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زكي  للم�رصي  كتاب  عنوان  الع�شاق«  »مدامع 

ة رمبا، لكنه دال 
ّ
مبارك، عنوان تقليدي حّد النمطي

وجميل خا�شة حني تقراأ حمتوياته واختياراته 

يف  الإجنازات  من  وكم  ة... 
ّ
والأدبي ال�شعرية 

والن�شارة  بالألق  متدنا  تفتاأ  ل  املنحى،  هذا 

والده�شة.. �شعر ما قبل احلداثة باملعنى الزمني 

امل�شيئة  والُلقى  الإجنازات  هذه  النرث..  وكذلك 

جدوًل  يزال  ل  احلداثة  �شعر  الع�شور.   
ِّ
مر على 

ال�شارب  اأما ذاك  الفريدة،  ليل عزلته  يتدّفق يف 

جميع  انفجرت  فقد  ومتونه،  الزمن  تخوم  يف 

جداوله حتى �شّكلـت نهرها الكبري الذي و�شل اإىل 

الالفح  لهيبها  يف  جّفت  وقد  �شحرائه  م�شائق 

لياأخذ  احلرة...  وجداوله  اخليال  بى 
ُ
ر  ،

رَ
املحا�رص

�شل ُطرق رحلِة تعبرٍي حتتفظ مبا 
ّ
، ويتو

ّ
م�شاراً اآخر

هذا  عترَمة  يف  كزاٍد  اجلذور  تلك  روح  من  ياأتلق 

الإبحار الطويل ال�شاق..

لي�س هناك توا�شل ول قطيعة باملعنى الذي �شالت 

حربها  ى 
رَ

ح
رَ
ر ودارْت  التنظري  اأقالم  جنباته  يف 

املتوا�شل   
ّ
اخلفي املطر  ذلك  هناك  امل�شفوح... 

عرب الروح العط�شى اإىل اجلمال واحلرية. حتى يف 

د 
ّ
املعم والنهيار...املطر  الكا�رصة  الفاقة  اأزمنة 

الطفولِة  القزحي  الأبد  وقو�س  الرحلة  باأحالم 

هاء...
رَ
والب

اأبا بكر ابن دريد  اأن   : الع�شاق« ورد  يف »مدامع 

 الإقامة واملعرفة( قال :
ّ
)العماين الأ�شل العراقي

اأ�شل  فنزلنا يف  لنا،  �شفر  مان يف 
ُ
ع خرجنا من 

على  تزقوان  بفاختتني  فاإذا  فنظرت  نخلة، 

فرعها، فقلُت: 

ين يف فرع نخلٍة
رَ
رقاو

رَ
)اأقول لو

 
ُ
وقد طّفل الإم�شاء اأو جنح الع�رص

وقد ب�شطت هاتي لتلك جناحها 

ُ
ومال على هاتيك من هذه النحر

ليهنكما اأن مل ُتراعا بفرقة

 يف ت�شتيت �شملكما الدهر 
ّ

وما دب

ه
رَ
فلم اأر مثلي قّطع ال�شوق قلب

)
ُ
ه ال�شخر على اأنه يحكي ق�شاوترَ

j h j

ة، 
ّ
اأمد يدي اإىل فنجان القهوة على الطاولة اخل�شبي

واأنا اأحّدق يف الأفق.

مطلع  مع  ي�شتوي  الراأ�س  جتعل  التي  القهوة 

ال�شباحات، اكت�شف اأن الفنجان فارٌغ من القهوة 

ومل يبق يف قعره حتى الثمالة:

يف اأي زمن امتالأ هذا الكاأ�س، ويف اأي زمن اأفرغ 

ه؟
رَ
اأح�شاء

مرت  �شوداء،  حب 
ُ

�ش ت 
ّ
مر الزمنني  بني  اأن  يبدو 

حطام  حتمل  عربات  مرت  متنقلة..  جمازر 

الأجيال الكئيبة.

j h j

حميط  و�شط  املائي،  �رصيرها  على  م�شتلقية 

العْذب  للن�شيم  نهديها  تطلق  املرتامي،  اخل�رصة 

وثمة  اآخرها..  على  املفتوحة  اأع�شاءها  يداعب 

من ال�رصق اإىل ال�رصق :

الن�صر ي�صطاد العا�صفَة

على ُمنحدر هذياٍن دموّي �سحيق



على  الع�شب  تاأكل  جاحمة  ة 
ّ
اإيرو�شي حيوانات 

مقربة من نهر الكينونة الأوىل، ت�رصح يف خيالها 

وتخطفها اإىل اأقا�شي ال�شهقة والزوغان..

j h j

ية ترك�ُس
ّ
قطيع جياد بر

بن�شوٍة اأمام البحر

اأعرافها النافرُة ت�شبح

يف الف�شاء

عيونها �شبه ناع�شٍة

وقوائمها ت�شبق الإع�شار

البحر مبّده العايل

يتها
ّ
والأفرا�س مبطلق حر

ها  ق�شيدترَ
ْ
كاأمنا امل�شيئة اأبدعت

 املتناِغم
ّ
يف هذا الفراغ الوح�شي

الرهافة واجلمال.

j h j

كان يهذي:

جحيم العوا�شف اأجمل

من جنة ال�شكون

حلظتها حّلق احلمام عائداً

اإىل الطوفان الأول للخليقة

j h j

الن�رص ي�شطاد العا�شفةرَ

والطيور جتري اأمامه

كقطيع

قطيع ال�شماء املذعور

من الن�رص والعا�شفة

j h j

 املدينِة
رَ
د املطر قروح

ّ
�شم

ٍة
ّ
بقب�س من اأبدي

عابرة.

j h j

عداً يف جموحه، والهيجان 
ُ

مناخ العامل مي�شي �ش

الالمتناهي حّد التدمري الإبادي والكارثة..

للت�شوير  والأمواج  ة 
ّ
الرعدي العوا�شف  مطاردو 

والتوثيق واملتعة مل يعودوا قادرين على اللحاق 

نزوع  عن  فريتّدون  الغا�شب،  الطبيعة  بقطار 

واملجازفة يف  اخلطر  الأثري يف ركوب  هوايتهم 

الياب�شة اأو يف اأعماق املحيطات والبحار..

موجات اجلفاف ت�رصب املناطق الأكرث خ�شوبة.. 

ة.. 
ّ
اإ�شافي اأرقامًا  ل 

ّ
ي�شج احلراري  الحتبا�س 

بزلزال  اأ�شاًل  امل�رصوبة  الأر�س  حتتمل  كيف 

احلرارة واجلفاف مثل هذا الو�شع؟؟! بيئة الب�رص 

التكنولوجيا  الزوال-  خطر  يتهددها  وحياتهم 

الكا�شح  املّد  هذا  اأمام  عاجزة  بدت  ميلكها  ملن 

حيث  حمتملة.  لقيامة  اأوىل  مبالمح  يذكر  الذي 

ية الأعا�شري يت�شابقون 
ّ
الأعراب الذين كانوا بحر

جذور  تقتلع  تكاد  التي  الأعا�شري  البنيان،  يف 

�شدرة املنتهى؟

j h j

الطبيعة  اإع�شار  قلب  يف  تعي�س  التي  البالد  يف 

وق�شوتها.. موجات متطاولة بالهوادة ليل نهار، 

وبال رحمة، يح�س الكائن بالقهر املتطرف، رمبا 

واإكراهاتها  الب�رص  �شلطة  قهر  من  ق�شوة  الأكرث 

يف  كما  واحدة  منطقة  يف  الثنان  يجتمع  وقد 

منذ  العاثر  احلظ  هو  ذلك  ة.. 
ّ
ثالثي عامل  بلدان 

�شدفة الولدة الأوىل حلياة �شُت�شادر حتى البكاء 

وال�رصاخ والدموع حيث ل مكان لهذه الرتهات 

الب�رصية يف بلدان تق�شف عمرها احلروب الأكرث 

عرفها  التي  ة 
ّ
الأهلي احلروب  كل  من  ب�شاعة 

التاريخ.

j h j

الولولة،  عن  كّفت  الكا�رصة  الغربان  لهذه  ما 

وهي تعكف على اجلثث التي بعرثها املوت على 
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التي  البالد  بتلك  اخلالية  وال�شواحل  الطرقات 

ميوت اأهلها من العط�س والكوابي�س.

j h j

يف  ينقطع  ل  املدرارة  ه 
رَ

بدمي املطر  اأن  رغم 

واأختها  الأر�س  الفجر..  مطلع  وحتى  حى  ال�شُ

ال�شجرة واحليوانات ما زالت ت�شلي لتنزل الربكة 

ودوامها الذي ل ينقطع.. )اجلمال مزيد من البهاء 

ة..
ّ
واجلمال: تقول ال�شجرة يف �شلواتها الندي

j h j

 واليمامة، 
ْ

ي�شطاد ال�شاعر باأ�رصاك العبارة، الن�رص

ويوؤاخي بينهما على منحدر موت اأو حتت �شلع 

ة.
ّ
قرية هاذية..... ي�شطاد ال�شماء والأبدي

j h j

مغمورًة  املطر  حتت  ت�شبح  التي  اجلميلة  املراأة 

مع  املحّلقة  والأحالم  الألوان  من  قزح  بقو�س 

الفرا�شات والطيور..

j h j

املطر  بينما   
رَ
ال�شناجب اأطفالها  ال�شجرة  حتت�شن 

ب الأر�س املري�شةرَ بلقاح الن�شارة والنعيم. يخ�شّ

j h j

الن�شاء اجلميالت البوا�شق

الأ�شجار اجلميالت البوا�شق

ثقالت بعثاكيل الثمار والأحالم 
ُ
م

ه ال�شجر يغالب حتفرَ

يف الريح واحلريق

والن�شاء بزحف الزمن

وهاج�س ا�شمحالل اجلمال الأكيد

اجلمال، عبء اجلمال

ة
ّ
حتى لو تبّدى ِهبة اإلهي

وامتياز.

j h j

وعلى  امل�شافرين  حقائب  بني  اليمام  ي�رصح 

حواف )اجللب( واملياه. مثلما كان يف املا�شي 

الن�شيم املت�شلّل  البطاح والأْثل وذلك  البعيد بني 

ة والأكمات..
ّ
من بني الرباثن ال�شخري

اأين تلك البطاح التي ت�شيل على جوانبها اأعناق 

..؟
ّ
املطي

الديار  ية 
ّ
بر يف  ال�شادي  اليمام  ذلك  اأين 

و�شاكنيها..؟

اأين ال�شاكنون؟

بعد عني،  اأثراً   و�شارت 
ْ
التي در�شت الديار  واأين 

يقف  طلل،  اأو  �س 
ْ
رم �شاهدة  منها  يبق  مل  حتى 

 اأ�شناهم الفْقد واحلنني.
ُ
ويبكي على اأدميه �شعراء

j h j

الأحبة  على  اإلطفي  بجحافلها،  قادمة  حبًا 
ُ

�ش يا 

جوانح  بللي  اأمطريهم،  وْدقك،  بجميل  الغائبني 

اأعماقهم التي اأو�شكت على املوت والزوال.

j h j

ح ميام يف �شبيحة نائمة، 
ْ
نو

الفرا�شات برفيفها تتطّلع

 نحو اهلل

حيث  ال�شواطئ  من  مقربة  على  ال�شابح  وال�شمك 

الن�شاء ي�رصبن القهوة بدلل الأ�شابع والعيون.

هكذا يبداأ يومك

ول تعرف

 هاوية �شيجرفك نحو قعِرها
ّ

اإىل اأي

 القادم
ُ
امل�شاء

j h j

عما قريب، قريب جداً

 اإىل اأح�شائِك
ُ

�شيعود املغرتب

اأيتها الأر�س الأم

هجرة الأجّنة

حته امل�شافات
ّ
لقد طال به الغياب وطو
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�شيعود ملفوفًا

بغاللة الأ�شواق والورود

j h j

�شارع اأمام عر�شك

ما بحبك
ّ
متي

واحلنني املتفجر بروقًا

يف حناياه

امنحيه قطرةرَ حنان

كي ي�شتطيع الوقوف

 الإع�شار القادم والنهيار
ّ
اأمام عتو

j h j

يا ملكة ال�شماء واملاء

ة
ّ
اأيقونة الزمان ال�رصمدي

منذ ا�شتوى عر�شك على بحر اجلمال

املتالطم

والعبد خا�شع حتت اأقدامِك

رموز  غري  من  التي  واملعبودة  بالعبادة  �شعيد 

ال�شلب  الواقع  والإ�شارة،  الرمز  اأنت  ول طقو�س، 

الكلية  الرباري،  ح�شان  على  اجلامح  واخليال 

احل�شور، والب�شيطة ب�شاطة النجوم يف ف�شائها، 

يهتدي  التي  اأنت  اأر�شها،  على  ة 
ّ
النقي والأرواح 

بك امل�شافر يف ليل وح�شته، والقّدي�س يف جنواه 

خطواتهم  يف  الأطفال  بك  يهتدي  ووحدته، 

املتعرّثة الأوىل، يف متتمة اللغة ومعاناة الكالم 

الذي ل يف�شي يف نهاية العمر اإىل �شيء، ي�رصدون 

احلكايات التي ل يفهمها غريِك..

اأيتها الطبيعة اخلالقة

الروؤوم..

j h j

: جرادة تعرب النهر الدافقرَ

 غيومًا
رَ
تذكرُت اجلرادرَ ال�شابح

ب 
ُ
�شح اجلراد  تذكرت  واحلقول،  املقابر  فوق 

مة وهي جتثم على املزارع يف اأفنية 
ْ
اجلراد اجله

القرى واجلبال..

ة. 
ّ
»ويكرث زحف اجلراد خا�شة يف اجلزيرة العربي

احلرارة  �رصوط  حتقق  لآخر  حني  من  بحيث 

اجلراد،  يرقات  من  مهول  عدد  تفق�س  والرطوبة 

لي�س  الهجرة  �شنوات  يف  يفق�س  الذي  اجلراد  اإن 

ة.
ّ
مماثاًل جلراد ال�شنوات العادي

وتكون هذه احل�رصات اأكرث خفة فتتجمع الريقات 

ة وتبداأ يف التنقل 
ّ
بعد خروجها من احلفر الأر�شي

خ�رصة  اأي  على  للق�شاء  غذائها  عن  للبحث 

ت�شادفها يف طريقها«..

اجلهات  اأي  من  احلزين   
ّ
الوح�شي اجلراد  هذا 

تتفجر فيالقه على هذا النحو الكا�رص؟ لي�س هناك 

ة 
ّ
اأ�شباب واأماكن وا�شحة، حتى الدرا�شات العلمي

مل تتو�شل اإىل ذلك.. هذا يذكرين بال�شمك ال�شغري 

مان 
ُ
ع يف  عليه  يطلق  كما  الباعية(  اأو  )ال�شد 

احلديثة  الأودية  )غيول(  ينزل من  الذي  الداخل، 

وغزارة  بكثافة  مائي،  جراد  حب 
ُ

�ش مثل  العهد، 

ت�شتمر لأيام ورمبا اأ�شهرا خا�شة اإذا جتّدد جريان 

الأودية وال�شعاب.

امل�شنوعة  بال�شباك  ي�شطادونه  الأهل  وكان 

ليكون  بطريقته،  كل  وال�شمك(  )اجلراد  باإتقان 

وجبة لذيذة لأيام واأيام..

اآ�شيوية اأرى  يف هذه اللحظة يف اجلزيرة ال�رصق 

الإ�شارة  اأنها  اأم  ال�شفاف..  تعرب  وحيدة  جرادة 

اثرها  على  لتاأتي  ال�شتك�شاف  جرادة  الأوىل، 

الكتائب واجليو�س؟

j h j

من البعيد اأراكم تبت�شمون مبرح عارم يف اأرجاء 

العامل واأقا�شيه حتى تذرف الدموعرَ عيونكم من 

فرط غبطة وحبور..

 ،
ّ

اأود لو تنطوي امل�شافات كما يف اخليال ال�شحري

ون�شتعيد  لأعانقكم،  املقابل  املقهى  اإىل  واأخطو 
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الأيام اخلوايل...

وللنميمة  ة، 
ّ
ه�شتريي �شحك  نوبة  يف  نغرق  لو 

حظها الكبري يف هذه اجلل�شة امل�شتّلة من �شطوة 

الناأي وامل�شافة..

لكن بعد هذه الوليمة احلميمة بدقائق ورمبا ثواٍن 

الطرقات  خبز  اأكلنا  من  يا  اأ�شدقائي،  يا  اأرغب 

و�رصبنا نبيذها الرديء يف وحدة م�شري وطموح، 

اأمتنى اأن تغربوا عن وجهي، اأن ياأخذكم الغياب 

بحيث  املرتامي  الكون  يف  زاوية  اأق�شى  اإىل 

رة لقياكم، اأن ت�شحقكم 
رَ
ي�شتحيل حتى على ال�شح

داهية الدواهي وترحلون من غري اأمل يف عودة 

واإياب!!

اأن اأكون وحيداً حتت هذه ال�شجرة، املكّللة بغيوم 

بظاللها  العامل  ت�شعد  وهي  املطر،  على  تو�شك 

وغربان  الدوري  ع�شافري  مع  األعب  وكرمها، 

تلك  م�شغبة  من   
ً
ثراء الأكرث  و�شواريها  اآ�شيا 

الأ�شلحة  واأنواع  ال�شكاكني  التي ت�شحذ  اجلل�شات 

غادرْتهما  كلمة  اأو  حركة  اأي  يف  ال�رصوع  مع 

م عهد طفولتها 
ّ
اأن ت�رص ة، منذ 

ّ
والتلقائي الرباءة 

و�رصاعاته  العامل  هذا  جهنم  ودخلت  ال�شحيق 

اإىل اخل�شارة  اإل  اأحوالها،  التي ل تف�شي يف كل 

واخلذلن.

j h j

اأعمار  كاأمنا  �شمائها،  علياء  يف  حب 
ُ
ال�ش تتدافع 

الب�رص ما�شية بالتدافع ذاته، اإىل حتفها الأكيد.

j h j

النف�س املتعّط�شة دومًا  ل �شيء يطفئ ظماأ هذه 

اإىل حمو الأماكن واملغامرة املفتوحة على مدار 

الآفاق، اإل العودة اإىل رحِم ترابها الأول.

j h j

البحر يف نوبة هياج 

ات اللوؤلوؤ، ل تلبث 
ّ
قطرة مطر، قطرات تتناثر كحب

مفتوحة  اهلل  اأنهار  اجلارفة،  ال�شيول  تتبعها  اأن 

خفي�شة  �شماء  من  تتنّزل  م�رصاعيها  على 

ة كاأمنا ت�شمر 
ّ
بغيومها القامتة املتدافعة بوح�شي

يف دواخلها م�رصوع ثاأر وانتقام..

حتتل  الأخبار  كانت  الأ�شطر،  هذه  كتابة  اأثناء 

على  )�شاندي(  الإع�شار  زحف  عن  الأكرب  احليز 

ة 
ّ
امرباطوري قلب  لي�رصب  ووا�شنطن،  نيويورك 

�شنيع  لتدمري  تتاآزر  الطبيعة  كاأمنا  العامل، 

الإن�شان، وما جنته عبقريّته الفذة حتى ت�شتعيد 

براءتها الأوىل.. 

j h j

اأخرى  وحيوانات  الفجائعي،  ال�شناجب  �شوت 

اإىل  يحيل  اجلريح،  امل�شطرب  الغابة  ليل  يف 

نواح ن�شوة يتمزقن على اأطفال ق�شوا يف مذبحة 

احلكم يف  داأبت ع�شابات  التي  املذابح  تلك  من 

ة على ارتكابها )اإذا كان ثمة �شيء ي�شبه اأو 
ّ
�شوري

يقارب اأ�شوات اأولئك الن�شوة التي تلخ�س تاريخ 

ة وعارها(
ّ
املاأ�شاة الب�رصي

املِرح  �شكلها  مع  يتعار�س  ال�شناجب  �شوت 

البعيد عن القتامة واحلزن، كاأمنا الطبيعة اأودعت 

تناق�شها احلاد يف هذا املت�شّلق الطريف.

j h j

تلملم اأ�شالءك اأيها ال�شهيد

ابات والطائرات
ّ
�شحقتك الدب

واأ�شلحة ل ح�رص لها

ون جاد بها الب�رص املتح�رصِّ

على الأر�س الثكلى

تلملم �شظايا ج�شدك املتناثر

م الف�شاءات يف خ�شِّ

وتعود اإىل املعركة

من اأجل حلم غام�ٍس

بعدالة قادمة
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من اأجل الأطفال الذين ُنحروا

والن�شوة النائحات

يف ليل الكارثة

من اأجل القيم والإن�شان

الذي اأحيل اإىل قرٍد

يقّدم و�شلته البائ�شةرَ

يف �شريك رعاٍع وم�شوخات

تلملم �شظاياك

 امل�شفوح يف ال�شوارع والأزقة
رَ
 والدم

رَ
واللحم

عائداً اإىل اأر�س القتال

العامل تخلى عنك، اأدعياء احلقيقة والتنوير تخلوا 

عنك

اأبناء جلدتك اعتادوا على الفرجة

ة
ّ
التلفزيوني

واأنت وحيد، يف اأر�س املواجهة

ة على التدمري
ّ
لكن روحك الع�شي

�شتزهر وردة الأريج

ة.
ّ
يف الرباري الوح�شي

j h j

اإىل  فيه  ينزع  املرء،  على  الدهر  من  حني  ياأتي 

حتطيم الكون كبيت من زجاج رهيف.. كاأن يبداأ 

منهم  الأقربون  الب�رص  لة:  املف�شّ الأوىل  باأكلته 

اأدنى باملجزرة حيث يتم متزيقهم �شلواً �شلواً ول 

يخطئ افرتا�س الأحداق والقلوب..

يف  القاطنني  اأولئك  حتى  فالأبعد،  الأبعد  ثم 

ال�شكيمو  �شعوب  والغابات..  ة 
ّ
احلجري الكهوف 

ومن على حواف العامل، وقد ن�شيهم التاريخ لن 

ة اخل�شيب.. ورمبا 
ّ
ين�شاهم خيال املذبحة الكوني

واحلقد  الدم  من  كمحيط  الهائج  اخليال  يتمدد 

الب�رصية(  )غري  الطبيعة  كائنات  اإىل  والنتقام، 

فتكًا  ويعمل  غاباتها  ويحرق  اأنهارها..  ليجفف 

وتنكياًل بحيواتها وكل مظاهر وجودها ال�شابق 

مباليني  الأر�س  هذه  على  الإن�شان  وجود  على 

ال�شنني..

هل تنطلق مركبة هذا اخليال الدموي اإىل مظاهر 

لقد  الالنهائية..  ف�شاءاتها  يف  الأخرى  الكون 

زمن  منذ  وب�رصاوة  اأي�شا  املهمة  هذه  اأُجنزت 

بعيد.. 

j h j

هناك حكام عرب اأحالوا اأنهاراً �شاربة يف الِقدم 

اإىل جماٍر واأوحال كما اأحالوا الب�رص بالطبع

لنتخيل نهرا مثل بردى والنيل اأو دجلة والفرات 

من  ب�شفة  الل�شيقة  العامل  اأنهار  من  وغريها 

اآلف  ال�شنني  من  كم  والأزل،  اخللود  �شفات 

املياه  حتفر  الزمن  يف  ا�شتغرقت  ال�شنني 

على  تتوزع  كنهر  وت�شتوي  جمراها  والأ�شاطري 

املتقادمة،  والقيم  ال�شعوب واحل�شارات  �شفافه 

ة لوجودها، اإن 
ّ
التي كانت من الأ�شباب اجلوهري

النيل،  مل تكن )هبته( كما يقول )هريود�س( عن 

باملطلق.. كيف ي�شتطيع �شخ�س اأو حكم ل يكاد 

يعرب الذاكرة اإل مثل كابو�س ثقيل يف ليلة مر�س 

موؤرقة.. كيف ي�شتطيع اإعدام نهر مبثل هذا العمق 

 روحيًا وزمنيًا، ما عجز عنه كل طغاة 
ّ

ال�رصمدي

التاريخ ومن الوزن الثقيل: اإنها اإحدى معجزات 

ني.
ّ
التدمري والنحطاط العربي

هناك اأنهار بقيت جتري مياهها، لكن روح اخللق 

اآخر،  زمن  ياأتي  وحتى  فيها..  اأُعدمت  والنماء 

على الرائني اأن يثبتوا مالمح قدومه الو�شيكة اأو 

البعيدة!

التجفيف  لكن )بردى( على ما يبدو ع�شيًا على 

ه لهم ذلك، ظلَّ يجري ويتدفق 
ّ
والإعدام، واإن �ُشب

حتى  والأحفاد  الأبناء  من  الأجيال،  عروق  يف 

انفجر على هذا النحو العظيم املاأ�شاوي الفْذ.

j h j

وباإح�شا�س  ولدته،  كيوم  باكيًا  الطفل  ي�شحو 
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املرتبكتني  بعينيه  اأكرث وح�شًة و�شياعًا، يحّدق 

اأحدرَ  اأرجاء قرب، ل  الغرفة وكاأمنا يف  اأرجاء  يف 

ي�شمع  فال  ي�شغي  املكان.  يف  اأحد  ل  البيت  يف 

�شوتًا، ي�شيخ ال�شمع بانتظار اخلطى، ُخطى الأم 

الفائتة،  ال�شباحات  والأخوة على جاري  والأب 

الكالم  ناأمة ول هم�شة، وذلك  ل  اأحد،  ياأتي  فال 

املنزل  ردهات  من  ي�رصق  ل  حنانًا  يذوب  الذي 

نوبات  يدخل يف  اأكرث،  الطفل  ي�شطرب  وُغرفه.. 

ال�شمت  هذا  اإزاء  والنحيب  البكاء  من  ة 
ّ
ه�شتريي

املدلهم الذي يلف املنزل واملكان باأكمله...

ة  الغ�شّ ال�شغرية  بخطواته  مي�شي  اأن  يحاول 

باجتاه النافذة اأو الباب.. وحني ي�شل اإىل النافذة 

 م�شائق وجباًل وِعرة، راأى الأج�شاد 
رَ

بعد اأن عرب

العايل،  ال�شنديان  اأ�شجار  من  تتدىل  م�شنوقة 

 
ّ

ال�شتوي ف�شله  يف  بعد،  احلرب  ت�شحقه  مل  الذي 

نحو  تزحف  القتلة،  اأ�شباح  له  وتراءت  احلزين... 

التي  غرفته  نحو  وبع�شها  املجاورة  البيوت 

يلفـها �شكون املوت العميق.

j h j

الدين  ركن   
ّ
حي يف  دم�شق  من  نذهب  كنا 

باجتاه  والإجازات  اجُلمع  اأيام  برزة،  وم�شاكن 

ة من جهة 
ّ
ال�شوري العا�شمة  ق 

ّ
تطو التي  الغوطة 

تخرتقها  التي  اخل�رصاء  بظاللها  ملتّفة  ال�رصق 

كالأنهار...  املتدفقـة  ة 
ّ
املائي والقنوات  اجلداول 

اإىل  املازوت  ودخان  املدينة  �شخب  من  نهرب 

جمموعة  احلنون،  الآمن   
ّ
الفردو�شي املالذ  هذا 

اليمن  اجلزائر  العراق  ة، 
ّ
عربي بالد  من  اأ�شدقاء 

يف  ال�شوريون  الأ�شدقاء  ي�شتقبلنا  فل�شطني... 

من  املختلفة،  باأجيالها  عائالتهم  مع  منازلهم 

اجلّد الفاّلح احلامل دائما للرفث )امل�شحاة( ينرث 

البذور، ي�شاوي الأر�س ويحرثها، وحتى الأطفال 

يقفزون مع الفرا�شات واحليوانات بني الأ�شجار 

حتى  الباردة  العذبة  )بردى(  مياه  يف  ال�شابحة 

الأر�س  ناأكل من ثمار  ال�شيف،  يف ذروة ف�شل 

وكرمها..  نبلها  الروح،  كروم  من  ن�رصب  الطيبة 

بني  نن�شى  الذين  ال�شوريون  الأ�شدقاء  اأولئك 

بعيداً  اأخرى.  بالد  من  ِدمنا 
رَ
قـ اأننا  ظهرانيهم، 

عن الأهل ومرابع الولدة والطفولة من فرط ما 

ة والوئام...
ّ
يغمرنا مناخ اللطف واملحب

يف هذه اللحظة التي ما زلت متوا�شاًل فيها مع 

 
ّ

عرب كما  الأول«  »الزمان  رفاق  الرفاق،  اأولئك 

اأحّدق  ال�شهرية،  ق�شيدته  يف  ثابت  بن  ان 
ّ
ح�ش

لأرى  والر�شائل،  التقارير  الأخبار،  �شا�شات  يف 

تاريخ  عرفه  واإجرامًا  ا 
ّ
عتو الأكرث  اجلهل  فيالق 

ة ل نظري لها، 
ّ
الب�رص، تبيد املرابع والديار بهمجي

�شعٍب،  بـِقدم احل�شارة وكربياء  التي  الديار  تلك 

اأحرف  للب�رص  اأعطت  التي  ال�شعوب  اأوائل  من 

الأبجدية الأوىل، ليبداأوا رحلتهم يف �شّلم التقدم 

الإن�شاين واحل�شاري، ينتهي بها املطاف اإىل هذا 

انعدام  يف  وا�شتباحة  ة 
ّ
وح�شي الأكرث  املنعطف 

دمِه  بفداحة  مكلف  هو  كم  وال�شمري...  القيم 

ة ؟!
ّ
 اخلال�س واحلري

ُ
وغزارة اأملِه، حلم

j h j

ت�شحرين رق�شة ال�شمك يف بحاره اأو يف الأحوا�س 

ة مرحة حتى وهي تعانق 
ّ

الكبرية، رق�شة �شاج

موتها بعد قليل، كذلك الع�شفور الذي يرّف على 

جذع ال�شجرة املتدلية الأغ�شان والف�شائل، مثلها 

الزوال..  ال�رصيعة  وحيواتها  الف�شول  ح�رصات 

ة عبور ملثل هذه 
ّ
الكثافة من جمال وحيوي تلك 

خميفًا،  �شبحًا  املوت  يف  ترى  ل  التي  الكائنات 

ينفد العمر وهي ترجتف على �شفا هاوياته، بقدر 

اآخر من �شعادة  ما جتد فيه )على الأرجح( طوراً 

ممكنة.

ة بالفطرة والغريزة.
ّ
اإنها كائنات بوذي

j h j
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ذلك النوع من احلكام، اأبادوا الب�رص والطبيعة عن 

اأمام  واأخالق،  �شيا�شة  وانحطاط  و�شلف  جهل 

ذلك اخليال الهائج، ففي منطقة ما من حتليقاته 

اأو نزوعاته الغام�شة، ينزع اإىل اأن يخّل�س العامل 

وجوده   
ِّ

اأ�س يف  هي  التي  وماأ�شاته،  حمنته  من 

وفحواه.. جموحه وطهرانيته املتطرفتني يرميان 

اإىل هذا النوع من اخلال�س، بال�شتئ�شال اجلذري 

الناجز والنهائي.. رمبا على منوال )البوذا( حني 

يقول »من اجلميل اأن ننظر ونتاأمل الأ�شياء لكن 

الأجمل اأن ل تكون هنالك حيوات واأ�شياء«.

الكائنات  اإبادة  اإىل  يدعو  ل  هنا  البوذا، 

ا�شتوت  التي  كينونتها  يف  وا�شتئ�شالها، 

وا�شتقرْت على نحوها العنيد، ال�شلب واله�س اأميا 

ل األ تكون موجودة  ه�شا�شة، واإمنا يتمنى ويف�شّ

اأزليته،  الكون يف  ة ملحو 
ّ
رغبة عدمي البدء،  منذ 

قبل الن�شوء والرتقاء، ولي�س بعد ذلك 

وبعد )البوذا( اأبوالعالء املعري حيث تدمر يف هذه 

نعمانه(  )معرة  والظالم  ة 
ّ
الهمجي قوى  اللحظة 

هذا  الرهيبة،  الفكرة  هذه  عن  حتّدث  وذاكرته، 

الهاج�س الذي يالم�س اأكرث احلقائق عمقا وُدواراً:

)...( )ما كان اأغنانا عن احلالني(

الدامية  ة 
ّ
الأر�شي امللحمة  هذه  عن  اآخر،  مبعنى 

العابثة، وما يعقبها!!

والقتل  الإبادة  حل  اإىل  جلاأوا  حمدثون  فال�شفة 

وحكامه  �شلطاته  �رصور  من  العامل  لتخلي�س 

الرو�شي  )نت�شاييف(  ومتّنيات  تخيياًل  ل  فعاًل 

اذ  تكرث  والأمثلة  العنيفة«  »عدميته  يف  مثاًل، 

�شيا�شية، ميينًا وي�شاراً..  تيارات  تتبنى خيارات 

املرء  خيال  فيها  ي�شل  التي  رمبا،  اللحظة  اإنها 

يف  ط 
ّ
التخب اإىل  اأعا�شريه  وزوغان  هيجانه  يف 

ة والالمنطقية حتى 
ّ
اأ�رصاك تناق�شاته الالعقالني

اأو  الوجود  حمنة  من  اخلال�س  هدف  ادعى  لو 

تخلي�شه من الظلم اجلاثم وال�رصور..

اأق�شى  اىل  املرء  فيها  ي�شل  التي  اللحظة  اإنها 

ة من عامل فقد اأي و�شيجة اأو 
ّ
هذياناته النتقامي

اأمثولة تقيه من هذا النزلق الربكاين، وتكثيف 

املاأ�شاة بادعاء ا�شتئ�شالها، يف حالة الفيل�شوف 

التطرف  تيارات  نف�شه  املنوال  وعلى  الرو�شي، 

املعا�رصة واإن ب�شطحية واأوهام مراهقة فكرية 

الوجودي  »ال�شطح«  و�شيا�شية ولي�س يف حالت 

والظلمات،  الأقا�شي  ميخر  الذي  ال�شتق�شاء  اأو 

الطبيعة  ب�شري  ة 
ّ
املعر اأعمى  اأو  البوذا  عند  كما 

ومكر الزمان.

الكائن  فيها  ي�شقط  التي  رمبا،  اللحظة  اإنها 

القيم  ومن  )�شيوران(  تعبري  ح�شب  الزمن  من 

والتاريخ. حلظة لي�س لها من مالمح عدا النزول 

احلتمي يف قعر تلك املنطقة املوغلة يف العتمة 

والعنف من غرائز الب�رص.

j h j

على  املذابح  املرتكب  الإ�شارة،  الآنف  الكائن 

العامل،  مع  معركته  ة 
رَ
حلب البي�شاء،  ال�شفحة 

لي�س من غري جروح مرتاكمة وم�شائب متعاقبة 

ب�رصي  وم�شوخ  �شبيحة  من  جن�شه  بنو  اقرتفها 

راأى  و�شلطات. رمبا كان طفاًل جنا من جمزرة، 

فيها عائلته تذبح بال�شكاكني على مراأى وم�شمع 

التكنولوجيا  زمن  حيث  املحيطة..  ة 
ّ
الب�رصي من 

باأ�شناف  واملجازر  احلروب  يف  اجلميع  ي�رصك 

واآخرين  عائلته  راأى  خمتلفة،  و�شلوكيات 

يحرقون بيوتهم يف النريان اجلاحمة، حني جنا 

الأج�شاد  تلتهم  النار  راأى  باأعجوبة،  الطفل  ذلك 

متناثراً  فحمًا  حتيله  حتى  الراأ�س  تلتهم  ب�شبق 

املذبحة  رعد  فيها  ينقطع  ل  التي  الأرجاء  يف 

التي  ة 
ّ
الأحب واأج�شاد  اليدين  راأى  وال�شواعق، 

، و�شظايا.. راأى 
ً
كّفت عن احلركة وتطايرت هباء

والطيور  بالألوان   طفل يحلمان 
ْ
بعيني ذلك كله 

واللعب يف الأعياد، حني يذهب عيد ينتظر الذي 
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يليه..

بها  له  عالقة  ل  حرب  يف  جنديًا  كان  ورمبا 

)دوغما(  �شليل  اأو  كثري..  خلق  ل 
ْ
ح

رَ
�ش يف  وت�شبب 

ة.
ّ
ايديولوجي

يرى  الذي  املظلم  الب�رصي  ال�شنف  ذلك  من  اأو 

يف املجزرة على ذلك النحو من العمق والت�شاع 

من  للب�رص  تطهري  وحالة  بهيجة،  ة 
ّ
م�شهدي حالة 

يف  كاملجرات  املتطاولة  وذنوبهم  اأدرانهم 

حالة  اأر�شها..  على  والبحار  واجلبال  �شمائها 

النهايات  الأق�شى بجمال  العنف  ة تقرن 
ّ
م�شهدي

عن  تنتج  التي  والفظائع  الأهوال  كانت  مهما 

هكذا تفكري و�شلوك..

الطائر  يقع  كما  وقع  الذي  امللتب�س  الكائن  اإنه 

يف   
ِّ
احلر وحتليقه  بري�شه  الفاتن  اجلميل 

الف�شاءات، وقع يف بركة الدم وال�شغائن واأهوال 

النتقام.

الدام�شة،  اخلطرة  ة 
ّ
احِلدي املنطقة  هذه  يف  اإنه 

�س رمبا، من نور مرتحل بني النجوم 
رَ
بانتظار قب

وطماأنينة  هدوء  من  بع�شًا  مينحه  والآفاق، 

افتقدهما يف حياته املديدة التي �شارفت الألف 

عام اأو اأكرث.

j h j

ل �شيء ي�شعى اإىل حتفه الأكيد

مثل النحل، ذكر النحل

والنتحاريني الب�رص

يف ِطراد املُثل امل�شتحيلة

الكل يندفع اىل اإزهاق روحه

بفرح غامر

j h j

 
ّ
الكر�شي يف  يجل�س  العمر  اأثقله  الذي  الرجل 

املقابل، حزينًا يحّدق يف الال�شيء.. ولأنه لي�س 

له غريزة النحل ول اإرادة النتحاريني واأوهامهم، 

اأمام زائره  الزمن باآخر دفاعاته، فها هو  اأطاح 

وجهًا  اجلماعات(  ومّفرق  اللذات  )هادم  القادم 

لوجه.

j h j

احلياة تطارد املوت

واملوت يطارد احلياة

احلياة ترك�س متوترة لهثًة

مرجتفة

واملوت بربود اأع�شاب وترف يجري كمن مينح 

بالأ�شوار  املحاطة  للطريدة  ف�شحة  اأو  مكرمة 

العالية والأ�رصاك

ة
ّ
الإثنان يرك�شان كالبا �شلوقي

تت�شابق

يف ليل املدينة اأو ال�شحراء

j h j

هذه الثمار املتدلية من �شاق

�شجرة )النارجيل(

 غزير
ّ
ة م�رصقة، بعد مطر ليلي ن�رصِ

لكن يد املالك قريبة اأكرث من اأحالمها

قريبة لقذفها يف �شالل املبيعات..

�شينزل املطر يف غيابها

و�شتكون ثمار اأخرى

ت�شتقبله بنف�س اللهفة والإ�رصاق.

j h j

بداهًة اأن اأحوال الأمم واملمالك وم�شار م�شائرها، 

العجب  هي  العا�شف،  املتقلب  التاريخ  �شفر  يف 

العجاب..

التاريخ يعيد نف�شه على �شكل م�شخرة  وبالفعل، 

اأو ماأ�شاة.. وتختلط عنا�رص الثنتني ب�شكل غري 

قابل للتق�شيم )املانوي( حني، يغايل هذا التاريخ 

عة  يف ق�شوته ويدفع اأمة من الأمم اىل اأ�شداق ال�شِ

والنحدار ب�شكل فيه من الغمو�س اأكرث من اأ�شباب 
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وتقهقرها،  الأمم  �شعود  يف  املعروفة  الو�شوح 

لي�شت الأمة العربية بالطبع خارج هذا ال�شياق..

�شواء  ة 
ّ
المرباطوري رو�شيا  مثاًل،  رو�شيا  اأحوال 

الرهيب(  )اإيفان  اأمثال  القيا�رصة  عهود  يف 

العهد  يف  ة 
ّ
اللينيني ة 

ّ
املارك�شي قيا�رصة  اأو 

على  ة 
ّ
احلديدي بقب�شته  اأطبق  الذي  ال�شوفييتي 

ن�شف الكوكب الأر�شي تقريبًا..

ال�شاللة  هذه  منط  على  ومن  )�شتالني(  )لينني(، 

التمايزات  اختالف  على  والالحق  ال�شابق 

وهادمة  بانية  خميفة  باآلهة  اأ�شبه  وال�شفات، 

نابليون  هزم  الأول  القيا�رصة  عهد  وملغزة.. 

امللوك  خ 
ّ
مدو اأوروبا،  عرو�س  �شقط 

ُ
م بونابرت، 

النهاية  بداية  فكانت  زحفه  اأوقفوا  واملمالك، 

لتلك الأ�شطورة احلاملة..

العهد الثاين هزم )هتلر( على رغم غلظة العهدين 

اأوروبا  اأذّلت  بعدما  ة 
ّ
النازي هزم  وا�شتبدادهما، 

ة حتت اأحذية جي�شها الذي ل يقهر كما اأراد 
ّ
القوي

وحلم بذلك )الفوهرر(..

بالأحداث  املحتدم  تاريخها  م�شار  على  رو�شيا 

العقول  واأعمق  اأخ�شب  اأجنبت  والتي  واخلطوب، 

الع�شور،  عرب  والفل�شفية  الأدبية  الت 
ّ
واملخي

�رصاعات  يف  ة 
ّ
ال�رصوري التوازن  نقطة  وكانت 

العامل وتناق�شاته.. اأرعبها املدُّ العثماين الكا�شح 

»تن�رص  التي  ة 
ّ
الآ�شيوي ة 

ّ
الطوراني ال�شاللت  لتلك 

حتى  بقيت  لكنها  وهّزها،  الأمم«  بني  احلداد 

عليه  هي  ما  اإىل  الدهر  �رصوف  بها  اأف�شت 

لي�شوا  حكم  وعنا�رص  متناحرة  ع�شابات  الآن.. 

)فان  وكذلك  )برو�شلي(  من  وطموحًا  عقاًل  اأبعد 

واملكا�شب  ة، 
ّ
الع�شلي احلداثة  �شبيل  على  دام( 

تركة  العنا�رص  ورثت  وقد  ال�رصيعة.  ة 
ّ
املادي

اخلراب مبا�رصة من �شكري حمرتف اأقرب اىل تلك 

و)جوجول(  )لريمنتوف(  و�شفها  التي  الدهماء 

ة 
ّ
و)دي�شتوف�شكي( و اأقرانهم يف اإجنازاتهم الأدبي

دهماء  حيث    ٍ عةرَ �شِ اأكرث  تكن  مل  اإن  اخلالدة.. 

الأدب تراودها هواج�س نبل مفقود وحنني.

يف مثل هكذا �شياق ومناخ، ل جند غرابة، لي�س 

التي  الرخي�شة  ال�شيا�شية  ال�شم�رصة  مواقف  يف 

ي�شتخدمها )الغرب( يف تبيي�س �شفحته الدموية 

جتاه �شعوب العامل املنكوبة، واإمنا يف هذا النفر 

العامل،  من  كثرية  بلدان  يف  املنت�رص  »الرو�شي« 

الو�شيعة  التجارة  اأنواع  كل  م�شدِّراً  حاليًا، 

املرء  يجعل  وهمجي،  فظ  ب�شلوك  م�شحوبًا 

يت�شاءل هل هوؤلء بالفعل ينتمون اإىل رو�شيا؟!

هذه  يف  حما�رص  واأنا  هذه  اخللق(  )ف�ّشة  اأكتب 

بهذه  الأق�شى،  الآ�شيوي  ال�رصق  يف  اجلزيرة 

عنه  يرتفع  الذي  و�شخبها  الب�رص  من  ة 
ّ
النوعي

)زعران( امل�رصق.. واأت�شاءل بحزن وغ�شب حول 

هذا امل�شري الذي اآلت اإليه رو�شيا، رائدة )الن�شيد 

املنظومة  وطليعة  الإن�شاين  وال�شمول  الأممي( 

ة الغاربة، الذي ق�شت اأجيال من العرب 
ّ
ال�شرتاكي

املعادي  اخلطاب  ذلك  اإىل  الإ�شغاء  يف  والعامل 

ة املذمومة واملحتقرة يف تلك 
ّ
ة الغربي

ّ
للراأ�شمالي

املرحلة..

ة اأو )الغرب(، كما يقول الفيل�شوف 
ّ
هذه الراأ�شمالي

جنديًا  كان  الذي  زينوفيف(  )الك�شاندر  الرو�شي 

يف اجلي�س الأحمر و�شهد بهجة �شقوط برلني على 

يد هذا اجلي�س الذي يعترب التاريخ، اأن )تروت�شكي( 

وقد  واملفكر،  املنّظر  وهو  موؤ�ش�شيه  رموز  اأبرز 

ب�رصبة  املك�شيك،  يف  معروف،  هو  كما  ق�شى 

على  ِمزقًا،  تناثر  الذي  راأ�شه  ه�ّشمت  فاأ�س 

حني  الالتيني،  الليل  ذلك  يف  الكتابة  طاولة 

)دييجوريفريا(  الر�شام  �شديقه  على  �شيفًا  حّل 

وزوجته الر�شامة )فريداكالو(، هربا من الغ�شبة 

ة( التي ل تختلف يف نزوعها 
ّ
الرفاقية )ال�شتاليني

والتي  ة( 
ّ
امل�رصي )الغ�شبة  عن  الدامي  الغريزي 

�شفة  وهذه  العامل،  اأقا�شي  يف  حتى  ح�شدته 
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امل�شارب  اختلفت  مهما  الب�رص،  لثورات  مالزمة 

الريبة واخلوف ومن ثم  والجتاهات والأماكن، 

ل  كي  واخل�شوم،  الأعداء  قبل  للرفاق  الت�شفية 

مالحظة،  اأو  راأي  من   
ّ
معكر مقامها  و  �شفرَ يعّكر 

على  ورفاقيًا  وحمبًا  �شادقًا  كان  مهما  نقد  اأو 

تت�شاوى  والي�شاري  التو�شيف املارك�شي  جاري 

ك الثوراُت العظمى  ب�شكل فنتازي يف هذا امل�ْشرترَ

مثل  والتاريخ  والكون  العامل  وجه  قلبت  التي 

ة 
ّ
ة بالدرجة الأوىل وكذلك الرو�شي

ّ
الثورة الفرن�شي

مثل  ة 
ّ
الدموي الكوميديا  تلك  وحتى  ة، 

ّ
ال�شوفييتي

كوميديا  غري  من  ة 
ّ
دموي اأو  اجلنوبي،  اليمن 

ر وغريها. )كمبوديا( 
ُُ
ا( اخلمري احُلم

ّ
مثل)كمبودي

التي زرت منذ فرتة فيها مدينة )اأنكور( مبعابدها 

املقّد�شة و�شنيعها الروحي املده�س.

يت�شاءل زينوفيف، »ما هذه الظاهرة التي ت�شمى 

الغرب الظاهرة التي اأنزلت تلك ال�رصبة املاحقة 

ارة دون اأن تطلق طلقة واحدة، 
ّ
بدولة عظمى جب

ة 
ّ
فيم يكمن م�شدر قوتها؟ ما اآفاق تطور الب�رصي

معركة  اإليه  اآلت  الذي  املال  هذا  على  تاأ�شي�شا 

ة« طبعا الفيل�شوف 
ّ
ة �شد ال�شيوعي

ّ
الغرب التاريخي

ة كما طبقت 
ّ
الرو�شي الذي كان ناقداً فذا لل�شيوعي

يف بالده، ل يقر بالنت�شار النهائي للغرب ول 

من  حزمة  وهناك  العظيمة..  الأفكار  ب�شقوط 

الأ�شباب وال�رصوط الأخرى يف هذا ال�شياق.

بحزن وغ�شب اأت�شاءل لكني اأقول ان هوؤلء لي�شوا 

ة التي ت�شكل 
ّ
ة �شئيلة من ال�شعوب الرو�شي

ّ
اإل اأقلي

اأر�شها �شد�س كوكب الب�رص باأجمعه.

j h j

)�شوفيا(  اإىل  ذهبت  اأظن،  ما  على   1980 عام 

ة 
ّ
تبعي عرب  مبو�شكو  املرتبطة  بلغاريا  عا�شمة 

حني  ال�شينما  بدرا�شة  حاملًا  ذهبت  مطلقة، 

�شنوات  ثماين  ت�شتغرق  الدرا�شة  تلك  اأن  اكت�شفت 

طوال على �شخ�س ملول وغري من�شبط مثلي.. مل 

وم�شاريعي  اأ�شفاري  معظم  مثل  عام  غري  اأكمل 

املبتورة دومًا.. خالل ذلك العام تعلمت �شيئًا من 

اللون.  اأ�شفر  كتابًا  كان  اأتذكر  ة. 
ّ
البلغاري اللغة 

الدرا�شة  ح�ش�س  عن  ب 
ّ
اأتغي كنت  ما  وغالبًا 

زت العهد ال�شوفييتي..
ّ
ال�شارمة التي مي

مع  اأو  وحيداً  وامل�رصح  ال�شينما  اىل  اأذهب  كنت 

اأ�شدقاء كانوا هناك، مثل خالد دروي�س وتهامة 

ال�شينما  كانت  الأ�شدي.  جواد  وكذلك  اجلندي 

ة على نحو من الزدهار الإبداعي اأ�شوة 
ّ
البلغاري

الت�شمية  ح�شب  ال�شرتاكية  الدول  ب�شينمات 

راأي  الواحد،  الراأي  ب�شيادة  القمع  رغم  الرائجة، 

تتحول  بداأت  التي  ال�شرتاكية  ة 
ّ
والواقعي احلزب 

اإىل جثة، مل يعد اإل الكترَبة من يركن اإىل ت�شديق 

والعدالة  الثقافة  باأقنعة  املقّنعة  اأطروحتها 

ال�شرتاكية.

الأفق، زمن  ترت�شم يف  اآخر  كانت عالمات زمن 

غام�س وملتب�س، لكنه قادم ل حمالة كما كان 

يحد�س ويف�شح اأهل الثقافة والفن يف تلك البالد 

ة..
ّ
الرثي

اأفالم  مثل  ة 
ّ
البلغاري ال�شينما  اإىل  نذهب  كنا 

ة باملعنى العميق.. 
ّ
)كري�شتو كري�شتوف( الطليعي

اأتذكر اأحد افالم )كري�شتوف( البطلة تذهب دائما 

اإىل املطاعم والبارات، لكنها ل ت�رصب ول تاأكل، 

الأماكن  هذه  يف  الب�رصي  امل�شهد  تتاأمل  فقط 

ة.
ّ

ال�شاج

وحني ي�شاألها اأحدهم، جتيب، اأراقب النا�س كيف 

ينتحرون على هذا النحو الحتفايل ال�شاخب..

املزدهرة  ة 
ّ
اليطالي واملوجة  )فلليني(  اأفالم  اأو 

ال�شينما وكانت لدي  بداأ يف عر�شها معهد  التي 

الفريدة  ال�شينما  هذه  عن  ما،  ة 
ّ
خلفي اأو  فكرة 

اأو نادي ال�شينما  اأندية ال�شينما يف القاهرة  عرب 

امل�شت�شفى  من  قريبًا  يقع  كان  الذي  دم�شق  يف 

الطلياين بعد )ال�شاحلية(..
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من  بع�شًا  عرفت  والإهمال  التغيب  ذلك  رغم 

ة، 
ّ
ة �شديدة القرب من اللغة الرو�شي

ّ
اللغة البلغاري

التي  املرتاكمة  ال�شنني  هذه  بعد  يل  اأتاح  مما 

بارا  �س  )اأراب  عبارة  اأفهم  اأن  اأحقابًا،  اأخالها 

ة )عربي بلحيته يف املاء( 
ّ
دوي نافادي( الرو�شي

البحر  الفندق املطل على  اأ�شبح يف حو�س  كنت 

عّكر  مما  الرو�شي،  الأزعر  نطقها  حني  ال�شا�شع، 

املزاج، يف اآخر يوم اأودع فيه الأمطار امل�شيافة 

اأهله  بب�شاطة  الهادئ  البلد  هذا  يف  والغيوم 

وح�شن تعاملهم مع الغريب.

j h j

 
ّ

بلغاري فرن�شا،  يف  املقيم  املفكر  )تودروف( 

�شفا 
ُ
و كري�شتيفا(  )جوليا  وكذلك  الأ�شل 

باملن�شقني ابان املرحلة ال�شرتاكية، وهي �شفة 

ل يقرها الكثري من هذا ال�شنف الثقايف الرفيع، 

ة 
ّ
اأوروبي ال�رصق  املنظومة  تلك  اإىل  ينتمي  الذي 

كي ل ُت�شتخدم من قبل الغرب لأغرا�س دعائية.. 

بالده،  يف  ح�شل  الذي  التحول  اإثر  تودروف، 

�رصاً  كان  ما  جداً،  ن�شبي  اأي�شا  )ال�رص(  اأن  كتب 

ة( 
ّ
ة، اأ�شبح اأكرث )�رصي

ّ
يف تلك احلقبة ال�شتبدادي

من  اأعقبه  وما  مبا�رصة  التحول  اإثر  ذلك  كتب 

فو�شى ت�شاحب عادة هكذا مرحلة يف التحولت 

املجتمعية وال�شيا�شية العا�شفة.. هل تغري الأمر 

الآن؟!

j h j

�شبح عا�شفة يف الأفق

الطيور ترجتف )عن حزن اأم ن�شوة؟(

يف وكناتها

 باأعناقها
ّ
احليوانات ت�رصئب

نحو ال�شماء

ون يعودون 
ّ
راكبو املوج واملظلي

�رصيعا اإىل الياب�شة

بداأت الأمطار الغزيرة حممولة

على جناح الريح

رتت اأيديهم
ُ
اذين ب

ّ
ديكة تلوذ مع �شح

بتمثال بوذا

اجلميع بانتظار القادم املجهول

j h j

اجللو�س  هي  اأثرية،  هواية  ممار�شة  اأ�شتعيد 

ال�شتقبال،  بوابة  اأمام  الفنادق  يف  وحيداً 

البلدان  خمتلف  من  والراحلني  القادمني  اأرى 

املتخلفة،  املتح�رصة،  والقارات،  والأ�شقاع، 

ت�شكيلة  ال�شقراء..  ال�شوداء،  ال�شفراء،  البي�شاء، 

دومًا  ترت�شم  واأحجام،  حنات 
ُ

�ش واألوان،  ب�رص 

على بلدان بعينها، وحتى يف ظل هذا الختالط 

لنتماءات  ة، 
ّ
الأ�شا�شي ال�شمات  تظل  )العوملي( 

هذا  يف  ومتعينة  قائمة  واأ�شولها  الأجنا�س 

يف  والأماكن  ال�شاللت  عرفته  الذي  ال�شياق 

عا�س  لو  حتى  الأوروبي  غري  الطويل..  تاريخها 

يظل  اأهلها،  مثل  البلد  ة 
ّ
جن�شي وامتلك  اأجياًل، 

الكثري  رغم  وعلى  لتينيًا..  اأو  افريقيًا  اأو  عربيًا 

ي�شّط  ب�شكل  املتاحة  الدميقراطية  احلقوق  من 

عن املقارنة مع بلدان الأ�شل الفاقدة غالبًا لأي 

ة.. ذلك ل يغري كثرياً من 
ّ
قيمة ان�شانية واأخالقي

الن�شق املتحكم مثل قدر الولدة واملوت واللون، 

ويف نظر ال�شكان الأ�شليني..

اأحياء املدن العريقة التي ل حتبذ اأغرابًا ودخالء 

ذلك  من  تبعدهم  ول  الو�شائل،  بكافة  تتجنبهم 

ة والعي�س الطويل..
ّ
حقوق اجلن�شي

الفّخار  الفندق املحاطة باأواين  اأجل�س يف ردهة 

ة، 
ّ
ال�شمكي الأحوا�س  الفيلة على حواف  ومتاثيل 

امل�شافرين  وال�شحنات، حركة  الوجوه  اأحّدق يف 

عكازها  على  امل�شّنة  املراأة  هذه  والقادمني... 

وتلك  حياة،  من  لها  تبقى  ما  اأجل  من  تقاتل 
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ال�شعراء  اأو�شاف  التي يفوق ح�شنها كل  الفاتنة 

الذاكرة  يف  ندوبًا  �شترتك  �شك  ل  وادعاءاتهم، 

الأ�شالف  يفعل  كان  مثلما  والنحيب  البكاء  حّد 

العائلة  هذه  والأطالل..  الزمن  حطام  على 

جاء  احلزين  املتاأمل  الرجل  وذلك  ال�شاخبة 

هربًا من �شغوط موطنه الأول حتى لو كان جنة 

العائلة  من  بجحيمه؟  فكيف  الأر�س،  على  اهلل 

ة.. اخلارطة تتمدد وتطول 
ّ
وظروف العمل الق�رصي

يطوي  الذي  والغياب  القدوم  حركة  ة 
ّ
بالنهائي

الرّتحل  حركة  البعيد،  املعتم  جوفه  يف  اأثر  كل 

والهجرات واملّلمات التي يزخر بها ع�رصنا اأكرث 

الذي  �شبقته يف هذا امل�شمار  التي  الع�شور  من 

بقِدم الإن�شان واحليوان..

هذه  من  وكجزء  املواجهة،  الزاوية  يف  اأجل�س 

حمطات  مقاهي  يف  اأي�شًا  املمتعة،  الهواية 

تلك  �شفر..  على  اأكن  مل  حني  حتى  القطارات، 

اأزمنتها  وحفيف  بدخانها  القدمية  املحطات 

ة وتلك التي 
ّ
املتطاير.....الولع باملحطات الواقعي

يوثقها الأدب وال�شينما، مثل حمطات القطارات 

ة، 
ّ
ال�شناعي النه�شة  بدايات  اإىل  تنتمي  التي 

ذات  )حدث  فيلمه  يف  ليوين(  )�شريجي  حمطة 

مرة يف الغرب( حني كان قاطع ال�شّكة والطريق 

الفراغ  و�شط  القطار،  ينتظر  وهو  فوندا(  )هرني 

املحتدم وال�شجر، يحاول اأن ياأخذ غفوة �رصيعة، 

لكن تلك الذبابة اللعينة حتوم حول وجهه تطري 

ومب�شّد�شه،  بيده  اإبعادها،  يحاول  وهو  وحتط، 

لكن  املعهود،  بلبا�شه  الكوبوي  رجل  م�شد�س 

الذبابة ل تكف عن الطنني والإزعاج، حتى يطلق 

عليها النار، يف م�شهد من اأجمل م�شاهد ال�شينما.. 

لذلك  م�شافراً،  تكون  اأن  لبد  املطارات  مقاهي 

قبل  فرتة  اأطول  بامل�شهد  ل�شتمتع  مبكراً  اأذهب 

اأن ُنح�رص يف ذلك ال�شندوق احلديدي املحّلق يف 

ف�شاء املجهول.

تعود  رمبا  قلبي،  على  الأثرية  الهواية  هذه 

جذورها اإىل زمن الطفولة، حني كنا نرقب قوافل 

ة، 
ّ
لة، من الفتحات الطيني

ّ
اجلمال واحلمري املرتح

الوادي الذي ت�شيل مياهه  يف بيتنا على حواف 

)البندر(  اإىل  الذاهبة  القوافل  حركة  مع  وطيوره 

وتلك الراجعة ب�شوق اإىل ديارها.

j h j

اآخر كل نهار

تن�شحب ال�شم�س اإىل خمبئها

قرفًا من هذا العامل

j h j

مل يعد يخاف احلياة

مل يعد يخاف املوت

مل يعد يخاف الآلهة:

اإنها اللحظة الق�شوى

لل�شقوط يف اجلّنة

اأو اجلحيم..

j h j

ّ
ماذا يخبئ لل�شوري

هذا النهار اأو هذا الليل

عدا ظلم ذوي القربى

ومذابح ترتى يف الطريق

j h j

�شنجاب يت�شلق الأ�شالك، اأتذكر �شوقي اأبي �شقرا 

يف  زمن  ذات  وكنت  الربج(  من  يقع  )�شنجاب 

كنت  اأخرى،  مدينة  اإىل  مبغادرتها  اأهم  بريوت، 

يف مقام الرتدد واحلرية الق�شوى، هل اأغادر اأم 

ال�شهرات  الليايل،  فتنة  واأهلها،  �شحر بريوت  ل؟ 

والكتب )اأندل�س و�شام( وباري�س اأو ما ي�شبه ذلك.. 

كنت يف مقام احلرية حني باغتني عنوان كتاب 

اأبي �شقرا )حريتي تفاحة جتل�س على الطاولة(..

حني اأقراأ اأبي �شقراء تتهادى اأ�شوات رعاة تائهة 
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يف الرباري، اأو �شخب اأطفال يلعبون... اأبو �شقراء 

ول  ادعاء  غري  من  الكبري  العربي  ال�شعر  طفل 

اأظافرك  »اأفتح  كاذبة..  ة 
ّ
لعاملي تطويب  حفالت 

مروحة /تخد�س احلياة/ يف بطنها«

j h j

كانت ت�رصب رحيق كروم الأندل�س

ِّ
ذائبًة يف ال�رص

ت�رصق بدموع البهجة والهذيان

j h j

اآ�شيا حممولة على قرن اإع�شار

ولي�س قرن ثور

كل حلظة مير فيها �شبح العوا�شف

ترتعد وعيونها �شاخ�شة

نحو البحر

الطيور فوق القباب

وعلى ُذرى الأ�شجار

تنتف�س جذًل

الطيور الربيئة تنت�شي باخلراب

الرهبان ب�شرتاتهم ال�شفر يت�رصعون اإىل اخلالق

)لي�س برد الق�شاء بل باللطف فيه(

ة )هو�شي 
ّ
اآ�شيا ال�رصق الأق�شى، جزر الهند ال�شيني

منه اجلرنال جياب(

املولودة بني رحم الطوفان والثورات

 الرّتقب والنتظار
رَ
دائما على وتر

j h j

الأم حتنو على اأطفالها

ال�شجرة على الع�شافري وال�شناجب

وليل ال�شقيع يق�شو

ديه وجرحاه.
ّ
على م�رص

j h j

امل�شاء ي�شحب عتاده ومكلوميه

اإىل خلف اأ�شوار الغابات

ح�شى
ُ
حيث اأمة من احليوانات وما ل ي

ية و�شاخبة..
ّ
تبداأ حياة �رص

حركة �شعوب الليل

يف م�شارها ال�رصمدي

�سيف الرحبي
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s من ال�رصق اإىل ال�رصق..   s s

اإ�شارات وردت يف الن�ص

م اإىل اأجزاء �شغرية ، و)اجللبة( واحدة تلك التق�شيمات املعروفة يف القرى الُعمانّية والواحات ...
ّ
j )اجلـِلب( بك�رص اجليم وفتح الالم ، احلقل وهو مق�ش

j  )اجلمال مزيد من اجلمال( عبارة رواها بورخي�س يف اأحد كتبه عن اأ�شقف لتيني كجزء يتكرر يف  �شالواته الكن�شّية .. اللهم ارزقنا مزيدا من 

اجلمال ...

 ... اإ�شارة اإىل بيت ال�شاعر :
ّ
j اأين تلك البطاح التي ت�شيل على جوانبها اأعناق املطي

 الأباطُح
ِّ
اأخذنا باأطراف الأحاديث بيننا / و�شالْت باأعناق املطي

j يف الإ�شارة اإىل اجلراد ، ما بني مزدوجني ، من كتاب )هجرة احليوان( لعبداحلميد الو�شالتي

j )......( ما كان اأغنانا عن احلالني( من لزوميات اأبي العالء املعري املعروفة 

»الزمان الأول« :

رد ال�شقيع   ع�شابة نادمتهم / يومًا بجّلق يف الزمان الأول / ي�شقون من برَ
ُّ
ان بن ثابت التي يقول يف بع�س اأبياتها : هلل در

ّ
j اإ�شارة اإىل ق�شيدة ح�ش

عليهم/ بردى ي�شّفق بالرحيق ال�شل�شلِ ...

j من كتاب الفيل�شوف الرو�شي )زينوفيف( الغرب اأو ظاهرة الغربوّية ترجمة نوفل نيوف . عادل اإ�شماعيل 

j )الغ�شبة امل�رصّية( اإ�شارة اإىل بيت ب�ّشار بن برد:

 اإذا ما غ�شبنا غ�شبة م�رصّية

هتكنا حجاب ال�شم�س اأو اأمطرت دما  

j اإ�شارة اإىل فيلم )�شريجي ليوين( وقد اأجنز املخرج ذو الأ�شل اليطايل يف اأمريكا ثالثيته املعروفه يف زمنها )حدث ذات مرة يف الثورة( و )حدث 

ذات مرة يف اأمريكا(  والثالث ) حدث ذات مرة يف الغرب( وامل�شهد كان البداية امل�رصّجة بال�شمت والرتقب يف �شياق هذه الدراما.. الطريف اأن ليوين 

قبل هذه الثالثية اأُجنز جمموعة اأفالم بعنوان )كاوبوي �شباكتي( التي حملت توقيعًا م�شتعاراً بدل ا�شمه احلقيقي..

اآدم فتحي.. وقد  اليوتوبيا( ترجمة  )تاريخ  )�شيوران( من كتابه  الروماين  الأ�شل  للفيل�شوف ذي  الأمم( عبارة  احِلداد بني  الذين ين�رصون  )اأولئك   j

و�شف بها �شيوران ، الأقوام املجرّية القدمية املحاربة ... وهي رمبا اأكرث دقًة يف تو�شيف الأقوام الرتكّية – الطورانّية مب�شالك تاريخها املت�شعب يف 

لبرَة ، يف اإقامة الإمرباطوريات على وعورة هذه اجلغرافيا وات�شاعها ... اجلغرافيا الب�رصّية وعنفها الكا�شح والغرَ
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قيم  يف  تتمّثل  ة 
ّ
وعاملي ة 

ّ
باإن�ساني ز 

ّ
تتمي ة 

ّ
ثقافي ة 

ّ
خ�سو�سي احلديثة  لعمان  اإّن 

الإن�سان  جتارب  د 
ّ
وتعد الّتاريخ  �سريورة  وتقبل  بالإن�سان،  حتتفي  ة 

ّ
ح�ساري

عها واختالفها. �ساأحاول اأن اأناق�ش ذلك من خالل روؤية قوامها اأّن اخلطاب 
ّ
وتنو

تني 
ّ
العماني والّتجربتني  والإ�سالم  العروبة  ركائز،  ثالثة  على   

ّ
مبني الثقايّف 

الفريدتني يف كّل من زجنبار وجوادر )جواذر باللهجة العمانية(.

العروبة والإ�سالم كركيزتني اأ�سا�سّيتني للهوّية العمانّية

اإّن اخلطاب الثقايف العماين، تاريخا و�سعبا، يرتكز على الإ�سالم والعروبة، على اأننا اإن اأمعّنا الّنظر يف 

ة، والإ�سالم 
ّ
ا. فمع اأّن العروبة حتيل اإىل اإثني

ّ
ا وعاملي

ّ
هاتني الركيزتني وجدناهما تنحوان منحى اإن�ساني

ا تكن ماهية اأ�سالة هذه القيمة، 
ّ
ة اأ�سيلة. واأي

ّ
ة ثقافي

ّ
اإىل دين، فاإّنهما يتبّديان ممار�سًة كقيمة ح�ساري

اأو يف �سفائها عرقا، واإّنا تتجّلى يف  ا�ستقرارها مكانا،  اأو يف  ا، 
ّ
دها مبداأ قار

ّ
فهي ل تكمن يف جتر

j
قراءات فـي العالقة الن�سانية والأدبية العمانية - اجلوادرية 

االرتبـــاط بـ: مكــــران وافـــريقــيا

نــّوع اخلطاب الثقافـي الُعمانــي

باحث واأكادميي من ُعمان 

     خالــــد البلــــو�سي

العماين  للمكان  اإثراء  رافد  �شّكل  والتفاهم  الت�شامح 

بثقافة مت�شاركة الأركان والهوية 

لقطة بانورامية ملنطقة جوادر



ا 
ّ
عاملي ا 

ّ
اإن�ساني ارا 

ّ
تي تتبّدى  التي  الّدائبة  �سريورتها 

به  وتتمازج  املختلف،  به  وياأن�ش  الغريب،  ياألفه 

الأعراق.

ت 
ّ
مر العروبة  اأّن  لنا  يتبنّي  العروبة  ات 

ّ
اأدبي فمن 

يف  الأوىل  متّثلت  حا�سمتني:  تني 
ّ
تاريخي مبرحلتني 

ة، 
ّ
العربي اإبراهيم من قبيلة جرهم  اإ�سماعيل بن  زواج 

وبني  عرقا   
ّ
عربي غري  هو  من  بني  الّزواج  هذا  فكان 

ال�ّشارة الأوىل التي نتجت عنها  ة مبثابة 
ّ
قبيلة عربي

ومن  امل�ستعربني.  من  اأجيال  الوقت  مبرور 

يتكّلم  يكن  مل  »الذي  اأّن  نلحظ  اأن   
ّ
املهم

تكوين  يف  الأهم  اجلذر  هو  �سار  ة 
ّ
العربي

 وتاأ�سي�سه على املعاين الكربى 
ّ
املعنى العربي

احلا�سمة  الّثانية  املرحلة  ا 
ّ
اأم ة«)1(. 

ّ
والأزلي

دينا  الإ�سالم  ظهور  يف  فتتمّثل  للعروبة 

اجلزيرة  عرب  فقام  العرب،  بالد  يف  ا 
ّ
عاملي

ة« الإ�سالم اإىل واقع ملمو�ش، 
ّ
برتجمة »عاملي

فا�ستعربت  املجاورة،  البالد  يف  فن�شوه 

ن�ش  يف  كبري  بدور  قامت  متعّددة  اأجنا�ش 

ة اإىل 
ّ
الإ�سالم ورفع �سعلة احل�سارة الإ�سالمي

اأقا�سي املعمورة. 

�سغرى«  ا�ستعراب  »�سيغة  الأوىل  املرحلة  يا 
ّ
م�سم

الباحث  يقول  كربى«،  ا�ستعراب  »�سيغة  والّثانية 

ة عظيمة، 
ّ
ال�سعودي عبداهلل الغذامي: »هذه ميزة ثقافي

ة جن�سا وتاريخا، ولو بقينا على جزيرتنا 
ّ
اأفادت الأم

لكّنا مثل الّتاميل اأو الّتبت، �سعبا حم�سورا وحما�شا، 

اإ�سماعيل،  مع  بداأت  التي  الكربى  الّتمازج  ة 
ّ
مزي لول 

ة فيه هي 
ّ
 مزي

ّ
 الذي اأهم

ّ
 تكّللت مع الّدين الإ�سالمي

ّ
ثم

د 
ّ
حمم الكاتب  اأّن  واحلّق  ته«)2(. 

ّ
حملي وعدم  ته 

ّ
عاملي

 للعروبة، فيبدي 
ّ
ع من المتداد الّتاريخي

ّ
اجلابري يو�س

 نقطة بداية 
ّ
 اتخاذ الع�ش اجلاهلي

ّ
حتّفظه من اأن يتم

جمالها  عن  يف�سلها  ذلك  اإّن  قائال  ة، 
ّ
العربي الّثقافة 

القدماء،  ني 
ّ
امل�شي اإىل  جذوره  املمتّدة   ،

ّ
الّتاريخي

 
ّ
العربي املغرب  و�سّكان  ني، 

ّ
ياني

ّ
وال�ش ني، 

ّ
والفينيقي

الأمازيغ.)3(

ز 
ّ
يتمي  

ّ
ح�ساري حراك  العروبة  اأّن  يوؤّكد  كّله  ذلك  اإّن 

دليل  اإل  ع 
ّ
الّتو�س هذا  وما  ومكانا،  زمانا  ع 

ّ
بالّتو�س

من  وا�ستفادته   ،
ّ

احل�ساري احلراك  ذلك  ة 
ّ
حيوي على 

الأجنا�ش  تلك  �سوغ  بل  الأخرى،  والأعراق  الأجنا�ش 

ل  املنطلق  هذا  من  لعّله  ا. 
ّ
عربي و�سهرها  والأعراق 

 عّز الّدين املنا�شة 
ّ
يجد ال�ّساعر والباحث الفل�سطيني

غرابة يف اعتزاز العرب بعروبة ابن خلدون )اأول عامل 

 ،)
ّ
العربي )البطل  زياد  بن  وطارق   ،)

ّ
عربي اجتماع 

بّطوطة  وابن   ،)
ّ
عربي ار 

ّ
طي )اأول  فرنا�ش  بن  ا�ش 

ّ
وعب

هوؤلء،  اأّن  من  غم 
ّ
الر على   ،)

ّ
عربي الة 

ّ
رح  

ّ
)اأهم

يجد  ول  ة، 
ّ
اأمازيغي اأ�سول  من  الباحث،  يقول  ح�سبما 

ة وبني اأ�سولهم 
ّ
ة العربي

ّ
تهم الّثقافي

ّ
تعار�سا بني هوي

ة.)4(
ّ
الأمازيغي

ة فهي الإ�سالم دينا 
ّ
ة العماني

ّ
كيزة الّثانية للهوي

ّ
ا الر

ّ
اأم

ا 
ّ
عربي وم�شوعا  ور�سالته،  روؤاه  يف  ا 

ّ
اإن�ساني ا 

ّ
عاملي

ولكّنه  ة، 
ّ
العربي وبلغتهم  العرب  جزيرة  يف  به   

َ
اأوِحي

انف�سام فيه بني  اإن�سايّن، على نحو ل   
ّ
م�شوع عربي

�شطا  بل  للّثاين،  منطلقا  َعّد 
ُ
ي كّل  ته، 

ّ
وعاملي عروبته 

 الّت�سديد على اأّن عروبة 
ّ
ل�سمان �سريورته. ومن املهم

والّدم.  العرق  ة 
ّ
ع�سبي تعني  ل   

ّ
الإ�سالمي امل�شوع 

دد: »اإّن امل�شوع 
ّ

يقول ن�ش حامد اأبو زيد يف هذا ال�س

الّن�سو�ش  من  ا�ستنباطه  ميكن  الذي   –  
ّ
الإ�سالمي

 – ل 
ّ
الأو �سه 

ّ
موؤ�س حياة  يف  واملمار�سات  واملواقف 

�سّد  م�شوع  اأّنه  املوؤّكد  ومن  اإن�سايّن.   
ّ
عربي م�شوع 

العرق والّدم، ولو كان  ة 
ّ
القبيلة، و�سّد ع�سبي ة 

ّ
طائفي

 ،
ّ

ح�ساري اإن�سايّن  ثقايّف   
ّ
عربي م�شوع  اإّنه  ا. 

ّ
عربي

يتقّدم،  امل�شوع  كان  احلقيقة  هذه  اإدراك  وبقدر 

العرثات  اإغفالها كان امل�شوع يتعرّث. وتاريخ  وبقدر 

 لالإ�سالم هو يف احلقيقة تاريخ 
ّ
ياق التاريخي

ّ
يف ال�س

اإغفال تلك احلقيقة«)5(.

اأّن  يف  يلتقيان  والعروبة  الإ�سالم  اأّن  ذلك  من  ناأخذ 

ة تتجاوز احلدود 
ّ
ة عاملي

ّ
ة اإن�ساني

ّ
كليهما قيمة ح�ساري

ة. من هنا ل غرو اأن جند يف الع�سور 
ّ
يا�سي

ّ
ة وال�س

ّ
العرقي

ة)6( اأ�سماء لمعة 
ّ
ة الإ�سالمي

ّ
ة للح�سارة العربي

ّ
الّذهبي
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ة، مثل البخاري، 
ّ
لعلماء م�سلمني من اأ�سول غري عربي

وابن  والّن�سائي،  والرّتمذي،  م�سلم،  احل�سني  واأبي 

�سينا،  وابن  ازي، 
ّ
الر بكر  واأبي  واخلوارزمي،  ماجة، 

منهم  كان  بل  البريوين؛  يحان 
ّ
الر واأبي  والفارابي، 

ة، مثل 
ّ
العربي اللغة   وعلوم 

ّ
العربي ال�ّسعر  من برع يف 

ومي، واأبي نوا�ش.)7(
ّ
�سيبويه،وب�ّسار بن برد، وابن الر

عمان اأمنوذجا للح�سارة العربّية الإ�سالمّية

هذه  تتبّنى  و�سعبا،  تاريخا وح�سارة  اأّن عمان،  اأرى 

جت�سيد.فالأر�ش  خري  دها 
ّ
جت�س بل  ة، 

ّ
الإن�ساني القيمة 

ة ما فتئت تفتح ذراعيها للقادمني من خمتلف 
ّ
العماني

البقاع، فقد قدم اإليها الأزد من اليمن، واأتاها الآتون 

ة من 
ّ
اأفريقيا ومكران والهند، وهي بذا تعّد عاملي من 

ة من حيث تعّدد الّتجارب 
ّ
ع الأعراق، واإن�ساني

ّ
حيث تنو

عرب  لالإ�سالم  ة 
ّ
الإبا�سي القراءة  ظّلت  ة.كما 

ّ
الب�شي

العمايّن،  الفكر  من  ا 
ّ
حموري جزءا  املختلفة  الع�سور 

القراءات  من  غريها  عن  زها 
ّ
متي َل  مَتثَّ قراءة  وهي 

اإّنا هي لالأتقى والأكفاأ من  الإمامة  اأّن  تاأكيدها  يف 

تقت�ش  اأن  �سرَتط 
ُ
ي ل   

ّ
َثم ة، ومن 

ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
الأم اأفراد 

ة 
ّ
على قري�ش وحدها. فكما اأّن العروبة �ساغت بعاملي

ا، كذلك 
ّ
الإ�سالم اأجنا�سا متعّددة �سوغا عربي

 
ّ
العاملي الإن�سايّن  بخطابها  عمان  �ساغت 

وكما  ا. 
ّ
عربي ا 

ّ
عماني �سوغا  خمتلفة  اأعراقا 

اآ�سيا  بلدانا يف  بالإ�سالم فتحت  العروبة  اأّن 

بخطابها  عمان  عت 
ّ
تو�س كذلك  واأفريقيا 

الثقايّف الإن�سايّن يف اآ�سيا واأفريقيا. من ذلك 

امليالدي،  ع�ش  ابع 
ّ
ال�س القرن  يف  اأّن  جند 

عام  اليعاربة  دولة  قيام  منذ  وبالّتحديد، 

ا 
ّ
جتاري ازدهارا  عمان  �سهدت   ،1624

ا 
ّ
عاملي ميناء  م�سقط  من  جعل  ا 

ّ
وع�سكري

تنامى تاأثريه حّتى �سمل، اإ�سافة اإىل �سواطئ 

ة، 
ّ
العربي اجلزيرة  و�سبه   

ّ
العربي اخلليج 

و�شق  �شقا  والهند  واإيران  مكران  �سواحل 

اأحيانا  الّتاأثري  هذا  واأخذ  غربا.  اأفريقيا 

ون �سيطرة 
ّ
ا، فقد �سيطر العماني

ّ
�سكال �سيا�سي

�سواطئ  على  ة 
ّ
بحري مدن  على  مبا�شة 
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ة ومكران. 
ّ
اأفريقيا ال�ّشقي

اآل  عهد  يف  وتنامى  الحتكاك  هذا   
ّ
ا�ستمر وقد 

تربط  عمان  بحر  مياه  فكانت   ،)-1747( بو�سعيد 

وكان   ،
ّ

الهندي املحيط  على  املوانئ  ة 
ّ
ببقي م�سقط 

وعدن  ومببي  وجوادر  زجنبار  اإىل  يبحر  العمايّن 

ذات  �سعوبا  فا 
ّ
متعر واملدن،  املوانئ  من  وغريها 

ة 
ّ
ثقافي اآفاقا  اأك�سبه  ا 

ّ
مم خمتلفة،  وتقاليد  عادات 

�ساد  الذي  الّت�سامح   
ّ
جو يف  ا 

ّ
داخلي متّثلت  رحبة، 

لال�ستثمار  موائمة  بيئة  ووّفر  م�سقط،  يف 

اين، 
ّ
والد القا�سي  فاأتاها  والّتجارة، 

كان  ومن  تاجرا  كان  من  منهم  وكان 

الة وامل�ستك�سف 
ّ

ح
ّ
الر عامال. ولعّل و�سف 

يف  م�سقَط  بار�سون  اأبراهم  الربيطايّن 

مدينة  باأّنها  ع�ش  الّثامن  القرن  اأواخر 

ت�سامح  ي�ساعد  حيث  ة، 
ّ
عاملي �سبغة  ذات 

امل�سرتك  الّتعاي�ش  على  ة 
ّ
ال�سيا�سي لطة 

ّ
ال�س

ويعطي  واملذاهب،  الأديان  خمتلف  بني 

كال احلّق يف اأن ميار�ش �سعائره وطقو�سه 

جرم  فال  ذلك،  على  دليل  خري  ة)8( 
ّ
بحري

ة، 
ّ
ة، وفار�سي

ّ
عات عربي

ّ
ِجدت فيها جتم

ُ
اأن و

ة.
ّ
ة9، واأفريقي

ّ
ة، وهندي

ّ
ومكراني

الّركيزة الّثالثة: ارتباط عمان ب�سرق اأفريقيا 

)زجنبار( ومكران )جوادر(

للعروبة  جتّليا(  )اأو  امتدادا  تعّد  الّثالثة  الركيزة  اإّن 

فيما  فيه  القول  اأجملت  الذي  الّنحو  على  والإ�سالم 

�سبق.فارتباط عمان ب�شق اأفريقيا ومكران ارتباط 

؛ اإذ هو لي�ش 
ّ

ة من نوع خا�ش
ّ
ذو �سجون واآفاق اإن�ساني

ون 
ّ
ني. فقد توافد العماني

ّ
كالذي بني كيانني �سيا�سي

فيه  �سوا 
ّ
واأ�س الّتاريخ،  اأفريقيا عرب ع�سور  اإىل �شق 

ة، بل اأ�سبحت زجنبار العا�سمة الّثانية 
ّ
ممالك عربي

�سلطان  بن  �سعيد  ال�سيد  عهد  يف  ة 
ّ
العماني للّدولة 

�شق  يف  ون 
ّ
العماني  

ّ
وا�ستقر  .)1856-1804(

اأفريقيا حمتّكني ب�سّكانه احتكاكا مل يكن على نحو 

اأو احلاكم باملحكوم،  ر 
َ
امل�ستعِمر بامل�ستعم احتكاك 

ا جتّلى فيه 
ّ
اإن�ساني واإّنا نحا احتكاكهم بهم منحى 

وداخلوهم،  فزاوجوهم،  واأن�سعها،  املعاين  اأرقى 

وذلكم  ة. 
ّ
العربي بلغتهم  فيهم  واأّثروا  لغتهم،  واأخذوا 

 
ّ
 الغربي

ّ
اأمر مل نعهده حّتى يف اخلطاب ال�ستعماري

ة.
ّ
الذي اّدعى ن�شة الإن�ساني

اإقليم  عالقة  جاوزت  فقد  مبكران  عمان  عالقة  ا 
ّ
اأم

اإن�سايّن  توا�سل  هناك  ظّل  اإذ  تابع؛  باآخر  متبوع 

ون اإىل مكران، ولعّل اأو�سح 
ّ
بينهما. فقد ذهب العماني

اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيد  ذهاب  هو  ذلك  على  مثال 

ة 
ّ
املكراني القبائل   

َ
روؤو�ش والتقاوؤهما  �سيف  واأخيه 

بوا بهما خري ترحيب، بل بلغ من ترحيبهم 
ّ

الذين رح

جوادر  مقاطعة  اأمر  اإليهما  �سوا 
ّ
فو اأّنهم  بهما 

الّدولة  من  جزءاً  منذئذ  اأ�سبحت  والتي  باأكملها، 

ة حتى منت�سف القرن الع�شين، ومّتكاأً وّطد 
ّ
العماني

على  الواقعة  املوانئ  يف  تاأثريهم  منه  ون 
ّ
العماني

�ساحل مكران مثل جا�سك وت�ساهبار. كما اأتى عمان 

الن�سيج  من  يتجّزاأ  ل  جزءا  و�سار  مكران،  اأهل  من 

ة لفتة. 
ّ
اإن�ساني وو�سائج  م  حُلَ بينهم  فنمت  العماين، 

الًة، 
ّ

وهذا ما �سهد عليه حّتى الذين قدموا عمان رح

عمان  جاء  الذي  ويْل�سِتد  رميوند  جيمز  فالربيطاين 

اجلزيرة  يف  رحالت  كتابه  يف  يوؤّكد   1833 عام 

ني كان 
ّ
ني العرب واملكراني

ّ
اأّن العماني ة)10( 

ّ
العربي

ي�سارك بع�سهم حياة بع�ش ويتزاوجون. 

نوّظف  اأن   يجب  ني، 
ّ
العماني املثّقفني  اأّننا،  اأرى 

زتني، ن�ستخل�ش 
ّ
تني املمي

ّ
العماني الّتجربتني  هاتني 

ا 
ّ
ة ونبني عليهما خطابا اإن�ساني

ّ
منهما معاين اإن�ساني

الّثقايّف  ة« اخلطاب 
ّ
ن�ستلهم منه ما نعّزز به »عاملي

ا 
ّ
فكري ا 

ّ
وطني م�شوعا  اأّن  بيد  ونر�سخها.  العمايّن 

ة، 
ّ
ة وعاملي

ّ
ا كهذا يواجه حتّديات كثرية، حمّلي

ّ
ثقافي

التحّديات  تلك  اأكرث  اأن  وعندي  عّدة.  ميادين  ومن 

ة 
ّ
والإق�سائي ة 

ّ
الأحادي القراءات  يف  يتمّثل  اإ�سكال 

ة الثالثة.
ّ
لأركان الهوي
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حتّديات حملّية وعاملّية

ب�سطته  الذي  الّنحو  على  ة 
ّ
العماني ة 

ّ
اخل�سو�سي اإّن 

ة 
ّ
حمّلي خطابات،  يف  تتمّثل  يات 

ّ
حتد تواجه 

فمحّليا  اللون.  ة 
ّ
اأحادي بثقافات  تنادي  ة، 

ّ
وعاملي

الثالثة  لالأركان  خمتزلة  مبت�شة  قراءات  هناك 

من  �سواها  ما  تق�سي  ة 
ّ
العماني ة 

ّ
للخ�سو�سي

هذه  ترى يف  بل  العروبة،  ة 
ّ
عاملي وتنفي  القراءات 

اأّن  اأرى  فال  اأنا  ا 
ّ
اأم للعروبة.  تهديدا  ة 

ّ
اخل�سو�سي

الّثقافة  اللغات كروافد لإثراء  تراثات هذه  توظيف 

على  دوما  املنفتحة  ة، 
ّ
الإ�سالمي ة 

ّ
العربي ة 

ّ
العماني

لّلغة  تهديدا  اأو  يا 
ّ
حتد ي�سّكل  اأن  ميكن  احل�سارات، 

ة. وهذا العتقاد ي�ساركني فيه الباحث حممد 
ّ
العربي

وء  اإذ يقول: »يظّن البع�ش اأن ت�سليط ال�سّ ال�ّسحري، 

نات الثقافية اللغوية العمانية والغو�ش 
ّ
على املكو

الف�سحى،  العربية  للغة  تهديدا  عد 
ُ
ي اأعماقها  يف 

ة اأو تقوي�سا للم�ساعر الوطنية 
ّ
جوهر الهوية الوطني

الظن  ذلك  اأعترب  ولكنني  العربي،  الوطن  ووحدة 

اأّنها  اإىل  بالإ�سافة  ة، 
ّ
العربي فاللغة  اإثما«)11(. 

اتهم 
ّ
خلفي عن  الّنظر  بغ�ّش  جميعا،  ني 

ّ
العماني لغة 

عنها  تعجز  وظائف  ي 
ّ
توؤد ة، 

ّ
عاملي لغة  ة، 

ّ
اللغوي

اللغات واللهجات املتداوَلة يف عمان، كما اأّنها )اأي 

ة 
ّ
ة، واأدبي

ّ
ة، وثقافي

ّ
ة( حتمل دللت ديني

ّ
اللغة العربي

ة. 
ّ
اأعرق واأقوى من اأن تزعزعها لهجات ولغات حمّلي

ة، فهناك 
ّ
ة العماني

ّ
ا الإ�سالم، كاإحدى ركائز الهوي

ّ
اأم

نحو  على  ها 
ّ

يف�ش ة 
ّ
اأحادي قراءة  يف  يختزلها  من 

 بالٌغ من 
ٌ
يق�سي به ما �سواه من القراءات، وهو اأمر

الكالم فيه يف  الإحجام عن  اأرى به  الّتعقيد مبلغا 

واب منه اإىل الإتيان 
ّ

مقام غري مقامه اأقرب اإىل ال�س

بعبارات مقت�سبة.

وجوادر  زجنبار  من  كّل  يف  ة 
ّ
العماني التجربة  ا 

ّ
اأم

اقت�ستها  �شورًة  يختزلها،فرياها  من  فهناك 

 هناك من 
ّ

الآ�سيوي  اجلناح 
ّ

الظروف. ففيما يخ�ش

ة يف عمان كانت بحاجة 
ّ
يا�سي

ّ
لطة ال�س

ّ
يقول اإن ال�س

تها ومواجهة القوى 
ّ
اإىل من ي�ساعدها على تثبيت قو

يحارب  قبائل  كانوا  ون 
ّ
واملكراني لها،  املناوئة 

ة 
ّ
ة قوي

ّ
بع�سها بع�سا يف ظّل غياب حكومة مركزي

لهم م�شحا  املوارد، فكانت عمان  وبيئة حمدودة 

جهة  من  اقتتال  من  عليه  داأبوا  ما  فيه  ميار�سون 

جهة  من  املوارد  موفورة  بيئة  فيها  ويجدون 

ببعيٍد  لي�ش  القول  اأخرى. هذا 

واإن  واب، 
ّ

ال�س عن  البعد  كّل 

عالقة   
ّ

فاأي قة؛ 
ّ
الد اأعوزته 

ال�ّشورة  حتكمها  ة 
ّ
اإن�ساني

دة، 
ّ
املتعد ب�شوبها 

ال�ّشب  ذلك  كان  ا 
ّ
�سيا�سي

ا 
ّ
اجتماعي ا، 

ّ
اقت�سادي اأم 

اأقررنا  واإْن  ا. 
ّ
نف�سي اأم  كان 

تنا، 
ّ
باإن�ساني اأقررنا  بذلك 

غرورنا  كان  اأنكرناه  واإْن 

وكربياوؤنا حائال بيننا وبني 

تنا. بيد اأّنا اإْن 
ّ
اإقرارنا باإن�ساني

ل 
ّ
ه الأو

ِّ
عَدْدنا ال�ّشورة املوج

دنا 
ّ
جر للعالقات  والأخري 
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ته، ونزلنا به منزلة كائن دون 
ّ
الإن�سان من اإن�ساني

الإن�سان. ولي�ش لنا �سفاعة فيما اإذا كانت �شورُتنا 

ميزان  ففي  وميار�سها؛  ة 
ّ
القو ميلك  من  �شورَة 

ة وفاقدها ي�ستويان، والّتجريد 
ّ
ة مالك القو

ّ
الإن�ساني

ل.
ّ
يطال الّثاين مثلما يطال الأو

اأمر  ت يف 
ّ
الّتثب املنطلق يجب علينا  من هذا 

اإىل عالقة عمان  نظرنا  فاإْن  هذا.  ال�ّشورة 

خمتزلة،  مبت�شة  ة 
ّ
اأحادي نظرة  مبكران 

وح�شناها يف زاوية ال�ّشورة نزعنا عنها 

ة. فعمان ومكران 
ّ
اإن�ساني ما فيها من معاٍن 

 
ّ

ب�شي حراك  به  نا  قربا  قريبان  اإقليمان 

اإقليم  كّل  �سّكان  الّتاريخ، وكان  بينهما عرب 

على احتكاك ب�سّكان الإقليم الآخر. ل ريب اأّن 

هذا القرب وذلك الحتكاك اأف�سيا اإىل اإدراك 

يدينون  جميعا  اأّنهم  ما 
ّ
�سي ول  اجلوار  حّق 

بدين واحد، ويعي�سون يف جمتمعني �سديدي 

قيم  فيهما  ت�سود  املجتمعني  فكال  لة؛ 
ّ

ال�س

يافة والكرم وحّق اجلوار  القبيلة كح�سن ال�سّ

القبائل  بني  اإّن  بل  للجماعة،  والنتماء 

ة ت�سابها اأكرب من 
ّ
ة العربي

ّ
ة والعماني

ّ
املكراني

اأن يكون مرّده اإىل الّتفاق.

بن  �سلطان  د 
ّ
ي

ّ
ال�س اأّن  يف  عجب  ل  هنا  من 

ة جماورة يف 
ّ
اأحمد مل يّتجه اإىل قوى اإقليمي

واإّنا   ،
ّ

ع�سكري مدد  على  للح�سول  �سعيه 

ة، واأّن حاكم 
ّ
ذهب اإىل �سيوخ القبائل املكراني

اأمر  له  �ش 
ّ
فو اأن  اه 

ّ
اإي �سيافته  ح�سن  من  بلغ  مكران 

د 
ّ
ي

ّ
ال�س اأّن  يف  اأي�سا  ولعجب  باأكلمها.  جوادر  منطقة 

ة بن جمعة واليا على م�سقط 
ّ
�سعيد بن �سلطان عنّي ُدر

د 
ّ
ي

ّ
ه ال�س

ّ
د �سلطان وعم

ّ
ي

ّ
ب باأبيه ال�س

ّ
ل ل�سبب اإل لأّنه رح

مكران.  يف  اإقامتهما  اأثناء  يف  اإليهما  واأح�سن  �سيف، 

فتحت  ة 
ّ
العماني الأرا�سي  اأّن  يف  اأي�سا  عجب  ول 

ذراعيها ملن اأتاها من مكران، كما كانت قد فتحتهما 

اأولئك  اإذ كان �ساأُنها مع  اأتاها من اليمن،  �سابقا ملن 

خري  بهم  واحتفت  فا�ستقبلتهم  هوؤلء؛  مع  �ساأَنها 

ت. هذه اأمور قد ي�ستغربها 
ّ
احتفاء، فتعّززت بهم وتقو

، ولكّنا ل 
ّ
من نظر اإىل »ال�ستعمار« من منظوره الغربي

ة 
ّ
جند فيها �سيئا يثري الّده�سة مهما يكن فيها من قو

ت�سود  م�سلمني  تاأتي من جمتمعني  اإذ  لالأنظار؛  لفتة 

 اكت�سبت عالقتهما 
ّ
ة م�سابهة، ومن ثم

ّ
فيهما قيم ثقافي

ة قّلما جند لها نظريا.)12(
ّ
ببع�ش اأبعادا اإن�ساني

اأما عامليا فنحن نرى اأّن »العوملة«، مثال، يراها بع�ش 

لتفر�ش  وموؤ�س�ساتها  �شكاتها  جتّند  اأّنها  الباحثني 

من  ة 
ّ
املحّلي للّثقافات  ما  فيها  يذوب  ة 

ّ
جتاري ثقافة 

جتّليات  من  جتٍلّ   
ّ
اأهم اللغة  كانت  ات.وملا 

ّ
خ�سو�سي

جهود  اإليها  هت 
ّ

توج ة 
ّ
املحّلي ة 

ّ
الّثقافي ة 

ّ
اخل�سو�سي

ة 
ّ
لالإجنليزي ما  اإىل  فانتبهوا  والباحثني،  العلماء 

ة. 
ّ
املحّلي واللهجات  اللغات  انح�سار  اأثريف  من 

»اللغة  مكانة  اأت 
ّ
تبو ة 

ّ
الإجنليزي اللغة  اأّن  يعلم  فكّلنا 

ل  ة 
ّ
وثقافي ة 

ّ
واقت�سادي ة 

ّ
�سيا�سي ة«)لأ�سباب 

ّ
العاملي

لغة  القول فيها( ل تنازعها فيها  لب�سط  يّت�سع املقام 

اأخرى. فعدد من ينطق بها اليوم لغًة ثانيًة يفوق كثريا 

ه الباحثون ملا لهذه 
ّ
ني. وقد تنب

ّ
عدد ناطقيها الأ�سلي

ة 
ّ
واجتماعي ة 

ّ
وثقافي ة 

ّ
�سيا�سي اأبعاد  من  ة« 

ّ
»العاملي

ة، ف�سار يجادل بع�سهم بع�سا حول ما لها وما 
ّ
وكوني

جها يف 
ْ
عليها. وميكن القول اإّن هذه املجادلة بلغت اأو

ن، 
َ
ات القرن املن�شم حني ن�ش روبرت فيِلب�س

ّ
ت�سعيني

ة 
ّ
 الربيطايّن، كتابه »الإمربيالي

ّ
 الّتطبيقي

ّ
العامل اللغوي

اأّن  روؤيته  فيه  ة«)13( يف عام 1992، طارحا 
ّ
اللغوي

ة 
ّ
لغوي ظاهرة  لي�ش  ة 

ّ
الإجنليزي لّلغة  املذهل  النت�سار 

فت )ول  ظِّ ُ
و الكاتب،  راأي  ة، ح�سب 

ّ
»بريئة«.فالإجنليزي

ة 
ّ
ة خفي

ّ
تزال( ح�سان طروادة لتحقيق اأجندات �سيا�سي

بذا  وهي  وبريطانيا،  ة 
ّ
الأمريكي املّتحدة  للوليات 

ة. 
ّ
الع�سكري ة 

ّ
الغربي ة 

ّ
لالإمربيالي )واأداة(  ا�ستمرارا  ُتَعّد 

الوليات  ما 
ّ
ول�سي ة، 

ّ
بالإجنليزي الّناطقة  فالّدول 

تبقي  اأن  واإجنلرتا، حتاول جاهدًة  ة 
ّ
الأمريكي املّتحدة 

الأخرى  الّدول  وبني  بينها  والّتفاوت  الّتباين  مواطن 

ة، 
ّ
اأجنبي لغًة  اأو  ثانيًة  لغًة  ة 

ّ
الإجنليزي تتبّنى  التي 

ة 
ّ
�سيا�سات تعليمي انتهاج  �سّتى على  عها بطرق 

ّ
فت�سج
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تنزل اللغة الإجنليزية منزل عاليا.

ن هذا، كما فعل 
َ
لعّلنا نقف مواقف �سّتى اإزاء طرح فيِلب�س

الباحثون وعلماء اللغة الذين تناولوه، فذهب بع�سهم 

دا واآخر معار�سا)14(. بيداأّن ما يجمع منا�شي 
ّ
موؤي

الّطرح ومعار�سيه هو اإجماعهم على اأّن عددا كبريا من 

ة 
ّ

ة مهّددة بالنقرا�ش، خا�س
ّ
اللغات واللهجات املحّلي

ة 
ّ
تلك التي ل ي�ستتبع اإتقانها اكت�ساب مكانة اجتماعي

لنا من بذل اجلهود  بّد   ل 
ّ
َثم ة، ومن 

ّ
اأو مكا�سب ماّدي

للحفاظ عليها. 

والذي عندي هو اأّن بقاء اللغات ل يتاأّتى باأمايّن هذا 

، واإّناالأمر ماأتاهما توؤّديه 
ّ
يا�سي

ّ
 اأو ذاك ال�س

ّ
الأكادميي

فيه  تت�سابك   
ّ
جمتمعي �سياق  يف  وظائف  من  اللغة 

يا�سة والفكر والقت�ساد والجتماع؛ 
ّ
وتت�سارع قوى ال�س

ائدة. 
ّ
من هنا فاإّن بقاء اللغة مرهون بالأيدلوجيا ال�س

ة اأبلغ مثال على ذلك؛ اإذ كانت 
ّ
ولنا يف اللغة الالتيني

مع  اأّن  بيد  ا، 
ّ
اأوروب يف  وثقافة  وعلم  دين  لغة  يوما 

ة« وانح�سار قب�سة 
ّ
ة و»الإن�ساني

ّ
بروز اأيدلوجيا القومي

ة راح كّل جمتمع 
ّ
ي
ّ
الكني�سة يف ع�ش الّنه�سة الأوروب

اأركان  من  رئي�سا  ركنا  يّتخذها  حّتى  بلغته  يعتني 

ة يتال�سى �سيئا 
ّ
ته، وبداأ بذلك دور اللغة الالتيني

ّ
قومي

ف�سيئا، حّتى �سارت يف ِعداد اللغات امليتة اليوم. على 

اللغات  تنامي  تقت�سي  احلياة  اإْن كانت �سريورة  اأّنه 

يف مراحل وتراخيها يف اأخرى )اأو انقرا�سها( فاإّن ذلك 

ما  بكّل  نعمل  اأن  عن  لنا  �سارفا  يكون  اأن  ينبغي  ل 

اأوتينا من اأ�سباب وو�سائل للحفاظعلى ما ملجتمعاتنا 

فهم  اإىل  �سبيل  ل  اإذ  ة)15(؛ 
ّ
ثقافي ات 

ّ
خ�سو�سي من 

ة حّق الفهم اإن مل نقدر الّتجارب 
ّ
املجتمعات الإن�ساني

ز بع�سها عن بع�ش. 
ّ
التي متي

نحو خطاب اإن�سايّن متعّدد الألوان والأطياف

عها، 
ّ
وتنو ة 

ّ
الب�شي جتاربها  بتعّدد  ز 

ّ
تتمي عمان  اإّن 

؛ اإذ هي »اإحدى 
ّ
وهي بذا ُتَعّد فريدة يف عاملنا العربي

 ،
ّ

اللغوي ع 
ّ
الّتنو ناحية  من  ثراء  ة 

ّ
العربي الّدول  اأكرث 

لالإن�سان  ة 
ّ
الّتاريخي الّتجربة  ثراء  يختزن  ع 

ّ
تنو وهو 

العمايّن. اإذ يوجد يف عمان عدد من اللغات هي اللغة 

واللغة  ال�سواحيلية  واللغة  الكمزارية  واللغة  العربية 
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)اللواتية(  ال�سندية  واللغة  الزدجالية  واللغة  البلو�سية 

ال�سحرية  واللغة  البطحرية  واللغة  احلر�سو�سية  واللغة 

ولغة  ة 
ّ
املهري واللغة  الية( 

ّ
اجلب اأي�سا  ت�سمى  )التي 

)اأو من �سوء  الّطالع  اأّنه من �سوء  اإل  الهوبيوت«)16(. 

باتت  اللغات  هذه  اأكرث  اأّن  كليهما(  من  اأو  الّتدبري، 

هنا الباحث واملرتجم العمايّن 
ّ
مهّددة بالنقرا�ش. وينب

ة 
ّ
ا�سي من اأّن منّظمة الأمم املّتحدة للرّتبي

ّ
عبد اهلل احلر

والّثقافة والعلوم )اليون�سكو( قد عّدت كّل »هذه اللغات 

ة 
ّ
العربي عدا  ما  لالنقرا�ش  عر�سة  ة«)17( 

ّ
العماني

ة. 
ّ
واحيلي

ّ
ة وال�س

ّ
والبلو�سي

ة 
ّ
واللواتي ة 

ّ
والّزدجالي ة 

ّ
والبلو�سي ة 

ّ
واحيلي

ّ
ال�س اأّن  احلّق 

اإن  حّتى  الإن�سايّن  الرّتاث  من  كجزء  تنقر�ش  لن 

اللغات من يتحّدث بها  لهذه  فاإّن  انقر�ست يف عمان، 

ومكران  اأفريقيا  �شق  يف  البقاء  اأ�سباب  لها  ويهيئ 

ما  اأحوج  ني، 
ّ
العماني فنحن،  لذا  الّتوايل.  على  ند، 

ّ
وال�س

ة واللغة 
ّ
نكون اإىل ت�سافر اجلهود لتوثيق اللغة الكمزاري

ة( 
ّ
الي

ّ
ة)اجلب

ّ
ة واللغة ال�ّسحري

ّ
ة واللغة البطحري

ّ
احلر�سو�سي

تراثاتها  وت�سجيل  الهوبيوت  ولغة  ة 
ّ
املهري واللغة 

معها  انقر�ش  انقر�ست  اإن  اللغات  فهذه  ة؛ 
ّ
ال�ّسفهي

ة 
ّ
والبلو�سي ة 

ّ
واحيلي

ّ
ال�س ا 

ّ
اأم الإن�سايّن.  الرّتاث  من  جزء 

ُيتحدَّث  الذي  الّنحو  على  فهي،  ة 
ّ
واللواتي ة 

ّ
والّزدجالي

تني 
ّ
بها يف عمان، ُتَعّد من امتدادات الّتجربتني العماني

َيُعدا  مل  الإقليمني  هذين  اأّن  ومع  وجوادر.  زجنبار  يف 

ة اليوم، فاإّنهما جزء من الّذاكرة 
ّ
جزءا من الّدولة العماني

التي  العمايّن  لالإن�سان  ة 
ّ
احل�ساري واخلربة  ة 

ّ
الّتاريخي

هذه  اأّن  ذلك  من  هذا.  يومنا  اإىل  باقيا  اأثرها  يزال  ل 

زها عن 
ّ
ا ميي

ّ
ا خا�س

ّ
ا عربي

ّ
اللغات اكت�ست طابعا عماني

ند.
ّ
مثيالتها من اللغات يف �شق اأفريقيا ومكران وال�س

ز بوجوه 
ّ
ة تتمي

ّ
ة عماني

ّ
ة« عمان »ظاهرة« لغوي

ّ
فـ»بلو�سي

ون، 
ّ
ة مكران، واإن حتّدرت منها. فالعماني

ّ
عّدة عن بلو�سي

ن يتحّدثون هذه اللغة، ي�ستخدمونها على نحو فريد، 
ّ
مم

ة 
ّ
العربي من  وتارة  ة 

ّ
العربي اإىل  منها  ينتقلون  فتارة 

يعتمل يف �سدورهم  ما  اإىل  مرّده  يكون  انتقال  اإليها، 

واإن  اأو ما يتحادثون فيه من مو�سوعات.  من م�ساعر 

كثرية،  ة 
ّ
عربي كلمات  ا�ستخدموا  ة 

ّ
بالبلو�سي حتّدثوا 

ة 
ّ
ونطقوا بحروفها على نحو هو اأقرب اإىل اللغة العربي

ة 
ّ
واحيلي

ّ
ال�س اأّن  يل  ويبدو  مكران.  ة 

ّ
بلو�سي اإىل  منه 

ة.
ّ
ة اأمرها يف ذلك اأمر اللغة البلو�سي

ّ
ة واللواتي

ّ
والّزدجالي

باأر�ش  ترتبط  التي  كّلها من اخلربات  وملا كانت هذه 

ا.
ّ
ا اأكادميي

ّ
ل تناول وطني

َ
ق وُتتَناو ثَّ َ

اأن ُتو  
َ
ب

َ
عمان وج

هذه  بني  الّتداخل  ة 
ّ
اأكادميي درا�سة  ندر�ش  اأن  ذلك  من 

الّدارجة،  ة 
ّ
العماني واللهجات  ة 

ّ
العربي واللغة  اللغات 

روافد  لتكون  تراثات18  من  اللغات  لهذه  ما  ونوّظف 

الّتوظيف  هذا   
ّ
يتم اأن  على  ة، 

ّ
العربي ة 

ّ
العماني للّثقافة 

ة، 
ّ
ة والإ�سالمي

ّ
ب�سيغة م�سوؤولة، واعية بركيزتيها العربي

ة، جامدة، واإّنا كمعاٍن 
ّ
ر للّتاأكيد( كثوابت قار

ّ
لي�ست )اأكر

ة جتّد 
ّ
قابلة لالحتمالت والّتاأويالت، وكقيمة ح�ساري

يف   
ّ
والعاملي  

ّ
املحّلي ُت�ِشك  و�سريورتها،  تها 

ّ
فاعلي

ة وارتباطا ببع�سه.
ّ
ع�ش يزداد عاملي

وبحثها  الّظواهر  هذه  توثيق  اأّن  اأوؤّكد  اخلتام  يف 

مبعنى  غاية.  ولي�ش  و�سيلة  يكون  اأن  يجب  ا 
ّ
اأكادميي

ة 
ّ
العماني اخلربات  هذه  نوّثق  اأن  علينا  يجب  اأّننا  اآخر 

ُتقدِّم  واَطنة 
ُ
م اأمرها  راأ�ش  ة 

ّ
اأكادميي درا�سة  وندر�سها 

�سبيل  فال  ة. 
ّ
الفئوي الولءات  وتتجاوز  الوطن  م�سلحة 

الّثقايّف العمايّن غري  ة« اخلطاب 
ّ
لنا يف تعزيز »اإن�ساني

والنفتاح  كالّت�سامح  الّنبيلة  بالقيم  الحتفاء  �سبيل 

بذا  لعّلنا  واملختلف.  ع 
ّ
واملتنو املتعّدد  على  امل�سوؤول 

اخلربة  اإثراء  نحو  خطوة  ونخطو  اأ�سالفنا،  حذو  نحذو 

ة لالإن�سان العمايّن.
ّ
الّتاريخي

اخلامتة

من هذا املنطلق قمت برتجمة كثري من ال�شعر البلو�شي، 

واأختم هذه الدرا�شة باإيراد مناذج منه. �شاأورد اأ�شعارا 

مرتجمة من البلو�شية، منها ما ينحو منحى �شوفّيا 

)ال�شوفّيات( ومنها ما ينحو منحى غزليا )الغزلّيات(.

اإال اأّن اأوّد اأن األفت انتباه القارئ اأّن الق�شائد الواردة 

لي�شت مرتجمة على وجه تقني. 
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وفّيات )19(  ال�سّ

لل�شاعر عبداحلميد اجلوادري

الباب االأّول

ْ
مت

ّ
�شاُخ ال�س

 
ْ
ا�سمع

ِت
ْ
م

ّ
�شاَخ ال�س

كوِن 
ّ
يف ِظالِل ال�س

فذاَك 

ْة 
ّ
اأحلاٌن اإلهي

 اإليَك.
ْ
ّثت

ُ
ب

ارُن

 القاين
َ
الأحمر

يف ال�ّسفِق الّزِعِل

فذاَك 

 الفاننَي 
ُ
دم

   .
َ
قيَك اجلام

ْ
ي�س

ْذب
َ
 اْلع

ُ
العذاب

 نوٍر ذاَك الذي �سجْدُت لْه؟
ُّ

اأي

 يف وْزرِته 
ٌ
نور

ُ
ما فتَئ القلب

 ينب�ُش قلبْا.

 حبيٍب ذاَك الذي يتالألأْ 
ُّ

اأي

كالكعبْة؟

ظُلّ ِذكرى مْن

 به روحي؟
ُ
ذلَك الذي تفيء

ُ
مْن ذا الذي ي�ساك�ش

�سجوَن غدواتي؟

ُ
مْن ذا الذي يعاك�ش

�سكوَن اآ�سايل؟

ُ
مْن ذا الذي ي�ساجر

ن�سوَة اآهاتي؟

 حرقٍة تلَك التي 
ُّ

اأي

تدغدُغ م�سجعي؟

 لوؤلوؤٍة تلَك التي
ُّ

اأي

 مهجتي؟
ُ
ج

ّ
 تهي

منحُة مْن

هبُة مْن

ْ
هذا العذاب

ْ
 العذب

ُ
هذا العذاب

؟
ْ
خي

ّ
 ال�س

ُ
هذا العذاب

ْ
لقاء

برٌق 

رعٌد

ٌ
�سهب

طوفاٌن

و�سفينُة نوح 

ْ
وجذوٌة مَن الّطور

َ
اليوم

ًة اأخرى
ّ
مر

 
ً
كاأّن يل لقاء

ِم الأثيْل.
َ
مع املَطْل�س

َ
اليوم

ًة اأخرى
ّ
مر
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َ
كاأّن القَدر

.
ْ
 كرمي

َّ
علي

َدْروي�ُش الِع�ْشِق

رِننُي »�سلِّ على«

َ
 اليوم

َ
يدكدُك احلناجر

ِع من 
ْ

مل�ش

�ُسِحذْت 

؟
َ
 اليوم

ُ
َنَت اخلناجر

ِّ
وُزي

 
ْ
اإّنه وقُت البالء

فلَنَ

ه 
َ
 نف�س

ُ
من ينذر

؟
َ
ِم الأثيِل اليوم

َ
َطْل�س

ُ
للم

حمْة
ّ
يف دهليِز الر

فوَق العر�ِش

 
ِّ
فوَق الكر�سي

 
ُ
�سبح

َ
مدّلٌل ي

حمْة.
ّ
يف ِدهليِز الر

ملعانقِة جوهٍر

َهٍر
ْ
و

َ
ملعانقِة ج

�سنْا
ُ

يجاوُز الغلماَن والِعنَي  ح

اَط
ّ

يجتاُز معي ال�ش

نحو �ِسْدرِة املنتهى

�شبُت قطراٍت من الّطهوِر

وم�س�سُت اآياٍت من الع�سِق.

يف ليايّل املجنونْة

اِح
ّ
ِة بريِق الر

ّ
املحلو

لواِن 
ّ
حينا مع ال�س

ي
ّ
ع�شُت لب

ي
ّ
وحينا بذكرى حب

دي.
َ
�س

َ
دهنُت ج

عنَد ُنوِر البْدِر

يف ظِلّ ال�ّسوِق

َد �سفتيه
ْ
ارت�سفُت �سه

ه حمرابْا
َ
ر

ْ
وميمُت ِحج

َل جاِمه دروي�سْا.
ْ
وطفُت حو

ي مّني حّداْ
ّ
ِب

ُ
 ح

ُّ
ب

ُ
بلغ ح

ْدُت عن الِوْلداِن 
ُ

حّتى ح

واللوؤلوؤِ املْنثوِر

جداِت
ّ
 عن ال�س

ُ
و�سالالقلب

لواِت.
ّ

وال�س

يف عبادٍة كتلَك

َلى
ْ
 َلي

ِّ
بِة اأُم

ْ
وب�سح

َد.
َ
ري الأْغي

ْ
اأفنيُت عم

مِّ َلْيَلى
�شومعُة اأُ

ههنا  

يثمُل اجَلوى

وْن
ُ
 الآهاُت وال�ّسج

ُ
وت�سكر

وُتقراأُ الأناجيُل 

 .
ْ
والّزبور

ههنا

 له األُف 
ُ
احلبيب

معنى

28 نزوى العدد 73 / يناير 2013

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

tttt



هذا يقوُل »كذا« 

وذاَك يقوُل »كذا«.

ههنا

اِط«
ّ

 »ال�ش
َ
 يل ِج�ش

َ
اأنار

 احلبيِب
ُ
نور

 يل الكعبْة
ْ
قت

َ َ
فرب

ِن.
ْ
كعبُة احل�س

نوُر نوِره

عنَد وقوِب الغا�ِسِق

ُ
هيُل املنّقب

ّ
ياأتيني ال�س

زائراْ.

فرياين وِلَه العقِل

 الفوؤاِد
َ
م�ستلب

ه
َ
فريمي ِنقاب

ويريني وجَهْه

 نوِره
ُ
 نور

ُ
فينري

ِدهليَز بيتي.

الغزلّيات )20(

لل�شاعر غالم ح�شني ال�شوهاز

ليلٌة ثِملْة

قيْق
ّ
ها البلبُل الر

ّ
اأي

 قليال
َّ
ِرّق علي

ْ
داح

ّ
كّف عن ال�س

 
ْ
ل توقْظني من الّنوم

ْ
ة هذه

ّ
باح الّندي

ّ
يف �ساعة ال�س

اأنا�ِسُدَك اهلْل

هيْف
ّ
ها البلبُل الر

ّ
اأي

ل توقْظني من  الّنوم

 فقد راأيُت يف منامي 

ْ
اأيّن كنُت على القمر

ْ
مع قمر

ْ
 يف نهٍر من اجلمر

ُ
ن�سبح

يف ليلٍة �َسِبقْة

ْ
بي�ساء

 فيها 
ْ
ت

َ
َخلع

ها
َ
 املهوو�سُة ِوزر

ُ
حب

ّ
ال�س

َل ل�ساُنها 
ُ
على اأر�ٍش َذب

ماأْ  ِمَن الظَّ

فحبلت بالّندى

قيْق
ّ
ها البلبُل الر

ّ
اأي

 قلياْل
َّ
رقَّ علي

 
ْ
داح

ّ
كفَّ عن ال�س

ْ
ِة هذه

ّ
يف اللحظِة الّطري

حلظِة �سباٍح 

حّل �سيفًا 

على ليلٍة َثِملْة.

تارًة اأُخَرى

تارًة اأخرى

�سْة 
ْ
تتالألأُ وم

جِتي
ْ
ه

ُ
يف م

َة 
َ

وج
َ
جًة م

ِّ
هي

ُ
م

َخيايِل الأْهيِم

مثريًة يفَّ

َل لقاِئِك.
َ
اأم
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تارًة اأخرى 

وئيداً 

وئيداً

 فاه 
ُ
م

ْ
�سي  النَّ

ُ
يفتح

�سوْل
َ
ِك ر

َ
بري

َ
ويبعُث ع

 يف اأُذين 
َ

ليهم�ش

َنباأ ُقدوِمِك.

تارًة اأخرى

َلًة 
ْ
ِر�س

َلًة
ْ
ِر�س

حورياِته
ُ
ر�ِسُل البحر

ُ
ي

بالعطِر والعنرِب

نَّ ج�سَدِك  ّ
يزي

ِك
َ
 درب

ُ
يحملَن �ِشاجًا ينري

نِزلنِك فوَق �سدري
ُ
في

ِط�سْة 
َ
وِحي الع

ُ
 ر

ُ
فتْنَت�سب

 كلماِتِك 
َ
ِلتْخرِتَق ِجَدار

ْن.
ُ
كلماِتِك احُلر

ُجذوُة ظلِِّك

هاأنا ذا

 الآَن 
ُ
اأُنِقع

ن�سوَة خيايل

يف ُقَد�ِسِك

هاأنا ذا

اأ�سقي الآن

نار ظمئي

بجذوِة ظلِِّك.

فطوبى يل

َن ماآبي!
ُ
�س

َ
وح

بدُنِك ال�ّشفيْف

حبيبتي

 عيني 
َ
نور

ي 
ّ
حب

حياتي!

يِك؟
ّ
 اأ�سم

َ
مب

 اأناديِك؟
َ
مب

اأبَدُنك كالبْدِر 

 كبَدِنِك؟
ُ
اأم البْدر

ُهِك بالقمِر 
ّ
اأاأ�سب

 بِك؟
َ
ُه القمر

ّ
اأم اأ�سب

بدُنِك ال�ّسفيْف 

اِح
ّ
ن�سوُة الر

 
َ
 ناِر جهّنم

ُ
ِدْفء

عبُق الفردو�ِش.

بدُنِك ال�ّسفيْف

ي�سعُل ظمئي

اْل
ْ
ي

َ
في�سيُل يف عروقي �س

 ناٍر 
َ
في�سحبني �سحبًا نحو

 واأرقَّ من الفردو�ِش!
َ
اأنعم

بيِع
ّ
يف مو�شِم الر

بيِع
ّ
يف مو�سِم الر

ُد القمريْة
ّ
تتغر

فيتنّزُل طيُفِك

على قلبي

فيغ�سُله بالّزمزِم
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ه بال�ّشاِب
ُ
وي�سكر

 العفيِف الّطاهِر.
ِّ
النقي

تعايل اجثمي على مَلُكوِت قلبي

تعايل 

 
َ
ت الليلُة البْدر

َ
وقد طو

يف �سفائِرها

 
ُ
وطفا الُهيام

يف الكاأ�ِش

تعايل 

وقد َنَفَذ ِظلُِّك يف روحي

وتاهت ليلتي يف يباِب اجُلنوِن.

تعايل

انرثي �سذا بدِنِك 

ِم
َ
على بدين الأهي

و�سّقي �سْدري

واجثمي على مَلُكوِت قلبي 

بجربوتِك املطلِق

تعايل

تعايل.
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ولد  اجلوادري.  عبداملجيد  اأ�سعار  من  م�ستوحاة  الواردة  الق�سائد   -19

ة. 
ّ
ال�ّساعر يف عام 1937 يف جوادر حني كانت جزءا من الّدولة العماني

اأ�سبح  ثم  هناك،  ون 
ّ
العماني �سها 

ّ
اأ�س التي  ة 

ّ
عيدي

ّ
ال�س املدر�سة  يف  وتعّلم 

اجلوادري عمان  اأتى  باك�ستان  اإىل  ت جوادر 
َّ
م اأن �سُ وبعد  فيها.  �سا 

ّ
مدر

التي �سدرت  ة 
ّ
ال�ّسعري العمايّن. ومن دواوينه  �سا يف اجلي�ش 

ّ
لي�سبح مدر

تلمل  وجزء   )2006( جيوار  �سو�سنني   )2001( �سجار  نبتني  مكران  يف 

 املا�ش )2010(. ويف كّل ديوان له 
ُ

)2007( ريدجيز ريز )2008( ل�ش

ويف«. ومنه ا�ستوحيت ق�سائدي.
ّ

يه »ال�ّسعر ال�س
ّ
ا ملا ي�سم

ّ
يفرد بابا خا�س

20- الق�سائد الواردة يف الباب الّثاين من هذا الف�سل م�ستوحاة من 

اأ�سعار غالم ح�سني ال�ّسوهاز. من اأعمال ال�ّساعر التي وقعت يدي عليها 

ادرة يف مكران عام 2000.
ّ

جمموعته جلهار ال�س
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مع دخول العامل زمن العوملة، ومع الثورة التي اأحدثتها و�سائل الت�سال احلديثة، 

املال  اأ�سبح  باملال.  الثقافة  عالقة  ت 
ّ

تغري وال�ستهالك،  التكنولوجيا  و�سيطرة 

واملناخ  والبيئة  والجتماع  بالقت�ساد  فقط  يتحّكم  ل  الذي  الرئي�ش  د 
ّ
ال�سي هو 

يف  جديد  �سيء  وهذا  واإجنازاته.  الثقايف  بامل�سار  اأي�سًا  بل  ة، 
ّ
الطبيعي والرثوات 

يومًا  فاإنها مل حت�ش  دائمًا،  املال حا�شة  �سلطة  ولئن كانت  الإن�سانية.  تاريخ 

بالطريقة التي حت�ش بها اليوم. ذلك اأّن راأ�ش املال ل يعنيه اإّل الربح واملردودية 

املادية مهما كانت النتائج. ولي�ست م�سادفة اأن يكون الكوكب الأزرق يف حال من 

الرتّنح والهذيان كما هو يف هذه اللحظة من التاريخ، واأن يكون اأبناء هذا الكوكب 

مندفعني يف خيارات تزداد معها الهوة ات�ساعًا بني التقدم العلمي والتكنولوجي 

من جهة، والنزعة الإن�سانية من جهة ثانية.

الثقافة 

فـي قب�ضة املال

باحث واأكادميي من لبنان يقيم يف فرن�سا   

عي�سى خملوف

مل تكن الق�شيدة غريبة كما هي الآن. غريبة لي�س فقط 

من  خرجت  واإن  نف�شها.  عن  اأي�شًا  واإمنا  الآخر،  عن 

لي�س فقط  اأحدًا.  تعرف  ول  يعرفها  اأحد  خمبئها فال 

الق�شيدة بل الأدب اجلاّد. بل الإبداع اجلاّد باأكمله



الثقافة  يف  اأ�سا�سية  كانت  اإبداعية  جمــالت  ثمة 

ال�سنني، ويف مقدمتها الفكر  الإن�سانية طوال مئات 

ة 
ّ
والفل�سفة وال�سعر وامل�شح، اأ�سبحت اليوم هام�سي

�سة اإىل اأق�سى حّد لأنها غري قابلة للت�سليع ول 
ّ
ومهم

ميكن اإخ�ساعها ملعادلة العر�ش والطلب.

يف  ة 
ّ
جذري ات 

ّ
لتغري الثقافة  تخ�سع  املعنى،  بهذا 

ومل  هاتها، 
ّ

وتوج اأهدافها  ويف  معناها 

التي  الثقافية  املعايري  تطبيق  ممكنًا  يعد 

اأي  الإغريق،  الفال�سفة  منذ  �سائدة  كانت 

 
َ
ظهر املــيــالد.  قبل  �سنة  خم�سمائة  منذ 

الع�شين،  القرن  مطلع  فعليًا   
ّ

التغري هذا 

وحتديداً يف الثالثينات منه، حني ن�ساأ يف 

 La »ى بـِ »ثقافة اجلماهري
ّ
الغرب ما ي�سم

اأي الثقافة التي   ،culture de masse
تريد اأن تطال اأكرب ن�سبة ممكنة من النا�ش 

الثقافة- اإنها  ة. 
ّ
ا�ستهالكي ة 

ّ
قو ب�سفتهم 

 �ِسلعة كان.  
ّ

ج لها كاأي
َّ
و

َ
ر

ُ
ال�سناعة التي ي

الذي  رافكن  جريمي  الأمريكي  الباحث 

القت�سادية  الأ�سباب  موؤلفاته  يف  يدر�ش 

يرى  العامل،  بتطور  تتحكم  التي  والعلمية 

اأّن مرحلة راأ�سمالية جديدة بداأت منذ ذلك 

الوقت  حتويل  على  تعتمد  وهــي  ــني،  احل

والثقافة والتجربة اإىل �سناعة. تعمل على 

تخ�سي�ش املجال الثقايف وت�سّلع كل �سيء 

مبا يف ذلك العالقات الإن�سانية نف�سها.  

 معنى الثقافة. 
ّ

 العامل اإذاً ومعه يتغري
ّ

يتغري

 مفاهيم اجلمال. فما هي معامل هذا 
ّ

تتغري

اجلديد  الواقع  هذا  ينعك�ش  وكيف  ؟ 
ّ

التغري

الآداب  واملعرفة؟  يف  الإبداع  بع�ش جمالت  على 

والفنون، يف الفكر والفل�سفة، ويف اجلامعات؟

مقارَبة الأدب

يخرج  ــى.  الأدن احلــّد  اإىل  الغرب  يف  ال�سعر  ينح�ش 

بع�ش  العام.  الثقايف  ز 
ّ
احلي ومــن  الجتماع  من 

اإىل  ينظر  مثاًل،  الفرن�سي  كاملجتمع  املجتمعات، 

ال�سعر نظرته اإىل اللغة الالتينية البائدة. املهرجانات 

اأحيانًا  تكت�سي  وهناك،  هنا  تقام  التي  ال�سعرية 

ويبدو  بخري.  ال�سعر  اأّن  تعني  ول  اخلــريي  الطابع 

فيما  ال�سعر  عون 
ّ
ي�سي وكاأنهم  املنابر  على  ال�سعراء 

هم يقراأونه. هذا يف بالد بودلري ورامبو ومالرميه، 

اأما يف العامل العربي، فنكتفي بطرح ال�سوؤال التايل: 

فعليًا  ح�سوراً  ال�سعر  عن  احلديث  كرثة  تعني  هل 

ال�سعر  عن  احلديث  هل  اأخــرى،  ب�سيغة  له؟  وقويًا 

مرادف حل�سوره؟ 

لي�ش  غريبة  الآن.  كما هي  غريبة  الق�سيدة  تكن  مل 

فقط عن الآخر، واإنا اأي�سًا عن نف�سها. واإن خرجت 

لي�ش  اأحداً.  تعرف  ول  يعرفها  اأحد  فال  خمبئها  من 

اجلاّد  ــداع  الإب بل  اجلــاّد.  الأدب  بل  الق�سيدة  فقط 

باأكمله. ولأنه خارج دورة القت�ساد، فهذا يعني اأنه 

خارج ال�سا�سة ال�سغرية وخارج احلياة الجتماعية. 

اإّن تراجع القيمة الجتماعية لالأدب ينعك�ش ب�سورة 

نوعية  وعلى  الإبداعية  املواهب  على  اأي�سًا  �سلبية 

الكتابة نف�سها. 

فقط  يتوقف  ل  كذلك  ال�سعر  يواجهه  الذي  التحدي 

على  اأي�سًا  واإنــا  وت�سويقه،  ت�سليعه  �سعوبة  على 

والإجنازات  العلمي  التقّدم  مع  مناف�سة  يف  دخوله 

وتعطي  الــروؤى  بع�ش  د 
ّ
جت�س التي  احلديثة  التقنية 

احلد�ش �سكاًل، فت�سبق بذلك يف اأحيان كثرية، روايات 

اخليال العلمي، بل وتفتح اأمام احللم اآفاقًا جديدة مل 

تكن موجودة من قبل!

نف�سها،  يف  تغور  التي  الينابيع  مثل  ال�سعر  ينكفئ 

ت�سبح  العامل.  يف  الأدبي  املجال  الرواية  وتت�سّدر 

الأ�سبوعية  الثقافية  املالحق  الأدب.  هي  الرواية 

بالرواية  اإّل  ُتعنى  ل  الغربية  والدوريات  لل�سحف 

وقّلما التفتت اإىل نوع اأدبي اآخر. ي�سدر يف باري�ش 

رواية،  �سبعمائة  حوايل  عام،  كّل  خريف  وحدها، 

واحــداً.  لي�ش  الــروايــات  من  القطيع  هــذا  وم�سري 

التي  هــي  الت�سويق  حلبة  تدخل  التي  ــات  ــرواي ال
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حت�سل على اجلوائز ويف مقدمتها جائزة »غونكور« 

ترتاوح  اجلائزة  بهذه  يحظى  الذي  الكتاب  الأدبية. 

وهذه  ن�سخة.  األف  و400  األفًا   380 بني  مبيعاته 

الأرقام ت�سكل فائدة كربى لي�ش فقط للكاتب واإنا 

اأي�سًا لدور الن�ش وللمكتبات. جتدر الإ�سارة هنا اإىل 

اأّن فرن�سا متنح �سنويًا حوايل األف خم�سمائة جائزة، 

ولكل جائزة قيمتها املحددة.

الروايات التي تتناول موا�سيع اجتماعية اأو ق�سايا 

الفرن�سي  الروائي  ال�سبق.  تك�سب  التي  هي  مثرية 

مارك ليفي هو جنم املبيعات. له ع�شة كتب نقلت 

اإىل اإحدى واأربعني لغة، وبيع منها اأكرث من ع�شين 

»�سارق  وعنوانها  الأخــرية  روايته  ن�سخة.  مليون 

ن�سخة.  األف  وخم�سني  اأربعمائة  منها  بيع  الظالل« 

هذه  كــّل  يحقق  اأن  من  متّكن  قد  ليفي  كــان  واإذا 

قراءته  تتطّلب  ل  م�سّليًا  اأدبًا  يقدم  فالأنه  املبيعات 

على  الروايات  بع�ش  جناح  يف�ش  ما  وهذا  جهداً. 

امل�ستوى العاملي. لكن هذه العاملية ل تعني �سيئًا 

يف زمن العوملة، ونقل عمل روائي اإىل عدد كبري من 

واأهميته.  قيمته  مدى  بال�شورة  يعك�ش  ل  اللغات 

ة. 
ّ
ال�سح اإىل  وي�سيء  عاملي  الأمريكي  »الهمربغر« 

»الكوكاكول« عاملية. بع�ش امل�سل�سالت التلفزيونية 

ال�سطحية والبائ�سة تكت�سح القارات.  

الوقت  يف  للكتابة  الآخر  الوجه  يك�سف  الواقع  هذا 

الكتاب  جنــاح  الغالب،  يف  يحدد،  ما  اإّن  الــراهــن. 

اجلمالية  ل  ال�شائية  قيمته  هو  و�سهرته 

عن  الإعالن  اأ�سبح  اأن  بعد  وذلك  والفنية، 

النتاج الأدبي والرتويج له اأكرث اأهمية من 

الروايات  اأ�سبحت  وبعدما  نف�سه،  النتاج 

بذاتها.  قائمة  �سناعة  ت�سّكل  الغرب  يف 

وجيو�سًا  حمددة  قنوات  ت�ستخدم  �سناعة 

من املتواطئني، من و�سائل الإعالم والنقاد 

و�سوق الن�ش اإىل املهرجانات واجلوائز. 

ــات  رواي ثمة  لي�ش  اأن  يعني  ل  كّله  هــذا 

روايات  لكنها  واجلوائز،  التقدير  ت�ستحّق 

النُّدرة وال�ستثناء.

ظالل البور�سة الفنية

الإبداع  بني  العالقة  عن   
ّ

يعرب ما  اأكرث  اإّن 

الفنون  مــع  التعاطي  هــو  الآن  ـــال  وامل

التداول   
ّ
يتم اأي�سًا  بــالأرقــام  الت�سكيلية. 
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الذي  غوغ  فان  الهولندي  الفنان  الفنون.  هذه  مع 

تويف مري�سًا وفقرياً معدمًا، تباع لوحاته مباليني 

الفّني  للعمل  التجارية  القيمة  اأ�سبحت  الــدولرات. 

بع�ش  كان  واإذا  الإبداعية.  قيمته  من  اأهمية  اأكرث 

الفنية  الأعمال  �شاء  على  يقبلون  الأعمال  رجال 

فالأّن ال�ستثمار يف هذا املجال معفى من ال�شائب، 

ولأّن البور�سة الفنية بخري.

ــــرية، وعــلــى الــرغــم مــن الأزمـــة  ــــوام الأخ يف الأع

القت�سادية املتفاقمة وتراجع البور�سات 

كبرياً.  انتعا�سًا  الفن  �سوق  عا�ش  العاملية، 

رقمًا  نيويورك  يف  »كري�ستيز«  ت�سجل  اأمل 

لبيكا�سو  زيتية  لوحة  مع  جديداً  قيا�سيًاَ 

اأجنزها عام 1932 وعنوانها »عري، اأوراق 

ماليني   106 بـ  بيعت  وجـــذع«.  خ�شاء 

الــذي  ــرجــل  »ال منحوتة  وقبلها  دولر. 

�سعرها  بلغ  جياكوميتي  لألربتو  ي�سري« 

لوحة  بيعت  وقبلها  دولر،  ماليني   104

لغو�ستاف كليمت مببلغ 135 مليون دولر.

يحدد  مــن  حــول  كثرية  تــ�ــســاوؤلت  هناك 

الأ�سعار واملعايري املّتبعة، من يرفع القيمة 

ويجعل  بل  تلك،  اأو  اللوحة  لهذه  املادية 

يتقاتل  ثــروة  الــواحــد  الفني  العمل  �سعر 

عليها الورثة؟ لقد ك�سفت بع�ش الدرا�سات 

 التعامل مع الفّن اليوم وت�سويقه، وذكرت 
ّ
كيف يتم

املجموعات  اأ�سحاب  من  به  املتاجرين  اأ�سماء 

الفنية الكبرية، وهم يتمركزون يف الغالب يف بع�ش 

ولندن.  باري�ش  نيويورك،  ومنها  الغربية  العوا�سم 

يتالعبون يف بور�سة الفن بالتواطوؤ مع غالرييهات 

وجتار  فنية  وجمــالت  فّن  ونّقاد  متاحف  واأمناء 

الأعمال  مع  يتعاملون  هوؤلء  م�سارف.  واأ�سحاب 

املال  عامل  يتعامل  مثلما  واجلديدة  القدمية  الفنية 

 
ّ

يف�ش الــذي  ما  واإّل  والــذهــب،  واملا�ش  النفط  مع 

و�سالت  املتاحف  كربيات  يف  معار�ش  اإقــامــة 

كونز  دجيف  اأمثال  من  لفنانني  العاملية  العر�ش 

وتاكا�سي موراكامي يف ق�ش فر�ساي، اإندي وارول 

يف  الكبري«  »الق�ش  يف  بولتان�سكي  وكري�ستيان 

باري�ش، روبري رو�سنربغ واإتيان مارتان يف »مركز 

جورج بومبيدو الثقايف« يف باري�ش اأي�سًا؟

�ساأكتفي هنا بالإ�سارة اإىل ثالثة من هوؤلء الفنانني 

بني  وهم  املعا�ش،  الفن  عر�ش  على  عوا 
ّ
ترب الذين 

اإندي وارول  الأمريكيان  ثراء:  الأكرث �سهرة والأكرث 

ودجيف كونز، والإنكليزي داميان هري�ست.

�سبيل  على  ــر  اأذك الفنية،  التجهيزات  جمــال  ويف 

بولتان�سكي  كري�ستيان  الفرن�سي  الفنان  املثال: 

منى  بــريوت  يف  املــولــودة  الفل�سطينية  والفنانة 

الكبري« يف  »الق�ش  بولتان�سكي يف  حاتوم. عر�ش 

منى  اأمــا  الثياب.  من  اأكوامًا  الفرن�سية  العا�سمة 

اأخرى  غربية  وعوا�سم  لندن  يف  فعر�ست  حاتوم 

�سوراً طبية بالأ�سعة لالأمعاء.

اإندي  مقدمتهم  يف  ياأتي  اجلدد  ــب«  »الأومل اأبطال 

 Pop Art اآرت«  »الــبــوب  حركة  زعيم  وارول، 

منت�سف  بريطانيا  يف  ولدت  احلركة  هذه  الفنية. 

اإىل  تنتقل  اأن  قبل  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينات 

الوليات املتحدة الأمريكية وت�ستهر هناك )وارول، 

جا�سرب جونز...(. 

يعترب رواد »البوب اآرت« اأنهم ميّثلون رّد فعل على 

لكنهم، هم  الذي ميّثله،  والعنف  ال�ستهالك  جمتمع 

د �سلعة لال�ستهالك، 
ّ
اأي�سًا، يقّدمون الفّن ب�سفته جمر

موّقتة وعابرة ول تتوّخى الدميومة. 

يف الواقع، تقّدم هذه احلركة فّنًا هو اأقرب ما يكون 

مع  حدوده  اأق�سى  بلغ  وقد  والديكور،  التزيني  اإىل 

اإندي وارول الذي ر�سم املمثلة مارلني مونرو، كما 

باأحمر  �سفاهه  ن 
ّ
ــو ول تونغ  ت�سي  مــاو  وجــه  ر�سم 

ل ال�سور الفوتوغرافية اإىل لوحات 
ّ
ال�سفاه )كان يحو

الأمريكي  اأي�سًا بع�ش رموز املجتمع  نة(. ر�سم 
ّ
ملو

كالهمربجر والكوكاكول. اإّنه امتداد للفنان الفرن�سي 

للموناليزا.  �ساربني  و�سع  الــذي  دو�سان  مر�سيل 

رائعة  باملوناليزا،  وتالعب  لعب  من  ل 
ّ
اأو وكــان 
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»اللوفر«.  متحف  يف  املحفوظة  دافن�سي  ليوناردو 

املتالعب الثاين يدعى �سلفادور دايل. الفّن، هنا، فّن 

اإلهاء وت�سلية، والهدف منه بلوغ اجلمهور العري�ش 

غرار  على  و»الفا�ست«،  »الغادجيت«  فّن  والبيع. 

»الفا�ست فود«.

والفّن  فّن«.  هو  املال   
َ
ِربح »اإّن  وارول  اإندي  يقول 

طاملا  غريبًا  لي�ش  وهــذا  الإعــالن.  باب  يف  يدخل 

الإعالنات.  العملية يف جمال  بداأ حياته  الفنان  اأّن 

 وارول عن ذلك 
ّ

هدف الفّن هنا جتاري بحت. اأمل يعرب

اإّن »الفن يقود اإىل التجارة واملال«. وارول  بالقول 

اأن يكون فنه رد فعل على  الذي ر�سم الدولر واأراد 

الفنية،  اأعماله  خالل  من  كان،  ال�ستهالك  جمتمع 

التج�سيد الفعلي لهذا املجتمع.

هو  ال�سياق  هذا  �سمن  يعمل  الــذي  الثاين  الفنان 

بت�سميم  الفنية  حياته  بــداأ  الــذي  كونز  دجيف 

من  اللون  وردية  خنازير  متثل  �سغرية  منحوتات 

عر�سه  وما  ال�سيني(.  )اخلــزف  البور�سلني  مــاّدة 

ميّثل  فرن�سا  يف  فر�ساي  ق�ش  يف  �سنوات  منذ 

وهي  ت�سداأ.  ل  �سلبة  مواد  من  لكن  منفوخة  دمى 

ادها 
ّ
�سائعة ولها رو اأ�سبحت  التي  للب�ساعة  جت�سيد 

واملعجبون بها.

ك 
ّ
 اأما الفنان الثالث فهو داميان هري�ست الذي يتحر

وير�سم هو اأي�سًا حتت برج املال، وهو القائل: »على 

جمجمة  اأعماله  من  املــال«.  من  يخاف  ل  اأن  الفّن 

اأملا�ش.  ة 
ّ
عة بالأملا�ش، تتاألف من 6600 حب

ّ
مر�س

مليون  مائة  اجلمجمة  املنحوتة/  هذه  �سعر  بلغ 

دولر، وهو ال�سعر الأغلى لعمل فّني معا�ش. 

تواطوؤ املتاحف

الــيــوم بع�ش  بــه  تــقــوم  الـــذي  ـــدور  ال اإىل  ــا  ــشن اأ�
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روائــع  جتمع  التي  املتاحف  العاملية.  املتاحف 

الرتاث العاملي ان�سمت هي الأخرى، ومنذ �سنوات، 

املعا�ش  الفن  اإطالق  يف  تتمّثل  جديدة  مهمة  اإىل 

امل�ستقبل. من  تنفتح على  اأنها  له بحجة  والرتويج 

متحف »امليرتوبوليتان« يف نيويورك اإىل املتحف 

و»ق�ش  باري�ش  يف  »اللوفر«  فمتحف  الربيطاين 

املعار�ش  تتكاثر  الكبري«،  و»الق�ش  فر�ساي« 

املتاحف،  املعا�ش.  للفّن  املخ�س�سة  وامل�ساحات 

مبا هي اأماكن للذاكرة، تخرج عن وظيفتها 

الأحــيــان  بع�ش  يف  وتعر�ش  املعهودة 

اإىل  املعا�شين  الفنانني  هــوؤلء  اأعمال 

اأمثال  مــن  كبار  فنانني  اأعــمــال  جانب 

دافن�سي ورامربانت وغويا. هذا اخللط بني 

من  جــزءاً  اليوم  يوؤّلف  والأ�سياء  الأ�سماء 

فقط  لي�ش  �سخمة،  عاملية  تهريج  حفلة 

يف  اأي�سًا  واإنــا  الفني  ــداع  الإب جمال  يف 

�سيمفونيات  ُتعَزف  كاأن  املجالت.  جميع 

»تقاتيق«  جانب  اإىل  وبيتهوفن  ملــوزارت 

يطالعنا  كــاأن  اأو  »حديثني«،  ملو�سيقيني 

يف برنامج تلفزيوين واحد املفكر الفرن�سي 

فريديريك  الروائي  جانب  اإىل  �سري  مي�سال 

اإىل  موري�سون  توين  الروائية  اأو  بيغبيدير، 

الإباحية  والكاتبة  الفنية  الناقدة  جانب 

كاترين مييه برفقة عار�سة اأزياء... 

ياأتي هذا التحرك الذي يفقد الفن املعنى الذي كان 

ال�سنني، يف �سياق �سريورة وا�سحة  له طوال مئات 

الع�شين  القرن  من  الأول  الن�سف  منذ  ــددة.  وحم

وعى الفنانون املحدثون من اأمثال مر�سيل دو�سان 

اأّن حداثتهم و�سلت اإىل طريق م�سدود. عام 1912، 

وعـــام 1917 حمل  الــفــن،  مــوت  ــان  ــس دو� اأعــلــن 

وعر�سها  »ينبوع«،  ا�سم  منحها  وقــد  »مبولته«، 

بو�سفها عماًل فنيًا. منذ ذلك احلني، ُفتح الباب اأمام 

اجلاهزة  الأ�سياء  اأ�سبحت  تطرفًا.  الأكرث  الفنانني 

اأمام  »اأعماًل فنية« ملجرد اأن يقرر الفنان عر�سها 

�سيء  كّل  حتويل  اأي�سًا  بالإمكان  �سار  اجلمهور. 

الفني  العمل  �سناعة  يف  ودخلت  فنية،  قطعة  اإىل 

ارات واملخّلفات التي تخرج من الإن�سان 
ّ
عوادم ال�سي

الفنان  اأمل يتعامل   ...
ّ
كال�سعر والوبر والبول واملني

ال�سيارات  الُقمامة واملهمالت وخملفات  اأرمان مع 

والدبابات ب�سفتها مكونات العمل الفني وعنا�شه 

داخل  القمامة  ي�سع  اأرمــان  كان  اإذا  لكن،  الأوىل؟ 

توليف  اإىل  وي�سعى  معنّي،  فني  ر 
ّ
وت�سو فنية  بنية 

يك�سبه طابعًا خا�سًا يتنا�سب واأ�سلوبه، فاإّن فنانني 

يف  تكون  كما  متامًا  القمامة  يعر�سون  اآخــريــن 

ة. 
ّ
حالتها الأ�سلي

م املاأخوذ بربيق املال اإىل  �سمن هذا اجلي�ش املنظَّ

هناك  الفنية،  والقيم  بالفّن  املتالعب  حد،  اأق�سى 

اأي  اأّن  يعتربون  الذين  املتواطئني  النقاد  من  فئة 

ه �سّد هذا النوع اجلديد من الفنون ل بّد 
ّ

انتقاد يوج

عن  ومتخّلفًا  رجعيًا  حمافظًا،  �ساحبه  يكون  واأن 

الع�ش. وقّلة هي التي جتروؤ اليوم على مواجهة هذا 

الإع�سار الذي يجرف يف طريقه كّل �سيء. اأكرث من 

اأ�سبح  من  الغربية  العوا�سم  بع�ش  يف  هناك  ذلك، 

دها ويعتربها قيمة 
ّ
ميدح الب�ساعة ويتغّنى بها، ميج

نادرة قائمة بذاتها. 

العواطف  وي�ستميل  العني  يدغدغ  الــذي  الفّن  اإّن 

ويدعو اإىل التحري�ش والإثارة هو جت�سيد لنحطاط 

الفرن�سي  الفنان  كــان  مثلما  احلــداثــي  املــ�ــشوع 

فرن�سوا بو�سيه يف القرن الثامن ع�ش جت�سيداً لرتّدي 

القيم الكال�سيكية، ومثلما راأينا ما اآلت اإليه النه�سة 

والأ�ساليب  الأ�سكال  بع�ش  ا�ستقرت  واأين  الإيطالية 

)التكّلف يف  با�سم »مانيريي�سم«  التي عرفت  الفنية 

والكال�سيكية  الرومان�سية  حتولت  ومثلما  الفّن(، 

ويف  اإجنلرتا  يف  ع�ش،  التا�سع  القرن  يف  اجلديدة 

فرن�سا على ال�سواء، اإىل فّن اأكادميي �شف.

يف وداع الفكر والفل�سفة!

التا�سع  القرن  الغرب يف  التي �سهدها  ثورة احلداثة 
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ع�ش،  ال�ساد�ش  القرن  منذ  لها  التمهيد  ومّت  ع�ش، 

طالت جميع احلقول املعرفية وامليادين العلمية. يف 

موازاة التقدم العلمي، كان هناك تقدم على امل�ستوى 

والفل�سفي،  الفكري  وكذلك  والتكنولوجي،  التقني 

فرن�سا  يف  احلداثة،  �سعراء  يكن  مل  والفني.  الأدبــي 

مثاًل، من اأمثال بودلري ورامبو، يتحركون يف ف�ساء 

مقفل. كان ثمة اإجنازات تتحقق يف كافة املجالت 

وتتكامل يف ما بينها. هذا الوهج ظّل م�ستمراً بقوة 

منذ  بقليل.  وبعده  الع�شين،  القرن  منت�سف  حتى 

املا�سي،  القرن  من  الثمانينات  اخلم�سينات وحتى 

طراز  من  وفال�سفة  اجتماع  وعلماء  مفكرون  كان 

�سارتر، �سيمون دوبوفوار،  مريلو بونتي، جان بول 

بيار  ديــريــدا،  جــاك  ــارت،  ب رولن  فوكو،  مي�سال 

بورديو، رونيه جريار، بول ريكور، جورج بالندييه 

هون م�سار الفل�سفة والفكر 
ّ

وغريهم الكثري، كانوا يوج

ال�سا�سة  على  نرى  نعد  مل  اليوم  لكننا  فرن�سا،  يف 

ت�سمية  عليهم  اأطلق  ممن  وجوه  ثالثة  اإّل  ال�سغرية 

هني  برنار  التوايل:  على  وهم  اجلدد«،  »الفال�سفة 

ومن  فنكلكروت.  واألــن  غلوك�سمان  اأندريه  ليفي، 

هات 
ّ

املعروف اأّن �سطوع جنم هوؤلء له عالقة بتوج

امل�سهد  وثقافيّا على  �سيا�سيًا  ي�ستويل  من 

الإعالمي الفرن�سي. ويكفي هنا اأن نذكر اأّن 

ليفي يرتكز يف كتاب تناول  برنار هني 

كانت(  )اإميانويل  الأملاين  الفيل�سوف  فيه 

جان  يدعى  اآخر  فيل�سوف  اأطروحات  على 

على  له  وجود  ل  اأن  تبنّي  بوتول  باتي�ست 

كما  اأو  املعايري،  انقالب  اإنــه  الإطـــالق... 

كراو�ش:  كــارل  النم�ساوي  الكاتب  يقول 

»حني تنخف�ش �سم�ش الثقافة اإىل هذا احلّد 

عند الأفق، ت�سبح لالأقزام ظالل كبرية«.

هذا الرتاجع على امل�ستوى الفكري والفل�سفي 

اأي�سًا، يواكبه تراجع على م�ستوى املعارف 

يف  والفنون  والآداب  الإن�سانية  والعلوم 

اأجمع،  الــعــامل  يف  واجلــامــعــات  املــدار�ــش 
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وبالأخ�ش يف الغرب حيث كان لتلك العلوم املوقع 

الذي ُعرف به طوال عقود من الزمن.

الطاّلب  ن�سبة  تراجعت  ــن،  الأخــريي العقدين  يف 

والعلوم  والآداب  الفنون  جمــالت  يف  لني 
ّ
امل�سج

خم�سني  بن�سبة  الأمريكية  اجلامعات  يف  الإن�سانية 

يف  الفل�سفة  ق�سم  اإغالق  مّت  �سنتني،  منذ  املائة.  يف 

فرن�سا  ويف  بريطانيا.  يف  »ميدل�سك�ش«  جامعة 

اأي�سًا تراجعت درا�سة الفل�سفة، بالإ�سافة اإىل الآداب 

الق�سم  على  الإقبال  تراجع  ل 
ّ
�سج ولقد  والتاريخ. 

 28 ن�سبة  املا�سية،  �سنة  الع�شين  خالل  الأدبــي، 

واملعارف  اجلماليات  تهمي�ش  يعني  وهذا  باملائة. 

 ب�سلة اإىل عامل املال. اإنها 
ّ
الإن�سانية وكّل ما ل ميت

الثقافَة  املال   
ُ

راأ�ش فيها  يجتاح  التي  الأوىل  املرة 

عليها  قب�سته  ويحكم  ال�ساملة،  الطريقة  بهذه 

ويخ�سعها ل�شوطه ومعايريه. ل ينعك�ش هذا الواقع 

امل�ستوى  وعلى  واملتلّقني،  القراء  نوعية  على  فقط 

الب�ش،  العالقات بني  اأي�سًا على  بل  العام،  الثقايف 

لأّن  ومقوماتها،  مرافقها  بكّل  نف�سها  احلياة  وعلى 

ولأّن   ،
ّ
النمو لتحقيق  كــاٍف  غري  وحــده  القت�ساد 

بدون  فعاًل  ي�ستقيم  ل  والتكنولوجي  التقني  التقدم 

تقدم على امل�ستوى املعريف والإن�ساين.

اإّن الأزمة  �سمن هذا الأفق، ي�سبح بالإمكان القول 

العامل  تكت�سح  اإقت�سادية  اأزمة  اليوم  يها 
ّ
ن�سم التي 

عام  املتحدة  الــوليــات  يف  ح�سل  مبــا  وتــذّكــرنــا 

1929، لي�ست يف الواقع اإّل اأزمة اأخالقية وثقافية. 

ال�شيع لواقع  العر�ش  لذلك مل يكن الهدف من هذا 

الياأ�ش  �سيا�سة  يف  النخراط  هو  والإبــداع  الثقافة 

واخلوف )وهناك �سيا�سة ياأ�ش ممنهجة تطالعنا يف 

كل مكان(، بل بخالف ذلك، كان الهدف هو حماولة 

الإ�ساءة والك�سف للتمّكن من املواجهة. 

امل�سهد الأ�سود الذي ي�ستاأثر بالعامل اليوم لي�ش قَدراً، 

ول ميكن اأن يكون من الثوابت التي ل تتزحزح. وهو 

ل يخت�ش احلا�ش وامل�ستقبل على الإطالق. ولئن 

ال�سطح هي  على  الطافية  املفربكة  الأ�سوات  كانت 

الأكرث جنومية والأكرث �سطوعًا، فاإنها لي�ست الأكرث 

وتطلعاته.  العميقة  الإن�سان  حاجات  عن  تعبرياً 

 
ّ
يتم اليوم  والإبداع  املعرفة   عن حقيقة 

ّ
اإّن ما يعرب

ة ال�سائدة، 
َ

�سوغه بعيداً عن �سبكات الإنتاج املربجم

اأما  ه. 
َّ

املوج الإعــالم  وو�سائط  و�سائل  عن  وبعيداً 

دين فهي 
َ
املبع املثقفني واملبدعني  تلك احلفنة من 

لالإن�سان  امل�شق  الوجه  هو  الإبداع، مبا  اأّن  تعرف 

املقلب  يف  اآخــر،  مكان  يف  يوجد  اإنــا  وللب�شية، 

للم�ستقبل،  ينت�ش  الذي  املقلب  الواقع.  لهذا  الآخر 

يتواطاأ معه وينحاز اإليه.

اإّن »اجلمال  لدو�ستويف�سكي  ال�سهرية  العبارة   تقول 

اليوم  تبدو  العبارة  هذه  كانت  واإذا  العامل«.  �سينقذ 

حلمًا طوباويًا واأمنية مثالية، فاإننا �سنظّل نتمّناها، 

و�سنظّل نتوق اإليها ونحلم بها. ويف الطريق الطويل 

اإىل حتقيقها، نكون قد التفتنا اإىل اجلهة التي ياأتي 

منها ال�سوء فنعطي معنى حلياتنا.
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تقدمي :

املوؤرخ  مهمة  وم�ساءلة  لتاأمل  كبرية  م�ساحة  الأملانية  التلقي«  »جمالية  ف�سحت  لقد 

اأن جتدد  النظر يف مناهج  اأرادت من خاللها  الأدبي، فكان اقرتاحها لبدائل منهجية 

التي  التحررية  الأدب  يف �سريورته ووظيفته  اإظهار   ، ثم  تلقيه.ومن  و  الأدب  تاريخ 

التاريخية  الفا�سلة بني املعرفة  الهوة  الأخرى. فقامت مبحاولة ردم  األغتها املناهج 

بني   الآيل  الربط  فكرة  بالتخلي عن  اإل  يتم  لن  .وهذا  والأدب  التاريخ  واجلمالية، بني 

والتلقني  القراء  اإق�ساء  من  ذلك  مايعني  مع  واملبدعني.  واملنتجني  الأدبية  الأعمال 

الفعليني والفرتا�سيني لهذه الأعمال. ذلك اأن تاريخية الأدب تنه�ش على متر�ش هوؤلء 

القراء وخربتهم اجلمالية، انطالقا من اأفق توقع خا�ش بهم. وهكذا �سيتم تقدمي تاريخ 

حقبة  من  التاريخية  والتحولت  التمف�سالت  ر�سد  بغاية  اأدبيا  تطورا  بو�سفه  الأدب 

 Hans Robertاأخرى. ترى ماهي البدائل التي قدمها هان�ش روبريت  ياو�ش اإىل 

Jauss  يف ر�سد املهمة اجلديدة للتاأريخ الأدبي وملوؤرخ الأدب ؟ وما هي خلفيات هذا 
الت�سور اجلديد ؟

جمالية التلقي 

والتاأريخ االأدبي

باحث ومرتجم من املغرب

�سعيد بن الهاين 

التلقي  جمالية  مع  الأدبي  املوؤرخ  مهمة  اأ�شبحت  لقد 

كانت  التي  تلك  عن  تختلف  املقايي�س،  بكل  جديدة 

�شائدة فـي الت�شور الو�شفي التقليدي



1-التاريخ الأدبي: التوجهات اجلديدة

لقد اأ�سبحت مهمة املوؤرخ الأدبي مع جمالية التلقي 

كانت  التي  تلك  عن  تختلف  املقايي�ش،  بكل  جديدة 

�سائدة يف الت�سور الو�سفي التقليدي. مهمة اأ�سبحت 

القارئ.  توقع  اأفق  بناء  اأي  للتلقي،  بالتاأريخ  ترتبط 

يقدم الناقد ر�سيد بنحدو مثال مو�سحا  لذلك بقوله 

»فاإذا تعلق الأمر مثال بظاهرة التك�سب اأو ال�سعوبية يف 

اأي »هنا  الراهن،  الأدبي  العربي، فاإن املوؤرخ  الرتاث 

له  اتخذ مو�سوعا  الذي  ال�سعر  لذلك  يوؤرخ  والآن« لن 

غر�ش املديح اأو حركة ال�سعوبية يف الع�ش 

اجلمالية  للح�سا�سية  �سيوؤرخ  بل  العبا�سي، 

�سي�ستند  بحيث  ال�سعر،  لهذا  املــعــا�ــشة 

حولها  اأنتج  ما  واإىل  ذاتها  الن�سو�ش  اإىل 

بهدف  لها  معا�شة  وا�سفة  خطابات  من 

تقدير امل�سافة اجلمالية بني تلك الن�سو�ش 

والآفاق الفكرية والأدبية التي �سدرت عنها 

يتقيد  األ  للموؤرخ  وميكن  اخلطابات،  هذه 

باخلطابات املعا�شة وحدها، بل اأن يدرج 

كذلك  الالحقة  التلقيات  اهتمامه  نطاق  يف 

التذوق  اختالفات  اإدراك  ي�ستطيع  حتى 

يف  متباعدة  انتظار  ــاق  اآف بني  والتاأويل 

الزمن« )1(.

على �سوء هذا الت�سور ي�سعى هان�ش روبريت 

 HANS ROBERT JAUSS ياو�ش

التاريخي  اأفقه  يف  الأدبي  العمل  و�سع  اإىل 

ويف �سياق املعاين الثقافية التي اأنتج فيها. 

ثم بعدها �سيكت�سف العالقات املتغرية لقرائه 

اإنتاج �شب  العمل هو  والغاية من هذا  التاريخيني. 

املوؤلفني  على  يركز  تاريخ   : الأدب  تاريخ  من  جديد 

واملوؤثرات والجتاهات الأدبية، وكذا على الأدب كما 

حددته واأولته حلظات تلقيه التاريخية املختلفة. ومن 

»هـ.ر.ياو�ش«  يقول  كما  الأدبي  التاريخ  يعد  مل  ثم« 

موجود  معنى  فيه  يعرب  الــذاتــي  احلـــوار  مــن  نوعا 

وامتالئه  �سفائه  يف  تطوري  ب�سكل  نف�سه  عن  �سلفا 

الأ�سليني، بل اأ�سبح نوعا من احلوار ]..[ عرب تاريخ 

ميتد من اجلواب اإىل ال�سوؤال ي�سل اإىل الإن�سان والعامل، 

وهذا ينتج عنه �سياغة جديدة لل�سوؤال عن جواب ميكن 

اأن يكون له اأي�سا معنى اآخر، وهوما ن�سميه بـ»حوار 

املوؤلفني« يكون املوؤلف ال�سابق والالحق ]..[ فالتقليد 

الأدبي لي�ش حوارا عائما بني ن�سو�ش وموؤلفني، من 

هنا ل ي�ستعيد احلوار املتخيل متغريات اأمكنة الزمن 

اإذا تدخل موؤلف لحق من جديد يعرتف باملوؤلف  اإل 

ال�سابق ويجد ال�سوؤال الذي اخت�ش به وي�سعه خارج 

اجلواب الذي يحتويه م�سبقا« )2(.

ملفهوم  العتبار  اإعادة  يف  )ياو�ش(  رغبة  كانت  لقد 

بالن�سبة  والفن-  اللغة  بوا�سطة  يتم  -الذي  التوا�سل 

له، غاية منهجية اأراد بها اأن يجعل من هذا املفهوم 

عن�ش حترير واإبداع للمعايري بالن�سبة للفعل املعي�ش، 

كما يقول )جان �ستاروبن�سكي( يف مقدمته للرتجمة 

الفرن�سية للكتاب »وعيا منه بالنتماء الزمني لعمله 

اخلا�ش به، فاإنه يقي�ش جيدا امل�سافة التي تف�سله عن 

مر�سلته  تكف  ل  الذي  املا�سي  ذلك  خمتلف،  ما�ٍش 

عن �سعيها يف الو�سول اإليه، ذلك اأن تاأريخية اللحظة 

احلا�شة تفر�ش نف�سها عليه بقوة، لدرجة اأن الإرجاع 

التاريخي ي�سغل اهتمامه اإىل اأعلى درجة: اإن رهانات 

العامل الراهن ل ميكن اأن تكون قابلة لالإدراك متاما 

النزياحات  بقيا�ش  م�سبقا  قائم  وعي  طريق  عن  اإل 

والتعار�سات والنحراف، ويهتم بالإحاطة مبجموع 

بوا�سطة  اإل  ممكنا  ا�ستمرارها  يكن  مل  الذي  التقاليد 

النتقالت ]التحولت[ واإعادة البناء« )3(.

/ عاتق  على  ملقاة  كــربى  امل�سوؤولية  اأن  �سك  ل 

م�سوؤولية  ]اأي  �ستاروبن�سكي  اعتربها  هـ.ر.ياو�ش 

ياو�ش )4( جتاه احلا�ش متنعه يف اأن يتخلى عن اأن 

الوقت  يف  وذلك  لــالأدب(،  موؤرخا  )اأي  موؤرخا  يكون 

الذي كان فيه تاريخ الأدب يف موا�سفاته التقليدية، 

يبدو كاأنه فقد من فاعليته وجاذبيته.

ولذلك يبدو م�شوع ياو�ش يف �سقه الأول )5( دفاعا 

�سقه  ويف  ملهماته،  وتو�سيحا  الأدبــي  التاريخ  عن 

عرب  لنظامه  اأ�سا�سية  ومراجعة  نقديا  فح�سا  الثاين: 

حتويل مو�سع الهتمام، وذلك عن طريق )6( تثبيت 

جديدة،  اإ�سافية  م�سوؤولية  حتمل  جديدة،  موا�سيع 

حتمل  اإىل  الأدبــيــة  النظرية  دعــوة  طريق  عن  وذلــك 
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والعمل  للغة  التاريخي  بالبعد  ال�سطالع  م�سوؤولية 

الأدبي )7(.

تقوم جمالية التلقي كما هو معلوم على فح�ش الأثر 

تتكون  القارئ، بحيث  الأدبي يف  العمل  الذي يحدثه 

تاريخية الأدب من هذه العالقة احلوارية بني املتلقي 

والعمل، ولذلك »كان تاريخ الأدب والفن على العموم 

لقد  والأعمال،  للموؤلفني  تاريخا  جدا  طويلة  وملدة 

اأو مت املرور ب�سمت )ن�سيان( من اعتربوا جمرد  قمع 

امل�ساهد  اأو  امل�ستمع  القارئ،   :Tiers état �سوقة 

التاريخية  الوظيفة  عن  احلديث  النادر  من  املتاأمل 

على  �شوريتها  من  يبدو  ما  رغــم  اإلــيــه،  للمر�سل 

�سريورة  ي�سريان  ل  والفن  الأدب  اأن  ذلك  الــدوام، 

الذين  اأولئك  متر�ش  بوا�سطة  اإل  ملمو�سة،  تاريخية 

عليها  ويحكمون  بها،  ويتمتعون  الأعمال،  يتلقون 

اأو  يختارونها  يرف�سونها  اأو  بها  يعرتفون  –وبذلك 
اإنهم  بل  تقاليد،  لذلك  تبعا  في�سيدون  يهملونها- 

ي�ستطيعون ب�سفة خا�سة اأن يتبينوا بدورهم الن�سيط 

املتمثل الذي يقت�سي ال�ستجابة لتقليد ما وذلك عن 

طريق اإنتاج موؤلفات جديدة« )8(. بهذا الطرح اجلديد 

القارئ  بني  املفرت�سة  العالقة  فيه  تفح�ش  الــذي 

والعمل متكن هـ.ر.ياو�ش »من تو�سيع دينامية عالقة 

اأو  التي عرب عنها �سو�سور  العالقة  اللغة بالكالم تلك 

ياك�سبون، اأو العالقة بني املعيار والنزياح الأ�سلوبي 

اإجراءا  �سبيتزر  التي مل يجعل منها فقط  العالقة  تلك 

للموؤلفات،  الداخلي  التحليل  اأجــل  من  ا�ستك�سافيا 

قرينة مالئمة، ت�سيء  ذلك  بل جعل منها ف�سال عن 

تنتج  التي  )التحولت(  والنتقالت  العقليات  تاريخ 

عناه، وذلك لت�سمل بعد املعي�ش التاريخي مبنظور ل 

يريد اأن يرتك اأي عن�ش من العنا�ش املكونة للمعنى 

ال�سامل يفلت من قب�سته« )9(. يعترب من هذا املنظور 

»احتاد الآفاق« الذي يربط به حا�ش املوؤلف املتلقى 

مبا�سيه و�سيلة لتملك املا�سي يف العمق، لذلك تعترب 

الأدبــي  التاأريخ  مب�شوع  املتعلقة  ياو�ش  اأطروحة 

يقول  كما  عليها  والإبقاء  البنيوية  ل�شب  حماولة 

�شبها  واحد:  اآن  يف   )10( مفتاح(  )حممد  الدكتور 

من حيث اإقرارها بفل�سفة احل�سور، والإبقاء عليها من 

عنا�ش  ذات  كربى  مراحل  اإىل  التاريخ  تق�سيم  حيث 

التلقي تنظر  متعددة ومتفاعلة لذلك حاولت جمالية 

اإىل تاريخ الأدب من منظور ن�سقي بداأه )هـ.ر.ياو�ش( 

مع  الأدبــيــة  النظرية  تعامل  ل�سكل  نقدي  بفح�ش 

 )11( ياو�ش  يقول  كما  اأ�سبح  الذي  الأدبي  التاأريخ 

الراهن،  الفكري  الن�ساط  يعي�ش ب�سعوبة على هام�ش 

اأ�سبحت  التي  الرتاتبية املكر�سة  النزعة )12(  منتقدا 

)13( تعر�ش املوؤلفني ح�سب التتابع الزمني. حياتهم 

وموؤلفاتهم، فيتم ترتيب املادة على نحو خطي بح�سب 

م�ساهري  لبع�ش  الزمني(  )التعاقب  كرونولوجيا 

ت�ستنبطان  ل  ومرتبته  العمل  »قيمة  اأن  مع  املوؤلفني 

من الظروف البيوغرافية اأو التاريخية لولدته ول من 

الذي  التي يحتلها يف تطور اجلن�ش  الوحيدة  املكانة 

ينت�سب اإليه، بل من معايري يعترب التحكم فيها �سعبا 

وتاأثريه  و»تلقيه«  املنتوج  العمل  هذا  باأثر  وتتعلق 

الأجيال  بها  له  تعرتف  التي  وقيمته  ميار�سه،  الذي 

الالحقة« )14( فعن طريق فكرة فلهلم فون هومبولد 

ت�سند  التي   Wilhem von Humboldt  15

ملوؤرخ الأدب مهمة اكت�ساف الفكرة اجلوهرية الوحيدة 

ياأخذها  الذي  الظواهر  جمموع  بال�سبط  تتخلل  التي 

الكوين،  التاريخ  بوقائع  ويربطها  لبحثه،  كمو�سوع 

ال�سخ�سية  »فكرة   )16( �سكل  اإىل  الفكرة  لتتطور هذه 

يعتمد  الذي   Gervinus كرفنو�ش  اأما  القومية«. 

مبداأ »تف�سري التاريخ بالفكرة« يف القرن التا�سع ع�ش 

الطرح افرتا�سات منهاجية مت  ليج�سد من خالل هذا 

ترهينها يف ميدان التاأريخ الأدبي ح�سب /كرفنو�ش/ 

»ل ميكن للموؤرخ اإل اأن يعر�ش اإل متواليات مكتملة 

على  حكما  ي�سدر  اأن  ي�ستطيع  ل  لأنه  الأحــداث  من 

حدث ما قبل اأن يرى )نهايته( فك عقدته اأمام عينيه« 

.)17(

التاريخ  و�سف حقب حمددة، فقد   واإذا كانت مهمة 

تقت�سي  التي  ال�سارمة  املو�سوعية   )18( كانت 

كما  اخلا�سة،  حقبته  نظر  وجهة  ــوؤرخ  امل ا�ستبعاد 

ما�سية  حقبة  معنى  اإدراك  ممكنا  يكون  اأن  يجب 

للتاريخ  الالحق  امل�سار  عن  م�ستقل  ب�سكل  وقيمتها 

)19(. فالربط بني املا�سي واحلا�ش مل يكن باإمكان 
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هذه  من  تتخل�ش  اأن  )�سيلر(  التاريخية  املدر�سة 

الأدبية  الأعمال  توايل  فكرة  لكن  املعرفية.  ال�سيغة 

كاأي مو�سوع اآخر من �سانه اأن يربز »�سكل التاريخ« 

بني  ال�سلة  و�ستنقطع  �ست�سعف  الفكرة  خــالل  من 

الأدبية  الظواهر  ت�سنيف  م�ساألة  لت�سبح  الوقائع 

ما  ظهر  لهذا  عليها.  واحلكم  تعريفها  وكذا  اإ�سكالية. 

ي�سمى بالتاأريخ الو�سعي )20( امل�ستند اإىل 

التف�سري ال�سببي اخلال�ش الذي ا�ستحوذ عليه 

ما ي�سمى بتاريخ الفكر.

لذلك كان هاج�ش )21( الك�سف عن ال�ستمرار 

من خالل ما ل يكف عن التحول يعفي من 

تاريخيا. فهما  الظواهر  فهم  اإىل  ال�سعي 

التاريخية  املقاربة  بني  كبرية  فالفجوة 

واملقاربة اجلمالية )22(عمقتها املقاربات 

ال�سو�سيولوجية ومنهج التاأويل »املحايث«. 

عليها  �سيقوم  التي  اخللفية  هي  ما  تــرى 

لإقامة  الأدبــي  للتاأريخ  هـ.ر.ياو�ش  ت�سور 

اجلمالية  املقاربتني  بــني  جــديــدة  عالقة 

فاأ�سبحت  املهام  تعددت  والتاريخية؟  

الأدبــيــة  الــتــواريــخ  كتابة   )23( كالتايل: 

كر�سته،  التي  القيم  �سلم  واإ�سالح  الوطنية، 

ويف  �سريورته  يف  الكوين  الأدب  واإظــهــار 

للمجتمع  بالن�سبة  التحريرية  وظيفته   )24(

الذي  الفرد  يف  اأو  تغيريه  يف  ت�سهم  الــذي 

املارك�سي  للتنظري  اإدراكه. فال ميكن  ت�سحذ 

اأن يحافظ على ا�ستقاللية تاريخ الأدب، فعلة وجوده 

قائمة على نظريات املحاكاة، التي انتقل بها ت�سوره 

اأي�سا.  خلقه  اإىل  الواقع  ت�سوير  يف  الأدب  لوظيفة 

كراو�ش  فرنر   )25( حمــاولت  ذلــك  بعد  ظهرت  لقد 

 Roger ـــارودي  ج Verner Kraussروجي 
لي�ستعد   Karel Kozik كزيك  كاريل   Graudy
التاريخية،  باملمار�سة  اخلا�ش  الطابع  والفن  الأدب 

فكانت النتيجة »العرتاف باأن تاريخية العمل الفني 

ل تكمن يف وظيفته الت�سويرية اأو التعبريية، بل كذلك 

وبال�شورة يف الأثر الذي يحدثه« )26(.

قواعد  اإقــامــة  �ـــشورة  هـــ.ر.يــاو�ــش  ي�ستنتج  لذلك 

»لي�ش  ناجتة  العمل  حياة  كانت  »اإذا  اأولها  جديدة، 

لي�ش  احلا�سل  التفاعل  من  بل  ذاته  يف  وجــوده  عن 

القائم بينه وبني  التفاعل  بني وجوده نف�سه، بل من 

الب�شية«)Karel Kozil(. هذا ال�ستغال الدائم بني 

الفهم واإعادة الإنتاج احليوي الذي تركه لنا املا�سي 

الأعــمــال  يف  حم�سورا  بــالأحــرى  يظل  اأن  يجب  ل 

يجب  بل  الآخــر.  عن  منها  كل  معزولة  اإليها  منظورا 

اأي�سا بالأحرى اإدماج العالقة بني هذه الأعمال �سمن 

وموقعة  بالإن�سانية،  العمل  يربط  الذي  التفاعل  هذا 

العالقة التاريخية بني الأعمال �سمن مركب العالئق 

املتبادلة بني الإنتاج والتلقي« )27(، اأ�سبحت وظيفة 

بالدور  التعريف  تقت�سي  منظور/ياو�ش/  من  الفن 

النوعي لل�سكل الفني ل من حيث هو عملية حماكاتية 

خللق  كاأداة  مبعنى  اأي  كجدلية،  ولكن   Mimesis
الإدراك وحتويله )28(.

رغم الأهمية احليوية للنظرية ال�سكالنية يف التعريف 

ر.ياو�ش  هـ.  منظور  من  بقيت  فاإنها  اجلدلية،  بهذه 

الذي  بالأثر  املتعلق  ببعده   )29( الوفاء  عن  عاجزة 

ينتجه العمل الأدبي، واملعنى الذي مينحه له جمهور 

ما اأي مبعنى تلقيه. لذلك اعرتف ياو�ش بالدور املحدود 

للغاية للجمهور كعامل نوعي، فالإدراك اجلمايل التي 

التحفيز  الرو�سية دورا مهما يف  ال�سكالنية  منحت له 

اإل  القارئ  اإىل  معه  حتتج  مل  التغريب  عرب  الفني، 

كمو�سوع لالإدراك والذي عليه تبعا لتحفيزات ن�سية، 

 .)30( التقني  الإجــراء  يك�سف  اأو  بال�سكل  يحيط  اأن 

فمقولة اجلدة التجديد L’innovation التي تختزل 

فيه النظرية ال�سكالنية الطاقة الدللية لعمل اأدبي ما 

باعتبارها كما يقول هـ.ر.ياو�ش املعيار الوحيد لقيمة 

العمل الفنية. فاإن م�ساألة قابليتها لالإدراك بال�شورة 

ل تتم مند حلظة ظهور ذلك العمل، وفقا لالأفق الأدبي 

الوحيد  بالتعار�ش  قيا�سها  ميكن  ول  اللحظة،  لتلك 

بني ال�سكل اجلديد وال�سكل القدمي )31(. لذلك يعترب /

ياو�ش/ »اإن امل�سافة بني اإدراك اجلمهور الأول للعمل 

مقاومة  اأخــرى،  بعبارة  اأو  الالحقة  ودللتــه  الأول 

اأن  العمل اجلديد تعار�ش توقع جمهوره الأول ميكن 

تكون مقاومة �سديدة، بحيث ل بد من وجود �سريورة 
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الأ�سل  ا�ستيعاب ما كان يف  يتم  اأن  قبل  تلق طويلة 

يحدث  قد  كما  لال�ستيعاب،  قابل  وغري  متوقع  غري 

ف�سال عن ذلك 

التي  اللحظة  اإىل  جمهولة  املحتملة  الدللة  تظل  اأن 

ي�سع فيها التطور الأدبي �سعرية جديدة بعد اأن و�سل 

ال�سعرية  حينئذ  فيه  ت�سبح  الذي  الأدبــي  الأفــق  اإىل 

املجهولة قابلة للفهم« )32(.

(اأن   33( ياو�ش  م�شوع  بعد  الآن  ممكنا  اأ�سبح  لقد 

املا�سي ل يتحول اإىل الراهن اإل اإذا عاد به تلق جديد، 

يغري  الذي  احلا�ش  لأن   )34( ياو�ش  يقول  لأن  واإما 

ا�ستيعابه  اأجل  اإليه عمدا من  يلتفت  توجهه اجلمايل، 

مرة اأخرى، واإما لأن مرحلة جديدة يف التطور الأدبي 

تلقي �سوءا غري متوقع على اأدب من�سي فتك�سف فيه 

 )35( قبل  من  عنها  البحث  ممكنا  يكن  مل  اأ�سياء  عن 

ومن ثم ينتهي ياو�ش اإىل اعتبار اجلدة لي�ست مقولة 

ت�ساءل  تاريخية،  مقولة  اأي�سا  بل  فح�سب  جمالية 

العوامل التاريخية التي جتعل املتلقي )36( يقر بجدة 

ظاهرة اأدبية ما، ولإدراكها يف اللحظة التاريخية التي 

ومنعطفات  وامل�سار،  الزمنية  والف�سحة  فيها  �سدرت 

وعن  م�سمونها،  ا�ستيعاب  م�سار  تطلبها  التي  الفهم 

مدى اإحداث هذه اجلدة يف حلظة ترهينها الكامل الأثر 

ال�سائدة  املنظورات  ت�سورات  تعديل  اأتاح  جدا  قوي 

�سمح  ثم  ومن  ال�سابقة،  لالأعمال  الوقت  ذلك  حتى 

بتغيري القيم املكر�سة للما�سي الأدبي )37(.

1.1- التطور الأدبي: 

يك�سف هذا املفهوم ال�سكالين اأحد اأهم عوامل التجديد 

التلقي،  جمالية  منظور  من  الأدب  لتاريخ  بالن�سبة 

يف  عنه  التعبري  ثم  وكيف  مقوماته؟  هي  ما  تــرى 

جمالية التلقي؟

عن  اأو  التقاليد  عن  نتحدث  »حينما  تينيانوف  يقول 

التعاقب الأدبي، فاإننا نتخيل –ب�سفة عامة– وجود 

خط م�ستقيم ي�سل فرع اأدبي ما ب�سلفه. ومع ذلك فاإن 

امل�ستقيم هو  اخلط  فلي�ش  تعقيدا،  اأكرث  الو�سعية هي 

الذي ي�ستطيل، كما ن�ساهد عملية انطالق تنتظم بدءا 

من نقطة معينة يتم دح�سها. اإن كل تعاقب اأدبي هو 

قبل كل �سيء معركة حتطيم كل موجود �سلفا، واإقامة 

بناء جديد انطالقا من عنا�ش قدمية« )38(.

يك�سف مفهوم التطور الأدبي عند هذه املدر�سة عمق 

تاريخ  هو  مبا  الأدبـــي،  للتاأريخ  م�شوعها  ت�سور 

ي�سري   واملــدار�ــش  الأ�سكال  فيه  تت�سارع  دينامي، 

اأدبية  حقبة  كل  »اإن  بقوله:  ذلــك  اإىل  �سكلوف�سكي 

تت�سمن مدار�ش متعددة، ولي�ش مدر�سة اأدبية واحدة. 

الأدب،  الوقت داخل  نف�ش  تتواجد يف  املدار�ش  وهذه 

فيقع  ال�سدارة  على  ت�ستويل  منها  ــدة  واح اأن  غري 

يف  مقننة  غري  الأخـــرى  املــدار�ــش  وتبقى  تقنينها، 

اخلفاء: هذا ما ح�سل يف زمن بو�سكني« )39(. وهكذا 

تتبادل الأجنا�ش مواقع الهيمنة وبذلك يك�سف حتليل 

»تعاقب  عن  الأدب  تاريخ  يف  الأدبي  التطور  مفهوم 

جديل لالأ�سكال« )40(، اإنها الق�سية املركزية للتاريخ 

تكون  م�ساألة  يفح�سون  بها  ال�سكالنيني،  عند  الأدبي 

التاأريخ  فلي�ش  هيمنتها.  مواقع  وا�ستبدال  الأجنا�ش، 

ميكانيكي  ح�سد  جمرد  هو  املنظور  هذا  من  الأدبــي 

للظواهر، بل هو ن�سق يجد م�شوعيته يف هذا التطور 

امل�ستمر لالأ�سكال من حيث حتولها من م�ستوى معني 

القدمية  الأ�سكال  اأ�سكال جديدة حتل حمل  اإىل ظهور 

.)41(

الأدبي  التطور  ملفهوم  الرو�سية  ال�سكالنية  اأولت  لقد 

يعد  فلم  ــه،  ذات يف  م�ستقال  بو�سفه  خا�سة  عناية 

مليء  متعرج  طريق  اإنــه  اخلــط،  وحــيــدة  �ــســريورة 

تقاطعا  ميثل  ــي  اأدب اجتــاه  كل   .)42( بــاللــتــواءات 

وبهذا  والتجديد.  الرتاث  عنا�ش  بني  معقدا،  وتعالقا 

ينف�سل مفهوم التطور عن مدلوله التقليدي الذي يفيد 

لي�سبح   .)43( والع�سوي  الذاتي  الغائي  املعنى  به 

دال على �سريورة التحول الدائمة لالأ�سكال والأجنا�ش 

الأدب،  لتاريخ  املوؤ�س�ش  الفعل  باعتبارها  الأدبية، 

تينيانوف  يقول  كما  والديناميكية  فالتطور  وعليه 

من  يتغذى  فالفن  خال�سة:  كحركة  الزمن،  »خــارج 

ل  الفنية  الواقعة  اإن  ال�شاع.  هذا  ومن  التفاعل  هذا 

باخل�سوع  العوامل  كل  اإح�سا�ش  عن  منف�سلة  توجد 

والتبدل حتت تاأثري العامل الباين ]…[ ولكن تال�سي 

الذي  الإح�سا�ش  )ذلــك  العوامل  بتفاعل  الإح�سا�ش 

يفرت�ش احل�سور ال�شوري لعن�شين هما: امل�سيطر 
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ويغدو  متحي  الفنية  الواقعة  فاإن  عليه(،  وامل�سيطر 

.)44( »Automatisme الفن اآلية

لل�سكل،  ال�سكالين  اإطــار  ،ويف  �سبق  ما  �سوء  على 

ال�سعري  ال�سكل  يف  التطور  مفهوم  يغدو  واملهيمنة، 

وانبعات  العنا�ش  بع�ش  بــزوال  متعلق  »غري   )45(

عنا�ش اأخرى بقدر ما يتعلق بانزلقات يف العالقات 

اأخرى:  وبعبارة  النظام،  عنا�ش  ملختلف  املتبادلة 

للعمل  جديد  مفهوم  ظهر  لذلك  املهيمنة  يف  بتبدل 

من  جمموعة  اأي:  »مبنني   )46( كنظام  ال�سعري 

وذات  بانتظام  مرتبة  الفنية  الأنــ�ــســاق 

الأدبي  التطور  اإن   Hiérarchie �سلمية 

يغدو اإذ ذاك تبدل يف هذه ال�سلمية. ومن ثم 

الأدبي من منظور تينيانوف  التطور  اأ�سبح 

ي�سبح  ثم  ومن   )47( لالأن�ساق«  »ا�ستبدال 

التتابع يف التاريخ الأدبي ا�ستبدال م�ستمرا 

امل�سيطرة  العنا�ش  من  واحــدة  ملجموعة 

مبجموعة   La dominante )املهيمنة( 

من  تزاول  ل  العنا�ش  هذه  اأن  غري  اأخــرى، 

الأر�سية  يف  تختفي  اإنها  بل  متاما،  الن�سق 

اخللفية لتظهر فيما بعد يف �سكل جديد )48(.

نعته  كما  الدينامي  املبداأ  هذا  �ساهم  لقد 

جديد  ــشوع  ــ� م تــكــويــن  يف  هـــ.ر.يــاو�ــش 

اخلطوة  عن  التخلي  قوامه  الأدبي  للتاأريخ 

التي كانت تقت�سي منهجا خطيا  املنهجية 

»اإبــداع  بظهور  الأدب  تاريخ  يف  لت�سمح  وم�ستمرا، 

قانون  يعتمد    )49( اجلديدة«  لالأ�سكال  جديل  ذاتي 

ال�شاع والتحولت والثورات التي تقوم بها )وعليها( 

الأجنا�ش  ن�سوء  امل�سار  فيكون  والأجنا�ش.  املدار�ش 

تكر�سها وانحاللها.

ت�سور  بناء  يعيد  وهو  عاتقه   على  ياو�ش  اأخــذ  لقد 

الت�سور  هذا  انتقاد  الأدبي  للتاريخ  اجلديد  م�شوعه 

اأن�ساق  توايل  يف   )50( الأدب  تاريخية  يختزل  الذي 

تطور  مثل  مثلها  اللغة  فتطور  واجلماليات،  الأ�سكال 

، بل بالعالقة مع  الداخل  الأدب ل ميكن حتديده من 

يعني  التطور  كان  فــاإذا  العامة.  التاريخ  �سريورة 

»تتابع  الــرو�ــش  ال�سكالنيني  منظور  مــن  بب�ساطة 

اأن�ساق« يطرح ياو�ش �سوؤال يك�سف عن ماأزق النظرية 

ال�سكالنية يف حريتها الكربى وهي تغفل اإقامة ال�سلة 

والتي  الأدبية   وال�سل�سلة غري  الأدبية«  »ال�سل�سلة  بني 

دون  والأدب  التاريخ  بني  للعالقات  تكون حمددا  قد 

جتريد هذا الأخري من خ�سو�سيته اجلمالية. 

الأدبـــي«  »الــتــطــور  مفهوم  يــاو�ــش  عــر�ــش  اأن  بعد 

وو�سف حقبة  اأجل حتليل  ومن   . النظرية  مبرجعيته 

اأدبية، جند ياو�ش ي�سيد بقدرة هذا املفهوم على )51( 

واإقامة عالقات  تقليديته،  الأدب من  تاريخ  تخلي�ش 

موؤلف  اأعمال  كمتوالية  املختلفة:  املتواليات  بني 

اأ�سلوبية،  ظاهرة  وتطور  اأدبــيــة،  مدر�سة  اأو  معني، 

معه  يتيح  مما  خمتلفة.  اأدبية  اأجنا�ش  وت�سل�سالت 

بني  اجلديل  التطور  عالقة  تينيانوف  بعبارة  الك�سف 

الأدبية  الروائع  تبدو  وهكذا  والأ�سكال،  الوظائف 

متيزها؛  التي  التتابع  وبعالقة  امل�سرتكة،  ب�سالتها 

تظهر وكاأنها مرحلة من مراحل عملية لن يكون بعد 

و�سول  نقطة  من  انطالقا  ت�سييدها  اإعــادة  �شوريا 

حمددة م�سبقا: لأنها �ستكون »اإنتاجا جدليا لالأ�سكال 

اجلديدة انطالقا من ذاتها« ولن تكون يف حاجة لأية 

غائية ذاتية.

هـ.ر.ياو�ش  ح�سب  املنظور  هذا  من  �ستلغى  وعليه 

اإل  اعتبار  يتم  لن  بحيث  النتقاء،  معايري  اإ�سكالية 

العمل الذي يجدد يف �سل�سلة الأ�سكال الأدبية، ولي�ش 

ذلك العمل الذي يكتفي باإعادة اإنتاج ال�سكل والأ�سلوب 

واجلن�ش التي اأ�سبحت منحطة، مق�ساة اإىل الظل من 

لكي  التطور  من  جديدة  مرحلة  ال�سكالنية  منظور 

ت�سبح قابلة لالإدراك من جديد )52(.

يتيح مفهوم »التطور الأدبي« )53( �سمن تاأريخ اأدبي 

�سكالين اإلغاء مفهوم الغائية واملطابقة بني تاريخية 

الطابع  يحدد  فما  املخ�سو�ش.  الفني  العمل وطابعه 

ما،  اأدبية  لظاهرة  التاريخية  والأهمية  »التطوري« 

هذا  اأن  غري   .)54( فيها  التجديد  ن�سبة  بالأ�سا�ش  هو 

التجديد من منظور ال�سكالنية الرو�سية يتم �سمن ن�سق 

معني يق�سي بتطور الأدب من حلظة الإبداع الأ�سلي 

ال�سكالنية  عنها   حتدتث  تكرارية،  اآليات  ت�سكيل  اإىل 

الرو�سية. غري اأن هـ.ر.ياو�ش �سكك يف قدرة هذا النموذج 
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املجرد  يكفي  فال   )55( مكت�سباته،  اإىل  الإ�سارة  رغم 

التعار�ش ال�سكلي والتغري اجلمايل اأن يف�ش لوحدهما 

ظل  الأدبية  الأ�سكال  �سريورة  فتوجيه  الأدب،  تطور 

 l’innovation سوؤال بدون جواب، كما اأن التجديد�

اإنكار  اأما  اجلمالية،  القيمة  لي�سنع  لوحده  يكفي  ل 

العالقة بني التطور الأدبي والتحول الجتماعي يعني 

اأن هذه العالقة غري موجودة، ولهذا يقرتح هـ.ر.ياو�ش 

التجربة  وهو  األ  ينق�سها  مبا  النظرية  هذه  تطعيم 

التاريخي  الو�سع  اإ�سقاط  دون   ،)56( التاريخية 

للمالحظ الراهن اأي موؤرخ الأدب )57(.كما اأن ال�شاع 

يعتربه  الأدبــي  للتطور  املحدد  واجلديد  القدمي  بني 

ال�سطحي  املظهر  يف  الأدب  لتاريخية  اختزال  ياو�ش 

لتحولته، وق�ش الفهم التاريخي على هذه التحولت. 

الأدبية  ال�سل�سلة  يف  حتدث  ل  الأخرية  هذه  اأن  بينما 

اإل حني ي�سمح نقي�ش  ول ت�سكل يف تعاقب تاريخي 

ال�سكل اجلديد لل�سكل القدمي باإدراك عالقة ال�ستمرارية 

التي جتمعها. هذا ال�ستمرار )58( الذي يعني بالن�سبة 

ال�سكل  اإىل  القدمي  ال�سكل  من  النتقال   )59( ياو�ش 

)اجلمهور،  واملتلقي  العمل  تفاعل  اإطــار  يف  اجلديد 

اإطار تفاعل احلدث  اأي يف  اأو املوؤلف اجلديد(  الناقد، 

التي  الوظيفة  ولتحديد  يعقبه،  الذي  والتلقي  الواقع 

اأن  ياو�ش  يقرتح   )60( التاريخية  التجربة  بها  تقوم 

ي�ستخدم املوؤرخ جتربته اخلا�سة، لأن الأفق الذي كان 

منخرطا فيه �سابقا  بخ�سو�ش كل من ال�سكل القدمي 

اإل  معرفته  ميكن  ل  وحلها  امل�ساألة  اجلديد،  وال�سكل 

با�ستمراريته يف الأفق الراهن )61(.

ولذلك يتعني على جمالية التلقي من خالل )62( جدلية 

ا�ستمرارها  يتوا�سل   اأن  اجلماليني  والإنتاج  التلقي 

اإىل اللحظة التي يكتب فيها املوؤرخ. وهذا هو املعنى 

ي�سبح  بحيث  ال�ستمرارية  لهذه  ياو�ش  يعطيه  الذي 

لل�سريورة  نقطة و�سول  التاريخ  املوؤرخ �سمن  و�سع 

عن  الك�سف  اأي�سا  املفهوم  هذا  يتيح  كما  التطورية، 

عمق احلقل الزمني جتري فيه التجربة الأدبية، وذلك 

الأدلة  بني  لالنزياح  التاريخية  التغريات  باإظهار  

الراهنة والدللة الحتمالية للعمل.

ولالإ�سارة فاإن تينيانوف يقر باأن درا�سة التطور الأدبي 

مرتبطا  ون�سقا  �سل�سلة  نعتربه  حينما  اإل  ممكنا  لي�ش 

بها  وم�شوطا  ــرى  الأخ الأن�ساق  اأو  ال�سل�سالت  مع 

)63(. اإن البحث  يجب اأن  ينطلق من الوظيفة البنيوية 

الأدبية  الوظيفة  ومن  الأدبــيــة،  الوظيفة  اجتــاه  يف 

عليه  كما  ال�سفهية.  الوظيفة   ــاه  اجت يف 

التطورية  الطبيعة  ذي  التفاعل  ي�سيء  اأن 

التطورية  الدرا�سة  اإن  والأ�سكال.  للوظائف 

عليها اأن ت�سري يف ال�سل�سلة الأدبية يف اجتاه 

ولي�ش  واملتجاورة،  املرتابطة  ال�سل�سالت 

البعيدة جدا على الرغم من كونها اأ�سا�سية.

 ولهذا ياأخذ التطور مع تنيانوف �سكل معركة 

حتطيم كل ما هو موجود �سلفا، واإقامة كل 

جديد  بناء  ولإقــامــة   �سلفا  موجود  هو  ما 

انطالقا من عنا�ش قدمية )64(، وهكذا فاإن 

ال�سكل اجلديد ل يظهر لكي يعرب عن م�سمون 

جديد، ولكن ليحل حمل ال�سكل القدمي )65(. 

اإىل  ي�سعى  وهو  الأدبــي  التاأريخ  منهج  اإن 

من  جمموعة  ي�سع  الأدبــي  التطور  درا�سة 

زمني  كتعاقب  الأدب  يدر�ش  اأن  اإما  الطرق 

النف�سال  نقط  ودرا�ــســة  معينة،  لأن�ساق 

والتــ�ــســال بــني الأعــمــال الأدبــيــة لتمييز 

حلظاته القوية وتوقعاته احلا�سمة.

2.1- الديكارونية/ال�سانكرونية:

ــش الــعــالقــة  مبــا هو  ــاو� ـــ.ر.ي لقد و�ــســع ه

تاريخي، ولذلك اأ�سبح النزياح امل�سجل يف 

 ،)66( التلقي  به  يعرتف  ما  وبقدر  املوؤلف، 

وي�سجل �سمن التقليد فقد  اأ�سبح عن�شا من 

احلركية »الديكارونية« )67( والذي ل ميكن 

تقوميه اإل انطالقا من الأخذ بعني العتبار 

لن�سق املعايري والقيم وال�سانكرونية. بل اإنه حتى حني 

ل يخرق املوؤلف يف �سيء القواعد »ال�سانكرونية« ل�سنن 

لع�ش  يفر�ش من ع�ش  التلقي  فاإن  قبليا؛  موجودة 

تاريخا  اإذن  لذلك  نتيجة  فيحرك  متغرية  »حتققات« 

»دياكرونيا«. وهكذا ي�سفي م�شوع ياو�ش على تلقي 

الأعمال الأدبية حركية خا�سة ي�سبح مبوجبها فعل 

ومعناها  قيمتها  تعدل  )حيوي(  ن�سيط  »متلك  التلقي 
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التي نوجد  اللحظة احلا�شة  اإىل حدود  عرب الأجيال 

فيها، وجها لوجه اأمام اأعمال )اأو موؤلفات( يف اأفقنا 

دائما  )اأو موؤرخني(، ولذلك  اخلا�ش، ويف موقع قراء 

بناء  اإعــادة  �سنحاول   فاإننا  حا�شنا  من  وانطالقا 

العالقات بني املوؤلف ومتلقيه املتعاقبني« )68(.

مفهومها  تراجع  وهي   )69( الرو�سية  فال�سكالنية 

اأدبا  الأدب  اأن »ما يجعل  اإىل  الأدبي و�سلت  للتاريخ 

�سانكرونيا  فقط  يتحدد  ل  الأدبــيــة(،  )اأي 

واللغة  ال�سعرية  اللغة  بني  بالتعار�ش  بل 

دياكرونيا، ومن خالل  اأي�سا  ولكن  العلمية 

بني  با�ستمرار  املتجدد  ال�سكلي  التعر�ش 

يف  �سبقتها  التي  وتلك  اجلــديــدة،  الأعــمــال 

اجلاهز  القيا�ش  وكذلك  الأدبية«  »ال�سل�سلة 

من جهة اأخرى« )70(.

لقد اعترب هـ.ر.ياو�ش اأن ال�سكالنية الرو�سية 

�ستمهد ال�سبيل حلقيقة �ستوظفها الل�سانيات 

ال�سانكرونية  اأن  وهي  اخلا�ش:  حل�سابها 

اأن »كل ن�سق يتمظهر  اخلال�سة وهم. مادام 

من  التطور  هــذا  واأن  كتطور:  بال�شورة 

جهة اأخرى يتخذ بال�شورة خا�سيات هذا 

رومان  من  كل  تعبري  ح�سب   )71( الن�سق« 

جاكب�سون ويوري تينيانوف.

ال�سكالنيون  )اأي  برناجمهم  خ�سع  لقد 

الــرو�ــش( لنــتــقــاد عميق مــن طــرف رائــد 

فهم  يعني  فال  ياو�ش  هـ.ر.  التلقي  جمالية 

»ك�سل�سلة  التاريخ  ــار  اإط يف  الفني  العمل 

متوالية من الأن�ساق« )72( اإدراكه يف اإطار 

لولدته،  التاريخي  الأفــق  ح�سب  التاريخ، 

الذي  الأثــر  ويف  الجتماعية  وظيفته  ويف 

تطور  املنظور  هذا  من  يتحدد  ل  التاريخ.  يف  اأحدثه 

النوعية  بالعالقة  اأي  بالداخل،  فقط  واللغة  الأدب 

وال�سانكرونية،  الديكارونية  بني  داخلها  تقوم  التي 

بل كذلك  بعالقته ب�سريورة التاريخ  العامة. يقت�سي 

امل�شوع اجلديد لتاريخ الأدب عند ياو�ش اإبراز البعد 

ل  حني  ــالأدب،  ل الديكارونية  تكت�سبه  الــذي  اجلديد 

تكتفي بح�سد الوقائع الأدبية على امتداد كرونولوجي 

اأدركــت  قد  ذلك  بعد  نف�سها  لتت�سور  زمني(  )تتابع 

م�سبقا تاريخية الأدب النوعية اجلذابة )73(.

الدياكرونية  �سل�سلتي  يدمج  ياو�ش  جند  اأن  ولغــرو 

اأ�سا�سا  الأدب تظهر  وال�سانكرونية ما دامت تاريخية 

يف هذا التقاطع بني ال�سكوين والتطوري.

3.1- املنظور الن�سقي:

لقد كانت الرغبة الأوىل لل�سكالنيني ا�ستخال�ش الن�سق 

فعلهم  متيز  اأن  ميكن  متنوعة:  مــواد  على  اعتمادا 

تينيانوف  كتب  الرو�سي)74(.  الثقايف  احلقل  داخل 

فيه  حدد   )75( الأدبــي«  »التطور   1917 �سنة  مقالة 

بالرتابط  مو�سوما  مركبا  جمموعا  بو�سفه  الن�سق 

وتدعمه  املــفــردة  مكوناته  بني  الدينامي  والتوتر 

فاهتمامهم  الكامنة،  ال�ستيطيقية  الوظيفة  وحــدة 

املو�سوعاتية،  على  البناء  واأ�سبقية  الروابط  بن�سق 

جتلى يف اخلطاطات التي من �ساأنها اأن تبعد العوامل 

حوافز  جمرد  اإىل  واإحالتها  والجتماعية  النف�سية 

الأدوات البنائية املكونة يف نهاية املطاف لل�سعرية 

م�ساألة  لهم  بالن�سبة  اجلن�ش   )76( اإن  بل  ال�سكالنية، 

ولعل  البنائية.  الأدوات  من  وح�سدا  اأ�سا�سا  معمار 

الدينامية الأدبية التي وقف فكتور اإرليخ يف خطابات 

تينيانوف  عند  خا�سة  تــربز  النقدية  ال�سكالنيني 

ن�سقا  بو�سفه  الأدبي  الأثر  جتديد  اأعاد   )77( حينما 

اإ�ستطيقيا اأكرث مما هو جمموع الأدوات الأدبية، فاإن 

العنا�ش  من  ملجموعة  اخلال�ش  التعاي�ش  مفهوم 

لذلك  الدينامي.  التكامل  اأدى  قد  اأدبــي  جمموع  يف 

الوظيفة  يف  م�ستمرة  »فالتغريات  تينيانوف  يقول 

ال�ستيطيقية لالأدوات الأدبية« )78( وما على املوؤرخ 

اأن التغريات التي يهتم بدرا�ستها حتدث  اإل اأن يتذكر 

يف ن�سق )79(.

وال�سياق  الوظيفية  على  ال�سكالنيني  اإحلــاح  يعترب 

عامال اأ�سا�سيا قد جنبهم مغبة الوقوع يف التاأويالت 

العميقة، والربط املبا�ش بني احلوافز والظواهر دون 

التيقن من موقعها يف الن�سق اجلمايل املعطى. ويربز 

ذلك من خالل اهتمامهم باخل�سائ�ش البنيوية لالأثر 

للمواد  العامة  املميزات  داخل  البحث  مبعنى  الأدبي 

الأدبية. من هذا املنطلق ، يعترب التنظري ال�سكالين ذا 
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اأهمية خا�سة بالن�سبة للتفكري الن�سقي ،فلم يعد احلديث 

مع هذا التفكري عن القدرات اخلارقة والعقلية لل�ساعر 

اأو املبدع وعن  اخليال واحلد�ش والعبقرية املعروفة 

يف تاريخ النظرية الأدبية. فالأدب يجب األ ينظر اإليه 

القارئ، ولكن  اأو   psyché من منظور نف�ش املوؤلف 

ال�سقوط  لتجنب  وذلك   .)80( نف�سه  العمل  منظور  من 

يف التحليالت النف�سية اأو امليتافيزيقية لالأدب؛ وهذا 

للن�ش  اللغوية  باملادة  ال�سكالنيني  احتفاء  يف�ش  ما 

 .)81( للغة  ال�سعرية  وبالوظيفية  التقنية  وباأن�ساقه 

عند  الفن  لكلمة  كمرادف  الن�سق  فكرة  جاءت  ولهذا 

 )82( »نظاما«  الأدبــي  العمل  اأ�سبح  /تينيانوف/ 

�سانكرونيا  وظائفها  تتميز  التي  الأن�ساق  من  مكونا 

عند  �ساأن  اأي  التمييز  لهذا  يكن  ومل   ، ودياكرونيا 

معا�شيهما. يقول �سكلوف�سكي »هكذا تولد الأن�ساق، 

تعي�ش، ت�سيخ ثم متوت، وتبعا لتطبيقها، فاإنها تغدو 

لقهر  و�سعيا  فعالة.  تعود  ول  وظيفتها  فتفقد  اآلية، 

اآلية الن�سق، فاإنه يجدد بف�سل وظيفة جديدة اأو معنى 

بقول  بال�ست�سهاد  �سبيه  هو  الن�سق  جتديد  اإن  جديد. 

كاتب قدمي يف �سياق جديد وبدللة جديدة« )83(.

لقد طور تينيانوف يف مقاله املهم »التطور الأدبي« 

يثبت  اأن  فا�ستطاع  �سكلوف�سكي  طرحه  ما   )1929(

بقوله  ــالأدب  ل والوظيفية  الن�سقية  اخلا�سية   )84(

الأدبــي(  )التطور  الأ�سا�سية  امل�سكلة  هذه  »لتحليل 

ن�سق،  هو  الأدبي  العمل  باأن  م�سبقا  العرتاف  يجدر 

اأي�سا كذلك، وعلى قاعدة هذا التفاق  واأن الأدب هو 

وح�سب ميكننا بناء علم اأدبي« )85( على اأ�سا�ش منحه 

املخ�سو�سة  ال�سمات  عن  للبحث  وفقا  ا�ستقالليته 

حتليل  خــالل  من  �سيت�سح  الأدبـــي،  التاأليف  ملــادة 

ال�سكالنيني اأن اخل�سو�سية الأدبية ل وجود لها )86( 

اإل يف اإطار تاريخي وثقايف حمدد، لذلك »فما هو يف 

مرحلة من واقعة اأدبية ي�سبح يف مرحلة اأخرى واقعة 

عادية من الكالم ال�سائع وبالعك�ش، وذلك يف عالقة 

الواقعة  فيه  تتطور  الــذي  ــي  الأدب الن�سق  جممل  مع 

املعنية« )87(.

الأدب  مع  للتعامل  مفتوحا  الآن  املجال  اأ�سبح  لقد 

تينيانوف،  من  كل  اأبحاث  بعد  »الن�سق«  منظور  من 

اأخرى كعلم  اإيخنباوم، جاكب�سون، ليتطور يف حقول 

الجتماع، و�سيتم تو�سيع التعامل معه لي�سمل الظواهر 

والأن�ساق املركزية والهام�سية.

»التطور  مفهوم  ال�سكالين من خالل  الدر�ش  لقد حدد 

الأدبي« بالن�سبة لالأدب مكان التحولت التي تتم فيه 

�سمن )88( ن�سق معني، وهذا ما جعل جمالية التلقي 

تتبنى هذه الأطروحة بفعل اهتمامها مبمكنات الن�ش 

اللغوية واجلمالية، وقدرتها الن�سقية يف اعتبار )89( 

ال�سعرية  اللغة  بني  التمايز  اإطــار  داخل  العمل  تلقي 

ذاته  يف  ل�سكله  اإدراك  هو  بالأ�سا�ش  العملية  واللغة 

�ساذجة  ،ولي�ش جمرد متعة  الفني  لن�سقه  وا�ستك�سافا 

هو  خ�سو�سيته  يف  الأدب  مييز  ما  اأن  ذلك  بجماله، 

»قابلية الإح�سا�ش بال�سكل« كما اأدى نف�ش التمايز اإىل 

تبلور مفهوم الإدراك اجلمايل اأي »الإح�سا�ش بالن�ش 

بحيث   )CHKLOVSKI( كمعرفة«  ل  كــروؤيــا 

لآلية  تك�سري  اأداة  املطاف  نهاية  يف  الأدب  ي�سبح 

كونه  هو  الأدب  »يطبع  فما  وعليه  اليومي.  الإدراك 

وظيفية  زاوية  من  اإل  حتليله  ميكن  ل  متطورا  ن�سقا 

ودينامية« )90(.

تينيانوف  وخا�سة  الرو�ش،  ال�سكالنيني  مع  تعد  مل 

ق�سية ن�سق و�سل�سلة من التطورات البنيوية والوظيفية 

يتغري  فما  �سيء،  كل  قبل  ذاته  الأدب يف  تلحق  التي 

ما  رغــم   ،)91( الأدبــيــة  الإجــــراءات  هي  الأدب  يف 

يكتنف هذا امل�سطلح من غمو�ش ح�سب ت. تودوروف 

باعتبار اأن »قاعدة الوحدات« )92( والنهاية ال�سعيدة 

الرتاجيدية  اأو  الكوميدية  للم�شحيات  املاأ�ساوية  اأو 

اأ�سكال ل تتغري، اأما اجلواب املقنع فقد قدمه تينيانوف 

الذي ي�سمي هذه الطرائق )93( بالأ�سكال التي مييزها 

الأدبية  التغريية  له تقت�سي  فبالن�سبة  الوظائف،  عن 

اإىل  يتغري  فال�سكل  والوظائف.  الأ�سكال  توزيع  اإعادة 

العاجلة  فاملهمة  �سكل  اإىل  تتغري  والوظيفة  وظيفة، 

للتاريخ الأدبي متكن عنده يف درا�سة »تغريية وظيفة 

عن�ش �سكلي اأو ذاك، وظهور وظيفة ما اأو تلك داخل 

�سكالين  ويطرح   ،)94( بها«  وارتباطه  �سكلي  عن�ش 

اآخر فينوغرادوف Vinogradov مقابال مل�سطلح 

اأن  ينبغي  الذي   الدينامية  الرتعة  م�سطلح  التغريية 
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واإما  اآخر،  لن�سق بن�سق  ا�ستبدال  اأو  اإما تعوي�سا  يقدم 

املركزية  وظائفه  تظل  فريد  لن�سق  جزئي  كتحويل 

ثابتة ن�سبيا ، ال�سيء الذي جعل تينيانوف يذهب اىل 

الأدبي  للتاأريخ  احلقيقي   املو�سوع  اأن  على  التاأكيد 

داخل  فالتغريات  الأن�ساق،  ا�ستبدال  يف  يتمثل   )95(

اخلطاب اأ�سبحت غري معزولة، فكل واحدة منها توؤثر 

لن�سق  ا�ستبدال  بالتايل  ليحدث  بكامله،  الن�سق  يف 

باآخر.

فاقرتح  �سو�سور،  اإىل  اأ�سولها  يف  الن�سق  فكرة  تعود 

التاريخ بو�سفه  التي تت�سمن �سوغ  ياو�ش فر�سيته 

برنامج  على  �سو�سور  تاأثري  يت�سح  ثم  ومن  ن�سقا. 

ن�سقا  الل�سان  يعترب  �سو�سور  واأن  خ�سو�سا  ياو�ش؛ 

تنجم  ل  بحيث  متالزمة   الكلمات  فيه جميع  ت�سبح 

للكلمات  املتزامن  احل�سور  عرب  اإل  اإحــداهــا  قيمة 

الأخرى،  فالعنا�ش متعالقة ت�سكل كال من جمموعا 

بناء  يف  مفهومية  ب�سياغة  ت�سمح  وبالتايل  منظما، 

اإليه  يطمح  ما  وهذا  الأدبــي،  بالتاريخ  خا�ش  ن�سق 

يف  الن�سقية،  النظرية  وت�ستهدفه  ياو�ش  م�شوع 

اعتبارها الأدب ن�سقا فرعيا ن�ستطيع حتديد مكوناته 

الداخلية بطريقة بنيوية، وحتديد عالقة هذه املكونات 

بع�سها ببع�ش، وعالقة الن�سق برمته باأن�ساق اأخرى.

2- هان�ش روبريت ياو�ش: اإعادة كتابة تاريخ الأدب :

رغبة  عن  ياو�ش«  روبــريت  »هان�ش  م�شوع  يك�سف 

عميقة لت�سييد اأ�س�ش جديدة للتاريخ الأدبي )96( غري 

تلك التي كان يقوم عليها، من منظور التلقي والعمل 

من  لي�ش  تنتج  العمل  حياة  كانت  »اإذا  واجلمهور. 

وجوده يف حد ذاته فح�سب، بل من التفاعل احلا�سل 

بينه وبني الب�شية«. فاإن هذا ال�ستغال الدائم للفهم 

ل  املا�سي  لنا  تركه  ملا  الإيجابية  الإنتاج  واإعــادة 

اإليها  منظورا  الأعمال  يف  حم�سورا  يظل  اأن  يجب 

املالئم  من  الآخر.  عن  منها  الواحد  منعزلة،  وكاأنها 

بالأحرى اإدراج العالقة بني هذه الأعمال �سمن ذلك 

ومو�سعة  بالإن�سانية،  العمل  يربط  الــذي  التفاعل 

مركبية  �سمن  الأعــمــال  بــني  التاريخية  العالقة 

وبعبارات  والتلقي.  الإنتاج  بني  املتبادلة  العالئق 

اأخرى: ل ينتظم كل من الأدب والفن يف �سكل تاريخ 

ل  الأعمال  من  متتالية  �سل�سلة  اأحيلت  اإذا  اإل  ن�سقي 

امل�ستهلكة  الذات  اإىل  لكن  وحدها  املنتجة  الذات  اإىل 

اإىل التفاعل بني املوؤلف واجلمهور«. )97(  اأي  اأي�سا، 

القراء  بتجربة  اهتمامه  يويل  اأن  اإذن  املــوؤرخ  على 

املا�سي  بني  العالقة.  ا�ستمرار  جدوى  توؤ�س�ش  لأنها 

تاأ�سي�ش  هو  ياو�ش  لـ  بالن�سبة  واملنطقي  واحلا�ش. 

تاريخ اأدبي باعتبار املتلقي منتجا للن�ش، وعن�شا 

اأ�سا�سيا يف �سريورة تكون العملية الإبداعية. 

جديد  مفهوم  ت�سييد  عاتقه  على  يــاو�ــش  ــذ  اأخ لقد 

للتاريخ الأدبي )98( الذي عليه اأن يتو�سع لي�سمل املر 

ال�سيقة امل�سكلة من  اإليه، ويتجاوز تلك »الدائرة  �سل 

طرف املوؤلف وفعله« )99(. �سدا على النزعة املثالية 

لـ  بالن�سبة  الأفــق  يف  يلوح  ــدال  اإب اإنــه  املو�سوعية. 

ياو�ش، طريقة جديدة تف�سح بها توقعات وتوافقات 

جتني�سية، يف الأ�سلوب وال�سكل، قد تتعار�ش بها اآفاق 

اجلديدة(.  )التجربة  واحلا�ش  املا�سي  بني  توقعات 

التاريخ  �ــســريورة  ــل  داخ اجلــمــايل  التو�سيط  فمبداأ 

واإعــادة  املعايري  لتحول  املف�ش  املبداأ  هو  ــي،  الأدب

جتديد روؤيتنا لكل اأعمال املا�سي )100(.

3-خامتة

�سياق  يف  اأ�سئلته  ياو�ش  روبــريت  هان�ش  طرح  لقد 

اأبرزها  وا�سعة،  ثقافة  لبذخ  يجا  تتو  جاء  اب�ستيمي 

 )101( الأملان  بها  عرف  التي  الفيلولوجلية  الثقافة 

يف تتبعهم لتاريخ اللغة واآدابها من اأ�سولها اإىل الوقت 

الراهن. بل )102( كما يقول جان �ستاروبن�سكي يف 

�سياق حديثه عن هذه الو�سعية، »اإن كل ناقد اأو موؤرخ 

نادراما  اأنه   الراهن، غري  موقعه  انطالقامن  يتحدث 

العتبار   بعني  املوقع  هذا  ياأخذ  من  بينهم  من  جند 

ليجعل منه مو�سوعا لتاأمالته« )103(، اأ�سئلة كبرية 

�سغلت ياو�ش و�سكلت م�شوعه النظري: 104ما وظيفة 

الأدب اليوم؟ ما هي الدللة التي ميكن للبحث الراهن 

اأن ياأخذها عن تناوله للع�سور املا�سية؟ لذلك تندرج 

ملفهوم  العتبار   اإعــادة  يف  ياو�ش  مقرتحات  اأغلب 

التوا�سل )105( الذي يتم بوا�سطة اللغة والفن عامة، 

للمعايري  معا  ــداع  واإلب للتحرير  ا  عن�ش  باعتباره 

بالن�سبة للفعل املعي�ش. 
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املقّدمـــــة:

نِة ملا تتوّفر عليه 
ّ
عٌة حول هذه املدو

ّ
 بعناية الّدار�سنَي؛فرتاكمت درا�ساٌت متنو

ّ
 اجلاهلي

ُ
حِظي ال�سعر

ة وثراِء 
ّ
من خ�سو�سياٍت خارقٍة ول تزاُل ق�سائُد اجلاهليني ت�سّدنا وت�سحرنا ب�سبٍب من قيمتها الفني

 عْن ذاتِه 
َ ِّ
عرب

ُ
ـُة لقائلِه اأن ي

َ
ب

ْ
ح

ّ
 م�ساحاُتـــُه الر

ُ
 فنًّ ُتِتيح

ُ
ا ل �سّك فيه اأن ال�سعــر

ّ
م�سامينها وعمقها. ومم

يَة 
ّ

حابَة الن�س
ّ
َة ؛ تلك الر

َ
ونظرته اإىل ما يحيُط بِه من عوامَل. ولكّن الالفت للنظر هاهنا اأّن تلك امِلْنح

يقلُّ ح�سورها وترتاخى عند الّدار�سني والّنّقاِد العرِب القدماء ممْن عكفوا على درا�سِة ال�سعر اجلاهلي 

.»
ُ
ًة قوامها »احلجب والّذْكر

ّ
ي اأبعاده املختلفِة. فقد نزعوا يف درا�ستهم واأبحاثهم نزعًة معياري

ّ
وتق�س

َة والفّنية 
ّ
 التي ُتر�سي الّذائقَة الأدبي

َ
اإّنهم ا�ستبقوا ما وافق هواهم وميولتهم ،وذكروا تلك الن�سو�ش

 
َ
اأخبار وَن 

ُ
ع

َّ
يَتَتب فراحوا  َكــِز، 

ْ
املر ثقافة  �سمن  �سمِي 

ّ
الر بالأدب  عهدهم،فاأحلقوها  على  ال�سائدَة 

بِق 
ّ
وِل الذين اأحلقوا كّل �ساعٍر بطبقته وعلّلوا اأحّقيته بتلك الطبقِة وما اأك�سبه ق�سب ال�س

ُ
ال�سعراِء الُفح

باأدِب  اأ�سحابها  َق  واأُحْلِ �سعرية  ن�سو�سا  دوا 
َ
ع

ْ
ا�ستب ذلك  مقابل  منازلهم.ويف  فاأعلوا  نظرائِه.  بني 

الهام�ِش. 

عروة بن الورد

وجتّليات ال�شعلكة فـي �شعــره

كاتب وباحث من تون�ش

النا�سر ظاهري

يف �شعر عروة بن الورد جند كل ق�شائده م�شدودة 

اإىل اإطار عام هو ال�شعلكة، اإذ يتمازج البعُد الذاتي 

الجتماعي  البعد  فيها  كذلك  واملو�شوعي،ويتداخل 

مع الفني واجلمايل. كمذهب يف احلياة.



ا �سعى اأن�ساره اإىل معاملة هذه 
ّ
را نقدي

ّ
ا اأفرز ت�سو

ّ
مم

لأّنها  ا 
ّ
ي �سِ

ْ
ر

َ
ع ا 

ًّ
ي �سِ

َ
ر

َ
ع تعامال  ال�سعريِة  الن�سو�ِش 

ًدا؛وهي  اأو مْق�سِ  ل تبلغ الفئة الأوىل جماليًة 
ٌ
اأ�سعار

جهة  من   
ّ
والأخالقي  

ّ
القيمي واملن�سوَد   

ُ
تتنا�سب ل 

ِقلُّوَن مْل تذْع  ُ
اٌن اأو �سعاليك وم

ّ
ثانيٍة؛فاأ�سحابها جم

كباُن بها يف الآفاِق.
ّ
 الر

ْ
�ِش

َ
�سهرتهم ومل ي

اجلاهلي  ال�سعر  دار�سي  فاإّن  ــٍر؛ 
ْ
اأم من  يكن  ومهما 

املنطلقات  متباينة  طــرائــَق  �سلكوا  قــد 

والأهداف،وتلتقي كّل هذه اجلهود،قدميها 

�ش 
ّ
حت�س حــاولــت  كونها  يف  حديثها،  اأو 

نة. 
ّ
 هذه املدو

ّ
مواطن الّطرافِة املتخفِّيِة طي

 بحاجة اإىل 
ُ

ورغم ذلك تظّل هذه الّن�سو�ش

ا 
ً
ه

ْ
ِفَها وج

ْ
ي بو�س

ّ
مزيٍد من البحِث والّتق�س

الّن�سو�ش  فهذه  بالأ�سالِة؛  يرتبط  ا 
ّ
تراثي

ال�سعرية والآراء النقدية التي ن�ساأت حولها 

وٌل بحقبٍة تاريخية 
ُ

�س
ْ
 ثقايفٌّ مو

ٌ
هي نتاج

الذي  بال�ّسعر  احتفاٍء  ا 
ّ

اأمي  
ْ
احتفت وببيئٍة 

وم�ستودع  ديوانهم  العرِب  عند  ميّثل  كان 

قيمهم)2( اإذ يقول عمر بن اخلّطاب ر�سي 

 
ٌ
 ِعلم

ْ
َلُهم ُكْن 

َ
ي مَلْ  ٍم 

ْ
َقو  

ُ
ِعْلم  

ُ
اهلل عنه: »ال�سعر

النقاد عن  ان�شف   منه«. وعليه فقد 
ُ
َلم

ْ
اأَع

�ساعر ان�شاف العازف؛ فرغبوا عن �سعره 

�سميني 
ّ
الر ال�ّسعراء  يف  رغبوا  املقابل  ويف 

ومقطوعاتهم  ق�سائدهم  جمعوا  عندما 

الفّنية.ومن  جوانبها  وا 
ّ

وتق�س نوها 
ّ
ودو

اأ�سقطوا  اأن  املعيارية  طريقتهم  ِهنات 

من  ال�شب  هذا  يلَق  فلم  عاليك، 
ّ

ال�س �سعر 

اأّنه يتوّفر على  النقد واحلال  ال�سعر عناية تذكر يف 

مالمح فّنيٍة. ونوؤثر يف هذه الّدرا�سة حماولة الّنظر 

بر�سد  م�سامينه  وا�ستجالء  الفنية  خ�سائ�سه  اإىل 

معاجمه  ن 
ّ
تلو على  اعتمادا  فيه  ال�سعلكة  جتليات 

بهذا البعد من خالل مقاربة ن�سية وحتليلية للمعجم 

ق�سائده  كّل  لأّن  الورد  بن  عروة  �سعر  يف  املوّظف 

م�سدودٌة اإىل اإطار عام هو ال�سعلكة. وي�ستدعي هذا 

 �سجاّلٍت خم�سو�سة.وكاأّن ق�سائد ال�سعاليك 
ُ
املعجم

عامة تفارق اأ�سعار اجلاهليني مبعاجمها؛ اإذ يتمازج 

البعُد الذاتي واملو�سوعي،ويتداخل كذلك فيها البعد 

 
ٌ
الجتماعي مع الفني واجلمايل. فال�سعلكُة »مذهب

يف احلياِة«)3( ا�ستدعت لغة خم�سو�سًة وطرائق يف 

امل�ساألِة  هذه    
ّ

تخري اإىل  دعانا  زًة.ومما 
ّ
متمي القول 

اأمران اأولهما:

الّذاتي  بالواقع  ــورِد  ال ابن  ق�سائد  كّل  اّت�سال   -

دة راف�سة ل�سلطة الذات 
ّ
لل�ساعر التي بدت ذاتا متمر

قهرا  مار�ست  التي  القبيلة  اأي  القامعة  اجلمعية 

لة 
ّ
املتخي الأقاويل  يف  ترّدد  وع�سفا  موجعا  نف�سيا 

ت 
ّ

عرب وذهنية  نف�سية  بع�سارة  اأ�سبه  بــدت  التي 

و�ستى  وال�سفقة  والنقمة  والغــرتاب  ال�ستالب  عن 

امل�ساعر املتناق�سة.

اأ�سعار عروة بن  - ال�سياغة الق�س�سية التي ميزت 

ة »اأبي ال�سعاليك«، من 
ّ

اأ�سبه بق�س الورد؛ فق�سيدته 

والآلم  الهواج�ش  ونقل  النف�ش  اأحــوال  �شد  حيث 

اأبطالها  املنزِع  ق�س�سيُة  ق�سائد  هي  بل  والآمـال. 

هم من كّنى 
ّ
�سعاليك خرجوا �ساهرين �سيوفهم ، يوؤم

اإذ   »
ُ
الوقائع بْتُه 

ّ
»�سي ؛اأٍب  ال�سعاليك«  بـ»اأبي  نف�سه 

يقول عروُة يف هذا ال�سياق )الّطويل( :

َلِكْن 
َ
و اٍل، 

َ
ِطو     

ْ
ت

َ
ع

َ
تَتاب �ِسِننَي  ِمْن  �ِسي  اأْ

َ
ر  

َ
�َساب ا 

َ
َفم

.)4(
ُ
َقاِئع

َ
ْتُه الو

َ
ب
َّ
�َسي

 
ُ
فبهذه النزعِة الغنائيِة التي طغت على اأ�سعاره؛يروم

حّد  واللتحام  الّذاتي   ِ
ْ

اأَ�ــش من  النعتاق  الورد  ابن 

ِعي.
ْ
الذوبان والن�سهار مع الآخر اجلم

وما يدعونا اإىل العناية ب�سعر عروَة بن الورِد اأمران:

له؛  �سة 
ّ
املتمح الّدرا�سات  بقّلة  ل فيتعّلق 

ّ
الأو اأما   -

مًة مبثوثة يف 
ّ
 ُنَتًفا منج

ُ
فق�سارى ما يجده الدار�ش

 هذا ال�ساعر يف هذه امل�سّنفات 
ُ
ْذَكر

ُ
كتب الأدب حيث ي

بالإ�سارة اإىل ماآثره وخا�سة كرمه واإيثاره. ويخفت 

القبيلة. تقاليد  على  ده 
ّ
ومتــر ثورته  عن  احلديُث 

اللون  هذا  رت 
ّ
تدب التي  البحوث  هذه  اأّن  يخفى  ول 

الق�سائِد  بتجميع   
ّ
الأعم الغالب  يف  اكتفت  ال�سعري 

اأو  ِل 
ْ
القو مبنا�سبة  تت�سل  حولها  اأخبارا   

ْ
ون�سجت

ُلوِك 
ْ
ع

ّ
اويِة.فر�سدْت ما يّت�سُل بحياِة ال�ّساعِر ال�س

ّ
بالر
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 الأبعاَد الفّنيَة عن �سعره يف غالِب الأحياِن.
ْ
بت

ّ
وغي

�سعر  درا�سة  اإىل  حّفزنا  الــذي  الثاين  الّداعي  واأمــا 

امَل�ُسوب  املعجمي  النظام  وفح�ش  ة 
ّ
عام ــروَة  ع

ِد ال�ّسخ�سي 
ْ
ع

ُ
مبذهب ال�سعلكة خا�سة، هو تداخل الب

ْلِب 
ُ

�س يف   
ّ
التخييلي الفّني  بــالإبــداع  التاريخي 

القائل  بني  ل 
ْ

ف�س ل  فكاأن  ِة؛ 
ّ
لوكي

ْ
ال�سع الق�سيدة 

 بـ»اأِبو ال�سعاليِك«؛ وبالتايل 
َ
و»مُقوِلِه الفّني«. اإذ ُلّقب

اأ�سعاره  كّل  يف  �سداه  ترّدد  قد  ِة 
َّ
ــو

ُ
الأُب معجم  فاإّن 

اأدواِرِه  مْن  الت�سخيِم  يف   
ٌ
�سواء عليها  ظالله  َط 

َ
�س

َ
وب

بالتوجيِه  والّتاأديب  واحلمايِة  عاية 
ّ
والر اِم 

َ
كالإْطع

يّت�سُل  ا 
ّ
مم ذلك  غري  اإىل  والتنبيِه  والتقريِع  ِم 

ْ
والّلو

قائلني هل  نت�ساءل هاهنا  اأن  ولنا  ِة. 
َّ
ــو

ُ
الأُب مبقولِة 

 
َ
لِهم

ُ
ي اأْن  ٌة تقت�سي 

ّ
ٌة فني

َّ
و

ُ
اأُب اأم هي  وٍة 

ّ
اأب هي حم�ش 

واأ�سياعه  اأتباعه  من  اأبناءه  الأب  الورد-  بن  روُة 
ُ
ع

اأ�شار  القري�ِش ويعّلمهم  ال�سعاليك طريقَة �سناعة 

ف�سولها  نظم  وكيفية  بنائها   
َ

�ش
َ
واأُ�س الق�سيدِة  فّن 

ُه؟ومهما 
ُ
ج

ْ
ن�س  

َ
ِكم

ْ
اأُح وقد  بالثوب  اأ�سبه  تكون  حّتى 

اإىل  ا 
ًّ
قوي دافعا  كانت  ال�سعلكة  اأمر؛فاإّن  من  يكن 

وغــاراٍت  ُل�سو�سيٍة  د 
ّ
جمــر تكن  ومل  الأ�سعار  نظم 

على  ومنهم  الّدار�سني  بع�ش  ذلــك  اإىل  اأ�سار  كما 

�سبيل الّذكر عبداحلليم حنفي الذي و�سف ال�سعلكه 

ِد الُغْنِم �سواء 
ْ

باأّنها: »احرتاف ال�سلوِك العدواين بق�س

اأو  �سطٍو  اأو  الطريق  قطع  اأو  ٍة 
َّ
ي و�سِ

ُ
ُل�س �سورة  يف 

غاراٍت...«)5(  

فال جنانب ال�سواب اإن قلنا اإن �سعر ابن الورد ات�سل 

من  غريه  عن  وانف�سل  احلياة  يف  �ساحبه  بفل�سفة 

نظرائه ال�سعاليك انف�سال يظهر يف النظام املعجمي 

ال�سجالت  ت 
ّ

عرب خم�سو�سا.فقد  مكونا  باعتباره 

ال�سعاليك  مغايرة،فتجربُة  جتربة  عن  املعجمية 

ا( 
ّ
�ش ط 

ّ
وتاأب ال�سنفرى؛  اقة، 

ّ
بر بن  )عمرو  الآخرين 

ــوا ، واغرتبوا عن ديارهم 
ُ
دوا عن قبائلهم وُخِلع

ِّ
�ُش

عنهم  واُة 
ّ
الــر ويتداول  الإخباريون   

ُ
يذكر ما  ح�سب 

العرِب،  ــاُن  ُذوؤْب اأنهم:  منها  نذكر  وًتا 
ُ
وُنع �سفاتٍ  

اإّل  ا عروة فكان ل يربح حمى قبيلته 
ّ
اخللعاء.. واأم

�سنوات  لالإغارة  العري�سة  الفجاج  اإىل  اخلروج  عند 

اجلدب وانحبا�ش املطر؛ واإن ناأى عن احلمى يعرتيه 

رحاِب  اإىل  العودة  اإىل  يدفعه  ٍن  �سْ ُ
م جارٌف  حننٌي 

لأّنه  مغايرٌة  جتربته  اأّن  ندرك  عليه  القبيلِة.وبناء 

كونه  عن  ف�سال  �سعافها  يرعى  القبيلة  من  قريب 

ا. واأّنى تكن الّدوافع 
ً
ع

ْ
قد اختار مذهب ال�سعلكة َطو

عاليك رغم 
ّ

 نقطَة التقاٍء بني ال�س
ْ
فاإّن جتربته مّثلت

اختالف الأطياِف والأحواِل. 

I- حّد ال�سعلكــِة؛ لغة وا�سطالحا
اأكرث  العرب«  »ل�سان  معجمه  يف  منظور  ابن  اأورد 

ومعان.  )�ــــش،ع،ل،ك(  مبــادة  يّت�سل  تعريف  من 

َلَل؛ 
ْ
َفع وزن   على 

ّ
رباعي اأّن �سعلك جذر  اإىل  فاأ�سار 

اعتماَد. ول  لــُه  مــال  ل  ــذي  ال وال�سعلوك:الفقري 

حامت  قال  اإذ  كذلك  كان  اإذا  جُل 
ّ
الر ويقال:ت�سعلك 

الطائي:

اًنا بالّت�سعلِك والِغَنــــــــــــى
َ
َغِنيَنا َزم

ْهر   ا الدَّ
َ
 ِبَكاأْ�ِسِهم

ُ
َقاَنــــاه

َ
               َفِكاَل �س

ُلِك على ذي قرابٍة 
ْ
ا َزاَدَنا بغيا بالّت�سع

َ
فم

.
ُ
اِبَنا الَفْقــر

َ
�س

ْ
ى باأَح

َ
            ِغَنانا وَل اأْزر

وقيل: ت�سعلكت الإبُل اأي خرجت اأوبارها واجنردت 

دّقــت  اإذا  الإبـــل  ت�سعلكت  �سمر:  قــال  وطرحتها. 

قوائمها من ال�سمن و�سعلكها البقل، و�سعلك الرثيدة 

جعل لها راأ�سا«)6(. والت�سعلك هو الفقر و�سعاليك 

ى عروة 
ّ
العرب ذوؤبانها، وكان عروة بن الورد ي�سم

فريزقهم  حظرية  يف  الفقراء  يجمع  لأنه  ال�سعاليك 

.
ُ
مما يغنم

نف�ش  لل�سعلكة  تعريفه  يف  �سيف  �سوقي  ويذهب 

املذهب باأن يجعلها رديفا للفقر واخل�سا�سة بقوله: 

»ال�سعلوك يف اللغة الفقري الذي ل ميلك من املاِل ما 

ِعيُنُه على اأعباِء احلياِة«)7(.
ُ
ي

الظاهرة  اأّن هذه  اأمر مفاده  اإىل  �سبق  ونخل�ش مما 

دت 
ّ
ْدِم واخل�سا�سِة.وجتر

ُ
على �سلة قوية بالفقر والع

واأ�سحى  اخلال�سة  اجلاهلية  اللغوية  دللتها  من 

ما  منها  ا�سطالحية  دللت  ال�سعلكِة  مل�سطلح 

اأورده �ساحب املقال يف دائرة املعارف الإ�سالمية 

ا م�ستّقا من 
ً
فا ال�سعلوك بكونه : »ا�سم

ّ
اإذ يقول معر
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اأو اّتباع الّطريِق«)8(.  فر 
ّ
اجلذر)�ش،ل،ك( ويعني ال�س

ف ال�ساعر ال�سعلوك باأنه �ساعر �ساحب موهبة 
ّ
ويعر

اأدبية وفاتك بقوله )9(:

 Poète – brigand et mercenaire au «

 besoin.Les suluks durent
 leur postérité en grande partie à

  » leur talent poétique
الأدِب  يف  دللٌت  امل�سطلح  بهذا  حّفــــــــت  وقد 

ر والطريقــــُة والهيئة 
ّ
 منها التطو

ّ
الإ�سالمي

حتديًدا  املقال  �ساحب  واملوقُف.وي�سيف 

يف  ة؛فال�سعلوُك 
ّ
مهم درجـــٍة  على  ــر  اآخ

 ومرتزٌق عند احلاجِة.
ٌ
 قاطع

ٌ
نظره: »�ساعر

الغالب  يف  خلفهم   
ّ
ي�ستمر وال�سعاليك 

ِة«.ونلفي ابن 
ّ
  بف�سل موهبتهم الأدبي

ّ
الأعم

احلّد  �سبط  يف  الختزال  اإىل  ال 
ّ
مي منظوٍر 

ا 
ّ
اللغوي للمفهوِم لعتماده منزعا معياري

 
ّ

املادي ببعده  اللغوي  احلّد  فربط  وا�سحا 

قيًدا قيميا  للفظة  اإّنه حتديٌد ي�سع  ا. 
ً
اأ�سا�س

دائرة  يف  املقال  �ساحب  ا 
ّ
واأم بالأ�سا�ِش. 

املعارف الإ�سالمية فقد اأ�ساف عندما ربط 

فر واملوقِف.
ّ
ة وال�س

ّ
َلَكِة بالَفْتِك واملوهبة الأدبي

ْ
ع

َّ
ال�س

الجتماعية  ــرة  ــدائ ال مــن  املفهوم  اأخـــرج  وبــهــذا 

امل�سطلح  فيها  اكت�سب  اأرحب  دائرة  اإىل  ِة 
ّ
واملادي

والّت�سحيح  الّتنزيِه  من   
ٌ
قــْدر فيها  جديدًة  اأبعادا 

واأبعده  َنٍة 
َ
ج

ْ
َته

ْ
�س

ُ
م معاٍن  من  به  علق  ا 

ّ
مم للمفهوم 

اذِج الذي نّفر من املفهوم لدللته 
ّ
ال�س ر 

ّ
الّت�سو عن 

بل  �سّكاٍء  �سخ�ٍش  د 
ّ
جمر لي�ش  فال�سعلوك  ِة. 

ّ
ال�سلبي

يناأى  احلياِة  يف  موقٍف   
ُ
و�ساحب  

ٌ
ُهــــوب

ْ
مو هو 

ا 
ً
�ساِهر ال�سعلوِك  خروج  وؤى.ففي 

ّ
الر ماأُلــوِف  عن 

حارى 
ّ

ال�س ــِث 
ْ
ووع والفلواِت   

َ
الفجاج يْطِوي  �سيفُه 

عن   
ّ

يعرب  
َ
العطاء عنه  منعوا  ممن  باأعدائه  �سا 

ّ
مرتب

لُه فعلق جمازٌف ماآله جمع املاِل 
ْ
حركة رْف�ٍش .وفع

يتجّلى  بالأ�سا�ِش   
ّ
نف�سي الدافع  احلاجِة.ولعّل  لدفع 

 
َ
اأ�سحـــاء جمعوا املال ومنعوا العطاء يف ثورة على 

ثورٌة   – رحلٌة  اإّل  ال�سعلكة  اِع.فهل 
َ
اجِلي وم�ساعدَة 

اأ�سيدها  �َســـــروٌد  »لفظٌة  ق�ساراها:   – جمازيٌة 

وكلمٌة بليغٌة ا�ستزيدها«)10(. ويتجّلى نف�ش املعنى 

– اأعني اجلمع بني البالغة واملاِل- عند عروة بن 
الورد؛ففي ق�سيدته الّتائية،احلّق مطلبه جميٌل )11( 

يقول فيها:

ِل ِعْلٍم  واأكفي ما علمُت بف�سْ

      واأ�ساأُل ذا البياِن اإذا عِميُت.  

اأ�سبه  ال�ّشوِد  اللفظ  عن  البحث  اإّن  القول  يجوز  األ 

اإىل  ى 
َ
العم من  جمالية  الق�سيدة؛رحلٍة  بناء  برحلة 

الإب�سار بقوانني قول ال�سعر؟بل اإّن اجلياع الذين من 

ة 
ّ
 لي�سوا �سوى كائناٍت تخييلي

ُ
ال�ّساعر اأجلهم اغرتب 

ال�سعري الذي بناه بالّلغة   يف الكون 
ُ
ال�ّساعر خلقها 

ُد 
ْ
ي

َّ
 له.والبياُن هو ال�س

ّ
ويف اللغة ول مرجع  واقعي

وهو الّزاُد.

فكرية  منظومًة  ال�سعلكة  �سيف  �سوقي  واعترب 

ومذهبا يف احلياة �سلكه ابن الورد؛ وهي ثورٌة على 

اأّن  الإخباريني  ل�سان  على  جاء  والبخِل.فقد  اجلوِع 

 )12( الكنيف  اأ�سحاب  مع  ة 
ّ

ق�س الورد  بن  َة 
َ
و

ْ
ر

ُ
ِلع

حيث كان يجمع اجلياع وال�سعفاء من قومه ومن 

ويغزو  ْقِريهم 
ُ
،في اجلــْدِب  �سنوات  الأخــرى  القبائِل 

ٍم من الغنائِم.وقد اأغ�سب 
ْ
في�سيب كّل فرد منهم ب�سه

�ُش نف�سه 
ِّ
ر

َ
ع

ُ
ة ؛فالمْتُه لأنه ي

َ
م

ْ
ي

َ
اأُم  زوجته 

ُ
هذا الأمر

عندها  والأوىل  ب�سحوبه.  وت�سيق  الغْزِو  مهالك  اإىل 

احِة.
ّ
 للر

َ
ع

َ
ج

ْ
اأن يه

 �سعر ال�سعاليك فحديٌث عن حالِة اجلوع 
ُ
ا مدار

ّ
واأم

نت 
ّ
تلو اخل�سا�سة.وقد  عن  و�سور  كابدونها 

ُ
ي التي 

اِء.وو�سفوا     
ّ
ق�سائدهم بثورة على الأغنياء والأ�سح

بال�سرب وال�ّسجاعة و�سّدة املرا�ش وامل�ساِء و�شعة 

قالت  اإذ  ال�شعة  يف  املثل   
ُ

ب
َ ــ�ــشْ

ُ
ي ْدِو؛فبهم 

َ
الع

هذه  كانت  ما  ليك«.وبقدر 
ُّ
ال�س من  ــدى 

ْ
الــعــرب:اأع

جتاوز  يف  ال�ّساعر  من  رغبة  عن  ًة 
ّ

عرب
ُ
م  

ُ
الن�سو�ش

ٍة فاإّنها ت�شع البحث يف ال�سعلكة 
ّ
نظام القبيلة قوي

ز 
ّ
تتمي التي  البيئة  تلك  يف  ًة 

ّ
اأدبي ظاهرة  بو�سفها 

بنمط خم�سو�ٍش من الأدِب.

عن  عدلت  اأّنها  الن�سو�ش  هذه  يف  الطريف  ومن 
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اأو  فردية  ة 
ّ
ع�سبي حمّلها  واأحّلت  ة 

ّ
القبلي ة 

ّ
الع�سبي

ال�سعاليك جديدة يف جوهرها قائمة على  ة 
ّ
ع�سبي

اجلميع  اء؛ 
ّ
وال�ش اِء 

ّ ّ
ال�ش يف  ة 

ّ
الإن�ساني امل�ساركة 

؛ يتعاونون ويتعاطفون 
ٌ
واإن مل تربطهم قرابة اأو ن�سب

الغزِو  غنائم  ةتوّزع  عيَف  ال�سّ  
ُّ

القوي يحمي  بحيث 

على اجلميع حّتى واإن مل يْغُز«)13( .

ح ابن الورد �سورة ال�سعلوك املتقاع�ش عن 
ّ
وقد قب

الإغارة بقوله:

حلى اهلل �سعلوًكا اإذا جّن ليله

        م�سايف امل�سا�ش،اآلًفا كّل جمزِر

َتِعّنــُه 
ْ
�س

َ
 ما ي

ِّ
 احلي

َ
ِعنُي ن�ساء

ُ
ي

. ِ
ّ

ــا كالبعرِي املح�ش
ً
�ِسي طليح

ْ ُ
      ومي

2- ال�سعلكة ظاهرة اأدبية:

واعتربوه  القبلي  النظام  ثورًة على  ال�سعاليُك  �سلك 

 يف 
ٌ
 كبري

ٌ
�سلطًة مانعة قامعًة.وكان لذلك �سدى واأثر

 الأنــــا؛لكّنها 
ُّ

اأ�سعارهم.فالق�سيدة ال�سعلوكية »ن�ش

ِتَهـــا بل من اأجل 
َ
اأنــــا َقِلَقــــٌة تبحث ل من اأجِل اأََنِوي

اآثار الرتكيبِة الطبقية  اأجل تدمري  تغيري العامِل ؛من 

للقبيلِة«)14(.

ْد جماَل 
ُ
الق�سائد مل تع اإّن هذه  اأن نقول  لنا  فيجوز 

ملا  ٍح 
ْ
و

َ
ب حلظَة   

ْ
اأ�سحت اجلماعِةبل  لهموِم  كا�سفٍة 

ُ
م

البحث  لنا  يت�سّنى  نف�ش �ساحبها.وعليه  يعتِمُل يف 

مبعجم  دهــا 
ّ
وتــفــر الق�سيدة  هــذه  ا�ستقاللية  يف 

امل�ساّد. الأدب  يف  نظريه  عن  خمتلف  خم�سو�ش 

وقد ذهب حممد عبد املنعم خفاجي اإىل حّد ت�سمية 

ال�سعاليك« معلاّل  بـ»مدر�سة  ال�سعراء  الفئة من  تلك 

ذلك باأّن �سعرهم »نوع من الفنون الأدبية ال�سادرة 

زوا 
ّ
الذين متي ال�سعراء  عن تلك الطائفة اخلا�سة من 

يف  ة 
ّ
والفتو ة 

ّ
والقو قلوبهم  يف  واحلمية  بال�ّسجاعة 

عروة  اإّن  القول  البيان  عن   
ّ
وغني اأج�سامهم«)15(. 

الوقت  القبيلة.ويف  عباءة  من  حتّلل  قد  الــورد  بن 

ـــوِة 
ّ
الأب ملطلق  مكتمال  مثاليا  اأنوذجا  نحت  ذاته 

عي الّدوؤوب 
ّ
وما يحّف بها من وظائف الإعالِة وال�س

بني  الت�سادم  وهذا  الأبناء/ال�سعاليك.  خّلة  ل�سّد 

معجميا  نظاما  وّلد  املركز  وثقافة  الهام�ش  ثقافة 

اجلاهلي  الأدب  مع  باطنه  يف  يلتقي  ن�سا  واأنتج 

يف احتفائهما بالقيم املاألوفة واملن�سودة كف�سيلة 

الكرم وبذل املال والنف�ش وال�ّسجاعة.

3- جتليات ال�سعلكة من خالل معجم ال�سعي

فاأ�سحت  ال�سعاليك.  بني  د 
ّ
والتمر الفقر  جمع  لقد 

ال�سعلكُة رابطًة قويًة لأّنهم كانوا يعي�سون يف ع�ش 

بينهم  ون�ساأت  جماعات  يف  فتكّتلوا  الفرد؛  �ش 
ّ
هم

و�سّد  اخل�سا�سة  على  الّتغّلب  بهدف  نف�سية  رابطة 

ا 
ّ
اإم اأمرين:  بني  فهم  املــال؛  بك�سب  اخلّلة 

يقول  ال�سياق  هذا  ُت،ويف 
ْ
امَلــو ا 

ّ
واإم الِغَنى 

عروة:

وين املال حني جمعته  
ّ

وقد عري

وين الفقر اإذ اأنا مقرت.
ّ

      وقد عري

 وي�سيف يف هذا املجال مربوك املناعي 

بينهم؛هو  يربط  رفيعا  خيطا  »اإّن  قائال: 

والهام�سية  بالظلم  والإحــ�ــســا�ــش  الفقر 

خليف  يو�سف  ــا  واأم الجتماعية«)16(. 

اأّن  ال�سعاليك«  »ال�سعراء  كتابه  يف  فريى 

اجلود  بقيمة  ي�سيد  اجلاهلي  ال�سعر  عموم 

يف  اآخــر  �ساأن  الفقر  ولذكر   .)17(  
َ
الــِكــرام وميتدح 

ر �سلوكه العنيف 
ّ
ة بها يرب

ّ
�سعر عروة باعتباره حج

ل. ويوؤّكد بهذا البيت من مطلع ق�سيدته 
ّ
و�سعيه للّتمو

ب 
ّ
 يف بالِد اهلل« الدافع الذي حب

ْ
ائية بعنوان »�ِش

ّ
الر

اإىل نف�سه املال :

 معَا�ًسا لنف�سه 
ْ
 مْل يطُلب

ُ
ء

ْ
اإَِذا املر

ا. ْكرَثَ ِديَق َفاأَ
َّ

 ال�س
َ
 َلم

ْ
 اأَو

َ
  �َسَكــــا الَفْقــر

يكون  نف�سه  على  وثقله  الفقر  مبــرارة  الوعي  وهذا 

برهانا به يرّد عروة على خ�سومه الذين ا�ستنكروا 

�سعيه اإذ يقول:

قالت متا�ش اإذ ما راأت مايل خوى  

ُ
    وجفا الأقارب فالفوؤاُد َقِريــح

مايل راأيتك يف الندى منّك�ســـــا 

    و�سبا كاأّنك يف الندى نطيـح

ًة 
َ
 َغِنيم

َ
يب  ُت�سِ

ْ
 ِبَنْف�ِسَك َكي

ْ
َخاِطر

ُ
اِل َقِبيــح

َ
 الِعي

َ
ع

َ
ــوَد م

ُ
    اإِّن الُقع
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جِتَلــــٌة   
َ
ـــــٌة و

َ
هاب

َ
املـــاُل ِفيـِه م

ـــوح ُف�سُ
َ
َذّلٌة  و

َ
 ِفيِه م

ُ
    والَفْقــر

عروة  �سعر  يف  الباحث  ي�ستجلي  اأن  الي�سري  ومن 

احتفاءه بظاهرة ال�سعي نحو املال؛وهو �سعي اقرتن 

للع�ش  الآخــر  اجلانب  »هم  فال�سعاليك  د؛ 
ّ
بالّتمر

حلياة  التوازن  لإعــادة  ال�سيف  حملوا  اجلاهلي)..( 

مع  ال�سعي  ذكر  .وتــرادف  املوازين«)18(  من  خلت 

الورد  اآخر لبن  �سبيال  كانت  التي  املغامرة  عن�ش 

حتى يفخــر بنف�سه وببطولته بقوله مثال 

يف مقطوعة وردت بديوانه:

رحلنا من الأجبال اأجبال طيء      ن�سوق 

الن�ساء عوذها وع�سارها

حربي  معجم  مع  ال�سعي  معنى  وتــالزم 

الكلِف،   
ّ
املحب بعني  الأ�سلحة  فيه  و�سف 

ــــــّل ماله« لقوله:
ُ

وعّدد اأ�سماءها لأنها »ج

ل القوم بالقنــــا 
ّ
يطاعن عنها اأو

    وبي�ش خفاف ذات لون م�سهر

الديوان  من  اأخــرى  مقطوعة  يف  ويــورد 

و�سًفـــا لل�سيف قائال:

لُّ ماله   ُ
ْن ج

َ
ــَل م

ْ
 اللَّي

ُ
ــــام

َ
فكيف ينـ

 كلوِن امللح اأبي�ش �سارم
ٌ
ــــام

َ
�س

ُ
    ح

وتت�سل بهذا املعجم ثنائية املوت واحلياة. 

فقد اآمن ال�ساعر اجلاهلي عامة وال�سعلوك 

اأف�سل من  خا�سة بحتمية املوت واعتربه 

ال�سياق  هذا  يف  ونــورد  اخل�سا�سة.  حال 

باعتباره  الفقر  عــروة  كراهة  يظهر  بيتا 

يف  نف�سه  �سهوة  اإ�سباع  يف  اأمامه  عائقا 

اإكرام اجلياع: 

اِتِه    
َ
ي

َ
 ِلْلَفَتى ِمْن ح

ً
ــــر

ْ
ُت َخي

ْ
و

َ
َفَلْلم

ُه.
ُ
َقـاِرب

َ
 ع

ُّ
ىَل َتِدب

ْ
و

َ
ِمْن م

َ
ا و

ً
        َفِقري

وي�سيف كذلك:

تَّى اإىَل الِذي     َ
ِت ح

ْ
اِب امَْلو

َ
 ِثي

ُ
و�ش

ُ
َلب

اِرُع.
َ

�س
ُ
 م

ْ
 اأَو

ٌ
اِئـــــــم

َ
ا �س

َّ
 اإم

ُ
اِئم

َ
و

ُ
      ي

 عن قيمة الإيثار:
ّ

وي�سيف قائال ليعرب

ٍة   
َ
وٍم َكِثري

ُ
�س

ُ
ِمي يِف ج

ْ
 ِج�س

ُ
اأَْق�ِسم

َ
و

 بارٌد. 
ُ
اء امْلَ

َ
 امَلــــاِء؛و

َ
اح

َ
و َقر

ُ
�س

ْ
اأَح

َ
      و

كاأن  عروة  �سعر  يف  رمزيا  معنى  املوت  ويكت�سب 

الأغنياء.فلذلك  ــْخــَل 
ُ
وب القبيلة  حيف  يف  د 

ّ
يتج�س

ارتبط ذكر املوت يف ال�سعلكة من حيث هي فعل يف 

احلياة وحتّد لهيبة املوت ووطاأته.ولعل اخللع الذي 

املوت  اأنواع  اأق�سى  ال�سعلوك  على  القبيلة  متار�سه 

النبتات  متاهة  اإىل  املخلوع  تدفع  القبيلة  لأّن 

والغرتاب وال�سياع.

املعجمي للنظام  درا�سة   -II

 من خالل الديوان

التوا�سل  معجم  خــالل  من  ال�سعلكة  جتليات  اأ- 

واحلوارية:   

موا�سيعها  تنوع  رغم  ال�ساعـر  ن�سو�ش  يف  تتواتر 

عبارات ترتبط باأفعال القول وتوؤ�س�ش خطابا حواريا 

يقوم على خماِطٍب وخُماَطٍب ور�سالٍة عادة ما تكون 

. ويح�ش 
ُ

مو�سوع احلوار الذي ينعقد جوله اخلطاب

لت وكاأّنه تقنية ي�ستعي�ش 
ّ
احلوار خا�سة يف املطو

كّل  وعن  الآخر  مع  القطيعة  حالة  عن  ال�ساعر  بها 

فّن  ال�سعر  لأّن  �سليبا  حّقا  املنع،في�سرتّد  �سنوف 

ينقلب فيه املمنوع مباحا واملفقود موجودا. ويرى 

ٌل 
ّ
حازم القرطاجني يف منهاجه اأّن ال�سعر فعٌل خمي

ممكنا«)19(  واملحال  قريبا؛  ي�سحي  »البعيــــــُد 

،وبالتايل كانت الق�سيدة عند عروة ف�ساء مفتوحا 

ويف�سح  تربز،  اأن  والأطروحات  الآراء  ي�سمح جلميع 

ودون  بحرية  نف�سها  عن  لتعرب  وا�سعا  املجال  لها 

اأو رقابة مبا ي�ساهم يف تقلي�ش  اأو توجيه  و�ساية 

ميدان �سوء الفهم. اإذ يقول بول ريكور موؤكدا البنية 

احلوارية للخطاب »تبدو وكاأنها طريقة يف التعّدي 

 وجود اإن�سايّن 
ّ

على العزلة العميقة امل�شوبة على اأي

يف التغّلب عليها)...( عرب نقل التجربة املعي�سية كما 

عي�ست وتقلي�ش ميدان �سوء الفهـــم«)20(  

فلم يكن احلوار يف ق�سائد ابن الورد حلية كالمية 

ا�سطلع  ما  بقدر  الن�ش  كاهل  وتثقل  الكالم  تو�ّسح 
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ورّد  غنية  ن�سية  م�ساحة  وهو  اإن�سائية.  بوظيفة 

مدوية  و�شخة  اء 
ّ
الأ�سح �سمت  على  كالمي  فعل 

احلوارية  كانت  وعليه  القامعة.  القبيلة  وجه  يف 

فحقق  ال�سعلوكية  الق�سيدة  يف  الطرافة  وجوه  من 

الواقعية. اإىل  بالن�ش  اقرتابها  منها  اأهدافا  احلوار 

لذلك اأوغلت بالق�سيدة يف �سميم الواقع، فباأوجاع 

املرء وبتناق�سات م�ساعر ال�سعلوك نه�ست وبروؤاه 

اعتملت  هواج�ش  عن  لنا  نطقت؛فك�سفت  الوجودية 

م�ستوفى  تعريفا  فت 
ّ
وعر الورد  بن  عروة  نف�ش  يف 

بهوية ال�سعلوك. ونزع احلوار منزعا اإقناعيا قوامــه 

ال�ساعــر  مذهب  وجاهة  على  وال�ستدلل  احلجاج 

ومقارعة خ�سومه باحلجج لإقناعهم ولتربير اأفعاله 

باأعدائه. وفتكه  �سلبه  اأو  اإغارته  يف  �سواء  العنيفة 

ولعله من امل�ستطرف يف بنية احلوار ال�سعري هاهنا 

واآخر  ظاهر  وجه  لها  خماطباٍت  بني  يتاأرجح  اأّنه 

باطن؛ فمهما تغريت الأطراف املتحاورة فاإننا نلفي 

عروة مي�سك بزمام الكالم ويذود عن حماه بالكلمة 

ة.
ّ
باحلج خ�سومه  وي�شع  ــداءه  اأع ينازل  عندما 

وميكنه احلوار من اإ�سفاء غليله فيظهر نف�سه �سجاعا 

متمر�سا بفنون النزال يف �ساحة الوغى وكرميا يف 

جمال�ش الندمان الأ�سحاء لقوله:

َغى 
َ
 اإىَل الو

ْ
ِد اأَْقِدم

ْ
ر

َ
َن الو

ْ
ا اب

َ
اإَِذا ِقيَل ي

َ
و

اِرُع
َ

�س
ُ
 م

ٌّ
ُت َفاَلَقايِن َكِمي

ْ
ب

َ
     اأَج

ْلــــَدٍة  
َ
ْهــــــــًنا ِبب

َ
ُكُه يِف الَقـــاِع ر

ُ
َفاأَْتر

.
ُ
اِمع

َ
اُع اخَلو

َ
ب  ِفيَهـا ال�سِّ

ُ
ه

َ
ر

َ
او

َ
ع

َ
   

واإن �سئل عن الوجهة التي اإليها يرحتل؛اأجاب �سائله 

باأنها الفجاج العري�سة:

اِئٍل
َ
�س

َ
ِحيُل و

َّ
َن الر

ْ
اِئَلـــــٍة اأَي

َ
�س

َ
و

ُه.
ُ
َذاِهب

َ
َن م

ْ
ي ُلوَك اأَ

ْ
ع

ُّ
ِل ال�س اأَ

ْ
�س

َ
ْن ي

َ
م

َ
    و

مروءته  يظهر  حتى  والعهود  بالوعود  وفاء  ويبدي 

يف  ال�سفهاين  الفرج  ــو  اأب ميتحن.ويورد  عندما 

 وهب 
ّ
كتاب الأغاين و�سفا فيه مديح من زوجته اأم

ــــوٌك 
ُ
ح – َل�سَ – ما علمت  اإّنك  اإذ تقول عنه: »واهلل 

ا؛ خيف على منت الفرا�ش؛ثقيل 
ً
ْدِبر

ُ
 م

ٌ
ــــوب

ُ
ْقِباًل؛َك�س

ُ
م

ماد؛را�سي 
ّ
الر كثري  العماد  طويل  ؛ 

ِّ
العدو ظهر  على 

الأهل واجلانِب«)21(. وير�سم احلوار �سورة �سعلوك 

بعيدة  اأماكن  ظالل  يتقّفى  نلفيه  عندما  نوذجي 

فيها  ي�سقى  ول  الأهــل  جور  فيها  ينعدم  متخيلة 

البغ�ساء.ولئن  من   
ّ
ويفر الأذى  عن  فيبتعد  جائع. 

فاإّنه يح�ش يف �سورة  التخاطب  الآخر يف  اختفى 

باهتة.

الزمان  معجمي  خالل  من  ال�سعلكة  جتليات  ب- 

واملكان:

لت عروة خا�سة فر�سة نعاين 
ّ
تتيح لنا قراءة مطو

�سيغ  الذي  الق�س�سي  اخلطاب  ح�سور  خاللها  من 

�سياغة �سعرية؛فاأن�ساأ ق�سة فنية ي�شد فيها اأحداثا 

ال�سلة  دقيقة  اأزمنة  ويف  معينة  اأماكن  يف  حتققت 

ثم  خمرا  »�سقوين  الرائية  ق�سيدته  بال�سعلكة.ففي 

ليوؤثث  والــزمــان  املكان  معجم  ح�ش  تكنفوين« 

الأماكن  عن  املجل�ش  �سّذ  وهكذا  اخلمري.  املجل�ش 

�ساحات  اأو  القبيلة  ِحمى  اأو  كالفجاج  املاألوفة 

الوغى. وفيه يظهر حتليه ب�سفات البذل وال�سهامة. 

الفتى-ال�سعلوك   املكان ل يفقده �سورة 
ّ

فاإن تغري

ع 
ّ
وطو ذاتية  ب�سبغة  الأمكنة  نت 

ّ
تلو وقد  املثايل. 

ناته 
ّ
مكو على  ور�سم  الدفينة  رغباته  اإىل  املكان 

دِة؛ 
ّ
دة واملتفر

ّ
مالمح من �سخ�سيته الثائرة واملتمر

»ي�سنع  وال�ساعر  بديال  مكانا  ليخلق  اآلته  فال�سعر 

ا يريد؛ اإّنه يخلق كونه 
ّ
بالكلمات ما ي�سنع معربا عم

.)22(»
َّ

ال�سعري

لنا معجم الزمان اأو املكان يف اأ�سعار عروة 
ّ
واإذا تاأم

فنية  مناٍح  بنا  فينحو  الق�س�ش،  اإىل  نزوعه  ندرك 

ترتبط بدرا�سة الإ�سارات املكانية والقرائن الزمانية.

وقد اأ�سار مربوك املناعي اإىل اأّن ال�سحراء القا�سية 

النتجاع  �سلوك  اجلاهليني  على  اأملت  املجدبة 

ِل.فلل�سعاليك 
ّ
والرحلة بحثا عن الّظفر باأ�سباب الّتمو

طريقتهم من خالل الإغارة وكانت ال�سحراء جمال 

للمغامرة »وكاأّن هذا رهان النتقال يفر�سه الفتى 

على  بها  يدّلل  وحجًة  يقّدمه  برهانا  اأو  نف�سه  على 

و�سجاعته..لكاأنه  ته 
ّ
وقو رجولته  واكتمال  ته 

ّ
فتو

ويثبت  معنى  حلياته  ليعطي  يجتازه  امــتــحــاٌن 
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يف  �سعبة...  حياته  جمتمع  يف  وجـــوده  �شعية 

الإطــار  �سعوباِت  على  يتغلب  حتى  ة 
ّ
ما�س حاجة 

ــا 
ً
برم قلًقـا  الإن�ساُن  كان  اجلايف....فلقد  اجلغرايف 

كانوا  العرب  فلعّل  جافيا،  مقلقا  كان  املكان  لأّن 

يجد  ول  تقّلبه  يكرث  خ�ِسٍن  فــرا�ــٍش  على  كالّنائِم 

«)23(. وعقد عبد احلليم حفني 
َ
احة حيثما تقّلب

ّ
الر

اأمــر  فيه  بحث  ال�سعاليك  �سعر  كتابه  مــن  بابا 

»اإن  القول:  اإىل  وانتهى  ال�سعري  الق�س�سي  الطابع 

اأّن  يف  ي�سّك  ل  ال�سعاليك  ل�سعر  الدار�ش 

بل  العربي  ال�سعر  يف  ة 
ّ

الق�س اأ�س�سوا  الذين 

والذين و�سلوا اإىل م�ستوى الق�سة ال�سعرية 

هم  �سعرهم  يف   
ّ
الفني مبفهومها  الكاملة 

ال�سعاليك«)24(       

ب- 1- جتليات ال�سعلكة من خالل معجم 

املكان:

م�سبوغة  عــروة  �سعر  يف  الأمكنة  جــاءت 

ٍة 
ّ
مزهو مت�سّخمٍة  ذاٍت  الــّذاتــيــِة؛  بطابع 

تها وقدرتها على الفعل 
ّ
ت�سعى اإىل اإثبات قو

يف  الفخر  �ساهم  باملخاطِر.وقد  امل�سوِب 

اإظهار هذا البعِد؛اإّن ابن الورد قهــر املكان 

ــن 
َ
فا�ستح�س بينها،  عه.ووازن 

ّ
وطو ومتّلكه 

الأجناِء  »بــالد  باأنها  وو�سفها   
َ
الفجاج

لأنها  الوغى  ب�ساحات  وتعّلق  د« 
ّ
واملت�سي

جمال املغامرة والِغَنى. ويكون يف املقابل 

املكان قبيحا مذموما عنده اإذا ك�سف حالة 

املتقاع�سون  ال�سعاليك  به  ويتعّلق  والفقر  ْدِم 
ُ
الع

ــــا« لقوله:
ً

رَتاح
ْ
�س

ُ
الذين يعتربونه »م

ًة 
َ
 غنيم

َ
يب  ُت�سِ

ْ
 ِبَنْف�ِسَك َكي

ْ
َخـــاِطر

.
ُ
ــــاِل َقِبيح

َ
 الِعي

َ
ع

َ
ـــوَد م

ُ
      اإّن الُقع

نف�سه  املعجمي  احلقل  يف  الدائرة  الإ�سارات  ومن 

لها �سلة  قرينة مكانية  بدت  التي  الفجاج  ر 
ّ
مت�سو

ال�سعلكة حيث يقول يف  وِعاْلَقٌة بتجربة عروة يف 

ق�سيدته »من ي�ساأل ال�سعلوك؟«:

و�سائلة اأين الرحيـــُل و�سائـــٍل 

    ومن ي�ساأل ال�سعلوك اأين مذاهبه

 عري�سٌة  
َ
مذاهبه اأّن الفجـــــــاج

    اإذا �سّن عنه بالفعـــال اأقاربــــــــُه.

القبيلة.وهو  حلمى  البديل  املكان  هي  فالفجاج 

غائلة  يكفيه  اآمن  مالٌذ  لأنه  ومثايل   
ٌ
رحب  

ٌ
مّت�سع

احلافة  الدللت  يف  النظر  ولعّل  والكتفاِء.  ال�سغِب 

باملادة اللغوية)ف،ج،ج( من خالل ل�سان العرب جند 

 
ُّ
والقطيعُة.فالفج والنف�سال  الوعورة  منها  معايٍن 

 بني جبلني وقيل اأنه 
ُ
يف الل�سان هو الطريق الوا�سع

البعيد، وقال  ال�سعب.وكذلك هو امل�شب  اأو�سع من 

 
ٌ
فجاج وجمعه  الطرق  من  انخف�ش  ما  هو  ثعلب: 

 عميق«)25(  
ٍّ
لقوله تعاىل »من كّل فج

وجتربة  يت�ساوق  مكان   
ّ
الفج اأّن  ندرك  �سبق  ومما 

والإبــعــاِد  التباعد  معنى  على  لإحالته  ال�سعلكة 

وبني  بينه  يباعد  اأن  اإىل  ي�سعى  فعروة  الق�شي. 

الذين �سّنوا عنه باملال فريحل بحثا عن  اء 
ّ
الأ�سح

اإّل قطيعة مادية  لي�ست  ال�سعلكة   بديل؛فهل  مكان 

يف املكان اأم هي قطيعة نف�سية؟

رغبة  عن  الإبانة  يف  كّلها  وتلتقي  الأمكنة  ع 
ّ
تتنو

مكاٍن  والبحث عن  بنف�سه  الّناأِي  القوية يف  ال�ساعر 

 الّتاآخي والّتعاون والكرِم.واأ�ساف 
ُ
جديٍد ت�سوده قيم

ال�ساعر على هذه الأمكنة �سفاٍت ايجابية.

املكان املن�سود

ال�سفات

. الفجاج

عري�سٌة

. بيت اجلارة

ي�سرت البيت جانبه

. بيت عروة

 وهٍب؛ كتيت )�سوت القدر+ال�سبع(
ّ
مّتكاأ اأم

.منزل جارنا

يك�سب من عطايا عروة: فاإّن حميتنا اأبدا حرام  

.�ساحة القتال

�ساهدة على �سجاعته ووقاره وجلده.

.الكنيف

ي�سرت ال�سعفاء،منال الغنى،م�سرتاح الأ�سدقاء. 

60 نزوى العدد 73 / يناير 2013

جاءت الأمكنة 

يف �سعر عروة 

م�سبوغة 

بطابع 

الّذاتيِة؛ ذاٍت 

مت�سّخمٍة 

مزهّوٍة 

ت�سعى اإىل 

اإثبات قّوتها 

وقدرتها على 

الفعل امل�سوِب 

باملخاطِر

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

tttt



.بالد الأجناء 

الوفرة،الغنيمة.

. املجل�ش اخلمري

اللهو باآن�سة،اخلمرة.

بنوافذ  اأ�سبُه  »الأمكنة  فــاإّن  اأمــر  من  يكن  ومهما   

الــــذي يعي�سه  الـــواقـــع  عــلــى  مــن خــاللــهــا  ــطــّل  ن

التعميم  من  �شب  اإىل  خ�سعت  «)26(؛وقد 
ُ
ال�ساعر

�ش ابن الورد 
ّ

يف مواطن من الديوان ثم كذلك خ�س

ا 
ّ
اأمثلة مم املوايل  اجلدول  ون�سوق يف  منها.  ا  بع�سً

اأ�شنا اإليه.

الأمكنة

الأبيات ال�سعرية

. بالد اهلل

 يف بالد اهلل والتم�ش الغنى
ْ
ف�ِش

       تع�ْش ذا ي�ساٍر اأو متوت فتعذرا

. الفجاج 

مذاهبه اأّن الفجاج عري�ســــــــٌة

           اذا �سّن عنه بالفعال اأقاربـــه.

. املرابئ

اإذا ما هبطنا منهال يف خموفٍة

          بعثنا ربيئا يف املرابئ كاجلذل.

. الوغى

مطاّل على اأعدائه يزجرونه

               ب�ساحتهم زجر املنيح امل�سهر 

.امل�سرتاح

تنالوا الغنى اأو تبلغوا بنفو�سكم

         اإىل م�سرتاٍح من حمام مربح.

عن  بالنف�ساِل  تت�سف  الأمكنة  هذه  كانت  ومّلــا 

من  اآخر  �سنفا  ذكر  قد  ال�ساعر  نلفي  فاإّنا  القبيلة 

القبيلة وي�سف  الأمكنة تظهر لنا اقرتابه من حمى 

 باأجزائه من قبيل 
ّ
فيها اأعماله بني اأقاربه وهو احلي

بيت اجلارة و�ساحة الّدار وبني الِقْدِر واملجزر .. ولعّل 

 
ّ
هذه الأماكن الفرعية املّت�سلة باملكان الأ�سل؛احلي

بني  ومناقبه  مفاخره  لإظهار  ا 
ّ
مهم جمال  كانت 

قرنائه ممن اأوجعهم اجلوع وقد جعلها �ساهدة على 

ده من جهة ثانية. وقد نه�ست الأمكنة بوظائف 
ّ
تفر

متعّددة منها الوظيفة الأخالقية ففي و�سفه لعّفته 

املجل�ش  وظيفة  ا 
ّ
لذلك.اأم جمال  اجلــارة  بيت  كان 

البذل  وروح  الفخر  بقيمة  تت�سل  فهي  اخلــمــري 

الأمكنة  بذكره  اأ�ساء  فاإّنه  وعليه  بالعهد.  والوفاء 

وظيفة  اإىل  يرتّد  كّله  �سخ�سيته.واملدار  من  جوانب 

يح�سن  خلوًقــا،ح�سيًفـــا،  ــــا 
ً
اأب كان  حيث  ِة 

ّ
الأبــو

عاليك اأّنى حّل. وبهذا تكون الأمكنة يف 
ّ

توجيه ال�س

على  خاللها  من  نطلُّ  بنواِفَذ  ـــــَه 
َ
»اأ�ْسب عروة:  �سعر 

الواقع العيني الذي يعي�سه ال�ساعر«)27(.

 معجم 
ّ
ونرى اأّن النزعة التوجيهية التي حت�ش طي

املكان يف اأ�سعار عروة فتتجّلى يف:

- اإغرائه اأ�سحاب الكنيف ب�شورة الغزو.

ــــــــه ال�سعاليك املتقاع�سني.
ّ
- ذم

- متجيد الّذات ونحت اأنوذج القدوة.

باأّن  ليقنع  الزوجة  مع  املجادلة  وح�سن  احلوار   -

قائلني  هنا  بالبذل.ونت�ساءل  مرتهنة  ة 
ّ
الفتو قيمة 

ا يف ت�سوير التقابل بني 
ّ
 حّد كان �سعره وفي

ّ
اإىل اأي

�سوت الّذات والآخر؟

ب- 2- جتليات ال�سعلكة من خالل معجم الّزمان:

مفادها  حقيقة  املتاأيّن  الّدار�ش  نظر  عن  يخفى  ل 

وال�سعاليُك  اجلاهليني.  اأ�سعار  يف  الزمان  ح�سور 

ة الّدهر القاهرة. 
ّ
حيث اأدركوا �سعف الإن�سان اأمام قو

و�ــشوف  الإن�سان  بني   
ّ

الأبـــدي ال�شاع  وذكــروا 

الّزمان؛ يقول وهب اأحمد رومية موؤّكًدا حّدة ال�شاع 

املاأ�ساوي ووعي اجلاهلي بوطاأة الزمن: »اإّن ال�ساعر 

ٌق بها؛ ُت�َســــاِغُل عقله 
ّ
 بفكرة الّدهر موؤر

ٌ
ولع

ُ
القدمي م

احلقيقة  هذه  عروة  متّثل  وقد  اأبــدا«)28(.  و�سمريه 

كان  الــزمــان  ــّدة  ح قــدر  فعلى  الفعل،  اإىل  ف�سعى 

الفعل عنيًفا تتمّثل يف الغارات.وقد ر�سد يف �سعره 

حلظتني زمنيتني متقابلتني:

- حلظة زمنية اأوىل فيها �سورة فقيــــٍر حِقيـــــٍر.

د كريـــــــــم.                  
ّ
 و�سي

ّ
- حلظة ثانية مناق�سة: غنــــي
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الفقر  طــور  من  ل 
ّ
بالّتحو الزمان  عن�ش  ويرتبط 

املبالغة  فتكون  الفتقار  �سّد  اأو  الغنى  طــور  اإىل 

الورد  بن  يقول عروة  ال�سياق  الإكــرام ويف هذا  يف 

خماطبا زوجته:

دعيني اأطوف بالبالِد لعّلني

     اأفيد ِغًنى فيه لذي احلقِّ حممل.

ــــك يـــكـــون اإدراكــــــــــه لـــلـــّزمـــان  ــــذل وب

الفقر  ثنائية  اإىل  ا،خل�سوعه 
ً

خم�سو�س

 
ٌ
 و�سعور

ٌ
والغنى؛ »الزمن يف ال�سعر اإح�سا�ش

 .)29(»
ُ
وحتــ�ــســب تعدُّ  �ساعات  منه  ــرث  اأك

فيغدو الزمان عند ال�ساعر ال�سعلوِك قرينا 

اإطار  للهموِم واملواجِع والأ�سواق وخا�سة 

ليجعله  جديدا  معنى  اأك�سبه  الــذي  الليل 

لأنه  املغامِر  الفعل  على  ي�ساعد  معطى 

جنحه.  يف  والّتخفي  الّت�سرّت  على  ي�ساعد 

يف  الزمنية  لالإ�سارات  لنا 
ّ
تاأم عند  نا 

ّ
وتبي

باحلدِث. مّت�سٌل  الزمن  اأن  الورد  ابن  �سعر 

وقد اأثبت عابد اجلابري �سمة الّتداخل بني 

الزمان واملكان واحلدث يف اللغة العربية 

بقوله: »نخل�ش .... اإىل اأّن الزمن يف احلقل 

هو  ة 
ّ
العربي اللغة  به  حتتفظ  الذي  الّدليل 

اأنه يتجّدد   يف احلدث، مبعنى 
ٌ
ْنَدِمج

ُ
زمٌن م

الّتداخل  هنا  ومن  الإن�سان؛  حياة  بوقائع 

بني الزمان واملكان واحلدِث«)30( .  

الزمان  يربط  الــذي  ال�سياق  ذات  ويف   

اإذ  يلي  ما  زمن  مادة  العرب  ل�سان  بالفعل؛نقراأ يف 

اأو  الوقت  ا�سم لقليل من  يقول ابن منظور: »الزمان 

تعّددت  بــه«)31(.واإن  باملكان:اأقام  كثريه؛واأزمن 

املفردات الدالة على الزمن يف اللغة العربية فاإنها ل 

ا جمردا للزمان بو�سفه اإطارا للحوادث 
ً
ر

ّ
تثبت ت�سو

ر يربط 
ّ
م�ستقاّل عنها بقدر ما تقف عند حدود ت�سو

يكون  وهكذا  باحلدث.  اأي  فيه  ن 
ّ
باملتزم الزمان 

ن يف �سعر عروة 
ّ
حدث الإغارة اأو الإعالة هو املتزم

. ومن القرائن الزمانية يف �سعره 
ّ
وهو احلدث الأهم

ر الّدهر بقوله:
ّ
يذكر  مت�سو

ول ي�ست�سيم الدهر جاري ول اأرى

      كمن بات ت�شي لل�سديق عقاربه.

اإخفاء  واأثره يف  �سواده  اإطـــار رغم  الليل فهو  ا 
ّ
واأم

حدث ال�سلب بالن�سبة اإىل ال�سعلوك فاإنه ي�سهد على 

اإيثار ال�ساعر وي�سبح اإطارا وظيفيا لأنه ي�سع حدث 

الكرم.ونورد يف ما يلي اأبياتا من الديوان توؤّكد ما 

ذكرنا:

 وهٍب
ّ
1- تبيت على املرافق اأم

      وقد نام العيـــــــــــــون لها كتيت

2- وقالوا ما ت�ساء؟ فقلت األهــو

       اإلـى الإ�سبـاح اآثــــــــــــر ذي اأثري

3- حلى اهلل �سعلوكا اإذا جّن ليله

     م�سايف امل�سا�ش اآلفا كّل خمزي.

4- يريح على الليل اأ�سياف ماجد

     كرمي ومايل �سارحا ماآل مقتـــــــر.

5- وقد اأتيتكم بليل داِمـــــــــ�ٍش

 ِبَنَهــــــــــاِر.)32( 
ْ
اِتُكـــــم

َ َ
     وقــْد اأتيُت �ش

اأهم  اإّن  اإن قلنا  ولعلنا ل جنانب ال�سواب يف �سيء 

حلظة  هي  ال�سعلوكية  الق�سيدة  يف  زمنية  حلظة 

الّنزال وتعقبها حلظة الّظفر تعبريا عن زمن الوفرة 

لقوله:

هاّل �ساألت بني عيــــالن كلهم

.
ُ
يح

ّ
ت الر

ّ
      عند ال�سنني اإذا ما هب

�سلة  على  وكلها  �ستى   
ٌ
ووجــوه ت�ساريف  فللزمن 

مبعنى املغامرة والإغارة؛وحياة ال�ساعر موّزعة بني 

طورين: طور فقر وخ�سا�سة وطور غنى ووفرة،فاإن 

انك�ش يف حلظات العدم فاإنه يعيد ترميم ذاته وعلو 

ـــَد؛ف�سحوبه 
َ
ع

ْ
�س

َ
وي ليهناأ  اجلياَع  يطعم  باأن  منزلته 

لي�سّد خّلة  �ش كل حلظات حياته 
ّ
يكر اأّنه  دليل على 

الآخريَن وورد يف هذا املعنى هذا البيت الذي بقول 

فيه:

ـــــَزاأُ مّني اأن �سمنت واأن ترى
ْ
اأته

 احلقِّ واحلقُّ جاهُد.
َ

      بج�سمي �سحوب

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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 مقدمة:

     ت�ستعر�ش هذه الورقة البحثية نظرية وجهة النظر يف ال�شد الروائي يف مراحل 

لدى  والتجريب  املمار�سة  اأدبية جنمت من  ن�ساأتها وتطورها وتبلورها من فكرة 

الروائي )هني جيم�ش(؛ اإىل اأن اكتملت و�سارت مفهومًا نقديًا را�سخًا يحمل بني 

طياته الكثري من القيم الأدبية التي ل ميكن اأن يتجاوزه الناقد املحرتف مهما عال 

�ساأنه، ولعل املالحظات التي ظل يبديها النقاد يف �سياق اطالعهم على التجارب 

الروائية الالحقة ؛ هي التي اأ�سهمت ب�سكل فعال يف الك�سف عن هوية وجهة النظر 

اأو بالأحرى و�سوح مغزاها الدليل ، فمن املفارقات التي اكتنفت ت�سكل املفهوم 

النقدي لهذا امل�سطلح هي التغري وعدم الثبات اأو التجدد اإذا �سح التعبري ، فكلما 

امل�سطلح وعرب عن  ت�سعب  كلما  ؛  بالطالع  روائية جديدة جديرة  ظهرت جتربة 

ي�سيف  اأن  �ساأنه  من  ما  طياتها  يف  التجربة  حملت  بالأحرى  اأو   ، جديدة  اأبعاد 

ملفهومه ويعمق دللته اأو يعقد طبيعته ، وذلك تبعًا لتعدد القراءات وال�ستنتاجات 

املرت�سحة عن الن�ش.

الرواية احلديثة  

ونظرية00 وجهة النظر

ناقد واأكادميي من ال�سودان

في�سل مالك اأبكر

ا�شتخدم جيم�س التعبري الإجنليزي )Point of view( لال�شطالح 

التي تعترب   ، اإىل )وجهة نظر(  النقاد  ، وقد ترجمه  علي فكرته 

الأكرث قربًا يف التعبري باملقارنة مع امل�شطلحات العربية الأخرى 

مثل )الروؤية ، البوؤرة ، زاوية الروؤية ، التبئري ، .. الخ



1ـــ1: وجهة النظر .. ال�سياق املنهجي واملرجعيات:

1ـــ1ـــ1/هني جيم�ش:

يرى معظم النقاد اأن املالحظات  التي دونها الكاتب 

الأ�سا�ش  هي  الــراوي  حــول  جيم�ش  هــني  الــروائــي 

يف  ب�ش  اإذ   ، النظر)1(  وجهة  حــول  الأول  النظرى 

عن  يف�سح  ل  الـذي  الـــراوي  عن  النقدية  كتاباته 

الروائي  ال�سكل  هذا  لتبني  داعيًا  الرواية  يف  وجوده 

اجلديد ، موؤمنًا على حقيقة مفادها : اأن وقائع الق�سة 

اأن تعر�ش عر�سًا م�سهديًا ، وهي بذلك حتقق  ينبغي 

ا�ستقاللية ذاتية وتتوافر على وحدة ذهنية ووجدانية 

 Point of( وقد ا�ستخدم جيم�ش التعبري الإجنليزي .

النقاد  ترجمه  وقد   ، فكرته  علي  لال�سطالح   )view
اإل  الرتجمة  هذه  دقة  عدم  ورغم   ، نظر(  )وجهة  اإىل 

انها الأكرث قربًا يف التعبري عن امل�سطلح الأ�سلي يف 

اللغة الإجنليزية ؛ باملقارنة مع امل�سطلحات العربية 

 ، )الروؤية  النقاد مثل  ا�ستعملت من قبل  التي  الأخرى 

البوؤرة ، زاوية الروؤية ، التبئري ، .... الخ( ، وقد يخرج 

اأو  العقلي  للدللة على املوقف  النظر  م�سطلح وجهة 

للكاتب  الإجتماعي  اأو  الديني  الإجتاه  اأو   ، ال�سيا�سي 

هذا  ل�ستبدال  �سعت  التي  املحاولت  كل  تفلح  ومل   ،

امل�سطلح مب�سيات اأخرى اأكرث دقة مثل )بوؤرة ال�شد( 

.)Focus of narration(

لعامل  الفوقية  نظرته  الــراوي  على  جيم�ش  عاب       

يلعبه يف حتريك  الذي  الدور  �سخر من  ، كما  الرواية 

ودعا   ، الدمي(  )حمرك  عليه  طلقًا 
ُ
م الق�سة  عنا�ش 

اأي   ، �شدها  بــدًل من  ــداث  الأح اإىل �ــشورة عر�ش 

اإىل من  بنف�سها دون حاجة  نف�سها  الق�سة  اأن حتكي 

يفعل  كما  الفنية  عنا�شها  يف  ويتحكم  يحيكها 

الراوي التقليدي الذي يلعب دور املوؤرخ يف النظر اإىل 

الوقائع والأحداث.

1ــــ1ــــ2/ بر�سي لوبوك:

�سنعة   « كتاب  �ساحب  ـــــ  لوبوك  بر�سي  يعد       

النظر يف �سياق  اأول من عر�ش لوجهة  ــــــ   « الرواية 

منهجي ، وقد عالج يف كتابه هذا اآراء هني جيم�ش 

على  حر�ش  التـي  رواياته  يف  العملية  وتطبيقاته 

جعلها حقاًل جتريبيًا تتبلور فيه نظريته التي اأطلقها، 

اأناط  وبني  جيم�ش  بلوره  ما  بني  لوبوك  ربط  وقد 

العر�ش املعروفة - يف نظريات النقد القدمية - التي 

ي�ستعملها الأدباء يف كتاباتهم الأدبية اأبرزها التقدمي 

ل  الق�سة  اأن  ذكر  املبا�ش)2(؛حينما  وغري  املبا�ش 

اأن تكتمل يف ذهن موؤلفها وتعر�ش فيه  اإل بعد  تبداأ 

وهكذا حتكي الق�سة نف�سها دون اأن يحكيها هو. وملا 

كانت عملية ال�سدق م�ساألة �شورية يف الق�سة وهي 

ل تتحقق مبجرد زعم يطلقه املوؤلف بل يتمظهر ب�سكله 

�سخ�سياته  عن  يتحدث  الذي  املوؤلف  فاإن  ؛  العملي 

 من الإيهام 
ٍّ
ويتحكم يف م�سائرها من اأجل خلق جو

وبني  بينه  جديداً  حاجزاً  و�سع  قد  يكون  باحلقيقة 

متلقيه مبجرد ظهوره يف ال�سياق ، لذا عليه اأن يخفي 

�سوته قدر الإمكان ، وقد در�ش الناقد - من خالل هذه 

الروؤية التي طرحها - ق�سة »مدام بوفاري« للكاتب 

اأن هناك  اإىل  ، وخل�ش  فلوبري«  الفرن�سي »جو�ستاف 

بعد  ذو  م�سهدي  الأول:   : ــداث  الأح لتقدمي  طريقتني 

درامي  والثاين: بانورامي ذو طبيعة ت�سويرية . وقد 

انحاز لوبوك جليم�ش يف تف�سيله للراوي »املم�شح« 

الذي يندمج يف الق�سة على غريه من الرواة ، ذلك لأن 

الأحداث  اطلع على  ما  اإذا  داخلها  نف�سه  يجد  القارئ 

تداعي  حلظة  »املم�شح«  الــراوي  ذهن  من  مبا�شة 

كل  فتظهر   ، ال�شد  حا�ش  يف  وت�سل�سلها  ــداث  الأح

على  حم�سة  مو�سوعية  ب�سورة  والوقائع  املعطيات 

هذا  على   
ً
وبناء  ، التتابعي  ال�شد  يف  مايبدو  عك�ش 

التمييز ي�ستخل�ش لوبوك ثالث وجهات نظر هي :

اأ. يف التقدمي ال�شدي املت�سل�سل »البانورامي« يتوافر 

ويدفع  مو�سوعه  تتجاوز  مطلقة  معرفة  على  الراوي 

بها للقارئ .

ب. يف التقدمي امل�سهدي يغيب الراوي ويح�سل املتلقي 

على الأحداث مبا�شة. 

ذهن  يف  الأحـــداث  تظهر  واللوحات  ال�سور  يف  ج. 

ال�سارد   نف�سية  ح�سب  وتتداعي  ال�سخ�سية   اأو  الراوي 

ول تخ�سع ملنطق اآخر.

ا�ستحدث  اأول من  يكن  اأن جيم�ش مل  لوبوك       ذكر 

اإىل  النظر  وجهة  اكت�ساف  ق�سية  حمياًل   ، الأمر  هذا 

اأر�سطو الذي التفت اإىل ذلك يف كالمه عن الق�سة عند 
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هومريو�ش ، وقد اأثنى على طريقة هذا الأخري يف عدم 

لل�سخ�سيات  الأمر  تاركًا  خطابها  يف  الراوي  تدخل 

كتاب  �ساحب  ذهب  وقد   ، »فلوبري«  بعده  جاء  ثم   ،

»�سنعة الرواية« ، اإىل اأن جيم�ش قد ا�ستوحى منه هذا 

املفهوم ، بعد اأن اطلع على مرا�سالته التي حتدث يف 

الذي يتحكم يف عنا�ش  الراوي الطاغية  اإحداها عن 

ق�سته ول يظهر فيها.)3(

     توؤكد مالحظات »لوبوك« حول نظرية »جيم�ش« 

الأجنا�ش  يف  الفنية  واملعطيات  الأدبية  املظاهر  اأن 

فكر  اإىل  وحتتاج   ، خمتلفة  ب�سور  تتحقق  الإبداعية  

ك�سف 
ُ
ي ثم  نقدي ثاقب يدقق فيها وي�ستطب مظانها 

عنها يف �سياق منهجي ، وهذا ما فعله جيم�ش فظفر 

التاريخية  الريادة  ــا 
َّ
اأم  ، الفنية  الريادة  مب�شوعية 

فرتجع - غالبًا - للن�سو�ش الإبداعية التي حتت�سن 

املظاهر الفنية تلك قبل الك�سف عن جوهرها ، فالعديد 

اأية عملية  اأ�ساًل يف  احلكائية موجودة  العنا�ش  من 

ق�ش ، غري اأن الريادة تكمن يف اإبراز اأهميتها وجتلية 

العن�ش  هذا  مع  فعاًل  ماوقع  وهــذا   ، خ�سو�سيتها 

الذي كان جليم�ش ومن بعده لوبوك القدح املعلى يف 

ت�سخي�سه واإبراز اأهميته .

     

1ـــ2/نورمان فردمان ... جتان�ض ال�سمات الفنية 

واملو�سوعية: 

�سبقته يف  التي  الآراء  فردمان  نورمان         خل�ش 

مو�سوع »وجهة النظر« ، و�سعى ب�سكل خا�ش لتكثيف 

الروؤية حول معطيني اأ�سا�سيني هما : ال�شد والعر�ش 

، بو�سفهما و�سيلة لتحديد ماتقدمها الرواية من قيم 

روؤي  من  ل�ستبطانه  املوؤلف  ي�سعى  وما   ، ومواقف 

القيم  بني  ج�شاً  يقوم  و�سيط  اإىل  حتتاج   ، خمتلفة 

الفكري  البعد  الرواية واملو�سوعية ذات  الفنية داخل 

التي يعمل الكاتب على حقن الن�ش بها)4( ، وقد ات�سم 

 ، �سابقيه  مع  مقارنة  والو�سوح  بالنتظام  ت�سنيفه 

تر�سح عن ذلك عدة اأ�سكال لوجهة النظر ، راعى فيها 

املوقع الذي يحتله الراوي بالنظر اإىل الق�سة وعالقته 

والداخلية  ؛  مثاًل  »كاملوؤلف«   ، اخلارجية  بالعنا�ش 

واأثر   ، ي�ستخدمه  الذي  ال�شد  واأ�سلوب  ؛  »ال�سخو�ش« 

الهتمام  جانب  اإىل   ، الأ�سلوب  حتديد  يف  ال�سمري 

واخل�سائ�ش  الأحداث -  العر�ش - عر�ش  باأ�ساليب 

الأخرى التي يحقق للراوي وجوده الفني ، وقد ح�ش 

وجهات النظر فيما يلي :

ــراوي  ال هــذا  املر�ِسل:  لــلــراوي  املطلقة  املعرفة  اأ/ 

غري  بقدراته   ، املوؤلف  عن  نظره  وجهة  تنف�سل  ل 

املحدودة وتدخله يف الق�سة .

ب/ املعرفة املحايدة: اإن الراوي يف هذه الروؤية يلزم 

وجهة  من  تعر�ش  الأحــداث  لكن  يتدخلو  ول  احلياد 

نظر ل تاأثري لل�سخ�سيات فيها.

ج/ الأنا ال�ساهد: يتوىل الراوي �شد الق�سة ، ول ياأخذ 

يف  املتكلم  �سمري  ي�ستخدم  لكنه  ال�سخ�سيات  موقع 

اإي�سال الأحداث للمتلقي .

د/ الأنا امل�سارك: يكون الراوي �سخ�سية حمورية يف 

الق�سة .

وتعر�ش  الــرواة   فيها  تتعدد  املتعددة:  املعرفة  ن/ 

الق�سة من وجهة نظر ال�سخ�سيات.

اأنه  غري   ، الرواة  فيها  يح�ش  الأحادية:  املعرفة  و/ 

ي�سب اهتمامه على �سخ�سية حمورية. 

ال�سخ�سيات  اأفعال  الدرامي: وفيه تعر�ش  النمط  هـ/ 

واأقوالها ، ويتم ا�ستيحاء اأفكارها وعواطفها من خالل 

ما تتلفظ بها.

ي/ الكامريا: وهي اأن يعمل الراوي على نقل تفا�سيل 

للرتتيب  مراعاة  دون  وعر�سها  ال�سخ�سيات  حياة 

يف  يربطها  الذي  هو  الداخلي  واملنطق   ، والت�سل�سل 

�سياق الق�سة.

ولعل الفروق القليلة التي متيز اأناط الرواة ، اأدت اإىل 

زيادة الأ�سكال التي �سنفها »فردمان« ، وقد انطوى 

ت�سنيفه على قدر كبري من الدقة ، يف متييز وجهات 

وافق  قد  بذلك  الــرواة)5( وهو  تبعًا خل�سائ�ش  النظر 

اأثارها جيم�ش دون حتفظ على  التي  الروؤى  على كل 

اأي ت�سور.

1ـــ3/ جان بويون : الروؤية الفنية و�سياقات علم النف�ض:

»الزمن   : كتابه  يف  النظر  لوجهة  درا�سته  من  �سَّ      

التي عر�ست  الدرا�سات  اأهم  تعد من  التي   ، والروؤية« 

مما  ال�سديد   بالرتكيز  عمله  ات�سم  وقد  املفهوم  لهذا 
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وقلما   ، ال�شدية  الدرا�سات  جمال  يف  ال�سهرة  اأك�سبه 

اأهملت  اأو  اأغفلت  النظر  لوجهة  عر�ست  درا�سة  توجد 

اأكرث  اعتمده  حيث   ، الناقد  هذا  به  قام  الــذي  اجلهد 

الت�سنيفات  اأف�سل  كاأحد  وناقد  وحملل  دار�ــش  من 

اأبعاداً  اأعطى هذا امل�سطلح  اإذ   ، الفعالية  الفنية لهذه 

اآليات حتليل اخلطابات الق�س�سية  جديدة ت�سدَّر بها 

املختلفة.

     انطلق جان بويون من مباحث علم النف�ش لي�ستنتج 

ثالث وجهات نظر ، علمًا باأنه ا�ستخدم م�سطلح روؤية 

لالإ�سارة اإليها ومرجعيتها يف ذلك هي العالقة املتينة 

التي تربط الرواية بعلم النف�ش ، فعامل النف�ش ي�ستبطن 

كما  متامًا  مكنوناتها  عن  ويك�سف  الإن�سان  نف�سية 

ويحلل  �سخ�سياته  عن  يتحدث  حينما  املوؤلف  يعمل 

اخلارجي  الــراوي  عرب  �شيرتها  وي�ستكنه  جوانبها 

ال�شد  اأمــر  على  فنية  �سخ�سية  تطلع  عندما  اأمــا   ،

اإدراكي لالأ�سياء تنطلق  فاإنها تعمل على خلق ت�سور 

. يتم كل ذلك يف عامل  من ذاته وتتجه نحو املتلقي 

لالأحداث  الذاتي  فاملرتكز   ، متخيلة  ومــادة  متخيل 

النف�ش،  علم  اإىل  اأقــرب  وهي  ال�سرية  طابع  تعطيها 

غري اأن اخليال يكون حائاًل دون تطابق الأحداث مع 

الواقع وت�سكلها يف �سورة احلقائق. 

انطالقا من هذه املفاهيم  �سنف بويون وجهة       

النظر يف الآتي:

ــراوي  ال �سخ�سية  فيها  وتكون  مــع:  الــروؤيــة  اأوًل: 

بل  البطولة  منطلق  من  يعني حمورية  ول   ، حمورية 

ال�سخ�سيات  يرى  اأن  للمتلقي  يتيح  مركز  يف  لأنها 

كما  بها  مي�سك   ، �سلوكها  على  ويقف  خاللها  من 

 
ً
مي�سك بالراوي ، وهكذا يكون العامل الق�س�سي ف�ساء

دون   ، ما  ومكان  زمان  يف  به  يرتبط  متخياًل  ذاتيًا 

حيث  »املو�سوعية«،  املجردة  حقيقته  على  الوقوف 

وقد   ، الداخلي  وعيه  �سفحة  على  الأحــداث  تنعك�ش 

�سارت وجهة النظر هذه �سمة عامة طبعت العديد من 

الروايات احلديثة .

عليها  ا�سطلح  وقد   : اخللف  من  الروؤية  ثانيًا:       

، ومفادها  الوراء«)6(  بــــــ »الروؤية من  النقاد  بع�ش 

اأن الراوي ينظر اإىل �سخ�سياته يف حياتها ونف�سياتها 

ينف�سل  ، فهو ل  ومواقفها نظرة مو�سوعية مبا�شة 

الفني بل ي�شف عليه ويتحكم  عنها ول عن عاملها 

فيه حتكمًا مطلقًا ، وتتجلى هذه الروؤية ب�سكل وا�سح 

يف روايات »دي�ستويف�سكي«)7( حيث ت�سبح تدخالته 

الفنية املبا�شة جزءاً اأ�سياًل من �سياق الأحداث ، فهو 

ي�سع �سخ�سياته يف مواجهة بع�سها البع�ش غري انه 

يتوىل و�سف ال�سلوك اخلارجي الذي يقود بدروه اإىل 

هذه  عيبت  وقد   ، فيها  اخلفية  اجلوانب  عن  الك�سف 

الطريقة لأنها توؤدي اإىل تفكك الأحداث وعدم تنا�سق 

بنيتها العامة .

الق�ش  : وهي طريقة  اخلارج  الروؤية من  ثالثًا:       

الكال�سيكي ، حيث ينزع الراوي اإىل النظرة اخلارجية 

يف  الغو�ش  عن  عاجزاً   ، وال�سخ�سية  الق�سة  لف�ساء 

باملظاهر  مكتفيًا  لل�سخ�سيات  العميقة  اجلــوانــب 

اخلارجية التي يدركها بحوا�سه ، ول يتجاوز ذلك اإل 

يف اإطار حتليل ما اأدركه باخلربة احل�سية .

1ـــ4/ واين بوث ... فر�سية تغييب ال�سارد:

عليه  اأطلق  كاماًل  مبحثًا  بوث  واين  الناقد  كتب       

اأثبت  »لقد  بقوله  افتتحه  النظر«)8(،  ووجهة  »البعد 

املفاهيم  مع  احلــال  هو  كما  النظر  وجهة  مفهوم 

الأخرى امل�ستخدمة يف احلديـث عن الرواية ، اأنه اأقل 

دائرة  اإىل  به  الذين جاءوا  النقاد  له  فائدة مما توقع 

اهتمامنا » . وقد اعرت�ش الناقد على فكرة وجهة النظر 

، وذكر اأنها تهتم بالو�سف والت�سنيف ؛ وهما مبثابة 

؛  لوبوك«  »بر�سي  اأن  اإىل  اأ�سار  كما   ، خطوة متهيدية 

مل  منهجي  ب�سكل  الفكرة  عر�ش  يف  يعمل  بداأ  عندما 

فعل  كما  عليها  يعرت�ش  من  ياأتي  باأن  يتوقع  يكن 

اأو  الراوي   اأن م�ساألة ظهور  اأ.م. فور�سرت، ويرى بوث 

م�ساركته ، اأو اإح�ساء عدد املرات التي يذكرفيها كلمة 

»اأنا« اإنا هي م�ساٍع لتكوين مبادئ ل تعد اأن تكون 

للقارئ  بالن�سبة  جدوى  ذات  وغري  افرتا�سية  م�ساٍع 

يعلم  نف�سه  جيم�ش«  »هني  اأن  للروائي.م�سيفًا  اأو 

هناك  اأن   - النظر  وجهة  ق�سية  اأثار  حينما   - جيداً 

اأكرث من خم�سة ماليني طريقة لرواية ق�سة ما ، رغم 

العر�ش  النقاد مبو�سوع  اأوله  الذي  الكبري  الهتمام 

واتخاذ هذا  ال�شد  »م�شحة احلدث«  وتف�سيله على 
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املبداأ و�سيلة لكيل الإطراء لق�سة دون اأخرى .

وجهة  حتكم  التي  املعطيات  على  بــوث  ــن 
ِّ
يــوؤم      

تقني  ، وهي جانب  فنية  م�ساألة  اأنها  النظرمن حيث 

»اإن   : قــائــاًل  متلقيه  على  للتاأثري  الكاتب  يوظفه 

الفني  املعنى  لكت�ساف  الفنان  طريقة  هو  الأ�سلوب 

اخلا�ش به اأو طريقة جعل اإرادته موؤثرة يف جمهوره 

املعاين  اأو  النتائج  ب�سوء  عليه  نحكم  لنــزال  فاإننا 

ماتفر�سه  رغم  يوؤديها«)9(  لكي  �سمم  التي  الأكــرب 

ــــــ املعايري املاأخوذة من اأ�سكال اأخرى ـــــ من قيود 

على الكاتب ، فالروايات العظيمة ويق�سد بها الأعمال 

الروائية الكبرية التي �سبقت ق�سية وجهة النظر مل تكن 

معرو�سة عر�سًا م�شحيًا كما هو احلال يف كثري من 

الأ�سا�سي  طابعها  يكون  اأن  ينبغي  التي  امل�شحيات 

اإذ  للعر�ش   كلها  ت�سلح  فال  الأحــداث  اأما   ، العر�ش 

امل�سطلحات  اأن  ويالحظ   ، ال�شد  ينا�سبها  ما  بينها 

اأن تفي  النقدية التي تو�سف بها الظاهرة لت�ستطيع 

اأ�سكال الروايات املختلفة ، كما ل ت�ستطيع اأن ت�ساعد 

على متييز الروايات اجليدة.

     حاول بوث بعد ا�ستعرا�ش طويل لكل اأوجه نظرية 

وجهة النظر اأن ي�سع ت�سوره اخلا�ش حول هذا الأمر ، 

وقد ركز على مميزات الراوي حمياًل وجهة النظر عليها 

اأكرث من العتماد على ال�سمائر يف عملية الت�سنيف ، 

ذلك لقناعته التامة اأن �سمري املتكلم قد ي�سكل عائقًا 

الروايات يف  اأن تدرج كل  ، كما ميكن  كبرياً يف ذلك 

جمموعتني اأو ثالث ح�سب ال�سمائر املتاحة » املتكلم 

، الغائب ، اجلمع املتكلم« ، ورغم كل هذه املحرتزات 

: »ولنكاد نتوقع  الناقد قائاًل  التي يذكرها ي�ستدرك 

اأن جند معايري نافعة يف ت�سنيف ي�سع كل الروايات 

وي�سنف   )10(« الأغلب  يف  ثالث  اأو  جمموعتني  يف 

الرواة اإىل ثالثة هم : الرواة املم�شحون ، الرواة غري 

املم�شحني ، املوؤلف ال�سمني.

     هكذا يقدم بوث روؤيته حول وجهة النظر حماوًل 

الفر�سية  هذا  حول  اأثريت  التي  الزوبعة  من  التقليل 

بجدوى  يتعلق  فيما  الذكية  مالحظاته  خــالل  من 

الأو�ساف والإ�سارات – اأنا، هو- وقدرتها على بلورة 

غري  امل�سطلحات  اإىل  بذلك  يرمي  وهو  نافع،  �سيء 

الدقيقة التي مت اجرتاحها، وقد اأفلح يف ذلك لكنه مل 

حماولته  رغم  بدياًل  نقديًا  ت�سوراً  يقدم  اأن  ي�ستطع 

اإذ مل  �سماتهم  الرواة وذكر  ان�سبت يف ت�سنيف  التي 

مبعار�سة  اكتفى  ولو   ، النظر«  »وجهة  حمورها  يكن 

نف�سه يف  اأن يقحم  – دون  واأتباعه  »هني جيم�ش« 

؛  الـــرواة  خــالل  من  النظر  وجهات  ت�سنيف  ق�سية 

، ولكانت  اأكرث قيمة مما هي عليه  لكانت مالحظاته 

جديرة باأن تر�سم منهجًا – لوجهة النظر- موازيًا ملا 

قام به اأتباع جيم�ش .

1ـــ5/ تودوروف .... ثنائية املنت واملبنى: 

من الناقد البلغاري تزفيطان تودوروف روؤيته       �سَّ

بعنوان:  مطول  مبحث  يف  النظر  وجهة  ملو�سوع 

مفهومني  من  منطلقًا  الأدبــي«)11(  ال�شد  »مقولت 

مهمني هما: » الق�سة واخلطاب« اإذ يرى اأنهما مظهران 

يتقابالن  وهما  الأدبي   العمل  مظاهر  من  اأ�سا�سيان 

الفعاليتني  احلكائي«  واملبنى  احلكائي  »املنت  ـ  مع 

اللتني اأثارهما ال�سكالنيون الرو�ش ، فاملنت يحيل اإىل 

�سياق  تنتظم يف  اأن  قبل  الفعلية  احلياة  الأحداث يف 

ق�س�سي يعر�سه تبعًا لروؤية معينة ، اأما املبني فاإنه 

ال�شدي، حيث  املت�سكلة يف اخلطاب  يحيل لالأحداث 

نف�سه  الوقت  يف  خطاب  ــي  الأدب العمل  اإن   « يقول: 

قارئ  يوجد  اأمامه   ، الق�سة  يحكي  �سارد  فهناك   ،

يدركها. وعلى هذا امل�ستوى لي�ست الأحداث التي يتم 

التي اطلعنا بها  الكيفية  اإنا   ، التي حتكم  نقلها هي 

ال�سارد على تلك الأحداث« )12(، ويربر ما ذهب اإليه 

باأن الق�سة لي�ست عن�شاً فنيًا لأن اأحداثها ل تعدو اأن 

تكون مادة موجودة م�سبقًا يف احلياة ، بينما اخلطاب 

هو البناء اجلمايل بالن�سبة لها وهو املحك.

     يعر�ش الناقد للق�سة يف م�ستوى الأحداث ، ويحدد 

الن�سق الذي تنتظم وفقها ماا�سطلح عليه بـ»الأفعال 

الروائية« ، ويرمي بذلك اإىل اأنها تاأخذ مبنطق الت�سل�سل 

التتابعي يف مبداأ الزمن ، ولو كان الأمر كذلك لتم ذكر 

باأية �سخ�سية فنية دون  الكاملة املتعلقة  التفا�سيل 

هذا   ، تليها  التي  ال�سخ�سية  تاأتي  ذلك  وبعد  انقطاع 

 
ً
الأمر �سيفقد الق�سة قيمتها وجماليتها اأي�سًا ، وبناء

على هذه النتيجة فاإن الق�سة تعتمد على مظاهر فنية 

67 نزوى العدد 73 / يناير 2013

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

tttt



ير�سف  داخلي  كمنطق  التكرار(*)  التوازي(*):  مثل 

مل�شوع  يخ�سع  بل  اعتباطًا  ذلك  يتم  ول  الأحــداث  

مثل  معرفة  اأن  اإىل  ويخل�ش   ، ودقيق  جاد  منهجي 

هذه التقنيات املوظفة من قبل املوؤلف �شورية لفهم 

العمل الأدبي .

     يعرج الناقد لكل مامن �ساأنه اأن ي�ساعد يف حتليل 

 – ال�سخ�سية  لعن�ش  فيعر�ش   ، الق�س�سي  اخلطاب 

اأنها  ويــرى   – النظر  وجهة  عن  للحديث  طريقه  يف 

تتحدد وفقًا لعالقاتها ، اإىل جانب عن�ش الزمن الذي 

يحمل بعدين اثنني : خارجي ، وداخلي تبعًا لتق�سيم 

ق�سم  ي�ستقل كل  ، حيث  الأدبي خلطاب وق�سة  العمل 

بزمن معني فزمن اخلطاب ي�سري ب�سكل م�ستقيم بينما 

يت�سعب زمن الق�سة وتتعدد اأبعاده ، فقد يبداأ باحلا�ش 

ولكنه ريثما يعود اإىل املا�سي ثم يقفز اإىل امل�ستقبل 

التي تنتج عن تغري  ، وقد حتدث عن بع�ش املظاهر 

�سيغة الزمن وتوؤثر على الأحداث مبينًا دللة بع�ش 

 ، والت�سل�سـل   ، ،والت�سمـني  كالتناوب  امل�سطلحات 

وغري ذلك من قيٍم فنية.

بـ »مظاهر  النظر       ي�سطلح تودوروف على وجهة 

الأدبــي  العمل  اإدراك  طرائق  بها  ويق�سد   ، ال�شد« 

واإدراك   ، الراوي  واإدراك   ، املتلقي  فاإدراك   : املتخيل 

وهي  اإدراكــات«   «  : يف  يجملها  وال�سخ�سية  املوؤلف 

ا�ستخدام  يف�سل  ولكنه  اأوالنظرة«  الروؤية   « اإىل  حتيل 

يعك�ش   «  - يزعم  كما  لأنهــــــــ   ، مظهر  م�سطلح 

العالقة بني �سمري الغائب »هو« يف الق�سة ، و�سمري 

املتكلم »اأنا« يف اخلطاب  ، اأي العالقة بني ال�سخ�سية 

الناقد  يحتفـظ  ال�سارد«.)13(وهكذا  وبني  الروائية 

اإجراء بع�ش  بت�سنيف جان بوين لوجهة النظر ، مع 

التعديالت عليه .

 < بـ»ال�سارد  اإليها  وي�سري  اخلــلــف:  مــن  الــروؤيــة  اأ( 

اأكرب  الريا�سي  الرمز  م�ستخدمًا  الروائية«  ال�سخ�سية 

من ) > ( ، واملق�سود بذلك اأن الراوي يكون اأكرب من 

ال�سخ�سية الروائية ، ويرى اأن هذه الطريقة م�ستخدمة 

باملعرفة  راويها  ويت�سف  الكال�سيكي  الق�س�ش  يف 

التي تفوق معرفة ال�سخ�سيات ، فال ي�شح رغم اطالعه 

املطلق على كل الأمور التي جتري حتى ال�شيةَّ منها ، 

اأي مبعنى اأن الأحداث  تت�سكل ب�سورتها النهائية يف 

وعيه فقط ولميكن ل�سخ�سية فنية اأن حتظى بذلك.

اأي   : الروائية(  ال�سخ�سية  )ال�سارد =   : الروؤية مع  ب( 

الفنية  ال�سخ�سية  مبعرفة  الراوي  معرفة  تت�ساوي  اأن 

، و ينت�ش هذا املظهر يف ال�شد احلديثاإذ ل ي�ستطيع 

بتف�سري  ال�سخ�سية  – ان ميد  الراوي– وفقًا ملعرفته 

�شدية  �سمائر  ا�ستخدام  اإمكانية  مع   ، لــالأحــداث 

خمتلفة متكلم اأو غائب ، جمع اأو مفرد ، بح�سب موقع 

الراوي من احلدث. وكلمة الراوي هنا مطلقة ؛ لأن اأية 

عن  النظر  بغ�ش  الرواية  باأمر  ت�سطلع  قد  �سخ�سية 

موقعها اأو اأهميتها ، هذا الأمر قد يتيح الفر�سة للتنقل 

وبالتايل  والأحــداث  وال�سخ�سيات  امل�ساهد  مابني 

يخلق روؤى متمـايزة للموقف الواحد ، فتتعدد عملية 

الإدراك مع تعقد الظاهرة التي يتم و�سفها .

 : ال�سخ�سية«   < »ال�سارد   : اخلــارج  من  الــروؤيــة  ج( 

ال�سخ�سية  من  اأ�سغر  الــراوي  يكون  املظهر  هذا  يف 

ينفذ  اأن  ي�ستطيع  فال   ، عنها  معرفته  وتقل  الفنية 

 ، اأحداث  من  مايعرفه  للمتلقي  ليق�ش  �سمري  اأي  اإىل 

ويعلق الناقد على هذا الأمر قائاًل : » اإن هذه النزعة 

احل�سية اخلال�سة ل تعدو اأن تكون موا�سعة ، ذلك لأن 

احل�سي  الو�سف  هذا  مثل  م�ستوى  يف  ينح�ش  �شداً 

اخلارجي غري معقول ولكنه موجود كنموذج ل�شب 

من �شوب الكتابة«)14(.

لوجهة  ت�سنيفه  تـــودوروف  يكمل  ــروؤى  ال بهذه       

الظواهر  ر�سد  هو  ت�سنيفه  مامييز  واأهــم   ، النظر 

وحتديد  الق�س�سي  بال�شد  املتعلقة  املختلفة  الفنية 

ق�ش  اإىل:  الق�س�سي  الإبداع  ق�سم  حيث   ، م�ستوياتها 

، وخطاب ، واأورد املظاهر الفنية املتعلقة بهما ، ثم 

واخلارجية  الفني  للعمل  الداخلية  العنا�ش  تناول 

منها من عوامل »�سخ�سيات« وموؤلف ومتلق ، مروراً 

الذي ينتظم وفقه  الإبداعي  للعمل  الرتكيبي  بالنظام 

الأحداث كالتوازي والتكرار ، وقد ميز ما بني ال�سمائر 

اخلطابية التي ي�ستخدمها الراوي يف التقدمي ؛ ومابني 

اأن  دون  اخلال�ش  وال�شد  كالتمثيل  العر�ش  طرائق 

يكون لها ذلك الدور الفاعل يف حتديد وجهة النظر ، 

ت�سرتك  التي  الفعاليات  التعقيد لكرثة  �سديد  اأمر  وهو 
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كما  تــودوروف  عمل  من  ا�ستنتاجه  ميكن  وما   ، فيه 

يوؤكد ذلك �سعيد يقطني : »اأن مفهوم الروؤية« بداأ ياأخذ 

كامل اأبعاده يف حتليل اخلطاب الروائي ، وهو بدوره 

ي�سدد على هذا العن�ش ويوؤكد على اأهميته وح�سوره 

الفاعل يف التحليل«)15(.

1ـــ6/ بوري�ض اأو�سبن�سكي ومبداأ التاآلف:

حيث   ، الــرو�ــش  البنائيني  جماعة  ع�سو  وهــو       

ظهرت نظريته حول وجهة النظر يف كتابه : » نظرية 

ال�سياغة«)16( التي كان لها تاأثري طيب ، وقد جعل 

من مبداأ »التاآلف« الذي حتققه وجهة النظر يف العمل 

فر�سة  للموؤلف  يتيح  لأنه   ، منهجيًا  منطلقًا  الفني 

وفكرة   ، العمل  ــل  داخ يف  متنوعة  روؤى  ا�ستخدام 

باملوؤلف  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  »التوليف«  اأو  التاآلف 

، ولذلك فاإن وجهة النظر تن�ساأ من موقعه الذي ينتج 

منه اخلطاب ال�شدي ، من خالل اأربعة م�ستويات كما 

امل�ستوى  ب/  الآيديولوجي  امل�ستوى  اأ/  يــرى)17(: 

التعبريي ج/ امل�ستوى املكاين والزماين د/ امل�ستوى 

ال�سيكولوجي.

     يربط الناقد هذه امل�ستويات بعنا�ش داخل العمل 

املوؤلف  مركزه  خارجي  م�ستوى  كل  ليقابل   ، الأدبي 

ببوؤرة  داخلية على �سبيل »الثنائيات« ، ويوظف هذه 

اإىل حتديد  اأو   ، النظر  اإىل وجهة  لالإ�سارة  امل�ستويات 

عمق الروؤية ال�شدية للمظهر الداخلي اأو اخلارجي .

عند  الآيــديــولــوجــي  امل�ستوى  يف  الرتكيز   يتم       

اأو�سبن�سكي على من موقع خارجي متعلق بالكاتب ، 

اأو من خالل روؤية �سخ�سية موجودة يف داخل العمل 

الراوي  يكون  اأن  ؛  الأول  الو�سع  عن  وينجم   ، الفني 

�سخ�سية  ي�سبح  بينما  ـ  الق�سة  خــارج   : خارجيًا 

م�ساركة يف الو�سع الثاين . اأما يف امل�ستوى التعبريي 

الــراوي  يقيمها  التي  العالقات  على  الباحث  فريكز 

منه  يقدم  موقعًا  ويتخذ   ، ال�سخ�سيات  خطاب  مع 

اأن  ، دون  ال�سخ�سيات ب�سورة مو�سوعية  مالحظات 

الروؤية  الذاتي ويف هذه احلالة تكون  �ِسمها بطابعه 
َ
ي

فهو  م�ساركًا  داخليًا  موقعًا  تبنى  اإذا  اأما   ، خارجية 

يقدم روؤية داخلية . 

     ما يتعلق بامل�ستوى املكاين والزماين ، فاإنه يبدو من 

خالل موقع الراويـ  زمانيًا ومكانيًاـ  من ال�سخ�سيات 

لترت�سح وجهة النظر اإىل داخلية وخارجية . هذا الأمر 

النظر  فوجهة   ، ال�سيكولوجي  امل�ستوى  على  ينطبق 

مو�سوعي  ب�سكل  الأحـــداث  تقدم  التي  هي  الثابتة 

وعرب روؤية واحدة ، اأما املتحولة فتنزع اإىل ا�ستخدام 

عالقات ال�سخ�سـيات لذلك ، فالروؤية تنتقل من زاوية 

اإىل اأخرى ، وهذا اأي�سًا ي�سمح بتعدد الروؤى ، لأن اإدراك 

؛ وعالقاتها  كل �سخ�سية فنية تتحدد وفقًا ملوقعها 

بعنا�ش العمل الفني الداخلية واخلارجية )18(.

     هذا باإيجاز ت�سنيف اأو�سبن�سكي لوجهة النظر ، وقد 

اأقامها على اأ�سا�ش روؤيتني فقط : داخلية وخارجية ، 

كما اهتم باملرتكزات التي حتددها كاملوؤلف والراوي 

نظرية  يف  بالبحث  اهتمامه  من  اأكــرث  وال�سخ�سية 

غري   ، املو�سوع  لهذا  �ساملة  لقاعدة  توؤ�سل  منهجية 

ا�ستعر�سها  التي  النظريات  اإىل  بالنظر  اإ�سافته  اأن 

بامل�ستويات  يتعلق  فيما  وا�سحة  تتجلى  الباحث 

الأربعة التي انطلق منها  واأقام على خلفيتها ثنائية 

الداخلي واخلارجي والزماين واملكاين.

    

الإن�ساين  والنموذج  الفنية  ال�سخ�سية  1ـــ7/ 

لدىاأ. م . فور�ست:

     عالج اأ . م . فور�سرت وجهة النظر يف كتابه »اأركان 

عنا�ش  على  املعاجلة  هذه  يف  ارتكز  وقد   ، الق�سة« 

الق�س�سي  الفن  يف  وا�ستعمالها  واأنواعها  ال�سخ�سية 

ذاكراً ناذج لكل منها ، اإىل جانب ذكر الأبطال الذين 

حتولوا اإىل ناذج اإن�سانية لدى القراء ، مثل �سخ�سيات 

رواية احلرب وال�سالم عند تول�ستوي ، ومدام بوفاري 

، و�سخ�سيات اأميلي بروتني وغريها ، وحينما يعرج 

الأ�سا�سية  لفكرتها  يعر�ش  النظرفاإنه  وجهة  لق�سية 

عند »بر�سي لوبوك« ، وينقل عنه الآتي : »اإن الطريقة 

يف  حتددها  ؛  املعقدة  امل�سكلة  وهي  الق�سة  فن  يف 

الكاتب  يتخذه  الذي  املوقف  اإىل  النظر  وجهة  راأيــي 

التي حددها  الطرائق  ي�ستعر�ش  ثم  الق�سة«)19(  من 

لوبوك ل�شد الق�سة اإ�سافة اإىل اأخرى مل يذكرها.

     يقرر فور�سرت باأنه ل ي�ستطيع اأن يعد بتقدمي اأ�س�ش 

، واأن الطريقة  اأنها نظرة عامة  لوجهة النظر ، ويرى 
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اأن  غري   ، معاجلتها  على  تقدر  ل  املعقدة  املت�سابكة 

الكاتب – بحيله واإمكاناته – ي�ستطيع اأن يتالعب على 

يعتـرف  احلقيقة  وهذه   ، مايقوله  يقبل  حتى  القارئ 

بها »لوبوك«  ، غري اأنه ي�سعها يف طرف امل�سكلة بدًل 

من اإقحامها يف و�سطها ، وي�سوق مثاًل لهذا الأمر يف 

:  بالرغم  ، ليقول  رواية »املنزل املهجور« »لدكينز« 

اأن يتالعب  ا�ستطاع  اأن كاتبها  اإل  من عدم متا�سكها 

بالقارئ ، لذلك ي�شف هذا الأخري تفكريه عن وجهة 

النظر .

 ،      يعلق الناقد علىاهتمام النقاد بق�سايا الرواية 

يف  يبحثون  لذلك  التطور  لها  يريدون  اأنهم  ويعرتف 

م�ساكلها قبل اأن يتقبلوها كفن ، مما جعهلم يثريون 

الذي  الزائد  احلما�ش  هذا  بكل  النظر  وجهة  مو�سوع 

ي�سل اإىل درجة املبالغة ، اإذ يقول : »ومبا اأن م�سكلة 

يف  بالغوا  فقد   ، قطعًا  الرواية  تخ�ش  النظر  وجهة 

يف  اأنها  اعتقد  ل  �سخ�سيًا  واأنــا   . ما  نوعًا  تاأكيدها 

ال�سحيح  التمازج  مثل   ، الأهمية  من  الدرجة  نف�ش 

الكاتب  تــواجــه  م�سكلة  ــي  وه  ، ال�سخ�سيات  بــني 

يتالعب  اأن  املحتم  من  كــان  لــذا   . اأي�سًا  امل�شحي 

فور�سرت  ينظر  اخللفية  هذه  على  ؛  الروائي«)20(  بنا 

»اأندرية  الفرن�سي  للكاتب  النقود«  »مزيفي  رواية  اإىل 

تفككهاوخلوها  رغم  جيدة  رواية  اإنها  ويقول  جيد« 

قدرة  لي�ش  ــر  الأم يف  املهم  لأن   ، النظر  وجهة  من 

وحيله  الفنية  طريقته  بك�سف  الهتمام  على  الروائي 

– بح�سب  م�سليًا  كاتبًا  اإل  يكـون  فلن  ذلك  ولوفعل   ،

ماذهب اإليه – لأن الهتمام بتحليل عقل ال�سخ�سيات 

قد يوؤدي اإىل هبوط حاد يف التوتر العاطفي والإثارة 

»احلرب  روايــة  على  ينطبق  الأمــر  وهــذا   ، والت�سويق 

وال�سالم« ؛ التي يجوب راويها »رو�سيا« من اأق�ساها 

ومل  تتغري  مل  واحدة  نظر  وجهة  اأق�ساهابوا�سطة  اإىل 

تقلل من عظمة الرواية ، فهل من الواجب على الروائي 

األقى  وقد   ، ؟  ناجحة  كانت  اإذا  نظره  وجهة  يغري  اأن 

فور�سرت بهذا ال�سوؤال ليخل�ش اإىل اأن : القدرة احلقيقية 

النظر  ، واأن وجهة  تكمن يف متدد الإدراك وانكما�سه 

يحق  كما   ، القدرة  هذه  مظاهر  من  مظهر  اإل  ماهي 

لأن هذا من  اأو يخفيها  نظره  اأن يربز وجهة  للكاتب 

مميزات الفن الروائي التي يتيحها للمبدع .

     بهذا الت�سور يكون فور�سرت قد انطلق من عن�ش 

وانتهى  النظر  لوجهة  معاجلته  يف  الفنية  ال�سخ�سية 

بها ، ومل يحدد وظيفتها اأو موقعها  يف �سياق الق�سة 

، بل ترك الأمر مفتوحًا ل�سيما واأنه ميز عنها املوؤلف 

، وكاأنا اأقر �سمنًا باأن وجهة النظر ل تتحدد اإل مـن 

خاللها ، رغم اأنه ل يراها م�ساألة �شورية متيز العمل 

الفني ومتنحه العظمة .

1ـــ8/ جريار جنيت العودة اإىل نظرية املحاكاة:

يف  ال�شدية  للعملية  روؤيته  عن  جنيت  يك�سف       

من  منطلقًا  ال�شد«   »حدود  بعنوان  هو  الذي  مقاله 

املحاكاة  ح�ش  حينما  اأر�سطو  و�سعه  الذي  الت�سور 

يف �سيغتني اثنتني �ساعيًا لتو�سيف الأنواع الأدبية 

ذلك  اإىل  اإفــالطــون  �سبقه  وقــد  وال�سعر.   ، كامل�شح 

الأ�سوات  ظاهرة  ر�سد  حينما  عمقًا  اأكرث  وب�سورة 

الأدبية يف فنون القول ، وكيف يتكلم املوؤلف بل�سانه 

اأو بل�سان غريه م�ست�سهداً بن�سو�ش فنية لهومريو�ش ، 

وخل�ش اإىل اأن الأدب متثيل ولكنه ليعرف اإل �سيغة 

واحدة هي : »ال�شد« ، وهذه ال�سيغة تقابل املحاكاة 

. )21(

     اأما فيما يتعلق ب�سيغ ال�شد فاإنها ل تختلف عن 

وظيفة ال�شد نف�سها والتي تتمحور حول نقل خرب اأو 

ق�ش حكاية ، وهي بهذه ال�سفة ل تنف�سل عن احلدث 

، ويعرف »ال�سيغ  الق�سيد  الذي يرى فيه جنيت بيت 

ال�شدية« باأنها: الإخبار ال�شدي الذي ينقل احلكاية 

للمتلقي بتفا�سيل اأكرث اأو اأقل بطريقة مبا�شة اأو غري 

احلكاية  لتنظيم  فنية  حيلة  با�ستخدام  اأي  مبا�شة 

واحدة  �سخ�سية  عرب  اأو   ، ال�سخ�سيات  عرب  الداخلية 

تتبنى وجهة نظر اأو »روؤية« ؛ تتحول بوا�سطتها احليل 

املوظفة اأمراً م�سوغًا وذلك عرب فر�سينت رئي�ستني هما 

: »امل�سافة ، والتوقع« وقد �سبق اأن عر�ش »فردمان« 

لهذا الأمر لكنه ا�سطلح عليه بـ »املوقع« ، وقد �ساق 

 : باأنهما  وو�سفهما  لإي�ساحهما   مثاًل  »جنيت« 

املدعو  ال�شدي  اخلرب  لتنظيم  الكبريان  »الحتمالن 

لوحة  اإزاء   
ّ

لدي تتكون  التي  الروؤية  مثل  »ال�سيغة« 

تف�سلني  التي  امل�سافة  على  الروؤية  تلك  تعتمد  حني 
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هذا  اإزاء  موقعي  على  جت�سيمًا  اأكــرث  وب�سكل   ، عنها 

احلاجز الذي يقوم بيني وبني اللوحة ، والذي يجعل 

منها »�سا�سة« ب�سكل اأو اآخر«)22(.

     ي�سري جنيت اإىل اجلهد الذي قدمه »اإفالطون« يف ما 

ا�سطلح عليه بـ »امل�سافة«، ويبلورها يف �سيغتني :

يعتقد  يجعله  ول  للمتلقي  يتحدث  ال�ساعر  اأن  الأوىل: 

باأن �سخ�سًا اآخر يتحدث اإليه.

ال�ساعر يتحدث ويوهم املتلقي باأن  الثانية: فاإن  اأما 

عليه  مايطلق  وهذا   ، هو  ولي�ش  يتحدث  اآخر  �سخ�سًا 

اأفالطون »التقليد«.

اإىل �شد  التمثيل  اأو  التقليد       وهكذا تتحول عملية 

اإنابة  الإيهام  ق�سية  يتوىل  الــذي  ــراوي  ال بو�ساطة 

»العر�ش«  بـ   عليه  ا�سطلح  ما  وينتج   ، املوؤلف  عن 

تنتج من خالل  الق�س�سية  الأفعال  »التمثيل« لأن  اأو 

و�سيط ، اأما يف ال�سيغة الأوىل فاإن احلديث من املوؤلف 

الكال�سيكيون  اأهمل  ، وقد  اإىل املتلقي يكون مبا�شة 

غري  كانوا  لأنهم  املو�سوع  هذا   - جنيت  بح�سب   -

عابئني مب�سكالت اخلطاب ولكنه اأثري يف نهاية القرن 

التا�سع ع�ش على يد هني جيم�ش واأتباعه .

     يوؤيد جنيت ماذهب اإليه »واين بوث« ؛ يف انتقاده 

لق�سية »العر�ش اأو الق�ش اأو التمثيل« ، ويرى اأن هذه 

الأحــداث  متثل  اأو  تعر�ش  اأن  تعُد  ل   ، امل�سلطلحات 

اأن  اإىل  ويخل�ش   ، »التقليد«  واهمة  تق�ش  ولكنها 

»ال�شد ال�سفوي اأوال�شد املكتوب هو مو�سوع لغوي ، 

واأن وظيفة اللغة هي اإعطاء الأ�سياء معانيها ولي�ست 

النظر  لوجهة  »جنيت«  يعر�ش  هكذا  التقليد«)23(. 

الق�سية  التي هي  »ال�شد«  الأمر على ق�سية  ويق�ش 

يوؤ�سل  اأن  حمــاوًل  الأدبـــي  ـــداع  الإب يف  الأ�سا�سية 

للمعرفة اخلا�سة به ، فحدد مرجعيته التاريخية عند 

املبادئ  كل  ليوؤكد  منها  وانطلق  واإفالطون  اأر�سطو 

ثم   ، خا�سة  ب�سفة  والق�سة  بعامة  بالأدب  املتعلقة 

حدد  اأ�سا�سيًا  مرتكزاً  »امل�سافة«  م�سطلح  من  جعل 

التي  النتائج  اإىل  ، م�سيفًا  النظر  عربه روؤيته لوجهة 

ا�ستنبطها »واين بوث« ، مقلاًل مـن قيمة الثورة التي 

على  بال�ستناد  اأحدثوه  اأنهم  واأتباعه  »جيم�ش«  ظن 

قام  الذي  التحليل  عمق  ورغم   ، النظر«  »وجهة  مبداأ 

اأنه �سب اهتمامه على طرائق العر�ش وال�شد  اإل  به 

، دون اأن ي�سمح لنف�سه بالنظر يف العالقات املت�سعبة 

املحيطة بها ، وبالنظر اإىل املنطلق النظري املح�ش 

الذي جعله خلفية لدرا�سته  فاإنه مل يلتفت للعمل الفني 

يكتنف  الذي  التعقيد  ويالحظ   ، الداخلية  وعنا�شه 

اللغة يف م�ستواها الدليل والتعبريي ، وال�سخو�ش يف 

تركيبها الفني واملو�سوعي ، رغم �سعوبة الف�سل بني 

هذه امل�ستويات.

خال�سة:

ال�سابقة التي حاولت �سربغور       با�ستعرا�ش الآراء 

لي�ست  الق�سية  هذه  اأن  الباحث  لحظ   ، النظر  وجهة 

قدمية  وهي   ، الق�س�سي  النقد  يف  امل�ستحدث  بالأمر 

قدم الأجنا�ش الأدبية والثقافة الإن�سانية بعامة ، وقد 

الأ�سوات  ـــــ حول  واأر�سطو  اإفالطون  اإ�سارات  �سمنت 

 ، جوانبها  من  مهمًا  جانبًا  الأدبيةــــ  الظاهرة  يف 

النقد  تعامل  هو  الأمر  هذا  يف  الرئي�ش  اجلانب  ولعل 

معطيات  من  كمعطى  الظاهرة  هذه  مع  الكال�سيكي 

الرتكيب الأدبي ، لأنه كان من�سغاًل بق�سايا خارجية 

الأدبية  الظاهرة  وتوظيف  ــالق  والأخ العقل  تخ�ش 

نف�سها يف خدمـة مبادئ الإن�سان وقيمه ومثله العليا 

فهي  الأدبي  بالإبداع  املتعلقة  الفنية  اجلوانب  اأما   ،

تاأتي يف املقام الثاين.

     اإن الثورة التي يزعم جيم�ش واأتباعه اأنهم اأحدثوها 

التاأطري  نطاق  عن  لتخرج  النظر  وجهة  ق�سية  يف 

اخلطابات  تقدمي  طرائق  جيم�ش  لحظ  اإذ   ، املنهجي 

جانب  اإىل  »التمثيل«  والعر�ش  ال�شد  عرب  الأدبية 

بال�سمري  الأمر  هذا  وربط   ، معًا  الطريقتني  ا�ستخدام 

معروفة  مبادئ  وهي   ، بذلك  يقوم  الــذي  اأوال�سوت 

م�سيفًا   ، الكال�سيكية  الن�سو�ش  يف  ومتحققة 

اأ�سمل  مبعنى  اأو  والجتماعية  الفكرية   القيم  اإليها 

»املو�سوعية« التي يك�سف عنها العمل الأدبي بالنظر 

اإىل موقع الأداة التي تتوىل تقدمي اخلطاب الق�س�سي 

ال�سوت  �سمنها  يدخل  ؛  تتبعها  التي  والطريقة 

كرثتها  رغــم  وهــي   ، اللغوية  وال�سمائر  الــ�ــشدي 

  ، »الــراوي«و»املــوؤلــف«  �سخ�سية  يف  تتلخ�ش  فاإنها 

الفوارق  باعتماد  متمايزتني  �سخ�سيتني  بو�سفهما 
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الفنية وال�سكلية اأو ك�سخ�سية واحدة.

     عمل جيم�ش يف احلقلني معًا »النظري والتطبيقي«، 

فقدم النظرية اأي املنهج والن�سو�ش التي تربهن عن 

اأدبية جديدة ن�ساأت يف حقل الأدب  وجودها كفل�سفة 

ع 
َّ
جتم ما  و�شعان   ، معرفيًا  بعداً  تكت�سب  اأن  تريد 

 ، وامل�شعني  واملوؤيدين  الأن�سار  من  العديد  حولها 

 ، وغريهم  بيت�ش«  و»واريــن  لوبوك«  »بر�سي   : اأمثال 

ولو كانت هناك ح�سنة ت�سجل ل�سالح »جيم�ش« فهي 

قدرته على الإم�ساك بهذا املظهر الأدبي والرتكيز عليه 

ك�سيء ذي اأهمية ، رغم ماتعر�ست له نظريته من نقد 

على  املعار�ش  الفريق  ا�ستند  حيث   ، �سخرية  ورمبا 

بحد   - »للزوبعة«  رف�سهم  تربر  مو�سوعية  براهني 

، وقد  النظر  اأثارها مو�سوع وجهة  التي  تعبريهم - 

ظل الأدباء يقدمون اأعماًل عظيمة قبل وبعد ظهور هذا 

املو�سوع ، يت�سح ذلك يف تطبيقات »فور�سرت« حينما 

قام بتحليل الن�سو�ش الأدبية اخلالدة لــ: )تول�ستوي ، 

وديكنز ، واأندرية جيد( . وحاول اآخرون تقدمي نظريات 

موازية لنظرية جيم�ش ، كما فعل »واين بوث« ؛ رغم 

اأنه فقد ال�سيطرة على م�شوعه النظري حينما حاول 

معاجلة الق�سية من جوانب كثرية ، وعني بالتفا�سيل 

التي اأفقدته الرتكيز و�شفته عن مو�سوعه الرئي�ش.

التي  املرتاكمة  اخلــربات  من  املحدثون  النقاد  اأفــاد 

وظفوا  ــه  ذات ال�سياق  ويف   ، الق�سية  هــذه  �سحبت 

الدرا�سات  حقل  يف  حدث  الذي  الكبري  التطور  نتائج 

ب�سقيها  النقدية  والدرا�سات  عامة  ب�سفة  الإن�سانية 

املذاهب  جانب  اإىل   ، خا�سة  ب�سفة  واللغوي  الأدبي 

الفكرية ، والفل�سفية ، والأدبية التي ظهرت يف الع�ش 

احلديث يف الدرا�سات التطبيقية ، وقد ت�سكلت املناهج 

النقدية ا�ستناداً على هذه املرجعيات ، وكان حظ الفن 

الق�س�سي وا�سعًا من هذه الثورة بداية بظهور املدر�سة 

وجماعة  بــراغ  بحلقة  ــروراً  م  ، رو�سيا  يف  ال�سكلية 

رو�سيا  البنيوية يف  التيارات  اإىل ظهور   ، كوبنهاجن 

�ساملة  وفكرية  اأدبية  كمدر�سة  لتكتمل   ، واأملانيا 

النقاد  من  جمموعة  دفتها  يقود   ، فرن�سا  يف  الروؤية 

الذين اأ�سهموا يف �سياغة نظرياتها ومناهجها النقدية 

، وجريار  بارط  ، ورولن  )تــودوروف   : مثل  احلديثة 

جنيت( وغريهم ممن عر�ش لهم هذا املبحث يف �سياق 

احلديث عن وجهة النظر ، داعمني نظريتها باملباحث 

الباحث  وقد لحظ   ، التطبيقية  والدرا�سات  املنف�سلة 

ملرتكزات  دار�ستهم  اإطار  يف  يعاجلونها  كانوا  اأنهم 

ال�شد الأدبي وعنا�شه الفنية نظريًا وتطبيقيًا.
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73

ا َبِعيِديَن  اَمَنا ِمْن ُدَخاِن احُلُروِب الَقِدمَيِة...ُكنَّ يَّ
ُلوا ِبَقِليٍل َجَل�ْشَنا على ُرْكَبِة الَبْحِر َنْغ�ِشُل اأَ َقْبَل اأَْن َي�شِ

َعْن َغِدَنا، َفُهِرْعَنا ُعَراَة اجُلُنوِب ُحَفاَة الُقُلوِب اإىل ُحَفِر امَلاِء ُنْخِفي �َشِفيَنَتَنا اخَلاِئَفْة

ْقَرُق يف َحْلِق  ُط ِمْن َقْلِبَها َوْهَو اأَْزَرُق. هذي التي َترَتَ ِق�ْشَة اجَلْوِز هذي التي َيْخُرُج االأَْبَي�ُش امُلَتَو�شِّ

َظٍة َواِقَفْة  َتْغَرُق يف حَلْ
َ
 َتْطُفو َواَل ِهي

َ
َبْحٍر َيَغ�شُّ ِبَها ُثمَّ َي�ْشَهُق، اَل ِهي

ِريِق اإىل َغِدَنا... ِف الطَّ ِعْنَد ِن�شْ

َقاَدَها  ُجُزٍر  َعْن  �َشْم�ُشوَن،  �َشْعِر  َعْن  اأَ�َشاِطرَي  رَتِعنَي  ُمْ اِر،  النَّ َرْغَوِة  على  �ُشِويَنا  كيف  َنْدِر  مل  ُثمَّ 

َلُه  اًنا  ى ِح�شَ �َشمَّ َكاَن  َكاِليُغاَل  نَّ  اأَ َعْن  َقْرَطاَج،  ِمْن مْلِح  �ِشيْبُيوَن  َبَراَءِة  َعْن  َحْتِفَها،  اإىل  َبْرَبُرو�ُش 

اًل ِحنَي َجا�َشْت ِبِه الَعاِطَفْة... ُقْن�شُ

    j h j

َفْة ُلوا ِبَقِليٍل َجَل�ْشَنا على ُرْكَبِة الَعا�شِ َقْبَل اأَْن َي�شِ

َواِر�ِش ِمْن ُطْحُلِب الَبْحِر... �ُش ِمْثَل النَّ َنَتَنفَّ

ُل  َعاُع الذي َيَت�َشلَّ �ُشوا الَبْحَر َوالَبَّ...حّتى ال�شُّ ُهْم َقوَّ َلِكنَّ

ت�شريد ال�شعر

والعالقة امللتب�شة بينهما عند اآدم فتحي

�ساعر واكادميي من تون�ش

خالد الغريبي

»القرا�سنة اإمنوذجا«

لقد وىل ع�شر النغالق على الن�س و�شروط اإبداعه وحدود 

قراءته وتاأويله بعد اأن فاق الإبداع حدود املمكنات النقدية 

وجرها جرا اإىل جمالت معرفية وفنون ب�شرية هي بدورها 

ما فتئت تتطور قوامها حركة التاأ�شي�س والنفي.



ٍة َخاِطَفْة ْم�ِش يف َوْم�شَ ِمْن ِجَهِة ال�شَّ

�َش يف َيِدِهْم ِمْنَجاًل  َحاَد َعْن َيِدَنا، َوَتَقوَّ

اِزَفْة... اِد �َشَناِبِل اأَْحاَلِمَنا النَّ �شَ حِلَ

j h j

َنًة  َقَرا�شِ َُّجوَنا  �شَ ُمَنا.  حَلْ ْث  َيْكرَتِ مَلْ  الَبْحُر.  َنا  َع�شَّ

ْحُر  َوَطَواِحنَي. مَلْ يْنَتِف�ْش َفْحُمَنا. َقْبَل اأَْن َيْبُطَل ال�شِّ

وا َقَباِطَنًة َوَقَراِبنَي. مَلْ َيْنَتِبْه ُحْلُمَنا. َناَح َخْطُم  َفا�شُ

 َيْن�ُشُج يف اإْثِرِهْم. اأََمُروَنا ِباأَْن 
ُّ
ُلوِقي ِفيَنِة. اَلَح ال�شَّ ال�شَّ

َنْحِطَب اللْيَل ُمْنَطِفِئنَي. َواأَْن َن�ْشَتِعْل

َيَناُم  َواأَْيَن  ِفيَنا،  الَفْجُر  َيْخَتِبُئ  اأَْيَن  ًدا  َجيِّ َيَرْوا   
ْ
َكي

االأََمْل...

َواِعُق  ْت َعَلْيَنا ال�شَّ ْطِح. َع�شَّ ِفيَنِة يف ال�شَّ َطقَّ َعْظُم ال�شَّ

الرِّْبِح  اإىل  َذاِهِبنَي  َنُكْن  مَلْ  اأَْنَياِبَها.  ْقَل  �شَ ُفوا  َفاْحرَتَ

ْبِح حّتى اإَِذا  ُّ ِبالنَّ
ُلوِقي ى احَلَراِئُق. َهمَّ ال�شَّ  َتَتَع�شَّ

ْ
َكي

َعَط�ِش  ِمْن  ِفيَنِة  ال�شَّ َواِري  َماَلْت �شَ  . َبحَّ ُحْرَقتَنا  �َشمَّ 

ُهْم َحاَرُبوَنا ِبَها. مَلْ َنَزْل . َلِكنَّ احُلبِّ

حَّ َواَل امُلْدَلِهمُّ اْكَتَمْل... . اَل الَفْجُر �شَ ْبِ ا�َشُق ِبال�شَّ َنرَتَ

 .
ِّ
ُلوِقي ِفيَنِة ِمْن ِجَهِة الَقْبِو، َفاْنَتَبُهوا ِلل�شَّ َطقَّ َعْظُم ال�شَّ

َحَل  ُفوَنا ِبِه. َكْلُب ِعْزِريَل َقاُلوا، ِلَنْ ُهْم َخوَّ مَلْ َيْعِو َلِكنَّ

وُه  ا اإَِلْيِهْم. َوِمْن َفْوِرِهْم َحرَّ�شُ ِباخَلْوِف ِمْنُهْم اإَِلْيَنا َوِمنَّ

ُه َظلَّ ُيْقِعي على َذْيِلِه َثاِبًتا َكاجَلَبْل َعَلْيَنا...َوَلِكنَّ

َتِثْل... ِب�ْش َلُهْم ِمْثَل َبْع�ِش َذِويَنا، َومَلْ مَيْ مَلْ ُيَب�شْ

j h j

ْدَفًة،  �شُ َظْهِرَها  على  َظَهْرَنا  ِبَقِليٍل  ُلوا  َي�شِ اأَْن  َقْبَل 

ْدَفًة، َوَنَذْرَنا على امَلْوِت اأَْن اَل  َنا على َظْهِرَها �شُ َوَكُبْ

ة اجل�شِّ  ْدَفًة...َبْي�شَ وَت على َظْهِرَها �شُ مَنُ

ِتَنا... ُت ِمْن َتْ هذي التي َتَتَفتَّ

ُلوا...َفَنَذْرَنا على ُعْمِرَنا اأَْن َنُخو�َش  َعاَن َما َو�شَ ُثمَّ �ُشْ

َنْحَفُظ  الَفواِجِع،  ِبَجْمِر  ُمْلَتِحِفنَي  امَلَواِقِع  ُحُروَب 

ُقوَب التي َيْزَرُعوَن  ُن ُقْمَرَتَها، َوَن�ُشدُّ الثُّ َوْرَدَتَها َوُنَح�شِّ

على َوْجِهَها...

اأََم��اَراِت  َفاْمَت�َشْقَنا  َنا،  َغرْيُ َلَنا  �ِشاَلٍح  ِمْن  َيُكْن  مَلْ 

واملْلَح،  امَلاَء  َنَهُبوا  ُهْم  َوَلِكنَّ امِلَياِه.  يف  اأَ�ْشَناِنَنا 

واالأَْم�ش  والَغَد  ْوَم،  والنَّ ْحَو  وال�شَّ واجُل��ْرَح،  َم  وال��دَّ

وحّتى   ، امَلْنِزيِلَّ َب  والَغ�شَ الَعامَّ  َب  والَغ�شَ والَيْوَم، 

َل يف ُعْر�ِشِهْم ورَق�ْش...  الذي َكاَن َطبَّ
َّ
الَغَباَء الَغِبي

َنَهُبوا َما َغاَل َنَهُبوا َما ُرُخ�ْش

اأَْتُه الُقُلوُب َنَهُبوا َما َحَوْتُه اجُلُيوُب َوَما َخبَّ

�ْش َوَما َدْنَدَنْتُه االأََغاِن َوَما َو�ْشَو�َشْتُه الق�شَ

�ْش ، حّتى الُغ�شَ َنَهُبوا ُكلَّ َما َظلَّ اأَْخ�َشَ

ًة للُفَر�ْش ُكوا ُفْر�شَ  ُتوَلُد يف احلْلِق...مَلْ َيرْتُ
َ
َوْهي

وَت ًة اأو مَنُ  ُتوؤَاِتَيَنا، َفَنِعي�َش َوَلْو َمرَّ
ْ
َكي

َبِعيِديَن َعْن َجْزَرٍة يف قَف�ْش...

j h j

َهْل َجَل�ْشَنا؟

اَرٌة  : َبحَّ
ِّ
ُلوِقي ْحِن ال�شَّ َجَل�ْشَنا َنُعدُّ َخ�َشاَراِتنا ُقْرَب �شَ

َواِري. على اجَلاِنَبنْيِ  اأَْنُف�َشُهْم ِلل�شَّ اَل�ِشِل  اأَْوَثُقوا ِبال�شَّ

على  َت��ُدقُّ  َكِلَماٌت  اِبَها.  ُركَّ َنْحَو  َفْوَهاُتَها  َمَداِفُع 

َرَمِد  على  �َشْطٌل  َعْمَياُء.  َمَناِظرُي   .
ِّ
ي َكالِع�شِ َها  َبْع�شِ

َلٌة َجفَّ  ُم َوامَلاُء. َبْو�شَ َرَها الدَّ ُع َخَراِئَط َغدَّ اِر. ِب�شْ النَّ

ْطِح َتْلَح�ُش ِظلَّ الَبَلْل. َماُل َفَخرَّْت على ال�شَّ فيها ال�شَّ

ِك احِلَيْل... وَت ِبرَتْ اِوُل اأَْن اَل َتُ ِحَيٌل ِللَبَقاِء ُتَ

j h j

َهْل َهَم�ْشَنا؟

ِباأَْحاَلِمَنا  َهَم�ْشَنا  َفاْخَتَنْقَنا.  �ْشَماِئَنا  ِباأَ َهَم�ْشَنا 

اأْ�َشاِتَنا يف ِكَتاِب اخَلِليَقِة  ْقَنا. اْلَتَم�ْشَنا َمَكاًنا مِلَ َفاْحرَتَ

، ُجْغَراِفَيا َواأَ�َشاِطرَي. َماأْ�َشاُتُهْم:  ُثمَّ اْن�َشَقْقَنا َعِن الُكلِّ

وا اإىل َقَدٍر يف  �شُ اأَْن َي�ِشيُبوا َواأَْن َيْحُلُموا َويِخيُبوا َومَيْ

َهاَيَة  النِّ َنِعي�َش  اأَْن  َي�شتجيُب...َوَماأْ�َشاُتَنا:  اَل  َهايِة  النِّ

ُبُلوِغ  حّتى  ُل  ُيوؤجَّ َثِقياًل،  َطِوياًل  َمْوًتا  الِبَداَيِة،  ُمْنُذ 

االأََجْل.

ِكَتاِب  يف  ِلَيْحَفَظَنا  �ِشْك�شِبرَي  اَل  ِلَي�ْشَهَد،  ِمرَي  �شَ اَل 

االأََزْل...

j h j

َهْل َغَط�ْشَنا؟ 

َنًة  َقَرا�شِ َعَلْيَنا  وا  َع�شُّ الَقاُع.  َيْظَهِر  َومَلْ  َغَط�ْشَنا؟ 

ُكوا  َيرْتُ مَلْ  ِحنَي  ُهْم  َوَلِكنَّ اَل.  �َشِبُعوا؟  َهْل  َوَثَعاِبنَي. 

َمَنا.  حَلْ ا�ْشَتَهْوا  ُيَباُع  اأَْو  ُي�ْشرَتَى  َما  ِفيَنِة  ال�شَّ يف 
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َما اأََكُلوا ِمْنُه َجاُعوا، َوَقاُموا اإىل َعْظِمَنا َي�ْشَحُذوَن  ُكلَّ

اْحِمُلوا  َياأُْمُروَنا  اأَْن  ؟  ِلَنْخ�َشَ َتَبقَّى  َماَذا   
َ
َكاِكني. ال�شَّ

َنْع�َشُكْم َفَنِخفَّ اإىل َنْع�ِشَنا؟ اَل َحَجْل

اأَ�ْشَعاَرَنا  ُب  ُتَرطِّ ُنُهوَد  اَل  َنا.  ُع�شِّ الَبْي�َش يف  َيْحُر�ُش 

ِللَغَزْل...

j h j

هل َيِب�ْشَنا؟

 ، ْبِ �َش يف ُروِحَنا �َشَجُر ال�شَّ َيِب�ْشَنا َطِوياًل اإىل اأَْن َتَيبَّ

 ، َواحِلْبِ اخُلْبِز  ِمَن  اأَْطَرُدوَنا  ُهْم  َلِكنَّ اُء.  َخ�ْشَ َوالرُّوُح 

َقِلياًل،  َوِع�ْشَنا  َقِلياًل  َفِمْتَنا  َطِوياًل.  َواْحَت�َشُوَنا 

َظْهِرَنا. واإذا مل يكن  َيْرَحُلوا ِمْن على  اأْن  َوْهِم  على 

م�شتحياًل، على وهم اأن يرحلوا ِمْن على َظْهِرَها. مَلْ 

ْل يَدِتَنا. مَلْ مَنِ ْل َعْن َق�شِ مَنِ

ُخْبَز  َنَتَقا�َشَم   
ْ
َكي  

َّ
ُلوِقي ال�شَّ َوَدَعْوَنا  �َشِفيَنِتَنا.  َعْن 

امَلَلْل...

j h j

َهْل َنَع�ْشَنا؟

�ِشِننَي.  وَنا  اأَْغَم�شُ ُهْم  َلِكنَّ  . الَعنْيَ ُنْغِم�ِش  َومَلْ  َنَع�ْشَنا 

اإىل  َوِقِحنَي  ُلوا  َي�شِ  
ْ
َكي ُمَتَعاِمنَي،  اخُلَطى  وا  وَحثُّ

ْل... َحْيُث ُيْخِجُلنا اأَْن َن�شِ

j h j

َهْل َيِئ�ْشَنا؟

َيِئ�ْشَنا اإىل اآِخِر الَياأْ�ِش. َيا َكْم َيِئ�ْشَنا اإىل اآِخر الَياأْ�ِش 

مَلْ َيْبَق يف االأُْفِق اإِالَّ االأََمْل...

j h j

على  َي�ْشِوي  َكاَن  ُمَنا.  َنْ َيْنَتِبْه  مَلْ  الَبْحُر.  َنا  َع�شَّ

ا�َشًة َبنْيَ ُعّكاِز  َبَح الَبْحُر َكمَّ �شْ
َظْهِرَنا �َشَمًكا، ِعْنَدَما اأَ

ِثيَنا.  اأَ  
ْ
َوَنْهَدي ِهَرْقٍل   

ْ
و�َشاَقي ُخوُفو  وِمْهَماِز  ُمو�َشى 

اِلَنا.  ْخُر حّتى َن�ِشيَنا ِحَرا�َشَة اأَْو�شَ ْبُ َوال�شَّ َقَنا ال�شَّ َفَمزَّ

اأَْطَفاِلَنا.     اَل  اَرٍة َهاِرِبنَي ِباأَْحاَلِم  مَلْ َنُكْن َغرْيَ َبحَّ

َزاَلِبَيٌة اَل ِجَراُر َع�َشْل

َناِديِقَنا، اَل َبَطْل... يف �شَ

ا َيْهَداأُ الَبْحُر ُقْلَنا. َومَلْ َيْهَداأِ الَبْحُر. َلْن َيْهَداأَ الَبْحُر  َ ُرمبَّ

َكْيَف  َلَنا  َيُقوُلوا  مَلْ  َيْخَجُلوا.  َومْل  ِفينَا.  َثاَر  اإَِذا  اإِالَّ 

اُروا َبَراِبرَة الَبِّ. مَلْ  نَة الَبْحِر اأو َكْيَف �شَ اُروا َقَرا�شِ �شَ

َيْرَحُلوا. مَلْ ُتِغْثَنا اجِلَهاْت

َنا وُت َوَلِكنَّ  َنِعي�َش. َوِكْدَنا مَنُ
ْ
َكي

اْة...  َحْبَل َنَ
ِّ
ُلوِقي ْد َغرْيَ َذْيِل ال�شَّ مَلْ َنِ

j h j

؟ ِبَح امَلْوُت َنْوًعا ِمَن احَللِّ �شْ
َما احلياُة اإَِذا اأََ

 َعْظَمَتَنا...ُخْذ َغِنيَمَتَنا امُل�ْشَتَهاْة
ُّ
ُخْذ َيا �َشُلوِقي

ُخْذ ِبَثاَراِتَنا...اآِخُر االأُْمِنَياْت

ُفَنا ِمْن ِكاَلِب احَلَياْة... اأَْن َنَرى َكْلَب ِعْزِريَل ُيْن�شِ

)ال�شوق التون�سية 27 يوليو 2010(

مقدمة يف العالقة بني ال�سعر وال�سرد:

تاريخية  جهة  من  ملتب�سة  بال�شد  ال�سعر  عالقة  تبدو 

الأجنا�ش  بق�سية  �سلتهما  زاوية  ومن  بينهما  العالقة 

خمتلفة  وقــراءات  تعديالت  من  وفيها  حولها  دار  وما 

معامل  وتبينت  القدمية  الأر�سطية  الإن�سائية  م�ست 

بني  القطيعة  ن�ساأت  فقد  الغربية  احلداثة  مع  الختالف 

يف   19 القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  والــ�ــشد  ال�سعر 

من  كل  اأيدي  على  ال�سعرية  اللغة  بثورة  ماعرف  �سياق 

بـــودلـــري)1821-1867( ومــالرمــيــه)1942-1898( 

النظام  على  الكالم  و�سار   )1891-1854( ورامبو 

الأجنا�سي الغنائي/ال�شدي /امللحمي يندرج يف اإطار 

اأملانيا خا�سة.ويوؤكد  الرومنطيقية يف  الأدبية  النظرية 

جريار جينيت هذا املنحى معتربا اأن القول باأّن اأر�سطو  

واهم،  قول  هو  لالأجنا�ش  الثالثي  النظام  حّدد  من  هو 

الرومنطقيني هم من قالوا بذلك ليك�سبوا  اأّن  اإىل  م�سريا 

 G.Genette )انظر  وم�شوعية  اأ�سالة  التق�سم  هذا 

 Introduction à l’architexte، Ed du
)  9،43، P7،8 ،1979 ،Seuil

لواءه  حمل  ال�شد  عن  ال�سعر  ف�سل  موقف  فاإّن   وهكذا 

القائلني  وال�شياليني  والرمزيني  الرومنطقيني  من  كّل 

اإّل بالتخل�ش من  ال�سعر ال�سايف الذي ل يتحقق  بفكرة 

و�سف  من  بها  يتعلق  ما  وكل  العادي  ال�ستعمال  لغة 

وتعليق وبهذا اأي�سا فاإّن ثنائية ال�سعر وال�شد �سيعمقها 

ويعد  الرو�ش  ال�سكالنيون  لبناتها  و�سي�سع  الإن�سائيون 
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الأ�سا�سية  احللقة   )1982-1896( جاكب�سون  رومان 

يف هذا النهج .

الل�سانيات  بني  العالقة  ربــط  يف  جاكب�سون  دور  اإّن 

والإن�سائية بالرتكيز على الوظيفة الإن�سائية للغة م�ساألة 

يف  للغة  اجلمالية  الوظيفة  ان  حيث  الأهمية  غاية  يف 

اأخرى  اأناطا  ت�سمل  واإنا  ال�سعر  على  تقت�ش  ل  عرفه 

من القول  وقد اعترب يف هذا ال�سياق اأّن املعيار الل�ساين 

يف  النظر  هو  الإن�سائية  الوظيفة  اإىل  ف 
ّ
بالتعر الكفيل 

يتم  والختيار  التاأليفي.  واملحور  الختياري  املحور 

والــرتادف  واملغايرة  وامل�سابهة   التكافوؤ  قاعدة  على 

روؤيــة  عليه  تقوم  ــذي  ال الأ�ــســا�ــش  واملــبــداأ  والت�ساد  

طريق  عن  والكالم   اللغة  بني  التفريق  هو  جاكب�سون 

النرث خطابا عاديا  بهذا �سار  اللغة  لنظم  ال�ساعر  خرق 

نهج  النهج،  هذا  وعلى  خمتلفا   خطابا  ال�سعر  و�سار 

الذي  كوهني«  »جون  �سار  والنرث  ال�سعر  بني  التعار�ش 

ز كوهني بني الوظيفة 
ّ
در�ش بنية اللغة ال�سعرية وقد مي

)النفعالية(  العاطفية  والوظيفة  )التمثيلية(  الذهنية 

وتنزع الوظيفة الأوىل اإىل املطابقة وهي خا�سية النرث 

بينما تنزع الثانية اإىل الإيحاء وهي خا�سية ال�سعر 

اإّن ال�سعرعند كوهني  خمتلف عن النرث بل نقي�سه متاما.

بهذا حتّتم �شورة مراجعة موقف الإن�سائية من م�ساألية 

ال�سعر   مفهوم  يف  النظر  اإعادة  ذلك  اقت�سى  وقد  ال�سعر 

وعالقته بالنرث

ولعل هذا ما فتح الباب اأمام تطوير النظرية الأجنا�سية 

�سوء  يف  وتداخلها  الأجنا�ش  بتداخل  لحقا  والقول 

التجارب الإبداعية اجلديدة التي ك�شت مبداأ الف�سل بني 

وال�سعر  وال�شدي  ال�شد  بني  التفريق  ف�سار  الأجنا�ش 

الأهمية  غاية  يف  م�ساألة  والدرامي  والدراما  وال�سعري 

اإليه  ينزع  ما  وتبيان  اخلطاب  نوع  ت�سنيف  حيث  من 

من تداخل اأو تكامل دون اأن يفقد اجلن�ش الأ�سلي هويته 

وخ�سائ�سه اجلوهرية .

ال�سعر مثلما  ال�شدي يف  اأّن ح�سور  الروح فهمت  بهذه 

�شوب  من  �شب  هو  ال�شد  يف  ال�سعري  ح�سور  هو 

اإ�سباع اخلطاب مبا فيه من جهة كون اللغة هي القا�سم 

لي�ش  التعبري.ومبا  واأناط  القول  �سنوف  بني  امل�سرتك 

الكاتبة  الذات  حتّدده  وحده  الأ�سلوب  اأّن  باعتبار  فيه 

اللغة  ــاإن  ف ــارط  ب بلغة  اي  كتابتها  منظومة  ــل  داخ

والأ�سلوب مت�ساهرين ي�سكالن الكتابة .اإّن الكتابة اأو ما 

املدار  بالن�ش اجلامع ح�سب جينيت هي  ي�سطلح عليه 

الذي عليه تدور قراءتنا لن�ش القرا�سنة لآدم فتحي من 

التون�سي  ال�سعر  يف  ال�شدي  ح�سور  على  الرتكيز  جهة 

كما ين�ش عليه عنوان الندوة.

الورقة  يف  �سدين  �سوؤال  اأهــم  فــاإّن  الأ�سا�ش  هذا  وعلى 

»كيفية  �سوؤال  هو  ا�ستغايل  مناط  و�سيكون  العلمية 

جماليته  وا�سرتفاُد   
َّ

ال�شدي  
ُّ

ال�سعري اخلطاب  ا�ستدعاء 

عن   ال�سوؤال  ثمة  ومن  املميزة  واإن�سائيته  املخ�سو�سة 

يف  ح�سوره  وهيئات  ال�شدي  املكون  ا�ستغال  طرائق 

؟ ولعّل هذا ما �سيف�سي بنا اإىل تبنّي 
ّ

ن�سيج القول ال�سعري

ت�سكيل  يف  ال�شُد  بها  ينه�ش  اأن  ميكن  التي  الوظائف 

اخلطاب ال�سعري و�سياغة جماليته؟«

جمالية  على  يحيلنا  والطرائق  الكيفية  عن  ال�سوؤال  اإن 

اأما �سوؤال الوظيفة  ا�ستغاله.  اخلطاب واإن�سائيته واآليات 

واملو�سوعية  الذاتية  وعوامله  التلقي  مبدار  فهومرتبط 

التي تت�سكل معرفيا عرب اأنظمة من العالمات قوامها يف 

كل احلالت التاأويل .

اإن مبداأ تفكيك اأي خطاب يقت�سي حتديد نوعه وتعيني 

هويته اخلطابية ويف �سوء ذلك ي�سرتفد الباحث منهجه 

هي  وا�سطالحية  اإجرائية  بــاأدوات  ي�ستعني  ما  وعادة 

�سعرا  اأم  كانت  اأنــرثا  يقراأ  التي  الن�سو�ش  جن�ش  من 

كالتزمني  يخت�ش  بها  وم�سطلحات  علمه  فلل�شد   .

وما  واحلدث  وال�سخ�سية  والتبئري  والتف�سية  والتمكني 

وتنويعات  ت�سنيفات  من  امل�سطلحات  بهذه  تعلق 

حفلت بها املدونة النقدية تنظريا واإجراء. ولل�سعر علمه 

يف  وو�سائطه  يخت�ش  بها  التي  وبالغته  واإن�سائيته 

حتدث  والن�سات  والقراءة  والن�ساد  والكتابة  التخييل 

وو�سعوا  املوؤلفات  لها  القدامى وخ�س�سوا  النقاد  عنها 

وبالغة  والتقفية  الوزن  هي  ونوامي�ش  �شائط  لل�سعرية 

�ساأنها  املحدثون يف  واختلف  التعبري.  واأناقة  الت�سوير 

فمنهم التباعيون من جروا على �سنن الأقدمني يهتدون 

مبقولتهم ال�سافية وبها ي�سوغون اإبداعهم ومن بينهم 

من ثار بتاأثري من احلداثة وما بعدها على هذه ال�شوط 

ل�سالح  الوزن  منظومة  فاخرتقوا  بتفاوت  واملقومات 
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ل�سالح  الأغرا�ش  �سعرية  على  وثــاروا  الإيقاع  ن�سقية 

الذاتي  بني  املــزج  مبداأ  حتقق  التي  الأحـــوال  �سعرية 

بالبع�ش  و�سل  بل  والغائب.  واملج�سد  واملو�سوعي 

الأجنا�ش  منظومة  وخرق  القول  اأنظمة  هتك  اإىل  منهم 

ف�سار الت�شيد قوام ال�سعر و�سار الإيقاع املنثور بديال 

التفا�سيل  لغة  و�سارت  واملقفى  املوزون  الإيقاع  من 

ك�ش  بذلك  ال�سعري.  التحديث  اأمـــارات  من  واليومي 

ال�شدية  يف  ذوبــا  واأذابــهــا  الغنائية  احلديث  ال�ساعر 

اإىل  وا�ستند  طورا  امل�شحية  والدرامية  تارة  امللحمية 

على  �سار  .هكذا  ل 
ّ
واملتخي والرمز  والأ�سطورة  القناع 

الناقد قارئ الن�سو�ش ان يت�سلح مبنهج متعّدد الوظائف 

كل  من  ي�سرتفدها  وتتداخل،  امل�سطلحات  فيه  تتجاور 

. 
ّ

علم خم�سو�ش بحثا عن علم �سامل بجامع الن�ش

ابداعه  ــشوط  و� الن�ش  على  النغالق  ع�ش  وىل  لقد 

حدود  الإبـــداع  فــاق  اأن  بعد  وتاأويله  قــراءتــه  ــدود  وح

معرفية  جمــالت  اإىل  جــرا  وجرها  النقدية  املمكنات 

قوامها  تتطور  فتئت  ما  بدورها  هي  ب�شية  وفنون 

حركة التاأ�سي�ش والنفي. 

ني �شحه لبنة لبنة تر�سخت 
ُ
بهذا املنجز النظري الذي ب

اأ�سول النظرية النقدية احلديثة و�سار لزاما على قارئ 

الن�ش وناقده اأن ي�ست�سيء بهذا الر�سيد.

املنهجية  املعارف  هذه  من  الإفــادة  ف�سنحاول  وعليه 

توظيفا  الإجرائية  اأدواتها  بع�ش  توظيف  اإىل  بال�سعي 

الن�ش  خ�سو�سية  العتبار  بعني  اآخــذيــن  منا�سبا، 

ال�سعري مركزين على كيفية ح�سور ال�شدي يف ال�سعر 

حتليل  من  فتحي.متخذين  لآدم  القرا�سنة  ق�سيدة  يف 

يف  للتاأمل  جمال  العالمي  ونظامها  اخلطابية  البنية 

البنية  تنوع  اأن  معتربين  والــدليل  الرتكيبي  املكونني 

ح�سب غرميا�ش من بنية خطابية قوامها التجلي مرورا 

والتحولت   احلـــالت  حتليل  جمالها  عاملية  ببنية 

جمال  لنا   يتيح  التخفي   يف  موغلة  جمردة  بنية  اإىل 

تاأويليا ينطلق من الن�ش بو�سفه خطابا ل�سانيا لي�سمل 

والنرتوبولوجية  الثقافية  واأبعاده  التنا�سي  حميطه 

والأنطولوجية.

يف قراءة الن�ش:

كائن  اأنني  �سعرت  خني 
ّ
دو وهلة  ل 

ّ
اأو الن�ش  قراأت  ملا 

خليل  بحار  بــدوار  �سبيه  دوار  .انتابني  عليه  مقر�سن 

حاوي وهو يقطع البحار وقد تاهت عنه منارات الطريق 

.اأعرتف كم حريين هذا الن�ش بحثت له عن بو�سلة حتى 

ل تغيم اجلهات عني فلم اظفر اإّل بال�شاب اإذ كلما �سدين 

وكلما  ي�سيع  اأن  املعنى  على  خفت  املبنى 

اأن  البكرة  على  خ�سيت  فكرة  بخيط  اأم�سكت 

ياأخذها اإيقاع الريح.

يف عتبة العنوان :

كلمة  من  م�ستقة  اللغة  يف  القر�سنة  »كلمة 

 : القر�ش  الــعــرو�ــش:  ــاج  ت يف  وجـــاء  قــر�ــش 

 : املحيط  القامو�ش  �ساحب  ــال  وق القطع. 

ل�سان  يف  وجاء  القر�ش.  من  نعت   : القر�سنة 

 . الطريق  به  اإذا قطع  به قطعًا  : وقطع  العرب 

البحر  ل�ش   : القر�سان   : الو�سيط  املعجم  ويف 

البحار.  اأما  �سفن  على  ال�سطو   : والقر�سنة   ،

الطريق  قطع  هي   : فالقر�سنة  ال�سطالح  يف 

البحر  يف  الــتــجــار  ــن  م املــ�ــســافــريــن  عــلــى 

وورد   . وب�سائعهم  اأموالهم  على  وال�ستيالء 

 Encyclopaedia« يف القر�سنة  تعريف 

يف  م�سلح  �سطو  اأنها  »   على   Britannic
الل�سو�ش  مــن  جمموعة  بــه  تــقــوم  الــبــحــار 

وخــــارج  �ــســلــطــة  اأي  مـــن  تــفــويــ�ــش  دون 

يف  وجــاء  ــدول.  ال بني  عليها  املتفق  احلــدود 

 Encyclopaedia« الفرن�سية املو�سوعة 

Universalis  اأن كلمة Sarrasins  التي 
تعني قرا�سنة م�ستقة من كلمة Sarracens املو�سوعة 

للدللة  املــتــاأخــر  ــاين  ــروم ال الع�ش  منذ  اليونانية 

احتكاك  لهم  كــان  الذين  العرب  ال�سكان  بع�ش  على 

بالإمرباطورية الرومانية . ويف الع�سور الو�سـطى كانت 

كانت  التي  العديدة  الأ�سماء  من  واحدة  الت�سـمية  هذه 

واحتفظت   . امل�سلمني  على  الالتيني  الغرب  يف  تطلق 

ليطلق على  التاريخية احلديثة بهذا ال�سطالح  الكتابة 

العرب امل�ســلمني الذين ما اأن و�سلوا اإىل اأق�سى مدى يف 

الفتوحات الإ�ســالمية يف بـالد الغرب امل�ســيحي خالل 

القرنني ال�سابع والثامن امليالديني حتى اأخذوا يقاتلون 

الغربي  احلو�ش  من  خمتلفة  بالد  يف  امل�سيحيني  �سد 
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للبحر املتو�سط دون اأن ين�سئوا مواقع دائمـة.«

وحمورها  الق�سيدة  بــوؤرة  هو  عتبة  عنوان  القرا�سنة 

ابا 
ّ
واإي ذهابا  واحلــركــات  املـــدارات  تتوالد  ومنه  فيه 

.�سعر  ن�سو�ش  من  تتنا�سل  :ن�سو�ش  وغيابا  وح�سورا 

ن 
ّ
ملو وتاريخ  بالتاريخ.  ير�سح  .و�شد  بال�شد  ير�سح 

بالأ�ساطري. واأ�ساطري ميلوؤها املخيال واخليال.نظام من 

والأ�سطوري  الرمزي  بني  فيها  ال�ساعر  ميزج  العالمات 

اإيقاعا  ال�سعر  بو�سائط  عليك  ي�شد  والواقعي  والذاتي 

وت�سويرا وتخييال  م�ساهد وحادثات واألوان من القر�سنة 

تخالها �ساربة يف التاريخ من خالل اللعب على القناع 

الذي يجعل الذات ال�ساعرة تتخفى وراء مو�سوعها وبهذا 

يف  ال 
ّ

مرتح البحار  جغرافيا  يف  ال�ساعر  يتحرك  القناع 

يف  ليكون  التاأريخ  عن  ،منزاحا  وجبابرته  القهر  اأزمنة 

ل كذات متلك 
ّ
جوهر التاريخ الراهن تاريخه ال�سخ�سي اأو

ل بوعي خارق الوجود مبا هو موجود 
ّ
روؤية للعامل  تتاأم

وتاريخ الوطن الذي ينتمي اإليه تون�سيا وعربيا وتاريخ 

الإن�سانية املعذبة حتت نري املقا�سل والزنازين وجربوت 

الأباطرة و�سول اإىل ع�ش المربيالية وال�ستعمار.

وحكايتنا  حكايتك  هي  التي  بحكايته   
ّ

الن�ش ي�سبيك 

يف  تع�س�ش  حني  القر�سنة  ورمزيتها:  القر�سنة  حكاية 

من  ن�سيجا  والتاريخ.وت�سري  والوجود  الذات  تفا�سيل 

وجودنا  ويف  احلي  كياننا  يف  تطاردنا  حياتنا  اأن�سجة 

الناب�ش تهددنا باملوت فنلوذ اإليه منه هاربني.لعبة ل 

مرموز  اإىل  املوت  يحول  الرتميز  من  نظام  اإّل  يك�سفها 

حار�ش  رمز  اإىل  الأ�سطورية  باأبعاده  عزريل  وكلب  اإليه 

املوت �شبرو�ش.

املرحلة  هي  بالرمز  اإليه  باملرموز  الرامز  اختالط  اإن 

العليا لالنتقال من ال�شد اإىل ال�سعر حيث ينتقل ال�ساعر 

متعني  رمز  اإىل  الأ�سطورية  الذاكرة  يف  املتعني  بالرمز 

وكيفياتها  الذاتية  التعبريات  يطول  الن�ش  اإن�سائية  يف 

يف اإن�ساء خطاب �سعري له خ�سائ�ش ا�ستعارية تتجاوز 

حدود البالغة القدمية وي�سري الو�سف  مبا هو خا�سية 

يرقى  والتخييل  الت�سوير  من  �شبا  للحدث  �شدية 

بال�سعرية اإىل خطابها الأ�سمى.

ـــات  ـــواري ــى احل ــلــفــنــا عــل  كــمــا اأ�ــس
ّ

ــش ــ� ــن يــنــهــ�ــش ال

)dialogismes( باملعنى الباختيني تت�سل بالكيان 

الفني للن�ش مثلما تت�سل بالإيديولوجي الذي ل يعني 

التعبري عن موقف  حمولة م�سقطة واإنا هو من �سميم 

جمايل واإن�ساين من ق�سايا الإن�سان املعا�ش وم�سكالته 

ن�سج  مركزية  حوارية  ال�ساعر  اأقــام  وقد  الأنطولوجية 

خيوطها من عالقة الذات بالآخر بدءا من البنية ال�سعرية 

و�سول اإىل الدللة الثقافية واحل�سارية وال�سيا�سية.ومن 

ال�شاع  مبداأ  خلق  الذي  التوّتر  احلوارية  هذه  خا�سية 

الق�سيدة  هند�سة  نظام  �سّكل  الــذي  والتواتر  الدرامي 

: ك�سف لعالقة 
ّ

نحوا وتركيببا واإيقاعا. هكذا لعبة الن�ش

ب �سجال ل يني و�شاع ل ينق�سي 
َ

ب باملغت�س املغت�سِ

غالب ومغلوب والغلبة ملالك البحر برت�سانة من حديد.

ول  يقتات  منه  حا�ش  ول  املغلوب  ي�سعف  ما�سي  ل 

م�ستقبل ماأمول، مادام يغط يف جمود �سحيق يعر�ش يف 

يحر�سه  اأن  �سوى  له  حّل  فال   
)2(

املــوات« »الطني  اأقدامه 

كلب عزريل من موت حميق.

ق�سيدة �سفينة كجوز الهند تقطر من دمي ربانها قر�سان 

كالم ي�سبيك  ويرديك قتيل ع�سق وانت يف �سحو ال�سحو 

اأمالأ ما تكون. ما دمت من قوم يغويهم اخلبز واحل�سي�ش 

ترتيب مقاطعها  بانيها  اأحكم  والقمر.ق�سيدة كالعمارة 

وو�سط  بداية  لها  وتتحاور  تتمازج  خطاباتها  وجعل 

ونهاية ولها �سيغ من القول بع�سها ينتمي اإىل حكاية 

حكاية  اإىل  الآخــر  وبع�سها  ال�شد  طريق  عن  الأفعال 

الأحوال عن طريق الو�سف ونوع ثالث منها ينتمي اإىل 

حكاية الأقوال بوا�سطة احلوار واحلوار الذاتي.

يف معمار الن�ش وت�سكيله.

اإّل   - و�سيميائيا  الن�ش-بنائيا  معمار  ر�سد  يعني  ل   

بالرتكيز  اخلطابية   الت�سكالت  توليد  كيفية  يف  النظر 

مبتابعة  ال�شدي  والربنامج  الت�سويري  امل�سار  على 

فالقرا�سنة  اجلهة  هــذه  ومــن   . والــتــحــولت  احلـــالت 

وبني  وال�شدي   ال�سعري  بني  بالتقاطعات  فائر  ن�ش 

تخ�سع  حدثية  بنية  داخل  ينتظم  والأ�سطوري  الرمزي 

اإىل وظائف زمن ما قبل الو�سول وزمن الو�سول وزمن 

هذا  وداخــل  ــارط(.  ب منظور  )ح�سب  احلــدث  ا�ست�شاف 

واملقطوعات  الكربى  ال�شدية  الوظائف  تنبثق  امل�سار 

قائم  للق�سيد  تقطيعي  نظام  ح�سب  ال�سغرى  ال�شدية 

على  حركتني: حركة اأوىل مرتبطة بحدث ي�سبق و�سول 
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القرا�سنة تتحدد معاملها يف الن�ش من قوله » قبل اأن 

ي�سلوا بقليل جل�سنا على ركبة البحر« وحركة ثانية تبداأ 

. وتنق�سم 
ّ

بقوله » ثم �شعان ما و�سلوا« اإىل اآخر الن�ش

ن�سية هي  اإىل ثالث مقطوعات  بدورها  الأوىل  احلركة 

على التوايل.

اإىل قوله جا�ست به  اأن ي�سلوا بقليل  1- من قوله قبل 

العا�سفة

2- من قوله قبل اأن ي�سلوا اإىل  قوله ومل ميتثل 

3- من قوله قبل اأن ي�سلوا اإىل قوله »من حتتنا« 

ا احلركة الثانية فتنق�سم بدورها اإىل �سبع مقطوعات 
ّ
اأم

اجلملة  مــن  انطالقا  الطباعية  معاملها  تبني  ميكن 

– هل  ال�ستفهامية وعالمتها املميزة هل ) هل جل�سنا 

هم�سنا – هل غط�سنا – هل يب�سنا – هل نع�سنا – هل 

يئ�سنا – هل نع�سنا- ..(

»قبل  الــالزمــة  اجلملة  تلعب  الق�سيدة:  مدخل  ففي 

القر�سنة«  »حــدث  احلــدث  تزمني  وظيفة  ي�سلوا«  اأن 

الظرفني  طريق  عن   )mise en espace(ومتكينه

وت�سكل  البحر«  ركبة  »على  اأن«  »قبل  واملكاين  الزمني 

والثانية  الأوىل  املقطوعة  يف  بتكرارها  النواة  اجلملة 

اأي  التوتر  عالمة دللية على �سريورة احلدث يف اجتاه 

نغ�سل  البحر  ركبة  على  جل�سنا  املحارب  ا�سرتاحة  من 

اأيامنا من دخان احلروب القدمية اإىل جل�سنا على ركبة 

العا�سفة ايذانا بو�سول القرا�سنة وعن طريق الرتكيب 

يت�سكل حدث  اأن ي�سلوا... جل�سنا  الظريف قبل  التالزمي 

�سمري  بني  لل�سمائر  العالمي  النظام  داخل  التقاطب 

املتكلم  و�سمري  القرا�سنة  اإىل  ن�سبة  هم  اجلمع  الغائب 

اجلمع نحن ن�سبة اإىل املتكلم يف �سيغة اجلمع املقر�سن 

عليهم . ومن هذا التجاذب العك�سي بني الفاعل والعاجز 

تتوالد �سل�سلة الأفعال الدالة على متواليات �شدية ت�سف 

حالة الهلع التي انتابت  النحن« هرعنا ..نخفي �سفينتنا 

الوحدة  مقطوعات  تنتظم  املعماري  الن�سق  هذا  وعلى 

بناء  اإىل  تف�سي  التي  ال�ستفهامية  البنية  ذات  الثانية 

�سل�سلة من اجلمل اخلربية تقوم على الأفعال ال�شدية ) 

جل�سنا / هم�سنا/ غط�سنا/يب�سنا / نع�سنا/ يئ�سنا/ (.

واإذا كانت هذه اجلمل ال�ستفهامية ذات الطابع الن�سائي 

الوظيفة الن�سائية �سعريا فاإن  انتاج  اإىل  بالغة تف�سي 

ال�ساعر كثريا ما يلتجئ اإىل تقنية املونولوج التي تك�ش 

املقطع  يف  الدرامي  لينجلي  الغنائي  النف�ش  وحدها 

الأخري على وجه اخل�سو�ش وقد ات�سخ بنف�ش ما�ساوي 

بخثا عن خال�ش يف عامل ل خال�ش فيه .

وال�سغرى  منها  الكربى  املقطوعات  هــذه  جممل  اإن   

اخلــربي  تــنــاوب  على  ينه�ش  جــديل  بنظام  حمكومة 

يتمح�ش  حيث  والو�سفي  وال�شدي  بالغيا  والإن�سائي 

نا  ال�شدي ملتواليات من الأفعال )جل�سنا/ هرعنا/ع�سّ

الو�سفي  ويتمح�ش  ال�سواعق...(  علينا  ت  البحر/ع�سّ

باأنواعها  ال�سورة  وانبثاق عامل  امل�سهد  �سعرية   لن�سوء 

يف  واملم�شحة  والكلية  واجلزئية  واملركبة  الب�سيطة 

ا . وداخل هذا الن�سيج 
ّ
اإطار تاأثيث الأحداث تاأثيثا ركحي

 )3(
الثالث مراحله  عرب  التاويلي  امل�سار  يتجلى  املركب 

والدينامي  اأول  املبا�ش  الثالثة  لت 
ّ
املــوؤو بها  )اأعني 

من  اإّل  هنا  التاأويل  ين�ساأ  ول  ثالثا(  والنهائي  ثانيا 

نظام اخلطاب العالمي بدءا من نظام ال�سمائر وهيئات 

املتكلم  �سمري  مقابل  اجلمع  الغائب  )�سمري  ت�شيفها 

بني  التحام  من  العالمة  تختزنه  مبا  ــرورا  م اجلمع( 

التاريخي بتوليد املعنى  مرجعية الأ�سطوري ومرجعية 

الرمزي يف عالقة حميمة بالواقع .

فالقر�سنة حتيل على التاريخي مبا هي ظاهرة منتجة 

التاريخ والرحالة  ال�سلب وال�ستالب حتفل كتب  ملعاين 

على  وقدراتهم  ومغامراتهم  واأ�سنافهم  ن�ساطهم  بذكر 

ترويع اأعتى املماليك والأم�سار وتهديد اأمن البحار مبا 

 
)4(

يقدمون عليه من حوادث ال�سلب والنهب 

التداعيات لها  اإن �سئت �سبكة من  الن�ش  اإيقاعيا ي�سكل 

مدارات مر�سومة جملها املو�سيقية متتد وترتّد على اإيقاع 

الإيقاع  هذا  ومن  املتدارك  اخلبب  هو  التفعيلة  موحد 

ال�سعرية  وللجملة  مقطعية  هند�سة  للن�ش  املتواتر خلق 

بناء و�سورة على �سفحة من بيا�ش تطول وتغزو ف�ساء 

الق�سيدة  اأطــراف  ت�سّدان  اأ�سا�سيتان  الب�ش:حركتان 

حركة ذات مقاطع كربى ثالثة ي�سلمك الواحد منها اإىل 

باجلواب  فيها  الظرف  يتالزم  لزمة  طريق  عن  الآخــر 

وما  بقليل«.  ي�سلوا  اأن  »قبل   
ّ

خربي اأ�سلوب  يف  �سيغت 

ال�سعر حيث  ت�شيد  اإّل مفتاح من مفاتيح  الالزمة  هذه 

كناية  ]هم[  اجلمع  الغائب  حكاية  بني  احلدث  يتداعى 
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جملة  نحويا   ح�سوره  وجمــال  املغت�سب  الآخــر  على 

�سيغة  يف  اجلمع  املتكلم  وحكاية  املتالزمة   الظرف 

النحن تعبريا عن هوية مفقودة وذات مقر�سنة.

مفا�سله  عن  تبحث  واأنت  اأنك  الن�ش   هذا  عجيب  ومن 

الكربى لتحّدد وقفاته البنائية واملعنوية واليقاعية ل 

ت�ستطيع اأن تف�سل بني هذه امل�ستويات .فالبنية مبا هي 

وتتكون  تت�سكل  تن�ساأ  ل  عالمي  ونظام  عالئقي  ن�سيج 

الرتاكيب  نظام  ومن  اليقاع  نطف  وتنخلق من  وتتولد 

وبنية اجلمل ودللت الرموز وم�سان التاريخ.

 من جهة كونه 
ّ

وعلى هذا الأ�سا�ش فاإن اأنت قراأت الن�ش

�سعرا ا�ستقام لك الأمر ووجدت فيه من مقومات اخلطاب 

ال�سعري ما يرت�سيه النقد لل�سعر، واإن اأنت قراأته من جهة 

ي�ستقيم  به  ما  فيه  �سعريا م�شدا  وجدت  كونه خطابا 

على هذه الهيئة .

اإن هذا التداخل بني بنية �سعرية متولدة عن ال�شد وبنية 

�شدية م�سحونة بال�سعر هو اأ�سا�ش هذه الدرا�سة ومق�سد 

ت�ستغل  القرا�سنة  فق�سيدة   . مقا�سدها  من  جوهري 

داخل ثالثة م�سارات :م�سار �شدي حدثي وم�سار �سعري 

توليدي من جهة املتلفظ يف الن�ش  وم�سار تاأويلي من 

جهة املوؤول . ولذلك حري بنا اأن ندر�ش مظاهر تعالق 

ال�سعر بال�شد، بالوقوف على ما يحدثه ال�شد يف ال�سعر 

و ما به يتالءم ال�شد  مع ال�سعر:

2- يف تعالق ال�شدي بال�سعري 

القرا�سنة : كيفما قلبت هذا الن�ش وقراأته من الق�سيدة 

اإىل الق�سة اأو من الق�سة اإىل الق�سيدة  تلقاه خطابا مواربا 

يف�سح بقدر ما يرمز ويرمز بقدر ما يف�سح. ينو�ش بك 

بالعنف  يعج  تاريخ  ، ظاهره  تاريخ وذات ووجود  بني 

و�سلب حرية الأفراد واجلماعات وباطنه ذات يف �سيغة 

وتاريخها  ذاتها  مع  ،تخت�سم  حريتها  منهوبة  اجلمع 

تت�سافى وتندغم : �سوتان فيها يتكلمان : �سوت الباطن 

الواعي لعله �سوت ال�ساعر املتخفي وراء حجاب ال�شد 

بالكالم  يعدل  موزونا   موقعا  حرا  �سعرا  خطابه  ينظم 

جمازا وير�سم بالبيان والكناية والأحلان �سوره )ق�شة 

اجلوز هذي التي يخرج الأبي�ش املتو�سط من قلبها وهو 

اأزرق ( )�سوينا على رغوة النار ( )جل�سنا على ركبة البحر 

البحر  غزو  الغزو  ق�سة  علينا  يق�ش  ال�سارد  و�سوت   )

والكيان بعني الكامريا تر�سد الوقائع عن طريق ازمنة 

ال�شد ما�سيا)جل�سنا ، هرعنا، �سوينا..(وعن طريق فعل 

خطاب  تنتف�ش..(  تطفو،  ت�سهق،  ترتقرق،   ( امل�سارعة 

واأنغامه  وتراكيبه  ت�ساريفه  مــقــدودة  البناء  حمكم 

،من�سجمة مبانيه ومغانيه . وداخل هذا التنا�سق البنائي 

والغائب  واملغلوب  الغالب  بني  يني  ل  �سجال  والدليل 

وبني  ــم(  )ه بالغياب  واحلــا�ــش  )النحن(  باحل�سور 

يتجلى  ونهاية  وو�سط  بداية  له  وقتال  �شاع  الطرفني 

اأو كالهادئ كما يلوح على �سطح اخلطاب توترا  هادئا 

م�سمرا  ل يلوح)قبل اأن ي�سلوا جل�سنا على ركبة البحر..( 

فاإذا بالتوتر ي�ستد ويحتد ثم ينفجر وينك�سف الختالل 

فيها  يفعل  رّد  ول  الهوان  يعلوها  املتكلمة  النحن  بني 

البحر وهي منه اإليه و ويفعل فيها ال�سحر ما دامت توؤمن 

به ) ع�سنا البحر..طق عظم ال�سفينة  يف ال�سطح...( والهم  

ا�ستلته  ما  اإّل  لها  مقاومة  ول  وتقر�سن  ومتحق  تبيد 

م�سلوبة  الزمان   
ّ
مر مع  �سارت  اإرادة  بقايا  من  الــذات 

فقبل و�سول القرا�سنة بقليل  ت�ستبطن الذات ب�سوتيها 

ال�سعري وال�شدي وعيها احلقيقي كونها ولدت وكربت 

ال�سفني �سدفة وكونها اختارت مبلء كيانها  على ظهر 

على  َنا 
ْ
َظَهر ِبَقِليٍل  ُلوا  �سِ

َ
ي اأَْن  َل 

ْ
»َقب �سدفة  متوت  ل  اأن 

َنا على 
ْ
َنَذر

َ
ْدَفًة، و

ُ
َنا على َظْهِرَها �س

ْ ُ
َكرب

َ
ْدَفًة، و

ُ
َظْهِرَها �س

 .»
ِّ

ة اجِل�ش ْ�سَ
ي
َ
ْدَفًة...ب

ُ
وَت على َظْهِرَها �س ِت اأَْن َل َنُ

ْ
امَلو

، فيه متوت معلقا بني  ل �سيء كالبحر له نكهة املوت 

الدهر مييت املوت وبني الذات تقهر العجز وتقاوم اأنياب 

املوج حتى يكون للموت مذاق البحر .

العجز  عجز  يف  واأنــت  تخو�ش  اأن  من  اأ�سمى  �سيء  ل 

معركتك الأخرية قدام املوت باأنفا�سك الأخرية  ملتحفا 

 بالناجذ والأ�سنان 
ّ

بجمر املواجع تذود عن بي�سة اجل�ش

وي�سبي  الهوان  متاهة  يف  يرديك  �سيء  ل   . والل�سان 

ح بها �ساعر يف 
ّ
كيانك غري اأداة ال�ستدراك » لكنهم« يلو

النهب  ويغدو  عجزا  ال�سمود  في�ستحيل  الرادة  جمرى 

فعال مكرورا:

 
َ
و

ْ
ح

َّ
وال�س  ،

َ
ح

ْ
واجُلــر  

َ
م والدَّ  ،

َ
واملْلح  

َ
امَلاء وا 

ُ
َنَهب  

ْ
ُهم َلِكنَّ

َ
»و

 
َ
ب  والَغ�سَ

َّ
ام

َ
 الع

َ
ب ، والَغ�سَ

َ
م

ْ
و

َ
�ش والي

ْ
، والَغَد والأَم

َ
م

ْ
و والنَّ

 
ْ
�ِسِهم

ْ
َل يف ُعر

َّ
 الذي َكاَن َطب

َّ
 الَغِبي

َ
اء

َ
، وحّتى الَغب امَلْنِزيِلَّ

...
ْ

ورَق�ش
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ْ
ُخ�ش

ُ
ا ر

َ
وا م

ُ
ا َغاَل َنَهب

َ
وا م

ُ
َنَهب

ُ
اأَْتُه الُقُلوب

َّ
ا َخب

َ
م

َ
 و

ُ
وب

ُ
ْتُه اجُلي

َ
و

َ
ا ح

َ
وا م

ُ
َنَهب

ْ
�ش

َ
�َسْتُه الق�س

َ
�ْسو

َ
ا و

َ
م

َ
ا َدْنَدَنْتُه الأََغايِن و

َ
م

َ
و

ْ
�ش

َ
، حّتى الُغ�س

َ
ا َظلَّ اأَْخ�َش

َ
وا ُكلَّ م

ُ
َنَهب

ْ
�ش

َ
ًة للُفر

َ
�س

ْ
ُكوا ُفر رْتُ َ

 ُتوَلُد يف احلْلِق...مَلْ ي
َ
ْهي

َ
و

وَت ًة اأو َنُ
َّ
ر

َ
 م

ْ
َلو

َ
َنا، َفَنِعي�َش و

َ
 ُتوؤَاِتي

ْ
َكي

» ...
ْ

ٍة يف قَف�ش
َ
ْزر

َ
ِعيِديَن َعْن ج

َ
ب

لقد طال النهب كل �سيء العنا�ش والأ�سياء والنفعالت 

مل  واملواجع  والفواجع  والكاآبات  ــراح  والأف واحلــالت 

اإّل جنا�سات امللح  يرتكوا لل�ساعر وهو يف عز ت�شيده  

واجلرح والنوم واليوم واجليوب والقلوب ومل يرتكوا له 

وهو يف اأوج املجاز اإّل الدمار واخلراب والنهب وال�سلب 

اإل ترانيم احلرب و�سل�سلة احلروف تقرع  مل يرتكوا له 

بها  احلالقة  اأموا�ش  وقع  لها  واأ�سوات  قوايف  احلروف 

غ�س�ش/  ق�س�ش/  رخ�ش/  )رقــ�ــش/   
ّ

يغ�ش احللق 

فر�ش/قف�ش..(. 

هكذا بنت الالزمات من اجلمل توازيا يف اخلطاب م�شدا 

وموّقعا :م�شدا، اإذا ما اتبعنا نوامي�ش الق�سة ومعايريها 

الأحـــداث  ت�سل�سل  وقوامها   
)5(

 Adam حــّدهــا  كما 

وح�سور ال�سخ�سية  وحتقق مبداأ التحول  بالإنف�سال اأو 

واعتماد  احلبكة  الأحداث عن طريق  وتنظيم  بالت�سال 

بتوفر  �ــشدي   
ّ
علي منطق  وفــق  احلكاية  تركيب  مبداأ 

و�سع اأويل وو�سع نهائي وبينهما يتوخى ال�سارد تاأزمي 

الأحداث ثم تقوميها وحلها.

والواقع وبعيدا عن اأي اإ�سقاط نظري فق�سيدة القرا�سنة 

وهي حتافظ على خ�سو�سيتها الأجنا�سية بكونها �سعرا 

للف�سل  تاأكيدا  البع�ش  له  الذي نظر  ل �سافيا باملعنى 

فيه  يفقد  الذي  باملعنى  مهجنا  ول  وال�شد  ال�سعر  بني 

خ�سائ�ش  خلطابها  ،تن�سئ  مالحمه  الأ�سلي  اجلن�ش 

ال�شدي  اخلطاب  مقومات  من  متتح  جديدة  جمالية 

بو�سفها حكاية ي�ستدعي ال�ساعر فيها حادثات التاريخ 

، )القر�سنة( وي�سمنها ترميزا الأخبار والأ�ساطري جاعال 

ال�شاع  من  متخذا  ملحمي  �سكل  يف  تتتابع  الأحــداث 

منهوبة  وقوة  ناهبة  قوة  اأوقوتني  مع�سكرين  بني  مبداأ 

يف معركة لتكافوؤ فيها جاعال �سورة حتويل امل�سانيد  

ات�سال  حالة  من  اأي  بالنف�سال  حتــول  على  قائمة 

)جل�سنا على ركبة البحر( اإىل حالة انف�سال متدرج نحو 

التاأزم يئ�سنا اإىل اآخر الياأ�ش ثم ينجلي �سوؤال الوعي يف 

الذات  باأ�سئلة  اأفقا حلل ممكن حّل متعلق  الأخري  الطور 

قدام املوت »ما احلياة اإذا اأ�سبح املوت نوعا من احلّل؟« 

وحّل ت�ستبطنه الذات اجلماعية وهي تواجه فعل التاريخ 

الق�سيدة  ت�ستند  هكذا  فينا«  ثار  اإذا  اإّل  البحر  يهداأ  »لن 

اإىل منطق �شدي متنام وت�سري املادة الرتاثية برموزها 

ال�ساخرة  امللهاة  بلحظة  بــدءا  ومتخيلها  واأ�ساطريها 

نخرتع  النار  رغــوة  على  ن�سوى  ونحن  »�شنا  حيث 

اجلزر  يقود  بربو�ش  وعن  �سم�سون  �سعر  عن  الأ�ساطري 

اإىل حتفها نتلهى عبثا برباءة �سيبيون من ملح قرطاج 

وتندر بحكاية كاليغول وهو ي�سمي ح�سانه ع�سوا يف 

الزائف بالتاريخ وباإرادة الأفراد  الربملان«. هذا الوعي 

ت�سكن  هزائم  للهزائم،  احلقيقي  املدخل  هو  وال�سعوب 

يف  تعبري  اأح�سن  قباين  نزار  عنها   
ّ

عرب املري�ش  وعينا 

فتحي  اآدم  عنها  .وعــرب  وقمر  وح�سي�ش  خبز  ق�سيدته 

باتكائه على املرجعية الأ�سطورية والتاريخية والدينية 

َظْهِرَنا  �ْسِوي على 
َ
ي َكاَن  َنا. 

ُ
م جَنْ ْنَتِبْه 

َ
ي مَلْ   .

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب َنا  )َع�سَّ

ى 
َ
و�س

ُ
م ُعّكاِز  نْيَ  َ

ب ا�َسًة 
َّ
َكم  

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب  

َ
ح

َ
ب

ْ
اأَ�س ا 

َ
ِعْنَدم ًكا، 

َ
م

َ
�س

َقَنا  زَّ َ
َفم اأَِثيَنا.   

ْ
َنْهَدي

َ
و ْقٍل 

َ
ِهر  

ْ
اَقي

َ
و�س ُخوُفو  اِز 

َ
وِمْهم

اِلَنا.جاعال 
َ

�س
ْ
اأَو َة 

َ
ا�س

َ
ِحر َن�ِسيَنا  حّتى   

ُ
ْخر

َّ
ال�س

َ
و  

ُ ْ
رب

َّ
ال�س

منها م�سدرا مولدا للوظيفة الن�سائية مفجرا لطاقاتها 

اإىل  املر�سل  املجاز  وحتويل  العدول  بوا�سطة  الرتميزية 

حدث ا�ستعاري ينقل ال�سعر من جماله الروؤيوي )املوقف 

العبارة  فيه  ت�سيق  روؤيــاوي  جمال  اإىل  اليديولوجي( 

وتت�سع الإ�سارة.

ال�شد  وعالقة  بال�سورة   ال�شد  عالقة  ت�ستبان  هكذا 

حال  يف  العرو�سية  الت�سكيالت  طريق  عن  باليقاع 

�سعر التفعيلة وعن طريق التنا�سب بني ال�سل�سلة الوزنية 

اأ�ش  الوقفات منفلتة من  تن�ساأ  النحوية حيث  وال�سل�سلة 

هذه  نــوع  كــان  مهما  الكال�سيكي:  باملفهوم  التقفية 

الوقفات تامة اأو وزنية اأو دللية اأو �سامتة بي�ساء.

ونزول،  علوا  ونحوا  وحلنا  ت�شيدا  اجلمل  تتموج  هكذا 

واإنا على بحار ول على هودج  كاخلبب ل على رمال 

الرمال يف �سحراء ال�سحراء واإنا على �سفني   به 
ّ
تخب

البحر تخب به الأمواج نحو حتف حمتوم نازل معناها 
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نازل مبناها من  البحار  تفا�سيل  اإىل  اجلرح  نحلة  من 

خطاب �شد اإىل خطاب �سعر ميتزجان يف هيئة ينف�سح 

ال�شد  اأن يتعطل جمراه ويغور  لل�شد دون  ال�سعر  فيها 

يف ال�سعر حتى ل تراه يك�ش الغنائية ل�سالح امللحمية 

وتتعدد  ال�شاع  يحتد  حني  الدرامية  ول�سالح  طــورا 

الأ�سوات خفيها وظاهرها وقد يرتد ن�سيدا كالغناء دون 

غنائية فائ�سة.

ل  الق�سيدة  قــدر  �سنع  املقادير  بهذه  ال�ساعر  فكاأن 

هائجة هوج اخلطباء حتر�ش جهرا ولم�ساملة ترفل يف 

الهزائم  الكلمات ول م�سّلمة بقدر  دمق�ش املعاين ووثري 

ول منفعلة ب�سحر الكالم واإنا هي فاعلة تك�سف عورة 

التاريخ بالتاريخ ومتيط اللثام عن هزائم الذات والأمة 

وترمي بنا يف ال�سوؤال املتاه نخت�سي موتنا ونبحث عن 

توكيد ذواتنا فيه.

اأبنية  وتتحول  والرمز  بال�ستعارة  ال�شد  يلتئم  هكذا 

اللغة ومعمارها الرتكيبي اإىل �شب من �شوب اليقاع 

تارة عن طريق الرتابط بامل�سابهة فيكون ال�سعر وطورا 

عن طريق الرتابط باجلوار فيكون ال�شد واأخرى بوا�سطة 

الرتابط باحلوار فتكون الدراما.

فلل�شد يف الق�سيدة حتولته حني ين�سهر يف ال�سعر دون 

حكاية  من  متنقال  وظائفة  عن  فيه  ال�سارد  يتخلى  اأن 

الأفعال اإىل حكاية الأحوال ، م�سطلعا بوظائف التن�سيق 

ي�سري  حني  �سيماوؤه  ولل�سعر   . والتعليق  والتوا�سل 

اللتحام   هذا  وعرب  واأفــق  وو�سط  بداية  م�سار  له  حدثا 

عن  والعرا�ش  احلدثي  الت�سل�سل  لقانون  اخلرق  يكون 

والبيا�ش  وال�سمت  والتكثيف  بالختزال  التفا�سيل 

ون�سدان اليقاع املف�سي اإىل املعنى لأن ال�سعر بب�ساطة 

يعيد  واإنا  ي�ستن�سخه  الواقع املو�سوعي ول  ل يحاكي 

انتاجه باخللق والتخييل لآنه فن املمكن على الدوام.

3- يف التدليل:

بكل  للموت  الرمزي  املعنى  هي  هنا  القر�سنة  األي�ست 

ال�سيا�سية واحل�سارية والثقافية والأنطولوجية  معانيه 

الوجوه  متعّدد  قناعا  املــوت  ي�سري  حني  والإن�سانية 

لتعذيب  منذورا  جــالدا  اأو  باغيا  اأوم�ستعمرا  عزرائيل 

الآخرين  وتكميم اأفواههم اأو حار�سا ماأجورا اأو �شطيا 

كلماتك  ويرقب  اأنفا�سك  يح�سي  خطاك  يتبع  ماأمورا 

اأر�ش  ويح�سد حريتك امل�ستهاة.فال فرق بني اغت�ساب 

ذات  واغت�ساب  والعراق  فل�سطني  واأمركوها  دوها 
ّ
هو

م�سخوها وجعلوا اأعزة اأهلها اأذّلة.

هكذا تعلو بك الق�سيدة من ق�سة الذات تبوح بخ�سائرها 

املها يف يا�سها وتبحث عن حياتها يف موتها  وترقب 

وق�سة التاريخ وفجائعه تاريخ حما�ش بالقمع م�سيج 

باملوت تاأكل العظام فيه و تنه�ش

اُع 
َ
ب

ُ
 ي

ْ
�ْسرَتَى اأَو

ُ
ا ي

َ
ِفيَنِة م

َّ
ُكوا يف ال�س رْتُ َ

 ِحنَي مَلْ ي
ْ
ُهم َلِكنَّ

َ
“و

وا اإىل َعْظِمَنا 
ُ
َقام

َ
اُعوا، و

َ
ا اأََكُلوا ِمْنُه ج

َ
َنا. ُكلَّم

َ
م ا حَلْ

ْ
ا�ْسَتَهو

َكاِكني.َ” 
َّ
ُذوَن ال�س

َ
�ْسح

َ
ي

:موت  له  قناع  اإّل  ال�سلوقي  وما  موتان  املــوت  لكاأّن 

�ساء  الدامي متى  ير�سدك ويتبع خطاك ينو�سك ب�سهمه 

،ل ما �سئت وموت مغ�سو�ش به يهددك  القرا�سنة لتحتمي 

بهم من ظلك ومن موتك املحتجب م�سبعا بياأ�سك وذّلك 

وهوانك. األي�ست قمة اجلدل اأو العجب يف اأن يحمل الرمز 

املوت  ومييت  يحر�سك  ال�سلوقي  اأو  ال�سيف  مثل  حديه 

ل هذا الكائن 
ّ
وبه متوت كائنا مغامرا �شيفا اإذا ماحتو

الوديع اإىل ذئب مفرت�ش اأو كلب عزريل.

لعّل ال�ساعر عن طريق خطابه املوازي ي�سيئ لنا م�سالك 

يولدها  التي  الثاوية  املمكنة  املعاين  عن  بحثا  القراءة 

 فهو القائل : »وهذه الق�سيدة، كما لحظَت وكما 
ّ

الن�ش

ة، 
ّ
�سخ�سي حلظة  عن  تعبري  ن�سو�سي،  اأغلب  �ساأن  هو 

 
ٌ
تقاُطع وهو  ا.  اأي�سً ة 

ّ
كوني ة 

ّ
عربي حلظة  لكّنها  ا، 

ً
اأ�سا�س

ني يف 
ّ
اإىل وعيي بالكتابة. فال �سيء يهم  بالن�سبة 

ٌ
لزم

ال�ساأن  ذلك  يف  مبا  ا، 
ًّ
�سخ�سي كان  اإذا  اإّل  اأكتب  ما  كّل 

 
ّ

اأي يف  ا 
ًّ
فني اخلو�ش  عن  ا 

ً
متام عاجًزا  واأجــدين   .

ّ
العام

 اأمر مهما عال �ساأنه، اإذا 
ّ

ة مهما عال �ساأنها، ويف اأي
ّ
ق�سي

ا من حلمي ودمي وهواج�سي. لذلك تراين 
ً
مل ي�سبح جزء

 تناق�ش بني الإخال�ش اإىل ال�سعر واللتزام. 
ّ

ل اأ�سعر باأي

اإىل رامبو، ومن  فهما وجهان لعملة واحدة، من هومري 

اإىل  بونفوا  اإيــف  ومــن  بري�ش،  جــون  �سان  اإىل  بودلري 

دروي�ش، كّل على طريقته وكّل يف مناخه.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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    متهيد 

العلوم،  يف  ول  الإب�ستمولوجيا  يف  ول  الفل�سفة  يف  ل  بداهة  املو�سوعية   لي�ست 

التجرد  حالة  اإن  ال�سحفي.  كاخلطاب  الطبيعية  اللغة  يعتمد  خطاب  عن  ناهيك 

ل  م�سوؤوليته ال�سحفي،  توؤول اإىل رغبة م�ستحيلة 
َّ
التي ُتبنى يف �سكل مطلب  يتحم

التحقق يف خلق خطاب ي�سف ويوؤول وقائع العامل بلغة طبيعية ويف نف�ش الوقت 

جمردة من اأي ح�سور للذات.

اإنها )اأي حالة التجرد( حتيل اإىل رغبة يف تعطيل الذات. اأي اأن يتحول ال�سحفي اإىل عني 

واأذن بدون وعي منظم ير�سي تف�سيالت معينة ويقوم بخيارات خا�سة وي�سفي اأ�سكال 

من املعنى. وهي نف�ش الو�سعية التي �سبق ملي�سال فوكو اأن انتقدها وا�ستكرثها على 

العلوم الإن�سانية نف�سها. »فالباحث مل يعد امل�ساهد املتجرد الذي يراقب ن�سب اخلطاب 

نَتج اإىل حد 
ُ
ال�سامت«،)1( بل هو متورط يف املمار�سات الجتماعية التي يدر�سها وم

كبري من قبلها.

اإ�شكالية احلدث والواقع 

قول احلقيقة ال ينفي الكذب 

باحث من املغرب

عبد ال�سمد الكبا�ض    

ترت�شم  للخرب  العربية  البالغة  بلورته  الذي  املنظور  يف 

الأ�شا�شية  القيمة  باعتباره  والتكذيب  للت�شديق  القابلية 

ما  هو  فاخلرب  )الإن�شاء(  اإياه  لي�س  عما  اخلرب  لتمييز 

يحتمل ال�شدق والكذب



�سداده  ينبغي  القارئ  جتاه  كَدين  املو�سوعية  تبدو 

تقع  الأخــرية  هــذه  كانت  لو  كما  ال�سحافة،  قبل  من 

بنف�ش  اإدراكـــه  ينبغي  الــذي  للمعنى  جماعي  اأفــق  يف 

اأن كل ما ينتزع  ال�سيغة وال�سكل وامل�سمون. يف حني 

اأو  معنى  كان  �سواء  ال�سحافة  تبنيه  الذي  اخلطاب  من 

ي�سبطها  ل  مركبة  ممار�سات  خالل  من  يتحدد  قيمة 

فقط منطق اللغة ول حتركها اإرادة ال�سدق لوحدها؛ اأي 

تلك الإرادة التي جتعل القول فعال اأخالقيا، بغ�ش النظر 

حتويلية  طاقة  على  ُتبَنى  التي  املعقدة  الو�ساطات  عن 

للت�سويق  قابل  معنى  ذي  خرب  اإىل  اخلام  احلدث   
ِّ

ُت�سري

يف اأذهان النا�ش.

)خا�سة  العربية  علوم  يف  اخلرب  بني  املقارنة  متنحنا 

روؤيتنا  تعميق  فر�سة  ال�سحافة  يف  واخلــرب  البالغة( 

اإذ من خالل  ال�سحفي،  ل�سوؤال املو�سوعية يف اخلطاب 

ذلك ميكن اختبار مفهوم املو�سوعية بالنظر اإىل مفهوم 

مفهوم  مراجعة  تتيح  فهي  ذلك  على  وزيــادة  ال�سدق. 

ل�سياغة  الأ�سا�سية  املهمة  عليه  تقوم  الذي  »الو�سف« 

اخلرب ال�سحفي بالنظر اإىل خلفية مكونة من ممار�سات 

وعالقات بالعامل  ل باعتباره مو�سوعات جامدة قابلة 

للتثبيت يف الزمن، واإنا باعتباره اأحداثا ت�سيل وُتنجز 

نف�سها ب�سكل معقد، ومن ال�سعب ال�سيطرة على بدايتها 

ما  بال�سبط  وذلك  اختزال.  اأو  تع�سف  بدون  ونهايتها 

�سنعكف على حتليله يف املباحث الالحقة.

    1 ـ اخلرب يف البالغة و ال�سحافة : �سوؤال م�سرتك

اأ ـ  املنظور البالغي للخرب  و�سوؤال ال�سدق :

حول  العربية  القوامي�ش  يف  اخلرب  لفظة  تدور  معجميا 

وكنهه.  بحقيقته  علمه  بال�سيء  فخرب  الإعــالم،  معنى 

اأخربه  ويقال  به.  واأنباأه  اإيــاه  اأعلمه  بال�سيء  وخــربه 

اأنباأه مبا عنده، وتخرب الأمر علمه بحقيقته،  اأي  خربه، 

والإخباري من يدون الأخبار وي�شدها.)2(

يف  املعجمي  التعريف  مــن  جربيل  طلحة  وي�ستنتج 

»اإ�سافة  هو  للخرب  مكثفا  تعريفا  العربية  القوامي�ش 

معلومة جديدة للقارئ«.)3(

وهو ما يعني اأن هناك قيمة حتايث اخلرب وحتكم رواجه 

وتداوله هي قيمة اجِلدة. ومن ثمة فورود معلومة قدمية 

التحديد يعنّي  �سبق تداولها ل يعترب خربا. بالطبع هذا 

متوقع اخلرب يف احلقل ال�سحفي ؛ واإذا ما و�سعناه  يف 

مقارنة مع حتديده البالغي فذلك ميكننا من خالل ر�سد 

اأهمية  تكت�سب  اإ�سكاليات  اإفراز  من  بينهما  الختالفات 

كبرية بالن�سبة ل�سوؤال املو�سوعية.

العربية للخرب)مبحث  البالغة  بلورته  الذي  يف املنظور 

باعتباره  والتكذيب  للت�سديق  القابلية  ترت�سم  املعاين( 

القيمة الأ�سا�سية لتمييز اخلرب عما لي�ش اإياه )الإن�ساء(.

فاخلرب هو ما يحتمل ال�سدق والكذب، وهو »مال يتوقف 

�سدقه على النطق به« ) املراغي  »علوم البيان و املعاين 

و البديع« �ش43( .

مفتاح  يف  هـــ(     626 يف  املتوفى   ( ال�سكاكي  ويــرى 

العلوم اأن التعريف الذي يحدد اخلرب مبا يحتمل  ال�سدق 

والكذب يقع يف الدور لكونه يحدد ال�سدق باخلرب الذي 

يخرب بال�سيء كما هو، ويحدد اخلرب مبا يحتمل ال�سدق 

والكذب. اإذ يقول »اأما ترى احلد الأول حني عرف �ساحبه 

والكذب  به،  هو  ما  على  ال�سيء  عن  اخلرب  باأنه  ال�سدق 

باأنه اخلرب عن ال�سيء ل على ما هو به، كيف دار فخرج 

عن كونه معرفا، ومن ترك ال�سدق والكذب اإىل الت�سديق 

والتكذيب ما زاد  على اأن و�سع الدائرة« ورغم ذلك فاإن 

هو  والكذب  ال�سدق  احتمال  اأن  ليوؤكد  يعود  ال�سكاكي 

لزم اخلرب بال منازع »اإما النزاع يف اأن يكون حدا«.)4(

اإلــيــه فللخرب  ــار  ــس املــ� الــبــالغــي  الــتــحــديــد  وحــ�ــســب 

الكالم،  عليها  ويدل  اخلرب  من  تفهم   : ن�سبتان:الأوىل 

وت�سمى الن�سبة الكالمية، والثانية :  تعرف من اخلارج 

بالن�سبة  وت�سمى  ــرب  اخل عــن  النظر  بقطع  ــع  ــواق وال

اخلارجية.

مطابقته  تعترب  واقــع  اإىل  تتوجه  عبارة  بهذا  اخلــرب 

قلنا  فاإذا  كذبها.  دليل  مطابقته  وعدم  �سدقها،  �شط 

كذلك  واخلــارج  الواقع  يف  هي  وكانت  طالعة  ال�سم�ش 

الكالم  �سمي  طالعة  تكن  مل  واإن  �سدقا،  الكالم  �سمي 

ـ كما يظهر من  اأن اخلرب  واإذا كان من اجللي  كذبا.)5( 

خالل هذا التعريف يتكون اأ�سا�ش متيزه عن الإن�ساء من 

الأ�سياء،  عامل  اإىل  تتوجه  التي  الو�سفية  مهمته  خالل 

فمن الوا�سح اأن هذا العامل ل يتكون من اأ�سياء ثابتة اأو 

مو�سوعات جامدة  فقط واإنا ي�سم اأحداثا متغرية تتم 

نف�سية  متحولة ل  الزمان، ومنها كيانات  وتنتهي يف 
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تلبث  على حال.

الثالث للهجرة(  )القرن  النظام  اإبراهيم  وخالف املتكلم 

راأي اجلمهور بخ�سو�ش �سدق اخلرب،  فاحتا بذلك بعدا 

اآخر يف مفهوم ال�سدق الذي تكر�ش يف م�ستوى العالقة 

يوجه  به  فاإذا  اإليه.  يحيل  الذي  والواقع  الكالم  ما بني 

هذه العالقة اإىل الذات.

لعتقاد  »مطابقته  هو  اخلرب  �سدق  اأن  يرى  فالنظام 

املخرب ولو كان خطاأ غري مطابق للواقع وكذبه عدمها. 

فاإذا قال قائل : ال�سم�ش اأ�سغر حجما من الأر�ش معتقدا 

ذلك كان �سدقا، واإذا قال ال�سم�ش اأكرب من الأر�ش وكان 

غري معتقد ذلك كان كذبا«.)6(

يرتتب عن هذا البعد اجلديد يف العالقة املزدوجة للخرب 

يحيل  الــذي  وبالواقع  اأوىل  جهة  من  املخربة  بالذات 

عليه من جهة ثانية اإفراز قيمتني اثنتني م�سافتني اإىل 

فاخلرب  واخلطاأ.  ال�سواب  هما  والكذب  ال�سدق  قيمتي 

الذي يطابق الواقع خرب �سائب ولي�ش �سادقا.

ول يكون كذلك اإل عندما يطابق اعتقاد املتكلم. واخلرب 

وقد  خاطئا،  واإنــا  كاذبا  لي�ش  الواقع  يطابق  ل  الذي 

اعتقاد  طابق  ما  اإذا  كذلك  كان  لو  حتى  �سادقا  يكون 

املخرب به.

ال�سدق  فيه  يتقابل  الــذي  القيمي  املربع  هذا  وح�سب 

والــكــذب والــ�ــســواب واخلــطــاأ يكون اخلــرب مــدرجــا يف 

الأحوال الآتـية :

 �سادق �سائب.

 �سادق خاطئ.

 كاذب �سائب.

اإبراهيم  ذلــك  عن  ي�سوق  كمتكلم،  الفكرية  وبخلفيته 

اأمرا  اعتقد  فمن  عقائدي.  م�سمون  ذات  حججا  النظام 

فاأخرب به ثم ظهر خربه خمالفا للواقع فاإنه يقال له ما 

كذب واإنا اأخطاأ، حيث روي عن عائ�سة )زوجة الر�سول( 

وهم«.)  ولكنه  كذب  »ما  كذلك  �ساأنه  فيمن  قالت  اأنها 

ذكره املراغي �ش:44 (

الرحمن  اهلل  »با�سم   : القراآنية  الآية  اأي�سا  حججه  ومن 

الرحيم اإذا جاءك املنافقون قالوا ن�سهد اإنك لر�سول اهلل 

واهلل يعلم اإنك لر�سوله واهلل ي�سهد اإن املنافقني لكاذبون« 

]�سورة املنافقون )7(، اإذ يرى النظام اأن اهلل كذبهم يف 

للواقع  مطابقا  ذلك  كان  واإن  اهلل«  لر�سول  »اإنك  قولهم 

لأنهم مل يعتقدوه.

واعترب اجلاحظ تلميذ النظام اأن هناك حالة و�سطى بني 

ال�سدق والكذب »لأن احلكم اإن طابق الواقع مع اعتقاد 

الواقع  يطابق  مل  واإن  �سدق،  فهو  مطابق  باأنه  املخرب 

مع اعتقاده اأنه غري مطابق فهو كذب، وغري هذين لي�ش 

ب�سدق ول بكذب«.)8(

ما  اخلرب  موقعة  اإعــادة  النظام  اإبراهيم  منظور  يتيح 

بني الذات واملو�سوع، فُتحدد قيمته بالنظر اإىل ن�سبته 

اعتقادا  ينقل  فاخلرب  الذات  اإىل  بالنظر   : اأحديهما  اإىل 

اإذ  خارجيا.  واقعا  ي�سف  فهو  املو�سوع  اإىل  وبالنظر 

امل�ستوى  تعطيل  ال�سحافة  يف  املو�سوعية  حتــاول 

تخلي  اأن  ينبغي  حيث  املو�سوع  لفائدة  )الذات(  الأول 

الذات من حيث هي اعتقادات وقيم وتف�سيالت املجال 

ملو�سوع ينعك�ش ب�سفافية يف خرب هو عبارة عن كيان 

لغوي وا�سف يلغي  نف�سه حل�ساب  ظهور الأ�سياء.

لكن ما يذكرنا به اإبراهيم النظام هو اأن اخلرب حتى وهو 

يعود  اعتقادا  ينقل  فهو  اإليه  يحيل  الذي  الواقع  يطابق 

للذات. واإذا ما طبقنا ذلك على اخلرب يف ال�سحافة �سنجد 

اأنه ينقل اعتقاد ال�سحفي يف وقوع احلدث الذي ي�سفه 

اخلرب. ومن ثمة فتنقية اخلطاب الإعالمي من اأي ح�سور 

التي  احلدود  هذه  يف  الأقل  على  م�ستحيال  يبدو  للذات، 

ح�سور  اأوجه  اإظهار  يف  تو�سعت  التي  البالغة  تر�سمها 

الذات يف اخلرب من خالل الإمكانات التي تتيحها اللغة 

كما هو ال�ساأن مثال بخ�سو�ش التوكيد الذي هو موقف 

من الذات املخربة ي�ساف اإىل احلكم املت�سمن يف اخلرب 

متكني  التوكيد  »لأن  قبوله   يف  املخاطب  تردد  ليدفع 

واإماطة  ال�سكوك  ــة  لإزال وتقويته،  النف�ش  يف  ال�سيء 

ال�سبهات عما اأنت ب�سدد الإخبار عنه«.)9(

ما  على  ينطوي  اخلرب  اأن  اجلرجاين  القاهر  عبد  ويوؤكد 

املخرب،  اإىل  تعود  التي  الإثبات  ة 
َّ
ِبِني ن�سميه  اأن  ميكن 

باإثباته اأو نفيه للمعنى  بخرب املبتداأ للمبتداأ  اأو بالفعل 

الثابت  »...ومن    : قائال  ذلك  يو�سح  كما  للفاعل.)10( 

اأنه ل يكون خرب حتى  النفو�ش  والقائم يف  العقول  يف 

 به وخمرب عنه، لأنه ينق�سم اإىل اإثبات ونفي: 
ُ
يكون خمرب

فلو حاولت اأن تت�سور اإثبات معنى اأو نفيه من دون اأن 
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يكون هناك مثبت له ومنفي عنه، حاولت مال ي�سح يف 

ت�سور 
ُ
عقل ول يقع يف وهم...«)11( اإذ اخلرب معنى ل ي

اإل بني �سيئني، يكون اأحدهما مثبتا، والآخر مثبتا له اأو 

يكون اأحدهما منفيا والآخر منفيا عنه. وهكذا ل ميكن 

منفي  غري  من  ومنفي   له  مثبت  غري  من  ت 
َ
ثب

ُ
م ت�سور 

عنه.

وعلى خلفية الت�سور الذي يدافع عنه والذي متثل فكرة 

اجلرجاين  يحدد  دعامته  الأ�سعرية  النف�سي«  »الكالم 

الــذات  اإىل  ــاه  اإي مرجعا  اخلــرب  يف  الأ�سا�سي  العن�ش 

املخربة، حيث يقول »واإذا عرفت اأنه ل يت�سور 

وخمرب  به  خمرب   : �سيئني  بني  فيما  اإل  اخلرب 

هذين  من  يحتاج  اأنه  تعلم  اأن  فينبغي  عنه، 

البعدين اإىل ثالث. وذلك اأنه كما ل يت�سور اأن 

يكون هاهنا خرب حتى يكون خمرب به وخمرب 

عنه، كذلك ل يت�سور اأن يكون خرب حتى يكون 

له »خمرب« »ي�سدر عنه ويح�سل من جهته«.

ال�سكاكي  اإليها  ب�سري  الفكرة  ونف�ش   )12(

اخلــربيــة  مبــرجــع  ي�سميه  ــا  مل ــده  ــدي حت يف 

ال�سدق  واحتمال  اخلربية،  مرجع  اأن  اعلم   : قوله  يف 

والكذب اإىل حكم املخرب الذي بحكمه يف خربه مبفهوم 

الإ�سناد  جمال  هو  املخرب  يكون  حيث  ملفهوم«)13(، 

اخلربي اأي »احلكم مبفهوم ملفهوم«)14(، ويكون ال�سبب 

يف كون اخلرب حمتمال لل�سدق والكذب هو اإمكان حتقيق 

ذلك احلكم.

املعاين  اأعظم  باأنه  اخلرب  ي�سف  الــذي  اجلرجاين  لكن 

اإذ ل  النحوية �ساأنا)15( مينح الذات املخربة قوة اأكرب. 

خرب يت�سور اإل بوجود خمرب يعود اإليه اخلرب »ويكون له 

ن�سبة اإليه، وتعود فيه التبعة عليه، فيكون هو املو�سوف 

بال�سدق اإن كان �سادقا، وبالكذب اإن كان كذبا«.)16(

اإىل املخرب،  ال�سدق والكذب  يرجع اجلرجاين هنا �سفة 

اخلرب  »لأن  ونفيا  اإثباتا  اخلربي  الإ�سناد  ينعقد  ففيه 

نف�سه  يف  الإنــ�ــســان   ين�سئها  معان  الــكــالم،  وجميع 

عقله،  ويراجع  قلبه،  بها  ويناجي  فكره  يف  وي�شفها 

واإثبات  نفي  فكل  واأغــرا�ــش،  مقا�سد  باأنها  وتو�سف 

يفرت�ش مثبت وناف هو م�سدرهما، واإذ يجعل كل خرب 

للذات  املجال  يف�سح  فهو  م�سدره.  هو  مبخرب  متعلق 

باعتبارها املكان الذي ينعقد فيه معنى اخلرب من حيث 

احلديثة  الفل�سفة  لغة  ن�ستعمل  اأن  اأردنا  وواإذا  حكم  هو 

اإمكان  الذي يتيح  فهو مينح للذات و�سعا تاأ�سي�سيا هو 

اخلرب من حيث هو اإثبات حممول ملو�سوع اأو نفيه عنه.

وبالطبع، ف�ساحب »دلئل الإعجاز« ينطلق يف ذلك من 

النظري من خالل  اأخذ �سكله  اأ�سعري  دفاعه عن موقف 

فكرة »الكالم النف�سي« املتعلقة بالإ�سكالية التي اأثارها 

املتكلمون حول كالم اهلل »واعتباره مكونا من كلمات 

ت�سورنا،  عن  خارجا  ترتيبا  الأزيل  اهلل  علم  يف  مرتبة 

الكلمات. ومن ثمة ل يلزم من  اأن تتعاقب  ل يلزم منه 

مقابل  وذلك  حادثة.)17(  تكون  اأن  الأزل  يف  ترتيبها 

والقراآن  اللغة  النظم يف  الذي ت�سور  العتزايل  املنظور 

واقعا يف الكالم املوؤلف من الأ�سوات واأن مو�سوعه هو 

ال�سياغة اللفظية مبلورين نظرة لفظية للف�ساحة)18(. 

موجها  يدح�سه  اجلرجاين  عبدالقاهر  كــان  ما  وهــو 

اللفظ«، منتقدا ت�سورهم  »اأ�سحاب  كالمه ملن ي�سميهم 

للخرب بكونه �سفة للفظ ناعتا اإياه بالتوهم، حيث قال : 

»توهموا يف اخلرب اأنه �سفة للفظ، واأن املعنى يف كونه 

اأو  ال�سيء  من  املعنى  وجود  على  يدل  لفظ  اإنه   ، اإثباتا 

فيه، ويف كونه نفيا اأنه لفظ يدل على عدمه وانتفائه عن 

ال�سيء، وهو �سيء قد لزمهم. و�شى يف عروقهم وامتزج 

ينجع  ل  القول  اأن  باأكرثهم  الظن  بطباعهم حتى �سار 

فيهم«)19(.

لي�ش  اللفظ  مدلول  باأن  عليهم  رده  يف  اجلرجاين  يقرر 

اأو  املعنى  بوجود  احلكم  ولكن  عدمه،  اأو  املعنى  وجود 

عدمه لأنه لو كان معنى اخلرب يف حالة الإثبات اأنه لفظ 

مو�سوع ليدل على وجود املعنى املخرب به من  املخرب 

عنه اأو فيه »لوجب اأن يكون كذلك اأبدا، واأن ل ي�سح اأن 

من  وجد  قد  ال�شب  كان  اإذا  اإل  زيــد«،  »�شب   : يقال 

»ما   : يقال  اأن  اأن ل ي�سح  النفي  زيد. وكذلك يجب يف 

�شب زيد« اإل اإذا كان ال�شب مل يوجد منه«)20(، لأن 

اأن يكون  القول »�شب زيد« دون  اأن جتويز  ذلك يتبع 

معناه  من  اللفظ  اإخــالء  يوجب  منه،  حدث  قد  ال�شب 

الذي و�سع ليدل عليه، وهو ما يقطع اجلرجاين بف�ساده. 

وقول  الكاذب  قول  نف�سه يف  هو  يظل  اللفظ  معنى  لأن 

عليه  دليال  القاهر  عبد  ي�سوق  ما  وذلك  ال�سادق.)21( 
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يدل  الكاذب  قول  من  اللفظ  اأن  على  »والدليل    : قائال 

اأنهم جعلوا  ال�سادق،  قول  من  عليه  يدل  ما  نف�ش  على 

فلول  والكذب،  ال�سدق  يحتمل  اأنه  اخلرب  و�سف  خا�ش 

هذا  لأحدهم  كان  ملا  واحدة  حقيقة  فيهما  حقيقته  اأن 

املعنى«.)22(.

والــكــذب،  الــ�ــســدق  قيمة  تقدير  ــك  ذل على  وينعك�ش 

اأن  يــرون  اجلــرجــاين(  ي�سميهم  )كما  اللفظ  فاأ�سحاب 

الكاذب يدل على وجود ما لي�ش مبوجود، وعلى عدم ما 

الإعجاز  دلئل  �ساحب  يعتربه  ما  وهو  مبعدوم،  لي�ش 

اأن  حني  يف  القول)23(،  من  اللغو  يف  ودخــول  تهافتا 

الأ�سوب يف نظره اأن الكاذب يحكم بالوجود فيما لي�ش 

مبوجود، وبالعدم فيما لي�ش مبعدوم.

على  بالعبارة  ياأتي  من  الكاذب  اعتبار  يرف�ش  كما 

خالف املعرب عنه، لأن ذلك يقال ملن له اإرادة يف قول 

اأنه �سخ�ش  اأراد اأي  �سيء فيعرب عنه بلفظ ل ي�سلح ملا 

اإرادَته يف القول. وهو ما ل ينطبق على  خانت عبارُته 

الكاذب باأي وجه من الأوجه.)24(.

بقي اأن ن�سري اإىل اأن حتديد اخلرب من منظور البالغيني 

كان ـ من حيث هو ما يحتمل ال�سدق والكذب ـ م�سدودا 

»اإن  اجلرجاين  قال  فكما  املخاطب.  ــادة  اإف غاية  اإىل 

ال�سامع غر�ش  ليعرف  يكلم بع�سهم بع�سا  اإنا  النا�ش 

املتكلم ومق�سوده، فينبغي اأن ينظر اإىل مق�سود املخرب 

من خربه، ما هو ؟ )25(.

كما  اخلربية  الفنون  ت�سكلت  الغاية  هذه  اإىل  وبالنظر 

�سنفها �ساحب مفتاح العلوم ويعود اأولها اإىل اعتبارات 

اإليه،  امل�سند  اعتبارات  اإىل  وثانيها  اخلــربي،  الإ�سناد 

اعتبارات  اإىل  ورابعها  امل�سند،  اعتبارات  اإىل  وثالثها 

تعمق  بل  والإطــنــاب.)26(  والإيجاز  والو�سل  الف�سل 

بع�سهم يف اأ�سكال تداخل اخلرب بالطلب كما فعل حممد 

القرن الثامن  ال�سجلما�سي )من نقاد  القا�سم الأن�ساري 

للهجرة باملغرب( يف كتابه »املنزع البديع يف جتني�ش 

اأ�ساليب البديع«، وا�سفا و�سع �سكل اخلرب مو�سع �سكل 

اخلــرب.)27(  �سكل  مو�سع  الطلب  �سكل  وو�سع  الطلب، 

وميزوا ما بني اخلرب الناقل ملعلومة يجهلها املخاطب 

ف�سميت  باملعلومة  املتكلم  لعلم  الناقل  اخلرب  بني  وما 

الأوىل فائدة اخلرب والثانية لزم فائدة اخلرب.)28(

ب ـ  اخلرب  ال�سحفي : عدم كفاية النموذج البالغي

ل يعترب التحديد البالغي للخرب من حيث هو ما يحتمل 

يف  اخلــرب  متطلبات  لإ�سباع  كافيا  والــكــذب،  ال�سدق 

يف  خربا  تعترب  ال�سوداء«،  »الطاولة  فعبارة  ال�سحافة، 

ترقى  ل  لكنها  والكذب.  ال�سدق  حتتمل  لأنها  البالغة 

لتكون خربا �سحفيا. ذلك ما تعمل الأدبيات ال�سحفية 

يف  اخلــرب  اأن  اإىل  ــارة  الإ�ــس �سبقت  فقد  حتــديــده،  على 

ال�سحافة حتايثه قيمة »اجلدة«، لأنه ما يحمل معلومة 

جديدة.

مدخل  كتابه  يف  الغنام  العزيز  عبد  ذهب  بل 

اخلرب  حداثة  اعتبار  اإىل  ال�سحافة  علم  يف 

مكونا   )actualité(بالآنية وارتــبــاطــه 

ا�سم  اأن  بل  ال�سحافة.  تعريف  يف  اأ�سا�سيا 

الدللة  يحدد  الأجنبية  باللغات  ال�سحيفة 

الأ�سا�سية لأهمية هذه ال�سمة. »اإذ اأنها حتتوي 

بالآنية:  التزاما  الأحـــداث  اأ�سد  على  دائما 

واأكرثها اأهمية بالن�سبة للجمهور«.)29(

الإجنليزية  باللغة   )News( »نيوز«  فا�سم 

الأملانية  »تزايتونغ«  وا�سم  اجلديد،  على  يدل 

)Zeitung( يدل على طابع الزمنية، وكلمة »جورنال« 

الفرن�سية )Journal(  تدل على اليومي.

الرتباط  هذا  من  كيانه  اإذن  ال�سحفي  اخلرب  ي�ستمد 

العامل  يخو�سها  لتجربة  �سكال  معه  تغدو  التي  بالآنية 

جدتها  عن  تعلن  التي  الأحــداث  من  كتدفق  نف�سه   مع 

كانقطاع يف �سلب الف�ساء الإدراكي للقارئ، اإنها تك�ش 

نتوءا  خالقة  املعلومات،  من  معهودا  مابات  نطية 

يتحول  اأن  ي�ستحق  الذي  امل�ستجد  احلدث  يحمله  جديدا 

اإىل خرب.

يف  �سعة  من  وفــره  ومــا  التكنولوجي  التطور  وبفعل 

لي�ست  الآنية  اأ�سحت  الأخــبــار،  وتوزيع  وبــث  التقاط 

�سجل  فكما  له،  نتيجة  بل  ال�سحفي،  لال�ستغال  م�سدرا 

كتابه:  يف    )Cyril le mieux( لوميو  �سرييل  ذلك 

للعمل  متفهمة  �سو�سيولوجيا  الرديئة،  »ال�سحافة 

ال�سحايف وانتقاداته« اأن الآنية هي ح�سيلة عمل م�سرتك 

ما  حمتوى  يحدد  اإنه  ال�سحفي.)30(  خلقه  يف  ي�ساهم 

الكائن  لهذا  بالن�سبة  الإن�سان حا�شا، وي�سوغ  يعتربه 
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الذي  العامل  مع  تزامن  �سكل  حتمل  التي  الآنية  معنى 

يوجد فيه، حتى اأن الفيل�سوف الأملاين �سوبنهاور �سمى 

ال�سحافة باأنها »عقرب الثواين لالأحداث العاملية«)31( 

الذي  الوقت  يف  قيمة  للخرب  يجعل  ما  هي  الآنية  .لأن 

 Géraldine( ين�ش فيه . واعتربت جريالدين موملان

Muhlman( يف كتابها الهام ال�سادر  �سنة 2004 
الكتابة  اأن  الدميقراطية«  يف  ال�سحافة  »ب�سدد  بعنوان 

املتعلق  ذلــك  هو  مــزدوجــا  م�سكال  تواجه  ال�سحفية 

ويف  احلــا�ــش،  اأي   )Temporalité( بزمنيتها 

للواقع  الكتابة  هذه  باخرتاق  املتعلق  ذاك  الوقت  نف�ش 

وولوجها اإليه . فرغم اأن بع�ش ال�ستنتاجات املت�شعة 

اإكراه احلا�ش يحرم هذه الكتابة من الو�سول  اأن  ترى 

اإىل قلب الواقع، اإل اأن هناك اأناط من الواقع  ت�ستدعي 

الكتابة  بني  ما  تاآنيا  تخلق  احلا�ش)32(،  يف  كتابة 

اإن ال�سحافة تتحمل مهمة منح   .)le vecu( واملعي�ش 

باللحظة  عالقته  وحتوك  العامل.)33(  ح�سور  اجلمهور 

التي يوجد فيها،  وميتد بامتدادها ، وجتعله جزءا من 

 Hannah( ت عنه حنا اأرنت
ّ

هذا العامل . وهو ما عرب

Arendt( : »بدون ما يقوم به ال�سحفيون ل ميكن اأن 
نعرث على موقعنا يف عامل متغري ب�سكل دائم، وباملعنى 

الأكرث اأدبية، ولن نعرف اأبدا اأين توجد« )33( ، اإذ لي�ش 

العامل  اليوم �سوى مركب الأخبار التي ت�سلنا كل حلظة.

ال�سحافة  اأن اخلرب يف  اأعاله هو  ما ن�ستنتجه مما ورد 

ل يتحدد فقط بالنظر اىل احتمال �سدقه اأو كذبه، واإنا 

اأنه  بالزمن،  ارتباطه  اإىل  بالنظر  اأ�سا�سي  وب�سكل  اأي�سا 

ّفي« اجلديد واملهم من العامل املتغري ومينحه كيان 
َ

�س
ُ
»ي

الأقرب اإىل زمن القارئ واملتلقي.

يف  خــربا  تكون  اأن  ميكن  ل  متقادمة  فمعلومة  لذلك 

عبداهلل  ت�ساءل  فقد  لالآنية.  تنتمي  ل  لأنها  ال�سحافة 

ين�ساأ  »كيف   : التاريخ«  »مفهوم  كتابه  يف  الــعــروي 

ال�سحفيني ؟ حتدث حوادث ووقائع يف كل  لدى  اخلرب 

اإل  الأخبار  ن�شات  يذكر يف  ول  مكان،  كل  حلظة ويف 

اأو مرا�سل  �سمع به خمرب، مبعوث خا�ش  اأو  �ساهده  ما 

اأن  ي�ستحق  الذي  املهم  بني  ما  فرز  هناك  مقيم.«)34( 

همل. لكن هذا احلكم يظل 
ُ
يبث واأن ين�ش والثانوي الذي ي

موؤقتا قابال  لال�ستدراك كما  ي�سري املفكر املغربي اإىل 

الأهم  احلدث  اإىل  تافها  كان  ما  تقلب  قد  فالآنية  ذلك، 

بالنظر اإىل ما ترتب عنه.

عمل  ت�سبيه  اإىل  باخلرب  امل�سرتك  الهتمام  دفع  وقد 

ال�سحفي باملوؤرخ. فالأول موؤرخ اللحظة والثاين موؤرخ 

املا�سي)35( . لكن عبد اهلل العروي يرف�ش هذا الت�سبيه، 

بل  مطلقا،   واملــوؤرخ  ال�سحايف  بني  »لي�ش  فالت�سابه 

كاتب  اأحيانا  ي�سمى  الذي  والإخباري  ال�سحايف  بني 

يوؤرخ  حدوثه،  عند  احلــدث  ي�سجل  كالهما  احلوليات. 

للحا�ش )ل يوؤرخ التاريخ ـ احلا�ش(،  بل يحل الزمان 

فعلي...  وجــود  اللحظة  اأن  يعترب  ،اإذ  اللحظة  يف  كله 

واحلدث هو حلظة حدوثه. مف�سول عن كل �سيء �سواه، 

بهذا  العروي  ويدفع  حدوثه«)36(  يف  ينح�ش  معناه 

حدوده  اإىل  احلا�ش  حول  ال�سحايف  للخرب  التمحور 

حدوثه  عند  باحلدث  الهتمام  هذا  باعتباره  الق�سوى 

اللحظة  خ�سو�سية  ويف  ــم،  دائ حا�ش  يف  انغما�سا 

العابرة.)37(.

ميكننا اأن نفهم بناء على ما �سبق  ملاذا ل ت�سكل عبارة 

اأنها ت�سنف  ،رغم  »�سوداء« خربا �سحفيا  الطاولة  مثل 

خربا من الناحية البالغية لأنها حتتمل ال�سدق والكذب،.

اإنها  لالآنية،  بالن�سبة  وقع  لها  لي�ش  لكونها  ذلك  يعود 

غدا«   ت�شق  »ال�سم�ش  ما.  مت�سل  يف  انقطاعا  ت�سكل  ل 

فيه  يتواىل  حارا  �سيفا  تعرف  منطقة  يف  خربا  تعد  ل 

�شوق ال�سم�ش �سهورا متعاقبة. لكنها ت�سكل خربا قويا 

اأ�سابيع من  اإذا ما جاءت يف مت�سل توالت فيه  وموؤثرا 

الثلج والربد وال�سماء الغائمة. حتولها اإىل خرب �سحفي 

هنا متاأت بالأ�سا�ش من قيمة النقطاع الذي حتدثه يف 

التي ي�سفها  الواقعة  ، وهو ما يجعل من  مت�سل زمني 

اإثارته  متنحه  التي  هي  اخلا�سية  وهــذه  حدثا.  اخلرب 

بل  اآنيتهم  من  جزءا  ي�سكل  اإنه  اجلمهور.  لدى  اخلا�سة 

فعبداهلل  هذه  النقطاع   قيمة  من  وانطالقا   . ويعدلها 

العربي يرادفه بالطارئة.

واإذا كان اخلرب ال�سحفي يتحدد بالنظر اإىل الزمن واإىل 

�شوطا  متثل  اأخرى  عنا�ش  ي�ستلزم  فاإنه  الآنية،  وقع 

اأ�سا�سية ل�ستيفاء هذا املفهوم، اإذ ميكننا �سياغة تعريف 

ب�سبكة  اإياه  رابطني  ال�سحفية  الكتابة  من  اجلن�ش  لهذا 

يف  موريكان  جاك  اأ�سار  فقد  تتيحه،  التي  املمار�سات 
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كتابه الذي يحمل عنوان »الكتابة ال�سحفية« اأن التمييز 

بني اخلرب والق�سة ميثل �سلب النقا�ش الذي يدور ما بني 

الذي  تقوم فيه  الوقت  والأدب، ففي  ال�سحفية  الكتابة 

على  حر�سها  مع  الواقع  تقدمي  على  ال�سحفية  الكتابة 

نقله باأمانة، ميثل التحرر من واجب الأمانة هذا امتياز 

التدخل  بعدم  ال�سحفي  التزام  اأن  كما  الأدبية،  الكتابة 

يف الواقع الذي ي�سفه والتجرد منه : تقابله حرية اأكرب 

لدى كاتب الأدب يف اإثارة م�ساعر القارئ وتغيري الواقع 

قليال، بل وحتريفه.)38(

ال�سلة  اأنا  مو�سى  �سالمة  عنها  قال  التي   الأخبار  اإن 

الروحية التي تربط بيننا وبني الوطن  الذي ننتمي اإليه، 

كما بيننا وبني العامل)39(، ت�ستمد مقومات وجودها من 

احلدث .وانطالقا من هذا املفهوم ميكن تقدير ماهيته، 

اأمامه  املتاحة  الإمكانات  حتديد  ذلك،  من  واأكــرث  بل 

فاخلرب   غنام،  لعبدالعزيز  فبالن�سبة  مو�سوعيا.  ليكون 

يف  ويوؤثر  بالآنية  وميتاز  اجلماهري،  به  تهتم  »حادث 

قد حــدث. وبذلك  ل�سيء  �ــشد  اإنــه  ــام)40(،  ــع ال الـــراأي 

ميكن التفرقة بينه وبني الق�س�ش اخليالية. لكن عندما 

�سياغة  هناك  اأن  �سنجد  اللغوية  خ�سائ�سه  ن�ستدعي 

اأ�سنافه.  بكل  ال�سحفي  اخلرب  ت�ستوعب  ممكنة  نظرية 

لغوي  ثمة فهو و�سف  الواقع. ومن  لغة حتيل على  اإنه 

مو�سوعه حدث، وحتدد قيمة اخلرب من حيث هو كيان 

لغوي بالنظر اإىل الواقع الذي ي�سفه. فخرب يتحدث عن 

»حادثة �سري« وقعت يف الطريق ال�سيار ل يكت�سب معناه 

من  مركب  من  يت�سكل  الذي  للواقع  بالنظر  اإل  ودللته 

الأحداث التي تتجمع حتت عبارة حادثة �سري، ومن ثمة 

فاخلرب ال�سحفي ل ينجز نف�سه اإل با�سم واقع حدث فعال، 

تاأ�سي�سية  ذلك عنا�ش  وي�ستلزم  الكذب.  حتى يف حالة 

يفر�سها منطق احلدث، تبعده عن كونه ابتكارا �سخ�سيا 

كما  نف�سه.  للحدث  مو�سوعية  نتيجة  واإنا  لل�سحفي، 

لو كانت كل الأخبار التي تن�ش يف ال�سحف وتبث يف 

الأنرتنيت، تبنى على  �سبكة  اأو يف  الإذاعة والتلفزيون، 

عبارة �سمنية تقول : »هذا ما وقع«، اأي ما �سميناه يف 

ما �سبق بنية الإثبات.

وت�سمى هذه العنا�ش التاأ�سي�سية للخرب بالأخوات ال�ست 

اأن ال�سحفي  اأو الأ�سئلة ال�ستة التي قال جاك موريكان 

وي�ستلزمها  عنها.)41(  الإجابة  مقابل  اأجره   يتقا�سى 

منطق احلدث الذي يفر�ش اأن يكون حلدوثه زمن ومكان، 

وكيفية احلدوث، وطرف يقع عليه احلدث و�سبب واأخريا 

يف  ال�سحفية  الأدبيات  بع�ش  وخل�ستها  نف�سه،  احلدث 

م�ستلزمات الإجابة عن �سوؤال ما الق�سية ؟ ترتجم هذه 

اأين ؟ كيف ؟  ؟  الأ�سئلة: من ؟ ماذا  العنا�ش من خالل 

ُق با�سم اخلرب ال�سحايف 
َّ
و

َ
�س

ُ
ملاذا ؟ متى ؟ والن�ش الذي ي

فقط من جن�ش  يخرج  ل  العنا�ش،  هذه  فيه  تتوفر  ول 

الذي  فالقارئ  التلميح.«  اإىل  اأقرب  ي�سبح  واإنا  اخلرب 

يقراأ ن�سا يجيب على القليل جدا من هذه الأ�سئلة، ي�سعر 

الكاتب،  �شعية  اإزاء  اأحيانا  ال�سك  ويراوده  بالنزعاج 

ذلك  اإن  ال�سائعة«.)42(  اإىل  اأقــرب  الن�ش  ي�سبح  هنا 

ميكننا من حتديد الأ�سباب التي ل جتعل عبارة »الطاولة 

�سوداء« رغم كونها حتتمل ال�سدق والكذب خربا �سحفيا. 

اإذ ل تتكامل فيها العنا�ش الواردة اأعاله.

حمكومة  فيها  اخلربية  املادة  ت�سبح  بع�سها  وبغياب 

متنح  التي  الأ�سا�سية  بالقيم  عالقتها  ت�سعف  بثغرة 

للخرب ال�سحفي كيانه.

العبارة وقعها بالن�سبة  الزمن يفقد هذه  فغياب عن�ش 

الأمر بالن�سبة لعن�ش املكان والكيفية  ، وكذلك  لالآنية 

النقطاع  عن�ش  من  يحرمها  الغياب  وهذا   ... وغريها 

.اإذ هي تدل على مت�سل ما يف  الذي يخلق منها حدثا 

الزمن ويف الإدراك ولي�ش على حتول له وقع اجلدة.

يوؤطر اخلرب ال�سحفي بكامله يف العنا�ش ال�ستة، بل اإن 

بع�ش اخلرباء يرى اأن ا�ستيفاءها هو املثل الأعلى الذي 

بالدرجة  اإليه، مربر ذلك يعود  التطلع  لل�سحفي  ينبغي 

الأوىل اإىل عن�ش ال�سببية املعرب عنه يف �سوؤال : ملاذا ؟ 

الذي لي�ش من ال�سهل الإجابة عنه اأو حتديده بدقة عندما 

مقتل  هو  احلدث  كان  فاإذا  باحلدث.)43(  الأمر  يتعلق 

�سخ�ش يف انفجار قنينة غاز يف زمن ومكان حمددين، 

فاإن �سبب ذلك ل ميكن �سبطه بي�ش بل ميكن اأن يفتح 

اخلرب على �سل�سلة �سببية : مثل ال�سبب يرجع اإىل ت�شب 

القنينة والذي مل يغلق  ، �سببه من قام برتكيب  غازي  

مفتاحه جيدا، اأو خلل اأ�سلي يف �سنع القنينة  وهكذا... 

اأخالقي  اإحلاق  يحايثه  ال�سبب  فتحديد  ذلك  من  واأكرث 

وهي  احلدث،  م�سوؤولية  يتحمل  الذي  بالطرف  وقانوين 
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لي�ست بال�شورة مهمة ال�سحفي واإنا مهمة موؤ�س�سات 

اأخرى تكفل املحاكمة واإنفاذ القانون)44(. حيث اأن ذلك 

يثري م�ساألة هل ينبغي لل�سحفي و�سف احلدث من خالل 

جلهة  امل�سوؤولية  حتميل  م�ستوى  اإىل  املرور  مع  خربه 

ملاذا  �سوؤال  عن  الإجابة  يف   املت�سمن  معني  طرف  اأو 

تدخله  يف  املفرت�سة  املو�سوعية  عن  بذلك  متخليا  ؟ 

لبناء اخلرب ب�سكل يظل و�سفا حلدث معني ولي�ش تاأويال 

ن�سقه  يف  احلدث  اإظهار  على  الإ�ــشار  اأن  حني  يف  له. 

ال�ساد�ش  العن�ش  ا�ستبقاء  على  الإ�ــشار  وهو  ال�سببي 

جمال  اإىل  ال�سحفي   عمل  يدخل  اخلــرب،  من 

التاأويل املتمثل يف اإحلاقه ما كان ظاهرا منه 

بخلفية ظلت خفية انطالقا منها ي�سري احلدث 

مفهوما.  اإنه بذلك يقطع امل�سافة الفا�سلة ما 

بني الو�سف وخلق املعنى وما يرتتب عنه من 

اإ�سفاء للقيمة.

خربتها  فيه  وظفت  ــذي  ال الهام  عملها  يف 

ال�سحافة  يف  كمربزة  املتعدد  وتخ�س�سها 

ويف   الفل�سفة  يف  وكمربزة  لها  وكممار�سة 

ال�سوؤال  اأن  موملان  جريالدين  توؤكد  ال�سيا�سية،  العلوم 

احليوي املطروح على ال�سحافة هو كيف علينا اأن نكتب 

لنجعل هذا العامل الذي نعي�ش فيه يحدثنا ؟ )45(، حيث 

عملت على تكوين ماهية اخلرب ال�سحايف بكامله انطالقا 

القيام  م�سوؤولية  يتحمل  التي  الأ�سا�سية  املهمة  من 

ال�سحايف  للخرب  اإذ   .» Faire voir «بـ وت�سميها  بها 

واملكتوب بالدرجة الأوىل مهمة جوهرية هي فتح حقل 

املكتوبة  والعبارات  الظهور.  العامل من  لتمكني  ب�شي 

التي تنتظم لتكون ن�سا ي�سمى باخلرب ال�سحفي، والتي 

تكمن مهمتها يف الو�سف، تخلق ف�ساء للروؤية. »فلي�ش 

التلفزيون وحده الذي يجعل العامل مرئيا بل اإن اجلريدة 

والإذاعة ت�ساهم يف ذلك...«)46(

اأنه  يعني  ي�سف  ال�سحفي  اخلرب  النطالق من كون  اإن 

 ،)regard Public( العمومية  للروؤية  ف�ساء  ن 
ِّ
يكو

يف  عليه  م�سيطرا  ما  حدثا  جتعل  التي  الروؤية  تلك  اأي 

الف�ساء املفتوح اأمام العني. لي�ست هي عني خا�سة بهذا 

ال�سخ�ش اأو ذلك، واإنا هي عني عمومية، عني كل النا�ش 

.)Tout le monde(

ي�سمح  عمومي  اإدراك  با�سم  يفتح  للروؤية  ف�ساء  اإنــه 

اخلرب  يكونه  ــذي  ال ذلــك  للحقيقة  عمومية  ب�سياغة 

اخلرب  يف  يقراأها  التي  الكلمات  خالل  فمن  ال�سحفي. 

ينفذ  اأي  الواقع،  يرى  فالقارئ  اجلريدة،  يف  املن�سور 

يرتبط  فذلك  وبالن�سبة جلريالدين موملان  اإليه ب�شيا. 

يف  ي�سع  الذي  امل�ساهد  ملفهوم  ال�سيا�سية  بالوظيفة 

املتفرجني  مــع  تقا�سمها  ــل  اأج مــن  نظرته  الكلمات 

 )Intersubjectif( الآخرين. اإنه يخلق جمال بينذاتي

لنظرة م�سرتكة متخل�سة من ال�ستثناءات التي تفر�سها 

كل ذاتية. حيث كل واحد يرى من خالل نف�ش العني )عني 

عمومية( ذات ال�سيء . اأكرث من ذلك فجرالدين موملان ل 

ترى يف ال�سورةـ  �سواء منها الثابتة  اأو املتحركةـ  �سوى 

ال�سحفية،  الكتابة  تخلقه  الذي  الروؤية   لف�ساء  تو�سيع 

با�سم  نف�سه  ي�سوق  ول  ينجز  ل  اخلرب  اأن  املوؤكد  فمن 

العمومية  العني  تلك  با�سم  يتحدث  واإنا  ذاتي،  اإدراك 

التي ُتظهر ما يجب اأن يراه كل النا�ش. لذلك فما ينتظر 

تتخلى  كتابة  ذات،   دون  من  كتابة  يكون  اأن  هو  منه 

عن نف�سها لتف�سح املجال لالأحداث لكي تغدو مرئية يف 

كامل �سفافيتها، وتف�سح املجال للعني املتحررة من اأية 

وذاتية  الزاوية  با�ستثناء  حمكومة  جتعلها  خ�سو�سية 

النظرة ، للنفاذ اإليها.

    2ـ اخلطاأ و الكذب و مو�سوعية اخلرب  :

يرى هربرت .اأ. �سيللر يف كتابه »املتالعبون بالعقول« 

يف  جناحها  م�ستند  جتد  الإعالمي  الت�سليل  فعالية  اأن 

مبداأ احلياد الذي يخفي �سواهد وجود الت�سليل بال�سكل 

ما  هي  الأ�سياء  باأن  مقتنعني  النا�ش  فيه  يكون  الذي 

اأكرث من  الطبيعية واحلتمية)47(. بل  الوجهة  عليه من 

هذا  ت�سوره  حملال  بالأ�سطورة  احلياد  ي�سمي  فهو  ذلك 

ومنها  وموؤ�س�ساته  الأمريكي  النظام  ا�ستغال  خالل  من 

تت�سم  الإعـــالم  اأجــهــزة  اأن  املفرت�ش  من  اإذ  الإعـــالم. 

من  العديد  باأن  تعرتف  عندما  ال�سحافة  لكن  باحلياد. 

على  لنا  »توؤكد  فهي  املو�سوعية  يتوخى  ل  حتقيقاها 

على  تف�ش  اأن  ميكن  ول  الإن�ساين  للخطاأ  نتيجة  اأنها 

ب�سفة  املعلومات  ن�ش  نظام  يف  جوهرية  عيوب  اأنها 

اأ�سا�سية«.48 كما اأن حقيقة تبعية و�سائل الإعالم للوبي 

مدخولها  جتارية  م�ساريع  كونها  عن  الناجت  امل�سالح 
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الزمنية  مل�ساحاتها  التجاري  ال�ستغالل  من  الأ�سا�سي 

م�سكلة  اأيــة  تثري  ل  الإعــالنــات،  مل�سلحة  املكانية  اأو 

ونزاهة  مو�سوعية  عن  يدافعون  الذين  لهوؤلء  بالن�سبة 

الهيئات العاملة يف حقل الإعالم  .فهناك خلفية مكونة 

اآلية الإعالم وفق  ا�ستغال  من م�سمرات موجهة ت�سبط 

حرية  اإىل  التعبري  حرية  رجع 
ُ
ي »اقت�سادي«  منظور 

»�سوق  اإىل  الأفكار  رواج  جمال  فيغدو  الفردية  امللكية 

بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك  القت�سادي،  »مبعناه  لالأفكار 

توؤ�س�ش  لتي  لالأخبار  �سوق  اإىل  تتحول  التي  لالأخبار 

املناف�سة  مببداأ  املحكومة  احلقيقة«  »ل�سوق  بدورها  

وحاجيات الزبون ومردودية البيع وال�شاء.

الذي  الدقيق  الفارق  اأن  الإعالم يرون  واإذا كان منظرو 

يف�سل ما بني اخلرب والتعليق يعود اإىل النقل املو�سوعي 

للواقع الذي يوؤمنه اخلرب ، واملعاجلة الذاتية التي ت�سكل 

ال�سحفية  الكتابة  الذي يقوم كجن�ش  يف  التعليق  قوام 

يقرون  اأنهم  اإل  للذات.  به  انت�ساب �شعي معرتف  على 

اأن »املو�سوعية الكاملة ل ميكن حتقيقها. فمهما حاول 

العنا�ش  اإلهيا ف�سوف تظهر بع�ش  الو�سول  ال�سحايف 

والجتاهات الفردية«)49(، ومع ذلك فاإنها تظل التزاما 

بالن�سبة لل�سحايف اإذ اأن القول باأن املو�سوعية كل�سيه 

ملهمة  مو�سوعي  غري  تقدير  ذاتــه  حد  يف  هو   ، خــّداع 

ال�سحايف.)50(

وي�سري جان كلود برتراند اإىل اأن الأمريكيني قد تو�سلوا 

غري  ال�سحافة  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  تقريبا  »بالإجماع  

قادرة  نفوذ  ذات  وتنظيمات  ــرادا  اأف وبــاأن  مو�سوعية 

على حذف الأخبار وتوجيهها«)51(. وهي اإ�سارة دقيقة 

اأخرى  مبمار�سات  ورهينة  اخلرب  املو�سوعية  اأن  اإىل 

خارج اخلرب نف�سه، كحذف اأخبار معينة والدفع باأخرى 

يت�سمنه  ل  معنى  ليوؤكد  اخلرب  توجيه  اأو  ال�سدارة  اإىل 

اآخر  �سيء  ل�ستنتاج  مقدمة  اإىل  فيتحول  بال�شورة 

يف  املو�سوعية  عن  النحراف  اأن  يعني  ذلك  اإن  غريه. 

تعمد  واإنــا  خاطئة،  معلومة  ت�سمنه  ي�ساوي  ل  اخلرب 

يف  املو�سوع  جتاه  حمدد  راأي  لبناء  القارئ  توجيه 

اخلرب.

�ستغرق بكامله يف �شط غياب املو�سوعية، 
ُ
اإن اخلطاأ ل ي

لأن ذلك يفرت�ش ت�سميما ذاتيا لتحريف احلقيقة .ومرد 

معلومات  ي�سف  الذي  للخرب  املركبة  الطبيعة  اإىل  ذلك 

كالزمان  املو�سوف  احلــدث  لكيان  م�سكلة  متعددة 

والكيفية   حــدوثــه  يف  املتدخلة  والأطــــراف  واملــكــان 

والأ�سباب.. والتي قد ل يكون اأحدها دقيقا ومع ذلك ل 

مي�ش مبو�سعية اخلرب.

ال�سابعة م�ساء  اإىل حادثة �سري وقعت يف  ي�سري خرب ما 

على بعد 25 كلم من مراك�ش، يف حني اأنها وقعت فعال 

يف اخلام�سة م�ساء على بعد 12 كلم. اإل اأن ذلك ل يعترب 

انحرافا عن املو�سوعية لأنه ل ينطوي على حتيز ذاتي 

م�سبق.

اإن اخلطاأ يف اخلرب ال�سحفي ل يتحول اإىل كذب 

اإل عندما يكون مدعوما بنية حتريف الواقع، 

ال�سحيحة  املعلومة  معرفة  على  تقوم  التي 

منفذا  تفتح  التي  النية  اإنها  حتريفها،  وتعمد 

املو�سوعي  وجتعل  اخلرب،  �سلب  يف  للذاتية 

م�سكونا بالذاتي وموجها من قبله.

املو�سوعية،  �سد  يح�سب  ل  اخلطاأ  اأن  وكما 

فاخلرب  ل�ساحلها.  حت�سب  ل  ال�سحة  فــاإن 

يكف  اإنــه  مو�سوعيا  خربا  بال�شورة  لي�ش  ال�سحيح 

ينطوي  عندما  معلوماته  �سحة  رغم  كذلك  يكون  اأن 

احلدث  لتلقي  م�ساحبة  عاطفية  �سحنة  ت�شيب  على 

ميكننا   ... حكم  اأو  حمدد  معنى  ل�ستنتاج  موجهة  اأو 

العبارتني  هذين  بني  املقارنة  خالل  من  ذلك  نبني  اأن 

كلمة  فاإ�سافة  موؤ�سف«.  حادث  و»وقع  حادث«  »وقع 

الذاتي  النفعال  اإىل  الو�سف  من  اخلرب  تخرج  موؤ�سف  

اأ�سال  لها  عالقة  ل  للقارئ  عاطفية  �سحنة  ينقل  اإنه   ،

باحلدث اخلام تتحول اإىل موقف منه ينطوي على حكم 

قيمة مفاده : اإن ما وقع هو �سيء موؤ�سف. وذلك يعادل 

احلدث  »عاطفة  بخلق  موملان  جريالدين  ت�سميه  ما 

وهي   ،)52()sentiment de l’événement(

نف�ش املهمة التي ت�سطلع بها �سيغ املبالغة التي تد�ش 

دقيقة و�سحيحة،  معلومات  مبنية من  اأخبار  عمدا يف 

ال�سيغ .  ــذه  ه بفعل  بالذاتية  مطبوعة  ــك  ذل ورغـــم 

حدود  عند  يتوقف  ل  املو�سوعية  عن  النحراف  لكن 

ال�سكلي من خالل  اإىل بنائه  م�سمون اخلرب  بل يتعداه 

املوتيفات ال�سيميائية التي تخلق دللة اأهميته كموقع 
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يف و�سيلة الن�ش  )ال�سفحة الأوىل، اأو يف �سدارة ن�شة 

اأو  الرئي�سية  الن�شة  يف  الإذاعة  اأو  التلفزيونية  الأخبار 

يف الن�شات املكملة...(، وحجم احلروف ولونها، وحجم 

العنوان، وعدد الأعمدة ... مثلما يتعلق مبمار�سات اأخرى 

لغوية تظهر من خالل نتائجها فقط. وهو ما �سنعود اإليه 

لحقا.

 )A. Koyré( كويري  الك�سندر  ن�شه  �سهري  ن�ش  يف 

ال�سيا�سية  »الوظيفة  بعنوان   1942 �سنة  بنيويورك 

املفعول  باعتباره  الــكــذب  يظهر  املعا�ش«  للكذب 

الأ�سا�سي لت�ساع وتطور و�سائل الإعالم. »اإذ مل ي�سبق لنا 

اأن كذبنا مثل اأيامنا هذه، بطريقة ن�سقية وثابتة«)53(. 

قدم  قــدمي  فالكذب  الفيل�سوف،  ــة  روؤي ح�سب  بالطبع 

الإن�سان، والكذب ال�سيا�سي ولد مع املدينة، اأو حتى اأن 

الكذب خ�سي�سة مالزمة لالإن�سان اأكرث من ال�سحك ،لأن 

اإمكانية  الإن�سان معروف بالكالم وهذا الأخري ي�ستتبع 

ل  »مما   : قائال  كويري  عليه  يوافق  ما  وذلــك  الكذب، 

على  يكذب  يكذب.  دائما  كان  الإن�سان  اأن  فيه  نقا�ش 

نف�سه وعلى الآخرين. كذب من اأجل متعته ال�سخ�سية اأي 

متعة ممار�سة قدرته املذهلة يف قول ما لي�ش موجودا. 

وابتكر من خالل كالمه عاملا جديدا هو وحده خالقه 

وامل�سوؤول عنه. كذب اأي�سا دفاعا عن نف�سه، لأن الكذب 

�سالح اآخر. ال�سالح املف�سل لالأدنى وال�سعيف الذي من 

عدوه«. من  وينتقم  نف�سه  يثبت  خل�سمه  خداعه  خالل 

الأكرث  الو�سيلة  وفر  ع�شنا  اأن  هو  اجلديد  لكن   )54(

فعالية لإ�سفاء طابع ن�سقي على الكذب وت�سويقه ب�سكل 

متقن ومكثف و�سامل يف الف�ساء العمومي وهو الإعالم. 

بعد  وثانية  �ساعة،  بعد  و�ساعة  يوم  بعد  يوما  وهكذا 

اجلرائد  يف  العامل  على  تتدفق  الكذب  من  اأمواج  ثانية، 

خدمة  يف  و�سع  التكنولوجي  التقدم  وكل  والإذاعــات 

الكذب. اإن الإن�سان املعا�ش ي�سبح يف الكذب ويتنف�سه 

ويخ�سع له يف كل حلظات حياته«)55(.

الالذع  نقده  خالل  من  هنا   كويري  األك�سندر  يتحدث  

الف�ساء  يحتل  عمومي  ا�ستغال  اإىل  الكذب  حتول  عن   ،

الن�سقي  الطابع  خالل  من  تاأثريه  عربه  ويبا�ش  العام 

الذي وفرته و�سائل الإعالم. لأن الكذب املعا�ش ي�سنع 

احلقيقة  با�سم  اإنــه  اإليه.  ويتوجه  اجلمهور  خالل  من 

ق الكذب.
ِّ
�سو

ُ
ي

كيف  ي�سف  حتليل  بناء  كويري  األك�سندر  يحاول  اإذ 

يغدو الكذب مهارة �سيا�سية لالإعالم التي تتحمل مهمة 

الت�سويق العمومي للحقيقة  فاإنه ير�سد طبيعة املفارقة 

التي جتعل الكذب مرفو�سا يف الأخالق النظرية وواجبا 

يف الأخالق املرتبطة ب�سياق عملي ت�سري فيه احلقيقة 

اأخالقي  فكرة مزدراة. فقول احلقيقة الذي يظهر كحكم 

يف  ذلك  جند  كما  الإن�ساين  النوع  جتاه  التزاما  يحدد 

نظرية الأخالق عند كانط  مثال، ي�سبح عمليا �سيئا غري 

جماعة  داخل  اأو  كاحلرب  معينة  �سياقات  يف  مقبول 

)طائفة  �شية  جماعة  يف  اأو  الأعــداء  من  حميط  يلفها 

اأو مذهب( حيث ي�سبح الواجب هو »اأن تخفي احلقيقي 

وتقول ما لي�ش حقيقا لت�سري وظيفة الكالم هي اإخفاء 

لي�ش  ،و   نعتقده   ومــا  فيه  نفكر  ومــا  حقا  نعرفه  ما 

اإظهاره«.)56(

يف درا�سة هامة حول الكذب يوؤكد الأ�ستاذ امل�سباحي 

اأحد عنا�شه  ي�سكل  الذي  للكذب  الق�سدي  الطابع  على 

. » فالكاذب لي�ش  اجلوهرية و يفرق بينه و بني اخلطاأ 

هو من يخطئ يف القول اأو الفهم اأو يف املعرفة ، و اإنا 

�سدها  عن  مييزها  و  بو�سوح  احلقيقة  يعرف  من  هو 

لت�سليل  ت�سويهها  اأو  بتزييفها  عنوة   يقوم  ذلك  ومع   ،

لي�ش  ما  حقيقة   ب�سدق   اإقناعه  و  خداعه  و  املتلقي 

احلق  عن  الكالم  ميكن  هل   : امل�سباحي  )م.   ».. حقيقة 

اأوراق  . من�سور مبجلة  ال�سيا�سي؟  يف الكذب يف املجال 

فل�سفية. القاهرة . عدد 23. 2009(

ماهية  حتديد  يف  الق�سدية  عن�ش  ا�ستغال  ويدفعنا 

ذاك  هو  الأول   . منه  م�ستويات  ثالث  ك�سف  اإىل  الكذب 

فا�سدة  باعتباره عالقة  البالغيني  ر�سده جمهور  الذي 

مابني القول و الواقع ، و الثاين هو الذي اأبرزه املتكلم 

الفا�سدة  عالقة  الكذب  فيه  يكون  التي  النظام  اإبراهيم 

بني القول و العتقاد، و الثالث وهو الذي يفتحنا عليه 

احلديثة  الفل�سفة  معها  حملته  الــذي  الفكري  التطور 

واملعا�شة ، وميثل عن�شا هاما يف ك�سف بعد اآخر يف 

العالقة مابني ال�سدق وال�سحة واملو�سوعية يف اخلرب. 

 ( حلقيقة  املق�سود  ال�ستعمال  هو  الكذب  فيه  ويكون 

حقيقة  )Intention(اإخفاء  بنية  واإظهارها  دقيقة( 
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اأخرى . و يرتتب عن هذا البعد الثالث نتيجة جد موؤثرة 

ي�ساوي  ل  احلقيقة  قول  اأن  هي   ، حديثنا  مو�سوع  يف 

ال�سدق .

وحتى اإن كان األك�سندر كويري يركز يف حتليالته على 

الدعائي  التوظيف  خالله  من  ي�ستغل  الــذي  الأ�سا�ش 

فاإن  اجلمهور،  يف  التحكم  اإىل  يهدف  الذي  لل�سحافة 

التمادي يف ك�سفها ي�سبح مربرا  حجب احلقيقة وعدم 

امل�سلحة  اأو  القومية  امل�سلحة   « مبداأ  مبوجب  قانونيا 

ملبداأ  فيغدو   .  )Raison d’Etat(« للدولة  العليا 

احلق  من  انطالقا  عليه  املن�سو�ش  احلقيقة«  »قــول 

الثابت والأ�سا�سي يف اخلرب، نظاما ل تكون فيه دائما 

م 
َّ
احلقيقة مطلوبة. ويتخذ عدم ك�سفها  طابع واجب مر�س

الواقعة  املجتمعات  فقط  يهم  ل  وذلــك  القانون.  يف 

الأنظمة  يف  اأي�سا  واإنــا  �سمولية  اأنظمة  قب�سة  حتت 

للدولة  العليا  امل�سلحة  ملبداأ  حتتفظ  التي  الدميقراطية 

يف  احلق  على  ال�ستثناء  منطق  تفر�ش  مطلقة  ب�سيادة 

لة بذلك املبداأ 
ِّ
فع

ُ
اخلرب وواجب  قول احلقيقة وحتد منه. م

الذي يقول : »لي�ش كل حقيقة جيدة للقول .. ولي�ش لكل 

وقول  اأمنية،  م�ساألة  اخلرب  ي�سبح  حينها  النا�ش«)57( 

احلقيقة خطرا قوميا ينبغي التحكم فيه. فيتاأكد الو�سع  

ملا  لي�ش  تعود  التي  الإعــالم  لالمو�سوعية  اجلوهري 

يظهره وين�شه واإنا ملا يحجبه ويخفيه. حيث ت�سبح 

الظاهر  الوجَه  ين�شها،  التي  دقة  الأكــرث  املعلوماُت 

الأخبار  م�ساحات  فيه  ا�ستعملت  جوهري   لتحريف 

حرية  حتى  بل   . حلجبه  ك�ستار  املن�سورة  ال�سحيحة 

ما  عليها  فينطبق  بذلك حرية م�شوطة.  ت�سري  التعبري 

قاله كلو�سوف�سكي )Klossowski( من اأن مهمة قول 

من  لنوع  والدميومة  الن�ش  جلب  »يف  تكمن  احلقيقة 

الالحقيقة«)58(.

لقد عمل جان كلود برتراند يف كتابه »اأدبيات الإعالم« 

على تو�سيح هذه املفارقة قائال : »ففي بع�ش القوانني 

جتد جمال جمردة من املعنى اأو من التحليل. مثال  »دور 

ال�سحفي هو قول احلقيقة« لكن ماهي احلقيقة ؟ هل هي 

يف تريليونات الوقائع احلقيقية التي مل تن�ش يف الواقع 

احلقيقة«  يعرف  اأن  للجمهور  »يحق   : اآخر  مثال  اأبدا ! 

على اأي اأ�سا�ش بني هذا احلق ؟ اأو حتى »يحق للجمهور 

اأن ي�ستعلم« هل حتق له  مثال  م�ساهدة �سورة لزوجة 

الرئي�ش الأ�سبق كيندي وهي عارية على �ساطئ يوناين 

؟«)59( ...هناك دائما ويف نف�ش القانون  مقابل احلرية 

احلقيقة  نقل  يف  لل�سحافة  بها  املعرتف  امل�شوعة 

وقولها، احلجب امل�شوع الذي يجعل اإرادة قول احلقيقة 

ك�سفه.  ينبغي  ل  مما  انطالقا  بكاملها  حمددة  وك�سفها 

وهو ما يعني اأن احلق يف اخلرب )املعلومة( لي�ش مطلقا، 

واأن  كاملة،  لي�ست  احلقيقة  عن  التعبري  يف  احلرية  واأن 

التم�سك باحلق يف ك�سف احلقيقة وت�سويقها يف الف�ساء 

واإرادة  املقاومة  من  حقل  اإىل  اخلرب  ل 
ِّ
يحو العمومي، 

الهيمنة ،يجعل الرغبة يف احلقيقة  التي من املفرت�ش 

ل�سمان  كافية  غري  اخلــرب،  لإنتاج  املحرك  تكون  اأن 

الو�سول  اإليها. مبعنى اأن اخلطاب ال�سحايف وهو يقد�ش 

احلقيقة ل يفلت من املبداأ  الذي �ساغه فوكو يف نظام 

اخلطاب قائال: »اإننا نعرف جيدا اأنه لي�ش لدينا  احلق يف 

اأن نتحدث عن كل �سيء ويف كل ظرف، ونعرف اأخريا  األ 

اأحد ميكنه اأن يتحدث عن اأي �سيء كان«.)60(

اأ�سحت  التي  مي�ش ذلك تقدير فكرة املو�سوعية نف�سها 

مقولة  الدعاء  من  بكثري  حمكومة  �سائخة)61(  مقولة 

حتى  بل  اخلا�ش  اإخفاقها  اأ�سباب  اأ�سا�سها  يف  حتمل 

بها.  ت�سيق  نف�سها  ال�سحافة   طبيعة  لأن  ا�ستحالتها. 

ا�سم  املعمم حتت  التاأمل يف ماهية هذا اخلطاب  اأن  اإذ 

ال�سحافة ي�سمح بالوقوف على �شوط هذه ال�ستحالة، 

فهو ي�سكل يف اآن واحد  �سناعة وخدمة عامة وموؤ�س�سة 

اخلطاب  جتعل  هذه  املركبة  وطبيعتها  �سيا�سية«)62( 

الذي تنتجه حقال مفتوحا تتواجه فيه �سلط مت�ساربة، 

»نظام  تدافعها  ي�سكل  متناحرة،  قوى  فيه  وتتجابه 

وت�سخه  وتدبره  تنتجه  ما  اأي  ال�سحافة،  احلقيقة« يف 

يف الف�ساء العمومي كحقيقة.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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جربا ابراهيم جرباامللـــف

اإعــــداد: 

ماجد ال�سامرائي  

امل�ساركون:

- خالد علي م�صطفى - فاطمة بدر - حممد �صابر عبيد   

- �صعد حممد رحيم - علي خيون -   ماجد ال�صامرائي  

اللوحات الواردة يف امللف من اأعمال جربا اإبراهيم جربا

جربا: 

مثقف كوزموبوليتي 

بامتياز، حمل معه 

الأ�صول النظرية 

الكربى لهذا 

التجديد، والتي 

�صاعد يف تكري�صها 

اأر�صية لالجتاهات 

والتوجهات اجلديدة، 

مبا فيها من ميول 

اإبداعية خارجة على 

التقليد والتقليدية يف 

الأدب والفن
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حلظة وجدت نف�صي اأمام ه�صيم دار جربا، يف بغداد، توقفت ذاهاًل واأنا اأ�صاأل: هل هذه هي 

الدار التي كنت اأق�صدها اأكرث من مرة يف الأ�صبوع، جمال�صًا �صاكنها يف جل�صات طويلة، 

وقد تاآلفنا معها تاآلفنا مع احلياة، واأحاديث ال�صعر والأدب والفن.. وكثرياً ما كانت متتد 

بنا اأطراف تلك الأحاديث لتن�صينا النظر يف الزمن؟ اأهذه هي الدار التي خلقت لزائريها، 

مع  الألفة  �صاكنها،  يق�صدون  كانوا  ممن 

الأ�صاليب  واختالف  فيه  الروؤى  بتعدد  الفن 

وقد جمعتها جدرانها الداخلية ليكون جواد 

غني  وحممد  ب�صري،  عالء  جانب  اإىل  �صليم 

ونادرة  العطار،  و�صعاد  الراوي،  نوري  مع 

عزوز، وراكان دبدوب.. ومع هوؤلء تتوا�صج 

توؤرخ حلقبة من  التي  اأعماله هو،  لوحاته/ 

د روؤاه الإبداعية، وكاأنك واأنت 
ّ
حياته، وجت�ص

متر بها، ومت�صي معها داخل م�صارات الدار، 

يف متحف للفن احلديث، واإن يكن �صخ�صيًا؟ 

عالمة  �صاكنها،  كما  الدار،  تلك  كانت  فقد 

كبرية لع�رص لن يتكرر.

اأ�ستات من �سرية الأيام والكتابة

جربا اإبراهيم جربا: 

الدب اإذا مل يكن ان�سانيا فمن الع�سري اأن نت�سور ما هو

ناقد من العراق   

ماجــد ال�ســــــامرائي



حطام  اىل  كله  هذا  ل 
ّ
حتو وقد  اأرى  ما  اأ�صّدق  مل 

»تاريخ  كتب متثل  من  هناك  كان  ما  وتراب غطى 

ثقافة« من كان هنا، ميالأ ف�صاءات هذه الدار التي 

كتب فيها اأهم ما كتب. وقلت ل�صديقي الروائي، الذي 

رافقني اىل »جنازة« هذه الدار: اإن كل �صيء مما اأراه 

اأراه ل عالقة له مبا كان.  الآن مل يكن كذلك.. وما 

واجلدران  املفتتة،  احلجارة  وركام  احلطام،  فهذا 

املتداعية على بع�صها، والأبواب املخلوعة، والنوافذ 

التي هجرت مواقعها لتكون بوابة اىل عمق مرعب 

مل يبق منه �صيء على ما كان، يوم تركه �صاكنه وقد 

غادره للمرة الأخرية يف 1994/12/12. فما اأراه 

لي�س ما كنت عرفت واألفت. فاأين ذهب ذلك كله؟!

»حار�س«  حذرين  الداخل  اىل  التوجه  اأردت  وحني 

من  مقربة  على  ويقف  ع�صكريًا،   زيًا  يرتدي  كان 

قد  الدار  من  قائمًا  تبقى  ما  اأن  من  الركام،  ذلك 

يتداعى يف اأية حلظة. قلت اأروم ان اأرى  ال�صيدة »اأم 

بعد  من  بعنايتها  الدار  هذه  احاط  من  فهي  علي«، 

غياب �صاكنها.. فاإذا باحلار�س يقابل حزين ب�صمت 

حزين، ويقود عيني نحو لفتة �صوداء كانت ت�صتقر 

التي  علي«  »اأم  تنعي  الركام..  هذا  من  جانب  على 

للتفجري، فذهبت،  الدار حلظة تعر�صها  كانت داخل 

هي الأخرى، حمت�صنة ابنها، الذي كان معها حلظة 

ما  على  دمها  من  عالمات  تاركة  التفجري،  وقوع 

يف  فيها  جتل�س  كانت  التي  الغرفة  جدار  من  تبقى 

تلك اللحظة الكارثية! ـ وقد ذهبت مع ما ذهب من 

تاريخ ذلك الرجل ـ العالمة التاريخية على الأر�س.

j h j

النعطاف  فيها  فر�س  التي  التاريخية  اللحظة  يف 

الأدبية  العراق  اأو�صاط  يف  نف�صه  اجلديد  الثقايف 

العام  )اأواخر  بغداد  و�صل  قد  جربا  كان  والفنية، 

»الأدب  ملادة  جامعيًا  اأ�صتاذاً  ليحّل   )1948

اأوًل،  للبنات«  عالية  امللكة  »كلية  يف  النكليزي« 

ومن ثم يف »كلية الآداب والعلوم«، وكلتا الكليتني 

مع  و�صيتوا�صل  والتاأ�صي�س.  العهد  حديثتي  كانتا 

يلتقي  وهو  و�صوله  حلظة  منذ  الثقافية  احلياة 

روحها املتطلع اىل التجديد وقد جاءه حاماًل الكثري 

واأ�صبح  مهمًا،  عن�رصاً  به  فاندمج  تطلعاته،  من 

جمدداً  �صاعراً  التجديدي:  ن 
ِّ
املكو هذا  يف  فاعاًل 

يكتب »ق�صيدة ال�صعر احلر« على منط اآخر غري منط 

عرف 
ُ
جمدديها الأوائل )ال�صياب واملالئكة(، مما �صي

�صتكون  ور�صامًا  النرث«..  »ق�صيدة  با�صم  بعد  من 

حظوته يف النقد الت�صكيلي اأكرث من الر�صم، وقا�صًا 

لق�صته لونها الفني وم�صاغلها املو�صوعية املغايرة 

ملا كان يندفع، يومها، من ق�صة »املوجة الواقعية« 

ومرتجمًا  احلقبة..  تلك  يف  احلياة  اىل  زحفت  التي 

اجلزء  برتجمة  املجددين  ال�صعراء  على  �صيطلع 

ال�صري  كتاب  من  الرافدين  وادي  باأ�صاطري  اخلا�س 

خالله  من  الذي  الذهبي«  »الغ�صن  فريزر  جيم�س 

�صيتعرف �صاعر طالع مثل ال�صياب على »الأ�صطورة 

الأ�صا�صية  الرمزية«  »الثيمات  التموزية« فتغدو من 

يف ق�صيدته وقد وجد فيها »و�صيلته ال�صعرية الهائلة 

اأ�صبحت  حتى  لفكرته«  بعد،  ما  يف  �صخرها،  التي 

ال�صعرية«  ي�صتقي منه معظم �صوره  الذي  »الينبوع 

)الرحلة الثامنة: 24( ..

ابداعيًا،  عداً 
ُ
وب مفهومًا  التجديد  يف  �صيكتب  كما   

و�صتكون مقدمته للعمل ال�صعري الأول لل�صاعر بلند 

و�صعت  التي  كتاباته  من  الطني«  »خفقة  احليدري 

البداع ال�صعري اجلديد على طريقه ال�صحيح: طريق 

»جماعة  يف  موؤ�ص�صًا  ع�صواً  �صيكون  كما  التجديد. 

بغداد للفن احلديث« )1951( رفقة موؤ�ص�صها الفنان 

�صعيد،  اآل  �صاكر ح�صن  الفاعل  �صليم، وفنانها  جواد 

اىل جانب ر�صامني ونحاتني اآخرين، انتظموا جميعًا 

الفن  حا�رص  تربط  جوهرية  فكرة  حول  جمتمعني 

التطورات  عن  تغفل  اأن  دون  من  العراقي مبا�صيه، 

احلديثة احلا�صلة يف فنون عامل اليوم.

بالأحداث،  غنيًا  واقعًا  يومها  العراقي  الواقع  كان 

م�صبعًا بروح التطلع اىل كل ما هو جديد، ومتوازن.. 

على  تتطور  راحت  جديدة،  ولدات  ي�صهد  كان  كما 

الآداب  يف  التحول  حمدثًة  ومده�س  �رصيع  نحو 

ال�صيا�صي والجتماعي..  الفكرين:  والفنون، كما يف 
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التقليدية  القيم  عن  التحول  عملية  يف  �صي�صاعد  ما 

يف هذه املجالت كافة، كما يف احلياة الجتماعية 

�صيتاأكد فيها، ومن خاللها  التي  ملدينة مثل بغداد 

اجلديدة  والتوجهات  لالجتاهات  املتعاظم  الدور 

هذه.

واإذا كان جربا هو »املثقف الكوزموبوليتي« بامتياز 

من  عودته  يوم  كان،  لأنه  فذلك  الواقع،  هذا  يف 

»بيت حلم«  ل  بغداد،  قا�صداً  بريطانيا  الدرا�صة يف 

النظرية  الأ�صول  الفل�صطينية، قد حمل معه  مدينته 

�صي�صاعد يف تكري�صها:  والتي  التجديد،  لهذا  الكربى 

فيها  مبا  اجلديدة،  والتوجهات  لالجتاهات  اأر�صية 

والتقليدية  التقليد  على  خارجة  ابداعية  ميول  من 

مثل جواد  فنان  مع  له  و�صيكون  والفن..  الأدب  يف 

غريوا 
ُ
ي اأن  ال�صياب  �صاكر  بدر  مثل  و�صاعر  �صليم، 

واقع البداع الفني، جاعلني للتجديد، كما اأجنزوه، 

مكانته، وتاأثريه ونفوذه الثقافيني.

يف  �صتربز  و�صيا�صية  فكرية  اجتاهات  كانت  واإذا 

يف  والأدب  الفن  ادراج  اىل  داعيًة  املرحلة  هذه 

اليومية لن�صان هذا املجتمع، وتبني »لغته  احلياة 

مثل  و�صاعراً  جواد،  مثل  فنانًا  فاإن  املبا�رصة«، 

مثل  البداع  وجوه  متعدد  ومبدعًا  وناقداً  ال�صياب، 

جديد«  »فن  اأجل  من  جهودهم  �صيكر�صون  جربا 

اأن  اىل  �صاعني  والتطلع،  الروح  جديد«  و»اأدب 

يجعلوا من ع�رصهم »ع�رصاً 

انطالقًا  بامتياز،  ثقافيًا« 

التي  بغداد  »مدينتهم«  من 

لثورة  منطلقًا  �صتكون 

اإبداعية �صاملة.

مبفرده،  جربا،  و�صيقود 

موؤ�ص�صة  على  متكيء  غري 

التبعية  يرف�س  كان  )لأنه 

للموؤ�ص�صة( قوى الروح احلية 

الوجهة  اإياها  موجهًا  فيه 

خاللها  من  �صري�صم  التي 

ل�صخ�صيته:  الكلية  الأبعاد 

التجديد  قرن  الع�رصين،  القرن  اىل  ينتمي  مثقفًا 

العربي احلقيقي، واملوؤثر، وهو الذي ظل يطمح اىل 

 
ّ
�صتن�صب التي  ـ  الكتابة  يف  الأعلى  املثل  حتقيق 

جوهراً ابداعيًا يف الرواية، هاج�صه البداعي الأكرب، 

والأهم منجزاً.

j h j

وانطالقًا  العراق،  يف  التجديدي  م�رصوعه  جربا  بداأ 

�صاماًل  م�رصوعًا  يكون  اأن  له  واأراد  العراق،  من 

اأ�صا�صه: تكوين وعي جديد ميكن اأن ي�صتوعب اجلديد 

ذلك  اىل  طريقه  وكان  كافة..  البداع  جمالت  يف 

حياته،  يف  متوازيني  جعلهما  م�صارين  خالل  من 

حتى النهاية: امل�صار الذي تعنينَّ فيه وجوده مبدعًا، 

فيه  �صيلعب  الذي  وامل�صار  البداع..  وجوه  متعدد 

دوره ناقداً �صمل نقده ال�صعر والفن الت�صكيلي والق�صة 

اإنك لن تكون جمدداً ما مل  والرواية.. وقال للمجدد 

معانيك  من  جلٍج  على  جتديدك،  يف  حمموًل،  تكن 

اخلا�صة، واجلديدة. 

واإذا كان التجديد يف تلك املرحلة، وقد �صمل الآداب 

»الدللت  من  ب�صيء  اقرتن  قد  كافة،  والفنون 

بعده 
ُ
ال�صيا�صية« لدى بع�س املجددين،فاإن جربا مل ي

بالوعي  ربطها  قد  كان  واإن  الدللة،  هذه  مثل  عن 

الفل�صطينية(،  )الق�صية  القومية  ـ  الوطنية  بق�صيته 

مبتعداً بوعيه هذا عن اأي عامل اإيديولوجي.. مركزاً 
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ح�صورها  عد 
ُ
بب الذات  وعي  يف  ومرتكزاً  على/ 

»لق�صية  تب�صيطًا  »اللتزام«  يف  وجد  اإذ  التاريخي، 

 لها«، منطلقًا من كون ق�صية الأدب، 
ً
الأدب، واجتزاء

)احلرية  الن�صان«  ق�صية  »هي  هذه،  روؤيته  بح�صب 

مل  »اإذا  الأدب  فاإن  يرى،  ما  ويف   )22 والطوفان: 

هو.«  ما  ر 
ّ
نت�صو اأن  الع�صري  فمن  ان�صانيًا  يكن... 

نظر  الأ�صطورة  اىل  نظر  اإذ  فاإنه  هذا  وعلى    )58(

اإليها من زاوية »ت�صمينها وال�صتمداد من معانيها 

فقد  لأ�صكال جديدة«،  داخلية  وا�صتخدامها كهياكل 

وجد فيها »طاقة ايجابية يجب اأن نحذق خزنها يف 

ابداعنا احلديث.« )احلرية والطوفان: 148( كما يجد 

اأن الأ�صطورة التموزية، على وجه التحديد، قد �صكلت 

منه معظم  ي�صتقي  الذي  »الينبوع  كال�صياب  ل�صاعر 

�صوره ال�صعرية.« )الرحلة الثامنة: 24(

، ركز يف قراءاته النقدية على  نينْ
َ
وقد وجد اأبرز مبدع

بالواقع،  الأ�صطورة  يربطان  البداعي،  منجزيهما 

ويرتفعان بالواقع اىل م�صتوى الأ�صطورة، ويحركان 

كم 
ّ
ليتح ل  وامل�صتقبل،  احلا�رص  باجتاه  التاريخ 

بهما، واإمنا لريفدهما مبا يختزن من جتارب خاّلقة، 

فاإنه وجد هذه الأ�صطورة تتحرك يف جتربة ال�صياب 

من  الزمان  وجه  تغيري  اىل  يرمي  مبنظور  ال�صعرية 

التي �صريتفع  )الواقع( هويته  املكان  اأن مينح  اأجل 

الفنان جواد �صليم، اىل م�صتوى  اآخر، هو  بها مبدع 

فريد من اخل�صو�صية التاريخية ـ احل�صارية للفن.. 

موؤ�رصاً ما كان لهذين املبدعني من اثر ناجز، وفعال، 

يف التجربة البداعية اجلديدة، ما احدث ذلك التحول 

ر�صمًا  الت�صكيلي  الفن  يف  كما  ال�صعر،  يف  اجلذري 

ونحتًا. و�صيعزز جربا، من خالل ما قدم من قراءات 

او  عنه،  ُت�صدر  ما  مبلوراً  التوجهات،  هذه  نقدية، 

توؤكده، من مفهومات جديدة. وقد جاء ما كتبه يف 

هذا الجتاه، و�صمن هذا التوجه، معززاً ملا اختط، هو 

نف�صه، من م�صار ابداعي متعدد وجوه البداع متثل 

يف ال�صعر، والرواية، والق�صة الق�صرية، والر�صم. فاإذا 

اأجاب: »لي�س  نف�صه بني هذا كله،  اأين يجد  �صئل  ما 

اإين اجد نف�صي فيها  اإيّل.  ثمة من مفا�صلة بالن�صبة 

جميعًا ـ او انني اأجد اأجزاء من نف�صي يف كل منها، 

نًا التجربة الأدبية، كما 
ّ
فتتكامل يف ما بينها«، معي

من  لوعة  »جتربة  بكونها  البداعي،  وعيه  يف  هي 

نوع ما: حرقة داخلية، حمنة، غ�صب، فرح، ع�صق«، 

وهي، كما يوؤكد، تاأتيه باأ�صكال �صتى، وتطالبه يف 

»كل مرة بقول يفي بحاجتها ـ بحاجتي ـ على نحو 

مغاير«، واإن كانت متثل له اأوجهًا »متعددة جلوهر 

واحد، كلٌّ يغني الآخر ب�صلته اخلفية، املركزية، به«، 

وا�صار على من يريد اأن يجده اأن يلملمه من اأ�صكال 

الروؤيا: 93( وقد جاءت  )ينابيع  كتاباته املختلفة. 

روؤيته النقدية هذه معززة لعمله البداعي يف اطاره 

التجديدي هذا.. و�صتربز هذه »الروؤية النقدية« على 

نحو وا�صح يف عمله الروائي، اأكرث منها يف وجوه 

تعبري  خالل  من  فيها،  كتب  التي  الأخرى  البداع 

اأنه  كما  وموقف.  حالة  غري  يف  عنها  �صخ�صياته 

نظر، يف هذه الرواية، اىل حا�رص املدينة من موقف 

نقدي ـ ح�صاري الأبعاد، وهي التي اتخذها منطلقًا 

لن�صان  اأن  فكما  اجلديدة.  روؤيته  لتاأكيد   
ً
وف�صاء

املدينة طرائقه يف احلياة، ينبغي ان تكون له طرائقه 

الروؤية والتفكري. وما ي�صاعد، وب�صكل فعال، يف  يف 

الثقايف  الواقع  هو  التفكري  وهذا  الروؤية  هذه  بلورة 

والفنون  الآداب  يف  واملتمّثل  للمدينة،  واحل�صاري 

عنده،  الروؤية  وتتوحد هذه  العمارة(.  فن  فيها  )مبا 

اأكرث ما تتوحد، من خالل بغداد، املدينة والن�صان 

التاأ�صي�س،  فنون كانت  الن�صان من  ابدعه هذا  وما 

واملنطلق الفعلي لع�رص جتديدي، باملعايري كافة.

j h j

اجلديدة  العربية  باملدينة  ويتقدم  جربا/  قّدم 
ُ
ي واإذ 

اأن  يوؤكد  اإذ  فهو  وجودها.  قواعد  على  ي�صدد  جنده 

املدينة عامله، فاإنه يعنّي هذه املدينة يف »املدينة 

متناق�صات  من  فيها  ما  بكل  اجلديدة،  العربية 

والطوفان:  )احلرية  وخماوف.«  واآمال  وتيارات 

148( وقد نظر اىل بغداد، )املدينة التي عا�س فيها 

الكربى،  اأعماله  وكتب  حياته،  من  الأكرب  ال�صطر 

اأنها  راأى  التي  القد�س  اىل  نظرته  فيها(  واملهمة 
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د مكان، اإنها زمان اأي�صًا. فهي لميكن 
ّ
»لي�صت جمر

املحدود  اجلغرايف  نطاقها  �صمن  بو�صوح  ُترى  اأن 

وح�صب، لأنها حينئٍذ لن ُتفهم. اإنها يجب اأن ُترى يف 

اجتمع  التاريخ...  كاأن  وُترى  التاريخي،  منظورها 

يف حلظة واحدة هي اللحظة التي يراها املرء فيها.« 

)الرحلة الثامنة: 155(

على  تاأكيده  جاء  املوقف  ـ  النظرة  هذه  �صياق  يف 

الرواية »فنًا  الرواية واملدينة باعتبار  العالقة بني 

عٍد 
ُ
مدينيًا«، ولي�صت �صيئًا اآخر غري ذلك، وباأكرث من ب

لها ومعنى:

العمراين،  وكيانها  املادي،  وجود  له  واقع  فهي  ـ 

والن�صاين...

ـ وهي تركيب اجتماعيـ  طبقي غالبًا ما يكون حمور 

حدد / وينطلق من منظومات 
ُ
�رصاع يف �صوء ما ي

فكرية وا�صحة الأهداف والغايات...

حتولت،  اىل  تقود  ما  غالبًا  احداث  م�رصح  وهي  ـ 

منها ما يكون كبرياً...

ـ وهي ف�صاء ثقايف بامتياز، مفتوح لعمليات اخللق 

هي  كما  والجتاهات،  املدار�س  ولتعدد  والبداع، 

ف�صاء ل�رصاع الأفكار.

غري اأن حلمه باملدينة العربية العربية هذه كان اأن 

تاريخية معينة  انتحر!( يف حلظة  اأو   ،
َ
)نثحر توقف 

فاملدينة  مرثيتها.  كتب  ومن  »�صاهدها«،  هو  كان 

املبدعة،  والكلمة  الفن،  مدينة  يريدها:  كان  التي 

اإذا بها  بان�صانها احلامل مثل هذه الروح املجددة، 

فيها من  واأقام  لها/  ما عرف  بانهيار كل  تباغته 

مغلقة  هي  فاإذا  حلمه(..  ف�صاءات  )كانت  بناءات 

الفكر، كليلة الروؤية، وبديل احلرية فيها حّل »افرتا�س 

الذات«، وحل الكابو�س حمل احللم يف متّثل واقعها، 

 عن هذا 
ّ
واأ�صحى المتثال قانون احلياة فيها. �صيعب

يف روايته »الغرف الأخرى« )1984(. اإل ان ان�صانه 

اأ�صطر اىل ال�صمت فاإنه مل يتخّل عن »املعاين  واإن 

العليا« يف حياته.. كما اأنه مل يتخّل عن اأ�صئلته...

ومن جانب ابداعي، كان من بني اأهم الأ�صئلة التي 

اأثارها جربا وجيله من املبدعني: كيف نكون، ويف 

وقت واحد، جمددين )معا�رصين(، واأ�صيلني )مبعنى 

اجلواب  فكان  تراث(؟  من  لنا  عما  النف�صال  عدم 

فردي،  عملني:  خالل  من  حتدد  اأن  كهذا  �صوؤال  عن 

متثل يف عمل الأدباء والفنانني، كل بح�صب روؤيته 

وجتربته..  وجماعي، متثل يف »جماعة بغداد للفن 

احلديث«.

j h j

الدعائم  اأر�صوا  من  اأوائل  من  جربا  كان  اأن  وبعد   

والفن  ال�صعر،  يف  للتجديد  والنظرية  البداعية 

باأن  ليقول  كربى  انعطافة  �صينعطف  الت�صكيلي.. 

وجد  اإذ  الرواية«،  »ع�رص  هو  اليوم،  الع�رص، 

الرواية  هذه  راحت  الذي  اجلديد  الأفق  يف 

ذلك  على،  ق 
ّ
يتفو مل  اإن  يوازي،  ما  تفتحه 

الأفق الذي فتحته التجربة ال�صعرية اجلديدة، 

لتكون »فن الع�رص« بامتياز.

يف  منها  كان  ما  �صواء  كتاباته،  و�صتاأتي 

الرواية فنًا اأو يف الرواية نظراً نقديًا، موؤكدة 

بناء  يف  الفن  هذا  �صيحدثه  الذي  التغيري 

ابداعية  روؤية  وعي فني جديد، ويف تكري�س 

جديدة، قامت على ما اكت�صفت، وك�صفت عنه، 

ايقاعات  ذلك  يف  مبا  احلياة،  ايقاعات  من 

حياة الن�صان فيها.

هذا  مثل  الآخر،  يف  َل،  مثنَّ الذي  جربا  اأن  اإل 

ومن  اأدبيًا«،  »فنًا  للرواية  املعلن  النحياز 

لجتاه  تاأ�صي�صًا  �صُتعّد  التي  اأعماله  خالل 

بع�س  اأخذت  اأن  )كان  العربية  الرواية  يف  جديد 

عنه(،  ُقّدمت  التي  الأكادميية  الدرا�صات  يف  حقها 

قراأ بو�صفه موؤ�ص�صًا لجتاه يف الرواية جدير 
ُ
فاإنه مل ي

الوقت  يف  فهو  »مدر�صة«.  ليكون  اأطول،  بالتاأمل 

اه 
ّ
ها مما �صم

ّ
الذي اأخذ على بداياتها التجديدية خلو

»املو�صوع الكبري« الذي ي�رصحه بقوله: »املو�صوع 

الكبري، يف كل فن متكامل، هو يف النهاية مو�صوع 

الن�صان   
ّ

ح�س عن  املنبثق  املو�صوع  اإنه  ماأ�صاوي. 

 )98 97ـ  الثامنة:  )الرحلة  باحلياة...«  املاأ�صاوي 

عن  تنبثق  اأن  للرواية  كان  »اإذا  اأنه  راأى  اأن  كان 
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جتربة الفرد واجلماعة، من ناحية، واأن تفعل فعاًل 

ديناميًا يف حياة الفرد واجلماعة، من ناحية اأخرى، 

على  فني  كعمل  تن�صط  اأن  اأرى،  ما  يف  لها،  بّد  فال 

م�صتويني اثنني، هما:

اأوًل، م�صتوى الواقع )الفن مراآة املجتمع.. اإلخ(

ثانيًا، م�صتوى الأ�صطورة.« )الرحلة الثامنة: 104(

ول  اخلطورة،  غاية  يف  الثاين  »امل�صتوى  اأن  ويجد 

يتحقق بي�رص، بل اإن امل�صتوى الأول )الظاهر(، حيث 

متناٍم  �صكل  يف  الواقع  خلق  اإعادة  الروائي  يحاول 

بتحقيق  اإل  نف�صيًا،  بنجاح،  يتحقق  ل  قد  متكامل، 

الثامنة:  )الرحلة  ن.« 
نَّ
امل�صم الأ�صطوري  امل�صتوى 

البناء  بتكامل  كله  هذا  يف  النجاح  وقرن   )105

اخلارجي للعمل الروائي.

j h j

ومع اأنه ميكن القول اإن يف �صخ�صيات جربا الروائية 

الكثري من جربا الن�صان والفنان واملبدع.. اإل اأنه ل 

يدع هذا »اجلانب من الذات« يهيمن على �صخ�صياته 

جنده  ما  كثرياً  بل  حرياتها..  ي�صادر  اأو  الروائية، 

هو  عليه،  حتى  مفتوحًا،  التمرد«  »باب  لها  يرتك 

»�صانعها«. كما جند يف هذه الرواية اأفكاره وروؤاه، 

متمثنَّلة«  »اأفكاراً  منها  يجعل  اأن  على  يعمل  اأنه  اإل 

الروائية بو�صفها »حقائق« لها  ال�صخ�صية  من قبل 

دللتها العامة اأكرث من كونها ذات طابع �صخ�صي 

من  �صخ�صية  بغري  البتعاد  حاول  ومهما  بحت. 

�صخ�صياته، ويف غري رواية من رواياته، عن »حدوده 

الذي  »ال�رصيك«  اىل  اأقرب  تبقى  فاإنها  ال�صخ�صية«، 

يقا�صمه الروؤية واملوقف.

من  الكبري  ال�صيء  الروائية  جربا  �صخ�صيات  ويف 

من  اأكرث  عرف  ممن  تكون  ما  غالبًا  فهي  الواقع. 

حياتها  على  اأ�صفى  واإن  ل«، 
ّ
يتخي »مما  كونها 

وم�صاراتها يف احلياة �صيئًا من عنا�رص اخليال التي 

�صخ�صياته،  خالل  ومن  فهو،  الروائي.  عمل  حتكم 

يعمل على اأن يو�صل اىل قارئه اأكرث مظاهر احلياة 

ال�صقوط  دون  من  غرابة!(،  ما  حّد  )واىل  حيوية، 

نقدية  روؤية  الكاتب،  اأن  يرى  )فهو  »الواقعية«  اىل 

نف�صه  الآن  ويف  املجتمع«،  حلياة  ل 
ّ
»م�صج ودوراً، 

»خارج على املجتمع«، و»مراقب ملاأ�صاة احلياة يف 

املجتمع«، كما هو »راأ�س ج�رص لنطالق املجتمع« ـ 

احلرية والطوفان: 171(

قد  »هويتها«..  لها  �صخ�صيات  �صخ�صياته  وغالب 

تكون »هوية اجتماعية« مبا لها من ح�صور ودور.. 

تكون  وقد  موقفية..  اأبعاد  ذات  وطنية«  »هوية  اأو 

»هوية ثقافية« تلتزم بحقائق، وتاأخذ نف�صها بنظام 

من التفكري والتوجه. فهي �صخ�صية حتمل خياراتها، 

وقد يحكمها التطلع اىل اأن جتعل من هذه اخليارات 

راأ�س  او يف  الواقع،  اأر�س  على  تغيرييًا«  »م�رصوعًا 

الن�صان.

حتى  الذاتي«،  »ا�صتقاللها  جربا  ل�صخ�صيات  كذلك 

واإن وقعت حتت تاأثري )اأو �صطوة( من هو اأقوى حركة 

واأكرث نفوذاً منها.. اإذ جندها تتمنع على »المتثال« 

للواقع  يظل  جميعًا،  احلالت  ويف  ا�صتطاعت.  ما 

اأن  حماولتها  على  ف�صاًل  ومعناه،  عده 
ُ
ب عندها 

ت�صفي عليه �صيئًا منها مبا يجعله نظري اح�صا�صها. 

ومن خالل هذا كان يبني »العامل البديل«، كما يراه 

ويريده. فقد كان يدعو الن�صان اىل اأن يكون بنف�صه، 

�صواء كان فنانًا، اأو اأديبًا، اأو �صاحب روؤيا، من دون 

اليوم،  عامل  اأن  اىل  تلميحًا،  ولو  ال�صارة،  يغفل  اأن 

الذي  الأعلى  املعنى  من  حمروم  فيه،  والن�صان 

تتطلع اإليه حياته، لأن الن�صان، يف نظره، كائن ذو 

معنى.. وهو يحمل هذا املعنى روؤية للحياة، وروؤيا 

يف احلياة، ويهج�س به دللة وجود.. وهذا املعنى، 

عنده، هو ما يرقى بالن�صان ذاتًا.

ومثالها  البوليفونية«،  »الرواية  على  تكّلم  اإذ  وهو 

روايته، اإمنا كان يتكلم على »معنى احلرية« واأبعاد 

تعدد  ي�صمن  مبا  الفني،  العمل  هذا  يف  حتققها 

الأ�صوات الذي يحقق اأكرث من روؤية للحياة والواقع، 

ول ي�رص روؤية الن�صان وتفكريه يف بعد واحد.

j h j

ونظر يف الفن الت�صكيلي من خالل عمل فنان كبري 

اأعماله »الفنية  اأن قيمة  مثل جواد �صليم الذي وجد 
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اىل  ت�صري  مطلقة  قيمة  اأوًل،  فهي،  الأوجه:  متعددة 

ذهن فذ وخيال فذ. وهي، ثانيًا، قيمة تت�صل برتاث 

وهي،  الأقدم.  العراقي  والفن  القدمي  العربي  الفن 

اأمة  الدائب يف  النف�صي  بالبحث  تت�صل  قيمة  ثالثًا، 

ت�صتفيق فجاأة فرتيد اأن حتقق ذاتها، وتوطد قدمها 

يف عامل اليوم.« )الرحلة الثامنة: 188(

بروؤيته  العراق،  يف  الت�صكيلي  الفن  انطالقة  ويوؤرخ 

اجلديدة هذه، مبا وجد البلد عليه وقد »جعل يتح�ص�س 

قواه ن جديد...«)احلرية والطوفان: 231( فيت�صاءل، 

وهو يكتب عن هذا الفن )العام 1958(، عما اإذا كنا 

يه »مدر�صة بغداد« 
ّ
�صرنى »عن قريب ما لنا اأن ن�صم

حتملها  الب�صارة  ليجد   ،)232( والنحت«  الر�صم  يف 

اأ�ص�صها  التي  احلديث«  للفن  بغداد  »جماعة  اإليه 

جواد �صليم العام 1951 ـ وكان جربا من اأع�صائها 

فنانيها  ان  »اجلماعة«  اأكدت هذه  وقد  ـ  املوؤ�ص�صني 

ارتباطهم  عن  يغفلون  »ل  فيه  هم  الذي  الوقت  يف 

يف  ال�صائد  الفني  بالتطور  والأ�صلوبي  الفكري 

العامل«،فانهم »يف الوقت نف�صه يبغون خلق اأ�صكال 

العراقي طابعًا خا�صًا و�صخ�صية  الفن  ُت�صفي على 

كان:  ما  وهو   )235 والطوفان:  )احلرية  مميزة«. 

الر�صم، حركة  بغداد حركة عجيبة يف  »�صهدت  فقد 

برز فيها عدد من الر�صامني الذين مل يكن جتديدهم 

جدي  لدر�س  نتيجة  بل  طارئة،  م�صادفة  وابداعهم 

دركهم انف�صام 
ُ
وفهم ملرحلتهم التاريخية قبل اأن ي

الثامنة:  )الرحلة  ال�صيا�صة..«  يف  الداخلي  املجتمع 

اأعقاب 14 متوز  10( م�صرياً بهذا اىل ما ح�صل يف 

.1958

j h j

عما  الت�صكيلي  نقد  من  كتب  ما  �صيتميز  هنا  من 

ال�صعر  )وابرزها  الأخرى  الفنون  يف  نقد  من  كتب 

اأن  كان  الفن  هذا  يف  كتب  ما  يف  فهو  والرواية(. 

 عن »روؤية جتاوز واقعها«، اإذا جاز التعبري. اأي 
ّ

عرب

كما  احلركة  هذه  واقع  عن  بالتعبري  يكتف  مل  اأنه 

ي�صتغور  كان  واإمنا  فنانيها،  اأعمال  يف  متعنّي  هو 

الروؤى الكامنة لفنانيها، مع حر�س وا�صح على اأن 

اأنف�صهم،  الفنانني  التوا�صل بني جتارب  حكم روح 
ُ
ي

بني  التوا�صل  حالة  موؤكداً  اأجيالهم،  اختالف  على 

لنجده  والتجاوز،  ال�صافة  فكرة  وعلى  الأجيال، 

يرى، وهو يقراأ جتربة ال�صتينات يف هذا الفن، 

اأعمال فنان مثل �صياء  اأن رهافة اخلط يف 

لدى  اخلط   برهافة  امل�صاهد  »ُتذّكر  العزاوي 

يف  الفنان  رحلة  اأن  وجد  كما  �صليم«،  جواد 

بالرحابة:  اآخذ  »مدار  حركتها هذه، هي يف 

ع 
ّ
يو�ص اكت�صاف  عرب  جريئة«  وجدانية  رحلة 

)ينابيع  نهاية.«  ل  ما  اىل  الن�صان  »مدارك 

الروؤيا: 176(

كما يرى يف فنان اآخر )راكان دبدوب( فنانًا 

مت�صلة  لديه  »واحل�صية  ة، 
ّ
باحل�صي يتمتع 

ي�صتخل�صها  التي  نف�صها  الت�صكيلية  بالفكرة 

جتريديًا من معرفة الأج�صام والأ�صياء معرفة 

فيجدها  الفنية  قدرته  واأما  فرحة«.  حارة، 

»يف قدرته على القت�صاد يف اخلط واللون.« 

)ينابيع الروؤيا: 181(

الفن  ولعل هذا هو ما جعل من كتاباته يف 

العام  الكل  عن  ينف�صل  ل  جزءا  الت�صكيلي 

ـ الت�صكيلية يف الفن العراقي  للتجربة الفنية 

دارت  كتابات  كونها  منطلق  من  املعا�رص 

الروؤية  حلظة  هما:  ابداعيتني،  حلظتني  بني 

النقدية التي ت�صارك الفنان روؤيته الإبداعية 

وحلظة  العمل(،  داخل  من  العمل  يف  )النظر 

عنه،  الكتابة  خالل  من  العمل،  هذا  و�صع 

ما  جعل  ما  هو  وهذا  البداعي.  زمنه  �صمن 

بالغ الدللة عن  كتب يف الفن يقدم  موؤ�رصاً 

مرحلة فنية كانت، �صواء يف فجر انطالقتها 

اأو يف تناميها وتطور اأ�صاليب فنانيها، من اأغنى ما 

عرف الفن العربي من مراحل العطاء الفني.

الفن  يف  جربا  كتابات  ت�صمنت  هذا،  على  ف�صاًل 

الإبداع  يف  اجلمالية  للمعايري  �صبطًا  الت�صكيلي 

الفني، هذه املعايري التي ت�صكل، بذاتها، قيمة فعلية 

يف الفن ـ وهو ما اأتاح له، ناقداً، اأن يتحرك مبا كتب 
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القد�س »لي�ضت 

جمّرد مكان، 

اإنها زمان اأي�سًا. 

فهي الميكن اأن 

ُترى بو�ضوح 

�ضمن نطاقها 

اجلغرايف 

املحدود 

وح�سب،  اإنها 

يجب اأن ُترى 

يف منظورها 

التاريخي، 

حيث اجتمع 

التاريخ يف 

حلظة واحدة 

هي اللحظة 

التي يراها املرء 

فيها



الفن،  اأو حمدد، مبا جعل من  خارج ما هو حمدود 

يكتمل  النقدي، م�رصوعًا ل  ـ  الفني  بح�صب منظوره 

اأ�صا�صني،  زمنني  مع  وامل�صتمر  الدائم  بالتوا�صل  اإل 

وهما:

واحل�صاري  الفني  تراثه  يف  وجد  الذي  املا�صي  ـ 

)من  الأمكنة  تتخط  مل  فاإن  احلركة،  دائمة  روحًا 

التاريخية(،  التكوينات وخ�صو�صيتها  حيث طبيعة 

فاإنها تخطت الأزمنة لتكون لها دللتها الفعلية يف 

احلا�رص، عند فنان اليوم )كما وجدها تتمثل، على 

هذا النحو، يف عمل جواد �صليم(.

بناء  له من خالل  روؤيته  ت�صكلت  الذي  وامل�صتقبل  ـ 

الروؤيا الفنية اجلديدة فيه، املوؤ�ص�صة لفن جديد، بكل 

معاين اجلدة، التي تتوا�صل تطوراً.

j h j

ما  فيه:  ال�صوؤال  يكن  مل  نقد،  من  جربا  كتب  ما  يف 

الذي يريده الناقد من املبدع؟ واإمنا كان بحثًا من 

»املبدع ـ الناقد« عن ذاته البداعية يف ما ميكن اأن 

اأو تكامل يف الروؤيا البداعية  يتحقق لها من لقاء، 

يف »اإبداع الآخرـ  املقروء«. ومن هنا فاإن »م�رصوعه 

هنا،  فالنقد،  البداعي«.  لـ»م�رصوعه  مواٍز  النقدي« 

اأكرث  املبدع«  ابداعي، يحمل »روؤية  �صياق  جزء من 

نقده،  يف  فهو  نظرية«.  »منطوقات  من  يحمل  مما 

كما اأكد غري مرة، كان يدافع عن اأ�صلوبه يف الكتابة 

ـ يوحي »بالأ�صلوب  اأراد  ـ كما  اأو  ببعدها البداعي، 

ّتبع.«
ُ
الذي يجب اأن ي

ثاين  مو�صوعات  نبعت  اأرى،  ما  على  هنا،  ومن 

الثامنة«  بـ»الرحلة  عنوانًا   ُه 
َ
�صم

َ
و له،  نقدي  كتاب 

ـ  )1967(، وهو عنوان ين�رصف اىل البداع جوهراً 

»اإذا  قوله:  فيه  جاء  الذي  التقدمي  يف  ذلك  اأكد  وقد 

البحار  عرب  رحالت  ب�صبع  قام  قد  ال�صندباد  كان 

العا�صفة واملجاهل الرهيبة، مدفوعًا بقلق كوين اىل 

البحث امل�صتمر، فاإن املوؤلف يف هذه الرحلة الثامنة 

يدفعه قلق ابداعي اىل بحث ل يقل خطورة اأو م�صقة 

تتحقق  اأ�صلوب  عن  البحث  هو  ال�صندباد.  بحث  عن 

 ظاهراً من جتدد 
ً
به �صمات احلداثة التي باتت جزء

الذهن العربي.«

واإذا كان يف ما كتب من درا�صات ومقالت نقدية، 

�صواء يف هذا الكتاب اأم يف �صابقه )احلرية والطوفان( 

احلداثة  على عنا�رص  ركز  قد  عليه،  التالية  والكتب 

ما  يف  متحققة  واأعماًل  ن�صو�صًا  التجديد،   واأبعاد 

فاإنه مل يكن يف  والفن،  الأدب  هو ك�صف خاّلق يف 

هذا كله اإل متمثاًل ذاته البداعية.. فالكثري مما كتب 

لذاته البداعية،  ال�صياق مل يكن غري تف�صري  يف هذا 

ولعمله البداعي. وقد �صّدد القول، ب�رصيح العبارة، 

اإن ما كتب من نقد مل يكن اإل دفاعًا عن طريقته يف 

الكتابة والتفكري.

�صنجده  الروائية  اأعماله  يف  اأكرث  متعّنا  ما  واإذا 

البداعية  النقدية وروؤاه  اأفكاره  الكثري من  حيل« 
ُ
»ي

بينها  و�صل  �صلة  منها  جاعاًل  »�صخ�صياته«،  اىل 

وبني العامل.

�رصف«  »ذاتي  عنده  النقد  اأن  يعني  ل  هذا  اأن  اإل 

يف  ذهب  ما  جانب  اىل  كان،  واإمنا  وغاية،  روؤية 

على  قائمة  نقدية  ذائقة  خلق  اىل  �صعي  تاأكيده، 

اأ�ص�س ابداعية �صحيحة و�صليمة، ول تبتعد عن روح 

البداع وجوهره.

j h j

التكوين.  الثقافة من حيث  ثنائي  كان جربا مثقفًا 

عن  احلية  اأ�صولها  يف  العربية  الثقافة  اأخذ  فقد 

)ابراهيم  بالقد�س  العربية«  »الكلية  يف  اأ�صاتذته 

ـ  �صلمى  واأبو  احل�صيني،  مو�صى  وا�صحاق  طوقان، 

عبدالرحيم  ال�صاعر  عن  وقبلهم  الكرمي،  عبدالكرمي 

عن  �صاك�صونية  الأنغلوـ  الثقافة  اأخذ  كما  حممود(. 

كيمربدج«  »جامعة  يف  ونقادها  مبدعيها  كبار 

يف  الأحدث  بالثقافة  ليوا�صلها  الربيطانية، 

»جامعة هارفرد« الأمريكية... فكان كبري الهتمام، 

بعدها  يف  للثقافة  املتعددة  الوجوه  مع  والتوا�صل 

نقدية  اأعمال  من  ترجم  ما  ويف  ال�صامل.  الن�صاين 

اختياراته  كانت  العربية  لغته  اىل  كبرية  وابداعية 

اتخذ،  الذي  الثقايف  وامل�صار  يتوافق  ما  تركزت  قد 

اأن  العربية  لثقافته  اأراد  الذي  امل�صار،  هذا  معززاً  
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تتخذه، بروؤية الآخرـ الذي كان يتعاطى مع ثقافته 

كونها ثقافة الن�صان املعا�رص يف العامل املعا�رص. 

اأنه مل يرتجم »اإل عن حب...  ومن هنا جاء تاأكيده 

وكل ما اأُترجم ل اأت�صدى له اإل اإذا �صعرت ... اأنه رئة 

يل اأتنف�س بها، واأنني يف عامله كاأنني يف عامل من 

وهم.«  من  ذلك  يف  يكن  مهما  وهواج�صي،  �صوري 

)ينابيع الروؤيا: 52(

جمايليه  عهد  هو  كما  له،  الأول  التكوين  كان  واإذا 

من  انطلق  قد  الثقايف،  والتكوين  بالثقافة 

الرومان�صية حركة اأدبية جتديدية بامتياز، فاإنه يف 

نظرته اإليها، وتفاعله مع معطياتها، كان اأن اأخذها 

مقرونة بالثورة والتمرد.. ولعله بلغ الأ�صطورة، بعداً 

رمزيًا غنيًا باملعاين والدللت، من طريقها.. فهي، 

كما يراها، حركة »جُتّل الأ�صاطري« انطالقًا مما راأت 

الن�صان،  لأماين  احليوية  »دائمة  رموز  من  فيها 

يتجدد مع  �صعبها وجهًا  لأنها متنح  الأر�س  وجُتّل 

يف  مما  وخيالتها  �صورها  بع�س  وت�صتمد  الزمن، 

لأنها  واملعتقد،  احلد�س  عقالنية  ل  من  الن�صان 

تتجه دائمًا نحو اخللق الذي يظل يف مغلقاته �صحر 

�صاٍف لالن�صان.« )احلرية والطوفان: 96(

ول جنده يبتعد عن الرومان�صية يف �صيء وهو يجيب 

عن �صوؤال: »ما الذي نبغيه من احلياة؟« فيقول: »اإذا 

كنا يقظني، ن�صغي اىل الأ�صوات القريبة والبعيدة، 

 
ّ
ونرى امل�صافات ال�صا�صعة حتتوينا كما يحتوي اجلو

ت�صتمد  الأ�صجار  باأن  ذلك  اىل  ون�صعر  الغبار،  ذرات 

ع�صارتها من دمنا، والأزهار تعك�س األوان وجوهنا، 

الواقع، ملتقى قوى هائلة، دقيقة،  اأننا، يف  وجدنا 

تفعل يف وعينا، واأن وعينا تغزوه الآلم فتزيد من 

ن�صاطه وجّدته.« )احلرية والطوفان: 143ـ 144(

يف  فهو  ولذلك  ورغبته..  قدرته  هو  عنده  الن�صان 

ما »يرتكب« من اأفعال ل يخرج يف �صيء منها على 

وانت�صاره  جناحه  مدرك  فهو  الن�صاين«.  »غراره 

اإذا  اخفاقه،  يدرك  اأنه  كما  وانت�رص..  جنح  ما  اإذا 

ما  بقدر  احلياة  ان  يرى  وهو  اخفاق.  له  ح�صل  ما 

تنفتح للمبدع فـ«يوؤرخها« بابداعه، فاإنها، وبالقدر 

ذاته، تنفتح لالن�صان ـ الذي ل جنده يف اأعمال جربا 

الروائية ان�صانًا عاديًا، واإمنا هو، غالبًا، موؤطر بروح 

املغامرة، متامًا كما هو الفنان احلقيقي.

بها،  ويحتفي  �صخ�صياته،  على  يحافظ  جنده  لذلك 

ل  فهو  احلياة.  دروب  من  تتخذ  ما  يف  ويع�صدها 

يوجدها ويرتكها مطلقة، تلعب بها �رصوف الزمن، 

اأو تعبث مب�صائرها. اإن ل�صخ�صياته بواعث، واهدافًا، 

لدور  منظوره  ومن  حمددة.  غايات  حياتها  وحتكم 

الفنان يف تغيري العامل من طريق فّنه، جنده يجعل 

من »�صخ�صياته« هذه عاماًل فاعال يف عملية التغيري 

هذه. اأمل يقل »كامو« اإن »الرواية ت�صنع م�صرياً«؟

j h j

اإن ح�صور جربا، يف  �صاأقول:  التلخي�س،  �صئت  واإذا 

فرديته،  يف  املبدع  ح�صور  كان  وتعبريه،  تفكريه 

واإن ت�صابك يف عمله  البداعي مع اللحظة الزمانية 

التي انطلق منها، وكتب فيها/ وعنها. كان ناقداً يف 

ابداعه، مبدعًا يف نقده. وكان جمدداً رائداً، والتجديد 

عنده يعني التاأ�صي�س للحظة ابداعية جديدة، اإن يف 

اأما املبدع فهو عنده  الفكر والتفكري او يف البداع. 

بح�صوره اخلاّلق. 

ومل يرتك للموت ف�صحة يف حياته في�صتبد من خاللها 

بتفكريه، على الرغم من اأن املوت اأ�صبح يطرق عليه 

�صدره، وب�صكل ملح، يف �صنواته الأخرية. كان يهج�س 

�رصباته، فيغايرها بقوة احلياة يف داخله، وكلمته. 

فهو كما خل�س نف�صه يومًا، وا�صعًا اإياها »يف اطار 

من هذا العامل الكبري«، قال: »احلياة مهنتي وهوايتي 

معًا. اأ�صعر اأيّن فتحت �صدري وعقلي لأنا�س كثريين، 

وكان يف �صلتي بهم دائمًا حرارة ايجابية جتعلني 

اأريد اأن اأفهم واأتعاطف معهم، اأو اأتفاعل... مبا يعقب 

ذلك دائمًا من حب، اأو خيبة، اأو مرارة وغ�صب. هذه 

كانت دروبي اىل الروؤيا النهائية، والتي هي: جربا 

ابراهيم جربا.«
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104

ف جربا على طريقة معجمات )من هو؟( نقول: كاتب، �صاعر، روائي، 
ّ
اأن ُنعر اأردنا  اإذا 

ناقد، ر�صام، مرتجم. ولد يف القد�س 1920. در�س فيها. اأكمل درا�صته باجنلرتا. هاجر اإىل 

العراق 1948. تابع درا�صته يف الوليات املتحدة. عاد اإىل العراق، وعمل يف كلية امللكة 

عالية، ثم يف �رصكة نفط العراق. متزوج. اأجنب طفلني )�صدير ويا�رص(. تويف يف العام 

الرابع من العقد العا�رص من القرن املا�صي. من رواياته: �رصاخ يف ليل طويل، �صيادون 

املدينة،  يف  متوز  دواوينه:  ومن  م�صعود.  وليد  عن  البحث  ال�صفينة،  ق، 
ّ
�صي �صارع  يف 

املدار املغلق، لوعة ال�صم�س. ومن كتبه النقدية: احلرية والطوفان، الرحلة الثامنة. ومن 

العا�صفة(. ومنها  لري، مكبث، عطيل،  امللك  )هملت،  الكربى  �صك�صبري  ماآ�صي  ترجماته: 

اأي�صًا: اأدوني�س )عن مو�صوعة »الغ�صن الذهبي«..(، الرمز والأ�صطورة، الأديب و�صناعته، 

اآفاق الفن.. وغريها من �صتى حقول املعرفة.

جربا اإبراهيم جربا: 

خطاطة �ساحبة

�صاعر واأكادميي فل�صطيني مقيم يف العراق.

خالد علي م�ضطفى

اأخذنا  اإذا ما  الروائية؟  اأقنعة �صخ�صياته  هل يتخفى جربا يف 

�صخ�صياته الرجالية وو�صعناها معًا اىل من�صدة التحقيق، ثم 

واأحوال  �صفات  من  فيه  ت�صرتك  ما  اأن  لوجدنا  ا�صتنطقناها، 

اأكرث مما تختلف. وهذا ما يقودنا اىل اأن نعّد ما ت�صرتك فيه هو 

»جربا« نف�صه



ل �صك يف ان هذه اخلطاطة �صورة جتريدية غابت 

الن�صان  هذا  عن  واخلارجية  الداخلية  مالحمها 

لهذه  نعيد  كيف  اإذن،  املتعددة.  املواهب  ذي 

حيز  اىل  التجريد  ز 
ّ
حي من  ينقلها  ما  اخلطاطة 

التج�صيد عقاًل وقلبًا؟

علينا، اإذن، اأن نقوم بدرا�صة �صاملة لتحقيق هذه 

العودة، ثم: كيف نعطيها ما ا�صتطاع به جربا اأن 

يوفق بني جميع هذه الأن�صطة، وان ن�صل�صلها يف 

»تراتبية« تبداأ من الأهم، فاملهم، فالأقل اأهمية... 

اىل اأن ن�صل بها اىل ما ل غناء فيه؟!

اأن  الباحث  هذا  يلزم  بعده:  ومن  �صيء،  كل  قبل 

يكون على »معرفة« باأفق جربا الثقايف: اأين كان 

اأو  يجذبه،  كان  الذي  ما  يتجهان؟  وعقله  قلبه 

ينفر منه، من معارف هذا الكون املتالطمة؟ ومن 

ثم: ما الروؤية التي تكونت لديه عن العامل، طبيعًة 

وب�رصاً؟

بعد هذا كله، اأين كان جربا يجد نف�صه: يف ال�صعر؟ 

يف الرواية؟ يف الرتجمة؟ اأم يف النقد؟

اأن  كلها  الأ�صئلة  تلكم  عن  الجابة  تقت�صي  قد 

كتبه  بتداول  ناأخذ  واأن  معًا،  الأر�س  نفرت�س 

واحداً بعد واحد، قراءًة وفح�صًا وتدقيقًا، ثم ناأخذ 

هيئة  على  جتميعها  ونعيد  تناثر،  ما  �صعث   
ِّ
بلم

عد، ومن قرب يف 
ُ
ما تي�رص لنا اأن ننظر اإليه من ب

تالزم منهجي مو�صول اأوله باآخره، واآخره باأوله، 

من دون اأن ن�صيع �صيئًا، اأو نخّلف وراءنا ما يجب 

اأن يظل اأمامنا.

نٍت �صديد، اإن مل 
َ
ل �صك يف اأن هذه املهمة ذات ع

نقل: ل يقدر على اتيانها ان�صان وحده. فرواياته 

حتتاج عاملًا بفنون ال�رصد، ونقده اىل متخ�ص�س 

ال�صياقية منها،  النقد احلديث )ول �صيما  مبناهج 

بعدها(..  وما  احلداثية  عن  مبناأى  ظل  اأنه  علمًا 

اجادة  الجنليزية  اللغة  اىل من يجيد  وترجماته 

جربا لها، و�صعره اىل من له معرفة تامة بتطورات 

�صيما  ول  النكليزي،  الأدب  يف  احلديث  ال�صعر 

وهكذا  الأوىل...  العاملية  احلرب  بعد  اإليه  اآل  ما 

دواليك، حتى جند اأنف�صنا وكاأن كل واحد منا قد 

توزع عقله وقلبه يف ج�صوم كثرية قد ل ي�صتطيع، 

من بعد، ان ي�صرتجعها ويعود اىل ماكان عليه !.

كله؟  ذلك  يف  الن�صان  اأين  اخرى:  م�صالة  تبقى 

�صالته  كانت  كيف  ويكره؟  يحب  كان  ماذا 

كيف  والأبعدين؟  الدنني  ومبعارفه،  بيته  باأهل 

وبني  املتنوعة  الأدبية  اأن�صطته  بني  يوفق  كان 

من  موقفه  كان  ماذا  الأخرى؟  احلياة  م�صالك 

اليديولوجيات املت�صارعة التي كانت ت�صج من 

التي عا�س فيها؟ اىل من كان  حولنا يف احلقبة 

مييل يف هذا ال�رصاع، حتى لو كان امليل عاطفيًا؟ 

قط،  يغادره  ومل  العراق،  البقاء يف  اآثر  ثم، ملاذا 

وحتى  اإليه  قدومه  منذ  العراق،  يف  حدث  ما  مع 

بع�صها،  عنيف  وانقالبات  تقلبات  من  وفاته، 

ان  مي�صوره  يف  كان  اأما  الآخر،  بع�صها   
ٌّ
دموي

 
َ
يجد بقعة يف هذا العامل املرتامي الأطراف )اأهو

ت اإبرة؟(ـ  بقعة ل ت�صمع 
نْ
ق كَخر

ّ
مرتاٍم حقًا؟ اأم �صي

ت�صري  كاأنك  لغيًا  لالإن�س  ول  دبيبًا،  للنمل  فيها 

كان  مبتذل!!(.  ت�صبيه  من  له  )يا   
ّ

وردي حلم  يف 

هذا  من  بقعة  كل  كانت  ذلك.  يفعل  اأن  مبي�صوره 

اإليها. لكنه مل يفعل، واآثر  العامل ت�صتطيب دعوته 

البقاء حيث ت�صج من حواليه الأحداث، ول ت�صتقر 

اأو... ُقلنْ ما  اأو خمطوف،  اأو جريح،  اإل على قتيل، 

ت�صاء مما يندرج يف هذا احلقل الن�صاين الغريب!!

اإجابًة  اأكون قادراً على قول ما يجب قوله  قد ل 

عن الأ�صئلة التي األقيتها. لكني اأرى اأن اآخر الأ�صئلة 

وقفة  اىل  مني  يحتاج  العراق؟(  يف  بقي  )ملاذا 

متاأنية اأظن اأن يل فيها راأيًا قد يكون معقوًل، اأو 

مقبوًل، وقد يكون مرفو�صًا... لكنه يظل راأيًا فيه ـ 

كما اأرى ـ بع�ُس وجاهٍة، اإن مل يكن وجيهًا.

ل اإيّل اأن جربا جاء اىل العراق م�صافراً يف اأول 
ّ
خي

ُ
ي

الأمر، ومل ياأِت اإليه لجئًا، اأو مهاجراً. جاء وحده، 

اجلي�س  توىل  الذين  الفل�صطينيني  بقية  دون  من 
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بو�صفهم  بغداد  اىل  جنني  من  نقلهم  العراقي 

خم�صة  على  يزيد  عددهم  يكن  ومل  اإليه،  لجئني 

م�صافراً  جاء  واأطفاًل(.   
ً
ون�صاء )رجاًل  فرد  اآلف 

)على ما اأظن( ليتق�صى عن عمل له، فاإن وجد فيه 

ال�صبل.  !.. واإل فلن ت�صيق به 
نْ
بغيته، فبها ونعمت

وملا كان مت�صلعًا باللغة الجنليزية، لقي مقعداً 

تدري�صيًا له يف كلية امللكة عالية للبنات، ثم يف 

كلية الآداب والعلوم من بعد.

بعد؟  وماذا  اأبوابه.  له  العراق  فتح  اإذن، 

)كم  الأوىل  النكبة  اأثر  من  يكن  مهما 

الوطن  اأو�صاع  على  نكبات؟!(  من  لنا 

تطلع  تغيريات،  من  اأحدثته  وما  العربي 

جربا حواليه فوجد اأن يف العراق حت�ص�صًا 

للنمو والزدهار على نحو  ثقافيًا قاباًل 

يف  لالنفجار:  قاباًل  قل  اأو  متوقع،  غري 

ال�صعر، والفنون الت�صكيلية، والق�صة. كان 

النفجار يف  نف�صه مهياأً ملثل هذا  جربا 

ال�صعر،  وينظم  الق�صة،  يكتب  فهو  نف�صه. 

ويحاول الر�صم، وميار�س النقد من دون 

اإّل  �صيء  اآنذاك  منها  تبلور  قد  يكون  اأن 

على هيئة ب�صائر متوقعة. كان جربا قد 

الآيل  البداعي  الثقايف  الو�صع  اأن  وعى 

لالنفجار يف العراق قد امده، هو الآخر، 

اأي�صًا،  نف�صه  يف  النفجار  يحقق  مبا 

)ول  العراقيني  املبدعني  وبني  بينه  فانعقدت 

الت�صكيليني،  والفنانني  كال�صياب،  ال�صعراء،  �صيما 

وفائق  �صعيد،  اآل  ح�صن  و�صاكر  �صليم،  كجواد 

عن  والبحث  واملعرفة  ال�صداقة  اأوا�رص  ح�صن...( 

البداع، وعلى وفق روؤيا حديثة، ذات جذور قوية 

يف الأر�س، وغ�صون متتد يف جميع الجتاهات: 

عما هو غري  روؤى جديدة، بحث  اأ�صاليب جديدة، 

يف  عميقًا  وي�رصب  املاألوف،  يخرتق  متوقع، 

الروح، بال نزق، اأو ادعاء، اأو تنطع.

به على حياته يف  ما يطمئن  اإذن،  حتقق جلربا، 

من  وقلبه  عقله  على  به  يطمئن  ما  ثم  العمل، 

الأن�صطة الثقافية.. فال �صبيل بعد ذلك اىل العودة 

اأو الرحيل اىل حيث ي�صاء. اأ�صبح  من حيث جاء، 

به،  ح�س 
ُ
وي يراه،  جغرافيًا:  امتداداً  له  العراق 

جتربته  اأ�صبح  وبرودته.  حرارته  من  ويت�صكل 

يف الأدب والفن، مثلما اأ�صبحت فل�صطني امتداداً 

روح.  وفل�صطني  ج�صد  العراق  النف�س.  يف  روحيًا 

والغريب هو اأن هذا العناق بينهما، يف نف�س جربا، 

ل اىل قدر ل فكاك منه. ومما زاده قوًة اأي�صًا 
ّ
حتو

ـ زواجه من فتاة  ـ وقد يكون عاماًل غري مبا�رص 

اأهداها  التي  الع�صكري  مليعة  )املرحومة  عراقية 

»عرق،   : والوحيدة:  الأوىل،  الق�ص�صية  جمموعته 

وق�ص�س اأخرى«..(

النا�س  عن  �صالته،  جميع  يف  جربا،  ينقطع  مل 

وتوجهاتهم  وانتماءاتهم  طبقاتهم  خمتلف  من 

لبي رغبته 
ٌ
الفكرية والنف�صية، فكان حماطًا مبا ي

اأن  بعد  �صيما  ول  معًا،  واملعرفة  ال�صهرة  اىل 

له  ي�صبب  ل  الذي  النحو  على  احلال  به  ا�صتقرت 

قلقًا يف العي�س، ول طي�صًا يف النظر، ول َنَزقًا يف 

والآداب،  للفنون  حما�صته  يف  اأراه  كنت  ال�صلوك. 

للم�صاعدة  طلبًا  ياأتيه  ان�صان  بكل  واحتفاله 

الأدبية، مطمئنًا اىل نف�صه وواقعه.

حمله  العراق  يف  جربا  وجد  كله،  ذلك  من  ب�صبب 

به،  اىل احلياة جتري  نف�صه  ومقامه، فا�صرتاحت 

ظني  ويف  له!.  حّد  ل  باطمئنان  بها،  يجري  اأو 

زيد يف 
ُ
اأنه كان مت�صاحلًا معها، ياأخذ منها ما ي

غ 
َ
القلق والزِّي اطمئنانه، ويناأى عما قد ي�صبب له 

منها  كان  ما  اإل  واملادي،  النف�صي  والرباك 

يكتب  اأن  يف  وقلقه  ه 
ُّ
هم كان  بالبداع.  مت�صاًل 

�صيئًا خمالفًا للعادة ـ ول �صيما يف حقل الرواية. 

حقول  يف  خميلته  تنتجه  ما  اأن  يظن  كان  رمبا 

يف  ال�صمور  اأو  للزوال،  عر�صة  الأخرى  الأدب 

اأف�صل الأحوال. لكنه كان موقنًا اأن  الرواية هي 

ولذلك حظيت هذه  لديه.  ل حلراثته  املف�صّ احلقل 
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�رصاخ  منها:  الأوىل  الثالث  �صيما  )ول  الروايات 

يف ليل طويل، ال�صفينة، البحث عن وليد م�صعود( 

بحيث  خا�س،  واأكادميي  عام،  نقدي  باهتمام 

حّلت يف الطليعة من الروايات العربية.

ًة: اأاأنَت  من عائلة كاثوليكية 
ّ
�صاألُت جربا ذات مر

قد  له:  قلت  الثانية.  من  اأجاب:  اأرثوذك�صية؟  اأم 

رواياتك  �صخ�صيات  اح�صا�س  عدم  هذا   
ّ

ف�رص
ُ
ي

باخلطيئة.. فهم يندفعون باأق�صى ما ي�صتطيعون 

يف عواطفهم، ويرتكبون، جراء هذا الندفاع، ما 

 
ً
ن�صاء الهرب،  اأو  النتحار،  اىل  ببع�صهم  يوؤدي 

»مغامرتهم«  يف  وهم  �صواء.  حّد  على  ورجاًل، 

العاطفية، بكل حرارتها و�صهوانيتها، ل يفكرون اإل 

ب�صيء واحد فقط، هو: اإنهم يحققون، مبا ارت�صوه 

ماآلها. هذا  اأيًا كان  املطلقة،  لأنف�صهم، »احلرية« 

عندهم  الغريزة  �صلطة  عن  تعبري  باحلرية  الوعي 

القا�صي  لقدرها  خا�صعني  يجعلهم  نحو  على 

اأحيانًا... وهم جميعًا، يف ذلك كله، ي�صوغون ما 

وهو  اأي�صًا،  مطلقة  قناعة  عن  لأنف�صهم  اختاروه 

 منا�صبًا اإل اأن تكون 
ً
اأمر ل ميكن اأن يجد له ف�صاء

يتيح  الرثاء  من  جانب  على  الروائية  �صخ�صياته 

 اأي�صًا.
ً
لها اأن تفعل ما ت�صاء، رجاًل ون�صاء

اإن  هذا:  بعد  اأقول  هل 

الروائية  جربا  �صخ�صيات 

جربا  يتخفى  »اأقنعة« 

وراءها؟

قرب،  عن  جربا  عرفت 

اأن  تح يل 
ُ
اأن هذا مل ي غري 

يوؤكد،  ما  منه  اأ�صت�صف 

لكن  الأمر.  هذا  ينفي،  اأو 

�صخ�صياته  اأخذنا  ما  اإذا 

الرجالية وو�صعناها معًا 

ثم  التحقيق،  من�صدة  اىل 

اأن  لوجدنا  ا�صتنطقناها، 

ما ت�صرتك فيه من �صفات 

اىل  يقودنا  ما  وهذا  تختلف.  مما  اأكرث  واأحوال 

على  ـ  نف�صه  »جربا«  هو  فيه  ت�صرتك  ما  نعّد  اأن 

الرغم من التنويعات التي يتطلبها العمل الروائي 

م�صتقل  »مو�صوع«  اىل  جربا  »ذات«  تنتقل  كيما 

متكاآت  رواياته  يف  فاإن  ذلك  ومع  رواياته.  يف 

كالأماكن  نف�صه،  جربا  اىل  ُت�صند  اأن  ل  ميكن  ل 

التي جرت له فيها، ورحيله  )القد�س(، والأحداث 

اىل بغداد اإثر احلرب العربية ـ ال�صهيونية الأوىل، 

وغريها مما ل تخطئه العني.

لقد دخلت روايات جربا تاريخ الرواية العربية مع 

ما دخلها من روايات جنيب حمفوظ، وحنا مينة، 

والطيب �صالح.. وغريها.

هذه  ختام  يف  منا�صبًا  يكون  قد  �صوؤاًل  ولعل 

»اخلطاطة«، هو: اأكان هوؤلء الروائيون ميار�صون 

منحوها  التي  احلرية  خالل  من  حريتهم 

التي مينحونها  اأن هذه احلرية  اأم  ل�صخ�صياتهم؟ 

باحلياة،  يدل على �صيقهم  الذي  الوجه  لهم هي 

مل�صاراتها  وا�صتنكاراً  ملوا�صعاتها،  ورف�صهم 

الثقايف«  »النقد  حقل  ندخل  هنا  الالمنطقية؟ 

الذي ل يزيد الأعمال الروائية، وغريها، اإل بلباًل 

وت�صو�صــًا !.
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تدور اأحداث)1( معظم روايات جربا ابراهيم جربا يف املجتمع العراقي، ويف البيئة 

عالية  درجة  على  كانت  العراق  يف  والثقافة  الفن  حركة  لأن  العراقية.  الثقافية 

ورفيعة من التطور ابان اقامته يف بغداد مهاجرا، ومتجن�صا باجلن�صية العراقية يف 

يكون  اأن  بد  فال  الع�صكري.  مليعة  ال�صيدة  هي  عراقية  من  ومتزوجا   ،1955 العام 

اأن تكون م�صوبة  اأيديولوجية الكاتب لبد  قد تاأثر باملناخ الأيديولوجي فيها، لأن 

باملوؤثرات ال�صائدة يف املجتمع`.

ابراهيم جربا  اأعمال جربا  �صائدة يف  فكرية  اجتاهات  اأن جند   الواقع، ميكن  ويف 

واليديولوجية  العدمية،  واليديولوجية  الوطنية،  اليديولوجية  هي  الروائية 

ففي  �صافية.  ايديولوجية  على  تركز  �صخ�صية  جند  اأن  ال�صعب  من  وان  الليربالية، 

الغالب تكون هذه اليديولوجيات غري نقية.

 الجتاهات الفكرية

 يف اأعمال جربا اإبراهيم جربا الروائية

 اأكادميية من العراق

فاطمة بدر

م�صرتكة،  �صفات  لها  جربا،  لدى  املحورية  ال�صخ�صيات  اإن 

مثقفة  وطنية،  مت�صردة،  فل�صطينية،  �صخ�صية  الغالب  يف  فهي 

ومتفوقة، ومتعلقة بالفن وجمع الرثوة



     اإن جميع روايات جربا با�صتثناء ))�رصاخ يف ليل 

�رصاعاته  اإبان  العراقي  املجتمع  يف  تدور  طويل(( 

والفكرية منذ اخلم�صينيات. فرواياته  اليديولوجية 

))�صيادون يف �صارع �صيق((1960، و ))ال�صفينة(( 

وليد  عن  ))البحث  و   ،1970 العام  يف  ال�صادرة 

))الغرف  و   ،1978 العام  يف   ال�صادرة  م�صعود(( 

الخرى(( يف العام 1986، ورواية ))يوميات �رصاب 

اأو  ب�صكل  العام 1992 ت�صور  ال�صادرة يف  عفان(( 

املجتع  �رصائح  من  �رصيحة  مثقفة،  �رصيحة  باآخر 

العراقي بكل ايديولوجياتها و�رصاعاتها.

هذه  من  اأكرث  جند  اأن  ميكننا  فيه  ل�صك  ومما   

�صوراً  وجند  اح�صيناها،  التي  اليديولوجيات 

قوة  من  اأكرث  لوجود  وذلك  وتعقيدا،  ت�صابكا  اأكرث 

اجتماعية و�صيا�صية �صمن حقبة تاريخية معينة. 

جربا  منها  ي�صوغ  التي  املثقفة،  النخبة  ولأن      

اجتماعية  طبقات  من  تاأتي  الروائية.  �صخ�صياته 

خمتلفة، فتكون لها م�صالح خمتلفة. لذا جند لديها 

هذا ال�صطراب والتداخل يف اليديولوجيات، وحتى 

لدى ال�صخ�صيات الفل�صطينية التي اأراد لها جربا اأن 

تتفوق على عموم �صخ�صياته الرئي�صة. 

�صفات  لها  جربا،  لدى  املحورية  ال�صخ�صية  اإن 

فل�صطينية،  �صخ�صية  الغالب  يف  فهي  م�صرتكة، 

بالفن  ومتعلقة  ومتفوقة،  مثقفة  وطنية،  مت�رصدة، 

وجمع الرثوة. 

    واإن كل رواية من روايات جربا ل تتناق�س مع 

وفنيا  وزمنيا.  فكريا  معها  تتوا�صل  بل  �صابقتها، 

))ل  قوله:  يف  جربا  يوؤكده  ما  وتتجاوزها)2(.وهذا 

تفكريي  يف  حتول  نقطة  الرواية)*(،  هذه  اح�صب 

وا�صلوبي مبعنى قطعي بقدر ما هي امتداد منطقي 

لأول حماولة قمت بها يف كتابة الق�صة(()3(. 

    لقد �صور جربا ال�صخ�صيات املحورية �صخ�صيات 

متميزة عن بقية ال�صخ�صيات الخرى، رمبا لأنها قد 

طبيعة  من  واليديولوجي  الفكري  ثراءها  ا�صتمدت 

التجربة التي خا�صتها، كما ان هذه ال�صخ�صية تلقى 

بظاللها الفكرية على ال�صخ�صيات الخرى. لقد �صور 

وعميقة  باأفكارها،  غنية  ال�صخ�صيات  هذه  جربا 

وقد  واحا�صي�صها،  مب�صاعرها  ومتميزة  بجذورها، 

اغدق جربا بال�صفات على ال�صخ�صيات الفل�صطينية 

اإىل م�صتوى يفوق م�صتواها العادي، كما  كي ت�صمو 

يفوق م�صتوى ال�صخ�صيات الخرى. 

اليديولوجية الوطنية 

اإن �صخ�صية املثقف الفل�صطيني، الوطني، امل�صيحي، 

املتفوق هي ال�صخ�صية املركزية يف معظم روايات 

جربا ))�صيادون يف �صارع �صيق(( و ))ال�صفينة(( و 

))يوميات  رواية  وليد م�صعود((، كذلك  ))البحث عن 

ال�صيء  بع�س  تختلف  كانت  واإن  عفان((  �رصاب 

على  نطلق  اأن  وميكن  ال�صابقة.  الروايات  عن 

الكارزمية.وهي  بال�صخ�صيات  ال�صخ�صيات  هذه 

على  عالية  وقابليات  فائقة  قدرة  لها  �صخ�صيات 

بف�صل  ملهمة،  قيادية  �صخ�صيات  بو�صفها  التاأثري 

عبقريتها وعقيدتها. كما اأن تاأثري هذه ال�صخ�صيات 

وال�رصعي  القانوين  النظام  من  ت�صتمد  ل  وقوتها، 

احلاكم امنا من عبقريتها يف ك�صب وار�صاء النا�س 

ع�صاف،  ووديع  فران،  والتفافهم حولها)4( فجميل 

من  وتتماثل  تتقابل  �صخ�صيات  م�صعود  ووليد 

الأخرى.  الواحدة  وتكمل  اليديولوجية،  الناحية 
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امتداد  هي  م�صعود  وليد  �صخ�صية  ان  اأدق  ومبعنى 

متطور ل�صخ�صيتي وديع ع�صاف وجميل فران. 

    فان كان جميل فران مثقفا وم�صيحيا وفل�صطينيا، 

فاأن  جامعاتها،  احدى  يف  ليدر�س  بغداد  اإىل  قدم 

وديع ع�صاف امتداد متطور ل�صخ�صية جميل- وهو 

اأي�صا مثقف وم�صيحي، وفل�صطيني، وكان قد تخرج 

م�صعود  وليد  اأما  ببريوت  المريكية  اجلامعة  من 

فهو  ال�صابقتني،  ال�صخ�صيتني  عن  ليختلف  فهو 

اأي�صا مثقف وكاتب، وم�صيحي وفل�صطيني، 

كـ))الن�صان  من�صورة  عدة  موؤلفات  وله 

واحل�صارة(( و))املفرد واملتعدد واملطلق(( 

و�صرية ذاتية هي ))البئر(()5(.  

    اإن اليديولوجية الوطنية لدى �صخو�س 

جربا الروائية الثالثة، هي يف الغالب تتعلق  

الفل�صطينية.  الق�صية  هو  �صيا�صي  بحدث 

تدفعه  ل  لديه  الوطني  ان  جند  اننا  غري 

وامنا  الثورة،  اإىل  مو�صوعية  حمفزات 

ذاتية،  مبحفزات  الأغلب  على  مندفع  هو 

�صايكولوجيا  تتعلق  ال�صخ�صية  هذه  وان 

فجميل  ذهنه،  يف  عالقة  وطنية  ب�صحية 

�صاهني  ليلى  ب�صخ�صية  يتعلق  فران 

الق�صف،  اثناء  قتلت  التي  اخلطيبة  وهي 

كل  ال�صحية تالحق جميل يف  هذه  وتظل 

بقوله:  احلادث  ذاكرته  فت�صرتجع  مكان، 

واحلجارة  النقا�س،  ت�صلقت  ))كاملجنون، 

الكبرية، وق�صبان احلديد يف اأمل يائ�س. ثم 

فحفرت  بيدي،  يرتطم  ناعم  ب�صيء  �صعرت 

حوله. كانت يد مقطوعة من الر�صغ. كانت 

اخلن�رص.  با�صبع  يحيط  اخلطبة  وخامت  ليلى،  يد 

فجل�صت وبكيت(()6(. 

))ال�صفينة((  رواية  بطل  ع�صاف  وديع  وينتاب 

ل  اإذ  األيمة  ذكريات  وهي  فايز،  �صديقة  ذكريات 

يفارقه ج�صد فايز حتى يف املنام، فهو ال�صهيد الذي 

حمله يف جبال القد�س بعد ا�صت�صهاده: ))كنت اأراين 

احمله جريحا، تاره بني ذراعي وتاره على ظهري، 

كان اجلرح يف �صدره. كنت اأ�صعر باأن ركبتي تكادان 

تنهاران من وطاأة العبء، ووطاأة الفجيعة فقد كنت 

اأعلم، كما يعلم احلامل، اأنه لي�س جريحا فقط، بل اأنه 

ميت بني يدي(()7(. 

وليد  عن  ))البحث  رواية  بطل  م�صعود  وليد  اأما      

م�صعود((. فهو الآخر يلتحق بف�صائل املقاومة بعد 

العمليات داخل  اإحدى  ابنه ))مروان(( يف  ا�صت�صهاد 

م�صعود  وليد  ماأ�صاة  �رص  هو  وهذا  املحتلة،  الأر�س 

كما يقول ابراهيم احلاج نوفل: ))اأراد اأن يكون قدي�صا 

يف عامل الفجور، ومنظرا يف عامل الحزان، وعقائدي 

غري عقائدي يف عامل من التزمت الدغماوي(()8(. 

اإىل ان هناك تداخال يف  النظر  اأن نلفت       ويجب 

وذلك  الوطنية،  ال�صخ�صيات  لدى  اليديولوجيات 

رواية  يف  فران  فجميل  الديني،  طابعها  ب�صبب 

التجربة  ))�صيادون يف �صارع �صيق((كانت ت�صكنه 

يف  يعي�س  كرجل  بامل�صيح  يفكر  فهو  الدينية، 

كرجل  بامل�صيح  اأفكر  ))ولكنني  يقول:  اإذ  ال�صوارع 

جميليتني،  ويدين  ناحل  بوجه  �صوارعنا  يف  ي�صري 

اأفكر به واقفا حايف القدمني على حجارة �صوارعنا 

وهو يدعو الب�رصية كلها حلبه و�صالمه.(()9(. 

مثل  هو  ))ال�صفينة((   رواية  يف  ع�صاف  ووديع      

))امل�صيح  بقوله:  يالزمه  امل�صيح  يرى  فران،  جميل 

اأ�صابعه  تقطر  القدمني،  كبري  حافيا،  يالزمني، 

ينطق..(()10(  ل  يكاد  وهو  باملعجزات،  الطويلة 

ورمبا ل يختلف وليد م�صعود يف رواية ))البحث عن 

وليد م�صعود(( عن ال�صخ�صيتني ال�صابقتني فهو مثل 

امل�صيح:  بكلمات  اعجابه  ي�صتد  وديع  ومثل  جميل 

لذا  الر�س.  يرثون  �صوف  والفقراء  امل�صاكني  ))اإن 

النهاية  يف  الذين  هم  الفل�صطينية  القرى  ثوار  فان 

�صيغريون كل �صيء(()11(. 

اأي  ال�صخ�صيات م�صوبة بطابع ديني،  اإن وطنية      

دينية  �صورة  الوطنية  العقيدة  مينح  اأن  جربا  اأراد 

�صورتها  التي  املنا�صل،  امل�صيح  ب�صخ�صية  متمثلة 
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بع�س الروايات الوربية كـ رواية ))الخوة العداء(( 

و ))امل�صيح ي�صلب من جديد(( لنيكو�س كزانتزاكي. 

االيديولوجية العدمية ))النهل�ضتية(( 

اأي�صا �صخ�صيات بارزة  العدمية  ال�صخ�صيات  اإن      

عمر  �صخ�صية  مثال  جربا  ابراهيم  جربا  اأعمال  يف 

طويل((،  ليل  يف  ))�رصاخ  رواية  يف  ال�صامري 

يف  ))�صيادون  رواية  يف  طالب  عدنان  و�صخ�صية 

�صارع �صيق(( و�صخ�صية ع�صام ال�صلمان يف رواية 

))ال�صفينة(( و�صخ�صية ابراهيم احلاج نوفل يف رواية 

))البحث عن وليد م�صعود((. 

العدمية يف روايات جربا متتاز  ال�صخ�صيات  اإن      

بالرغبة بتدمري كل �صيء وت�صخيف كل ما هو موجود، 

والأفكار،  الأحالم  على  تعي�س  كونها  عن  ف�صال 

وتفتقر اإىل فعل حقيقي يف احلياة وقد عرب عن هذه 

الكثري  ))اأظهر   : معه  مقابلة  يف  جربا  ال�صخ�صيات 

من مفكرينا وقد اخذوا بالكالم، بحيث فقدوا القدرة 

معو�صا  احلوار  اأو  الكالم  ي�صري  بحيث  الفعل،  على 

عن الفعل، يعني ي�صري مزيتهم الالفعل، وهذا ال�صيء 

يف  دائمًا  يت�صافران  ال�صيئني  اأي  مت�صافرا  جتده 

هذه  والالفعل…  الفعل  رواياتي  نواحي  من  اأكرث 

اأكرث  يف  وموجودة  جمتمعنا..  يف  موجودة  ظاهرة 

رواية  يف  ال�صامري  فعمر  املجتمعات(()12(.  من 

�صاعر  فهو  عدمي،  مثقف  طويل((  ليل  يف  ))�رصاخ 

يتحاور  فهو  رابليه،  الفرن�صي  بال�صاعر  ال  يوؤمن  ل 

خطرية،  فكرية  حوارات  املثقفني  من  جمموعة  مع 

عظيمة  اأفكار  عن  يتحدث  فهو  الفعل،  عن  تعوي�صا 

يقول:  لهذا  الأحالم  يف  يعي�س  بفعل..  دعمها  دون 

))ل فائدة ترجى.. اأن املدينة يف حاجة اإىل اذهان 

فتفعل يف حياتنا  وتبدع.  دينامية تخلق  �صحيحة 

فعل ال�صم�س والهواء  ل تظن انني ل اأحب الن�صاء، اأو 

اأنني ل ابتاأ�س لبوؤ�س الفقراء، ولكنني اأوكد لك انني 

�صورة  يل  ي�صوه  باأن  الوجود  يف  ل�صيء  اأ�صمح  لن 

احلياة احلقيقية(()13(. 

    وتكاد تتطابق �صخ�صية عمر ال�صامري مع �صخ�صية 

عدنان طالب يف رواية ))�صيادون يف �صارع �صيق(( 

واقعهما.  على  ومتمرد  مثقف،  �صاعر  فكالهما  

فعدنان موؤمن بتدمري كل ما هو قائم، لذا فهو غري 

كونه  عن  ف�صال  ايديولوجية،  باي  ملتزم 

ح�صب  القناع  فريتدي  عدة  وجوها  ميتلك 

مثال  فهو  له.  املالئمة  املنا�صبة  متطلبات 

ال�صعارات  يعد  فران  جميل  مع  حوار  يف 

واملتظاهرات حافزاً لتحريك ال�صعب، ومرًة 

يتهجم على الأدباء الفنانني يف حوار مع 

باأنهم عموميون،  فقد و�صفهم  القادر  عبد 

بال�صبط  ))وهذا  فيقول:  مائعون  مرتخون 

له من  لي�س  يريده جمهور، كجمهورنا  ما 

انهم  بل  الي�صري.  النزر  ال  والكتابة  القراءة 

هولء  لنا،  معلمني  يكونوا  اأن  يحاولون 

البلهاء(()14(  

 االيديولوجية الليربالية: 

    وميكن ان نر�صد املالمح اليديولوجية 

رواية  يف  جربا  اأعمال  يف  الي�صارية 

))�صيادون يف �صارع �صيق((، و))ال�صفينة(( 

الواقع  و ))البحث عن وليد م�صعود((، ويف 

تت�صف  عام  ب�صكل  ال�صخ�صيات  هذه  اأن 

اآخر  ومبعنى  اليديولوجي،  بالتداخل 

))�رصورة  اىل  دعت  ال�صخ�صيات  هذه  اأن 

الليربالية(()*( ملجابهة التخلف  والأ�صكال 

الذي تعي�صه تلك املنطقة)15(.  احل�صارية 

تتداخل  ال�صخ�صيات  هذه  اأن  يعني  وهذا 

ثورية  �صخ�صيات  فهي  ايديولوجياتها 

احلداثة،  اىل  تدعو  عينه  الوقت  يف  راديكالية 

على  امل�صيطر  التخلف  التقدم، وجمابهة  و�رصورة  

املنطقة وقد تبلور الوعي لدى ال�صخ�صيات ب�رصورة 

احلداثة، وال�رصار على التغيري الجتماعي من هدم 

بع�س القيم املتعارف عليها اأو تقوي�صها، ثم العودة 

ا�ص�س جديدة لبناء جمتمع جديد ليواكب  اإىل و�صع 
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ويوازي يف م�صريته املجتمعات الراقية واملتح�رصة 

فعبد القادر يا�صني يف رواية ))�صيادون يف �صارع 

�صيق(( يدعو اإىل تغيري املجتمع وا�صالحه لذا فهو 

ال�صحراء  اىل  بعودته  اخللف  توفيق  على  يعرت�س 

بقوله: )لو �صمعك اعدائنا لع�صقوا كل كلمة فهت بها(. 

    - ماذا تعني؟ 

    - اأعني اأن ال�صهاينة يتمنون لو نعتقد نحن باأن 

يدعم  ثم  ال�صحراء)16(  اإىل  نعود  اأن  جميعا  علينا 

راأي عبد القادر �صديقه كرمي بقوله: ))مل يكن لدينا 

تنظيم �صيا�صي �صحيح، ومازلنا نفتقر اإليه، ولكننا 

ل ندعو النا�س اإىل العودة اإىل الرباري(()17(

اليديولوجية  ذات  ال�صخ�صيات  هذه  دعت  لقد      

ل�صالح  �صيا�صي  تنظيم  ايجاد  اإىل  الليربالية 

وهدم  فيه  الف�صاد  مواطن  على  والوقوف  املجتمع 

القيم التي تعار�س البناء التقدمي للمجتمع. 

اإىل  ))ال�صفينة(( يدعو  الرا�صد يف رواية      فمحمود 

تنظيم �صيا�صي كبري يجمع عددا من القطار العربية، 

لأن املثقفني عند حممود الرا�صد: ))يبلورون تفكريهم  

الي�صاري على الأغلب يف العوا�صم الوروبية، لأنهم 

ا�صال ل ي�صتطيعون احلياة ال يف جو من الليربالية 

التي تتيح لهم الكتب؟ اللقاءات، الدرا�صة، والتنظيم، 

راأيه  العوا�صم، على حد  بحرية و�صخاء ملا يف تلك 

من بحبوحة فكرية، و�صمانات قانونية فالثوريون 

يف قراراتهم ليرباليون(()18(. 

    و�صخ�صية كاظم ا�صماعيل يف رواية ))البحث عن 

وليد م�صعود(( يدعو اإىل تغيري العامل في�صخر منه وليد 

عرب حوار دار بينهما يف حادثة الطريق فيقول له: 

))تت�صور ان انا�صا مثلك �صيغريون املجتمع؟ تغريه 

ال�صغرية،  احقادك  تلوك  حجرك،  على  قاعد  واأنت 

وتغازل اخفاقاتك املتوالية(()19(. 

لفكرة  ا�صت�صلم  الخر  هو  احلميد  عبد  وعامر      

التكنولوجيا كما يقول جواد ح�صني: ))بدا جماهرييا 

واحد  ب�صيء  الميان  اىل  وانتهى  بروليتاريا. 

التكنولوجيا(()20(. 

    اأما وليد فيدعي كما يقول عنه عامر بـ ))انه يعمر 

نف�صها(( التخلف  عوامل  و�صط  يف  م�صتقبليا  عاملا 

 .)21(

 ال�ضخ�ضيات الن�ضائية يف عامل جربا 

    اأما ال�صخ�صيات الن�صائية يف عامل جربا الروائي، 

فهناك �صخ�صيات تدرج �صمن ال�صخ�صيات العدمية، 

اذ انها تتمرد على الواقع، ولكن متردها ل يوؤدي اىل 

فعل حقيقي. فمن بني هذه ال�صخ�صيات �صمية بنت 

))�رصاخ  رواية  يف  هامن  وركزان  �صنوب،  �صليمان 

يف ليل طويل((و�صخ�صيته �صالفة النفوي يف رواية 

))�صيادون يف �صارع �صيق(( فهذه ال�صخ�صية حتمل 

الوعي  ي�صل هذا  ولكن ل  التغيري،  وعيا ورغبة يف 

يف  رغبة  جمرد  هي  امنا  املمكن  الوعي  حد  اىل 

بدافع  دائما م�صحوبة  الرغبة  هذه  وتكون  التغيري، 

حب الرجل. 

مل  الر�صتقراطية-  الفتاة  �صنوب-  بنت  ف�صميه      

تكن قادرة على اتخاذ موقف ما بنف�صها فقد متردت 

على واقعها املتمثل ب�صلطة والديها- بعد ان تعرفت 

معه  والعي�س  منه  زواجها  قرار  متخذة  امني  على 

بنف�صها فع�صت بذلك امر والديها. بيد انها فتاأت عنه 

وتركته وهربت. 

وعدم  موقفها  على  ال�صخ�صية  ثبات  عدم  اإن      

اعطائها املربر الوا�صح لهذا التحول املفاجئ �صبب 

�صورتها ومنعها من الت�صاف بالفاعلية. 

التغيري  يف  رغبة  لديها  كانت  هامن-  وركزان      

بتحرير نف�صها من �صيطرة املا�صي املتمثل بعائلتها، 

وفاة  بعد  املا�صي  خملفات  كل  تدمري  قررت  لهذا 

اختها عنايت هامن- ال�صلطة البوية لركزان- وكان 

هذا التمرد هو الآخر كان بدافع الرجل الذي هو اأمني 

لذلك تقول له: ))اأما ما اأريده الن فهو احلا�رص اأريد 

حا�رصا حيا طليقا(()22(. 

ال�صخ�صيتني  عن  تختلف  ل  فهي  �صالفة  اأما      

ال�صابقتني، فقد متردت هي اي�صا على �صلطة ابويها، 

وعندما  اخللف،  توفيق  من  الزواج  رف�صت  عندما 
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متنت اأن تخرج مع املتظاهرين بقولها: ))لقد او�صك 

ابي على النهيار، عندما طلبت منه، بقدر ما ا�صتطعت 

من الكيا�صة، ان ي�صمح يل باخلروج، والن�صمام اىل 

ا�صت�صلم  لن  غرفتي…  يف  اأنا  فها  –لذا  اجلماهري 

ياحبيبي، اأنا اأي�صا �صاأطلب ال�صتقالل وال�صيادة، بل 

حرية تدمري النف�س. لكن ماذا اأفعل؟ هل انطلق من 

الباب، اأو اقذف الطابوق من نافذة غرفة نوم والدي، 

وليكن ما يكون(()23(. 

اإن هذا التمرد ل يخلو من رغبة يف التغيري من      

اجل جميل فران. 

    وهناك �صخ�صيات ن�صائية تتمرد على الواقع بدافع 

فعل حقيقي وثوري مثل �صخ�صية و�صال روؤوف يف 

رواية ))البحث عن وليد م�صعود(( و�صخ�صية �رصاب 

فو�صال  عفان((.  �رصاب  ))يوميات  رواية  يف  عفان 

بوليد  تلتقي  معروف،  و�صيا�صي  ثري  ابنة  روؤوف 

ف�صال  فتحبه،  ))عامر((  حفالت  احدى  يف  م�صعود 

عن عالقة وليد بعائلتها. وحني يختفي وليد تلب�س 

ان 
ّ
احلداد عليه، وتت�صل بـ ))عي�صى النا�رص(( يف عم

و )خالد ابو مطر( يف بريوت و … لتلتحق بـ وليد 

جانبه  اىل  وتبقى  ت�صاركه  مثله  فدائية  وت�صبح 

وعي  من  تتحول  بهذا  فهي  المثل.  الرجل  بو�صفه 

املمكن  الوعي  اىل  الفعلي،  الوعي  من  اأي  طبقتها 

على  يقاتل  ان  يريد  ))وليد  و�صال:  تقول  لذلك 

طريقته فال كن معه، اقاتل اىل جانبه(()24(. 

))يوميات �رصاب عفان(( اأما �رصاب عفان بطلة      

فتطالب بتحويل املجتمع اىل جمتمع  ثوري، لزالة 

بهذا  فهي  الجتماعي،  وال�صحق  القهر  عنا�رص 

تتحول من وعيها الفعلي اىل الوعي املمكن، عندما 

تت�صل  ان  بعد  املقاومة،  بف�صائل  اللتحاق  تقرر 

بـ)عبد اهلل الرامي( ال�صيا�صي املعروف الذي يق�صي 

معظم وقته يف التحركات ال�رصية، وت�صتبدل �رصاب 

الرحمن وت�صكن مع رفيقة  ا�صمها با�صم �صلوى عبد 

لها ورفيق يدعى يحيى ال�صعد )25( اىل جانب عائلة 

مغربية يف باري�س لتقوم بن�صاطاتها هناك. 

ال�ضخ�ضيات املغرتبة 

    اإن لالغرتاب مفاهيم عديدة، بيد اننا وقفنا عند 

م�صطلح  ا�صتخدم  من  اأول  بو�صفه  هيجل*  تعريف 

))حقيقة  فهو  مف�صل،  منهجي  نحو  على  الغرتاب 

يف  الفرد  وجود  طبيعة  يف  متا�صلة  انطولوجية 

العامل(()26(. 

    وعرف الغرتاب بانه حدوث تغيري يف مفهوم الفرد 

التغيري ناجما عن ت�رصف  ذاته- ومل يكن هذا  عن 

مق�صود للفرد، امنا يجد املرء نف�صه قد حل فيه هذا 

عن  الن�صان  ))انف�صال  هو  او  وانتهى)27(  الو�صع 

ذاته وعن العامل انف�صال  ي�صبح معه غري قادر على 

التناغم والن�صجام، ل مع نف�صه ول مع العامل(()28(. 

ويبدو ان ان�صان هذا الع�رص قد انف�صل عن جمتمعه 

انف�صال حادا، مل يعد فيه قادرا على اإقامة اجل�صور 

بني ذاته وجمتمعه، لهذا فهو بطل مازوم يبحث عن 

ال�صالة يف عامل قيمة منهارة.)29(

يفقد املغرتب قدرته على التوحد مع قيم جمتمعه، 

حتقيقه،  عن  فيعجز  املثال  حتقيق  اىل  يطمح  لنه 

تتحول  مما  والواقع،  احللم  بني  الت�صادم  فين�صا 

بينهما  كما  ما�صاوية  روؤية  اىل  للعامل  روؤيته 

كل  فاما  الكل،  يطلب  لأنه   )30( غولدمان  لو�صيان 

الو�صطية،  احللول  يرف�س  لذلك  ل�صيء.  اأو  �صيء 

يكون  لذلك  جمتمعه.  قيم  مع  تتعار�س  قيمه  لأن 

البطل -ال�صلبي املازوم املغرتب- دائم البحث عن 

اخلال�س، يريد حتقيق ما هو م�صتحيل، ويرف�س كل 

ماهو ن�صبي وتقريبي. 

  الغربة املكانية   

مزدوجة  غربة  من  جربا  روايات  ابطال  يعاين      

و  ))ال�صفينة((  و  �صيق((،  �صارع  يف  ))�صيادون  يف 

فل�صطينون  ابطال  فهم  م�صعود((.  وليد  ))البحث عن 

عانوا  لنهم  ورمبا  مغرتبون،  ومازمون،  مثقفون، 

من روا�صب ال�صتعمار وما خلفه من عقد اجتماعية، 

عليهم-  املفرو�س  واقعهم  على  متمردين  فباتوا 
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بو�صفهم ابطال غرباء بعيدين عن ار�صهم، عاجزين 

ي�صعرون  فهم  البديل،  املجتمع.  اىل  النتماء  عن 

قمة عزلتهم،  الرغم من كونهم يف  مبجتمعهم على 

وتعد هذه الغربة من ارقى انواع الغربة)31(. 

    فاإح�صا�س جميل بطل رواية ))�صيادون يف �صارع 

نكبة  اأثر  بعد تركه وطنه  املكانية  بالغربة  �صيق(( 

عام 1948، وحلوله يف الوطن البديل  )بغداد( حمل 

النف�صي  الغرتاب  لديه  ولد  )القد�س(  ال�صلي  وطنه 

اىل  واحلنني  والوح�صه  والوحدة  بالقرف،  وال�صعور 

اأ�صتطيع  ا�صفاري، وما عدت  ))ن�صيت  الوطن فيقول: 

مدينة  �صوى  العامل  يف  مدينة  اأية  مالمح  اذكر  اأن 

واحدة اأذكرها  طيلة الوقت،  تركت جزءا من حياتي 

املجرحة  ا�صجارها  حتت  انقا�صها،  حتت  مدفونا 

و�صقوفها املهدمة. وقد اتيت اىل بغداد. وعيناي ما 

زالتا تت�صبثان بها- القد�س(()32(. 

    اأما وديع ع�صاف بطل رواية ))ال�صفينة(( الفل�صطيني 

ال�صليب  الوطن  يف  جذوره  اىل  يحن  الذي  املاأزوم 

)لعنة  اللعنات  اأوجع  هي  واحدة  ))لعنة  فيقول: 

الغربة عن ار�صك(( �صل الفل�صطيني، �صل الفالح الذي 

يذكر جترح قدميه على تلك الر�س، كانه يذكر لذة 

حياته الوحيدة- كانه يقول ان حياته، بعد ان ابعد 

عن  ار�صه، ما عادت حياة(()33(. 

    وينقل لنا الروائي جواد ح�صني يف رواية ))البحث 

عن وليد م�صعود(( غربة وليد م�صعود بطل الرواية – 

البديل معلال  النف�صي يف املكان  املكانية واغرتابه 

الزعم  ي�صتطيع  فل�صطينيا  ))بحكم كونه  بقوله:  ذلك 

عنه  وينف�صل  كهذا،  مبجتمع  يت�صل  بانه  دائما، 

جبال  يف  احلقيقية  جذوره  لن  امل،  او  ع�رص  دومنا 

ووديان اخرى تغذيه �رصا وبا�صتمرار.(()34(. 

    لهذا يرف�س وليد كل امللذات املوجودة يف املكان 

عامله  اىل  ويهرب  ون�صاء  و�صهرة  مال  من  البديل 

ي�صتطع  املقاومة لنه مل  بف�صائل  ليلتحق  ال�صلي 

التكيف مع هذا املجتمع البديل. 

الغرتاب املكاين: 

بطل  كاأمني  الخر  جربا  روايات  ابطال  يعاين      

املم�رصح  الراوي  و  ليل طويل((  ))�رصاخ يف  رواية 

))الغرف الخرى(( و�رصاب عفان  بطلة  بطل رواية 

رواية ))يوميات �رصاب عفان((  من اغرتاب مكاين، 

نتيجة لنف�صال حتمي ومعريف اأو �صعوري لعنا�رص 

معينة من واقع احلياة ك�صعور امني و�رصاب اجتاه 

رواية  بطل  املم�رصح  الراوي  ويعاين  املدينة، 

اجتاه  بالوح�صة  ال�صعور  من  الخرى((  ))الغرف 

فيقول:  وخاوية  خالية  بانها  ي�صفها  لذلك  مدينته 

))ال�صاحة العري�صة خالية وخاوية، مهجورة، ميتة 

فيها من  يبق  املدينة مل  كاأن  الب�رص،  اهلل، ومن  من 

يتحرك، من ي�صعى، من يحب، كاأن وباء قد اجتاحها 

ومل يرحم احدا(()35(. 

    ويعد الغرتاب ظاهرة ان�صانية فلو تتبعها يف 

لوجدنا  والثقافية،  الجتماعية  النظم  خمتلف 

افرادا ي�صعرون بالعجز عن التجاوب مع الو�صاع 

تلك  يرف�صون  لن  وال�صائدة يف جمتمعهم،  العامة 

ماأزومة  �صخ�صية  هو  املغرتب  ان  رمبا   . القيم 

تعاين من �رصاعات داخلية ومعارك م�صتمرة بحثا 

))�رصاخ  رواية  بطل  فاأمني  ينفذها  خمرج  عن 

واملاآزومة  املغرتبة  ال�صخ�صية  طويل((  ليل  يف 

اىل  فيهرب  وازماته  معاناته  من  اخلال�س  يريد 

اماكن بعيدة منعزلة ليتخل�س من همومه، ولكن 

الرواية بطل ))مازقي متوتر ل ي�صل  مبا ان بطل 

البطل  بني  القطيعة  يعني  فالو�صول  نتيجة،  اىل 

من  التخل�س  لمني  ميكن  ل  لذلك  والعامل(()36(. 

حتوم  افكاري   
ّ
علي ))ت�صلطت   : يقول  لهذا  ازمته 

اليام  ق�صيت  ان  منذ  الطيور  كع�رصات  حويل 

مكاين  من  اذهب  اجلبل  عطلة  يف  وحدي  الخرية 

انها  بيد  ع�صاه،  ال  له  رفيق  ل  كنا�صك  اخر  اىل 

مازالت تالحقني يف طرقات املدينة(()37(. 

))الغرف  رواية  بطل  املم�رصح  الراوي  ويعاين      

بالعجز  يح�س  لنه  الداخلي،  التمزق  من  الخرى(( 

�صلوكه،  على  وت�صيطر  حتا�رصه،  عوامل  هناك  لن 

ادق  ومبعنى  نف�صه،  على  ويتقوقع  منها  فيهرب 

يختار العزلة والوحدة، بدل من التوتر والحباط . 
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_يوميات �رصاب عفان،جربا ابراهيم جربا،دار الآداب،1992.

املراجع :

_الغرتاب،�صاخت،تر كامل يو�صف ح�صني،املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 

والن�رص،1987 .

_الغرتاب،حممود رجب،من�صاة املعارف،ال�صكندرية .

املعرفة  ا�صكندر،دار  رمزي  املعا�رص،نبيل  الن�صان  وازمة  _الغرتاب 

اجلامعية،ال�صكندرية،1988.

_ _ن�صو�س  واروبا  لبنان  بني  احلديث  والنقد  _البنيوية 

جماليات،تطلعات،د.فوؤاد ابو من�صور،دار اجليل،بريوت ط1،1985 .

حممد  غولدمان،تر  الدبي،لو�صيان  والنقد  التكوينية  _البنيوية 

�صبيال،موؤ�ص�صة البحاث العربية،بريوت،1984 .

كنفاين،اميل  )غ�صان  الفل�صطينية  الرواية  يف  عالمات  _ثالث 

للدرا�صات  العربية  وادي،املوؤ�ص�صة  جربا(فاروق  ابراهيم  حبيبي،جربا 

والن�رص،بريوت،1981 .

المريكية  الرواية  وتاأثري   1980_  1965 العراق  يف  _الرواية 

الثقافية  ال�صوؤون  كاظم،دار  اهلل  عبد  مقارنة،د.جنم  _درا�صة  فيها 

العامة،بغداد،1987 .

_ل�صان العرب لبن منظور جمال الدين حممد بن مكرم الن�صاري،طبعة 

م�صورة عن بولق،املوؤ�ص�صة امل�رصية العامة للتاأليف والن�رص،القاهرة .

ح�صن،دار  حممد  اح�صان  مي�صيل،تر  الجتماع،دينك�س  علم  _معجم 

الطليعة،بريوت،1981 

_جملة املعرفة ع271 ايلول،1984 )�صورة الفل�صطيني يف عامل جربا 

الروائي،حممد اأول طاهر .     
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حا�صدة   ))1959 املدينة  يف  ))متوز  الأول  لديوانه  جربا  كتبها  التي  املقدمة  جاءت 

بالأفكار والروؤى والغايات والطموحات، مفعمة باجلراأة والقتحام، مب�رّصة بالأمنوذج 

بالدرجة   
ّ
الإيقاعي اجلانب  على  فيها  النقدية  نظراته  توزعت  وقد  اجلديد.   

ّ
ال�صعري

، وثمة نظرات اأخرى تت�صل بالكون ال�صعري. اإذ اكت�صب اجلانب 
ّ

الأوىل ثم اجلانب اللغوي

الإيقاعي الأهمية الأكرب يف مقاربات جربا يف هذه املقدمة، وال�صبب وا�صح جداً، لأّن 

الأمنوذج اجلديد الذي حمله لنا ))متوز يف املدينة(( يخلو من النظام الإيقاعي املعروف 

اإيقاعية، فهذا  يف ال�صعرية العربية، املتمثل بالبحور ال�صعرية وما يت�صل بها من قيم 

الأمنوذج يتخّلى متامًا عنها لي�صتبدل بها اإيقاعية جديدة �صعى جربا يف مقاربته هنا 

اإىل طرح مقرتحاته ب�صاأنها ا�صتناداً اإىل معطيات اأمنوذج )متوز يف املدينة(. 

 جربا اإبراهيم جربا:

 املعادلة الناق�سة

ن�صج النقدي وح�صا�صية ال�صعري

ناقد و اأكادميي من العراق

حممد �ضابر عبيد

واملاألوف  لل�صائد  �صعرية  ا�صتخدامات  ق�صائده  يف  جربا  قّدم 

والهام�صّي، اأ�صبحت – فيما بعد – من اأهم خ�صائ�ص ق�صيدة 

النرث حتى عند اأحدث اأجيالها



ة عن اجلراأة والندفاع واعتمادها 
ّ
      يتحدث بقو

للتجديد  �رصوريًا  �صبياًل  والرباعة  القدرة  على 

قدمي  فن  على  جديدة  نغمة  اإدخال  ))اإن  بقوله 

جراأة  اإىل  يحتاج  اأمر  تقليدية،  مو�صيقى  يعتمد 

اأملك  ل  قد  واأنا  والرباعة،  القدرة  بله  كبرية، 

مهما  �صبيلي  يف  مندفع  ولكنني  الأخريتني، 

املجال  يف�صح  حيث  النا�س(()1(،  عليه  اعرت�س 

موا�صلة  على  وعزمه  واندفاعه  جلراأته  اأكرث 

مل  ))نغمة جديدة((  بـ  اه 
ّ
�صم ما  لتحقيق  الطريق 

نها املقدمة على نحو وا�صح، على الرغم من 
ّ
تتبي

ومقرتحات  اأفكار  جمموعة  يف  ذلك  حاول  اأنه 

))اأُعنى  يقول  اإذ  واحلوار،  للمناق�صة  هنا  تخ�صع 

موزون  الأبيات  بع�س  اأُعنى،  ول  بالتفعيلة 

اأبيات  تتالحق  وقد  موزون،  غري  وبع�صها 

الواحدة  الق�صيدة  يف  منها  لكل  ولكن  موزونة، 

وزنًا مغايرا لالآخر(()2(. ولي�س بو�صعنا اأن نتبنّي 

نفرت�س  لأننا  القول،  هذا  �صياق  يف  ًا 
ّ
مهم �صيئًا 

قطعًا  التخّلي  جديدة((  ))نغمة  اإدخال  يف  اأول 

يفر�س  اإيقاعيًا  حاماًل  بو�صفها  الوزن،  عن 

 ويخرج ما عداه خارج 
ّ

نغمته على القول ال�صعري

النغمة اجلديدة  ال�صعر، لذا فاإن فكرته عن  دائرة 

 
ّ

باإحداث تزاوج بني ما هو موزون وما هو نرثي

 �صحيح 
ّ

بال �صابط، اأمر ل ي�صتند اإىل منطق نظري

بل هي جمرد حماولة حمفوفة باملخاطر. 

اأو  القافية  ل�صتخدام  اخلا�صة  روؤيته  اإّن       

اأغفلها  اأو  ا�صتخدمها  ))القوايف  ا�صتخدامها  عدم 

جديد  اأي  على  تنطوي  ل  ارتئي(()3(،  ح�صبما 

 يف هذا املجال، لأن ذلك قّدمه لنا �صعراء 
ّ

نظري

�صيئًا  يقدم هذا  ))التفعيلة((، ول  الق�صيدة احلرة 

فكرة  يطرح  ثم  اجلديدة.  النغمة  مقرتح  لتعزيز 

))اإذ  وال�صورة  الفكرة  ملو�صقة  �صعيه  عن  مثرية 

اأرف�س رف�صًا قاطعًا  ال�صورة،  اأو  الفكرة  اأمو�صق 

اأن  نح�صب  ول  رتيب(()4(،  »بحر«(  )اأو  حلن  اأي 

مو�صقة الفكرة اأو ال�صورة غري موجودة على نحو 

اأو اآخر يف املرياث ال�صعري العربي، كما اأنها على 

 كالم ل يتحقق اإل مبعاجلة كل 
ّ

امل�صتوى النظري

جديدة((  ))نغمة  اإىل  يف�صي  ول  حدة  على  ن�س 

لها �صمات وخ�صائ�س معينة. 

     ويخلق لق�صائده ف�صاء اإيقاعيًا يتداخل مع فن 

املو�صيقى – الغربية خا�صة -، ويقدم جمموعة 

وا�صتيعاب  اجلديدة  نغمته  لتلّقي  مقرتحات 

اأبعاده الإيقاعية ))اإذا قرئت كّل من هذه الق�صائد 

 ال�صاعد 
ّ
قراءة جهورية، مع فهم لبنائها الداخلي

بيان  مع  اجلديدة  مو�صيقاي  بانت   ،
ّ

الذروي

من  لكل  الطريقة  هذه  وتف�صح  نف�صها،  ال�صورة 

يعرف املو�صيقى الأورك�صرتية، ففي كل ق�صيدة 

مرتابطة  و«موا�صيع«  متباينة،  عددية  »اآلت« 

الطويلة  والق�صائد  غايتها،  نحو  وتنمو  تتالعب 

مبنية على قاعدة �صمفونية(( )5(. لعلنا نت�صاءل 
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هنا عن مفهوم )قراءة جهورية(، وهل اأن ق�صيدة 

جربا هذه ق�صيدة منرب اأم ق�صيدة تاأمل؟ اإذ اإننا 

نفرت�س اأن الق�صيدة اجلديدة التي يدعو لها جربا 

التاأملية،  الذاتية  القراءة  ق�صيدة  هي  وزمالوؤه 

)البناء/ ذلك  وتفهم  تدرك  اأن  بو�صعها  التي 

(، الذي يزعم جربا اأن 
ّ

/ال�صاعد/الذروي
ّ
الداخلي

ق�صائده قد حققته. 

ثمة مفارقة وا�صحة بني ق�صيدة عربية جتديدية 

يعرف  ملن  اإل  تت�صح  ل  جديدة  اإيقاعية  بنغمة 

الغربية الأورك�صرتية، واإذا كانت ثمة  املو�صيقى 

خاللها  من  يعك�س  ملحاولت  تخ�صع  ق�صائد 

جربا معرفته باملو�صيقى الكال�صيكية ال�صمفونية، 

عليها،  اجلديد  العربي  ال�صعري  القول  ومترين 

اأحالمه  حتقق  اأن  ميكنها  ول  حمدودة  فاإنها 

وطموحاته يف هذا اجلانب. 

     اأما بالن�صبة لق�صائده الطويلة التي عّدها جربا 

تق�صيمها  ب�صبب  �صيمفونية  قاعدة  على  مبنية 

الإيقاع  عن�رص  وت�صغيل  ومقاطع،  حركات  على 

فاإننا  اأخر،  ومقطع  واأخرى  حركة  بني   
ّ
الدرامي

�صها ونراها يف الكثري من الق�صائد 
ّ
ميكن اأن نتلم

واأدوني�س و�صعدي  ال�صياب  )التفعيلة( عند  احلرة 

دروي�س  وحممود  ال�صبور  عبد  و�صالح  يو�صف 

اإذا كان جربا يق�صد يف ذلك �صيئًا  اأما  وغريهم، 

اأعمق واأدق من ذلك، فاإننا ل جند اأن الن�صو�س 

اإجناز  النية يف  كانت  واإن  تو�صيلها  جنحت يف 

باأن  واعتقاده  جربا.  لدى  نظريا  قائمة  ذلك 

))ال�صعر ينطلق نحو هذا ال�صكل يف امل�صتقبل(()6( 

فهو اعتقاد �صحيح يك�صف عن فهم عميق حلركة 

م�صتقبلها،  واإدراك  وحتولتها  العربية  ال�صعرية 

مع  متوافقًا  بال�رصورة  يكون  ل  قد  ذلك  لكّن 

 اأو متماهيًا معه.
ّ

املنجز ال�صعري

اهتمام  من  ياأخذ  الآخر  هو   
ّ

اللغوي اجلانب 

 ب�صاأن ال�صكل اجلديد، 
ّ

املقدمة يف نظرها النقدي

وا�صع  نحو  على  دت 
ّ
جت�ص مهمة  اأفكاره  وحمل 

نعّدها  اأن  الديوان، وميكننا  ق�صائد  ووا�صح يف 

من منجزاته ال�صعرية فهو يقول ))�صئمت ما ي�صمى 

العرب  بالإنكليزية Poetic diction و�صعراء 

اأو  املعنى  املبا�رصة  الألفاظ  ويخ�صون  يع�صقون 

ال�صتعمال(()7(، اإذ قّدم يف ق�صائده ا�صتخدامات 

، اأ�صبحت – 
ّ
�صعرية لل�صائد واملاألوف والهام�صي

فيما بعد – من اأهم خ�صائ�س ق�صيدة النرث حتى 

عند اأحدث اأجيالها. وب�صاأن قوله ))اأمقت النعوت، 

اأو غ�صب  اأو فرح  العاطفية، من حزن  فاحلالت 

دة(()8(، اأو 
ّ
اأو ياأ�س يجب اأن تثار بالألفاظ املج�ص

على  ا�صتعمالها  اأرف�س  اأي�صا  الأفعال  ))م�صادر 

على  لي�س جديداً  ذلك  فاإّن   ،)9( الإجمال((  وجه 

وع�صورها،  مراحلها  اأكرث  يف  العربية  ال�صعرية 

وم�صادر  بال�صفات  الهتمام  اأمر  كان  ورمبا 

و�صلبياتها،  احلرة  الق�صيدة  اأخطاء  من  الأفعال 

اإن دعوة  اإذ بالغ بع�س �صعرائها يف ذلك بحيث 

ال�صعرية  جربا هنا بدت وكاأنها جديدة على كّل 

العربية. وحملت لنا املقدمة اأي�صًا و�صفًا للكون 

ت�صكيله لحت�صان  ياأمل جربا يف  الذي   
ّ

ال�صعري

الديوان  ق�صائد  ي�صف  فهو   ،
ّ

ال�صعري اأمنوذجه 

واملوت(( والتمزيق  الفتك  برموز   
ّ
))تعج باأنها 

عن  ))فيها  بحثه  متثل  نف�صه  الوقت  ويف   ،)10(

يف  اإمعانًا  واخل�صب(()11(،  الإيناع  م�صادر 

حتقيق طموحه الإن�صاين الوجودي ))ل�صّد ما اآمل 

اأن نعود اإىل املدينة راق�صني(()12(. 

ل نح�صب اأن ال�صعر اإل وقد اندفع بكل قوة و�صهوة 

هذا  األوان  حمل  به  يجدر  كي  ال�صبيل،  هذا  يف 

نلمح يف  اأن  لكننا ميكن  الراقي،   
ّ
الأدبي اجلن�س 

اإىل  اإ�صارة  راق�صني(  املدينة  )اإىل  العودة  دعوته 

نحيبًا  التفعيلة  ق�صيدة  مالأت  التي  البكائيات 

احلزن  متو�صع  من  للخروج  واأ�صى،  ومرارة 

وانكفائه فيها اإىل رق�صة الفرح يف ق�صيدة النرث. 

 يف مو�صع م�صاءلة م�صتمرة 
ّ

يبقى الن�س ال�صعري

هذه  وتندرج  ال�صاعر/الناقد،  معادلة  اأمام 
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التداخل  طبيعة  عن  الك�صف  نطاق  يف  امل�صاءلة 

 والروؤية النقدية يف 
ّ

احلا�صل بني الإبداع ال�صعري

 
ّ

فكري عقل  يجمعهما يف  الذي  الأديب  �صخ�صية 

 واحد.
ّ
واإبداعي

جربا  عند  هنا  امل�صاألة  نقارب  اأن  اأردنا  ما  واإذا 

التي  الدرجة  على  ف 
ّ
لنتعر ال�صاعر/الناقد، 

التمثيل  من  م�صتوى   
ّ

ال�صعري ن�صه  فيها  حقق 

قدمها  التي  النظرية  للمنطلقات  وال�صتجابة 

نعاين  اأن  يجب  فاإننا  ال�صعر،  نقد  يف  م�رصوعه 

 كاماًل مبجموعاته الثالث ))متوز 
ّ

منجزه ال�صعري

 ))1964 املغلق  ))املدار  و   ))1959 املدينة  يف 

عن  تك�صف  معاينة   ))1976 ال�صم�س  ))لوعة  و 

املدى  وعن  التجربة،  يف  الفني  التطور  عنا�رص 

الذي ميكن اأن يجعل من روؤيته النقدية نافذة يف 

منجزه ال�صعري ومتحققة فيه. 

ال�صعرية  ملجموعاته   
ّ

النقدي ا�صتقرائنا  يف 

الثالث يتبني لنا اأن ))املدار املغلق(( اأكرث ن�صجًا 

نقد  يف  النظرية  جربا  ملنطلقات  وا�صتجابة 

التباين احلا�صل  اأن  الرغم من  ال�صعر)13(، على 

 – ال�صعيد  هذا  – على  الثالث  املجموعات  بني 

جاء ن�صبيًا، اإذ بقيت جتربته ال�صعرية يف كّل ما 

وكاأنها  كبرياً  جتان�صًا  متجان�صة  �صعر  من  كتب 

ق�صيدة واحدة، فهو يعتمد الآليات نف�صها والأفق 

والت�صويرية  اللغوية  ال�صيا�صة  ر�صم  يف  نف�صه 

 
ّ

ملجمل ق�صائده. ولنا اأن نعّد قّلة اإنتاجه ال�صعري

واإىل  اأوًل،  العام   
ّ
الإبداعي اإنتاجه  اإىل  قيا�صًا  ـ 

للحداثة  ال�صاخنة  الأر�س  على  الطويل  مكوثه 

الق�صيدة  رواد  مع  وتفاعله  وقربه  ال�صعرية، 

لهذا  حمدوداً  اإخال�صًا  يعك�س  ـ  احلديثة  العربية 

من  منحها  اأخرى  اإبداعية  فنون  ل�صالح  الفن 

ي�صمح  مل  الذي  النحو  على  الكثري،  وجهده  وقته 

له بالتخطيط ليكون اأحد اأعالم ال�صعرية العربية 

الأهم  يقدم  اأن  بو�صعه  اأن  باإح�صا�س  احلديثة، 

يف جمالت الإبداع الأخرى التي مار�صها . وما 

 
ّ
الروائي الإبداع  حققه هناك ول�صيما يف جمال 

لو�صف  ل 
ّ

التو�ص هذا  �صالحية  يوؤكد   
ّ
والرتجمي

.
ّ

جهد جربا ال�صعري

اأمنوذجني   – التمثيل  �صبيل  على   – �صننتخب 

�صعريني من جتربة جربا يف جمموعته الكاملة، 

املدينة  يف  ))متوز  الأول  ديوانه  من  الأول 

 ،))1979 ال�صم�س  ))لوعة  من  والثاين   ))1959

لوجود فا�صل زمني بني الأمنوذجني يقرتب من 

والتطور  بالن�صج  ي�صمح  عامًا  ع�رصين 

ثمة  لي�س  باأنه  �صنجد  لكننا  واملغايرة، 

�صعيد  على  بينهما  وا�صح  بنّي  خالف 

الن�صج والتطور واملغايرة. 

بـ  املو�صوم  الأول  ال�صعري  فالن�س 

))ق�صيدة(( من ))متوز يف املدينة((، يقدم 

 عنده 
ّ

اأمنوذجًا مثاليًا لال�صتغال ال�صعري

اإذ  والأ�صلوبية،  البنائية  الناحيتني  من 

نات 
ّ
العنا�رص واملكو يتوافر على معظم 

ال�صعرية التي يعتمدها يف بناء ق�صائده 

يف  �صيا�صته  ثل 
ّ
ومي �صعريتها،  وخلق 

الن�س  و�صنورد  اأي�صًا،  ال�صعري  القول 

كاماًل ان�صجامًا مع منهجنا يف مقاربة 

والفح�س  املعاينة  لتاأخذ  الإ�صكالية، 

الت 
ّ

التو�ص �صالمة  يف  ن 
ّ
التمع فر�صة 

و�صدق ا�صتنتاجاتها:

�سيدتي،

يف الربيع حلمنا

)ويف املحل حلمنا

بالربيع( مننا

حتت اأفنان رمانتينا

حتت اأفنان ال�سنوبر مننا

يف ال�ِسباك اخل�رض على البابنَّج

والأقحوان، �سيادنا ال�ساحك ع�سق

كان يغّني
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با، لل�سمو�س النواعم وال�سَّ

واأ�سينا لرّيا ولليلى الباكية

)وحالت بنات ال�سوق يحنّن نزَّعا(

اإذا راأينا الن�سيم

من ال�ساقني والنهدين ي�سنع

ماراآه  بوتي�سلّي  طالعا من الثبج

بغدائر كاللهيب –

واخجاله             !

ق�سى ال�سعراء حبا

وكل ليلى

ق�ست حياتها بالبكاء

اإل كلينا – يف الربيع يا

�سيدتي

قبل اأن ترفع ع�ستاروت �سوتها

وااأملاه بالنواح 0

يف املحل حلمنا بالربيع

ى طوال
ّ
اأ�سهرا حر

وا�ستغثنا باملطر

ومل ننم،

ن�ست�رضخ الع�سق القدمي،

وملا اأمطرت، كان املطر

وااأملاه، دمعا ودم.

    لن نذهب بعيداً يف قراءة الن�س وتاأويله، اإل 

املنهجية،  البحث  فكرة  يخدم  الذي  النحو  على 

 
ّ
الأفقي امل�صتوى  فح�س  على  تنه�س  وهي 

فيه  ميكن  الذي  بالقدر   ،
ّ

ال�صعري جربا  لنتاج 

اخلا�صة  ملنطقته  النظرية  املنطلقات  اختيار 

بنقد ال�صعر، ويقودنا هذا اإىل قراءة الن�س قراءة 

العنا�رص  ك�صف  النظر يف  اأ�صلوبية متعن  بنائية 

الن�س  يف  البناء  لهيكل  املوؤلفة  واملكونات 

و�صيا�صته الأ�صلوبية يف �صناعة �صعريته. 

على  البنائي  اأمنوذجه  ت�صييد  يف  الن�س  يعتمد 

ح�صد جمموعة من املرجعيات يف حقل التاأ�صي�س 

الأ�صطورية  املرجعيات  بني  تتوزع   ،
ّ
الن�صي

الأدبية،  واملرجعيات  التاريخية  واملرجعيات 

ويلتحم  املبا�رص،  الراهن  مرجعية  على  ف�صاًل 

واحدة  �صعرية  كتلة  يف  وين�صهر  التنوع  هذا 

ال�صاعر  يعتمدها  التي  املكونات  اأهم  اأحد  متثل 

يف  تعمل  يدفعها  اإذ  العام،   
ّ

ال�صعري بنائه  يف 

احلكايات  �صناعة  على  الكتلوي  تالحمها 

جوف  يف   
ّ

والق�س احلكي  مناطق  من  امل�صتمّدة 

وتت�صم  �صعريًا.  تخليقها  واإعادة  املرجعيات 

و�صهولتها  ال�صعرية  مفرداتها  بب�صاطة  الق�صيدة 

وترتكز على اإيقاع التكرار املتنوع، بو�صفها اأحد 

البدائل الإيقاعية للتعوي�س عن غياب الوزن. اأما 

الوحدات  فاإنها تعتمد على  البناء فيها  اأ�صلوبية 

 
ّ

عمودي بن�صٍق  دة  
ّ

واملوح املتداخلة  ال�صعرية 

 ،
ّ

وال�صعري  
ّ
احلكائي اأ�صا�صها  د 

ّ
ويوح ينتظمها 

البناء  اأمنوذج  ت�صعيد  على  الوحدات  وتعمل 

يف  والزمان،  املكان  لي�صتنطق  العام  ال�صعري 

بو�صعه  بها  خا�س   
ّ

�صعري ف�صاء  تاأ�صي�س  �صبيل 

اأن ي�صاعف احتمال ال�صعرية فيها . 

للفح�س  اأخ�صعناه  الذي  الثاين  الأمنوذج 

من  واملدينة((  ))زماننا  ق�صيدة  هو  واملعاينة 

اأ�صلوبيتها  يف  تذهب  وهي  ال�صم�س((،  ))لوعة 

الذي  نف�صه  املذهب  بنائها  واأمنوذج  ال�صعرية 

ذلك  وتقرتب يف  ال�صابقة،  الق�صيدة  وجدناه يف 

منها كثرياً على النحو الذي ل ي�صمح للقارئ اأن 

اإنتاج  الذي يف�صل بني  الطويل  الزمن  يقّدر ذلك 

الق�صيدتني:

جيل املاأ�ساة نحن، وعن وعي نقبلها:

جيل عا�رضت اأر�سه كل دوران الزمن

فوعى الع�سور كلها،

عرف الزمان م�ساعفا

�ساربا عمقا وعلوا،

دا
ّ
عا�سه عا�سقا، متمر
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ويعي�سه كل يوم �سارخا، متحّديا.

فلتكن املاأ�ساة زماننا،

زمان احلبيبة اأرادوا منعها عنا،

ولكن لن نعي�س اإل زمانها –

زمان مدينة الطور والزيتون

مدينة املعراج واجللجلة:

هي وحدها يف الأر�س لنا اأر�س،

وهي وحدها يف ال�سماء لنا �سماء

ح�صور  على  الكبري  العتماد  جليًا  لنا  يت�صح   

املرجعيات يف الق�صيدة بتنويعاتها الكثرية من 

اأ�صا�س  م�صدر  اإنها  واأ�صطورية،  وثقافية  دينية 

تظهر  كما  جربا،  لق�صيدة  لة 
ّ
املمو امل�صادر  من 

ح�صاب  على  حتى   – ال�رصد  يف  الهائلة  الرغبة 

جتلياته  بع�س  يف  يقود  وهو   ،- اأحيانًا  ال�صعر 

))املنطق  بـ  هنا  عليه  ن�صطلح  اأن  ميكن  ما  اإىل 

يف  و�صهولته  التعبري  ب�صاطة  اأن  كما   ،))
ّ

ال�صعري

ال�صعرية  جربا  فل�صفة  يدعمان  اأي�صًا  الن�س  هذا 

ت�صتغل  ق�صائده  معظم  ويجعل  املجال،  هذا  يف 

على هذه الأر�صية. ويفيد الن�س كثريا من اإيقاع 

واحدة  ق�صيدة  توجد  ل  ورمبا  اأي�صًا،  التكرار 

بلعبتها  التكرار  تقانة  تفيد من  �صعره ل  يف كل 

هو  كما   – الن�س  واعتمد  والإيقاعية.  اللغوية 

وا�صح – �صاأنه �صاأن �صابقة على اأ�صلوب الوحدات 

ال�صعرية بالطريقة نف�صها، وت�صهم حيوات الن�س 

اخلارجة من رحم تالحم الوحدات بفتح الزمان 

لري�صمه  العام،  الق�صيدة  ف�صاء  على  واملكان 

الذي  ال�صعري  ووجهه  جربا  نف�س  يقدم  بت�صكيٍل 

ي�صعى دومًا اإىل اأن يكون خا�صًا ومتميزاً.

القرائي املقابل للق�صيدتني ميكننا  بهذا املنهج 

فيهما،  تتوافر  اأ�صيلة  خ�صائ�س  نكت�صف  اأن 

يف  جربا  �صيا�صة  ميثل  واحد  بجذٍر  وتربطهما 

افرت�صناه  ما  لدينا  ويربهن  ال�صعرية،  كتابته 

تقاربًا  يتقارب  �صعره  اأن  درا�صتنا من  بداية  يف 

 اإىل عّدِه ق�صيدة 
ّ
كبرياً، حتى يدفع بالظّن القرائي

واحدة. 

و))زماننا  ))ق�صيدة((  الق�صيدتني  ففي 

يف  كبرياً  جتان�صًا  جند  واملدينة(( 

وجند  الق�صيدتني،  بني   
ّ

ال�صعري الو�صع 

وتدّخله   
ّ

ال�صعري الوعي  جتّلي  اأي�صًا 

توجيها  ال�صعرية  ال�صيولة  توجيه  يف 

اأن  ميكن  هذا  من  موحداً.  يكون  يكاد 

اللتني  املقدمتني  م�رصوع  اأن  ن�صتنتج 

كتبهما جربا ملجموعته ال�صعرية الأوىل 

يعني  ل  الكاملة،  ال�صعرية  وملجموعته 

�صعره على م�صتوى الإجناز املتحقق، بل 

على م�صتوى احللم والطموح اأي�صًا، وهو 

 يف نقد ال�صعر 
ّ

جزء من امل�رصوع النقدي

الأفكار واملقولت  اإذ تقّدم معظم  لديه، 

الق�صيدة  �صورة  املقدمتني  يف  الواردة 

لل�صائد  خالفًا  اإجنازها  اإىل  ي�صعى  التي 

د 
ّ
التفر يف  واإمعانًا  ال�صعري،  واملاألوف 

 – ال�صعري  منجزه  ولكن  واخل�صو�صية، 

ال�صعرية  م�صهد  يف  اأهميته  من  بالرغم 

العربية احلديثة – ل يحقق كثرياً احللم 

ـ  اأنه بيانه  ـ كما لو   الذي قّدمه 
ّ

النظري

يف هاتني املقدمتني. 

هوام�س:

من   )12(  ،)11(  ،)10(  ،)9(  ،)8(  ،)7(  ،)6(  ،)5(  ،)4(  ،)3(  ،)2(،)1(

املقدمة التي كتبها جربا ملجموعته ))متوز يف املدينة(( حتت عنوان 

))من املوؤلف((، واملعاد ن�رصها مع املجموعة ال�صعرية الكاملة، ريا�س 

الري�س للكتب والن�رص، ط1، 1990، لندن :16-15 . 

)13( ينظر كتابنا ))ا�صرتاتيجيات اخلطاب ال�صعري((، من�صورات دائرة 

الثقافة والإعالم يف ال�صارقة، ط1، 2012: 101 ـ 102. 
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  كنت اأعرفه بال�صم فقط!.. ا�صمه الثالثي بات�صاقه الالفت، واملنّغم؛ جربا اإبراهيم جربا.

�صي املبكر بالقراءة، 
َ
   مل اأقرتب من كتبه حتى �صن الثانية والع�رصين على الرغم من َهو

روائيًا..  ما،  يومًا  واأغدو،  الكتابة،  اأحرتف  اأن  يف  وحلمي  والفنون،  بالأدب  و�صغفي 

التقليدية  ال�صيا�صية باملعايري  العزوف عدم و�صوح �صبغة جربا  وقد يكون �صبب ذلك 

الي�صار  بريق  الوقت(  ذلك  )يف  اأب�صاره  تخطف  جياًل  وكّنا  اآنذاك.  �صائدة  كانت  التي 

ي يف قامو�صه مفردات الن�صال والكفاح امل�صّلح والتحرير 
ّ
والرومان�صيات الثورية، وتدو

والوحدة ومقاومة الإمربيالية والوعي الطبقي وال�صرتاكية واللتزام والتقدمية، الخ...

رحلتي فـي عوامل 

جربا اإبراهيم جربا

قا�س وروائي من العراق

�ضعد حممد رحيم

مهما  ذكرياتنا،  األعوبة  نحن  م�صعود:  وليد  ل�صان  على  جربا: 

حتّلي  علينا،  ت�صيطر  اأي�صًا.  و�صحاياها  خال�صاتها  قاومنا. 

املرارة، تراوغنا، ُتذهب اأنف�صنا ح�صرات، عن حق اأو غري حق



 
ّ
   يف ليلة �صتوية جلب �صديقي الذي ي�صاركني الهم

الإبداعي وال�صكن يف الغرفة نف�صها بالق�صم الداخلي، 

جامعيني،  طلبة  وكنا  ببغداد،  امل�صتن�رصية  حي  يف 

ن�صخة من رواية )البحث عن وليد م�صعود( ال�صادرة 

اأواخر  يف  ذلك  كان  ببريوت.  الآداب  دار  عن  ها 
ِّ
لتو

نق�صي  وهو،  اأنا  وكّنا،  املا�صي،  القرن  �صبعينيات 

كثرية  اأوراق  وت�صويد  القراءة  يف  طويلة  �صاعات 

�رصعان  ق�صرية  ق�ص�س  اأو  رومان�صية،  نرث  بق�صائد 

ما منزقها.

   يف البدء راهنته على اأنه لن ي�صتطيع اإكمال قراءة 

�صاأدفع  له:  قلت  احلجم.  بهذا  ممّلة(  )ظننتها  رواية 

ن�صف ثمن الكتاب اإذا و�صلَت حتى ال�صفحة الأخرية. 

على  راهنني  ثالثة  اأو  يومني  يف  منه  انتهى  وحني 

اأنني لن اأجروؤ على رمي الرواية جانبًا بعد قراءة ف�صل 

اخلامتة  حتى  القراءة  وا�صلت  اإذا  قال؛  منها.  واحد 

اأن  واأعرتف  الكتاب.  ثمن  الثاين من  الن�صف  �صتدفع 

�صديقي ذاك، وا�صمه خالد )رحمه اهلل، فقد تويف يف 

ت�صعينيات احل�صار على اأثر مر�س يف كليته مل ميتلك 

ثمن العالج( قد ك�صب الرهانني معًا.

ال�صتمرار  لأقرر  كامل  ف�صل  قراءة  اإىل  اأحتج  مل     

رمبا  اأو  كافية.  الأوىل  ال�صفحة  كانت  بالقراءة.. 

جواد  الدكتور  ي�صتعيد  حيث  الق�صري  الأول  املقطع 

ما،  زمن  يف  له،  قالها  جماًل  الذاكرة،  من  ح�صني، 

م�صعود  وليد  غام�صة،  لأ�صباب  املختفي  �صديقه 

ويعّلق عليها:

   »متنيت لو اأن للذاكرة اأك�صرياً يعيد اإليها كل ما حدث 

الفاظًا  دها 
ِّ
ويج�ص واقعة،  واقعة  الزمني،  ت�صل�صله  يف 

تنهال على الورق.

   لعل من حقي الآن اأن اأجلاأ اإىل عبارة وليد م�صعود هذه 

التي كثرياً ما كررها يف اأ�صهره الأخرية. نحن األعوبة 

و�صحاياها  خال�صاتها  قاومنا.  مهما  ذكرياتنا، 

ُتذهب  تراوغنا،  املرارة،  حتّلي  علينا،  ت�صيطر  اأي�صًا. 

اأنف�صنا ح�رصات، عن حق اأو غري حق. كيف من�صك بهذه 

د املا�صي 
ِّ
الأحالم املعكو�صة، هذه الأحالم التي جتم

كالغيوم  اأحيانًا  املتناثرة  ال�صور  معًا، هذه  وُتطلقه 

كاملا�صات  اأحيانًا  امل�صغوطة  الذهن،  �صهوب  فوق 

الثمينة بني تالفيف النف�س؟«.

   ومنذ هذه اللحظة اأنباأين حد�صي باأن روؤيتي اإىل فن 

واإين  بعمق.  ت 
ّ

تغري منها،  ال�رصدية  ل�صيما  الكتابة، 

تاأثرت، بهذه الدرجة اأو تلك، برواية جربا هذه، بعدما 

فتنني �صكلها الفني، واأ�صلوبها يف تقدمي ال�صخ�صيات 

ا تنطوي عليه من ذخرية 
ّ
و�رصد األأحداث، ناهيك عم

الأوىل  قراءتي  من  فرغت  ومّلا  ثقافية. 

مثنى  اإليها  �صاأعود  اأنني  نت 
ّ
خم للرواية 

فقط،  هذا  لي�س  كان!..  وقد  ورباع..  وثالثًا 

وترجماته،  موؤلفاته  الأخرى؛  كتبه  فثمة 

الفن،  بع�صري  وامل�صبعة  بالثقافة  املنّقعة 

يف  به  ي�صتهان  ل  حد  اإىل  �صاهمت  والتي 

ولعّلها  الفني.  ووعيي  ثقافتي،  ت�صكيل 

اأثرت، اأي�صًا، بن�صبة ما، على لغتي واأ�صلوبي. 

فلي�صت الكتابة، يف النهاية، �صوى جمموعة 

من الن�صو�س امله�صومة.

)�صارع  ال�صريي  كتابه  يف  جربا  ي�صري 

الأمريات( اإىل تاأثره بال�صعراء الرومان�صيني 

كولريدج،  )ووردزويرث،  العظام  الإجنليز 

)�صيدة  عنوانه  ف�صل  ويف  وكيت�س(.  �صلي، 

ح�صلت  غريبة  حادثة  يروي  البحريات( 

البحريات  منطقة  يف  �صاب  طالب  وهو  له 

من  بع�ٌس  عا�س  حيث  باجنلرتا،  اخلالبة 

ال�صعراء وكتبوا فيها ق�صائدهم.. يف  اأولئك 

مكان ما، منقطع، من تلك املنطقة، يقابل جربا امراأة 

اأبي�س،  ف�صتانَا  ترتدي  ي�صفها،  كما  اجلمال،  فائقة 

يخربها  وحني  منها.  قدم  التي  البالد  عن  ت�صاأله 

باأنه من فل�صطني، ومن مدينة القد�س حتديداً، ُت�صاب 

طالبة  امل�صيح  ال�صيد  عن  ب�صوؤاله  فت�رصع  بالده�صة، 

باللغة  مقولته  بع�س  م�صامعها  على  يردد  اأن  منه 

الآرامية  من  قليل  بني  جربا  يتعرث  وهنا  الآرامية. 

وعلى  باأ�صابعها،  وجهه  تلم�س  العربية..  من  وكثري 
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اإليه  ووجهها  تبتعد   
ّ
ثم اخل�صوع،  عالمات  مالحمها 

بها منعطف قريب. ي�صتفيق الفتى من ذهوله، 
ّ
حتى يغي

اأنه يحمل كامريا قدمية ويفكر اأن يلحق بها  متذكراً 

ليلتقط لها �صورة يثبت من خاللها لالآخرين اأنه قابل 

مثل هذه املراأة يف ذلك املكان املعزول، لكنها تكون 

اأنه،  غري  اأبداً.  ذلك  بعد  عليها  يعرث  ولن  اختفت..  قد 

وكما يوؤكد، مل ين�صها حتى حلظة كتابته لهذا امل�صهد 

ره 
ِّ
الروؤيوي امل�صبع بالروحانية وال�صعر. والذي ي�صو

 بها.. كان غارقًا يف قراءة 
ّ
بو�صفه جتربة واقعية مر

ووردزويرث مّلا لحت له مثل مالك �صال. ول اأدري 

اإن كانت املخيلة قد ا�صتبكت مع الواقع يف حلظة جتِل 

اأن هذا  واأرى  يقول.  مثلما  الأمر حدث  اأن  اأو  �صاطع. 

وبهذه  ال�صدق،  من  القدر  بهذا  ره 
ِّ
ي�صو الذي  امل�صهد 

جانبًا   
ِّ

يف�رص عميق،  مغزى  على  ينطوي  الرهافة، 

جربا،  عند  وفل�صفتها  اجلمالية  النزعة  طبيعة  من 

بة ب�صيء من الرومان�صية حتى اآخر 
ّ
والتي بقيت م�رص

نتاجاته الإبداعية، واملتمثلة برواية )يوميات �رصاب 

عّفان( وهي قطعًا لي�صت رومان�صية �صطحية ومبتذلة. 

ببعدها  اخلاّلقة،  الروحية  الطاقة  عن  تعبري  بل هي 

وكانت  اأعطافه،  بني  حملها  التي  احلميم  الإن�صاين 

م�صوؤولة عن تنوع اأعماله وغناها وبهائها.

   ومثلما فعل املقطع الأول من روايته )البحث عن 

وليد م�صعود( �رصت يف بدين ق�صعريرة واأنا اأقراأ جملة 

ال�صتهالل يف رواية ال�صفينة:

الناعم،  الطري،  البحر  اخلال�س.  ج�رص  »البحر     

الأ�صيب، العطوف. وقد عاد البحر اليوم اإىل العنفوان. 

لطم موجه اإيقاع عنيف للع�صارة التي تقذف يف وجه 

املمتدة  والأذرع  العري�صة  وال�صفاه  بالزهر  ال�صماء 

كال�رصاك اللذيذة. البحر خال�س جديد«.

تباعًا؛  الأخرى  الروائية  اأعماله  قراأت  ذلك  بعد     

ق، 
ّ
�صي �صارع  يف  �صيادون  طويل،  ليل  يف  )�رصاخ 

ق�ص�صه،  على  اأتيت  ثم  ومن  الأخرى(،  الغرف 

وق�صائده. ومل اأحب ق�صائده. رمبا لأنني قراأتها من 

غري روية فلم ترتك تاأثريها الكبري يف نف�صي. اأو لأن 

اأنه  �صاعراً، غري  يكون  لكي  خلق 
ُ
ي مل  بب�صاطة،  جربا، 

كان �صاعراً يبهج النف�س يف نرثه ال�رصدي، ومقالته 

وترجماته. اأما ترجماته ل�صك�صبري فقد كانت يل زاداً 

معرفيًا غنيًا اغرتفت منه مرات عديدة.

j h j

   اآخر ما قراأت من كتب جربا اإبراهيم جربا كان رواية 

الرواية  من  ن�صخ  ت�صل  مل  عّفان(..  �رصاب  )يوميات 

الآداب  دار  عن  �صدرت،  فقد  قط،  بغداد  مكتبات  اإىل 

القت�صادي، ومل  �صنوات احل�صار  ببريوت، يف ذروة 

اأولويات  من  احلال،  بطبيعة  الكتب،  ا�صترياد  يكن 

منها  بن�صخة  الفوز  يل  �س 
ّ
يقي ومل  اآنذاك.  احلكومة 

على   )pdf( اإلكرتونية  بن�صخة  عليها  عرثت  حتى 

ال�صبكة العنكبوتية قبل اأ�صهر. وحاًل، بعد اأن اأ�صبحت 

متاحة بداأت بقراءتها، بخالف مئات الكتب الأخرى، 

ول  حا�صوبي،  ذاكرة  يف  بها  اأحتفظ  التي  املنتظرة، 

 الوقت لقراءتها.. ناهيك عن 
ّ

اأدري متى �صيتوفر لدي

التي  اجلديدة  الورقية  املطبوعات  من  هائل  ركام 

تزدحم بها مكتبتي.

يف  جربا  كتابات  نكهة  اأفتقد  مل  اأنني  �صحيح     

عوامله  �صحر  افتقدت  ب�رصاحة  لكني  الرواية،  هذه 

عن  )البحث  روايتي؛  يف  ل�صيما  وتعقيدها  القدمية 

وليد م�صعود( و )ال�صفينة(. وبتوا�صع اأقول؛ اأن رواية 

)يوميات �رصاب عّفان( مل ترق اإىل م�صتوى منجز جربا 

الإبداعي، على الرغم من اأنها رواية متتلك موا�صفات 

�صيوقن  يقراأها  ومن  الناجح.  العمل  واأ�صلوب  ولغة 

بتقنيات  �صليع  حمرتف،  كاتب  برياع  نت 
ِّ
دو اأنها 

ال�رصد الروائي وفنونها.

لوليم فوكرن  )ال�صخب والعنف(     رمبا تكون رواية 

قراأته.  ملهم  كتاب  اأكرث  جربا  اإبراهيم  جربا  برتجمة 

وكافحت طوياًل من اأجل اأّل يرتك ب�صماته الوا�صحة 

على اأ�صلوبي.. وهو كتاب قراأته �صبع مرات، �صنة بعد 

�صنة، وعدت اإليه مرتني اأو ثالثًا فيما بعد. وما زلت 

ب�صكل  اأفتحه  واحلني.  احلني  بني  مكتبتي  من  اأ�صتله 
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ع�صوائي واأقراأ منه، ماأخوذاً بلغته وتقنياته واأن�صاقه 

ال�رصدية، ب�صع �صفحات.

اأمينة متامًا.  اأن ترجمة جربا للرواية مل تكن     قيل 

واأن جربا اأ�صفى عليها من روحه الإبداعية. وا�صتخدم 

تت�صاوق  لكنها  الأ�صل،  عن  مغايرة  وجماًل  مفردات 

ذلك؟.  يف  وماذا  قلت:  اجلمايل.  وح�صه  ذائقته  مع 

ويف مرة كتب اأديب )ل يح�رصين ا�صمه الآن( اأنه قراأ 

لها،  جربا  ترجمة  قراأ  ثم  ومن  الأم،  بلغتها  الرواية 

كانت  املرتجمة  الثانية  لكن  رائعة،  الأوىل  فوجد 

باأ�صلوب فوكرن.  تاأثر  نف�صه  الأ�صل. وجربا  اأروع من 

ومن مل يتاأثر باأ�صلوب فوكرن!، بدءاً من دوري�س ل�صنغ 

من  فكرث  موري�صون؟.  بتوين   
ً
انتهاء ولي�س  وماركيز، 

الأمريكي  ال�صارد  ذلك  فن  األبابهم  خلب  الروائيني 

اجلنوبي ال�صاحر. يقول جربا، يف كتاب )حوارات يف 

الرواية؛ د. جنم عبد اهلل كاظم( عن فوكرن اأنه  »عمالق 

وهي  الأدبية،  بتجربته  �صحرين  لقد  و�صعب..  رهيب 

باآلم  واأح�س  املاأ�صاة،  الرعب، وراأى  راأى  جتربة من 

رها على هذه 
ّ
الب�رصية مثلما اأح�س امل�صيح بها، و�صو

الطريقة. ترى عنده نذالة الب�رص وخ�صة الإن�صان. ترى 

الروعة وجتد وراء تلك الروعة الفجور وال�صبق والقتل. 

وهو يف ت�صويره لك هذا فنان خارق بقدرته..«.

j h j

الثاين  الن�صف  يف  العراقي،  الثقايف  ال�صارع  يف     

من �صبعينيات القرن املا�صي، بزغ ا�صم عبد الرحمن 

منيف روائيًا. واأذكر كيف احتفينا بروايته ال�صادمة 

رواياته  بنهم  نقراأ  رحنا  ثم  ومن  املتو�صط(.  )�رصق 

الأ�صجار  النهايات،  اجل�رص،  تركنا  )حني  الأخرى 

حب  ق�صة  ال�رصق،  اإىل  رحلة  مرزوق،  واغتيال 

جمو�صية(. ولكن حني �صاع يف ال�صحافة خرب اإ�صدار 

رواية بتوقيع كاتبني علمني هما )جربا اإبراهيم جربا 

وعبد الرحمن منيف( تولتني م�صاعر متباينة؛ الده�صة 

الفريد  العمل  هذا  اأترقب  وبقيت  والف�صول.  والغبطة 

حتى ح�صلت على ن�صخة منه.. كان العنوان بحد ذاته 

كيف  ي 
ّ
�رص يف  وت�صاءلت  خرائط(.  بال  )عامل  اً: 

ّ
حمري

الروائي  عامله  منهما  لكل  كان  يلتقيا؟.  اأن  جلبلني 

الإيديولوجية  وموجهاته  ولغته  واأ�صلوبه  اخلا�س، 

املختلفة.

الإيرانية  العراقية  احلرب  كانت  احلني  ذلك  يف     

حامية الوطي�س. وكنت جنديًا يف اجلبهة مثلي مثل 

اخلطوط  عند  وهناك،  اجليل.  ذلك  �صباب  من  غريي 

امللتهبة، ويف جوف مدرعتي قراأت تلك الرواية التي 

الرغم من  اأعجبتني، على  لكنها  الكثريين،  مل تعجب 

موؤلفيهما  اأعمال  من  فنية  قيمة  اأقل  وجدتها  اأنني 

�صبح  اأمام  العزاء  متنحني  القراءة  كانت  الأخرى.. 

املوت املرتب�س، وكنت اأهرب معها اإىل عوامل بديلة 

كانت  خرائط(  بال  )عامل  ورواية  فاتنة.  متخيلة 

فكرا  الكبريين  الكاتبني  اأن  ويبدو  العوامل.  تلكم  اأحد 

يقول  لها..  اأخرى وخططا  م�صرتكة  روائية  مب�صاريع 

اأن ي�صعفنا الزمن، ويكون كرميًا  منيف:  »كنا نوؤمل 

اأو بع�س ما كنا  معنا، لكي ي�صاعدنا على اإجناز كل 

نحلم به، لكن الزمن قادنا يف �صعاب ملتوية، طويلة، 

ل 
ِّ
لتعج احلروب،  خا�صة  الفواجع،  بعدها  وجاءت 

برحيل جربا، ولتبقى الأفكار وامل�صاريع جمرد اأحالم 

على الورق عربت روؤو�صنا يف �صارع الأمريات اأو يف 

قليلة  ب�صنني  ذلك  وبعد  الباري�صية!«.  بولونيا  غابة 

برفيق  ليلحق  عاملنا،  عن  الآخر،  هو  منيف،  رحل 

دربه الإبداعي يف ملكوت الرب.

j h j

   اأعود اإىل اأول مرة �صاهدت فيها جربا اإبراهيم جربا؛ 

اإىل ليلة من ليايل ت�رصين الثاين 1988. بعد انتهاء 

م�رصح  على  ل�صك�صبري  )العا�صفة(  م�رصحية  عر�س 

للم�رصحية  الإخراجية  الروؤية  كانت  ببغداد..  الر�صيد 

مب�رصح  عرف 
ُ
ي ما  تكنيك  على  مبنية  تقليدية،  غري 

والرق�س  البهلوانية  باحلركات  و�صاجة  ال�صورة، 

وال�رصاخ.. كان جربا مي�صي اإىل جانب ال�صاعر الراحل 

يو�صف ال�صائغ والذي كان مديراً عامًا لدائرة ال�صينما 
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القاعة..  خارج  اإىل  طريقهما  يف  وهما  وامل�رصح، 

كانت عالمات عدم الرتياح بادية على وجه جربا، 

اأذناي عبارة واحدة قالها بانفعال وا�صح  والتقطت 

ان بالقرب مّني: هذه روؤية جنونية 
ّ
لل�صائغ وهما مير

ل�صك�صبري. 

   مل األتق جربا واأحتدث اإليه �صوى يف منا�صبة واحدة. 

بغداد  يف  ال�صعري  املربد  مهرجان  خالل  ذلك  كان 

كتاب  مل�رصوع  اأح�رصِّ  وكنت   .1989 العام  خريف 

مع �صديقي ال�صاعر يحيى البطاط مو�صوعه ال�رصارة 

الأوىل التي قدحت حجر الإبداع عند كبار املبدعني 

وقد  عراقيًا.  اأديبًا  نعّده  نزال،  ول  وكّنا،  العراقيني. 

اأعددنا ورقة نوجه فيها اأ�صئلة بعبارات مزوقة للكّتاب 

بهذا اخل�صو�س ليجيبوا عنها. وذلك امل�رصوع مل ير 

اأهمها تقّلبات احلالة ال�صيا�صية  النور لأ�صباب �صتى، 

ال�صخ�صية  ظروفنا  على  وانعكا�صاتها  العراق  يف 

والجتماعية، ومن ثم على م�صاريعنا الثقافية.

   مل نكن نعرف �صيئًا عن خ�صاله ال�صخ�صية، وتوقعنا 

قدر  على  يكون  رمبا  مثله  وم�صهوراً  كبرياً  كاتبًا  اأن 

من التعايل والرنج�صية. وقد يعتذر لنا بكلمات جافة. 

غري اأن ابت�صامته الرائقة وترحيبه املهذب بنا ونحن 

ن�صتاأذنه للحديث جانبًا جعلنا نت�صجع ونطرح عليه 

الفكرة بو�صوح. فوجئنا بحما�صه مل�رصوعنا، غري اأنه 

اعتذر عن الكتابة ب�صبب كرثة م�صاغله يف وقتها. قلنا 

لنا  ا�صمح  فقط  جديداً.  �صيئًا  تكتب  اأن  نريدك  ل  له، 

اأن ناأخذ ن�س الف�صل الذي ن�رصته يف جملة الأقالم 

�صيتخذه  الذي  العنوان  وهو  الأوىل(،  )البئر  بعنوان 

ال�صريي فيما بعد... قال مبرح، وابت�صامته ما  كتابه 

ب�رصط  ولكن  الإذن،  لكم  رائع،  هذا  حا�رصة؛  زالت 

اأّل تغريا �صيئًا من الن�س. فقلنا؛ وهل جنروؤ؟ فاأطلق 

�صحكة �صافية، و�صافحنا، متمنيًا لنا التوفيق.  

ملحته  الت�صعينيات،  اأوائل  من  �صتوي،  نهار  وذات    

مقباًل من �صارع فرعي، يرتدي كنزة �صوفية غامقة 

حمني  ظهره  ر�صا�صيًا..  قطنيًا  وبنطاًل  الزرقة 

متاأنية،  وخطواته  حزينة،  جمهدة،  مالحمه  قلياًل، 

ثقيلة نوعًا ما.. يا اهلل، كم فقد يف غ�صون �صنتني اأو 

ثالث من حيويته وان�رصاحه؟. كّنا يف زمن احل�صار 

القت�صادي وبغداد نزفت كثرياً من عافيتها ورونقها.. 

كنت، �صاعتها، اأنتظر يف موقف للحافالت يف منطقة 

ي، ترى اإىل 
ّ
املن�صور �صديقًا، ورحت اأت�صاءل يف �رص

الوقت املبكر من �صباح  الأ�صتاذ يف هذا  اأين يذهب 

اإىل متجر  اأقف دلف  اإىل حيث  اأن ي�صل  بارد؟ وقبل 

وخمنت  اأتى.  حيث  من  اأدراجه  وعاد  �صيئًا  وا�صرتى 

اأن داره قريبة من املكان. وللحظة فكرت اأن اأحلق به 

لأ�صلِّم عليه. غري اأين مل اأفعل.. وندمُت، فيما بعد، لأين 

مل اأفعل. رمبا لأن غ�صة مفاجئة دهمتني يف �صدري 

به  اأ�صعر  ما  اأن تف�صح نربتي  اأو  اأتلعثم،  اأن  فخ�صيت 

مّني..  لنف�صه  يرت�صيها  لن  �صفقة  يعّدها  قد  اأمل،  من 

ال�صميم  يف  جميعًا  اأ�صابتنا  التي  املحنة  اأن  عرفت 

العراق  يرتك  اأن  باإمكانه  وكان  الآخر.  هو  اأ�صابته 

ويغادر، لينعم هناك بعي�س طيب، مثلما فعل اآخرون، 

لكنه مل يفعل.. بقي يف بغداد ومات فيها، بعد �صنتني 

من ذلك اللقاء العابر.. ودفن يف مقربة حممد �صكران 

املوح�صة والكئيبة.

   �صورته تلك، يف ذلك النهار الكالح احلزين ما زالت 

عالقة يف ذهني، اأ�صتيعدها كلما ذّكرين به اأمر ما.

j h j

   يف منظورنا احلما�صي امل�صوب بانفعالت مراهقتنا 

ال�صيا�صية �صّنفنا جربا اإبراهيم جربا يف �صمن خانة 

مبكراً  فطنت  احلظ،  حل�صن  و�صخ�صيًا،  الربجوازية. 

كان  الكاريزمي  واملعريف  الأدبي  بح�صوره  اأنه  اإىل 

ي�صّكل �رصورة ل غنى عنها يف مرحلة من تاريخنا 

الطبقة  اأعالم  من  واحداً  كان  احلديث.  الثقايف 

النخبة العظيمة  الو�صطى املدينية املتنورة. من تلك 

منذ مطالع  ثقافة عراقية حديثة  دعائم  اأر�صت  التي 

اخلم�صينيات. وكان جربا اأحد اأولئك الذين ر�صخوا يف 

ثقافتنا املعا�رصة قيم احلداثة والتنوير، ل�صيما بعد 

اأ�صاليب  جتديد  يف  )رياديًا(  طليعيًا  دوراً  مار�س  اأن 
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الأدبية  الكتابة  مقدمتها  يف  عديدة،  فنون  وروؤى 

الأدبي  الرتاث  من  عيون  وترجمة  الت�صكيلي،  والفن 

والفني والنقدي اإىل اللغة العربية. وما زلت مع غريي 

�صخ�صية  بو�صفه  جربا  اإىل  اأنظر  جيلي  اأبناء  من 

)لي�س  الر�صتقراطية  الكوكبة  تلك  اإىل  تنتمي  مبدعة 

واإمنا  الطبقية،  والجتماعية  القت�صادية  بدللتها 

اإىل  بندا،  جوليان  وبح�صب  الثقافية(،  وظيفتها  عرب 

خلق  وازعها  التي  امللوك(  الفال�صفة  من  )الفئة  تلك 

جمتمع راٍق، متح�رص ثقافة و�صلوكًا ومنجزاً وذائقة. 

و�صيعلمنا جربا يف كتابه )البئر الأوىل( الذي يحكي 

اإنه مل  الأوىل من حياته  الثالث ع�رصة  ال�صنوات  عن 

طفولته  عا�س  بل  ذهب.  من  ملعقة  فمه  ويف  يولد 

وهو يعاين مع عائلته غائلة الفقر واحلرمان. وكان 

ع�صاميًا فّذاَ وهو ي�صق طريقه يف دروب احلياة، ويف 

دنيا العلم واملعرفة والأدب والفن.

اأقطاب احلداثة، واأحد     كان حديثًا.. كان قطبًا من 

هنا  الثقايف..   و�صطنا  يف  النادرين  الكبار  �صفرائها 

نتكلم عن احلداثة احلقيقية التي ميكن غر�س بذورها 

لالإنبات،  ال�صاحلة  الرتبة  من  ال�صحيحة  البقعة  يف 

مع افرتا�س توفر �رصوط مو�صوعية )مل تتوفر دائمًا(. 

متامًا  واعيًا  ال�صاملة،  امل�صتمرة،  احلداثة  يبغي  كان 

ومو�صات  غريبة،  اأ�صكال  حم�س  لي�صت  احلداثة  اأن 

يات كما توهم بع�س 
ّ
براقة، وتزويقات �صطحية، ومعم

اإىل  ونزوع  متقدمة،  وروؤى  قيم  هي  واإمنا  الأدعياء. 

بالتنمية  �صلة  له  ثقايف  وم�رصوع  والبتكار،  اجلدة 

املجتمع  وبناء  املديني،  والتاأ�صي�س  الجتماعية، 

والدولة احلديثني.

   ل اأظن اأن جربا اأخذ املكانة الالئقة التي ي�صتحقها 

مثلما  ذلك،  يف  والعّلة  العربي.  الثقايف  الف�صاء  يف 

يبدو يل، هو نزعة الت�صنيف البائ�صة التي طبعت روؤى 

العربيني.  والثقافة  الإعالم  على  القائمني  ومواقف 

امل�صافة،  منت�صف  يف  حا�رصاً  اأبداً،  م�صتقاًل  وكان 

واأحيانًا خارج حتديدات املوؤ�ص�صات الثقافية العربية 

الر�صمية، وتلك املتخمة حد املر�س بالأدجلة.. يقول 

منيف  الرحمن  عبد  الراحل  الروائي  عمره  �صديق 

»جربا  الأمريات(؛  )�صارع  جربا  لكتاب  تقدميه  يف 

رف�صوا  الذين  واأكرث  ال�رصب،  عن  خرجوا  الذين  اأحد 

وطاأت  ومنذ  كان،  فقد  القبلي،  باملفهوم  الدخالة، 

اإذ  اأر�س العراق عام 1948، جديداً وخمتلفًا.  قدماه 

مبقدار ما كان نزيهًا وخمل�صًا يف خدمة الثقافة التي 

عا�س يف ظلها، فاإنه مل ينكر ومل يتنكر، �صواء للثقافة 

الأو�صع، اأو جلذوره وبداياته الأوىل«.

كما  وعالية  رفيعة  ثقافية  قامة  جربا     

له،  احلقيقيني  املثقفني  تقومي  يف  تبني 

وهذه ميزة اكت�صبها من خالل تقدمي نتاج 

اإبداعي ثر يف حقول اإبداعية خمتلفة، ولي�س 

بارعة  واإعالمية  �صيا�صية  واجهات  مبعونة 

ترك  الذي  هو  اخلّلب.  النجوم  �صناعة  يف 

اإرثًا وا�صعًا يعّد اليوم جزءاً من اأهم منجزات 

الثقافة العربية املعا�رصة. 

   تتجلى �صخ�صية جربا الإبداعية يف كتاباته 

وفني  اأدبي  حقل  اأي  من  اأكرث  ال�رصدية 

اآخر. وهذا ل يعني النتقا�س من  ومعريف 

واأهمها  احلقول،  تلك  يف  م�صاهماته  قيمة 

نها 
ِّ
الرتجمة. تراه حا�رصاً يف كل جملة يدو

على الورق وير�صلها يف عامل الأدب والفكر 

الفي�س  وذلك  اأ�صلوبه،  اأناقة  اإن  والثقافة. 

القارئ.  به  يغمر  الذي  الأّخاذ  اجلمال  من 

والفخامة التي ي�صت�صعرها )القارئ( يف بنى 

الن�صو�س  تلك  يف  ا 
ّ
عم ناهيك  ن�صو�صه. 

من فرادة يف التكنيك، وحذاقة يف �صياغة 

اجلمل، وا�صتثمار ملمكنات البالغة العربية 

اإن  اأقول؛  تكّلف..  مبرونة وطراوة ومن غري 

اإليك  يو�صله  اأن  يريد  ما  لوهلة  ين�صيك  قد  كله  هذا 

انبهار  حالة  يف  فتجدك  وروؤى،  واأفكار  معايَن  من 

واإعجاب مبا يكتب حتى واإن اكت�صفت، اأحيانًا، وبعد 

لأي، اأنك تختلف معه يف الفكرة واملغزى فيها.    
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له  اأجد  مل  حائر  �صوؤال  جربا،  ابراهيم  جربا  الديب  الروائي  اإىل  قادين  الذي  كان 

جوابًا، مفاده، كيف ميكن لكاتب اأن ينجز كل تلك الكتابات املرتجمة واملوؤلفة يف 

وقت واحد؟

النقدية  للكتب  وترجماته  وق�ص�صه  ورواياته  ل�صك�صبري  ترجماته  قراأت  قد  كنت 

عيون،  وع�رصة  اأذرع  ع�رصة  ميلك  وكاأنه  ينجزها  اأخرى  كثرية  واأ�صياء  ومقالته 

و�رصت اأحترق ملعرفة ال�رص .

بحرارة  عليه  �صلمت  املن�صور،  يف  بيته  قرب  يتجول  م�صادفة  راأيته  يوم،  وذات 

وقدمت له نف�صي، كان ذلك يف اأوخر ال�صبعينات على ما اأظن، واأتيح يل اأن اأ�صاأله 

من فوري :

ـ األديك وقت للراحة ؟

  ف�صحك وقال :

ـ لكل �صيء وقت، ومع ذلك فاأنا خرجت لدقائق ل�صرتي بع�س املخلالت )الطر�صي(، 

لكن لي�س الطر�صي هو غايتي وامنا التغيري !

�صوؤال اإىل 

جربا اإبراهيم جربا 

قا�س وروائي من العراق

 علي خيون

الواقعي يف حياة جربا اأنه كاتب ممتلئ مبدع، اأما اخليايل فهو 

كيف ا�صتطاع اإجناز ما اأجنز و�صط م�صاغله وحريته وعنائه ؟



وكاأنه �صعر باأنني قطعت عليه م�صواره قال :

ـ زرين يف مقر عملي واجلب معك ق�صة ق�صرية 

يف  )العاملون  جملة  يف  من�صورة،لأن�رصها  غري 

النفط( التي ا�رصف على ا�صدارها .

زرته بعد اأ�صبوع، فوجدته يف غرفة �صغرية جدا 

ولكنها اأنيقة، كان يعمل ويتحدث معي، وب�رصعة 

التهم ق�صتي كاأنها قطعة حلوى، و�صعها جانبا 

وقال :

التجربة  يف  يكمن  الكتابة  جودة  �رص  جميلة،   ـ 

والقراءة !

 لكنني مل اأعرث على جواب مقنع ل�صوؤايل احلائر، 

فالرجل يعمل يف دائرة ويتحدث ويقراأ فكيف ل 

جند مت�صعًا لإجناز اأعمالنا بينما يجدها هو ؟ 

  ثم توا�صلت معه عرب القراءة دون اللقاء، حتى 

الثمانينات حني كان حكما يف رواية يل  بداية 

جربا  وكان  حملية،  م�صابقة  يف  للفوز  مر�صحة 

وبعد  واللغة،  للتكنيك  بالن�صبة  لها،   منحازاً 

 و�صاألني :
ّ
الجتماع، مال علي

ـ من اأين اأتيت بالتكنيك والعنوان ؟

اىل  ي�صري  اأنه  وخمنت  مالحظته،  اأفهم  مل     

الت�صابه يف البناء بني روايته )ال�صفينة( وروايتي 

ترجمها  التي  والعنف(  عنوان)ال�صخب  وبني 

لفوكرن ورواية )�صخب البحر( التي جعلها تفوز 

اأنانيا  باجلائزة، وكربالرجل يف نظري فلم يكن 

يخفي  او  روايتي  تاأييد  عن  هذا  راأيه  فيمنعه 

�صاقها  التي  مالحظته  جانب  اىل   ، بها  اعجابه 

.
ً
مازحا 

بعد اأعوام، التقينا م�صادفة، فجمعنا حوار طويل 

العبا�صي  في�صل  ال�صيد  غرفة  يف  ل�صاعات،  امتد 

وامل�رصح،  ال�صينما  مبنى  يف  ال�صينما  مدير 

العربية  الروايات  بع�س  عن  مطول  وحتدثنا 

ي�صاألني  وكان  حمفوظ،  جنيب  روايات  ومنها 

اليوم  ويف  التمييز،  على  قدرتي  ميتحن  وكاأنه 

من  ال�صامرائي  ماجد  الزميل  بي  ات�صل  الثاين 

جريدة اجلمهورية العراقية وقال يل :

ـ ما الذي قلته البارحة جلربا ؟

ـ ملاذا ؟

ـ لقد حدثني معجبا باآرائك حول بع�س  الأعمال 

العربية املعروفة .

�صهادة  وكاأنها  املالحظة،  بتلك  جدا  �رصرت      

من كاتب كبري لكاتب ا�صغر �صنا وجتربة، وطوال 

ال�صيل  ذلك  اجنز  كيف  جربا  يل  يقل  مل  احلديث 

اخرى(،  وق�ص�س  )عرق  العمال  من  املتدفق 

�صارع  يف  �صيادون  طويل(،  ليل  يف  )�رصاخ 
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م�صعود(،  وليد  عن  )البحث  )ال�صفينة(،  �صيق(، 

النقد،  وكتب  الوىل(  )البئر  الخرى(،  )الغرف 

يف  وال�صعر  اك�صل  وقلعة  �صك�صبري،  وتراجيديات 

وال�صفر  والر�صم،  الت�صكيلي،  والنقد  التموزيات، 

حتت  يقع  ما  كل  وقراءة  املوؤمترات،  وح�صور 

يديه،  وغري ذلك مما ل حت�صيه الذاكرة ؟.

من  ابراهيم جربا،  اىل جربا  تعرفت  قد  كنت      

خالل ق�صة اأعجبتني كثريا، كان عنوانها )ملتقى 

)عرق  الوىل  جمموعته  �صمن  وهي  الحالم( 

وق�ص�س اخرى( ول اأدري ملاذا ظلت تلك الق�صة 

الروائي  جربا  لأدب  ال�صا�س  هي  ـ  اعتقد  كما  ـ 

يف  حدثته  انني  ومع  ي�صعر،  ان  دون  من  كله، 

هذا فاأنكر وا�صتغرب، على اعتبار ان التجربة يف 

ات�صاع دائم، لكنني بقيت م�رصا على راأيي، اإذ ان 

البطال الرومان�صيني الذين يخو�صون التجارب 

ابراهيم  جربا  افكار  يحملون  وهم  خيالهم  يف 

جربا ونظرياته وروؤيته للحياة ولل�صيا�صة وللب�رص 

ن�صاء ورجاًل هي هي يف كل ما اأقراأ له.

 كتب جربا ق�صة )ملتقى الحالم( يف اخلم�صينات، 

اخرى(  وق�ص�س  )عرق  جمموعته  اىل  �صمها  اإذ 

ب�صمري  كتبت  وقد   ،1956 عام  �صدرت  التي 

يتحدث  جربا  ابراهيم  جربا  وكاأن  وبدا  املتكلم، 

والفنية  الثقافية  فاملفردات  نف�صه،  عن  فيها 

املبكر  الوقت  ذلك  يف  الق�س  بها  يبتدئ  التي 

تبدو وكاأنه كتبها قبل وفاته بايام ولي�س بعقود 

الن�س،  �صورة  يف  القارئ  ن�صع  ولكي  بعيدة، 

دعنا نقتب�س املقطع الول :

عام  القد�س  اىل  اجنلرتا  من  عدت  )عندما  ـ 

عن  كثرية،�صاألت  �صنوات  غياب  1946،بعد 

�صديقي القدمي اأنور كرمي، فقيل يل اإنه يف اأثناء 

بثالثة  ال�صهرة  من  �صيء  على  ح�صل  قد  غيابي 

كتب اأو اربعة عدها البع�س فتحًا جديداً يف الدب 

بعيدة  منعزلة،  داراً  الآن  ي�صكن  واإنه  العربي، 

بع�س ال�صيء عن املدينة، يف ال�صاحية الغربية، 

وذهبت  �صيارة  ا�صتقللت  ان  اإل  مني  كان  فما 

حماطا  جلو�صه  غرفة  يف  فوجدته   . لزيارته 

ب�صور  اجلدران  اكت�صت  وقد  الكتب  من  برفوف 

عظيمًا،  بروؤيته  �رصوري  .وكان  كبرية  زيتية 

وق�صينا ذلك النهار يف حديث مل ينقطع اإل عند 

انت�صاف الليل، ويف ال�صباح التايل التقينا ثانية 

ودعاين للغداء معه يف فندق امللك داود، ثم قال :

ـ ات�صلت تلفونيا ب�صديقي �صليم اجلابي، واأعلمته 

بو�صولك، وقد طلب اإيل ان نذهب معا اىل منزله 

ع�رص اليوم لل�صاي، لأنه �صمع الكثري عنك ويود 

مقابلتك، فهل من مانع ؟( املجموعة �س 19.

عن  يتحدث  جربا،  ابراهيم  جربا  ان  جند،  هنا   

ب�صخ�صه  كبري  �صبه  فيه  ومثقف  ور�صام  كاتب 
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هو، ثم يفيد من اجنازات الدب الغربي، و�صرنى 

اجنازات  يوظف  كيف  ذاتها  الق�صة  ويف  لحقا 

الدب العربي اأي�صا، ويف املقدمة منها )الف ليلة 

وليلة( لينجز بها معظم اعماله التي قراأتها بعد 

ذلك . 

اىل  مي�صيان  اإذ  الق�صة،  اخت�صار  يف  ولنم�س    

�صليم اجلابي وي�رصد انور كرمي على �صديقه العائد 

من ال�صفر ق�صة تعرفه اىل �صليم اجلابي الذي جاء 

اليه لئذا ببيته يف ليلة عا�صفة ممطرة،ثم جاء 

اللحظة  ومنذ  را�صم،  رباب  بخطيبته  معرفا  اليه 

الوىل يقع حب الفتاة يف قلب ال�صارد، كما يقع 

وت�صاكنه  بعدئذ،  وحيدة  فتاأتيه  قلبها،  يف  حبه 

ليايل ثالث، وحني ياأتيه خطيبها �صليم اجلابي 

غرفة  من  تخرج  عندما  عنده،  وجودها  يكت�صف 

نوم ال�صارد، وتقول له اإنها مل ت�صافر اىل بريوت، 

الفائتة  لياليها  هنا  وعا�صت  ال�صفر،  ادعت  بل 

تدور  وعندئذ  والر�صام،  الكاتب  ال�صارد  برفقة 

تختاره  من  حول  الثالثة  بني  �صاخبة  مناق�صة 

رباب وقد اأحبت الثنني، واحبها الثنان .املفزع 

مما  ال�رص�س  كلبه  ومعه  يدخل  اجلابي  �صليم  اأن 

الذروة  تلك  �صديد، ويف  الكاتب يف خوف  يجعل 

الرجل  وان  حقيقية  تكن  مل  النهاية  ان  نكت�صف 

:
ً
لفقها من خياله وقال مو�صحا 

)ياعزيزي ان رباب التي حدثتك عنها مزيج من 

اثنتني الواحدة حقيقية والخرى خيالية .(

   هذا الق�س الذي ينطوي على بعدين واقعي يف 

بداية الق�صة وخيايل يف نهايتها، هو ما عرب عنه 

جربا بعد عقود من ذلك بقوله ان الرواية يجب ان 

تنطوي على بعدين ا�صطوري  وواقعي .

انها  لوجدنا  الروائية  �صخ�صياته  تاأملنا  واذا     

�صخ�صيات يعرفها جربا يف الواقع ولكنه ا�صفى 

عليها �صمة ادبية خيالية عميقة وم�صوقة .

التي  نف�صها،  حياته  هو  ذلك،  من  الغرب      

انطوت هي الخرى على بعدين واقعي وخيايل، 

الواقعي فيها هو ولدته ودرا�صته ون�صاأته الوىل 

يف فل�صطني و نزوحه اىل بغداد هربا من املوت، 

ملغمة  ب�صيارة  ارهابي  ياأتي  ان  هو  واخليايل 

لتفجري مقر عربي في�صطر حتت �صغط احلواجز 

الكونكريتية، اىل اقتحام بيت جربا ابراهيم جربا 

فيفجره كله، يف نهاية تبدو فيها حياته كلها يف 

م�صتويني هي الخرى واقعي وا�صطوري .

اما بالن�صبة يل، فقد كان الواقعي يف حياة جربا 

كيف  فهو  اخليايل  اأما  مبدع،  ممتلئ  كاتب  اأنه 

وحريته  م�صاغله  و�صط  اأجنز  ما  اإجناز  ا�صتطاع 

وعنائه ؟

 العجيب اأن جربا مل يهمل �صوؤايل ذاك، فقد كتب 

يناق�س  كان  كلمات(   .. )كلمات  عنوانها  مقالة 

من  اتخذ  وقد  النتاج،  غزارة  مو�صوعة  فيها 

بان  ذلك  معلال  للغزارة،  مثاًل  )دي�صويف�صكي( 

 منه 
ً
الكاتب الكبري لديه ما يقوله، مما كان ذكاء

بتوا�صع  اجاب  حني  �صوؤايل  على  اللتفاف  يف 

العلماء مقدمًا جهود الخرين على جهوده .

نعم، اإن جربا ابراهيم جربا،  كاتب ممتلئا ولديه 

اأفدنا من  اأننا  واأ�صهد  الكثري  قال  يقوله، وقد  ما 

اأغنى  فلقد  اآخر،  اأو  تلك، على نحو  الرثة  جتربته 

ـ  األهمتني  فلقد  رواياته  اما  برتجماته،  ثقافتنا 

�صخ�صيا ـ �رص املهنة، ذلك اأنه كان يقول دائما :

ـ »اإن الرواية لعبة �صحرية«.

  واأ�صهد اأنني اأكتبها على النحو الذي تعلمته منه، 

رحمه اهلل . 
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ـ غاتا امراأة �ساحرة ت�سكنها هواج�س الكتابة فت�سكب فيها روحها وقلقها  فينو�س خوريـ 

املتنامي واحزانها املرتعة .. تتوهج الكلمات يف نب�س الروح التي ت�سكن على �سفوح 

ترك�س  طفلة  تزال  ال  امراأة  االأرز 

يف غابات ب�رشي �سمال لبنان هذه 

قائلة  الكاتبة  و�سفتها  التي  القرية 

اأنها قرية ن�سفها فالحون ون�سفها 

باالأ�ساطري  مليئة  قرية   .. رعاة 

فيها اخليال  التي ميتزج  والق�س�س 

بالواقع فيما احلياة الباري�سية تقتل 

ورمتها  ب�سجيجها  اخليال  فينا 

ال�رشيع .. ولو كنت اأعي�س منط احلياة 

من  رواية  اأية  كتبت  ملا  الباري�سية 

رواياتي. 

وال�ساعرة  الروائية  ح�سلت  لقد 

اللبنانية فينو�س خوري-غاتا بجائزة 

فينو�س خوري ــ غاتا

اأكتب ب�لفرن�سية بروح عربية  قلقة ومرتعة ب�حلزن

كاتبه �سورية تقيم يف باري�س

 حوار : هدى الزين



»غونكور ال�سعر«، وذلك عن جممل اأعمالها 

يف  عاما«   74« خوري-غاتا  فينو�س  وتقيم 

اأ�سدرت  وقد  ال�سبعينات،  مطلع  منذ  باري�س 

تقريبا  مماثال  وعددا  �سعريا  ديوانا   20 حوايل 

من الروايات. 

اجلائزة  خوري-غاتا  حازت   ،2009 العام  يف 

الكربى لل�سعر من االأكادميية الفرن�سية. 

ال�سعر  بني  املتنوعة  موؤلفاتها  عدد  وو�سل 

فرن�سية  بلغة  كتبتها  كتابا،   40 اإىل  والرواية 

حكاياتها  اأحداث  كل  خال�سة.  لبنانية  وروح 

مل  اأنه  توؤكد  الذي  العربي،  العامل  من  م�ستقاة 

يغادرها اأبدا واأن عيناها تقفز يف كل مرة ت�رشع 

يف الكتابة لتعرب البحر االأبي�س املتو�سط. تعود 

كان  الذي  القرا�س  �سجر  واإىل  ب�رّشي  اإىل  بها 

مو�سوعا لرواية ثم لديوان �سعر. 

تركت  اإنها  تقول  بالعربية،  فينو�س  تكتب  ال 

ك�سحفية  بداأت  اأي�سا،  اللغة  فرتكتها  العربية 

وكاتبة يف �سحيفة النهار. 

اآالمها  كل  حتول  اأن  من  متكنت  باري�س  ويف 

واأوجاعها اإىل نتاج اأدبي جعلها اأحد اأهم الكّتاب 

�سحفي  حوار  يف  قالت  وكما  الفرانكفونيني، 

»كان اأمامي خياران، اإما االنتحار اأو الكتابة«. 

والفرن�سية  االإجنليزية  اإىل  كتبها،  ترجمت 

والرتكية  والكورية  واالإغريقية  وال�سويدية 

واالأملانية واالإيطالية واأخريا اإىل العربية. 

ماالرميه،  وجائزة  اأبولينري،  جائزة  وحازت 

وجائزة جمعية اأهل القلم، وهي ت�سهـم يف حترير 

بع�س ال�سحـف واملجـالت االأدبية يف فرن�سا.

فينو�س غاتا خوري الكاتبة اللبنانية املقيمة يف 

باري�س اأ�سدرت ما يزيد عن االأربعني كتابا من 

روايات وجمموعات �سعرية وق�س�س ق�سرية كما 

ح�سلت على العديد من اجلوائز االأدبية املرموقة 

منها جائزة ماالرميه وجائزة ابولينري .

فرن�سا،  يف  الفرانكفونية  كتاب  اأبرز  من  تعترب 

عا�ست بني ثقافتني ولغتني وحياتني خمتلفتني 

بني باري�س ولبنان. 

بو�سكه  األني  الفرن�سي  والناقـد  ال�ساعر  قـال 

منده�سة  النور  »اأب�رشت  اأنها  خوري  بفينو�س 

منه  جعلت  طفولتها  يف  فالطبيعي  تزال.  وال 

تعترب  وهي  جهـد.  اأي  دومنا  احلياة  يف  م�سلكًا 

الواقع، على اختالف وجوهـه الهادئة اأو االأليمة 

وده�سة  واإ�رشاق  وحي  ق�سـية  املاأ�ساوية،  اأو 

من  اإبداعـه  دون  من  تقـبله  �سيء  فال  م�ستمرة. 

جديد، وهو خط ال�سعراء قبل اأن ي�سبحوا �سعراء، 

وبعد ت�سميمهم على البقاء �سعراء كّلف االأمر ما 

كّلف«.

بنت  يومها،  بنت  ع�رشها،  بنت  خوري  فينو�س 

�ساعتها، كما يقول رواد طربيه، تهتز لكل ما هو 

اإن�ساين، تهتز للفرد كما تهتز للجماعة، تهتز ملن 

اإن�سانيته وال  اإن�سان ي�ستحق  حتبهم، وهل هناك 

الذي  �سعرها،  يف  جنده  ما  هذا  �ساعرتنا؟  حتبه 

كانت  ولو  حتـى  الفرح،  �سعر  احلـب،  �سعـر  هو 

املاآ�سي تواكبه.. ماآ�سي االإن�سان، وماآ�سي لبنان.

مع فنجان القهوة املطيبة بالهيل يف بيتها يف 

حيث  ال�ساحرة  بولونيا  غابة  حتيطها  منطقة 

اأغ�سان  وت�سكن  والزهور  االأ�سجار  حتيطها 

االأ�سجار ع�سافري تذكر بقرية بعيدة تتكئ على 

ال�رشقي بديكوره وكاأنه  االأرز ..يف بيتها  �سفوح 

و�سائد  تناثرت  حيث  لبنانية  �سيعة  من  بيت 

مطرزة باأيدي اجلدات و�رشا�سف �رشقية التطاريز 

وقطة   .. املكان  يف  ي�سوع  �رشقي  عطر  وعبق 

بي�ساء تت�سم�س على النافذة .. 

بطلتها  ت�سيئة  الذي  الدافئ  فينو�س  عامل  هو 

ويف  وا�ستقبالها  ترحيبها  وحالوة  وابت�سامتها 

هذا احلوار اأتعرف على الكاتبة التي ا�ستطاعت اأن 

تفر�س وجودها كمبدعة عربية باللغة الفرن�سية 

باحلب  م�سكونة  �رشقية  روح  اإطار  يف  ت�سكبها 

ابدا  ي�ستاق  ال�رشق كع�سفور  والده�سة حتلق يف 
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لغابته االأوىل .

اأحجار للمراأة الزانية(   l روايتك الأخرية ) �سبعة 

لقي الرواج الكبري يف فرن�سا والعامل, حدثينا عن 

من  ن�ساء  ماأ�ساة  حتمل  التي  الرواية  هذه  اأهمية 

ال�رشق ؟ 

اأحمل  زلت  وما  كتبتها،  رواية  اآخر  هي  	ll  

رحلت  اأينما  ووجداين  راأ�سي  يف  هواج�سها 

وتنقلت من �سفر الآخر فقد اأ�سبحت ق�سيتي التي 

ق�سية  .هي  مكان  كل  يف  عنها  واأدافع  �سغلتني 

التي يقتلها اجلهل واالأعراف االجتماعية  املراأة 

ال�سائدة حتى ع�رشنا هذا يف بع�س املجتمعات 

ال�رشقية .

اأجواء هذه الرواية التي فيها  اأين ا�ستلهمت  l من 

اأجواء بلدان بعيدة يف ال�رشق,  تفا�سيل كثرية من 

واأنت باري�سية الإقامة ؟

ll هذه الق�سة ا�ستوحيت احداثها من بلد �رشقي. 

حتى  باحلجارة  ترجم  امراأة  بعيني  راأيت  وقد 

املوت اأمام ح�سد كبري من النا�س،وقد ظلت هذه 

احلادثة ماثلة يف ذهني لفرتة اإىل ان زرت بلدا 

اآخر عند احلدود بني باك�ستان واأفغان�ستان، حيث 

مرت ال�سيارة التي كنت ا�ستقلها اأمام ا�ستاد لكرة 

القدم وعرفت من �سائقي اإن هناك امراأة �سرتجم 

النا�س  وجدت  �سغرية  قرية  .ويف  املوت  حتى 

رجل  من  حامل  امراأة  لرجم  ال�ساحة  يح�رشون 

املراة،  هذه  واغت�سب  القرية  هذه  من  مر  غريب 

وقد قرر رجال القرية قتلها للتخل�س من عارها 

كامراأة زانية برجمها باحلجارة حتى املوت .. لقد 

�سكنت   . �سمعته  والكوابي�س مما  الرعب  اأ�سابني 

ورغم   . فيها  اأمن  مل  اأيام  لعدة  خيايل  يف  املراأة 

ان�سغايل بالعديد من االأ�سفار وامل�ساريع االأدبية 

حيث كنت قد اأ�سدرت ديوانا �سعريا بعنوان )بيت 

القري�س ( وكنت اأقوم بقراءاتي ال�سعرية ثم اأعود 

اإىل الفندق ال اأكتب بزخم وحرارة عن املراأة التي 

يكرب بطنها وتقرتب نهايتها .

 l لقيت الرواية الرواج الكبري يف الأو�ساط الغربية 

عليك  اأبعاده  ماهو  وماأ�ساويته  املو�سوع  لغرابة 

ككاتبة لهذا الن�ص الأدبي ؟

ن�رشها  بعد  الرواية  ترجمت  اأوال   ll

فران�س  دو  مريكور  دار  عن  بالفرن�سية 

العربية  عدا  ما  اأجنبية  لغات  عدة  اإىل 

يف  كبري  ب�سكل  الرواية  بيعت  وقد   .

 . واأ�سبانيا  وفرن�سا  وال�سويد  اليونان 

االإن�سان  حقوق  منظمات  واأ�سبحت 

الإلقاء  تدعوين  املراة  حقوق  وجمعيات 

املراأة  عن  وهناك  هنا  املحا�رشات 

من  العديد  يوميا  اأتلقى  .كذلك  املعنفة 

ومن  االإن�سانية  املنظمات  من  الر�سائل 

ن�ساء يتعر�سن للظلم.

l ديوانك الأخري )بيت القري�ص( هو العمل 

الثاين الذي ترجم للعربية من بني اأربعني 
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عمال اإبداعيا, ملاذا مل ترتجم اأعمالك للعربية حتى 

اليوم ؟. 

لغات  من  العديد  اإىل  اأعمايل  ترجمت  لقد   ll

العامل حتى اللغة الهندية والكورية ومع ذلك اأجد 

اإن النا�رش الذي اأتعامل معه اليفكر بهذا االأمر وقد 

ترجم يل حتى االآن رواية وديوان �سعري فقط. مع 

اإن اأعمايل كلها تدور حول العامل العربي وال�رشق 

( ديوان )بيت  . وقد ترجمت يل )زهيدة دروي�س 

االإجنليزية  اإىل  ترجمته  بعد  القري�س( 

والفرن�سية واأقول لك �رشا : اأنا اأف�سل اإن 

ي�رشق كتابي ويرتجم اإىل العربية من ان 

الي�سل اإىل القارىء العربي.  

التي  الباري�سية  جتربتك  عن  حدثينا   l

حملت لك جتارب عديدة حياتية وثقافية .. 

اأمل وفرح وموت و�سهرة وتاألق يف املحيط 

الفرن�سي والعاملي ؟

باري�س مع زوجي  اإىل  ll عندما جئت 

اأجواء  نعي�س  كنا  خوري  غاثا  جان 

فنية واأدبية .. الأنه كان يعرف املثقفني 

الفن  ومنها  الفنية  التيارات  ويواكب 

الت�سكيليني  للفنانني  الأنه كان طبيبا   .. احلديث 

الفرتة  ا�ستفدت من باري�س كثريا يف تلك  .. وقد 

اذ منحتني زمانا اإبداعيا كبريا .. وكانت النتيجة 

ولو  وال�سعر،،  الق�سة  بني  كتابا   26 كتبت  انني 

بقيت يف بريوت لبقيت اأكتب على طريقة واحدة 

على  وتعرفت  العاملي  االإطار  اىل  و�سلت  وملا 

كبار املثقفني والكتاب والفنانني الذين اأهدوين 

كتبهم وقدمتهم �سيوفا يف راديو فران�س كولتور 

امام  و�سعتني  وهذه  الفيجارو  �سحيفة  ويف 

م�سوؤولية اأمام ما اكتب واأمام قرائي .

مكان  هي  اإبداعيا  يل  بالن�سبة  باري�س  لذلك 

يف  اأعي�س  كنت  لو  رمبا   . عمل  وطاولة  للحياة 

يف  اأعي�س  انا  باري�س،  عن  رواية  كتبت  لبنان 

ذاكرة  من  امالأها  بي�ساء  �سفحة  على  الهجرة 

احلياة والطفولة .

رواية  وع�رشون  ال�سعر  كتابا يف  ع�رشون  لديك   l

الرواية  وق�س�ص ق�سرية كيف تختارين زمن كتابة 

وال�سعر ؟

بل  اكتب،  ماذا  �سلفا  اقرر  ال  اأكتب  عندما  	ll

الف�سل  ابداأ  داخلي،  خمزون  من  الفكرة  تاأتيني 

االأول من ب�سيء راأيته او ع�سته ثم تبداأ االأحداث 

معي  وحتكي  الورق  على  تتدفق  وال�سخو�س 

عملي  اأنهي  ان  بعد  ال�سعر  اكتب  اأنا   .. الق�سة 

احلق  كي  يل  �رشورة  ذلك  اإن  اأح�س  الروائي،، 

اإىل قاع واد �سحيق  انزل من جبل  اأو  فيه عاليا 

اأتدحرج ب�سال�سة ون�سوة . بينما يف الرواية ا�سعر 

اجلهد  من  لكثري  واحتاج  اجلبل  اإىل  ا�سعد  اين 

والتفكري والتكنيك اأكرث من الق�سيدة 

وكيف  واملنفى  واحلب  واملهجر  اللغة  مفردات   l

قدمتيها يف اأعمالك الأدبية.. واأين منها باري�ص التي 

تقيمني وتعملني بها ؟

اأخرى  دول  يف  تدور  رواياتي  اأحداث  كل   ll

غري فرن�سا كتبت رواية تدور اأحداثها بني تركيا 

جمرد  يل  بالن�سبة  فباري�س  واجلزائر  ولبنان 
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مكتبة وجتربة.

l تتقنني اللغة العربية ولكنك تكتبني بالفرن�سية 

ملاذا اخرتت الكتابة بالفرن�سية ؟

ll اللغة العربية موجودة داخل الن�س الفرن�سي 

والديالوغ  العربية  اجلملة  حتى  اكتبها  الذي 

داخل الن�س الروائي جتده داخل ال�سطور والكلمة 

املكتوبة بالفرن�سية . اأنا اأعطي للفرن�سية تفا�سيل 

اللغة  لتختلط  حتى  وجماليتها  وروحها  اللغة 

جديدة  لغة  وت�سبح  الفرن�سية  باجلملة  العربية 

اللغة  مالمح  الفرن�سية  اللغة  ن�سيج  يف  اأدخل   .

اأو�سع جدار الفرن�سية  اأن  اأحيانا  العربية واأمتنى 

لي�ستوعب لغتي العربية . لذلك فانا اكتب وروحي 

حتلق يف كل االأمكنة التي اأحبها يف ال�رشق .

العنف واملوت  ال�سخرية يف مواجهة  اإىل  l جلاأت 

ويقال انك دجنت املوت لت�ستطيعي تقبله خا�سة 

بعد وفاة زوجك واخيك ال�ساعر ؟ 

ll نعم لقد دجنت املوت خ�سو�سا يف جمموعتي 

ال�سعرية ) تعرث ال�سم�س ( التي اأهديتها اإىل زوجي 

.. كنت اأقرب اىل اجلنون يف مواجهة نهاية حياة 

بالكثري،،،  اجله  من  و�سحيت  اأحببته  �سخ�س 

وو�سعت  الديوان  هذا  يف  موته  عن  حكيت  لقد 

عميق،  كجرح  يل  بدا  الذي  املوت  على  يدي 

املاأ�ساة  حتاكي  كانت  ال�سابقة  كتاباتي  معظم 

ومتاثلها، مل اأكتب عن اخلرب اللبنانية باأ�سلوب 

الواقع  ال�سخرية يف تناول  اعتمدت  �سوداوي بل 

املاأ�ساوي .. انها ال�سخرية ال�سوداء التي طبقتها 

اأ�سخر فيها من  يف روايتي )االبن امل�سري( التي 

وكتابتي  ووالدتي،،  والدي  من  حتى  �سيء  كل 

الفرن�سيون  النقاد  و�سفها  ال�ساخرة  اجلديدة 

باأنها �رشخة �ساعر جمروح يف حبه لوطنه .

يحا�رشك  املوت  و  �سعري  عمل  من  اكرث  كتبت   l

فيها كهاج�ص وفجيعة ؟ 

ll فعال عندما تويف زوجي والد ابنتي يا�سمني 

�سعرت باالنهيار والفجيعة فكتبت كل هذا االأمل 

يف كتاب ) موت بيت ( )مونولوج ميت ( ) �سخب 

لي�س لها ظالل (  االأموات   (  ) من اجل قمر ميت 

كل هذه االأعمال التي كتبتها كاأين كنت اأريد اأن 

االأحداث  تكون  قد  لذلك   .. بيته  اإىل  زوجي  اأعيد 

هي التي حددت �سكل عملي وكتاباتي 

الذي قد يتحول يف حلظة اىل جنون  واإح�سا�سي 

واأمل مرتاكم .

الكتابة  خارج  حياتك  هي  كيف   l

وامل�سوؤوليات الثقافية الكثرية ؟

ll اناأ اأعي�س يف بيتي الباري�سي كاأنني 

ومكان  راأ�سي  م�سقط   ) ب�رشي   ( يف 

.. انك�س االأر�س وازرع الزهور  طفولتي 

غابة  اخرتت  وقد   .. والنعناع  واحلبق 

ع�ست  كاأين  بنف�سي  ا�سعر  حتى  بولونيا 

من جديد يف ال�سيعة،، احلديقة حتيطنى 

والقطط والديكور اللبناين الدافئ .. واأنا 

اأن  اأفكر  كتاب  كتابة  من  انتهي  عندما 

اآخذ اإجازة من الكتابة

لبع�س الوقت .. ان اأ�سافر دون اأن ارتبط 

مبواعيد وندوات ومنا�سبات وهي كثرية 

جدا ..

املرة  قهوتي  ا�رشب  اأن  اليومية  طقو�سي  من   

املطيبة بالهيل . واأحيانا اقراأ الفنجان بنف�سي .. 

وقطتي �سالوي تتفرج علي يف وحدتي .

اإىل بيتي املطل على  اأحيانا اهرب من كل هذا   

من  الأتذكر  فرن�سا  جنوب  يف  املتو�سط  البحر 

اأتابع  فيما  لبنان  يف  البعيد  بيت  �رشفته  على 

العاملي  االأدب  من باري�س كل مالمح وتطورات 

والفرن�سي على وجه اخل�سو�س. 
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138

ال�سورية  الت�سكيلية  الفنانة  عر�ست 

من  جديدة  جمموعة  �س 
ّ
امُلدر رانيا 

يف   ، احلمراء  ـ  بريوت  يف  اأعمالها 

ثمرة  قدمت  �سلكت«.  »ارثر  �سالة 

وخطوطها  األوانها  من  جديدة 

، وما  داخلها  ما يجي�س يف  لتقول 

الوجوه  ، وكانت  ذاتها  يتفاعل يف 

املعر�س  هذا  يف  ر�سمتها  التي 

اأخرى  اإىل مناخ حلظة  هي املدخل 

تدخلها الفنانة بخطى هادئة.

رانيا املُدّر�س

لوحتي نغمة من اإ�سراق�ت احلي�ة

�ساعر من لبنان

حوار:  اإ�سماعيل فقيه 

صحح

v اأن� اإن�س�نة ت�سج ب�ل�سمت ولي�ست امراأة متتهن ال�سمت.



اإ�رشاقات باهرة عك�ستها لوحة الفنانة ، حيث قدمت 

وبو�سح  اأكرث،  لتدّل  واالأطراف،  الوجوه  من  اأ�سكااًل 

على مكانة االإن�سان يف م�ساحة احلياة التي عا�ستها 

وراقبتها وتفاعلت معها . فوجه املراأة احلا�رش يف 

اللوحة كان مبثابة الداللة الوا�سحة والقادرة على 

توظيف ال�سكل ل�سالح املعنى وخدمتة  مبا ي�سمن 

وقلق   ، املنبثقة من وعي جمايل  اخل�سو�سية  هذه 

اإبداعي خاّلق.

يعتمل  ما  لتقول  منها  انطلقت   التي  االألوان  اأما 

�سياق  �سمن  ومقفلة  مفتوحة  فكانت  داخلها،  يف 

تناغمي اأعطى لل�سكل خ�سو�سية  حققت املزيد من 

التناغم يف البناء الهند�سي للوحة ومعناها االأو�سع.

وقالت   ، معر�سها  افتتاح  اأثناء  بالفنانة  التقيت 

الكثري عن اأعمالها ودالالتها وم�سادرها وتاأثراتها 

بحياتها  اأثرت  التي  املحطات  اأهم  عند  وتوّقفت   ،

التي  التفا�سيل  الكثري من  لكالمها  االإبداعية.وكان 

حافظت على م�سدر ال�سعور واالإح�سا�س الذي انطلقت 

منه وما زالت تنطلق يف املدى االإبداعي االأرحب.

واإ�ساراتها،وتفي  بدالالتها  حمكمة  رانيا  لوحة 

تنتجها  التي  االأوىل  ال�رشبة  من  معناها  بغر�س 

والتعبري  الفعل  من  ومتمّكنة  ممكنة  ري�ستها،لوحة 

مبا ي�سمن الوعي يف امل�ساحة الوا�سعة.

تعترب رانيا نف�سها فنانة وليدة ذاتها ونتاجا طبيعيا 

وهي  معها،  تواجهت  التي  احلياة  مفاعيل  لوالدة 

ا�سم  ذكر  وتتحا�سى  قولها،  ح�سب  خا�سة،  فنانة 

يف  املدر�س  فاحت  الراحل  الت�سكيلي  الفنان  والدها 

بالقول:  االإبداعية، وتف�سح  باأعمالها  يتعّلق  كل ما 

�س الذي 
ّ
»�سحيح اأنني ابنة الفنان ال�سهري فاحت املدر

�سّكل مدر�سة فنية ت�سكيلية ، وال �سك اأن دخويل اإىل 

  ، والدي  فيه  �ساهم  اأ�سا�س  له  الت�سكيلي  الفن  عامل 

اإطار توجهات االأهل  التاأثري يبقى �سمن  ولكن هذا 

االأ�سا�سية  الناحية  اأما   . وم�ستقبلهم  االأبناء  نحو 

والتي اعتربها هي االأ�سا�س يف ت�سكيل الوعي الفني 

لوحتي  اإىل  ولوجي  اإن  اأقول  فاإنني   ، عرفته  الذي 

التي انطبعت ب�سخ�سيتي هي وليدة اأو نتيجة خا�سة 

يف ذاتي وبعيدة كل البعد عن تاأثري باأعمال والدي 

، واأنا ال اأذكر ا�سم والدي �سمن �سياق اأعمايل الفنية 

اأعمال  اأهمية  يعرف  من  لكل  االنتباه  األفت  ال  كي 

الفنان الراحل فاحت املدر�س الذي هو والدي وتاليًا 

، اأحاول الناأي اإىل �سخ�سيتي التي تعك�س ح�سوري 

يعني    . بالوالد  التاأثر  عن  البعد  كل  البعيد  اخلا�س 

لوحة  ولي�س  الفنانة  لوحة  هذه  ُيقال  اأن  يهّمني 

 «  : وتقول  رانيا  وت�ستدرك    . الفنان«   ابنة  الفنانة 

اأخذت من والدي روحية الفنان واجتهت اإىل �سعوري 

الدفني ، وكانت اللوحة اخلا�سة هي النتاج اخلا�س 

يل«.

وقبل  ن�ساأتها  منذ  الفنية  م�سريتها  الفنانة  بداأت 

واأثناء وبعد درا�ستها ، وكانت بداية م�سوبة باخلوف 

بداية  يف  احلياة  ُيالم�س  فنان  اأي  ك�ساأن   ، والقلق 

وعيه . فقد ترعرعت يف بيت فنان ُعرف باإبداعاته 

وح�سوره الفني الوا�سع يف �سوريا وخارجها ، وكان 

املر�سم اأو املحرتف الذي اأن�ساأه الفنان )والدها( يف 
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على  باالإ�ساءة  �ساهمت  التي  ال�سورة  هو  �سوريا 

ون�ساطات  اأعمال  »كانت   : رانيا  وتقول   ، م�سريتها 

�س على دخويل اىل العمل 
ّ
والدي هي امُلحّفز واملحر

�س 
ّ
املحر وهذا  الدافع  هذا  بقي  ولكن   ، االإبداعي 

الذي  ال�سياق  �سمن   ولي�س  الطبيعي  �سياقه  �سمن 

�سه 
ّ
ميكن القول اأنه تاأّثري اأو تقليد لهذا الفن الذي اأ�س

والدي«.

درا�ستها واإقامتها لفرتة زمنية يف باري�س، 

زواجها   ، والعامل  احلياة  يف  وجتوالها 

واإجنابها وقلق احلياة واللحظات املتنوعة 

حياتها  مدار  على  غمارها  خا�ست  التي 

وعمرها ، كّلها �ساهمت يف تاأ�سيل لوحتها 

وبناء مدماكها ، واالأهم ، تلك اخل�سو�سية 

التي انبثقت يف اأعمالها ، كانت هي اللغة 

واجهتها  وحني   . جليًا  بها  عرّبت  التي 

يف  ت�سّكل  الذي  الفني  الوعي  ب�سوؤال 

حياتها ، وكيف ا�ستطاعت الناأي و�سط هذه 

الت�سابه  يف  ت�سقط  اأن  دون  اخل�سو�سية 

اللون  االآخر وخ�سو�سًا يف جمال هذا  مع 

ت نف�سها به، قالت الفنانة  الفني الذي خ�سّ

: »  اأنا اأر�سم ذاتي وما يجول فيها ، اأر�سم 

يف  يجي�س  ما 

وواقعي  خيايل 

اأراه  ما  وكل   ،

اأ�سعر به  وكل ما 

ه 
ّ
اأح�س ما  وكل 

ي�سبهني،  هو 

اإن�سان  وكل 

خ�سو�سية  له 

احل�سور  يف 

يف  وخ�سو�سية 

ميكن  ال  ال�سكل 

اإال  تت�سابه  اأن 

والطرح  باالإ�سم 

فقط،  العام 

وحال  اأمر  وهذا 

يف  لوحتي  وخ�سو�سية  لوحتي  ومعنى  لوحتي 

احلياة التي ع�ستها وعاي�ستها . ال ميكن يل اأن اأكون 

اأمام  اأجد نف�سي  اأر�سم  اإال �سبيهة ذاتي فقط ، وحني 

مراآة حياتي ، فاأركن اإىل نف�سي واأترجمها بخطوطي 

اإن   «  : وت�رشح  بالقول  الفنانة   وت�سيف  واألواين«. 

لوحتي  هي  اإطارها  اإىل  اختارتني  التي  اللوحة 

الداخلية ، لوحة حياتي وعمري ، فاأنا اأر�سم واألّون 

احلياة ، وقد اخرتت الطريق التي قادتني اإىل ترجمة 

هذه االأحا�سي�س وفق اأ�سول كانت دفينة يف اأعماقي 

على  ون�ساطها  وباأحا�سي�سها  بنف�سي  تاأثرت  لقد   .

حافزي  كانت  ع�ستها  حلظة  كل   . احلياة  م�رشح 

املكان  هي  اللوحة  كانت   ، والفعل  والقول  للتعبري 

االأخري الذي وجدت  نف�سي مرتاحة داخله« .

وهو  عاديًا  يبدو  الفنان  ير�سم  وملاذا  الر�سم  �سوؤال 

لكن  دائمًا،  الفنان  وي�سمعه  وُمكرر  تقليدي  �سوؤال 

الفنانة رانيا املدر�س تتوقف كثرياً عند هذا ال�سوؤال 

وتعتربه ال�سوؤال ال�رشوري ، وقد يكون جواب الفنان 

عليه هو االأ�سا�س الذي ميكن التاأ�سي�س عليه . والأنها 

منها  انتظرت  واأهميته  ال�سوؤال  هذا  على  اأ�رّشت 

اجلواب الذي قالت فيه : » اأنا اأر�سم كي اأرى نف�سي 

اأراها ب�سهولة  اأحّدق بالتفا�سيل التي ال  ، كي  جيداً 

يل  بالن�سبة  اللوحة   . للحياة  العام  ال�سياق  خارج 

التفا�سيل يف  اأدق  التي تعك�س  ال�سافية  هي املراآة 

القول  التي ميكن  اللغة  اأي�سًا  ، وهي  االإن�سان  حياة 

 . واالأحوال  واالأفعال  االأمور  من  الكثري  خاللها  من 

لوحتي هي اأغنيتي و�سوتي وظاليل ، هي ح�سوري 

عني  غائب  هو  ما  كل  اأجد  وكي   ، غيابي  وهي 

هذا  وكل  هذا  كل  اأ�ستح�رش  كي  باللوحة  اأ�ستنجد 

ال�سمت الذي نظنه �سكونًا فقط. انه �سكون على وجه 

الكثري مما يجول ويتجّول يف  ، ولكن هناك  احلياة 

االأعماق وبني تفا�سيل االأ�سياء الراكدة يف اأعمق ما 

ميكن ان نتوقعه ونح�سه ون�سعر به.  الر�سم بالن�سبة 

الذات  لنداء  وتلبية  الروح  طاعة   ، الّطاعة  هو  يل 

التي ال تتاأخر عن احل�سور يف م�ساحة اجلمال . اأنا 

اأر�سم كي اأقول، حياتي وردة ُم�رشقة ، واأغنية ميكن 

كما  امل�سترت،   واملعنى  واللون  بال�سكل  اإن�سادها 
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املتفّجر  اللون  اأ�سول  وفق  بلحنها  املجاهرة  ميكن 

اأو اللون الهادئ ، ال�سامت ، ورمبا اللون اخلفي الذي 

يتحرك حتت �سيطرة الروح دون اأن نحدد مالحمه .«

جمموعة  املدر�س  رانيا  الفنانة  قدمت  معر�سها  يف 

واالأطراف   ، الوجوه  ت�ستح�رش  واأغلبها  لوحات 

واالأ�سكال التي يتحرك من خاللها االإن�سان ، ومتيزت 

هذه اللوحات باإ�رشاقة لونية ، كاأن اإ�ساءًة ما اأرادتها 

اإال من  لتدل وتك�سف كوامن خا�سة ال يراها  الفنانة 

ه.  وتقول رانيا عن هذه االإ�رشاقة  اأراد اأن يرى ما يخ�سّ

يف  معه  وتتعامل  تعي�سه  الذي  االأمل  من  نابعة  انها 

احلياة : » اأنا بطبعي  اإن�سانة تتحرك يف مباهج احلياة 

، وترى الوجوه الّنرية وامُل�سّعة، وجوه احلياة ، بالن�سبة 

االأ�س�س  من  هي  االإ�رشاقة  هذه  اإن  ُم�رشقة.  دائمًا  يل 

اأن�سانة متفائلة  اأنا   . داخلها يف حياتي  اأحترك  التي 

دائمًا ، وهذه االإ�رشاقة هي جزء من هذا االأمل«.

فرحة  فنانة  املدر�س  رانيا  كانت  اذا  و�ساألتها 

الفرح  من  انطلقت  فنانة  اأنا  »نعم  فقالت:  دائمًا 

باملعنى  لي�س  الفرح  هذا   . الكثرية  امل�ساحات  اإىل 

وعي  على  مبني  فرح  هو  ما  بقدر  عليه  امُلتعارف 

جمايل وقدرة يف بناء امل�سهد الذي يعطي للنف�س كل 

ما حتتاجه من اأمل و�سعادة . نعم اأنا اإن�سانة تنطلق 

يف املدى الرحب لتقول الكثري من االأمل ، واالأمل هو 

الذي  اللون  واأ�سكر   ، وال�سعادة  الفرح  جزء كبري من 

يوؤ�س�س للوحتي الأنه اأعطاين احلرية الكاملة للو�سول 

اأو  اأر�سمها  التي  اللوحة   . الكبرية  ال�سعادة  هذه  اىل 

تر�سمني هي مناخ حياة يعتمد على اإ�رشاقة الربيع 

هي  الف�سول  هذه  واأغلب  الف�سول،  باقي  وبهجة 

الذي  الر�سيق  واملعنى  واالإن�رشاح  البهجة  ف�سول 

يفتح �سهية النف�س على احلياة  وعلى اجلمال«.

وهي  بريوت  مدينة  يف  معر�سها  رانيا  قدمت 

�سعيدة بهذه املنا�سبة يف عا�سمة الثقافة اللبنانية 

والعربية والعاملية، وتنظر اإىل بريوت نظرة عارمة 

اىل  للو�سول  تكفي  بريوت  يف  »اللوحة  اأن  وتعترب 

اأعماق الروح«. لكنها ال تن�سى بلدها موطنها االأول 

يف  تعر�س  يجعلها  الذي  اليوم  اإىل  وتنظر  �سوريا 

�سوريا: »فظروف الو�سع يف بالدي اليوم ال ت�سمح 

يل بالعر�س ، واحلرب القائمة فيها جتعلني اأعي�س 

يف متاهة وعذاب ، ولكن ال بد اأن ياأتي اليوم الذي 

اإىل  لوحاتي  وتخرج  االأمور  فيه  تهداأ 

اأب�سار كل حا�رش  م�ساحة بالدي وتعانق 

ومقيم  فيه«.

حتدثت رانيا عن فّنها ولوحتها وحياتها ، 

ويف كل كلمة كانت ت�سعرين بالهدوء الكبري 

يف ذاتها ، وقد �سّكل يل هذا الهدوء حافزاً 

الهدوء؟  هذا  م�سدر  عن  ل�سوؤالها  كبرياً 

ذاتي  اأُترجم  اأنا  لك  اأ�سلفت  كما   « فقالت: 

يف لوحتي ، وهذا الهدوء هو ظاهري ورمبا 

جوايّن ولكن ، لي�س كما هو يف الظاهر فقط 

امراأة  ولي�ست  بال�سمت  ت�سج  اإن�سانة  اأنا   .

متتهن ال�سمت . رمبا يكون هذا الهدوء هو 

اأخرى تنبعث من ظنوين لتقول لالآخر  لغة 

املهم   لوحتي.  داخل  يعرفه  اأن  يريد  ما 

عامل  داخلها  يف  تخزن  اإن�سانة  اأنني  هو 

ال�سجيج الذي ُيهند�س اللحظة ويجعلها يف 

م�ساحة االإنق�ساع والروؤية«.

ي�ستمر معر�س الفنانة ملدة �سهر يف بريوت 

من تاريخ افتتاحه ، وهي �سعيدة جداً بهذا 

لفنها  احل�سور 

يف بريوت وعلى 

الوقت  هذا  مدار 

من  تعتربه  التي 

االأوقات  اأثمن 

لها ولفّنها : » اأن 

لوحاتي  تتنف�س 

مدينة  و�سط 

هذا  كل  بريوت 

اأمر  فهذا  الوقت 

وي�سعني  هام 

مرتبة  يف 

مميزة  اإبداعية 

لن اأن�ساها اأبداً«.
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 اخلطاب املزروعي اأحد كتاب الق�سة الق�سرية 

لكنه  لي�ست ق�سرية،  يف عمان، يكتب منذ مدة 

ال ين�رش كل ما يكتبه، يحاول اأن يحتفظ مبا مل 

ير�س عنه يف اأدراج طاولة الكتابة، فهو مقل يف 

الن�رش، ومكرث من احلياة يف مباهجها اليومية، 

�سدر له حتى اللحظة االأعمال ال�رشدية التالية 

2003م.    ق�س�سية  جمموعة  االأمكنة(:  )لعنة 

ق�س�سية  جمموعة  للمكان(:  االأخرية  )الرائحة 

2011م.

التبا�سات،  عنوان  حمل  اآخر  كتابا  له  اأن  كما 

وهو خليط من ن�سو�س اأدبية �سدر يف م�سقط 

2007م . 

اخلطاب املزروعي

اأحت�يل على احلي�ة من اأجل كت�بة خمتلفة

v اأعي�س يف املك�ن العم�ين بتف��سيله الب�سيطة يف اإط�ره االن�س�ين



مع  عقدا  اأبرمت  هل  الأوىل  جمموعتك  بعد  	l

نف�سك لتكتب ب�سكل مغاير وبطريقة خمتلفة عن 

ال�سائد واملاألوف فيما كتبه الأ�سدقاء يف ُعمان 

من ق�س�ص ق�سرية؟

جن�س  »فنيًا«  اأ�س�س  جيل  بعيد  جئُت  لعلي   ll

ففيه  احلديثة عربيا يف عمان،  الق�سرية  الق�سة 

اأ�سماء لها ح�سورها االإعالمي االآن؛ اأمثال حممد 

�سالم  ويحيى  الرحبي  �سيف  وحممد  اليحيائي 

ب�سكل  كتبُت  لكني  الرحبي،  وحممود  املنذري 

؛الأ�سباب  والطرح  اللغة  م�ستوى  على  خمتلف 

اأخرج  مكانية ونف�سية وثقافية خمتلفة، فاأنا مل 

من القرية وتفا�سيلها احلياتية العادية، واأعي�س 

نف�س  ويف  الب�سيطة،   االأوىل  االإن�سان  تفا�سيل 

اأعي�س  للمكان،  الفكري  امل�ستوى  على  الوقت 

خارج اإطاره ال�سيق. 

l	الكتابة عمومًا ل حتتاج لإبرام عقود متخيلة, 
فهي ت�سنعنا وت�سنع نهاياتنا املقلقة, يف عامل 

متغري ب�سكل مت�سارع على جميع امل�ستويات.

اأكرث ق�س�سك عادة تكون ق�سرية,فهل تتعمد عدم 

الإطالة والإ�سهاب ,وهل بهذا اأنت تعتمد تكثيف 

تعتمد  �رشدية  مقاطع  يف  واختزاله  امل�سهد 

العامل  ت�سوير  يف  طريقة  والتكثيف  الإيجاز 

املتخيل؟

مكثفا.  ق�سريا  ال�رشدي  نَف�سي  يكون  قد   ll

اأتوقف،وامل�ساألة  اأن الفكرة و�سلت  اأ�سعر  فعندما 

ولعل  اأ�سلوب.  هي  ما  بقدر  تعمدة  لي�ست  هكذا 

اأ�سلوبي يف اللغة �ساعدين يف اأن اأجعل من البناء 

ال�رشدي �سورا مرتاكمة ب�سكل قد يح�سبه البع�س 

يوؤثر على احلدث نف�سه ومنو اخليط ال�رشدي.

l	اأنت ابن لولية لها دور يف التاريخ العماين 
دللة  فما  كثريا  القرية  حت�رش  ق�س�سك  ويف 

ح�سورها؟

كمكان  باال�سم  الر�ستاق  حت�رش  ال  حقيقة   ll

بكل  االأول  املكان  يح�رش  ولكن  ق�س�سي،  يف 

ح�رش  الهاربة،  وفرائحه  وامتعا�ساته  جتلياته 

الأن  الق�س�سي؛   الن�س  ليوؤثث  الطفولة  املكان/ 

ر�سمية  غري  ذاتية  �سرية  هي  الق�سرية  الق�سة 

اليومية واللغوية  نوؤثثها بتجربتنا  وغري معلنة، 

ولو  حتى  نعانيه  ما  نكتب  لن  واإال  واالإن�سانية، 

كان ب�سكل فنتازي. لن تتكرر البيئة وال�سخو�س 

يف الق�سة، الأننا بب�ساطة نتحرك زمنيًا ويتحرك 

مكاين  وجوهه،هل  باختالف  املكان 

هي  �سنة  ثالثني  قبل  الر�ستاق  االأول 

الر�ستاق االآن؟!

وجغرافيًا  دميغرافيًا  تغريت  لقد   

�سلوى  اأجد  ال   ، واإن�سانيًا  واقت�ساديًا 

بالكتابة،  االأوىل  املراتع  اجرتار  �سوى 

اجلميل.  الذاكرة  �سقم  على  والعي�س 

والبيئة التي حتيط بنا باالأكيد لها دور 

تفكري  وطرق  اأفكارنا  ر�سم  يف  بارز 

عك�سي  التاأثري  يكون  االإن�سان..وقد 

خمتلفا متامًا، اأي يف اجلانب املناق�س 

راف�سة  فعل  كردة  االأحيان!.  بع�س 

عليها  املتفق  بالطرق  اأي   ، يحدث  ملا 

الروتينية،  اليومية  ال�ساذجة  م�سبقًا يف املعي�سة 

وهذا ما قد يحفزين لطرح اأ�سئلة يف داخلي منت 

مبرور ال�سنني، وحكايا خرافية قذفتها األ�سنة يف 

وظاهرة  )مل�سونة(  اأمة  الغ�سة..والأننا  اأدمغتنا 

�سوتية كما قال الق�سيمي.. فكان البد من اإعادة 

ب�سكل  ولو   ، احلكاية/احلياة  تخيل/�سياغة 

على  االأحيان  بع�س  وموؤٍذ  وفنتازي،  مفتعل 

م�ستوى الذاكرة.

 l	كتب عن  جمموعتك الأوىل » لعنة الأمكنة« 

جملة  يف  منها  ثالث  ن�رشت  قراءات,  اأربع 

تكتبه  ما  اأن  ترى  كانت  القراءات  نزوى,واآخر 
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ن�سو�سا ولي�ست ق�س�سا ق�سرية, نتيجة لرتفاع 

احلدث  م�ستوى  وانخفا�ص  اللغة,  م�ستوى 

الق�س�سي, فهل اأنت واٍع اأنك تكتب ق�س�سا ق�سرية 

ن�سو�سا �رشدية,خا�سة يف جمموعة »لعنة  اأم 

الأمكنة«؟

ll يف ال�سق االأول من ال�سوؤال لعلك ت�سري اإىل ما 

اإن  الرحبي،  �سيف  حممد  القا�س  ال�سديق  كتبه 

التي ن�رشت  القراءة  فاإن  اإليه  كان ذلك ما ت�سري 

عليها،  واأ�سكره  انطباعية-  قراءة  عن  عبارة 

االأمكنة  النقد، ولعنة  اأن قراءته تدعي  اأعتقد  وال 

والبع�س  الكتابية،  جتربتي  يف  كليًا  تختلف 

تناولها ب�سكل عميق اقرتب كثرياً ب�سكل منهجي 

من ن�سو�س املجموعة. 

l	قبل ما ل يقل من عقدين من الزمن كنت قد 
يف  ت�سارك  مل  ال�سنوات  تلك  ويف  الن�رش,  بداأت 

امل�سابقات املحلية, فقد كانت م�ساركتك الأوىل 

اأول  2006 هي  عام  ب�سور  الأدبي  امللتقى  يف 

 , الثاين  املركز  على  حينها  وح�سلت  م�ساركة 

ثم جاءت جمموعتك الق�س�سية الثانية لتح�سل 

اأف�سل  م�سابقة  يف  منا�سفة  الأول  املركز  على 

َ تاأخرت كثريا يف  اإ�سدار ق�س�سي عام 2011, ملمِ

اأن  امل�ساركة يف امل�سابقات املحلية, وهل ترى 

الفوز يروج ملا يكتبه الكاتب؟

 2006 ملتقى  يف  م�ساركتي  للتو�سيح  اأواًل   ll

مل يكن بنية الت�سابق، يف ذلك العام تلقيُت دعوة 

حا�رش  اأين  اأعلم  ومل  ق�س�سي  بن�س  للم�ساركة 

الأي  اأتقدم  مل  الأين  الثاين،  اليوم  اإال يف  للت�سابق 

االآن  لكاتبه فحتى  يروج  الفوز  باأن  م�سابقة.اأما 

فقط،  امل�ساألة حلظية وكمادة �سحفية  اأنها  اأرى 

وتدخل يف �سرية الكاتب االأدبية.

l	هل غريت منهجك يف الكتابة مبعنى اأاأبرمت 
عقدا مع قارئك لتكتب له ما ي�سعر به يف حياته 

اليومية؟

ll الكاتب حتى وهو يكتب عن نف�سه حقيقة هو 

تركيبة  يتجزاأ من  ال  فرد  اجلميع،فهو  يكتب عن 

�سواء  الكتابة  طريقة  تختلف  قد  جمعية،ولكن 

على م�ستوى اللغة اأو الطرح،يف جمموعتي االأوىل 

كانت اللغة حا�رشة ب�سكل قد ي�سعر بها القارئ 

عائقا اأمام االهتمام باحلدث، لذا كنُت خمتلفًا يف 

»الرائحة االأخرية للمكان«، وهنا االختالف لي�س 

اإن�سانية  روؤية  هو  ما  بقدر  داخليًا  عقداً  مبعنى 

متاأملة  واحدة  ثيمة  يف  فجاءت  وح�سارية، 

حياتنا املتكررة،ومعظم ق�س�سها تناولت النا�س 

الب�سطاء واملهم�سني.

م�سابقات  حتكيم  يف  م�ساركتك  خالل  من  	l

ما  م�ستوى  ترى  كيف  الق�سرية  للق�سة  حملية 

يكتب من �سباب يجوز نعتهم اأنهم اأبناء ال�سبكة 

العنكبوتية؟

لديها  �سابة  اأقالما  هناك  اأن  مل�سُت   ll

الكتابة  ب�سمة  حتمل  التي  االإبداعية،  امللكة 

التي  االتهامات  رغم  مده�س  االأوىل،وم�ستوى 

االنرتنت؛  ابن  باأنه  تطلق على هذا اجليل،ونعته 

من�سب  اهتماماته  يقراأ،وكل  ال  جيل  مبعنى 

الغالب  يف  عموما،اأي  احلديثة  التكنولوجيا  يف 

تطلعات  عن  يعرب  اأن  املهم  القلم.  ي�ستخدم  ال 

مع  تتواكب  التي  بالطريقة  جيله  ومكنونات 

بالطريقة  �رشطًا  احلا�رشة،ولي�س  احلياة 

التقليدية.

م�سابقة  ا�سبانيا يف  2011 يف  �ساركت يف  	l

الق�سرية,لو  للقائمة  وو�سلت  الكلمة  متحف 

حتدثنا عن جتربتك وعن امل�سابقة؟

اإيخيدو  ثي�سار  موؤ�س�سة  تنظمها  امل�سابقة   ll

�سريانو ومقرها مدريد يف ا�سبانيا، جلنة التحكيم 

دولية �سمت �سخ�سيات مرموقة يف عامل الثقافة 

وهم  اأ�ستاذا؛   19 من  والفن؛مكونة  واالإعالم 
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اأ�ساتذة مبدر�سة الكتاب مبدريد، حتت اإ�رشاف ال�سيد 

األفون�سو فرينانديز بورغو�س،مدير متحف الكلمة. 

والتي  اأق�سو�سة   225 بانتقاء  اللجنة  قامت 

و�سلت اإىل نهائيات م�سابقة الدورة الثانية،ويعد 

هذا االنتقاء ح�سيلة لقراءة متمعنة ملا جمموعه 

دخلت غماراملناف�سة،وقد  اأق�سو�سة   14253

�ساركُت باأق�سو�سة بعنوان »احللم«،كانت �سمن 

الـ 225 اأق�سو�سة.

من يقرتب من بع�ص تفا�سيل حياتك يجدك  	l
يف احلياة اليومية اأكرث مرحًا من كتابتك؟

�سيدي  يا  مرح  يوجد  ال  ماذا؟  يف  املرح   ll

خمتلفة،  بطريقة  احلياة  على  اأحتايل  بتاتًا،فقط 

واأنا  النوم  اأحاول  كاأين  هنا  ت�سفه  الذي  املرح 

،والكتابة كاأين اأحاول الوقوف 
ّ
واقف على رجلي

على راأ�سي.

l	اأمل ي�سيطر الأمل على معظم كتابتك؟
ولكن  فعلي؛  ب�سكل  موجودا  ذلك  يكون  قد   ll

لدي  بالكتابة  ارتباطه  ال�رشورة  من  اأنه   اأ�سعر 

كانت  باأكمله-اإن  الت�سعينيات  جيل  اتهم  »وقد 

تهمة!«،لو مل نحتفل باالأمل ون�سلط ال�سوء عليه ملا 

عرفنا القيمة املناق�سة لل�سيء، كاملوت فهو جزء 

الكون،ال  من  البقعة  هذه  على  حياتنا  دورة  من 

اأعلم ملاذا اأ�سعر باأن الفرح موؤجل دائمًا!،وكاأننا 

زائدون على احلياة؛اإنه �سعور حمبط ويائ�س.

l	متى ينجح الكاتب؟
ll عندما ي�ستطيع اأن يكتب عن االأ�سياء العادية 

القارىء؛  تده�س  بطريقة  عادية،  غري  بطريقة 

نهايته،ويحدث  حتى  بالن�س  مربوطًا  ويجعله 

يف دواخله تغيريات وتاأثريات، ويجعله تنبثق يف 

دواخله اأ�سئلة.اإن ا�ستطاع الكاتب ذلك يف كل مرة 

وبطرق خمتلفة فهو مبدع خاّلق، ويف اعتقادي 

كل كاتب يهمه اإدها�س القارىء وحتريك دواخل 

االإن�سان للرقي به من تكل�سات وانتكا�سات احلياة 

اليومية القاتلة.

l	لو طلب منك التوقف عن الكتابة فهل ت�سعر 
مبقدرة على تنفيذ طلب كهذا؟

يف  كالغط�س  الكتابة،  عن  التوقف   ll

اأن يقب�س  اإن�سان ما  ي�ستطيع  املاء. كم 

على نَف�سه!، فاإما اأن ي�سعد اإىل ال�سطح اأو 

ذلك،اإنك  اأ�ستطيع  اأتخيلني  ال  ميوت،  اأن 

باملوت؛  ؛يذكرين  هذا  ب�سوؤالك  تقلقني 

عن  اإيقايف  ي�ستطيع  من  وحده  املوت 

التنف�س، حتى من يّدعو احلقيقة املطلقة 

واالإق�سائيني  واملت�سلقني  والو�سوليني 

الكتابة  كاتب.  اإيقاف  ي�ستطيعوا  لن 

يندمل،  ال  وجودي  جرح  عن  عبارة 

اأن  حاولت  الأين  االآن؛  بق�سوة  اأ�سفها 

مائة  من  يقارب  ما  واأحرقت  اأتوقف 

اأ�ساب  اليوم  ذلك  اأتذكر  كلما  ن�س! 

بجنون واأهرب من التفكري حتى فيه.
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ت�شكيل

لوحة من امليثولوجيا الإغريقية
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ُيثري هذا املقال �شوؤال الُعري يف الفن الت�شكيلي العاملي من زاوية جمالية تاريخية، وَيْفَتُح 

نوافَذ الِغواية التي ت�شلَّلت منها مناذٌج ج�شدية عارية -م�شبوغة ومنحوتة- تخلَّ�شت من 

 Iconoclasme عداِء وهجوِم الكني�شة الكاثوليكية الذي ا�شتهدف طوياًل اأتباع النزعة الأيقونية

ان الفرتة الفيكتورية.. خالل القرن التا�شع ع�رش اإبَّ

اأما يف التجربة العربية الإ�شالمية، فقد ظلِّ التعاطي لر�شم اجل�شد العاري خجوًل وحمت�شمًا، 

تة  وا�شطدم مع ُمع�شلة »الإنكار الديني« للت�شوير التي تفاقمت يف ظلِّ �ُشلطة ِفقهية ُمَتَزمِّ

َعدَّت الفنَّ الت�شبيهي والت�شخي�شي Figuratif اخرتاقًا لطابوهات املوؤ�ش�شة الدينية والأخالقية. 

وكان من نتائج ذلك اأن َخ�رِشَ الإ�شالم معركة الأيقونات التي ا�شتغلَّها الغرب لفائدته بعد 

اأن �شيَّجتها الثقافة الإ�شالمية املنغلقة بجمالية حمدودة و�شيِّقة. كما ازداد العداُء ال�شديُد 

ُمعادية مل�شت�رشقني  اإيديولوجيا  الإ�شالمي وت�شاعف مع ظهور  العربي  الفنِّ  لل�شورة يف 

امل�شوِّر  اعتَبَت  ناق�شة  دينية  لن�شو�ٍص  خاطئة  بتاأويالٍت  طروحاتهم  ربطوا   Orientalistes

�شيطانًا جتب ُمعاقبته يوم الآخرة!!

اجل�سد ونواِفذ الِغوايِة

ِف الفنِّ التَّ�ْشِكيِلي

فنان وناقد ت�شكيلي من املغرب

ابراهيم احَلْي�سن



1- الإغريق والوعي بطبيعة الُعري..

»اإن الُعري للفنان، كاحلب لل�شاعر«.

بول فالريي    

قدم  وقدمي  عريق  تاريخ  الُعري  لإيقونوغرافيا 

ت�شوير  اعتب  الإغريقية،  الثقافة  ففي  الإن�شانية. 

 Erotique )1( الُعري املنطوي على قيمة اإثارية

اأمراً �شائعًا مبا يف ذلك املمار�شات اجلن�شية الطبيعية 

بالطبيعة  وعي  على  الإغريق  كان  اإذ  وال�شاذة، 

اأما يف البلدان التي تخ�شع حلكم  اخلا�شة لُعريهم. 

اأمر  الُعري هو  فاإن  الإغريق(،  )اأي من غري  البابرة 

لولع  نتيجة  والتفل�شف  الفل�شفة  مثل  العار  يجلب 

هوؤلء البابرة بالظلم والطغيان ال�شيا�شي)2(.

�شائعا  الُعري  كان  القدميتني،  وروما  اليونان  ففي 

وهم  ِبَجْلِدهم  الظاملني  على  العقاب  تطبيق  اأثناء 

باملقدَّ�ص  الُعري  ارتبط  فقد  بالهند،  اأما  ُعراة. 

Sacré، بحيث اأن معظم رجال الدين الهنود العراة 
با�شم  ُتعرف  قدمية  هندية  بعقيدة  يرتبطون  كانوا 

»اجلاينز« التي ظهرت يف عام 500 ق. م. اأ�شف اإىل 

الهندية نقلت تقاليدها  »ال�شاكا�ص«  اأن طائفة  ذلك 

يف الُعري اإىل الهند احلديثة من خالل اآلف التماثيل 

تلك  »كاجوراكو«،  مدينة  حوائط  على  املعرو�شة 

التماثيل التي ل ترتك �شيئا للخيال من فرط �رشاحة 

املمار�شات اجلن�شية التي ت�شّورها، والتي تعود اإىل 

القرن العا�رش امليالدي)3(.

كانوا  الرومان  اأن  الفن  تاريخ  كتب  بع�ص  وتذكر 

يهاجمون الإغريق يف تعاطيهم للعري عب الت�شوير 

اأخالقيًا، كما  انحالًل  الذي كان ميثل بالن�شبة لهم 

كانت  خلت  ع�شور  خالل  الرومانية  الإبداعات  اأن 

ى ل�رشف امل�شاهد عن اجلزء العاري يف  تتدثر وُتغطَّ

اجل�شم. ويف ح�شارة وادي الرافدين كان الُعري ي�شم 

العديد من الإنتاجات الت�شكيلية. فهو )الُعري( كان 

الآلهة  نطاق  على  ال�شومرية  احل�شارة  يف  متواجداً 

رون  وَّ ُي�شَ الرجال  كان  النذور  تقدير  ففي  والب�رش. 

يف  كما  للعيان،  بادية  التنا�شلية  واأع�شاوؤهم  ُعراة 

الإناء النذري والأختام الأ�شطوانية.

ة احلب واجلمال.. 2- اأفروديت ربَّ

مثالية  معايري  حتكمه  الذي  الإغريقي،  الفن  ظل 

جمموعة  عب  )احلب(  الإيرو�ص  اإىل  ق 
َّ
يتطر دقيقة، 

لهذا  العامة  ال�شريورة  لت  �شكَّ التي  املراحل  من 

الفن، �شواء تعلَّق الأمر باملرحلة القدمية اأو املرحلة 

الهيلن�شتية. كما اأن ملظاهر الُعري لدى الإغريق ُبعد 

الإن�شان:  ب�شمولية  اعتقادهم  يج�شد  وديني  فل�شفي 

دفعهم  مما  واحدة.  لعملة  وجهان  واجل�شد  وح 
ُّ
الر

جتلَّى  حم�شو�شًا  �شكاًل  دة 
َّ
املجر الفكرة  اإعطاء  اإىل 

هذا  وال�شهوانية.  الإثارة  ويف  اجل�شدي  الكمال  يف 

جهة  من  الديني  الإميان  قيم  على  اأ�شيد  الذي  الفن 

املتجان�شة من جهة  بالأرقام وعالقاتها  والإميان 

اأخرى، هو اأ�شا�ص الفن الغربي. ومع اأن علم الأرقام 

الذي  وبالعقل  الريا�شيات،  بعلم  ويلت�شق  يرتكز 

يتعاىل ب�شاحبه ليقرتب من العقل الأول وم�شدره 

اإلَّ  الراقي  للتعبري  �شبياًل  امل�شوِّرون  يجد  مل  اهلل، 

من  الإن�شاين.  لل�شكل  املثلى  الأحجام  ا�شتعمال  يف 

هذا املنطلق، ُيعتب كل متثال اإغريقي جمموعة من 

يبحث  للفنان،  املعا�رشة  الأج�شاد  لأجمل  اأجزاء 

فالنة،  �شدر  فيختار  مكان،  كل  يف  وعنهنَّ  عنهم 

 ثالثة..اإلخ)4(. 
ْ
ورديَفْ اأخرى و�شاَقي

اجل�شد  ازدهر  الإغريقي،  الإيرو�ص  هذا  دروب  داخل 

القطع  من  الكثري  لزمت   Thème كتيمة  الآدمي 

وجم�شمة،  مب�شطة  واجلمالية،  الفنية  والإبداعات 

لت  �شكَّ الذي  الإلهي  باحلب  ارتباطها  يف  ل�شيما 

اأ�شطورة اأفروديت Aphrodite5 مركز دائرته.

هومريو�ص  اأطوارها  حكى  -التي  الأ�شطورة  هذه 

من  جمموعة  دتها 
َّ
ج�ش  -Hesiod وه�شيود 

يف  عليها  العثور  )متَّ  ال�شغرية  الفخارية  التماثيل 

جزيرة قب�ص( م�شاغة على منط الأ�شلوب ال�رشقي 

ُر متاثيل امراأة يف ثوب طويل  وِّ يف فن النحت، وُت�شَ
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حتمل يف يدها الُيمنى تفاحة اأو زهرة، بينما تلت�شق 

يدها الُي�رشى ب�شدرها)6(..

�رشع  م.،  ق.  اخلام�ص  القرن  اأوا�شط  من  وانطالقًا 

اأفروديت  وت�شوير  نحت  يف  الإغريق  الفنانون 

مراتب  باأعلى  حتظى  فاتنة  كامراأة  الكال�شيكية 

 Phidias الفتنة واجلمال، اأبرزهم النحات فيديا�ص

والنحات  لأفروديت،  متاثيل  ثالثة  نحت  الذي 

األكامن Alcamene �شاحب متثال »اأفروديت يف 

احلديقة«، والنحات �شكوبا�ص Scopas الذي نحت 

متثال اأفروديت باندميو�ص)7(..

حمتفظة  واجلمال-  احلب  ة  -ربَّ اأفروديت  ظلَّت 

اأجزاًء  يغطي  كان  الذي  والطويل  ال�شفيف  بلبا�شها 

النحات  جاء  اأن  اإىل  اجلميل  ج�شدها  من  ة  مهمَّ

ُد 
ِّ
ُيَجر اإغريقي  نحات  اأول  ُيَعدُّ  الذي  براك�شيل 

كما  متامًا  عارية  وِّرها  وُي�شَ ثيابها  من  اأفروديت 

باهتماٍم  الفعل  هذا  حظي  اأمها«..وقد  »ولدتها 

�شوا  واإعجاٍب كبريين من َلُدِن �شكان كنيد الذين خ�شَّ

ًا. لأفروديت معبداً خا�شَّ

متحورتها  التي  الرائعة  النحتية  القطع  هذه  عقب 

ميداليات،  )ت�شاوير،  فنية  اأعمال  برزت  اأفروديت، 

قطع خزفية، نقو�شات بارزة..( احتفت هي الأخرى 

بهذه املراأة اجلميلة جال�شة، اأو واقفة تارة..منحنية 

تارة اأخرى، اإىل غري ذلك من الو�شعيات التي َعبََّدت 

بوتيت�شيللي  النه�شة  ع�رش  فنان  اأمام  الطريق 

Bottitcelli الذي اأعاد ت�شوير اأفروديت باأ�شلوبه 
الت�شويري اخلا�ص، كما يظهر ذلك جلّيًا يف لوحته 

ال�شهرية »ولدة اأفروديت«، اأو ولدة فينيزا..

Giorgioni لُي�شوِّر  ثم برز امل�شوِّر جيورجيوين 

نائمة..حاملة  �شتائر،  بدون  عارية،  فينو�ص  بدوره 

دة من لبا�ص ي�شرت عورتها. وكذلك فعل الر�شام 
َّ
وجمر

حني  بجيورجيوين-  -املتاأثر   Titien تي�شيان 

اأمام املراآة. ففي  ن  ة اجلمال( تتزيَّ ر�شم فينو�ص )ربَّ

لوحته ال�شهرية »فينو�ص اأوربينو« )حوايل 1536(، 

 Donaduna لـ  احل�شية  ور  ال�شُّ تي�شيان  د  ج�شَّ

املراأة  بني  احلافة  على  تقع  وهي  العارية(،  )املراأة 

وامليثولوجيا، بني الر�شم الإيروتيكي اجلن�شي والفن 

الرفيع)8(.

بر�شم  القدمي  الإغريقي  الفن  اهتم  ذلك،  عن  ف�شاًل 

احلياة اجلن�شية لل�شاتريات )Satyrs )9، حيث كان 

الفنانون ي�شوِّرون هذه ال�رشيحة باأع�شاء تنا�شلية 

اأعمال  يف  كثرياً  ظهرت  منا�شبة،  غري  �شخمة، 

النق�ص واملزهريات وكوؤو�ص الورد الفخارية، وذلك 

الإيروتيكا  مع  �شمن م�شاهد فاح�شة تتنافى كثرياً 

الن�شاء  مالحقة  �شور  فيها  تكرث  اإذ  الب�رشية، 

حيواين  ب�شكل   Menades املخمورات  الفاجرات 

فظ وممار�شة العادة ال�رشية وغريها. هذا اإىل جانب 
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املزهريات،  على  املنقو�شة  امل�شاهد  من  العديد 

وغري  واخليانة  والغزل  والعناق  والقبالت  كاحلب 

احلياة  مظاهر  د  جت�شِّ التي  املوا�شيع  من  ذلك 

اجلن�شية وال�شهوانية يف اليونان وروما القدميتني.

ي�شوِّرون  كانوا  الو�شطى  الع�شور  فناين  اأن  كما 

تنعدم  كانت  لهذا  امل�شاهد،  م�شاركة  بدون  الُعراة 

ردود الفعل اجلن�شية يف لوحاتهم. فامل�شاهد العديدة 

عالقة  اأية  بدون  الُعري  ُر  وِّ ُت�شَ وحواء  اآدم  لُعري 

واقع  اأي من حيث هو  الب�رشي،  امل�شاهد  باهتمام 

اأن مييِّز  طبيعي �رشف. ولي�ص من قبيل امل�شادفة 

رجال الدين امل�شيحي يف القرون الو�شطى بني اأربعة 

مناذج من الُعري:naturalis  Nuditasاأي حالة 

 temporalis Nuditas و  الطبيعية،  الإن�شان 

و  والبوؤ�ص،  الفقر  نتيجة  هو  حيث  من  الُعري  اأي 

للباءة  كرمز  الُعري  اأي   virtualis Nuditas
criminalis Nuditasوهو  واأخرياً  والب�شاطة، 

والوقاحة.  وال�شهوة  ال�شوق  اإىل  يحيل  الذي  الُعري 

بني  الت�شاد  ت�شتخدم  الفنية  املمار�شة  وكانت 

كاأ�شلوب خا�ص  العارية  والقامة  باملالب�ص  القامة 

متميِّز)10(..

3- دروب اللذة واملتعة..

بالكمال  يت�شم  الإغريق  وفكر  ثقافة  يف  اجل�شد  ظل 

عليه،  املتعارف  اجلمال  علم  اأو  ال�شتتيقا  وفق 

والذي ي�شور الكمال التام. ومل يكن الإغريق يقلدون 

اأو يت�شبهون بالواقع، بل كانوا يح�شنونه وي�شذبونه 

يف  جتتمع  اأن  النادر  من  �شفات  عليه  وي�شيفون 

اإن�شان واحد.

ر والتوظيف املثايل للج�شد بالغ  لقد كان لهذا الت�شوُّ

ما  الذين  ع�رش  اخلام�ص  القرن  فناين  على  التاأثري 

وؤوا على اإبراز اجل�شد لكن على ا�شتحياء، 
َّ
فتئوا اأن جتر

�شاعدهم يف ذلك اختيارهم ملو�شوعات من الكتاب 

ا�شت�شهاد  اإىل  اإ�شافة  وحواء،  اآدم  خا�شة  املقد�ص 

كان   Michel Ange اأجنلو  فمايكل  القدي�شني. 

له  امل�شيح ونحت  ال�شيد  بر�شم  اأكرث جراأة حني قام 

لالإ�شالح  املعار�شون  فقام  متاما،  عاريا  متثال 

التنا�شلية بدافع الحت�شام.  اأع�شائه  الديني بحجب 

كل  يتجاوز  العاري  اجل�شد  ظل  الإجناز،  هذا  وبعد 

مرياث حترميي اأو اأي ت�شميت يحد من حريته..

اإىل  الفنانون  وجلاأ  الب�رشي  اجل�شم  اإبراز  تزايد  ثم 

واأبولون  هرقل  �شور  فظهرت  امليثولوجي،  القدمي 

اختيار  اأتاح  وقد  بكرثة.  الإغريقية  واحلوريات 

الب�رشي،  اجل�شم  عر�ص  للفنانني  املو�شوعات  هذه 

بظهور  مب�رشة  الفن  يف  الُعري  »مو�شة«  وانت�رشت 

معيار اأخالقي Ethique جديد..

الكني�شة  رخ�شتها  معايري  وفق  الن�شب  وثبتت 

حيث  للكمال،  توخيا  بها  الإخالل  عدم  يفرت�ص 

يحتل الراأ�ص ن�شبة حمددة يف الطول الكلي للج�شم، 

وكذلك مقايي�ص الأطراف وعر�ص الأكتاف. وي�شجل 

هذه   Léonard De Vinci دافن�شي  ليوناردو 

»دورة  ال�شهرية  لوحته  يف  ت�شجيل  اأبرع  املقايي�ص 

القمر« -وهي مقايي�ص ميكن الإفادة منها يف الر�شم 

التنا�شق  �شديد  ب�رشيا  ج�شدا  ر�شم  حني  والعمارة- 

اآن معا: الأع�شاء التنا�شلية  داخل دائرة ومربع يف 

ة مركز الدائرة)11(.. مركز املربع، ال�رشُّ

امتدادا لذلك، »ازدهر اجل�شد العاري يف الفن خالل 

الكال�شيكي،  النه�شة  ع�رش  من  الأوىل  عام  املائة 

مع  القدمي  للتحليل  اجلديدة  ال�شهية  تداخلت  عندما 

والت�شخي�ص،  الرتميز  يف  الو�شطى  الع�شور  عادات 

كانت  َمْهَما  مفهوم  يوجد  ل  اأنه  وقتها  بدا  وقد 

عظمته ل ميكن التعبري عنه باجل�شد العاري، ولي�ص 

حت�شينه  ميكن  ل  تفاهته  كانت  مهما  �شيء  هناك 

عند اإعطائه �شكال ب�رشيا، ففي طرف جند »احل�شاب 

ملايكل   Le dernier jugement الأخري« 

اأجنلو M. Ange، ويف الطرف الآخر جند مقاب�ص 

ال�شوك  مقاب�ص  حتى  وال�شمعدانات،  الأبواب 

وال�شكاكني. فبالن�شبة لالأول رمبا يكون العرتا�ص 

لي�ص  الُعري  اأن  احلالت  معظم  يف  احلال  هو  كما 
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العرتا�ص  اأما  وقدي�شيه،  امل�شيح  لتقدمي  منا�شبا 

يف  يحدث  ما  وهو  الثاين  ال�شتخدام  يثريه  الذي 

اأغلب احلالت، هو اأن �شكل فينو�ص العاري لي�ص هو 

ما نحتاجه يف اأيدينا عندما نقطع طعامنا اأو ندق 

على باب، وهو ما اأجاب عليه اأحد الفنانني بقوله: 

)اإن اجل�شد الب�رشي هو اأكرث الأ�شكال جماًل وكماًل، 

ولهذا فال مُيكن اأن منّل من روؤيته(«)12(.

يف ع�رش النه�شة، مل يعد اجل�شد مو�شوعًا خمجاًل، 

واملتعة.  باللذة  لل�شعور  و�شيطًا  راقية،  اأداة  اأ�شبح 

امليثولوجيا  ما بني  اجل�شد يف عالقة جدلية  �شور 

والواقع امل�شتمد من املعتقد امل�شيحي الذي ما زال 

امل�شيحية  الع�شور  اأ�شكاله  يف  جتاوز  واإن  �شائداً 

الو�شطى. اإن �رشعية ال�شتلهام من الرتاث الإغريقي-

احلب  موا�شيع  يف  تنوُّع  اإىل  اأدت  قد  الروماين 

وال�رشد الإيروتيكي، والو�شعيات املثرية، مما جعل 

لي�ص  اأ�شا�شية  حمطة  )الروني�شان�ص(  النه�شة  ع�رش 

فقط من حيث الكم الهائل من الر�شومات ال�شهوانية 

اإنه حدَّد معامل امل�شار  اأنتجها ولكن من حيث  التي 

د على ال�شائد واجلامد. كما حدَّد هذا 
ِّ
احلداثي املتمر

وا�شعًا  الفنية  للموا�شيع  الرتاتبية  مبادءه  الع�رش 

اجل�شد الإن�شاين والُعري يف اأعلى �شلم الإبداع)13(..  

اأ�شبح  ع�رش(،  اخلام�ص  )القرن  الع�رش  ذلك  منذ 

اأحد  بليغة  Portrait بطريقة  الفردي  الوجه  ر�شم 

امل�شادر الأوىل لإلهام الر�شام، وَقَلَب يف عدة عقود 

الجتاه الذي كان ثابتا حتى ذلك احلني، 

الب�رشي  ال�شخ�ص  متثيل  بعدم  واملتمثل 

لقد  ديني.  ت�شوير  اإىل  اللجوء  دون  من 

ر�شم  برف�ص  امل�شيحية  انطالق  ترافق 

ي�شبح  اأن  من  باخلوف  ارتبط  الوجه، 

فهم �شورة الإن�شان فهما لالإن�شان نف�شه. 

اأو  كاإ�شارة،  له  ُينظر  مل  الوجه  فر�شُم 

نظرة، واإمنا كحقيقة توؤثر على ال�شخ�ص. 

كبار  ترك  الو�شطى،  القرون  اأواخر  ويف 

رجال الكني�شة اأو اململكة وحدهم ر�شوما 

من  حممية  كانت  لكنها  لأ�شخا�شهم، 

الرقيات املوؤذية بوا�شطة التناغم الديني 

وِّروا فيها وهم حماطون  للم�شاهد التي �شُ

ب�شخ�شيات �شماوية)14(.

ال�شابع  )القرن  الباروك  ع�رش  خالل  اأما 

لالإ�شارات  التعاطي  تنامى  فقد  ع�رش(، 

 Arts املقدَّ�شة  الفنون  يف  ال�شهوانية 

ترييزا«  »القدي�شة  ذلك  مثال   ،sacrés
�شهم  اإليه  ه  املوجَّ الفاتن  بج�شدها 

ال�شادية  امللذات  مناظر  واأي�شًا  املالك، 

واملازو�شية املوؤملة.

انتع�ص  ع�رش،  التا�شع  القرن  من  وابتداًء 
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الفنانني  لدى  ل�شيما  الفني،  الُعري  ونحت  ر�شم 

كثرياً  ا�شتغلوا  الذين  وامل�شت�رشقني  الرومان�شيني 

واحلمامات  واجلواري  احلرمي  موا�شيع  على 

وم�شاهد الرق�ص والغناء وغريها من التيمات التي 

راً مع اختالط  متتد لإرث �شباغي ونحتي ازداد تطوُّ

الليل  وعلب  احلانات  داخل  املوم�شات  بحياة  الفن 

والنوادي اخلا�شة واملغلقة..اإلخ.

بـ»الكاما  ُيعرف  ما  �شاع  اليونانية  الثقافة  يف 

)بالإجنليزية   Kama Sutra �شوترا«)15( 

قدمي  هندي  ن�ص  وهو   ،)Kamasutram
عماًل  وُيَعدُّ  الإن�شان،  لدى  اجلن�شي  ال�شلوك  يتناول 

هندية  لن�شو�ص  موجزاً  وجتميعًا  للحب  ا�شتثنائيًا 

�شابقة ذات العالقة مبو�شوع احلب املتعة واجلن�ص 

فات�شيايانا  الهندي  الفيل�شوف  وجمعها  �شاغها 

Vatsyayana )حوايل القرن الثالث بعد امليالد(، 
�شا�شرتا«  »كاما  با�شم  الن�شو�ص  هذه  وُتعرف 

.Mama Shastra
يج�شد الكاما �شوترا منوذجًا من املمار�شات اجلن�شية 

الهندو�شية،  املعابد  يف  البغايا  تقدمها  كانت  التي 

 Rite باعتبار اأن احلب كان مباحًا وي�شكل �شعرية

تقوم عليها العبادة يف ذلك الوقت)16(.

4- خرائط الُعري الأيقوين..

ي�شعب  احلديث،  الت�شكيلية  الفنون  بتاريخ  ارتباطًا 

لل�شيغ  متناٍه  بتحقيٍب  اأو  دقيٍق،  بر�شٍد  القيام 

توظيف  بها  مت  التي  اجلمالية  والأ�شكال  التعبريية 

العملية  يف  وكمفهوم،  كمو�شوع  ودجمه،  اجل�شد 

الإبداعية )ر�شم، نحت، كوريغرافيا، ت�شوير �شم�شي، 

الفنية  الجتاهات  تنّوع  ب�شبب  اإن�شائي..(  فيديو 

وتعدد التقنيات والأ�شناد والو�شائط املعتمدة يف هذا 

الإبداع الفني اأو ذاك، اأو يف هذه الطريقة التعبريية 

لت  �شكَّ  1863 �شنة  باأن  القول  ميكن  لذلك  تلك.  اأو 

الأج�شاد  ونحت  ر�شم  تاريخ  يف  رئي�شيًا  منعطفًا 

اإدوارد  النطباعي  الفنان  د 
َّ
�شيتمر حيث  العارية، 

E. Manet على هذه الأعراف عندما ر�شم  مانيه 

لوحته ال�شهرية »اأوملبيا« Olympia التي فتحت 

اأخرى  فنية  وقطع  اأعمال  لظهور  وا�شعًا  املجال 

كثرية م�شتوحاة من التقاليد الإغريقية ذات العالقة 

الأيقوين، ومنها لوحة »امل�شتحمات« لبول  بالُعري 

كليمت غو�شتاف  واأج�شاد   ،P. Cézanne �شيزان 

والزخارف  بالتو�شيات  املطروزة   G. Klimt
اإيروتيكية  م�شاهد  لوحاته  من  جعلت  التي  الدقيقة 

راً مفعمة بالزينة املزرك�شة، كما يف  )جن�شية( و�شوَّ

واأي�شًا  العارية«..اإلخ.  »احلقيقة  »القبلة«،  لوحات 

بالطالء  امللّطخات   Y. Klein اإيف كالين  فتيات 

 Egon �شييل  اإيغون  النم�شاوي  الفنان  ثم  الأزرق، 

باإبداع  ينفرد  الذي   )1918-1890(  Shiele
يف  عاريات  لفتيات  اأغلبها  ب�رشية  لأج�شاد  ر  �شوَّ

و�شعيات مت�شابكة ينفذها غالبًا ب�شبغات الغوا�ص 

من  �شنائد  على  التلوينية  والأقالم   Gouache
بامل�شاهد  مالأى  تعبريية  لوحاته  والورق.  الكانفا 

اجلن�شية: رجال ُعراة بجانب ن�شاء عاريات يختلفن 

بوتريو  فرناندو  ن�شاء  عن  اجل�شمانية  البنية  يف 

البالونية  الهيئات  وذات  املكتنزات   F. Botero
ف�شاًل  الطفولية،  الرنجي�شية  من  بنوع  املو�شومة 

الدادائية  لفنان  العديدة  الفوتوغرافية  الأعمال  عن 

مان راي Man Ray التي تثري التقّزز وال�شمئزاز، 

الإيرانية  الفنانة  فوتوغرافيات  نقي�ص  على  وهي 

ن�شاء  ُتبز  التي  غديريان)17(  �شادي  املعا�رشة 

عاريات قابعات خلف احلجب..

5- ثورة »امل�ستمني الكبري«.. 

الكبرية«)18(  »العارية  لوحة  تقدَّم  ما  اإىل  ن�شيف 

�شتاء  يف   G. Braque براك  جورج  نفذها  التي 

مغاير  تعبريي  ن�شق  يف  وتبدو   1908/1907

اأي  من  وخاٍل  بيكا�شو  التاريخي  �شديقه  لأ�شلوب 

الكبري«  »امل�شتمني  لوحة  اإفريقي..وكذلك  تاأثري 

ل�شالفادور   Le grand masturbateur
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عام  ظهورها  خالل  اأحدثت  التي   S. Dali دايل 

الفكر  بنية  اأثرا عميقا يف  تركت  فنية  ثورة   1929

نرى  اإذ  املا�شي،  القرن  خالل  الأوروبي  اجلمايل 

فيها وجه امراأة ُيداعب فخذ رجل مع ظهور جهازه 

للفنان  احلب«  »ليحيا  لوحة  جانب  التنا�شلي..اإىل 

التحام  ُر  وِّ ُت�شَ التي   Max Ernst اإرن�شت  ماك�ص 

تبدو  بق�رشة  ومغلفني  عاريني  ورجل  اإمراأة  ج�شدي 

املت�شابكة،  ت�شاري�شهما  حول  حديدي  كقالب 

اأي�شًا،  ال�رشيالية  يف  ليمود)19(.  يو�شف  ذ.  بتعبري 

 R. ي�شح احلديث عن اأعمال الفنان رونيه ماغريت

Magritte، ول�شيما لوحة »اغت�شاب« )1914(، 
التي  اخلطرة  العالقة  اأو  املراآة«،  »املراأة/  ولوحة 

تغطي  كبرية  مراآة  حاملة  عارية  امراأة  فيها  تظهر 

كبرياً من ج�شدها وقد عك�شت �شورة جانبية  جزءاً 

�شرت  حماولة  ت�شتدير  اأنها  لو  كما  فيها  تبدو  لها 

�شدرها.

الر�شام  اإبداعات  ف�شاًل عن ذلك، تبز جمموعة من 

طوياًل  داأب  الذي   F. Bicon بيكون  فران�شي�ص 

ت�شذيرية  ت�شويرية  بطريقة  اأج�شاده  ر�شم  على 

�رشيعة  )اإ�شكيزات(  حت�شريية  بر�شوم  م�شبوقة 

النطباع  يعطي  �شباغي  بعنف  وم�شاغة  التنفيذ 

باأن الفنان ينجز قّدا�شًا بدائيًا، حموًِّل كل موتيفاته 

الفنية اإىل قرابني وو�شطاء حالت من العنف الفني 

احلياة  يف  وجوده  منذ  الإن�شان  اأن  على  للتدليل 

وهو يتلذذ ب�شناعة الفاجعة، وكلما ازداد اإح�شا�شه 

اأو  احلياة  يف  النتحار  على  اإحلاحه  ازداد  بالذنب 

اأو  ال�شت�شالم،  َحدِّ  اإىل  احلياة هاربًا منها  اأجل  من 

الفنانات  من  الغطر�شة)20(.  َحدِّ  اإىل  عليها  مقباًل 

املعا�رشات، نذكر الأمريكية األك�ص ميد التي ت�شتهر 

الأكريليك على  بوا�شطة �شبغة  بارزة  اأج�شاد  بر�شم 

لوحة الكانفا، كما تر�شم مبا�رشة على اأج�شاد حية 

كة، ف�شاًل عن ا�شتغالها 
ِّ
فتبدو وكاأنها لوحات متحر

الفراغ  داخل  والتجهيز  الفوتوغرافيا  جمال  يف 

)الأن�شتلي�شن(.

فنان  اأجنزه  الذي  ال�شوئي  العمل  اأي�شًا،  هناك  ثم   

الدادائية ال�شهري مان راي Man Ray الذي ميثل 

بورتريها فوتوغرافيا تظهر فيه زميلته ال�شوي�رشية 

على  زد  باحلب،  ملطخة  عارية  اأوبينهامي  مرييت 

ذلك القطع النحتية للفنانة املعا�رشة لويز بورجوا 

اأع�شاء  فيها  تتماهى  التي   L. Bourgeois
ذكورية مع اأخرى اأنثوية، وكذلك الت�شاوير املائية 

مارلني  اإفريقية  اجلنوب  للر�شامة  )الأكواريل( 

دوما�صMarlène Dumas املليئة بالعديد من 

الإيحاءات اجلن�شية القريبة من البورنوغرافيا..

الفوتوغرايف  الفنان  اأعمال  اإىل  كذلك  الإ�شارة  مع 

 Nabuyoshi Araki الياباين نابويو�شي اأراكي
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د م�شاهد غري معتادة، حيث يلجاأ اإىل قلب  التي جت�شِّ

رة داخل ال�شند ب�شكل مثري لالنتباه،  الأع�شاء امل�شوَّ

وعلى اخل�شو�ص الأع�شاء احل�شا�شة يف ج�شد املراأة، 

التي  الأع�شاء  من  ذلك  وغري  والنهدين  كالفتحة 

حفيظة  اأثارت  ما  كثرياً  مت�شظية..ممزَّقة  يقدِّمها 

اأعمال  واأي�شًا  ببالده،  املراقبة  واأجهزة  ال�شلطة 

 Valie Export الفنانة النم�شاوية فايل اإك�شبور

التي ميتزج فيها اجلن�ص بالعنف.

املعا�رش  الأمريكي  الفنان  جتربة  اأي�شًا  ُن�شيف 

)متوفى   Tom Wesselman وي�شيلمان  توم 

كولجية  لوحات  باإجناز  ا�شتهر  الذي   )2004 عام 

حتتل بوؤرتها موديالت عاريات يقوم باإبراز اأع�شاء 

كمنطقة  اأج�شادهن،  يف   Séduction الغواية 

ى اإىل جانب 
َّ
العانة التي يغطيها ب�شعر حقيقي ُمَغر

ا�شتعماله لألوان تعبريية هادفة.

)نحتية،  املذكورة  الت�شكيلية  للتجارب  خالفًا 

 Pop Art اآرت  البوب  فن  و�شمن  ت�شويرية..(، 

الذي اختلط فيه الُعري مع الب�شائع وال�شلع املعلن 

وارهول  اأندي  الفنان  بتجربة  ن�شت�شهد  عنها، 

ي�شدُّ  الأيقوين  طموحه  كان  الذي   A. Warhol
كان  باجل�شد.  الإيروتيكي  الغزل  �شبل  طريقه  يف 

لكل  ال�شلبان  ين�شب  باأخرى،  اأو  بطريقة  وارهول، 

ح�شاء،  علبة  اأو  مونرو،  مارلني  يداه:  عليه  تقع  ما 

اأو الزعيم ال�شيني ماو Mao. وارهول هو نوع من 

الفنان  ذلك  يكن  ومل  به،  املحتفى  املا�شي  نَّاع  �شُ

اأو  املا�شي  ذلك  لتعري�ص  م�شتعداً  بال�شلطة  املولع 

يهتم بج�شد مونرو،  لذلك مل  للن�شيان.  اأي جزء منه 

عاريًا.  مودياًل  م�شّور  غري  منها  اتخذ  التي  وهي 

ومن يرى الآن �شور مونرو تلك وهي عارية، ل ُبدَّ 

اأنها حتاول  اأن تذهله براءة حتيط بج�شدها كما لو 

يف  مونرو  الن�شيان،  ببيا�ص  اجل�شد  ذلك  متزج  اأن 

ال�شور هي غري جنمة الإغراء التي انتهت اإىل الياأ�ص. 

اجل�شد العاري اإذا هو غريَّ �شفته التي ت�شعى اإىل اأن 

تكون خليعة، وهي  ما  غالبًا  لفكرة،  تكون م�شيدة 

تهتم  ول  مبادته  تهتم  لأنها  اجلمال،  تخول  فكرة 

باأثره املدوي)21(.

نا اإىل احلديث 
ُّ
احلديث عن الُعري يف البوب اآرت يجر

للفنان  هي  بالنتباه،  جديرة  فريدة  جتربة  عن 

جريارد ري�شرت Gerhard Richter املولع بر�شم 

امل�شتوى  عالية  ت�شويرية  بتقنية  العاريات  الن�شاء 

والأداء قريبة من تقنية الت�شوير الفوتوغرايف.

كاريكاتريية  �شبه  مب�شحة  مطبوعة  وبت�شويرية 

ن�شاء  جت�شد  لوحات  لوريوز  جان  الفنانة  تر�شم 

�شمن  البالونية  موؤخراتهن  تظهر  عاريات  بدينات 

على  اأثاث،  )فوق  متنوعة  اإيروتيكية  و�شعيات 

دراجات هوائية..(، م�شتعملة يف ذلك األوان الأكريليك 

هذه  من  الكثري  عر�شت  وقد  امل�شطح.  اخل�شب  على 

ونيويورك،  ولندن  دييغو  و�شان  بباري�ص  اللوحات 

»عايدة  بغالريي  ما�شية  قليلة  �شنوات  وقبل 

دة �شوى 
َّ
�رشفان« ببريوت. ن�شاء لوريوز اأج�شاد جمر

تلف  التي  املنقو�شة  ال�شفيفة  الداخلية  املالب�ص  من 

مناطق الغواية يف جغرافيا العجيزة واملوؤخرة.

6- �سلطة التابو..

التعاطي  الإ�شالمية، ظل  العربية  الفنية  التجربة  يف 

لر�شم ونحت اجل�شد العاري خجوًل وحمت�شمًا وا�شطدم 

والتج�شيد  للت�شوير  الديني«  »الإنكار  مع�شلة  مع 

التي تفاقمت يف ظّل �شلطة فقهية منغلقة َعدَّت الفن 

والأخالقية.  الدينية  للموؤ�ش�شة  اخرتاقًا  الت�شبيهي 

وقد ازداد هذا العداء ال�شديد لل�شورة يف الفن العربي 

معادية  اإيديولوجيا  ظهور  مع  وت�شاعف  الإ�شالمي 

طروحاتهم  ربطوا   Orientalistesمل�شت�رشقني

َتعتب  ناق�شة  دينية  لن�شو�ص  خاطئة  بتاأويالت 

امل�شّور �شيطانًا جتب معاقبته يوم الآخرة!!

زد على ذلك اأن كليات الفنون اجلميلة باأقطار عربية 

وامل�شادرة  الرقابة  طالتها  �شورية..(  )م�رش،  رائدة 

مادة  التكوينية  حمرتفاتها  عن  وغابت  واملنع، 

لقي  الذي  العاري  واملوديل  الب�رشي  الت�رشيح 
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الإ�شالمية  التيارات  بع�ص  َلُدِن  من  �شديداً  اعرتا�شًا 

اإ�شدار  َحدِّ  اإىل  ذهبت  التي  املتطّرفة  والأ�شوليات 

اأن  العلم  مع  والتج�شيد.  النحت  فنون  رُِّم  حُتَ فتاوى 

الدين الإ�شالمي لي�ص دين املمنوع واملحظور، ودليل 

اجلمايل  بطابعها  م�شهورة  مادية  �شواهد  ذلك وجود 

الت�شبيهي والت�شخي�شي Figuratif اأبرزها تلك التي 

ظهرت خالل عهد ه�شام بن عبد امللك، كق�رش ِخربة 

الفل�شطينية حاليًا(، وق�رش  املفجر )املوجود باأريحا 

احلري الغربي، وق�شري عمرة..وغري ذلك من الف�شاءات 

املعمارية التي تت�شّمن ر�شومًا جدارية جت�ّشد م�شاهد 

الُعري والرق�ص وال�شيد وال�شتحمام..اإلخ.

يف  ميثل  ل  اجل�شد  اأن  القول  ي�شحُّ  اأخرى،  بعبارة 

ثقافتنا العربية الإ�شالمية مو�شوعًا جماليًا، حيث 

الدينية  للموؤ�ش�شة  خد�شًا  عاٍر  ج�شٍد  ت�شوير  ُيَعدُّ 

الذي  الغربي  الفكر  بخالف  الأخالقية(،  )و�شمنها 

ل�رشوط  اخلا�شعة  اجل�شد  بجمالية  ُيعرف  ما  ُل  ُيَبجِّ

اأن خ�شعت  اإىل  دينية  بغايات  مت�شلة  ذوقية ظلت 

اأم�شى  ما  بلوغ  وبالتايل  العلمنة،  اإىل  اجلمالية 

ُيعرف اليوم بـ»اإيروتيكا اجل�شد الب�رشي«.

من مت، اأ�شحى اجل�شُد العاري يف الإبداع الت�شكيلي 

العربي الإ�شالمي اأيقونًة مبهمًة تر�شم يف غمو�شها 

الرمزي  والقتل  وال�شتبداد  القهر  والتبا�شها مالمح 

ووجداننا  الإبداعي  متخّيلنا  ينخر  يزال  ل  الذي 

ال�شياق  هذا  يف  ق 
ُّ
التطر ومُيكن  امل�شرتك.  اجلمايل 

املعا�رشين  الإيرانيني  الفنانني  بع�ص  جتارب  اإىل 

اأغلبهم يعي�شون باملهجر، توجد يف طليعتهم الفنانة 

راً  الإيرانية الأمريكية �شريين ن�شاأت التي تبدع �شوَّ

فيها  توظف  والأ�شود(  )بالأبي�ص  فوتوغرافية 

والأكف  الق�شمات  على  م�رشبلة  دينية  ن�شو�شًا 

ا�شم:  عيهن  ُتطلق  ن�شاء  اأج�شاد  من  اأخرى  واأع�شاء 

مواطنتها  جانب  اإىل  الثورة«،  ا�ص 
َّ
حر اهلل/  »ن�شاء 

الأنثوي  اجل�شد  مع  تعاملت  التي  �شادرين  الفنانة 

ر يف حدود معاناته اليومية داخل البيت على  امل�شوَّ

وقع �شلطة الرجل وتابوهات املجتمع والدين..
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لالآداب  نوبل  جائزة  �شاحب  الكبري،  الفرن�شي  الروائي  األفه  الذي  الكتاب  هذا  يتكون 

الروائي  فيه  يتتبع  وخامتة،  متهيد  عن  ف�شال  ف�شال،  ع�رش  اأربعة  من   ،2008 عام 

ال�شهريين  املك�شيكيني  للر�شامني  الفنية  والإجنازات  والجتماعية  ال�شخ�شية  احلياة 

دييغو ريفريا و فريدا كاهلو، ويب�شط فيه عالقتهما باملنجز الفني يف القرن الع�رشين 

وعيهما  ت�شكيل  يف  �شاهمت  التي  والجتماعية  ال�شيا�شية  الأحداث  يف  وانخراطهما 

ونيلهما  املجد  وبلوغهما  وتطورهما  الزوجني  الفنانني  ن�شاأة  فيه  ويتعقب  ال�شيا�شي، 

والأقدار  الكبريين  الر�شامني  �شرية  يتناول  كتاب  رحيلهما.  ثم  وانف�شالهما  احلظوة 

ج�شدية  حمن  من  فيها  احتملته  وما  فريدا  حياة  خا�شة  بهما،  اأحاطت  التي  العنيفة 

ونف�شية جّراء حادثة ال�شري املهولة التي تعر�شت لها.. تفا�شيل موؤملة اأ�شد الإيالم ل 

ي�شتطيع القارئ امل�شي يف قراءتها اإّل واأخذه الرعب واعرتته الرع�شة والتوتر.. ن�شاأت 

ثورة الر�شم من معاناتها الرهيبة بعد هذه احلادثة، ومّلا غادرت امل�شفى ظلت مربوطة 

اإىل �رشير، فكان الر�شم عزاءها وترياقها.

جان ماري غو�ستاف لوكليزيو

ف كتابه: »دييغو وفريدا«

كاتب ومرتجم من املغرب

 تقدمي وترجمة: حممد الفحامي 



 يقدم الكتاب دقائق غنية عن التاأثريات التي تاأثر بها 

واطالعه  باإ�شبانيا  اقامته  اأثناء  �شواء  دييغو  الفنان 

ملنجز  وت�رشبه  الكبى  الر�شم  فن  مراحل  على  الوا�شع 

اقامته  اأثناء  اأو  غويا،  خا�شة  الكبار  الر�شامني 

جّدد  فنان خاّلق  باأكب  املبا�رش  واحتكاكه  الباري�شية 

الفن احلديث وب�شمه، بابلو بيكا�شو.

ميكننا تلخي�ص اجلهد الكبري الذي بذله الدار�ص والروائي 

الكبري، وهو يبحث وي�شتق�شي امل�شادر واملراجع التي 

الإ�شبانية  باللغتني  ال�شهريين،  الر�شامني  عن  كتبت 

والإجنليزية، لإجناز درا�شته هذه، يف املحاور الكبى 

التقدمي،  هذا  يف  الإحاطة،  نّدعي  ل  اأننا  على  التالية، 

بهذا الرثاء والفي�ص الذي يزخر به الكتاب، واإمنا ن�شعى 

اإىل اقتنا�ص بع�ص الإ�شارات واللمع الدالة، لعلها تلقي 

ال�شوء على هذا الكتاب الثمني، فتوحي للقارئ بفكرة 

عنه.

الثورة املك�سيكية

يتوقف الكتاب عند الثورة املك�شيكية عام 1910، ثورة 

ال�شعبية  الثورات  اأما جلميع  زاباطا التي عّدت  اإمليانو 

يف العامل، وي�شف هذا الثائر مبزا مكانته يف نفو�ص 

احلدث  هذا  اإجناز  �شاركوه  الذين  واملزارعني  الهنود 

الكبري،« بالرغم من اغتيال زعيم الثورة »زاباطا »فاإن 

الق�شب  حقول  يف  تثوي  الدوام،  على  حّية  روحه 

اأعياد  وعلى  الأغنياء  منازل  على  وترين  والطواحني، 

القرى، وحني تهّب الريح يزعم الهنود اأنهم يرون النقع 

يتطاير حتت �شنابك خيله.. »�ص 84. وي�شري اإىل عالقة 

الفن والفنانني بها حيث نذروا فنهم خلدمتها، ورافقوا 

اأعمال حمو الأمية يف الأرياف، فانغر�ص الفن يف الرتبة 

اأ�شحاب  ثقافة  من  ميتح  وهو  فيها  وجتذر  املحلية 

الأر�ص الأ�شليني، ثقافة املايا والأزتيك، وبذلك انف�شل 

يعرج  كما  الروماين.   – اليوناين  النموذج  عن  الفن 

الكتاب على امل�شاهمة العظيمة لدييغو يف هذه الثورة 

اأوربا املعتمة  اأوربا التي دمرتها احلرب،  اأن هجر  بعد 

�شيهجر  و�شقيعا،  جحيما  اعتقاده،  يف  �شارت،  التي 

مونبارنا�ص الذي فنت به ليوؤوب اإىل وطنه في�شهد حجم 

عليها  يطلق  حتولت  يعي�شها،  طفق  التي  التحولت 

دييغو ا�شم »النه�شة ال�شيا�شية«، فينهل مادة ر�شوماته 

وفالحيها،  وهنودها  ن�شائها  من  املك�شيك،  معني  من 

فريدا  يجمع  ما  اإن  للمك�شيك«.  الوحيد  »الكنز  هو  هذا 

اأر�شا  اإميانهما بالثورة و حبهما للمك�شيك  بدييغو هو 

وتاريخا و�شعبا، وثمة ر�شامون �شبقوا دييغو يف ر�شم 

اأنه الر�شام الأول الذي عّب ب�شكل  الف�شاء الهندي، بيد 

حقيقي وخاّلق ومتفرد عن هذا الف�شاء، فك�شف عن قوة 

حياته وفي�ص وجوده وت�شحياته اليومية، يقول دييغو 

للنظام  م�شادة  حركة  الهندي  العامل  »اإن  عنه: 

الديانة  فر�شتها  التي  اخلطيئة  ولفكرة  البورجوازي، 

امل�شيحية، وللنفاق الطهراين وعبودية قوى املال« �ص 

193. ومّلا وجد دييغو املك�شيك يف حالة غليان �شيا�شي 

وثقايف بعد عودته من اأوروبا عام 1921، انخرط يف 

احلزب ال�شيوعي املك�شيكي النا�شئ واأ�شحى اأحد اأركانه 
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كانت  الوحيد«،  »بيته  اعتبه  الذي  احلزب  وهو  الأ�شا�ص، 

فكان  خ�شوبة،  اأكرث   1927 و   1925 مابني  الفرتة  هذه 

البنايات  حيطان  يدثر  وهو  توقف  بال  يعمل  الفنان 

احلائطية  للفرتة  املنتمية  اجلداريات  باأروع  العمومية 

ي�شتقي  التي  الكبى  املو�شوعة  وكانت   ،Muraliste
اأعماله الفنية هي الثورة، وظل الفن عنده يف خدمة  منها 

ال�شعب اإىل اأن انعطف نحو ر�شم اجل�شد الأنثوي بكل اأ�رشاره 

احلميمة.. ولعل هذا ما قّربه من فريدا كاهلو. غري اأن احلزب 

مل يغفر له اقرتابه من ال�شفري الأمريكي وقبوله ماله، فاتخذ 

بالعزلة  يح�ص  جعله  ما  احلزب،  من  الفنان  بف�شل  قرارا 

يف  احلب  احلزب..  عن  بدورها  فريدا  وانف�شلت  واملرارة، 

بني  العاطفية  للعالقة  اآ�رش  و�شف  ثمة  الثورة  زمن 

�شار  بينهما وتوا�شل، وكيف  ن�شاأ احلب  الر�شامني، وكيف 

يعكر  ل  ين�شاب  رقراق  �شاجيا كجدول �شاف  تارة هادئا 

متقلبا كعا�شفة  اأخرى عنيفا جاحما  وتارة  �شيء،  �شفوه 

هوجاء جترف يف طريقها كل �شيء.. كان يف فريدا �شيء 

نادر، خا�ص بها، مل يعرث عليه دييغو يف الن�شاء الكثريات 

من  لها  غرامية..  عالقات  معهن  وخا�ص  عرفهن،  الالئي 

النظرة  وغمو�ص  الذكاء  وحّدة  الفكر  وطراوة  ال�شباب 

واتقادها واحلب الذي حتبل به عيناها، ما يفنت هذا الرجل 

الأحداث  من  العديد  عا�ص  م�شهورا،  نا�شجا  �شار  الذي 

وعرف الكثري من الن�شاء. ومل تكن عائلة فريدا لتوافق على 

الزواج:  هذا  �شاخرا،عن  يقول،  اأبوها  وكان  بها،  زواجه 

اإىل �شخامة  اإ�شارة  بيمامة«، يف  فيل  زواج  مثل  »�شيكون 

بنية دييغو مقابل �شاآلة ج�شم فريدا، ومّت الزواج يف مدينة 

كويواأكان يف 21 من اأغ�شط�ص 1929. اأخرجها الزواج من 

عتمة الغرفة املو�شدة، فلم تعد رهينة حمب�شها، بل �شارت 

زوجة الفنان ال�شهري واملثري للجدل.. فطراأ عليها حتول يف 

الإقامة  دييغو.  اإىل  كله  بهذا  وتدين  واملظهر،  اللبا�ص 

فران�شي�شكو«  »�شان  دييغو  زار   1930 العام  يف  باأمريكا 

بدعوة من النحات رالف �شتاكبول لإجناز ر�شومات حائطية 

فيها  ي�شحب  زيارة  اأول  هذه  وكانت  املتحدة،  بالوليات 

امراأة )فريدا(، وهو الذي كان يغادر وطنه كيما يتحرر من 

اأجواء  ظل  يف  املك�شيك  دييغو  غادر  يخنقه..  ارتباط  كل 

اأكادميية  وتخلي  له،  احلزب  فيها من طرد  موبوءة، عانى 

الالزم.  من  اأكرث  ثوريا  اعتبته  الذي  تدري�شه  عن  الفنون 

اأهل  ا�شتقبال  وكان  ع�شل،  �شهر  باأمريكا  اإقامتهما  كانت 

تاأثريه  وقوة  دييغو  ف�شهرة  وعفويا،  حما�شيا  كاليفورنيا 

الذي مل ميار�شه على املثقفني فح�شب، بل على ال�شحافة، 

وطلب  لف�شول  ومو�شوعا  متميزا  �شيفا  منه  جعلت 

ال�شحفيني. غري اأن مقاما فريدا هناك يف »مدينة العامل«، 

اأنها غريبة،  اأح�شت  مل يكن من دون خماطر ومعاناة.. لقد 

واأن مكانها احلّق هو بني ذويها يف اأر�ص املك�شيك، »وكثريا 

يف  املجتثة  الهندية  العامل،  مدينة  يف  هناك،  �شارت،  ما 

عامل رهيب« �ص 102. يف نونب من 1931، �شريحالن من 

يف  جدارية  لر�شم  فنية  لدعوة  تلبية  نيويورك،  اإىل  جديد 

ظرف �شاءت فيه اأو�شاع املك�شيك جراء الأزمة القت�شادية 

اأموال  دييغو  �شيجني  الع�شيبة  الأوقات  العاملية. يف هذه 

اأن  اأمريكا، وكان يعتقد  طائلة من ر�شوماته احلائطية يف 

هذا  يعرفه  ما  ب�شبب  اأمريكا  يف  النجاح  باإمكانها  الثورة 

يكن حلمه حلم  بارزة، ومل  اجتماعية  تناق�شات  البلد من 

جمالية  ثورة  حلم  بل  منتم،  رجل  حلم  ول  �شيا�شة  رجل 

الأ�شهر  العامل. كانت  روؤية  النظرة ويف  ثورة يف  وثقافية، 

بالن�شبة  حتتمل  ل  �شعبة  بنيويورك  اإقامتها  من  الأوىل 

تكّن  وكانت  القذرة،  الرهيبة  املدينة  هذه  اأرعبتها  لفريدا، 

ليلهم  ينفقون  الذين  الأمريكان  الأثرياء  لهوؤلء  العداء 

ونهارهم يف احلفالت بينما يت�شور جوعا اآلف موؤلفة من 

بحنني  تتذكر  وكانت  وماطرا،  رطبا  ال�شتاء  كان  الب�رش. 

جارف ال�شماوات ال�شافية وبرد ال�شباح العليل يف مدينتها 

غربتها  من  يخفف  الذي  هو  لدييغو  حبها  اإن  كويااأكان. 

عن  منبتة  باأنها  فيها  �شعرت  التي  اأمريكا  يف  و�شياعها 

اأرومتها، حمرومة من دفء اأر�شها.. ويف 1932، حني قرر 

اإىل مي�شغان،  يبداأ ور�ص ديرتويت، رافقته فريدا  اأن  دييغو 

نيويوررك  تغادر  وهي  ثقيال  كابو�شا  عنها  اأزاحت  وقد 

التي عا�شت فيها مثل ظل. كان دييغو ذا  املدينة املرعبة 

العمال  على  يعطف  وهو  ت�شاركي  وح�ّص  ا�شرتاكية  نزعة 

واعتبه  ويحميهم،  عليهم  وينفق  باأمريكا  املك�شيكيني 

بني  لها  ماّدا   ، التقارب  جل�شور  مقيما  الأمريكي  ال�شفري 

)اجلارة  واملك�شيك  الغنية(  ال�شمالية  )اجلارة  اأمريكا 

الطابع  الفن احلائطي ذي  الفقرية(، بوا�شطة هذا  اجلنوبية 

بنوع  الأمريكية  جتربته  دييغو  عا�ص  والفرجوي.  ال�شعبي 

ي�شت�شعر  ل  اأعماله  على  فانكب  والإنخراط،  الإندماج  من 
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تناق�شا اأو ينتابه اإح�شا�ص بالقرف من هذا املكان اجلديد، 

من  اأخرى  اأر�ص  يف  حّلت  متى  فريدا  كانت  املقابل،  ويف 

وعاودها  اإل  فيها،  تنقال  التي  اجلديدة  اأمريكا  اأرا�شي 

ال�شعور باأنها غريبة الدار واملقام، لأنها تعدم اأ�شباب دييغو 

لكي حتب احلياة يف ديرتويت، فهي عندها مدينة بال اأهمية 

هذه  ملواجهة  وبلهاء.  ذميمة  اأمريكا،  ربوع  مثل  مثلها 

العزلة القاتلة، وبالرغم من حماولت دييغو الرتفيه عنها، 

عقدت فريدا النية على اأن تنجب مولودا.. لكن موعدها مع 

احلظ العاثر يتجدد ثانية، فالطبيب الذي زارته، وبعد اأن اأمّل 

عن  ك�شفت  لها  فحو�شا  اأجرى  الثقيل،  الطبي  مبا�شيها 

اأن جته�ص اجلنني  الزهري يف دمها، فن�شحها  داء  وجود 

الذي م�شى على حملها له ثالثة اأ�شهر.. وبعد �رشاع مرير 

قررت ترك اجلنني يف بطنها اآملة يف اأن ت�شعه، وهو حلم 

اليمن مل جتر  اأن طري  راودها ومتنت حتقيقه، غري  لطاملا 

وتتعر�ص  جنينها  �شت�شقط  خانق  �شيف  فذات  �شنحا.. 

فريدا  ر�شمت  امل�شفى  غادرت  و»ملا  حادة.  نزيف  لعملية 

اللوحتني اللتني ت�شمان بدايات ر�شمها املوغل يف الذاتية، 

وخماوفها  ورغباتها  اليومية  حياتها  حوادث  حيث 

وم�شاعرها الأكرث حميمية تتخذ اأ�شكال رمزية وواقعية يف 

الوحيد  وعزاءها  بل�شمها  الر�شم  كان  واحد« �ص 124.  اآن 

فكانت  دييغو  اأما  املاأ�شاوية.  احلادثة  هذه  من  و�شلوانها 

ع�شارة  فيها  �شهر  و�شادمة  وجريئة  ثورية  ر�شوماته 

معرفته الفنية مبدار�ص الر�شم املتنوعة، وخبته احلياتية 

الدينية  النزعة  من  امل�شتوحى  الفني  النقد  وكان  الغنية، 

هذه  يتلقى  وهو  قا�شيا  عنيفا  الطهرانية  الكاثوليكية 

دييغو  ر�شم  يف  املحافظ  النقد  هذا  وراأى  الفنية،  الأعمال 

للن�شاء العاريات »اإهانة لالأنوثة الأمريكية« �ص 128  يف 

1933 تركا مدينة ديرتويت وتوجها نحو نيويورك بعد اأن 

لتزيني  روكفلري  جون  امللياردير  من  طلبا  دييغو  تلقى 

يف  الكائن  اجلديد  والفني  الثقايف  املركز  �شيتي«،  »راديو 

ماتي�ص  هم  فنانني  لثالثة  الدعوة  وجهت  نيويورك.  قلب 

الثالث  وقبلها  الأولن  رف�شها  ريفريا،  ودييغو  وبيكا�شو 

مثقفي  نظر  يف  الراأ�شمايل  امللياردير  هذا  كان  ب�رشوط.. 

عن  وم�شوؤوليته  املقت،  كل  املمقوت  لليمني  رمزا  الي�شار 

عالقة  تظل  امل�رشبني  العمال  حق  يف  جمزرة  ارتكاب 

ال�رشح  هذا  فيه  ي�شيد  كان  الذي  الوقت  ويف  بالأذهان، 

الهائل الذي يج�شد قوة املال، كانت جادات نيويورك مالأى 

القت�شادية  الأزمة  جراء  لهم،  ماأوى  ل  ومن  بالبوؤ�شاء 

التحفظات،  هذه  من  بالرغم  لكن  الطاحنة.  العاملية 

وحتفظات فريدا، فاإن دييغو وافق على امل�رشوع وله حجج 

يحتج بها لهذا القبول )�ص 132 من الكتاب(. حدد القائمون 

على امل�رشوع املو�شوعة التالية: »يف ملتقى ال�شبل يجرتح 

 ،« واأف�شل  جديدا  م�شتقبال  وباأمل،  راقية  بنظرة  الإن�شان، 

اأعماله  فيها  ت�شببت  التي  النقدية  العا�شفة  من  وبالرغم 

دييغو  �شمعة  توؤذ  ذلك، مل  فاإنها، مع  الفنية يف ديرتويت، 

اأهل نيويورك بكل احلفاوة واحلرارة.. كانت  الذي ا�شتقبله 

فريدا تنفق وقتها يف ال�شحك وال�شخرية من ن�شاء املجتمع 

ت�شميهن، وكانت  امل�شنات( كما  العنزات  )هوؤلء  الأمريكي 

يف  املو�شة  قبعات  وتعتمر  الثمن  باهظة  اأزياء  يف  تتنكر 

الثالثينيات وهي تذرع ال�شارع اخلام�ص. اإل اأن هذا املرح 

الظاهر كان يخفي وراءه كاآبة دفينة و�شوداوية متعاظمة 

تنّكد عي�شها وتنغ�شه، منذ فقدت طفلها يف م�شفى ديرتويت 

واأمها يف املك�شيك. مل تتوقف عن الر�شم، وكانت لوحاتها 

جت�شد و�شاو�شها واأوجالها )موت اأمها وفقد طفلها( و�شورة 

اأ�شياء  ر�شوماتها  ج�شدت  كما  تبارحها،  ل  التي  الهندي 

الأكرث فظاعة و�شوءا، تف�شح من خاللها  الأمريكي  الواقع 

عن موقفها النقدي الراف�ص للمجتمع الأمريكي الراأ�شمايل 

وهو  خارقة  وطاقة  رهيبة  بقوة  دييغو  عمل  ال�شناعي. 

ينجز العمل الفني املطلوب منه، مواجها حتدي جلنة اإدارة 

املركز التي حددت مدة اإجناز العمل يف �شهرين من مار�ص 

)اآذار( حتى مايو )اأيار(، وكان لتاريخ الفاحت من مايو دللة 

التقابل  بني  املزاوجة  يبغي  الذي  دييغو  للر�شام  رمزية 

الرو�شية  الثورة  وعامل  املتحدة  الوليات  عامل  بني  القائم 

العظيمة، على هذا النحو �شري�شم دييغو جدارية ت�شي بروؤيته 

وقدرة  التاريخ  بحركة  اإميانه  عن  تك�شف  روؤية  للعامل، 

من  اأعدائها..  على  النت�شار  على  امل�شطهدة  ال�شعوب 

اأجل  من  �رشاع  يف  ورجال  ن�شاء  اجلدارية  هذه  عنا�رش 

الدم  العنف والقوة حيث تتالألأ بقع  تنّم عن  التحرير، كما 

القانية الدالة على الثورة. وقد وّجه اأحد ال�شحفيني الذين 

راأوا هذا امل�شهد، اأول طلقة لهذا امل�رشوع، حني كتب »ير�شم 

دييغو م�شاهد للحراك ال�شيوعي«، وكان هذا الو�شف قمينا 

باأن يثري حفيظة الزوار الأول، ويحدث، من ثّم،حملة �شعواء 
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امل�رشوع  هذا  �شاحب  وحتى  بعد.  يكتمل  مّلا  وامل�رشوع 

�شدمته  اإذ  الغ�شب،  هذا  من  ي�شلم  مل  روكفلري  نيل�شون 

متثيالت الر�شام الذي ج�شد الراأ�شمالية يف �شورة الإ�شتبداد 

والقمع البولي�شي. وقد بدا وجه لينني اأمرا غري م�شت�شاغ له، 

حميطه،  دييغو  ا�شت�شار  حموه.  على  يحمله  للر�شام  فكتب 

الر�شالة،  لأمر هذه  قاطعا  رف�شا  فريدا  قرار زوجته  فكان 

من  بالرغم  ال�شيوعية  للمثل  وفية  ظلت  التي  املراأة  وهي 

اأبدا هذا  قطيعتها مع احلزب ال�شيوعي املك�شيكي، فلم جتز 

التواطوؤ مع عائلة روكفلري.. اإن رف�شها وعداءها للمجتمع 

يرّد  اأن  اإىل  فقاده  دييغو،  اأثرا جليا يف  ال�شمايل  الأمريكي 

على كتاب روكفلري وهو متم�شك بجداريته كاملة من دون 

حذف اأو تغيري.. كان دييغو وفريدا يعتليان من�شات الر�شم 

فاأنزلتهما  املكان،  اإىل  قوة  ح�رشت  حني  ير�شمان  وهما 

من  النا�ص  ومنعت  ب�شتار،  اجلدارية  وحجبت  مكرهني 

التجمهر حولها،وقتها عّلق دييغو ب�شخريته املعهودة على 

ببنوكها  دمار  اإىل  كلها  املدينة  »�شت�شري  النازلة:  هذه 

هذا  كل  اأثريائها،  واإقامات  بعماراتها  �رشفها،  وحمالت 

دييغو  قاد  لينني« �ص 138.  ل�شورة  ب�شبب ح�شور وحيد 

حملة للدفاع عن فنه وتنوير الراأي العام مبا حلق جداريته 

وتلقى دعم  لل�شحافة،  اأذى، ف�شاعف من ت�رشيحاته  من 

الكبري  ال�شوؤال  وطرح  برمته،  العامل  يف  الفنانني  وموؤازرة 

التايل يف اإحدى حمطات الراديو بنيويورك: »اإذا ما ا�شرتى 

الفني  العمل  يوجد  حيث  ال�شاد�ص  الدير  اأمريكي  مليونري 

ملايكل اأجنلو... فهل �شيكون من حقه تدمري الدير ال�شاد�ص 

؟« �ص 138 واأ�شاف متحججا: »علينا جميعا اأن نعلم باأن 

ثمة �شيئا يف الإبداع الإن�شاين ينتمي اإىل الإن�شانية قاطبة، 

لنف�شه حتت ذريعة  به  اأو يحتفظ  يتلفه  اأن  ول يجوز لأحد 

ملكيته له ». خابت م�شاعي دييغو يف الإنت�شار جلداريته، 

وحمل املجتمع الأمريكي على م�شاندة ق�شيته، وبعد م�شي 

نيل�شون  �شي�شدر  للمركز  القوات  اقتحام  على  اأ�شهر  �شتة 

خيبته  من  وبالرغم  الر�شومات.  كل  باإتالف  اأمرا  روكفلري 

اإىل مدر�شة نيويورك،  فاإنه نقل ن�شخة من هذه الر�شومات 

هذه  قلب  يف  ثاويا  الثورية  ر�شالته  من  �شيء  يظل  حتى 

املدينة الأكرث راأ�شمالية يف العامل. ما بدا غريبا اأن معركة 

»مركز روكفلري«، عو�ص اأن ت�شّد من اأزر احلب وتع�شده بني 

عا�ص  قطيعتهما..  ببداية  اأنذرت  فاإنها  ودييغو،  فريدا 

الر�شام، بعد هذه الأحداث، فرتة اكتئاب مل تفلح ل موؤازرة 

ال�شحافة له، ول اأوا�رش ال�شداقة، يف اإعادة الثقة اإليه. كما 

عا�شت فريدا اأوقات وحدة ثقيلة فاقمتها موجة احلّر التي 

اجلن�شية  ومغامراته  دييغو  وخيانات  جراحها،  اآلم  نكاأت 

يهودي،  اأ�شل  من  اأمريكا،  اإىل  نازحة  رو�شية  ر�شامة  مع 

اأ�شبحت م�شاعدة له يف ر�شم جدارياته مبدر�شة نيويورك، 

وفريدا.  دييغو  عن  ذكرياتها  فيه  ت�شجل  كتابا  وكتبت 

عزلتها  باملك�شيك  لأ�شدقائها  ر�شائلها  يف  فريدا  و�شفت 

القاتلة ومقتها ال�شديد لليانكي، خليالئه وغلظته وبرودته 

للمك�شيك،  العارم  �شوقها  عن  عبت  كما  البوت�شتانية، 

عندها  امتزج  نا�شه..  ومرح  ودعابة  ودفء  ثراه  حلرارة 

الثورية  روؤيته  يج�شد  دييغو  ظل  العزلة.  مبرارة  احلنني 

الإنت�شار  على  قائمة  روؤية  ر�شوماته،  يف  للم�شتقبل 

اأمامه  اإميانه بالثورة وتلوح  للمقهورين من عمال.. ينمي 

بلده  يف  الو�شع  وكان  الفا�شي.  التهديد  نذر  الأفق  يف 

املك�شيك ه�ّشا منذورا بالإنقالبات الدموية، ما حمله على 

األ يثق يف اأن الثورة �شتجيء من مكان كاأمريكا الالتينية، 

موغل يف النمط الرعوي، وغارق يف مناخ القرون الو�شطى. 

ف�شاهم  �شيء،  املال  من  الزوجني  للر�شامني  يبق  مل 

اأ�شدقاوؤهما يف �رشاء بطاقة ال�شفر لهما بحرا اإىل املك�شيك.

 العودة اإىل املك�سيك

ا�شقاطها  فريدا  �شحة  اأنهك  املك�شيك،  اإىل  عودتهما  بعد   

ل  احلائطية  ر�شوماته  اإجناز  فوا�شل  دييغو  اأما  للجنني، 

منه  طلب  وحني  ال�شائعة،  املركز  جدارية  ذكرى  تبحه 

فيها  يعيد  اأن  ارتاأى  اجلميلة،  الفنون  بق�رش  قاعدة  ر�شم 

ت�شكيل »الر�شم املغتال«، م�شيفا اإليه، على �شبيل النتقام، 

من  مقربة  على  ليل  علبة  يف  روكفلري  جلون  بورتريه 

موم�شات وبذرات لأمرا�ص تنا�شلية. فقدت فريدا قدمها يف 

ما  اإليه، و�رشعان  تاقت وحنت  لطاملا  الذي  املك�شيك  هذا 

عادت اإليها و�شاو�شها القدمية: الوحدة والأمل وال�شعور بدنو 

الأجل، كما عانت من خيانة اأختها كري�شتينا التي ارتبطت 

بعالقة غرامية مع دييغو، وكانت اأختها الأثرية على نف�شها، 

الأقرب اإليها من بني اأخواتها. لهذه اخليانة ووقع اخليانة 

خيم على فريدا وجعل من حياتها كابو�شا مرعبا. �رشمت 

فريدا حبل دييغو وكري�شتينا، وعزمت على اأن تعي�ص بعيدا 
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يعتقد  فكان  دييغو  اأما  �شقة..  يف  منزوية  وحيدة  عنهما، 

و�شكل  فنه،  غذاء  فهي  �رشورية،  اجلن�شية  احلرية  هذه  اأن 

الن�شاء  اأج�شاد  عن  البحث  يعتب  وكان  الثورة،  اأ�شكال  من 

�شاأنا اأ�شا�شيا، كما هو ال�شاأن عند غوغان اأو ماتي�ص. وبات 

ل  التي  الآدمي  للحم  �شهيته  عن  كثريا  يتحدثون  النا�ص 

ينهل  كان  واحل�شية..  للمتعة  اجلاحمة  وملالحقاته  ت�شبع، 

من اأج�شاد الن�شاء مادة لر�شوماته، ويرى اأن اجل�شد الأنثوي 

حامل ملعاين احلياة وال�شريورة والبقاء، فيما ميثل الرجل 

�شاأنا  الفناء. يعّد احلب عند فريدا  بحروبه و�رشوره غريزة 

اأنها �شتتقا�شم دييغو  خا�شا، احلب كالدين، ومل يتهياأ لها 

مع امراأة اأخرى، خا�شة اإذا كانت هذه املراأة اأختها. وحني 

اأدركت اأن دييغو يرغب يف اأن يحيا حياة جديدة من دونها، 

ذا  القرار  به، وكان هذا  الذي كلفت  الرجل  اأن ترتك  قررت 

فريدا  لكن  كثرية،  م�شاعب  عليه  �شترتتب  اإذ  كبرية،  كلفة 

عود  وعجمت  ال�شعاب،  وخبت  بالآفات،  متر�شت  امراأة 

اإن �شالبة �شخ�شيتها ومتانة روحها  النوائب وال�رشوف. 

جزء  هي  واملكابدات  الآلم  يف  طفولتها  منذ  نقعت  التي 

وبهرته.  دييغو  �شحرت  التي  القوة  وهذه  النفوذ،  هذا  من 

والوحدة  العزلة  معمعان  ويف  هذه،  النف�شال  اأوقات  يف 

كانت  لوحات  عنفا،  الأ�شّد  الفنية  لوحاتها  فريدا  اأجنبت 

تظهر  منظما،  تفكريا  منها  اأكرث  معاناة  �رشخة  مبثابة 

اأحد  دميا  الطفل  »موت  موحدين  واملوت  الطفولة  فيها 

رفاق فريدا يف كويااأكان، والذي كان دييغو قد ر�شمه يف 

املا�شي بني ذراعي اأخته الكبى ديلفينا، كان هذا الطفل 

املك�شيكية  للماأ�شاة  رمزا  اإليها  بالن�شبة 

انف�شالها  بعد  الر�شم،  اأ�شحى  »�ص 155. 

واملبر  لها،  ق�شوى  �رشورة  دييغو،  عن 

الوحيد ل�شتمرارها يف العي�ص والوجود.

 تروت�سكي وبروتون

وال�شاعر  تروت�شكي  ليون  الزعيم  ظهر   

اللحظة  يف  حياتيهما  يف  بروتون  اأندري 

عادا  وتتفكك..  تنحّل  فيها  بداأت  التي 

ومي�شيان  بع�شهما،  يحاذيان  جديد  من 

اأثناء الأحداث الرهيبة  جنبا اإىل جنب يف 

اأ�شداوؤها ترتدد يف املك�شيك  اأوروبا، وكانت  التي عرفتها 

)اأحداث احلرب الأهلية الإ�شبانية عام 1936(. بعث دييغو 

الفارين من  ت�شتقبل تروت�شكي وزوجته  فريدا با�شمه لكي 

�شيجد  لفريدا  العائلي  املنزل  ويف  ال�شتالينية..  انقالب 

لدن  من  املطارد  تروت�شكي  بدا  ومالذا.  موئال  تروت�شكي 

ر�شل �شتالني، واملطرود من الرنويج، واملمنوع من الإقامة 

ال�شيوعية،  بالرتاب الأمريكي، بدا كما لو كان رمزا ل�شهيد 

الإرث  العامل  اإىل  يحمل  الذي  الأ�شيل  احلقيقي  للثوري 

لقد عرث هذا املطرود،  احلارق واملتوهج ملارك�ص ولينني. 

التدخل  بف�شل  اإىل حني،  ولو  ملجاأ  املطاف، على  اآخر  يف 

لثارو  للمك�شيك  اجلديد  الرئي�ص  عند  لدييغو  ال�شخ�شي 

كاردينا�ص.. كان تروت�شكي يج�شد، بالن�شبة لدييغو، املثال 

الثوري، والرجل الذي يبذل حياته يف �شبيل اأفكاره، الرجل 

كويااأكان،  ومن  ال�شيوعية.  الأممية  بحق،  ميثل،  الذي 

يحرر  الثوري  الزعيم  �شار  للرتوت�شكية،  مركزا  باتت  التي 

�شتالني.  �شلطة  على  هجومه  وينظم  ومواقفه  اإعالناته 

وبني  بينه  وقامت  وفريدا،  دييغو  كرم  تروت�شكي  اأده�ص 

فقامت  فريدا  مع  اأما  حميمة،  ووّد  �شداقة  عالقة  دييغو 

اأمرها  من  يعلم  مل  ملتهبة،  وغرام  عاطفة  عالقة  بينهما 

دييغو �شيئا، وكانت هذه العالقة الغريبة �شببا يف اأن يغري 

اأبى  بل  دييغو،  وم�شيفه  �شديقه  جتاه  موقفه  تروت�شكي 

الأممية  عن  دييغو  باإبعاد  م�شت�شاروه  قام  حني  موؤازرته 

الرتوت�شكية. زار اأندري بروتون مك�شيكو للقاء تروت�شكي – 

وكان قد طرد بدوره من احلزب ال�شيوعي الفرن�شي �شنتني 
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الدولية  الفيدرالية  بيان  مبعيته  فحّرر   – دييغو  طرد  من 

للفنانني الثوريني امل�شتقلني،وهو البيان الذي كان يحمل 

املطلق  ال�شتقالل  توؤكد  التي  الرتوت�شكية  الأفكار  معامل 

للمثقف. انبهر، هو الآخر، ب�شورة و�شخ�شية فريدا، بيد اأنه 

ر�شمها من عمق  به  املراأة، بل مبا ميتاز  مل يجذبه جمال 

افتتاح  وحرية، فكتب تقدميا يقّرظ فيه لوحاتها ملنا�شبة 

الفن  هذا  يعدم  »ل  فيه:  يقول  بنيويورك،  الأول  معر�شها 

قطر الق�شوة والدعابة... اإن فن فريدا كاهلو ودييغو ريفريا 

اأن يبّت عالقته  �رشيط يزنر قنبلة..« �ص 164. قّرر دييغو 

بفريدا، وكان �شفرها اإىل نيويورك لفتتاح اأول معر�ص لها، 

يعد  ومل  الزواج،  هذا  الرجل  �شئم  لقد  ال�رشمية،  لهذه  تعّلة 

يتحمل ما متثله فريدا من حمل ينوء به، و �شجرمن غريتها 

ومقا�شاتها وه�شا�شة الطفل املجروح الذي كانت جت�شده.. 

يف اأعماق فريدا يثوي حب دييغو، ويف جوارحها يقيم ول 

يبح.. اأيقنت اأنها ل ميكن اأن تعي�ص من دونه.. فكتبت ن�شيد 

احلب الذي ياأتلف من هذه الكلمات التي تقّطعها، الكلمات 

التي ل جتروؤ على البوح بها.. كتبت: لن اأن�شى ح�شورك ما 

حييت احت�شنتني حني كنت حطاما ف�شددت من اأزري على 

ب�رشي  يرنو؟  اأن  لب�رشي  اأّنى  جدا  ال�شيقة  الأر�ص  هذي 

الرحب العميق! مل يعد ثمة وقت، مل يعد ثمة �شيء ناأي، ثمة 

اإىل  الأمر، ق�شي دائما كان �شفرها  احلقيقة فح�شب ق�شي 

باري�ص عام 1937 قطيعة القطائع، ركبت غمار املغامرة 

الأوجاع  ومن  بها،  حتيق  التي  احلقيقة  من  تتحرر  كيما 

منذ  اأ�شحت،  اأنها  دييغو  اإىل  لتومئ  وكذلك  اجل�شيمة، 

باري�ص،  يف  ال�شورياليون،  ا�شتقبلها  وحرة.  م�شتقلة  الآن، 

بحما�شة كبرية، فاأقامت عند بروتون وزوجته، ورّحب بها 

اأن  دييغو  يحكي  وكاندن�شكي(.  )بيكا�شو  الكبار  الفنانون 

»احت�شنها،  فريدا،  بفن  التاأثر  بالغ  كان  الذي  كاندن�شكي 

اأمام اجلميع يف �شالة املعر�ص، وطبع قبلة على جبينها 

كانت   .168 »�ص  خده  على  ت�شيل  والدموع  ووجنتيها 

انطباعاتها �شيئة عن باري�ص، فلم تكن عيدا ول وليمة لها، 

اأما مثقفوها فوجهت لهم كيال من ال�شتائم املقدعة، قالت 

عنهم: »اإنهم مثقفون فا�شلون فا�شدون ل اأ�شتطيع حتملهم.. 

الأر�ص يف �شوق بتولوكا على  اأقتعد  اأن  واأنفع  واأجدى يل 

ال�شورياليون  ونال  البلهاء...«  )الفنانني(  هوؤلء  األقي  اأن 

منها الن�شيب الأوفر فو�شفتهم بـ »ع�شبة من اأولد الزنى« 

�ص 169. الثورة حتى الرمق الأخري بالرغم من انحدارهما 

التجربة  لهما  تكن  ال�شغرية،فلم  البورجوازية  الطبقة  من 

بطيئا  دييغو  عند  ال�شيا�شي  الوعي  كان  ذاتها.  ال�شيا�شية 

احلرب،  �شدمة  و�شقلته  الأوروبية،  التجربة  اأن�شجته 

واآخرين،  بيكا�شو  ال�شهري  بالفنان  مونبارنا�ص  يف  واللقاء 

اأما  الرو�ص..  املهاجرين  من  ال�شغرية  باجلماعة  وعالقته 

والهوى،  احلد�ص  على  قائم  ال�شيا�شي  فالوعي  فريدا  عند 

ول  ال�شيا�شي،  باللتزام  عالقة  ون�شالها  لكفاحها  فلي�ص 

ل  للفن.  ال�شيوعي  احلزب  ي�شندها  التي  الرتبوية  بالغائية 

يعني الفن عندها و�شيلة للتوا�شل اأو �شكال رمزيا، بل ترى 

فيه و�شيلتها الوحيدة لتكون ذاتها، لتوجد، لتحيا وتعي�ص 

بالرغم من حطام اأحا�شي�شها وم�شاعرها.. الفن،يف جوهره، 

اأن  ميكنها  ل  لذا  اكتمالها،  حتقق  وبه  الوحيدة،  كينونتها 

اأو يقراأه  ت�شمح لأحد بان يحّد من حريته اأو يحّرف معناه 

لها  ال�شورياليني  ح�شانة  رف�شت  لهذا  مغر�شة.  قراءة 

ولفنها،كما رف�شت حتى النهاية كل تاأويل �شيا�شي لفنها.

يعني  كما  لدييغو،  حبها  عن  التعبري  عندها  الر�شم  يعني 

عر�ص  دييغو  اعتلى  ولوعته.  احلب  هذا  جوى  عن  التعبري 

كل  به  واحتفت  وجتادلوا،  به  القوم  الفني،وان�شغل  املجد 

الأ�شماء الكبى يف ميدان الفن املعا�رش، وكّن له النقاد يف 

به  ال�شيد املعرتف  اإنه  بلده احل�شد وال�شغينة، ويف اجلملة 

اإنها »بوؤبوؤ  حلركة اجلداريني. يف قلب ثورته ت�شكن فريدا، 

قلب  يف  تكمن  جيدا،  ادراكا  العامل  عبها  يدرك   ،« عينيه 

�رّشه وروحه، تثوي بدواخله.. تعّد فريدا، من دون �شك،من 

للمرحلة  وتاأثريا  قوة  الأكرث  الن�شائية  ال�شخ�شيات  بني 

الثورية يف املك�شيك، وبف�شلها م�شى دييغو بعيدا يف م�شري 

ثورته حتى النهاية، من دون اأن يتوقف اأو يتحول كما هو 

ما  ال�شلطة.  اإغواء  يف  �شقطوا  الذي  الفنانني  لبع�ص  ال�شاأن 

يثري العجب للمتاأمل يف هذه احلياة ال�شدميية التي عا�شها 

الزوجان الر�شامان دييغو وفريدا، هو كيف اجتمع كائنان 

الإ�شتثنائي،  العي�ص  هذا  وتقا�شما  الإختالف  كل  خمتلفان 

ابداعهما  فاإن  وثوريا،  مبدعا  يعّد  كليهما  اأن  من  فالبغم 

اأفكارهما  اأن  عن  ف�شال  متعار�شان،  ذلك،  مع  وثورتهما، 

عن احلب والبحث عن ال�شعادة وروؤيتهما للحياة متعار�شة 

بالنماذج  �شغرها،  منذ  فريدا،  تعلقت  التعار�ص.  كل 

الثورية العاملية )�شواء من الثورة الرو�شية اأو املك�شيكية(، 
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 Tina الإيطالية  بالثورية  كبريا  اعجابا  معجبة  وكانت 

Modotti، فكل �شيء، بالن�شبة لفريدا، كان ثورة، الر�شم 
للحب  ينبغي  مترد،  عندها  احلب  »حتى  واحلب  والكلمات 

للفداء..«  اإرادة  اإنه  اإنه دين و�شعرية،  اأن ينت�رش،  اأن يلهب، 

الذي ج�شدته تينا  اأخل�شت فريدا لنموذج احلب  �ص 213. 

الطالبي  الزعيم  ميّيا  اأنطونيو  خوليو  وزوجها  مودوّتي 

يف  ال�شيوعي  الكفاح  اأيقونات  واأحد  املنا�شل  والثوري 

تراجيدية  بطريقة  دّمر  الذي  احلب  هذا  الالتينية..  اأمريكا 

ذات م�شاء من العا�رش من يناير 1929، حني �شقط »ميّيا 

وق�شى  »مات�شادو«،  الطاغية  اأذناب  بر�شا�شات  »�رشيعا 

بذكرى  حمتفظة  فريدا  ظلت  تينا.  زوجته  ذراعي  بني 

الإ�شتثنائية،  الأزمنة  هذه  يف  عرفتهم  الذين  هوؤلء  جميع 

اأن  �شحيح  اأجلهم.  من  دافعت  والذين  بهم،  اآمنت  والذين 

ر�شمها لي�ص »ثوريا«، ول ي�شهد على التزاماتها ال�شيا�شية، 

ثورتها  لكن  احلائطيني،  للر�شامني  الهائل  املنجز  بخالف 

امللتزم،  الفن  قبيل  من  كفاحها  لي�ص  خمتلف،  اآخر  �شيء 

اليومي، وعن حياة  تتحدث عن  اإنها  بل هو كفاح جواين، 

الوحدة التي حتياها، عن �شجن املكابدات، وعن جراحات 

حبها ال�شخ�شي، عن �شعوبات اأن تكون امراأة يف املجتمع 

املك�شيكي الذي يهيمن عليه الذكور. اإن ثورتها هي انبجا�ص 

املعاناة من ج�شدها، وجرعات هذه امل�شكنات القوية التي 

وا�شتن�شاق  الأمل،  تتحّمل  حتى  تتجرعها  اأن  لها  ينبغي 

املاريجوانا كي تتحرر من الوجع وتطري، للحظة ،يف عامل 

من الن�شيان والالواقع..

 الرحيل

العائلة  منزل  وهي  الزرقاء  الدارة  داخل  فريدا  انح�رشت   

نيلي،  اأزرق  بلون  حيطانه  ر�شم  يف  �رشعت  كانت  الذي 

 .1941 املك�شيك  اإىل  عودتها  بعد  الدارة  لهذه  ا�شمه  منح 

قف�شا،  اأو  فخا  ت�شبه  الدارة  فاأ�شحت  اأملها  حجم  تعاظم 

اأحيانا، حتريرها من هذا الأمل  الر�شم با�شتطاعته،  ووحده 

جرف  العامل  �شخب  يوا�شل  اخلارج  يحجرها..يف  الذي 

فليك�ص«  »ماريا  باملمثلة  �شاخبا  ارتباطا  دييغو..ارتبط 

التي رافقته اإىل الوليات املتحدة، والتي �شعى اإىل ر�شمها 

اإىل  يذهب  يعد  مل  ولدها.  اإليها  ت�شم  هندية  اأم  �شورة  يف 

رجل  جديد  من  اأ�شبح  الزرقاء(...  الدارة  )حيث  كويااأكان 

ال�شاعة، ي�شغل النا�ص فيتحدثون عن مواقفه التي يتخذها، 

وعن غزواته الن�شائية، وطاقته العجيبة على العمل. كانت 

ال�شنة 1950 – 1951 رهيبة بالن�شبة اإىل فريدا كاهلو، اإذ 

اأجرت عمليتني قا�شيتني، عملية يف رجلها اليمنى واأخرى 

جنبها،  اإىل  دييغو  وجود  من  وبالرغم  الفقري.  العمود  يف 

ت�شب  فلم  طاقتها  اأما  النهيار،  على  اأو�شكت  قواها  فاإن 

باأذى.. كانت تزين غرفتها يف امل�شفى، وترخي من حولها 

كان  عنها،  دييغو  يرّفه  ولكي  امل�شتفزة،  الدعابة  من  جوا 

يجل�ص جنبها، بالقرب منها، فيغني لها اأغنيات، ويداعبها، 

»ينبغي  مذكراتها:  يف  تقول  كتبت  خرافات.  لها  ويحكي 

اأن اأكافح مبا اأوتيت من قوة اإىل اأن يع�شد الثورة ما تبقى 

للغاية،  اله�ص  الو�شع  هذا  يف   .219 »�ص  رمق  من  يف 

اإىل  بالغ  بقلق  تهفو  �شيء،  لكل  ال�شمع  ترهف  فريدا  كانت 

وو�شيلة  جديدة،  لغة  معاناتها  �شارت  اخلارجي،  العامل 

حتب  الذين  اأولئك  بكل  التقت  بها،  يحيط  ما  كل  لإدراك 

دائما: الهنود املهانني، ون�شاء كويااأكان، والأطفال الذين 

كل  وبعيدا  كويااأكان،  عزلة  اأجلها.. يف  من  دييغو  ر�شمهم 

قلب  يف  يعي�شون  الذين  اأ�شدقائها  وعن  دييغو،  عن  البعد 

رهيبا، لنهائيا..  الإنتظار طويال،  كان  امللتهب..  مك�شيكو 

امل�شفى،  يف  خطتها  التي  للوحة  بر�شمها  البداية  اأعادت 

والتي توا�شل عبها اللوحة التي كانت �رشعت يف ر�شمها 

اأول م�شريها، لوحة متثل  عام 1936، وكانت، حينئذ، يف 

�شجرة اأن�شاب عائلة كاهلو، تبدو فيها اأخواتها وابن اأختها 

اأن  البتة،  ت�شتطع،  مل  الذي  اجلنني  و�شطها  ويف  اأنطونيو، 

ال�شيا�شية  الطبقة  تنجبه. يوا�شل دييغو ر�شمه وهو يحرج 

البورجوازية بجداريته »كابو�ص احلرب وحلم ال�شلم«، التي 

من  عاما  »ع�رشون  عنوان:  يحمل  معر�ص  يف  �شتعر�ص 

الفن املك�شيكي«. ج�شد يف هذه اجلدارية الأبطال الثوريني 

اأعداء الب�رشية  الكبار، ك�شتالني وماو وهم ينت�رشون على 

رف�شت  مّلا  الف�شيحة  دّوت  والإمبياليني،  الطغاة  من 

وزارة الثقافة هذا العمل الفني لأ�شباب �شيا�شية. اأما فريدا 

لوحتها  يف  املر�ص  من  البّل  معجزة  جت�شيد  اإىل  ف�شعت 

وقد  واقفة  فيها  فريدا  تبدو  املر�شى(،  ت�شفي  )املارك�شية 

دواخلها،  من  نابعة  فرحة  بف�شل  و�شبح  وجهها  اأ�رشق 

ال�شفاء مل  اأن معجزة  بيد  بعيدا عنها..  تلقي عكازها  وهي 

الإنهاك  من  فريدا  حالة  كانت   1953 من  ابتداء  تتحقق. 
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واخلور اإىل احلد الذي حمل دييغو اأن يعجل باإجناز اأعماله 

ريب،  بال  �شيكون،  لفريدا،  تكرمييا  حفال  يقيم  كي  الفنية، 

�رشفها،  على  اأقيم  الذي  احلفل،  هذا  ح�رش  الأخري..  حفلها 

ومغنني  ومثقفني  �شيا�شيني  مك�شيكو،  �شفوة  من  جمهور 

ور�شامني، يكنون كل التقدير والإعجاب والإحرتام ملكانة 

وحتدي  الآلم  قهر  على  ول�شجاعتها  الفريدة،  الفنانة  هذه 

اأ�شبح  الذي  املر�ص  �رشير  على  فريدا  ح�رشت  ال�شعاب. 

عربونا  وكان  النجاح،  كل  ناجحا  احلفل  وكان  يالزمها، 

حب  على  كذلك  ودليال  لفريدا،  مك�شيكو  اأهل  حمبة  على 

اإ�شعاف  �شيارة  يف  »و�شلت  قائال:  علق  الذي  لها  دييغو 

كبطلة بني اأ�شدقائها واملعجبني بها«، وتابع: »ظلت فريدا 

لروؤية عدد  و�شعيدة ومبتهجة  ال�شالة، مرتاحة  قاعدة يف 

كبرية.  بحما�شة  وتكرميها  لت�رشيفها  اأتوا  النا�ص  من  كبري 

اأّدت  باأنها  بعد،  فيما  فكرت،  لكنني  �شيء،  باأي  تنب�ص  مل 

كانت   .215 �ص  للحياة«  الأخري  وداعها  بالفعل،  هنا، 

عانت  م�شت،  اأ�شهر  فبعد  رهيبة،  احلفل  تلت  التي  الأيام 

برتها،  ب�رشورة  الطبيبان  واأخبها  قدمها،  يف  اآلم  من 

البرت:  هذا  عن  كتبت  املعهودة..  ب�شجاعتها  النباأ  فواجهت 

جناحان  يل  كان  ما  اإذا  ؟  القدمني  لهاتني  حاجتي  »فيم 

اأطري بهما« �ص 225. �شّبب هذا البرت، تدريجيا، يف �شياع 

هذه الطاقة التي كفلت احلياة لفريدا بالرغم من حجم الأمل 

باإ�شقاط  منددة  دييغو  تظاهرة جنب  �شاركت يف  والياأ�ص. 

كان  الفواكه..  �رشكات  اأّم  الذي  غواتيمال  لرئي�ص  اأمريكا 

برد ذلك اليوم املمطر قاتال بالن�شبة لها، فاأ�شيبت رئتها، 

اإل من  ثم ماتت يف اليوم التايل. كانت وحيدة يف املنزل 

اللواتي يحطن بها، ويف احلديقة كانت كالبها  خادماتها 

الباب املو�شد. دّون دييغو،  اأمام  القلقة حتتمي من املطر 

فيما بعد، اآخر اللحظات التي ق�شاها مع فريدا: »يف الليلة 

ميالد  عيد  اأجل  من  اقتنته  الذي  اخلامت  اأهدتني  ال�شابقة، 

زواجنا اخلام�ص والع�رشين، والذي كان موعده �شيحّل يف 

غ�شون �شبعة ع�رش يوما. �شاألتها ملاذا قدمت يل هذه الهدية 

قبل الأوان ؟ فاأجابتني: »لأنني اأ�شعر باأن الرحيل عنك بات 

و�شيكا« �ص 228. كتبت يف ال�شفحة الأخرية من مذكراتها 

اأن  »اآمل  حياتها:  يف  ق�شوة  والأكرث  رعبا،  الأكرث  الكلمات 

يكون موتي �شعيدا، واآمل اأّل اأعود اأبدا« �ص 228. رحلت يف 

13 من بعد اأن اأكملت عامها ال�شابع والأربعني باأيام �شبعة.

اتفقوا  فريدا،  جثمان  ت�شييع  حفل  يف  احلا�رشين  كل   )1(

موتها  بعد  دييغو.  ب�شيخوخة  اإيذانا  كان  رحيلها  اأن  على 

فريدا،  اأعماله، وكانت  �شكرتريته ووكيلة  دييغو من  تزوج 

راحته.  على  وت�شهر  تتزوجه  باأن  اأو�شتها  قد  موتها،  قبل 

الذي كان ينه�ص ج�شده، ظل  وبالرغم من املر�ص اخلبيث 

عن  مدافعا  ال�شيا�شة  يف  وي�شاجل  ويحا�رش  ير�شم  دييغو 

ال�شيوعية بو�شفها مثال ومنوذجا.. زار الإحتاد ال�شوفييتي 

عام 1955، �شحبة زوجته اجلديدة، رغبة يف ال�شت�شفاء.. 

وعاد منه بر�شومات عديدة وم�شاريع لوحات، منها �شورة 

له  اأقامت  �شبابه.  اأيام  عرفه  الذي  ماياكوف�شكي  لل�شاعر 

املك�شيك عام 1956 حفال مهيبا مبنا�شبة بلوغه ال�شبعني. 

اإىل  الفنان  �شافر  ال�شحية،  حالته  انهيار  من  وبالرغم 

خمتلف ربوع وطنه املك�شيك، را�شما مناظر وم�شاهد اأفول 

والثوري  امل�شطهدة،  ال�شعوب  �شوت  دائما  وظل  ال�شم�ص، 

ف�شجب  ي�شانع،  ول  يهادن  ل  الذي  وامل�شتفز،  العنيد 

العدوان الثالثي على م�رش، ونّدد بقمع الإحتالل الفرن�شي 

وجمازره يف اجلزائر، وف�شح التدخل الأمريكي يف الثورة 

ال�شيوعي  احلزب  اإىل  يعود  اأن  يف  رغبته  اأن  غري  الكوبية، 

الذي طرده، اأعمته حني اعتب، عالنية، ربيع براغ، »موؤامرة 

�شاخ�شة،  اأعماقه تثوي فريدا،  امبيالية« �ص 236. ويف 

بهية، حية، متقدة باأملعيتها وبحبها للحياة، وبعطفها على 

للثورة.  وبهواها  ق�شيتهم،  عن  ودفاعها  املهانني  الهنود 

رحل دييغو يوم 24 من نوفمب 1957«.

الف�سل الأول

لقاء مع الغول

اأن�شاأ  التقى دييغو فريدا لأول مرة ، عام 1923 ، بينا 

الرتبية  وزارة  منه  طلبتها  التي  اجلداريات  ير�شم 

كي  التالميذ  يعّد  الذي  التح�شريي  للمعهد  الوطنية 

بعد،  فيما   . جامعيني  طلبة  امل�شتقبل  يف  ي�شبحوا 

غرّي  الذي  امل�شهد  هذا  طريقته،  على  دييغو،  �شيحكي 

جمرى حياته كلها، والذي �شيعتب مبثابة اللحظة الأهم 

يف حياة فريدا. بينما ي�شتغل يف مدّرج بوليفار، قاعة 

للحفالت  كذلك  ت�شلح  والتي  الكبى،  الإ�شتقبال 

اإذا  والعرو�ص املخ�ش�شة لتالميذ املعهد التح�شريي ، 
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�شوت   ، الأعمدة  وراء  من  اآت  يرتدد  �شاخر  ب�شوت 

ي�رشخ: »حذار يا دييغو ، اإن ناهوي قادمة !«. ناهوي 

وا�شمها  له،  موديال  دييغو  يتخذها  ر�شامة  اأولني 

احلقيقي هو كارمن موندراغون ، وهي ع�شيقة الر�شام 

،�شتغار  اآتل  الدكتور«  بلقب  ا�شتهر  »الذي   Murillo
معها  يعي�ص  التي  املراأة   ، مارين  لوبي  خا�شة  منها 

كان  وبينما   ، اآخر  يوم  يف  الأثناء.و  هذه  يف  دييغو 

دييغو ير�شم ناهوي اأولني ، �شمع ال�شوت املتهكم ذاته: 

»حذار يا دييغو ! لوبي قادمة !«. ذات م�شاء، فيما كان 

يعمل فوق ال�شقالة، ولوبي مارين جال�شة يف ال�شالة 

تطّرز ، ثمة جلبة �شوت ت�شمع من اجلانب الآخر لأبواب 

املدرج ، وفجاأة دخلت فتاة كما لو زّج بها يف القاعة. 

الأعوام  ذات  الفتاة  »هذه  اإىل  باإعجاب  دييغو  نظر 

خم�شة  لها  كان   ، احلق  )ويف  ع�رش«  الإثني  اأو  الع�رشة 

ع�رش عاما(، ترتدي اللبا�ص املوحد لتلميذات الإعدادية، 

»كانت  الإختالف.  كل  عنهن  تختلف  فاإنها  ذلك  ومع 

�رشر  وكان  طبيعيني،  غري  النف�ص  يف  وثقة  اإباء  تبدي 

اأما جمالها فكان جمال طفلة،  غريب يّتقد يف حلظها. 

ومع ذلك فاإن ثدييها قد نهدا نهودا ظاهرا ». هكذا كان 

دييغو يتذكر حني روى حياته لـ»كالدي�ص مار�ص«، ما 

ولوبي  فريدا  بني  ال�شدام  ولعل  و1957.   1944 بني 

اإىل  وحتدق  خا�رشتيها  على  يديها  ت�شع  التي  مارين 

لعل هذا   ، املدرج  اإىل  تتابع دخولها  فريدا وهي  وجه 

احلديث خمتلق. كل �شيء ي�شيع يف �شدمي الذكرى، وكل 

�شيء ، يف اآن، هو حقيقة واأ�شطورة يف هذا اللقاء الأول 

الذي �شيالقي – كما لو اأن الأمر ق�شاء وقدر حمتوم – 

الن�شيطة  كراق�شة،  واخلفيفة  املتقدة  اجلّنّية  الطفلة 

بالغول،  املطلق،  �رشارة  بالفعل  اأذكتها  التي  واجلاّدة 

زير الن�شاء، واملكب على العمل بحما�شة. من هذا اللقاء 

حيث  هذه،  الثورة  بعد  ما  مك�شيك  يف  �شيء،  كل  ين�شاأ 

كثري من الأحداث وكثري من الأفكار تت�شادم وتتالقح. 

اإن هذا اللقاء هو الذي �شيغري اأي�شا حياة دييغو كلها، 

تخيله.  قد  يكن  مل  اأبعادها  من  بعدا  تبلغ  ويجعلها 

الأكرث  املبدعات  من  واحدة  الفتاة  هذه  من  ويجعل 

اأ�شالة و قوة يف الفن املعا�رش. اإذا، فاإن اأمرا ما، عظيما 

ملدرج  الكبى  ال�شالة  يف  بالفعل  يح�شل  وا�شثنائيا، 

يقف  كان  الذي  العمالق  فريدا  تواجه  بينما  بوليفار، 

الأوىل  اخلطوط  ير�شم  وهو  باتزان،  ال�شقالة  على 

جلدارية خلق الإن�شان، والتي جتا�رشت فطلبت منه اأن 

»هذا  »الإباء  مظهر  يعمل.  وهو  اإليها  النظر  يف  ي�شتمر 

الذي يتحدث عنه والذي ي�شي بنظرة الطفولة املنت�شبة 

واحلادة، واأناقة الفتاة هذه التي �شتهيج حوا�ص الغاوي، 

بهذا  ،ل هو ول هي،  ي�شعر  اأن  باكرا من دون  فتاأ�رشه 

الأمر. ملا يتذكر دييغو، فيما بعد، هذا اللقاء الذي ن�شيه، 

ال�شبب  ولهذا  يتوقعها،  يكن  مل  التي  اأهميته  �شيدرك 

يرغب، على طريقته، يف اإحيائه وروايته ب�شورة اأف�شل، 

لوبي  مع  قطيعته  اأعقبت  التي  احلرية  له  �شتتيح  حني 

مارين، اأن يبداأ من جديد املغامرة من اأولها. يف 1928، 

التي طلبتها  بينما كان دييغو ي�شتغل على اجلداريات 

منه وزارة الرتبية، عبارة عن ر�شومات معتمة م�شتوحاة 

من البطء الرتاجيدي للثورة الرو�شية، ي�شاهد من اأعلى 

�شقالته فتاة تناهز ثمانية ع�رش عاما، كان لها ج�شد 

جميل قلق ووجه ناعم، كان �شعرها رجراجا وحاجباها 

كثني اأ�شودين ميتدان حتى يبلغا منبت الأنف، �شبيهان 

عينني  يحّفان  اأ�شودان  قو�شان  �شحرور،  بجناحي 

التي  الفتاة  تذكر  قد  يكن  ومل   ،» خارقتني  �شمراوين 

حتّدته يف املدرج. واإذا مل يكن هذا اللقاء قد حدث متاما 

يف ال�شياقات التي يرويها الر�شام، فاإنه �شريوق له اأن 

قدرهما  �شيمهر  الذي  الثاين  اللقاء  هذا  هكذا  يروي 

ب�شورة نهائية. اأما الآن، فثمة �شيء قد تغري، اإذ الطفلة 

املتهكمة التي كانت رّددت �شوتها خلف اأعمدة �شالة 

بوليفار الكبى ملعهد مك�شيكو التح�شريي، قد اأ�شحت 

فتاة نا�شجة،كابدت خالل خم�ص �شنوات اأ�شد املعاناة 

واأق�شاها، واأ�شبحت بدورها ر�شامة، طوت املراحل كي 

اأن  قررت  والذي  به،  اأعجبت  الذي  الرجل  اإىل  تن�شّم 

ت�شبح زوجته، وتنجب منه اأبناء. كان الر�شم، من دون 

هذا  و�شيلة  اآخر،  �شيء  اأي  وقبل  لفريدا،  بالن�شبة  �شك، 

واأكرث  معاناة  واأكرث  قوة  اأكرث  اأخرى  وطريقة  اللقاء، 

فجاأة،  حني  على  وللدخول،  املدرج،  اأبواب  لدفع  جراأة 

يف حياة ال�شخ�ص الذي اختارت. ل ميكن لدييغو اإل اأن 
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من  القدر  وهذا  اجلراأة،  من  القدر  بهذا  مفتونا  يكون 

وبهذه  اخلفة،  ال�شاآلة،�شديد  �شديد  ج�شد  يف  الإرادة 

ال�رشارة القاهرة الثاوية يف هذه النظرة الغام�شة التي 

حتّدق فيه. نزل ببطء من ال�شقالة وم�شى نحوها، فلم 

يتعرفها للتو، لكون هذه ال�شنوات اخلم�ص التي ان�رشمت 

الثانية  ذي  الرجل  لهذا  بالن�شبة  كبرية  ب�رشعة 

فريدا،  على  وثقيلة  طويلة  �شنوات  كانت  والأربعني، 

،،بينما  اإىل الن�شج. ثم فجاأة  نقلتها من طور املراهقة 

تتحدث معه عن الر�شم، وعن رغبتها يف اأن تعي�ص عي�شة 

الفتاة  بالفعل،  هي  اإنها  الذكرى:  اأ�رشقت  فنانة، 

حتّدت  كانت  التي  املتغطر�شة  الالذعة  النا�شجة 

�شارت  كاأنها  وقتئذ،  رفيقته  مارين،  لوبي  بنظرتها 

مناف�شتها، والتي كانت ا�شتفزتها وواجهتها اإىل حّد اأن 

لوبي، وبالرغم من احتداد طبعها، كانت م�شطربة ومل 

متنع نف�شها من اأن تعّلق، وهي تبت�شم ابت�شامة �شغرية 

ت�شي بانهزامها: »اأنظر اإىل هذه الفتاة !كم تبدو �شئيلة، 

ومع ذلك ل تهاب امراأة كبرية وقوية مثلي ». لعل دييغو 

قد اختلق كل هذا، كما لو كان رواية حلياته ال�شخ�شية. 

غري اأن بعد م�شي خم�ص �شنوات،حني التقته فريدا من 

لوبي  فاإن  الوطنية،  الرتبية  وزارة  �شقالة  اأمام  جديد 

حرا،  يعي�ص  اأن  يريد  وهو  دييغو،  عامل  غادرت  مارين 

تدرك فريدا هذا، وتدرك اأنها، الآن، مبقدورها اأن جتذبه 

للمرة  دييغو  فريدا  التقت  حني  له.  تكون  واأن  اإليها، 

الثانية اأ�شفل ال�شقالة )وقد يحتمل اأكرث اأن يكون اللقاء 

مثلما   ،  Tina Modotti الإيطالية  امل�شورة  عند 

روت ذلك فريدا بنف�شها فيما بعد(، كان دييغو رجال قد 

عا�ص كثريا، ثقيل اجل�شم �شخمه، ت�شخر منه فريدا وهي 

تنعته بـ»الفيل«، كان له �شعف عمرها )اثنان واأربعون 

عاما !(، و�شبق له اأن تزوج مرتني، واأجنب اأربعة اأولد، 

ع�شيقته  من  ولدت  التي  وماربيكا  اأجنلينا،  من  طفال 

 – بها  الإعرتاف  عن  دائما  امتنع  التي   – مارييفنا 

الده�شة  اعرتته  ذلك  مع  مارين.  لوبي  من  والبنتني 

ب�شبب وجهها الطفويل، وهذه اجلبهة الناتئة والناعمة 

بـ»قبة  مذكراته  يف  وي�شتون  ادوارد  ي�شفها  التي 

العرق  يف  تندغم  الأعراق  جميع  حيث  وجه  هائلة«، 

وجه   ،José Vasconcelos ابتكره  الذي  الكوين 

يبعث  ومظهر  جدا،  وا�شعتان  جنالوان  عينان  ت�شيئه 

على الرقة و�شيء من ال�رشود، وحتفظ يكاد يبلغ مبلغ 

 Anita اخلجل، وفوق كل هذا، كثري من اخلفة. �شنعت

 muraliste احلائطي  الر�شام  من   Brenner
بورتريها اآ�رشا، وهي تقدمه ملواطنيها يف نيويورك يف 

مقالها: )»�رش�ص ير�شم بالري�شة« املن�شور يف النيويورك 

اإيطايل،  وبدانة  رقة  »له  كتبت:   ،)1933 اأبريل  تاميز، 

الب�رشة  لون  لإ�شباين،  العامل  واملظهر  الزائدة  الرثثرة 

ميك�شيكي،  لهندي  املربعتان  ال�شغريتان  واليدان 

 ،)...( رو�شي  �شمت  ليهودي،  والذكية  املتقدة  النظرة 

عذب،  وروح  باذخ،  �شحر  وحده:  له  التي  املزية  وهذه 

طريقة يف ارجتال الأفكار جتعل كل م�شتمع ي�شعر باأنه 

ل يخاطب اأحدا اإل هو وت�شيف: »اإنه ي�رّش كثريا على اأن 

ل �شيء، اإطالقا، يجمعه باأنكلو�شاك�شوين«. اإن ما يبعث 

العجب يف كل من يالقيه، هو هذا املزيج بني املظهر 

النظرة  األق  الرقة،  ذي  والوجه  ال�شخم  للكائن  الرهيب 

من  قوة  الرجل  اليديني.  وع�شبية  �شاآلة  احلزين، 

�شناعته،  من  بالرغم  خميف  ب�شكل  يغوي  الطبيعة، 

والن�شاء يقعن يف �شباكه، وذلك بف�شل جناحه بالطبع، 

فالر�شام يف معمعان رجال ال�شيا�شة واملثقفني واملال، 

واأي�شا بف�شل هذا النعكا�ص الذي يعتقدن اأنهن يجدنه 

حوا�شه،  ورهافة  اجل�شمانية  قوته  بف�شل  نظرته،  يف 

بف�شل النفوذ الذي يحبنب ممار�شته عليه. تعجب اإيلي 

ع�شية  مونبارنا�ص،  يف  وجيز  لوقت  التقاه  الذي  فور، 

احلرب الكبى، من هذه الطاقة الهائلة عند رجل على 

هذه الدرجة من ال�شباب. كتب عام 1937: »منذ حوايل 

يتمتع  اإىل رجل  باري�ص،  تعرفت، يف  اثني ع�رش عاما، 

بذكاء �شبه خميف، هكذا كنت اأتخيل مبدعي اخلرافات 

بع�رشة  هومريو�ص  قبل  الرحب  ميالأون  كانوا  الذين 

قرون على �شفاف مرتفع البندو�ص، ويف جزر الأرخبيل 

مولع  اأو  اأ�شاطري  »رجل  ي�شيف:  ثم  الأكب...«. 

�شخامة  اإىل  ي�شيف  دييغو  اأن  �شحيح  بالختالق«. 

هيئته فخامة كالمه، اإنه كّذاب، نّفاج، ومنتحل ق�ش�ص، 

يقتات من املتخيل، تخافه فريدا، ل ب�شبب الر�شا�شات 

166 نزوى العدد 73 / يناير 2013

s ت�شكيل ت�شكيل.. ت�شكيل   s s



الطائ�شة من م�شد�شه التي اأطلقها على الفونوغرافات *، 

الإغراء  هذا  وب�شبب  هذا،  الكلمات  �شجيج  ب�شبب  بل 

وح�ص  منه  ويجعالن  الر�شام،  يكتنف  الذي  ال�رشه 

 .Panurge بديل Pantagruel اأ�شطورة، نوعا من

ويرجع  غرابة،  الأكرث  ال�شائعات  يغذي  اأن  لدييغو  يلذ 

�شبب هذا اإىل ن�شاأته يف جبل »كوانخوانتو«، وتربيته ، 

بني الغابات،على يد هندية تدعى اأوتومي اأنطونيا. يف 

�شن ال�شاد�شة، وهو مازال طفال، كانت غانيات مواخري 

خا�ص  التا�شعة  �شن  يف  و  به،  ي�شتبكن  كواناخواتو 

املدر�شة  يف  �شابة  معلمة  مع  الأوىل  اجلن�شية  جتربته 

اأكادميية  على  ترّدد  العا�رشة  �شن  ويف  البوت�شتانية، 

حتدوه  مك�شيكو،  يف  كارلو�ص  ب�شان  اجلميلة  الفنون 

رغبة الر�شم واإرادة التفوق. اكتمل دييغو يف مناخ من 

ففي  ال�شخ�شية،  حياته  عن  جدا  الغريبة  ال�شائعات 

�شريته الذاتية التي ي�شوبها بع�ص التخييل، يحكي عن 

»جتربته مع اأكل اللحم الآدمي«. يف �شن الثامنة ع�رشة 

الت�رشيح  علم  يف  درو�شا  تابع  يكون  قد   ،1904 عام 

يف  رفاقه  اأقنع  يكون  وقد  مبك�شيكو،  الطب  مبدر�شة 

البنية،  تقوية  بهدف  الآدمي  اللحم  با�شتهالك  الكلية 

باري�شي، كان يطعم  لفّراء  �شاذا  حمتذيا يف هذا مثال 

قططه التي ي�شلخها من حلم اأمثالها حتى يح�ّشن جودة 

فرائها. ي�شيف دييغو باأن الأطراف الأثرية عنده، كانت 

هي اأفخاذ و نهود الن�شاء، ومخ الفتاة املخلل بالطبع. 

ال�شنيعة  الغول، واحدة من ق�ش�شه  اإذا، ق�شة  هي ذي، 

التي ل ت�شدق، والتي يحلو لدييغو اأن ي�شيعها من حوله 

باري�ص، وهو ي�شطنع نظرة غائمة ووجها  خا�شة يف 

جادا لطاملا كان يفاجئ الناقد اإيلي فور، الذي مل يكن 

يدرك الدعابة ال�شوداء على الطريقة املك�شيكية. اإذا كان 

يت�شنع ت�شخيم �شهرته واملبالغة فيها بو�شفه عمالقا 

زعزعة  على  قادرا  الآدمي(،  )واللحم  الن�شاء  يلتهم 

طفولته،  عن  يتحدث  حني  دييغو،  اأن  فلرمبا  اجلبال، 

يالم�ص �شيئا حقيقيا ودال اأكرث. 

التواأم كارلو�ص يف عامه الأول والن�شف،  اأخيه  فموت 

هذه  جراء  اأمه  قا�شتها  التي  الطويلة  والنورا�شتينا 

يكنها  التي  املحبة  اإرجاء  يف  ال�شبب  كانا  املاأ�شاة، 

دييغو للهندية اأنطونيا. ل نعرف عن اأنطونيا اإل النزر 

القليل، وتك�شف اأخت دييغو، ماريا ديل بيالر، عن الدور 

خادمة  دور  ريفريا،  عائلة  داخل  تلعبه  كانت  الذي 

اخل�شنة  اللغة  ذات  الب�شيطة  الفالحة  اإنها  متفانية. 

اأحيانا  تذهب  كانت  التي  ال�شلب،  ال�شليم  واحل�ص 

بالطفل اإىل اجلبل الذي ي�رشف على كواناخواتو، حيث 

كان يلعب مع اأترابه ومع حيوانات احلظرية. اأما دييغو 

الختالف،  كل  خمتلفة  �شخ�شية  �شورة  لها  ر�شم  فقد 

يعتبها  كان  التي  هي  واحلما�شة،  الإعجاب  يتخللها 

التي  فهي  طفولته،  يف  الأ�شا�شية  ال�شخ�شيات  اإحدى 

كل  والعميق  املتميز  الهندي  العامل  اأ�رشار  له  ك�شفت 

�شريته  يف  يروي  كلها.  حياته  �شيطبع  الذي  العمق، 

امراأة  اأنطونيا..  عن  جدا  حية  بذكرى  »اأحتفظ  الذاتية: 

كبرية وهادئة ، تبلغ من العمر ع�رشين عاما، كان لها 

ظهر رائع، وكانت م�شيتها ر�شيقة وم�شتقيمة، �شاقاها 

منحوتتان ب�شكل عجيب، ينت�شب راأ�شها �شاخما كما لو 

كانت حتمل فوقه حمال باتزان«. ال�شورة التي يحتفظ 

بها دييغو عنها، �شورة �شهوانية وحلمية يف اآن واحد. 

وطوال حياته ظل عا�شقا لها، اإذ مثلت له القوة واجلمال 

وي�شيف:  الإ�شباين.  الغزو  ي�شبق  الذي  للعامل  الطاهر 

»كانت، بالن�شبة للفنان، من الناحية الب�رشية، منوذجا 

انطالقا  ر�شمتها  ما  وغالبا  التقليدية،  الهندية  للمراأة 

 .« الأزرق.  الأحمر وو�شاحها  ف�شتانها  الذاكرة، يف  من 

منطقة  لبا�ص  ترتدي  وهي  اأوتومي،  اأنطونيا  الهندية 

كانت  الأزرق،  والو�شاح  الأحمر  الف�شتان  كواناخواتو، 

املعلمة احلقيقية لعامل الهنود الطبيعي، النبع الرّث الذي 

نهل منه دييغو جمموع اأعماله القادمة. 

)البقية مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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v العرو�ض امل�شاركة:

l )�شهيل الطني( الإمارات l )البو�شية( قطر   l )البئر( ُعمان    

l )الأج�شاد( ال�شعودية l )البالليط( البحرين  l )البو�شية( الكويت   

م�رسح

uu  يظل امل�صهد امل�صرحي اخلليجي بحاجة ملزيد من العطاء والتوا�صل لهذا الفن، الذي يحمل هموم 

واأحالم حمبيه، الذين لديهم الكثري ليقوله على ردهات املن�صة، والتي ال تقبل اأن�صاف احللول، ويف 

املجتمع  ت�صجيع  جانب  اإىل  الراعية،  الر�صمية  اجلهات  دعم  من  مزيد  اإىل  بحاجة  هم  الوقت  نف�س 

اخلليجي، الذي ال يزال مغيبا عن �صاالته، اإال ما ندر! 
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اأقيم يف مدينة  ُيعد مهرجان امل�رشح اخلليجي للفرق الأهلية يف ن�شخته الثانية ع�رشة، الذي 

�شاللة يف �شلطنة ُعمان، لقاء فكريا وفنيا وثقافيا ينطق بروؤى دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

البحري  التاريخ  الو�شيجة عرب  القربى  الفعل امل�رشحي، وجمعتها �شالت  التي وحّدها  ال�شت، 

من  الأ�شقاء،  لقاء  امل�شرتكة..  والتطلعات  والروؤى  الأهداف  من  وغريها  والتقاليد...  والعادات 

والثقافة، وهي: عر�ض  الرتاث  وزارة  من�شة م�رشح  على  قدمت  �شتة عرو�ض م�رشحية  خالل 

م�رشحية )�شهيل الطني( لدولة الإمارات العربية املتحدة، وعر�ض م�رشحية )بالليط( ململكة 

قطر  دولة  قدمت  فيما  ال�شعودية،  العربية  للمملكة  )الأج�شاد(  م�رشحية  وعر�ض  البحرين، 

ا دولة الكويت مع اختالف الروؤى الإخراجية لنف�ض  اأي�شً م�رشحية )البو�شية(، والتي عر�شتها 

)البئر(.. وجميع تلك امل�رشحيات  اأتت م�شاركة �شلطنة عمان بعر�ض م�رشحية  الن�ض، واأخرًيا 

الأ�شطر  ويف  بذاتها.   امل�شاركة  هي  احلقيقية  اجلائزة  ولكن  العينية،  اجلوائز  لنيل  تناف�شت 

التالية نتوقف لتقدمي قراءة حتليلية للم�رشحيات املتناف�شة، مع بع�ض املالحظات التي تقف 

عقبة يف احلراك امل�رشحي اخلليجي. 

قراءة حتليلية

لعرو�س مهرجان امل�صرح اخلليجي )الدورة 12( 

كاتبة من ُعمان 

عزة الق�صابية

الواقع اخلليجي بكل تعقيداته  ا�صتلهمت  امل�صاركة  امل�صرحيات   v

من اأجل خلق ف�صاء م�صرحي مغاير.

v امل�صرحيات اأبانت عن ا�صتغال م�صرحي يتطور نحو االأف�صل.

v االإ�صقاطات ال�صيا�صية كان لها ح�صور بارز يف احلدث الدرامي.



 م�صرحية )�صهيل الطني( االماراتية

ذات  الفل�شفية  الإ�شارات  من  يخلو  ل  م�رشحي  عر�ض  يف 

وهي:  ثالثة؛  عنا�رش  اجتمعت  حيث  الكون،  بن�شاأة  العالقة 

م�رشحية  عر�ض  �شنع  بغية  والنار،  والطني)الرتاب(  املاء 

حممد  واملخرج  اهلل  عبد  اإ�شماعيل   للكاتب  الطني(  )�شهيل 

املت�شادة:  الثنائيات  على  العر�ض  ركز  ولقد  العامري. 

)املاء والنار والطني اأو احلياة واملوت اأو اخل�شب واجلفاف 

بدايات  املفردات  تلك  جميع  وكانت  والواأد(،  الولدة  اأو 

ن�شو�ض  وكعادة   . املقدم  امل�رشحي  للعر�ض  ا�شتهاللية 

الروح  تت�شمن  ما  غالًبا  فاإنها  اهلل،  عبد  اإ�شماعيل  الكاتب 

الغنائية  اجلوقة  تتناغم مع  التي  اجلميلة  ال�شفافة  ال�شعرية 

ح�شل  ما  وهذا  عرو�شه.  من�شة  يعتلى  الذي  الكور�ض  اأو 

اأبطاله  ا�شطف  الذي  الطني(  )�شهيل  م�رشحية  عر�ض  يف 

)التماثيل( على املن�شة، ب�شحبة �شانعها )النحات(، اإ�شافة 

اإىل رمز املراأة)هي(. وميكن مالحظة احلوار الفل�شفي الذي دار 

النحات،  التماثيل و�شانعها، لنجدها تارة تتحدث مع  بني 

وحتاور ذاتها تارة اأخرى، وب�شكل عام فهي دائمة البحث عن 

�رش العالقة بني احلياة واملوت، من خالل مفردتي )�شيولد، 

و�شيوؤد(، كما يف املقطع التايل: »هي: �شيولد. اجلوقة: �شيواأد 

من  �شيولد   : »اجلوقة   ،)1( �شيولد..«  �شيولد..  �شيولد..  ...هي: 

ماء وطني...�شاأكّفر عن ذنٍب خاطته اأيادي الزمن املّر ...بدّم 

والنحات  التماثيل  بني  احلوار  حدة  وتزداد    .)2(».. يدي 

حتى حتول اإىل جدال �شديد اللهجة!..عندما تظهر على خ�شبة 

امل�رشح �شخ�شيتي)هو، هي(؛ هو: �شانع التماثيل اأو النحات 

الذي يتحكم يف املراأة )هي( وبقية التماثيل الأخرى..وميكن 

مالحظة ال�رشاع اجلديل بني املراأة والرجل، كالتايل:« هو: 

كلمات...عاراً  بال  �شمتًا  ب�شمات...�شيولد  بال  م�شخًا  �شيولد 

جتّلى..ومن  قد  الذي  با�شم  �شيقراأ  وبكمًا..هي:  �شّمًا  يوّرث 

من  �شيولد  ...هي:  ميتًا  �شيولد  الراجفة..هو:  ترجف  با�شمه 

من  روحًا..واأنفا�شه  املقادير  روح  العا�شفة..�شتهديه  رحم 

رحيق املطر...�شهيقًا �شيخمد قيظ الظماأ..« )3(.

واقع  جت�شيد  اإىل  الطني(  )�شهيل  م�رشحية  عر�ض  ومييل 

بني  العالقة  طبيعة  تو�شيح  خالل  من  الجتماعية  احلياة 

زوجية. عالقة  تتحول  ما  �رشعان  والتي  واملراأة،  الرجل 

وميكن ا�شتنتاج ذلك من احلوار الثنائي بني )هو،هي( والذي 

اأطعت  �شئمت..  »هي:  الزوجية:  احلياة  مبلل  املتفرج  ي�شعر 

حتى اأدمنت...حلمت فاأَِمْنت فاآمنت فاغت�شلت فتطهرت حتى 

قهرت غيبوبتي واأفقت...هو: وماذا بعد؟!..هي: اأ�رشقت قبلتي 

اإعتقني...هو: ل عتق  »هي:  اآخر:  ..ويف مقطع   )4( فوّجهت« 

لعا�شي...هي: ع�رشون عامًا األ تكفي؟! ع�رشون عامًا اأ�شرية 

ع�رشون  ت�شفع؟!  األ  ووفاًء  وِبّراً  طاعة  لك  اأ�شّبح  حمرابك 

القبو  هذا  اإىل  املهلكة  قبلتك  نزوات  فيها  قادتني  عامًا 

تي... ومتر  اأ�شاطر منفاي وغربتي غ�شّ القرب.. ع�رشون عامًا 

اآثار خطاه.. ع�رشون  امل�شجى فتطم�ض  ال�شنون على عمرها 

وطّوعت  وتبعتاك..  فخذلتاين   
ّ
قدمي فيها  رّو�شت  عامًا 

 فبكتاين.. ووحدك 
ّ
يدّي فخانتاين واأطاعتاك.. و�شملت عيني

اأب�رشتاك.. ع�رشون عامًا األ ُتر�شي؟! األ ُتعفي؟! األ متحي؟! 

األ تكفي؟!« )5( . وهكذا يجد امل�شاهد نف�شه اأمام اأنثى)زوجة( 

ت�رشخ يف وجهة زوجها املت�شلح بالأنانية »الذكورية«، بعد 

حتولها اإىل جمرد اأمعة، عليها الطاعة والإن�شات لديكتاتورية 

الرجل التي ل ترحم ؟!! ولقد تطور احلوار بني بطلي العر�ض 

الن�شوية،  الذات  اأعماق  يف  توغل  عندما  لحقة،  مرحلة  يف 

بينهما  فال�رشاع  الأزل،  منذ  باآدم  حواء  عالقة  عن  باحًثا 

ا منذ ن�شاأة اخلليقة يف  لي�ض وليد اللحظة، ولكنه �رشاًعا اأزليًّ

وهي  لبنات حواء،  امتداد  !..فهي  ماء وطني  من  الكون  هذا 

ا�شتي�شاح  وميكن  وجدتها،  اأمها  مثل  الرجل  نظر  وجهة 

الطاهر  دمي  �شّممت  التي  واأمك  اأنت  ملعونة  »هو:  كالتايل: 

الذي ي�رشي يف عروقك باأنفا�ض حروفها الآثمة..هي: قتلتها.. 

ول زلت تقتلني كّل يوم...هو: ولو عادت اإىل احلياة من جديد 

لقتلتها األف مّرة.. اأمك الفاجرة التي �شبئت.. �شبئت و�شّولت 

لها نف�شها القرتاب من حلمي والنيل منه..« )6( .  كما يتطور 

احلدث الدرامي يف هذا العر�ض امل�رشحي مع التحولت التي 

حتدث يف حياة ال�شخ�شيات، ليت�شمن عدًدا من الإ�شقاطات 

ديكتاتوري(  )حاكم  اإىل  »هو«  يتحول  عندما  ال�شيا�شية، 

مالحظة  وميكن  اأمره(.  على  املغلوب  )ال�شعب  اإىل  »هي«  و 

اأراد  الرجل احلاكم عندما ميار�ض �شطوته على من  ا�شتبداد 

التمرد على �شلطته وجربوته من �شعبه، حيث تكون نهايته 

املوت، كما يف املقطع التايل : »هو: حذار اأن تعودي وتعيدي 

..هي: رطوبة  الأوىل.. ف�شتقربين يف هذا املكان.  اأمك  �شرية 

�شادّيتك..  �شياط  من  ج�شدي  على  واأحن  اأرحم  املكان  هذا 

ك�شتني بالّري�ض.. ون�شجت يل الأجنحة...هو: حّلقي يف ف�شاء 

هذا القبو كما يحلو لك.. فلن تقوي على الطريان خارجه..   ل 

ترثي حمق وغباء اأمك.. اأجنحة مل تولد حتت النور.. �شتحرتق 

خما�شه..  ب�شائر  لحت  الذي  حلمي  تالم�شه...هي:  عندما 
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�شيحّلق بي يف كّل ف�شاءات الكون« )7( .

اأحمالها  وطاأة  حتت  اجلبال  تئن  ل  »هي:  اآخر:  مقطع  ويف 

األوان  �شاأذيقك  فيك..  اأمك  من  �شاأنتقم  عظمت...هو:  مهما 

بعدها  عينيك  �شاأقتلع  �شاأ�شلخك..  �شاأذبحك..  العذاب.. 

اآخر:  مقطع  ويف  اأمك()8(.  قرب  �شاهد  على  قالدة  واأعّلقهما 

»هي: لي�ض قبل اأن يولد حلمي...هو: �شاأحرقه واأحرق متّردك 

واإن  الأبد،  اإىل  �شكلته  الذي  بتكوينك  اأحتفظ  حتى  بداخلك 

باآخر  قانونهم  خلدت  اأّنني  فعزائي  �شاللتي  ن�شل  انقطع 

العنقود« )9(.

احلاكم،  النحات،  الرجل،  )ديكتاتورية  مدى  يت�شح  وهكذا 

اأنهم  والعنف، ويف حالة  بالقوة  �شعبه  يحكم  الذي   ) الزوج 

اأحالمهم  يف  حتى  يطاردهم  حكمه...و  على  التمرد  اأرادوا 

ويتحكم فيهم؟!.. وهو ما�ض يف ت�شيق اخلناق على حريات 

الذين  على  القب�ض  يف  يرتدد  ل  نراه  لذا  لديهم،  التعبري 

القبو...ليكونوا عربة وعظة  ويتم حجزهم يف  عليه  يتمردوا 

لالأجيال القادمة، لأنهم �شيالقون نف�ض امل�شري!. 

ال�شمات  حتليل  اإىل  العر�ض  هذا  ي�شعى  ذلك،  على  عالوة   

�شلوكياتها،  يف  تتباين  والتي  الب�رشية،  للنماذج  العامة 

ينتج  والطني..لذا  باملاء  معجونة  طباعه  تكون  من  فهناك 

له  ويكون  ذلك،  عن  يجنح  الآخر  بينما  ا،  �شويًّ اإن�شاًنا  عنها 

منهًجا خمتلًفا يف احلياة، وميكن اأن تو�شيح ذلك من خالل 

لغة العر�ض، حيث )التمرد، اخل�شوع، ال�شتقامة، والنحراف، 

الأهواء والرغبات، التغري(، كما يف املقطع احلواري التايل: 

�شّكلتيه راكعًا قد ينتف�ض يف  اإن  النار فعلها..  »هو: �شتفعل 

واإن  عنقك..  على  ويطبق  م�شتقيمًا  معتدًل  ويقف  منك  غفلة 

�شّكلتيه واقفًا م�شتقيمًا وتركتيه قد يخدعك فينحني ويبالغ 

يف النحناء ويقتلعك من جذورك.. ولو تركتيه مّدة اأطول قد 

ذلك  كل  هواه..  وعلى  جديد  من  ت�شكيله  ويعيد  غريك  ياأتي 

بفعل املاء.. اأّما النار فهي ال�شمان الويف..« )10(.  اإن ذلك 

والنحات)هو(  )التماثيل(  بني  يجمع  الذي  اجلميل  التناغم 

الذي اراد ال�شيطرة على الو�شع وفق �شيا�شة )النار والطني(، 

اأما )هي( فرتف�ض ذلك وت�شعر اأن ) املاء والطني( وحدهما، 

اللذان يجعالهما متقاربان يف الآمال والطموح، والرغبات 

وامل�شاعر، فن�شاهد »هي« تتبادل امل�شاعر والأحا�شي�ض مع 

التماثيل، وكاأنها خملوق ب�رشي؛ زوج وزوجة، رجل وامراأة 

�شيطرته  )النحات(  الرجل  بفر�ض  احلوار  ينتهي  اأن  ...اإىل 

على  املغلوب  ال�شعب  هي،  )املراأة،  بزوجته  للتحكم  وي�شعى 

ال�شبح  نغزل  التقينا  نحن  ها  »التمثال:  اأمره(..كالتايل: 

مت�شي  خلفنا  واملدائن  التقينا  نحن  ها  وتر....هي:  ترانيم 

حتثُّ ال�شري وجهتنا القمر.ماخاب م�شعاها اإذا كان املطاف 

قا�ٍض  ال�شتاء  وليل  �شهيل..  احللم   : بك ا�شتقر.التمثال 

لن  وتوئده...هي:  حلمك  لتفرت�ض  خمالبه  �شتطول  وطويل.. 

القب�شة  اإحكام  يف  الرغبة  وتزداد   .)11( احللم«  هذا  يواأد 

اأرادوا  اإنهم  حالة  يف  وتعذيبهم  بهم  والتنكيل  النا�ض،  على 

التمرد اأو فكروا بالثورة والع�شيان؟!!... وميكن ا�شتنتاج ذلك 

من خالل احلوار التايل بني النحات)احلاكم امل�شتبد( وبقية 

ال�شعب )التماثيل(: »هو:�شاأقتلعه من اأر�شي.. و�شاأذيقه لهيب 

فرين. ..هو: �شاأ�شنع منه حلمي املنتظر.. �شاأ�شون به قانون 

وحتّرك..  واأوامري  لرغبتي  امتثل  هّيا  املتوارث..  �شاللتي 

و�شاأتّوجك  ذكرك..  و�شيخّلد  الّنعيم..  يف  �شتقيم  ظّلي  حتت 

كما   .)12( حلمي«  اإّل  حلم  ل  حتّرك..  هّيا  اأحالمي..  فار�ض 

يهدد احلاكم من حاول التمرد عليه اأما باحلرق اأو القتل من 

خالل الرمز )هي(، حيث: »هي: )وهي تقاومه( اتركني...هو: 

املرتّدين...�شتحرتقني«  املتمّردين...ذوقي عاقبة  هذا عقاب 

بجماليات  الطني(  )�شهيل  م�رشحية  عر�ض  ويحفل   .)13(

ال�شينوغرافيا  مفردات  لت�شكل  اجتمعت  عديدة،  ب�رشية 

العامة للعر�ض، والتي ميكن اعتبارها عن�رًشا مهًما لت�شعيد 

لروح  الداخلية  امل�شاعر  تاأجيج  اإىل  �شعت  والتي  الأحداث، 

التماثيل. ولقد طغى على العر�ض اللونني؛ الذهبي الربتقايل، 

الأقرب اإىل روح ال�شل�شال املمزوجة بالطني الرتابي، حيث 

الطني )احلقيقي( يف  اأج�شاد املمثلني. كما �شاهم  نحتت به 

)اإن�شان(  اإىل  ليتحول  الطني)اجلماد(  بني  العالقة  ت�شفية 

ويح�ض وي�شعر باآلم الآخرين ...ومل يخلو العر�ض من مل�شة 

فر�شية معاي�شة  العامري،  املخرج  جتريبية، حيث مل يرتك 

ال�شينمائية  ال�شا�شة  ا�شتخدم  لذا  الع�رش،  لتقنيات  امل�رشح 

يف عمق امل�رشح للدللة على عملية ال�شنع الوجودية حيث 

»الفرن«  اإىل  قادتنا  جميعها  والتي  والنار،  والطني  املاء 

معاناتها،  من  لل�شخ�شيات  ا  خال�شً املخرج  جعله  الذي 

وجميع ذلك �شاعد على بقاء خط الإيهام وجذب امل�شاهدين 

الفهم  م�شتويات  تفاوتت  عالية...مهما  بقدرة  العر�ض  اإىل 

لديهم، مما جعل العر�ض قابال للتاأويالت املتباينة، وتكوين 

ال�شور النابعة من املواقف واحلالت الدرامية ب�شكل تلقائي 

بع�ض  يف  )الكور�ض(  بدور  التماثيل  قامت  كما  وم�شتمر. 

امل�شاهد، بحيث يتم توظيفها كديكور يت�شكل ح�شب املوقف 
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اأخرى �شاعد املكياج والإ�شاءة على  . ومن ناحية  الدرامي 

الرئي�شتان  ال�شخ�شيتان  قامت  كما  التماثيل،  وجوه  نحت 

حيث  الدور،  طبيعة  ح�شب  والت�شكل  بالتم�رشح  العمل  يف 

ا�شتطاع الفنان اأحمد اجل�شمي النتقال من مرحلة اإىل اأخرى، 

فيما اآزرته الفنانة حنان مهدي يف ذلك، وا�شتطاع الثنان 

كاأمواج  بدت  التي  الن�ض  ودللت  م�شتويات  عرب  الإبحار 

البحر، ما ان تنتهي دللة حتى يفتح الن�ض على دللة اأخرى!. 

اخل�شبة،  على  الراق�شة  ال�شتعرا�شية  الت�شكيالت  جانب  اإىل 

التي خدمت العر�ض، الأمر الذي �شاعد على ك�رش اململ لدى 

اجلمهور، نتيجة احلوارات ال�رشدية يف الن�ض. بجانب ذلك، 

خالل  من  ال�شخ�شيات  واقع  مع  )املو�شيقى(  تناغمت  فقد 

واملعاين  الدللت  الرتكيز على معاناتها، وحماولة جت�شيد 

واجلفاف  واخل�شب  واملوت  احلياة  ثنائية  اإىل  ت�شري  التي 

والولدة والواأد.. وغريها من املفردات التي �شنعت عنا�رش 

عر�ض م�رشحية    » �شهيل الطني«.

م�صرحية )بالليط( البحرينية

مثاًرا  اأ�شبحت  احلياتية  همومه  اأن  املجتمع  ي�شعر  عندما   

قريًبا  بذلك  يكون  امل�رشح  فاإن  امل�رشح،  خ�شبة  على  للجدل 

من وجدانه وفكره، وهذا ما �شعى عر�ض م�رشحية ) بالليط ( 

البحريني اإليه، الذي هو من تاأليف جمال ال�شقر واإخراج اأحمد 

جا�شم مل�رشح البيادر البحريني، والذي اأراد اأن يقول ل!!.. اإزاء 

امل�شبع  البحريني،  املجتمع  يعج  التي  الأو�شاع  من  الكثري 

الكثري  ك�شف  �شاخر،  كوميدي  باأ�شلوب  البريوقراطية،  بالعقد 

من الق�شايا، بدًءا من احلياة اليومية وانتهاًء بدوامة ال�شيا�شة ! 

الكوميدية  امل�رشحيات  زمن  اإىل  نعود  اأن  اجلميل  من    

الهادفة التي تنب�ض فق�شايا املجتمع الذي توؤرقه، باأ�شلوب 

همومه  رغم  يبت�شم  امل�شاهد  جعل  مما  �شاخر،  كوميدي 

و�شعى  م�شجعه!.  تق�ض  و  ب�شده  حتا�رشه  التي  اليومية 

عر�ض م�رشحية )بالليط( لك�رش النمطية املعتادة من خالل 

ا اقرتب من العرو�ض امل�رشحية امللحمية، كما  تقدمي عر�شً

وظف الكور�ض الغنائي فيه، بغية ك�رش النمطية املاألوفة يف 

خ�شبة  جتريد  اإىل  و�شعى  مبهر،  ب�شكل  التقليدية  العرو�ض 

امل�رشح والرتكيز على ج�شد املمثل؛ حيث هذا العر�ض قائم 

واآخر،  الأدوار بني حني  التم�رشح، وتبادل  ب�شكل كبري على 

روؤية جمالية  على �شنع  �شاعد  وهذا  الكور�ض.  لدى  خا�شة 

�شاهم املمثل ب�شكل كبري يف �شنعها، ويف ذات الوقت، فاإن 

العر�ض املقدم مل يغفل الن�ض اأو احلوار الذي ا�شتطاع اأبطاله 

طرح ق�شاياهم اجلريئة وال�رشيحة التي ل حتتمل التاأجيل؟!  

عالوة على ذلك �شاهم ) الكور�ض الغنائي( يف م�شتهل العر�ض 

العر�ض  جماليات  ور�شم  امل�رشحي،  احلراك  تفعيل  على 

للكور�ض  ال�شتعرا�شية  الت�شكيالت  برزت  حيث  الب�رشية، 

الذي كان يحيط برم�شان بني فرتة واأخرى، و يت�شكل ح�شب 

احلالة التي يعي�شها، ومل يكتف الكور�ض بذلك، واإمنا حر�ض 

املنا�شبة  ال�شوتية  املوؤثرات  واإدخال  الإيقاع  ت�شعيد  على 

الطبول،  و  الع�شي  ا�شتخدام  اإىل  اإ�شافة  واأخرى،  فرتة  بني 

و�رشب الأرجل على اخل�شبة.. وجميع ذلك حفز خيال املتلقي 

على امل�شاركة والإح�شا�ض مبعاناة ال�شخ�شيات وهي تنتقل 

من لوحة اإىل اأخرى.  وعلى �شبيل املثال قام )الكور�ض( بدور 

اأ�شا�شي يف م�شاعدة املواطن )رم�شان(، بعد اكت�شافه لكي�ض 

)البالليط( املنتهي ال�شالحية، وميكن �شماع �شوت الكور�ض، 

دنياي...عمرن  من  واآ�شيح  �شكوتي...  على  اآه   « يردد:  وهو 

ق�شيته قهر يف الروحه والييه...ع�شفور فوق �شريه ...ت�شعد 

...والطري  منقاره  ...مربوط  القهر  جناحه  ق�شق�ض  احليه  له 

يومن كربق�شو له اأظفاره ..يلي زرعت الفرح ..بتثمر انخيلك 

وت�شيل هم وحزن ...واطارد بخيلك« )14( . 

)الكور�ض(  مناجاة   - الغنائي  املقطع  خالل  من  ويت�شح 

رمزي  باأ�شلوب  املجتمع  يعي�شها  التي  املعاناة   - ال�شابق 

العر�ض،  امل�شاهد متحم�ًشا مل�شاهدة  غري مبا�رش، مما جعل 

اأمامه، بغية  التمثيلية وال�شتعرا�شية  والذي تناوبت حركة 

املتلقي،  خيال  �شحذ  حماولة  و  املو�شوع،  حول  اللتفاف 

وجعله حما�رًشا بكم هائل من الهموم احلياتية.

 ويف مرحلة لحقة �شهد العر�ض متازًجا وتالحًما كبرًيا بني 

)رم�شان( مل�شاطرته همومه  مع  الكور�ض  اأو  اجلوقة  �شوت 

وق�شاياه، وبذلك يكون للكور�ض �شدى لذاته املتعبة بعد اأن 

اأنهكتها احلياة، وميكن مالحظة ذلك من خالل احلوار الذي 

يه   : اأحدهم   «  : العر�ض  م�شتهل  جمع رم�شان باجلوقة يف 

�شندرتنه حقي وحقي يبه حقك ..واحد واثنني: بله يف املاي 

..رم�شان : �شحكوا .. اإي نعم �شحكوا .. �شحكوا لأنكم بعدكم 

ماعرفتوا ق�شتي، و�شلون البال .. غالية وايد على حال الفقري« 

)15( .  وتربز معاناة )رم�شان( املواطن العادي الذي يعمل 

يف وظيفة حكومية، والذي يعاين ال�شغوطات املادية، نتيجة 

تراكم الديون عليه، حيث اأن راتبه ال�شهري غري كاف لتغطية 

اليوم  حقي  من  باخت�شار   : رم�شان  ال�شهرية:«  م�شاريفه 
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�شحبت الراتب، واملواطن اللي ي�شتلم راتبه اأول ال�شهر ويرجع 

البيت يبني من ويه ...اأدري اأنكم م�شتان�شني مثلي، لكن اأمم 

اأمم 155 قر�ض ال�شيارة . 100 جمعية بو فهد . 234 قر�ض 

دفعت  ما  واإذا   عبا�ض  اأم  جمعية  دينار   113 الزواج،  مهر 

بتيب يل مركز ال�رشطة يف البيت، 80 دينار حق الوالدة.. 70 

دينار حق الولد والنعم فيه تنحط على اجلرح يربه، واأخواين 

بعطي كل واحد منهم 35 دينار ي�شتاهلون املهم يف النهاية 

ي�شفا يل، �شنهو .. بل !.. يبقى يل دينارين معقولة » )16(.

 وهكذا يظل رم�شان يحدث ذاته، بينما )الكور�ض( ياآزره يف 

ا له، لذا فهو ل يرتدد  ق�شيته الذي باتت ت�شكل هاج�شا حقيقيًّ

يف التنقل بينهم لأخذ امل�شورة والن�شح، والذين تكون ردود 

الكور�ض(   ( فاإن  ذلك  بجانب  له،  اأ�شداء  اإل  ما هي  اأفعالهم 

يعترب و�شيلة لتنقل ال�رشيع على اخل�شبة من لوحة اإىل اأخرى 

كما  املنتهية.  البالليط  عن  الباحثة  )رم�شان(  م�شرية  عرب 

حر�ض املخرج على يكون اأداء املمثلني متنوًعا بني احلركة 

وال�شتعرا�ض، يتخلل ذلك احلوار اأو ردود الأفعال املتباينة، 

ح�شب املواقف الدرامية املتتالية.

)التم�رشح(  بوؤر  العر�ض يتخلله  باأن هذا  �شلًفا  اأ�رشنا   وكما 

داخل  )امل�رشح  ي�شمى  ما  �شانعة  تتجمع  ما  �رشعان  التي 

امل�رشح(، مع التعليق من قبل الكور�ض ب�شكل �رشدي ملحمي 

الطابع، وميكن م�شاهدة )رم�شان( وهو ينتقل من لوحة اإىل 

التي  الربختية  املدر�شة  غرار  على  اأدواره  ا  متقم�شً اأخرى، 

ذات  يف  وهي  اأمامه،  يعر�ض  ما  بحقيقة  اجلمهور  ت�شدم 

الوقت   ل ترتك جمال له لالإيهام الفني لديه، والذي عادة ما 

ي�شاحب العرو�ض التقليدية، وميكن م�شاهدة تغلل الأ�شلوب 

)رم�شان( عن  يتحدث  العر�ض عندما  امللحمي يف  الروائي 

ي�شلم  اأنه  �شي  واأحلى  وينطلق،   : رم�شان   « كالآتي:  نف�شه 

على اللي يعرفه واللي ما يعرفه وهو مت�شقق، واأول ما يد�ض 

البيت من م�شيته حت�شه اأنه خايف على ثوبه يتجف�ض، مع اأنه 

جمف�ض من ال�شبح، يد�ض البيت يف�شخ ثوبه ويلب�ض جالبيته 

املكوية املبخرة« )17(. 

خالل  من  الغنائي(  )الكور�ض  مت�رشح  مالحظة  وميكن   

مل�شاهدة  رم�شان  يجل�ض  عندما  الأدوار،  من  لعدد  تقم�شه 

دور  ا  متقم�شً حوله  يتحلق  الكور�ض  بينما  التليفزيون، 

تقلد  املجموعة  ياعيال-  املنزل..«رم�شان:  يف  الأطفال 

ال�شغار بحركاتها« )18( . وي�شتمر )التم�رشح( على اخل�شبة 

بهدف تقدمي لوحات م�شحونة بهموم املواطن رم�شان، ويف 

كل لوحة يقدم حلقة من حلقات البريوقراطية التي ل تنتهي، 

كل  بعد  امل�رشحي  العر�ض  عن  امل�شاهد  ف�شل  حماولة  مع 

لوحة على غرار املدر�شة الربختية!.. كونه يقدم له جرعات 

منف�شلة ومركزة م�شحونة مبتاعب احلياة اليومية للمواطن 

وتعقيدات  املعي�شة،  غالء  ي�شارع  بات  الذي  البحريني 

الأ�شياء  ت�شخيم  مع  فيها،  املبالغ  احلكومية  الإجراءات 

بطريقة مغلوطة، وكاأن ل�شان حاله يقول اأين املفر؟!!

مع  امل�رشح  خ�شبة  على  ال�رشيعة  النقالت  توالت  كما    

رم�شان(  )بو  �شخ�شية  تعي�شها  التي  الجتماعية  التغريات 

كوميدية  بطريقة   - متقاعد  العمر  يف  كبري  رجل  وهو   -

�شاخرة جاءت اأقرب اإىل الكوميديا ال�شوداء، كون الأب اأي�شا 

يعترب �شحية من �شحايا البريوقراطية، بينما يقف رم�شان 

املعا�رشة  )بو رم�شان(، وكاأن هموم احلياة  والده  ا  موا�شيًّ

اأ�شبحت متوارثة...لديه: » بورم�شان : رم�شان - املجموعة 

ت�رشب �رشبتها الأخرية على الأر�ض، وبها يفزع رم�شان-  

رم�شان : ب�شم اهلل الرحمن الرحيم .. �شم يبه �ض...بورم�شان 

!.. بورم�شان :من قال ها  : عطوك املعا�ض ؟  رم�شان : ها 

�شمع، عطوك املعا�ض ؟ رم�شان : عطوين » )19(.

)البالليط(  املتقاعد كابو�ض  )بو رم�شان(  �شخ�شية  وتعي�ض 

بني  التايل  احلوار  متابعة  وميكن  ال�شالحية،  املنتهية 

�شخ�شية رم�شان ووالده.. كالآتي: » بورم�شان: وين باقي 

بورم�شان:   .. عنديي  ما  )ي�رشخ(   : رم�شان  الأغرا�ض.. 

يعني ماجلة ال�شهر كي�ض بالليط ..بط يف عينك.. بورم�شان: 

 .. فل�ض  �شوف 800  يبه  امبله   : ؟ رم�شان  التاريخ  تقره  ما 

ما  ال�شعر،  تقويل  التاريخ  لك  اأقول  بورم�شان:   ... رخي�ض 

مدتها  منتهية  البالليط  بورم�شان:   .. النتهاء  تاريخ  �شفت 

من �شنة ون�ض« )20( .  

ومت�شي رحلة البحث يف ق�شية )البالليط( لت�شل اإىل مرحلة 

تقدمي �شكوى يف مركز ال�رشطة، اإل اأن رم�شان ي�شاب بخيبة 

كان  لذا  �شكواه،  الأمنية  اجلهات  ترف�ض  عندما  كبرية،  اأمل 

قلنا   : »ال�رشطي  تقبل ق�شيته:  اأخرى  البحث عن جهة  عليه 

لك مب �شغلنا روح وزارة ال�شحة رم�شان:�رشاحة حاولت، 

لكن ماعرفت من امل�شوؤول واليوم اخلمي�ض والدوام بيخل�ض 

وباجر اجلمعة وبعده ال�شبت ووزارة ال�شحة �شاكه ..رم�شان 

ال�شوبر  لك  ..اأقول  علي  يرد  حّمد  امل�شتهلك  بخدمة  ات�شلت   :

ماركت يبيع بالليط منتهية مدتها، يعني اإذا �شكتنا على ها 

ع�رشات  وبيطيحون  وبيهفونه  بي�شرتونه  الأوادم  مل�شيبة 
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ال�شحايا يف هذا اليومني« )21( .

وبعد ذلك ينتقل رم�شان اإىل �رشطة )الإطفاء( لتقدمي �شكوى 

�شد اأ�شحاب البالليط املنتهية، ولكن رجل الإطفاء يعتذر لأن 

مو�شوعه بعيد عن تخ�ش�شه: » رم�شان : ال�شالفة اأن ال�شوبر 

حمد  املعنية  واجلهات  منتهية  بالليط  يبيع  مالنه  ماركت 

را�شي يتدخل وانتوا ب�ض اللي ممكن تنقذونا، ترى املو�شوع 

خطري. رجل املطايف :يعني فيه حريجة ول ل« )22(. 

)بو  النيابي  املر�شح  مقر  اإىل  )رم�شان(  يتجه  ذلك  عقب 

فروة( باحًثا عن حل ملو�شوع البالليط املنتهية، ويدخل يف 

مدى  خالله  من  ذلك  ن�شت�شف  اأن  وميكن  معه،  �شاخر  حوار 

واللذين  النيابيني،  للمرت�شحني  املوجهة  الالذعة  ال�شخرية 

يرتاجعوا  ما  �رشعان  ولكنهم  وخطط،  باآمال  النا�ض  يعدون 

..كالآتي: »رم�شان  القيادية  اأهدافهم  عندما يح�شلون على 

 . البالليط  م�شكلة  ياليتك حتل  فزت  اأنت  اإذا   .. : طال عمرك 

النتخابي  الربنامج  اأفا عليك مكتوب عندي يف   : ..بوفروة 

تنمية  من  رئي�شي  جزء  هو  البالليط  اخلطة،  �شمن  من 

املجتمع...القا�شي : اأ�شفرت النتائج عن فوز املر�شح النيابي 

: واحلني  �شنا..رم�شان  باأبو  امللقب  بوفروة  بوغامن عبداهلل 

ياطويل العمر، �شنب�شوي يف البالليط املنتهية .بوفروة : اأي 

بالليط واأي خرابيط، اأفا ب�ض هذي حجي تقوله حق نائب...

منطقتنا،  م�شاكل  اأنك حتل  وعدتني  انته  ب�ض  اإي   : رم�شان 

وبالذات البالليط » )23( . ويغادر رم�شان املقر النيابي اإىل 

مكتب معاليه ووكيله، باحثا عن كيفية الق�شاء على ظاهرة 

ت�شمم  يف  �شبًبا  تكون  اأن  ميكن  والتي  املنتهية،  البالليط 

و�شقوط عدًدا من املواطنني، نتيجة تناولهم لها . عقب ذلك، 

�شكوى  لتقدمي  )الوزير(  العليا  ال�ُشلطات  اإىل  رم�شان  ينتقل 

جديدة لوقف البالليط، وميكن التوقف عند حوار رم�شان مع 

مدتها  جي�ض   50  .. اهلل  �شلمك  البالليط   : رم�شان   « الوزير: 

اإجراءات  وزارة،  يل  وزارة  من  األف  متحرك،  وحلد  منتهية 

معقدة وا�شتمارات وحو�شه ونطرة على ل �شي، فقلت مايف 

اإل طويل العمر ين�شفني .الوزير : ب�ض هذي، ب�شيطة خذ هذي 

املالحظة و�شلمها للوكيل » )24( .

رحلة  ليبداأ  الوكيل،  اإىل  رم�شان  مو�شوع  حتويل  ويتم 

ال�شائعة من جديد، ويظل رم�شان يدور  للبحث عن احللقة 

يف دوامة البريوقراطية الفجة حتى الو�شول اإىل قمة الهرم، 

ا ق�شيته:  وميكن م�شاهدة رم�شان واقًفا اأمام الوكيل، عار�شً

نحولها  ب�شيطة   : ...الوكيل  عمرك  طال  البالليط   : »رم�شان 

)رم�شان(  يجد  ل  وعندما   .  )25(  « امل�شاعد  الوكيل  حق 

املطار،  يف  الطريان  مراقبة  برج  اإىل  يتوجه  فاإنه  �شالته 

املنتهية!..  البالليط  من  التخل�ض  ب�رشورة  النا�ض  ليخرب 

ولكن بدون جدوى: » رم�شان : ل حبيبي اأنا رم�شان موظف 

دخل  واللي  منتهية،  مدته  اللي  البالليط  كي�ض  مثل  عتيج 

وخرابيط  بالليط  اأي   : ب�شببك...املوظف  الطيارة،  طريق  عن 

اأبغيك تكلم  ا�شمع عاد �شوالفك هذي مو علينه،   : .. رم�شان 

ال�شحن  اللي عنده يف  وتتاأكد من  بتنزل  اللي  الطيارات  كل 

بالليط تاريخها منتهية« )26( .

اإىل  لت�شل  )رم�شان(  حياة  يف  الدرامية  الأحداث  وتطور 

منظمة  ظهور  خرب  الإعالم  و�شائل  تعلن  عندما  الذروة، 

)البالليط الإرهابية( ؟!!.. واأن �شفريها يف الوطن العربي رجل 

يدعى )رم�شان بن �شعبان(؟!!: »املذيع : مرحبًا بكم يف ن�رشة 

اآخر  يف   .. عاجل  خرب  وردنا   .. الف�شيحة  قناة  من  العا�رشة 

الوثائق املهمة املن�شورة يف موقع ويكيلك�ض واأخطرها على 

الإطالق .. فقد ن�رشت الأنباء خطابًا مطوًل بني منظمة بالليط 

بن  رم�شان  العربي  امل�رشق  يف  �شفريها  وبني  الإرهابية 

�شعبان، حيث اأو�شحت الوثائق باأن رم�شان جلاأ اإىل ا�شتخدام 

تتهمه  حيث  وحقوقه،  مطالبه  اإىل  للو�شول  الأ�شاليب،  كل 

احلكومة باأنه اعت�شم.. وحترك .. وا�شتكى.. يف و�شائل الإعالم، 

البريوقراطية  �شد  امل�شئولني،  اأبواب  طرق  من  يياأ�ض  ومل 

املتف�شية جراء انت�شار �شيا�شة البال.. لييييط » )27(.

 وينتهي املطاف باملواطن )رم�شان( مبحاكمته على اعتبار 

بال�شجن  عليه  يحكم  ؟!!...والذي  البالليط  تنظيم  قائد  اأنه 

مدى احلياة ؟!... بعد معاي�شته لبريوقراطية املجتمع، والتي 

كانت �شبًبا يف اأحداث �شوء فهم كبري وخلط لالأوراق احلياتية 

اإىل  و�شول  البحريني،  للمواطن  ال�شعبة  املعي�شية  والهموم 

 « حقيقة  يقول  اأن  اأراد  عندما  خذلته،  التي  ال�شيا�شة  منابر 

البالليط الفا�شدة«؟! ....والغريب بل والطريف يف املو�شوع، اإن 

رم�شان مل ي�شلم اأي�شا من )البالليط( حتى وهو يف ال�شجن!... 

حيث تفاجئ باأن هناك من يوزع البالليط املنتهية:«رم�شان 

اأقرتح،  اأحاول،  اإيجابي،  اآنا  تعبانه،  اأمثال  هذي   .. لاااه   :

)يدخل من اخلارج   : .�شخ�ض 3  النتيجة  ا�شتكي مهما كانت 

وبيده اأكيا�ض ( البالليط وزعوه« ...)اجلميع يتقافز ...رم�شان 

: ل .. ل .. النا�ض بيموتون وقفوا وقفوا .. وين القوانني؟ وين 

ال�رشطة؟ وين ال�شحة؟ وين الوزير؟ وين الوكيل؟ وين املدير 

؟ وين احلكومة وقف )ي�رشخ( وقااف » )28(.
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وهكذا تكون نهاية رم�شان املواطن البحريني الب�شيط الذي 

الف�شاد  عن  التحدث  اأراد  عندما  الكادحة  الطبقة  من  يعترب 

�رشعان  فاإنه  بالده،  يف  احلكومية  الوحدات  يف  املتف�شي 

اإرهابي  اإىل  الذي جعله يتحول  الأمر  التهم،  لفقت حوله  ما 

عن  يبحث  كان  الأمر،  حقيقة  يف  هو  ...بينما  تنظيم  وقائد 

لقمة عي�ض ت�شد رمقه ل غري ؟!! 

  بالن�شبة جلماليات الروؤية الب�رشية يف هذا العر�ض، فاإنها 

وهذا  امل�رشحي،  للف�شاء  املخرج  احرتام  خالل  من  تت�شح 

للكور�ض  والتحول  الت�شكل  جماليات  اإبراز  على  �شاعد  بدوره 

كبري  ب�شكل  بارزة  املمثلني  حركة  كانت  فيما  الركح.  على 

خ�شبة  من  الأمين  اجلانب  على  وبالتحديد  املن�شة،  على 

امل�رشح،حيث كان )رم�شان( وبقية الكور�ض يتحركون ب�شورة 

دائرية وجميلة، كما �شاهم ا�شتخدام )ال�شا�شة ال�شينمائية( يف 

عمق امل�رشح على تفعيل احلدث على من�شة امل�رشح .

اأخرى  جمالية  روؤى  هناك  اأن  اإىل  اأي�شا  الإ�شارة  من  ولبد 

األوانها  وان�شجام  املمثلني،  اأزياء  توحيد  خالل  من  برزت 

وت�شميمها، واإن كانت مل ت�شتخدم منها اإل قطع ب�شيطة، وذلك 

اإ�شفاء هوية على ال�شخ�شيات، حيث جند ال�شخ�شية  بهدف 

...كما  ال�رشورة  ح�شب  الب�شت(  )الغطرة،  ترتدي  الرئي�شية 

التم�رشح  اإىل  اإ�شافة  املوقف،  ح�شب  القطع  تلك  تغيري  قد 

امل�رشح(، حيث  داخل  امل�رشح   ( العر�ض  الوا�شح من خالل 

اأخرى، معتمدة على  اإىل  كانت ال�شخ�شيات تنتقل من حالة 

التقم�ض الأقرب اإىل النهج الربختي .

 م�صرحية )البئر( العمانية

يف  ال�شعبي  الرتاث  الواقع  لم�ض  احتفايل  جمايل  تالحم  يف 

واإخراج  الربيع  اآمنة  تاأليف  من  وهو  )البئر(  �رشحية  عر�ض 

العر�ض  بداية  ومنذ   . امل�رشحية  الدن  لفرقة  الهنائي  حممد 

بالطفولة،  املرتبطة  ال�شعبية  الأغاين  ترديد  املن�شة  �شهدت 

وهناك الت�شاق و�شيج يف الن�ض بني الطفولة والأغنية؛ ومنذ 

املهد كانت الأمهات تغني لالأطفال، وعندما يكربون فاإنهن 

والأغنية  اللعب  حالت  وتتنوع  ويلعنب...  الكبار  مع  يغنني 

املوؤملة،  واللحظات  بالآهات  التي متتزج  يف هذه امل�رشحية 

حيث اإن الكبار يلعبون يف �رشاعهم مع الآخر، ويلعبون لعبة 

والأطر  الأعراف  مع  م�شتمر  �شجال  يف  وهم  لالأقوى،  البقاء 

منها.  النعتاق  على  قادرين  غري  جعلتهم  التي  الجتماعية 

وتعاين �شخ�شيات هذا العمل من ال�شغط النف�شي الكبري، الأمر 

الذي جعلها تلجاأ اإىل عامل الالوعي للتنفي�ض عن حالت الكبت 

لديها. كما اأنها جلاأت اإىل الرق�ض كما هو احلال لدى �شخ�شية 

بطريقة  وظفت  التي  )املرباطية(  رق�شة  خالل  من  )ن�شيب( 

تتقارب يف اإطارها العام مع رق�شة )الزار( التي �شاعدت على 

تفريغ الطاقة النفعالية لدى الأفراد .

   وُتعد الأغنية يف ن�ض م�رشحية )البئر( من مكونات ن�شيج 

مثل:  الإن�شانية،  �شفاتها  عن  يعرب  الذي  امل�رشحي  العر�ض 

الذات  لم�شت  اأنها  ..كما  واحلب  واخلوف  واحلزن  الفرح 

ال�شعبي  فالرتاث  و�شجن،  اآهات  من  فيها  وما  الب�رشية، 

والكبار  البدو واحل�رش  ال�شيادين واملزارعني  باأغاين  حافل 

والدينية  الجتماعية  املنا�شبات  يف  للتعبري  وال�شغار 

مثالة  الأغنية  يجد  للعر�ض  واملتابع  املختلفة.  واملو�شمية 

الأوىل  البدايات  الأوىل والتي حملت عنوان )يف  اللوحة  منذ 

مفرد  هي  والأغنية  يغنون(  الأطفال  كان  الأ�شياء،  لتفتح 

عر  ال�شِّ من  به  وُيرتمنمَّ  الكالم  من  ماُيغنمَّى  ما  وهو  اأغنيات، 

الأحيان  اأغلب  يف  له  ُم�شاحبة  املو�شيقى  وتكون  ونحوه، 

اأُغاين  اأُغنَية،-  اأحلان   - جميلة،  الأغنية  هذه  »كلمات 

 : عبارة  الأوىل  الأغنية  كلمات  وت�شمنت  حُمِزنة«)29(. 

من  ..واللنب  �شبي  جابت  طريي...العرو�ض  طريي  »ياطريه 

...يبغى املطر« )30(. وهذه الأغنية  البقر..�شلمي على �شيدي 

اختزال للق�شة الواقعية التي اأ�شار الن�ض اإليها، والتي تتحدث 

عن )ن�شيب( وزوجته )�شباح ( اللذان كانا يعي�شان يف مدينة 

امللح ال�شاحلية التي كان الن�شاء فيها يعملن يف اإعداد اخلبز، 

فيما كان الرجال يعملون يف مهنة ال�شيد .

الأوىل،  اللوحة  يف  منها  الكاتبة  انطلقت  مهمة  نقطة  وهناك 

بغية  النعتاق،  يف  والرغبة  الذات  على  اجلامح  التمرد  وهي 

الرغبات  من  كًما  تختزن  التي  الالوعي  منطقة  مالم�شة 

الإن�شانية، بغية النطالق اإىل ف�شاء اأو�شع ..وهذا ما جنده يف 

الن�ض »ل تكن اأول، �شحقا، ماذا كان قبل اأن يكون الأول؟« ..« 

فبدل من هذا التحول املفتوح ملاذا مثال ل يتحول اإىل البحر 

والرغبة  النعتاق  يتكرر  كما   .)31( مثال؟«  اأنثى  اإىل  اأو حتى 

الكائنات:  تبديل  لعبة  اإىل  الإ�شارة  متت  عندما  التحرر  يف 

»ت�شتهويني هذه اللعبة يا �شباح، لعبة تبديل الكائنات« )32 ( 

. هكذا فاإننا جند ن�شا يحاول يف كل حلظة اأن يجعل �شخ�شياته 

تتمرد...لتكون غري خا�شعة لقوانني واأطر حمددة، كما يت�شح 

ذلك من تبادل الأدوار: »تق�شدين ل جديد يف اللعبة ...�شباح: 

لقد اأهديتك نف�شي منذ قالوا حرمة ورجل » )33(. . 

)بقية املو�ضوع مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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 قال �أحد �لنقاد »حنة و�أخو�تها« )1986( بعد كل ما قيل وح�صل هو فيلم »وودي �آلن« 

�ملف�صل لدي. وهو حتمًا �أحد �لأمثلة �لقائلة باأن �ملجموع �أهم من �لأجز�ء. فاللقطات 

�لر�ئعة ملدينة نيويورك )خا�صة معمار �ملدينة(، و�ملو�قف �لعظيمة و�حلفالت �لغنية 

و�ملو�صيقى �لر�ئعة، كل هذ� �أجز�ء تتما�صك يف عمل فني ر�ئع.

 ومن بني �ل�صخ�صيات �لتي تقطن مانهاتن، مايكل كاين، �ملتزوج من حنة )ميافارو( 

ولكنه �صبق مبالحقته ل�صقيقتها )باربار هري�صي( �لتي ت�صكن مع فنان معذب )ماك�س 

�آلن( يبد�أ يف مو�عدة �صقيقتها �لأخرى )ديان  �ل�صابق )وودي  فان �صيدو(. وزوج حنة 

وي�صت( �لتي تريد بدورها مو�عدة �صام و�تر�صون بالرغم من �أنه يف�صل مو�عدة �صديقتها 

)كاري في�رش(.

 هذ� �لفيلم لي�س كوميديا مائة باملائة بل هو در�ما. �لكوميديا �ملوجودة يف تركيبته 

يل  مع  �ل�رشية  �لغر�مية  �أليوت  عالقة  بكثري.  �أف�صل  �لدر�ما  ولكن  وجيدة  متنا�صبه 

معاجلة بطريقة رومانتيكية.

 ولكن عدم �خال�صهما وخد�عهما يبدو�ن خطاأً و��صحًاَ. وباإمكاننا �لإح�صا�س بخطيئتهم 

و��صطر�بهم �لد�خلي. 

حنة واأخواتها 

مرتجمة من لبنان

�سيناريو: وودي �آلن      ترجمة: مهـــا لطفـــي



 يعتقد ميكي �أن لديه ورما يف �ملخ، ولكنه يجد �أن 

ذلك غري حقيقي ولكنه ي�سعر ��سو�أ مما كان ويبد�أ 

يف �لبحث، دون جدوى، عن �سبب يعي�ش من �أجله. 

مت�ساٍو  ب�سكل  در�ماتيكية  �لأخرى  �لق�س�ش  جميع 

مع �سيء من �لكوميديا يتناثر هنا وهناك.

�إىل حد ما، فكل منهم يقوم بدوره  �لتمثيل جيد   

على �أح�سن ما يكون، �سو�ء كان هذ� �لدور �سغري�ً �أم 

كبري�ً. �أف�سل �دو�ر هذ� �لفيل ما قدمه �آلن )فهو من 

�ل�سقيقة  بدور  قامت  وي�ست  وديان  �أدو�ره(  �أح�سن 

�آلن  و�ساركت  بالنف�ش  للثقة  �لفاقدة  �ل�سغرى 

باأجز�ء يف �لفيلم من �أف�سل �جز�ئه، وقام �جلميع 

وكذلك  �سيدو  فون  ماك�ش  خا�سة  متمّيزه  باأدو�ر 

هذ�  عن  بجد�رة  �لأو�سكار  نال  �لذي  كاين  مايكل 

�لفيلم.

 �ما �خر�ج وودي �آلن فقد كان يف قمة �سكله متامًا 

مثل »�آين هول« و�فالمه �لر�ئعة �لأخرى.

 ��ستخد�م �لكامري� و�ل�سوت �خلارجي ممتاز�ن. مثاًل 

تتناول  حيث  در�ميًا  �لرتكيز  بالغ  م�سهد  هنالك 

�لغذ�ء معًا وطو�ل �مل�سهد تدور  �لثالث  �ل�سقيقات 

�لكامري� حول �ملائدة و�ملتكلمة لي�ست يف �لإطار. 

قدرته  حيث  من  �أي�سًا  ر�ئع  فهو  �ل�سيناريو  و�ما 

على �لنتقال بني �لدر�مي و�لكوميدي ومتى يجمع 

بينهما.

�أح�سن  على  حتتوي  جد�ً  م�سحكة  كوميديا   

�ختيار�ت �آلن لالأدو�ر. ديان وي�ست �أف�سلهم: م�سّعة، 

ع�سبية، مزعجة ومتقلبة �مل�ساعر يف دقيقة و�حد. 

مايكل كاين �أكرثهم تاأثري�ً، وميافارو كما هي د�ئمًا 

�أن �سوتها  تدنو من تقطيع قلب �مل�ساهد. و�عتقد 

هو �لذي يفعل ذلك.

 �ل�سيناريو:

بازدياد  �لأغنية  تنتهي  �مل�صاركني  ��صماء  �آخر  عند ظهور 

ت�صبح  حتى  �ل�صا�صة  وتتال�صى  �ل�صوت  حلجم  تدريجي 

�صفحة �صود�ء.

 وتبد�أ مبا�رشة نغمة جديدة من مو�صيقى �جلاز.

 ومعها عنو�ن جديد على �ل�صا�صة.

 »يا �إلهي، �إنها جميلة«

 قطع �إىل 

 د�خلي �صقة حنة – لياًل.

رمادية  �صوفية  �صرتة  تلب�س  وهي  كاماًل  يل  وجه  نرى   

وت�صتند �إىل باب �ملمر �ملوؤدي �إىل غرفة �لطعام. حتّدق يف 

�إليوت  �لكامري� وعلى وجهها ن�صف �بت�صامة بينما يتكلم 

ب�صوت خارجي.

 �ليوت )�صوت خارجي( يا �لهي، �إنها جميلة.

 حتّدق يل من فوق كتفها، ثم ت�صتدير د�خل �ملمر وت�صري 

بعيد�ً.

 تتبعها �لكامري� وهي تتحرك من �أمام رف مليء بالكتب 

و�ل�صور يحجبها عن �لنظر وهي ت�صري نحو ردهة مزدحمة 

ومريحة.

 ويحيط بها �أنا�س بع�صهم يحمل �مل�صاريب و�لبع�س �لآخر 

�ل�صقة. �جلميع يتكلمون مبا�رشة يتابعون  �إىل  يدخل لتّوه 

حو�ر�ت �صهلة ماألوفة.

 �ليوت )�صوت خارجي( متتلك �أحلى عينني وتبدو مغرية 

جد�ً يف هذه �ل�صرتة.

 تبت�صم يل ملختلف �أنو�ع �لنا�س وتبادلهم �لتحية.

 يل: مرحبًا، كيف حالك؟

 يدخل �صيفان �آخر�ن �إىل �ل�صقة، �لردهة ممتلئة �لآن 

تتابع  وهي  �لولد  �أحد  بخفة  وتعانق  �صريها  يل  تتابع   

وكذلك  �إليوت  �صوت  ي�صمع  �ملعي�صة.  غرفة  نحو  طريقها 

مو�صيقى �جلاز.

معها  �أكون  �أن  فقط  �أريد  �إنني  خارجي(  )�صوت  �ليوت   

مبفردي لأم�صك بها و�أقبلها..

 ت�صري يل نحو غرفة �ملعي�صة ر�أ�صها �إىل �خللف للحظة حتى 

تخاطب �لطفل �لذي عانقته.

 �ليوت )�صوت خارجي(... و�أخربها كم �أحبها و�أعتني بها.
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 توقف �يها �لغبي. �إنها �صقيقة زوجتك. ولكنني ل �أ�صتطيع 

منع نف�صي.

 �لكامري� ل تز�ل تتحرك مع يل وهي تبت�صم وتتوقف لتتكلم 

مع و�لدتها. �صوت �ليوت وكذلك �ملو�صيقى يرتفعان فوق 

�ملحادثات �لد�فئة �ملنخف�صة.

�أ�صهر �لآن.   �ليوت )�صوت خارجي( لقد ��صتهلكتني. مّرت 

�أحلم بها. و�أفكر بها يف �ملكتب. �وه، يل )يتنهد( ماذ� �أفعل؟ 

 تعود يل لل�صري مرة ثانية وتنتهي حمادثتها مع و�لدتها. 

�آخرين، ثم ت�صتدير لتحيي  �أمام جمموعة �صيوف  متر من 

�أبريل، فتعانقها معانقة ق�صرية د�فئة.

�أ�صمع نف�صي و�أنا �حلم بك، وهذ�   �ليوت )�صوت خارجي( 

�صيء مقرف، قبل ذلك، عندما...

 ي�صتمر �صوت �ليوت �خلارجي ويظهر فعليًا يقف يف �ملمر 

يتابع �ملحادثة مع رجل ممتلىء �جل�صم ي�صري بكلتا يديه. 

بينهما وهي  ت�صري يل  بينما  م�صاريبهما  �لإثنان يحمالن 

حتمل طبقًا من �ملقبالت وم�رشوبني �إثنني. �مل�صافة �صيقة 

جد�ً؛ يحمل �لرجال كاأ�صيهما ليرتكا لها م�صافة لتمر.

�ملمر،  يف  مبحاذ�تي  مّرت  خارجي(...  )�صوت  �ليوت   

ف�صممت ذلك �لعطر على ظهر رقبتها...

 يتابع �ليوت يل وهي ت�صري بعيد�ً، ويتابع �ل�صخ�س �لآخر 

كالمه وهو غافل عن �لأمر.

ي�صتطيع  ل  ولكنه  �ملحادثة  �إىل  يعود  �أن  �أليوت  ي�صطر   

�إّل �ن يدير ر�أ�صه لينظر �إىل يل خارج �لإطار بينما يتابع 

�ل�صخ�س �لآخر �حلديث.

�نني  ظننت  �أنا  �أنا،  �لهي  يا  خارجي(...  )�صوت  �ليوت   

�صوف �أدوخ! على مهلك...

�لطبق  و�صعت  لقد  �ملبت�صمة.  يل  لتتابع  �لكامري�  تعود   

و�مل�رشوبات لتوها بالقرب من �أبريل، وب�رشعة وبغفلة من 

ير�قبها  �ليوت  ز�ل  ما  �ملمر حيث  ت�صري متجاوزة  �أمرها، 

ماأخوذ�ً.

ول  حمرتم.  مايل  م�صت�صار  �أنت  خارجي(  )�صوت  �ليوت   

ينا�صبك �أن تبدو هكذ� م�صدوهًا.

 تبقى �لكامري� مع �ليوت �لذي ما ز�ل ير�قب يل �ملوجودة 

حمادثاتهم  �ل�صيوف  يتابع  �خللفيه  يف  �لإطار.  خارج 

�لد�فئة مع بع�صهم �لبع�س.

�ليوت  خلف  �ملقبالت  من  طبقًا  حتمل  �لتي  حنة  ت�صري   

�مل�صّو�س �لتفكري.

 حنه )تتذوق قطعة مقبالت( �إليوت؟ �إليوت؟ )تفرك كتفه( 

عزيزي؟

 ي�صتيقظ �إليوت من �حالمه )جافاًل(.

 �ليوت )يدور نحو حنه( مم مم؟

 حنة )م�صرية �إىل �لطبق( هل جربت هذه؟ هذه ر�ئعة.

 )تتذّوق وتبلع( هويل و�صديقتها �صنعتاها.

متلذذ�ً  بامل�صغ  ويبد�أ  �ملقبالت،  من  و�حدة  �ليوت  ياأخذ   

وي�صري م�صطحبًا حنه عرب رف �لكتب نحو غرفة �ملعي�صه 

�ليوت )يبلع( �إنها ر�ئعة.

 حنه )تتابع وهي تاأكل �ملزيد( �ألي�صت عظيمة؟

 �ليوت: �صقيقتك طّباخة �صاحرة.

 حنه )تبلع( �أعرف! �أعرف!

 ي�صري �ليوت وحنة وهما ياأكالن ويتكلمان ي�صري�ن مرور�ً 

بقاعة �إىل خارج �لإطار بينما تظهر هويل وهي ت�صري عرب 

عند  تقف  �ملقبالت؛  من  وطبقًا  م�رشوبًا  حتمل  �لقاعة. 

مدخل �لقاعة تاأكل وتنظر نحو �ل�صيوف خارج �لإطار.

 حنة )ت�صري خارج �لإطار( متتلك كل موهبة �لطبخ.

 �ليوت )ي�صري خارج �لإطار يبتلع( كال، ول متلك هذ� �أي�صًا 

فاأنت متتلكني �أطنانًا منه.

 حنة )خارج �لإطار( �أووه ولكنني �أكلت خم�صًا منها. 

 هويل �لو�قفه يف �ملمر د�خل �لإطار تبتلع ب�صوت عاٍل. 

ل  ملاذ�  هويل،  هويل(  خماطبًا  �لإطار  )خارج  �ليوت   

تفتحني مطعمًا خا�صًا بك؟
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 هويل )ت�صتدير نحو �ليوت وحنه، حماولة �لبلع( ممم، نحن 

عمليًا نفعل. ح�صنًا... )ترفع يدها نحو فمها( لي�س مطعمًا، 

�لطعام  باإر�صال  نقوم  �صوف  و�نا  �بريل  )تبتلع(   ... ولكن 

ح�صب �لطلب!

 حنه )خارج �لإطار( ماذ�؟ �أنت متزحني!

 هويل )تومئ بر�أ�صها( كال، كال، لقد قررنا!

 تتناول هويل ر�صفة من م�رشوبها بينما ت�صري حنة و�ليوت 

نحوها.

 حنة: ر�ئع!

�أن نطبخ  �أعني، نحب   هويل )تومئ بر�أ�صها وتبلع( ممم... 

وحتى  �لآن  من  فكرنا  بيديها(  )ت�صري  ولذلك  لأ�صدقائنا، 

�ملال  بع�س  على  �حل�صول  با�صتطاعتنا  فعاًل  عماًل  جند 

�حلفالت  بع�س  بتجهيز  بالقيام  تعلمني،  كما  �لإ�صايف، 

�خلا�صة.

 �ليوت )يومئ بر�أ�صه( فكرة ر�ئعة.

 حنه )مو�فقه( �أعرف.

 �ليوت )موؤيد�ً حنة( وهناك تكمن موهبتك.

 هويل )تبلع وتومئ بر�أ�صها( �أعرف ذلك.

 تبد�أ هويل وحنه بال�صحك.

 هويل )م�صرية �إىل �ليوت �لذي ما ز�ل ي�صحك( �خرج من 

هنا.

 )نحو حنه( هل �أ�صتطيع خماطبتك على �نفر�د؟

 حنه: �وه، حتمًا.

 ت�صري هويل وحنه بعيد�ً، وير�قبهما �ليوت. يرتكان �ملكان.

 �ليوت )يخاطبهما من بعيد وهو ياأكل و�حدة من �ملقبالت( 

�أنا زوجها! وهي تخربين بكل �صيء!

 قطع �إىل:

 د�خلي. مطبخ حنه – لياًل:

نحو  �صخمة  ثالجة  �أمام  وت�صري  �أ�صابعها  حنه  تلح�س   

ن�صمع  زلنا  ما  بالكالم.  تبد�أ  �لتي  هويل  بها  تلحق  �لفرن 

�صوت �ملو�صيقى �خلافت.

)تر�صف  �ملال.  من  مزيد�ً  �أقرت�س  �أن   
ّ
علي حنة،  هويل:   

م�رشوبها( ل ت�صطربي.

 حنه )حترك �صيئًا من �لطعام يف مقالة على �لفرن( ممم، 

�أنا ل ��صطرب �أبد�ً من مثل هذ� �لأمر. ممم؟

 هويل: هذه �ملرة �لأخرية، �أعدك بذلك. و�أنا �أحفظ �حل�صابات 

بدقه.

 وبينما تتكلم هويل، تر�صف م�رشوبها، تعمل حنه منهمكة 

منت�صفه  يف  كبرية  مائدة  على  يحتوي  �لذي  �ملطبخ  يف 

عليها ق�صعات و�صحون من �لطعام وحولها �أوعية مطبخ 

معلقه و�أدو�ت حفالت متنوعة. ت�صري د�خل وخارج �لإطار 

وهي تتكلم وت�صمع �صقيقتها.

 حنه: هويل من ف�صلك ل تهينينني.

 هويل )ت�صع كاأ�صها وطبقها �لفارغني على �ملائدة( يومًا 

ما �صاأدفع كل هذ� لك.

 حنة: �أعرف. كـ كم حتتاجني؟

 هويل: �ألفي دولر.

�آنية على ن�صد   حنة، �لتي تقوم بطحن بع�س �لطعام يف 

قريب، ترتدد للحظة. ت�صتدير نحو هويل

 حنة )حماولة طاأطاأة ر�أ�صها ب�صكل عر�صى( �أوه، هوه.

هذ�  �أن  �أعرف  حنه،  �لكامري�(  نحو  ظهرها  )حترك  هويل   

كثري.

 ولكن �صديقتي �أبريل و�أنا لدينا فكرة �إر�صال �لطعام هذه 

و�أعتقد �أنها عظيمة.

 تلح�س حنه �أ�صابعها، وت�صري متجاوزة هويل.

طباختان  �أننا  تقرين  �أنت  حلنه(  وجهها  )تدير  هويل   

ماهرتان، �لي�س كذلك؟

 حنه )تخف�س ر�أ�صها نحو �ملوقد، وحتدق يف وعاء( نعم.

 هويل )ت�صع يديها يف جيوبها( ح�صنًا، حتى نبد�أ، هنالك 

 �رشوؤها.
ّ
قليل من �لأ�صياء علي

 
ّ
علي �لقدمية  �لديون  وبع�س  �لإ�صار�ت(  بع�س  )ومع   

ت�صويتها.

�صيئًا  �إخباري  ت�صتطيعني  �صقيقتها( هل  نحو  )تنظر   حنه 

و�حد�ً؟

 هويل )تهز ر�أ�صها( ح�صنًا.

 حنه: هل نحن نتكلم عن �لكوكاكيني مرة ثانيه؟

جاءتنا  لقد  �أق�صم.  �أق�صم.  ل(  بعالمة  ر�أ�صها  )تهّز  هويل:   

طلبيات لبع�س �حلفالت.

لرت�قب  هويل  متجاوزة  حنه  ت�صري  �لوقت.  عد�د  يتوقف   

بع�س �لطعام على موقد �آخر. ت�صتدير هويل لتو�جهها. 

 نرى هويل فقط وهي تكلم حنه �ملوجودة خارج �لإطار. 

و�لكامري� تقرتب من وجهها. وبينما تتكلم هويل، تتناول 

�أهلها  ن�صمع  �خللفيه،  ��صطر�بها. يف  ب�صبب  �ملقبالت  هي 

يغنون يف غرفة �ملعي�صة.

طعام  جمهزة  عملي  يكون  لن  بو�صوح،  �أغني،  هويل:   

لالأبد، كما تعلمني. فنحن �لثنتان ما زلنا نذهب لتجارب 
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�أية حلظة. تقام  �أي عر�س يف  �ل�صتماع وقد نح�صل على 

ح�صور  و�أ�صتطيع  فخاٍل،  �لنهار  و�أما  �لليل  يف  �حلفالت 

�صف �لتمثيل.

 مل �أعد �أتناول خمدر�ت منذ �صنني.

يرتفع �صوت  بينما  فمها  �إىل  �ملقبالت  �أحد  تدخل هويل   

�ملو�صيقى يف �خللفية ويقطع �لفيلم �إىل:

 د�خلي غرفة �ملعي�صة عند حنه – لياًل

يجل�صون  و�ل�صيوف  بالعائلة  مكتظه  �ملعي�صة  غرفة   

مبنتهى �لر�حة على كر��ٍس بالقرب من �لبيانو حيث يعزف 

حنه،  و�لدة  جتل�س  وحيث  »�ملاأخوذون«  حنه  و�لد  �يفان 

نورما بالقرب ت�صاحبهم يف عزفهم �لثنائي. وهنالك طفٌل 

يتبادلون  �ل�صيوف  وبع�س  �ل�صوفا،  على  بحز�م  ملفوف 

وياأكلون،  ي�رشبون  و�لآخرون  بهدوء،  �حلديث  �طر�ف 

وي�صمعون.

 �يفان ونورما )يغنيان( »طفل يت�صبح متظاهر�ً بالبت�صام 

ثانية وهو ماأخوذ، مهموم مرتبك، ذ�ك �أنا«.

 وبينما هما يتابعان �لغناء، يقطع �لفيلم عائد�ً �إىل �ملطبخ، 

حيث حتمل يل بع�س �لكوؤو�س وتدخل عرب �لباب.

مرة  �لذكريات  طريق  على  يطري�ن  وو�لدي  و�لدتي  يل:   

على  �لكوؤو�س  وت�صع  �صقيقاتها  باجتاه  يل  ت�صري  �أخرى! 

�لن�صد.؟

على  تنحني  وهويل  �لكنتالوب.  من  �لبذور  حنه  تخرج   

غرفة  من  �ملو�صيقى  تنبعث  م�رشوبها.  وتر�صف  �ملائدة، 

�ملعي�صة هادئة بينما تتبادل �ل�صقيقات �لثالث �لأحاديث 

بر�حة و�صهولة.

جربت  هل  هيي،  �آ�آه...  يل(  نحو  وت�صتدير  )تبت�صم  حنة   

»�جلمربي �ملحّمر« �لتي ت�صنعه هويل و�صديقتها؟

 يل )تهز ر�أ�صها لهويل، ومت�صك بذر�عها( �أعتقد �أنه خر�يف. 

 حنه )خماطبة هويل( لقد جتاوزت نف�صك.

يا  �وه،  وتبت�صم(  كتفيها  وترفع  �خو�تها  )تقاطع  هويل   

�لهي �صكر�ً لك.

 يل )مقاطعة وخماطبة حنه( �نا بحاجة مل�صاد ح�صا�صية . 

و�لدتي تعتقد �أنها حت�س بنوبة �غماء وهكذ� ....

 �آنا )مقاطعة( �ووه؟

 هويل )مقاطعة وهي ت�صعل �صيجارة( �أوه، �وه.

 .. كاميليا  نحو  بالتحول  تبد�أ  �ن  قبل  )متابعة(..  يل   

)ت�صحك( 

عندما  كاميليا  تكون  و�لدتي  �إن  نعم،  )مقاطعة(  هويل   

تنه�س يف �ل�صباح.

هل  ت�رشب.  ل  هي  �لأقل  على  هويل(  نحو  )ت�صتدير  يل   

لحظت ذلك؟

 هويل )تومئ بر�أ�صها( مم..همم.

 حنه )ت�صتدير لتنظر نحو �خو�تها، وهي ت�صحك( �ل تبدو 

ر�ئعة يف ثوبها �جلديد هذ�؟

 هويل )تهز ر�أ�صها( نعم.

 يل )تهز ر�أ�صها( نعم.

�أمام  تعمل  ز�لت  ما  ؛ حنه  معًا  �لأخو�ت جميعهن  يتكلم   

�مل�صبنة.

 حنه: �ل تعتقدين �نها تفعل؟

 هويل: ومع ذلك فهي تفعل.

�ي�صًا،  ذلك،  تعرف  هي  نعم،  �مل�صبنة(  نحو  )ت�صتدير  يل   

لأنها تتالعب مع كل �لرجال هنا.

 هويل )تنفخ �صيجارتها( يا �لهي.

 حنه )تخرج بامللعقه بع�س بذور �لكانتالوب( رمبا عندما 

ت�صبح يف �لثمانني، �صتتوقف عن ت�صوية حّمالت جو�ربها 

عندما ترى رجاًل حولها.

حّمالة  ��صرتي  �أن  يجب  �صاحكة(  يل  )خماطبة  هويل   

جو�رب.

 يل )ت�صحك( نعم.

 هويل )تنظر �إىل نف�صها( ن�صرتي حمالة جو�رب...

 )تر�صف �رش�بها( ت�صرتي حمالة جو�رب وتاأخذ يف �للعب.

 يل )ت�صحك خماطبة حنه( �ين م�صاد �حل�صا�صية؟

 حنه: �وه، �نا ل ��صاأيل �إليوت عنه.
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 �وه �صتجدينه معه يف مكان ما.

 يل )تومئ بر�أ�صها( ح�صنًا.

�صيجارتها،  تنفخ  �لتي  هويل  تر�قب  �ملطبخ.  يل  تغادر   

خروجها.

 هويل )تتنهد( فريدريك مل ياأت معها؟

 هويل )تهم�س ب�صّده( ت�س. �أنه �صخ�س غا�صب .. �نه �صخ�س 

مثري لالكتئاب .. ظننت �أنها �صترتكه!

تتناول هويل بغ�صب  بينما  ر�أ�صها غري مو�فقه   تهز حنه 

ر�صفة �أخرى من �رش�بها.

 يقطع �لفيلم ب�رشعة عائد�ً �إىل غرفة �ملعي�صه، حيث ما ز�ل 

متجاوزة  �لكامري�  تتحرك   . ويغني  �لبيانو  يعزف  �يفان 

�لغناء  تتابع  �لتي  نورما  نحو  �ل�صيوف  وبع�س  �إياه 

بحما�س وتنظر �إىل �إيفان وحترك يديها.

 �يفان ونورما )يغنيان(

يل  كله  فهو   / ذلك  مع  ولكن   / دو�ء  حبة  »�نه   

و�صوف �حافظ عليه �إىل �أن / ي�صبح م�صحور�ً. وكالنا -«

 قطع �إىل:

 د�خلي غرفة �صفرة حنه – لياًل 

 �ملائدة مر�صو�صة ب�صكل جميل من �أجل ع�صاء عيد �ل�صكر 

�لكري�صتال  وقطع  �لأزهار،  �ل�صموع،  كامل:  �صيء  كل 

بينما  �لغرفة  يف  يلعبون  حنه  �ولد  و�لف�صه.  و�ل�صيني 

تدخل حنه حتمل ديكًا روميًا حمّمر�ً. وخلفها هويل حتمل 

وعاء بيدها.. ما زلنا ن�صمع �صوت و�لد وو�لدة حنه يغنيان 

يف �خللفية.

 حنه )خماطبة �لأولد( �نتبهو�، �يها �لأولد بيب – بيب! 

 هويل )مقاطعة( �وه، �أولدك ر�ئعون.

 �لأولد )ي�صريون عرب �ملمر( باي! باي!

 هويل )ت�صع �لوعاء �لذي حتمله على �ملائدة( يا �إلهي يف 

�لإجاز�ت يبدو �لإن�صان معزوًل.

للمائدة(  �ملقابلة  �جلهة  على  �لرومي  �لديك  )ت�صع  حنه   

لذلك دعوت فيل جميج  �لهي ح�صنًا، كما تعلمني،  يا  �أوه، 

�لليلة.

هنالك  �لبيانو.  مو�صيقى  تتوقف  �لأخو�ت  تتكلم  وبينا   

جديدة،  باغنية  �إيفان  يبد�أ  بينما  خفيف  تهليل  �صوت 

بالكاد ت�صمع يف غرفة �لطعام.

 هويل )مك�رّشة، متجاوبة مع حنة( �وه، حنه.

 حنة )مقاطعة(�إنه، �وه، قد ل تعلمني...

 هويل )مقاطعة، توؤ�رش بيديها( �إنه خا�رش كبري!

 حنه: �إنه لي�س خا�رش�ً باملرة!

 هويل )تهز ر�أ�صها( �أوه، �إنه خا�رش كبري!

من  جمموعة  ت�صيء  وهي  �حلديث  يف  )تتد�خل  حنه   

�ل�صموع على �ملائدة( 

 �نه مدير مدر�صة ديزي.

كرين.  �إت�صابور  بـ  يذكرين  �إنه  مثايل!  �صيء  �أوه،  هويل:   

لديه  �آدم  تفاحة  رقبتها(  و�أعلى  �أ�صفل  �إىل  يدها  )حمركة 

تقفز �إىل �أعلى و�إىل �أ�صفل متى كان متحّم�صًا.

 حنه )ت�صحك( ��صمعي. �إنه �أف�صل بكثري من زوجك �ل�صابق. 

لديه عمل جّيد. )تناول هويل علبة ثقاب( هل ت�صيئني هذه 

�أي �صيء  �أو  �إنه لي�س مدمن خمدر�ت  �إنه  �إنه..  من ف�صلك؟ 

من هذ�.

من  �أخرى  جمموعة  لت�صيء  كربيت  عود  )ت�صيء  هويل   

�ل�صمع( 

 �أعطني ��صرت�حة.

 �بريل )خارج �لإطار( هل �أنا �أقاطع.

�إىل  �أبريل وهي تقف يف �ملمر �ملوؤدي  �لفيلم على   يقطع 

غرفة �لطعام وحتمل �رش�بًا.

 �بريل )تتابع(.... هل هنالك كالم بني �لأخو�ت؟

 حنه )خارج �لإطار( مم – مم!

 هويل )خارج �لإطار( �دخلي.

 تتحرك �لكامري� مع �أبريل وهي ت�صري باجتاه �ملائدة حيث 

ت�صيء حنه وهويل �ل�صموع.

 �أبريل: �أوه، ح�صنًا.

 حنه )مقاطعة، وما ز�لت خارج �لإطار( �أدخلي، �دخلي.

عازبني  لرجال  وجود  ل  لأنه   – بيديها(  )ت�صري  �بريل   

ممتعني يف هذه �حلفلة!

 حنه )�لآن دخلت �لإطار( �أوه، ��صمعي...

 هويل )مقاطعة، وهي تهّز عود �لكربيت يف يدها( �أعرف.

 هذ� �صيء فظيع!

 �أبريل )تهز ر�أ�صها( �أعني، �أنني بحثت يف كل مكان.

بيديها(  وت�صري  �لرومي  �لديك  من  �لبع�س  )تلتقط  حنه   

�لطويل هناك  �ل�صاب  �أبريل �صتحب فيل. فيل جميج،  رمبا 

�صقيقتها،  نحو  وتنظر  هويل  تتنحنح  �لبيانو.  من  بالقرب 

بينما تر�صف �بريل م�رشوبها وتهز بر�أ�صها.

 �أبريل )ت�صري �إىل نف�صها( همم – ممز �أوه، نعم. لقد تعرفت 

على فيل.

 حنه )تنظر نحو �أبريل وتهز ر�أ�صها( ممم؟
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 �بريل: �نه ذلك .. �نه يبدو مثل �ي�صبور كر�ين؟

�ملائدة،  نهاية  باجتاه  ت�صري  وهي  �صاحكة  حنه  ت�رشخ   

مارة بهويل �ملرحه، �لتي ت�صري باأ�صبعها نحو حنه وهي 

متر.

لها  يوجه  �لذي  �لأ�صبع  وتبعد  ت�صحك  حنه  ز�لت  ما   

�لتهام بروح مرحة.

 �بريل )ت�صحك مع �لأخو�ت، وت�صري بيديها( �أحب ذلك.

 ذلك هو �لنوع �خلا�س بي.

 حنه )تهز ر�أ�صها، �صاحكة( ل �أ�صتطيع ت�صديق ذلك.

 ت�صري نحو خز�نة �أوعية �صينية قريبه.

حقًا  �أنا  حقًا،  كال،  حنه(  نحو  وتنظر  ر�أ�صها  )تهز  �بريل   

يعجبني كثري�ً.

ل  حقًا  كال،  بيديها(  وم�صرية  �صاحكة  )مقاطعة،  هويل   

يجوز �أن نفقد �صجاعتنا نحو �لتجربة.

 وبينما تتابع هويل �إغاظة �صقيقتها، تفتح حنه درجًا يف 

رومي  ديك  بر�أ�س  مزخرفتني  تفاحتني  تتناول  �خلز�نه. 

م�صنوع من �لورق وتعطيهما �إىل �أبريل.

حنه  تدعو  �صوف  �ملائدة(  على  �ل�صو�صاء  )تثري  هويل   

�يكابود  ي�صبهو�  ل  �لذين  من  هنا  �إىل  �لرجال  من  بع�صًا 

كرين.

 �أبريل )مقاطعة( ممم.

 تبد�أ �أبريل يف و�صع تفاحات �لديك �لرومي على �ملائدة.

وت�صع  �خلز�نه  من  �أخريني  �ثنتني  تاأخذ  �مل�صدوهة   حنه 

و�حدة منهما على �ملائده �أي�صًا.

 هويل )ت�صلح من هند�م �ملائده( لي�س عيد �ل�صكر هذ� كما 

تعرفني.

و�صع  من  لتوها  �نتهت  �لتي  �أبريل  نحو  )تنحني  حنه   

تفاحاتها( هنا �إنتبهى لهوؤلء.

�أو  �مليالد  يف  رمبا  وحركاتها(  مماحكتها  )تتابع  هويل   

ر�أ�س �ل�صنه. 

 �إن مل يكن ر�أ�س �ل�صنه هذه فرمبا ر�أ�س �ل�صنه �لقادم.

ديك  تفاحة  حنه  تناولها  كالمها  هويل  تتابع  وبينما   

�لرومي �لأخرية �لتي تثبتها عفويًا باأحد نكا�صات �لأ�صنان 

�لتي تثبت �لزينه يف مكانها.

 هويل )كردة فعل( �أوو�س!

 حنه )ت�صتدير نحو �صقيقتها متفاجئة( �وه !

�إىل �حلمام يف  �لفيلم على ممر قاعة ق�صري يوؤدي   يقطع 

�صقة حّنه.

�ليوت  نرى  �خللفية،  ويف  عامودي..  �صوء  �ملقدمة  ويف   

مو�صيقى  �صوت  �لغرفة.  حول  ينظر  �حلمام،  د�خل  ي�صري 

بيانو خفيف بالكاد ي�صمع.

 �ليوت )يبحث عن �صيء( لبد �ن يكون هنا يف مكان ما.

باجتاه  �لقاعة  ممر  نحو  متحركًا  �حلمام  خارج  ي�صري   

�لكامري�.

ذلك  �أحب  �أنا  �أنا،  تعلمني،  هل  �أوه،  �لإطار(  )خارج  يل   

�لكتاب �لذي �عرتني �إياه »م�صرية �لف�صح«؟ 

 �نت على �صو�ب. لقد كان له معنى خا�س يل.

 �ليوت: كيف حال فريدريك؟ فهو مل ياأت؟

 ي�صري �إليوت نحو غرفة �لنوم بينما تتابع يل �لكالم خارج 

�لإطار. 

بجد�ر  مارة  �لغرفة  عرب  وتتحرك  �ليوت  �لكامري�  ترتك   

ن�صد  و�رشير،  �أماميه  لوحة  موؤطرة،  لوحات  عليه  معلقة 

ليلي عليه �صوء ُيظهر يل. �إنها تت�صفح كتابًا بالقرب من 

نافذه مغطاه بال�صتائر.

 يل )خارج �لإطار( �وه، ح�صنًا، �أنت تعرف فردريك. �حدى 

حالته �لنف�صية. بالرغم من �أن هذ� مل يكن �أ�صبوعًا �صيئًا. 

لقد قام هو )د�خل �لإطار( ببيع لوحة.

 �ليوت )خارج �لإطار( �وه، �صيء عظيم.

 تبقى �لكامري� متابعة حركة يل وهي ت�صري حول �لغرفة، 

تلفزيون  جهاز  ثم  ب�صتارة  مغطاة  �أخرى  بنافذة  مارة 

ومكتب له �صطح ملفوف. ودون �ن تنتبه تبتعد فجاأة عن 

�لكتاب وهي تخاطب �ليوت خارج �لإطار.

�أف�صل ر�صوماته،   يل: نعم، كانت كذلك، كانت و�حدة من 
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يل.  كانت  �لو�قع  يف  �لعري.  لر�صم  جد�ً  جميلة  در��صة 

)ت�صحك( �نه ل�صيء م�صحك، كما تعلم، �إنه �صعور م�صحك 

و�حد�  معي�صة  غرفة  يف  عاريًا  معلق  �نك  تعرف  عندما 

غريبا عنك.

 ت�صع يل �لكتاب �لذي كانت حتمله على �ملكتب، فقط حتى 

تلتقط �آخر. تنظر �إىل �إليوت خارج �لإطار.

 يل: ح�صنًا، ل ت�صتطيع �لقول �نها �أنا، بالرغم ...

 )تتوقف( لقد حتولت كلك �إىل �للون �لأحمر، يا �ليوت 

 تتفاعل. تتحرك �لكامري� نحو �ليوت �ملحمر، تتابعه �لآن 

وهو ي�صري عرب �لغرفة.

ماذ�  �إذ�  �إذ�،  حقًا؟  فيه(  هو  مبا  �صاعر�ً  )ي�صحك  �إليوت   

�ي�صًا؟ ما ماذ� تنوين فعله؟

 يل )خارج �لإطار( �أوه، ل �أدري. �إن �صيكات �لعاطلني عن 

باللتحاق  �أفكر  كنت  �مم،  تنفد.  بد�أت  بي  �خلا�صة  �لعمل 

من  لدي  ما  باآخر  كولومبيا  جامعة  يف  �لف�صول  ببع�س 

مال.

 وبينما تتكلم يل، يزيح �ليوت �ل�صتارة �ملعلقة على �حلائط 

ليظهر �صترييو وبع�س �لت�صجيالت. ينظر نحو يل �ملوجودة 

خارج �لإطار.

 �ليوت: مثل، �أوه ...؟

 يل )خارج �لإطار( ل �أدري بال�صبط.

�ل�صرتيو،  رف  د�خل  �إىل  �لو�صول  �ليوت  يحاول  وبينما   

نحو  �لكامري�  تتحرك  للح�صا�صية،  م�صاد  بزجاجة  مم�صكًا 

يل، �لتي جتل�س على �ل�رشير. و�لتي ما ز�لت حتمل كتابًا.

 يل: �وه، علم �جتماع، رمبا علم نف�س. لطاملا فكرت �أنني 

�أحب �لعمل مع �لأولد..

 ي�صري �ليوت نحو يل؛ يجل�س على كر�صي منخف�س �أمامها.

 �إليوت )ي�صري بيده وهو يحمل زجاجة حبوب �لدو�ء بها(

فر�س  يف  يعملون  زبائن  لدي  د�ئمًا  �أنا   – �أنا  عر�صيًا،   

�رش�ء  يف  مهتمًا  يكون  رمبا   – رمبا  بع�صهم  �لأماكن 

�لأعمال �لفنية.

 هل يل، هل يل �أن �أخاطبك بهذ� �ل�صاأن )ي�صحك �صحكات 

خافتة مدركًا ما يبتغي(.

 يل: نعم، طبعًا )تاأخذ زجاجة حبوب �لدو�ء �لتي يناولها 

�ليوت �إياها( كما تعلم، �صيكون فريدريك ممتنًا �إذ� ما باع 

و�حدة.

معها  ويتجاوب  �ليوت،  يبت�صم  خافتة،  �صحكة  ت�صحك   

ب�صحكة خافتة 

 حنه )خارج �لإطار( هيي، �يها �لخو�ن؟

 ي�صتدير �ليوت باجتاه �صوت زوجته.

 حنه )خارج �لإطار( �لع�صاء جاهز.

�لكامري�  تبقى  �لنوم.  تدخل غرفة  تاأكل جزرة  �لتي   حنه 

معها لب�صع دقائق وهي ت�صري باجتاه �إليوت ويل.

 يل )خارج �لإطار( �أوه، عظيم.

 حنه )مقاطعة( تبدين غاية يف �جلمال.

 يل )خارج �لإطار( تعايل.

 حنه )تقف بجانب �ليوت ويل( �ل تبدو جميلة.

 يل: قابلت �صدفة..

 �ليوت : )مقاطعًا ومو�فقًا مع حنه( نعم.

 يل )متابعة(... زوجك �ل�صابق يف �ل�صارع منذ �يام.

 حنه )تق�صم جزرتها( �أوه، ح�صنًا؟

د�ئمًا.  كان  كما  �إنه جمنون  كان،  لقد  بيديها(  )ت�صري   يل 

وي�صارك  )ت�صحك  دم.  للقيام بفح�س  لقد كان يف طريقه 

�ليوت يف ذلك(.

 حنه )متجاوبة( يا �لهي �إن ميكي �إن�صان مو�صو�س. ل �أدري 

كيف �صيتعامل لو كان هنالك �صيء �صيء حقًا قد حلق به؟

 �ليوت )يقف( دعنا نذهب لتناول �لع�صاء، هل لنا بذلك؟

 حنة )مقاطعة( مممم.

 يل )تقف مقاطعة( فكرة ح�صنة.

 قطع �إىل:

 د�خلي غرفة �لطعام – لياًل

 �جلميع يجل�صون حول �ملائده من �أجل ع�صاء عيد �ل�صكر

�لتي  نورما، وحنه  �لكامري� هويل، يل،  نرى يف مو�جهة   

جتل�س �إىل �صمال �ليوت، �جلال�س على ر�أ�س �ملائدة. وعلى 

هي  جتل�س  مبحاذ�ته.  جتل�س  �أبريل  �إيفان،  يجل�س  ميينه 

متدفقه  �ملائدة  �ل�صا�صة.  نحو  �ل�صيوف وظهورهم  وباقي 

يجل�س  �خللفية  ويف  و�ل�صموع  �لزهور  وزينات  بالطعام 

�خلادمات  �إحدى  وتقوم  منف�صلة،  مائدة  على  �لأولد 

بتقدمي �لديك �لرومي لهم. يتبادل �ل�صيوف �أطر�ف �حلديث 

بر�حة وهم ياأكلون.

�أمامه(  ف�صيه  بقطعه  مائه  كاأ�س  بلطف  )ي�رشب  �يفان   

و�لآن، �صيد�تي و�صادتي...

 هويل )تقلب وجهها( و�لدي. يتابع طرق كاأ�صه لي�صتحوذ 

على �نتباه �جلميع.

 هويل: بابا ..........

 يل )تتجاوب مع هويل( �أوه ..

184 نزوى �لعدد 73 / يناير 2013

�ســينما.. �ســينما.. �ســينما 

 s  s s



 هويل: بابا.

 �إيفان: )ما ز�ل ي�رشب( كال، �لآن.

يل  تكتم  م�صت�صلمة.  جانبًا  �لف�صية  �أدو�تها  هويل  ت�صع   

ويل.  بهويل  حتملق  باأن  معها  نورما  تتجاوب  �صحكة 

�جلميع يدرك ما �لذي �صيح�صل.

 �إيفان )يخ�صخ�س بعيد�ً(... هذ� نخب! هذ� نخب.

 حنه )متد يدها عرب �ملائدة لت�صل �إىل كاأ�س �خلمر �خلا�س 

باإيفان، وهي ت�صحك( �بعدو عنه كاأ�صه.

 �يفان: هذ� نخب، تعلمون �أن ع�صاء عيد �ل�صكر �جلميل هذ� 

كان كله .......

حنه،  تخجل  متجاوبًا.  نحوها،  يل  ينظر  هويل.  ت�صحك   

وباقي  يل  ت�صع  وجهها.  على  ويديها  جتل�س  ولذلك 

�يفان،  .. وينظرون نحو  �لف�صيه جانبًا  �أدو�تهم  �ل�صيوف 

م�صتمعني �إليه. 

 �يفان: .........جمهز�ً......... من قبل حنه.

 تخجل حنه وترفع �إ�صارة �لن�رش.

من  وبقليل  �أوه،   ) �خلادمة  �إىل  بتو��صع  )ت�صري  حنه   

�مل�صاعدة.

 حتاول يل وهويل منع �صحكاتهم. وحتملق نورما بهما.

 نورما )خماطبة بناتها( هيي!

 حنه )تتابع( ... ومن »مافي�س« �ي�صًا.

 يحيط �ليوت حنه بذر�عه، ي�صدها �إليه بحنان ويقبلها على 

خدها. حت�صنه هي بدورها.

 �ليوت )يعانق حنه( هل ت�صارطني.

 حنه )تقاطع، وهي تنظر �إىل �ملائدة وماز�لت بني �أح�صان 

�ليوت( هويل و�أبريل، ��صكركما على م�صاعدتكما.

بينما  �ل�صو�ين  بع�س  حتمل  �خلادمة،  مافي�س،  تخرج   

يعاود �جلميع �لتهليل و�ل�رش�خ. تلوِّح هويل بفوطتها �إىل 

�بريل، ثم ترفع كاأ�س �لنبيذ �خلا�س بها.

 �يفان )متجاوز�ً �ل�رش�خ( كال، �أنت قمت بها.

 هويل )تقاطع، وت�رشب نخب �صديقتها( �أبريل، �أبريل!

 حنه )مقاطعة، وم�صرية بيديها( �أنا ... �أنا خدمت كل �ليوم 

ون�رشب  به(  �خلا�س  �خلمر  كاأ�س  يرفع  )مقاطعًا،  �يفان   

نخبها، ونهنئها جميعًا على �جناز�تها �لر�ئعة خالل �لعام 

�لفائت وجناحها �لباهر يف بيت �لدمى!

حنه.  نخب  يرفعون  وهم  �لأنخاب  تبادل  �جلميع  يتابع   

تتجاوب مبت�صمة ولكن بخجل.

 نورما )مقاطعة، �صاحكة( يا ���ي )وهي ت�صحك( لقد قمت 

بدور نور�. �أكره �أن �أقول لك �ية �صنة ... 

نورما  تتابع  بينما  يهدوؤون  نبيذهم،  �ل�صيوف  ير�صف   

�لكالم. 

تعاود  فائدة.  بدون  �صحكاتهم  منع  وهويل  يل  حتاول   

مافي�س �لدخول �إىل غرفة �لطعام لتقدم �ملزيد من �لطعام 

لالأولد. 

 نورما )تتابع( ومن �ل�صعب جد� �أن تت�رشف مثل نورفالد 

�صييومانك �ل�صغري دون �أن جتعل من نف�صك حمار�ً مثاليًا 

قلوبهم(  من  �ل�صيوف  ي�صحك  بينما  �لكالم  عن  )تتوقف 

و�لآن �عتقد �أن �إب�صن كان �صيفتخر جد�ً بابنتنا حنه!

�لهتاف  يبد�أ  �جلميع.  ويتبعها  �بنتها،  نخب  نورما  ترفع   

و�ل�رش�خ من جديد. حنه، تتجاوب، وتقهقه.

 �بريل )تقاطع �لهتاف وت�صف عاليًا( كلمة! كلمة! كلمة.

 نورما )مقاطعة( نعـ مم!

 ير�صف بع�س �ل�صيوف نبيذهم. ي�صمت �جلميع بينما تبد�أ 

حنه يف كلمتها، حتدق حول �ملائدة وت�صري بيديها.

 حنه )منفعلة( ل �أدري �صيئًا حول �ملو�صوع.

 �وه، كال، �نا �رى �ننى كنت حمظوظة جد�ً.

�لعمل  عن  �توقف  �أن  قّررت  �أولد،  عندي  �أ�صبح  عندما   

كنت  وقد  �لأ�رشة  لبناء  نف�صي  �أكّر�س  تعلمون،  كما  وفقط، 

�ملائدة(  على  بلطف  بقب�صتها  )ت�رشب  جد�ً.  جد�ًَ  �صعيدة 

على  �أعرث  قد  �أنني  نف�صي  وبني  بيني  �أتاأمل  كنت  ولكن... 

خ�صبة  �إىل  بالعودة  تقربني  طريقى  يف  �صغرية  جوهرة 

�مل�رشح..

 �أيفان )يهز ر�أ�صه( نعم.
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�أخرجت  �لآن قد  .. ولذلك،  �نتظر حلظة   ...  حنه )مقاطعة( 

�ل�صيء  �إىل  �لعودة  و��صتطيع  تفكريي  من  �ملو�صوع  هذ� 

�لذي مينحني �أق�صى �ل�صعادة.

 تاأخذ حنه بحنان يد �ليوت وهي تنظر حول �ملائدة.

 وهو، بدوره، مي�صك كتفها بحنان ويقهقه بحنان مماثل.

 �يفان )مقهقه( �أوه، �أح�صنت! �أح�صنت!

يقوم  �ملائدة  على  طبق  �إىل  تنظر  خجلة  حنه  ز�لت  ما   

ر�فعني  نخبها  وي�رشبون  ثانية  مرة  بتحيتها  �جلموع 

�أ�صو�تهم باملو�فقه �لد�فئه على ما قيل.

 قطع �إىل:

 »جميعنا مررنا باأوقات ع�صيبة«.

 تعزف مو�صيقى �لوتريات �لكال�صيكية بينما يقطع �لفيلم 

�إىل.

 خارجي. �صارع يف مانهاتن – لياًل

متجاوز�ً  �لكامري�  باجتاه  برودو�ي  عرب  تاك�صي  يتحرك   

�صيارة �صحن على �ليمني، وكذلك ظّله على حديقة �صتوية 

عليها دعايه للقطط ثم يعرب ب�صع عمار�ت، وبينما يبتعد 

ما  �لكال�صيكية  و�ملو�صيقى  �ل�صا�صة،  خارج  �إىل  �لتاك�صي 

للتاك�صي،  �خللفى  �ملقعد  �إىل  �لفيلم  يقطع  تعزف،  ز�لت 

وعلى  يدها  �إىل  ر�أ�صها  خاف�صه  �لنافذة،  عند  يل  جتل�س 

يل  �صا�صة  فوق  ي�صمع  و�صوتها  منعك�صة  نظرة  وجهها 

)�صوت خارجي( قد يكون خيايل، �و هل �إليوت حقًا يرغب 

قلياًل بي؟ )قهقهة قلياًل( هذ� �صيء م�صحك.

 لقد طر�أت هذه �لفكرة يل قبل ذلك. �نه يبدي �هتمامًا كبري�ً 

بي كل �لوقت وقد �حمر وجهه عندما كنا لوحدنا يف غرفة 

�لنوم. هل هو وحنه �صعد�ء يا ترى؟ هذ� �صيء م�صحك، �نا 

... ل �أز�ل ��صعر بقليل من �لذبذبات من مغازلته.

 قطع �إىل:

 د�خلي. �رشفة فريدريك – لياًل 

�ملطبخ  منطقة  ن�صد  على  �لقهوة  من  فنجاناأً  يل  حتّرك   

على  حتتوي  زهرية  منها  وبالقرب  �ل�رشفة،  يف  �لع�رشي 

�لعالية وحيطانها ذ�ت  �ل�رشفة ب�صقوفها  زهور ت�صري عرب 

�للون �لبيج، حتمل قهوتها.

 يل )خماطبة فريدريك �ملوجود خارج �لإطار( �أترغب يف 

�صيء من �لقهوة �أو �ل�صاي؟

 فريدريك )خارج �لإطار( كال، �صكر�ً.

 تتابع يل �صريها مارة بكر�صي ع�رشي، ومكتبة، وبع�س 

�لأر�ئك. وعامودين. ملبات تتدىل من �ل�صقف، و�ملو�صيقى 

يل  تتوقف  �خللفيه.  يف  تعزف  ز�لت  ما  �لكال�صيكيه 

عندم�صاحة مقفلة بالبال�صتيك خم�ص�صة للعمل. وممكن �أن 

نرى فريدريك وهو يعمل على لوحة يف �جلانب �لآخر من 

�ل�صا�صه �لبال�صتيكية �ل�صفافة.

 يل )حترك قهوتها( ما ر�أيك يف �أن ناأكل �صيئًا؟

 فريدريك: كال، ل �صيء.

 تتوقف مو�صيقى �خللفية.

 يل: هل �أنت متاأكد؟

 فريدريك: موؤكد.

�صاأفعل  ماذ�  مم،  فريدريك(  نحو  �ل�صا�صه  حول  )ت�صري  يل   

بك؟ )�صاحكة(.

 وبينما ت�صري يل نحو لوحة �لر�صم حيث يجل�س فريدريك، 

فاإننا نر�ه ينظف باهتمام بع�س فر��صي �لدهان بخرقة يف 

يده. تقف يل بجانبه، منحنية فوق �للوحة وتنظر مبا�رشة 

بالفر��صي  �ململوءة  �ل�صفيح  بعلب  مغطاة  �لطاولة  نحوه. 

و�أدو�ت �لر�صم.

 يل: يا �لهي!

 )تنفخ �أنفها( وملاذ� مل تاأت هذه �لليلة؟

 لقد �صعدنا جميعًا بوقت ر�ئع. و�عتقد �نك لو ذهبت لتمتعت 

�أنت �أي�صًا.

 فريدريك )دون �أن ينظر نحو يل( �نا �أمر بفرتة من حياتي 

حيث ل ��صتطيع �لتو�جد مع �لنا�س. )ي�صع �لفر��صي جانبًا 

�أنتهي  �أن  يف  �أرغب  �أكن  مل  �خلرقه(  بنف�س  يديه  ومي�صح 

ملقيًا �للوم على �أحد.

 يل: لن تلقي �للوم عليهم. فجميعهم ظرفاء.

 فردريك )يخلع نظارته( يل...

 )يتوقف، وميد يده ليم�صك بيد يل( �نت �لإن�صانة �لوحيدة 

�لتي �رغب �أن �أكون معها ... و�لتي �أتطلع لكي �أكون معها. 

)ي�صد يل نحوه حول �للوحة(.

 يل )با�صلوب لنّي( �نت قا�ٍس مع �جلميع. �نت تعرف ذلك، 

�ألي�س كذلك؟

 يتعانق فريدريك ويل؛ تتنهد يل.

 فريدريك )ناظر�ً �إىل عينا يل( �ألي�س كافيًا �أن با�صتطاعتي 

�أن �أحبك؟

 يل )متنهدة( ممم... 

 فريدريك: هـ مم؟

 يل )مقاطعة( ... �أنك لفزورة عجيبة. )قهقهة( 

 لطيف جد�ً معي وكثري �لزدر�ء لأي �صخ�س �آخر. 
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 )تتنهد(

 فريدريك )ينفخ �نفه( ح�صنًا، كان هنالك زمن )ينفخ مرة 

معي  و�نت  �ل�صعادة  غاية  يف  تبدين  كنت  عندما  ثانية( 

وحول  �ل�صعر  حول  �صيء  كل  تعلم  تريدين  كنت  لوحدي. 

�ملو�صيقى.

 يل )تهز ر�أ�صها( ممم همممم.

�أعطيك  �أن  �أود  كنت  �صيء  كل  حقًا  علمتك  هل  فريدريك:   

�إياه؟ )يهز ر�أ�صه( ل �أعتقد كذلك.

 تقبل يل فريدريك مرتني، ثم تطلق �رش�حه وت�صري خارج 

منطقة �لعمل.

�نه قد  �ليوت قال  �وه  ر�أ�صها باجتاه فريدريك(  )تدير   يل 

يكون لديه عميالن لك.

 ت�صري يل باجتاه منطقة �ل�صرتيو �خلا�صة بـال�رشفة، وترفع 

�كمام �صرتتها بينما يتكلم فريدريك.

 فريدريك )خارج �لإطار( �نا متاأكد �ن كل هوؤلء �لـمغفلني 

�لذين يتعامل معهم لديهم �صعور عميق نحو �لفن.

�إىل  ر�أ�صها  وحتني  �ل�صرتيو.  رف  من  كتابًا  يل  تتناول   

�خللف على �إحدى �لوحد�ت، حمدقة يف �صفحاته.

 يل )تقلب �صفحات �لكتاب( ممم

 )تقهقه( �نت ل تعرف. قد يفعلون. �نه فقط يحاول �ن يفعل 

�ل�صيء �للطيف.

 فريدريك )خارج �لإطار( لأنه يحبك.

 يل )ترفع نظرها عن �لكتاب( �نا؟

 فريدريك: نعم.

ويديه  يل،  متجاوز�ً  وي�صري  عمله،  منطقة  فريدريك  يرتك   

يف جيوبه.

 فريدريك )ينظر نحو يل وهو مير بقربها( �ليوت ي�صتهيك.

 يل: ما هي مرتكز�تك؟ �أنت حتى ل تر�ه.

غرف  منطقة  �إىل  ي�صري  وهو  فريدريك  مع  �لكامري�  تبقى   

�لنوم يف �ل�رشفة.

 فريدريك: مرتكز�ً �إىل ... يف �ي وقت ترينه، تعودين د�ئمًا 

�إىل �ملنزل ممتلئة بالكتب �لتي يقرتحها...

 يجل�س عند �آخر �ل�رشير ويبد�أ يف خلع حذ�ءه.

 فريدريك )متابعًا(... �و �لأفالم �لتي يجب �ن ت�صاهديها �أو 

... )يرفع �كتافه(.

�صقيقتي..  زوج  �إنه  كال.  كال،  كال،  �وه،  نحوه(  )ت�صري  يل   

و�أعتقد �نك لو �أعطيته ن�صف فر�صة ف�صوف حتبه. �إنه ذكي 

جد�ً.

 جتل�س يل بالقرب من فريدريك؛ ياأخذ يدها.

 فريدريك: �إنه حما�صب �لهي، وهو يالحقك. )يقبل يد� يل( 

لنجوم  ولي�س  يقدرونها  لوحاتي ملن  �أبيع  �أن  �أف�صل  و�نا 

�لروك )يقّبل وجه يل( هل تفهمني؟

ي�صحك  يتعانقان  �خلد.  على  بقبلة  فردريك  يل  تبادل   

فريدريك، تزد�د معانقتهما �صدة.

 يل )تتنهد( �وه ه!

 �مل�صاب بو�صو��س �ملر�س  

قطع �إىل:  

�لفيلم  بينما  وت�صتمر  �خللفية  يف  تعزف  �جلاز  مو�صيقى   

يقطع �إىل.

 د�خلي. ممر ��صتوديو يف �لتلفزيون – لياًل

 تفتح �أبو�ب �مل�صعد �ملعدنية ويخرج منها ميكي �صاك�س 

مع  عميق  حو�ر  يف  وهو  �لنفوذ  �صديد  تلفزيوين  منتج 

م�صاعديه يول ولري.

يحملهم  مبن  �لباب  باإغالق  �مل�صعد  عامل  يبد�أ  وبينما   

من ركاب جند ميكي وم�صاعديه يف �خللف ي�صريون نحو 

ممر �ملكتب حيث تقف جمموعات من موظفي �ل�صتوديو 

�ملنهمكني يف �لعمل. حمادثات غري و��صحة بالإ�صافة �إىل 

مو�صيقى �جلاز �لتي ت�صمع يف �خللفية بينما يتابع �لثالثة 

�لكالم.

ننتج  يدعونا  ل  �نهم  تعني،  ماذ�  باحلركة(  )يعرّب  ميكي   

�ل�صكت�س؟

 يول: �لكالم �لذي يقال، بالن�صبة للقيم و�ملمار�صات يعترب 

قذر� جد�ً.
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وهي  �لأخرى،  �مل�صاعدة  ماري،  �أمام  من  �لثالثة  مير   

تقوم مبحادثة عاملني �آخرين م�صرتكني. �نها حتمل لوحة 

مالحظات.

 ميكي: ولكننا عر�صناه عليهم �أثناء �لعرو�س �لتجريبية!

ويتابع  ر�صغها  من  ماري  مي�صك  حلظة،  يقف  �أن  ودون   

�ل�صري 

 ميكي )خماطبًا يول( هل تعرفني، ماذ� �صيفعلون حاويل 

�ن ت�صتنتجي ماذ� تعني �لكلمات؟

 �لآن �أخذ �لأربعة مي�صون بحيوية متجاوزين رجاًل و�مر�أة 

ير�جعان �صيناريو. ماري وميكي يف �ملقدمة، ويول ولري 

يتبعان.

 ماري: ميكي، �أمامنا ن�صف �صاعة لنظهر على �لهو�ء!

نحو  لري  يتقدم  كبري،  باب  عرب  �ملجموع  ي�صري  وبينما   

ميكي.

�لوقت �لالزم: �لربنامج �ق�رش من  �أق�رش من   لري: نحن 

�ملطلوب بخم�س دقائق!

قلياًل  يبعد  جديد  ممر  �إىل  �ليمني  نحو  �ملجموع  ي�صتدير   

ت�صمع  بعيد�ً،  ب�رشعة  يرك�صون  هم  وبينما  �ل�صا�صة  عن 

�أ�صو�تهم.

 ميكي: كيف ميكن �أن يكون ق�صري�ً؟ لقد قمنا بتوقيت كل 

�صيء.

 )خارج �لإطار( �إذ� ما ��صطررنا...

باجتاه  �جلديد  �ملمر  نحو  جميعًا  ي�صريون  �لآن  نر�هم   

�لكامري�.

تتابع  �مل�صغولني.  �لتلفزيون  مبوظفي  مزدحم  �ملمر   

�ملجموعة �لكالم بع�صبية بينما ي�رشع �لنا�س متجاوزينهم. 

رجل يدفع ماري بوقاحة وهو مير �أمامها، تنظر هي نحوه 

نظرة خاطفة.

.. �حذيف �ل�صكت�س، عندئذ �صيكون عر�صنا   يول )متابعًا( 

�أق�رش بع�رش دقائق!

 ميكي )يعرب باحلركة( ل �أدري كيف ي�صتطيعون فعل ذلك 

بنا.

 هذ� يعني .. �أننا �صنتابع خالل ثالثني دقيقة، �لي�س كذلك؟

 تنظر ماري �إىل �صاعة مع�صمها وهما ي�رشعان يف �ملمر.

 لري )يع�رش عند مروره بني �ملارين �لكثري( �إنهم يفعلون 

هذ� ب�صبب �صعف معدلتنا.

 ميكي )يحف جبهته بع�صبية( �نا م�صاب باأمل �ل�صقيقة.

مفتوح  باب  عرب  مارة  بحيوية  �ملجموعه  ت�صري  وبينما   

تلّوح  وهي  �خلارج  �إىل  جايل  �لأخرى،  �مل�صاعدة  ترك�س 

بنظارتها.

 جايل )خارج �لإطار( هيي، ميكي!

بخطوة  تخطو  �أن  ودون  �ملجموعة.  �أمام  جايل  ترك�س   

تعرّب  وهي  �خللف  �إىل  وت�صري  ميكي  تو�جه  و�حدة، 

باحلركات وتتكلم بع�صبية .

�إىل  مبا�رشة  تذهب  �ن  �لأف�صل  من  �إ�صمع،  ميكي!  جايل:   

غرفة روين للمالب�س. يبدو �أن هذ� �لولد قد �أخذ �صتة ع�رش 

مائة كو�ليود حتى يتمكن من �إنتاج �لعر�س!

ترّبت  �لز�وية  حول  �حلركة  �ل�رشيعة  �ملجموعة  تتحرك   

جايل على ظهر ميكي، وتعرب باحلركة عن مدى �صخطها.

 ميكي )يتو�صل بيديه �إىل �ل�صماء( ملاذ� �أنا، يا �إلهي؟ ماذ� 

فعـ.... 

 يقاطعه �إد �صميث، موظف من ق�صم �ملعايري و�ملمار�صات 

وقد كان و�قفًا يف �ملمر ينتظر ميكي. يقف ميكي ويهز يد 

�إد وكاأنه كان يعرف �أن هذ� �ملوظف �صيكون هناك. يقف 

�ل�صتوديو  �إىل مدخل  �لآخرون  ي�صري  بينما  جايل بجانبه 

يف �خللفية م�صغول مبوظفني يغادرون م�رشعني.

 ميكي: �أنت ... )م�صري�ً( ق�صم �ملعايري و�ملمار�صات؟

 �إد: �إد �صميث، نعم.

 ميكي ح�صنًا. ملاذ�، فجاأة، ي�صبح �ل�صكت�س قذر�ً؟

 )و��صعًا يديه على �أور�كه(

 �إد )معرب�ً باحلركة( �لتحر�س بالأولد مو�صوع ح�صا�س.

 ميكي )مقاطعًا، ينظر نحو جايل( هل باإمكانك..

 �إد )متابعًا( ... مع باقي �ملنت�صبني.

 ميكي )مقاطعًا وهو ينخر( �قر�أ �لأور�ق! ن�صف �لبالد تفعل 

ذلك!

 �إد )م�صري�ً �إىل ميكي( نعم، ولكن �ذكر �أ�صماء.

 ميكي )معرب�ً باحلركة( نحن ل ... نحن ل نذكر �أ�صماء!

ثم  برفق،  كتفها  مي�صك  وهو  للدعم،  جايل  نحو  ي�صتدير   

يعاود �لنظر �إىل �خللف نحو �إد( نقول �لبابا.

ئمًا  � د  جايل )يعرب باحلركة موؤكد�ً ما يقول(  

نقول �لبابا!

 �إد: ذلك �ل�صكت�س....

 ميكي )مقاطعًا( نحن ..

 �إد )متابعًا( ... ل ن�صتيطع �لظهور على �لهو�ء.

 يخرج كاتبًا، يحمل �صيناريو وي�صري من �ل�صتوديو �خللفي، 

ينظر حوله.
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 ميكي: �أوه، يا �لهي... 

 �لكاتب )مقاطعًا و�صارخًا( هي!

 ي�صتدير كل من ميكي، جايل و�إد نحو �لكاتب.

 �لكاتب )بغ�صب ي�صفع �ل�صيناريو( من �لذي غري �ل�صكت�س 

�لذي كتبته عن منظمة �لتحرير �لفل�صطينية؟

 ي�صري ميكي وجايل نحو �لكاتب �لغا�صب وقد ن�صيا �إد يف 

خ�صم هذ �مل�صكلة �جلديدة.

�أقطع بع�س �لأجز�ء.  �أن   ميكي )يعرب باحلركة( كان على 

�إنها �أربعة ��صطر �صخيفة. 

 �لكاتب: �ملقدمة قد خربت برمتها.

�ملال�صق  �ملمر  نحو  بال�صري  و�لكاتب  جايل  ميكي،  يبد�أ   

لال�صتوديو.

�إنك  �أوه،  �لكاتب(  تهدئة  حماوًل  باحلركة،  )يعرّب  ميكي   

جمنون!

 �إنه لي�س ح�صا�صًا بهذ� �لقدر. �جلميع مرتبطني بكل �صطر.

 يقوم �لكاتب بردة فعل غا�صبة. حتاول جايل جلب �نتباه 

ميكي وهو ي�صري.

 جايل )مرّبتة على كتف ميكي( ميكي، �أ�صتطيع .... 

 �لكاتب )مقاطعًا بغ�صب ومعرب�ً باحلركة( ل يعنيني �لأمر!

 ل �أريد �أن يعبث �أحد بعملي دون �أن يخربين!

 ميكي )يرفع �كتافه( ح�صنًا

 �لكاتب، )م�صري�ً بغ�صب(: تريدونها مقطوعة ! دعني �أقوم 

�أما ميكي �لذي ما ز�ل يعاين من �صدمة  بقطعها بنف�صي، 

�أمام  يقف  �لغا�صب.  �لكاتب  عن  مبتعد�ً  ي�صتدير  �ملفاجاأة 

غرفة مالب�س مفتوحة حيث جتل�س رون �ملمثلة �ملرتهلة 

�لد�ئخة على كر�صي يف مو�جهة مر�آة �لتزّين.

 تتدفق �لنا�س يف �خللفية خلف �ملمثل.

 ميكي )يرفع �كتافه م�صطربًا( ح�صنًا، ح�صنًا. )يتمتم( 

�نتباه ميكي ومعرّبة عن  )مقاطعة، حماولة جذب   جايل 

�أفكارها باحلركه(

 ميكي، ميكي، �إ�صمع، �إ�صمع.

 ميكي )م�صو�صًا، وعقله ما ز�ل يفكر بالكاتب( كما تعلمني 

 ...

 )يتمتم بينما يتجاوزه �لكاتب وي�صري بعيد�ً(.

 جايل )مقاطعة ومعرّبة باحلركة( بـ بـ - بدًل من ��صكت�س 

�ل�صحر  رجل  �لكاردينال  نعيد  ل  ملاذ�  بالأولد  �لتحر�س 

رونالد ريجان ورق�صة �ملثليني.

 ميكي )ما ز�ل م�صو�صًا ينظر بعيد�ً( كال.

 رون )مقاطعًا( ميكي. �أنا ل �أ�صعر �أننى �صليمًا.

تتبعه  �ملالب�س.  غرفة  نحو  فريك�س  رون،  ميكي  يتذكر   

رون  ويتجاهالن  و�مر�أة  رجل  كالم  �لد�خل،  يف  جايل 

�ملر�أة  تنظر  ورقي.  كاأ�س  يف  �ل�رش�ب  من  كاأ�صًا  يتناولن 

�إىل رون، وتعرب بالإ�صار�ت عن مدى �زدر�ئهما.

 ميكي )يعرّب بال�صار�ت( نعم، و....نعم، ماذ� فعلت؟ �بتلعت 

�صيدلية؟ 

 ي�صعل رون.

 ميكي )خماطبًا جايل( �نظري �إىل هذ� �لرجل.

 جايل )مقاطعًا ومم�صكًا بكر�صي رون( نعم؟

 رون )يح�رشج( لقد فقدت �صوتي.

 ت�صري جايل حول �لكر�صي. تظهرهما �لكامري� وهي وميكي 

يخاطبان رون عرب �نعكا�س يف مر�آة غرفة �لزينة.

 ميكي )بردة فعل( �آه، يا �لهي!

 جايل )معرب�ً باحلركة( رون ... روين، هل تعلم �نه عليك �أن 

تتابع خالل خم�س وع�رشين دقيقة.

 يتنهد رون.

 ميكي )ينظر حوله، ومي�صك مبعدته( هيي، هل لدى �أحدكم 

ثجامنت؟ �إن قرحتي بد�أت تقتلني!

 رون )متنهد�ً( هل تريد كو�ليود؟

 يبد�أ ميكي، كما تعك�صه �ملر�آة، باخلطو بينما يقطع �مل�صهد 

�إىل:

 خارجي، بولفار بيفريل هيلز – نهار�ً 

 يقود نورمان، �ملنتج �لتلفزيوين من لو�س �أجنلو�س و�رشيك 

ميكي �ل�صابق، �صيارته يف �صارع هادئ على جانبيه �أ�صجار 
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�لنخيل. ي�صع نظارة �صم�س على عينيه و�صماعتي ر�أ�س يف 

مع  موزونة  �رشبات  �رشبات.  باأ�صابعه  ي�رشب  �أذنيه. 

�إنه  �لووكمان.  �لتي ي�صمعها لوحده يف جهازه  �ملو�صيقى 

يبت�صم بر�صاء بينما يتكلم ميكي فوق �مل�صهد �لذي تغطيه 

�ل�صم�س. ومو�صيقى �جلاز �مل�صتمرة يف �خللفية تعزف �أعلى 

من قبل.

يتلف  �لعر�س  هذ�  �ن  �إلهي  يا  خارجي(  )�صوت  ميكي   

�إىل  �ل�صابق  �رشيكي  يتحرك  �لثناء  هذه  ويف   ! �صحتي 

�صيء  �إىل  يتحول  ينتجه  غبي  عر�س  وكل  كاليفورنيا 

عن  بكالمي  بحياتي؟  �فعل  �أن   
َّ
علي ماذ�  �أخي،  يا  هائل. 

... �أن �تذكر �نني يجب �أن �أرى زوجتي 
ّ
هذ� �ملو�صوع، علي

�ل�صابقه غد�ً. ت�س.

 قطع �إىل:

 د�خلي – �لردهة يف �صقة حنه – نهار�ً 

 بينما ينهى ميكي تاأمالته نرى حنه ت�صري باجتاه بابها 

�لأمامي. تفتحه وظهرها نحو �لكامري�. يقف ميكي هناك 

يحمل �صندوقني من �لهد�يا، يتوقف �جلاز.

 حنه .. مرحبًا! مرحبًا!

 ميكي )مقاطعًا ومتن�ّصقًا( �أعرف ... �أعرف.

 حنه: �صعيده �نك متكنت من �حل�صور.

 ميكي )يعرّب باحلركة( لدي دقيقتان.

 حنه )مقاطعه( ح�صن جد�ً.

 متيل حنه بر�أ�صها بينما يتجه ميكي �إىل �لد�خل. تغلق هي 

�لباب خلفه.

�لهي، فاإن   ميكي )مقاطعًا( لدي دقيقتان فقط. لأنني يا 

�لعر�س يقتلني. لدي ماليني �ملو�عيد �ليوم. لقد �صدف �أن 

ح�صل وقوعه هكذ�.

على  تربت  وهي  وي�صرب  بر�أ�صها  �ملو�فقه  حنه  تتابع   

�إىل د�خل غرفة  ظهر ميكي. بينما هما ي�صري�ن عرب �لبهو 

�ملطالعه حيث يلعب �لتو�أم. يلب�س ميكي معطفه.

 �أن �رى فيما بعد بع�س �ملمثلني �لكوميديني 
ّ
 ميكي: علي

 �أن ..
ّ
�جلدد، علي

 حنة )مقاطعة( دقيقتني لعيد ميالد �ولدك �لإثنني. كما 

تعلم، �نها لن تقتلك.

 ينقطع �صوتها تدريجيًا بينما ي�صري ميكي نحو �لتو�أم.

 ميكي: عيد ميالد �صعيد �أيها �لخو�ن! عيد ميالد �صعيد!

و�لدي!«  يا  »مرحبا،  ب�رشخات  ميكي  يحيي  حنة  تو�أم   

وحمادثات مبهمه.

 حنه: تغطي حمادثاتهم وهي تنحني لتتكلم مع �أولدها( 

يا �أولد، �نظرو� ماذ� �ح�رش لكم و�لدكم. هد�يا.

وفجاأة  يهد�ن،  �لتو�أم.  من  و�حد  لكل  هدية  ميكي  ي�صلم   

ي�صابا باخلجل.

 ميكي )خماطبًا �أولده( نعم، �ل�صتم مثل؟ كما تعلمون ... 

 حنه )مقاطعة( هه؟

 ميكي )متابعًا مي�صك بذر�عيه( ... قلياًل، �أوه، هاي! معانقه 

من  ب�صيطة  حركة  يف  ر�أيك  ما  و�لآن  هذه؟  ما   ! ق�صرية 

�لولد؟ 

على  و�لأخرى  �ملقعد  على  و�حدة  هد�ياهم،  �لتو�أم  ي�صع   

طاولة �لقهوة، ويعانقان و�لدهما.

 ميكي )ي�صتدير نحو حنه( كيف �حلال �إجماًل؟

كل  بر�أ�صها(  وتومئ  �ملقعد  على  من  �لهدية  )تلتقط  حنه   

�صيء جيد.

 كل �صيء ح�صن.

 ميكي )تومئ مقاطعة( نعم؟ نعم؟ )م�صرية( 

 ح�صنًا يا �ولد باإمكانكم فتح �لهد�يا �لآن.

 حنه )مقاطعه( هنا، يا �أولد �فتحوهم.

 ترتك حنه مكانًا على طاولة �لقهوة للهدية �لتي حتملها؛ 

ت�صعها بالقرب من �لأخرى. يبد�أ �ل�صبيان بفتحها.

 ميكي: دعيني �أح�صل على بع�س ردود �لفعل هنا. )خماطبًا 

حنه، و��صعًا يديه يف جيوبه( كيف حال �إليوت؟

 حنه: �نه جيد.

 ميكي: نعم؟

باإنتاج  �إقناعه  �أحاول  �نا  �أوه، هل تعلم؟   حنه )مقاطعة( 

م�رشحية.

 ميكي: �أوه.

 حنه: �عتقد �نه �صيجد هذ� عمال ير�صي طموحه.

 ميكي )يهز ر�أ�صه مو�فقًا( حقًا؟ هذ� �صيكون ر�ئعًا بالن�صبة 

�إليه كما �أعتقد.

 حنه: �عتقد ذلك.

 ميكي: �نا �أحبه. �عتقد �أنه �إن�صان لطيف.

 حنه: )ت�رشب �أحد ظهريي �لتو�أم( حقًا.

)م�صري�ً  خاللها...  قابلته  �لتي  �لقليله  �ملر�ت  عدد  ميكي:   

علبته(  من   1 رقم  �لتو�أم  �آخذه  �لذي  �لبي�صبول  قفاز  �إىل 

�لي�س هذ� قفاز�ً ر�ئعًا؟ 

 �لتو�أم 1: �صكر�ً، يا و�لدي.

 ميكي )مقاطعًا نحو حنه( لأنه خا�رش.
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 حنه )مقاطعة نحو �لتو�أم 1( �أووه!

�أخرق تنق�صه  نه  �نــ  بالإ�صار�ت(   ميكي )مقاطعًا ومعرب�ً 

�لرب�عة مثلي...

 حنه )تقاطعه وتبت�صم( �أعرف ، �أعرف.

 ميكي )مقاطعًا( ... وهكذ� �أنا، وهكذ� �أنا �أحب ذلك! 

 د�ئمًا �أحب �لن�صان �لقليل �لثقه بنف�صه.

 حنه )مقاطعة( هل تعلم، كان يريد قفاز�ً. ت�صاعد �لتو�أم 2 

على فتح هديته. �نها كرة قدم.

 ميكي: كان لك د�ئمًا ذوق ح�صن بالأزو�ج، لذلك ... 

 حنه )ت�صحك بتحفظ وتهز ر�أ�صها( �صكر�ً، �صكر�ً.

 ميكي: مهـ هم.

 حنه )تنحني لتتفح�س �لكرة( هذه جميلة!

 ميكي: �لي�س هذ� ر�ئعًا؟

 حنه: �وه!

 ميكي )م�صرية �إىل �لتو�أم 2( �ذهب �إىل هناك مبا�رشة.

 حنه: كرة!

 يرك�س �لتو�أم 2 لهثا خارج �لإطار ليلتقط �لكرة.

 ميكي )خماطبًا �لتو�أم خارج �لإطار( تعال! �أ�رشع ! دعنا 

ننطلق؟

 حنه )ينظر خارج �لإطار نحو �لتو�أم 2( و�و!

 ميكي )ما ز�ل ي�صري م�صتحثًا لتحرير �لكرة( �أخرج، �ذهب 

نحو �لزهرية �ل�صوجن و�لتقط هذه.

 يرمي ميكي �لكرة.

 ميكي: �أنظر؟ )ي�صفر(

�إىل  �نتبه   ، �نتبه   ، هيي  �لإطار(  خارج  من  )ت�صري  حنه   

�ل�صورة. هنالك �صوت زجاج مك�صور. تتفاعل حنه وميكي 

مع �حلديث.

 قطع �إىل:

 خارجي. �صارع يف مدينة نيويورك – نهار�ً.

 ي�صري ميكي على �صارع يف �جلهة �لغربية ويد�ه يف جيبتي 

معطفه تعزف مو�صيقى �جلاز يف �خللفيه بينما ي�صري هو 

�أمام �ل�صا�صه.

بالرغم  حلوة.  حنه  �إن  �إلهي،  يا  خارجي(  )�صوت  ميكي   

من �أنني �أحيانًا ما زلت �أ�صعر بالغ�صب عندما �أفكر ببع�س 

�لأ�صياء.

�لأولد  نفقه  �أدفع  ل  �نا  �لأقل،  على  جهنم.  بحق  �أوه،   

يعيبني  ما  هنالك  يكون  ل  �ن  �رجو  �لهي  يا  )متنهد�ً(، 

ج�صديا، �أي�صًا.

بينما  قابيل  دكتور  ملكتب  �خلارجي  �لباب  ميكي  يدفع   

يقطع �لفيل �إىل غرفة فح�س �لدكتور. �لدكتور يف �إطار يف 

�ملمر ينظر �إىل دولب �مللفات.

 دكتور قابيل )يخرج ملف ميكي( �إذ� ما هي �مل�صكلة هذه 

�ملرة؟

 ميكي )خارج �ل�صا�صة( هذه �ملرة �نا متاأكد �نني �أ�صكو من 

�صيء ما.

�آبيل  دكتور  ي�صتدير  �لإطار  خارج  ميكي  يجيب  بينما   

�جلانب  من  �لدكتور  حركات  �لكامري�  تتبع  نحوه.  ويتجه 

�لآخر للحائط وهو يتفح�صه ب�صكل مبهم. و�رشيع وتتحرك 

حيث  �آخر  ممر  نحو  �ملظلمه  �لفح�س  غرفة  عرب  �لكامري� 

يجل�س ميكي على كر�صي �لفح�س متابعًا خماطبة دكتور 

قابيل خارج �لإطار.

 ميكي )خارج �لإطار( �أعني، �أنا مقتنع متامًا �أنه – �أنه .. 

كما  �لأنفية،  �لزو�ئد  ق�صية  مثل  لي�س  �نه  �أعني  تعلم  كما 

تعلم، حيث مل �أكن لأدرك �أننى قد قمت بعملية �إز�لتها.

وميكي  هو  ونر�ه  �ل�صا�صة.  �ىل  عائد�ً  قابيل  دكتور  ي�صري   

ويجل�س  �آبيل  �لدكتور  ي�صتن�صق  �لثاين.  �ملمر  عرب  �لآن 

مبا�رشة �أمام ميكي �جلال�س. يحملق يف وجهه بينما ميكي 

يتكلم.

 ميكي )يتابع معرّب�ً باحلركة( �إذ�، �إذ�ً، ولكن هذ� حدث و�أنا 

�صغري، �إذ�ً ...

 دكتور قابيل )مقاطعًا( كما نعلم، ر�أيت و�لدك هذ� �لأ�صبوع 

ب�صبب م�صكلة جيوبه �لأنفيه.

 ميكي )يفرد ذر�عيه على �صدره( مم... هم.
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 دكتور قابيل )متابعًا... و، �أه، ��صتكي من �آلم يف �ل�صدر.

و�صو�صة.  �لعائلة  �فر�د  ��صد  هو  �لغالم  هذ�  ح�صنًا،  ميكي:   

�عني �نه، كما تعرف، �نه...

 دكتور قابيل )مقاطعًا( لقد ذكرت على �لهاتف �نك �أ�صبت 

بالدو�ر.

�لدو�ر،  من  قليل  نعم،  ركبه(  على  يديه  )يفرك  ميكي   

و�أعتقد �عتقد �نني بد�أت �أفقد �ل�صمع يف �أذين �ليمنى )ي�صري 

�ذين  �لي�رشى،  �ذين  �أو   ... يديه(  بحركات  ويعرب  �أذنيه  �إىل 

�لي�رشى... �أوه، كال ل ل .. كال �أنا �آ�صف.

 �إنها �ليمنى، �ذين �ليمنى �أذين �ليمنى �أو �ذين �لي�رشى.

 يقهقه �لدكتور قابيل.

 ميكي )يومئ بر�أ�صه ويعرّب باحلركة( �لآن ل ��صــ.. �صتطيع 

�أن �أتذكر.

 دكتور قابيل: دعنا نلقي نظره.

يقطع  بينما  �لإيقاع  فرقة كبرية �رشيعة  ت�صمع مو�صيقى   

�لفيلم على فح�س ميكي، يبد�أ بلقطة مقربه لدكتور قابيل 

ميكي  �أذن  ليفح�س  �لأذن  عن  �لك�صف  جهاز  ي�صتعمل 

�لطبيب وهي  يد�  �لفيلم  �ل�صمع. يظهر  �لع�صبي. ثم فح�س 

�ل�صمع. يجل�س ميكي على كر�صي مرتفع بال  تدير مقيا�س 

ذر�عني وعلى ر�أ�صه �صماعات. ي�صمع برتكيز �صديد لدرجة 

�أنه يغم�س عينيه، يرفع �أ�صبعًا جتاوبًا مع �لأ�صو�ت �لتي 

ي�صمعها يف جهاز ر�أ�صه. �أخري�ً، يظهر �لفيلم دكتور قابيل 

�ملتذبذبة  �ل�صوكة  وي�صع  باإ�صبعه  رنانة  �صوكة  ي�رشب 

�إىل  ينظر  وهو  ر�أ�صه  ميكي  ويهز  ميكي.  �أذن  من  بالقرب 

وجه �لطبيب خارج �ل�صا�صة.

غرفة  �إىل  عائد�ً  �لفيلم  يقطع  بينما  �ملو�صيقى  تتوقف   

غرفة  من  قابيل  �لدكتور  يخرج  قابيل.  �لدكتور  ��صت�صارة 

�لفح�س عرب غرفة �ل�صت�صارة �إىل غرفة فح�س ثانية عرب 

ممر... يتكلم مع ميكي �ملوجود خارج �لإطار وهو مي�صي.

�نك قد فقدت  �أقول لك  �أن  �آ�صف  �أنا   دكتور قابيل: ح�صنًا، 

جزًء� من �صمع �ذنك �ليمنى.

 ميكي )خارج �لإطار( حقًا؟!

�لك�صف  غرفة  يف  �لإطار  خارج  قابيل  �لدكتور  يتحرك   

�إىل هذه  �لثانيه تبقى �لكامري� م�صلطة على �ملمر �ملوؤدي 

�لغرفة بينما يتابع �لدكتور وميكي �لكالم خارج �لإطار.

�إىل  موؤخر�ً  تعّر�صت  هل  �لإطار(  )خارج  قابيل  دكتور   

�صوت مرتفع �أو هل �أ�صبت بفريو�س؟

 ميكي )خارج �لإطار( كال، �نا �أنا كنت �صحيحًا متامًا.

 �نت تعرفني.

 ي�صري دكتور قابيل قلياًل باملمر.

 ميكي )خارج �لإطار( �نا د�ئمًا، �نا – �أنا د�ئمًا �أتخيل �نه 

لدي �أ�صياء.

 دكتور قابيل )خارج �لإطار( متى بد�أت يف مالحظة ذلك؟

 ميكي )خارج �لإطار( �أوه، �أه، منذ حو�يل �صهر. ماذ� بي؟

�إىل  �ملن�صغل،  مظهر  عليه  بد�  وقد  قابيل،  دكتور  يعود   

غرفة �ملعاينة وهو يحمل ملف ميكي �ملفتوح. ي�صري نحو 

مكتبه ويظهر ميكي �خلائف، يجل�س يف كر�صي مو�جه. ما 

ز�ل �لطبيب و�قفًا ينحني على �ملكتب وظهره �إىل �لكامري� 

ويكتب مالحظات يف �مللف.

 دكتور قابيل: لقد �أ�صبت بنوبات من �لدو�ر )يتنهد(

 ماذ� عن �لرنني و�لأزيز؟ هل تعر�صت لأي من هذه؟

 ميكي )معرب�ً باحلركة( نعم، �لآن .. �لآن مبا �أنك ذكرتها، 

�لرنني  �لأزيز و�لرنني.  �أوه،  د  �أ�صبت  – �نا  – �نا  �نا  �وه، 

و�لأزيز �م، �صوف �أ�صاب بال�صمم، �أو �صيء من هذ� �لقبيل؟

يف  �ملالحظات  من  �ملزيد  بتدوين  )يقوم  قابيل  دكتور   

�مللف( وهذ� فقط يف �أذن و�حده؟

وي�صتقيم يف  ميكي  ملف  يغلق  وهو  �آبيل  �لدكتور  يبت�صم   

�لوقوف.

ميكي  نحو  و�كتافه  ظهره  متجاوزة  �لكامري�  تنظر   

�مل�صطرب.

�أريد �ن �فعله هو   دكتور قابيل )وجهه خارج �لإطار( ما 

�ن �أحدد لك موعد�ً يف �مل�صت�صفى. �أريد �ن تقوم �مل�صت�صفى 

لك ببع�س �لفحو�س.

 ميكي: �مل�صت�صفى؟ �أية �أنو�ع من �لفحو�س؟

 ي�صع دكتور قابيل قلمه يف ملف ميكي �ملغلق. ي�صري حول 

مكتبه ويجل�س على حافته بالقرب من ميكي.

بع�س  هذه  �إن  تخاف.  ل  و�لآن،  )يتنهد(  قابيل  دكتور   

�لفحو�س و�لقيا�صات �ملتقدمه عما هو موجود عندي هنا 

)يعرب باحلركة( �أعني، �إنها، �إنها ل �صيء.

يذكر،  �صيئًا  تكن  مل  �إذ�  ح�صنًا،  باحلركة(  )معرب�ً  ميكي   

فلماذ� �إذ� �أذهب �إىل �مل�صت�صفى على �أي حال؟ �عني، �أوه، �أنا 

�أ�صمع ب�صكل ممتاز، و�أنا، و�أنا �صعيف قلياًل يف ، �لأ�صو�ت 

�ملرتفعة. �إذ�، �أنا، كما تعلم. لن �أذهب �إىل �لأوبر�.

 دكتور قابيل )ينفخ �نفه( هل تعلم، ل د�عي لال�صطر�ب �أنا 

�أريد فقط ت�صخي�س بع�س �لأ�صياء.

 ميكي: مثل ماذ�؟
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 دكتور قابيل )هاز�ً ر�أ�صه( ل �صيء. هل تثق بي؟

 قطع �إىل:

 خارجي ز�وية �صارع – نهار�ً 

 يقف ميكي يف ك�صك هاتف يف ز�وية بالقرب من عيادة 

متر  متطر.  �ل�صماء  �لهاتف.  على  يتكلم  �إنه  قابيل،  دكتور 

�مر�أة ورجل يحمالن مظّلة، يتحرك �ل�صري متجاوز�ً تقاطع 

طرق قريب.

 ميكي: )يف �لهاتف( هه، �أوه، مرحبًا، دكتور ويكل�س؟

من  دقيقة  لديك  هل  �صاك�س.  ميكي  هذ�  ويلك�س،  دكتور   

�لوقت؟ �أريد �أن �أ�صاألك �صوؤ�ًل.

�لهاتف من  �لفيلم على دكتور ويلك�س، و�قفًا على   يقطع 

ناحيته. �إنه يف مكتبه؛ يحني ظهره �إىل �خللف يف كر�صيه، 

�صدر  لأ�صعة  �صورة  وخلفه  يتكلم  وهو  �صماعته  مدليا 

مرفوعة على عامود م�صيء.

 دكتور ويلك�س )يف �لهاتف( طبعًا، يا ميكي. ماذ� هناك.

�لهاتف  ك�صك  يف  ميكي  بني  و�إيابًا  ذهابًا  �لفيلم  يقطع   

ي�صاأل ��صئلة ودكتور ويلك�س يف مكتبة يجيب عليها.

لديك،  – �ذ� كان  �نا  باحلركة(  �لهاتف معرب�ً   ميكي )يف 

�نا – �ذ� كان لديك فقد�ن �صمع يف �حدى �لأذنني، و – وهو 

لي�س ب�صبب، �وه، فريو�س �و �صوت عاٍل �أو �أي �صيء، ما – 

ما هي �لحتمالت؟

 دكتور ويلك�س )يف هاتفه( �ي �صيء. �وه، غالبًا هي ور�ثية. 

 ر�صح، �وه، �أو حتى �صوت �صفري قد ي�صببها.

�صيئًا  لي�س  ولكن  ولكن..  �أوه، ح�صنًا،  �لهاتف(  )يف  ميكي   

��صو�أ من ذلك؟

�وه،  �ن،  �عتقد  نعم،  ح�صنًا،  �لهاتف(  )يف  ويلك�س  دكتور   

�جلانب �ملظلم من �لتحليل �لطبقي هو ورم يف �ملخ.

 ميكي )يف �لهاتف يتجاوب بحملقة خالية من �أي تعبري( 

حقًا؟

 قطع �إىل:

 د�خلي . مكتب ميكي – لياًل

 تقف جايل، لب�صة نظارتها خلف مكتب ممتلئ بالأ�صياء 

�إل �نه منظم. يقف حولها م�صاعد�ن، رجل و�مر�أة.

 جايل )ت�صلم كل و�حد منهما ب�صع �صفحات من �ل�صيناريو( 

 ح�صنًا، �إذ� هذه هي �ل�صفحات �جلديدة.

 �ملر�أة )تنظر �إىل �ل�صفحات(: قل يل، هل �خد كارد�س هذه؟

 جايل )مت�صك ر�أ�صها( كال، لي�س بعد. كال.

تكون  �أن  لناأمل  ح�صنًا،  �صفحاته(  مر�جعًا  )ينظر  �لرجل   

جيدة.

 جايل: نعم، حقًا، حقًا.

جايل  تذهب  يغادر�ن،  هما  وبينما  �مل�صاعد�ن.  يغادر   

ملناد�تهما.

 جايل: �أيه، �صننزل خالل دقيقه، مو�فقون؟

 يبد�أ �لهاتف بالرنني تتوقف جايل، تنظر خارج �لإطار. 

 تخلع نظارتها وتنظر بن�صف عينيها.

 جايل: ميكي، ما بالك؟ �نت كلك �صاحب!

ي�صري  يديه  �لذي يخطو ويع�رش  �لفيلم على ميكي،   يقطع 

باجتاه جايل. ي�صتمر �لهاتف بالرنني.

 ميكي: ��صعر بالدو�ر. �ص�س، �أتعلمني، �أنا متوعك.

يدور  �لأعياء وهو  عليه  بد�  وقد  ب�رشعة  �لتنف�س  يبد�أ يف   

به،  جايل  حتملق  فيما  يديه  ع�رش  يتابع  �لغرفة.  حول 

م�صطربة.

هل  هنالك،  هل  هنالك،  هل  رنني؟  ت�صمعني  هل  ميكي:   

هنالك �صوت رنني؟ )متنهد�ً(

 جايل )معربة باحلركة( نعم. نعم. نعم. �أ�صمع، �أ�صمعه.

 جتل�س وترفع �لهاتف.

 ميكي )يهز ر�أ�صه( كـ كـ كال، لي�س ذلك.

 جايل )قافزة نحو �لهاتف( مرحبًا؟

 ميكي )يغطي �أوًل �لأذن �لأوىل، ثم �لثانية، متابعًا( مثل ...

 )و��صعًا �أ�صبعًا يف �ذنه، مغم�صًا عيناه وم�صتمعًا(

وقت  حتى  نعمل  ثم  نعم.  نعم،  �وه،  �لهاتف(  )يف  جايل   

متاأخر

�لعمل يف �خلارج ل  �صنقوم بطلب  �مل�صاء. كـ - كال   هذ� 
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باأ�س يف ذلك .نعم 

 تعيد جايل �لهاتف �إىل مكانه.

بع�صبية(  بيديه  وي�صري  جايل  نحو  )ي�صتدير  ميكي   

�ص�ص�ص�ص�ص�س، 

 �ذ� كان لدي ورم يف �ملخ فال �دري ماذ� �صاأفعل. )يتنهد(

 جايل: لي�س لديك ورم يف �ملخ. مل يقل �أنك م�صاب بورم 

باملخ.

 ميكي )متنهد�ً( كال، هذ� �صيء طبيعي )م�صري باحلركة( لن 

يقولو� لك لأنه، ح�صنًا، كما تعلمني، �لـ ...، �أحيانًا �ل�صعفاء 

�صوف ي�صابون بالهلع �إذ� قلت لهم.

 جايل )م�صرية باأ�صبع نحو ميكي( ولكن لي�س �أنت.

 ميكي )يرفع ذر�عه �إىل �أعلى، متنهد�ً( �آه، يا �إلهي!

ت�صمعني  هل  جايل(  كتف  ومي�صك  م�صطربًا  حوله  ينظر   

طنينا؟ هل هنالك طنني؟

 يلهث ويبد�أ يف خطو�ت حول �حلجرة. تتبعه �لكامري� وهو 

ي�صري بعيد�ً عن جايل.

�أن نقوم بهذ�  )فاقدة �صربها( ميكي، تعال، علينا   جايل 

�ل�صتعر��س!

 ميكي )يخطو( ل �أ�صتطيع �لرتكيز على �لإ�صتعر��س.

 جايل )خارج �لإطار( ولكن لي�س هنالك �صيئًا يعيبك.

ما  هنالك  يكن  مل  �إذ�  باحلركة(  ومعرب�ً  )متنهد�ً  ميكي   

يعيبنى )يخطو عائد�ً نحو �ملكتب وجايل( �إذ� ملاذ� يريدين 

�أن �أعود لإجر�ء �ملزيد من �لختبار�ت؟

ببع�س  يخرج  �أن  عليه  ح�صنًا،  باحلركة(  )تعرب  جايل   

�لقو�عد. )متنهدة(.

 ميكي: مثل ماذ�؟ ماذ�؟

I ،جايل )ترفع �أكتافها( ل �أدري . �رشطان 

 ميكي )مقاطعًا( ل تقويل هذ� ! ل �ريد �ن �أ�صمع تلك �لكلمة 

! )يعرّب باحلركة( ل تذكرى ذ�ك و�نا يف �ملبنى.

 جايل )معربة باحلركة( ولكن لي�س لديك �أية �أعر��س.

�لأعر��س  لدي  �أنا  �أنت....  باحلركة(  )معرب�ً  ميكي   

�لكال�صيكية لورم �ملخ!.

 يتنهد ميكي.

 جايل: منذ �صهرين، ظننت �نك م�صاب بورم قتاميني مميت

هل   ... �نا  �نا،  طبيعي،  ب�صكل  باحلركة(  )معرب�ً  ميكي   

تعلمني �نني ... �لظهور �لفجائي لبقعة �صود�ء على ظهري.

 جايل: كانت على قمي�صك!

 ميكي )متنهد�ً( �نا .. كيف كان يل �أن �أعرف؟! )م�صري�ً �إىل 

ظهره( �جلميع كان ي�صري �إىل �خللف هنا.

بع�صبيه  وي�صري   يتنهد ثانية مثل جايل، مقهور�ً  

�إىل �لأور�ق على �ملكتب.

حتديد  قر�ر�ت  ببع�س  نقوم  �ن  علينا  تعاىل،  جايل:   

�مل�صوؤولني.

 يتابع ميكي �خلطى حول �لغرفة ثانية. يع�رش يديه وينفخ 

عليهما.

 ميكي: ل �أ�صتطيع. ل �أ�صتطيع �لتفكري به.

 هذ� �ل�صباح كنت �صعيد�ً كما تعلمني. و�لآن �أنا، �أنا ل �أدري 

ما �خلطاأ �لذي جرى. )متنهد�ً(.

 جايل: �يه، كنت بائ�صًا هذ� �ل�صباح! ح�صلنا على مقالت 

نقدية �صيئة وتقييمات �صيئة.

 ميكي )يخطو نحو �ملكتب وما ز�ل يع�رش يديه( كال، كنت 

�صعيد�ً ولكنني مل �أكن �أدرك كم كنت �صعيد�ً.

 قطع �إىل:

 �رشكة �صتامن�صالف�صكي لتو�صيل �لطعام بد�أت عملها.

�لفيلم   مو�صيقى بوب رفيعة �مل�صتوى تعزف بينما يقطع 

�إىل:

 د�خلي – �رشفة – نهار�ً 

�صوت  ي�صمع  �ل�صا�صة.  ميالأ  �حلائط  على  جتريدي  ر�صم   

خارج  �مل�صتوى؛  رفيعة  مو�صيقى  كذلك  خفيفة،  �صحكات 

�حلديث  �طر�ف  �ملتاأخر  �لفطار  �صيوف  يتبادل  �ل�صا�صة 

غري �لو��صح.

 و�حدة من �صيوف �لفطار )خارج �ل�صا�صه(: هذه �لأ�صياء 

�صهيه، حلوة �ملذ�ق! �ألي�صت كذلك بحق �هلل؟

�للوحة. حتمل �صينية من  �أمام  �ل�صا�صة   ت�صري هويل نحو 

�ملقبالت فارغة تقريبًا وتلب�س زي �لعمل.

 هويل: �وه، �أوم، هذه بيو�س �ل�صّمان.

 �صيفة من �صيوف �لفطار )خارج �ل�صا�صة( �أوه، �إنها جيده 

جد�ً.

 ت�صري هويل متجاوزة �للوحة باجتاه �ل�صيفة. ي�صري رجل 

�أمامها. 

ت�صمع،  ز�لت  ما  ومو�صيقى  خفيفة  و�صحكات  �أحاديث   

وحفلة ما ز�لت م�صتمرة.

هذه  ت�صنع  �أبريل  �صديقتي  نعم،  بر�أ�صها(  )تومئ  هويل   

�جلمربي.  فطائر  جربي  هاك،  �لأمام(  �إىل  �ل�صينية  )متد 

هذه �صهية.

هذه  لك.  �صكر�ً  �وه،  �ل�صينية(  من  و�حدة  )تاأخذ  �ل�صيفه   
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تبدو عظيمًة.

 هويل: �نا ��صنع هذه

 �ل�صيفه: ممم. �صكر�ً.

حتمل  �ملر�أة.  عن  بعيد�ً  ت�صري  وهي  بخفة  هويل  ت�صحك   

�لبي�صاوي  �ل�رشفة  �صباك  �أمام  من  وتعرب  �صينيتها 

ياأكلون  �نهم  �لفطار.  �صيوف  من  متنوعة  وجتمعات 

وي�رشبون. ل �أحد يبدي �هتمامًا بها.

ل  طريقها(  يف  �ل�صيوف  من  �صيفني  )خماطبة  هويل   

توؤ�خذ�نني.

 يتناول �حد �لرجال �آخر فطائر �جلمربي عند مرور هويل 

وهو يتمتم �صاكر�ً.

 هويل )خماطبة �لرجل( �صكر�ً.

 �خري�ً ت�صق هويل طريقها نحو مطبخ �ل�رشفة غري �ملنظم 

ب�صينيتها �لفارغة.

 �بريل )خارج �ل�صا�صه( لقد جهز �ل�صرتوجانوف.

�خر�ج  �ملنهمكه يف  �بريل  نحو  �ملتحم�صة  ترك�س هويل   

�ل�صرتوجانوف من �لفرن. تلب�س نف�س �لزي كهويل: جوبة 

�صود�ء، قمي�صا �أبي�س وربطة عنق �صود�ء.

 هويل )مفعمة باحليوية( نحن ذ�ئعو �ل�صمعة.

قمت  �لبارحه  هذ�.  يف  �ل�صمعة  ذ�ئعي  نحن  �أوه،  �بريل:   

�أنل  مل  ذلك  ويف  �ل�صغرية«.  �صيبا  يا  »عودي  لـ  بتجربة 

�صمعة طيبة.

�ل�صرتوجانوف، تنطلق خارج �ملطبخ  �أبريل، وهي مت�صك   

�ل�صا�صة  خارج  هويل،  تناديها  لل�صيوف.  �لطبق  لتقدم 

بينما ي�صري د�يفيد متجاوز�ً �بريل �مل�رشعة نحو �ملطبخ.

�ل�صا�صة( �صوف ت�صبحني، �صوف ت�صبحني،   هويل )خارج 

�صوف حت�صلني على �ربعة وظائف �لأ�صبوع �لقادم.

�ملغطى  �ملوقد  يف  �ملنهمكة  هويل  باجتاه  د�يفيد  ي�صري   

بالأباريق و�ملقايل.

هنالك  ز�ل  ما  هل  ف�صلك،  من  هويل(  )خماطبًا  د�يفيد   

�أ�صناف �أخرى؟

 هويل )ت�صري �إىل بع�س �لأجبان �ل�صائحة �لتي ت�صّخن على 

�ملوقد(

 فقط �ل�صيء �لقليل. �صيء قليل )تقهقه بينما يتناول د�يفيد 

و�حده( هل �حببتها؟

 د�يفيد: ل ��صتطيع �ملقاومه.

 هويل )تعمل منهمكة على �ملوقد( حقًا؟ كم �أنا فخورة ! هل 

جربت فطائر �جلمربي؟

 د�يفيد )ياأكل �حدى �ل�صائحات وي�صري نحو هويل( ��صمعي، 

�نتما �كرث جاذبية من �ن تقوما فقط بتو�صيل �لطعام.

 هنالك �صيء خطاأ.

 هويل: نحن ممثلتان.

 د�يفيد: هل هذه وظيفتك �لأوىل؟

هل  حقًا؟  �ملوقد(  على  من  �لعّجة  بوعاء  )مم�صكة  هويل   

�لطعام مبثل هذ� �ل�صوء.

 د�يفيد )يهز ر�أ�صه( �أوه كال. �إطالقًا.

�حلفلة.  نحو  �خلارج  �إىل  �لعجة  وعاء  هويل  حتمل  بينما   

�خللفية  يف  ت�صمع  �آخر.  باب  من  �ملطبخ  �إىل  �أبريل  تعود 

�ملو�صيقى وكذلك حمادثات �ل�صيوف مع بع�س.

من  و�صيء  �خلبز  من  �ملزيد  �إىل  بحاجة  نحن  �بريل:   

�لوقت  نف�س  ويف  هناك  لي�صت  هويل  �أن  )مدركة  �لالز�.... 

د�يفيد(  نحو  )ت�صتدير  لز�نيا.  �وه،  د�يفيد(  وجود  تالحظ 

وفمه  يديه  مي�صح  وهو  �مل�صبنة  �مام  )يقف  د�يفيد  هاي 

بالفوطه( �أعرف ذلك. �نت ممثلة متتلك رغبة �صديدة لفطائر 

�جلمربي.

�و،  للتاأكيد(  با�صبعها  م�صرية  �ملوقد  �مام  )تعمل  �بريل   

كال، فطائر �جلمربي من �صنع هويل. �أنا �أ�صنع، �أيه، كريب 

يف  تبد�أ  حيث  ن�صد  نحو  د�يفيد  متجاوزة  ت�صري  �لكافيار. 

طي �لفوط يحني د�يفيد ظهره م�صنود�ً �إىل �مل�صبنة.

 د�يفيد: و�ل�صّمان م�صوؤول عن بي�س �ل�صّمان.

نتاأمل  دعنا  ح�صنًا،  وتقهقه(  د�يفيد  نحو  )ت�صتدير  �أبريل   

ذلك. 

�إىل �ملطبخ حتمل طبقًا من �لأ�صد�ف. ت�صري   تدخل هويل 
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نحو د�يفيد. 

 هويل: �ليك، لقد �رشقت لك زوجًا غ�صافيًا من �لأ�صد�ف 

 د�يفيد )يتناول �لطبق( �آه!

 هويل )تنظر منهمكة حول �لغرفة( �لآن.

 د�يفيد )مقاطعًا وم�صري�ً( ب�صكل عر�صى �أنا د�يفيد تول�صني 

 �آبريل )م�صتديرًة نحو د�يفيد( �وه، �آه، �بريل نوك�س. 

 مرحبًا.

 يت�صافحان.

 د�يفيد )ينظر �إليها( مرحبًا.

د�يفيد  متجاوزة  ب�صعوبة  ومتر  �لن�صد  )ترتك  �بريل   

وهويل( �أوه.

 هويل )مقاطعة، متحركة بعيد�ً عن طريق �أبريل( �أنا �آ�صفة.

 ت�صري �أبريل خارج �ل�صا�صة نحو منطقة �أخرى من �ملطبخ.

 تلتقط هويل فوطة من على �ملائده �ملزدحمة.

 د�يفيد )مقاطعًا �عتذ�ر هويل، وم�صتدير�ً نحوها( �تت هويل 

يديها  مت�صح  وهي  د�يفيد  نحو  وتنظر  ر�أ�صها  )تهز  هويل   

بالفوطه( 

 نعم، نحن �رشكة �صتاني�صالف�صكي لتو�صيل �لطعام.

�لآن  �لأ�صد�ف(  بقلب  �ملحم�س  �خلبز  )مي�صغ  د�يفيد   

�صاأقول لكم �حلقيقة 

 �نا جئت �إىل هنا لأنني زهقت حتى �لعظم من هذه �حلفلة.

جعلك  �لذي  ما  يديها(  مت�صح  ز�لت  وما  )ت�صحك،  هويل   

تعتقد �أننا �أكرث �إمتاعًا؟

على  �لأ�صد�ف  طبق  و��صعًا  �ملائدة  حول  د�يفيد  ي�صري   

طارحة  تقهقه،  هويل  تتبعه  �أ�صاًل.  �ملزدحمة  �ملائده 

يقف  بينما  �لإطار  خارج  قمامة  �صلة  د�خل  �إىل  فوطتها 

د�يفيد عند تلفزيون �صغري مو�صوع يف �ملمر. وميكن روؤية 

�ل�صيوف �ملتجمعني وهم يتحادثون معًا يف جمموعات.

 د�يفيد )يفتح �جلهاز( بالو�قع �ريد �أن ��صتمع �إىل »عايدة«، 

�ذ� مل �كن عقبة يف طريقكم.

 ت�صمح �صحكات معلبة و�حاديث متنوعه من جهاز �لتلفزة. 

�ل�صد�ف  قلب  مي�صغ  يز�ل  ل  وهو  �جلهاز  د�يفيد  ير�قب 

بينما تدعمه هويل و�بريل له خارج �لإطار.

 �بريل )خارج �لطار( كال.. كال... كال .. )يتن�صق �لر�ئحة( 

 هويل )خارج �لإطار .. مقاطعة( كال �لبتة.

 ينظر د�يفيد �إىل �صاعة مع�صمه بينما ت�صري هويل نحوه.

 هويل )تعرّب بحركة يديها وهي تتالعب بفوطة �أخرى( لقد 

ولقد  �مليت  يف  �إرناين  يف  �أوه،  �إيه،  بافاروين،  �أوم،  ر�أينا 

بكيت ....

 د�يفيد )يطاأطاأ بر�أ�صه، ويده ما ز�لت على �صاعته وهو ينظر 

�إىل هويل( �نا �بكي يف �لأوبر�.

 �بريل )خارج �لإطار( �أوه، �نا .. �نا .. �أنا ي�صيبني �ل�صلل يف 

�مل�صهد �لأخري يف لتر�فياتا م�صلول. 

د�يفيد لأبريل، متاأثر�ً، وي�صري  ي�صتمع   تقهقه هويل بينما 

نحوها. �نها تقف عند �ملائدة.

لدي  �ي�صًا.  �نا،  �أبريل(  وخماطبًا  ر�أ�صه  )مطاأطئًا  د�يفيد   

معي  �ح�رش  باحلركة(  )يعرّب  �مليت.  يف  خا�س  لوج 

زجاجة �لنبيذ �ل�صغرية �خلا�صة بي، �أفتحها و�جل�س هناك 

للم�صاهدة و)يحدث بعيد�ً نحو هويل خارج �لإطار( �آخذ يف 

�لبكاء. �نه ل�صيء مثري للقرف.

عائدة  هويل  ت�صري  بينما  خافتة  �صحكة  �بريل  ت�صحك   

من  �أخرى  �صينية  حت�صري  يف  منهمكة  �نها  �ل�صا�صة،  �إىل 

�ملقّبالت.

 هويل )تعرب باحلركة( �وه، ماذ�، ماذ� تعمل؟

 د�يفيد: �أنني مهند�س معماري.

لينظر نحو هويل( ما نوع �لأ�صياء  ... )م�صتدير�ً   �بريل: يا 

�لتي تريد بناءها؟

 د�يفيد: هل �نت فعاًل مهتمة؟

 �بريل: نعم.

 هويل )تهز ر�أ�صها( نعم.

 د�يفيد: متى تنتهون؟

 يتبادل �لثالثة �لنظر�ت: وترفع هويل �أكتافها.

 قطع �إىل:

 خارجي – �صارع منهاتن – نهار�ً 

بني  حم�صور�ً  نر�ه  د�يفيد  �صممه  معا�رش  �حمر  مبنى   

خارج  وديفيد  و�أبريل  هويل  تتكلم  منه.  �أقدم  مبنيني 

�ل�صا�صه

 هويل )خارج �ل�صا�صة( و�و �نها �ملبنى �لأحمر؟

 �بريل )خارج �ل�صا�صة( �وه، �نها ر�ئعة!

 د�يفيد )خارج �ل�صا�صة( نعم.

 هويل )خارج �ل�صا�صة( �إنها رهيبة.

 يتحرك �لفيلم من �ملباين ليظهر �لثالثه جال�صني يف �صيارة 

يف  و�أبريل  د�يفيد  يجل�س  �ل�صارع.  عرب  �جلاكو�ر  د�يفيد 

�ملقعد �لأمامي؛ جتل�س هويل مع�صورة يف �خللف ور�أ�صها 

مييل قلياًل �إىل �لأمام.

 د�يفيد )يعرب باحلركة وينظر �إىل �خللف و�لأمام من ناحية 
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�لأبنيه نحو هويل و�أبريل( �إن �لت�صميم من ن�صيج خمتلف 

كما هو و��صح.

 ولكنني �أردت �أن ... �بقي �جلو �لعام لل�صارع كما تعلمون 

و�أي�صًا �لن�صب �لهند�صية.

 هويل )تومئ بر�أ�صها( �وه – هوه.

غري  �أحمر  جر�نيت  هذه   .. فهذه   .. �ملادة  ويف  د�يفيد:   

م�صقول. )يتوقف وهو ير�قب ردود فعل هويل و�أبريل(.

 هويل: �وه!

 �بريل )مقاطعة( �وه، هل هذ� ما هو؟

 هويل )تبد�أ يف �لكالم( �وه ....

 �بريل مقاطعة وتهز ر�أ�صها لهويل( �إ - �إ – �إن لها خا�صية 

ع�صويه، كما تعلمني..

 هويل )تهز ر�أ�صها ، مقاطعة( �صحيح.

�نها  �لإجالل(  من  ب�صيء  �ملبنى  �إىل  �لنظر  )تعيد  �بريل   

على  بع�صها  متوّقفه  بكليتها  �أوهههـ  تقريبًا،   .. تقريبًا 

�لبع�س �لآخر. �إذ� ما �أدركت ما �أعنيه. �أنا – �أنا ل �أ�صتطيع 

�أنها   - هو   – هو  �ملهم  و�ل�صيء  كلمات  يف  �أ�صعها  �أن 

تتنف�س.

�أبريل،  �أبريل موؤكد�ً( كما تعلمني يا   د�يفيد )ي�صتدير نحو 

مير �لنا�س من �أمام �أبنية حّية يف هذه �ملدينة كل �لوقت 

�أ�صعر  �إليها وتقييمها.  �لنظر  ولكنهم ل ي�رشفون وقتًا يف 

�أن �لن�صان يتناغم مع حميطه.

 �بريل )تهز ر�أ�صها( �أوه ...

�أوه،  ر�أ�صها(  ومطاأطئة  باحلركة  ومعرّبة  )مقاطعة  هويل   

هذ� حقًا �صيء مهم.

 ي�صتدير د�يفيد وي�صرتق �لنظر نحو هويل، ثم ي�صتدير نحو 

�أبريل.

 �أبريل )تنظر نحو د�يفيد فقط( ما هي �بنيتك �ملف�صلة يا 

د�يفيد؟

 د�يفيد: هل تريدين روؤية بع�صها؟

 �أبريل )تطاأطئ ر�أ�صها( �أوه، نعم.

 د�يفيد: ح�صنًا، دعينا نفعل ذلك.

 �بريل )ينظر نحو د�يفيد( عظيم.

ب�رشية  رحلة  �إىل  �لفيلم  ويقطع  �ل�صيارة  د�يفيد  ي�صّغل   

عالمات  ت�صكل  �لتي  نيويورك  مدينة  �بنية  عرب  مفتوحه 

�صيارة  يف  يتجولون  وهم  �لثالثة  نظر  وجهة  من  فارقة 

�ملو�صيقى  ت�صمع  �خللفية  ويف  �ملتحركة  �جلاكو�ر 

�لد�كوتا،  تت�صمن  �للقطات  جمموعة  �مللهمة.  �لكال�صيكية 

على  بار  �جلر�ي  مبنى  �ل�صتاء،  باأ�صجار  وحماطة  كاملة 

جادة ليك�صينجتون وبناية مزخرفه ب�صكل ل ي�صدق على 

�ل�صابقه و�صارع ثمانية وخم�صون، وكني�صة مبنية  �جلادة 

باحلجر �لأحمر، بناية قدميه بنو�فذ ذ�ت نتوء�ت مزخرفه 

�لكر�يزلر  ومبنى  �لغربي  و�لأربعني  �لأربعة  �ل�صارع  على 

ومنزل  �لأحمر  �لآجر  من  ومبنى  فنية  زخرفة  �ملزخرف 

�يجال �د�مز �حلجري �لقدمي وممر يومادور �لذي يحت�صنه 

�جلانب �لغربي �ملرتفع بعيد�ً عن برودو�ي.

�لبيوت  �أن نرى �ملجموعة ت�صري على �ملمر بني   ن�صتطيع 

�صدر  ويف  و�ل�صجري�ت.  و�جلنبات  �لقدمي  �لطر�ز  ذ�ت 

�مل�صهد عامود �إ�صاءة ي�صتقر هناك. حل �لظالم �لآن. تتابع 

�ملو�صيقى عزفها بينما يقطع �لفيلم على و�جهة مبنى من 

فرن�صية  �بو�ب  يكمله  بالزخرفة  �ملفرط  �لركوكي  �لطر�ز 

ونو�فذ مزخرفة �ي�صًا. 

 ن�صمع �صوت �ملجموعة �ملعرّبة عن �إعجابها خارج �لإطار. 

 هويل )خارج �لإطار( �أوه، �إنه �صديد �لرومان�صية.

 �ود فقط �أن �رتدي ف�صتانًا طوياًل...

 د�يفيد )خارج �لإطار مقاطعًا( نعم.

 هويل )خارج �لإطار، متابعة( ... و�فتح �لأبو�ب �لفرن�صية 

و�أخرج �إىل �ل�رشفه...

�إنه  ذلك  مع  فرن�صي،  �إنه  مقاطعًا(  �لإطار،  )خارج  �بريل   

حقًا كذلك.

 هويل )خارج �لإطار( نعم.

�لإن�صان وكاأنه يف  ي�صعر  �لإطار، مقاطعًا(  )خارج  �بريل   

فرن�صا.

�نه   . كذلك  �إنه   – �نه  مقاطعًا(  �لإطار،  )خارج  د�يفيد   

رومانتيكي.
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و�جهة  تعر�س  كانت  �لتي  �ل�صا�صة  �ملو�صيقى.  تتوقف   

�ناقة  يباريه  �لذي  �ملبنى  �لآن  تظهر  �ملزخرف،  �ملبنى 

على �صفه.

بقربه  يجل�س  جميل  رفيق  وله  �ل�صا�صة(  )خارج  د�يفيد   

متامًا.

 هويل )خارج �مل�صهد( نعم.

 د�يفيد )خارج �مل�صهد، مقاطعًا( �إنهما متالئمان متامًا مع 

بع�س.

و  �جلميل،  �لتطابق  هدهدها  وقد  �مل�صهد،  عينك  وتتابع   

ثم...

 يتحرك �لفيلم من �لو�جهتني �لأنيقتني ليظهر بناء قبيحًا 

�صديد �لع�رشية عليه زخارف �صغرية �صكلها كاملا�س. 

 �بريل )خارج �لإطار( هذه فقط..

 د�يفيد )خارج �لإطار، مقاطعًا( �نظر �إىل هذه.

 هويل )خارج �لإطار( هذ� مقرف جد�ً !

 �بريل )خارج �لإطار، متابعًا( ... �صديد �لقباحة! من يفعل 

�صيئًا كهذ�؟

 هويل )خارج �لإطار، مقاطعًا( �إنه فعاًل رهيب.

 د�يفيد )خارج �لإطار. موؤكد�ً( �نه حقًا حمزن.

 هويل )خارج �لإطار( وهو يدمر كل �صيء �آخر.

 د�يفيد )خارج �لإطار – مو�فقًا( �إنه يفعل ذلك.

 يتحرك �لفيلم من �لو�جهة �لقبيحة �إىل مدخل �لبناء �لذي 

مدخل  عند  متامًا  كبرية  �صيارة  تقف  بالقبيح.  يت�صاوى 

�ملبنى.

��صياء  ر�أينا  لقد  ذلك  مع  ح�صنًا..  �لإطار(  )خارج  �بريل   

كثرية �ليوم.

 هويل )خارج �لإطار، تبت�صم �بت�صامه خفية( نعم.

 د�يفيد )خارج �لإطار، مقاطعًا( نعم.

 �بريل )خارج �لإطار، مقاطعًا( �أعمال كثريه.

�ملظلل  �ل�صالمل  ت�صري باجتاه مدخل  �لآن   نرى �ملجموعة 

�إىل منزل موزع �إىل �صقق على �جلانب �لآخر من �ل�صارع، 

حيث كانا يحدقان على �جلميل و�لقبيح من �لو�جهات يف 

�لطريق. يقودهم د�يفيد وتتبعه �لن�صاء، هويل خلف �أبريل 

بقليل.

 هويل )تطاأطئ ر�أ�صها( نعم.

�لتفكري  نبد�أ  �أن  يجب  رمبا  �صاعته(  يف  )ينظر  د�يفيد   

بالعودة للمنزل، هه؟

 هويل: ب�رشعة

 �بريل: �أوه جيز، نعم.

 هويل )مقاطعة( ح�صنًا.

 ي�صريون باجتاه �ل�صيارة.

حول  ي�صري  وهو  �لن�صاء  نحو  �خللف  �إىل  )ينظر  د�يفيد   

�ل�صيارة نحو ناحية �ل�صائق( �أوه من �لذي �صينزل �أوًل؟

 �أبريل: �أوه ...

 هويل )مقاطعة ، تنظر نحو �أبريل( �أوه، �أ�رشعي، ل �أدري.

 �أوم...

 د�يفيد )خارج �لإطار، مقاطعًا( ح�صنًا...

 �أبريل )مقاطعة( ح�صنًا، �نا �أ�صكن يف �ملدينة.

 هويل )حتدق يف �أبريل( نعم. �أنا، نحن �لثنتان ن�صكن يف 

و�صط �ملدينة.

�لن�صاء،  نحو  ينظر  �ل�صيارة،  �صطح  فوق  د�يفيد  ينحني   

منتظر�ً قر�رهن.

 �أبريل: )ت�صري باحلركة( �أوه ...

 هويل )خماطبة د�يفيد( �لأمر يتوقف على �ية طريق تريد 

�أن تاأخذ.

 �بريل )مقاطعة( ح�صنًا، �نتظر. هل تعلم ماذ�؟

 �نا �أعلم.

 هويل: �أوه ...

 �بريل: خماطبة هويل وم�صرية باحلركة( �إذ�.. ح�صنًا، �ذ� ما 

�أخذنا �لـ ، �ذ� ما �أخذنا �خلام�س، عندئذ .. عند ئذ – عند ئذ 

�صوف ن�صل �إىل منزلك �أوًل، �ألي�س كذلك؟

�ن  ن�صتطيع  ن�صتطيع...  ر�أ�صه(  ومطاأطاأ  )مقاطعًا،  د�يفيد   

نفعل ذلك.

مزدحم  �خلام�س  ولكن  نعم  ر�أ�صها( �صح.  )تطاأطئ   هويل 

�ألي�س كذلك؟

 تنظر نحو د�يفيد.

 �بريل )مقاطعة، وخماطبة هويل( ح�صنًا ... بع�س �لأحيان 

بع�س، �وه ...

 هويل )مقاطعة( �عني، �نه مزدحم. �إذ� ما ذهبنا ... �أوم ...

 هي و�بريل كالهما تتمتمان على نحو غري مالئم.

نت   . �أنـ  حديثهما(  ومقاطعًا  هويل،  �إىل  )م�صري�ً  د�يفيد   

ت�صكنني يف �صيل�صي، �ألي�س كذلك.

 هويل )مطاأطاأة ر�أ�صها لد�يفيد( نعم.

يف  ت�صكنني  كنت  ما  �إذ�  �أظن  �أنا   – �نا  ح�صنًا  د�يفيد:   

ت�صيل�صي فهذه على ما �أعتقد �أوًل:

 هويل )تطاأطاأ ر�أ�صها بع�صبية( �أوه ح�صنًا.
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 �بريل: نعم.

 د�يفيد وبعد ذلك �أوه، �بريل ... هه؟

 �بريل )مقاطعة ومطاأطئة ر�أ�صها( عظيم.

 يدخالن يف �ل�صيارة. مرة ثانية هويل يف �ملقعد �خللفي.

 تبد�أ �ملو�صيقى �لكال�صيكية جمّدد�ً.

 يقطع �لفيلم باخت�صار نحو �ل�صري و�لأ�صو�ء يف جادة من 

جاد�ت مانهاتن كما ترى من �جلكو�ر �ملتحركه. ثم تتحرك 

على لقطة مقّربه طويل، جتل�س يف �ملقعد �خللفي ور�أ�صها 

بالقرب من �لنافذه. وهي حتملق �إىل �لأمام مبا�رشة.

�إىل  �صاأوؤخذ  �نني  �لطبيعي  من  خارجي(  )�صوت  هويل   

�لبيت �أوًل.

 ح�صنًا، من �لو��صح �أنه يف�صل �بريل. حتمًا كنت مربوطة 

�أنني قلت هذ� عن  �أ�صدق  �أن  �أ�صتطيع  �لليل. ل  �لل�صان كل 

�جلوجنهامي. ونكتتي �لغبيه عن زلجتي �ل�صغرية.

�أقول نكتًا. و�لدتي ت�صتطيع وكذلك  �أن   ل يجدر بي بتاتًا 

حنة ولكنني �أنا �أقتلها )حتدق يف ظهر �أبريل خارج �لإطار( 

من �ين �تت �أبريل بتلك �لأ�صياء حول �دولف لووز وعبار�ت 

مثل »�ل�صكل �لع�صوي«؟

 )تنظر خارج �لنافذه �جلانبيه، وتتوقف حلظة( ح�صنًا، هذ� 

طبيعي، فقد ذهبت �إىل بر�ندي�س.

 يقطع �لفيلم على وجهة نظر هويل: �ملقعد �لأمامي حيث 

و�لأ�صو�ء  �لأمامي  �جلكو�ر  زجاج  و�بريل.  د�يفيد  يجل�س 

�ملارة وحركة مرور �ل�صارع. تتابع هويل تاأمالتها بينما 

تنحني �بريل لتقول �صيئًا لد�يفيد.

ما  تعرف  �أنها  �أعتقد  ل  ولكنني  خارجي(  )�صوت  هويل   

�أن ت�صدق �لطريقة �لتي كانت  �لذي تتكلم عنه. هل ميكن 

تناديه بها د�يفيد؟ »نعم« د�يفيد ��صعر بنف�س �لطريقة �ي�صًا 

يا د�يفيد. يا لها من م�صاحة ر�ئعة يا د�يفيد )مو�صحة( �أنا 

�أكره �أبريل. �إنها �صديدة �ل�صغط.

 يتحرك �لفيلم عائد�ً �إىل هويل يف �ملقعد �خللفي، وما ز�لت 

�صائعة باأفكارها.

 هويل )�صوت خارجي( �لآن �صوف ت�صعرين بالكاآبة وتدعوه 

�لنافذة  خارج  وتنظر  )تتنهد،  �صاأتقبلها.   – �إلينا  لي�صعد 

�جلانبية(. و�نا فعاًل �حبه كثري�ً. �أوه �صاأجتاهل �ملو�صوع. 

 قر�ءة لأقوم بها �لليلة. كما تعلم، 
ّ
لن ��صطرب بكليتي. علي

و�آخذ  ��صاهد فيلمًا  �ل�رشير باكر�ً. �صوف  �إىل  �صاأذهب  رمبا 

حبة �صيكونال �إ�صافية.

 تتوقف �ملو�صيقى �لكال�صيكية وتبد�أ مو�صيقى �جلاز. تقطع 

�ل�صا�صه �إىل �للون �لأ�صود ويظهر عنو�ن:

 »... ل �أحد، ول حتى �ملطر، ميلك يدين �صغريتان كهذين«.

 قطع �إىل:

 خارجي. �صارع خارج �رشفة فريدريك – نهار�ً 

 يتوقف �لفيلم قلياًل على باب م�صلع، �أحمر مطلي بدهان 

�إليوت يلب�س معطفًا و�قيا من �ملطر  مر�صو�س بينما يظهر 

بالقرب منه. ينظر �إىل �لأ�صفل حيث �ل�صارع ويقطع �لفيلم 

على منظوره: �رشفة فريدريك ومبناها.

 �لفيلم يعود �إىل �إليوت غري �ل�صبور، ينظر حول نف�صه.

�إىل  �إىل �صاعته بينما يقطع �لفيلم عائد�ً مرة ثانية   ينظر 

�ل�صارع  على  ت�صري  �أخري�ً  يل  تظهر  حيث  �ل�رشفة،  مبنى 

بعيدة عن �ليوت. متر �صيارة �صحن على �ل�صارع. يل ل تر�ه 

ت�صري بعيد�ً �صيئًا ف�صيئًا، وت�صتدير على �لز�ويه.

فجائي  بقر�ر  ثم  بع�صبية،  ثانية  مرة  �ليوت حوله  ينظر   

ز�ل  وما  �ل�صارع،  ويقطع  زباله  كومة  متجاوز�ً  يرك�س 

�لقنال  ب�رشكة  مار�ً  جماور  �صارع  على  يتحرك  يرك�س، 

لالأخ�صاب وبنايات �أخرى عدة حيث يقطع �لفيلم عائد�ً �إىل 

يل، ت�صري يف �صارع �آخر، �صاهمة.

�ليوت  �لفيلم ذهابًا و�إيابًا بني   يعزف �جلاز بينما يقطع 

�لذي ي�صري ب�رشعة، وهو يعرب �صو�رع �صوهو بخفة مار�ً عند 

�صاحنة تنتظر �إ�صارة �ملرور لتتغري ومتجاوز�ً بع�س �ملارة 

و�صفائح �لزبالة، ي�صتدير عند �لزو�يا وبني يل �لتي تتم�صى 

وت�صري عرب �صو�رع �أخرى ومتر ببنايات �أخرى.

تنظر  بعيد�ً،  �لأفكار  �أخذتها  وقد  �صارعًا  يل  تقطع  �أخري�ً   

ميينًا وي�صار�ً بينما �ليوت �لذي يدعي �لالمبالة ينتظر عند 
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منده�صًا؛  ر�أ�صه  يرفع  مع�صمه.  �صاعة  يف  وينظر  �لز�وية، 

وتتوقف �ملو�صيقى.

يا  �أوه،  �لنف�س(  �نقطاع  عليه  يبدو  ل  �ن  )يحاول  �ليوت   

�لهي! 

 يل )مقاطعة، تبت�صم متفاجئة( �وه، �ليوت!

 �ليوت: مرحبًا

 يل )تبت�صم( ماذ� تفعل هنا؟

 �ليوت )ينظر حوله، م�صري�ً بيديه( ح�صنًا، �نا – �نا �بحث 

عن مكتبة لبيع �لكتب.

 يل )تهز ر�أ�صها(: �وه، ماذ�، يف هذ� �لق�صم من �ملدينه؟

 �ليوت: نعم، نعم، �نا، �نا �قتل...

 يل: )مقاطعة( �نت تبحث هنا؟

�أقتل  �نا  �صاعته مرة ثانية( ح�صنًا، نعم  )ينظر يف  �ليوت   

�لوقت. لدي زبون بالقرب من هنا و�نا ... و�نا جئت باكر�ً.

 يل )ت�صحك( �وه ه ه !

 �ليوت )ي�صري مو�صحًا( وماذ� عنك �أنت؟

 يل: �وه. ح�صنًا، �أنا ��صكن..... 

�وه، نعم! �نت ت�صكنني  �ليوت )مقاطعًا و�صاحكا بخفية(   

بالقرب من هذ� �ملكان، �لي�س كذلك؟

 يل )مقاطعة، �صاحكة بخفية( نعم، �أنا �أفعل.

 �ليوت )ي�صع يديه خلفه( و�إىل �ين تتجهني؟

 يل: �أوه لقد كنت ذ�هبة لتوي �إىل �جتماع مكافحة �لكحول 

�خلا�س بي.

 �ليوت: �أوه، يا �لهي. ح�صنًا، ملاذ� ما زلت تذهبني لهذه؟ مل 

تعودي تلم�صي �لكحول.

 يبد�آن يف �ل�صري يف �ل�صارع.

 يل )ت�صحك( ح�صنًا، ��صمع، مل تكن تعرفني قبل فريدريك. 

و...  �صباحًا  �لعا�رشة  يف  �لبرية  ب�رشب  �بد�أ  كنت  كنت... 

�أ�صتمر.

 �ليوت )ينظر نحو يل( �وه. لبد �نك كنت تعي�صة جد�ً.

�أجد  زلت  وما  بخفية(  )تبت�صم  و�صمينه  تعي�صة،  يل:   

�لإجتماعات مريحه جد�ً. كما تعلم.

 ترفع �أكتافها.

 �ليوت: ل ميكن �أن �أفهمها. �أنت ذكية جد�ً وجذ�بة وجميلة.

 يل )ت�صحك( �وه، يا �لهي.

 �ليوت )مقاطعًا �صاحكًا على مهل( �فّكر بيني، وبني نف�صي 

)ي�صحك( ما هي �نو�ع �مل�صاكل �لتي ميكن �أن تو�جهها؟

 يل )تعرب باحلركة وت�صحك( ل جتعلني �بد�أ حول طفولتي.

 )تتوقف يف مكانها وتتذكر( �وه، هل تعرف؟ هنالك مكان 

بيع �لكتب.

 �ليوت )يقف بجانبها( نعم؟

تكن  �إذ� مل  هنا.  من  �صارعني  بيدها(  ت�صري  )مقاطعة،   يل 

تعرف عنه، فعليك �ن تفعل. ف�صوف حتبه حتبه فعاًل.

 �ليوت: نعم؟

 يل )تطاأطئ ر�أ�صها( نعم، �صوف تفعل.

بيديه  ي�صري  ثم  �لزمن.  من  لربهة  حوله  )ينظر  �ليوت   

خماطبًا يل(

 ح�صنًا �إ- �إ- �إذ� كان لديك بع�س �لفر�غ ...

 يل )تطاأطئ ر�أ�صها( نعم، حتمًا.

 )ت�صحك خفية(

 �ليوت: �صكر�ً لك.

 يبد�آن يف �ل�صري مرة ثانيه بينما يقطع �لفيلم نحو �لد�خل 

مكتبة  و�ملطبوعات«.  �لكتب  مهرجان  »دكان  ملكتبة 

قدميه وجادة. �صورة عارية مطبوعة معلقة يف نهاية �أحد 

�لأرفف �لذي هو مبثابة غطاء للكتب �ملر�صو�صة به �صفًا 

بعد �صف.

�لأحاديث  يتبادلن  �مل�صهد  و�ليوت غري ظاهرين يف   يل 

بينما تتحرك �لكامري� �إىل ��صفل عامود متجاوزة �صفوف 

�لكتب. وت�صمع بيانو تعزف نغم »�ملاأخوذ«. وهنالك �صور 

معلقة على نهاية �أعمدة �لكتب.

 يل )خارج �ل�صا�صة( �لي�س هذ� عظيمًا؟

 )ت�صحك بخفية( لديهم كل �صيء هنا.

 �ليوت )خارج �لإطار، م�صطربًا( نعم، هذ� – هذ� ر�ئع.

 يل )خارج �لإطار(: �ي كتاب كنت تود �أن ت�صرتي؟

 �ليوت )خارج �لإطار(: ماذ�؟ كتاب؟

 يل )خارج �لإطار(: كتابك؟ كنت تريد �رش�ء كتابًا؟

لتظهر  �لكتب  من  �آخر  عامود�  متجاوزة  �لكامري�  تتحرك   

يل، وهي تبحث يف �أحد �لأرفف.

 �إليوت )خارج �لإطار( �أوه، كتاب؟ �أوه، كال، �نا ... )ي�صحك( 

�أنا �أقتل �لوقت. �نا... �نا – �نا فقط، �أوه، �أ – �أريد �أن �أت�صفح 

�لعناوين، �وه ...

حتمًا  �نت  ح�صنًا،  كتب(  �صف  �إىل  �على  �إىل  )تنظر  يل   

بعد  كل  �لبقاء  باإمكانك  �أعني.  �ل�صائب.  �ملكان  �خرتت 

�لظهر، ولي�س فقط �أن ت�صرتي �أي �صيء وتقر�أه فقط. 

يف  ز�لت  ما  و�لكامري�  �ملنت�صف،  يف  عامود  نحو  ت�صري   

�لعامود �ملو�زي، تتبعها.
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بع�س  لديك  كان  طبعًا،  �إذ�،  �إل  �لإطار(  )خارج  �إليوت   

�لوقت، �أعني، باإمكاننا �حت�صاء �لقهوة.

 يل: كال، لي�س لدي وقت.

 تقف يل عند �ل�صف حيث كان �إليوت يبحث. �إنها خمتفية 

�لذي نر�ه وهو يكلم يل  �ليوت فقط هو  �لأرفف:  �أحد  ور�ء 

خارج �لإطار.

 �إليوت )ي�صري مو�صحًا( كال. كال. �أنا – �أنا �أنا �أفهم كلّيا. ل 

م�صكله �أن – �أنت م�صغولة. �أنا – �أنا – �أنا ... 

 يل )خارج �لإطار، ت�صحك ب�صوت خافت(: تبدو م�صطربة.

 هل كل �صيء على ما ير�م؟ هل �أنت بخري؟

 �ليوت )مقاطعًا( : كال ! كال ...

 يل )خارج �لإطار(: كال؟

 �ليوت )ي�صري بيديه، ينظر �إىل �لكتب( �أوه، نعم!

 يل )خارج �لإطار( نعم؟

نف�س  يف  �لن�صفي  �لعامود  نحو  �ل�صري  يف  �إليوت  يبد�أ   

�لجتاه �لذي م�صت به يل. يتابع �لكالم معها وهي باقيه 

خارج �لإطار يف �صف قريب.

 �ليوت )خارج �لإطار، خمتف موؤقتًا ور�ء رف وهو يتكلم(: 

نعم 

 يل )خارج �لإطار( كل �صيء جّيد؟ )ت�صحك بخفة( 

 �ليوت: نعم. كيف حالك؟

 يل )خارج �لإطار( �نا ... جيده.

 �ليوت )خارج �لإطار موؤقتًا خمتف ور�ء رف ما وهو ي�صري 

كيف – كيف حال فريدريك؟

 يتوقف �إليوت عن �ل�صري لينظر خالل بع�س �لكتب. ما ز�لت 

مو�صيقى »�ملاأخوذ« تعزف.

معر�س  �إىل  ذهبنا  لقد  �وه،  ح�صنًا.  �لإطار(  )خارج  يل   

�إىل متحف مع  �إنها ملتعة �لذهاب  �لكر�فاجيو يف �ملرتو. 

فريدريك �أعنى... تتعلم �لكثري. هل حتب كر�فاجيو؟ 

 �ليوت )ي�صتدير ليتكلم مع يل �ملوجودة خارج �لإطار( �أوه، 

نعم. من �لذي ل يحب ذلك؟ )م�صري�ً( �نظري!

 ي�صتدير �ليوت وي�صري �إىل �خللف نحو �لعامود �لن�صفي �إىل 

�صف من �لكتب كان قد مر عليها.

 �ليوت )ي�صري �إىل كتاب على رف ما ومتابعًا(

 �أي �أي كومينجز. �أريد �ن ��صرتي هذ� لك.

 يل )خارج �لإطار، ت�صحك( �وه، كال، ل �أ�صتطيع �ن ��صمح 

لك ب�رش�ء هذ� يل.

 �ليوت )يخرج �لكتاب من على �لرف ويت�صفحه( �وه، �أوه 

 نعم. �أنا – �أنا – �أنا �ريد �أن، �أوه، �أوه، كثري�ً.

 يل )خارج �لإطار( كال، ل �أعتقد ذلك.

 �ليوت )م�صري�ً لها بالكتاب، ناظر�ً �إىل يل �ملوجوده خارج 

�لإطار(

 �أنا – �أنا قر�أت ق�صيدة لك وفكرت يف �أ�صبوعه �لأخري 

ق�صيدة  خطائه(  ت�صحيح  حماولة  بع�صبية  )ت�صحك   

تكونني  �صوف  )ت�صحك(  �خيـ....  بك  وفكرت  له  )ت�صحك( 

جيده، مع ذلك. )ت�صحك بخفر(.

�ملنت�صف.  يف  �لكائن  �لعامود  يف  �ليوت  نحو  يل  ت�صري   

تنظر نحو �لكتاب.

�إي  �إي  �حب  �أنا  �أعني  �وه، هذ� عظيم.  �وه،  )مقاطعة(   يل 

كومينجز، ولكنني لن �أدعك تاأخذ هذ�. 

 �يليوت )مقاطعًا، يربت على �لكتاب( نعم. �ود...

 �نا .. �نا �أود من كل قلبي �أن ��صرتي هذ� �لكتاب لك.

 يل )تنظر �إىل ��صفل نحو �لكتاب( ح�صنًا، طبعًا.

 �ليوت )مقاطعًا( و – ورمبا، �وم .... رمبا ن�صتطيع مناق�صته 

يف �حد �لأوقات.

 يناول يل �لكتاب. ت�صع �إبهامها به بينما يقطع �لفيلم �إىل:

بنيه  �صنطة  يف  �لكتاب  يل  حتمل  �ملكتبه.  خلف  �ل�صارع   

و�ليوت ير�فقها �إىل �خلارج.

 يل )ت�صحك وهي حتمل �ل�صنطة( ح�صنًا. �صكر�ً جزياًل.

�إىل هذه  �أر�صدتني  لأنك  �صكر�ً  �ملكتبه(  �إىل  )م�صري�ً  �ليوت   

�أحد  �إىل  مرة  تاأخذينني  �أن  ت�صتطيعني،  رمبا  �ملكتبه. 

�جتماعات مكافحة �لكحول �حيانًا. �وه... �وه 

 �حب �أن �أرى ما يدور هناك.
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�نها  حتبها  �صوف  نعم.  نعم،  ح�صنًا،  ر�أ�صها(  )تطاأطئ  يل   

فعاًل م�صلية. �صوف مت�صي وقتًا ممتعًا.

�أنك  �أعرف  تاك�صي(  وتنادي  �مللف  من  مقرتبًة  )تخطو   

�صتفعل.

�إىل �لكتاب( و، �وه ل – ل تن�صي �لق�صيدة  �إليوت )م�صري�ً   

على �صفحة مائة و�ثنتي ع�رشة فقد ذكرتني بك.

 يقف تاك�صي عند �مللف؛ ي�صري�ن نحوه.

 يل )ت�صحك( حقا؟ ح�صنًا...

 يفتح �ليوت �لباب �خللفي للي. ت�صحك وهي تدخل.

�لتاك�صي( �صفحة مائة  ليتكلم مع يل يف  �ليوت )ينحني   

و�ثنتي ع�رشة )يغلق باب �لتاك�صي للي( مع �ل�صالمه 

 ير�قب �لتاك�صي وهو ينطلق.

 قطع �إىل:

 د�خلي. غرفة �لنوم يف �رشفة فريدريك. لياًل 

�ل�رشير،  على  ملفوفة  وت�صتلقي  خفيفه  ثيابًا  يل  تلب�س   

�إي كومينجز  �إي  �لكامري�، وهي تقر�أ ق�صيده  ظهرها نحو 

مو�صيقى  ز�لت  ما  �لنوم.  غرفة  �صعاع �صوء م�صباح  على 

�لبيانو ت�صمع.

 يل )�صوت خارجي( )تقر�أ(

نف�صي  �غلقت  �ين  رغم  ب�صهوله  تغلقني  منك  نظرة  »�أدنى   

كالأ�صابع.

 تفتحني نف�صي ورقه تلو �لأخرى ....«

�إىل  �لفيلم  يقطع  عاٍل  ب�صوت  �لقر�ءة  يل  تتابع  وبينما   

يدخل  �ملمر..  يف  �صوء  ي�صيئها  �ملظلمه  �ليوت  حجرة 

�إليوت يلب�س رد�ًء منزليًا. فيقطع �لغرفة يف �لظالم.

 يل )�صوت خارجي( )تتابع �لقر�ءة( 

وردته  وغام�صه[  ر�صيقه  ]بلم�صة  �لربيع  يفتح  كما   ...«  

�لأوىل ]ل �أدري ما �لذي يغلق ويفتح بك؛ �إن �صيئا بي فقط 

يفهم �أن �صوت عينيك �عمق من كل �لورود[.

وجهه  على  م�صلطة  �لكامري�  تبقى  �صوًء�.  �إليوت  ي�صيء   

و�صوح  بغري  �صفتيه  ويحّرك  �لأمام،  �إىل  بعيد�ً  ينظر  وهو 

لفظًا بيت �ل�صعر �لذي تقر�أه يل فيما بعد.

 يل )�صوت خارجي( )تتابع �لقر�ءة(.

 »ل �صيء ول حتى �ملطر له �أيٍد �صغريه هكذ�«.

حيث  �ل�رشفة  �إىل  عائد�ً  ويقطع  �ليوت  وجه  �لفيلم  يرتك   

�نتهت يل من �لق�صيده فجل�صت يف �ل�رشير حتملق متاأملة 

وتائهة يف �أفكارها.

 قطع �إىل:

 قلق �لرجل د�خل �لغرفة �لزجاجية 

 ي�صمع �صوت مو�صيقى جاز �صاخبة ويقطع �لفيلم �إىل:

ي�صمع �صوت  �لوقت نهار�ً.  �صيناء،   و�جهة م�صت�صفى جبل 

�صيار�ت مندفعة بينما يتحرك �لفيلم نحو �لد�خل، �إىل عدة 

م�صاهد تظهر فحو�صات ميكي �ل�صاملة.

 �أوًل فح�س �ل�صمع ويقطع �لفيلم نحو غرفة فح�س �ل�صمع 

�ملظلمة.

 يتحرك �ل�صوء فيظهر متدليًا على ميكي �لذي يجل�س يف 

غرفة زجاجية يلب�س على ر�أ�صه �صماعات. تتحرك �لكامري� 

�جلانب  يف  من�صدة  على  يجل�س  �لتقني  تظهر  �خللف  �إىل 

�لآخر من �لغرفة. ي�صري ميكي باأ�صبعه عندما ي�صمع �صوتًا 

على �صماعة ر�أ�صه.

 تتابع مو�صيقى �جلاز.

)مهند�س   Electronystagmograply هو  �لتايل   

تخطيط كهربة �لر�أ�س(.

 ورق �لر�صوم �لبيانيه يخرج من �لآلة. وبعد نظرة �رشيعة 

للورق �مللفوف، تظهر �لكامري� ميكي ي�صتلقي خائفًا، بدون 

على  مل�صوقة  كهربائية  بتو�صيالت  كنبة،  على  نظارته، 

كل �أنحاء ر�أ�صه.

 ثم يقطع �لفيلم نحو غرفة فح�س �لـ BSER حيث يجل�س 

ميكي �إىل كر�صي يف �لز�وية ويلب�س جهاز �آخر من �صماعات 

�لر�أ�س.

يجل�س  بقربه  و�لتقني  بجبهته؛  يت�صل  كهربائي  تو�صيل   

�أمام �صا�صة حا�صوب وينظر �إىل �لر�صم �لبياين على �ل�صا�صة.

 �أخري�ً ولي�س �آخر�ً �لر�صم �لطبقى.

نرى  زجاجية  غرفة  يف  �لتقنيني  �أحد  كتف  ور�ء  ومن   

�صوتًا  حتدث  تدور.  بي�صاء  �صخمة  �آلة  نافذة  خالل  من 

�نفجاريًا وهي تدور. تتحرك �لكامري� �إىل ��صفل عن طريق 

�صقالة ما لتظهر ميكي وقد ��صتلقى مرة ثانية، وهذه �ملرة 

على طاولة وعيناه معلقتان، حتتها.

 قطع �إىل:

 د�خلي .. مكتب �لدكتور جر�ي – نهار�ً

 يجل�س دكتور جر�ي وظهره �إىل �لكامري� يفح�س جمموعة 

من �صور �لأ�صعة �مللتقطه �إىل لوحة �لإ�صاءة خلف مكتبه.

�لتي  �لطبقي.  �لر�صم  �إىل  �ر�صلتك  لذلك  �أوه،   دكتور جر�ي: 

هي كل هذه �ل�صياء �لتي تتحرك حولك. )م�صري�ً �إىل بقعة 

على �حدى �صور �لأ�صعة( هل ترى هذه �مل�صاحة �لرمادية 

هنا؟
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 يحملق ميكي يف �صورة �ل�صعة مرعوبًا.

 دكتور جر�ي: هذه �مل�صاحة �لرماديه هي �لتي تاأملت �ن 

ل جندها. �متنى �ن حت�رش �لثنني �صباحًا من �جل، �وه، 

ت�صوير مقطعي دقيق.

 ميكي )ينفعل( ت�صوير مقطعي للمخ؟

ناأخذ  دعنا  �صاك�س،  �صيد  بيديه(  )م�صري�ً  جر�ي  دكتور   

�لأمور خطوة خطوة. لن ناأخذ �ية قر�ر�ت حتى نح�صل على 

كل �ملعلومات �أمامنا، ح�صنًا؟

 قطع �إىل:

 خارجي. م�صت�صفى جبل �صيناء – نهار�ً 

�كتافه  ببطء،  يخطو  �مل�صت�صفى  يغادر  وهو  ميكي  نرى   

هابطة ويديه يف جيوبه.

متابعًا  �ل�صارع،  يقطع  وهو  �ل�صا�صه  فوق  �صوته  ي�صمع   

م�صريته �ملعرّبه عن هبوط نف�صي يف �جلانب �لآخر.

 نرى �صري�ً خفيفًا �أمامه.

 ميكي )�صوت خارجي(.

 ح�صنًا .. خذ �لأمر بب�صاطة، مل يقل �أنني م�صاب ب�صيء .. �نه 

فقط غري مرتاح للبقعة �ملوجودة على �صورتك �ل�صعاعيه، 

هذ� كل �صيء. هذ� ل يعني �أنك م�صاب باأي �صيء. ل تقفز 

للنتائج.

 )يتنهد( ل �صيء �صيحدث لك. �نت يف و�صط مدينة نيويورك. 

هذه مدينتك. �نت حماط بالنا�س و�ل�صري و�ملطاعم.

 يحتك ميكي برجل قا�صي �ملالمح ينظر �إليه نظرة كريهة. 

 ميكي م�صاب بدو�ر بحيث �نه حتى ل يالحظ �صيء.

ت�صتطيع،  كيف  �لهي،  يا  �عني،  خارجي(  )�صوت  ميكي   

كيف ت�صتطيع �أن تختفي من �لوجود يف يوم و�حد؟ 

 حافظ على هدوئك �صت�صبح �أف�صل. ل ت�صاب بالهلع.

 قطع �إىل:

 د�خلي. �صقة ميكي. �رشفة غرفة �لنوم. لياًل

ميكي  ي�صتيقظ  بينما  فجاأة  �ملظلمه  �لنوم  غرفة  ت�صاء   

�مل�صتلقي على �رشيره فزعًا وي�صتدير نحو �ل�صوء �ملو�صوع 

عند �رشيره.

 ميكي )�صوت خارجي( �أنا �أموت! �أنا �أموت!

 �نا �أعرف ذلك! هنالك بقعة على رئتي!

بب�صاطة  �لأمور  خذ  �لآن،  ح�صنًا  نظارته(  وي�صع  )يجل�س   

على  �إنها  رئتيك.  على  لي�صت  �إنها  ذلك؟  تفعل  �أن  لك  هل 

�أذنك. كال، �إنها نف�س �ل�صيء �لي�س كذلك؟

 )يدفع باأغطية �ل�رشير جانبًا ويجل�س على حافة �ل�رشير( 

�وه، يا �إلهي، ل ��صتطيع �لنوم! �وه، يا �لهي، هنالك ورم يف 

ر�أ�صي بحجم طابة كرة �ل�صلة!

به  �لتفكري  يفارقني  – �لآن ل  �لآ  )ي�صع خفه يف قدمه(   

كلما طرفت عيني! يا �إلهي! �نه – �نه – �إنه يريدين �أن �أقوم 

بت�صوير ر�أ�صي مقطعيًا لأوؤكد �لفكرة �لتي �ّصلم بها.

خارج  وي�صري  �رشو�له  يثبت  يقف.  يتاأمل  ميكي  ز�ل  ما   

�رشفة غرفة نومه �إىل ممر قاعة قامت �أعلى.

 ميكي )�صوت خارجي( )يرك�س ويده على �لدر�بزين. �نظر 

�صوف �أعقد �تفاقًا مع �لرب. دعها تكون �أذين فقط، ح�صنًا؟ 

�أ�صبح �طر�س و�عمى يف عني  �أطر�س. �صوف  �صوف ��صبح 

�أريد عملية يف �لدماغ! مبجرد �ن  و�حدة رمبا. ولكنني ل 

�ل�صبي  مثل  ملفوفًا  ��صبح  �صوف  جمجمتي،  �إىل  يدخلو� 

لبائع  بالتو�صيل  �ل�صويف و�لذي يقوم  �لكاب  يلب�س  �لذي 

�لورد!

�ملعي�صة  غرفة  نحو  �مللتوي  �ل�صلم  على  ��صفل  �إىل  ي�صري   

�ملظلمة!

 ميكي )�صوت خارجي( 

 �وه ��صرتح، هل لك �ن تفعل ذلك؟ لقد �م�صيت حياتك كلها 

ترك�س نحو �لأطباء.. و�لنباء د�ئمًا جيدة. 

عن  ماذ�  �صحيحًا.  لي�س  هذ�  �ل�صلم(  نهاية  عند  )يتوقف   

�ل�صنو�ت �ملا�صيه؟

يجل�س  ميكي.  ما�صي  �لور�ء.  �إىل  بعودة  �لفيلم  يقطع   

دكتور �صميث خلف مكتبه، يف مو�جهة �لكامري�. �كو�م من 

�ملجالت حتد �حلائط خلفه.

 دكتور �صميث )ي�صري بيد و�حده( �نا �آ�صف �أن �أقول، يا �صيد 

�صاك�س ل ميكنك �أن تنجب �طفاًل.

 تتحرك �لكامري� باجتاه وجهة نظر دكتور �صميث:

 حنه وميكي، يجل�صان على �لناحيه �ملقابلة للمكتب.

 يبدو عليهما �جلمود. )يتجاوب، في�صع يد�ه على �صدره( 

جي.

 حنه )تتجاوب( �ألي�س هنالك �أي �أمل؟

 دكتور �صميث )ينه�س من على مكتبه( ح�صنًا، هذ� ل يعني 

�نكما لن تنعمان بحياة جن�صية طبيعية.

�لعيادة �ملفتوح ويغلقه( ولكن فحو�س  )ي�صري نحو باب   

�ل�صيد �صاك�س ت�صري �إىل �أنه غري خ�صب. كمية �ل�صائل �ملنوي 

�صئيلة وغري خ�صبة.

)يتبع �لبقية يف �لعدد �لقادم(
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  من اأعمال الفنان دييجو ريفيريا - املك�سيك

�شعـر
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ال�سوداء  الريح  هذه  اأحد.  يجيبكم  فلن  ت�ساألوا،  ال 

املعلقة فوق روؤو�سنا، التتقدم وال تتاأخر، لكاأنها 

كّله  الف�ساء  هذا  و�سْبغ  علينا،  ال�سقوط  يف  تفكر 

اأو  اآمن،  اإذن؟ بحًثا عن كهف  بال�سواد. هل نغادر 

هذي  ت�ّساقط  اأن  قبل  فيه،  نتوارى  �سخم  اأنبوب 

�سغرية  ِك�سًفا  اأو  متطايًرا  �رشًرا  اأو  �سظايا  الريح 

الليل! حتّط فوق �سدورنا، وجتعلنا ال نتنّف�ُس  من 

اللزجة،  الزيتية  املادة  هذه  نتنف�س  ب�سعوبة.  اإال 

معجونة بال�سّم الناقع، كاأنها �سواظ بركاين ي�سوي 

بلهيبه كلَّ ما ي�سل اإليه، ويحرق كلَّ ما هو اأخ�رش 

يف م�سيل جمره!

j h j

يا اأيتها ال�سموات البعيدة، العتيدة، اأَمطري علينا، 

ال�سوداء،  الريح  هذه  يبعرث  ما  مائك  من  اأ�سقطي 

غ�ْسل  يف  ينجح  وقد  جباهنا،  يغ�سل  اجعليه 

حنايانا من رطوبة قا�سية وغبار متجمع. مالذنا 

االآن اأنِت. ال بحر وال نهر وال ينبوع. لي�س اإال �رشاٌب 

اأمام عيوننا - فوق  قا�ٍس المٌع، وهوادُج تهتزُّ - 

ُنوٍق مكدودة، اأجهدها االإبحار يف قلب ال�سحراء، 

طلع  وذوائب  فيه،  توغل  جاّف  ح�سٌف  واأدماها 

اأو  ماأكل  اإىل  �سعًيا  اإليه،  اأعناقها  متّد  �سوكي، 

م�رشب، فرتتدُّ ح�سرية معتّلة، يقتلها الظماأ، ويفتك 

بها ال�سغب، ويتاأّكلها القتاد!

j h j

يف  متايلن  غّنني،  الهوادج  هذه  ظعائن  يا 

ووراء.  واأماًما  وي�رشة،  مْينة  هوادجكن  اأعطاف 

ى  ال�رشُّ اأوجاع  رواحلنا  ُين�سي  اهتزازكن  لعلَّ 

بدورها  تهتزُّ  ويجعلها  الدامي،  الوْخد  وعذابات 

اإيقاع حركاتكْن. الغناء حتى لو كان حزيًنا  على 

وتعي�ًسا يرّدد �سوت احلادي االأكرث حزًنا وتعا�سة، 

االإيقاع،  هدهدة  ت�ْسرتوحن  يجعلكن  باأن  كفيل 

-فيل�سوف  املعري  �سورها  كما  حتلم  ورواحلكم 

لــ»ذوائب  ِجذابها  متار�س  باأنها  العربي-  ال�سعر 

املطايا  �سعر  فاأن�سدن من  بالعقيق و�ساِل...  طْلٍح 

ق�سيدة* واأودعنها يف ال�سرب كلَّ مقاِل«. هلمي يا 

ظعائن ويا رواحل، اإياكن اأن تتطّلعن اإىل ال�سحراء 

الالفحة املمتدة، والفيايف التي يغيب فيها ال�سوت 

داخل  من  نظرة  اختال�س  حتاولن  ال  �سدى،  دون 

�سواه،  ُي�ساهد  يعد  الذي مل  الف�ساء  اإىل  هوادجكّن 

اإىل  يف�سي  عاب�س،  �ساحب،  داكن،  اأ�سفر،  ف�ساء 

اإىل  اإىل ليل، وليل يودي بكّن  ُي�ْسلم  ف�ساء، ونهار 

القا�سية،  الالهبة  ال�سحراء  هذه  يف  ووطٌء  نهار، 

وال عني ماء!

j h j

يا ظعائن وادي الغ�سى، يل بينكن ظعينة م�سافرة، 

ظعائــــن ليـــــٍل 

�أجـــرد

   �ساعر من م�رش

فاروق �شو�شة



واليفاعة،  ال�سبا  منذ  قلبي  تعّلقها  واحدة  ظعينة 

فغادرين، وا�ستقّر يف هودجها، اإىل جوارها، يكاد 

، رفيًقا وحار�ًسا وموؤن�سا،  يالم�ُس موطَئ قدمْيها 

جمالها  ويكّلم  يل،  اأمَلدها  وي�سمُّ  يل،  يلم�سها 

با�ْسمي، وينطُق بكلِّ ما عجزُت، عن تو�سيله اإليها.

ثقيالت  تكّن  وال  الظعينات،  �رشب  يا  بها  ارفقن 

�سفافة  كالن�سيم،  خفيفة  فهي  عليها،  الوطاأة 

كال�سوء، ناعمة م�سقولة كالعاج، ملفوفة كنخلة 

عطر  كموجة  هفهافة  مباهية،  �سامقة  عراقية 

فاغم حمّمٍل باليا�سمني، �سافية كزرقة �سماء ليلة 

قمرية �ساجية، عذبة كق�سيدة �سعٍر اأبدعها عا�سق 

بدوّي.

بها،  املتيم  اأنا  الأجلي،  وهدهْدنها  عليها،  ارِبْت 

منابع  عند  األتم�ُسها  وراءها  الفيايف  ال�سارب يف 

ل  واأُحمِّ ومنعطفاته،  الوادي  ثنّيات  ويف  املاء، 

الريح �سوتي لعله ي�سل اإىل �سمعها حيث تكون، اأنا 

املقتول ظماأً يفوق ظماأها للماء والطعام، وهياًما 

ى عنه ناقته ووليفته  اأ�سدَّ من ذَكر االإبل حني ُتْق�سَ

في�سبح لتحنانه �سوت يرجُّ الف�ساء، وهديٌر ُيدّوى 

يف اخلالء، و�سوًقا اأق�سى من ال�سوك الذي تتعاطاه 

ال  ويْفريه،  كبدي  ي�سوي  وحريًقا  القافلة،  ُنوق 

تعرفه قلوبكن احلّرى واأكبادكن املحرتقة!

j h j

هل ُي�سبه ليُل قاهرتَك املكفهّر الغا�سب، لْيَل هذه 

�سدرك  ي�سيق  وهل  القا�سية؟  اجلرداء  ال�سحراء 

واأنت  بالرطوبة  امل�سبع  الثقيِل  هوائها  بلفح 

حني  بني  الـُمْبتّل  جبينك  وجتّفف  فيه  ُتخّو�س 

من  واحد  ت�سّباك  قافلة  اإثر  يف  وتهرول  وحني، 

وجوهرة  يتيمة  لوؤلوة  من  يحمله  مبا  هوادجها 

الزحام  هذا  اإزاحة  االآن  حتاول  لعلك  مكنونة؟ 

�سّق  يف  وت�سارع  وي�سارك،  ميينك  عن  ال�ساغط 

طريق لك ينجيك من قيظ ال يرحم، وعيون جوعى 

مقتحمة، ومطّباٍت قبيحة مباغتة. 

ها، فت�س يف جيبك عن مفتاحك، فالبيُت اقرتب، 

اأدخل  قليل.  بعد  املاأوى  هذا  ك  ي�سمُّ و�سوف 

مفتاحك يف باب البيت وحاذر اأن ينك�رش املفتاح. 

ال�سارع  ويكون  عندئٍذ،  مغلًقا  الباب  �سيكون  ْر،  فكَّ

مفتاًحا  ميلك  ممن  النجدة  تاأتيك  اأن  اإىل  ماأواك، 

اأو  اللوم  حتتمل  لن  �ساعتها  كمفتاحك.  للبيت 

كيفية  عن  املتالحقة  االأ�سئلة  �سيل  اأو  ال�سخرية 

املفتاح  اأن  دوًما  لك  يخطر  وملاذا  املفتاح،  ك�رش 

�سينك�رش ذات يوم؟ فّكر كيف تواجه هذا املوقف، 

وتكون قد اتخذت اأُهبتك حلدوثه، حتى ال تباغتك 

املفاجاأة الكريهة مبوقف بغي�س، ال اأظنك تتمناه 

لغريك، حتى لو كان من اأ�سّد الثقالء!.

j h j

اأبراج، وهدوء خادع يغمر  ليٌل �ساِج، و�سماء ذات 

اأنوار خافتة، تنطفئ واحًدا بعد  ما حولك، وبقايا 

االآخر، على م�سافات زمنية متباعدة. لعلَّ امل�سهد 

اإ�سغائك،  �سّدة  من  ي�ساعف  اأو  توّترك،  من  ُيفّكُك 

واالأزّقة  ال�سوارع  عرب  تبّدد  يوم  عناء  ين�سيك  اأو 

مُت�سك  واأنت  املتالحقة،  واملطبات  واالأر�سفة 

نف�سك عن ال�رشاخ اأو القذف ب�ستائم غري معهودة 

به  ينفجر  بكثري مما  �سوقيًة  اأقّل  كانت  واإن  منك، 

�ِسْفَلُة هذي االأيام. هذا جوٌّ يغريك االآن باأن ت�سطاد 

اللحظة، هل اأُعّلمك كيف؟ اأم�سك قلمك، مثل �سالح 

قد �سهْرته ملن يقطع عليك طريقك. اأح�رش اأوراقك 

االأبي�س  ف�ساوؤها  االأ�سطر،  من  اخلالية  البي�ساء 

يواتيك،  �سوف  بكالم  عليها  تنزلق  باأن  يغريك 

غري  من  يناديك،  راح  قد  وكاأنه  يوافيك،  �سوف 

ِغ له،  اأ�سْ الكالم.  اأن يعوقك �سطر يتلوى من حتت 

وتاأّمل، ثم اكتب ما طنَّ باأذنيك، وما زنَّ حواليك، 
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�سيء كالهم�س، �سريتفع الهم�س قليال، ي�سبح نرًبا 

اأو�سح، ي�سبح لغًة عالية، وحديًثا ي�سمعه من ل�ْسَت 

ا اأن ي�سمعك واأنت تقول. فتاأمل حالك بع�س  حري�سً

يربق،  يوم�س،  كالم.  ويغيب  كالم  يجيء  الوقت، 

حاولت.  مهما  يرجع  لن  �رشيًعا،  ينطفئ  مي�سي، 

اأن  تلحقه،  اأن  جديًرا  وكان  ف�ساع  تلكاأَت  اأنت 

له  ُت�سجِّ احلرف،  وراء  باحلرف  مت�سك  به،  تت�سبث 

يف اللوح االأبي�س من �سفحتك املتهيئة لك، حتى 

من  املعنى  وي�سيل  منها،  وجًها  وت�سّود  متالأها، 

�ساعتها، تذكر  املنهمرة واملحتدمة.  االألفاظ  قلب 

اأن  وتو�سُك   ، حلَّ ظالٍم  ووجه  غاب،  حبيب  وجه 

تبكي...

j h j

هلموا يا رفاق، هلموا يا اأحباب، اأعينوين على هذا 

�سريوا،  هيا،  املختّل.  الزمن  وهذا  ال�سعب،  الوقت 

حتى نكت�سف مًعا اأوىل عتبات طريق ت�سلكه قافلة 

االأر�س،  يفرت�س  خياٍل  �سنع  من  بظعائن  مالأى 

وُيقعي يف الظلمات، ويرحل بع�س الوقت، وياأتي 

 - جاء  اإن   - منه  يبقى  وال  احلال،  ت�سيق  حني 

مثلي  اأنتم  اأجرد.  وف�ساء  ذاهلة  اأطياف  �سوى 

اأركان  تتوازن  حتى  خيايل،  ملثل  حمتاجون 

احلال  وي�سري  الدنيا،  ف�ساءات  وتّت�سق  االأر�س، 

الِغْلظة،  �ساعتها نحتمل  اأعيننا.  اأجمل يف  الطالح 

�سريوا،  هيا،  اجلوفاء.  والكلمات  املظلم،  والعقل 

بخرافات  املح�سّوة  بحقائبنا  الدنيا  تكتظ  حتى 

عن قوم كانوا، وح�سارات قامت، و�سعوب بادت، 

منها  لي�سنع  القوم  �سّباك  تناولها  واأكاذيب 

تاريًخا وحياة واأنا�سيد بطولة. األقوا بحقائبكم  - 

اإن �سئتم - فهي ثقيلة، قد تخرج منها حيات اأكَلْت 

من بع�س لفائفها، حتى َب�سمْت، ف�سعت يف االأر�س 

ف�ساًدا، ثم ان�سّلْت. بيت ت�سكنه احليات خميف حتى 

املوت، حتى لو اأ�سبح بيًتا لل�سعر، تعيث به احليات 

وتهوي فوق روؤو�س ال�سعراء. هيا يا اأ�سحاب ويا 

ق�سرية.  واالأعمار  اأرحب،  مازالت  الدنيا  اأحباب، 

وقطاف  الدنيا  ثمار  ببع�س  العمر  �ساّلت  فلنمالأ 

الفاكهة، وغر�ٍس ُيثمر يف اأيام قادمة، قد ال نلحقه 

نحن، ولكن يت�سّهاه االأبناء اأو االأحفاد، فهّيا! 

j h j

اأ�سمع اأقداًما تتلكاأ وهي تنوء وتّثاقل يف االأر�س. 

ملء  وغابت  ِّي،  ال�رشُّ احلبُل  و�ساع  االإيقاع  �سقط 

اأزقتها الهم�ساُت، وجاء زمان لالأ�سوات ال�ساخبة، 

االأ�سياء.  موازين  وحتطيم  املنكرة،  ولالأفعال 

َثمَّ  وارتبكت  قوم،  يف  قوم  فتعرث  انت�رشوا،  قيل: 

�سبيال  باأّن  النا�س  يدري  هل  مذعورة.  فرائ�ُس 

اأنفا�ًسا،  فُيخر�س   ، املعوجِّ بال�سيل  يغريهم  ا  معوجًّ

ومذعورين،  مقموعني،  �سكوى  من  وي�ساعف 

ومنتطرين بال اأمل ياأتي، اأو بع�س رجاء؟ 

***  ***   ***

اأحكم اإغالق الباب، وبادر بالنوم اإن ا�سطْعَت، فلن 

اأ�سباح  من  حولك  فيما  حتّدُق  واأنت  النوم  ياأتيك 

اأركان  يف  وتنفُخ  تفحُّ  وهي  وهواج�س  ترتاق�س، 

الغرفة لْفَح �سعرٍي تتقّلُب فوقه. ال وقت االآن ل�سيء 

ى  اآخر اأو حتى لهروب من رعب ماثل، ال عزم تبقَّ

اأو طاقة. ياأخذك االإجهاد وت�سحبك املوجة للقاع، 

القاع البارُد يغريك باأن تتو�ّسده، وتظّل حُتّدق نحو 

طبقاٌت  ظلمات،  تعلوها  ظُلماٌت  واالأعلى  االأعلى، 

ليل  يف  وحّدق  عينْيك،  اأغم�س  طبقات،  تتلوها 

الرحمة! 
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 ارتباك )1(

طوبى لكالم ال ي�سيل من فمك

واأراه مي�سي يف بالك مرتبكا

وحائرا

ويجول رنينه يف دمي ..

هل تربكك املو�سيقى �سيدتي ؟

اأنا راأيت املو�سيقى

ّ
كانت ت�سيل من خ�رشك الوثني

فرتبكني

واأرّدد

طوبى خل�رشك

اأن�سى املو�سيقى

فاملو�سيقى مت�سي قليال

ويطلقها خ�رشك يف ال�سو�ساء

فت�سكت �سو�ساء الكون

ونظُل وحيدين

اأنا يف وقفة الده�سة

واأنت يف ارتباك خ�رشك ،

جمنون

وت�سيل املو�سيقى منه

ولكنه يف ارتباكه

يوقعني يف ارتباك .

ارتباك )2(

حني ملت يف اجتاهها مل اأجدها

ثمة ريح خفيفة

تركتها جتول يف الغرفة

مَرت يف ممَرات روحي

وان�سلت عائدة الرتباكها..

هل قالت �سيئا للريح

ومل اأفهمه متاما ؟

اأنا �سمعتها تو�سو�س الريح

تقول ابتعد

اأن تربكني

ولكنني حني ملت يف اجتاهها مل اأجدها
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راأيت فاكهة �ستوية تنبت يف ال�سيف

ومرايا ت�سيء العتمة

ونهارات ال تنتهي �ساعاتها

فارتبكت

هل غارت مني حني اعرتفت باأين ارتبكت؟

�سمعتها تو�سو�س الريح

تقول يرعبني

رجل يتجَول يف حدائق روحي هكذا

دون اإذن

ويرعبني

واأنا كنت اأ�سمع و�سو�ساتها للريح

واأغرق يف فواكه عينيها

واأرّدد :

امراأة مرتبكة

واأنا رجل مرتبك

من �سياأتي االآن كي ياأخذنا 

اإىل حلظة النعا�س

حا�رشين من االرتباك ؟

�صورة 

ثمة ن�سف قمر

غام�س

يت�رشبل بغيوم عينيك

َ
وعيني

نقرتب اإىل ف�ساء ال�سورة

فيغيب

نتطامن مع غيابه

فيطُل بحذر

ن�سف قمر

اأملحه هاربا

خجوال

ومرتبكا

اأنت يف حلظة االرتباك ؟

اأم عني الكامريا

تتواطاأ مع ارتعا�س يديك

 ؟
َ
وتلقي ظالال علي

اأنا اآخر احلرية

حلظة انك�سافها النهائي

حني اأنت �سجرية عنب

تتدىَل من اأغ�سانها العناقيد

ويقطر من حَباتها النبيذ

وال�سعر

واأنت امل�ساء الذي يربكه ال�سهر

فيلوذ بفو�سى العناقيد

والنبيذ

وفو�سى فمي ..

االآن ن�سف قمر

ميُر بطيئا

يلّوح بيد عارية من �سيائها

فنلقي عليه التحية

نلقي قمي�سا ي�سبه قمرا

اأو فالأقل ن�سف قمر

�ستجتمع الظالل وال�سوء

يهوي ن�سف القمر 

على ن�سف القمر

اأتراين

قلت حكايتنا

اأم اأنني ن�سيت �سطرا هنا

اأو كلمة هناك ؟

كون�صريتو

 اأنا حَدقت يف حريتك

ت�سبه ال�سمت مَرة

ومَرة تخرج عن �سمتها

تاأخذ �سكل مو�سيقى همجية

حَدقت
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اأية مو�سيقى تلك ؟

ال ت�سبه نايات الغجر

وال ال�ساك�سفون

ال

وال اأ�سمع نعا�س الكمنجات

لكنها مو�سيقى

نغم يتاأرجح بني عينيك

واأغ�سان االأ�سجار

يح
ّ
تهُب الر

فتقلق البالبل

والع�سافري ال�سغرية

ومتيل اإىل جهة املو�سيقى

واأ�سّدق

اأنظر يف اجتاهك

ال �سيء

�سامتة اأنت

تعّدين حريتك على اأ�سابعك الع�رشة

قلت : عالية اأ�سواري

قلت بلى

قلت اأنا ع�ستار

ومل تكملي

فتخَيلت �سيدة يف ثياب الفانتازيا

تقف على جنمة بعيدة

وترى اإىل االأر�س

غام�سة

اأو ن�سف غام�سة

وا�سحة

اأو ن�سف وا�سحة

ولكنها حني اأحّدق فيها

اأرى اأ�رشاب احلرية

تهبط من اأ�سابعها الع�رشة

وت�سقط يف اأ�سابعي الع�رشة

قويل ن�سف كلمة

و�ساأكملها

فاأنا تعَلمت اأن الفراغ الهابط من فمك

رنني

نغم

ن�سف غام�س

ن�سف وا�سح

لكنه يف احلاالت كّلها

ي�سبه الربق

حتَتجني

تقولني بل الربق ي�سبهه

واأوافق

هل املو�سيقى رائحة ؟

اأ�ساأل

فتهّزين بعينيك ال�ساهمتني االأغ�سان

وتهتُز بالبل

وع�سافري �سغرية

تت�ساقط من مناقريها حَبات القمح

ترفع روؤو�سها

هل كانت ت�ساأل 

من هَز االأ�سجار ؟

�سامتة اأنت

تعّدين احلرية على اأ�سابعك الع�رشة

تعرفني اأننا كَلنا

االأ�سجار

الع�سافري ال�سغرية

والبالبل

مو�سيقى الغجر 

ونايات الق�سب

كُلنا

ن�سطف هنا

لنقول ل�سيدة االأر�س

عمت �سباحا . 
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 )1(

بهدف  ديوانه  من  ال�ساعر  جوا 
َ
اأَْخر

الت�رشيح املدر�سي

اأمام التالميذ

بهدف  قربه  من  القتيل  ال�ساعر  جوا 
َ
اأَْخر

ي
ّ
الت�رشيح الطب

ثاء
َ
ر

ُ
اأمام الو

جوا ال�ساعر من قربه بهدف الت�رشيح 
َ
اأَْخر

االإديولوجي

يف الربملان

َلت رئا�سة احلكومة تكفَّ

باحلفر يف ديوانه

لبناء الن�سيد الوطني 

جوا ال�ساعر من قربه 
َ
اأَْخر

ِباأَمر وزارة ال�سياحة  

و�سعوا متثاله يف قلب ال�ساحة العامة 

ة
ّ
 لياأخذوا �سورة �سياحي

د يف ِذْكراه
ْ
ر

َ
وازدهرت جتارة الو

بنوا حديقًة ومكتبًة حول قربه

اء والُع�ّساق 
ّ
فتكاثر الُقر

جوا راأ�س ال�ساعر 
َ
اأَْخر

ة
ّ
وا حجم  راأ�سه األف مر ُ َكربَّ
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لرياه  اجلبل  ة 
َ
و

ْ
ُذر على  التمثال  وو�سعوا 

القا�سي والداين

)2(

�سار  ال�ساعر  ن�ساط  اأّن  اكت�سفوا  الورثة 

كثيفا بعد موته

االأبناء مل ي�سعروا باليتم

ا حني مات
ّ
اأبوهم �سار حي

اأ�سفقوا عليه من فرط ال�سغل

طماأنهم روؤ�ساء االأحزاب:

الن�سيد  يف  يحيا  الأنه  ميت  مل  »اأبوكم 

الوطني«

زوجة ال�ساعر

اأقنعوها:

»اأنت اأرملة ال�سعب«

عن  يكّف  ال  احلكومي  التلفزيون  وكان 

َة َكـربَّ عر�س دمعتها امْلُ

وقد متازجت مع �سورة ال�ساعر

�سّفافة داخل دمعتها 

يف احت�ساره امل�ستحيل 

ويف ذكرى الرحيل.

)3(

 تِعبوا من روؤية �سورته ال�سم�سية

ة
ّ
ِره ال�سعري

َ
و فعادوا اإىل �سُ

َهَدة
ْ
ج ُكوا اأعينهم امْلُ

َ
َفر

وا ديوانه
ّ
روا اأن يت�سفح

ّ
وقر

لوا يف �سطوره
ّ
جتو

َجد ناقد يف وزارة الداخلية
َ
وبني ال�سطور و

ة  
ّ
ة باألغام خفي

ّ
اأّن الق�سائد حم�سو

ن املواطن
ْ
قد تن�سف �سيا�سة الدولة واأم

هوا اإىل وزارة التعليم 
ّ

توج

اأَخرجوا قلمه من ج�سم الربامج املدر�سية

اأغلقوا كتابه اأمام التالميذ

قوا ُكـتبه
َ
ر

ْ
اأَح

ي
ّ
اأخفوا نتائج الت�رشيح الطب

عمارة  يف  واملكتبة  احلديقة  واختفت 

املقاول

وقبل اأن يحّطموا متثاله

اأمروا االأطفال بالب�ساق 

َتثَّ احلديقة 
ْ
نادوا كبري املقاولني حتى َيج

واملكتبة والقرب 

)4(

�ساعة

روا اأن ُيدخلوه اإىل القرب من جديد
ّ
قر

وجدوه اأَْكرَبَ من قربه

�ساألوا: 

»اإذن كيف كان قبل اأن ُيْخِرجوه ؟

هل كرب خارج القرب ؟
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اأم اأّنه مل يدخل اإىل القرب ؟

اأم �ُسبِّه لهم اأّنهم دفنوه 

كرب ال�ساعر وا�ستع�سى على العودة للقرب«

)5(

 ن�سي  نا�س القرية 

تاريخ ميالده

�ساأل �سابط احلالة املدنية 

دخل اإىل التاريخ ومل ي�ساهد اأحد خروجه 

دفرت  يف  له 
ّ
ي�سج البلدية اأن  عمدة  ون�سي 

الوفيات

عادوا اإىل اأطالل ال�ساعر

فوا على مو�سع القرب
ّ
مل يتعر

)6(

حني

عادوا اإىل بيوتهم فرحني م�رشورين

جهة  من  بيته  يفتح  وهو  ال�ساعر  وجدوا 

النور 

ويف يديه علبة مفاتيح الآفاق جديدة 

ن�سي ال�ساعر اأن يفتحها حتى لنف�سه 

قال لهم

» تف�سلوا«

قالوا له:

 »اخرج من هنا«

اأَحرقوا ديوانه

اأَطردوه من البيت

من مكانه يف البيت

فوجد ال�ساعر نف�سه

 يف مكانته

يف 

عني امل�ستقبل

)7(

قال ال�سحفي

اإّن االأطفال �ساهدوه 

على هيئة ن�رش وهو ي�سّق �سماء امل�ساعر

و�سمعته ن�ساء القرية

وهو ي�رشي

خارج القرية

وداخل قلوب الفرا�سات ال�سغرية  

مثل

 اأغنية من اأغاين احلياة 
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)1( 

اأَحمُل اَلزَمَن َعلى َراأ�ِسي 

والَعامَل َعلى َظْهري 

ي  وال�َسماَء َعلى َكفَّ

واعُدو َنَحو الَبحِر 

ا ال َتزاُل  َفرمبَّ

�َسِفيَنُة ُنوٍح ِبانِتَظاِري

)2(

َهَذا امَل�َساُء 

ُتفَتُح اأَبواُب امُلَحاَكَمِة

اٍة ِبدوِن ُق�سَ

َنَتواَجُه اأَنا َواأَنا 

يِف ُمَراَفَعاٍت ُمزِعَجٍة 

اءُة َغرُي حُمَتَملٍة للَطَرَفنْي الرَبَ

)3( 

َها الَقَمُر  اأيَّ

اْتُرْك ُجُنويِن َي�سَتِحُم ِبُنوِرَك 

ي ال�َساِهْق َكي َينَهاَر َغمَّ

)4(

ها الَقَمُر ِطواَل الَليِل َت�سَهُر اأيَّ

لُتِنرَي ُظُلَماِتِهْم

َواِحَنا 
ْ
اَءَة َدَهاليِز اأر َوُتغفُل اإ�سَ

 
ّ
َيا َقَمَرَنا الَبِهي

ييزاً َكَفاَك مَتْ

)5(

وَن الَطَريَق ِنياَحًا َوَن�ِسيَجًا �رُشُ اأنتْم حَتْ

ِجيَجًا َعَبثيًا و�سَ

ا �َسَكاِكنَي َخائنًة َوُرمَبّ

واأنا َم�َسُغوٌل ِبنق�ِس اأ�ْسَعاري

اِن الَنِخيِل  َعلى اأغ�سَ

كي َتقَراأَُها َقَطَراُت الَنَدى

)6(

َها الَوَطُن اأيَّ

َ
اأنَت يِف َقلِبي

َوَلكْن ال اأَراْك

)7(

َقاُلوا اْزَرْع َورَداً َتْنُجو 

مَلْ َيِجد اأر�سًا َخاليًة َحوَلُه

َفَزَرَعَها يِف َعيَنيِه

)8(

َكيَف اأَُجّفُف ُكَلّ َهَذا احُلزِن

َوِقَطاُر الليِل ُي�َساَفُر ِبي

ٍق َوَيْخَتِفي يِف َنَفٍق حُمرَتِ

)9(

َكيَف َيبداأُ الَغِرْيُب 

اَع َطِريَقُه ِمْن َجِديْد  اَلِذي اأ�سَ

َوُكلُّ امَل�َساَراِت َغاِرَقُة يِف الُعْتَمِة 

الَطِريُق َرَحَل َقْبلُه 

َو�َسبَقُه اإىل اَلالَمَكاْن  
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منمنات

  �ساعر من البحرين

عبداحلميد القائد



�ساحبة تلك املراأة 

تلك الليلة 

ما جاء اإلينا اأحد نطعمه حلم اأخينا 

ما جاء اإلينا من ن�سقيه احلزن 

بخيال  املحرو�سة  مدينتنا  اأ�رشار  نودعه  ومن 

الظل 

j h j

�ساحبة، قالت اأخت تتو�ساأ بالدمع :  

- مدينتنا 

قالت �سيدة، ال تعرف من اأين تدلت هذي  العتمة 

فوق مدينتنا امل�سجونة منذ �سنني 

قالت : 

- ورقدنا دهرين على رم�ساء اخلوف 

بال قمح اأو نارجن 

رقدنا العمر نبيع هباء الراحلة امل�سكونة بالتيه

اإىل التيه  

وما جاء اإلينا من نطعمه حلما

اأو ن�سقيه نبيذا عتقناه طويال يف القهر 

j h j

قالت، نائمة يف وعثاء ترّحلها : 

- كان يداخلنا �سمت حمفور بالتيه 

ال نعرف من �سفرته ال�سحراوية 

غري خما�سني املوتى

ندهتنا راجلة عن رحل غمامتها، قالت :  

ـ �ساحبة تلك املراأة

زجمرة ت�سكنها جنيات املوت 

وخرائب ت�سعد من �رشخ الليل اإىل هداأتنا

خرجت من مت الظل، وكانت تتلوى 

�سهقت، وتعطل فيها املعنى 

كان االأطفال يلوكون املاء 

ويبو�سون االأحالم 

ويراعون بكاء االأهل 

ويدقون االأعني يف قدر املاء املغلي 

كانوا ينفعلون مع النار 

ويرجتفون من اجلوع 

ومن برد يتلطى قرب يفاعتهم 

�ساحبة قالت : 

- كان اأزيز النهر املرتاب

يخف وحيدا يف العتمة

ينه�س مقهورا بني مالحمنا كي ن�ستيقظ

هل ن�سف مدينتنا احتلته ال�سحراء 

وظل وحيدا ينه�س رمل البني 

و�سفاعات القيظ امل�رشوقة  

مل ينهر اأحد منا �سكان االأعماق 

دخلوا باب البيت 

ورموا لعنتهم فينا 

j h j

�ساحبة تلك املراأة 
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 حكاية �شحراوية

  �ساعر من من االردن

غازي الذيبة



وتدقق يف املعنى والكلمات

قالت : 

- هل نهر اأغانينا اخلائف 

يكفي لرند الغزو ؟

j h j

هل نام احلرا�س خفافا تلك الليلة

وم�سوا يف االأحالم 

ومراودة ع�سافري الرغبة ؟

j h j

كم نحتاج لنخرج من اأ�سالع اخلوف 

اإىل خوف اآخر ؟

j h j

هل نحن وحيدون

مدينتنا تنه�سها رغبتنا املكبوتة يف املوت ؟

j h j

هل وقع  ال�سوت على ن�سل الليل 

ولكن اأحد منا مل ي�سغ 

ملاء النهر املرجت قليال ؟

j h j

كان اأثري  ال�سمت يحلق 

ذهب االأوالد اإىل غفلتهم  

حلموا بالقنا�سني 

وبالق�سف الليلي 

وباأهداب املقذوفات 

j h j

حلموا باالأ�سجار 

احرتقت 

j h j

كل نخيل كان طويال

ينه�س يف الدكنة 

وي�رش الأوالد احلي برغبته يف اللعب

مع ال�سحراء

احرتقت خ�رشته 

وتدىل مكدودا يف القحط  

j h j

�ساحبة تلك املراأة 

ال ماء 

وال �سحراء 

وال مدن تتحلق حول ال�سوء 

كانت تتمدد �ساحبة 

ودخان يعلو

وبنادق تتك�رش حتت النحر 

واأوالد زرعوا اأ�س�س اللعبة 

باالأزهار وباحللوى 

األقوها حتت نوافذهم يف الليل 

لتاأكلها الدبابات قبيل الفجر  

رق�سوا قرب مدافعها املجنونة

�سحكوا

ماتوا من �سدة ما �سحكوا

واملراأة �ساحبة ظلت 

قالت، وبكت ، وتلوت 

كان الوقت مييل اإىل منت�سف القهر  

وكان القهر يزف مدينتنا االأخرى للقهر  .

  

216 نزوى العدد 73 / يناير 2013

�سعـــر.. �سعـــر.. �سعـــر 

 s  s s



فـي عبور اللحظة

خ�ست ن�ساالت طويلة من اأجل قبلة

اأكرث عذوبة من اأغنية املالك،

وحتى هذه اللحظة، مل اأ�سل اإىل عتبة

نورها.

عربك اأيها العقل امل�ستيقظ،

ومن �سميم ذاتك، اأرت�سف، اأجترع،

ما يرتاآى اأمام اخ�رشار كلمة التقدم.

بغيتي، هي �سعود اأعلى قمة

من �سل�سلة اجلبال املمتدة يف الفم،

ق طعم ال�سهد اجلديد،
ّ
من اأجل تذو

.
ّ
واأمام �سورة احلب، يغمى علي

من االآن و�ساعداً، �ساأنغم�س يف االألوان

التي ت�سلح للعالج من ال�سحر،

�ساأ�ستمد، من عنا�رشها، طاقتي،

وعلى خرائط ال�سمت الفوار،

انعدام  حالة  يف  اأنني  لو  كما  اأتنّقل، 

للوزن.
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ق�شـــائـــد

  �ساعر من البحرين

اأحمد العجمي

من اأعمال الفوتوغرايف حممد الطائي  - ُعمان



قوة احلقيقة

لي�س كل ما ال نراه 

ي�سكن بعيداً عن اأرواحنا،

فاللغة املبللة باال�ستعارات

حتملنا على ظهرها، تندفع

نحو �سم�سها،

ثمة، �سباب، اأ�سداف، مفاهيم عالقة،

ونحن نقطع امل�سافات

علينا تخيل اأعظم قوة

على اجلانب االآخر،

ون�رش على اأنها قوتنا،

مهما تزحزحت الكلمات من مكانها،

ما نريده من كل ذلك هو االنعتاق،

ال�سعور باالألفة مع الف�ساء، مع الرمل،

فهذا الكون ال�سا�سع �سيظل يالحقنا

ما مل نح�سن تعبئته مبياه العدالة،

�سمه اإىل �سدورنا كدمية من قما�س.

الإ�صغاء للأنغام الدفينة

 العندليب، 
ْ

مل ينع�س

على االأغ�سان الال مت�ساوية، يتقافز،

يبني �سّلمه املو�سيقي،

ه غناءه،
ّ

ناحية احلقيقة، باإ�رشار، يوج

لعله، يعيد اإىل الف�ساء �سور ال�سم�س،

حينما كانت، بفورانها،

تذكرنا بجوهرنا ال�سائع، 

باالأو�سام ال�سخرية،

نغمات تتلوها نغمات، 

على كل �سجرة،

تتحرُك، ت�سطر ما يعرت�س رق�سها،

ويف اأوج االمتالء، تتمّزق، 

مكونة ثراًء عظيمًا

حِب الكينونة.
ُ

من �س
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 توؤملني االأغنية

وهي ت�سرُي باأ�سابع مبتورٍة 

اإىل النجمِة املعّلقِة يف االأعايل.

فاأتذّكُر نْب�سي الذي ماَت يف �سارٍع 

ال يوؤّدي اإال اإىل اخلمِر والدمع،

واأتذّكُر �ساعَة اأْن ي�سمَع راأ�سي

همهمَة  الريح،

واأنظُر اإىل البدِر قا�سيًا

يف جماٍل عجيب

واإىل النا�ِس اأ�سباحًا يتقافزون

من حائِط الذاكرة.

توؤملني االأغنية

حني �سقط احلرُف يف بحِر قلبي

و�سقطْت نقطُته

ُثمَّ تال�ست املدن

واحدًة بعد اأخرى

لت�رشق االأفعى ع�سبَة كلكام�س

وميوت اأنكيدو من امللِل وال�ساأم

وت�سقُط احلانُة على راأ�ِس �ساحبِة احلانة

وو�سياها الطّيبة.

تال�ست املدُن وهي ترى اأبناَءها

يبكون وهم ي�رشبون

من دِم بع�سهم بع�سا،

يبكون وهم يحلفون 
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َوَجـــع

  �ساعر  من العراق يقيم يف ا�سرتاليا

اأديب كمال الدين

من اأعمال الفوتوغرافية ريا امل�سكرية  - ُعمان



اأّنهم كّلهم كانوا �سحايا.

َمن اجلالد، اإذن، يا اإلهي؟

اأّيتها االأغنية:

اأاأنِت حلٌم اأم زوبعة؟

اأاأنِت وردٌة اأم طعنُة �سّكني؟

اأنِت َمن اأنِت؟

اأاأنِت �سحيٌة اأي�سًا؟

�سحيُة َمْن؟

اأجيبي!

فاأنا يف اآخر االأر�س

ّ
اأعطُف على تاأريِخِك املر

 كعابِر �سبيل
ُّ
واأمر

- دائمًا كعابِر �سبيل -

.
ّ
الأكتَب على املاِء ا�سَمِك املر

اأردُد-

وال معنى لقويل-

توؤملني االأغنية!

فهي تذّكرين ب�سقوِط النجمة

يف ح�سِن طفٍل يتيم،

و�سقوِط طفٍل يتيٍم من اأرجوحِة العيد،

و�سقوِط اأرجوحِة العيد

يف �ساحِل البحر،

و�سقوِط �ساحِل البحِر يف البحر،

و�سقوِط البحِر يف الليل،

و�سقوِط الليِل 

يف االأغنية!

�ساأ�رشُخ،

وما من جُميب،

توؤملني االأغنية!

اأّيتها النجمة

اأّيها الليل

اأّيها البحر

اأّيتها الهمهمة

توؤملني االأغنية

حّد اأْن اأرى املوَت 

يف الليل

راق�سًا قرب �رشيري 

ب�َسْعٍر طويٍل اأبي�س

وعينني ف�سفوريتني

يحاوُل اأْن يطرَد االأغنية 

من راأ�سي

فال ي�ستطيع!
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قلبَك  اخرتمتَك  التي  تلَك  ر�سا�سًة  اأن  �سَك  ال 

 .. اأمنياتَك   .. ذكرياتَك  ؛  �سيٍء  لغري  بعرثتَك   ،

املهِد  اأغنيات   .. اأُخرياتَك   .. قرباتَك   .. اأم�سياتَك 

وامليالِد واالألِق امَلريْد

 .. �سعرَك  اختزلتَك  التي  تلك  اأن ر�سا�سًة  �سَك  ال 

ذاَت اأفياٍء واأنداٍء واأ�سماٍء و�سدٍق ال ُيفيْد

من  اأنهيَت  ُكنَت  التي  غري  ر�سا�سًة  اأن  �سَك  ال 

ا�ستباِق احلتِف يف الن�سِف الذي اأو�سكَت اأن تويْف 

من احلرِف الذي حرُب الوريْد !

ال �سَك اأن ر�سا�سًة اأُخرى �ستاأخُذ غرَي �سيٍء ُكنَت 

حتر�ُس اأن يكوَن ومل يكْن يومًا �سعيْد !

ُك اأنُه القدُر الذي كانْت ت�سُمَك 
ّ
ال �سَك اأنَك ُبَت ُتدِر

عنُه اأُمَك غري اأنَك كنَت تفعُل ما ُتريْد !

َك والعيوُن املن�ستاُت  َك لي�َس �رِشَّ ُك اأَنّ �رِشَّ
ّ
االآَن ُتدِر

امل�سلتاُت العارفاُت امُلنكراُت عليَك اآكُد من اأكيْد 

!

ولن  وُمفتقدْي  ولدْي  يا  الع�رشيِن  يف  �ستموُت 

اأ�سفى بغرِي املوِت من ُحزٍن وِمْن كمِد ولن ُت�سفى 

بغري املوِت من موٍت ف�سويٍلّ ُيراقُب من بعيْد !

ٍد  َر�سَ وِمْن  ٍد  َر�سْ ُعَقٍد بال عدٍد ومن  �ستموُت من 

ومن جمٍر ومن َبَرٍد وِمْن َبَلٍد ُخرايٍفّ بليْد !

من  ا�ستطعَت  ما  فاكرْث  الع�رشيِن  يف  �ستموُت 

املواوويِل  يف  امل�سافُر  الرجُل  اأيها  الق�سيدِة 

ال�رشيدِة كاخلياِل ُزهاَء عمٍر اأو يزيْد

ُكْن ما ا�ستطعَت من البالِد وما انتزفَت من املداِد 

اآمايل  : يا بنَت  الرماِد وقل لها  انبعثَت من  وما 

ُيريُد  َمْن  اأنا  اإمنا  .. وابُن جنبِك  اأُحبِك  اأنا  البعاِد 

وال ُيريْد !
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ال �شَك اأن ر�شا�شًة 

 �ساعر من اليمن

حممد مطيع الغيثي



احلزن عميق جداً

و بعيد

غام�س كالظلمة الرباقة

و ب�سيط

غريب كمهاجر تهدهده االأحالم و االأمواج

بينما الغربان ت�سطاد النوار�س

على �سواطئ احلمرة يف الوطن

و قريب

عجيب اآ�رش مثري للده�سة

و مبتذل

قدمي كاأول ح�سارة

كاأول انحطاط

و جديد 

ياأتي مع الهالل يف اأعياد املن�سيني

باقة ورد ذابلة بلون البنف�سج

تر�سح منها ظالل مواعيد مهزومة

مغرور يتباهى بدموع االنك�سار و ال�سوق و االأمل

و متوا�سع

يكتفي باإطراقة راأ�س معربة

اأمام روؤو�س املعزين

�سديق ي�سبح مع الغبار كال�سياء 

فوق الظهور املحنية لبذر االأحباب يف اللحود

و وحيد

دون  اخلرائط  يف  املنثورة  الغابات  مثل  وحيد 

اكت�ساف

كاأقمار �سناعية مغرو�سة بتعجرف

يف خا�رشة الف�ساء الدامي بالنجوم

وخملفات اخللق االأول البعيد

بعيد هو احلزن و عميق 

غام�س هو احلزن و ب�سيط

غريب رغم قربه ال�سديد

جميل ككل اأغاين الياأ�س التي ع�سقها مو�سيه

مو�سيه »االأغاين االأكرث ياأ�سًا 

هي اأجمل االأغاين«

و قبيح

ككل لوحة تخلو من م�سحة منه

مقد�س هو احلزن جداً

عندما نبكي على قرب الفقيد

نعبد احلزن القدمي

و نرجم الفرح بجدية الدموع الدافئة

و دينء

يرتاد احلانات التي تتقياأ املنتحبني 

على االأر�سفة اخللفية

حيث جداول البول النتنة تتالأالأ كالف�سة 

حتت �سوء القمر 

غال هو احلزن و رخي�س

ال �سيء اأو كل �سيء

احلزن

احلزن

 

222 نزوى العدد 73 / يناير 2013

احلـــــزن

 �ساعر من ُعمان

في�صل احل�صرمي



)1(

هذا كتاب

ال مي�سُه

 اإال العا�سقون .

)2(

لي�ست البالبل التي تغرد

على ال�سجرة

انها قلوب الع�ساق . 

)3( 

ال

ت�سعلوا نارا

لهذا الظالم

العا�سق

  �سيجيء  .

)4(

اأق�سى 

ما يحدث للعا�سق

انه

ال يجيد الكالم

اأمام العا�سقة 

وجّل مايخ�ساه

اأن تقتله قبلة طائ�سة .

)5(

مظلمة تلك البيوت

التي تخلو

من الع�ّساق .

)6( 

 قبل

اأن تدفنوا العا�سق

تاأكدوا

اأن من يع�سقها

  قد غادرت قلبُه . 

)7(

االأرق 

يتو�سل الع�سق

يريد اأن ينام .

)8(

الريح باردة

ولكن حني متر 

على الع�ساق

تقطر جمرا .

)9( 

من �سوى العا�سق

ن�سج من ال�رشاب

خيمة 

يلوذ فيها

حني يحا�رشه

الهجري ؟

)10( 

معاقرة اخلمرة

اأهون

من االإدمان
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�شياء العا�شقني 

   �ساعر  من العراق يقيم يف ا�سرتاليا

ح�صـــن النــــّواب



على الع�سق .

)11( 

من ال�سهل

اأن تع�سق

ولكن 

من ال�سعوبة

اأن ترباأ منُه .

)12( 

وجه العا�سقة

حديقة ورد

ولذا تتطاير

حولها الفرا�سات .

)13 (

حني كّف عن الع�سق

ازداد ع�سقًا .

)14(

العا�سقة

التي ال تزورك يف احللم

من�سغلة ب�سواك .

)19( 

العا�سق

الذي يتعرث بالطرقات

لي�س ثمال

اإمنا الع�سق اأعمى قلبه .

 )20( 

اذا كنت تفكر 

بج�سد العا�سقة

اأكرث من روحها

تاأكد ان ع�سقك نزوى

واذا كنت تفكر

بروحها

اأكرث من ج�سدها

تاأكد اأن ع�سقك بلوى 

اخلط البلوى مع النزوى

وتوّكل

على احلب .

)21(

متعن العا�سقة ب�سمتها

كلما تفاقم

هذيان العا�سق .

)22(

حروب

مل ت�سهر قلبه

لكنه ان�سهر

بدمعة

�سقطت

من عني العا�سقة .

)23(

ينام العامل

والع�ساق

 يحر�سونُه .

)24(

ع�سٌق

بال قبالت

مثل �سالة

بال ركعات .

)25(

ال تخجل

واأنت تركع

على اأقدام العا�سقة

اخجل

عندما يكون ع�سقك

�سغريا اأمامها .

224 نزوى العدد 73 / يناير 2013

�سعـــر.. �سعـــر.. �سعـــر 

 s  s s



يف املنطقة الرمادية 

ي�ساب احلب بتلف يف الرئتني.

يلهث حني يتقدم،

وي�سقط �سحية لق�رش القامة.

يف املنطقة الرمادية 

اء عارْف يتحول العا�سق اإىل بكَّ

ي�سيق �سدره فيكت�سف اأنه 

م�ساب بربو ال�سبابة.

يف املنطقة الرمادية

يبداأ القلب يف عد نب�ساته

وي�سلم زمامه لالأمل.

يف املنطقة الرمادية

يفتنني �سباب اللحظات القادمة،

فاأت�ساءل: هل للحب منبع واحد؟

يف املنطقة الرمادية

ت�رشق اجلداول خطواتها

وتتجه حثيثا نحو

النهر الكبري.

يف طريق العا�سق تنت�سب

اأ�سئلة معلقة.

يف املنطقة الرمادية

يلوذ الليل ب�سمته 

اأو ب�سجيج العامل

والكائن  امل�ست�سلم 

لنب�س الوقت

يحت�سد لوحدته 

كلُّ اأرق احلياة.
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عا�شق اأعزل

   �ساعر من املغرب

جمــال املو�صاوي

من اأعمال الفوتوغرايف حممد املحاربي  - ُعمان



يف املنطقة الرمادية

ال يطرق النوم جفن العا�سق،

زفرة تلو �سهقة ينفق عمره 

يف انتظار ال�سباح.

يف املنطقة الرمادية

يبدو العا�سق كالعائد 

من احلرب

يدان فوق راأ�سه 

وقلب معطوب.

يف املنطقة الرمادية

يبحث العا�سق عن 

اأ�سابعه املفزوعة

مل يعد ثمة مكان 

تاأوي اإليه االأ�سابع.

يف املنطقة الرمادية

يتحول اجل�سد اإىل اآلة 

من ال�سهوة.

ال دفء يف املخيلة 

وال ورد للقلب.

يف املنطقة الرمادية

تبدو االأحالم اأ�سبه باأ�سباح 

اآخر الليل

تنه�س العا�سق يف طريق 

بال اآِخر.

يف املنطقة الرمادية

ياأكل القلق قلب العا�سق

ويبدو ال�سعر كائنا 

من عامل اآَخر.

يف املنطقة الرمادية

يتحول ال�ساعر 

اإىل �سبه �سيء.

ي�ستعيذ بالوحدة 

ويق�سم 

يف �سمت اأظافره.

يف املنطقة الرمادية

تع�س�س الكاآبُة.

 النهر يكاد ي�ست�سلم. 

يف املنطقة الرمادية

لو كان للحب منبع واحد

ما كان للعا�سق 

ليعي�س اأكرث.

يف املنطقة الرمادية،

خيول بي�ٌس 

. 
ٌ
ونار

يف املنطقة الرمادية 

طرق مفتوحة... واألغاٌم.

كاآبة مع�س�سة... 

واأحالم ممكنة.

يف املنطقة الرمادية 

عا�سق اأعزُل.
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- ال اأحُب الع�سافرَي حني ُتزقزُق ُمبتداأَ ال�سبِح ..

- هل قلِت اأنَّ الع�سافرَي مفتونٌة بعيوِن ال�سباِح

والليِل  ال�سمِت  من  تبقى  ما  رم�ِسها  عن  ُط  مت�سِّ

والذكرياْت؟

- ال اأحُب الوروَد ُتَفتُِّح اأكماَمها الفجَر

ال اأحُب اهتزاَز املراجيِح مع ن�سماِت ال�سباِح

وال بقعَة ال�سوِء تدخُل ق�رشا

ال اأحُب البداياِت

ال اأحُب احلياَة مببتداأِ ال�سبِح .. اأَي حياة!

- هل قلِت اأنَّ يديِك تنوبا عن ال�سم�ِس 

تفتُح اأكماَم ورٍد بهم�ِس

وتاأذُن للعطر كي ينت�رْش؟

هل قلِت اأن املراجيَح تهززِك حتى عيونِك تغفى

كيما  عينيه  يغ�سُل  ال�سبِح  مببتداأ  الن�سيَم  واأن 

يجيُء اأنيقا اإليِك

واأنكما كاحلماِم تطرياِن اأعلى؟

 وهل قلِت اأنَّ ال�سياَء يفتِّ�ُس عنِك

عند  االأحبة  بلقيا  يعدِك  مل  اإذا  وحيدا  ويغدو    

االأ�سيْل؟

مببتداأ  اجلنوِد  حذاء  ن�سيُت  باأين  تظُن  اأكنَت   -

ال�سبِح

كيف يفرقُع اأ�سالَعنا ثم مي�سي طليقا وال يلتفْت!

اأكنَت تظُن باأن ال�سباَح �سيحمُل رائحًة غري طعِم 

الزنازين حام�سًة ُمنتنْة؟

اأال كُل �سوٍت ورائحٍة لي�س اإال لهْم ..

ومبتداأُ ال�سبِح لي�س اإال َلُهْم .. َلُهُم وحَدهْم !

ُهُم اختل�سوا ذكرياتي �سباحا

فويٌل لهم! 
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 مبتداأ  ال�شبح .. بعد الزنازين

 �ساعرة من ُعمان

�صمي�صة النعمانية

من اأعمال الفوتوغرافية ميا�سة الرئي�سية  - ُعمان



 عيناك مالأ تا حدائق قلبي

 زيتوًنا وعنًبا وتيًنا 

 وفجرت �سفتاك 

  اأنهاًرا يل 

 من خمر وع�سل م�سفى 

 وفر�ست يل ورًدا 

ى م�سيت   اأنَّ

ى رحلت   واأنَّ

 عيناك 

 �سماء غيمها 

ل �سجر الروح   خ�سَّ

 واأترع يف اأر�سي لوًنا اأخ�رش

 كريا�س اجلنة 

 عيناك 

 زاد امل�سافر 

 وحجة العا�سق 

 وارتواء ال�سادي 

j h j

 حني اأرحل

 �سوب مدن كبرية

 ي�سج فيها احلياة والنا�س/

 اأبحث عنك يف كل الوجوه

 التي األتقيها

 اأبحث عن اأمكنة

 تقربني اإليك

 عن ظل اأتفياأ فيه 

 من حر ال�سم�س والغربة والنا�س

 فال  اأجد اإال  االأ �سجار

 ت�ساهيك

 وتعيد يل وجهك 
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 اأ�شفار يف الع�شق 

 �ساعر من ُعمان

عادل الكلباين



 كوردة

 غطاها نداك يف الفجر

 يا وردة قلبي املجروحة 

 اأغر�س

 قطرات من جرحك 

 يف كلِّ رحيل 

 فُيزِهر كلَّ �سباح 

 وجهك املثقل بالطيبة والذكرى 

j h j

 ال  ي�سبهك اإال  البحر 

 كل موج فيك يتجدَّد

 ال  موج ي�سبه االآ خر 

 واأرق�س يف م�ساءات بللها البحر

 م�سافًرا يف الزرقة 

 بعيًدا يف االأ عماق 

 تغيب اجلهات

 وتنطفئ اأزمنتي  يف لهبك 

اج  وتبزغني كالفجر الوهَّ

 من اأين ياأتي 

 كل هذا ال�سوء النا�سج 

 كاملتمرد يف العتمة 

 اإذ يت�سدع  

 زبرجدك والياقوت 

 وت�سدح نوار�سك   

 بلحن يفجر ن�سيًدا

 يف الع�سق 

 من اأين اأبداأ 

 يف هذا الفلق امُل�رشَّج 

�سنك 
ُ
 ب�سطوة حـ

 يف هذا االأ لق 

 الأ عرج اإليك 

 كل �سيء فيك يتفتق بالن�سج

 كيف اأرتقي اإليك 

 واأنا مازلت اأرقب

 خطوتك االأ وىل 

 يف مروج 

 اإذا اقرتبت

 منها 

  تدفقت اأمطار وينابيع

ك  ال  اأود اأن يجرفني �سووؤ

 الوارف 

 مرايا و�سكاكني

 كال�سظايا 
َّ
 وتنهمر علي

 اآال ف االأ جنم

j h j

 اتركيني اأوغل يف 

 الغابات الوارفة الظل 

 دعيني اأقطف ثمرك

 فال  اأحد غريي 

 يرتوي من خمرك 

ح  فاأنا ك�سكران اأترنَّ

 ومل اأتذوق بعد 

طعم �سهدك والتني
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)1(

اإلهي 

ال حتزن على هديتها 

اأعطها كما �سمحت للغيمة

اأن تعرب فوق �سماء احلزن

امنحها العطر 

الذي �سمته يف طفولة الوردة 

ال تق�سو كثريا 

حتى ال تفتقدك يف ال�سماء

اجعل من الظل م�ساحة

لطوابري املفقودين يف االأر�س

اإلهي

اجعلها هديتك.

هذه الروح 

كل �سباح اأول من يحجز 

يف قاطرة �سياعها اإليك 

رمبا تاأثمت بقليل من الغناء

نحو الزهد والفقد والغياب

فامنحها قليال من الفرحة 

يف طريقها املخت�رش

حتى 

ال تكون اآخر �سحاياك.

اإلهي

بني الدعاء والو�سول

جزيرة من الع�سق اإليك 

هي من يعّد �سالملها

مو�سيقى �سوفية قطعت عنها 

هواء احلياة .

اإلهي 

امنحها مو�سيقى اخلطوات 

اأو تراأف لها

بجناحني لتنظر اإىل ج�سدها

امل�سجى على اللذة

يتلو الظل 

الذي ن�سيه يف جزيرة احللم.

)2(

املدينة الغام�سة

خيوط �سم�سها 

ت�سبه الف�سة يف ملعانها

واحلديد يف �سالبته 

فتقيد اأرواح اأبنائها 

امل�سافرين دوما

يف رحلة ال�سياع 

مغيبني مفاتيح االجتاهات

�سفنهم كالغيم

ت�سّدها الرياح

يف اأزمنتهم امللتفة

حول اأعناقهم .

كل ليل يت�سامرون

مع الغرقى 

ويف النهار
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بني الولع واحلزن 

يحيى الناعبي



حتر�سهم التوابيت 

تلف اأج�سادهم البالية

خ�سية ق�سوة الظالم .

 )3 (

على ال�سفاه تبنى حدائقهم 

فتنطلق ال�سهام املاكرة 

من االأغ�سان

يف ال�سباحات الباكرة.

اإال اأن قلبي 

ال يزال يعي�س 

اأحالم امل�ساءات االأوىل

مل تلونه اأناملهم 

تلك االأفاعي امللتوية 

لذا

وبالرغم من كل االنك�سارات

يولد كل يوم مالك

يحمل من ليايل اخلوف 

ومن ع�سب الرباءة 

اأغاين �سافرت معه

منذ اأزمان هجرها التاريخ 

فينري بها

عتمات املعذبني باأدمي

اخلارطة العوجاء 

عّل احلياة تعود اإليها 

يف الع�ساء االأخري من اللعبة.

كّل نهار اأحمل نع�سي 

مدفونا �سوب البحر

كما لو اأنه

كاأ�س اخلال�س وحكمة الغرقى.

)4 (

اهدئي اأيتها االأوراق

خففي من اأنينك 

فعويل الريح 

ينبح بني هذه االأطواد .

ارحلي اإىل بالد اأخرى

عّل مياهها و�سمو�سها احلنونة

تذيب ال�سباب الداكن 

وتلب�سك قالدة احلياة.

ال تدمعي كثريا 

فهنا يغ�سلون بها 

اأج�ساد �سحاياهم امل�رشجة بالدماء

ويتلون عليها

�سلوات الع�سق االأخرية.

فلريفرف قلبك 

�سوب االأ�سقاع البعيدة

قبل اأن يجف

ب�رشطان الياأ�س والقنوط.

اختاري من الغيم 

مراكبا الأحالمك 

لتزهر عليها تلك الروح 

املحمولة على ورق النار

واجعلي من االأمواج

د عليه اأنفا�سك 
ّ
النبع الذي تغر

ال ت�ست�سلمي للخ�رشانات والنعو�س

حتى ال تتناثر قالدتك الو�ساءة 

فتت�ستت اأنوارها يف ه�سيم الظالم

اأبقها

كما هي نهارات �سالالتك

التي لن تعود.

)5(

كمن يتعرث بزهرة

هكذا هي البالد

تقتلك بحب.
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قال ال�سياد

�ِسٌن
ُ
اأنا م

والبحر حياتي

مع اأن ا�سمي را�سْد

»الكنعد« كنيتي

ُ
حني اأُقلع

من �ساطئ ذاكرتي

اأموت
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من اأعمال الفنان خمي�س الريامي  - ُعمان

الباطنـــــــة 

طالب املعمري

ــ ال�شيء كالبحر،          

له نكهة احلياة          

اأو املوت ــ          



، احلكومَة، قال:
َ
اأخرب

حياتي كالفخار

تتحطم بعيداً

عن �ساطئ اأحالمي

فطفولتي البائ�سة

زرعُتها، هنا.

ال اأملك

اإال �سقيفًة

والبحر م�سفاة حياتي

كيف يل

اأن اأعي�س بعيداً

عن رزقي وطعام اأطفايل

وؤن�سي
ُ
و�سخب البحر، م

اأخرب، احلكومة..

قيني حتى
ُ
اأن تب

اأموت

ً
اأخربها.. رجاء

وحني اأتذكر، طفولتي

اأبكي

فاأنا ب�سيٌط كماء البحر

كملحه الذي

ميت�سه الرمل

اأنا الكنعد

روحي ل�سيقة

ال�ِسباِك والرمل

اأفكر كاالأ�سماِك والنوار�س

كموجة

يحت�سنها الرمل

كيف يل اأن

ال تقب�س يداي

هذا الرمل، رمل حياتي

ُ
ح

ِّ
الذي اأُ�رش

فوقه ج�سدي

واأن ُتقب�س

فوق حبيباته

روحي

 »�سلمى«
ُ
وحني اأ�ساجع

اأطفئ ال�رشاج- تقول- 

وهي ت�سري

اإىل القمر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمل بها طريق �ساحلي طويل �سيغري حياة ب�رش وبيئة.
ُ
٭ )الباطنة(: ي

٭ الكنعد: ملك االأ�سماك.
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بريق  يكاد  متقابالن،  وجهانا  الآن،  اأمامي  هي   

واأكاد   ،
ّ
علي لتهاّل  الأ�صود  الربقع  يخرتق  عينيها 

الربقع  هذا  تعاند  بي�صاء  �صخية  ابت�صامة  اأن  اأخمن 

اأن  املمكن  من  غريي  اأحد  ل  ابت�صامة  ال�صفاف، 

تهديها له بدل من حتّية ال�صباح .

توقعت اأنها تعرفني، ولكّنني خ�صيت اأن اأقع يف مطب 

فهوؤلء الن�صوة املربقعات ل اأحد يعرف ماأربهّن، ول 

فجاأة  علينا،  جديدات  هّن   . معهّن  يت�رّصف  كيف 

الثورة  به  جاءت  الذي  احلرّية  حجم  كاأن  ظهرن، 

وقد  ي�صندهّن،  من  لهّن  مربقعات،  ملفعات  جعلهّن 

قلنب الدنيا يف احدى الكلّيات، اعت�صمات واعتداءات 

وايقاف �صري الدرو�س .

املحافظة  على  يحيل  الربقع  اأن  املوؤكد  من  لكن 

اآخر برقع  اأن  وفقا لقراءة دينّية معّينة، واأذكر هنا 

ال�صابعة  يف  وقتها  وكنت  لنا  جلارة  كان  �صاهدته 

الن�صوة  كان  التي  الرباقع  اأزيحت  ثّم  عمري،  من 

ثورة  يف  العباءات  وخلعت   « البو�صّيه   « ي�صمينها 

ن�صائية اجتاحت العراق امتثال ملا دعا اليه ال�صاعر 

الزهاوي ودعوات قا�صم اأمني يف م�رص . لكن ها هو 

الربقع يعود من جديد وبكّل هذا ال�صخب الذي رافق 

عودته يوؤججه املوافقون عليه والراف�صون له .

وجوههّن  اإظهار  يردن  ل  لأّنهن  يتربقعن  ن�صاء 

ال�صارع  يف  �صواء  الأنظار،  اأمام  �صافرة  وي�رصعنها 

تّي�رص من  العمل، وهناك من ي�صمعهّن ما  اأماكن  اأو 

قامو�س البذاءة الذي يتغّذى بتّلذذ من ذكر الأع�صاء 

التنا�صلية للمراأة وللرجل .

بالكالم  تتّوجه  خلتها  اأّنني  حتى  �صوتها  جاء  ثم 

لآخر غريي :

- اأما عرفتني ؟

و رددت عليها م�صتغربا من �صوؤالها :

- وكيف اأعرفك واأنت تخاطبينني من وراء ال�صتار ؟ 

تلفّت  اأّنني  وم�صتغرب،حّتى  منده�س  واأنا  �صاألتها 

اأن  تريد  وكاأّنها  قالت  املخاطب،  اأّنني  من  لأتاأكّد 

تبعدين عن التكهّنات :

- اأنا �صامية بن �صالح 

و�صفنت قليال، وت�صاءلت يف �رّصي ومن هي �صامية 

بن �صالح ؟

و كاأّنها اأدركت ما اأنا عليه من حرية فاأو�صحت : 

- لقد عرفتك، كنت اأنا وهو، وكنت اأنت وهي نلتقي 

يف �صيف عام م�صى بذلك املطعم املنعزل يف حلق 

النبيذ  اأ�صتغفر اهلل  ال�صمك ون�رصب  الواد، وكّنا ناأكل 

 بالتوبة والهداية .
ّ
قبل اأن ينعم اهلل علي

و قلت واأنا اأ�صفق بيدي :

- اإذن اأنت رفيقة م�صطفى اجلمعي ؟ !

- نعم، اأنا هي .

دد :
ّ
و زفرت بارتياح واأنا اأر

- اأكاد اأتذّكر لقاءاتنا تلك، بل واأكاد اأرى وجهك من 

وراء الربقع رغم اأن مالحمك بعد كّل هذه ال�صنوات 

تبدو باهتة يف ذاكرتي، ول تن�صي اأن للحياة ايقاعها 

املت�صارع !

قالت :

اأعرث عليك غالبا، �صورتك تدعوين لقراءة  - لكّنني 

من ور�ء �ستار �أ�سود

كاتب وقا�س من العراق يقيم يف تون�س

عبد الرحمن جميد الربيعي



ما تكتبه يف هذه اجلريدة اأو تلك، واأنت ل تكف عن 

على  العربي،  الربيع  ثورات  بعد  يجري  ما  مناق�صة 

فكرة هل اأنت مقتنع بهذا امل�صطلح ؟

و اأجبتها :

- اأكيد، هو م�صطلح �صار متواجدا !

- وملاذا الربيع الآن ؟

و قهقهت بهم�س م�صتدركة :

- رغم اأن ثورة تون�س وكذلك ثورة م�رص قد انطلقتا 

يف ال�صتاء ; 

- الربيع لأّنه ف�صل اعتدال ورّبا لهذا ال�صبب ن�صبت 

اليه ثورات بع�س بلدان العرب !

- ولكن من �صاحب براءة الخرتاع يف العثور على 

هذا امل�صطلح وتعميمه !

و اأجبتها :

- اأحدهم، �صني من الكتاب اأو حّتى جيم اأو عني ل فرق !

وهي  قهقهتها  قطعت  ثّم   . بنعومة  تقهقه  فعادت 

تعلق :

- اأما اأنا فلم ياأتني الربيع التون�صي اإل بهذا الربقع !

و �صاألتها ب�صيء من املماحكة  :

- كيف ؟

ت فرتة �صمت قبل اأن جتيب :
ّ
مر

- هذا حديث طويل 

- وكيف تدبرين اأمورك وت�صرّيين �صوؤونك ؟

- ب�صعوبة، النا�س ل يتقّبلوننا، اأكاد اأقراأ ال�صتنكار 

يف عيونهم !

- والقبول األ جتدينه ؟

ه، وراحتي الوحيدة عندما اأكون 
ّ
- من النادر اأن اأح�ص

يا�صمني،  برفقة من حتجنب مثلي وهن �صديقاتي، 

ة .
ّ
عواطف، �صمرية،در

- تذكرين اأ�صماءهّن وكاأّنني على معرفة بهّن ؟

ت عالقتنا 
ّ
- كّن زميالتي اأّيام اجلامعة، وقد ا�صتمر

بعد اأن تخرجنا !

كان املرتو يقطع بنا املحطات وكنت اأ�صغي اليها 

البوح  اأمل  من  بكثري  قالت  ثّم  النتباه،  من  بكثري 

الكامن يف داخلها :

- انتابنا �صجر وكدر وقرف من كّل ما حولنا، من 

العالقات املجانّية، ملن مار�صته كامال  الب�رص، من 

وعرفت الجها�س، من الزواج والطالق، وذات جل�صة 

جمنونة اأو عاقلة، �صّمها ما �صئت اتخذنا قرارنا باأن 

نتحّجب ونتربقع، ون�صع بيننا وبني الآخرين �صتارا 

.

كنت اأوا�صل الأ�صغاء لها وهي تتحّدث :

- ت�رصفنا الت�رّصف املمكن الذي مل يخطر ببالنا، 

�صوداء  �صتارة  واحدة  كّل  وانزلت  بالأ�صود،  تلفعنا 

اأ�صبحت ترى العامل من ورائها !

و�صاألتها :

- وماذا بعد ؟

رّدت ولكن ب�صوت ت�صّف منه احلرية :

لتجري  جنوننا  اأفرا�س  اأطلقنا  لقد   ! اأدري  ل   -

ب�رصعتها الق�صوى !

ثّم تّوقفت لت�صتدرك :

- ولكن قد تكون هذه اأفرا�س تعقلنا ! اأفرا�س تالفت 

اخل�صائر القادمة بالإعتزال والعزلة .

و عادت لل�صكوت برهة لتقول :

- وها اأنا اأمامك، بعد كّل ذلك ال�صخب الذي عرفته 

اأّنني  اأنظر،  هكذا،  لك  اأبدو  األ  كبرية،  �صوداء  لفافة 

اأخفي حتى يدّي بقفازين اأ�صودين . اأرى النا�س وهم 

ل يرونني، اأغر�س الف�صول اأينما ذهبت !

حديثها جعلني اأن�صى الطريق الطويل الذي �صلكه املرتو .

و عندما و�صلت ملحّطة » باب اخل�رصاء » ا�صتاأذنتها 

.لكن حكايتها مل  ورائي موا�صلة طريقها  وخلفتها 

اأحّث  ومعها  خطاي،  اأحّث  وم�صيت  غريبة،  تكن 

ذاكرتي التي تعاين من تراكمات الوجوه والأحداث 

بو�صوح  ال�صمراء  الفتاة  تلك  مالمح  يل  تظهر  حتى 

اأكرث،        ولكّنني مل اأ�صتطع العثور على وجه فتاة 

كان ذلك ال�صّياد الداعر م�صطفى اجلمعي يعدها من 

جديدة  امراأة  كّل  ي�صّمي  كما  الن�صوية،  غنائمه  بني 

رت اأن اأهاتفه لأروي له احلكاية، 
ّ
يتعرف عليها، وقر

حكاية تلك البنت التي كان ا�صمها �صامية بن �صالح 

.

و لكّنني ت�صاءلت :

- ماذا لو مل يتذكرها اأ�صال ؟  
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اأ�صارت  الذي  املقعد  على  اليدوّية  حقيبتي  و�صعت 

اأحمايل.  كاأّنني و�صعت كل  اإليه امل�صيفة وجل�صت. 

وحتّلق  الطائرة  تقلع  اأن  وانتظرت  بعمق  تنف�صت 

عاليا لتاأخذين بعيدا عن اأر�س اأوجاعي، هناك حيث 

العمل. اأ�صافر وحيدة بدون زمالء  ة 
ّ
النقاء. لأّول مر

 اخلوف من و�صعيتي واأنا معلقة 
ّ
ولأّول مرة ي�صتد بي

يف الف�صاء بني الأر�س وال�صماء. �صاأظل اأفّكر طوال 

رّبا...!  ت�صقط،  حتى  �صقوطها  اإمكانية  يف  حلة 
ّ
الر

براجعة  حلة 
ّ
الر اأثناء  نف�صي  اأ�صغل  اأن  �صاأحاول 

الفرن�صية  اجلامعة  يف  غدا  �صاألقيه  الذي  بحثي 

�صاأّتبع  لعلني  اأو  العا�صمة.  باري�س  دوائر  باإحدى 

قر�س  ن�صف  بلع  اإىل  واألتجئ  الطبيب  ن�صيحة 

ي�صحبني اإىل �صبات عميق اأغيب خالله عن و�صوا�س 

وغادرت  انتبهت  ت�صمحني؟  �صّيدتي هل   _ ال�صقوط. 

عند  ال�صّيق   
ّ
املمر يف  يقف  رجال  لأرى  هواج�صي 

وو�صع  جاكيته  نزع  قد  يل.كان  املجاور  املقعد 

حقيبته يف اخلزانة التي تعلو مقاعدنا. لعّله لحظ 

عدم تركيزي وت�صّتتي فمّد يل ببطاقة ركوبه موؤكدا 

اأّنه �صاحب املقعد رقم )4ب(. �صحبت حقيبتي وقلت 

رائحة  لفحتني  جل�س.  تف�صل.  تف�صل،،،  اإهمال:  يف 

عرقه غري اأّنني مل اأتقزز. ح�صوت يدّي ونظراتي داخل 

ب�صتى  واملزدحمة  خمة  ال�صّ اليدوية  حقيبتي 

الأقرا�س املنّومة  اأبحث عن علبة  الأغرا�س،ورحت 

و�صلني  النوم.  اإىل  خويف  من  اأهرب  اأن  رت 
ّ
قر وقد 

 _ اأخرى:  ة 
ّ
مر نف�صي  واأغادر  لنتبه  ثانية  �صوته 

جليلة  اأنت  �صيدتي،األ�صت  ت�صمحني  هل  عفوا... 
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راأ�صي  فوق  ا�صمي  اأحرف  اقطت 
ّ
ت�ص القروي؟ 

علم  يف  باحثة  يعرف  من   . املتتاليات  كالطرقات 

اجلينات مثلي ل تكاد تغادر خمابر الكلية واملنزل؟ 

رفعت نظري اإليه ودّققت. وجه طويل ب�صمرة غامقة 

بينما  منقاره  يف  منحن  �صبه  طويل  ولمعة.اأنف 

اأ�صيل. عربي  جواد  اأنف  كفتحتي  فتحتاه  تبدو 

اآبقة  ونظراته  بنف�صجيتان.  مكتنزتان  �صفتان 

ومنك�رصة يف الوقت ذاته رّبا ب�صبب حياء الّلحظة. 

ف اإىل هذا الوجه الذي يبدو ماألوفا عادة يف 
ّ
مل اأتعر

ذاكرتي  اأبواب  طرقت  تلك  نظراته  اأّن  غري  تون�س، 

التي  التفا�صيل  اأدّق  عن  تفّت�س  وراحت  فانفتحت 

جالت  حلظات  يف  �صاحبها.  هوّية  عن  �صتك�صف 

�صّورا  وتعّقبت  واأحقابا  اأزمنة  الذاكرة  جم�صات 

معلومات  باأية  ياأت  مل  البحث  اأّن  غري  ووجوها، 

واأنا  بالتاأكيد  وجهي  على  احلرية  بدت  مفيدة. 

بزيد  بحثي  اأدوات  واأ�صعف  مالحمه  اأتفّح�س 

بلونيه  املخطط  بقمي�صه  اأنيقا  يكن  مل  التدقيق. 

اإهمال  يف  واملكوي  والنبيذي،  الداكن  الأزرق 

وعجالة. اأّما �رصواله الزرق الّداكن فقد بدا لمعا من 

الأنف  ذو  حذاوؤه  هدم  حني  يف  ال�صتعمال،  فرط 

املعقوف اإىل فوق كل اأثر ملا قد ميكن اعتباره اأناقة. 

بدا ريفّيا من طبقة متو�صطة.لعّله ي�صتغل موظفا يف 

يجول  كان  ما  حد�س  ما.لعّله  �صة 
ّ
موؤ�ص اأو  وزارة 

حماولة  يف  الوراء  اإىل  قدميه  �صحب  اإذ  بخاطري 

لإخفاء حذائه الذي كان وا�صحا اأّنه لي�س من عاداته 

واأ�صبح  جبينه  ق 
ّ
تعر وقد  ارتباك  يف  قال  تلميعه. 

لونه بنف�صجيا غامقا: _ اأظّن اأّننا كنا ندر�س �صوية 

ال�صيء،�صمنت  اأيّن تغرّيت بع�س  اأعتقد  الثانوي،  يف 

داخل  التي كانت مكّورة  بطنه  اإىل  نظر  ثّم  رّبا...؟ 

ي�صّدين  اأن تخفي حملها. مل  قمي�صه كامراأة حتاول 

�صيء  فيه �صوى تلك النظرات الالمعة والتي تخفي 

اأّنني  من  متاأكدة   كنت  ما،،!  �صيئا  انك�صارها  حتت 

اأعرف ذلك ال�صيء،غري اأّنني مل اأعرث يف ذاكرتي على 

قائال  الأمر  ح�صم  عندها  ا�صمه.  حتى  ول  �صورته 

وهو مي�صح عرق الرتباك عن وجهه بّكفيه فبدا كاأّنه 

كانوا  ال�صاعر،كذلك  احلبيب  ال�صاعر...  اأنا   _ يلطم: 

ن�صيت  ال�صعر.هل  اأقول  لأّنني  املعهد  يف  ينادونني 

الأمر وقد طال عليك العهد... انتف�س قلبي كع�صفور 

وا�صحا  ذاكرتي  يف  وراأيته  باردا.  ماء  عليه  �ُصكب 

وكاأّن ما قاله كان مفتاحا لباب الذاكرة، راأيته ميّد 

يف  بكرا�س،تباطاأت  ومرتع�صة  �صمراء  نحيلة  يدا 

لتلتقطه  امل�صهد  الأ�صتاذ  يد  دخلت  عندما  ت�صّلمه 

م�رصعة بينما ارتفع �صوته �صائحا: _ ما هذا؟؟ ماذا 

يحدث هنا؟ رّد هو ب�صوت خمنوق: _ كرا�صي �صّيدي، 

منه  لتنقل  ...احتاجته  جليلة  احتاجته  كرا�صي  اإّنه 

...لتنق.. ومل يقدر على موا�صلة الكالم.�رصخ اأ�صتاذ 

التاريخ: _ ماذا �صتنقل منه جليلة ...قل انطق... هذا 

كرا�س العربية وهي ماذا �صتنقل.. ثّم موجها ال�صوؤال 

يل: _ هل تغيبت على درو�س العربّية؟ هززت راأ�صي 

ف�س وقد تيّب�س الريق يف حلقي وقد بّت 
ّ
بعالمة الر

عاجزة على الكالم.وكنت اأعلم اأن بني طيات الكرا�س 

تعّود  التي  ق�صائده  من  ق�صيدة  عليها  كتب  ورقة  

حّبه. لواعج  وباّثا  بي  متغّزل  يل  متريرها  على 

توقعت اأن يعرث الأ�صتاذ على الورقة...ثّم �صمعته يقراأ 

�صمعته  ثّم  العرق  وبّللني  �صخونة  الق�صيد.اعرتتني 

ليلى...«  وهذه  ال�صاعر  قي�س  اهلل...هذا  :«اهلل  يعّلق 

القنبلة  كاأّنها  الق�صم  يف  الزمالء  �صحكة  وانفجرت 

التي يعرف  انت�رصت �صظاياها يف املدينة  و�رصيعا 

اأبي  كان  والدي.  تدّخل  البع�س.ثم  بع�صهم  اأهلها 

املدينة،فكان  يف  ال�رصطة  ملركز  رئي�صا  ي�صتغل 

تلميذ  ال�صاعر وهو  اآخر.اأما   اإىل معهد  نقلي  عقابي 

الّنظام  ح�صب  املعهد  يف  مقيم  املدينة  ريف  من 

الّداخلي فقد وقع طرده ملّدة اأ�صبوع وبقي يف نف�س 

ال�صنوات  من  ت 
ّ
مر كم  قّط.  ذلك  بعد  اأره  مل  معهده. 

على تلك احلادثة ؟؟؟ نطقت يف فرح مهزوم مت�صائلة: 

وجهه  على  م�صح  ال�صعر...؟  تكتب  مازلت  وهل   _

ببع�س الّلطمات وهم�س ب�صوت حم�رصج  خجال: _ 

مازلت اأكتب لك الق�صائد كّل الق�صائد واألقي بها يف 

الأ�صود  �صعري  من  خ�صلة  �صحكت.رفعت  البحر... 

الطويل تغّنجا،واأطلقت ب�رصي عرب النافذة ال�صّيقة 

 الّزمن 
ّ
حلة  ومر

ّ
املدّورة اأرنو اإىل الأفق. انطلقت الر

ن�صارة  ا�صتعادت  التي  م�صاعرنا  خّفة  يف  خاللها 
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ال�صباب وحما�صته.مل اأ�صعر بوقعها بل لّعلني ن�صيت 

اأّنني كنت يف طائرة بل اأكاد اأجزم اأنني  اأثناء ذلك 

اأنا التي كنت طائرة بجناحي ال�صعادة الواهية. لقد 

اأ�صبح ال�صاعر �صاعرا وها هو يجوب املدن والعوا�صم 

دوما  اأّنه ظّل يحمل  قال  �صعره على جمهور  ليلقي 

اأ�صّدق. مل  املكان.  تبدل  مهما  و�صورتي  مالحمي 

لكّنني انت�صيت لذلك. اأخربته اأّنني اأ�صافر مدعّوة من 

علم  يف  جديدا  بحثا  لأقّدم  الفرن�صّية  اجلامعة 

وحت�صلت  العلمية  درا�صتي  اأمتمت  اأّنني  اجلينات. 

راأ�صه  يهّز  كان  الخت�صا�س.  دكتوراه يف هذا  على 

واأنا  عليه  يت�صبب  ظل  عرقا  ما�صحا  وجهه  ويلطم 

�صنوات  ثم  اجلامعة  يف  درا�صتي  فرتة  عن  اأحّدثه 

تون�س  جامعتي  بني  ق�صيتها  التي  الخت�صا�س 

الذي  اأ�صتاذي  كان  حيث  باري�س  يف  وال�رصبون 

اأ�رصف على ر�صالتي. اأ�صفت بعد فرتة �صمت : _واأنت 

عادت  الآن؟  تعمل  وماذا  درا�صتك؟  كانت  كيف 

حبيبات العرق تغطي جبينه قال : _ مل اأمتم درا�صتي 

البكالوريا  �صهادة  على  ح�صويل  من  بالرغم 

ا�صّطرتني  لقد  تعرفني،  كما  علمي  اخت�صا�س 

�صا اأو 
ّ
ظرويف الجتماعية اإىل العمل، فاأ�صبحت مدر

 »... البتدائية  املرحلة  يف  ال�صغار  لالأطفال  معّلما 

هوّيته  هو  �صيقوله  ما  وكاأن  مزهوا  اأ�صاف  ثّم 

عديد  �صاعر...اأّلفت  اأنا...فاأنا  اأما  احلقيقية: 

اجلوائز...«  ونلت  ال�صعرية  والّدواوين  املجموعات 

 
ّ
�صمت قليال كاأّنه تذّكر �صيئا ن�صية ونظر يف عيني

ت�صاهدين  األ  ال�صحف؟  تقرئني  _األ  و�صاألني: 

وقد  اأ�صفت  اأّل.ثّم  راأ�صي  ابت�صمت.هززت  التلفزيون؟ 

قد  وحما�صتي  انخف�س  قد  �صوتي  اإىل  انتبهت 

انطفاأت: _ ل ...ل... احلقيقة لي�س لدّي الوقت الكايف 

لذلك،اأنا منغم�صة كثريا يف بحوثي وعملي الذي اأجد 

بع�س  اأعرث على  اأكاد  ل  اأيّن  متعة كبرية حتى  فيه 

...لي�س مهما  الوقت لأهتّم ب�صوؤوين اخلا�صة...يا اهلل 

...احلياة مت�صي دوما نحو الأمام... �صارع بالقول: _ 

تال�صى  ؟  بعد  تتزّوجي  اأّنك مل  اأفهم من كالمك  هل 

وهي  الطّائرة  اأزيز  مع  الكلمات  و�صاعت  �صوؤاله 

تخّف�س يف �رصعتها وت�صتعد للنزول، ثّم حّطت على 

نف�س  يف  النزول  ر 
ّ
قر قد  كان  اوريل.  مطار  اأر�س 

الفندق الذي اختارته يل اجلامعة التي دعتني.قلت 

مازحة ونحن ن�صتعد لركوب ال�صيارة التي كانت يف 

انتظاري بعد اأن اجتزنا اإجراءات اخلروج من املطار: 

واأ�صعاره  فخم  فندق  اإّنه  تدفع،  اأن  ت�صتطيع  هل   _

باه�صة. عاد يلطم بنف�س تلك احلركات التي ياأتيها 

دون وعي ما�صحا على وجهه كّلما ارتبك اأو وقع يف 

لالأم�صية  دعتني  التي  اجلهة   _ قال:  ما،  ماأزق 

ال�صعرية غدا منحتني تكاليف الإقامة وحرّية اختيار 

اأن  يبدو   _  : تكهرب  وقد  اجلّو  ملّطفة  قلت  مكانها. 

اأجواء  من  ية 
ّ
حر اأكرث  ال�صعر  جمال  يف  الأجواء 

اجلامعة. ت�صلمنا غرفتينا واتفقنا على اللقاء يف بهو 

حّماما  اأخذت  الع�صاء.  قبل  ما  �صيء  ل�رصب  الفندق 

املتحّفظة  عادتي  من  بقليل  اأكرث  وتاأّنقت  �رصيعا 

وراحت  يّف  الأنثى  تيّقظت  وقد  ال�صيء  بع�س 

�صني على  قطف م�صاعر قدمية خنقتها ظروف 
ّ
حتر

املجتمع القا�صية. واأنا اأنزل املدرج راأيته عند اآخرها 

النك�صار  ذلك  من  نظرته  رت 
ّ
حتر وقد  ينتظرين، 

وتفّتحت بكل األقها الذي اأ�صّع بنزق كان متخف حتت 

يغري  مل  باأّنه  وفوجئت  به.  فوجئت  مزيف.  حياء 

واأجاب  قراأها  وجهي،  على  الّده�صة  بدت  مالب�صه. 

و�صعت  النتظار.  على  اأقدر  مل   _ اأ�صاأل:  اأن  قبل 

�صالونات  باأحد  جل�صنا  م�رصعا.  ونزلت  حقيبتي 

واإذا  �صائال ماذا ن�رصب.  اأمامنا  النادل  البهو. وقف 

احت�صاء  يوّد  اأّنه  فاأدركت  وجهه،  لطم  اإىل  يعود  به 

امل�رصوبات الروحّية غري اأّنه ترّدد يف ح�صوري غري 

�صامن ملوقفي من ذلك.نظرت اإليه باإ�صفاق. اإّنه مل 

يتخّل�س بعد من عقده الريفّية والتون�صية والعربية 

وهو يف عقده اخلام�س. طلبت من النادل كاأ�صني من 

حتى  ده�صته  عت 
ّ
تو�ص الربتقال.  ع�صري  مع  الفودكا 

املركز  رئي�س  عبا�س  �صي  بنت   _ مندفعا:  قال 

ت�صكر...!؟ �صحكت يف ا�صرتخاء وقلت: _ وما الغرابة؟ 

هذه  يف  واأنا  به  اأقوم  با  عبا�س  �صي  عالقة  وما 

ال�صن؟ لقد تذوقت امل�رصوبات الروحّية اأثناء �صفراتي 

ل  دمت  ما  الأمر،  يل  وراق  وزميالتي  زمالئي  مع 

التون�صية  املتهّورة  الطريقة  على  معها  اأتعامل 
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والعربية. رّن هاتفه اجلوال يف هذه الّلحظة بالذات.

نظر اإىل �صا�صة الهاتف ثّم عاد يلطم وجهه اأكرث من 

بال�صغط  تهّم  الأخرى  يده  بينما ظّلت  بيد  قبل  ذي 

الرّد.مل يقدر على اتخاذ قراره حتى انقطع  على زر 

اإىل  لونه  وقد حتّول  اإيّل  النظر  ي�صرتق  نني.راأيته 
ّ
الر

حّبات  تكّورت  بينما  بحمرة،  ي�صّع  غامق  بنف�صجي 

العرق على جبينه كاأّنها زّخات املطر. �صممت رائحة 

امراأة يف الأفق. �صاألت متقّنعة المبالة: _ هل ت�صعر 

ب�صيق ما؟ رد بتلعثم: _ ل...ل... لكّنني ... _ لكّنك يف 

قراأت  كيف  منده�صا  حاجبيه  رفع  .قلت.  ورطة 

الإجابة متعّلال: _ يف احلقيقة...يف  اأفكاره وحاول 

احلقيقة ...مل ...مل...اأكن اأعلم اأّن القدر �صيجمعنا ...يف 

ال�صدفة...وو... قاطعته م�صفقة على حاله  مثل هذه 

.اأين  تاأتي  اأن  لها  قل   _ تتدهور:  فتئت  ما  التي 

بنور  واأ�صع  فجاأة  وجهه  �صواد  اأ�صيء  امل�صكل؟ 

يدي وهم�س: _ �صحيح  واأم�صك  مّني  النجاة.اقرتب 

الأمر؟؟ قويل  األن يزعجك  اأن تاأتي؟  اأقول لها  ...هل 

حقيقة األن تنزعجي...؟ _ اأبدا ومل النزعاج؟نحن مل 

نخّطط للقائنا، اأّما اأنتما فقد فعلتما. واأعتقد اأّنه من 

اإىل  اأخرى.نظر  ة 
ّ
مر هاتفه  رّن  تخذلها.  اأن  العيب 

التقط  ...جاكلني...   
ّ
هي  _ وقال:  اجلهاز  �صا�صة 

املدّورة  الّلكنة  ذات  بفرن�صيته  وحّدثها  الهاتف 

اء ودّلها على عنوان الفندق، و�صع التلفون 
ّ
حلرف الر

�صيئا  يك�رص  اأن  يخاف  كاأّنه  الطاولة  على  بعناية 

ما.التقط كاأ�صه و�رصب ن�صف ما فيها جرعة واحدة.

هدوئه،ثّم  بع�س  ا�صتعاد  وقد  بعمق  بعدئذ  تنّف�س 

اإنها يف القطار قادمة من ني�س،تكاد ت�صل  قال: _ 

بني الفينة والأخرى،�صتلحق بنا بعد قليل،هّيا قويل 

�صحكت  ح�صورها...قويل.  من  تنزعجي  لن  اإّنك 

موؤكدة  راأ�صي  وهززت  لمبالة  يف  �صفتي  وزممت 

�صواده  اإىل  وعاد  انطفاأ  فجاأة  حقا.  مرتاحة  اأّنني 

يغدو  وراح  كر�صّيه  من  نه�س  اإّنه  بل  وجهه.  ولطم 

التي  تلك  حركته  يف  بكّفيه  وجهه  ومي�صح  ويجيء 

األفتها والتي تبدو كاأنها الّلطم خل�صارة فادحة.كان 

بها املخا�س. اأ�رصت له باإ�صبعي 
ّ
مثل امراأة وقد ا�صتد 

ب راأ�صه من اأذين وهم�س 
ّ
اأن يقرتب ففعل مهرول. قر

لها  نحجز  اأن  يجب   _ ت�صاوؤيل:  حد�س  قد  وكاأّنه 

غرفة...و... تلعثم وعاد يبلع ريقه ب�صعوبة دون اأن 

يتّم ما كان ينوي قوله. _قد ت�صتغرب الأمر؟ هذا ما 

اأردت قوله؟ زاغ ب�رصه بعيدا عّني وقال: _ لقد كانت 

...يف  ...تقيم معي  ال�صابقات كانت تقيم  ات 
ّ
يف املر

�صديقتك،قم  اأّنها  با  طبيعي  _ذلك  غرفتي...  ...يف 

ال�صيء الآن،ما الذي تغرّيليمنعك؟ رددت يف  بنف�س 

حاجبيه  وعقد  متعّجبا  جبينه  اأزعجه.قّطب  هدوء 

اجلميلني يف ده�صة وقال: _ اأتريدينها حقا اأن تنام 

عيني  عمق  يف  اإيّل  نظر  ثّم  ذلك؟  غرفتي؟كيف  يف 

حتى �صعرت بنظراته احلارقة قد غا�صت يف اأح�صائي 

واأ�صاف: _ ونحن...؟ ابت�صمت ورددت: _ نحن جمرد 

معرفة قدمية ...جمعتنا ال�صدفة نعم غري اأّن ذلك ل 

يعني �صيئا. كذلك هي احلياة دوما مت�صي قدما نحو 

الأمام ول تنتظر اأحدا... مل ي�صّدق ما كنت اأقول لأّن 

كان  ونظراتي  وجهي  مالمح  به  تبوح  كانت  ما 

عك�صه متاما. نه�صنا وجهتنا املطعم للع�صاء.مررنا 

واأحجز  اذهب   _ الأمر:  ب�رصامة  فقلت  بال�صتقبال 

وي�صتجلي  وجهي  يتملى  نحوي  التفت  غرفة.  لها 

حقيقة اأعماقي غري م�صّدق ملا كنت اأقول.ثّم توّجه 

املطعم  اإىل  اأنا  دخلت  بينما  ال�صتقبال  عامل  نحو 

حيث اخرتت طاولة وجل�صت اأنتظر ب�صغف ما �صياأتي. 

ة اأدّقق يف 
ّ
بعد حلظات راأيته يدخل املطعم،ولأّول مر

بع�س  بدينا  فعال.اأ�صبح  تغرّي  كامال.لقد  ج�صده 

الذي  قوامه  وا�صح مع  ن�صاز  ال�صيء،اأّما بطنه فهي 

مع  ينتهي  الذي  المتداد  ببع�س  حمتفظا  يزال  ما 

تتغرّي. تلك مل  الريفّية  هياأته  اأّن  اإّل  انحناء طفيف، 

�صّن  يف  ونحن  جّيدا  اإليها  لأنتبه  اأكن  مل  لعّلني 

ال�صباب، لكّنني اأراها الآن جلّية يف م�صيته،يف لبا�صه 

انحناءاته  يديه،يف  حركات  يف  الأطراف،  املنك�رص 

الذي  واحلذاء  والأنف  والأكتاف  الظهر  يف  الطفيفة 

دّمر امل�صهد كّله. بلعت ريقي متلّمظة بع�س املرارة، 

غا�صة ببع�س الرتّدد بني ما األفته نف�صي من اأناقة 

�صني عليه 
ّ
وجمالية يف اأدّق التفا�صيل وبني ما حتر

تغفر  ول  تن�صى  ل  التي  اأعماقي،الأنثى  يف  الأنثى 

مهما طال الزمن بل توّد النتقام مل�صاعرها ـ حتى 
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لو كانت واهية ـ  من الزمن ومن املجتمع. كان قد 

�صمعته  انتبهت  قبالتي. وملا  الكر�صي وجل�س  جذب 

يقول: _ ماذا �صنفعل اإذن ...؟ قلت يف ا�صتدراك: _يف 

ماذا ؟ _ يف �صاأنها اأمل اأبلغك اأّن عامل ال�صتقبال اأكد 

يل اأّنه مل تعد هناك غرف �صاغرة. ت�صّوري، ما هذا 

برودي  اإىل  عدت  اإذن؟  �صنت�رّصف  النح�س...كيف 

اأتقّنع به، قلت واأنا اأقطع اجلزر يف ال�صلطة: _ ل �صيء 

يف  �صيفة  ا�صتقبلها  حاله،رّبا  على  الأمر  اأترك 

قّط  مثلها  اأر  مل  التي  تلك  الغريبة  غرفتي!؟ كعادته 

يف حياتي عاد يلطم ومي�صح عرق ارتباكه دون اأن 

ظللت  التي  م�صاعري  حقيقة  من  التثّبت  على  يقدر 

رّن  ملا  اأمامه  ال�صحن  النادل  و�صع  بها.  اأتالعب 

هاتفه من جديد.جذبه من جيب �صرتته املعّلقة على 

ظهر الكر�صي، نظر اإىل �صا�صة التلفون ونظر اإيّل وقال 

يف �صبه هم�س: _ هي ابت�صمت وهززت راأ�صي م�صّجعة 

نعم...ها  نعم  وقال:   
ّ
الزر على  الرّد،�صغط  على  اإياه 

اإىل مكانه، ووقف. نظر  اأرجع هاتفه  ذا قادم...  اأنا 

 
ّ
واحلب ل 

ّ
بالتو�ص ممزوجة  عجيبة  نظرة   

ّ
عيني يف 

يف  اإّنها   _ ا�صت�صالم:  يف  قال  واخلوف.ثّم  وال�ّصهوة 

التي  الغريبة  املراأة  هذه  مع  اأتعامل  كنت  البهو. 

كفكرة  اخلا�س  ف�صائي  اإىل  ال�صدفة  بها  جاءت 

عبثية قابلة لكثري من الحتمالت،غري اأنه ملا قال: 

»اإّنها يف البهو«اأح�ص�صت اأن ما اعتقدته �صيئا هالميا 

اإّنها هنا،من تكون؟  املكان!  يقينا على عني  د 
ّ
جت�ص

هي  باري�س،ما  اإىل  ني�س  من  قادمة  فرن�صية  امراأة 

اأحاط بها  ظروفها اخلا�صة؟  كيف اخرتقت كل ما 

من م�صاغل يومّية حياتية؟ وهذه الرحلة   الطويلة 

عرب القطار وكل هذا الوقت الذي اأنفقته و�صتنفقه،من 

اأجل ماذا؟ل بد اأن دافعها اأقوى مّما قد اأت�صور!اأو ل 

على  �صها 
ّ
حر ال�صاعر  مع  �صابقا  عاي�صته  ما  اأن  بد 

امراأة �صاحبة قرار لها  اأن تكون  العودة.ول بد لها 

من قّوة ال�صخ�صية ما ي�صاعدها على اتخاذ ما تريد 

اأجل  من  وال�صفر  حميطها  من  للخروج  قرارات  من 

لقاء لليلة واحدة. امراأة فرن�صّية قادمة من ني�س اإىل 

ال�صيدة   _ يقول:  �صوته  على  انتبهت  باري�س!! 

درا�صة...  اجليني،زميلة  العلم  يف  جليلة،دكتورة 

�صحكْت وعلقت مازحة قبل اأن يوا�صل تقدميها يل: 

_ دكتورة يف العلم اجليني وزميلة درا�صة كيف ذلك 

الآداب...!  در�صت  اأّنك  املفرو�س  من  �صاعر  واأنت 

خالل  من  .بدت  و�رصيعة  فاح�صة  بنظرة  �صملتها 

مالحظتها اأّنها امراأة ذكّية. كما بدت يف اخلم�صينات 

على  خا�صة  منّم�صة  بي�صاء  ب�رصة  ذات  العمر  من 

فاحتتان  وعيناها  اأحمر  �صعرها  اخلّدين،  م�صتوى 

توحي  العامة  هياأتها  مادي. 
ّ
الر الّلون  اإىل  متيالن 

خالل  من  جليا  ذلك  يبدو  مت�صابية.  باأّنها  للناظر 

اأمتارا  بالتاأكيد  ا�صتهلك  والذي  الف�صفا�س  لبا�صها 

الورود  ذي  الكبري  �صالها  من  ابتداء  الأقم�صة.  من 

 الوا�صع و�رصوالها اجلينز 
ّ
ال�صفراء اإىل قمي�صها البني

ريا�صي  �صبه  لبا�س  الكبرية.  اجلانبية  اجليوب  ذي 

ترتديه عادة املراهقات. غري اأّنها بدت فيه معقولة 

املظهر خا�صة واأّنها  نحيفة وذات قوام جميل. م�صح 

�صي احلبيب على وجهه كعادته وقال: _ تلك ق�صة 

موجها  ـ  هذه  .اأّما  بعد  فيما  لك  �صرنويها  اأخرى 

الكالم يل م�صريا لها ـ فهي جاكلني وهي ... اأ�صابته 

 . التقدمي  موا�صلة  ي�صتطع  ومل  اأخرى  ة 
ّ
مر احلالة 

ت�رّصفت.   _  : وقلت  بالرتحاب  م�صرية  راأ�صي  هززت 

رفعت �صالها الكبري من على ظهرها وو�صعته على 

اليدوية  حقيبتها  وجل�صت.فتحت  وراءها  الكر�صي 

الكبرية والتي بدا اأّنها ا�صتغلتها لت�صع فيها كل ما 

الوقت  لبع�س  واحدة،بحثت  لليلة  �صتحتاجه 

ت�صرتق  وهي  ابت�صمت  �صجائرها.  علبة  واأخرجت 

ومالب�صي  هياأتي  يف  التدقيق  حماولة  اإيّل  النظر 

وحافظت  جل�صتها  يف  ا�صتقرت  ومكياجي.  الأنيقة 

على تلك البت�صامة البلهاء عاى وجهها الذي ظهرت 

يدا  ومّدت  علبتها  فتحت  الإرهاق.  مظاهر  عليه 

م�صيفة مل�صاركتها التدخني. نظرت اإىل عمق عينيها 

اأّنها  اأبدا  ال�صهلة.  باملراأة  لي�صت  اأنها  فورا  فاأدركت 

ل  اأنا  �صكرا  ل   _ �صخ�صية.  و�صاحبة  قوية  امراأة 

وهي  ا�صتغرابها  مبدية  جبينها  قطبت  قلت.  اأدخن. 

اإىل  العلبة  حولت  اأمامي.  النبيذ  كا�س  اإىل  تنظر 

متفاديا  الراأ�س  منك�س  وهو  �صيجارة  فاأخذ  احلبيب 

النظر اإىل جاكلني. انتظرها حتى اأخذت �صيجارتها 
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النار  فبدت  كّفه  يف  كم�صها  التي  الولعة  وقدح 

وكاأّنها انبثقت من بني اأ�صابعه . على مهل انطلقت 

�صهرتنا.كنا ثالثتنا كمن مي�صي على البي�س نتحدث 

بحذر اأّما الثقة فقد غابت متاما عن طاولة ع�صائنا. 

بيني  احلديث  كثرية.وترّكز  موا�صيع  حول  حتدثنا 

وبينها باخل�صو�س وقد ان�صحب ال�صاعر اإىل �صمته 

وكاأ�صه وربا حريته يف هذا الن�صجام الذي جمعني 

�س 
ّ
تدر اأ�صتاذة تعليم  اأّنها  . وفهمت منها  ب�صديقته 

باحت  �صاعرة.كما  اأي�صا  هي  واأّنها  الفرن�صية  الّلغة 

يف  املراهقني  ابنيها  مع  وتعي�س  مطلقة  باأّنها  يل 

ني�س. واأكدت يل اأن ان�صغالها برتبية ابنيها بفردها 

لن يقف حائال دونها ودون ال�صعر الذي وجدت فيه 

�صالبتها  اأكربت  احلياة.  متاعب  من  مالذها 

اإىل  اإليها  مّيالة  ووجدتني  نف�صها  مع  وو�صوحها 

ال�صتماع اإليها وقد اأبرزت اأّنها مثّقفة وحميطة با 

بني  الكوؤو�س   مع  الكالم  بنا  دار  العامل.  يف  يدور 

كيف  ال�صيا�صة  وبني  باخل�صو�س  وال�صعر  الأدب 

ال�صباب  ثورة  وتذكرنا  اأ�صبحت  وكيف  كانت 

الفرن�صي يف مايو 1968 تلك الثورة التي نادى فيه 

تاريخ  تغيري  يف  �صاهمت  والتي  باحلرية  ال�صباب 

�صياقه.وقارنا  يف  اأخرى  �صوء  نقطة  وظّلت  فرن�صا 

ذلك مع �صباب اليوم الذي مل نعد نقدر على التفريق 

نف�س  تقريبا  يرتديان  وهما  واأنثاه  ذكره  بني 

ال�رصاويل املتدلية وكبرية املقا�س عمدا حتى تكون 

لب�صها.اأّما  ج�صد  على  ميكن  ما  اأكرث  ف�صفا�صة 

املراويل فهي ق�صرية با ي�صمح للبطن اأن تربز،يف 

حني تكون الأكمام طويلة اأكرث من الالزم فتكم�صها 

الأ�صابع. ما هذا اجليل الذي يجهل الأفكار الإن�صانية 

الب�رصية... حياة  على  ب�صمتها  تركت  التي  الكربى 

على  مكان  اأي  يف  �صبابنا  اأ�صاب  ما  اإّن   _ قالت: 

التي زحفت  العوملة  ب�صبب هذه  الأر�صية هو  الكرة 

العوملة  هذه  اإّن  بل   _ والهويات.  الثقافات  فاأكلت 

هي ما ميكن اأن ن�صميه ال�صتعمار يف �صكله احلديث  

واللطيف،اإّنه الغول الذي ل �صكل له اأما ما يدّمره من 

هويات ال�صعوب وخ�صو�صياتها فهو الكارثة بحق.

كاأ�صه  وو�صع  �صيجارته  دخان  احلبيب  نفث  قلت. 

التي جتاوزت العّد دون اأن يبدو عليه اأنه ي�رصب منذ 

�صخرية من جدّية كالمنا: _مل  قال يف  ثّم  �صاعات 

؟! �صحكنا.وقالت  الفل�صطينية  الق�صّية  بعد  تطرحوا 

بني  بالعدل  الأر�س  تق�صيم  فكرة  عن  مدافعة  هي 

و�صاألتها  ذلك.  �صوى  حل  ل  اأنه  اأعتقد   _ ال�صعبني: 

لأ�صتفّزها: _ هل تقبلني اأنت كفرن�صية فكرة اأن تق�صم 

وبني  الفرن�صيني  بني  بالعدل  الفرن�صية  الأر�س 

رّدت  �صنوات.  منذ  فرن�صا  اجتاحوا  الذين  امل�صلمني 

بانفعال فيه من الغ�صب الكثري: _  ملاذا تقارنني ما 

ل يقارن؟ ورددت يف هدوء: _ كيف لك ؟ املقارنة 

للق�صّية  الأن�صب  احلل  اأن  ترين  دمت  ما  جتوز 

العربية  الأر�س  اقت�صام  يف  يتمثل  الفل�صطينية 

الفل�صطينية بالعدل مع ال�صهاينة الذين جتّمعوا من 

ومن  وهم  من  دولة  لإن�صاء   و�صوب  حدب  كل 

وقد  معكم  يكون  اأن  له  ميكن  ذاته  الأمر  عدم،فاإن 

جتّمع امل�صلمون على اأر�صكم من �صتى اأنحاء العامل. 

هل   _ بيننا:  احلوار  وقاطعا  مازحا  احلبيب  قال 

طاولة  اإىل  الطاولة  هذه  حتويل  حقا  تنويان 

ال�صعر  اإىل  �صويهاتنا،لنعد  اإىل  ؟انعد  مفاو�صات 

والفن. قالت جاكلني موجهة الكالم اإىل احلبيب: _ 

الفرن�صية،اقراأ  اإىل  املرتجم  �صعرك  بع�س  لنا  قل 

ق�صيدة » اأحبك« اإّنها جميلة. نظرت اإليها يف عينيها 

وقد بدا يل اأن لونها قد حتّول اإىل رمادي غامق مثل 

مهداة  الق�صيدة  هذه  هل   _ وقلت:  ليال  البحر  لون 

اإليك؟ كاأن بع�س الحمرار غطى وجهها وهي جتيب 

: _ ل�صت اأدري... قال احلبيب: _غدا �صنقراأ ال�صعر اأما 

الدرا�صات  ولن�صحك.اإن  النكت  بع�س  فلنحكي  الآن 

العلمّية توؤكد اّن ال�صحك يح�صن من ال�صّحة ويطيل 

يف الأعمار. واأنطلق يروي النكتة تلو الأخرى وراحت 

�صحكا،ثم  وتغرقنا  خمزونها  على  تتفّتح  الذاكرة 

حتّولت النكت من العادية الجتماعية اإىل  ال�صيا�صية 

للبع�س  يحلو  كما  اخل�رصاء  اأو  اجلن�صية  النكتة  اإىل 

بنا  �صعرت  ال�صاحكة  الّلحظة  ذروة  يف  ت�صميتها. 

اإن�صانية  كتلة  فاأ�صبحنا  ثالثتنا  ان�صهرنا  كاأّننا 

بيننا،  م�صافات  اأج�صاد وبال عقول وبال  بال  واحدة 

نحن واحد ي�صحك وي�صحك فقط، ويف اأحيان كثرية 
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كنا ن�صحك ملجرد ال�صحك فح�صب،حتى حركاتنا اأو 

بات  نكتة  رواية  ب�صدد  وهو  منا  الواحد  تلعثم 

غادرنا  ذاتها.  حّد  يف  النكتة  من  اأكرث  ي�صحكنا 

عن  يعتذر  النادل  جاء  عندما  الن�صانية  قوقعتنا 

موا�صلة خدمتنا فقد تاأخر الوقت وحان موعد اإنهاء 

عمله، نا�صحا اإيانا بالذهاب اإىل احلانة التي تعمل 

على مدار ال�صاعة. كانت ال�صاعة قد جتاوزت الواحدة 

واحد  ا�صرتجع كل  وقد  البهو  وقفنا يف  ليال عندما 

مّنا ذاته وهواج�صه،ورحنا نفّكر يف كيفّية موا�صلة 

ال�صهرة مع اأن كل واحد مّنا كان قد اكتفى من ال�صهر 

بال�صاعر  الختالء  توّد  كانت  واحدة  كل  اإن  بل 

 
ّ
وموا�صلة ال�صهر معه،لكن كيف ذلك؟ قلت اأنا: _ علي

الذهاب اإىل غرفتي ،لبد اأن اأنام حتى ل اأكون متعبة 

واأنا اأقدم بحثي. قالت هي موؤكدة: _ �صحيح، يجب 

اإبراز  من  تتمكنني  حتى  جّيدة  حالة  يف  تكوين  اأن 

قيمة بحثك الذي حدثتنا عنه... نظرُت اإليه مبت�صمة 

راأيك؟ كالمها �صحيح...األي�س كذلك؟  ما  و�صاألته: _ 

قال وهو مي�صي فاردا يديه على كتفينا وقد تخّل�س 

اأن نوا�صل هذه  اأقرتح   _ :  
ّ
الريفي متاما من خجله 

هرة اجلميلة باحدى الغرف، ما راأيكما؟ ثم قال 
ّ
ال�ص

البارفان  ريح  مابّنها   _ التون�صية:  باللهجة  يل 

دبوزة  جيبت  انا  .ا�صمع  روحي  خطفتلي  امتاعك 

حتى  ابت�صمت  ربي.  ومولها  انكملو  هيا  ادجني 

برنامج  اإف�صاد  بالفرن�صية: _تنويان  وقلت  �صحكت 

الحتياط  اأ�صتدعي  �صوف  عملي ودعوتي،ل عليكما 

اإذن   _ .واأ�صفت:  كّلنا  �صحكنا  الدفاع.  جيو�س  من 

الثنان  اإيّل  نظر  احلبيب.  غرفة  يف  لنوا�صل 

الطابق  يف  املدارج.  و�صعدنا  با�صتغراب.ابت�صمُت 

جتاورت  القدمي  الكال�صيكي  الفندق  من  الأول 

الغرفتان. قالت جاكلني _ بعد اإذنكما اأود اأن اأذهب 

واحلبيب  اأنا  وانفجرت  مالب�صي.  لأغرّي  غرفتي  اإىل 

�صحكا بل �صحكا ه�صترييا بينما ظلت هي منده�صة 

تقول.توا�صل  ما  تدري  ول  �صحكنا  �صبب  تفقه  ل 

�صحكنا ومل نعد نقدر على ال�صيطرة على اأنف�صنا، بعد 

عن  لنقطع  نف�صي  على  اأ�صيطر  اأن  حاولت  حلظات 

اأح�صائي.م�صح هو عن  الذي كاد ميّزق  ال�صحك  هذا 

طوال  عنها  انقطع  وقد  تلك  طريقته  بنف�س  وجهه 

كيف   _ بالعربية:  يل  قال  املطعم،ثّم  يف  ال�صهرة 

�صنخربها باأنه لي�س لها غرفة خا�صة بها. اقرتبت 

منها وقلت لها: _عزيزتي جاكلني،هل ت�صّدقني اأيّن 

. .�صيء غريب  بعيد  اأعرفك منذ زمن  وكاأّنني   
ّ

اأح�س

عزيزتي  بالألفة،  الإح�صا�س  هذا  يعرتيني  ما  نادرا 

اأنك  اأعتقد  ولذلك  �صديقتي  الآن  اأ�صبحِت  لقد 

�صنخربك  كنا  لأننا  ال�صخيف  �صحكنا  �صتتفهمني 

حمجوزة  الغرف  .كل  خا�صة  غرفة   لك  لي�س  باأنه 

لالأ�صف،لكن ل تنزعجي حبيبتي تف�صلي هذا مفتاح 

غرفتي ت�رّصيف كاأّنها غرفتك. نظر اإيّل بوجه م�رصق 

ونظرت اإيّل هي بوجه حزين منطفئ وقد غادرته كل 

تلك البهجة التي كانت تغطيه. مل تاأخذ مني مفتاح 

اأمامنا  يدي ممدودة، م�صت خطوات  وبقيت  الغرفة. 

غرفته.  رقم  هو  ما  �صائلة  احلبيب  اإىل  التفتت  ثم 

اأخم�س  من  ج�صدي  يف  الدرينالني  مادة  �رصت 

التقت  راأ�صي.  تفّجر  اأن  احلرارة  كادت  حتى   
ّ
قدمي

نظراتي امللتهبة بنظراته املرتبكة وهو يتهياأ لفتح 

لها  اأعاد  وقد  الداخل  اإىل  هي  دلفت  غرفته.  باب 

اإّن  بل  وجهها  على  ال�رصاق  بالنت�صار  ال�صعور 

احلبيب. تنادي  وهي  الداخل  من  و�صلنا  �صوتها 

احلبيب فقط.ك�صمت غي�صي وقال هو بالعربية: ما 

هذه الليلة الليالء ؟كيف �صنت�رصف واأنا م�صتاق اإليك 

م بك القدر ي�صع اأمامي هذه  
ّ
منذ دهر. وعندما يتكر

ر 
ّ
تكر الطريق.  العرثة يف  الفرن�صية  كحجر  العاهرة 

اأخرى على  نداوؤها، وقلت: _ ل باأ�س لن�رصب كاأ�صا 

نخبها. دخلنا .كانت قد بدلت ثيابها ولب�صت قمي�س 

نوم قطنيا  ل يخلو من مل�صات الأنوثة.رفع احلبيب 

كوؤو�صا  اخلدمات  غرفة  من  طالبا  التلفون  �صماعة 

وثلجا وع�صري برتقال.ثم فتح حقيبته و�صحب كي�صا 

.نظرت  اجلني  قنينة  منه  واأخرج  اأحمر  بال�صتيكيا 

على  م�رّصان  _اأمازلتما  وقالت:  با�صتغراب  هي 

بداأ  الكفاية.اأنا �صخ�صيا  هر.لقد �رصبتما با فيه 
ّ
ال�ص

ال�صداع ينخر راأ�صي من الآن . نزعت حذائي ورميت 

اأّيها  الكاأ�س  امالأ   _ �صاحكة:  وقلت  حتد  يف  به 

احدى  على  جل�صُت  لقائنا.  نخب  لن�رصب  احلبيب، 
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وهي  لها  هم�صت  ثّم  جاكلني  اإىل  ونظرت  الأ�رصة 

نخب  �رصبتما  هل   _ املقابل:  ال�رصير  على  متكئة 

لقائكما؟ مل ترد بل حدجتني بنظرة كاأّنها اخلنجر، 

منذ  انطلقت.  قد  الأنوثة  حرب  اأن  عندئذ  فتاأكدت 

عن  بعيدين  كّنا  �صعيدة.  اإن�صانية  حُلمة  كّنا  قليل 

امل�صالح وكانت غريزة الأنانية نائمة. الآن اختلف 

الأمر، اختلف متاما. عاد حبيب اإىل لطم وجهه وقد 

انتبه اإىل بوق احلرب الذي نعق منذ حني وراح ميد 

الكوؤو�س بعد اأن انهمك زمنا يف اإعدادها معتقدا ربا 

مّنا   اأنثى  وكّل   .
ّ
املفر اأين  لكن  للهرب،  فر�صة  اأّنها 

�صّممت بينها وبني نف�صها اأن تفوز بذكرها. مل يعد 

الأمر يخ�ّس ال�صهوة بقدر ما اأ�صبح م�صاألة موت اأو 

الثقافة واحل�صارة  ت�صاقطت عنا كل مظاهر  حياة. 

وعدنا اأنا وهي اإىل غاب الإن�صانية اأنثيني عاريتني 

من  ر�صفت  احليوانية.  الغريزة  من  اإّل  �صيء  كل  من 

متّددي   _  : وقلت  عينيها  يف  وحّدقت  ببطء  كاأ�صي 

حتى اأنهي كاأ�صي واأغادر اإىل غرفتي،ل بد اّنك متعبة 

من �صفرة القطار،ول بد اأن ال�صداع قد ا�صتد براأ�صك... 

قد  ها  ل...  ل   _ وقالت:  الأمل  بربيق  وجهها  �صّع 

النخب.  هذا  لأ�صارككما  الن�صاط  بع�س  ا�صتعدت 

حني  من  رف�صتها  التي  الكاأ�س  اإىل  احلبيب  اأ�رصع 

وقّدمها لها وهو يتفادى النظر اإليها،واإيّل. كم متنيت 

هو  يتخذ  اأن  واملوجعة  الثقيلة  اللحظات  تلك  يف 

عالقتنا  عن  ب�رصاحة  يحّدثها  احلا�صم،اأن  املوقف 

الزمن  �صّتتها  التي  م�صاعرنا  اجلديدة،عن  القدمية 

اإىل  بنظراته  يهرب  املجتمع.ملاذا  وق�صوة 

الال�صيء؟ملاذا يلهب نار احلرب بيننا ب�صلبيته تلك؟ 

الذي ل يدرك ماذا  الرجل  ال�صلبي،اأكره  الرجل  اأكره 

ثبات  يف  نه�صُت  وثقل.  ال�صمت  طال  يريد. 

جانبه  اإىل  الزينة  طاولة  حافة  على  وثقة،اتكاأُت 

لطاولة  الق�صري  الكر�صي  على  يجل�س  كان  حيث 

على  رها 
ّ
اأمر ورحت  كتفه  على  يدي  الزينة.األقيت 

حرية  لأ�صابعي  تركت  ثّم  ودلل  بحنان  ظهره 

وجهه  يدي  بلغت  �صعره،ملا  ثّم  رقبته  اإىل  ال�صعود 

براأ�صي  وانحنيت  عنقي  بّلله.مددت  قد  العرق  كان 

بعنف  عناق  يف  ب�صفتيه   
ّ
�صفتي فتلتقي  عليه  لأطّل 

من  اأفقنا  الغياب.  �صنوات  و�صوق  احلا�صمة  الّلحظة 

فتنة الّلحظة فا�صطدمنا بعينيها جاحظتني تكادان 

تخرجان من مقلتيهما.وقف هو كالهارب من كارثة 

اليدوية  حقيبتي  .اأخذت  حذائي  اأنا  لب�صت  بينما 

اأن  لنا  بد  غرفتي.ل  اإىل  الليلة  _اأدعوك  له:  وقلت 

نح�صن ا�صتقبال عزيزتنا جاكلني لذلك اأرى اأن ترتك 

النهار  عناء  من  ت�صرتيح  حتى  غرفتك  لها 

بحرية،األي�س كذلك يا جاكلني؟ مل اأُنه كالمي بعد ملا 

�صحب حقيبته وغادر كالهارب دون اأن ينب�س بكلمة 

مّما  متوثبة،منده�صة  ال�رصير  على  هي  واحدة.ظّلت 

حدث اأمامها يف �رصعة الربق ودون اأن تكون لديها 

فر�صة التحرك اأو القرار. قلت لها وقد احتقن وجهها: 

تنامي  اأن  اأرجو  عزيزتي  خري  على  ت�صبحني   _

�صباحا  اأراك  اإليك،  ف 
ّ
بالتعر حقا  �صعدت  جيدا،لقد 

عند الفطور. مل اأنتظر رّدها وغادرت. وجدته ينتظرين 

مع حقيبته القدمية اأمام باب غرفتي،رماين بنظرة 

فلفحتني  الباب  اأفتح  واأنا  اأذين  اإعجاب وهم�س يف 

�صحقتها  حقا،لقد  قوّية  اأنت   _ �صاخنة:  رائحته 

اأعّلق على كالمه  القا�صية. مل  بال�رصبة  وانت�رصت 

وقد بدا يل باردا مثله متاما.اأقفلت باب  الغرفة من 

حقيبتي  يف  وو�صعته  املفتاح  �صحبت  ثّم  الداخل 

يف  الدافئ  املاء  .فتحت  احلمام  دخلت  اليدوية. 

اأطليت  ملا  الأثناء.  يف  مكياجي  احلو�س.م�صحت 

براأ�صي  على الغرفة كان قد نزع ثيابه ومتدد حتت 

هاّل  حماما  �صاآخذ  له  وقلت  .ابت�صمت  اللحاف 

فاأنا   تتاأخري عزيزتي  :«ل  وقال  ابت�صم  انتظرتني؟ 

اأنتظرك منذ دهر على نار...« �صحكت يف غنج كي ل 

اأك�صف نّيتي يف ق�صاء ما تبقى من الليل يف احلمام 

وقلت : »طبعا طبعا لن اأتاأخر ...« اأغلقت  باب غرفة 

ال�صتحمام من الداخل وغط�صت يف احلو�س.
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املراآة،  اأمام  �َصعري  اأم�ّصط  كنت  اإليها؛  انتبهُت  هكذا 

درجْت  التي  تلك  غري  طريقًا  تختّط  راأيتها  وم�صادفًة 

حني  لكّني  بادئه.  يف  لالأمر  اآبه  مل  رفيقاتها.  عليها 

وجهي  يف  اأنظر  واأنا  امل�صاك�س  بح�صورها  واَجْهتني 

خالل مراآة ال�صيارة، اغتظُت بع�س ال�صيء. ولأنني ل�صُت 

»كائن«  مع  بخا�صة  كذلك،  اأبدو  اأن  اأريد  ول  عدوانيًا، 

ل  م�صريها  ال�صقوط  �رّصي:  يف  قلُت  ج�صدي،  مملكة  يف 

ما  فهذا  ذبلت،  وقد  اإّل  اليوم  ينتهي  لن  وربا  حمالة، 

�صيئًا  اأننا فقدنا  ن�صعر  اأن  يحدث ملثيالتها يوميًا، دون 

باحليوية،  مالأى  نف�صه  اليوم  م�صاء  يف  بدت  قيمة.  ذا 

ريا�صية  حركٍة  يف  بن�صاط  الهواء  ت�صّلقت  وجدُتها  بل 

من  ق�صطًا  عنها  نظري  ين�رصف  ومل  تتبعُتها  مدّربة. 

الوقت، واأكذُب لو قلت اإيّن كنت را�صيًا كّليًا عما يجري، 

عرة ذات العنفوان، جنحت ِبُقدرة قادر يف  لكنها، تلك ال�صَّ

لأخرى  لأمنحه  كنُت  ما  اهتمامي  من  ن�صيب  ا�صتئثار 

انحناءة  يف  تندفع  وهي  �صلوكها  يف  وراأيُت  �صواها.. 

�َصعرة  »اإنها  احلكمة.  يعّلَم  اأن  ما ميكن  اأعلى  اإىل  لطيفة 

حكيمة«، قلُت ل�صديقي الذي حاول انتزاعها من حاجبي 

فما  �صاأين«،  ف�صاأُنها  »َدْعها،  واأ�صفُت  مني،  غفلٍة  على 

»اإن  يردد:  وهو  عادته  على  مازحًا  رّد  اأن  اإل  منه  كان 

لكت�صايف  التايل  اليوم  يف  ذلك  حلكمة«.  عر  ال�صَّ من 

بها،  جدير  بل  عنها،  م�صوؤول  اأنني  اأ�صعر  �رصُت  اإياها، 

عرة  ال�صَّ تلك  التمرد،  قيد  على  تظل  كي  اأنافح  اأن  بد  ول 

يف  ل  احلجم  يف  »غالظٍة«؛  اإىل  بالتدريج  تتحول  التي 

ال�صلوك، منحرفًة، لي�س املق�صود هنا املعنى الأخالقي، 

اأ�صبحت  واحداً.  �صنتيمرتاً  يتجاوز  ل  الذي  م�صارها  يف 

اأحد  يف  جت�ّصد  وراأيتها  اأعرفها؛  اأيّن  على  معها  اأتعامل 

التقيُته مّرًة يف حمطٍة ما على  الرمزية، كائنًا  معانيها 

عالقتنا  ا�صتئناف  اأن  فكرة  يل  راقت  لذا  العمر،  �صفاف 

ا�صتثنائي  حدٍث  اإىل  اأحوجني  فما  ربانية،  هَبٌة  الآن 

يبدو  ما  وهذا  اإيّل،  يعيدها  اأو  الق�صة  كتابة  اإىل  يعيدين 

اأنها فعلته »ابنُة الكلب« هذه. اأكرث من ذلك، لقد ذّكرتني 

باأهمية اأن ي�صمد املرء ويقاوم، انحيازاً للحياة وت�صبثًا 

اأنني رغم ذلك، حاولت اإعادتها اإىل  بها. ول اأك�صف �رصاً 

اإليها،  انتباهي  بداية  الذي غادرْت، بخا�صة يف  �رصبها 

لكنني الآن ر�صخْت لدّي قناعٌة اأنها خرجت عن الطوع اإىل 

غري رجعة، وتّيقنُت اأنها مطمئّنة خليارها، فزاد اإعجابي 

بوقفها ال�صلب. لكن ذلك مل يقلل من الرنفزة التي عَلْت 

عرة مع ما حولها؛ اأرادت  وجَه زوجتي لعدُم ت�صاوق ال�صَّ

اأن ت�صّبل حاجَبي كما تفعل لبننا البكر حني يفلت عقاُل 

�َصعِره ويعوزه النتظام بعد ال�صتحمام، وملا مل ت�صتجب 

ظهرت  الطاعة،  بيت  اإىل  اإعادتها  ملحاولت  عرُة  ال�صَّ

على  ت  فانق�صّ –زوجتي-  حمّياها  على  النقمة  بوادر 

قدمية،  خ�صومة  بينهما  كاأن  �رص�س  �صلوٍك  يف  عرة  ال�صَّ

ت�صاعد  اإزاء  فيها.  الو�صط  احللول  اأو  للتفاهم  جمال  ل 

املوقف دراميًا، كان من الطبيعي اأّل اأ�صمت، ماذا اأفعل 

برّد  فاجاأُتها  لذا  الأول!  املقام  يف  بي  يتعّلق  والأمر 

اأحّرك �صّبابتي مهدداً: »اإنها م�صاألة  فعلي املح�صوم واأنا 

حياة اأو موت!«، واأ�صفت واأنا اأخف�س من وترية �صوتي 

حتى اكت�صى م�صحًة من الإقناع املم�رَصح: »من حقها اأن 

تعزف �صيمفونيتها وحيدة، وهذ اأمر يعجبني، ول بد اأن 

نتقّبله، ونتعاطى معه ب�صكل راٍق«.. وذهبُت اإىل اأكرث من 

ذلك حني قلُت: »لقد ا�صتوت على عر�س متردها. ال�صم�س 

يف  غرقْت  ذهوٍل  وو�صط  عزيزتي«.  يا  بغربال  ى  ُتغطَّ ل 

عر بيتًا: »نظراً ملا بيننا من  جّلته زوجتي، زْدُتها من ال�صِّ

�صاأتخّلى  اأنني  تخيُّل  ي�صعب  بيوم،  يومًا  يتوّثق  رباط 

بطرف  رمقتني  اهلل«.  هداِك  و�صاأنها  فدعيها  عنها، 

عينها، ووجهها يتحول اإىل عالمة ا�صتفهام كبرية، قبل 

 
َ
»اأهي �صّك:  يخالطها  ل  يقينيٌة  مالحمها  على  تطفو  اأن 

ق�صٌة جديدة؟«، طَرَحْته �صوؤاَل عارٍف بالإجابة، فاكتفيُت 
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م�صاًء،  مترّبمًة.  عني  تن�رصف  جعلها  ما  بالالتعليق، 

فيما  زوجتي،  ل  عرة  ال�صَّ بداعبتها،  متلّب�صًا  وجدُتني 

كنُت اأفّكر بق�صيٍة ما. يبدو اأنها غرّيت من عاداتي كذلك. 

وعلى �صبيل التو�صيح، مل اأعد اأطقطق الأ�صابع منذ نهرين 

اإىل �صارَبني نبتا  اأبي يف طفولتي، وحتولُت يف اليفاعة 

للتّو اأداعبهما اإذا ما اأ�صغلني اأمر، وا�صلُت ذلك زهاء ربع 

اأن كثرياً  اأدركُت  قرن، وبعالنيٍة ومن دون حرج، بعدما 

من اأقراين يثابرون على ذلك، مدفوعني با�صتنبات معامَل 

اأي�صًا،   ) )َكرَبٍ وعلى  وجوههم.  يف  اأوانها  قبل  الرجولة 

اكت�صبُت �صلوكًا جديداً؛ حتريك ل�صاين حتت الأ�صنان بحثًا 

عن بقايا طعام ُلْكُتُه على عجل، ما ي�صتوجب فتَح فمي 

ترميم  بعد عمليات  ما تخل�صُت منه  مْعَوّج. وهو  ب�صكل 

اأكون يف اجتماٍع  اأن  اأّما   .. لالأ�صنان جرت على مراحل. 

على  واأقب�س  اأعمل،  حيث  الإدارة  جمل�س  رئي�س  مع 

ما  بجرد  عرة  ال�صَّ تلك  حتاور  وهي  متلّب�صًة  اأ�صابعي 

اأ�صهو عنها، فذلك ما عَددُته »خارج املاألوف«. هل ورَد 

اأجده  اأدري، لكنني  ل�صت  �صابقًا؟  الق�صة  التعبري يف  هذا 

اأن  يعني  ما  بعينها؛  تلك  �َصعرتي  لو�صف  هنا  منا�صبًا 

عر املاألوف، حيث ت�صطف املاليني جنبًا  زمَننا زمُن ال�صَّ

عة لت�صنع »ال�صالي�س«،  اإىل جنب يف حركة ان�صيابية مطوَّ

اأدوات  من  و�صواها  والبل�صم  والكرمي  ال�صامبو  بفعول 

التي  عرات  ال�صَّ قليلٌة هي  الب�رَص..  عر مثل  ال�صَّ »التدجني«. 

حُت�َصب  اأن  عن  بنف�صها  وتناأى  مغاير،  ف�صاء  عن  تبحث 

اأكرث،  بها  متم�صكًا  يجعلني  ما  وهذا  »القطيع«.  �صمن 

�َصعرتي، وبحّقها يف الوجود، �َصعرتي التي اأ�صبحْت ت�صم 

حاجبي بالفرادة، مثلها يف ذلك مثل �صامة زميلتي التي 

اأو الثالولة اجلميلة بالقرب من �صفة  تزّين اأ�صفل عنقها، 

وي�صتهويني  الفارقة،  العالمات  اأحّب  الأخرى..  زميلتي 

البحث عنها اأكرث من العثور عليها.. فالعالمات الفارقة 

�صامة  كليوباترا،  اأنف  التاريخ؛  تدّوخ  التي  تلك  هي 

الق�صرية..  نابليون  وقامة  اإلي�صا،  عيون  مونرو،  مارلني 

�َصعرة يف حاجبي  تي:  اإىل خا�صّ اأخرياً  اهتديُت  اإين  وها 

تزول  ول  باأ�صحابها،  ل�صيقٌة  العالمات  »تلك  الأمين. 

بها،  جّننَتنا  التي  عرَة  ال�صَّ لكن  جراحية،  بتداخالت  اإل 

ال�صقوط ل حمالة، وربا من نفخة هواء، فما  م�صريها 

فرددُت  �صديقي،  قاله  ما  هذا  حينئذ!«،  �صتفعله  الذي 

عليه: »اأقيم لها جنازة، واأفتح باب العزاء«، غري عارٍف 

بعدما  قلُته  ما  اأق�صد  اإنني  اأم  اأمزح،  كنُت  هل  جّد،  عن 

عرة، ومناكفًة لغري املعرتفني  لل�صَّ َقرَّ يف لوعيي تقديراً 

بحقها يف �صوغ حياتها على ال�صكل الذي ترتئيه لنف�صها. 

يطيل  اأن  اهلل  دعوُت  فقد  حّق،  املوت  اأن  اأعرف  ولأنني 

اأنتهي  حتى  بي  العالقة  قيد  على  يبقيها  واأن  عمرها، 

حادث  يف  لفقدانها  حت�ّصبًا  الأمر  بي  وبلَغ  الكتابة.  من 

اأن التقطُت �صوراً حلاجبي وهي تتو�ّصطه بثقة  مفاجئ، 

فوتوغرايف  معر�س  اإقامة  بايل  على  وَعنَّت  وكربياء، 

َهّبة..  جمرد  »هي  متردها«.  عر�س  على  »�َصعرة  بعنوان 

لغيابها..  تنتبه  لن  وربا  ت�صقط،  اأن  بجرد  �صتن�صاها 

كانت  بداأَتها؟«.  التي  ق�صتك  باإكماِلَك  هذا  �صيوؤذن  فهل 

ت�صتدرجني –زوجتي- لتعرف اإن كنت اأكتب ق�صة فعاًل.. 

الذي  ال�رصد  القلم، وبداأ   
ّ
ا�صتع�صى علي فمنذ وقٍت طويل 

عللُت  ما  ال�ّصعر يجافيني. وكثريا  اإليه عازفًا عن  جلاأُت 

يف  »هل  حياتي.   يف  اأثٍر  ذات  اأحداث  وقوع  بعدم  ذلك 

عرة حدٌث عظيم؟«، ت�صاءلْت زوجتي التي  بزوغ هذه ال�صَّ

مل ي�صاورها �صّك يف تعّلقي بها، فما كان مني اإل اأن قلُت 

مماحكًا: »الأحداُث ل با هي عليه، بل يف عمق تاأثريها 

التي تغيظِك فعلْت بي ما مل تفعله �صديقٌة  فينا.. وهذه 

»اإمممممم..  لها«.  اأ�صتجيب  اأن  دون  ل�صهور  ا�صتثارتني 

اأي�صًا با لديك، واأغدق علينا با يف جعبتك«.  ُبح  ُبح.. 

وجدُتتني متورطًا يف حوار بدا يل اأنه، اإن ا�صتمّر، وخيُم 

عرة.. امنحيني القوة  النتائج. ما الذي تفعلينه اأيتها ال�صَّ

اأبدو اأحمَق، جمرداً من  لأدافع عنِك وعني، ول جتعليني 

الأ�صلحة اأمام �صليطة الل�صان. ارتفعْت وترية النقا�س؛ هي 

اأنا عن الإي�صاح  تطالبني بزيد من التفا�صيل، واأحجُم 

ح�صبُتها  بيننا  ق�صرية  هداأٍة  ويف  اأكرث..  التورط  خ�صية 

ت على  وانق�صّ اقتن�صْت زوجتي غفلتي،  الزوبعة،  نهايَة 

م�صعاها،  تنجح يف  لن  اأنها  توّقعُت  امل�صاك�صة.  رفيقتي 

يفي�س  النت�صار  املغلقة وزهو  بقب�صتها  تلويحها  لكن 

عرة اأطمئّن عليها، وملا  �س ال�صَّ من تعابريها، دفعني لتح�صُّ

فوجدُتني  املراآة،  نحو  اأ�رصعُت  واأمرها،  اأمري  يف  حرُت 

�صاحر..   بخّفة  جذرها  من  اللعينُة  اقتلَعْتها  لقد  ناق�صًا. 

يا اإلهي، األهمني ال�صرب لأجتاز حمنتي واأوا�صل الكتابة.
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يور�سنار يف كواالملبور

ل ميكن حتديد ما الذي جعل روحي معلقة هكذا يف هذه 

الدليل  كان  املاليزية،  العا�صمة  من  ال�صغرية  البقعة 

ماليني  عمرها  ا�صتوائية  غابات  عن  يتحدث  يدي  يف 

اللكرتوين  دليلنا  تعرث  ولكن  رائقة،  وبحريات  ال�صنني 

املثبت يف ال�صيارة قادنا لهذه البقعة ال�صغرية: �صاحة 

واإن  هادئة  وبحرية  متناثرة  �صجريات  بب�صع  �صاحرة 

: ثمة 
ّ
اإنها رائقة. مفاجاأة جميلة لطفلي القول  مل ميكن 

اأراجيح ولعبة توازن هنا، ا�صتندت اإذن اإىل جذع �صجرة 

ملارجريت  كتاب  يف  واأقراأ  حينا   
ّ
طفلي اأرقب  حنون، 

يور�صنار حينا اآخر. ولكن مل اأ�صتطع الرتكيز يف هذا ول 

ذاك، ثمة �صيء �صاحر هنا، �صيء غام�س، به يتعمق نداء 

بعيد،  من  تلوح  التي  والعمارات  املباين  رغم  الطبيعة، 

ورغم البيوت املتناثرة على غري مبعدة من هذه احلديقة 

الطبيعية، والبحث يف �رص هذا ال�صحر ملكان �صغري كهذا 

للن�صمات  ا�صت�صلمت  له.  اإف�صاد  حديثة-  عا�صمة  و�صط 

حواف  على  وللمم�صى  الأ�صجار،  حلفيف  الباردة، 

املطر  بنذر  تتعلق  روح  �صالة،  �صمت،  هنا  البحرية، 

اللطيفة. بعبور كالطيف للروؤى، ب�صعر طفلي  حملقا وهو 

ميثل اإنه طائرة، يف الق�صة الأوىل ملارجريت يور�صنار 

بحثا  الهان  مملكة  يجوبان  وتلميذه  ال�صيني  الفنان 

عن الإلهام، ل ميلكان غري اللوحات ويزدريان النقود، 

حيث تقودهما الرحلة ال�صاقة املليئة بفتنة اجلمال اإىل 

باملوت  عليهما  يحكم  الذي  اليائ�س،  الإمرباطور  ق�رص 

احلقيقية  احلياة  روؤية  من  حرمته  الفنان  لوحات  لأن 

خارج الفن، فن�صاء احلقيقة ل�صن احلدائق ذاتها، ودماء 

املعدمني اأقل احمرارا من الرمان امل�صور يف اللوحات، 

وح�رصات القرى حجبت جمال حقول الأرز، لكن الفنان 

الأخرية  لوحتهما  يف  بالدخول  ينجوان  وتلميذه 

والإبحار يف بحرها الذي ابتل بائه بالط الإمرباطور. 

اإين قطعتها  اأتذكر جيدا  لقد قراأت هذه الق�صة من قبل، 

اأ�صتاذي،  اإىل  وحملتها  طالبة  واأنا  العربي  جملة  من 

قلت له: »اأنا مفتونة بهذه الق�صة«، وملا قراأها قال اإن 

نهايتها تذكره بتداخل الأ�صياء- اأو ربا قال �صيئا اآخر 

هذا  يف  الق�صة  هذه  لكن  يل.  واإحباطا  �صخافة  يقل  ل 

املكان الذي تتنادى فيه قوى الطبيعة على هذا النحو 

وجدت  كاأنها  احلق،  بعدها  تكت�صب  الغام�س،  ال�صاحر 

مكانها ال�صحيح يف روحي!

لي�صعدين، ويزيدين رغبة  اإل  الرذاذ اخلفيف مل يكن  هذا 

يف البقاء، لكن زوجي راأى فيه نذر مطر غزير ل ميكن 

اأوينا  البحرية،  اأفارق  اأن  علي  عز  فلما  منه،  الحتماء 

ينتظر  �صياد  حيث  الق�س،  من  ب�صقف  مغطى  ركن  اإىل 

الرزق، زاد املطر وازددنا ن�صوة، ولكنها ن�صوة اجلاهل! 

كل  اأن  تدرك  اأن  اخلايل  الربع  �صحراء  من  لعائلة  اأنى 

ب�صيل  الكتاب  افتتح  وحني  مقدمة،  اإل  لي�س  املطر  هذا 

منهمر بداأ اخلوف، فماأوانا كجبل ابن نوح مل يع�صمنا 

من املاء، وكان على مبعدة من �صيارتنا، ومل يحمنا من 

البلل، ولي�صت الأزمة يف البلل بل يف �صوت الوح�س، اإذ 

�صعق طفلي بهزمي الرعد الذي مل يتوقف واأ�رص خائفا 

اإنه �صوت الوح�س، وعبثا اأقنعه اأنه رعد ل وح�س، حتى 

الربامج  اأتذكر  واأنا  النهاية،  يف  علي  الأمور  اختلطت 

الربق،  �صعقهم  اأنا�س  عن  �صاهدتها  التي  التلفزيونية 

البحريات  ابتلعتها  عائالت  عن  برامج  تخيلت  وربا 

اإيل زوجي  اأحرا�س غابات مطرية، ونظر  اأو �صاعت يف 

اإىل  نظرة من يقول: »نعم الراأي راأيك«، ف�صممت طفلي 

ال�صيارة  حتى  املطر  عا�صفة  حتت  اأبوه  و�صار  �صدري، 

التي هرعنا اإليها ما اإن جاء بها وبقينا حمبو�صني فيها 

ي�صتمر  قد  بل  يهداأ،  لن  الوح�س  �صوت  اأن  اأيقنا  حتى 

اأياما، واأنه ل منا�س لنا من العودة بال�صيارة يف هذا 

اجلو.
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ربطت طفلي يف مقاعدهم وت�صلحت بحزمة من املناديل 

الورقية لتنظيف زجاج ال�صيارة الذي يعتمه البخار فورا 

نرى  نكاد  ال�صيارة ونحن ل  �صارت  الداخل، وهكذا  من 

ال�صيارات الأخرى تعطينا  اأ�صواء  اأن  اأمامنا، لول  �صيئا 

ثقة اأن املاليزيني الذي ولدوا يف هذه الأجواء �صيتفهمون 

�صيارة اأجنبية عمياء. لقد اأعطت وجوه املاليزيني دوما 

انطباعا بالت�صامح والثقة، ولكن ل اأدري ملاذا تذكرت 

ال�صباح عن رجل من  فجاأة خربا قراأته يف جرائد هذا 

كولملبور اأردى زوجته بطلقات من م�صد�س حني رف�صت 

ل  ذهني،  من  اخلرب  هذا  طردت  ثم  معه،  الغداء  تناول 

ريب اأن العالقات الزوجية معقدة جدا، اأكرث تعقيدا من 

�صدمة �صائح غريب ل�صيارتك يف اأوج العا�صفة! نعم لو 

مل تكن العالقات الزوجية معقدة ما الذي يربر اإذن هذا 

الذي طاملا كان  يبدو على مالمح زوجي  الذي  التوتر 

هادئا وعمليا؟! ربا انحرفت عنا بع�س الدراجات يف 

اللحظة الأخرية اأو جنونا من حفرة مليئة بياه املطر، 

اأو قفزت �صيارتنا ب�صع قفزات ل �رصر منها، ولكن ملاذا 

يبدو متوترا هكذا؟

حني خفت حدة العا�صفة فكرنا يف الطعام، كنت اأحب 

�صجر  اأوراق  على  يقدم  الذي  خا�صة  املاليزي  الطعام 

�صيئا  اإل  ياأكال  لن  طفلي  اأن  املوؤكد  الأمر  ولكن  املوز، 

يعرفانه، وهاهو مطعم علي بابا، وعلى واجهته �صورة 

اأن املاليزيني  ال�صهري- على اعتبار  ال�صحري  امل�صباح 

اإن  الدين- وما  بابا وعالء  الفرق بني علي  يعرفوا  لن 

اأننا �صنتغدى يف مطعم علي بابا  قلت لطفلتي خزامى 

من  اأ�صلي  �صندباد،  »ا�صمي  الأغنية:  يف  انطلقت  حتى 

و�صندباد  الع�صابة«،  رئي�س  بابا،  علي  �صيدي  بغداد، 

من  ماألوفة  اأمور  واق  الواق  وبالد  الرخ  وطائر  وبغداد 

نف�صه  هو  الع�صابة  رئي�س  يكون  ملاذا  اأما  طفولتي، 

ماألوفات  من  ربا  فهذا  يل؟  �صيدا  ويكون  بابا،  علي 

مل  التي  وهي  بالأم�س،  هددتني  وقد  هي،  طفولتها 

الألعاب  اأنها حني تكرب �صتمتلك كل  ال�صاد�صة،  تتجاوز 

»عنيفة«،  اأنها  بحجة  عنها  اأمنعها  التي  اللكرتونية 

ونطقت كلمة »عنيفة« بازدراء بالغ، مما جعلني اأح�س 

اإين مازلت اأعي�س يف القرن املن�رصم حيث كلمة عنيفة 

تعني �صيئا يخ�س الكبار فعال .

ومطعم علي بابا هذا ل عالقة له ببغداد لكن له عالقة 

الباذجنان  لك�صك  ال�صلطاين  الكباب  فمن  باإيران،  وثقى 

لآي�س كرمي الزعفران تنقلنا وكاأننا عرثنا بعد طول جهد 

- وبلل- على كنز الع�صابة، وا�صتكان ابراهيم واطماأن، 

حلظة  كل  كرمي  بالآي�س  امللطخ  وجهه  يرفع  كان  واإن 

لي�صاألني عن �صوت الوح�س، وما �صار اإليه، وهل �صادق 

الوح�س النا�س اأم هرب منهم؟

جنتنج: بالد العجائب

ال�صاحرة،  اخل�رصاء  املرتفعات  ال�صيارة  بنا  �صقت  حني 

�صعدنا للطافة اجلو وجمال الطبيعة، ومل نعرف اأن بالد 

اأن  نعرفه  ما  كل  جنتنج.  قمم  يف  بانتظارنا  العجائب 

وميرحان  طفالنا  فيها  �صي�رصح  �صخمة  األعاب  مدينة 

بانتظارنا، ولكن عبثا نهتدي ملدخل املالهي، فجهاز 

»جي بي ا�س«  يقودنا اإىل مواقف اأحد الفنادق املعلقة 

يف اجلبال، وهو اأعجبها، ي�صطبغ بالألوان كلها وا�صمه 

املارة  ن�صاأل  منه،  لنخرج  ننحرف  الأول«،  »العامل 

نعود  ثم  الفندق،  حول  نلف  روؤو�صهم،  يهزون  الذين 

لتعليمات جهازنا، ونعرث ب�صعوبة على  ون�صت�صلم  اإليه 

موقف يف الطابق العا�رص، ومن ثم نبداأ رحلة البحث عن 

مدخل املالهي، هناك اإ�صارات تقودك لقاعة ال�صتقبال 

يف الفندق ول �صيء غريها، فنذهب يف اجتاهها، ممرات 

وطرقات وم�صاعد ومهابط حتى جند اأنف�صنا فجاأة يف 

قاعة ال�صتقبال املزعومة، يا اإلهي! هل هذا »لوبي« اأم 

مطار؟ هل هو جممع جتاري؟ اأم �صاحات مالأى مطاعم 

و�صحرة  حواة  كازينو؟  اأم  األعاب؟  مدينة  اأم  ومقاهي؟ 

و�رصاب  وطعام  ونداءات  وباعة  وم�صابقات  ومهرجون 

اإ�صاءتها  وت�صتد  فجاأة  تظلم  مناطق  و�رصاء،  وبيع 

اأ�صجار �صناعية �صخمة تتدىل منها امل�صابيح،  فجاأة، 

متنكرون  بالأظافر،  والعناية  للتجميل  �صالونات 

من  ف�رصخت  فجاأة  اأحدهم  يل  طلع  خميفة،  باأ�صكال 

الرعب، فغ�صب لأين مل اأ�صرت تذكرة لعر�صه، اأطفال ر�صع 

ون�صاء عجائز و�صبان و�صابات ويافعون، كاأمنا »العامل 

الأول« ي�رص على جمع كل �صيء يف العامل حتت �صقفه 

ل�س  »اإنها  ف�صحك:  هذا؟«،  »ما  لزوجي:  قلت  العجيب. 

نعم،  فيجا�س؟«   ل�س  تتذكرين  األ  ماليزيا،  فيجا�س 

من  اأر  مل  ولكن  الطريفة،  املميزة  وفنادقها  اأتذكرها 

قبل مكانا عجيبا ومتنافرا كهذا، ثم ما هذا ال�صيل من 
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الب�رص؟ اإنهم اآلف موؤلفة من خمتلف الأعراق، يتحدثون 

ينبغي  اأين  اإىل  يعرفون  كاأمنا  يتحركون  اللغات،  بكل 

الألعاب  مدينة  مدخل  عن  فنبحث  نحن  اأما  الذهاب، 

املوعودة!

متثال  من  ن�صخة  بجانب  التذاكر  بائعي  وجدنا  اأخريا 

اإذ  ال�صعداء  فتنف�صت  ما،  ملخرج  واأر�صدونا  احلرية، 

الطلق  الهواء  يف  العجائب  ق�رص  خارج  نف�صي  وجدت 

مقلوبا  تظل  املوت:  قطار  لعبة  اأول  الألعاب.  واأمامي 

على  اهلل  حمدت  اللعبة،  تنتهي  حتى  عقب  على  راأ�صا 

نعمة العقل، واأكملت م�صريي، هاهي لعبة بيت الأ�صباح! 

الأ�صباح،  بيت  يف  روزي  ق�صة  »مثل  خزامى:  �صاحت 

هيا ندخلها«، ولكن من نظرة واحدة اإىل الطابور �رصفت 

النظر وقررت اأن اأكتفي بقراءة الق�صة املف�صلة خلزامى 

مرة اأخرى عند العودة، هاهي الأفيال الطائرة، اآه، تبدو 

مع  تقريبا  �صخ�صا  ثالثني  من  وطابورها  اآمنة  لعبة 

اأطفالهم، ح�صنا اجل�س اأنت يا زوجي لرتتاح و�صاأقف اأنا 

اآه انق�صت ن�صف �صاعة فقط، هاقد حل دورنا!  معهما، 

ثم  دقائق  خم�س  الأفيال  ودارت  �صغاري،  يا  اركبوا 

توقفت، ح�صنا، اهبطوا يا �صغاري �صنلعب لعبة اأخرى، 

هاهي املراجيح الطائرة، ولكن انتظروا فطابورها يبدو 

كرمي؟  الآي�س  ببع�س  راأيكم  ما  �صخ�س،  مائة  من  اأكرث 

»ل اأحب اآي�س كرمي الفراولة فهو للبنات«، ل يا ابراهيم، 

انتظر حتى تكمل �صنواتك الثالث، �رصاخ وبكاء، ح�صنا 

قطار  هاهو  لالأولد؟  الفانيلال  كرمي  اآي�س  ربا  ح�صنا، 

راأيك  »اأريد هذا«، ل يا خزامى ما  اأ�صغر،  موت بن�صخة 

زوجي  يا  اأنت  وقف  ممتعة،  تبدو  الدوارة؟  العجلة  يف 

اأنا، �صاعة فقط! وما امل�صكلة؟ فقد  يف الطابور واأجل�س 

واأراقب  ال�صوداين  الفول  األتهم  رجل  على  رجال  و�صعت 

دورتني،  العجلة  ودارت  دورنا،  وجاء  الب�رص،  تنوع 

األ ترى ذلك  الباب، وانزلوا، ول تزعل يا برهوم  وفتح 

لقد  هنا،  لطابور  اأثر  ل  اهلل!  بيته،  لندخل  الدينا�صور؟ 

يبداأ  الطابور يف احلقيقة  اأن  اكت�صايف  لول  اأفرح،  كدت 

اأو هكذا خيل  تقريبا،  لكيلومرت  الدينا�صور  بيت  خارج 

يل، و�صتنق�صي �صاعتان، قف اأنت واأجل�س اأنا، اجل�س اأنت 

واأقف اأنا، اركب على ظهر بابا يا برهوم، نامي يف ح�صن 

ماما يا خزامى، وكلوا وا�رصبوا، وانق�صت �صاعتان وحل 

دورنا! ودار القارب بنا دورة واحدة وحولنا جم�صمات 

الدينا�صورات التي اأرعبت ولدي حتى ظل يرجتف وهو 

الدورة يف  انتهت  ال�صالمة«، وبال�صالمة  لها »مع  يلوح 

من  اأقدامنا  تورمت  وقد  اأق�صم  وكدت  الدينا�صور،  بيت 

اإل  اآخر  �صيئا  نركب  األ  ظهورنا  وانق�صمت  الوقوف، 

�صيارتنا عائدين، لكن رققت خلزامى، فبحثنا عن اأق�رص 

الطوابري، وحلكمة ما مل يقف فيه اإل اجلدات مع الر�صع، 

وعددهم حوايل اأربعني جدة ور�صيعا فقط، فوقفنا، ثم 

تك�صفت اللعبة عن قطار مي�صي الهوينا، لدرجة اأن بو�صع 

اإليه وهو مل  اأن ينزل منه ليلعب قليال ثم يعود  برهوم 

وتذكرنا  املنتفخة،  اأقدامنا  فمددنا  بعد،  مرتا  يتحرك 

القطار املرحوم من طفولتنا يف حديقة الن�صيم بال�صيب، 

ال�صلحفاة  قطار  من  نقفز  ونكاد  يهطل،  باملطر  واإذا 

الذي مل يحمنا من املطر، ثم �صربنا ورابطنا فو�صلنا، 

خرجنا:  حيث  من  ودخلنا  ال�صالمة،  على  اهلل  وحمدنا 

اآخر،  خزامى  واختارت  مطعما  اخرتنا  الأول«،  »العامل 

تدور  الداخل  يف  األعابا  احلظ  ل�صوء  ووجدنا  فخ�صعنا، 

وتلف وت�صيء وتطفيء، فلعبت ابنتنا وابننا، وق�صيت 

اأنا وقت النتظار اأدعو لأمي واأبي واأ�صاأل اهلل اأن ميتعهما 

كانا  اإنهما  الرغم  على  وال�صعادة-  وال�صالمة  بال�صحة 

حتت  الإمارات  يف  الهيلي  األعاب  مدينة  يف  يرتكاين 

رحمة اأخواتي الأكرب مني، ويفر�صان ح�صريهما للقهوة، 

ومل يقفا قط يف اأي طابور.

يف  اأفكر  واأنا  ال�صيارة،  اإىل  العجائب  مدينة  من  هربت 

يتذمر ول  ال�صاعات ول  الذي يقف كل هذه  العامل  هذا 

فيهم  »األي�س  لزوجي:  وقلت  بكف  كفا  �رصبت  يرعوي، 

رجل ر�صيد؟«، فقال: »بلى، ولكنه رجل ذو اأطفال«. 

�ساحة الوقت:

بالن�صبة  وحتى  املتنوعة،  باأ�صواقها  ماليزيا  ت�صتهر 

ل�صخ�س مثلي يف�صل الطبيعة على املجمعات التجارية، 

باأ�صعار  الراقية  اجلميلة  الأطفال  مالب�س  اإغراء  فاإن 

معقولة ل يقاوم، وهكذا خ�ص�صت بع�س الأيام جلولت 

ت�صوقية يف جممعات »ماينز« و»تامي �صكوير« و»ميجا 

اإىل  الطفلني  ياأخذ  اأن  الأب  على  العمل:  ق�صمنا  مول«، 

ق�صم الألعاب الكهربائية يف املجمع بينما تت�صوق الأم 

لهما املالب�س، ثم نتفق على املطعم الذي �صنتغدى فيه، 

وهندية  عربية  مطاعم  احلظ:  حل�صن  كثرية  واخليارات 
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و�صينية وغربية واإيرانية، والأخرية هي املف�صلة لدينا، 

تعي�س يف  اأجنبية  اأكرب جالية  اأن  اإىل  انت�صارها  ويعود 

ماليزيا هي اجلالية الإيرانية، وقد �رصع اأفرادها موؤخرا 

ب�رصاء العقارات، وافتتاح املزيد من املحالت واملطاعم 

برتحيب  يحظون  ل  اأنهم  الرغم  وعلى  بهم،  اخلا�صة 

ق�صايا  يف  بع�صهم  لرتباط  املحلي،  الو�صط  يف  كبري 

خمدرات – وعقوبة هذه املوت يف القانون املاليزي- 

ماليزيا  تعد  با�صتمرار  تتزايد  التي  اأعددادهم  اأن  اإل 

الوطن الثاين املنا�صب لهم من حيث العادات والطبيعة 

والقت�صاد. 

ا�صتغالل  على  قائم  »املناجم«،  اأو  »ماينز«  جممع 

بحرية �صناعية تكونت يف مكان منجم الفحم ال�صابق، 

القرن  اأوا�صط  حتى  ال�صينيني  مئات  فيه  عمل  الذي 

البحرية،  يف  بالقارب  بالتجول  ا�صتمتعنا  املن�رصم، 

جتربة  يف  تقنيا  املجهز  املائي  امل�صعد  وركوب 

فريدة، تتغلب على الرتفاع غري املت�صاوي للبحريتني 

ومثل  واملطاعم،  باملحالت  عامر  املجمع  املت�صلتني، 

العرق  فاإن  كولملبور  يف  زرتها  التي  املجمعات  كل 

التجارة، فمالكو  ال�صيني هو تقريبا الوحيد يف ميدان 

املحالت والبائعات كلهم من هذا العرق، مع اأن العرق 

املالوي امل�صلم هو الأكرب، ثم ال�صيني البوذي، واأخريا 

العرق الهندي الهندو�صي الذي يعمل غالبا يف �صناعة 

ال�صكانية ملاليزيا احلديثة  اإذ تتاألف الرتكيبة  املطاط، 

العتماد  من  بدل  وتاريخيا  الثالثة،  الأعراق  هذه  من 

جلب  للعمالة،  كم�صدر  املحلي  املالوي  ال�صعب  على 

املناجم  يف  للعمل  والهنود  ال�صينيني  الربيطانيون 

واملزارع وملء الفراغ يف اخلربة املهنية. وعلى الرغم 

بعد  الأ�صلية  بلدانهم  اإىل  عادوا  منهم  العديد  اأن  من 

انتهاء عقودهم، فاإن بع�صهم ا�صتقر يف ماليزيا ب�صورة 

الأماكن  لأغلب  املتجان�س  للطابع  وبالإ�صافة  دائمة. 

اأحياء  على  اأي�صا  مررت  فقد  واجلزر،  كوالمبور  يف 

الكاري  ال�صاري ومطاعم  هندية خال�صة حيث حمالت 

جزيرة  ويف  العرو�س،  و�صاحات  بوليوود  و�صينما 

بينناج الكثري من الأحياء ال�صينية بطاعمها املميزة 

»ال�صاقة«، فالطفل هنا-  البوذية ومدار�صها  ومعابدها 

مثل الكثري من اأطفال الدول الآ�صيوية-  يتعلم يف اأكرث 

من مدر�صة ويخ�صع لدرو�س كثرية يف احل�صاب ال�صيني 

العادي،  الدرا�صي  للمنهج  بالإ�صافة  والدين  والريا�صة 

واإجازة املدار�س يف ماليزيا ل تزيد عن ثالثة اأ�صابيع 

تنتهي اأواخر مايو.

اأتاأمل  واأنا  فيه  ت�صكعت  حديث،  جممع  مول«  »ميجا 

القهوة  من  بكوب  جولتي  واختتمت  ال�صلع،  مع  النا�س 

يف اأحد املقاهي الكبرية مع النرتنت، وهي مقاه تعج 

بال�صياح الغربيني والعرب، كما تعج بهم حمالت البيتزا 

ومراكز اجلولف، اأما »تامي �صكوير« الذي ياأخذ ا�صمه من 

اإذ  املجمعات،  هذه  فاأعجب  نيويورك  يف  �صهري  ميدان 

يتاألف من حوايل اأربعة ع�رص طابقا تعر�س كلها �صلعا 

مت�صابهة تقريبا من املالب�س الرخي�صة، وت�صغل األعاب 

حتى  طوابق،  �صبعة  فيه  الكهربائية  والكبار  ال�صغار 

ويهوي  حريته،  بكامل  طبعا  املوت«  »قطار  يتحرك 

تتجول  واأنت  تعرث  وقد  و�صاوؤوا.  �صاء،  كما  بالب�رص 

عاملية  ماركات  يبيع  �صغري  حمل  على  املجمع  يف 

جتد  حتى  هنا  انح�رص  كيف  تفهم  فال  الأثمان،  باأغلى 

اأمي لي�صت  اإن  اأول حمدت اهلل  اآخر،  له نظائر يف طابق 

هنا، واإل فاأي معجزة �صتخرجها من جممع جتاري من 

اأربعة ع�رص طابقا؟ وثانيا دخلت اأحد حمالت املالب�س 

لها  فابت�صمت  بوجه مكفهر  البائعة  قابلتني  الن�صائية، 

اأتفرج فقط  اأ�صرتي ول  قد  باأين  لها  اأوحي  اأن  اأمل  على 

على ثيابها الغالية، ولكن بال جدوى. قلت لها اإين اأبحث 

عن قمي�س على مقا�صي فاأ�صاحت بوجهها كاأن مقا�صي 

تفوقني  اأنها  مع  الأر�صية،  الكرة  على  قط  يوجد  مل 

ثم  بنف�صي،  القم�صان  فقلبت  الأقل،  على  حجما  مرتني 

لغرفة  فنظرت  بال،  فاأ�صارت  اأحدها،  اأقي�س  اأن  طلبت 

القيا�س بحزن، فاأ�رصت، واأعادت تعليق القمي�س. قلت 

ال�رصاء،  على  فعال  عازمة  اإين  وبالإ�صارات  باللغة  لها 

وكدت اأن اأق�صم على ذلك، فقالت يل اإين �صاأ�صوه القمي�س 

اأي  اأ�صع  ل  اإين  لأريها  �صفتي  فقلبت  ال�صفاه،  باأحمر 

اأحمر �صفاه ول اأي �صيء اآخر على وجهي، قلت لها: »ول 

اختبار  يف  لتفكر  كاأمنا  برهة،  فرتددت  كرمي«،  حتى 

ثم  الورقية،  املناديل  ببع�س  وجهي  ب�صح  �صدقي 

القمي�س املن�صود فاأعادت نزعه  اأخريا، فاأخذت  وافقت 

ميكنني  ل  اإنه  لها  فاأ�رصت  تعليقه،  واأعادت  يدي،  من 
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موعدها  على  ال�صم�س  اأ�رصقت  الأيام  كبقية  يوما 

فانطلقت  الأر�س  م�صتور  املجردة  للعني  وك�صفت 

م�صدر  على  توزعهم  التي  الدروب  باجتاه  الأرجل 

العاملني  عند  اليوميات  وربا  ال�صهرية  معا�صاتهم 

باأجرة يومية. 

بيد ان هوؤلء ال�صاعني اخلارجني من بيوتهم واأولئك 

تكرارا  يوؤكدون  البيوت  ربات  من  فيها  املاكثات 

باأن قلوبهم كانت منذ ال�صباح ت�صي باأن هذا اليوم 

�صيكون خمتلفا واإن هناك �صيئا ما �صوف يحدث. 

 ***

حارة �صغرية تتو�صط القرية ل يزيد عدد بيوتها عن 

ا�صابع اليد الواحدة، واحدا منها �صغري يحتوي على 

غرفة واحدة مت�صعة تفي بغر�صي النوم وال�صتقبال 

بالإ�صافة اإىل مرافق متوا�صعة للمعي�صة . 

على ميني املدخل هناك غرفة حوائطها مبنية من 

اجداد  يذكرها  ل  عقود  منذ  حمروق  وطني  حجارة 

الذين ي�صكلون ارقاما يف تعداد ال�صكان . اما �صقيفتها 

فلي�صت �صوى اأغ�صان �صجرة )امبا( خم�رصة تالم�س 

عروقها قناة الفلج الرئي�صة التي يعرب من خاللها ما 

يهب احلياة لأر�س القرية . 

 ***

الفجيعة تهز القرية .. اخلرب و�صل من امل�صفى البعيد 

كال�صاعقة . الن�صوة النائحات مهرولت كاأنهن يف 

�صباق جائزته اليتم. 

البيت  ت�صم  التي  احلارة  ناحية  تهرول  جماعات 

ال�صغري وجماعات تهرول باجتاه املدخل املف�صي 
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حلفر النهاية احلتمية للحياة. 

بينما يحب�س الرجال دموعا ربا اإذا خرجت �صتغرق 

�صعر ذقونهم املتباينة يف الطول والق�رص والكثافة . 

 ***

الفجيعة  بخرب  امل�صعوقون  والواقفون  املهرولون 

بداأت عقولهم تائهة. مرتاجعة للوراء تتذكر مواقف 

خمتلفة لها. 

بزارع  ت�صحي  كانت  يوم  العديدون  يتذكرها 

واأمالك ورثتها عن والديها حتى تنفق ب�صخاء على 

الت�رصد  معاناة  اثقلهم  او  طفولتهم  اليتم  اذل  من 

والفقر. 

املطلقات  ماأوى  كانت  باأنها  الن�صوة  بينما حتدثت 

زوج  على  للن�رص  اللجوء  ميلكن  ل  ومن  والأرامل 

ك�رصت ع�صاه اأ�صالعهن . 

يتذكر را�صد املتهدل يوم اعاقه قلة ما يف اليد عن 

اخلرب  و�صلها  يوم  وقال:  عمل  عن  للبحث  ال�صفر 

ار�صلت ما احتاجه ويزيد . 

ورد عليه �صلوم الزمار: لو ما فديت بيتي املرهون 

اأنا  وخالين  طردين  الزوادي  عو�س  جارك  كان 

واأولدي ندور ظل �صدره. 

ملا  لولها  باأنه   : قائلة  )ن�صه(  العجوز  تتذكرها 

ان  جحدوا  اخوة  من  ابيها  ورث  يف  حقها  انتزعت 

لها ورث. 

م�صامعها  على  �صقط  حينما  )رياء(  الإغماء  ا�صاب 

خرب غياب من كانت لها احل�صن الدافئ بعدما غيب 

املوت والديها فكانت لها الوالد والم حتى انتقلت 

اىل بيت الزوج . 

 ***

يحكى النا�س بالقرية ان احد م�صايخ الظاهرة الكبار 

عزم يوما على خطبتها فق�صد القرية ب�صحبة عدد 

من قبيلته . 

عليه  وق�س  البلدة  م�صارف  اىل  و�صل  وحينما 

�صريتها وطباعها ومكارمها واخالقها تغري وجهه 

وارتبك وقال ملن معه: هذه املراأة ل اقدر عليها ول 

ا�صتحقها فقفل عائدا من حيث جاء . 

 ***

خم�صينيات  او  اربعينيات  يف  ولدت  التي  الجيال 

القرن الع�رصين مل تن�س وان تنا�صت املوقف �صيذكر 

انها  ال�صعب  املوقف  ك�صف  حينما  اآخر  الخر  به 

كانت حاكمة القرية .. حتكمها بح�صورها ال�صفيف 

وبكلمتها التي ل ت�صقط على الأر�س ابدا .. 

فبينما كادت البنادق ان ت�صتنفد �صربها وت�رصع يف 

ت�صويب فوهاتها لرت�صم طريقا ملخزون بارودي ل 

يرحم .. وكانت ال�صبابة ال�صغرية على م�صافة عقلة 

ثاأرية  ملباريات  البداية  �صفارة  اطالق  من  ا�صبع 

بني قبيلتني وكانت احلكمة غائبة عن عقول ادمنت 

حا�رصة  عقليتها  كانت   . الر�صا�صة  بلغت  احلوار 

على  �صطوة  ولتاأثريها  ح�صورا  اكرث  وحكمتها 

املكان والزمان والنا�س . فدخلت على خط املواجهة 

اعطتهم  بالأوىل   . البعيد بثالث كلمات  ت�رصخ من 

لتعلق  البنادق  اعادت  وبالثانية   . الهدوء  م�صل 

على اخلوا�رص وبالكلمة الثالثة لول عزتهم اجلاهلة 

لت�صافحوا . 

 ***

امل�صجى  اجل�صد  حتمل  و�صلت  البي�صاء  ال�صيارة 

يف  والأيادي   .. زوابع  والعويل  يت�صاعد  التهليل 

يقال  تتواىل.  والإغماء حالت  النع�س  �صباق حتمل 

باأنها ومنذ العام الفائت كانت تردد يف جل�صاتها : 

احلياة درب بدايته بطن الأم ونهايته بطن 

ل فرار.. 

ول عا�صم.. 

من بطن الأر�س.     
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_حانة_الغرباء �صتارة احَلانِة عذراُء جداً ُرغم ُمرور 

ال�َصاِدرين عليها، عِرفت كل اأ�رِصارهم وما َنطقْت!

وحزن  اأبي�س  بئزر  نادلة  حانة_الغرباء   _

لأجل  البنك،يحرق  ي�رصق  �صخ�س   عن  اأ�صود،تبحُث 

عينيها املدينة!

الع�صق يف دمه من  _ حانة_الغرباء �صاعر هاجمُه 

الأول  الوداع  اأنيقة ما ويت�صاءل هل من عناٍق قبل 

والأخري؟؟

_ حانة_الغرباء مراهقٌة  تقلُب ب�رصها بني الرجاِل 

بحثًا عن رجل تكتبُه منذ عام...! 

_ حانة_الغرباء ُمدخن ت�صاوؤلته ُت�صكُل غيومًا فوق 

راأ�صه وما اهتدى.

يحوَل  اأن  له  يفكُر كيف   
ٌّ
_ حانة_الغرباء كيميائي

ل�صيدة  املدخن  راأ�س  فوق  امل�صافرة  الغيمة  تلك 

بي�صاء جميلة!

_ حانة_الغرباء و�صيُم حرٍب َتخبَطَ ما بنَي �صفتني 

وحني عاد مل يجد �صوى العابرين!

احلرية  اأجرا�ِس  عن  يبحُث  كاهٌن  حانة_الغرباء   _

وال�صالة وما َوجْد!

عاريٍة  احلياُة  ا�صتيقظْت   
ّ
ُمو�صيقي حانة_الغرباء   _

على يديه وما طلبْت ال�صرت!

النبيذ  بقانون  يح�صب   
ٌ
فيزيائي حانة_الغرباء   _

اأر�صفة  على  ل�صقوطه  احلرجة  الزاوية  كانت  كم 

النعكا�س الكلي للوجع!

_ حانة_الغرباء دكتور ماَت قلبه بلوثِة ُحْب..!

ن�صي  ولكنه  البكاء  يوُد   
ٌّ
�صيا�صي حانة_الغرباء   _

�صوته يف اخلطب الكاذبة. 

متلُك  اأربعينية  يتاأمُل  ع�صكري  حانة_الغرباء   _

خطة  بال  التحرَك  ويخ�صى  كال�صوء  فاتنًا  ج�صداً 

وبدون اأن يتقدمُه احلظ!

�صبورة  ا�صتلقت  مكتئب  عامل  حانة_الغرباء   _

مادة  مع  احتادها  بعد  ظهره  على  املعادلت 

التهمي�س وحتولها اإىل �صكل من اأ�صكال الوحدة !
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من ال يعرف البخاري املوريتاين ال يعرف دم�شق. 

اأبدا، يعرفه اجلميع من  هذه العبارة لي�شت مبالغة 

املثقفني وال�شحفيني واجلامعيني ورجال املخابرات 

واأ�شحاب املطاعم واخلمارات، ا�شمه حممد البخاري، 

ال�شنقيطي  االأمني  واالأديب  املثقف  جده  �شنة  على 

به  وا�شتقرت  ال�شبعينات  بداية  يف  ال�رشق  جاء 

االأيام بدم�شق، وحني غرق فيها، ع�شقها فلم ي�شتطع 

مغادرتها، ماتت اأم حممد البخاري ال�شاعرة ال�شعبية 

ب�شواحي نواك�شوط والتي كثريا ما حدثنا عنها وقراأ 

علينا من ق�شائدها، بكاها بحرقة حني جاءه خرب 

الرحيل عن مدينة  موتها ومل يتحرك ومل يفكر يف 

حميي الدين بن عربي، بل بعد رحيل اأمه اأ�شبح اأكرث 

اأحياء  البخاري يف كثري من  ارتباطا بدم�شق، �شكن 

واحلريقة  والت�شامن  والتجارة  الدين  ركن  املدينة: 

�شاأنه  و�شارع بغداد وعرنو�س وغريها،  واملهاجرين 

�شاأن جميع الطلبة القادمني للدرا�شة بجامعة دم�شق، 

كان �شكنه اإما قبوا من اأقبية البنايات اأو �شطحا من 

وكان  املازوت،  بكحال  ال�شاحبة  عماراتها  �شطوح 

يف  والنقا�س  للجدل  جاهزا  مبت�شما  �شعيدا  دائما 

الفل�شفة التي نال فيها درجة اللي�شان�س  ويف االأدب 

االأمريكو-التيني ويف الرتجمة. 

حممد �لبخاري هذ� �لذي �أحدثكم عنه لي�س �سخ�سية 

رو�ئية �أو خيالية، هو �حلقيقة �لتي يلتقي فيها �خليال 

حيث تتبدى �حلدود بينهما، مل �أعرف �سخ�سا �أنحف 

مي�سي،  عظمي  هيكل  عن  عبارة  كان  �لبخاري،  من 

وجع  حتى  وال  مر�سا  وال  �أملا  يوما  ي�سك  مل  ولكنه 

�لر�أ�س، ومل ين�سحب يوما من �سهرة ولو طالت حتى 

مطلع �لفجر، ب�سحة جيدة د�ئما، ياأكل �أكل �لطري، بل 

ينقر من �سحنه �أقل ما ميكن ت�سوره وي�سبع، وبدم�سق 

باملئات  وهم  عرفتهم  ممن  مثقفا  �سخ�سا  �أعرف  مل 

من  كثري�  يحفظ  كان  �لبخاري،  ذ�كرة  ت�سبه  بذ�كرة 

�سعر �أمه، ويحفظ مقوالت �لفال�سفة وق�سائد �ل�سعر�ء 

�أجيال خمتلفة ومثلها يحفظ  بالفرن�سية  �لعرب من 

وباالإ�سبانية، �للغة �لتي تعلمها يف �أو�خر �أيامه ويف 

ترجم  ومنها  �أ�سهر  ب�سعة  عن  تزيد  ال  قيا�سية  مدة 

كتابا مهما �إىل �لعربية.

يعرُف �جلميَع من �ساكني دم�سق �أو من جاوؤو� �إليها 

و�أكر�د  وم�سيحيني  ودروز  و�سيعة  �سنة  م�سلمني  من 

و�أزيد، ال  �جلميع من هوؤالء  و�أرمن وغريهم ويعرفه 

�لنا�س  ��سم. يرحل  �أحد� وال ي�سقط من ذ�كرته  ين�سى 

�إىل مدن وبلد�ن، ويهاجر �الآخرون من دم�سق و�إليها 

�الأمويني  م�سجد  �أقو��س  من  كقو�س  باق  و�لبخاري 

�أو كعمود من �أعمدة كني�سة �لعذر�ء بحي  باحلميدية 

باب توما.

ذلك مبهرجان  كان  مرة،  �أول  �لبخاري  على  تعرفت 

�إذ  �ل�سفر�ء،  �ل�سينما  ب�سالة  بدم�سق  �لدويل  �ل�سينما 

ويف غياب �لدبلجة و�لرتجمة �ملكتوبة لبع�س �الأفالم 

يقوم  باأن  �لبخاري  �ملنظمون  كلف  فقد  �لفرن�سية 

على  �لعربية،  �إىل  �لفرن�سية  من  �لفورية،  بالرتجمة 

�لبخاري قبالة  كر�سي خ�سبي يف ركن مظلم يجل�س 

�ل�سا�سة  يتابع كما يتابع �جلميع �لفيلم، ويرتجم من 

خالل مكرب �سوت يف يده، كان �الأمر مثري� بالن�سبة 

يل و�الأكرث �إثارة من ذلك �أن �جلميع من �مل�ساهدين 

�لذين يتابعون عر�س �لفيلم  كانو� يعرفونه وينادون 

لقطة  �لفيلم  يت�سمن  حني  عاليا  يهتفون  با�سمه، 

�أو يقوم بذلك  �لبخاري عن ترجمته  �ساخنة في�سكت 

يا  ال  �لقاعة:  فت�رصخ  و�بت�سامة...  وتورية  برمزية 

بوخاري ال يا بوخاري.. مو هيك !! 

�سفر�ء  من  �سفري  �أي  من  �أكرث  مغاربيا  �سفري�  كان 

�ملغرب �لكبري.

ملاذا مات البخاري املوريتاين

يف دم�شق ؟

كاتب رو�ئي و�أكادميي من �جلز�ئر

اأمني الزاوي



�سورية،  يعني  �لبلد،  هذ�  يف  يقول:  �لبخاري  كان 

حتاوْر  ال  ولكن  �جلميع  مع  و�ختِلْف  �جلميَع  حاِوْر 

�ملخابر�ت وال تختلْف معهم. 

و�حللبية  �الأ�سول  �لدم�سقية على  �للهجة  يتكلم  كان 

دخل  من  �ل�سويد�ء.  دروز  ولهجة  �لزور  دير  ولهجة 

�أن  عليه  �ملغاربيني  �أو  �لعرب  من  دم�سق  مدينة 

يدخلها من باب �لبخاري، فهو �لذي يو�سله للموؤ�س�سة 

�ملطلوبة وهو �لذي يعرفه باالأ�سخا�س و�ل�سخ�سيات 

�لتي يرغب يف لقائها �أو �لتعرف عليها. 

�إذ� ما ملك  �لبخاري فرحا مبتهجا  كرمي، فقد عا�س 

�لتايل على  �ليوم  لي�سبح يف  فل�سا �رصفه يف يومه 

�ل�سفر ولكنه مل يكن حمتاجا يوما ومل ميد يده الأحد 

يوما. كان قادر� على تروي�س نف�سه وتطويع حياته 

كما يريد.

�لكتاب  �الأ�سدقاء  من  �لبع�س  كان  ج�سمه  لنحافة 

�لتبخر  و�لفنانني ي�سمونها »�لبخار« فهو قادر على 

ظل  لكنه  عميقا  عقالنيا  مثقفا  كان  حلظة.  كل  يف 

�لفكر،  يف  �الأ�سماء  �أكرب  �سادق  يكتب.  ال  �سفويا 

و�لفال�سفة  �ملفكرين  لالأكرب  �حلميم  �ل�سديق  فكان 

�لك�سم  وبديع  �لعظم  جالل  و�سادق  تيزيني  طيب 

ونايف بلوز و�أنطون مقد�سي وغريهم، وكان �سديق 

�الأدباء �أي�سا: ممدوح عدو�ن و�سوقي بغد�دي ويو�سف 

�ليو�سف ونبيل �سليمان وحيدر حيدر و�سيف �لرحبي 

ور�سا  �سويلح  وخليل  �حل�سني  �ل�سالح  وريا�س 

عمر�ن ولينا �لكيالين ومرو�ن نا�سح و�سعدي يو�سف 

وبندر عبد �حلميد وغريهم

مل يتحمل �لبخاري �نهيار �لقيم بدم�سق و�النحطاط 

�لذي بد�أ ياأكلها ف�سلم نف�سه للموت، ما كان عليه �أن 

�لتي  �ملدينة  باأن  �سعر  �أنه  لوال  �لعا�سق  وهو  ميوت 

جاءها يف مطلع �ل�سبعينات مل تعد هي نف�سها مدينة 

�لدم�سقية  �للغة  حتى  �نهار،  فيها  �سيء  كل  �الألفني، 

�لطيور �خرتقت وتلوثت بلهجات  ت�سبه تغاريد  �لتي 

�لبدو و�سائقي �لتاك�سيات �لعنيفني و�سباب �ملجندين 

و�عتد�ء�ت �رص�يا �لدفاع. 

�لذي حتدث عنه  �لدم�سقي  �ليا�سمني  باأن  �سعر  حني 

�أجمل ق�سائده،  قباين يف  نز�ر  �ل�ساعر  ورفعه عاليا 

و�سحره  عطره  فقد  قد  �ليا�سمني  باأن  �سعر  حني 

مات  و�لكر�هيات  �لبارود  ر�ئحة  �أمام  ون�ساءه 

�لبخاري �ملوريتاين.

و�لري�س  �لالترينا  دم�سق:  مطاعم  �أ�سبحت  حني 

ومك�سيم و�لفريدي وعلي بابا وغريها... حني �أ�سحت 

يف  �أو  �ل�رصق  يف  خر�ساء  مدينة  �أي  مبطاعم  �سبيهة 

�لغرب يف �ل�سمال �أو �جلنوب، تقدم علفا وال تقدم فنا، 

ومل تعد مقاهي �ملدينة كمقهى �لرو�سة �أو �لهافانا 

و�للغويني  و�لعلماء  للمثقفني  ف�ساء  و�لنوفرة 

�سقته  �إىل  و�ن�سحب  حزن  و�الأدباء  و�ل�سيا�سيني 

بعرنو�س ومات.

قليال  ترتفع  و�لطو�ئف  �لكر�هية  بثقافة  �سعر  حني 

يف �جلامعة و�ملوؤ�س�سات لت�سل حتى بائعي �ل�سجائر 

على �لر�سيف، �ن�سحب و�أ�سلم �لروح لباريها.

عرب  �ل�سعر�ء  خاطبه  جبال  ق�سيون  �إىل  نظر  حني 

بدوي  �إىل  �سوقي  �أحمد  �ل�سعر�ء  �أمري  من  �لع�سور 

�جلبل و�سعيد عقل وغنته فريوز بجالل، حني نظر �إليه 

قامعة وحتول  �سلطة  ل�سعار ميجد  مطية  �أ�سبح  وقد 

�إىل ثكنة ع�سكرية وق�رص رئا�سي و�نتهكه �لنازحون 

�ل�سبيحة و�أ�س�سو� حيا فو�سويا �سموه �ملزة 86،  من 

و�ملخابر�ت  و�لع�سكر  لل�سبيحة  فو�سوية  بناء�ت 

�لطائفية... حني ر�أى �ل�سعر و�لغناء ي�سقط من ق�سيون 

�أمام �سعود �لع�سكر و�رص�خ �العتد�ء�ت قرر �أن ميوت. 

فمات ب�سمت وكرب.

مات �لبخاري حني �سعر باأن هوالكو جديد� قد دخل 

�ل�سام و��ستباحها.

قال يل �سديق م�سى يف جنازته: حني دفناه وعدنا، 

موته  �ألي�س  حقا؟  �لبخاري  مات  هل  ملر�فقي،  قلت 

كذبا �أو مزحة و�أننا �سنجده يف مطعم �لرو�ق �أو مطعم 

نقابة �لفناين يناق�س كعادته هذه �لليلة؟

�لبخاري  جند  مل  �ملطعم  دخلنا  حني  �مل�ساء،  ويف 

باأنه  لنا  تاأكد  و�إذ  يتيمة،  �ملوريتاين، كانت طاولته 

مات تاأكد لنا مع موته باأن دم�سق هي �الأخرى ماتت.
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غالبا ما فح�سنا عالقتنا بلغة �الآخر، وقلما در�سنا 

�إدر�كنا  �خل�سو�س  وعلى  بلغتنا،  �الآخر  عالقة 

للكيفية �لتي ينطقها بها. حاولت �أن �أحلل جانبا من 

و�إحدى  لغتي،  تتكلم  لن  يف  �ل�سا�سعة  �مل�ساألة  هذه 

 لغتنا: 
ّ
فر�سياتي �أننا ال نحب حقا �أن يتكلم �أجنبي

ال نحب �أن يتكلمها بكيفية �سيئة)1(، لكننا ال نحب 

على �الأخ�س �أن يتكلمها باإتقان. �فرت��س من �ساأنه 

فكرت  كلما  �أنني  �إال  بذلك،  �أُقر  �لقارئ،  ي�سدم  �أن 

�العتبار.  بعني  يوؤخذ  �أن  ي�ستحق  �أنه  يل  بد�  فيه، 

�ساأنهما  من  قر�ء�تي  دف  و�سُ �ل�سخ�سية،  جتربتي 

�أن يوؤكد� هذ� �الإفرت��س �إىل درجة ما. لنعترب، على 

كري�ستي،  �أغاتا  عند  �ل�سهري  �ملخرب  �ملثال،  �سبيل 

هركول بو�رو Hercule Poirot، وهو بلجيكي نفى نف�سه 

جمجمة  لال�ستهز�ء:  مثرية  �سخ�سية  �إجنلرت�.  �إىل 

بي�ساوية، و�سو�رب طويلة، وعلى �خل�سو�س �إدعاء 

�خلاليا  حول  يردده  ما  يذكر  ال  من  حمدود.  ال 

�لرمادية؟ لي�س هذ� كل ما يف �الأمر: يح�سل له يف 

و��سحة  �الإجنليزية بنربة  يتكلم  �أن  �الأحيان  بع�س 

مقرتفا �أخطاء تركيب فادحة، وعلى �خل�سو�س يف 

رو�ية در�ما يف ثالثة ف�سول. هل يعني ذلك �أنه مل 

عن  عاجز  بالتايل،  و�أنه،  جيد�،  �للغة  هاته  يتعلم 

�الأحيان  بع�س  يف  يوحي  �أنه  �لو�قع  بها؟  �لنطق 

يقظة حماوريه،  �إخماد  بهدف  وذلك  يتقنها،  �أنه ال 

كما  �دعائه،  �رّص  �أي�سا  ذلك  حذرهم.  و��ستبعاد 

�سوؤ�ل  عن  جو�با  �لرو�ية،  نهاية  يف  ذلك  �إىل  ي�سري 

�ساترويث:« – قهقه بو�رو: �آه، ذلك �الأمر! �ساأ�رصحه 

يف  �لوقوع  دون  �الإجنليزية  �أتكلم  �أن  قادر  �أنا  لك! 

�إيّل  ينظر  ثمنها.  يقّدر  ال  ميزة  نربتي  لكّن  �أخطاء، 

�الإجنليز برتّفع. بوه! َمن هذ� �الأجنبي �لذي ال يعرف 

ال  �أنني  �حلقيقة  لكن يف  باإتقان؟  لغتنا  تكلم  حتى 

ي�سخرو�  �أن  ل  �أف�سّ حذرهم.  �لنا�س  يتخذ  �أن  �أريد 

مني. و�أنا �أ�سجعهم على ذلك، و�أتباهى به. �الإجنليز 

هذ�  مثل  يف  »رجل  ويت�ساءلون:  ذلك،  يحبون  ال 

�لغرور ال قيمة له على �الإطالق«. هذ� ما يعتقدون، 

�إال �أنهم يخطئون متاما. وهم لي�سو� على حذر. مَيثل 

�أغاتا  رو�ية  يف  �أجنبية  لغة  �إز�ء  �مللتب�س  �ملوقف 

وم�سحة  و�ل�سخرية،  �مل�سافة،  طريق  عن  كري�ستي 

�أن  �ملوقف  لهذ�  ميكن  �آخر،  مكان  يف  �للعب.  من 

يكون م�سدر ماأ�ساة. يف رو�ية رعب وخفقان حتكي 

�أميلي نوطومب Amélie Nothomb يبدو �أن �ليابانيني 

ي�ستحق  �لرو�ية)حدثا  هذه  كتابة  لها  يغفرون  ال 

�لتنبيه. فبطلتها، �لتي هي �ل�ساردة يف �لوقت ذ�ته( 

هركول  ومثل  �لكاتبة،  مثل  مثلها  بلجيكية،  وهي 

ميثل  باليابان.  كربى  مقاولة  يف  )تعمل  و 
ّ
بو�ر

عملها يف تقدمي فناجني �لقهوة �إىل روؤ�سائها. �أخْذُت 

هذ� �لدور باجلدية �لتي يفر�سها كوُنه �لدور �لوحيد 

�إ�ستقبل رئي�سها بعثة  �إيّل. »ذ�ت �سباح،  �أ�سند  �لذي 

�سديقة«]...[  ملقاولة  ينتمون  �سخ�سا  ع�رصين  من 

فنجان  كل  قدمت  وجه:  �أح�سن  على  بالدور  قمت 

بتو��سع كبري، مرددة �أكرث عبار�ت �لرتحيب رهافة، 

خاف�سة �لعينني منحنية �جل�سد. »كانت تعتقد �أنها 

قد �أدت بذلك دورها، ولكن ما �أن ذهبت �لبعثة حتى 
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ْبــــواُرو 

�ضـــــــدَّ 

jُنوُطـومب

مفكر من �ملغرب

عبد الفتاح كيليطو  ترجمة :عبد ال�سالم بنعبد العايل



»لقد  غا�سبة:  بنربة  لها  وقال  رئي�سها،  ��ستدعاها 

�لذي  ما  �ل�سديقة!«  �ملقاولة  بعثة  �إىل  �أ�ساأت كثري� 

»قدْمِت  �رتكبته؟  �لذي  �خلطاأ  وما  �ل�سيوف؟  �أزعج 

�لقهوة بعبار�ت توحي �أنك تتكلمني �ليابانية بكامل 

تتقن  �أنها  هو  �ل�سابة  �مل�ستخدمة  عيب  �الإتقان!« 

�إتقان  �أن  �ليابانية وتعرف لويناتها. وهكذ� يتبدى 

�لتكلم بلغة �أجنية خطاأ كبري ال يغتفر. مهما حاَولت 

�لذي  هو  �ليابانية  �للغة  من  متّكنها  باأن  �لتذكري 

�لرئي�س  فاإن  �ل�رصكة،  يف  توظيفها  يف  �ل�سبب  كان 

مل يفهم ذلك على هذ� �لنحو: »لقد خلقت جو� مقيتا 

�أن  ل�رصكائنا  كان  كيف  �ل�سباح:  هذ�  �جتماع  يف 

ي�سعرو� بالثقة، مع وجود بي�ساء تفهم لغتهم؟ »هذ� 

�أجنبية  وجود  �إىل  يرتاحو�  مل  �حلكاية:  جوهر  هو 

�الأمور  وترتيب  �نزعجو�،  لقد  يقولونه.  ما  تفهم 

�لذي تعودو� عليه قد �ختل. لي�س لالأجنبي �أن يتكلم 

يتعلق  �الأمر  كان  �إن  وباالأحرى  باإتقان،  �ليابانية 

ببي�ساء. �لبي�ساء لي�س لها ولي�س عليها: فمن جهة، 

لي�س لها �أن تتكلم �ليابانية، فذلك من غري �ملعقول، 

ومن جهة �أخرى لي�س عليها �أن تتكلمها، فهذ� حمرم 

معرفة  هو  الأجنبي،  به  م�سموح  هو  ما  كل  عليها. 

غري  كاأجنبي  و�سعه  يظل  حينئذ  باللغة:  تقريبية 

ومكانه  و��سحة،  ب�سفة  �الآخر  فهو  للم�سا�س،  قابل 

حمدد حتديد� جيد�.)2( و�إال فاإن و�سعه يختل، وتغدو 

هويته �إ�سكالية: فهو لي�س نحن، �إال �أنه يتكلم مثلنا! 

�مل�ساألة م�ساألة نظام وترتيب: �سمن �أّي �سنف ن�سع 

هذ� �لدخيل؟ ولكن �أي�سا: �أين �أ�سع نف�سي؟ �أين ن�سع 

�ل�سديقة.  �ملقاولة  مبعوثي  �أزعج  ما  هذ�  �أنف�سنا؟ 

�إنهم مل ي�سعرو� بالثقة، �سيٌء ما �ُسلب منهم، ومل يعد 

لقد جتر�أت  �لعامل مثلما كانو� يتمثلونه ويعرفونه. 

�أن  �لوقاحة  بها  تتكلم بطالقة، وبلغت  �أن  �لبي�ساء 

�أن  �أر�دت  �الأ�سليني،  �ملتحدثني  م�ستوى  �إىل  ترقى 

تلغي �لفروق باأن تتحرر من نف�سها بغري حق. عليها 

�حلكم:  �سدر  ما  و�رصعان  ذنبها،  عن  ُتكّفر  �أن  �إذن 

»�بتد�ء من �الآن، لن تتكلمي يابانية«. لقد حكم عليها 

وبالفعل،  �ل�سمت.  �إىل  تركن  �أن  وعليها  باخلر�س، 

فاإن عدم �لتحدث باليابانية، يعني عدم �لتكلم على 

�الإطالق، مبا يف ذلك لغتها �الأ�سلية، تلك �للغة �لتي 

ُتَذّكر  �أحد.  يفهمها من حولها  و�لتي ال  �إليها،  ُردت 

مبا ن�سيته، وهو �أنها �أجنبية، ُتَذّكر باأن تتلقى �الأمر 

بن�سيان �للغة �ليابانية. طريقة جذرية ملحو �خلربة 

�لتي �كت�سبتها يف �ليابان، وملا تعلمته هناك، وهذ� 

جزء من �لعمر ال ُيعّو�س. يف نهاية �ملطاف، فهي قد 

ُرّدت �إىل بيا�سها، وغرِبها، وفرن�سيتها، و�ختالفها. 

ومع ذلك فقد حاولت �أن تفهم �الأمر على نحو بنّي، 

ظنت �أنها مل ت�سمع �حلكم جيد�، ر�ودها �الأمل:  « – 

عفو�؟ – مل تعودي تعرفني �ليابانية، �الأمر و��سح؟ 

�أمر كهذ�. »ال  �أحد ميكنه طاعة  – ي�ستحيل، ال   ]...[
وهو  لغة.  ن�سيان  �مل�ستحيل  من  �أنه  رئي�سها  يجهل 

تلقاه(«  �لذي  �الأمر  ترديد  على  �إال  يعمل  ال  نف�سه 

يتوجه  �لنهاية  »)ويف  �ساأنك)3(  يف  �أو�مر  تلقيت 

�إىل �لبي�ساء مت�ساحلا: »جربي على �أية حال. على 

�الأقل تظاهري بذلك«. هذ� ما يهم يف نهاية �الأمر. 

ها نحن نعود، بعد �نعر�ج �سغري، �إىل هركول بو�رو، 

�لذي َتظاهر باأنه ال يعرف �الإجنليزية.

الهوام�ش:

j هذ� �لن�س �سين�رص �سمن ترجمة لكتاب لعبد �لفتاح كيليطو �سيظهر باللغتني 

�للغات  �أتكلم   : �ملوؤقت  �لعنو�ن  حتت  ذ�ته  �لوقت  يف  و�لعربية  �لفرن�سية 

جميعها، لكن بالعربية. 

بنفاذ  �أ�سعر  �أن  باإمكاين  �لعربية،  باللغة  للتعبري  يبذل جهده  �أجنبي  �أمام   .1

�ل�سرب، بله بال�سخط. ولو�سع حد لهذ� �لو�سع غري �ملريح، رمبا �أميل �إىل �لرد 

عليه بلغته. قد يبدو �أنني �أهب لنجدته، لكن يف �حلقيقة �أنني �أرده على عقبيه، 

و�أحيله �إىل لغته، و�أنزع عنه �حلق يف ��ستعمال لغتي. هناك طريقة ملنعه من 

�لعودة �إىل ذلك: �ل�سحك �ل�سادي، خ�سو�سا عندما يوؤدي �لنطق �ل�سّيئ �إىل قلب 

�ملعاين، فمن �ساأن حرف نطق به على نحو �سّيئ �أن يوؤدي �إىل دالالت ماجنة 

�أو جن�سية �أو قذرة.

2. الحظ كاتب فرن�سي فيما يتعلق بكتابي ح�سان نيت�سه: »لي�س هناك �أي خطاأ 

لغوي«. �إذ� ما تاأملنا �الأمر ف«�أنت تتقن �لتكلم بلغتي»، تعني «�أنت ال تتكلم لغتي». 

ويف هذ� �مليد�ن، ال �أحد مبنجى من �خلطاأ. �أعرتف �أنه كثري� ما �أتيحت يل فر�سة 

�لتعبري عن عدم ت�ساحمي �للغوي. كان من عادتي �أن �أهدي كتبي عند ظهورها �إىل 

�سديق فرن�سي قدمي. ر�أيته ذ�ت يوم بعد غيبة طويلة، ف�ساألني �إذ� ما كنت قد ن�رصت 

 متعجبا: »�أنا 
ّ
�سيئا. �جبته: »نعم، مل �أبعث �إليك كتابي الأنه باللغة �لعربية«. رد علي

�أعرف �لعربية«، فخجلت من نف�سي. كنت �أعلم �أنه در�س هاته �للغة، و�أنه يتقنها، 

بل �إنه، ف�سال عن ذلك، قد نقل �إىل �لفرن�سية كثري� من �لرو�يات �لعربية. كنت �أعلم 

كل هذ�، ومع ذلك فقد �أنكرت عليه معرفته لغتي. عماء ون�سيان ال يغتفر�ن... �سادت 

بيننا حلظة �نزعاج متبادل. من �سدة نبله، مل يالحظ هفوتي �لتي كانت بالفعل 

�أنه هو نف�سه  �أنها ال تفهم بالرغم من ذلك. من غريب �ل�سدف  �إال  غري مق�سودة، 

�لذي نقل �إىل �لفرن�سية، مدة قليلة بعد ذلك، كتابي لن تتكلم لغتي.

3. يطرح �جلد�ل يف م�ستوى �لثنائي �رصق- غرب. �لقيمة �ملعنية هي �لطاعة. 

�إذ� �سدقنا رئي�س �ملقاولة �لياباين، فان �لطاعة(حتى ولو كانت ��ستجابة الأمر 

غري معقول)، تعني �لنظام، �لذي ال يقوى عليه �لغربي يف نظره.
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حني غّيب �ملوت عام 1989، �لكاتب »�ليوغو�ساليف« 

�إن  �جلميع  قال   ،)1935 عام  )مو�ليد  كي�س  د�نيلو 

رحيل �ساحب »حديقة، رماد« و«مو�سوعة �ملوتى«، 

�الأنظمة  �نهيار  ي�سهد  مل  �إذ  �أو�نه،  قبل  رحيل  هو 

�لذي طاملا متناه، كذلك مل ي�سهد �حلرب  �ل�سيوعية 

�الأهلية و�لتفتيت �للذين �أ�سابا »قبائل يوغو�سالفيا« 

)كانا �أمر� حتميا بالن�سبة �إليه وحتدث عنهما مطوال 

�أن   كتبه، على 
ّ
مر يتوقف، على  �إذ مل  يف كتاباته(. 

ينقل �إلينا جتربته يف �حلياة و�الأدب. من هنا تبدو 

�إعادة قر�ءته �رصورية لنكت�سف كم �أن هذه �لقر�ءة 

ال  نف�سها،  و�لتفاعل  �النفعال  درجة  متلك  تز�ل  ال 

تز�ل تقف على ذ�ت درجة �الإعجاب منها. من هنا، 

�لذين ال  �لكّتاب  �إذ هناك حقا بع�س  ما،  ثمة عز�ء 

ة خالل هذه �الأزمات »�ليوغو�سالفية« 
ّ
يغيبون. كم مر

�ملتعاقبة جلاأنا �إىل كتب كي�س، لفهم بع�س مالمح 

�أنف�سنا  على  طرحنا  ة 
ّ
مر كم  �ملت�سارعة.  �التنيات 

�ل�سوؤ�ل �لتايل، ما كان ر�أي كي�س بهذ� �لذي يجري 

�أ�سحاب  �أعد�ئه  من  وبالرغم  د�ئما  وقف  لقد  كله؟ 

تلك«  �لر�هنة  �للحظة  »�يديولوجيي  �أي  �المتياز، 

�سد جميع �أ�سكال �لقومية و�لتوتاليتارية، وعرّب عن 

لي�س  »�لذي  �ل�سخ�س  مثال  فهو  لها.  �لعارم  بغ�سه 

�لتي  �التنية  �لندرة  �إن  �التنية،  �لناحية  من  نقيا 

لذلك  د�ئما.  يردد  كان  كما  معي«  �ستختفي  �أمثلها 

عرب  جنح،  �لذي  و�ل�رص  �الأمل  هو�س  ج�سده  يف  حمل 

�الأدب، يف �أن يعطيه معنى ما.  �لتجربة �ملرة  ثمة 

ي�سمعو�  �أن  �ليوم،  �أّي حال، ال يرغبون  كثريون يف 

�أما �لذي رغب يف �أن يتعرف  ما قاله د�نيلو كي�س. 

فثمة  �لد�خلي،  غناه  يعرف  �أن  يريد  �إليه جيد�، من 

�نه  مناخاته،  لفهم  حقيقيا  مدخال  يكون  قد  كتاب 

فايار  )من�سور�ت  ة« 
ّ
�ملر �لتجربة  »رو��سب  كتاب 

1995(. كتاب يجمع خمتار�ت جميلة من �حلو�ر�ت 

�لتي �أجر�ها مع �ل�سحافة �ليوغو�سالفية و�الأجنبية 

بلغر�د  من  كّل  يف   1989  –  1972 عامي  بني 

لقد  وباري�س.  باولو  و�ساو  و�ستوكهومل  وبود�ب�ست 

عند  �كت�سفنا  �لبد�ية،  ومنذ  بو�سوح.  د�ئما  حتدث 
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�ساعر وناقد من لبنان

اإ�سكندر حب�ش 



هذ� �لرجل �مل�سغوف بال�سيا�سة، رف�سه ق�رص كّتاب 

�أوروبا �ل�رصقية على كّتاب ذوي بعد �سيا�سي فقط، 

»�النحياز  ما  ر�سالة  حاملي  دور  �إىل  �إحالتهم  �أو 

�سحفيا  عمال  �أو  ما  �سهادة  فقط  ميثل  �أدب،  �إىل 

يردد  كان  هكذ�  و�الأدب«.  �الإن�سان  يفقر  �أمر  كبري�، 

ما  �إجابة  كاأنه  باأ�رصه،  �أدبه  جاء  هنا،  من  د�ئما. 

�أدبي  عمل  وذلك عرب  وقدره،  �أ�سوله  تعقيد�ت  على 

وم�رصحا  رو�ية  �الأنو�ع،  جميع  على  توزع  م�سيء 

يتحدث  فحني  وبحثا.   ومقاالت  وترجمة  و�سعر� 

عمله  نو�ة  ت�سكل  �لتي  طفولته،  عن  كي�س  د�نيلو 

�نحر�ف  وعن  »�لتبا�ساته«،  عن  برحابة  يتحدث 

»�ختالفه �ملقلق«. يقول »ع�ست بني ديانات ثالث: 

بني  ع�ست  و�لكاثوليكية،  و�ليهودية  �الأرثوذك�سية 

بلدين  بني  �لكرو�تية،  و�ل�رصبية  �ملجرية  لغتني: 

�سيا�سيني  عاملني  وعرفت  فرن�سا،  على  زيادة 

و�أم�سى  »�سيتنجي«،  يف  كي�س  ُولد  خمتلفني«. 

طفولته يف عا�سمة »فويفودين« يف »نويف �ساد«، 

�لر�بعة من عمره، �عتنق �الورثوذك�سية )»وهذ�  يف 

ما �أنقذ حياتي«(، �أي �عتنق ديانة و�لدته، وقد رغب 

�الورثوذك�سية.  �لطريقة  على  يدفن  �أن  يف  د�ئما 

جمزرة  على  �ساهد�  كان  عمره،  من  �ل�سابعة  يف 

�أيدي  على  و�ل�رصب  �ليهود  �سحيتها  ذهب  رهيبة، 

و�لدي  جنا  �ليوم،  ذلك  »يف  �ملجريني  �لفا�سيني 

�أن �حلفر  �الأعجوبة يف  تلك  لقد تلخ�ست  باأعجوبة. 

�جلثث،  رميت  حيث  �لد�نوب،  جليد  يف  ُثقبت  �لتي 

�أن  قبل  �سنتني  �أوقف ملدة  لذلك  باالأج�ساد:  طفحت 

يرحل �إىل �أو�سفيتز. وهناك، �ختفى مع عائلته كلها. 

ي�سكل  �لذي  �ملختفي،  �الأب  �سام،  �دو�ر  مثل  متاما 

�ل�سخ�سية �لرئي�سية يف كتابه »�سريك �لعائلة« وهو 

كليا  خمالف  وب�سكل  فيها  ��ستعمل  ثالثية«  »لوحة 

�أحد�ث حياته يف �حلقبة ذ�تها. بعد در��سته لالأدب 

�ملقارن يف بلغر�د، �أ�سبح مرتجما لل�سعر: فنقل �إىل 

�لرو�س،  �ل�سعر�ء  �أعمال  �لكرو�تية  �ل�رصبية  �للغة 

و�أعمال  وي�سنني  وماندل�ستام  ت�سفيتاييفا  مارينا 

كينو  و�لفرن�سيني  وبيتغن.  �ودي  �ندره  �ملجريني 

وبودلري ولوتريامون. مع بد�ية �ل�ستينيات جاء �إىل 

فرن�سا، ال ليلعب دور �ملن�سق و�إمنا ليعي�س يف ذلك 

»�ملنفى �جلوي�سي« )ن�سبة �إىل جوي�س(، بح�سب قوله. 

فعمل مدر�سا يف �سرت��سبورغ وبوردو ورين، قبل �أن 

ينتقل �إىل باري�س. »�ن تاأتي من مكان خمتلف، �أن 

تكون كاتبا يوغو�سالفيا يف باري�س، معناه �أن تكون 

وحيد�. لقد كانت �لثقافة �لفرن�سية ماألوفة �إيل منذ 

زمن طويل بيد �نه مل يكن هناك �أي تبادل«.  فر�غ 

ميتافيزيقي  من هنا، بد� كي�س يف بع�س كتاباته 

ثائر�، كان يح�س �نه قريب من بورخي�س ب�سبب عامل 

ب�سبب هذه  كو�ستلر،  �أرثر  من  �مليتافيزيقي،  �لفر�غ 

�ملغامرة �لثقافية �ملثالية �أ�سف �إىل ذلك، �نه �حتفظ 

�لو�سطى، غري  �أوروبا  �ل�سديد بكبار كتاب  باإعجابه 

�ملعروفني كثري� )ما عد� �يفو �ندريت�س( �أمثال بروخ 

من  كاتبا  بامتياز،  كان  وكرليز�...   وكو�ستواليني 

�أي  �الأدب،  هو  �حلقيقي  وطنه  �أن  �إال  �أوروبا،  و�سط 

�إىل ذلك �خلط �لذي ي�سم بابل وبيلنياك  �نه �نتمى 

برو�ست  من  جانب  ثمة  وكافكا.  و�سولت�س  و�أولي�سا 

بحثه  �أي  �خلا�سة،  طريقته  على  لكن  �أي�سا،  فيه 

مب�سكلة  �مل�سكون  �ل�سائع  �لزمن  عن  �الأدبي،  ذ�ك، 

للعامل و�حلياة.  تر�جيدية  روؤية  �أنها  �ليهودية على 

منه  و�ساأقرتب  �ملو�سوع،  هذ�  من  �قرتبت  »لقد 

تتناول  �لتي  �لكتب  �أكره  الأنني  �سديد،  د�ئما، بحذر 

حجة  ت�سكل  �لتي  �ملذهبية،  تر�سخ  و�لتي  �الأقليات 

لهذه �الأقليات، مما يعطيها، �أي �لكتب، �سمة ما فوق 

�أدبية جتعلها تلقى ��ستقباال حار� عند �جلمهور، مع 

�لعلم �أنها ال متت ب�سلة �إىل �الأدب، ما �أنوي قوله �نه 

تعود  و�لكرو�تي  �ل�رصبي  �ليوغو�ساليف  �الأدب  يف 

�ملذهبية.  هذه  �إىل  بال�سبط،  �لكّتاب،  بع�س  �سهرة 

جند، عند هوؤالء �لكّتاب، �أن �لنعت ينت�رص على �ال�سم 

�ملو�سوف، فهم قبل �أي �سيء، �رصب وكرو�ت، ومن 

ثم كتاب. يف �حلقيقة، �إن كنا نقر�أ كتابا فقط ب�سبب 

�نه يتكلم عن �ل�سود �أو عن �ليهود �أو عن �ملثليني �أو 
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عن �لن�ساء، فهذ� �أدب ال يهمني كثري� وباالأحرى ال 

يهمني مطلقا«.  �الأدب �لذي يهمه يرتدد بني �لو�قع 

�ل�ست  �الأقا�سي�س  يف  حمدد�  و�سنجده  و�لكابو�س، 

�لتي ن�رصت بعد موته، يف كتاب »�لعود و�لندوب«. 

�أنظمة  خلفية  على  ماأ�ساوية  م�سائر  ت�سور  وهي 

تظهر  تز�ل  ال  �سيا�سية  مناف  خلفية  وعلى  جائرة، 

حياة  �إىل  توق  �أنها  على  كي�س،  د�نيلو  كتابة  فيها 

�أخرى، �أي �أنها �لطريقة �لوحيدة لتو�سل �ملوت.  من 

هذه �لز�وية، جاءت رو�يته �ملو�سومة »قرب من �جل 

رو�ية  �أول  وهي   ،)1977( د�فيدوفيت�س«  بوري�س 

و�لتعذيب  �العتقال  خميمات  عن  »يوغو�سالفية« 

من  �لعديد  �سدورها،  يوم  �أثارت  وقد  �ل�ستاليني. 

�أن �لكثري من �لنقاد  رد�ت �لفعل �ملنددة لها، حتى 

يف  �ل�رصقة  هذه  حكاية  �الأدبية.  بال�رصقة  �تهموه 

و�قع �الأمر، مل تكن �سوى �ملر�جع �لتي �عتمد عليها 

كتب  �إىل  فيها  يعود  فهو  �لرو�ية،  كتابة  يف  كي�س 

�لتاريخ، و�ل�سحف، و�الأر�سيف ليني عامله �خلا�س، 

�أي تاريخه �خلا�س. فعلى قول د�نيلو كي�س: »حني 

�أن ن�سك يف  �أن �لتاريخ حقيقي، علينا  يدعي كاتب 

�أن يخدعنا. لي�س هناك تاريخ حقيقي، هناك تاريخ 

�لتاريخ،  مع  �الأزمة  هذه  كذلك«.   ي�سري  �أن  عليه 

م�سارف  على  ولد  �لذي  �جليل  لذلك  �سيطان  هي 

ما  �سنو�ت  و�سمته  و�لذي  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 

�أي �لقطيعة يف �لعام 1948 بني تيتو  بعد �حلرب، 

لذلك،  �إكمالها«.  �لتي توجب  و�ستالني، و«�لفر�غات 

جند ذلك �حللم، �لذي ي�ساهده بطل �لرو�ية، �لر�وي، 

مطبخ،  ب�سكني  ن�سفني  �إىل  مق�سوم  جبل  �نه  �أي 

ن�سف ميت و�لن�سف �الآخر ال يز�ل يعي�س يف د�خل 

هذ� �حللم. 

احللم اليوغو�ساليف 

د�نيلوكي�س  �أدب  �ليوغو�ساليف؟ كل  �حللم  �أهذ� هو   

كان تنويعا )مبعنى ما( على هذه �لفكرة �لتي �أجنبت 

وحتى  و�تنية  �سيا�سية  قبائل  متناحرة،  قبائل 

مذهبية، متاما كما يف كتاب »�الأ�سود �مليكانيكية 

جمموعة  ي�سم  و�لذي  �أخرى«،  وم�رصحيات 

م�رصحياته �لتي كتبها يف حياته. م�رصحيات مركزة، 

رو�يات  كاأنها  لتبدو  حتى  �لكالم،  يف  كثافة  ذ�ت 

ق�سرية حو�رية. كتبت بني عامي 1968 و1980، 

و�رتكزت �أي�سا يف خلفيتها، على �لتاريخ �ل�سيا�سي 

�لتوتاليتارية  �لهيمنة  وعلى  �لو�سطى،  الأوروبا 

و��سحة،  تبدو  �أفكار  �مل�سطربة.  �لذ�كرة  ولعب 

بخا�سة، يف �مل�رصحية �الأوىل »ليل و�سباب« و�لتي 

�سته، بعد ع�رصين 
ّ
تتحدث عن �ساب يعود لزيارة مدر

بل  �الأوىل،  �للقاء  حلظة  يف  هويته  يك�سف  مل  �سنة. 

�أخوية.  تعذيب  عملية  قلب  يف  �ملر�أة  هذه  و�سع 

فخالل �الأحاديث يذكر زوجا بالعديد من �حلكايات 

قلب  ب�سببها يف  �لزوج ويدخل  تفاجئ  و�لذكريات، 

�إعادة  �سوى  لها،  هم  ال  �أحاديث،  ذ�كرة«.   »�أزمة 

مبعنى  �أي  �لكاذب،  �لوعي  �ملمزق،  �لوعي  ت�سكيل 

عن  م�رصحية  لتكون  هذه  م�رصحيته  جاءت  �آخر، 

�لعذ�ب �لب�رصي. عذ�ب مل يعرف كيف يتخل�س منه، 

كي�س، وبقي مطبقا عليه، حتى حلظاته �الأخرية. لقد 

كان ذ� وعي حاد بالتاريخ وبالكتابة، لذلك، مل تكن 

�أي �سيء. كانت كتابة، يف  كتابته يوما، بديال من 

قلب �الأدب، عّلنا نعود ونتذكرها.
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�سابق  كالم  من  تذكرته  ما  هذ�  �لعامل...  ن�سيد  �لكلمة 

�المتالء  من  ل�سيء  �لعنان  �أتــرك  و�أنــا  �ساعر  ل�سديق 

�ملطلة  �لربوة  حيث  �لبحر...  جتاه  �أقف  و�أنا  �جلمايل 

بعنفو�ن �ل�سموخ على �الأزرق حيث �ملر�سى �جلميل لل�سفن 

 و�ملر�كب حتت �سماء و�رفة �لزرقة.... ب�سيدي بو�سعيد...

فيها  ر�أى  �لتي  و�حلاملة  �ل�سعرية  �للحظة  ذ�تها  هي 

يف  بالعامل  حتتفي  وهي  �لكلمة  �لنجار  خالد  �ل�ساعر 

على  �ل�سعر  يــرى  كبري...  �ساعر  عن  حديثه  معر�س 

�لباحثة  مع  له  حــو�ر  يف  يقول  �إذ  خم�سو�س  نحو 

ل�سيء  �سكال  �أ�سع   ...«  : ب�سبا�س  خديجة  �لفرن�سية 

�أعماقي... �سيء يفور وير�سل  لي�س له �سكل و��سح يف 

ولي�س   : �لعماء  لهذ�  �سكال  �أ�سع  �أن  فاحاول  �إ�سار�ت 

لالإي�سال...  قابال  �ل�سكل  هــذ�  يكون  �أن  بال�رصورة 

�لد�خلية...« �عتماالتي  �سغط  حتت  �أكتب  ما   فكثري� 

بيته  يف  غ�سبار  ـــور�ن  ل و�لــفــنــان  �ل�ساعر  هــو  ــذ�  ه

�ىل  �أعادين  ما  �أي�سا  وهذ�  �لبحر  من  �لقريب  �ل�سعري 

ترجمة  يف  �لتوباد  د�ر  عن  �سدر  �لــذي  �لكتاب  هذ� 

�جلملي... عزور  �ل�ساعر  ور�جعه  �لنجار  خالد   لل�ساعر 

كثرية هي �الأ�سياء �لتي تعيدنا �إىل هذ� �ل�سعر �خلال�س 

�لذى �أعفى لغته ومعانيه من �ل�سخب و�الفتعال وخو�ء 

�لنجار يف ن�س خا�س بهذه  �لبالغة كما يقول خالد 

�لكتابة �لغ�سبارية : »�إن �للغه و�ل�سعر لي�سا �سوى �سيء 

�ل�سعر...  فهم  يف  �أفقا  يل  فتحت  ب�سيطة  جملة  و�حد... 

�لقادم من مناخ �سعري عربي طغى عليه يف تلك  �أنا 

�الأيام �لغناء و�اليديولوجيا و�لتجريد وخا�سة �لبالغة 

و�عية  غري  �رصيالية  خلفية  على  هــذ�  كل  �خلــاويــة، 

�لذي  �لرت�جيدي  و�الأمر  �الأ�سد  �لهول  ب�رصياليتها وهو 

جعلنا نقول �لغمو�س الأجل �لغمو�س، ولي�س �لغمو�س 

�الإن�سان  لتجارب  معادل  الأنه   : بو�سوح  يتبدى  �لذي 

�لتي ال ت�ستطيع �الحاطة �ملطلقة بها، �الإن�سان �ملهتز 

كانت  �الأبــدي...  ليله  يف  �ل�سائر  �الإن�سان  قاربه،  يف 

�سيئا  ذلك  بعد  يل  فتحت  بارقة  �لتماعة  �جلملة  تلك 

يف  رحبة  �آفاقا  الحقة  �سنو�ت  �متد�د  وعلى  ف�سيئا، 

هــو...« �سعره  وعلى  �ل�سعري...  �لفعل  على   �لتعرف 

ق�سائد لور�ن غ�سبار تنهل من هذه �لعطور يف لغاتها 

و�حل�س  بالنور  يحتفي  �سعري  وعي  وفق  �ل�سا�سعة 

و�لده�سة يف �سياق من �لنظر �أو باالأحرى �ل�سورة... هي 

�ل�سورة �ل�سعرية �ملوحية و�لتي يطغى فيها �لو�سف... 

ذلك ما ملحه �ل�ساعر يف رحلته �لوجد�نية �لرثية.

 »ذهب باهت، �سباب عبار�ت يف �لربد

 رويد�، رويد� �أيام و�أيقونات ت�سودها �الأ�سابع

 على تخوم معرفة جاحمة

 حبل بحري وخلقه مفاتيح �أعلى �جلدر�ن �لبي�ساء

 نو�فذ يتلكاأ فيها �لليل

 �أحيانا تلتهب حلون تظل تلتهب

 بعد عزفها

 �سور تتهاوى يف �لغروب بال �سخب..

 يف �سد�أ �ملياه �ل�سديدة �لعتمة

 بعد �ل�رص�ع �لد�مي

 يف �أدر�ج �لغرفة

 �لتي تفوق قوي�سة وزعرت

 تعود �أ�سو�ت �ل�سيف �ملا�سي

 بع�س �حلجارة و�خل�سب �ملق�سول

 وغبار �لقرون فوق
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 �ملالمح �لنبيلة لوجه �ال�سكندر

 �لذي �أ�رصق ذ�ت يوم حتت خطوته

يف فو�سى 

�حلجارة«...

�لذي  �ل�سجن  من  �أخــرى  جهة  يف  ي�رصب  �سعر  هــذ� 

�ىل  غ�سبار  لور�ن  ذهب  وقد  و�الأمكنة  �لكائن  يلم�س 

و�مل�سكلة  �لب�سيطة  مكوناتها  �إىل  بل  �الأمكنة  جهة 

�أحو�ل  ير�سد  جمهر  هنا  و�للغة  م�سهديتها  لعنفو�ن 

و�أ�رص�رها  بحكاياتها  تنوء  وهي  و�الأ�سياء  �حلاجات 

�ألفناه..  �لذي  �للغة حنني معّتق و�أنيق بعيد� عن  ويف 

�إنها �الأعماق �لتي يتاأ�ّس�س فيها وبها �لن�س يف هيئة 

�أي�سا  وب�سمتها  بهدوئها  حتتفي  �لتي  �لعبارة  من 

وخا�سة �أمام هذ� �الإرث �ل�سعري �الن�ساين �لذي ذهب 

كثري� باجتاه �ل�رص�خ و�ل�سجيج و�الإزعاج..

 »لغط �أبدي الأ�سياء نافلة

 ت�سّدعات ريح جناح يخ�سها

 �رتعا�سة ورقة يف �لن�سمة �ل�ساحية

 عيناي ما تز�الن ماأخوذتني بالليل

 بيد �أين �أ�سغي للنهار يف �لهو�ء �ملجبول

 يف حنجرة �لطائر �لذي يغّني

 منذ زمن طويل و�أنا �أحاول

 و�الآن �أيقنت �أن �مل�سافة �ىل �خلارج

 غري قابلة للعبور

 ال �أ�ستطيع �أن �أكون �إال هنا، مبهور�

 �أخلط حركاتي، فكري

باأ�سياء مرعبة، 

ووديعة..«

كتابة �سعرية تنه�س على ما �حت�سد لدى غ�سبار من 

�لهول  من  �لعتمة  يف  يحدث  ما  جتاه  �ل�سور  �سياء 

يف  فل�سطني  بتاريخ  �الفتتان  هذ�  ولعل  و�لب�ساعة 

كتابات �ل�ساعر هو �لذي جعله مي�سي يف طريق �لبحث 

�لظلم..  �أمام  �لنادر  �سفائه  يف  �ل�سعر  �إنه  �لنور..  عن 

ومبعنى �آخر �لق�سائد بل �لكتابة عموما بوجه �ل�سجيج 

ينبت  �لتي  �لفو�سى  تلك  �لفو�سى..  �ىل  يحيل  �لذي 

�ملريب. و�لتد�عي  و�الحتالل  �ل�سقوط  فيها   ويع�ّس�س 

�ل�سمت  يف  �أعر��سه  يقيم  �لــنــادر  �سفائه  يف  �سعر 

�للغة  �جلميل..  هدوئه  يف  �ل�سعر  هو  هــذ�  �لــبــاذخ.. 

تتحّلل  »�لكلمات  حيث  �خل�سبة  و�الأعماق  و�ل�سورة 

و�لعني و�ليد ماأخوذتان«..

�سعر يتخرّي �لعني لقر�ءة �لدو�خل و�لعنا�رص و�ل�سرية 

و�ملحّبذ  �ملجيد  �الن�سياب  هذ�  يف  ذلك  كل  ليخرج 

هذ�  �أمام  �لروح  ترجمان  �لنهاية  يف  فال�سعر  للنف�س 

�خلو�ء.. وترجمان �لكائن �لذي يحتفي بتجليات �لذ�ت 

وهي تقتن�س تلك �ل�سور �لفريدة يف هذه �حلياة.. فمن 

�لبيت يطّل �ل�ساعر على �لبحر يحاوره ويحاوله نحتا 

لل�سوؤ�ل وقوال باجلمال �ملبثوث يف �سعب من �لعنا�رص 

و�الأ�سياء �ملرتوكة �لتي مل نفقد جتاهها حميميتنا.

 »�سياء ج�سد

 يف معنى �لظلمات

 �سماء يف �ملاء

 جبال متفّحمة

 �سحك طفل

 يت�سّذر �ىل ما ال نهاية..

 و�لليل �أي�ستطيع

 �أن يطلي �لبيت بالكلمات..

 و�أنا ال �أدري كم لزم من �حلفر

 مر�ر� يف نف�س �ملو�سع

 حتى ينبج�س �ملجهول من �لوجه..

 �أتطّلع �ىل �سورة عائلية قدمية

 هذه �ل�سعادة �لب�سيطة

�لتي تن�سد �لن�سيان 

يف تو��سع..«
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النبي  �شبوك(  وال  �رشبوك  ما  اأتيت،  عمان  اأهل  )لو 

حممد �شلى اهلل عليه و�شلم

�إن طرح �مل�ست�رصق �الأمريكي برنارد لوي�س كتابه  ما 

يتمحو حول  �لذي  �لتاريخ« عام 1973  »�الإ�سالم يف 

�أزلية �ل�رص�ع بني �لغرب و�الإ�سالم حتى ��ستولت فكرة 

»�أزلية«  فكرة  �لعامل.  مفكري  على  �حل�سار�ت  �سد�م 

»�الأبدية«  �إىل  تطورت  و�لغرب  �الإ�سالم  بني  �ل�رص�ع 

و�ملو�جهة �حلتمية مع �سامويل هنتجتون �لذي تكهن 

 1993 عام  �ل�سادر  �حل�سار�ت«  »�سد�م  مقاله  يف 

نف�س  يحمل  كتاب  �إىل   1996 عام  يف  حتول  و�لذي 

�لعربي،  �لعامل  يف  و�سيكة  �سيا�سية  بتحوالت  �لعنو�ن 

نر�ه  ما  وهو  �ل�سلطة،  �إىل  �الإ�سالميني  بو�سول  وتنباأ 

�ل�سني  مع  �ستتحالف  �الإ�سالمية  �لقوى  و�أن  �ليوم!، 

ودول �رصق �آ�سيا �سد �لغرب �مل�سيحي يف �رص�ع كوين 

مرتقب. حاول كثري من �ملفكرين �لتمل�س من  �إلز�مات 

�أطروحة �سد�م �حل�سار�ت �ملوؤ�َس�سة على فكرة �ل�رص�ع 

�لديني، ومن بني هوؤالء حممد عابد �جلابري و�إدو�رد 

�سعيد. �تهم �إدو�رد �سعيد هنتجتون باالأخذ عن برنارد 

لوي�س وباالنتقائية �لن�سو�سية يف �لنقل، �أما �جلابري 

�إياه  متهما  هنتجتون  �أطروحة  تفكيك  �إىل  عمد  فقد 

مع  �لتاريخ،  وتزوير  �حلقائق  على  و�لقفز  باملر�وغة 

بال�سيد  �سبهه  �لذي  �لغرب  بني  �رص�ع  بوجود  ت�سليم 

وبني �لعرب �لذين �سبههم بالعبد، قائاًل �أن ثورة �لعبيد 

على �ل�سادة باتت غري ممكنة خا�سة بعد منوذج تدمري 

و�أن  �لت�سعينات،  يف  �لثانية  �خلليج  حرب  بعد  �لعر�ق 

�لعمالية  �لنقابات  ن�سال  مبد�أ  �عتماد  �لعرب  على 

مل  �لردود  تلك  لكن  وطالب)1(.  خذ  قاعدة  خالل  من 

�للوي�س-هنتجتونية  �الأطروحة  �سعبوية  مبثل  تكن 

و�لال�سعور  بالعو�طف  لتمتزج  �لوعي  تخرتق  �لتي 

�لنا�س وتتفاعل مع �مل�سكوت عنه من  فتثري هو�ج�س 

�ختالفات دينية وتوتر�ت طائفية بني �ل�سعوب و�الأمم. 

مل متثل فكرة »�سد�م �حل�سار�ت« قلقا عربيا فح�سب، 

يكون  رمبا  عاملية  فعل  رد�ت  من  �أحدثته  ما  �إن  بل 

كتابه:  مقدمة  يف  هنتجتون  يقول  حيث  بكثري،  �أكرب 

 Foreign« ف�سلية  ن�رصت   1993 عام  �سيف  »يف 

Affairs« مقااًل يل بعنو�ن »�سد�م �حل�سار�ت« �أثار 
جدال ��ستمر ثالث �سنو�ت( )2(. وقد قدم �ملفكر �لهندي 

�أمارتيا �سنج يف كتابه »تعدد �لهويات« �أطروحة و�عدة 

�أن  �عتبار  على  �حل�سار�ت«،  »�سد�م  فكرة  ملو�جهة 

�لدين لي�س �سوى وجه و�حد من وجوه �لهوية �لفردية، 

�لدين،  بجانب  متيزه  �أخرى  هويات  له  �إن�سان  وكل 

وهوية  �جلغر�فية،  و�لهوية  �لعرقية،  �لهوية  فهناك 

�لوظيفة، وهوية  و�للغة، وهوية  �لل�سان  �للون، وهوية 

�لهوية  وهناك  و�الأدبية،  و�لفنية  �لعلمية  �الهتمامات 

�لريا�سية و�ملو�سيقية، �إ�سافة �إىل ما هو �أكرب �أال وهو 

�لهوية �الإن�سانية، وحاجة �الإن�سان �إىل �أخيه �الإن�سان. 

يجمعهم  ما  د�ئما  هناك  �لنا�س  �أديان  �ختلفت  فاإن 

ويوحدهم ويعيد ت�سكيل �جلماعة �لب�رصية خارج �إطار 

�لهويات �لدينية)3(. هذه �الأطروحة �لهوياتية �حلاملة 

تقاطع �ملفكر �الإير�ين عبد �لكرمي �رصو�س مع كفل منها 

يف كتابه »�ل�رص�طات �مل�ستقيمة« ال يف �إطار �لهويات 

و�إمنا يف �إطار �الأديان ذ�تها، منطلقا من فكرة »ن�سبية« 

�الأديان«  »تعددية  وبالتايل �رصورة  �لدينية،  �حلقيقة 

و�ملذ�هب)4(. ويف �إطار ردة �لفعل �لعاملية ذ�تها �سد 

منظمة  �أعلنت  للعامل  �حل�سار�ت  �سد�م  فكرة  �جتياح 

�الأمم �ملتحدة ممثلة يف �ليون�سكو يوم 16 من نوفمرب 

�الإعالن  وهذ�  عامليا لـ)�لت�سامح(،  عام 1995م يومًا 

�لتطرف  ظاهرة  ملو�جهة  �ليون�سكو-  ياأتي–بح�سب 

وكان  و�لتز�يد،  �لربوز  يف  �الآخذة  و�لديني  �لعرقي 

من �سمن تو�سيات هذ� �لبيان حزمة من �القرت�حات 

لرت�سيخ مبد�أ �لت�سامح يف �لدول، �أهمها تغيري �ملناهج 

�لدر��سية، و�ل�سخ �الإعالمي نحو تعزيز هذ� �ملبد�أ)5(.

عمان من الت�ضامح

 اإىل االن�شجام

 باحث وطبيب من ُعمان

زكريا املحرمي



الت�سامح:

 تعود فكرة �لت�سامح �إىل �لقرن �ل�سابع ع�رص �مليالدي مع 

للحرب  تنويريًا  بدياًل  قدما  �للذين  لوك  وجون  �سبينوز� 

�لكاثوليكية �لربوت�ستانتية �لتي �أهلكت ثلث �سكان �أوروبا. 

بيد �أن مما يثري �ال�ستغر�ب �أن �ملنظرين �الأو�ئل للت�سامح 

مل يكونو� بذ�ت �لقدر من �لت�سامح مع �خل�سوم �ل�سيا�سيني 

لدولهم �لقومية، حيث �عترب جون لوك و�لفرن�سي بري بل �أن 

�لكاثوليك لي�سو� جديرين بالت�سامح الأنهم يدينون بالوالء 

ذ�ته  �الأمر  روما)6(.  يف  �لبابا  ميثله  �لذي  �أجنبي  ل�سيد 

جنده حا�رص�ً لدى �ملنظر �الأكرب للت�سامح وهو �لفيل�سوف 

��ستثنى  حيث  »�لت�سامح«  كتاب  �ساحب  فولتري  �لفرن�سي 

�ملتع�سبني الآر�ئهم من قائمة من يجوز �الختالف معهم، 

كل  من  بالتحرر  يبد�أو�  �أن  �إذ�  �لب�رص  )فعلى  فولتري:  يقول 

بت�سامح()7(.  معاملتهم  ي�ستاأهلو�  كيما  ديني  تع�سب 

لي�س  �الآخر  �أن  تفرت�س  كفكرة  �لت�سامح  �أن  هوؤالء  ويرى 

مقابلته  فلزم  معتٍد،  طرف  هو  بل  م�ساملا،  بال�رصورة 

�لت�سامح  معّرفا  حنفي  ح�سن  يقول  ذلك  ويف  بالت�سامح 

باأنه )�سلوك �سخ�سي يتحمل دون �عرت��س �أي هجوم على 

�الإ�ساءة( هذه  جتنب  فيه  ميكنه  �لذي  �لوقت  يف  حقوقه 

)8(. وال �سك �أن هذه �لقولة تذكرنا بالن�س �الإجنيلي )َمْن 

َخَذ ِرَد�َءَك  ا، َوَمْن �أَ َبَك َعَلى َخدَِّك َفاْعِر�ْس َلُه �الآَخَر �أَْي�سً َ �رصَ

ا()9(. من هنا يرى �لبع�س �أن فكرة  �أَْي�سً َثْوَبَك  َنْعُه  َفاَل مَتْ

�لت�سامح ال تقوم على �العرت�ف باالآخر وقبوله قدر قيامها 

�أ�س�س  على  �جلماعات  بني  و�لتمايز  �خلالف  تاأكيد  على 

�لت�سامح  )لي�س  �أو عرقية، فلهذ� يقول توما�س بني:  دينية 

من  �رصب  فكالهما  له،  تزييف  هو  بل  لالت�سامح،  م�ساد 

�ل�سمري،  حرية  منح  حق  نف�سه  يعطي  �أولهما  �ال�ستبد�د. 

مع  �لت�سامح  مفهوم  حجبها()10(.   لنف�سه  يخول  و�لثاين 

ذلك هو �الأكرث و�قعية بالن�سبة لل�سعوب �مل�ست�سعفة �أو تلك 

�ملفتقدة الأدو�ت �لقوة و�لهيمنة، فمطالبة �الأقوياء يف زمن 

�الحرت�ب –كما هو �الآن- باحلقوق و�لتعامل �لندي رمبا 

ي�ستفز هذ� �لطرف �لقوي نحو مزيد من �لتنكيل و�لع�سف، 

�لذي  )�الحرت�م  عن  يعرب  ال  �لت�سامح  �أن  بر�ت  يرى  فلهذ� 

يجب �أن ي�سمل �الآر�ء �لتي ال تتفق معه، ذلك الأننا نت�سامح 

مع ما ال نقدر على منعه، و�لذي يت�سامح ما د�م �سعيفا 

يحتمل جد�ً �أن ينقلب �إىل المت�سامح عندما يزد�د قوة()11(. 

يدرك �لطرف �الأقوى د�ئمًا حاجة فعلية للت�سامح ك�سالح 

خمدر، فلهذ� هو يحاول د�ئمًا توظيفه خدمة الأهد�فه يف 

ملطامعه  �الأبدي  �ال�ست�سالم  نحو  �الأغيار  توجيه  حماولة 

و�سهو�ته �لتو�سعية، وهو ما يوؤكده كوندرو�سيه بقوله: )�إنه 

قمع  دين معني  على  فيها  ي�ستحيل  كان  �لتي  �لبلد�ن  يف 

�لديانات �الأخرى، قام ما �أ�سمته عجرفة �لديانة �ملهيمنة 

�آخرين  الأنا�س  �أنا�س  يعطيها  رخ�سة  �أي  بـ»�لت�سامح« 

متكنهم من �العتقاد فيما يقبله عقلهم، و�لعمل مبا متليه 

عليه �سمائرهم()12(. نتيجة لكل هذه �ل�سبابية و�لظالل 

يت�سمنها  �لتي  �أحيانا  و�ملحرتبة  بل  �ملت�ساحمة  غري 

�أطلقتها  �لتي  �لت�سامح  لدعوة  يكن  مل  »�لت�سامح«  مفهوم 

منظمة �الأمم �ملتحدة ممثلة يف �ليون�سكو باإعالنها يوم 16 

للـ)�لت�سامح()13(  عامليا  يومًا  1995م  عام  نوفمرب  من 

وال تنظري�ت فال�سفة �الأنو�ر من �أثر يف عالقات �جلماعات 

�لدينية وال �لعرقية، فالتاريخ �ساهد على �حل�سور �لهائل 

مار�س  وكيف  �لعامليتني،  �حلربيني  يف  �لدينية  للرموز 

�سد  �لعرقي  �لتطهري  يز�لون-  -وال  �ليهود  �ملتع�سبون 

وكيف  فل�سطني،  يف  و�مل�سيحي  �مل�سلم  �لعربي  �ل�سعب 

�لبو�سنة  يف  �مل�سيحيني  قبل  من  �مل�سلمني  ت�سفية  متت 

و�لهر�سك، وكيف مت تهجري �مل�سيحيني من قبل �مل�سلمني 

�لهندو�س  فلول  �لبوذية  �لقو�ت  �جتثت  وكيف  �لعر�ق،  يف 

يعي�س  و�الإ�سالمي  �لعربي  �لعامل  يز�ل  وال  �رصيالنكا،  يف 

و�سعا متفجر� من �ل�سد�مات و�حلروب �لطائفية و�لعرقية. 

�لب�رصية �ليوم بحاجة �إىل ما هو �أكرب من »�لت�سامح« بني 

�لطو�ئف و�لتيار�ت �لدينية و�لعرقية، كما �أنها بحاجة �إىل 

ما هو �أكرب من »�لعدل« �لذي قال به رونفيه وحممد عابد 

�جلابري)14(. �لب�رصية �ليوم بحاجة باالإ�سافة �إىل �لعدل 

�الإح�سان و�حرت�م �الإن�سان و�سوال �إىل �لتفاهم و�الن�سجام، 

وهو ما حتقق يف �لتجربة �لعمانية.  

التجربة العمانية:

�لعربية  �جلزيرة  �سبه  من  �ل�رصقي  �جلنوب  عمان يف  تقع 

وميتد �ساحلها �لبحري قر�بة �ألف و�سبعمائة ميل، و�أغلب 

�أر��سيها �إما �سحر�ء جرد�ء �أو جبال �سماء حميطة بو�حات 

و�سهول خ�رص�ء متثل مناطق �لتجمع �ل�سكاين. ويوجد يف 

حيث  متعددة،  �أعر�ق  من  مو�طنون  �لعرب  بجانب  عمان 

يقول �لرحالة �لربيطاين ماك�س �أوبنهامي �لذي ز�ر عمان يف 

�لن�سف �الأول من �لقرن �لتا�سع ع�رص متحدثًا عن �لرتكيبة 

�سكان  )يثري  يلي:  ما  م�سقط  �لعمانية  للعا�سمة  �ل�سكانية 

م�سقط �هتماما متميز�، فاجلن�س �ل�سائد هو �جلن�س �لعربي 

�ل�سكان، وينتمي  �أي�سا ومعظم  �ل�سلطان  �إليه  �لذي ينتمي 

�جلزء �الأعظم من �ل�سكان �لعرب �سو�ء يف م�سقط �أو يف ما 
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�لعربية �جلنوبية، ال�سك  �لقبائل  �إىل  ور�ءها من �الأر��سي 

�أن �أعمال جلب �لزنوج �الأفارقة و�حلب�سيني ولو بعدد �أقل 

ن�سيطة منذ �آالف �ل�سنني، وقد �أثر �الختالط بهوؤالء �لزنوج 

�لبلو�س  لقد جاء  �ل�سكان.  �أغلبية  �سديد� يف مالمح  تاأثري� 

و�لفر�س �إىل هذه �لربوع يف �إطار هجرة من �ل�ساحل �ملقابل 

م�سقط  يف  �لهنود  من  كبري  عدد  ��ستقر  وقد  �خلليج،  من 

نتيجة للعالقات �لعريقة مع �لهند، وينتمي جزء من هوؤالء 

�إىل �ملذهب �لهندو�سي، وجند من �مل�سلمني �لهنود طبقتني 

ما �ل�سوجة و�جلط، �إ�سافة �إىل ذلك تعي�س يف مطرح جالية 

�ملذهبي  �لتعدد  ناحية  من  �أما  �ليهود()15(.  من  �سغرية 

فيقول �أوبنهامي: )�نت�رص �الن�سقاق �لديني �لذي ما لبث �أن 

هز �لعامل �الإ�سالمي بعد وفاة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 

متميزة  طائفة  ��ستطاعت  حيث  عمان  �أر�س  بلغ  حتى 

كامل  يف  ي�سري  وقت  يف  تنت�رص  �أن  �الإبا�سية  طائفة  هي 

�لبالد، وظل هذ� �ملذهب �سائد�ً يف عمان �إىل �ليوم()16(. 

�الإبا�سي مذ�هب  �إىل جانب �ملذهب  لكن يوجد يف عمان 

�إ�سالمية �أخرى حيث ذكر تقرير ملنظمة �الأمم �ملتحدة و�آخر 

�لتوزيع  �أن  2007م  عام  �الأمريكية  �ال�ستخبار�ت  لوكالة 

�ملذهبي يف عمان هو كالتايل: 75% من �ل�سكان ينتمون 

�إىل �ملذهب �الإبا�سي، و25% ينتمون �إىل �ملذ�هب �ل�سنية 

�ملختلفة، �إ�سافة �إىل تو�جد �أقلية من مذ�هب �ل�سيعة)17(، 

وتعي�س كل هذه �ملكونات و�الأطياف و�الأعر�ق حياة تتميز 

بالتاآلف و�الن�سجام. يقول ريا�س ح�سن حمرم: )ملدة تزيد 

�أنني  �أدعي  عمان،  �سلطنة  يف  عملتها  عاما  ع�رصين  عن 

�أزعم  �لفتية، وال  �لدولة  كونت خربة لي�ست قليلة عن هذه 

�أثار  ما  �أكرث  �أن  �إال  �إيجابي،  تر�كم من خرب�ت كله  �أن ما 

�نتباهي هي هذه �لتوليفة �لعبقرية للت�سامح �جتاه �لذ�ت 

و�الآخر �لتي ت�سكل ن�سيجا ع�سويا يف �لرتكيبة �لعمانية(

)18(. هذه �لتعددية �لقائمة على �لت�سامح و�الن�سجام �لتي 

يذكرها حمرم لي�ست وليدة �ل�ساعة بل هي تعددية عريقة، 

و�سف  فقد  �مل�ست�رصقني،  من  �لرحالة  من  �لكثري  يوؤكدها 

�لعمانيني   1816 عام  هيود  وليام  �لربيطاين  �لرحالة 

�سو�ء،  �أنهم، على حد  �لت�سامح. كما  بقوله )وهم يف غاية 

تعاملهم  يف  يفّرقون  ما  وقليال  ت�رصفاتهم،  يف  ب�سطاء 

�الأمريكي  �سجله  �الأمر  وذ�ت  �الأخرى()19(.  �لديانات  مع 

�إدموند روبرت�س يف عام 1833 حيث قال: )كل �لديانات 

�أتباعها بت�سامح �سديد،  يف مناطق نفوذ �ل�سلطان، يعامل 

ولي�س هـذ� فح�سب، بل تقدم لهم �حلماية �لكافية باأمر من 

�ل�سلطان، وال توجد �أية عقبات متنع �لن�سارى و�ليهود، �أو 

غريهم من ممار�سة �سـعائرهـم �لدينية، �أو بناء معابدهـم(

)20(. هذه �حلقيقة �أكدها �أي�سا �ملب�رص �الإجنليزي ويليام 

�لعمانيني:  عن  قال  حني   1863 عام  باجلريف  جيفورد 

)هم بطبيعِتهم دون �أدنى �سّك، ح�سَب ِخربتي بهم، �الأف�سُل 

�، و�الأكرُث �أن�ًسا، من جميِع �الأجنا�ِس  �َسِجّيًة، و�الأْح�سُن َمْع�رَصً

�لعربّية. �لت�سامُح، باأق�سى درجاِته �لتي ال ُتوجُد حّتى يف 

و�لعاد�ت.  و�لّدياناِت،  �الأجنا�ِس،  لكلِّ  َمكفوٌل هنا  �أوروّبا، 

جميُعهم  و�لهندو�س،  و�مل�سيحّيون،  و�ليهوُد،  �مل�سلمون، 

ما  ويلب�سون  معتقد�ِتهم،  ح�سَب  بحّرّيٍة  �هلّل  يعبدون 

ي�ساوؤون ح�سَب عاد�ِتهم، وميار�سون �لزو�َج، ودفَن �ملوتى، 

�إزعاٍج،  �أو  ة دون قيٍد،  و�ملو�ريَث، ح�سَب تقاليِدهم �خلا�سّ

�أو َمْنع()21(. فما هو �رّص هذ� �لت�سامح �لعماين و�الن�سجام 

على  لالإجابة  �ملختلفة؟  �لعماين  �ملجتمع  عنا�رص  بني 

حول  �لقدمي  �لفل�سفي  �جلدل  ��ستح�سار  علينا  �ل�سوؤ�ل  هذ� 

�أ�سل �لتفاوت بني �لب�رص �سلوكا ومعرفة، هل هذ� �لتفاوت 

�أن�سار  �إليه  يذهب  كما  �لبيولوجية  �لطبيعة  �إىل  ر�جع 

نتاج  هو  �أم  وغريه،  رينان  كاآرن�ست  �لعرقية  �لنظريات 

يف  خلدون  �بن  �إليه  ذهب  كما  و�لرتبية  و�لعمر�ن  �لبيئة 

�أنه بات من حكم �مل�ستقر لدى �أغلب علماء  مقدمته. يبدو 

وثقافة  �لرتبية  نتاج  هو  �لب�رصي  �ل�سلوك  �أن  �الجتماع 

�ملجتمع، يقول جان جاك رو�سو منت�رص� لر�أي �بن خلدون: 

�لفروق  بني  من  �أن  نرى  �أن  �الأمر  و�قع  يف  �ملي�سور  )من 

�لتي متيز بع�س �لب�رص عن بع�س كثري� منها يبدو وكاأنه 

طبيعي و�حلال �أنه من �سنع �لعادة و�ستى �رصوب �لعي�س 

�لتي ينتحلها �لب�رص يف �ملجتمع. وهكذ� فاإن مز�جا �سديد� 

ياأتيان  �إمنا  �سعف  من  �أو  قوة  من  يالزمه  وما  رقيقا  �أو 

من تكون �الأج�ساد �لبد�ئي، وكذلك هي �حلال بالن�سبة �إىل 

�ملهذبة  �لعقول  بني  فرقا  تقيم  ال  فالرتبية  �لذهن  قوى 

بني  �لفرق  يف  �أي�سًا  تزيد  و�إمنا  وح�سب،  �ملهذبة  وغري 

�لعقول �ملهذبة على ن�سبة ما لها من تهذيب()22(. ونحن 

وثقافة  �لطبيعي  �لعمانية ومناخها  �لبيئة  �إىل  �إذ� رجعنا 

�أر�ست  �لتي  �لعو�مل  �أمكننا حتديد جمموعة من  جمتمعها 

دعائم �لت�سامح �لعماين وكتبت ف�سوله، وهذه �لعو�مل هي: 

اأواًل: العامل اجلغرايف

�الأقاليم  من  �لثاين  �جلنوبي  �الأقليم  يف  عمان  تقع   

»نزهة  كتابه  �لعامل يف  �مل�سعودي  بها  ق�سم  �لتي  �ل�سبعة 

�مل�ستاق«)23(. ويرى �بن خلدون �أن �سكان �الأقليمني �لثالث 

و�لر�بع هم �الأقرب �إىل �العتد�ل، بيد �أنه ي�ستدرك بالقول: 
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وح�رصموت  �ليمن  بوجود  �لقول  هذ�  على  يعرت�س  )وال 

جزيرة  من  �ليها  وما  و�ليمامة  �حلجاز  وبالد  و�الأحقاف 

�لعرب يف �الإقليمني �الأول و�لثاين، فاإن جزيرة �لعرب كلها 

فكان  ذكرنا  كما  �لثالث  �جلهات  من  �لبحار  بها  �أحاطت 

�ليب�س  �أثر يف رطوبة هو�ئها، فنق�س ذلك من  لرطوباتها 

و�النحر�ف �لذي يقت�سيه �حلّر، و�سار فيها بع�س �العتد�ل 

تاأثريها  �لبحر  لرطوبة  �إذن  �لبحر)24(.  رطوبة  ب�سبب 

يوؤكده  ما  وهو  �لب�رص،  يف  �العتد�ل  قيم  غر�س  يف  �لفعال 

�بن خلدون ثانية بالقول: »�لبالد �لبحرية ملا كان هو�وؤها 

ب�سيط  �أ�سو�ء  من  عليه  ينعك�س  مبا  �حلر�رة  مت�ساعف 

�لبحر و�أ�سعته كانت ح�ستهم من تو�بع �حلر�رة يف �لفرح 

�لباردة( و�جلبال  �لتلول  بالد  من  �أكرث  موجودة  و�خلفة 

�لبحار  جماورة  من  �الأوفر  �لن�سيب  لها  وعمان   .)25(

ينح�رص  ال  وغربا.  �رصقا  �لعربية  �لدول  بجميع  مقارنة 

�الجتماعية  و�لعالقات  �لب�رصي  �ل�سلوك  على  �لبحر  تاأثري 

تاأثري�ت  هناك  بل  وح�سب،  �ملز�ج  على  تاأثريه  خالل  من 

تكون  ما  عادة  �لبحرية  �ملناطق  �أن  منها  هامة،  �أخرى 

جاذبا  قطبًا  �أي�سًا  وتكون  �لعاملية،  �لتجارة  لطرق  ممر� 

�الجتماع  علماء  بح�سب  توؤدي  �لتي  �ل�سكانية  للهجر�ت 

)�إىل �لتنوع �الأثني و�لثقايف يف كثري من �ملجتمعات، كما 

�ل�سكانية  �لدميوغر�فية  �الأو�ساع  ت�سكيل  �إعادة  يف  ت�سهم 

و�القت�سادية و�الجتماعية()26(، وقد كانت عمان، حمطة 

ي�سل  كان  �لذي  �حلرير«  بـ»طريق  يعرف  ما  من حمطات 

بني �حل�سار�ت �لرومانية و�مل�رصية و�لهندية و�ل�سينية. 

�الإمرب�طور  �أن  �إىل  �الأكادية  �لوثائق  �إحدى  وتذهب 

�رصجون ملك �أكاد )2300ق م( قد جلب مر�كب من عمان 

ينفك  ما  فهو  �سحر�،  للبحر  �أن  �إىل  �إ�سافة  بلده)27(.  �إىل 

و�كت�ساف  جماهله  يف  �لغو�س  حماولة  �إىل  �سكانه  يدفع 

�لعو�مل �الأخرى �ملحيطة به، وهذ� �لف�سول �لك�سفي و�ل�سبق 

�ملختلفة  �حل�سار�ت  على  �لتعرف  يف  ي�ساهم  �ملعريف 

و�حرت�مه،  �الآخر  قبول  �إىل  وبالتايل  �ل�سعوب  وثقافات 

فاأبو  �لعامليني،  �ملالحيني  �أبرز  من  �لعمانيون  كان  وقد 

عبيدة عبد�هلل بن �لقا�سم �أول عربي و�سل �إىل �ل�سني ون�رص 

فيها �الإ�سالم، ومنهم �أحمد بن ماجد �ملالح �لعربي �لذي 

�إىل  للو�سول  �الآمنة  �ملالحة  طرق  على  �الأوروبيني  دّل 

�لهند، وكانت �الأ�ساطيل �لعمانية هي �ملتحكمة يف حركة 

�ملالحة �لبحرية على �متد�د �سو�حل بحر �لعرب و�ملحيط 

�لنا�س  طبائع  يف  تاأثري�  للبحر  �أن  وكما  �لهندي)28(. 

مرتبطة  فهي  وتاأثري�ً،  �سحر�ً  كذلك  لل�سحر�ء  وعاد�تهم 

باالنك�ساف و�ل�سعور بانعد�م �الأمن و�ال�ستقر�ر، �الأمر �لذي 

يدفع �سكانها �إىل كرثة �لتنقل و�لرتحال بحثًا عن م�سادر 

�أكرث ميال  �الأمن �لغذ�ئي و�الجتماعي، مما يجعل �سكانها 

�سيوؤويك  �ليوم  تكرمه  فمن  و�إكر�مهم،  �الآخرين  �إعانة  �إىل 

غد� ولن مينعك �لغذ�ء و�ملاء. �إ�سافة �إىل ما �أ�سار �إليه �بن 

للحبوب  �لفاقدين  هوؤالء  ذلك  مع  )وجتد  بقوله:  خلدون 

و�الأدم من �أهل �لقفار �أح�سن حاال يف ج�سومهم و�أخالقهم 

له  ت�سهد  �أمر  هذ�  �لعي�س...  �ملنغم�سني يف  �لتلول  �أهل  من 

�لتجربة()29(. وقال �أي�سًا: )و�أعلم �أن �أثر هذ� �خل�سب يف 

�لبدن و�أحو�له يظهر حتى يف حال �لدين و�لعبادة، فنجد 

ياأخذ نف�سه  �أو �حلا�رصة ممن  �لبادية  �أهل  �ملتق�سفني من 

على  و�إقباال  دينا  �أح�سن  �ملالذ  عن  و�لتجايف  باجلوع 

�أهل �لرتف و�خل�سب( )30(. كل هذه �لعو�مل  �لعبادة من 

�جلغر�فية �ملتمثلة يف جماورة �لبحر و�ل�سحر�ء كان لها 

دور بارز يف تر�سيخ قيم �لت�سامح و�لتعددية و�الن�سجام.

ثانيا: االأ�سول العرقية

يذكر �ملوؤرخ �لروماين �سرت�بون �ملتوفى �سنة 19 للميالد 

باأن �لفينيقيني جاءو� من �سو�طئ جزيرة �لعرب وبالتحديد 

من �لبحرين وعمان)31(، ويقول �أمني �لريحاين: )ما �أجمع 

�لعرب  مثل  �لفينيقني  �أن  و�الآثاريون  �ملوؤرخون  عليه 

�ساميون، بل �أنهم عرب �الأ�سل، نزحو� من �ل�سو�طئ �لعربية 

هذه  يوؤكد  ومما   .)32( �لعربي(  �خلليج  على  �ل�رصقية 

�لفر�سية ت�سابه ��سم مدينة »�سور« �لتي يوجد بها �ملرفاأ 

�لعماين �الأ�سهر تاريخيا مع ��سم مدينة »�سور« �ل�ساحلية 

حمبا  �سعبا  كانو�  �لفينيقيني  �أن  ومعروف  �للبنانية. 

بقية  مع  و�الن�سجام  و�لتو��سل  و�لتجارة  و�ملعرفة  للعلم 

�ل�سعوب، ويبدو �أن بع�سا من تلك �لروح �لفينيقية �ملحبة 

للتعددية و�ل�سالم ما تز�ل ت�رصي يف �لثقافة �لعمانية.

ثالثًا: اال�ستقرار ال�سيا�سي

�جلماعي  �لعرب  �نتقال  �أن  �إىل  �لتاريخية  �مل�سادر  ت�سري   

د�ر�  بن  د�ر�  �أيام حكم  �إىل عمان متت  �ليمن  و�حلا�سم من 

على  كان  �لهجرة  تلك  و�أن  ��سفنديار)33(.  بن  بهمن  بن 

ر�أ�سها ملك �الأزد مالك بن فهم، �لذي ي�سري ��سمه �إىل �مللك 

و�لفهم و�حلكمة. وت�سري تلك �مل�سادر �إىل �أنه ترك يف طريقه 

�لتي  قلهات  عن  �لبعيدة  �ملناطق  من  وغريها  ظفار  والية 

�إىل  �أبناء مالك  جعلها عا�سمة ململكته، و��ستمر �حلكم يف 

�أن ��سقط �لفر�س دولتهم فاجتمع �لعمانيون حتت ر�ية عبد 
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�لعهد  �إىل  دولتهم  ��ستمرت  �لذين  �سم�س  بن  معولة  بن  عز 

�الأموي)34(. عا�ست �لدولة �لعمانية حياة قائمة على �لعدل 

�أو�سح على ذلك من ق�سة و�سول عمرو بن  و�ل�سورى، وال 

�إىل ملك  �لعا�س بر�سالة �لنبي حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 

عمان يدعوه فيها �إىل �الإ�سالم، فقام �مللك باإر�سال �لر�سالة 

�إىل �سيوخ �لقبائل و�أعيان �ملناطق لي�سريو� عليه فيما يجب 

�أن  �إىل  �الجتماع  علماء  ي�سري  موقف)35(.  من  يتخذه  �أن 

�الأو�ساع �ل�سيا�سية �لقائمة على �ال�ستبد�د و�لهيمنة توؤدي 

�إىل تاأجيج م�ساعر �لعد�ء جتاه �الأفر�د و�جلماعات �الأخرى 

للتنفي�س عن  فد�ء«  و��ستخد�مها »كب�س  �للوم عليها  و�إلقاء 

حالة �ل�سعف و�لقهر)36(، بينما ترتبط �لعد�لة �الجتماعية 

قبل  عمان  والأن  و�الن�سجام،  و�لتعددية  �لت�سامح  بقيم 

�لعدل  قائمًا على  م�ستقر�  �أ�سلفنا عا�ست عهد�  �الإ�سالم كما 

و�ل�سورى فاإنها مل تعرف �ال�سطهاد �لعرقي وال �لديني وال 

�لطائفي، بل قام �ملجتمع �لعماين منذ ما قبل �الإ�سالم على 

�أ�س�س �لعدل و�ل�سورى و�لتعددية و�الن�سجام.

رابعا: اخللفية الدينية امل�سيحية

�أهل عمان قبل �الإ�سالم  �أن  �إىل   ت�سري �مل�سادر �لعمانية 

كانو� على دين �مل�سيح عليه �ل�سالم، حيث يقول �ملوؤرخ 

�لدين  على  بعمان  �لعرب  )كان  �حلارثي:  حمد  بن  �سامل 

�مل�سيحي( )37(. كما ت�سري �مل�سادر �لتاريخية �لعمانية 

�ساأن  يف  عمان  على  عامله  ��ست�سار  �لفر�س  ملك  �أن  �إىل 

�لنبي �لعربي، فبعث ذلك �لعامل كعب بن بر�سة �لطاحي 

على  وفد  وحني  بالكتب،  عاملا  ن�رص�نيا  وكان  �لعماين 

عامل  و�أبلغ  يديه  على  فاأ�سلم  �لنبوة  فيه  عرف  �لنبي 

و�سلم)38(.  عليه  �هلل  �سلى  حممد  نبوة  ب�سدق  �لفر�س 

�ملحبة  على  قائم  �ل�سالم  عليه  �مل�سيح  دين  �أن  ومعلوم 

و�ل�سالم، وهو ما يوؤكده �لقر�آن بقوله: )َلَتِجَدنَّ �أَ�َسدَّ �لنَّا�ِس 

ُكو�ْ َوَلَتِجَدنَّ �أَْقَرَبُهْم  ِذيَن �أَ�رْصَ َعَد�َوًة لِّلَِّذيَن �آَمُنو�ْ �ْلَيُهوَد َو�لَّ

نَّ ِمْنُهْم 
اَرى َذِلَك ِباأَ ا َن�سَ ِذيَن َقاُلَو�ْ �إِنَّ ًة لِّلَِّذيَن �آَمُنو�ْ �لَّ َودَّ مَّ

�َسِمُعو�ْ  َو�إَِذ�   * وَن  َي�ْسَتْكرِبُ اَل  ُهْم  َو�أَنَّ َوُرْهَبانًا  ي�ِسنَي  ِق�سِّ

ا  مِمَّ ْمِع  �لدَّ ِمَن  َتِفي�ُس  �أَْعُيَنُهْم  َتَرى  �ُسوِل  �لرَّ �إىَِل  �أُنِزَل  َما 

اِهِديَن(  ا َفاْكُتْبَنا َمَع �ل�سَّ َنا �آَمنَّ قِّ َيُقوُلوَن َربَّ َعَرُفو�ْ ِمَن �حْلَ

جمموعة  �ليوم  عمان  يف  وتوجد   )83-  82  : )�ملائدة 

بع�س  مع  عربية،  غري  �أ�سول  ذوو  �أغلبهم  �لن�سارى  من 

�لعمانية،  �جلن�سية  على  حديثا  حت�سلو�  �لذين  �لعرب 

ولهم ولغريهم من �أ�سحاب �لديانات دور عبادتهم �لتي 

ترعاها �لدولة، و�لتي ال ي�سارهم عليها �أحد. 

خام�سًا: املذهب االإبا�سي والدميقراطية االإ�سالمية

 �ملذهب �الإبا�سي هو مذهب �لتابعي جابر بن زيد �لعماين 

)ت 93هـ(، وقد ن�ساأ جابر يف �ملجتمع �لعماين وتاأثر بروح 

وتر�ثه  فكره  يف  برزت  �لتي  �لعماين  و�الن�سجام  �لت�سامح 

بعده  من  وتالمذته  جابر  يعتمد  �أن  غريبا  فلي�س  �لفقهي، 

حكم  وقد  �ل�سيا�سي.  فقههم  يف  و�سبيال  منهجا  �ل�سورى 

بـ»�الإبا�سية«  �لتاريخ  مر  على  عرفو�  �لذين  جابر  تالمذة 

عمان وفق ذ�ت �لنهج �لعماين �ل�سابق على �الإ�سالم �أال وهو 

�لعدل و�ل�سورى، يقول �لدكتور ح�سني عبيد غبا�س يف كتابه 

�لتاريخي  �ل�سياق  )ويف  �الإ�سالمية«:  و�لدميقر�طية  »عمان 

قد  و�لتعاقد  �الإجماع  مبد�أي  تطبيق  �أن  جند  �الإ�سالمي، 

�لعمانيون هذين �ملبد�أين على  ُعلق و�قعا... يف حني طبق 

ويف  بل  و�ملجتمع،  �لدولة  م�ستوى  وعلى  �الإمامة  م�ستوى 

�لثامن  »�لقرن  �لهجري  �لثاين  �لقرن  �الأمور، وذلك منذ  كل 

�مليالدي«. بعبارة �أخرى، �متدت هذه �لتجربة �لعمانية، مع 

�لتطبيق  باأن  �سلمنا  و�إذ�  �ثني ع�رص قرنًا.  �النقطاع،  بع�س 

�أي  �الأمة-  لزعيم  �حلّر  و�النتخاب  �ل�سورى  ملبد�أي  �لكامل 

�الإمامة  فاإن  �لدميقر�طية،  و�لتعاقد- هما جوهر  �الإجماع 

دميقر�طية  جتربة  �أطول  تعد  �أن  ميكن  �لعمانية  �الإبا�سية 

�الإبا�سي  �لفكر  متيز  وبجانب  �الإن�سانية()39(.  تاريخ  يف 

تعزيز  يف  �الإيجابي  �أثرها  عن  حتدثنا  �لتي  بالدميقر�طية 

روح �لت�سامح، فاإنه يقوم �أي�سا على �حرت�م �أتباع �ملذ�هب 

و�أمو�لهم ودمائهم  �أعر��سهم  �لتعدي على  �الأخرى، ويعترب 

�أبو �حل�سن  �لنار، يقول  �نتهاكا حلرمات �هلل و�سببا لدخول 

�لقبلة �سيء بعد  �أهل  �لب�سيوي )ق 4هـ(: )ال يحل من دماء 

بغري حق  بع�سا  بع�سكم  يقتل  ال  باالإ�سالم...يعني  �إقر�رهم 

بالظلم و�لعدو�ن، فمن فعل ذلك ي�سلى نار� �إن مل يتب كما 

قال �هلل.، وقال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم دماوؤكم و�أمو�لكم 

عليكم حر�م« فجمع ذلك وقرن حرمة �لدماء و�الأمو�ل()40(. 

)ت  م�سعود  بن  �جللندى  �الإمام  �أن  �لعماين  �لتاريخ  ويذكر 

134هـ( مات دفاعا عن �سيف �سيبان �خلارجي �لذي حاول 

�لعمانيون  فقرر  �ل�سيف،  بذلك  �لعمانيني  وقتل  عمان  غزو 

خزمية  بن  خازم  ولكن  �أهله،  �إىل  وخامته  �سيفه  �إرجاع 

�سيبان  �سيف  بت�سليمه  �أمرهم  �لعبا�سيني  عامل  �خلر��ساين 

وخامته، فرف�س �لعمانيون باعتبار �أن �ل�سيف و�خلامت حق 

الأهل �سيبان وال يجوز �إعطاءه غريهم، فقاتلهم �لعبا�سيون 

يف  خمالفهم  ورثة  حق  عن  دفاعا  �لعماين  �الإمام  وقتلو� 

�الأمانة  هذه  ومثل  بلدهم)41(،  غزو  حاول  �لذي  �ملذهب 

و�لعدل و�الإح�سان لالآخر ال جتد لها مثياًل. �إن �لفكر �لقائم 
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ظاهرة  يلغي  وعر�سه  وماله  دمه  يف  �الآخر  حفظ  على 

»�لتمركز �لطائفي« �ملماثلة للتمركز �الأثني �لتي ي�سري �إليها 

يف  �لطائفي«  »�لتمركز  يالزم  حيث  �الجتماع)42(.  علماء 

�إىل  ينظر  بحيث  �لتنميطي  �لتفكري  �إىل  �مليل  كثرية  �أحيان 

�أتباع �ملذ�هب �الأخرى باعتبارهم غرباء ومنحطني �أخالقيا 

وخارجني على �لدين، وهذه �ملركزية �لطائفية تتعزز لدى 

�أتباع �ملذ�هب �لتي حتّرم �لزو�ج و�لتعامل مع �أبناء �ملذ�هب 

�ملذ�هب،  بني  �ملفا�سلة  حدة  يف  يزيد  �لذي  �الأمر  �الأخرى 

�أما �ملذهب �لعماين �ملعروف بـ»�الإبا�سية« فاإنه قائم على 

�لفا�سلة  �حلدود  و�إلغاء  �الأخرى  �ملذ�هب  على  �النفتاح 

بينها وت�سجيع �لتز�وج، مما عزز روح �لت�سامح و�الن�سجام 

بني كافة �أبناء �ملذ�هب �الإ�سالمية يف عمان.

�ساد�سًا: الت�سوف

 يقوم �لفكر �ل�سويف على �ملحبة، حمبة �هلل و�الإن�سان، يقول 

�بن عربي:

لقد �سار قلبي قابال كل �سورة

فمرعى لغزالن ودير� لرهبان  

وبيتا الأوثان وكعبة طائف 

و�ألو�ح تور�ة وم�سحف قر�آن  

�أدين بدين �حلب �أنى توجهت

ركائبه فاحلب ديني و�إمياين  

ومعلوم �أن �لت�سوف منت�رص ب�سكل كبري لدى �أبناء �ملذ�هب 

توجد  حيث  ظفار  حمافظة  يف  خا�سة  عمان  يف  �ل�سنية 

�ملجال�س �ل�سهرية و�ملز�ر�ت، و�الأمر ذ�ته لدى علماء �ملذهب 

�لعماين �ملعروف بـ»�الإبا�سي« حيث �نت�رص �لت�سوف �أو ما 

ي�سمى »علم �ل�سلوك« بينهم مع بد�ية �لقرن �لعا�رص �لهجري 

وبلغ �أوجه لدى نا�رص بن جاعد �خلرو�سي يف �لقرن �لثالث 

ع�رص �لهجري حيث قام ب�رصح ق�سيدة �بن �لفار�س �ملعروفة 

بن  نا�رص  و�أكد  �مللوك«،  ملك  ح�رص�ت  �إىل  �ل�سلوك  »نظم 

جاعد يف هذ� �ل�رصح على �أن كل من �آمن باهلل و�ليوم �الآخر 

وعمل �ساحلا فهو من �أهل �جلنة بغ�س �لنظر عن طائفته �أو 

مذهبه)43(. وهذ� �لر�أي �لعماين �لذي يتجاوز فيه �لت�سامح 

حدود �لدين �لو�حد لي�سمل �أتباع بقية �لديانات �لتوحيدية 

كفيل بنزع فتيل كثري من �ألغام �لتع�سب �لديني و�الحرت�ب 

�لطائفي �لتي تهدد �لعامل..

�لعمانية  �لدولة  قامت  �حلديثة.  �لعمانية  �لدولة  �سابعًا: 

�حلديثة يف عام 1970 مع تويل �ل�سلطان قابو�س بن �سعيد 

مقاليد �حلكم، حيث عمل على �إن�ساء دولة مدنية قائمة على 

فالتعليم  �الجتماعية،  و�لعد�لة  و�مل�ساو�ة،  �ملو�طنة،  �أ�س�س 

و�لع�سكرية  �حلكومية  و�ملنا�سب  و�خلدمات  و�ل�سحة 

و�الأمنية متاحة جلميع �أبناء عمان بغ�س �لنظر عن �أ�سولهم 

ومذ�هبهم. كما عمل �ل�سلطان قابو�س على ت�سجيع �لتبادل 

كر��سي  �إن�ساء  خالل  من  �ملختلفة  �لعامل  دول  مع  �لثقايف 

علمية و�أكادميية، و�إن�ساء جمال�س ثقافية يف خمتلف دول 

�لعايل  قابو�س  �ل�سلطان  مركز  �إن�ساء  �إىل  �إ�سافة  �لعامل، 

�لفعاليات  من  �لكثري  على  ي�رصف  �لذي  و�لعلوم  للثقافة 

�لثقافية و�لعلمية �لتي تعرف بالثقافة �لعمانية يف �خلارج 

باإ�سد�ر  �ل�سلطان  �أمر  كما  عمان.  يف  �لعاملية  وبالثقافة 

يف  �سدورها  �بتد�أ  �لتي  )�لت�سامح(  بعنو�ن  ثقافية  دورية 

�لتفاهم  �إىل   2010 عام  يف  ��سمها  تغري  ثم   ،2003 �ستاء 

تاأكيد�ً على �أن �ملجتمع �لعماين قد جتاوز مرحلة �لت�سامح 

وهو يعي�س روح �لتفاهم و�لتعددية و�الن�سجام.
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�ملعنى  �إيحاء�ت  بع�س  تاأويل  �ملقاربة  هذه  تروم 

�لّثاوية يف جتاويف �مللفوظات �لو�سفية يف رو�ية 

�لقول  عن   
ّ
فغني خاّل�س)1(؛  جلياليل  �لعني«  ة 

ّ
»قر

�لتاأويل  نحو  �أ�سا�سًا،  ينحو،  �ل�سيميائي  �لّتحليل  �إّن 

�ّلذي ال يغفل خلفية �لن�س �لل�سانية و�لثقافية كما 

غرميا�س،  عند  �لتاأويل،  هذ�  غاية  و�إّن  �إيكو،  يعتقد 

�ملعاين  يف  ن  �ملت�سمَّ �لثقايف  �لن�سق  حتديد  هي 

�ملوحية.

و�أح�َسب �أّن مقاربة من هذ� �لقبيل �ستحاول ��ستمالة 

�ّلذي  �لو�سف  مبلفوظ  �أكرث،  �لعناية،  �إىل  �لباحثني 

ُغيِّب يف معظم �لدر��سات �ملحايثة �ّلتي جعلت من 

�ل�رصد عنو�نًا للخطاب، ومن �لو�سف زينة له وعبد� 

طّيعا لل�رصد يف �الآن ذ�ته كما يقول جينيت.   

هذه  من  �أ�ستثني  �أن  �أعرف،  ما  حدود  يف  وميكن، 

و�آليات  �ل�رصد  �إىل حتليل  �ن�رصفت  �ّلتي  �لّدر��سات، 

�ّلتي  �لر�سينة  �لدر��سة  تلك  �خلطاب،  يف  ت�سّكله 

وهي  �لو�سف،  عن  هامون  فيليب  بها  نه�س 

على  نظريًا  هذه  مقاربتي  يف  �إليها  �ساأركن  در��سة 

غرميا�س  حماولة  �إىل  َح  �أُمِلْ �أن  ينبغي  كذلك،  �الأقّل. 

ُتعنى  لالأهو�ء  �سيميائية  نظرية  تاأ�سي�س   
ْ
وفونتنيي

�لفعل،  �لذ�ت على  �ّلتي حتمل  و�لعو�طف  بامل�ساعر 

�ملنهجي  �لّنق�س  جتاوز  �إىل  ت�سبو  نظرّية  وهي 

يميائية �ل�رصدية حني �هتّمت، فقط، 
ّ
�ّلذي �سهدته �ل�س

يغيُة )�لو�جب،  ْظُهَر�ُتُه �ل�سّ بالفعل نف�ِسه من حيث مَتَ

�الإر�دة، �ملعرفة، �لقدرة( و�أمناطه )فعل معريف، فعل 

 ،faire – croire �العتقاد  على  حمل  �إقناعي، 

 faire ج�سدي  فعل  ذر�ئعي،  فعل  تاأويلي،  فعل 

somatique( ووظيفته يف حتديد دور �ل�ّسخ�سية 
يف �لرب�مج �ل�رصدية )عو�مل و�أدو�ر عاملية(. 

وعلى هذ� �الأ�سا�س، ال تكون �لغرية، مثاًل، �سفة متّيز 

�إىل  د�فَعها  �إمّنا تكون  �أخرى فح�سب،  ذ�ٍت  ذ�تا عن 

�نفعاٌل حيويٌّ )وهو يحيل،  �أي�سًا؛ فالهوى  �الإ�ساءة 

لدن  من  للعامل   
ّ
قيمي ت�سّور  �إىل  عيِنه،  �لوقت  يف 

�لفرد �أو �جلماعة �أو �الإن�سانية قاطبة( ي�سَحن �لفعل 

ويوّجه م�ساره نحو حتقيق رغبة �لّذ�ت �لهِوية. ومن 

�الأََثَرة،  �الإيثار،  �لكر�هية،  )�حلب،  �الأهو�ء  فاإّن  ثّم، 

�لِغْلَظة،...(  �حِللم،  �لِكرْب،  �لّتو��سع،  �لبخل،  �لَكَرم، 

وحتليلها  �ل�سخ�سية،  كينونة  حتّدد  مو��سيع  هي 

�ّلتي ال تعترب  �لو�سفية  يميائية 
ّ
�ل�س  يف حقل 

ّ
ي�سب

�الإ�سناد�ت و�لقر�ئن و�لّت�سميات و�ل�سفات و�حلاالت 

كما  بال�رصد  ملحقة  خلفيات  د 
ّ
جمر و�لكينونات 

يميائية �ل�رصدية و�ل�سعرّيات عاّمة. 
ّ
تذهب �إليه �ل�س

 1 - الّتوا�سل ال�سردي:

�ل�سفوي،  �لرت�ث  يف  حمّدث،  من  �ل�سارد  حتّول  لقد 

له  �مل�رصود  ال�ستمالة  �لتلفظية  كفاءته  ُيحنيِّ 

و�لتاأثري فيه �إىل قائم بحبك �خلطاب �ل�رّصدي؛ فهو 

يجري �الأحد�ث يف �خلطاب من خالل �لرو�ية بعدما 

َي�ْسُطرها �لكاتب يف قرطا�س؛ فيقّدم �لفعل �أو يوؤخره 

�لكالم  ويروي  �آخر...،  فعال  نه  ي�سمِّ �أو  يرتبه  �أو 

�ل�رصدية(  �ل�سيميائية  )و�لكالم فعل من وجهة نظر 

و�الأ�سياء  �لكائنات  وي�سف  ينقله،  �أو  يعر�سه  �أو 

)�لورقية طبعًا( و�سفا ذ�تيا �أو مو�سوعيا، عرب روؤية 

�رصدية حتّدد عالقته بال�سخ�سية؛ فقد يق�س �ل�سارد 

يف  )�لتبئري  نف�سها  عن  �ل�ّسخ�سية  تعرفه  مّما  �أكرث 
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�سيدي حمّمد بن مالك



مّما  �أكرث  �ل�سخ�سية  حتكي  وقد  �ل�سفر(،  درجة 

يكتفي  وقد  �لّد�خلي(،  )�لتبئري  عنها  �ل�سارد  يدركه 

ارد ب�رصد ظاهر �الأحد�ث دون �لّنفاذ �إىل �أعماق 
ّ
�ل�س

�ل�سخ�سّية )�لّتبئري �خلارجي(.

�أم  �الأحد�ث  على  �ساهد�  �أكان  �سو�ء  �ل�سارد،  �إّن 

َمعيُنها  م�ساركا فيها، عامٌل ميتلك كفاءة تخييلية 

�لكاتب �ّلذي ميّده باالأخبار و�لوقائع عرب �لّتو��سل 

�لكفاءة لال�سطالع  تلك  توؤّهله  �مل�سرتك)2(، بحيث 

وظائف  على  بناًء  جينيت  و�سعها  خم�س  بوظائف 

�لّتو��سل �لل�ساين �ّلتي �ساغها جاكب�سون؛ فال�سارد:

حاول  مهما  �الأخبار  ويتعّقب  �الأحد�ث  -يقتفي   1

ب بع�س �لكتاب �إق�ساَءه 
ّ
�لتمّل�س من ذلك ومهما جر

�أو تهمي�س دوره )�لوظيفة �ل�رصدية(.  

2 - ي�سجل متف�سالت �ل�رصد وتر�بطاته وتناظر�ته 

وتعار�ساته )�لوظيفة �لّتنظيمية(.

ق�سد  »�حلكو�تي«  خطاب  من  بع�سًا  -ي�ستعري   3

ارد 
ّ
�إبالغ �مل�رصود له، �حلا�رص )�سخ�سية تقا�سم �ل�س

ي�ستح�رص  )�سخ�سّية  �لغائب  �أو  �ل�رصدي(  �لتو��سل 

�ل�سارد �سورتها �أثناء �ل�رّصد( �أو �ملفرت�س )�لقارئ 

�أّن«،  »زعمو�  كقوله:  �نتباهه،  ولفت  �ل�سمني(، 

»يروى �أّن«،... )�لوظيفة �لتو��سلية(.

يف  ر�أيه  باإبد�ء  معها  فيتفاعل  ة  بالق�سّ -ينفعل   4

تومئ  �سهادة  �سكل  يف  فل�سفية  �أو  �أخالقية  م�ساألة 

�ّلتي  وعو�طفه  ذكرياته  ودّقة  خو�طره  م�سدر  �إىل 

��ستفّزها م�سهد ما )�لوظيفة �الإ�سهادية(.

5 -يف�رّص �إيديولوجية �لكاتب ونظرته للمجتمع و�لعامل، 

�خلا�سة  روؤيته  عن  فيعرّب  باإيديولوجيته  ينفرد  وقد 

لالأ�سياء من حوله )�لوظيفة �الإيديولوجية()3(.

2 – الكفاءة الو�سفية:

�ل�رّصد وحدها؛  �ساق  على  ي�ستقيم  ال  �خلطاب  والأّن 

هذ� �ل�رصد �ّلذي يقوم على �لتخييل �مل�ستقل ببنيته 

�ل�ّسفوية،  �لرو�ية  ت�ستطيع  )حيث  �لّلغة  عن  ومعناه 

�ل�سامتة،  �ل�سينمائية  �ل�سورة  �أو  دومًا،  �ملتغرية 

فاإّن  �للغة متامًا(،  مثل  �ل�رصد  تنقل  �أن  د�ّل،  كن�سق 

حتما،  متر،  �ّلتي  �ملعرفة  على  باعتماده  �لو�سف، 

ت�سبق  كفاءة  �إىل  جهته،  من  يحتاج،  �للغة،  عرب 

�ل�سارد، يف حال  �إذ يجب على  حتّققه يف �خلطاب؛ 

�أن يكون  �ّلذي يتقّوم به �خلطاب ويكتمل،  �لو�سف 

بعامل  �لتعريف  �بتغى  ما  �إذ�  �لكلمات  بعامل  ملّمًا 

على  يقوم  �لو�سفي  �لّتو��سل  الأّن  ذلك  �الأ�سياء، 

له على مطابقته مبا  �ملو�سوف  �ّلذي يحّث  �ليقني 

و�الإطالق،  باجلزم  تّت�سم  معرفة  من  فكره  يتخّلل 

ال  �ّلذي  �خلرب  على  �ل�رصدي  �لّتو��سل  يقوم  بينما 

الأّن  �لكذب،  �أو  دق  �ل�سّ له ملعيار  �مل�رصود  ُيخ�سعه 

�نطلق  �ّلذي  �لو�قع  على  �ملت�سامي  �خليال  م�سدره 

منه.

لذلك، يّتكئ �لو��سف )وهو �ل�سارد نف�سه �ّلذي ينه�س 

يروم  معًا(، حني  �آن  و�لو�سف يف  �ل�رصد   
ْ
بوظيفتي

وثيقة  عالقة  )ثّمة  و�الأمكنة  �ل�سخ�سيات  و�سف 

بني �ل�سخ�سّية و�ملكان يف �لعملية �لو�سفية(، على 

�الأ�سماء،  )معجم  باملعاجم  �ملو�سوعية  معرفته 

معجم �الألو�ن، معجم �لبلد�ن، معجم �حليو�ن، معجم 
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 Nomenclatures و�ملدّونات  �الأ�ساطري،...( 

�إىل  ليحّول  و�لتقنية(  �لعلمّية  �ملفرد�ت  )فهار�س 

وال  ُيعرف  ال  �ّلذي  للو�قع  معرفته  له  �ملو�سوف 

و�لبالغة  �لّل�سانيات  »هنا  بالت�سمية؛  �إاّل  ف 
َّ
ُيعر

ي�ستعري منهما �ملفرد�ت لي�سف �أقو�ل �ل�سخ�سيات، 

وهناك �لب�ستنة ي�ستعري منها �الألفاظ لي�سف نبات 

�لكلمات  منها  ي�ستعري  �لعمارة  وهنالك  �لّطبيعة، 

منها  ي�ستعري  �لتقنية  وهنالك  معلمًا،  لي�سف 

�مل�سطلحات لي�سف �آلة،...«)4(.

�ملعجمية  �الإمكانات  ر�ً  م�سخِّ �لو��سف  يقول 

و�لنبات  و�حليو�ن  و�لّلون  �لعمر�ن  على  �لد�لة 

�لبنايات  �لعني«: »جمموعة  ة 
ّ
»قر بجمال  لالإحاطة 

و�سط  مهيبة  �ساخمة  �الأخرى  هي  بدت  �مل�سّيدة 

وقد  تنبثق  كانت  �لفردو�سي.  �الخ�رص�ر  ذلك 

�لّنو�فذ  ذ�ت  بغرفها  مزهوة  �الأبي�س  باجلري  طليت 

لالأبقار  حظرية  من  وملحقاتها  �لو��سعة  �لزجاجية 

وخّم  لالأغنام  وزريبة  و�لبغال  للخيول  و�إ�سطبل 

للدجاج و�سجنة لالأر�نب. كّل هذ� كان و�سط ديكور 

خاّلب تلونه �الأزهار �حلمر�ء و�ل�سفر�ء و�لبنف�سجية 

�أو نبتت من تلقاء نف�سها على �سفاف  �ّلتي غر�ست 

يف  وتت�سّعب  تتفرع  �ّلتي  �ملائية  و�قي 
ّ
و�ل�س �لرتع 

كّل �الجتاهات. �إغر�ء �ساحر، ماأدبة خيالية بالن�سبة 

�سنو�ت  بعد  هاهنا  من  ميرون  وهم  كانو�  لبدو 

طويلة من �لغياب يروون ظماأهم باملياه �ملتدّفقة 

»�لّظماأ«  باأر�س  تو�سم  كانت  �ّلتي  �لرتبة  تلك  عرب 

حيث هجرها �لب�رص و�لطيور و�حليو�نات و�لزو�حف 

�ّلتي  �أ�سنافها  با�ستثناء  و�حل�رص�ت  و�ل�سالحف 

 و�لظماأ«)5(.
ّ
تتحّمل �حلر

معجم  مع  �ملعجمية  �الإمكانات  هذه  مثل  وتتاآلف 

�ّلتي  و�ال�ستعار�ت  �لّت�سبيهات  تكرث  حيث  �لبالغة، 

و�لّنقاء  و�لّنماء  و�النبعاث  �الإ�سعاع  معاين  تفيد 

�لو��سف  بها  يريد  معان  وهي  و�لف�سل،  و�خل�سب 

�أر�س  فيه  ترفل  �ّلذي   
ّ
�لفعلي �جلمال  حتويل 

و�سعرّيًة،  ح�سا�سيًة  يقطر   
ّ
فني جمال  �إىل  »بوز�هر« 

�لهالك  على  �لقطبية  �لنجمة  »�سارفت  قوله:  مثل 

ور�ح �لقمر يحاول عبثا �أن ي�ستعيد �سلطته �ملهّددة 

�سكل منجل  �لثقيلة على  ذر�عه  ي�سع  بالفتور وهو 

من  �سقوطه.  هول  ب�رصه  عن  حاجبا  ناظريه  �أمام 

�لقريب،  مقدمه  عن  �لّنهار  �سلطان  �أعلن  �ل�رّصق، 

َة كقذيفة  ت�سبقه عربته �لعاجية �لاّلمعة. �نطلقت ُقربَّ

مقالع علي لكحل �أّيام مر�هقته �لطائ�سة و�أ�سارت �إىل 

و�خلناف�س  �ل�سفادع  �نربت  بينما  ر�ئق،   
ّ
نهار حار

ت�ستعّد  طويلة  �أرق  ليلة  �أرهقتها  �ّلتي  و�ل�رص��سري 

لنومها �الأول«)6(. 

وف�ساًل عن معرفته �ملو�سوعية باالأ�سياء و�لكلمات، 

و�سفية  �إيكو(  )بتعبري  �إ�سرت�تيجية  �لو��سف  ميتلك 

توؤلف، �إىل جانب �إ�سرت�تيجيته �ل�رصدّية، �إ�سرت�تيجية 

تبد�أ،  �لو�سفية حني  »�لعملّية  �إّن  �لّن�س ككّل، حيث 

تفر�س  بالو�قعّية،  موِهمة  �أم  و�قعية  �أكانت  �سو�ء 

على �لو��سف �لّلجوء �إىل �النتقاء و�الختيار، نتيجة 

�زدحام �الأ�سياء و�لّتفا�سيل، �ل�ّسيء �ّلذي يحتِّم عليه 

تن�سيط بع�سها وتخدير �لبع�س �الآخر. وال تتّم عملية 

�النتقاء هذه برب�ءة �أبد�ً، و�إن كانت تبدو �أحيانًا كما 

�أثر�ً جلّيًا  لو كانت تلقائية، الأّنها بال�رصورة تر�سم 

لالأبعاد �ملعرفّية و�ل�سيكولوجية و�الإيديولوجية. تلك 

�سف«)7(. 
ّ
�الأبعاد �ّلتي ُترَتجمها لعبة �النتقاء و�لر

فات  لل�سّ �نتقاًء  تتطّلب  �لو�سفّية  �الإ�سرت�تيجية  �إّن 

و�سف  يف  �لو��سف  ي�سهب  فتارة  منه؛  منا�س  ال 

و�سف  يف  ويوجز  وجزئياته،  �جل�سد  تفا�سيل 

يعني  ال  )و�الإ�سهاب  ومكنوناتها  �لّنف�س  �أغو�ر 

�النتقاء  �الإيجاز  �لر�سف و�ال�ستق�ساء كما ال يعني 

�سابا  �لرحمن  عبد  كان   « يقول:  حيث  و�الختيار(، 

مذّهب  �أبنو�س  ب�رصته  عمره.  من  �لثالثني  يف  �أ�سود 

�سفتاه  دقيق.  م�ستقيم  �أنفه  �لكتفني.  عند  قليال 

�أذناه  مرّبعة.  كفه  �سلب.  طويل  ذقنه  غليظتان. 

يظللهما  لوزيتان  وعيناه  قط  كاأذيْن  �سغريتان 

و�د وجبينه عري�س بارز 
ّ
حاجبان طويالن غامقا �ل�س

�سقور  من  �سقر  ر�أ�س  ي�سبه  �ملزيت  ب�سعره  ور�أ�سه 

يتنّف�س  �لرحمن  عبد  كان  �الإفريقية.  �ل�سحاري 

�ل�سحة وهدوء �لبال ويتذّوق طعم �حلياة �حللو. من 

�إ�سعاع جّذ�ب يجعلك  �سخ�سه �لقوّي �ملتزن، ينبعث 

حت�س بنف�سك مدفوعا �إليه مبيل خطري »)8(.
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عن  �لّنف�س  باإيحاء�ت  �لو��سف  ي�ستغني  وتارة 

فيقول:    ؛  �أفعال  من  عنه  ي�سدر  وما  �جل�سد  حقيقة 

»يف �لغرفة، كانت بختة تنتظر. �إّنها �سبورة وذكية، 

بالها  �أّن  تفاقم. غري  �أو  مهما عظم  �سيء  يقلقها  ال 

خا�سة  �لّنبيه،  ذهنها  ما  فكرة  تطرق  حني  يهد�أ  ال 

�إذ� تعّلق �الأمر باأخيها علي لكحل. منذ وفاة �أّمهما، 

حتول كّل حبها �لد�فق �إىل �أخيها مثلما يتحّول نهر 

بحر،  �أو  بحرية  �أقرب  �إىل  �ملتدّفقة  مبياهه  هرهار 

و�لّتالل.  و�الأكمات  و�لفجاج  باجلبال  م�ستهزئا 

كذلك بختة. فالعر�قيل و�ل�سعوبات و�رصوب �لف�سل 

�إّنها  تافهة.  جمهولة،  �أحد�ثا  عاملها  يف  تعترب 

عزم  بقّوة  و�ال�ستقامة  �لرقة  مزج  حت�سن  حازمة، 

نادرة. حني تّتخذ قر�ر�ً، مل تكن حتب �لرت�جع عنه 

�أبد�. عندما يحدث لها �أن ت�سّيع فر�سة، فاإّنها تعترب 

ذلك خ�سارة معركة لي�س �إاّل. ففي �لغد تعود للهجوم 

�حلجر  يفّتت  وت�سميم  قّوة  �أكرث  بعزمية  جديد  من 

لد«)9(.  �ل�سّ

وغالبا ما يب�ُسط �لو��سف �مليز�ت �جل�سدّية و�أحو�ل 

ٍة )يف هذ� �لّن�س على �الأقل، 
َّ
ر �لنف�س ب�سكل مرّتب ومِبَ

ويف �لّن�سو�س �لو�قعية عامة(؛ فهو ال ي�ستنكف عن 

و�لرغبات  و�لعو�طف  و�لّنو�يا  جايا 
ّ
�ل�س ��ستق�ساء 

و�لّنزو�ت �ّلتي تعتور ذ�ت »علي لكحل« على �متد�د 

�خلام�س  �لف�سل  من  قليال  ويزيد  �سفحات  ثالث 

بوثوق ويقني ممزوجني باأخبار عن جهاده ون�ساأته 

فيه  وتقرتن  و�لق�سوة،  �لّلني  فيه  يجتمع  و�سط  يف 

�لعناية بال�رّص�مة.      

ما،  عادة  فاإّنه،  �ملكان،  بو�سف  �لو��سف  قام  و�إذ� 

بت�سنيفها  )�ملكان(   
َ
ليوحي بال�ّسخ�سية  يقرنه 

و�أعمالها:  �إيديولوجيتها  على  ولي�سهد   
ّ
�الجتماعي

�أحمد ب�سعة عنرب نوم جماعي.  »كانت غرفة �حلاج 

�حلائط  �إىل  م�سند  كبري  ق�سري  �رصير  و�سطها،  يف 

ز�هية.  �ألو�ن  ذي  �ل�سنع  حملي  باإز�ر  ومغّطى 

�مل�سمم  بجذعها  �ل�سخمة  �ملدخنة  �رتفعت  قبالته 

لوحة  ترّبعت  فوقها  �الأحمر،  �ململوء  �الأجور  من 

�سود�ء  ُكتب عليها بخّط مذهب وعلى بقعة  و��سعة، 

ذ�ت جنوم ف�سية كلمتان: �هلّل )على �ليمني( وحممد 

ب�سفرية  علقت  طرف،  كّل  وعلى  �لي�سار(.  )على 

ب�سكل حلزوين طولها  بي�ساء �سّممت  �سمعة  وردية 

ال يقل عن ن�سف مرت. يف �إحدى �لزو�يا، فر�س ب�ساط 

�ملقد�سة.  �ملكتبة  و�جهته  �الأخرى  ويف  الة،  �ل�سّ

فلئن كان �الأب �أمّيا ال يفقه �سيئًا يف �لفرن�سية، فهو 

عالمة يف لغته �لعربية«)10(.

نظر  وجهة  من  للمكان  �لو��سف  تقدمي  �أّن  �سّك  وال 

قد  وجمالّية  �أدبّية  �لو�سف  على  ُي�سفي  �ل�ّسخ�سية 

ال يحققهما �لو�سف �ملو�سوعي �ملبا�رص؛ ففي ذلك 

�لو��سف  �سوت  �إليه  يحيل  �ّلذي  �لو�قع  عن  َناأٌْي 

ب�سوت  �مللتب�س  �لعليم(  ارد 
ّ
�ل�س �إىل  )قيا�سًا  �لعليم 

تنقل، من خالل  �أن  لل�ّسخ�سية  �لكاتب، حيث ميكن 

)فذلك جزء  �لو��سف  �ّلتي يرتجمها خطاب  روؤيتها 

من �إ�سرت�تيجيته �لو�سفية يف ن�ّس و�قعي مثل هذ�؛ 

بلغتها  �لو�سف  تنقل  �أن  ت�ستطيع  ال  فال�سخ�سية 

ة بها(، للمو�سوف له �سورًة للمكان مفعمًة  �خلا�سّ

بعو�طفها و�أفكارها و�أمانيها، مّما يف�سي �إىل جتريد 

�ملكان من بعده �لطوبوغر�يف و�إك�سابه بعد�ً رمزيا 

ين�سح قيما ثقافية.

ورة �لو�قعية  ورة �لذ�تية �ملفارقة لل�سّ ثّم، �إّن هذه �ل�سّ

كج�سد  �ل�سخ�سية  بني  �نف�سااًل  �أو  �ّت�سااًل  تعك�س 

و�ملكان كطوبوغر�فيا من جهة، وتعك�س، من جهة 

�أخرى، تناغمًا �أو تنافر�ً، لي�س بني �سمات �ل�سخ�سية 

وخ�سائ�س �ملكان، كما يخال هامون، بل بني �لقيم 

�ّلتي تعتنقها �ل�سخ�سّية و�لقيم �ّلتي توؤّلف �ملكان، 

وعمقا،  وعر�سا  طوال  فقط،  لي�ست،  �ل�سخ�سية  الأّن 

كما  وهوى،  وفكر  روح  ذلك،  جانب  �إىل  هي،  �إمّنا 

بناء و�متد�د ونتوء، بل هو،  د 
ّ
لي�س جمر �أّن �ملكان 

�لّطبيعة  و�الأ�سطورة،  تاريخ ت�سنعه �حلقيقة  �أي�سا، 

و�لّثقافة، �ملدنية و�لبد�وة، �لقانون و�لعرف،...

)البقية مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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�الإبد�ع  بقيمة  يرتبط  �إن�ساين،  فعل  �لكتابة 

�ملرتبطة  خ�سو�سيته  له  �لفنية،  وخ�سائ�سه 

وحالة  �جتماعية  حياة  من  �لو�قع  بانعكا�سات 

�سيا�سية. يريد �أن يعاجلها �لكاتب يف عملية �لكتابة 

يف  لق�سيته  يختاره  �لذي  و�جلن�س  فني،  بقالب 

�لدر��سة  هذه  يف  نحاول  �ل�رصدي.  �لبنيان  �سياق 

�ملظفر  ل�سعود  عبد�لرز�ق  �ملعلم  رو�ية  قر�ءة 

 .1990 عام  مب�سقط  �لنه�سة  مطابع  عن  �ل�سادرة 

و�ستنطلق قر�ءتنا من �أطروحة �مل�سافات �لتي تعني 

»جمموعة من �لفو��سل بني �الأنا و�الآخر، �أو جمموعة 

بني  �أو  وروؤية،  روؤية  بني  تف�سل  �لتي  �حلو�جز  من 

على  جماليا  تتكئ  فالرو�ية  وت�سور«)1(،  ت�سور 

�لتي  �لو�قعي مبفرد�ته  �أحدهما  متنافرين؛  عاملني 

ما  حدوث  و�إمكانية  �خلم�س،  �حلو��س  على  تعتمد 

�لوهمي مبا  �لرو�ية يف �رصدها، و�الآخر هو  تزعمه 

�حلو��س  حدود  خارج  وخيال  غر�ئبية  من  يعتمده 

يف  �لعاملني  بني  �جلمع  �أن  على  �الإدر�ك.  وقدر�ت 

�رصدية و�حدة هو ما يطبعها مبا �أطلق عليه �لنقاد 

�ملنظرون �أدب �لو�قعية �ل�سحرية)2(. وهكذ� تتبدى 

�لو�قعية �ل�سحرية لتعرب عن روؤية كونية ال تاريخية 

بني  �أو  و�جلماد،  �الأحياء  بني  �حلدود  فيها  تنمحي 

و�لظو�هر  �الأ�سياء  تكت�سب  حني  و�لطبيعة؛  �لثقافة 

خو��س وقدر�ت مميزة، فكل �سيء يف �لظاهر »يبدو 

منطقيا غري �نه يخفي و�قعا �آخر ت�سيع فيه �لفو�سى 

�سكال  تت�سمن  �لعدمية  �لروؤية  و�لغمو�س«)3(. هذه 

من �أ�سكال �لرت�جيديا، �أما �لو�قعية �ل�سحرية »فاإنها 

�لرت�ث  عمق  يف  لتوغل  �ملفهوم  هذ�  تتجاوز 

�ملعلم  رو�ية  يف  جنده  ما  وهذ�  �الأ�سطوري«)4( 

�ل�سياق  هذ�  يف  نذكر  �أن  بنا  وحري  عبد�لرز�ق. 

�سعود �ملظفر يف رو�يته حامال  ه  �لذي خطَّ �الإهد�ء 

�أن يبثها يف عامله �ملتخيل  �أر�د  �لتي  معه دالالته 

�الأ�سماء و�الأيام«، ويف  �لتي حتفظ  �لعتيقة  »�لرولة 

�ل�سفحة �لتالية يخط عبارة »ال تنظر �إىل �خللف«)5(، 

�إليه  ه  موَّ �لذي  �لعنو�ن  مدلول  نغفل  �أالَّ  علينا  كما 

كلمة  تعنيه  ما  وداللة  عبد�لرز�ق«،  »�ملعلم  �ملظفر 

�لعماين.  و�ملوروث  �لتاريخي  �ل�سياق  يف  �ملعلم 

هكذ� تتاأ�س�س �لبنية �لرو�ئية منذ �لبد�ية حني ��ستند 

د�خل  �لتخييل  �إىل  �ملظفر  �سعود  عند  �ل�رصد  م�سار 

�لتخييل. فاحلكاية �لتي يحكيها �لر�وي منذ �لبد�ية 

�إىل  له  �ملروي  �إحالة  �إىل  و�سعى  متخيلة؛  حكاية 

ميثولوجيا  يف  �ملتمثل  �لعماين  �ملرجعي  �لف�ساء 

�لتخييلي  �لعامل  مقابل  �الأحياء،  وغياب  �ل�سحر 

�لعامل  هما:  �لرو�ئي،  بنائه  د�خل  عاملني  بوجود 

)عامل  �ملتخيل  و�لعامل  �الأحياء(،  )عامل  �لو�قعي 

�ملغا�سيب(. عن طريق توظيف �الإيهام بفكرة �ملوت 

�حلياتي؛ خا�سة و�إن هذه �لق�سية تعالج يف مرحلة 

ح�سا�سة من حياة �الإن�سان �لعماين، �لذي ي�سهد نوعا 

من �لتحول و�لتطور يف منظومة �لقيم من �لعاد�ت 

بنيتها  رغم  رو�ية  و�الأعر�ف.  و�لقناعات  و�لتقاليد 

�لرو�ئي  �لنقد  منظور  يف  �لكال�سيكية/�لتقليدية 

توؤ�س�س  �أن  – بال �سك-  ��ستطاعت  �أنها  �إالَّ  �حلديث، 

عودنا  لقد  �لعمانية.  �لرو�ية  حق  يف  ر�ئد�  م�سار� 

على  �ملن�سي  �حلا�رص  �لرو�ئي  هذ�  �ملظفر  �سعود 

�أ�ساليب  يف  ينوع  �أن  �لعمانية  �الأدبية  �ل�ساحة 

نتفق  ونحن  �لفني.  بنائها  ونظم  �لرو�ئية،  �لتقنية 

�أعماله  جميع  �أن  يف  �لطري�سي  �أحمد  �لدكتور  مع 

هم  »ي�ستغرقها  �لق�س�سية  �إليها  ون�سيف  �لرو�ئية، 

كل  يف  فالكاتب  و�حدة،  روؤية  وجتمعها  و�حد، 
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�لك�سف عنه يهرب منه با�ستمر�ر،  رو�ياته ما يريد 

وال ي�ست�سلم له ب�سهولة«)6(، وهكذ� تظل كل كتابة 

�ل�سوؤ�ل  ولكن  �سابقة.  بكتابة  مرتبطة  عندة  جديدة 

�ملظفر؟!!   �سعود  لنا  يقول  �أن  �أر�د  ماذ�  �ملطروح، 

يبدو مو�سوع �لرو�ية �جتماعيا، ولكن �لتدقيق ي�سري 

�ل�رصوع يف  قبل  لذ� يح�سن  بعيد وعميق؛  �سيء  �إىل 

نحو  على  بها  �لتعريف  ن�سقها،  �سوء  يف  قر�ءتها 

يجعل �حلكاية فيها و��سحة. �حلكاية و�حلدث رو�ية 

للحظة  �لر�وي  ر�سد  على  تقوم  عبد�لرز�ق  �ملعلم 

حتول �ل�سخ�سية ممثلة بزيانة �لتي تلب�سها �جلني، 

�إىل �لنموذج �لروحي �ملتخيل، و�لكامن يف �لالوعي. 

كمكون  �لن�س  يف  ويتكرر  ينت�رص  �لنموذج  هذ� 

�إبد�عي لن�سوء �ل�سخ�سية يف �لعامل و�لتاريخ و�لن�س 

معا. لتتبلور حبكة �حلكاية عند غياب/موت و�لدها 

ر��سد، ثم ظهوره ثانية. قدَّم �سعود �ملظفر هذ� �لعمل 

�لو�قعية،  �سديد  ا  و�قعيَّ عاملا  ر  و�سوَّ �لرو�ئي، 

�لبيئة  �آن و�حد. �سور  ا �سديد �لغر�ئبية يف  وفنتازيَّ

�ملحلية يف مرحلة �نتقالية، بد�أت با�ستتباب �جلهل، 

�ملتو�سطة  �لطبقة  ومنو  �لعلم،  ببزوغ  و�سوال 

و�مل�ستنرية، و�نتهت فيما بعد �إىل �ل�رص�ع �ملتوقع 

بني �الأجيال، �أو بني �لقدمي و�جلديد، �أو بني �ل�سالح 

و�لظلم  �الجتماعي  �الإرث  خملفات  من  و�لطالح 

�ل�سيا�سي؛ �آمال �أن يعم نور �لعلم يف �الأذهان، وت�رصق 

�سبل �حلياة �جلديدة. تعنى �لرو�ية بتفا�سيل �حلياة 

من  �أحد�ثه  ُن�ِسجت  متخيل  منطلق  من  ُعمان  يف 

ذ�ت  و�ملوت(  )�حلياة  فكرة  �ملعتقد�ت  ميثولوجيا 

لنا  وت�سكل  �ل�سحر،  بفعل  �خلارق  �لغيبي  �ملن�ساأ 

بال�سوت  تنطق  تكاد  حيَّة  و�سفية  �رصدية  لوحات 

و�أحد�ثا  لتحكي م�ساهد  و�للون،  و�ل�سورة و�حلركة 

من �لف�ساء �لعماين بطقو�سه �لعائلية و�الجتماعية 

من حب وكره، ميالد وموت، جهل وعلم، فرح وحزن، 

وتكفني موتى وهلم جر�. �إن هذه �ل�رص�عات تتم يف 

ها  �إنَّ �لعماين؛  �الإن�سان  حياة  من  ح�سا�سة  مرحلة 

مرحلة ت�سهد نوعا من �لتحول و�لتطور يف كل �لقيم 

غري  �أنها  �ل�رص�عات  هذه  �سفات  ومن  و�الأعر�ف، 

باأ�سحابها  �سيوؤدي  مما  متو�زنة،  وغري  متكافئة 

�أعر�فه  عن  بالتخلي  �ملجتمع  منا�سدة  �إىل  جميعا 

�ل�سعوذة  د�ء  و�لك�سف عن  �مل�ستتب،  �لبالية وجهله 

ها  و�لدجل. تبدو �لرو�ية – من خالل قر�ءة �أفقية- �إنَّ

من  عنه  تك�سف  ما  بف�سل  �الجتماعي،  �لنوع  من 

�رص�ئح  عدة  �إىل  تنتمي  �سخ�سيات  بني  �رص�عات، 

�الأفكار  يف  وتتباين  تتاآلف  �جتماعية،  وموروثات 

متتالية  زمانية  حلظات  يف  ذلك  يتم  و�ملعتقد�ت. 

ت�سهد حتوال يف �لتوجهات �ل�سلوكية و�لثقافية؛ لكن 

�أخرى  قر�ءة  �الأفقية، هناك  �لقر�ءة  �إىل جانب هذه 

�إىل  بحدثها  �ل�سمو  �إىل  بالقارئ  تدفع  عمودية، 

وتقنية  كاتبها،  �سمولية  ب�سبب  �الإن�ساين،  �مل�ستوى 

بنائها �لفني. �إذ يالحظ يف �لرو�ية �أن �خليال يلعب 

دور� يف ن�سج �أحد�ثها، كما يتم �إ�سقاط هذه �الأحد�ث 

على �لو�قع �ل�سيا�سي و�الجتماعي. �إن �الإن�سان �لذي 

�لنف�سي يف مرحلة �نتقالية حا�سمة،  يعي�س �لتمزق 

مة �حلدث �لرو�ئي، حيث  هو �لع�سب �الأ�سا�سي يف حُلُ

حتتدم �أنو�ع من �ل�رص�عات بني موروثات �جتماعية 

حديثة،  و�قت�سادية  فكرية  وقيم  خر�فية،  وثقافية 

وميكن  و�الإيحاء.  �لرمز  توظيف  خالل  من  وذلك 

�ثنني:  �سنفني  يف  �ل�رص�عات  هذه  �أنو�ع  ح�رص 

�ملعتاد،  �ملاألوف  على  �الإبقاء  حتاول  لفئة  �سنف 

�لنا�س من  �أذهان  حتى و�إن كان يهيمن �سلبا على 

ار  وحفَّ �سلوم،  و�خلادم  عبد�لرز�ق،  �ملعلم  �أمثال: 

�لتغيري و�الإ�سالح  �آخر ين�سد  �لقبور ثنيان. و�سنف 

�الإحاطة  من  �جلديدة  �حلياة  تتطلبه  ما  �سوء  يف 

�أمثال  من  �لنا�س  �أذهان  يف  وموروثاته  باجلهل 

�أحمد.  و�لطبيب  يعقوب،  و�ملالزم  �ملهند�س �سالح، 

كما �أننا ال نن�سى �ل�سنف �لثالث، وهم بقية �لنا�س 

�لذين عانو� من فقد �أهلهم و�أحبابهم كاخلالة موزة 

وزيانة وجوخة و�لدة ثنيان؛ و�الأخرية تذكر: »�ستة 

ذكور وثالث بنات يف حل �لزو�ج... ظلم �للي ياكل 

و�لدته  �لنا�س... الزم ياكلوه«)7( و�سلوم نف�سه فقد 

هي  و�أي�سا  خالتي...  �سغري...ربتني  و�أنا  »ماتت 

غابت«)8(.   يظهر جليَّا يف رو�ية �ملظفر �الهتمام 

و�العتناء باحلكاية من �أجل �لفكرة، �أو �لروؤية �لتي 

يرغب �لكاتب يف �إبر�زها و�إي�سالها للقارئ. وهكذ� 



خالل  من  �لو�قع  تالم�س  �أن  �لرو�ية  ��ستطاعت 

ناقدة، حني  �ملختلف، ومعاجلته بطريقة  �لتقاطها 

�سعت �ىل »�الإم�ساك بنغمة �حلياة وحيلها«)9(، وهذ� 

ما �أ�سفى عليهما �حليوية و�أمكن من ت�سديق �لقوة 

�ملتخيلة يف �ملعلم عبد�لرز�ق، »فبالقدر �لذي يقدم 

ما  بقدر  تن�سيقها  يعيد  �أن  دون  �حلياة  �لرو�ئي  لنا 

�أننا نلم�س �حلقيقة«)10(. �حلكاية وعالقتها  ن�سعر 

بف�ساء �ملكان ال ريب �أن �الهتمام باملكان وت�سوير 

�لتحول �الجتماعي يدل على وعي �لكاتب و�إدر�كه 

�لرو�ية  عليه  تبنى  �أن  ينبغي  �لذي  �لتوتر  الأهمية 

�أن �لرو�ية ت�سدر يف مز�ولتها  �لفنية. »وال �سك يف 

فيها  جتد  عامة  �أيدلوجية  روؤية  عن  للمكان  هذه 

مناط  وتباينت  تعددت  و�إن  �لف�ساء،  مظاهر  �ستى 

جتان�سها وتر�بطها«)11(. وقد �قت�سى هذ� �الجتاه 

خاللها  من  يتم  �لتي  �لقاعدة  تو�سيع  �ملظفر  عند 

�إبر�ز هذ� �لتوتر �أو ذلك �ل�رص�ع بني �الأجيال. ولي�ست 

لي�ست  �إنها  فح�سب؛  مكانية  قاعدة  هنا  �لقاعدة 

وتدور  �الأفعال  تن�سب  �لتي  �لرقعة  يف  �ت�ساعا 

بل  �ملغامر�ت،  رو�ية  يف  �حلال  هو  كما  �الأحد�ث 

�ت�ساعا يف �لزمان �لذي تنمو يف �متد�ده �ل�سخ�سية. 

�ملعتقد�ت  لنا  ت�سور  �أن  �لرو�ية  ��ستطاعت  وهكذ� 

�إىل  �لقرية  من  �لنا�س  بها  يوؤمن  �لتي  �ملجتمعية 

�ملدينة، �أو من �ملدينة �إىل �لقرية يف جمتمع مغيب 

ن�سطدم  �إننا  �لبالية،  �ملوروثات  ت�سوده  جاهل 

�أمكنة  من  تنطلق  �لغر�ئبية  �الأحد�ث  من  مبجموعة 

حمددة، وتقع يف حلظات زمانية معينة، وجتري يف 

مل  �سعبة.  �نتقالية  مرحلة  يعي�س  �إن�ساين  جمتمع 

تعني �لرو�ية �ملكان با�سمه على خارطة عمان، لكن 

هناك �إ�سارة �إىل �أن �ل�سيح �الأحمر هو م�رصح �لعمل 

وحياة  عبد�لرز�ق  �مل�سعوذ/  لعمليات  �لغر�ئبي 

�ملغا�سيب)12( �لذين ي�سخرهم ل�سحره ودجله، �أنى 

ذكره بني ت�سانيف �لكالم، حني بدت عقدة �حلكاية 

نر�ها  �لرو�ية  �أحد�ث  م�سار  ومع  ت�ساعدها.  يف 

حتتفي باملكان �لو�حد. فلئن كان �لر�وي ي�سور لنا 

�أماكن، وي�سف �أخرى يف �لليل و�لنهار، فاإنه يح�رص 

�حلدث �ملركزي يف مكان بعينه عندما يبلغ �لن�س 

م�سميات  �لن�س  يذكر  �إذ  �لق�س�سية.  ذروته  نهاية 

كثرية من قلب �لقرية و�ملدينة، وهي: �ل�سوق �لقدمي، 

�نة، �لدرو�زة، �حلوى، دكاكني  �لبحر، �لكرجني، �لُعوَّ

بلة،  �ل�سَّ �لكبرية،  �لرولة  �ملعلم،  حارة  �لبانيان، 

�ل�سيح �الأحمر، �سيح حوره برغه، �ملقربة، �لنعمان، 

�إىل  تقودنا  �الأماكن  هذه  م�سميات  �حلو�س.  �الأزقة، 

طبيعة �حلياة و�ملرحلة �لتي يروي عنها �لكاتب مبا 

حتمله من دالالت بيئية. مقابل ذلك هناك: �ملبنى 

تخرتقها  �لطرق  �لر�سمية،  �ملوؤ�س�سة  �لزجاجي، 

�جل�سور، مطعم �ملع�سكر�ت، �مل�ست�سفى. لكن �حلكاية 

يت�سم  و�حد  مكان  يف  �ملركزي  حدثها  ينح�رص 

�ملعلم/�مل�سعوذ  بيت  من  و�الت�ساع  بال�سيق 

بد�  �ملغا�سيب.  مقر  �الأحمر  �ل�سيح  �إىل  عبد�لرز�ق 

�ملركزي  �حلدث  يحت�سن  �لذي  �ملكاين  �لف�ساء 

يت�سكل يف مر�حل ثالث للحكاية: 

- �لتاأزم - منزل ر��سد ...

- نقطة �نطالق �جلهل - منزل �ملعلم عبد�لرز�ق

- مرحلة و�سيطة �لتطور - �ملوؤ�س�سة �لر�سمية 

- نقطة و�سول.

 وهكذ� يتجلى لنا �إن عالقة �ملكان �ملركزي )م�رصح 

وغياب  زيانة،  )مر�س  �ملركزي  باحلدث  �الأحد�ث( 

لنا  جتلى  �إذ  جد�،  وطيدة  ثانية(  ر��سد  ظهور  ر��سد، 

جعله  مما  �ملركزي  �ملكان  و�سف  يف  �لتكثيف 

مرتبطا �سديد �الرتباط بدقة �لو�سف فاأك�سبه كثافة 

�الإيحاء. وملا كان ذلك فاإن هذ� �لو�سف قد بلغ قمة 

عبد�لرز�ق  �ملعلم  �أر�د  حني  �الأوىل  مرتني.  توهجه 

و�لثاين  منزله،  يف  زيانة  ر�أ�س  من  �جلني  �إخر�ج 

حني تعرف �ملهند�س �سالح و�ملالزم يعقوب مكان 

�أن  �لقول  ميكننا  �الأحمر.  �ل�سيح  يف  �ملغا�سيب 

رو�ية �ملعلم عبد�لرز�ق يت�ساوى فيها حدود �ملكان 

�ملكان وما  �أن  للداللة على  �لطبيعية،  مع م�ساهده 

يحويه من مقومات طبيعية: �أ�سجار �ل�سمر و�لغاف، 

�جلبال، �لكهوف، ح�سى و�دي �ل�سيح، �ملقربة؛ كّلها 

لعمليات  �لطبيعي  �مل�رصح  هو  �لذي  �ملكان  متثل 

للمدينة  �لعمر�ين  �ملكان  ولي�س  و�ل�سعوذة،  �ل�سحر 

كطفرة  �لطبيعة  على  حدوده  طغى  �لذي  �حلديثة 
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عمر�نية قادت �إىل نبذ �جلهل و�ل�سعوذة. فهذ� �ل�سيح 

هو �حليز �ملكاين �الأكرب �لذي تقع فيه �حلكاية، وقد 

�ل�رصد  خالل  من  مالحمه  �إبر�ز  على  �لر�وي  �عتمد 

تارة،)13( و�لو�سف تارة �أخرى.)14(، كما عمد �إىل 

�لتتابع  وثقافتها)15(.   باأفكارها  �حلياة  حماكاة 

�لزمني وتقنية �لتذكر رو�ية �ملعلم عبد�لرز�ق تقوم 

بتو�يل  و�الهتمام  لالأحد�ث،  �لزمني  �لتتابع  على 

عن  تعرب  وهي  باحلكاية،  و�الحتفاء  �لوقائع، 

للرو�ية،  هدفا  ت�سبح  و��سحة  وقيمة  و�حدة،  روؤية 

�سحتها.  و�إثبات  عليها  للتاأكيد  �الأحد�ث  وتن�سج 

�لزمان كاملكان غري حمدد ولو عرب حدث  لذ� جاء 

ما  وهذ�  باحلقبة.  �ال�ست�سهاد  معه  ميكن  تاريخي 

�سيا�سي  �جتماعي  برمز  �إيحاء  �لرو�ية  على  �أ�سفى 

يَّة،  �إن نظام �الأحد�ث يف �لرو�ية يت�سم باخلطِّ ناقد. 

ومن  �لتاريخي،  ترتيبها  وفق  جتري  �الأحد�ث  الأن 

ثم فاإن زمن �حلكاية ي�سري وفق �ملنطق فهو يطرد 

وال يزيد. و�لرو�ي وهو ينقل لنا م�ساهد �الأحد�ث ال 

يف  وقوعها  نظام  على  يحافظ  بل  فيها،  يت�رصف 

فلوال  لل�سحر،  �لعمانية  �مليثولوجيا  ح�سب  �حلياة 

�لكالب �مل�سعورة �لتي �رصبها ر��سد بع�ساه ملا ظهر 

عن  �لتنازل  ر��سد  رف�س  ولوال  ليال،  �الأ�سود  �لرجل 

�إىل  وذهابه  زيانة،  �بنته  �جلني  تلب�س  ملا  ع�ساه، 

�الأحمر  �ل�سيح  يف  وغيابه  عبد�لرز�ق  �ملعلم  منزل 

�لزمن  للمعلم عبد�لرز�ق. وهذ�  �لقوة �خلارقة  بفعل 

�لثالث  �جلزء  يف  متد�خلني  بخطني  ي�سري  �خلطي 

من �لرو�ية /عودة �ملغ�سوب �لذي �أخذ حيز� كبري� 

على  �مل�سعوذ/�ملعلم  �سيطرة  فمقابل  �حلكاية،  من 

حياة �ملتلب�سة باجلني/ زيانة، و�ملغ�سوب/ ر��سد. 

�لتحول �ملجتمعي بظهور �ملهند�س/ �سالح،  يظهر 

و�ملالزم/ يعقوب، و�لطبيب/�أحمد من خالل تقطيع 

�لكاتب ن�سه عرب �لزمن �إىل ثالثة �أجز�ء )ليلة �ل�سفق، 

�ملغ�سوب، عودة �ملغ�سوب( دون �أن ير�عي تفتيته؛ 

وهذ� �الأمر �أثر �سلبا على بنية �لرو�ية. تروى �حلكاية 

بتوظيف تقنية �ال�سرتجاع على ل�سان �لر�وي �لعليم 

بكل تفا�سيل �الأحد�ث و�سريها، تبد�أ �لرو�ية بو�سف 

�لذي يحيط مبنزل  �لف�ساء  �ملكان ليال، متخذة من 

ر��سد منطلقا حلو�ر يدور بني ر��سد وزوجته على �إثر 

�لرو�ية.  �أحد�ث  منه  �ستنطلق  �لذي  �حلدث  �سياغة 

كان  مما  تلقائيا  �ملتتابعة  �الأحد�ث  �سري  فتبد�أ 

تزدحم  لذ�  �لتذكر،  تقنية  توظيف  يف  كبري�  عائقا 

�ملمتدة  و�ل�رصوحات  و�لت�سوير  بالو�سف  �لرو�ية 

�الأمر  لها.  قيمة  ال  بتف�سيالت  �لطويلة  و�حلو�ر�ت 

�حلا�رص  و�أحد�ث  �ملا�سي  �أحد�ث  بني  ف�سل  �لذي 

مب�ساحة بي�ساء، فعند بد�ية كل جزء �أو ف�سل جديد 

�لرو�ية  �أحد�ث  كانت  ولهذ�  �لزمانان،  يختلط  ال 

�لثالث  �جلزء  حتى  و��ستباك.  تعقيد  دون  مت�سل�سلة 

تظهر فيه تقنية �ال�سرتجاع بطريقة ت�سيف للن�س 

حركة زمنية �أخرى، وتك�سف عن تف�سيالت جديدة، 

بظهور  �ملغ�سوب  ر��سد  �سخ�سية  يف  �أخرى  و�أبعاد 

�سخ�سيتني هما �ملهند�س �سالح، و�ملالزم يعقوب/ 

�لذي قدَّم  �لتو�زي  �أ�سا�س  �ل�رصد على  وتقوم عملية 

يف  �أحدهما  يحدث  و�حد،  �رصدي  زمن  يف  حدثني 

زمن �سابق لالآخر. �إاّل �أن هذ� �لتوظيف مل يك�رص زمن 

�حلدث/ �حلا�رص، فجاءت �حلكاية م�رصودة بتو�يل 

قيمة  على  �أثرت  �لتي  بالتفا�سيل  �مل�سحون  �لزمن 

بنية �لن�س �حلكائي. �لر�وي و�الأ�سو�ت �ل�رصدية بد� 

بقية  حتديد  يف  حا�سما  �لعليم)16(  �لر�وي  �سوت 

عنا�رص �مل�ستوى �ل�رصدي؛ �إذ �أن وظيفته ال تقت�رص 

للمروي  �ملحكي  بحكي  به  ينوء  �لذي  �لعبء  على 

ه م�سوؤول عن بقية  �إنَّ �لرو�ية، بل  له على طول خط 

على  ويقع  �لن�سي،  �مل�رصود  يف  �الأخرى  �لعنا�رص 

�ملتح�سلة  �جلمالية  �لقيمة  م�سوؤولية  حتمل  عاتقه 

من زمان ومكان و�أحد�ث، »�إّن �لر�وي غري �ملوؤلف، 

�ل�سانع  عالقة  وهي  وطيدة،  بينهما  �لعالقة  و�أن 

مب�سنوعه. ولذلك فاإننا نرى للخروج من هذ� �ملاأزق، 

بينهما  نطابق  و�أاّل  حاد�،  ف�سال  بينهما  نف�سل  �أاّل 

مطابقة تامة«)17(؛ حتى و�إن كال منهما �تخذ لنف�سه 

�أ�سلوبا مغاير� ل�رصد حكايته. لذلك ال ميكننا �إغفال 

�سوت �لر�وي يف �لرو�ية فهو حا�رص بقوة ب�سمري 

وكر�ماتهم،  و�ل�سحر  �جلن  عو�مل  �إن  �ملتكلم)18(. 

وحتمية تعاقب �لظو�هر يف �ل�سحر يف رو�ية �ملعلم 

عبد�لرز�ق تندمج يف فانتازيا �لن�س، وت�سري �سياقا 



�فرت��سيا تتحقق فيه قوة �لفرد �ملتمردة على و�قعه 

�سعود  فر�وي  �لعاملني.  بني  �نف�سال  دون  �الأول 

�لكامن يف  �لروحي  �ملوروث  يتمرد على  �ملظفر ال 

قر�ءته  تعيد  و�إمنا  لل�سخ�سيات،  �جلمعي  �لالوعي 

وفقا الإمكاناته �الإبد�عية �خلفية؛ ففيه قوة �لطاقة 

�مل�ستعاد،  �لو�قعي  �حلدث  �سمن  حا�رصة  �لنَّ�سية 

�الإحالل  حتميات  من  جترد  قد  �لطيف  وكاأن 

يف  ليحل  �لن�س  يف  و�نطلق  �لثقايف.  نطاقه  يف 

باجتاه  �لتحول  �كتمال  على  وي�ساعد  �ل�سخ�سيات، 

�لذ�ت �ملمتدة �ملتجاوزة لالأنا �لو�قعي، فجاء �ل�رصد 

خاليا من حديث �لذ�ت، وبعيد� عن ت�سوير �نفعاالتها 

بوؤرة  عن  ن�سبيا  بعيد�  �لر�وي  �أن  ورغم  �لد�خلية، 

�حلدث �ملبا�رصة، �إالَّ �أنه جزء من �مل�سهد ولي�س ر�ويا 

حمايد�، ومثال على ذلك حني يروي حادثة ظهور 

�ملغ�سوب  روؤية  بعد  �الأحمر،  �ل�سيح  �ملغا�سيب يف 

وت�ساوؤال  �ل�رصد،  حركة  �رصعة  نالحظ  ر��سد)19(، 

يف م�ساحات �لوقف)20( �لتي يتطلبها عادة حديث 

�لذ�ت؛ �الأمر �لذي �أدى �إىل �أن يكون ر�ويا م�ساركا ذ� 

روؤية د�خلية، وهو يعرف كل �سيء عن حياة �ملعلم 

�أفكاره وم�ساعره ونو�ياه، وهي »�لروؤية  عبد�لرز�ق 

�الأكرث د�خلية«)21(. ويكفي �أن ن�سوق للتدليل على 

ذلك ما قاله �ملهند�س �سالح عند روؤية �ملغا�سيب 

�أعرف  ال  �إنقاذهم..  يجب  مغا�سيب  »مغا�سيب.. 

يقودهم..  من  يهم  ال  يقودهم..  من  وال  عددهم  كم 

وهم  �سنة  كم  يعلم  �هلل  وب�رصعة..  �إنقاذهم  �ملهم 

هائمون هكذ�.. �أهلهم يح�سبونهم ميتون.. �ملغ�سوب 

يعني �أنه ميت حي.. هو �أو هي يف مكان ما ال �أحد 

و�أغ�سبهم  �سحرهم  �لذي  �لرجل  �إالَّ  يعلمه  �أو  يعرفه 

�لر�وي  ويك�سف  كثرية...«)22(،  الأ�سباب  �أهلهم  من 

�لتبئري  تنوع  طريق  عن  �ل�سخ�سيات  وعي  عن 

�ملعرفة  بقوة  �أحالمهم  بكارة  لتعاين  �لد�خلي، 

�لروحية عند �ملعلم عبد�لرز�ق، وجت�سيدها �الأد�ئي، 

وكاأنها توحدت بالطيف �لفانتازي �ملوؤول لق�س�س 

�إنها  و�آليتها.  حتميتها  على  و�ملتمرد  �ملوروث، 

حالة تقاوم وعي �ل�سخ�س بذ�ته �لثقافية �ملحدودة 

هذ�  �لروحي.  و�لغياب  �لن�سوة،  حالة  يف  لتدخله 

�لغياب �ملجرد يجمع دالالت �لفرح باجل�سد كمدلول 

�أنثوي، فزيانة جمالها »قرويا �أخاذ�. �ك�سبته �أ�سعة 

وبيا�سا  نقيا  �سفافا  لونا  �لبحر  وملوحة  �ل�سم�س 

رمو�س  حتميها  و��سعة  �سافية  عيونها  نا�سعا. 

�لروحية  �لقوى  وخماوف  �سود�...«)23(،  طويلة 

�إكمال  �أو  )�مل�سعوذين(  �الأولياء  �ل�رصيرة، ومعاي�سة 

م�سريتهم. ولكن من خالل ��ستعادة قوة �لد�فع �الأول 

عن  كبديل  لل�سخ�سي  �ملتجاوز  �ملتخيل  لولوج 

تقدي�س �ل�سخ�س �ملتعني/ �لتاريخي، فطيفه �لن�سي 

�ملتو�ترة.  و�حلكايات  و�الأ�ساطري،  �الأخيلة،  يحرر 

فاحلال �لتي كان عليها ر��سد حني ملحه �سلوم يف 

�ل�سوق »هزيال.. مغرب�.. ممزق �لثياب.. �أ�سقح.. طويل 

على  �لعليم  �لر�وي  ويركز  و�للحية«)24(.  �ل�سعر 

باأ�سجاره  �الأحمر)*(  �ل�سيح  في�سور  �ملكان  و�سف 

وجباله وح�سو�ته وكهوفه ومغار�ته. يجعلنا نعي�س 

�ل�رصيرة،  �لروحية  وقو�ه  بوح�سته  �ملكان  ذ�ت  يف 

وتدبري�تهم  باأفكارهم  �مل�سعوذين  ومعاي�سة 

�لتي يدفنون فيها  �لكهوف و�ملقابر  وخططهم بني 

حوره  يف  مقيدة  حلياة  ي�رصحونهم  ثم  �الأحياء، 

�الرتفاع،  متو�سطة  بجبال  حماط  »�ل�سيح  برغه 

من  ذلك  كل  �لبلور�ت«)25(.  احة  و�سَّ �ل�سو�د  قليلة 

خالل ��ستعادة قوة �لد�فع �الأول للم�سعوذ عبد�لرز�ق 

ار �لقبور ثنيان �لذي يجهل �رص �لعالقة بينهما  وحفَّ

�خلادم �ملطيع �سلوم. كما ي�سف فناء منزل �مل�سعوذ 

عبد�لرز�ق بالقناديل، و�ل�سبلة، و�لدعون، و�لكرجني. 

بقدرته  �الآخرين  الإيهام  �أدو�ت  من  ي�ستخدمه  وما 

كاملغبار،  جني  تلب�سه  من  ومعاجلة  �ل�سحر  على 

و�جلمر. �إالَّ �أن هذ� �لو�سف تكرر كثري�، فبد� �مل�سهد 

يف �ل�رصد تقليديا الأنه قدَّم »�الأحد�ث بكل تفا�سيلها 

و�أبعادها، فالوقائع مرتبة ال يجوز �خت�سارها، بل 

ال بد �أن تقدم يف تو�ليها و�إجنازها كاملة«)26(

�لر�وي  فينقلك  �لزمان  �أما  �لر�وي.  روؤية  بح�سب   

من قلب �حلدث يف عتمة �لليل د�خل �ل�سيح وخلف 

�جلبل وبني �الأزقة، ويف و�سح �لنَّهار، حتى ي�سعر 

�لقارئ �أنه يعي�س هذه �الأجو�ء. ي�رصد �سعود �ملظفر 

يعمد  �لذي  �مل�سارك  �لر�وي  خالل  من  �حلكاية 
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�لثابت، ويعرفه جري� جينيت  �لد�خلي  �لتبئري  �إىل 

»�لذي يكون فيه �سخ�س و�حد، وح�سب يف عملية 

�لتبئري، �أي �أن �ملو�قف و�لوقائع تروى من وجهة 

نظر و�حدة فقط«)27(. �للغة وعالقتها بالعنا�رص 

هذ�  يف  �للغة  در��سة  نتناول  حني  لعلنا  �لبنائية 

�لعمل �لرو�ئي، �إمنا نحاول �إبر�ز كيفية تعبري �للغة 

فولز  جون  يرى  فكما  و�أهد�فه،  �لن�س  فكرة  عن 

»�إن للكتابة �أهد�فا مهمة: �أن متتع، و�أن تنتقد، و�أن 

عن  وتعرب  ت�سجل  و�أن  جديدة،  ح�سا�سيات  ت�سور 

حياة جديدة، �أن حت�سن �حلياة، وهكذ� فهي �أهد�ف 

مهمة وحتمل مقومات �حلياة و�ال�ستمر�رية«)28(. 

�إن كل رو�ئي يتمنى �أن يرتك �نطباعا خا�سا عند 

��ستخد�مه للغة، وهو جمرب �سو�ء كان و�عيا لذلك 

�لكثرية  �الأ�ساليب  بني  من  �الختيار  على  ال،  �أم 

رهن  هي  لغة  وكل  للخطاب«)29(  و�ملتوفرة 

�لتقنية  مبهار�ته  ورهن  �لكاتب،  ثقافة  مب�سادر 

ين�سج  �أدبي  ن�س  �إىل  �ملكتوب  �لنَّ�س  حتول  �لتي 

�أوحى  ا  و�إمنَّ فعال،  يقلها  مل  معاين  لغته  �سمن 

ميكن  بعينها؛  مفرد�ت  ��ستخد�م  خالل  من  بها 

يدرك  مرجعية  على  حتيل  �أو  ترمز  �أو  ت�سري  �أن 

�لقارئ داللته »�إن فقر �للغة رو�ئيا ال يحيل على 

يجعل  �لذي  �الأمر  ور�ءها،  هو  ما  �إىل  بل  �للغة، 

نقدي- ملوقف  حاملة  �لرو�ئية  �للغوية  �لبنية 

و�لطالقة«)30(  �لوعي  حدود  يتجاوز  �أخالقي، 

�ملظفر  �سعود  رو�ية  ��ستطاعت  مدى  �أي  فاإىل 

مهمة  مقومات  ت�سوغ  �لتي  �أهد�فها  حتقق  �أن 

�ت�سمت  �لن�س؟. لقد  ملقومات �حلياة، و��ستمر�رية 

�للغة على نقل  �لرو�ية ب�سمات كاعتماد  �للغة يف 

�ملكان  �حلقيقي، كو�سف طبيعة  ب�سكلها  �ل�سورة 

�ل�سخو�س  �سمات  و�سف  وكذلك  �لزمان)31(.  �أو 

كزيانة وو�لدتها)32(، وو�سف هيئة �ملعلم �لرز�ق 

موحية،  غري  تبدو  �الأو�ساف  وهذه  و�سلوم)33(، 

�لقارئ، وهي يف  ب�سكل مبا�رص جتاه فهم  وحتدد 

مب�سافة  �للغوية  �لداللة  تتجاوز  ال  �الأمر  نهاية 

�خلارجية  للهيئة  �لدقيق  �لو�سف  هذ�  �إن  بعيدة. 

�ل�رصد  �أ�سلوب  �سمات  �إحدى  ميثل  لل�سخ�سية 

�لتقليدي، وهي �سمة �أمكن توظيفها خلدمة �لنَّ�س 

يف  �أنها  �إالَّ  �لرو�ئي،  �لن�س  للغة  �أبعاد  و�إ�سافة 

رو�ية �ملعلم عبد�لرز�ق يتم مبعزل عن وعي مدرك، 

وبعيد� عن �لتفاعل بني �لذ�تي و�لعامل »�إن تو�سيم 

�لف�ساء،  و�سف  مثل  يكون  �أن  يجب  �ل�سخ�سية 

تتفاعل  وم�ساعر  روؤية  عرب  �لد�خل  من  ينطلق  �أن 

عبد�لرز�ق  �ملعلم  رو�ية  حتفل  �خلارج«)34(.  مع 

بل  له،  مربر  ال  �لتي  و�ال�ستطر�د�ت  بال�رصوحات 

وقد  للقارئ،  �سيئا  ت�سيف  وال  �ل�رصد،  توقف  هي 

�ملعلومات  لتقدمي  �سفحات  �ال�ستطر�د  ي�ستغرق 

دون  �آخر  �إىل  مو�سوع  من  و�النتقال  و�رصحها، 

لتقدمي  �لرو�ي  �سوت  �إقحام  ويالحظ  مربر، 

�أو لتف�سري بع�س �لعبار�ت، وهو  معلومة �إ�سافية، 

�إقحام ي�سعر به �لقارئ، وكاأن �لقارئ ال ي�ستوعب 

�للذين ال ي�سيفان  �الإعادة و�لتكر�ر  �حلكاية دون 

�سيئا جديد�، مثلما تتكرر ق�سة �حلكم على زيانة 

�أبيها)35(.  وفاة  قبل  �جلني  �إخر�ج  ب�رصورة 

بينما  »�النزياح،  هو  �الأدبية  �للغة  يحكم  ما  �إن 

�لتي  هي  �لعميقة  �أو  و�لب�سيطة  �لو�قعية،  �لداللة 

حتكم �للغات �لوظيفية ب�سكل عام«)36(. والحظنا 

�لر�وي،  �رصد  بني  تتفاوت  �لرو�ية  يف  �للغة  �أن 

��ستخدم  �ملظفر  ف�سعود  �ل�سخ�سيات.  وحو�ر�ت 

�لعامية يف  �لف�سحى �ملب�سطة و�لقريبة من  �للغة 

بنف�س  �حلديث  وت�ساوى  �ل�سخ�سيات،  بني  �حلو�ر 

و�ملتعلمون  و�ملثقفون  �جلهالء  فهناك  �للغة، 

وكبار �ل�سن، فال فرق بني �أي �سخ�سية و�أخرى يف 

��ستخد�م �ملفرد�ت و�الألفاظ. وب�سكل عام. فاإن لغة 

�حلو�ر يف �لرو�ية تلقائية ومبا�رصة، ويتم توظيف 

�حلو�ر لدفع �حلدث ليكون م�سدر� للمعلومات. �إن 

�أن  لغة �حلو�ر يف �لرو�ية متعددة �لوظائف ميكن 

توؤدي �إىل تعقيد �حلبكة، �أو تنمي �ل�سخ�سية.

)البقية مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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مل تكن �لعالقة بني م�رص و�جلز�ئر جمرد �سعار�ت متبادلة 

بني �سعبني يف مرحلة من مر�حلها، �أو زيار�ت بروتوكولية 

كما يحدث عادة بني �لدول، بل كانت �لعالقة متجذرة �إىل 

حد بعيد على �أر�سية من �لكفاح �مل�سرتك �سد كافة �أ�سكال 

�ملنطقة  ج�سد  يف  متنفذ�  كان  و�لذي  �ملتعدد  �ال�ستعمار 

�ال�ستعمار  هذ�  وكان  متوح�س،  ب�سكل  و�الأفريقية  �لعربية 

�لذي يعود �الآن باأقنعة �أخرى، يعي�س على نهب ثرو�ت هذه 

�ل�سعوب، من خالل توح�س �سيا�سي وع�سكري و�قت�سادي، 

�أ�سكال توح�سه يف  �لفرن�سي يكثف كافة  وكان �ال�ستعمار 

�جلز�ئر منذ قرن ونيف، وكان يعترب هذ� �الأمر مهمة مقد�سة، 

تو�طوؤ�ت دولية عديدة، دخلت يف  �عتبار�ت، مع  �أي  دون 

لعبة تق�سيم ثرو�ت �الأمم، ومقدر�ت �ل�سعوب،وكانت �جلز�ئر 

مقاطعة فرن�سية، تعود ثرو�تها على �أغنياء فرن�سا، و�لعمالء 

�لذين يتعاونون معها بالد�خل، وقد ظهرت موؤلفات وكتب 

يف م�رص وغريها من �لبلد�ن �لعربية عديدة، و�إن مل تكن 

بالكثلفة �لتي ظهرت بها بعد عام 1954، ومن هذه �لكتب 

�لتي ظهرت يف �الربعينيات كتاب جاد للكاتب �ل�سيا�سي 

�أحمد رمزي، وكان عنو�نه »�ال�ستعمار �لفرن�سي يف �سمال 

�الو�ساع  �سارحا  �لكتاب  يف  �لباحث  و�أ�سهب  �أفريقية«، 

ومن  �جلز�ئر،  يف  �ال�ستعمارية  �ل�سيا�سات  �إليها  �آلت  �لتي 

ق�سة  عن  كتب  للجز�ئر  خ�س�ست  �لتي  �لف�سول  خالل 

ثم كتب ف�سال  �الحتالل،  بد�ية  منذ  �جلز�ئر  �العتد�ء على 

�لكتاب  �ختتم  ثم  �جلز�ئري،  �لقادر  عبد  �الأمري  عن  ر�ئعا 

عن  و�لثاين  لال�ستعمار،  �لعربية  �ملو�جهة  عن  بف�سلني 

�لكتاب  �سدر  وقد  �ال�ستعمار،  لهذ�  �الإ�سالمية  �ملو�جهة 

�لعربي«، والأن �نت�سار  �لبيان  عام 1948 عن د�ر »جلنة 

�جلز�ئر فيما بعد ويف مرحلتها �لن�سالية �الأعنف و�الأكرث 

�ل�سعوب  لكافة  �نت�سار�  كان   ،1954 نوفمرب  منذ  �سموال 

�ملنا�سلة �سد �ال�ستعمار و�أعو�نه، وقياد�ت هذه �ل�سعوب، 

وكانت �لدولة �مل�رصية �لفتية يف ذلك �لوقت، بقيادة جمال 

لثورة  �ملنا�رصين  �أ�سد  من  يوليو  ثورة  قائد  عبد�لنا�رص 

�لوقت  ذلك  يف  حتت�سن  �مل�رصية  �لدولة  وكانت  �جلز�ئر، 

كافة قياد�ت �حلركات �لتحررية يف �لعامل �لعربي، وكذلك 

كانت �حلركة �لثقافية و�ل�سيا�سية �لتقدمية �مل�رصية تلعب 

وبالكتاب  �جلز�ئرية،  بالثقافة  �لتعريف  يف  كبري�  دور� 

و�سحف  جمالت  ويف  و��سع،  نطاق  على  �جلز�ئريني 

م�رصيني  ومفكرين  كتاب  وباأقالم  �النت�سار،  و��سعة 

كبار وموؤثرين، وذي ح�سور ثقايف و��سع بني �جلماهري، 

طه  ح�سور  وكان  ح�سني،  طه  �لدكتور  هوؤالء  ر�أ�س  وعلى 

هذ�  وماز�ل  و�لعربية،  �مل�رصية  �لثقافة  يف  كبري�  ح�سني 

�إىل  �حل�سور يحظى باحرت�م وتقدير كبريين، وباالإ�سافة 

عالية،  قيمة  ذ�ت  �أعمال  عن  يكتب  كان  ح�سني  فطه  ذلك 

�لكاتب  رو�ية  �سدرت  وعندما  �ملجاملة،  يعرف  ال  وكان 

 ،1952 عام  �ملن�سية  �لربوة  معمري«  »مولود  �جلز�ئري 

وكانت �لرو�ية تتعر�س للعالقة بني �جلديد و�لقدمي، وكان 

معمري منحاز� ككاتب طليعي للعامل �جلديد، دون كر�هية 

يحملها  �لتي  و�الأ�سيلة  �لنبيلة  و�لقيم  و�لعاد�ت  للتقاليد 

�أهله، بل �أنه كان متم�سكا بهذه �الأبعاد، �رصيطة �أن تكون 

له  مناق�سة  تكون  وال  فيه،  نعي�س  �لذي  للع�رص  منا�سبة 

باأي �سكل من �الأ�سكال، لذلك فقد عانى من هجوم عنيف 

منحازين  كانو�  و�لذين  �لكال�سيكيني،  �لنقاد  بع�س  من 

ذلك  وما�سابه  و�لدين  �ال�سالة  ر�يات  حتت  للقدمي  بقوة 

من ذر�ئع، فماكان من معمري �إال �أن �أر�سل رو�يته للدكتور 

مقاال  وكتب  لها،  وحتم�س  �لعميد،  وقر�أها  ح�سني،  طه 

يناير عام  �أول  للرو�ية،ون�رصه يف  نقديا ر�سينا ومن�سفا 

�أعاد ن�رصه يف كتاب »نقد  1954 بجريدة �جلمهورية، ثم 

و�إ�سالح« و�سدرت طبعته �الأويل يف بريوت عام 1956، 

وقد لفت هذ� �ملقال �لنظر للرو�ية فيما بعد، ومل يكن طه 
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�أو  �أي م�ستوى �سخ�سي  ح�سني يعرف مولود معمري على 

طه  يقول  خال�سا،  �لنقد  لوجه  جاء  �ملقال  �أن  �أي  �أدبي، 

لنا من  �أخ  �لكتاب  : )�ساحب هذ�  ح�سني يف �سدر �ملقال 

يحمله  �لذي  ��سمه  �أحقق  �أكاد  وال  �أعرفه  ال  �جلز�ئر  �أهل 

�أن يلخ�س طه  �لفرن�سية(، وبعد  كتابه هذ� مكتوبا باللغة 

ح�سني �لرو�ية، وهو يعتربها كتابا، حيث يقول : )�لكتاب 

در��سة �جتماعية عميقة دقيقة مف�سلة م�ستقاة ت�سور �أهل 

�لربوة هذه يف عزلتهم تلك، وقد فرغو� الأنف�سهم و�عتمدو� 

عليها(، وبعد حتليل دقيق للرو�ية، وقر�ءة و�فية يختتم طه 

ح�سني مقاله قائال: )ما ��سد �إعجابي بهذ� �لكتاب �لذي ال 

�أنكر من �أمره �سيئا �إال �أنه مل يكتب بالعربية، وكان خليقا 

و�إمنا  �لكاتب  به  يوؤخذ  ال  عيب  هذ�  ولكن  بها،  يكتب  �أن 

يوؤخذ به �ال�ستعمار، وما �أكرث ما يوؤخذ به �ال�ستعمار من 

�لعيوب و�لذنوب(.

و�أظن �أن هذ� �ملقال مل يكن تعريفا مبولود معمري فح�سب، 

وال برو�يته »�لربوة �ملن�سية« فقط، بل كان لفتاحاد� الأدب 

يكتبه جز�ئريون، وال يعرف �مل�رصقيون عنهم �سيئا، ولذلك 

تو�ترت �لكتابة �لنقدية عن �لكتاب �جلز�ئريني و�لتعريف 

و�لعربية  �مل�رصية  �لثقافة  حميط  يف  و��سع  ب�سكل  بهم 

ككل، وت�سافرت هذه �حلملة �لو��سعة �لتي تقوم بالتعريف 

باالأدب �جلز�ئري، مع حماوالت لرتجمة ن�سو�س رو�ئية 

�لعمل  ترجمة  تتم  و�أحيانا  جز�ئرية،  و�سعرية  وق�س�سية 

�أكرث من ترجمة، مثلما حدث مثال مع حممد ديب  �لو�حد 

�لذي ترجم له �ملرتجم و�ل�ساعر �مل�رصي حممد �لبخاري 

عام 1959، و�سدرت  �ملقهي«  �لق�س�سية »يف  جمموعته 

عن �سل�سلة »كتب ثقافية« بالقاهرة، و�أعيد ترجمة �ملجوعة 

عام  غر�يبة  �أحمد  برتجمتها  وقام  بريوت،  يف  نف�سها 

كذلك  �للبنانية،  �ملعارف  موؤ�س�سة  عن  و�سدرت   ،1964

و�لدبلوما�سي  �لكاتب  برتجمتها  وقام  ثالثيته،  مع  حدث 

�لكاتب  برتجمتها  قام  وكذلك  �لدروبي،  �سامي  �ل�سوري 

بهيج �سعبان، هذ� يدل على �أن هناك حركة تعريف و��سعة 

و�ل�سحافة،  و�لرتجمة  �لنقد  �لعربي عرب  �ل�رصق  حدث يف 

وال ن�ستطيع بالطبع يف هذه �ل�سفحات �لقليلة �أن نلم بكل 

�ملتابعات  تلك  �أبرز  �إىل  �الإ�سارة  �ساأحاول  لكنني  ذلك، 

وعلى  فاعلون،  كتاب  بها  وقام  م�رص،  يف  كتبت  �لتي 

�سل�سلة  �ملحاوالت  هذه  �أبرز  وكانت  ح�سني،  طه  خطي 

�أنور  �لدكتور  در��سات كتبها �ملفكر �لذي رحل منذ �سهور 

و�لتي  �ملجلة،  �لدر��سات يف جملة  عبد�مللك، وكانت هذه 

كان ير�أ�س حتريرها يف ذلك �لوقت �لدكتور حممد عو�س 

حممد،ففي �لعدد �لثامن �ل�سادر يف �أغ�سط�س عام 1957، 

كتب عبد�مللك حتت عنو�ن  »�أ�سو�ء على �الأدب �جلز�ئري« 

�لتحريرية  �ملعركة  قلب  ويف  �ليوم،  �جلز�ئر  )يف   : قائال 

�لكربى، نه�سة �أدبيةتلعب دور� هاما يف �حلركة �لوطنية 

لفهم  ووعيه  �لعاملي  �لعام  �لر�أي  �إثارة  ويف  �جلز�ئرية، 

�أن  �إال  يابى  �لذي  �لبا�سل  �ل�سقيق  �ل�سعب  هذ�  حقيقة 

�ملعا�رص  �جلز�ئري  �الأدب  معامل  �إن  م�ستقلة،  حياة  يحيا 

�ال�ستعمار  ودعاية  ناحية،  من  �لدماء  �أنباء  عنا  حتجبها 

�أن نربز ما لالأدب  لنا،  �أخرى، والبد  �ملغر�سة من ناحية 

�جلز�ئري �ملعا�رص من خ�سائ�س مميزة تكاد تكون مزيدة 

 : قائال  عبد�مللك  وي�ستطرد  �ملعا�رصة(،  �الآد�ب  جمال  يف 

�ل�سيا�سة �لفرن�سية �ال�ستعمارية �لتي كانت _وال  �أن  )ذلك 

تز�ل_ تعمل على �إدماج �جلز�ئر يف فرن�سا، وكاأن �جلز�ئر 

فرن�سا(  مقاطعات  من  مقاطعات  ثالث  تكون  �أن  تعدو  ال 

وي�ستمر عبد�مللك يف طرح �لق�سية �جلز�ئرية ب�سكل مو�سع، 

وكما هو معروف، وال يوجد جمال ال�ستعادته هنا، حيث 

�مللفت  ولكن  �ل�سيا�سية،  �لكال�سيكيات  من  �سار  ذلك  �أن 

بالق�سية  وربطه  مبكر�،  ذلك  كتب  �مللك  عبد  �أن  للنظر 

�ل�سعر  يف  عنه  �لتعبري  وحماوالت  و�الأدبية،  �لثقافية 

�لكاتب  على  تطبيقاته  �أوىل  وكانت  و�لرو�ية،  و�لق�سة 

�لكبري حممد ديب، هذ� �لكاتب �لذي م�ساحة من �لتعريف 

و�لنقد و��سعة جد� يف م�رص، وبعد �أن كتب عبد�مللك متهيد� 

بالق�سية  �جلديل  و�رتباطه  �جلز�ئري،  �الأدب  عن  طويال 

كل  وقبل  �أوال  �ساعر  )�إنه   : ديب  حممد  عن  قال  �لوطنية، 

ركوده،  يف  والي�سفه  هو،  كما  �لو�قع  يرى  ال  فهو  �سئ 

و�إمنا نر�ه د�ئما يتلم�س �جلو�نب �لوجد�نية يف هذ� �لو�قع 

لي�سوره لنا ت�سوير� حيا متاأججا، ينفذ �إيل قلوبنا، ويهز 

ال  �إنه  �لدقيق،  باملعني  و�قعي  كاتب  وهو  �لقارئ،  كيان 

ر��سخة على  وقفة  يقف  ولكنه  �لف�ساء،  بخياله يف  يحلق 

يتحدث  وع�سريته،  و�أهله  �لفالحني  بني  �جلز�ئر،  �أر�س 

لهم  ويكتب  �آالمهم،  ويتاأمل  هو�ءهم،  وي�ستن�سق  حديثهم، 

وعنهم(، وياأخذ عبد�مللك �لقارئ يف رحلة م�سوقة، غزيرة 

باملعاومات، وعميقة ونا�سعة يف �لتحليل، ثم يتناول يف 
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�الأعد�د �لالحقة �أعمال مولود معمري ومولود فرعون، و�أنا 

هنا ال �أرى �أن هذه �لدر��سات �ملجهولة تاأخذ �أهميتها من 

حيث ريادتها يف �لثقافة �مل�رصية فح�سب، وال من ز�وية 

�أهميتها �لتاريخية، ولكن �لعمق �لذي تناول به عبد�مللك 

و�لز�وية  للنظر،  ملفتا  كان  �جلز�ئريني،  �لكتاب  ن�سو�س 

�لثانية، هي �الأهمية �لتي �سار ي�سغلها عبد �مللك نف�سه يف 

هذه  على جمع  �أ�سدد  هنا  ومن  �لعاملية،  �لفكرية  �ل�ساحة 

�ملقاالت و�إعادة ن�رصها لالأبعاد �ملتعددة �لتي متثلها هذه 

يف  �جلز�ئري  لالأدب  و�لتحليل  �لنقد  جمال  يف  �لدر��سات 

بو�كري نه�سته.

و�أظن �أن قوة �لدفع �لتي بد�أت تغزو �حلالة �لثقافية �لعربية، 

و�هتمامها باالأدب �جلز�ئري عموما، �ملكتوب بالفرن�سية 

و�لعربية على حد �سو�ء، و�إن كان �الأدب �ملكتوب بالعربية 

ر�ح  كبري�  �هتماما  نرى  �رصنا  ولكننا  قليال،  ماز�ل  كان 

خا�سة  �مل�رصية،  و�ملجالت  �ل�سحف  على  نف�سه  يفر�س 

و�لفكر  لالأدب  بقوة  تنحاز  �لتي  و�ل�سحف  �ملجالت 

�لطليعي عموما، و�سنالحظ �أن جملة �لر�سالة �جلديدة، وهي 

�آنذ�ك،  �لفتية  �لدولة  �لتي كانت ت�سدرها  �لثقافية  �ملجلة 

�تخذت  �ل�سباعي،  يو�سف  �لكاتب  حتريرها  ير�أ�س  وكان 

�سخ�سية  ديب  مايو 1958 حممد  �ل�سادر يف  �ملجلة يف 

�لعدد، حتت عنو�ن خرب و�سورة، هذه �ل�سورة - �لببوتريه، 

معلومات  وبعد  ور�سني،  فخم  بتعريف  م�سحوبة  جاءت 

تعذب  �لذي  �جلز�ئري  )�لفنان   : �خلرب  يقول  �لكاتب  عن 

�لفرن�سية،  باللغة  ون�رصها  �أعماله  كتابة  مباأ�ساة  طويال 

به  يحلم  عا�س  حلما  �جلز�ئر  ثورة  له  �أخري�  حتقق  �سوف 

وت�سدر له قريبا يف �ملنطقة �ملحررة من �جلز�ئر وباللغة 

�لعربية جمموعة ق�س�سية »يف �ملقهي«.

�جلز�ئرية،  �لثورة  عود  و��ستد  مفتوحا،  �سار  �لباب  والأن 

وكذلك ��ستد �حلقد �ال�ستعماري �ملتمثل يف �ل�سحق و�ملحو 

�ملتعادية  �الأطر�ف  بني  �لر�سا�س  حو�ر  وكان  و�الإلغاء، 

و�الأدبية  �لثقافية  �ملوؤ�زر�ت  كانت  �لتو�زي  وعلى  كثيفا، 

ففي  �ل�سيا�سية،  �ملوؤ�زر�ت  مع  جنب  �إىل  جنبا  و�لفكرية 

�أ�س�سها  �لتي  �إقر�أ  �سل�سلة  عن  كتاب  �سدر   1958 دي�سمرب 

من  »�أدباء  عنو�نه  �الأربعينيات،  يف  ح�سني  طه  �لدكتور 

تناول  �لكيالين،  �بر�هيم  �لدكتور  تاأليف  من  �جلز�ئر«، 

وقدم  و�لتحليل،  و�لنقد  بالتعريف  �جلز�ئري  �الأدب  فيه 

وكاتب  فرعون  ومولود  ديب  حممد  �أعمال  يف  قر�ء�ت 

لت�سيف  �لقر�ء�ت  هذه  وجاءت  معمري،  ومولود  يا�سني 

خا�سو�  �لذين  و�لكتاب  �لنقاد  ماقدمه  �إيل  كيفي  ب�سكل 

يف هذ� �حلقل، مع �لعلم �أن حركة �لرتجمة مل تكن بالقوة 

لكن كل  و�لتحليل،  و�لتعريف  �لنقد  �سائدة يف  �لتي كانت 

�لكتاب  لهوؤالء  �الدبية  �الأعمال  عن  يكتبون  كانو�  هوؤالء 

يف �للغة �لفرن�سية، وقدم �لكاتب كتابه مبقتطفات معربة 

على  تدل  �ملقتطفات  هذه  وكانت  جز�ئريني،  كتاب  من 

�لهوية  على  يوؤكد  منطلق  من  ينطلقون  �لكتاب  هوؤالء  �أن 

�لقومية من ناحية، وعلى �لبعد �الإن�ساين من ناحية �أخرى، 

)�إن   : يقول  فرعون  مولود  يخ�س  �لذي  �القتبا�س  فنجد 

�أنا�سا  �ل�سمالية  �أفريقيا  كتاب  �آثار  جند  �أن  عندي  �ملهم 

حممد  ويقول  حويل(،  �أر�هم  �لذين  ي�سبهون  ودم  حلم  من 

�لكلمة  هذه  يف  ما  بكل  قوميا  �أدبا  �أن  �إيل  )يخيل   : ديب 

ينطبق  وهذ�  �لتكوين،  طور  يف  و�سخي  و��سع  معنى  من 

يقول  ثالث  �قتبا�س  ويف  �جلز�ئر(،  على  خا�س  بنوع 

عامر جديرة : )�الأدب مرجع ثابت، وكتاب جماعي يحوي 

�سور� وعو�طف و�رتكاز�ت، وباخت�سار هو �نعكا�س لروح 

�الأدباء  لقر�ءة  منا�سبا  �لكلمات مدخال  هذه  كلنت  �الأمة(، 

على  �لكاتب  تركيز  كان  وبالتايل  �لكاتب،  تناولهم  �لذين 

�لتعرف على �ملالمح �ال�سا�سية �لتي تربط بني �لن�سو�س 

�جلز�ئرية،  للق�سية  �ملتعددة  �لوجوه  وبني  تناولها،  �لتي 

هذه �لق�سية �لتي �سارت �الإن�سغال �الأعظم لكافة �ل�سعوب 

ق�سية  �جلز�ئرية  �لثورة  ت�رص  ومل  باجلز�ئر،  �ملحيطة 

ودولية  وعربية  �إقليمية  ق�سية  �سارت  بل  فقط،  حملية 

و�إ�سالمية و�جتماعية، �إنها ق�سية تخ�س �ل�سمري �لعاملي 

ب�سكل �سامل، الأن �لذي كان يحدث كان مهوال، يف �لوقت 

�لذي كانت فرن�سا �لدولة �مل�ستعمرة تزعم �أنها بالد �لنور 

و�حلرية، ولالأ�سف كان هناك من ينا�رصها، وكانت جتد 

و�ملجحفة،  �لظاملة  �ملوؤ�زر�ت  بع�س  حمليني  عمالء  من 

�للحظة  تلك  يف  �الأدب  كان  وبالتاأكيد  �ل�سمري،  ومنعدمة 

�جلز�ئرية،  بالق�سية  للتعريف  ما�سيني،  و�سالحا  �أد�ة 

وكذلك بالهوية �جلز�ئرية �حلقيقية، و�لتي كان �ال�ستعمار 

كان  هنا  ومن  �لوقت،  طو�ل  مالحمها  طم�س  على  يعمل 

بكامل  يعملو�  �أن  �لعرب  �الأحر�ر  �لنقاد  �رصور�ت  من 

�أ�سلفنا_  �لتي تخ�س _كما  �لق�سية  قو�هم ملنا�رصة هذه 
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على  كانو�  �الأدباء  هوؤالء  والأن  عموما،  �الن�ساين  �ل�سمري 

ر�قيا،  �أدبا  يقدمو�  �أن  ��ستطاعو�  بق�سيتهم،  كبري  وعي 

بع�س  كان  �لتي  للدرجة  ذ�ته،  �لفرن�سي  �الأدب  يناف�س 

�أمام  فرن�سا،  يف  جو�ئز  على  يح�سلون  �لكتاب  هوؤالء 

فرعون  مولود  مع  حدث  مثلما  فرن�سيون،  كتبها  رو�يات 

يف رو�يته »�بن �لفقري«، وتفوق �لكتاب �جلز�ئريني ب�سكل 

على  باأدبهم  �لتعريف  يف  �لفرن�سيني  �لكتاب  على  و��سع 

�مل�ستوي �لعاملي، فحازت هذه �لكتابات تقدير� عاليا من 

�أن ن�سرت�سل فيما  كتاب ونقاد على م�ستوى �لعامل، ودون 

قدمه هذ� �لكتاب �ل�سغري، نقتب�س فقرة من �ملقدمة جتمل 

: )�الأدب  �إذ يقول  �لنظرة �لعامة �لتي �نطلق منها �لكاتب، 

من  م�ستمدة  ذ�تية  خ�سائ�س  ذو  م�ستقل،  �أدب  �جلز�ئري 

�لبيئة �لتي يعي�س فيها �ل�سعب �جلز�ئري، فهو �أدب قومي 

و�إن �سارك �جلز�ئريني فيه كتاب فرن�سيون و�أجانب ولدو� 

�أدب هوؤالء جتاوز يف  الأن  �ل�سمالية،  �إفريقية  وعا�سو� يف 

�آفاق تت�سل  �إىل  �الإفريقي  ت�سور�ته ومو�سوعاته �ملحيط 

باالدب �الأوروبي و�لروح �الممية �أكرث منه باالأدب �لعربي 

يف  غريب،  جملوب  م�سنوع،  �أدب  فهو  �لعربية،  و�لروح 

جز�ئريون  كتاب  يكتبه  �لذي  �جلز�ئري  �الأدب  �أن  حني 

يف  �جلز�ئرية  �المة  لروح  �نعكا�س  فيه  و�قعي،  �أدب  هو 

و�أ�ساطريها  و�أمانيها  �لوجود،  جتاه  و�رتكا�سها  عو�طفها 

عن  ي�سدر�ن  متميز�ن  منف�سالن  فاالأدبان  وتقاليدها، 

عاملني منف�سلني متميزين : �لالتيني و�لعربي(.

ر�سمها  �لتي  �ل�سورة  �أجز�ء  بع�س  ن�ستكمل  وحتى 

�لتي  �لق�س�س  جمموعة  �إن  �أقول:  �أن  �أريد  �مل�رصيون، 

�سدرت يف �لقاهرة عام 1959، وهي »يف �ملقهي« ملحمد 

�إذ�عة  ندوة يف  لها  و�نعقدت  و��سعا،  �هتماما  نالت  ديب، 

»�لربنامج  �إىل  �الآن  ��سمه  حتول  �لذي  �لثاين«  »�لربنامج 

�لكتاب  من  لفيف  �لندوة  هذه  يف  و�سارك  �لثقايف« 

�سكري  و�لدكتور  حقي،  يحيى  وهم  �ملرموقني،  و�لنقاد 

عبد�لرحمن  و�الأديب  بدر،  طه  عبد�ملح�سن  و�لناقد  عياد، 

�لكيالين،  �سمرية  �لكبرية  �الإذ�عية  �لندوة  وقدمت  فهمي، 

ومل يكتف يحيى حقي بامل�ساركة يف �لندوة، بل �أنه كتب 

جملة  من  �خلام�س  �لعدد  يف  طويال،ن�رصه  نقديا  مقاال 

حتريرها  تر�أ�س  قد  وكان   ،1959 نوفمرب  يف  »�ملجلة« 

يف  بعد  فيما  ن�رصه  �أعاد  ثم  �لر�عي،  على  �لدكتور  �لناقد 

�أمام  يقف  وفيه  �لنقد«،  يف  »خطو�ت  �لنقدية  كتبه  �أهم 

لتفا�سيلها،  وقارئا  لها،  �ل�سبع، حملال  �ملجموعة  ق�س�س 

ويقول يف م�ستهل در��سته : )هذه �ملجموعة �ل�سغرية لها 

قدرة عجيبة على �أن تاأ�رصك يف قب�ستها من �أول م�سافحة 

يرفع  �لتي  �لباقية  �لفنية  �الأعمال  �سمة  هي  �مليزة  وهذه 

جذبها قدميك عن �أر�سك، تنزعك من نف�سك، وتلقي بك يف 

خم�س�سة  �سور  تتال�سي  ثم  لك  تخلفه  عاملك،  غري  عامل 

باأقو�م وزمان ومكان، وعامل م�سحور  تختلط فيه �حلو��س، 

مفلوت  �لعقل  وي�رصح  �الإر�دة،  وت�سل  �لنطق،  ويتعطل 

�لقياد(، ويعرتف يحيى حقي �أنه ر�ح يتعرف على �جلز�ئر 

�لق�س�س  هذه  �لبديعة،  �لق�سرية  �لق�س�س  هذه  خالل  من 

�لنوع من  ت�سع بكل ماهو جز�ئري، ويثني على هذ�  �لتي 

لزوم  ��ستطر�د ال  �أو  �إ�سهاب  �أي  �لتي ال تعاين من  �لكتابة 

له، فا�ستطاع �لكاتب بف�سل ملحات مند�سة متر بك كاأنها 

بذكر  �الأ�سياء  تخ�سي�س  وبف�سل  مق�سودة،  غري  عابرة 

�أ�سماء �أنو�عها �جلز�ئرية �أن يجعلك ت�سم من بالده ر�ئحة 

وعطر  و�سجونها  ومقاهيها  ورياحها  و�أ�سجارها  �أر�سها 

زقزقة  وت�سمع  وروثها  بقمامتها  زر�ئبها  وخبث  حقولها 

ع�سافريها ونبح كالبها، وتقابل �لفالح و�لعامل �مل�ستغل 

و�ملتعطل و�ل�سحاذ و�ملهاجر �لعائد من باري�س و�ملجاهد 

�لثائر ميوت �سهيد� و�لعربي �لذي يفخر �أنه يتكلم �لفرن�سية 

خري� من �أهلها و�ملوظف �ال�ستعماري و�ملتوطن �مل�سعور، 

خ�سائ�س  و�رصح  �رصد  يف  حقي  يحيى  ي�سرت�سل  وهكذ� 

يف  ويتدرج  �ملجموعة،  هذه  يف  ديب  حممد  عند  �لكتابة 

لنا و�سفا وحتليال  ليقدم  �ملركب،  �إيل  �لب�سيط  قر�ءته من 

عميقني لكاتب من �أنبل من �أجنبتهم �الأمة �جلز�ئرية .

وهناك كاتب �آخر مل ياأخذ حقه من �لتعريف و�لنقد ب�سكل 

�آخرين،  على  تركزت  كما  �الأ�سو�ء  عليه  ترتكز  ومل  كاف، 

�أن يقدم تف�سري� لذلك، هذ� �لكاتب  ورمبا ي�ستطيع �لبع�س 

�لق�س�سية  جمموعته  �أ�سدر  وقد  �لركيبي،  عبد�هلل  هو 

هناك  �إقامته  �أثناء  �لقاهرة،  يف  ثائرة«  »نقو�س  �الأوىل 

من 1960 حتى 1964، وقد �أهدي �لكاتب جمموعته �إىل 

�أجل  من  ��ست�سهد  �لذي  ر�بح،  بن  �لب�سري  �سديقي  »روح 

�لتحرير  جبهة  يف  �سارك  قد  �لكاتب  �حلرة«وكان  �جلز�ئر 

�لوطني  �لتحرير  جي�س  يف  وجندي  وم�سوؤول  كمنا�سل 

�جلز�ئري، و�عتقلته �ل�سلطات �لفرن�سية مبعتقل »�آفاو« �حد 

283 نزوى �لعدد 73 / يناير 2013

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



ع�رص �سهر�، ثم �أرغم على �الإقامة �جلربية بب�سكرة و�لتي فر 

منها حيث �لتحق بجبال �الأور��س، وهاجر �إيل تون�س، ثم 

جاء �إيل �لقاهرة و�لتحق بكلية �الآد�ب، وكان رئي�سا الحتاد 

طالب �جلز�ئر بالقاهرة .

لها  قدم   1962 عام  �الأوىل  جمموعته  �أ�سدر  وعندما 

�لدكتور �سكري حممد عياد بدر��سة ممتازة، و�أكد عياد كما 

�جلز�ئري،  �الأدب  �أن  �لنقاد،  غالبية  ذلك  على  يوؤكد  كان 

و�لثورة �جلز�ئرية �سقيقان وتو�أمان، لي�س الأنهما برز� معا 

بل  �لكرمية،  �الن�سانية  و�الآمال  �لعربية  �لنه�سة  �أفق  يف 

�ل�سامد  �لبا�سل  �جلز�ئري  �ل�سعب  روح  عن  تعبري  كليهما 

فاالأدب  �الن�سانية،  �الن�سانية و�حلرية  �لكر�مة  يف معركة 

يعي�س  �دب  �لكلمة،  معاين  بكل  ثوري  �أدب  �جلز�ئري 

�أو يدعو لها فح�سب،ويقدم عياد  �لثورة، وال يتحدث عنها 

�لبا�سل،  بالن�سال  �الأدب �جلز�ئري  روؤية نا�سعة الرتباط 

�ملجموعة  ق�س�س  يربط  ثم  �جلز�ئرية،  �لوطنية  و�حلركة 

�ملجموعة  ق�س�س  �أمام  و�قفا  قدمه،  �لذي  �ملفهوم  بهذ� 

ق�سة تلو ق�سة، و�إن كان �عترب هذه �ملجموعة من �لبو�كري 

�لتي ينتظر من كاتبها �لكثري يف �مل�ستقبل �لقريب.

تتوقف  وال  و�لنقد،  و�لرتجمة  �لتعريف  حركة  تنقطع  وال 

�ل�سحف عن �ملتابعة �لدوؤوبة و�لن�سيطة للجز�ئر، و�لثقافة 

�جلز�ئرية، و�لكتاب �جلز�ئريني، وكانت جريدتا »�مل�ساء« 

ومنذ  وتقدير�،  حما�سا  �جلر�ئد  �أكرث  من  و»�جلمهورية« 

هاتني  �سفحات  تخل  مل   ،1964 عام  حتي   1956 عام 

�جلز�ئري،  �لو�سع  عن  ومقاالت  �أخبار  من  �جلريدتني 

�أن  �أبطال �جلز�ئر، وعن �ل�سهد�ء، و�أعتقد  وبورتريهات عن 

رهيبة  جز�ئرية  مبادة  متخم  �مل�رصية  �ل�سحافة  �ر�سيف 

�جلريدتني  هاتني  مان�سيتات  وكانت  �جلز�ئرية،  باحلالة 

خم�س�سة ملتابعة �حلالة �جلز�ئرية، ويكفي �أن �أول ترجمة 

حدثت  فرعون،  ملولود  �جلز�ئر«  معركة  »يوميات  لكتاب 

جريدة  يف  �أ�سبوعي  ب�سكل  م�سل�سلة  ون�رصت  �لقاهرة،  يف 

�مل�ساء، وكان ذلك بعد �سدورها باللغة �لفرن�سية مبا�رصة، 

فرعون،  مولود  �سوى  �مليزة  بهذه  عربي  كاتب  يحظ  ومل 

وحتى مل ينل هذ� �حلظ كتاب م�رصيون، �إال من طر�ز جنيب 

�ملرتجم  وكتب  �سابههم،  ومن  �دري�س،  ويو�سف  حمفوظ 

و�لكتاب،  بالكاتب  تعريفية  مقدمة  جالل  عبد�لعاطي 

ملخ�سا يف ف�سل �أحد�ث مان�رص يف �لعدد �ل�سابق، وكانت 

يف  �الأوىل  �لطبعة  ون�رصت  وحميمية،  وذكية  د�لة  مقدمة 

كتاب عام 1970 عن �لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، بعد 

�إذ كانت تن�رص  و��سع،  ب�سكل  �أن تعرف علىها �مل�رصيون 

على �سفحة كاملة م�سحوبة بر�سوم الأحد �لفنانني �لكبار 

وموحية لالأحد�ث �لتي كانت حتكي عنها �ليوميات، وعد� 

عن  �سيا�سية  كتبا  دوري  ب�سكل  تن�رص  �لقاهرة  كانت  ذلك 

�لثورة �جلز�ئرية، ت�رصح وحتلل �الأو�ساع و�لتعقيد�ت �لتي 

كانت متر بها �جلز�ئر، وكان كتاب »ثورة �جلز�ئر« لعلي 

له  وقدم  �لندمي عام 1957،  د�ر  و�ل�سادر عن  �ل�سلقامي، 

�القت�سادية  �لبو�عث  �لكاتب  ي�رصح  وفيه  �لفا�سي،  عالل 

�لتي قام على �أ�سا�سها ��ستعمار �جلز�ئر، وبعد ذلك �سدرت 

كتب كثرية، تتابع �الأو�ساع يف �جلز�ئر، كما �سدر كتاب 

�ملنعم  عبد  حممود  �لطليعي  للكاتب  �ملنت�رصة«  »�جلز�ئر 

�جلز�ئر،  عن  �ل�سا�سية  �لكتب  ن�رص  وترية  وز�دت  مرت�سى، 

و�لعروبي  �الأدبي  �لناقد  كتبه  للنظر  الفت  كتاب  وهناك 

�الآد�ب،  د�ر  بيال،و�سدر عن  بن  �لزعيم  �لنقا�س عن  رجاء 

�أ�سياء  �دري�س  يو�سف  وكتب  ثانية،  طبعة  له  ت�سدر  ومل 

كثرية عن �جلز�ئر، ويو�سف �دري�س يعترب �أن ق�سية �جلز�ئر 

ق�سية عربية ير�د �خت�سارها يف دولة، لذلك كتب يقول: 

عن  باحلديث  �جلز�ئر  عن  حديثنا  نبد�أ  �أن  تعودنا  )لقد 

قادتها وعن �أزماتهم، حتى تكاد �جلز�ئر ت�سبح يف نظرنا 

�أع�ساء �ملكتب �ل�سيا�سي �أو �أع�ساء �حلكومة �ملوؤقتة، ولكن 

�جلز�ئر لي�ست هذ� يف �لو�قع، �إنها �أكرب و�أغنى و�أكرث بالدنا 

هذ�  يكتب  �دري�س  وكان  و�سبابا(  وحما�سا  فتوة  �لعربية 

�لق�سية  �أن  تعترب  �لتي  �لنا�رصية،  �ل�سلطة  ظل  يف  �لكالم 

�أن  �جلز�ئرية هي ق�سية م�رصية وعربية، وهذ� ما حاول 

�لهائل  �لتغيري  مقدر�  �لعديدة،  كتاباته  يف  �دري�س  يكتبه 

يف  ��ستف�سنا  و�إن  �ال�ستقالل،  بعد  للجز�ئر  حدث  �لذي 

ومثقفيها  �ل�سعبني  بني  حدثت  �لتي  �لعالقة  عن  �لكتابة 

�إىل جملد �سخم، لغز�رة وتنوع  �الأمر  و�سا�ستها، �سيحتاج 

�ملادة، فقط �أريد �أن �أ�سري �إىل ب�سعة كتابات �إ�سارة �رصيعة، 

وفنانيها  كتابها  بع�س  تر�سل  كانت  �لقاهرة  �أن  حيث 

و�سعر�ئها لريو� على �لطبيعة مايحدث يف �جلز�ئر، و�سمن 

�أحمد.  �لكبري  و�مل�رصي  �لعربي  �ل�ساعر  كان  ذهبو�  من 

عبد�ملعطي حجازي..

)البقية مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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 »يف كهف �جلنون تبد�أ �حلكاية« هو �لعنو�ن �لذي 

�أقامت  �لثانية،  لرو�يتها  �لكلبانية  زوينة  �ختارته 

�لكاتبة رو�يتها �ملكونة من )13( جزًء� على ثنائية 

�لكثريين  �ساأن  �لكاتبة -  ُتبِد  )�جلمال و�لقبح(.  مل 

�لقارئ  ف�سدمت  رو�يتها،  بطل  مع  تعاطًفا   -

بدمامته وقبح �سكله مر�سخة عقدة �لنبذ له من قبل 

�أمثال  من  موقًفا  بذلك  م�سجلة  به،  يحيط  من  كل 

�إيرلندية،  حالته فهو نتاج زو�ج من �أب عماين و�أم 

و�أكدت ذلك يف خطبة فار�س �لتي �ألقاها �أمام ح�سد 

�ملجانني هل �أحدثكم عن �أمي �الأوروبية �لتي تخلت 

�ملزعومة..؟  وحرياتها  �أهو�ئها  عن  باحثة  عني 

وبرغم ذلك ال �أحمل لها حقد� قدر حنقي على و�لدي 

�لذي �سنَّ علي باأم من جلدته » وقوة �ملوقف ال �سك 

لبطلها  �لكاتبة  تعيد  ولكي  �لقناعة..    قوة  فر�سته 

�لقبول  بع�س  له  وتوفر  �لنف�سي  �لتو�زن  بع�س 

�لبطل يخو�س مغامرة غريبة يف  نرى  �الجتماعي 

�لقبح  يف  تناف�سه  �سخ�سيات  و�سط  �جلن،  كهف 

وت�رصفاتها  �لغريبة  �أفعالها  حتل  مل  و�لدمامة 

بينهم  �الجتماعي  بالقبول  �إح�سا�سه  دون  �خليالية 

و�لقبول  �لتفاعل  هذ�  يف  بعيًد�  �سوطا  وذهبت  بل 

يف  �لرومان�سية  �سالته  »فار�س«  �لبطل  وجد  حني 

مت�سادي  من  �ملمزوجة  �ل�سخ�سية  تلك  »ميديا« 

»�لو�قع و�خليال« و�لتي ر�أت جمال فار�س د�خله ال 

خارجه، وكاأن �لكاتبة ترمي �إىل �أن �ملت�ساد�ت قد 

تعي�س يف وفاق بينها �إذ� وجدت يف بيئة غري �لبيئة 

�الأ�سيلة �لتي وجدت فيها �أ�سال متنافرة مت�سادة. 

وال �أدل على جناح �لبطل يف هذه �لتجربة وخروجه 

تفاجئنا  �لرو�ية حيث  �آخر  ورد يف  ا مما  قويًّ منها 

بناء  �إيرلند�  �إىل  �سفره  بعد  فار�س  برف�س  �لكاتبة 

عالقة مع بنت �سديقة �أمه رغم جمالها مما يوؤكد �أن 

عقدة �لنبذ مل تعد موجودة و�أنه جتاوزها.   ك�سفت 

�لكاتبة  لدى  �إبد�عية  طاقات  عن  �لكهف  مغامرة 

وقدرة على �لت�سوير و�خليال ��ستطاعت من خالله 

�أن تعقلن �جلنون – �إذ� �سح �لتعبري- و�إن جاء ذلك 

على ح�ساب �لقارئ.   �لرو�ية وخا�سة �جلزء �ملتعلق 

لطاقاته  م�ستنزفة  للقارئ  مرهقة  �لكهف  مبغامرة 

�الأحد�ث  متابعة  معها  ي�ستطيع  ال  لدرجة  �لتخيلية 

�لتي جتري على عك�س توقعات �لقارئ فهي تعتمد 

على عن�رص �ملفاجاأة، مما ي�ستدعي �لتوقف �ملتكرر 
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تتكون  �لقر�ءة.    خالل   – معها  �ساأين  هو  كما   –
�لكهف  فار�س  دخل  جزًء�،لقد   )13( من  �لرو�ية 

ليعي�س �ملغامرة يف �جلزء �لر�بع وينتهي يف �جلزء 

ج�سد  هي  �ملغامرة  �أن  �لكاتبة  من  �إمياء  �لعا�رص، 

�أطر�ف ملحقة بها، و�إن مل تقل  �لرو�ية وما �سو�ها 

�أدق  وبتعبري  ؟،  �جلن  كهف  ملاذ�  �أهمية.�أما  عنها 

ملاذ� �جلنون؟فال نرى مربًر� �سوى �أن ك�رص �حلاجز 

�ل�سكلي  �إطارهما  يف  و�لقبح  �جلمال  بني  �ملتجذر 

�أن  �إىل  كمتناق�سني، ال كقيمتني جمردتني، يحتاج 

برجه  من  �جلمال  ينزل  كي  �أي   - �جلنون  نعي�س 

�لعاجي ويقبل �لقبح يحتاج �أن يعي�س �جلنون، وكي 

يقتنع �لقبح �أنه قد يت�سمن بع�س جمال غري مرئي 

ا.   ال  فيثق يف قدر�ته يحتاج �أن يعي�س �جلنون �أي�سً

�إجر�ء مثل هذه �الإح�سائية كي  �إىل  �لقارئ  يحتاج 

�ل�سكلي  �لبناء  يف  �لكهف  مغامرة  �أهمية  يدرك 

ا، ولكن ما قد ي�سكل  للرو�ية ولن ي�سكل له هذ� حتديًّ

له حتديا هو �إدر�ك عالقة هذه �ملغامرة بامل�سمون 

)�جلمال  ثنائية  خالل  من  فهمها  �أو  للرو�ية  �لعام 

و�لقبح( �لتي بنت عليها �لكاتبة – من وجهة نظرنا 

من  نوع  عن  �ملغامرة  نهاية  تك�سف  – رو�يتها.   
�لقبح ميكن �أن ن�سميه بـ)�لقبح �الأخالقي( متثل يف 

من  جمموعة  قبل  من  للكهف  �ل�سيئ  �ال�ستغالل 

�لعلماء �الأجانب يت�سمون بالعلماء، هذ� �لقبح يقابله 

من  �سمنا  يفهم  لكنه  �لكاتبة  به  ت�رصح  مل  جمال 

من  �لكهف  هذ�  الأجله  ي�ستغل  �أن  يتوقع  ما  خالل 

�لكاتبة ت�سجيل  �أخرى.هنا حتاول  �سياحة وجو�نب 

موقف ر�سمت مالحمه من خالل �لنهاية �لتجرميية 

�لتي  و�لثقة  �حلرية  ��ستغلو�  �لذين  �لعلماء  لهوؤالء 

موقف  مالمح  من  �آخر  ملمح  وهذ�  لهم،  �أعطيت 

�أن يخو�س فار�س  �لكاتبة يظهر يف �إ�رص�رها على 

�أن  ليكت�سف  �ملغامرة،  �لرو�ية هذه  �لبلد وبطل  �بن 

�أحد �أ�ساتذته �الأجانب �ملفقود منذ فرتة قد �سبقه �إىل 

هناك، وي�ستند موقف �لكاتبة على بعدين، �الأول: �إن 

�أبناء �لبلد �أوىل بالت�سدي ملثل هذه �الأعمال وعلى 

بالقيم  :يتعلق  �لثاين  �لبعد  �أما  م�ساندتهم،  �لدولة 

�الأخالقية �لتي يلتزم بها �أبناء �لبلد بحكم وطنيتهم 

وعقيدتهم.   ويف حماولة لتتبع �رص�ع قطبي ثنائية 

يف  �لكربى  �الأحد�ث  ت�سل�سل  يف  و�لقبح(  )�جلمال 

�لرو�ية، يتك�سف لك �أن �لرو�ية بد�أت بالقبح )دمامة 

جمال  بع�س  تبدى  ثم  �ل�سعبة(،  وظروفه  فار�س 

)فار�س يحرق نف�سه وجناته الأنه حلم(، تكرر �جلمال 

�لتي  �ملغامرة  �ملغامرة(،  على  فار�س  )�إ�رص�ر  يف 

�حت�سنها �لكهف بحد ذ�تها مزيج من قبح وجمال، 

جمال،  نهايتها  بينما  قبح  وم�سمونها  فاأحد�ثها 

كذلك جتربه فار�س مع ميديا و�كت�سافه باأنها خدعة 

�لرو�ية  بطل  على  تاأثريه  يف  جماليته  لكن  قبح، 

و�رتفاع م�ستوى ثقته بنف�سه من حيث �لتقبل خا�سة 

هناك  كذلك  عا�سها،  �لتي  �الإعالمية  �لهالة  بعد 

هذ�  و�ندمال  باأمه  فار�س  لقاء  يف  يتجلى  جمال 

�لرو�ية، لكن هذ� �جلمال  �جلرح �ملفتوح منذ بد�ية 

�أخيه  مر�س  يف  متثلت  �لتي  �ملفاجاأة  قبح  عكره 

وتتجلى  )منغويل(،  د�ون  متالزمة  مبر�س  )�آدم( 

�لنهاية  خالل  من  �الأدبية  �حلبكة  يف  �لروعة 

�ملفتوحة �لتي مزجت بني �حتمالية بقاء فار�س يف 

�إيرلند� �أو لنقل �لبقاء �ملفتوح على كل �الحتماالت 

وبني �أمل �لكاتبة بعودته يوما ما للوطن، تقول : »ال 

؟  )�إيرلند�(..  �ملكان  هذ�  يف  �سيظل  متى  �إىل  يدري 

�سهر�.. �سهرين.... ثالثة، �أم �سنة �أم �سنتني، �أم ثالثا؟ال 

وهو  �لوطن.«  �أر�س  �إىل  �سيعود  حتما  لكن  يدري، 

نتيجة متعادلة لهذ� �ل�رص�ع، ولعل �لنتيجة جاءت 

هذه  مثل  و�قع  مع  وتتطابق  وتتو�فق  لتتناغم 

�ل�رص�عات �لتي ال تنتهي وتدوم ماد�مت مربر�تها.   

�أر�ين م�سطًر� يف هذ� �لتحليل �إىل �أن �أقف على �أعتاب 

الأتناوله من  )�حللم(،  �لرو�ية جزء  �لثاين يف  �جلزء 

وعالقته  �ملغامرة  �أي  �لرو�ية  ب�سلب  عالقته  حيث 

عالقته  و�أخرًي�  �لرو�ية،  بطل  )فار�س(  ب�سخ�سية 

– �لقبح( �لتي بنت عليها �ملوؤلفة  بثنائية )�جلمال 

هذ�  باأن  توهم  للرو�ية  �الأوىل  �لقر�ءة  الأن  رو�يتها 

بالبناء  عالقة  ذ�ت  غري  �إ�سافة  �لرو�ية  من  �جلزء 

�لعام للرو�ية، �أو �أنه �أملته �لفرتة �لزمنية �لتي كتبت 

مبا�رصة  للمغامرة  فار�س  خو�س  �إن  �لرو�ية.  فيها 

�إال  هو  ما  باحللم  �خلا�س  للجزء  �لتايل  �جلزء  يف 
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�لثقة  زرع  جمال  يف  �لرو�ية  لبطل  نف�سية  تهيئة 

بالنف�س و�أنه قادر على �تخاذ �لقر�ر �خلطري و�ل�سعب 

فقر�ر دخول �لكهف �أقل خطورة من قر�ر حرق نف�سه، 

كذلك تو�فق �لنهاية �ل�سعيدة للحلم بالنهاية �ل�سعيدة 

كانت  ولو  بينهما،  �لتو�فق  هذ�  على  يدل  للمغامرة 

نهاية �ملغامرة قد جاءت على عك�س ما جاءت عليه 

نهاية �حللم �لذي بدوره �سبق �ملغامرة خللق عبثية 

ول�سح  �لكاتبة،  عنها  ُت�ساءل  �لرو�ئية  �حلبكة  يف 

للقارئ �أن يت�ساءل ما �لغاية من جزء �حللم يف بناء 

�أهلته  فار�س  يعي�سها  �لتي  �لظروف  �إن  �لرو�ية؟!    

دون �ساحبيه �سهاب و�سالح خلو�س مغامرة �حللم 

�لتي ترتجم  �لظروف  قبل مغامرة كهف �جلن، تلك 

يف و�قعه على �سكل رغبة كبرية للهروب من �لو�قع 

يكون  �أن  �رصطا  لي�س  �آخر  و�قع  �إىل  يعي�سه  �لذي 

�الأف�سل، ويت�سح ذلك من خالل �ل�سبب �لذي �رصح 

به يف ر�سالته الأمه، ويتلخ�س م�سمون �حللم حول 

�إقد�م فار�س على �إ�سعال �لنار يف ج�سده بعد �أن كتب 

�إقد�مي على حرق  �إن   «  : �أمه. قال فيها  �إىل  ر�سالة 

)عقدة  �النتباه  ال�سرتعاء  حماولة  �إال  هو  ما  نف�سي 

�لنبذ(، و�إثبات الإن�سانيتي وحقي يف تقرير م�سريي.. 

 – �لكاتبة  حاولت  �الجتماعي(«.  �لقمع  )�أزمة 

ثنائية  وفلك  د�ئرة  �سمن  �حللم  – �إبقاء  ا  ال�سعوريًّ

�لرو�ية، و�إن  �أحد�ث  – �لقبح(�لتي �سبطت  )�جلمال 

تبدو حماولتنا لتف�سري هذه �ملحاولة ي�سوبها �سيء 

من �لتعقيد. يح�رص �لقبح ويتجلى يف �ختيار �حللم 

�الأزمة  لعر�س  �لكاتبة  �ختارته  كاإطار  ذ�ته  بحد 

نف�سه  �لوقت  يف  وهو  �لرو�ية  بطل  يعي�سها  �لتي 

حماكاة �أو ��ستلهام – رمبا يعك�س بع�س تاأثر– ملا 

�أقدم عليه )بوعزيزي( ملهم �لثورة �لتون�سية؛ و�لذي 

نف�رصه هروبا من �لت�سادم مع قيم �ملجتمع �لعماين 

وحتايال عليها مار�سته �لكاتبة بذكاء، الأنه م�ستقبح 

وم�ستنكر �أن يقدم فرد يف �ملجتمع �لعماين على ما 

تون�س  يف  نف�سه  حرق  من  )بوعزيزي(  عليه  �أقدم 

�أمنية  يف  فيظهر  �جلمال  �أما  و�قعه.  على  �سخطا 

�لكاتبة �أن يفجر خو�س �لبطل لهذه �لتجربة - رغم 

بو  نار  فجرته  ما  ح�سل  – وقد  حلم  جمرد  كونها 

فاأطلقت  تطايرت  �رص�ر�ت  من  ج�سده  يف  عزيزي 

يف  �لكاتبة  تقول  عربية.  �أقطار  يف  �أخرى  ثور�ت 

نهاية �جلزء �الأول من �لرو�ية كنوع من �ال�ست�رص�ف 

�الإن�سانية  �لنف�س  »و�ستظل  �حللم  من  �لغاية  لهذه 

و�حلرية  �لعدل  مفرد�ت  ذكرت  كلما  تتقد  �رص�رة 

و�لكر�مة على �سوئها تلج حلكة �لعتمة ؛ لت�سل �إىل 

�سم�س �لعد�لة و�حلرية �الفرت��سية«. مل ت�سلم �لرو�ية 

كاأي عمل �أدبي ر�سني غري متكلف لثنائية و�حدة، 

�أو لنقل �أن �لثنائية �لرئي�سية ت�سمنت ثنائيات �أقل 

)�ملوروث  كثنائية  �ساأنا.  �أقل  نقول  وال  ح�سوًر� 

�جلد  �أفكار  �رص�ع  يف  و�النعتاق(  و�جلديد  و�لقيود 

)�لوطني  وثنائية  فار�س(،  )�أبو  �البن  �أفكار  مع 

و�الأجنبي( يف قناعة �لكاتبة بقدرة �ل�سباب �لعماين 

�عتماد  من  تر�ه  ما  �أمام  و�ساحباه،  فار�س  ميثله 

�لوطن،  �سباب  عليه  ي�ستطيع  فيما  �الأجنبي  على 

يف  �لبقاء  عليه  �أمه  عر�س  فار�س  يرف�س  حيث 

يا  �سنو�ت  خم�س   «  : بجن�سيتها  و�لتجن�س  �إيرلند� 

فار�س حت�سل بعدها على �جلن�سية،وتعود �إىل بالدك 

ع�رص�ت  ر�تبك  و�سيت�ساعف  �أجنبي،  كخبري  تعمل 

من  ميمون  موت  ج�سده  ما  �أي�سا  هناك  �ملر�ت«. 

ح�سور للموت و�لفرح ميوت ميمون ويتزوج فار�س 

�أبو�ب  وتنفتح  ميمون  وميوت  ميديا،  حبيبته  من 

�لربج وتفك طال�سمه »- ��سغ �إيل يا بني، �إين �أ�سعر 

بدنو �أجلي، �إنه �رص هذ� �لكهف، يف هذه �لليلة يقرتب 

�لقمر من �الأر�س..�ليوم يتعانق �لفرح و�حلزن،�ليوم 

حقب.. منذ  �ملو�سد  �لربج  ذلك  �أبو�ب  ت�رصع  قد 

�إىل  �حلياة  وتعود  �حلجب،  وتتبدد  �لطال�سم  �ستنفك 

ويتبدد  ب�سريتهم،  �لكائنات،�ستنار  هذه  �أدمغة 

قلوب  الم�ست  �لتي  خطبتك  �لهذيان..�ليوم،وبعد 

وثمة  مليديا..«.  بعال  لتكون  ر�سحوك  م�ستمعيك، 

بطل  نف�س  يف  حمتدًما  نر�ه  �آخر  و�رص�ع  ت�ساد 

�لرو�ية �ملتمزقة بني حنينه الأمه وعدم تقبله لفكرة 

دمامته.   تبعات  وحده  يقا�سي  وتركه  عنه  رحيلها 

�لرو�ية مبا ي�سبه  �لكاتبة من بني ثنايا  تطل عليك 

�لهم�سات �أو �نبجا�س �لومي�س يف حلكة �لليل، �أو قل 

�سياغتها  يف  �الإيجاز  غاية  �ملوجزة  كالتوقيعات 
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بذيل رقعة قدمية. حتمل تلك �لتوقيعات و�لومي�س 

قناعاتها، فمن حيث طريق ورودها يف ثنايا �لرو�ية 

فتدل قلتها على �أنها كانت لعفويتها تفر�س نف�سها، 

وثمة دليل �آخر على عفويتها �أنها تاأتي ملت�سقة مبا 

ثمة  ��ست�سعرت  �لكاتبة  وكاأن  له،  ملخ�سة  �سبقها، 

تفا�سيل  ��ستيعاب  يف  �لقارئ  �ستو�جه  �سعوبة 

لكرثة  باملغامرة  �خلا�سة  �الأجز�ء  �لرو�ية وخا�سة 

�لتخيلية  �لقدرة  على  م�سمونها  وغر�بة  م�ساهدها 

ففي  ��ستيعابها.    على  قدرته  عن  ناهيك  للقارئ 

نهاية  يف  منها،   )13( �ل�سفحة  ويف  �لرو�ية  بد�ية 

�دعاء  �إىل  ��سطر فيه جد فار�س  �لذي  ذلك �ملوقف 

تهمة  من  يخل�سه  كي  فار�س(  )�أبو  �بنه  جنون 

�الإرهاب �لتي �أل�سقت به بعد �أن قام برمي – وكان 

ثمال – زجاجة نا�سفة على �ل�سفارة �لربيطانية بعد 

�أن رف�ست �ل�سفارة فتح �أبو�بها له يف حماولة منه 

ال�ستعادة زوجته �اليرلندية و�بنه )�آدم( �أخو فار�س 

بعد �أن هربت به. وقد جنح �جلد يف م�سعاه. هنا تطل 

�لذي  �جلنون  وحده   « �لعبارة  بهذه  �لكاتبة  علينا 

ي�ستطيع جتاوز �حلدود �لتي يوهم �الآخر بوجودها« 

و�أن تاأتي مثل هذه �لعبارة يف بد�ية �لرو�ية ال �سك 

�لذي  �جلنون  لذلك  متهد  فهي  �آت.  هو  ملا  �إرها�س 

�ست�سافر بنا �لكاتبة من خالله يف مغامرة �لكهف، 

تقودنا  �أن  حتاول  �لتي  �لنتيجة  لتلك  متهد  ورمبا 

�إليها �لكاتبة وهي �أن �جلنون هو �حلل لفهم عاملنا 

يف  وردت  �سبيهة  �إ�سارة  ذلك  ويوؤكد  �ملجنون، 

�ل�سفحة )68( »�حلياة ال حتلو �إال �إذ� كانت جنوًنا«.  

�أطلت بها  �لتي  �الإطاللة  �لوقوف تلك  ومما ي�ستحق 

�لكاتبة من خالل عبارة » �حلرية ال تكون �إال عربية 

» نعم هي كذلك وال حتتمل معنى �آخر عندما يبعثها 

وتركته،  رحلت  �لتي  �الأجنبية  و�لدته  �إىل  فار�س 

�أن عزم على  بعد  �إليها  �الأخرية  ر�سالته  يكتبها يف 

فالغرب مل   !! – �حتجاجا  �حللم  – يف  نف�سه  حرق 

نف�سه  �أقدم »بو عزيزي« على حرق  يفهم بعد ملاذ� 

من  مو�قفهم  تباين  يف  و��سح  و�لدليل  تون�س،  يف 

�أجند�تهم �خلا�سة.  يف نهاية �جلزء  ثور�تنا ح�سب 

ويف   «  )96( �سفحة  تقول  )ميمون(  ميوت  �لثامن 

على  �أهالو�  ميمون،  �لعم  تو�رى  �أ�سطوري،  عر�س 

ج�سده �لرت�ب !. كل �سيء يحكمه �لعقل، تو�رت تلك 

وحاالت  �مل�ستنكرة،  و�لند�ء�ت  �لهلو�سات، 

ينتهي  مبوته  �لذي  ميمون  ميثل  فماذ�  �لهذيان..!« 

�لتي  �لقيود  ميثل  �لطال�سم؟هل  كل  وتنفك  �جلنون 

 – �سيطرته  خالل  من  ميثل  �أم  عقولنا؟،  بها  قيدنا 

كما يف �لرو�ية - على كل �سغرية وكبرية يف كهف 

�جلنون �أولئك �لذي يت�سدرون بدون تخويل من �أحد 

و�أ�سياء  و�لتقاليد  للقيم  حماة  �أنف�سهم  وين�سبون 

�أخرى من �خرت�عهم؟)�سيء ما �سبيه بو�قع �أوطاننا 

كل �أوطاننا(. ويف �جلزء �لتا�سع يكت�سف بطل �لرو�ية 

�لذي فتحت  �لربج  من خالل مغامرة يخو�سها يف 

�لغام�سة  �ل�سخ�سيات  �أبو�به مبوت ميمون �رص كل 

وميديا،  )ميمون،  �لكهف  يف  عاي�سها  �لتي 

و�لربوف�سور �لذي �ختفى من �جلامعة منذ فرتة يف 

�أنفا�سه تطل  ظروف غام�سة(، و�جلزء �لتا�سع يلفظ 

»جل   )117( �سفحة  �لعبارة  بهذه  �لكاتبة  علينا 

�لذنوب قدمية وطلب �لغفر�ن غري منقطع �أبد �لدهر« 

�أم هي دعوة مبطنة  ؟،  �لغفر�ن جمنون  وهل يطلب 

للعودة �إىل �لعقل؟وملاذ� �لتعقل �إذ� �أو�سلنا �جلنون 

�إىل غاياتنا ؟. 
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 �مر�أة �الأرق �سرية ثقافية للرو�ئية مري�ل �لطحاوي، 

�سدرت عن �لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، �سل�سلة 

فيها  �لكاتبة  جت�سد  2012م.   / جديدة  كتابات 

كيفية حتوالت �ل�سخ�سية من خالل تكوينها �لثقايف 

وقر�ء�تها �ملتنوعة.  تتاآزر �لعتبات �لن�سية لل�سرية 

وفق  �لكاتبة  روؤية  بلورة  �لداليل يف  �مل�سمون  مع 

�لزمكانية،   �لف�ساء�ت  حرية  على  قائم  بناء 

و�سنالحظ �أن �لعتبات �لن�سية �ملتمثلة يف : �لعنو�ن، 

�سورة �لغالف، �الإهد�ء، ت�سب كلها حول مفردتني 

�ملبتد�أ  من  �ملتكون  فالعنو�ن  و�الأرق.  �ملر�أة   : هما 

�لتي  �لثيمة  هما  )�الأرق(  �إليه  و�مل�ساف  )�مر�أة( 

حول  �لغالف  �سورة  وتدور  جملة.  �لعمل  تنتظم 

م�سمم  �أو  �لكاتبة  جنحت  فني  ب�سكل  �ملفردتني 

عبارة  فالغالف  توظيفه  يف  �للباد(  )�أحمد  �لغالف 

و��سحة  �لزجاجة خطوط  تتو�سط  عن زجاجة عطر 

المر�أة و�قفة بعر�س زجاجة �لعطر، و�لوقوف عادة 

هذه  باأن  يوحي  و�ل�سكل  بالعر�س  ال  طوليا  يكون 

م�ستعر�سة  وكلمة  وقفتها،  يف  م�ستعر�سة  �ملر�أة 

و�لرف�س  باالعرت��س  توحي  �آخر  جانب  من  لعلها 

رمبا  و�لزجاجة  �لزجاجة،  يعرت�س  �ملر�أة  ف�سكل 

روؤية  وفق  �الأنوثة  �سجن  �إىل  �آخر  جانب  من  ت�سري 

�ملجتمع لالأنثى وح�رصها بالتزين و�لعطور، وعلى 

�لزجاجة كتبت كلمة الفندر، و�لالفندر يف �ملوروث 

�خلز�مى  زيوت  ودالالت  �خلز�مى،  زهر  هو  �لعربي 

وفو�ئدها يف �ملعاجم �لعربية تفيد ما يلي : »ي�ساعد 

مهدئ  لالكتئاب،  وم�ساد  �ال�سرتخاء،  على 

و�ال�سطر�بات  �الأرق  لعالج  وي�ستخدم  لالأع�ساب 

بلورة  على  يحفر  �أي�سا  �لغالف  �إذن  �لع�سبية...« 

فيج�سد  �الإهد�ء  �أما  و�الأرق(.   )�ملر�أة  مفردتني هما 

لنا �مر�أة تو�سدْت بيا�سها ورحلْت )قب�سِت �الأبي�س 

�لقا�سي  �حلد�د  �أ�سود  لنا  وتركِت  �ل�سخية،  يدك  يف 

�لكتابة(  �أرق  �أرقي.  بع�س  هذ�  �أمي  �إىل  �لطويل.. 

هاهما مفردتا �ملر�أة و�الأرق تنتظمان متاما خيوط 

�لذي  �الأم  فقد   / �لفقد  يف  �ملتمثلة  �أي�سا  �الإهد�ء 

و�الأمل  و�لوحدة  و�حلزن  �لقلق  زيادة  يف  �سيت�سبب 

289 نزوى �لعدد 73 / يناير 2013

مثلث الأ�صر.. احللم..

التحرر فـي �شرية »امراأة االأرق« ملريال الطحاوي

كاتبة و�كادميية من ُعمان

�سعيدة خاطر الفار�سية 



�لكتاب  حمتوى  �الأرق.  م�سببات  وكلها  للكاتبة، 

و�الأرق،  �ملر�أة  هما  حمورين  على  يرتكز  �أي�سا 

متنوعة  ف�سيف�ساء  عن  عبارة  كلها  فال�سرية 

كلِّية  لوحة  لت�سكل  �لبع�س  بع�سها  �إىل  مر�سو�سة 

�ملر�أة  جزئيات  �ل�سرية  تق�سْت  �إذ  للمر�أة، 

�الإن�سانية،  و�إ�سكالياتها  وخ�سو�سياتها وعالقاتها 

و�خللق  و�لتكوين  �ملر�أة  و�لكتابة،  �ملر�أة  فتناولت 

�ملر�أة  )عالقة  و�ملوجود�ت  �ملر�أة  �أعوج(  )�سلع 

�ملر�أة  و�الأر�س(  و�ل�سماء  و�لبحر  و�ل�سم�س  بالقمر 

 / و�لفقد  �ملر�أة  �الأوىل(  �حلكاءة  )�ملر�أة  و�حلكي 

�ملوت )�لرثاء و�لعدودة( �حلب و�لفقد )عالقة �سوز�ن 

بزوجها طه ح�سني منوذجا( �ملر�أة و�الأبر�ج، �ملر�أة 

و�الغرت�ب  �ملر�أة  و�حلنني،  �ملر�أة  و�الأ�سطورة، 

)�لتمرد و�لرف�س( كتابة �جل�سد لدى �ملر�أة �لكاتبة، 

�لذي  �لثاين  �ملرتكز  هو   : �الأرق  و�لع�سق.  �ملر�أة 

�لعنو�ن ولوحة  �لتجربة وجدناه يف  تتمحور حوله 

�لغالف و�الإهد�ء، وتتناثر مفردة �الأرق، عرب �لكتاب 

كله بكثافة مركزة وعمق يف وعي �لكاتبة، و�الأرق 

هو �ملعادل �لفني لفعل �لكتابة ومن ثم فاإن �لعنو�ن 

)�ملر�أة و�الأرق( يعني حتديد� �ملر�أة و�لكتابة، �أي �أن 

�لكتابة  الأن  ؟!!  ملاذ�  باالأرق،  ت�ساب  �لكتابة  �أنثى 

مرتبطة بجلب متاعب جمة لالأنثى، �الأمر �لذي يولِّد 

لدى  �الأرق  تولد  حتمية  �أ�سباب  وما  لديها،  �الأرق 

�الأنثى �لكاتبة ؟!! الأن �الأرق يرتبط بثالثية متر بها 

�جلمع  ويرف�س  �لكتابة  لفعل  �ملتعاطية  �ملر�أة 

ن�ستطيع  �لثالثية  هذه  بها،  �الأنثى  تقبل  �لذكوري 

جت�سيمها مبثلث مت�ساوي �الأ�سالع تتكون �أ�سالعه 

من �الأ�رص، �حللم، �لتحرر، وتقف �لذ�ت �لكاتبة د�خل 

هذ� �ملثلث باأرقها حماولة �أن تتجاوز �الأ�رص / �ملنع 

لتحقق حلمها وتتحرر، فكيف ج�سدت  �لكتابة،  عن 

مري�ل هذه �لثالثية؟  �أوال �الأ�رص : �سنجد مفردة �الأ�رص 

مرتبطة دالالتها مبفرد�ت تتكرر بكرثة عرب �سفحات 

�لنو�فذ  �جلدر�ن،  �ل�سور،  )�ل�سياج،  مثل  �ل�سرية 

�ملغلقة، �الأبو�ب �ملوؤ�سدة، �حلر��س، �لعيون، �الأخوة 

�ملحظور�ت،  �لع�سيان،  �لتمرد،  �لرف�س،  �لذكور، 

�الأقفال، �ملر�أة �خلانعة )منوذج �الأم / ن�ساء �لقبيلة( 

ذ�تها،  من  منطلقة  مري�ل  تقول  �ل�سارمة.  �لتقاليد 

)ثم  ز�دة  فروخ  فرخ  �الير�نية  �الأديبة  عن  متحدثة 

حتى  ولكن  �لع�سيان  لتحط  �الأ�رص  من  تخرج 

�ملحظور�ت  من  �آخر  �سور  �سوى  يولد  مل  �لع�سيان 

و�لتقاليد  �ملتحفظة  �الأ�رصة  �بنة  �إىل  ت�ساف  �لتي 

�لثالثة  جمموعتها  �لع�سيان  بعد  فتكتب  �ل�سارمة 

»�جلد�ر« م�رصة على �لدرب �لذي قررت �ل�سري فيه، 

�مر�أة من م�ساعر جاحمة ومن �ألق يتوق �إىل فتح كل 

تاأ�رصها،  �لتي  و�جلدر�ن  �الأبو�ب  ومغاليق  نو�فذ 

�الأرق.  �مر�أة   / �س80  �لع�سيان(  حد  �إىل  متمردة 

�حللم : هو �ل�سلع �لثاين للمثلث، و�حللم هو �ملت�سبب 

يف �أرق �لكتابة، و�أق�سد به �حللم يف حتقيق �جلمال 

للخلود،  و�لت�سهي  و�ل�سهرة  للمجد  و�لتوق  و�لفن 

�الآخر،  من  �الجتماعي  و�لتقبل  �حلب  يف  و�لرغبة 

حكايات  �أول  باأنه  �حللم  هذ�  �لطحاوي  وت�سف 

�حلكاية  غو�ية  يف  و�لوقوع  غر�م،  )�لكتب  �لغر�م 

غر�م �آخر، �أول كتاب يقع �لقارئ يف �أ�رصه، يفتح له 

جنة �لقر�ءة، �أتذكر �لكتب �الأوىل يف حياتي باألو�نها 

�ملرت��سة(  �الأغلفة  دوالب  يف  ومو�سعها  وملم�سها 

�س9 / �سرية �مر�أة �الأرق، �لتحرر : هو �ل�سلع �لثالث 

�الأ�سو�ر  من  للخال�س  و�لتوق  �الأرق  ثالثية  يف 

�ملعيقة  �ملنزلية  �مل�سوؤوليات  وتكد�س  و�ملر�قبة 

بكثري  �لتحرر  دالالت  �لكاتبة  ج�سدت  وقد  للكتابة، 

يطوحني،  �أرمح،  )�أرك�س،   : مثل  �ملفرد�ت  من 

�ل�سا�سعة،  �لرمال  �ل�سقر،  عني  عنفو�ن،  �جلموح، 

�لرب�ري، �خلالء، غجرية، �ساردة( ت�سف رغبتها يف 

�لطموح  عنفو�ن  وكان  كنت  )�سغرية  �لتحرر 

يطوحني، �أ�رصخ �أريد �أن �أخرج من هذ� �لبيت، بيت 

)من  وتقول   107 �س  باملحرمات(  �مل�سيج  �أبي 

غجرية  منديل  ترتدي  عليها،  �أطلُّ  �ملغلقة  �لنو�فذ 

�أحمر... ترك�ُس يف �رص�ويل تك�سف �ساقني جمهدتني 

�الأرق. هنا  �أمر�أة  �لرمح يف �خلالء( �س109 /  من 
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تكاملت �أ�سالع �ملثلث فقد خرجت �لذ�ت �لكاتبة من 

و�ل�سهرة  بالنجاح  و�حللم  �لطموح  وحققْت  �الأ�رص 

فهل  و�الإعجاب،  �الآخرين  حب  ونالْت  و�لتفوق 

تخل�سْت �لذ�ت من �الأرق و�رتاحْت وحققْت �ل�سعادة، 

�حلقيقة مل يحدث هذ� الأن ثالثية �الأرق هذه ولدْت 

�ل�سعور)باحلزن، �الكتئاب، �لوحدة، �لعزلة، �لرف�س، 

�لذ�ت  �أن  �لتمرد( وهي تنويعات �الغرت�ب لنكت�سف 

�إليه  �أن حتررْت مل حتقق ما كانت ت�سبو  حتى بعد 

�أي قهر �غرت�بها،  �الأرق  �ل�سكينة و�لر�حة وقهر  من 

بل �أنها بحثت عما كانت ترف�سه باملا�سي، ف�سارت 

كانت  �لتي  �لعيون  عن  و�الأمن  �حلماية  عن  تبحث 

�أين كنِت وملاذ� تاأخرِت، ت�سف غربتها يف  ت�ساألها 

بيت  باب  يديها،  يف  �الآن  م�ستهياتها  )كل  �لبعيد 

يرك�سون على ج�رصها  �لنا�س  على بحرية،  مفتوح 

�أرقها،  ت�ستوعب  ف�سيحة  �سو�رع  �لقبل،  ويتبادلون 

ولي�س هناك عيون مبالية بوجودها لرت�قبها، لكنها 

رغم ذلك كانت تختبئ خلف نافذتها، تر�قب �لذين 

ميرون... دون �أن جتروؤ �سوى على �لتحديق �لطويل 

من �لنافذة، �أو �أبحث عن �سم�س قوية تقتحم �لنو�فذ 

و�أبو�ب حمكمة �الغالق الأ�سعر بالدفء، ورمبا �أبحث 

�أن ثمة من يهتم  �أين كنِت؟الأ�سعر  عن �أحد يقول يل 

بي( �س 112 / �مر�أة �الأرق. لقد د�خل �لذ�ت �حلنني 

�إىل روؤية �سماء �هلل حيث بيوت قبيلتها �لو��سعة بدال 

و�حلرية  �الإغالق،  �ملحكمة  �ل�سيقة  �ل�سقق  من 

�الأهل  عناية  �إىل  �لذ�ت  وحنْت  �ملخيفة،  �ملطلقة 

و�هتمامهم بها وخوفهم عليها حنت للم�ساعر �لتي 

�الن�سان  ماأ�ساة  تكمن  وهنا  �ال�سئلة.  تلك  جت�سدها 

�إليه  ي�سل  وعندما  �سيء  يبحث عن  يظل  �لوجودية 

يجد �أنه فقد باملقابل �أ�سياء و�أ�سياء، فهو يف حالة 

جنته  عن  �مل�ستمر  بحثه  يف  د�ئم  و�ت�سال  فقد 

الأنها  �الأر�س،  على  يجدها  لن  و�لتي  �ملفقودة 

�سيتوقف  �ل�سرية  قارئ هذه  �إن  باحلرمان،  م�سيجة 

عند عدة مالحظات بارزة منها : - �سعرية �لكتابة : 

تكتب مري�ل جملتها وفق خ�سائ�س �للغة �ل�سعرية 

و�للغة  �ل�سعري  �خليال  عن�رص  فيها  يتوفر  حيث 

�ل�سعرية و�لبالغية حيث �ملجاز  �ملنتقاة و�ل�سورة 

وبع�س  �لتنا�س  موظفة  و�لت�سبيه  و�ال�ستعار�ت 

روح  وت�رصي  �ملعروفة،  �ل�سعري  �لرتكيب  تقنيات 

�ل�سعر يف كتابتها لنجد كثافة �جلمل و�ختز�لها. - 

��ستخد�م مفرد�ت جت�سد �لقوة و�لتمرد الأن �لكاتبة ال 

حتب �ل�سعف وال �ملر�أة �مل�ستكينة وجت�سد هذ� بجمل 

�لزوج  رو�ية  �ألتهم  �لند�هة،  بر�ثن  يف  تقع   : مثل 

�لرب�ري،  �أرمح يف  �لطريق،  �أقاتل  لتل�ستوي،  �الأبدي 

جد�ر  تك�رص  وتكتب،  �لقفل  تك�رص  �ل�سقر،  عني  لك 

�لبيت وتخرج. �إن هذه �ملفرد�ت تكر�س دالالت �لقوة 

للحلم  للو�سول  �لفعل  قوة  على  وتدل  و�لتمرد 

و�لتحرر وقهر �الأرق. - �لكم �لهائل من �لثقافة �لذي 

�لكاتبة  لع�سالت  ��ستعر��سا  لي�س  �ل�سرية  يتخلل 

�لثقافية بل هو توظيف فني عميق يت�سق ويتماهى 

لنا  تذكر  فعندما  �لنف�س  به  متوج  وما  �لذ�ت  مع 

عالقة فرويد باأمه وكيف �ختفى �لبيانو �لذي تعزف 

�لعا�رصة  �بن  فرويد  ويزعج  �خلم�س  �سقيقاته  عليه 

)فرويد كان معبود �أمه �ملتفانية يف تاأليه ذكورها 

حدث  مع  يت�سق  ما  �إىل  هذ�  من  تخل�س  �ل�سغار( 

�أن�ساف  �أبي  بيت  يف  )�لرجال  �سغرها  يف  للذ�ت 

نعم  تقول  �لتي  وهي  �أخيها  خادمة  و�لبنت  �آلهة، 

�س19  �جلميع.(  حاجات  لتلبية  وترك�س  وحا�رص 

لتل�ستوي  �الأبدي  �لزوج  رو�ية  )�ألتهم  �الأرق.  �مر�أة 

الأن بها �سورة �ملر�أة �لقادرة كما �أ�ستهي( �س25، 

يف  )تبد�أ  �الير�نية  فروخ  فرخ  مترد  ت�سف  وعندما 

تاأمل حياتها، متردها �لعنيف، �سجرها، رغبتها يف 

�أن ت�سبح �لكتابة ك�رص� لكل �أقفال �ل�سمت �الأنثوي 

�لبيت  جد�ر  تك�رص  وتكتب،  �لقفل  تك�رص  �لطويل 

�إن  �ل�سرية  لتتعلم( �س 79  ت�سافر  تتزوج،  وتخرج، 

هذه �ملتمردة �ملتمثلة يف فرخ هي مري�ل �لطحاوي 

ذ�تها بتفا�سيل حياتها وحتوالتها، �إنها ت�سقط هذه 

�حلياة �لغريية على نف�سها. ويف �س54 جت�سد مري�ل 

ما ذكرته �سيمون دي بوفو�ر  )ال يوجد من �ملهام 
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ما مياثل عذ�ب »�سيزيف« من �لعمل �ملنزيل بتكر�ره 

يتم  و�ملت�سخ  يت�سخ،  فالنظيف  ينتهي،  ال  �لذي 

�الأو�ساخ( حرب  �إنها  عديدة،  ومر�ت  مر�ت  تنظيفه 

�س52 وهنا تتماهى مري�ل مع ما كتبته دي بوفو�ر 

م�سقطة �حلدث على ما يت�سق مع �لذ�ت )كنُت عائدة 

عودة  موعد  يف  الأ�سل  �لطريق  و�أقاتل  عملي  من 

�ملطبخ  فعله،   
َّ
علي ما  �أر�جع  مدر�سته،  من  طفلي 

ماز�لت  �ملا�سي  �ليوم  بقايا  د�مية،  قتال  �ساحة 

�لو�جب  �ل�سباحة،  مترين  جاثمة،  �آثارها 

�لغ�سيل  �ليوم«  »�ملر�أة  مقال  �ملدر�سي،كتابة 

�ملكد�س، �لكلمة �لتي �رصت �أرددها بتلقائية مفجعة 

» عايزين مني �أيه ؟! �أموت نف�سي« �س54 / �ل�سرية 

 : للظو�هر  �جليد  و�لتحليل  �ملاألوف  عن  �خلروج   -

�لعمر(  منت�سف  )�أزمة  م�سطلح  �ملثال  �سبيل  على 

بعد  �لرجال  ت�سيب  �أنها  �الأزمة  هذه  معروفة 

لالأنثى  باإ�سافتها  �أجادت  مري�ل  لكن  �خلم�سني 

وهي  حتققه،  ما  جتد  مل  �لتي  �ل�سعيفة  �ملنك�رصة 

�لذ�ت  عن  و�لبحث  �لتمرد  فجاأة  فتقرر  عنه،  تبحث 

)�سديقات كثري�ت تركن بيوتهن وبحثن يف منت�سف 

�لعمر عن منعطفات جديدة، ميكن �أن حتمل توجها 

�آخر من �حلياة، ن�ساء كثري�ت يتفاجاأن باأن ما كان 

�ل�سرية.   / لقلقهن( �س44  �أ�سبح م�سدر�  ير�سيهن 

لدى  �جل�سدية  �لكتابة  �نت�سار  �أ�سباب  وعندما حتلل 

�لكاتبات �لعربيات موؤخر� ت�سري يف حتليل عميق �إىل 

يف  بالغ  طويل  تاريخ  من  �لكاتبة  �ملر�أة  �نتقام 

تهمي�سها وجتاهلها وحرمانها من �لتحدث عن هذ� 

�جل�سد )فالكتابة �لتي جنحت �إىل م�سمون »�سريي« 

تنتقم من  و�الإبانة كانت  بالك�سف  فا�سح مهوو�س 

كل تاريخ �لتخفي ور�ء �أبطال وهميني، �سار �لن�س 

�جنر�حاته  لتاريخ  يوؤرخ  �ساحبه،  ويعني  ي�سري 

بخرب�ته  ويحتفي  �جل�سد  من  ينطلق  وخرب�ته، 

�لفا�سلة، دون خوف من تل�س�س �لقارئ، وال م�رصط 

�كت�ساف  حماولة  يف  جهده  ينفق  �لذي  �لناقد 

هو  ن�س  فكل  ون�سها،  �لكاتبة  بني  �لتماثالت 

�مر�أة   / �س48  حمتملة...(  �أدبية  لنميمة  �إمكانية 

�الأرق. - ف�ساء�ت �ل�سرية - كما ذكرُت يف �لبدء - 

حرة متاما مكانيا وزمانيا فال�ساردة تنتقل بحرية 

وبطريقة  و�الأحد�ث،  و�الأمكنة  �الأزمنة  بني  تامة 

�أو  �لزمني  للت�سل�سل  وفقا  ولي�ست  منطية  لي�ست 

بل  �حلدث  به  ويجري  �لذ�ت  تعاي�سه  �لذي  �ملكاين 

وتقفز  للحا�رص  للم�ستقبل  �ملا�سي  من  تتنقل 

بنائي  قالب  يف  وهكذ�  للم�ستقبل  لتعود  للما�سي 

 - توظيفها.  وكيفية  باأدو�تها  ووعي  متما�سك، 

�إىل  �لن�سب  وهو  ب�سيط  لغوي  ت�سحيح  بال�سرية 

�سنعاء قالت : مري�ل )ثمة رجل �سنعائي( و�ل�سو�ب 

نون،  �إىل  تتحول  �سنعاء  يف  �لهمزة  الن  �سنعاين 

نحو  يف  �لهمزة  من  تبدل  �لنون  �إن   : �لرز�ي  يقول 

�لرز�ق  عبد  ين�سب  �سنعاء  و�إىل  )�سنعاين(.  �سنعاء 

�لثقات  �لعلماء  �أحد  �ل�سنعاين  �حلمريي  همام  بن 

�أن  �لب�سيط ال مينع من  �ل�سهو  �مل�سهورين، لكن هذ� 

يف  و�سعرية  و�سليمة  متقنة  �لكاتبة  لغة  �أن  ن�سجل 

كثري من �الأحيان - كما ذكرت �سابقا- و�أو�سحْت 

�لعربي  لل�سعر  حبها  مدى  �ل�سرية  خالل  من  مري�ل 

�إذ كانت تنتوي يف  �لقدمي و�إطالعها عليه وحفظه، 

وعْت  عندما  لكنها  �ساعرة،  ت�سبح  �أن  �ل�سغر 

�إليه  و�سل  ما  �إىل  و�سلت  �الأدب،  حرفة  و�أدركتها 

جون كوهني )�إن لل�سعر جوهر� ملكيا، فاإما �أن ي�سود 

وحده �أو يعتزل( �س17 / �لروؤية و�لعبارة / مدخل 

�أكربت  لقد  مو�يف.    عبد�لعزيز   / �ل�سعر  فهم  �إىل 

و�ختارْت  به،  �لعبث  حماوالت  من  �ل�سعر  مري�ل 

وثقافة  ووعي  ون�سج  باقتد�ر  �ل�رصدي  م�سارها 

م�سرية  يف  هامة  مكانة  الحتالل  �أهلتها  عري�سة، 

�الإبد�ع �لن�سوي �لعربي. 
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»ومن بني جميع �لو�سائل �مل�ستخدمة الإنتاج �لّدنيا 

وثر�ًء،   
ً
غنى وزيادتها  �إنتاجها  والإعادة  �ل�ساعرّية، 

 
َ
هي ��ستخد�مًا  و�أ�سعبها  و�أعقدها  �أكرمها  وُرمّبا 

�للغة« –

           بول فالريي / ال�شعر ال�شايف /الروؤية االإبداعية –�س20

ة �الأُوىل �ّلتي �أقر� فيها )جرج�س 
ّ
 �ملر

َ
لي�َسْت هذِه هي

�سكري(، و�أتابُع نزيَفُه �ل�سعرّي �ّلذي ي�ساحبُه �سخٌب 

م�رصوٌع، و)�نفالت( لغوي جريء، �سّد �سكون ورتابِة 

�أد�تُه  �الأ�سياء و�ملاألوف و�ل�سائع يف كتاب �حلياة، 

وثروتُه �لكلمات و»هي كّل ما منلك« بتعبري بيكيت، 

وقْد قلُت يف قر�ءٍة �سابقٍة لديو�نه )رجٌل طيٌب يكلم 

نف�سه( �لذي قر�أته،و وجدُت فيه ��ستفز�ز�ً الأ�سابعي 

وقريحتي معًا، قبَل �أن �أعرَف جرج�س �سكري، و�ألتقيه 

�لبورتريه  عن  كثري�ً  يختلُف  ال  فوجدتُه  �سخ�سيًا، 

الذعًا  كلماته،م�ساك�سًا  لُه  و�سكلتُه  ر�سمتُه  �لذي 

د�ً، بحجم مفردته �ل�سعرية، وبقوة خياله، 
ّ
حاد�ً متمر

�ل�رصورّي يف  للعبث  و�سخب تفرده، وهي طريقتُه 

ب�ساعرية  يجدها-  بفو�سى،  �حلياة  ورتابة  �سكون 

متميزة- نظامًا، حّتى و�إْن بدْت للبع�س غري خالقة، 

 ،
ّ
�ملخملي مكانُه  ليحجَز  بْل  واليت�سلى،  �سعر�ً  يكتُب 

حّتى لْو كاَن ركنًا مهماًل نائيًا يف هذ� �لعامل، ُمهمتُه 

نف�َسُه  ويجُد  �لق�سيدة،  ب�سو�عق  �لعامَل  ُيجّمل  �أْن 

مّتهمًا،  جتربته  وزو�رق  و�أخيلتُه..  وكلماتُه..  هو 

 
َ
وهي وكلماته  �أبد�ً،  �النتظار  بحبِل  م�سنوٌق  هَو 

ت�سنق بحرب �ل�سطور، تعبُث بالذ�كرة، توقظها بعطر 

ق�سيدته، وتلك » وظيفة �أخالقية لل�سعر �حلديث« – 

بر�أي �أونغاريتي :

لها �أفو�ُه و�آذ�ٌن

بع�سها مغ�سو�ٌس �أْو م�ستعمٌل

وُرمّبا �نتهْت �سالحيتُه

�لكلماُت ت�سهُر يف �ل�سو�رع

متر�ُس وتناُم على �الأر�سفِة،

�لبع�ُس يغت�سبها، وتدو�سها �الأحذيُة

�أي�سًا تكرُه �لّدولة، وحتبُّ �ملو�سيقى 

فالبّد من تغ�سيلها جّيد�ً و�إقامة �ل�سلو�ت،

بعَد �سوؤ�لها عْن رغبتها �الأخريْة،

طور !! – �س7 وقبَل �سنقها بنَي �ٍل�سُّ

!! ..
ٌ
. �ل�سعُر لغة 

�لكلمات،  لعبتُه   !! جمايّل  بياين  خملوٌق  و�ل�ّساعُر 

�الإيحاء،  ورع�سة  �لوحي،  وعطُر  �خلياُل  ودرعُه 

بكهرباء 
ً
متلذذ�  ُي�سعُق،  حنَي  �جل�سد،  وذبذبة 

�ل�سعرية لدى جرج�س �سكري ال  �لق�سيدة. و�ملفردة 

 م�ساك�سًا، و�لق�سيدة 
ً
متلُك �إاّل ف�سفور�ً م�ساملًا، وظال 

جديد�ً..  طعمًا  تخلق  �لزمن،  يف  حترُث  �ل�سّد   –
لت�سَل  �لروح،  برت�تيل  تفوُز  للحياة،  مقنعًا  و�سكاًل 

�أو  �إىل �لهدف بن�سمٍة ربيعيٍة، وعطر وردٍة،ال ب�سهمٍ  

و�ل�سكون،  و�مللل  �لرتابِة  مدَن  لتقو�س  ر�سا�سة، 
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اإيقاٌع �صريايل جارح

فـي »تفاحة ال تفهُم �شيئاً« جلرج�ص �شكري

�ساعر من �لعر�ق

 ِعذاب الركابّي



لت�سيَء بال حدود.. وتخلد :

كلماٌت

�أْو ع�سا
ً
ال متلُك �سكينا 

وح،
ّ
يعرفها �مل�ساكنُي بالر

ويل فيها �أ�سطورْة !! – �س8

. �أر�َد بول فالريي �أْن ي�سَع تعريفًا لل�سعر فقال : »هَو 

بال�ساعر  و�إذ�  �جلميلة«،  �لتفا�سيل  مَن  يتاألُف  ما 

باإ�سبعٍ   �لتفا�سيل،  هذِه  �إىل  ي�سرُي  �سكري  جرج�س 

وهَو  حاملة،  بروٍح  جمالها  يعي�ُس  مرتع�س،  غري 

، تديُن، وت�سخُر، وت�سخط، 
ً
ير�سُم لها لوحًة �رصيالية 

�أ�سابعِه، و�ألو�ن قريحته،  وكاأّنها من خالل فر�ساة 

�ملتنف�س   
َ
هي �أخيلته  ومو�كَب  ج�سدِه،  وخطوط 

و�لق�سيدة،  �لت�سكيلية  �للوحة  فتتماهى  �لوحيد، 

امًا، و�لر�ساُم �ساعر�ً؟فلماذ� ي�سعُب 
ّ
�ألي�َس �ل�ساعُر ر�س

و�لل�سو�س  �ملر�سى  على  �لتماهي  هذ�  �إدر�ك 

�مل�ستعمل(..  )�لوطن  ّناع  �سُ و�لروؤ�ساء  و�ل�رصطة 

�أنف�سهم  يتخيلوَن  وهم  عليهم،  �لكلمات  ت�سحُك 

ينعونها، وهُم يف �حلقيقة يحملوَن �أنف�سهم، بعَد �أْن 

نّقبو� يف قمامات غبائهم �إىل مثو�هم �الأخري:

َفَمْن نحُن ؟

لدينا بيوٌت و�سو�رُع

 ورئي�س 
ٌ
�رصطة 

و�أظافُر تنمو

لدينا ب�رٌص وحيو�نات

مر�سى ول�سو�س

ما�ٍس وموتى يكتبوَن �لو�سايا

لدينا ن�ساء وحبال غ�سيل

وكلمات متوٌت من �ل�سحك،

فنحُن الينق�سنا �سيء

ال �سيء ينق�سنا

فهْل تبعنا وطنًا ياعم

ولو م�ستعماًل؟- �س9

لها  �ل�ساخرة..�لالذعة  اخطة.. 
ّ
�ل�س �ملفردة  حّتى   .

يف  »�لكلماُت   !! نعم  �سكري،  جرج�س  لدى  �سحرها 

�الأ�سل �سحرّية« كما يقول بورخي�س، وهي لدى هذ� 

�ل�ساعر جترُح لتغرّي، وحتّك على �جلرح لتوقظ، وهي 

�أونغاريتي،  بتعبري  �لروح«  يف  حمفورة  »هاوية 

ي�سبُح لها فٌم، و�أ�سناٌن، وخمالُب، و�أذرٌع حنَي حتكُم 

�لبالدة، ويلب�ُس �ليقنُي ثوَب �لغمو�س.. حنَي ت�سبُح 

�إثارة،  و�أفالم  �أكاذيب،  ديكور�ت،  زخارَف،   
ُ
�حلياة 

ُي�سنق  حنَي  ماأثورة..  لي�سْت  و�أقو�اًل  �إباحيًا،  وزيفًا 

�سّد  �سكوى  �الأمُل  ويرفُع  �النتظار،  بحبل  �ل�سدُق 

بتوقيع  �آخَر،  �إ�سعاٍر  حّتى  حب�سه  ��ستمر�رية  قر�ر 

باأ�سابع  �جَلّد  ويحتّج  �ل�سجينة،  �حلريِة  �أدمع 

خرية و�لتعرية من هزٍل د�عٍ �إىل �حل�رصِة و�لبكاء 
ّ
�ل�س

و�ل�سياع :

جاءْت �الأخباُر :

 علماُء حمّبة عاطلوَن عن �لعمل
ُ
�لقتلة 

�ملجانني �أنبياُء متقاعدوْن

بعَد �أْن �ألغَيِت �لوظيفة !!

* * *   

ً
�أحُلُم �أّنني �أخبُز دولة 

و�أمنحها للم�ساكني

ً
 كبرية 

ً
بعَد �أن ت�سبَح كعكة 

!! 
ْ
يفوُح منها �لبخور

* * *  

 يف حجم �لدولة
ٌ
كعكة 

ٌ
 وكبرية 

ٌ
�سهية 

و�ل�سعُب يرق�ُس

بعَد �أْن �أكَل �لدولِة

حّتى ر�أ�ِسها !! – �س 11

وباتكاٍء روحايّن على �ملوروث �ملتغلغل يف م�ساماِت 

لل�ساعر  �ملقّد�س  �لن�ّس  ي�سفُع  وح، 
ّ
�لر ونباِت  �جل�سِد 

وهذ�  �ملالئكّية،  �ل�ستائم  هذِه  وجتميل  تهذيب،  يف 

�ملقّد�س  �لكتاب  ُمفرد�ت  فت�سفي  �مل�سامل،  خط 
ّ
�ل�س

وف�ساء�ته على ُمفردة جرج�س �سكري �ل�سعرية عطَر 

وح 
ّ
�الأمل و�لرجاء، وحّتى �لتو�سل �ملمغنط بطيبة �لر

�لو�قع روؤًى جديدة..   ت�سوَد يف د�ستور 
ْ
�حلاملة، كي

�سباحي..  وطن  د�فئة..  مفاجاآت..عالقات  �أحالم.. 

تربة من ذهب.. خ�سوع خاٍل من �لتكلف و�لزخرفة.. 

تلوثُه  ال  وعناق  �لديكورية..  �ليومية  و�ل�سلو�ت 

�لتحيات �الإك�س�سو�رية :
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ً
 �أبدية 

ً
�ساَر ر�حة 

 �أْن يغادَر �الأر�َس
ّ

َر �لرب
ّ
بعَد �أْن قر

يف هذ� �ليوم،

هوؤالِء �ملمثلني �لبوؤ�ساء
ً
تاركا 

يو��سلوَن �أدو�َرُهم

و�كتفى بالفرجِة من مقعدِه

ماِء �لعاليِة
ّ
بال�س

ف�ساَر �لنا�ُس كلَّ �أحٍد

يخلعوَن �أقنعتهم ومالب�س �ل�سخ�سية

ي�سلون بخ�سوع ودوَن �إك�س�سو�ر

كّل من �أجل بقائه يف هذ� �لدور !! – �س16

 ينفُث �سموَمُه، وُيجاهُر يف �سحاياُه، 
ٌ
. هناك �سجر

�لكلماِت  غفلِة  يف  ولكن  تظاهر�ته،  يف  ويزهو 

اليقوى  لكنُه  ياأ�س  وهناك  �ملوقظة،  �حلميمة 

�الأمل،  على  عري�سة  �رص�ٍع  حلبة  يف  �لفوز  على 

ولكّنهم  �لترتيني،  بجنودها  تتفاخُر  ظلمة،  وهناك 

لهم  ولي�َس  �لنور،  مالئكة  و�سلطة  قوة  الميتلكوَن 

زيف  وهناك  حروفه،  قر�ءة  �أو  تهّجي  على  �لقدرة 

حينما  وخجاًل،  عار�ً  يختبئان،  ولكنهما  وخد�ع، 

يرياِن كرنفال �لعدل، ومو�كب �حلقيقة، وهناك ليل، 

�ملزهو  �لنهار،  �نت�سار�ت  �أمام  تاريخ  بال  ولكنُه 

ب�سحكاِت �سم�سِه �للوؤلوؤية :

�سحكنا و�سقطت دموعنا عنَد �لباب

�لرجُل �لذي ز�َر ثالثة �أطباء

وعاَد بعيننِي �إ�سافيتني

و�سوٍر مزيفٍة

قذَف �أنحاء �لبيِت 

بنظر�ٍت حادٍة

وقاَل :

�رفعو� �حلو�ئط،

حتتاُج �إىل �أ�سئلٍة
ُ
فلْم تُعِد �لنو�فذ 

 �لليل
ّ
يومها رهنُت عيوين عنَد فتاٍة حتب

نظرَي ُقبلٍة وذكرى عابرْة !! – �س 19.

. ويف �سباٍق مار�ثويّن عا�سٍف بنَي �لوجود – �لقِلق، 

�أكرث  يف  و�ملر�رة  �ل�سخط  ُيقر�أ  �ملد�هم   – و�لعدم 

من لغٍة، فال يجُد فقهاُء )عنف �للغة( �لكلماِت �لتي 

ُق بنَي �لفرح و�حلزن، وتتال�سى كّل �ال�ستعار�ت 
ّ
تفر

وهما  و�لغياب،  �ملوت  بالغة  �أمام  و�ملجاز�ت 

�أ�سنانهما لنه�س و�إرباك  �أدو�تهما، ويحّد�ن  يهذباِن 

خطى �لوالدة �لع�سرية، فت�سبح للحرية لدى �ل�ساعر 

خرية » فّنًا ذ� 
ّ
، و�ل�س

ً
 جديدة 

ً
– جرج�س �سكري تربة 

�أطروحة« بتعبري ميالن كوندير�، ُرمّبا يف » مملكة 

خرية ت�سود �مل�ساو�ة«، كما يقول كوندير� �أي�سًا، 
ّ
�ل�س

�لوقت  وثمالة  �لنحيل،  �جل�سِد  ورماد  بفحم  ولكن 

�ملحكوم ب�سلطة �النتظار :

عزيزي

هذي يدي خذها،

عندي �أخرى

لقْد �سئمُت �لتكر�ر !!

 هذ� ر�أ�سي 

فلنتقا�سمُه �سويًا

�أريُد �أْن �أتخل�َس من ن�سف �لعامِل

 �ساأعي�ُس بيٍد و�حدٍة 

ون�سف ر�أ�سٍ 

مع �أقد�م جاهلة

وبال غر�ئز !! – �س20.

د 
ّ
و�لتفر و�ملاألوف،  �ل�سائد  وكر�هية  �لتغريب،   

�ال�ست�سالم  طابور  يف  �لوقوف  وعدم  �لو�عي، 

د�فٌع  ذلك  وكّل  �ل�ساعر،  لدى  و�ل�سذ�جة  و�لعفوية 

لوحاٍت  يف  �لت�سّكل  �إىل  د�فع  �للغوي،  �لتفجري  �إىل 

�الأوطان  �سياغات  عن  بعيد�ً  جارحة،  �رصيالية 

باأ�سماء  و�ملطوبة  �ململوكة  �جلاهزة،  �ملنهكة 

ورف�س  �أمهاتنا..  تلدنا  �أن  قبَل  �لليليني  �أمرنا  والة 

 
ُ
�حلياة  �ستكون  �مل�ستقبل،  بروؤى  �جلارح  �ملا�سي 

�أعمَق، و�لعامُل �أجمَل، و�الإن�ساُن �أكرَث �أمانًا وحلمًا :

�ساأ�سُع �مل�ستقبَل يف �لثالجِة

فاإىل جو�ر �لطماطم

ذلَك �أف�سُل

و�ألقي باملا�سي يف �ملرحا�س،

ولْن �أن�سى �أْن �أترَك �ملياه مفتوحة

�أّيامًا و�أّيامًا
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حّتى �أقطَع عليه طريَق �لعودة

ثّم �أقيم حفاًل لكّل �ملجانني �أ�سدقائي

�سنكون �أجمل من هذ� �لعامل

�أ�سحاب �أقد�ٍم جاهلة

ون�سف روؤو�س

بعَد �أْن تظاهرنا �سّد �لتكر�ر

بيٍد و�حدٍة

وت�سدقنا بغر�ئزنا لبنات �ل�سبيْل !!- �س22.

. وبقر�ءٍة متاأنية ُمن�سئة، بهم�س مطٍر ربيعي، لوحاٍت 

د خالقني، 
ّ
، فيها من فو�سى ومتر

ً
 �رصيالية 

ً
ت�سكيلية 

د – �سلفادور 
ّ
ز�حمتني �أخيلة �ل�رصيايل �لكبري �ملتمر

د�يل، و�سحر فر�ساته، و�ألو�نه، وهو �لذي »كاَن ير�سُم 

يف رحمِ  �أّمِه«، وجرج�س �سكري يكتُب، وهَو يف رحِم 

�ل�ساعر و�لر�سام  وطٍن اليعباأ باأنينه و�رص�خه، وبنَي 

�ألو�نها،  بهند�سة  �لفر��سة  عالقة  �إاّل  الت�سبُه  عالقة 

و�لزهرة بكيمياء عطرها، و�لعا�سق باأطياف �حلبيبة، 

�ألي�س �ل�سعُر ر�سمًا ناطقًا، و�لر�سُم �سعر�ً �سامتًا ؟؟:

حنَي ي�سبُه �ل�سباُح قمي�سًا باليًا

�لظهرية �سرتة بال �أكمام

وي�سرُي �لليُل حذ�ًء مهرتئًا

�أعرُف �أّن مقربًة ت�رصُخ

تطلًب ز�ئر�ً جديد�ً

و�أنُه ال وقَت لالنتظار !!

* * * 

ت�ساقطت �لدموع حول �رصخاته

ثّم عر�سو� موتُه للبيع،

ومْل يتقدْم �حٌد !!

* * * 

�أن�سى �ملعنى

�أ�سعُل �مل�ستقبَل

�ألقي بحذ�ئي يف �لّنهر

مرة و�حدة 

 �الأر�س !! – �س33.
ّ
و�أعّلم �أقد�مي �أْن حتب

 بقدر ما يف �لق�سائد من زخرفة �ألفاظ، وزحام �أخيلة، 

�أفكار، وجمٍل يف �سوٍر ر�سيقة، لكّن �لق�سائد  و�سباق 

و�ل�سكون،  �لبالدة  ُتديُن  �لديكورّية،  �حلياة  ُتدين 

وترف�ُس �جلاهز و�ل�سائد و�ملكرور، وتنت�رُص �أبد�ً لكّل 

�لكون،  نغمة  ُيغرُي يف  متجّدد،  نهارّي   
ّ
روحي �إيقاعٍ  

بْل ي�سبُح �أورك�سرت�ه، وميو�سُق خطى �الإن�سان �حلامل.. 

وبقدر مايف �لق�سائد من قالئد �أحالم، وتاريخ حافل 

تربة  يف  وترب�س  تنت�رُص  �أّنها  �أال  �حلاملني،  بخطى 

تقيُم  وال  بيقظة،  �ملتلوة  و�الأحالم  – �خليال،  �لو�قع 

بكيمياِء  �مل�ستعلة  �لروُح  �إاّل  وكرنفاالتها  �أعر��سها 

مكاٍن ي�سيُء بال حدود :

�أّيام �أفرطت يف �أدو�ِت �لزينة

و�سعٌب �ساحٌب

يغ�سُل مالب�َسُه

 عن هز�ئَم متكررة
ً
عو�سا 

ُرمّبا متطُر،

ٌ
ُرمّبا ي�سوُد طق�ٌس حار

�أْو تنفجُر �الأر�ُس ِمَن �ل�سحْك !! – �س 37.

وح، وياأتي 
ّ
�لر �لذي يلوُن معدَن  �أيُّ حزٍن مزمٍن هذ�   

بظالل  �حلياة؟فتتماهى  لذهِب  �ل�سد�أ  بجرثومِة 

�ل�سجُر،  هويتها  �لفر�غ،  بجر�ح  �ملثخنة  �ل�سو�رع 

�لرطوبة  وت�سكو  �ل�سم�ُس،  غادرتها  �لتي  �لبيوت  ومع 

�ل�سحَك  �لذي �سرّيَ  �أّي حزٍن هذ�  َ و�لرغيَف �ملر�وغ!! 

�ٍس حلياٍة �رصيالية 
ّ
بكاًء، و�لبكاَء �سحكًا؟�أّي حزٍن موؤ�س

باذخة، ُيتّوُج فيها �ل�ساعُر يف كرنفال �آالمِه، �لعا�سق 

�جلريح �أبد�ً، و�ل�رصيايّل �الأخري :

ً
هْل ر�أيَت مدينة 

�سو�رعها تنوُح على بيوتها،

وبيوتها

 على �أّيامها ؟
ً
ماتت حزنا 

لي�َس �سوى يوٍم يعوي طو�ل �لليل

ي�سحُك من �ساحبِه

�لذي فقَد �ساقًا يف �حلرب

وعينًا يف �لباِر

ف�ساَر يناُم وفمُه ي�رصُخ

و�أنَت.. عندما ت�ستطيُع �ل�سحَك

�ّت�سْل بنا،

ولْو حتفظ جيد�ً �أنقا�س �سحكاتك

�سرتبُح قريبًا

ويحملَك مندوُبنا �إىل �لفردو�س !! – �س 39.

»فاذهْب �إىل �رصيرك بعيننِي مفتوحتني
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 وتخل�س من �لنومِ  �إىل �الأبْد« – �لديو�ن /�س48  

 من و�سايا �لقّد�سني �لذيَن وجدو� �أنف�َسهم 
ٌ
 و�حدة 

َ
�أهي

غرباَء.. وحيدين يف �سو�معهم، وبع�سهم �سّيع �جتاه 

�لِقبلِة، و�لبع�س �الآخر ن�سي متارين �لو�سوء، و�كتفى، 

بيان   « هو  جر�حه؟�أْم  بلعق  �خلالق،  ي�ستاأذن  وهو 

�رصيايل« منقول مبا�رصًة عن قريحة )�أندريه بريتون( 

�لكلمات ال  �أبجديتها باأّن »  �أْو فر�سية ثابتة، التقهر 

متوت« بتوقيع لوكليزيو!!

�فتْح نو�فَذ �لبيت و�أبو�َبه

 وجتدَك
ُ
لئال تاأتي �ملحبة 

! 
ً
نائما 

فتحرمَك من خبزها �الأدبي

ً
بْع كّل مالب�سك و�أ�سرْت �سيفا 

ماُء
ّ
�ستفرح بك �ل�س

وتقيُم �ملالئكُة لك عر�سًا

الأّنُهً مكتوٌب

لي�َس ح�سنًا �أن ُيطرَح خبز �ل�سعوب

للكالب..

ْم نف�َسَك �إىل م�ساهد م�رصحية،
ّ
ق�س

 
ً
 �ساخبة 

ُ
ولتكِن �الإ�ساءة 

َ
�إْذ �ّنَك ال تعلُم �ليوَم وال �ل�ساعة 

�لتي ُي�سَدُل فيها �ل�ستار!! – �س49.

»فمن طبيعِة �للغة �أاّل ت�سّلم نف�َسها للرتكيبات �لثابتة«

- بول فالريي !!

ت�سبَح  �أْن  �سكري  جرج�س  �ل�ساعر  حماولة  وهي 

هي  ناطقة،بْل  امتة  �ل�سّ �الأ�سياء  حروفِه  بف�سفور 

�الأ�سياء  �أْن يجعَل »  ��ستماتة روحه �ملعذبة �جلريحة 

بتعبري   – لُه«  لغة  ال  ْن  مِلَ  
ً
لغة  »يخلَق  و�أن  تتكلم«، 

�لرو�ئي جان جو�ستاف لوكليزيو :

 �مل�ستقبُل ذ�ت �سباحٍ 
َ
��ستيقظ 

ً
حزينا 

حمَل نف�َسُه

وق�سَد بيَت �ملا�سي

�لذي كاَن بعيد�ً جد�ً

و�رصَخ يف وجهِه :

ماذ� فعلَت بي ؟

�أناُم ويد�َي خلَف ظهري

وُكّلما غفوت

ٌ
�نفتَح باٌب، و��ستعلت نار

 !! – �س 53.
ً
ثّم �سارِت �الأّيام يف فمي.. جثثا 

»الأ�سباب تخ�سُّ �لّتاريَخ

 هربْت �سكنُي �ملطبخ مَن �لبيِت،

 ال تعرفُه« – �لديو�ن / �س59 
ً
 وذبحْت �سخ�سا 

يرى �ل�رصياليون �أّن �ل�سعَر » بو�سفِه �نفجار�ً عجيبًا » 

 مكثفا«  و»مفاجاأة 
ً
و»�نفعاال 

�ساحرة«.. وهذه �لتنظري�ت �ل�ساحرة �لو�عية �ملكتوبة 

بها  ت�سّج  �لريح  ولغة  �ل�سرب،  وحرب  �لروح،  بظماأ 

هَو  لي�َس  �سيئًا«،  تفهم  ال  �لـ»تفاحة  وبف�ساء�تها 

�لذعر من كيمياء لغٍة �أخرى، وال حلظة �نبهار، بْل هو 

ذبذبة �جل�سد » عندما نولُد يف �للغة« على حّد تعبري 

 يخرج �ل�سعر من جّبة �ال�ستعار�ت 
ْ
لوكليزيو �أي�سًا، كي

 
ً
و�لبالغات �خلاوية، لي�سبَح �سحر� 

و»مفهومًا ما للجمال«..!!

. �ل�سعُر كما �لقلب يحكُم..!!

�لّنهاريني  �ملبدعني  بنَي  ينهي �جلدَل متامًا  وها هو 

كتابة(،حنَي  )�حلياة  �أّن  �أْم  حياة(  )�لكتابة  �أن  يف 

 عاداًل، �أكرث �سّفافية، و�أ�سّد �إقناعا 
ً
�ختاَر تعبري�ً و�سطا 

�إيحاٍء مقمرٍة، قر�ئُح �ل�رصياليني  ً، قذفت بِه، يف ليلِة 

 و�ل�سعر على وجه �خل�سو�س » حلظة 
َ
�أّن �لكتابة  يف 

�سامية من �حلياة«..!!

 وديو�ن » تفاحة ال تفهم �سيئًا« لل�ساعر جرج�س �سكري 

 مكونات �حلياة، عرَب خيال 
َ
حلظة تاأّمل يف �أ�سياء، هي

�خليال، ولغٍة بعَد �لكلمات، ُتقر�أ يف عنٍي �ساهرٍة، وقلٍب 

��سرت�حة  وهي  ممو�سقة،  ده�سٍة  من  تخلو  ال  ناحٍل، 

�ساعٍر مذبوح ٍ يف و�قع غام�س، يد�وي جر�حُه �لنازفة 

حلظات  يجرُح  ال  الأّنه  حُمّبُب،  غمو�سها  بكلماٍت 

 جعلُه يخف�ُس جناح �لوّد 
ّ
�لتاأّمل فينا، خجلُه �لياقوتي

و�لرّقة، ال لُيوؤلف كلماٍت من تفا�سيل جميلٍة فح�سب، 

 خمملّية للمفتونني بنبيذ �لق�سائد !! 
ً
بْل ُيهياأ و�سادة 

 حكاية �لـ )تفاحة 
َ
هذ� هو )جرج�س �سكري(، وتلك هي

            !! ..)
ً
التفهم �سيئا 

– �لهيئة �مل�رصية  – جرج�س �سكري  – �سعر  �سيئًا  j تفاحة ال تفهم 

�لعامة للكتاب 2012-�لقاهرة.
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�لد�ئب  و�سعيها  �لثقايف،  برناجمها  �إطــار  »يف 

�لعماين،  �لثقايف  �مل�سهد  يف  �لفكرية  للم�ساهمة 

بتاريخ  �لثقافية  �مل�سنعــة  �سبكـــة  �أقامـــت 

�مل�سنعة،  نــادي  قاعة  يف   2012/11/21

�حتفاًء  �حتفال«؛  »�حتفاء....  �لفكرية  �لفعالية 

جملة  ل�سدور  ع�رصة  �لثامنة  �ل�سنوية  بالذكرى 

حيث  للفل�سفة،  �لعاملي  باليوم  و�حتفااًل  نزوى، 

مت ��ست�سافة طالب �ملعمري مدير حترير �ملجلة 

�إىل  �لتحرير،باالإ�سافة  من�سق  �لناعبي  ويحيى 

�الإ�سالمية  �لفل�سفة  �أ�ستاذ  �لزيني  �لدكتور حممد 

يف معهد �لعلوم �ل�رصعية.

بن  �سعود  �أد�رها  �لفعالية-و�لتي  ��ستملت 

لل�سبكة، وحمورين،  �لزدجايل على كلمة  عبد�هلل 

�الأول ت�سمن �حلديث عن جتربة نزوى كم�رصوع 

�لعماين  �لثقايف  �مل�سهد  ر�ئد يف  تنويري  فكري 

�لفل�سفة:  حول  حما�رصة  و�لثاين  و�لعربي، 

تر�سيخ  يف  و�أهميتها  ومو�سوعاتها،  تعريفها، 

�لقيم �الإن�سانية.

 احتفاء مبجلة نزوى 

وباليوم العاملي للفل�شفة

  باحث من ُعمان

�سعيد الطار�سي



�سبكة  كلمة  �لبلو�سية  نايلة  �ألقت  �لندوة  بد�ية  يف 

وقد  باحل�سور،  فيها  �لثقافية،رحبت  �مل�سنعة 

�لثقافية  �مل�سنعة  ب�سبكة  تعريفًا  �لكلمة  ت�سمنت 

كموؤ�س�سة ثقافية نا�سئة ت�سعى للم�ساهمة يف حتريك 

خا�سة،  ب�سفة  �مل�سنعة  والية  يف  �لثقايف  �مل�سهد 

جيل  نحو  �سعارها:  خالل  عامة،من  ب�سفة  وُعمان 

�أهمية  �لتي ترتكز على  �لثقافة،وروؤيتها  يعي قيمة 

�الإن�سانية.  �ل�سخ�سية  بناء  يف  و�لفكر  �لثقافة 

�ل�سبكة  �أقامتها  �لتي  �لفعاليات  �أهم  �إىل  و�أ�سارت 

منذ بد�ية ن�ساطها �لفكري و�لثقايف يف �سهر مار�س 

�أن�سطة  به من  �لقيام  تعتزم  وما  �حلايل،  �لعام  من 

ر�أ�سها  على  ياأتي  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف  وفعاليات 

�إ�سد�ر كتاب يت�سمن جميع �لفعاليات �لتي �أقامتها 

�ل�سبكة خالل �لفرتة �ملا�سية.

مدير  �ملعمري  طالب  حتدث  �الول  �ملحور  يف   n   

حترير جملة نزوى، عن �ملجلة باعتبارها م�رصوعًا 

ثقافيًا عمانيًا ر�ئد�ً، بد�أها بتوجيه كلمة �سكر وتقدير 

�مل�سنعة  ل�سبكة  �ملجلة  حترير  �أ�رصة  عن  بالنيابة 

من  فعالية  �أول  فهي  �لفعالية،  الإقامتها  �لثقافية، 

نوعها يحتفى فيها مبجلة نزوى منذ �سدور عددها 

�الأول يف نوفمرب عام 1994.

�إن�ساء  يف  �لتفكري  بد�ية  �إىل  كلمته  يف  تطرق 

�لكتابات  خمتلف  حتت�سن  عمانية  ثقافية  جملة 

ح�سور  تاأكيد  �أجل  من  �لعمانية،  و�الإبد�عات 

�لكاتب �لعماين يف �مل�سهد �لفكري و�لثقايف �لناطق 

للكاتب  �ملجال  توفري  �إىل  باالإ�سافة  بالعربية، 

�لعماين لالطالع على خمتلف �الإبد�عات و�لكتابات 

�لثقافات  وخمتلف  �لعامل  دول  خمتلف  من 

خمتلف  ��ستقطاب  خالل  من  وذلك  و�لتوجهات، 

�الأقالم و�لكتابات، تكري�سًا لقيمة �لتعددية �لفكرية 

كتابات  من  تن�رصه  فيما  لتمثلها  دومًا  �سعت  �لتي 

ومو�د متنوعة �مل�سارب و�ملذ�هب و�الجتاهات.

  و�أ�سار �إىل ما حققته �ملجلة من مكانة مرموقة بني 

عام  �ختيارها  مت  �لعربية-فقد  �لثقافية  �ملجالت 

2009 كاأف�سل جملة ثقافية عربية-، بف�سل تبنيها 

روؤية معرفية جتمع بني �الإميان بقيمة �الإرث �لفكري 

�لعماين و�حل�سارة �لعمانية �لعريقة، و�لتاأكيد على 

و�الإبد�عات  �لتوجهات  �ساملة ملختلف  مر�آة  كونها 

و�الآر�ء و�ملذ�هب و�لفل�سفات، يف �إطار �لتاأكيد على 

و�جلمود  �لتع�سب  روح  عن  وبعيد�ً  �الختالف،  حق 

و�النغالق.

�سماء  و�أكد طالب �ملعمري على ح�سور �ملجلة يف 

�لثقافة و�الإبد�ع و�لفكر، من خالل �سهاد�ت عديدة 

مل�ستغلني بالثقافة و�لفكر و�الإبد�ع، وهذ� تاأتى من 

و�ال�ستطالعات  و�ملقاالت  �لدر��سات  مئات  خالل 

�لق�س�سية  و�لن�سو�س  و�للقاء�ت  و�لتغطيات 

�سنو�ت  خالل  ن�رصت  �لتي  و�الإبد�عية،  و�ل�سعرية 

هذ�  و�لعطاء،  باالإنتاج  �حلافلة  �ملجلة  م�سرية 

�لعطاء �ساهم يف تعريف غري �لعمانيني بالكتابات 

جملة  فكانت  �حلديثة،  �أو  �لرت�ثية  �سو�ء  �لعمانية 

نزوى –بحق-�سفرية لعمان يف خمتلف دول ومدن 

�لعامل.

�ملجلة،  يف  �لتحرير  من�سق  �لناعبي  يحيى  و�أما 

و�سفه  ما  �أو  �ملجلة  �إعد�د  مر�حل  عن  حتدث  فقد 

با�ستقبال  يبد�أ  �لذي  �لكو�لي�س،  خلف  يجري  مبا 

مو�د �لن�رص وهي مو�د كثرية ومتنوعة من خمتلف 

�أخرى،  لغات  عن  ومرتجمة  عربية  �لعامل،  دول 

�أ�رصة حترير  قبل  �ملن�سورة من  �ملو�د  �ختيار  ويتم 

�ملجلة برئا�سة �سيف �لرحبي رئي�س حتريرها، وفق 

تقاليد و�سيا�سات �لن�رص �ملعمول بها يف �ملجلة،مع 

�لتاأكد من عدم ن�رص �ملو�د يف و�سائل �أخرى، خا�سة 

�الإلكرتونية منها.

و�أ�سار �لناعبي �إىل قيام �ملجلة يف بع�س �ملنا�سبات 

�ملتخ�س�سني  �لكتاب  بع�س  مع  �مل�سبق  بالتن�سيق 

�أو كاتب  عندما تعتزم ن�رص ملف حول مو�سوع ما 

معني. كذلك �أكد على ��ستقطاب �ملجلة الأقالم كبار 

�لعرب و�الأجانب، نظر�ً ملا متثله كتاباتهم  �لكتاب 

من قيمة فكرية عالية، ي�سب ن�رصها يف تاأكيد دور 

�ملجلة �لريادي، وفائدتها للمتلقي من خالل تزويده 

باأبرز �الإبد�عات �لفكرية و�الأدبية.

�ملجال  فتح  �لتجربة  عر�س  من  �النتهاء  بعد 

�إن�ساء  فكرة  حول  تركزت  �لتي  �جلمهور  الأ�سئلة 
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�ملجلة، و�لظروف �ل�سيا�سية و�لفكرية �لتي �ساحبت 

ل�رصيحة  و�سولها  وعدم  ونخبويتها،  �إن�ساءها، 

�لكتاب  وقلة م�ساهمة  �لعماين،  كبرية من �جلمهور 

�لذي  �ل�سوؤ�ل  بينها  ومن  تن�رصه،  ما  يف  �لعمانيني 

وجهه �لدكتور �سعيد �خلمي�سي حول تخوف �لقائمني 

�ملو�د  بع�س  ن�رص  �ملجلة وحذرهم من  على حترير 

يف  �ملجلة  حققتها  �لتي  و�ال�ستمر�رية  �لنجاح  مع 

فقد  �لبلو�سي  تركي  �أما  ع�رصة.  �لثماين  �سنو�تها 

�لعماين يف جملة نزوى  �لكاتب  ت�ساءل عن ح�سور 

مقارنة مع ما ين�رص لبقية �لكتاب غري �لعمانيني.

وقد رد طالب �ملعمري على �ل�سوؤ�لني، حيث �أ�سار �إىل 

�أن لكل جملة �سيا�سة ن�رص حمددة ت�سري وفقها، وهذ� 

معلوم وم�سهور يف كل و�سائل �الإعالم. �أما ح�سور 

�لكاتب �لعماين فاملجلة ومنذ بد�ية �سدورها جعلت 

وفتح  �لعماين،  �لكاتب  متكني  مرتكز�تها  �إحدى 

فنية  و�سو�بط  معايري  وفق  لكن  للن�رص،  له  �ملجال 

يخ�سع لها جميع ما ين�رص يف �ملجلة.

n �أما �ملحا�رصة حول �لفل�سفة فقد مهد لها �لدكتور 

ودوره  �لعقل  مهمة  عن  باحلديث  �لزيني  حممد 

�حل�سارة،  وتطور  �ملدنية  وبناء  �الإن�سان  رقي  يف 

وتناول فيها تعريف �لفل�سفة، ون�ساأتها يف �ليونان، 

كامل�رصيني  �لفل�سفية  �ل�رصق  �أمم  وم�ساهمات 

و�الإير�نيني و�لهنود.

�لفل�سفة  مو�سوع  عن  للحديث  بعدها  �نتقل 

يناق�س  �لذي  �لوجود،  مبحث  �الأ�سا�سية،  ومباحثها 

هل  خملوق،  غري  �أم  خملوق  هو  هل  �لعامل  ق�سية 

هو مادي �أم روحي، و�إذ� كان من خلق �هلل فما هي 

ومبحث  مبخلوقاته.  عالقته  تتحدد  وكيف  �سفاته 

وحدودها  �ملعرفة  �إمكان  يناق�س  �لذي  �ملعرفة 

�ملدركة. باالأ�سياء  وعالقتها  وطبيعتها،  و�أدو�تها، 

ومبحث �لقيم �لذي يدر�س �حلق و�خلري و�جلمال، من 

خالل علوم �ملنطق و�الأخالق و�جلمال.

يف ختام حما�رصته ت�ساءل �لزيني حول �رص كر�هية 

من  متعددة  �أ�سباب  �إىل  وعز�ه  للفل�سفة،  �جلماهري 

�لق�سايا  حتتاجه  �لذي  �ملتعمق  �لبحث  �أبرزها 

�لفل�سفية  �ملذ�هب  بع�س  و�إحلاد  �مليتافزيقية، 

�حلملة  و�أخري�ً  �الإ�سالمي،  �لدين  لثو�بت  خمالفتها 

�لتي �سنها �أبو حامد �لغز�يل يف كتبه على �لفل�سفة 

و�لفال�سفة خا�سة كتابه »تهافت �لفال�سفة«.

بعد �نتهاء �ملحا�رصة فتح �ملجال للمناق�سة، �لتي 

�الأ�سئلة  من  متنوعة  جمموعة  �جلمهور  فيها  وجه 

حول �لفل�سفة، و�أ�سباب �حتفال �ليون�سكو بها، و�أبرز 

من  وكان  للنا�س،  وفائدتها  و�لفل�سفات،  �لفال�سفة 

�أبرزها �سوؤ�ل جا�سم �لطار�سي، �لذي جاء فيه:

من  للفل�سفة  �سلبي  تاأثري  من  �لبع�س  ير�ه  ما  مع 

خالل �لقول �ملاأثور من متنطق فقد تزندق، ما هي 

فائدة �لفل�سفة بالن�سبة لالإن�سان �ملوؤمن؟

�أجاب �لدكتور �لزيني: �إن �لفل�سفة تلعب دور�ً حموريًا 

يف تطوير حياة �الإن�سان ب�سفة عامة كما حدث يف 

�لغربية، وبالن�سبة للموؤمن فهي  تاريخ �ملجتمعات 

�إميان  بني  فرق  فهناك  �إميانه،  تقوية  على  تعمل 

�ملقلد و�إميان �ملفكر، فاإميان �ملقلد �إميان حتيط به 

�إميان  بينما  وبر�هني،  �أدلة  على  يقوم  وال  �ل�سكوك 

فهو  عليها،  مربهن  عقلية  �أدلة  على  فيقوم  �ملفكر 

�إميان عميق قائم على �أدلة وبر�هني ال يتطرق �إليها 

للمقلد  تعر�س  رمبا  �لتي  و�الأوهام  و�حلرية  �ل�سك 

�لذي يلغي عقله.

من  جمموعة  ت�سمن  معر�س  �لفعالية  �ساحب   n

»كتاب  �إ�سد�رها  من  ومناذج  نزوى  جملة  �أعد�د 

�لرحبي  �سيف  �ل�ساعر  دو�وين  من  وعدد  نزوى«، 

�ملعمري  طالب  و�ل�ساعر�ن  �ملجلة،  حترير  رئي�س 

متنوعة  جمموعة  �إىل  باالإ�سافة  �لناعبي،  ويحيى 

من موؤلفات �لدكتور حممد �لزيني.

�لنعماين  جميل  بن  يون�س  قام  �لفعالية  ختام  يف 

و�أ�رصة  نزوى  جملة  بتكرمي  �ل�سبكة  رئي�س  نائب 

حتريرها، باالإ�سافة �إىل �لدكتور حممد �لزيني.
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حممد �أركون )1928-2010م( �أحد �أبرز �ملفكرين 

ميتلكون  �لذين  و�الإ�سالمي  �لعربي  �لعاملني  يف 

�سنو�ت  فيه  �رصف  وقد  حقيقيًا،  فكريًا  م�رصوعًا 

مدفوعًا  وتفكيكًا،  وحتلياًل  وبحثا  در��سة  عمره 

و�الأن�سنة،  و�لتنوير  و�لنهو�س  �لتحديث  بهاج�س 

�لظاهرة  لتاريخ  نقدية  علمية  قــر�ءة  خــالل  من 

�لدينية �الإ�سالمية ولن�سو�سها �ملقد�سة وفق �آخر ما 

تو�سلت �إليه مناهج �لعلوم �الإن�سانية و�الجتماعية. 

نقد  م�رصوع  �ساحب  يرحل  �سبتمر2010   13 يف   

�ملوؤلفات  �لكثري من  �الإ�سالمي، خملفًا ور�ءه  �لعقل 

ترتكز  كانت  ما  د�ئمًا  و�لتي  و�لبحوث،  و�لدر��سات 

بد�هات  من  تر�كم  ما  ورف�س  و�لتفكيك  �لنقد  على 

و�مل�سلمني،  �لعرب  �سكلت جهاًل مقد�سًا عند غالبية 

و�جــرت�ِح  و�ملو�سوعات،  �لق�سايا  �أ�سكلة  ــادِة  و�إع

�لالمفكر  منطقة  �جتياح  خالل  من  جديدة  ق�سايا 

فيه و�مل�ستحيل �لتفكري فيه.

�لثانية  �لــذكــرى  ومبنا�سبة  �ملنطلق-  هــذ�  مــن 

 12 يوم  �لثقافية  �مل�سنعة  �سبكة  �أقامت  لرحيله- 

�سبتمرب 2012م يف �سالة نادي �مل�سنعة �لريا�سي 

�لثقايف ندوتها »نزهة ق�سرية يف حقول �سا�سعة«، 

تكرميًا  �حتفائية  فكرية  كتظاهرة  جــاءت  و�لتي 

جلهود هذ� �ملفكر �لكبري �لذي �عتربته د�ئرة معارف 

�ك�سفورد للعامل �الإ�سالمي �حلديث �أبرز مفكر �إ�سالمي 

يف �لقرن �لع�رصين وبد�ية �حلادي و�لع�رصين، نظر�ً 

ملا قدمه من خدمات عظيمة للفكر �الإ�سالمي، �سارك 

يف �لندوة جمموعة من �لكتاب �لُعمانيني، و�أد�رتها 

�لفنانة و�الإعالمية عطيفاء �لبلو�سية.

�ملفكر  ــروح  ل »تكرميًا  �لــنــدوة:  مقدمة  يف  جــاء   

�الإ�سالمي �لر�حل وتقدير�ً جلهوده �لفكرية و�لنقدية 

�لفكر  م�سار  يف 

�الإ�ــــــســــــالمــــــي 

بــ�ــســفــة خــا�ــســة 

�الإن�ساين  و�لفكر 

ــة؛«  ــام ع ب�سفة 

فـــهـــو مــــن �أكــــرب 

�لعربية  �لعقول 

ــــة  ــــي ــــالم ــــس �الإ�

�لتي  و�الإن�سانية 

تاركًا  وفكري،  عقالين  خطاب  تاأ�سي�س  على  عملت 

يف  معرفية  ثــورة  ت�سكل  وفل�سفية  فكرية  �أعــمــااًل 

حقل �لعمل �لفكري، وت�سيف لغة جديدة يف ميد�ن 

�لعربية  �لثقافة  يف  معهودة  لي�ست  �ملعريف  �حلفر 

و�الإ�سالمية«.

  »�إنه كبقية �ملفكرين �لكبار �لر�حلني �لذين ظهرو� 

قبله، فاإنه مل يعد من هذ� �لعامل، ولكن �أفكاره �سوف 

�لذين يخو�سون  �أولئك  لكل  �لطريق  �إ�ساءة  تو��سل 

على  و�لعقل  �حلرية  تنت�رص  �أن  �أجــل  من  �ملعركة 

�ال�ستبد�د و�لظالمية و�النغالق و�لتع�سب«.

  اأبرز ما جاء يف الندوة:

كتبها  وق�سيدة،  �أور�ق  �أربــع  على  �لندوة  ��ستملت 

و�ألقاها �ل�ساعر حميد �حلجري:

تبكيك �آيات �لكتاب طوياًل 

ي�سقق جيبًا ينتحنب عوياًل

يا من وقفت لها حياتك د�ر�سا 

�أ�رص�رها وحملال حتليال

بالعلم ال باجلهل �سدت مناهجًا 

ع�رصية ال تعرف �لتبجيال
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ف�رصبت �أغالل �خلر�فة حازمًا 

ورفعت من وهم �لزمان �سدوال

�إن �ل�سعوب خال�سها يف عقلها 

�إن ينطلق حر �لقر�ر �أ�سيال

يا من بذلت �لعمر فينا م�سلحًا 

�أكرم بعمرك باذاًل مبذوال

�أما �لورقة �الأوىل- وقبل �حلديث عن حممد �أركون 

�لبلو�سي  �سالح  �لكاتب  مهد  فقد   - وفكر�ً  �سرية 

�لفكرية  �لنه�سة  عن  باحلديث  �لندوة  �أور�ق  بها 

مــرور�ً  ــون،  �أرك حممد  �إىل  �لطهطاوي  من  �لعربية 

باأبرز �ملحطات �لرئي�سية يف �لفكر �لعربي بتيار�ته 

نهاية  يف  �لبلو�سي  دعا  وقد  و�ملتنوعة،  �ملختلفة 

غالبية  متتع  معريف  جمتمع  �إيــجــاد  �إىل  ورقــتــه 

قطاعات �ل�سعب فيه بثقافة كبرية، وتوؤمن مببادئ 

و�لتي  و�مل�ساو�ة،  و�حلرية  و�لدميقر�طية  �حلد�ثة 

ت�سمن بتطبيقها م�ساركة �سعبية و��سعة وفاعلة يف 

�سناعة �لقر�ر �ل�سيا�سي و�القت�سادي و�لثقايف.

�ركون  �سرية  عن  مف�سال  عر�سًا  ورقته  تناولت  ثم 

�ل�سخ�سية و�برز �طروحاته �لفكرية..

ورقته  بتقدمي  �لرو�حي  علي  �لباحث  قام  بعدها 

وهي قر�ءة حتليلية لكتاب �لفكر �الأ�سويل و��ستحالة 

و�أبرز  �ملختلفة،  جو�نبه  فيها  ��ستعر�س  �لتاأ�سيل، 

�لق�سايا و�الإ�سكاليات �لتي ناق�سها حممد �أركون.

�أركون   ومما جاء يف ورقته: »كانت م�سرية حممد 

فكان  وتاأليفًا،  تدري�سًا  �لعلمي،  بالعطاء  حافلة 

�ملوؤلفات  من  �لعديد  وخلف  �لتالميذ،  ع�رص�ت  له 

�الأ�سويل  �لفكر  كتابه  �أبرزها  من  كان  و�لدر��سات، 

و��ستحالة �لتاأ�سيل، �لذي ترجمه ها�سم �سالح«.

�أركــون يف  �عتبار حممد  �أنه ميكن  �لرو�حي    يرى 

خا�سة،  ب�سفة  �ملعا�رص  و�الإ�سالمي  �لعربي  �لفكر 

�بن  �لفيل�سوف  مبثابة  عام  ب�سكل  �لعاملي  و�لفكر 

ر�سد، معلاًل ذلك بكون من يقر�أ كتابات حممد �أركون 

معرفة  يجد  بل  وبيانات،  ملعلومات  �رصد�ً  يجد  ال 

حتليلية علمية، ففي معاجلاته للق�سايا و�الأحد�ث ال 

يكتفي مبجرد �لو�سف �إمنا يتعدى ذلك �إىل �لتحليل 

و�لتف�سري، وهذ� يرجع �إىل ما كان يوظفه من مناهج 

بحث حديثة، كعلم �الجتماع و�لتاريخ وعلم �لنف�س 

و�ل�سيميائيات  �ملقارن،  �الأديــان  وعلم  �لتاريخي، 

وغريها.

  ما مييز حممد �أركون-ح�سب وجهة نظر �لرو�حي- 

منذ  �مل�سكلة  �نطالق  نقطة  �أمــام  قارئه  ي�سع  �أنه 

�لبد�ية فيبحث عن جذورها، �أ�سبابها، وكيف ت�سكلت؟ 

وما هي �لعو�مل �لتي ت�سببت يف حدوث هذه �مل�سكلة 

�أو تلك �لظاهرة، ثم ياأخذها ب�سكل تاريخي من بد�ية 

تكونها �إىل �لنقطة �لتي يريد مناق�ستها،وميثل على 

ما �سبق بكيفية تكون �ملعتقد عند �الإن�سان، فاأركون 

بد�ية  من  يناق�سها  تاريخي،  ب�سكل  عنه  يتحدث 

ت�سكلها، ويبني لنا خارطة ��ستخد�م �للغة و�لتاريخ، 

وال يدعها يف خانة �لالمفكر فيه.

�لطار�سي  �سعيد  �ألقاها  بورقة  �الأور�ق  �ختتمت 

حترير  كتاب  من  �الأ�سا�سية  �جلو�نب  ��ستعر�ست 

�ل�سياجات  من  ــروج  �خل �الإ�سالمي...نحو  �لوعي 

وقد  �أركون،  �آخر كتاب ملحمد  �ملغلقة،  �لدوغمائية 

ها�سم  برتجمته  وقام  وفاته،  من  �أ�سهر  بعد  �سدر 

باالإ�سافة  �لبريوتية،  �لطليعة  د�ر  وطبعته  �سالح، 

�إىل فقرة ناق�ست م�ستقبل �لفكر �الأركوين.

�لكتاب،  ما جاء يف  �أبرز  �النتهاء من عر�س  وبعد 

وجه �سعيد �لطار�سي بع�س �ملالحظات على �لكتاب 

منها:

ها�سم  �لكتاب  مرتجم  يكرر  �الأوىل:  �ملالحظة    

عن  تختلف  ال  تبجييلية  تعبري�ت  د�ع  بغري  �سالح 

�الأ�سولية  �لكتابات  يف  ينتقده  �أركـــون  كــان  ما 

�لوثوقية  هذه  كل  فلماذ�  �لدين  حول  و�لتقليدية 

يرف�سهما  من  �أول  و�لتي  فيهما  �ملغاىل  و�لتبجيل 

�أركون نف�سه؟

ال�ستخد�م  �أركــون  حممد  يدعو  �لثانية:  �ملالحظة 

در��سة  يف  �النرثبولوجي  و�ملنهج  �ملقارن  �ملنهج 

تكون  ما  غالبًا  ــه  �أن نــرى  لكن  �الإ�ــســالمــي،  �لفكر 

ي�سميه  ما  يف  حم�سورة  در��ساته  يف  مقارناته 

عامل بحرية �ملتو�سط؛ �أي بني �لثقافات �لتي كانت 

يف �لدول �ملطلة على �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط، غري 
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مكرتث بالفكر و�الأديان و�لفل�سفات يف عو�مل ممن 

تر�ثات  حتتوي  �لتي  و�ليابان  و�ل�سني  �لهند  مثل 

وجتارب �إن�سانية ر�ئعة.

 و�أنهى �سعيد �لطار�سي ورقته و�لندوة باإثارة نقطة 

�إ�سكالية حول م�ستقبل �لفكر �الأركوين يف تطور �لفكر 

ب�سفة عامة، ويف  و�الإ�سالمي  �لعربي  �لعاملني  يف 

معتقد�ً-  خا�سة،  ب�سفة  ُعمان  يف  �لفكري  �مل�سهد 

ومن خالل �أبرز ما مييز م�سرية �أركون �لفكرية-، �أي 

من خالل فكره �لنقدي ومنهجه �لتعددي، �أن �سيكون 

له م�ستقبل، لكن ال كما يبالغ �ال�ستاذ ها�سم �سالح، 

�أي لي�س له وحده بل جلميع �ملفكرين �لنقديني يف 

مهمة  م�ساهمات  ولهم  كرث،  وهم  �لعربية  �ل�ساحة 

لدر��سة  علمية  وم�ساريع  فكرية  وجتارب  وموؤثرة، 

�لرت�ث �الإ�سالمي �أو �لغربي �أو حتى �الإن�ساين ب�سفة 

�لعروي،  وعبد�هلل  �مل�سريي،  كعبد�لوهاب  عامة، 

وح�سن حنفي، ون�رص حامد �أبوزيد، وه�سام جعيط...

�لخ.

 n املناق�سات والتعقيبات:

  ح�رص �لندوة �لعديد من �ملثقفني و�ملهتمني بفكر 

بــد�أت  �الأور�ق  عر�س  ختام  وبعد  �أركـــون،  حممد 

ب�سكل  متفاعاًل  �حل�سور  كان  وقد  �لنقا�س،  عملية 

�الأ�سئلة  من  جمموعة  بتوجيه  قامو�  حيث  كبري، 

�لندوة، منها ما طرحه  و�لتعقيبات للم�ساركني يف 

بقيم  �لــغــرب  �لــتــز�م  مــدى  حــول  �لنعماين  يون�س 

�لت�سامح مع �الإ�سالم.

وموقف �أركون من �لغرب يف هذه �لنقطة بالتحديد، 

يكتب  �لــذي  وهــو  �الإ�ــســالم،  من  �لغرب  موقف  �أي 

بالفرن�سية و�الإجنليزية ليخاطب �جلمهور �لغربي؟

نقد�ً  يوجه  �أركون  »حممد  �لطار�سي:  �سعيد  و�أجاب 

الذعًا للغرب �لذي يفتخر بالنزعة �الإن�سانية وحقوق 

وعدم  و�سكالنيتها،  �سطحيتها  ب�سبب  �الإنــ�ــســان، 

�الإن�سان  يكون  عندما  �لو�قع  �أر�س  على  تطبيقها 

مهاجر�ً �أجنبيًا �أو حتى لو كان �أوروبيًا.

يكتفون  ــذي  �ل للم�ست�رصقني  نقده  يوجه  كذلك   

بدر��سات ير�ها �ليوم غري علمية الكتفائها باملنهج 

وعدم  �لفيليلوجي،  و�ملنهج  �لتقليدي  �لتاريخي 

توظيفهم الأحدث منجز�ت ومناهج �لعلوم �الإن�سانية 

و�الجتماعية.

بع�س  �لـــعـــدوي  خمي�س  �لــبــاحــث  ــــدى  �أب كــذلــك 

طغيان  يرى  �أور�ق،  من  عر�سه  مت  ملا  �ملالحظات 

عنو�ن  من  �بتد�ء  يت�سح  �لذي  �الحتفائي  �جلانب 

من  �لنقدي  �جلانب  يغيب  �أال  متنى  كما  �لــنــدوة، 

وله  �إ�سكايل  كاتب  �أركون  فمحمد  �ملقدمة،  �الأور�ق 

له  �أن يوجه  لذ� متنى  �آر�ء رمبا تكون غري مقبولة، 

على  �الأمور  لتتو�زن  �الحتفاء،  بدل  �لنقد  من  �سيئا 

�الأقل.

وتطرق  �لدكتور زكريا �ملحرمي �ىل �أن �أركون وقع 

ال  فاالأولون  و�ملريدين،  �ملبغ�سني  تطرف  �سحية 

موقف  �أمامه  وقفو�  و�الآخرون  �ل�رص،  �إال  فيه  يرون 

كما  �الأركونية،  �الأطروحة  نقد  عن  �لعاجز  �ملنبهر 

نالحظ بروز ذ�ت �ملوؤلف ب�سورة غري طبيعية فهو ال 

ينفك يذكر �أنه كتب و�أنه قال و�أنه �لوحيد �لذي فعل 

�لرنج�سية  �الأنا  لت�سخم  نتيجة  هذ�  فهل  وكذ�،  كذ� 

�أم �أن هنالك �أ�سبابا مو�سوعية فر�ست على �أركون 

�لوقوف �أمام �ملر�يا �ملحدبة.

�ىل  يدعو  �أركــون  �ىل�أن  �لطار�سي:  جا�سم  و�أ�سار  

�لعلمانية، لكن ما هي هذه �لعلمانية وباأي �سكل؟

�لرو�حي:  علي  �لباحث  �أجــاب  �لنقطة  هذه  وحول 

منفتحة  علمانية  ولكنها  للعلمانية،  يدعو  نعم 

�أنها ال  و�لدين، مبعنى  و�الأخالق  �لروحانيات  على 

ووجود  بالغائيات  وتوؤمن  �لديني،  �لبعد  ت�ستبعد 

�لعلمانية  �آخــر  جانب  من  وينتقد  �ملــاور�ئــيــات، 

�ملادية، �أو ما ي�سميها �لعلمانوية �ملتطرفة

.
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