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من ت�صوير �صعيد احلرا�صي  - ُعمان



اأيها الطفل الأزيّل

ر
ْ
كنَت مع الغربان واحلمائم على وجه الَغم

وها اأنت يف املدينة تلعب

مع اأطفال الب�َش...

اأ�صحبك   العزيز )منذ الطفولة( 
ّ

الُدوري يا ع�صفور 

العمر  اأط��وار  ويف  والتقدير،  الإع��ج��اب  بنظراِت 

)اأمام موؤ�ص�صة ُعمان  اللحظة  املختلفة، حتى هذه 

مبرٍح   
َّ
احلب تنقر  فيها،  اأتاأملك  التي  لل�صحافة(، 

الطق�س  برغم حرارة  الأخ�ش،  الع�صب  ب�صاط  على 

ال�صابقة..  الأع��وام  عن  حت�صنه  رغم  على  البالغة، 

ة، بعذوقه 
ّ
حزام نخيل ي�صافح طالئع الريح البحري

باملكان...  كالإ�صورة  يحيط  ة، 
ّ
واملحمر ة 

ّ
امل�صفر

اأودعها اخلالُق يف ج�صدك ال�صغري، على  اأي قدرٍة 

ف الأق�صى واملواجهة؟، من طق�س ال�صحراء 
ّ
التكي

ة، وقطب العامل جنوبًا 
ّ
الراعب حتى البالد ال�صتوائي

ورعونتك  تتغري  ل  التي  بهيئتك  اأن��ت  و�صماًل... 

الأكرث عمقًا بني اأجنا�س الطيور امل�صاملة.

اأيها املواطن الكوين

تنقر  العادة  باري�س، على جاري  الآن يف  اأنا  ها 

، حيث تتقاطع روافد نهر ال�صني، رفرفَت على 
َ
الع�صب

ة الطفولة واألقها، 
ّ
 الذي اأجل�س عليه، مبحب

ّ
الكر�صي

املتعايل  قناعة  على  وكنَت  زادي،  من  اأعطيُتك 

الِن�صط...   
ّ

ال��دوري اأيها  جائعا  تكن  مل  بالقليل، 

دورة الروح يف عروق النهر ويف الف�صاءات التي 

�صتقطعها مُدنًا، قرى و�صهوبًا، مل تكن جائعا اأيها 

وال�صداقة،  احلب  مو�صيقى  تعزف  لكنك   ،
ّ

ال��دوري

الرمادي املائل  َخْطمك  الرفيف ويف  ان�صياب  يف 

العا�صفة...  الليايل  يف  القمر  كلطخة  ال�صواد  اإىل 

ر�صالتك �صالم الروح، وعلى مقربة يتجمع القتَلة، 

ة بالأ�صلحة ثم يتنزهون ب�صوارع 
ّ

يف �شاديب غا�ص

ة باجلموع يف مقتلة ال�صباح الأوىل... 
ّ

غا�ص

كل  يف  مت�صظيًا  نورانيًا  ج�صمًا  يا  الدوري،   اأيها 

الأرجاء واملتاهات..

j h j

، فعلى 
ّ

اإنني ل اأتعب من الثناء عليك اأيها الُدوري

ال�صارب  ال��ق��دمي  بيتنا  يف  )الفر�صاد(  �صجرة 

الليل  يف  وال�صفادع  ��ة 
َ
الأودي حيث  الزمان،  يف 

التليد  جن�صك  من  الأ�شاب  حيث  البهيم،  ماين 
ُ
الع

ة بني اأغ�صان ال�صجرة 
ّ

حتوم جيئًة وذهابا، �صاج

بية  ومداراتها، حني الظهريُة تبني اأع�صا�صها وال�صِ

ة..
ّ
ئني بلهيب اليقظة اجلبلي

ّ
بجلود قْن�صهم معب

الذي   
ّ

ال��ري واليمام  الع�صافري  اأ���شاب  وكانت 

يغطي برفيف خلوده املكاَن ويف ذاكرة الأطفال 

من  الرا�صدة  العيون  اأم��ام  املرتحلة  والقوافل 

فات ال�صل�صال..
ُ
�ش

ل اأ�صجر من مديحك اأيها الُدوري العزيز

فها اأنت تطوي امل�صافة والزمان.

j h j

على  امل�صرت�صلَة  وال�صعور  الوجوَه  امل��وُت  يداعب 

ر اأنامله، ومودعًا على 
ّ
�صفاف النهر ن�صيمًا عذبًا مير

5 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

غرفة يف )باري�س( 

تطّل على القطب اجلنوبي



اأمل اللقاء يف �صدفٍة تطول اأو تق�ش، لكنها قادمة..

j h j

�صفاف  على  ي�شُق  �صم�ٍس  خيط  ال�صم�س،  ت�شق 

النهر املتدفق يف ب�صاتني ال�صماوات ، ويف خيال 

الأطفال احلاملني بني اجلدران ال�صديدة التكييف، 

احل�صارات  بع�س  )كانت  ال�صم�س،  جيو�س  ّد 
َ

ل�ص

، رمبا كانت رحيمة 
َ

ة القدمية تعبد ال�صم�س
ّ
اليمني

ال�صاحقة(...  �صطوتها  تعاظم  من  خوفًا  اأو  اآنذاك 

اجلميع  يحت�صن  النهر  البدائيني،  خيال  ويف 

باحلنان املحت�صد واليا�صمني.

j h j

بعد  الباكر  ال�صباح  يف  لياًل..  املدينة  اإىل  و�صل 

�س، جاَل 
ّ
ة و )الكروا�صون( واخلبز املحم

ّ
القهوة املر

للكني�صة،  املجاور  املقهى  احلميمة:  على خالئقه 

النهر املتحدِّر �صماًل حتى اأعماق ال�صعوب الغالية، 

النوم  التي ما زالت ت�صتيقظ من  الكبرية  احلديقة 

ناف�صًة عن اأغ�صانها اأمطار الع�صور..

الَعدم  كذلك،  يبدو  اأو  حاِله،  على  زال  ما  امل�صهد 

م�صرت�صاًل  �صحٍو  حلظة  كبا�س  كقطيع  منتف�صًا 

اجلنوب  �صيف  من  القادم  هو  الهذيان...  نهر  يف 

الالفح، مملوءاً بطعناِت الغْدر واأثقال الكالم، يفكر 

انه عابر ب�شعة حلم �صعيد، هو املقيم يف الذاكرة 

هكذا..  مير  الأمر  يرتك  لن  لكنه  املجزرة..  واأهوال 

�صك بهذه الهنيهة التي يراها ترك�س 
ُ

من غري اأن مي

اأمامه كحيوان �شيٍد يبحث عن اأنثى ومالذ، �صيقود 

احليواَن من قرنيه نحو املقهى والغرفة واحلديقة..

ْغم�صتان من فرط اللذة 
ُ
يا حيوانًا يتنّزه وعيناه م

رّددت  طرياً  يا  وال�ِصعاب،  اخل�شاء  اجلبال  بني 

اأغانيه الغابُة والذاكرة.

j h j

على  �ِصكينًا  ي�صتّل  املت�شد،  اأو  )الكلو�صار(  هذا 

زميله حيث ل �صقف يوؤويهما ول عائلة، يف هذا 

 دمًا، يخور املت�شد خوار الثور 
ُ
العراء الذي يقطر

)اأبولينري(  حديقة  يف  ال�صكني،  يده  ويف  الهائج 

عليه  تنه�س  الذي  اجلدار  على  الأنثوي،  بوجهه 

د على قرينه، 
ّ
كني�صة ال�صان جريمان، يهوي املت�ش

هذا  قامتة..   
ٌ
�صحب تعره  الذي  الأفق  ي�صبغ  الدم 

املكان الباري�صي الأنيق ببيوت الفنون واملتاحف 

الراقية.. احلروب يف كل خمدع ومكان،  والأزياء 

رمبا املكان نف�صه �صهد جمازر يف العهود البعيدة 

ُذبح  كثرية،  دماء  �صالت  رمبا   ،
ّ
الأوروب��ي للزمن 

يتجمعون  املت�شدون  اأرام��ل..  وانتحبْت  اأ���شى 

احلب  ينقر   
ّ
الكن�صي احلمام  وال��دم،  اخل��وار  و�صط 

ة بالغو الأناقة 
ّ
على موج الع�صب الأخ�ش، واملار

والكيا�صِة يعرون.

j h j

قًا 
ّ
حمد يقف،  كان  حيث  النافورة  نحو   

ْ
تطّلعت

رعناء  اأ�صماك  احلو�س،  اإىل  املتدفق  املاء  يف 

اأثخنه  د 
ّ
مت�ش وثمة  وال�صفاد،  البهجة  رعونة 

الزجاجات  بني  نومه  يف  يغُط  واجل��راح  كر 
ُ
ال�ص

وحيدًة  احلديقة  يف  كانت  واحلطام..  الفارغة 

اللون  ذلك  النيلي،  بالأزرق  مغلفًا  كتابًا  تقلب 

�صحارى  يف  ات 
ّ
البدوي لبا�س  لوَن  ي�صبه  الذي 

اجلزيرة.. كانت وحيدة كاأمنا جمال الكون كله، 

من  القِلق  اجلمال  احلديقة،  يف  حمت�صداً  يجل�س 

اأمر غام�س وخميف.

نظرْت نحوه وتال�صْت خمتفية يف �ِصغاِف الغياب 

واملجهول.
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ي�صتهل  التي  احلديقة  اإىل  جاء  الثاين  اليوم  يف 

ه امل�صتاقة دومًا اإىل لقاء 
ُ
بها نزهة ال�صباح، نف�ص

لت اإىل 
ّ
الغياب. وجد النافورة والأ�صماك التي حتو

اأخذ  الذي  املت�شد  وذلك  ال�صفاد.  اأنهكها  كبا�س 

حو، ماّدا يده اإىل الزجاجة يرت�صف القاَع 
َ

يف ال�ص

والثمالة والغياب.

j h j

كي  ال�صقاء،  من  عمراً  خم�صون  له  كان  لو  متّنى 

امل��راأة،  تلك  بلقاء  جديد  من  ال�صدفُة  عليه  متنَّ 

بحارها  �صفاف  يف  وال��ذوب��ان  باحت�صانها 

البعيدة، عمر لقمان، عمر ال�صخرة الغافية يف واٍد 

من اأودية، ُعمان، تقرعها احلوادث )بع�صا امل�صّقر( 

تلك  اأهداب  اإىل  ي�صل  ثانية وحلظة، فقط كي  كل 

اللحظة الأبدية.

j h j

لي�س البحر ما يخ�ش، وهو يحمل على ظهره ال�صفن 

بع�صًا،  هم  بع�صَ بها  الب�ش  يبيد  التي  والأ�صلحة 

وهذا  ال�صفافية  هذه  يتاأمل،  يقينا  اأو  يتاأمل  رمبا 

اأي عمل  اأمام  اإل الأمل العميق  اجلمال ل يليق به 

َنّفر. لكنه وبحكم قوة العنا�ش، يعود اإىل 
ُ
عدوايّن م

القول، ان الب�ش ح�صب خرته التي متتد يف الآماد 

والآزال، هم هكذا منذ ميالدهم على هذه الأر�س، 

ومن �صهد ميالدها قبلهم.. وله من الكرم والعطاء 

يتجاوز  ما  باأكملها  الطبيعة  على  الالحمدودين 

هذه التف�صيلة الب�صعة يف عمره املديد.

j h j

بعد حلظة فّكر، اأما كان من الأف�صل والأجدى، اأن 

مات حلظة الولدة اأو قبلها حني ما زال جنينا يف 

جحيم  من  واأملًا،  حزنًا  ق�صْت  التي  احلامل  بطن 

اأم  وامل�صتحيل..   
ّ
بالع�صي يحلم  الذي  د 

ْ
ج

َ
الو ذلك 

ة.. 
ّ
ته لي�س اإل ت�صلية، قوة قاهرة كلي

ّ
اأن الأمر برم

ه وقالعه 
َ
ت�صلية الطفل الذي ي�صنع األعابه، ق�صور

ة ، ليعود على الفور اإىل حتطيمها �صاحكًا، 
ّ
الرملي

وهي تتال�صى على اإيقاع املوج والريح.

j h j

وال�صباب  بالغيوم  مة 
َ
املفع ال�صباحات  يف 

�صهرة  من  املمتد  هذياناتي  خيط  اأتبع   ،
ّ

النهري

)اللوك�صومرج(  نحو  النهر،  مبحاذاة  البارحة 

هذا  من  املمتع�صة  الغربيني  وج��وه  يف  اأتطّلّع 

عرب  من  املقيمني  وكذلك  ال�صتائي،  ال�صيف 

هذا  اإزاء  �صعادة  من  نوعا  اأخفي  ول  وغريهم، 

اأو  �شيرتي  يف  واأق���ول  والمتعا�س،  ال�صخط 

جهراً حيث ل اأحد ي�صمع اأحداً اأو يراقب، ما اأجمل 

اأولد....(  )يا  ة 
ّ
واحلري بالنطالق  الإح�صا�س  هذا 

الطق�س  ه��ذا  يعني  م��اذا  جتهلون  انكم  ل�صك 

الغائم املمطر لكائن مثلي ل يحلم بجّنٍة �صواه... 

الطبيعة  بنعيم  )العاجلة(  هذه  يف  تنعمون  اأنتم 

ة 
ّ
احل��ر وبالد�صاتري  ال��الحم��دودي��ن،  و�صخائها 

ة يت�صاوى مع الفرد 
ّ
التي جتعل رئي�س اجلمهوري

العادي اأمام القانون. ف�صاءات التعبري والإبداع، 

اإىل  ت�صلوا  فادحة كي  اأثمانًا  دفعتم  انكم  يقينًا 

زال  ما  اأي�صا  غريكم  التاريخ...  من  الرهة  هذه 

لي�س من طائر  لكن  فظيعة،  ة 
ّ
دموي اأثمانًا  يدفع 

واملجازر  بالظلمة  املحت�صد  الأف��ق  ذل��ك  يعر 

عني 
ّ
الناطقة الزاعقة اأو تلك ال�صامتة �صمت امل�صي

يف جنازة الأر�س الأخرية..
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الفرادي�س  بحلم  ت��غ��ري  الأرا����ص���ي  تلك  )م��ث��ل 

القا�صي من   
ّ
العدمي العك�س باملوت  اأو  املوعودة( 

غري اأمل ول عودة..

الأمواج  تويجات  ترقب  النهر  مبحاذاة  مت�صي  ان 

ال�صغرية تتفّتح كالأزهار يف الب�صاتني واخلمائل 

وحتى  ال�صماوية  املنابع  من  بالنهر  املحيطة 

��ة خ�شاء 
ّ
اأم����داء م��ائ��ي ��ة.. 

ّ
ال��ب��ح��ري ��ات 

ّ
امل�����ص��ب

ة 
ّ
متالطمة ت�صل ال�صماء بالأر�س يف ن�صوة روحي

املتناق�صات  ت�صمحل  حيث  )النريفانا(  ت�صبه 

ة املتناغمة.
ّ
وال�شاعات يف هذه املنطقة ال�صوفي

معباأة  با�صتمرار  ة 
ّ
ال�صياحي النهر  بواخر  تعر 

حون 
ّ
يلو ة، 

ّ
الر�صمي العطل  مو�صم  حيث  بالأطفال 

باأيديهم ال�صغرية اجلْذىل على املارة يف ال�صفاف 

يف  يتذكر  وي�صخبون..  ي�صحكون  والأر�صفة، 

املنكوبة،  والبالد  �صورية  اأطفال  اللحظة  ه��ذه 

الت�شيد  ع��ن  �صيئا،  عنهم  يعرفون  ل  ف��ه��وؤلء 

والغت�صاب..  ال�صتباحة  اأن��واع  وكافة  والقتل 

تعْد هناك  اقُتلعت من جذورها، مل  الكون  طفولة 

يف  برهًة  �صارت  الب�ش،  بني  م�صرَتكة  طفولة 

املا�صي يحاول الفن والأدب ا�صتعادتها يف بروق 

�صحراء  يف  مقذوف  احلا�ش  ووم�صات.  خاطفة 

من  الكثري  رغم  على  والكراهيات  والفرقة  ال��دم 

التي تظل عاجزة،  ة« والأفراد 
ّ
املوؤ�ص�صات »الأممي

تها، 
ّ
حني تبلغ ال�شاعات واحلروب اأق�صى وح�صي

كلمة  وق��ول  وال�صطوة  ال��ق��درة  اأ�صحاب  ويبقى 

يلطخ  منفعيَاً،  متواطئًا  �صمتًا  �صامتني  ل 
ْ

الف�ص

بالعار،  الإن�صانية،  وال��دع��اوى  احل�صارة  وج��ه 

)نيت�صه(،  ح�صب  مكّثف،  عار  الإن�صانية،  تاريخ 

لهم نوع من  املوؤ�ص�صات ومن  تلك  وهناك خارج 

يقدم  من  وغ��ريه،  العربي  العامل  يف  بها،  �صلة 

الدعم لالأطفال واملنكوبني وامل�شدين، وهو لي�س 

وال�صعوب  للجماعات  ونهبهم  جلرائمهم  قناع  اإل 

وب�صاعة.  قذارًة  الأكرث  الأموال  غ�صيل  ي�صبه  فيما 

فكيف بال�صّفاح الظامل، تاجر ال�صالح واملخّدرات، 

و�صارق الأموال العامة اأن يقوم بهكذا عمل اإن�صاين 

ر ُدوراً للعبادة ودوراً لالأيتام 
ّ
نبيل؟! وبع�صهم يعم

واملعوقني بعد الت�صبب يف القتل والإعاقة.. هوؤلء 

والأطباء  الإ�صعاف  ب�صيارات  يبعث  من  اأنف�صهم 

فيها  يتقاتل  التي  احل��روب  �صاحة  يف  والأدوي��ة 

ة 
ّ
التدمريي الأ�صلحة  باعوهم  اأن  بعد  الفرقاء، 

البليدة،  ال�صخرية  ي�صبه  فيما  الفا�صدة،  والأغذية 

منهم  الأكر  اجلزء  ين�صجم  الذين  الب�ش  من  لي�س 

الذي  القدير   
ّ
العلي مع  واإمن��ا  ال�صلوك،  ه��ذا  مع 

ال�صا�صع  الكون  هذا  يف  وكبرية  �صغرية  كل  يعلم 

ال�صياق  ه��ذا  يف  والنفو�س،  ال�صدور  تكنه  وم��ا 

ة 
ّ
الروحي القيم  بانحطاط  امل�صحوب  التطور  من 

اىل  واملجتمعات  الب�ش  ي�صتحيل  ��ة، 
ّ
والأخ��الق��ي

ة( 
ّ
املالي الأوراق  )�صوق  قيم  لف��رتا���س  حظائر 

فتعلو عبادة املال واأمناط �صلوكه فوق كل عبادة 

و�صلوك. هكذا يف املجتمعات املتح�شة ودولها 

املم�صكة مب�صائر العامل والكون، حتى تلك التابعة 

اأكرث  وه��ذه  �صتى،  ولفتات  باأقنعة  واملحكومة 

فيها  تغيب  اإذ  وال�صتباحة،  النهب  يف  ���شاوة 

الفاعل  العام  والراأي  امللزمة  ة 
ّ
احلقيقي القوانني 

�صعيد  على  �صواء  وعدمه  فوجودها  واملوؤ�ص�صات 

وال�شف  النبل  مناطق  اإن  والتاأثري..  الفعالية 

قبل  ذي  من  اأكرث  م�صتهدفة  اأ�صبحت  الإن�صانينّي 

العامل،  اأرج��اء  كل  يف  املنت�ش  النفر  اأولئك  من 

والنبع  الهواء  �صمموا  كما  والت�صميم  بالتلويث 

وحقنوا الأ�صجار والأرواح بدمهم الفا�صد الزوؤوم.
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باجتاه  )ال�صني(  �صارع  عر  الفندق،  من  اأم�صي 

اآخره  اإىل  اأوله  من  مطرز  ال�صارع  الفنون(  )ج�ش 

والتي  الخ،  و...  ونحتًا  ت�صكياًل  العر�س  ب�صالت 

الفنية.  والأ���ص��ال��ي��ب  ال��ن��زع��ات  خمتلف  تتبنى 

العا�صفة  والأهواء  الأمزجة  لكافة  خُمتر مفتوح 

املحافظة  امل��دار���س  حتى  امل��غ��ايل،  والتجريب 

)البوزار(  تقع  منه  مقربة  وعلى  ة، 
ّ
والكال�صيكي

.. كاأمنا تتنزه يف حديقة فنون  الفنون  اأكادميية 

ة.. قبل الو�صول اإىل اجل�ش اأتطلع �صماًل اإىل 
ّ
كوني

ينت�صب  ل�)فولتري(  احلجم  متو�صط  اأر�صي  متثال 

يف خميلة جانبية كاأمنا النحات اأراده هكذا، من 

للع�صب  رفيقًا  اأخًا  الأعلى،  اإىل  ترفعه  قاعدة  غري 

واملاء... يف هذه اللحظة ل ا�صتح�ش اأي �صيء عن 

ة حول 
ّ
م�صاهمته الأ�صا�س يف منت الثورة الفرن�صي

عبارته  تكت�صحني  وامل�صاواة  والعدالة  ة 
ّ
احلري

بالنا�س  معرفة  ازددُت  »كلما  والطريفة  العميقة 

 لكلبي«.
ّ
ازداد حبي

)جممع  الفرن�صية  الأكادميية  تقع  ميينك  على 

النهر  على  الذهبية  بقبتها  تطل  اخل��ال��دي��ن(، 

من  اأتذكر  الأخ��رى..  ال�صفة  يف  اللوفر  ومتحف 

اجلزائرية  بع�صويتها كل من  َظوا 
َ

ح الذين  العرب 

اآ�صيا جبار واللبناين اأمني معلوف، الفرانكفونيني، 

موؤ�ص�صة  �صنجور(  )ليوبود  ال�صوداء  القارة  ومن 

عظمة  ا�صتمرار  على  ت�صهر  ار�صتقراطية  نخبوية 

اللغة الفرن�صية وعلى اإ�صاعة نوع من اخللود لالأدب 

والفكر املكتوبني يف اإطار هذه اللغة الرثية التي 

وجليله  له  حرب(  )غنيمة  يا�صني  كاتب  اعترها 

الذي ل يعرف الكتابة بغريها، اأت�صاءل بنوع من 

وق�صمته،  �صالمٍ   غنيمة  تكون  ل  ملاذا  ال�صذاجة، 

هاج�س  حمل  احلقيقي  ال�صالم  هاج�س  يحل  متى 

احلرب و ال�شاع؟

وت�����راودين ه��واج�����س ح���ول خ��ل��ود الأ���ص��خ��ا���س 

من  ي�صخر  من  حقًا  اخلالد  ان  اأفكر  والأف��ك��ار... 

حّد  ثقيلة  الكلمة  هذه  وان  العامل،  ومن  خلوده 

الغالظة والدعاء بالن�صبة للكائنات الفانية.

تتمتع  الكرى  ة 
ّ
الروحي والإبداعات  الأفكار  رمبا 

�صكلت  التي  العظيمة  الأفكار  خلود.  من  بقب�ٍس 

ل  وهي  املعرفة،  م�صرية  يف  ومنعطفات  اأن�صاقًا 

فة  بد اأن تكون قليلة ، تلك اجلديرة مبثل هذه ال�صِ

املفعمة بغمو�س اخلْلق والإله..

ال�صدفة  �صاءت  العام  ه��ذا  الفنون،  ج�ش  على 

بريتون،  اأندريه  قلب  على  العزيزة  املو�صوعية، 

هذه  يف  كثرياً  واأحالمه  رفاقه  مع  ت�صكع  ال��ذي 

ال�صفاف والأزقة، اأن يكون اجل�ش »معر�صًا« على 

الع�صاق  اأ�صاع  التي  الأقفال  ت�صطف  حافتيه، 

اآخر، قفلوا على  اأي مكان  اأو  النهر  مفاتيحها يف 

حبهم اإىل الأبد ورحلوا اأو هكذا داعبتهم الأمنيات 

يف  النهر  �صفاف  على  و�صفاء  جت��ٍل  حلظة  يف 

اأقفال من كل الأنواع والألوان ،  املدينة الكبرية. 

والأحجام واملاركات مل�صقة على اأج�صام بع�صها 

فنيًا  معر�صا  تخالها  حتى  واإتقان  و�صر  ة 
ّ
بروي

من تلك التي يبدعها اخليال احلر جلموح احلداثات 

على  كالعادة،  جال�صًا  كنت  واإذا  وال�شعات.. 

ة للج�ش، ل ترى النهر، لقد �صَدت 
ّ
الأر�صية اخل�صبي

الأقفال كل الفتحات املمكنة. وعلى هذه الأر�صية 

اأفواج  امل�صاء، حتتلها  التي حني يقرتب  اخل�صبية 

وال�شاب  الأكل  حاملني  الأجنا�س  كل  من  الب�ش 

غيوم  هناك  تكن  مل  اإذا  ال�صم�س  طلوع  حتى 

الأقفال ومن غري  كثيفة حتجب طلوعها. وحدها 
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�صامتة  ت�صهر  ومالكيها  ومنازلها  مفاتيحها 

ليل  ميزق  الذي  و�صخبهم  ال�صاهرين،  مع  حاملة 

املدينة والنهر ..

التاأمل، تذكرُت عبارة  اإليها ب�صيء من  اأنظر  واأنا 

يف  اخلالدة  البداية  جتلي  هو  »احل��ب  افالطون 

الكائن الفاين«. 

هو  احل��ب  ي�صبح  والع�صاق  الفنون  ج�ش  عل�ى 

اأولئك  الأق��ف��ال،  يف  وامل�صاعر  العواطف  جتلي 

الع�صاق الذين توافدوا من جهات كثرية باأقفالهم 

يكن  دم، ومل 
َ
الع جُلة  قذفوا مفاتيحها يف  اأن  بعد 

نف�صه  احلب  كون  هاج�س،  اأي  رمبا  عليهم   
ُّ
هب

َ
ي

مقذوفًا �صلفًا يف اللجة ذاتها، وانه ي�صكن الأحالم 

واليوتوبيا، اأكرث مما ي�صكن الوقائع والتاريخ. لكن 

هذا ال�صلوك ل يبتعد عن مناطق ال�صطح والأحالم 

العامل  ه��ذا  ق�صوة  تلطيف  حت��اول  التي  اجلميلة 

احلديث.. اأفكر اأي�صا اأن كينونة الأقفال وا�صتواءها 

على هذا النحو، ل يبعدها عن وظيفتها الأ�صلية، 

حتى  البدائية،  الأقفال  منذ  واحلماية،  الأمن  يف 

اللكرتونية، ب�شاً ومنازل وثروات، اأ�شاراً خطرية 

هذا  يف  هي  ها  وال�صتباحة،  النهب  من  حتميها 

الف�صاء النهري الطلق، ُتوؤمتن على اأجمل واأنبل ما 

يف الكائن الب�شي من عواطف ورغبات.. 

دور  على  واأقفلت  حمْت  انها  الأق��ف��ال،  تتذكر 

مكتبات  ومعابد،  وكنائ�س  م�صاجد  وعبادة  علم 

عزلتها  ليل  يف  الكتب  هذيان  تتذكر  وجامعات، 

الطويل، 

 
ُ
له احلاد وهو ينحر

ْ
وراأت )را�صكلينكوف( بريق ن�ص

والعقاب..  اجلرمية  ندم  ليعي�س  املرابية،  العجوز 

ورمبا تذكرت مقولة )امر�صون( كون املكتبة ت�صبه 

تلك  تقراأ  وحني  باملوتى،  مليئة  ة 
ّ
�صحري مغارة 

بعث املوتى من جديد.
ُ
الكتب ي

هذه  كرث  ال��ذي  الختطاف  من  الأط��ف��ال  وحمت 

الأيام ، كذلك اأقفلت على �صجون داخلها �صحايا 

اللحم  يف  وتنكياًل  ���شب��ًا  ميعنون  وج���الدون 

م�صتعملة  باأقفال  فقراء   
َ
خيام  ،

ّ
احل��ي الآدم���ي 

وملوك  اأمراء  ق�صور  واأكواخهم،  بيوتهم  حلماية 

املنهوبة  الرثوات  و�صائر  والأملا�س  بالذهب  تعج 

والأحمال،  بالتناق�صات  ذاتها معباأة  ان  غالبًا... 

على  لكن  اجلديدة.  بحياتها  �صعيدة  فهي  لذلك 

اأحالم  تركنا  )اذ  لالأقفال  التي  اخلطورة  هذه  كل 

تواأمها  غ��ري  م��ن  نفعها  م��ا  جانبًا(  العا�صقني 

احلنون، املفاتيح، الأبواب؟ رمبا يف العام القادم 

ن�صهد على اجل�ش نف�صه ما ي�صبه هذا ال�صتعرا�س 

واأب��واب��ه��ا..  اأقفالها  غري  من  للمفاتيح  ال��ب��اذخ 

الأقفال  بني  النف�صال  هذا   ، املوؤمل  ال�صْدع  هذا 

عمق  على  اأخرى  دللة  هو  واأبوابها  ومفاتيحها 

فيه  يكمن  الذي  وتناق�صه  النهري  العر�س  هذا 

العابرين  معظم  عليها  مير  والتي  الدللة،  ث��راء 

بالالمبالة بكثري من ال�صخرية وبافرتا�س اأن هذه 

 معر�س 
ْ

الوجودات املتنوعة لالأقفال على اجل�ش

فني، مثل معار�س فنية وكتب اأدبية ل نفع فيها 

هذه  م�صوار  �صياأخذنا  فائدة،  ول  النا�س  ملعظم 

الفريد،  اجلمايل  جتليه  يف  الفن  اأن  اإىل  الكلمات، 

والنفايات،  واملهمالت  النوافل  لو كان من  حتى 

ة، ترفد الروح 
ّ
ات احلياة وتفا�صيلها البديهي

ّ
عادي

والإبداع، اأحيانا، اأكرث من ق�ص�س الأبطال والآلهة 

والأحداث الكرى، اإنها ت�صنع ملحمتها اخلا�صة..

j h j

 الكينونة الذي 
ّ
اأحالم احلب، ُتوؤمتن على احلب، �ش
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كل  يف  ال�صاربة،  والوحو�س  الأخطار  به  حتدق 

زمان ومكان.. ها هي الأقفال تتحرر من حماية 

اأحيانًا  التي تتعلق  الوظيفية  امل�صالح والأهداف 

الب�ش، والحتكار وال�صتحواذ على  كثرية بج�صع 

وطيور  ال�صنونو  مع  حتلق  هي  ها  الغري،  حقوق 

على  نظرة  تلقي  تكاد  ل  مرحة،  خفيفة  النهر 

متحف اللوفر والأكادميية اأو املنازل واملوؤ�ص�صات 

و�صفاء  الأ�صل  نقاء  اإىل  هجرتها  التي  الكثرية 

اجلذور.. لكن األ يراودها بع�س من حنني اإىل ما 

على  املفتوحة  احلرية  بعبء  وت�صعر  عليه،  كانت 

وال�صلة مع  النتماء  اإىل  احلنني  املطلق،  �صفاف 

حفظ  يف  حا�صمة  كانت  حني  والأم��اك��ن،  الب�ش 

احلياة من النهب وال�شقة، كانت احلار�س الأمني 

على احلياة بجمالها، وقبحها؟

تقول  هذياناتها،  غمرة  يف  وهي  الأقفال،  لكن 

التحليق  عن  احلرية  هذه  ف�صاء  عن  عودة  ل  اأنه 

حتى  الالمبايل  النهر  على  والأح��الم  الطيور  مع 

بالزمن ، اأو هو الزمن نف�صه..

الذين  واملحبنّي  الع�صاق  من  حتى  حت��ررت  لقد 

ة رمبا 
ّ
و�صعوها على اجل�ش النهري، لتمار�س حري

مل تكن حتلم بها. لقد انفتحت على ذاتها والكون 

اأوا�شها  يف  هكذا،  حرة  �صتبقى  الالمتناهي. 

وروابطها حتى تغرق يف املاء والزمن، لكنها يف 

كل الأحوال اكت�صبت كينونًة جديدة.

j h j

، جل�س ذات يوم غري بعيد، )األبري 
ّ
يف هذا الكر�صي

)فيل�صوف  وك�صوًل،  اأنيقا  كعادته  كان  ق�صريي( 

واآخ��رون...  �صعب  اأبي  بيار  و�صفه  كما  الك�صل( 

الن�صاء اجلميالت.. يف  انتباهه �صيء عدا  ل يلفت 

 
ّ
باري�صي زمن  اأ�صجار  بني  امل�صرتخية  �صيخوخته 

ب��داأ يف ال��ه��رم معه رمب���ا... ال��الم��ب��ايل، ب��األ��وان 

ة 
ّ
مبحب )مونيكا(  ر�صمْته  املتنا�صقة،  مالب�صه 

املتدافعة  اجلموع  بني  وحيداً  ر�صمته  وتعاطف، 

من كل املفارق والجتاهات، لوحة بديعة جتمع 

بني الدّقة واخليال، لكن الق�صريي، حني �صاهدها 

معلقة يف مدخل الفندق، نظر اإليها ب�صكل حيادي، 

التي  الفّنانة  اأغ�صب  مما  وم�صى.  كتفيه  هّز  ثم 

كانت �صاهدة حلظاته الأخرية، حلظات الحت�صار 

اأ�صدقاء، لقد  لرجل من غري عائلة ول روابط ول 

الن�صيان.  وطواهم  املكان  من  رحلوا  اأو  ماتوا 

زلة خياره، هو امل�شي الأ�صل، واحلياة 
ُ
كانت الع

والت�صكع  تاأملها  من  ميل  ل  للوحة  م�صهد  لديه 

ما  اإل  وكتابة  توثيق  اإىل  بحاجة  لي�صت  فيها، 

رواياته  وعدا  العابرتان،  والذاكرة  العني  تاأخذه 

القليلة باأجوائها و�صخ�صياتها ال�صاربة يف البيئة 

احلر  اخليال  ترك  باري�س..  يف  ولي�صت  امل�شية 

 الالتيني العريق، وانحاز 
ّ
يلتقط ما ي�صاء، يف احلي

غري  من  تها 
ّ
وح�صي ان�صيابها  يف  احلياة  اإىل  كليًا 

حتبري ول جتريد... هو العابر مثل اإمياءته العابرة، 

)اللوك�صومروج(  حديقة  بني  ة.. 
ّ
التحي يرد  حني 

ال�صهرية  اإل يف املقاهي  ال�صني ل يجل�س  و�صارع 

البالغة الكلفة والأناقة، كاأمنا ي�ش على الإم�صاك 

بالزمن الذهبي لهذا احلي الذي عا�س حياته بني 

اأفكاره و�صخو�صه املزهرة. وحني يرغب  �صفاف 

والكتابة.  الإ�صارة  اإىل  يلجاأ  معه  احلوار  يف  اأحد 

انه  واأع��ت��ق��د  حنجرته.  ال�����شط��ان  اف��رت���س  لقد 

تخلو من  )ل  ب�صعادة  عانق م�صريه حياًة وموتًا 

ة 
ّ
الدرامي الأهوال  تلك  غري  من  ة 

ّ
وحيوي غمو�س( 

والنحدار الذي يه�صم ال�صيوخ املقطوعي ال�صالت 
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د 
ّ
ال�صي ب�صحبة  دمُت  ما  وحيداً  »ل�صُت  والروابط.. 

خمتلفًا  كان  نف�صه...  عن  يقول  ق�صريي«  البري 

التي  ة 
ّ
احلري وهذه  الختالف  هذا  وح��راً،  متامًا 

غذتهما مدينة مده�صة مثل باري�س... 

واأنا  ال�صغرية  ال�صالة  يف  الوحيد   
ّ
الكر�صي على 

�صوت  �صمعي  اإىل  يتناهى  الأ�صطر  ه��ذه  اأكتب 

عن  وتقارير  اأخباراً  الأخ��رى  الغرفة  من  املذيع 

ال�صوؤال  جعل  ما  ة. 
ّ
ال�صوري )الق�صري(  بلده  جمازر 

اأ�صول  من  ق�صريي،  البري  كان  هل  نف�صه،  يطرح 

الف�صيحة، حني  القاهرة  اإىل  اأ�صالفه  ة، جاء 
ّ
�صوري

والتجديد  ل��الإب��داع  وها�صمة  حا�صنة  كانت 

من  )ال�صوام(  باأولئك  اأ���ص��وة  والأدب���ي،  الفكري 

اأ�صهمت  التي  الكوكبة  تلك  و�صوريني،  لبنانيني 

ة؟!
ّ
ة والعربي

ّ
فكراً وتاأ�صي�صًا يف الثقافة امل�شي

لقد عا�س ما حلم اأدباء كثريون بلهفة اأن يعي�صوه، 

رفتهم اإىل خارج تلك الأحالم ، اإىل 
َ

لكن الظروف ج

الواقع املرير.

j h j

ال�صارع  زاوي���ة  م��ن  للفندق  امل��ق��اب��ل  املقهى 

ن�صف  اأو  مليئة  كثرية  مقاٍه  �صمن  امل�صرت�صل، 

الزدح��ام  اإىل  طريقها  يف  اأو  مزدحمة  مليئة، 

قبلة  هي  املدينة  هذه  ان  وحيث  الأوق��ات  ح�صب 

املقهى  هذا  العامل،  م�صتوى  على  الأوىل  اح 
ّ
ال�صي

مملوء دائما، ل تكاد جتد فيه كر�صيًا �صاغراً، هذا 

اجللو�س  اأح��اول  اأع��وام،  من  قبله  الذي  اأو  العام 

اأخ��ًا  يجعله  ال��ذي  للقرب  اأو  التجربة،  ب��اب  من 

املكثفة  العودة  دائمة  ة نحل 
ّ
للفندق، خلي �صغرياً 

الالهثني  ونْدله  زبائنه  جلبة  تهداأ  ل  والطريان، 

لتلبية الطلبات. رغم اأن الكثري من املقاهي التي 

ز كل خاليا هذه املدينة، يفوقه اناقة ونظافة 
ّ
تطر

وتاريخًا.. وهو غري بعيد من املقاهي التي ا�صتهر 

 
ُ
اأدب��اء فيها،  ال 

ّ
وال�صج العمل  وحتى  باجللو�س، 

وفال�صفة ل يفتاأون متجّددين يف ذاكرة املعرفة 

واملكان.. هذا ال�صباح اأملح كر�صيًا فارغًا، اأجري 

نحوه، ياأتي اجلر�صون فوراً. اأطلب قهوة ثم ثانية، 

التي  وامل�شوبات  الوجبات  الزبائن،  اإىل  اأتطّلع 

تقدم فيه، فال اأجد اأي ميزة للقهوة التي اأ�شبها.. 

رذاذ خفيف يغمر املكان بلطٍف فائ�س.. يجعلني 

تتوافد  التي  الكا�شة  والطيور  جماًل  القبح  اأرى 

لة من �صحارى العامل املجدبة، طيوراً 
ّ
على املخي

بالغة الألفة والوداعة وال�صالم. حتى الب�ش الذين 

اأن  اأحاول  واأفعاًل،  �صلوكًا  كالمًا،  معهم  اختلف 

معهم  قطعُت  اأن  بعد  م��ررات،  بع�س  لهم  اأج��د 

قطيعة ل عودة منها..

واأ�صحاب  والطائفيون  الدمياغوجيون  وحدهم 

كل  ي�صممون  الرخي�صة،  ال�صيقة  ات 
ّ
الع�صبي

ومفرط  حنونا  ر�صوليا  كان  مهما  ومناخ،  طق�س 

ال�صفافية. مثلما عليه مدن عربية �صحقْتها فظاظة 

التاريخ، اإنهم عاهة الوجود، وباأدواتهم ال�صيا�صية 

اأي  يبيدون  الأدمغة،  غ�صيل  يف  قة 
ّ
املنم الثقافية 

احتمال ل�صالم روحي واإن�صانية ممكنة. يح�صدون 

جوفاء،  كلمات  اأ���ص��الء  تتطاير  التي  املعرفة، 

ة هذه 
ّ
ل�صالح ال�ش والنحطاط. بقدرتهم التحويلي

يرزون اأكرث �صناعة وفتكًا من القتلة الذين ي�صطع 

جهلهم يف عز الظهرية، اأو غلواء الليل حيث تلمع 

والأطفال..  ع  الر�صّ اأعناق  جتز  وهي  ال�صكاكني 

كنت اأنوي احلديث يف هذه اللقطة عن املقهى الذي 

ي�صكل منذ اأعوام نوعًا من غمو�س والتبا�س، لكني 

وت�صكعي،  �صبيلي  حال  يف  وم�صيت  اأ�صتطع،  مل 

وظلَّ هو لغز املكان..
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لقاء  اأو غريها، لبد من  باري�س،  اىل  اأذهب  حني 

اأو ما تبقى منهم. ول ت�صارف الرحلة  الأ�صدقاء، 

على الكتمال اإل بلقاء هذا البع�س.. )ابن عربي( 

كان يتحدث عن ال�صداقة حني اأ�صار اإىل اأن فالن، 

ول  كله  ياأتي  لزيارتي،  ياأتي  حني  القّلة  من  هو 

عواطفه  وج��دان��ه،  بكامل  اأي  منه،  �صيئًا  ي��رتك 

�صعبًا  اأ�صبح  ال�صداقة  من  املطلب  هذا  و�صدقه. 

والتمّزق  باللهاث  املطبوعة  الع�ش  ظروف  يف 

ة 
ّ
الروحي وال��ق��راب��ة  ال�صداقة  لكن  وال�����ص��ت��ات، 

ة تبقى قائمة واإل جّفت كل منابع القدرة 
ّ
والثقافي

يغيب  العا�صفة.  احلياة  هذه  يف  ال�صتمرار  على 

و�صوء  وامل�صافة  حينًا،  املوت  بهم 
ّ
يغي الأ�صدقاء، 

الفهم والو�صايات اأحيانًا كثرية.. لكنهم حتى حني 

الذاكرة  ي�صكنون  واملح�صو�س  الواقع  يغادرون 

واحلنني، يف مراآة املكان والتفا�صيل، تتذكر تلك 

الهنيهات العابرة. تلفحك احل�شة والغياب..

يف هذه املدينة ممن غيبهم املوت حممد اأركون، 

ف��رزات،  �صخر  �صباغي،  ر�صيد  حممد،  الباهي 

بالأم�س  عبدلكي  يو�صف  وتذكرُت  حتمل،  جميل 

ة. وكنت قبل اأيام التقيت بهالة 
ّ
اعُتقل يف الالذقي

قالت  عنه،  �صاألتها  املخرجة(  )زوجته  عبداهلل 

�صحبوا جواز �صفره ولي�صتطيع احلركة اأو ال�صفر..

دروي�س  حممود  هنا  ف��رتة  عا�صوا  الذين  وم��ن 

مبظهره  منيف  اأت��ذك��ر  منيف.  وع��ب��دال��رح��م��ن 

وان  ة، 
ّ
وجدي ما  ب�شامة  ي�صي  الذي  ال�صحراوي 

كان بالغ ال�صفافية واله�صا�صة يف الأعماق.. ذات 

وكان  طرابل�صي،  از 
ّ
ف��و منزل  يف  ن�صهر  كنا  ليلة 

ملنيف،  التاريخي  ال�صديق  حممد  الباهي  هناك 

ة والأحالم 
ّ
رمبا من بغداد وغريها، جمعتهما الفتو

نوبات �صحك  يغرقان يف  الكبرية، كانا  ة 
ّ
القومي

الباهي  تعليقات  اأم��ام  منيف  ك��ان  ة. 
ّ
ه�صتريي

يتكّثف وي�صّف يف طفل �صاحٍك با�صتمرار. واأتذكر 

ب 
ّ
الباهي حني يزحف الليل على باري�س، ل تتعج

اأو املقاهي  الكبري(  )كلوين  اأمام مقهى  واأنت متر 

القراآن  من  لآي��ات  ترتياًل  ت�صمع  اأن  امل��ج��اورة، 

  الن�صيم �صداه 
ّ

الكرمي، اأو اإن�صاداً ل�صعر جاهلي يطري

ال�صحراء  ابن  هو  ذلك  الالتيني:  احلي  اأرجاء  يف 

ة الباهي حممد..
ّ
املغاربي

ة، كان لقائي 
ّ
هذا العام من اللقاءات غري العتيادي

بال�صديق )�صميح �صقري(، ل اأعرف متى وفد �صميح 

ة 
ّ
اإىل باري�س، لكن الأرجح بعد قيام الثورة ال�صوري

وما اأعقبها من كوارث وخراب.. اأخذُت رقم هاتفه 

على  �صوته  به،  ات�صلت  ح�صن(  )مها  الكاتبة  من 

تواعدنا  العاطفة،  اخللق ونرة  عادته من دماثة 

يف اليوم الثاين يف مقهى )لفونتني( قرب �صاحة 

كان  حيث  قبله  املوعد  اإىل  جئت  مي�صيل.  ال�صان 

كان  نف�صه.  احلي  يف  واأنا  ال�صواحي،  يف  ي�صكن 

 واأنا اأدخل 
ّ
�شقيًا ب�صنب متو�صط يركز النظر علي

يكف  ل  وهو  الطاولة،  اىل  جل�صت  حتى  املقهى 

عن النظر باجتاهي حتى قام وكلمني، األي�س اأنت 

�صيف، ات�صح انه �صديق اأعرفه منذ عام 1990م 

)لهاي(  مدينة  يف  بالطبع،  املا�صي  القرن  من 

�س 
ّ
بهولندا، عبدالقادر عتيق من املغرب كان يدر

اجلمال  الفائقة  املدينة  تلك  يف  ة 
ّ
الفرن�صي اللغة 

والطبيعة. ع�شون عامًا مرت، عرفني ومل اأعرفه، 

ة. اأو اأن ظروف تلك البالد جتعل 
ّ
ذاكرته اأكرث حيوي

من  اأف�صل  ة 
ّ
وج�صدي ة 

ّ
روحي �صحة  يف  الن�صان 

العي�س والرتطام اليومي يف اإطار الو�صع العربي. 

اأخذنا نتحدث، حتى و�صل �صميح. بعد اأن هداأ زئري 
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امل�صافة والزمن، قلت واهلل �صنني طويلة ما التقينا 

يا �صميح، قال ثالثني عامًا، منذ مطلع الثمانينيات 

اأو قبل ذلك، كنا نلتقي، يف مطلع الع�شينيات من 

ة 
ّ
العمر، يف ال�صام، وكنا نذهب يف العطل الأ�صبوعي

التي  )املليحة(  ال�شقية  الغوطة  اإىل  اأ�صدقاء  مع 

ا�صتحال معظمها اإىل اأنقا�س تتجول يف جنباتها 

الذين  اأولئك  واأ�صباح  اجلريحة  الثائرين  اأح��الم 

�صكنوها منذ قرون. كان �صميح يعزف على العود 

واآخر يقراأ �صعراً واآخر ق�صة، نق�صي يومًا اأو يومني 

هناك بني املنابع واحلدائق والظالل امللهمة ثم 

نعود اىل دم�صق. 

العمر،  من  الع�شينيات  مطلع  يف  انني  عرفت 

اإليه، من خالل  اأنتمي  الذي  اجليل  ذلك  وبالتايل 

درا�صة كتبها ال�صديق اأحمد يو�صف داود عن كتاب 

يل )مقرة ال�صاللة( ون�شها يف )املوقف الأدبي( 

اأ�صار اإىل بداية تعرفنا على بع�س يف ذلك العمر، 

من  الدين(،  )ركن  با�س  حمطة  يف  اللقاء  وكان 

اأحمد  ان  ال�صياق،  هذا  يف  املاأ�صاوية  الطرائف 

من  بعيد  غري  �صقته  يف  اأزوره  الوقت  ذلك  وكنت 

عائلته،  اأف��راد  اأحد  معه  ي�صكن  كان  ة( 
ّ
)ال�صاحلي

�صارع  يف  لقيته  مرة  الأم��ن..  يف  �صابطًا  وكان 

لزم  �صيف   
ّ
»خي بالقول  بادرين  حني  ة 

ّ
ال�صاحلي

اأحمد، مطّلع كتاب يهاجم فيه  تن�صحو �صديقكم 

اأ�صدر  بالفعل  يو�صف،  اأحمد  كان  وقد  القيادة«، 

نقدها  يف  ح��اّدة  كانت  )اخليول(  بعنوان  رواي��ة 

لل�صلطة القائمة..

)فوؤاد  منهم  كثريين،  اأ�صدقاء  �صميح  مع  تذكرت 

يف  رمب��ا  اجلي�س..  يف  وال�صابط  ال�صاعر  كحل( 

ة ما 
ّ
زمن ما، كانت الع�صكرية، جت�صد حلم فرو�صي

الأمور من  اإليه  اآلت  ال�صعر على عك�س ما  بجانب 

انني  وتذكرت  م�صبوقني.  غري  ة 
ّ
ووح�صي ف�صاعة 

غري  بيته  يف  اليو�صف  يو�صف  مع   ، ف��وؤاد  زرت 

رمبا   ، الريموك  خميم  من  اأظن(  ما  )على  البعيد 

يف حي الت�صامن ، كان معلقا على حائط املنزل، 

�صورة لينني وكمال جنبالط. الأول ب�صبب نزوعه 

يكت�صح  يزال  ل  كان  الذي  املارك�صي  الي�صار  اإىل 

ة 
ّ
تلك املرحلة. والثاين لي�س ب�صبب رمزيته الدرزي

فح�صب، اإذ اأن كمال بيك  جتاوز الطائفة والقليم 

وان انطلق منهما، اىل رحابة العامل والكون..

عرفُت معلومة العمر من خالل درا�صة ال�صديق، اإذ 

مل نكن نعري اأي انتباه لتقادم ال�صنني وعالماتها 

يف تلك املرحلة على عك�س الرهة احلالية، حيث 

ت�صتحيل الأماكن والوجوه اإىل زمن وذكريات.. 

ح�صود  فيه  عليك  تنهال  اللقاءات  من  النوع  هذا 

الزمن  تركها  التي  واخلرائب  والغيابات  الزمن 

تفكر  كما  الزمن  يف  تفكر  الكثيف.  غباره  خلف 

يجف،  النهر  لكن  النهر  ه��و  ال��زم��ن  النهر.  يف 

الكون،  حي 
ّ
مي اأن  بعد  ومتى؟  كذلك  الزمن  هل 

غالبًا  الزمن  الالعودة..  اإىل  ت�صمحُل  والكائنات، 

قرين اخلرائب، األ يبقى بعدها يتنزه منت�صيًا بني 

وف�صّل  الآخر،  هو  اأنه �صجر  اأم  رة، 
ّ
املدم خالئقه 

النهر  هو  اأو  النهر  مثل  الزمن  والغياب.  النهاية 

هو  اأو  )لهريوقريط�س(  خالدة  عبارة  ظل  ذات��ه، 

والت�صبيه،  والتعريف  اللغة  على   
ّ
اآخر ع�صي �صيء 

يرتك اأثره وظالله ال�صفيفة اجلارحة حّد التدمري. 

عبارات  جل��اري  اأق��ول  الزمن،  متاهة  من  اأع��ود 

يقول  كما  ال�صنون  �صميح  عزيزي  لكلينا،  التعزية 

ب�صحة  نعي�س  زلنا  ما  اأرقام،  اإل  لي�صت  دروي�س، 

جيدة، وما�صي حالها، نحاول اأن ن�صتمر، رغم اأنه 

لي�س هناك ما يفاجئ ويده�س اإل رمبا، يف عامل 
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الأطفال والع�صافري والفرا�صات..

j h j

هذه  بفرن�صا،  باري�س  )لفونتني( يف   مقهى  يف 

ة( 
ّ
)ال�صلتي ال�صعوب  التي ت�صكلت من مزيج  البالد 

الغازية، لت�صنع  ة 
ّ
ة، والقبائل اجلرماني

ّ
الروماني

احل�صارة  مكونات  من   
ّ

احليوي ن 
ّ
املكو هذا 

الأوروبية املعا�شة والعاملية، اأجل�س، اأتطلع اإىل 

كان  هناك   ...
ّ
الفرعي ال�صارع  من  الآخر  اجلانب 

ة، 
ّ
ال�صوري املعار�صة  مبقهى  يعرف  اآخر  مقهى 

الذي  جوردين(  )بري  مقهى  منه  بعيد  وغري 

 ت�صي قائمة الطعام فيه 
ّ
حتول اإىل مطعم �صياحي

كان  املقهى،  هذا  يف  التحديد..  وعدم  بالعوملة 

)�صمري  اللحظة  هذه  اأ�صتح�ش  كثريون..  يرتدد 

ة 
ّ
�صحي معروف  هو  كما  ذهب،  الذي  ق�صري( 

الفل�صطيني  هو  لبنان،  يف  املجرمة  الغتيالت 

ة.. 
ّ
واجلن�صي الإقامة  الفرن�صي  اللبناين  الأ�صل، 

بعنوان  ديوانًا  اأ�صدرت  قد  الفرتة  تلك  يف  كنُت 

العراقي  مطبعة  يف  بع  ًطُ القطيعة(  )اأجرا�س 

باري�س،  �صواحي  اإحدى  يف  تقع  التي  )اأبورافد( 

مانيني، وقد 
ُ
بدعم مادي من بع�س الأ�صدقاء الع

مم الغالف له الفنان الفل�صطيني �صمري �صالمة 
َ

�ص

الذي، مل ت�صاأ ال�صدفة اأن األتقيه منذ تلك الفرتة..

املقهى  يف  ق�صري  ل�صمري  ن�صخة  اأهديُت  اأتذكر 

بالقول:  بادرين  حيث  التقيته  اأيام  بعد   ، اه 
ّ
اإي

)نزعة  هناك  الديوان:  ن�صو�س  بع�س  قراأ  انه 

ة بعد نطقها 
ّ
ة( ترجمها بالعربي

ّ
ة جنائزي

ّ
جثماني

اعي، حني ياأتي على 
ّ
ة، وكان ر�صيد �صب

ّ
بالفرن�صي

هذا الديوان يف اجلل�صات امل�صائية املعتادة يتذكر 

)الوعول التي تلعب الرند مع النيازك( وي�صرت�صل 

حول اأطياف الطبيعة احليوانية واجلبلية..

�صدفة  التقيت  )لفونتني(  مقهى  يف  �صنني  منذ 

ب�صديق عراقي مل اأره منذ زمن.. دعاين بلطف اإىل 

من  املت�صعب،  احلديث  باأطراف  واأخذنا  الطاولة 

( ، حدثني 
ُ
 الأباطح

ّ
غري )اأن ت�صيل باأعناق املطي

بعد  ا�صتثنائي،  كحدث  العراق  اإىل  زيارته  عن 

الديكتاتوري،  النظام  �صقوط  اإثر  عامًا،  ثالثني 

بها   
ّ

يح�س التي  ال�صادمة  الفجوة  عن  حدثني 

ُد العودة 
ْ
العائد بعد كل هذا الغياب.. ثم اأخذ �ش

مل  لو  وددُت  اآخر  منحى  ة 
ّ
واملاأ�صاوي املفرحة 

لهذا  بة 
ّ
طي بذكرى  احتفظت  ولكنُت  اإليه،  ق 

ّ
يتطر

من  متزوجًا  اخوته  اأحد  وجد  انه  قال  اللقاء: 

 
ّ
الباري�صي العائد  اأربك  مما  طائفته،  غري  طائفة 

واأحزنه حّد الطلب من اأخيه الذي مل يغادر العراق 

الطالق،  الأخ  رف�س  زوجته..  بطالق  حياته  يف 

فهناك ع�شة العمر والأبناء الذين اأ�صبحوا �صبابًا 

... الخ، هكذا كان جواب ذلك الذي تعاقبت على 

التي  وال�شاعات  احلروب   ، النقالبات  كاهله 

العائد  واأردف  والتدمري..  الق�صاء  يف  تتبارى 

الباري�صي انه �صيعود ، لبد اأن يعود لإجناز هذه 

ة 
ّ
املهمة!! ، تلك كانت جملة الأخ ، احلامل للجن�صي

بلد  وبودلري،  رو�صو  باأ�صماء  الالهج  ة 
ّ
الفرن�صي

الأدوار   
ْ
انقلبت ة... هكذا 

ّ
الأنوار واملعرفة واحلري

العائد  رواها  التي  الرواية  هذه  يف  ات 
ّ
والبديهي

الباري�صي ب�صدق وموّدة...

مثقفون  حملها  التي  الأحالم  اأو  الأدوار  تلك 

يف  الأبعد  اإىل  بها  وذهبوا  عراقيون  وكتاب  

مواجهة اجلاّلدين ، والقمع وال�صتات، ويف �صبيل 

املنفتح  احل�صاري  العراق  جوهر  على  احلفاظ 

وروحه اخلاّلقة عر الع�صور..
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امل�صتوى  على  املرير  ال�صياق  هذا  يف  اأتذكر 

اأواخر  منذ  ني 
ّ
عراقي عرفت  انني  عامة،  العربي 

�صوفيا  وحتى  وبريوت  ال�صام  يف  ال�صبعينيات، 

قة على �صعتها، مل تكن 
ّ
وغريها من بالد اهلل ال�صي

العرق واجلذور  الدين والطائفة، وحتى  اأطروحة 

 الذي انفجر على هذا النحو 
ّ
بذلك املعنى الظالمي

ال�صارة  جتري  حتى  تكن  مل  الهمجي،  الوح�صي 

اإليها، على الأقل يف الأو�صاط التي عرفتها...

على  والأيديويوجليات  الأفكار  �شاع  كان 

املدار�س  وكذلك  ة، 
ّ
العربي الطبعة  يف  م�صاوئه 

يف  ال�صائد  هو  ة، 
ّ
والأدبي ة 

ّ
ال�صعري والجتاهات 

تلك الأو�صاط ، التي كانت خارج بالدها القامعة 

رة لنزوعات الن�صان واأحالمه...
ّ
واملدم

على  العربي  التاريخ  من  الرهة  هذه  يف  ل�صنا 

والقعر  القلب  يف  اإننا  والكارثة،  اجلحيم  عتبة 

خيط  ول   ، وكاحلة  لغليظة  الظلمة  اإن  منهما، 

�صوء يلوح ولو لفجر اإن�صانية كاذب: اإنها اللحظة 

ة التي يخلع فيها الكائن اأي وعد اأو اأمل:
ّ
املثالي

عراة نازفون اأمام اهلل والزمن والتاريخ

ون 
ّ
اأيها اجلاّلدون والقتلة الطائفي

هذه هي جنتكم املوعودة.

j h j

الأ�صواء   ،
ُ

املراق�س وال�صاحنات،   
ُ
امل�صانع تهدر 

والالفتات..

وهناك غري بعيد

على �صفاف الأنهر والبحار

ة
ّ
تنام الأ�شار حيي

بلون العقاعق احلاملة

ة
ّ
والأبدي

j h j

يا �صفنًا متخر بحر اإيجة

حيث عظام الإغريق ت�صبح يف املياه

ورفات بني عثمان تتطاير يف الهواء

ْ
ة متخر بحر العرب

ّ
يا �صفنًا ذري

مانيني القدماء
ُ
حيث اأ�صباح الع

تتدافع نحو الهند واأفريقيا

يا �صفنًا واأ�صاطيل متخر مياه العامل

ّ
�صفريِك الدموي

يحمل الأطفال على اأجنحة الكوابي�س

ويجعل ال�صفاف تهرب باأع�صا�صها

لجئًة اإىل املغاور والكهوف

j h j

غرف كثرية يعرها امل�صافر

اأزقة كثرية

بني اليوم والآخر، ال�صيف، ح�صود ال�صيف

ولي�س ال�صتاء باأف�صل منه

بني الغرفة والأخرى

 والآخر
ّ
بني احلي

يتذكر العابر اأيامه ولياليه

ده بني املدن والثكنات
ّ
ت�ش

�صوارع تعر يف احللم

بلدات تاأخذه مب�صيئة العا�صفة

حيث اأبواب كثرية ت�صطفق يف وجهه

هو ال�صادر يف غري اجتاه..

غرف وبيوت، بلدات وقرى، ل �صيء اأكيد،

ل يف الوطن ول يف املنفى ، ل هجعة، ول هدوء،

الفا�صل  ال���رزخ   ، جهّنم  يف  ول  اجلنة  يف  ل 

ُ
امل�صطرب
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هو الأكرث و�صوحًا ويقينًا

يفنى الرزخ وال�شاط

 غري الوهم وال�شاط
َ
ول �صيء

j h j

ل اأكاد اأفكر، يف توايل الأيام وتواترها، 

اإل ويخطفني اإع�صار اإىل منحدرات املوت

ال�صحيق و�صفاف اجلحيم..

j h j

احتدامًا  البحار  تفوق  غبطتي  و�صف، 
ُ
ي ل  فرحي 

على  تطل  التي  اجل��دي��دة  غرفتي  يف  وح��ب��وراً.. 

القطب، )رغم انها يف باري�س( حيث تغط�س الدببة 

ذات  الفقمات  فرائ�صها  عن  بحثًا  ال�صقيع  يف 

�صّد  �صاربة  دروعًا  ت�صكل  التي  العالية  الدهون 

�صارحًة  الذئاب  والذئاب، قطعان  النوازل والرد، 

ية احلنني والبيا�س 
ّ
يف بر

يا لغرفتي املطّلة على القطب اجلنوبي اأو ال�صمايل، 

وعلى ال�صحراء، وهي ت�صتعد بفيالق جندها لغزوة 

ال�صباع والنيازك

j h j

 وطنه، وكانت احلرب دائرة من بيت 
ُ

تذكر املغرتب

اإىل كهف. يف املياه امللوثة  اىل بيت ومن زقاق 

يا   
ْ
لتذهب املغرتب،  قال  الأطفال..  ريا�س  ويف 

اإن�صان  اأحد،  يعود منه  لن  الذي  العامل  اإىل  وطني 

اأو يف  الأم����وات،  اأر����س  ح�����شة،  اأو  ح��ي��وان،  اأو 

القرون.  رْت يف ظاللها 
ّ
التي حتج الهاوية  اأعماق 

اأعداء  اأر�س  لتكن  اأنا،  حيث  �صاللتي  ولتنقر�س 

تاريخيني ووحو�س. لتكن امل�صافة بيننا يا وطني، 

ها اآلُة ال�صحر والزمان.
ّ
تلك التي ل ت�صتطيع طي

j h j

د زجاجته الفارغة على املقعد اخلايل 
ّ
يرتك املت�ش

يف احلديقة، على مقربة من النافورة التي حّدقت 

فيها ذات دهر )فينو�س( اجلمال العابر.. الزجاجة 

متت�صها  كانت  التي  اليد  غري  من  م�صتوح�صة 

املت�شد  النفاد.  تو�صك على  ترياق حياة  وكاأنها 

مي�صي من حديقة اإىل اأخرى مع اأ�صماله، اأو زاوية 

�صارع وِزقاق لي�صل ليله بنهاره يف غيبوبة اخلْدر 

والهرب من عامل مل يعد فيه حمل للكائن الباحث 

عن الدفء الإن�صاين والعزاء. انه الكائن الذي قطع 

كل الروابط وال�صالت املتداولة والتي ت�صكل حُلمة 

داه. اأ�صبح كائن العراء، عالقته 
ُ

جمتمع الب�ش و�ص

الوحيدة بالزجاجة وال�صتات.

j h j

وقع  على  تخاطبني،  الفارغة  بالزجاجة  اأ�صعر 

يد متتد نحوي؟(  )األ من  العايل  الكني�صة  اأجرا�س 

نظرُت اإليها بتعاطف وحب.. يف هذه الأثناء و�صل 

املخ�ص�صة  ال�صلة  يف  قذفها  القمامات،  جامع 

الزجاجة  رحلة  اأتابع  واأن��ا  كثرياًُ  حزنُت  لذلك.. 

الزجاجة  احل��زي��ن.  امل�صري  ه��ذا  اإىل  الق�صرية 

كانت  الفارغ،  مقعدها  يف  امل�صتوح�صة،  احلاملة 

 وال�صماء، وها هي الآن ت�صكن 
ّ
وجهتها نحو العلو

احل�صي�س.

j h j

النبع  زلل  من  اليمامة  ت�شب  ووداع��ة،  بهدوء 

املتدفق من قاعدة التمثال:

ت من هنا على �صكل ن�صيٍم وميام وماء.
ّ
ة مر

ّ
الأبدي

j h j
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الطائرات  ال�صاحنات،  هذه  الثقيلُة،  العربات  هذه 

التي حتمل املوت والأ�صلحة، اإىل اأين مت�صي، يف 

من  لتحملها  وتعود  اأح�صاءها  تقذف  الليل  حلكة 

جديد.. هكذا من فيتنام اىل �صورية والعراق، ياأخذ 

نريانه  حكمة  ي�صب  املعّلم،  احلكيم  �صكل  املوت 

احلياة،  حقوَل  احلياَة،  يبيد  واملدن،  القرى  فوق 

ب�شاُ، حيوانًا، يبيد ال�صاللت يف مهدها..

 حكمَة نريانه يف بالد.
ّ
كل يوم، كل ثانية ي�صب

j h j

هذا  كل  تختزن  التي  البالد  ه��ذي  تغادر  كيف 

الغيم والظالل، كل هوؤلء الن�صوة الآ�شات، كل هذا 

الت ال�صدر الأنيقة 
ّ
اجلمال الذي يفي�س على حم

و�صاآبيب  ِدمي��ًا  متطر  وهي  تغادرها،  وال�صالل.. 

ذلك  اأن  اأم  وال�صحراء..  الَقفر  اإىل  تغادرها  ْدق، 
َ
و

اإليه،  تذهب  املوح�س،  داخلك  اأك��رث  ي�صبه  القفر 

بغمو�س الرحلة الأخرية، تعانقه مبزيد من ال�صبق 

 واحلنني.
ّ
الوح�صي

j h j

عمرهما املتقدم، مل مينعهما من ال�صفر واملغامرة، 

يجران  وتثاقل،  ببطء  مي�صيل،  ال�صان  �صارع  يف 

اأو منزل �صديق جتمع بينهم  احلقائب نحو فندق 

يف  ينامان  رمبا  اأو  والذكريات،  اخلوايل  العهود 

النهر  �صفة  اأو   ،
ّ

ال��رب من  قريبًا  كني�صة  ف�صاء 

العابرة  لالقامة  خيامهم  كثريون   
ُ
ين�صب حيث 

البالد  اأي  )ومتى كانت القامة غري عابرة؟( من 

الذي  ال�شق  اأم من  ال�صمال،  َقِدما، من  ة 
ّ
الأوروبي

ما زال ممزقًا بفو�صى التحول بعد اأمد من القمع 

وال�صتقرار؟

الأخرية،  احلياة   
ّ
�صني يف  اإنهما  يهم،  ل  ذلك  كل 

لكن  ببطء  جمهولة،  جهة  اىل  احلقائب  ان 
ّ
يجر

بعزمية �صادمة.

j h j

اإف��رودي��ت، اإف��رودي��ت، واأن���ا اأق��ف اأم���ام متثالك 

القدماء  الإغريق  منك  ل 
َ
ع

َ
ج احلديقة..  يف   

ّ
امل�صع

اأهل ع�ش  واجل�صد، كما حمل  الروح  لكمال  رمزاً 

اجلمايّل  َتقى 
ْ
املر ذلك  اإىل  املوناليزا،  النه�صة، 

الذي ه�صمه الطليعيون املفرطو احلداثة، وو�صعوا 

على وجهها، ال�صنبات.. كان ميكن اأن يجعلوا منِك 

م�شفة على ناٍد للعراة اأو يعلقوا على �صدرِك رقمًا 

يف ماخور مبركز املدينة!

j h j

خملوف  عي�صى  ال�صديق  مع  هاتفي  ات�صال  عر 

الآن  جتل�س  اأين  �صاألني،  مت�صعب،  حديث  و�صياق 

ال�صغرية  احلديقة  يف  اأجبته  الالتيني،  احلي  يف 

ب�صارع ال�صني خلف الأكادميية.. قال: انه يحب هذه 

ال�صاعر  كتبها  )هايكو(  قطعة  لها 
ّ
ويتخي احلديقة 

حلظة �صفاء واإلهام.. اأُعجبُت بانطباع ال�صديق عن 

على  واخليالت،  بامل�صاعر  املفعمة  احلديقة  هذه 

�صغر م�صاحتها اإذ ل يتجاوز عدد اأ�صجارها خم�س 

ع�شة �صجرة، لكنك حت�س اإنها تاأ�شك يف عاملها 

الكثيف، و�صطها نافورة، نبع ماء قراح، ينبلج من 

الكرياء  فيها  متتزج  ام��راأة  براأ�س  متثال  قاعدة 

اأ�صفل  الكتابة  الأيام  ْت 
َ

باجلمال باحلزن. وقد حم

اأعماقها  انها حديقة �صغرية تختزل يف  التمثال، 

غابات واأنهاراً �صا�صعة.. على قول املتنبي:

)وحت�صب انك جرم �صغري

وفيك انطوى العامل الأكر(   
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j h j

متاثيل  بَنهم،  ي�صورون  ي��اب��اين،  �صياح  ف��وج 

والظالل  الأن��ح��اء،  ك��ل  يف  املنت�شة  احلديقة 

والردهات.. مل اأحفل بهذه العادة املبتذلة من فرط 

عاّدينها، لكني تذكرت جبل )فوجي( املقّد�س وكل 

يتخلى   ،
ّ

ال��ري الكرز  يزهر  حني  اليابان،  جبال 

ة التي ُعرفوا 
ّ
ون عن كل �شامتهم العملي

ّ
الياباني

ال�صفوح واجلبال،  اإىل  بها حّد النتحار.. يذهبون 

حتت الأ�صجار البا�صقة، يحت�صون )ال�صاكي(، طوال 

ينف�س  حتى  هكذا،  الن�صاء،  ويغازلون  النهار 

اإىل  يعودون  ثم  الباذخ،  الرومان�صي  الكرز  مو�صم 

ثكنات امل�صانع و�صفقات الأعمال.

j h j

امل�صّذبة  الطويلة   بعمامته وحليته 
ّ

الهندي الرجل 

 
ّ
علي كان  املطار..  طابور  يف  يقف  وهو  جيداً، 

بوذي قدمي..  اأو كاهن  ا�صتح�ش وجه طاغور  اأن 

لكن ل اأعرف ملاذا راأيت فيه وجه جمرم حمرتٍف 

ة �صطٍو وقتل و�صيكة.
ّ
يخطط لعملي

j h j

قال لنف�صه: ملاذا اأجت�ّصم عناء الرتحل الذي اأ�صبح 

اإىل  بالد  من  اآخ��ر،  اإىل  مكان  من  واأليمًا،  عاتيًا 

اإذا  )كفافي�س(:  يقول  كما  العامل  دام  ما  اأخ��رى، 

اأنى ذهبت..  خربت حياتك يف مكان فهي خراب 

اخلاطفة  ال�صذرة  ه��ذه  �صطوة  حتت  حلظات  ظل 

�صم�س  �صعقته  حتى  ال�صاعقة،  ال�صذرة  لالألباب، 

اجلنوب بفيالق رعبها واأ�صباحها.. فّكر: انه حتى 

العامل  بتيه  الإح�صا�س  وكذلك  اأط���وار،  للخراب 

بث 
َ
وعبثيته وثقله، مراتب ومقامات، هناك قهر الع

ة والختيار حتى 
ّ
الفظ البليد، وهناك ف�صحة احلري

يف قلب املتاهة وا�صطراب م�صهد الوجود.

j h j

مع كل عودة

تهتّز �صجرة الَندم

 الثقيل
َّ
ها املر

َ
�صقطًة طرح

ُ
م

j h j

 طريّقه
ّ
دم الوح�صي

َ
يحفر الع

بني احلانة والكني�صة

على هذا الطريق

 بودلري، رامبور، مالرميه
َّ
مر

 من كل الأ�صقاع واجلهات
ُ
 �صعراء

ّ
مر

 ذاته
َ

ممتطني احل�صاَن امل�صطرب

بني كني�صة الروح القُد�س

وحانة ال�صعر.

j h j

يف ليل املطارات

ترتاق�س الأ�صواء واحل�صود

طائرات وعربات اإ�صعاف

من غري جرحى ول م�صابني.

عدا: الروح

جالت.
َ
متناثرًة اأ�صالوؤها بني الع
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ال�شذرة الأوىل

»�صيء عظيم اأ�صم،

يجوب العامل بن�صوة غامرة...

متق�صيًا فوق  الرمال، اآثار روحي الهائمة.«

          �سان جون بري�س –  منفى

الدام�س  الظالم  الليل، ويلف  ال�صحراء يف  تتال�صى 

يختفى  ما  ف�رسعان  الف�صاء  اأما  الأ�صياء.  جميع 

ليعاود الظهور. ويتغلغل الرمل يف كل �صيء : ثنايا 

امللب�س واملنخر واحللق وال�صدر. 

ندنو من العدم، ويتيه املنطق، وي�صحي املناخ تارة 

�صاراً، وتارة اأخرى جافًا، كما لو اأنه ا�صتحال خطًا 

عموديًا من اآثار واأخاديد وبقايا اأ�صياء.  ي�صتع�صي 

اللون املتدرج على التحديد الدقيق : اإنه اأ�صود مييل 

للزرقة، اأو لعله اأ�صود �صارب اىل البنف�صجي، اأو على 

كع�صافري  الرياح  وتت�صادم  باذجناين.  الأرجح 

�رسهة وزاعقة حتلق على نحو اأكروباتي كمجموعة 

من البهلوانات اأعمتها ر�صاقة حركتها، فتذوب يف 

ر يف احلدائق ال�صحراوية.  روائح نزقة يغمرها ال�ُصكَّ

فت�صققه  باجللد  تعلق  وحبيبية  م�صامية  ولطخات 

بر�صقات حانقة.

مذاق  اجليب  يف  للرمال  ي�صحى  هنا 

حقيقية،  كارثة  ال�صحراء  لأن  الكارثة، 

من  نوع  عنها  يتمخ�س  اأن  اأي�رس   ما 

الناجعة  اأو  اأحيانًا،  احلزينة  امليتافيزيقا 

الثانية  احلالة  ويف  اأخرى.  اأحيانًا 

ن�صوة  املفتونة  الذات  على  تهيمن  هذه 

املطلقة.  ال�صفافية  حد  اىل  ت�صل  غامرة 

اأو  متطرفة  نقية،  نا�صعة،  �صفافية  اإنها 

لي�صت  ال�صحراء هذه  لكن  الخ.  تبتية)1(... 

اإنها  بل  جملة،  من  حذفت  كلمات  جمرد 

جمموعة كاملة من احلروف الهريوغليفية 

فك  عن  ناهيك  و�صفها،  يتعذر  التى 

ي�صيبك  نحو  على  تتبدل  فهي  طال�صمها، 

ق 
َّ
الر لو كانت خمطوطة من  بالدوار، كما 

اإنها  ذاتها.  ومتالأ  وتفرغ  وتكتب،  تنمحى 

�صيء قائم بذاته بف�صل قانون مبهر وموؤثر 

يف الوقت ذاته. اإنها تتمدد يف �صكل دائري 

ويتعذر  بو�صلة  اأي  اإدراك  على  ي�صتع�صي 

على اأى خريطة اأن ت�صرب اأغواره.

التي  املعقدة  املج�صمات  تلك  دومًا  وهناك 

جتريدية،  ظواهر  من  متداخلة  �صبكة  ت�صبه 

اكادميي مبعهد ل�صبونة مقيم بالربتغال

ترجمة: حممد حممود م�صطفى  ر�صيد بوجدرة    

ال�صحـــــراء



ومن عنا�رس معدنية حتمل يف طياتها تكل�س العامل، 

�صيء  كل  ي�صحى  بحيث  القيا�س،  على  وا�صتع�صاءه 

يوم  حر  من  الهاربة  اجلمال  قوافل   : وباهتًا  �صئياًل 

اأخرق، اإن جاز التعبري، و�صجرة  نخل وحيدة منعزلة 

حتته.  اأو  الكون  فوق  نحيلة  عابرين  وظالل  �صئيلة، 

اأ�صياء بازلتية هنا  �صحراء ينعدم فيها املكان بفعل 

وم�صامية هناك و�صقوق وت�صدعات وتقاطعات جليلة 

 – والأمل  والعدم  الغياب  رائحة  اأح�صائها  يف  حتمل 

وعلى الأخ�س تلك الرائحة للغياب!

تتم احلركة هنا بالنزر الي�صري من الأ�صياء والإمياءات 

ما  اىل  الأج�صاد  تتقل�س  حيث  الاليقني،  حدود  عند 

لنهاية،كما لو اأنها اأ�صيبت بنوع من الهزال اأو الدوار 

نتج عن دولب �صاعة مائية �صدئة ت�صري اىل اختالل 

الذي  البازغ  بالهالل  امل�رسق  ا�صطدام  عند  القيا�س 

اأو  املقفر  اأو  ال�صحراوى  الليل  �صواد  ومي�صه  ينري 

املت�صحر. 

ينحدر الزمن لي�صطدم مبنحنى افرتا�صي لكنه يتحرك 

ويف  اخلارج  يف  تع�صف  العاتية  والرياح  �رسيعًا. 

النعاج  تتناول  حيث  متباطئة  متر  الداخل.حلظات 

املذعورة �صوفها، وحيث ت�رسب الرياح العاتية اجلو 

للخ�رسة  �صاربة  زرقاء  رمال  واآثار  الوجوه.  وتثقب 

را�صمة  لأعلى،  اأ�صفل  من  اهليلجي  �صكل  يف  تتمدد 

التي تاأخذ يف  الأر�س،  خطوطًا متقاطعة على �صطح 

الرمال  كثبان  انعكا�صات  بفعل  وال�صطراب  الربودة 

الالمرئية.

وكم  الو�صف!  على  ت�صتع�صي  كم  ال�صحراء  هذه 

ت�صللنا، وتعرينا وتبعدنا عن مكاننا! اإنها تخدع كل 

هواج�صنا وكل خططنا وكل حيلنا.نقف اإزاءها ذاهلني 

الأفق  ميتد  ذاته!  الوقت  يف  و�صاخطني  ماأخوذين 

اللونني  بني  العدم  من  ويفلت  ما  بومي�س  الأعمى 

الربتقايل والأ�صفر، رغم جفاف الهواء املزجمر. خليط 

اأ�صياء واأقدار موؤثرة لقوافل الزمن العتيق. حم�س اآثار 

طرق   : م�صطرب  تاريخ  ب�صمات  وهناك.  هنا  اأطالل 

العبيد، يالهول كل ذلك!  الذهب، وطرق  امللح، وطرق 

مكان.  اأي  اىل  لتقود  لكنها  القدر،  يد  حاكتها  طرق 

تهبط  وعندما  م�صدود.  طريق  ال�صحراء   : الأمر  هكذا 

الرياح العاتية ت�صحى ال�صحراء يف حد ذاتها مرادفة 

الغياب  هذا  ويقيم  ال�صاعق...  ال�صكون  ذلك  لل�صكون، 

عند نهاية ب�صعة اآلف من ال�صنني �صاكنًا ُعْري الأر�س 

التاريخ  هذا  عرب  واملت�صلبة.  املنب�صطة  ال�صاخ�صة 

الأكرث ا�صطرابًا، من الناحية الع�صكرية املجردة، وهو 

تاريخ طويل عري�س، جند اأي�صا جملة اعرتا�صية من 

موتى  عظام  بقايا  خاللها  من  نرى  وكوارث  اأجماد 

واآثار �صخور وتالل �صلبة، جتعلنا نفكر يف جم�صمات 

َعد رخو م�صتدير ي�رسب اىل اللون  �صاخرة من عدم جُمَّ

البنف�صجي، كح�صى �صخم منثور على ال�صطاآن، كنوع 

يف  املجهولة  ال�صخ�صيات  اأو  املجهولة  املعادن  من 

ذاكرة نوميدية ل تتوقف عن احلركة ول تتوقف عن 

التقاط الأ�صياء.

»اإذا كانت ال�صحراء ف�صاء يجد املرء فيه نف�صه وحيداً 

جوار  اىل  ذاته  على  يتعرف  اأن  اآنذاك  ميكنه  حيث 

ال�رسى  التيار  لذلك  ال�صوء  وخيوط  ال�صوان  اأحجار 

بكواكب  والإن�صان  بالإن�صان،  املعدن  يربط  الذي 

واأ�صغر  بداخلنا،  ع�صب  اأ�صغر  فاإن  البعيدة،  املجرة 

واأب�صط  عنا.  اللثام  ومييط  يكتبنا  حولنا  من  حرف 

تدرج لوين بني الأ�صفر والبني يجعلنا نبوح بطبقات 

جا�صبار،  لوران  بداخلنا«–  الكامنة  املعادن  من 

احلالة الرابعة للمادة.

: ارحتال وعودة للعالمة ذاتها نحو توقف  ال�صحراء 

متهور يتحطم فيه الزمن ويحل التيه وتنمحي اآثارنا 

ال�صحراء  اأن  قال  من  لكن  التكل�س،  اخلا�صة.اإنه 

املغرب  غزا  الذي  ليوتي  املاري�صال  ذكر  لقد  حارة. 

اأن ال�صحراء قارة باردة ت�صتطع عليها �صم�س حارقة. 

يف الليل ي�صيطر اخلواء حيث يعرتينا الإح�صا�س باأن 

�صيئًا ما قد اختفى  بغتة. ما اأق�صى ذلك! اأهو احلر الذي 

يختفى ما اأن تتال�صى ال�صم�س ؟ اح�صا�س ) اأو ح�س اأو 

�صعور ؟ ( بانعدام ال�صتقرار، كما لو اأن املراأ  يتلم�س 

الألق الذي يته�صم كبلورة ثلج...
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ال�شذرة الثانية

ينتظر احلكيم ميالد الت�صققات، 

وال�صماء �صاحل متخر عبابه، 

  قوافل ال�صحراء بحثا عن امللح. 

�سان جون بري�س – منفى

اإنقالب  اإنها  ة.  حمريَّ ال�صحراء  ت�صحى  النهار  يف 

ذاته.  الوقت  يف  وتفكك  زائد  وحمل  تراكم   : كونى 

ت�صبه كثبان الرمل والت�صدعات واجلبال ال�صخرية 

ي�صدق  ل  انقالب  اإنه  ليطاق.  كونى  �صخب   )2(

للجغرافيا واجليولوجيا والطبوغرافيا. ما من مكان 

ت�صحي فيه الفو�صى اأكرث فو�صوية من هذا املكان، 

الرملية   )3( ال�صل�صالية  اله�صاب  هذه  تاأتى  ثم 

بوهادها ال�صحيقة، واأحجارها البازلتية، التي ت�صبه 

الت�صققات والتجاعيد. يف النهار  اأ�صابت جلده  فيل 

كذلك نرى الإبل يف الأ�صفل حتدو و�صط كثبان الرمل 

خيال.  حم�س  كله  الأمر  كاأن  الالمعة.  الزعفرانية 

اأهو جمود مت�صلب ؟ مع اأن احلركة املتئدة واملتزنة 

اأهي  يتحرك.  �صيء  كل  اأن  يف  لل�صك  جماًل  تدع  ل 

�صورة �صاكنة ؟ حيث ل ميكن اأن يباغت املوت اأحداً. 

معابر �صبخة كاأنها من جليد رقيق! 

 تثري حوافر الإبل غمامة �صغرية من امللح املت�صخ 

�صعري  حتت  ممزقة  اأطياف  اخل�رسة.  اىل  ال�صارب 

ال�صم�س الالفحة. اإنها حلظة ت�صحى فيها كل ال�صور 

اأثر  اقتفاء  مثل  م�صتحيلة  واملخططات  وامل�صاهد 

عالمة �صفراء يف عمق الهواء. اأهي متحركة ؟ اأهي 

رويداً  ورويداً  نعرف.  اأن  البتة  ميكننا  ل  ؟  �صاكنة 

الظالل  هياكل.  اىل  وتتحول  الأ�صياء،  تت�صاءل 

ير�صمها  التي  كتلك  الهياكل  من  اأنواعًا  ت�صحى 

متقطعة  نحيلة    : لوحاته  يف  كوميتى)4(  جيا 

ت�صبه ر�صا�س يتم ت�صخينه حتى  اإنها  وم�صحوقة. 

يبي�س لونه ليغمر بعد ذلك يف ماء مثلج فيت�صكل 

يف  ذلك.   اىل  وما  وهياكل  منحوتات  هيئة  على 

ندرك ملاذا يبحث  العدم حيث  مكان ما نرى ذلك 

يف  الإن�صان  بقايا  وعن  الآخرين  وجوه  عن  املرء 

هذا املكان اأكرث مما �صواه.
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اأو   ( بلحظات  منر  �صدوله  الليل  يرخي  اأن  قبل 

حليظات ؟ ( بنف�صجية ل يكاد يب�رسها الباحثون 

ما  ؟  تغرب  اأم  ت�رسق  اأ�صم�س  املاألوف.  عن 

الفرق؟ ل�صيء. �صذرات بي�صوية لأ�صياء وخطوط 

الداكنة.  الألوان  حدود  عند  و�رساب  وعالمات 

لكن يف كل ما حولنا طبوغرافيا متوهجة بنوع 

من التمدد املفرط ولكن برتابة متناق�صة. ظالل 

من  وتتابع  جامدة،  �صوديوم  لوحات   كاأنها  

الأماكن املح�صنة )5( التي تبدو ناتئة، منحرفة 

عن حماورها، ويف غري مو�صعها. بيارق حمراء 

�صامقات ومنحدرات ت�صتحيل زرقاء بغتة. كثبان 

ال�صغري ل فرق هنا كذلك  اأو  الكبري   (  )6( الِعرق 

وبعد  املعنى.  بانعدام  تذكرنا  وباهتة  مموهة   )

ذلك ل �صئ، حتى يف اأوج النهار! اأحيانًا ما تكون 

اأوك�صوف،  تبخر  اأو  تال�صي  حالة  يف  ال�صحراء 

الالمعة  الأحجار  خلود  اإنه  ثانية.  تعود  لكنها 

والبازلت والكوارتز وال�صل�صال. 

بقايا  كاأنه  النظر،  مد  على  لمتناهيًا  العامل  يبدو 

هناك  لكن  الهوية  وجمهولة  مهملة  بركانية  حمم 

ولعل  امل�صترتة.  الوجوه  تلك  خلف  اللفة  من  نوع 

بفعل  ليقينًا  ميتلئ  الذى  اخلواء  رهبة  ذلك  مرد 

عوامل التعرية. �صمت! عدم! اإل من مذاق طب�صوري 

غابر  وبحنني  ابتدائية  مدر�صة  بطبا�صري  يذكرنا 

لطفولة مثابرة �صجرة. خطوط متتالية، وا�صتدارات 

ملنحينات واأقوا�س. فجوات �صخرية تنبج�س منها 

معجزة!  من  لها  يا  اأجاج.  ماء  من  لرتات  بع�س 

تتفكك العالمات وت�صقط الهند�صة متهاوية. اهتزاز 

التعفن.  بفعل  املتف�صخة  اجللدية  والبثور  للرمو�س 

�صئ  اأنه  جفافه  فرط  من  حت�س  فتكاد  الهواء  اأما 

قائم عمودى!

هنا توقظ الكثافة املطلقة لل�صمت وللثقل وال�صكون، 

ذكرى �صفافة كالزجاج. قما�س رقيق �صفاف يغلف 

املنارات املخروطية واأ�رسحة الأولياء ال�صيقة. اأثر 

يحتاج  ل  مكان  يف  ورع  وبيوت  دمى  بيوت  بليغ. 

القباب  هذه  �صحبة  يف  اإله.  عن  للبحث  فيه  املرء 

قد  اللون   ) النيلية   ( الزمردية  اأو  البيا�س  النا�صعة 

فيها  تن�صهر  هزة   : زلزالية  كارثة  وقوع  نخ�صى 

دائرية.  البازلت يف حركة  الطب�صورية مع  الأحجار 

مدوى  انهيار  اأو  زلزايل  موت  اإنه  ذلك!  اأروع  ما 

للكون، يليه اختفاء كابو�صى لالآبار على وقع اإيقاع 

اجلمال املتئدة احلركة، اأو على ايقاع �صيارات الدفع 

الرباعي التي يت�صاعد معها ذلك الرتاكم العدمى. 

يحدث  الذي  للماء  العنيف  القا�صي  التعط�س  ذلك 

بغتة،  بها  ن�صطدم  قد  التي  الآبار  تلك  روؤية  عند 

دون اأدنى تكهن، وبطريقة عفوية تثري �صحك البدو 

النحل  اأو  الأفاعي  عن  والباحثني  والن�صاك  الرحل 

الغافى املخاتل. ا�صتعداد للهروب اأو هجرات اأخرى 

متموجة  منحدرات  جوار  اىل  اأخرى  اأماكن  اىل 

وفحمية تخ�رس التالل فيها على نحو �صحيح. عندما 

اآثار  اىل  وتتحول  احلجارة  تتفتت  ال�صتاء هنا  يحل 

مكعبة  األعاب  اىل  ملونة،  طبا�صري  واىل  م�صامية 

اآنذاك يهيمن اللون اخلبازي  �صل�صالية و�صبيانية. 

لرت�صد  اليد  اأ�صابع  تنفرج  حيث  ال�صحراء  على 

ال�صم�س. 

لقد ا�صتخدم هريقليط�س )7( هذا املقيا�س ال�صم�صى 

ليقي�س ال�صم�س بقدميه دون اأن يفتح اأ�صابع قدميه... 

وقد قلده يف ذلك جان �صيناك: )8( »ال�صحراء �رسيط 

اأن  قبل  حتى  يت�رسبنا  والرماد   / ي�صتعل  عري�س 

نبلغ ال�صم�س.« ) �صخرية ودوار (.

كاإغواء ينقلب فيه العامل راأ�صًا على عقب، وت�صحى 

اأقا�صيه حدوده. اإنها حدود �صيقة يف النهاية كخفر 

كذلك  �صنعتا  قد  ردفيها  اأن  لتكت�صف  تتعرى  امراأة 

م�صتديرتان  اإنهما  الرمال.  ككثبان  �صل�صال  من 

بالذات  الإعجاب  ي�صل  وعندما  كالكثبان.  كذلك 

اىل  الطرقات  تتحول  الكامل  التعرى  عند  ذروته 

عتبات مت حموها منذ برهة من الزمن. 

ال�صحراء اإذا اإمراأة باأ�صكال ماجنة.
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ال�شـــذرة الثــالثــة

»اأقف عند األق النهار ال�صاطع، 

 على عتبة بالد �صا�صعة كاملوت، 

اأثوابهن  مزيحات  يتبولن  الفتيات              

املزرك�صة.«

�سان جون بري�س، �أنابا�س

ال�صحراء ترنيمة ليلية كذلك. اإنها ترنيمة لأهل الليل 

الذين ندرك، عندما ن�صغى اليهم وعندما  ن�صاهدهم 

معنى  عن  نبحث  اأن  علينا  ينبغى  ملاذا  يرق�صون، 

العامل:« اأنقذ مطلقك الكامن يف الن�صان / فاإن مدى 

مظفر   ( تطاردنى«  احلجرى  الع�رس  من  املتبقني 

النواب، وتريات ليلية( )9(. »ياعني وجودي وهممي 

اأنا  ذاتى...  حمو  واإميائي...  وعباراتي  منطقي  يا   /

احلق.« ) احلالج (.

ال�صحراء  لعل  كنهه.  يهم  ل  معنى،  عن  اإذاً  لنبحث 

ن�صوة   : ال�صحراويون  الليل  اأهل   ! املعنى  هي  هنا 

ال�صوت  مت�صامية على طريقة احلالج، حيث يوقف 

الراق�صني  حركات  الف�صاء.  ويحطم  الزمن  مرور 

بالذعر  اح�صا�صنا  متحو  �صكونهم،  اأو  الع�صوائية، 

الذى يتولد من رحم تلك البالدة التى ن�صعر بها يف 

مواجهة طال�صم ال�صحراء التي تقهر كل ما فينا. يا 

اأو بالأحرى ماكنه   ! له من ذهول! وياله من ترنح 

ما يعرتينا ؟ 

ويا للمدن كذلك! كاأنها بنيان مر�صو�س من هياكل 

ذلك  بتنوع يرتكنا حيارى.  لكن  الآخر،  فوق  الواحد 

املعمار املائل، وتلك املئات من القباب الالمتناهية 

ثقلها،  تتحدى  التي  املبانى  وتلك  الب�رس.  مد  على 

اأو  اأبي�س  كل�س  ومن  مثقوبة  اأ�صياء  من  �صنعت  وقد 

باأ�صقف  الغربالية  الهياكل  وتلك  اللون،  �صل�صايل 

�صل�صالية  واأ�صقف  نيلية،  زرقاء  واأ�صقف  بي�صاء، 

تقابلها  املت�صققة!  املزرك�صة  احلوانيت  وتلك  اللون 

واحات نخيل تبدو اأكرث اخ�رساراً عند مقارنتها بلون 

ولون  البي�صاء،  املبانى  ولون  الزعفراين،  الرمال 

ال�صماء البالغ الزرقة. كاأن امل�صهد كله لوحة معدنية 

تلك  نرى  كذلك  املقابل  الريح. ويف  تهزها  ل  �صلبة 

البحريات املاحلة )10( كاأنها اأوراق براقة لنهائية. 

اإنها البقايا الدرامية لبحريات املا�صي ال�صحيق. 
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ي�صل  جمارى  عرب  الواحات  بع�س  اىل  املاء  ي�صل 

واملفارقة  كيلومرت.  مائتي  اأو  مائة  اىل  طولها 

املروية.  الب�صاتني  فوق  مير  اجلوفى  املاء  هذا  اأن 

عدة  قرون  منذ  بحفرها  قام  مياه  جمارى  اإنها 

مومبا�صا  ومن  ال�صودان،  من  جلبهم  مت  �صود  عبيد 

وزجنبار)11(، ومن اأماكن اأبعد من ذلك. ومن خالل 

ال�صالعني  اأحد  ابتكره  الذى  اجلبار،  الخرتاع  هذا 

ميتلكون  من  اأحد  اأو  الهند�صة  اأو  اجليولوجيا  يف 

طبقات  عرب  متر  املياه  قنوات  جند  املياه  م�صادر 

اأحجار  ومن  بركانية،  �صخور  ومن  �صل�صال،  من 

م�صمتة. قنوات متر على نحو خماتل متعاك�صة مع 

قنوات  اإنها  الغرب.  اىل  ال�رسق  من  البع�س  بع�صها 

ت�صبه الأم�صاط امل�صغولة بعناية فائقة وتتداخل مع 

بع�صها البع�س على نحو ي�صتع�صي على الفهم. ومن 

توزيع  يتم  الأو�صال  املمزقة  الهياكل  هذه  خالل 

املياه على كل حديقة مهما �صغر حجمها من خالل 

نظام ري متناهي ال�صغر، يت�صم بتفرعات مت�صابكة 

ومتداخلة بطريقة معقدة على نحو حاذق ل ي�صدق، 

واإن كان ي�صتند اىل اأ�ص�س ريا�صية. 

النحيلة  مبناراتها  احل�صينة  املباين  تلك  اىل  انظر 

اآن. يالها من هند�صة م�صحورة ويالها  واملريبة يف 

من ب�صاطة اأخاذة يف الوقت ذاته. كمنارات ا�صتطالع 

التي  العمالقة  بكثبانها  املحيطة  ال�صحراء  تر�صد 

حتى  الريح  ت�صكلها  اأن  ما  احلركة.  عن  تتوقف  ل 

الذهب  لنقل  القدمية  الطرق  وراءها  تذروها خمبئة 

اأثرها. اقتفاء  ي�صتحيل  طرق  وهي  والعبيد،  وامللح 

مر  على  �صادها  العامل  قمة  على  ح�صينة  مبان 

القرون لجئون من الرببر واليهود والعرب والزنوج 

والأندل�صيون الذين جلاأوا اىل ال�صحراء طلبًا للهرب، 

النماذج املعمارية  اأو لبناء تلك  اأو طلبًا لالختالط 

التى يقف اأمامها العباقرة م�صدوهني. ال�صحراء هى 

عدن و الفردو�س معًا، كما يرى ماتي�س.)12( بغتة 

وبعنف وق�صوة، و�صهوانية اأي�صًا، حتل العتمة �رسيعًا 

املباين  حتيط  التي  ال�صغرية  الب�صاتني  تلك  على 

فتدىل،  دنى  وقد  للناظر  الأفق  يبدو  اآنئذ  احل�صينة. 

كما  تبدو  وال�صم�س   ! ذاته  الوقت  يف  اأبعده  ما  لكن 

�صخمة  حمراء  كح�صاه  ال�صماء  من  ت�صقط  اأنها  لو 

متاألقة تت�صظى على الأر�س اىل األف قطعة، دون اأن 

تخلف يف ال�صماء �صوى ب�صع اأثر من األوان برتقالية، 

زرقاء، كطالء من كل�س اأبي�س م�صتقطر من امليثلني، 

)13( كروا�صب لون اأ�صمر ذهبي اأو رخامي م�صقول. 

تتناثر روا�صب ال�صم�س وال�صحب بالغة اخلفة ) اأقما�س 

�صفاف من حرير ؟ ( رويداً رويداً كاأنها روا�صب عكرة 

بقايا  اأو  العظام  بقايا  ي�صبه  كون  خواء  يف  تنثال 

امل�صهد  باأن  اإح�صا�س  يعرتينا  عندئذ  موتى.  هياكل 

بكل  الكون  يلخ�س  اهليليجي  قطع  ال  هو  ما  كله 

طيور  تخرج  وج�صارة.  واأ�صالة  �صمول  من  فيه  ما 

يف  لتنت�رس  وعزلتها  خدرها  من  اآنئذ  ال�صحراء 

اإنه  والبتهاج.  بالفخر  اح�صا�س  يغمرها  الف�صاء 

انت�صار يفوق كل خيال. 

حتلق طيور ال�صحراء يف عنان ال�صماء ب�صكون ناثرة 

اأو كاأنها  اأجنحتها على نحو مت�صلب وكاأنها ثملة، 

تود اأن تتحدى تلك الغمامة التي ل تنتمي اىل النهار 

اأو الليل. لعلها تخ�صى اأن تلتهمها تلك الغمامة بني 

معلقة  كاأنها  الطيور  اأعناق  تبدو  و�صحاها.  ع�صية 

على حبال �صوف يتكون منها الأفق اله�س يف ذلك 

يخلف  نحيل.  رقيق  اأفق  من  له  يا  املريب.  الوقت 

الزاهية/  الألوان  ذو  ال�صحراوية،  الطيور  ري�س 

وراءه  يخلف  بال�صوؤم،  الباذخة/املنذرة  املنفرة، 

اآثاراً متبخرة حينًا، مغربة حبيبية، وق�رسية اأحيانًا 

اأخرى. ثم تاأتي العظايا. عدد ليح�صى من العظايا 

و�صنف  �صنف  كل  من  وال�صحايل  وال�صمندلت 

احل�صينة  والأماكن  الواحات  واأ�صوار  حوائط  تغزو 

نحو  على  تنت�رس  عدم.  من  خرجت  قد  وكاأنها  

اأو  دقائق  اأو  ثوان  لبع�س  �صاكنة  تظل  ا�صرتاتيجي، 

�صاعات لت�صطاد فري�صتها و نظراتها خاوية مهددة، 

واأج�صامها �صاكنة ل تتحرك على نحو جنوين. لكن 

ما اأن متر اىل جوارها ح�رسة حتى تلتهمها التهامًا، 
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لتعاود �صكونها املت�صلب من جديد.

ال�صوء ق�صوة، فت�صل  اإنه �صكون معدنى تزيده حدة 

حدقة العني اىل الغليان، فتنعدم القدرة على القيا�س 

يف مكان كل �صيء فيه متوا�صع ومثري للرثاء! ر�صفة 

ماء، اأو قدح من ال�صاي، اأو قر�س من احللوى، اأو ب�صع 

مترات جففتها رياح ال�صموم اأو رياح اخلما�صني اأو...

اأن نعي�س  اأن نحيا هذه احلياه املعدنية هنا، يعني 

يف داخل ذواتنا، يا لها من ذوات خاوية...

ال�شذرة الرابعة

»�صوف اأوا�صل طريق ارحتايل

�صوب البحر ال�رسمدى.«                  

�سان جون بري�س – منفى

ب�صعة  فهناك  الإطالق،  على  قفراً  ال�صحراء  لي�صت 

اأدراج ل  اإنها  اأدراجها اىل �صيء،  م�صاجد ل تف�صى 

فائدة منها اإن مل تعرفنا على اهلل. لكن تلك الأدراج 

تعد اآثاراً عبقرية لأباطرة وفاحتني مقد�صني، مبعنى 

اإنها  قفر،  لي�صت حم�س  فال�صحراء  لذا  املعاين.  من 

يزرع  حيث  الكون،  عن  ال�صيزيفى)14(   التعبري 

النا�س اخل�رسوات يف اآبار من ال�صوء والرطوبة على 

عمق ع�رسات الأمتار حتت الأر�س. اإنها مكان �صا�صع 

حيث يعرف املرء املعنى احلقيقى لكلمة اخل�صوبة. 

الإن�صان  ي�صارع  حيث  �صيزيفي  مكان  كذلك  لكنها 

الرياح  هنا   ! الرياح  تثريه  الذي  الرمل  هوادة  بال 

تقاليدها  لها  اإن  ذاته.  الوقت  يف  ومذكرة  موؤنثة 

يومًا  تهب  قد  ت�صعة.  �صتة،  ثالثة،  واحد،   : الرا�صخة 

واحداً، واإن كان ذلك اأمرا نادر احلدوث، ونادراً كذلك 

تهب  عندما  لكن  اأيام،  ت�صعة  عن  يزيد  ملا  تهب  ما 

لإزاحة  ونهاراً،  لياًل  �صل�صلة مرتابطة،  النا�س  ي�صكل 

على  امللتفة  الوافرة  والزراعات  الآبار  عن  الرمال 

نحو حلزونى.

ال�صحراء  ليل  ليل.  نهار ومن  متعاقبة من  دورات   

القباب  ت�صبه  باأقمار  وماجن،  وح�صى  �صهوانى 

الكري�صتال.  حبات  تقارب  التى  الزجاجية  الرباقة 

اإنها احلياة التى يجدر بنا اأن نحياها، حياة ت�صفى 

البدر  على العامل رغبة �صعرية، ل�صيما عند اكتمال 

حيث تبدو النجوم وكاأنها �صوف ت�صقط على �صبابة 

اأهمية  ما  ؟  الي�رسى  اأم  اليمنى  ال�صبابة  اأهي  اليد. 
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بالنخيل  �صفافة ل متتلئ  لها من �صحراء  يا   ! ذلك 

نوع  كل  من  الأخرى،  الأ�صجار  باآلف  بل  فح�صب، 

العذبة،  الر�صيقة،  الطيور  تغمر  اأ�صجار  و�صنف. 

الأبنو�صية، املزرك�صة، املربق�صة الرثثارة التى تلجاأ 

لي�صاهى  الذى  ال�صوء  األق  اإنه  با�صتمرار.  اليها 

لبع�س حلظات بالغة الق�رس. ثم تاأتي تلك الغفاءة 

مرة،  متذ  زاعقة،  مرتعبة،  حذرة،  فت�صحي  للطيور، 

الدائم باملرح.  اإح�صا�صها  اأنها تعو�س  لو  فظة، كما 

لكن ما اأميل طيور ال�صحراء اىل ال�صهاد. 

مكان.  كل  يف  ال�رساب  لأن  �رسابًا،  ال�صحراء  لي�صت 

ب�صبب جفاف  )اأذلك  املغناطي�صية  بفعل  انتحاء  اإنها 

الهواء؟ رمبا(.

والظواهر  الألوان  حول  فيه  املرء  يدور  مكان  اإنها   

يدخل  ما  ب�صيء  الإحاطة  اإنها  والكائنات.  والأ�صياء 

تلك  كل  عنه.  التعبري  اأو  و�صفه  يتعذر  ما  نطاق  يف 

من  القوافل  وتلك  الرحل،  البدو  اأولئك  وكل  الظواهر 

اأي  اىل  ترنو  ل  املاعز  من  القطعان  وهذه  اجلمال، 

الالمعنى  تذرو معها �صلوات  الرياح  مكان، مادامت 

من  متحجرة  ببقايا  ال�صحراء  تعج  العدم.  ومراثي 

اأمثال هذه املقابر الإبا�صية )15( التي تعطي للموت 

نحت�صيها  التي  كتلك  احلديدية،  املعدنية  املياه  طعَم 

يف قرب املاعز املطلية بالقطران وحجر ال�صب والعنرب 

وامل�صك. الرحمي لالأحياء ولالأموات!

اآنئذ ل يعرف املرء كنه الكلمات، اأو قواعد النحو، اأو 

الهند�صة، لأن كل تلك الأ�صياء تعرتيها وحتا�رسها 

وتلغيها الب�صاطة.  اأو لعل الأمر يرجع اىل ذلك الكل�س 

احلي، اأو اإىل بقايا الأواين الفخارية اأو كثبان الرمال 

يف  خل�صة،  الورع،  يغمرنا  لالرحتال.  ت�صتعد  التي 

تت�صبت  عندما  تنك�رس  اأع�صاءنا  كاأن  املقابر.  تلك 

بالزمن. رياح مت�صى الهوينى اأو رياح تهب فتلفحنا، 

وفى احلالتني تت�صظى ذاكرتنا من هول حلم م�صوه 

يف  الغام�س  ال�صوء  ذلك  حتت  ل  اأبداً،  يتحقق  ل 

ال�صباح ال�صحراوى، ول حتت ليل ال�صحراء املخملى 

عندها  توقف  رملية  ك�صاعة  ذرات  الرمال  املمتد. 

الزمن.  يا لها من بقعة �صا�صعة ! لكن اأى اتئاد هناك، 

واأى جمود، واأى معاناة ! يت�صدع الكون ال�صحراوي 

ا�صطوانى.  ركام  كاأنه  العامل  ف�صاء  خلف  ويت�صظى 

: تدرج من لون  هناك ي�صحى للتدرج اللوين معنى 

الفجر حم�س م�صادرة  يقل. ي�صحى  اأو  يزيد  اأ�صفر 

اأ�صد ا�صتع�صاءه على  اأق�رس الفجر، وما  للغروب. ما 

با�صتخدام  حتى  ت�صويره  ي�صتع�صي   ! الت�صوير  فن 

اأ�صابعنا  ا�صتخدمنا  اإن  اإل  اللهم  ال�صينية،  الأ�صعة 

اآنئذ  تتلون  التي  ال�صم�س  مواجهة  يف  وو�صعناها 

بلون قرمزي. 

اأ�صلها  قرمزي  كلمة  اأن  الفرن�صي  املعجم  يقول 

الرابع  القرن  يف  الفرن�صية  اللغة  دخلت  وقد  عربي، 

اللون  اىل  مييل  غامق  لون  القرمز  واأحمر  ع�رس. 

قرمزي،  خممل  املثال  �صبيل  على  وهناك  الوردي. 

وحرير قرمزى، و�صبغة قرمزية. 

جلبة ال�صحراء كلحية ناعمة، كاإلهام جمنح يتطاير 

ملوجات  تراكم  كذلك  هي  ال�صحراء  ال�صوء.  مع 

كان  �صواء  اخلواء  ذلك  متالأ  الكرتومغناطي�صية 

ي�صدم  تل�صكوبي  انك�صار  اإنها  م�صطحًا.  اأم  م�صتويًا 

العيون. يالهذا الإح�صا�س بال�صاآلة اأمام ما ل ميكن 

يلى  خريفي  األق  �صوء.  وهالت  بقع  كنهه.  معرفة 

اإنها  والعقارب.  الدبابري  �صهاد  احلرارة.  اإنك�صار 

�صحراء �صخرية اأو رملية من اآثار حياة اأو من بقايا 

اأ�صياء مده�صة.

 ال�صحراء : يالها من قدر مثايل...

ال�شذرة اخلام�شة

ما اأ�صبه ال�صحراء بامرباطورية

تولد من رحم التمرد !

ك�صفاه تتمدد فرحة

مبيالد كتاب عظيم !

     �سان جون بري�س – منفى.

املتحركة،  برمالها  اأي�صا،  خمادع  �رسك  ال�صحراء 

وبكثبانها الرملية امل�صابة بحمى ت�صابه تلك احلمى 
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التى ت�صيب املا�صية عند ارتيادها الكالأ، وبجبالها 

الفحمية اللون، وباأنهارها اجلوفية التي ت�صري مئات 

الكيلومرتات بني �صفتني من البازلت الأخ�رس ي�صل 

 )16( وبقالعها  املرت،  ون�صف  مرت  اىل  عر�صهما 

ومببانيها  لنهائية،  منحدرات  غبار  على  املنثورة 

يقظني،  ليل  كحرا�س  تقف  التي  احل�صينة،  احلمراء 

اأن  الواقع  ؟(.  اأي�صا  وماذا   ( املتك�رسة  وباأحجارها 

تفا�صيل  بينهما  ي�صمان  قو�صني  مبثابة  ال�صحراء 

بالغة الدقة. يالها من تفا�صيل بالغة الدللة، لدرجة 

اأننا نخ�صى  اأن  تتحطم وجوهنا على مراآتها! لكن ما 

راأ�صًا على عقب، فت�صحى  اأ�رسع ما ينقلب كل ذلك 

كل تلك التج�صدات والتكثيفات والتجمعات املغربة 

اللتبا�س.  بالغة  واخل�رساء  احلمراء  الألوان  ذات 

امل�صاحات  حتديد  مهند�صو  معه  يفقد  التبا�س  اإنه 

عالماتهم، واأدوات قيا�صهم، واأج�صادهم واأرواحهم. 

لأن  الأ�صياء،  وتت�صظى  �صيء،  كل  الغمو�س  يلف 

الأ�صيل،  وباألقها  الالمتناهي،  بف�صاءها  ال�صحراء 

اأ�صكال  جمرد  فت�صحى  جميعها  الأ�صياء  تقل�س 

الرداء  منزوعة  الأر�س  كانت  لو  كما  تقريبية، 

�صخبًا  وا�صتحالت  جت�صدها  فقدت  لقد  والعظام، 

كونيًا. 

كاملتاهة  مكان  ل  ال�صحراء.  يف  ههنا  مكان  الال 

الألوان  تلك  بفعل  والأحجام،  الأ�صكال  فيه  تت�صظى 

امل�صتحيلة، الزاعقة يف و�صح النهار. ت�صحى الألوان 

ال�صوء  ي�صل  ما  عند  اللون  باهته، عدمية  ذلك  بعد 

اأزرق،  �صل�صايل،  اأخ�رس،  لون  �صعفه.  ذروة  اىل 

وردي، زعفراين،  اأ�صفر اأو مييل لل�صفرة. هنا تتجلى 

وح�صية العامل وقدرته املده�صة على اإغواء كل هوؤلء 

الألواح  عن  الباحثني  اأو  واملغامرين،  الرحالة، 

ال�صل�صالية. يالها من زفرة �صهوانية، فجة وبريئة. 

اآخر  اىل  الرحتال  على  القادرين  املغامرين  اأولئك 

ذواتهم.

�صكون  يف  ال�صخرية  اجلبال  ذرى  يحر�صون  ن�صاك 

اأولئك  الزمن.  خارج  ومتاألق  مت�صمر  مده�س 

املتوحدون العظام، الذين يتولون تهريب الكواكب، 

تني  لكن  جراً.  وهلم  املنزلية  الكهربائية  والأدوات 

هينان )17( ترقبهم !

 واأنا�س ل ي�صكنون اأي مكان، اأو اأي ثانية، اأو اأي ذرة 
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زمن. اأولئك الذين يذرعون حدود اهلل، كما يقت�صمون 

باأياديهم الياب�صة خبزاً يطهونه حتت الرمال. اأولئك 

هم اأنا�س الرحتال العظيم املقيم، حيث ميحو ات�صاع 

وعوار�س  والطرق،  والآثار،  امل�صالك،  الوطن  هذا 

ال�ُصهاد. 

كمال  متثل  ال�صحراء  اأن  البيطار)18(   ابن  يرى 

يوم  ذات  األفيناها  لقد  الكون، فهى حفر بال ظالل. 

ترجتف حتت اأيدينا بثقل يعو�س غياب األق النهار. 

طبيبًا  البيطار  ابن  كان  لقد  النتظار.  م�صكاة  اإنها 

بيطريًا يداوي حيوانات ال�صحراء، ومع ذلك فلم يجد 

تف�صرياً لقدرة اجلمال اخلارقة على التحمل. 

يالذلك المتزاج بني اأمطار اخلريف ورياح اخلريف 

! ) العجاج، ال�صريوكو، ال�صهيلى، اخلما�صني، ال�صموم، 

الفوهن، وهلم جراً (. رذاذ مطر �صحيح، زهيد، �صنني. 

جماجم  تدمى  اأن  ق�صوتها  بو�صع  زمهرير  رياح 

اجلمال، اأو تقطع روؤو�صها، كما تذرو �صفرة املق�صلة 

احلادة الرمال وحتولها اىل رماد. 

تفاقم تلك البقع النا�صعة البيا�س اح�صا�صنا بالثقل، 

يف  الأ�صابع  تتال�صى  اآنئذ  بالرهبة.  واح�صا�صنا 

كثافة البيا�س و تت�صخم خطوط العر�س واملعامل، 

الكبرية  اخليام  �صاكنو  اأو  ال�صبيل  عابرو  ويتحول 

اإىل هياكل عظمية متاآكلة، مير عربها ذلك  �رسيعًا 

ال�صوء الذاوي. اأحجام ل مقيا�س لها، واأماكن تواجه 

اخلواء  ذلك  لت�صلق  املكابدة  اأنواع  كل  الذات  فيها 

ال�صوتي. لت�صلق تلك الع�صالت، وتلك العزلة، وذلك... 

ي�صتحيل الأفق قفراً اآنئذ ! ي�صبع فراغًا جمروحًا، اأو 

ج�صداً/  كانت  جرحًا  الأر�س  تكن  »مل  كذلك؟  لعله 

كيف ميكن ال�صفر بني اجلرح واجل�صد؟/ كيف متكن 

الإقامة؟ / هل اأف�صل نف�صى عن نف�صى ؟«)اأدوني�س، 

مفرد ب�صيغة اجلمع ()19(.

احل�صور،  ا�صم  املرء  عليه  ُيطلق  ما  ب�صبب  ب�صبب... 

ت�صحى  الغياب،  ا�صم  املرء  عليه  يطلق  ما  وب�صبب 

ال�صحراء غيابًا األفيًا، فال�صحراء ذاتها لمكان لها، 

لأنها كارثة ل ت�صاهى، ت�صيع معها تعاليم القانون 

واجلاذبية. 

هذه ال�صحراء املخاتلة التى �صكلت الإمرباطوريات 

العربية – الرببرية، و التي  اأججت ورع  ابن تومرت 

)20( واملاري�صال ) اأو الأب ؟ ( دي فوكو، )21( الذى 

ي�صتحم قلبه كل يوم يف قارورة ذلك ال�صائل امُلطهر، 

يف الكاتدرائية الوحيدة التى مل يقي�س لها اأن ت�صيد 

اجلنون  لذلك  يا   .)22( القليعة  �صحراء  يف  البتة 

ال�صحراء  هذه  من  الكارثة.  لتلك  ويا   ! اخلال�س   !

انطلقت �صاللت املرابطني واملوحدين، تلك املمالك 

وت�صنع  وتهدم،  لت�صنع،  تروي�صها،  ميكن  ل  التى 

لقد  الإ�صالمية.   – العربية  احل�صارات  جديد  من 

منحوا تلك احل�صارات روحًا جديدة ! هنا، من هذه 

كتاب  خلدون  ابن  كتب  ما،  مكان  من  ال�صحراء، 

املقدمة بلغة ا�صت�رسافية تزين معها التاريخ باأ�صياء 

والتحليل  املنهجية   : لتحقيقها  قرون  عدة  تطلبت 

دفعت  التى  هى  املجنونة  ال�صحراء  تلك   ! النف�صى 

ال�صت�رسافية  الأطروحة  تلك  لكتابة  خلدون  ابن 

يف  الإ�صالمية  الإمرباطورية  �صاأن  يف  ؟(  )التنبوؤية 

اىل  ر�صالة  زياد  بن  طارق  »بعث   : ازدهارها  اأوج 

الهجوم  بنباأ  فيها  يعلمه  ن�صري،  بن  مو�صى  قائده 

على جبل طارق وال�صتيالء على عتاد حربى هائل 

يف الأندل�س. و�صعر مو�صى بن ن�صري بالغرية«. 

هنا يف هذه ال�صحراء، تقيم وح�صية الكون وقدرته 

املجد،  معانى  الب�رس  على  ُت�صبغ  اأن  على  املذهلة 

اأي�صًا.   والقدا�صة  واجلنون،  واملوت،  والحتقار، 

لو  كما  �صدوله،  ارخاء  الليل  يعاود  عندما  ن�صعر 

تتال�صى  اآنئذ  امل�صباح.  انطفاء  ينطفئ  النهار  اأن 

احلدود، واملعامل، والأدلء، وتفقد الذات ت�صاري�صها 

وتخومها. تنمحي الروؤى، وت�صحى الكلمات حم�س 

فراغ. ت�صخ�س الأب�صار، وتعج الروؤو�س بالعالمات. 

حبال  من  �صنع  كاأنه  الفو�صفوري  الليل  يتكثف 

الوحدة  اأما  م�صبوغة.  وطويلة  م�صطحة  غليظة 

فت�صتحيل كماًل ل ميكن ت�صوره اأو حماكاته. 

يف  اجليولوجي؟  اخل�صم  هذا  من  اللهة  اأين  لكن 
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الالمكان. اأو يف ليايل الريبة هذه نراه يف وبر تلك 

مبهابة  ت�صري  التى  بالرغبة،  احلبلى  اليافعة  النوق 

لتذكرنا ب�صرب امراأة و�صعت وليدها وفقدت ماءها. 

ي�صبح كل �صياع هنا اأمراً حمتماًل مع ت�صاقط مياه 

الالمكان.  بالأحرى،  اأو  املكان،   هذا  على  الأمطار 

هنا ي�صحى املجد نحيبًا، وي�صحى كل احتفال بحثًا 

األعاب مر�صومة على  عدميًا، كالبحث عن جمموعة 

ورق مقوى. 

وهناك،  هنا  تغمرنا  اىل  ال�صحراوية  ال�صذرات  تلك 

من وقت لآخر. اإنها تغزو ذاكرتنا وتقيم بها اإىل اأبد 

الآبدين. ما اأن تغيب ال�صحراء عنا، حتى يعود الينا 

ذلك الهو�س املر�صي لي�صكننا من جديد، ل ل�صئ اإل 

ملجرد الرجوع...

احلوا�شي

ن�صبة اىل منطقة التبت يف ال�صني. والتبت هي اأعلى 

منطقة على وجه الأر�س مبتو�صط ارتفاع  4900م.  

ه�صبة من ال�صل�صال الرملي ) احلث ( Tassili. وهي 

تقع  اجلزائرية  ال�صحراء  يف  �صا�صعة  جبال  �صل�صلة 

 – الليبية  احلدود  على  اجلزائر  �رسق   – جنوب  يف 

النيجريية.

هي    Hoggar الأحجار  اأو  الهقار  جبال  �صل�صلة   

جبال �صخرية تغطي م�صاحة 72000 كم2 يف و�صط 

ال�صحراء يف جنوب اجلزائر مبحاذاة مدار ال�رسطان. 

تقع على بعد حوايل 1500 كلم من العا�صمة اجلزائر. 

 األربتو جياكوميتى ) 1901 – 1966 ( ر�صا م ونحات 

�صوي�رسي م�صهور. تلقى تعليمه بكلية الفنون اجلميلة 

بجنيف، ودر�س كذلك بباري�س ابتداء من عام 1922 

تالميذ  اأحد  وهو  بورديل  اأنطوان  النحات  يد  على 

ويعد  رودان.  اأوجي�صت  ال�صهري  الفرن�صى  النحات 

جياكوميتى من اأعمدة املدر�صة ال�رسيالية، واإن كان 

على  ت�صتع�صي  اأعماله  اأن  يرون  النقاد  من  الكثري 

الت�صنيف الدقيق. 

 يف الن�س الأ�صلي Ksour  وتكتب كذلك Ksar   وهى 

يف  وتكتب  ق�صور.    / ق�رس  الأ�صل  عربية  كلمة 

الالتينية castrum  وتعني املكان احل�صني يف �صمال 

اإفريقيا. وقد دخلت كلمة ksour  اىل اللغة الفرن�صية 

اللغة  اىل  دخلت  فقد    ksar كلمة  اأما   .1844 عام 
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الفرن�صية عام 1849.  

ِعرق  اأكرب  ثاين  هو   Grand Erg الكبري  الغربى  الِعرق 

�صحراوية  كثبان  منطقة  وهو  اجلزائر،  �صمال  يف 

تعنى  ِعرق  وكلمة  املعبدة.  والطرق  القرى  من  تخلو 

حقل من الكثبان الرملية يف ال�صحراء. ويغطي العرق 

الغربى الكبري منطقة م�صاحتها حواىل 600 كم2 

 هريقليط�س من اأف�صو�س ) حوايل 535 ق. م. حوايل 

باإ�رساره  ا�صتهر  يوناين  فيل�صوف   .) م.  ق.   475

ذلك يف  متثل  وقد  الدائم،  الكوين  التبدل  فكرة  على 

مرتني«  النهر  اإىل  املرء  ينزل  ل  ال�صهرية:«  مقولته 

وقد اآمن كذلك بفكرة وحدة ال�صداد قائاًل : »الطريق 

كل  اأن  مبعنى  واحد«،  طريق  اأ�صفل  واىل  اأعلى  اىل 

الأ�صياء املوجودة اإمنا هى ثنائيات من خ�صائ�س 

متناق�صة.

 جان �صيناك ) 1926 – 1973 ( �صاعر فرن�صى ولد يف 

وقتل  باجلزائر،  وهران  مبنطقة  �صاف  بنى  قرية 

عام 1973 يف اجلزائر العا�صمة. كان �صديقًا لألبري 

التى  اجلزائرية  بجن�صيته  معتزاً  كان  كما  كامو، 

اآمن  التى  بالثورة  تغنى يف ق�صائده  ح�صل عليها. 

يف  جماىل  عامل  ت�صكيل  اىل  توؤدى  اأن  ينبغي  اأنها 

جزائر منفتحة على كل الثقافات. 

يف  موجودة  غري  الأ�صل  يف  الفرن�صية  الرتجمة 

وتريات ليلية ملظفر النواب. اأقرب اأبيات �صعر ملظفر 

الكامن يف  مطلقك  »اأنقذ  الق�صيدة:  هذه  النواب يف 

احلجري  الع�رس  من  املتبقني  ُمدي  فاإن  الإن�صان/ 

الكاملة،  الأعمال  النواب،  مظفر  اإنظر:   « ُتطاردين 

فارو�س للن�رس والتوزيع، 2011 ) وتريات ليلية، �س 

�س 151 – 242 (. 

وهي   .chott كلمة  الأ�صل  يف  املوؤلف  ي�صتخدم 

املاحلة  البحرية  اإىل  ت�صري  عربي  اأ�صل  ذات  كلمة 

العربي  والأ�صل  اإفريقيا(.  �صمال  يف  الأخ�س  )على 

اللغة  اىل  الكلمة  دخلت  وقد  »غوط«.  اأو  »�صط«  هو 

الفرن�صية عام 1846م. 

وي�صل  الكينية،  املدن  اأكرب  ثاين  هي  مومبا�صا   

�صكانها اىل حوايل مليون ن�صمة. تقع على ال�صاحل 

ال�رسقي لكينيا. وقد زار الرحالة ال�صهري ابن بطوطة 

اىل  تاأ�صي�صها  يعود   .1331 عام  مومبا�صا  مدينة 

تعج  كانت  املدينة  اأن  الإدري�صي  وذكر  900م.  عام 

بالن�صاط التجاري يف القرن 12م. اأما زجنبار فهي 

اأفريقيا،  �رسق  يف  تنزانيا  يتبع  اجلزر  من  اأرخبيل 

وقد زارها التجار العرب  والربتغاليون، كما �صيطر 

عليها العمانيون يف القرنني الثامن ع�رس والتا�صع 

ع�رس، اإىل اأن  اأ�صبحت حممية بريطانية عام 1890، 

لكنها   ،1963 دي�صمرب  يف  م�صتقلة  �صلطنة  واأ�صبحت 

ان�صمت  اإىل احتاد تنزانيا يف اكتوبر 1964.

 هرني ماتي�س ) 1869 – 1954 ( فنان ونحات فرن�صي. 

انتمى يف بداية حياته الفنية اىل املدر�صة الوح�صية، 

وهو تيار فني ظهر مع بداية القرن الع�رسين لكنه مل 

ي�صتمر طوياًل. وقد ظهرت اأغلب اأعمال ماتي�س الفنية 

اأعماله  اأهم  من   .1917 و   1906 عامي  بني  ال�صهرية 

 « الأزرق«   »العري  و  لك�صمبورج«  »حدائق  لوحات 

والبحار ال�صاب« »والرق�صة« و »نافدة يف طنجة«.

ثنائي  هيدروكربونى  جذر    méthylène املثيلني   

التكافوؤ م�صتق من امليثان. وت�صري الكلمة كذلك اىل 

كحول  وهو    Bleu de méthylène امليثيلني    اأزرق 

م�صتقطر من اخل�صب. 

عاقبته  ملكًا  اليونانية  الأ�صطورة  يف  �صيزيف  كان 

الآلهة بتكليفه بالقاء حجر �صخم اإىل اأعلى تل لرياه 

متدحرجًا اإىل اأ�صفل. وكان عليه اأن يكرر ذلك لالأبد. 

طراز  وهي   .mzab املزابية  باملقابر  كذلك  تعرف 

اأي  من  واخللو  ال�صديد  بالتوا�صع  يت�صم  معماري 

ميزاب  يف  املقابر  من  النوع  هذا  وينت�رس  زخرف. 

باجلزائر ويف جربة بتون�س وكذلك يف جبل نفو�صة 

بليبيا. 

عربية  كلمة  وهى    Kasbah كلمة  الكاتب  ي�صتخدم 

التا�صع  القرن  الفرن�صية موؤخراً  )مطلع  اللغة  دخلت 

ع�رسامليالدى (، وت�صري اإىل القلعة اأو  ق�رس احلاكم 

يف دول �صمال اأفريقيا.   وتكتب يف العربية املغاربية  
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qasba ، من العربية الف�صحى qasaba وتعنى الق�رس 

احل�صني يف املدينة. وتكتب كذلك casbah   يف اللغة 

 :  Amine Mahrez الفرن�صية. انظر كتاب

 Glossaire raisonné des mots français d’origine
.arabe, Editions El–Othmania, Alger, 2006, p. 67

تني هينان Tin Hinan  هو ا�صم اأطلقه الطوارق على 

الرابع  القرن  اىل  تعود  رفيعة  مكانة  ذات  اإمراأة 

�صحراء  يف  ال�صخمة  مقربتها  تقع  امليالدى. 

الأبال�صة يف منطقة الهقار باجلزائر. ويعني ا�صمها 

»اأم  تعني جمازاً  ولكنها  اخليام«،  حرفيًا »�صاحبة 

الهقار«.  »ملكة  باإ�صم  اأحيانًا  اإليها  ُي�صار  القبيلة«. 

التي  »تامينوكالت«  باإ�صم  اإليها  الطوارق  وي�صري 

اأما جثمانها فموجود حاليًا  »امللكة«.  اأي�صًا  تعني 

يف متحف الباردو باجلزائر العا�صمة. 

ابن البيطار )1248-1197( هو عامل نباتات و�صيديل 

تدوينه  يف  اجلوهري  ا�صهامه  متثل  عربي  وطبيب 

الو�صطي،  القرون  امل�صلمني يف  الأطباء  لكت�صافات 

وهو ما اأدى اإيل ا�صافه ما يزيد عن ثالثمائة نوع 

من الأدوية اإيل تلك الأدوية التي عرفت يف الع�صور 

القدمية. وقد ولد ابن البيطار يف مدينة ملقة وتلقي 

تعليمه علي يد اأبو العبا�س النبطي. 

اأدوني�س   ق�صيدة  مطلع  الأ�صل  يف  الكاتب  يرتجم 

»مفرد ب�صيغة اجلمع« :

 Je m’ enfonce  dans l’ascèse et dans la ruse/  
 Et je trouve alors ce qui transcende entre le moi et le
moi – même/ Conment remonter mon corps, au–des-

 ?sus de moi même

ابن تومرت )حوايل 1080 -1130( هو فقيه دين بربرى 

م�صلم عا�س يف جبال الطل�س بجنوب املغرب ومترد 

على حكم املرابطني ، وبعد موته وا�صل املوحدون 

غزو �صمال افريقيا واأ�صبانيا. 

De Fou- 1858 – 1916( يف الأ�صل )�صارل دى فوكو 

De Foucauld  وهو رجل  cault  لكن ا�صمه ال�صحيح 

يف  الطوارق  بني  عا�س  فرن�صي  كاثوليكي  دين 

الكني�صة  وتعتربه   ،1916 عام  وقتل  اجلزائر  �صحراء 

كذلك  �صابطًا  فوكو  دي  وكان  �صهيداً.  الكاثوليكية 

باجلي�س الفرن�صي يف �صمال اأفريقيا. 

القليعة هى واحه بو�صط اجلزائر تعد بوابة ال�صحراء. 

يقطنها الرببر الزناتيون.            

j هذه ترجمة كتاب:
.Rachid Boudjedra, Cinq Fragments du Désert, L’ Aube, Paris, 2002
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درا�سات

»املفكر« للنحات الفرن�سي اوغ�ست رودان



35

ال�س�ؤال الذي ننطلق منه يف هذا التناول، 

�س�ؤال �سهل وب�سيط، ويتمثل يف اال�ستفهام 

عن ماهية ال�سخرية؟ وكيف مت تناولها 

وا�ستح�سار اأبعادها يف �سياق اال�ستغال 

الفل�سفي؟ واأن ننطلق من ا�ستفهام يف 

م�ست�ى هذا ال��س�ح، ال يعني ذلك اأن 

اجل�اب عنه �سيك�ن اأمرا �سهال، اأو اأنه 

�سيك�ن ج�ابا نهائيا. لكنه �سيك�ن ب�سيغة 

من ال�سيغ مقاربة، ال منلك بدء الدخ�ل يف 

تربيرات لنقائ�سها. ولعل مقاربة املفاهيم 

دومنا ح�سم يف اجل�اب على اإ�سكاالتها 

له� واحد من وج�ه عديدة متهر الفل�سفة 

فن اإجنازها. ولي�س هذا وارد يف ا�سطالح 

الفال�سفة افتعاال، واإمنا ه� من باب احلقيقة 

التي ال �سبيل اإىل ادعاء نقي�سها.

و لنتاأمل افتتاحا هذه املنت: يحكى اأن 

اأحد املل�ك، احتال عليه خياط فاأقنعه 

باأنه �سي�سنع له ث�با عظيما ال يراه 

�س�ى احلكماء. اقتنع امللك مبهارة اخلياط 

املحتال، وخرج على وزرائه عاريا متاما، 

وقال لهم: »انظروا.. ما راأيكم يف هذا الث�ب 

ال�سحري الذي ال يراه �س�ى احلكماء؟«

امللك  غ�سب  من  خافوا  ال���وزراء  بع�ض   

ف��ق��ال��وا: »ه���ذا ث��وب عظيم ي��ا م���والي«. 

كانوا طامعني يف عطايا  الوزراء  وبع�ض 

امللك، فقالوا: »يا موالنا، مل نر يف حياتنا 

اأجمل وال اأروع من هذا الثوب«.

قال  القاعة،  يف  �سغري  طفل  هناك  كان 

عنه،  تتحدثون  الذي  الثوب  »اأين  ب��راءة: 

اإين اأرى امللك عاريا. حاول الوزراء اإ�سكات 

الطفل باأي طريقة.. لكزوه وبخوه وهددوه، 

عاريا.  امللك  اأرى  اإين  ي�سيح:  ظل  لكنه 

عندئذ اأخرجوه من القاعة«.

من  �ساخرا  موقفا  احلكاية  هذه  ت�ستبطن 

امللك ووزرائه، بقدر ما تتجاوز �سخريتها 

فعل  كل  تق�سد  كي  احلكاية  �سخ�سيات 

ياأتيها  التي  االأفعال  من  منافق  مداهن 

اأن  املمكن  من  فهل  ع��ام.  ب�سكل  النا�ض 

تي�رس هذه احلكاية املهمة اأمامنا من اأجل 

تعريف ال�سخرية؟

اإذا تاأملنا الن�ض احلكائي فاإننا �سنجد اأداء 

الوزراء  تعقيب  فور  احلكاية  توؤديه  هزليا 

حمملة  �سحابة  لكن  امل��ل��ك.  ع��ري  على 

املتلقي  تنال  �ساعقة  كهربائية  ب�سحنة 

ال�سخرية الفل�سفية 

من احلوار ال�سقراطي اإىل اجلدل الهيجيلي

ناقد واأكادميي من املغرب

حممد زيتون



فور يظهر الطفل بني اأبطال احلكاية. وهو ما يعني 

ي�سق  خاطف  وم�ض  ال�سخرية  اأن  اأولية  ناحية  من 

فهل  الف�سح.  يفيد  مبا  االإجماع  ردهات  يف  �سبيله 

فعال ال�سخرية هي كذلك؟ 

يقر �سريبر Arié serper يف معر�ض تعريفه لل�سخرية، 

ادعاء  ال�سهل  من  احل��ب،  مثل  مثلها  ال�سخرية  اأن 

اأن  ويقرتح  تعريفه.  ال�سعب  من  ولكن  معرفته، 

كهربائية  ب�سحنة  حمملة  �سحابات  �سورة  نتمثل 

ال�سحنات  جنهل  اأننا  بحيث  روؤو�سنا،  فوق  تتالقى 

ال�سالبة التي تتجول عر االأر�ض على �سكل ينابيع 

�رسية. وهو ما يعني اأن ال�سخرية هي اإ�ساءة. وهذه 

اجتماع  اإثر  �سعقة،  عن  الناجت  الك�سف  اأو  االإ�ساءة 

نقائ�ض مل يتحقق من قبل الوعي بها، 

اجلهل.  ذلك  تدارك  بالو�سع  اأم�سى  وقد 

وهو ما ي�سفي على املنت بعدا جديدا، 

بنية  تركيب  يف  ت�سهم  ال�سخرية  الأن 

اأكرث ت�سابكا، مما  العمل الفني وجتعله 

غري  تعتر  للعمل  واح��دة  ق��راءة  يجعل 

كافية)1(. 

اإىل  وقد حت�سل ال�سخرية دومنا حاجة 

االإنتاج  م�ستوى  على  �سواء  االنتقال 

املعنى  اإىل  االأول  احل��ريف  املعنى  من  التاأويل  اأو 

امل�ستق الثاين. وهذا ما يجعل ال�سخرية تنفتح على 

الب�سيط)2(.  التعار�ض  حيز  خارج  ومتتد  املفارقة، 

لي�ست جادة،  ال�سخرية  »اإن جدية  يقول كريكجارد: 

يبدو  بحيث  ج��ادا  يكون  قد  ال�ساخر  يقوله  ما  اإن 

عندما  امل�ستمع  هذا  لكن  للم�ستمع،  �سادقا  كالمه 

ي�ساركه  فاإنه  ال�ساخر،  يق�سده  مبا  عارفا  يكون 

ذلك ال�رس الدفني الذي يكمن خلف هذا الكذب، ومن 

مرة«)3(.  بعد  مرة  نفيها  اأو  ال�سخرية  اإلغاء  يتم  ثم 

جد:  هو  ما  بني  خفيا  تواطوؤا  تفرت�ض  ال�سخرية  اإن 

املتلقي،  اأنف  من  قريب  ظاهر،  معنى  وراء  يختفي 

لكنه ال ي�سكل على االإطالق غاية املتكلم، ولعل هذا 

ما يوؤ�سل املفارقة. 

خياط  �سحية  راح  احلكاية،  يف  مثال  امللك  اإن 

حمتال، وكونه مغفال فحا�سيته طمعا يف م�ساحلها 

لكن  ما هو عليه من �سالل.  ملزمة مبجاراته على 

الطفل براءته: كان لزناد املفارقة باملر�ساد، وكي 

ال يعود على القوم مبا فيه وبال اأمرهم، فقد جتندوا 

ما  اأقل  هو  الطفل  اأبداه  الذي  كهذا  الإلغائه. و�سوح 

احلكائي  فالن�ض  تتفجر.  كي  ال�سخرية  ت�ستدعيه 

الطفل.  موقف  خالل  من  التهكمية  جناعته  اكت�سب 

به  لي�ست م�رسوطة  ال�سخرية  اأن  ولو  وهو و�سوح_ 

دائما اإال اأنه هنا_ يعتر فاعال يف النهو�ض مبهمة 

الن�ض احلكائي،  القائمة يف  العالقات  اإرباك �سبكة 

وتوطيد هوية الن�ض ال�ساخرة. 

يجعل  املقام،  بح�سب  موظفه  اأو  الن�ض،  هذا  كاتب 

غايته،  مفرت�ض  مقام  يف  متلق  من  النيل  وظيفة 

اإىل  منه  الق�سدية �رسطا البد  عامل  يجعل  ما  وهو 

يقول  ذل��ك  ويف  وامل��ق��ام.  املفارقة،  تابت  جانب 

وكل  االإن�سان،  ميزق  ما  كل  اإن  الباحثني)4(:  اأحد 

تناق�ساته ووعوده ال�سادقة غري املوفاة، ومثاليته 

لل�سخرية.  م�سدرا  تكون  �سلوكه،  مع  املت�ساربة 

عدالة  ت�سود  حني  املجتمع  يف  توجد  ال�سخرية  اإن 

االإن�سان املقلوبة، وتكون يف الذات االإن�سانية حني 

كتاب  �ساحب  وي�سيف  ملكاته.  االإن�سان  تخون 

�سكل  هي  ال�سخرية  باملغرب«:  وال�سلطة  »ال�سخرية 

من اأ�سكال التعبري ال�سيا�سي، وكلما كان النظام اأكرث 

ب�سكل  ال�سيا�سية  ال�سخرية  وازده��رت  اإال  احتقانا، 

اأكر واأكرث ذكاء واإبداعا وحذرا«5. اأما رائد ال�سخرية 

»بزيز«  ال�سنو�سي  امل��غ��رب:اأح��م��د  يف  ال�سيا�سية 

فيعرف ال�سخرية قائال: »اإن ال�سخرية معدية وتعري 

وت�سقط  الهيبة،  وقناع  القد�سية  وتزيل  وتف�سح، 

اال�ستبداد...  اأنظمة  عري  تخفي  التي  التوت  ورقة 

وتريه  خطريا  �سالحا  املتلقي  تعطي  ال�سخرية  اإن 

من  نوع  اإنها  فزاعات.  �سوى  لي�سوا  ال�سيا�سيني  اأن 

�سالح  ال  اخلوف،  على  االنت�سار  و�سالح  املقاومة 

اخلوف من االنت�سار«.)6(

»اأنا  تعني:  الالتيني  ا�ستقاقها  يف   Eiron كلمة  اإن 

ا�ستعمال  يف  الكلمة  حت�رس  املعنى  بهذا  اأتكلم«. 

اأي:   Eiron التفاعلية:  بال�سيغة   ،Himère هومريو�ض 

ب�سيغة  يتكلم  ال��ذي  »ه��ذا  ثم:  يتكلم«،  ال��ذي  »ه��ذا 
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خا�سة، هذا الذي يقول اأقل مما يفكر فيه، هذا الذي 

هو  بينما  يعرف  ال  باأنه  يقول  الذي  هذا  يتظاهر، 

يعرف، واأنه ال يقدر بينما هو يقدر.. ونف�ض ال�سيغة 

Eironeia تعني: »خطاب اأو لغة خادعة«.)7( 

و ي�سري �سريبر اإىل اأن اأفالطون ا�ستعمل Eironeia اأ�سا�سا 

لالإ�سارة اإىل اأ�سلوب �سقراط، الذي يدعي عدم املعرفة 

حم��اوره  من  التعلم  يف  اجلاحمة  الرغبة  ويبدي 

omniscient. لقد كان �سقراط �سباقا  العامل بكل �سيء 

من  يحقر  الفل�سفية،  ال�سخرية  من  نوع  ابتداع  اإىل 

خاللها جمتمع اثينا، بطريقة التبالة وادعاء اجلهل. 

بطريقة  فيه  يتكلم  الذي  املو�سوع  اإثارة  وحماولة 

الكوميديا  يف  الطريقة  هذه  �ساعت  وقد  �ساخرة. 

اليونانية التي تتناول بالنقد الرجوازيات النا�سئة 

وحتالفاتها مع طبقة النبالء. ثم ت�رسبت اإىل ب�سكل 

اأو اآخر اإىل اآداب اأوروبا يف القرن ال�ساد�ض ع�رس)8(.

مفهوم  يحتله  اأ�سبح  ال��ذي  الذيوع  خلف  ويوجد 

االأدبيات املعا�رسة- خ�سو�سا منها  ال�سخرية يف 

انطالقا  له  التاأ�سيل  ميكن  طويل،  م�سار  الغربية- 

ملحمة  يف  االإجنيل،  يف  حت�رس  التي  ال�سخرية  من 

االأدن��ى  ال�رسق  واأ�ساطري  مالحم  ويف  جلجام�ض، 

ترد  ال�سخرية  واالأودي�سة،  االلياذة  ففي  واالأق�سى. 

م�سخ�سة يف امل�ساجرات التي جرت مثال بني زو�ض 

يف  االآل��ه��ة  بني  خالفات  حم��ور  اأنها  كما  وه��رية، 

لطروادة،  حبه  رغم  مثال  فزو�ض  بالب�رس:  عالقتهم 

كانت  مدن  ثالت  دم��ار  قبلت  وه��رية  بها،  �سحى 

بالن�سبة لها عزيزة هي: اأركون، �سبارط ، ومي�سني، 

لي�ست  بهذا  ال�سخرية  اإن  ال�سلم.)9(  تبادل  ملجرد 

مبا  ارتباطا  حديثا،  اإال  االإن�سان  ميهره  مل  اكت�سافا 

حققه ذكاوؤه من ت�سام ورقي، على �سوء ما اأحرزه 

من معارف. بل اإنها �سلوك اإن�ساين، وطاقة يفرت�سها 

يقول  ال�سدد  ه��ذا  يف  ذات���ه.  ال��وج��ودي  التفاعل 

كريجارد :« حيث توجد حياة، يوجد تناق�ض، وحيث 

يوجد تناق�ض، يكون امل�سحك موجودا«)10(. 

و التناق�ض يف اأجلى وجوهه يح�رس م�سترتا ليج�سد 

اأن معنى  املفارقة باعتباره �رسطا البد منه، حتى 

لفظ:  ذات��ه  يعني  االإجن��ل��ي��زي)11(   Irony م�سطلح 

اأر�سطو  عند  تعني  نف�سها  الكلمة  اأن  كما  املفارقة، 

اال�ستخدام املراوغ للغة. 

�سلنج)12(ال�سخرية  االأمل���اين  الفيل�سوف  يعرف 

باعتبارها مفارقة. واملفارقة هنا حتيل على ما ال 

 .»Doxa« الراأي  بادئ  يف  حال  باأي  تلخي�سه  ميكن 

على  بنائه  يف  ي�ستند  ال  االأخ���ري  ه��ذا  ك��ان  ف���اإذا 

معرفة  لكونه  نظرا  عقالين،  اأو  منطقي  م�سوغ  اأي 

عاطفية، معرفة زاخرة باالأحكام املت�رسعة، معرفة 

معنى  فهل  ال��ك��اذب.  واالدع���اء  االفتعال  عنوانها 

معادال  التحديد  هذا  مع  اأم�ست  ال�سخرية  اأن  ذلك 

اأجل  من  اإال  توجد  ال  الفل�سفة  اإن  للفل�سفة؟  طبيعيا 

اأر�ض  فوق  م�ساد  الأنه  وجتاوزه.  الراأي  بادئ  هدم 

التناق�ض.  وعنوانها  االدع��اء  تربتها 

الغبار  نف�ض  هي  ال�سخرية  غاية  فهل 

على  والوقوف  املعتقد  تناق�سات  على 

قيود االإن�سان، بغاية تطهريه وحتريره 

اأي�سا؟ 

مقاربة  �رسورة  ي�ستدعي  ال�سوؤال  هذا 

تقاليده  �سنت  كما  الفل�سفي  الفعل 

املمار�سة احلوارية التي با�رسها يوما 

فعال  باعتباره  اثينا،  يف  �سقراط  ما  

امتزج بال�سخرية، وانقاد لقناتها، وكل 

اأمل هذا الفعل جتاوز ما ا�سطلح �سلنج على ت�سميته 

.»Doxa« ببادئ الراأي

ال�سخرية ال�سقراطية:

�سقراط  يتوجه  الأف��الط��ون،  اجلمهورية  كتاب  يف 

بالقول:  �ساب  �سف�سطائي  وهو  ترا�سيماخو�ض  اإىل 

يف  خطاأ  ارتكبنا  لو  الأن��ه  علينا!  قا�سيا  تكن  »ال 

راجع  ذلك  اأن  من  متاأكدا  تكون  اأن  فعليك  احلكم 

اإىل جهلنا«. فيعقب ترا�سيماخو�ض كالتايل: »الحظ 

ال�سخرية املعهودة على �سقراط ، اإين اأعرفه، وتوقعت 

اأن ترف�ض اجلواب، اإنك متار�ض ال�سخرية، وال تدخر 

جهدا �سوى بهدف الهروب من اجلواب«)13(..

من  الوجود  دائ��رة  اإىل  دخل  ال�سخرية  مفهوم  اإن   

حني  وذل��ك  هيجل،  ح�سب  �سقراط،  طريقة  خ��الل 
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اأ�سلوب  لو�سف  ال�سخرية  مفهوم  اأفالطون  وظف 

مولدة،  ابن  اإنه  �سقراط؟  هو  من  ترى  �سقراط)14(. 

كانت  اأمه  التوليد.  فن  اأي  املايوطيقا،  فنه  �سمى 

تعنى بتوليد بطون الن�ساء فانرى يف اآتينا اإىل توليد 

اأفالطون  ير�سمها  التي  املعهودة  وال�سورة  العقول. 

على  لالجابة  يتطلع  �سقراط  كالتايل:  هي  ل�سقراط 

�سوؤال يوجهه اإىل ذاك الذي يدعي الوعي. اإنه يعطي 

االنطباع باأنه ال يعرف �سيئا، وذلك ال يتم منه برغبة 

يف الكوميديا. وميكن القول اأنه يبغ�ض كل كوميديا، 

مثلما يبغ�ض االأ�سخا�ض الذين يتظاهرون على نحو 

كاذب. والذين يريدون اإعطاء االنطباع اجليد -�سيما 

اأمام اجلهال. يقول كريكجارد: »اإن جوهر ال�سخرية 

اأال تك�سف عن نف�سها،اإنها تغري االأقنعة 

با�ستمرار«)15(.

ينتف�ض يف حماوراته  �سقراط  اإذا كان 

الذي  ال�سف�سطائيني  فن  �سد  خ�سو�سا 

مقيا�ض  هو  »االإن�سان  اأن:  يف  يتلخ�ض 

وم��اال  منها،  ي��وج��د  م��ا  حقيقة،  ك��ل 

احلقيقة  اأن  يعني  م��ا  وه��و  ي��وج��د«، 

فيها،  يعتقدون  الذين  بح�سب  متعددة 

التي يريد توجيهها تفرت�ض  فالر�سالة 

من  وذلك  باجلهل.  التظاهر  من  نوعا 

تنك�سف  حتى  اخل�سم،  اأم��ام  املجال  اإف�ساح  اأج��ل 

حججه ومعارفه، وتظهر كل ما تنطوي عليه. حينئذ 

االدع��اء  ه��ذا  يحتاجه  ال��ذي  التدمري  نهاية  ن�سهد 

اأنه  املعريف. الأن �سقراط يعطي مند البدء االنطباع 

ال يعرف اأي �سيء، اإنه يطرح االأ�سئلة التي ال تطرح 

عادة ب�سبب ب�ساطتها.)16(

�سقراط  »�سخرية  ال�سدد:  هذا  يقول مريلوبنتي يف   

ففي  واقعية،  لكنها   DISTANTE بعدية  عالقة  هي 

الذي  املهم  احل��دث  عن  يعر  فهو  بالغري  عالقته 

ب�سكل  ذات��ه،  اإال  ال�سخ�ض  يج�سد  اأن  ميكن  ال  عره 

حتمي ولكنه يعرف يف االآخر. مثلما االأمر عليه يف 

املاأ�ساة )الرتاجيديا( حيث اأطراف ال�رساع جميعهم 

على حق. وال�سخرية احلق هي التي ت�ستعني مبعنى 

االأمر  يف  هناك  لي�ض  االأ�سياء.  يف  يتاأ�س�ض  مزدوج 

الذات  ت�ستهدف  �سخرية  اإنها   .Suffisance كفاية  اأي 

اإنها  لالآخر.  ا�ستهدافها  من  ذلك_  اأقل_يف  ولي�ست 

�ساذجة_ ح�سب هيجل_ . ففي االأ�سطر االأ�سا�سية من 

فل�سفة احلق، جند هيجل يقول اأن �سقراط يجمع بني 

امليل Tendance  والق�سدية �سوب الباطن الذي يدفع 

اإىل البحث يف الذات واإىل معرفة وحتديد ما هو خري 

وجميل من خالل هذه الذات«)17(..

اإن ما يوؤهل �سقراط للبدء يف حماورته هو بالتاأكيد 

ارتباطا  باأقل  لي�ست  فال�سخرية  ال�سخرية،  ط��ور 

اإىل  املخاطب  تدفع  مادامت  اجلدلية  باملمار�سة 

عليه  وي�سجع  يتيحه  ما  غري  على  مبادئه،  اإنتاج 

داخل  ف�سل  باإيقاع  ي�سمح  ما  وهو  ال��راأي_  بادئ 

األغينا  لو  التي  بالطريقة  وذلك  اجلدلية_  املناق�سة 

يف  واال�سمحالل  اخلفوت  وبعد  ال�سخ�سي  البعد 

حركية  فاإن  االأ�سخا�ض  مع  لوجه  وجها  املحاورة 

ال�سخرية  اأن  هيجل  يرى  لهذا  اجل��دل.  هي  التفكري 

اأن  يجب  جدل  مفردة  ومعنى  للجدل،  ذاتية  �سورة 

اإىل  اأر�سطو  يوجهنا  االإط��ار  هذا  يف  حم��ددا.  يكون 

من  فعالة   قوة  �سقراط  زمن  يف  يكن  مل  اجلدل  اأن 

اأما  اأن تختر متناق�سات اجلوهر املعزولة.  �ساأنها 

اأفالطون فيوؤكد على اأن: »الذين كانوا قبل �سقرط مل 

ميلكوا اأي معرفة جدلية«)18(.

اأوىل:  اإذن  حلظة  ال�سقراطية  الروؤية   يوجد يف قلب 

ميكن نعتها باليقظة الذاتية، اأو يقظة الوعي الذاتي. 

احلق.  التفكري  لهو  فيه  اأفكر  ما  كل  يف  اأوج��د  فاأن 

التفكري  حمتوى  تخ�ض  ثانية:  حلظة  توجد  كما 

اأن  ينبغي  ولكن  ذاتيا،  يكون  اأن  ينبغي  ال  ال��ذي 

للكونية  ينفتح  اأن  الفكر  على  اإذ  مو�سوعيا.  يكون 

الروحية، ويتعلم الرتكيز واالإم�ساك باملبادئ احلقة. 

كتابه  يف  ل�سقراط  اأر�سطو  ين�سب  ال�سياق  هذا  يف 

هو  االأول  مهمني:  جد  اكت�سافني  »امليتافيزيقا« 

اخلطاب القيا�سي، والثاين هو التعريف الكلي)19(. .

ال�سخرية الرومان�سية:

ال�سعوبة التي ميكن اأن تن�ساأ ب�سدد تعريف ال�سخرية 

الرومان�سية مع �سلنج تعود اأ�سا�سا اإىل طبيعتها، الأن 
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اأن ال  اإىل  ال�سخرية هو نزوعها  اأحد خ�سائ�ض هذه 

خيوطها.  باأطراف  مم�سوك  وا�سحة،  حمددة،  تكون 

املفهوم  يدمر  ال  للمفهوم  املفارق  الطابع  اأن  رغم 

وب��ادئ  تتناق�ض  كمفارقة  فال�سخرية  اإط��الق��ا. 

الراأي، قول كهذا، يزيده �سلنج غمو�سا، حني يعرف 

الوقت  نف�ض  يف  كان  ما  »كل  باعتباره:  املفارق 

املفارق  اتخذه  ال��ذي  التاأويل  هذا  وكبريا«.  خريا 

للبادئ  يتلخ�ض يف كل ما كان مناق�سا  اأن  ميكن 

الراأي. الأن هذا االأخري وحده يوجد فاقدا للخري اإال ما 

كان من اأمر ما يوفره لل�سا�سة، حني يعمل مبنطقه 

�ساأنها  من  التي  اخللل  اأنواع  كل  �سد  على  القطيعي 

جعل م�سببات الوعي ت�رسئب. اإن ال�سخرية هي �سكل 

املحدود  جتاوز  اأ�سكال  من  �سكل  النقد،  اأ�سكال  من 

والنهائي. اإذ كل �سخرية هازئة، وكل هزء satire لي�ض 

الرمن�سيني  »مند  �سريبر:  يقول  �سخرية.  بال�رسورة 

االأملان والكلمة واحدة من املفردات االأكرث غمو�سا 

واالأكرث فتنة واإثارة للنقد والتحليل االأدبي«)20(.

الفل�سفة هي  اأن  مفاده  الذي  الطرح  يدعم  �سلنج  اإن 

وي�سنف  لل�سخرية   la patrie divine املقد�ض  الوطن 

ال�سخرية انطالقا من وظيفتها ال�سعرية. يقول �سلنج: 

يف  تتنف�ض  حديثة  واأخ��رى  قدمية  ق�سائد  »هناك 

bouffon� َم�سَخَرة لل�سخرية،  املقد�ض  النف�ض   كليتها 

التي  العاطفة  بداخلها  فيها،  حتيى  متعالية   nerie

حم��دود،  هو  ما  كل  مطلقا  تتجاوز  بالكل،  حتلق 

النبوغ  حيث  والف�سيلة،  بالفن،  تتجاوز  واأي�سا 

الكالم_باال�سافة  هذا  يف  يثري  ما  اخلال�ض«)21(. 

التالحم  هو  العاطفة_  م�ساألة  على  التاأكيد  اإىل 

»م�سخرة«.  وكلمة  املقد�ض«  »النف�ض  بني  احلا�سل 

ذاتها  ال�سخرية  اإىل  اإال  رده  ميكن  ال  التعار�ض  هذا 

باعتبارها تاأليف بني املتناق�سات. 

�سامية،  حالة  اأنها  على  ال�سخرية  اإىل  �سلنج  ينظر 

ت�سدر عن الذات يف �سيغة فعل، من خاللها يختر 

»اإنها  ال�سخرية:  عن  �سلنج  يقول  حريته.  االإن�سان 

ميكن  بف�سلها  الأن  وذل��ك  حرية،  االأك��رث  الرخ�سة 

توجد  الأنها  م�رسوعية،  االأكرث  وهي  دواتنا.  جتاوز 

ب�سكل مطلق وحتمي«. يف ال�سخرية يختر االإن�سان 

من  اأحدا  ميكن  ال  احلرية  غياب  جهة  فمن  حريته، 

االجرتاء على ال�سخرية. ومن جهة اأخرى فال�سخرية 

لي�ست �سيئا �سوى طريقة يف حتقيق احلرية. واحلرية 

مظهر  »اإن  �سلنج:  يقول  الذاتي،  بالهدم  م�رسوطة 

امل�رسوطة،  غري  احلرية  انبثاق  يجعل  الذاتي  الهدم 

واإبداع الذات، م�ساألة ممكنة«)22(. 

هكذا يتحول الهدم الذاتي اإىل اإبداع ذاتي، من خالله 

اأبتعد عن نف�سي، ويف هذا الفعل اأحيا حريتي. م�ساألة 

ا�ستطعت  ما  على  دائما  ين�سب  الهدم  اأن  مفهومة 

اأين متكنت من  اأْع��َرف، فلو  به  اأنا  اإبداعه، وعلى ما 

هدم ما اأبدعته، اأكون بذلك قد هدمت جزءا من ذاتي 

اخلا�سة، وحققت التجاوز الذي يجعلني 

اأ�سمن وجودي ككائن حر. اإن ال�سخرية 

ك��اإب��داع ذات��ي وه��دم ذات��ي يف نف�ض 

دون  الرومان�سيون  بها  اهتم  الوقت، 

للواقع  املفارقة  الق�سايا  من  غريها 

نظرا  اأو  االأرفع،  الرخ�سة  لكونها  نظرا 

للحرية.  ذاته  املطلق  التج�سيد  لكونها 

�سلنج: »هناك فنانون ال يعطون  يقول 

قيمة عليا للفن_وهذا م�ستحيل_ لكنهم 

احلد  اإىل  احلرية  من  درجة  على  لي�سوا 

االرت��ف��اع  على  معه  يتمكنون  ال���ذي 

فوق ما هو اأعلى عندهم«. مما يدل على اأن االإبداع 

الذاتي auto_creation ال يوجد باعتباره فعال �سخريا، 

ومتظهرا حرا اإال بقدر امل�سافة التي ينجزها املبدع 

يف عالقته مبا يخلق. اإنه بح�سب قدرته على اإخراج 

نف�سه مما ينتج يكون حرا. وهو حقا يختر حينئذ 

حريته«)23(.

الرومان�سية، جار  ال�سخرية  يبدع بح�سب  ما  اإن كل 

حت��دده  حتمية  ذل��ك  ويف  واكتماله،  متامه  فعل 

والتعايل  جتاوزه  ينبغي  لذلك  وانتهائه،  ونهايته 

عليه ب�سكل ذاتي، الأن وجهة الرومان�سية هو املطلق 

والالنهائي. وال�سخرية هي اأداة للتعايل على ما هو 

فالفكرة  الالنهائي.  اإىل  الو�سول  اأجل  من  حمدود 

ينبغي اأن تتنازل عن وجودها االأ�سلي من اأجل اأن 

ال�سخرية. وهذا يذكرنا  تتج�سد، وما �سياعها �سوى 
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بال�سخرية يف معناها التقليدي حيث ال�سخرية تهدم 

ما هو غري مكتمل وغلط. ومعناها ي�سبح متلخ�سا 

يف التحول الذي ال مفر منه للفكرة التي تتحقق.هذا 

التحويل هو يف نف�ض الوقت نق�ض من القيمة)24(.

ال�سخرية بني هيجل وكريجارد

مع  يلتقي  ال�سخرية  مل�ساألة  الهيجلي  التحليل 

يف  تبلورت  كما  لل�سخرية  االأ�سا�سية  ال�سياغات 

ال�سخرية  يف  هيجل  راأى  لقد  الرومان�سية،  الفل�سفة 

الرومان�سية التاأكيد املطلق على الذاتية. واعتر تلك 

ال�سخرية خمالفة للمو�سوعية االأخالقية)25(. 

نقده  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  ول��ن��ت��اأم��ل 

مع  جت�سدت  كما  الرومان�سية  للفل�سفة 

وجود  اأبدا  يوجد  ال  اإنه  يقول:  �سيلنج، 

يف ذاته والأجل ذاته، كل ما هنالك اأن 

ينجز  »االأن��ا«  يف  يتمثل  مطلقا  فاعال 

وجود  وهو  كوجود،  اأي  ك�سيء،  اأث��ره 

طرف  من  يو�سع  متظهر  �سوى  لي�ض 

التي باإمكانها تدمريه متى  االأنا،  هذه 

�ساءت ذلك. اإن كل العالقات االإن�سانية 

ذاته،  االإن�سان  وجود  وحتى  خطر،  يف 

يقوى  اأن  باإمكانه  �سيء  يوجد  ال  الأنه 

على اال�ستمرار يف جو املظاهر ويكون 

وهو  املظاهر«)26(.  تدمري  على  قادرا 

ال�سخرية  بني  التاأليف  يرف�ض  هيجل  اأن  يعني  ما 

الرومان�سية.  وال�سخرية  ال�سقراطي،  مبعناها 

كتابه  يف  خا�ض  ب�سكل  يتبنى  هيجل  جند  اإننا 

املتمثلة  �سقراط  طريقة  ال��روح«  »فينومينولوجيا 

يف جعل اخل�سم يتكلم وتركه يعر�ض ت�سوره بكل 

هذا  تدمري  االأح��وال_  اأح�سن  يف  اأج��ل_  من  حرية، 

الت�سور الحقا. اإننا جنده يدع يف كل مرة الكالم عن 

بعد.  فيما  جتاوزها  اأجل  من  الوعي  اأ�سكال  بع�ض 

احل�سي  اليقني  م�ساألة  اإىل  املثال  �سبيل  على  لننظر 

االأكرث غنى واالأكرث �سدقا.  اأنه املعرفة  الذي يظهر 

ليبدو عنده الحقا يف �سيغة املعرفة االأكرث جتريدا 

وفقرا.

 رمبا التقارب بني هجل و�سقراط  لي�ض ع�سوائيا، اإذ 

هو  يوؤ�س�ض  هيجل  جند  الفل�سفة«  »تاريخ  كتاب  يف 

ذاته عالقة بني املنهج اجلديل واملنهج ال�سقراطي، 

تقييم  اإىل  ي�سعى  من  تقييم  يدع  جدل  »كل  فيقول: 

احلقيقة  يف  ميلك  ال�سيء  هذا  اأن  لو  كما  ما،  �سيء 

ذاتيا_ وهذا  الداخلي  ينمي هدمه  اإنه يرتكه  قيمة، 

 l›ironie generale du الكونية  ال�سخرية  ن�سميه  ما 

monde«)27(. هيجل يوؤكد اإذن تعبرييا وجود عالقة 

بني منهجه اجلديل ومنهج �سقراط، وهو ما ت�رسح 

اإىل هدم جزئيات  تهدف  ال  التي  اجلدل،  وظيفة  به 

اجلدل  اأن  يعني  ما  املتكلم،  يبنيه  الذي  اال�ستدالل 

يف  ال�سخرية  تنجزها  التي  الوظيفة  ذات  ي�ستبطن 

املمار�سة ال�سقراطية.

 اإن ال�سخرية ح�سب اأحد الدار�سني تعمل با�ستمرار يف 

الوجود  ما  االإن�سان؟  ما  ال�سوؤال:  خدمة اجلواب عن 

اإىل  ننتقل  اأن  ميكن  وال  واالأ�سيل؟  احلق  الب�رسي 

اإال  هذا الوجود االأ�سيل فن�سري ما مل نكنه من قبل 

ت�سري  ال�سخرية  اأن  ذلك  الزائف.  وجودنا  هدمنا  اإذا 

االيجابي  »ال��دور  االأخالقي:  الوجود  عتبة  اإىل  بنا 

لل�ساخر هو اأن يعيد الفرد من جديد اإىل نف�سه، واأن 

يخلق فيه اهتماما بوجوده االأخالقي، فال ميكن اأن 

تكون هناك حياة ب�رسية اأ�سيلة بغري التهكم«)28(.

يف االأ�سطر االأ�سا�سية من »فل�سفة احلق« عند هيجل 

االأخالقية  �سلم  يف  الدنيا  الرتبة  ال�سخرية  ت�سكل 

الذاتية، اأي اللحظة التي تن�سبط فيها الذاتية وتتجلى 

عر نفيها املطلق. ذلك الأن ال�سخرية توجد م�سبوقة 

باعتقاد  يدرك باعتباره يقينا ذاتيا خال�سا ومطلق. 

ي�ستبطن نقطة ر�سو مق�سودة. ففي التحليل يتمظهر 

تاليا  ثم  للغلط  �سا 
ْْ
َعر باعتباره  فعليا  االعتقاد 

ت�ستثمر يف  الذات  اإن  تع�سفا)29(.  باعتباره  يت�سح 

ال�سخرية بكل ق�سدية، ان�سغالها اخلا�ض، اإنها تريد 

اخلروج به كليا من كل مو�سوعية، وجعله بالن�سبة 

للجميع يف ا�ستقاللية �سلبية. من ال�سهل اال�ستنتاج 

حممل  على  يحمل  اأن  ي�ستحق  ال  االعتقاد  اأن  اإذن: 

دون  من  اأنا  اإنتاجي  �سوى  لي�ض  اخلري  وب��اأن  اجلد 

اأي ثبات: »فاأنا �سيد ما هو خري، ومبقدوري جعله 
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يتجلى اأو يختفي بح�سب ما يحلو يل«)30(.

الذاتية هي فقط حلظة  اأن  اعتر  قد  اإذا كان هيجل 

اأنها  اإىل  ذهب  كريكجارد  ف��اإن  اأك��ر،  نظام  داخ��ل 

تركيب)31(.  اأو  بناء  باأي  ت�سمح  مقولة وجودية ال 

وتاأملي.  ميتافيزيقي  طابع  ذات  ال�سخرية  اأن  عدا 

االأخالقية  الداللة  تقل  من  ال�سخرية  يجرد  ما  وهو 

ما  تبنى  كريكجارد  لكن  هيجل.)32(  منحها  التي 

ال�سخرية  اأن  قال  عندما  به  مت�سك  اأن  لهيجل  �سبق 

البداية.  الذي يحدد معامل  ال�سلب  اأو  النفي  نوع من 

يتعلق  ما  خا�سة  هيجل،  فل�سفة  انتقد  اأن��ه  وم��ع 

يتحرر  اأن  قط  ي�ستطع  مل  اأنه  اإال  بال�سخرية،  منها 

من اأ�رسها. فمن خالل اإعادة تقوميه لل�سخرية لدى 

�سقراط قام بالرد على هيجل مبا�رسة. ف�سقراط يف 

اأول من قدم  الرتاث، وهو  بداأ هذا  اأول من  راأيه هو 

الن�ض االأ�سلي فيه، وهو الذي قام بدور الرائد الكبري 

»البداية املغلقة اخلا�سة  �ساأن هذه  االإعالء من  يف 

للحياة ال�سخ�سية«.)33(

ومن واقع اهتمامه »مبفهوم ال�سخرية« قدم كركجارد 

اأفالطونية، خل�ض  حتليال مف�سال خلم�ض حماورات 

من خاللها اإىل القول اإن الطبيعة احلقيقية ل�سقراط 

عند  ميز  لكنه  »ال�سخرية«،  باأنها  تعرف  اأن  ميكن 

�سقراط بني نوعني من ال�سخرية: ال�سخرية بو�سفها 

يف  اأ�سلوبا  بو�سفها  وال�سخرية  احل��وار،  يف  طريقة 

يف  ال�سخرية  وتنتهي  الوجود.  يف  وطريقة  احلياة 

احلالني، اإىل �رسب من »العدمية« عندما يف�سي اإىل 

املطلقة«. الالمتناهية  »ال�سلبية  هي  واحدة  نتيجة 

.)34(

هناك ثالث مراحل للوجود الب�رسي لدى كركجارد، 

الب�رسية:  ال��ذات  من  �سور  ث��الث  عن  عبارة  وه��ي 

بني  ت�سيع  التي  اأو  احل�ض  يف  املنغم�سة  الذات   ��  1

اأخالقية.3��  مببادئ  امللتزمة  الذات   �� اجلماهري.2 

هذه  اهلل.  اأم��ام  حا�رسة  بنف�سها  ت�سعر  التي  ال��ذات 

املراحل الثالث ميكن اأن تفهم على اأنها مراحل يف 

تطور العامل. وقد كان ع�رس ال�سف�سطائيني وما قبله 

يف العامل اليوناين القدمي ميثل املرحلة احل�سية من 

تاريخ الب�رسية. ثم كان �سقراط من خالل »اكت�سافه 

اأي  ذاتيا  حتديدا  اأو  ذاتيا  تعيينا  بو�سفها  للذات 

بو�سفها: »اإرادة« نقطة حتول تاريخية35. رغم اأن 

الفكرة«  »جدل  ميتلك  مل  كريكجارد  ح�سب  �سقراط 

يلم�ض  باأن  اإىل »فكرة اجلدل«، الأنه قنع  وقد و�سل 

وهو  فيها،  التناق�ض  يالحظ  واأن  اأعلى،  من  الفكرة 

الفكرة  مع  الظاهرة  خالله  تتفق  ال  الذي  التناق�ض 

وال الفكرة مع الظاهرة.)36(. 

اأال تك�سف عن  يقول كريجارد: »اإن جوهر ال�سخرية 

»جنح  فكلما  با�ستمرار«.  االأقنعة  تغري  اإنها  نف�سها، 

املتهكم يف اخلداع، وكلما كان كذبه يتقدم تدريجيا 

لكنه  به.  ي�سعر  الذي  الر�سا  زاد  ناجح،  نحو  على 

العزلة،  من  الر�سا حالة خا�سة  هذا  يعاي�ض خالل 

اأحدا مل يالحظ  ويكون همه متعلقا متاما هنا باأن 

الذين  خداعه«. فالذي ي�سخر ي�سبه امللوك واحلكام 

يتحدثون الفرن�سية كي ال يفهم العامة ما يقولونه، 

ومن مت فاإن ال�ساخر يكون موجودا يف قلب عملية 

خا�سة يعزل من خاللها، وذلك الأنه ال يريد �� ب�سكل 

عام �� اأن يفهم.)37(

ال�سخرية حترر �ساحبها_كما يقول كركجارد_  اإن 

من اأعباء املعي�ض والواقع االمريقي العملي، ولكن 

الأن  ن�سبيا.  ال�سلبي  النوع  من  تظل  احلرية  ه��ذه 

اأ�سا�ض  على  يقوم  االيجابي،  جانبها  لها  ال�سخرية 

تلك اللذة التي ي�سميها كركجارد:اال�ستمتاع. اأي تلك 

احلرية الداخلية التي تتيح �سكال من اأ�سكال االكتفاء 

الذي  املعنى  هو  لي�ض  يقال  ما  كان  فاإذا  بالذات.« 

فاإنني  اأق�سده،  الذي  املعنى  عك�ض  كان  اأو  اأق�سده، 

اأكون حرا«. اإن »ال�سخرية لي�ض لها هدف، اإن هدفها 

متاأ�سل فيها، مالزم لها يف ذاتها... فعندما يعر�ض 

املتهكم نف�سه على نحو مغاير ملا هو عليه فعال قد 

مبا  االعتقاد  على  االآخرين  حث  هو  هدفه  اأن  يبدو 

هو  حال،  اأي  على  له،  الفعلي  الهدف  لكن  يقدمه، 

جمرد ال�سعور باحلرية... اإن هدفه موجود يف ذاته«.

)38( »اإن ال�سخرية ال حتتاج الأن تفهم«، اإنها ينبغي 

اخلا�سة  قدرتها  تفقد  اإنها  �سمت،  يف  تعمل  اأن 

اأو  �رسيح،  ب�سكل  عنها  التعبري  مت  اإذا  جتعلنا  التي 

مت فهمها من قبل املجتمع ككل. واأ�سكال ال�سخرية 
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يقول  اأن   -1 هي:  كرجارد  راأي  يف  �سيوعا  االأكرث 

املرء �سيئا على نحو جاد، يف حني اأنه يق�سد عك�ض 

اأن  يف  فيتمثل  ال�سخرية  من  ال�سكل2-  اأم��ا  ذل��ك. 

يتحدث املرء ب�سكل هازل اأو م�سحك عن �سيء ق�سد 

منه اأن يبدو جادا.)39(

اإن ال�سكل ال�سخري ينفي من الكالم نف�سه بنف�سه، اإنه 

يلغي نف�سه بنف�سه مثل قائل اللغز الذي يعرف حله 

يف الوقت نف�سه الذي يطرحه فيه اأمام االآخرين، اإنه 

ال يكون لغزا بالن�سبة اإليه، لكنه لغز اأمام االخرين، 

كذلك �ساحب التهكم يعرف اأنه لي�ض جادا، يف حني 

ال�سخري  ال�سكل  ويت�سم  كذلك.  اأنه  االآخ��رون  يعتقد 

اأال وهي وجود  راأي كركجارد بخا�سية مميزة:  يف 

نوع من اأنواع التفوق اأو ال�سيطرة، ي�ستمدها ال�ساخر 

حتى  مبا�رس،  نحو  على  يفهم  اأن  يريد  ال  كونه  من 

اأن يتم فهمه،  اإىل  اأعماقه يتوق ب�سدق  لو كان يف 

ونتيجة لذلك يبدو املتهكم كما لو كان يتجول هنا 

وهناك. ومن خالل حالة ا�ستثنائية من التخفي يطل 

كالم  على  احلنو  اأو  بال�سفقة  ويتظاهر  عليائه،  من 

االآخرين العادي.)40(
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نحاول يف هذه املقالة درا�سة حكايتني 

ا�ستهرتا عرب التاريخ. اإنهما ن�سان ولدا 

يف عامل مل تكن فيه الكتابة ميزة 

مت�فرة لدى اجلميع، اأين كان الفكر ال 

يزال قيد االإميان العميق باالأ�سط�رة 

واخلرافة، م�َسلِّمًا ب�سكٍل مطلق بقد�سية 

ما ه� خارق وعجيب. كانت النف�س 

الب�رشية اآنذاك تّ�اقة اإىل خال�سها من 

جميع االأن�ساق القاهرة التي اأخ�سعتها 

َل  ملجم�عة من االإلزامات الثقيلة. مثَّ

البحث عن بطل خمل�س كما يف الروايات 

احلديثة، اأو عن االإن�سان اخلارق باملفه�م 

النيت�س�ي اأمل االإن�سان يف ا�ستعادة 

كين�نته املفق�دة التي من اأجلها يحَيا 

لي�سع �سياء ج�هرها اخلال�س. يف 

هذين الن�سني يتدفق �سدق االإن�سان 

و�سع�ره النبيل واإح�سا�سه ال�ّسامي بُعلّ�ه 

وارتقائه)1(. 

بنيتني  اأمام  الدرا�سة  هذه  يف  اإننا 

امل�سيح  ل�سريتي  ومتماثلتني  مت�سابهتني 

ين الإلقاء 
ِّ
واحلالج، ال جند اأنف�َسَنا اإالَّ م�سطر

وء عليهما والبحث يف اآليات الوظائف  ال�سَّ

و�سلت  احلكاية.  طرق  �سمن  ت�ستغل  التي 

االإجنيل  طريق  عن  اإلينا  امل�سيح  �سرية 

�سرية  يخ�ضُّ  فيما  ا  اأمَّ اجلديد«،  »العهد 

احلالج فقد و�سلت اإلينا اأي�سا بف�سل كتب 

احلالج  اأخبار  تناولوا  الذين  املوؤرخني 

لكن  والتنقيب.  والتدوين  باالهتمام 

�سرية  لُتثِبَت  ُرويت  التي  احلكايات  هاته 

واحدة،  ب�سياغة  ترد  مل  منهما  واحٍد  كل 

اخلا�ض،  منطها  حكاية  لكل  كان  واإمنا 

ِبَطت  �سُ التي  واأحداثها  املختلف  اأ�سلوبها 

على خالف. ولهذا ال�سبب والأ�سباب اأخرى 

اأنف�سنا  �سنجد  بالرتتيب  ذكرها  �سياأتي 

ورمبا  التحليل،  اأثناء  كبري  عائق  اأمام 

يفقد  يجعله  اأثراً  البحث  هذا  يف  �سيرتك 

تركيزه وتوازنه. 

واحد،  ن�ض  اأمام  ال  ن�سو�ض  اأمام  فنحن 

االأناجيل  روتها  امل�سيح  �سلب  فق�سة 

االأربعة باختالفاتها البنيوية ) اأي اإجنيل 

مقاربة مورفولوجية

حلكايتي امل�سيح واحلالج

�ساعر واكادميي من اجلزائر يقيم يف فرن�سا

�لهو�ري غـــز�يل



�سلب  ق�سة  اأن  كما  ويوحّنا(،  لوقا  مرق�ض،  مّتى، 

احلالج جاءتنا خمتلفة باختالف رواتها. فقد اأورد 

ن�ض �سلبه ابن االأثري يف الكامل، وابن اجلوزي يف 

املنتظم، وابن كثري يف البداية والنهاية، وم�سكويه 

تاريخ  يف  البغدادي  واخلطيب  االأمم،  جتارب  يف 

املحا�رسة  ن�سوار  يف  التنوخي  والقا�سي  بغداد، 

علينا  ي�سكل  قد  التي  التاريخ  كتب  من  وغريها 

اأكرث  اأو  بع�سا  الرواية  يف  اختالفها 

حماوالت  اإىل  اإ�سافة  اإ�سكال.  من 

املو�سوع  ا�ستيفاء  يف  امل�ست�رسقني 

لدى لوي ما�سينيون يف  كما جند ذلك 

اأخبار احلالج التي جمعها وعند رينولد 

االإ�سالمي  الت�سوف  يف  نيكول�سون 

بني  مبعرثون  فنحن  اإذاً  وتاريخه. 

بنيات خمتلفة ومتعددة ملحتوى واحد 

للدار�ض  ينبغي  كما  نكون  اأن  خالف 

اأمام بنية واحدة ملحتويات  اأن يكون، 

خمتلفة ومتعددة. 

فارق  على  تن�سحب  درا�ستنا  اإن  ثانيًا، 

 890 يقارب  مبا  يقا�ض  كبري  زمني 

�سنة، ف�سلب امل�سيح كان حوايل 33 ميالدي فيما 

فكان  احلالج  �سلب  اأما  امل�سيحيَّة،  االأ�سول  ترويه 

حوايل عام 922 ميالدي، ف�سال عن اأنَّ ق�سة ال�سلب 

اأما  كامال،  يوما  يقارب  ما  على  متتد  امل�سيح  لدى 

ق�سة �سلب احلالج فتمتد على فرتة زمنية مقدارها 

حوايل 13 �سنة ميالدية.

ثالثًا، اإننا ن�سّلم ت�سليما قاطعا بتمايز الن�سق املعريف 

وامل�سيح،  باحلالج  اأحاط  الذي  والديني  ال�سيا�سي 

ت�ستوطن  امل�سيح  �سلب  اأيام  الروم  كانت  فقد 

اليهود  �سوؤون  وتدير  بقوانينها   وحتكم  االأر�ض 

بالنامو�ض  بينهم  فيما  حكموا  الذين  والعرانيني 

الديني التوراتي، اأما ظروف �سلب احلالج فقد كانت 

حماطًة بالثورات التي ا�ستعل لهيبها، وو�سل مداها 

احلالج  لُة  و�سِ بالزوال.  املقتدر  خالفة  تهديد  اإىل 

كما تذكر امل�سادر كبرية ب�سلوعه غري املبا�رس يف 

مع  اأبداه  الذي  التواطوؤ  ال�سيما  النار  هذه  اإ�رسامه 

القرامطة-تهمة اأو حقيقة، ف�سياق �سلبه كان فيما 

وقد  النحو-  هذا  على  التاريخ  كتب  بع�ض  ترويه 

يجيز  ال  الذي  املالكية  ملذهب  اخلالفة  تبني  كان 

لقد  ا.  جدًّ ا  قويًّ قتلهم  اإىل  يدعو  بل  الزنادقة  توبة 

بالثوريني مبا فيهم  َل�ِحَق  الزندقة م�سطلحا  كانت 

احلالج وذلك ملا فيه من خال�ض لل�سلطة من اأ�سباب 

االإطاحة بنظام اخلالفة اآنذاك اأو ما �سابه ذلك.

الق�ستني  �سمن  القائم  الن�سق  يف  االختالفات  هذه 

الن�سية  للبنية  واأ�سا�سي  مهم  كدعم  نتبناها  قد 

ما  االإ�سكال  من  فيها  كان  فاإن  �سندر�سها،  التي 

من  االأقل  على  فيها  فاإن  بالغمو�ض،  لنا  �سيوحي 

توفري �سبل الدرا�سة ما �سي�سيء طريق الو�سول اإىل 

�سنقوم  ما  ولذلك  تقدير.  اأكرث  على  املبتغاة  الغاية 

به هو اإيجاد وظائف ثابتة �سمن هاته االختالفات 

املطروحة على اأكرث من وجه.

2. بني امل�سيح واحلالج :

يرى كثري من امل�سلمني واملثقفني يف احلالج �سورة 

االإن�سان املعريف الذي راح �سحية ح�سابات �سيا�سية، 

ِنها  فقد كان �سلبه متكينا لل�سلطة على االأقل من متكُّ

من قمع احلركات املناه�سة. لكن يرى فيه اأكرث من 

ذلك -وهذا راأي ما�سينيون- مثاال خال�سا للمعرفة 

الروحية والدينية العميقة التي ت�سل باالإن�سان من 

طريق الت�سوف اإىل االإميان املطلق بالتوحيد. وهو 

ما متثََّل يف �سورٍة متاثُل امل�سيح على نحو متطابق، 

فاإذا كان القراآن قد قّدم امل�سيح منذ والدته على اأنه 

ولدته  الكلمة-الروح  هاته  بف�سل  واأنه  اهلل،  كلمة 

الكلمة نف�سها تعر ب�سكل عنفواين  مرمي، واأن هاته 

عن نوع من التوحد الروحي املقد�ض، واأن معجزات 

ابن  ذكر  كما  هي  القراآن  عنها  تكلم  التي  امل�سيح 

عربي وليدة هذه الروح وميزتها، فمن الطبيعي اإذاً 

�سخ�ض  يف  تبحث  املعا�رسة  امل�سلمني  جموع  اأنَّ 

احلالج – هذا الذي لفت اأنظار النا�ض بتمجيد حياة 

القراآين  التمثيل  ي�سبه  ما  عن  الروحاين-  التوحد 
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طني  من  لع�سافري  احلياة  منح  فهو  للم�سيح)2(. 

احلّمى  واأذهب  االأبر�ض،  وطّهر  االأعمى،  وعالج 

واأقام  النائم  واأيقظ  ال�سدور،  ت�رّس  مبا  وحد�ض 

املالزمات  هاته  ت�سبه  ال�سياطني.  واأخرج  املوتى 

�سفات ما قّدمه احلالج اأي�سا، فقد قيل: اإن املالئكة 

تخدمه فتحمل اإليه �ستاًء فواكه ال�سيف متاما كما 

كتاب  وجاء يف  الهيكل،  اإىل مرمي يف  كانت حتمل 

 
ّ
اأنه يحيي املوتى واأنه يعمل ما اأحب جتارب االأمم 

من معجزات االأنبياء)3( وقد جاء يف اآثار البالد اأنه 

كان يركب االأ�سد ويتخذ احلية �سوطا، وكان ميد يده 

اإىل الهواء ويعيدها مملوءة دراهم اأحدية)4(، وكان 

يخر النا�ض مبا يف �سمائرهم ومبا فعلوا.)5( وقد 

ة التي ال يطفوؤها 
ّ
اأطفاأ احلالج نار املجو�ض املقد�س

كني�سة  اأ�سواء  اجلمعة  يوم  واأوقد  امل�سيح)6(  اإال 

القيامة التي لي�ض الأحد اأن يوقدها اإال الفجر املوايل 

على  يتوقف  احل�سي  التقاطع  هذا  ال�سبت.  عيد  ليوم 

احلالج  حدد  فقد  بو�سوح.  ظاهر  عقائدي  متاثل 

القدا�سة على مقدار ما ذكره القراآن عن امل�سيح، فهي 

وحدة متحّدة ب�»كن«)7(. ت�ساُبُه احلالج بامل�سيح، اأو 

تلقيبه بامل�سيح هو ما �ساع بعد موته، وذلك ل�سبب 

يعود اأ�سا�سا اإىل �سلبه واالإ�سهار به كما �سلب واأ�سهر 

فنهاية  االإجنيلية.  ة  الروايَّ ح�سب  على  بامل�سيح 

احلالج كانت باملعنى املجازي م�سيحية اإذا، ف�سال 

عن كون بدايته على النَّحو نف�سه، فقد تنّباأ اأكرث من 

اأحمد  تلميذه  روى  م�سلوبا.  كامل�سيح  مبوته  ة 
ّ
مر

ابن فاتك قائال: كّنا بنهاوند مع احلالج وكان يوم 

النريوز ف�سمعنا �سوت البوق فقال احلالج: اأّي �سيء 

هذا. فقلت: يوم النريوز. فتاأّوه وقال : »متى ُنَنْوَرْز« 

تعني.  متى  فقلت  ُنَنْوِرْز«.  »متى  اأخرى  رواية  ويف 

قال يوم اأ�سلب. فلّما كان يوم �سلبه بعد ثالثة ع�رس 

�سنة نظر اإيّل من راأ�ض اجلذع وقال: يا اأحمد نورزنا. 

هدايا  تلقيت  اأي  ْفَت،)  اأُحْتِ هل   : ال�سيخ  اأيها  فقلت 

واأنا  واليقني،  بالك�سف  اأحتفُت   : بلى  قال  النريوز( 

مما اأحتفُت به خجل غري اأين تعّجلت الفرح)8(. وقد 

جاء يف رواية اأن احلالج تنّباأ بطريقة موته فقال:

وانك�رس  البحر  رِكْبت  باأّن�ي  اأحّب��ائي  اأب��ِلغ  اأال 

ال�س�فينة

اأريد  ليب يكون موتي وال البط�حا  على دين ال�سّ

وال املدي�نة

البيت  بداية  يف  لنا  توحي  االإخبارية  اجلملة  اإن 

الثاين اأن تقدمي ال�سليب على املوت فيه تاأكيد باأن 

اأي�سا يف  احلالج كان على يقني بذلك، ويتاأكد هذا 

قول له باالإ�سهار واملوت على ال�سليب. 

رواه  ما  لب  بال�سُّ تنِبئِه  مظاهر  ومن 

ا قال: دخلت يوما  اإبراهيم ابن فاتك ملَّ

على احلالج يف بيت له على غفلة منه 

فراأيته قائما على هامة راأ�سه)...( فلما 

اأح�ض بي قعد م�ستويا وقال: اأدخل وال 

فاإذا  يديه،  فدخلت وجل�ست بني  عليك، 

اإن   
ّ
عيناه ك�سعلتي نار. ثم قال يا بني

بالكفر،   
ّ
علي ي�سهدون  النا�ض  بع�ض 

وبع�سهم ي�سهدون يل بالوالية. والذين 

ي�سهدون علي بالكفر اأحب اإيّل واإىل اهلل 

ون يل بالوالية. فقلت: يا 
ّ
من الذين يقر

�سيخ ومل ذلك. فقال: الأن الذين ي�سهدون 

يل بالوالية من ح�سن ظنهم بي والذين 

لدينهم.  با  تع�سّ بالكفر   
ّ
علي ي�سهدون 

مّمن  اهلل  اإىل  اأحب  لدينه  ب  تع�سّ ومن 

وكيف  يل:  قال  ثم  باأحد.  الظن  اأح�سن 

لبت  تراين وقد �سُ اإبراهيم حني  يا  اأنت 

من  يوم  اأ�سعد  وذلك  واأُحرقُت،  وُقتلت 

اأيام عمري جميعة، ثم قال يل : ال جتل�ض واخرج يف 

اأمان اهلل)9(.

حني  امل�سيح  ق�سة  كبري  ب�سكل  الق�سة  هذه  ت�سبه 

فقد  بطر�ض.  تلميذه  طرد  وبعدها  لب  بال�سُّ تنّباأ 

تعلمون  لتالمذته  امل�سيح  قال  االإجنيل:  يف  جاء 

ي�سّلم  االإن�سان  وابن  الف�سح  يكون  يومني  بعد  اأنه 

ابتداأ  الوقت  ذلك  »من  اأي�سا  وجاء  لي�سلب«)10( 

اإىل  يذهب  اأن  ينبغي  اأنه  لتالميذه  يظهر  ي�سوع 

الكهنة  وروؤ�ساء  ال�سيوخ  من  كثري  ويتاأمل  اأور�سليم 

فاأخذه  يقوم،  الثالث  اليوم  ويف  ويقتل  والكتبة 

، ال يكون 
ّ

بطر�ض وابتداأ ينهره قائال حا�ساك يا رب
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لك هذا، فالتفت وقال لبطر�ض : اذهب عّني...« 

فلماذا بعد التنّبوؤ مبا�رسة يطرد امل�سيح تلميذه بطر�ض 

الأن  هل  فاتك؟  بن  اإبراهيم  تلميذه  احلالج  ويطرد 

التلميذين ي�سكالن عن�رسا مانعا ل�سريورة الق�سة، اأم 

هل الأنه �سيغيب دورهما الفعال يف منع البطلني من 

املوت؟ اأم الأن كل من امل�سيح واحلالج كان يريد على 

طريقة الرتاجيديا اليونانية اأن يجعل من القدر االإلهي 

ماآال الب�رسية الوحيد؟ وكيف كان مبقدورهما التكهن 

باملوت وطريقته؟ هل هناك راو يكون قد تدخل يف 

بناء احلكاية واختار للبطلني هذه النهاية؟

يف  ونهايتها  امل�سيح  �سلب  ق�سة  بداية  ت�سبه 

�سلب  ق�سة  بداية  كبري  حد  اإىل  احلكائية  بنيتها 

الذي  املورفولوجي  فال�سكل  ونهايتها.  احلالج 

دعامتني  على  قلنا  كما  ينبني  الق�ستني  يجمع 

التنبوؤ.  –حتقق  التلميذ  وطرد  التنبوؤ  م�سرَتَكتني: 

وقائع  وجود  نفرت�ض  جتعلنا  امل�ساألة  هذه  لكن 

كانت  فاإذا  احلكايتان.  تتقا�سمها  ودعائم  اأخرى 

اأي يف  والنهاية،  البداية  مت�سابهتني يف  الواقعتان 

الروؤيا )التنبوؤ( ويف الت�سكيل )امل�سري(، فلرمبا يكون 

النحو  هذا  على  بينهما  فيما  تتفاعل  التي  للبنيات 

من الت�سابه واالتفاق؟ 

على  �سنطبقها  والتي  بها  �سنقوم  التي  املقاربة  اإن 

على  تعتمد  ال  مورفولوجيَّة  مقاربة  هي  الق�ستني 

اأي�سًا  ا  واإمنَّ فح�سب  وديناميكيته  الزمن  درا�سة 

درا�سة  على  وخ�سو�سا  ال�سخ�سيَّات    درا�سة  على 

ُه  اأنَّ اأي�سًا  ن�سري  اأن  ينبغي  لكن  ة.  ديَّ ال�رسَّ البنيات 

لي�ض من �ساأن هذه املقاربة مقارنة احلكايتني، واإال 

�سنبقى رهائن الدرا�سة املقارنة. ما �سنحاول اإبرازه 

اإبداع  م�سوؤولة عن  تاريخية عميقة  بنية  اإيجاد  هو 

ال�سوؤال  ن�سوغ  الزَّمني.  جوهرها  يف  احلكايتني 

للواقع  م�سرتكة  اأ�سول  هناك  هل  اأخرى:  بطريقة 

نحاول  ذلك،  على  لالإجابة  للق�ستني؟  التاريخي 

اإيجاد البنيات التي تقا�سمتها احلكايتان، ليكون لنا 

فيما بعد اأن ن�ستخل�ض ما باإمكانه م�ساعدتنا على 

تعميق نظرتنا للن�سق احلكايتني.

3. درا�سة التماثالت:

1.3. التماثالت البنيوية : 

امل�سيح:  حكاية  يف  البنيوية  التماثالت   .1.1.3

وهي تنق�سم اإىل اإحدى ع�رس بنية.

1.1.1.3. املنا�سبة والكيد

اإىل  ال�سعب  و�سيوخ  والكتبة  الكهنة  روؤ�ساء  اجتمع 

دار رئي�ض الكهنة الذي يدعى قيافا. وت�ساوروا لكي 

مي�سكوا ي�سوع مبكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا لي�ض يف 

العيد لئال يكون �سغب يف ال�سعب)11(. 

2.1.1.3.  تواطوؤ ال�سهود

و كان روؤ�ساء الكهنة وال�سيوخ واملجمع كله يطلبون 

�سهادة زور على ي�سوع لكي يقتلوه. فلم يجدوا. ومع 

اأخريا  ولكن  يجدوا.  زور كثريون مل  �سهود  اأنه جاء 

اأنق�ض  اأن  اأقدر  اإين  تقدم �ساهد زور وقال. هذا قال 

هيكل اهلل ويف ثالثة اأيام اأبنيه.فقام رئي�ض الكهنة 

وقال له اأما جتيب ب�سيء. ما ي�سهد به هذان عليك. 

واأما ي�سوع فكان �ساكتا)12(. 

3.1.1.3. املحاكمة

رئي�ض  قيافا  اإىل  به  ي�سوع م�سوا  اأم�سكوا  الذين  »و 

الكهنة حيث اجتمع الكتبة وال�سيوخ.

4.1.1.3. تردد احلاكم يف م�ساألة ال�سلب: 

يدعى  الذي  بي�سوع  اأفعل  ماذا  بيالط�ض  لهم  قال 

امل�سيح. قال له اجلميع لي�سلب. فقال الوايل واأي �رس 

عمل. فكانوا يزدادون �رساخا قائلني لي�سلب«)13(

5.1.1.3. تدخل املدّبر يف ا�ست�سدار احلكم:

�سوا اجلموع على 
ّ
»لكن روؤ�ساء الكهنة وال�سيوخ حر

اأن يطلبوا بارابا�ض ويهلكوا ي�سوع... فكانوا يزدادون 

�رساخا قائلني لي�سلب«)14(

6.1.1.3. تدخل عن�رس املراأة يف طلب اإعفاء:

الوالية  كر�سي  على  )بيالط�ض(  جال�سا  كان  واإذ    

الأيّن   .
ّ
الّبار وذلك  اإّياك  قائلة  امراأته  اإليه  اأر�سلت 

تاأمّلت اليوم كثريا يف حلم من اأجله«)15(

قبل  ما  �سالة  اأو  االأخرية  الليلة  قيام   .7.1.1.3

د(: ال�سلب )ن�ض التوحُّ

ركبتيه  على  وجثا  حجر  رمية  نحو  عنهم  وانف�سل   «  
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و�سّلى. قائال يا اأبتاه اإن �سئت اأن جتيز عّني هذه الكاأ�ض. 

من  مالك  له  وظهر  اإرادتك.  بل  اإرادتي  ال  لتكن  ولكن 

ال�سماء يقّويه. واإذ كان يف جهاد كان ي�سّلي باأ�سدِّ جلاجٍة 

االأر�ض«)16(..  على  نازلة  دٍم  كقطرات  عرقه  و�سار 

ورفَع  بهَذا  ي�سوُع  »تكلََّم  قوله:  ا  يوحنَّ اإجنيل  يف  وجاء 

اأنا  ال�ساعُة،  اأتِت  االآُب قد  اأيها  ال�سماء وقاَل  عيَنيِه نحَو 

قد  الأعمَل  اأعطيَتني  الذي  العمُل  االأر�ِض.  على  دُتَك  جمَّ

باملجِد  ذاِتَك  عنَد  االآُب  اأيها  اأنَت  ْدين  جمِّ واالآن  اأكملُتُه. 

الذي كاَن يل عنَدَك قبَل كوِن العامِل. )...( ل�سُت ا�ساأُل من 

لَك. وكلُّ  اأعطيَتني الأنهم  الذيَن  اأجِل  العامِل بل من  اأجِل 

ٌد فيهم.  ما هو يل فهو لَك. وما هو لَك فهَو يل واأنا مَمجَّ

ول�سُت اأنا بعُد يف العامِل واأما هوؤالء فهم يف العامِل واأنا 

الذين  ا�سمَك  يف  احفظُهم  القدو�ُض  االآُب  اأيها  اإليَك.  اآتي 

اأعطيَتني ليكوُنوا واحداً كما نحُن. حنَي كنُت معهْم يف 

العامِل كنُت اأحَفُظُهم يف ا�سمَك الذيَن اأعطيَتني َحِفْظُتُهم 

اأما  الكتاُب.  ليتمَّ  الهالِك  ابُن  اإال  اأحٌد  منهم  يهلْك  ومل 

االآَن فاإين اإليَك. واأتكلَُّم بهذا يف العامِل ليكوَن لهم فرِحي 

ُهم  اأبغ�سَ والعامُل  كالَمَك  اأعطيُتُهم  قد  اأنا  فيهم.  كاماًل 

الأنهم لي�ُسوا من العامِل كَما اأين اأنا ل�سُت مَن العامِل. ل�سُت 

َفَظُهم من ال�رسيِر.  اأ�ساأُل اأْن تاأخَذُهم من العامِل بل اأْن حَتْ

لي�سوا من العامِل كما اأين اأنا ل�سُت من العامِل. قدِّ�ْسُهم يف 

.)...(. ليكوَن اجلميُع واحداً كما اأنَك  َك. كالُمَك هو حقٌّ حقِّ

اأنَت اأيها االآُب يفَّ واأنا فيَك ليكوُنوا هم اأي�سًا واحداً فينا 

ليوؤمَن العامُل اأنَك اأر�سلَتني. واأنا قد اأعطيُتُهم املجَد الذي 

فيهم  اأنا  واحٌد.  نحن  اأننا  كما  واحداً  ليكوُنوا  اأعطيَتني 

اأنَك  العامُل  ولَيْعَلَم  واحٍد  اإىل  لنَي  مكمَّ ليكوُنوا  يفَّ  واأنَت 

اأر�سلَتني واأحببتهم كما اأحببَتني«

8.1.1.3. ا�ستقدامه �سباحا لل�سلب:

الكهنة  روؤ�ساء  جميع  ت�ساور  ال�سباح  كان  ملا  »و 

فاأوثقوه  يقتلوه،  حّتى  ي�سوع  على  ال�سعب  و�سيوخ 

وم�سوا به ودفعوه اإىل بيالط�ض البنطي الوايل)17(.

9.1.1.3. تالوة ن�ض اال�ستغفار )الدُّعاء(:

هم ال يعلمون ماذا  »فقال ي�سوع يا اأبتاه اغفر لهم الأنَّ

يفعلون«)18(

10.1.1.3. التروؤ من دم ال�سحية:

باحلرّي  بل  �سيئا  ينفع  ال  اأنه  بيالط�ض  راأى  فلّما 

يحدث �سغب اأَخَذ ماًء وغ�سل يديه قّدام اجلمع قائال 

اإين بريء من دم هذا البار«)19(

11.1.1.3. انبعاثه بعد املوت

» اإنه قد قام من االأموات«)20(

2.3. التماثالت البنيوية يف حكاية احلالج :

 وهي تنق�سم اإىل اإحدى ع�رس بنية اأي�سا.

1.2.1.3. املنا�سبة والكيد:

عند  922م  ه�/   309 �سنة  العبا�ض  بن  حامد  اأثار 

اخلليفة املقتدر ق�سيَّة احلالج واأظهر للخليفة خطره 

�سدره  واأوغر  احلياة  قيد  على  بقي  هو  اإن  العظيم 

على علي بن عي�سى ون�رس الق�سوري حلمايتهما لهذا 

ال�سويف اخلطر)21(.

2.2.1.3. تواطوؤ ال�سهود

ة  ب�سحَّ ي�سهدون  بال�سهود  العبا�ض  بن  حامد  واأتى 

قد  الوزير  وكان  احلكم.  على  ويوافقون  املحاكمة 

ح�سد لذلك يف املحكمة عدداً وافراً منهم مبعونة عبد 

�سهادة  باحرتاف  م�سهوراً  كان  الذي  مكرم  بن  اهلل 

الزُّور. وبلغ عدد ال�سهود اأربعة وثمانني. وقد كوفئ 

يف  فخريًا  من�سبًا  بتقليده  هذا  مكرم  بن  عبداهلل 

الق�ساء يف الف�سطاط)22(.

3.2.1.3. املحاكمة

د الوزير حامد بن العّبا�ض اأال يكون بني اأع�ساء  تق�سَّ

املحكمة قا�ض �سافعي الأن ال�سافعية مثل احلنبلية 

اأق�سوا عن  فاإنهم  اأما احلنابلة  الزنديق،  توبة  تقبل 

مع  ولتعاطفهم  للدولة  ال�سافر  لعدائهم  املحاكمة 

اأبي  املالكي  القا�سي  من  املحكمة  فاألفت  احلالج. 

عمر احلمادي رئي�سا وهو الذي كان قد وافق حامد 

بن العبا�ض)23(.

4.2.1.3. تردد احلاكم يف م�ساألة ال�سلب: 

جاء يف ن�سوار املحا�رسة اأنَّ حامد بن العبَّا�ض كتب 

اإىل احلاكم املقتدر م�ستاأذنًا يف تنفيذ احلكم، ولكنَّه 

داً«)24( راأى منه تردُّ

5.2.1.3. تدخل املدّبر يف ا�ست�سدار احلكم:

»ثم جاء حامد اإليه م�ستاأذنا يف تنفيذ احلكم ولكنه 

راأى منه ترددا فقال: يا اأمري املوؤمنني، اإن بقي قَلب 

زوال  اإىل  ذلك  واأّدى  يده،  وارتد خلق على  ال�رسيعة 
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�سلطانك، فدعني اأقتله، واإن اأ�سابك �سيء فاقتلني«، 

فاأذن اخلليفة له يف قتله، وبادر حامد بتنفيذ احلكم 

من يومه لئال يغري املقتدر راأيه«)25( 

6.2.1.3. تدخل عن�رس املراأة يف طلب االإعفاء:

ال�سيدة  اإىل  فلجاأ  باحلكم،  الق�سوري     فوجئ ن�رس 

م�ستعينا  اللقب(  بهذا  تعرف  )وكانت  املقتدر  والدة 

عفو  اإ�سدار  اأو  احلكم  الإلغاء  ابنها  مع  للتو�سط  بها 

عن احلالج..اأو تاأجيل تنفيذ االإعدام. وتقدمت ال�سيِّدة 

من املقتدر �سائلًة اإياه عدم تنفيذ احلكم اأو تاأجيله. 

ما  �رسعان  ه  انَّ غري  لب.  الطَّ رف�ض  املقتدر  ولكنَّ 

ك يف اأمر قتل احلالج،  ى في�ساب بال�سَّ ي�ساب باحلمَّ

وينفذ اإىل وزيره حامد مينعه من تنفيذ احلكم)26(. 

اإبنها  مانعة  تو�سطت  ها  اأنَّ املحا�رسة  ن�سوار  ويف 

اأن املقتدر رف�ض ذلك، فاأُ�سيب  اإال  من قتل احلالج 

بعدها بحّمى ف�سك يف اأمر قتل احلالج.«)27(

قبل  ما  �سالة  اأو  االأخرية  الليلة  قيام   .7.2.1.3

د(: ال�سلب )ن�ض التوحُّ

اأنباأنا ابن الفتح حممد بن احل�سني قال �سمعت اأبا بكر 

الليلة التي  اأبو احلديد ملا كانت  ال�سا�سي يقول: قال 

قتل يف �سبيحتها احل�سني بن من�سور قام من الليل 

قائما  قام  الليل  اآخر  كان  فلّما  اهلل،  �ساء  ما  ف�سّلى 

بكالم  فتكلم  القبلة  نحو  يديه  ومّد  بك�سائه،  فتغطى 

جائز احلفظ، وكان مما حفظت اأن قال: نحن �سواهدك 

فلو دلتنا عزتك. لتبّدى ما �سئت من �ساأنك وم�سيئتك، 

اأنت الذي يف ال�سماء اإله ويف االأر�ض اإله. تتجلى ملا 

ت�ساء مثل جتليك يف م�سيئتك كاأح�سن �سورة..«)28( 

ذكر عن قا�سي الق�ساة اأبي بكر بن احلّداد امل�رسّي 

قال: مّلا كانت الليلة التي ُقتل يف �سبيحتها احلاّلج 

قام وا�ستقبل القبلة متو�سحًا بردائه ورفع يديه وتكلم 

اأن  منه  احلفظ. فكان مما حفظته  بكالم كثري جاوز 

ن�ست�سيء،  عزتك  وب�سنا  نلوذ.  ب�سواهدك  نحن  قال: 

ال�سماء  يف  الذي  واأنت  �ساأنك.  من  �سئت  ما  لتبدي 

عر�سك، واأنت )الذي يف ال�سماء اإله ويف االأر�ض اإله(. 

كاأح�سن  م�سيئتك  يف  جتّليك  مثل  ت�ساء  كما  تتجلى 

�سورة، وال�سورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان 

يف  االأيّن  �ساهدك  اإىل  اأوعزَت  ثم  والرهان.  والقدرة 

عقيب  عند  بذاتي،  مّثلت  اإذا  اأنت  كيف  الهوّي.  ذاتك 

حقائق  واأبديت  بذاتي،  ذاتي  اإىل  ودعوت  اتي، 
ّ
كر

اإىل عرو�ض  علومي ومعجزاتي، �ساعداً يف معارجي 

وُحب�ست  اأُخذت  اإين  برّياتي.  من  القول  عند  اأزلياتي، 

واحتملت  واأُحرقت  وُقتلت  لبت  و�سُ واأُح�رست 

ينجوج  من  ًة 
ّ
لذر واإّن  اأجزائي.  الذاريات  ال�سافيات 

مظانَّ هاكول متجلّياتي اعظم من الرا�سيات)29(.

8.2.1.3. ا�ستقدامه �سباحا لل�سلب:

ا كان �سباح الثالثاء، اأخرج احلالج اإىل �ساحة  فلمَّ

من  الغربية  ة  ال�سفَّ على  خرا�سان  بباب  االإعدام 

دجلة، واجتمع عليه خلق كثري. ثمَّ تلي اأمر اخلليفة 

املناوي  حممد  بن  الروؤوف  عبد  قال  املقتدر)30(. 

احلالج:  �سرية  يف  الدرية)31(  الكواكب  كتاب  يف 

وقال احللواين: قدم احلالج للقتل وهو ي�سحك فقلت: 

يا �سيدي ما هذا احلال. قال: دالل اجلمال، اجلالب 

اإليه اأهل الو�سال.

9.2.1.3. تالوة ن�ض اال�ستغفار )الدُّعاء(:

بن  باحل�سني  اأُتي  ملا  قال:  فاتك  بن  اإبراهيم  عن 

من�سور لي�سلب راأى اخل�سبة وامل�سامري ف�سحك كثرياً 

 
ّ
حتى دمعت عيناه. ثم التفت اإىل القوم فراأى ال�سبلي

اأبا بكر هل معك �سجادتك.  فيما بينهم فقال له: يا 

فقال: بلى يا �سيخ. قال: افر�سها يل. ففر�سها ف�سلى 

قريبًا  وكنت  ركعتني  عليها  من�سور  بن  احل�سني 

تعاىل  وقوله  الكتاب  فاحتة  االأوىل  يف  فقراأ  منه. 

وقراأ  االآية،  واجلوع(  اخلوف  من  ب�سيٍء  كم  )لنبلونَّ

نف�ض  )كل  تعاىل  وقوله  الكتاب  فاحتة  الثانية  يف 

مل  اأ�سياء  ذكر  عنها  �سلم  فلما  االآية،  املوت(  ذائقة 

عن  املتجلي  اإنك  اللهم  حفظته:  مما  وكان  اأحفظها 

كل جهة، املتخلي من كل جهة. بحق قيامك بحقي، 

وبحق قيامي بحقك. وقيامي بحقك يخالف قيامك 

بحقي. فاإّن قيامي بحقك نا�سوتّية، وقيامك بحقي 

الهوتّية. وكما اأّن نا�سوتّيتي م�ستهلكة يف الهوتّيتك 

على  م�ستولية  فالهوتيتك  اإياها  ممازجة  غري 

ة لها. وبحق ِقَدمك على حدثي، 
ّ
نا�سوتيتي غري مما�س

�سكر  ترزقني  اأن  قدمك،  مالب�ض  حتت  حدثي  وحق 

 حيث غّيبت اأغياري 
َّ
هذه النعمة التي اأنعمت بها علي
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عّما ك�سفت يل من مطالع وجهك وحرمت على غريي 

النظر يف مكنونات �رّسك، وهوؤالء  اأبحت يل من  ما 

بًا اإليك. 
ُّ
بًا لدينك وتقر عبادك قد اجتمعوا لقتلي تع�سُّ

مَلا  يل  ك�سفت  ما  لهم  ك�سفت  لو  فاإنك  لهم،  فاغفر 

فعلوا ما فعلوا، ولو �سرتت عني ما �سرتت عنهم مَلا 

ابُتليُت. فلك احلمد فيما تفعل ولك احلمد فيما تريد، 

ثم �سكت وناجى �رساً. )32(

10.2.1.3. التروؤ من دم ال�سحية:

االإعدام  �ساحة  اإىل  العبا�ض  بن  حامد  جاء  الغد  يف 

ام. فحاول  كاأنه خ�سي انتقام النَّا�ض يف م�ستقبل االأيَّ

�ساحب  و�ساحة  اخلليفة  و�ساحة  �ساحته  يرِّئ  اأن 

كانوا  الذِّين  هود  ال�سُّ فدعا  تبعة.  كل  من  طة  ال�رسُّ

وكانوا  قبل،  من  املحاكمة  وقائع  على  �سدَّقوا  قد 

منهم  وطلب  مكرم،  ابن  مقدِّمهم  حول  جمتمعني 

ب�سوٍت عاٍل اأن يعلنوا موافقتهم على حكم االإعدام. 

�سالح  قتله  ففي  اقتله،  »نعم  قائلني:  ف�ساحوا 

 «  : لهم  قال  ثمَّ  رقابنا«)33(،  يف  ودمه  امل�سلمني، 

قال:  »نعم«،  قالوا  دمه«،  من  برئ  املوؤمنني  اأمري 

»اأنا بريء من دمه«، قالوا »نعم«، قال: »و�ساحب 

طة بريٌء من دمه،« قالوا: »نعم«)34(. ثمَّ اأنزل  ال�رسُّ

يَّاق«)35(  احلالُج عن اجلذع وقدَِّم اأمام ال�سَّ

11.2.1.3. انبعاثه بعد املوت:

بن  عبيداهلل  حدثنا  اخلطيب  اأخرنا  القزاز  اأخرنا 

اأحمد بن عثمان ال�سرييف قال، قال لنا اأبو عمر ابن 

اأخرج احلالج ليقتل م�سيت يف جملة  حيويه:«..مّلا 

النا�ض ومل اأزل اأزاحم حتى راأيته فقال الأ�سحابه ال 

يلهونكم هذا فاإين عائد اإليكم بعد ثالثني يوما. قال 

ال�سوا�سطي)36(: هذا االإ�سناد �سحيح ال ي�سك فيه.

عدو  امل�رسوب  اأن  احلالج  اأ�سحاب  بع�ض  وزعم 

اأنهم  بع�سهم  وادعى  عليه،  �سبهه  األقى  احلالج 

اأمره،  من  عاينوه  الذي  بعد  اليوم  ذلك  يف  راأوه 

يف  حمارا  راكب  وهو  عليه،  جرت  الذي  واحلال 

طريق النهروان ففرحوا به، وقال لعلكم مثل هوؤالء 

اأنا امل�رسوب واملقتول. ومّما  اأين  الذين ظنوا  البقر 

كم اإّياي  يفتعل عليه اأّنه قال لّلذين قتلوه: اأتظنون اأنَّ

البغلة  واأّن  املادراين  بغلة  تقتلون  اإمّنا  تقتلون؟ 

ذكر  الكامل  مقتولة)37(. ويف  اإ�سطبلها  وجدت يف 

ابن االأثري اأنَّ احلالج مّلا �سار رماداً، اأُلقي يف دجلة، 

ون�سب الراأ�ض ببغداد، واأُر�سل اإىل ُخرا�سان الأّنه كان 

يقولون:  اأ�سحابه  بع�ض  فاأقبل  اأ�سحاب،  بها  له 

اإّنه مل ُيقتل، واإمّنا اأُلقي �سبه على داّبة، واإّنه يجيء 

بعد اأربعني يومًا؛ وبع�سهم يقول: لقيُته على حمار 

بطريق النَّهروان، واإّنه قال لهم: ال تكونوا مثل هوؤالء 

بت وُقتلت. البقر الذي يظّنون اأيّن �رسُ

واحلالج  امل�سيح  ق�ستي  يف  االأحداث  اأن  نالحظ 

داخلها  فال�سخ�سيات  ا،  ٍجدًّ كبرٍي  حدٍّ  اإىل  مت�سابهة 

توؤدي االأدوار نف�سها، والنُّ�سو�ض مت�سابهة ال �سيما 

ما  التي كثريا  مثاًل  التوحد  فكرة  تناول  يف طريقة 

ينادي بها املت�سوِّفة.  

مزي: 2.3. التماثل الرَّ

ال بدَّ اأن ن�سري قبل اأن نخو�ض يف خمتلف التماثالت 

غريبة.  جد  عالقة  واحلالج  امل�سيح  ا�سمي  بني  اأن 

من  م�ستخرج  امل�سيح  م�سطلح  اأن  جيدا  نعرف 

االأ�سل الثالثي م�سح. �سمي بذلك الأن الرجل اإذا اأراد 

فالتيمن  امل�سيح.  رداء  على  بيديه  م�سح  يترك  اأن 

الروحاين قد يكون من طريق ما يرتديه النبي.)38( 

نوع  على  يدل  اأ�سل  من  م�ستخرج  فهو  احلالج  اأما 

 
ّ
من اأنواع الن�سيج. يقول اخلطيب البغدادي اإمنا �سمي

احلالج الأنه دخل وا�سطا فتقدم اإىل حالج وبعثه يف 

�سغل له، فقال له احلالج: اأنا م�سغول ب�سنعتي. فقال: 

اأعينك يف �سغلك، فذهب  اأنت يف �سغلي حتى  اذهب 

الرجل فلما رجع وجد كل قطن يف حانوته حملوجا، 

ف�سمي بذلك احلالج«)39(. وجاء يف امل�سدر نف�سه 

اأن احلالج كان باالأوقات يلب�ض امل�سوح، وباالأوقات 

مي�سي بخرقتني)40(. اإذاً نالحظ اأن ملفردتي احلالج 

وامل�سيح تقارب داليل رمزي عميق.

مني: 3.3.    التماثل الزَّ

1.3.3. زمن ما قبل ال�سلب:

1.1.3.3. زمن ما قبل �سلب امل�سيح:

ينق�سم زمن ما قبل ال�سلب اإىل ق�سمني. ميتد الزمن 
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وهو  امل�سيح،  عند  ال�سلب  نبوءة  غاية  اإىل  االأول 

ي�سبح  اأن  قبل  امل�سيح  حياة  اأحداث  يخ�ض  زمن 

االأحداث  ترتاكم  الزمن  هذا  ويف  ال�سلب،  رهن 

الزمن  اأما  والروحانية.  الدينية  باملعرفة  اخلا�سة 

ورود  من  انطالقا  حركيته  تبتدئ  زمن  فهو  الثاين 

ال�سلب يف نبوءة امل�سيح ثم من حماكمته واإحالته 

لذلك. ويتمثل يف اجلملة الواردة يف اإجنيل مّتى يف 

االإ�سحاح ال�ساد�ض والع�رسين »ومّلا اأكمل ي�سوع هذه 

اأنه بعد يومني  االأقوال كّلها قال لتالميذه. تعلمون 

َلَب«)41(.  لُي�سْ ي�سلَّم  االإن�سان  وابن  الف�سح  يكون 

فزمن ما قبل ال�سلب يعادل يومني.احلا�سل الزمني 

جلميع هاته االأحداث 33 �سنة، طبقا ملا ُيذكر من اأن 

امل�سيح عا�ض هذه املدة)42(.

2.1.3.3. زمن ما قبل �سلب احلالج:

الزمن  مع  التعامل  يف  حذرين  نكون  اأن  ينبغي 

ن�رسد  اأن  جمبورون  ونحن  احلالج.  ب�سلب  املتعلق 

اأهم اأزمنته التاريخية. ولد احلالج �سنة 232 للهجرة. 

اأنه  امل�سيح  ميالد  بعد  ما   900 �سنة288ه�/  تنّباأ 

�سنة301  ويف  النريوز.  يوم  ذلك  وكان  �سي�سلب 

وذلك  االإ�سهار  �سلب  �سلب  للميالد   913 للهجرة/ 

باأمر من وزير املقتدر علي بن عي�سى القّناين،  ويف 

يوم  ويف  املوت43،  �سلب  �سلب  اأنه  اأخرى  رواية 

الثالثاء 24 ذو القعدة 309ه�/ 26 مار�ض 922 اأي 

بعد ت�سع �سنني ي�سلب �سلب املوت.

الهجرية  ال�سنة  وزمن  امليالدية  ال�سنة  زمن  اإن 

ن�ستغل  التي  املدة  الأن  م�سافتهما  يف  متفقان 

�سمنها اأي فرتة ما قبل ال�سلب وزمن تنفيذ ال�سلب 

ال ت�ستوجب جتاوز اأحد الزمنني االآخر. 

ميكن اأن نق�سم زمن ما قبل �سلب احلالج اإىل ق�سمني. 

اإىل  حياته  فرتة  كامل  على  ين�سحب  االأول  الزمن 

غاية حماكمته. والزمن الثاين تتوقف بداية حركيته 

انطالقا من حماكمته واإحالته لل�سلب.

يبتدئ الزمن الثاين من اإح�سا�ض احلالج وتكهنه باأنه 

�سي�سلب. وقد كان ذلك قبل ثالث ع�رسة �سنة. »مّلا 

كان يوم �سلبه بعد ثالثة ع�رس �سنة من قوله »متى 

اأحمد بن فاتك من  اإىل  اأي يوم �سلبه، نظر  ُنَنْوَرْز« 

راأ�ض اجلذع وقال: يا اأحمد نورزنا)44(. هذا الن�ض 

يدل داللة قاطعة اأن م�ساألة ال�سلب بالن�سبة للحالج 

جعل  الذي  الدافع  ما  لكن  ومتوقعة.  بديهية  كانت 

تعر  تزل  مل  ال�سلب  فكرة  هل  ذلك؟  يتوقع  احلالج 

يف الفكر ال�رسقي اآنذاك مبا يف ذلك الفكر االإ�سالمي 

بالذات  واإحلاقها  اجل�سد  من  الروح  تخلي�ض  عن 

العليا فيتحقق التوحد وال�سيما اأن احلالج من دعاة 

التوَّحد)45(، غري اأنه مل ميت يف هاته الفرتة واإمنا 

م.  �سنة309 ه�/922  اأخرى وكان ذلك  ة 
ّ
�سلب مر

وبالتايل فزمن ماقبل ال�سلب يعادل 22 �سنة. 

2.3.3. زمن ال�سلب:

1.2.3.3. زمن �سلب امل�سيح:

�ساعات:  ثالث  مدة  حّيا  �سليبه  على  امل�سيح  بقي 

)ومن ال�ساعة ال�ساد�سة كانت ظلمة على كّل االأر�ض 

�رسخ  التا�سعة  ال�ساعة  ونحو  التا�سعة.  اعة 
ّ
ال�س اإىل 

�سبقتني  ملا  اإيلي  اإيلي  قائال  عظيم  ب�سوت  ي�سوع 

عظيم  ب�سوت  اأي�سا  ي�سوع  ف�رسخ  تركتني.  ملاذا 

ينبغي   .)50-45/27 مّتى  )اإجنيل  الروح«  واأ�سلم 

اأن ن�سري اإىل م�ساألة مهمة وهو اأن زمن �سلب امل�سيح 

كان متمثال يف يوم الف�سح.

2.2.3.3. زمن �سلب احلالج:

اأيام؛  ثالثة  مّدة  حّيا  �سليبه  على  احلالج  بقي 

»روي عن ال�سريازي اأنه قال مّلا �سلب احلالج بقي 

معه  ووجدوا  وفت�سوه  فاأنزلوه  ميت  مل  اأّيام  ثالثة 

وبعدها  الكر�سي(  )اآية  وفيها  بخّطه  مكتوبة  ورقة 

واقطع  ر�ساك،  قلبي  يف  األق  اللهم  الدعاء:  هذا 

االأعظم واأغنني  رجائي عمن �سواك، واأعّني با�سمك 

الأحد  ينبغي  ال  ما  واأعطني  احلرام  عن  باحلالل 

بكهيع�ض«)46(.  �سهيدا  واأمتني  بحمع�سق،  غريي 

احلالج  �سلب  زمن  اأن  �سبق  ما  اإىل  باملوازاة  ن�سري 

كان ممثال يف يوم عيد النريوز. وهو يوم �سابق يف 

نبوءته؛ اإذ قال متى ننورز اأي متى ن�سلب.
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3.3.3. زمن االنبعاث والعودة :

1.3.3.3. زمن االنبعاث والعودة : قال امل�سيح 

وهو حي : اإين بعد ثالثة اأيام اأقوم

2.3.3.3. زمن االنبعاث والعودة : قال احلالج: اإين 

عائد اإليكم بعد ثالثني يوما.

اأما احلالج  تنباأ امل�سيح ب�سلبه قبل يومني من ذلك، 

فقد تنباأ يف �سنة 280 للهجرة ب�سلبه قبل 13�سنة من 

�سنة من �سلب املوت)47(.  االإ�سهار وقبل 22  �سلب 

اأن يومني تنّباأ  اأي  ويكون العدد 22 �سعفا لليومني. 

فيهما امل�سيح يقابل 22 �سنة تنّباأ فيها احلالج.

بقي امل�سيح معلقا على �سليبه دون اأن ميوت ثالث 

�ساعات، اأما احلالج فقد بقي حّيا اأي�سا ومعّلقا على 

اأيام. نالحظ ههنا ظاهرة امل�ساعفة  �سليبه ثالثة 

نف�سها تتكرر. ف�ساعة يف �سليب امل�سيح تعادل يوما 

يف �سليب احلالج.

قيامه  حّدد  فقد  قيامه  اإىل  امل�سيح  اإ�سارة  يف  اأما 

بثالثني  قيامه  حّدد  فقد  احلالج  اأما  اأيام  بثالثة 

يوما، فتكون مدة اليوم يف قيامة امل�سيح مبقدار 10 

اأيام يف قيامة احلالج.

مات امل�سيح وعمره 33 �سنة ومات احلالج وعمره 

 44 احلياة  يف  بينهما  الفرق  فيكون  �سنة.   77

عن  ف�سال  يتكرر  الرقم  نف�ض  هنا  ونالحظ  �سنة. 

غري  واحلالج.  امل�سيح  عمري  يف  املتكرر  الرقم 

ال  التي  به  ال�سَّ اإلقاء  م�ساألة  يف  يكمن  االختالف  اأنَّ 

جندها يف حكاية امل�سيح من خالل االإجنيل بينما 

القراآين  الن�ض  اأن  والواقع  جنده يف حكاية احلالج. 

م�ساألة  اأن  على  احلكم  ميكن  وبالتايل  بذلك.   
ُّ
يقر

اإلقاء ال�سبه على احلالج م�ستمدَّة من اأ�سول اإ�سالمية 

ولي�ست م�سيحية)48(. 

4.3. التماثل ال�سردي: 

البنيات  اأن  كيف  نالحظ  االآتيني  التمثيلني  يف 

تتطابق  واالجتماعية  املعرفية  الدينية  ال�سيا�سية 

فيما بينها. حيث متثل املعرفة خطرا على ال�سيا�سة 

حل�ساب  االأمر  لتف�سل  الدينية  ال�سلطة  فتتدخل 

يف  املتمثل  املعرفة  رمز  يذهب  بينما  ال�سيا�سة. 

ال�سلطة  اأما  احل�ساب.  هذا  �سحية  ال�سخ�سيتني 

اأخذ  م�ستوى  على  تاأثري  اأي  لها  فلي�ض  االجتماعية 

القرار، واإمنا نالحظ اأن تاأثريها كان فقط متمثال يف 

اأن  اإال  قرار احلاكم.  املراأة يف توجيه  تدخل عن�رس 

احلاكم يخ�سع اأخريا اإىل ال�سلطة الدينية �سواء مبوجب 

�سادة  على  الدينية  ال�سلطة  تنقلب  اأن  من  اخلوف 

احلكم وذلك ما متّثل يف خوف بيالط�ض من انقالب 

من  اأي�سا  خوفه  ويف  عليه،  الكهنة  وروؤ�ساء  الكتبة 

حتري�ض الكهنة ال�سعب على حرب الرومان ال�سيما 

واأنها مل تكن اآنذاك �سوى قوة حاكمة يف املنطقة، اأو 

مبوجب اخلوف من اأن تنت�رس اإيديولوجيا املعار�سة 

اأو�ساط اجلماهري فتنقلب على احلاكم كما هو  بني 

احلال يف خالفة املقتدر التي عرفت ثورة القرامطة. 

فاتهم احلالج باأنه »لو بقي قلب ال�رسيعة وارتد خلق 

بقوله:  ذلك  مكارم  �سامي  ي�سف  يده«)49(.  على 

موقف  احلالج  من  تقف  العبا�سية  الدولة  كانت 

اخل�سية والريبة، فقرر علي بن حممد بن الفرات �سنة 

299 ه�/ 911-912 م – وهي ال�سنة نف�سها التي 

تاأ�س�ست فيها اخلالفة الفاطمية يف املغرب)50(، اأن 

القب�ض على احلالج، وكان قد و�سى به رجل  يلقي 

من اأهل الب�رسة، ولكن ال�سلطة ل�م تتمكن من القب�ض 

يف  وذلك  م،   914-913 ه�/   301 �سنة  اإال  عليه 

بلدة ال�سو�ض باالأهواز.)51( يبدو من خالل ما �سبق 

اأن امل�سيح واحلالج عا�سا يف ظروف جد مت�سابهة 

على امل�ستوى ال�سيا�سي خ�سو�سًا.

1.4.3. يف طبيعة ال�سخ�سيات ولعب االأدوار:

اإن فعل تبني احلكايتني على نحٍو واحٍد وبطريقٍة    

يف  ونافذة  عميقٍة  قراءِة  فر�سة  لنا  يتيح  مقنَّنة 

الن�ض، واأكرث من ذلك مينحنا ح�سا�سية اال�ستجابة 

اإىل واحدية النَّ�ض بدال من اال�ستجابة اإىل تعدُّديته. 

كلُّ  حلكايتني  واملتماثل  املتكامل  البناء  الأن  ذلك 

واحدٍة على حده، يتوقف على مدى تطابق الوظائف 
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فقط  يتيح  ال  الن�ض  اأن  اأي  بينها.  فيما  احلكائية 

املو�سوعي  امل�ستوى  على  التاأويل  لفعل  اإمكانية 

اإمكانية  اأي�سا  يتيح  واإمنا  تعددياته  وممار�سة 

نحو  على  الوظيفية  البنيات  تاأويل  يف  ق�سوى 

وا�سح ومت�سابه. »وراء كل ن�ض جند نظاما لغويا، 

وكل البنيات التي تتكرر اأو يعاد اإنتاجها يف الن�ض، 

الن�ض  خارج  من  ي�ساف  اأن  �ساأنه  من  ما  وكل 

ذاته، كل ن�ض  الوقت  النظام. ولكن يف  يطابق هذا 

ب�سفته منطوقا هو ن�ض متفرد، واحد وغري منَتج، 

اإبداعه؟.  مت  ملاذا  اأي  معناه،  يكمن  بال�سبط  وهنا 

احلقيقة،  اإىل  يحيل  الن�ض  فاإن  ههنا،  من  انطالقا 

اإن البنيات املتكررة واملنتجة  الواقع، اإىل التاريخ. 

مواد  جمرد  �سبق  ملا  بالنظر  متثل  ثانوي  وب�سكل 

وم�ستخدمات«)52(

ال�سخ�سية جوهر، وقد  اأن  ال�رسدي  التحليل    يعتر 

النماذج  من  جمموعة  اإىل  ال�سخ�سيات  بروب  حّول 

تهبها  التي  االأفعال  وحدة  على  موؤ�س�سة  الب�سيطة 

ال�رّسير...(  امل�ساعد،  )البطل،  لل�سخ�سيات  الق�سة 

دون  ق�سة  ثمة  لي�ض  اأنه  اإدراكنا  من  الرغم  وعلى 

ب�الوظائف  اهتم  بروب  فاإن  عوامل  اأو  �سخ�سيات 

اأكرث من اهتمامه بال�سخ�سيات . 

لالنتظام  �سامل  فهم  على  بروب  نظرية  ت�ساعدنا    

وهي  ال�سعبية،  احلكاية  يف  الوظائف  حتققه  الذي 

قارة  �رسدية  بنية  خلق  على  �ساعدت  وظائف 

منطقا  بري�مون  كلود  مبفهوم  ت�سكل  اإنها  للحكاية. 

نواة  اأو  قاعدية  وحدة  على  ينبني  باحلكي  خا�سا 

�رسدية حتكم الن�ض. ميكن فهم هذه الوظائف على 

ن�ستطيع  ن�سقها  ففي  احلكاية.  بطل  م�سرية  �سوء 

الن�ض.  داخل  واملحركة  املتحركة  العوامل  معرفة 

م�سرية  �سوء  على  ال�سخ�سيات  فهم  ميكن  كما 

امل�سيح واحلالج. فهناك العامل الذات Sujet الذي 

وحامد  الكهنة  رئي�ض  )قيافا  �سخ�سية  يف  يتمثل 

حتريك  يف  االأقوى  العامل  هو  اأي  العبا�ض(  ابن 

املاأ�ساوية.  نهايته  غاية  اإىل  البطل  اأي  املو�سوع 

�سخ�ض  املتمثل يف   Objet املو�سوع  العامل  ا  اأمَّ

الوحيد  هو  ا  فلكاأمنَّ واحلالج(  )امل�سيح     من  كل 

ة..اإنه  الق�سَّ ن�سج  يف  التدخل  باإمكانه  لي�ض  الذي 

عامل م�سلول وغري قابل للتَّحرك( وهذا ما نالحظه 

وميثل  نف�سه.  عن  الدفاع  كالهما  يرف�ض  حني 

عن�رس املراأة )زوجة بيالط�ض – اأم املقتدر( عامال 

معاك�سًا ل�سريورة البطل، بينما ميثل عن�رس احلاكم 

كه 
ُّ
حتر على  م�ساعداً  عامال  )بيالط�ض-املقتدر( 

و�سريورته يف ديناميكية احلكاية. يقابل كلُّ عامٍل 

يف  مبا  ال�سخ�َض  النَّ�ض  يف  املختلفة  العوامل  من 

الطبقَة  اأي�سا  يقابل  ذلك نوعيته، طبيعته وثقافته. 

ميثلها  التي  ال�سلطَة  واأخرياً  ونوعيَتها،  االجتماعيَة 

�سواء رمزيًا اأو �سيا�سيا. 

ق�ستي  من  كل  يف  البنيات  اأن  ن�ستنتج  اأن  ميكن    

ن�ستنتج  اأن  جًدا، وميكن  مت�سابهة  واحلالج  امل�سيح 

اأن هناك جهة م�سوؤولة عن اإنتاج ما ي�سبه هذا النوع 

امل�سوؤولة  باجلهة  ههنا  نعتقد  وال  الق�س�ض.  من 

ا جمموعة التقاليد واملعارف التي  �سخ�سًا ما، واإمنَّ

ا من االإنباء احلكائي. اوي نوعًا خا�سًّ
َّ
ُء للر

ِّ
تهي

مفادها  فكرة  على  ترتكز  امليثولوجية  فاملدر�سة   

الت�سابه اخلارجي بني ظاهرتني ت�سهد �سلتهما  اأن 

على  تكون  قد  ِرهما  تطوُّ فطريقة  التاريخية53. 

ولكن  عيانا  خمتلف  ب�سكل  االأحداث  منوَّ  ي�سبه  ما 

َ ذلك على  مت�سابه رمزاً واإمياًء وعمقًا. ميكن اأن نف�رسِّ

مّدة طويلة فكرة وجود  فلقد وجدت منذ  اآخر،  نحٍو 

عالقة بني احلكاية من جهة ون�سق العادات والدين 

عّدة  يف  الدينية  املوؤ�س�سة  وتظهر  اأخرى.  جهة  من 

بها ميكن  احلكاية  ثقافية؛ وعالقة  وجوه ومظاهر 

العالقة  من  اأ�سا�سا  تنحدر  ذاتية،  كم�ساألة  درا�ستها 

بني احلكاية واملوؤ�س�سات االجتماعية)54(..

)البقية مب�قع املجلة على االنرتنت( 
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53

ينزع الدر�س النقدي املعا�رشرِ اإىل تهمي�س 

الكاتب يف العملّية االإبداعّية والّتقليل 

من �ساأنه يف اإنتاج املعنى؛ ف�ظيفته ال 

تعدو اأن تك�ن تدوينًا ل�اقع فعلّي يخربه 

بح�ا�سه واإدراكه يف ن�ّس يحمل عتبات 

ن�سّية، نظري العن�ان والعن�ان الفرعّي 

واالإهداء والتقدمي والتنبيه، حتيل اإىل 

وج�د م�سافٍة بني االإبداع وذلك ال�اقع. 

وي�ستعني هذا الدر�س، يف حتليله للّن�س 

ال�رشدي، مبفه�م الرّاوي اّلذي تبدو 

مالحمه و�سماته اأكرث بروزاً من الكاتب 

اّلذي حت�رش روؤيته وخطابه من خالل 

فعل الكتابة، وه� فعٌل ي�ؤّطر حمت�ى 

الّن�س املكت�ب فح�سب، بحيث اإّن الكاتب 

ال يتدّخل يف تنظيم االأحداث املروّية 

وال يعّد طرفًا يف الّتفاعل ال�رّشدي، كما 

اأّن الفكر اّلذي يروم متثيله لي�س ه�، 

بال�رّشورة، الفكر املبث�ث يف ثنايا الّن�س 

اّلذي ي�سطلع الراوي براويته. 

وهو ما يعني اأّن من ينه�ض بفعل االإبداع 

طرف  اثنان؛  طرفان  املعنى  واإنتاج 

 يتمّثل يف �سخ�ض الكاتب الواقعي 
ّ
خارجي

يخّط  واّلذي  بيننا  يعي�ض  اّلذي  التاريخي 

القارئ  يتلّقفه  الواقع  ب�سلطة  ي�سي  ًا  ن�سّ

 الّتاريخي، هو اأي�سًا، فيقراأه وفق 
ّ
الواقعي

هو  الّطرف  وهذا  حمدَّدْين.  وروؤية  مقام 

تن�رسف  اّلتي  ال�سياقّية  الّدرا�سات  حمور 

اإىل مقاَربة كّل ما يحيط بالعملّية االإبداعّية 

من تاريخ واجتماع و�سرية نف�سّية. وطرف 

اوي املتخيَّلة 
ّ
داخلي يتمّثل يف �سخ�سّية الر

عر  الّن�ض  حمتوى  ق 
ّ
تن�س اّلتي  الّلغوّية 

عن  الّن�ض  بانف�سال  يوحي  اّلذي  الّتلّفظ 

وجود  الّتلّفظ  هذا  يفرت�ض  بحيث  �سياقه، 

اّلذي  الكالم  فحوى  اإىل  ي�ستمع  له  مرويٍّ 

مو�سوع  هو  الّطرف  وهذا   . املرويَّ ل  ُي�سكِّ

الّدرا�سات الّن�سقية اّلتي ُتعنى باأدبّية الّن�ض 

اإذا كانت  وخ�سائ�سه الرّتكيبية. ومن ثّم، 

الكتابة هي القناة اّلتي حتّدد العالقة بني 

الكاتب والقارئ داخل الّن�ض، فاإّن الّتلّفظ 

الراوي  العالقة بني  اّلتي تر�سم  القناة  هو 

حتيل  وبينما  املروي.   حول  له  واملروي 

�سيميائية الف�ساء اجلزائري ..

من املطاَبقة اإىل املغاَيرة عند اأمني الزاوي

باحث واأكادميي من اجلزائر 

�شيدي حممد بن مالك



املو�سوعية،  وواقعّيته  الّن�ض  مرجعية  اإىل  الكتابة 

لة.   يحيل الّتلّفظ اإىل بنية املروّي وواقعيته املتخيَّ

ومن اأجل تاأكيد اخلا�سية الّتلّفظية للخطاب ال�رسدي، 

م�سى دعاة ال�ّسعرّية )نريد بال�ّسعرية، هنا، جمموع 

عن  ت�ستعي�ض  اّلتي  الّنقدية  والّنظريات  الروؤى 

املحايثة  اوي 
ّ
الر ب�سورة  املرجعّية  املوؤّلف  �سورة 

تودوروف  تزفتان  �سعرّية  نحو  االأدبي،  للّن�ض 

ي�ستبدلون  يميائية( 
ّ
وال�س وال�رسدّيات  والبنيوية 

الف�ساء؛  مب�سطلح  املكان  م�سطلح 

وجغرافيته،  بهند�سته  املكان  فح�سور 

بالواقع  القارئ  يوهم  الّن�ض،  يف 

يف  هي،  اأحداث  من  يقراأ  ما  وبواقعّية 

اأبدعتها  م�سطنعة  اأحداث  االأ�سل، 

الرحب.  الكاتب  خيال  وحبكها  الّلغة 

وامتداده  ب�سعته  الف�ساء،  اإّن  حني،  يف 

به  يوهم  بالواقع وال  وامتالئه، يوحي 

�سيئًا  القارئ  تلّم�ض  واإن  اإليه  يحيل  اأو 

من الّتناظر والّتماثل بينه وبني املكان 

فالف�ساء  فيه؛  يعي�ض  اّلذي  املح�سو�ض 

ٌن ل�ساينٌّ يّت�سم بخ�سائ�ض وميزات  ُمكوِّ

يكون  الّن�ض،  يف  وتوظيفه،  جمالية، 

الف�ساء  اإىل  الّنظر  قوامها  فنّية  لغاية 

ال  االألباب  تدركها  لقيٍم  كحامٍل 

االختالف  يح�سل  هنا،  من  االأب�سار. 

يف  وال�ّسعرية   
ّ
االجتماعي الّنقد  بني 

ال�رّسد  يف  وجدواه  املكان  وظيفة  فهم 

 
ّ
عاّمة؛ فبينما يح�رس الّنقد االجتماعي

دوره يف االإحداق باالأحداث �ساأن الديكور يف البيت 

اأو اخللفّية يف امل�رسح وُيفِرغه من وظيفته الّتاأثريية 

ال�ّسعرية  فيه  ترى  الّن�ض،  يف  الوقائع  جمرى  على 

اً لالإيحاءات 
ّ
معينًا ال ين�سب من املعاين وم�سدراً ثر

فها، يتجاوز �سيق املكان 
ْ
والرموز؛ فالف�ساء، يف ُعر

ب�سبب  وقا�رساً،  روح  بال  هيكاًل  منه  يجعل  اّلذي 

القيم  رحابة  اإىل  ال�سخ�سية  مع  الّتفاعل  عن  ذلك، 

ف�سعة  واالألوان؛  واالأبعاد  االأ�سكال  حتّدها  ال  اّلتي 

القيم  تلك  بف�سل  هي  وامتالوؤه  وامتداده  الف�ساء 

ال�ّسخ�سية  مع  يتوا�سل  حني  املكان  يفرزها  اّلتي 

ال�رسدّية فيفعل فيها وينفعل بها. 

اأو  �سيا�سية  بق�سية  امللتِزم   
ّ
الروائي وجدنا  لهذا، 

اجتماعية اأو اأخالقية ال يعنيه من اأمر الف�ساء اإاّل ما 

نه من عر�ض التزامه ذاك يف اإطار روؤية للعامل؛  ميكِّ

روؤية تعلو على الّن�ض وتوّجهه وُتغلِّب البعد املعريف 

اأن  اإاّل  فيه على البعد اجلمايّل. وهو، يف ذلك، ياأبى 

ي�ستنفَد خ�سائ�ض املكان يف مقاطع و�سفّية طويلة 

على  الواقعّية  من  مزيد  اإ�سفاء  �سوى  لها  عّلة  ال 

الّن�ض؛ فقد »كان فلوبري يف روايته ال�ّسهرية )ال�سّيدة 

املالمح،  و�سف  على  الروائي  عمله  ُيقيم  بوفاري( 

ور�سم  دقيقًا،  حتديداً  ]الف�ساء[  احلّيز  وحتديد 

يجعلك  معمارّيًا،  ر�سمًا  اأو  وا�سحًا  ر�سمًا  معامله 

 بحقيقة احلّيز ]الف�ساء[ وواقعّيته وتاريخّيته 
ّ

حت�ض

جميعًا«)1(.

 امللتزم بفّنه على جت�سيد روؤيته 
ّ
بينما يعكف الروائي

ور  بال�سّ لي�ض  املكان  تكثيف  عر  للواقع  اجلمالّية 

الوظيفة  ذات  ور  بال�سّ بل  االإبالغية  الوظيفة  ذات 

ح�سور  على  داّلة  قيٍم  بوجود  ت�سي  اّلتي  ال�سعرّية 

يحّول  اأداة   
ّ
الواقعي املكان  اأّن  ذلك  الق�سايا،  تلك 

بها االإن�سان املح�سو�سات اإىل اأفكار يف �سكل اأن�ساق، 

و«هذه االأن�ساق نتاج ثقايف يف املقام االأّول، ولكّنها 

الفّن ال  اأّن  الفنّية، غري  الّن�سو�ض  تدخل يف ت�سكيل 

حتويل  بدون  عاّلتها  على  الّثقافة  معطيات  يتقّبل 

اأو تغيري، بل قد يكون االأمر على نقي�ض هذا؛ فالفّن 

ائدة وي�سع بدائَل حتّل حملَّها، قد 
ّ
م االأن�ساق ال�س يحطِّ

تكون اأن�ساقًا خمتلفة اأو خمالفة. ولذلك، ال يجب اأن 

يف  الواردة  االأن�ساق  عن  الفنّية  االأعمال  يف  نبحث 

ة بكّل  الّثقافة، بل يجب اأن ن�ستكنه االأن�ساق اخلا�سّ

 على حدة«)2(. 
ّ
فّنان، بل بكّل عمل فني

واآخر ميُثل   
ٍّ
روائي الفرق بني  اأّن  ب 

َ
نح�س  ،

ّ
ثم ومن 

املكان  �سلطة  عن  البون  اأو  القرب  درجة  يف 
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املجتمع  عليها  يتوا�سع  التي  الثقافّية  واأن�ساقه 

حرّية  عن  البون  اأو  القرب  درجة  ويف  جهة،  من 

الكاتب  يتمّثلها  اّلتي  الّثقافّية  واأن�ساقه  الف�ساء 

 من 
ّ
وائي

ّ
ه من جهة اأخرى؛ فاإذا اقرتب الر

ّ
يف ن�س

مركزية املكان، كان اأدنى اإىل املطاَبقة مع الواقع 

املركزّية  تلك  عن  ابتعد  واإذا  فيه،  ائدة 
ّ
ال�س والقيم 

اإىل  اأقرب  كان  الاّلحمدودة،  الف�ساء  باآفاق  والذ 

تقّدم  مغاَيرة  الفّن؛  خا�سّية  تعّد  اّلتي  املغاَيرة 

له  ُيراد  كما  ال  ه 
ُ
نف�س  

ّ
وائي

ّ
الر ُيدِركها  كما  احلياة 

اأن ُيدِركها.    

وعلى هذا االأ�سا�ض، منيل اإىل االعتقاد باأّن الكاتب 

روايته  ينهج، يف  الّزاوي  اأمني   
ّ

اجلزائري  
ّ
العربي

عن�رس  ا�ستثمار  يف  املغاَيرة  نهج  ع�سة«، 
ّ
»الر

ة غري 
ّ
املكان؛ فهو يريده ف�ساًء عامراً بقيم ثقافي

الّنا�ض. طبعًا،  واأَِلفها  الواقع  األفاها يف  اّلتي  تلك 

هو ال ينفي ح�سور القيم يف احلياة وال ي�ستطيع 

؛ فاأن توّظف 
ّ

اأن ُين�سئ �سّداً اأمام تدّفقها على الن�ض

ال  �سيلج،  الّثقايف  الّن�سق  اأّن  ًا معناه 
ّ
واقعي مكانًا 

حمالة، اإىل مفا�سل الرواية ولو اقت�رس االأمر على 

تلك  ت�سكيل  يعيد  الكاتب  لكّن  )ا�سمه(.  داّله  ذكر 

لة وفق طبيعة املو�سوعة اّلذي يروم 
َ
القيم املتداو

ه. 
ّ

�رسَدها واملنظور اّلذي، من خالله، يعر�ض ن�س

لهذا، يرى يوري لومتان اأّن »م�سكلة بنية املكان 

املو�سوع   
ْ
مب�سكلتي وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط   

ّ
الفني

»املكان  عبارة  يف  َلَنِجُد  واإّننا  واملنظور«)3(. 

ال�ّسعر  ة يف 
ّ
الّثقافي اأن�ساقه  ا�ستنباط  « ويف 

ّ
الفني

ة 
ّ
د، لدى هذا الباحث اّلذي احتفى ب�سيميائي

ّ
وال�رس

مع  يتعامل  ال  الكاتب  اأّن  على  يدّل  ما  الف�ساء، 

املح�سو�ض،  العامل  يف  وجود  له   
ٍّ
فعلي مكاٍن 

قيم  عن  للّتعبري  ًة 
ّ
مطي املكان  ذلك  يّتخذ  اإمّنا 

وامل�ساءلة  والرّتكيب  ياغة 
ّ

لل�س تخ�سع  ة 
ّ
ثقافي

اأو باخت�سار، للمغاَيرة؛  �سة واملناَق�سة. 
َ
واملعار

الفّن  مغاَيرة   ،
ّ
ثم ومن  للمكان،  الف�ساء  مغاَيرة 

للواقع.  

1 – الف�ساء واملو�سوعة واملنظور:

تنتظم قيم الف�ساء، اإذاً، يف اأن�ساق ثقافّية، وتخ�سع 

بناًء  بت�سكيلها   
ّ
الروائي ال�سرتاتيجّية ن�سّية ينه�ض 

لفظة  ا�ستعمال  ل  )نف�سّ ينتخبها  مو�سوعة  على 

الأّنها  مو�سوع،  لفظة  بدل   thème مو�سوعة 

ي�سطبغ  اّلتي  واجلمالّية  اللغوّية  ال�سفة  اإىل  حتيل 

الّن�ض(  يف   
ّ
الواقعي املن�ساأ  ذو  املو�سوع  بها 

ع�سة«، يثري الكاتب 
ّ
ومنظور يتخرّيه. ويف رواية »الر

مو�سوعات متعّددة تف�سح عنها اأقوال 

ال�ّسخ�سيات واأفعالها، وتاأتي يف �سكل 

الغرية،   /  
ّ
احلب هي:  �سّدية،  ثنائيات 

االإرهاب،   / والّثورة  احلزن،   / والفرح 

بل  املوت،   / واحلياة   ، ال�رّسّ  / واخلري 

املو�سوعات  هذه  بع�ض  تتكاتف  قد 

هي  متاآلفة  اأخرى  مو�سوعات  فتقابل 

 – الفرح – الّثورة – اخلري 
ّ
اأي�سًا: احلب

– احلياة / الغرية – احلزن – االإرهاب 
د املو�سوعات 

ّ
– ال�رّسّ – املوت. وتتج�س

يف ف�ساءات متعّددة كذلك، حيث ُتزِهر 

احلياة يف احلو�ض العايل بالقرية ويف 

جلّدتي  »كان  فهنا،  باملدينة؛  ال�سّقة 

ا�سم غريب: )مارية(، هي حري�سة على 

على  يوميًا  ت�ستحّم  ج�سدها،  نظافة 

مل  يف.  ال�سّ يف  املاء  قّلة  من  غم 
ّ
الر

املاء  ا�ستهالك  يف  االإفراط  لهذا  ينزعج  جّدي  يكن 

عنْيٍ  من  والبغال  االأحِمرة   ظهور  على  ُيجَلب  اّلذي 

هذا  من  لال�ستفادة  حالًّ  وجد  لقد  بقريبة.  لي�ست 

املاء املهدور، باأن غر�ض يف البداية حو�ض نعناع 

برقوق  و�سجرة  خوخة  املثمرة:  االأ�سجار  بع�ض  ثّم 

 كرز ورّمانة؛ فكانت ُت�سقى مباء ا�ستحمام 
ْ
و�سجرتي

�سعيداً  جّدي  كان  الّثمرات.  اأجود  فتعطي  جّدتي، 

�سًدى،  املاء  يذهب  ال  بحيث  احليلة  هذه  الكت�سافه 

وحو�ض  ب�سجراته  �سعادته  جّدتي  اأدركت  وحني 
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نعناعه كانت تغايل يف ا�ستهالك املاء«)4(. 

اّلتي  وحركاتها  بِعطرها  خالتي  »وحدها  وهناك، 

ال�سّقة وتفي�ض على  ق�ض على اجلليد متالأ 
ّ
الر ُت�سبه 

اأطرافها لتتدىّل كالدالية اأو نبات الّلبالب من البلكون 

ت�سري  وحكايات.  حكايات  فت�سري  اجلميع،  على 

وحو�ض  املاء  اجتماع  اإّن  الهواء«)5(.  هواء  املراأة 

واحلركة  والِعطر  هنا،  املثمرة  واالأ�سجار  الّنعناع 

والدالية والّلبالب واحلكاية )لنتذّكر اهتداء �سهرزاد 

اإىل احلكي الإنقاذ بنات جن�سها من املوت( والهواء 

هناك، اإ�سافة اإىل ارتباط نظافة اجلّدة مارية باملاء 

كّله  ذلك  هناك،  بالهواء  زهرة  اخلالة  وحيوية  هنا 

يوحي مبو�سوعة احلياة.  

املوت،  قرين  هو  اّلذي  االإرهاب،  د  يرت�سّ وكما 

�سوارع  يف  دهم  يرت�سّ فهو  اجلبال،  يف  الّنا�ض 

يقول  فهنا،  و�سالملها؛  العمارات  ومداخل  املدينة 

حار�ض مقرة القرية لُزَهرْي: »هذه قبور جثث واحٍد 

دون  مذبوحني  عليهم  ُعرِث  كّلهم  �سابًا،  وثالثني 

جل بعد اأن 
ّ
روؤو�ض، دفّناهم هكذا و�سجلناهم يف ال�س

اأ�سماء من عندي وو�سعت جنمًة خما�سيًة  اأعطيتهم 

جتعل  حرب  وكّل  احلرب..  هي  ا�سم..  كّل  اأمام 

لُزَهرْي:  زهرة  تقول  وهناك،  �سعبًة«)6(.  مهمتي 

ا�سمع  مارية..  بن  اهلل  عبد  ابن  يا  ُزَهرْي..  يا  »ا�سمع 

العمارة ويف  �سا�ض يف اخلارج، يف مدخل 
ّ
الر هذا 

اآخر،  �سا�ض له �سوت 
ّ
الر ال�ّسارع.. هذا  �سّلمها ويف 

�سا�ض اّلذي كّنا ن�سمعه يف اجلبل 
ّ
ال ُي�سبه �سوت الر

�سوت  الّزمن  ذلك  يف  نا  لر�سا�سِ كان  الّثورة.  اأّيام 

حتتفل  امراأٍة  حنجرة  انفجار  طلقة  كّل  الّزغرودة، 

�سا�ض �سوت عواء 
ّ
بعر�سها.. اأّما يف هذا الّزمن فالر

مبنى  يف  الّنفري  يح 
ّ
الر اأ�سوات  اجلائعة.  الّذئاب 

عن  تبحث  تعوي  الّذئاب  ا�سمع  مهجور..  اأو  خراب 

فرائ�ِسها..«)7(.

معًا؛  واملدينة  القرية  يف  الّثورة  خيانة  مّتت  لقد 

اأ�سماء مفرَت�سة ل�سباب  فهنا، ي�سع حار�ض املقرة 

يف  ا�ستعمالها  اأجل  من  االإرهاب  بحياتهم  ع�سف 

تزوير االنتخابات باإيعاٍز من رئي�ض البلدية. وهناك، 

طويٍل  ليٍل  بقدوم  منِذرًة  �سا�ض 
ّ
الر اأ�سوات  ترتفع 

االإرهابّيون بعنفهم وهمجّيتهم مثل ما ميالأ  ميالأه 

يح م�سكنًا 
ّ
عواء الّذئاب �سكون اجلبال وَيْعُمُر هزيز الر

�سا�ض يغدو عالمًة 
ّ
غرِي ماأهول، حّتى اإّن �سوت الر

اإّنه  جديد؛  من  احلياة  بعث  ينفي  اّلذي  املوت  على 

�سوٌت يثري احلزن واالأ�سى، وهو ال ُي�سبه، يف �سيء، 

ر الّنا�ض من ذّل االحتالل 
ّ
�سا�ض اّلذي يحر

ّ
�سوت الر

ي�ستوطنهم  اأن  بعد  احلياة  فيهم  فيبعث   
ّ
الفرن�سي

ي�سيع  �سوت  وهو  ونّيف،  الّزمان  من  قرنًا  املوت 

الفرح واحلبور ك�سوت الّزغاريد اّلذي ُيعلن االأعرا�ض. 

اإّن ا�ست�رساء قيم االإرهاب واحلزن واملوت، يف القرية 

 
ّ
واالعتباطي  

ّ
اخلفي الّتحالف  ذلك  مرّده  واملدينة، 

لطة تتنّكر للّثورة 
ّ
لطة واالإرهاب؛ فال�س

ّ
القائم بني ال�س

باإنكار  لها  يتنّكر  واالإرهاب  االنتخابات،  بتزوير 

�سي�سبح  الّثورة  على  الّتاآمر  اإّن  بل  االنتخابات، 

علنيًا وطبيعّيًا فيه �سيٌء من املواَربة والّنفاق، حني 

لطة[ حماربة االإرهاب وت�سّلي اجلمعة 
ّ
»تّدعي ]ال�س

الّدميقراطية  تكفري  يف  خطَبهم  وت�سمع  اأئمته  خلف 

وذّم املراأة«)8(. 

د يف ف�ساءات كثرية، وحيث 
ّ
واحلب هو، اأي�سًا، يتج�س

يف  موجودان  معًا،  فهما،  الغرية؛  حت�رس  يح�رس 

خلدون  بن  حمن 
ّ
الر بعبد  اأهلها  ُيعَجب  اّلتي  القرية 

الح  ال�سّ ال�رّسوُر وامليُل( ويو�سي ولّيها  )واالإعجاُب 

يحيى  الغرية  فتاأكل  معه؛  ُيدَفن  باأن  �سيدي معتوق 

ا�سُمه  ويغّطي  اأخيه  قر  بتحطيم  وياأمر  خلدون  بن 

على ا�سِمه. وَي�سَهد احلو�ض العايل حب مارية ل�زوجها 

اّلذي  ُزَهرْي(  اوي 
ّ
الر  – ال�ّسخ�سّية  جّد  )وهو  ُزَهرْي 

يحب احلياة ممّثلًة يف الّن�ساء وال�ّسعر واملخطوطات 

الف�ساء  وهو  والّنبيذ.  والقهوة  والعطور  واالأ�سفار 

نف�ُسه اّلذي َي�سَهد غريَة َرْحمة اأّم ُزَهرْي احلفيد ال�ّساب 

زوجًة؛  اهلل  عبد  اأبوه  اأرادها  اّلتي  زهرة  خالته  من 

فاإذا بالقدر اأو الّتقاليد تريد رحمة زوجًة له. وقد ظّل 

 اإليه االأب غري معروف.    
ّ
ُطر �رّس هذا الّزواج اّلذي ا�سْ
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واية. اأّما 
ّ
هذا بع�ٌض من متظهرات املو�سوعة يف الر

املنظور اّلذي يعتمده الكاتب لعر�ض تلك الّتمظهرات، 

فاإّنه مُيِكن تق�سيمه اإىل �سنفنْي اثننْي؛ منظور روؤيوّي 

)من روؤية العامل( يحّدد اإدراك الكاتب ملو�سوعاته، 

اإّن  ومنظور �رسدّي مُيّثل البوؤرة اّلتي تنقل االأخبار. 

املنظور االأّول يرتبط مبقا�سد الروائي االأيديولوجّية 

اأ�سلوبه  تعك�ض  ن�سّية  ال�سرتاتيجّية  تخ�سع  اّلتي 

الكتابة،  �سعيد  على  فكره  برتجمة  الّنهو�ض  يف 

حيث يت�سافر، يف هذا االأ�سلوب، الواقعي واخليايل، 

واالأ�سطوري،  والّتاريخي  وال�ّسعري،  واالأيديولوجي 

ُيطالع  وائي 
ّ
الر اأّن  ذلك  من  والعجائبي.  واملاألوف 

قبيل  من  الواقع،  اأحداث  ُت�ساكل  باأحداث  القارَئ 

فل�سطني  حترير  و�رسورة  الّثورة  بعيد  االحتفال 

و�سعود االإن�سان اإىل القمر وم�رسوع بناء �سّد ال�سواين 

وحرب اأفغان�ستان. وال �سّك اأّن اأهّم عامل ُي�سِهم يف 

الكاتب  �سه  يخ�سّ اّلذي  املكان  هو  امل�ساكلة  هذه 

بوظيفة  لي�سطلع  مات 
ّ
ال�س من  ي�سري  ونزر  باال�سم 

االإيحاء بقيم ثقافّية حمدَّدة. 

مع  ال�سلطة  تواطوؤ  اإدانة  يف  يرتّدد  ال  والروائي 

وعدم  بينهما  ال�رّساع  دائرة  عن  والّناأي  االإرهاب 

اإ�سكايلٌّ  موقٌف  اإّنه  اآخر.  دون  طرٍف  اإىل  االنحياز 

غياب  من  والّتوّج�ض  والريبة  الّثقة  فقدان  عن  ينّم 

الّطرفنْي؛  بهذْين  ل�سيقة  �سمًة  اأ�سحى  اّلذي  العقل 

لطة اأن تطلق ا�سم ابن ر�سد، وهو الفيل�سوف 
ّ
فاأّنى لل�س

 من اأحياء مدينة وهران 
ٍّ
العقاليّن امل�ستنري، على حي

الب�سرية،  وتعوزها  العقل  اإىل  اأ�سا�سًا،  تفتقر،  وهي 

احلقيقة  وامتالك  احلكمة   
َ
يّدعي اأن  لالإرهاب  واأّنى 

العقل حني  اّلذي يحارب  والع�سمة من اخلطاأ وهو 

ُيكفِّر ابن ر�سٍد وُيحِرق كتَبه. اإّن هذا العمى والنفاق 

ا اأمني الّزاوي، ومعه بع�ض الكّتاب 
ّ
هما الّلذان ا�سطر

والتزام  لالأمان،  التما�سًا  الهجرة  اإىل  اجلزائرينّي، 

المة، واإعمال الّنقد اأماًل يف ك�سف 
ّ
ال�سمت طلبًا لل�س

ما خفي من جنون وجهل غمرا كّل مكان جميل، ولو 

على �سبيل احلكاية اّلتي قد تعيد �سيئًا من احلياة اإىل 

اّلذي يوؤمله ماآل  زهرة وُزَهرْي ومن خلفهما الكاتب 

احات 
ّ
احلياة يف بلٍد »نزلت ب� ]ه�[ مظاهرات اإىل ال�س

البلدّيات  زعماء  يقودها  واحلدائق،  العمومية 

ون الّتماثيل وي�رسخون »اهلل اأكر  االإ�سالمية، ُيك�رسِّ

زهوقًا«،  كان  الباطل  اإّن  الباطل  وزهق  احلّق  جاء 

بع�سها االآخر باعه امل�سوؤولون اإىل متاحف اخلارج، 

عبة،  ال�سّ بالعملة  املتحفية  القطع  �سما�رسة  واإىل 

وقّدموا جزءاً من اأثمانها لدعم خزينة احلزب«)9(.  

زهرة  وحكاية  ُزَهرْي  وحكاية  زهرة  حكاية  اإّن  ثّم، 

زهرة  مع  ُزَهرْي  حكاية  اأو  ُزَهرْي  مع 

احلكايات  يف  نة  املت�سمَّ واحلكايات 

دة  متوقِّ رغبة  �سوى   لي�ست  الّثالث 

باالأ�رسار  البوح   خالل  من  احلياة  يف 

اإّنه  اخلبايا.  وف�سح  امل�ستور  وك�سف 

منطق احلكاية اّلذي يتغّذى من االأخبار 

وال  امُل�ستمَلحة  واالأكاذيب  املو�سوعة 

يتقّيد بحدود املعي�ض وتخوم احلقيقة؛ 

�ض واقعًا تخييلّيًا  فَيطلب الّتاريخ ليوؤ�سِّ

فيجعل  ؛ 
ّ
املو�سوعي للواقع  مغايراً 

قرية  اإىل  يفد  خلدون  بن  الرحمن  عبد 

الغرية  اأهلها وت�سيب  مه 
ّ
ام�سريدا فيكر

احلدث؛  وُيوؤ�سِطر  يحيى.  اأخيه  قلب 

اأ�سطورة القر امُلثِمر والقر  فيّتخذ من 

العاِمر مدخاًل  ل�رسد حكاية زهرة اّلتي تلوكها االأل�سن 

على  وُي�سبغ  خمتلفة.  وجوه  على  الّنا�ض  ويرويها 

معتوق  �سيدي  الح  ال�سّ الويّل  متنح  عجائبّية  اخلر 

واملوا�سَم  االأعياَد  جثته  فتح�رس  املوت؛  بعد  حياًة 

عن  باحلكاية  ي�ستعي�ض  الكاتب  اإّن  واملنا�سباِت. 

الغرية؛  احلقيقة، وباحلياة عن املوت، وباحلب عن 

فاإذا كان »اأ�سل املراأة حكاية واأ�سل احلكاية اأفعى«، 

خطيئة«  حكايتها  واأ�سل  حكاية  زهرة  »اأ�سل  فاإّن 

اأخرجتها من حياة اجلّنة بالقرية اإىل موات االأر�ض 

اأي حكاية زهرة  اأّن حكاية احلكاية؛  باملدينة. غري 

تقتلعها  بعدما  احلياة  مينحها  ما  هي  حلكايتها، 
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لها  يتمنَّْون  اأبناَءها  وجتعل  القرية  من  اخلطيئة 

اوي – ُزَهرْي  حلكايتها 
ّ
املوت، وحكاية الكاتب – الر

هي ما مينح زهرة – اجلزائر احلياة بعدما تغرق يف 

رٍة.  اأَتون حرٍب مدمِّ

باخلطيئة  ابتداأت  – اجلزائر حكاية  زهرة  اأ�سل  اإّن 

بن  ُزَهرْي  اجلّد  وفاة  بعد  العائلة  �سمل  ق 
ّ
تفر يوم 

اإ�سحاق وترك االأعمام م�سطفى واأحمد وعبد املجيد 

وهجرة  العايل  احلو�ض  حمن 
ّ
الر وعبد  الرّزاق  وعبد 

وال  مالمح  »بال  بالد  اإىل  مارية  بن  اهلل  عبد  االأب 

بها  و�ساق  القرية  بزهرة  ف�ساقت  تفا�سيل«؛ 

 �سوراكي اّلذي 
ّ
ج�سدها، وارمتت يف ح�سن الفرن�سي

ملقارعة  اجلبل  اإىل  و�سعدت  كذلك،  ُهَو  فيها  رِغب 

يرّخ�ض  اأن  الّناحية  م�سوؤول  من  وطلبت  االحتالل، 

لها الّزواج من �سوراكي بعدما بداأت عيون امللتحي 

فاق اأو االإخوة 
ّ
ُتالِحقها، و�سعرت اأّن وجودها بني الر

�سين�سيهم الّثورة اأو اجلهاد.

زمننْي  بني  املقاَبلة  اإذاً،  الّزاوي،  اأمني  يروم 

تبتدئ  فكما  وال�ّسخ�سيات؛  الوقائع  يف  مت�سابهنْي 

اّلذي  االأيديولوجي  الّتوّجه  بال�رّساع حول  احلكاية 

تلك  يرى  اّلذي  �سوراكي  بني  العدّو  حماربة  تاأخذه 

جهاداً،  ُيريدها  اّلذي  وامللتحي  ثورًة  املحاربة 

ت�سعينيات  بدايات  مع  نف�سها  تعيد  االأحداث  فاإّن 

القرن الع�رسين حني يظهر ال�رساع على احلكم بني 

 
ّ
االإ�سالمي والّتوّجه  الثورية  ال�رسعية  ذات  ال�سلطة 

ال�رساع،  هذا  خ�سم  يف  زهرة،  وت�ستحيل  املت�سدِّد. 

رمزاً للجزائر اّلتي يتنازعها فكران؛ فكر ثوري مُيثِّله 

�سوراكي يف الّزمن االأّول والب�سري يف الّزمن الّثاين، 

 مُيثِّله امللتحي يف الّزمن االأّول والعبا�ض 
ّ
وفكر ديني

ت�ساعيف  يف  الكاتب،  وُيْلِمُح  الثاين.  الزمن  يف 

وو�َسمت  الّن�ض  تخّللت  اّلتي  املاأ�ساوية  الروؤية 

املاأ�ساة  وبعد  اإّبان  كّله  اجلزائري  الروائي  اخلطاب 

اإىل  الراكنة  االأيديولوجّية  روؤيته  اإىل  الوطنية)10(، 

اأبناَء  يجعل  عندما  الّتاريخّية،  املادّية  الفل�سفة 

اإاّل  زهرة  تن�رسف  ال  اّلذي  �سوراكي  يحبون  القرية 

اإليه، وهو ال�سجاُع والطّيب والنبيل، والعاِرُف بالّلغة 

الفاّلحني  لهمم  وامُل�ستنِه�ُض  واجلغرافيا،  والتاريخ 

الغرية يف نف�ض  العاملة، مّما يثري  للّطبقة  املمثِّلني 

امللتحي اّلذي بدا خميفًا وُمرِعبًا وغام�سًا.  

حمن، 
ّ
اإّنه هوى الغرية دائمًا؛ غرية يحيى من عبد الر

االأب،  من  االأعمام  وغرية  زهرة،  من  رحمة  وغرية 

من  العبا�ض  وغرية  �سوراكي،  من  امللتحي  وغرية 

الرجال  جال، وغرية 
ّ
الر على  الّن�ساء  الب�سري، وغرية 

اّلتي  اإبلي�ض  غرية  االأوىل؛  الغرية  اإّنها  الّن�ساء.  على 

فكان  معًا؛  هما  اأو  الهاوية  اأو  اخلطيئة  اإىل  اأف�ست 

موت �سوراكي و�رسقة املخطوطات من ِقَبل امللتحي 

وزبانّيته يف الّزمن االأّول، واملوت واخلراب من لدن 

لطة واالإرهاب يف الّزمن الّثاين. اإّن اأ�سل احلكاية 
ّ
ال�س

»لي�ض  الأّن  ولكن،  الّتاريخ.  و�رسقة  الّثورة  واأد 

اآالف  نبداأ  اأن  مُيِكننا  ما،  حكاية  اإنهاء  ال�سهل  من 

احلكايات لكن من ال�سعب علينا اإنهاوؤها، نخاف من 

ق بني م�سائرها 
ّ
نهاية م�سائر االأبطال، الأّننا ال نفر

وائي ياأبى اأن تكون نهاية 
ّ
وم�سائرنا«)11(، فاإّن الر

حكاية زهرة اأو اجلزائر تعي�سة ومفجعة، واأن يكون 

الأّن حكايتها هي  والَقَتَلة،  املنافقني  بيد  م�سريها 

يف  »واأنا  نهايته:  هي  احلكاية  ونهاية  حكايته، 

روح  اأّن  اأح�س�ست  وقد  م�ست�سلمًا  اأقول  زهرة  ح�سن 

اأبي نبتت حكاية جذرها يف مطمورة احلو�ض العايل 

اقية«)12(.   
ّ
وفرعها يف قلبي: ها اأنا اأعدل جمرى ال�س

موقفه  هو  وذلك  للعامل،  الكاتب  روؤية  هي  تلك 

االأيديولوجي، وهما يتجلّيان عر املنظور ال�رّسدّي 

ارد 
ّ
لل�س ُيفوِّ�ض(  ال  )اأو  »ُيفوِّ�ض  خالله  من  اّلذي 

قدرَته على الّتبئري اأو عدم الّتبئري«)13(. حينها، منر 

ذات  اإىل  الكاتب  ذات  ومن  الّتلّفظ،  اإىل  الكتابة  من 

الّتلّفظ اّلتي تتماهى، هنا، مع ذات امللفوظ، بو�سف 

احلكاية  يف  ٌن  مَّ ُمَت�سَ احلكي  بفعل  ينه�ض  الذي  اأّن 

 récit ال�رسد  متجان�سة  ة  ق�سّ اإّنها  يروي.  اّلتي 

اوي 
ّ
الر ل�سان  على  تاأتي   ،homodiégétique

امل�سارك ب�سمري املتكّلم )اأنا(، وفيها يتناوب ُزَهرْي 
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وزهرة على ال�رسد؛ فبينما ُيَهْيِمُن اإدراك ُزَهرْي على 

يف  زهرة  اإدراك  يح�رس  االأوىل،  بعة 
ّ
ال�س الف�سول 

ُزَهرْي  اإدراك  مع  متقاِطعًا  االأخرية  الّثالثة  الف�سول 

حكاية  على  تن�سب  ُزَهرْي  اإدراك  بوؤرة  اإّن  اأي�سًا. 

وبع�ٍض  والّثاين  االأّول  الّزمننْي  ي�سبق  اّلذي  الّتاريخ 

من الّزمن الثاين، يف حني تن�سب بوؤرة اإدراك زهرة 

الّثاين.  الزمن  وبع�ٍض من  االأّول  الّزمن  على حكاية 

ُيعنى ُزَهرْي بالّتاأ�سي�ض للزمننْي، وتهتّم زهرة ب�رسد 

الّزمن  رواية  يف  معًا،  ويت�ساركان،  االأّول،  الّزمن 

الّثاين. 

ال  حيث  والّتاأويل،  االإخبار  يتداخل  البوؤرتنْي،  ويف 

مو�سوعيًا،  �رسداً  االأحداث  ب�رسد  الراويان  يكتفي 

عن  للك�سف  ال�سخ�سيات  اأعماق  يف  يتغلغالن  بل 

واأفعالها  اأقوالها  يف  تتحّكم  اّلتي  واالأهواء  االأفكار 

ُهَها، ف�ساًل عن اأفكارهما واأهوائهما. تلك هي  وُتَوجِّ

»الروؤية  اأو  »الروؤية مع«  اأو  الّداخلي«  »الّتبئري  �سمة 

الّداخلّية« اّلتي ت�سر اأغوار الّنف�ض وت�رّسح الاّلوعي؛ 

درجة  كانت  كّلما  داخليًة،  الروؤية  كانت  كّلما  اإذ 

اأعمق)14(.  الاّلواعية  ال�ّسخ�سيات  نوايا  اإىل  الّنفاذ 

من  نف�سيًا  ز  حُتفَّ ال�ّسخ�سيات  اأعمال  فاإّن  ثّم،  ومن 

هوى  ُمْدِركًا  ُزَهرْي  كقول  الّداخلي،  الّتبئري  خالل 

اإىل  اإىل الكالم: »عدُت  َرْحمة  اأّمه  اّلذي يدفع  الغرية 

َت على قرها الفاحتة، لو  البيت، قالت يل اأّمي: اأََقَراأْ

كان اأبوك ال يزال حّيًا لقراأ على روِحها �سعراً و�سّتني 

اّلتي  اأختها،  من   
ّ
اأمي غرية  واأدركت  �سكتُّ  حزبًا. 

اأخيه  من  خلدون  بن  يحيى  غرية  �سوى  ت�سبهها  ال 

ُمْدِرَكًة  زهرة  وقول  حمن«)15(. 
ّ
الر عبد  العاّلمة 

هوى اخلري املوجود بداخل ُزَهرْي وهوى ال�رّسّ اّلذي 

يقبع يف نف�ض امللتحي: »هذا امللتحي خميف، حليته 

نهاية  اأمام  احلائر  اإ�سحاق  بن  ُزَهرْي  حلية  ت�سبه  ال 

كّل  مي�سطها  كان  حليته  احلكاية،  يف  خملوقاته 

�سباٍح بلّذة و�سعر، قبل اأن ي�رسب قهوته ويغرق يف 

هول خمطوطاته... حليته هذا اّلذي ُيقابلني مبالمح 

ُمرِعبة حتت �سوء خافت، فيها رعب وفيها غمو�ض 

اّلذي  احلب  هوى  ُمْدِركًا  ُزَهرْي  وقول  القاتل«)16(. 

واأبيه  اإ�سحاق  ُزَهرْي بن  َيْعُمُر قلب زهرة جتاه جّده 

اأحبت  اأّنها  اأعتقد  جتعلني  زهرة  »َعْيَنا  اهلل:  عبد 

وبني  بينه  اّلذي  ال�ّسبه  ذلك  هو  واحد  ل�سيء  اأبي 

جّدي«)17(. 

ال�ّسابقة،  ال�رسدّية  املقاطع  يف  االإدراك،  بوؤرة  اإّن 

ظاهر  وو�سف  الكالم  ظاهر  متثيل  اأو  �رسد  تتجاوز 

الّثاين،  املقطع  يف  )الّلحية  ال�ّسخ�سية 

والعينان يف املقطع الثالث( اإىل تاأويل 

بوؤرة  انعكا�ض  اأّن  غري  الّذات.  كينونة 

لدى  نف�ُسها  هي  لي�ست  هذه  االإدراك 

اوينْي، حيث ُتْدِرُك زهرة ال�ّسخ�سيات 
ّ
الر

ُزَهرْي  ُيْدِرك  بينما  ُزَهرْي،  من  وُتْدَرك 

اّلتي  زهرة  �سمنها  ومن  ال�ّسخ�سيات 

)مراآًة  زهرة  ُتعدُّ  وعليه،  ُتْدِركه.  ال 

جيم�ض)18(،  هرني  بتعبري  عاِك�سًة(، 

نف�ِسه،  االآن  يف  وُمباأَّرة  ُمبئِّرة  الأّنها 

ما  فقط. وهو  ُمبئِّراً  ُزَهرْي  ُيعدُّ  يف حني 

يدفعنا اإىل القول اإّن الكاتب قد َعِهَد اإىل 

ومنظوره  للعامل  روؤيته  بتقدمي  ُزَهرْي 

باأفكار  ُملّمًا  جعله  حني   ،
ّ
االأيديولوجي

ال�ّسخ�سيات واأهوائها واأعمالها بو�سفه 

ُم�ساِركًا يف بع�ض االأحداث و�ساِهداً على 

ْمل زهرة  بع�سها االآخر، وحني فّو�سه حِلَ

على البوح؛ فجاء كالم ال�ّسخ�سيتنْي يف 

ٍظ به بني راٍو ومرويٍّ له.  �سكل حواٍر ُمتلفَّ

تارًة  )اأنا(  املتكلِّم  �سمريْي  با�ستعماله  الكاتب،  اإّن 

�سيغة  بني  ومراوحته  اأخرى  تارًة  )هو(  والغائب 

مل  الراوي،  �سخ�سية  عر  املا�سي  و�سيغة  احلا�رس 

ال�رّسد  يجعل  اّلذي  الّداخلي  الّتبئري  دائرة  عن  يخرج 

ة متجان�سة  اأدنى اإىل ال�ّسرية الّذاتية، ذلك اأّن »]الق�سّ

 – بالعرف )وهما واحلالة هذه  اأو  بالّطبيعة  ال�رّسد[ 

عًا اأوثق  �سيء واحد( ]ت[ ت�سّنع ال�ّسرية الذاتية ت�سنُّ

احلكاية  ال�رّسد[  غريّية  ة  ]الق�سّ ت�سّنع  ]ت[  مّما 
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الّتاريخية عادًة«)19(. 

2 – بوليفونية الف�ساء: 

رية الّذاتية يف رواية 
ّ
اإّن جنوح اأو ت�سّنع الكاتب لل�س

ع�سة« يوحي برغبته يف توثيق جزء من حياته 
ّ
»الر

اجلزائر  �سهدتها  ا�سة 
ّ
ح�س حقبة  مع  يتقاطع  اّلذي 

متّيزت  حقبة  وهي  الع�رسين.  القرن  ت�سعينيات  يف 

مقّومات  على  يق�سي  كاد  اّلذي  العنف  بتنامي 

الدولة الوطنّية. وقد �سّكل املثّقف �سحّيًة، بامتياز، 

على  وداأب  ج�سديًا  اغتاله  اّلذي  »اجلنون«  لهذا 

مت  اإ�سكات �سوته بالرّتهيب والّتخويف؛ فالذ بال�سّ

ر حينًا، واملداراة حينًا اآخر، واملنفى الق�رسي  وال�سّ

حينًا ثالثًة. ولعّل اأمني الّزاوي يكون مثااًل نا�سحًا 

وت�سّو�ض  العقل  »ا�سطراب  األزمه  اّلذي  للمثّقف 

الب�سرية« ب�سّد الرحال اإىل ف�ساٍء مل يكن به رحيمًا، 

لكّنه هّياأ له فر�سة البوح ب�سوقه اإىل وهران؛ الف�ساء 

اأطفايل  »اإىل  االإهداء:  عتبة  توؤّكده  ما  ذلك  احلميم. 

لينا، اإليا�ض، هزار اّلذين يجوبون معي قفار املنايف 

حيمة... يف كّل �ساطٍئ نقول: 
ّ
و�سهد االأمكنة غري الر

اأهذه وهران ؟ فتخوننا وهران يف املكان... ولكّنها 

تبقى مرفئًا يف القلب ويف احلرف«. 

             غري اأّن الف�ساء احلميم مل يكن، هو كذلك، 

الف�ساء  ام�سريدا؛  تكن  مل  كما  ب�سخ�سياته.  رحيمًا 

اّلذي  االأعمى  العنف  ظّل  يف  بها،  رحيمًة  حمي، 
ّ
الر

املكان  تدّثر  بحيث  جميَعها،  الف�ساءات  طال 

وطّوقه  واخلراب  املوت  واكت�سحه  والَعْتمة  واد 
ّ
بال�س

ال�رّسّ من كّل جانب. واإذا كانت اأحداث الرواية جتري 

فاإّن  ام�سريدا ووهران،  يف ف�ساَءْين رئي�سينْي، هما 

ن�سق  اإىل  الرّتميز  زهرة  ب�سخ�سية  ل 
ّ
يتو�س الكاتب 

ثقايّف كويّن �سائد يرى اأّن املراأة رمٌز لالأر�ض. ومن 

االإ�رساق  تعني  اّلتي  زهرة،  بني  العالقة  ت�سبح  ثّم، 

مُياثلها  اّلذي  وُزَهرْي،  والبهاء،  واحل�سن  والّن�سارة 

)فا�سم   
َ
ِهي ُهَو  اأن يكون  فات من دون  ال�سّ يف تلك 

ا�سم  منها  ُي�ستَّق  اّلتي  َزْهر  ملفردة  ت�سغري  ُزَهرْي 

زهرة؛ ا�سٌم  ُتعَرف به ال�ّسخ�سية بني الّنا�ض، بينما 

يناديها زوُجها الب�سري زهور، ويناديها اجلّد فاطمة 

املدنية(،  احلالة  يف  ن  امُلدوَّ ا�سمها  وهو  الّزهراء، 

مبثابة العالقة بني االأّم وابنها، واالأر�ض واالإن�سان، 

حكايٌة  ع�سة« 
ّ
»الر رواية  اإّن  واملواطن.  والوطن 

بطالها املحوريان اجلزائر والكاتب.

والبوليفونية  بالاّلان�سجام  يّت�سف  الف�ساء  والأّن 

لومتان،  ذلك  اإىل  يذهب  كما  االأ�سوات(،  )تعّدد 

اجلزائر،  هو  اّلذي  العاّم،  الف�ساء  داخل  ُنلفي  فاإّننا 

و/  مراكز  ُتَعدُّ  متجان�سة  وغري  خمتلفة  ف�ساءات 

بل  فح�سب،  هذا  لي�ض  حدود.  وحتّدها  هوام�ض  اأو 

اجلزائر  تتجاوز  الرواية  يف  الف�ساء  �سيميائية  اإّن 

امل�رسق يف  اإىل  الكاتب  ي�سري  كّله، حيث  العامل  اإىل 

مقابل املغرب، واإىل ال�رّسق يف مقابل الغرب. وعلى 

هذا االأ�سا�ض، تنه�ض بني كّل ف�ساَءْين اثننْي، �سواء 

ف�ساء  اإىل  اأم  اجلزائر  ف�ساء  اإىل  منتمينْي  اأكانا 

احلدود  »مفهوم  على  تنبني  ت�ساد  عالقة  العامل، 

يف  وُيوّحد  ق 
ّ
ُيفر اإّنه  باالزدواجية:  يّت�سم  ]اّلذي[ 

ذات االآن. ُتَعدُّ دائمًا حّداً ل�سيٍء معنّي وتنتمي بهذه 

�سيمياء  من  الثننْي  متجاورتنْي،  لثقافتنْي  الّطريقة 

الكون متال�سقتنْي. احلّد يّت�سم باالزدواجية الّلغوية 

والّتعّدد الّلغوي«)20(. من هنا، يغدو احلّد، بو�سفه 

ف�ساًء، فا�ساًل ووا�ساًل بني ف�ساَءْين خمتلفنْي ميتلك 

كلٌّ منهما �سوتًا؛ اأي لغًة متميِّزًة من حيث الّثقافُة 

اّلتي َت�ْسَتْوِعُبَها وُتْخُر بها تلك  الّلغُة  نف�ُسها.  

القرية / املدينة: ترتكز هذه الثنائية الف�سائية، يف 

 عاّمة، على الّتعار�ض بني قيم 
ّ
 العربي

ّ
فكر الروائي

اّلتي  واجلرية  والّتخّلف  والب�ساطة  والكرم  البداوة 

والّتكّلف  واالأثرة  احل�سارة  وقيم  القرية  بها  تزخر 

القائمة يف املدينة. وال يخرج  والّتمّدن والعقالنية 

ارتباط  �سه  يوؤ�سِّ اّلذي  الفكر  هذا  �سياق  عن  الكاتب 

اآخر  دون  من  مكان  اإىل  وميله  باملكان  االإن�سان 

اأّن اأمني  واإح�سا�سه بالدعة فيه من دون �سواه، ذلك 

ُوِلَد  العرب، قد  وائيني 
ّ
الر �ساأن معظم  �ساأنه  الزاوي، 
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واأحالمه  طفولته  احت�سنت  اّلتي  القرية  يف  ون�ساأ 

يقول  اّلتي  ام�سريدا  اإّنها  االأوىل.  ومطالعاته  ولعبه 

يف  معنا  نحمله  اّلذي  املكان  »اإّن  الكاتب:  عنها 

بالّطفولة  املرتبط  ذاك  هو  املخيال،  ويف  الذاكرة 

ب�سعادتها املالئكّية وب�سدماتها العنيفة كاملوت اأو 

ًا بالعربية  احلب، وال اأزال حّتى اليوم حني اأكتب ن�سّ

ٍل   اأو ُمتخيَّ
ٍّ
اأو بالفرن�سية ولو كان عن مكاٍن حقيقي

اإاّل  الروائية  �سخ�سياتي  من  �سخ�سية  فيه  ك 
ّ
تتحر

الّطفولة  واأجدين م�سكونًا بطْيف ذاك املكان، مكان 

واالأحالم، مكان عّمتي ميمونة واأختي ربيعة واأخي 

غم من اأّننا مل نولد �ساعًة 
ّ
حمن تواأمي على الر

ّ
عبد الر

واحدًة وال �سنًة واحدًة«)21(. 

تلك هي، اإذاً، نظرة الكاتب الم�سريدا. وذلك هو بع�ُض 

عادة واملوت واحلب. وهي 
ّ
قيم الف�ساء الرحمي؛ ال�س

ال  الرواية  الف�ساء يف  بها  ين�سح  اّلتي  ذاُتها  القيم 

عالقة  ت�ستثريه  اّلتي  القيمي  الّتجريد  �سعيد  على 

الّن�سي  الّتحّقق  �سعيد  على  بل  باملكان،  االإن�سان 

اّلذي ي�سفي على تلك القيم الثقافية املرجعية �سمًة 

عادة التي 
ّ
تخييلية، حيث تعي�ض القرية يف كنف ال�س

تتجّلى يف االحتفال بح�سول ُزَهرْي على الباكالوريا، 

القرية،  اأبناء  من  ال�ّسهادة  هذه  ينال  من  اأّول  وهو 

وفق تقاليد وطقو�ض ومعتقدات ت�سّكل ثقافة املكان. 

دها 
ّ
عادة ال تكون مادّيًة، فقط، ُيج�س

ّ
غري اأّن قيمة ال�س

اإمّنا قد تكون �سعادًة روحيًة غري  اأو عر�ٌض،  احتفاٌل 

اجلّد  لُزَهرْي  زهرة  حب  غالبًا؛  احلب  ُيحفُِّزها  ُمعَلنٍة 

زهرة  وحب  لزهرة،  واالأب  اجلّد  وحب  اهلل،  وعبد 

مارية،  واجلّدة  اجلّد  يجمع  اّلذي  واحلب  ل�سوراكي، 

اأو  زهرة،  خلالته  ُزَهرْي  وحب  للحياة،  اجلّد  وحب 

ُيقا�ِسمون  الّنا�ض  يجعل  اّلذي  احلب  ُيّررها  ُمعَلنًة 

حتتفل،  كلُّها  القرية  »هي  �سعادَته:  العايل  احلو�ض 

كالّنحل  واأطفال  كثريات  ون�ساء  كثريون  رجال 

الّن�ساء تر�سفني بامللح دائمًا  وخيل وغبار، وغناء. 

العازبات  ترمي  راأ�سي  وعلى  اخلبيثة،  للعنْي  درءاً 

ر فاأاًل الأّيام �ستاأتيني مليئًة بالع�سل«)22(. كَّ قطع ال�سُّ

ُيف�سي  بينما  ال�سعادة،  اإىل  احلب  يف�سي  ثّم،  ومن 

املوت اإىل الّتعا�سة؛ فقد عرف احلو�ض العايل ال�ّسقاء 

والبوؤ�ض بعد وفاة اجلّد ُزَهرْي، و�سعرت زهرة ب�سيق 

كرم  بها  ي�سي  التي  الرحابة  غم من 
ّ
الر على  القرية 

وخّيم  واإخال�سهم،  وت�سامنهم  وعفويتهم  اأهلها 

بها.  اأمّل  اّلذي  االإرهاب  اء 
ّ
جر اخلوف  القرية  على 

والقيم  واحلب  واملوت  عادة 
ّ
ال�س قيم  اإىل  وُي�ساف 

واأمن  و�سيق  ورحابة  تعا�سة  من  عنها  املرتتِّبة 

الكراهية  قبيل  من  اأخرى،  متناق�سة  قيم  وخوف، 

واجلهل  والعلم  والّتخّلف  والغرية 

وال�رّسّ  واخلري  واحلزن  والفرح  واحلياة 

خ الف�ساء الروائي  والّثورة. وبذلك، ُير�سِّ

قيٌم  اإّنها  للّن�ض؛  حمايثًة  ثقافّيًة  قيمًا 

االآخر  الواقع، وبع�سها  ُي�ساِكل  ها  بع�سُ

ُتْنِتجه الكتابة كما ُتْنِتجه القراءة.

اخلوف  فيثري  املدينة  ف�ساء  اأّما 

بالغدر  وُينِذر  الغواية  على  ويبعث 

اأ�سياَءه  الّزيُف  ويتلّب�ض  باملوت،  وَيِعد 

»اأريد  ولغَته:  واأنواَره  واألواَنه  واأ�سكاَله 

ومن  ال�ّسّقة،  هذه  جحيم  من  اأهرب  اأن 

هذه  اأعرف  ال  لكّني  خالتي،  وقت  ورم 

األتجئ  من  فيها  يل  ولي�ض  املدينة، 

عنوان خالتي  املدينة  ما يف  كّل  اإليه. 

�سوارع  ذلك  �سوى  ما  وكّل  ورق  على 

�سّيارات،  حافالت،  ونازلة،  �ساعدة 

واالأنوار،  باالألوان  نة  ملوَّ متاهة 

الّتوفري(  و)�سندوق  )الّتاأمني(  ل�رسكات  اإ�سهارات 

وبقايا كتابات اإ�سهارات منذ العهد اال�ستعماري عن 

»اأَْنِبَذة« و»االأوراجنينا« و»�سّيارة رونو 4« و�سجائر 

»با�سطو�ض« و»غولواز« وجيطان« وكاأّن من تركها 

عن  جديدة  �سعارات  االأّول.  الّزمن  اإىل  حنني  به 

مكتوبة  العربية(  و)الّلغة  و)العدالة(  )اال�سرتاكية( 

بني  احلّد  احلافلة  ومُتثِّل  الفرن�سية«)23(.  بالّلغة 

القطبنْي الف�سائينْي غري املتجان�سنْي وعيًا واأخالقًا 

القرية  بني  وموؤّقت  و�سيط  ف�ساء  فهي  وعاداٍت؛ 

واملدينة، ال تتاأّثر بثقافة هذه اأو تلك، با�ستثناء اأّن 

الّزمن ال�سيا�سي قد غرّي لوحة ترقيمها، مّما ي�سري اإىل 
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 حمّل 
ّ
حلول الّثقافة الوطنية ذات الّتوّجه اال�سرتاكي

؛ ثقافة تعك�سها ال�ّسعارات 
ّ
ثقافة االحتالل الفرن�سي

د يف قرية »ال�سواين«.  
ّ
يف املدينة، وتد�سني ال�س

القر املثِمر / القر العاِمر: تقع املقرة على هام�ض 

واطمئنان  اأمان  يف  املوتى  يرقد  وفيها،  القرية. 

خب اّلذي ينّد عن املركز، حيث االأفراح  بعيداً عن ال�سّ

واملاآمت واالأعياد وامل�ساريع واأحاديث الّنا�ض. ومن 

ال�سكون  قيم  من  حتمله  مبا  املقرة،  تقابل  ثّم، 

بقيم  توحي  اّلتي  القرية  واخلفاء،  واملوت  والهدوء 

احلركة والّن�ساط واحلياة واجلالء. لكْن، يف املقرة 

معتوق  �سيدي  جثة  يحوي  مثِمر  قر  اثنان؛  قران 

وجثث واحٍد وثالثني �سابًا اغتالهم االإرهاب، وقٌر 

حمن بن خلدون اّلذي ارحتل من 
ّ
 لعبد الر

ٌ
 ُمّدَخر

ٌ
عاِمر

القرية اإىل القريوان بطلب من حاكم تون�ض، وزهرة 

الّنا�ض  اأّن  من  غم 
ّ
الر على  باأوالد،  ُترَزق  مل  اّلتي 

متّنوا لها املوت بدافٍع من الغرية ال الكراهية؛ غرية 

اإطالق ا�سم زهرة وم�ستقاته يف  اإىل حترمي  دفعتهم 

القرية بدعوى اأّنها رِغبت عن اأعرافها وتقاليدها. 

واملركز،  الهام�ض  بني  احلّد  هو  ال�سياج  كان  واإذا 

واملرّبع هو احلّد بني قبور الّن�سارى وقبور امل�سلمني 

اليهود  قبور  احلّد بني  ال�ّسائك هو  لك 
ّ
وال�س واليهود، 

القر  بني  احلّد  فاإّن  والّن�سارى،  امل�سلمني  وقبور 

اأو حائاًل  اأو �سكاًل  العاِمر لي�ض مكانًا  املثِمر والقر 

اإمّنا  املتجاورْين،  الف�ساَءْين  اآثار  من  بع�سًا  يحمل 

هو حّد ُعريف توا�سع عليه الّنا�ض يف القرية ومثبت 

َكر  يف ُم�سند تقاليدها: »... فاإذا بلغ املهاجر من الذَّ

الح، ومل يرجع اإىل قريته، فله احلّق  عمر ويّل اهلل ال�سّ

ب�ساهدته  قر  له  ُيحَفر  لذا  ترابها،  يف  ينام  اأن  يف 

عليها ا�سمه وتاريخ خروجه من القرية وتاريخ ردم 

جل 
ّ
ال�س ا�سمه من  ُي�سَطب  – تاريخ موته، كما  القر 

اأمام  ع  اأّيام، وتو�سَ القراآن ثالثة  ُيقَراأ فيه  يف حفل 

اأّما املهاجرة من  ال�سجل جنمة خما�سية.  ا�سمه من 

االإناث، فلها احلّق هي االأخرى يف رقدة الرّتاب، اإذا 

ما بلغت �سّن الياأ�ض اأو العجز وهو العمر اّلذي يتوّقف 

فيه رحمها عن اخل�سب واالإجناب«)24(.  

اّلذي  اأجل ذلك، يحمل القر املثِمر قيمة املوت  من 

ة، 
ّ
ِغر حني  على  اأو  العمر  خريف  يف  لالإن�سان  يرز 

احلياة  ُت�سِعده  بعدما  اجل�سد  ي�سيب  موت  وهو 

واأوهامها؛  باأهوالها  وُت�سقيه  واأحالمها  مب�رّساتها 

يف  فيه.  ميوران  الّلذْين  واحليوية  الّن�ساط  فيعّطل 

حني، يحتفظ القر العاِمر باحلركة واحلياة والّنماء؛ 

غم من 
ّ
فروح املهاجر اأو العاجز مقيمٌة فيه على الر

الوْهن؛  بها  يحّل  اأو  بعيدة  اأ�سقاع  يف  حُتوِّم  اأّنها 

الهجرة  وكاأّن  اجل�سد،  فناء  يوِرث  املكوث  فكاأّن 

جاء  يوِرث اخللود والعمر الّطويل.     
ّ
وانقطاع الر

هذْين  العايل  احلو�ض  ن  َيْح�سُ القبو:   / ال�ّسقيفة 

املكاننْي الّلذْين مل يكن اجلّد يرحهما اإىل �سواهما من 

االأماكن اإاّل نادراً؛ فهما مكانان اأثريان تروح فيهما 

ال�ّسخ�سية وجتيء عر �رسداب ميّثل حّداً بني ف�ساَءْين 

اأ�سفل  اإىل  اأعلى  من  ينزل  عموديًا  تقاطبًا  ُي�سكِّالن 

وي�سعد من اأ�سفل اإىل اأعلى. مّما ي�سي بامُلراوحة بني 

العلّو واالنخفا�ض، وال�سطح والَغْور، واجلالء واخلفاء، 

والدنّو  والغمو�ض،  والو�سوح  والغياب،  واحل�سور 

واجلهالة،  والدراية  واخلفوت،  واالإْطالل  والبْون، 

والعقالنية  والكفر،  واالإميان  والعمى،  والب�سرية 

والواقع،  والفكر  والاّلوعي،  والوعي  والاّلعقالنية، 

وح واملادة، واإ�رساق احلب الّطاِهر )ففي ال�ّسقيفة، 
ّ
والر

ت�سيب عبد اهلل رع�سة احلب حني تغادرها زهرة اّلتي 

يتخّلل قلَبها حُبه اأي�سًا( واحتجاب الغريزة اجلن�سية، 

واحللم  واالإ�سفاف،  والّت�سامي  عة،  وال�سّ فعة 
ّ
والر

واحلياة  ال�ّسماء  اإىل  امل�رسئبة  واحلياة  واحلقيقة، 

»يغرق  ال�ّسقيفة  ففي  االأر�ض)25(؛  يف  املتناهية 

باحلرية  ممتلئًا  املبهمة،  حروفه  بحر  يف  ]ُزَهرْي[ 
تارًة وباملفاجاأة تارًة اأخرى وباحلزن والّتاأّمل تارًة 

يقراأها«)26(.  مّما  اأكرث  حروَفه  يعي�ض  كان  ثالثًة.. 

ورقة  عليه  دلٍو  كّل  املعّتق  الّنبيذ  »دالء  القبو  ويف 

وما  ع�رْسه  وتاريخ  الّنبيذ  ا�سم  املعلومات:  �ساملة 

اأُ�سيف اإىل عَنبه«)27(. 

)البقية مب�قع املجلة على االنرتنت( 
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 �سكلت كتابة ال�سرية الذاتية الروائية 

لدى نخبة من الكاتبات اللبنانيات، اإرادة 

ق�ية ال�ستك�ساف اجل�سد االأنث�ي امل�سادر، 

وا�ستعادته لتاأكيد ح�س�ره االجتماعي، ومل 

تكن هذه االإرادة جمرد رفاهية اأو ا�ستعرا�س 

جمايل، بل كانت ق�سية وج�د حي�ي وخط�ة 

لكاتبات عربيات �س�ب احلداثة، ق�اًل وفعاًل 

ولغة، فخرج اجل�سد م�اكًبا ل�سرية روائية 

نب�ست ح�س�ًرا وت�ثًبا، وهذه الرغبة باحلياة 

لن متر اإال عرب ب�ابات الطف�لة واالأن�ثة 

والكتابة الأفق جديد فجاءت حنان ال�سيخ 

ذات االأ�س�ل اجلن�بية اإىل بريوت، لتاأخذ 

كتاباتها منحى خمتلًفا، اأكرث ح�سية وحي�ية، 

فتخلع عن اجل�سد االأنث�ي الطابع الي�ت�بي 

وتنزله اإىل اأر�س ال�اقع ملم��ًسا وحقيقيًّا، 

فكتبت �سرية روائية الأمها يف »حكايتي �رشح 

يط�ل«، وتبدت �سرية االأن�ثة بكل جتلياتها 

النف�سية واجل�سدية يف �سرية »حكايتي 

�رشح يط�ل« التي اتخذت ال�سكل الروائي يف 

ال�رشد، وبدت يف هذا الن�س الرغبة يف احلياة 

متر عرب رغبة اجل�سد يف االنعتاق من القي�د 

االجتماعية والنف�سية التي تكبل انطالقه. 

كن�ض   )1( يطول«  �رسح  »حكايتي  تاأتي 

يحمل يف م�سمونه �سرية روائية )2( بعد 

خا�ستها  ي�سرية  اأو  قليلة  لي�ست  رحلة 

الروائي عر  العامل  )3(  يف  ال�سيخ  حنان 

ال�سوء  دائرة  يف  جعلتها  التي  م�سريتها 

ب�سكل خا�ض  اللبناين  الروائي  امل�سهد  يف 

والعربي ب�سكل عام. 

برواية  بداأتها  التي  رحلتها  يف  وعرت 

كتابة  م�رسوع  عن  ميت«  رجل  »انتحار 

روايتها  ال�سيخ  حنان  اأ�سدرت  م�ستقرة. 

االأوىل »انتحار رجل ميت« يف عام 1970، 

الرواية  هذه  كتابة  يف  جتربتها  وعن 

والثقايف  االجتماعي  املناخ  واقع  تك�سف 

الذي ن�ساأت فيه قائلة: »تاأثرت باملناخات 

ال�ستينيات،  لبنان يف  ال�سائدة يف  االأدبية 

وال اأخفي اأنني انبهرت ببع�ض الكتب ولكن 

من دون قراءتها بعمق، ولذلك فاإن الكتب 

ا منها كتاب  قليلة جدًّ اإعجابي  نالت  التي 

»اأنا اأحيا«  للكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي. 

كذلك قراأت يف طفولتي كامل كيالين وبنت 

ا�سمها  ملاذا  اأفكر  كنت  واآنذاك  ال�ساطئ، 

فيما  اأفكر  كنت  مما  اأكرث  ال�ساطئ؟  بنت 

الأنوثة ومترد اجل�سد

ان�سغال نحو الذاتي فـي كتابات حنان ال�سيخ

كاتبة وناقدة من لبنان

لنا عبد �لرحمن



املكتوبة  االأ�سياء  يف  للتعمق  ميالة  اأكن  مل  كتبته.. 

لدّي  واأن  اأكتب،  اأن  يجب  باأنني  اأ�سعر  كنت  لكنني 

بع�ض االأ�سياء التي يجب اأن اأقولها. ويف ذلك الوقت 

االآخرون حقيقة ثقافتي،  اأن يعرف  اأخجل من  كنت 

باأنني  �سورة  االآخرين  اإعطاء  على  اأحر�ض  وكنت 

قارئة مثقفة مطلعة على حركة االأدب والفكر ولكن 

الكتابة،  اأحب  كنت  فقط  اأبًدا..  هكذا  اأكن  مل  بالواقع 

حتى جنيب حمفوظ قراأته. بعد روايتي االأوىل كنت 

اأجرب القراءة ولكن �رسعان ما كنت اأمل ذلك« )4( 

من  يك�سف  ا  داخليًّ ا  ذاتيًّ فعاًل  الكتابة  كانت  واإذا 

حنان  فاإن  االأعماق،  يف  ذاته  عن  الكاتب  خالله 

الك�سف عما كان ميوج داخلها  ال�سيخ ال ترتدد يف 

من هواج�ض فكرية ونف�سية تتعلق بالكتابة، خا�سة 

يف بداية اكت�سافها هذا العامل.. تقول: »كنت م�سغولة 

اأو  ك�سخ�ض  ذاتي  نحو  مركزة  واهتماماتي  بنف�سي 

الو�سول؟  اأريد  اأين  اإىل  اأو  اأفعل  اأن  اأريد  فرد، وماذا 

يف  اأكون  واأين  اأحبه  �سخ�ض  عن  البحث  يف  اأو 

احلياة؟!.. مثل هذه االأمور هي التي كانت ت�ستحوذ 

اأنني كنت متمردة على عائلتي  ذلك  على تفكريي، 

وبيئتي ومناخاتي البريوتية. )5( 

ال تكتفي حنان ال�سيخ باملزج بني اخليال والواقع، 

الروائي  عاملها  لتن�سج  كليهما  يف  تتاأمل  هي  بل 

تاأمل  هي  نظرها  وجهة  من  فالكتابة  اخلا�ض، 

جاءت  هنا  من  واخليال،  للواقع  جديدة  و�سياغة 

رواية  ُتعتر  والدتها..لذا  حياة  �سرية  كتابة  فكرة 

يتخذ  طوياًل  ا  �رسديًّ ا  ن�سًّ يطول«   �رسح  »حكايتي 

ال�سكل الروائي ل�رسد �سرية حياة والدة الكاتبة. »هي 

اإًذا �سرية عن الطفولة الدائمة ل�»كاملة« التي ُزّوجت 

وهي يف �سن الثالثة ع�رسة، وظلت حمتفظة بروحها 

مواجهة  من  لتتمكن  ال�ساخرة،  املرحة،  الطفولية 

العامل اخلارجي املمعن يف غباوة التقاليد و�سطوة 

وبكالم  وُلغتها،  بالطفولة  ت�ستظل  كتابة  الذكورة.. 

اآ�رًسا  ا  ن�سًّ تعطينا  املرحة،  وروحها  احليوي  االأم 

يطفح بالبهجة ولذة اال�ستك�ساف )6( 

واحد  اجتاه  يف  يطول«  �رسح  »حكايتي  ت�سري   

حمتكمة اإىل روؤية تقدم »االأنا« على »النحن«، وترد 

االعتبار للحميمي والذاتي واخلا�ض على امل�ستويني 

هذا  يف  الراوية  عني  الأن  ذلك  واجل�سدي.  النف�سي 

اأنها تطوع  الن�ض تركز على جزئيات متوارية كما 

به.  البوح  تود  ما  مع  يتوافق  مبا  التعبري  اأ�ساليب 

�سنالحظ ذلك يف كرثة ا�ستخدام املفردات العامية، 

على  �ساعدها  مما  ال�سعبية،  واالأمثلة  الر�سائل،  يف 

بلوغ مواطن هام�سية وتخوم بعيدة ال ميكن بلوغها 

يتفق  اأمر  وهو  الف�سحى وحدها،  العربية  اللغة  مع 

امل�ستويات  »م�ساألة  اأن  اإىل  النقاد  بع�ض  اجتاه  مع 

املذهب  يف   - تعني  ال�رسدي  العمل  داخل  اللغوية 

عليه  الروائي  الكاتب  اأن   - املت�سامح  النقدي 

التي  اللغوية  امل�ستويات  من  جملة  ي�ستعمل  اأن 

واالجتماعية  الثقافية  ال�سخ�سيات  اأو�ساع  تنا�سب 

�سخ�سيات  الرواية  يف  كان  اإذا  بحيث  والفكرية، 

منوعة مثل عامل لغوي، و�سويف وملحد وفيل�سوف 

وفالح ومهند�ض وطبيب واأ�ستاذ جامعي.. فاإنه على 

هذه  من  بكل  تليق  التي  اللغة  ي�ستعمل  اأن  الكاتب 

ال�سخ�سيات« )7(

ياأتي ال�رسد من خالل �سوت االأم »كاملة« لذا جلاأت 

غالبية  يف  اللبنانية  العامية  اإىل  ال�سيخ   حنان 

حيث  الداخلي،  املونولوج  يف  ا  واأي�سً احلوارات، 

االأماكن  مع  تفاعلها  يف  ال�سخو�ض  الكاتبة  ت�سف 

االأحداث، وحت�رس اللغة الدارجة يف ب�ساطتها لتحتل 

تفكري  طريقة  عن  الك�سف  بغية  الف�سول  عناوين 

البطلة ال�ساردة، وطبيعة روؤيتها للعامل املحيط بها، 

بل طبيعة عاملها الداخلي اخلا�ض واحلميم، هذا ما 

نراه حا�رسا اأي�سا  مع اللجوء اإىل كلمات االأغنيات 

ال�سينما التي  اأفالم  ال�سائعة يف ذلك الزمن، واأي�سا 

كانت يف ذاك الوقت متثل العامل ال�سحري اجلديد.

 اإن ت�رسيح حنان ال�سيخ باأن هذا الن�ض »�سرية«، واأن 

من  منط  على  مبا�رسة  يحيلنا  حقيقيون  اأ�سخا�سه 

االأبطال حياة  ال�سخو�ض ذي طبيعة مرجعية مينح 
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وجودهم  يغذي  ا  تاريخيًّ وح�سوًرا  الن�ض،  خارج 

اأو  املطابقة  عملية  اإجراء  للمتلقي  ويي�رس  الداليل، 

امل�سابهة الوا�سحة اأو املحتملة بني املنت احلكائي 

وحياة الكاتبة، اإال اأن قارئ »حكايتي �رسح يطول«، 

حمددا  اجتاها   حتليلها  يف  �رسوعه  عند  �سيجد 

ُي�سلط ال�سوء على �سرية حياة »كاملة«، فيما تكر�ض 

من  ال�سرية  هذه  لك�سف  واالأحداث  االأ�سخا�ض  �سائر 

ال�رسد،  م�سار  يف  اأهمية  حيواتهم   ت�سكل  اأن  دون 

متفاعلة  غري  تبدو  الن�ض  �سخو�ض  معظم  اأن  ذلك 

الذي تتفاعل فيه وتتالقى مع دائرة  االإطار  اإال يف 

حياة »كاملة«، الراوية للن�ض، اإنها ال�ساردة، وبطلة 

عنها  احلديث  فيتم  ال�سخ�سيات  �سائر  اأما  احلكاية، 

اإىل  تتوزع  ال�سخو�ض  كاملة، وهذه  نظر  من وجهة 

ق�سمني: 

 - ق�سم ميثل نظام ال�سلطة االأبوية ويتمثل ب� »االأم 

- االأخ العاب�ض - الزوج - وزوجة االأخ العاب�ض«. 

- ق�سم ثاٍن، ميثل ال�سخ�سيات املتعاونة مع البطلة 

»كاملة« وهم: »حممد« حبيب البطلة - االأخ عازف 

العود، وابنة االأخ التي تلقبها ب� »املالك«. 

اإن �سخ�سية كاملة، ينطبق عليها و�سف »ال�سخ�سية 

املعقدة  املركبة  تلك  وهي   - املكثفة  اأو   - املدورة 

وال  نار،  لها  ت�سطلي  وال  حال،  على  ت�ستقر  ال  التي 

�سينتهي  اإالَم  �سابًقا  يعرف  اأن  املتلقي  ي�ستطيع 

االأطوار،  ومتبدلة  االأحوال،  متغرية  الأنها  اأمرها؛ 

ال  املفاجاأة  فعن�رس  �ساأن.  على  موقف  كل  يف  فهي 

احلركة  غناء  نرى  اإذ  ال�سخ�سية،  نوع  لتحديد  يكفي 

وقدرتها  ال�رسدي  العمل  داخل  عليها  تكون  التي 

العالية على تقبل العالقات مع ال�سخ�سيات االأخرى، 

واإذا  فاإذا هي متالأ احلياة بوجودها،  والتاأثري فيها، 

هي ال ت�ستبعد اأي بعيد، وال ت�ست�سعب اأي �سعب«. )9( 

احلكي  عر  املكتوبة  الذاتية  ال�سرية  هذه  »ففي 

كاملة،  اإىل  حممد  ر�سائل  من  و�سذرات  ال�سفوي 

وعر املعاي�سة والتخييل، حتتل �سخ�سية االأم بوؤرة 

املا�سي  القرن  ثالثينيات  منذ  تنداح  التي  الدائرة 

اإىل نهايته، لتالم�ض جتربة امراأة ا�ستطاعت - على 

الرغم من اأميتها وق�سوة بيئتها - اأن تلتقط نب�سات 

عالئقها  ويف  اخلا�ض  م�سارها  يف  دالة  وحلظات 

باملجتمع املنغمر يف حتوالت مت�سارعة. مل متنعها 

الب�رسية  العالئق  تعقيدات  ت�ستوعب  اأن  من  االأمية 

املنظور،  هذا  من  الديني.  واجلمود  التقاليد  وثقل 

الواعي،  للمثقف  منوذج  كاملة  اإن  القول:  ميكن 

واحلد�ض.  واالإح�سا�ض  التجربة  �سلب  من  املتخلق 

كانت - يف �سلوكها ومواقفها - ت�ستند 

اإىل منطق احلياة واإىل طاقتها الداخلية 

واملغامرة.  التحدي  على  حتّثها  التي 

كان من بني اأفراد عائلتها من يفر�ض 

الو�ساية على املراأة وي�سّيئها ويقمعها 

وكانت  جامدة.  موروثة  قيم  با�سم 

اأن  ت�ستحق  احلياة  اأن  حت�ض  كاملة 

والغناء  احلب  عالئق  خالل  من  تعا�ض 

واملرح وال�سخرية. وقد وجدت يف اأفالم 

ال�سينما امل�رسية ج�رًسا ربطها برحابة 

البيت  �سجن  عن  وعوَّ�سها  املتخيَّل، 

واأعباء الزوجية«. )10( 

اإال  هي  ما  االأوىل،  طفولته  عن  املرء  ذكريات  اإن 

حياته  من  جتعل  ذاكرته،  يف  خمزونة  تفا�سيل 

وهذا  خمتلفة،  باأوجه  متكررة  طفولة  مرحلة  ككل 

العادي.  اليومي،  الغريزي،  ال�سلوك  يف  �سيظهر  ما 

اجلزئيات،  هذه  عن  لالن�سالخ  حماولة  اأية  فاإن  لذا 

عملية  اإال  لي�ست  الواعي  العقل  عن  وا�ستئ�سالها 

احلياة  اأ�سا�سية من مراحل  تبعية ملرحلة  م�سادرة 

التي كانت مبثابة اللبنة االأوىل يف تكوين الوعي.«اإن 

يف  خا�ض  نحو  على  قوية  الذاتية  ال�سرية  اأدبية 

الن�سو�ض التي تركز على الطفولة، اإن ال�سرية الذاتية 

التي تتناول الطفولة هي االأكرث �سلة بالرواية من 

ت�ستخدم  الطفولة  �سرية  الكاملة،  الذاتية  ال�سرية 

الكثري من القواعد االأدبية للكتابة الروائية«. )11( 

حياة  الن�ض  عر  ت�ستقطر  »كاملة«  الراوية  لكن 
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�سرية  خاللها  من  تقدم  وحمكية  مرئية،  ملمو�سة 

ج�سدها  و�سرية  حياتها،  �سرية  و�سباها،  طفولتها، 

يوؤرخ  ج�سد  واالجتماعي.  العاطفي  بالقهر  املثقل 

حلرمان الطفولة واأوجاعها، الذي بداأ مع هجر االأب 

للعائلة وما تال ذلك من فقر وجوع. ثم زواج اإجباري 

رتبته االأ�رسة ل� »كاملة« من زوج اأختها التي ماتت 

تتزوج  اجلرذ.  ع�سها  اأن  بعد  بها  اأمل  مر�ض  نتيجة 

»كاملة« من رجل يكرها باأربعني عاًما ، وهي يف 

الثالثة ع�رسة من عمرها، لتنجب اأول ابنة وهي يف 

الرابعة ع�رسة. 

جمرد  من  واأخطر  اأكر  الراوية  طفولة  تكون  هكذا 

انتهى  اإىل ما�ٍض  تنتمي  زمنية  اأحداث 

ذاكرته،  تالزمه  حي  كائن  اأنها  مبا 

وتتلب�ض هويته، وتنحفر بها كالندبة. 

حكاية  هو  الرواية  يف  املحوري  اخلط 

�ستحكي  التي  ال�سغرية  البنت  »كاملة« 

ق�ستها منذ امليالد حتى حلظة الوفاة. 

تبداأ ال�سرية باملقطع التايل: 

 يقول يل اأبي يف اإحدى زياراته اإيّل يف 

بريوت وهو ي�سع الطربو�ض على راأ�سه 

اإذ كان بالًغا يف  اأكرث طواًل  حتى يبدو 

خلقت  الأنك  كاملة؛  »�سميتك  ق�رسه: 

»كامل«،  اأخاك  و�سميت  والتكاوين،  املالمح  كاملة 

مع اأن الكامل هو النبي حممد »�سلى اهلل عليه و�سلم  

هذه  االأخرية  جملته  كرمي«..  اأنا  معله�ض  يال  ب�ض 

جعلت ردي عليه يزدحم يف حنجرتي، يكاد يخنقني 

ومع ذلك م�سيت اأخبط »الدقماقة« على »البالطة«، 

لكن هذه املرة خبًطا عنيًفا جعل قطع اللحم تتطاير 

من حويل. )الرواية، �ض: 5( 

»الرواية /ال�سرية«  ال�سيخ خالل هذه  اأرادت حنان   

كتابة �سرية حياة والدتها، مبا تعرفه عن هذه ال�سرية 

ا مبا  لتكون �ساهد عيان على بع�ض اأحداثها، واأي�سً

وحاالت  واأحا�سي�ض  وقائع  من  ذاكرتها  تختزنه 

ل�رسد حمنة االأم »كاملة« املتزوجة من رجل يكرها 

يكرها  �ساب  حب  يف  تقع  وكيف  عاًما،  باأربعني 

طويلة  الأعوام  به  عالقتها  وت�ستمر  �سنوات،  بب�سع 

لالأم مع وجود  االأحداث  تقع هذه  الزواج منه.  قبل 

واجلهل  والفقر،  اجلوع،  مثل  اأخرى  حياتية  حمن 

فقرية. هكذا  اأ�رسة  االأم يف ح�سن  تلك  ن�ساأت  حيث 

التي تخد�ض وجود »كاملة«،  االأوىل  ال�سدمة  تكون 

فتحاول وحدها اكت�ساف العامل وت�سنيف االأ�سياء، 

وبالتايل، اكت�ساب معرفة �سخ�سية - كما �سنبني  - 

عن احلب واجلن�ض، الذكورة واالأنوثة، الذات االأنثوية 

ح�سور  ثم  االأبوي.  النظام  �سلطة  اأمام  املقموعة 

اجل�سد الفردي بكل خ�سو�سيته. 

حتكي  داخلي  مونولوج  وهو  املقطع،  هذا  يخت�رس 

فيه كاملة طبيعة عالقة اأبيها بالعائلة تقول: »اإنت 

واأخي  اأنا  ت�سيعني  بدك  كنت  هيك  م�سان  كرمي؟ 

تركتنا  حلمة؟  ت�سرتيلنا  ما  حتى  النبطية  �سوق  يف 

حتى �رسنا هفيانني ال�سكر واللحمة واجنرنا نروح 

بريوت  ما  لو  روحة..  كانت  ما  وعمرها  عابريوت، 

بتقول  العلقة  هيديك  علقني  اجلردون  ماكن�ض 

االأكل  عني  منعت  هيك  من�سان  كرمي   حالك  عن 

وعمري 13  لريات ذهب،  بع�رس  وبعتني  وجوعتني 

�سنة؟ يا ويلك من اهلل..« )الرواية ، �ض:7( 

من  ل�سل�سلة  زمني  تواتر  عن  املقطع  هذا  ي�سف   

الوقائع، يوؤثر تعاقبها يف انتظام �سبكة مو�سوعية، 

تربط بني عنا�رسها عالقات مت�سل�سلة كاالآتي: 

�رسنا  حتى  »تركتنا  »اجلوع«:  االأب  غياب   -1  

هفيانني ال�سكر واللحمة«. 

 2- اال�سطرار للرحيل: »اجنرنا نروح عابريوت«. 

 3- املر�ض: »لو ما بريوت ماكن�ض اجلردون علقني 

هيديك العلقة«. 

لريات  بع�رس  »بعتني  الزواج:  الطفويل:  القمع   -4  

وعمري 13�سنة«. 

الفقر  ب�سور  تعج  الطفولية  »كاملة«  ذاكرة  تبدو 

عن  االأب  تخلي  بعد  الطعام  اإىل  واحلاجة  واجلوع 

اأمي  »متد  واأمهما..  كامل«  واأخيها  »كاملة  طفليه 
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خبز  ك�رسة  على  مترغها  التني  اأكواز  تقطف  يدها، 

لنا اخلبز باملاء، تر�ض عليه حبيبات  لناأكلها، تبل 

قليلة من ال�سكر« )الرواية، �ض: 15( تقتات العائلة 

الياب�ض، وحبات تني  االأب على اخلبز  التي هجرها 

القمح  من  ت�ساقط  ما  وعلى  ال�سجرة،  من  مقطوفة 

واأبتدئ  ف�ستاين  تنورة  اأفرد  اجلريان..«  حقول  يف 

 .)16 �ض  )الرواية،   « االأر�ض.  على  اأجده  ما  اأجمع 

ويف اأيام الربيع كانت  العائلة  جتمع ما ينمو من 

ح�سائ�ض وفطر يف الب�ساتني، لكن اجلوع الذي ي�ستد 

يف  للعمل  االأم  يدفع  معيلها  فر  التي  العائلة  على 

الب�ساتني.لكن  هذا امل�سري يجر والدة »كاملة« على 

البحث عن حلول الإعالة ولديها، خا�سة يف املوا�سم 

التي ينتهي فيها القطاف من الب�ساتني. 

روح  بدي  الليطاين:  من  تودعي  اأمي،  يل  »قالت 

العنة  فيكم عابريوت.. �سو بدي عي�سكم على قر�ض 

وال�سليق« )الرواية ، �ض 20(.. 

عن  »كاملة«  ذكريات  اإىل  القارئ  يدلف  هكذا 

طفولتها يف بريوت من حلظة مغادرتها القرية يف 

الذين  االأربعة  اإخوتها  مع  عالقتها  وبدء  اجلنوب، 

يعي�سون يف بريوت. »نق�سد بريوت يف �سيارة »اأبو 

اأمي  تفعل  كانت  كما  االأقدام،  على  �سرًيا  ال  دعه«، 

كلما ا�ستاقت اإىل اأوالدها االأربعة.. كنت اأعرف اأن يل 

�سقيقني و�سقيقتني، من زوج اأمي االأول الذي تويف 

مقتواًل.« )الرواية ، �ض 23( 

يف بريوت - املدينة - تبداأ احلياة يف التغري اأمام 

عيني »كاملة« حيث تخف وطاأة اجلوع: »مل تبحث 

اأمي يف الليل، بني االأع�ساب اخل�رساء، عن اخلبيزة 

وقر�ض العنة كما كانت تفعل يف احلاكورة لتح�رس 

الكبرية،  بريوت  اأكيا�ض  حتت  جنل�ض  ومل  وجبتنا. 

نلح�ض وناأكل، بل جل�سنا حول �سينية على االأر�ض، 

مند اأيادينا اأنا واأمي واأخي كامل بكل تردد رغم اأن 

الطعام الذي كان اأمامنا كان اأكرث بكثري مما كانت 

تقدمه لنا اأمي يف اجلنوب.« )الرواية ، �ض 29، 30( 

�سغرية  اكت�سافات  »كاملة«  عند  احلياة  وت�سري   

ت�سغل خميلتها الطفولية، اإنها م�ساألة احلرمان الذي 

ن�ساأت عليه الذي يدفعها للرتكيز على ملذات احللوى 

التي تتعرف اإىل اأنواعها وتتحايل للح�سول عليها.

كل  �سببت  لكني  العائلة،  يف  فرد  باأي  اأهتم  »مل 

اهتمامي على احللوى التي اأ�سبحت �سغلي ال�ساغل، 

 - البندقية   - النعومة  وباأ�سمائها:  بها  اأهج�ض 

ال�سم�سمية، واأحتايل على اأمي حتى متنحني ن�سف 

اأقف  البائع  اإىل  اأهرع  �سقيقتي،  اأمام  اأبكي  قر�ض. 

ي�سيل  ولعابي  جائعتني،  متو�سلتني  بعينني  اأمامه 

كاأنني كلب« )الرواية، �ض 20( 

ال  التي  الطفولية  الرغبات  وتلك  احلرمان  هذا  لكن 

ُتلبى ت�سكل اأول اإح�سا�ض بالكراهية داخل »كاملة«. 

»اأقول للبائع ما حدا بيعطيني قر�ض، اأنا من ال�سيعة 

واأبوي ميت، لكن البائع ينظر اإيل وكاأين مل اأقل �سيًئا 

واأ�سعر اأين اأكرهه« )الرواية، �ض 31(. 

التي  احللوى  على  احل�سول  �سهوة  »كاملة«  تتنازع 

على  احل�سول  �سهوة  تتجاذبها  حتى  تنتهي  اإن  ما 

اأ�سياء البنات ال�سغريات من اأ�ساور واأدوات زينة، ثم 

يبداأ يف داخلها الت�سادم بني الفقر املدقع الذي حتيا 

فيه و�سط عائلتها وما تراه من بنات املدينة،  تقول: 

�سهوة  يل  تنبت  للحلوى،  �سهوتي،  اأخمد  »وعندما 

امللونة  واالأ�ساور  الدبابي�ض  اأ�سرتي  اأن  وهي  اأخرى 

التي اأخذت اأراها حول اأيدي البنات.. لكن كيف اأخفي 

كان  بريوت؟  بنات  كف�ساتني  يكن  مل  الذي  ف�ستاين 

فاقع اللون ذا تعريقات كبرية«. )الرواية، �ض 32(. 

تك�سف  حوا�ض  بالتفتح،  »كاملة«  حوا�ض  تبداأ  هكذا 

يف  العائلي  باملوروث  له  عالقة  ال  جديًدا  ا  نب�سً

ا، لكن هذا النب�ض اجلديد  اأ�رسة فقرية متزمتة دينيًّ

حتكمه نزعتان متناق�سان: 

وكيف  املدينة  حياة  اكت�ساف  يف  قوية  رغبة   - اأ   

املجاورة،  واالأحياء  احلي  يف  »اأ�سري  اأهلها:  يعي�ض 

البيوت  حدائق  واأدخل  والدرجات  ال�سالمل  اأ�سعد 

حتى اأ�سل اإىل اأبوابها« )الرواية ، �ض  33(. 

 ب - اإح�سا�ض باحلرمان العائلي االجتماعي ينتج 
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املتدين  اأختها  زوج  من  خوفها  جراء  كاملة  عند 

باملدر�سة  التحاقها  عدم  ومن  العاب�ض،  و�سقيقها 

ك�سائر الفتيات. 

 هكذا تكون ال�سلطة االأ�رسية واالجتماعية يف حياة 

»كاملة« منذ الطفولة، �سلطة ال تنفرد االأم فيها على 

بعد  االأبناء  عن  امل�سئولة  اأنها  اعتبار 

ال�سلطة  هذه  ي�ساركها  بل  االأب،  غياب 

ت�سفه  الذي  االأكر  االبن  هم  اآخرون 

الراوية »�سقيقي العاب�ض« وهناك زوج 

االأخت الذي يهددون »كاملة« به كلما 

»متنيت  لتخويفها.  احلاجة  اقت�ست 

عن  بعيدة  طليقة،  حرة،  حمامة  اأين  لو 

العاب�ض،  �سقيقي  اأنظار  وعن  البيت 

وزوج �سقيقتي، حتى عن اأنظار �سقيقتي 

التي كانت عادلة، حتبني، لكنها قليلة 

املزاح، ونادرة ال�سحكات، اأمتنى لو اأين 

تلميذة اأ�ستمع اإىل اأوامر املعلمة واأجل�ض 

عمري«:  مثل  يف  بنات  مع  ال�سف  يف 

)الرواية، 35(. 

اإن ذاكرة »كاملة« الطفولية تعج ب�سور 

هذا  واملعنوي،  املادي  للحرمان  �ستى 

اإح�سا�ض  عنه  ي�سفر  الذي  االإح�سا�ض 

موجع بالفقد، الذي يت�سعب يف م�سارات 

متعددة. 

الأخي  وال  يل،  تعد  مل  اأمي  اأن  »اأتاأكد 

ا لالأربعة االآخرين، تعمل  »كامل«، فهي اأ�سبحت اأمًّ

و�سقيقي  وزوجها  �سقيقتي  من  كل  اإليه  ي�سري  مبا 

الفرا�ض«  اإىل  جميعهم  م�ساكلهم  وحتمل  العاب�ض، 

واحلنان،  االإح�سا�ض باحلب،  اإن  )الرواية، �ض 37(. 

ال  اإليه،  وترمز  الأطفالها  االأم  متنحه  الذي  والدفء 

تنال منه كاملة ن�سيًبا كافًيا اإال يف �ساعات النوم، 

ت�ستطيع  ال  اإليها  موكلة  مهام  هناك  النهار  ويف 

الفرار منها. 

ي�سكل  ا  ماديًّ اأم  ا  معنويًّ كان  �سواء  احلرمان  اإن 

حالة وجودية مركبة يختلط فيها اجلانبان النف�سي 

واجل�سدي، مما يعك�ض اأثره حتًما يف �سلوك ال�سخ�سية 

اأن تنكفئ على  اإما  العامل، فهي  وت�رسفاتها حيال 

واقعها  حلتمية  م�ست�سلمة  انطوائي  �سكل  يف  ذاتها 

يف  عقباتها  بكل  احلياة  تواجه  اأن  واإما  البائ�ض، 

حماولة منها كي تاأخذ ما ترى اأنه من حقها وهذا 

هو  »البوؤ�ض«  ال  »الفرح«  يكون  الثاين  االختيار 

العامل امل�سيطر فيه على ال�سخ�سية. وهذا ما �سرنى 

�ستعانيه  ما  كل  رغم  »كاملة«،  اختيار  �سيكون  اأنه 

يف حياتها. 

واأ�سمع بنات احلي يتحدثن  االأ�سحى،  »يقرتب عيد 

ف�ستان  عن  اأمي  فاأ�ساأل  اجلديدة،  ف�ساتينهن  عن 

ف�ستاًنا  ي�سرتي يل  اأن  �سقيقتي  زوج  »ي�رس  العيد«. 

م�ستعماًل وهكذا كان.«)الرواية، �ض40(. 

مبتعه  »كاملة«  عيني  اأمام  انفتح  الذي  العامل 

اإنه  »ال�سينما«،  تكت�سف  اأكرث حني  �سيت�سع  الب�سيطة 

عامل �سحري ملون، فيه �سور، ومو�سيقى، واأ�سواء، 

امل�سكونة  روحها  ميالأ  و�سوق  ولهفة  حب  فيه 

اآخر  بواقع  باحلرمان، هكذا ي�سري خيالها م�سكوًنا 

متخيل تتلهف ملعرفة بع�ض خباياه. »اأ�سرتجع فيلم 

فاأدخل  اأهرب،  لو  اأفكر  خيايل  يف  البي�ساء  الوردة 

ال�سينما، ومنها اإىل ال�سا�سة حيث اأعي�ض مع املمثلني 

وين�سغل  رقة  بكل  الفيلم  يف  يتحدثون  كانوا  الذين 

من  اأنهم  واأتاأكد  االآخر.  البع�ض  على  بع�سهم  بال 

املدار�ض«  يف  وتعلموا  ذهبوا،  الأنهم  اأخرى  طينة 

)الرواية، �ض  46(. 

منها  ت�ستمد  مقاتلة  داخلية  بذات  »كاملة«  تتميز   

التي  وال�سعوبات  احلرمان  كل  مواجهة  على  قدرة 

تواجهها منذ بداية معاناة »اجلوع« يف القرية، حتى 

اإدراك و�سعها االجتماعي املعدم مقارنة مع بنات 

»كاملة«   داخل  امللقاة  الكثرية  االأ�سئلة  اإن  بريوت. 

اأن  تعرفه  ما  كل  رمبا  بو�سوح،  معناها  تدرك  ال 

املتاح  ال�سغرية  املتع  تاأخذ  واأن  حتيا،  اأن  عليها 

االأخت  وزوج  االأخ  تزمت  اأمام  عليها  احل�سول  لها 
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كاملة  حياة  لكن  االأخت،  و�سعف  االأم.  وا�ست�سالم 

ككل حمكومة باإرادات عليا تتجاوز قدراتها العمرية 

وعيها  يكتمل  عندما  اأو  طفلة،  تكون  حني  �سواء 

وت�سري امراأة، لذا ال تتمكن كاملة  من مواجهة هذه 

اإنها  االإرادات التي ال ميكننا اعتبارها »قدرية« بل 

اإرادات »اأ�رسية - اجتماعية« تتعامل مع »االأنثى« 

على اعتبار كونها �سيًئا اأكرث مما هي كائن حي له 

ا�ستنتاجه عر  حقوق وعليه واجبات. وهذا ميكننا 

ن�سائية عدة يف »حكايتي  �سخ�سيات  تتبع حيوات 

�رسح يطول«. فاالأم والدة »كاملة«، يهجرها زوجها 

على  باالإنفاق  اإلزامه  من  تتمكن  وال  والطفلني  هي 

االأ�رسة حتى حني حتاول اللجوء للمحكمة ال تالقي 

�سوى الوعود. 

املحكمة،  اإىل  التايل  اليوم  يف  اأمي  »تاأخذنا 

بطيخة:  مثل  عمامة  راأ�سه  على  ي�سع  لرجل  تقول 

طعمي  بدي  وين  من  الكلف،  يدفع  عم  م�ض  جوزي 

يقول كالًما  العمامة  ذا  الرجل  ن�سمع  هالولدين؟..  

يجيك  راح  »الكلف  راأ�سينا  يف  جملة  فتثبت  كثرًيا، 

عان�سف دارك. ومل ياأِت الكلف« )الرواية، �ض  9( . » 

مت�سي اأ�سهر.. والدنا مل نعد ن�سمع عنه �سوى اإ�ساعات 

تدور على األ�سنة النا�ض. تعتزم اأمي مواجهته ليدفع 

الكلف. )الرواية، �ض 17(. 

اأما الراوية »كاملة« فيتم تزويجها، وهي طفلة يف 

اأن يعقد قرانها وهي  الثالثة ع�رسة من عمرها بعد 

اأن متوت االأخت  اأختها، بعد  يف العا�رسة على زوج 

جراء ت�سممها من ع�سة اجلرذ. 

»كنت األعب على ال�سطح عندما نادتني اأمي وزوجة 

نوم  غرفة  اإىل  الدخول  اإيّل  لتطلبا  العاب�ض  �سقيقي 

ال�سبيان حيث اأقول كلمتني »اأنت وكيلي« ثم اأخرج 

باب  اإىل  واأ�رسع  وكيلي«  »اأنت  اأردد  لعبي.  واأكمل 

�سقيقي  وزوجة  اأمي  الأرى  واأغادر  اأفتحه  الغرفة 

يف  يجري  كان  ما  على  تتن�ستان  وكاأنهما  تقفان 

الغرفة، واإذا بي اأخاف اأن تبدال راأيهما. ومتنعاين من 

»خل�ض  قائلة:  بادرتهما  لذلك  ال�سطح،  على  اللعب 

قلت، اأنت وكيلي �سو بعد بدكن؟« اأرك�ض اإىل ال�سطح 

وكلي عجب الأن الكبار ي�سيعون الوقت، وين�ستون 

اإيل اأردد بعد رجل العمامة »اأنت وكيلي« بداًل من اأن 

يطلبوا اإيّل م�سح االأر�ض اأو جلي ال�سحون« )الرواية، 

�ض 54(. 

ي�ست�رسف هذا املقطع املعاناة التي �ستبداأ يف حياة 

تلك  الطفولة،  امل�سلوبة منذ  اإرادتها  »كاملة«، حيث 

اأخرى  غايات  ل�سالح  توجيهها  يتم  التي  االإرادة 

تتنا�سب مع اخليارات االأ�رسية لباقي االأفراد، لكنها 

عمرها،  من  العا�رسة  يف  طفلة  كيان  مع  تتالءم  ال 

تفتح  منذ  منها  طفولتها  انتزاع  مت 

على  االأب،  غياب  على  االأول  وعيها 

لالنتقال  االأم  وحاجة  والفقر،  اجلوع 

اإىل بريوت واحلياة مع ابنتها وزوجها، 

لكي ي�ساعداها يف نفقات الولدين، لكن 

يكون  للطفولة  التام  االنتزاع  تكري�ض 

مع م�سادرة حقها يف اختيار »الزوج« 

وقيام العائلة بعقد قران طفلة- تلعب 

يف ال�سارع - على رجل يتجاوز �سعفي 

عمرها. 

على  ُمور�ض  الذي  االأ�رسي  القمع  اإن 

ا، بل  حياة »كاملة« مل يكن كله ذكوريًّ

ا هناك االأم وزوجة  اإن الن�ساء �ساركن يف �سنعه اأي�سً

يف  عليها  متفق  خطة  لتنفيذ  تتواطاآن  اللتان  االأخ 

على  كاملة  تقوم  كي  اأختها  لزوج  »كاملة«  تزويج 

رعاية اأطفال االأخت املتوفاة. 

�سلطة الذكورة وخ�سو�سية اجل�سد الأنثوي

الراوية  عند  االأنوثة  �سريورة  حتليل  غاية  اإن 

»كاملة« نهدف من خاللها اإىل تو�سيح �سريورتني 

كاملة  واقع  حتكمان  ومتعار�ستني  متوازيتني 

اجل�سدي والنف�سي: 

من  االأنثوي  كيانها  تفتح  اإىل  »كاملة«  تطلع  اأواًل: 

وبداية  �ستحبه،  الذي  الرجل  »حممد«  لقائها  حلظة 
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عر  �سواء  واالآخر،  بالذات  الوعي  هذا  انطالق 

روؤيتها  عر  اأو  ال�سينما،  ببطالت  نف�سها  مقارنتها 

وال�سباب  الرجال  كل  عن  خمتلف  �ساب  اأنه  حممد 

الذين عرفتهم من قبل: »اأغني واأنا اأت�سور اأين البطلة 

القما�ض،  على  املكتملة  احلمراء  الوردة  تطرز  التي 

فقرية«  وهي  غني  الأنه  حبيبها  عنها  اأبعد  التي 

)الرواية، �ض 57(. 

التي  الوردة  »مل تعد جتذبني اخليطان امللونة، وال 

اأريد اأن اأكمل تطريزها، وال مراقبة اخلياطة فاطمة 

بقدر ما جذبني وجود ال�ساب يف احلديقة، وهو يقراأ 

يف كتاب، اأخذنا نتبادل احلديث حتى �ساألته اإن كان 

قد راأى فيلم »الوردة البي�ساء«؟. )الرواية، �ض 59(. 

يت�سكل يف بريوت ع�سق »كاملة« لل�سينما، للف�ساتني 

القيود  كل  لك�رس  لالأفالم،  لالأغنيات،  اجلميلة، 

اكت�ساف  من  ومتنعها  بها  حتيط  التي  االجتماعية 

واقع  خمتلف،  بواقع  حماطة  »كاملة«  لكن  العامل، 

�سرية  ولعل  واجلهل.  واملعاناة  الفقر  من  يت�سكل 

بريوت،  اإىل  اجلنوب  من  انتقالها  يف  كاملة  حياة 

جمتمع  اإىل  واملعدم  الفقري  القروي  املجتمع  ومن 

مدينة بريوت، املنفتح واحل�ساري، يعر عن �رسيحة 

اجتماعية عري�سة انتقلت من اجلنوب اإىل بريوت يف 

احلروب  ب�سبب  ثم  الفقر،  ب�سبب  الثالثينات  �سنوات 

التي �ستوؤدي اإىل الرحيل الق�رسي.

التي  واالأ�رسية  االجتماعية  املحظورات  ثانًيا: 

يتوق  الذي  »كاملة«  داخل  االأول  النازع  تعار�ض 

الواقع  من  االنعتاق  واإىل  واملعرفة،  االكت�ساف  اإىل 

ال�سيق الذي حتيا فيه، لكن »كاملة« ال تتمكن من 

اأن متنح ج�سدها اأو روحها تلك احلرية املرجوة، بل 

تظل على مدار حياتها تلتقط ما تتمكن من التقاطه، 

تقول: »اأ�سبه نف�سي واأنا بالقرب من حممد بالقطط 

اللحم  من  قطعة  لها  يقدم  مبن  ج�سدها  حتف  التي 

اأو ك�رسة من اخلبز، واأحياًنا حتف ج�سدها باجلدران 

الدافئة كلما �سعرت بالرد«.  )الرواية، �ض 63(. 

تتمكن »كاملة« من دخول بوابة االأنوثة واحلب، عر 

»كاملة«  ت�ستطيع  ال�سينما  »الفن«، من خالل  بوابة 

تختلف  اأخريات  لن�ساء  اأخرى  حيوات  ترى  اأن 

واأختها.  والدتها  حياة  وعن  حياتها،  عن  حياتهن 

هكذا تعقد املقارنات امل�ستمرة بني الواقع املعا�ض، 

والواقع املرئي على ال�سا�سة الذي يحاكي اأحالمها 

وما تتمناه لكن جزًءا من هذه االأحالم ي�سري جم�سًدا 

بال�ساب الذي حتبه »حممد« الذي تراه ي�سبه ممثلي 

ال�سينما. 

ي�سبه  »حممد«  اأن  فكرت  عندما  حق  على  »كنت 

عبد  مبالب�ض  �سبيهة  ثياًبا  يرتدي  اإنه  املمثلني، 

)الرواية،  والعلم«  ال�سعر  لغة  عن  يتحدث  الوهاب، 

�ض 63(. 

حياة  يف  اجلديد،  الوعي  هذا  �سيفيد  مباذا  لكن 

»كاملة«؟ 

به  حت�ض  عما  ترتاجع  اأن  من  »كاملة«  تتمكن  ال 

الذي  املجتمع  تقاليد  رغم  »حممد«،  نحو  حب  من 

حتيا يف ظله، ورغم زواجها ت�ستمر يف لقاء حممد، 

من  للتخل�ض  حماوالتها  كل  ف�سلت  اأن  بعد  خا�سة 

هذه الزيجة. ت�سعى »كاملة« اإىل مقاومة زواجها من 

زوج اأختها بكل ما لديها من قوة نف�سية وج�سدية، 

زوجته،  مع  والدها  يقيم  حيث  اجلنوب  اإىل  تهرب 

وتظل ملدة �سهرين، لكن االأب يعيدها اإىل بريوت بعد 

اأن ياأخذ املال لقاء عودتها.

�سهرين  لديه  مكوثي  بعد  بريوت  اإىل  اأبي  »يعيدين 

حتى  جتويعي  ق�سد  اأنه  عودتي  حلظة  فاأكت�سف 

بع�رس  ُوِعَد  الأنه  فر�سة  اأقرب  يف  بريوت  اإىل  اأرجع 

لريات ذهبية اإذا مت زواجي بزوج �سقيقتي« )الرواية، 

�ض 82(. 

حياة  يف  املنتهكة  »االأنوثة«  فكرة  روؤية  ميكننا 

الذي  االنتهاك  هذا  تلخ�ض  مواقف  عدة  كاملة عر 

يطول حياة اجل�سد ككل: 

الف�ستان  لتلب�سني  امتدت  يد  من  كم  اأعرف  »ال 

االأبي�ض، لكن اأعرف كيف هربت من االأيادي الكثرية 

اإىل »بابور الكاز« )الرواية، �ض 82( . 
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حاول زوج �سقيقتي اإ�رسام النار بكل الف�ساتني التي 

جاء بها متح�رًسا على ثمنها، فت�رسع زوجة �سقيقي 

)الرواية،  العاب�ض تطفئها، ويعده اجلميع بتاأديبي« 

�ض 84(. 

اأن  بعد  الغرفة  اإىل  اأدخلوين  الثالثة  الليلة  »ويف 

ان�سعت اإىل اأوامرهم« )الرواية، �ض85(. 

قال:  الباب  عند  ينتظرين  كان  الذي  �سقيقي  »لكن 

اإنو قريب اخلياطة فاطمة  النا�ض  »فوتي واإال قالت 

ق�سده  اأفهم  ومل  �سيء«،  وعاملك  بعقلك  لعب 

حممد  مع  باأحاديثي  علم  اأنه  العظيم  خويف  لكن 

ال�سينما،  اإىل  معه  وذهابي  ب�سورته  واحتفاظي 

وطلبه يل اأن اأنتظر �ستة اأ�سهر.. كل ذلك جعلني اأعود 

اإىل الغرفة«. )الرواية، �ض  85(. 

لها  تتعر�ض  التي  اجل�سدية  االنتهاكات  هذه  اإن 

زوج  من  الزواج  على  اإجبارها  عر  »كاملة« 

هذا  حلماية  العائلية  ال�رسعية  وتوفر  �سقيقتها، 

االنتهاك من االأم، وزوجة االأخ واالأب، واالأخ، �ستعمق 

جروح الكينونة من جديد ويزداد اإح�سا�ض »كاملة« 

يدفعها  االإح�سا�ض  هذا  لكن  اجل�سدي،  بانتهاكها 

للتمرد، ال للر�سوخ والطاعة. تعي كاملة اأنها نفذت 

يف  لكنها  الزواج،  لهذا  باال�ست�سالم  »االأ�رسة«  حكم 

التي  الت�رسفات  بكل  القيام  اإىل  تعمد  ذاته  الوقت 

فال  منها،  اأخذت  التي  احلرية  من  م�ساحة  متنحها 

وال  بالتنظيف،  زوجها  الأوامر  »كاملة«  تر�سخ 

ت�ست�سلم الأحكامه يف االقت�ساد بالنفقات، بل تقوم 

لتمرد  �سور  عدة  �ساأقدم  لها..  منا�سًبا  تراه  مبا 

ذاتها  اإىل  واللجوء  االأ�سياء،  على  املادي  »كاملة« 

الداخلية لتحقيق توازن مفقود يف واقعها:  

اأين خلقت من طينة تختلف  تاأكد زوجي  »�رسعان ما 

ال  فاأنا  املتوفاة،  �سقيقتي  طينة  عن  االختالف  متام 

 - الكد   - النظافة   - ال�سر  �سفاتها:  من  اأًيا  اأحمل 

الرزانة - مهارة ربة البيت القديرة« )الرواية، �ض 89(. 

اأبلع  اجلميع..  اأمام  نهرين  باأن  زوجي  يكتِف  »مل 

ب�سيء  واالنهماك  مباالة  الال  مت�سنعة  يل،  اإهانته 

 كما 
ّ
الكر�سي اعتلى  الغرفة حتى  اإن يغادر  ما، وما 

فعل، واآتى باللنب، اأ�رسب منه، ثم اأدلقه على راأ�سي 

القطط..  تفعل  كما  يدي  اأحل�ض  ومالب�سي،  ووجهي 

يت�ساعف �سحكي كلما راأيت وجه زوجي امل�سدوم 

وكلما ت�ساقط اللنب مني على االأر�ض، ومل يفطن اأين 

اأقت�ض منه بل اأخذ يلوم نف�سه« )الرواية، �ض 90(. 

فيحدث  »كاملة«  به  تقوم  الذي  النف�سي  التمرد  اأما 

يذهبون  حني  القطار  عائلتها  مع  ركوبها  خالل 

لل�سام، تفكر كاملة وهي يف ال�سام اأن تهرب، لكنها 

ال جتروؤ على تنفيذ هذا االأمر. وتتمرد »كاملة« على 

�سلطة الطاعة الدينية باأال تترع باملال يف �رسيح 

ال�سيدة زينب، كما طلب زوجها، وتتمرد يف تفكريها 

ال  �ساب  �سابط  مع  حوارها  يف  تتمرد  ثم  بالهرب 

تعرفه وتوهمه باأنها غري متزوجة، كي ت�سجعه على 

خطبتها: 

»اأبت�سم له م�سجعة.. اأ�رسع، واأعطيه ا�سمي وعنواننا 

واأعطيه ا�سم زوجي على اأنه ا�سم اأبي يودعنا ال�سابط 

اأن  لو  اأمتنى  وهو ي�سع يده على قلبه، ويبت�سم يل، 

زوجي هو فعاًل اأبي«، ومل يكذب ال�سابط اخلر اإذ دق 

بابنا م�ساء اليوم التايل ومعه والده.. يتاأهل زوجي 

ال�سابط  اأن  ظنهما  وكل  العاب�ض  �سقيقي  كذلك  به، 

ال�سابط  لكن  املتوفاة  �سقيقتي  ابنة  يد  يطلب  جاء 

ينطق ا�سمي اأنوح واأبكي الأين مل اأ�سبح خطيبة هذا 

ال�سابط اجلميل« )الرواية، �ض 101(. 

يف الف�سل الذي تعنونه الكاتبة با�سم »وكر احليايا« 

حتكي »كاملة« عن البيت واأفراده، وكيف تراه بعد 

اآخر، بل  اإذ هي مل تنتقل لالإقامة يف بيت  زواجها، 

اأختها  اأختها يف غرفة، وهي غرفة  ت�سكن مع زوج 

املتوفاة، كما اأن البيت ي�سم عدًدا كبرًيا من االأفراد، 

مما ينفي متاًما وجود م�ساحة من اخل�سو�سية ولعل 

اأكرث  ف�ساء  »كاملة«  مينح  ما  عينه  الوقت  يف  هذا 

ات�ساًعا للحرية، اأكرث مما لو كانت تعي�ض منفردة مع 

زوجها يف بيت م�ستقل مما ينفي خ�سو�سية اجل�سد، 

الزحام  هذا  و�سط  كاملة  لكن  الذات.   وخ�سو�سية 
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العائلي، واالأفراد الكرث يف البيت ال�سغري وال�سيق، 

ابنتي  قدوم  مع  اخلا�ض  عاملها  ت�سق  اأن  حتاول 

لتعي�سا مع جدتهما بعد  االأخرى املتوفاة  �سقيقتها 

زواج االأب. 

املتوفاة،  �سقيقتي  ابنَتي  مبجيء  حياتي  »تتبدل 

ا الكرى التي كانت ت�سغرين ب�سنوات قليلة،  خ�سو�سً

كاأن اهلل اأر�سل يل مالًكا يحيطني بعنايته.. مل اأ�سدق 

جميئهما،  رافقت  التي  الظروف  رغم  حظي  ح�سن 

نفًرا،  ع�رسين  يفوق  البيت  يف  عددنا  اأ�سبح  وهكذا 

عدا الزائرين والزائرات« )الرواية، �ض  94(. 

الكبري  الزخم  حتتفظ كاملة بذاكرة خ�سبة عن ذاك 

�سل�سلة  حملت  التي  طفولتها  يف  االأحداث  من 

تتخلل  التي  والتفا�سيل  بالدقائق  زاخرة  تداعيات 

على   اأثرت  التي  واالأ�سخا�ض  الوقائع  عن  حديثها 

»كاملة«  تنزلق  بعد.  فيما  ككل  حياتها  �سريورة 

مرحلة  دون  الطفولة،  بوابة  من  االأمومة  عامل  اإىل 

فا�سلة لتوؤهلها لفهم تفا�سيل االأنوثة. الكل يعرف 

اأن »كاملة« غري موؤهلة للحمل واالإجناب، �سواء على 

يتدخل  ال  اأحًدا  لكن  اجل�سدي،  اأو  النف�سي  امل�ستوى 

بل يكون  اأم،  اإىل  واقع حتولها  �سيء يف  اأي  لتغيري 

هذا احلدث ا�ستكمااًل ملرحلة زواجها من زوج اأختها 

الذي يكرها باأعوام كثرية. 

�سقيقي  زوجة  بي  فت�رسع  املخا�ض،  وقت  »يحني 

اإىل م�ست�سفى اجلامعة االأمريكية بناء على  العاب�ض 

يقي�ض  اأخذ  الطبيب حتى  راآين  اإن  وما  طلب زوجي، 

من  قطعة  وكاأين  باملرت،  وقدمي  وبطني  خ�رسي، 

يف  اأين  وعرف  عمري  عن  �ساألني  وعندما  القما�ض 

الرابعة ع�رسة مل يكتم ا�ستياءه ف�ساح »�سو« الظاهر 

اأهلك ما عندهم اأكل يطعموك حتى قاموا زوجوك« 

)الرواية، �ض 106(. 

بفكرة  وعًيا  �سنها  ل�سغر  نظًرا  »كاملة«  متلك  ال 

�سارت  بكونها  وعيها  اإن  االأمومة،  وفكرة  اجل�سد 

ا يت�سكل مع املزايا التي �ستح�سل عليها مع هذا  اأمًّ

الدور، ن�ستنتج ذلك من خالل ما يلي: 

»اأراقب ابنتي وهي تتثاءب وتتمطى، واإذا بها متدين 

بقوة جديدة ت�ساعف القوة التي مدتني بها وهي يف 

بطني«. »ياأتي اليوم الذي اأفارق فيه ال�رسير، الأجد 

االأيادي الكثرية ت�ساعدين على االعتناء مبولودتي.. 

ا حني اأحملها، اأو خوًفا من  خوًفا من اأن اأوقعها اأر�سً

اأن اأجعلها تبلع املاء يف الوقت الذي اأقوم بغ�سلها«. 

كنت  اأين  اإال  فاطمة  ملولودتي  ال�سديد  حبي  »رغم 

واأنا  ا  خ�سو�سً اأحياًنا،  حياتي  يف  وجودها  اأن�سى 

اأ�سمع االأغاين فاأتوق اإىل مغادرة البيت قبل انق�ساء 

املدة املطلوبة وهي اأربعون يوًما، اأتوق اإىل الذهاب 

�ض  )الرواية،  املدينة«  �سجيج  اإىل  ال�سينما،  اإىل 

 .)108

النتزاع  طريًقا  »كاملة«  حياة  يف  االأمومة  تبدو 

واأنوثتها  املاأخوذة، ومن �سباها  جزء من حريتها 

امل�سادرتني، من هنا ت�سري »كاملة« واعية بتحولها 

اإىل »امراأة« لها حقوق من املمكن اأن متنحها بع�ض 

املتعة واملرح �سمن حياتها اجلافة واملهملة.

اأ�سوة  ا�ستقبال«  »يوم  الإقامة  ال�سجاعة  »تتملكني 

ببقية الن�ساء الرثيات ومتو�سطات احلال اللواتي كن 

فخورات بح�سبهن ون�سبهن، اأو من كن مثلي يع�سقن 

زوجي  لكن  ال�سينمائية..  االأفالم  وح�سور  الغناء 

القهوة  �رسب  �سد  وكان  الزيارات،  يحب  يكن  مل 

وقد  الوقت،  �سياع  اإىل  ذلك  وين�سب  وتقدميها، 

ال�سوكوال  من  واحد  بنوع  ياأتي يل  اأن  على  اأجرته 

ومن امللب�ض االأبي�ض.. وكنت اأ�سرتي النب واالأزهار 

�رًسا ثم اأوزعها فور انتهاء اال�ستقبال على اجلارات 

خوًفا من اأن يراها زوجي، ويجري معي حتقيًقا: من 

اأين اأتيت بها؟ وكيف اأنفق املال على زهور �ستذبل 

ومتوت؟!« )الرواية، �ض110(. 

)البقية مب�قع املجلة على االنرتنت( 
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تل�ح لنا اجلمالّيات اجلديدة التي يبدعها 

ال�سعر املغربي، منذ ما بعد الثمانينيات 

ل، الأنها قطعت  واإىل االآن، جديرة بالتاأمُّ

مع ما �سبقها، وكرّ�ست وعيًا جديداً 

بامل�ساألة ال�سعرية بُرّمتها، بعد اأن رفعت 

عنها ال�سيا�سي واالإيدي�ل�جي، ومّيمت 

ب�جهها �سطر املغامرة، حّتى اأّن ما كان 

يًا وماأم�اًل ي�سبح اأكرث ح�س�راً يف  ُمتخفِّ

جتربة الراهن. لكّن النقد مل يخ�س فيها 

بعد. فاإذا كانت جتارب �سعرنا ال�سابقة 

قد اأُثريت ح�لها نقا�سات، واْحُتفي بها 

من قبل الدار�سني بن�سٍب معق�لة، مثلما 

كانت اأ�س�اتها مكرَّ�سة وذات رمزّية بحكم 

ارتباطها مب�ساريع وم�ؤ�س�سات كانت تعترب 

امل��س�ع ال�سعري، الرِّ�سايل حتديداً، امتداداً 

خلطابها، فاإّن جتربتنا ال�سعرية الراهنة 

تتكلَّم الُيْتم، وُت�اجه العماء، مثلما اأن 

كثرياً من اأ�س�اتها مل ُت�سمع، اأو ال ُت�سمع 

اإال بالكاد. من هنا، ُيجهل حلّد االآن مّما فيه 

اعتبار داخل الراهن ال�سعري.

 لي�ض هناك من م�سوِّغ، البّتة، اأن يظّل نقد 

ال�سعر املغربي كما هو، واأن يثبت خطابه 

والكلي�سيهات،  ال�سلط  هيمنة  ميدان  على 

نف�سها،  الن�سو�ض  يجرّت  مكانه.  فال يرح 

نف�سها،  وامل�سطلحات  نف�سها،  واالأ�سماء 

وهواء احلياة نف�سه. واإذا مل يعد هناك ما 

اخلطاب  الأن   ، يتغريَّ اأن  عليه  فاإّن  يقوله، 

نف�سه.  ال�سعر  يتغريَّ  يتغريَّ ملا  ال�سعر  حول 

 و�سكالين وحاجب. 
ّ
، انتقائي لكّنه ال يتغريَّ

ال ينظر اإىل االأرا�سي اجلديدة التي يحرتثها 

نف�سه  اإىل  ينظر  بقدرما  املغربي،  ال�سعر 

ال�سعر  وان�سجامه اخلا�ض. ولهذا يظّل هذا 

ولكن  يكتب،  الكّل  مكان.  كّل  يف  جمهواًل 

وي�سّمي  ويوّجه  ي�سيء  نقدّيًا  �سجال  ال 

االأ�سياء باأ�سمائها، بال اّدعاء وال حماباة. 

وهو ما ي�ستحقُّ تنويهًا اإىل اأّن هذا الواقع 

»الرعب  واقع  على  اإجماعًا  ُي�ْسبه  ما  خلق 

يف االآداب«.

لنقد  باتت هناك حاجٌة ملّحة وم�ستعجلة 

اإىل  االنتماء  هاج�ض  له  و�سارم   
ٍّ
حقيقي

هذا الراهن ال�سعري، يدر�ض خ�سو�سّياته، 

تيار  �سمن  النوعية  اإ�سافاته  وُيقاي�ض 

 من اجليل اإىل احل�سا�سية:

يف راهن ال�ّسعر املغربي وجمالّياته اجلديدة

�ساعر وناقد من املغرب

عبد �للطيف �لور�ري 



احلداثة ال�سعرية، ويك�سف ما يتحّكم به من قوانني 

واأ�سئلة متنّوعة ومرّكبة. 

ال�سعر املغربي ينتظر من كافة املعنّيني،  اإّن راهن 

من  الأ�سئلة  اأجوبة  �سياغة  وقراء،  ونقادا  �سعراء 

يف  االإن�سادي  اأم  الكتابي  اأوىل،  اأيهما  مثاًل:  بينها 

اأن ت�سفيه  اأّي زخم ميكن  اأمية؟  اأغلبية  جمتمع ذي 

املعرفة الفل�سفية على املمار�ستني ال�سعرية والنقدية 

باملغرب؟ واأي موقع حمتمل، يف خارطتنا ال�سعرية، 

وم�سادر  معارف  من  ال�سعر  اإىل  قادمني  ل�سعراء 

متخيَّل  اأّي  الفتة؟  ية  ن�سّ وهوام�ض  وح�سا�سيات 

الكتابة  م�سطلح  يرخيه  اأن  ميكن 

ال�سعرية الن�سائية؟ بل اأّي متخيل �سعري 

�سعراء  ب�سدد  نهند�سه  اأن  يجب  وطني 

املحّلية  بلهجاتهم  يكتبون  مغاربة 

اأو  والعامية[،  احل�سانية  ]االأمازيغية، 
بُلغات الدول التي ُت�سّيفهم يف املهاجر 

االأ�سئلة  باأوروبا وكندا و�سواهما؟ هذه 

هي اإ�سكالية وا�سرتاتيجّية يف اآن؛ لهذا، 

االن�سغال  �سلب  يف  تكون  اأن  يجب 

جمالنا  ب�سدد  والنقدي  التنظريي 

الثقايف واالأدبي، وال�سعري حتديداً. 

االأ�سئلة،  هذه  مبثل  هنا،  نن�سغل،  لنا،  بالن�سبة    

يقرتحها  التي  الق�سايا  اأهّم  يف  التفكري  ون�ستاأنف 

واأنطلوجّيًا  معرفّيًا  راهننا،  يف  املغربي  ال�سعر 

وجمالّيًا. وبعد هذا، لي�ض مبقدور ال النقد االإيديولوجي 

بعمائه  الن�سي  النقد  وال  املت�سلبة،  مب�سبقاته 

واالإ�سغاء  الق�سيدة  جوهر  اإىل  العبور  التقنوقراطي، 

اإىل حيوّيتها الدائمة. احليوّية فقط، من ذاٍت اإىل ذات.

1. يف الراهن ال�سعر واأجرومّياته: 

1.1. الناق�ش وا�ستئناف الوعد بالآتي:

الزمن  هو  اإذ  الزمني،  مبعناه  )الراهن(  لفظة  ناأخذ    

الرهني لوقته وحلظته. االآن، احلا�رس واملتعنّي حااًل 

نق�رس  اأو  ب�)ال�سعري(،  الراهن  ننعت  وحني  وماآال. 

ال�سعر على راهنه، فاإّن الزمن �رسعان ما ي�سري زئبقّيًا 

قُا ال يح�رس يف قيا�ض اأو يتوّقف  واأكرث هالمّيًة وتدفُّ

، اأو على رهان. عند حدٍّ

    اإّنا اإذاً، ناأخذ ب� )الراهن( اإذا كان ي�سعفنا يف االإملام، 

الّلحظة  اليوم، يف  املغربي  ال�سعر  اأمكن، بخارطة  ما 

الذوات  بدم  ماأهواًل  فيها جمهول معناه  ُي�سنع  التي 

ومداد اخلطابات الّلذْين ُيهرقان  � �ساعتِئٍذ � م�ستاأِنفنْي 

ترحيالته  �سّتى  عر  وحداثته،  ال�سعر  بلغة  الوعد 

الّذاكرة والن�سيان،  ومكابداته بني احل�سور والغياب، 

با�ستقراء  القول  البطالن  من  لهذا  والفو�سى.  النظام 

من  اأكرث  جمهوله  اأّن  طاملا  تاّم�ًا،  ا�ستقراًء  الراهن 

ما  هو  الراهن  ممكنه.  من  اأكرث  واملتحّقق  معلومه، 

�سريوراٍت  يف  ال�سعر،  يف  الكتابة  زمن  اإليه  انتهى 

تاريخ؛ وهو،  اأكرث من  اأكرث من معنى،  ترفد  مت�سّعبة 

بهذا املعنى، ما يفتاأ يتغرّي ويتحّول، بحيث ي�ستمرُّ يف 

ر  الت�سييد واإعادة البناء الذي ال يكّل، �سبيهًا بذلك التوتُّ

الدائم الذي ال يهداأ بني احلا�رس وما هو �سد احلا�رس 

من  يجعل  ما  هذا  مغايراً.  احلا�رس  يظّل  اأن  الأجل 

العمل  كبريٍة،  بن�سبٍة  يرجح،  اأ�سا�سيًا  مفهومًا  الراهن 

به واختباره.

يعد  مل  الراهن  اإّن  القول  اإىل  االعتبار  هذا  ي�سوقنا     

داخله  وتتفاعل  تخلقه  واإمّنا  بعينه،  جياًل  يعني 

وغري  متمايزة  خمتلفة،  وح�سا�سّيات  وروؤى  جتارب 

طرائق  ر  وتدبُّ الكتابي  للفعل  رها  ت�سوُّ يف  متجان�سة 

لدى  ال�سعري  العمل  م�سادر  ع  تنوُّ بحكم  اإجنازه، 

الآفاق  واجلمالية  املعرفية  واخرتاقاتهم  ال�سعراء، 

من  �سعرّي  جيٍل  كّل  �سار  لقد  الكتابة.   من  اأخرى 

خلم�سة  املمتّدة  احلديثة،  املغربية  الق�سيدة  اأجيال 

 بهوّيته 
ّ
عقود، يطبع قطاعًا نوعّيًا من ج�سدها الفتي

واأ�سلوبه ولغته واإيقاعات ذاته، اأي بخ�سو�سّيته حااًل 

حتّواًل  تكون  اأن  اخل�سو�سية  يف  ُيفرت�ض  ال  وماآال. 

اأو  كتابة  وجود  بل  امل�سافة،  القيمة  من  �رسبًا  اأو 

، تكرِّ�ض 
ٍّ
ح�سا�سّية اأو روؤية من نوع ما، خا�ّض ونوعي

قيمة من قيم التحديث املختلفة، وتعمل خارج ال�سائد 
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واأمناط  �سيغ  اإىل  ال�سعر  راهن  ي�سدُّ  الذي  واملجمع 

واأ�سكال مطروقة، فيخذل زمنه.

الواحدّية  من  �سريورة:  بو�سفه   .2.1  

د اإىل التعدُّ

اإىل هذه احلداثة،  ُن�سغي  ال�سعر املغربي     يف راهن 

املتحّولة با�ستمرار. تتبلور متخّيالٍت جديدة، وترجتف 

�رُسَف االأيدي بالقول الذي مُي�سي �سوؤاله اخلا�ّض يف 

االأ�سواق  ملكوت  ترعى  اأْي�ٍد  من  بالّذات،  اللحظة  هذه 

اأْي�ٍد تتوّهج يف العبور، وهي جميعها ل�سعراء من  اإىل 

اأرا�ٍض واأوفاٍق وح�سا�سّيات مغايرٍة ترتاد اأفقًا �سعرّيًا، 

ال�سعرية  بامل�ساألة  جديداً  وعيًا  ردهاته  يف  وتفتح 

لنا  اأمكن  اليوم،  اإىل  الثمانينّيات  اأواخر  من  بُرّمتها. 

اأن نتبنّي املالمح النوعّية واجلديدة التي تتفاعل يف 

الراهن ال�سعري، وقد تاأّثرت بعوامل �سيا�سية و�سو�سيو� 

وعاملّيًا:  وعربّيًا  مت�سارعة و�ساغطة، حمّليًا  ثقافية 

والظلم  القمع  واقع  فّجرها  التي  و90   84 )اأحداث 

انهيار  اخلليج،  حرب  برلني،  جدار  �سقوط  باملغرب، 

التكنولوجيات  �سعود  اجلماعية،  االإيديولوجيات 

اجلديدة، اإلخ(. 

ملّحة  ن�رس  حركة  املرحلة،  هذه  خالل  �سهدنا،  لقد    

وتعبرياته،  اأ�سكاله  بكّل  املغربي  لل�سعر  ومّطردة 

عدد  بلغ  اإذ  الفت،  ب�سكٍل  ال�سعري  االإنتاج  فت�ساعف 

 )141( الثمانينيات  يف  ال�سادرة  ال�سعرية  العناوين 

الت�سعينيات، وما يقارب  عنوانًا �سعريًا، و)351( يف 

من األف عنوان حّتى االآن من �سنوات االألفية الثالثة، 

بني  بامل�رسق،  ُطبع  عنوان  مائة  نحو  ذلك  يف  مبا 

ارتبط  والقاهرة ودم�سق وعّمان حتديداً. كما  بريوت 

بدميومة  املغربي  ال�سعري  لالإنتاج  الكمي  االرتفاع 

انتقل  حيث  ال�سعرية،  االأعمال  منتجي  بنية  ع  تو�سًّ

اإىل املئات، مبا يف  اأقّل من املائة �ساعر  عددهم من 

الذي  الن�سائي  ال�سعري  لل�سوت  الفٌت  ح�سوٌر  ذلك 

وو�سمه  جديد  مبتخّيل  املغربي  ال�سعر  خطاب  رفد 

اإليها،  حاجٍة  يف  كان  وتعبريات  و�سيغ  بتلويناٍت 

بحيث اإّن عدد املجاميع ال�سعرية ب�سيغة نون الن�سوة 

مل يعد ُيعّد على روؤو�ض االأ�سابع، وال روؤو�ض االأ�سهاد 

الن�رس،  دور  ازدياد  اإىل  االرتفاع  هذا  ونعوز  حّتى. 

جنب،  اإىل  جنبًا  ال�سعرية  االأجيال  خمتلف  وتعاي�ض 

التي بدت و�سيلة تعبري اجلميع  النرث  وظهور ق�سيدة 

فقد  ذلك،  اإىل  ال�سعراء.  ت�سنيف  حّتى ملن هم خارج 

هوام�ض  لت�سمل  املغربي  ال�سعر  جغرافيا  امتّدت 

واأطرافًا جديدة، ومنايف باأوروبا والواليات املتحدة 

وكندا. ومل يعد ل�سان الكتابة االأدبية، �سعرها ونرثها، 

حم�سوراً يف لغات كالعربية واالأمازيغية والفرن�سية، 

ما  ذلك  حتديداً.  اأوربية  اأخرى،  لغاٍت  اإىل  تعّداها  بل 

غري  لتهوية  وت�سمياته  وظائفه  وعّر�ض  املركز  فّجر 

م�سبوقة، مما ترّتب عنه مراجعاٍت فكرية وجمالية ال 

اًل عن اإظهارها وتقوميها. ومنذ بدايات  يزال النقد معطَّ

الت�سعينّيات من القرن الع�رسين، كان انتظم عدد من 

ال�سعراء يف حركات وجماعات �سعرية طرحت ق�سايا 

الرمزية  وخراطي�سها  كراري�سها  يف  مغايرة  معرفية 

البحور  ال�سعرية،  الغارة  معا�رسة،  اأ�سوات  )اإ�رساف، 

كراري�ض  ال�سعري،  املركب  �و�ض،  دبُّ مكائد،  االألف، 

هيئات  ال�سطح  اإىل  وظهر  ال�سعري(،  للتداول  تيزي 

لة  ال�سعري، مكمِّ اأدبية وثقافية جديدة تعنى بال�ساأن 

اإىل  الوحيد  االأدباء  ل�سان حال  الحتاد كتّاب املغرب 

ذلك الوقت، اأو خارجًة عنه مبا ُي�سبه االحتجاج وعدم 

االحتاد  ت�رسب  كانت  التي  االأزمات  لواقع  الر�سى 

)بيت  جملتها:  من  نذكر  ولعّل  واالأخرى،  الفينة  بني 

الديوان، جمعية  املغرب، منتدى  اأدباء  رابطة  ال�سعر، 

املغربي،  االأدب  �سالون  املعا�رس،  املغربي  ال�سعر 

ُتقام  التي  ال�سعرية  املهرجانات  عن  ف�ساًل  اإلخ(؛ 

جمعيات  وتاأ�سي�ض  والهوام�ض،  املركز  يف  باّطراد 

ال�سباب الباحثني واملحرتفات ومراكز البحث برحاب 

وحماور  دورات  اإىل  بادرت  التي  املغربية  اجلامعة 

وم�ساركة  باملغرب،  ال�سعر  اأو�ساع  مل�ساءلة  درا�سية 

مهرجانات  يف  املغاربة  ال�سعراء  من  مو�سعة  نخبة 

املغربي  لل�سعر  ترجمات  وبروز  دولية،  �سعرية 
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هذه  لكّل  املعمور.  لغات  اأهّم  اإىل  واملعا�رس  احلديث 

اأو  حتديث،  �سريورة  ب�سدد  اإّنها  نقول  االعتبارات، 

 وكّمي بارز يف م�سارات ال�سعر 
ٍّ
مرحلة انعطاٍف نوعي

املغربي احلديث ووجه ثقافتنا املعا�رسة. 

 3.1. �سعر اأفراد ل �سعر اأجيال !  

ق�سيدة  منطا  واأخرى،  بدرجٍة  الّراهن،  اأفَق  يتقا�سم    

الق�سيدة  منط  انح�رس  فيما  النرث،  وق�سيدة  التفعيلة 

العمودية يف ف�ساء منا�سباٍت قومية ووطنية معّينة 

اإ�سباع ثابت  واآنية، ب�سبب ما يفر�سه ذلك النمط من 

اأّن  با�ستمرار،  يثبت،  وبدا  اجلماعة.  لوجدان  واٍع  وال 

ق�سيدة النرث باتت ل�سان حال ال�سعراء اجلدد الذين ال 

بغري  كتابتها،  على  تهافته  منهم  كبري  قطاٌع  ُيخفي 

علم اأو عن ح�سن نّية اإذا جاز القول. من هنا، ال يخفى 

الذي  الطاغي  الواقع  ال�سعرية  للحركة  املتتّبع  على 

اأخذت حتتّله ق�سيدة النرث التي تعني كّل �سعر خارج 

�رسط الوزن والقافية، حتى واإن كان كثرٌي من مناذج 

هذه الق�سيدة ال يرتقي، كتابّيًا، اإىل م�ستوى ال�سعرية.

 واإذا كّنا جند �سعراء من اأجيال متعاقبة، مبا يف ذلك 

وجمالّيًا،  فكرّيًا  ينتمون،  الريادي،  ال�ستينّيات  جيل 

نف�سه  اجليل  من  اأفراداً  وجدنا  فاإّنا  الراهن،  هذا  اإىل 

فْهٌم  بينهم  يجمع  وال  واحدة،  ب�سوّيٍة  يكتبون  ال 

اأفراد اجليل واجليلني  ال�سعري، ووجدنا  للعمل  حمّدد 

ويتنازعون  تلك،  اأو  اخل�سي�سة  هذه  يف  ي�سرتكون 

ال�سعر  ُيغني  مّما  ذلك  اأّن  �سك  وال  وذاك.  البعد  هذا 

من  يعك�ض  الذي  بالقدر  حيوّيته،  وي�سنع  املغربي 

وجمالّياٍت  ح�سا�سّياٍت  بني  �سمنّيًا  �رساعًا  خالله 

متعار�سة. هكذا، ينحدر �سعراء الراهن من جغرافّيات 

وُتراثات ومرجعّيات متمايزة يف كتابتهم للق�سيدة، 

اآليات  ر  لتدبُّ حمّدد  ر  ت�سوُّ بينهم  بالتايل  يجمع  فال 

حم�سوبًا  �ساعٌر  يعد  مل  ال�سعري،  الراهن  يف  عملها. 

مغامرة  اإىل  منتميًا  �سار  بل  بعينه،  جيٍل  على 

الراهن، وح�سا�سّيته، ومعركته كذلك. فال�ساعر حممد 

ال�رسغيني مل يعد �ستينّيًا، وال حممد بنطلحة �سبعينّيًا، 

اإّنهم اأبناء راهٍن يتّم  وال وفاء العمراين ثمانينية؛ بل 

هنا واالآن، �رسعّيون وذوو حظوة و�ساأو. واإليه ينت�سب 

ون اأنف�سهم. �سعراء احل�سا�سية اجلديدة، واملهجريُّ

هو  باملغرب  ال�سعري  الراهن  مغامرة  يحكم  ما  اإّن 

د، ب�سبب ما يحفل به امل�سهد ال�سعري  االختالف والتعدُّ

ثراء  ومن  وواعدة،  خ�سيبة  وحياة  مثمر  تعدُّد  من 

املنت ال�سعري املغربي املعا�رس كّمًا ونوعًا، وجتاذب 

وروؤاها  وجمالياتها  الكتابة  اأعمار  كّل  من  منتجيه 

للّذات والطبيعة والعامل.

2. اأفق بابل وما ل يقا�ش: 

جتارب، روؤى وح�سا�سّيات جديدة

حتى نقرتب من تلكم اجلمالّيات اجلديدة التي تطبع 

نقرتح  احلداثة،  مبي�سم  وت�سمه  املغربي  ال�سعر  راهن 

عالمات  اأيقونات/  تر�سم  قرائية  مداخل  �سبعة 

الراهن الكرى، فيما هي تن�سّد، بالدرجة االأوىل، اإىل 

الداّل عر �سعرنته وجت�سيمه وت�سعيد  اإب�ستيمولوجيا 

اإليها،  مكبوته الداخلي، وذلك من خالل ما �سنعر�ض 

متثياًل ال حكراً، يف بع�ض االأعمال ال�سعرية االأ�سا�سية، 

اإليه �ساحب هذا  بغ�ّض النظر عن اجليل الذي ينتمي 

العمل اأو ذاك، اإاّل ما ورد ا�ستطراداً وعفواً.  

1.2. �سعرّية الأ�ساتذة: ال�سعر بو�سفه روؤيا 

ال�سعري  عطاوؤهم  يزال  ال  رادٌة  �سعراء  ثالثة  هم    

ال�ستينّيات،  عقد  منذ  لالأجيال  وعابراً  متوا�ساًل 

بقدرما مُتّثل جتاربهم، بعك�ض جمايليهم، حقل اإلهام 

واحد منهم  كّل  اإذ تخت�رس جتربة  با�ستمرار؛  مده�ض 

ما يف معنى ال�سعر وكتابته من مكابدة و�سر و�سغف 

دائم باجلديد، ومن تعقيد وثراء وت�سعب اأخاذ: حممد 

ال�رسغيني، عبد الكرمي الطبال وحممد امليموين. هوؤالء 

االأ�ساتذة يلتقون يف كونهم اأبناء جيل واحد، ويف اأن 

ال�سعر روؤيا، �سوفية اأو اإ�رساقية،  ب�سبب ما خروه من 

ر باجلّو  فكر و�ساحوا يف �سعابه واأخاديده، ويف التاأثُّ

احل�ساري اجلارف الذي �سادف يف نف�سهم مياًل اإىل 
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ل بروّية والتفكري يف اجلوهرّي ُمطلقًا. لكّن �سبل  التاأمُّ

نف�سه  مع  منهم  اأيٍّ  حوار  يف  بهم  تفّرقت  الق�سيدة 

وتاأمله للطبيعة والعامل من حوله.

ديوانه  من  ابتداًء  الطبال،  الكرمي  عبد  يتعّقب 

ذات  ق�سيدة  عر  الروؤيا  �سوانح  ف�ساعداً،  »الب�ستان« 

نف�ض �سعري، فيلتقط خمايلها واأ�رسارها يف تفا�سيل 

احلياة ال�سغرية ومفردات الطبيعية املن�سية، بكثافة 

اأن  على  قادرة  فّنية  وذائقة  عالية  و�سفافية  �سديدة 

عابر  تف�سيل  اأ ويف  عابرة  لقطة  املوقف يف  تختزل 

يجعل من وعي االأنا مبا حواليها بوؤرته احلاّدة. وهو، 

فح�سب،  يغزل  ال  الذي  الن�ّساج  ال�ساعر  املعاين،  بهذه 

بل يتابع بب�رسه وب�سريته ما يقع منه وي�سعه يف 

جمايله  ينحو  بينما  مده�سة.  بب�ساطة  اللغة،  ن�سيج 

الثاين  ديوانه  من  ابتداًء  امليموين،  حممد  ال�ساعر 

به  ًا  خا�سّ منحى  ف�ساعداً،  الوهم«  زمن  يف  »احللم 

ذريعًة  احُلْلم  من  يّتخذ  وهو  الروؤيا،  اإىل  الذهاب  يف 

االإيديولوجيا  لغة  م�سلمات  ك  ُيفكِّ باأن  له  ي�سمح  مبا 

التي كانت حتتمي بها اأنا ال�ساعر، فيعيد بناءها وفق 

منطق الرمز والتمثيل الكنائي الذي يت�سّلى مع النظام 

احللم  على  الّذات  حفز  الداخل.  من  ره  ُيفجِّ بقدرما 

ال�سعرية،  امليموين  حممد  لتجربة  بالن�سبة  ُي�سّكل، 

م�رسوع تخطٍّ اأو جتاُوٍز لزمن الذي تتعاىل فيه االأدخنة 

واحُلُجب، كما ُيْقدرها على ا�ستعادة البعيد واملحلوم 

ا�ستعادًة  كانه،  الذي  الطفل  وعي  ال  يف  والهاجع  به 

احللم بو�سفه  ال�سميم. من منطلق  تتمُّ عمودّيًا ومن 

االأنا  لوعي  ُثّم جتاوزاً  للغة واجل�سد،  وانك�سافًا  ك�سفًا 

احلامل  ال�ساعر�  ر  ت�سوُّ على  اإذن،  نعرث،  باحلا�رس، 

يف  تنطلق  هي  اإذ  تنتهي،  ال  التي  الروؤيا   � للق�سيدة 

وباعثًة  الكلمات«،  »م�سّلة  يف  ُمْبحرًة  ك�سف«  »رحلة 

الأ�سواق االأنا واإ�رسقاتها وانخطافاتها. 

   يف مقابل لغة �سعرية �سل�سة وب�سيطة و�سّفافة ذات 

 كما لدى الطبال وامليموين، نعرث 
ٍّ
وهٍج �سويفٍّ واإ�رساقي

عند ال�ساعر حممد ال�رسغيني على لغة مفارقة متامًا، 

تنحو يف اأحايني كثرية اإىل �سمات الت�سعب والوعورة 

ُمبّكراً،  ال�ساعر  هذا  انحاز  لقد  الداليل.  واالإع�سال 

بتاأثري من خلفّيته الفل�سفية وال�سوفية، اإىل اال�ستغال 

وحدو�سات  في�ض  هي  مبا  الروؤيا  لغة  اللغة،  على 

املعتاد عر  الداليل  ن�سقها  وتاأتِّيات مباغتة، خارقًا 

اآلّيات التوليد واالنزياج والتجريد امل�سعرن. مثل هذه 

اللغة التي خرها ومل ياأُْل جهداً يف املعاناة معها/ 

ه فيها االإفهام، وال تطويع �سيغ  معاناتها، مل يعد يهمُّ

رها كركام  ال�سكل املطروقة الأجل التعبري، وال اأن يت�سوُّ

من االإ�سقاطات والتكرار كما ح�سل. ابتداًء من عمله 

ال�سعري »جبل قاف« وو�سواًل اإىل »احتياطي العاج« 

و»فوق االأنقا�ض حتت االأنفا�ض«، وجدنا ال�ساعر ما 

اأن  بعد  جديد  رافد  عن  اخلا�ض  ملعجمه  يبحث  فتئ 

ي�ستنفد ما �سبقه اأغرا�سه. فبعد الرافد اللغوي الرتاثي 

اللغة تعاماًل داللّيًا  اأن تعامل مع  ُثّم بعد  وال�سويف، 

اللغوية  املمار�سة  وواقع  الرمز  عر  )�سيمانتيكّيًا( 

بدائية  بلغة  ال�سعر  كتابة  ال�ساعر  ُيجرِّب  اليومية، 

واملورفولوجية  الرتكيبية  بالعالقات  اأكرث  تهتّم  ال 

)حروف العطف واأدوات التوكيد، اإلخ(، حّتى ال يك�سب 

دفق  ويعيق  منطقّيًا،  طابعًا  ال�سعر  يف  اخلطاب  لغة 

ال�سعر واأتّيه؛ الأّنه كلما بطلت جدوى الروابط اللغوية 

اأُتيح لل�سورة ال�سعرية اأن تبتعث ق�سيدة معرة، ال اأن 

تكون مرّكبة اأو متداخلة. 

ومن  باللغة،  التفكري  هوة  يف  االنحدار  من  َحِذراً   

ال  فّجًا،  ا�ستهالكًا  مناذج  اأنها  على  اللغة  ا�ستهالك 

بل  كمعجم،  الت�سوف  مع  ال�رسغيني  حممد  يتعامل 

مّما  بعدها،  الكتابة، ويرتعرع  يتوالد حلظة  كح�سور 

البديهة  ويجعل  بعفوّية،  االأ�سياء  با�ستبطان  ي�سمح 

اأ�سرية بهرج وقيد  اللغة جذوة احلياة، ال  متوّقد تهب 

ال�سوفية  جتّلياتها  يف  الروؤيا  عر  مكرورة.  اأمناط 

الظاهرة  م�ستوى  ال�ساعر  يتجاوز  وامليتافيزيقية 

مفارق  عامل  خللق  املجال  اأمامه  لينف�سح  الّراين 

اإّننا  حوله.  ال  وفيه  نف�سه،  هو  جوهرنّيته  اإىل  ي�ستند 

للكلمة،  االأنطلوجي  باملعنى  وجودية  جتربة  ب�سدد 

مزيج مده�ض  اإىل  لديه  ال�سعري  العمل  يتحّول  وفيها 
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من املعارف، اأو »ال�سنائع« بتعبريه.

2.2.املغامرة العرو�سية: 

داخل الإيقاع وعربه

اإىل  ان�رسافهم  يف  الرادة،  هوؤالء  جتارب  كانت     

االإ�رساق  لغة  يف  تتحّرك  وماآاًل،  حااًل  الروؤيا  �سعر 

بقدرما كانت تتمُّ داخل �سجاّلت االإيقاع العرو�سي � 

اإذ كانت كّل جتربة تنت�سج بعدها التلفُّظي  التفعيلي، 

من عبورها لالإيقاع حم�سو�سًا، مرئّيًا، متقطعًا وغري 

مدرك. من ذات اإىل ذات. ومع ذلك، فاإّن ما ُن�سّميه ب� 

اآخرين  )املغامرة العرو�سية( كان يحدث عند �سعراء 

من جيل ال�سبعينّيات.

�سعره،  معظم  يف  امللياين،  دري�ض  ال�ساعر  يحتفي 

الذي  ال�سعر  ن�سمي  اإّننا  حتى  احتفاء،  اأمّيا  باالإيقاع 

يكتبه »�سعراً اإيقاعّيًا«، اأو �سعراً »مبلء ال�سوت« ح�سب 

تعبريه. ال ينف�سل بعد االإيقاع لديه عن الداّل العرو�سي 

بل  خال�سًا،  به  يتقّيد  ال  لكن  وت�سطرياً،  وتقفيًة  وزنًا 

وت�سجيعًا.  وترقي�سًا  ت�سويتًا  معه  ويت�سّلى  ُيفّجره 

وتنق�سم اجلملة االإيقاعية يف �سعر امللياين اإىل نوعني 

�سطرّيًا  تتحّرك  ق�سرية  اإيقاعية  جملة  رئي�سيني: 

ومتناوبة؛  متوالية  قواٍف  عر  بينها  فيما  وتنتظم 

رة تدويراً جزئّيًا ي�ستغرق  وجملة اإيقاعية متو�ّسطة مدوَّ

مقطعًا بكامله داخل الق�سيدة، تتخّللها قواٍف داخلية 

ومتوازية قبل اأن تر�سو على قرار قافية تتجاوب مع 

قافية املقطع املوايل يف الروّي نف�سه. وتتحّرك هذه 

اجلمل، عرو�سّيًا، داخل اأوزان البحور الب�سيطة، وهي: 

الكامل، الرجز، املتدارك، املتقارب والرمل. كما تن�سدُّ 

و�سجاّلته  املعنى  حركة  اإىل  االإيقاعي  تكوينها  يف 

وهبوطًا، بح�سب  االإيقاع، �سعوداً  فيتلّون  االأ�سلوبية، 

هزل،  ا�ستفهام،  اأمر،  نداء،   ( املتنّوعة  الكالم  اأفعال 

ثراٍء  عن  فيه  تك�سف  ما  مبقدار  اإلخ(،  تهّكم،  حما�سة، 

لغويٍّ واهتماٍم عاٍل باآلّيات التقفية والتوازي والتكرار 

والرتجيع. اإىل ذلك، ي�سغف ال�ساعر با�ستخدام �سوتّيات 

 اأو باروديٍّ ميتحها 
ٍّ
 اأو طقو�سي

ٍّ
رمزية ذات بعد ترتيلي

مثل  يف  االأمازيغي(،  )املحّلي-  املغربي  ال�سجّل  من 

عبارات: يووويويويويوووه/ اآاااامي...ن/ دووونااااااا 

/ يرتقرقرقرقرقرق، اإلخ(. اْي.... ينِّ

اإّن مثل هذه االإيقاعّية ما يوحي باأّننا ب�سدد غنائّية 

�رسف يف �سعر ال�ساعر، لكن هذا االأخري يعرف كيف 

ُيك�رّس اأو يحّد من بعدها الغنائي عر توظيفه الآلّيات 

والتنا�ّض  واملونتاج  واحلوار  ال�رسد  مثل  موازية 

ما  وهو  واالأ�سطورة،  التاريخ  اأمكنة  على  واالنفتاح 

 �  
ٍّ
غنائي ب�سمٍت  كثرٍي من مناذجها  ق�سيدته يف  ي�سم 

الريح«،  دواوينه »مغارة  ، مثلما يف 
ّ
 وملحمي

ٍّ
درامي

و»تناريت: األواح اأمازيغية«، و»مبلء ال�سوت« و»ن�سيد 

ال�سمندل«.

  يف مقابل ذلك، نكون ب�سدد غنائّية �سّفافة طافحة 

االإيقاع  دال  فيها  ي�سطلع  املزمن،  واالأمل  باحلّب 

اللغة  عبورها  يف  معناها  وتنظيم  الذات  ببناء 

ال�ساعر  لدى  كما  والتاريخ،  واالإيديولوجيا  واملكان 

اأحمد بنميمون. ال ينف�سل عمله ال�سعري باإجمال، عن 

االإيقاع؛ وبالتايل،  العرو�سي يف ت�سييد  الدال  اإدماج 

تتكّون  ما  مدى  القارئ  يخطئ  ال  ق�سيدته.  بناء  يف 

بعديه  يف   
ّ
اإيقاعي غنى  من  الق�سيدة  هذه  جمل  به 

االإيقاعية  ال�سوتي واخلّطي معًا. فاإىل جانب اجلملة 

اإىل  االإيقاع  ال�ساعر عمل  الق�سرية واملتو�سطة، يطّور 

اأو �سبه كّلي كما يف  كلّيًا  رة تدويراً  جمل طويلة مدوَّ

انتقل  حيث  اجلمر«،  بقب�ض  »تاأتي  االأخري  ديوانه 

اإذ  الكتلة،  اإىل  واملقطع  ال�سطر  من  االإيقاعي  البناء 

ا�سرت�سالية  �سكل هيئة  تاأخذ  ال�سعرية  �سارت اجلملة 

الثالث  وقفاتها  فتتداخل  الق�سيدة،  ج�سد  ت�ستغرق 

حدودها  وتلتب�ض  والداللية(  الرتكيبية  )العرو�سية، 

الن�سية بع�سها ببع�ض. 

�سعراء اآخرون جمايلون لهذين ال�ساعرين، عملوا على 

االإيقاع، فارتفعوا به كداّل رئي�ض يف بنية الق�سيدة، 

من  هوؤالء  اأهم  لعّل  متباينة.  بن�سٍب  فيه  وجّددوا 

االأحياء، نذكر: عالل احلجام، مالكة العا�سمي، اأحمد 

حممد  احلمري،  عنيبة  حممد  وارهام،  اآية  بلحاج 
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ال�سيخي، م�سطفى ال�سليح وحممد علي الرباوي.

اهتمامًا  اأولت  ال�سعرية  التجارب  هذه  كانت  واإذا 

بال�سوت �سماعًا واإن�ساداً، فاإّن هناك جتارب، جمايلة 

اأو تالية لها، قد ربطت داّل االإيقاع بالروؤية اأو العني، 

بيا�سها  اأو  ال�سفحة  ف�ساء  وتدبري  باخلّط  فاهتّمت 

الكاليغرافية  بالق�سيدة  عليه  ا�سطلح  ما  �سياق  يف 

)الكونكريتية( اأّواًل، اأو بالكتابة واإعادة الكتابة تاليًا؛ 

وذلك ما دفع باملغامرة اإىل �سفاٍف اأخرى. من اإيقاع 

اإىل اإيقاع.

3.2. ف�ساء الكتابة: 

من الأيقونة اإىل ال�سمت

اأو  ماتوا  اآخرين  �سمن  بلبداوي،  اأحمد  ال�ساعر  ظّل   

�سكتوا، وفّيًا لنزوع الق�سيدة الب�رسي اأو الكاليغرايف. 

ب�»حّدثنا  مروراً  بلدي«،  يا  »�سبحانك  ديوانه  منذ 

و»تفاعيل  ال�سمعدان«  و»هبوب  الفقروردي«  م�سلوخ 

يورق  ب�»حّتى  وانتهاًء  اخلن�رس«،  حتت  ت�سهر  كانت 

الذي  باخلّط  بلبداوي  �سغف  نكت�سف  اأظافره«،  ظّل 

ُي�سّكله بيده هو: مغربي، راع�ض بحركة ج�سده، مائل، 

�سميك، متتمّرد على ا�ستبدادية اليمني، ناتئ، اأجوف، 

هنا،  وحركاتها،  لليد  اإّن  اإلخ.  ذائع،  غامق،  مرتّنح، 

الكاليغرافية،  جمالّيتها  ال�سعرية  لل�سفحة  يحّقق  ما 

وتدبري ال�سفحة العالمي-الب�رسي املائز، وداللّيتها 

نف�سه.  ال�سخ�سي  ال�ساعر  توقيع  ويحّقق  اخلا�سة، 

العني  اإغواء  يف  ال�ساعر  لدى  الكتابة  مق�سدّية  اإّن 

الداّل ال�سوتي تقفيًة وتكراراً  وا�ستمالتها مَلّما يعطل 

بحر  ال�سعرية  االأوزان  من  يوؤثر  اإذ  وهو  وترجيعًا؛ 

)َفْعُلْن،  الكثرية  العرو�سية  ب�سبب رخ�سه  اإمّنا  اخلبب 

ع  َفِعُلْن، فاِعُل، َفْعالْن، اإلخ(، وما يرتّتب عليه من تنوُّ

وتد-  برتكيٍب  يتقّيد  ال  وهبوطًا،  �سعوداً  اإيقاعي 

البحور. ذلك  االإمكانات كما يف باقي   حمدود 
ٍّ
�سببي

من  يهّمه  ال  فهو  كتابّيًا،  ُيناور  اأن  لل�ساعر  يتيح  ما 

اأو  يتعّداه،  بل  االأيقوين،  العالمي-  بعدها  الكتابة 

خطورة،  اأكرث   
ّ
بالغي بعد  لتحقيق  ي�ستغّله،  باالأحرى 

ال�رسدي-  النف�ض  متواليات  ا�ستثمار  يف  يتجّلى 

االأ�سياء  ي�سخر من  الذي  الباروديا  احلكائي وخطاب 

بلبداوي  يحّققه  ما  اإّن  قد�سّيتها.  عنها  ينزع  بقدرما 

يف ف�ساء كتابته لي�ض تعطيل البعد ال�سوتي فح�سب، 

بل تقوي�ض ميتافيزيقا املعنى وثنائّيته.

  �ساعر اآخر بداأ كاليغرافّيًا �ساأنه �ساأن بلبداوي، اإاّل اأنه 

اآخر. ال ميكن اليوم  اأفق  اإىل  �رسعان ما نحا بكتابته 

النظري  وعيه  عن  بني�ض  حممد  يكتبه  ما  نف�سل  اأن 

بداية  يف  اأ�سدره  الذي  الكتابة«  »بيان  يف  لل�سعر 

الثمانينيات، ُثّم عن »كتابة املحو« تاليًا. ترتدُّ جممل 

اأعمال هذا ال�ساعر، ابتداًء من ديوانه »ورقة الهباء«، 

الكتابة  اإىل  ينظر  كان   
ٍّ
ت�سكيلي كتابي-  وعٍي  اإىل 

و)اجل�سد(؛  ب�)املكان(  عالقتها  يف  ت�ْسُكل  كممار�سٍة 

العرو�سية-  اختياراتها  داخل  من  بلبل،  ما  وهو 

بدا  اإذ  وتناظراته،  ال�سعري  البيت  حدود  االإيقاعية، 

اأو�ساعًا متبدّلة منتظمة حينًا، وم�سّظاة  البيت ياأخذ 

تدوير.  ا�سرت�سال.  كاحتفاٍل:  فحُة  ال�سّ اأي  اآخر،  حينًا 

تف�سئة. اأ�سلبة. التبا�ض الوزين بالنرثي. 

هناك  بني�ض،  حممد  يقرتحها  كما  الكتابة  داخل 

االأعلى  ومن  وعمودّيًا،  اأفقّيًا  يتحّرك  ن�ّض  من  اأكرث 

)اخلبب،  الوزنية  بنيته  عن  منقطعٍ   غري  االأ�سفل،  اإىل 

الكامل والوافر(؛ فيما يكّف البيا�ض عن يكون حمايداً 

لي�سري عن�رساً دااّلً ذا اعتبار يف م�سار اإنتاج املعنى، 

 ُيدخل )البيت 
ٍّ
وداللّية اخلطاب. اإّننا اأمام مقرتٍح كتابي

، بحيث تخلو ت�سكٌّالته  ال�سعري( يف اأزمة مفهوٍم وتلقٍّ

والرتقيم،  والوقف  القافية  عنا�رس  من  اخلطاب  عر 

يت�سّلى  متدّفقًا  ال�سند(  )احلّيز،  املكان  اإاّل  ي�ستغل  فال 

اإحداثياتها. بهذا  اأبعاد ال�سفحة ال�سعرية ويخّيب  مع 

تختطُّ  متحّركة  كتابة  علينا  ال�ساعر  يقرتح  ر،  الت�سوُّ

اإيقاعها يف عالقته باجل�سد وحوا�ّسه، وهو ما يتاأّكد 

يف دواوينه االأخرية، اإذ ي�ستدعي ذرائع جديدة للعبور 

االنت�ساء،  وار،  الدُّ اإىل �سفاف زرقاء:  الكتابة  بتجربة 

التال�سي، اإلخ. 

ره للكتابة   اأّما ال�ساعر املهدي اأخريف فاإّنه يختر ت�سوُّ
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داخل الق�سيدة الطويلة التي ت�رسح يها الدواّل يف كل 

الرموز،  من  كثيفًا  �ِسْعبًا  باعتبارها  الق�سيدة  اجتاه: 

واال�سرت�ساالت  والتبئريات،  وال�سذرات،  واالأبعاد، 

يف  اأة  امُلف�سّ االأنا  تهوميات  اأو  عة  املتقطِّ الغنائية 

اإّنها  لنقل، بتعبريه اخلا�ّض،  عالقتها باالآخر/االأنت. 

)فقاعات حرّية(، واإّن جمموع ما يجري فيها ويتمتّد 

ويتنا�سل منها اإمّنا يحدث ب� )حم�ض �سدفة(. 

مباّدة  ال�ساعر  وعي  يتك�ّسف  ر،  الت�سوُّ هذا  مثل  يف 

ُحْب�ستها،  ُتواجه  التي  الكتابة  ومادّيتها.  الكتابة 

بدوره،  يتعّي�ض،  الذي  البيا�ض  عبور  يف  وت�سّع 

فقط،  بيا�سًا  يكون  عن  ويكّف  املعنى  فائ�ض  على 

واخلّطي،  ال�سوتي  االإيقاع،  يعره   
ٍّ
لولبي بناء  داخل 

نحٍو  على  مدرك،  وغري  المرئّيًا  متقّطعًا،  حم�سو�سًا، 

م�سعى  يف  ونواياها  الكاتبة  الذات  قلق  عن  يك�سف 

ميزج  خارج:  وال  قبلّيًا،  ن�سَق  ال  اإليه.  تن�رسف  ما 

العرو�ض ويرّخ�ض  الوزين والنرثي، ينتهك ن�سق  بني 

لكن  يجوز.  ال  ما  الواحد  البحر  اأعاري�ض  من  لنف�سه 

من  الكتابة  يف  ُيفّكر  اأّنه  ر  الت�سوُّ هذا  يف  ما  اأخطر 

داخل الكتابة نف�سها: ال�سعر وامليتا �سعر. فحدو�سات 

ال�ساعر وانطباعاته ومفهوماته ي�سوقها عر كتابته، 

ُتفّكر فيه وت�سري  الكتابة نف�سها تدلُّ على ما  اأّن  كما 

ومتاه:  كفعل  فينع�سها  والتيمات،  الدواّل  من  اإليه 

املوت،  الن�سيان،  اخليال،  احللم،  ال�سمت،  الغياب، 

االإيقاع، الزمان، احلر، اإلخ. كما اأن اختياره لعناوين 

جمامعيه ال�سعرّية لي�ض اأقّل داللة وتبئرياً، مبا يف ذلك 

»الثلث اخلايل من البيا�ض«.

 لل�سعر، 
ّ
 من داخل ف�ساء ق�سيدة النرث، ووعيه الكتابي

اخلا�ض  مفهومه  بو�رسيف  �سالح  ال�ساعر  يقرتح 

االأخرى  املوازية  جتاربها  مع  متجاوبًا  للكتابة، 

ومنف�ساًل عنها يف اآن، بدياًل عن الق�سيدة ك�»اختيار 

تاّم ونهائي« يحمل �سفاهّيته، كما يف نظره. ينبغي 

اأن تقراأ الكتابة كعالقات حاّدة تتّم يف اللغة وعرها، 

الكتابة،  اإعادة  اإىل  الكتابة  قبل. من  ُتقراأ من  كما مل 

ال�سفحة،  ف�ساء  داخل  يهّم  ما  هو  ُيكتب  ما  لي�ض  اإذ 

متوّتراً  ومقطعّيًا،  خّطيًا  توزيعه  وُيعاد  ل  ُي�سكَّ ما  بل 

عالمات  يف  كما  واخلطوط،  والفراغات  البيا�ض  يف 

لن�ض  ال�سوتي  القاع  عن  ت�ستعي�ض  التي  الرتقيم 

الكتابة بقدرما تختّط داللّيته، وتتالأالأ. اإّن اأنا الكتابة، 

روؤيته  اإىل  وتنزع  تراه  ما  يف  ح�سا�سّية  لها  هنا، 

ُتزاول  كانْت  »يدي/  يقول:   :
ّ
والمرئي ُمفارٍق،  ب�سكٍل 

خر�سه«  يف  ينام  اأن  اأْو�َسك  كان  ول�ساين/  الن�سيان/ 

)�رسفة يتيمة، �ض27(. 

يتيمة«  »�رسفة  يف  االأقّل،  على  نكت�سفه  ما  ذلك   

ُمقام  يف  يقّوي  يجعله  ما  وهو  اليتم«؛.  و»م�سارف 

البّلورية  باأ�سالعه  ال�سعري  الداّل  ح�سور  كتابته 

الكثيفة التي ترتاق�ض على اأجناب ال�سفحة، وبالتايل 

مفتوحًا  ديناميًا  ًا  َن�سّ باعتبارها  الكتابة،  يجعل 

يتجاوز حدود النوع، قابلة لال�ستغال ومتجاوبة مع 

�رسطها الكتابي با�ستمرار.

جمالّيات  يطرح  الكتابة  من  النوع  هذا  اأّن  بدا  لقد 

مغايرة يف فهم العالمة ال�سعرية وتاأويلها من منطٍق 

واملكان،  الزمان  عالقات  وُيحّطم  الف�ساء،  ُي�ستِّت 

ر وحدة العالمة وان�سجامها العقالين، فيما هو  وُيفجِّ

ملح�سو�سّية  اأ�سبقّيًة  ويعطي  الداللة  احتماالت  ينتهك 

الداّل وامتداده مرئّيًا وال مرئّيًا. .

4.2. كتابة ال�سظايا، اأو علم 

جمال اليومّي �َسْذراً و�ُسْخراً

ويف  واملمتّدة،  املتزامنة  التجارب  هذه  من  ابتداًء     

كان  الكرى،  بنماذجها  ر  والتاأثُّ النرث  ق�سيدة  �سياق 

يتقّوى   
ّ
الكتابي كتاباتهم  ِب�رَسط  ال�سعراء  لدى  الوعي 

ذلك،  نتيجة  لديهم،  وجدنا  حّتى  ُمّطرد،  ب�سكل  ويرز 

�رسوبًا من الكتابة التي ال تخ�سع لقواعد، اأو على االأقّل 

وقد  داخلها،  من  ُتفّجرها  بها  خا�سة  قواعد  تفر�ض 

مالت اأكرث اإىل الق�رس واالقت�ساد يف اللغة والتكثيف، 

واإىل ت�سظية وعي االأنا بنف�سها وبالعامل، مثلما عملت 

يف  االأ�سبقية  الداّل  واأولت  الن�سي  البناء  ت�سذير  على 

اآن. ففي مقابل جتان�ض  ت�سييد متخيَّلها وتفجريه يف 
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ببع�ض،  بع�سها  رقاب  اأجزاءه  ت�سّد  الذي  االن�سجام 

مفارقًا،  كثيفًا،  مت�سّظيًا،  ًا«  »ن�سّ ال�سذرات  ت�سنع 

حقيقة  يف  د�ّسن،  ما  وهو  ومفتوحًا.  متعّدداً  �سّفافًا، 

االأمر، اأ�سلوبًا جديداً يف الكتابة وحياتها.

 ومبوازاة مع هذا القلب الكتابي، وترتيبًا عليه، مل يكن 

اأ�سلوب، واإمنا كانت  اأو  الكتابة جمرد �سكل  مثل هذه 

ًا للذات  حتمل حمتوًى يعك�ض فل�سفة ما، وفهمًا خا�سّ

املفارقة،  روح  يطبعه  اإذ  والعامل،  واللغة  والكتابة 

حياتنا  من  ُمباٍل  غري  اأو  لذوعّيًا  اأو  �ساخراً  ويقف 

وهم  تفّكك  وت�سذُّرات  وم�سات  �سكل  يف  املعا�رسة 

الواقعي وتر�سد »منطق اخللل« الذي يهيمن على تلك 

ال�سذرية نافرُة من  الكتابة  احلياة ويطبعها؛ فظهرت 

الداخلي  التاأمل  الن�سق واأقل رزانة واأقرب اىل  ذهنّية 

واملرح الديونيزو�سي. 

ونرثوا   
ّ
اليومي اإىل  »ال�ساذرون«  ال�سعراء  اأ�سغى  لقد 

نوعًا  يكتبونه  مّما  وجعلوا  �سذراً،  دمامته  جمالّيات 

يزخر  التي  اليومية«  للحياة  »�سيميولوجيا  من 

ت�ستمّد  من  اأخطر  ال  اإذ  والعالمات،  والقيم  بال�سور 

ال�سذرات فعالّية معناها من بالغة ال�سعر الذي ُيفارق 

وُيواجه ما هو معطى فيما هو ال يتحّدث عن االأ�سياء 

اإعادة خلقها  اأو  لت�سميتها  اإاّل  التي توجد يف اخلارج 

على  تقوم  التي  املفتوحة  بنيته  بح�سب  جديد،  من 

باللغة  واللعب  واال�ستبدال   االنزياح  ا�سرتاتيجيات 

ونظمها اال�ستعارية، وذلك ما  يجعل الغياب يف اللغة 

هو االأ�سل، ولي�ض احل�سور. الن�سيان، ولي�ض الذاكرة.

يف  اجلديد  الوعي  هذا  لديهم  نعرث  من  اأهّم  ولعلَّ 

التي  باأ�رسبها  املقطعية  اأو  ال�سذرية  الكتابة  متثُّل 

الوم�سة  فيما تعرها �سيٌغ من فنون  تطول وتق�رس، 

نذكر:  اخل�سارات،  وحكمة  والنبذة  واالأمثولة  والهايكو 

االأ�سعري  وحممد  اأكرث«،  »قلياًل  يف  بنطلحة  حممد 

من  »فرا�سة  يف  و�ساط  ومبارك  ال�سظايا«،  »كتاب 

و�سعد  انفراد«،  »على  يف  جنمي  وح�سن  هيدروجني«، 

ال�ساحلي  وحممد  ما«،  بحّطاب  »نكاية  يف  �رسحان 

يف »اأتعرّث بالذهب«، وعبد ال�سالم املو�ساوي يف »هذا 

«، وعزيز اأزغاي يف »الذين ال حُتّبهم«، 
ّ
جناه ال�سعر علي

وجمال بدومة يف »نّظارات بيكيت«، متثياًل ال ح�رساً.

5.2. تاأنيث الكتابة: من ال�سم

 اجلريح اإىل اجلرح نف�سه

االأدب  كتب  ُتكّر�سه  الذي  الطويل  الغياب  على  عالوًة 

ونف�سية  واجتماعية  دينية  الأ�سباب  عنها  والتاريخ 

الثقايف  االإنتاج  باآلّيات  حتّكمت 

يف  ك�ساعرة  املراأة  فاإّن  و�سلطتها، 

عهٍد  منذ  اإال  ح�سورها  يثبت  مل  املغرب 

قريب، بعد اأن �سودر �سوتها يف ميدان 

اإاّل مو�سوعًا  ال�سعر ومل تكن بالن�سبة له 

اأو جمرد من�سدة اأو راوية له يف جمال�ض 

التي  االأدبية  واالأندية  واالإن�ساد  ال�سماع 

املوحدي  الع�رسين  خالل  ازدهرت 

وال�سعدي. واإذا كان العالمة عبد الهادي 

يف  )املراأة  كتابه  يف  ذكر  قد  التازي 

و�سّتني  ثالثة  االإ�سالمي(  الغرب  تاريخ 

عبد  بنت  الن�ساء  اأم  فيهّن  مبن  منهّن 

املومن، وحمدة العوفية امللّقبة بخن�ساء 

الركونية،  احلاج  بنت  وحف�سة  املغرب، 

اإاّل اأننا ال جند لهّن اإال �سذرات غائمات ال 

تف�سح عن �سخ�سية اإحداهّن على االأقل.

اإال  ن�سائية  �سعرية  جمموعة  اأول  تظهر  مل  هكذا،     

االأمل«  من  »اأ�سداء  ب�  مو�سومة  1975م،  العام  يف 

االإدري�سي.  عدو  بن  الزهراء  فاطمة  ل�ساحبتها 

�سمتًا  ك�رّست  لكّنها  فّنيًا،  متوا�سعة  �سعر  اأ�سمومة 

وكينونتها  املراأة  وجود  على  خّيم  وكثيفًا  ُمريبًا 

ل�سنني عددا.

)البقية مب�قع املجلة على االنرتنت( 
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وديــع �سعـــــادة:

ة جميلون النائمون على احلافَّ  

ال النهار لهم وال الطريق   

لي�ض عليهم اأن يروا وال اأن مي�سوا    

ة.. النائمون على احلافَّ     



83

خ�س��سية ال�سعر �رشورة ، �رشورة 

لل�سعر نف�سه ،وحتمية هذه ال�رشورة 

يجب اعتمادها كاأ�سا�ٍس يف الق�سيدة ـ 

الق�سيدة التي تطرح جن�ميتها وُتعلن 

متيزها بال ُمنازع. ومع ق�سيدة ال�ساعر 

اللبناين وديع �سعادة ، تاأخذ هذه 

اخل�س��سية  طريقها يف االجتاه داخل 

هذه اخل�س��سية وتنفذ اىل  مكانتها التي 

تبدو،دائمًا، وكاأنها النجمة التي ت�سد 

الب�رش قبل اأي �سيء. ففي كتابه ال�سادر 

حديثًا عن دار)نل�سن( يف بريوت ، ي�ا�سل 

هذه اخل�س��سية وي�سّد من عزميتها اأكرث. 

وقد جمَع اأ�سعاره وق�سائده يف كتابني 

�سمن ن�سخة واحدة حملت العن�ان 

التايل: »قل للعابر اأن يع�د ن�سي ظله 

هنا«)ويليه..( »من اأخذ النظرة التي 

تركتها وراء الباب؟«.

�سعادة  وديع  ال�ساعر  ق�سيدة  تتميز  مل 

ا�ستهدف  ال�ساعر  ، وال  من تلقاء نف�سها 

هذا التميز، واأعتقُد اأن ال�ساعر هو ن�سيج 

حروف  يف  ذاته  طبع  ا�ستطاع  ذاته، 

ق�سيدته اىل حد التماهي معها، وباتت 

�سهقاته  هي  نف�سها،  هي  ق�سيدته 

وتاأوهاته وتعبه وغرامه ... وهنا ميكن 

بلورة  ال�ساعر جنح متامًا يف  اأن  القول 

اخلروج  اأو  الدخول  يحاول  التي  املراآة 

ت�سعفُه  وكم  ذاته.  اأعماق  اىل  منها 

يطّل  وجتعله  تعابريها  بكل  ق�سيدته 

 ، لكنها �سا�سعة جداً  اإطاللة هادئة جداً 

وق�سيدته )النائم على الر�سيف( تختزل 

ال�ساعر  وجدان  يف  يعتمل  مما  الكثري 

نف�سه  داخل  يعتمل  وما   ، نف�سه  جتاه 

هو م�سافة ال تنتهي يف مناخها االأخري 

حيث  اىل   ، اأبعد  اىل  طريقها  تاأخذ   ،

فماذا   ، يجمعهما  وما  والزمن  االإن�سان 

وديع �سعادة اأفا�ض كلما �سّيق الكالم

فـي »قل للعابر« و»من اأخذ النظرة«

كاتب و�ساعر من لبنان

 �إ�شماعيل فقيه



تقول الق�سيدة:

وقت  بني  عينيه  يفتح  �سيف 
ّ
الر على  النائم   «

واآخر

يحّدق بي

ويتمتم:اأال تعرفني؟

األ�ست اأنا حني كنُت اأم�سي؟

ات 
ّ
ومر االأقدام  على  ات 

ّ
معًا؟مر االأر�ض  نعر  اأمل 

يف �سهونا عن االأر�ض؟

اأمل نغرق يف النهر معًا؟

والنمال التي كانت على الدروب،كم 

االأر�ض  عن  اأقدامنا  رفعْت  ة 
ّ
مر

وغرّيت وجهاتنا؟

اأنظُر اىل النائم على الر�سيف

وال اأعود اأم�سي

وينظر النائم على الر�سيف اإيلَّ

ويعود اىل النوم«

وبهذا   ، التعبري  يف  ال�سال�سة  بهذه 

اللغة  وبهذه   ، اخلاطف  الو�سف 

ال�ساعر  يقول  اأن  ُيحاول  جداً  الهادئة 

�سّيق  كلما  اأفا�ض  ورمبا  الكثري، 

بالكالم واخت�رس، ورمبا ي�سل اىل حد االإمياء يف 

القول، وتبقى حروف ق�سيدته قادرة على متتني 

املعنى والق�سد.

ير�سم ال�ساعر يف ق�سائده اجلديدة لوحات �سورية 

فائقة الّدقة، وهذه الّدقة تكاد تكون اللون اجلمايل 

الذي يغلِّف حروف كل ق�سيدة، واأح�سب اأن ال�ساعر 

امل�سهد  حتقيق  بهدف  ورية  ال�سّ هذه  على  يعتمد 

اجلمايل الداخلي لدى نف�سه اأواًل ثم لدى القارىء � 

امُلتابع لعملية البناء ال�سوري امل�سهدي الذي ُي�سّيد 

على م�ساحة اللغة والوعي يف اآٍن معًا. هكذا اأرادها 

ال�ساعر ، لغة مفتوحة ، مبنية على تفا�سيل ال�سكل، 

جازمة باأ�سول معناها ، متوالية احلركات اإن يف 

مني للق�سيدة. ولي�ض  التعبري واإن يف التف�سري ال�سّ

اأكرث من التمادي يف الوعي الذي يتوخاه ال�ساعر 

التعريفية،  ال�سورية  امل�سهدية  الو�سفية  هذه  يف 

اأخرى  م�سهدية  فتوؤلف  ذاتها  يف  تتنا�سل  والتي 

اأكمل  على  ال�سورة  بتاأدية  كفيلًة  تكون  متوالية، 

وجه. والأن الق�سيدة، هنا ،هي فعل مبا�رس نابع من 

اأعماق الروح التي يتحرك بف�سلها ال�ساعر، كاأنه، 

ورمبا ُيحاول اأكرث واأكرث ، كاأنه اأراد امتالك احلالة 

يتوقعها،  التي  املتقّدمة  االآتية  القادمة  املقبلة 

الهادئة  الواقفة  القائمة  احلالة  امتالك  وكذلك 

واذا ما  التي يحاول معرفتها.  ال�سامتة اخلجولة 

بكل  الق�سيدة،  جّوانية  اىل  اأكرث  الدخول  حاولنا 

تعني  ما  بكل  وُمقيدة،  حرة  دالالت  من  تعني  ما 

من تفا�سيل �رسدية خاطفة، �سنجد اأننا اأمام �سيٍل 

من املعنى املتدّفق الّذاهب �رسيعًا اىل اىل اأ�سول 

ال�سورة . ال�سورة ال�سعرية هي املحور االأ�سا�ض يف 

هذا الوعي ال�سارخ الذي ي�سّج ويتحرك وُيحلِّق يف 

اللحظة  بناء  اأبداً يف  ال�ساعر  الق�سيدة، فال يرتدد 

احلياة  اآفاق  على  تطّل  التي  ال�ساهقة   ، العالية 

وروحه وقلبه ، لي�رسخ �رسخته ال�سعرية املدوية 

والتي ترتدد عميقًا يف كل وعٍي يقرتب من حقيقة 

الذات التي تنتج الق�سيدة ، ولعل ق�سيدته )حتاول 

وترفع   ، امل�سهدية  هذه  كل  تختزل  يداً(  ترفع  اأن 

الّطيف  وا�سم  ال�سكل  وا�سم  امل�سمون  ا�سم  جليًا 

الق�سيدة  . تقول  الق�سيدة  الذي يواظب على وعي 

الكثري من الدالالت ، وهي دالالت ال�ساعر امل�سترتة 

، ويف كل م�سترت يك�سف ال�ساعر ما يريد اأن يك�سفه، 

اأن ي�سرت ما يريد �سرته،  اأي�سًا يريد  وكذلك ، كاأنه 
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مفاعيل  ترز  الّت�سرت   ال   ، وال�سرت  الك�سف  وبني 

وال�ساعر،  ال�سعر  ف�ساء  يف  اجلّيا�سة  االأحا�سي�ض 

فماذا تقول ق�سيدته )حتاول اأن ترفع يداً( ؟ :

» للطريق رئة

وعيون

ودقات قلب ،

للطريق دقات قلب متعبة

ورئة

مالأى بغبار الدع�سات

وعيون

تنظر اىل املا�سني عليها وتدمع

حتت اأقدامهم

للطريق رئة تئن حتت ثقل اخلطى

وعيون تفقاأها االأقدام

وذراع مك�سورة

ومع ذلك حتاول اأن ترفع يداً

كي حتّيي العابرين«.

متيل  التي  التوازن  لغة  بق�سيدتة  ال�ساعر  حقق 

التي  املمكنه  ال�سورة  اأ�سول  ووفق  باالإجتاهني 

دالالتها  من  اأبعد  اىل  للو�سل  عليها  البناء  ميكن 

لونها  اىل  ق�سيدته  اجتهت  ورموزها.  واإ�ساراتها 

اأفق  على  مفتوح  امتداد   �سوى  تكن  ومل  الداخلي، 

اجلزم  ميكن  ال  حيث   ، نهاية  ال  ما  اىل  مفتوح 

بني  الفا�سل  احلد  ي�سبه  ما  اأو  اأخرية  بنهاية 

�سهقتني اأو موتني.

�سلكها �ساحبها و�ساعرها  التي  الق�سيدة  اأن  غري 

كانت اأداًة بيد احل�سور والغياب، فقد رّكز ال�ساعر 

ق�سائده،  اأغلب  والغياب يف  احل�سور  على جدلية 

ال�سياق  هذا  يف  املثرية  لعبتها  الق�سيدة  ولعبت 

وال�رسح  التف�سري  اأو�سلت  اأنها  درجة  اىل  العام 

اىل   ، الكبري  اخليال  حدود  اىل  والق�سد  واملعنى 

حدوده الق�سوى ، حيث برزت التفا�سيل ال�ساخ�سة 

التي تكاد تثبت الغياب الذي اأراده ال�ساعر ليكون 

ا�ستغل  فقد  احل�سور.  �سوؤال  على  مبا�رساً  جوابًا 

ال�ساعر اأو لعب لعبة تقنية بالغة الدقة ووّظفها يف 

الهرم الكبري للق�سيدة ، وكاأنه اأراد بهذا احل�سد يف 

اللعبة التقنية التي اختارها للغته اأن تكون امل�سافة 

واالإح�سا�ض  وال�سمع  النظر  ميكن  التي  الطبيعية 

خاللها.  من  واللم�ض  وال�سم  والّتذوق  والذوق 

يف  يجول  وما  بينهما  وما  والغياب  احل�سور 

حميطهما وما يتحرك يف ف�سائهما ... 

يف  ح�رست  ح�سا�سة  كثرية  تفا�سيل 

ورمبا   ، وركائزها  الق�سيدة  مفا�سل 

الوعي  عقبات  تذليل  ال�ساعر  حاول 

خ�سو�سًا   ، الكتابة  اأثناء  املفاجىء 

الوعي  مفرتق  على  نف�سه  يجد  حني 

خارج  خطواته  يجد  وحني  اخلطر، 

هذه  يف   ، هنا  الب�ساطة  فرزت  املمكنة.  م�سافته 

اللحظة ، حلظة ال�رساع، �رساع الوعي مع �سوؤون 

احل�سور والغياب . ومل تكن ب�ساطة مبعناها العابر 

، ت�ستح�رس  ب�ساطة مكّثفة  ال�رسيع بقدر ما كانت 

جتّليات كثرية تبداأ من اخليال الواقعي لت�سل اىل 

ذروة اخليال.

ر�سم ال�ساعر الغياب بلغة احل�سور ، وا�ستح�رس هذا 

الغياب عن كثب ، كاد يوّثقه ويجعله نغمة ح�سور 

اجلميلة  الّظنون  حاّفة  اىل  البال  تاأخذ  ُم�سلية 

 ، اأكرث  امل�سهد  تر�سم  )غياب(  وق�سيدة   ، واملتعبة 

فماذا تقول الق�سيدة ؟:

» ظنَّ اأنه هو ذاك املا�سي يف ال�سارع

وقف وناداه: هاي ، اأريد اأن اأقول �سيئًا
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لكنه مل يلتفت

وغاب.

ظنَّ نف�سه هو ذاك اجلال�ض يف احلديقة

وقف وم�سى اإليه

وم�سى اجلال�ض يف احلديقة

وغاب.

ة كلهم هو
ّ
ظنَّ اأنه املار

و�ساح بهم: هاي ، اأريد اأن اأقول �سيئًا

لكنهم غابوا كّلهم

وغاب هو

ومل يقل اأي �سيء.

ق�سائد كثرية يف كتاب �سعادة حتمل اأثقااًل كثرية ، 

وتكاد تكون هذه االأثقال من اأنواع متعددة اأي اأنها 

اأنواع وتفا�سيل مرتبطة باأ�سياء االإن�سان واحلياة. 

وديع  ال�ساعر  ق�سائد   ، هنا  الق�سائد  اأغلب  ففي 

واأ�سياء وعنا�رس  �سعادة، جند م�ساحات وواحات 

معني  نظام  وفق  تتحرك  كّلها   ، واأماكن  وب�رس 

ووفق ن�ساط متنوع، ويبقى ال�ساعر هو حمور هذا 

الن�ساط وهذه احلركة التي تاأخذ �سكلها اللولبي يف 

مفا�سل معينة. وثمة قدرة ترز هنا  اأي�سًا، قدرة 

الوعي  ل�سالح  الن�ساط  هذا  توظيف  على  ال�ساعر 

ال�سعري الذي ينتابه، وال ي�سقط يف متاهة حُمتملة 

اأو من عقدها الو�سفية  قد تنبت من �سيالن اللغة 

 ، الر�سيقة  بلغتها  قديرة  . والأن ق�سيدته  ال�رسدية 

والأنها متمادية يف بنائها اخلا�ض ، اأخذت حريتها 

يف القول والفعل ، ومل تتقوقع �سمن ن�ساط حمدود 

له  الق�سيدة  يف  ال�سعري  امل�سهد  اأن  اإذ   ، حمدد  اأو 

اىل  ياأخذها   ، نف�سها  الق�سيدة  خارج  تداعيات 

نطاق  خارج  بقية  للق�سيدة  وكاأن   اآخر  مناخ 

 ، متحركة  ق�سيدة  تكون  وبذلك  اللغوي.  هيكلها 

م�ستعدة ملالقاة الوعي االآخر عند �سفاف جديدة ، 

واأعتقُد اأن هذه النتيجة ال�سعرية هي اإثبات �سعري 

اآخر حتققه ق�سيدة عربية حديثة.

يف  وا�سع  حّيز  لها  �سعادة  ق�سيدة  اأن  �سك  ال 

، لكنها تناأى بعيداً �سمن حروف  اللغوي  ياق  ال�سِّ

غري قليلة ، �سمن لغة ميكن اأن تتاأ�س�ض يف ذاتها 

من  هي   النتيجة  وهذه  جداً،  خا�سة  لغة  وت�سري 

وحتى  حميطها  �سمن  الق�سيدة  متيز  اأ�سباب  اأهم 

جُمدداً،  ال�سوؤال  حاولنا  ما  واذا  حميطها.  خارج 

هذه  اىل  للو�سول  الن�ساط  هذا  ال�ساعر  د  تق�سّ هل 

التي  الطليقة  ال�سعرية  اللغة  هذه   ، اخلا�سة  اللغة 

اأو  نعرث   ، االأوىل  حروفها  من  ال�سعر  بغر�ض  تفي 

ويكاد  يقول  اأي�سًا،  ُمتجدد  اآخر  بجواب  ن�سطدم 

يعرتف باأن خري اللغة يكمن يف وفرتها وحتّولها 

لهاث.  ودون  تكّلف  دون  االأرحب  اىل  وامتدادها 

ال�ساعر يتحرك بلغته وفق ما تلفحه  اأن   واأح�سب 

احلروف  هذه  تلفح  ما  وفق  الق�سيدة،  حروف 

بوهجها الذي يبدو مرافقًا للغة كاأ�سا�ض متني لها. 

والأنها ق�سيدة مركزة على تفا�سيل دقيقة جداً يف 

حياة ووقائع الزمن واالإن�سان ، اأخذت تكر وتكر 

لت�سري  املعنى  داخل  يف  والكالم  ال�سور  وتن�سج 

م�سهداً كاماًل متكاماًل ال ميكن حذف حرف واحد 

من اأ�س�سه، االأمر الذي جعلها هرمًا ميكن ال�سعود 

اإليه وبطريقة هادئة و�سافية ومريحة للمت�سّلق.

الو�سف  واأناقة   ، اللغة  واأناقة  املعنى،  اأناقة 

ال�سعري، واأناقة ال�سوؤال، كّل هذه االأناقة )االأناقات( 

ومل  �سعادة،  وديع  ال�ساعر  ق�سيدة  يف  ح�رست 

اأناقة  هي  ما  بقدر  التقليدي  باملعنى  اأناقة  تكن 

ولتحويل  ال�سعري،  امل�سهد  لتفعيل  �رسورية 

ال�سياغة ال�سعرية و�رسفها �سمن البهجة الكرى. 
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يف  وجنحت  الكبري،  فعلها  االأناقة  هذه  فعلت  لقد 

بناء اجل�رس الذي ميكن ال�سري عليه بثبات اىل اأبعد 

الق�سيدة.  ت�ستهدفه  الذي  امُلرجتى  املعنى  حدود 

اأناقة حافظة وحامية للغة، ُت�ساعدها على بلورة 

ال�سورة ال�سعرية، وتقّدم لها عونًا و�سفيًا ُمزدهراً 

مر�سية  اأناقة  والأنها  وعر�سه.  الكالم  طول  على 

اأناقة  والأنها  واأ�سا�سها،  الق�سيدة  �سكل  لل�سكل، 

قديرة جداً وفاعلة يف تفعيل وهج الق�سيدة،مراآتها 

اأكرث مما هي  اأناقة وعي �سعري  الّداخلية، والأنها 

هذا  كل  الأنها  جيداً،  ال�سكل  تثبت  لغوية  هند�سة 

احل�سد يف املناخ الهادىء للق�سيدة وما يحوطها، 

وبات  حقيقة،  اأكمل  على  ال�سعري  امل�سهد  ارت�سم 

دة، ذلك اأن ال�سكل 
ّ
ميكن روؤية امل�سهد بالعني املجر

مبثابة  كان  االأناقة  هذه  داخله  ارت�سمت  الذي 

هدفها  اىل  كلمة  كل  اأو�سل  الذي  احلا�سم  العامل 

التف�سريي التحليلي ال�سعري. اأناقة كانت اأكرث من 

ممكنة بعد اأن تخّطت م�ستحيالت يف �سياق اللغة.

ق�سيدة لها دالالتها الوا�سعة، ال تنح�رس يف تف�سري 

قبل  الفعل  يقول  الذي  الفعل  ق�سيدة  اإنها  اأخري. 

حدوثه، وتالوة وقائع ما �سوف يحدث، واإن كان 

ق�سيدة  ترتدد  فال  �سيحدث،  مبا  اجلزم  من  بد  ال 

هذا  اأن  اجلميلة  واملفارقة  اجلزم.  بهذا  ال�ساعر 

اجلزم الذي ينبثق من املعنى، من داخل الق�سيدة، 

واقع  اىل  يتحّول  مفاجىء،  �سعري  بفعل  يتحّول، 

حني  ال�ساعر  يتنّباأ  ال   . ممكنة  حقيقة  يكون  يكاد 

يفرط باجلزم ال�سعري ملا �سيحدث، وال يقدم نف�سه 

اأو بعد كثري، لكنه  كمكت�سف ملا �سياأتي بعد قليل 

وا�سعًا  جمااًل  ويرتك  يجزم،  يف�رس،  ي�رسح،  يقول، 

للتاأويل والداللة واالإ�سارة، يجمع كل احل�سد الذي 

يتحرك يف فكره وخياله و�سعوره، ويطلق العنان 

ويدفعها  ُيهند�سها  ذاتها،  يف  املتداخلة  للمعاين 

ثم  احل�سد،  هذا  كل  بدالالتها،  لتقول،  اخلارج  اىل 

اأفعال حت�سم  اأفعال يف الكالم ال�سعري،  يركن اىل 

ومفاجىء.  �رسيع  وب�سكل  واملق�سد،  الق�سد   اأمر 

تتلو  الق�سيدة  نرى  حروفها،  ترّتل  الق�سيدة  نرى 

حروفها،  تغني  الق�سيدة  ون�سمع  نرى  حروفها، 

نرى ون�سمع ونتح�س�ض الق�سيدة وحروفها، نتذّوق 

طعم الكالم ولذته يف حروف الق�سيدة، نقرا اأكرث 

يف وهج الق�سيدة...تاأخذنا الق�سيدة اأكرث، تعيدنا 

وداخل  وتر�سم خطوط ح�سورها خارج  وتاأخذنا 

�سكلها.

ق�سيدة  ت�رسيح  اأو  ال�رسح  تف�سري  حاولنا  ما  واإذا 

�ساغها  التي  )رفاق(  ق�سيدة  اىل  ندخل  ال�ساعر، 

دالالت  على  ،مفتوح  مت�سّعب  نحو  على  كاتبها 

واإ�سارات وتداعيات �ستى، فماذا تقول الق�سيدة؟:

» لديك ما يكفي من ذكريات

كي يكون معك رفاق على هذا احلجر

اقعد

و�َسْلهْم بالق�س�ض

فهم مثلك �ساخوا

و�سجرون

ق�ضَّ عليهم حكاية امل�سافات

التي مهما م�ست

تبقى يف مكانها

اأخرهم عن اجلني الذي يلتهم اأطفال القلب

عن القلب الذي مهما َحِبَل

يبقى عاقراً

حّدثهم عن الع�سب الذي له عيون

وعن الرتاب االأعمى

عن الرياح التي كانت تريد اأن تقول �سيئًا
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ومل تقل

ت على  دقَّ التي  ال�سغرية  البي�ساء  الفرا�سة  وعن 

بابك يف ذاك ال�ستاء

كي تدخل وتتدّفاأ.

لديك رفاق على هذا احلجر

ال تدعهم ي�سجرون

اأخرهم عن اخلراف التي بال راٍع

وعن الراعي الذي بال خراف

تعرف  التي  واخلراف  �سلَّ  الذي  الراعي  عن 

الطريق

اأخرهم حكاية الذئب

ة وحكاية القرَّ

وحكاية الغول

واإن مل يكن لهوؤالء حكايات فاخرنعها

اخرنع حكايات

اخرتع ذئبًا وجّنًا وخرافًا ورعيانًا وفرا�سات

رفاقك مثلك �ساخوا

ويقعدون على حجر �سغري

اخرتع لهم م�سافات.«

ال�ساعر كل �سيء  )رفاق( يح�سد  الق�سيدة  يف هذه 

التي  االأناقة  يح�سد  دالالته،  وكل  مرر  وكل 

يح�سد  ال�سعرية،  ال�سور  على  بجمالها  تهيمن 

ة  املعرِّ وم�ساتها  تقدم  التي  الكثرية  التفا�سيل 

الوم�ض  كّل  الق�سيدة  هذه  يف  وجند  وامُل�سيئة. 

وكل االإلتماعات الرقية التي تك�سف �رّس الكالم ، 

وكذلك جند يف الق�سيدة كّل ال�رّسد وال�رسح والقول 

ال�رسد  متاهة  نذهب يف  اأن  دون  ولكن   ، املفتوح 

على  ال�رسد  هذا  تفا�سيل  يف  نعرث  اإمنا  امُلمّل، 

الق�سيدة  وم�سات نارية كا�سفة. تكاد تكون هذه 

تكون  وتكاد  عابرة،  بوم�سات  روائيًا  م�سهداً 

تف�سرياً �ساماًل ملفهوم احلياة الذي يراود ال�ساعر، 

البوح  وميكن  جداً  خمتزلة  ق�سيدة  تكون  وتكاد 

من خاللها ب�سور احلياة الكثرية. لقد قال �سعادة 

ح�رسه  ميكن  ال  مما  الكثري  الق�سيدة  هذه  يف 

، وكاأنه �رسخ ب�سوت واحد، �سوت  وا�ستح�ساره 

مفتوح على افٍق ال ميكن التكّهن بنهايته، واأح�سب 

اأن هذه الق�سيدة هي جزء من م�سافة تعبري اأرادها 

ما  بقدر  نهائي،  تف�سري  اىل  ي�سل  ال  كي  ال�ساعر 

ب�سوت  والبوح  وال�رساخ  للقول  و�سعى  حاول 

هادىء وخفيف، �سوت �سامت يف اأغلب االأحيان، 

حرية  واأعطى  وا�سعة  م�سافات  اىل  و�سل  لكنه 

منطلقًا  زال  وما  ال�ساعر  منه  انطلق  الذي  للوعي 

اىل م�سافة م�ستمرة. وميكن القول اأي�سًا اأن ال�ساعر 

د هذا  ميار�ض حزنه بطريقة خا�سة، ولكنه ال يتق�سّ

احلزن بقدر ما اأنه ي�سلِّط ال�سوء على امل�سافة التي 

التبليغي  االإ�ستح�ساري  واالأ�سلوب  حزنه.  ي�سلكها 

التعريفي الذي يرز يف الق�سيدة هو جزء من كّل، 

فاعل  جزء  ال�سعري،  املعنى  تفعيل  يف  بارز  جزء 

اىل  به  الفعل ويجاهر  يفعل  موؤّثر متمّكن  اىل حد 

حد اجلنون الكبري.

 لقد جنح ال�ساعر يف �سد االنتباه اىل هذه امل�ساحة 

امل�رسقة التي تلفت االأحا�سي�ض الكثرية ،امل�سابهة 

لها واملتعار�سة معها يف اآٍن واحد.  
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الكثيف  الغياب واحل�س�ر، املنفى وال�طن،  ما بني 

ال�ساعر  دائما  علينا  يطل  للعامل،  النظر  واعادة 

�س�تا  متثل  التي  بق�سائده  �سعادة  وديع  الكبري 

ال�سعرى  امل�سهد  فى  مبتكرا  ومذهال  مقطرا  �سعريا 

 ، دواوين  ثمانية  ن�رش  قد  �سعادة  املعا�رش،ووديع 

بدءا من باك�رته»لي�س للم�ساء اأخ�ة« وحتى اأخر 

 – املميزة  �سعريته  -عرب  دائما  حاول  دواوينة، 

التى  تفا�سيلها  خالل  من  احلياة  ترتيب  يعيد  اأن 

اأو نلحظها ولكن التت�قفنا بغر�س  نكاد النلحظها 

التى  املتداعية  للحياة  معادل  ملعيار  ال��س�ل 

املح�ر  ه�  الغياب  ويعد  مرعبة،  بق�س�ة  تتخللنا 

االرتكازي الذي يبني منه وديع �سعادة كل اأعماله، 

اإن وديع �سعادة يعد من اأهم من ط�روا فى ق�سيدة 

النرث وه� يتميز اأي�سا بعدم �سعيه وراء الن�رش واأنه 

اإنه بالفعل  الكتابة وللكتابة فقط،  اأجل  يكتب من 

من طراز فريد وقد كان لنا معه هذا احل�ار: 

للم�ساء  »هل  ومنذ  االنتماء  وبني  االغرتاب  بني  ما   g

ظله«  هنا  يعود..ن�سي  اأن  للعابر  »قل  وحتى  اإخوة« 

يقع  اأين  ولكن  جداً،  وخا�سة  مميزة  �سعرية  جتربة 

املفردتني-  مابني  �سعادة  وديع  الكبري  ال�ساعر 

االإغرتاب واالإنتماء- وماذا كان ال�سعر بينهما اأي�سًا؟

مكان  اإىل  اأنتمي  باأين  �سعور  يومًا  يخاجلني  مل    -

بعينه. اأ�سعر باأين اأنتمي اإىل ال�سعر اأكرث مما اأنتمي اإىل 

هكذا  اأذهب،  اأينما  معي  انتمائي  اأحمل  هكذا  االأمكنة. 

اأكون اأنتمي اإىل كل االأمكنة. لكن هذا ال يعني اأن هذه 

فيها  لي�ض  اإليها  اأنتمي  ال�سعر  يجعلني  التي  االأمكنة 

اغرتاب اأي�سًا، الأن ال�سعر لي�ض مكانًا بل هو وْهُم مكان. 

لكنه  الوهم،  اإىل  انتماء  الوهم،  يف  اإقامة  هو  ال�سعر 

من  االأجمل  الواقع،  من  االأجمل  الوهم  اجلميل،  الوهم 

احلقيقة.

راكب  »مقعد  ديوان  يف  وحتديداً   عندك  الن�ض   g

الق�سيدة،  اإىل ما وراء املحذوف من  ياأخذنا  البا�ض« 

اأيعد  ال�سطور..  مابني  ف�ساء  اإىل  البع�ض  يقول  كما  اأو 

هذا تكتيكًا لوديع �سعادة اأم اأن هناك روؤية للمحذوف؟ 

وهل املحذوف اأحيانًا يفوق قوة الالحمذوف؟

بل، ويف  فقط  منه  املقروء  هو  لي�ض  ال�سعر  اأن  اأرى   -

املقروء  اإنه  اأي�سًا.  منه  املحذوف  هو  االأوىل،  الدرجة 

ميزة  هي  هذه  اأن  اأعتقد  املحذوف.  اإىل  يحيلك  الذي 

احلداثة يف ال�سعر، فيما ال�سعر غري احلداثي هو املقروء 

منه فقط.

اإْن كان  اأقراأ خطابًا، ال �سعراً،  اأن  ل  اأف�سّ اأنا، �سخ�سيًا، 

ال  كان  اإْن  منه،  املقروء  �سوى  مينحني  ال  ال�سعر  هذا 

يحيلني اإىل ف�ساء ما بني ال�سطور.

يف  حتديداً  االأبوية  والعالقة  والذكرى  املا�سي   g

اأعمالك – خ�سو�سًا االأوىل- تاأخذنا دومًا اإىل م�ساحة 

انعكا�ض  االأمر  وكاأن  احلزينة،  والبهجة  التاأمل  من 

لنا عر مراآة �سعرك.. فماذا ميثل لك كل هذا املا�سي 

املخلوط بذكراه؟

- رمبا نحن ل�سنا �سوى نتاج املا�سي. لكننا لن نكون 

اإىل ف�ساء من  املا�سي  ذاك  اإن مل نحّول  يف احلا�رس 

التاأمل. 
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يف  بقوة  موجودتان  والذكرى  املا�سي  اأن  �سحيح 

 منهما ف�ساء رحبًا 
ُ
�سعري، لكني بالقوة ذاتها جعلت 

ولو  جديدة،  طفولة  اخرتاع  بهما  اأعدُت  احلا�رس:  يف 

بالوهم.

تخ�َض  اأمل  زجاجي«  قول  »ال�سعر  لك  حوار  يف  قلت   g

حتطم الزجاج، وهل مازال الزجاج نافذة للعامل اأم اأن 

وديع �سعادة بغربته اأ�سبح يخ�سى الزجاج/ال�سعر؟

الزجاج  كان  اإذا  لكن  ال�سعر.  وهكذا  نافذة،  الزجاج   -

نافذة على اخلارج فاإن زجاج ال�سعر نافذة على الداخل. 

واإذا كان الزجاج نافذة يف الواقع فزجاج 

ال�سعر نافذة يف اخليال.

اأخ�سى  الزجاج.  حتًطم  اأخ�سى  فعاًل  اأنا 

الواقع.  ال�سعر ولي�ض زجاج  حتًطم زجاج 

ال بل اأمتنى لو يحطم زجاُج ال�سعر زجاَج 

هذا الواقع.

اخليال،  يف  نافذة  ال�سعر  زجاج  اإن  قلُت 

وقد يعني هذا اأنه نافذة يف الوهم اأي�سًا.

g هل هناك »تركيب اآخر للحياة«؟ وكيف تراه و�سط هذا 

الرتاكم العبثي االآين الذي نعي�سه منذ الربيع العربي؟

اأي�سًا  واأعني  بال�سعر،  اإال  للحياة  اآخر  تركيب  ال   -

يثمر  فلم  عربيًا  ربيعًا  ي�سمى  الذي  هذا  اأما  بالوهم... 

ا�ستبدال  اأحمر، مل يفعل �سوى  االآن �سوى خريف  حتى 

واأكرث ظالمية، عدا  اأكرث تخلفًا  اآخر  با�ستبداد  ا�ستبداد 

عن اأنهار الدماء وقوافل الالجئني وامل�رسدين وحتويل 

هذا، ويف  الركام  فهل يف  ومقابر...  ركام  اإىل  البيوت 

اأنهار الدماء هذه، ويف الظالمية هذه، ميكن اأن يكون 

هناك تركيب اآخر جميل للحياة؟

g اللغة عندك وتركيب اجلملة فيهما �سحر خا�ض جداً 

ترى  فكيف  املاغوط..  وعن  مثاًل  دروي�ض  عن  يختلف 

اجلملة ال�سعرية؟ وهل هناك حقًا حذف وتنقيح حلظة 

الكتابة ذاتها؟

ياأتي  فاإما  �سعري.  اأنقح يف  اأو  اأحذف  ما  نادراً  اأنا   -

هذا ال�سعر من�سابًا كما هو يف حلظة الكتابة اأو ال ياأتي. 

فاإْن مل تاأت الق�سيدة هكذا من اللحظة االأوىل، اأمزقها. 

اأن  اأريد  الأين  اأمزقها،  بل  اأ�سيف،  اأو  اأحذف  اأو  اأنّقح  ال 

كي  البدء،  من  مكتملة  طبيعية  والدة  والدتها  تكون 

تكون والدة جميلة بال عمليات جتميلية. 

g اليومي املعا�ض هو ميزة  ق�سيدة النرث منذ بدايتها، 

فكيف ترى ق�سيدة النرث االآن وما قبل االآن؟

- ل�سُت خمواًل اأن اأكون ناقداً اأو »قا�سيًا« على ال�سعر، 

�سواء ما ُيكتب اليوم اأو ما ُكتب يف ال�سابق. لكل كاتب 

روؤيتي  اأجعل  اأن  اأحب  وال  ومفهومه،  وروؤيته  اأ�سلوبه 

ومفهومي مقيا�سًا ملا يكتبه غريي... اأنا، يف اخت�سار، 

ال�سخ�سي  راأيي  عن  النظر  بغ�ض  ال�سعراء  كل  اأحرتم 

ب�سعرهم.

g هل هناك اأزمة ما بني النقد والق�سيدة؟ اأو هل هناك 

قراءات مق�رسة للق�سيدة ؟ 

النقد  ونقده.  ال�سعر  بني  م�سافة  ثمة  نعم،  اأعتقد،   -

يتعدى  ال  العرب،  النقاد  معظم  لدى  اليوم،  ال�سعري 

فيها  يومية  مقاالت  اأعني  �سحيفة.  يف  وظيفة  كونه 

من العجالة اأكرث مما فيها من النقد والقراءة يف العمق.

الغياب؟  زمن  فى  نحن  هل  �سعادة،  وديع  ال�ساعر   g

وماهو الغياب حتديداً عند وديع �سعادة؟

- الكالم على الغياب يتطلب م�ساحة كبرية من الكالم 

قد  فقط،  اأقول  هنا...  اخت�ساره  اإمكاين  يف  اأن  اأظن  ال 

يكون الغياب ح�سورنا اأكرث من ح�سورنا ذاته.  

يف  اجلنون  فهل  اأحيانا؟  الراءة  مطاف  اجلنون   g

ق�سيدة وديع �سعادة معادل �سمني للهوية؟

- يف اجلنون نبحث عن هوية اأخرى غري الهوية التي 

والتقاليد.  والتعاليم  ال�سائدة  املفاهيم  فينا  ل�سقتها 

نبحث عن خروج من القف�ض الذي ُو�سعنا فيه. نبحث 

عن اأجنحة، عن طريان... هذا العامل بات �سجنًا واأ�سغااًل 

�ساقة يا �سديقي، وبات ال ميكن االنعتاق من حيطانه 

االإ�سمنتية املقفلة اإال باجلنون.

g تكرار كلمة العابر كثرياً يف اأعمالك يجعلنا نراك اأنت 

نف�سك كالعابر فينا �سعريًا.. فهل كان هذا مق�سوداً؟

اأحد.  على  اأمليه  معني  مق�سد  �سعري  يف  لي�ض   -

يرى  قارئ  وكل  التاأويالت،  على  منفتحة  فق�سيدتي 

كاتب  اأنا  ل�ست  املعنى  وبهذا  اخلا�ض،  تاأويله  فيها 

الوحيد، بل كل قارئ يعيد هو، بروؤيته، كتابة  �سعري 

�سعري. 
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من يتتبع ال�سرية الذاتية لل�ساعر �سماء 

عي�سى وانتاجه االأدبي ، يجد اأن هناك 

الكثري من اجل�انب الدالة وامل�ؤثرة يف 

حياة ال�ساعر منذ طف�لته والتي كان 

لها اأثر كبري يف ت�سكيل �سخ�سيته و�سقل 

خرباته ، منذ والدته يف مدينة م�سقط 

عام 1952م ، وتنقله مع اأ�رشته وه� 

طفل يف عدة بلدان مثل مملكة البحرين 

ودولة االمارات العربية املتحدة ودولة 

الك�يت التي در�س فيها املرحلة الثان�ية 

ومن ثم جمه�رية م�رش العربية لدرا�سة 

املرحلة اجلامعية التي تخرج منها  من 

كلية التجارة عام 1974م . 

ووعيه  مداركه  تطوير  يف  العوامل  هذه  �ساهمت 

كانت  فرتة  يف  ت�سكلت  التي  وال�سعري  الثقايف 

الوطن  يف  ثراًء  اأكرث  وال�سيا�سية  الثقافية  احلركة 

العربي ، كما اأن جوانب ق�سوة احلياة التي مر بها يف 

وطنه يف فرتة اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن 

املا�سي ، واأثر عوامل الغربة والرحيل على حياته 

كانت  التي  والفجيعة  الفقد  جوانب  اإىل  اإ�سافة   ،

قريبة من اأ�رسته ، حيث فقد يف �سبعينيات 

حادث  اثر  ال�سغرى  اأخته  املا�سي  القرن 

�سري األيم ، اإىل جانب فقده قبل ذلك اثنني 

التي  ال�سيا�سية  احلركة  اثر  عمه  اأبناء  من 

تاريخ  من  احل�سا�سة  املرحلة  تلك  اأملتها 

ذاكرته  يف  حفرت  العوامل  هذه   . الوطن 

الت�سظي  وروح  واملاأ�ساة  الفقد  جوانب 

ا�سلوب  يف  بعد  فيما  دور  لها  كان  والتي 

اإىل  هذا   ، ال�سويف  الطابع  ذات  كتابته 

جانب تاأثره ببع�ض ال�سعراء العرب ، مثل 

البياتي  الوهاب  وعبد  ال�سياب  �ساكر  بدر 

للكتابات  كان  فرتة  يف   ، حاوي  وخليل 

ال�سوفية اأثر وا�سح عند كثري من ال�سعراء 

ثرّيًا  رافداً  الت�سوُّف  �سّكل   « لذلك   . العرب 

احلداثة  جتربة  اأخ�سبت  التي  الروافد  من 

يف ال�سعر العربي املعا�رس ، ووجد ال�سعراء 

املعا�رسون م�سلكًا فنيًا وفكريًا هاّمًا يف 

اإىل  ب�ساأنه  انق�سموا   ، املت�سّوفة  ن�سو�ض 

ال�سويف  بامل�سمون  تاأثر  ق�سم   : ق�سمني 

فعمل على امت�سا�سه واإعادة �سياغته وفق 

اآخر لفتنته  ، وق�سم  اخل�سو�سية االبداعية 

املت�سّوفني  لغة  َت�ِسُم  التي  العالية  الفنية 

�سماء عي�سى ...

جتليات الذاكرة ال�سوفية 

كاتب من عمان

ها�شم �ل�شام�شي



اللغوي مبقيًا على امل�سافة  ، فاكتفى بنهج �سلوكه 

الفا�سلة بني م�سمونه وم�سامينهم ، ذلك اأن التوق 

ي من 
ّ
ال�سويف اإىل حتقيق االنعتاق من العامل احل�س

ابتداع  ا�ستوجب  االإلهية  الذات  مع  التماهي  اأجل 

ذلك  وتاأ�سي�ض  االنعتاق  هذا  تنفيذ  على  قادرة  لغة 

ال�سعرية  الكتابات  تلك  لذلك كانت   ،  )1( التماهي« 

املتاأثرة بالكتابات ال�سوفية عند الكثري من ال�سعراء 

لكتابة  االأوىل  البدايات  يف   الوا�سح  اأثرها  العرب 

ال�سعر عند �سماء عي�سى يف �سبعينيات  

يف  طالبًا  مازال  وهو  املا�سي  القرن 

�سماء  ن�رس  حيث   ، اجلامعية  املرحلة 

الثقافة  اأوىل ق�سائده يف جملة  عي�سى 

اجلديدة اليمنية عام 1974 م بعنوان :  

للن�ساء اللواتي انتظرن طوياًل  .  

واأنت ! 

اأنِت كلَّ اللواتي تقياأن حب الرحيل – 

خماف املماْت 

على نهدِك البكر جاَء اجلياُع يلوكون 

جمر العذاْب 

لعلَّ العذاب لعلَّ البكاء ي�سفر عن لغة 

المتوت!  .

املت�سظية  ق�سائده  ال�ساعر  بداأ  هكذا 

البعد  �سوفية  لغة  وهي  واملوت  واملاأ�ساة  بالفقد 

ذلك » اإن اللغة ال�سعرية احلديثة يف حّد ذاتها �سبيهة 

معجمًا  منزاحة  لغة  باعتبارها  املت�سوِّفة  بلغة 

وتركيبًا . ومن ناحية اأخرى وجد ال�سعراء العرب يف 

موقف املت�سوِّفة من املوت مالذاً وميدانًا لالنت�سار 

ي اليطول �سوى 
ّ
عليه واختزاله يف ماهو ماّدي وح�س

اجل�سد ، اأو باالأحرى اأ�سبح املوت مطلبًا تعر الذات 

 ، املطلقة  ال�سعادة  حيث  خلودها  اإىل  خالله  من 

وف باملوت تطيح تاريخًا كاماًل من  ففرحة املت�سّ

اخلوف عند الب�رس«. )2(
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من املالحظ اأن ثيمة املوت وثيمة احلب يف �سعر �سماء 

عي�سى ت�ستاأثران بحيز وا�سع وقد التخلو ق�سائده من 

هاتني الثيمتني ، حيث �سكلتا طابعًا جماليًا وهوية 

امل�ستمرة  ال�ساعر  غربة  اأن  ذلك   ، �سعره  يف  خا�سة 

اأعماقه  يف  املتجذرة  والروح  واملكان  الزمان  يف 

�سعره  من  جعلت  والرحيل  والفقد  بالغربة  املتدثرة 

يف  تتبعه  يف  وهو  امل�رسق  ال�سويف  طابعه  يحمل 

�سلوك اُلُعبَّاد والعابدات يف ذاكرة الت�سوف ال�سلوكي 

خمتلف  يف  ون�ساأتها  اأ�رسارها  وجوانب  ُعمان  يف 

الُعماين  االإن�سان  حياة  بها  مرت  التي  املراحل 

هذه  واأثر   ، وحزينة  �سارة  اأحداث  من  وما�ساحبها 

التجربة ال�سلوكية وارتباطها عند العديد من ال�سعراء 

ق�سائدهم  ج�سدت  والتي  الفرتة  تلك  يف  الُعمانيني 

الذاتي  والنفي  والفقد  ال�سمت  جوانب  من  الكثري 

الفردية  الذاكرة  يف  والزمان  املكان  يف  والغربة 

حمل  هكذا   ، الُعماين  املجتمع  تاريخ  من  واجلمعية 

 ، والفجيعة  والغياب  والفقد  املوت  »ثيمة  ال�ساعر 

�سواًء كان ذلك معاداًل للحياة  كما قد يرى البع�ض 

الغيبوبية  الرحلة  تلك  يف  وا�ستغراقًا  ا�ستمراًء  اأو   ،

الذاهلة ، يف تلك اللعنة االأبدية التي التزهر اإال كلمات 

الحتبل  وكاأنها   ، �سوق  بل  ال�سعر  كاأنها  ب�سيطة 

ى اإال 
ّ
مبعنى بل بُيتٍم م�سدوٍد اإىل ُيتم ، وكاأنها ال تتقر

الكائن  تفتح فخاخها يف جمهول  َقدرية  افرتا�سات 

ويف �سريته العبثية ، تلك التي ي�رسدها من َعٍل �ساعر 

ويذهب   ، التالفة  واخل�سومة  املقيت  اجلدل  يعاف 

اإنه   ... يف عزلته على اقل القول وعلى اكرث ال�سمت 

الليل  اأجرا�ض يف بهيم  الغريب الذي يقود قافلة بال 

 ، املوتى  واأكفان  االأمهات  ن�سيج  ب�ساعتها  بينما   ،

املتبطلة  العتمة  يف  خفافًا  ت�سري  مطاياها  واأعناق 

الذي ي�سبه ورقة خريفية �سقطت  االأزيّل  الهواء  ويف 

من �سجرة نائمة«.)3( 

بكل  الطفولة  منذ  لل�ساعر  ذاكرة  املكان  ي�سكل 

اأو حزن وهي دوائر مرتابطه يف  ماحتمله من فرح 
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�سماته  مالمح  وتر�سم    ، واجلمعي  الفردي  ال�سعور 

�سفاته  تكوين  يف  ذلك  بعد  اأثر  لها  يكون  التي 

ال�سخ�سية ونظرته للعامل االآخر ، ان �سخ�سية �سماء 

ات�سمت بالهدوء  عي�سى املتقدة بروح �سفافة والتي 

والتوا�سع وروح االإيثار، كونت لديه طابعًا خا�سًا 

وجهة   منه  ماجعل  ذلك   ، االآخرين  مع  تعامله  يف 

وهم  اإليه  جاءوا  الذين  ال�سباب  الكتاب  من  للعديد 

نحو  باأرواحهم  الراجفة  االأوىل  خطواتهم  يخطون 

باإ�ساءة تنري  اآملني   ، عامل غام�ض وجميل و�سائك 

طريقهم نحو م�سالك ومفاتيح الكتابة االأدبية . »لقد 

بها  ننطق  مل  التي  الكلمة  مبتداأ  االأول  لقاوؤنا  كان 

على االطالق والتي ظلت حبي�سة روحينا التي كانت 

م�سبوقة  غري  باأبجدية   االأخرى  اإحداها  ت�ستقرئ 

نظرة  باأوراق  �سحرة  هيئة  على  الحقًا  جتذرت 

يرمق  الذي ظل  الكائن  ذلك  �سماء عي�سى   ، كالفجر 

عن بعد االأمكنة التي تدفعنا اإىل ال�سمت ،  االأمكنة 

زيت  قطرات  االأ�سا�ض  مكونها  يف  ت�سبه  التي  تلك 

مقد�سة اأ�ساءت فناء اأرواحنا . اإنه ذلك ال�سوت الذي 

نائمة  عذابات  ليوقظ  عذب  كينبوع  مندفعًا  ياأتي 

كالوجد«. )4(   

فر�سة  لنا  تتيح  ال�سعرية   عي�سى  �سماء  جتربة   اإن 

الذاكرة  يف  املتجذر  ال�سويف   اخلطاب  عن  الك�سف 

اأن  يجد  ال�سعرية  ملجموعاته  واملتتبع   ، الُعمانية 

 ، اأ�سعاره  ي�سكن يف معظم  الت�سويف  اجلمايل  البعد 

يف  الدالتان  هما  املوت  وثيمة  احُلب  ثيمة  اأن  ذلك 

عي�سى  �سماء  ال�ساعر  غربة  واإن  ال�سوفية  الكتابات 

اخلارجية  والذات  الداخلية  الذات  بني  امل�ستمرة 

الذات  يف  املكان  غربة  عن  يعرِّ  دالليًا  بعداً  تاأخذ 

واجل�سد  املكان  بني  واملتبادل  الدائم  العبور  حيث 

 ، وامل�ستقبل  احلا�رس  وم�سائر  والزمان  واملكان 

اإنه الرحيل نحو املجهول الكوين واإىل �سماء الروح 

املجهولة يف اأعماق الذات . 

الروؤيا  ال�سعرية  عي�سى  �سماء  كتابات  يف  وترز 

 ، دالالتها  يف  العميقة  املكثفة  والعبارات  البعيدة 

اأ�سعار �سماء عي�سى  اإن جمال الت�سوف الذي ي�سكن 

�سخ�سيته  ومنط  كتاباته  معظم  يف  يتجلى  والذي 

االآباء  وحنني  االأجداد  رائحة  عن  بحثه  ويف 

الذي  البعيد  املجهول  املت�سوفني يف رحلتهم نحو 

اإنه ذلك االإح�سا�ض   ، يوم�ض كا�رساقة فجر غام�ض 

التي  احلياة  وعذابات  والت�سظي  والفقد  بالرحيل 

ت�سكن االإن�سان منذ رحلته الكونية نحو هذا الوجود 

الغام�ض . 

) ولكن غ�سبك دائمًا ياأتي 

 بعد جفاف طويل 

وبعد غياب 

 
ٌ
 اذ هو ذا نبي

 اأتت به الغيوم 

ماتبقى  وكان   ... االأمطار  و�سكبته   

هو احُلب 

 بعد اأن غمرْتنا ال�سماُء 

 مبياِه ندٍم بعيٍد ( . ) 5( 

الذي   ، عي�سى  �سماء  ال�ساعر  هو  هذا   «

احلداثيني  جتارب  معطفه  من  خرجت 

االأول  ال�سوء  تلم�سها  يف  الُعمانيني 

اأ�سئلة  ن�سه  هام�ض  على  متدفقة   ،

الذات  عن  والبحث  والوجود   ، احلداثة 

حميم  حقيقي   ، ميتافيزيقي  عامل  يف 

على  معتمداً   ، اآن  يف  وغريب   ، وقريب 

دمه  دفق  وفق  ال�سعرية  عوامله  بناء 

ونب�ض قلبه وروؤيته اخلا�سة« . )6( 

-2-

املوت والفراق والفقد واحلب ، ثيمات الزمة يف �سعر 

�سماء عي�سى ، تلك ما خزنته وحفرته ذاكرته البعيدة 

، الفردية واجلمعية وهو يخطو خطواته نحو عامل 

باملكان  الثيمات  تلك  ارتبطت   ، ال�سعرية  الكتابة 

خ�سو�سية  من  االأمكنة  تلك  لته  �سكَّ وما  والزمان 
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روؤياه  ج�سدت   ، الطفولة  منذ  متتد  اأبعادها  لها 

وغريها  واملكان  باالإن�سان  عالقته  نحو  اخلا�سة 

من الكائنات التي ارتبطت بذاكرته وحددت م�سار 

كتاباته  ج�سدته  ما  ذلك   ، اجلمايل  وح�سه  حياته 

ال�سعرية ، » املوت يف �سعره لي�ض حالة ت�ساوؤم كما 

يف  اجلمالية  اأبعاده  له  املوت   ، الكثريون  يراها 

الطهارة ، اعادة ت�سكيل اآخر للذات والنف�ض كواجهة 

مراحل  الروح  فيه  تدخل  برزخ  يف  للحياة  اأخرى 

عا�سق  بني  التجلي  يف  الكينونة  من 

ومع�سوق ،االن�سهار  التمازج التماهي 

احللول يف النظرة ال�سوفية ، وهو يف 

الهوية  جمهول  عامل  الطريق  النهاية 

وامل�سري«. )7(  

 ان اهتمام ال�ساعر بتتبع رائحة االآباء 

عن  االبتعاد  يحاول  وهو  واالأجداد 

والرحيل  والغياب  بالفقد  مليئة  ذاكرة 

خالل  من  اأخرى  اأبواب  فتح  يحاول   ،

لعل ذلك مي�سح عنه   ، ال�سعرية  الكتابة 

البعيدة  اأعماقه  يف  تت�سع  كانت  عتمة 

وجاثمة على روحه اآخذة به نحو �سفري 

الهاوية .

ي�سعد  وهو  ال�ساعر  اإليه  �سعى  ما  ذلك 

اإىل عامل جمهول ، لعله يجد فيه منفاه 

الذي ي�سعره بال�سكون وال�سمت اجلميل، 

ال�ساعر  اإليه  الذي �سعى  الُعماين  ال�سويف  الرتاث  ان 

اأن  بذلك  ، يحاول  الرحبة  اآفاقه  فيه  ي�ست�رسق  وهو 

لذلك   ، اأ�رسارها  واكت�ساف  الغام�ض  جذرها  يعي 

بها  ال�ساعر على مرجعية يخطو  اأن يقف  كان البد 

لعل قلبه يهتدي اإليها .   

الُعماين  العالمة  عن  عي�سى  �سماء  فق�سيدة   «

دين  رجل  حياة  يف  غائرة  قراءة  متثل  )احلبا�سي( 

�ساعر يف حلظة موته ،  فهو يبدو يف الق�سيدة مثل 

:  قنديل وحيد مهجور بعتمة ، اليب�رس من العامل اإال 

ظالمه . وفيها توقف عند حلظات االنخطاف الروحي 

واال�ستب�سارات الداخلية والذكريات والعذابات التي 

اإن�سان يحلم عند موته برجل غريب ياأتي  يواجهها 

من اأطراف البحر ليقوده نحو اأر�ض املوتى اخل�رساء 

اأكرث من احلياة ، تاركُا وراءه كتبه واأوراقه التي هي 

له كما الرقوء على جرح الدهر ، والقمر  املفقود بليل 

الركبان ، وكذلك نخلة وطفلة �ستبكيان على تربته 

على  خّطته  وباأمل  باء  ال�سِّ حنني  من  مباء  املبللة 

االأر�ض �سالالت الغياب البعيد«. )8( 

اإن روح الت�سوف يف البحث عن املعنى عن املطلق 

عن بيا�ض الغياب ، هذه الروح التي يحملها �سماء 

يف  الوجد  واهتزاز  اجل�سد  اأمل  مع  املتوحدة  عي�سى 

التي  اأ�سعاره  يف  املتجلية  وا�ساراته  البعيد  األقه 

توم�ض وهجًا �سوفيًا مغ�سواًل باحلنني واجلمال .

ويف رحلته التي يتتبع فيها حوية العالمة املت�سوف 

ال�سيخ علي احلّبا�سي احلجري ، يقول �سماء : 

) كل من راأوك اأحبوك ثم تركوك للموت 

وهو ير�سف من روحك قطرات احلب 

الذي ي�سيل من عينيك و�سفتيك 

لتلتقطه كائنات الليل وهي  تغيب 

يف رمال البحر احلدرّي بعيدا بعيدا 

يف �سحراء املنفى ... ( .)9( 

الت�سوف  روح  عن  الك�سف  يف  عي�سى  �سماء  ي�ستمر 

ال�سلوكي  الُعماين ، يف البحث عن جتربة غائرة يف 

اأعماق تاريخ مليء بالفجيعة واملاأ�ساة ، تلك الروح 

التي حملها االإن�سان يف �رساعه مع البقاء يف هذا 

الوجود الغام�ض ، يحمل ال�ساعر رع�سته ال�سعرية يف 

�سبيل الو�سول اإىل ا�رسار هذا الغمو�ض  ، نرى ذلك 

يف مناجات ال�ساعر اإىل اأمهات الوا�سل وهو يقول : 

)اأيتها االأم 

 �سليلة اأمهات الليل والندم والهجعة االأوىل 

اأيقظينا ، اأيقظي فينا رغبة اأن منوت 

بني ذراعيك ونبكي ... 

يوما ما
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 كنت اأجمل اأمهاتنا 

حني كنا 

نر�سع منك 

احلب واملوت ( . )10(  
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ذاكرته  فيها  ال�ساعر  حفر  التي  االأمكنة  تعددت 

املتعددة  عوامله  له  �سكلت   ، باالأحداث  املليئة 

واملتجذرة يف اأعماقه منذ طفولته املحملة بالغياب 

االأمكنة  هذه  جعل  ما  ذلك   ، والغربة  والرحيل 

اأر�سًا خ�سبة  املتعددة املناخات والثقافات ت�سكل 

املتقدة  وروحه  ال�ساعر  ثقافة  وتكوين  تاأ�سي�ض  يف 

، ذلك مانراه من تعدد يف عوامل ثقافته وتعدد يف 

التي كانت  ال�سعرية  اإىل جانب كتابته  ، فهو  ذواته 

حيث   ، الكتابة  من  اأخرى  اآفاق  فتح  يف  ركيزته 

اإىل  اإ�سافة  امل�رسحي  والن�ض  املفتوح  الن�ض  كتب 

ا�ستغل  الذي  الق�سري  ال�سينمائي  ال�سيناريو  كتابة 

عليه عدد من املخرجني ال�سينمائيني الُعمانيني يف 

االأفالم الق�سرية حيث ح�سلت بع�ض هذه الكتابات 

ال�سينمائية على جوائز يف بع�ض املهرجانات . 

» كلما راأيت �سماء عي�سى تبدى يل طائراً فينيقيًا ميخر 

والالمعقول  املعقول  عوامل  اخرتق   ، العوملة  �سماء 

مبا   ، بع�سها  على  املنكم�سة  �سماواتنا  يف  ليحلق 

هذه  بني  التميز  على  ب�سهولة  قادرين  غري  يجعلنا 

العدد  اأجنحته املهيبة ذوات  ، ولي�سم حتت  العوامل 

، ماحفره مبخالبه  ورباع   ، مثنى وثالث  املتزايد 

ال�سلبة والناعمة يف اأر�ض احلقائق واالأ�ساطري على 

حد �سواء ، ولينقل اإرث مالك بن فهم ووقائع االأزد 

واأ�ساطريهم اإىل دنيا اليوم« )11( . 

يتجلى يف  اأ�سعار �سماء عي�سى جمال ال�سمت الدال 

كندى الفجر يف �سكونه واألقه كا�رساقة اهلل يف غيابه 

، وهو النائح املت�سظي ، واحلب الذي انطفاأت جذوته 

يف  تخ�رس  كي  احلب  نبع  عن  باحثًا   ، القلوب  يف 

قلبه االأ�سجار وت�سدح يف اذنه البالبل فيقرتب من 

وجه الت�سوف لعله يجد طفولة اأحزانه ، حيث نداء 

 ، العابدات  اأمهاته  اأرواح  اإىل  يحمله  الذي  الطفولة 

حيث القمر كطفل بعيد ترحل به ال�سحب اإىل ينابيع 

كطري  جرداء  �سجرة  اأغ�سان  يف  تركه  الذي  احلب 

حزين يف �سحراء بعيدة .

يقرتب �سماء عي�سى من مناحته حيث اأبواب عابدات 

الفرفارة ، فيقول : 

مرًة  اجلمال  من  رحمتني  التي  االآلهة  )اأيتها 

وحرمتني من اجلمال مرًة 

يف  تقبلني  عندما  البيل�سان  كطفولة  اإيّل  عودي    

املنام وتبكي 

   لِك نداماَي وَمْن طواهم املوت غيلًة 

 وهم ال�ساعدون اإليك يف اجلباِل 

 املك�سوة اأحداقهم بفجائع الورد ( . )12( 

ال�سويف  عامله  ك�سف  اإىل  �سعيه  يف  ال�ساعر  ا�ستمر 

املجهول ، حاماًل وردته يف قلبه و�سكونه ال�سويف 

للهروب  و�سيلة  لديه  فال�سعر   ، اأعماقه  يف  املتجذر 

الروح  تلك   ، الروح  مكنون  عن  والتعبري  العدم  من 

املت�سوفة  حملها  والتي  متردها  يف  الهاربة 

نحو  الدائم  رحيلهم  يف  وهم  والفنانون  وال�سعراء 

تروي  جديدة  جتربة  عن  ال�ساعر  يبحث   ، املجهول 

ظماأه ، هو قادم من عامل مليء بال�سخب والت�سدع 

دموع  وذرفتها  الفجائع  ثكلتها  قميئة  اأزمنة  من   ،

الن�ساء ، ي�سعى ال�ساعر اإىل معانقة الرياح وانعتاق 

منابع  من  حروفها  األق  يف  تتجلى  وهي  الروح 

اإىل  و�سعى  بها  �سغف  طاملا  الذي  ال�سويف  ال�سلوك 

االإقرتاب منها ليجد �سالته التي حملها لعله يدرك 

لغتها ووهجها ال�سويف .  

» يف رحلة جميلة مع �سماء عي�سى ، خرجنا معًا اإىل 

الذي  املكان  اإىل  الُعماين  وال�سلوك  الت�سوف  منابع 

ال�سهرية  ، وكتب فيه بائيته  ال�سيخ جاعد  عا�ض فيه 

التي عنونها با�سم  »حياة املهج«، وتعد هذه الق�سيدة 

الرحلة  تلك  يف   . الُعماين  ال�سلوك  �سعر  عيون  من 
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اذ   ، ال�سيخ جاعد بن خمي�ض اخلرو�سي  تعرفت على 

�سعرُت  �رسيحه  اأمام  فيها  وقفُت  التي  اللحظة  يف 

وكاأين اقرتبت كثرياً منه ، وكاأين اأخاطبه ، اأو اأ�سبحُت 

اأحد مريديه وتالمذته ، بل وكاأين اأ�سخُت ال�سمع اإىل 

�سوته ، وهو يرتل اأوراده يف حمراب عزلته ، اأو ي�سلي 

يف �سجادة معتكفه«. )13( 

الروحية  الغيوم  جمال  اإىل  عي�سى  �سماء  ياأخذنا   

ال�سوداء  ب�سحبها  ترحل  وهي  وخ�سبها  األقها  يف 

تعر   ، احلياة  نبع  بعذوبة  املاطرة 

بعذابات الطفولة اإىل املعنى اإىل العدم 

اإىل �ساطئ اآخر وجبل اآخر حيث ي�رسق 

على االأر�ض فجر كوجه الطفولة وبهجة 

احلب واالأمل . 

الدائم وهو  �سماء عي�سى يف رحيله  اإن 

يتدثر بوهج احلب واالأمل والفقد ، يحمل 

قلقه الدائم ينظر من فوق ربوته العالية 

اأمه ، لكن نداء  كطفل يبحث عن غياب 

الطفولة البعيد مي�سح عنه عتمة الغياب 

النريوز  راق�سات  حيث  الفرح  �سم�ض  اإىل  به  ويعود 

ومي�ض  اإىل  به  ويعودنَّ  احلب  جمال  عن  يك�سفن 

واإ�رساقة املنازل االأوىل .

) هاهي الغيوم حتمُل اإىل االأطفال الفرح باملكاِن 

  والزهَو بالزمن 

  هاهي الُغيوم حتمُل املعنى اإىل العدِم ، وحتمُل 

 الرياَح اإىل �سياعها االأزيل   

  ليتحَد البحُر باملطِر ، ويقُف الغريُب اأمام االأفق 

  وال�رساع اأمام 

املجهوِل والغياْب ( )14( 
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حملت طفولة ال�ساعر روحًا مت�سظية بالفقد والغربة 

ال�سائعة  روحه  ج�سد  ما  ذلك   ، الثكاىل  واالأمهات 

التي حملها قلبه ال�سعيف وهو ي�ستقبل اأفول الع�سق 

اأطفاأت  التي  الغيوم  تلك   ، االأمل  غيوم  غطته  الذي 

وهو  الهوية  املوت طريق جمهول   . املحبة  قناديل 

بالغمو�ض  مليء  كوكب  يف  احلياة  خطيئة  يحمل 

واالأ�رسار، حيث الجتد كائناته اإال حتفها املحتوم ، 

ذلك مايت�سح يف اأمل الروح واجل�سد وهو يحمل بذرة 

فنائه ، اأن �سمة الرحيل التي يحملها االإن�سان ماهي 

ك�سجرة  قا�ض  بغروب  واملرارة  باالأمل  اح�سا�ض  اإال 

االإح�سا�ض  هذا   ، ثمارها  و�سقطت  �سماوؤها  جف 

يج�سد  وهو  ال�ساعر  طفولة  ر�سم  واملوت  باخلوف 

مناجاته ملحبيه . 

  ) وكنت على حافة املوت وقد اأ�ساء نورك وجهي ، 

كان بندول �ساعة قدمي يعلن اقرتاب الفجر ، وكانت 

كل �رسبة منه ت�سري يف ما هو �سبيه بالفراق االأبدي ، 

والأنني كنت بطيئًا اأ�سري نحو موتي ملحت يف عينيك 

رويداً  ينطفئ  عيني  اأمام  النور  وكان   ، اأ�سى  دمعة 

وكاأن   ، عيني  اأمام  تعر  زرقاء  �سحب  ثمة  وكان   ،

من دفعني باجتاهها حتى ترحل بي اإىل املجهول ، 

ثم �سمعتك تنادي ال�سحب امطريه حبًا دافئًا امطري 

عليه ودقًا نقيًا ()15( 

رمبا اأن تلك احلياة التي مر بها ال�ساعر وهو يعانق 

احزانها وحملته رياح طفولته كان لها اخليط الذي 

�سار عليه وهو يخطو خطواته االأوىل يف ر�سم مالمح 

يجل�ض  وهو  اأحالمه  لغة  خلق  ويف  لل�سعر  كتابته 

فوق ربوة منفاه اجلميل ، ينظر اإىل عامل يتجه نحو 

حتفه االأخري ، » اإن اأهمية جتربة �سماء عي�سى لي�ست 

، بل  ال�سعري  بنائه  ل معمار  ت�سكِّ التي  الكلمات  يف 

التي  الق�سوة  الكلِّي ، يف مناخاته ، يف  يف معماره 

ان�سحب اإليها ، اأو باالأحرى يف تلك الق�سوة ال�سفيفة 

طق�سها  يف  فوقع   ، تها  بقوَّ و�سحبته  اأغوته  التي 

ومفاتنها ويف حبائل جمالها املرعب« )16( . 
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) جاءت اأقدام تهرول بعيداً ، دا�ست علينا ونحن نيام 

، اأقدام تهرول حاملة رماحًا م�سمومة اإىل الداخل ، 
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اإىل  ال�سموم  اجتهت  الوطن  داخل  اإىل  اجتهت  كلما 

اأعماقنا ، لكن اأعماقنا خاوية اإال من الر�سيم ، فمن 

يحمل اليك امل�سعل ، اأيها النهر الدموي ، اأيتها اجلثة 

، اأيتها احلياة (. )17(  

الفجيعة التي ر�سمها ال�ساعر كانت كامنة يف اأعماق 

وهو  حمله  الذي  الليل  ذلك  يف   ، الداخلي  منفاه 

 ‘ الهادئة  اخلجولة  روحه  يف   ، وغربته  رحيله  يف 

يف ع�سقه الأنني االأمهات ودموع الثكاىل ، يف ذلك 

�سماء  �سار   ، االأر�ض  اأمل  يف  الغائر  الدفني  ال�سمت 

اآالم  عي�سى  وهو يحمل م�سعله ال�سويف باحثًا عن 

اأخرى ، رمبا كانت اأكرث غمو�سًا وبعداً عن االأنظار،  

بعيداً  تن�سحب  املوت  يداهمها  عندما  كالكائنات 

ما  ذلك   . و�سكينة  هدوء  يف  حتفها  ت�ستقبل  وهي 

املوتى  مدافن  اإىل  ينظر  وهو  ال�ساعر  اإليه  �سعى 

ذلك  لعل   ، الغريبة  الكائنات  واأ�سوات  ال�سامته 

اأغ�سانها  له  متد  �سجرة  ورمبا   ، غايته  اإىل  يو�سله 

اأوراقها  ورمبا   ، واأ�رسارها  اأنينها  لت�ساركه  اجلافة 

اآالمها  وغطت  �سقطت  حتى  دموعها  ذرفت  التي 

واأ�رسارها الدفينة . 

» من هناك ياأتي �سماء عي�سى  منذراً بفجيعة ما . 

معه من�سي يف خراب طاغ ي�سود الكون والعنا�رس . 

انه قادم من حروب خا�رسة ذاهب اإىل منفى االأعماق 

والدواخل . وكاأن �سماء عي�سى قد جاء قبل كل هذه 

منذ  ال�سعر  يكتب   ، االآن  فيها  يتمرغ  التي  الفجيعة 

اأو مبن اليكرتث  �سنوات دون ان يعباأ مبا ال يحدث 

اأكرث االأحيان ، يف  ، يكتب حينًا ويكبت  مبا يحدث 

امل�سهد  من  الهادئ  اخلفي  اجلزء  يف  ظل   ، ُعمان 

يف  جديتهم  ميار�سون  الذين  الُعمانيني  عادة   ،

ال�سوءالرزين ، �سماء عي�سى ظل يف الظل الذي تكون 

درجة احلرارة فيه اكر من القلب« ) 18 ( 

خميلته  يف  ال�ساعر  ر�سمها  التي  الفجيعة  اأن  رمبا 

الذي  احُلب  اأجرا�ض  وجتذرت يف ذاكرته قادمة من 

جميل  هو  ما  كل  مت�سح  وهي  احلياة  دموع  غطته 

يف هذه الكون وهو ي�سعر اأن الغربة والهجر طريقه 

نحو هذا الفراق االأبدي وهو يهرب من ذلك اجلمال 

حياته  جفاف  ماحمله  ذلك   ، املجهول  الغام�ض 

الذي مل يبق منها �سوى  املوت ، حمل ال�ساعر جرحه 

وهو  واأنينه  رحلته  يتتبع  وهو  الداخلي  ونزيفه 

يطارد ع�سقه املفقود وكائنات طفولته وهو يبحث 

عن وهج ليوقدها التي لن يجدها اإال حتت �سجريات 

الهجري اجلافة واأنني ال�سواهد الدالة فوق القبور . 

الكبري قا�سم حداد وهويقول  ال�ساعر  ذلك مايوؤكده 

الفجيعة  من  قادم  عي�سى  »�سماء 

بامتياز ، ومب�رس بها يف اآن واحد ومن 

يعرف ال�ساعر وجيله وجتربته ، يدرك 

اأن االأمر الينطوي على مبالغة ما . ففي 

الُعماين  ال�سباب  كتابة  جت�سد   ، العمق 

لقطاع  ال�سافية  اخلال�سة  اجلديدة 

املنطقة  هذه  �سباب  جتربة  من  كبري 

 ، الفجائعية  الروؤية  بطاقة  متميزة   ،

تاأمل  يف  الظاهر  الهدوء  طبيعة  ولعل 

اأ�سياء العامل �ستجعل ال�سورة ال�سعرية 

  . التجربة  هذه  ملعطيات  نفاذاً  اأكرث 

النبيل  اأيها القارىء  �ست�ساب باخليبة 

االأمل  �سعار  عن  تبحث  ان  حاولت  اذا 

ال�ساعر  اليعباأ   ، املاثلة  الفجيعة  هجوم  به  لت�سد 

لي�ض  ، فاالأمل  �ساأنه  ، ورمبا مل يكن هذا من  بذلك 

يف اأن تهبنا اياه الق�سيدة ، االأمل يف درجة الياأ�ض 

الذي تدفعنا اليه »  )19( 

 ) 6 (                                         

) الريُة 

توق�ض ال�سبَق 

تفر�ض الهذياْن 

حيُث الن�ساء 

قوارب هجرٍي 

باجتاه املوْت 
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الرماُد 

ذاكرُة جنوٍن 

       ال يت�سياأُ

ت�ستقيُظ حوريٌة 

   اإْذ 

ٌ
  نبي

يداهمه املوْت ( )20 ( 

ي�ستيقظ ك�سبق يختطف �سحاياه ويرتك دم  املوت 

موتاه عندما يحل الظالم ، لكنه مازال ينتظر �سحية 

يداهم  وهو  الهجري  اأبواب  خلف  يقبع  وهو  اأخرى 

اأمنيات الثكاىل وين�رس دمها على اجلدران وجذوع 

االأ�سجار ومواء القطط احلزينة ، ترحل اأرواحنا تاركة 

اأمهاتنا حيث التبقى  ظاللها احلزينة على وجنات 

مليئًا  �سامتًا  بكاًء  تردد  وهي  مهجورة  طرق  غري 

باالأمل والفراق والرحيل االأبدي وهي يف عودتها اإىل 

املجهولة حيث ال�سيء غري  والرمال  العدم  �سحراء 

حيث  االأخري  حلولها  اإىل  طريقها  يف  وهي  ال�سهب 

املوت يقب�ض على نيازك االأر�ض وال�سماء . 

بتابوت  ا�سبه  غام�ض  عامل  من  يخرج  ال�سعر   «

 . باملوت  حتتفي  خميلتها  طفولة  �سوت  وال�ساعر 

اإن ال�سلة امليثولوجية القدمية قدمت مغامرة العقل 

والروح يف االن�سان ، ) وقد و�سلت هنا بني خيطي 

املوت واحلياة ، وراأت يف االأول وجها للثاين ( تبلغ 

لدى �سماء عي�سى درجة اأعلى ، ويتحول املوت ال اإىل 

معادل للحياة فح�سب ، بل اإىل مظهر من مظاهره ، 

ت�سري  تكاد  والتقاطات  ومناخات  �سور  يف  يتكرر 

نف�سها الن�ض كله » )21(  

 -7-

اإن �سماء عي�سى وهو ينقلنا بح�سه اجلمايل كمياه نبع 

�ساف يزرع كائناته على جنمة راحلة يف م�سارها 

املجهول حيث اأرواح الطفولة الهائمة بوهجها وهي 

تراقب اأرواح املوتى جتف دموعها يف �سكون الليل 

حيث �سمت ال�سلوات وعابري الطرقات الليلية ، مل 

يبق غري االأبواب املغلقة وال�سبابيك املو�سدة ، ذلك 

خاوية  كقبور  اأ�سعاره  يف  عي�سى  �سماء  مايج�سده 

تطرق  والرياح  خوائها  اأنني  حتمل  اأج�سادها  من 

اأبواب احلزانى لعلها ترحل معها يف منايف اأدويتها 

اجلافة وهي تردد اأنا�سيدها الراحلة عن االأر�ض . 

» اإن ح�ض الفجيعة اأو اخلراب عند �سماء عي�سى لي�ض 

امللمح  بهذا  ورمبا   ، طارئة  �سعرية  نزوة  حم�ض 

ن�ستطيع ان نقرتح متيزاً ي�سم جتربة هذا ال�ساعر . هذا 

ال�ساعر الذي طاب له اأن يتقنع بال�سماء ، كمن يريد 

اأن يقول لنا انه يرى الينا  .. اىل واقعنا من هناك .. 

من االعايل ، دون اأن يزعم ذلك اأو يدعيه »  )22( 

)عرت منايف / روحية �ستى 

كي اأ�سَل اإليك / يف النهاية 

اأيها االأمل ... 

االأمل / اأمل ماقبل املوت 

وهو ينتظرين / عند عتبة 

الباب املهجور ( . ) 23 (

تتعدد عوامل �سماء عي�سى بتعدد ذواته ، وهو الراحل 

وجهة  الحتده  الذي  املجهول  اإىل  وروحه  بج�سمه 

ذاهب  فهو   ، املطلق  عامل  نحو  ال�سري  اإنه   ، حمددة 

يف رحيل العودة فيه ، وكما قال » النفري » ) لي�ض 

اأمامكم باب فتق�سدوه ، ولي�ض وراءكم باب فتلتفتوا 

اأن  عليكم   ، حولكم  فيما  التبحثوا  اأن  عليكم   ) اإليه 

الروح   منايف  تعروا  اأن   ، فيه  مااأنتم  تتجاوزوا 

الق�سية واأبوابها . 

القبور  اأبواب  على  ال�ساكن  االأمل  غري  ينبئنا  ال�سيء 

هجرتها  اأر�ض  على  هادئة  كموجة  ي�رسق  وهو  

االأقدام ، اإال من اأع�ساب ياب�سة وهي تزهر يف كاآبة 

حول قبورنا ، وكاأفول جنمة بعيدة . 

اإنه ذلك الغياب اجلاثم كجبل تعره الرياح وهي يف 

هيامها ال�رسمدي باأرواحنا ، خوفًا من �سبح املوت 

. هكذا جل�ض �سماء عي�سى  املجهول والعدم املن�سي 
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احلياة  اإىل  ينظر   ، البعيد  ينظر من فوق جبله  وهو 

وترت�سدها  البحر  اأمواج  تتقاذفها  �سغرية  كدمية 

االأمل والندم وهي ترقب حلظة �سقوطنا يف  وحو�ض 

بحر �رسمدها الغام�ض . 

ال�سيء اأجمل غري ال�سمت ، حيث الطبيعة وهي حتمل 

قلوب الع�ساق وتغت�سل بدموعهم وتعود اأكرث نظارة 

وهدوءا ، ك�سويف يعتق روحه يف رحيل اأبدي ، حيث 

االأر�ض م�سبًا للعواطف والدموع ، اإنه ذلك التمازج 

الذي  عي�سى  �سماء  جتربة  يف  ال�سويف  ال�سوريايل 

يرقب اجلمال النائم حتى يرحل الليل ويبزغ الفجر 

ك�رسوق احُلب من عذوبة ال�سمت الدافئ يف قلوبنا  . 

التي  الداخلية  الغربة  تلك  من  عي�سى  �سماء  ياأتي 

غربة   كونها  عن  اأبعد  ذاتية  غربة  وهي   ، يحملها 

ينزف  الذي  ذلك احلب  اأبعادها من  تاأخذ   ، مكانية 

املنايف  فجيعة  حملته  عليل  وج�سد  الروح  من 

الروحية و�سحراء االأمل والعدم ، وبكاء الراحلني وهم 

العالقة  جدلية  اأن  رمبا   . ع�سقهم  جبال  يجتازون 

املتاأزمة بني احلياة واملوت لها دالالت وا�سحة يف 

اأ�سعاره ، تلك العالقة ال�سائكة واملتجذرة يف رحلة 

حياة ال�ساعر .  واملتتبع يف جممل كتاباته جند اأن 

هذه الغربة جتمع بني هموم الذات الفردية وهموم 

املوت  بني  ال�رساع  على  والدالة  اجلماعية  الذات 

اأن حالة النفي  واحلياة ، بني احلب واحلرية ، رمبا 

ماأ�ساوي  ح�ض  عن  تعر  ال�ساعر  ذات  يف  الداخلية 

بعيد يحمله ك�سويف راحل يف هذا الكون . 

اخلال�سة : 

اإن �سماء عي�سى وهو ياأخذنا يف كتاباته ون�سو�سه 

فار�سًا حداثة  الزمني  االت�ساق  عن  بعيداً  املختلفة 

روؤيوية ، متدثراً بعباءة الت�سوف الالزمنية ، حيث 

يف  الهائمة  الروح  عن  يك�سف  وهو  الدائم  احل�سور 

رحيلها ال�رسمدي ، وهي تفي�ض باألق الوجود الكوين 

، حاماًل ماء �سعره وزاده املفعم باال�رساق والتجدد 

والتجاوز . 

اإنه الهيام يف زهرة التيه االأبدية وهي تتنا�سل من 

الرحيل  و�سريورة  العدم  بذرة  موتاها  اأغ�سان  بني 

حائاًل  يقف  الرزخ  حيث   ، املجهول  نحو  والعبور 

دون الو�سول اأو التالقي ، حيث العدم و�سبح الليل . 

اإنه املوت وهو يجر قتاله اإىل غرفه املغلقة ، تاركًا 

الريح وهي تعزف على التالل املكومة على قبورنا 

 ، واأطاللها  احلياة  خرائب  على  تنعق  والغربان   ،

و�سيبقى هديل احلمام غام�سًا كغمو�ض احُلب الذي 

ياأخذنا اإىل قارب جمهول ي�سيء طريقه خيطًا من 

النور الروحي . 

يحمل �سماء عي�سى م�سعله ، باحثًا عن الٍق غام�ض 

�سامت  هدوء  يف  العدم  �سحراء  يف  مي�سي  وهو   ٍ

قلبه  يرتك  لكنه  املكان  عن  يرحل   ، عابرة  وبهجة 

كي يعود اإليه ، كالعا�سق الذي يحمل اأمله وهجره ، 

راحاًل اإىل منفاه البعيد ، كمن يحمل روحًا غام�سة 

وعابرة يف هدوء �سامت . 

املوت  ينتظر  الذي  احلزن   ، الذي الينتهي  االأمل  اإنه 

 ، بعيد  اإىل عامل جمهول  به  الليل لريحل  �سبحًا يف 

حيث كل �سيء مي�سي ، اجلمال يذوي ويجف كفرا�سة 

ميتة حتت �سم�ض م�رسقة يف حديقة مهجورة . 

اأعمال  َتَتبعنا فيها  ن�ستنتج يف هذه اخلال�سة التي 

جتليات  على  ركزت  والتي  ال�سعرية  عي�سى  �سماء 

االأبعاد  وحتليل  ر�سد  خالل  من  ال�سوفية   الذاكرة 

لذاكرة  ال�ساعر  تتبع  اطار  يف  الأ�سعاره  ال�سوفية 

الُعمانيني من خالل  بحثه  ال�سلوكي عند  الت�سوف 

نحو  املت�سوفني  االآباء  وحنني  االأجداد  رائحة  عن 

وثيمة  احُلب  ثيمة  اأن  كذلك  ويت�سح   املجهول،  

املوت تالزمان اأ�سعار �سماء عي�سى  وتكاد ال تخلو 

معظم اأ�سعاره من هاتني الثيمتني ، و�سّكلتا طابعًا 

خا�سًا يف كتاباته والتي قد التبعد كثرياً عن روؤيته 

لطبيعة احلياة ، حيث املوت واحلب ي�سكالن �سريورة 

ال�سعادة  حيث   ، واأبعادها  معانيها  بكل  احلياة 

والفرح تنبثقان من االأمل واملاأ�ساة، ورمبا الثيمتان 

يف  فرادة  م�سّكلتان  ال�ساعر  ذات  يف  تت�سارعان 
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اأكرث  يبدو  ما  وهذا  �سعره  وكتابة  �سخ�سيته  منط 

و�سوحُا يف الكتابات ال�سوفية حيث احُلب واملوت 

ثيمتان اأ�سا�سيتان يف كتاباتهم ، ورمبا تك�سف عن 

خمزون عميق وبعيد يف ذاكرة  طفولة ال�ساعر  التي 

اكت�سبت جتارب وخرات جتذرت يف اأعماق ال�ساعر 

ولي�ست بعيدة عن جممل الذاكرة الدينية وال�سيا�سية 

تاريخة  مراحل  الُعماين عر  ال�سعب  بها  ات�سم  التي 

احل�ساري والطبيعة اجلبلية التي تدثرت بها االأر�ض 

الُعمانية والتي اك�سبت �سعبها  طابعًا خا�سًا لروح 

الك�سف وحب الرتحال وخلوة التعبد ، ر�سمت �سورة 

اخلالقة  خميلته  واأيقظت  ال�ساعر  ذاكرة  يف  بعيدة 

يف  املخزون  هذا  من  عديدة  جوانب  اأ�ساءت  التي 

االإن�سانية  املتعددة  عوامله  �سّكلت  والتي  الذاكرة 

والوجودية املرتبطة بجوانب الذات الداخلية والذات 

اخلارجية املوجودة يف هذا الكون . 

خا�سًا  اإيقاعًا  وجمالياته  الت�سوف  جتليات  �سّكلت 

ال�سورة  جماليات  من  نابعة  داخلية  ومو�سيقى 

ال�سعرية التي ر�سمها �سماء عي�سى يف اأبياته واملنبثقة 

من عوامله الداخلية واخلارجية والتي اأبحر من خالل 

ومعنى  بعداً  اأكرث  روؤيا  لة  م�سكِّ باطنها  اإىل  ظاهرها 

اأ�ساءت األق ذائقة املتلقني ل�سعره . 

اجلمالية  الدالالت  ابراز  عي�سى  �سماء  ا�ستطاع 

للكتابات ال�سوفية من خالل  الربط بني ثيمة احلب 

ال�سوفية يف  الذاكرة  بها  ات�سمت  التي  املوت  وثيمة 

ن�سيج �سعري واحد ، فلم يعد املوت هو فناء اأو نهاية 

عبثية واإمنا هو بداية طريق تبعث االأمل وجذوة احلب 

حيث  الطريق اإىل املجهول وهو املطلق البعيد والغيب 

اجلميل الذي ي�سعى االإن�سان اإىل الو�سول اإليه .

هذه الدالالت اك�سبت �سعر �سماء عي�سى روؤية خا�سة 

ال�سعرية  واالأ�سالة  والت�سوف  باالإ�رساق  تت�سم 

�ساربة بجذرها البعيد يف جتربة الت�سوف ال�سلوكي 

يف ُعمان والنظرة ب�سمولية ترتقي للحالة الوجودية 

اأعطت �سماء عي�سى لونه و�سوته اخلا�ض  والكونية 

يف الكتابة ال�سعرية وداللة تكاملية للعمل الفني .  
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2007 ، �ض 32  

 )16(  العامري ) �سالح( ، بورتريهات  18 ، �سماء عي�سى .. ال�سهر يف 

قلب الوردة ، ملحق �رسفات ، جريدة ُعمان  �ض  7  .

 )17( عي�سى )�سماء( ، نذير بفجيعة ماء ، �رسكة مراد للطباعة بنيويورك 

، 1987 م ، �ض 

27        

)18(  حداد )قا�سم( ، وقت للكتابة » �سماء عي�سى » ، االحتاد الثقايف ، 

جريدة االحتاد ، 10 دي�سمر 1991 م ، �ض 3  .

)19( حداد ) قا�سم ( ، وقت للكتابة ، مرجع �سابق �ض 3 .

)20( عي�سى ) �سماء ( ماء جل�سد اخلرافة ، 1985 م ، �ض 10 .

)21(  اجلراح )نوري( ، اأ�سوات �سعرية ُعمانية مهاجرة ومقيمة : �سماء 

عي�سى ، ثقافة وفنون ، جريدة احلياة ، �ض 16  .

)22( حداد )قا�سم(  ، وقت للكتابة ، مرجع �سابق ، �ض 3  .  

)23( عي�سى )�سماء( ، اجلبل البعيد ، موؤ�س�سة االإنت�سار العربي ، بريوت 

، 2013  �ض 57  ، 58 . 
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 اإن م�سري النخبة العربية، ال حمالة،  �سبيه 

بحالة ال�سلطة العربية امل�ستبدة التي 

بددت احللم العربي، واأرجعته ك�ابي�س 

مت�ا�سلة تفّننت يف و�سعها على رقاب 

م�اطنيها، مما انعك�س على النخبة وجعلها 

تدخل يف معارك جانبية فا�سلة بعيدة عن 

اهتمامات ال�سارع ، اأو ان�سجمت مع هذه 

ال�سلطة الهرمة لتكرّ�س التفاهات والتخلف 

وتدخل النا�س يف متاهات مت�سعبة اأبعدتهم 

عن االهتمام بال�اقع االأليم مع��سني 

ذلك بالع�دة اإىل �س�رة للدين متحّجرة 

وغري مت�ساحمة، اأو ت�ّجه�ا اإىل اأحزاب 

�س�رية. غري اأنه ويف ظل انت�سار ال�سبكات 

االجتماعية التي فتحت االأب�اب وا�سعا اأمام 

ال�سباب الخرتاق اآفاقها ــ يف اأغلب االأحيان 

بدون وعي واإدراك جيد ــ اإىل اهتزاز الفت 

يف ه�يتهم، كل ذلك كرّ�س م�سكلة مل يعرفها 

اأولئك الذين حلم�ا ومار�س�ا و�ساهم�ا يف 

حماربة امل�ستعمر بال�سالح والكلمة.

املليء  املا�سي  على  نتح�رس  �رسنا 

على  متقدمة  كانت  روؤاهم  الأن  باالأبطال 

اأربعينيات  فجيل  اليوم،  جيل  من  الكثري 

�سبقهم  ومن  املا�سي   القرن  وخم�سينيات 

ولديه  م�رسوعا،  ميلك  كان  وحلقهم 

والوعي  بالتغيري  حقيقية  اإرها�سات 

ومن  يعي�سها،  كان  التي  باملعاناة  اجلاد 

املفرو�ض اأن يرتك جيال اأكرث وعيا، غري اأن 

ال�سلطة دّمرت كل �سيء ابتداء من ال�سباب، 

الأنها مل تبلور لهم م�رسوعا وا�سحا، وتبني 

الكثري منهم وهم  ترك  اأجمل، مما  غدا  لهم 

يف عمر الزهور يبحرون يف قوارب املوت 

�سيء  دّل على  اإن  بالغرب، وهذا  لاللتحاق 

اأوطانهم،  يف  احللم  تبدد  على  يدل  فاإمنا 

عن  عبارة  هي  ال�سعبة  االو�ساع  وهذه 

�رسخات اإن�سانية ذات عمق كبري، اأما واإن 

فاإنه  �سبقتها،  التي  االأجيال  تلك  اإىل  عدنا 

اأنهم عملوا على  اإال  والبوؤ�ض،  ال�سقاء  ورغم 

معها  ا�سطدموا  اأنهم  غري  موؤ�س�سات،  بناء 

اأن  فكان  ومميتة،   ميتة  موؤ�س�سات  لكونها 

اأجروا  اأو  ال�سجون،  بالكثري  منهم يف  زّج 

عابد خزندار ...

كاتب من اجلزائر مقيم يف باري�ض

 �لطيب ولد �لعرو�شي 

والطريق نحو املدنية فـي اخلليج العربي واجلزيرة



هو  عابد خزندار  واالأ�ستاذ  املنايف،  العي�ض يف  على 

اأجل  من  غاليا  الثمن  اأدوا  الذين  هوؤالء  من  واحد 

عن  اأبعد  الأنه  ذواتهم،  وحتقيق  اآرائهم  عن  الدفاع 

يف  ي�ساعد  لكي  اأجلها  من  در�ض  التي  ومهنته  عمله 

النهو�ض بقطاع الزراعة الذي اخت�ض فيه.

جمع  من  كتاب  حديثا  �سدر  اأنه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

عن  بريوت،  يف  الق�سعمي،   حممد  االأ�ستاذ  واإعداد 

اخلزندار  »عابد  بعنوان:  العربي  االنت�سار  من�سورات 

مفكرا ومبدعا وكاتبا« وكان من االأجدى واالأهم اأن 

اأنه بقي وفيا الأفكاره  ت�ساف كلمة  منا�سال، لكون 

باأفكار  اآمن  اإن�سان  كل  ميزة  هي  وهذه  ي�ساوم،  ومل 

اأو  لف  دون  با�ستمرار  عنها  يدافع  وبقي  معينة، 

القته.  التي  واملادية  النف�سية  االأتعاب  رغم  دوران، 

الكبري،  احلجم  من  �سفحة   334 من  الكتاب  يتاألف 

ويتكون من مقدمة، وع�رسة اأبواب.

حياته ودرا�سته 

هو  حياته،  �سرية  من  �سذرات  عابد  االأ�ستاذ  روى 

املولود عام 1935 مبكة املكرمة، بحي الق�سا�سة،  مل 

اأخرى، وهو  يعد موجودا الأنه دّمر وعّو�ض ببناءات 

�سيء يوؤمل االأ�ستاذ الأنه مل يعد يجد حتى اأطالل تلك 

الدروب التي ترعرع وعا�ض فيها، دخل املدر�سة مبكة 

والوالد  الوالدة  بيت  احت�سنه  �سنوات،  �سبع  وعمره 

مبثابة  كانت  ثرية  مكتبة  على   متوفرا  كان  الذي 

الف�ساء املحبب لدى الطفل عابد، اإذ بداأ يهتم مبطالعة 

جرمية(  )ارتكب  يوم  وذات  �سغري،  طفل  وهو  الكتب 

الأنه اطلع يف الق�سم على رواية ماجدولني املرتجمة 

اأن  غري  املنفلوطي،  لطفي  امل�رسي  االأديب  قبل  من 

ا�ض اكت�سفوا االأمر وعاقب امل�رسف 
ّ
اآذان وعيون احلر

على املدر�سة االأ�ستاذ عابد الأنه اطلع -ح�سب راأيه- 

على كتاب ال ي�سري يف نف�ض اخلط »املر�سوم« من قبل 

املوؤ�س�سة التعليمية يف ذلك الوقت، فكانت عاقبة هذه 

العمر الأن خطيئته  تلك  الطفل يف  )اجلرمية(  �رسب 

ممنوعا،   يبدو  كتاب  على  اطالعه  هي  الوحيدة 

اأم�سكني   « الكتاب  ال�سفحة 31 من  يقول يف  مثلما 

رواية  بقراءة  متلّب�سا  احل�سة  اأثناء  املدر�سني  اأحد 

م�سطفى  كتابتها  واأعاد  ترجمها  التي  ماجدولني 

لطفي املنفلوطي، فاأحالني اإىل وكيل املدر�سة الذي 

اأنني  اأوالهما  جرميتني  ارتكبت  اإنني  قائال:  عّنفني 

قراأت كتابا اأثناء الف�سل، والثانية اأنني قراأت رواية 

غرامية، وهذه مل تكن جرمية يف نظره وح�سب، بل يف 

نظر املجتمع يف ذلك الوقت‹. ال �سك اأن ذلك التعنيف  

اأتعبه نف�سيا، بل �سدمه ، لكنه حفزه يف اآن معا، الأنه  

فاأكرث  اأكرث  بالكتاب  االهتمام   يف  لال�ستمرار  دفعه 

لي�سبح �سديقا ي�ساحبه يف كل مكان يكون فيه.

درا�سته يف القاهرة 

الثانوية  ثم  االبتدائية  درا�سته  من  االنتهاء  بعد 

ج منها من  مدر�سة حت�سري البعثات مبكة 
ّ
التي تخر

املكرمة عام 1953، اأر�سل اإىل القاهرة،  حيث مكث 

�سخ�سيته  ببناء  له  �سمحت  �سنوات،  خم�ض  فيها 

اأبواب  له  فتحت  الأنها  والفنية،   والثقافية  الفكرية 

الثقافة على م�رساعيها، و�سمحت له بتكوين عالقات 

مو�سى  �سالمة  بينهم   ومن  والكتاب،  املفكرين  مع 

�سديقنب  اأ�سبحا  حتى  با�ستمرار  يلتقيه  كان  الذي 

حيث  كتبه،  من  جمموعة  املفكر  هذا  له  واأهدى    ،

اجلل�سات  هذه  من  كثريا  ا�ستفدت  وقد   «  : فيه  يقول 

خ�سو�سا واأن االأ�ستاذ �سالمة وا�سع االطالع وحمّدث 

وترك  الكثري،  ال�سيء  منه  وتعلمت  حديثه  ميل  ال 

من   50 )�ض  اليوم«  حتى  اأن�ساه  ال  اأثرا  نف�سي  يف 

الكتاب( . وتعرف على �سعراء تلك الفرتة ومن بينهم 

درو�ض  من  بع�ض  تابع  كما  حجازي،   املعطي  عبد 

على  »واظبت   : فيها  يقول  الذي  ح�سني  طه  الدكتور 

يف  االآداب  كلية  يف  ح�سني  طه  حما�رسات  ح�سور 

تنظمها  كانت  التي  واملحا�رسات  القاهرة  جامعة 

كتبا  وقراأت  وغريهما..  للزيات  االأمريكية  اجلامعة 

دون  واالجتاهات  االأطياف  ملختلف  متوافرة  كانت 

على  عالوة  هذا  الكتاب(.،  من  �ض109   ( ا�ستثناء« 

الكتب  واقتناء  املعار�ض  زيارة  عن  يتوقف  مل  اأنه  

كانت  التي  واملحا�رسات  الندوات  وح�سور  اجلديدة 

تنظم هنا وهناك، باالإ�سافة اإىل اهتمامه بال�سحافة 

، مما دفعه الإن�ساء �سحيفة حائط كتب فيها جمموعة 
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من املقاالت واخلواطر، اإذ يذكر » كنت رئي�ض حترير 

وهناك  فيها،  االفتتاحية  املقالة  اأكتب  »وكنت  لها 

اجلامعة  يف  وخ�سو�سا  املحا�رسات  اأعطي  كنت 

�سداقتي  منهم  العلماء  مع  اأختلط  وكنت  االأمريكية، 

قوية«  �سداقة  به  يل  كانت  الذي  مو�سى  �سالمة  مع 

)�ض 93 من الكتاب(، كانت كتاباته يف جملة احلائط 

مبثابة البداية يف االهتمام باالإعالم، هذا باالإ�سافة 

الزراعة  يف  اخت�سا�سه  يف  درا�سته  متابعة  اإىل 

بجامعة القاهرة التي تخرج منها �سنة 1961.

حياته  �رسيكة  على  اأي�سا  ف 
ّ
تعر القاهرة  يف 

املرحومة االإعالمية القديرة ال�سيدة �سم�ض احل�سيني، 

اأول م�رسفة على ال�سفحات الن�سائية يف الريا�ض.

الوليات املتحدة

ملوا�سلة  املتحدة  الواليات  اإىل  ذهب  القاهرة  من 

على  فيها  وح�سل  الع�سوية  الكيمياء  يف  درا�سته  

ر�سالة املاج�ستري عام 1963، هذه  الرحلة العلمية 

والثقايف  الفكري  الوقع  نف�ض  لها  تكن  مل  االأخرية 

 عليها �رسيعا،  حيث يقول فيها: 
ّ
يف م�رس، فهو مير

بيات  فرتة  كانت  املتحدة  الواليات  يف  حياتي   «

ح: » كانت  �ستوي« )�ض 52 ( ويف ال�سفحة 78 يو�سّ

ن�ساط، مل يكن ثمة جو  اأي  حياتي هناك خالية من 

ثقايف يف اأمريكا ي�ستدرجني لالندماج يف املجتمع. 

رمبا تكون مدينة نيويورك هي اال�ستثناء الوحيد يف 

الثقافية  باالأن�سطة  تزخر  لكونها  االأمريكي  الن�سيج 

واملعار�ض وامل�سارح« فاختار العزلة التي عو�سها 

ذلك  يف  حديثا  ال�سادرة  الكتب  اأهم  على  باالإطالع 

الوقت.

احلداثة

املدار�ض  اأهم  على  ف 
ّ
تعر تلك  قراءاته  خالل  ومن 

�سباقا  وكان  واالقت�سادية،  وال�سيا�سية  الفكرية، 

ف 
ّ
لالهتمام واالطالع على مدار�ض احلداثة وراح يعر

بعد  الوطن  اأر�ض  اإىل  عودته  لدى  ومبفكريها  بها 

ذلك  على  يوؤّكد  كما  العلمي.  التح�سيل  من  انتهائه 

اأن  يجب  التي  احلقيقة   «  : بها  فا 
ّ
معر يقول  حينما 

ولد  اأدبي  نقدي  احلداثة م�سطلح  اأن  اجلميع  يعرفها 

نتلقى  كعادتنا  ونحن  �سنني،  منذ  ومات  اأوروبا  يف 

ونطبق ما انتهى عند االخرين« ثم يوا�سل »وما بعد 

احلداثة، م�سطلح نقدي اأي�سا واأول من نادى به يف 

اأي  �ض.119(،   ( عليه«  الكثري  وعاتبني  اأنا  اململكة 

احلديث  يف  ال�سباق  كان  خزندار  عابد  الكاتب  اأن 

على م�ساألة احلداثة التي يراها اأنها ولدت عندنا بعد 

الغرب جتاوز ما بعد  واإن كان  الغرب،  اأن ماتت يف 

احلداثة وهم االآن يتحدثون عن » تيارات جديدة، لعل 

بعد  ما  اأو  كولنياليزم(  ب�)البو�ست  ي�سمى  ما  اأهمها 

االأدبية كاتب وناقد  اال�ستعمار، ورائد هذه املدر�سة 

عربي هو الدكتور اإدوار �سعيد، وطبعا دائما املدار�ض 

تاريخية  مو�سوعية  ظروف  نتيجة  تن�ساأ  االأدبية 

وتنتهي بزوال هذه الظروف« ) �ض.181(.

      كتب الباحث واالأ�ستاذ عابد خزندار العديد من 

املقاالت واالأبحاث، كما األف يف هذا املجال كتابني، 

عام  ال�سادر  احلداثة«  »حديث  عنوان   حتت  االأول  

احلديث.  امل�رسي  املكتب  عن   ، القاهرة  يف   1990

يف  �سدر  احلداثة«   بعد  ما  رواية   « بعنوان  والثاين 

الريا�ض، عن  من�سورات اخلزندار عام 1992.. 

العودة اإىل الوطن 

اإىل  االأ�ستاذ عابد خزندار ملا عاد  اأن  اجلدير بالذكر 

عام  كمدير  عمل  العلمي  التح�سيل  فرتة  بعد   بلده 

اإذ  يف وزارة الزراعة يف الريا�ض حتى �سنة 1963، 

عمل يف وادي ال�رسحان يف منطقة اجلوف ملدة �سنة 

وكان م�رسوعه يتمّثل يف »توطني البدو، حيث مكثت 

العرب  لورن�ض  والتقيت  العمل،  فريق  مع  خيمة  يف 

واأعجبت ب�سخ�سيته وجل�ست معه ملدة �ساعة واحدة 

)�ض.110(،  مغامراته«  من  جزءا  فيها  �سمعت  حيث 

ويف هذا املنطقة التي مل تكن فيها و�سائل للراحة، ومل 

تكن تتوّفر حتى على حمام، فكان ي�سطر يف نهاية 

كل اأ�سبوع للذهاب اإىل اال�ستحمام خارج مكان �سغله 

كما يقول : » كان احل�سول على املاء �سعبا، والرد 

اآخر  يف  مرة  اإال  اأ�ستحّم  ال  وكنت  قار�سا،  ال�ستاء  يف 

كامب  اإىل  جمعة  يوم  كل  الذهاب  االأ�سبوع...اأحتاج 
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)اأرامكو( يف عرعر لعدم اإمكانية اال�ستحمام يف وادي 

ال�رسحان« ) �ض.95(.

اأقبل على عمله الذي بقي فيه ثالثة �سنوات، �سنتان 

يف الريا�ض و�سنة مع البدو متحمال �سعوبة احلياة 

املياه  وتوفري  املنطقة  تاأهيل  على  عازم  وهو 

مزارع  حتت�سن  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  وهي  فيها، 

اأ�سهموا  الذين  النا�ض  اأعّد نف�سي من  الزيتون » ولكن 

يف البدايات، ولفتنا االأنظار اإىل املنطقة واأهميتها« 

)�ض.96(. حيث يظهر اأن الرجل كان مهتما ومتحم�سا 

و�سعه  يف  ما  كل  يعمل  برنامج  وله  ولعمله  ملهنته 

على تطبيقه بحما�ض ال�سباب واإرادة فوالذية الإخراج 

البدو من حياتهم الروتينية ال�سعبة، فكان حل�سوره 

واحدا  اأ�سبح  اختلط معهم حتى  الأنه  اإيجابيا  معنى 

وتركهم  امل�رسوع  قبول  على  �سهم 
ّ
وحر منهم، 

يهتّمون وي�ساركون فيه.

�سنتان يف ال�سجن

كما  ال�سفن،  ت�ستهي  ال  مبا  جتري  الرياح  اأن  غري 

كانت  ال�ستينيات  فرتة  الأن  العربي،  املثل  يقول 

حبلى باملطالب االأيديولوجية، وبال�سدامات وبحلم 

اأن  التغيري وبالتطلع اإىل احلرية والدميقراطية، فبعد 

قامت حركة منا�سلة ومطالبة بالتغيري يف اململكة 

ال�سجن الأن تقرّبه  الذين زّج بهم يف  كان من �سمن 

�سالمة  من  وخا�سة  املبدعني  ومن  املفكرين  من 

األ�سقت  تتابعه،  املراقبني  عيون  كانت  الذي  مو�سى 

ال�سجن  اأدخلته  البالد«  اأمن  �سّد  »العمل  تهمة  له 

واالإجنازات  احلافل  الن�ساط  بعد  وذاك،  �سنتني،  مدة 

الرائعة، وملا دخل ال�سجن وجد نف�سه مع الكثري من 

ال�سعوديني ومن �سمنهم �سديقه املنا�سل  املثقفني 

كان   )2011  -1912  (- اجلهيمان  الكرمي  عبد 

بل  ومثقفا،  وناقدا  و�ساعرا  وباحثا  واأديبا  �سحفيا 

يقول  والذي  مرات-  عدة  ال�سجون  عرف  ومنا�سال 

على  ال�سجن  يف  »تعرفت  خزندار  عابد  االأ�ستاذ  فيه 

يف  معه  اأ�سكن  كنت  الذي  اجلهيمان  الكرمي  عبد 

غرفة واحدة، وكان معنا اأي�سا حممد �سعيد اآل م�سلم 

�ض.96(.   ( احلب�سي..«  عبداهلل  واالأديب  �ساعر،  وهو 

اأن  غري  مودة،  عالقة  بينهما  منت  اأنه  على  ويوؤكد 

هذا ال�سجن الذي ق�سي فيه �سنتني يعترهما:  »فرتة 

حب�ض ثقايف، وقد �ساركنا يف الغرفة نف�سها االأ�ستاذ 

ة 
ّ
مر الأول  عليه  فت 

ّ
تعر حيث  اجلهيمان  الكرمي  عبد 

وتوّطدت �سداقتنا بعدها،  وقراأت عليه كتاب االأغاين 

الأبي الفرج االأ�سفهاين ثالث مرات« )�ض.110(. اأما 

االأ�ستاذ عبد الكرمي اجلهيمان فيقول » .. وال يفوتني 

االأ�ستاذ عابد  الرفاق وهو  اأحد هوؤالء  اأحتّدث عن  اأن 

كان  فقد  بيننا  الوحيد  احلجازي  هو  الذي  خزندار 

من ح�سن حظي اأن اأ�سكن واإياه يف غرفة واحدة واأن 

احلياة  و�سكناته وطريقته يف  اأعرف جميع حركاته 

اأخالق... ومكارم  رجولة  من  اأعجبني  ما  فراأيت 

ثالث  اأو  بلغتني  ومعرفة  غزير  علم  ذلك  اإىل  ي�ساف 

اأو اأكرث من اللغات احلية« ) �ض.226(. هذه ال�سهادة 

املنا�سلني  �سمل جمموعة من  ال�سجن  اأن  توؤّكد على 

من خمتلف املددن ال�سعودية.

اأن االأ�ستاذ عابد يتحا�سى احلديث عن هذه  املالحظ 

�ساهموا  الذين  اأولئك  وحتى  فيها،  والتعمق  الفرتة 

عدا  ال�سيء،  نف�ض  فعلوا  املوؤلف  هذا  يف  ب�سهاداتهم 

اأن  على  ي�سري  الذي  الزهراين  �سعيد  معجب  الدكتور 

اإعجابي  واأثار  نظري  »لفت  اخلزندار  عابد  املثقف 

كمثقف ملتزم و�سعه وعيه الوطني ذاته على املحك« 

يف  �سببا  كانا  ووعيه  التزامه  اأن  يبدو  )�ض.198(. 

�سجنه، الأنه بعد خروجه منه منع من كل الوظائف.

بعد ال�سجن

فانت�سب  مكتبة  ميلك  كان  والده  اأن  احلظ  حل�سن 

يقول:  اإذ  عي�سه  لقمة  وحمققا  والده  م�ساعدا  اإليها 

حيث  العطر،  كبائع  املكتبة  يف  وجودي  كان   «

مل  اإذا  املكتبة  يف  البائع  الأن  نظرا  فيها،  اأقراأ  كنت 

وا�سل  )�ض.97(.  الكتب«  قراءة  من  ف�سي�ستفيد  يبع، 

عمله يف املكتبة الأنه مل ي�سمح له بالعمل ثانية يف 

احلكومة. خا�سة واأنه ف�سل ف�سال ذريعا يف التجارة 

بعد  الهجرة  اأمام خيار  نف�سي  » وجدت  يقول:  حيث 

اأو  اأي قطاع حكومي  �سدور قرار بعدم توظيفي يف 

اأهلي« ) �ض.110(
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النتقال اإىل باري�ش

بعد هذه الفرتة التي بقي فيها مبعدا، �سمح له بال�سفر 

متوا�سلة،  �سنوات  ع�رس  اأقام  بباري�ض حيث  فالتحق 

اأن   « االأف�سل يل  من  اأنني وجدت  فيها  يقول  والتي 

ومفكريها  بثقافتها  اأعجبت  التي  باري�ض  اإىل  اأ�سافر 

فالتحقت  للدرا�سة،  ال�سابقة  قراءاتي  خالل  من 

باجلامعة االأمريكية يف باري�ض على ح�سابي اخلا�ض 

و�سعرت  اأكملها،  مل  ولكنني  للدكتوراه  اأح�رّس  وكنت 

ثقافية  اإ�سافة  ت�سّكل  ال  الأنها  اإليها  حاجتي  بعدم 

الكثري  على  ف 
ّ
تعر وهنا  �ض.111(،   ( ر�سيدي«  اإىل 

على  يرتّدد  وكان  والغرب،  العرب  املثقفني  من 

بع�ض جامعاتها خا�سة »الكوليج دو فران�ض« الذي 

واملفكرين  االأدباء  كبار  من  عدد  بها  �ض 
ّ
يدر كان 

بها  اأح�رس  وكنت  بارت،  وروالنت  فوكو  كمي�سيل 

اإذ  حرة،  الكلية  هذه  يف  الدرا�سة  حيث  املحا�رسات، 

واأي  امتحانات،  بال  فقط،  للعلم  املحا�رسات  تقام 

مبهورا  بقي  �ض.97(،   ( ح�سورها«  ميكنه  واحد 

حيث  الثقافة  على  املفتوحة  وبف�ساءاتها  بباري�ض 

فقد  كثريا،  باري�ض  يف  اإقامتي  من  »ا�ستفدت  يقول: 

كما  االأمريكية،  باجلامعة  الدرا�سة  يف  منتظما  كنت 

الكوليج ديو فران�ض مع  اأح�رس حما�رسات يف  كنت 

اأمرتو اأيكو واأندريه ميكال« )�ض.127(. 

الكتابة والتاأليف  

يف  كتابته  وا�سل  باري�ض  يف  موجودا  كان  عندما 

االأو�سط،  ال�رسق  راأ�سها جريدة  ال�سحف وعلى  بع�ض 

مبقاالت  الريا�ض،  وجريدة  لندن،   يف  ال�سادرة 

غ 
ّ
تفر فقد  اململكة  اإىل  عاد  عندما  اأما  متفرقة، 

حيث  ال�سحفي  العمل  ووا�سل  والتاأليف،  للكتابة 

الريا�ض  �سحيفة  يف  مقاالت  وكتبت   « قائال:  يوؤكد 

الوقت  ذلك  يف  مطروقة  تكن  مل  مو�سوعات  تتناول 

يف النقد االأدبي، و�سدرت يف كتاب بعنوان »حديث 

املجون«، وبقي وفيا لها وال زال يكتب مقاله اليومي 

ق 
ّ
يف الريا�ض حتت عنوان »النثار«، الذي ال زال يتطر

من خالله اإىل الهم الثقايف وال�سيا�سي واالجتماعي، 

وهّمه الوحيد هو اأن ن�ستفيد من االإمكانيات املادية 

من�سي  املعامل  وا�سح  م�رسوعا  نبلور  لكي  والب�رسية 

عليه من اأجل اإخراج االإن�سان العربي من الهموم التي 

يعي�ض فيها.

واالجنليزية  الفرن�سية  للغتني  اإتقانه  له  �سمح      

اإىل  الفرن�سية  من  ترجم  حيث  كتب  عدة  برتجمة 

الألف  روؤية  وهي  �سهرزاد«،  »اأنثوية  كتاب  العربية 

وهو  هولييك«  هي  ال  »ماري  لالأديبة  وليلة  ليلة 

يتطرق اإىل م�ساألة املراأة يف كتاب »األف ليلية وليلة«، 

امل�سطلح  هما  كتابني  العربية  اإىل  االجنليزية  ومن 

بعلم  للم�سطلحات  وافيًا  �رسحًا  يقدم  الذي  ال�رسدي 

ال�رسد، �سدر عام 2005 يف القاهرة، عن من�سورات 

معجم  فبعنوان  الثاين  اأما  للرتجمة،  القومي  املركز 

النا�رس  نف�ض  عن  ال�سادر   ، ال�سميوطيقا  م�سلحات 

�سنة 2008. 

نقدي  اجتاه  اأنه  يراه  الذي  التنا�ض  مب�ساألة  اهتم 

اإذ يوؤكد د. حممد �سالح ال�سنطي باأن  يواكب الع�رس 

احلداثة  بعد  ما  مدر�سة  اإىل  ينتمي   « خزندار  عابد 

عند  ال�سبل  به  تت�سعب  ولهذا  التنا�ض،  ومدخله 

مقاربته للن�ض، �سواء كان هذا الن�ض غربيا اأم عربيا 

اخلا�سة  روؤيته  وله  ال�سيميائيني  من  يقرتب  كما 

وميار�سها  ي�سيئها  ومقارباتها  ونقادها  لالأل�سنية 

وينقدها« ) �ض.189(. اإذ ي�سف نف�سه باأنه »ن�سو�ض 

على  ينه�ض  الذي  الرتاث  من  ينطلق  تنا�سي  اأو 

فل�سفة  من  ينطلق  ال  فهو  والتنا�ض،  الن�سو�سية 

وجودية �سيكولوجية، بل يذهب اإىل اأن االإن�سان لغة، 

اأي ن�ض لن�ض �سابق، ولكن االإن�سان املبدع هو الذي 

يوّظف الن�ض القدمي عن طريق التنا�ض الإبداع ن�ض 

جديد« ) �ض.196- 197(.

املهم عمل االأ�ستاذ على عدة مقاربات نقدية، وكتب 

اجلديد  بطرح  مولع  وهو  امليادين  من  الكثري  يف 

نرى  وبالتايل  الفكرية،   املدار�ض  تطور  ومتابعة 

تفتحه على عوامل النقد االأدبي واملدار�ض التي تهتّم 

به.

تطرق اإىل اأمور كثرية منها م�ساألة احلرية التي ال يرى 

اأي نتاج حقيقي خارجها، واأنها مطلب اإن�ساين »وهي 

دعوة يف كل اأديان وقد قال عمر ر�سي اهلل عنه : متى 
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ا�ستعبدمت النا�ض وقد ولدتهم اأمهاتهم اأحرارا ؟ ولكن 

ال يعني هذا اأن احلرية هي االنفالت والالمباالة بل 

االآخرين وامل�سوؤولية  هي االن�سباط واحرتام حقوق 

وال�ستات  التمّزق  من  املجتمع  وحماية  االأمة  اجتاه 

الهدامة  والدعوات  الرذيلة  منحدر  اإىل  واالنزالق 

وتفتيت املجتمع«  ثم يوايل موؤكدا : » احلرية احرتام 

هذه  )�ض.122(،  اإليهم«  االإ�ساءة  وعدم  االآخرين 

الفقرة تبني موقف االأ�ستاذ عابد يف جماالت عديدة، 

االآخرين،  وحقوق  االإن�سان  حرية  على  حري�ض  فهو 

الأنه م�ستاء مما و�سلت اإليه اأحوال النا�ض يف بلداننا 

القول  حرية  م�سادرة  من  اأي�سا  وم�ستاء  العربية، 

وم�سادرة اخلوف، ففي احلرية ي�ستطيع االإن�سان بناء 

نف�سه . 

نعومة  ومنذ  عابد  االأ�ستاذ  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

مدير  مع  له  وقعت  التي  احلادثة  خا�سة   ( اأظافره 

املدر�سة( وهو �سغوف باأهمية الرتبية والتعليم التي 

تعتر  الأنها  كتاباته،  ومن  وقته  من  الكثري  اأوالها 

موؤ�س�سات  بناء  تريد  دولة  كل  يف  االأ�سا�ض  احلجر 

الذي  التعليم  اإىل  اأهمية  ويويل  ونافعة،  حمرتمة 

يعتمد  ال�سعودية  يف  عندنا  التعليم   « فيه:  يقول 

ولهذا  م�رس،  يف  كذلك  واحلال  واحلفظ  التلقني  على 

واحدة  نظر  وجهة  غري  يقّدم  ال  اأحادي  التعليم  فاإن 

املتعلمة  الذات  يف  يرّبي  وهذا  بالتعدد،  ي�سمح  وال 

اخلنوع واخل�سوع، ويقتل فيها موهبة النقد واالإبداع 

وهذا هو ال�سبب يف تخلف العرب عن بقية ال�سعوب« 

هذا  ملناق�سة  با�ستمرار  يرجع  وهو  )�ض.306(. 

لدعم  واالإح�سائيات احلديثة  باالأدلة  اآتيا 
ّ
املو�سوع 

اآرائه. 

يف  املجتمع  ن�سف  الأنها  كبريا  مكانا  املراأة  اأوىل 

الف�ساءات  من  اإخراجها  على  �ض 
ّ
حر لكنه  بلداننا، 

الرجل  بجانب  وتكون  لتتعّلم   ، فيها  ُحجزت  التي 

امراأة  الغرب،  يف  رفيقتها  مثل  املجاالت  كل  يف 

مبدعة وكاتبة وفنانة واإدارية، ويطلب باإيفاد املراأة 

 « ال�سفارات  يف  اململكة  خارج  للعمل  ال�سعودية 

واملوؤ�س�سات احلكومية يف اخلارج....حتى وقت قريب 

عندما كنت اأزور ال�سفارة ال�سعودية يف باري�ض، كنت 

اأالحظ اأن جميع املوظفات من دول عربية، وال توجد 

�سنوات  ثالث  قبل  ولكن  واحدة،  �سعودية  موظفة 

فوجئت بوجود عدة �سعوديات يجدن اللغة الفرن�سية 

طالب  كما  �ض292(،   ( لذلك«  �رسرت  بالطبع، 

باإعطائها الفر�سة احلقيقية الإثبات وجودها ودورها 

احليوي يف املجتمع اإذ هي متّثل ن�سف املجتمع وهو 

يقول يف ذلك » و�سع املراأة يف بالدنا ما زال دون 

امل�ستوى املطلوب، فلي�ض هناك م�ساواة حقيقية بني 

املراأة والرجل. وخ�سو�سا يف جمال العمل ...« فبعد 

اأن ي�رسح عدم امل�ساواة يف الراتب واملعامالت يقول: 

بقيادة  للمراأة  ال�سماح  لعدم  مّرر  اأي  اأجد  ال  واأنا   «

مع  ال�سيارة  يف  ركوبها  واأن  خ�سو�سا  ال�سيارات، 

اأجنبي غري �رسعي، كما اأن ركوبها يف الليموزين مع 

الق�سوى،  لل�رسورة  اإال  �سائق ال تعرفه غري م�رسوع 

املراأة  نفقة  يحدد  نظام  ي�سدر  اأن  يجب  واأخريا 

املطلقة ويكون اإجباريا بالن�سبة للزوج... واأن ت�ستغل 

كاتبات  لتعيني  االأوان  اآن  وقد  خمتلفة  منا�سب  يف 

عدل يتولني اأمور الن�ساء« ) �ض.87(.

كما انتقد البريوقراطية ما يت�سبب عنها من معاناة 

الذين  باملهم�سني  باالهتمام  وطالب  للمواطنني، 

بتعليم  باالهتمام  الفقر،  وكذلك  يعي�سون حتت خط 

اللغات احلية والت�سجيع على احلوار الدائم مع االآخر 

ومنتجة  نف�سها  من  واثقة  قوية  ذات  لنا   لتكون 

ولي�ست م�ستهلكة  واأن تفر�ض نف�سها يف النقا�ض ويف 

اختيار امل�سري الذي ينا�سبها.

االأ�ستاذة  لزوجته  ف�سل  بتخ�سي�ض  الكتاب  ينتهي 

�سم�ض الدين، رحمها اهلل،  التي كانت من بني اللواتي 

ال�سعودية،  يف  الن�سوية  ال�سحافة  بعث  على  عملن 

توؤكد  حيث  الذاتية  �سريتها  من  �سذرات  نقراأ  بحيث 

احل�سيني  اأحمد  �سم�ض  هو  احلقيقي  ا�سمها  اأن  على 

اأكتب به ولقد  الذي  الفني  اال�سم  و�سم�ض خزندار هو 

ولدت يف القاهرة عام 1940 يف حي منطقة العتبة 

مبيادين  اهتمت  زوجها  مثل  وهي  �ض.321(   (  »..

املراأة  ينق�ض  ما  باأن  ترى  واأنها  خمتلفة،  فكرية 

وافت  التعبري،  حرية  وخ�سو�سا  احلرية  هام�ض  هو 

االأ�ستاذة �سم�ض خزندار املنية �سهر اأغ�سط�ض 2012، 
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�سوؤون  خمتلف  يف  وكتابات  مقاالت  وراءها  تاركة 

املراأة اأو باالأحرى �سوؤون االإن�سان.

�سدر لالأ�ستاذ عابد جابر الكتب التالية:

- االإبداع يف القاهرة، عن الهيئة العامة للكتاب 1988

القاهرة:  املكتب امل�رسي احلديث.-    -.  ، - حديث احلداثة 

 1990

اخلزندار.-  من�سورات  الريا�ض:   احلب.-  كتاب  قراءة يف   -

1991

- رواية ما بعد احلداثة .- الريا�ض:  من�سورات اخلزندار .- 

 .1992

احلديث.-   امل�رسي  املكتب  القاهرة:   �سهرزاد.-  اأنثوية   -

 .1996

- معنى املعنى وحقيقة احلقيقة .- القاهرة: املكتب امل�رسي 

احلديث.-  1996. 

امل�رسي  املكتب  القاهرة:  ال�سعر.-  موت  ال�سعر  م�ستقبل    -

قنا 
ّ
تطر التي  الرتجمات  عن  ناهيك  هذا   .  1999 احلديث.- 

اإليها اأعاله.

خزندار  عابد  االأ�ستاذ  اأعمال  اأن  بالذكر   اجلدير    

اللغة  باالأخ�ض   اللغات،  العديد من   اإىل  قد ترجمت 

االأملانية، كما احتفي به  ك�سيف �رسف يف  معر�ض 

فرانكفورت للكتاب �سنة  2005. وكانت اأعماله حمورا 

�ض لها الكثري من 
ّ
للعديد من الدرا�سات اجلامعية وتعر

النقاد والدار�سني، خا�سة واأنه ميثل اأحد القامات يف 

احلمد  وتركي  الق�سيبي،  غازي  مثل  ال�سعودي  الفكر 

وغريهم  الغذامي  وعبداهلل  اجلهيمان،  الكرمي  وعبد 

عن  ويكتب  احلديثة  االإ�سدارات  يواكب  وهو  كثري، 

بع�سها يف زاوية مقاله االجتماعي املعروف  )نثار(، 

ال�سعودية.  ال�سحف  يف  يومي  ب�سكل  يكتبه   الذي 

بالر�سم واملو�سيقى  ندرج  اهتمامه  هذا عالوة على 

�سهادته التالية التي تلخ�ض هذا االهتمام  »اأنا مولع 

خ�سو�سا  مو�سيقية  جمموعة  وعندي  باملو�سيقى، 

املو�سيقى القدمية، واأحب املو�سيقى العربية اأكرث من 

اأعدها  الغربية  وال�سيمفونية  الغربية..  ال�سيمفونيات 

املرة  من  فهمه  ميكن  ال  الذي  اجلاهلي  ال�سعر  مثل 

االأوىل، وال بد من تكراره ال�ستيعابه، وهكذا هي بع�ض 

وعندما  الفنية،  اللوحات  ال�سمفونية..مثل  املو�سيقى 

اأو  اإثارة  فيها  اأجد  مل  مرة،  الأول  املوناليزا  �ساهدت 

غرابة، ولكن بعدما در�ست الفن، واأخذت دورة بعنوان 

اأرى  واأ�سبحت  روؤيتي،  تغرّيت  الفن(  تقدر  كيف   (

اأ�سياء جديدة وعنا�رس فريدة« ) �ض.105(.

  يف احلقيقة اإن اأغلب ال�سهادات التي اأثبتها املوؤلف 

يف الكتاب هي لكتاب �سعوديني وهو �سيء مهم، لكن 

العرب  والنقاد  الكتاب  نظر  وجهة  جند   ال  ولالأ�سف 

الأثرت  موجودة   كانت  ولو   ، الغربي  االآخر  ونظرة 

اأو  ي�ستطع،   اأخرى،  رمبا مل  واأعطت جوانب  الكتاب 

الكتاب،  هذا  يف  �سارك  من  كل  بها  يهتم  اأن  يرد  مل 

ق وب�سكل حتليلي اإىل اأدب ال�سجون 
ّ
فمثال ال اأحد تطر

وخا�سة  الكتاب،  هوؤالء  على  واأثره  ال�سعودية  يف 

من  طويلة  مدة  الهام�ض  على  و�سع  الذي  اأ�ستاذنا 

يتحا�سى  وكاأنه  فيها  يتعّمق  مل   هو  وحتى  الزمن، 

احلديث عنها،  رمبا ل�سعوبتها اأو هربا من اخلو�ض 

يف معامعها، ي�ساف اإىل ذلك غياب النقد املوّجه له 

من قبل بع�ض النقّاد واالأكادمييني كون اأن بع�سهم 

للبحث  ب�سلة   متت  وال   ، عدائية  كتاباته  باأن  يرى 

نتمنى  وغريها  اجلوانب  هذه  من  ب�سيء  االأكادميي 

جاّدة  مو�سوعية  نظرة  تقّدم  لكي  م�ستقبال  تداركها 

يدعو  نف�سه،   هو   ، الذي  خزندار  عابد  االأ�ستاذ  حول 

باأن   واأن بع�سهم يرى  البّناء،  النقد  واإىل  ية 
ّ
اإىل احلر

النقدية،  كتاباته  يف  خزندار  عابد  منهج  »�سعوبة 

من  النقدية  لغته  تعقد  من  تتاأتى  ال�سعوبة  وهذه 

ناحية، ولظاهرة اال�ستطراد وعدم التوثيق من ناحية 

اأخرى« هذا ما اأكده الباحث ال�سعودي اأحمد بن �سليم 

حوله  ناق�سها  التي  املاج�ستري  ر�سالة  يف  العطوي 

عدم  اأو  قلة  يالحظ  كما   ،2008 عام  موؤتة  بجامعة 

اأو الكتب  اإدراج ا�سمه وموؤلفاته يف البيبليوغرافيات 

املرجعية الوطنية اأو العربية . 

107 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



108

�شريكو بيكه �س

ملف

�شريكو بيكه �س  

v ملف �أعده: اأيهم اليو�سف

v �شارك فيه: اإبراهيـم حممـود - هيثم ح�سـني- هو�سنك اأو�سي -جميــل داري
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                           - دانا اأحمد م�سطفى -بدل رفواملزوري - اإبراهيم اليو�سف

رائد احلداثة الكردي
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ولد »�شريكو بيكه �س« يف بلدة 

حلبجة، �لتابعة لل�شليمانية عام 

)1940( لو�لده فائق بيكه �س، وهو 

وطني معروف، و�أحد �ل�شعر�ء �لكرد 

�مل�شهورين، ومن قادة �نتفا�شة 

�ل�شاد�س من �شبتمرب عام 1930 

�لتي دخل ب�شببها �ل�شجن، ثم 

�لإبعاد �إىل جنوب �لعر�ق، وكان 

و�لده �أي�شًا من منا�رصي حرية 

�ملر�أة ومتاأثر�ً بطروحات قا�شم �أمني 

و�شعر �لر�شايف و�لزهاوي و�شعر�ء 

تلك �حلقبة، �أما �لو�لدة، وهي يف 

�لعقد �لثامن من عمرها، ول تز�ل 

تعي�س و�أخته يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية، وكان لو�لدته دور يف 

تربيته، �أورثته  معرفة وحمبة 

�للغة �لكردية من خالل �لأ�شاطري 

و�حلكايات �ل�شعبية �لتي كانت 

ترويها له ولأخو�ته، وعرب �لأغاين 

�لكردية �لتي كانت تغنيها لهم عند 

حلول �لليل.

يعني  الذي  »�شريكو«  ا�شم  ال�شاعر  حمل 

بالعربية، الأ�شد اجلبلي و»بيكه �س« اأي من: 

ال�شليمانية  يف  حياته  عا�س  له«،  اأحد  »ل 

�شمال العراق، ودر�س يف مدار�شها البتدائية 

ال�شناعة  بثانوية  التحق  ثم  واملتو�شطة، 

املهنية، لكنه اأظهر منذ يفاعته مياًل �شديداً 

نحو ال�شعر. 

الن�شالية  �س  بيكه  �شريكو  جتربة  اأتت 

 1965 �شنة  التحق  عندما  مبكراً  وال�شعرية 

بف�شائل املقاومة، وكتب يف هذه البدايات 

باملقاومة  عالقة  لها  ق�شائد  ال�شتينية 

وال�شعر  العربي  بال�شعر  متاأثراً  والوطنية، 

الفل�شطيني ب�شورة خا�شة.

ال تقراأين كثرياً

لأنك �صت�صاب بالعمى من كرثة الدخان



�شدرت له اأول جمموعة �شعرية عام 1968 »هودج 

البكاء«، ثم يف منت�شف ال�شبعينيات �شدرله »�شعاع 

ال�شعر« و �شدرله بعدها ب�شنوات »ق�شائد بو�شرت«، 

خم�س  من  اأكرث  ال�شعرية  جمموعاته  عدد  وبلغ 

بني  ما  تتوزع  وهي  �شعرية،  جمموعة  وثالثني 

امللحمية  والق�شائد  ال»بو�شرت«  الق�شرية  الق�شائد 

�شغرية«،  »مرايا  بو�شرت«،  »ق�شائد  منها  الطويلة، 

من  »�شاعات  الألوان«،  »اإناء  الفرا�شات«،  »م�شيق 

وكتب  وغريها،  ظماأي«،  ينطفئ  »باللهيب  ق�شب«، 

م�رسحيتني �شعريتني، وترجم رواية »ال�شيخ والبحر« 

الكوردية،وقد  اإىل  العربية  من  همنجواي  لأرن�شت 

من  الرواية  هذه  لرتجمة  داع،  اأكرثمن  هناك  كان 

وثانيها دللت هذه  اأهمية همنجواي،  اأولها  قبله، 

نظراً  والتفاوؤل،  املقاومة،  تن�رسروح  التي  الرواية 

حتت  يعي�شها،  �شعبه،  وليزال  كان،  التي  للظروف 

نريالقهر، وال�شتبداد، وحماولت حموالهوية.

اأ�شدر بيكه �س، مع عدد من  ال�شعبينيات  يف مطلع 

الأدباء الكرد بيانًا دعوا فيه اإىل تبني احلداثة، وفتح 

اآفاق اإبداعية جديدة يف الأدب الكردي، وبعد انهيار 

التفاق املعروف باتفاق )11 مار�س( بني القيادة 

الكردية واحلكومة العراقية، عاد بيكه �س لاللتحاق 

باحلركة الكردية يف جبال اإقليم كرد�شتان العراق، 

اإعالمها، ففي عام 1974 التحق وللمرة  وعمل يف 

يف  وعمل  للمقاومة،  الكردية  باحلركة  الثانية 

اتفاقية  اإثر  احلركة  انهيار  واإثر  والإعالم،  الإذاعة 

مار�س ما بني �شدام ح�شني و�شاه اإيران عام 1975 

ال�شاعر  اأبعد  قليلة  اأ�شهر  وبعد  ال�شليمانية،  اإىل  عاد 

اإىل غرب العراق )حمافظة الرمادي – ق�شاء هيت – 

ناحية البغدادي( وقبع حتت الإقامة اجلربية ثالث 

�شنوات. يف اأواخر ال�شبعينيات اأعادته ال�شلطات اإىل 

للمرة  التحق   1984 عام  نهاية  ويف  ال�شليمانية، 

اإعالم  يف  هناك  وعمل  اجلديدة،  باملقاومة  الثالثة 

يف  كرد�شتان  اأدباء  احتاد  يف  وكذلك  املقاومة، 

اجلبل. 

اإىل  اإيران، ثم  اإىل  اأوًل  العراق  اإىل خارج  ال�شاعر   
ّ
فر

اإيطاليا بدعوة من جلنة حقوق الإن�شان  �شوريا، ثم 

يف فلورن�شا يف عام 1987-1988، ولدى ح�شوله 

عام  ال�شويد  من  الأدبية  )توخول�شكى(  جائزة  على 

ال�شيا�شي،  اللجوء  وطلب  هناك  اإىل  �شافر   ،1987

ويف نهاية عام 1990 �شافر اإىل الوليات املتحدة 

الأمريكية ومنذ �شنة 1988 اختريت ق�شيدة له مع 

نبذة من حياته كي تدر�س �شمن كتاب اأنطولوجيا، 

يف مدار�س كل من الوليات املتحدة، وكندا.

يف  اجلماهريية  النتفا�شة  وبعد   1991 عام  يف 

كرد�شتان، عاد ال�شاعر اإىل مدينة ال�شليمانية، وبعد 

ك�شاعر  اخل�رس  قائمة  على  نف�شه  ر�شح  اأ�شهرعدة، 

م�شتقل فاأ�شبح ع�شواً يف اأول برملان كردي، وعن 

طريق الربملان اأ�شبح اأول وزير للثقافة يف الإقليم، 

ثم  اأ�شهر،  وب�شعة  �شنة  املن�شب  هذا  يف  وبقي 

الروتني، لريجع  ملل روحه من  ب�شبب  ا�شتقال منه 

مرة اأخرى اإىل ال�شويد، ويف عام 2001 منح جائزة 

)ثرية مريد( لل�شعر يف ال�شليمانية، وح�شل يف عام 

2005 على جائزة )عنقاء الذهبية( العراقية. 

تفرغ بيكه �س للعمل الإبداعي، واأدار منذ عام 1998 

عنيت  التي  والن�رس،  للطباعة  »�رسدم«   موؤ�ش�شة 

منتخبات  وترجمت  الكردية،  والثقافة  الأدب  بن�رس 

لغات  ع�رس  اإىل  دواوين،  �شكل  على  ق�شائده،  من 

عاملية: الإجنليزية، الفرن�شية، الإيطالية، الأملانية، 

الرتكية،  الفار�شية،  الدامنركية، املجرية،  ال�شويدية، 

عنوان  حملت  �شهرية  ق�شيدة  بينها  ومن  العربية، 

»ر�شالة اإىل الرب« كتبها عن الق�شف الكيماوي الذي 

تعر�شت له مدينة )حلبجة( عام 1988، وترجمت له 

�شبع جماميع �شعرية اإىل اللغة العربية، وثمَة اأُخرى 

اأي�شًا قيد الرتجمة.

الق�شائد  كتابة  على  الأخرية  ال�شنوات  يف  انكب 

»اأن�شودتان  اجلانب  هذا  يف  واأ�شدر  امللحمية، 

�شاعر«  ويوميات  والثعبان  و»ال�شليب  جبليتان«، 

الكرد  عربها  وعاي�س  وغريها،  الفرا�شات«  »وادي 
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العذاب  رحالت  عرب  تواريخهم،  كل  يف  �شعريًا 

وال�شقاء، وال�شجون والقتل والتهجري والت�رسيد.

قام املخرج الكردي العراقي ال�شاب )�شريوان رحيم( 

بيكه  �شريكو  ال�شهري  الكردي  ال�شاعر  بتحويل حياة 

اأحداثه  تدور  الفيلم  �شخم،  �شينمائي  فيلم  اإىل  �س 

حول حياته، وتتجول كامريا املخرج يف كل الأماكن 

التي ترك بيكه �س مل�شاته واآثاره، وتبداأ من املكان 

عميقًا حيث ذكرى  اأثراً  ال�شاعر  ترك يف عمق  الذي 

الطفولة وال�شبا ال�شليمانية )كرد�شتان العراق( واإىل 

»بيكه  عائلة  فيه  ا�شتقرت  الذي  املكان  »حلبجة« 

�س« وحتديداً قرب دكان »�شوردا�س«.

ل�شريكوبيكه �س ثالث بنات، اإحداهن ا�شمها »هلب�شت 

الهتمامات  بع�س  له  وحيد،  وابن  الق�شيدة«  اأي: 

التي  ال�شويد  يف  اأرملته  مع  يعي�شون  حيث  الأدبية، 

اأ�شدرمنها جملة تعنى بالأدب والثقافة الكرديني.

بيكه  �شريكو  الكبري  ال�شاعر  قلب  النب�س  توقف عن 

�س يوم الأحد 2013/8/4، يف العا�شمة ال�شويدية 

ال�رسطان  ا�شتوكهومل، وذلك بعد معاناة من مر�س 

عن عمر ناهز 73 �شنة )2013-1940(.

ومت نقل رفات ال�شاعر بعد حوايل اأ�شبوع من وفاته، 

من  مملكة ال�شويد، اإىل م�شقط راأ�شه ال�شليمانية، يف 

الإقليم  حكومة  رئا�شة  نفقة  على  خا�شة،  طائرة 

اأ�شهر  قبل  زاره  وقد  مر�شه،  اأثناء  به  عنيت  التي 

الإقليم  امل�شتوى من حكومة  من رحيله، وفد رفيع 

قرار  له  اأحمد،جمدداً  عماد  الرئي�س  نائب  برئا�شة 

يف  لل�شاعر  يلزم  ما  كل  تقدمي  يف  احلكومة  رئا�شة 

ن�رسته  الذي  الت�رسيح  يف  جاء  لأنه-كما  حمنته، 

اإىل  وكالت الأنباء العاملية- ثروة كربى بالن�شبة 

�شعبه، واإنه رجل املوقف، امللتزم، امللت�شق بق�شايا 

اإىل مثواه الأخري  ال�شاعرالطاهر  �شعبه، و�شيع ج�شد 

الآلف  مئات  بح�شور  احلرية،  »اآزادي«  حديقة  يف 

من ال�شخ�شيات الر�شمية والثقافية وال�شعبية، و مت 

اإقرار اإ�شادة ن�شب تذكاري له، اأمام موؤ�ش�شة �رسدم 

للطباعة والن�رس التي يديرها، كما اأنه �شتطلق جائزة 

اأحد ال�شوارع  اإبداعية با�شمه، بالإ�شافة اإىل ت�شمية 

ال�شلطات  دعا  رحيله  اإن  بل  وغريذلك،  با�شمه، 

الكردية للبدء باإقامة »مقربة العظماء« التي �شتنجز 

مع  اإليها،  ال�شاعر  رفات  نقل  و�شيتم  عامني،  خالل 

اأعالم كرد اآخرين.

ها هو ذا موتي

يزورين كل ليلة

ملرة اأو مرتني

ويتكئ على اأحالمي

ها هو ذا موتي

ظّل يل

يعدُّ كل يوم خطواتي

يفت�س اأوراقي

يبحث عن اآخر عناويني.

من ن�س بعنوان »موتي« 

من ديوان »املرايا الكبرية«
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�شكل الغياب املفاجىء لأمري ال�شعر الكردي احلديث 

النا�س،  و�شغل  الدنيا،  مالأ  الذي  �س،  �شريكوبيكه 

�شدمة كبرية لي�س بني اأبناء �شعبه الكردي- وحده 

فح�شب- يف اأجزاء كرد�شتان كلها، وهو الأكرث قراءة 

الكردية  ال�شورانية  باللهجة  اأكان  �شواء  عندهم، 

الرتكية،  اأو  العربية،  اللغة  عرب  اأو  بها،  يكتب  التي 

قائمة  �شمن  اإليها،  �شعره  ترجم  التي  الفار�شية  اأو 

اللغات التي تعرفت على اإبداعه، عرب اأقنوم الرتجمة، 

واإمنا كان ل�شدى هذا الغياب املباغت اأثر كبري يف 

الأو�شاط  العربي، هذه  العامل  الثقافية يف  الأو�شاط 

التي امتاز بيكه �س بتكوين عالقات وا�شعة مع كبار 

مبدعيه، من �شعراء، وكتاب، ونقاد، وفنانني، ونال 

هاتيك  اإىل  اإ�شافة  هوؤلءجميعًا،  واحرتام  حمبة 

كبار،  عامليني  مبدعني  مع  جمعته  التي  العالقات 

ما  قراءة،  الأكرث  العامليني  ال�شعراء  من  يعد  حيث 

كان  التي-  نوبل  مثل  بجائزة  مقرتنًا  ا�شمه  جعل 

من عداد املبدعني العامني املر�شحن اإليها- ومتنح 

للعلوم، يف مملكة  امللكية  الأكادميية  من  من قبل 

ال�شويد، التي يعترب من مواطنيها، ومل تتعد امل�شافة 

بني منزله ومقر الأكادميية يف ا�شتوكهومل، اإل جمرد 

كيلومرتات، بيد اأن طبيعة العالقات املتحكمة بها، 

الأكرث علواً  يتنا�شون قامته  القائمني عليها  جعلت 

يف خريطة ال�شعراحلديث، اأ�شف اإىل كل ذلك املكانة 

املرموقة التي حتتلها ق�شيدته على نحو عاملي.

وتاأتي اأهمية بيكه �س، من اأنه-وبحق-�شاعر الكرد 

الأول- واأحد وا�شعي م�رسوع احلداثة ال�شعرية، منذ 

بيان روانكه- املر�شد الذي اأ�شدره مع اآخرين يف 

واإن  الكردي،  ال�شعر  جتديد  اإىل  ودعا  العام1970، 

اإل  احلداثة،  بروح  التزامها  رغم  ق�شيدته،  اأن  كنا 

عليه، وهذا  متلقيها، لترتفع  قريبة من  بقيت  اإنها 

هوال�رسيف متيز هذا ال�شاعرالذي احتل موقع الريادة 

اإقرارها  ال�شعرية، لدى �شعبه، واإن ق�شائده التي مت 

يرددها  كرد�شتان،  اإقليم  يف  الدرا�شية  املناهج  يف 

ال�شغار والكبار، على حد �شواء. 

و�ل�شعر�ء  �لنقاد  من  عدد�ً  �لتقت  »نزوى«  جملة 

تربطهم،  كانت  �لذين  �لكرد  و�لكتاب  و�لباحثني 

قدمو�  حيث  حميمة،  عالقات  �أوق�شيدته،  ب�شريكو، 

و�إبد�عه،  �ل�شاعر،  جتربة  حول  �شهاد�تهم  جميعًا 

بل  �لكردية،  �ل�شعرية  يف  لي�س  ودوره،  وحياته، 

�س  بيكه  �ل�شاعر  �إن  ل�شيما  �لعاملية،  و�ل�شعرية 

و�إمنا  وحدهم،  و�أهلها،  لغته،  د�ئرة  يف  ينغلق  مل 

يف  خ�شو�شيتهم  و�شعتهم  �لذين  هوؤلء  من  كان 

جلة �لعمومية، ما يذكر �إىل حد بعيد مبقولة �شاعر 

عتبة  من  يبد�أ  »�لعامل  ر�شول حمز�توف  د�غ�شتان 

م�شاحة  �لفل�شطينية،  �لق�شية  نالت  وقد  بيتي«، 

ن�شاأ  وهو�لذي  ل؟،  كيف  ق�شيدته،   من  بها  لباأ�س 

�لعر�قي،  �ل�شيوعي  �حلزب  �أح�شان  يف  وترعرع 

وولد يف تلك �لأ�رصة �لتقدمية، فقد كان �إن�شانًا يف 

�ملقام �لأول، كما كان كرديًا، كما �أن عالقات وثيقة، 

يف  �إليه.  �لأقرب  �لعرب،  باملبدعني  تربطه  د�فئة، 

مايلي �شهاد�ت قدمها للملف عدد من هوؤلء �لكتاب 

و�ملبدعني �لأقرب �إىل جتربة �شريكو:

\ v \

كان كال�شعر �لذي لي�س له حمولة ثابتة

)\(
اإبراهيم حممود 

ا�شمه، يبقى الرجل الذي ل  ال�شخ�س ويبقى   ميوت 

من  بد  ول  باأمره،  املهتم  قبل  من  اإل  مرئيًا  يعود 

القول باأن الذين اهتموا به كانوا على دراية ملحوظة 

مبا كان يرتكه وراءه، وبالتايل فهم كانوا م�شغولني 

اأو يتمنونه فيه، بقدر ما كانوا  مبا كانوا ين�شدونه 

ينتظرون املختلف من خالله.

ذلك ما ميكن الت�شديد عليه بالن�شبة للراحل �شريكو 

بيكه �س.

وهو)  هنا  يعنينا  بال�شعر  املعنيني  اأحد  يقوله  ما 
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يف  خال�شه  بتفعيل  يفلح  ل  قد  اأو  ال�شعر  يفلح  قد 

الآخرين، لكنه قد يهبط فقط على اأولئك الذين هم يف 

حاجة تخييلية ما�شة اإليه، رغم اأنه قد يهبط عليهم 

على �شكل رعب فح�شب(.

ل  ما  �رساً  به  يهتم  مبن  ال�شعر  عالقة  يف  اأن  بد  ل 

يذاع ب�شهولة، طاملا اأن ال�شعر، اأي �شعر فعلي ي�شرتط 

التي جتدد  ال�رّسية  يف بقائه وا�شتمراريته نوع من 

هو  ال�رس  وهذا  اإليه،  ي�شغي  من  وتفنت  روحه  يف 

مرغوبة،  روؤيا  بث  على  العامل،  تفكيك  على  قدرته 

حيث يعي�س ال�شاعر جتربة وجد لها مرارتها، كما لو 

 ذاتي، دون ذلك ي�شتحيل 
ً
اأنها اأ�شحية مقدمة بر�شى

اأو  ال�شاعر  ظهور  حلظة  �شواء  ال�شعر،  حيوية  تذوق 

مرور زمن ما على رحيله، حيث ُتكَت�شف اأهميته يف 

فتوحها احلياتية.

ال�شعر  اأو  الأدب  كائن  يقود  الذي  الروؤيا  عامل  ثمة 

اأن  الالمتوقع دون  الآتي، �شوب  وهو مبدع �شوب 

الرموز، ولعل  ي�شّميه بدقة كاملة، لأنه يتعامل مع 

النف�شي  التجلي  هذا  الأوىل  الإبداع  خا�شيات  من 

ى ملا ي�شدم الآخرين، وما يف ذلك  اخلا�س واملزكَّ

اأي ما يدخل  من وفورة جماليات متّيز قائله هنا، 

يف باب »الرهافة« بتعبري با »اللطافة« اأو الرهافة« 

وممار�شة  معرفة  اإنها  اجلميع،  متناول  يف  لي�شت 

اأر�شتقراطية  ت�شميته  ميكن  مبا  خا�س  وامتياز 

القلب«.

يتحدد  ال�شعري  الأدبي:  �شاأنه  هو  كما  �س  ولبيكه 

الطويل  تاريخه  لقيا املختلف، ويف  باع طويل يف 

اأودعه  ما  كان  ورمبا  املختلف،  القول  مع  ن�شبيًا 

جمموعته ال�شعرية الأخرية )ا�شتعجل.. ها قد و�شل 

بالذات  كاأين  العام،  النفري  ي�شبه  ما  املوت2013( 

ال�شعي  بلزوم  اليومية  ذاته  نبَّهت  قد  فيه  ال�شعرية 

وال�شتعجال اإىل كتابة ما كتب، رغم اأن كائن ال�شعر 

دفقات  يعي�س  ما  بقدر  ثابتة،  حمولة  لديه  لي�س 

ال�شعر، وحالت ترتادف، وتاأتي اللحظة الدافعة اإليه 

للدخول يف خما�س ولدة نوعه الإبداعي.

ال�شغط على اجل�شد من قبل مر�س  كيف يف�رسَّ هذا 

والع�شال  ال�رسطان؟  اأي  بـ»الع�شال«،  ُيعرف  بات 

�شه 
ّ
اأي يعر ل اجل�شم،  اأنه يع�شّ من املع�شل، كما لو 

خللل ما، فال تعود ع�شالته قادرة على اأداء مهامها 

الع�شوية كما يجب، واأن يكون هذا املر�س ا�شتثناء 

بـ»الع�شال« فالأنه الوحيد القادر على حيازة اجل�شد 

يف كليته، واكت�شاح اأي ع�شو فيه وت�شفيته عمومًا 

جداً  ال�شغرية  املع�شل  بوابة  عرب  لعله  خالله،  من 

اخترب  كما  املوت،  فْعل  عاي�س  املوؤثرة جداً  ولكنها 

ح�س احلياة يف الطرف الآخر، ول بد اأن �شعوره بهذا 

قبل  ا�شتثمارها  يجري  طاقة  اإىل  ًل  حموَّ الع�شال 

فوات الأوان ُكرمى ق�شيدة اأو اأثر اأدبي ك�شاهد عيان 

على اأن لالإبداع تاريخًا مع هذا املر�س.

اأن هناك  اإل يف مناخ ماأ�شوي،  كاأن الكتابة ل تتم 

ى لقاء كل حدث يجري، حدث  اأكرث من فري�شة توؤدَّ

بني  من  املر�س  هذا  ولعل  الإبداعي،  الأثر  جتلي 

احلالت اجلديرة بالدرا�شة جهة التقابل بينه وبني 

ذات الكاتب وما يلي الإ�شابة، اإذ تربز درجة القابلية 

للتفاعل اأو ال�شتقراء القاعدي للعنف املت�شمن فيه 

ا�شتنزايف،  م�شتقر،  غري  �شامت،  عنف  الداخل:  من 

يتهدد كامل اجل�شد، وما يتبع ذلك من انتقال بالذات 

احلياة،  مع  اأخرى  تعامل  طريقة  اعتماد  اإىل  احلية 

حيث املوت و�شيك.

كبرية  لئحة  اإىل  اليومية  ذاته  يحيل  جمدداً،  لعله، 

حياة  تلخ�س  التي  الروائح  من  باملقابل،  ود�شمة 

كاملة، ت�شله حتى باأ�رسار الكائنات، وباملوت وما 

يجعله اأكرث �شخ�شانية، وما الرائحة التي يعتمدها 

اأثرياً مما يعتربه عاماًل موؤثراً يف  اإل بع�شًا  ال�شاعر 

الكتابة اأو يف البقاء �شاعراً، بقدر ما تكون جمموعة 

على  يطلقها  التي  تلك  اأ�شخمها،  وما  الروائح، 

الوجود، دالة على توحده معها:

الرائحة طريقي وبو�شلتي

 تاأخذ بيدي

 حتدَّرت من جبني ذلك اجلبل قطرات النور
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فاحت من احلقيقة رائحة الإله

خرج �شيطان من اأح�شاء اجلحيم

وفاحت من اجلحيم رائحة الكذب

�شحذ »قابيل« كراهيته

وفاحت من احلرب رائحة املوت

\ v \

وفيًا لق�شيته و�شعره 

لرفع �لظلم عن �لن�شان

هيثم ح�سني)\(

 

رمّبا يكون الن�ّس املفتوح الذي كتبه الراحل �شريكو 

ن�شو�شه  اأن�شج  من   »
ّ
»الكر�شي بعنوان  �س  بيكه 

اإذ �رّسب فيه ت�شّوراته الفكرّية والفل�شفّية  ال�شعرّية، 

لل�شعر واحلياة وال�شلطة وال�شداقة والتوا�شل، �رسد 

�شخ�شّيته   
ّ
الكر�شي كان  لفتة،  بطريقة  العرَب  فيه 

وملحمية  روائّية  اأبعاداً  منحها  التي  ال�شعرّية 

ذاك  خالل  من  الب�رس  اأطوار  اإىل  التفت  وواقعية. 

اجلماد الذي بّث فيه الروح، وجعله مرتكزاً لالنطالق 

الرابط  ال�شاعرّية  كانت  الرحبة.  الأدب  عوامل  نحو 

املفتوح،  ه  ن�شّ يف  املكتوب  بني  والأخري  الأّول 

والرواية  ة  الق�شّ من  كّل  بني  الوا�شل  الفا�شل 

الأخرى  الأنواع  على  بانفتاحه  وهو  وامل�رسح، 

الأدبّية  الأجنا�س  على  وانفتح  كه، 
ّ
ميدان حتر ع 

ّ
و�ش

الأخرى، كتب على عك�س طريقته يف كتابة الق�شائد 

ول�شّيما  اللقطة.  اأو  بالوم�شة  املو�شوفة  الق�شرية 

اأّنه عرف بتلك الطريقة املكّثفة يف �شعره، اقت�شد يف 

والتاأويالت.  والدللت  املعاين  فيها  وكّثف  الكلمة 

اأثبت بيكه �س يف »الكر�شي« جتّذره باأر�شه وت�شّبثه 

و�شعره  لق�شّيته  وفّيًا  ظّل  وقد  وتراثه،  بق�شّيته 

الظلم  ورف�س  الإن�شان  عن  املحاماة  يف  واأدبه 

تفا�شيل  كّل  يف  مبثوثة  ال�شعرّية  الروح  وطغيان. 

اأثرها  على  ليغدو   
ّ
الكر�شي عن  وتو�شيفاته  كلماته 

اإن�شانًا، يحزن، يفرح، يبكي، ي�شحك، يغ�شب، يتاآمر، 

ي�شغر،  يكرب،  يهرم،  يخون،  ي�شي،  ي�شتذّل،  يتبخرت، 

والب�رس  كّله من بع�س �شفات  يرتبك.. وذلك  يحلم، 

« ملحمة بيكه �س 
ّ
واأفعالهم. ومن هنا كان »الكر�شي

يتدّبر  ع�شاه  الآخر  اإىل  ور�شالته  والفكرّية  ال�شعرّية 

وراء  ما  النب�س  على  ه  ويحر�شّ واملقا�شد  املعاين 

ا�شتطاع  املن�شود.   
ّ
اخلفي الكامن  عن  بحثًا  الظاهر 

غريه،  اإىل  روحه  نداء  �شوته،  يو�شل  اأن  �س  بيكه 

يف  بورخي�س  لوي�س  خورخي  اإليه  رمى  ما  ليوؤّكد 

ال�شعر«:  »�شنعة  كتاب  يف  املجموعة  حما�رساته 

هجني«،  نِغل،  فّن  هو  ال�شعر  اأّن  يف  التفكري  »ميكن 

ليبدع  الأدبّية  الأجنا�س  خمتلف  بني  بذكاء  ومزج 

ه املتمّيز الذي �رسح فيه اأحوال �شعبه، وغريه من  ن�شّ

امللل، مرتجمًا بال�شعر ما ينتاب الإن�شان يف عامله 

امل�شتبّدين،  فا�شحًا  وماآ�ٍس،  هموم  من  املعا�رس 

ّية، 
ّ
احلر اأّن اخلال�س يف  موؤّكداً  املظلومني،  من�شفًا 

يف  يلوح  طاملا  تبّدد  اأن  يجب  ت�شبقها  حرية  واأّي 

الأفق بارق يب�رّس بها.. «.

\ v \

�مل�رصوع �ل�شعري بني �ل�شيا�شي و�لإن�شاين

هو�سنك اأو�سي)\(

مل يكن طاغور اأكرب من الهند، حّتى يكون نريودا اأكرب 

من ت�شيلي وناظم حكمت اأكرب من تركيا، وغوته اأكرب 

كرد�شتان.  من  اأكرب  �س  بيكه  و�شريكوه  املانيا  من 

�شطوة  يكرر غريه، حتت  رمبا  بدايته،  وال�شاعر، يف 

ولكّنه،  جمايليه،  ورمبا  �شابقيه،  بنتاجات  التاأّثر 

املريدون   - الآخرون  يبداأ  املتطّورة،  املراحل  يف 

)املتاأّثرون( يكررونه. بالنتيجة، ال�شاعر هو خال�شة 

. ول يوجد �شاعر، كّلي  ما قراأ و�شاهَد و�شمَع واأح�سَّ

الرباءة من جتارب الذين �شبقوه اأو عا�رسوه. وعليه، 
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املعروف  الكردي  ال�شاعر  جتربة  اأن  على  خالف  ل 

احلداثة  يف  فارقة  عالمة  تعترب  �س،  بيكه  �شريكوه 

�شعرّيًا  توّجهًا  �شّكلت  بحيث  الكردّية،  ال�شعرّية 

اأو تّيار �شعري،  اأن يتحّول اىل ظاهرة  ًا، دون  خا�شّ

ميكن و�شفه - اإن جاز التعبري - »ال�شريكوه بيك�شّية 

يف ال�شعر الكردي احلديث«. وهذا ل يقلل من مكانة 

ال�شعر ج�شداً،  الذي غادر  ال�شاعر  واأهمّية ووزن هذا 

و�شيبقى خالداً ن�شو�شًا واإبداعًا.

منا�س  ل  للحياة،  �شعرّية  قامة  اأّية  مغادرة  وبعد 

ما  النّقاد، يف  رمبا  اأو  املتابعني  بع�س  �شقوط  من 

ميكن ت�شميته بـ»الغلّو النقدي« من طينة حماولت 

عرب  »توثينها«  اأو  ال�شاعر،  هذا  جتربة  »اأ�شطرة« 

»النفخ« فيها نقدّيًا. بالتوازي مع ذلك، فان الف�شاء 

ينتهي  اأو  ي�شيق  ل  لل�شاعر،  التاأثريي   - التفاعلي 

هي  فيه،  املجاز  وطاقة  اإبداعه،  اأن  ذلك  برحيله. 

ه مفتوحًا على التاأويل والقراءات  الكفيلة باإبقاء ن�شّ

التي ل تنتهي. وال�شوؤال هنا: هل كانت جتربة بيكه 

�س من طينة هذه العبقرّية ال�شعرّية؟!. هذا ما يتعنّي 

اأن يجيب عليه النّقاد والباحثون اجلاّدون، ل غريهم 

حياتهم،  يف  لل�شعراء،  املتمّلقني  اأو  املّداحني  من 

وبعد مماتهم!.

املتوا�شعة  قراءتي  )وبح�شب  �س،  بيكه  اأن  �شحيح 

املرتجمة،  ون�شو�شه  ال�شعرّية  جماميعه  لبع�س 

قة هنا وهناك( يف �شعره من الدفق الإن�شاين 
ّ
املتفر

واآلم  واجلن�س  واجل�شد  الطبيعة  حاكى  الذي 

مع  تعامل  اأنه  اإّل  والأرواح،  والألوان  الإن�شان 

الوقتي - الآين، لي�س ان�شياقًا وراء اللحظة ال�شعرّية 

الظرف  او  ال�شغط  تاأثري  وح�شب، بل خ�شوعه حتت 

كة، 
ّ
متحر رمال  ال�شيا�شة،  اأن  ومعلوم  ال�شيا�شي. 

والأمزجة  وامل�شالح  املنافع  مقت�شيات  قوامها 

الآيديولوجّية القومّية منها اأو الدينّية اأو الطبقّية اأو 

ال�شيا�شي �شعرّيًا،  اجلهوّية. وبالتايل، تناول احلدث 

بالتاأكيد �شينعك�س �شلبًا على حيوّية الن�ّس الإبداعي 

الإن�شان  اآلم  يحاكي  اإن�شاين،  كمنتج  ودميومته، 

اأن الكثري من الن�شو�س  يف كل مكاٍن وزمان. ذلك 

ال�شيا�شي  ال�شبب  زال  اإن  بالتقادم،  ت�شقط  ال�شعرّية، 

ال�شيا�شة،  اإىل ولدتها. ولئن  اأّدى  الذي  العاطفي   -

واخلو�س يف معادلتها واأحابيها وتوازناتها... من 

فاإن  ال�شاعر،  منه  ة  بخا�شّ الإن�شان،  تلويث  �شاأنها 

ال�شعر، كلما اأوغل يف تناول احلدث ال�شيا�شي، ب�شكل 

يعك�س  الذي  املوؤّقت،  نحو  الن�ّس  ينزلق  مبا�رس، 

حالة �شعورّية وجدانّية وفكرّية حمددة باأطر مكانّية 

وزمانّية، ما يقلل من العمق الإن�شاين املنفتح على 

اأن  ولعمري  مكان.  كل  يف  والب�رس،  الب�رسّية  اآلم 

ميكن  �س،  بيكه  �شريكوه  لتجربة  والدار�شني  النّقاد 

احل�رس،  ل  الذكر  �شبيل  وعلى  لديه.  هذا  يجدوا  اأن 

عبداهلل  الكردي  الزعيم  واعتقال  اختطاف  مّت  حني 

اأوجالن، كتب �شريكوه بيكه �س، ق�شيدة طويلة، ذات 

اأوجالن  غرّي  حني  ولكن،  احلدث.  عن  ملحمي  نف�س 

طروحاته ال�شيا�شّية والفكرّية، اأثناء وبعد حماكمته، 
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اأن بيكه  الكردّية؛  العديد من و�شائل العالم  ذكرت 

�س، ترّباأ من تلك الق�شيدة، وندم على كتابتها، نتيجة 

اأتى  والذي  نف�شه،  يف  اأوجالن  اأجراه  الذي  التحّول 

بال�شّد من طروحات وطموحات وت�شّورات �شريكوه 

وتفاعل  تاأّثر  وهنا،  وال�شيا�شّية!.  القومّية  �س  بيكه 

اأوجالن، كان وليد نزوع قومي  بيكه �س مع حمنة 

التي  التغيري  وحالة  الأوىل.  بالدرجة  �شيا�شي   -

طراأت على اأوجالن، جعلت بيكه �س يندم على كتابة 

تلك الق�شيدة، وعلى اللحظة الوجدانّية - الن�شانّية 

ال�شعرية التي دفعته لكتابتها!. بينما مل يعلن كل من 

اأحمد فوؤاد جنم  اأو  اأو حممد الفيتوري  النّواب  مظفر 

تلك  يف  لأوجالن،  ق�شائد  كتبوا  لأنهم  ندمهم  عن 

الفرتة  نف�شها �شنة 1999، لأن الأخري غرّي م�رسوعه 

اأوجالن  مع  التفاعل  وبقي  والفكري.  ال�شيا�شي 

لدى  والأخرية،  الأوىل  بالدرجة  اإن�شانّيًا،  وحمنته، 

هوؤلء ال�شعراء العرب، قيا�شًا ب�شريكوه بيكه �س.

خلفّية  ذا  كان  �س  بيكه  اأن  اأحد  عن  يخفى  ول 

منت�شف  احلزبي  العالم  يف  وعمل  �شيا�شّية، 

)�رسدم  حزبّية  ثقافّية  موؤ�ش�شة  ولدى  ال�شبعينيات، 

قبل  حّتى  الكرد�شتاين(،  الوطني  لالحتاد  التابعة 

رحيله، و�شبق له اأن ا�شتلم حقيبة وزارة الثقافة يف 

حزبني.  بني  حما�ش�شة  كانت  كردّية  حكومة  اأول 

احلزبّية  ال�شيا�شّية  وجتربته  �س  بيكه  حياة  وعليه، 

منها، وامل�شتقّلة، بالتاأكيد �شيكون لها وقع وتاأثري 

وال�شوؤال  اإيجابًا.  اأو  �شلبًا  الإبداعّية،  ن�شو�شه  على 

اأو  �شيا�شية  اأحداث  معاجلة  طبيعّيًا  كان  اإذا  هنا: 

بيكه  لغة  كانت  فهل  �شعرّيًا،  �شيا�شيني  اأ�شخا�س 

�س ال�شعرّية نازعة لقوامي�س ال�شيا�شة؟ اأم لقوامي�س 

ال�شعر؟. هذا الت�شاوؤل اأي�شًا، هو بر�شم درا�شي جتربة 

بيكه �س.

يف مطلق الأحوال، ل ميكن اختزال احلداثة ال�شعرّية 

وَثُقَل  �شاأنه،  عال  مهما  �شاعر،  جتربة  يف  الكردّية 

ميكن  ل  ال�شعوب،  لدى  ال�شعر  نهر  اأن  ذلك  وزنه. 

اأن  �س  بيكه  �شريكوه  وزن  من  كبري  �شاعر  لب�شمة 

توقفه. واإذا كان ال�شعر الكردي بحراً عميقًا �شا�شعًا، 

اأو اأحد لآلئه،  فان �شريكوه بيكه �س، هو احد ُجُزرِه 

كل  لي�س  اأنه  منه،  مفروغ  وما هو  اأقل.  ول  اأكرث  ل 

اأو  �س  بيكه  �شريكوه  تذكارّية مع  التقط �شورة  من 

اأجرى حواراً معه، اأو قّدمه بيكه �س للو�شط الثقايف 

وال�شعري...، �شار هو اأي�شًا، من وزن بيكه �س، كما 

�شعرائنا  من  الكثريين  اأذهان  اإىل  يتبادر  ان  ميكن 

واأدبائنا وكّتابنا الكرد الأفا�شل. 

\ v \

موته رحلة ق�شرية يف عامل �لبقاء

جميل داري)\(

يتكئ  »اإنه موتي يجيء كل ليلة مرة.. مرتني زائراً 

على كتف اأحالمي و موتي الآن ظل يح�شب خطواتي 

كل يوٍم و يفت�شني يبحث عن عنواين اجلديد!.

    »�شريكو بيكه �س«

كم زارك املوت ومل متت وحني مت ظل ال�شعر نربا�س 

احلياة

ال�شعر يف احلب وكان احلب �شوتك يف  وكم كتبت 

اجلهات

باملاء  اأججتنا  ال�شباح  �شوء  عيوننا  يف  �شكبت 

والنار وعلمت القلوب روعة ال�شالة

�شليت للحب ولل�شعر وللطري ولالأمنيات

يا �شاعري

مع  الأر�س  موعد  يا  الع�شماء  الق�شيدة  �شيد  يا 

ال�شماء

ل مل متت �شداك يف قلوبنا حقيقة �شماء

الليل ويف  هنا يف  مزروع  فاأنت  مزعج  موتك حلم 

النهار ويف النار ويف املاء

نراك يف حديقة ال�شعر ويف اأحالمنا اخل�رساء

من قال: اإن ال�شعر قد ميوت وهو طالع ونازل كغيمة 
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ال�شماء

كهم�شة لعا�شقني يف اجلنون يف خمابئ الهواء

كقبلة مر�شومة بني ال�شفاه وال�شفاه متخر الف�شاء

كبل�شم الطبيب للمري�س يف دوائه ال�شفاء

يا اأيها الراقد يف عيوننا موتك حم�س رحلة ق�شرية 

يف عامل البقاء

موتك كذبة الزمان والزمان كذبة خر�شاء

ما زلت فينا �شمعة مل تنطفئ ما زلت فينا نب�شة مل 

تنكفئ ما زلت �شاعر ال�شباح وامل�شاء

فاكهة  متنحها  اأ�شجارنا  على  ع�شفورا  زلت  ما 

الأ�شواق والأ�شذاء

يا �شاعري

تلميذك الغر اأنا فال تلمني ميت اأنا واأنت يف مواكب 

الأحياء جميل داري

\ v \

رحيله خ�شارة لل�شعر �لكردي و�لعاملي

مروان علي)\(

فجاأة اكت�شفنا �شريكو بيكه �س من خالل ديوان �شغري) 

مرايا �شغرية( �شدر يف دم�شق عن دار الأهايل يف 

، مكثفة  الثمانينيات، ق�شائد كردية ق�شرية  اأواخر 

، باذخة ، تهز القارىء من الداخل وتاأخذ بيده نحو 

واأزهار  واأنهار  و�شباحات  و�شم�س  ووديان  جبال 

وجنوم وليل كرد�شتان.. اإذا هناك �ِشعر كردي بعيدا 

عن ال�رسخات وبعيدا عن اخلطابيةوالإن�شائية التي 

طغت على الق�شيدة الكردية الكال�شيكية وال�شعارات 

اأكرث من  �شطر  التي تتكرر يف كل  وكلمة كرد�شتان 

مرة بحثا عن الت�شفيق جتربة �شريكو بيكه �س كانت 

مغايرة ا�شتفادت من منجز ال�شعر العاملي والعربي 

هنا  ومن  الكردية  هويتها  على  حافظت  لكنها 

اأهميتها ودورها الريادي يف التاأ�شي�س لق�شيدة نرث 

كردية خال�شة.. وبينما انحاز جمايلو �شريكو بيكه 

�س لل�شعر ال�شيا�شي .. ظل خمل�شا لروح كرد�شتان .. 

وهذا ما نراه ونتلم�شه ونحن نقراأ ق�شائد هذا ال�شاعر 

الكردي املتفرد.. الذي مل ياأ�رس القارىء الكردي فقط 

كرديا  �شعراً  وجد  الذي  اأي�شًا  العربي  القارىء  بل 

خمتلفا وقريبا منه بحكم اجلغرافيا والتاريخ ولي�س 

واأمله  اأمله  هو  الكردي  والأمل  الأمل  بل  هذا فح�شب 

اأي�شًا بعد ) مرايا �شغرية ( قراأنا بالعربية ) �شاعات 

من ق�شب( ) �شفر الروائح( ) اإناء الألوان ( ) الكر�شي( 

..واأعمال اأخرى حتى ا�شبح �شريكو بيكه �س �شاعراً 

اأي�شًا رحيل  العربي  الكردي بل  القارىء  ل ينتظره 

�شريكو بيكه خ�شارة كبرية للم�شهد ال�شعري العاملي 

والكردي طبعًا

\ v \

بوح حزين و�شبح متو��شل 

من �لظلم و�لأمل

اإبراهيم حاج عبدي)\(

اإن ق�شيدة »بيكه �س« بهذا املعنى هي يف بنيتها   

يف  وهي  املتنوعة  ال�شاحرة  بالطبيعة  احتفاء 

جوهرها نتاج جلغرافية قلقة وتواريخ دامية. وهو 

�شبياًل  يجد  ل  ويعي�شها  الأهوال  هذه  كل  يراقب  اإذ 

اإل بال�شعر الذي  اأو جتاوزها  اإىل التغلب عليها  اآخر 

اأ�شبه ببوح حزين، واأقرب اإىل ن�شيج متوا�شل  ياأتي 

الكردي،  �شعبه  ماأ�شاة  تنقطع  مل  مثلما  ينقطع  ل 

حلق  الذي  الظلم  اأو  الغنب  هذا  يوظف  ال�شاعر  فراح 

نزعة  عرب  �شعريًا  باملاأ�شاة  »لريتقي«  وب�شعبه  به 

ومعاناة  الفردية  معاناته  حدود  تتجاوز  اإن�شانية 

جميع  يف  الإن�شاين  الأمل  لتحت�شن  �شعبه  اأبناء 

اأ�شلوبه  على  عالوة  هنا،  ومن  والأمكنة.  الأزمنة 

�س  بيكه  احتل  املتاألقة،  ال�شعرية  و�شورته  الرقيق 

املعا�رس  العاملي  ال�شعر  خريطة  يف  بارزة  مكانة 

الإجنليزية  منها  اللغات،  اإىل خمتلف  �شعره  فرتجم 
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والرنوجية  وال�شويدية  والأملانية  والفرن�شية 

ف�شاًل  والرتكية،  والفار�شية  واملجرية  والدامنركية 

عن العربية حيث ترجم له اإليها خم�شة دواوين هي: 

»مرايا �شغرية« و»م�شيق الفرا�شات« و»�شاعات من 

وكذلك  الروائح«  و»�شفر  حجرية«  و»نغمة  ق�شب« 

ديوانه الأخري »اإناء الألوان«

 وحني نقول ان )بيكه �س( يتمتع باأ�شلوب متفرد يف 

الكتابة، فذلك مرده اإىل لغته املتدفقة الهادرة حينًا 

ت�شبه  الأحيان  جميع  ويف  لكنها  اأحيانًا،  والهادئة 

التي  املكتوبة  الكلمة  فقوامها  الت�شكيلية،  اللوحة 

وفورانها. فهي تخبئ  الطبيعة  تنطق ب�شخب  تكاد 

املزرك�شة  كرد�شتان  طبيعة  مفرداتها  ظالل  يف 

واملو�شاة بعبق احلياة بكل ما حتفل به هذه احلياة 

ول  واحلب.  والأمل  واملعاناة  والرحيل  املرح  من 

يقف الأمر عند هذا احلد، بل اإن ال�شاعر ي�شبغ على كل 

ذلك و�شاح املخيلة اخل�شبة ورهافة احللم امل�شتهاة 

لتاأتي الق�شيدة مزيجًا من هذا وذاك ترو�س الأمل 

املوت  �شطوة  من  ذاته  الآن  يف  وتخفف  املوؤجل 

والقتل املباح.

\ v \

�شاعر ي�شهد له �لعامل

جكو حممد)\(

من  كم  اجلميع  له  ي�شهد  �س  بيكه  �شريكو  ال�شاعر 

اأدباء و�شعراء وحتى فناين العامل العربي والعاملي 

اأقام  قبل �شهاداتنا املجروحة به نحن الُكرد... فقد 

على  واأ�رسف  بريوت  يف  �شعرية  اأم�شيه  ال�شاعر 

الأم�شيه ال�شاعر �شوقي بزيع و قد كان بيكه �س من 

جواد  الكاتب  يلقي  اأن  قبل  اأم�شيته  افتتاحية  قدم 

الغربية...  اللغِة  اىل  املرتجمة  ق�شائده  الأ�شدي 

واأتذكر باأن قاعة م�رسح بابل يف احلمرا قد امتالأت 

اجلميع  وقف  الأم�شيه  نهاية  ويف  اآخرها...  عن 

ن�شوُة  اللحظة  تلك  يف  اجتاحتني  حيث  م�شفقًا... 

الفخر كون هذا ال�شاعر ينتمي اىل بني جلدتي ... وقد 

تفاجاأُت يومها باأن الكثري من املثقفني واملهتمني 

بال�شعر على درايٍة تامة بهذا ال�شاعر الرائع.

\ v \

ِعناد ناي يهّذب �جلبل �لقا�شي

خ�سر �سلفيج)\(

الزمن هو معجزة م�شتمرة. كل حلظة »الآن« متوت 

»للم�شتقبل«  مكانة  ُتخلي  كي  »ما�شي«  وت�شبح 

يف الواقع. عندما ن�شتح�رس الذكريات من املا�شي، 

النبيل  ال�شعور  هو  هذا  وعينا.  يف  ُنحييه  فنحن 

لأنا�شيد الغاثا الزرد�شتية املقد�شة )الذكرى الطيبة(.

هذا ما قلته يل، يف �شتاء العام 2004 ، حني ُزرُتَك، يف 

الزهرة  الندية،  اجلبلية  الزهرة  »�شلري«،  زهرة  ح�رسة 

املطمئنِّة، وهي تر�شع بتثاءٍب ُنُدفات الثلج بعطره.

ويف ال�شعر ـ  قلت يلـ  لي�س اختباراً جنريه على اللغة. 

انه كالم وليد املعاناة واخلربة. انه ل يبني ، كلمًة، 

كلمًة، املْعرَب الذي ميّكنه من ترك الأر�س التي ُولد 

عمر  ل  الذي  الزمن  عليها   
ّ
مير التي  الأر�س   ، فيها 

ال�شعر  هذا  الكونية.  ال�شماء  حتت   ، �شاعات  ول  له 

موؤلَّف من كلمات بكل تاأكيد . ولكنَّ هذه الكلمات ل 

تبحث عن كيميائها ، ل ت�شّجل �شيغتها . انها تقول 

بب�شاطة، يف نف�س واحد، ما عرفته دائما: تبحث عن 

جر�س النبع، نبع الوجود.

ذلك اأنني ا�شمع جر�شَا واتعّرف اإليه كما اتن�شق اأريجَا 

ال�شعرية. ويف هذا اجلر�س كما  كلما فتحت دواوينك 

ال�شاعر  �شوت  يف  اأذوب  قراءتي.  تذوب  الأريج  هذا 

يتلو  من  �شوت  العايل،  الهام�س/  الهادر،  ال�شاكن/ 

املزامري . في�شبح �شوته �شوتي، اأكون مرتاَل ل قارئَا.

ولكن هذا ال�شوت ـ �شوتي و�شوت ال�شاعر ـ هو ذاته 

اأكرث قدمَا، �شوت نبوَي، �شوت اجلَد  �شدى ل�شوت 
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ال�شقيع،  و�شط  اجلبل  اأعلى  يف  يرتفع  الذي  الأول، 

الذي  الب�شتان  عتبة  على  اأو  اهلل  �شوت  يرتفع  كما 

املنفى  عامل   ، اأمامنا  العامل  انفتح  حني  تركناه 

والندم اللذين ل نهاية لهما.

هذا  اإىل  لل�شحر  نخ�شع  كما  خا�شعون  نحن  ها 

هذا  اإىل  وال�شجن،  الده�شة  فينا  يثري  الذي  اجلر�س 

الأريج من العنرب والظالل. نرانا ماأ�شورين، غافني 

، لزمة تهزنا.  ، خِدرين. كل ق�شيدة لها رّدة  قليال 

قطرة.  قطرة  علينا  تنزل  ماء  نافورة  ق�شيدة  كل 

نرتك رائحة البخور اخلفيفة هذه ت�شكرنا . الق�شيدة 

الف�شاء  اإىل  اخلارج،  اإىل  بنا  تلقي  ل  اإليها،  ت�شّدنا 

ال�شورة  وتاأتي  ومي�شها.  اأمامنا  يفتحه  قد  الذي 

»كالنجمة تتالألأ جوعَا« . تفّك ال�شحر. نكت�شف اننا 

اإطار  �شمن  بخط  حتتها  ن�شري  �شاهرون.  فعالون، 

الذي  العامل  اإىل   ، الق�شيدة  خارج  وننظر  الق�شيدة 

هي  ال�شورة  لوجودها.  اثباتا  مقابالتها،  يت�شمن 

ِعناد  حرير،  متّزق  ْنج،  �شَ �رسبة   ، مفاجئ  ومي�س 

اأ�شدق  �شورا  اأعرف  ل  القا�شي.  اجلبل  يهّذب  ناي 

جزر  هي   ، بذاتها  ذاتها  تكفي  �شاعرنا،  �شور  من 

مل   . نهاية  غري  اإىل  الإن�شان  فيها  يعي�س  �شغرية 

اأن يجد بع�س من  ال�شطور دون  ا�شتطع كتابة هذه 

هذه ال�شور مكانه فيها. هناك » الطلقة ع�شقا لعيون 

ال�شنبلة ت�شع البوي�شة يف ع�س اجلوع انها عا�شقة« 

امل�شاء«،  �شارع  واأنا  �شبابا  ت�شبه  املراأة  تلك   «  ،

»الآن يرتاءى احل�شان وحيدا عبثا يعدو ويعود لكن 

اجلمرات  من  عمود  »العازف:  له«،  اأثر  ل  الفار�س 

اثناء العزف«* .

لي�س   . الق�شيدة  تنهي  ما  نادرا  ال�شورة  اأن  األحظ 

كانت  لو  كما  اإلينا  ال�شورة  اإي�شال  الن�س  هدف 

لنف�شلنا  كذلك  ال�شورة  كانت  لو  الن�رس.  غنيمة 

ل  الَن�شْ الق�شيدة، ولحتفظنا منها فقط ب�شياء  عن 

ن�شتخدمه يف معركتنا. 

�شعودها  نهاية  يف  الق�شيدة،  ذروة  يف  ال�شورة 

املفاجئ،  املوجة  ومي�س  لها  هبوطها.  وبداية 

وهبوطها.  �شعودها  حالتي  يف  متو�شطية  موجة 

ل  بريق  حلم،  الروؤيا،  حربة  راأ�س   ، كنز  ال�شورة 

. واإذا كانت هذه الفرتة من ال�شورة هي فرتة 
ّ
ي�شتقر

التي  احلركة  عن  تنف�شل  ل  فهي  واحل�شور  القوة 

بدء   . عنها  تبعدنا  التي  الفرتة  وعن  اإليها  تقودنا 

له  بفعل  اأو  امل�شتقبل  اأو  باملا�شي  يت�شل  ال�شورة 

معنى امل�شتقبل.

يف �شعر بيكه �س  �شيء يجري، يحدث. فم ينطق يف 

الظالم. ماهو اإذاَ �رّس جاذبيته؟ من اأين ياأتي ا�رساق 

الندى هذا، رنني البّلور هذا، اللذان يتعرف اإليهما كل 

واحد مّنا، من اأين تاأتي هذه الطراوة ، هذه النداوة 

ثم  الق�شيدة  �شجن  نلم�س  ملاذا  املمتعة؟  العذبة، 

نرتك ال�شجن يف الق�شيدة؟ ال�شبب اأن الكلمات تولد 

ترتك  ل  الكلمات  بالأحرى،  ل  رمادها.  من  جمّددا 

رمادا . الكلمات حترتق على نار ناعمة دائما، تّكون 

َج  اأكواما �شغرية من ال�شوان على اجلبل، تكّون �رُسُ

بو�شوح  ونرى  البيت.  ليل  يف  ناعمة  اأمينة،  ليل 

. ولكنَّ احل�شور  اإليه  الكلمات  ت�شري  الذي  الليل  هذا 

احلقيقي ، ال�شتمرار يف احل�شور ، ح�شور وا�شتمرار 

كل نور ن�شاهده متعلقان بالكلمات، مرتبطان بها. 

وداعا اأيها ال�شاعر ...العائد ، القادم من اأعماقنا.
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�سريكو بيكه �س

�أنت �شحابة .. فاأمطرك 

خمتار�ت �شعرية 

ترجمة دانا اأحمد م�سطفى)\(

اأنا�سيد الغاثا الزراد�ستية

   �إىل �شريكو بيكه �س يف رحيله

ن�شيد1

ال�شوُء، ل اأ�شتطيع القول: اإنني كنت هناك 

 بعَد رحيله؟

 ل�شُت �شجرة املعرفة املحرمة يف حديقة الف�شول. 

ل�شُت اأفعى ول اإله.

ن�شيد2

ل تعبث بالنور الذي وهبك اإّياه الآلهة

 فالظالم مْيقتك ك�شحية!

ن�شيد3

الطيوُر

 على و�شِك اأن تلغي وظائف اأجنحتها

 لت�شنع ظال للرياع العليل

 ن�شيد4

ل حُتاذي الأمل يف �شيخوخته

 �شا�شٌع معبده الغام�س

 يحيل دون جتولك فيه

غداة الفرح!

ن�شيد 5

 بالزنبق 
َّ
ر ل مَتُ

 كجدول متهالك ل ميلك 

من الع�شق

 �شوى �شفة واحدة. 

ن�شيد6

�َشاُل وْم�شتِك، اأيتها احلياة، منهمك

 دائما باإ�شاءة املمر 

يف انتظار العا�شقني.

ن�شيد7

املوُت هو وردُة الفكر،

اأبي�س،  اأبي�س ي�شل بنا 

اإىل اأعماق الدميومة.

\ v \

�سريكو بيكه �س

بدل رفو املزوري)\(

ال�شاعرالكردي  برحيل  جداً  كبرية  �شدمة  كانت 

كرديًا،  ال�شعرية،  احلداثة  رموز  اأحد  فهو  الكبري، 

اأن  ق�شيدته  ا�شتطاعت  وقد  وعامليًا،  وعربيًا، 

ت�شجل ح�شورها، وت�شل اإىل قارئها عرب العديد من 

اللغات احلية يف العامل، ما اإن تناهى اإىل م�شمعي 

هذا الغياب املفجع، واملرير، حتى وجدتني عاجزاً 

عن اأية كتابة عنه، لذلك فها اأنا اأقدم م�شاهمتي-

�شهادة،  مبثابة  نزوى،  اأعدته  الذي  للملف  هذه- 

خري  كان  الذي  الكبري  املبدع  لهذا  ودين  ووفاء، 

�شفري ل�شعبه واإن�شانه.

120\ كاتب من العراق يقيم يف �شورية.  

�شريكو بيكه �س.. �شريكو بيكه �س..    

 s  s s

\  �شاعر وكاتب عراقي مقيم يف النم�شا:



ن�شو�س من 

�شريكو بيكه �س

 طريق م�شدود

كل مرة لكي اأقابل اهلل 

اأقف... اأ�شطف...اأقف

اأنغر�س...اأنبت... اأّنف�س

الطابور طويل...

راأ�شه يبتدىء من اأنفايل

وراأ�شه الآخر عند �شليب امل�شيح

ول ينتهي،

ومّلا يحني دوري

بعد اجلميع

وعلى و�شك الو�شول 

اإىل عر�شه املقّد�س ،

اإذا به ينه�س ويغادر 

وهو يقول يل:

ـ اأعرف من اأنت

وملذا اأتيت،

اعذرين

لحّل للق�شية الُكردّية

 حتى عندي!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من النف�س ، اأي اأت�شاقط كاأوراق الأ�شجار.

 ر�سالتا حب اإىل كركوك

 1 

 مل يكن عمداً..ول اأدري ملاذا؟

يف كتابة ق�شة �شجرة

ن�شيت غ�شنَا مذبوحًا

 كي اأذكره

لياًل ويف حلمي

جاءت ال�شجرة اإىل داري

قالت: اأخي عتابًا

اأْن تكتب عن �شجرة 

دون غ�شنها 

الكبري ال�شحّية

اأ�شبه ما يكون

باأْن تتحدث عن ) كركوك(

لكْن دون اأن تذكر ) انور(!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)اأنور( اأحد �شهداء الكرد يف كركوك

 2

يف �شماء) ال�شورجة(

فلتت اأغنية من منقار

   طائر عا�شق

و�شقطت على �شجرية �شائكة

بنغمة ميتة

ت ال�شجرية ال�شائكة
ّ
فاحمر

ويف ف�شل مقبل 

�شارت ال�شجرية ال�شائكة

 يف مكانها نف�شه 

وردة ع�شق

ورحت ترق�س على �شوت )مردان(!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال�شورجة : اأحد الأحياء الكردية يف كركوك

مردان: هو الفنان الكردي الكبري علي مردان

\ v \
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�سريكو بيكه �س

ليليق بك �لغياب..!

اإبراهيم اليو�سف)\(

الكردي  ال�شعر  لرائد  املفجع  الرحيل  جاء 

ا�شمه  ويعني  �شريكوبيك�س”2013-1940” 

والذي  له:  اأحد  ل  الذي  اجلبال  »اأ�شد  بالكردية 

م�شت�شفيات  اأحد  يف  قريبًا،  عينيه،  كلتا  اأغم�س 

�شتوكهومل، عا�شمة ال�شويد، بلده الثاين الذي يحمل 

قبل  من  مالحقته  ب�شبب  اإليه  وجلاأ  اأي�شًا،  جن�شيته 

ب�رسعة  النباأ  ينت�رس  كي  ال�شابق.  العراقي  النظام 

الربق:”رحل �شريكو بيك�س”!، يهز اأو�شاط املثقفني، 

اإبداعه ال�شتثنائي، الذي ينبثق  والكتاب، ومتابعي 

عن روح ا�شتثنائية لتتكرر. و�شريكوبيك�س الذي ولد 

الكردي  ال�شاعر  ابن  وهو  ال�شليمانية”  مدينة”  يف 

الكبري،  فائق بيك�س اأحد رجالت انتفا�شة 6 اأيلول 

عمالقة  اأكرب  اأحد  جمرد  لي�س  يعد   ،1930 دي�شمرب 

هومن  واإمنا  فح�شب-  املعا�رس-  ال�شعرالكردي 

اأوائل ال�شعراء الكرد الذين دعوا اإىل احلداثة ال�شعرية 

وجمموعة  �شاغه  الذي  ال�شعري،  روانكه  عرببيان 

من �شعراء جيله الكرد يف �شتينيات القرن املا�شي، 

اأثره يف  اأول بيان جتديدي من نوعه، �شيظل  وكان 

الق�شيدة  كانت  اأن  بعد  الكردية،  ال�شعرية  تاريخ 

الكردية تقليدية، يف �شائر اأجزاء كرد�شتان، وكانت 

مناذجها،  اأحد  جكرخوين،  ال�شاعرالكردي  ق�شائد 

مع اأن الق�شيدة الكردية، وجدت نف�شها اأمام مهمات 

كبرية، ويف مقدمتها الدفاع عن �شعبه الكردي، ممزق 

اخلريطة، ومهدد التاريخ باملحو، ناهيك عن اأن اأية 

الإن�شانية  الروح  �شتبني  الكردي  ال�شعر  اإىل  عودة 

التي  ال�شعوب  بق�شايا  وان�شغاله  ال�شاعر،  هذا  لدى 

يعي�س معها �شعبه، بل ق�شايا املعمورة كلها، كاأحد 

مكانة  فل�شطني  ق�شية  وحتتل  الإن�شانيني،  ال�شعراء 

وا�شحة لدى هوؤلء ال�شعراء.

اأ�شدر �شريكو بيك�س جمموعته ال�شعرية الأوىل»هودج 

ال�شعر  العام 1968، كي يوا�شل كتابة  البكاء« يف 

يف  ولي�شهم  الزمان،  من  قرن  ن�شف  امتداد  على 

من  بالع�رسات  والإن�شانية  الكردية  املكتبة  اإغناء 

ال�شعر،  �شعيد  على  املطبوعة،  الإبداعية  النتاجات  

اإىل  بالإ�شافة  والق�ش�شي،  امللحمي،  وال�شعر 

امل�رسحية، كاأحد املبدعني العامليني الأكرثح�شوراً 

يف عامل ال�شعر احلديث..

ثقافية  اأ�رسة  يف  عينيه  فتح  قد  �شريكو  كان  واإذا 

غالية،  ذلك  �رسيبة  دفع  فاإنه  منا�شلة،  عريقة، 

وهو  الأنبار،  اإىل  العام  يف  الأ�رسة  تهجري  مت  فقد 

ما �شيتكرر معه يف العام 1975، حيث �شيعود اإىل 

ال�شبعينيات  نهاية  يف  يعاد  كي  الأنبار،  حمافظة 

مدينة  يف  اخلنوع  يرف�س  اأنه  بيد  ال�شليمانية،  اإىل 

ال�شيلمانية يف ظل »الأمن الأحمر«  اأمني �شوركان” 

الذي يعد الآن متحفًا يبني مدى ب�شاعة اآلة القتل- 

التي  باملقاومة  التحق  فقد  ولذلك  الإن�شان-  بحق 

البندقية  حاماًل   ،1984 العام  يف  اآنذاك،  ن�شطت، 

اأن تن�شد  اإىل  يف جبال كرد�شتان، كي يبقى هناك، 

ال�شويد،  مملكة  اإىل  واأ�رسته  في�شافر  اأمامه،  الدروب 

ليقيم هناك، اإىل اأن تندلع انتفا�شة �شعبه يف مطلع 

م�شقط  اإىل  يعود  حيث  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات 

راأ�شه، وينخرط يف العمل ال�شيا�شي، كي يتم اإعطاوؤه 

يف  كردية  حكومة  اأول  يف  الثقافة،  وزارة  حقيبة 

اإقليم كرد�شتان، بيد اأن الرجل الذي �شاق به مكتب 

ر�شمي،  موقع  اأي  يف  املطلوبة  والرتابة  الوزارة، 

يتورط  األ  واعداً،  طوعًا،  ا�شتقالته،  قدم  فقد  لذلك 

مرة اأخرى، يف التنطع با�شتالم اأية م�شوؤولية، خارج 

اإدارة  اإليه  اأ�شندت  حيث  والإبداع،  الثقافة،  دائرة 

دارن�رس »�رسدم« للطباعة والن�رس، الدار التي  ت�شدر 

الع�رس،  اأي  »�رسدم«،  نف�شه  بال�شم  جملة  عنها، 

وي�رسف عليها ال�شاعر لقمان حممود.

العامل  �شعراء  كبار  من  حقيقة،  �شريكو  ويعد 

من  العديد  اإىل  دواوينه  ترجمت  فقد  املعا�رسين، 

ترجم  التي  العربية،  اللغة  بينها  العامل، ومن  لغات 

122\ كاتب من �شورية  . 

�شريكو بيكه �س.. �شريكو بيكه �س..    

 s  s s



وقد  برواري،  �شالح  الراحل  الكاتب  اإليها  بع�شها 

املر�شحني  نال جوائز عاملية عدة، وكان من عداد 

ا�شمه، مل ي�شتطع حتقيق  اأن  اإىل جائزة »نوبل« بيد 

نق�شًا  لي�س  النوبلية،  املعادلت  ما هو مطلوب يف 

واإمنا نتيجة موازينها  الفريد،  الإبداعي  يف خطابه 

ال�شيا�شية، كما اأنه كان على عالقة وثيقة بكبار�شعراء 

حممود  اجلواهري-  بينهم:  ومن  والعامل،  العربية 

يقول  كثريون،  وغريهم...  يو�شف  �شعدي  دروي�س- 

معرباً عن حالة اغرتاب عالية:

 غربة:

ل�شت غريب الدار وحدي

فالدار اأي�شًا غريبة حارتها

احلارة غريبة مدينتها

املدينة غريبة بالدها

البالد غريبة العامل

والعامل غريب الكون

 ويقول يف ن�س ق�شة رجل:

ن�شج الن�شاج حتى مماته

ن�شج ال�شجاد ..ون�شج الورود

ولكنه مل ميلك لنف�شه

�شجادة واحدة

ومل ي�شع اأحد

على قربه وردة

 حقيقة، اإن رحيل �شريكو بيك�س، يعد خ�شارة كربى 

حياته  كر�س  حيث  والإن�شانية،  الكردية  للمكتبتني 

الآن  تقراأ  التي  الق�شيدة  هذه  ق�شيدته،  اأجل  من 

بالكثري من لغات العامل، ناهيك عن اأن �شاعرنا كان 

رجل موقف، مل ي�شت�شلم اأمام اآلة اخلوف، وظل يواجه 

القبح باجلمال، �شواء اأكان ذلك من خالل كلمته، اأو 

من خالل البندقية التي حملها، مع البي�شمركة، يف 

يف  �شعبه،  منا�شلي  مع  ي�شهم  كي  اجلبال،  اأعايل 

اإنقاذ اأهله من بني براثن الظلم، وهو لعمري ي�شتحق 

التي  ق�شيدته  خ�شو�شية  يف  متاأنية  طويلة  وقفة 

تغنى يف املناهج املدر�شية، بلغته الكردية الأم.

 حني يكون �لعامل ناق�شًا..!

» بعدما  كربت

راأى مع�شم يدي الي�رسى الكثري من ال�شاعات

لكن قلبي مل يفرح لواحدة منها

مثلما كان يفرح واأنا طفل

حني كانت اأمي ترتك باأ�شنانها �شاعتها على يدي«

الكردي  ال�شاعر  على  اأطلقت  التي  الألقاب  كرثت 

الكبري �شريكو بيك�س، حيث مل يرتك حمبوه لقبًا  اإل 

وحمزاتوفهم،  الكرد،  فهوبو�شكني  عليه،  واأ�شبغوه 

وناظمهم،  واإليوتهم،  ووايتمانهم،  ومايكوف�شكيهم، 

وازرا باوندهم، وبودلريهم،  ولوركاهم، ونريوداهم، 

وكافاكي�شهم، ودروي�شهم، وهي جميعها نابعة من 

املكانة التي يعرفها هوؤلء لل�شاعر لدى قومه، ولدى 

مايظل  حيث  اإليها،  ترجمت  التي  باللغات  قرائه 

ميكن  وهوما  الكردية-  النكهة  من  الرتجمة  يرافق 

لقارىء اللغتني الكردية والعربية معرفته-باعتبار 
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قرائه من  اإىل  التي و�شل عربها  اللغة  العربية هي 

بينهم  حاجزاللهجة  يحول  قد  الذين  البادينية  كرد 

وال�شاعراملن�رسف اإىل الكتابة باللهجة ال�شورانية، 

من  ن�شيبها  حاملة  اللهجة  هذه  اعتربت  طاملا  اإذ 

بالرتاث  ريِّها  واأحالمهم، من خالل  الكرد،  عذابات 

من  حواجزاللهجة  لحتول  الذي  الواحد،  الكردي 

اأبجدبة  على  تنويعًا  يكون  كي  وتوائمه،  متاهيه، 

ق�شيدة  عك�شته  وهوما  واحدة،  وروح  واحدة، 

فان�رسفت  هذا،  لكل  مدركة  كانت  �شريكوالتي 

هي  الروح  هذه  اعتباراأن  على  لروحها،  لالإخال�س 

من  م�شرتكها  رغم  التمزق،  على  ع�شية  الأخرى، 

تكون  تكاد  التي  والنك�شارات  والآلم،  اجلراحات، 

مالمح  ل�شتعادة  ان�رسف  الذي  �شاحبها  عقاب 

العامل كي ت�شبه اأرواح النا�س واأحالمهم، فحل عليه 

والغرتاب،  اجلذور،  اقتالع  وحماولت  ال�شطهاد، 

ماكان بحاجة اإىل �شوت ال�شاعركي يقف يف وجه 

تتبادل  القرون  باتت  التي  املحاولت  هذه  كل 

رايتها، على امتداد �رسيط زماين طويل، هوعمرغربة 

هذا الإن�شان، واغرتابه:

لا�شم مدينة

ول حارة

ول�شارع

لرقم هاتف

اأو �شندوق بريد

اأملك

ولكن 

كل يوم

وبامتداد الطريق

جتيئني ر�شائل خ�رساء

من البعيد والقريب

لأن �شعري

هو�شاعي الربيد للمحبة

وتاأتي منزلة بيك�س لدى اإن�شانه الكردي، كاأحد اأهم 

وهوابن  الع�رساحلديث،  يف  الأم،  باللغة  كتبوا  من 

بن�شاله،  تتعلق  لعتبارات  له،  تهياأ  الذي  املكان 

الدول  الرعيل املوؤ�ش�س يف ظل خرائط  اأنه جاء بعد 

اللغة-  اإىل  جلاأ  الذي  الرعيل  املنطقة،  يف  اجلديدة 

من  لبد  وكان  باملحو،  املهدد  للوجود-  كمعادل 

امتداد الكتابة، اأبعد من عوامل الكتاتيب، كي تتفاعل 

مع اللحظة الزمنية، واإن كان ال�شاعرالتقليدي �شباقًا 

لو�شع يده –�شابقًا على ع�رسه- على بع�س مكامن 

على  ات�شع  قد  اجلرح  كان  واإن  اإليها،  ي�شري  اجلرح، 

الآ�شي، وبات لتقادمه، وتقيحه، وتنا�شل وجعه، ما 

الإرث  يدفع لأن يكون هناك �شوت بحجم كل هذا 

الثقيل، يعيد ت�شكيله، عرب لغة جديدة، وهوما ا�شتطاع 

ال�شاعر اأن يكون اأحد اأهم اأعمدته التي ارتفعت عليها 

عمارة الق�شيدة اجلديدة، وهي تنفتح على املدّيني: 

العاملي، من جهة وما حققته نظريات ال�شعراجلديد 

من  والعربي،   ثورتها،  ت�شكل  باتت   ، اإجنازات  من 

اأخرى، يف  امتداده على �ش�شاعة اخلريطة يف  جهة 

دم�شق-  بغداد-  بريوت-  تاأثرياً:  الأكرث  العوا�شم 

الف�شاء  مغنطة  يف  التاأثري  اأقطاب  وهي  القاهرة، 

الزمكاين،  حني كان �شوؤال احلداثة، على اأ�شده، حيث 

م�شار  على  الكبري  اأثرهما  النافذتني  لهاتني  كان 

بيان«  جاء  التي  الق�شيدة  هذه  احلديثة،  الق�شيدة 

هذا  لأن  وذلك  عنها،  كمعرب  التجديدي،  روانكه« 

البيان، وهو املتفاعل مع اأ�شئلة ال�شعرية يف حلظتها 

املعي�شة، كان تتويجًا لأكرث من نزعة لدى عدد من 

لأن  العام1970،  حمطة  على  ال�شابقني  ال�شعراء 

رياح التغيريكانت جتتاح مفا�شل كثرية من احلياة، 

بعد اأكرثمن �شدمة: الإجنليز، مقابل الفرن�شيني يف 

�شياق  يف  والغرب  ال�رسق  والتقاء  الأخرى،  اجلهة 

ترجمة �شايك�س بيكو، ور�شم مالمح املنطقة، حيث 

يف  اخل�شو�شية،  على  والإجهاز  اجلديدة،  املعادلة 

انتقامي،   �شلوك  يف  الإطارالعام،  ا�شتنها�س  �شياق 

لي�شعب اكت�شافه، ملن يقراأ عقد الغرب، منذ هزمية 

الدين  �شالح  يدي  على  القد�س  وحترير  فلوله، 

الأيوبي وحتى ا�شم ال�رسيبة التي كانت ملا تزال يف 
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اأذهان كثريين من الأوربيني، وكانوا يرون �رسورة 

األ تقوم قائمة ملن دحرهم، واألظى احللم الإفرجني، 

ليكون جمرد اأ�شغاث وانك�شارات:

طويل هو دخان هذه الغابة احلزنة كقامة خارطتي

طويل هودمع هذه اجلبال، بل اأطول من من »دجلة« 

و»الفرات«

روؤية  مدى  على  الع�شب  اأوراق  احرتاق  هو  طويل 

عيني جراحي

طويلة هي عذابات األفبائي، من هنا، حتى »خاين«

طويلة..طويلة ..طويلة  هي غربت

اأطول من كل �شكك احلديد يف اأوربا

لذا، ل اأعرف ما الذي �شاأرويه لكم

ل اأعرف ما..

ل اأعرف..

ل..

اجلبال  على  مفتوح  وطن  هائلة:  تناق�شات 

عالية،  اأ�شجار  الأمكنة،  مت�شط  غيوم  والينابيع، 

اأطيار، كواكب يف اأوج بهرجاتها، اأغاين الرعاة ت�شق 

اأن�شام  تبدو كاأنها نتاج فردو�شها  �شمت اجلهات، 

الأر�شي، اأنا�س ب�شطاء بوجوههم مقروءة الق�شمات، 

تدريجيًا  يكرب  نف�شه،  يكون  ن�شاء ح�شناوات، خوف 

احلا�رس،  اإىل  املا�شي  منحدر  من  اآت  الثلج،  ككرة 

كلما انقلب �شانعه على عقده الجتماعي، مايجعل  

وظيفة،  من  اأكرث  اداء  نف�شها  على  توؤول  الق�شيدة 

متجهة اإىل اجلبل، تر�شد العالقة بني علوه والغيوم 

التي تكلله، و�شط مباركة: ال�شم�س والقمر، وبح�شور 

ح�شود النجوم، ت�شتنه�س الأغاين من مهادها، وهي 

خم�شبة  والواقع،  التاريخ،  جراحات  بني  تزاوج 

بنزيف روحه، دون اأن تتوقف على م�شاحة الف�شاء 

من حوله، كي يعرف اأنه الناطق الر�شمي با�شم الأمل 

اأن ت�شجل  والأمل، ومن هنا، فاإن لغته املدعوة اإىل 

انبثاقها، وهي تعيد الروح اإىل معجم اللغة، ومتنحه 

الظلم  هذا  كل  مب�شتوى  يكون  كي  جديدة،  اأبعاداً 

الواقع عليه:

اأنا العا�شق

لبدَّ اأن اأندف

باأ�شابع اأنفا�س

قطن هذا الزمن

لتحلق الكلمات

وت�شتحيل العبارات ري�شًا

للرياح التائهة امل�رسدة

التي لبيت لها

ول معجم

اأنا حالج اآلمي البي�شاء

يف �شوتي حتفظ الغربة ج�شدها

يف عيني �شعاع القرابن

يف خيط �شعري

ع�شبة حنني هذا الوطن

ولي�س  ترف،  جمرد  لي�س  املعنى-  بهذا  ال�شعر- 

الأ�شل-  يف  هكذا  وهو  مرتبة-  اأو  امتياز،  جمرد 

اف اأهله، 
َّ
بيد اأنه لدى ال�شاعر، وهويف هذا احلال، عر

حادي اأوقاتهم ال�رسمدي، �شاحب النبوءة الأعظم، 

اأن حجم  حامل مفاتيح الغد، وهو ما يدفعه ليجد 

املهمة املنوط به كبري، مايدعوه األ يكتفي بكتابة 

م�رسحة  اأو  الآخر،  ترجمة  جانب  اإىل  الق�شيدة، 

بل  وملحمية،  وام�شة،  الق�شيدة:  كتابة  اأو  ال�شعر، 

اإىل  ق�شيدته  وجه  ييمم  كي  بندقيته،  يحمل  اأن 

دون  من  ذلك،  كل  ي�شنع  من  هناك  حيث  القمة، 

يقود  عليائه،  يف  وهويراب�س  بكلمة،  ينب�س  اأن 

الرياح، والثلوج، اإىل جهاتها، مبو�شاًل قلبه ودمه 

،  والرياح من  �شوك  لها، يحر�س الذراري من احلتِّ

الأقدام، والينابيع من الن�شوب، وي�شند الأفق، كي 

يبقى �شاخمًا كهيبة اجلبل وعلوه:

ها هنا

هاهنـــا الليلـــة

اجلبــــل �شاعـــــــر

ال�شجــــرة قلــم

ال�شـهـب ورق
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النهر �شطر

واحلجرنقطة

واأنا 

عالمة تعجب

ل  حممَّ وهو  ال�شاعر-هنا-  بال  عن  يغيب  يكن  مل 

باأثقاله، كلها، يدوركعقرب ال�شاعة، يف ميناء الدائرة 

من حوله، بانتظام ليعرفه اإل �شاعر كبري، ماجعله 

يهند�س ق�شيدته، يعرف متى يخيط اأرديتها باإبرته 

وحرير اإبري�شم الكبد، كي تكون تارة مبثابة اإميا�شة 

اأثرها،  املتلقي كهرباء، ترتك  لتفتاأ ترتجم يف دم 

اأخرى،  ين�شى يف حلظات  اأن  دون  من  عميقًا،  فيه، 

اأن ثمة ظماأ اإىل ن�س اأطول، مادامت هناك م�شوغات 

تكون-بذلك-  يفتاأ يرتجمها، كي  لذلك، فال  كثرية 

كتاب اأهله، الكتاب الذي ينو�س بني ما�س وحا�رس 

وم�شتقبل، يف دورة لتنتهي، بد اأنه �شيكت�شف- عما 

فجاءة يف مراياه- اأن ما اعتربه اأملًا بلغة قلبه، اإمنا 

هو اأمل �شواه، حيث الأنا كل، والكل اأنا، ول ف�شام بني 

د 
َّ
هاتني الدائرتني املتداخلتني، وهما ت�شنعان جمر

لغة، هي لغة ال�شعر، ت�شكيل الروح، مو�شيقاها، حيث 

هي مدى الذات/ الآخر، كي يجد من حوله جمهرات 

النا�س، بلغاتهم، يرددون ق�شيدته، ويج�رسون بني 

اأنهارهم  جبالهم وجبله، بني �شهولهم و�شهله، بني 

ونهره، بني اأنا�شيه واأنا�شهم، بني اأحالمه واأحالمهم، 

وتلك هي معجزة ال�شاعر:

حمربة خ�رساء

رمت بنف�شها من فوق رف

وبعد دفنها

عرثوا يف علبتها على ق�شا�شة

كتب عليها:

»لقد قتلت نف�شي لأن اأحد الأقالم

امتالأ بحربي عنوة

كي ياأ�رس �رسبًا من كلمات نريودا املحلقة«

اإن ال�شاعر، يقدم اأوراق اعتماده، �شفرياً فوق العادة، 

والأهل  اأهله،  قلب  يعانق خاللها  اأوىل ق�شيدة  منذ 

هنا املحيط، والأهل هنا كل من تنوب هذه الق�شيدة  

عن  الغبار  ترفع  وجعهم،  ت�شمي  ت�شلهم،  كي  عنه، 

ما  بكل  تنه�س  وهي  واأعا�شريهم،  اأنا�شيدهم، 

واألق،  واإعجاز، و�شحر،  لدنها من مفردات، وجمال، 

يغدوالأقرب اإىل كل هوؤلء، مادامت ق�شيدته ي�شمعها 

اأدوات  خاللها  من  ي�شكل  يتاأتىء،  وهو  الطفل، 

توا�شله وتبو�شله مع كل من حوله، بل يرددها وهو 

تلميذ مدر�شة، ويقراأ من خاللها ت�شاري�س املكان، 

اأو  ر�شامًا،  اأو  اأومعلمًا،  جنديًا،  عليها،  يكرب  وهو 

كان  اأينما  مهند�شًا،  اأو  عاماًل،  اأو  اأوعا�شقًا،  ممثاًل، 

موقعه يف جلة احلياة، مايجعل ال�شاعر، يف املنزلة 

ذاتها، يف موقع من لغنى عنه، يف موقع من فيما 

اإذا غاب، بدا العامل اأقل منه، واإن كانت ثمة ق�شيدة 

لل�شاعر، تعيد التوازن اإىل احلياة، وترتك الطماأنينة 

وتبدو  بنقائه،  الوك�شجني  يغدو  كي  العامل،  يف 

ر�شالة  بانعكا�س  يليق  كما  بطهرانيتها،  القلوب 

ال�شاعرالكبري فينا جميعًا:

اأنا كاتب هذا ال�س

عتيق يف املدينة

جمنون كالريح

حاف

رث

حائر

اآتي واأغدو

حينًا اأ�شتحيل �شعراً ثماًل يف حانة

وحينًا يف خلوة �شوفية

اأم�شي ق�شة حدباء

اأو خطيئة هائمة

نرثعلى منازل ال�شهوب

م�رسح للجثالة.

\ v \
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خمتارات من �سعر

 )�شريكو بيكه �س(:

 غريي
ِّ
لي�س يف الكر�شي

يلعبون بوحدتي اأطفاُل قلبي

ل اأرى من فتحِة املوج ال�شتائَر والبنف�شَج

دُت خويف وانتظرُت كلما كلمُتني زوَّ

اأنا اليتيُم من املتيَّم

مل يعْد اآباُء ع�شقي يبحثون عن الغريب اأو احلبيب

حقيبتي يف القارب املثقوب

 الأخرية
ِّ
والأمواُج تبحث يف الكرا�شي

عن �شدى اللحن الذي ترك املكان

عن احلنني

واإنه يعدو على الأ�شياء كالظلِّ الطويل

ولو ب�شيٍء من ِغرا الذكرى

فتلت�شُق التفا�شيُل ال�شغرية  يف جيوب القلب

\ \ \

كنت اأقول : يا وحدي اأنا جمموُع ما يبقى

وتلك حبيبتي هذا اأنا

من منهما غريي ومن وحدي ؟

ومن و�شع احلقيقة يف اخلرافة ؟

اإنني اأبكي كمن مي�شي

وي�شقط خلفه مطُر امل�شافة

من اأنا لو عاد وحدي ، اأو اأمتَّ غياَبُه ؟

من هذه البنت التي حل�شْت دماغي

ثم قالت : اأيها املوزوُن ؟

من و�شع امل�شتحيل يف احلقيقة ؟

\ \ \

اأنا )الأ�شد( يف ع�س ا�شمي

لكنني ل اأرغب بجهرة الأ�شد

لأنه �رس�س وعدواين

كنت اأود اأن يكون يف ا�شمي

الغزال اأو اجلدي

اأو املهرة اأنا لقبي اأي�شا بال اأحد

وهذا اأي�شا ل يعجبني

\ \ \

اأقل من غم�سة عني

اأقل من غم�شة عني

اأقل من ناأمة حمل

اأقل من ارتعا�شة ورقة

ل نوم يل و لكنني اأحلُم

املطر مل ينم ، و مل اأمن

و كل قراءة لالأمطار ت�شعد بي �شماءو

و كل كتابة بال�شوء

تلب�شني الأفق و توحدين مع اهلل

\ \ \

حني اأوجلت اأ�شبح احلجر يف اأول ثقب

�شادفته يف ج�شد اللغة ، بداأ اأول خيط

لالنف�شال يظهر يف رحم العبارة اجلديدة
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الآن مزقت القناعة كورقة يان�شيب خا�رسة

و ك�رست الزمن مثل �شاعتي العتيقة

و من عجينة �شوء هذا ال�شباح

�شنعت خبزا حلب معدم و اأر�س منفي

\ \ \

اليوم حررت اليد لكي تكتب الريح

دون و�شاية من هذا الراأ�س

تركت الأ�شابع

رافقت احللم يف ممرات الليل املجهول

حني تلتقي  بامل�شتحيل ، بالعامل ال�شفلي

راحت اليد تكتب مطر احللم

يف عنفوان روؤياه

   �شاعر غلبه النعا�س

و لكن الق�شيدة

كانت يقظة

\ \ \

   اأما الثالثة

كاأ�شك رفعتها

لأ�رسبها

واإذا بنف�شي  اأذوب فيها

اأكتب بورقة ع�شب

واأقراأ غابة

اأرى قطرة مطر

واأ�شمع زجمرة بحر

على كفي حبة قمح

ويف روحي بيادر

عندي الآن

)1(
بيت واحد من �شعر نايل

ومعي كرد�شتان كلها

\ \ \

دون اأن اأدر�س على يد اأي نهر

اأ�شتطيع اأن اأكتب بلغة املاء

مل اأدخل مدر�شة اأي جبل

ولكنني اأقراأ الأحجار والأ�شجار

مل يكن الغيم اأ�شتاذي

ومل اأدخل دورة ال�شتاء

ولكنني اأحفظ

ق�شائد املطر والثلج والريح ال�رس�رس جميعها

مل اأتخرج من معهد الزمهرير و العوا�شف

والرياح املزجمرة

ولكنني اأفهم فرق مو�شيقى اأو �شمفونيات

الف�شول كلها

اأنا روؤيا اآخر يف

اأكوان ال�شعر

\ \ \

عامل كرد�شتان

اأردت اأن اأبعث اإليكم 

بقبلة  عن طريق هذه الق�شيدة 

ولكن حني ترجمت

�شوهوا قبلتي 

فاأ�شبحت كن�شمة عرجاء

\ \ \

جبال من الأ�شئلة امل�شتع�شية

تطفو على وجوه الكرد

هناك يف كرد�شتان تعب النهر من الرك�س

وراء البحر

وتعبت الكلمة من اجلري

وراء الق�شيدة

\ \ \

و ال�شاعر 

ي�شبه ح�شانا اأ�شود وحيدا

عرفه . . خ�شلة نار

و�شهيل مبلل بالإنك�شار

يجري يف دوران دائم

\ \ \

الرماد اأ�شله كرد

ملاذا ؟

اهلل هو الوحيد الذي
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! يف ا�شتطاعته اأن يجيب 

\ \ \

ل تقراأين كثرياً

لأنك ت�شاب بالعمى من كرثة الدخان

يف تاريخي

\ \ \

اإياك اأن تعرب هذه الق�شيدة حافيًا

فهي مليئة  ب�شظايا الزجاج

فقبل قليل �شقطت من بني اأ�شابعي روؤياي

اإحدى مرايا احلزن

وته�شمت  على الأر�س

واإذا غادرت هذه الق�شيدة 

اإياك و اخلروج دون مظلة 

اأنظر فمن اجلنوب املرارة

تتقدم �شحابة �شوت اأ�شمر

وحني ت�شل اإىل ال�شماء فوقنا

اأعرف اأن مراثيها  �شتنهمر مدرارا

\ \ \

مل اأنتق اإل ع�شق تراب كرد�شتان

وع�شق عيون اأمي

والع�شق لن يكون بليغًا

لأن ناراً تتاأجج يف اأعماقه

فقط ال�شكون مبقدوره

اأن ي�شفه ويعرّب عن اأ�شواته

\ \ \

اإذا مت يف يوم عا�شف

رمبا تتج�شد روحك يف منر

واإذا مت يف يوم �شبابي

رمبا تتوزع روحك يف اأحد الوديان

 اأنا حي مل اأمت

و اأقراأ لكم الق�شائد

وعلى رغم ذلك منذ زمن بعيد

دخلت روحي يف ج�شد كرد�شتان

و لكن يا لورا ل تن�شي كرد�شتان

ل تن�شي كرد�شتاين يا لورا

\ \ \

 حني اأحرقت تلك املراأة

نف�شها للحرية

كتبت دخانها ملحمة �رسمدية

لكل بالدي من اأق�شاها اإىل اأق�شاها

\ \ \

)طريق م�شدود ( .. 

اأ�شطف...اأقف..  اأقف...   ... اأقابل اللهة  كل مرة لكي 

اأنغر�س...اأنبت... اأّنف�س .. الطابور طويل...

راأ�شه يبتدىء من اأنفايل ... وراأ�شه الآخر عند �شليب 

امل�شيح ..ول ينتهي، .. 

و�شك  وعلى   .. اجلميع  بعد   .. دوري  يحني  ومّلا 

الو�شول .. اإىل عر�شها املقّد�س ،

اإذا به ينه�س ويغادر 

وهو يقول يل: اأعرف من اأنت وملاذا اأتيت،

\ \ \

حب 

حني و�شعت اأذين فوق قلب الأر�س

�شمعته يحدثني عن ع�شقه الأمطار

وحينما و�شعت اأذين فوق قلب املاء

�شمعته يحدثني عن حبه للينابيع

وحني و�شعت اأذين فوق قلب ال�شجرة

�شمعته يحدثني عن حبه للغ�شينات

وحينما و�شعت اأذين فوق قلب احلب نف�شه

�شمعته يحدثني عن احلرية

�أغنية

مل اأكن اأعرف الغناء

ولكن الفقراء علموين اإياها

ومل اأكن اأعرف الغ�شب

ولكن الظاملني علموين .. اأن اأغ�شب

مل اأكن اأعرف احلب
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ولكن الأنهار علمتني اأن اأحب

ومل اأكن اأتقن كتابة ال�شعر

ولكن الع�شاق

والأيدي والأ�شابع املت�شققة اخل�شنة

والأقدام احلافية للفالحني

علمتني اإياها

ولو لو يكن هناك موت 

فاإين كنت من اأجلهم اأموت ..!

ال�ساعر

من ذا يقول : اأن لي�س لالأنهار هم

اإنها اإن مل تكن حزينة ، فلماذا تئن اإذن ؟!

ومن ذا الذي يقول : اأن لي�س للنهر حبيبة

اإنه اإن مل يكن يحب

فلمن يجلب كل هذي الزهور ؟! ..

ومن ذا الذي يقول : اإن النهر ل يغ�شب اأبدا

اإنه اإن مل يكن يغ�شب ..

فلماذا يه�شم راأ�شه ب�شخور ال�شفاف

ومن ذا الذي يقول : اإن ال�شاعر

 ل ي�شبح نهرا

األي�س هو الذي يجمع دمه

قطرة فقطرة يف غيمة الق�شيدة

كي يجعل منها نهرا كبريا ؟!

جنمة ما

كانت النجمة ت�شحك قرب قمة اجلبل

فجاء ال�شباب الأ�شود والتف حولها

حينذاك متلملت النجمة الرقيقة وقالت :

ـ ل تقتلني اأيها ال�شباب الأ�شود

علني اأ�شتطيع اأن

اأ�شيء نافذة غرفة فتاة وحيدة

ك�رست العوا�شف الهوجاء ـ ذات ليلة ـ

زجاج �رساجها فاأطفاأته .. !

خمتارات 

طار الطائر اإىل اأن اأ�شبح قطرة من الدمع يف عيون 

ال�شماء

لل�شماوات  الثاين  امليالد  و�شل  اأن  اإىل  الطائر  طار 

الهاجرة

والطفل املجرد من الأجنحة اأي�شا طار مع الطائر

كانت عيون ل تب�رس

مدى  بني  املمتد  الطريق  اأثر  يقتفي  كان  ولكنه 

اأجنحة الطائر وامليالد

الأخري لأجنحة ال�شماء

مل تكن لعيونه اأجنحة

ولكن كان ي�شريه مع الطائر

ومع الطائر كان يطري

 ا�شمي مبا�رسة
ّ
اأطلقوا علي

واأطلقوا الأ�شماء على كل �شيء

كان اجلمال عندهم حورا

كان اجلمال عندهم �رس�شا

مل يكذبوا 

جتددوا اأمام عيوين

�شدة  من   ، النوم  من  ت�شتيقظ  كانت  الأوراق  حتى 

الهلع

ومنحت اأحالمهم البعيدة يل 

\ \ \

�شجرة ما كانت تغني

اأوراقها اأ�شبحت غيوما

وجذورها �شارت رداء الليل

ولونها ديوانا من ال�شعر

من �شدة جمالها

اأ�شبحت عيناها �شعاعا ومطرا

وقامتها قامو�س اجلبل

�شجرة ما 

كانت تغني

فتناثرت اأوراقها
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نهر مفعم بالأمواج

كان ين�شد بناية لل�شم�س

�شحابة غريبة ذات عيون �شوداء

ذبحت الأ�شواء

يف تلك اللحظة

كانت اأنغام الرتاب

تهدهد مهد احلزن

لر�شيع الفجر.

ربة ْ محَ

حمربة خ�رساء

، رمت بنف�شها من فوق رفٍّ

وبعد دفنها،

عرثوا يف علبتها على ق�شا�شة 

ُكتب عليها:

»لقد قتلُت نف�شي، لأن اأحد الأقالم

اإمتالأ بحربي عنوة،

كي ياأ�رَس �رسبًا من كلمات نريودا، املحلِّقة«.

ها هنا

ها هنا، الليلة،

اجلبل �شاعر،

ال�شجرة قلم،

ال�شهب ورق،

النهر �شطر،

واحلجر نقطة..

واأنا..

عالمة تعجب!.

ال�ساهدة الوحيدة

تقاطُع �شارعني، هو ال�شليب.

بقعة دٍم، هي اجلرمية اجلديدة؛

ع�شفورة على ال�شلك،

هي ال�شاهدة الوحيدة،

والتي لن تدعوها اأيُة حمكمة، اأبداً.

�أمي

حني كربُت،

راأى مع�شم يدي الي�رسى،

الكثري من ال�شاعات؛

لكن، قلبي مل يفرح،

مثلما كان يفرح،

حينما كانت اأمي تع�س مع�شمي الأي�رس، 

واأنا طفل،

تعمل باأ�شنانها

�شاعتها على يدي.

غرفة

ا�شتطاع �شعاع، اأن يفلَت 

mمن قب�شة �شّنارة،
هرب..

، ويف الطريق، تعرث بنايٍّ

 راأ�شه،
َ
فوقع، واأُدمي

ثم نه�س،

التفَت..

فراأى باب غرفة »كنفاين«، مفتوحًا،

دخل مع الدم.
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حرية

يف هذا اجلبل..

حائرة هي ال�شجرة،

اأتهرب، اأم تبقى مت�شمرة؟.

يف هذا النهر..

حائر هو املاء،

اأي�شتحيل اإىل رطوبة، اأم بخاراً؟.

يف هذه الدرب..

حائرة هي القدم،

اأترتاجع، اأم ت�شتمر؟.

يف هذا الب�شتان..

حائر هو الطائر..

اأينكفىء، اأم يحلق؟.

يف هذه اللحظة..

حائرة هي كلماتي،

اأتكمل هذه الق�شيدة، اأم ترتكها لكم؟

فالأتركها لكم.

جيم�س جوي�س

راأ�ٌس

بحجم حبة جوز هندية،

عوينات مدورة،

ج�شد لي�شاهيه الق�شب يف نحوله،

كانِت الريح حتيا يف تلك اجلوزة،

وماوراء العوينات، �شم�شان،

ويف الق�شب، �شمفونية.

عنوان

ل ا�شم مدينة 

ول حارة 

ول �شارع 

ل رقم هاتف 

اأو �شندوق بريد 

اأملك 

ولكن 

كل يوم 

وبامتداد الطريق 

جتيئني ر�شائل خ�رساء 

من البعيد .. و القريب 

لأن 

�ِشعري نف�شه هو �شاعي الربيد للمحّبة 

وعنواين 

ِخندٌق لآخر �شهيد . 

هنالك..

هنالك..

ي�شنع احلزُن، الآن من ق�شب امل�شتنقعات،

�شاعاٍت دموية،

لكل مْن ليد له، ليلب�شها، 

اأو عينني لينظر اإليها،

اأو داراً، ليعلقها.

فتلك ال�شاعات..

تعمل بتوقيت اجلالدين،

وت�شري اإىل املوت

دائمًا.

م�سيق الفرا�سات

مقطع من ق�شيدة طويلة

من هنا.. حني اأنظر اإىل وطني،

يتثنى، يتثلث، يتع�رس. يت..

كلُّ مكان، كل حلم، وكل ذكرى

اأمام عيني ذكرياتي،

فماذا اأقول لها،

فماذا اأقول..

فماذا؟.

كل يوم

ت�شتطيل اإحدى عيني،

ترحل اإحدى يدي، وتهجرين..

واأنا ـ كل ليلة ـ اأر�س حزن بور.
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يف النهار، يحرثني ظماأ �شهيد..

جئُت، لتعلمني الريُح كيف اأخو�س يف النهر.

جئُت، ليعلمني احلجُر كيف اأنبُت عليه.

جئُت، ليعلمني اجلذر من اأين اأنفذ اإىل قلب الأر�س.

ل الق�شيدة. جئُت، لتعلمني الوردُة كيف اأجمِّ

جئُت، لتعلمني الطيور كيف حتلِّق روؤيتي.

الهائل  احلريق  هذا  اأعماقي  يف  لي�شتعَل  جئُت،  بل 

لع�شق الوطن.

وها اأنا، واثق كاحلقيقة يف هذا الع�شق الكثيف،

كرق�شة  والرعب،  الدخان  م�شيق  يف  البال  هانىء 

احلرية.

طيلة عمر اجلبال، مل يبَق من�شاُر زمٍن

اإل وقد ولج دماَء تاريخَك.

طيلة عمر اجلبال، مل يبق ثمت راأ�س �شهم �شلطان،

اإل وقد انغرز يف راأ�شِك املتمرد وطاف به.

مات ال�شلطاُن،

مل ميِت احلجر.

مات ال�شيف،

ومل متِت الريُح.

اأقي�س عمقَك بجذري،

اأ�شل اإىل اأعماقَك كل حني،

لَك. اأ�شتخرج خمرية تاريخك، وما�شة دمُّ

اأقي�س �شموخك بلهيبي،

فاأرتقي قمتَك كل مرة،

،
ّ
اأغر�س يف ب�شتان الثلج عيني

اأنا وال�شعر ان�شفرنا معًا،

رحنا نلتف حول قامتَك يراعتني،

نقدم لك هذه ال�شالة ـ املطرة املقد�شة،

وكالنا على م�شلى حب واحد،

واأفق واحد،

وغيمة واحدة.

خمتارات من ديوان »الكر�سي«

اأنا كاتب هذا الن�س

عتيق يف املدينة

جمنون كالريح

حاف

رث

حائر.

اآتي واأغدو

حينًا اأ�شتحيل �شعراً ثماًل يف حانٍة

وحينًا، يف خلوة �شوفية،

اأم�شي ق�شة حدباء،

اأوخطيئة هائمة،

نرث على منازل ال�شهوب

م�رسٌح للجثالِة.

اأنا العا�شق

ل بد اأن اأندف

باأ�شابع اأنفا�شي

قطن هذا الزمن.

لتحلق الكلمات

وت�شتحيل العبارات ري�شًا

للرياح التائهة، امل�رسدة

التي ل بيت له

ولمعجم.

اأنا حالج اآلمي البي�شاء.

يف �شوتي حتفظ الغربة ج�شدها.

يف عيني �شعاع القرابني.

يف خيط �شعري

ع�شبة حنني للوطن.

ديالن

�شوت �شماء نا�شعة

جناحا نغم جليل

يتعاىل اإىل اهلل

مقامه يف هيئة قمة

وانحدار جبل.

مقامه غ�شٌق يعربه �شف طيور مهاجرة.

ترقط الثلج بظاللها
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نقطة... نقطة

فقها احلزين القلق. ب�شَ

مقامه خيال نهر

يف ال�شفح مي�شي غريبًا

وحيداً للبعيد.

ي�شع على جناحيه

�شوت لكاثي

ياأخذه، وياأخذه كحلم ليل طويل.

ممعنًا يف نقطة �شوداء،

للحظات ا�شتحالت �شنونواً حبي�شًا،

اآنئذ رفعُت راأ�شي،

حلق ال�شنونو عاليًا

اأب�رسُت يف �شطح �شماء نا�شعة،

غيمة يف �شيماء كر�شي،

ُّ
نف�شه، الكر�شي

ُو�شع قرب عر�س اهلل،

منتظراً

اأن تقعَد عليه.. اأخرياً

احلرية.

 موتي

ها هو ذا موتي

يزورين كل ليلة

ملرة اأو مرتني

ويتكئ على اأحالمي

ها هو ذا موتي

ظّل يل

يعدُّ كل يوم خطواتي

يفت�س اأوراقي

يبحث عن اآخر عناويني.

ورقة بي�شاء

منذ متى واأنا جال�س

وما زالت ورقتي بي�شاء

بي�شاء

بي�شاء

مل ينبت فيها حرف

جافة وقاحلة

ل ينبع منها ماء

منذ متى واأنا جال�س

وما زالت ورقتي

بي�شاء

ال�شجرة التي قرب النافذة

تنظر اإيل مبلٍل

وما زالت ورقتي

بي�شاء

حتط ميامة عليها

تلعب معها

تهم�س مع الأغ�شان

ثم تطري

وما زالت ورقتي بي�شاء

حبِك

حبِك زاد النهار والليل �شاعة

ال�شاعة اخلام�شة والع�رسون

حبِك زاد الأ�شبوع يومًا

اليوم الثامن

حبك زاد ال�شنة �شهراً

ال�شهر الثالث ع�رس

حبِك زاد الف�شول ف�شاًل

الف�شل اخلام�س

هكذا وهب حبِك عمري

�شاعًة

يومًا

�شهراً

ف�شاًل

اأكرث من الآخرين.

الل�سو�ص

على مراأى من ال�شماء
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�رسقوا الغيم

على مراأى من الغيم

�رسقوا الريح

على مراأى من الريح

�رسقوا املطر املدرار

وعلى مراأى من املطر

�رسقوا الرثى

ويف الرثى

دفنوا العيون التي �شهدت الل�شو�س!

حرية

يف هذا اجلبل

حائرة هي ال�شجرة،

اتفر؟ ام تبقى مت�شرتة؟

يف هذا النهر

حائر هو املاء

اي�شتحيل رطوبة؟! اأم بخاراً؟!

يف هذا الدرب

القدم حائرة

اأترتاجع؟ اأم ت�شتمر؟

يف هذا الب�شتان

الطائر حائر

اأينكفئ؟ اأم يحلق؟

 يف هذه اللحظة

حائرة هي كلماتي

اأتكمل هذه الق�شيدة؟

اأم ترتكها لكم؟!

فالأتركها لكم!!

االأعمى

بعيد الدوي بعد رحيل الطائرة

بحث فم ال�شاة ال�شغري 

عن احلكمة فلم يجدها

بحثت ال�شاة ال�شغرية عن القطيع فلم جتده

اآه.. و�شيعت طريق العودة اإىل النبع اي�شًا!

احرتاق

على �شالمل اخلوف

كان الظالم ينزلق كل�س بهدوء

اىل اأعماقي

وملا و�شل اإىل ال�شويداء رام �شيئا ما

وعلى حني غرة

اأ�شعلت حبك

فاحرتق اخلوف و الظالم فيه

احلية

نفخ لهب على ناره

ليطفئها

عندما ملح حية مقرورة

جتيء لتلتف قربه!

ق�سة رجل

ن�شج الن�شاج

اإىل مماته

ن�شج ال�شجاد و ن�شج الورود

و لكنه يف النهاية

مل ميلك لنف�شه �شجادة

و مل ي�شع احد

على قربه وردة. 

______________________________ ____________________

\ �أعد �مللف بلفتة كرمية من �ل�شاعر�شيف �لرحبي �شديق 

�ل�شعب �لكردي، كما يعتربه �لكرد.

�شريكو  لل�شاعر  �ل�شعرية،  �لن�شو�س  من  جمموعة   \
مت  وممن  �لكّتاب،  من  عدد  برتجمتها  قام  �س،  بيكه 

م�شطفى- �أحمد  د�نا  برزجني-  �آز�د  عليهم:  �لتعرف 

فوؤ�د عبد�لرحمن، - �شالح برو�ري- بدل رفو �ملزوري- 

مرو�ن علي- �شامي د�وود.

هام�س

اأكرب  من  وهو  امليكائيلي،  خ�رس  اأحمد  املال  ال�شاعر  وهو  نايل،   -1

ال�شعراء الُكرد الكال�شيكيني.  
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�شاعر من ُعمان

تقدمي وترجمة: زاهر ال�ساملي 

ولد ال�شاعر الأمريكي دونالد هول يف عام 

كت�شاير«. بداأ  1928، يف »نيو هفن، كونِّ

الكتابة وهو مراهق. تخرج من »هارفارد« 

يف عام 1951، ثم اأكمل درا�شاته العليا 

يف »اأُوك�شفورد« عام 1953. ن�رش عددا 

كبريا من املجموعات ال�شعرية، اآخرها 

»تفاحات بي�شاء وطعم ح�شاة«؛ خمتارات 

�شعرية تت�شمن اأعماًل اأجنزت ما بني 

1946-2006. جمموعته ال�شعرية 

»ال�رشير املطلي« ال�شادرة يف 2002 

وجمموعة »من دون« ال�شادرة يف 1998 

كتبتا بعد موت زوجته ال�شاعرة »جني 

َكنيون« جرَّاء اللوكيميا. اإنه ملن ال�شعب 

تلخي�ص كل الأعمال والإجنازات واجلوائز 

والتكرميات و�شهادات الدكتوراه التقديرية 

لهذا ال�شاعر املذهل يف اأدبه و�شياقات 

حياته. لكننا ل بد ان نذكر اأنه ال�شاعر 

املتوج با�شت�شارية ال�شعر ملكتبة 

الكوجنر�ص الأمريكي يف عام 

2006؛ مبا يعنيه هذا التتويج من 

قيمة اعتبارية يف الأدب الأمريكي. 

من �شمن اأهم اأعماله جمموعته 

ال�شعرية »اليوم الواحد« ال�شادرة 

عام 1988، والتي فازت بجائزة 

الكتاب الوطني حللقة النقاد، 

وجمموعة »الرجل ال�شعيد« 

ال�شادرة يف 1986، والتي فازت 

بجائزة »لينور مار�شال« لل�شعر. 

جمموعته ال�شعرية الأوىل بعنوان 

»َنْفٌي وزيجات«؛ كانت كتاب 

ال�شعر املختار من  قبل اأكادميية 

»لمونت« لعام 1956، وح�شلت 

ق�شيدة »نفي« على جائزة »نيو 

ديقيت« الجنليزية. 

دونالد هول:

بعد كتابة �أول �ضعر �ضعيف

 قررت �أن �أ�ضبح ممثال �أو �ضاعر�



لقد زامن دونالد هول يف عمره املديد �شعراء كبار، 

حتوالت  عاي�ش  خمتلفة،  اأدبية  مدار�ش  عا�رص 

اأنه  اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية هائلة، مبا 

ال�شمالية؛ مركز العامل املعا�رص. يف  اأمريكا  من 

»تفاحات  االأخرية  ال�شعرية  ملختاراته  قراءة 

كولنز« يف  »بيللي  كتب  بي�شاء وطعم ح�شاة«؛ 

دونالد  »متو�شع  بو�شت«:  وا�شنطن  »ذا  جريدة 

ل�شعراء  ال�شعرية  التقاليد  يف  طويل  لزمن  هول 

اللغة الريفية اخلال�شة. اعتماده على الب�شيط يف 

اأ�شلوب �شلب يق�شي املتالحقات الالمنطقية يف 

اجلملة التقريرية يعطي �شعره ثباتًا وُي�شيع نغمة 

ينجح  الب�شاطة  من  نوع  اإنه  اأ�شيلة.  �ُشلطة  ذات 

يف �َشْبِك القارئ من ال�شطور االأوىل«.

 اإن لغته �شهلة تقارب لغة رجل ال�شارع. �شعريته 

واالأ�شكال  العوامل  متجنبًا  االقت�شاد،  اإىل  تنحو 

التوتر  عايَل  تاأثرياً  يخلق  بحيث  االأ�شا�شية،  غري 

ما  غالبًا  ق�شيدته  وال�شور.  الكلمات  باأقل 

تتمحور حول حدث ما، تنبثق منها �شور تاأملية، 

حلظاته  يف  االإن�شاين  العمق  تب�رص  وروؤيوية 

للب�شيط  يعطي  اله�شا�شة.  بالغة  اأو  الن�شوانة 

الكرام- مظهراً  –الذي منر عليه مرور  واليومي 

و�شكاًل اآخر، يعطيه داللة، يعيده اإىل حياتنا، مبا 

تعنيه احلياة يف اأ�شلها. 

ق�شيدته النرثية هي ما �شّدتني اإليه ح�رصاً، بكل 

�شماتها املذكورة اأعاله. وجميع ما ترجمناه يف 

جزء  النرث  وق�شيدة  نرث.  ق�شائد  هي  امللف  هذا 

جممل  يف  كبرياً  حيزا  وتاأخذ  �شعره،  من  اأ�شيل 

اأعماله. حاولنا بقدر االإمكان البقاء اأوفياء للن�ش 

اجلمل  وت�شطريات  و�شكله  برتاكيبه  االأ�شلي، 

ومتظهرها على ال�شفحة. اإن الرتجمة خيانة يف 

وعن  ال�شعر  عن  نتحدث  كنا  اإذا  خا�شة  االأ�شل؛ 

�شاعر كبري، لكننا مل نقدر على كبح �شهوة نقله 

اأعمال فّذة يف  اإىل اللغة العربية العظيمة، الأنها 

�شعريتها وحيواتها. احلوار املرتجم هنا ي�شيء 

لنا دونالد هول وهو يف بيته، يف َمْعمله. وي�شهل 

علينا قراءة �شعره مبا يوفره من معلومات غزيرة 

عن حياته وفكره. �شنلحظ كم هو �شيق احلوار مع 

هذا االإن�شان، وكم هو كرمي هذا ال�شاعر، ال يبخل 

وال يراوغ. اإنه ال�شهل املمتنع.

تقدمي:

هذا احلوار مع دونالد هول اأجرته: بات جيج 

عن:  منقول   ،2010 عام  ماكني يف  وكالتني 

Narrative Magazine.Com
االأمريكي،  االأدب  عميد  هول  دونالد  ال�شاعر   g

يعي�ش يف مدينة »ويل موت« من مقاطعة »نيو 

هامب �شاير«، يف منزل حقل ريفي ا�شرتاه جده 

واأمه،  جدته  ولدت  حيث   ،1865 عام  االأكرب 

وما�شية، ويح�شد  اأبقاراً  يربي  وحيث كان جده 

عمر  وعرب  ال�رصاب.  منه  �شانعا  القيقب  �شجر 

خ  دونالد هول ل�شرية هذا 
ّ
اأر مذهل من الكتابة، 

لعائلة من  �ُشْكنى وعمل منوذجي  البيت كمكان 

اجنلرتا اجلديدة.

واملنعزل،  الهادئ  املتو�شط،  احلجم  ذو  البيت 

الرواق  ل�شاعر.  مثايل  اإقامة  مكان  منه  جعل 

االأمامي مظلل ويطل على الغابة واملاء ال�شاكن 

يف »بركة الن�رص« التي جاءت منها ت�شمية احلقل 

املتعارف عليه من قبل الكثريين من االأ�شدقاء 

والُكتَّاب، الذين يرا�شلونه منذ زمن طويل. اإنه ال 

يقوم  من  هو  م�شاعده  اإمنا  احلا�شوب،  ي�شتعمل 

بالطباعة واالإمييل، اأو عرب الفاك�ش، الذي يف�شله 

عن غريه من و�شائط التوا�شل االإلكرتونية. لكن 

ردود هول على بريده كانت كرمية على الدوام، 

بحيث اإنه من امل�شتحيل جماراته يف �رصعة الرد 

وعنايته اللطيفه املبثوثة حتى يف جملة ق�شرية 

على بطاقة بريدية.

هول  حب  يعك�ش  االأثاث  الريفي،  البيت  داخل 

القهوة  طاولة  فوق  والريا�شة.  والفن  لل�شعر 
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تتمو�شع متاثيل �شغرية مل�شاهري لعبة البي�شبول 

اآخر �شغري من نحت »هرني مور«. جتد  ومتثال 

لوحة »اإليزابيت تايلور« والتي ر�شمها »وارهول« 

كوونينج«  لـ»دي  اأعمال  جانب  اإىل  معلقة 

و»ماري�شول«، واأعلى املوقد امل�شنوع من حديد 

»ت�شارلز  املمثل  لوحة  ُتَعلَّق  الرمادي  الزهر 

هول  اأ�شعار  يف  املذكور  املوقد  ذلك  لوهتون«. 

بعنوان  اأمه  عن  فيه  يتحدث  اأطفال  كتاب  ويف 

»طفولة لو�شي«، كان قد اأدفاأ البيت لزمن طويل 

وقبل  اجلدران  اىل  حرارة  عازل  ي�شاف  اأن  قبل 

نظام التدفئة احلديث، وكان هول قد كتب اأوائل 

فانه  االأيام،  هذه  يف  املوقد.  هذا  بقرب  اأ�شعاره 

يعمل يف مكتب كان زمن الطفولة غرفة نومه. 

»منجل  بعنوان  كانت  لهول  ن�رصت  ق�شيدة  اأول 

يتجاوز  مل  وهو  �شغرية  جملة  يف  يح�شد« 

من  ماأخوذ  عنوانها  عمره،  من  ع�رصة  ال�شاد�شة 

الن�رص« اىل جانب  اأجواء عمله يف حقل »بحرية 

منذ  مات  الذي  »تول�شتوي«،  نتذكر  هنا  جده. 

اأقل من ع�رصين عامًا على مولد هول، هو اأي�شا 

َكرينينا«  ا  »اآنَّ االأوىل  وروايته  باملنجل،  ا�شتغل 

يف  هول،  اأعمال  للح�شاد.  مديحًا  ت�شمنت 

جذورها الرومان�شية والزراعية، مثلما هو �شعره 

بعنايته الدقيقة بال�شكل، ميثل ج�رصا بني القرن 

التا�شع ع�رص واحلادي والع�رصين.

عندما كان عمر هول �شتة ع�رص عاما طلب ح�شور 

موؤمتر »بريد لوف« للُكتَّاب؛ باقرتاح من مدر�ش 

اللغة االإجنليزية يف املدر�شة الثانوية. املدعوون 

للموؤمتر كانوا فئتني؛ ح�شور ي�شاهدون القراءات 

وقراءات.  باأعمال  امل�شاركون  اأو  العمل،  وور�ش 

م�شاعد مدير املوؤمتر َقِبل طلب هول، لكنه �شيكون 

من بني الُنُدل، وهي فئة اأقل م�شتوى. رف�ش هول 

فقبل  كم�شارك،  احل�شور  على  واأ�رصَّ  الدعوة، 

طلبه. 

يف مدر�شة »فيليب اإك�شرت« الثانوية، ُلّقب ب�شاعر 

ال�شف، لكن رغم هذا النجاح، مل يحب املدر�شة. 

يف ق�شيدة مبنا�شبة التخرج، ن�شح زمالءه باأن 

ال ين�شوا اأبدا: »كيف كنا بوؤ�شاء يف هذا املكان«.

جامعة  يف  درا�شته  وخالل  بعامني،  بعدها 

هارفارد، كان ين�رص اأ�شعاره يف جملتها االأدبية. 

يف  ال�شهرية  ال�شعر  مكتبة  على  يرتدد  وكان 

»بو�شطن«  جنوب  ويف  »كامربدج«،  جامعة 

جتمهر على باب احلزب التقدمي بزعامة »هرني 

حينها.  االأمريكية  للرئا�شة  املرت�شح  وال�ش« 

»هارفارد  جملة  حترير  طاقم  يف  كع�شو  وعمل 

مثل  مغمورين  �شعراء  جانب  اإىل  اأْدفوكيت« 

»روبرت بلي«، »جون اأ�ْشبريي«، »فرانك اأُوهارا«، 

ال�شاعرة  وواعد  كو�ش«،  و»كيّنيث 

ين�رص  كان  التي  ريت�ش«،  »اأْدريني 

املجلة.  �شفحات  يف  اأعمالها  لها 

اأهمية  هول اعترب هذه املرحلة ذات 

ك�شاعر  هويته  تكوين  يف  ق�شوى 

ويف ال�شداقات االأدبية التي طورها. 

من  تخرجه  من  اأعوام  اأربعة  وبعد 

هارفارد، عاد اإليها كع�شو يف زمالة جمعيتها، 

مما وفر له الدعم والوقت، دون اأن يكون مطالبًا 

بعمل ر�شمي. يف هذه املرحلة، وكع�شو يف زمالة 

بـ»نابوكوف«،  التقى  هارفارد،  جامعة  جمعية 

الذين  العظماء،  من  وغريهم  اإليوت«  اأ�ش  »تي 

هذه  يف  دائرتهم.  يف  ال�شاب  الرجل  تقبلوا 

اأي�شًا، اأ�شدر هول كتابه ال�شعري االأول  املرحلة 

ق�شيدة  ح�شلت  حيث  وزيجات«،   
ٌ
»َنْفي بعنوان 

»نفي« التي جاء منها العنوان، على جائزة »نيو 

قد  كان  بينما  املرموقة،  االجنليزية  ديقيت« 

تخرج من هارفارد وح�شل على بعثة اإىل جامعة 

اوك�شفورد.

 1969 عام  ويف  التدري�ش،  مهنة  ذلك  تبع 

تزوجا  ِكْنيون«.  »جني  الراحلة  ال�شاعرة  التقى 

بعدها بثالث �شنوات، وانتقال اإىل »بركة الن�رص« 
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جني  توفيت  اأن  اىل  ال�شعري  املنزل  يف  ليعي�شا 

اأ�شعار  اللوكيميا يف 1995. كثري من  من جراء 

ن معظمها يف املجموعة  هول الالحقة، التي �شمَّ

كمراث  �شطعت  دون«  »من  ال�شهرية  ال�شعرية 

تاأملية، لت�شبح ق�شة حبهما اأ�شطورة اأدبية.

هول  كافح  جني،  ملوت  التالية  ال�شنوات  يف 

بينما  لفرتة.  الكتابة  عن  منعه  الذي  االكتئاب، 

كان  احلوار،  هذا  لنجري  قادمون  ونحن  االآن، 

من  �شفحات  مكتبه  فوق  ُمَكّد�شًا  يعمل،  هول 

ال�شعر من�شقة يف ملفات. 

خالل عمره الذي يناهز التا�شعة وال�شبعني، عمل 

دونالد هول ب�شكل يومي دون ا�شتثناء.  منجزه 

يت�شمن ثالثة وع�رصين عمال نرثيا، 

�شعرية،  جمموعة  وع�رصين  خم�شا 

ثالث م�رصحيات، واثني ع�رص كتابا 

يف  ثابت  هول  قلب  لكن  لالأطفال. 

ال�شعر. وكما يقول: »اأُبقي م�شلكًا اإىل 

احلوار،  هذا  خالل  من  اجلبل«.  قمة 

يف  اأ�رصكنا  يومني،  ا�شتغرق  الذي 

اإطاللته من على القمة.

احلوار مع دونالد هول

»تفريغ  مذكراتك  من  الأول  ال�شطر  يف   g

واأنت  ال�شعر  اأنك بداأت كتابة  ال�شناديق«، قلت 

يف الرابعة ع�رشة من عمرك. كيف بداأ هذا؟

باالأطفال  كثريا  اأهتم  ومل  وحيدا،  طفال  كنت   -

الثانية ع�رصة  يف مثل �شني. لكن حني كنت يف 

كتبت اأول �شعر �شعيف وقررت اأين اأريد اأن اأ�شبح 

اأو  �شخ�ش،  كل  عظيمًا.  �شاعراً  اأو  عظيمًا  ممثاًل 

معظم النا�ش يرغبون يف اأْن يكونوا �شيئًا عظيمًا 

اأن  يف  »الرغبة  قال:  هوملز«  ويندل  –»اوليفر 
واأنا  بعدها  ماألوف«.  اأمر  هو  ا�شتثنائيًا  تكون 

ال�شاد�شة  الرابعة ع�رصة تعرفت على ولد يف  يف 

الك�شافة  اجتماعات  اأحد  يف  عمره  من  ع�رصة 

وذكرت  بع�شنا،  اأمام  نتبجح  وكنا  املدر�شية، 

ال�شعر؟  تكتب  فقال: هل  ال�شعر،  كتابة  �شيئًا عن 

قلت: نعم، واأنت؟ فقال: هذه حرفتي. كان يعرف 

عن ال�شعراء الكبار لتلك املرحلة بينما اأنا مل اأكن 

اأعرف »تي.ا�ش.اإليوت« اأو »واال�ش �شتيفن« الذي 

كان ي�شكن يف �شارع لي�ش ببعيد عنا. هذا ال�شديق 

فني على اآخرين يف الثامنة ع�رصة من 
َّ
اجلديد عر

عمرهم واأخذين معه الألتقي بهم يف »ييل«، حيث 

خرت  ادَّ ال�شعر.  عن  ونتحدث  معهم  اأجل�ش  كنت 

م�رصويف وا�شرتيت بدوالرين ون�شف املجموعة 

الكاملة الأ�شعار »تي.اأ�ش.اإليوت«، وجعلت والدي 

امليالد وعيد  الأعياد  الكتب كهدايا  ي�شرتيان يل 

ان  قررت  هكذا  الغالب.  يف  �شعر  ُكُتب  مولدي، 

يكون ال�شعر حياتي. واإليكم احلوار.

g اتخذت هذا القرار واأنت يف الرابعة ع�رشة. هل 

كنت واثًقا من خيارك؟

اأعلم اين  اأكن  اإن كنت �شاأُجيد. مل  اأكن اعلم  - مل 

اأرغب  اأين  من  تيقنت  لكني  اأعمااًل.  اأن�رص  �شوف 

يف اأن اأكون �شاعراً. بداأت باإر�شال ق�شائدي اإىل 

املجالت، وتلقيت ر�شائل رف�ش من جملة » ذا نيو 

يوركر« و »ذا نيو ريبابلك«. اأحد روؤ�شاء التحرير 

كتب يل قائال: »اإن كنت حقا يف الرابعة ع�رصة، 

ال�شاد�شة ع�رصة،  بك«. عندما كنت يف  باأ�ش  فال 

بداأت اأن�رص يف جمالت �شغرية. ظننت حينها اأّن 

بعدها  القادم،  املنعطف  قريبة يف  نوبل  جائزة 

فهمت اأنها كانت جمالت �شغرية وغري حمرتفة.

g اأمل تكن حتبط وتثبَّط؟

للرف�ش.  كثرياً  اأهتم  ومل  جداً،  طموحًا  كنت   -

تزال  ال  كانت  فاإذا  املرفو�شة،  الق�شائد  اأُراجع 

تعجبني، كنت اأُر�شلها اإىل جمالت اأخرى.

g قد قيل �شابًقا اأّن النجاح يعتمد على ال�شتعداد 

للف�شل. هل توافق على هذه املقولة؟

االأطفال  –كتب  كثرية  اأ�شياء  يف  ف�شلت  لقد   -
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الف�شل  لكنَّ  اأخرى.  اأ�شياء  جانب  اإىل  والنرث، 

لذلك  التثبيط،  بدل  العمل  منطقة  اإىل  يحملني 

فاإن الف�شل جعلني اأ�شدُّ توقًا. هذه لي�شت ف�شيلة 

مق�شودة، اإنها طبيعة.

g هل كنت تعر�ص اأعمالك على اأحد قبل اإر�شالها 

للن�رش؟ والديك؟

- ال مل اأفعل، رغم اأنهما كانا يعرفان اأين اأكتب. 

التاريخ،  ملدر�شة  حينها  اأعمايل  بع�ش  عر�شت 

كانت لطيفة، لكنها مل تعرف ماذا تقول، مل تكن 

املدر�شة  يف  ْفت.  توقَّ لذلك  االأدب،  على  مطلعة 

اأحد  للفتيات.  اأ�شعاري  اأعر�ش  كنت  الثانوية 

ريا�شيًا  كنت  اأين  هو  ال�شعر  لكتابتي  االأ�شباب 

فا�شاًل. والطريقة الوحيدة لتكون جذابًا للفتيات 

اأفلح  ومل  ريا�شيًا،  تكون  اأن  هي  الثانوية  يف 

ورغبت  بالن�شاء  مهوو�شًا  كنت  لكني  ذلك.  يف 

هو  لل�شعر  حبي  كان  بينما  اأحدهن.  مواعدة  يف 

اأن  اأي�شا  اأرغب  كنت  لكن  اإياه،  لكتابتي  ال�شبب 

اأكون �شخ�شًا جذابًا. اأن تكون رومان�شيًا، �شاعراً 

مبدعًا، اأظن اأّن فتاتني اأُعجبتا بذلك.

عن  كله  �شعرك  اأن  اأق�شد  الن�شاء.  حتب  اأنت   g

الن�شاء. هذا يتجلَّى اإىل الذهن ب�شكل وا�شح؟

النرث  يف  النرث.  من  اأكرب  ب�شكل  ي، 
ّ
ِح�ش ال�شعر   -

اجلمل.  وتراكيب  الكلمات  من  ياأتي  اإيقاع  لديك 

التقطيع،  من  ياأتي  اإيقاع  اأي�شًا  لديك  ال�شعر  يف 

الوقفات  من  ياأتي  اأو  �شطور،  يف  اجلملة  تقطيع 

االإنفعايل  التاأثري  ومن  ال�شعري،  ال�شطر  داخل 

لل�شجع مع تكرار الكلمات ذات احلروف ال�شائتة. 

g يف مقالتك يظهر وب�شكل مبا�رش للقارئ اأهمية 

ال�شوت بالن�شبة لك؟

فمي،  يف  فقلبي  فّمية،  ملتعة  ال�شعر  اأقراأ  اأنا   -

وال�شوت ال�شعري هو الطريق اإليه. اأ�شعاري غالبًا 

ما تخطر يل باإيقاع ولي�ش كلمات. ميكن لب�شع 

كلمات اأن تاأتي، دون اأن تكون ذات معنى مكتمل 

اأو مفهوم، لكن يوجد اإيقاع مميز، �شوت داخلي، 

يبدو اأنه يقود العملية االبداعية. كثريون هم من 

األَّف  مرة  لل�شعر.  االأكادميي  بال�شكل  يرتبطون 

اأبداً  ياأت  »كيت�ش« ومل  كتابًا عن  فندر«  »هيلني 

بينما »كيت�ش« هو  �شعره،  ال�شوت يف  على ذكر 

ال�شيد واالأ�شتاذ يف ال�شوتيات. اأي�شا »باوند«، و 

»توم�ش هاردي«.

اإىل  »بن�شيلفانيا«  اأختي يف  زوج  ذهب  لقد   g

كان  بينما  اأنه  قال  جواد.  �شهوة  على  رحلة 

ممتطيا فّكر يف ال�شعر اإيقاعيًا. وكان يت�شاءل اإن 

لتوا�شلهم  اأجمل  �شعرا  كتبوا  قبلنا  النا�ص  كان 

اأكرث مع اإيقاع حركة اخليل. 

اإيقاعات  ال  ال�شيارة  ح�شنًا،   -

االأح�شنة.  عند  التي  تلك  كما  لها 

كل  يف  اأ�شعاراً  يل  ُين�شد  جدي  كان 

االأوقات. مل تكن اأ�شعاراً جيدة، لكنها 

كانت م�شحكة -»كي�شي اأْت ذا بات« 

االأ�شعار-  االأميز لهذه  �شيكون املثل 

ِبتي- »َبْ  اأغنية  اإيقاع  لها  كان 

ْب«، كان لها توتر اإيقاعي هائل. مَبْ

تغري  �شعرك  الإيقاع يف  اأّن  يبدو   g

عرب ال�شنني؟

اأعد  اإيقاعًا واأوزانًا. مل  االأول كان كله  - كتابي 

ال�شعراء.  لدى  اإح�شا�ش ماألوف  اأحبه كثريا، وهو 

اإ�شدار الكتاب االأول دائمًا ما يكون مثرياً، ومع 

االأخطاء.  من  كثرياً  فيه  تكت�شف  ال�شنني  مرور 

�شابقًا.  اأجنزته  التفكري مبا  اأ�شتغرق يف  ال  لكني 

اأنا اأكرث اهتمامًا مبا اأفعله االآن.

g وكيف هو عملك الآن؟

قبل،  اأكرث هدوءا عن ذي  اأعمايل  ال�شوت يف   -

ية، دون ق�شد مني. يف كثري من �شعري 
ّ
واأقل ِح�ش

االأخري، �شخ�شيات ُم�ِشّنة، ومعظم اأعمايل االآن يف 

�شكل ق�شيدة نرث دون اأوزان. على هذه الق�شائد 

اأن حتقق �شوتها الداخلي، تكتمل به وتغتني فيه. 

اإيقاع  –لها  حتدث » ييت�ش« عن طرطقة الغطاء 

ووزن، لكن ال بد من اإيجاده بطريقة خمتلفة عن 
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»ييت�ش«. هنا تاأتي اأهمية ال�شجع وت�شطري اجلملة 

ال�شعرية.

مهتم  غري  اأفقي  االأيام  هذه  النرث  �شعر  معظم 

املعتاد  ملن  اإنه  االأ�شطر.  بتقطيع  وال  بال�شوت 

ُن  اأن ترى �شطراً ق�شرياً من �شعر النرث بحيث ُيَكوِّ

على  تنقفل  جملة  وكل  نحوية  وحدًة  �شطر  كل 

�شكتة. هذا ممل جداً. بداًل من ذلك؛ باالإمكان ان 

ال�شاكتة،  الوقفات  وتنوع يف  اأطول  �شطراً  تكتب 

اأو اأن تكتب جمال ذات تناظر كبري –مل اأعد اأفعل 

�شطر  يليه  طوياًل  �شطراً  تكتب  ان  اأو  هذا كثريا- 

الكلمة  حيث  بينهما،  �رصيف  توقف  دون  ق�شري 

ق�شيدة  خا�شًا.  اهتمامًا  تاأخذ  واالأخرية  االأوىل 

على  الن�ش  عرب  تطورها  يف  تت�شمن   النرث 

اآخر  اأ�شلوب  �شيء.  كل  تربط  ا�شتداللية  خامتة 

اأن  اأي  م�شتقرة،  ا�شتعارية  منطقة  تبتدع  اأن  هو 

اال�شتعارات تنبثق يف �شكل متواز، فاإذا ما كنت 

ت�شتغل على ا�شتعارات جافة، ال ُتدخل يف و�شطها 

ا�شتعارة ت�شي بعك�ش ذلك.

اأنت  بينما  مرتفع  ب�شوت  اأ�شعارك  تقراأ  هل   g

تكتب؟

اأَ�ْشَمع. حتى واأنا  اأقراأ ب�شوت مرتفع، لكني  - ال 

اأقراأ �شعر االآخرين، فاأنا اأ�شمعه، دون قراءة عالية. 

ال�شوت.  ي�شاحبه  جمهور  اأمام  ل�شعري  اأدائي 

كنت  واإن  �شامتًا.  اأكون  لنف�شي  اأقراأ  حني  لكن 

اأعمال »هرني جيم�ش«،  اأجمل نرث من مثل  اأقراأ 

القراءة قليل هم  النوعية من  اأ�شمعها. هذه  فاأنا 

�ش -مدخال اىل 
ّ
من ي�شتخدمونها. عندما كنت اأَُدر

ال�شعر- كنت اأقراأه ب�شوت عال واأحتدث عن �شكله 

وتراكيبه. وعندما در�شت –مدخال اإىل ال�شوت- 

راأ�ش طالبي،  ال�شعر يف  اأزرع �شوت  ان  حاولت 

حتى يتمكنوا من ا�شتخدامه حني يقرءون.

معظم النا�ش ال ُيدر�شون ال�شعر بهذا االأ�شلوب.

 g اإنهم يدر�شون ال�شعر كمنا�شبة لتف�شري املعنى؟

الكتاب!  نهاية  يف  وجوابه  لغز  ال�شعر  كاأمنا   -

الفم.  يف  ح�شي  ك�شيء  ال�شعر  تدري�ش  يف  رغبت 

طبعا كنت اأهتم باجلوانب االأخرى. وحني اأنتهي 

من احلديث عن ق�شيدة، كنت اأقراأها ب�شوت عال 

مرة اأخرى.

اأن تقراأ ب�شوت مرتفع واأنت خارج  g هل حتب 

عملية الكتابة؟

قراءات  مرتفع.  ب�شوت  اأقراأ  اأن  اأحب  حقًا  اأنا   

نهايات  اإال يف  تبداأ  اليوم مل  نعرفها  ال�شعر كما 

كان  ذلك  قبل  توما�ش«.  »دايالن  مع   ،1950

يطلب من »تي اأ�ش اإليوت« اأن يحا�رص يف اأمريكا 

ال اأن يقراأ اأ�شعاره. عندما َقِدم »ييت�ش« اىل اأمريكا 

يف الثالثينات كان قد عرب من �شاحل اإىل �شاحل 

قراءة  مرة  ولو  منه  ُطلب  قد  اأنه  اأظن  ال  لكني 

»فيكيل  كان  حما�رصات.  يلقي  كان  اأ�شعاره. 

اأ�شعاره كثرياً يف الع�رصينيات،  لند�شاي« قد قراأ 

لكن ولوقت طويل مل  واأي�شًا »روبرت فرو�شت«، 

يكن هناك �شوى واحد يف كل جيل. كان هناك 

»واال�ش �شتيفنز« –وهو قارئ �شيء- اأو »ماريان 

ذلك  ورغم  �شيئًا،  قارئًا  كان  اأي�شًا  وهو  موور« 

وب�شكل غري اعتيادي كانت تلك القراءات حمببة. 

يطلب  كان  امل�شهورين  ال�شعراء  من  االآخرون 

اأيامنا هذه من  العام. يف  القراءة مرة يف  منهم 

املقبول ل�شاعر جيد اأن يقراأ يوميا طوال العام اإذا 

ما كان يحتمل م�شقة الرتحال. 

g ماذا يحدث مع ال�شعر يف هذه الأيام؟

عندما  املا�شي،  القرن  من  اخلم�شينيات  يف 

احتجت اإىل نا�رص، فاإن كتابًا �شعريًا كان ي�شدر 

باألف ن�شخة، اأو رمبا 750 ن�شخة من ذات الغالف 

املقوى. اإذا ما كان الكتاب ناجحًا، ف�شوف تباع 

الن�شخ يف �شنتني اأو ثالث �شنوات. اأما اليوم، فاإن 

اإنه  ن�شخة.  اآالف  بع�رصة  �شيكون  االأول  االإ�شدار 

يعني  ال  هذا  حياتي.  خالل  يحدث  هائل،  لفرق 

اأكرث �شعبية، لكن جمهوره تزايد  ال�شعر �شار  اأّن 

كثرياً.

اإنه من ال�شعب قول �شيء اآخر. عندما كنت يافعًا، 

اإبرهارت« يف خم�شينياته، حيث  »رت�شارد  كان 

قال يل اأنه ما عاد َيْقدر على احلكم على من هو 

اأقراأ اأعمااًل  اأو �شيء من الكّتاب اجلدد. االآن  جيد 
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معا�رصة، اأحيانًا اأحتم�ش، لكن غالبًا ما اأ�شعر اأين 

الكّتاب  جتاه  عاطفيًا  كنت  �شبابي  يف  منف�شل. 

من جيلي –اأنت تعرف هذا، متتدح اأحدهم وتنتقد 

االآخر- ومل اأغري راأيي كثرياً جتاه ال�شعراء الذين 

راأي،  اأف�شل من ال  القوية  االآراء  عرفتهم حينها. 

لكن اأ�شبح لدي القليل فقط من االآراء مقارنة مع 

ذي قبل.

g هناك فرق واحد اليوم، األ وهو ازدهار برامج 

والكتابة(.  الرفيعة  الفنون  )ماج�شتري يف  م.ف.اأ 

ما راأيك يف هذا؟

م.ف.اأ.  برامج  املعتاد مهاجمة  من  لقد �شار   -

بعيد.  والطموح« كتبته منذ زمن  »ال�شعر  كتابي 

اأ�شبح يفعل ذلك، مما  االآن كل واحد يف االأغلب 

اأتفق مع  اأقل جاذبية بالن�شبة يل. مازلت  جعله 

�شببًا  اأرى  ال  اإين  النقد.  لهذا  الرئي�شية  النقطة 

كانت  اإذا  اإاّل  ال�شعر  كتابة  يف  احلياة  لتم�شية 

اأ�رص على  �شعر عظيم. مازلت  الغاية هي كتابة 

ذلك.

g هل تزداد �شعوبة كتابة �شعر عظيم مع التقدم 

يف العمر؟

�شعراً  يومًا  كتبت  قد  كنت  اإن  يل  فكرة  ال   -

التا�شعة  يف  واأنا  ال.  االأرجح  على  عظيمًا. 

من  اأف�شل  هو  ما  �شاأكتب  اأين  اأظن  ال  وال�شبعني 

منجزي ال�شابق. ال اأظن اأن �شاعراً اأجنز اأف�شل ما 

عمره.  من  الثمانينات  اأو  ال�شبعينيات  يف  عنده 

الثمانية  ناهز  حتى  الكتابة  »فرو�شت«  وا�شل 

والثمانني، حتى »توما�ش هاردي« تابع الكتابة 

لعمر متاأخر، لكن اأف�شل اإجنازاتهما على االأطالق 

االأماين  يف  عاليًا  ل�شت  اأبكر.  عمر  يف  جاءت 

لكن  املرحلة،  هذه  يف  يل  منجز  اأف�شل  لكتابة 

اأماينَّ عالية يف كتابة اأ�شياء جيدة.

g مل ل؟ ماذا اختلف؟

الق�شائد  معي.  تلقائيًا  تثور  اللغة  تعد  مل   -

ال  ورمبا  عبارتني.  اأو  بعبارة  تبداأ  يل  بالن�شبة 

عبارة  لكن  الن�ش،  �شيكتمل  كيف  مدركًا  اأكون 

اإيقاعي  ا�شتعارية ذات �شوت  ما تنبثق، وتكون 

بينما  راأ�شي  االأ�شطر على  تنهال  َثّم  معني، ومن 

اأكون غافيًا اأو اأقود يف الريف. تاأتي الكلمات اأو 

املخطوطة  اأجنز  وتدريجيا  ذهني،  اإىل  االأ�شطر 

الريف،  يف  اأقود  وبينما  االآن  للن�ش.  االأوىل 

اأعد  مل  لكن  بها،  اأقوم  التي  املراجعات  اأفكر يف 

ال�شعرية  ذات  املبا�رصة  اللغوية  القوة  تلك  اأملك 

الوْهلة االأوىل. ما ينق�ش االآن هو  واحليوية من 

الوحي، وكتابتي تنحو اإىل الق�شدية ب�شكل اأكرب.

g هل جتد �شببا لذلك؟ اأهي الذاكرة؟

�شعف  من  اأ�شكو  ل�شت  الذاكرة.  لي�شت  ال،   -

ما  هناك  لكن  بعد.  املدى  ق�شرية  الذاكرة  يف 

يتواجد  كان  ذهني  من  مفقود  هو 

اأ�شتطع  مل  �شنوات،  ب�شع  قبل  قباًل. 

الكتابة مطلقًا. اأخرياً متكنت من تفقد 

خمطوطات االأعمال التي اأهملتها بعد 

وفاة »جني«. مل اأقدر على النظر اإىل 

اأو اثنني؛ كان الو�شع  اأكرث من ن�ش 

كئيبًا. لكن اأخرياً متكنت من قراءتها 

معظمها،  من  تخل�شت  جميعًا. 

اأ�شالة  يت�شمن  ما  على  اأبقيت  لكن 

حماولة  عن  ن�ش  هناك  حمتملة. 

الكتابة لكني انتهيت با�شتخدام لغة 

معينة،  ا�شتعارات  الن�ش  يت�شمن  عجوز.  رجل 

االإبداعية،  اللغة  النارية،  االألعاب  تنق�شه  لكن 

ا�شتعارة جديدة، واإىل اأ�شباه ذلك. 

الذهاب  على  قادراً  الواحد  من  يجعل  التحرير 

يف  توقفت  ذلك  من  الرغم  على  يظن،  مما  اأبعد 

1992 )عمل هول ل�شنوات كمحرر �شعري للمجلة 

ريفيو«،  باري�ش  »ذا  ال�شهرية  االأدبية  الباري�شية 

وحرر ما ال يقل عن اثني ع�رص كتابًا، والتحرير 

– اأولية  ن�شخة  على  االإ�شتغال  به  يق�شد  هنا 

�شاحلة  لتكون  كتابتها  واإعادة  اآخر-  مُلوؤّلف 

»اإليوت«  ا�شتمر  ال�شبب  لهذا  -املرتجم(.  للن�رص 

يف  مات،  حني  �شغريا  كان  لكنه  التحرير.  يف 

�شتينياته. يا اإلهي، كالهما »اأُودن« و»ُلويل« ماتا 

وهما يف ال�شتني. اأق�شد اأين عمرت ع�رصين عاما 
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اإن هذا جنون.  اأَُمْت، لكن »جني فعلت.  اأطول. مل 

جنون. اأق�شد اأنها كانت يف ال�شابعة واالأربعني.

g وكانت بالكاد يف قمتها الأدبية؟.

- نعم، كتبْت اأ�شعاراً رائعة، ومتكنت من التعاي�ش 

- بيعت كتبها وانت�رصت ب�شكل كبري. رمبا كانت 

يعلم،  من  عمرها،  من  اخلم�شني  يف  �شتتوقف 

لكننا فقدنا الكثري مبوتها. اأُ�شبُت بال�رصطان يف 

1989، بعدها يف عام 1992 اأزالوا ن�شف كبدي. 

�شنوات  خم�ش  للبقاء   ٪30 فر�شة  لدي  كانت 

القريب.  موتي  نتوقع  و»جني«  اأنا  وكنا  اأخرى، 

لقد كَتَبْت اأ�شعاراً رائعة عن موتي القادم. )�ُشفي 

هول متامًا من ال�رصطان، بعدها اأ�شيبت زوجته 

باللوكيميا وتوفيت يف 1995-املرتجم(.  

g هل تعي�ص يف فزع من املوت؟

- ال، ال اأفعل، وما زلت اأدخن. اأرتعب من حلظة 

النظر  على  معتاداً  كنت  املوت.  ولي�ش  املوت، 

لع�رص اأو رمبا ع�رصين �شنة اإىل االأمام. لكن مل اأعد 

اأفعل ذلك واأنا يف التا�شعة وال�شبعني.

g لقد كتبَت عن »جني« كثرياً منذ موتها؟. اأنا 

من  الف�شل  ذلك  يوما«،  ع�رش  »اأحد  يف  اأفكر 

�شريتك »اأجمل يوم اأ�شواأ يوم« الذي ن�رشناه لك 

القطعة  تلك  كتابة  ا�شتغرقك  كم  اِتْف«.  »نرَّ يف 

عن اأيامها الأخرية؟

يف  حاولت  موتها  بعد  االأولني  العامني  يف   -  

ذلك.  على  اأقدر  ومل  عنها،  نرثية  قطعة  كتابة 

بعدها ب�شبع اأو ثماين �شنني نظرت اإىل النرث الذي 

حاولت البداأ فيه، فاأخذين لكتابة �شريتي الذاتية. 

ما زلت اأ�شعر بها. اأق�شد اأن خط يدها ما زال على 

اأقل.  بقدر  لكن  هنا.  اإنها  الهاتف.....نعم،  دليل 

يف العام االأول ملوتها كل ما ا�شتطعت فعله هو 

وكتابة  قربها  اإىل  والذهاب  وال�رصاخ  النحيب 

اأ�شعار عنها كل يوم.

g هل مازلت تذهب اىل املقربة؟

تبعد  اإنها  بكثري.  اأقل  اأقل،  ب�شكل  لكن  نعم،   -

نزواًل  الطريق  على  ون�شف  اأميال  اأربعة  تقريبًا 

من  ثالثة  اأو  عامني  انق�شاء  بعد  »اأندوفر«.  اإىل 

�ُشْكنانا هنا، زاد ع�شقنا للمكان، وعرفنا حينها 

اأن منوت، لذلك وكنوع من  اإىل  اأننا �شنبقى هنا 

اأوال  فعل ارتباط ا�شرتينا مكانًا لنا يف املقربة. 

واإ�شمي موجود  عام 1995،  فيه »جني«  دخلت 

هناك على ال�شاهدة : 1928-...

g مباذا ت�شعر حني تنظر اىل كل هذا؟

على  �شينحت  الذي  االآخر  الرقم  عن  اأت�شاءل 

ال�شاهدة، لكني ال اأقلق لهذا.

g بعد وفاة »جني« دخلَت يف مرحلة اكتئاب؟

- دخلتها بعد عام من موتها. اأثناء مر�شها كنت 

بالكاد  بها  االعتناء  عملية  لكن  بالقلق،  مليئًا 

عامًا  ا�شتغرقت  موتها،  بعد  جيداً.  �شعوراً  خلقت 

الأربعة  حزنت  مكتئبًا.  اأكن  مل  لكن  البكاء،  يف 

مهوو�شًا  �رصت  فجائي  وب�شكل  ثم  �شهراً،  ع�رص 

كما جهنم. كنت اأنام ل�شاعتني اأو ثالث يف الليل، 

وكانت ت�رصفاتي خطرة جداً.

g هل كنت تكتب حينها؟

تلك.  الهو�ش  حالة  يف  كنت  عندما  كثريا  كتبت 

يف  كتبتها  اليوم«،  »اقتل  ا�شمها  ق�شيدة  هناك 

راجعتها  الحقا  �شفحة.  بعد  �شفحة  واحد،  يوم 

اأتنقل  او  هو�ش-اكتئابي،  حالة  يف  كنت  مراراً. 

اكتئاب  يف  دخلت  الهو�ش  مرحلة  بعد  بينهما. 

اأقراأ  واأنا  عنيفة.  باأفكار  مليئة  مرحلة  هياجي، 

علي  ا�شتولت  االأم�شيات،  اإحدى  يف  اأ�شعاري 

فكرة اإطالق بندقية ر�شا�شة على اجلمهور. كانت 

مرعبة. كان لدي الكثري من هذه االأفكار.

عندما كانت »جني« مري�شة، كان لدي مو�شوع 

مو�شوع  لدي  �شار  بعدها  –مر�شها.  واحد 

دون«  »من  وجمموعة  قاهراً،  كان  الذي  احلزن، 

جمموعة  من  االأول  الن�شف  املرحلة.  هذه  نتاج 

حزينة،  اأ�شعار  من  يتكون  املطلي«  »ال�رصير 

تتحدث  �شبقية  اأ�شعاراً  يت�شمن  الثاين  والن�شف 

�شعري  االآخر من حياتي. هناك ن�ش  اجلزء  عن 

بعنوان »َلْوَعة«، حيث حتول احلزن يف ال�رصير اإىل 

�شبق. �شطوره االأخرية تقول: »ال�شهوة هي حزن/

انقلب فوق ال�رصير/لينظر اإىل اجلهة االأخرى«.
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g حولَت كل ذلك اإىل �شعر.

- هناك اإح�شائيات تقول اأن ال�شعراء اأكرث عر�شة 

مقارنة  باملائة  ب�شبعني  الهو�شي  لالكتئاب 

بغريهم. ال�شعراء يحتاجون اىل البقاء متالم�شني 

اأن  ال�شعر  الق�شوى لالأحا�شي�ش. على  مع احلدود 

ًا للطبيعة االإن�شانية. لذلك فاإن ق�شيدة  يبقى وفيَّ

�شعيدة، اأو قل ق�شيدة �شعيدة وطويلة، م�شتحيلة. 

من  خوفًا  او  حزنًا  تت�شمن  ما  دائما  ال�شعادة 

�شعور �شلبي. مرة كتبت ن�شًا ا�شمه »َذَهْب«، بعد 

جيداً،  يكون  اأن  ميكن  ال  هذا  »اإن  فكرت:  فرتة 

قتلت  اأين  اكت�شفت  ثم  واجلن�ش«!  احلب  عن  كله 

العا�شقني بجملة واحدة يف نهاية الن�ش.

g هناك فرتة مل تكتب فيها اأبداً. ماذا كنت تفعل 

حينها؟

اإن مل  لكن  بالن�شبة يل،  اأقراأ، وهذا يبدو جيدا   -

تقدر على فعل �شيء اآخر، فهو لي�ش باجليد. اأَقراأُ 

كل �شيء يف البيت مما مل اأكمل قراءته من قبل. 

مرحلة  هناك  كانت  جديد.  من  قراءته  اأعيد  ثم 

مل  جمدداً.  اأكتب  لن  اأين  فيها  ظننت  القنوط  من 

اأخرياً  اكتئابًا يف احتدامه من قبل.  اأجرب هكذا 

ا�شتطعت العودة اإىل مكتبي. يوجد االآن ع�رصة اأو 

اثنا ع�رص ن�شا �شعريًا يف عملية االكتمال، وهو 

لي�ش بالكثري مقارنة مبا كنت اأكتبه. 

g لقد كتبت الكثري جداً. لي�ص ال�شعر وحده. لقد 

بداأ  النحت وعن »هرني مور«. كيف  كتبت عن 

هذا؟

 1951 يف  اجنلرتا  اإىل  االأوىل  رحلتي  كانت   -

مكان  يف  اأقيم  مهرجان  يف  اأعماله  وراأيت 

عن  باحثًا  اجنلرتا  اإىل  عدت   1959 يف  مفتوح. 

عن  تبحث  جملة  وجدت  وموؤقت.  م�شتقل  عمل 

جل�شات  عّدة  ق�شيت  لذلك  »مور«،  يحاور  من 

ب�شكل  خاللها  وتواَءْمنا  معه،  ق�شرية  حوارية 

املتحدة،  الواليات  اإىل  رجعت  وعندما  جيد. 

 ،»
ْ
يورَكر نيو  »ذا  اأول كتاب نرثي يل يف  ن�رصت 

كان  الذي  �شاون«،  »ويليام  حينها  و�شاألت 

ملفًا  اأكتب  اأن  اأ�شتطيع  كنت  ان  التحرير،  رئي�ش 

اأّن  من  تاأكد  اأن  بعد  بنعم  فاأجابني  »مور«.  عن 

ال اأحد كان قد ُكّلف بهذه املهمة. لذلك عدت اإىل 

اجنلرتا وق�شيت وقتا طويال مع »مور«.  �شاهدته 

وهو يعمل، وهو يلعب تن�ش الطاولة. قبل هذا مل 

اأكتب قط ملفًا عن �شخ�شية ما، لذلك كان نتاج 

املجلة.  فرف�شته  �شعيفًا،  »مور«  عن  كتبته  ما 

بعدها ن�شحني اأحد روؤ�شاء حترير دار كتب باأن 

حول  ف�شل  كل  يدور  بحيث  امللف  كتابة  اأعيد 

اأعمال »مور«، ففعلت ليظهر  منحوتة معينة من 

«، ثم ظهر 
ْ
العمل متكاماًل، ون�رصته »ذا نيو يورَكر

كجزء من كتاب عن »هرني مور«.

g �شمعُت اأن »مور« اأخربك عن �رش احلياة.

يف  –وتويف  حينها  الثمانني  يف  كان  نعم.   -

الثامنة والثمانني- وكان قد اأ�شيب 

بجلطة دماغية اأعطبت قلياًل ذاكرته 

يحب  كان  لكنه  املدى،  ق�شرية 

يف  اأنت  »ح�شنًا،  له:  قلت  التحدث. 

الثمانني. اأخربين ب�رص احلياة؟« قال 

يل: اأن متتلك رغبة قاهرة تتمركز يف 

�شيء  اإجناز  يف  رغبة  حياتك،  قلب 

يوميا،  يعمل  كان  بلوغه.  ي�شتحيل 

جودة  يف  يكون  اأن  يف  يرغب  كان 

»دوناتللو« اأو »مايكل اأجنلو«، وحني 

اأريده«،  ما  هذا  لي�ش  يفكر:«ح�شنا،  كان  ينتهي، 

يف اليوم التايل ي�شبح ليجرب من جديد.

g هل اأثر »مور« يف �شعرك؟

�شعر.   اإىل  حولته  النحت  عن  قاله  �شيء  كل   -

اإاّل  ب�شطح  اأبدا  تفكر  ال  »رودان«:   عن  اْقتب�َش 

يف  املقولة  هذه  ا�شتخدمُت  حلجم«.  كامتداد 

ال�شعر. الكلمات فوق �شيء متفجر يحاول اخرتاق 

الكلمات. لقد قال »مور« اأ�شياء كثرية جيدة. كان 

عرفُت  الكلمات.  ا�شتعمال  ُيح�شن  ب�رصيًا  فنانًا 

يافعًا.  كنت  عندما  قلياًل  »باوند«  و  »اإليوت« 

قابلت معظم العظماء وق�شيت وقتًا معهم. قابلت 

»روبرت فرو�شت«. لكني تعلمت عن كتابة ال�شعر 

اأكرث من »هرني مور«.
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املادية  الطبيعة  الب�رصي،  الو�شط  املحاور: 

للمنحوتة، توفر اإيحاء، تقرتح اأفكاراً ال تاأتي من 

ال�شعر بذاته.

مبدينة  اأم�شية  يف  قراأت  الفائت  ال�شتاء  يف 

على  يحتوي  متحف  اإىل  ذهبت  ثم  »كن�شا�ش«، 

كثري من املج�شمات ال�شغرية من اأعمال »هرني 

حمدد.  ر�شم  ومقيا�ش  حجم  لها  كان  مور«، 

اأن يكون لها حجم لكنها  الكبرية ميكن  االأ�شياء 

دون مقيا�ش دقيق. املعمار ميكن اأن يكون فكرة 

االأحجام  ذات  القطع  لكن  ُكرّبت.  لكنها  �شغرية 

تنتج  دقيقة  مبقايي�ش  م�شقولة  تكون  ال�شغرية 

»مور«  اأعمال  يف  ذلك  راأيت  واجلمال.  االإثارة 

وحاولت تطبيقه يف ال�شعر. كثري من 

الن�شو�ش تف�شل الأن لها حجمًا دون 

ِنَطاق اأو مدى تاأثري معني. والنتيجة 

حالة من ال�شاأم اأو ال�شعور باأن العمل 

هزيل. عمل منفوخ اإىل حجم العَظَمة. 

عو�شًا عن ذلك ميكن اأن تكثف اللغة. 

ملنظر  و�شفًا  يت�شمن  ن�ش  كمثال؛ 

من  جملة  اأو  �شور  ِعدَّة  طبيعي، 

االأ�شطر ميكن اأن ت�شف املكان ب�شكل 

اأو  واحدة  �شورة  لكن  وَح�شن.  متواز 

�شطراً واحداً ميكنه القيام باملهمة كاملة اأف�شل 

من اجلميع. 

g النرث اأقل تركيًزا من ذلك؟

لديك  النرث  يف  ا�شرتخاء.  اأكرث  كثافة،  اأقل   -

م�شاحة للمراوغة والتنوع، بينما يف ال�شعر عليك 

ما  هذا  واالأخرية.  االأوىل  املرة  من  ت�شيب  اأن 

ي�شتدعي العمل على احلجم ونطاق التاأثري.

g كيف يلعب احلجم والنطاق يف تكوين ق�شيدة 

طويلة، مثل ق�شيدة »اليوم الواحد«؟

على  مكثفة  تبقيها  اأن  عليك  الأن  �شعب،  هذا   -

النهائية،  املخطوطة  نحو  طويل.  زمني  مدى 

�شبعة  قبل  كتابتها  بداأت  عال.   برتكيز  عملت 

وع�رصين عاما من اكتمالها. ا�شتغلت عليها على 

مراحل متعددة. يف نقطة ما اأقراأها على »جني« 

من  ب�شعور  قراءتها  من  الأنتهي  مرتفع،  ب�شوت 

ق�شرية،  بفرتة  بعدها  لكن  جيدة.  تكن  مل  العار. 

تو�شلت اىل كيفية االنتهاء من اجلزء االأول، ثم 

ولفرتة مل اأ�شتطع فعل �شيء لبقيتها. مل اأمتكن من 

تنظيمها. بينما كان لدي الكثري من املواد، الكثري 

اأن يكون  اأخريا اكت�شفت كيف يجب  من االأ�شطر، 

بت�شارع  عليها  اال�شتغال  من  فتمكنت  �شكلها، 

ُجّلها يف  لكنها كانت مهمة طويلة. كتبت  اأكرب. 

مكتب بالطابق العلوي. مل اأعد اأ�شعد اإىل هناك.

g األ ت�شعد اإىل هناك؟ هل هو املكان الذي كانت 

تكتب فيه »جني«؟

لها  –وكان  املطبخ  يف  تكتب  »جني«  كانت   -

مكتبها اخلا�ش.  كان مكتبي يف اجلانب ال�شمال 

اجلنوب  الزاوية  يف  ومكتبها  البيت،  من  غربي 

�رصقية. كنا اأبعد ما ميكن ان نكون يف ذات البيت.

املحاور: ملاذا؟

حينما  اأحيانًا  للعزلة.  وميَّاالن  �شموتان  كالنا 

اآخر،  قهوة  فنجان  يف  كالنا  ورغب  نعمل،  كنا 

وال  املطبخ،  يف  ال�شباح  منت�شف  عند  نلتقي 

لكنها  الغداء،  وقت  جنتمع  بع�شنا.  اإىل  نتحدث 

خاللها.  نتحدث  وال  خفيفة  �شندويت�شات  كانت 

ملدة  الظهرية  يف  مرتفع  ب�شوت  لها  اأقراأ  كنت 

�شاعة. ثم ننزل اإىل القبو حيث توجد طاولة تن�ش 

بعدها  الع�شاء.  موعد  قبل  �شاعة  لن�شف  ونلعب 

نقراأه. كانت »جني«  اأو نتحدث عن ما كنا  نقراأ 

كنت  القراءة.  َنِهَم  كنت  اأنا  بينما  بكثافة،  تقراأ 

مرا�شالت  اأقراأ كل  الكتب،  عليه من  اأقدر  ما  اأقراأ 

لن  هي  بينما  جملدات،  �شتة  يف  اآدمز«  »هيرني 

تقراأ �شوى »كيت�ش« خالل عام، »كيت�ش« وح�شب. 

–كان  مقتنيًا  كنت  �شريته.   �شعره،  مرا�شالته، 

الكتب،  باآالف  قائمة  حياتي  يف  اأمتلك  اأن  علي 

بينما هي كله »كيت�ش«.

g هل كانت تتحدث اإليك عن هذا؟

كنا نبقي على الال تناف�شية بيننا. عندما كانت 

اأقراأه،  اأو تتحدث عن »كيت�ش«، كنت ال  هي تقراأ 

مثال،  جيم�ش«  »هيرني  اآخر،  �شيئًا  اأقراأ  كنت 
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وهكذا.

g اأمل تتناف�شا اأبدا؟

يف  ظرفني  ن�شتلم  عندما  االأيام،  بع�ش  يف   -

رف�ش  ر�شالة  ا�شتلم  اأحدنا  اأن  مثاًل  قل  الربيد، 

ق�شيدتني  باع  االآخر  بينما  ن�شو�شه،  لن�رص 

ال  بيننا  �شعيداً  يكون  الذي  يوركر«.  نيو  »ذا  اإىل 

جيد  ب�شكل  عملنا  املو�شوع.  يف  كثريا  يتحدث 

ا�شتلمنا  تزوجنا،  عندما  التناف�شية.  عن  لنبتعد 

دعوة من اأ�شدقاء لنا للقراءة يف اأم�شية م�شرتكة، 

ا�شتحوذُت  حني  ال�شوء  من  بقليل  �شعرت  لكنها 

على كل االهتمام.

g هل كانت تقول لك ذلك؟

و�رصيحني.  بع�شنا  على  منفتحني  كنا  نعم.   -

م�شرتكة.  اأم�شيات  يف  القراءة  عن  توقفنا  لفرتة 

ثم ويف اأحد املرات يف »اآن اأربور«، كنا نقراأ يف 

ليلتني خمتلفتني، ويف ما بني االأم�شيات التقينا 

»جني«  وا�شتحوذت  االأدب،  طالب  من  جمموعة 

على ثلثي االأ�شئلة. كان قد بداأ النا�ش يعرفونها. 

فقالت يل: »بريكنز« اأظن اأنه ميكن لنا اأن ن�شرتك 

يف اأم�شيات القراءة.  لت�شبح حالة ممتعة –نقراأ 

معا، ونتبادل االأدوار.

g هل كنتما تنظران اإىل اأعمال بع�شكما بينما مل 

يكتمل العمل بعد؟

- على الرغم من اأن بيتًا واحداً كان يجمعنا، مل 

يقرتب اأحدنا من مكتب االآخر وقال: »خذ وانظر 

اإىل هذا...« . يف اللحظة التي ُيقراأ فيها عملك من 

كامل.  ب�شكل  ملكك  ي�شبح  ال  اآخر  �شخ�ش  قبل 

لذلك كنا ننتظر، ونقراأ اأعمال بع�شنا مرات قليلة 

بع�ش  هناك  »بريكنز«  تقول:  كانت  العام.  يف 

عمال  اأحدنا  ترك  ما  واإذا  مكتبك.  على  املواد 

دائمًا  فاإنه يختبئ ويختفي. كنت  االآخر،  ليقراأه 

عمال  �شيكون  هذا  »هممم،  قائال:  اإليها  اأعود  ما 

جيدا«، فرتد: »هاآ، �شيكون..؟ كنا لطيفني ال نق�شوا 

على بع�شنا: »اآاآه، �شكرا جزيال«. كانت معتادة اأن 

اإىل مكتبها: » بريكنز ال  تقول يل وهي �شاعدة 

يلتقطها اأبدا«

g هل تعمالن باقرتاحات بع�شكما؟

كان  كالنا  االآخر.  باقرتحات  اأحدنا  ياأخذ  مل   -

تكن  مل  االآخر.  كتابة  يف  حمددا  �شيئا  يحبذ  ال 

التكرار  تعلمت  ما.  لكلمة  تكراري  حتب  »جني« 

من »ييت�ش«، الذي كانت لديه طريقة يف التكرار 

رائعة. لع�رصين عاما من حياتي كان »ييت�ش« يف 

املركز. ويف اجلانب االآخر، كنت اأنتقد خياراتها 

يف ت�رصيف االأفعال.

g هل كنت تعر�ص عملك على اأي �شخ�ص اآخر؟

عليه  نعر�ش  املنطقة  يف  اأحد  هناك  يكن  مل   -

اأكتب  كنت  التكون.  مرحلة  يف  وهي  اأعمالنا 

ركتور«  »ِلَيْم  كان  به.  اأثق  ل�شديق 

وكان  رائعًا،  كان  ؛ 
َّ
قارئي اأف�شل 

اأحيانًا يقرتح جماًل كنت اأ�شتخدمها. 

»روبرت  يل  قراأَ  اأ�شبق،  مرحلة  يف 

بالي« وكان ي�شيف �شطوراً وي�شطب 

اأخرى، وكنت اأحيانًا اأقبل بتعديالته.

g هل ترا�شل كثرياً من النا�ص؟

- عدد �شخم. هناك على االأقل مائة 

ر�شالة يف االأ�شبوع.

g مع من كانت اأطول مرا�شالتك؟

اأ�شدقاء  كنا  بالي«.  »روبرت  مع   -

يف اجلامعة.

املحاور: هل كانت معظم املرا�شالت 

عن ال�شعر؟

كّتاب  اإىل  كانت  االأرجح  على  مرا�شالتي  ن�شف 

وعن الكتابة، اأما الباقي فكانت اإىل اأ�شدقاء. اأنا 

ر�شالة.  األف  ع�رصين  تبادلنا  بالي«  »روبرت  و 

جميع املرا�شالت ماأر�شفة يف مكتبة جامعة »نيو 

هام�شاير«.

مكتبة  اأي�شًا يف  ماأر�شفة  اأوراق »جني«  هل   g

جامعة »نيو هام�شاير«؟

هناك.  اإىل  اأعمالها  تذهب  اأن  يف  رغبْت  نعم.   -

بعد  مالب�شها  من  الأتخل�ش  عامًا  ا�شتغرقُت 

ذلك  كان  خمطوطاتها.  لنقل  وعامني  وفاتها، 

اأم�ش  اأول  جديد.  من  متوت  كانت  كاأمنا  �شعبًا. 
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مواّدها،  من  اأخرى  �شناديق  ثالثة  وجدت  فقط 

اأر�شلتها اإىل »نيو هام�شاير«.

g اأمل تقراأها؟

اأي  قراءة  علي  ال�شعب  من  لكن  اإليها،  نظرت   -

�شيء. ال اأقدر على قراءة خمطوطاتها. اأقراأ ب�شع 

�شفحات، ثم اأ�شعر كاأمنا اأغزو على خ�شو�شيتها. 

ال ُي�شمح الأحد بقراءتها االآن. بعد موتي، اجلميع 

ي�شتطيع.

اأعمالك  بني  لقراءته،  الكثري  هناك  �شيكون   g

واأعمالها.

- ح�شنا، ِل�ِشتة وخم�شني عامًا كنت اأكتب يوميًا. 

دائمًا كان هناك �شيء ما يجري.

g كل يوم ِل�ِشتة وخم�شني عامًا؟ 

يوميا  العمل  بقليل من  ولو  التزمت  ما  دائمًا   -

يوميًا  الكتابة  امليالد.  عيد  يوم  يف  –حتى 
تبقيك على الَتما�ش. اأراجع كل �شيء، اأنت تعرف، 

�شعراً  اأكتب  ال  انا  مرة.  مائة  �شتني،  خم�شني، 

جديداً كل يوم.

عليها  ت�شتغل  التي  الن�شو�ص  تبقي  كيف   g

قريبة ومنظمة؟

اأحتفظ مبخطوطات كل ق�شيدة على ِحَدة يف   -

االأوىل  واأرقم املخطوطات من املخطوطة  ملف، 

اإليها، حتى  لت  للق�شيدة اإىل اآخر خمطوطة تو�شّ

اأمتكن من الرجوع اإليها جميعًا الأرى اإن كنت قد 

تخل�شت من �شيء اأحتاجه حقًا.

املحاور: اإذن اأنت تراجع اأكرث من اأن تكتب.

املراجعة هي اجلزء االأ�شا�شي.

g عن ماذا تبحث واأنت تراجع؟

املائة،  اأو  الت�شعني  املخطوطة  اإىل  اأ�شل  -حني 

واالإيقاع.  ال�شوت  تخ�شي�شا  اأراجع  اأكون 

اأحاول  ما  االأ�شطر.  وتقطيع  الرتقيم  يعني  وهذا 

مو�شيقية.  فكرة  �شياق  يف  يذهب  اإليه  الو�شول 

الوقفات والنربات تخلق مركز جذب. عندما تكون 

لدي جملة نحوية، تتكون على �شبيل املثال من 

 و�شفة وا�شم، اأت�شاءل اإىل ماذا اأريد �َشدَّ 
ّ
حرف َجر

فاإن  اال�شم  عند  اجلملة  قطعت  ما  اإذا  االنتباه؟ 

رغبت  ما  واإذا  كبرياً،  اهتمامًا  تاأخذ  لن  ال�شفة 

يف الرتكيز على ال�شفة، فاإين اأقطع العبارة عند 

ال�شفة مما يخلق وقفًة بني االإ�شم وال�شفة. اأُجرب 

�شكلها  اإىل  اأعيدها  ثم  الكلمات،  موا�شع  واأُدّور 

تاأخذ  والتبديل.  التمحي�ش  يف  اأ�شتمر  االأول. 

مظهراً  االأخرية  الع�رصين  ال�شنوات  يف  ق�شائدي 

اأ�شتغل  اأراجع،  واأنا  ال�شفحة.  على  متنا�شق  غري 

هنالك  كان  ما  اإذا  للن�ش.  الب�رصي  ال�شكل  على 

ال�شكل  فاإن  ق�شيدة،  يف  مهمة  جوانب  ع�رصة 

الب�رصي �شيكون العا�رص، لكنه يبقى مهمًا.

تنجز  واأنت  اجلوانب  هذه  يف  تفكر  هل   g

املخطوطة الأوىل؟

- لي�ش كثرياً. اأدعها تن�شكب خارجا عني. ال وقت 

اإن  الن�ش،  من  الثاين  ال�شطر  خيارات  يف  الأفكر 

ال�شعراء  الرابع.  اأو  الثالث  ال�شطر  َف�شاأُفوت  فعلت 

متامًا،  خمتلفة  بطرائق  ي�شتغلون  االآخرون 

اعتماداً على مزاجهم.

g هل تهتم باأ�شاليب الآخرين؟

- نعم، دائمًا ما كنت مهتمًا بعملية تطور الن�ش 

اأثناء كتابته. لقد كتب »كيت�ش« ق�شيدة » غنائية 

ملالك الليل« دفعة واحدة. راجعها كثرياً، لكنها 

ُكتبت دفعة واحدة. كان »دايالن توما�ش« يكتب 

�شفحات  ي�شتعمل  كان  يوم.  كل  اثنني  اأو  �شطراً 

�شاعات  يق�شي  كان  �َشْطَريه.  اإىل  لي�شل  كثرية 

يوميًا من اأجل �شطرين. يبدو من غري املعقول اأن 

هيكل الق�شيدة كاملة كانت يف راأ�شه بينما يكتب 

خمطوطاته  بع�ش  اإىل  نظرت  مرة.  كل  �شطرين 

يكن  مل  حقًا  تدريجيًا.  يطورها  كان  اأنه  وراأيت 

لق�شائده �شكاًل يف املخطوطات.

�شعره،  عن  توما�ص«  »دايالن  حتدث  عندما   g

كان يعطي انطباعا باأنه يعرف هيكل الق�شيدة 

و�شكلها عندما يبداأ يف كتابتها؟

- غالبًا ما يكذب الكاتب ولو ب�شكل ن�شبي.

g اإنها الطبيعة الب�رشية.

- دونالد هول: اإنها الطبيعة ال�شعرية.
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دونالد هول:

»وحده موت »جني«

ما زال يزدهر«

�إقر�ر

اأْن تكرب يف العمر هو اأْن تخ�رص كل �شيء.

اأْن ت�شيخ، اجلميع يعلم ذلك.

حتى عندما نكون �شغاراً

نلمحها اأحيانًا، وَنْحِني روؤو�شنا

حني ميوت اأحد االأجداد.

ّدُف ل�شنني يف بركة �شيفية بعدها جُنَ

ُمَتجاِهلني وقانعني. لكن زواجًا،

كان قد بداأ دون مكروه، يتبعرث

اإىل حطام على �شاطىء،

و�شديُق ِدرا�َشٍة يقع بارداً

من على جرف �شخري.

لو اأّن حبًا جديداً يحملنا

بعد منت�شف العمر، ف�شوف متوت زوجاتنا

يف ذروة القوة واجلمال.

امراأة جديدة تاأتي وتذهب. الكل يذهب.

 هو العا�شق اجلميل الذي يعلن اأنها عابرة. 
ٌ
عابر

تلك املراأة ال�شجاعة،

يف منت�شف العمر، مقابل عمرنا العجوز،

تغرق يف �شجٍن ال حتتمله.

�شديٌق اآخر من عقود، ُيْق�شي َنْف�شه

بكلمات تلوث ثالثني عاما.

دعنا َنْخَتِنُق يف الوحل عند حافة الربكة

 اأنَّ هذا منا�شب
ُّ
وُنِقر

 خ�شارة كل �شيء.
ٌ
و�شهي

ذهب

َذَهُب اجلدران الفاحت، ذهُب

قلِب االأقحوانات، وروٌد �شفراء

َقة. طوال اليوم يف مزهريٍة ُم�رْصِ

م�شتلقيان على ال�رصير، يِدي

مت�شد عميقًا ذهب فخذيك وظهرك.

مننا و�شحونا

داخلني وم�شتلقني

يف الغرفة الذهبية معًا،

باأنفا�شنا املت�شارعة، املتباطئة.

مداعبة بتكا�شل، يدك الناع�شة

تالم�ش �شعري االآن.

�شنعنا يف تلك االأيام

غرفتني �شغريتني، متماثلتني داخل

ج�شدينا اللذين �شيجدهما

الرجال الذين �شينب�شون قبورنا

بعد اآالف ال�شنني،

م�شعة، وكاملة.

تفاحات بي�ضاء

حني كان اأبي قد مات منذ اأ�شبوع

�شحوت

و�شوته يف اأذين

قعدت على ال�رصير

كتمت َنَف�شي

وحدقت يف الباب املو�شد ال�شاحب 

تفاحات بي�شاء وطعم ح�شاة

اإذا ما نادى مرة اأخرى

ف�شوف اأرتدي معطفي واأنتعل حذاء املطر

149 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 
 s  s s



ُنْح�ضر �لدميوقر�طية لالأ�ضماك

ه ملن غري املقبول اأن تفرت�ش االأ�شماك بع�شها. اإنَّ

لراحتها و�شالمتها، �شنحررها 

يف مزارع �شمكية، حممية بحواجز متينة

ُتْق�شي املفرت�شات. �شنقدم عنايتنا

الأجل حريتها، �شحتها، �شعادتها، وتغذيتها.

لالإح�شا�ش  املخلوقات  جميع  حتتاج  بالتاأكيد 

ها مفيدة. باأنَّ

عندما تكرب االأ�شماك �شتكت�شف الغاية منها.

مطبخ �ضيفي

يف �شوء حزيران العايل وَقَفْت عند امِلْغ�َشَلة

مع كاأ�ش نبيذ،

ِغَيًة اإىل طائر االأرز، ُم�شْ

�شاحقًة الثوم حتت �شم�ش اآخر النهار.

راقبتها من مقعدي وهي تطبخ.

ْت �شفتيها َزمَّ

بينما امَتدَّْت يدها اإىل اآنية،

َة من على اأطراف اأ�شابعها. ْل�شَ ثم تذوقت ال�شَ

»لقد جهز االآن. اأْقِبْل«؛ قاَلْت:

»اأ�ْشِعْل ال�شمعة«.

تناولنا الطعام، وحتدثنا، ثم ذهبنا اإىل الفرا�ش،

ورقدنا.  كانت تلك معجزة.

�َضَمُر ما بعَد �للعب

يف ع�شائنا االأول

نظرُت اإليِك، اإىل عينيك اخل�رصاء الَبّهية،

على نور �شمعة.

ْدنا مئات الق�ش�ش، ِحْكنا و�رَصَ �شَ

َتباَدْلنا الُقَبل وتعانقنا، ذهبنا اإىل ال�رصير.

»ا�ش�ش، ا�ش�ش«؛ قلِت: 

 حول راأ�شَك«.
َّ
مَّ �شاقي َغُب يف اأْن اأ�شُ

ْ
»اأر

عينان خ�رصاوان، عينان خ�رصاوان.

َطَجْعنا على االأر�ش مع القهوة ا�شْ

ودّخنا �شيجارة اأخرى

على َمَهل

الِرْفَقة واالإيرو�ش اْجَتَمعا،

يف �َشَمِر ما بعَد اللعب.

متاأخرًة على العمل الذي حتبني، ُقْدِت بعيدا.

عينان خ�رصاوان، عينان خ�رصاوان.

��ضتعمال

عندما كنت مري�شا يف ال�شابعة ع�رصة من عمري 

كانت هي م�شاعدة ممر�ش

يف م�شفى »�شانت رافيل«- يف ال�شاد�شة ع�رصة، 

بريئة، مم�شوقة، جميلة، وتعي�ش

يف منزل بثالثة اأدوار. بعدما اأُر�شلُت اإىل البيت،

هاتفتها فتواعدنا لثالث �شنني، كل ليلة جمعة 

و�شبت –نتبادل القبل، نتالم�ش، مكررين كم 

اأطفالنا،  على  االأ�شماء  مطلقني  بع�شنا،  نحب 

وبح�رصة

ال نكمل امل�شهد. يف �شنتي اجلامعية الثانية،

تركتها، ور�شينا ننتحب بدل التقبيل.

واأنا اأقود عائدا اإىل البيت، َخَطَرْت جملة: »َم�َشْيُت 

خاللِك حتى النهاية«

�َشها الأجل ق�شيدة. ْخُت نف�شي: ا�شتعملُت ُبوؤْ فوبَّ

زوجتي،  توفيت  عندما  عاما  بخم�شني  بعدها 

كتبُت عن دواء »�شاْي ُتو ْك�شاْن«،
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عن َت�ْشعيع اجل�شد كاماًل، عن القيء، وعن املوت 

االأبي�ش. مل اأقدر على التوقف عن الكتابة.

مر�ضها �لطويل

مع مطلع الفجر حتى نزول الليل

َجَل�َش اإىل جانب زوجته يف امَل�ْشفى

بينما َتقاَطر العالج الكيماوي

من اأنبوب اإىل قلبها.

�رصب القهوة وقراأ جريدة الـ»غلوب«.

َذَرَع املكان جيئًة وذهابًا؛ ا�شتغل 

على اأ�شعاره، دّلَك ظهرها

وقراأَ ب�شوت مرتفع. وهما مغلوبان من الفزع،

ودومنا  حبهما،  مواثيق  على  ُيوؤَّكدان  انتحبا 

وعي،

ٍة.  
ّ
ًة بعد َمر

ّ
َجدَّدا املواثيق َمر

َحّدَقْت  ال�شباحات،  اأحد  يف  الثلج  �شقط  عندما 

»جني«

يف الَعْتَمة املغ�شوة بالُنَدف.

التي  الوريدي–  املحلول  ة  خَّ م�شَ ِبُبْطء  َدَفعا 

اأطلقت عليها »جني«

لقب املحارب- مرورا مبحطة املمر�شات، 

و�شواًل اإىل الباب اخلارجي

ِق الهواء الثلجي. لتتمكَن من َتَن�شُّ

�ل�ضياد

بعد يومني من وفاة »جني«

مت�شيت مع كلبنا »جا�ش«

يف �شارع كندا اجلديد

حتت ظالل البتوال املخ�رصة

يف ني�شان، اأحتدث باإحلاح،

حماواًل حمله على الفهم.

ابن عر�ش �رصيع تراك�ش

اىل االأحرا�ش، و«جا�ش«

اختفى يف مطاردة.

ارتفعت برودة الهواء الرطب

ّفُر واأنادي بينما اأُ�شَ

حتى الغ�شق. ظننت اأنه 

حاول اأن يلحق

بها يف الظالم. بعد �شاعة َيئ�ْشُت

ورجعت اإىل البيت

الأجده يف الرواق،

متنبها، وم�رصورا لروؤيتي،

ُمثارا ُف�شوُلُه لغيابي.

لكن »جا�ش« مل يعرث عليها

عميقا داخل الغابة؛

مل يرجع بها

ْيه. كغ�شن بني َفكَّ

�ختباء

اأعلم اأنها َرَحَلْت اإىل االأبد.

راقبتها وهي متوت، لكن »جا�ش«

غري متاأكد. يف غابة البتوال

ِعُن، ي�شكو. َيْبحث، مُيْ

حني �رِصْنا اإىل البيت اليوم

اأخذ يت�شمم اأريكتها.

»لن تعود«، قلُت.

ف�شعد درجات الِعّلَيِة

ق كامل اأنفه واأْل�شَ

حتت غطاء �شّلة الرحالت،

كاأمنا، وح�شب كل ِعْلِمه،

اأنها َتَزْحَلَقْت اىل الداخل واختباأت. 
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)هل هذه �ملدينة �مله�ّشمة �لتي ر�أيتها وجتّولُت 

فيها وهي حممولة على ر�ئحة �ملوت �لقوية؟  

كانت بالفعل موجودة(. �شوؤ�ٌل يطرحه �لكاتب 

�لفرن�شي )جان جينيه(،  يف ن�ّشه �ل�شهري )�أربع 

�شاعاٍت يف �شرب� و�شاتيال( �لذي ن�رش يف جملة 

�لدر��شات �لفل�شطينية يف خريف 1983. وقد 

قمنا بدورنا باإعادة طرحه مثل باقي �لأ�شئلة 

وع�شاه  �مل�رشح،  خالل  من  �لكثرية  �لأخرى 

�ل�شحرية �لتي تدعو، �إىل �إعادة �لنظر يف كتابة 

�لتاريخ وتف�شري. �نطالقا من فكرة �أن �مل�رشح 

نف�شه، كممار�شة، ميكن �أن ينظر �إليه باعتباره 

)�شاهد�(، يف �شنع �لتاريخ، ل �شيما �ن مفهوم 

)�ل�شهادة( متاأ�شل يف مفهوم �لذ�كرة، وعملية 

�لتذكر، و�لن�شيان. هذ� بال�شافة �إىل �أن باإمكان 

من خالل  للتاريخ،  معنى  يعطي  �أن  �مل�رشح 

ت�شكيل فهم جديد للما�شي. ل �شيما )�إن متثيل 

�شكل  هو  دونيك،  كريك  يقول  مثلما  �لتاريخ، 

من �أ�شكال �لأد�ء()1(، �لذي ي�شاعدنا على فهم 

مثلما  باملا�شي،  وعينا  خالل  من  حا�رشنا 

و�ملكان  �لوقت  نعك�س  �ن  باإمكاننا 

�خلا�س بحياتنا، من خالل تفكرينا به. 

وبهذه �لطريقة ي�شبح باإمكان �مل�رشح 

تناق�شات  حلل  و�شيلة  يكون  �أن 

يف  لالحد�ث  بتو�شيحه  �ملا�شي، 

من  �شو�ء  معا�رش.  �أيديولوجي  �شياق 

خالل ت�شليطه �ل�شوء على �لأبطال، �أو 

ذ�كرة  حول  �لنا�س  جتميع  خالل  من 

ت�شحيحها  على  و�لعمل  جمعية، 

من  �لغام�شة،  نقاطها  وتو�شيح 

ولكن،  �ملجتمع.  وم�شلحة  خري  �أجل 

من  �لكثري  هناك  �لروؤية،  هذه  يف 

خا�شة  و�لتعقيد�ت،  �ل�شكاليات 

عندما يتم ت�شفيتها من قبل �مل�شتعمر 

نف�شه، �أو من قبل مرتكبي �جلرمية �أو 

يف  بال�شبط  حدث  ما  وهذ�  �ملجازر. 

�أن  حاول  �لذي  �ل�رش�ئيلي  �لعالم 

يجمل �جلرمية �لتي �رتكبها يف �شرب� 

و�شاتيال، بالقائه �للوم على غريه .

)�شربا و�شاتيال( جلان جينيه

»رائحة املوت« �شهادة كتابة وم�رسح

م�رسحي عراقي مقيم يف باري�س

حممد �سيف



 ق�سة املجزرة، ب�سكل موجز

االحتالل  جي�س  دخول  من  قليلة  �ساعات  بعد   

و�ساحيتها  الغربية  بريوت  مناطق  اإىل  االإ�رسائيلي 

برفقة  للبنان  االإ�رسائيلي  االجتياح  اإبان  اجلنوبية 

اإعالن  وبعد  الكتائب.  بحزب  يتمثل  الذي  حليفه 

االإرهابيني  من  املخيمات  تطهري  �رسورة  احلليفني 

عملية   بداأت  م�سبقُا.  و�سعت  خطة  وفق  )الفدائيني( 

�سبتمرب   16 يف  اخلمي�س  يوم  اجلماعية،  االإبادة 

  .1982 �سبتمرب   18 يف  ال�سبت  يوم  لتنتهي   1982

وبعد االإتفاق بني احلليفني على جمريات اخلطة اأبقي 

على ح�سار املخيم من قبل اجلي�س االإ�رسائيلي ومنع 

ثم  ومن  اجلوار  عن  بعزله  منه،  اخلروج  اأو  الدخول 

اأي�سُا  وتوقفت  املخيم  على  املدفعي  الق�سف  توقف 

املجال  مف�سحة  االإ�رسائيليني  القنا�سة  ر�سا�سات 

�سعارهم كما  الكتائب بتنفيذ مهامهم. وكان  لرجال 

كلمة  وكانت  عواطف،  »بدون  �سباطهم  اأحد  �رسح 

هذا  مفتوح.  الدم  طريق  اأن  وتعني  -اأخ�رس-  ال�رس 

املخيم  يدخلوا  مل  الرجال.  هوؤالء  مهام  يلخ�س  ما 

فلماذا  وجدوا  واإن  زعموا(  )كما  اإرهابيني  عن  بحثُا 

مل ن�سمع عن اأي حماولة لردع هذا الهجوم ولو حتى 

جميع  وا�ستخدموا  املخيم  دخلوا  واحدة.  ر�سا�سة 

اأنواع االأ�سلحة: الر�سا�سات، البنادق وال�سالح االأبي�س 

مفرت�سني كل ما يف طريقهم.  فلم ينج ال الفل�سطينيني 

وال اللبنانيني من �سخط وجنون العدو -مل يفرقوا بني 

رجل وامراأة اأو �سيخ وطفل... الكل قد اأخذ ن�سيبه من 

وهدمت  بطونهم  بقرت  احلوامل  حتى  املجزرة،  هذه 

البيوت فوق روؤو�س �ساكنيها.  

جان جينيه: ) اأتنقل من جثة اإىل اأخرى، ولعبة الوزة 

هذه �ستنتهي حتمًا اإىل هذه املعجزة: �ساتيال و�سربا 

غالب  يف  ُم�سنة،  الفل�سطينية  املراأة  كانت  ُيحيان. 

ممددة  كانت  �سعرها.  يازج  كان  ال�سيب  الأّن  الظن، 

جديلة  لوجود  االأمر،  اأول  انده�سُت،  ظهرها.  على 

غريبة، من قما�س وحبل، مُمتّدة من مع�سم اإىل مع�سم 

وكاأنهما  املتباعدتني،  الذراعني  بذلك  رابطة  اآخر، 

نحو  م�ستدير  املنتفخ  االأ�سود  والوجه  م�سلوبتان. 

الذباب،  قتامة  مالأته  مفتوح  فم  عن  كا�سفًا  ال�سماء، 

واأ�سنانه ظهرت يل جّد بي�ساء. كان هذا الوجه يبدو، 

اأو  ب،  ُيقِطّ كاأنه  اإما  فيه،  ع�سلة  تتحرك  اأن  دون  من 

كانت  م�سرت�سلة.  �سامتة  �رسخة  ي�رسخ  اأو  يبت�سم، 

االأزهار  االأ�سود، والف�ستان ذي  ال�سوف  جواربها من 

ق�سري،  جّد  اأنه  اأو  قلياًل،  م�سمراً  والرمادية  الوردية 

ربلتي  اأعلى  عن  يك�سف  يجعله  مّما  اأدري،  ل�ست 

ال�ساقني ال�سوداوين املنتفختني.

- اأنظر يا �سيدي، اأنظر اإىل يديها.

مل اأكن قد الحظُت ذلك، فاأ�سابع يديها كانت مروحية 

�سّك  ال  مبق�ّس.  مقطوعة  الع�رس  واالأ�سابع  ال�سكل، 

املق�ّس  هذا  يكت�سفون  وهم  ا�ستمتعوا  قد  جنوداً  اأّن 

يغنون  وهم  اأوالد  مثل  �ساحكني  وي�ستعملونه، 

فرحني)2(.

ثالثة اأيام واملجزرة م�ستمرة على مدى �ساعات اليوم 

الـ24 ومل تعلم و�سائل االإعالم بخرب املجزرة اإال بعد 

انتهائها فرغم ما ت�رسب من اأخبار عن جمزرة تدور 

وما  االأحداث  اإ�ستيعاب  اأحد  ي�ستطع  مل  املنطقة  يف 

يجري اإال بعد انهائها. ليدخل ال�سحفيون من بعدها 

اإىل املخيم ليتفاجوؤوا. وتناقلت ال�سحافة �سور اأ�سالء 

واأجزاء ب�رسية يف الطرقات واالزقة ال�سيقة. �سالالت 

القبور اجلماعية  املخيم وفا�ست فوق  الدماء تغطي 

وحاول  واللبنانيني.  الفل�سطينيني  اآالف  �سمت  التي 

ومعامل  املذبحة  اآثار  اإخفاء  االإ�رسائيلي  اجلي�س 

احلرية م�ستخدمًا اجلرافات واالآليات لكنه ف�سل. 

االأحمر  ال�سليب  االأحداث وت�سارعها دخل  ويف غمرة 

اجلي�س  فر�سها  ومنوعات  �سعوبات  بعد  املخيم  اإىل 

ترتاوح  احل�سيلة  كانت  النهاية  يف  لكن  االإ�رسائيلي. 

بني 3297 اإىل 5000 �سهيد من �سكان خميم �ساتيال 

. وكما هي احلال يف املا�سي واحلا�رس �سارع حكام 

وا�سفني  حدث  عما  اأ�سفهم  عن  االإعراب  اإىل  العرب 

ودعا  خطابهم.  يقف  وهنا  حرب  بجرية  ح�سل  ما 

املجتمع الدويل اإىل تاأليف جلان للتحقيق يف اجلرية 

مل  حتى  اأو  نتيجة  الأي  ت�سل  مل  اللجان  هذه  لكن 

الردع  بحائط  ال�سطدامها  اأ�سال  الوجود  حيز  تدخل 

بقيادة  اإ�رسائيلية  حتقيق  جلنة  وت�سكلت  االأمريكي.  
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اأمور  اإىل عدة  اللجنة  القا�سي كيهان. وتو�سلت هذه 

امل�سوؤولية  يتحمل  ال  االإ�رسائيلي  اجلي�س  اأن  منها 

على  كاملة  امل�سوؤولية  واألقت  املجزرة  عن  املبا�رسة 

اأفرام(.  وفادي  حبيقة  )اإيلي  الكتائب  حزب  �سباط 

وزير  كان  اأن  بعد  من�سبه  من  �سارون  عزل  واأي�سا 

للدفاع يف جي�س االحتالل االإ�رسائيلي التي حا�رست 

اأقيمت  اعتبار ما ح�سل جرية �سنعاء  املخيم. وبعد 

غرمت  للتحقيقات  اأخرى  كنتيجة  ع�سكرية  حمكمة 

لواء اجلي�س االإ�رسائيلي بـ10 قرو�س اأي ما يعادل 14 

�سنتُا اأمريكيُا ، الأنه اأ�سيء فهم اأوامره.  مهزلة جديدة 

ت�ساف اإىل باقي املهازل !

     هناك العديد من الفنانني والكتاب الذين قرروا اأن 

يقتطعوا �سذرات من الذاكرة اجلمعية، لتغذية اعمالهم 

الفنون  جمال  يف  ذلك،  كان  �سواء  واالأدبية،  الفنية 

هذه  اأ�سكال  هي  ما  احلية.  االأداء  فنون  اأو  الب�رسية 

وعملت  املا�سي،  من  انطلقت  التي  الفنية  امل�ساريع 

احياء  اإىل  منهم  البع�س  تو�سل  وكيف  ؟  اأجله  من 

املا�سي  عالقة  �ساءت  اأعمال،  خالل  من  الذكرى، 

يف  للقلق،  مثرية  اأو  ا�ستفزازية  بطريقة  باحلا�رس، 

اخرتاع  يف  �ساهمت  اأنها  وكيف  ؟  االأحيان  بع�س 

ذاكرة حية ؟  ومن بني هوؤالء الكتاب والفنانني، كان 

�سنوات عاد  دام ع�رس  انقطاع  بعد  الذي  جان جينيه 

اىل الكتابة، لكي ي�سف لنان )بذاة احلب واملوت يف 

اللغة،  خالل  من  حاول  لقد  و�ساتيال(.  �سربا  خميمي 

لنا  ي�سف  اأن  بق�سورها  اعرتافه  من  الرغم  على 

يف  الكالم  هذا  اأكتب  )انني  يقول:   للموت،  جماورته 

اأكرث �سدقًا مما هو عليه يف  �سيء  بريوت، حيث كل 

منحازا  يكن  مل  املوت(.  جماورة  ب�سبب  رمبا  فرن�سا، 

مب�ساندته  عرف  الذي  وهو  يقول،  فيما  املرة  هذه 

من  بدءا  العامل  يف  واالإن�سانية  العربية  للق�سايا 

بالق�سية  ومرورا  باأمريكا،  ال�سود  للهنود  منا�رسته 

كر�س  التي  الفل�سطينية  بالق�سية  وانتهاء  اجلزائرية 

لها بعد انقطاع طويل عن الكتابة، كتابني هما »اأربع 

�ساعات يف �ساتيال«، و»اأ�سري عا�سق«، مثلما دافع عن 

الإقامته يف  ولقد كان  فرن�سا،  املهاجرين يف  حقوق 

الكثري من  التزاماته جتاه  املغرب حافز مهم لتعزيز 

اإذ عرب عنها يف خمتلف  العربية والعاملية،  الق�سايا 

كتاباته ولقد ا�ستوحى يف موؤلفيه: ›ال�سواتر‹ و‹ اأربع 

�ساعات يف �ساتيال‹ وقائع مو�سوعية.  وقد متيز هذا 

الكاتب عن باقي الكتاب االآخرين، بكونه رف�س الغرب 

تبنته  �ساعر  جينيه  جان  وان  االآخر،  ا�ستعمر  الأنه 

لها  �سلمته  اأن  بعد  الفرن�سية  االجتماعية  املوؤ�س�سة 

اأ�سهر وقد اأح�س بهذا  والدته ومل يتجاوز عمره �سبعة 

اجلرح، جرح افتقاد الوالدين، فكان دائما يبحث عمن 

�ساندها خري معني،  التي  الق�سايا  يتبناه، ووجد يف 

له مبثابة هذه  بالن�سبة  الفل�سطينية،  الق�سية  وكانت 

العامل  على  تعرف  واأنه  نف�سه،  الوقت  يف  واالأب  االأم 

املركزية  ق�سيته  مع  وتفاعل  الداخل،  من  العربي 

قوال  الفدائيني  بني  ووجوده  نحوها  التزاماته  عرب 

الذي كان  الوحيد  الغربي  الكاتب  واأنه يعترب  وعمال، 

األغى  يف حوار دائم وم�ستمر مع الكتاب العرب، الأنه 

العربي،  العامل  داخل  كان  اأنه  اأي  الثقافية،  احلدود 

ومع ال�سعب الفل�سطيني الذي تبناه هو االآخر واأعطاه 

مكانته الالئقة به.

االأحداث  ال�سواتر،  م�رسحية  يف  جينيه،  جان  يتناول 

كتب  ولقد  للجزائر.  الفرن�سي  االحتالل  اأثناء  وقعت  التي 

تظهر  اأن  يجب  التاريخية،  احلقيقة  )اإن  ال�سدد:  هذا  يف 

تكون  اأن  وتكاد  بعيد،  زمن  يف  وقعت  قد  اأنها  لو  كما 

بال  ؟  الكالم  هذا  من  املق�سود  ما  تقريبا)3(.  مم�سوحة 

�سك، اإن املق�سود هو املهزلة. املهزلة خارج الزمن، وها 

اإن احلدث يف هذا الن�س يتمو�سع  هي تنبثق من جديد. 

ب�سكل رئي�سي على االأر�س ويف ال�سماء. واإن املوتى فيه 

ملذبحة  وفقا  القلق،  اأو  االندها�س  من  بنوع  يحظرون 

�سربا  جمزرة  يف  اأي�سا،  حدث  ما  هذا  الي�س  االأحياء. 

يف  تدور  )ال�سواتر(  م�رسحية  احداث  بع�س  ؟!  و�ساتيال 

اأن احدث ن�س )اربع �ساعات يف  الدعارة. يف حني  بيت 

�سربا و�ساتيال( تدور جميعها، يف املخيم الذي حتول اإىل 

رماد ومعر�س للجثث امل�سودة ! رمبا الأنه مل يكتب ن�سا 

م�رسحيا على غرار )ال�سواتر(، واإمنا حاول اأن يقوم، على 

ي�سدق  ال  اأن  يكاد  م�رسحي  باقرتاح  لنا،  بالن�سبة  االقل 

ملاذا  ولكن  واحد.   اآن  يف  وغرائبيته  �سدقه  كرثة  من 

بالن�سبة  احلرب  عامل  الأن  رمبا  بالذات؟  دعارة  بيت  يف 
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يقول  حرب.  حالة  يف  اإنه  دعارة.  مبثابة  جينيه  جلان 

اإىل  الن�س  يف  �سمنها  التي  املالحظات  �سمن  جينيه، 

املخرج واملمثلني دائما: )ينبغي على الرجال اأن يبقروا، 

ذات  القبعات  فاأن  ذلك  ومع  الفئران.  ولي�س  وينبعجوا 

القرنني التي ي�ستعملها بخا�سة اأع�ساء املجتمع العلمي 

ل�سان  على  ويقول  الفئران)4(.  جلد  من  ت�سنع  الفرن�سي 

تغزوا  بال�سالح  مدججة  )قوات  الرقيب:  �سخ�سية  حال 

ال�سكان  هم  احلقيقيني  االأبطال  اأن  حني  يف  االأرا�سي، 

اإن �سعيد، وليلى، واالأم يعي�سون زمانهم وهم  االأ�سليني. 

مغت�سبون)5(. نالحظ، اإن جان جينيه يف  ن�س )ال�سواتر(، 

مع  االألفة  عا�س  مثلما  امللحمة،  مع  األفة  حالة  يعي�س 

اجلثث يف جمزرة �سربا و�ساتيال. بحيث يوجد يف ن�س 

ومكتوب  كائن،  ومائة  ت�سويرية  لوحة   16 )ال�سواتر(، 

بكثافة �سعرية عالية وال تخلو يف الكثري من االأحيان من 

الكتابة الربازية-نوع من االأدب املتعلق بالرباز والغائط، 

وباملو�سوعات الداعرة اإجماال- ومع ذلك فاإن الغنائية 

على  واإمنا  االزدراء  على  تبعث  وال  بها  ي�ستهان  ال  فيه 

العك�س، اإنها يف اأوج عظمتها، مثلها يف ذلك مثل ال�سكل 

الذي يوؤطر الكتابة نف�سها بجمل، مثل: ) تفوح منك رائحة 

اإن  �ساخبة)6(.  جماعية  م�ساجعة  احلرب  واإن  ال�رسقة؛ 

عبقرية جان جينيه يف هذا الن�س تكمن وب�سكل خا�س 

يف امل�سهد الذي تقوم به القتلة بتمزيق ال�سواتر، فيجدون 

اإن  هنا،  ولالإ�سارة  االأموات.  مملكة  يف  فجاأة،  اأنف�سهم 

هيئة  على  وتكون  الديكور،  الن�س متثل  هذا  ال�سواتر يف 

وحمل  الربتقال،  وب�ستان  ال�سحراء،   : متثل  واجهات 

اآخره. ويف نهاية املطاف،  واإىل  الدعارة،  البقالة، وبيت 

وقت  يف  �ستكون  فيه  املوجودة  املخلوقات  جميع  اإن 

�سربا  يف  �ساعات  )اأربع  ن�س  يف  مثلما  توفيت،  قد  ما 

تكون  االأخرية،  الثالث  اأو  اجلملتني  واأثناء  و�ساتيال( 

االأموات قد حملت �ستائرها. فرنى االأم على �سبيل املثال، 

�سيء،  كل  ينتهي  وهنا  كر�سيها.  مع  اخللف  من  تخرج 

لي�س هناك قواعد يف م�رسح جان جينيه  اأن  اإذ نكت�سف 

وملدينة  لل�سريك،  طعم  يوجد  فقط،  واإمنا  ر�سائل،  وال 

اأن  خالله  من  يجعلنا  الذي  لالإن�سان،  وطعم  االألعاب، 

نتعرف على الب�رس امل�ستح�رسين. األي�س هذا هو امل�رسح، 

كل  البعيد  احلقيقي  هو  ما  نعرف  اأن  يجعلنا  الذي  انه 

الهيئة والوجه. وهنا يولد ونعرث على  البعد عن تغريات 

اال�سطراب والبلبلة، وعلى التاأكيد احلقيقي لفن املهرج، 

اإعطائها  التي نرغب يف  املاأ�ساوية  النكات  وعلى بع�س 

اإىل هذا امل�سهد اأو ذاك. ولهذا، و)على الرغم من املاأ�ساة،  

فاإن على املمثلني، اأن يلعبوا اأدوارهم بطريقة تهريجية، 

التي  اللعنات  جدية  من  الرغم  على  اإنه  اأقول،  اأن  واأود 

تتلفظ بها االأدوار الن�سائية واالأم، يجب اأن يعلم اجلمهور 

جينيه  جان  ويقول  متثيل(.  جمرد  اأمامه  يجري  ما  اأن 

نحو  وحمنية  مقو�سة  املمثلني  ظهور  �ستكون   ( اأي�سا: 

اأحذيتهم ال�سميكة النعل، واأنوفهم مزيفة م�ستبدلة ويعتلي 

�سطوحها �سيء اأخر ليعطيها بعدا اأخر غري ما هي عليه، 

وهكذا   متعددة،  زاهية  باألوان  وماكياج  م�ستعار،  و�سعر 

واالإلقاء  وعاجلة،  �رسيعة  امل�رسحية  امل�ساهد  �ستكون 

مقلدة(7.  احليوانات  واأ�سوات  وم�سحكا،  مرحا  �سيكون 

ويختم جان جينيه بقوله: ) كنت اأريد يف هذه امل�رسحية 

اأن اأتلفظ بحماقات(8. يف هذا الن�س يوجد، التمثيل داخل 

يوجد  مثلما  فقط،  امل�رسح  داخل  امل�رسح  ولي�س  التمثيل 

للم�رسح  وكراهية  ومتويه  امل�رسح،  وذوق  طعم  اأي�سا 

من  حدث  ملا  قراءتنا  خالل  من  الحظنا  ولقد  الفرن�سي. 

)روجيه  الفرن�سي  املخرج  الن�س  قدم  عندما  فهم  �سوء 

بالن( على م�رسح االأوديون، كيف قوبل هذا ال�ساعر الذي 

ال�ساعر  هذا  وال�سخرية؛  باال�ستهزاء  جينيه  جان  يدعى 

الذي مل تكن له اأية �سلة باحلرب على اجلزائر، وهذا يبدو 

جديد  من  اخرتع  الذي  امل�رسحي  ال�ساعر  هذا  وا�سحا؛ 

القرن  الذي �ساد يف  الفني  االأ�سلوب  الباروكي ذات  الفن 

واحلرية  واحلركة  بالزخارف  متيز  الذي  ع�رس  ال�سابع 

�سوقا  ي�ستعمل  اأن  ا�ستطاع  الذي  ال�ساعر  هذا  ال�سكل؛  يف 

البذيئة؛  اجلمل  قول  يف  تلذذ  والذي  العرائ�س؛  دمى  من 

والذي �سور املالزم مثل كلب ال يحب �سوى دور الدعارة 

والعاهرات. مع ذلك، اإن املمثلني واملمثالت يحبون لعب 

هذا النوع من ال�سخ�سيات، مثلما يحبون متثيل املالحم 

الكبرية، والق�س�س واالأ�ساطري، مثلما يقول جينيه. تقول 

املركز،  )يف  واجلميلة:  الرقيقة  العاهرة  وردة،  �سخ�سية 

توجد املحرقة، جهنم احلمراء، ونحن بداخلها()9(. ويبدو 

اأن ما كانت تعنيه وردة باالأم�س هو كذلك اليوم متاما، 

فجهنم احلمراء، والتطهري العرقي كان حا�رسا اأي�سا يف 
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املرة.  هذه  معا�رس  ب�سكل  ولكن  و�ساتيال،  �سربا  خميم 

يف هذين الن�سني، توجد هناك قيم و�سحايا وجالدين، 

مثلما  با�سمني(،  حتفهم  )اإىل  يذهبون  من  اأي�سا  ويوجد 

يقول ال�ساعر الكبري حممود دروي�س يف اإحدى ق�سائده. 

عليه  اجلماعي،  املوت  هذا  امل�رسح،  ي�سور  اأن  اأجل  من 

ا�سرتاتيجيات خمتلفة، من خالل املقارنة بني  اأن يطور 

عاملني، عامل املوتى وعامل االحياء، بحيث تتزامن هذه 

اال�سرتاتيجيات، على امل�رسح، من خالل عدة نقاط. فاإذا 

ترافق  التي  ال�سعوبات  كل  بتدوين  ب�سكل خا�س،  قمنا، 

اأو باالأحرى  عملية الت�سوير، وتلك التي ي�سعب تقديها 

جميع  اأن  كيف  �سرنى  امل�رسح،  على  تقديها  يكن  ال 

اأن  حقيقة  على  يعتمدون  املوؤلف،  وكذلك  امل�ساركني 

امل�رسح هو يف املقام االأول، ت�سوير اأدائي، وحدث للعب، 

هذا  يف  امل�رسح،  خ�سو�سية  تكمن  وهنا  احلدث.  ولعبة 

املكان املوجود من اأجل التفاعل اجلمايل، واالجتماعي 

الذي ي�ستك�سف خطر اللعب نف�سه من خالل مبداأ الظهور 

فاإن  اأخرى،  وبعبارة  احلا�رس.  يف  احلدث  �سياق  يف 

ب�سكل  ينتج  اجلماعي،  القتل  مواجهة  يف  وهو  امل�رسح، 

الكل، واإذن، فهو مثلما  اأمام  منهجي، عملية ظهور للكل 

االإنتاج،  معد  عميق،  اجتماعي  فن  بيه:  كري�ستني  يقول 

معا، االحكام املتعدة التي تك�سف عن الذاكرة والق�ساء، 

التي  تلك  وعن  االجتماعي،  التما�سك  اإىل  احلاجة   وعن 

تزعزعه، اأو تقوم مب�ساءلته،، يف املكان امل�رسحي( )10(.

املجانية  اجلرائم  وهذه  الفو�سى،  هذه  خ�سم  ويف 

يقوله  اأن  الذي يكن  بدورنا عن هذا  نت�ساءل  املتتالية، 

احلدود  هي  وما  ؟  امل�رسحي  االأر�سيف  عليه  ي�سكت  اأو 

والنقد،  اجلمال،  وعلم  )التاريخ،  معرفة  تفر�سها  التي 

اإىل  تنتمي  التي �سارت  املذبحة  ذلك، عن هذه  اإىل  وما 

نقدر  وكيف  �ستعلمنا؟  ماذا  وباملقابل،  االآن.  املا�سي 

ونعرف  نحدد  بدء،  ذي  بادئ  وكيف،  ؟  ا�ستنطاقها  على 

امل�رسح؟  طريق  عن  االر�سفة  اأو  االر�سيف  م�رسح  طبيعة 

التي  اخلا�سة  العالمات  االأخري،  هذا  �سي�ستخدم  وكيف 

؟.  املق�سودة  االلتبا�س  لهذه  وفقا  املا�سي،  بها  يحتفظ 

هذه بع�س االأ�سئلة التي قمنا مبناق�ستها يف اطار عملنا 

�سربا  يف  �ساعات  )اربع  جينيه  جان  ن�س  اإىل  وروؤيتنا 

و�ساتيال()11(.

لقد تناولنا هذا املقرتح امل�رسحي اإن �سح التعبري، مرتني: 

)نوفمرب(  الثاين  ت�رسين   29 بتاريخ  تون�س،  يف  االأوىل، 

عام  املدينة  مهرجان  فعاليات  �سمن   ،2002 عام  يف 

املن�سف  التون�سي  الفنان  ب�سحبة  وكانت   ،2001

يف  وكان  الورتاين،  منى  التون�سية  واملمثلة  ال�سوي�سي 

اللغة العربية الأنه كان موجها اإىل جمهور عربي، والثاين 

يف باري�س، على م�رسح معهد العامل العربي عام 2010. 

يف اإطار التظاهرة ال�سنوية »اأ�سبوع الثقافات االأجنبية« 

معهد  مكتبة  مدير   العرو�سي(  ولد  )الطاهر  نظمها  التي 

وقد  والفرن�سية،  العربية  اللغة  يف  وكان  العربي،  العامل 

ا�سرتك يف تقديه معي كل من املمثلة الفل�سطينية ال�سابة 

اأ�سيل �سوي�سي، واملمثلة املغربية فاطمة قمياح. 

 كيف يكن ا�ستعادة هذا الن�س اربع �ساعات يف �ساتيال، 

�سورها  كما  الفاجعة  يحتمل  ان  امل�رسح  بامكان  وهل 

جان جينيه على ايقاع تلك البنية ال�سوداوية املوعظة يف 

تفا�سيلها وبلغتها املتفجرة.

ـ مهما كانت  الواقع  ـ يف  ال �سيء ي�ستحيل على امل�رسح 

ـ ابن حلظته، طاملا اأن هذه  طبيعة الن�س. والن�س ـ هنا 

اللحظة مل تتبدل بقدر ما تتوغل يف الكارثة. 

كيف التعامل مع هذا الن�س كذاكرة، وكرتتيب م�رسحي، 

وامل�ستقبل،  احلا�رس  مع  يتحالف  جتعله  التي  بالكيفية 

ال�سحيق ؟ بال �سك  اأروقة املا�سي  اأن ينتهي يف  بدال من 

املعلمني  وكذلك  جميعا،  الفنانني  ي�سمل  التحدي  هذا  ان 

والعاملني يف حقل ابتكار ال�سبل الالزمة الخرتاق الع�سور. 

الأن العمل على الذاكرة، مثلما يقول ايانويل فالون، )هو 

واجب، واإنه اأقل بكثري من كونه رغبة. ولهذا فهو يحتاج 

اإىل جهد فردي ين�سهر يف االلتزام امل�سرتك()12(.

 لقد طرحنا يف هذين العملني، العديد من االأ�سئلة، التي 

جلان  اجلريئة  ال�سخ�سية  ال�سهادة  من  وت�سكلت  انبثقت 

عام  للبنان  اال�رسائيلي  اجلي�س  اجتياح  حول  جينيه 

1982. حاولنا من خاللها اأن نعيد ت�سكيل االحداث من 

والن�سيان،  والتاريخ،  والذاكرة،  التذكر  اآليات  فهم  خالل 

الذي  ال�سحفي  الريبوتاج  هذا  ففي  االأر�سفة.  و�رسورة 

كتبه جان جينيه اأثناء وجوده يف بريوت، ال يوجد مكان 

للرثاء اأو التمظهر االأيديولوجي مثلما ال يوجد فيه مكان 

مل  الذي  املوت،  وجود  من  الرغم  على  احلداد،  اأو  للحزن 
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على  واإمنا  بجثثه،  �ساتيال  خميم  على  فقط  يهيمن  يكن 

باأكملها.  احلروب  اأنواع  و�ستى  الكراهية  متزقها  منطقة 

يف قلب بريوت، كان جينيه حتت احل�سار مثله يف ذلك 

مثل بقية ال�سكان، وبدال من اأن يبقى يف بيته منتظرا راح 

قد  اأوروبي  اأول  فهو  �ساتيال،  مذبحة  جثث  بني  يتجول 

غامر ودخل املذبحة وجتول فيها، ال لكي يبحث فيها عن 

ال�سهرة، وال ال�سبق ال�سحفي، واإمنا دخلها بو�سفه �ساعرا 

ه�سا و�سجاعا و�سوفيا.

جماعات  لكن  العملية،  اأجنزوا  قد  قاتلني  يقول:)اإّن   

التي  الظّن،  غالب  يف  هي،  التعذيب  فرق  من  عديدة 

االأذرعة  وتبرت  االفخاذ،  وت�رسح  اجلماجم  تفتح  كانت 

واالأيدي واال�سابع، وهي التي كانت جتّر، بوا�سطة حبال، 

حمت�رسين معاقني، رجااًل ون�ساًء كانوا ما يزالون على 

قيد احلياة()13(.

جينيه  ي�رسده  ما  جت�سيد  اإىل  عر�سينا  يف  نلجاأ  مل       

اأن  حاولنا   ما  بقدر  باملوت،  واحتفال  وتلذذ  رعب  من 

ن�سمع كالما خا�سا ومعنيا، يف امل�رسح، باملقام االأول. 

وكذلك،  وال�سعر،  النرث  تناوب  هو   الوحيدة  لغته  كالم 

نك�رس  اأن  حاولنا  لقد  هجينة.  مو�سيقية  اآالت  اأ�سوات 

�سماع  على  تعودوا  الذين  اأولئك  واإزعاج  الواقع،  اأوا�رس 

اإىل  عر�سينا،  يف  نلجاأ  مل  املاألوفة.  الطبيعية  اجلمل 

التلخي�س، واإمنا اإىل التكثيف، لنعيد ت�سل�سل االأحداث التي 

قادة اجلنود اال�رسائليني على ارتكاب مثل هذه االأفعال 

امل�سوؤومة. وبهذا ال�سياق، كنا ننتقل من امل�رسح حيث هو 

مكان للتفاعل اجلمايل واالجتماعي وال�سيا�سي، والخ ... 

اإىل الن�س كمنت �رسدي، فاحتني يف مرات عديدة حوارا 

على  ح�سوره  خالل  من  جينيه  جان  الكاتب  مع  مثريا 

امل�رسح ب�سكل افرتا�سي، قامت باأدائه ال�سخ�سيات تباعا 

وعلى التوايل.

ل�سا�سة  وكذلك  ُبعدان،  ال�سم�سية  لل�سورة   ( جينيه:  يقول 

التلفزيون، اإال اأنهما كالهما ال يكن اأن يعربهما االإن�سان 

اأو يطوف داخلهما. من جدار اإىل جدار، داخل زقاق االأرجل 

املقّو�سة اأو املدّعمة التي تدفع احلائط، والروؤو�س املتكئة 

بع�سها على بع�س، واجلثث امُل�سوّدة املنتفخة التي كان 

 اأن اأتخطاها، كلها كانت جثث فل�سطينيني ولبنانيني.
ّ
علي

رائحة املوت  الذباب، وال  تلتقط  ال�سم�سية ال  ال�سورة  اإّن 

البي�ساء والكثيفة. اإنها ال تقول لنا القفزات التي يتحتم 

القيام بها عندما ننتقل من جثة اإىل اأخرى(14.

منذ اأكرث من ثالث �سنوات، ونحن من�سغلون مب�رسح قريب 

الالأمتناهية،  وال�سور  ال�سوت،  م�رسح  من  القرب  كل 

الزمن، وجتعله ال يفر من االيدي مثل  التي تقب�س على 

قادمة من  واأ�سوات،  انقطع خيطها. �سور  �سبحة  حبات 

ال�رسدي  واالأ�سلوب  مبا�رسة،  احلديث  وال�سعر  النرث،  قلب 

ال�سينمائية،  مقاربته  يف  جينيه  جان  اعتمده  الذي 

الذكريات  تفكيك  اإىل  وم�سمونها  �سكلها  يف  �سعت  التي 

واإعادة اخرتاعها من جديد باأ�سلوب ت�سويري، �سمح لنا 

يف  �سماعها  علينا  يتعذر  اأخرى  اأ�سوات  اإىل  باالأ�سغاء 

ظروف اأخرى عادية. بهذه الطريقة قررنا، اخرتاق ظلمة 

ال�سوء،  اعرتا�س  يحاول  الذي  الظالم  وحماربة  الليل، 

واحللم  اخليال  من  كل  ح�سة  عن  ت�ساوؤالتنا  خالل  من 

الذي عا�سه ابطال هذه الرتاجيدية  واالأ�ستيهام والواقع  

املعا�رسة. قررنا اأن نتعلم من هذا الن�س، كيف ننظر اإىل 

الروؤية، وفقا  اإن تعلم  االأ�سياء املكتوبة من قبل، ال�سيما 

لديدرو، ال يعني تعلم لغة جديدة فح�سب، واإمنا هو ي�سبه 

االأوىل.  للمرة  والنطق  الكالم،  تعلم  عملية  كبري  حد  اإىل 

لهذ ال�سبب بالذات قررنا قول الكالم مثلما لو اأننا نهم�س 

باالأذن ب�سوت عال، وهنا ال بد من اختيار اجل�سد كظهور، 

ولي�س  املرجتف  وال�سوت  املتواتر،  النف�س  خالل  من 

املتهدج. اإذن، حاولنا اأن نطرق اأبواب م�رسح يحاول اأن 

ومتفرد،  نادر  كاإح�سا�س  الب�رسية،  العالقة  من  يتحرر 

لكي ننفتح على ال�سمع اأو اال�ستماع. وبهذه الطريقة عملنا 

على الك�سف، ب�سكل وا�سح، عن من�ساأ اللغة، وعن الن�ساط 

الذي هو جزء ال يتجزاأ من جتربة تقا�سم االإح�سا�س، ودقة 

م�رسح  اأبواب  طرق  حاولنا  االأفعال.  وحقيقة  الو�سف 

الكلمات  م�ستقبل  عن  يك�سف  اأن  �سعيه  كل  يف  يحاول 

ومتاهاتها، من خالل العثور يف كل ما هو قدمي، على ما 

قبل الكلمات، وما قبل اللغة، لال�ستماع اإىل نب�س الروح 

لهذا  اأرتو؟)15(.  به  ينادي  كان  ما  هذا  األي�س  نف�سها. 

ال�سبب بالذات، مل نحاول احياء اجلثث من جديد، وجنعلها 

تتكلم عن نف�سها، �سواء بطريقة مبا�رسة اأو غري مبا�رسة، 

عن طريق �رسيط �سينمائي، على �سبيل املثال، اأو ت�سجيل 

ميته،  جثث  وهي  جماال  اكرث  كانت  النها  رمبا  �سوتي. 
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جينيه،  جان  لغة  قبل  من  تو�سف  وهي  حياة  اكرث  اأو 

واأكرث تاأثريا. ثم ماذا يعني اليوم اإعادة احياء اجلثث على 

امل�رسح من جديد، �سيء مالوف، ومطروق، ال يتنا�سب ال 

مع جمال الن�س، وال مع طريقتنا يف روؤية االأ�سياء. ولهذا 

امل�رسح،  ف�ساء  تعرية  يف  والتكثيف  بالتجريد  اكتفينا 

اكتفينا يف عملنا  لقد  االن�ساين.  بال�سوت  اإال  ن�سغله  ومل 

)اربع �ساعات يف �سربا و�ساتيال(، بطرح اأ�سئلة جوهرية 

الدراك ما عا�سه جان جينيه بني اجلثث. اأ�سئلة حتاول ان 

ال تن�سينا الزمن، وال تكذبة اأو ت�سكك فيه، ال�سيما اأن ن�س 

ذاتية،  ب�سرية   لي�س  و�ساتيال(،  �سربا  يف  �ساعات  )اأربع 

الأن احلياة ال�سخ�سية فيه ال ت�ستح�رس اأو ت�ستنطق اإال من 

خالل التلميح واالإ�سارة اإىل ما عا�سه الكاتب من قبل بني 

�سفوف الفدائيني يف جبال عجلون يف االأردن، وهو لي�س 

ب�رسد ت�سل�سلي لالأحداث التاريخية املنظمة، بقدر ما هو 

الكاتب مع  للقاء  تقليدي،  تاريخي وغري  ا�ستح�سار غري 

املوت املجاين، التي ارتكبته االآلة الع�سكرية اال�رسائيلية. 

وهذا ما جعل النظام ال�رسدي م�سطربًا بع�س ال�سيء، وما 

منح الن�س، �سفة التقدمي ال�رسدي والنظرة التائهة وغري 

الذكريات  ولي�س  الذاكرة  م�سري  حول  اأ�سئلة   . املتوقعة 

فقط، واحلقيقة وما بعدها من خالل ار�سفة جان جينيه 

لالحداث، وت�سويره للواقع املرير، والمعقولية اجلرية، 

ولي�س احلرب. الأن ما حدث يف �سربا و�ساتيال، ال ينتمي 

التي  الدولية  اجلرية  اإىل  واإمنا  �سيء  يف  احلرب  اإىل 

ا�سرتكت يف ارتكابها اقطاب عدة.

يقول جان جينيه:

 )لننظر اإىل امل�ساألة عن قرب: منظمة التحرير الفل�سطينية 

تغادر بريوت بكرامة، فوق باخرة اإغريقية ترافقها حرا�سة 

بحرية. ب�سري اجلميل يزور بيجن يف اإ�رسائيل متخفيًا ما 

)االأمريكية والفرن�سية واالإيطالية(  الدولية  القوات  اأمكن. 

ُيقتل  الثالثاء  يوم  وتغادر.  االثنني  يوم  وجودها  تنهي 

االإ�رسائيلية  القوات  تدخل  االأربعاء  يوم  و�سباح  ب�سري، 

اإىل بريوت الغربية. ومبا اأّن اجلنود االإ�رسائيليني اأتْوا من 

جهة امليناء، فقد كانوا يزحفون على بريوت �سباَح دفن 

ب�سري اجلمّيل. ومن الطابق الثامن للعمارة التي اأ�سكنها، 

كنت اأراهم، بوا�سطة منظار مقّرب، ي�سلون يف �سكل �سّف 

يحدث،  اآخر  �سيء  ال  اأّن  من  تعّجبت  واحد.  �سف  هندّي: 

ُت�سقطهم  اأن  على  قادرة  كانت  جيدة  منظار  بندقية  الأّن 

جميعهم. لكّن وح�سيتهم كانت ت�سبقهم.

ممثل  حبيب،  فيليب  اأمام  تعّهدت  قد  اإ�رسائيل  كانت 

احلكومة االأمريكية، باأال تدخل بريوت الغربية، وتعهدت 

وقد  املدنيني.  الفل�سطينية  املخيمات  �سكان  حترتم  باأن 

�سجني  اآالف  ت�سعة  �رساح  باإطالق  عرفات  حبيب  وعد 

معتقلني يف اإ�رسائيل… لكن، يوم اخلمي�س بداأت مذابح 

�ساتيال و�سربا()16(.

التفا�سيل  اأدق  لقد حاولت، قراءتنا امل�رسحية ان تلتقط 

من الو�سف الذي راح ينتقل بنا من جثة اإىل اأخرى، بنف�س 

اال�سلوب الذي كان يقفز فيه جان جينيه بني اجلثث. لقد 

الدم  برك  �سفو  يزعج  اأن  خ�سية  �سديد  بحذر  يقفز  كان 

املتخرثة، واالأو�سال الب�رسية املرمية عند مدخل البيوت 

وعلى عتباتها، وكنا نفعل مثله تقريبا.

�سربا  يف  �ساعت  )اربع  بن�س  جينيه،  جان  يكتف  مل 

و�ساتيال( مب�ساءلة احلا�رس غري املعروف وغري املتوقع، 

احلا�رس،  لتذكري  حقيقة  اإال  لي�س  هو  الذي  واملا�سي 

حا�رسة،   تكون  اأن  تاأمل  حقيقة  هو  الذي  وامل�ستقبل 

عن  اأي�سا  يبحث  كان  واإمنا  بورخ�س)17(،  يقول  مثلما 

الن�س  يبدو يف هذا  اإنه  الب�رس.  قلقا يف  االأكرث  العواطف 

املنتفخة  الفل�سطينية  اجلثث  وكاأنه معتاد على  ال�رسدي 

يف �ساتيال، معتاد على ما�سيها القدمي الذي يلوح له يف 

ظالل االأفق البعيد يف زمن اآخر كان قد عا�سه يف جبال 

ال�سبعني  االأردن يف �سنوات  وغابات جر�س وعجلون يف 

من القرن الفائت، اإنه يتتبع اآثارهم منذ �سنني، بحيث بدا 

املوت  �سحرية بني عامل  عليه فو�سى  قد هيمنت  وكاأنه 

حيث الذباب ي�سيطر فيه مثل قوة �ساخرة، وحيث)الرائحة 

البي�ساء والكثيفة للموت(، يبدو اأنه يبحث اأي�سا عن لغز، 

عن  يبحث  كان  ورمبا  منها،  ويتحقق  اجلثث  يعَد  فهو 

�سديق قريب �سبق له واأن التقى به )�سديقه حمزة، ذلك 

املقاتل الفل�سطيني ال�ساب الذي قابله يف االأردن(.

يف  جينيه  جان  اأم�ساها  التي  االأخرية  ال�ساعات  اإن 

جمزرة �سربا و�ساتيال قد �سمحت له باأن يخرج عن �سمته 

الذي دام �سنوات عديدة واإن حتيا فيه رغبته يف الكتابة. 

وهكذا ولد ن�س )اأربع �ساعات يف �ساتيال(.

)احلّب واملوت؛ هاتان الكلمتان تتداعيان ب�رسعة كبرية 
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 اأن اأذهب 
ّ
عندما تكتب اإحداهما على الورق. لقد كان علي

اإىل �ساتيال الأُدرك بذاءة احلّب وبذاءة املوت.  فاالأج�ساد، 

يف احلالتني، لي�س لديها ما تخفيه. كان ج�سم رجل فيما 

بطنه،  على  مُمدداً  والثالثني  واخلام�سة  الثالثني  بني 

روؤيته، كان  الذي متكنُت من  الوحيد من وجهه،  واجلزء 

بنف�سجيًا واأ�سوَد. وفوق الركبة بقليل، كان فخذه املثني 

يك�سف جرحًا حتت الثوب امُلمزق. ما اأ�سل اجلرح: حربة، 

اأم خنجر؟ ذباب فوق اجلرح وحوله.  اأم فاأ�س،  اأم �سكني، 

والراأ�س اأكرب من بطيخة، بطيخة �سوداء. �ساألت عن ا�سمه.

وقال:  االأربعني  فرن�سي يف  رجل  اأجابني  فل�سطيني،    -

اأنظر ما فعلوا.

وبالقرب  للتعذيب،  تعّر�ست  التي  ال�سحايا  جميع  و�سط 

“النظرة  تلك  من  يتخل�س  اأن  ذهني  ي�ستطيع  ال  منها، 

هو؟  من  التعذيب؟  ممار�س  �سكل  كان  كيف  الالمرئية”: 

اإنني اأراه وال اأراه. اإنه يفقاأ عيني، ولن يكون له اأبداً �سكل 

املوتى،  اأج�ساد  و�سعية  تر�سمه  الذي  ال�ّسكل  �سوى  اآخر 

اأ�رساب  تنهبهم  ال�سم�س،  حتت  وهم  اخل�سنة،  واإ�ساراتهم 

الذباب(18. 

الذي عانت منه  اأن يتخيل االأمل   لقد حاول جان جينية 

كل جثة من اجلثث قبل احت�سارها االأخري، با�ستح�ساره 

كافة االحتماالت التي باإمكان املخيلة اأن تنتجها وهي 

يف ح�رسة املوت، واأمام االج�ساد الهزيلة التي مثل بها، 

اأن جن�سد  بدورنا  ولقد حاولنا  ال�سادي.  التلذذ  بنوع من 

ذلك، من خالل البحث عن �سكل احلركات الدفاعية التي 

املخيم  اأزقة  بني  املتناثرة  االج�ساد  هذه  بها  قامت 

ال�سيقة، قبل املوت وبعده. 

)اأول جثة راأيتها كانت لرجل يف اخلم�سني اأو ال�ستني من 

االأبي�س،  ال�سعر  من  اإكليل  له  ليكون  مهياأ  وكان  عمره، 

فتحت  قد  ايل(  خّيل  فيما  فاأ�س،  )�رسبة  �رسخًا  اأن  لوال 

جمجمته. جزء من النخاع امل�سود كان ملقى على االأر�س 

 فوق بقعة 
ً
اىل جانب الراأ�س. وكان جمموع اجل�سد م�سجى

من دم اأ�سود ومتخرث. مل يكن احلزام م�سدوداً. والبنطلون 

مم�سوك ب�سدفة واحدة. كانت رجال امليت و�ساقاه عارية، 

�سوداء، بنف�سجية وخبازية اللون، رمبا فوجئ يف الليل اأو 

عند الفجر؟ هل كان ب�سدد الهرب ؟ (

اإن ن�س جان جينيه، يعتمد يف تركيبته وبنائيته الكتابية 

اإنه يعتمد، على لغة  اأية لغة،  اللغة، ولكن لي�س على  على 

�سعرية  اإيقاعية  لغة  با�ستخدام  لنا  �سمحت  التي  االأدب 

لغة  ا�ستخدام  واقعي،  هو  عما  البعد  كل  بعيدة  موزونة 

ا�ستطاعت اأن تعرب عن نف�سها من خالل اخت�سار الذاكرة 

من  النوع  هذا  عن  املعروف  من  درامية.  بكيفية  كفكرة 

يتاأ�س�س  احلكائي-  امل�رسح  هنا  امل�رسح-واملق�سود 

من  الكثري  يف  الزمن  ينح  الذي  ال�رسد  من  عوامل  على 

واحلا�رس  املا�سي،  ع�سور  يخرتق  اأن  اإمكانية  االأحيان، 

وامل�ستقبل بحرية، ي�سمح له الأن يلعب على ومع العالقة 

املعقودة ب�سكل خفي ما بني احلقيقة املعا�سة، واحلقيقة 

املخزونة يف الذاكرة واحلقيقة املتخيلة. اإن احلا�رس يف 

هذا الن�س، يتعاقب مع �رسدية املا�سي من اأجل اأن يكمل 

بقايا احللقات املفقودة، وذلك من خالل ر�سم وت�سوير كل 

ما هو عاطفي، اجتماعي، �سيا�سي، وتاريخي. يف خ�سم 

هذه الفو�سى الفكرية التي تتداخل فيها الع�سور، حاولنا 

اأن نبحث عن نظام جديد ال ي�سبه بكل تاأكيد ذلك النظام 

الذي نادى به بو�س الرئي�س االأمريكي االأ�سبق اأيام حرب 

اخلليج، واإمنا يبحث لنف�سه عن اأ�سلوب يك�سف عن خرابات 

احلروب واجلرائم املرتكبة، التي مل تفارق خميلتنا.

)اأربع �ساعت يف �سربا و�ساتيال(،  لقد حاولنا يف جتربة 

العادل  التوزيع  خالل  من  اللغة،  حدود  من  االقرتاب 

اللغة  اأ�سوات  خالل  من  واملو�سيقى،  وال�سوت  لل�سمت 

نف�سها، التي تقود اإىل ما وراء احلوا�س، واإىل اأ�سوات اأخرى 

تعالت  الطريقة  بهذه  اللغة.  خارج  اخرتاعها،  يتم  اأي�سا 

اأ�سوات اجلثث التي ا�ستح�رسها جان جينيه، كاملزامري، 

ومثل حماولة غري حمدودة للغة. الأن اللغة، يف الكثري من 

�سوء  على  وتبعث  وتقريبية،  دقيقة،  غري  تكون  االأحيان 

الفهم، والغمو�س، وال�سبابية، والتناق�س، ولهذا فاإننا قد 

النرث  فيه  يتناوب  الذي  الف�ساء  هذا  يف  �سالتنا  وجدنا 

وال�سعر يف اآن واحد. ومل يكتف عملنا مثلما اإنه مل ينح�رس 

على �سماع معاين الن�س، ال �سيما اإنها كثرية، واإمنا اأي�سا 

املتخيلة  املواد  من  م�سنوع  �سوتي  ن�سيج  اإ�سماع  على 

تبداأ  لكي  داخلنا،  يف  �سوتها  يرتدد  التي  والعاطفية، 

يف خلق وبعث احلياة فيها. ومن اأجل احلفاظ على عدم 

النظر يف  على  با�ستمرار  الكلمات، عملنا  وتعيني  حتديد 

درجة اإ�سعاعاتها. اأي اإننا حاولنا ا�سماع هذا الذي مازال 
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يعني  وهذا  الكلمات،  من  ينتزعه  اأن  امل�رسح  باإمكان 

الكلمات،  خارج  التفتح  )اإمكانية  اأرتو،  اأنتونان  مبوجب 

على  الفا�سل  االهتزازي  والتاأثري  الف�ساء،  يف  والتطور 

اخلا�سة  والطريقة  النربات،  تتداخل  هنا  ها  االإح�سا�س. 

لغة  بعد  فيما  تتداخل،  هنا  ها  الكلمة.  بها  تنطلق  التي 

االأ�سياء،  ولغة  الب�رسية،  واللغة  ال�سمعية،  االأ�سوات 

معناها،  يتد  اأن  ب�رسط  ولكن  والوقفات،  واحلركات 

اإن عر�سنا  اإذن،  االإ�سارات()19(.  اإىل  و�سكلها وجتميعها 

التي  اخلطابية،  الكلمات  قيمة  على  عمله  يقت�رس  مل 

يعرفها اأرتو مثل قيمة تو�سيحية تف�سريية، واإمنا اأي�سا، 

على قيمتها التو�سعية. وكان هدفنا من ذلك، ك�رس حالة 

طريق  عن  اخلاطئة،  املفاهيم  على  والتغلب  ال�سمت، 

خالل  من  ا�ستجوابها،  على  والعمل  الذاكرة،  بني  الف�سل 

)خلق املمكن(، مثلما تقول �سنتال المار.

كلمة ...

  ي�سف جان جينيه ن�س )اأربع �ساعات يف �سربا و�ساتيال(، 

نوع من حكاية �سغرية كتبتها، حكاية مل  اإنه   « بقوله: 

اأفكاري، حكاية كتبتها بكلمات هي  اأكتبها انطالقًا من 

لي�ست حقيقتي«. فيها عن حقيقة  الأحكي  ولكن  كلماتي 

)20( اإن هذا العمل هو فعل اأر�سيفي حقيقي قد مت اجنازه 

من خالل خمطوط مكتوب، على هيئة حكاية �سغرية. اإن 

االأثر  جان جينيه قد ترك ذكرى، والتي هي هنا مبثابة 

الذي ت�سكل مبجرد ما راح ي�رسد الواقعة. وهذا ما يت�سابه 

كثريا مع امل�رسح يف �رسده وحكايته للوقائع، اإن امل�رسح 

هو حفل، اأو ينبغي اأن يكون كذلك، انه احلفل الذي نح�سل 

فيه على املتع: متعة اللحظة احلالية، واال�ست�سالم اإىل ما 

العمل  واإن   ... املوا�سيع  حتدي  ومتعة  متوقع،  غري  هو 

كان  ما  اأي  الزمكانية،  االحداثيات  عن  ينف�سل  ال  فيه 

قبل اليوم، ومثل هذه ال�ساعة، ويف هذا املكان. ومن هذه 

االحداثيات الزمكانية ياأخذ امل�ساهد متعته، من هذا العمل 

تكراره.  من  الرغم  على  ا�ستن�ساخه،  الذي ال يكن  الفني 

وهل يكن اعتبار وقت جتميع االآثار بعد احلفل بيوم، هو 

اإن امل�رسح فن املفارقة. وباإمكاننا  وقت بدء االر�سيف؟ 

الذهاب بعيدا ونقول اإنه املفارقة ذاتها، فهو نتاج اأدبي 

ويف نف�س الوقت، عر�س مادي؛ وهو يف ذات الوقت، فن 

خالد )قابل الأن يعاد اإنتاجه وجتديده دائما واأبدا()21(، 

التي  الطريقة  بنف�س  اإنتاجه  اإعادة  اآين ال يكن  فن  وهو 

مت ت�سويره فيها من قبل: الأن العر�س الذي يقدم اليوم 

ال يكن اأن يكون اأبدا هو نف�سه غدا؛ فهو فن على حد قول 

انه  واحدة.  ونهاية  عر�س  الأجل  �سنع  اأرتو،  »انتونان 

عر�س  كان  نف�سه  هو  الذي  الغد،  عر�س  واأن  اليوم،  فن 

�سخ�سيات  اإىل  اأ�سخا�س حتولوا  قبل  ُيثل من  البارحة، 

اأخرى واأمام جمهور هو االآخر خمتلف. وهو بهذه الطريقة 

يرتك اآثارا كثرية، واالأثر يعني االأر�سيف، واإنه لي�س بحالة 

زائلة واإمنا هو نتيجة لها، ومن امل�ستحيل القول اإن الفعل 

اإذا  طويال  يدم  مل  املثال،  �سبيل  على  م�رسحي،  كعر�س 

كان ال يرتك اثرا، اإذ ال يوجد فعل من دون اأثر. اإن الفعل 

كعر�س م�رسحي يرتك الذكرى، التي هي االأثر مبجرد ما 

ي�رسد واقعة. وهنا يلتقي امل�رسح مبا فعله جان جينيه 

الفعل  اأن  نقول  و�ساتيال.  �سربا  واقعة  ب�رسد  قام  عندما 

امل�رسحي �رسيع الزوال، وهذا يف احلقيقة ما يعطيه ا�سما 

امل�رسحي  االعر�س  اإن  اإذن  ار�سيفا.  له  ويخلق  ووجودا 

كونه فعل زائل ينتج اأر�سيفا، ويبدو اأن هذا هو التناق�س، 

ولكن هل باإمكاننا اأن نقول ان احللم موجود اأن مل تكن 

له ق�سة ؟ اإن امل�رسح هو فن التطبيق، واملمار�سة العملية 

الزاخرة باملعاجلات، والعالمات الكبرية،: يجب اأن يكون 

امل�ساركة  اإىل  يحتاج  اإنه  اإذن  كليا.  ومفهوما  مرئيا، 

بعني  االأخذ  دون  االأفراد،  من  للعديد  والفعالة  الن�سطة 

اإنه  للمتفرجني.  املبا�رس  املبا�رس وغري  التدخل  االعتبار 

فن ذهني و�سعب، وال يتحقق وال ي�سل اإىل هدفه اإال يف 

اإىل  املتعدد من ح�سد  املتفرج  فيها  ي�سبح  التي  اللحظة 

جمهور، يف وحدته املفرت�سة م�سبقا، مع كل ما ي�ستلزم 

ذلك من غمو�س وخداع)22(. الأن الذاكرة التي ال يكن 

مقا�سمتها بالكاد موجودة، فامل�ساركة ترتك اثرا، يعني، 

اأر�سيفا.

االأر�سيف امل�رسحي توجد خ�سو�سية ال  اأن يف     نالحظ 

مثيل لها يف اأي اأر�سيف اآخر من حيث اأنه اخلال�سة، ورا�سب 

اأن  ي�ستطيع  الذي  الوحيد  هذا  قاعدته، وهو يف  اأو  احلدث 

خمطوط  اأن  حني  يف  احلدث.  وجود  اإىل  ي�سري  اأو  يقول 

هذا  دون  ومن  للرواية،  مثيل  هو  الواقع،  يف  الرواية، 

ذلك،  رغم  موجودة  فالرواية  املخطوط،  اأوهذا  االأر�سيف، 
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عك�س امل�رسح متاما، فهو من دون االأر�سيف، مل يعد هناك 

وجود للعمل امل�رسحي. اإذن، ان اأر�سيف امل�رسح هو فريد 

من نوعه من حيث اأنه اأر�سيف للحدث. اإن اأر�سيف الرواية 

ي�سبه الرواية، واأن اأر�سيف امل�رسح لي�س هو بنظري له، وذلك 

وبب�ساطة، الأن مادة العمل امل�رسحي غري موجودة! 

اال�سا�س. وبال �سك  ار�سيف امل�رسح غري مكتمل يف  اإن     

ت�سكيليا  اأو  اأدبيا  كان  �سواء  خمطوط  عمل  اأر�سيف  اأن 

نتيجة  هو  امل�رسح  اأن  حني  يف  نف�سه،  للعمل  اإ�سافة  هو 

بال�رسورة مادته،  واإنه يتجاهل  واقتطاع وتبديل،  طرح 

ويفقدها، واإنه قلتها، يف حني اأن اأر�سيف العمل املخطوط، 

على العك�س، يغلفها، ويغطيها، ويزيدها. وانطالقا من هذا 

تخيل  يتوجب  امل�رسحي،  االر�سيف  يف  املوجود  )القليل( 

اإال  نهائي،  ب�سكل  ممتنع  احلال،  بطبيعة  هو  الذي،  الكل 

من خالل اخليال، وقوة التج�سيد واللعب. ونحن نعلم اأننا 

هو  الأنه  العمل  ا�ستعادة  يكن  ال  االأر�سيف،  من  انطالقا 

حدث غري موجود خارج وقته اخلا�س، ونحن ال نقدر على 

ا�ستعادته، ولكن باإمكاننا �سناعة �سبيها له وملظهره.

ويف النهاية، اإننا ل�سنا جمرد متفرجني على ما يحدث قي 

وحدة الزمن الذي نعي�س فيه، بقدر ما نحن نعي�س اأي�سا 

االأر�سيف  واإن  واالأخر.   ، القدمي  باملا�سي  جرى  ما  يف 

يقو�س اخل�سائ�س الزمنية من حياتنا العملية والفكرية 

ويو�سع من ح�سا�سيتنا، يت�ساءل جاك كوبو، ويقول: هل 

على  اأننا  اأم  ؟  لال�سرتجاع  قابل  ملا�س  ممثلون  نحن 

اأن  يكن  بالكاد  الذي  بامل�ستقبل  املب�رسون  العك�س، 

ي�ست�سف املرحلة الق�سوى لع�رس منته ؟)23(
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هيكل الن�س: 

. لوحات در�مية �شعبية ر�ق�شة توؤدى بلهجات 

حمكية مملوحة... حرّ�قة ود�فئة.

. �لف�شاء �لدر�مي مدينة م�شقط.

�لإهد�ء... 

�إىل �جلميالت .. و�لر�ق�شات .. و�لبائ�شات يف كل 

مكان.

�لف�شاء �لدر�مي

. الزمان واملكان مفتوحان على البارحة وعلى 

اللحظة اجلارحة.

. تبداأ االإ�ساءة الظهور بالتدريج لتك�سف لنا عن 

وجود حمالت �سالونات الزينة م�سطفة جنبا اإىل 

جنب. يف كل �سالون يوجد عدد من الن�ساء �سيتم 

حتديدهن الحقا ح�سب ال�سياق والوظيفة. 

الفواعل الرئي�سية

زبيدة: ينية... خبرية ت�سميم مالب�س. 

يارا: لبنانية... خبرية مكياج.

نرج�س: تون�سية... خبرية اإك�س�سوار وتنظيف ب�رسة.

هداية: �سودانية... م�سففة �سعر ونق�س حناء.

ال�ست زمردة = املقاتلة االأم وع�سكرها: 

عمانية... و�ساحبة ال�سالونات.

املمثالت من اأربعة بلدان خمتلفة، ُي�سكلن 

ب�سكل عام تركيبة بالد ال�سام، واخلليج، 

واملغرب، واأفريقيا. 

)*( الفواعل املقرتحة يكن ا�ستبدالها 

باأخريات من بالد العرب اأوطاين 

واأحزاين، وذلك ح�سب اإ�ساءة املخرج.

الق�سد من هذا التجمع توحيد اهتمامات 

املراأة بج�سدها يف دال متقارب مع 

اختالف عذاباتهن واآالمهن وفقا لتباين 

تكوينهن النف�ساين واالجتماعي والثقايف 

وال�سيا�سي.

الفواعل الثانوية

- امراأة �ست�سفف �سعرها.

- امراأة �ست�سع مكياجها.

بها.
ّ
- امراأة �ستختار املالب�س وجتر

بها.
ّ
- امراأة �ستختار االإك�س�سوارات وجتر

- فرقة ن�سائية �سعبية راق�سة متكاملة 

العنا�رس.

- بنات اأعمارهن ما بني 9-10 �سنوات.

َيــــــْوُم

َيِنة الزِّ

  كاتبة وناقدة يف جمال امل�رسح  من ُعمان

اآمنـــــة الربيـــــع



اللوحة الأوىل

اإ�ساءة خافتة على  - تفتح االإ�ساءة على املن�سة. 

ال�سالونات. 

تدخل يارا ونرج�س وهداية مبالب�س ع�رسية وعادية  

معرفتهن  منطلق  من  بتلقائية  يت�رسفن  )كجول(. 

ال�سابقة ببع�س.

- تدخل زبيدة وتبدو غري متاأكدة من املكان!

اإىل  عنها  يبتعدن  ثم  زبيدة  يتفح�سن  اجلميالت   -

زاوية ويهم�سن ب�سوت غري م�سموع. 

عليكم  ال�سالم  كبرية(:  وابت�سامة  )باأدب  زبيدة 

ورحمة اهلل وبركاته.

- يارا ونرج�س وهداية يقرتبن منها ويتاأملنها، ثم 

يبتعدن عنها مب�سافة. يوؤدين معا حركات ريا�سية 

معينة �سبيهة بحركات اليوجا الر�سيقة، ثم ي�سحكن 

باأريحية.

ال�سالم  وعليكم  زبيدة:  من  تقرتب  وهي  نرج�س 

ورحمة اهلل وبركاته.

زبيدة )تهم بالكالم فتقاطعها نرج�س(: اأاأاأاأاأ

نرج�س )بازدراء(: قلنا وعليكم ال�سالم....

يارا )بعنف(: اخت�رسي يا اأختي.

زبيدة: اإي�س يعني؟

اللهم �سلي على  يعني  )بازدراء م�ساعف(:  نرج�س 

النبي.

- اجلميالت ي�سحكن باأريحية وهن يرددن بتفاوت: 

اإ�سارة  يارا  تر�سم  بينما  وال�سالم«،  ال�سالة  »عليه 

ال�سليب.

هداية: ا�سمي هداية... �سودانية.

نرج�س: واأنا نرج�س تون�سية.

يارا ]بطريقة االإعالنات[: اأنا يااااااااااااااااااراااااااااااا

ااااا من لبنان... ت�رسفنا.

زبيدة: واأنا زبيدة.

- الن�ساء بحركة من وجوههن يردنها اأن توا�سل.

زبيدة: من اليمن.

- تقف نرج�س وهداية ويارا يف �سف واحد بعيدات 

ي�ساألنها: واالأخت  بخطوة عن زبيدة وب�سوت واحد 

جاية تعمل اإيه؟ 

زبيدة: التاك�سي وقفني ونزلت. اأحب اأعرف هل هذا 

�سالون ال�ست... )يقاطعها �سحكهن معا(

يارا )وهي تقرتب منها(: يا حلوة هيدى ال�سالونات 

اإللي �سايفتيها كّلال لل�ست... 

هداية: بت�ساأيل عن ياتو �سالون؟

نرج�س: يا جماعة اأعطوها فر�سة تتكلم. 

بدك؟  �سو  انتي  ب�رسعة.  حكي  �رسطية(:  يارا)كاأنها 

و�سو  �ستيانك؟  رقم  و�سو  هون؟  تعملي  جاية  و�سو 

رقم....

ا�سمي  اأنا  زبيدة )جتاوب ب�رسعة وبخوف وببكاء(: 

زبيدة، جيت من اليمن لزيارة عمتي يف ظفار.. ورقم 

الثاين ما �سمعته... وركبت  �ستياين 28بي... والرقم 

�سالون  يف  �سغل  على  اأدور  مل�سقط  وجيت  البا�س 

ال�ست...

... كده  : يا �ساتر.... ب�س ما تبكي  هداية )بتعاطف( 

بتقطعي قلبي يا زولة.

نرج�س )با�ستغراب( : وما لقيتي�س خدمة هنا اإال يف 

ال�سالون؟ وعند ال�ست؟ 

 
َّ
علي جار  ق�سرية...  واليد  ب�سرية  العني  زبيدة: 

الزمن... خل�ست الثانوي وما اأّديت جمموع يدخلني 

الطب... وملا قامت الثورة قلنا بنفتك وما افتكينا..

نرج�س: �سنوه تق�سدي؟

النفط  اإن  جدا  مفيد  باخت�سار  اأقول  ق�سدي  زبيدة: 

بقي  ما  خل�س...  واملاء  خل�س...  والغاز  خل�س... 

�سيء. 

يارا )تواجها(: ما حتكي هيك حبيبتي... باقي �سي 

واحد. )ت�رسب على موؤخرتها(

زبيدة )خم�سو�سة( : اأ�ستغفر اهلل... عيب يا اأخت يارا..

يارا )بعنف( : ولك �سو بدك تعلميني �سو العيب؟!

هداية: �سايقه عليك العذرى ت�سكتي يا يارا؟

وهي  )بع�سبية  حتكي  عم  �سو  التانية  �سمعوا  يارا: 

الطائفية  اأجت  ما  بكرا  اإذا  موؤخرتها(  على  ت�رسب 

اأنا  بكون  ما  اإ�سِي..  كل  على  وخل�سوا  واالأخوجنية 

يارا... )با�ستهتار( وكاأنك يا بو زيد ما غزيت!

ما  العزيزي  بو  يا  كاأنك  تقويِل  ق�سد�س  زبيدة: 
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احرتقت!

يارا: �سو... االأخت بتعرف حتكي �سيا�سة؟!

واأنا  كتيييري  ال�سيا�سة  يف  تتكلم  عمتي  ال.  زبيدة: 

اأ�سمع.

نحكو  وخلونا  هاملو�سوع  بدلو  البنات  يا  نرج�س: 

يف حاجة اأخرى.

يارا: �سي متل �سو �ست نرج�س؟

نرج�س: نحكو يف امل�رسح.

غري  بيها  نهرج  تاين  حاجه  عندك  واإنتي  هداية: 

امل�رسح؟

نرج�س: خلوين نكمللكم ق�سة البنت اأنيجونا. 

زبيدة )بف�سول(: من هاذي اأنتيجونا؟ 

يارا )ب�سخرية(: كوافرية �سعر ال�ست.

نقبل  يارا!  بالك من كالمك  ردي  )بغ�سب(:  نرج�س 

املزاح اإال يف ال�سي اللي يخ�سني.

مدموزيل؟  اأنتيجون  بتخ�سك  و�سو  )زعيق(:  يارا 

اأ�سحا تكونوا ربيانني �سوا وما حدا بيعرف.

ال�سكل  خلو  اهلل  عليكم  نرج�س  ويا  يارا  يا  هداية: 

من  )ت�سحبها  زبيدة  يا  تعايل  واليهود..  لالأمريكان 

يا  واأنا  يارا  يا  واأنت  مكان(  يف  وجتل�سها  يدها 

هداية بنقعد هنا ورا زبيدة كاأننا يف �سف املدر�سة 

نرج�س  يا  تف�سلي  وجتل�سان(  )ت�سحبها  االإبتدائي 

كملي حكاية البت اأنتيجون.

- االإ�ساءة تختلف.

اأنتيجونا  على  القب�س  احلار�س  األقى  وملا  نرج�س: 

للَملك  �سحبها  دفنه،  املمنوع  اأخاها  تدفن  وهي 

الكريه كريون وتواجها..

يارا )تعلق(: اهلل يقطع ن�سه التحتاين.

زبيدة: ا�سكتي يا اأخت يارا نريد ن�سمع..

النبي  عليكم  جماعة  يا  ا�سكتوا   : )تعنفهما(  هداية 

خلوا نرج�س تكمل.

اأنتيجونا  دور  توؤدي  مركب  حوار  )�سمن  نرج�س 

اأمام كريون(: » ال لكلمة منك ت�رسُّين، واآمل اأال ت�رّسين 

اأية كلمة منك اأبدا. وف�سال عن ذلك، فهل كلماتي من 

جمدا  اأنال  اأن  و�سعي  يف  وهل  ت�سوءك؟  اأن  �ساأنها 

اأي�سا  وهذا  اأخي يف قرب؟  اأواري  اأن  من  اأكرب  نبيال 

هو ما كان �سي�سفق له كل هوؤالء الذين تراهم، لوال 

اأن اخلوف اأغلق اأفواههم: لكّن هذه هي احدى مزايا 

وهي  اأخرى-  عديدة  مزايا  جانب  اإىل  الطغيان- 

يريد على وجه  واأن يفعل ما  اأن يقول  ِمْن حّقه  اأن 

االإطالق«)1(

- تخفت االإ�ساءة وتختفي نرج�س.

يارا: عجبتني هاجلملة »على وجه االإطالق«.

هداية: باملنا�سبة ح�سة امل�رسح كانت حلوة �سديد... 

لكن مَلْن اأ�سمعها من نرج�س تبقه �سيء تاين..

زبيدة )تقرتب من يارا(: اإي�س بتكون نهاية اأنتيجونا؟

دار�سة  نرج�س، هي  ت�ساأيل  فيك  عنها(:  )تبتعد  يارا 

م�رسح وبتعرف.

نرج�س )وهي تدخل(: يا البنات ما عاد�س وقت، هيا 

نبداأ اخلدمة... بتعرفوا اآخر االأ�سبوع ال�سالون �سغط.

ح�رستك  االأخت.  على  نتعرف  خلينا  االأول  بـ  يارا: 

جاية ت�ستغلي مثلنا بال�سالون؟ 

زبيدة: لي�س اأننت بت�ستغلن يف هذا ال�سالون بعد؟

نرج�س: كيف كيف.. 

يارا: كيف بكيف...

زبيدة )حترك راأ�سها داللة الفهم(: هههههههها �سيم 

�سيم...

هداية: االأخت دايرة تهظر يا بنات... الظاهر حننب�سط 

كتري.

الدعاية  طريقة  على  القادم  احلوار  يوؤدى   -

وبطريقة  الف�سائيات  يف  االإ�سهارية  واالإعالنات 

مبالغ فيها ن�سبيا.

يارا )با�ستعرا�س( : بحط وب�سيل كل اأنواع االأ�سباغ. 

حمامة  فاتن  اإىل  وهيكوبة،  نفرتيتي  مكياج  من 

وهيفاء وهبي. )تزغرد واحدة(

هداية )با�ستعرا�س(: ال�سعر الطويل تخ�س�سي، واأما 

اأتوجك  واأطوله.  بحقنة..  واأحقنه  فاأزيته..  الق�سري 

يدفع  يتقدم...   ... يتفرج  اللي  واأخلي  ب�سعرك..  ملكة 

وي�سرتي... ويقول اأْح يا عيوين )تزغرد واحدة(

نرج�س )با�ستعرا�س( : رنة خلخالك من ت�سميمي... 

حولني خ�رسك حزامي املاركة... ويف اأذنيك اأجمل 

ال�سلطان. )تزغرد  قرطني.. ويف عنقك جواهر حرمي 
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واحدة( 

اأبو  : جلبابك املحت�سم... ثوبك  )با�ستعرا�س(  زبيدة 

نومك  قمي�س  املزرك�سة...  احللوة  عبايتك  ذيل... 

امَللكية..  الزفاف  كف�ستانني  اأخليها  امل�سخلع... 

التاج..  اأبخرها واأعطرها وتزيني بها را�سك  �سيلتك 

و�سيلة ثانية تتحزمي بها وترق�سي. )تزغرد واحدة(

ي�رسبن  االإيقاعيتان  تدخل  زغرودة  اآخر  على   -

رق�س  و�سلة  يف  الن�سوة  جميع  فتدخل  الطبل  على 

حمموم..

مبوبة...  اإعالنات  الكوالي�س:  من  ن�سائي  �سوت   -

اإعالنات مبوبة .. اإعالنات مبوبة ..

ومع  بفرح،  اأنف�سهن  حول  يلتففن  االأربع  الن�ساء   -

ويوا�سلن  يبتهجن  الكوالي�س  من  القادم  ال�سوت 

احلوار. على االإيقاعيتني ال�رسب بالقوة على الطبل 

التنبيه.  هيئة  على  الن�سوة  تقولها  جملة  كل  بعد 

و�سيغة االإعالن تقال هنا بالف�سحى.

نرج�س )بطريقة اإعالنية مبالغ فيها(: »اأملا�س تيفاين 

عندنا... تعدى حدود الندرة، فال توجد اأحجار كرية 

�سياغته،  معايري  اإىل  ترقى  اأو  قيمته  يف  ت�ساهيه 

خوامت  يف  م�ساغا  اخلاّلب  اجلمال  بهذا  فاأملا�س 

اإال لدى تيفاين... وتيفاين �سار يف  فاخرة ال يوجد 

�سالونات ال�ست زمردة« )�رسب على الطبل(

تعلمني  هل  فيها(:  مبالغ  اإعالنية  )بطريقة  هداية 

عنايتك  �سببه  النف�س  عن  بالر�سا  ال�سعور  �رّس  اأن 

�ست  املو�سمي؟  ومبكياجك  اخلا�س  �سعرك  ب�سامبو 

اإطالالت ُتزينني بها وجهك وت�رسيحتك مبا يتوافق 

)�رسب  جتدينه...  هذا  كل  واأوقاتها..  ومنا�سباتك 

على الطبل( يف مقر �سالون زمردة اجلديد بال�سكة 

ال�رسقية. )�رسب على الطبل(

يارا )بطريقة اإعالنية مبالغ فيها(: ما�سكارة رمو�س 

روج  اإ�سبع  مونرو...  مارلني  م�سدات  كليوباترا... 

جوليا كر�ستيفا...اأطلقي العنان للعاهرة الكامنة يف 

داخلك... )�رسب على الطبل( فر�ساة ما�سكارا بزاوية 

مظهر  مع  م�سدات  ق�سرية...  �سعريات  مع  م�سطوبة 

زمردة  ال�ست  عند  حتما  جتدينه  مبرتني...   ناااااافر 

)�رسب على الطبل(  

زبيدة )بطريقة اإعالنية مبالغ فيها(: لتحافظي على 

قوام ر�سيق بعد احلمل والو�سع... جربي منتوجاتنا 

اخلا�سة التي �ستزيدك بهاًء و�سياًء وتاألقا.. زوري 

والهناء..  وال�سلوى  الراحة  فيها  زمردة  �سالونات 

)�رسب على الطبل(  

مبوبة...  اإعالنات  الكوالي�س:  من  ن�سائي  �سوت 

اإعالنات مبوبة... اإعالنات... اإعالنات....

الن�ساء  جميع  تخرج  االإ�ساءة.  درجة  تخفت   -

اإعالنات...  اإعالنات...  مبوبة...  اإعالنات  جملة  يف 

اإعالنات...

اللوحة الثانية

- ترتفع االإ�ساءة بالتدريج. املن�سة عارية. �سوت 

كل  الراق�سة  املجموعة  تدخل  الفرح.  نذير  البوق 

اأيقونات  كتفها  على  اأو  راأ�سها  فوق  ت�سع  واحدة 

والربو�س  كالقبعة  املعا�رسة  املو�سة  من  ن�سائية 

الذكية.  للهواتف  وجم�سمات  والفرو  حيوان  وجلد 

تتحرك املجموعة يف ال�ساحة الفارغة كاأنها تطرق 

الن�ساء  الفرح. على حركة  االأبواب وتعلن عن داعي 

اأن  دون  تتحرك  بحيث  ور�سيقة  خفيفة  تكون  اأن 

ي�سعر املتفرج بجلبتها التي ُيحدثها خطوها ال�رسيع 

على املن�سة باأّي ثقل.

- �سكل املناداة هنا تقليدي جدا وينتمي ملمار�سة 

يف  العر�س  اإىل  الدعوة  بعادات  مرتبطة  طق�سية 

عمان  �سلطنة  جنوب  الواقعة  ظفار  حمافظة 

وغالبا  الهندي،  واملحيط  العرب  بحر  على  واملطلة 

كانت  حينما  املراأة  على  الطق�س  تاأدية  يقت�رس  ما 

حجم  ل�سغر  نظرا  قدميها  على  ت�سري  املا�سي  يف 

احلايل  الوقت  يف  اأما  البيوت.  وحمدودية  املدينة 

املراأة  اأخذت  فقد  الدعوة  تو�سيل  اأداء  اختلف  فقد 

ت�سرتط من العائلة التي �ستدعو لها الدفع لها مقدما 

اأجرة ال�سيارة التي �ست�ستعملها يف تو�سيل الدعوة. 

معروفة  امراأة  مع  يتفقون  النا�س  �سار  وموؤخرا 

تقوم  اأن  االأعرا�س  متطلبات  بتلبية  وخمت�سة 

مبقابل  اجلوال  الهاتف  بوا�سطة  الدعوة  بتو�سيل 

الدفع  م�سبقة  بطاقات  �رسائها  يف  يتمثل  مادي 
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ر�سالة  واإر�سال  تعبئته  الهاتف  �ساحبة  وتتوىل 

ق�سرية للمدعوين.

اأهل  على  تنادي  كاأنها  راأ�سها  )ترفع   1 الراق�سة 

بيت  يا  ربيع....  بيت  يا  مرتفع(:  طابق  يف  البيت 

ياقوت... يا ب�سارة... يا بيت يعقوب فالنة بنت فالن 

بتدعيكم... )تكرر ما قالته مع تغري االأ�سماء ال�سابقة 

وهي واقفة يف مكانها(

الثاين  الطرف  على  قبالتها  )تقف   2 الراق�سة 

فالنة  اأر�سي(:  طابق  يف  البيت  اأهل  على  وتنادي 

ابنها...  اإىل عر�س  بنت فالن بتدعيكم يوم اخلمي�س 

)تكرر جملتها(

كاأنها  للمن�سة  اليمنى  )تقف يف اجلهة  الراق�سة 3 

ُتخرب اأحدا(: »ياوا... ياوه« معاها غداء وحتويل.

الراق�سة 4 )تقف يف اجلهة الي�رسى للمن�سة كاأنها 

ترد على �سوؤال اأحد اأهل البيت(: متام... متام، وكان 

وقدموا  ظرف  عندهم  �سار  لكن  باجلمعة،  عر�سهم 

املوعد.. متام... هيييه تزوجت عند بيت فالن.

الراق�سة 5 )تقف يف املنت�سف  ترفع راأ�سها كاأنها 

زين..  مرتفع(:  طابق  يف  البيت  اأهل  على  تنادي 

�سح.. �سح.. تزوج من فالنة بنت فالن. ومعهم عقد 

يوم الثالثاء.. )تكرر( الثالثاء.. م�س االثنني.. حفظوا 

زين..

اأحدا(:  تكلم  كاأنها  املنت�سف  يف  6)تقف  الراق�سة 

العري�س فالن بن فالن الفالين عقد قرانه باالثنني، 

فالن  بنت  فالنة  بيت  يف  العر�س  اخلمي�س  ويوم 

الفالنية، وما معهم غداء.. ب�س معهم ع�ساء... ومعهم 

وليمة على �ساطئ البحر... واحل�سور بالبطاقات..

بيقب�سون  وكلهم  تت�ساءل؟(:  2)كاأنها  الراق�سة 

اإ�سارة  ب�سبابتها  اإبهامها  )تالم�س  املنديل؟)2( 

للنقود(

واأهل  املنديل،  بتقب�س  اأمه  العري�س   :5 الراق�سة 

متد  ال  عندهم  حلافك  قد  وعلى  مثلهم،  العرو�س 

رجولك...

وال  �سعبي)3(   معهم  اإذا  يعرف  اأحد  الراق�سة3: 

معاندين؟!

الراق�سة 4: ما قتيت)4( 

اأهل  على  تنادي  كاأنها  راأ�سها  1)ترفع  الراق�سة 

البيت يف طابق مرتفع(: يا بيت فالن... فالنة بنت 

عندهم  اجلمعة...  يوم  بنتها  لعر�س  تدعيكم  فالن 

�سهرة خا�سة للحرمي... 

* يعلو �سوت البوق تدريجيا.

* تخفت االإ�ساءة بالتدريج. 

اللوحة الثالثة

- تعود االإ�ساءة لتك�سف عن ال�سالونات امل�سفوفة 

على املن�سة. يف كل �سالون يوجد امراأتان، اخلبرية 

والزبونة.

- يف ال�سالون االأول تقف هداية ت�رّسح �سعر الزبونة 

جدران  على  ُيعلق  الكر�سي.  على  اأمامها  اجلال�سة 

متنوعة  وباأحجام  ال�سعر  اأنواع  خمتلف  ال�سالون 

واألوان متباينة لدرجة التنافر. ويف ال�سالون الثاين 

يارا واقفة واأمامها طاولة مكياج، ن�ساهدها تخلط 

بع�س امل�ساحيق يف وعاء ثم ت�سيف عليها املراهم 

واالأ�سباغ، متررها على ظهر كف يدها وت�سّمها ثم 

تعاود تكرار العمل. بال�سالون هناك الزبونة جال�سة 

على الكر�سي تت�سفح كتالوج لل�سور.

موديالت  اأربعة  ت�سطف  الثالث  ال�سالون  ويف   -

مبهمة ومغطاة با�ستحياء ملحوظ. تقف زبيدة واإىل 

جانبها الزبونة تتاأمالن الثياب واملوديالت. تتجه 

الكتفني  فوق  يدها  مترر  املوديالت  الأحد  الزبونة 

زبيدة  الفخذين.  اإىل  حتررهما  ثم  اخل�رس،  وعلى 

وت�سحكان.  املوديل  وتّلّب�سه  ن�سائيا  ثوبا  تتناول 

ت�ستمران  وهكذا  الكرة  تعاود  ثم  بعد  عن  تتاأمالنه 

الزبونة ي�سدر منها تعابري  ال�سامت.  يف حوارهما 

عدم  على  وتارة  التاأفف،  على  تدل  تارة  خمتلفة 

تقرتب  مبت�سمة.  وتارة  متقززة،  وتارة  الر�سى، 

وتبتعد  وحت�سنه  وتتح�س�سه  املوديل  من  الزبونة 

الثوب  اأن تقنعها باأهمية  عنه، بينما زبيدة حتاول 

للمنا�سبة وهكذا...

- اأما ال�سالون الرابع فتقف فيه نرج�س ون�ساهدها 

املختلفة  االإك�س�سوارات  الزبونة  تّلب�س  اأن  حتاول 

من  حزام  بناجر..  �سل�سال..  ُعقد..  عليها،  وجتربها 
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الذهب.. ثم حزام من الف�سة.. تاج على الراأ�س... ثم 

االأي�رس  �ساعدها  فترتك  اجلوال  الزبونة  هاتف  َيرن 

طليقا لرنج�س لتجيب على الهاتف.

- تخفت االإ�ساءة على جميع ال�سالونات ثم تعود 

ثانية لرتتفع بالتدريج على ال�سالون االأول.

هداية: راأيك �سنو يف اللون دا حيخلي �سكل الباروكة 

حلو على ب�رستك.

الزبونة: اأريده مائل للدكانة.

هداية )بلطف وهدوء(: االأ�سود م�س حلو عليِك.

الزبونة )بع�سبية وتوؤدي حركات راف�سة كاأن ت�سد 

العباءة اأو ت�رسب راأ�سها اأو تلطم وجهها(: من قالك 

العباية  كفاية  بني.  اأريده  اأ�سود.  اأريده  ما  اأ�سود؟ 

�سودة!

اأ�سكال  ت�ستعر�س  والزبونة  االإ�ساءة  تخفت   -

)البواريك( واألوانها املتنوعة، بحيث جترب كل لون 

على راأ�سها اأمام املراآة ثم ترتكه وهكذا... اإلخ 

وهي  زبيدة  على  قليال  االإ�ساءة  درجة  ترتفع   -

تتكلم مع الزبونة كاأنها توا�سل احلديث الذي انتهى 

بال�سالون االأول.

زبيدة: عمرنا ما كنا نلب�س العباية ال�سودة. لب�سناها 

بعد اال�ستقالل... عمتي قالت يل.

الزبونة: ا�ستقالل اإي�س؟

العدو  من  بلدانها  الع�سكر حررت  يقولوا ملا  زبيدة: 

اال�ستقالل  مع  وجابوا  ويعمروها  يبنوها  تفرغوا 

العباية. ترى العباية �سناعة رجالّية ... ت�سدقني؟! 

عمتي رقية املحامية خربتني.

اإن عمتك ما تعرف  اأ�سك  الزبونة )بتاأفف وعنطزة(: 

ا�ستقالل  جاوبتيني،  ما  اإنتي  )بجهل(  اأبدا.  �سيء 

اإي�س؟ 

االإ�ساءة على �سالون زبيدة لرتتفع على  - تخفت 

�سالون هداية.

هداية )م�سعوقة(: قلتي �سنو؟! 

الظفاير  تفكني  اأريدك  مباالة(:  )بال  الزبونة 

البال�ستيك، وتركبني يل �سعر طبيعي مثل �سعرك؟

�سنو  اأنتي  خفيف(:  وغ�سب  مرتفع  )ب�سوت  هداية 

ال�سعر،  ليك  اأو�سل  �ساعات  �ست  زولة؟  يا  دينك 

بال  فلو�سك  ترمي  دايرة  اأنتي  ه�سى!  تفكيه  وعايزه 

ح�ساب.!

الزبونة )بال مباالة وتكرب( : واهلل فلو�سي واأنا حرة 

فيها. بكيفي اأرميها وين ما اأريد.. )تخربها مبعلومة( 

عر�س فالنة بنت فالن يوم الثالثاء...

هداية: والتالته دى متني؟

املتزينة )بال مباالة وحتدي(: باكر.

هداية )م�سعوقة(: يعني �سنو؟!

- تخفت االإ�ساءة على �سالون هداية وزبيدة ويارا 

لرتتفع على �سالون نرج�س. 

الزبونة )بتاأكيد(: مثل ما هو يف االإعالن يا نرج�س؟

نرج�س: بال�سبط. كيما يف االإعالن. 

الزبونة: يعني اأملا�س مثل احلقيقي؟

من   99،99 بـ  احلقيقة  اإىل  اأقرب  اأملا�س  نرج�س: 

الع�رسة يف املائة. 

الزبونة )بغنج(: اأخاف ملا اأظهر يف العر�س يقولون 

الب�سة جموهرات تقليدية.

.. كل �سيدات املجتمع  اأنا نعطيك ال�سحيح  نرج�س: 

�سالون  من  جموهراتهم  ويكرييو  ياخذو  الراقي 

ال�ست زمردة.

الزبونة )بفرحة مبالغة(: اأريد فالنة تغار... والثانية 

يا  لب�سيني  بعيونها...  العمى  والثالثة  تتح�رس... 

نرج�س ليطغى جمال زينتي على زينة العرو�س. 

- �سوت بوق من الكوالي�س. نفري غا�سب.

- االإ�ساءة مظلمة على ال�سالونات االأربعة.

- تعود االإ�ساءة. اأداء للخبريات يف مقدمة املن�سة.

يارا: �سمعتوا �سوت البوق الغ�سبان؟

اجلميالت معا: نعم �سمعنا... اأعرا�س كثرية...

يخْل�س  بدو  الكل  معقولة؟  م�س  طوارئ  حالة  يارا: 

قبل التاين. اإللي بدها مكياج عادي.. بارد و�ساخب 

اإللي  ال�رسا�سيح  الزبونات  ها  �سو  الوقت.  نف�س  يف 

بيقرفوا؟ )تقلدهن( هيدى منو لوين... م�س اللون اللي 

منذ  مدام  يا  الطبيعي(  ب�سوتها  )تتكلم  اإياه.  بدي 

املنا�سبة  اللون  اأيام ونحن نبحث عن درجة  ثالثة 

لب�رستك. �سو ورانا؟ )تكرر تقليدها وببكاء( �سويف.. 

ما منا�سب لب�رستي... وال ُيعرب عن �سخ�سيتي اأبدا... 
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اإذا  مطرح  هيداك  اأحل�س  الطبيعي(  ب�سوتها  )تتكلم 

عندها �سخ�سية. 

قاعة  ال�سالون  وقلبنا  مطلق(:  )بت�سليم  زبيدة 

حما�رسات... جل�ست اأحكي لها عن تاريخ العباية... 

اأيام  والبحرين  الكويت  يف  احلرمي  اأن  واأفهمها 

زمان عملوا ثورة �سد العباية. وما �سدقتني؟ )تقلد 

الزبونة( �سايرين يطلعون كالم �سد العباية ال�سودة 

ويقولون بتنق�س فيتامني دال عند احلرمي... واإللي 

تلب�سها كاأنها اإرهابية... والعباية واهلل بريئة ثالث 

ما  اهلل...  ا�ستغفر  الطبيعي(  ب�سوتها  )تتكلم  مرات. 

�سد  م�س  اإين  واأفهمها  لها  اأ�رسح  فر�سة  يل  تركت 

كالمها لكن حت�رسها ح�رسة.. مرة م�رسقعة.

يارا: �سو يعني حرمة م�رسقعة يا زبيدة؟

من  وتعلمتها  عمتي  من  تعلمتها  كلمة  زبيدة: 

على  تطلع  �سكلها  يارا  اأخت  يا  يعني  �سديقاتها... 

وزن �رس�سوحة.

يارا: ق�سدك اإنو ب�سلتها حمروقة؟

نرج�س )بالنحوي(: �ساعت اللغة العربية.

هداية )حترك راأ�سها(: اآي.

)تعني  عالكليونات  لكم  نحكي  اآ�س  نرج�س: 

اأنا زاده! واهلل ملا و�سلت معاها  الزبونات( متاعي 

لطريق م�سدود وّليت نكلم فيها بالتون�سي ونحاول 

نفهمها ونقوللها طيب ما فما�س م�سكل. نحط التاج 

عو�س ال�سل�سلة امللوية، وتلب�سني خوامت �سامبل لكن 

ملعتها تخطف اجلني من م�سباح عالء الدين

هداية: اأما اأنا اهلل يحفظنا قمت اأفك ال�سعر البال�ستيك، 

اأقول ليهم قبل ما تطلع ال�سم�س  واأت�سلت باملخزن 

نو�سله  الليل  من  اأدكن  اأ�سود  �سعر  عندي  يكون 

للزبونة املحرتمة، وا�سطريت اأت�سل بال�ست زمردة 

تر�سل يل بت ت�ساعدين، وفعال قمنا و�سلنا �سعرها 

واهلل  ت�سحك(  )وهي  اأوبرا  وال  وخليناها  املجّعد 

التون�سية(  اللهجة  )تقّلد  �سحكتني،  الهبلة  الزبونة 

بر�سة بر�سة يا بنات... كل الداير اهو يكون �سعرها 

مثل اإجنيليا جويل.

- الن�ساء اجلميالت ي�سحكن معا.

- �سوت بوق من الكوالي�س. نفري غ�سب مت�ساعد.

ال�سوت  ل�سو  التانية...  هيدي  ليكو  )ب�رساخ(:  يارا 

ومنا�سبات  اأعرا�س  فهمنا...  واهلل  يت�ساعد؟  عم 

اهلل يقطع ن�سك  بالبلد ونحن م�س ملحقني..  كترية 

التحتاين يا زمردة.. )بغ�سب( حلي عن �سمانا ياه.. 

�سو مفكرتينا؟ م�سامري وماكينات؟

نرج�س )بزفرة قوية(: اأكاهو تعبت.

واأظافري  منْلن  اأ�سابعي  واهلل  )ب�سجر(:  هداية 

واأعمل  اأظافري  اأ�سبغ  ا�ستقت  )بغنج(  تك�رسن. 

تخيلوا  لكن  )بحزن(  احلرمي  وبدكيور مثل  مانكيور 

يا بنات ما لقيت اأظافري.

يارا: زهقت.

زبيدة: قرفت.

الن�ساء  تعود  تدريجيا.  االإ�ساءة  تخفت   -

ل�سالوناتهن..

اللوحة الرابعة

عاملها  عن  جميلة  كل  �ست�رسد  اللحظة  هذه  عند 

الداخلي وتخربنا عن اأ�رسارها. يعتمد تاأدية امل�سهد 

املتناوب  التمثيلي  واالأداء  ال�رسيعة  احلركة  على 

ال�سالونات  الن�ساء  ترتك  اأن  يكن  الن�ساء.  بني 

ليوؤدين الدور يف اجلزء االأمامي للمن�سة، اأو يكنهن 

البقاء يف اأماكنهن. باآلية معينة يكن تاأدية بع�س 

ب�سطة  اأو  �سينمائيا  فيلما  ن�ساهد  وكاأننا  احلوارات 

ال�سالون هو �سندوق  اأن  اأراجوز. هل تخيلتم معي 

الدنيا، اأو قاعة لل�سينما مثال؟ 

- �سالون نرج�س يتحول اإىل ك�سك هاتف.

وخاااا.   : الهاتف(  يف  تتكلم  الك�سك  )داخل  نرج�س 

اللي نو�سل  اأ�ستاذ وقت  اأوكي   ... اأي نح�رس روحي 

اأوكي وين  التذكرة.  اآخر  اللي يف  الرقم  نكلمك على 

با�س يكون املبات؟ �سنوه ا�سم الفندق ورقم الزنقه؟ 

ربي  �سكرا..  يا�رس، يف ملان..  اأ�ستاذ  ت�رسفنا  طيب.. 

االت�سال  )ينقطع  اوكي  اوكي  �سيدي...  يحفظك 

اللحاق  حتاول  فتتكلم  الفور  على  �سيئا  وتتذكر 

ال�سحي  النادي  ا�سم  �سنوه  ماقلتلي�س   ... بال�سوت( 

وبنربة  الفارغة  امل�ساحة  اإىل  ال�سالون  من  )تخرج 

بقيت  القطار...ِ  ملحطة  حبيبي  و�سّلْني  خمتلفة( 
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كان  ونبو�سه..  ونعانقه  له  ونخزر  معاه  ن�ستنى 

يبو�سني يف عيني ويقويل ما توخري�س يف االت�سال 

ردي بالك ي�سحك عليك راجل وحتبيه.. واال نذبحك.. 

واأمي كالمها يرن يف وذين ردي بالك على �رسفك، 

يتكلموا  النا�س  تخلي�س  ما  بنتنا.  �رسف  هو  تاجنا 

مرتبني..  وال  متخلقني  ماهم�س  بناتنا  ويقولوا 

وجيت لهنا ون�سيت بجيتي امل�رسح.. )يحدث خليط 

الأ�سوات لهجوية وعربية وفرن�سية متداخلة. اإعالن 

داخل  اإىل  نرج�س  ترك�س  القطار.  و�سول  �سافرة 

الك�سك. هذا اخلليط ي�سو�س على �سوت نرج�س التي 

خليط  ويخف  اإ�ساءتها،  وتخفت  �سفتيها  حترك 

االأ�سوات وتدخل زبيدة تدفع بال�سالون على هيئة 

با�س للنقل العام(. 

اأمي..  يا  و�ساحميني  ابه...  يا  �ساحمني  زبيدة: 

اللي  اأ�سوي  اأ�ستي  كنت  ما  عمتي..  يا  و�ساحميني 

ت�ستوعب..  ما  تفهم...  ما  اأنت  ابه  يا  ب�س  �سويته. 

الذهب. كيف  رقية مثل  واهلل كالم عمتي  )ت�سحك( 

ت 
ْ
اأقنعت اأبي ير�سلني عندها اأغري جو؟ وكيف ما قدر

)تعنف  البا�س.  يف  وهربت  عندها،  اأبقى  تقنعني 

نف�سها( اأنتي جمنونة يا زبيدة.. واهلل لو عمتي قالت 

الأبي اأين هربت اأيقتلها ويقول البنت �سوت العار. لكن 

عمتي حمامية �ساطرة وقوية )ت�سحك وتقلد عمتها( 

ي�ستوعب..  يريد  وال  يفهم  ما  اأخي  هو  اإللي  اأبوك 

الزم يغري التخزين القدمي.. )كاأن عمتها توجه اإليها 

واأنتي يا زبيدة الزم تكملني تعليمك.. زين  الكالم( 

تفكرين  ال  الثانوية..  بعد  عندي  ير�سلك  اقتنع  اأخي 

واخلمار  واجبة،  م�س  العباية  ترى  اأبو�س.  بطريقة 

م�س الزم .. ب�س احلرمي ي�ستفدن منها كثري... كلها كم 

اأ�سبوع واأعرفك على احلرمي بنات العائالت والقبايل 

يف ظفار.. اإنتي الزم توا�سلني بعد الثانوية وبعدها 

تفكرين يف ال�سغل ويف اال�ستقاللية ويف الدوالرات... 

البا�س(   اإىل  )تهمهم بكالم يختفي حلظة �سعودها 

ال تعتقدين يا زبيدة اإن عمتك غبية وما هي فاهمة...

- ت�سعد زبيدة اإىل البا�س- �سوت حمرك البا�س- 

يقف  ثم  امل�رسح  على  كاملة  دورة  البا�س  يتحرك 

يف زاوية كاأنها املحطة، ما يلبث وتخفت االإ�ساءة 

ونرى  البا�س  باب  غلق  �سوت  ن�سمع  بحيث  قليال 

يارا ومعها املوديل املبهم وكاأنهما نزال من البا�س 

معا ولكن يف بلد اآخر. 

يارا )اإىل جانبها املوديل- بانزعاج( ولك خال�س 

بكفي تبوي�س... يلعن حري�سك... )ت�سبط من �سعرها 

وهندامها- بحزن( ما بتعرف �سو يعني اأترك لبنان 

مع  لوجه  )وجهها  من�سانا.  و�سافر  كله  وعاملي 

اإيه من�سانا.. بدي جيب  املوديل مت�سكه من رقبته( 

بدي  �سو  اإيه!  اإيه...  )با�ستغراب(  كترية.  دوالرات 

اأعمل بالدوالرات؟ )تخنق املوديل( ولك حياتي كّلـا 

اإىل  )تتحرك  البغي�س؟  التافه  هيدا  ب�سببه  �ساعت 

م�س  وتكلمه(  املوديل  تعلق  املحطة.  موقف  حيث 

�رسر...  فيها  وما  ب�سيطة  العملية  اإنه  الدكتور  قّلنا 

بنات كتيييييري عملوها... ولك ا�سمعني... اأنا بعرف 

ت�سحي  ا�ستعداد  عندك  وال  اأبدا  بتحبني  ما  اإنك 

من�ساين.. �سكوت وال كلمة... وال حرف... )تتقدم اإىل 

اأمام املن�سة( حياتي كلها �ساعت ب�سببه. )تتكلم عن 

امراأة غائبة( اأنا انكتب عليا ال�سفر واأنِت انكتب عليك 

اأنا هون باخلليج واأنِت هنيك ببريوت  تظلي ُهنيك. 

�سنة  من  يارا  اأخرى(  امراأة  وب�سوت  )نف�س خمتلف 

1975م، واأهلنا م�سافرين.. وعاي�سني يف اختبارات 

�سعبة. اإللي �سافر ع كندا وتزوج فيها وا�ستقر، واللي 

هاجر ع ال�سويد، واللي �سل باجلنوب، واللي ان�سم 

قتل...  واللي  طلق،  واللي  �رسق،  واللي  اهلل،  حلزب 

ب�س انِت كارثتي اأنا. )يارا ب�سوتها( اأنا كارثتك يا 

�سنقوين  لو  كان  اأخرى(  امراأة  ب�سوت  )يارا  جنان؟ 

اأريح لك بدل ما تعي�سي بهالعذاب.  ومتت ودفنوين 

)يارا ب�سوتها( اإيه بتعذب وبدي اأتعذب الأنك اأختي 

تا  بريوت  تركت  )للجمهور(  طيبة...  والأنك  الكبرية 

جيب م�ساري وطلعك من ال�سجن.. )ترجع للموديل( 

واهلل ما �سار بينا �سي بيعيب.. هو كان عم يحاول 

معي، ب�س اأنا كنت عم �سده.. بعرف اإن جنان كانت 

بتحبه، ب�س هو كلب ونذل وخاين وب�ستاهل الذبح... 

ب�سبع  الب�سني  مثل  اخلنزير  �سممتيه...  ما  ريتك  يا 

اأرواح...   

- يختفي �سوت يارا وتخف االإ�ساءة على املن�سة 
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ال�سالة  من  ت�سعد  وهي  هداية  �سوت  على  لرتتفع 

بالثوب ال�سوداين وحولها عدة بنات باأثواب مبهمة 

يغنني معها املوال ال�سوداين. 

اأغنية  تغني  وهي  اجلوقة  موكب  )تتقدم  هداية 

�سجية ب�سوت غنائي عذب غائر يف الِقدامة والبنات 

يرددن من ورائها- ت�سعد اإىل املن�سة وجتل�س و�سط 

البنات اللواتي �سيوؤدين وظيفة اجلوقة(

اأنا عمري ه�سه 44 �سنة. و�سار يل يف م�سقط تالته 

�سنني... دايرة اأظفر �سعر احلرمي من �سالون ل�سالون 

اإللي بتدفع يل  ال�سالون  حلد ما لقيت �ساحبة هذا 

بيفكروا  ما  ديل  الن�ساوين  اإنو  امل�سكلة  كوي�س. 

مزبوط. الوحدة منهم تفتكر اإنها ملا تركب اإك�ستن�سن 

ورمو�س طويلة بتكون كاملة االأو�ساف. واإن الزول 

بتاعها ما حي�سوف مره تاين غريها! طب ما اأنتي يا 

هداية كنت مفكرة حالك كاملة االأو�ساف من غري ما 

تتهبلي مثلهن حلد ما �سحك عليك ود ال�سادق مع 

البنت احلب�سية. )البنات ي�سحكن( اأيوه اأ�سحكوا... اإن 

�ساء اهلل ت�سحكوا بال ا�سنان... )البنات ي�سحكن( ود 

ال�سادق يا بنات ا�ستغفل قلبي وطار... كنت موظفة 

اللذيذ  بكالمه  غ�ساين  بيهو  التقيته  وملا  �رسكة  يف 

اأغدا  ده... وكان كل يوم يبعث يل �سطر من ق�سيدة 

حايل  لقيت  الق�سيدة  اأبيات  كل  كّمل  وملا  األقاك... 

زواجنا  بداية  يف  ومتزوجة..  متنيلة  الزفت  زي 

كان كل �سيء كوي�س، ملا فكر يو�سع جتارته رحت 

اتهبلت واأدينت ليهو قرو�س من التاجر عبد الرحيم 

)البنات  احلب�سية...  �رسقته  قامت  اأ�ساعده...  ع�سان 

�رسقت  احلب�سية  �رسو�س...  بال  ت�سحكوا  ي�سحكن( 

جع 
ّ
تر ترتجني  ليها  رحت  وملا  وقرو�سي..  زوجي 

ال�سابقة،  االأغنية  )تغني  هانتني.  زوجي  احلمار 

ت�سمت لربهة ثم تعاتب نف�سها( دايرة تكرري نف�س 

وظيفة  بتالقي  قالوا  حامد؟  بت  يا  �سنو  يل  الكالم 

حمرتمة يف �رسكة مرموقة مب�سقط... ركبت الطيارة 

ومن �سنة للتانية ما �سفت بخلقتي اإال ال�ست زمردة. 

)تعاتب نف�سها بق�سوة( 

يف  ليك  قالوا  ملن  وين  كنتي  طيب  )معا(:  اجلوقة 

ال�سفارة ترجعي ال�سودان وال تبقي؟ 

ود  اأهل  ع�سان  لييه؟  اأرجع  حادة(:  )بنربة  هداية 

ال�سادق ي�سمتوا فيني...؟ قلت لهم اأنا اأ�سيلة وموؤدبة 

بت  يا  اأمني  يل  قالوا  يرجع.  وانتظره  جنبه  بقف 

حامد هرب برات اأفريقيا وما داير يرجع تاين للبلد. 

بت�سوفيهو.  ما  تاين  احلب�سيات  حالوة  �ساق  الزول 

جتدل  وهي  ال�سابقة  لالأغنية  تعود  حزينة  )بنربة 

لفتاة جديلة طويلة(  

- تختلف درجة االإ�ساءة. 

للجمهور  وظهورهن  �سف  يف  يجل�سن  اجلوقة   -

الن�ساء  اأمامهن.  فيلما  اأو  عر�سا  ي�ساهدن  كاأنهن 

واأمام  املن�سة  يتو�سطن  واحدة  كتلة  يف  اجلميالت 

باللغة  متثيليا  غنائيا  م�سهدا  يوؤدين  الفتيات 

حيث  جامدة،  تكون  اأال  احلركة  على  الف�سحى. 

هذا  حوارية  يف  واجلوقة  الن�ساء  جميع  ي�سرتك 

امل�سهد الغنائي معا)5( 

 الذي ال ُيْقهر 
ّ
الن�ساء مقطع غنائي: » اأّيها احلب، احلب

اجلوقة باملقطع الغنائي يكررن: ال ُيقهر... ال ُيقهر

الن�ساء : اأنت يف وقت مًعا تنق�سُّ على البهائم وت�سهر

اجلوقة يكررن: وت�سهر... وت�سهر..

الن�سري  الوجه  على  دائما-  خفية   -« الن�ساء: 

لفتياتنا. 

االأرياف  يف  تتجول  كما  االأمواج،  فوق  ت�سبح  اأنت 

حيث احليوان الوح�سي.

اجلوقة يكررن: الوح�سي... الوح�سي..

الن�ساء: وبني االآلهة اأنف�سهم وبني النا�س الفانني ال 

�َس�ْسك  َيْ اإن�سان قادر على االإفالت منك. ومن  يوجد 

ْب يف احلال بالهذيان. ي�سَ

اإهالكهم.  ابتغاء  ال�رس  ُطرق  على  االأخيار   
ّ
جتر اأنت 

واأنت الذي اأوقعت يف هذا النزاع االبن �سد اأبيه«

اجلوقة يكررن: �سد اأبيه... �سد اأبيه...

اإن  اأخي  ليقتلْن  اأبي  اأق�سَم  االأب.  �سد  االبن  نرج�س: 

�سيئة  حرمة  كانت  فتيحة  الأن  فتيحة.  من  تزوج 

اأي  مثل  امل�سلمة  اأمي  مثل  امل�سلم  واأبي  ال�سمعة. 

حري�س  ومتاأدبني  مرتبيني  م�سلمني  نا�سه  بيت 

على ال�سمعة. قلت لهم جاين عقد يف اجلريدة، وراح 

وبا�س ناخذ راتب باهي ونبعثلكم با�س تعمروا الدار 
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وتخل�سوا اأق�ساط ر�سوم خويا اإيهاب باجلامعة. لكن 

ودخل  احلرام  يف  فتيحه  مع  وعا�س  خالنا  خويا 

وقتلها.  واالح�سان  احلب  ن�ساهم  ال�سيطان  بينهم 

لهنا  جيت  �ساحبه.  مع  خانته  خاطر  على  قتلها 

وكنت معمله على خدمتي باجلريدة جتيبلي فلو�س 

وتعملي مركز وهيبة، ال لقيت اجلريدة وال الهيبة وال 

خدمت  اأخرى..  وخدمة  وبار  مطعم  لقيت  املركز!.. 

ون�سيت قلبي غادي يف الوطن.. )كاأنها تنادي( اإيجا 

يا بابا �سوف بنتك �سنوه تعمل.. كيفي كيف خويا. 

هو قتل على خاطر احلب.. واأنا قتلني احلب..

زبيدة: ب�س�س يا نرج�س، بتقتلني عمر�س.

يارا: خليها حتكي وما راح تكفي. �سامعتا كل ليلة 

.
ّ
بت�رسخ بنومها �ساحمني يا بيي

نرج�س: قريت يف اجلامعة وتخرجت بتقدير جيد جدا 

. فرك�ست على خدمه  وما خليت�س موؤ�س�سة اإعالمية 

كانت  تون�س  لكن  فيها.  وخدمت  اال  جتارية  وال 

ون�ساها  بناتها  معاها  وغرقوا  اليم.  يف  غرقانه 

و�سبابها. اأنت راجل من حقك تعمل كل �سي.. وانت 

مرا ممكن تعملي كل �سي على خاطر البالد. اأما ما 

علمونا...   ب�سطاء  نا�س  اأهلي  وتتمردي.  تتغ�سي�س 

الطياره  اليم وركبت  خفت على روحي مالغرق يف 

وجيت لهنا. 

- تختلف حدة االإ�ساءة.

يدر�س  كان  عماين  �سديق  على  تعرفت  بالكلية 

عندنا. يف الربيع كان يجي اأهله يق�سون اجازتهم 

�سمع  ما  بعد  اأبوه  يل  وقال  التقارب  ح�سل  معنا. 

�سوتي اإنه ممكن يح�سل يل وظيفة مذيعة يف قناة 

وبعث  �سافروا  هم  خرب.  كذبت  وما  فرحت  خا�سة. 

املطار  يف  ا�ستقبلوين  و�سلت  وملا  التاأ�سرية  يل 

يوم  تطول  ال�سيافة  اأخذت  عندهم.  وا�ست�سافوين 

ما  ال�رسكاء  اإن  قال  الوظيفة  عن  ف�ساألته  يوم  وراء 

خيارين  اأمامي  وكان  القناة  تاأ�سي�س  على  اتفقوا 

يوم  يف  كنت  اأ�ستغل.  اأو  الْيم  يف  الأغرق  اأرجع  اإما 

واأعطيت خربتي  العماين،  لل�سالون مع بنت  رايحة 

ال�ست  ال�سالون  �ساحبة  اأعجبت  االإك�س�سوارات.  يف 

 ال�سغل عندها فوافقت.
َّ
زمردة بثقافتي وعر�ست علي

من  بوق  �سوت  مع  ترتفع  ثم  االإ�ساءة  تخفت   -

الكوالي�س. نفري فرح مت�ساعد.

املجموعة  تدخل  املن�سة.  اإىل  االإ�ساءة  تعود   -

الراق�سة كل واحدة ت�سع فوق راأ�سها )بق�سة، قفري، 

املطرزة  الذكية  للهواتف  جم�سمات  كبري،  جممر 

طاوو�س..  ري�س  نعام..  ري�س  عجيبة،  باإك�س�سوارات 

مع  القبالت  يتبادلن  مزخرف..(  ملندو�س  جم�سم 

اجلميالت  تن�سل  ثم  ونرج�س،  وهداية  ويارا  زبيدة 

خارجا بينما تتحرك املجموعة الراق�سة يف ال�ساحة 

الفارغة تطرق االأبواب وتعلن عن داعي الفرح. على 

حركة الن�ساء اأن تكون خفيفة ور�سيقة بحيث تتحرك 

دون اأن ي�سعر املتفرج بجلبتها التي ُيحدثها خطوها 

ال�رسيع على املن�سة باأّي ثقل.

- الن�ساء اخلبريات يعدن اإىل مزاولة عملهن ال�سابق 

مع زبونات جديدات. يت�ساعد نفري البوق بني فرتة 

الراق�سات  وتخرج  يختفي  حتى  يخف  ثم  واأخرى 

يوا�سلن  اأماكنهن  يف  اخلبريات  الن�ساء  تظل  بينما 

ن�ساطهن بابت�سامات م�سطنعة.

اللوحة اخلام�سة

- �سوت بوق من الكوالي�س. نفري غ�سب مت�ساعد.

- اخلبريات يناق�سن فكرة متردهن ب�سوت مرتفع.

يارا: اأنا م�س معكن بالفكرة، �سيلوا ا�سمي.

هداية: غايتو حريتينا، ن�سيله وال ن�سطبه؟

يارا: ما بتفرق؟

ن�سبة  الأن  كتري  بيفرق  ال�سودان  يف  عندنا  هداية: 

االأ�رسة  ب�سبب احلرب.  الوفيات مرتفعة يف اجلنوب 

اأ�رسة  بعيد  من  جتي  املره...  اأو  راجلها  مات  اإللي 

تانية ت�سجل يف ال�سجالت الر�سمية اإنها تقرب للميت 

ع�سان ت�سيل التاأمني ال�سحي اأو �سمان اجتماعي اأو 

معونة من احلكومة واجلمعيات.

�سغرية  وهي  ال�سالفة  كربتن  اننت  بنات  يا  زبيدة: 

كما ل�سان الع�سفور.

هداية: منر ياكلك وياكل ل�سان ع�سفورك؟ انتي دايرة 

�سنو يارا بتفكر؟ اإحنا عددنا ملا ينق�س واحد بتقل 

قيمتنا، وملا نطالب بتاأ�سي�س احتاد ال�سالونات ما 
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بتعرف  ما  وحدة  ومعنا  جادين  ي�سوفونا  رايحني 

الفرق بني ال�سطب واحلذف.

يارا: ما تفتكري حبيبتي اإنه االحتاد رح يعمل �سي. 

و�سمال،  جنوب  اتنني  يف  لليوم  بلبنان  نحنا  هاي 

اإنو  وعاملني حالهن ما بيفهموا على بع�س.. علما 

الن�سوان من اجلهتني متاأثرين باحلرب.. فكيف بّدن 

ي�ساركوا بالربملان وِهني م�س ملحقني؟

هداية: اأنحنا كمان متاأثرين. ب�س ما وقفنا وما الزم 

اأنحنا  نوقف. ملا ا�سمك ينكتب وُي�سطب هم بيقولوا 

ا�سمك من  مرتددات وم�س متفقات، وملا ما ينكتب 

اأ�سله بنكون ناق�سني.. 

نبو�سه.  هداية. هاتي جبينك  يا  اأفحمتيني  نرج�س: 

)تقبل جبينها(

هداية: بلدي ن�سبة الوفيات فيها عالية بني الن�سوان 

توعي  دايرة  الن�سائية  توقفنا...االحتادات  وما 

بناتهم واال�ستجابة  والعايالت ما يطهروا  الن�سوان 

يوتن  الن�سوان  ليك  اأقول  توقفنا...  وما  �سعيفة 

خارج  للعمل  ي�سافرن  والن�سوان  االأمرا�س  ب�سبب 

والوحدة  توقفنا...  وما  العي�س  لقمة  الجل  بلدهن 

ما  كمان  ظهرها  وينك�رس  احلقل  يف  ت�ستغل  مننا 

توقفنا... 

يارا: �سفتي ملا اأحكيلك اإنه ما بيفرق كتري. هال انتوا 

متاأثرين ومت�رسرين مثلنا، يعني طلعنا مت�ساويني 

ما حدا اأح�سن من حدا.

- تتدخل نرج�س.

على  نتفق  خلونا  �سديقاتي...  اأخواتي...  نرج�س: 

الكليونات  �سلبية  من  نعاين  نحن  الت�سكيل.  �سيغة 

م�سامري  اأو  اآالت  كاينا  لينا  ونظرتهم  )الزبونات( 

اأو احتاد مثل  اإذا نحب نعمل برملان  ترو�س.  داخل 

براك�سا يلزمنا جمل�س وانتخابات.

ومن  جمل�س،  واأي  احتاد  واأي  برملان  اأي  زبيدة: 

هاذي الرباك�سا؟ خلو الب�ساط اأحمدي. 

هداية: يعجبني تفكريك يا اأخت زبيدة.

زبيدة: فهموين اأحنا لي�س جمتمعني اليوم؟

- يارا ونرج�س ت�سحكان.

هداية: الظاهر عايزه تهظري يا زبيدة؟

زبيدة: ال اأردت اأمزح وال �سيء يا هداية. اأنا مع يارا 

ومع نرج�س ومع�س. اللي ينق�سنا م�س املكان، الأن 

اتخاذ  ينق�سنا  موجود...  فيه  بن�ستغل  اإللي  املكان 

لل�ست  نعلنه  اللي  واملوقف  باالإجماع...  موقف 

زمردة هو اال�رساب عن العمل مرة واحدة وب�سوت 

واحد.

يارا: هيك بتقطعي رزقنا... ولو.. 

زبيدة: ا�سكتي اأنتي يا اأخت يارا. اأم�س ا�ستغلنا حتى 

ال�ساعة 9 ال�سباح وما اأحد قال �سيء، وقبلها داومنا 

�سيء...  قال  اأحد  وما  اأيام  لثالثة  متوا�سل  دوام 

وما  ال�سالون  داخل  ننام  مرة  من  اأكرث  لنا  و�سار 

اأحد قال �سيء، ننام ون�سبح على اللي تقول لب�سيني 

ال�ستيان...

يارا )تتبعها( : مكيجيني مكياج رق�سة ال�ساموراي، 

ولوين ج�سمي بلون احلنا.

هداية: ظفري يل مية ظفرية كل خم�سه ظفاير بلون.

نرج�س: حطي على رقبتي �سل�سلة ذهب وفوق �رُستي 

خامت �سليمان.

زبيدة: واآخرتها اإي�س؟

دوالرات...  معا:  وبفرح  متقارب  ب�سوت  الن�ساء 

دوالرات... دوالرات...

نرج�س: يكن ما تعرفو�س اإن املعي�سة ارتفعت عندنا 

كثري.

هداية )ت�ساألها( : من متني؟

- نرج�س حترك راأ�سها داللة عدم فهم ال�سوؤال فتعيد 

هداية جملتها

هداية: منذ متى يعني؟ قبل الثورة االأخرية وال بعد 

الثورات الكثرية؟

نرج�س: بعدها كيما قبلها كيف كيف.

بلداننا  تركنا  اللي  الدوالرات  نخ�رس  فينا  ما  يارا: 

راح  كبري  مبلغ  عندي  ي�سري  ملا  بتعرفوا  ع�سانن. 

اأ�سرتي بناية واأفتحها قاعات متخ�س�سة للريا�سة 

مد  وما  م�ستورة  عي�س  بقدر  بامل�ساري  والر�ساقة. 

اإيدي.

)�لبقية يف موقع �ملجلة بالنرتنت(
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ت�شكيل
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اأن حتاول الدخول اىل عامل يو�سف 

عبدلكي اأحد اعمدة الفن الت�سكيلي 

ال�سوري املعا�رص،والعاملي ال�سهرة، هذا 

يعني اأنك تقرتب كثرياً من �رصفة تطلُّ 

على عامل اجلمال واملعرفة واملكنونات 

الداخلية التي متور بالروؤى واالحالم 

واحلكايا  النابعة من التوق اإىل �رصفات 

احلرية التي ما غادرتنا يوما، اأعماٌل حتمل 

تفرّد عبدلكي يف قيم اجلمال، واالنزياح 

اإىل  م�رصوعه اخلا�ص الطالع من دم�سق..

دم�سق املدينة التي ترعرع ودر�ص فيها، 

مرورا مبدينة القام�سلي م�سقط راأ�سه،  

بت�سكيالتها الدينية والقومية املختلفة، 

والتي تختزل قيم الت�سامح التي نتوق 

اإليها اليوم.

حني نقرتب من  ر�سومه نلمح  حكايات 

�رشقنا الغارق بالرمادي،واجلامع بني 

التي  واحلكايات  والواقع،  املتخّيل 

والت�ساوؤل  االكت�ساف  لذة  فينا  تثري 

ملبدع  القراءة  هذه  كانت   اذا  خا�سة 

الت�سكيلية  ال�ساحة  اأغنى  كبري  وا�ستاذ 

الأكرث من ثالثني  ترجع   بلغة ب�رشية 

اجلرافيك  بني   جمعت  ولتجربة  عاما، 

املل�سقات  وت�سميم  والكاريكاتري 

يف  انطلق  وال�سعارات،  واالأغلفة، 

من  عبدلكي،   لتجربة  القراءة  هذه 

الثورات  اأجواء  ماطرحته  كثريا  �سوؤال 

الثورة،  هذه  من  املثقف  اأين  العربية، 

واأين دوره من هذا احلدث الكبري، وهل 

ما  ت�ست�رشف  اإرها�سات   هناك  كانت 

اآلت اإليه االأمور؟

يو�سف عبدلكي..

وحكاياه امل�شغولة بالرماد

اأح�سنته ا�ست�رشاف للحرية ول�سوريا امل�ستقبل

�سحفية وكاتبة من �سورية تقيم يف اأبوظبي

فاتن حمودي 



غليان الواقع:

الواقع،  يَرى غليان  لوحات عبدلكي  اأمام  من يقف 

وجدلية احلياة واملوت، الطغيان وال�سالم، االأبي�ض 

واالأ�سود يف تدرجاته، ويلم�ض االغرتاب والتوق اإىل 

ظاللها  اإحدى  يف  ت�سكل  الفن  قراءة  والأن  احلرية، 

واالإن�سات  والتاأمل  الك�سف  اإىل  القارىء  دعوة 

ل�سوت االإن�سان فينا فاإّن االإ�سارة اإىل اأي عمل فني، 

ظاللها،  لنكون  اللوحة  �سحر  نتبادل  اأن  معناها 

ما،  مرحلة  روح  تعك�ض  كونها   �سوءها  ورمبا 

التي   فالقيم  الكوين،   باملعنى  االإن�سان  روح  ورمبا 

ومكان،  زمان  لكل  ت�سلح  عبدلكي  عليها  ا�ستغل 

الطغيان،  وقوى  ال�سداقة،  احلرب،  احلب،  ومنها 

ليوؤكد من خالل هذه القيم على  خ�سو�سية املكان 

والر�سائل،  املعاين  من  الكثري  حتمل  ب�رشية   بلغة 

قارعا باب االإن�سانية كي ننتبه،  وكاأنها رحلة يف 

لتجربة  قراءتنا  خالل  ومن  هنا   من  كله،  الوجود 

الهجرة  املتنوعة، نر�سد بع�ض مراياه يف  عبدلكي 

فنيا  هاج�سا  له  �سكل  الذي  واالعتقال،  واالغرتاب، 

قبل  من  الثانية  وللمرة  يعتقل  وهاهو  وحياتيا، 

نظام االأ�سد يف �سيف يونيو من عام 1913.   

عتمة الرمادي: 

املتتبع  لتنوع النتاج الفني  لعبدلكي، يلحظ مالمح  

ت�سديه للقمع وما متار�سه االأنظمه من اإرهاب فكري 

العامل،  وبني  بيننا  حاجز  اإىل  فيها  الوطن  يتحّول 

اليوم يف �سوريا حيث تقطعت  فما بالك  مبا يجري 

تدمري  وبات   احلواجز،  وتنا�سخت  املدن  اأو�سال 

ال�ستمرار  واهٍم  �سفٍر  جواز  اأبيها  بكرة  عن  البالد 

�سمري  اإىل  بالن�سبة  اأوالطغيان  فالقمع  الطاغية، 

املبدع، رديف م�ساٍو ل�سورة الق�سوة والظلم واأ�ساليب 

واأجهزة  والع�سكريتاريا،   امل�سّلح  واالإرهاب  القمع، 

يف  عبدلكي  مي�سي  اأن  اأبدا  غريبا  لي�ض  االأمن،لهذا 

اأعماله اإىل عتمة  الرمادي. وتبدياته اجلارحة.

: اأح�صنة ت�صهل

ملا  عبدلكي،  �سغل  ومدلول  رمز  اأول  احل�سان  كان 

فاحل�سان  واإ�سارات  دالالت  من  الكائن   هذا  ميثله 

املربوط  حمل  داللة  رمزية  للون االأ�سود  والرمادي  

طابعًا  اللوحة  يعطي  لون  بدرجاته،  والر�سا�سي  

الرماد،  والدخول يف  بالثقل  يوحي   ت�ساوؤميًا  بارداً 

اليدخلنا  لكنه  االإن�سان،  ماأ�ساة  يف  الكامن  واحلزن 

الأن  التحدي،  اإىل  ياأخذنا  بل  والقبول،  الركون  يف 

�سوت ال�سهيل �سّكل �رشخة �سد الواقع، �رشخة يف 

وجه  اأجهزة االأمن واال�ستبداد.

ان�سغل  الفنان باأح�سنته التي حملت االأ�سداد، طيلة 

روؤية  �سمن  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينات  فرتة 

ح�سان  م�ساد،  وح�سان  ح�سان  تعبريية  ت�سكيلية 

اآخر  وح�سان  للخنزير،  اأقرب  م�سوه  وح�سي  قزم 

احل�سان  �سّكل  فقد  لهذا  احلرية،  رموز  من  رمز  هو 

االأدوار  فيها  نتلم�ض  التي  الفنية  خيوطه  من  خيطا 
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تاأ�سي�ض  يف  الكائن  هذا  لعبها  التي  املت�سابهة 

ا�سبح   حيث  العربية،  احل�سارة  ومنها  احل�سارات، 

احل�سان من اخل�سائ�ض اجلوهرية التي متثل الهوية 

الذاتية والثقافية.. من هنا يرتاءى لنا احل�سان االآخر 

امل�ساد، امل�سوه يف لوحة عبدلكي  كاأحد التعبريات 

الذي ميار�ض على هويتنا، وعلى رحلتنا  عن اخلطر 

يف احلياة، ولكن هذا احل�سان امل�سّوه مل يلِغ احل�سان 

الفار�ض و�سوت  والذي ميثل �سورة  ال�سّهال،  االآخر 

يف  احل�سان،  �سورة  على  ا�ستغل  فعبدلكي  احلرية، 

بعدها امليثولوجي، باحثا عن ع�سبة احلرية،  وتاأكيد 

من  الالفت  تخرجه  م�رشوع  يف  هذا  برز  وقد  الذات، 

عام  جاء  اأن  اإىل  احلفر،   ق�سم  اجلميلة  الفنون  كلية 

1978  ، فكان معر�سه االأول فاحتة حل�سوره كر�سام 

ي�سوغ لوحاته باحلرب ال�سيني والفحم،  واحلفر على 

ثالثية  وكانت  االأح�سنة،  فكانت  واملعدن،  احلجر 

اأيلول االأ�سود التي ر�سمها بالر�سا�ض، عاك�سا موقفه 

ونتيجة  قمع،   من  الفل�سطينيني  على  ميار�ض  مما 

�ض 
ّ
تعر فقد  فنا،  التي �سيغت  املواقف،  ملجمل هذه 

االأ�سد  نظام  وغيبه  لالعتقال،  املعر�ض  هذا  بعد 

عامني، وبالتايل كان الر�سم يف ال�سجن، الذي منحه 

من�سة من من�سات التجربة داخل االأ�سوار، وم�ساحة  

من م�ساحات اكت�ساف النا�ض واالقرتاب منهم.

اأ�صئلة وجود:

فقد  واحلرية،  الوجود  الأ�سئلة  حامل  عبدلكي   والأن 

كان انتماوؤه اإىل رابطة العمل ال�سيوعي،  التي جمعت 

الكثري من ال�سباب واملبدعني احلاملني بوطن حر حتت 

مظلتها، وكان ن�سيب غالبيتهم االعتقال والتهجري، 

حتمل«،  »جميل  كالقا�ض  هوؤالء  بع�ض   وموت  

الذي مات يف باري�ض، واعتقال وهجرة ال�ساعر فرج 

هالة  وال�سينمائية  �سواح،  ائل  والقا�ض  بريقدار، 

كثرية  واأ�سماء  دربه،  ورفيقة  الفنان  زوجة  عبداهلل 

للتغري،  ا�ست�رشافية  روؤية  اإبداعها  ثنايا  يف  حملت 
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واإرها�سات الثورة  كال�ساعر ح�سان عزت، الذي كتب  

املرحلة،  ومالمح  االأ�سدقاء  اأ�سماء  التجليات  يف 

التي  االأ�سماء  يو�سف عبدلكي وهاال بني هذه  وكان 

حملت اإرها�سات التغيري، ودفعت ال�رشيبة كبرية، يف 

املا�سي،  القرن  من  الثمانينات  يف  واأعني  املا�سي 

املخا�ض  يف   م�ساركتهم  خالل  من  اأي�سا  واليوم 

ال�سعب للثورة ال�سورية.

يف  وهالة  يو�سف  اإ�سم  يقرن  اأن  غريبا  فلي�ض 

»جتليات« ح�سان عزت الذي ر�سد من خالل الق�سيدة 

وتبا�سري   االعتقال،  ال�سداقة  احلب  باأكملها،  مرحلة 

واإرها�سات الثورة التي تفّجرت بعد عقود  ثالث من 

كتابته للتجليات. 

»ثالثُة اآالف �سنٍة

ثالثُة اآالِف جثٍة مقدّدة

تتقّدم اإىل احلارات والزواريب

حاملًة التاريخ االأ�سود االأ�سود

ديد والبول واالأنيلني املليء بال�سّ

اأطّلق مهاريك يف الكون يو�سف

واحتدْم بالدمار

)1(جتليات  بالرمادي«  املزدهي  اأيها 

ح�سان عزت

منظور �صرقي وغربي:

باري�ض  اإىل  عبدلكي  يو�سف  غادر 

املا�سي  القرن  من  الثمانينات  يف 

اأن  ين�ض  ومل  ال�سجن،  من  خروجه  بعد 

يحمل معه تفا�سيل احلنية، والرائحة، 

والع�سق، وثيمات اللوحة،

فنية  عالقة  اإىل  قادته  الرحلة  هذه 

املنظورين  بني  املزاوجة  بعد  حملت 

عالقة  معاجلة   يف  وال�رشقي،  الغربي 

الكتلة والفراغ، وهنا ت�ستوقفني لوحته 

تعامل  والتي  �سندوق«  يف  جمجمة   «

فيها الفنان مع الكتلة والفراغ، وكاأنه 

هل  للت�ساوؤل:  يدفعنا  ما  الفراغ،  على  القب�ض  يريد 

اأم  التاأمل،  م�ساحات  من  م�ساحة  اللوحة  يف  الفراغ 

م�ساحة من م�ساحات القلق والتوتر الوجودي؟ وهل 

عك�ض يو�سف فنيا الفراغ الذي واجهه يف الغربة، بعد 

اأن كانت حياته يف ال�سام مليئة باحلنية، واالأ�سدقاء، 

وحلم التغيري؟

كونه  »غويا«،  �رشخة  مع  عبدلكي   الفنان  يلتقي 

مثل  فالظلم  ال�سحية،  اإىل  املنزاح  موقفه  يخِف  مل 

واملكان،  الزمان  تتجاوز  مطلقة  قيمة  ميتلك  احلق 

طبعا حت�رش اإىل جانب لوحة »جمجمة يف �سندوق« 

م�سمرة  لكائنات  ولوحة  مربوط«،  »ح�سان  لوحة 

خمتومابال�سمع  نحيبا  تعانق  لوحات  بامل�سامري، 

االأحمر، هو ختم املوؤ�س�سات الثقافية املت�سددة والتي 

هي ظالل ل�سورة الطاغية امل�ستبد.

ثيمة كابو�صية:

يف �ستاء 1999، اأقام عبدلكي معر�سا يف القاهرة، 

وخ�سو�سا  املعر�ض  هذه  يف  اأعماله  تيمة   كان 
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تبدت  كابو�سية،  ثيمة  النحا�ض،  على  احلفر  لوحات 

مر�سعة  اأكفان  يف  ملفوفة  وبكتل  م�سخ،  بوجوه 

اأ�سبه  عامل  واالأو�سحة،  واالأو�سمة  بالنيا�سني 

ب�سخ�سيات رواية »خريف البطريرك« ملاركيز، حيث 

تبدو روؤية عبدلكي اال�ست�رشافية ملايحدث يف �سوريا 

بائ�سة،  �سلطة  بنهايات  اأ�سبه  كابو�سيا  عاملا  اليوم، 

تر�سم م�سريها امللفوف باالأكفان. 

يف  الرتاجيدية  الذبائح  ب�سل�سلة  يذكرنا   ما  وهو 

على   حتى  العنف  تدين  والتي  الغربي،  الت�سوير 

الكينونة احليوانية، ابتداء من بقرة رمربانت املعلقة 

يف امل�سلخ، اإىل خنزير فوترييه املعّلق م�سلوخا على 

�سوتني،  وديكة  دجاج  بذبائح  مرورا  املطبخ،  جدار 

اأح�سنة  تقف  وهنا  ماريني،   مارينو  واأح�سنة 

عبدلكي املقيدة ، لت�سحب ماأ�ساة الذبح والقمع الذي 

الب�رش يف توظيف فني تعبريي �سادم  ميار�ض على 

اليرتكنا حني من�سي.

طبيعة �صامتة

الحقة   معار�ض  يف  عبدلكي  دفع  الذي  ما  ون�ساأل 

اوفرع  عظم،  اأوقطعة  �سمكة،  اأو  حذاء،  فردة  لري�سم 

االأ�سياء  من  وغريها  اأوثوم،  ب�سل،  راأ�ض  �سجرة، 

الطبيعة  ر�سم  اإىل   دفعه  الذي  ما  جدا،  العادية 

ال�سامتة، بطريقته التعبريية؟وبالتايل كيف ا�ستطاع 

ثناياها  يف  حتمل  جادة  مو�سوعات  اإىل  حتويلها 

عمق  الهم االإن�ساين؟

ر�سمها  التي  لوحاته  عليها  جتيب  كثرية  ا�سئلة 

بالفحم، حيث نلحظ تكوينا لكتلة داخل ف�ساء اللوحة 

الفنان  اإىل خ�سو�سية هذا  يتناغمان معا، وي�سريان 

وتفرده بهذه التعبريية الب�رشية التي جتعل امل�ساهد 

ي�ساأل ملاذا احلذاء، وال�سمكة، وكاأن التحدي الت�سكيلي 

يكمن يف  خلق اجلمال واملعنى من التق�سف.

كيمياء ودالالت:

يف �سبابه االأول  ركز عبدلكي على  اأ�سئلة الوجود بني 

احلرية والواقع، وم�سى نحو الكاريكاتري م�ستفيدا من 
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قدرة هذا الفن على املد ال�سعبي،فالر�سم اليقل اأهمية 

ن�رش   �سيا�سي،وقد  من�سور  اأي  عن  اأو  ن�ض،  اأي  عن 

ر�سوماته يف جملة » اإىل االأمام« ببريوت، وباللونني 

كيمياء  من  يحماله  مما  م�ستفيدا  واالأ�سود،  االأبي�ض 

خا�سة، من هذه الر�سوم �سورة ال�سكني والطاغية. 

اللونني   يف  عبدلكي  تعبري  يكون  اأن  غريبا  فلي�ض 

م�ساحة  على  ال�سيطرة  وحماولة  واالأ�سود،  االأبي�ض 

الفحم  فقلم  وتدرجاتهما،  اللونني  بهذين  اللوحة 

وراأ�ض احلرب ال�سيني واأداة احلفر اجلرافيكية، اأدوات 

تتطلب الق�سوة والدخول يف لعبة الت�سكيل التعبريي، 

وهو ما اأكده يو�سف يف اأحد حواراته: »عندما اأم�سك 

الذين  النا�ض  هوؤالء  يف  اأفكر  فاإنني  احلفر  باأدوات 

اأ�سعى للتوا�سل معهم، واأر�سم  باالأقالم الأتغلب على 

االإح�سا�ض بوطاأة االأمل والزمن«.. 

رماد الفراغ:

للطبيعة  ر�سوماته  يف   و�سارخا  وا�سحا  الفقد  يبدو 

ال�سامتة  يف جتربته اجلرافيكية ، التي  

بداأت تظهر منذ  جتاربه االأوىل لتتبلور 

يف عام 2005،  حيث يبدو الفراغ  اأمام 

الكتلة رماديا وقلقا، فلوحته التي ر�سم 

املوت  اإىل  اإ�سارة  فيها  اجلمجمة  فيها 

والفناء، بينما ت�سري  لوحة فردة احلذاء 

اإىل الفقد وال�سياع،وكاأن حذاء �سندريال 

يعود للحكاية من جديد،  حيث ترتاجع 

حمرتف  ياأتي  لهذا  الفرح،  من�سات 

عبدلكي حما�رشا برماد القلق، وبالتايل 

ثيمة  ال�سامتة  الطبيعة  عنا�رش  ت�سكل 

اكت�ساف  حيث  التجربة  ثيمات  من 

التزييني  البعد  عن  بعيدا  الطبيعة 

املعتاد، وهو ما اأكده مرارا بقوله: »كل 

اأن  ت�ستحق  الب�سيطة حولنا  املوجودات 

جادة  ولوحات  للفن  مو�سوعا  تكون 

مادام التناول جادا و�سخ�سيا«. 

�سمن هذا ال�سياق حت�رش لوحة ال�سمكة، راأ�ض �سمكة 

�ُسغلت  لوحة  ر�سمت)2001(،  ماء،  كاأ�ض  �سحن،  يف 

اللوحة،  تتو�سط  ال�سحن  اأو  الكتلة  بدرجات �سوئية، 

وكاأنه ي�سري للحياة واملوت معا، ورمبا ملا تبقى من 

من  ال�سا�سع  الف�ساء  هذا  مواجهة  يف  رمق  اأو  حياة 

الوجع  فيتوهج  الت�سكيل،  ثقل  يحمل  الفراغ  الرماد، 

يف الظل، وياأخذنا اإىل جتربة الوقفة ال�سوفية، �سوت 

عن  والك�سف  الف�ساء  الوجود،  �سمت  و�سط  يدّوي 

املت�سوفة  عند  الوقفة  يعادل  هنا  والف�ساء  الكتلة، 

عن  الك�سف  اإىل  توؤدي  الوقفة  النفري،  وقفة  ال�سيما 

مفهوم الفراغ ال�سويف الذي الميكن اعتباره مفهوما 

تن�سد  جتربة  ماهو  بقدر  ذهنيا  والت�سورا  نظريا 

االأق�سى م�ست�رشفة املاوراء، ماوراء كل �سيء ماوراء 

ال�سدية، وما وراء االأ�سياء ذاتها .

وعلى اختالف وظيفة الكتلة والغاية منها، ننتبه اإىل 

الفراغ الذي ي�سّمها، هل هو ف�ساء مفتوح على املدى 

ومك�سوف على ال�سوء من كّل جهاته..؟ اأم اأنه ف�ساء 
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الكتلة،  قلق ورمادي يحمل داخله عالقة جدلية مع 

وتبادل االإقامة يف مرايا املوت واحلياة معا؟

اإرها�سات الثورة:

»اأطلق اأح�سنتك يف الكون يو�سف

اأطلق روحك العاتية

موعدنا اّول االأر�ض اأو اآخرها

اليوم اأوغدا.. هنا اأوهناك

اأو قريًة يف اجلليل

موعدنا الوردة القادمة

اأطلق مهاريك يف الكون يو�سف

اأيها املزدهي بالرمادي«.

التي  التغيري  للحظة  اال�ست�رشافية  وروؤيته  يو�سف 

وخماطبته  عزت،  ح�سان  ال�ساعر  �سوريا،  ت�سهدها 

اإىل  ت�سري  اللحظة،  لهذه  اأي�سا  روؤيته  يو�سف،  ل�سديقه 

جيل حمل الرمادي منتظرا ال�سوء،  وها هو عام 2005 

اإىل ال�سام، ليب�رش بربيع دم�سق مع  حيث يعود يو�سف 

�سلميا  وي�سارك  الوطنية،  االأ�سماء  من  هامة  جمموعة 

الثورة  خ�سم  ويف  الحقا  فري�سم  الرمادية،  بري�سته 

اأمام م�سهد القتل اليومي، ير�سم  ال�سهيد، واأمه، ويكون 

�ساهدا اآخر على زمن يغتلي بالنار والدم والرماد، زمن 

تراجيدي، التزال خطوطه تر�سم �سجنا بحجم الوطن.

» يناديك غويا

وهاال

ونحن جميعا

اأطلق مهاريك يف الكون يو�سف

والتنتظر!

اأيها املزدهي بالرمادي«.

�سخور  من  ع�رشة  حتت  تقف  الأنك  مهولة  التجربة 

�سيزيف،  والأنك يو�سف، فاإن بيتك ال�سامي، وحمائمك 

وعيناك  الورد،  وفاز  الزنبقة  يوما،  ا�ستقبلتنا  التي 

باحللم،  ي�سج  عامل  واالنتظار،  بالع�سق  املليئتان 

وكاأنك ت�ستعيد حكايات الطفولة، فردة حذاء المراأة، 

التزال هي حتتفظ باالأخرى، الأنها تنتظرك كي تاأتي 

على اأح�سنتك جميعا...ال�سام وهاال ونحن جميعا.
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�سينما

كيا ر�ستمي

يرى دافني اأورغون اأن ح�سور الأطفال يف اأفالم كيار�ستمي لي�س فقط تثبت الب�ساطة التي يتطلبها 

عك�س جوهر الواقع، بل اأي�سا تعك�س الطريقة التي يعالج بها الواقعية، عرب عيون الأطفال.
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تعود ن�صاأة ال�صينما الإيرانية بالأ�صل 

اإىل ال�صنوات الأوىل من القرن الع�رشين، 

بفارق ب�صع �صنوات فقط عن اكت�صاف 

الب�رشية لفن ال�صينما، فقد عرفت طهران 

اأول كامريا �صينمائية عام ١٩٠٠،  

اأدخلها ملك اإيران »مظفر الدين �صاه«، 

وكانت اأول لقطاتها هي م�صاهد من 

زيارته امللكية اإىل اأو�صتاند ـ بلجيكا. 

لحقًا حتولت ال�صينما الإيرانية لتكون 

مبثابة اأداة دعائية للملك الوريث 

»ر�صا �صاه« وبقيت كذلك حتى فرتة 

اخلم�صينيات، حيث تخللتها حماولت 

فيلمية اأ�صا�صها الت�صلية، متاأثرة من جهة 

بال�صينما الهندية التي اأ�ص�صت لحقًا ملا 

Bollywood cin�  عرف بـ»�صينما بوليود ـ

ema«، ومن جهة ثانية بالرتاث ال�صعري 

الفار�صي الكال�صيكي و الق�ص�ص امللحمية 

التي ظهرت يف اأفالم مثل: »�صريين 

وفرهد ١٩٣٤« و»الأمري الفار�صي 

 .»١٩٤٩

ال�سينما  بداأت  ال�سيتينيات،  مطلع  منذ 

الإيرانية توؤ�س�س لهويتها اجلديدة بعيداً 

عن التوجه الت�سلوي �سالف الذكر، جتلى 

ذلك يف  بروز عدد من الأ�سماء الالمعة 

واملخرجة  كال�ساعرة  واملف�سلية  

كيمياوي،  وم�سعود  فروخزاده١،  فروغ 

غافاري،  وفروغ  مهراجي،  وداريو�س 

واإبراهيم غوي�ستان.

 قدم هوؤلء املخرجون معاجلة خمتلفة 

احلياة  امل�ستقاة من  اأفالمهم  ملوا�سيع 

اأوىل  مقدمات  فيها  برزت  اليومية، 

الأفالم:  هذه  من  ال�سعرية،  للمعاجلة 

الأحدب  »ليلة   ،١٩٦٢« اأ�سود  »املنزل 

١٩٦٤« ، »البقرة ١٩٦٩«.

اإل اأن النقلة الأو�سح يف تاريخ ال�سينما 

الإيرانية كما يعيدها كثري من املوؤرخني 

بـ  يعرف  ما  اإىل   تعود  ال�سينمائني 

»املوجة اجلديدة يف ال�سينما الإيرانية« 

»�شينما ال�شعر« لبازوليني

ومتظهرها فـي ال�سينما الطليعية االيرانية

»اأين منزل �سديقي«لكيا ر�ستمي، منوذجا

    باحث واكادميي من �سورية

زاهر عمرين



الإيرانية  الإ�سالمية  الثورة  بعد  ظهرت  والتي 

من  جديد  جيل  ل�سعود  موؤ�س�سة   ،١٩٧٩ عام 

الأ�سماء البارزة يف اخلريطة ال�سينمائية العاملية 

عبا�س  قبادي،  بهمن  خمملباف،  حم�سن  اأمثال: 

كيار�ستمي، و بهرم بيازي واآخرين غريهم. هذه 

ملا  الطريق  مهدت  حلقهم  ممن  وغريها  الأ�سماء 

عرف لحقًا بـ »ال�سينما ال�سعرية الإيرانية«.

»ال�سينما  م�سطلح  اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  جتدر  لكن   

ال�سعرية ـ Poetic Cinema«، كم�سطلح �سينمائي نقدي، 

الفذ  الإيطايل  املخرج  اإىل  املبكرة  اأ�سوله  يف  يعود 

والذي   ،)١٩٦٥ )١٩٢٢ـ  بازوليني  باولو  بيري 

والتي   ،١٩٦٥ عام  املن�سورة  نظريته  يف  اقرتحه 

حملت عنوان »�سينما ال�سعر«.

من هذا املنطلق يقوم هذا البحث على حتليل العنا�رص 

يف  وردت  كما  ال�سعرية  لل�سينما  املكونة  الأولية 

ر�سد  وحماولة  ال�سعر«،   »�سينما  بازوليني  نظرية 

الإيرانية  ال�سينما  من  تطبيقها وحتققها يف منوذج 

  »١٩٨٧ ـ  �سديقي  منزل  »اأين  فيلم  وهو  احلديثة 

ا�ستك�ساف  للمخرج عبا�س كيار�ستمي، وذلك بهدف 

جوانب من  جماليات ال�سورة يف ال�سينما ال�سعرية 

الإيرانية. 

لكن قبل البدء يف عر�س النظرية،  ل بد من التنويه 

»ال�سورة  اأو  »ال�سورة«  مل�سطلح  ا�ستخدامنا   اأن 

تعريف  اإىل  ي�ستند  البحث،  هذا  يف  ال�سينمائية« 

�سوهيني �سوادري وهاورد فني »لل�سورة املفتوحة« 

املرئية  الدوال  على  يقت�رص  ل  مكونًا  باعتبارها 

يت�سمن  كدال  اللقطة«  »كلية  نحو  يتعداها  بل  فقط 

هذه  ال�سوتية«.  واملكونات  وامل�سهد  »الكادر، 

ال�سورة املفتوحة »لي�س بال�رصورة اأن تكون �سورة 

اعتيادية  حم�س  �سورة  تكون  قد  بل  ا�ستثنائية، 

تنتمي للحياة اليومية«.)�سوادري وفني، ٢٠٠٣(. 

�سينما ال�سعر عند بازوليني:

اإىل  ال�سعر  �سينما  حول  بازوليني  نظرية  تنق�سم 

ق�سمني رئي�سيني هما »ال�سورة الإ�سارية، واخلطاب 

احلر غري املبا�رص«

v ال�صورة الإ�صارية

ولغة  املكتوب«  الأدب  »لغة  بني  بازوليني  يقارن   

اللغة،  اأن  افرتا�سه  من  انطالقًا  املرئية«  »ال�سورة 

تعبري  اآليات  ميتلك  اإ�ساري«  »نظام  هي  لغة،  اأي 

الأدبية«وظيفة  »اللغة  وظيفة  اأن  ويرى  متقاربة، 

مفردات  ا�ستخدام  على  تقوم  وعملية«،  »توا�سلية 

هي »الكلمات« كحوامل ب�سيطة للمعنى. يف حني اأن 

على  تقوم  »اعتباطية«  وظيفة  ذات  ال�سورة«  »لغة 

»ال�سور« كحوامل غري  اأي�سًا هي  مفردات  ا�ستخدام 

ب�سيطة للمعنى، غري ب�سيطة كونها مراوغة ومفتوحة 

على التاأويل. 

تتحقق  املنطوقة ل  اللغة  اأن  يو�سح  بازوليني  لكن 

لوحدها، بل مت�سي بالرتافق  مع اإ�سارات اأو اإمياءات 

“مرئية”من �ساأنها تغيري معناها، ما يجعل بداخل 
كل منا  “نظام اإ�ساري ب�رصي” ن�ستخدمه”لقراءة” 

الواقع حولنا.

هذه العالقة بني اللغوي والب�رصي تتجلى كما يرى 

اأن مي�سي الإن�سان وحيداً يف  “حقيقة  بازوليني يف 

ال�سارع، باآذان مغلقة كليًا،  دون اأن مينعه ذلك  من 

حميطه.)هذا  وبني  ذاته  بني  داخلي  حوار  اإن�ساء  

مرئية  و�سائط  با�ستخدام  نف�سه  عن  يعرب  احلوار( 

تتكون من هيئات املارة حوله، اإمياءاتهم، اإ�ساراتهم، 

اأفعالهم  ردود  تعابريهم،  �سمتهم،  حركاتهم، 

املرور  اإ�سارة  اأمام  ينتظرون  حني  مثاًل:  اجلماعية، 

احلمراء، اأو حني يتجمهرون حول حادث ا�سطدام يف 

ال�سارع، اأو اأمام �رصح ما«.

هذا  ملفردات  الأ�سا�س  امل�سدر  اأن  بازوليني  يرى 

»احلوار« ال�سامت بني الذات واملحيط، هي جمموعة 

اأو  والأحالم«،  الذكريات  »عامل  من  القادمة  ال�سور 

ما يدعوها بلغة »ال�سورة الإ�سارية« Im_sign«  والتي 

هي باملح�سلة لغة »ال�سينما ال�سعرية«. 

»ال�سورة  لغة  ملاذا  هنا  املطروح  ال�سوؤال  لكن 

الإ�سارية« هي لغة تنا�سب ال�سينما ال�سعرية؟

يجيب  بازوليني عن هذا ال�سوؤال من منطلقني اثنني 

هما: 

١. املفردات الأولية للغة ال�سورة الإ�سارية:
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العالقة  بازوليني  يحلل  املكونات  هذه  لتو�سيح 

والأحالم” وبني  الذاكرة  عامل  “�سور  بني  الب�سيطة 

التذكر  حالت  يف  فمثاًل  ال�سينما.  ممار�سة  اآليات 

التي يقوم بها الإن�سان )مبا فيها عمليات ال�ستدعاء 

الإ�سارية،  ال�سورة  من  �سل�سلة  ي�ستخدم  والإدراك(  

عمل  وطريقة  ترتيب  باآليات  جداً  �سبيهة  بطريقة 

امل�سهد ال�سينمائي.

التي  الأولية  املكونات  ذات  “احللم”  ميتلك  اأي�سًا 

ميتلكها امل�سهد ال�سينمائي: “اللقطة املقربة، اللقطة 

احللم  “فلغة  وغريها..  الوا�سعة  اللقطة  الطويلة، 

ـ  وقبل  قواعدية،  ـ  “قبل  حرة  لغة  هي  ال�سينما  ـ 

�رصفية”، وهي  بعك�س اللغة الأدبية، لغة ل معجمية، 

ذلك باأن م�سدرها هو الهيوىل اأو الهباء )chaos( فال 

قامو�س يقود نظامها، ما يجعلها حرة ومنفتحة. 

٢. دور املوؤلف  ال�سينمائي يف ا�ستخدام هذه اللغة: 

هي  الأدب  يف  الكاتب  ممار�سة  اأن  بازوليني  يعتقد 

ممار�سة جمالية ذات بعد تقني اأحادي،  يف حني اأن 

املوؤلف ال�سينمائي ميار�س دورين مزدوجني: الأول 

)ال�سور(  املفردات  جمع  يف  يتلخ�س  تقني،  لغوي 

من جمموعة احتمالت ل ح�رص لها منها )الذاكرة، 

هو  والثاين  الناأمات(  اخلارجي،  املحيط  الأحالم، 

اإثراء هذا اخلليط يف مراحل تركيبه معًا. مبعنى اآخر« 

التي قام  الإ�سارية  ال�سور  ال�سينمائي برتتيب  يقوم 

املعنى  اإىل  للو�سول  تعبريي  اقرتاح  يف  بجمعها 

الذي ين�سده« .

وبخالف اللغة الأدبية، فاإن لغة »ال�سورة الإ�سارية« 

هذا  باملو�سوعي،  الذاتي  فيها  يختلط  لغة  هي 

الختالط هو لب ال�سينما ال�سعرية. ي�سوق بازوليني 

»للوي�س  ـ ١٩٢٩  اأندل�سي  »كلب  فيلم  هنا مثاًل من 

الفيلم  لغة  اأن  يعتقد  حيث  دايل،  و�سلفادور  بونويل 

من ناحية »ذاتية« كون م�سدرها احللم اأو »اجلوهر 

اأخرى  ناحية  من  وهي  للعنا�رص،  البهيمي« 

بالتايل  الواقع.  تقدم �سورا من  لأنها  »مو�سوعية« 

التي  احلدود  على  يقف  ال�رصف  ال�سعري  فالقرتاح 

يختلط بها الذاتي باملو�سوعي. 

v اخلطاب احلر غري املبا�رش  

�سوؤاًل  الثاين من نظريته  بازوليني يف اجلزء  يطرح 

»كيف  معناه:  يف  عميق  لكنه  ظاهره  يف  ب�سيطًا 

ال�سينما؟ وهل حقًا  اأن تتحقق يف  ال�سعر  ميكن للغة 

لأ�سلوب  ميكن  وهل  ال�سينما؟  يف  ممكنة  اللغة  هذه 

»اخلطاب احلر غري املبا�رص« )الذي طاملا ميز ال�سعر(

اأن يجد طريقه لل�سورة ال�سينمائية؟«. 

v ال�صخ�صية ـ الذريعة:

على  بازوليني  يقوم  الت�ساوؤلت  هذه  على  لالإجابة 

ال�سعرية  »اللغة  مفهوم  يدعوه   ما  عنا�رص   حتليل 

الوعي«.  ودرجة  والأ�سلوب  »الذاتية  وهي:  التقنية« 

نظر  وجهة  مع  تتحد  )الذاتية(  املخرج  نظر  فوجهة 

لآخر  خمرج  من  تختلف  لكنها  الفيلم،  �سخ�سيات 

عمل  مييز  الذي  )الأ�سلوب(،  ب�رصوط  حمكومة  فهي 

كل خمرج عن نظرائه )الوعي(.

اأفالم   لتو�سيح ذلك يعود بازوليني اإىل مناذج من 

»�سينما الفن الأوروبية« بعد احلرب العاملية الثانية، 

اأنتنيوين  اأجنلو  ميكيل  اأفالم  من  اأمثلة  ير�سد  حيث 

وجان لوك غودار. 

»ال�سحراء  فيلم  يف 

 Red   ١٩٦٤ احلمراء 

لـميكيل   »Desert

يعترب  اأنتنيوين،  اأجنلو 

فيلمًا  الفيلم  بازوليني 

وجهة  مربهنًا  »�سعريًا« 

اإىل  بال�ستناد  نظره 

ففي  اللقطات.  من  عدد 

ي�سور  الذي  امل�سهد 

�سخ�سيتني  دخول 

العمال  منزل  اإىل 

يف  نرى  الع�سابيني، 

اللقطة الأوىل يف مقدمة 

الكادر اثنني اأو ثالثة من 

خارج  البنف�سج  زهور 

 ،)out of foucs( الرتكيز  

ويف لقطة اأخرى يف ذات 
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هذه  اللقطة  البنف�سج يف خلفية  زهور  نرى  امل�سهد، 

املرة لكنها داخل  الرتكيز )in foucuse( بالتزامن مع 

خروج ال�سخ�سيتني. يدعو بازوليني هذه ال�سكالنية 

الأ�سلوبية »مفتاح الفيلم« وهي تتحقق عرب ميزتني:  

خمتلفتني  نظر  لوجهتي  املتتابع  التجاور   : الأوىل 

من  مكون  م�سهد  هو  ذلك  ال�سورة،  ذات  جتاه  كليًا 

الواقع، الأول عن  لقطتني، ت�سوران نف�س اجلزء من 

الأمام والثاين  اأوًل من  اأو  اأبعد قلياًل،  قرب  والثاين 

ب�سكل غري مبا�رص.  هذا يقود اإىل اإ�رصار ي�سبح ملحًا، 

كما لو اأنه »اأ�سطورة واقعية«.

ثانيًا: طريقة دخول وخروج ال�سخ�سيات من الكادر«.

اإىل  الو�سول  بهدف  اأنتنيوين  اأن   بازوليني  يتابع 

 )pretext( ذريعة  ابتكر  الأ�سلوبية،  ال�سكالنية  هذا 

وحمل عليها روؤيته الذاتية للعامل. هذه الذريعة هي  

�سخ�سية جوليا )لعبت دورها املمثلة مونيكا فيتي( 

فمن  الغرتاب«.  »ع�ساب  مر�س  من  تعاين  التي 

خالل عينيها ينظر اأنتنيوين اإىل العامل، جاعاًل  روؤية 

امراأة مري�سة للعامل روؤيته هو، حمماًل هذه  الروؤية 

هذيانات ذات طابع جمايل«.

يف الوقت الذي ي�سنف فيه بازوليني �سعرية اأنتنيوين 

باأنها �سعرية »�سكالنية«، فاإنه ي�سنف �سعرية جان 

اأ�سيلة«، لكن ل يعني  ـ  لوك غودار »تقنية �سكالنية 

 Pretext ـ  اأن غودار ل يحتاج للذريعة  التو�سيف  هذا 

اأنه  بازوليني  يرى  حيث  اأنتنيوين،  اإليها  جلاأ  التي 

فهو  العتيادية،  اللعبة  غودار  يلعب  طبيعي،  ب�سكل 

من  الفيلم  لبطل  )�سمة(  غالبًا  �رصطًا  يحتاج  اأي�سًا 

املك�سوف  وال�رصط  التقنية،  احلرية  ي�سمن  اأن  اأجل 

للعالقة مع الواقع. بالتايل اأبطال غودار الرئي�سيني 

هم اأي�سًا مر�سى، اأو بكلمات بازوليني »اإنهم الزهور 

امل�رصقة للربجوازية«، لكن غودار ي�سفي على ذريعة 

انتنيوين ما يطلق عليه بازوليني »نظامًا ارت�سافيًا« 

موؤلفًا من اآلف التفا�سيل التي ي�سعب متييزها عن 

عن  البع�س، وهي ما جتعل غودار متمايزاً  بع�سها 

ال�سعرية الكال�سيكية. 

فيلم  يوجد  بازوليني  يرى  نراه كما  فيلم  فوراء كل 

اآخر يود املخرج لو اأنه ي�ستطيع اإخراجه اإىل ال�سوء 

هو  الآخر  الفيلم  هذا  �سخ�سيات،  اأو  ذرائع  دون 

موؤلف من  ال�سعرية، كونه  لل�سينما  ال�سا�سية  البنية 

موحيات روحية ومتارين اأ�سلوبية �سواء اختفت وراء 

الذرائع اأم ل.

يختتم بازوليني نظريته باحلديث عن دور الكامريا 

»منتج  باعتبارها  ال�سعرية  ال�سينما  لغة  خلق  يف 

ال�سورة التقني« حيث يرى اأن �رصوط اللغة ال�سعرية 

يف ال�سينما تقوم على »جعل الكامريا ت�سعر« بعك�س 

روؤية معظم املخرجني حتى نهاية ال�ستينات، والذين 

كانوا يجتهدون لإخفاء »م�ساعر« الكامريا، كما هو 

احلال يف اأفالم عظيمة مثل »اأ�سواء املدينة ـ١٩٣١ 

 »١٩٦٠  - ال�سيطان  »عني  اأو  �سابلن  »ل�ساريل 

حيث  ي�ستدرك  بازوليني  لكن  بريغمان.  لأنغمار 

�سعرية  العظيمة متتلك  الكال�سيكية  ال�سينما  اأن  يرى 

حيث  ميلفيل  اأو  ت�سيخوف  �سعرية  ت�سبه  داخلية، 

»ال�سعر يف مكان اآخر غري اللغة، ما يعني اأن الكامريا 

تلتزم باأن تكون فوق احلقائق«. يف حني اأن �سينما 

»الواقعية  �سينما  الأخ�س  وعلى  ال�ستينات  بعد  ما 

تقنيات  الوهم«  »ك�رص  بهدف  ت�ستخدم  اجلديدة« 

العد�سات  تغيري  والتبعيد،  التقريب  )كالهتزاز،  عدة 

والفالتر، الكامريا املحمولة(، هذه التقنيات �ساهمت 

ل�سالح  الكال�سيكية  ال�سينما  تع�سب  ك�رص  يف 

للغة  قواعد  اإىل  هذا  الالانتظام  وحولت  اأكرب،  حرية 

ال�سينمائية ال�سعرية. 

التي  العنا�رص  تفح�س  �سنحاول  اجلزء  هذا  يف 

)م�سدرها  الإ�سارية  »ال�سورة  بازوليني:  اقرتحها 

غري  احلر  واخلطاب  ا�ستخدامها(  يف  املخرج  ودور 

�سديقي«  منزل  »اأين  فيلم  يف  )الذريعة(«  املبا�رص 

لعبا�س كيار�ستمي. 

منزل  »اأين  فيلم  يف  ال�سينمائية  ال�سعرية  عنا�رص 

�سديقي« 

مع عودته اإىل املنزل يكت�سف التلميذ اأحمد اأحمدبور 

اخلا�س  الوظائف  دفرت  اخلطاأ  طريق  عن  اأخذ  اأنه 

بزميله يف ال�سف حممد ر�سا زاده. يعلم اأحمد متاما 

اأخرياً  اإنذارا  اليوم  ذات  يف  وجه  القا�سي  املعلم  اأن 

وظائفه  بكتابة  يقم  مل  اإن  زاده  ر�سا  بحق  بالطرد 
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املطلوبة. لذا يقرر البحث عن منزل �سديقه ليعيد له 

اأمه التي متنعه  اأحمد قواعد  دفرت الوظائف. يخرتق 

القرية  يف  باحثًا  ويهرب  املنزل  من  اخلروج  من 

عدة  يواجه  زاده،  ر�سا  منزل  عنوان  عن  املجاورة 

زميله  عن  يعلم  ل  كونه  البحث  رحلة  يف  م�ساعب 

اأحمد  التايل ي�سل  اليوم  ا�سمه. يف  يف ال�سف �سوى 

اإىل ال�سف متاأخراً، يف ذات اللحظة التي يفت�س فيها 

اأحمد قرر كتابة  اأن  الوظائف، نكت�سف  املدر�س عن 

ليحول دون طرده من  زميله  بالنيابة عن  الوظيفة 

املدر�سة. 

الفيلم  فكرة  اأن  دب�سي  حميد  الإيراين  الباحث  ي�سري 

�سهرب  لل�ساعر  ق�سيدة  من  م�ستوحاة  بالأ�سل 

فيها  يقول  الفيلم،  عنوان  ذات  حتمل  �سبهري، 

ال�سغري  الولد  يذهب  �سوى  مدى  اأي  ال�ساعر:”اإىل 

حلماية �سديقه من عقاب حمتم؟”.

فيلم  بني  القوية  العالقة  الإ�سارة  هذه  ت�رصح  قد 

تثري  لكنها  ال�سكل رمبا،  لناحية  وال�سعر  كيار�ستمي 

اتبعه كيار�ستمي  الذي  الأ�سلوب  اأو�سع حول  ت�ساوؤًل 

لرتجمة اللغة الأدبية ال�سعرية، اإىل �سينمائية ب�رصية 

�سعرية. 

v ال�صورة الإ�صارية :احللم ودور�صانع الفيلم

ف�سائني  وجود  على  جوهره  يف  الفيلم  يقوم 

هما:  جمهول  وثانوي  ماألوف،  اأويل  منف�سلني 

به  يقوم  وما  زاده،  ر�سا  زميله  وقرية  اأحمد،  قرية 

هذين  بني  ج�رص  اإقامة  حماولة  هو  اأحمد  التلميذ 

عمليات  اأن  ويليام�سون  كا�سي  ترى  الف�سائني. 

الف�ساء  يف  ال�سخ�سية  متار�سها  التي  ال�ستك�ساف 

املجهول متنح املخرج حرية غري م�سبوقة، فعنا�رص 

ال�سياع،  على  تقوم  الب�رصية  وال�ستك�ساف  البحث 

التي  العنا�رص  اأي  الغام�سة،  والروؤى  والفو�سى، 

الفر�سية  الأ�سيلة. وفق هذه  احللم  لغة  تتقاطع مع 

يتحول الثانوي املجهول يف النهاية اإىل ف�ساء اأكرث 

اإلفة.

اإن طبيعة الف�ساء الذي جتري فيه عمليات “البحث 

اأي  �سديقي”،  منزل  “اأين  فيلم  يف  وال�ستك�ساف” 

ففي   ال�سعرية.  احلالة  من  تعزز  زاده،  ر�سا  قرية 

م�سنًا،  جناراً  اأحمد  ي�سادف  رحلته  من  ما  مرحلة 

الأبواب  يتفح�سان  وهما  معًا  الثنان  مي�سي 

القدمية  اجلدران  على  وميران  اخل�سبية،  والنوافذ 

عليها  تنعك�س  التي  الالنهائية  ال�سيقة  والزقاقات 

يف  بالغرق  ال�سعور  تعزز  ملونة،  زخرفية  اإ�ساءة 

ف�ساء حلم مفتوح احلدود)٢(. 

ي�رصح رولن بارت عامل الل�سانيات اأن هذا النوع من 

هذه(  حالتنا  يف  الفيلم  )وهو  املفتوحة  الن�سو�س 

وبالتايل  لقراءته”  جهد  “بذل  على  املتلقي  ي�سجع 

بل  للن�س،  م�ستهلك  “جمرد  لي�س  امل�ساهد هنا  فاإن 

هو منتج له”، بهذا املعنى تبدو  ال�سورة يف ال�سينما 

ال�سعرية �سورة منقو�سة املعنى ومفتوحة النهايات 

حتتاج جهداً ذاتيًا من قبل امل�ساهد لإمتامها. 

يتقاطع هذا التاأويل مع وجهة نظر �سيجموند فرويد، 

يكون  اأن  له  ميكن  حلم  “ليوجد  اأنه  يرى  حيث 

حمدود  ل  التاأويل  حيث   )...( تام  ب�سكل  مفهومًا 

وجهة  مع  يتقاطع  التف�سري  هذا  املعنى”.  ومتغري 

نظر بازوليني جتاه ال�سورة الإ�سارية التي تنبع من 

الذكريات والأحالم بو�سفها خزانًا رئي�سيًا لل�سورة 

ال�سعرية. 

كيار�ستمي  ي�سوغ  ذاتها،  احللم  �رصطية  �سمن 

الالمنطقية،  من  اأ�سا�س  على  ال�سخ�سيات  عالقات 

التي نعي�سها يف احللم.  حيث نعاين عن  ت�سبه تلك 

اأحمد وزميله  التلميذ  قرب ن�سوء عالقة �سداقة بني 
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يقع  حني  الفيلم،  من  الثاين  امل�سهد  يف  زاده  ر�سا 

حممد اأر�سًا اأثناء اللعب يف املدر�سة، في�ساعده ر�سا 

النهو�س. حلظة واحدة ق�سرية وحا�سمة،  زاده على 

وهي الأوىل من نوعها بني ال�سخ�سيتني، تبدو كافية 

لن�سوء عالقة عميقة ولتكري�س �سعور اأحمد ب�رصورة 

رد دين ما. قد تبدو هذه العالقة ذات العمر الق�سري 

حجة غري كافية لأن يق�سي اأحمد بقية يومه باحثًا 

عن عنوان زميله، لكننا نتقبل هذه العالقة بو�سفها 

ما  بقدر  واقعية،  هي  ما  بقدر  لأنها  حتمية،  عالقة 

على  هذا  ينطبق  عالية.   �سعرية  بطاقة  حمملة  هي 

العالقة التي تن�ساأ بني اأحمد وبني النجار امل�سن يف 

القرية.

v الذريعة: 

يف  الإيرانية  الأفالم  يف  كبرياً  دوراً  الأطفال  لعب 

مرحلة ما بعد الثورة، خا�سة يف �سنوات الثمانينات، 

اإىل  ذلك  يعود  �سدر،  ر�سا  حميد  الباحث  وبح�سب 

الإيرانية  بال�سينما  واملمثالت  املمثلني  معظم  تاأثر 

ما  واأي�سا  الإيرانية،  الثورة  �سبقت  التي  التجارية 

تبعها من قيود للثورة الإيرانية على ق�سايا اجلن�س، 

ال�سياق ذاته يعد  والغناء والرق�س يف الأفالم«. يف 

الأطفال،  مع  عماًل  املخرجني  اأكرث  اأحد  كيار�ستمي 

منذ بداياته الأوىل يف فيلم )اخلبز والزقاق ١٩٦٩( 

حتى مراحل عمله املتاأخرة. 

اأفالم  يف  الأطفال  ح�سور  اأن  اأورغون  دافني  يرى 

يتطلبها  التي  الب�ساطة  تثبت  فقط  لي�س  كيار�ستمي 

التي  الطريقة  تعك�س  اأي�سا  بل  الواقع،  جوهر  عك�س 

عرب  يعاجله  فهو  الواقعية،  كيار�ستمي  بها  يعالج 

عيون الأطفال. 

بعيون  العامل  نرى  �سديقي«  منزل  »اأين  فيلم  ففي 

طفل. نرى من وجهة نظره ردود فعل الكبار، ن�ساهد 

البيئة  قرب  عن  ونعاين  واأمه،  اأحمد  بني  العالقة 

يحاكمها  وكيف  فيها  يعي�س  التي  الجتماعية 

ويتعامل معها بارتباك. اإن حرية الطفل جتاه عامل 

للفيلم.  ال�سعرية  للقوة  رئي�سي  مفتاح  هي  الكبار 

مبثابة  الفيلم  هذا  يف  الطفل  اعتبار  ميكن  بالتايل 

كيف  لكن  بازوليني،  عنها  حتدث  التي  »الذريعة« 

ترجم كيار�ستمي ذلك اإىل لغة �سينمائية؟

قام  اأنه  املقابالت  اإحدى  يف  كيار�ستمي  يقول 

وي�سيف   »نظرته«.  ب�سبب  الطفل   ـ  املمثل  باختيار 

» توحي  اأحمد يحمل نظرة  اأن وجه  �سادوري وفني 

حالة  نعي�س  مايجعنا  وهي  الدائم،  بالندها�س 

من  كثرياً  يت�سمن  ل  الفيلم  اأن  رغم  م�ستمرة،  تاأمل 

لقطات  املخرج  ي�ستخدم  حيث  القريبة،  اللقطات 

اإىل  ب�سهولة  بالنتقال  له  ت�سمح  متو�سطة  قريبة 

لقطات �سديدة الت�ساع، ما يحول دون تفح�سنا لهذه 

النظرة«.

اأحمد  نرى  الفيلم،  يف  طوًل  امل�ساهد  اأكرث  اأحد  يف 

�سائعًا يف ظالم زقاقات القرية ال�سيقة واملتداخلة 

يف  بال�سياع.  املخاطرة  فيه  متتزج  �سعور  ب�سدة، 

تلك اللحظة تبلغ م�ساهدتنا للعامل من عيون الطفل 

اأحمد ذروتها، حيث تنزاح ذريعة املخرج يف الفيلم 

ما  ذلك  امل�ساهد.  لدى  مفتوح  تلق  ذريعة  لت�سبح 

غري  احلر  »اخلطاب  لقانون  خا�سعًا  املتلقي  يجعل 

ذات  عالقة  ين�سج  فهو  �رصيحة،  ب�سورة  املبا�رص« 

للعامل  الطفل  ـ  ال�سخ�سية  نظرة  بني  ثالث:   اأبعاد 

املعقد حوله، وبني ال�سورة التي يراها بعيونه، وبني 

ال�سعور الذي يعي�سه. 

يلخ�س كيار�ستمي نظرته تلك لل�سينما  بالقول اأنها 

» اإمكانية اأن توجد عرب كونك غري موجود )...( واأن 

تظهر عرب الختفاء«.  

احلياة  مفردات  تتحول  الطرح،  هذا  �سمن 

غام�سة  اإ�سارات  اإىل  الفيلم  يف  الب�سيطة  اليومية 

يف  متاهته،  يف  متابعتها  اأحمد  م�سوؤومة،يحاول 

اأ�سوات توحي  ذات الوقت ن�سمع بعيدا عن الكامريا 

كالب  عواء  القطط،  مواء  الليل،  هبوط  باقرتاب 

كل  ح�سور  املفتوح،  املدى  يف  قطار  �سوت  بعيد، 

تلك الأ�سوات دون ال�سور يزيد يف غمو�س اجلانب 

اإيانا  معيداً  بال�سياع  ويوحي  امل�سهد،  من  املرئي 

كل مرة اإىل ال�سوؤال املحمول يف عنوان الفيلم: »اأين 

منزل �سديقي؟«. 
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خامتة:

ال�سعر«  »�سينما  مفهوم  اأن  النهاية  يف  القول  ميكن 

الكثري  يت�سمن  وا�سع  اقرتاح  هي  البازولينية 

التاأويالت  من  الكثري  ويحتمل  التداخالت،  من 

»�سينما  مفهوم  اأن  التنويه  يجب  لكن  والتف�سريات. 

موؤلفني  عند  نظريه  عن  يختلف  لديه  ال�سعر« 

�ساحب  تاركوف�سكي  اأمثال  اآخرين  وخمرجني 

»النحت يف الزمن«، اأو غودار واأنتنيوين.

باملقابل، متتلك ال�سينما الإيرانية باملجمل �سعريتها 

يف  موجودة  عنا�رص  ا�ستعارتها  رغم  اخلا�سة، 

بازوليني  ي�سكل  الذي  ال�سعر  ل�سينما  العام  املفهوم 

الثقافة  بني   مزج  على  مبنية  فهي  اأطرافه،  اأحد 

ال�سعرية  ال�سينما  مفاهيم  وبني  الأ�سيلة،  الإيرانية 

بازوليني.  اأمثال  ا�سالء  وموؤلفني  خمرجني  لدى 

ال�سعرية  العنا�رص  بقية  ا�ستك�ساف  حماولة  وتبقى 

يف هذه ال�سينما مرهونة مبدى اخلو�س يف ماهية 

الثقافة الإيرانية وهويتها اجلمالية. 
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�شعـــر

لوي اراغون



احتفلت فرن�سا طوال عام 2012 

مبرور ثالثني عاما على وفاة �ساعرها  

لوي اأراغون)1897-1982( الذي 

يعّد واحدا من كبار �سعراء العامل يف 

القرون الع�رشين. وهو غزير الإنتاج 

�سعرا ونرثا.ويف عام 1956، اأي يف 

فرتة اكتمال توّهجه ال�ّسعرّي الذي 

كان قد برز بجالء يف عمله ال�ّسعري 

الرّائع »عينا اإلزا«، اأ�سدر لوي اأراغون 

»الرواية غري املكتملة« وفيها يروي  

ف�سول من �سريته الّذاتية مازجا 

ال�ّسعر بالّنرث، وممار�سا األعيب لغوّية، 

وفنّية مبهارة وحذق. 

هنا ترجمة لبع�ض من املقاطع:
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لوي اأراغون :

�سريته الذاتية يف »الرواية غري املكتملة«

كاتب ومرتجم من تون�س

ترجمة: ح�صونة امل�صباحي

 َجماُل ال�ّشيطان :

اأّيها ال�شّبان الّزمن اأمامكم مثل 

ّ
َجَواد فار

ف بني فخذيه
ْ
الذي مي�شكه من الُعر

 والذي يرّو�شه 

ليل حديد  لن ي�ْشمع بعد  ذلك غرَي �شَ

 الّداّبة  التي يركبها

كثري على هذه املعركة اجلديدة لكي 

نفّكر يف  اأقا�شي املغامرة 

اأيها ال�شبان الّزمن اأمامكم مثل 

�شهّية مبّكرة 

ط
ْ
ونحن ال ندري ماذا نختار من فر

 ما َوعْدنا به اأنف�شنا من الوليمة 

وغطاء اخلوان اأبي�س  اأبي�س حتى

 اأننا نخاف من الّنبيذ   



ومن ميدان املعركة ال�ّشنيع بعد  ماأدبة الّزفاف

الذي يعتقد اأنه با�شتطاعته اأن يقي�س الزمن بالف�شول 

هو بات عجوزا عاجزا عن الّنظر اىل الوراء

العجلة  مثل  التحّوالت   هذه  يف  َن�شيُع  ونحن 

والغبار 

عّنا  لُتخفي  تعود  ربيع  كّل  االأ�شجار يف  واأوراق 

االأفق 

�شا�شع  ال�شبان  اأيها  اأمامكم  الذي  الّزمن  كم 

وق�شري

لكن ماذا ينفع اأن نتلّفظ بتفاهة كهذه 

اآه خذوها اإذن كما لو اأنها الزمة مل تغّن اأبدا 

ك�شماء ال ي�شايقها اأّي �شيء كامراأة  تقول »اإىل 

االأبد«

طفولة ذات م�شاء اأنتم  تدفعون باب احلديقة 

نونات 
ّ
من العتبة  ها اأنتم  تّتبعون توقيع ال�ش

ون فجاءة يف اأياديكم   اأبعاد العامل 
ّ
اأنتم  حت�ش

وقّوتكم واأّن كّل �شيء ممكن بغتة

افتحوا اأعينكم  على اّت�شاعها  وال ترتكوا دقيقة 

واحدة ت�شيْع 

اأ�شمُع �شحككم  يف امل�شهد املفتوح اأ�شمُع

يف �شحككم ويف خطواتكم  �شدى خطى املا�شي 

�رصخة  ت�شبح  التي  االألعاب  جلبة  اأخرى  ة 
ّ
ومر

املعارك 

ة اأخرى 
ّ
ة اأخرى اال�شتمتاع الذي يبداأمر

ّ
مر

تلك  اللّذة للكتف الذي له �شورة ج�رص يعرباأنهارا 

ذلك االبتهاج باجلهد بعد االإختبار 

حداثة  بفعل  عمقا  اأكرث  ي�شبح  الذي  والّليل 

ال�شوت 

ف على نف�شك اأبدا عند طلوح ال�شباح 
ّ
اأنت ال تتعر

يف املرايا 

برودة  اىل  انزْل  حركتها  احلياة  تبداأ  اأن  وقبل 

ال�شوارع 

لي�س هناك غري �شبابة فيها  يرجتف ما�س وىل

ريح خفيفة اأطردت اآخر اأخبار امل�شاء 

وء مينح  اإنها ال�شاعة التي كّل ما  فيها  من ال�شّ

لك وحدك 

يف  يبدو  فيها   يقال  ما 
ّ
كل  التي  اعة  

ّ
ال�ش اإنها 

احلني وكاأنه يحتّل الف�شاء  كّله

لكّل  زينة  دون  من  عينان  لها  لك  بالن�شبة  هي 

الن�شاء الالتي ميررن.

 باجتاهك ياأتي النهار عا�شقا 
ْ
اأنظر

غري اأقفْز اأقفْز  وء ال�شّ اأيها ال�شّ

يف عيون ال�شبان 

املّد دائما اأق�شى 

دائما اخلطر ُم�شتعجل

عادة مو�شوع خالف
ّ
دائما ال�ش

دائما لعبة احلّظ

نحن ال نربح فيها غري ُوُرود 

وفيها نخ�رص فرا�شنا

ماء من ماء عكر 
ّ
دائما ال�ش

جنحنا!جنحنا !دائما اأما الربح واأما اخل�شارة 

ودائما دائما لي�س كماينبغي 

�شوف لن يعرفوا اإاّل متاّخرا الثمن  املوؤّقت لهذه 

اعة
ّ
ال�ش

عن  تنفّك  ال  التي  الرائحة   تلك  ذلك  مع  اأتذكر 

الّتال�شي 

من  اأعرث  اأن  املفتوحتني  بالعينني  باآ�شتطاعتي 

جديد على قلبي املفتون

اأتذكر �شبابي فقط مب�شهدهم 

اأتذكر 
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 غري هذه ال�ّشتيمة 
ّ
مل يتبق على �شفتي

والعمر واجلفاء من الّتحّدث عن املا�شي 

اإذا ما خ�رص  بالوفاء  َيعَد  اأن  لقلبي غري  مل يتبق 

هان 
ّ
الر

وتاركا للكون اأن يغزوين باأ�شواته

ّ
ة اأخرى نوره البنّي اجللي

ّ
واأن اأكون مر

لكي اأقول ما اأنا اأراه

فُر جهّنم باأبيات دانتي  �َشاأ�شْ

�شاأ�شفر احلرير القدمي مبقاطع �شعرّية ثالثّية 

اعد وم�شتعيدا خطوته و�َشرْيه ال�شّ

ليحرتق ما كان مبا اأنا اأعلم 

�شاأ�شفر حياتي ومماتي ق�ّشة  ق�ّشة 

ّ
ماء بالبييت ال�ّشعري الفرن�شي 

ّ
�شاأ�شفر ال�ش

اأنا هذا اجل�رص الكبري يف م�شاء املعركة 

والذي رمّبا ال يزال يتنّف�س على احلقل 

غري اأن الهواء والع�شافري ي�شاهدون اأْمعاءه 

 هناك غري جنود مبقورّي 
ّ
لكي ُي�ْشتمُع ايّل لي�س  

البطون

وعيناي وقد اأمتالأت بالهاَمات وبالّذباب

والليل ميالأ ج�شدي امل�شّوه

وببطء �شكن الّنمل فمي 

وداء التي  غزاها الربد 
ّ
من فوهتي ال�ش

هل با�شتطاعتي اأن اأهم�س بق�شة فّظة 

ويهبط  ينق�س  َنَف�شي  حيث  الكلمات  اآخر  ملن 

درجة بعد اأخرى 

منه  ما  وكّل  به  ا�شتمتعت  وما  ع�شته  ما  وكّل 

تاأملت 

ماذا اإذن �شاأختار واالأمل يْع�رُصين 

ماذا ينفع يف  حني اأننا َن�ُشّبه

من اأعماق ذاته واأخريا ماذا تعني 

لها على اأّي اأغنية  هذه الغرغرة املديدة التي اأنا اأف�شّ

وداء املعتمة تكفي �شورة واحدة 
ّ
حلدقتي ال�ش

حلنجرتي �شهيق وظّل لذاكرتي 

ورة  ذكرياتي هذه ال�شّ
ّ
ولكل 

هي �شفراء هي �شاحبة ولها مثل املخرّيات 

 عند قدميها 
ّ
اأّمي جتل�س فيها و�شبي

وواحد نحن النراه ُتْف�شي اخلزانة  ب�رّصه 

القارورة على الطاولة وثَقالُة ورق

ال اأحد اليوم يعلم ماذا كان كّل هذا 

كنت  التي  اأّمي  يا  الرواية  تلك  كانت  ماذا  وال 

تن�شخني

اأنت كنت قد غرّيت للتّو ت�رْصيحة �شعرك 

وانا اأراك جميلة واآخرون يقولون ذلك 

نحن ال نرى �شيئا  من كّل ذلك  الّزمن  غرّي لون 

ورة  ال�شّ

هذا االمتحان �شيئ  وهم كانوا يح�شدونك 

لظّل كتف يف احلّد املائل للمراآة 

كانت  التي  احلزينة  الّنظرة  تلك  لك  وكانت 

تعجبني

اأتذّكر . مل اأكن  قد ذهبت اىل املدر�شة بعد

وكنت اأنت تر�شمني وبر�شانة  

واأنا اأظل بجانبك اأقراأ اأْطل�شي 

واأنا اأراك تر�شمني  واأّمي ترى ذلك  

مل تكن تعنيك باقة الورد 

اأكن  مل  اأين  غري  ذلك  اأقول  اأن  يف  اأرغب  وكنت 

اأعرف كيف اأعرب

االآن من با�شتطاعته اأن يتذّكر لون

ف�شتانك يف يوم االأحد ذاك يف »ال�شان جارمان«
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حتى اأنت الذي  هم�شُت لك اأنت تبكي 

باه !دع عنك هذا اإذن لن اأفكر فيه غدا 

الّدموع التي نْحب�ُشها ثقيلة و�شغرية 

قط الواحدة بعد االأخرى على كّفي
ّ
انها ت�ش

لن اأن�شى اأبدا الكلمات التي قلتها يل 

يف ما بعد يف الرتامواي 

اإنها اأملا�س لي�س باإمكان اأحد تقليدها

تلك كانت طريقتك لالعرتاف يل 

بكّل اأ�رصار لعبة يجهلها االأطفال 

ويف ما بعد بدوري حذقت لعبة البكاء 

ولكن ماذا الأملا�س ذلك الّزمن 

والنا�س الذين كّنا نعرفهم ماذا اأ�شبحوا 

اأنت له تعد تنطق با�شم ال�شيد »جور«

نحن التقينا به واأنا راأيت اأنك راأيته

يف امليرتو يف حمطة »دوفني«

تركنا العربة واأبدا بعدئذ

 اأن اأخفي حياتي يف �شدري 
ّ
كان علي

واأملا�س تلك الّدموع التي ال نقّلدها 

حني ميطر دمي اآخر  اجليالتني 

فليفتْح  ْنعيُق الغربان وجبة الطعام 

الّنّهابون �شياأتون ليبحثوا عنه يف حلمي 

ّماء حُماوراتهم ُخطواتهم  اأ�شمع جتاديفهم ال�شّ

هّيا ال تخ�شوا �شيئا اأ�شابع اأخرى مَل�شْتني 

وعندما يوؤملونني اأعرف كيف اأجتنب ال�رّصاخ 

اجتّثوا و�شّتتوا كل ما كان ثمينا بالن�شبة يل 

اآنف�شلت  التي   
ّ
عيني على  بينكم  ما  تناف�شوا يف 

كّل واحدة منهما عن االأخرى 

لدّي �شهقات هل تريدونها نحن ن�شاأل 

واأنتم مكاين هل تاأخذونها 

رائحة  منها  ن�شّم  ال  التي  هذه  املجوهرات  هذه 

اخلزامى 

ولياليكم البي�شاء وقر�س قب�شاتكم 

و�رصخاتكم �رصخات الّدواب ملن تعتقدون بيعها 

تنظيفها ي�شّبب فقط  قلقا قذرا

وحتى واإن كانت خدعكم معّدة مبهارة   

فالزبون كل هذا ال يلّبي حاجياته 

كّل  هذا ال ميكن اأن يحّل حمّل م�شّكن لالآالم 

الّتاأّوه جتاوزه الّزمن مثلما جتاوز االأغوال 

نحن بحاجة اىل الّتجريد واىل امليتافيزيقا 

القرن يريد اأن يحلم على عجلته

امنحوه حفل الّن�شيان بال نربات 

اأجعلوا ذكرياتكم تتعّفن يف حفرة 

اأدير وجهي لل�شياح االأزرق للكَروان 

اآه دعوين اأتذّوق طعم االأر�س 

ولتكن نف�شي مليئة واىل االأبد 

اأنا الّطريح الذي ال �شيىء يروي ظماأه

يا قّطاع الطرق اتركوا يل جداويل املعتمة 

ة اأخرى ثم اأ�شمت 
ّ
لكي اأرتوي منها مر

ة اأخرى االأيام العديدة 
ّ
لكي اأرى مر

ة اأخرى 
ّ
من اأجل �شعادات طفيفة مر

دى املّيت الذي �شيعيد الكالم  ولكي اأطلق  هذا ال�شّ

معهم 

اّتباع احلركة التي تطبعها القوايف 

ليب والتي ت�شبه الّزفرة االأخرية على ال�شّ

كم ي�شبه االعرتاف اجلرمية 

واالإن�شان فري�شته 

3

ة  الق�شّ تلك  لكم  اأروي  اأن  عن  توّقفت  اأنا  ما  اإذا 

القدمية التي انطفاأت 
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اليوم  كان  مبا  ب�شاطة 
ّ
بكل  اعرتفت  اأنا  ما  اإذا 

بالن�شبة يل 

عرب فمي من خالل 
ّ
اإذا الذي مل  يتمّكن من اأن مير

�شكاواي

ليفتح لكم يف حلظة ما باناروما ليلي 

اأحيانا لدّي ح�رصة احلرب برائحة االأب�شنت 

بغري  اأو  االإ�شم  بهذا  ولت�شّمى  احلرب  هي  احلرب 

هذا االإ�شم 

احلرب ولكن احلياة اأمل تكن غري احلرب 

القتل اأقّل من ما يحدث يف احلرب األي�س القاعدة 

يف هذه احلياة اأم ال 

العنف العادي ويف الّنهاية حفرة جماعّية 

اأو  لالإن�شان  اأف�شل  لكم  يروق  قّبار  اأّي  قولوا 

للمدفع

اأتركوين كم اأنا راغب يف اإنهاء هذه الق�شيدة 

وط خارج الطريق 
ّ
اأنا مثل احل�شان ُيطرد بال�ش

 يف احل�شى واأتعرّث يف كّل امل�شاكل
ّ
األوي  قدمي

اأغرق يف َوَحل م�شاغل اليوم يائ�شا من الغد

واالأ�شواأ اأين اأ�شطدم بكّل ما اأحب

اتركوين اأعلم اأنه لي�س مهّما جّدا 

ق�شيدة اأكرث اأم اأقل وهنا ينتهي الّن�شيد 

اأو هناك اإذ اأنه ال بّد اأن ينتهي مع ذلك كّل واحد 

يجذبني من كّمي طالبا دقيقة ويعاملني 

كما الذي يخّل بواجبه عندما يرف�س اأن مينحه 

قليال من وقته

بعد  الواحد  باحلجارة  ترمونني   ملاذا  اتركوين 

االآخر 

ن�شعه  واأن  �شيء 
ّ
كل  نناق�س  اأن  علينا  ملاذا 

وؤال 
ّ
َمْو�شع ال�ش

الم  اإاّل يف القرب 
ّ
 اأالأّ انعم بال�ش

ّ
هل علي

هل �شوف تالحقونني حتى اآخر َمْعقل 

األي�س با�شتطاعتي اأن اأجل�س وحيدا يف غباري 

اأن اأ�شتمع اىل قلبي اأن اأترك ذهني للهواج�س 

وحيدا اأن يكون يل اأملي يف داخلي 
ّ
األي�س يل احلق 

العامل  و�شط  ب�شببه  غافال  �شاهيا  اأكون  اأن 

املحظور 

اعة 
ّ
 وحيدا اأ ن اأن�شى الّتاريخ وال�ش

ّ
هل  ممنوع علي

َغن الرببرّية هذا يعزف يف داخلي 
ْ
واأن اأترك  اأر

لكن فجاأة ما هذا ما هذا الغّم

والوقت اأوقف معا عقربي �شاعة منت�شف الّنهار 

ما هذا ما هذا الّتوّقف الذي  فوق قدرة الب�رص 

كي اأّيتها االآلة وانطلق اأّيها الّنغم?
ّ
هيّا حتر

4

اآه البيت ال�ّشعرّي بني  يدّي العجوزتني املثقلتني 

املعقودتني بالعروق

يتك�رّص والعا�شفة املطرّية للّنرث التي ي�شّقها الرَبَد 

والربوق تتهاطل غزيرة على الق�شيدة املطلقة 

مت�شّمما  وي�شارا  ميينا  يرك�س  منفلت  كلب  مثل 

وهو يدور حول نف�شه بحثا عن االإيقاع 

جميلة  كارثة  يحدث  وهذا  االأر�س  على  الواقع 

كّل بّلور فيني�شيا املك�رّص �شظايا والّداّبة الهاربة 

تعوي من �شّدة االأمل والّدم يظهر عند قوائمها حّد 

اأنه ال يتبقى غري اأن نرتك اأنف�شنا للّتّيار يحملنا 

واالأنفا�س  االأمل  غري  َمكْبح  وال  جْترفنا  وللغة 

قوط 
ّ
وال�ش القوى  اخلائر  والقلب  املتقّطعة 

كبتان املجروحتان والعرق الذي ي�شيل عرب 
ّ
والر

ب  بوثبات خمتّلة االإيقاع 
ّ
اجل�شد املرهق واملخر

الأن  باالأم�س  كانت  احلرب  در  ال�شّ قف�س  يف 

العظمي  الهيكل  على  ب�رصعة   
ّ
متر عاما   اأربعني 
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وتلك  عاما  اأربعني  قبل  حدثت  التي  احلرب  تلك 

األ�شنا  االأربعني  ال�شنة  يف  جاءت  التي  االأخرى 

كّلنا  اأطفال ذلك الوح�س الذي ظنّنا اأنه مات ويف 

األي�س لنا يف جباهناويف  ة هو ينام فقط 
ّ
كّل مر

من  ليحّطم  م�شتعّد  هو  ما  قفانا  وعلى  حلمنا 

احلرب  اأخرجنا  منها  التي  الوح�س  جديد عالمة 

واأفواهنا ال�ّشاحبة تتكّلم  �شّد البطن الذي  حملنا 

والذي  �شنعنا  على �شورتها ال�ّشنيعة وال �شيء 

بالّدم  ملّطخا  جندّيا  ن�شمع  اأن  من  �شالما  اأكرث 

االأبد  اإىل  االأبد  واإىل  �شيء  كّل  اآنتهى  اأنه  ي�رصخ 

لن  ي�شيل دم اآخرين حتى لو عزفوا له املو�شيقى 

لو  وحتى  االأ�شباح  حكايات  له  رووا  ولو  حتى 

القدمني  حزن  الإخفاء  بديعتني  جزمتني  اأهدوه 

املتعبتني

اآ�شتجاب  والّنرث  اأقول  كنت  احلرب  هي  احلرب 

مثلما اأ�شتجاب الفقرللعامل البائ�س وباّتاأكيد كّل 

يتّوقف  الذي  بائ�شا وطفولّياهذا   يبدو يل  �شيء 

يقول  لكي  يتمتم  الذي  املقاطع مثل  يف  بع�س 

�شّدقوين  هنا  االّنرث    اأن  غري  الهائل   اخلراب  

هنا  الفظاعة  ت�شوير  على  القدرة  عدم  لي�س 

الهثا  االأنفا�س  َمْقطوَع  ُمْزبدا  به  تاأتي  والتي 

حانقاحيوانا مطاردا لي�شت احلرب خارج ال�شّلم 

والّذاكرة  احلرب  لي�شت  دائما  دائما  وامللتهمة 

و�شبح ما كانت وقد راأيت »فويفر »بقرب مفتوح 

و«ال�شمبانيا »م�شلوبة من الّلّثات من هزء الهيكل 

الّدورّيات  »االآرغون«بفزع  وغابة   
ّ
العظمي

مال وخّث«ال�شوم«وعلى طول ظهر 
ّ
ائعة والر ال�شّ

»ذلك   ال�شّيدات  »طريق  يف  عليه  متنازع  حمار 

 
ّ
الّزمني الفا�شل  وراأيت  للمجزرة   

ّ
احلي لع  ال�شّ

و«فاالن�س  الّطريق  على  جثثه  ملقيا  االإ�شبايّن 

�شا�س 
ّ
الر بطلقات  مليئة  و«مدريد  ليلّيةزرقاء 

بدموع  املواكب  يف   يرتّد  الذي  جال 
ّ
الر و�َشْيل  

دا 
ّ
الّطفولة يف »بولو«كّل هذه العودة للبعث جم�ش

وخدعها  وحيلها  ودوراتها  للموت  جْن�س  االألف 

غرقى  يا  »اأنغوالم«اأوه  »تريملون«اإىل  من 

»دانكارك«مقربة اجلوؤجوؤ اأوه اجلموع املزدحمة 

ين 
ّ
على ج�رص نهر »اللوار«ووالفّخ املن�شوب للفار

الّطيور مهّللة وتنقره  القفل ثانية والذي تطّوقه 

ريك وخطوة احلديد للّدّبابات 
ّ
وهذه هي األعاب ال�ش

يدي  اأ�شابع  على  اأعّد  اأن  من  من  اأخريا  تعفيني 

اأقول  احلرب  لي�شت  ال  االإ�شكندرّي  البحر  جْللجة 

لكم لي�شت احلرب

هذا  املدرار  املطر  هذا   
ّ
علي ت�شقط  التي  احلرب 

اىل  وال  جاء  اأين  من  يعرف  ال  الذي  الّتدّفق 

ين 
ّ
ويجر ويحملني   يجرفني  والذي  يذهب  اأين 

اأجزاء  اىل  ليه�ّشمني  ي�شتعيدين  ثّم  ويقذفني 

ويكن�شني ويهّزين ويرفعني اىل اأعلى موجته واأنا 

اأ�شقط اأ�شقط  من اإن�شحابه   لي�س احلرب اأقول لكم 

لكّن احلياة احلياة حياتنا 

بب�شاطة حياة كّل االأّيام والتي ال تتوّقف عندما  

االأّيام  كّل  كراهّية  االأّيام  كّل  نرث  ق�شيدة  اأكتب 

العادي  االأذى  املعتاد   الّتمّزق  االأّيام  كّل  ليل  

ة 
ّ
يف كّل تنّف�س مكت�شفا جمّددا االأمل الهائل بخ�ش

وماذا اأقول 

ّ
ة مع ما اأحب

ّ
واالأ�شواأ اأين اأ�شطدم يف كّل مر

فيما   واأن   
ّ
اأحب ما  عرب   

ّ
مير الّتمّزق  اأن  واالأ�شواأ 

 اأنا اأنزف ويف 
ّ
 اأنا اأتاأّوه يف ما اأنا اأحب

ّ
اأنا اأحب

اأ�شحق وويرّخ�س من �شاأين    اأ�رصب 
ّ
اأنا احب ما 

كخائن  اأعامل  واأن  اأر�شا  واأطرح  واأهان  واأرّكع 

ائع ذلك  واأن يجعل مّني ذلك املجنون ذلك ال�شّ
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خب ااجلنويّن واالأ�شواأ اأن كّل كلمة كّل �رصخة  ال�شّ

كّل زفري مثل �شدى يعود ليجرح من حيث خرج 

اإن�شانّية  وذلك اخلوف خويف منه مثل مرتّدة ال 

اإذن  واآنظروا  الهواء  اأعلى  يف  منحناها  اآّتبعوا 

كيف  يعود القاتل بقّوة  ج�شدّية عجيبة 

كيف يعود لي�رصب اأّوال ما اأنا اأرغب يف حمايته 

اأبعده �شفرته م�شلكه القاتل  وما مل يعد  اأنا  وما 

غاليا مثل حلمي وما يف داخل  فكري والذي هو 

بالن�شبة يل وجود وجودي وبوؤبوؤ عيني ولطافتي 

وفرحتي العظمى وقلقي مرتع�شا ونف�شي وقلبي 

االأخرق  وعقلي  الع�ّس  من  �شقط  ع�شفور  مثل 

ماء 
ّ
ال�ش اأفهم  به  الذي  ونوري  وبيتي  وعيناي 

منف�شل  هذا  كّل  من  واحد  كل  املاء  الورقة 

عن  منف�شال  العادل  وغري  والعادل  االآخر   عن 

�شبابّيته واخلري مثل قبلة فجر طيبة 

 واأقول 
ّ
اتركوين اتركوين ال اأقدر اأن اأرى ما اأنا اأحب

اأ�شياء بال رابط بينها مثل جراح مفتوحة واأ�شع 

الب�شيط على احلروق واأقرتح اأدوية مل تعد نافعة 

ر كلمات املعتقدات الباطلة ومن جديد اأقوم 
ّ
واأكر

اأ�شابعي  واأ�شع عدم مهارة  املجرّبين  بحركات 

يح التي تعرب �شفتي مثري 
ّ
حيث يتاأمّل هذا وهذه الر

  الذي يعتقد اأنه يقول ما يفعل هذا 
ّ
خرية  الغبي

ّ
لل�ش

 اتركوين ال قدرة 
ّ
يّف عندما اأبّدل اجتاه جنب عيني

 ولي�س 
ّ
 يتاأمّل اعّذب ما اأنا اأحب

ّ
يل اأن اأرى ما اأحب

باأ�شتطاعتي  لي�س  يتعّذب  اأراه  اأن  با�شتطاعتي 

الذي  اأنا  الأكن  اأالأقل  وعلى  با�شتطاعتي  لي�س 

األتهب اأنا الذي اأ�شوى واأع�رص مّزقوين اأرجوكم اأنا 

وحدي ا�شلخوين اأتركوين اأتعّذب من اأجل من اأحب 

اآعطني يدك اآعطني يدك �رّصك اآعطني الّنار التي 

الّنار فلتغادرك ولت�رصع يف  اآعطني تلك  ت�شكنك 

فقط من ع�شبي من ع�شالتي من  مّني  تغذيتك 

اأع�شابي الأحمله بعيدا عنك والأحمله اآه اتركوين 

وا�شعه على بطني واأ�شّمه حتى 
ّ
اأدخله يف يدي 

اآخر  اأحد   وال  اأنا  ني  فليع�شّ اأح�شائي  يف  ينت�رص 

غريي حمّوال اىل اإ�شارة اىل حريق اىل م�شعل اىل 

ماد مطر حارق الذي 
ّ
رماد  اآه  املطر اخلانق للر

الّنهاية  يف  وحدي  اأنا  مّني  مطر  �شي�شقط  اأخريا 

متلفا 

اأوراق  ق�شا�شات  يطرّي  اجلمل  اإع�شار  اتركوين 

اآثار  بّنّية  �شوداء  الفرا�شات  من  اأنواع  خمرب�شة 

اأم�س كتابة ممّزقة 

الّلهب ال  اأن يقراأ كلمات  احلرب بعد  اأحد يقدر  ال 

يكن  ي�شقط من جديد مل  الذي  الغبار  وهذا  اأحد  

 واحدة  غري مكتملة طويلة  وال 
ّ
غري ر�شالة حب

نهاية لها؟

5

اأغّني لكي مي�شي الوقت 

قليل ما تبّقى يل من احلياة 

كما لو اأّننا نر�شم على اجلليد 

كما لو اأّننا ُن�ْشعد القلب 

ى يف امل�شتنقع  بَرْمي احَل�شَ

اأغّني لكي مي�شي الوقت.
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198* الأول هو احَلور اأما الثاين فنوع من ال�سجر ُي�ساب باآفة �رشعان ما تختفي فتورق الأ�سجار.

هندريك مار�شمان

 1940 – 1899

بتيار  اأعجب  املوؤ�ش�شني.  هولندا  �شعراء  )من 

»احليويني« من اأمثال نيت�شه وبرغ�شون فجاء �شعره 

حيث  التعبرييني  اإىل  حتول  انه  واقعيا،اإال  تقليديا 

اإ�رصاقا  اأكرث  �شعره  يلعب احلما�س دورا هاما فجاء 

من  هولندا«  »متذكرا  ق�شيدته  تعترب   . ووهجا 

الق�شائد اخلالدة الوا�شعة االنت�شار لدرجة اختيارها 

ق�شيدة الع�رص (

ُمتذّكراً هولندا

متذكراً هولندا

اأرى اأنهاراً عري�شة

بطيئة يف ال نهائيتها

اإىل االأر�س املنخف�شة ما�شية

�شفوف ال ُتعّد من �شجر

البوبلري * الطويل ال�شاق

مثل ري�س مرتفع

�شامد حتى النهاية

يف الف�شاءات البديعة

تغرق املزارع

املتناثرة يف البالد

ب�شاتني ، ُقرًى 

اأبراج م�شّذبة

كنائ�س ودردار *

يف تنا�ُشق تاّم .

ال�شماء منخف�شة

وال�شم�س ببطء يف ُبخار

رمادّي متعدد االألوان

حُت�رَص يف كافة املناطق

�شوت املاء بكوارثه االأبدّية

ُمفزع وال ميكن جتاهله.

مارتينو�س نايهوف

 1953 – 1894

وتغلب  كثرية  دواوين  له   . املوؤ�ش�شني  ال�شعراء  )من 

على �شعره فكرة ال�شعور بالذنب ، فاز باأهم اجلوائز 

واالأربعينات  الثالثينات  يف  قائمة  كانت  التي 

االأوربية  اللغات  من  الكثري  اإىل  ق�شائده  وترجمت 

الذين جاءوا من  ال�شعراء  . كان له تاأثري بالغ على 

بعده ويعد من كبار �شعراء هولندا يف زمنه  (.

البيت القدمي 

الغرف اأ�شبحت اأكرث ظلمة 

لكن االأ�شياء ما زالت يف اأماكنها .

من ال�شعر الهولندي 

املعا�سر 

�شاعر ومرتجم من العراق مقيم يف هولندا

ترجمة : �صالح ح�صن
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وعلى احلائط ، بني االأطباق الزرقاء ،

علق البورتريت ب�شكل بي�شوي .

انظر اإىل الظالم القا�شي من النافذة وانعم النظر 

البيت القدمي مل تعد فيه مو�شيقى وال غناء –

وباقات الزهور متدلية ومنفو�شة

حول مكان االأم ، على ورق احلائط .

اأمي ، مازلت اأعرفك : مالحمك الناعمة ،

التجاعيد حول عينيك امليتتني – 

تغني للرب ، الذي يقف معنا دائما – 

لقد نظرت طويال اإىل هذا البورتريت 

العيون تتاألق والفم بداأ يتكلم ،

واأنا �شمعت اأجنحة ، 

خفقت خالل البيت .

الب�شتاين 

االأزهار تقف يف �رصيرها املعتم 

كما يكتب اخلزافون –

الرب هو الذي جاء بنا اإىل العامل ،

احلياة ال ميكن اأن متوت .

كل �شخ�س ب�شتاين ،

كل �شخ�س حفار :

عميقا وبهدوء نحن نحفر هنا 

�رصاكا الأج�شادنا امليتة .

لكن احلياة ثابتة وقا�شية :

) كل مكان للراحة قرب ( ،

مل تاأت اأبدا تلك الليلة الكبرية 

وهناك �شخ�س ذاهب لينام .

انظر اإىل االأزهار على القرب ، 

احلياة ال ميكن اأن متوت .

لن نربح العامل اأبدا 

) حتى نتحول اإىل �شظايا ( .

الأم املراأة 

ذهبت اإىل )بومل( لروؤية اجل�رص

راأيت اجل�رص اجلديد . جهتان

كانتا قدميا )تظهران لتلغي احداهما االأخرى( ،

من جديد اأ�شبحتا جارتني . دقائق قليلة 

واأنا م�شتلق هناك على الع�شب ا�رصب ال�شاي ،

راأ�شي مليء ب�شور الطبيعة ال حدود لها 

جعلتني هناك يف مركز ال نهائي 

�شوت اأحفظه عن ظهر قلب رن يف اأذين .

كانت امراأة . ال�شفينة املبحرة 

تقدمت مع جمرى املاء ببطء واجتازت اجل�رص .

لقد كانت وحيدة يف القمرة ، واقفة قرب املقود ،

كانت ترتمن بن�شيد مقد�س .

اآه ، اعتقدت ، اوه ، ان اأمي هي التي يف ال�شفينة .

فليحفظك الرب ، غنت ، يد الرب �شوف حتفظك .  

 ماريا ف�شال�س 

 1998 – 1909

) حاز �شعرها اعرتافا وانت�شارا وا�شعا لتمكنها من 

فديوانها   . كطبيبة  ومهنتها  خربتها  بني  املزج 

ابرز   « ووجوه  بعيدة  وجوه   «  1954 عام  االأول 

ب�رصورة  توؤمن   . اللغة  اأهمية  اإزاء  االإن�شاين  العجز 

داخل  االن�شجام  عن  البحث  يف  ال�شاعر  ا�شتمرار 

فو�شى الواقعية ح�شلت على العديد من اجلوائز (

�شوت داخلي

اأنواع كثرية من االأحزان .

لن ا�شميها .

واحد فقط ، البعد والفراق .

ولي�س اجلرح هو ما ي�شبب االأمل ،

لكنه اتخاذ قرار الفراق .
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واحد اآ خر جميل ، هيكل ورقة 

كفرا�شة م�شيئة ي�شتلقي على االأر�س ،

بال كينونة .

لكن بني عروق االأمل 

ال يوجد ما ميكن اأن ت�شعدين به :

ارتق غيابك ،

الذي ازدهر مع الوقت 

واحتفظ به مع بع�س االأمل .

حزين وخجول م�شكني متاما .

يف اأكرث طبقات روحي هرما 

يف اأكرث طبقات روحي هرما 

املقدودة من احلجر ،

تزدهر كاملة ، متحجرة وبال لون 

زهرة وجهك احلجرية .

لي�س مبقدوري ان اأحررك ،

ال يزهر يف حجري غريك . 

الرخاءات القدمية انتهت

لكنني ال ا�شتطيع اأن اأنزعك عني .

جنم 

راأيت هذا امل�شاء يف اأول االأمر جنما .

يقف وحيدا ، ال يرجتف .

............................

راأيت جنما ، يقف وحيدا ،

لقد كان من ال�شوء ، 

يبدو �شغريا جدا 

وجمبول من احلزن .

�شغري . م�شاء 

يف قلب العا�شفة اجلي هادئا .

اأجنحة كبرية �شقت الريح ،

ريح ، برد ، لكنني اجل�س هادئا و�شغريا .

من خلل �شعر مبلل ينظر مالك اإىل الداخل ، 

الريح باأن�شوطتها اأعادت جناحيه

 اإىل مكانهما 

متنهدا وبال �شرب نظر عرب النافذة .

عيناه الطويلتان ، العينان الرماديتان 

تتج�ش�شان يف املكان .

لكنني اجل�س هادئا ،

ال اأريده اأن يدخل .

ا�شند كامل يديه على الزجاج 

دفع النافذة ،

انحنى ، نف�س �شعره 

وطار متاأرجحا 

تاركا املكان 

بعيدا -  بحيث مل اعد ا�شتطيع روؤيته 

مل اأكن اأريد له اأن يدخل 

لكن ملاذا ابكي اإذن ؟

عودة الأطفال  

مثل زهور كبرية يخرجون من الظالم االأزرق .

يف طراوة هواء امل�شاء العذب 

تتورد خدودهم وتربق �شعورهم 

جراء اللعب ،

متوهجون متاما .

من عناقهم احلار باأذرعهم الغ�شة ،

اأرى احلب ال�شايف 

يعر�س يف االأعماق ال�شفافة لعيونهم ،

بريئا مل يلوثه الرياء الب�رصي ،

هذا �شياأتي الحقا – 

وله اأ�شبابه وحدوده . 
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رمكو كمربت 

1929

اخلم�شينيني  اأعمدة  من  يعترب  وروائي  �شاعر   (

زمالئه  جانب  اإىل  الهولندي  ال�شعر  يف  التجريبيني 

�شعره  يف   . وا�شخريبوك  ولو�شبري  وايلربخ  كاونار 

التداعي والتلقائية مقارنة بزمالئه  جرعة قليلة من 

الغنائيني  ال�شعراء  اإىل  قربا  اأكرث  لغته  ان  كما 

التقليديني . متتاز ق�شائده بالعن�رص احلكائي وتراوح 

املتاأخرة  ن�شو�شه  يف  لغته  واخليايل  الواقعي  بني 

فات�شمت  اليومية  اللغة  من  قربا  اأكرث  اأ�شبحت 

بالواقعية ال�شاخرة ح�شد العديد من اجلوائز (

مقاومة

املقاومة ال تبداأ بالكلمات الكبرية

ولكن باالأفعال ال�شغرية

كحفيف عا�شفة ناعم يف احلديقة

اأو مثل قطة ت�شطاد ح�رصة

كاالأنهار العري�شة

من نبع �شغري

مثل بحار النار 

التي ت�شتعل بعود الثقاب نف�شه

الذي ي�شعل ال�شيجارة

كاحلب من نظرة

مل�شة واحدة ت�شدك اإىل ال�شوت

اأنت نف�شك حني تثري �شوؤاال 

عندها تبداأ املقاومة

وبعدها ينت�رص ال�شوؤال .

حتى يف هذا ال�شباح

حتى يف هذا ال�شباح اأعي�س اأي�شا

لهذا عليك ان ال تياأ�شي

اأعي�س ب�شعري واأظافري 

التي تنمو بال قلب .

حتى يف هذا ال�شباح اأعي�س اأي�شا 

بكتب مرت عليها االأ�شابع 

ويف اجلوارب القدمية 

التي ن�شيتيها االآن ، حتت يف اخلزانة 

يف خطواتي ) اليوم ( ) االآن ( .

حتى يف هذا ال�شباح اأعي�س اأي�شا 

ابت�شامة على ل�شان �شديق 

كتابة ر�شيقة على بطاقتي ال�شخ�شية 

ت�شتطيع اأن حت�شل عليها يف الهاي .

حتى يف هذا ال�شباح اأعي�س اأي�شا

بال�شبط كما يف كل يوم 

موؤكد من خالل االأماكن والنا�س 

من قبل ومن بعد اأنا نف�شي ك�شوؤال .

اأنا ، اأنا ، اأنا 

لدي اأ�شنان لدي اأحذية 

من  يكفي  ما  ولكن  النقود  من  القليل  يدي  يف 

ال�شجائر 

لدي تذكرة با�س 

واأ�شدقاء يف كل اأوروبا وحتى اأمريكا اأي�شا 

لي�س لدي بيت ، لكن من يريد بيتا ...

عندي مفاتيح البيوت ال�شابقة 

كتبي يف كل البيوت التي اأزورها 

) كيلومرتات من ال�شوارع على جلد قدمي (

لدي ماليني النا�س يف عيوين 

عندي اآالف االأ�شياء 

التي اأفكر بها 

لدي �شداع ب�شبب التفكري 

اأظافري قذرة .

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 
 s  s s



 

202 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 

 s  s s

كل يوم 

كل يوم ينه�شون متاأخرين 

ي�شمعون اأوال الطيور 

تغني من اجل ان ت�رصق ال�شم�س

ال�شم�س ب�شوتها الذهبي الناعم 

تنادي املطر 

املطر ينادي اخلباز

بائع احلليب ورجل الكهرباء الق�شري واملطر

ينادون االأطفال 

كي يحتموا حتت االأ�شجار 

االأ�شجار حتذر الع�شب 

من خطوات االأطفال القادمة 

الع�شب يهم�س للقطط 

كي مت�شي اىل البيت 

الن االأطفال قادمون .

ال�شباح يغلق مظلته الرمادية 

ال�شم�س تن�رص طاقيتها

نهار 

يبتعد �شاعال دقات �شاعاته املبحوحة

االأطفال اإىل املنزل

القطط ريح �شوداء عا�شفة 

تهاجم املولن * والطيور

هنا وهناك تبكي االأر�س 

متمددة من احلزن .

يرقدون يف اأ�رصتهم 

بجلودهم نف�شها و ) ....... (

فاأرة ونخلة وقب�شة ويد

ج�شد �شعيد مليء بحمى الق�س 

حتى ينتهي اليوم .

* مول : حيوان اأعمى

 يعي�س حتت االأر�س .

كما يف حلم 

ات�شل بك 

اخلط مقطوع

اكتب لك 

الر�شالة تعود

ام�شي اإىل بيتك

مل يعد موجودا .

لقد اأ�شبحت مرموقا 

ت�رصخ يف وجه من  �شمعوك

فمك ملطخ بالوحل

وال ر�شالة هناك .

ريح ) تدور (

�شمعة حترتق 

1944

يف الطبيعة اخل�رصاء القائظة

احرتقت الطائرات 

يف ال�شماء الزرقاء

خم�شة احلليب ُمعّلقة

اأ�شنع الزبدة 

بع�شالتي الفتّية ،

الأك�شب من القمح ن�شف كغم،

اختل�شت النظر اإىل 

الفالحة ال�شاّبة

الناِهد.

اإنه ال�شيف الذي �شبق التغيري

القطارات لن تتحرك

 
ّ
القتل ا�شتمر

ومن ال�شفر تخّل�شت
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اأّمي تنظر عرب نافذة

البيت ال�شاحب يف الهاي

فيما ال�شابط االأملايّن 

يقرع باب اجلريان

تعّد َمن تبّقى من االأ�شدقاء

الذين تواروا خلف ورق اجلدران

لقد ن�شيتها

مل اأفكر ال يف املا�شي وال يف امل�شتقبل

وال اأبعد من اليوم القريب

فزمني مّلا يبداأ بعد

فكيف انتهى فجاأة

هذا ما مل يخطر يل على بال.

فان �شخاحن

نهاية

1985 – 1891 

ور�شام  كاتب  وهو   . املوؤ�ش�شني  ال�شعراء  من   (  

�شعره  واخذ  كثريا  �شبينوزا  بفل�شفة  تاأثر  جرافيكي 

يتجه نحو �شبغة فل�شفية دينية . اثار االنتباه منذ 

ن�رص ن�شو�شه املبكرة وهو من اأوائل ال�شعراء الذين 

اإىل االجنليزية  كتبوا ق�شيدة الهايكو . ترجم �شعره 

واالأملانية والفرن�شية وفاز بعدد من اجلوائز املهمة 

عا�س عمرا طويال وظل ن�شطا حتى وفاته يف نهاة 

عام 1985 ( 

قبلتني للمرة االأخرية

وكنت تعرفني ذلك

ا�شتحوذت على يدي وقبلتها

بطي�س ، من كل قلبك 

بطريقة حيوانية 

كنت �شتقولني يل – اأخريا كدت تقولني

انك كنت تكنني يل حبا بال نهاية

- اأمي 

كانت تلك اآخر ت�رصعاتك 

كي اأتكلم – كدت اأخريا اأتكلم 

- فهمت ذلك متاأخرا 

ومل اأتكلم 

كنت قا�شيا – اأمي –  كما كنت قا�شية 

مل تكوين اأي�شا قادرة على الكالم

كنت جتيدين اخلر�س

ملاذا مل تنفجري بالن�شيج ؟

لقد افلت يدي وم�شيت

يجب اأن تت�رصيف ب�شكل طبيعي 

عند موت �شخ�س ما ؟

هذا ما تعلمته دائما

فعلت هذا ب�شكل طبيعي

م�شى على موتك االآن 

ثالثة وع�رصون عاما – اأمي

ومل مير يوم دون اأن اأتاأوه

لن مير يوم دون اأن اأتاأوه 

فعلت ذلك ب�شكل طبيعي

حمدا هلل اإنني كنت اأزيل 

عن ذراعيك ، ال�شيب املت�شاقط

عندما كنت 

اأتركك خلفي 

كنت جتل�شني وحيدة

 متاما يف �رصيرك

ولكنني كنت افعل ذلك 

مبنتهى الهدوء

لن اعرف اأبدا ، اإن كنت

 قد �شعرت بذلك .
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 ُيطارُدُه احُلمُر والبي�ُس..

يطردُه امللكيون والفو�شويوْن

الكني�شِة  رجاُل  ويقول..  مايرى  قي  ُك  وُي�شكِّ

وامُللحدوْن

كلُّ الذين اأباحوا دَم االآخريْن

من كلِّ قوٍم وديٍن.. وطائفٍة..

يعّدون �شحكته خطراً.. َيَتَهدَّدهْم

ويروَن..

.. ر فيه.. خروجًا عن ال�شفِّ يف ما ُيفكِّ

حيُث يكوْن

ين�شبوَن ِفخاخًا الأحالمِه..

وَت�ُشمُّ الذئاُب مواِقَع اأقداِمِه..

وتتَبُعُه..

يقُف الثلُج بنَي تطّلعِه والطريْق

يرى يف البالد التي تت�شّظى.. كما يت�شّظى الزجاُج

 ما اليروَن..
ِّ
ما اليرى ال�شادرون يف َغي

يَِّقٌة هي امُلُدُن التي تخاُف من ال�شعِر �شَ

واأ�شيُق منها ُنفو�ٌس ت�شيُق باأ�شئلة االآخريْن

ذاَت م�شاٍء حزيْن

اأحالُمُه .. وَيَظلُّ وحيداً
ُ
َتَت�َشّلل 

ُدُه الريُح مما َتَبّقى له.. من طفولتِه..
ِّ
ر جُتَ

وَبنيِه وزوجته.. وَيَظلُّ وحيداً

�شاعر من العراق

حميد �صعيد

ملهاة الدكتور 

زيفاغـــو

من اأعمال حممد العمري   - ُعمان
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َ الرا ؟ ملاذا تخريَّ

َد اأو تت�رّصَد ! ها بني حالني.. اأْن تت�رصَّ وخريَّ

اأَْدَخَلها يف عوا�شفِه..

اإنَّ مملكَة ال�شعراِء تغدو مباركًة.. بحنان الن�شاْء

.   .   .   .   .   .

الرا.. هي الدفُء والطماأنينُة

الرا.. ق�شيدتُه االأخريُة

كانْت تلوُح لُه كلَّما فارقتُه اأ�شابعُه..

فتعوُد اإليْه

وتذَهُب الرا .. بعيداً

َل من �شورٍة للبالِد ُيطاردُه ما تخيَّ

َل..  اأُمناَء على ما َتَخيَّ
ْ
َلهم  ويطرُدُه َمْن َتَخيَّ

من �شورٍة للبالْد

َخَذَلتُه الطيوُر التي اعتكفْت يف ال�شتاْء

واعتزلت يف الربيع.. الغناْء

َخَذَلْتُه الق�شائُد.. حنَي تاأَّبطها كذُب ال�شعراْء

خذلتُه املدينُة..ُمْذ اأَطفاأَْت قناديَل ُمعَجِمها..

لتغدو الكتابة.. بلهاَء.. بلهاَء.. بلهاْء

َبًة وُمدِقَعًة.. كما اأفقر الفقراْء نا�شِ

ع كالثلِج.. ثمَّ يذوْب َيَتَجمَّ

اأرهقتُه احلروْب

دُه.. خّباأتها الدروْب.. كلُّ مفاجاأٍة ترت�شّ

َتليها ُمفاجاأٌة..

عًة.. من قبيل املالحم كانْت ليحيا حياًة ُمَروِّ

وكاَن.. كما يف االأ�شاطرِي..

ُينبُت اأّنى يكون حقواًل ُخرافيًة.. وُيغادرها

وُيقيُم بيوتًا كما يتمنى.. ويهجرها

ُ وجُه البالِد.. وهو كما كاَن.. يتغريَّ

ُ حكاُمها.. وهو كما كاَن.. اأو يتغريَّ

تاألفُه امراأٌة ويغيُب.. وياألفها وتغيُب..

وهو كما كاَن..

ير�شُم الرا على �شفحٍة من كتاٍب قدمٍي.. ويو قظها

فاإن غّيبتها املنايف.. َتَخيَّلها.. حيُث كاَن

ُت�شاركُه عربات القطارات..

ت�شبقُه..

اإذ ُيحاوُل اأن يتاآلَف من غري َمْكٍر.. مع اخلوِف

يف كلِّ بيٍت �شيدخلُه ويفارقُه بعَد حنْي

ويف كلِّ ثانيٍة تتخفى.. وتهرُب..

حتى تكوَن.. خارج بيت ال�شننْي

.   .   .   .   .   .

والذيْن..

ْ
وجدوا يف حدائقِه ثمراً غرَي ماعرفوا من ثمار

 الذي األفوا مْن كالْم
َ
ويف مايقوُل.. غري 

هْم اآ�رصوه..

فكاَن االأ�شرُي الذي يقاتُل يف جي�س اآ�رصِه،،

اأيُّ معجزٍة.. 

ك هذا التداخل بني اخلراب وبني اخلراْب �َشُتَفكِّ

بنَي �شدو اليماِم وبني عواء الذئاْب؟

.   .   .   .   .   .

ثمَّ عاد اإىل بيتِه..

يت�شاءُل.. هل عاد يومًا اإىل بيته ؟!

كان يبحُث عن كلِّ ما �شاع منه.. 

ق�شائده والبالْد

اأُ�رصته وحبيبته..

كلُّ اأ�شحابه اعتكفوا.. هاجروا.. قتلوا.. انتحروا

وماكان يبحُث عنُه.. طوتُه االأعا�شرُي..

فاختاَر حلظته االأخريَة.. 

ثمَّ م�شى..

ليناْم
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n اأنا، اأّول مّرة

  كانت اأمي حتمل وتلد كل عامني؛

 رقية، اآ�شيا، اإبراهيم، فاطمة، حممد

 وتوفيق الذي ولد عام 1952.

 ولكنها يف �شتاء 1954،

 وبا�شتثناء وحيد 

م�شغة  اخلام�س  ال�شهر  يف  واأجه�شْت  حملْت 

مدماة،

عند  املركون  الريحان  اأ�شي�س  يف  دفنها  مت   

عتبة الباب.

 مع اأنني ولدُت �شيف 1956

 اإال اأن اإح�شا�شا قويا وغام�شا، ال زال ينتابني

 وينبئني باأن الكائن الذي اأُْجِه�س عام 1954

 هو اأنا.

n ر�شم ال�شجرة

يف باحة البيت ال�شغرية

 حتت الدالية التي حتجب اأوراقها اليانعة

بع�شا من �شم�س ني�شان

علمتني اأمي اأن ار�شم ال�شجرة هكذا:

ولكّن مرمي،

�شقيقة �شديقي حممد �شالمة

علمتني ذات م�شاء ماطر

 طريقة اأخرى لر�شم ال�شجرة:

n القبلة، اأّول مّرة

مل تكن قبلتي االأوىل بطعم التفاح

كما ذكرُت يف اإحدى ق�شائد ديواين »88«

الذي �شدر عام 1997 يف القد�س.

فالقبلة التي كانت بطعم التفاح

هي الثالثة اأو الرابعة يف حياتي

على �شفتي فتاة اآ�شورية

بني ال�شف�شاف على �شفاف نهر اخلابور.

اأما قبلتي االأوىل فكانت بطعم الثوم

 بهّية الكرزيتني
ّ
نلتها عنوة من �شفتي

اإذ؛

كانت بهية املطلقة ال�شابة يف خلوة مرتبكة

حتت �شجرة الّتوت ال�شامي

 مع ع�شيقها حممد

امللقب بالكي�س.

اقتحمنا عليهما خلوتهما؛

اأنا وفتحي ويو�شف.

خاف الكي�س اجلبان وهرب

وخافْت بهّية،

 ولكنها مل تتمكن من االإفالت

اأن متنح كل واحد منا ثالث  واتفقنا معها على 

بو�شات

�شاعر وكاتب من فل�شطني

خالد دروي�ش

قبلة اأوىل 

بطعم الثوم
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مقابل اإخالء �شبيلها.

جاء دوري،

كنت متعط�شا للتقبيل،

وكنت اأظن اأن القبلة هي الطريق اإىل ال�شماء

اقرتبُت من بهية

فا�شت�شلمْت جلموحي

بج�شد مرتع�س

و�شفاه مزمومة

تفوح منها رائحة الثوم.

n �شوفيا، اأّول مّرة

1

الكرز على اأ�شجار الر�شيف

واجلميالت

يف املقاهي وال�شوارع واحلدائق...

، تختاُرهنَّ

حتدُثهّن

وتعانُقهنَّ

دون اأن تتلّفت حولَك

 مذعور.
ّ
مثل هر

2

قبلٌة طويلٌة عند ال�شياج

تعبق برائحة اأغ�شان �شجرة الكولونيا...

بعدها،

وعلى مدى ع�رصين عاما،

كلما وخزت روحي اأنفا�س �شجرة الكولونيا

�شاأتذكر القبلة الطويلة عند ال�شياج.

3

عتاٌب مرير

ب�شدد خيانة عابرة.

بعدها،

ع نوم متقطِّ

يف �رصيرين متباعدين.

4

هذا امل�شاء

لن اأجهد نف�شي بالتح�شري

المتحان االقت�شاد

يف اليوم التايل

هذا امل�شاء

�شاأ�رصب ب�شحبتِك

هذا النبيذ البيتي االأحمر املعّتق

الذي ا�شرتيته باالأم�س

من اأرملة ت�شكن يف مدينة ميْلنيك

قَتَل حرا�س احلدود زوجها

وكان يحاول الفرار عرب اجلبال اإىل يوغ�شالفيا..

�شاأ�رصب النبيذ

واأريُق بع�شه على ثنايا ج�شدِك االأبي�س

ثم األعقه باأنفا�س مبهورة

مثل ذئب هدَّه العط�س.

5

عند الفجر،

على �رصفة بيتك يف الطابق اخلام�س،

بني »ال« غرورك

و»نعم« رغبتي..

كنت تتاألقني كبحرية يف 

الطريق اإىل ال�شحراء

وكنت اأذوي مثل 

ح�شان مطعون. 
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وراَء الوجوِه، وجوه الكثريِة،

طفٌل تعّلَم قبَل الكالم

ِة للغرباِء ُوجوَب التحيَّ

وردَّ ال�شالم.

اأمامي وراُء. وكلُّ العيوِن

عيوين. اأخبُِّئ راأيي ال�شغرَي،

اأواري عن ال�شيِف اإبرَة من

زّوجتني طريقَتها يف اقت�شام ال�شقيع،

واأجل�ُس معتداًل قا�رَص الرغبات،

�شفيَف اللجام.

اأقوُل احلقيقَة: يل اإخوٌة يف

امتحان ال�رصاب:

ِك اأعرُف كيَف الأيّن اأحبُّ

كذبِت ومّلا تخوين اأبانا،

وكيَف تخّلْيُت عنِك نهاَر

التبا�س املدى والوجوه

على واجهات الزجاج

ومّلا اأَُخْنِك...

اأمامي وراُء. وكلُّ العيوِن

عيوين. اأتكذب عيناِك حني

ُتزيغان جمرى الكالم؟

من املاء جفَّ اليقنُي و�شقَّ اليباُب

: ثنايا العماء وذاك الطريَق الوحيَد اإيلَّ

بال رغبٍة اأو خطّيْة،

�شاعر من االردن

ع�صام دعنا

على واجهات 

الزجاج

من اأعمال عبداهلل العربي  - ُعمان
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رجمُتِك بالَغْيب يا بنَت جاري ال�شهّيَة –

كنُت �شغرياً ي�شرُي على َقَدمنْي اثنتني،

بال ج�شٍد، دون ذكرى متزِّقني:

يف زماِن انقرا�ِس الطبيعة والكائنات

َحَبْوُت على اأربٍع قبَل اأْن ي�شتميَل

يديَّ هباٌء ُي�شيء ال�شماَء

وَغْمَر الظالم.

اأمامي وراُء. وكلُّ العيوِن عيوين.

 اأم اأ�شلموها؟
َ
اأاأَ�ْشَلمُت نف�شي

 اليماِم
ُّ
اأيجنُح مثلي ربي

وين�شى هواه؟

اأُعيُد الكالَم، كالَم اجلميِع،

داُه –  واأين �شَ
ُّ
واأَجهُل اأيّن الرمي

لرن�شي�َس وجٌه و�شفحُة ماٍء

ويف الريِح هم�ٌس يقوُل اأحبَُّك

اأّنى توىّل وحثَّ خطاه،

وكنُت �رصيراً يجوُل بحقِل املرايا،

وعيناَي �شفحُة نر�شي�َس تطفو عليها

الوجوُه وتغرُق فيها الو�شايا،

على عك�س ما �شاَء مّني الزماُن

تقلََّب يفَّ ال�رصاُب وقاَد اإيلَّ

�رصابًا �شواه.

j h j

َب الَيمام
ْ
اأُحدُِّق يف املاِء ُقر

بال راأفٍة كان يطفو من القاِع

رُق �شدَر باُنه الزُّ ثوٌب ُتقلُِّم ُق�شْ

البيا�ِس وتودي بعيداً ب�رصِّ احل�شود...

هنالك من اأَْلَب�شْتني ثياَب الغريب – 

تقوُل حكاياُت �شعبي �شيحيا الوحيُد

عْته �شَ
ْ
ويكرُب بني البنات اإذا اأَر

 الذكورَة ماَء النجاة....
ُّ
نهوٌد تدر

ويعلو... بال راأفٍة كان يعلو

على �شفحِة البئِر هاج�ُس من ميالأُ

املاَء �شرباً ونق�شًا: اأريُد يديَك

لنقطَع هذا الطريَق... وحتمي خطاَي

من العرباِت وطي�س امل�شري...

 كيوَم ُوِلْدُت
ّ
�شالم علي

ويوَم انُتخبت �شمّيًا

اً
ّ
حُلْلٍم ق�شى قبل حربني حر

وماَت من الربِد واجلوِع ِبكراً،

نقّيًا، خفيَف الهموِم.

j h j

َب الَيمام
ْ
اأُحدُِّق يف املاِء ُقر

فُيوم�ُس جنٌم ويرحُل من

يلَحُنون بلفِظ الكالم

كمن رّبياين �شغريا – 

ق�شوُت على ال�شخِر حني

 وحني راأيُتَك
ّ
التب�شُت علي

يف املهِد تطفو على �شفحِة املاِء

بني اأيادي العذارى ومّلا تكْن

�شاحلًا اأو طريداً نبّيا...

�شاأُ�شلُح ما اأف�شَد اجل�رُص

حني تخّلى عن ال�شّفتني

و�شقَّ العبارَة ن�شفني

بني التخوم...

باأق�شى املدينِة كّنا ن�شرُي

ونلهُث خلَف قطاِر احلجاز

تقوُل: ن�شينا التزّوَد باملاِء
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قبل الهروب! واأين اخليوُل؟

�شللنا الطريَق، و�رصنا، رك�شنا

لهثنا، عط�شنا جنوبًا وعك�َس

اجّتاه الكروم....

 كيوَم ُوِلْدُت
َّ
�شالٌم علي

همُت الرياَح ومل  ويوَم اتَّ

اأّتهمني مبحِو خطاَي عن 

الدرِب حمَو الر�شوم.

j h j

َب الَيمام
ْ
اأُحدُِّق يف املاِء ُقر

واأحلُم اأيّن اأطري: 

جتدُِّف خلَف االأمرِي ال�شغرِي

نيازُك تزرُع راياِتها كالنخيِل

وُتق�ِشُم باحلرِب بني النجوم...

 كيوَم ُوِلْدُت
َّ
�شالٌم علي

ويوَم كربُت... �شالٌم لعجزي

اأمام �شغرٍي ي�شّمي الهواَء

اإلـه ال�شماِء وفاتَق

�رصع الغيوم.

j h j

َب الَيمام
ْ
اأُحدُِّق يف املاِء ُقر

: هناك واأحلُم اأيّن اأحبُّ

ُت�شاُد من الق�سِّ عروُة حبٍّ

 الِف�شام...
ِّ
ع�شي

ٍة ُقْلَت:
َّ
تالعَب فيك اخلياُل فكم مر

ْت من احُلْلِم اأخُت اجلناِح لئاّل
َّ
فر

تقوَل: يعّلمني احلبُّ ما ال اأحبُّ –

فطوقي رحاٌب وبرُج احلمامِة

قب�ُس الرياح...!

ْة وتطفو بال حكمٍة اأو َرويَّ

اأكاليُل اأختي اجلميلُة حني َحمْلنا

َوقوَد ال�شتاِء و�رصنا معًا متعبني

ِة، طوَل الطريِق َن�ُشبُّ احتجاَب االأ�شعَّ

ووزَن الوجوم.

ْة وتطفو بال حكمٍة اأو َرويَّ

كواكُب ليِل ال�شغرِي عليِك – 

�ُس هذا الزماَن املري�َس اأروِّ

�ِس ِة �شلعي املقوَّ واأزداُد كفراً بق�شَّ

ُت... اأّنى انحَنْيِت ومهما انَك�رَصْ

ومهما انك�رصُت... اأحيُك باإبرِة

كعبك جرحي النديَّ لريجَع

قلبي كيوَم ُوِلْدُت:

ِك حني َكَذْبِت اأكنُت اأحبُّ

و�شدَّقِت قلبي ال�رصيَد

كهذا الغمام؟

j h j

اأحدُِّق يف املاء بني الركام

ُلُح اليوَم للن�رص، ِر ما َي�شْ
ِّ
واأختاُر مثَل امُلحر

لوَن الثياِب، قمي�َس ال�شواد،

ُعرًى ُفِتَحْت لرتى الروَح اإحدى الن�شاء،

وهاويًة ما اأحدُِّق فيها وراَء الهوام�ِس

خارَج طّياِت هذا الكتاب؛

 –كي ميدحوها–
َ
وميدُح نف�ِشي

ُن �شكَل الغالف، جماٌز ُيزيِّ

 اأخرٌي يف�سُّ الغباَر
ٌ
و�شطر

ومي�شُح هذي الوجوَه،

َة، وجوهي اخلفيَّ

مثل ال�شموم.
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�ساعر اأرجنتيني من اأ�سل اإيطايل

)1885-1968(. مل ين�رش يف حياته 

�سوى كتاب واحد) اأ�سوات،1943(  كان 

كافيًا ليجعل منه واحداً من اأبرز �سعراء 

اأمريكا الالتينية يف القرن الع�رشين 

واأكرثهم تاأثرياً . احتفى به كّتاب من 

اأمثال  بورخي�ض، هرني ميلر، روبرتو 

خواّروث، راميوند كينو، وروجيه كايوا. 

وعّد اأندريه بريتون كتابه »اأعذب ما 

كتب  باللغة الإ�سبانية يف الن�سف الأول 

من القرن الع�رشين«.  ترجم الكتاب 

الذي بات واحداً من كال�سيكيات  الكتابة  

ال�سذرّية اإىل لغات عديدة. 

�شاعر ومرتجم من االأردن

ترجمة: وليد ال�صويركي  اأنطونيو بور كيا   

االأمل  ال يتبعنا.. 

اإّنه ي�سري يف الأمام 

من اأعمال اأحمد الكندي - ُعمان

جاء نهارَي العظيُم  وانق�شى  وما دريُت؛ 

فهو مل يعرب الفجر حني جاء وال الغروب 

حني رحل.

يف رحلتي عرب غابة االأرقام التي ُت�شّمى 

فر كم�شباح. العامل اأحمل ال�شّ

 وحيدة، الغيمة وحيدة، كّل �شيء 
ُ
ال�شجرة 

وحيد، حني اأكون وحيداً.

الدروب  عرب  اال�شتقامة  بلوغ  اأردُت 

امل�شتقيمة. كانت تلك بدايًة خاطئة.

ما اأقوله، من يقوله يا ترى؟  وملن؟

مي�شي االإن�شان حياته وهو يقي�س، وهو 
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لي�س مقيا�شًا ل�شيء، حّتى لنف�شه.

البحر الذي ت�شعه يف قطرة ماء يخفي قطرة ماء.

الوردة التي حتملها يف يدك ُوِلدت اليوم، واالآن 

عمُرها نف�س عمرك.

واحلياَة  امل�شافات...  يخت�رص  امل�شتقيم  ال�شري 

اأي�شًا.

االإن�شاين حني يكون نائمًا، فاإذا  ال �شكَل للوجع 

اأُوقظ اتّخذ �شكَل من اأيقظه.

اإّن من مي�شي من ناٍر اإىل ناٍر، من الربد ميوت.

 يكاد يكون اخلوف من اأن نكون ذواتنا هو دائمًا 

ما يدفعنا للوقوف اأمام املراآة. 

كّل حقيقة ت�شدر مما ولد للتّو؛ مّما مل يكن.

اإذا كان عليك اأن تغلق النافذة التي تنظر عربها؛ 

فلتغم�س عينيك اأواًل.

مائة  اأمام  نف�شي  فاأجد  بابًا،اأدخُل،  يل  يفتحون 

باب مغلق.

هو  اأعماقه  يف  االإن�شان  يحمله  الذي  احليوان 

دائمًا يف �شّن الع�رصين.

ة.  
ّ
 اأعتقد اأّن اأجمل عينني هما  اللتان بكتا اأّول مر

كّل ال�شمو�س جتتهد يف اأن توقد �شعلتك، وميكروب 

واحد يطفئها.

منف�شلة،  الثالث  حيواتي  اأجنحة:  ج�شور،  ُجزر، 

ميتاتي الثالث جمتمعة.

اأّنهم  يظّنون  عنه،  اأبحث  ما  ا�شم  يعرفون  الأنهم 

يعرفون ما اأبحث عنه.

اقطة.
ّ
وجدت اأروع  االأزهار بني االأزهار ال�ش

اإْن ُوِلَدت زهرات،والوقت لي�س ربيعًا، فال تدعها 

تنمو.

نحن ندرك الفراغ حني منلوؤه.

اأن  دائمًا يف  كّناه، نخفق   اإنقاذ ما  اإىل  ِب�شْعينا 

نكون نحن .

خ�شارتي كانت م�شاعفة ؛ الأّنني اأي�شًا ربحت.

مل  ي�شيبني  ما  يعرف  الذي  الوحيد  �رصُت  منذ 

يعد ي�شيبني �شيء.

الفّواحة  لالأزهار  مدينٌة  الرائحة  عدميُة  االأزهار 

بكونها ت�شّمى اأزهاراً.

حني يدرك املرء اأّنه ابن معتقداته يفقدها.

لو كان لالإن�شان اأجنحة َلَهوى اأكرث.

االأمل  ال يتبعنا. اإّنه ي�شري يف االأمام.

ال تعني امل�شافات �شيئًا ؛ فكّل �شيء هنا.

كما  االأمر  فيكون   ، م�شتيقظ  باأيَن  اأحلم  اأحيانًا   

لوكنت اأحلُم حلَم حلمي.

 قليلون، وهذه القّلة تنتحر.
ٌ
للحقيقة اأ�شدقاء 

ة. وحده اجلرح يتحّدث لغته اخلا�شّ

اإذا كان االإن�شان يف الكون ي�شاوي متامًا الكون 

يف االإن�شان؛ فلماذا االإن�شان والكون معًا، مَل لي�س 

االإن�شان فقط اأو الكون فقط؟ 

الطفل يعر�س لعبته، اأّما الرجل فيخفيها.

اً، لكّنه ال ُيطعم اأحداً.
ّ
َطْعم ما هو »يل« لي�س مر

حني �شنعَت مّني اآخر، تركُتك برفقتي. 

اإْن اأنا مل اأن�س منك �شيئًا قط، فلن اأعرث على اجلديد 

فيك اأبدا.
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�شيئًا،ومع  ال�شماء  اأ�شاأل  اأعد  مل  طويل  وقت  منذ 

ذلك  ظّلت يداي ممدودتني. 

من ميكث طوياًل مع  ذاته  ينحّط.

اجلناح لي�س �شماًء وال اأر�شًا.

كّل �شيء يوجد بفعل ما يحيط به من فراغ.

 على كّل ما 
ّ
اأفتح عيني اأن  الب�رص  تكّلفني نعمة 

ال اأوّد روؤيته.

خنجراً؛   ال  وردة،  يدك  يف  حتمل  اأن  بك  يليق 

فبالوردة ميكنك اأن  َتقتل اأي�شًا.

لي�شت  احلقيقة  واأن  خداع  الكذب  اأّن  اأدرك  اأنا 

كذلك، لكّن كليهما خدعني.

باأّول  فينتحرون  الكذب  يتعبهم  من  اأكرث  ما     

حقيقة ت�شادفهم ! 

ْنع منحَدر. كّل �شيء مثل االأنهار : ِمن �شُ

ال�شال�شل التي ال اأوّد حتطيمها لي�شت بال�شال�شل، 

لكنها ت�شبح كذلك اإذا حّطمُتها.

�شجرة وردك اجلورّي حتمل وروداً ال حت�شى لي�س 

بينها وردة واحدة زائدة، لذا لن اأقطف  وردة من  

�شجرتك.

اأقل مّما  يف حياتي راأيت كيف ي�شبح كّل �شيء 

هو عليه،  تارة الأّنه اأقّل، وتارة اأخرى الأّنه اأكرث.

قريبًا منك، اأن�شى اخلري الكامن فيك، وبعيداً عنك، 

اأن�شى ما فيك من �رّص.                                               

اأنقى ما فينا ميتزج بالعدم؛ الأّن نقاءه بال �شوت 

ويكاد يكون بال �شوء.

يبدو العميق، اإن نظرنا اإليه بعمق، �شطحًا. 

هل حدث اأحيانًا، يف اأبدّية ما، اأن كانت االأ�شياء 

هي االأ�شياء ، و لي�س ذكراها؟.

ال  مكان  يف  يتوّقف  ثّم  ويدور،  االإن�شان  يدور    

يتوّقع فيه �شيئًا... وينتظر.

  الرجل الوحيد كثرٌي بالن�شبة لرجل وحيد.

اً حّقًا.
ّ
، اإن �شدر من نبع عذب، يكون مر

ّ
امُلر

  اأ�شياء عديدة، لكي تربهن يل اأّنها غري موجودة، 

�شارت ملكي.

تغرّي  فلم  الطريق؛  لتغيري  م�شطراً  تكن  مل  اإن 

الدليل؟

ر االآخرين، ال 
ّ
اأكر ر نف�شي ،عندما 

ّ
اأكر اأّنني  اأ�شعر 

نف�شي.

خلف الوردة، نلمح اأحداً ما.

اليوم، ال اأ�شتطيع اأن اأ�شّدق اأّن اآخرين قد وجدوا 

الدفء حيث وجدت اأنا الربد.

اأوؤمن باهلل،ال من اأجله وال من اأجلي؛ بل من اأجل 

من يوؤمنون به.

ما اأكرث من يتعبهم الكذب فينتحرون باأّي حقيقة 

كانت ! 

احللم الذي ال يتغّذى بحلم اآخر يتبّدد.

ْنع منحَدر. كّل �شيء مثل االأنهار : ِمن �شُ

ال�شيء اجلميل  هو دائمًا �شيئان : �شيٌء وجمال. 

وهما ال مينحان نف�شيهما معًا اأبدا.

ثّمة ا�شم اأخ�شى اإن نطقت به اأن يغدو ُجملة ... فال 

اأنطق به.

ثّمة اأ�شياء ، لفرط ما ملكناها، نن�شاها.
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اأظّن اأّن اأوجاع الروح هي الروح،الأّن الروح التي 

ت�شفى من اأوجاعها متوت.

بيتك،  يف  ال�شارع.  �شوى  �شيء  ال  ال�شارع،  يف 

 ال�شارع.
ّ
ال�شيء، وال حتى

العامل، ووردة  الروح، كّل تعا�شات  تكفي ،الإثراء 

منه.

 احلجر الذي اأم�شكه بيدّي ميت�ّس �شيئًا من دمي 

فينب�س.

 من هو يف داخله بال نهاية، ال ير�شى بالن�شف 

مرت الذي  تهبه اإياه قدرته يف اخلارج.

 : معنى  ما  اأن�شى  لكني  بنف�شي،  اأن�شغل  اأحيانًا 

اأن�شغل بنف�شي.

يف هذا العامل ،كنت اأعرف اأن اخلري يقتلني، لكني 

كنت اأظّن اأن ال�رص يقتلني.

ي  االآن �شوى  نعم، لقد �شمعت كّل �شيء. ال ينق�شْ

اأن اأ�شمت.

اأجعلك توؤمن بكّل ما فقدُت  اأوّد لو  اأحّبك،  الأنني 

اإمياين به.

 من َوهبوا اأجنحَتهم  ي�شعرون باحلزن الأنهم مل 

يروها تطري.

من يقول احلقيقة ال يكاد يقول �شيئًا.

اأن  بو�شعنا  وماذا   ... اإلهي !  يا  نفعل،  الذي  ما 

نفعل، يااإلهي؟

ملاذا، واأنت ت�شقط يف الهاوية، تتوّقف للحظة؟

اأّنني  فاأتذّكر  اأ�شعت؛  ما  األقى  خطوة  كّل  يف   

اأ�شعته.

 ي�شيئه الليُل نف�شه.
ٌ
 الليل عامل 

ي�شبح  اأن  يف  النجاح  اأمل  على  االإن�شان  يحيا 

ذكرى.

 قبل اأن اأم�شي طريقي ،ُكْنُته.

 ما اأراه يقول يل اإيّن اأعمى.

 مل يعد قريبًا مّني �شوى البعيد.

لو كنُت كال�شخرة ال كالغيمة، لهجرتني فكرتي 

التي ت�شبه الريح.

ومعّلم  جّيد  تلميذ  واملعّلم.  التلميذ  لنف�شي  كنت 

رديء.

ثمة نريان متنحك الدفء عن بعد والربد عن قرب.

اأنت ال ترى نهر الدموع، الأّنه ينق�شه دمعة منك.

يو�شدها  اأن  و�شعه  يف   ، االأبواب  كّل  يفتح  من 

كّلها.

من يحفظ راأ�س الطفل فيه، يحفظ راأ�شه.

اإّننا ال نبلغ اليقني اإال �شرياً على االأقدام.

ال تكت�شف!  رمّبا ال�شيء حتت الغطاء. وال ميكن 

اأن نغّطي » ال �شيء« ثانيًة.

ما من اأحد بو�شعه اأن ي�شّمي الطيبة طيبًة، بالنظر 

اإىل ثمارها.

واأم�شي قاتاًل لل�رّص داخلي؛  لكي اأبقى قّدي�شًا، اأو 

منتحراً، اأو جمرمًا.   

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 

 s  s s



215 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

الطفل ال�شاخب

عندما التمع ن�شل ال�شكني اأمام عينيه

هداأ وناغى له وهلل

ومّد نحوه كلتا يديه

اقة
ّ
ظاّنا اأنها لعبة جديدة بر

اأو اأّن امللّوح بها

يوّد اأن يحت�شنه

احت�شنه بالن�شل الذي �شّق حنجرته الرخوة

ف�رصق بدمه

الذي تدّفق اإىل رئته وفا�س على االأر�س

را�شما دائرة �شغرية حمراء

بحجم بدر البيادر

يف ليلة �شيفّية حالكة ال�شواد

اأي حليب هذا؟

ت�شاءل يف وم�شة

واأراد اأن يبكي

اأو اأن يزحف نحو اأّمه

وي�شّدها من ثوبها

لتنقذه من ل�شعة ال�شّكني

اأّمه التي نحرت قبل دقائق

على عتبة البيت

ويف وم�شة ثانية

ت�شّمر ج�شده املرهف

وانطفاأ نورعينيه على 

�شورة ال�شّفاح

وطار به مالك املوت الرحيم

اإىل �شماء ق�شّية

حيث ال ب�رص وال �رصور. 

  خمرج م�رصحي من �شورية

وليد قوتلي

 الطفــــل 

ال�ساخب

من اأعمال يا�رص الفار�شي   - ُعمان
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 اأنا بائعة االأ�رصار

واأول �رص اأيَن ال�رص

ال اأتك�شف

ال اأُبنُي

ال اأعبُد الطريق اإيلَّ

لنا�شك اأو عابد

اأو فاجر اأو فا�شق

ال اأقرتب كي ال يف�شحني الو�شوح

ال اأترك اخلجل يرتاق�س خلف خطوي

اأترك �شميم الورد وال مرارة الدفلى يف ذاكرة  ال 

اأحد

ال اأثر يل على اأي  ج�شد 

ال اأركع لوالد اأو ولد

ال اأ�شعف حني ال �شند

وحني ال �رص يليُق بي اأجتدد يف �رصي

اأعيد ابتكار األغازي مني

ومني اأخلق الغمو�س الذي ال يقولني

مرة اأكون ال�شلحفاة مت�شي الهوينى

على طريق تنمحي يف الطريق

ومرة اأكون الن�رص ال يخطئ الفري�شْه

كنت  لو  كما  ال�شماء  �شقوق  من  اأبزغ  واأحيانا 

جمرة تناأى 

وكثريا ما اأ�شتعري من الهواء �رص البقاء

ومن الناي بحَة البكاء

قلبي  بني  الدائرة  احلروب  عراقة  التاريخ  ومن 

ورغائبه 

كثريا ما اأ�رصق من املاء لون املاء

كثريا ما اأتكوم يف الغياب، 

كي يباركني اخلفاء 

اأنا بائعة ال�رص

واأوىل اأ�رصاري اأين �رص ال�رص

ال اأثق يف فجر قد يعريني

اأو قدر قد ي�شابقني اإيلَّ

ال اأثق يف الوردة وال يف القيثارْه

ال يف الوعد وال يف املوعود به

ال يف الكلمة وال يف اأبعادها

ال يف الغ�شن عليه يحط الطري الطاهر

وال يف الو�شادة تاأوي انتظاراتي

اأوىل اأ�رصاري

اأين اأحفظ �شرية احلزن

يتاآكل قلب االإن�شان

واأحفظ عنفوان االأمل

يلوك م�شائر الفقراء

واملر�شى

واملا�شني يف االأر�س بال حياة

والعا�شقني يقهرهم وهم الع�شق

�شاعرة من املغرب

وداد بنمو�صى

حبـــة نــور 

اأيها الإله 
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والعظماء ميجدهم الفراغ

اأيها الفراغ

اأنا فراغك

اأنا بائعة ال�رص يف الفراغ 

ومن اأ�رصاري 

اأين اأتعقب خطو االإله

وتذهلني خطاياه على الكوكب العفن

باليد  ي�شلبها  اليمنى،  عطاياه  باليد  وتده�شني 

الي�رصى

واأترباأ من جرم اآثاره 

حدقتي  يف  ي�شكن  الذي  الليل واملوت  و�شواد 

�شياطينه

واأهم�س يف روحه التي نفخ منها يف رحم مرمي

اأنا اأي�شا يل �رص

اأيها االإله

و�رصي اأين ال�رص

و�رصي اأين �رص من اأ�رصارك

اأومل تعطني عينا بها اأحببُت

وفما بِه ثملُت

وثقبا يف الروح منه اأب�رص خطياي

منه اأتل�ش�س على ال�شاللة التي منها 

تدحرجت 

ومنه اأودع كل من عبَث بوريقات قرنفلتي

واأر�شُل �شهامي للذي 

يكون يف انتظار غواياتي

اأمل متنحني �شجرا وارف الظل 

حتت جلدي

و�شدوا مو�شوال يف اأذين على مر اجلراح

اأمل تعطني عطاياك البال عدد

وموتا ينتظرين هناك 

واأياما معدودات اأهديها لالاأحد

اأيها الواحد ال�شمد

اأمل جتعل يفَّ نبع ال�شوؤال

وعنف ال�شوؤال

وخباأت جمر اجلواب حتت تنب اجل�شد

خيويل ت�شهل يف برية الرف�س

ال اأريد ما يريدون

ال اأقبل ما ي�شتهون

ال اأوافق على ما يتفقون عليه

الأين �رص من اأ�رصار الالء

اأخبئ يف م�شامي كيمياء الكربياء

واأ�شري 

يف كل م�شجد يل ابتهاالتي

يف كل حانة يل �شطحاتي

يف كل خالء يل �شجداتي

ويل يف كل مهبٍّ بوادر كفر وعالمات نكران

فيا اأيها االإله

اأال متلك حبة �شوء تكون يل

دليال عليك

طريقا اإليك

ايها االإله

يا �رص ال�رص

هبني �رصا اأبيعه

للب�رصية، تتعافى وترقى

وترفع عنها غبار الكمد

هبني عطايا

هبني هدايا

مرحبا باملنايا 
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 منَك
َّ
التي �شتهب علي

وبالزالزل والرباكني  والزوابع وال�شتات

فيها اأدور بقدرتك 

مرحبا بالنار؛

ِجها نارك اأذوب يف جُلَ

اأ�شبح �شائال ين�شاب يف العدم

نثاراً يف اأمداء غ�شبتك

يبا�شا حتت قيظ لعنتك

ها اأناذي  اأيها االإله

اأبيع االأ�رصار يف �شوق ال�رص العظيم؛

�رصك

اأوزع حبات اليقني مع كل �رص

األغازي  عناوين  �شجلت  عليه  مدمٌج  وقر�س 

واملبهم يفَّ

ها اأناذي اأيها ال�رصُّ االأعظم

اأباغُث الدنيا مبفهوم جديد عنك

اأقول للح�شاة : اإنك الندى

وللغبار:  اإنك  املدى

وللنداء : اإنك ال�شدى

ويل :اإنك الردى 

واإنك الغيب يف يوم البعث

والغيث يف يوم العبِث

اإنك الزفرة االأخرية

اإنك املرارة يف قبلة الوداع

واللوعة يف عناق الرحيل

اإنك  يف الريح ريح

يف ال�شماء �شماء

ويف البحار جميعها؛

وبالينُي  وحباُت الرتاب   
ُ
وال�شدف  املوُج 

الكائنات يف جوفه

اإنك ال�شيء يف كل �شيء

والروح يف كل روح

واإنك  ال�شاغط براحتك على اأنفا�س اجلبال

والكامُت ل�شوت النمل

وامل�شترت يف حفيف ال�شجر

اأقول للج�شد:  اإنك خالُق الفجوٍر فيه

والتقوى فيه

وخالق �شكاويه

ومهاويه

وامل�شائب التي تنبث على �شواحيه 

مرحبا ببالياك  اأيها االإله

مرحبا باأفراحك املنثورة يفَّ

باأعرا�شك التي على مدى اخليبة

اأنا بائعة االأ�رصار

اأبيعني �رصاً �رِصاً

 واأقب�س ثمني منَك

ومنَك اأح�شل على ح�شتي من ثراء العني

ومن فقر الُقْدرِة

اأيها الغفار القهار: 

مل ال تغفر لبائعة االأ�رصار؟

مل ال تطفئ فيها لهب النار؟

مل ال جتعُلها  را�شية مر�شية؟

تعود اإىل اجلوار؛

جوارْك

........

حبة �شوء اأيها االإله

فقط حبة �شوء

ثم اأهوي  يف قرارْك...
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 بليات�شو

احلبُل الذي تدعوين لل�شرِي فوَقه 

اأكرُث خطرا من انزالٍق حمتم 

يف كلِّ االأحوال 

هو لي�س رحيما مبا يكفي 

لعبوِر اجلهِة االأخرى من الهاوية 

غرَي اأنه حني ينقطع يف منت�شفها 

ُي�شقطني يف العمِق البعيد 

حيث ال جماَل للت�شبِث بنتوءاٍت 

اأو جذِع �شجرٍة 

اأو حتى رغبٍة يف العودِة لفيلٍم مدبلج 

يخفي اأ�شواَتنا

خلف م�شوٍخ تدَّعي اأنها نحن 

اأ�شواَتنا املطرودَة كتلميٍذ م�شاغب

النبّيَة بال اأن�شاٍر �شوانا 

مل نوؤمن مبا يكفي 

خباأناها داخَل �شريك 

غزلنا حباَل املرواغة 

واألقينا على وجوهنا االألوان 

ال�شجيُج الذي تخافه 

لن ي�شهَد ال�شقوط 

فموت البليات�شو 

اأقل �شجيجا من موِت نبي 

والر�شالُة مل تاأخذ فر�شَتها الكافيَة 

الإيقاظ يهوذا

تالم�س

االإح�شا�ُس الذي حتدثه الفقاعاُت

بباطن كفي

يف ِبركٍة من زبِد البحر

هل لالحت�شاِر ن�شوة؟

تدغدغ خالياي بفولتاٍت �شغرية

ت�شبه كهرباَء احلب

اأعربها كاأين اأمر للماء 

من ُبعٍد اآخر

كلما يقذف البحُر اأنفا�شه

ها اأمللم بع�شَ

واأربت عليها كقطٍة األيفة

وحني ي�شمت املاء

يف حداٍد ق�شري

ت�شتحيل اأ�شابعي كائنا بحريًا

يحفر يف الرمال

ويخترب العامَل اجلديد

يل�شعني الربُد اأخريا

اأترُك الرِبكًة قرَب املوِج

بال كٍف

تهدهد زَبَد احلياة
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�شاعرة من م�رص

هبة ع�صام

اأخيلة 

مر�سودة ..
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�شورة

مر�شومٌة باأناقٍة وحتّفظ

تراوحها بني وقٍت واآخر 

ٌ
 عابر

َّ
تقفُز داخَلها كّلما مر

تت�شبث بها حني ت�شتد العاطفة

ويف الطريِق اإىل بيِتك 

تربط اأحزمَة االأمان

يف �شفحٍة اأخرى كائٌن بال حراك

متاما حيث ر�شمَته

ال يخرج من حدوِده امللونة

ال يقطع الفراَغ االأبي�َس

ولو بذراٍع ُتَلّوح لطائرٍة عابرة

تخرج به من كرا�ِس الر�شم

على �شفحٍة هاربة

ي�شفِّرون النيَل باالأغنياِت واأدخنِة النارجيلة

ت�شربنا احلكايا 

ن�شتقطب احلقوَل من ذاكرٍة مهملة

ونطارد ال�شفدع الذي يقفز بالوقت

نقب�س عليه يف حلظٍة ناب�شة 

قبل انفالتته االأخرية

وحني تفيق ال�شندريال

تعود خلارطِتك 

واأعود لهيكلي املخنوِق بي 

اأرقب �شورَتك املر�شومَة باأناقٍة وحتفظ 

وكائنًا قد يقطع الفراَغ 

رمبا متر طائرٌة عابرة 

تلمح ذراعا ممدودة 

ا�س
ّ
داخل ُكر

.اأخيلة مر�شودة

تطعن جدران البيت 

تخاطب االأ�شالء..

للعذراء تقول:

»يا اأم امل�شيح.. هل تدركني فيم اأ�شبهك؟..« 

ل�شاعة احلائط: 

»اأخبط بقدمي، اأرق�س على �شبق احلياة، 

ودون خوف تخطفني �شعادة عا�شفة... 

متى؟؟..« 

لبقايا قهوته: 

»ب�شمٍت يتتبع اأجنحة احللم، 

يدخل راأ�س الع�شفور ويرقب اأخيلة الطريان، 

يحكم باب القف�س باأزرار »الكيبورد«، 

ما كان رحبا مل يعد، حتى احلروف التي تطنطن 

االآن 

يتبعها »�شاوي�ٌس« اإليكرتوين..«

للمراآة: 

»العالقات املنقو�شة �شباب يعيق الروؤية، 

وطرقعة  املزهريات،  بتك�شري  �شلميًا  نعاي�شه 

االأ�شابع 

واملوت البطيء..« 

للزجاج املتك�رص: 

»ال منا�س من البكاء فوقك..« 

لهداياها: 

»ما تلك الدمية؟! كرِبُت يا اأمي..« 

للحب: 

»ُكف عن التاآمر علينا.. نحن تابعوك املتَعبون« 

للرغبة: »اأين تختبئني يا ماكرة؟ » 

للقلب: »�شه« .

...
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)1

القلب يانع بك 

ومترين حتت النخيل

وحيدة ميطرك احلب

واإذ �شجرك ميتد حتى تخوم ال�شحراء

التي بعدها يبدو كل �شيء يتيما

مكنة التي تركنا فيها الذكريات االأ

كطيور مزرك�شة اللون

حتلق يف اعايل �شماء

ر�شمنا زرقتها معا 

***

�شاأقطفك من الذكرى

وردة ا�شتعلت حنينا بي

يف زمن اأخ�رص عرب كل الفيايف 

فياء اليك  واالأ

وماأابقى عدا ال�شجن يف �شورته الكربى

مزجني احلزن بحنينك

قطرات من الدمع تطفر يف ذكراك

تنحدر كالوهج

كاآخر خال�س يل اأرجتيه واأنتظره

من وردة قطفت 

اأقحمتني كل هذا اجلحيم .

***

اأقرتب من بابك م�رصجا باآثار رمد وغبار

ال�شاعد من ال�شوت وال�شدى

ال اأكاد اأبني اال يف الهجرة والرحيل

�شاعر وكاتب من ُعمان

عادل الكلباين

 اأ�شماء ..

من اأعمال ثريا احلارثي  - ُعمان
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اأقرتب ك�شوك جارح

تبدو ال�شورة كما�س ت�شكل منذ ال�شغر

�شجرة يف �شحراء يحتويها القحط واملرارة 

ال �شبيل اىل ولوج حريتها

اال بوهج معتق

جبل مزقت اأحجاره ق�شوة العط�س

�شجار متوت . يف ت�شابه الأ

)2

كنا موتى 

حتى بعثنا من مرقدنا

�شوت الفقراء

تي  كان �شوتهم االآ

يق�شم الطغاة 

ر�س اأثقالها اإذ اأخرجت االأ

وت�شاقطت اأحجار القبور

كل هذا الوجع 

والفقد واحلزن اجلارح

فداء لوجهك املقد�س

اأ�شم عبق ترابك اينما

وليت وجهي

قبل امل�رصق واملغرب

وكما بداأنا اأول ع�شق 

نعود .

)3

ونقول لعلك تاأتي كالطفولة

يف كل حني نهتدي اإليها

ي�شيل �شياوؤها يف ال�شواحي

نورا ..

قلما راأينا مثله

قا�شي ونحن جنوب االأ

بحثا عن تلك الظالل 

)4.

تطفو ذكراك 

يف بحر يجدد موجه

كبحار ميت ...

)5

لن اأطرق بابك اأيها املا�شي

خ�شية اأن تاأخذين 

يف ح�شنك

وىل وتعيد �شريتي االأ

التي اأجنبت كثريا من الوهم

...

ال ت�شحك اأيها الثعلب

يف وجهي ...

فقد اأ�شبحت اأعرف 

عدد ا�شنانك 

من كرثة الع�س .

)6

كلب اجلبل 

�شدى نباحه يرتدد

 يف البيت

م�شطفني فرادى وزرافات

�شاللة تهيئك لالأفرتا�س
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�شالف املهرة . على �شنة االأ

)7

املو�شيقى ت�شعل اجل�شد

واإذ ت�رصق يف ظلماته

ماب�شبه النور ..

...

ت�شدح نوار�س وطيور

ال اأدري 

من اأي بحر اأتت ؟! 

)8

يهابون املوت ...

وهو كائن جميل ومدلل

يحيلك من �شفر اىل اآخر

يقودك واأنت 

ت�شتعني به

حتى ت�شل

اىل ذروة 

مل تبلغها 

من قبل .

)9

توارت حتت املطر

بي ينتحب �شورة الأ

فوق اجلدار ..

***

الرقية التي 

اأهدتني 

اإياها جدتي 

كي اأحافظ 

ب على �شنة االأ

�شاعت يف الطريق

كم�شافر اأ�شاع زاده

يف قفر 

مكتظ بالذئاب ..

***

كان وجه 

جدتي ياأتيني

كل ليلة

تنفطر بوجه حزين 

الوجه الذي 

غاب رويدا

واأنا اأجتازه �شوب

البالد البعيدة 

كبو�شلة للنجاة

***

تذكرت اأبي ...

قال كن كالنخل 

ميوت واقفا

م�شى ...

وتركني

 وحيدا .

***

ماذا اأفعل ياأاأبي ؟

كي اأموت كما ت�شاء .   
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)1(

ال�شهيدة التي �شاأترك ج�شدها

- ككل االأ�شياء-

للرتاب البارد.

اجل�شد ال�شغري

الذي

طاملا حتّبه

واأحّبه اأنا اأي�شًا.

احلب الذي ا�شتعل

ّ
كحريٍق �شيفي

يف بيدر حياتي.

حياتي التي

ملقاة

كك�رصة خبز

على قارعة الطريق.

الطريق التي

ال توؤدي

اإىل اأّي مكاٍن

اأو جهة.

اجلهة الوحيدة

التي

ما من �شبابٍة اأو بو�شلة

ت�شري اإليها.

)2(

�شقطْت جنمٌة

ال

�شقطت ال�شماء.

يف الليلة العا�رصة من ف�شل الهجران

�شقط كّل �شيء.

االأطفال ما عادوا اإىل بيوتهم.

الغجر فقدوا عاداتهم اجلميلة.

اأّما اأنا

- عك�س العادة-

خرجُت الأ�شتّم رائحة املوت.

)3(

الر�شالُة و�شلْت.

اأبي مل يقراأها،

ومل يقراأها اأي اأحد

اأي اأحد...

ولكنها

- قيل يل-

    و�شلْت

         و�شلْت.

)عامودا(

�شاعر من �شورية :

عماد الدين مو�صى

 يف الليلة العا�شرة 

من ف�سل الهجران
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 اأطرْي.
ْ
مّدي جناَحِك كي

 

 الروُح حتَتـِك 

اأمطريها ثم �شوقيني �شحابا 

للنباتاِت ال�شغريِة

ِة يف حديقِتِك العليَّ

ثم �شوقيني اإىل الكلماِت

�شوقيني اإيلَّ مطهرا مني، 

ومن وجعي

و�شريي، االآن، يف كلِّ اجتاٍه

 اأ�شرْي.
ْ
كي

  

الوقُت وقـُتِك

وال�شالُم �شالُم روِحِك

قبل اأن تغفو التماثيل التي ك

انت تطُل على هواج�شنا

في�شتعل املدى

والقوُل قوُلِك

ال الفرزدُق يف الكالِم

.
ْ
وال جرير

  

فتحْت عيوَن الوقِت كلُّ الهٍة 

�شبحًا عليِك، وغ�شلت اأ�شماءها 

يف مائِك الرقاِق

نْيـَن اخل�شوبَة يف �شهولِك
ّ
غـ

قبل اأن ت�شعى الوعوُل 

اإىل ف�شاِء ندائها

ثم ا�شتحمت، حتت 

�شاعر من االأردن

ن�صال برقان

 
ٌ
غــديـــر

ـُق ُيـحلِّ

من اأعمال اأحمد ربيع   - ُعمان
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عني النا�س، كلُّ اإلهٍة 

حتى تطهَر ما تبقى 

من خالياها

فتن�شى حني يذكرها رخاٌم ما

وتهرَب

حني تدعوها اأ�شاطرُي االأوائِل

كي ت�شرَي كما يريُد لها الكالُم

فال ت�شرْي.

  

 اأطرْي.
ْ
مّدي جناَحِك كي

 

 َرَمِت اخلليقُة حزَنها

مّلا رميِت ال�شاَل

متعبٌة �شماواتي التي مل تر�شقي بالورِد

متعبٌة ثياُبِك يف اخلزانِة

متعٌب �شوُت املذيِع واأنت ت�شتمعني لالأ�شماك

كٌل متعٌب

اإال الذي �شملته رحمُة )كاِفِك( اخل�رصاِء

يا رحماك..

لي�س �شوى الف�شيلِة يف عروِقِك

لي�س يفَّ �شوى خطايا العاملني

وكلُّ خملوٍق اأنا مّلـا فتحِت ال�رصَّ يل

وجهي رياٌح اإذ فتحِت االأفَق يل

اأمي �شماٌء اإذ فتحِت العي�َس يل

.
ْ
واأبي غدير

 

 ما عاد �شيٌء جامٌد

َك خلَف �َشـعِرِك
َّ
كلٌّ حتر

ال م�شاعر يف اخلزائِن

ال هواج�س مل متد �شوؤالها لالأر�س 

حني م�شيِت

واالأ�شياُء حوَلِك

كٌل ارتدْت اإليه حوا�ُشُه

 بال �شمٍع
ٌ
ما عاد كر�شي

وال قلٌم بغري فٍم

.
ْ
 �رصير

ٌ
وال حجر

 

 ال�شوء يطفُح من �رصيِرِك

ثم يجتاُح املجرَة

واحلقيقُة، اإذ تعرين املرايا،

متالأ االآفاَق باالألواِن

تلعُب، يف الزقاق، مع ال�شغار

واإذ تطرُي فرا�شٌة

من ج�شِمِك املالآن اأعيادا

يحلُق بلبٌل يف البال..

اأح�شُد ذكرياِتِك يف دمائي

ثم اأخرُج من اأناي

لكي اأوزع، بني 

كلِّ النا�ِس، ذاكرتي

فاإن �شبعوا

مددُت اإليك اأزهاري الربيئة

دون ذاكرٍة

لتحر�َس اأغنياِتـِك

كلما كانت تهُز دماءها، 

يف الباب، ذاكرُة الهجرْي.

 

 اأطرْي.
ْ
مّدي جناَحِك كي
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َوابت   ل�شنا  ب�شدِد تف�شرِي الثَّ

القناعنا باأن املوَت 

اآفُة الكائنات 

وم�شدُر اإرباكَها.

ا نحُن ب�شدِد اإمنَّ

 فهِم املوِت كمنحٍة 

يحظى ِبَها الكائُن احلي

للحِد من االأمْل ..

ات الورِق  ا�شَ ُق�شَ

التي تعتاُد عبثي كل م�شاء . 

تالطفني

و�شلَِّة املهمالِت  

التي تعرُف كالنا  

ت�َشاِطُرنا منا�شك التَّفريغ 

ثالثتنا 

نتبازُغ من نهِم العامِل 

نفاياٍت تلتم�ُس الناَر 

يف خبوِت االآدمية  ..

املدينُةُ 

التي تتاأّهُب  ليوِم زينتها

تتعمُد اإقالَق اأ�شوائي  فح�شب .

ال�شباُح الذي اأر�شعني 

حليب الفرا�شاِت

ميدُّيل اآخر الطفوالِت 

من نافذِة احللم

اأنا واملدينة �شوتاِن يف ال�شمت

م�شافتاِن يف احلرية ..

اننا النختاُر كالناِر متامًا

ولكن متى ما�شئنا / 

نحرتُف القن�َس الإ�شقاط 

ٍة متناهية .. الهدف بِدقَّ

عندما يبحُث عن  اآخرِه 

يفِ اجلوِع  ويف مغ�ِس ال�شوارِع

التختارُه االأر�شفُة بالقطِع  

بل الرباميل تختاره دعوًة للتاأمل 

حتى الِقّطة التي ُت�شاِطرنا 

نحافة العي�ِس و�شظِف البقاء

ُت�شاِرُع خمالَب الليِل 

حتَت اأ�شافِل االأ�شياَء

ت�شتغيث بحواجِز االإ�شمنْت

 نحوي والنحو يل 
ُّ
تفر

وحيدٌة مثلي متامًا

ها متوُت لتحيا دومنا انتظاٍر اإنَّ

�شوتان يف ال�شمت .. 

م�سافتاِن يف احلرية

�شاعر من اليمن

عبد املجيب عبد القادر
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ملوكٍب جنائزيٍّ  مهيب.

نتو�شُح الكربياء لنموَت غيظاأ

ن�شاوم ال�شوء 

يف مناخات اأفكارنا املعِتمة

اأقُلِم نفتعُل احلَب ون�شقيِه مبلعقِة التَّ

�شهَد املنيِة

نتبارى يف حميِط  اأ�شيُق من احليلة

عند ئٍذ

نت�شاقُط 

نكرُب  

نت�شاءْل. 

حفراً تدنو واأيادي 

جتاأُر بالت�شفيق ..

كنا مبثابة النور 

للوهج الناب�س

كلَّ يوٍم تغادرُه املدينة 

يرتطم مبوؤخرة الليل

يتناثُر ظنونًا تلفُظ هذيانها  

يف ن�شِف مكابرته..

حتى املرايا 

 التجاعيد
ّ
عر�شًةٌ ل�شب

ها �ُشخريُة الرمِل من الرمِل  اإنَّ

يف ذروِة عجِزِهما..

 

الزيُف .. هواملرحلُةُ االآعلى

لبلوغ االإن�شان اأدنى 

مراتب الرذيلة ..

الكلُّ يعبُث

غرياأّنا يف مدارِج الفوِز

نعاٌج تبحث عن قطرِة �شوٍء

جتتاُز بنا املحنة 

دون اأن نلتفت اىل االأمام..

الزاحفوَن نحو قالِع 

ال�رصق يتطاولوَن علينا

 لي�شتعيدوا ما اأكل الدهر

من جحو�س قتامتهم

هاهم يق�رصوَن العامل

 على مائدة العهِر 

تفاحًةٌ  يف 

�شكاكني اهتماماتهم ..

 

نعتاُد املناظَر اجلميلَة 

نر�شُم اأ�شكااًل لالأحا�شي�س 

على جدِر الروح

ت�شتهوينا مغامرُةُ االفتتاِن 

�ُس اجلمال  عندما نتلمَّ

يف ما ر�شمتُه الطبيعُة  

النحْن 

وجُه حبيٍب 

يخت�رُص العامل 

قارورَةَ عطٍر

» املروين عبد الرحمن«  بال اإ�شتثناء ..
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 اإميان

�شبه متيقنة

من اأن هذه املوجة  الراق�شة 

بقدمني عاريتني

تخيط ا�شمها لتفنت ابن املد

�شبه متيقنة

من اأن هذه النجمة املت�رصدة 

ال ت�شتطيع ال�شمود 

يف خلفية الن�س

اأو يف االأحالم املعدمة

�شبه متيقنة

من اأن هذه الهوة 

يف قلبي

ال تعرفها اأنت

وال الغمو�س 

يف كفن احلب

�شبه متيقنة

من اأن هذا العناق

بال جدوى

عند املحامني والق�شاة

هوؤالء امللونني بالف�شيلة

�شاعرة من اليمن

مي�صون الإرياين

اأول نكهة 

للحزن

من اأعمال �شارة وايت  - ُعمان
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ال�شاحكني ب�شاق واحدة

باردة

كم�شباحني ق�شيا 

متاأخرا

�شبه متيقنة

من اأن اأحالمي ال�شيقة

تبكي عند اأول نكهة للحزن

تك�شف �شيقانها 

لل�شحاذين 

وال�شكارى

�شبه متيقنة

من اأن جنازتي 

بكفيها املجعدتني

و�شوتها الهجني

قادمة ب�شاطورها

بهدوء

كي تنقل ا�شمي

نحو اهلل.

فاترينه

لو اأين اأ�شبه  هذه املراآة امللونة

عو�شا عن انكما�شي 

ككوب �شاي بارد

يف فاترينة  

» اإيفان �شان لوران«

كقطعة حلوى

ال ت�شلح للبيع

..

اأود تف�شيل 

هذه االأر�س 

على مقا�س عيني

واأن اأغم�شها بالع�شل

لت�شبه قلبي 

اأن اأده�شك كموت 

اأمك الفجائي

مت�شللة من الوقت

والغيوم

..

البلورات يف ال�شماء

واخليول على 

�شفة ال�شحو

الفرا�شات التي ق�شت 

قبل اأوان ال�شوء

والع�شاق التالفني

البلدان احلمراء

واملقابر ال�شاجة

 باآمال الفقراء

االأبعد عن مرايا احللم

ال �شيء ي�شبه الوهم

مثل اأغاين اجلند

ال �شيء يهزم االأقنعة

مثل بيا�س املوت

و ال �شيء ي�شنع احلظ

                                       مثل احلب . 



231 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

بو�شلتي.. عدم

يف البيت االأول 

من خارطتي ال�شعرية 

اأرتفع ب�شوء الوجدان

اأمتاهى واأركان الكون 

عدما

ال اأ�شاأل عن مفتاح الغيب 

فمكاين 

عنوان مرتحل 

و�شالتي بيوت

يظللها الغيم.

 الفرح يالزم 

�شوارع خطوي 

احلزن ي�شابقه

ال تكتمل ال�شورة بعد

فمذ حكايات اأوىل 

ارت�شمت  اأحالمي

وارتع�شت �شورتها

 يف اأع�شاب الوقت.

والكاأ�س الفارغة من عمري 

متتلئ بني اللحظة و�شكرها

�شحابة متطر واأخرى بعيدة 

واأنا ..يف اأول بيت 

 لكينونة �شعري

اأنتظر االآخر 

قد اأن�شى ..ج�شدي مبلوال 

باالأمل .. 

الوجع 

الكتمان . 

ويظل النائم يف ج�شدي 

موعودا 

كعا�شق

ال يكتفي بالن�شيان.

يبقى اأن.. ل يحكى 

يف منعزل تاريخي

ام
ّ
ي�شتيقظ ذهن الر�ش

ومن لوحته االأوىل 

ان�شل بع�س دهان حقائقها

 ف�شاحتها املبتورة

�شاخت 

اأبدع قرا�شنة التزييف 

يف  اإخفاء مالمح جزيئات اأنثاها 

ذوبها ال�شمع

اإىل قيامة الحمدودة

كنوزها انغلقت يف اأدراج 

�شما�رصة التاريخ.

يبقى اأن يحكي عن ...معمار االأزرق 

واالأزرق بو�شلة جنون

ربـــع جــــزء 

خـــــال

 

يحيى الناعبي
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ال يطاق 

بني �شماء  وتربة كونية

معزوفتا موت ووالدة.

ملحمة الرمل

احلبيبات الرملية 

 التي  كانت 

وتخللت اأ�شابع �شديقي

دفنته بحبها

�شديقي �شماها الذهب االأ�شفر

فقربته اإىل اهلل واإىل نف�شه

�شديقي الذي 

 اأ�شحت حبيبات الرمل نف�شه 

�شديقي الذي 

حملها كما لو اأنها طفلته ..و�شماها التاريخ.

حوله كان االأ�شدقاء يحومون  

مثل طيور برية األيفة 

يغنون  نرثيات  ق�شائدهم 

يف اأقمار 

غابت عن

ليايل قراهم 

متتمت يف اأ�شقاع املكان

الذوا بها اإىل اأرواحهم

بني قو�شي غربة وال اغرتاب

باحثني عن

فرح ي�شبه الغياب 

وكثري وح�شة األيفة 

كانت جتمعنا عناوين واأمكنة

راب�شة يف �شحراء ربعنا اخلايل من اأحالمنا.

�شديقي .. اأعني.. �شحكته املجنونة 

الطافحة �رصورا حمزونا

كلما ذكرهم بحبيبات غواياتهم 

خمبوءة

بني تلك الرمال

متتلئ  بكتابات اأقداحهم 

وقدغيبها التاريخ

وكانت 

هم كلما ذكروها ارتاحت 

اأج�شادهم من اأثقال عكازها

وتخللتها مو�شيقى

التعزفها �شوى رياح  

خا�شة باأوجاع اأفقدتنا اإياه .

لن�شترت بنظارات �شمو�شنا

رمبا 

بكتاب 

اأو قلم ورقة اأبي�س

للحظة خاطفة تطول بخياالتنا

والبداة يْحدون عي�شا

قوافل اأوفرادى 

يف اجلهات االأربع.

من اأرواحنا التائهة يف ربعنا

الذي .. قد اليخلو منا.

ما ذهب �شديقنا 

رمبا كان منزويًا قدر زاوية 

حادة  بني حبات رمل

فرحة اأن ي�رصب  نبعها

هناك حيث خميلتهم �شحراء

لين�شجوا منها اأحالمهم 

يتوارثون خيبتها املوؤقتة

الي�شتطيعون اإليه �شبيال

�شوى اأنه منحة اإلهية غائبة

اأحيانا . 
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 اإىل روح اأبا �شيف .. بعيداً بعيداً

ي�شقطون كاأوراق

اخلريف

ويدَّعون الربيع

كلما، مل�شت

يُدهم قلم ر�شا�س

ليكتبوا كلمة

لت غابة
ّ
ترم

كلما، نظروا

اإىل عني طفل

يف لوحة

�شاحت األوانها

مباء الفجيعة

وزيت االأمل

اأيها احلمقى ..

اإىل اأين

بكم
ْ
يقودكم �رص

اإىل اأي نافذة

ووطن

اأنتم رجال �شحراء، ال مدينة

ن بالدم، �ِشعركم
ّ
وال�ِشعر امللو

بقدمي القول ومو�شة الكلمات

ال جزيرة خ�رصاء

حتلم بكم

فنهايتها عراء واْفرتاء

هل تقراأون، احلياة

بتلذذ تراجيدي

- يا ريت -

وقتكم كاٍف - فقط -

ملنازلة �شهوات و�شهرة

لهذا، لن نتقا�شم

اخلبز

واإن جمعت بيننا

الكلمات

كلمات ال�شوق

كلماتكم

يف املنابر لغة

ويف احلانات

تعربون النهار بالليل

ليرتبى ال�شم

يف حلوقكم

جنينا يكرب

اغلقي بابِك

اأيتها احلياة

اغلقيها.

 

طالب املعمري

غابــــة 

م ال�سّ
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الوحو�ش  بني   ، وحيدا  ال�صحراء  يف  »كنت 

..  �صبه ميت من ال�صوم والفاقة  والعقارب 

، وعلى الرغم  من ذلك بدا يل احيانا باأين 

روما  فتيات  ورق�ش  غناء  �صجيج  ا�صمع 

املرحات !!«

»القدي�س يرونيم«

اذ   ، فيها  وحياتنا  املدينة  تلك  �صديقي  يا  تذكر 

اأنك كنت الوحيد الذي يعرف ذلك جيدا ، وانت من 

يعرف اأن ل معنى لأن احتدث عن ذلك لأي ان�صان .

مل احب اجلنوب ابدا ، واأنا ازدريه الآن . الطبيعة من 

تلقاء ذاتها عاقبت دول اجلنوب وقاطنيها ، وحكمت 

عليهم بجوع اأبدي ، وباأن ياأكلوا طوال القرن ال�صمك 

وال�صلطة بالزيت وح�صب . ، واأحلت مكانهم  ملمحا 

رماديا من ال�رسو البائ�ش الذي يحمل ثمارا �صغرية 

اجلنوبية  والزهار   ، املفرت�ش  الربتقال  اأو   ، مرة 

التي لرائحة لها ، ول تنع�ش النف�ش .

وبالطبع فان العامل الذي يحيا يف ذلك النظام اله�ّش 

ميتلئ  بالفكار امل�صبقة ، ومن ال�صهولة مبكان اأن 

يقع يف زلل الفهم : باأن احلياة يف جوهرها فيها 

مي�صون  الكثريين  فان  ولذلك    ، ويوؤخذ  مايعطى 

زمنهم  يف اعمال عقيمة ، ومعارك مريرة ،  ويجري 

ذلك كله يف ف�صاءات  اخللود والبدية !

ال�صمال ، وهل  اأنا العائد من  وما الذي يبقى مني 

اعود غريبا يف موطني ؟  واأن اتذكر ، واأن اكتب لكم 

وال�صعداء  القانعون  النا�ش   ( الطويلة  الر�صالة  هذه 

ليكتبون على اأي وجه ، او يكتبون باخت�صار !! (

اغم�ش عيني ، واتطلع اىل املدينة املرحة ، املمتدة 

فيها  وت�صمخ   ، وتبدو لنهائية   ، ال�صهل  على طول 

اله�صاب ، ومتتد الغابات يف البعيد .

وهي من الأعلى ل ت�صبه املدن ال�صغرية ، وامنا هي 

ت�صبه الثمار الفاتنة ، واملروج املرحة .  انها مدينة 

 ، وفيها خطوط متعرجة   ، بالثلج  املغمورة  الفرح 

تلتوي وحتلق !

 ، للخلود  نزوع  بدون   ، ودافئة  مرحة  بناءات 

ونهايات غري متوقعة ، مملوءة بالفطنة ، واملمرات 

املفاجئة ، التي تبدو مثل ترديد �صحكات جملجلة 

، لتتوقف ابدا عن ال�صجة .

كل �صيء فيها يتحدث ، يغني  وي�صحك ، اأو ي�صمت 

با�صما !!

 تلك الن�صوة ، ول 
ّ
ل اعرف بدقة متى ا�صتولت علي

ا�صدق باأنها �صوف تغادرين متاما . وكل ذلك جراء 

ذلك اليوم ال�صتوي الول الذي و�صلت فيه .

احدى  ويف   ، املدينة  من  كيلومرتا  �صتني  قبل 

املحطات ، كان هناك �صبية يرتدون حلال بي�صاء ، 

يبيعون حلوى مدهنة ، و�صاخنة ،  ومل يتبق عليهم 

�صوى اهدائها للنا�ش . اأما  ذلك النف�ش الدافىء ذو 

 ، ال�صباح  يف  احللوى  هذه  ت�صيعه  الذي   ، الرائحة 

اليوم االول يف مدينة الفرح

ر�صالة �صديقنا من اإيطاليا

مرتجم وباحث من الردن كاتب من البو�صنة   

ايفو اآندرت�ش     ترجمة:  ا�سماعيل ابو البندوره



ثم  ومن  املدينة،  وفرح  برحابة  يذكر  الذي  فهو 

الدخول اليها .

تكن  ومل   ، بال�صواء  ت�صع  والدكاكني  ال�صوارع  

واحدة منها لتهداأ ، النظر يجذب الن�صان من الهبوب 

 . وتتح�رسج  تقطع  الواحدة  العني  ذات  احلافالت   .

الطوال  احلوذيون  ينت�صب  اخليول  عربات  وعلى 

املبت�صمون ،  امل�صاغون مثل الدمى باملخمل والفراء 

. ثلج خفيف مثل ال�رسارات يفرقع حتت حوافر اخليل 

، وي�صيل ، ويطرط�ش الوجوه .

او .. او ،، او

اىل اين مت�صي ؟

�رس اىل الي�صار

اىل الي�صار .. الي�صار .. ارجوك

اىل الي�صار .. او .. او

�صاحكني   يتهاترون   احلوذيون  كان  ذلك  واثناء 

مثل اأي مكان يف العامل .

يف  كما   – وال�صمال  اليمني  على  متتد  وكانت 

 ، املوجهة  الدكاكني   – المريكية  املعار�ش 

والنوافذ الالمعة الكبرية . تلتمع املجوهرات ، ومن 

 ، وال�صاعات   ، اجلواهر  وتب�صم   ، الدموع  تتقاطر  ثم 

من  الطايب  اىل  تتحول  ثم   ، والكري�صتال  والذهب 

املوز ، واجلنب ، وال�صمك املجفف باأحجام اجنيلية 

نوافذ  اىل  بك  يعرب  ذلك  وكل   ، �صغرية  وقوارير   ،

 ، الريا�ش  من   ، زاهية  باألوان  قما�ش  فيها  يعر�ش 

وامل�صاغ الالمعة التي تكت�صب معناها وتفقده على 

لكل  ، واخرى فيها كتب وخرائط  الن�صوية  الج�صاد 

ا�صقاع العامل ، ويبدو ذلك يف ثواين قليلة .

ويطل الفندق !!!

فيها  ويهرع   ، ودافئة  ومريحة  م�صيئة   درجات 

طبيعية  �صغرية  وابت�صامة   ، جّم  باأدب  اخلادم 

ومريحة . ويدخل احلقائب وح�صب .   م�صعد وا�صع 

احمر يدل  على غرف مريحة ، ويهم بالتحرك اىل اأن 

�صابة حمت�صنة  امراأة  ، وتدخل  ال�صاب فجاأة  يوقفه 

فراءها على �صدرها مثلما حتت�صن حبيب .

مثل  الطوابق  عرب   ، ه�صي�ش  بدون  امل�صعد  ومي�صي 

املحمومة  واندفاعته  ال�صباب   . حليبي  �صوء  �صطح 

 . احلديث  يبداأ  حتى  خا�صة  مقدمات  عن  ليبحث 

املقدمة اعطاها ال�صاب ذو الوجنات ال�صمينة والأنف 

الفط�ش يف امل�صعد.

) الي�ش هذا – فكرت بعد ذلك – هو اله احلب الذي 

�صّوره الأقدمني على هيئة �صاب (

كانت غرفتانا يف نف�ش الطابق ، وعندما افرتقنا يف 

املمر ، قلت لها : كم  اثارين ظهورها !  حتى بدا يل 

المر كغريب ،باأنه من املمكن اأن يحدث واأن اخطىء 

يف معرفة رقم الغرفة .

لميكنني قول ذلك ، وبدا يل واأنا اتطلع اليك ،باأنك 

لميكن اأن تخطىء على اأي حال من الحوال .

من  فعل  اأي  بها  املبالغ  غري  املجامالت  تخفي 

اأن حمتواها  دائما دللتها مع  ، ولها  افعال احلب 

غري �رسوري .

الفراء  تلف  وكانت   ، باب غرفتها  وراء  اختفت هي 

حول وجهها وهي با�ّصه .

وجل�صت يف الغرفة نف�صها بعد اأقل من �صاعة .

ترتدي  وكانت   ، الغامق  الديوان  على  هي  جل�صت 

مت�صغ  وهي  وتتحدث    ، احلمام  بلون  ف�صتانا 

 ، القاليم  بريد من  ابنة موظف  انها    . ال�صوكولته 

على مبعدة اربع �صاعات بالقطار ال�رسيع . تاأتي اىل 

هنا احيانا حيث مكان اقامة اقاربها .  وقررت هذه 

املرة اأن  تقيم يف اكرب الفنادق لرتى ما ميكن اأن يطراأ 

، واذا ماكان �صيحدث لها اأي طارىء .  وماذا �صتفعل 

 ، الفرن�صية  اللغة  تتقن  ل   ،  - يعلم  واهلل   - انها  ؟  

ولكن لديها موهبة  تعلم اللغات الجنبية .  وتخاطر 

ينف�صها من اجل ال�صفر . وكانت حتب ب�صكل خا�ش 

اأن تتمكن من  روؤية  جنوب ايطاليا و�صمال افريقيا 

بنكا  ال�صغرية  مدينتهم  يف  ميلك  الذي   – وعّمها   .

ياأخذها  باأن  وعدها  وقد   ، كثريا  يحبها   – �صغريا 

اىل باري�ش  ، اذا ما كان هناك امر يتعلق بال�صفن اأو 

�صنحت �صانحة اخرى .

الهي العزيز !!  لتاأتي مثل هذه العمال التي لتعرف 

من  لأن    !! اكرث  الفر�ش  ولت�صنح    ، ب�رسعة  ا�صمها 

ف�صائع المور بالن�صبة لها اأن تعي�ش هكذا ، دون اأن 

تتعرف على بالد اهلل الوا�صعة .
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كانت هذه من بني تلك الكنوز املخباأة ، التي يفكر 

القدرات،  عن  يكتبون  عندما  الجتماع  علماء  بها 

واخلريات ، والقوى ، واجلماليات اخلفية ، التي ميكن 

لالقاليم اأن تقدمها للمدن الكبرية .

النادرة  القليلة  العناد  حلظات   بني  من  تلك  كانت 

لنا م�صادفة نادرة  الذي  جتلبه  الريفي  ، واجلمال 

ونتذكرها بعد ذلك طويال .

 ، �صغرية  مدينة  من  راأ�صا  جاءت  امراأة  تلك  كانت 

وقد جتاوزت تقاليدها الريفيه ، ومل تتعلم  اجلديد 

ب�صهولة  تقدم  ولذلك    ، الكبرية  باملدن  املتعلق 

و�رسعة اكرث من الريفيات ، واكرث واف�صل من ن�صاء 

العامل الكبري .

كانت تلك حلظة نادرة يف حياة امراأة ، وت�صتمر لوقت 

ق�صري جدا . وظهرت تلك اللحظة امامي . جل�صت على 

، وجل�صت هي  املبّقع  املخمل  كر�صي غري لئق من 

 ، الهدوء اخلا�ش  ، وا�صتجوبتني بذلك  الديوان  على 

الذي متلكة اأي ان�صانة رزينة ، وحتى لو كانت وح�صا 

يف الغابة .

كيف هي الجواء يف املدن الكبرية ؟ وهل اأنني العب 

اأغني ؟   جميع اهل اجلنوب  اأو  اأو اعزف ؟  الورق ؟ 

 ، ، واملمثالت  يغنون ، هل قابلت احلكام والمراء  

ومغنيات الوبرا ؟ هل راأيت كيف ي�صّنعون الفالم 

؟  مالفرق بني روما وباري�ش ولندن ؟

مّدت قدميها على الديوان ،وجل�صت ويديها معقودتني 

يف ح�صنها ، وتطلعت ايّل كاأين طفل جذاب .

 ، الحتفالية  الحداث  عن  احدثها  باأن  رغبت 

كلما  تقاطعني  وكانت   ، الكبرية  وال�صخ�صيات 

و�صلت يف احلديث اىل العمل واملعارك ، والفقر ، اأو 

اأي  �صكل من ا�صكال الفو�صى .

يف  لدينا  ؟   اجله  من  ت�صارع  اأن  ميكن  ماالذي   -

والدي  يذهب   . هذه  مثل  منتديات  ال�صغرية  املدن 

مع بقية املوظفني والتجار ، ويقول باأنهم يتبادلون 

لديهم حفلة  يكون  وعندما   ، بوؤ�صاء  اأنا�صا    ، الراء 

رق�ش مرة اأو مرتني يف ال�صنة ، فانهم ليقدرون اأن 

يلّمعوا الر�صية كما يجب ....

 ، بهو�ش  ي�صغي  الذي  الطفل  و�صع  فجاأة  وتفقد 

ويرتدي وجهها تعابري غري متوقعة . يتحول �صعرها 

اىل ا�صواط نافرة ، وت�صمر عيناها قليال ، ويواتيها 

ق�صماتها  وتبدو   ، راحتاها  وتت�صع   ، التماع م�صمم 

اقوى .

رتبت كل ذلك بطريقة اخرى ....

وكنت واأنا اتطلع اليها ، وهي تتغري على هذا النحو 

�صتتوقف  حالة  يف  كانت  باأنها  اعتقاد  راودين  ،قد 

فيها ، و�صوف ترو�ش كل الهموم وامل�صاكل الكونية 

، وتفر�ش نظامها عليها .

 ، الذي ام�صيته يف غرفتها  الوقت  ول ميكن حتديد 

لأن مثل هذا الوقت لميكن حتديده بال�صاعات ، لأنها 

هكذا وبطريقة غريبة ، غريت موقفها ومظهرها عدة 

مرات ، وعر�صت على كل �صيء بتعابري وا�صكال غري 

متوقعة .

هل كانت امراأة نبيلة اآتية من حكايات ال�رسق ؟ اأم 

انها فتاة بائ�صة قد تلتقيكم وقت الغروب ، وت�صاألكم 

مل  ؟   ال�صارع  ذلك  اأو   ، ذلك  اأين   : مرجتف  ب�صوت 

 ، الول  الدر�ش  هو  ذلك  كان  لقد   . اقرر  اأن  ا�صتطع 

الذي اعطتني اياه مدينة الفرح يف بالد الفرح .

، انها نه�صت يف ع�رس ما ، مثل  ما اعرفه وح�صب 

انتهت  قد  معها  املقابلة  باأن  ال�صارة  تعطي  ملكة 

غرفتها  يف  التايل  اليوم  يف  عنها  بحثت  وعندما   .

كانت قد رحلت .

وهااأنا اأين ؟ اكتب اىل النهاية وبخط �صغري كل هذه 

اليوم  حتى  ا�صف  اأن  اقدر  ول   ، ال�صخمة  الر�صالة 

الكاملة  ال�صنة  هي  واأين   . وبهوت  وب�صمت   ، الول 

التي ق�صيتها معكم يا ا�صدقائي يف مدينة الفرح ؟

انها يف داخلي . وبينما اعرب هذه ال�صوارع ال�صيقة ، 

والرطبة ، واملعتمة قليال ، كما هي يف العادة  ، تلك 

التي ليحيا �صكانها من اجل احلياة ، وامنا من اجل 

اتذكر كل يوم  انني   .   من حتتهم وقت عكر 
ّ
اأن مير

ال�صعادة  لأن   ، الفرح  مدينة  يف  ق�صيتها  ليلة  وكل 

من بني كل ا�صياء  العامل حتمينا وقتا اطول ، وتقوي 

من  �صديقنا  كتب  .هكذا  �صكل  اف�صل  على  عزميتنا 

الر�صالة  وانتقلت   ، رحيله  بعد  الفور  على  ايطاليا 

بيننا من يد ليد !! 
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طفٍل  خدِّ  على  كبرية  دمٍع  كرُة  تدحرجْت  اليوم 

التي  الآي�صكرمي،  �صيارة  اإىل  بحزن  يرنو  ظل 

اإىل �صيمفونية  دخلت احلارة منذ مدة، واأ�صافت 

ال�صو�صاء �صوتًا مزعجًا اآخر من موتور ثالجتها، 

الذي يطلق الدخان بال هوادة. كان يف اخلام�صة 

من العمر... هكذا خّمنُت واأنا اأتاأمل وجهه الباكي 

رحيل  وقت  اقرتب  كلما  حزنًا  ي�صتد  كان  الذي 

امل�صافة  يف  هالمي  باٌب  انفتح  فجاأة  ال�صيارة. 

وال�صيارة،  الر�صيف  على  الواقف  الطفل  بني  ما 

اهلل  اأن  اأح�ص�صُت  غريبة!  كونية  رياح  منه  وهبت 

�صيارة  اللحظة. حتركْت  تلك  اإلينا يف  كان ينظر 

بالبكاء!  فاأجه�َش  احلارة،  مغادرة  الآي�صكرمي 

اأقرب  اإىل  واأخذته  نحوه  حتركُت  د،  تردُّ وبال 

دكان، وا�صرتيت له ما اأراد، قبل اأن اأعود به اإىل 

املكان نف�صه الذي وجدته فيه اأول مرة، وم�صيت 

اإىل  والآخر  احلني  بني  األتفت  واأنا  طريقي  يف 

الوراء، م�صتمتعًا بابت�صامته يل بعد اأن توقف عن 

البكاء... لكنني، وبعد حلظات قليلة، اأ�صبت برعب 

�صديد واأنا اأ�صاهد الطفل يتال�صى رويداً رويدا قبل 

اأن يختفي متامًا!

* * *
رك�صُت بهلع نحو املنزل... اأدركت اأن ذلك الطفل 

عربة  واأن  عامًا،  اأربعني  منذ  كنته  الذي  اأنا  هو 

الآي�صكرمي هي ذاتها تلك التي بكيُت بعد رحيلها 

التقطني  اأن  اإل بعد  البكاء  اأتوقف عن  كثرياً ومل 

دكان  اإىل  واأخذين  الر�صيف  على  من  والدي 

قريب. مل تكن عادته اأن يعود اإىل املنزل يف مثل 

اأحاول  الوقت... وكنُت حُمرجًا من دموعي،  ذلك 

م�صحها خائفًا اأن يراين واأنا اأفعل ذلك... ا�صرتى 

بال�صتيكي  كي�ش  يف  و�صعها  كثرية،  اأ�صياء  يل 

كان  اهلل  اأن  اأح�ص�صُت  حينها  اأم�صكه...  وجعلني 

الأربعاء  ذلك  من  اللحظات  تلك  يف  اإلينا  ينظر 

البعيد الذي كان هو نف�صه يوم اختفائه الغام�ش 

منذ خم�صة وثالثني عامًا... اليوم الذي خلفَّ يف 

قلب اأمي ثقوبًا �صوداء �صتبتلع عما قريب الكون 

وما عليه. 
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الرقاب  اإىل  طلقتني(  )طلقتني  نباحه  ير�صل 

واملوؤخرات الهاربة.

 كان  يدفع ال�صياه لتخرج من امل�صيق الذي ينفتح 

على ال�رسح املمتد ب�صاطا �صوكيا اأ�صفر، حيث �صتبداأ 

املرعى  اأو  النجوم،  وادي  اإىل  الطويل  امل�صري  رحلة 

الذي �صيق�صون  فيه اأيام الليايل البي�ش بنهاراتها 

و�صمتها.

والكلب،  القطيع  بني  ال�رساع   فر�صة  انتهز  الراعي 

وانتاأى بنف�صه

متقرف�صا فوق �صخرة م�صتوية اعتاد اللتجاء اإليها 

يف مثل هذه املواقف من كل رحلة ي�رسع يف قطعها 

من قريته ) غرابه( اإىل مرعى النجوم.

د�صدا�صته  حتت  يخفيه  كان  جلديا  حزاما  ك�صف    

اإىل  الهابط  والإزار  اخللوي  الهاتف  به  ويوثق 

ركبتيه، واأخرج منه �رسة  تبغ قما�صية وفك عقدتها، 

واأ�صكنها  م�صغة  رفع  والإبهام  ال�صبابة  وباأ�صبعيه 

حتت ل�صانه ثم �رسع  يف تاأمل بقية امل�صهد اأمامه.

فيجر  نبحتني  من  طريقه  يعرف  منها  الكبري  كان 

فتحة  يف  ويغو�ش  تردد  دون  امل�رسعة  قوائمه 

ول  م�صاك�صة  تكون  قليال  الأ�صغر  بينما  امل�صيق، 

وهو  الكلب  عليها  يلح  حني  اإل  بال  للنباح  تعري 

يدور حول اآذانها مينة وي�رسة اإىل اأن جتفل وكاأمنا 

�صمعت النداء متاأخرة وت�صق طريقها من بني الفرجة 

على  بعد  تعتد  مل  والتي  الر�صيعة  بينما  ال�صخرية. 

نف�صها  حول  تدور  فاإنها  الكلب،  نباح  معاين  فهم 

حائرة قبل اأن تفطن اإىل جادة امل�صيق .

وحني اأنهى الكلب مهمته، اعرتاه القلق على قطيعه 

�صوى  منه  يبق  اختفى عن مرمى ب�رسه، ومل  الذي 

ثغائه وهو ي�صل �صعيفا من خلف اجلبال، فانثنى 

النباح  الراعي، وهو يطلق  اإىل حيث يجل�ش  راك�صا 

239 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

مرعى 

النجوم

قا�ش من ُغمان

 حممود الرحبي

من اأعمال حمد العربي  - ُعمان



مل  طلقات(.  اأربع  طلقات.  اأربع    ( القلق  حلقه  من 

ي�صتجب الراعي يف البداية، فوثب اإليه  الكلب وجره 

ينه�ش،  وهو  ع�صاه  الراعي  فرفع  ثوبه،  طرف  من 

ويجمع  القطيع  يالقي  كي  اأمامه  رك�ش  والكلب 

تبعرثه يف مرامي الوادي.

الوا�صحة  نهاياته  وتلتقي  ممتدا  القاحل  ال�رسح  كان 

ت�صمق  التي  ال�صوكية  الأ�صجار  وبا�صتثناء  بالأفق، 

معزولة عن بع�صها، تنبطح حتتها ظالل ق�صرية ونثار 

ال�صخور  تنبو  حيث  يذكر.  اأثاث  يوجد  فال  ياب�ش،  بعر 

ل  الذي  الغبار  وينام  القا�صية،  ال�صفراء  الأغلفة  ذات 

اعد ثائرا اإثر اأدنى مل�صة من قدم اأو حافر.  يلبث واأن ي�صّ

و ت�صمق اجلبال بروؤو�صها امل�صننة التي اأ�صاءتها �صم�ش 

كاأمنا  اأزلية،  جروف  تنفتح  �صدورها  ويف  ال�صباح، 

يف  حتى  مظلمة  اأعماقها  ُترى  حيث  للظالل،  خمابئ 

قي�ش الظهرية.

الكلب اأبطاأ يف �صريه  واأخذ يراقب ال�صياه من بعيد وهو 

 - اجلانبني  من   - ليقي�ش  كاأمنا  وي�رسة   مينة  يرتنح 

امل�صافة املطلوبة ل�صري قطيعه.

مل يكن الراعي يحمل �صوى مزودة جلدية بها متر وماء 

يلوح بها حني  اأو  يتاأبطها  يعلقها على ظهره، وع�صى 

تدفعه الن�صوة لأن يزجر باأغنية تخرج كلماتها وا�صحة 

من بني �صفتيه وكاأنها تتمراأى يف ذلك ال�صكون ال�صايف 

الذي ل يطوقه �صيء.

القطيع يتمدد   ثم يتقرف�ش قليال ليم�صغ تبغه، تاركا 

مل�صريه،  املحركة  الطاقة  اأمور  بنف�صه  ليتدبر  بحرية 

ال�صوكية  الأ�صجار  بع�ش  واأخرى  فينة  حيث جتود بني 

اأثداءها  تديل  ت�صلقه وهي  لل�صياه  واطىء ميكن  بغ�صن 

جرعات  يف  ومت�ش   ال�صغار  عليها  تتخاطف  التي 

ع�صوائية �رسيعة ما تبقى يف جوفها من حليب. اأو جتود 

الأر�ش بع�صبة ملقاة على قارعة الطريق ل يلبث القطيع 

اأن يتزاحم عليها ومي�صحها من �صطح الب�صيطة .

حتى  �صيء،  لكل  كاف  وقت  وهناك  طويلة  الطريق    

مبراقبة  الراعي  يت�صلى  حيث  للوراء  مليا  لاللتفات 

العارية  اإىل هيئة اجلبال  التي قطعها، والنظر  امل�صافة 

ال�صامتة  والرق�صة  ال�صم�ش،  تناطح  والتي  وراءه، 

وت�صحب  اجلبال  وقواعد  الأر�ش  تكن�ش  وهي   للزوابع 

يف طريقها ما �صادف من حلاءات �صجر واأغ�صان ميتة 

�صتكرب الزوبعة ب�صببها ويكرب ظلها الذي  جتره وراءها 

مدى  عن  مبتعدة  تتوارى  اأن  اإىل  ال�صكران  عبورها  يف 

النظر.

 الطريق الطويل ل يحمل  اأكرث من معنى الو�صول وباأقل 

جهد، حيث اأن املكان وم�صافته حمددان �صلفا يف ذهن 

الراعي، وذلك ب�صبب تعوده على اجتيازه كل �صهر جيئة 

وذهابا، ما اأن يكمل القمر دورانه.

ذي  ال�صارم  ووجهه  ال�صيقتني  بعينيه  الراعي  يتقدم 

الق�صمات اخل�صنة املت�صلبة كقناع  يف وجه ال�صم�ش.

الذي كان  الكلب،  وفجاأة �صمع نباحا متواليا من حلق 

ير�صل  وهو  مرفوعا  وراأ�صه  �صعثاء  �صجرة  حتت  يقف 

نباحه بغ�صب وبطلقات عالية متوالية ) خم�ش  طلقات، 

ال�صجرة،  الراعي خطاه ناحية تلك  خم�ش طلقات(، فغذ 

اإىل  وا�صتفزاز  بتحد  تنظر  كانت  بومة  اأعالها  ليجد يف 

اأدنى تاأثر من نباحه الغا�صب،  اأن تبدي  الكلب وبدون 

وحني حرك ع�صاه ناحيتها طارت مبتعدة .

ال�صيقة  امل�صاحة  بني  ومن  د�صدا�صته،  طرف  رفع  ثم 

لبطنه و�رسة الإزار، ا�صتل هاتفه اخللوي، وم�صح بكّمه 

رقمه  اأدخل  ثم  مبينائه،  امللت�صقني  وال�صعر  العرق 

ال�رسي وكتب: ))حتركوا الآن((.

فقد اقرتب هو وقطيعة من مرعى النجوم الذي �صينيخون 

فوق ب�صاطه الرطب طيلة اأيام الإ�رساق القمري. ويف هذا 

الوقت من كل �صهر، ترعى ال�صياه ب�صورة كافية وت�صمن 

مطمئنة ل�صوء القمر الوافر الذي �صينري الظالم ويك�صف 

وال�صباع  الزواحف  م�صدرة  يكون  قادم  خطر  اأي 

والذئاب التي تر�صل اأ�صواتها من بعيد. وهنا يكون نباح 

الكلب وقلقه ور�صاقتة وثباته على اأ�صدها.

 فمرعى وادي النجوم، بالإ�صافة اإىل امتالئه بالع�صب 

هزيلة  ينابيع  الأر�ش  من  تنب�ش  حيث  العام،  طوال 

ارتفاعها،  يف  احل�صى  دون  اأنها  حتى  ترى  بالكاد 

ح�رسا  تنبت  لأن  وكافية  تدفقها  يف  اأزلية  ولكنها 

املا�صية  عليه  تنكب  الذي  الالمع  الع�صب  من  خ�رساء 

كذلك  وهو  يهداأ.  ل  جوعا  لرتوي  وكاأنها  الوقت  طوال 

مكان خال تقريبا من تلك احلجارة القا�صية امل�صبوغة 

يكون  املياه،  تلك  ب�صبب  املكان،  جو  اأن  كما  بالغبار، 

النف�ش وجتعل من  معباأ برطوبة باردة تبث راحة  يف 

املكوث الطويل حمتمال.

* * * 

 يف تلك اللحظة التي و�صلت فيها الر�صالة، كنت ارت�صف 
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من ثمرة ال�صفرجل النا�صجة التي قدمتها يل زوجة اأخي 

كانت  بينما  كاأ�ش،  من  بطيئة  ر�صفات  اأرت�صف  وكاأمنا 

نبهني  حني  قدمي،  اأ�صابع  اأطراف  على  ملقاة  نظرتي 

ن�صيت  التي  الأظافر  لأرمق  �رسودي  من  الهاتف  رنني 

تقليمها وقد ذكرتني حوافها امل�صققة مبخالب الن�رس.

توال �رسيع   تلك عربت يف  �صور متتابعة من معركتي 

ذلك  ال�صفرجلة/من  تلك  من  اأجترعها  جرعة  كل  مع 

الكاأ�ش الأخ�رس.

 وهو يحاول رفعي اإىل 
ّ
 خمالب الن�رس املغروزة يف كتفي

ال�صماء، ثم رق�صة املذبوح املرتنحة بعد اأن جززت راأ�صه 

اأمام  هاويا  ال�صخم  ج�صده  لي�صقط  �صكيني،  من  بجرة 

راأ�صه  يف  للحظات  جامدتان  نظرتاه  ظلت  وقد   ،
ّ
قدمي

قب�صتي  جماع  بني  واملح�صور  ج�صده  عن  املف�صول 

اأن  بعد  هزميته،  وي�صتوعب  ليتجرع  وكاأمنا  املنت�رسة 

كان �صاخما فوقي بكامل قامته وحرابه احلادة.

وقد حدثت هذه الواقعة منذ عامني تقريبا، وكان القمر 

مكتمال حينها، ومل يكن غريي يف البيت، حيث �صق اأخي 

طريقه اإىل مرعى النجوم، حينها قررت اأن اأهزم الن�رس. 

فبعد اأن تعبت قريتنا) غرابه( والقرى املتاخمة لها، من 

غزوات الن�رس الذي كان ميخر �صماءنا بحرية بني حني 

واآخر وي�رسق ما �صادف يف طريقه من دجاج وموا�ش 

�صغرية وكل ما حترك حتته وخف وزنه، وقد �صاق اأهل 

ويهرع  اإل  ال�صماء  عابرا  ياأتي  اأن  فما  به،  ذرعا  القرى 

�صيخفي  حيث  قدومه،  من  منبهني  زاعقني  ال�صبية 

الأهايل اأطفالهم وحيواناتهم، بعد اأن كانت اآخر غنائمه 

جدرمانه(   ( قرية  يف  ذلك  حدث  وقد  ر�صيعة.  طفلة 

املجاورة لقريتنا، حني ان�صلت الطفلة خارجة عن حميط 

اأهلها يف حلظة الغداء، فهجم عليها الن�رس وخطفها. ويف 

اليوم التايل قررت اأن اأنتقم، فحملت �صكينا وغدوت اإىل 

الذي  الطريق  بعيدة عن  ربوة غري  وعلى  القرية،  طرف 

اعتاد اأن ي�صلكه الن�رس، جل�صت م�صتندا على �صخرة واأنا 

 ل تفارقان ال�صماء .
ّ
اأ�صحذ ال�صكني بطرفها، وعيني

امل�صاء  يحل  حني  وكنت  منتظرا،  ق�صيتها  اأيام  اأربعة 

وتدكن الروؤية، اأعود اإىل بيتنا لأتع�صى واأنام واأنا اأحلم 

خيايل  ي�صتطع  مل  التي  املعركة  عن  جديدة  بتفا�صيل 

الفجر  منذ  اأ�صق  ثم  ير�صمها.  اأن  الرابية  فوق  القلق 

اخلام�ش،  اليوم  ويف  املعركة.  اأر�ش  اإىل  عائدا  طريقي 

وكان الوقت �صحى، حني ظهر الن�رس مبحرا يف ال�صماء 

وهو يقرتب من حميط قريتنا؛ حيث بدى كنقطة �صوداء 

ما برحت معاملها تت�صع، فانكم�صت على ج�صدي را�صما 

و�صعية اجلنني لتمويه الن�رس باإ�صارة خادعة  اأو �صورة 

جامدة حتمل معنى اأين  ل�صت �صوى طفل �صغري اأو �صيد 

�صهل، وذلك حني اأخفيت جميع اأطرايف حتت ج�صدي.

 دار الن�رس عدة دورات يف ال�صماء، وكنت اأملحه بطرف 

عيني، ثم اقرتب وقد اأ�صقط ظال كبريا من حويل، وكانت 

هجمته مباغته وهو يغرز خمالبه يف حلمي لريفعني، 

و دار بيننا �رساع عنيف، ثم فاجاأته بحجمي واأنا اأقف 

كانت  التي  الأجنحة  غابة  خالل  من  رقبته  لأتناول 

خمالبه  وغم�ش  جلدي  بدوره  نه�ش  كحر�ش.  حتيطه 

احلادة يف رقبتي وطعن راأ�صي مبنقاره، ثم ويف حلظة 

مباغتة، عربت كما يعرب طيف يف حلم، اأخرجت ال�صكني 

امل�صنونة من خ�رسي وجززت الراأ�ش ال�صغري ثم قربته 

من عيني واأطلقت نظرة انت�صار يف عينيه امل�صدوهتني 

وهما تنو�صان بني وجهي وال�صماء حيث اأ�صلمتا النظرة 

الأخرية .

ظللت طريح الفرا�ش اأياما وقد �صارفت على املوت. كانت 

 ت�صتعالن بالأمل، ولكني حتولت يف نظر 
ّ
رقبتي وكتفي

الكثريون وحملوا  زارين  لل�صجاعة.  رمز  اإىل  القرى  اأهل 

هدايا وموا�صي ودجاجا ومترا، وحتول ا�صمي من �صامل 

اإىل الذيب، وهكذا �صيكون ا�صم اأبنائي من بعدي ) اأبناء 

و�صلب  �صلبي  من  �صيخرج  من  كل  و�صي�صمى  الذيب( 

تلك  ب�صبب  جديد  ا�صم  يل  فر�صم  الذيب.  ببيت  �صاللتي  

اأحد  يعد  ومل  نهائيا  احلقيقي  اإ�صمي  ون�صي  الواقعة 

ينطق به. كانت تلك مكافاأة قدمتها يل قريتي والقرى 

املتاخمة على انت�صاري على الن�رس، الذي دار راأ�صه بني 

القرى قبل اأن يعود اإيّل لأعلقه يف رف معتم  بغرفتي، 

واأجده بعد اأيام وقد غزاه النمل واأكل حتى تلك العينني 

الالئي اأتذكر معنى بريقهما جيدا .

اأخرجت الهاتف من جيب د�صدا�صتي وقراأت ر�صالة اأخي 

ثم كتبت الرد:

) مرحب ..�صننطلق بعد قليل(.

وربطت  الرحيل،  موؤونة  اأعدت  قد  اأخي  زوجة  كانت 

واأواين  ال�صعفية  واملالهب  والأفر�صة  واحل�صري  اخليمة 

التمر و�صلة اخلبز  اللحم املقدد وعتلة  الطعام وق�صدير 

بالفلني  �صدت  كما  البيا�ش،  نا�صعة  بخرقة  املغطاة 

اإىل  ذلك  كل  رفعت  وبدوري  املنداة،  املاء  فخاريات 
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املوؤخرة ال�صفيحّية ل�صيارتي البيكاب ووثقتها جيدا.

اأقدامنا،  حتت  طويال  ميتد  الذي  امل�صفلت  الطريق  ويف 

خرقة  حتملها،  كانت  �رسة  من  اأخي  زوجة  اأخرجت 

دائرية بي�صاء و�رسعت يف اإ�صعالها بالنجوم*.

كان اأخي ياأخذ مع �صياهه طريقا علويا طويال، وحني 

طلبنا  يف  ير�صل  النجوم،  وادي  م�صارف  على  يكون 

لتلك  العدة  اأعددنا  قد  بر�صالة من هاتفه؛ ونكون نحن 

�صاعتني  �صوى  بال�صيارة  مني  تاأخذ  ل  التي  الرحلة 

م�صارف  وحتى  الفجر  منذ  اأخي  ي�صقها  بينما  ون�صف، 

الع�رس هو و�صياهه وكلبه. وكان اأخي اعتاد اأن يذهب 

فاأ�صعته هي  ال�صماء،  القمر يف  اأن يكتمل  اإىل هناك ما 

من  يقرتب  حني  وكان  البي�ش،  لياليه  له  ت�صيء  من 

الأيام  تلك  وموؤونة  زوجته  بحمل  اأنا  اأقوم  مرعاه، 

التي �صيق�صيها، ب�صيارتي البيكاب، وحني ن�صل  فاإننا 

نن�صب اخليمة ونفر�ش احل�صرية، ثم تطبخ زوجة اأخي 

وحيدا  واأعود  هناك  اأتركهم  عليه،  ناأتي  وحني  الع�صاء 

اإىل ) غرابة(.

النجمات  تطويق  يف  البطيء  طريقها  الإبرة  �صّقت   

اإل وتنزع  اإحداها  اإ�صعال  تنتهي من  اأن  ، فما  اخليطية 

مق�صا من �رستها وتقطع نهاية اخليط ثم تبداأ يف ر�صم 

جنمة اأخرى. وكانت هذه الكوفية تظل يف �رستها اأياما 

ملداعبة  اإل  اأخي  زوجة  تخرجها   ول  اأ�صهرا،  واأحيانا 

ال�صمت يف اأوقات فراغها، كما يحدث الآن يف طريقنا 

ت�صتخدمه  الأول،  حملها  يف  بارز  بطنها  زوجها.  اإىل 

فال  لأدوات خياطتها،  منا�صب  كم�صند  اللحظة  يف هذه 

تخفي املق�ش يف �رستها حني تنتهي منه بل ت�صعه يف 

للخيوط واخلرق  الذي غدا �صحنا  اإحدى زوايا كر�صها، 

وعدة الإبر.

الأول  مولوده  ينتظر  هو  وها  عامني،  منذ  تزوج  اأخي   

الذي يتمناه �صبيا لي�صاعده يف حياته. واإن جاءته بنت 

فاإنه �صي�صتنفر اأمله يف ولدة مقبلة. واإن زاره ولد فاإنه 

اأخي  زوجة  �صتظل  وهكذا  اآخر.  بولد  يردفه  اأن  �صينتظر 

الفتيات يف  حتمل يف بطنها كل عام مولودا، فهذا قدر 

هذه القرى اجلبلية حيث اأعي�ش، وهن مع ذلك قد ا�صتمراأن 

هذا القدر وتعاملن معه ك�صيء لبد منه، اأو ك�صيء ل يثري 

من  فقط  لي�ش  جزء  فهو  �صوؤال،  اأو  اهتمام  اأدنى  فيهن 

اإمنا كذلك من طبيعة  التي توارثنها،  الب�رسية  طبيعتهن 

املكان الذي يفر�ش قوانينه ال�صارمة بدون �صجيج.

الوقود الذي كان موؤ�رسه يتقد منذ   وقفت لأمالأ خزان 

قنينتي  لأ�صرتي  خرجت  ال�صانحة  هذه  ويف  انطالقنا، 

زوجة  راأيت  رجعت  وحني  قريب،  حانوت  من  ع�صري 

اأخي وقد اأرخت يديها عن عدتها ورفعت راأ�صها منتظرة 

الع�صري البارد.

فاإن  لذلك  بعد،  الكهرباء  خطوط  ت�صل  مل  قريتنا  يف   

اأول ما نفعله  مع قناين الع�صري الباردة  – كما يحدث 

الآن- هو اأن نتح�ص�ش درجة برودتها. واإذا كان الطق�ش 

الإمكان  قدر  ال�صتفادة  هو  نفعله  ما  اأول  فاإن  حارا، 

من تلك الربودة او ما تبقى منها، فاأخفت زوجت اأخي 

�صدرها  حيث  لفاعها.  حتت  اأفرغتها،  اأن  بعد  العلبة، 

املعروق، واأل�صقت ما تبقى من برودتها بقلبها اخلافق، 

املعروقة  ورقبتي  جبهتي  الباردة  بالعلبة  مل�صت  واأنا 

قبل اأن اأقذف بها .

* * *
 كنا �صغارا حني مات اأبي. مل يره �صوى اأخي الذي ر�صمه 

ذات يوم بالفحم على جدار بيتنا الطيني، فظلت �صورته 

معلقة هناك حتى اليوم. اأبي ترك لنا قطيعا كبريا من 

الأغنام كانت اأمي ترعاها قبل اأن تلتحق به، ثم جاءت 

زوجة عمي من قرية )هندروت( لرتعانا، وكانت تاأخذنا 

ومترا  ماء  خرجيه  اأحد  يف  و�صعت  حمار  ظهر  على 

ويف اخلرج الآخر كتبنا؛ حيث كنا نقطع طريقا طويلة 

القرى  تلك  جلميع  احلكومة  بنتها  التي  املدر�صة  اإىل 

املت�صابكة. ويف الف�صل كنا جنل�ش �صامتني اأنا واأخي، 

فرغم اأنه يكربين بعامني اإل اأننا و�صعنا يف نف�ش الف�صل 

حيث ل يوجد �صوى اأربعة  ف�صول يف تلك املدر�صة وقد 

انهينا ثالثة منها طيلة ثالث �صنوات. وحني بداأنا جنمع 

عّم  جزءي  من  �صيئا  ونقراأ  وا�صحة  معان  يف  احلروف 

اإىل  حتملنا  تعد  ومل  القدر  بهذا  عمتي  اكتفت  وتبارك، 

لنتعلم  للمرعى  ذلك  بدل  ت�صحبنا  كانت  بل  املدر�صة. 

كيف نهتم ب�صياهنا. وحني كرب اأخي وبلغ احللم، زّوجته 

زمام  اأخي  ا�صتلم  ذلك  بعد  بيتها.  اإىل  ورجعت  ابنتها 

القطيع، ثم تلقنت فنون قيادة ال�صيارات على يد �صقيق 

)الزنوبة(  ب�صيارته  ياأتي قا�صدا  الذي كان  اأخي  زوجة 

كي يعلمني، وهي نف�ش ال�صيارة التي زّفت فيها زوجة 

اأخي من قبل، ثم قادين اإىل )ولية اإبرا( لأخترب قدرتي 

منذ  جنحت  حني  هناك،  �رسطي  يد  على  القيادة  على 

الختبار الأول.
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اإىل  واأخي  اأنا  ذهبنا  حني  اأكرث  النجاح  بذلك  فرحنا   

العا�صمة لن�صرتي �صيارة.  ويف الطريق حلمنا باقرتاب 

املا�صية  روؤو�ش  فيها   نحمل  �صوف  التي  الأعياد 

الأ�صواق  يف  لنبيعها  �صيارتي  موؤخرة  يف  ونر�صفها 

)مطرح( حيث ميكن  اإىل  ناأخذها  اأو  لقريتنا،  املتاخمة 

ثم  كثرية.  جمادلت  وبدون  اأعلى،  ب�صعر  تباع  اأن 

ا�صرتينا ال�صيارة وهاتفني خلويني. ونحن ناأكل ال�صمك 

على �صاطئ مطرح وقد و�صعنا هاتفينا يف ثقوب �صحن 

�صوف  ما  اإىل  فبالإ�صافة  حلمنا،  اأكملنا  كهربائية، 

معنا  ناأخذ  ف�صوف  املوا�صي،  وبيع  تربية  من  جننيه 

كذلك  كل ما خاطته زوجة اأخي من كوفيات، ونعر�صها 

ب�صعر جيد.

 ويف طريق اأوبتنا وقفنا يف �صوق )فنجا( لنتع�صى واأكملنا 

اأحالمنا وجددنا �صحن هاتفينا اللذين �صيظالن مغلقان 

ال�رسوريات  هذه  مثل  يف  اإل  ولنفتحهما  كاملة  اأياما 

للتوا�صل  الوحيدة  الو�صيلة  فيها  اخللوي  يكون  التي 

اأخي هو وقطيعه �صاقني  من بعيد، وذلك عندما يختفي 

طريقهم اإىل مرعى النجوم، وحني يزف امل�صاء كنت اأفتح 

ميناء هاتفي واألقمه الأرقام ال�رسية انتظارا لر�صالة اأخي 

وقد  اأعددنا عدتنا،  قد  بو�صوله، ونكون حينها  املب�رسة 

حملت له حتى زوجته ليمكثا هناك اأربعة اأيام، اأعود اإليه 

يف نهايتها لأرجع زوجته والأوعية الفارغة، وي�صق هو 

طريق عودته الذي جاء منه ب�صحبة قطيعه.

* * *
جعله  والذي  كالزمة،  ي�صاحبها  الذي  ال�صيارة  اأزيز   

الثقل وبطء ال�رسعة عاليا، كان يك�رس حدة ال�صمت يف 

دوا�صة  على  كثريا  اأ�صغط  ل  اأنني  حيث  الطريق،  ذلك 

البنزين ب�صبب ما اأحمله من جرار ماء واأوان يف اخللف. 

الذي  رجلي  اإبهام  ظفر  الدوا�صة  بطرف  اأحت�ص�ش  اأخذت 

يف  اأبت�صم  الأمر.  في�صتقيم  به  اأ�صغطها  ت�صذيبه.  ن�صيت 

داخلي منت�رسا لكل هذا احلجم ال�صخم الذي يتقدم يف 

ال�صارع بف�صل تلك الزائدة امليتة التي اأنوي قطعها ما 

اأن اأ�صل اإىل مرعى النجوم.

يتبعنا  كان  الذي  املكتمل  والقمر  يهطل  امل�صاء  بداأ 

ا�صتقر يف كبد ال�صماء، لريمقنا من هناك بعينه الوا�صعة 

وينعك�ش على زجاج ال�صيارة. والنجوم التي  بداأ ال�صوء 

الوا�صح للقمر يخفي مالحمها، مل يعد يبدو منها �صوى 

اآثارها الباهتة وكاأنها تركت - موؤقتا - مكانها لتذهب 

يف عطلة كونية لن تعود منها اإل بعد اأن  ي�صمر القمر 

وتخفت �صطوته.

�صوف األتقي اليوم براية حتت راأ�ش �صجرة احلب .

)راية( هي اأخت تلك الر�صيعة التي اأختطفها الن�رس. فما 

و�صعى  اإل  يديه،  بني  وقّلبه  الن�رس  راأ�ش  اأبوها  راأى  اأن 

اإثري ثم دعاين يف بيته عدة مرات، وهناك تعرفت  يف 

على راية وتبادلنا النظرات ثم اختل�صنا حلظات عابرة 

الأنظار  عن  بعيدة  �صفرجل  �صجرة  فاكت�صفنا  لنتحدث. 

خلف تلة مرتفعة واأ�صميناها ب�صجرة احلب.

 يف لقائنا الأول قالت يل باأنها تتمنى اأن اأ�صري �رسطيا، 

ويف اآخر لقاءاتنا كانت تتمنى اأن ترى ع�صالت ج�صدي 

م�صدت حاملة  وقد   الن�رس.  اأهزم  اأن  بها  ا�صتطعت  التي 

رقبتي، كان كفها ناعما واأح�ص�صت به ي�صعل قلبي، ثم 

�صحبت يدها ب�رسعة ورك�صت هاربة اإىل بيتها.

 خف اأزيز ال�صيارة حيث خفت �رسعتها، وملحنا من بعيد  

اأن ملحنا  الطريق، نه�ش ما  الكلب م�صتلقيا يف عر�ش 

و�رسع ينبح ويحرك ذيله طربا.

كان اأخي يحمل يف يده حزمة حطب جمعها من اأماكن 

تن�صب  اأن  يجب  حيث  قذفها  ثم  الوادي،  من  متفرقة 

اخليمة.       

اأطنابها يف بطن  اأ�صنة  فاعتكفنا على معاجلتها ودفن 

الأر�ش، وفر�صنا احل�صري بداخلها ورتبنا عليه املوؤونة، 

باب  من  احلافيتني  رجليه  اأخرج  وقد  اأخي  متدد  ثم  

القمر  كان  الطعام.  اإعداد  يف  زوجته  و�رسعت  اخليمة، 

من  وبداأ  ال�صماء،  كبد  يف  عر�صه  على  تربع  قد  حينها 

ي�صفي  الذي  امل�صامل  ب�صوئه  الكون  ي�صيطر على  هناك 

م�صحة من احلنني على كل ما يقع عليه. وال�صياه بداأت 

تتناوم كيفما اتفق، بعد اأن اأ�صبعت بطونها من املرعى 

لمعه  ب�صخور  حمفوفا  اأخ�رس  كب�صاط  ميتد  الذي 

انقطاع. كما  الذي يتدفق من حتتها دون  املاء  بف�صل 

لن  ليلي  غناء  اإر�صال  يف  واجلداجد  ال�صفادع  �رسعت 

ذلك  اأخذت  واأنا  ال�صباح.  حدود  حتى  و�صالته  تفرت 

املق�ش الذي كانت زوجة اأخي تقطع به خيوط جنومها، 

وانتاأيت جانبا، ثم �رسعت يف ق�ش اأ�صافر قدمي واأنا 

اأتذكر يد راية التي حركت قلبي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تنجيم كوفيات الراأ�ش هي عادة عمانية، تعترب عمال جانبيا �صمن 
بي�صاء  خرقة  ير�صعن  حيث  اأ�صغال،  من  القرى  فتيات  به  تقوم  ما 

بدوائر ملونة ت�صمى جنوما تتوج بها روؤو�ش الرجال وال�صبية. 
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كان حًبا من اأول نظرة.. 

عندما  اللحظة،  لهذه  اأف�صل  تو�صيًفا  ن�صع  اأن  ي�صعنا  ل 

الغامق  البني  الأ�صطى حمزة هذا اجلاكيت اجللدي  �صاهد 

يلتف  وهو  ـ  بـ»املحروق«  احيانا  النا�ش  ي�صميه  والذي  ـ 

باإحكام حول ج�صد زبون قادته ال�صدفة، اأو حظ الأ�صطى 

حمزة ال�صعيد اأو العرث، اإىل ور�صته ال�صغرية بقرب النيل.

هذا  نظرة«  اأول  من  »احلب  مو�صوع  النا�ش  بع�ش  يف�رس 

اب�صط  ب�صكل  اأو  كائنني،  بني  ما  »الكيمياء«  ي�صمونه  بـما 

رجل  بني  »الكيمياء«  �صورة  تبدو  اجلن�صي«.  »ال�صتهاء 

وجاكيت مبلوعة نوًعا- اإذا ما تذكرنا ولع بع�ش النا�ش 

بقداحاتهم مثال، ومبداأ نف�صي هام ي�صمى ال�صقاط- ولكن 

�صورة ممار�صة اجلن�ش مع جاكيت تبدو بعيدة، نوًعا.

اأخرى، فقد اخترب �صبيه لوزة هذا النوع من  ومن ناحية 

�صاحب  رفيقة  مع  »الفطري«  العفوي  امل�صبوب  احلب 

يلتف  الذي  الثقيل،  ال�صدر  ذات  احل�صناء  تلك  اجلاكيت، 

اجلاكيت  عن  يقل  ل  باإحكام  قطني  �صريت«  »تي  حوله 

الذي يرتديه �صاحبها، وموؤخرتها امل�صتديرة املتما�صكة، 

التي ات�صحت بجينز ازرق غايل الثمن، وذلك �صار مناف�ًصا 

للجاكيت يف نقطتني ا�صا�صيتني. ق�صمة مل تبد عادلة لأغلب 

ال�صطى  نظر  يف  متاما  عادلة  بدت  ولكنها  املالحظني، 

حمزة امل�صحور: لقد احب �صبيه لوزة-�صاأنه �صاأن كل من 

باملنطقة- تلك احل�صناء القادمة من العامل البعيد القريب 

وراء الكوبري، بينما هام ال�صطى ع�صًقا بهذا اجلاكيت.

هذه  لوزة  اأحب  فبينما  فعال:  اتفقت  واإن  مربراته،  ولُكل 

ال�صفات الفيزيائية البارعة يف الفتاة، فقد اأحب ال�صطى 

اللطيفة  ال�صدر  وجيوب  للجاكيت،  الناعم  اجللد  هذا 

الـ»يل«  جينز  جيوب  ب�صكل  ذكره  )مما  قلوب  �صكل  على 

امل�صهورة بني جيله(، وذلك ال�ّصحاب ذو املقب�ش الذي ل 

هو بالكبري  ول بال�صغري، منحوت بعناية ولمع بجالل، 

حتيط  والتي  قليال،  املطاطة  القما�صية  ال�صاور  وتلك 

بال  تظهر  التي  القوية  اخليوط  وبو�صطه،  الزبون  بر�صغي 

تفاخر مق�صود، �صادة اجزاء اجلاكيت اإىل بع�صها البع�ش، 

بالياقة  يحيط  الذي  »الكبا�صني«  ذو  اجللدي  ال�صري  وذلك 

امل�رسعة.

مبحبوبه،  للولع  الفيزيائية  ا�صبابه  له  العا�صقني  من  ُكل 

يف  »اجلالل«  بـ  له  نرمز  مهم  �صيء  ا  اي�صً هناك  ولكن 

حماولة لتجاوز البعد املادي يف قيمة »الغايل«. بالفعل 

الغايل  منظارها  من  اجلالل  قيمة  ت�صدر  كانت  احل�صناء 

الع�صل،  بلون  الوا�صعتني  عينيها  عن  بعيًدا  ا�صاحته  الذي 

املن�صدل يف خ�صل  الذهبي  و�صعرها  املتقن،  وماكياجها 

يف  القيمة،  ذات  ُي�صدر  اجلاكيت  كان  ا  واأي�صً متماوجة، 

عيني الأ�صطى حمزة الولعتني.

واأن  الولع،  التخلي عن هذا  ال�صطى  فقد حاول  ولالأمانة 

الملانية  الزبون  �صيارة  ت�صليح  على  تفكريه  كل  يركز 

اإل  ور�صته،  من  بالقرب  حراك  بال  رقدت  التي  النيقة 

يختل�ش  كان  جيًدا،  املغرمون  يعرفها  حلظات  ويف  اأنه، 

النظر اإىل حمبوبه اجلديد. حاول ال�صطى ذلك جمددا بعد 

مغادرة الزبون، الذي كان مقطًرا يف احل�صاب، بهذا ال�صك 

ايديهم يف  الذين ميدون  احلرفيني  اوؤلئك  املو�صوعي يف 

يف  فعلًيا  يفلح  مل  وكالعادة  املو�رسين،  الزبائن  جيوب 

جتنب املبالغة يف اأجر اخلدمة، ولكنه جنح، وبامتياز، يف 

ال�صعور بالفخر والر�صا عن نف�صه، وهذا-فيما يبدو- هو 

املهم.

حاول الأ�صطى اأن ين�صى حبه ال�صائع، وبينما كان النا�ش 

ي�صاأل  هو  كان  الزبون،  رفيقة  عن  بتكلمون  منطقته  يف 

اجلاكيت.  الزبون  منه  ابتاع  الذي  املكان  عن  باهتمام 

كان يحاول األ يتذكر اأنه قد �صاأل الزبون عن ذلك، اإل اأن 

الزبون قد رماه بنظرة حتمل ا�صتهانة ما، ومل يرد. حّدث 
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حمزة نف�صه اأنه كان لبد عليه األ يجفل- ك�صاأن ال�صعبيني 

عن  وي�صمت  الراقية-  الطبقة  ابناء  مع  يتعاملون  حني 

امل�صتهينة  ال�صيقة  الزبون  ابت�صامة  متاًما.  املو�صوع 

اأحد  اأن فطن  اإىل  احتماله.  ي�صتطع  �صيًئا مل  ب�صوؤاله كانت 

ال�صدقاء على القهوة ال�صغرية يف ركن احلارة اإىل لوعته 

مليكانيكي  اأبًنا  يكن  مل  منه،  ا�صغر  �صاب  وهو  وعذابه، 

يف  لالأجانب  ومرافًقا  كـ»خرتي«  فعمل  ور�صته،  يورثه 

هذا  وحو�ش  �صارت  وبذلك  القريبة،  البلد  و�صط  منطقة 

العامل األيفة له. كان اخلرتي ال�صغري ماًرا بال�صدفة حني 

عدت احل�صناء ورفيقها، بالطبع لفتت احل�صناء نظره، ولكن 

املربر  اهتمامه  بحكم  ا  اأي�صً انتباهه  ا�صرتعى  اجلاكيت 

باملظاهر. قال له اأن مثل هذه اجلواكيت �صتكون يف اأماكن 

مثل �صيتي �صتارز، اأو متجر »بامين« بفندق الفور �صيزنز، 

اأو يف بع�ش املحالت امل�صتقلة بذاتها يف  اأو يف اركيديا 

�صوارع اجلزيرة القريبة، اأو على ال�صط الآخر من النهر.

عن  ال�صاب  اخلرتي  �صاأل  عندما  الأ�صا�صية  النقطة  كانت 

املوت  ملك  متاثل  بلهجة  ال�صاب  فرد  كهذا،  جاكيت  �صعر 

ذلك  يزد عن  اإن مل  اآلف جنيه،  اخلم�صة  يقل عن  ل  باأنه 

فقد  فيه،  يعي�ش  مدقع  فقر  يف  امل�صاألة  تكن  مل  بكثري. 

كانت »م�صتورة واحلمد هلل« كما يحلو له اأن يقول، ولكن 

املنطقة،  فخر  بتحديث  له  �صابق  ولع  يف  امل�صكلة  كمنت 

ف�صبا ابيه القدمية نوًعا، واإن تكن 200 �صي �صي ايطالية 

احتاجت  احلكم.  ك�صوجلان  عنه  ورثها  والتي  فاخرة، 

نظره  وجهة  من  هذا  وجتديدات،  تعديالت  التي  اجلميلة 

وراأت  الراأي،  ت�صاطره نعيمة زوجته  بينما مل  القل،  على 

يتعدى  رقم  البيت  ميزانية  كلف  الذي   – املو�صوع  اأن 

حمزة  يغرق  تفاهات  �صوى  يعد  الذكر-مل  �صابقة  الآلف 

بها نف�صه، و«منظرة كدابة« يف حكم قا�ش من كلمتني، مل 

متلك الكيا�صة الكافية لكتمها عن حماته، اأو رمبا ق�صدت 

التجريح اأمامها اأ�صا�ًصا.

وليدهما  هو  بالرعاية  الأوىل  اأن  نعيمة  ترى  بالطبع 

ليوؤن�ش  ثالثة،  ا�صهر  قبل  اجنباه  الذي  حممود،  اجلديد 

امها-والتي  ا�صم  على  �صمتها  التي  خديجة-  ابنتهما 

ا فهم  اأي�صً �صنوات وتلعب وحيدة. وبالطبع  بلغت اخلم�ش 

»ُيربط«  اأن  بل  فح�صب،  الون�ش  لي�ش  املو�صوع  اأن  حمزة 

بطلقة جديدة، كتعوي�ش عن �صعور نعيمة بعدم الأمان يف 

عالقتهما، نظًرا لأنها تدرك اأن امل�صاجعات ال�رسيعة فوق 

�صطوح بيته مبا فيها من تلهف قابل متاًما لالنطفاء بطول 

املعا�رسة، هي ال�صبب الأ�صا�صي لرتباطهما. وعندما اأتى 

ابن ذكر، كان هذا كفيال بكتم اعرتا�صات حمزة املكتومة، 

ومنح �صيًئا ل باأ�ش به من العزاء لذلك ال�صعور القاهر الذي 

انتاب حمزة بال�صجن املوؤبد.

احلب  ق�ص�ش  وككل  عظيم،  حب  يف  حمزة  وقع  وهكذا، 

حًبا  جلعله  املنطقية  الأ�صباب  كل  توافرت  فقد  العظيمة 

بعيد املنال، ورمبا حمرًما. حاول، ملرة جديدة، األ ي�صغل 

املعتادة،  اليومية  اعماله  يف  وانخرط  بامل�صاألة،  نف�صه 

وترك جزًءا من نف�صه يحادثه باأنه عندما ينمو الر�صيع، 

وعندما تن�صى نعيمة مو�صوع الف�صبا، وعندما يتوافر لديه 

مبلغ كبري ل يحتاجه، عندئذ �صوف يبتاع هذا اجلاكيت، 

حمبوبه الأثري.

ا، فلم تخل امل�صاألة  وكعادة كل ق�ص�ش احلب العظيمة اأي�صً

من �صدفة تالية تطابق ال�صدفة الأوىل، فقد قادته الظروف 

اإىل اركيديا مول، غري بعيد جًدا من ور�صته، لُي�صلح عربة 

قد  البا�صا  كان  الكبري.  املول  يف  ال�رسكات  لحدى  مدير 

�صاق ذرًعا مبا �صماه »تعزز« و«غرور« ميكانيكيه املعتاد 

رجل  لن�صيحة  وا�صتمع  املول،  وراء  البائ�صة  املنطقة  يف 

يعمل معه، باأن يق�صد ميكانيكًيا اآخر لي�صلح عربته التي 

تعطلت يف جراج املول بعدما قال ميكانيكي املنطقة اأنه 

لن ي�صتطيع احل�صور اإل بعد �صاعتني. كلم مروؤو�ش البا�صا 

احد ا�صدقائه، والذي ا�صار عليه بحمزة- واحلق اأن حمزة 

ذو �صمعة طيبة يف مهنته- وتوىل اأمر دعوة امليكانيكي 

اجلديد لياأتي اإىل املول.

�صبيه،  ومعه  اأدواته،  حقيبة  حمزة  ا�صطحب  وعندما 

يعرف  مل  توتر  داخله  الكورني�ش،  طريق  يف  وانطلق 

بعدها  هلل«  �صيء  »فيه  انه  لنف�صه  قال  ولكنه  م�صدره، 

العجيب،  امل�صعد  هذا  ا�صتقل  حني  بال�صبط  زمن،  ب�صاعة 

طريقه  يف  �صفافة،  حيوي  م�صاد  ككب�صولة  له  بدا  الذي 

لأخذ ح�صابه من البا�صا يف الدور العلوي. مل ياأمن البا�صا 

ا عن  اأن يرتك اأحًدا ليحا�صبه، ولكن يجب اأن نقول، عو�صً

باب  ومن  ال�صخ�صيات  لدوافع  ال�رس�صة  انتقادنا  موجات 

من  لفنجان  دعوته  فعال  انتوى  الرجل  اأن  املو�صوعية، 

ابًدا يف  ال�صاقعة، والذي مل ي�صك  ال�صودا  اأو بع�ش  القهوة 

�صديدة  ده�صته  كانت  لذا  العر�ش،  بذلك  ال�صطى  �صعادة 

الرف�ش، مما نزعه من دائرة »التمنع  األح حمزة يف  حني 

وهم راغبني«، والتي ي�صع فيها الرجال الن�صاء فيها تارة، 

ال�صطى  اأ�رس  اأخرى.  تارة  الفقراء  الغنياء  فيها  وي�صع 
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)اإل  متاًما  متعجال  كان  الفخم.  املكتب  عن  الرحيل  على 

اأن ا�صتعجاله مل مينعه من عد النقود جيًدا(، وجتاوز عن 

اعرتا�ش مكتوم ل�صبيه الذي كان يتمنع وهو راغب فعال 

يف �صودا �صاقعة، اأو امراأة �صاخنة بي�صاء قد تعرب باملكتب 

بني فينة واأخرى كعميلة اأو كموظفة، بجوباتهم الق�صرية 

ن�صبًيا، وامارات »اجلالل« الوا�صحة يف مظهرهم.

اأخرى اتفق ال�صطى و�صبيه على حب اجلالل، ولكن  مرة 

حب ال�صبي كان يدفعه للبقاء قليال وجتريب احلظ، بينما 

للرحيل �رسيًعا، فقد حدث،  كان هو بال�صبط دافع حمزة 

راأي  اأن  ال�صفافة،  احليوي  امل�صاد  كب�صولة  يف  هو  بينما 

حب مرحلته معلًقا يف واجهة متجر فخم يف الدور الثاين 

لعب  قد  ال�صدفة  قانون  باأن  واأن نعرتف  املول. لبد  من 

كثرًيا من الأدوار يف هذه الق�صة، لأنه لول تعطل امل�صعد 

املول  بدخول  له  لُي�صمح  حمزة  كان  ما  للجراج  اخللفي 

نظرة  منحته  التي  املالب�ش  ذات  وهي  عمله،  مبالب�ش 

متعالية اخرى من البائع الذي ن�صي اأنه بائع وهو يجيب 

بحزم مالك املتجر على �صوؤال حمزة املتلهف: �صبعة اآلف 

جنيه.

املهمة يف مراجعة  اخلا�صية  البائع هذه  ملك  اأن  وحدث 

افكاره، لينتقل من خانة التعايل اإىل خانة ح�صد ال�صطى 

اأمامه على مهنته املربحة، كما تقول ال�صطورة ال�صعبية 

عن  حمزة  من  اآخر  �صوؤال  على  فرد  غالًبا،  ال�صحيحة 

على  اإل  فهمه  ي�صتطع  مل  با�صم  اجابه  اجلاكيت.  ماركة 

اأو هو  البلي يف مهنته،  اأو رمان  »ُرماين«، كالرمان،  انه 

روماين مثل ا�صم �صديق قدمي.

�صحك اخلرتي ال�صاب عندما اخربه الأ�صطى باأنه جاكيت 

بال�صم  اأخرى  مرة  واخربه  جنيه،  اآلف  ب�صبعة  ُرماين 

ال�صطى  يهتم  ولكن-وللغرابة-مل  للماركة،  ال�صحيح 

كان  ولكنه  مرتني  كرره  املرة.  هذه  جًدا  حمبوبه  با�صم 

ن�صيف  وقد  ُرماين.  الأول:  الأ�صم  املف�صل،  لال�صم  يعود 

هنا اأن حمزة قد �صعر بال�صتياء من اخلرتي ال�صاب، فهو 

ي�صحك عليه بينما حمزة يكربه ولو ب�صنوات غري كثرية، 

النقطة  هي  وهو-وهذه  بكثري،  منه  اأكرث  يك�صب  وهو 

الن�صاء  عرق  من  ل  جبينه،  عرق  من  قوته  الأهم-يك�صب 

الجنبيات »الهتمات« الالواتي ي�صمع اأنه يرافقهن.

او  ما،  زجرة  �صورة  يف  ظهر  قد  ال�صتياء  هذا  اأن  ولبد 

اأو  القلب،  طيب  ال�صاب  اخلرتي  ان  اأو  خ�صنة،  �صوت  نربة 

كل هذا: فقد عر�ش اخلرتي ال�صاب على حمزه اأن يخرجا 

ولو  �صبيها،  يجًدا  فرمبا  م�صكنيهما،  بجوار  الوكالة  اإىل 

ابو ا�رسف وحمدي  من بعيد، للرماين املفقود، وهو يعلم 

يفلحون  ورمبا  بالوكالة  والتجار  ا�صدقائهما  وعبداهلل 

احمد  ال�صاب  مع  هو  �صيذهب  ي�صتهي.  مبا  له  التيان  يف 

عبد الروؤوف، ابن املنطقة، ليختار له طاقًما من املالب�ش 

ينا�صب الذوق الوروبي كي ي�صطحبه حلفلة تقيمها احدى 

»�صديقاته« ببيتها يف املعادي يوم اجلمعة املقبلة.

بالطبع فقد راودت هذه الفكرة ذهن حمزة كثرًيا، بينما هو 

يتقلب يف فرا�صه متلمظا بجوار زوجته التي ت�صخر عادة 

انتظاره  ايام  يف نومها، ولكن �صيًئا طفولًيا- معتاد من 

الطاقم اجلديد ايام العيد ال�صغري- كان يجعله يقاومها: 

جاكيت  مثل  وبال�صبط  جديدا،  جديدا،  جاكيت  يريد  هو 

الفخمة.  الأملانية  والعربة  املبهرة  احل�صناء  ذي  الزبون 

الكر�ش  هذا  ن�صف  يف  جدًيا  يفكر  انه  لدرجة  ب�صدة  يريده 

ال�صغري الذي اعتلى ج�صده منذ زواجه، حتى مياثل �صكل 

بطن الزبون اخلم�صاء التي التف اجلاكيت حولها، اأو رمبا 

ال�صيفية  بدلته  يف  حماه  يفعل  كما  بطنه«  »�صفط  ميكنه 

ارتداء  الهدامة عن جدوى  الفكار  القدمية. تداخله بع�ش 

واأي مكان  الفقرية،  الفخم يف منطقته  مثل هذا اجلاكيت 

ولكن  ارتياده،  اجل  من  اجلاكيت  يرتدي  اأن  ميكنه  غني 

يتذكر مثال ال�صتاذ طعيمة، ذلك املعجباين الذي يحر�ش 

دوًما على اأن يكون يف غاية الناقة حتى وهو جال�ش على 

اأبعد،  �صيء  على  �صمم  احلارة.  ركن  يف  البائ�صة  قهوتهم 

وهو اأن يبتاع تي �صريت وجينز مياثال يف الغلو ما كان 

يرتديه الزبون، ول باأ�ش من حذاء ذي رقبة طويلة، »بوت« 

الذي  الردوجن  احلذاء  مثل  املقدمة  يف  حديدي  ح�صو  ذو 

�صًدا عتيًدا  تاه به ع�صًقا يف مراهقته. هكذا بنت طفوليته 

امام  فكرة ابتياع جاكيت م�صتعمل.

الفكرة  ذات  ال�صاب  اخلرتي  عليه  عر�ش  عندما  ولكن 

رف�صه  هذا  زعزع  فقد  اجلاكيت،  ل�صعر  ا�صافة  الآن، 

يف  بالوقار  يتظاهر  ل�صوت  املجال  واتاح  الطفويل، 

عقله، ويت�صاءل بجدية ما عن الفارق بني جاكيت جميل 

ال�صوت-وجاكيت  قال  كما  ملوكي  م�صتعمل0ا�صتعمال 

اأن  ليخربه  الوقور  ال�صوت  ا�صتمر  �صعره.  جديد مبالغ يف 

جاكيت  على  العثور  يف  جنح  لو  فعال  نا�صحا  �صيكون 

ي�صابه املحبوب املفقود، وب�صعر اقل كثرًيا مبا ل يقارن.

كل هذا دار يف راأ�صه بينما ي�صتمع للخرتي ال�صاب، جال�صا 

بجوار ور�صته، �صافًطا يف نهم دخان املع�صل الق�ش، وفورا 
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وترك  فوقها،  يجل�ش  كان  التي  الدكة  على  »اللي«  ترك 

الذي  ال�صاب-  اخلرتي  مع  وخرج  للوزة،  برمتها  الور�صة 

هاتف احمد ليقابلهما عند النا�صية- ليتفح�ش املالب�ش 

الثالثة، واجتهد حمرة يف  التجار  اإىل  الوكالة. ذهبوا  يف 

و�صف ما يريد لهم، و�صاعده اخلرتي ال�صاب غري مرة يف 

ا  قمي�صً ليبتاع  احمد  ي�صاعد  بينما هو  امل�صني،  الو�صف 

مقلًما من ماركة �صهرية وبنطال من اجلينز الزرق القدمي. 

اأن ي�صاعده  وكان ُكل من التجار الثالثة ي�صتمع ويحاول 

ا�رسف  عند  وقوفهما  اثناء  يف  ي�صتطيع،  ما  قدر  على 

ملحا �صيدتني اجنبيتني، احداهما متقدمة يف ال�صن نوًعا 

الثنتان  الع�رسينات-ولكن  منت�صف  يف  والأخرى  ما 

ت�صاطرتا احلذر من الرجال امل�رسيني يف الزحام- لينظر 

اخلرتي ال�صاب لالأ�صطى بانت�صار ما: حتى الجانب ذوي 

العملة ال�صعبة ياأتون لريتدوا »البالة«. تاأمل اأحمد ال�صابة 

الجنبية وثارت يف راأ�صه الأماين عن اليوم املرتقب.

يتفح�ش  كان  ي�صتهي،  ما  يجد  مل  حمرة  ال�صطى  ولكن 

عليه  الثالثة  عر�صها  التي  الكثرية  واملعاطف  اجلواكت 

ليوؤكد  راأ�صه  الطفويل يف  اجلزء  ذلك  باحباط م�صبق، عاد 

املحبوب،  الرماين  مل�صتوى  يرقى  ل  يراه  ما  كل  اأن  له 

وبالفعل: مل يقف حمزة امام هذه اجلواكيت وقفة النبهار 

اركيديا،  الزجاجية ملتجر  الواجهة  تلك  امام  التي وقفها 

من  �صنتيمرت  كل  ا  متفح�صً لوزة  وبجواره  ت�صمر  عندما 

الزبون،  ج�صد  على  يقارنه  وهو  امامه،  املفرود  اجلاكيت 

وهو يتاأمل اللمعة التي تنعك�ش فوق جلده الثمني الطري 

النا�ش  نظرات  من  لوزة-املحرج  يحثه  ان  قبل  املطواع، 

اإليهما-اأن مي�صيا يف طريقهما، ليفاجاأ بال�صطى يدخل 

املحل  اإىل  حمببة-  جراأة  اإىل  نظره  يف  بغ�صامة-حتولت 

لي�صاأل البائع عن اجلاكيت باخلارج.

وبينما هو غارق يف احباطه، تناهت اإىل ا�صماعه هتافات 

بعيدة، ترك ما بيده، �صاأنه �صاأن من حوله، وتاأمل جماعة 

طريقهم  يف  ياأتون  وهم  ال�صباب  من  اغلبهم  النا�ش  من 

بطول ال�صارع، �صارخني بهتافات تلعن الرئي�ش والنظام. 

حول اجلماعة حتالق العديد من الرجال-تعرف فيهم على 

م�صغلني  املحمولة  الق�صم-بهواتفهم  خمربي  من  الكثري 

الهتافات  بهذه  ال�صارخني  وجوه  لي�صوروا  كامرياتها، 

منهم،  وحمزة  الكثريون،  تاأمل  املعتادة.  غري  ال�رس�صة 

املنطقة  اهل  من  بع�ش  لها  ان�صم  التي  اجلماعة  هذه 

والتفت  يتاأملهم  وهو  عبداهلل  ابت�صم  �صديدة،  با�صتهانة 

الرئي�ش  يلعن  �صيئا  قائال  واأحمد  ال�صاب  واخلرتي  حلمزة 

والهاتفني مًعا: ل�ش اريب وجمموعة من احلمقى. قال لهم 

اخلرتي ال�صاب ان جمموعة من اأهل و�صط املدينة و�صباب 

كثري اآخر قد تظاهروا يف امليدان الكبري القريب بالم�ش، 

قبل اأن تطاردهم ال�رسطة جريا و�صول اإىل حي الوايلي.

حاول حمزة واخلرتي واحمد اأن يتجاهلوا ما يحدث، ولكن 

الوكالة  بانحاء  اجلماعة  ودارت  ت�صاعدت،  الهتافات 

من  عربتان  العدم  من  برزت  اأن  اإىل  ب�صعارتها،  �صارخة 

قابلتها  بينما  اخلارجية،  وزارة  بجوار  املركزي  الأمن 

اجلماعة بتك�صري بالط ر�صيف الوزارة وقذفه على اجلنود، 

بالن�صبة  العجيب  الخرتاع  هذا  الغاز-  قنابل  وبداأت 

حلمزة والغالبية ال�صاحقة من اهل املنطقة- يف الهطول 

على ال�صارع. دخل حمزة واخلرتي ال�صاب واأحمد، �صاأنهم 

واإن  اإىل احلواري اجلانبية  اأهل املنطقة،  الكثري من  �صاأن 

الغاز احلارق ف�صولهم ملتابعة ما يجري، ولكن  مل يقتل 

اجلنود  وطارد  احلي،  من  فجاأة  الكهرباء  انقطعت  عندما 

اأولئك ال�صباب يف احلواري اجلانبية املظلمة، كان الوقت 

قد حان حلمزة ورفاقه اأن ي�صعدوا اإىل بيوتهم، متجنبني 

�رس اجلنود وحماقة ال�صائحني.

يف ال�صباح عرف حمزة، بينما هو م�صغول بت�صليح عربة 

زبون متعال اآخر، اأن مظاهرة اخرى قد قامت بجوار الفندق 

الفاخر غري بعيد عنهم، وبدا النا�ش حوله وقد انق�صموا اإىل 

عارمة  مظاهرات  عن  قيل  ما  باإزاء  متباينة  جمموعات 

بعد �صالة اجلمعة التي حتل بالغد: جزء يبدي حما�صا ما، 

وجزء يلعن كل �صيء، وجزء غري مهتم �صاأنه �صاأن حمزة، 

ولكن هذه املجموعات كلها اجتمعت يف �صك كبري حول 

اأ�صله. وعندما  جدوى ما �صيحدث، واإن كان �صيحدث من 

جل�ش يف القهوة ليال تناثرت اقاويل عن القب�ش عن بع�ش 

�صباب املنطقة يف مظاهرات الم�ش التي جابت احلواري 

اأي دخل مبا حدث من  والزقة، بينما بع�صهم مل يكن له 

ال�صا�ش، غري حظهم العرث الذي قادهم للوقوف يف م�صار 

املعركة. البع�ش معروف مكانه والبع�ش الآخر بدا وكاأنه 

يجري  ما  كل  اإىل  ي�صتمع  حمزة  كان  رجعة.  بال  تبخر 

وينفث الدخان من منخريه ويفكر بعمق يف الجر اجلديد 

يف  جدًيا  ويفكر  اجلديد،  املتعايل  الزبون  عربة  لت�صليح 

اأن يدخره كبداية لثمن اجلاكيت الرماين املحبوب. جاءه 

الفاخرة  اخلمر  من  بقزازة  الليل  اآخر  يف  ال�صاب  اخلرتي 

لف  حمزة  توىل  بينما  جديدة،  زبونة  من  »�صلكها«  التي 
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هذه  يف  عليه  العثور  عز  الذي  الأع�صاب  من  �صيجارتني 

اليام. كان اخلرتي قد ا�صطحبب اأحمد اإىل احد احلالقني 

معرفته يف منطقة قريبة، حيث توىل ق�ش �صعره مبا يروق 

لالأجانب، ا�صتعدادا ليوم غد املرتقب.

اإىل  ينزل  اأن  يف  يفكر  انه  تردد  يف  اخلرتي  اخربه 

حلفلة  اأحمد  مع  يذهب  اأن  قبل  ال�صباح،  يف  املظاهرات 

الجنبية يف امل�صاء، ف�صخر له حمزة يف مزيج عجيب من 

احل�صم وال�صتهانة، و�صاأله منذ متى يركعها ا�صال، وكيف 

�صيذهب اإىل ال�صالة وفمه جن�ش لربعني يوًما كاملة؟! رد 

اخلرتي ال�صاب ان هذه بدعة واأنه مل يرد يف الدين م�صاألة 

الربعني يوًما هذه فا�صكته ال�صطى ب�صخرة اأخرى تعقبها 

اأحا، و�صاأله كيف ت�صنى له اأن ينقلب متظاهًرا ومتفقًها يف 

الدين يف ذات الوقت فجاأة.  كان ت�صافر ال�صوت احللقي 

ولفظ العرتا�ش وال�صوؤال مًعا يف اقل من ع�رس ثوان كافًيا 

باغالق باب املناق�صة متاما.

وعندما تركه حمزة �صاعًدا اإىل اعلى، حيث اعتلى زوجته 

ل�صاعات، كان ل يفكر ل يف  امتد  اأنه  اإليه  يف وقت خيل 

ال�صالة.  حرمانية  يف  ول  املظاهرات  يف  ول  اجلاكيت 

التي  �صو  التوك  مذيعة  �صورة  هو  تفكريه  ملك  ما  كل 

على  عبًثا  تركيبها  يحاول  هو  بينما  ح�صني  �صعاد  ت�صبه 

اإن كانت هذه  الزوجة تفكر بدورها  زوجته، بينما كانت 

والكحول  املّلهمة  ال�صجائر  بتاأثري  امل�صطربة  امل�صاجعة 

اأن  قبل  زوجها  فم  من  خارجة  جلية  الرائحة  )ا�صتمت 

يقبلها( �صوف ت�صفر عن مولود ثالث اأم ل، وما اإذا كان هذا 

احلمل مرغوًبا الآن يف ظل الوليد ال�صغري.

بفعل  ي�صعل  بقليل وهو  اجلمعة  بعد ع�رس  وعندما �صحا 

الغاز الذي ت�صلل اإىل غرفته، بدا وكاأن القيامة قد قامت.

جامع  كل  من  امتدت  املظاهرات  اأن  زوجته  له  تقول 

قد  الهادر  ال�صباب  واأن  تقريًبا،  العجوز  املدينة  يف  كبري 

الرئي�ش  اأبو  �صن�صفيل  لعنا  العري�صة  ال�صوارع  يف  انطلق 

وداعني اإىل ا�صقاط النظام، واأن الق�صم القريب قد هاجمه 

خنقتهم  املدينة،  يف  كثرية  اق�صام  مثل  مثله  ال�صباب 

و�صاد  هناك،  ومن  هنا  من  القادمة  جميًعا  الغازات 

مهاجمة  يف  ال�صباب  بداأ  حيث  ال�صوارع  يف  ومرج  هرج 

ال�رسطة  واأمناء  املخربون  اختفى  منهم،  بالقرب  الوزارة 

بعنجهيتهم املعتادة، ومعهم البلطجية التي ي�صتخدمونهم 

�صباب  من  �صابني  حمزة  و�صاهد  النتخابات،  يف  عادة 

ال�صارع بال اكرتاث حني نزل  الباجنو يف  املنطقة يلفون 

طعمية  ال�صتاذ  �صاهد  يجري.  عما  م�صتفهما  ال�صارع  اإىل 

هذه  مثل  يف  هندامه  على  احلفاظ  يحاول  يزال  ل  الذي 

الوقات ف�صاأله عن اخلرتي ال�صاب، اجابه باأنه ل يعلم. ل 

يعرف احد اأين اخلرتي ال�صاب، الذي ي�صاأل حمزة نف�صه اإن 

كان قد خرج اإىل املظاهرات فعال، اأو نام مثله بانتظار اأن 

الأجانب.  الن�صوة  اإىل حفلة  الروؤوف  عبد  احمد  مع  يذهب 

جرب اأن يهاتفه ولكنه فوجئ بتوقف �صبكات املحمول.

البعيد،  غري  امليدان  من  الهادر  الر�صا�ش  دوي  ي�صلهم 

كل  بدا  الدخان،  بقنابل  قليال  املكتوم  بال�صوت  ممتزًجا 

ا راأى حمزة �صبيه  �صيء متفكًكا منهارا بغتة، وبغتة اأي�صً

عبداهلل  فيهم  ميز  النا�ش،  بع�ش  ايدي  فوق  لوزة حممول 

من  الكثري  ينزف  وج�صده  الوكالة،  يف  املحل  �صاحب 

الدماء.

بع�ش  توىل  الذي  املنطقة،  البيطري يف  امل�صت�صفى  وعند 

قلب  بطيبة  امل�صابني  من  العديد  معاجلة  فيه  الطباء 

�صارك  قد  ال�صبي  اأن  حمزة  فهم  ر�صمية،  اوراق  ودون 

فنال  القريب،  الق�صم  عند  التظاهر  ال�صباب  من  جماعة 

ما  امه حميدة-التي  كانت  البولي�ش،  نال من طلقات  ما 

اأنها  حمزة  يتذكر  قدمية  فتنة  من  ببع�ش  حتتفظ  تزال 

�صغلت اباه- تنوح بباب امل�صت�صفى لعنة ابو  لوزة وابو 

املتظاهرين، وكاأن ما يجري �صي�صلح احلال وكاأن لوزة 

له اأب يراأ�ش الوزراء حتى يتجنب نريان البولي�ش، اأو حتى 

اأن يهتم مبا يجري حوله.

كاد حمزة اأن ي�صب له امللة بدوره حني اقرتب منه، ممدًدا 

مظهر  ولكن  امل�صت�صفى،  مدخل  يف  املر�صى  طاولة  فوق 

الأمل فوق وجهه امل�صفر والعرق الذي ياأكله، وال�صمادات 

قليال  ذراعه وقدميه جعلته ي�صمت  بالدماء فوق  املليئة 

يلبث  مل  ثم  بامتنان،  لوزة  له  لينظر  �صدره  فوق  ويربت 

ي�صمع  �صيء.  كل  رغم  مكتوم  ب�صوت  له  �صب  اأن  حمزة 

بع�صهم  ظهر  الذي  املنطقة  اأهل  من  يحدث  مما  الكثري 

كم�صابني اأو كاأهال للم�صابني، اأو كف�صوليني يف ال�صارع، 

انت�صار  اأكرث من خرب  انتباهه  ا�صرتعى  واحًدا  ولكن خرًبا 

هناك  القريبني:  التلفزيون  ومبني  الوزارة  بقرب  اجلي�ش 

املنطقة  يطلعون من  النا�ش  وبع�ش  اركيديا،  يهاجم  من 

ب�رسعة ال�صاروخ، �صواء فوق ماكيناتهم �صينية ال�صنع اأو 

»الِف�صب« الغالية كف�صبته اإىل املبنى الفاخر بجوار النيل.

البني  اللون  ذي  الرماين  اجلميل،  اجلاكيت  �صورة  عادت 

القلب  �صكل  الرباق وجيوبه على  الالمع  بجلده  املحروق، 
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وحزامه ال�صغري حول الياقة لتمالأ خياله. املحبوب يرقد 

بالنتظار يف املبني غري بعيد.

ومل يكن من ال�صعب تخيل ما حدث بعد ذلك: جرى حمزة 

اإىل حيث ترقد ف�صبته يف املدخل الطويل لبيته، ي�صتقلها 

النارية تنطلق يف طريقها  الدراجات  وين�صم جلحفل من 

الثائر  لل�صباب  تلتفت  ول  تبايل  ل  املول،  يرقد  اإىل حيث 

القريب.  اأو يف امليدان  التلفزيون  الذي جتمع حول مبنى 

ل تبايل ول تلتفت جلنود الأمن املركزي الذين تخلوا عن 

مالب�صهم الر�صمية وطفقوا يعدون يف ال�صوارع اأو يختبئون 

يف مداخل البيوت، ل تبايل الدرجات ول تلتفت اإىل بداية 

و�صول عربات احلر�ش اجلمهوري اإىل الكورني�ش الطويل. 

الرئي�ش  لقرار  الكل،  �صاأن  �صاأنها  تلتفت،  ول  تبايل  ل 

العجوز الفا�صد بحظر التجوال، هم يف طريقهم اإىل الر�ش 

احلرام غري بعيد، حيث اللنب والع�صل والدوات الكهربائية 

وخالفه.

ي�صل حمزة اإىل املول، يجد بع�صه يحرتق وادخنة تت�صاعد 

منه، يرى العديد من النا�ش يخرجون منه حاملني كل ما 

ي�صتطيعون، ما خف حمله وما ثقل. يوقف ف�صبته بجوار 

اإىل  النارية، ويجري  الدراجات  العديد من  املدخل بجوار 

الداخل كامل�صحور، يتح�ص�ش مطواته القرن غزال يف جيب 

بنطاله اجلينز ، ومل يخب حد�صه: فبني ا�رساب النمل التي 

النا�ش  بني  حامية  معركة  هناك  كانت  غنائمها  حتمل 

حول حمل للمجوهرات حتطمت واجهته، �صاأنه �صاأن اغلب 

فوق  تتكوم  املا�ش  وراء  ال�صاعني  وجثث  املول،  حمالت 

بع�صها، بينما ظفر بها اكرثهم �رسا�صة واقواهم ذراًعا.

ميز  الذين  النا�ش  وبع�ش  هو  الدرج  فوق  يعدو  كان 

وجوههم، بينما يغادرهم اآخرون حاملني كل ما ا�صتطاعوه 

حتى الكرا�صي اجللدية واملكاتب اخل�صبية، ي�صل اإىل حيث 

املحل الذي تك�رست واجهته هو الآخر، ي�صهر مطواته يف 

يده بحركة �رسيعة مدربة من ايام ال�صقاوة الأوىل  ويبحث 

املحطم  املكان  ارجاء  يف  عيناه  تدور  املحبوب،  عن 

والنا�ش الذين يحملون املالب�ش بلهفة، يجد ن�صخة اأخرية 

على  احلائط  بعر�ش  العامود  فوق  معلقة  اجلاكيت  من 

ويهتف  اإليه  يده  مد  �صاب حاول  باملطواة  يهو�ش  ميينه، 

مف�صًحا  ويبتعد  ال�صاب  يجفل  ابتعد.  اأن  اج�ش  ب�صوت  به 

حاملته  فوق  من  اجلاكيت  حمزة  يختطف  الطريق.  له 

الي�رسى  اأخريا حتيط يده  اإليه: اخرًيا نال حمبوبه.  وينظر 

بجلد ناعم وبراق، بينما تدلت يد ال�ّصحاب النيقة من اآخر 

اجلاكيت م�صدره رنة معدنية طربت لها قلبه.

مل يتمالك نف�صه، ورغم كل ما يجري حوله، والعيون التي 

لبد ترت�صده، عدا باجلاكيت حيث غرفة تغيري املالب�ش، 

اغلق وراءه الباب اخل�صبي الفاخر، و مد يده اليمنى داخل 

ناعم  بقما�ش  املبطن  الكم  يف  طريقه  �صاقا  اجلاكيت 

اجلاكيت،  ج�صد  يجرح  ل  حتى  بعناية  املطواة  حاملة 

لتخرج من الكم با�رسع ما ي�صتطيع، يدخل يده الي�رسى يف 

الكم الي�رس، ي�صد اجلاكيت فوق ج�صده، ويغلق ال�ّصحاب ثم 

ي�صده لأعلى، ينظر  لنف�صه يف املرايا على ي�صاره، ينت�صب 

اأن املقا�ش  امامها مرتديا اجلاكيت. يداخله احباط قليل 

اكرب منه برقم واحد، وبذلك مل يكن اجلاكيت م�صدودا فوق 

اجلاكيت  حاز  لقد  ليهزمه:  ذلك  يرتك  مل  ولكنه  �صدره، 

اخرًيا.

النا�ش  وحوله  جاء،  كما  عدًوا  م�رسًعا،  املحل  من  يخرج 

ال�صماء  عدالة  هي  هكذا  املفاجئ،  ال�صعار  من  حالة  يف 

الكبار  الل�صو�ش  هوؤلء  بذواتهم،  املنتفخني  هوؤلء  من 

والن�صوة  البنكية،  وح�صاباتهم  نقودهم  ان�صتهم  الذين 

الفاخرة،  وانديتهم  ي�صاجعون،  الالواتي  البي�ش  الب�صة 

املرفهني،  اطفالهم  فيها  يدخلون  التي  الدولية  املدار�ش 

البا�صوات، اآلهة الأق�صام، حيث يعلقون املجرمني ال�صغار 

عرقوبهم،  لأيديهم-من  العرث  احلظ  قادهم  من  –او 
هذا  كل  الكبار.  املجرمني  موؤخرات  مقبلني  وينحنون 

حتت  يرقدون  الذين  هوؤلء  ان�صاهم  ثم  انف�صهم،  ان�صاهم 

اقدامهم، �صواء من معدمني اأو من ل�صو�ش �صغار، اأو من 

حاملني يريدون احلياة كما تظهرها الفالم التي تاأتي من 

ال�صمال البعيد. �صارت البهجة والوح�صية جنًبا اإىل جانب 

يف اجلموع، ن�صوة هي اقرب ملا كان يح�صه وهو ي�صاجع 

اأو  مفاجئ  زائر  اأي  من  خائًفا  البيت  �صطوح  فوق  نعيمة 

الذي  والدرينالني  اخلارج  اإىل  يعدو  ال�صمع.  جار مرهف 

مالأ عروقه يبث يف خمه �صورة ذئب قوي، ذئب قوي نال 

ما يريد يف غابة احلياة رغم كل الكالب التي مالأت حياته.

وعندما خرج من باب املول، واجته عدًوا اإىل حيث رقدت 

الدراجات النارية، �صدمته احلقيقة العارية فجاأة: مل يجد 

الف�صبا.
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» يا جماعة هذا الو�صع ل ميكن اأن ي�صتمر..«

بلغت  قد  الفودكا  اأن  اأدِرُك  العبارة  بهذه  يتفوه  كلما 

مداها وبداأت تلعب براأ�صه الأ�صلع.. من العبث طبعًا اأن 

ت�صاأل ماذا يق�صد.. جمرد فقاعة هالمية.. رفيقنا اجلديد 

على  بدا  عمره  من  الع�رسينات  يف  يزال  ل  الذي  )معز( 

وجهه ت�صاوؤل مل اأ�صتغربه، فهو مل يعتد على العبارة بعد..

مع  يجل�ش  �صخ�ش  اأي  اإجابة..  اأنتظر  اأكن  فلم  اأنا  اأما 

اإجابة.. هو يف  ينتظر  لن  الطويلة  الفرتة  لهذه  )احلاج( 

جمرد  كاأنها  املتكرر  ال�صوؤال  على  رداً  ميلك  ل  الواقع 

جملة تطراأ على ذهنه كما قلت معلنة ذروة اجلل�صة.. 

لعله كان يق�صد اأن بقاءه يف بلجيكا ل يجب اأن ي�صتمر، 

اأو اأن حال ال�صودان يجب اأن يتغري، اأو رمبا كان يق�صد 

�صيئًا اآخر يعلمه وحده.. 

�رسبت  قد  اأنك  تن�صى  اأحيانًا  لكن  تن�صى  ت�رسب  حينما 

لتن�صى فتتواىل عليك الأفكار..!

مبا  �صيا�صي وربطها  ب�صكل  عبارته  بتف�صري  قام  )معز( 

ال�صودان  يف  احلادة  الغالء  موجة  حول  نناق�صه  كنا 

وحالة الك�صاد مما جعله يعلق قائاًل:

- رمبا لو تغري احلال يف ال�صودان ووجد مثل هذا املكان 

وهذا الكاأ�ش فلن يعود هناك �صبب لوجودك هنا..

ل اأعلم اإن كان جاداً يف عبارته، فرغم ارتباط )احلاج( 

عليه  نرتدد  ظللنا  الذي  املكان  وبهذا  بالكاأ�ش  الكبري 

لعقود من الزمن اإل اأنني اأرى من غري املنطقي اأن يكون 

هذا �صبب بقائه الوحيد هنا خا�صة اأن ذلك مل يكن �صبب 

وعليه  ال�صودان  على  مر  بل  ال�صنوات..  تلك  كل  مكوثه 

وقت كان فيه ال�رساب متاحًا هناك وكان هو هنا..

لكن رفيقنا اجلديد بدا جاداً وهو يردف:

- ل اأعتقد اأن ثمة �صيئًا م�صتبعداً يف عامل اليوم.. التغيري 

قدر احلياة..

هذا ال�صاب املتحم�ش يذكرين )احلاج( نف�صه قبل ع�رسين 

عامًا وكيف كان ي�صدع راأ�صنا بكلمة »التغيري« الثورية، 

اأفكر بذلك  اأوباما مدين له بها، �صحكت واأنا  اأن  ل�صك 

قبل اأن اأ�صمع عبارة )احلاج( الذي نهرين قائاًل:

- ما الذي ي�صحكك اأيها البدين..؟

- ملاذا ل اأ�صحك.. قلت.. األ�صنا هنا لنت�صلى..

لكن  ال�صيا�صي  النقا�ش  اإىل  يعيدنا  اأن  )معز(  حاول 

)احلاج( بدا غري متحم�ش.. فعاًل هو لي�ش نف�ش ال�صخ�ش 

ال�صيا�صية  الروابط  �صمن  ين�صط  كان  الذي  القدمي 

 .. )جيفارا(  وقم�صان  ماريل(  )بوب  ب�صعر  والثقافية 

التي  والإحباط  الفتور  من  احلالة  تلك  الوهن..  اأ�صابه 

منا  �صنعت  التي  احلالة  تلك  ب�صيء..  حتلم  جتعلك  ل 

الكثري من ال�صحايا الذين باتوا يوقنون اأن ال�صودان لن 

يتغري واأنهم لن يعودوا..

اإيل  ينظر  )معز(  اأرى  كنت  للنقا�ش  حما�صي  عدم  رغم 

قائاًل وكاأنه يقراأ اأفكاري:

لكن  يتغري..  لن  ال�صودان  يف  احلال  اأن  تظنان  اأنتما   -

اأن نعي�ش �صمن و�صع قا�ش ل  ملاذا؟ ملاذا كتب علينا 

يتغري..؟ 

ما  اأعلم  ل  باجلوع..  اأح�ش  جعلتني  اخلطابية  لهجته 

كثرياً  ال�صيا�صة  يف  واحلديث  اخلطابة  لكن  الرتباط 

اأتذكر  لأنني  رمبا  باجلوع..  �صعوري  يحفزان  كانا  ما 

للرئي�ش  موؤيدين  فيها  نخرج  كنا  التي  امل�صريات  اأيام 

)النمريي( حني كنا من�صي �صاعات حتت ال�صم�ش حتى 

نح�ش باجلوع والعط�ش..

نف�صي  بها  اأ�صرب  رغبتي يف جلب قطعة كعك  تاأخري  حاولت 

فال�صاب املتحم�ش كان يريد مني تعليقًا.. بالن�صبة ل�صاب قادم 

للتو من اأر�ش الوطن كان اجلدل ال�صيا�صي مفيداً فهو يحتفظ 

اأما  النقا�ش،  يف  والرغبة  والندفاع  احلرارة  بتلك  يزال  ول 

قا�ش من ال�صودان مقيم يف بلجيكا  

مدى الفاحت

 

الن�صيان



بالن�صبة يل فقد قمت بارت�صاف ما تبقى من كاأ�ش »فودكتي« 

قائاًل بعد اأن اعتدلت  يف جل�صتي حماوًل ترتيب اأفكاري:

- يف الواقع يا عزيزي..

لكن عبارتي مل تكتمل.. قطعتها حينما مرت من اأمامي فتاة 

�صمراء.. دومًا تلفتني ال�صمراوات رغم اأننا يف بلد اأبي�ش..

- ماذا تود اأن تقول..؟

حينما طاردين )معز( بال�صوؤال وددت لو اأقول له ملاذا ل ت�صكت 

الفتاة  بعيني هذه  اأتابع  واأنا  بتجاهله  اكتفيت  لكنني  قلياًل، 

التي �صقت طريقها بثبات لتجل�ش على طاولة فارغة..

مل اأعد اأذكر ما كنت اأريد قوله.. هذه الفتاة بعرثت اأفكاري.. 

)احلاج( اأجاب عو�صًا عني قائاًل:

- دعك منه اإنه �صلبي طوال عمره.. اأنت معك كل احلق.. على 

ال�صودان اأن يتغري.. 

مل اأكن لأكرتث لهذا احلوار.. بالتاأكيد فاإن التغيري املن�صود لن 

يحدث مبجرد ت�صويتي على نعم يف هذه اجلل�صة..

الفتاة بدت وكاأنها تنتظر اأحداً، يف حني كنت اأ�رسح يف مكان 

بعيد حتى انتبهت ل�صوت )احلاج(:

الكاأ�ش يف قلب اخلرطوم.. بل يف  اأ�رسب هذا  اأن  - من حقي 

ميدان »اأبو جنزير«..

اأن يخرج من �صياق اجلدية قائاًل  العبارة اأجربت )معز( على 

بوجه �صاحك:

العبارة  تكرر هذه  اأنت  الدراما..  تتوقف عن هذه  -  ملاذا ل 

منذ عامني..

- فعاًل..؟ قال )احلاج(..

�صحكنا.. )احلاج( كانت لديه طريقة م�رسحية يف التعبري كنت 

املكرورة..  نقا�صاته  على  ي�صربين  كان  ما  رمبا  هي  اأحبها.. 

كانت طريقة جتعلني اأحب احلياة وتخفف عني كثرياً.. يكفي 

اأن تعرف اأنه يكرر هذه العبارة الأخرية منذ ما يقارب الربع 

قرن..!

ومل اأ�صتطع هنا اأن اأمنع نف�صي من التعليق:

- باملنا�صبة، ح�صب ما علمت فقد مت اإلغاء ميدان »اأبو جنزير« 

الذي تتحدث عنه.. حتى ترتاح.. 

الكبري..؟  امليدان  اإلغاء  مت  اأبوجنزير..؟  اإلغاء  مت  باهلل..؟   -

كيف؟..

- هكذا.. متت اإزالته من اأجل ال�صتفادة من املكان..

مل يكن )احلاج( جاداً يف تاأثره وهو يقول:

- معامل املدينة تتغري.. كاأنهم يحاولون اإلغاء ذكرياتي.. 

- اخلرطوم تتغري فعاًل يا �صديقي.. قلت.. ت�صبح اأكرث ع�رسية 

اخلرطوم  اأ�صواق  مكان  ال�صاهقة  املباين  فيها  وحتل  وحداثة 

و�صاحاتها القدمية..

عبارتي مل تعجبه فالتفت اإيل قائاًل:

- ومالك تتحدث هكذا بكل حما�ش كاأنك تريد اأن تعود لتجد 

اخلرطوم اأ�صبحت مدينة جديدة بالكامل..؟

كان )احلاج( يحب اأن ي�صري عك�ش التاريخ.. اأن يرف�ش حقيقة 

اأنه قد مر علينا وقت طويل هنا.. وقت كفيل لي�ش فقط بتغيري 

معامل املكان، بل تغيري الب�رس اأي�صًا..

عن  القدمية..  اخلرطوم  عن  ق�ص�صه  ترديد  على  ي�رس  كان 

اخلواجات  ميلكها  كان  التي  والبارات  والرتماي  الأ�صواق 

و�صكل الأزقة وال�صوارع..  كان يحكي عن تفا�صيل ال�صتينيات 

وال�صبعينيات كاأنه يحكي عن اليوم اأو الأم�ش القريب.. ين�صاب 

احلنني من بني �صفتيه يف كل مرة.. 

اأن  اأحيانًا..  للحنني  نف�صي  اأترك  اأن  اأحب  كنت  اأي�صًا  اأنا 

اأذين.. �صدى  اأ�صمح ل�صوت املراكبية على النيل بالرتدد على 

الأغاين  ونغمات  املتجولني  الباعة  واأ�صوات  املجاديف 

وجل�صات  و»املالح«  »الك�رسة«  طعم  اأبي..  عود  من  القدمية 

ال�صمر ورائحة القهوة التي ت�صنعها اأمي.. ياااااه.. 

»ل ميكن اأن تعود بعد ثالثني �صنة لتجد كل �صيء على حاله«.. 

اأبى )معز( اإل اأن يبدد ذكرياتنا بهذه العبارة.. ذكرتني كلمة 

ال�صنوات  تلك  احتمل كل  �صاألته كيف  املقيمني..  قدامى  لأحد 

فاأجاب اإجابة مل اأن�صها:

»كرثة احلنني تتعب القلب«..

اأو هناك.. ورنت  اإما هنا  املنطق..  بنف�ش  يتحدث  )معز(  كان 

عبارته لربهة يف ف�صاء املكان:

- م�صكلتنا اأننا نريد اأن نعي�ش خارج ال�صودان واأن نعود لنجد 

النا�ش والأماكن كلها كما تركناها.. 

بل  )احلاج(  م�صكلة  فقط  لي�صت  فعاًل..  م�صكلتنا  تلك  كانت 

م�صكلتي اأي�صًا، لذلك رمبا نرف�ش العودة.. لأننا نرى البلد قد 

�صارت فعاًل وطنًا خمتلفًا.. مل نعد نفهم فيه حتى حديث النا�ش 

ال�صوارع.. فقدنا  نعد نعرف  بل مل  ال�صوق..  ولغة  ال�صوارع  يف 

ذلك الإح�صا�ش ف�رسنا كالغريب.. اأو ال�صائح.. اأو ال�صخ�ش الذي 

فقد ذاكرته فجاأة..

)احلاج( اأي�صًا كان غارقًا يف ذكريات بعيدة.. يف تلك اللحظة 

تبددت كل اآثار وجهه ال�صاحك وبدا وكاأننا اأيقظناه  من حلم 

ما..

بعد تردد قال خماطبًا )معز(:

- دعني اأحكي لك �صيئًا..

* * *
�رسع )احلاج( يف ق�ش حكايته:

لالحتاد  درا�صية  منحة  كانت  ال�صودان  من  خرجت  »حينما 

الدولة  بهذه  جداً  معجبني  كنا  الوقت  ذلك  يف  ال�صوفييتي.. 
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للثورة  ع�صقي  بداأ  هنالك  تهزم..  ل  التي  ال�صاعدة  القوية 

والفودكا ولـ)هيلني( حبيبتي ورفيقة م�صريتي التي وفر علي 

وفهم  الرو�صية  اللغة  تعلم  �صبيل  يف  الوقت  من  كثرياً  حبها 

املجتمع هناك.. 

اأنني  اإل  بامليالد  رو�صية  )هيلني(  كون  رغم  اأنه  الغريب 

تاأثري  حتت  واقعًا  كنت  بال�صرتاكية..  منها  اإميانًا  اأكرث  كنت 

الدعاية ال�صوفييتية يف حني كانت حتاول اأن تناق�صني قائلة 

لطالب  تظهر  ل  قد  اأنها  رغم  كثرية  النظام  هذا  �صلبيات  اأن 

اأن  لتقول  ذلك  من  اأبعد  تذهب  كانت  بل  مثلي..  منبهر  زائر 

ال�صيوعيني مل يقوموا بالثورة يف رو�صيا واأنهم فقط ا�صتغلوها 

لال�صتيالء على ال�صلطة.. اأي اأنهم �رسقوا ثورة ال�صعب..«

غمغم )معز( قائاًل وهو يحرك راأ�صه يف تدبر: 

- وجهة نظر..!

اأكمل )احلاج(:

الغربية  اأوروبا  اإىل  ال�صفر  اإحلاحها وافقت على  - املهم، بعد 

الذي  العامل اجلديد  اإكمال درا�صتي.. وهنالك جذبني هذا  بعد 

بدا يل اأكرث ات�صاعًا من املكان الذي جئت منه.. وجدنا اأنف�صنا 

ننتقل عرب عدة مدن حتى »ا�صتقرينا« يف بروك�صل.. اأقول الآن 

»ا�صتقرينا« رغم اأنني كنت دائمًا اأرف�ش ا�صتخدام الكلمة.. مل 

اأ�صتقر هنا.. كنت  اأن  اأو  اأبقى كل هذه ال�صنوات  اأن  اأتوقع  اأكن 

اأقول اإنها جمرد فرتة اأعود بعدها لوطني.. ت�صدق اأنني كنت 

اأزهد حتى يف احل�صول على اجلن�صية البلجيكية..؟ 

من  �صاب  على  ال�صعب  من  طبعًا  )معز(..  اإىل  ملتفتًا  قالها 

للح�صول  ي�صعى  ل  اأن هناك من  يتخيل  اأن  اجلديدة  الأجيال 

التي تكررت مع  لكنها كانت احلقيقة  اأوروبية..  على جن�صية 

عدد اأكرب من املهاجرين.. اأنا نف�صي حدث معي ذلك ومل اأقدم 

على اجلن�صية اإل قبل عدة �صنوات فقط رغم ا�صتحقاقي لها..

كنت اأفهمه.. فعاًل.. من اأقرب ملهاجر عجوز من مهاجر مثله؟ 

كثرياً ما حدثني بندم عن )هيلني( التي كان يحبها والتي مل 

تكن ت�صجعه على العودة للبالد.. كان دائمًا يقول اإنها تقريبًا 

خريته بني وطنه وبينها.. فاختارها.. 

وجود  رغم  هجرتني..  )هيلني(  خا�رساً..  كان  رهاين  لكن   -

يل  تركها  قبل  �صاعت..  واأموايل  عامًا..  وع�رسين  بيننا  ابن 

على  �صاعت  مغادرتها  وبعد  نفقاتها  وعلى  عليها  �صاعت 

ال�رساب وعلى »ن�صاطات« كنت اأقوم بها نكاية بها اأو انتقامًا 

من نف�صي.. اخلال�صة اأنني �رست ل اأملك �صيئًا ل هنا، ول يف 

ال�صودان �صوى غرفة متوا�صعة قدمية يف بيت العائلة اأخربوين 

اأنها ن�صيبي من الإرث..

وزادت مرارته وهو يردد:

- اأنا �صخ�ش بال هوية ل ينتمي لأي مكان.. �صخ�ش فا�صل..

ال�صمت املوؤمل عاد من جديد.. مل اأكن اأنوي الجنراف معهما 

يف هذا التيار احلزين.. من العبث ال�صوؤال عن ملاذا مل يعد اإىل 

اأو ملاذا  التي ح�صل عليها..  ال�صهادات  بهذه  ال�صودان ويعمل 

اأ�رس على بعرثة نقوده.. الذي ح�صل على اأية حال.. من العبث 

حماكمة املا�صي..

* * *
- يا للنكد والتعا�صة.. يعني لو بقيت يف البيت لكان اأف�صل..

هكذا قلت حماوًل تبديد �صحابة احلزن الداكنة قبل اأن اأن�صغل 

ال�صافية..  الإفريقية  ومبالحمها  الفتاة  تلك  بوجه  جديد  من 

هذه املرة انتبهت لنظراتي.. ارتبكت واأبعدت نظري، ثم وجدت 

نف�صي اأ�صتاأذن لأقوم متوجهًا اإىل تواليت الرجال.. مرة اأخرى 

مررت بها ونظرت اإليها من قريب.. 

كاأ�صًا  لأطلب  البار  اأمام  قلياًل  وقفت  التواليت..  من  خرجت 

�صديد  يكون  ل  مزيجًا  اأريد  اأنني  ال�صاقي  اأخربت  اإ�صافيًا.. 

اللكنة  �صمعت  ثم  يقرتب  بعطرها  �صعرت  كيك..  وقطعة  القوة 

الإفريقية:

- اأنا اأي�صًا اأريد نف�ش الطلب..

التفتت اإيل واألقت علي حتية غري متكلفة، رددت عليها باملثل 

قبل اأن اأ�صمع �صوؤالها:

- هل من خطب..؟

- ماذا تق�صدين..؟

- اأعني اأنك كنت تنظر اإيل.. هل من �صيء..؟

- اآ�صف لإزعاجك.. مل اأق�صد اأن اأ�صايقك..

ال�صيق حتى  عليها  يبدو  يكن  بب�صاطة يف حني مل  ذلك  قلت 

اأنها قالت مبرح:

- ل عليك.. يف هذا اجلو اجلميل والنادر لن اأ�صمح ل�صيء باأن 

ي�صايقني..

- فكرة حلوة اأن ن�صتطيع ال�صيطرة على ال�صيق..

زلت  ما  باأنني  موؤمنًا  كنت  مرحها..  اأ�صعدين  وقد  قلت  هكذا 

ذلك  الفتيات..  انتباه  لفت  على  وقدرتي  بجاذبيتي  اأحتفظ 

يل  وذكرت  ا�صمي  لها  ذكرت  اخلم�صينات..  غرور  ي�صمونه  ما 

ال�صبب  ذكرت  حني  الأمر  اأف�صدت  اأنني  يل  بدا  لكن  ا�صمها، 

الرئي�صي لهتمامي:

- لقد ذكرتني بحبيبة قدمية.. كاأنها نف�ش املالمح..

اأنه لو كنت  �صنعت حركة بفمها مدعية الإحباط وهي تقول 

اأن  لبثت  ما  ثم  اهتمامًا،  اأكرث  ذلك  لكان  جميلة  اأنها  قلت 

�صحكت قائلة:

اأن  اأ�صتحق  اأذكرك بحبيبتك فاأنا  اإذا كنت  -  ح�صنًا ل باأ�ش.. 

يكون م�رسوبي على ح�صابك..

- بالتاأكيد، قلت بال تردد واأنا اأخرج النقود من جيبي..
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- اأنت من اأي بلد..؟

- ال�صودان، واأنت؟

- اأ�صويل من اإثيوبيا..

- جرياننا.. هذا ال�صبه ال�صديد يجعلنا نثق اأننا عائلة واحدة..

لن ي�صدق اأحد، حتى اأنا لحقًا، �صيل املعلومات التي �رسدتها 

ال�صعبني  بني  العالقة  تاريخية  عن  التالية  الدقائق  خالل 

ال�صقيقني، وكنت قد بداأت احلديث عن املمالك احلب�صية القدمية 

حينما قاطعتني وقد بدا عليها اهتمام اأو ف�صول رمبا:

- عفواً.. هل اأ�صبهها لهذا احلد..؟..

- واأكرث مما تتخيلني.. �صحكت.. اأعني اأنك ت�صبهينها بح�صب 

�صورتها املخزنة يف ذاكرتي قبل ع�رسين عامًا..

- مل ترها منذ ع�رسين عامًا..؟

وقت  منذ  �صيء  كل  انتهى  احلقيقة..  ولكنها  حمزن  هذا   -

طويل..

�صحكت مرة اأخرى قائلة مبرح: 

ملجرد  بهيام  اإيل  تنظر  زلت  ما  اأنت  انتهى..  اأنه  اأظن  ل   -

ال�صبه.. يا لك من ويف..!

مرحها انتقل اإيَل ف�صحكت بدوري.. �صحبتها يف كل الأحوال 

اأف�صل من اجللو�ش مع رفيقي البائ�صني..

* * *
».. اأظن اأن �صاحبنا قد تاأخر يف جلب طلبه..!«

قالها )احلاج( بخبث لرفيقه الذي ما لبث اأن علق ب�صخرية:

- هو ل يزال حمتفظًا ببع�ش ال�صحر على ما يبدو..

من  بعينهما  اأ�صعر  كنت  لكنني  يقولنه..  كانا  مبا  اأهتم  مل 

خلفي.. كنت اأ�صعر بها تراقب فتاتي.. كنت اأهم بقول �صيء ما 

لكن �صديقها كان قد و�صل.. قبلته قبلة حب ق�صرية فابتلعت 

كلماتي ثم قامت بتعريفنا ومل تن�ش اأن تعلق:

- لقد تعرفت عليه قبل ع�رس دقائق بال�صبط..

- فعاًل..؟ اأنتما تبدوان ك�صديقني قدميني.. قال �صديقها..

- رمبا لأننا من نف�ش املكان تقريبًا.. قلت حماوًل التربير..

كان �صابًا اأبي�ش مهذبًا قال وهو يقرتب من الفتاة اأكرث: 

- ال�صدف ت�صنع ال�صداقات القوية اأحيانًا..

ذراعيه مردفًا وهو  ليحت�صنها بني  به  الت�صقت  فقد  اأما هي 

يقبلها قبلة �صغرية اأخرى:

- واحلب القوي اأي�صًا.. نحن اأي�صًا تعارفنا �صدفة.. يف با�ش..

- با�ش؟ قلت مت�صائاًل..

ال�صاب ابت�صم وهو يقول:

- ل عليك.. اإنها ق�صة طويلة.. كانت حافلة �صفرية.. 

�صغلتهما  قد  اأنني  اأح�ص�صت  لكنني  الق�صة  اأعرف  اأن  اأود  كنت 

اأكرث مما يجب.. ا�صتاأذنت واأنا اأخربهما اأن معي رفاقًا..

- فر�صة �صعيدة.. قالها ب�صوت واحد..

مع  هنا  اآتي  اأنني  اأخربهما  اأن  قبل  قلت  �صعيدة..  فر�صة   -

اأ�صدقائي كل نهاية اأ�صبوع..

- �صنلتقي اإذاً رمبا.. قالت الفتاة..

- اأكيد.. قلت واأنا اأومئ براأ�صي..

كاأ�صي  اأحمل  واأنا  الذكريات  وهج  مع  مكاين  اإىل  عدت  هكذا 

اجلديد.. وقطعة الكعك..

* * *
اأيها  الفتاة  هذه  يف  اأعجبك  الذي  ما  فعاًل..  غريب  »..ذوقك 

الدجنوان؟..«

قالها احلاج �صاخراً، يف حني قال )معز(: 

- لي�صت امل�صكلة اأن لي�ش بها �صيء مميز ولكنها طلعت مرتبطة 

اأي�صًا.. 

تبادل القف�صات طوياًل حول املو�صوع خا�صة موقفي حينما 

حل�صن  اأنه  قائاًل  اأ�صحك  كنت  اأي�صًا  اأنا  حبيبها..  علينا  دخل 

احلظ فهو مل يح�ش بالغرية.. 

- هذه من الفوائد.. لو كنت يف بلدك لأخذت علقة �صاخنة..

واأنني  ال�صباب  زهرة  يف  اأنه  الغرية  عدم  �صبب  كان  رمبا 

بالن�صبة لهما ل�صت �صوى عم عجوز.. لن اأفكر بهذا.. اأف�صل اأن 

اأقنع نف�صي باأنه رجل منفتح ل يكرتث ملثل هذه التفا�صيل..

كنت اأحاول اأن اأذكرهم باأن الأمر لي�ش كما يت�صورون، واأنني 

مل اأق�صد املغازلة، لكنهم ا�صتمروا يف ال�صحك حتى قلت:

- كل ما يف الأمر اأنها ذكرتني بـ)حليمة(.. 

احلاج توقف عن ال�صحك ليهز راأ�صه قائاًل ب�صجر:

 ياااااااااه.. ما تزال تذكر هذه الق�صة القدمية.. ؟ لقد مر عليها 

عقدان من الزمان..

- حتى لو مر عليها قرنان.. اإنها ل تن�صى يا �صديقي..

)معز( ت�صاءل:

-  اأنا ل اأفهم �صيئًا..

تركت )احلاج( ليحكي الق�صة على طريقته:

- )حليمة( هي حبيبة �صاحبي هذا وكان ينوي اأن يتزوجها 

اإجراءاته  اأن  ح�صل  الذي  املال..  بع�ش  بتوفري  يقوم  اأن  بعد 

هنا تاأخرت ومل ي�صتطع اأن يرتبط بها.. هي بدورها انتظرته 

لعامني قبل اأن تر�صخ لرغبات عائلتها حيث مل تكن الفتيات 

ينتظرن كثرياً يف تلك الأعوام.. حينما ا�صتطاع العودة لل�صودان 

يف اأول زيارة كانت قد تزوجت و�صافرت مع زوجها للخليج.. 

كان مغرتبًا يف وقت كان فيه الغرتاب اخلليجي يجعل منك 

عري�صًا ل يقاوم..

 احلزن دون اأن اأق�صد.. �صعرت بالق�صة وكاأنها حتدث 
َ
بدا علي

الآن اأو حدثت قبل اأيام مما جعل )معز( يحاول التخفيف عني 
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قائاًل اأن من العبث التفكري بهذه الذكرى القدمية واأنها ل�صك 

اأو  اجلامعات  اأ�صبحواً يف  قد  اأولدها  ولعل  الآن  اأمًا  �صارت 

كادوا..

ب�صخريته  يقول  و)احلاج(  يتزايد  بحزين  �صعرت  فقط  اأرد..  مل 

املعهودة:

- ل اأدري ما الذي كان يربطك بها لهذه الدرجة.. حتى ا�صمها 

كان قدميًا وتقليديًا.. )حليمة(..

مل اأكن اأ�صتطيع اأن اأ�رسح لهم اأنها مل تكن جمرد ق�صة قدمية بل 

كانت ال�صيء الذي جعل حياتي كلها تدور بال هدف.. حينما 

عدت اإىل ال�صودان ووجدتها قد تزوجت اأح�ص�صت اأنه مل يبق يل 

اأحد واأن علي اأن اأعود من حيث اأتيت.. هل علي اأن اأعمل بجد؟ 

يف تلك الفرتة ت�صاءلت.. ملاذا علي اأن اأعمل واأن اأبني نف�صي.. 

وملن..؟

- ولكن اهلل قد عو�صك خرياً ورزقك باأم اأمين.. قال )معز(..

طال �صمتي.. ل اأعلم اإن كانت زوجتي تعوي�صًا.. لكنني كنت 

حياتي  اأرهن  اأن  العدل  من  لي�ش  اجلميع..  نظر  وجهة  اأفهم 

مثلما  ن�صيتني  تكون  اأن  وامراأة ميكن  ي�صتحق  ل  �صيء  قبالة 

ن�صيت كل خطيب عابر.. لكن ذلك مل يكن بيدي..

�صمتي انتقل اإليهم قبل اأن يعود )احلاج( للقول مبرح:

- ح�صنًا يا عزيزي.. نحن اآ�صفون ل�صخريتنا من ذكرياتك.. لكن 

تذكر اأننا هنا لنن�صى ل لأن نتذكر..

اأجربت نف�صي على البت�صام واأنا اأقول:

لينا  حتكي  كنت  اإذاً  ملاذا  ح�صنًا  لنن�صى..  هنا  نحن  فعال..   -

ق�صة )هيلني( وال�صاطر ح�صن قبل قليل..؟

اأنف�صنا  حل�صن احلظ فاإننا مل نكن لن�صت�صلم للحزن.. لو �صلمنا 

اأن  قبل  )احلاج(  قاله  ما  ذلك  �صيء،  منا  يبقى  فلن  للحزن 

يحكي نكتة بذيئة كعادته.. �صحكت بقوة بعدها.. ل اأعلم اإن 

كان ذلك من اأثر النكتة اأو لأنني اأردت اأن اأ�صحك.. مل ي�صحك 

قد  اأنه  يبدو  كان  بابت�صامة جماملة..  اكتفى  بل  مثلي  )معز( 

غرق يف تفكري..

* * *
اأنه  اأن ي�صارحنا )معز( بق�صته.. رغم  م�صى وقت طويل قبل 

كان يحاول اإقناعنا يف البداية اأنه جمرد منا�صل �صيا�صي اإل 

اأنه �رسعان ما تك�صفت لنا حقيقة ماأ�صاته.. حينما حتب فتاة 

عالقة  ل  �صك  بال  فهذا  معينة  منطقة  من  لأنك  رف�صك  ويتم 

ابن  اأن  تعلمنا  احلالية..  احلكومة  ول  ال�صيا�صي  بال�رساع  له 

ال�صمال ل يتزوج من الغرب واأن ابن الو�صط ل ميكنه الرتباط 

بجنوبية حتى ولو كانوا بنف�ش الديانة، بل كان من املتعارف 

عليه حتى فرتة خروجي من البالد اأن ل تخرج البنت من كنف 

عائلتها لزوج غريب، وتعريف الغريب هنا هو كل من كان من 

خارج الأ�رسة الكبرية اأو القبيلة على اأكرث تقدير..

اأمثل دور  اأن حبه كان م�صتحياًل وكنت  كان يحكي يل كيف 

به  اأقبل  اأن  ميكنني  فاأنا  منافقًا  كنت  املنفتح..  املتعاطف 

ك�صديق اأو ندمي لكن ي�صعب علي القبول به �صهراً.. 

حينما َق�ص�صنا ِق�ص�صنا كنت اأنظر اإليه.. كاأنه كان يقول اأن 

كل  يف  وانخرط  ب�صببها  ال�صودان  ترك  حب  ق�صة  اأي�صًا  لديه 

ما من �صاأنه اأن يغري اأفكار النا�ش.. رمبا بداأ بال�صيا�صة لأنها 

اأو�صح واأ�صهل لكن طموحه كان دائمًا اأكرب وغاياته اأ�صمل..

* * *
ال�صغرية  �صيارته  وا�صتقل  )احلاج(  خرج  جل�صتنا..  انتهت 

متوجهًا ل�صقته.. حينما و�صل وجد �صديقته ال�صقراء باخلارج.. 

لقد ن�صي اأن لديه موعداً معها..

- اأنا هنا منذ ثالث �صاعات..

- اآ�صف جداً.. لقد ان�صغلت ون�صيت..

- ن�صيتني..؟ يا لك من وغد فعاًل..

- اآ�صف مرة اأخرى.. ملاذا مل تت�صلي بي؟

- لقد ات�صلت بك األف مرة لكنك مل ترد حتى اأنني قلقت فعاًل..

البيت..  يف  هاتفي  ن�صي  قد  لأنه  انتبه  جيبه  حت�ص�ش  اأن  بعد 

يالها من ليلة!

و�صمعها تقول بغ�صب:

- كل هذا القدر من الن�صيان.. ماذا حل بك؟

دعاها للدخول مت�صائاًل:

- وملاذا مل ت�صتخدمي املفتاح الذي معك..؟

اأن  لها  ليقول  فر�صة  تلك  وكانت  ن�صيته،  اأنها  ب�صجر  قالت 

الن�صيان فعل اإن�صاين وقد يحدث..

دلفت اإىل الداخل وعلى وجهها ما تزال نظرة غري را�صية:

- اأن تن�صى مفتاحًا �صيء واأن تن�صى لقاءك مع حبيبتك �صيء 

اآخر..

اأنها قامت باإبعاد  اأن ي�صرت�صيها فرغم  مل تكن مهمة �صعبة 

يده عنها اإل اأنها مل ت�صتطع اأن تتابع التمنع وهو ي�صرت�صل يف 

عبارات ع�صقه وغرامه..

حينما جنح يف جعلها تبت�صم ابت�صم هو اأي�صًا لنتهاء العا�صفة 

قبل اأن ينتبه لأنه قد ن�صي �صيئًا اأهم من مفتاحه ومفتاحها 

وهاتفه النقال..

لقد ن�صي زجاجته..

زجاجة الفودكا..!   
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ل ميكن اأن اأن�صى اأبدا »ذلك اليوم الربيعي ال�صاحر منذ 

الطب  طالب  من  – ثلة  كنا  حني  قرن  ربع  من  اأكرث 

كبري  با�ش  يف  ونغني  ن�صفق   – ورابعة  ثالثة  �صنة 

ونحن يف طريقنا اإىل �صافيتا لزيارة برجها ال�صامق 

ولنتغدى يف مطعم الفوار ال�صهري قرب بانيا�ش . كانت 

عميد  من  مبوافقة  اأي  جامعية  رحلة  ت�صمى  الرحلة 

كلية الطب ومبوافقة اأمنية طبعا« ، ل زلت اأذكر بدقة 

�صجرة  يا  يغني-  كان  زمالئي  اأحد   ، التفا�صيل  كل 

، وبع�ش  الليمون يا عينيا- واآخر يعزف على العود 

يف  وقفت  يومها   ، املقاعد  بني  يرق�صن  الطالبات 

ربيع  يا  واأن�صدت ق�صيدة ع�رسون هلل  الطالب  و�صط 

لل�صبا ،لل�صاعر اأبي �صلمى  لأننا كنا يف الع�رسين من 

عمرنا ، وكنا ن�صحك طوال الوقت ، كما لو اأننا جئنا 

اإىل احلياة لن�صحك ، وقررنا اأن نتوقف يف طرطو�ش 

وحني   ، والقهوة  ال�صاي  ون�رسب  الفطور  لنتاول 

هممنا ب�صعود البا�ش ل�صتئناف الرحلة اإىل �صافيتا 

فوجئنا ب�صعود ثالثة رجال متجهمي املالمح ، وكل 

�صبان  ثالثة  و�صحبوا   ، مب�صد�ش  خ�رسه  يزين  منهم 

من زمالئنا بفظاظة واأمروهم اأن ينزلوا من البا�ش ، 

وحني حاولنا فهم ما يجري ، �رسخ بنا اأحدهم باأنهم 

اإىل  للتو  حتولت  ربيع  يا  هلل  .الع�رسون  الأمن  من 

. تابعنا الرحلة بال غناء ول  اإبكي يا خريف  اأربعني 
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�صحك ، والبع�ش اأراد اأن نعود اإىل الالذقية ، لكن اأحد 

اأن  اأننا يجب  الطلبة قال  الطالب امل�صوؤول يف احتاد 

نتابع . و�صعرت واأنا اأ�صعد درجات �صلم برج �صافيتا 

اأن  يل  تبني  ثم   ، اجلحيم  اإىل  اأ�صعد  اأنني  الالنهائية 

معظم زمالئي �صاركوين هذا ال�صعور . 

وبقيت  ذاكرتي  يف  كالو�صم  انحفرت  احلادثة  هذه 

الذي  الذنب  ما   : طفل  وبراءة  ب�صذاجة  اأت�صاءل 

ارتكبوه  قد  يكونوا  اأن  الع�رسين  يف  ل�صبان  ميكن 

ال�صبان   . عاما«  ع�رس  اأربعة  منهم  كل  ُي�صجن  حتى 

اأربعة  �صجن كل منهم  الأمن  اعتقلهم  الذين  الثالثة 

ع�رس عاما« اإثنان منهما بتهمة النتماء اإىل رابطة 

تنظيم  اإىل  النتماء  بتهمة  والآخر  ال�صيوعي  العمل 

مبثابة  احلادثة  تلك  كانت   . امل�صلمني  الإخوان 

هول  اأدركت   ، احلياة  يف  احلقيقية  الثانية  ولدتي 

الأجهزة  من  الهواء  مع  نتنف�صه  ذعر  من  نعي�صه  ما 

واأ�صتعيد  اإل   – الآن  –حتى  يوم  مير  ومل   ، الأمنية 

�صيقراأ  ممن  اأحد  كان  اإن  اأعرف  ول   ، احلادثة  تلك 

اأ�صمع  اأن  اأبدا«  اأ�صتطيع  اأنني ل  �صي�صدقني  كلماتي 

حياتي  تابعت   . عينيا  يا  الليمون  �صجرة  يا  اأغنية 

اأنه  التي لت�صبه احلياة كماليني ال�صوريني نتظاهر 

معينة  عبارات  وكانت   ، بخري  واأننا  احلال  ما�صي 

للثورة  الأقرب  النفعال  من  غريبة  بحالة  تدخلني 

على الذات اأو بتعبري اأدق تفجري الذات ، فحني قال 

تعريف  باأن  النف�صي  بالطب  امُلخت�ش  الأ�صتاذ  لنا 

بل   ، املر�صية  الأعرا�ش  غياب  يعني  ل  ال�صحة 

يف  اأدخل  وجدتني  الأ�صا�ش،  هي  النف�صية  ال�صحة 

البا�ش  اإىل  اأنخطف  واأنا  الهياج  من  عجيبة  حالة 

الذي كان يقلنا اإىل �صافيتا واأ�صتعيد وجوهنا التي 

 . الأمن  الذعر من عنا�رس  ب�صبب  اأ�صبحت كاجل�ش 

اأجد نف�صي دوما يف  وال�صنوات وكنت  الأيام  تتالت 

مواقف ُمهينة وُمذلة ، كما لو اأن �رسيبة العي�ش يف 

حتويل  مت  فحني   ، والإهانة  الذل  جترع  هو  �صوريا 

عقدي مع وزارة ال�صحة اإىل وظيفة مت ا�صتدعائي اإىل 

بالدخول  اأهم  كنت  اأنني  رغم  ال�صيا�صي  الأمن  فرع 

اإىل غرفة العمليات لإجراء عملية ماء زرقاء لعجوز 

لأن  العملية  تاأجلت  لكن   ، بانتظاري  تخديره  مت 

اأراجع املعلم ، وهناك  اأن  موظفا من الأمن ياأمرين 

اأجل�ش  واأنا  �صاعات  انتظرت ثالث  بائ�صة  يف غرفة 

 – غريه  اأثاث  من  يكن  –مل  قذر  معدين  �رسير  على 

من  مريعة  حالة  يف  وكنت  ال�صابط  ا�صتدعاين  ثم 

تركتني  ملاذا   : اأ�صاأله  ف�رسخت  والنفعال  الغ�صب 

اأنا   : احتقار  بابت�صامة  فرد   ، �صاعات  ثالث  اأنتظر 

من يحق له ان ي�صاأل ولي�ش اأنت . وبداأ ي�صاألني عن 

�صداقاتي وزمالئي يف اجلامعة ومن منهم ينتمي 

لتنظيم �صيا�صي معاد للبعث ، كنت اأغلي من الغ�صب 

يف  كانت  التي  ال�صغرية  ابنتي  بوجه  واأ�صتنجد 

اأن  لها  اأ�صمح  اأن  ي�صتحيل  اأنه  واأفكر  الثالث  عامها 

الالذقية  �صكان  . كنت ككل  به من ذل  اأمر  متر مبا 

ل نتحدث يف �صهراتنا اإل عن انتهاكات امل�صوؤولني 

اللذين ل يحا�صبهم اأحد والذين جمعوا ثروات طائلة 

، وكنا نراقب فجور ال�صلطة التي تدفع باأحد هوؤلء 

يف  يتكوم  اأن  ال�صارع  يف  مي�صي  مواطنا  ياأمر  اأن 

�صيارته  يقود  ثم  متاما  ويغلقها  �صيارته  طبونة 

الهامر اأو املر�صيد�ش امُلجنحة باأق�صى �رسعة ويعود 

وهو  القف�ش  املواطن من  ليخرج  ذاتها  النقطة  اإىل 

يقهقه متاأمال وجوه النا�ش الذاهلة و�صفاههم التي 

املمار�صات  هذه  تزال  ول   ، اخلوف  �صمغ  األ�صقها 

بها  يقوم  لكن   2013 عام  من  الآن  حتى  قائمة 

اأولدهم واأحفادهم ، كما لو اأن هناك جينة وراثية 

لهوى ال�صلطة واإذلل النا�ش ، حاولت اأن اأعو�ش عن 

حياتنا الذليلة بالكتابة ، واأعرتف اأنني كنُت اأتوارى 

وراء الكلمات فاأكتب عن ل�صو�ش دون اأ�صماء وعن 

و�صهرة  الق�صم  ق�صة  يف  كما   ، جغرافيا  دون  مدن 

�صكان  من  خا�صة   – اأحد  يبق  مل  التي  ا�صتثنائية 

فن  امُلواربة  كانت   ، الأبطال  وحزر  – اإل  الالذقية 

قائم بذاته ، واإكت�صفت متعة اأن تو�صل فكرة بكلمات 

غري مبا�رسة ، لكن حالة الذعر من الأجهزة الأمنية 

ال�صوريني  وفوبيا العتقال ظلت تالزمني كماليني 
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 اأتخيل اأن التهمة ت�صقط علي واأنا اأ�صري كما 
ُ
، وكنت 

امل�ش  نوع  من  ُتهم   ، ُمكيف  من  ماء  نقطة  ت�صقط 

لـ23  القومي  ال�صعور  اإ�صعاف  اأو   ، الدولة  بهيبة 

 ، اخُللبية  العبارات  من  غريها  اأو   ! �صوري  مليون 

بل  وكتابتي  ذاتي  لي�ش يف  التغيري  اأعي  بداأت  لكن 

اإذ �صاروا يتجروؤون ويحدقون  النا�ش جميعا،  لدى 

مل   ، هازئني  ل�صانهم  له  وميدوا  خوفهم  وجه  يف 

 ، كال�صابق  الأمنية  الأجهزة  من  يخاف  اأحد  يعد 

لي�ش لأن بط�صها و�صطوتها قد قلت ، بل لأن النا�ش 

كرهت خوفها واحتقرته ، و�صعرت اأن عي�صا يهيمن 

 ، ُي�صمى حياة  اأن  عليه اخلوف هو عي�ش ل ي�صتحق 

ول   ، وفرح  تاألق  بل  زمن  تراكم  لي�صت  احلياة  واأن 

منذ  اأذكر   ، بالكرامة  الإح�صا�ش  دون  حقيقي  فرح 

احلكومي  امل�صفى  يف  املدير  بي  ات�صل  حني  اأ�صهر 

وطلب اإيل اأن اآتي اإىل مكتبه ، و�صاألته خري ، فقال : 

تعايل ، وتركت ع�رسات اأحبائي املر�صى النازحني 

ينتظرون واعتقدت اأن ثمة اأمر مهم يريد اأن يحدثني 

اأمن  لكن ملا دخلت مكتبه وجدت �صابطا يف   ، به 

نظارته  لأن  اأفح�صه  اأن  املدير  اإيل  وطلب   ، الدولة 

؟ فقال:  ا�صتدعيتني  ال�صبب  األهذا   : ف�صاألته   ! تزعجه 

اأجل �صيذهب معك الآن لتفح�صيه . وكم اأ�صعدين اأنني 

انفجرت كقنبلة موقوته منذ ربع قرن ول اأذكر بدقة 

يف  والده�صة  الفزع  تعبري  اأن�صى  ل  لكنني  قلته  ما 

عيني املدير وال�صابط ، مل يعد باإمكاين ول باإمكان 

اأي مواطن �صوري اأن يتحمل اأ�صكال وتنويعات الذل، 

كالعبد  لياأتي  عمله  ُي�صحط طبيب من  اأن  ما معنى 

يقف اأمام رئي�صه الذي هو عبد لالأجهزة الأمنية . قد 

تكون رحلة درب الآلم ل تطاق بالن�صبة لل�صوريني، 

وقد  باهظا،  اخلوف  حاجز  حتطم  ثمن  يكون  وقد 

ال�صوري  ال�صعب  بحق  ارُتكبت  فظيعة  اأخطاء  تكون 

الذي يريده اجلميع كب�ش فداء للدول العظمى وهي 

عظمى حقا يف انحطاطها الأخالقي ، وبع�ش الدول 

 ، ال�صوري  بالدم  تتاجر  اأن  متانع  ل  التي  العربية 

بالتاكيد ال�صعب ال�صوري يعي�ش بني مطرقة النظام 

و�صندان املعار�صة التي ثبت اأن  جزءا كبري منها ل 

اإ�صقاط النظام حتى  يهمه ال�صعب ال�صوري بل يهمه 

لآنهم  دماءهم طبعا  عدا  !!ما  �صوري  دم  قطرة  اآخر 

على  ويت�صدقون   ، خياليا  ترفا  ويعي�صون  يقب�صون 

ال�صا�صات مبعاناة ال�صوريني . ما اأنا واثقة منه رغم 

اأعزل يف  اأن ال�صعب ال�صوري  اجلحيم ال�صوري ورغم 

قلوب  يف  ُولد  جديدا  فجرا  اأن   ، ماأ�صاته  مواجهة 

اأيه قوة  ، واأنه مل يعد باإمكان  ال�صوريني واأرواحهم 

يف العامل مهما امتلكت اأ�صلحة فتاكة ومهما هددت 

اأن تعيد مارد احلرية والكرامة اإىل القمقم  وتوعدت 

ال�صورية  الثورة  بداأت  حني   2011 مار�ش  يف   ،

نتفرج على حريق  وقفت ككثريين  احلقيقية وحني 

، وحني  ال�صيخ �صاهر  �صاحة  ال�صريياتيل يف  مبنى 

رائحة  تعقبه  يلعلع  الر�صا�ش  �صوت  ن�صمع  كنا 

البارود احلريفة اخلا�صة ، كنُت اأ�صعق اإذ اأ�صم رائحة 

زهر الليمون كما لو اأنها تتحدى الر�صا�ش ، رائحة 

كل  يعجز  ما  علمتني  الليمون  ب�صذى  يعبق  الربيع 

فال�صفة العامل وعلمائه اأن يعلمونني اإياه ، وهي اأن 

يف  تتفجر  حني  احلرية  اعتقال  على  قادر  �صيء  ل 

قلوب النا�ش ، لأن احلرية والكرامة كالهواء واملاء 

األتقي  اأنا يف قلب وطن ينزف   . ل ميكن اعتقالهما 

با�صتمرار اأ�صدقائي الرائعني الذين هم نخب ثقافية 

وفكرية ووطنية ، وكل منهم �ٌصجن على الأقل بني 8 

اإىل 20 عاما !! وكلهم خرجوا مو�صوعة يف الثقافة 

العامل  واملفكرين يف  امُلرتجمني  اأهم  وبع�صهم من 

العربي . هوؤلء الأ�صدقاء الرائعني اأح�ش دوما اأنهم 

الباهظة  ال�رسيبة  واأنهم دفعوا   ، نيابة عنا  �ُصجنوا 

نيابة عنا ، واأكرث ما يذهلني اأنهم غري حاقدين على 

جالديهم لأنهم ل يريدون اأن يعكروا �صفاء اأرواحهم 

بالأحقاد . اأ�صدقائي الرائعني �صيكونون كاخلمرية 

توؤثر وتبدل ، لنعيد اإعمار �صوريا بعد خما�ش ع�صري 

.ورمبا �صنتمكن ذات يوم قريب اأن نغني اأغنية – يا 

الليمون  زهر  رائحة  – يا  عينيا  يا  الليمون  �صجرة 

التي تتحدى رائحة البارود .  
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نق�ش  العمل  يف  زميلتي  و�صلوى  اأنا  الوقت  طيلة  كنا 

مني  اأمهر  كانت  وردا،  منه  ون�صنع  امللون،  القما�ش 

م�صاعد  جمرد  احلقيقة  يف  وكنت  الورود،  �صناعة  يف 

اآخر يف املعر�ش لأبقى معها  ياأتون بي من  ق�صم  لها..  

اأو اأكرث، باأمر �صاحب العمل، لأتعلم منها اأ�رسار  �صاعتني 

املتب�صعني،  تذهل  اأ�صياء عجيبة  مهاراتها، وهي تخرتع 

اأرى من خالل زجاج املعر�ش طالبات جامعيات، يبدون 

مثل باقات ورود ملونة، وتتطلع عيونهن املتلهفة، لروؤية 

جديدنا من باقات الورود، ومن خلف الزجاج تتطلع وجوه 

الزجاج،  على  اأنوفهم  وتنبعج  ومراهقني،  و�صباب  رجال 

وهم يحاولون معرفة اأ�رسار ملعان ورودنا، التي زودناها 

مب�صابيح  �صغرية ملونة حرارية خمفية، تنطفئ وت�صيء، 

حاملا تلم�صها الأيدي، فتبهر الإب�صار بجمال األوانها.

)2(       

املزدحمة  الوا�صعة  ال�صاحة  اإىل  ننظر  الفراغ  اأوقات  يف 

بالنا�ش، واىل الع�صافري التي تروي ظماأها من النافورة 

عندما يقل مرور النا�ش. مل نتكلم كثريا، فعملها يتطلب دقة 

اأظهر وجهها  كبرية، وكان حجابها نا�صع البيا�ش، وقد 

مدورا، وبدا كما لو كان حوله هالة نور، مما جعل جمال 

وجهها اأخاذا.  يتملكني �صعور باحلرج كلما اقرتبت منها، 

فجمالها من ذلك النوع الذي يدفع اأي �صاب لالإحجام عن 

اللغو الفارغ معها، حاملا تقع اأنظاره عليها، ويح�صب لكل 

كلمة يقولها األف ح�صاب، لئال تتوج�صه، فيخ�رس لذة القرب 

من هذا الكائن اجلميل ال�صفاف.       

     اأما حني تتكلم، فاإنها �صتتكلم عن �صناعة الورود، وعن 

القما�ش،  بها  لتطلي  �رسائها  من  �صتتمكن  خرافية  األوان 

بثالث  مني  اأكرب  �صلوى  كانت  الزهور.   منه  ت�صنع  الذي 

فهي  كبرية،  كاأخت  تعاملني  كانت  لكنها  فقط،  �صنوات 

ت�صعر بال�رسور كلما باعت �صيئا من باقات ورود معر�صنا، 

حتوك  وهي  حتدثني  طويلة،  لفرتة  �صامتا  تراين  وحني 

النحيلة،  باأ�صابعها  القما�ش  اأو  امللون  الورق  من  �صيئا 

اأخيها  عن  حتدثني  بيانو:   عازفة  كاأ�صابع  تبدو  التي 

املراهق، وم�صاكله التي ل تنقطع مع اأولد اجلريان، واأمها 

توفر  عندما  نف�صها  عن  بالر�صا  ت�صعر  وهي  املري�صة، 

معظم راتبها ل�رساء الدواء لها، وملراجعة اأطباء جدد اأثبتوا 

مهاراتهم يف ت�صخي�ش الأمرا�ش وعالجها، وتتحدث عن 

م�صاريعها الكثرية، التي ل ت�صتطيع اأن تنفذها الآن، لأنها 

املن�صدة  على  الف�صي  املق�ش  ت�صع  ثم  بال متويل مايل، 

لمعة،  �صقيلة  واأخرى  ملونة،  �صفافة  اأوراق  من  قريبا 

فخارية،  ومزهريات  باأ�ص�ش  ميتلئ  جميعه  واملكان 

�صغرية  وبلورات  الكري�صتال،  من  وكرات  ورد،  واأحوا�ش 

طيور  اإىل  وتنظر  ال�صبعة،  األوانه  اإىل  ال�صوء  حتلل  جدا 

النافورة التي تلتقط احلبوب من مدورة الطيور يف مركز 

بركة ماء املجمع الت�صويقي.

)3( 

الورود  األوان  عن  �صغريا  كنت  حني  يوما  يل  حكت  اأمي 

ذهبت  كلما  �صدري  متالأ  التي  اخلا�ش،  وعطرهن 

اإىل بيت جدي، وحال توغلنا يف ب�صتان جدي  ب�صحبتها 

ال�صغري، فقد كان الب�صتان يف حقيقة الأمر حديقة �صغرية 

كعادته  جدي  ولكن  القدمية،  جدي  دار  مقدمة  يف  تقع 

مي�صي  وكان  ب�صتانا،  في�صميها  الأمور..    ي�صخم  عندما 

طيلة يومه يف العناية بنباتاتها، وي�صميها دائما »ب�صتاين 

..  حقلي احلبيب« 

كانت اأمي تقول اأن تلك الزهور تنفذ خطة بارعة لجتذاب 

تلك  جتتذب  فهي  وعطورها،  باألوانها  النحل،  اأ�رساب 

وهكذا  املذكرة،  النباتات  بطلع  تلقيحها  ليتم  الأ�رساب 

عرفت من اأمي اأن دليلها على خدعة الزهور املاكرة، التي 
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تدبرها قولها، اأنها حاملا يتم تلقيحها بحبوب الطلع تفقد 

اأوراقها واألوانها وعطورها، وتتحول اإىل كائنات �صلعاء، 

الزهور  لتلك  ب�صلة  متت  ل  وكاأنها  قبيحة!!   مت�صخمة 

التي كانت يوما تغري الناظرين بالنظر اإليها وا�صتن�صاق 

اأودعها اخلالق تعاىل فيها لي�صتمر  عطورها، فهي خدعة 

ن�صلها، ولتكرر �صاللت املخلوقات وجودها.  اأ�صمع زميلتي 

غالية  زهورها  عن  متحدثة  حاملة،  تهم�ش  العمل  يف 

القلوب وحدها »  لغة خا�صة تفهمها  »اأنها متلك  الثمن:  

عواطف  واإثارة  حب،  ر�صائل  اللغة  هذه  من  ت�صوغ  وهي 

املن�صية.   القدمية،  الذكريات  وا�صتعادة  املتبلدة،  للنفو�ش 

اأ�صتمع اإليها م�صحورا بها وبالكلمات التي تقولها.  ل اأدري 

من قال اأن نوعية العمل الذي ميار�صه الإن�صان �صيطبع كل 

ت�رسف من ت�رسفاته، وينطبع ما يقوم به على ق�صمات 

وجهه، مثل ب�صمة دائمة.   رمبا لي�ش هذا �صحيحا دائما، 

لكنه يف حالة �صلوى، فهو ينطبق عليها مائة يف املائة.      

)4( 

بورق  ملفوفة  �صندويجات،  الأيام  احد  يف  علينا  وزعوا 

هذه  وقالوا  وحلوى،  كول  وزجاجات  اأبي�ش،  اكلينك�ش 

ف�صعرت  �صلوى،  خطوبة  مبنا�صبة  هي  املوزعة  الأ�صياء 

بهذه  الرقيقة  �صلوى  تفارقنا  اأن  اأ�صدق  ومل  بالإحباط، 

ال�رسعة، وهي التي يكاد الكالم اأن يخد�ش ب�رسة وجهها، 

وتنال منها كلمة زائدة ت�صمعها من هذا اأو ذاك، وجتعلها 

خجال،  وجنتيها  من  يتفجر  يكاد  والدم  ب�رسها،  تغ�ش 

يف  زوجها  مع  وتعي�ش  لتتزوج  تفارقنا  ب�رسعة،  هكذا 

مدينة اأخرى كما �صمعت من زميالتها يف العمل، فال اأراها 

اأ�صرتق  اأن  اأن �صمعت اخلرب باأيام  بعد ذلك، وحر�صت بعد 

النظر لأ�صبعها لأرى خامت اخلطوبة الذهبي، الذي كانت 

اأنها تطرقت ملو�صوع خطبتها،  اأ�صمع  تخفيه بخجل، ومل 

اهلل  �صاء  اإن  فقط حني هناأتها باخلطوبة، قالت متنهدة:  

ميتلىء  و�صوتي  لها  وقلت  ف�صحكت  قريبا!   بك  نفرح 

بالياأ�ش:  من اأنا ؟!   هذا حلم بعيد ! 

قالت ب�صوتها الناع�ش، وهي تواري عينيها خجال:  ملاذا؟ 

األف وحدة تتمناك خطيبا  لها !  

»  ف�صحكت ب�صوت عال لأو�صح لها خطاأ ت�صورها، وقلت 

�صت�صري زوجتي  والتي  للخطيبة  اأتي  اأين  مو�صحا:  ومن 

التي  الإ�صافية  والأ�صياء  والأثاث،  والذهب،  ال�صقة،  بثمن 

اأجمع  اأبقى  اأن  علي  ؟!  العرو�ش  واأهل  العرو�ش،  �صتطلبها 

املال حتى يغدو �صعر راأ�صي كالف�صة!! 

الطر�صي!  كربميل  كر�صي  يكون  واأن  لها:  يقول  اأن  )واأراد 

لكنه اأحجم عن قول ذلك متذكرا:  كر�ش خطيبها ال�صخم 

الذي راآه خطفا، وهي معه يف �صوق الذهب !! (. 

فاأكمل:   حتى اأ�صري �صاحلا لال�صتعمال كخطيب وعري�ش 

بعد ذلك !!  ابت�صمت، ثم قهقهت �صاحكة بعد ذلك، وكاأمنا 

فغ�صت  �صخريتي،  يف  جماراتي  يف  بالغت  اأنها  �صعرت 

طرفها، ويبدو اأنها فهمت معنى الفراغات املق�صودة بني 

�صفيف،  حزن  غمامة  وجهها  فظللت  قلتها،  التي  ال�صطور 

ل يكاد اأحد اأن ي�صعره، لكنني �صعرت به وعرفت يف ذلك 

اليوم اأنها حزينة جدا، لكنني مل اأعرف ملاذا ؟!  

)5( 

وبعد اأيام قليلة، اختفت �صلوى من الظهور يف املعر�ش، 

�صهر  ولق�صاء  للزواج  ي�صتعدان  وخطيبها  اأنها  و�صمعنا 

عملها،  باأداء  تكليفي  ومت  جماورة،  دولة  يف  الع�صل 

لكنني  منها،  تعلمت  كما  الورود  باقات  اأ�صنع  فاأخذت 

طوال ال�صهور التالية مل اأ�صتطع اأن اأ�صع فيها ذلك التاألق 

الغريب، الذي كانت �صلوى ت�صعه فيها، كانت ت�صع جزءا 

اأ�صم عطرها  اأن  اأ�صتطيع  من روحها يف كل باقة، وكنت 

اخلا�ش يف كل زهرة متر عليها اأناملها، اأما اأنا فقد كنت 

باقات  باأن  واأ�صعر  و�صرب،  وهدوء،  باآلية  بعملي  اأقوم 

مر�ش  من  ما،  حزن  من  ما،  �صيء  من  تعاين  زهوري 

اأن هذه اجلمادات ل متر�ش، ول تعرف  ما، بالرغم من 

احلزن مثلنا، ولي�ش لها م�صاعر، ومع ذلك فهي تبدو يل 

ذابلة، مهما فعلت لها، ومهما بالغت يف دقتي يف العمل، 

التي  واملواد،  الطرق  ذات  ا�صتخدم  اأنني  من  وبالرغم 

تذكرت  ل�صنعها.   امل�صغل  يف  ت�صتخدم  زالت  وما  كانت 

بت�صكيل  اليومي،  الروتيني  بعملي  اأقوم  واأنا  �صلوى، 

باقات الورد..  �صلوى التي انتهى �صهر ع�صلها منذ �صهور 

كثرية، واأنها كما �صمعت من زميالتها ال�صابقات �صعيدة 

بزواجها وحياتها اجلديدة، وزارتنا بعد ذلك يف امل�صغل 

كنت  الذي  اجلمال  ذلك  كل  فقدت  وقد  حامال،  وكانت 

التي  الزهور  عن  اأمي  حكاية  وتذكرت  به،  تنفرد  اأظنها 

تذبل من اأجل حياة جديدة، واختفت بعد ذلك �صلوى ومل 

نعد نعرف اأخبارها، لكنني كنت كل يوم تقريبا اأتذكرها 

بني  النافورة  ع�صافري  راأيت  كلما  الزواج،  قبل  بهيئتها 

احلبوب  تلتقط  اأو  املاء،  ت�رسب  وهي  والأخرى،  الفينة 

من مدورة الطيور، و�صط النافورة، واأنا اأغرق يف فو�صى 

باقات زهوري التي ل تبت�صم لأحد. 
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يف الطريق اىل م�صقط 

اأمي عن مييني، ذاهبة للعالج مت�صبثة باأمل ال�صفاء 

ما  التي  املتعددة  اأوجاعها  ي�صاعف  موؤذ  اأمل  من 

امل�صي  اأ�صبح  حتى  �صنوات  منذ  تداهمها  برحت 

عندها حم�صوبا باخلطوات .

�صجرة يف الطريق تلفت انتباهها. ظنت باأنها �صجرة 

القدمي  ببيتنا  لأذكرها  ال�صجرة  ا�صم  دفعني  كيذا، 

عليها  العزيزات  جاراتها  حيث  النخل  �صواحي  يف 

اللواتي تخطفهن املوت واحدة تلو الأخرى. واأذكرها 

قلبها  اىل  الأقرب  مرمي  جارتها  بكيذا  اأبت�صم  واأنا 

حيث كان يف ب�صتانهم �صجرة كيذا �صخمة تطل على 

طريق عري�ش مبقا�صات تلك الأيام. ترد علي وهي 

: راحت ال�صجرة  تلف راأ�صها باجتاه النافذة اليمنى 

كما راحت راعيتها.

اأوا�صل حديثي وقد خف�صت �رسعة ال�صيارة : كاأنني 

من  بحزمة  اليك  اآتية  وهي  الآن  اأمامي  اأ�صاهدها 

ذلك الكيذا العبق الذي متالأ رائحته ال�صكة التي ت�صري 

عليها بني الع�رس واملغرب ودائما ما تكون ابنتها 

الأمين  كتفها  عند  منها  بزهرة  متزينة  اجلميلة 

ال�صغرية  ال�صاحة  يف  اجلارات  باقي  مع  ليجتمعن 

بني باب بيتنا وعري�ش جدتي التي مل تكن تكف عن 

دعاباتها معهن . 

ال�صارع  يناظر  الأمام  اىل  وب�رسي  حديثي  اأوا�صل 

يا  تذكرين  اأكرث: هل  ال�رسعة  تباطاأت  وقد  امللتوي 

اأحبه من �صنعها ول  الذي كنت  الزعرت  اأمي حليب 

اأ�صت�صيغه من غريها ؟ .. كانت تاأتي به الينا يف وقت 

غريه  حليبا  اأحب  ل  باأنني  علمت  وحينما  ال�صحى 

اأخذت تاأتي به وخيوط ال�صم�ش ل تزال تتلم�ش طريقا 

لها بني اأوراق ال�صجر و�صعفات النخل واأحيانا قبلها 

والفرح  بالبهجة  �صوى  ت�صعرنا  اأن  ودون  اأجر  دون 

نف�صها لأجله  الذي كنته  وترهق  الطفل  ذاك  وكاأن 

اأجنبته من بطنها.

وفجاأة ! 

يا للهول ماذا كنت اأفعل ؟!

يكتمني نحيب اأمي .

يا ل�صوء تقديري..

 لقد كنت اأدمي جراحها دون ق�صد مني ول انتباه..

اية حماقة ارتكبت؟! 

املكلومة   ذاكرتي وهي  اجلمال يف  اأ�رسد هذا  كيف 

بفقدهن وتكاد تعي�ش غربة دونهن منذ اأكرث من ربع 

قرن ؟!.

حمطة الوقود تنقذين من التوتر واحلرج.

اأقف !.

املجاور  امل�صجد  يف  الو�صوء  اأماكن  اىل  اأدلف 

واخلالية من النا�ش اأغ�صل دموعا جرت بيد انني عند 

رائحة  ر�صة ماء حملها كفي اىل وجهي كانت  اأول 

�صعور  دون  اأنتحب  غدوت  ثم  اأنفا�صي  تعطر  الكيذا 

رمبا اأكرث من انتحاب اأمي .   

 رائحة 

الكيذا

قا�ش من ُعمان

خليفة �سلطان العربي
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القرى  يف  يوم  ذات  للتنزه  وعائلته  اأحمد  خرج 

ال�صتة  طوال  كانوا  حيث  قريتهم.  عن  البعيدة 

اأ�صهر املا�صية مالزمني منزلهم.

قد  املزارع،  بني  �صيارته  يقود  وهو  اأحمد  كان 

واحة  كاأنها  مك�صوفة،  كبرية  م�صاحة  لحظ 

تتجمع فيها املياه العذبة بها اأزهار �صتى رائعة 

الواحة،  تلك  من  الآخر  اجلانب  ويف  الألوان، 

من  تتجمع  النا�ش  من  هائلة  اأعداد  تدفق  لحظ 

كل اجتاه قادمة من الأزقة ال�صيقة بني املزارع 

الف�صول،  راوده  الواحة،  بتلك  املحيطة  الكثيفة 

اأوقف �صيارته جانبا، ترجل لي�صاهد هوؤلء القوم 

الواقفني يف  وما لديهم، وبعد مزاحمته للرجال 

الجتاه الآخر، فاجاأه املنظر، ح�صري ممدود اإىل 

ابعد من مد الب�رس، يجل�ش عليه اأعداد هائلة من 

الثامنة  اإىل  الثانية  بني  ما  اأعمارهم  الأطفال 

اأج�صادهم  بقية  بينما  ق�صرية،  �رساويل  يلب�صون 

وجوه  يف  يتمعن  اخذ  املنظر،  اأذهله  عارية، 

الأطفال الواحد تلو الأخر، توقف لي�صتمع للدلل 

وهو ينادي لبيع احد الأطفال، ع�رسة.. ع�رسين.. 

توقفوا  �صوته:  باأعلى  فيهم  ي�رسخ  ثالثني... 

اأتبيعون وت�صرتون يف  اأيها الل�صو�ش هذا ابني، 

يرك�ش  ال�صوت،  اجتاه  اإىل  الطفل  يلتفت  ولدي، 

اإىل الأب يحت�صنه، ويبكيان معا. البن، اأين اأنت 

يا اأبي، انتظرك هنا منذ �صهور، لقد ا�صتقت اإليك 

اأين  تعلم  األ  اأكرث،  اإليك  ا�صتقت  واأنا  الأب،  كثريا. 

اإىل  واأحبهم  اأبنائي  ا�صغر  فاأنت  كثريا،  احبك 

قلبي، انظر يا ابني اإىل تلك ال�صيارة، هناك اأمك 

الذهاب  ا�صتطيع  ل  البن،  بانتظارك.  واإخوتك 

معك، اأن�صيت اأين مت منذ �صتة اأ�صهر، اأتذكر حني 

ال�صيارة  يف  معك  لأخرج  بك  اللحاق  حاولت 

الأب، ولكنك  فرجعت علي ب�صيارتك و�صدمتني، 

الآن هنا. فلماذا ل تاأتي معنا، البن، اأنت حتلم 

يا اأبي، فالأموات ل يعودون.

االأموات 

ل يعودون

كاتب من ُعمان

حمد الغيالين

من اأعمال خالد الرواحي  - ُعمان
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فـي الذكرى اخلام�سة لغيابه:

)غ�سان كنفاين، ناجي العلي، يا�رس عرفات، 

توفيق زياد، ممدوح عدوان، حممد املاغوط، 

اإميل حبيبي، اإدوارد �سعيد، جوزيف �سماحة، 

اإ�سماعيل �سموط، جورج حب�ش، ماجد اأبو �رسار، 

عز الدين قلق، را�سد ح�سني، اإبراهيم مرزوق، 

خليل حاوي، �سمري دروي�ش، اأمل دنقل، �سليمان 

النجاب، نزار قباين(. 

كتابات حممود دروي�ش، التي ي�سمها هذا 

الكتاب، حترير وتقدمي �سمري الزبن، )ال�سادر 

حديثا يف دار كنعان- دم�سق، يف الذكرى 

اخلام�سة لرحيل دروي�ش(، معروفة و�سبق لنا 

اأن قراأناها، ُمَنّجمًة، هنا وهناك من منابر 

ال�سحافة العربية، اأو يف جمموعاته ال�سعرية 

وكتاباته النرثية. لكن اجلديد يف هذا الكتاب، 

هو »الروح الرثائية« التي ت�سود فيه، روح 

الَفقد واخل�رسان التي ت�سكن هذه الن�سو�ش 

جمتمعًة، لتظهر هذه ال�سمة يف »اأدب دروي�ش« 

كما مل تظهر لدى �ساعر �سواه رمبا، ما مينحها 

اأبعادا جديدة تعّمق »الروؤية« املاأ�سوية اإىل 

م�سائر ال�سخ�سيات التي رثاها، وكان يجد فيها 

ما ي�سرتك به معها من �سمات املاأ�ساة، ومن 

مقدرة على مواجهة املوت بالإبداع.  

حممود دروي�ش

غيابه �أقل موتا منا، و�أكرث حياة

  �ساعر وكاتب من فل�سطني

عمر �سبانة



ح�سورا  كتاباته  يف  ح�رض  دروي�ش،  رثاهم  من  بع�ش 

�سعريا، اأي يف هذه الق�سيدة اأو تلك، لكن البع�ش الآخر، 

هم دروي�ش بكتابة خا�سة بهم،  اأي الأغلبية تقريبا، خ�سّ

�سعرا اأو نرثا، حيث نرى �سورهم بتفا�سيلها التي يعرفها 

ال�ساعر وميّح�ش جوهرها العميق، حتى اأنه يعيد �سياغة 

كال  اأو  �سيا�سي،  اأو  ثقايف  م�رضوع  �سمن  �سخو�سهم 

ما جنده يف  وهو  وتداخلها،  امل�رضوعني يف متازجهما 

رثاء �سخ�سيات ذات ح�سور وتاأثري كبريين، مثل غ�سان 

حبيبي  واإميل  �سعيد  واإدوارد  �رضار  اأبو  وماجد  كنفاين 

و�سواهم  حب�ش،  وجورج  عرفات  ويا�رض  ح�سني  ورا�سد 

ال�ساحتني  يف  يومي  عمل  عالقات  بهم  ربطته  ممن 

الثقافية وال�سيا�سية. 

ويف هذه »املراثي«، جنح دروي�ش يف جتاوز اخلا�ش/ 

املزج  يف  بالأحرى  اأو  اجلماعي،  العام/  اإىل  الفردي 

وطني/  هو  ما  يف  البحث  �سعيد  على  امل�ستويني،  بني 

واملاآلت  الهوية  بتجذير  املتعلق  الثقايف  عرب  �سيا�سي، 

اأمام  ل�سنا  فنحن  لذا  وحتولتها.  ببنائها  تتحكم  التي 

كما  للم�سطلح،  املاألوف   
ّ
البكائي باملعنى  رثاء  حالت 

نقف  ما  بقدر  لأ�سخا�ش،  وداع  حالت  اأمام  ل�سنا  اأننا 

باحلالة  تتعلق  واأفكار وجتارب  لروؤى  »وداعّيات«  على 

الفل�سطينية ثقافيا و�سيا�سيا.

يبدو ذلك جلّيا يف وداع كنفاين، مثال، وهو يخاطبه بهذه 

اللغة الباحثة عن امل�سري »نذهب اإىل فل�سطني وُنعّزيها. 

هي املفجوعُة. هي الَثّكلى. ُنعّزيها اأم نهِنّئها؟ ل اأدري. 

فهي التي �سرتتب عظامَك، هي التي �ستعيد تكوينك من 

اأن  اإىل  منوت،  كثريا  كثريا.  �سنموت  هنا،  ونحن  جديد. 

ن�سبَح فل�سطينيني حقيقيني، وعربا حقيقيني”. 

 ”
ّ
المي وكذلك الأمر بخ�سو�ش م�رضوع اإميل حبيبي “ال�سَّ

�ساءت  “لقد  يخاطبه  اإذ  واحدة،  اأر�ش  على  �سعبني  بني 

طبيعة التطور التاريخي   يف   تقاطع امل�سائر الإن�سانية اأن 

جتعل هذه الأر�ش املقد�سة بلًدا ل�سعبني،   بعدما تعر�ش 

�سعبها الفل�سطيني   اإىل امل�سري الرتاجيدي   املعا�رض وبذل 

الوطنية،   هويته  لتثبيت  الب�رض  طاقة  تفوق  ت�سحيات 

 وحقه يف   ال�ستقالل .  وكنت اأنت منذ البداية وحتى هذه 

اللحظة،   اأحد املنابر املتحِرّكة الأقوى والأعلى،   الداعية 

اإىل �سالم ال�سعوب بحق ال�سعوب« .  

اأحد  اعُترب  الذي  العلي،  ناجي  اإىل  وداعيته  يف  وحتى 

“حممود  ال�سهرية  لوحته  ناجي  ر�سم  منذ  خ�سومه، 

الذي  ال�سهيد  “فهذا  دروي�ش  يخاطبه  الأخرية”،  خيبتنا 

الطرق  �سهيد  ثقافتنا،  �سهيد  هو  علينا  �ساهدا  كان 

املتعددة اإىل الوطن.. وهو اأحد رموز الراأي املغاير داخل 

قمع”،   من  بنا  يحيط  ملا  املغايرة  الفل�سطينية  احلالة 

وي�سيف ولأنه يح�ش باأن فل�سطني ملكيته اخلا�سة التي 

ل يحق لأحد اإن يجتهد يف تف�سري ديانتها، فهي لن تعود 

بالتق�سيط، لن تعود اإل مرة واحدة.. مرة واحدة من النهر 

اإىل البحر.. واإل، فلن يغفر لأحد، ولن ينجو اأحد من تهمة 

التفريط”.

هذا هو امل�رضوع الثقايف/ ال�سيا�سي الذي جمع دروي�ش 

باألوان الطيف الفل�سطيني.

مالم�سة  جاءت  للِكتاب  الربغوثي  �سعيد  النا�رض  كلمة 

حميمّية ُتربز اجلانب العاطفي لغياب دروي�ش وح�سور 

�سّباك  على  “املوت  عنوان  التي حملت  والكلمة  مراثيه، 

يطرق  ل  ياأتي،  باردا  »خفيفا  فيها  جاء  الفل�سطيني!«، 

القهوة  ي�رضب  ول  م�سيفه،  حال  عن  ي�ساأل  ل  الباب، 

عنده. وغالبًا ما ياأتي قبل موعده بال ا�ستئذان، وا�سحًا 

كالفجيعة، وغام�سًا كالأ�ساطري. اإنه املوت و�سادة راأ�ش 

�سيء  ول  يوقفه  �سيء  ل  الأخري،  النهاية  وخط  اجلميع، 

يثنيه، ك�سياد يعرف طريدته، يرت�سدها واثقا من فوزه، 

اأو كظل ي�ساير �ساحبه ذات اليمني وذات ال�سمال، ومن 

�سباك  على  له  لكن  ُيرى.  ل  ما  وكثريا  واخللف،  الأمام 

الفل�سطيني طعما اآخر، و�سكال اآخر. يعّر�ش يف البيت كدالية 

العنب، ي�سيل على الطرقات كوخزة املنعطف القادم، اأو 

ال�سوؤال  الو�سول، وياأخذ �سكل  الزقاق قبل  اآخر  كتنهيدة 

عن احلياة، وعن �رض جتددها يف رماد الفينيق اإىل كبد 

الطائر ويلتئم كل م�ساء. على  الذي ينه�سه  بروميثيو�ش 

منذ  ال�رّضة  بحبل  جمدول  املوت  جند  الفل�سطيني  �سباك 

املوت  يف  لهذا  منفاه.  ويف  املحتلة  اأر�سه  يف  ولدته، 

لديه ميتزج امللحمي بالعادي، يتناغمان وي�سريان معا، 

خبز  عند  ال�سباح  كتحية  واأليفني  كال�سهيق،  وا�سحني 

الإعا�سة املغمو�ش بزيت الذاكرة املقهورة. 

من قامة ال�سعر العالية، ومن �رضفتها املطّلة على عر�ش 

وجه  يف  اأظافره  دروي�ش  ين�سب  الروح،  ومملكة  ال�سوؤال 
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املوت، كفل�سطيني وكاإن�سان، يتحداه دفاعا عن احلياة، 

اأول  يف  الطاولة  يرتكون  الذين  اأ�سدقائه  عن  ودفاعا 

يف  حقه  عن  ودفاعا  بعد،  كوؤو�سهم  تنتِه  ومّلا  احلفل. 

ليقطفوا  يرتكهم  اأن  باملوت  حِرّيا  األي�ش  اأي�سا.  اخللود 

وردة  البيت؟  �سياج  ورد  من  اأخرى  وردة  حلبيباتهم 

املوت وجها  مع  فقط! هكذا  اأخرى  �سنة  اأو  فقط!!  اأخرى 

اأنه لن يتغّلب عليه كلّيا، لكنه  لوجه وِنّدا لِند، هو يدرك 

لن ي�سمح للموت اأي�سا اأن يظفر متاما، ولن ي�ست�سلم اأمام 

عبثيته وفائ�ش �سهوته التي ل تنتهي. يدرك ذلك، لكنه 

�سيد  اأنا  العدم  �سيد  يا  ويخاطبه،  املوت  عني  يف  ينظر 

الوجود!! اأنت الفاين، واأنا الباقي هنا على هذه الأر�ش، 

باق، وباقية خطواتي، وذكريات جارتنا، وعني الغريبة، 

العجوز،  دار  يف  الزنزخلت  �سجرة  اأبكى  الذي  والناي 

وف�سحة ال�سم�ش التي تكفي حلبيبني، والأمل الذي يرفعنا 

رغم جراحنا مل�ساف الأنبياء. لك اأ�سطورتك اأيها املوت 

ويل اأ�سطورتي، رمبا اأخادعك قلياًل، لكن اآثاري وحرويف 

باقية نق�سًا على جدار الزمن. مل يبتدع دروي�ش املراثي، 

اإىل  بكائيتها  من  خرج  لكنه  احلزن،  قدم  قدمية  اإنها 

تتخذ  املوت  ففي  معناها،  اإىل  �سدمتها  ومن  رمزيتها، 

من  الوجود  لتم�سك  الأ�سئلة  وتزدحم  اآخر،  �سكاًل  الهوية 

مع�سمه، وتقي�ش عمر الفرا�سة بني �سوءين، لتبدو احلياة 

�سوؤاًل بحجم الفجيعة، اإ�سافة اإىل كونها على ميثاق من 

اإىل  و�سوًل  املتهّور  اندفاعها  ونهر  عنا�رضها،  �سهوات 

الآخرين.  قم�سان  اأزرار  من  للتو  اخلارجة  و�سو�ساتها 

ويف ذروة ا�ستباكه املحتدم مع الزمن اأدرك دروي�ش اأن 

باقتطاع  ذاكرتنا  على  الذاكرة،  على  ي�سطو  ل�ش  املوت 

الآخرين منها واحداً واحداً، فا�ستب�سل يف ترميم حائطها، 

واأودع يف مراثيه ما يجعل املوت خائبًا، كثرياً اأو قلياًل، 

اأمامها. اإذاً هو املوت يقّلم �سجرة الذاكرة غ�سنًا فغ�سنًا، 

ليحتطبها يف النهاية، ويرميها يف موقد الن�سيان. هكذا 

ب�ساعريته  الدائم  اخ�رضارها  على  فاأ�رض  دروي�ش،  راآه 

التي خلقت ن�سغًا جديداً لتلك ال�سجرة الواقفة على نا�سية 

الزمن. 

اأو�سح،  مراآته  يف  نف�سه  راأى  مالك  الريب  ابن  ومثل 

اأن ير�سم ذاته بذاته يف  وا�ستوقفه غياب القادم، فاأحب 

هذا  عاين  الريب  لبن  خالفًا  اأنه  غري  الغياب.  �سحن 

ما  برزخ  على  فيها  واأطلَّ  امل�سفى،  غيبوبة  يف  الغياب 

اخلفي،  فيها  وا�ستيقظ  جداريته،  فا�ستعلت  الرحيل،  بعد 

وتبّدى له مكر املوت الفاتك جليًا وبدا هذا املوت جبانًا 

واأ�ساليبه،  مبقا�سده  عبثيًا  الرحمة،  يعرف  ل  اأنانيًا 

فحاوره بكل ما اأوتي من رغبات، وخادعه ما ا�ستطاع، 

وعّراه كما يليق بهذا اجلبان الآثم، وحتداه بنق�ش ال�سم 

على لوح الذاكرة، حتداه بالكلمة التي ل متوت، وباملعنى 

املحرو�ش ب�سياج الفتنة ال�سعري. 

هزمتك يا موت الفنون جميعها!

على  بكائيات  اأو  حزنًا  دروي�ش  مراثي  تكن  مل  وبهذا 

لنف�ش  م�سمراً  احتفاليًا  طق�سًا  كانت  ما  بقدر  راحلني، 

خيبتها  خارج  واندفاعها،  براءتها  عن  تبحث  وّثابة 

وفيها، عن حقها يف التحاف املطلق، �ساحبة يف طريقها 

مننمات  من  املطلق  اإىل  الطريق  يحتويه  ما  كل  اإليه، 

اآ�رضة، وكل ما ت�ستحقه احلياة يف الطريق اإىل املطلق. 

على هذه الأر�ش ما ي�ستحق احلياة«. 

الكتاب،  لهذا  الزبن  �سمري  ي�سعه  الذي  التقدمي  اأما 

فُيعترب قراءة معّمقة يف هذا اجلانب من ال�سعر والإبداع 

العامل  هذا  يف  عميقا  الزبن  يغو�ش  اإذ  الدروي�سيني، 

لهذا  النادرة  املقاربات  من  مقاربته  وتعد  الرتاجيدي، 

اأنه »من ح�سن حّظ  البعد يف كتابة دروي�ش، يرى الزبن 

حّظ  للماآ�سي  كان  اإذا  ـ  الفل�سطينية  امللحمية  التجربة 

اإذ  دروي�ش«.  حممود  يف  وراوَيها  ُمن�سَدها  َوجدْت  اأْن  ـ 

ديوان  راوَيها يف  اأن جتد  الفل�سطينية  للتجربة  ُيتح  »مل 

يحمل  اأن  دروي�ش  »على  فر�ست  لأ�سباب  الع�رض..«، 

املهمَة �سعًرا، واأن يروي التجربة �سعًرا، واأن ي�سيف اإىل 

دونه«.  لتكون  كانت  ما  لهويتها،  بعًدا جمالّيا  فل�سطني 

وعليه فاإن الكتاب كّله هو »رثاُء الذات يف اأجمل �سوره 

املمكنة واأن�سعها، ي�سوِّر الرحلَة النهائية اإىل العدم. اإنها 

البيان ال�سعري امللحمي اخلتامي لدروي�ش الذي طلب يف 

نهايتها قرًبا، وقرًبا فقط«.  

موته  وتاأّمل  املوت،  »تاأّمل  دروي�ش  اأن  الزبن  يرى  ثم 

الكثريين  ورثى  منه.  قريًبا  دائًما  كان  الذي  ال�سخ�سي، 

ل  اأن  وخاف  الطويلة،  جتربته  مدى  على  اأ�سدقائه  من 

ميوت!  اأن  قبل  ذاته  فرثى  لئًقا،  رثاًء  يرثيه  من  يجد 

ور�سم  موته،  قبل  بكلماته  »نف�سه  دروي�ش  رثى  وقد 
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اأكرث  ي�ستحق كلماته  اأحًدا ل  ولأّن  الكاملة.  »جداريتـ«ـه 

ليكتب  الغياب«،  ح�رضة  »يف  نف�سه  اإىل  نظر  فقد  منه، 

ه املطلق، الن�شَّ الأعلى«. هذا التاأمل العميق للتجربة  ن�سّ

اأو  بالفن،  املوت  على  ينت�رض  ال�ساعر  جعل  املوت  مع 

مبراوغته وتروي�سه«. 

احتفال  »لي�ش  الزبن  بح�سب  دروي�ش،  �سعر  اأن  كما 

باملوت. على العك�ش: اإنه احتفال باحلياة، و�سخرية من 

املوت. يقول دروي�ش يف اأم�سيته الأخرية يف حيفا: فماذا 

اإّن ال�سعر  يفعل ال�سعر يف زمن املحنة الطويل؟ ويجيب: 

وعن  احلياة  عن  للدفاع  املجانية  النوعّية  املرافعة  هو 

وحرية  ببداهة  نريدها،  كما  حياتنا  نحيا  اأن  يف  حّقنا 

و�سالم. وهو دفاع عن الروح والذاكرة اجلمعية والهوّية، 

دفاع عن احلّب واجلمال وعّما يف اأعماقنا من مو�سيقى 

خفّية وفرح. وهو مقاومٌة لكّل ما يجعل احلياة عبًئا على 

الأحياء، ومقاومٌة لكّل ما يعيق حرية الإن�سان وتطبيع 

عن  البحث  اإنه  الإن�سايّن.  وجوده  ومع  ذاته  مع  عالقته 

الأمل، اأو هو اخرتاع الأمل«. هذه وظيفة ال�سعر كما جاءت 

يف بيانه ال�سعري يف زيارته الأخرية حليفا. ال�سعر لي�ش 

مرتّفًعا عن احلياة، اأو موازًيا لها، بل قادٌم منها وجمبوٌل 

بها، و�ساعٌد جمالّيًا من اآلم الب�رض واأوجاع احلياة.

اإن  الزبن  يقول  ال�ساعر  م�سرية  يف  املراثي  تاريخ  وعن 

ُفجع  عندما  الأول،  البليغ  الرثائي  الن�ش  كتب  دروي�ش 

واملوت  دروي�ش:  يقول  حيث  كنفاين،  غ�سان  باغتيال 

غ�سان.  يا  املوت  يف  اأنت  جميل  اجلمال.  رفيق  دائما 

لقد  وانتحر.  منك  املوت  يئ�ش  حني  الذروة  جماُلك  بلغ 

منذ  حتمله  لأنك  فيك  املوت  انفجر  فيك.  املوت  انتحر 

اأكرث من ع�رضين �سنة ول ت�سمح له بالولدة. اكتمل الآن 

بك، واكتملت به. ونحن حملناكم ـ اأنت والوطن واملوت. 

حملناكم يف كي�ش وو�سعناكم يف جنازة رديئة الأنا�سيد. 

ومل نعرف من نرثي منكم. فالكل قابل للرثاء.. ل يكون 

الفل�سطيني فل�سطينيًا اإل يف ح�رضة املوت. قولوا للرجال 

املقيمني يف ال�سم�ش اأن يرتجلوا ويعودا من رحلتهم، لأن 

غ�سان كنفاين يبعرث اأ�سالءه ويتكامل. لقد حقق التطابق 

النهائي بينه وبني الوطن”.

بكائية،  مراثي  دروي�ش  يكتب  “مل  الزبن  وبح�سب  كذلك 

رغم �سحنة الأمل واحلزن القوية التي تختزنها الن�سو�ش، 

كا�سفًا على  ُيلقي �سوءاً  املوت يف جتربة دروي�ش  كان 

احلياة، فال ميكن الحتفال باملوت، املوت الذي يك�سف 

احلياة وينريها وينري حياتنا وحياة من رحلوا، نراهم 

وهم  بها  لهم  ننظر  كنا  التي  تلك  عن  خمتلفة  بعيون 

اأما  بعد حني.  اإليهم  الرجوع  ون�ستطيع  احلياة  قيد  على 

املوت فهو �سفر نهائي ل حوار بعده، بعده نتكلم بل�ساننا 

ول�سان من ودعنا”.

حياته  يف  اأثروا  الذين  من  عدد  عن  دروي�ش  و”يكتب 

راثيا  كتب  �ساحرة.  ن�سو�سا  طويلة  �سنوات  بعد  الأوىل 

ـى على �سوتك .  ونحن من 
َ
اإميل حبيبي: الآن واأنت م�سّجـ

حولك،   رجوع ال�سدى من اأقا�سيك اإليك .  الآن ل ناأخذك 

اإىل اأي   منفى،   ول تاأخذنا اإىل اأي   وطن .  ففي   هذه الأر�ش 

من املعاين   واجلروح ما   يجعل الإن�سان قدي�ًسا منذ حلظة 

الولدة،   و�سهيًدا حًيّا م�رّضًجا ب�سقائق النعمان من الوريد 

اإىل الوريد . « اأما عن توفيق زياد فيكتب عنه: »كان يقود 

باجلفاف.  املحا�رض  مرعاه  اإىل  امل�ستت  اأحالمه  قطيع 

لأن  كافية  كانت  يده  قب�سة  يف  احللم  من  حفنة  ولكن 

يغم�ش عينيه على ختام الن�سيد الدامي.. ن�سيده الطويل.

ويف رثاء غ�سان كنفاين” يكتب دروي�ش »اكتملت روؤياك، 

ولن يكتمل ج�سدك. تبقى �سظايا منه �سائعة يف الريح، 

التحقيق.  ملفات  ويف  اجلريان،  منازل  �سطوح  وعلى 

الوثائق.  لكل  ـ طبقا  الأحياء  يكتمل ح�سورنا نحن  ومل 

الوثائق،  لكل  طبقا  ـ  امليت  واأنت  جمازا،  الأحياء  نحن 

اأنت امليت جمازا. نحزُن من اأجلك؟ ل. نبكي من اأجلك؟ 

واحدة و�رضنا  دفعة  امل�ساهدين  اأخرجتنا من �سف  ل. 

نت�سوف الفعل، ول نفعل. 

ونق�ش  املاغوط،  “رحل  يقول  املاغوط،  رحيل  وعن 

الكثريون من  ال�سعر، لكنه مل ياأخذ �سعره معه كما فعل 

حياتهم  يف  ال�سعرية  �سلطتهم  �سانوا  الذين  جمايليه 

اأية  من  اخلايل  الوحيد  فهذا  والأحزاب.  النقد  بحّرا�ش 

حرا�سة نظرية وتنظيم اإعالمي، مل يراهن اإل على �سعرّيته 

ق�سيدته  الذي وجد يف  املجهول  قارئه  وعلى  وحريته، 

كلماته  اأقامت  بعدما  �سورته،  ومالمح  �سوته  �سدى 

واملو�سوع،  الذات  بني  اللقاء  ج�رض  باجلمر  املكتوبة 

وبني الذات وما تزدحم به من اآخرين.

وهو الآن يف غيابه، اأقل موتًا منا، واأكرث منا حياة!
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يف مقطع من مقال كان الفيل�سوف الفرن�سي جيل 

نوبل،  جائزة  �سارتر  رف�ش  عندما  كتبه  دولوز 

�سارتر  بني  ما  حّد  اإىل  يقارن  دولوز  اأن  ن�سعر 

ومريلوبونتي، حتى واإن كان ل يعمل يف الظاهر 

»املفكرين  يدعوهم  من  بني  مقارنة  عقد  على  اإل 

العموميني«.  »الأ�ساتذة  يهم 
ّ
ي�سم ومن  الأحرار«، 

يقول دولوز يف هذا املقطع: »اإّن املفّكرين الأحرار« 

 ... العموميني«.  »الأ�ساتذة  ما،  بوجه  يعار�سون، 

اإّل  اأ�ساتذتهم  اإىل  جّيدا  ي�ستمعون  ل  الطلبة  واإّن 

للمفّكرين  اآخرون..  اأي�سا معّلمون  لهم  حني يكون 

د الذي يالزمهم 
ّ

الأحرار خا�سيتان: نوع من التوح

ال�سطراب،  من  �سيء  اأي�سا  ولكن  حال،  كّل  يف 

ينبج�سون،  منه  الذي  العامل  فو�سى  من  �سيء 

اإّل  يتكّلمون  ل  فهم  ولذلك  يتكّلمون.  و�سمنه  

با�سمهم اخلا�ش، دون اأن »ميّثلوا« �سيئا....فاملفّكر 

من  اأدنى  حّد  على  ينطوي  عامل  اإىل  يحتاج   
ّ
احلر

الفو�سى«. 

ما دعاين اإىل تاأويل هذه املقارنة على اأنها مقارنة 

بني �سارتر ومريلوبونتي هو قول دولوز قبل هذا 

اأعمال مريلوبونتي  املقطع بقليل: » فمهما كانت 

لمعة وعميقة،  فاإنها كانت حتمل �سبغة الأ�ستاذ، 

وتابعة لأعمال �سارتر من اأوجه عدة«.

تذّكرت هذا املقطع، وهذه املقارنة بال�سبط، واأنا 

اأ�ستاذي حممد عزيز احلبابي،  الكتابة حول  اأزمع 

اأ�ستح�رض  اأن  ميكنني  ل  اأنني  القارئ  اأخفي  فال 

ومقارنًة  م�ساحَبًة  اإل  الأ�ستاذ-العميد  �سورة 

�سنوات  خالل  �سنا 
ّ
در الذي  بلدي  جنيب  بالأ�ستاذ 

دف اأن يكون  الإجازة وما بعدها، والذي ت�ساء ال�سُّ

هو اأي�سا تلميذاً ملريلوبونتي.

مقارنة  هنا  اأتبّنى  اأن  احلال  بطبيعة  اأ�ستطيع  ل 

غام�سا  اإح�سا�سا  لدّي  اأن  اإل  بحذافريها،  دولوز 

اأي�سا  يقارن  يكاد  ببايل  خطر  الذي  املقطع  باأن 

بني  اأ�ستاذّي اجلليلني.

الذكر  اآنف  املقطع  يف  املثرية  العبارات  بني  من 

عامل  اإىل   
ّ
احلر املفكر  »يحتاج   : �ساحبه  قول  هو 

اأن  الفو�سى«. لينبغي  اأدنى من  ينطوي على حّد 

نفهم من الكلمة هنا اإ�سارة اإىل  النزعة الفو�سوية 

اإىل  اأقرب  هنا  هي  واإمنا  �سارتر،  بها  ُنعت  التي 

الدر�ش  تقّيد  عدم  اأعني  البيداغوجية،  الفو�سى 

مدر�سية  اأقول  اأكاد  تعليمية،  بقواعد  الفل�سفي 
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  مفكر من املغرب

عبدال�سالم بنعبد العايل



»املانويالت«  روح  اإىل  اأقرب  هي   ،  scolaires
الإملام  على  حتر�ش  التي  املدر�سية  والكتب 

امل�ستويف بتاريخ الفل�سفة ، وتتعامل مع ن�سو�سه 

بنوع من التقدي�ش، فتهّيئ للطالب در�سا ل يكون 

عليه اإل اإ�ستظهاره اإىل حد ما.

املفكر  ينفتح  البيداغوجي،  بط  ال�سّ هذا  مقابل   

 على« �سيء من الإ�سطراب، �سيء من فو�سى 
ّ
احلر

الفل�سفة  العامل«. هاهنا ُترفع عن ن�سو�ش تاريخ 

على  �سيئا«  ميثل   « املعلم  يغدو  ول  قد�سيتها، 

مذهب  با�سم  يتكلم  ل  اأنه  اأي  دولوز،  تعبري  حد 

معني، ول تيار فكري بعينه. اإنه ل يكون �ساحب 

من  يجعل  واإمنا  راأي،  �ساحب  حتى  ول  عقيدة، 

در�ش الفل�سفة مترينا يف الفل�سفة، بل متارين على 

التفكري الفل�سفي.

اأنه  املتلقي   
ّ

يح�ش ل  الدُّرو�ش  من  النوع  هذا  يف 

»يتحرر«،  اأنه  ي�سعر  ما  بقدر  ى،  ويتلقَّ ل 
ّ

يح�س

الأ�ستاذ  كتب  عناوين  اأحد  من  الكلمة  م�ستعريين 

احلبابي. هذا النوع من الدرو�ش ي�سعى اأ�سا�سا اإىل 

اأن ينقل الطالب »من املنغلق نحو املنفتح«، كما 

يقول عنوان كتاب اآخر. 

ل يعني هذا تنقي�سا من درو�ش الأ�ستاذ بلدي، اإذ 

النهاية كان يتم على نحو ما متَّ به  الأمر يف  اأن 

بني �سارتر ومريلوبونتي، فالطلبة كما قال دولوز: 

يكون  حني  اإّل  اأ�ساتذتهم  اإىل  جّيدا  ي�ستمعون  »ل 

لهم اأي�سا معّلمون اآخرون«. فكاأن الأ�ستاذ احلبابي 

اأفالطون،  اأكادميية  قبل  �سقراط  مبثابة  كان 

وخارجها، ومتهيدا لها.

الرتجمة  على  التمارين  تتخذ  الإطار  هذا  يف 

ت�سم  اأربعاء، حلقة  التي كانت جتمع، كل �سباح 

لأن  حَلقة،  )اأقول  والفرن�سي  العربي  الق�سمني 

الأ�ستاذ احلبابي كان يف�سل اأن يجل�ش بني الطلبة 

اأقول  ج، واأكاد 
ّ
وهم على �سكل دائرة، من غري تدر

خارج »النظام« اأو على الأقل النظام املعهود(، كل 

رية، لكن اأي�سا دللتها 
ُّ
دللتها الفو�سوية والتحر

التدقيقية التي كانت تروم البحث عما كان الأ�ستاذ 

اأعني   ،  nuances اللَوْينات  يدعوه  احلبابي 

والوقوف  بطعمها،  لالإح�سا�ش  املفهومات  ق 
ّ
تذو

الأف�سال  ولعل من بني  الرهيفة.  اختالفاتها  عند 

الكربى لالأ�ستاذ احلبابي يف هذا الباب �سواء على 

كونه  الفتية،  الفل�سفة  �سعبة  على  اأو  الآداب،  كلية 

يف  واإجبارية  اأ�سا�سية  مادًة  الرتجمة  مادة  �سنَّ 

يف  الإجازة  �سهادات  جلميع  الكتابي  الإمتحان 

الفل�سفة.

ل ينبغي اأن تذهب بنا كلمة فو�سى بعيدا وتخرجنا 

عن بيداغوجيا الدَّر�ش الفل�سفي. اإذ ل يجب اأن ُنغفل 

امة التي كان الأ�ستاذ العميد ُيبديها اإزاء �سري  ال�رضَّ

الدرو�ش كاحليلولة دون اإ�سناد تدري�ش املواد لغري 

وحماربته  الإمتحانات،  تنظيم  اإزاء  وكذا  اأهلها، 

الأ�ساتذة  بع�ش  يبديه  كان  الذي  لل�سخاء  القوية 

اإزاء نقط الإمتحانات. اإنها ال�رضامة التي بف�سلها 

للفل�سفة  �سعبة  واأقام  حديثة،  كلية  اأ�س�ش  اأر�سى 

�ش فيها 
َ
كان يريدها اأن تكون نّدا لل�سعب التي در

الدولة  دكتوراة  �سهادة  فيها  ونال  منها،  ج 
َّ
وتخر

�سنة1954.

م�سحة  من  خالية  تكن  مل  ال�رضامة  هذه  اأن  غري   

و  بالتدري�ش،  �سغفه  يف  تتجلى  كانت  وجدانية 

الكلية،  وم�ستوى  ال�سعبة  م�ستوى  على  غريته 

به املالزم من الطلبة وهو تقرب كان الأ�ستاذ 
ُّ
وتقر

ول  تفا�سل  غري  من  واحدا  واحدا  اإزاءهم  يبديه 

متييز، حماولًة منه رمبا اأن يغر�ش فينا اأن الفل�سفة 

للبالهة  ومقاومة  حر  تفكري  �سيء،  كل  قبل  هي، 

قرابة  كذلك  لكنها  املكرور،  اجرتار  عن  وابتعاد 

وحمبة و�سداقة. 
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»توجد هند�سة يف دندنة الأوتار، كما توجد  

مو�سيقى يف فراغات الأ�سكال الكروية«

                                                                                                        فيثاغور�ش

العديد  باإدماج  اإبداعيا جديرا  الرواية »خمتربا«     تظل 

من الأمناط الأدبية والفكرية والعلمية والأخالقية، بناء 

ارتباطها  ويف  والتالوؤمية.  التوليفية  كفاياتها  على 

التاريخ  تكتب  فهي  الإن�سانية،  باحل�سارات  الوثيق 

الأدبي  »احلقل  باعتبار  اخليالية،  بخا�سيتها  الإن�ساين 

هو الذي �ساهم ب�سكل اأقوى يف حتديث الوعي التاريخي« 

.)1(

وامل�رضح،  بال�سينما  الع�سوية  عالقتها  على  عالوة 

الإبداعات  خمتلف  ا�ستيعاب  اآليات  الرواية  متتلك 

 laالت�سوير( منها  الت�سكيلية  الفنون  وخا�سة  املرئية، 

املعماري(،  الفن  الفوتوغرافيا،  النحت،   ،  peinture
الفنية  واملفاهيم  والأ�ساليب  الأفكار  �سياغة  باإعادة 

�سانعي  وا�سرتجاع  تعيني  اجتاه  يف  لغويا،  وتطويعها 

الآثار »الت�سويرية« واإبراز حمولتها الدللية واجلمالية 

النقد  اأدوات  من   قدر  باعتماد  التاريخية،  و�سياقاتها 

علم  الأفكار،  تاريخ  الفن،  )تاريخ  الفنَِّينْي  والقراءة 

اجلمال، علما النف�ش والجتماع، ثقافة وعلوم ال�سورة(، 

بح�سب �سعة ثقافة الروائي الب�رضية. اإذ يبقى النقد الفني 

اأدبيا بامتياز. – يف نهاية املطاف- لونا 
»جريترود«  يف  يتج�سد  الروائي،  النموذج  هذا  مثل 

اإذ تقوم الرواية على معطيات   ،) حل�سن جنمي ) 2012 

وحيثيات واقعية تنهل من جمال تاريخ الفن املعا�رض 

وَيْحفَر  هوام�سه،  على  ينفتح  اأن  الكاتب  ا�ستطاع  الذي 

ُخ�سوبة  ذي  �رَضْدي  �َسرْيٍ  لتوليف  اخلا�سة  منافَذُه  فيه 

التي  �سريورته  بتوجيه  حمكمة،  بيوغرافية«  »تخييلية 

والأمكنة  والف�ساءات  املدن  وتاريخ  حقيقة  متليها 

الت�سكيليني  والفنانني  الفنية  وال�سالونات  والأروقة 

وميولتهم  العامليني  املبدعني  وخمتلف  والكتاب، 

ومواقفهم الفكرية والأ�سلوبية، وفق �سياقاتها املذهبية 

والتاريخية.

جريترود  الأمريكية  تبقى  هذه،  الأحداث  �سل�سلة  �سمن 

منذ  باري�ش  يف  املقيمة   )1946  -1898( �ستاين 

هوؤلء  وتفعيل  حتريك  يف  الرحى  قطب  متثل   ،1903

كاتبة  بو�سفها  العتبارية،  ملكانتها  نظرا  امل�ساهري، 

�سالون  اأ�سهر  اإىل  بيتها  حولت  واأدبية،  فنية  وناقدة 

فني ي�ستقطب كبار الفنانني والكتاب من عيار بيكا�سو 

من  الأول  القرن  يف  واأبولينري  وهيمينغواي  وماتي�ش 

 )2( »ال�سحاقية«  ُعِرَفت بعالقتها  فيما  الع�رضين.  القرن 

كع�سيقة  ب�سحبتها  عا�ست  التي  توكال�ش«  »األي�ش  مع 

ومديرة اأعمال.

وارتباطها  ال�سخ�سية،  لهذه  الرمزية  القيمة  لعل     

بعوامل الفن خا�سة، هي ما دفع الكاتب ملنحها البطولة 

من  انطالقا  الب�رضي،  اإبحاره  يف  ي�ستمر  كي  الرئي�َسة، 

رحلتها الفعلية �سنة 1912 مع قرينتها األي�ش اإىل طنجة 

الزيارة  وهي  َزَمنئذ،  العامليني  املبدعني  ِقبلة  الدولية، 

لألي�ش  الذاتية  »ال�سرية  جريترود  �سرية  يف  قة  امُلوثَّ

م�ستوى  على  ُتْثِمر  �سيجعلها  حيث  توكال�ش،1934«، 

طنجة،  يف  العابرة  العاطفية  العالقة  تلك  املتخيل، 

اأن هذه  الطنجاوي. غري  الأمريكية وحممد  الكاتبة  بني 

اأن  بعد  الأحداث،  �سري  عرب  تتطور  ما  �رضعان  العالقة 

يقرر حممد »البطل الاّلمعروف« حتقيق دعوة جريترود 

واللتحاق بها يف باري�ش وي�سبح من اأفراد اأ�رضتها، اإىل 
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ت�سكيلي وناقد فني، املغرب

بنيون�ش عمريو�ش



اأن تلحقه اخليبة فيعود اإىل مدينة طنجة. عرب هذا الرِّباط 

الإن�ساين يت�سامى التخييل مع تدخل ال�سارد ح�سن الكاتب 

بطنجة،  حياته  اآخر  يف  حممد  رافق  الذي  )ال�سحفي( 

الأمريكية  الدبلوما�سية  ليديا  مع  عالقة  بدوره  وربط 

لتنفيذ  امل�ساعدة  له  قدمت  التي  الأخرية  هذه  بالرباط، 

وعده بكتابة �سرية حممد وعالقته بجريترود من جديد، 

التي  والوثائق  واملخطوطات  ال�سور  بع�ش  على  بناء 

ه  اأن َخ�سَّ ُقَبْيل وفاته، وبعد  اإياه �سديقه حممد  اأودعها 

باحلكي عن هواج�سه و�رضائره الدفينة. 

هذا التقابل العالئقي بني حممد وجريترود وبني ح�سن 

البنية  ي�سكل  رفيع،  معياري  بح�ش  املحبوك  وليديا، 

حممد  ودواخل  وحياة  �سورة  نحت  لإعادة  التكاملية 

املذكور بطريقة َعَر�سية فقط يف �سرية الكاتبة الأمريكية 

يف  حثيثا  للتوغل  الالئقة  الأر�سية  وخللق  جهة،  من 

الذات  عالقة  حول  وامل�ستفزة  اجلوهرية  الأ�سئلة  اإثارة 

والآخر، وعالقة ال�رضق والغرب �سمن روؤية منفتحة من 

ل بالتاأمل اليقظ  جهة اأخرى. الروؤية املنفرجة التي تتو�سَّ

تتخذ  ثقايف  برثاء  املدعومة  ال�ستك�سافية  واملجادلة 

فيه املرجعيات الب�رضية اأهمية بالغة، وهي املق�سدية 

ثقافته  لت�رضيف  جنمي،  ح�سن  تبناها  التي  الأ�سا�ش 

الفنية النابعة من اهتمامه امل�ستدام باملجال الت�سكيلي، 

بها  ان�سغاله  يعود  التي  �سخ�سية جريترود  اإىل  ا�ستنادا 

اإىل ثمانينيات القرن املا�سي »انطالقا من كتاب »�سرية 

فتتبع  الفرتة،  تلك  خالل  قراأه  الذي  توكال�ش«،  األي�ش 

كتابتها  ليكت�سف  والأدبي  والفني  احلياتي  م�سارها 

بيكا�سو  طينة  من  فنانني  مع  وعالقتها  اخلادمات  عن 

وماتي�ش وكتاب من عيار همنغواي«)3(.

تاأكيد  على  الكاتب  عمل  ال�سيقة،  الب�رضية  جولته  يف 

فنانينا  اأعمال  خالل  من  الفني  املغرب  اعتبارية 

وجياليل   )1967-1934( ال�رضقاوي  اأحمد  الراحلني 

-1942( القا�سمي  وحممد   )1971-1930( غرباوي 

بها على جدران �سالون ليديا،اإ�سافة  2003(، التي ن�سَّ

اإىل عمل جاك ماجوريل )1886-1962( الذي عا�ش يف 

اأوجني دولكروا الذي تربطه  اإىل  اأ�سار  املغرب)4(. كما 

يف  واأقام  طنجة  يف  نزل  حيث  باملغرب،  فنية  اأوا�رض 

مكنا�ش �سمن بعثة دبلوما�سية فرن�سية يف عهد ال�سلطان 

من  جعل  فيما  1832م.  �سنة  ه�سام  بن  عبدالرحمن 

هرني ماتي�ش اأحد ال�سخ�سيات الفاعلة يف الأحداث، اإذ 

يلتقي مع حممد، َبْدءاً من احلديث عن املوديل »حميدو« 

اإقامته بفندق »فيال  اإبان  اأجنزها ماتي�ش  ولوحته التي 

بتحذير  يقوم  اأن  اإىل   ،1912 يف  بطنجة  فران�ش«  دو 

اإنها حتب  ال�سابة مزاجية جدا.  البطل الطنجاوي: »هذه 

وتكره يف نف�ش اللحظة )...( قد تتخلى عنك الأمريكية يف 

اأي حلظة كما لو كانت تفرغ من واجب !«)5(.

اإن اعتبار حممد من »اأ�رضة الأدباء« و»كر�سام واأحيانا 

بفنانني  ال�سداقة  �سلة  ربط  يجعل  �سرياميك«،  كنحات 

غري  وخوان  ودولوين  وبراك  بيكا�سو  عيار  من 

م�ست�ساغا  اأمرا  املبدعني  من  وغريهم  وموديغلياين 

داخل �سبكة ال�سداقات التي تتيحها جريترود، املغرمة 

ِبـ»غابة اللوحات« التي تقتنيها، مو�سحة ب�سددها باأْن 

ل حياة لها من غري تلك اللوحات: »�ساأظل هكذا اإىل اأن 

قد  وترافقني.  العمال  هذه  واأرافق  واأكتب  اأقراأ  اأموت، 

الكائنات  هذه  ولكن  مني.  يتعبون  اأو  النا�ش  من  اأتعب 

امللونة لتتعب مني ول تتعبني. لقد حنَّْطت روحي يف 

هذه الأعمال، و�ساأبقى حية طاملا ظلت هي حية ! »)6(.      

املكثفة  وعالقاتها  وحركيتها  جريترود  �سالون  عرب 

البديع  ِبَن�ْسِجِه  الروائي  يقحمنا   والأدب،  الفن  برموز 

باري�ش  اأجواء  �سلب  يف  والأنيقة  ال�ساعرية   ولغته 

عرفت  حيث  الع�رضين،  القرن  بداية  يف  الفن  عا�سمة 

تاريخ  ب�سريورة  املو�سولة  الت�سكيلية  الأ�ساليب  ذروة 

الرواية،  يف  القوية  حقبته  �ش  َنَتلمَّ الذي  املعا�رض  الفن 

باعتبار » عامل الأدب ُيجيُز اأقوال لي�ش بالإمكان ال�سك 

بقدر  ُمَتَخيَّال  منوذجا،  يعطينا  بالتايل،  وهو  فيها، 

التَخيُّل الذي ُتريدوَنُه له، للحقيقة. وهذه احلقيقة الأدبية 

تنعك�ش على ما ندعوه حقيقة تاأويلية » بتعبري اأمبريتو 

اإيكو )7(.

يبقى الفنان الإ�سباين التكعيبي بابلو بيكا�سو )1881-

بح�سب  الرواية  يف  امُلوؤثِّرين  الأبطال  بني  من   )1973

تقديري، اإذ يتكرر ذكر ا�سمه بكثافة ملحوظة من خالل 

لالأعمال  ومنتجة  ملفتة  ك�سخ�سية  الفنية  �سطوته 

اأجنزه  الذي  البورتريه  خالل  ومن  واملواقف،  والأفكار 

َعة  ِو�سْ ثمانني  من  اأكرث  عرب  جريترود  ل�سديقته 
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الكايف  الوقت  اأْخذ  ِده  بَتَعمُّ ي�سي  الذي  الأمر   ،pauses
وهذا  فح�سب،  البورتريه  لإجناز  ولي�ش  املوديل  لتحليل 

غيوم اأبولينري يوؤكد اأن »رجال مثل بيكا�سو يدر�ش ال�سيء 

كما يفعل الطبيب اجلراح الذي ي�رضح جثة« )8( ، زيادة 

ي�ستجيب  و»الَبدين«  »امل�سرتَجل«  املوديل  اعتبار  على 

ال�سكلية  الب�ساطة  على  القائم  التكعيبية  وملبداأ  لذوقه 

التي  الكروية  والأحجام  الدائرية  الأ�سكال  تتيحها  التي 

التي  الغرافيكية   le nu العري  اأعمال  �سل�سلة من  مُتيِّز 

ابلو �سغوف  نفذها بيكا�سو بتقنية احلفر )9(. ذلك اأن » بَّ

لوحته  يف  كما  العري�سة  اخللفية  ذي  املمتلئ  باجل�سد 

اإىل  ينظرن  »امل�ستحمات  لوحته  يف  اأو  »امل�ستِحّمات« 

النهدين  ذي  ال�سخم  بال�سدر  �سغُفه  ويظهر  طائرة«. 

على  جتريان  »امراأتان  لوحته  يف  مثلما  امُلندفَعنْي 

اأحاطت  التي  الرواية  يف  جاء  مثلما   ،)10( ال�ساطئ«« 

اِر�َسة  للبورتريه، الذي عمل الروائي  بكافة الأدبيات الدَّ

العارف، املفعم باملعطيات  ال�رضد  لونا من  على منحه 

الدقيق  الطالع  على  امُلْنَبِنية  والفنية  التاريخية 

العمل  ذلك  اأن  اإىل  الإ�سارة  تُفْته  مل  ثمة،  من  والوا�سع. 

وِّر le peintre واملوديل، حيث  مل يقنع اأحدا اإل امُل�سَ

ل  هو  الفرتا�ش:  ذلك  على  تعليقا  يكرر  بيكا�سو  »ظل 

ي�سبهها الآن، و�سياأتي وقت فيت�سابهان« )11(، مو�سحا 

توجه بيكا�سو ب�سكل عينيها نحو الفراغ الذي مييز اأعني 

الأقنعة الأفريقية، حيث »كان بيكا�سو قد اختار الفنانني 

البدائيني مر�سدين له حني قرر اإجناز البورتريه، وبتمثله 

ر الوجه الإن�ساين« )12(. يف حني،  للقناع الأفريقي حرَّ

الفاعلة  النظرة  عن  للك�سف  ال�رضد  يوجه  املوديل  بات 

�سخ�سها  التي  اخل�سائ�ش  خالل  من  الفنان،  اإغراء  يف 

يتاأمل  وهو  ال�سارد  ل�سان  على  ب�رضية  بلم�سة  الروائي 

الورقة  جريترود،  حول  املك�سوفة  حممد  البطل  ورقة 

الوا�سفة التي تبداأ باحلجم: »ج�سم كبري)...( ج�سد اأبي�ش 

�سمعي الب�رْضة. لزج بربيق عذب ل يراه الآخرون. بيا�ش 

هناك   )...( وو�سوح  بحرية  ينت�رض  اأن  للنم�ش  يتيح 

وامتالء  ال�سارم  اجلرماين  الوجه  ا�ستدارة  بني  تنا�سق 

الإح�سا�ش بكونهما  الوركان امل�سدودان  اجل�سد. ويعطي 

 ارتكاز والتقاء الن�سف الأعلى بالن�سف الأ�سفل 
ْ
نقطَتي

الُبنِّية  اإ�ساءُتهما  تعلو  بَحَلَمَتنْي  م�سدودان  النهدان   )...(

الفاقعة وكاأنها �ستقودك اإىل ظالم احلجرة عائدة بك اإىل 

الت�سكيلية  القراءة  هذه  كانت  اإذا   .)13( الرَّ�ساعة«  �سن 

فاإن  اجل�سد،  يف  الع�سوية  اجلوانب  تخ�ش  الفاح�سة 

 – واإياب  ذهاب  عملية  يف   – الوجه  تبئري  اإىل  العودة 

»كانت،  للموديل:  ال�سخ�سية  الهوية  ر�سم  ل  ُيكمِّ ما  هو 

وعلى  وجهها  اأعلى  يف  التجاعيد  بع�ش  تُلوح  بداأت  قد 

اإل  ترى  ل  تكاد  دقيقة  اأخرى  جتاعيد   العينني،  طريْف 

عرب انعكا�ش ال�سوء والظل اأو عند تركيز النظر عن قرب 

يف ق�سمات الوجه الوام�ش املكتنز على م�ستوى اخلدين 

الناظر  ُيغري  ممتلئا،  مازال  العنق  ولكن  ْقن.  الذَّ واأ�سفل 

ر اأن يَدَع النظرة  م. عنٌق رحب ُيَتعذَّ ِكَئ عليه لَيتنعَّ باأن يتَّ

حمايدة« )14(. 

الت�سويري  الو�سف  على  القائم  اللغوي  الر�سم  هذا 

ُيَعدُّ يف الأ�سل تطويعا   ،description picturale
لعن�رض اخلط la ligne وهو يج�سد التقا�سيم والتفا�سيل 

 ،la forme التي تنفتح على العنا�رض الأخرى )ال�سكل

 )la matière ة  املادَّ اللون،   ،le volume احلجم 

بروفايل  اإبراز  يف  الأمر  هو  كما  ال�سخو�ش،  لتو�سيف 

�سنوات  اإخفاء  على  ي�رض  كان  »لكم  الطنجاوي:  حممد 

خلف  اأكرث،  ورمبا  ال�سبعني،  تخطت  كانت  التي  عمره 

مظهر �ساب، واعتداد بالقوة، وجتميع ملا تبقى من �سعر 

خفيف م�سرت�سل اإىل الوراء يف �سكل ُثنَّة ح�سان، وارتداء 

للبدلت املخملية البي�ساء اأو الأقم�سة ال�سيفية امللونة، 

الطبية  ارات  للنَّظَّ وا�ستعمال  الرفيعة،  للقبعات  واإيثار 

للفرا�سات  وو�سٍع  التحولت،  بوترية  التزاما  الأكرث 

اعة،  اللَّمَّ الزاهية  الألوان  ذات  احلريرية  العنق  وربطات 

بٍة  ُمَذهَّ لأقالم  وا�ستخدام  جلدية،  ملحفظة  دائم  ٍط  بُّ
وتاأَ

.)15(»)...(

يف مقابل هذه الت�سخي�سية امُلحاكية لواقعية تعبريية، 

وا�ستنباط  ل�سرتجاع  البيوغرايف  التخييل  يت�سامى 

الذي  حممد  لدى  املحجوبة«  الباطنية  »ال�سور  تعاريج 

اإىل  اأن جاء  الكثري، »فمنذ  له  بيكا�سو يعني  اإ�سم  اأ�سبح 

�سقة جريترود وهو ي�سمع بهذا الإ�سم مرتددا على ال�سفاه 

)...( وطبعا، فمعظم ال�سقة كان يغطيها بيكا�سو. وهناك 

فوق املدفاأة كان يعلو البورتريه املعلوم لبيكا�سو، ذاك 

الذي ل يكاد مير يوم جديد بدون اأن تتكلم عنه جريترود، 
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هناك يف الأعلى، وكاأنه مراآة تتطلع اإليها الآن�سة لرتى 

روحها ل وجهها فقط« )16(.

الهيمنة  لهذه  يخ�سع حممد  اأن  الطبيعي  من  كان  لذلك 

»راأ�سماله  بيكا�سو  مع  لقاوؤه  ليبقى  ُتقاَوم،  ل  التي 

وبراك  ملاتي�ش  �سداقاته  من  بالرغم   ،)17( الوحيد« 

على  وتعرفه  وموديلياين،  غري  وخوان  ودولوناي 

و�سكوت  ِنْن  واأنايي�ش  وهيمينغواي  ورفريدي  اأبولينري 

فيْتِزِجراْلْد وغريهم كثريون.

بناًء على ما �سبق، تت�سح حمورية البورتريه يف �سريورة 

ال�رضد، لي�ش لكونه يعك�ش �سورة جريترود فقط، بل لأنه 

اأ مكانة بطولية مناف�سة  الذي تبوَّ يحمل توقيع بيكا�سو 

يف  العتبارية  بقوته  الرواية،  يف  الرِئي�سيِّني  لالأبطال 

تاريخ الفن املعا�رض، بو�سفه اأحد اأبرز موؤ�س�سي املدر�سة 

التكعيبية )ن�ساأت بني 1907و1914 ( رفقة جورج براك 

وروبري دولوين وفرناند ليجيه واآخرين، وبحكم عالقته 

اأعماله  عن  كتبت  التي  الأمريكية  البطلة  مع  الفعلية 

بيكا�سو  يكن  »مل  اإذ  العر�ش،  �سالت  لكربيات  وقدمته 

يعتمد على كفاحه فح�سب، بل كان يعتمد كل العتماد 

على ما كانت تكتبه جريترود �ستاين يف و�سف اأعماله 

وتف�سري م�سمونها« )18(.

لطبعه  جريترود  بورتريه  املوؤلف  اختار  الأهمية،  لذات 

توظيفه كن�ش مرئي  بنجاعة  اإميانا منه  الغالف،  على 

يْنَتِظم �سمن مكونات الرواية الفاعلة يف القراءة، ولي�ش 

التي  احلديثة  الروايات  من  عدد  غرار  على  فقط،  كعتبة 

الداخلية  ال�سفحات  يف  اللوحات  �سور  ت�ستثمر  اأم�ست 

على  التاأكيد  وجب  الب�رضي،  ح�سه  على  عالوة   .)19(

وعيه احلاد باجلانب التوثيقي )ثبت الأ�سماء واملقولت 

الفنية  الأعمال  عناوين  واأ�سول  اللغوية،  باأ�سولها 

يقدم  عمله  واأن  خا�سة  اإجنازها...(،  وتواريخ  املذكورة 

الفنية  ُتْعنى بالثقافة  مادة روائية بقدر ما يقدم مادة 

وذلك  العربي،  العامل  يف  اإليها  حاجة  يف  زلنا  ما  التي 

والتمحي�ش  البحث  على  قائمة  رائقة،  اإبداعية  حلة  يف 

والتحقيق الذي ل يكتفي بامل�سادر الورقية والإلكرتونية،  

بل على التحقيق امليداين عرب رحالته لزيارة املتاحف 

ليتان بنيويورك  العاملية التي قادته اإىل متحف امليرتوبُّ

حيث ُيحَفُظ بورتريه »جريترود �ستاين« لبيكا�سو امُلنجز 

البطلة  ل�سقة  زيارته  اإغفال  دون  و1907.   1905 بني 

ْفلوري�ش(،  دو  زنقة   ،27 )ال�سقة  بباري�ش  الأمريكية 

واملنطبعة عرب ال�سورة املن�سورة على ظهر الغالف الذي 

حتول اإىل �سند اإيكونوغرايف ُيَذّكي البعد الواقعي للكتابة 

والتذوق  التلقي  يف  فاعلة  ب�رضية  مب�سداقية  ويع�سده 

على حد �سواء. هذه الختيارات الوثائقية النبيهة، اأم�ست 

احلريري  عبداهلل  املغربي  الفنان  بف�سل  اأي�سا  قة  حمقَّ

لالأناقة  ت�ستجيب  َقة  مَوفَّ باإبداعية  الغالف  م  �سمَّ الذي 

رها الكاتب لإخراج كتابه. وَّ التي َت�سَ

واملعارف  واملعلومات  للوثائق  اجلبار  التجميع  هذا 

وامل�سافات الزمانية واملكانية، يرتجم مدى احلد الذي 

اأ�سبح فيه املوؤلف مملوكا باأحداث الرواية ونا�سها، وقد 

ميثل  �سينمائي  »ببطل  نف�سه  ت�سبيه  يف  الكاتب  �سدق 

دورا مهما ويرف�ش يف عناء اأن يتخل�ش من ال�سخ�سية 

التي ج�سدها« )20(. بينما احلال يف الأ�سل، جعل منه 

ممثال وخمرجا يف اآن. ذاك املخرج ال�سامل الذي يهند�ش 

بالنفعالت  الأجواء  وُي�ْسِحن  واحلوارات  الأدوار  توزيع 

منها  املجردة  واملح�سو�سات  والذاكرات  والعواطف 

من  ال�سينمائي،  البناء  بتقنيات  دعمها  التي  واملرئية 

طريقة  وو�سف  الدولية  طنجة  مدينة  ا�ستح�سار  خالل 

و�سول البطلة و�سديقتها اإىل ميناء املدينة وال�ستغال 

الف�سل  خالل  من  وكذلك  والأمكنة،  ال�سخ�سيات  على 

�رضح  كما  الرواية«  يف  �سخ�سية  كل  مب�سائر  اخلا�ش 

ح�سن جنمي )21(. لكن اعتماد هذه التقنيات ال�سينمائية 

مل متنعه من ا�ستدراج وك�سف املرئيات املرتبطة بالفنون 

الت�سكيلية عرب خرباته الكتابية املتنوعة التي ان�سهرت 

فيما بينها خلدمة تقنية الو�سف، باعتبارها من الأعمدة 

اأن »اهتمام  الروائية اجلديدة، ذلك  الكتابة  الأ�سا�ش يف 

املتناهية  بالدقة  معاملها  ور�سد  بالأ�سياء  الو�سف 

الذي  املح�سو�ش،  حيز  اإىل  الروائي  بالن�ش  انتقال  هو 

ُيدَرك عن طريق احلوا�ش، واأولها الإدراك الب�رضي لهذه 

الأ�سياء« )22(. 

على  بناًء  قيمته  الو�سف  يتخذ  ل  اأخرى،  ِوجَهة  من 

الدقة املن�سجمة مع الإيقاع املتناهي لل�رضد فح�سب، بل 

الإب�سار  ثقافة  الرواية من  ه  َتْعِر�سُ اأي�سا من خالل ما 

اإىل  ا�ستنادا  خا�سة،  الفنية  والِقَطع  الأ�سياء  اإىل  والنظر 
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فاإن  ثمة،  الفن. من  واأدبيات  وفل�سفة  تاريخ  مرجعيات 

لبيكا�سو مثال، ي�سبح  احلديث عن بورتريه »جريترود« 

التكعيبية  اإرها�سات  بال معنى ما مل يتم الوقوف على 

الفنان لر�سمه على ذلك النحو، وكذا  الأوىل التي دفعت 

التي  الت�سكيلية  وامل�سوغات  باخل�سائ�ش  الإحاطة 

ارتكزت عليها اجلمالية التكعيبية كما جاء يف الرواية. 

الروائي يف مترير خطابات معرفية وفكرية  بذلك جنح 

العني  »اإن  العني:  تروي�ش  تروم  اإبداعية  كتابة  داخل 

تعرفه،  اأو حتى ملا  تراه  لي�ست جمرد ع�سو عاك�ش ملا 

 ،)23( )ماتي�ش خماطبا حممد(  ت�سكيل«  اأداة  واإمنا هي 

اأن »النظر الذي لدينا لي�ش عاديا اأو حمايدا، واإمنا  كما 

)جريترود  العراء«  اإىل  ذهننا  خروج  احلقيقة  يف  هو 

خماطبة حممد( )24(.     

بهذا الإجناز الروائي الفخم، ا�ستطاع الكاتب اأن ي�سعنا 

نَّاع ال�سوء يف قلب باري�ش، با�ستثماره الإبداعي  بني �سُ

اجليد ملعارفه الفنية التي راكمها منذ ثمانينيات القرن 

املا�سي)25(، عرب متابعاته وكتاباته النقدية اخلا�سة 

باحلقل الت�سكيلي، ومن بينها الن�سو�ش التي جمعها يف 

كتابه »ال�ساعر والتجربة« )دار الثقافة، البي�ساء،1999( 

�سمن باب »التخاطبات« الذي ي�سم العديد من الن�سو�ش 

املتعلقة بالعديد من التجارب الت�سكيلية والفوتوغرافية 

والت�سكيلي.  ال�سعري  بني  العالقة  مقاربة  مع  املغربية، 

كما اعتمد ثقافته الب�رضية  التي اأغناها عرب �سداقاته 

الذي  القا�سمي  حممد  الراحل  راأ�سهم  وعلى  بالفنانني 

البنية«  ال�سعري الت�سويري »الرياح  �ساركه يف املوؤلف 

»مفتاح  يف  �ساركه  الذي  لعرج  القادر  وعبد   ،)1993(

غرناطة« )بورت فوليو( )2004(.

البعد  برواية  »جريترود«   نعت  ميكن  املح�سلة،  يف 

ح�سن  األَّفها  التي  الفنية  املعارف  رواية  اأو  الب�رضي 

والت�سكيلي  ال�سعري  فيها  يتداخل  هائلة،  بطاقة  جنمي 

التحقيق  )تقنيات  َحفي  وال�سِّ وال�سينمائي  واملعماري 

توريق  يف  يفعل  الكل  حيث   ،) والربوفايل  والبورتريه 

من  ُتْقِلع  التي  امل�سهدية  اجلمالية  تلك  ومنحه  ال�رضد 

للثقافات  َن�رْضَها  وترفع  العامل  على  لتنفتح  املحلي 

الكونية الراقية.

هـــــــوام�ش

والت�سكيل-  الكتابة  »لقاء  �ساهمت بها يف  التي  الأ�سل باملداخلة  الأمر يف  * يتعلق 

الو�سائطية  اخلزانة  والفنون،  الثقافات  ملتقى  جمعية  نظمته  اأخرى«،  ت�سافح  يد 
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» يف هذه الرواية جند اأنف�سنا يف مواجهة مع الآخرين 

تبدو جديدة متاما  قد  كويتية �رضفة  �سمن جغرافية 

العربية  اجلغرافيات  يف  املنداح  الكاتب  هذا  عامل  يف 

اطارها  يف  الكويتية  �سياقاته  من  اأكرث  الأخرى 

املحلي«. 

مفرح  �سعدية  ال�ساعرة  تقدمي  القتبا�ش من  هذا    من 

م�سرية  يف  فا�سلة  نقطة  اإىل  ن�سل  نكاد   ، للرواية 

وكاأنها   ، ا�سماعيل  فهد  لإ�سمـاعيل  الروائية  الكتابة 

ت�سيء ببداية م�رضوع روائي جديد قد ينتهجه الكاتـب 

 « هـنا   « املكان  عن  فالكتابة   ، القادمـة  اأعمـاله  يف 

روؤية  يتطلب  مبا   « هناك   « عنه  كبريا  فرقا  �ستخـلـق 

بالواقع  ارتباطـا  اإل  الروائية  اللغة  خمتلفة ل تزيدها 

برغم حقيقة تخّيل العمل الروائي . 

هذه  جاءت  الآن  ملاذا   .. نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال 

اأن  دون   ، الآن  ل�سماعيل  بامتياز  الكويتية  الرواية 

يعني ذلك غياب املكان اأو �سوره يف اأعماله الأخرى ؟ 

يف قراءة متاأنية للق�ش يف رواية ) يف ح�رضة العنقاء 

ال�رضد  لعنا�رض  الحت�ساد  ذلك  جند   ) الويف  واخلل 

الروائي يف الق�ش ، فجملة واحدة من ال�سطر ت�سمنت 

الو�سف واخلطاب  ال�رضد احلوار /  الزمن / املكان / 

التي  الرتقيم  عالمات  على  جدا  ر�سيق  اعتماد  مع   ،

من  �رضديا  العمل  تكلفة  تقليل  يف  مهما  دورا  لعبت 

على كاهل املتلقي ، ورحمته من اأي حماولة للتنا�سل 

املزدحم والت�سظي يف ال�رضد يف حال انف�سال مكونات 

العمل الروائي عن بع�سها البع�ش �رضديا . وكاأن العمل 

الذي بني يدينا اأقرب اإىل راأي الناقد الفرن�سي كلود روا 

الفرن�سية  الرواية  اأحد رموز  الروائي كلود �سيمون  عن 

اأ�سياء  تراكم  مرتاكمة  جمال  ي�سيغ  اإنه   «  : اجلديدة 

ل  متال�سقة  اإنها  اأبداً..  تنتمي  ل  اجلمل  هذه  احلياة.. 

تتفكك وكاأنها كابو�ش تاريخي.. اأع�ساب ل نهاية لها.. 

تذكرنا هذه اجلمل باأننا ن�سينا هويتنا«. 

فهل رزح الكاتب / ا�سماعيل حتت رحمة هذا الكابو�ش 

التاريخي ؟

يف  الكتاب  من  اقرانه  عن  يختلف  الروائي  ان  نقول 

يف  اللغة  على  يعتمد  لكونه   ، �سخ�سياته  مع  تعامله 

ا�سما وجن�سا  – مطلقا عليها  – ال�سخ�سيات  ت�سكيلها 

، ويختار لها مالمح ، ويجعلها تتكلم بوا�سطة فوا�سل 

مقولبة يف عالقاتها مع احلدث وال�سخ�سيات الأخرى ، 

ومقلوبة عن واقعها اإن كانت واقعية يف احلياة ، اإل اأن 

ن بتجرد فني كما املوؤرخ ، واإمنا 
ّ
ذلك ل يعني اأنه يدو
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وجغر�فية �ملكان �لكويتي

كاتب وناقد من الكويت

فهد توفيق الهندال 



بابتكار فني . 

 ( الآين  �رضده  يف  ثابت  فاإنه   ، املكان  م�ستوى  على 

 ) الكويت   / ال�ساملية  العربي / منطقة  اخلليج  م�رضح 

، كما اأنه متنوع يف م�ستويات الق�ش الأخرى ما بني 

مناطق كويتية اأخرى ، �سوريا و العراق . 

وقد ا�ستعادها ال�سارد منفردة وجمتمعة عدة مرات .

زمن متقّطع 

على م�ستوى الزمن ، جاء يف جممله �رضدا لحقا ، مع 

تقطع بني فواحت الف�سول غري املرقمة وبقيتها ، وهو 

ربـط بني زمنني الأول اآين وقت الكتابة - اأي ما ميكن 

بداأ  اأنه  اأنه يخربها  برغم  تاأريخه مطلع عام  2010 

الكتابة منذ عام 1996 -   والثاين لحق ملا حدث يف 

الف�سل الذي ي�سبقه ، �سواء اإىل ما هو اأبعد اأو اأقرب منه 

حدثا يف توايل زمني ن�سـبي ، يحيل اإىل العوامل النف�سية 

لل�سارد / من�سي ، ورمبا هو ما جعل ال�رضد يف حل من 

الزمن  ، ويف الال توا�سل ، ويف ال�سمت : 

ملا  العودة  دون  جديد  من  البدء  قرار  اتخذت  الليلة   «

نف�سي  على  اآليت  كذلك   ، �سابقة  مرات  يف  تراكمته 

اأكتبها خبط ع�سواء ، غري ملتزم بت�سل�سل الأحداث ح�سب 

حلظتها  لتداعي  من�ساقا   ، لتواليها  املعتاد  املنطق 

عن  فان�رض  التن�سيق  ب�سعوبة  اأتذرع  ل  حتى  الآنية 

املتابعة » . �ش 9 

وهل من م�سوغ اآخر لهذا النفعال وال�سطراب يف زمن 

الكتابة : 

» يا زينب ، الكتابة عن الغم تغم ، التذكر زمن نف�سي 

منذور لذاته ، ها اأنا نهب حالة قنوط ينازعها احباط 

تعافها  ع�سرية  مهمة  الكتابة  موا�سلة  يجعل  مبا 

الروح«. �ش 267 

له  للم�رضود  خطابه  يف  حر�ش  ال�سارد  اأن  وبرغم   

)زينب( على توثيق التواريخ الفا�سلة يف تاريخ املكان 

و�سخ�سياته ، اإل اأن ذلك ل يعنى عدم رغبته يف اإلغاء 

الزمن وقت الكتابة :

توا�سل م�سغها مبرارة«. �ش  »الزمن وجبة م�ستدمية 
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لغة الر�سائل وخطاب الالوعي

على م�ستوى اللغة �رضديا ، ا�ستفاد الكاتب من جتربته 

ما  عن  مغايرا  العمل  ياأتي  اأن  يف  العميقة  الروائية 

بخطابه  ملتفا  لديه  ال�رضد  فجاء   ، الأعمال  من  �سبقه 

ولعل   ، النـ�ش  خارج  املتلقي  وعي  مرتقبا   ، الروائي 

اأو  موؤرخة  غري  الر�سائل  اإىل  اأقرب  ال�رضد  لغة  اختيار 

واحل�سور  احلدث  ل�ستعادة  دارجة  كو�سيلة   ، مذيلة 

ال�رضدي للم�رضود له )زينب ( :

التعامل  اأت�ساءل ، هل يحّق لنا  اأن  » يعّن يل يا زينب 

ب�سفتها  لنوعيتها  التفات  دون  املوجهة  الكتابة  مع 

ر�سائل توؤدي غر�سا حمدد«. �ش 259 

الرتقيم  عالمات  على  اعتمد  الق�ش  احت�ساد  واإزاء   

اخلا�سة بالوقف ) . ، (  يف الف�سل �سكليا بني عنا�رض 

ال�ستعانة  ميكن  كان  اأنه  برغم   ، الروائية  العمل 

والنربة  والتعجب  بال�ستفهام  املتعلقة  بالأخرى 

املونولج  اأن  كمل   . ترميزا  اأكرث  لكونها  ال�سوتية 

ا�ستطاع   ، العمل  م�ساحة  على  وامل�سيطر  الداخلي 

القلق  بني  اجلمع  كما   ، والعواطف  الأفكار  احتواء 

 . الالوعي  خطاب  حتت  يندرج  قد  مما   ، وال�ستحواذ 

تكن متثل  اأنها مل  اإل   ، ال�رضد  م�ستويات  تنوع  وبرغم 

يف طبيعتها اإل فروعا لل�رضد الأ�سلي )الأول( اخلا�ش 

الدراك  جتربة  مع  الأنا  تفكيك  ل  ف�سّ الذي  مبن�سي 

للحدث الآين ومع القلق الوجودي ، مما يعني تفرده – 

من�سي – بوجهة نظره الغالبة على الن�ش ، دون عر�ش 

اأفكار ال�سخ�سيات الأخرى يف دخيلتها ، اأهمها �سعود 

اأوقع  ما  وهو   ، احل�رض  ل  املثال  �سبيل  على  اأو عهود 

املتلقي يف حرية النهاية امللتب�سة بني الكراه والغدر 

ومن املحرك بينهما . 

 اإ�سافة على اعتماده التزاوج ) الكاثولوكي ( على مدار 

الرواية بني ال�رضد والو�سف ، احلـوار والفعل ، املكان 

اأو حتى ال�سطر ، وكاأنها خري  والزمـن يف ذات اجلملة 

و�سيلة لالإبقاء على انتباه ومتابعة املتلقي و�سط هذا 

، وهو ما جنده يف  العمل  الكمي من تفا�سيل  الرتاكم 

ان  دون   ، ف�سل  كذا  يف  ال�رضدية  اجلمل  بع�ش  تكرار 

نقلل من براعة اللغة الو�سفية للمكان وكائناته ، نائيا 

عن اليغال بواقعية احلدث اأو اجلنوح بلغة اخليال . 

اجلميع بدون .. دون ا�ستثناء 

ال�سخ�سيات  غالبية  جاءت   ، الت�سخي�ش  م�ستوى  على 

 ، الق�ش  ، موظفة يف تخّيلها يف  واقعية يف تاريخها 

وهو ما يبيح للكاتب حرية التنقل بني الواقع واخليال 

اأو الف�سل ، املقابلة واملفارقة فيما  ، وحماولة الربط 

الن�ش  عالقة   ، ق�سد  غري  اأو  ق�سد  عن  كا�سفا   ، بينها 
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ال�سخ�سيات  اأن  باعتبار   ، خارجه  هو  مبا  والق�ش 

احلقيقية هي جزء من التاريخ الجتماعي للكاتب . 

اأراد الكاتب  يف اختيار �سخ�سية من�سي البدون ، رمبا 

الكتابة بوعي غري حمدد الهوية ، ي�سبح اآخرا بالن�سبة 

لذاته ، اأن يرى نف�سه والآخرين بعني غريه ، دون ان يقع 

حتت طائلة البطل وماأ�ساته ومن حوله ممن ي�سرتكون 

يف امل�سكلة ذاتها. فالهوية التي مل تقرتن مب�ساألة غري 

 ، هنا  بدونهم  اجلميع  ح�رض  بل   ، اجلن�سية  حمددي 

باختالف الفقد والفاقد واملفقود .

 فهو يف هاج�ش ال�ستقرار النف�سي يف �سخ�سيات املراأة: 

املقيم  �سويد  مبارك  والكويتي   ، وزينب  عهود   ، الأم 

اأهايل  ال�سعبي جميد من  ، واملجند باجلي�ش  باملغرب 

 ، الكويت  املقيمني يف  العرب   ، ببغداد  الف�سل  منطقة 

زمالء م�رضح اخلليج من الوافدين ، والكويتيني اأنف�سهم 

اإ�سافة   . الحتالل  زمن  يف  وطن  بدون  باتوا  الذين 

ل�سعود الذي برغم ما ميلك ويتحكم به .. اإل اأنه بدون 

اأنقى مفرت�سات الهوية الإن�سانية .. ال�سمري . 

اإن�سان  كونه  من  اأي�سا  الإن�سان  من�سي  يجرد  اأن  دون 

لغوي تخدعه اللغة كذلك ، �سيىء الفطرة  اإل اإذا �سادف 

مه �سلوكيا . كما اأنه نا�سيا اأو متنا�سيا :
ّ
من يقو

»  فللذاكرة نهجها النتقائي املزاجي يف الوقت ذاته 

دون  هواها  على  تعمل  الأحيان  بع�ش  يف  تراها   ،

الرجوع لإرادة �ساحبها« . �ش 281 

اأو اأنه املر�سل /  من�سي ي�سعر بثقل مهمتها – الر�سائل 

الذي  وهو   ،  ) زينب   ( امُل�ستقَبل   / امُل�ستقِبل  اإىل   –
وعدها اأن ل ي�سهب ، واأن يتجاوز �سعوبة نقل امل�ساعر 

املحتدمة حلظة احلدث بالأمانة املطلوبة . يالحقه يف 

يبقي  فال  للما�سي  ي�سمح  الذي  بحا�رضه  الزمن  ذلك 

�سطرا للم�ستقبل:

وحدات  تنظمه  تراكمي  ح�ساب  م�سار  الزمن  زينب  »يا 

تنازيل  عد  من  نوع  العمر  حني  يف   ، معلومة  قيا�ش 

ت�سادفه وحدات قيا�ش نوعية خا�سة به لذاته«. �ش 316

ا�ستحواذ  عدم  على  الكاتب  حر�ش  فقد   ، ذلك  ومع 

�سخ�سية من�سي وماأ�ساته عليه ، فلم يغفل جوانب اأخرى 

�سخ�سيات  يف  جاء  كما   . جتاهه  العمل  يف  م�سيئة 

اأ�سدقائه ، زمالء العمل امل�رضحي ، متابعيه من القراء 

نقطة  يف  الكويتي  ال�سابط   ، جريانه   ، فرحان  العم   ،

 ، الفهد  �سالح  امل�ست�سار   ، ال�ستقالل  �سارع  تفتي�ش 

�سباط ال�سجن بعد التحرير . 

اإ�سافة ل�سخ�سية �سليمان املزمنة / املتكررة يف اأعمال 

اأنها جاءت منا�سفـة يف  اإل   ، ا�سماعيل فهد ا�سماعيل 

ونقيـ�سه   ،  ) اليا�سني  )�سليـمان  اخلري  واحد بني  عمل 

)املحامي �سليمان ( . 

مفارقات ومقاربات 

وللحياة وجهة عملتها الأخرى يف الرواية ، جاءت عرب 

املقاربات املفارقة معا : 

1-  ر�سمة حنظلة الكويتي و�سورته يف ملف التجني�ش.

اجلن�سية  مظرويف  بني  ال�ساكن  املوعود  امليالد    -2

وم�ست�سفى هادي .

قبل  هوية  دون  باملخاطر  حمفوف  التجول    -3

الحتالل ، والتجول بهوية مزورة اأثناءه وبعده . 

4-  حماولة اإكراه اليد ويف خط منطوق طالق عهود ، 

خط اليد الوا�سية واطالق �رضاح من�سي . 

 ، من�سي  عنه  ال�ساكت  بالكثري  مملوؤا  الكي�ش  يزال  وما 

وقد خباأ فيه الكثري من الأ�رضار ، له ولالآخرين ، يرتكه 

للمجهول ، للم�ستقبل ، لزينب التي ل يعرف لها طيفا 

اأو ملمحا :

» اأعود اإليك يا زينب بعد غياب اأيام لن اأذكر لك عددها 

�سيكون  و�سلتك  لو  الأوراق  هذه  على  اطالعك  مادام 

تراكميا ، اأكتب واأنت تراودين خميلتي ب�سفتك القارئ 

كيانا  حت�سـرين   ، نف�سـه  الوقت  يف  الوحـيد  املحتمل 

افرتا�سيا اأو �سبحا ل معامل حمددة له ، لأين مل ارك اإل 

�ش  وجهك«.  مالمح  يف  غائب  وحيد  حلم  �سياق  عرب 

 79

واأي�سا : 

تفر�سني  تبداأين  اإليك  الكتابة  اأوا�سل  واأنا  زينب  يا   «

ح�سورك على كيانا م�سبب املالمح« �ش 96 . 

اإذن هل زينب حقيقة وجود م�ستمر لإن�سان حامل ، اأم 

كابو�ش تتحول فيه زينب طائرا خرافيا )العنقاء ( جزء 

)لوحة  رو�سو  لهرني  النائم  الغجري  لوحة  من  خمفي 

الغالف ( ؟ 

من  رمبا   .. القادم  العمل  ننتظر   .. ذلك  عن  لالإجابة 

ا�سماعيل فهد  البحث عن   : .. لعل عنوانه يكون  يدري 

ا�سماعيل ؟!  
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�سدرت عن دار اجلديد، الطبعة الثانية لكتاب )ديوان 

)عبده  وال�ساعر  الكاتب  اإياه  ومقدِّما  مِعّدا  احلالج(، 

وازن(، عرب قراءة جديدة تثبت اأن الن�ش مهما اأوغل 

�سحيحة  ع�رضية  بطريقة  قراءته  فاإّن  القدم  يف 

مع  يتنا�سب  بل  ي�سيخ،  ل  جديدا  تبقيه  باأن  لكفيلة 

كّل زمان ومكان اإذا كان اأهال لذلك. . وهكذا ا�ستطاع 

�سخ�سية  على  ال�سوء  ي�سلط  اأن  الكتاب  هذا  موؤلِّف 

احلالج ونتاجه البداعي. تلك ال�سخ�سية التاريخية 

املوؤرخني  لدى  جدل  والأكرث  ا�سكالية  الأكرث 

اختالفاتهم  خمتلف  على  والنقاد  والفال�سفة 

�سابقيه  معني  من  الكاتب(،  غارفا)اأي  وانتماءاتهم 

يبحثون  فراحوا  احلالج  �سخ�سية  اأثارتهم  الذين 

ويتحرون حول هذه ال�سخ�سية املعّقدة يف طروحها 

ومبادئها، معاتبا الباحثني العرب وامل�سلمني الذين 

معرتفا  البداعي،  ونتاجه  احلالج  حياة  اأهملوا 

الذي  ما�سينيون  لوي�ش  امل�ست�رضق  بجهود  ومقرا 

لول بحوثه لظلت هذه ال�سخ�سية دفينة ع�رضها ل 

يعرف عنها ال القالئل، فـ)لو مل يتوفر باحث دوؤوب 

مثل  للحالج  وويف  وال�سوفية  بال�سالم  و�سغوف 

ظلمة  من  يخرج  اأن  للحالج  كان  ملا  ما�سينيون، 

اآثاره  بع�ش  ينفرد  واأن  القدمية،  وامل�سادر  املتون 

يف كتب م�ستقلة. �ش 13-14( بال�سافة اىل جهود 

)وازن(  يهدي  حيث  ال�سيبي،  كامل  العربي  الباحث 

عمله هذا اىل الباحثنِي الثنني ال�سالفي الذكر. . . 

ديوان  منها  يت�سّكل  التي  الق�سائد  اأهمية  ورغم 

احلالج، اإل اأّن للتقدمي الذي قام به �ساحب الكتاب، 

�ساأنا مهما، اإذ عمل الكاتب على تعريف من ل يعرف 

احلالج با�سكالية هذه ال�سخ�سية، وزّود من يعرفها 

مبعلومات ا�سافية اأغنت البحث واأ�سفت عليه الكثري 

الباحثون،  يحتاجها  التي  الرثية  املعلومات  من 

و�سائَل  الن�سو�ش  اأمناط  من  العديد  م�ستخدما 

النمطني  اأح�سن �سورة، خ�سو�سا  لخراج عمله يف 

الكالم  وظائف  جعال  اللذين  والربهاين  التف�سريي 

ت�سمر اأو تذوب يف الوظيفة الكالمية الأكرث ان�سجاما 

املرجعية  الوظيفة  وهي  العمل  هذا  طبيعة  مع 

مرجعا  الكتاب  هذا  اعتماد  ن�ستطيع  اإذ  التثقيفية، 

الباحثني  من  يحتاجه  ملن  الأ�سا�سية  املراجع  من 

والدار�سني ل �سخ�سية احلالج فح�سب اإمنا املرحلة 

التي ظهرت فيها هذه ال�سخ�سية وما كانت عليه من 

حقبة �سهدت حتولت مهمة، بال�سافة اىل ما مرت 

وتناق�سات  �رضاعات  من  املدة  تلك  يف  الأمة  به 

احلالج  �سخ�سية  كانت  وقد  الواحد،  الف�ساء  �سمن 

يف  والتقاطب  ال�رضاع  لهذا  جت�سيدا  ذاتها  بحد 

الأفكار والت�رضفات، ما اأّدى اإىل ولدة انق�سام حول 

تلك ال�سخ�سية بني مكّفر لها وموؤمن بتطلعاتها وما 

تروجه من مبادئ اميانية تنويرية تدعو اىل الوحدة 
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فروع  من  اأكرث  لي�ست  التي  واملذاهب  الأديان  بني 

ت�سب يف جوهر واحد. . . 

بالف�سل  يق�سي  الفني  النقد  اأّن  املاألوف  ومن 

اىل  ي�سري  الكتاب  هذا  اأن  اإل  وابداعه،  املوؤّلف  بني 

بحيث  �سعر،  من  قاله  وما  احلالج  بني  التالزم 

معتمدا  الفكر،  و)ي�سعرن(  ال�سعر  كان)يفكرن(  اأنه 

جترفه  فلم  غاية،  ولي�ش  وو�سيلة  وظيفة  القري�ش 

تغِره  ومل  اآنذاك،  رائجة  كانت  التي  ال�سعر  تيارات 

حم�سنات ال�سعر وبالغته، بقدر ما وقف �سعره على 

مدح  اهلل. فكان �سعره تعبريا وترجمة ملا يدور يف 

خلده رغم ما اأحلق به هذا العالن عن مبادئه من 

بالن�سبة  فال�سعر  �سلبا،  املوت  اىل  و�سول  عذاب 

جتربة  �سعر  مبنى،  �سعر  ولي�ش  معنى  )�سعر  اليه 

ولي�ش �سعر �سكل، �سعر معاناة ولي�ش �سعر منا�سبة. 

�ش19(. 

اأبعد من الن�ش:

يف  اإل  ُيقراأ  اأن  ميكن  )ل  احلالج  اأن  الكاتب  يرى 

�سياق الع�رض العبا�سي. �ش19(، وهذا كالم منطقي 

فر�ش  من  املحيطة  للموؤثرات  بد  ل  اإذ  ومو�سوعي 

الواقع  ي�سهم  الفكر  اأن  بحيث  الأدباء  على  نف�سها 

اآراء لهذه  راأيناه من  يف بلورته ووجوده، ولكن ما 

الكالم  هذا  يدح�ش  قد  الكتاب،  هذا  يف  ال�سخ�سية 

بحيث اأن ما طرحه احلالج واآمن به ومل يرتاجع عنه 

للدفاع  مثال  وفرعون  ابلي�ش  )متخذا  ال�سلب،  رغم 

عن الميان بالعقيدة، فالأول رغم النار مل يرتاجع 

عن دعواه، والثاين رغم اليّم مل يرتاجع اأي�سا(، ي�سلح 

اأن يكون �سعارا يف اأي زمان ومكان، هذا بال�سافة 

اأن نظرة احلالج اإىل احلياة والدين  التي ميكن  اىل 

اأن ن�ستعني بها اليوم يف خ�سم ال�رضاعات املذهبية 

والطائفية التي اأعمت اأعني اجلميع. فقد دعا احل�سني 

بن من�سور اىل اتخاذ الأديان و�سيلة ولي�ست غايات، 

و�سيلة من اأجل الو�سول اىل اهلل والحتاد الروحي به، 

راف�سا التع�سب الطائفي واملذهبي منذ تلك احلقبة، 

ومل  خارجية  �سعائر  الدين  جعلوا  من  على  �ساخطا 

من  فاإن  لذلك  للدين،  الأ�سا�ش  اجلوهر  اىل  ي�سعوا 

يطلع على ما قاله �سعرا وفكرا ي�سعر بانتمائه اىل 

انتماوؤه املذهبي، )فمن يقراأ  الكالم مهما كان  هذا 

اأيا  به  معني  اأنه  يح�ش  مبادئه  على  ويطلع  نتاجه 

كان انتماوؤه اأو مذهبه. �ش66(

هذا بال�سافة اىل اأن احلالج الذي اأودى به اميانه 

باأفكار مل تفهم �سحيحا يف وقتها، ميكن اأن يكون 

حلياته  �سابقة  ت�سبهه  مناذج  من  �سل�سلة  يف  حلقة 

يف  غريبا  اآراوؤه  جعلته  الرجل   فهذا  لها.  ولحقة 

على  )لبيك(:)اأبكي  ق�سيدة  يف  يقول  كما  وطنه 

ثائر  اأنه  كما  �ش79(،   . وطني.  فرقتي  من  �سجني 

ومتمرد رغم طروحه ال�سوفية والميانية كغريه من 

الثائرين الذين ي�سبههم وي�سبهونه، فما وقوفه على 

اأن يغفر جلالديه اجلهالء  ربه  والطلب من  ال�سليب 

ال �سورة اأخرى من �سورة امل�سيح الذي طلب العفو 

نف�سه من ربه ل�سالبيه لأنهم ل يدرون ماذا يفعلون، 

العبد  ابن  ومل يرتاجع عن موته، وهكذا فعل طرفة 

يف الع�رض اجلاهلي، وهكذا هجم على املوت احل�سني 

بن علي. وما ح�سل معه من تكفري على ما طرحه 

تعر�ش له ابن ر�سد لحقا الذي ال�سقت به اتهامات 

كثرية، وكذلك ح�سل على مر الع�سور مع من قتلوا 

والتجدد  التنوير  لواء  حملوا  انهم  ملجرد  وعّذبوا 

كما  وحو�سبوا  فاتهموا   .  . املا�سي.  على  واخلروج 

ح�سل مع احلالج الذي نظر اىل دينه ودنياه بطريقة 

تختلف عن نظرة العامة فكان م�سريه املوت وهو 

القائل:

تركت للنا�ش دنياهم ودينهُم/�سغال بحبك يا ديني 

ودنيائي. . . �ش105. موؤكدا اأن الميان لي�ش �سعائر 

�سيء  هو  اإمنا  فح�سب  بالآخرة  واهتماما  خارجية 

روحي.        

ت�سافرت  موؤلَّف  اأمام  اننا  القول  ميكننا  واأخريا، 

الطاللة  يف  �سبقوه  من  وجهود  الكاتب  جهود  فيه 

على �سخ�سية تاريخية تعد معينا ل ين�سب للدرا�سة 

والبحث. . فهل نهل )وازن( من معني املا�سي و�سلط 

�سوءه الكا�سف على هذه ال�سخ�سية لتكون عربة لنا 

قد  منه  اأحداثا  اأن  التاريخ  علمنا  فقد  اليوم؟  نحن 

جترّت نف�سها وتعيدها اأحيانا كثرية. . . 
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فـي الذكرى العا�سرة لوفاته

ظل كل �سيء يف حياة واإبداع هذا الكاتب يوؤ�رض بقوة 

على املفارقة، فقد وا�سل حياته اإىل الرمق الأخري وهو 

يعي�ش على اإيقاع املفارقات ويخرتق القواعد املاألوفة 

التابوهات  منتهكا  والتعبري،  والتفكري  ال�سلوك  يف 

الجتماعية واملحظورات الأدبية، وعابرا بغري ا�ستئذان 

الردهات املحرمة للم�سكوت عنه اأخالقيا واإبداعيا..

ويبداأ م�سار املفارقات هذا مع �سكري منذ البداية، اأي 

عانى  التي  املنبوذة  الطفولة  تلك  حلظات  منذ  عمليا 

ب�سبب  والحتقار  والتهمي�ش  الإق�ساء  من  فيها طويال 

توا�سل  ثم  املجيدة،  غري  واأ�سوله  الريفية  لهجته 

اليفاعة  من  متاأخرة  �سن  اإىل  التعليم  من  حرمانه  مع 

يف  واملبيت  والرعونة  اجلهل  فري�سة  ق�ساها  التي 

امل�سار  هذا  تّوج  فقد  الكربى  املقاهي..وياللمفارقة 

منه  �سعي  بدون  والن�رض  الكتابة  يف  بالنخراط  اأخريا 

اأو الرتقاء الجتماعي، ولكن فقط ك�سبيل  اإىل ال�سهرة 

ومنازلة  الآخرين  احرتام  وك�سب  العتبار  ل�ستعادة 

كل  عند  به  ترتب�ش  كانت  التي  الأر�سية  امل�سادفات 

منعطف..

يعنينا  الذي  واجلمايل  الأدبي  التمظهر  م�ستوى  على 

مغادرة  يف  املفارقة  تت�سخ�ش  غريه،  من  اأكرث  هنا 

�سكري منطقة الأدب املهذب اإىل جمرة الإبداع املتمرد 

جانبا  يرتك  جنده  والإنقالبي..ولذلك  واملناه�ش 

التي  القومية  والأطروحات  الوطنية  املو�سوعات 

اأح�ساء  اإىل  عميقا  وينزل  الكتاب  من  جمايليه  �سغلت 

فيه، مغرب  والالمفكر  واملهمل  املن�سي  الآخر  املغرب 

اأولئك  ال�سبيل،  واأبناء  والرعاع  واملنبوذين  املهم�سني 

يف  با�سمهم  ناطقا  اأدبه  ليجعل  لهم  �سوت  ل  الذين 

ن�سادفهم  �رضنا  الذين  هم  وهوؤلء  وامل�سغبة،  ال�رضاء 

وهم  واحلارات،  الأزقة  زوايا  يف  كما  ن�سو�سه،  يف 

املعي�سة  وم�ساعب  ال�سقاء  من  األوان  يف  يتقلبون 

وق�ساوة الوجود الذي ل يحتمل، ثم يتحولون بف�سل ما 

ميح�سهم اإياه من اإح�سا�سه ووجدانه واأريحيته الدافقة 

اإىل كائنات اأثريية تناأى عن مباءتها ال�سحيقة وترفل 

يف املطلق الإن�ساين  بكامل عنفوانها وانطالقها..

لقد األف �سكري اأن ي�ست�سيف يف رواياته وق�س�سه تلك 

النبذ  على  تعي�ش  التي  ال�سخو�ش  من  النوعية  الطينة 

اأمامنا  يعر�ش  اأن  وتعّود  القاهرة،  واحلاجة  والت�رضد 

والعاطلني  واملهربني  املجانني  من  خمتلطة  اأطيافا 

الأحذية  وما�سحي  الباعة  و�سغار  واملحتالني 

ممن  هوؤلء  نوع..و�سوى  كل  من  وال�سواذ  والعاهرات 

حتبل بهم وبهن ف�ساءاته الأطوبيوغرافية والتخييلية..

الواقع  بها  ي�سيق  التي  بالذات  الطينة  تلك  اأي 

الجتماعي امل�سكون بالرياء الأخالقي، وياأنف الأدب 

ال�سائر من ا�ست�سافتها يف متونه..لغاية اآثمة يف نف�سه.    

الذي  املخملي  الف�ساء  ن�سو�سه  ا�ستبدلت  ومكانيا،   

التحتي  بالف�ساء  واحلميمي  والأنيق  باجلميل  يحتفي 

حيث  وال�سارع،  والقبو  العتبة  ف�ساء  اأي  والهام�سي 

الطوبوغرايف  احل�سي�ش  ذلك  يف  �سخو�سه  مترح 

الإن�سانية  والجتماعي الذي تفتقد فيه �رضوط احلياة 

واحلجز  التمييز  فري�سة  ذلك  نتيجة  وت�سبح  الكرمية 

من  الإن�سان  اأزمة  تت�ساعف  املوؤجل..وهكذا  واملوت 

النحدار  املوبوء وحتت�سد مبظاهر  املكان  تاأثري  جراء 

احلثيث نحو درك الت�سيوؤ وال�ستالب املفرو�ش ب�سلطة 

�سبه قدرية من ال�سعب مقاومتها اأو حتى الوقوف يف 

279 نزوى العدد 76 - اكتوبر 2013

 حممد �سكري:

فـي ليل �ل�صرد ينك�صف �لنهار

ناقد من املغرب

ح�سن بحراوي



مواجهتها..

النهاري  الزمن  من  �سكري  ن�سو�ش  تنتقل  زمنيا، 

ان�سجام  يف  ال�ستثنائي  الليلي  الزمن  اإىل  املعتاد 

وتناغم كاملني مع طبيعة الأحداث ونوعية ال�سخو�ش، 

املخبوء..بينما  ي 
ّ
يك�سف ويف�سح ويعر النهار  اأن  ذلك 

حميميتها  للكائنات  ويحقق  وي�سرت  يواري  الظالم 

اإىل اخليال، ففي ليل  الواقع الأقرب  املفتقدة يف عامل 

لأن  وقابال  وم�رضوعا  واردا  فعل  كل  ي�سبح  ال�رضد 

يتواجد ويتحقق بعيدا عن الرقابات النهارية واأ�سوائها 

الكا�سفة..اأمل يعترب �سكري نف�سه كاتبا ليليا ل �سلة له 

اأو قرابة جتمعه مع َمن ي�سّميهم الكتاب النهاريني؟ 

يف  املفارقة  تتحقق  والأدبي  الجتماعي  املعنى  بهذا 

حياة واأدب حممد �سكري، تلك املفارقة التي جنح يف اأن 

ل�سخ�سيته وعموم جتربته، وظل  يجعلها عالمة مميزة 

ككاتب  م�ساره  لتدبري  بتفا�سيلها  ي�ستعني  الدوام  على 

ب�سيط  مبداأ  با�ستعمال  ذلك  وكل  املثال،  نادر  ع�سامي 

ب�ساطة املاء الذي ي�رضبه، اإنه مبداأ احلرية يف النتقال 

غري املتوقع تقريبا بني الأو�ساع والأ�سياء:

- من اللغة الريفية والرطانة الإ�سبانية اإىل اللغة العربية 

باأخرى  عليها  ورّد  م�ستحقة  باأريحية  ا�ست�سافته  التي 

اأح�سن منه عندما اأبدع ما اأبدع من روائع يف نطاقها..

عندما  الرحيبة  العاملية  اإىل  ال�سيقة  املحلية  من   -

بولز  غامر  اأن  منذ  اللغات  عرب  يتنقل  اأن  لأدبه  اأتيح 

وترجمه اإىل الإجنليزية، وتبعه الطاهر بن جلون ونقله 

اإىل الفرن�سية، فانفتحت دائرة التوا�سل مع العامل التي 

مل ورمبا لن يقدر لها اأن تنغلق..

عليها  وجد  التي  واملهادنة  امل�سكوكة  الكتابة  من   -

الن�ش  اإىل  الأقل،  على  معظمه  اأو  املغربي،  الأدب 

الإمكانات  كل  على  امل�رضع  بل  واملفتوح  املتحرر 

التعبريية من ق�سة ورواية و�سرية ومطلق الكتابة..

�سكري على  التي عا�سها  تلك  املفارقات هي  اأم  ولعل 

م�ستوى التلقي وجعلت منه حالة خا�سة بكل املقايي�ش 

�سكري قد  اأن كتابات  واقع  العربية، وهي  الثقافة  يف 

ا�ستقطبت النخب العربية القارئة من املحيط اإىل اخلليج 

وحظيت بالتفاف كا�سح ومنقطع النظري وغري م�سبوق 

يف الوطن العربي، يدلنا على ذلك عدد طبعات اأعماله 

يف املغرب وامل�رضق بل حتى يف اأوروبا..والتي كانت 

تتم اأحيانا دون اإذن منه ول حتى علمه..بل اإن بع�ش 

ن�سو�سه خا�سة خبزه احلايف ظل ي�سّور ويتداول على 

فيها  مبا  العربية  املنطقة  عموم  يف  �رضي  �سبه  نحو 

جمتمعات اخلليج الطهرانية واملغلقة..

ويف مقابل هذا اللتفاف القرائي العجيب كانت جتري 

الأكرث  العربية  الرقابات  كتاباته من طرف  حما�رضة 

تاريخيا  املعروفني  وم�رض  املغرب  يف  كما  انفتاحا 

الغرب  من  الواردة  الكتابات  اأمناط  مع  بالت�ساهل 

وال�رضق يف مناذجها الأ�سد راديكالية..فقد منعت اخلبز 

واأثريت �سجة  املغرب  الثمانينات يف  �سنوات  احلايف 

كتاب  قامت حول  التي  بتلك  �سبيهة  حولها يف م�رض 

العرب الأول األف ليلة وليلة..وما يزال كثري من الغبار 

يثار عندما يطبع اأحد اأعماله هنا اأو هناك..  

العقود  مدى  على  �سكري  حممد  �سّيد  فقد  بعد  واأما 

يف  ومثابرة  كدح  بكل  معتكفا  ق�ساها  التي  الثالثة 

معبد الإبداع منوذجا جديدا للحداثة الأدبية بعيدا عن 

وجاذبيتها  الأدبية  والتقليعات  الإديولوجية  املجرات 

املعلنة وامل�سمرة، اأمل يعلن على املالأ اأكرث من مرة عن 

عدم انتمائه للح�سا�سيات ال�سيا�سية الرائجة من دون اأن 

يعني بذلك انت�سابه لأية نزعة عدمية مقيتة؟ اأمل ي�رّضح 

اأكرث من مرة حماطا با�ستغراب اجلميع باأنه لي�ش كاتبا 

مغربيا اأو عربيا اإل مبقدار ماهو كاتب كوين؟

فهم  �سوء  �سحية  عا�ش  قد  �سكري  حممد  اأدب  اأن  غري 

والإكلريو�ش  املحافظة  النخبة  طرف  من  فادح 

الثقايف لأنه كان يعّكر عليهم �سفو معتقداتهم ويقلق 

مبعدة  على  �سيظلون  هوؤلء  اأن  ولبد  وثوقيتهم، 

يقرتبوا  مل  طاملا  الدوام  على  الأدب  هذا  من  منظورة 

منه ويحاولوا فهمه على اأر�سيته هو ل على اأر�سيتهم 

هم، اأي على اأدمي الواقع الهام�سي الذي اأجنبه وانخرط 

يف ت�سويره ولي�ش على اأر�سية ال�سالونات املرتفة اأو 

الأبراج العاجية التي تظلل وجودهم اله�ش..   
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�سدر ديوان ال�ساعرة اجلزائرية زينب الأعوج »عطب 

الروح«، موؤخرا عن دار ال�سدى، تكتب فيه ال�ساعرة  

اإيديولوجيتها ونظرتها للواقع العربي والإن�ساين يف 

بيان فني يرتقي اأحيانا ويفرت اأحيانا تبعا لغمو�ش 

لتداعيات  فيه  وتوؤرخ  وانك�سافها،  الإيديولوجية 

وروؤيتها  واجلماعية  ال�ساعرة  الذات  على  الواقع 

واملوت.  والنك�سار  اله�سا�سة  حيث  واملكان  للزمن 

تفتتح ال�ساعرة عملها بكالم يحتل ال�سفحة التا�سعة 

بكاملها ل هو مبقدمة ول باإهداء، باأ�سلوب تقريري 

املعروف  ال�سعري  النف�ش  فيه  يختنق  يكاد  مبا�رض 

معجم  بني  التقابل  على  ينه�ش  وغليانه،  بحرارته 

احلرب والدمار ) القنابل-القذائف-املدافع- موت 

من ال�سماء( ومعجم الطبيعة اجلميلة النافعة )زرعا- 

�سجارا-ثمارا-نخيال-قمحا-�سعريا- بذورا-اأ

للنافع  الهيمنة  كون  ورغم  زلل...(،  عطرا-ماء 

واجلميل اإل اأن احل�سور الفعلي للدمار لأن اجلدوى 

حلم والدمار واقع. ول ندري حتديدا ما وظيفة هاته 

»الفتتاحية« ؟ اأهي لتذليل كثافة الن�ش واإ�ساءته 

مفاتيح  ا�ستدعاء  لدرجة  ع�سيا  لي�ش  فالديوان  ؟ 

القارئ على حت�س�ش  اأم يراد بها حمل  من خارجه، 

مواطئ قدميه لإزالة الألغام املحاذية له؟.

اإذا ا�ستعرنا لغة الناقد كمال اأبو ديب اأمكننا القول 

اإن الديوان واإن كان متعدد ال�رضائح فاإنه تيار وحيد 

البعد ** لأن الديوان ل ينتقل بالقارئ من م�سمون 

اآخر، بل يلتف حول دللة واحدة ي�ستغل عليها  اإىل 

فكاأن  ومعادة،  تكرارية  واأحيانا  لولبية  بطريقة 

الديوان طعام واحد يف �سحون متنوعة: اإنه حماولة 

وال�سكون  الهزمية  اإيقاع  واحد،  اإيقاع  على  تنويع 

والإبداع  الفعل  اإرادة  انتفاء  يف  والفراغ  وال�سلل 

ثنايا  يف  وجهك  وليت  حيثما  واحل�سور.  والإجناز 

يف  ودموعا  ونعو�سا  جمر  بال  رمادا  جتد  الديوان 

الذات  لذلك كل حماولت  رثائية وفجائعية،  اأجواء 

يف رفع �سعارالرف�ش والتمرد والفعل تبوء بالف�سل 

الكل  ليخلو املجال ل�سوت واحد هو �سوت املوت. 

واجلماعة  يائ�سة  مهزومة  ال�ساعرة  ذات  بائ�ش: 

�سنعت مقربتها بايدي افرادها يف طقو�ش جنائزية 

باردة، واملكان قحط ل ينتظر منه ح�ساد واعد، و 

الزمن راكد ل حركة ترجى منه.

املناورة  وتختار  امللحمي  النف�ش  تتحا�سى  ال�ساعرة 

عبارة  برتديد  م�ستعينة  مك�سوفة  �سيقة  م�سابح  يف 

»يا جدتي العتيقة« يف روؤو�ش ال�سفحات كلها تقريبا 

وت�سعني  اأربعا  املذكورة  العبارة  ال�ساعرة  )ا�ستعملت 

وياأتي  املكان،  بدللة  مثقلة  عبارة  وهي   ) مرة   94

لت�سق  غالبا  البعيد  على  الدال  »يا«  باحلرف  النداء 

لهثة  حماولت  رغم  وجدتها،  ال�ساعرة  بني  م�سافة 

العجز  لكن   ، بها  ال�ستغاثة  و  للتوحد  ال�ساعرة  من 

وال�سلل ينت�رضان فيخنقان كل حماولة لالأمل واحلبو 

والنطالق. وما ع�سى جدة ال�ساعرة اأن تفعل يف مناخ 

موح�ش كل ما فيه يبعث على املوت و النهاية؟   

تر�سم ال�ساعرة للزمن �سورة قا�سية مظلمة:       

هذا الزمن الأعزل

مل يتوقف بعد

ل عن النواح ول عن العويل )�ش 11(

ول نظن اأن ال�ساعرة حتتلف معنا لو قلنا بل�سانها اإن 

زمننا لي�ش اأعزل من ال�سالح، فالألغام تغ�سى املكان 

كله، ولكنه اأعزل من القيم الإن�سانية واحل�سور الدافئ 

للم�سمون الإن�ساين، ف�سار زمنا لي�ش اأهال للثقة:

بني يدي م�سيلمة الكذاب

فاإىل متى اأنت �ساهر

على كل هذا اخلراب

»عطب الروح« لزينب الأعوج

رماد�ً بال جمر

كاتب من املغرب

بن العربي غرابي



وهذا اخلراب )�ش12(

وهو زمن مكرور مقرور متعب:

الف�سول متعبة

والعمر املر

تزاحمت عليه امل�سافات )�ش16(

ل  احلركة  بطيء  وجامد  وعبو�ش  كئيب  زمن  وهو 

وئيدة  هرمة  بخطى  يحبو  بل  اخلطى،  واثق  مي�سي 

نحو النطفاء. تقول ال�ساعرة يف بيان �سعري �ساحر:

متى

نعلن ولءنا للفرح

متى

يرتبع النور عر�سه

قبل اأن ت�سداأ فيه العيون )�ش19(

وهو زمن عاق كبري البطن بطعام اخليانة لأنه ياأكل 

اأبناءه:

هذا الزمن املنتفخ بطنه باأ�سالئنا

املحتقن قلبه باأفراحنا وجراحنا

يتبجح بالعر�ش والطول

يحتفي باملهرجني الواقفني

على قمة جمجمته )�ش164(

وهو زمن كال�سبح خميف يفرغ الذوات من احلركة 

ونوايا الفعل والعطاء:

هذا الزمن 

يتعقبنا بكل انك�ساراته

وب�سجيج �سمتنا الرهيب

يغر�ش فينا امل�سامري

والأوتاد

يو�سد اأبوابه )�ش32(

للتق�سري  حتمية  نتيجة  ذلك  لأن  بائ�ش  زمن  وهو   

اجلماعي يف حمايته وتعهده، فقد كان ميكن اإنقاذه 

لو تكاتفت اجلهود:

هذا الزمن

ل اأحد لطفه

ول اأحد جرب بخاطره

ول اأحد هدهد حلمه

ول اأحد �سمد جرحه )�ش 31(

وهو زمن اآيل ل اإن�ساين متوقف ل يفتح �سبابيكه على 

نور ال�سباح، لهذا فهو يغتال الأحالم والتطلعات:

وينام

دون اأن يحلم باأي �سباح )�ش33(

وهو زمن رمادي �سبابي مظلم معلق خارج املكان 

و الزمان احلقيقيني:

هذا الزمن لجئ

ل اأرا�سي له ول �سماوات

ل تواريخ معلنة له )�ش49(

بها،  يعتز  عائلة  �سجرة  ميلك  ل  لقيط  زمن  وهو 

كالقرب ل حياة فيه:

هذا الزمن يتيم

ل اأم ل اأب

ل من يعيل

هذا الزمن الالمبايل 

م�سجى

حيث ل اأدمي ل قرب ول ثرى

حيث ل ماء

 ول هواء )�ش50(

فـ»الهنا«  الزمن  من  حال  باأح�سن  املكان  ولي�ش 

بتعبري ال�ساعرة ف�ساء موح�ش:

هنا

ل متر ول جمر

هنا

ل ثدي يوؤوي اأوجاعنا املتعبة )�ش16(

ل�ستنبات  ي�سلح  ول  فيه  خ�سوبة  ل  مكان  وهو 

الأحالم، وبئره مهجورة وعيونه نا�سفة وماوؤه راكد 

النتانة والقذارة،لأن املوت  اآ�سن تنبعث منه رائحة 

اأورق فيه واأثمر اأ�سالء ودماء:

هنا الأزهار ت�رضب نخب عر�سها

جتمع الدم

جتمع الأ�سالء

جتمع الأرواح

جتمع الأنفا�ش

على مراأى قمر

رفع كاأ�سا يف اآخر ال�سماء

لي�رضب نخب النزيف

قبل اأن تطاله املذبحة )�ش 82(.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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اأبو  ر�ساد  مع  �رضت  �سفحة  ثالثمائة  من  اأكرث  يف 

اأ�رض يف حتولها  �ساور مبتعة فريدة لأتابع حياة ثالث 

التي مل تكن مدنية كما  اإىل املدنية  البدوي  الريف  من 

يفرت�ش اأن تكون عليه حياة املدينة.

بالتقدم  التخلف   ، بالنابل  احلابل  فيها  يختلط  مدينة 

والتحرر بالتحفظ والتنوير بالعتم ! والنفتاح على الع�رض 

بالإنغالق  على املا�سي، واأي ما�ش ؟ ما�ش مل يوجد اإل 

يف عقول من اتبعوه. ما�ش ابتدعته قوى ظالمية تفهم 

الدين على هواها ، وتف�رضه ح�سب منطقها الذي يتناق�ش 

مع الدين . لتغدو املدينة بال مدنية ، وبال هوية تنتمي 

اإىل الع�رض الذي نعي�ش فيه ، يف غياب منهج ح�ساري اأو 

م�رضوع ثقايف ينه�ش باملجتمع ولو باحلدود الدنيا من 

التطور الإجتماعي يف كافة مناحي احلياة .

يزحف  والريف  الريف  اإىل  باأبنيتها  تزحف  املدينة 

باملدينة  والريف  بالريف  املدينة  لتختلط  املدينة  اإىل 

لتت�سكل  ريفية  بال  والريف  مدنية  بال  املدينة  لتغدو   ،

احلديث  البناء  اإل  باملدنية  يربطها  ل   ، �سائعة  هوية 

وال�سوارع واجل�سور ومقتنيات احل�سارة احلديثة . بينما 

تظل العقول  يف الغالب على حالها رغم التعامل مع كل 

ما هو حديث.

 اأهم �سخ�سيات الرواية :

1- جنمة

ابن عمها �سخر منذ ولدتها  اإىل  ، فتاة تخطب   جنمة 

ح�سب العادات  البالية املتبعة ، ورغم عدم موافقة الأم 

ير�سخ   ) ح�سن  اأبو   ( الطيب  الأب  اأن  اإل  اخلطوبة  على 

لطلب اأخيه )اأبو �سخر ( .

وهكذا ترغم جنمة على ترك املدر�سة من ال�سف الثالث 

الإعدادي رغم تفوقها يف املدر�سة، لتتزوج من اخلطيب 

.والذي  الذي مل تكن تطيقه جلالفته وانغالقه  املوعود 

عنني  اأنه  اكت�سف  اأن  بعد  ال�سلفي  التدين  اإىل  يتحول 

للتغلب  بائ�سة  حماولة  ،يف  الإجناب  على  قادر  وغري 

على حالته، وليل�سق تهمة العقم بزوجته لتنهال عليها 

تقولت احلماة والنا�ش . ولتحيا جنمة يف كابو�ش فظيع 

وهي م�سدقة اأنها عاقر.

 يوغل �سخر يف ظالميته ليتزيا بزي ال�سلفيني ويطيل 

ذقنه ويغري �سلوكه اليومي حتى عالقته بزوجته تغدو 

حتى  اجلن�ش.  معها  ميار�ش  حني  احليوانية  اإىل  اأقرب 

�سماع الأغاين  واأ�سوات الرجال يغدوان كفرا ، وي�رضع 

يف الغياب الطويل عن البيت اإىل اأن يغدو اأمري جماعة 

لحقا، فيما جنمة تتاأمل وهي ت�ستمع اإىل كلمات احلماة 

اجلارحة :

 .. غريها  ويتزوج  يرتكها  ل  حتى  عمل  له  معمول   (

 ) واألعيبهما  رباب  اأمها  وعن  عنها  تغ�سمني  اأن  اأتريد 

)�ش106(

اإىل  فتدخل  جنمة  عيني  من  ت�سيل  الغزيرة  الدموع 

بطنها  )ت�رضب  وهي  ال�رضير  على  وتنطرح  غرفتها 

وتنه�سه باأظافرها كاأمنا ترغب يف متزيقة ، وهي تكتم 

يذلني  ، بطن عاقر، بطن  : بطن جمدب  �سوتها مرددة 

»�ساأرى بعينيك يا حبيبي« لر�ساد اأبو �ساور 

و�لتحول من �لبد�وة �إىل �ملدنية !!

  كاتب من فل�سطني

حممود �ساهني



ويك�رضين ( �ش106(

ثالثة  دام  ل�سخر  غياب   بعد  الزوجية   بيت  جنمة  ترتك 

اأعوام. 

يف بيت اأهلها تنعم جنمة بحريتها فت�ساهد التلفاز وت�ستمع 

اإىل الراديو وتتحدث اإىل اأخيها ع�سام الذي كان يتعاطف 

اأنها بكت بني ذراعية حني ا�ستقبل  معها با�ستمراراإىل حد 

عودتها.

نف�سها  فح�ش  اإىل  جنمة  تلجاأ  �سلمى  �سديقتها  من  بدافع 

على  عاقرا  ولي�ست  �سليمة وطبيعية  امراأة  اأنها  لها  ليتبني 

الإطالق .

بعد عناء طويل ورفع ق�سية يف املحكمة تتمكن جنمة من 

تطليق نف�سها من �سخر لتتابع درا�ستها وتدخل اجلامعة.

�سديقتها  �سقيق  �سامي  من  الزواج  على  لحقا  ولتوافق  

اأن ترك طليقته الأملانية مع  اأملانيا بعد  �سلمى العائد من 

ابنه وابنته  . 

  2- وطفاء 

   وطفاء ، �سقيقة �سخر فتاة طموحة . �سجعتها جنمة على 

اأن دخلت اجلامعة ،  متابعة الدرا�سة . تابعت درا�ستها اإىل 

وهجرت بيت اأهلها لت�سكن يف �سكن اجلامعة . واأ�سبحت 

 ، �سخر  من  هجوم  لأول  .تعر�ست  اأي�سا  ل�سلمى  �سديقة 

اأنقذها منه النا�ش بعد اأن نالها ب�رضبات وجراح بالغة .. 

( وهي  النار  الكربيتيك )ماء  الثاين كان بحام�ش  الهجوم 

كان   ، الإجتماع  علم  يف  الدكتوراة  اطروحة  لتقدمي  تعد 

 . �سلفية  جماعة  اأمري  غدا  الذي  �سخر  اأتباع  اأحد  املعتدي 

اأ�سيبت بحروق يف وجهها وعنقها و�سلمت عيناها . 

بعد  اجلامعة  اإىل  دخولها  ر�ساد  ي�سف  موؤثر  م�سهد  يف 

خروجها من امل�ست�سفى ،مع الدكتور يون�ش الذي �ستتزوج 

منه  . �ساأورد مقتطفات منه :

) ح�سد من طالب وطفاء وزمالء جنمة وطالب يون�ش  جتمع 

قريبا من البوابة ويف املمرات حتت ا�سجار ال�رضو ، واأخذوا 

يف الت�سفيق والتفوا حولهم ، وم�سوا كاأمنا يزفون يون�ش 

ووطفاء ..

اأحد  �سوت  ارتفع  بينما  زغرودة  الفتيات  احدى  اأطلقت 

الطالب هاتفا مبرح : يحيا احلب .. يحيا احلب(.) �ش 299(

ت�سعر وطفاء اأنها اأمام زفاف مل حتلم به :

اطروحة  نقا�ش  قاعة  باجتاه  م�سفقا  احل�سد  )م�سى 

ويون�ش  وطفاء  ير�سقن  طالبات  راحت  بينما   ، الدكتوراة 

وجنمة مبا اأح�رضن من باقات الورد( )�ش301(

يعرب الدكتور يون�ش لوطفاء عما كان يتخوف منه اأن تفقد 

ب�رضها جراء الإعتداء ، فت�سغط على يده وهي تقول :

) كنت �ساأرى بعينيك يا حبيبي ، كنت �ساأرى بعينيك ، اأما 

كنت �ستعو�سني عن فقدان نظري فاأرى بعينيك(؟!

وقد اتخذ ر�ساد من هذه العبارة عنوانا لروايته .

متنا�سقة  بخطى  مي�سيان  وهما  يديهما  راحتا  ت�سابكت   (

معا بني احل�سد باجتاه قاعة نقا�ش الأطروحة .( )�ش301(

احل�سد  وحولها  ثابتة   بخطى  وطفاء  تتقدم  القاعة  )اإىل 

�سعرها  وردت  عينيها  عن  ال�سوداء  النظارة  رفعت  اأن  بعد 

وترفع   .. اأطروحتها على �سدرها  ت�سغط  اخللف وهي  اإىل 

 ، احلروق  ت�سوهها  التي  عنقها  �سفحة  اأظهرت  وقد  راأ�سها 

غري اآبهة بنظرات ال�سفقة ، ول باحثة عن التعاطف  ،بثقة 

م�سوارها  قطعت  التي  هي   ، اأمامها  ينفتح  امل�ستقبل  باأن 

بعناد وجد ( )�ش 302(

�ست�سري احلياة   . الكلمات املعربة تختتم رواية ر�ساد  بهذه 

اإىل الأمام باإ�رضار وعناد رغم اأنف الظالميني وخناجرهم 

امل�رضعة يف وجه التحرر ومياه نارهم احلارقة .

3- �سلمى 

�سلمى ال�سيدلنية �سديقة اجلميع : جنمة  ووطفاء وع�سام 

وغريهم  .تعي�ش حالة قلقة بعد اأن عادت بابنها )حم�سن( 

واإجادة  وطنهما  على  للتعرف  اأملانيا  من  )زينب(  وابنتها 

يعودا  لكنهما مل   . اأملانيا  تعلمها يف  التي �رضعا يف  لغته 

اأثار  م�سهدا  �ساهدا  اأن  بعد  احلياة  احتمال  على  قادرين 

فيهما الهلع اثر قيام اأحدهم بذبح اخته بخنجر حني كانت 

جتال�ش �سديقا لها يف مطعم . مما اأدى اإىل هرب حم�سن اإىل 

القن�سلية الأملانية ليعود اإىل وطنه الذي ولد فيه ) اأملانيا ( 

. ولرتغم �سلمى على ت�سفري ) زينب ( لتلحق باأخيها واأبيها 

يف اأملانيا ، بعد اأن �ساءت نف�سيتها يف موطن اأمها واأبيها . 

تعرب عن قلقها لنجمة قائلة :

 . اأنام  ل  تقريبا  اأنا   – متعبة  تق�سد   – جنمة  يا  كثريا   (

ا�ستيقظ واأنام واأنا اأقلب الأفكار يف راأ�سي . كل ما خططنا 

له ينهار ، وي�سيع . اأردنا اإنقاذ حم�سن وزينب ، وها نحن 

نفقدهما ( ) �ش286(

4- �سخر 

�سخر الذي غدا اأمريا جلماعة من ال�سلفيني كان فا�سال يف 

درا�سته . جلفا ، غليظا ، متخلفا اإىل حد غري معقول . اإ�سافة 

 ) ! كذب على زوجته )جنمة  اأنه غبي  ومنافق وكذاب  اإىل 

واأل�سق تهمة العقم بها . وراح يظهر اأمام النا�ش بزي ديني 

اأن  غري   ، وتخلفه  زيفه  ليخفي  جدا  طويلة  وحلية  اأبي�ش 

معظم من عرفوه ابتعدوا عنه بعد اأن اكت�سفوا اأمره . 

اأجنبت �سفاحا من رجل غريه  امراأة   تزوج �سخر �رضا من 
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بالتاأكيد ، وحني غاب عنها كما غاب عن جنمة رفعت عليه 

دعوى نفقة لها وللطفل ابن الزنى ، وك�سبتها !! جن جنون 

�سخر حني علم ومل يكن اأمامه اإل الختفاء ليتذرع باجلهاد 

يف �سبيل اهلل ، ورمبا يف اأفغان�ستان !!

معظمها  ياأتي  �سخ�سية،  ع�رضين  من  اأكرث  الرواية  �سمت   

فيه  تدور  الذي  املناخ  ر�سم  وا�ستكمال  الروي  ل�رضورات 

الوقائع .كالآباء والأمهات والخوة واملعلمني واملعلمات 

وغريهم .

بع�ش  ن�ستثني  قد   . طيبون  الأ�سخا�ش   هوؤلء  ومعظم   

ال�سخ�سيات النمطية كاأبي �سخر الرجل التقليدي النمطي  ، 

واأم �سخر النمامة القا�سية واحلاقدة اإىل حد ما .  

ياأتي يف مقدمة هذه ال�سخ�سيات ع�سام الذي كان يتعاطف 

مع �سقيقته جنمة ،وقد تابع درا�ساته العليا حتى غدا حماميا 

ناجحا ، وتوىل مكتبه دعوى طالق جنمة من �سخر .

اإن معظم ال�سخ�سيات ال�سابة يف الرواية ت�سعى اإىل التحرر 

وفهم الدين بعقول منفتحة 

التكفري  عن  بعيدا  تنويرية  ثقافة  حلمل  ت�سعى  وهي 

والظالمية والتع�سب الأعمى التي ميثلها يف الرواية �سخر 

وجماعته التي ل تظهر اإل للقتل اأو للن�سح بارتداء احلجاب 

عدم  وحتى  ال�سينما  اإىل  والذهاب  املو�سيقى  �سماع  وعدم 

�سماع �سوت الرجال ! اإن عاملا يحكمه هوؤلء القوم �ستكون 

جهنم اأف�سل منه !

نعي�سه  الذي  الثقايف   للتخلف  ر�ساد هي �سفعة  رواية  اإن 

اإىل  باملجتمع  ينتقل  ثقايف  نه�سوي  م�رضوع  غياب  يف 

وانت�سار  ن�رضة  بالتاأكيد  وهي   . فيه  نعي�ش  الذي  الع�رض 

متخلف  ذكوري  جمتمع  يف  امل�ستلبة  وحقوقها  للمراأة 

ي�سطهدها ويتنكر حلقوقها .واآمل من احتاد املراأة الأردنية 

والفل�سطينية بل والعربية اأن يتبنى الرواية ويطبعها بطبعة 

رخي�سة ويعممها على الن�ساء ب�سعر ب�سيط .

* البناءالفني يف الرواية .

اأن  الرواية بعد  الفني يف  ال�سكل  اأحتدث عن  الأوان لأن  اآن 

اأتيت مبا تي�رض عن امل�سمون .

يلجاأ  قراأتها ل  التي    كما هي عادته يف معظم كتاباته  

ر�ساد اإىل اأ�ساليب معقدة ، فهو يكتب باأ�سلوب مب�سط متكن 

منه عرب جتربته الطويلة مع الكلمة . فالوقائع ت�سري ب�سكل 

تتابع  عرب  عواملها  لنا  تتك�سف  وال�سخ�سيات  ت�ساعدي 

الأحداث وتقليب ال�سفحات . غري اأن ر�ساد زاد من التب�سيط 

هذه املرة باأن اعتمد التقطيع امل�سهدي . فكلما تغري املكان 

والزمان انتقل ر�ساد اإىل م�سهد جديد . ويندر اأن جند تغريا 

يف الزمان واملكان  واحلدث بتغري امل�سهد ، رمبا يف ف�سول 

ل تتجاوز اأ�سابع اليد . 

 هذا التقطيع امل�سهدي �سبه ال�سينمائي واإن مل يكتب بلغة 

بحيث  القارئ  اأمام  القراءة  �سهل  ال�سينمائية  ال�سيناريو 

جعله يتنقل ب�سهولة من م�سهد اإىل اآخر دون اأن ي�سعر باأية 

. فبع�ش امل�ساهد  ل يتجاوز ال�سفحة  القراءة  اأعباء جراء 

ون�سف واأطولها ل يزيد عن �سبع �سفحات .

اأن تكون الرواية يف �سبعة  اإىل  اأدى  هذا التقطيع امل�سهدي 

و�سبعني م�سهدا ، ب�سبعة و�سبعني عنوانا اإذا ا�ستثنينا بع�ش 

من  اأكرث  لحتوائها  ف�سول  تعترب  اأن  ميكن  التي  امل�ساهد 

م�سهد ، وهو يف الغالب يتعلق ب�سخ�سية واحدة تنتقل من 

مكان اإىل مكان لتتابع �ساأنا من �سوؤونها .

الرقمي  التعداد  فهذا   ، امل�ساهد  ترقيم  اإىل  ر�ساد  يلجاأ  مل   

امل�سهد  وهو  رقما  حمل  واحد  م�سهد  هناك   . قبلي  من  مت 

الأول حيث حمل الرقم واحد ومل تتكرر الأرقام بعد ذلك . 

واإذا كان هذا الرقم ي�سري اإىل ف�سل ‘ ففي الإمكان القول اأن 

الرواية كلها كتبت بف�سل واحد !! ورمبا

الف�سول ثم تخلى عن  اأو  كان ر�ساد ينوي ترقيم امل�ساهد 

ذلك يف ما بعد وظل الرقم دون حذف .

الرواية  اأحداث  تتبع  القارىء  �سهلت على  امل�ساهد   عنونة 

امل�سهد من  يت�سمنه  تف�سح عما  اأو  ت�سيء  ، فهي معظمها 

حدث ، كما يف امل�سهد الأول )ولدة جنمة ( والثاين )دفن 

ت�سي  ل  امل�ساهد  بع�ش  وثمة   . وامل�سيمة(  ال�رضة  حبل 

عناوينها ب�سكل مبا�رض عما يتطرق اإليه امل�سهد ك )غبار ( 

و)على ظهور العي�ش ( و) تقريبا ( واإن كان امل�سهد يت�سمن 

�سيئا مما يوحي به العنوان .

لغة ر�ساد مب�سطة ، �سهلة ، مكثفة ، لي�ش فيها اأي تكلف على 

الإطالق ، يقول ما يريده باأب�سط الكلمات واأقلها ، مما يجعل 

، متتبعا الأحداث  اأي عناء  القارئ يتابعها ب�سهولة ودون 

امل�سوقة واملوؤثرة . من حلظات ان�سانية حتمل دفء احلب 

وحلظات غري ان�سانية 

) عدوانية ( تق�سعر لها الأبدان وت�سمئز منها النفو�ش . ونظرا 

لأنني ان�سان عاطفي جدا 

على  تنزلق  واأحيانا  عيني  يف  ترتقرق  الدموع  كانت  فقد 

كدخول  املوؤثرة  الإن�سانية  امل�ساهد  بع�ش  يف  وجنتي 

وطفاء اإىل اجلامعة بعد حرق وجهها وعنقها مبياه النار .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* رواية . ر�ساد ابو �ساور . دار الآداب  . بريوت  2013   
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 يبدو ولع عالء خالد باملكان ل حدود �سكلية ت�سعه 

�سمن ت�سانيف ملتب�سة وع�سية .هكذا وو�سط �سياق 

اأن  دون  وجوانيًا  ملمو�سًا  يكون  يكاد  للكلمة  اأكرب 

ينجرف اإىل تف�سريات فل�سفية تو�سح جممل احليوات 

ال�سمات  عن  ناهيك   . �سعريًا  ت�سغله  التي  والأفكار 

اللغوية التي يطوف بها يف حلظته احلا�رضة واأنت 

يف  كلها  حياته  ي�سع  كثرية.  مقاطع  اإىل  تنتبه 

حياته   . �ساعت  كيف  فيهما  ي�رضح  وهو  جملتني 

اجلغرافيا  حدود   ، احلدود  على  التائهة  الفردية 

ال�سحري  الأثر  ومتابعة  الهواء  يف  الأرواح  و�سورة 

املندثر املجروح بالزمن الذي ل طائل له . ير�سم رنة 

ال�سوت الإن�ساين الغائب ، وعلى النقي�ش من ذلك ، 

لن تتحول اإل اإىل خا�سية تاأملية هي مفاتيح قراءة 

ال�سعرية   يرافق جتربته  اأن  ولي�ش م�سادفة   . �سعره 

تاأ�سي�ش جملة » اأمكنة » منت�سف الت�سعينيات وعلى 

ح�سابه ال�سخ�سي جمعت بني دفتيها طيلة الفرتات 

ال�سابقة �سمن �سدور غري دوري خربة جمموعة من 

الكتاب وال�سعراء امل�رضيني والعرب ولتدخل احلياة 

وال�سرت�سال  احلكاية  وباب  اخللفية  البوابة  من 

وال�رضد الذي كان ميالأ ما ينق�ش الذاكرة . ال�سينما 

طرائقها  باأو�سع  الكتابة  الت�سكيلي،  الفن  امل�رضح، 

.هكذا تدخل م�سارات وزوايا املدينة الآيلة لالنقرا�ش 

والبعد املجازي لإكت�ساف �سميم احلياة اليومية عرب 

مادة الكتابة .من هنا يظهر اإن�سغاله بحكاية ما يف 

اأغلب ما يكتب . تن�رضب داخل خيط �رضي على نحو 

عذب وغادر ، جواًل وهو ي�ستعد ملخاطرة زج الكائن 

وغمو�سًا  تعقيداً  الأكرث  الإن�سان   ، املعذب  احلقيقي 

 ، القطار  زجاج  على  �سورته  يرى  وهو  �سي�ستحيل، 

اإىل ورقة يف مهب الريح . �سوت عالء خالد خا�ش 

ول  العموم  وجه  على  والعربي  امل�رضي  ال�سعر  يف 

ميكن تف�سري متعة قراءته نف�سها اإل بقدرة جملته ، 

وهي تت�سم بالإيجاز، والب�ساطة وحدة ما توؤول اإليه 

فيما بعد .يف ق�سيدة مثل : »علبة الأزرار ال�سدف« 

�سيك�رض بوترية مت�سارعة بع�ش امل�سلمات اجلمالية 

وب�سورة موؤثرة �سيت�سافر كل من العن�رضين احل�سي 

والروحي على �سكل موتيف غري متحرر من الطابع 

املحلي والأحداث العابرة ، يوثق ال�سورة ال�سائعة 

للبيت والعائلة والأم الكادحة والطفولة التي ذهبت 

طي الن�سيان :

»العلبة ال�سدف،

التي كانت حتوي الع�رضات من الأزرار امللونة،

خرى« لعالء خالد
ُ
»حتت �سم�ش ذاكرة اأ

�صرية �ملكان �مللتب�صة

�ساعر من �سورية

اأكرم قطريب
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اأخرى  دورة  يف  تفرقت  ملالب�ش  احلية  الآثار 

لالإ�ستهالك

حياتي اأ�سبحت مثل اأزرار هذه العلبة

ميكن اأن ٌيعاد ا�ستعمالها

اأو ُترتك هكذا كخزانة ملجد العائلة

اأو تن�سى

كمومياء غري ملكية .

كلما فقدُت زراراً من مالب�سي

كانت اأمي تبحث يف تلك العلبة

ل يخيب الرجاء

متالأ هذا ال�سطر الفارغ

وترتك خيطًا معلقًا يف فمها

هذا الطرف البعيد ،

الطرف الغايل الذي ت�سلقت عليه الطفولة .« �ش37

 اإليها وهو 
َ
ل يلبث اأن ياأخذك اإىل حكايته ، ي�رضقك 

يف  املتبقي  الوحيد  عمره  يتناول  قليلة  بكلمات 

�سطور قليلة .وهو هنا يتميز بطبع لغوي �سفيف لكنه 

على  املحفوظة  �سخو�سه  ب�سغف  يرتقب   ، م�سني 

الرفوف لكن لي�ش مبعزل عن املتغريات التي حتدث 

التي  الوداع  و�سمة   ، واملنازل  والأقاليم  املدن  يف 

وكل   . اليد  متناول  عن  البعيدة  الأمكنة  �سفا  تظلل 

ملو�سوعات  وملخ�سات  �رضدي  خيط  هي  ق�سيدة 

واحلي  الطفولة  مراثي  اإىل   ، بعد  فيما  �سعرية  غري 

و�سرية  العامة  واحلدائق  اجلامعة  واأيام  واملدر�سة 

يف  تتتابع   وجوه   . البائدة  والأوطان  الأ�سدقاء  

طابور طويل ل خطاأ له�سا�سة مالحمها .  

يف  املجهولة  النوا�سي  تك�سف  ب�ساطة  ق�سيدة 

اأو  بيته  قرب  يقف  هو  بينما   ، جداً  قليلة  كلمات 

م�سفى  يف  ما  وجهًا  يتاأمل  اأو  مقهى  يف  يجل�ش 

النا�سع  ال�سعر  هذا  يف  عليه  عرثُت  ما   . حكومي 

لكائن  الب�سيطة  الذاتية  وال�سرية  الإن�ساين  ح�سه 

ق�سطنطني  ا�سكندرية  يف  يعي�ش  العامل  هذا  من  ما 

اأكرث  اهتمامي  يثري  وما   ، اليوناين  ال�ساعر  كافايف 

اأنه يفعل ما بو�سعه كيال يقع يف  م�سيدته الآ�رضة 

. بكلمة اأخرى ثمة نزوع لإك�ساب الأر�سي واملكاين 

الذي  الكائن  اآلم  على  يده  ي�سع  وهو  اخللود  �سمة 

اأن يقع يف ر�سم خطوط  فقد �سيئًا عزيزاً عليه دون 

تف�سل بني ما هو واقعي ومتخيل ومن�سي....فكل ما 

 توديعه 
ّ
يكتبه عالء خالد حدث معه اأو عاينه اأو مت 

يف  مكان ما . �سعر عبارة عن م�سودات لكتابةذات 

اأن  عني  يغيب  ول   ، الإختالف  �سديدة  مو�سوعات 

له�سا�سة  فيه  البطولة  واأن  جداً،  واهية  فيه  احلدود 

الفرد الذي على هيئة فري�سة، واملكان الآيل للزوال 

، على ما ميكن اأن يذهب اإليه  احلب الطاغي واأفراد 

 ، ، ل لكونها ماأخوذة من م�رضح الالمعقول  العزلة 

بل من �سمات اجلمع بني الفني والإن�ساين وخوا�ش 

اليومية حيث ل  الدمج الالمتناهي  ل�سميم حياته 

التاأثري  . هذا  اآن معًا  للمبا�رض واملجازي يف  حدود 

الذي تخلفه هذه اليوميات يف و�سع هكذا كتابة اأن 

حتتملها وت�ستدعي ال�سورة الوا�سعة حلداثة ت�ستعمل 

مفاتيح خمتلفة لكتابة ال�سعر ، ول ريب اأن امتحانها 

يقع يف �سلب ما ينبغي لنا اأن نفعله حيال الفردي 

نحو  على  توجيهها  يتم   التي  واحليل  وامل�سخ�ش 

الآ�رضة  ال�سورة  لتلك  اأعلى  انتباهنا  يجعل  موح�ش 

تاأثري  حتت  نف�سه  عن  ال�ساعر  فيها  يتحدث  التي 

الأ�سا�ش  يف  تخلع  وجمهدة  متك�رضة  مدينية  ظالل 

يحدث   ما  اأن  يل  ويبدو  باملكان  الأ�سلية  عالقتها 

الذي  الواقعي  الرتباط  تبني  جداً  ال�سهل  ملن   ،

ت�ستند اإليه الق�سيدة هنا ، لكن مع ميل اإىل نزع ما 

لي�ش  الأ�سلية،  لل�سخ�سية  يتطابق مع حماكاته  قد 

يتحدث  وهو  اأمثلته  اأن�سع  يف  نف�سه  البطل  �سوت 

الذي »مازال يخلف  ا�سمه   ، عن �سديقه طه يو�سف 

رجفة ، عند مروره املتمهل والواثق اأمام ذاكرتي ، 

كاأنه  ي�ستعر�ش طابور �رضف الطفولة املبعرثة على 

الدكك اخل�سبية« �ش77 . بل �سداه يبتدع �سبهة له 

يف اأ�سلوب موطد الأركان و مر�سوم دون اأن يتخلى 

عن فكرة اللعب ، وعلى نحو اأكرث كفاءة ،رمبا يتوقع 

املرء اأن هكذا كتابة لن  ي�رضع اإليها الن�سيان حتمًا .

_____________________________________________________________________

* حتت �سم�ش ذاكرة اأخرى ، �سعر عالء خالد ، �رضقيات 2012 القاهرة. 
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لي�ش راق�ش املولوية، املتطلع لأعلى نقطة يف الكون، 

بدورها  ال�ساخ�سة  النحيفة  الباليه  لراق�سة  بخ�سيٍم 

لأعلى، كاأن راأ�سه الدائخ �سماوؤها.. لي�ش لبا�سه امل�سدل 

جل�سدها  نقي�سًا  تفا�سيل،  بال  البيا�ش،  يف  الغائب 

ن�سف العاري، الكائن يف ركن ج�سده، بتنورة ق�سرية 

يغلق  كالهما  الآخر،  رق�سة  يكمل  كالهما  م�سغولة.. 

قو�سي الوجود  بذراعني مفتوحتني، بني اأعلى واأ�سفل، 

الظل«  �سيد حممود »تالوة  ُيغلقان غالف كتاب  مثلما 

)وهو فكرة ال�ساعر( على جدلهما. 

الدوام  على  ال�ساعرة  الذات  تتوتر  الظل«،  »تالوة  يف   

غري  مرئي/  زمان،  مكان/  اأر�ش،  �سماء/  حدين:  بني 

احلقيقة  يف  نحن  مفارق.  ماثل/  الأخري:  ويف  مرئي، 

اأمام ق�سيدة طويلة، موزعة على مقاطع ق�سرية، مثل 

»متتالية  اأراه  ما  الأخري  يف  ُت�سكل  نفثات،  دفقات، 

�سعرية« ولي�ش »جمموعة �سعرية«.

اللغة،  من  فقط  جتليه  يكت�سب  ل  �سويف،  اأفق  هنا، 

لالحتاد  الذاهبة  امل�ستك�سفة  التاأملية  ال�ستبطانية 

املعرفة  نحو  ال�ساعرة  الذات  رحلة  من  لكن  باملطلق، 

غري  رمبا  رحلة،  امل�رضوط.  غري  واخلال�ش  النهائية 

خيط  من  تخلو  ل  لكن  ال�سطحي،  جتليها  يف  خطية 

حلركة  الأ�سمل  البنية  يف  تلم�سه  ميكننا  رهيف،  �رضد 

ثالثا:  ذواتًا  بالأ�سا�ش  حاملًة  تتقدم،  وهي  الق�سائد، 

الذات ال�ساعرة، الأنثى املراوغة املرتاوحة بني احل�سور 

والغياب، والكيان املفارق الذي ميكن رده لفكرة الإله. 

فالذات  جدلياتها،  يف  الوجود  يلتم  اأقطاب  ثالثة 

ذائبة  الدنيا،  يف  غائ�سة  الأر�سية،  مكتملة  ال�ساعرة، 

واملفارقة،  التجرد  تام  الإلهي  والكيان  الن�سبي،  يف 

�سماوية،  ن�سف  اأر�سية  ن�سف  الأنثى:  تتوتر  وبينهما 

وت�ستبك  ال�سفات  فيها  متتزج  غائبة،  حا�رضة/ 

هذه  للثالوث؟  �سعري  تاأويل  اأمام  نحن  هل  الأخيلة. 

قراءة حمتملة، لكني اأرى اأن الن�ش الكبري يتجاوز ذلك 

متحققة  اآلهة  بابنة  ال�ساعرة  الذات  فلي�ست  التكري�ش. 

�سلفًا، بل فارغة منه ت�سعى لالمتالء به، ولي�ست الأنثى 

باأم م�سدودة لذكورة الإله، بل هي مرتاوحة بني كافة 

الأدوار، تبدل الأقنعة دون هوادة، را�سمة البعد الدرامي 

بحاوية  ال�ساعرة  الذات  لي�ست  الأخري،  ويف  للق�سيدة. 

ال�سوؤال  دغل  من  قادمة  بل  يقني،  مكر�سة  اأو  معرفة 

ومتخمة بغوايات ال�سك.

ال�سعري  املوروث  من  متتح  كالإبجرامات،  مقاطع،   

خميلة  من  منبع:  من  اأكرث  على  منفتحًة  والفل�سفي، 

»تالوة الظل« ل�سيد حممود

�لأعمى �لذي يتعرث فـي �ل�صوء

  كاتب من م�رض

طارق اإمام
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ومن  املقد�سة،  الن�سو�ش  ل�سفرات  ال�سفهية  الثقافة 

يف  الغائ�سة  الهايكو  لأخيلة  الإ�سالمي  الت�سوف  اأفق 

فاللغة  لذا،  املوجودات.  وا�ستنطاق  الطبيعة  ا�ستنفار 

القادمة  الظل« م�سبعة باملجازات  ال�سعرية يف »تالوة 

من مزيج ثقايف تخييلي ي�ستحيل ف�سل مكوناته التي 

اأ�سولها  اإىل  لردها  ن�سيًا،  و�سهرها  ت�سكيلها  يعاد 

ال�سياقية.

دوال  على  التكاء  يتكثف  الظل«  »تالوة  يف 

الأفق  على  وال�ستغال  ناحية،  من  الطبيعي  العامل 

ال�ساعرة  الذات  اأخرى. جتربة  امليتافيزيقي من ناحية 

وحيث  الباطن،  من  القادم  العامل  باإ�رضار  تتلم�ش 

ملا  ا�ستجابة  �سوى  لي�ش  املتمثل،  الوجود  اخلارج، 

الفل�سفي،  باملعنى  مثايل،  منحى  اإنه  املخيلة.  تتماله 

يجعل الوجود املادي تابعًا للوعي، ورهينًا به.

)2(

 اأربعة ف�ساءات كبرية تلتم عربها مقطوعات املتتالية 

الكثيفة املقت�سدة، وغري املعنونة. تبدو الذات ال�ساعرة 

كما لو كانت يف متاهة، تبحث فيها عن مو�سوع ما، 

اأربعة  اأمامها  لكن  عليه   لتعرث  واحداً  مفتاحًا  متلك 

املبتغى  على  للعثور  احتماًل  ميثل  منها  كل  اأبواب. 

وللخروج من التيه، غري اأن الباب املوعود واحد. وكما 

مغلقًة  كلها،   الأبواب  الذات  �ستجرب  نتوقع،  اأن  ميكن 

على  تعرث  لن  مبغامرة،  يليق  وكما  اآخر،  لينفتح  بابا 

الباب املرجو اإل يف نهاية الرحلة.

�سماء  اإل  ال�ساعرة  الذات  ترى  لن  الأول  الباب  خلف 

�ساكن  حيث  خلفه،  ال�سماء  يحتجز  باب  اإنه  �سا�سعة، 

واحد ... حماطًا بكائناته: املالئكة وال�سحب وال�سمو�ش 

بالعلو.   املرتبطة  العالمات  وكافة  والطيور  الأقمار 

باب  لينفتح  ال�سقوط  خمافة  ال�سماء  باب  الذات  تغلق 

الغرق،  باب يختبئ خلفه  الفادحة،  للمفارقة  اآخر، هو 

ما  بكل  الإطاحة  عن  يبحث  هائج  بحر  ينه�ش  حيث 

ال�سفلي  العامل  بعالمات  بدوره  ويقذف  اأمامه،  يقف 

املفارق.  خلف باب ثالث يتج�سد الكائن املجرد الذي 

بالذات  القذف  على  القادر  ذلك  »الزمن«..  عليه  نطلق 

يف تيه ل رجعة بعده. فقط، خلف الباب الرابع والأخري 

اأن تلتئم  �ستلوح حجرة تغمرها املو�سيقى، ميكن فيها 

الذات باأنثاها ووجودها. 

اأي�سًا، تنجح الذات ال�ساعرة   ومبنطق الرحلة املفارقة 

مرًة بعد اأخرى )م�ستعريًة بع�ش �سمات البطل امللحمي( 

يف تروي�ش اخلطر.. فت�ستاأن�ش الإله وتتقي غ�سبته، )اإذ 

لتجعل  احل�سينة(،   اأكرث مما يجب من مملكته  اقرتبت 

�ش البحر بالغو�ش  منه �رضيكًا يف حتقيق الغاية، وُتروِّ

لتحولتها  قرينًا  الزمن  الثقايف، وجتعل من  يف عمقه 

الغرفة  حُتوِّل  بينما  اأيامها،  اإهدار  يبغي  عدواً  ولي�ش 

اإىل عامل �سا�سع  املو�سدة الآمنة على �سيقها وخلوها 

زاخر بال�سخب الإن�ساين.

اأ�سداء  ع  ُيرجِّ الذي  املجاز  ذلك  من  خرياً  اأجد  مل  رمبا 

من  ا�ست�سعرته  ما  لأج�سد  اخليالية،  الطفولة  حكايات 

بنية خطية، �ساحبة يف ظاهرها لكن فادحة التج�سد يف 

بنيتها التحتية، مت�سك مب�سار الذات، بدءاً من �سياعها 

وانتفاء اتزانها وحتى احتادها اأخرياً باملحبوب ــ اإنها 

مغامرة ورحلة بحث، لكن باملعنى ال�سعري.

)3(

ب�سمري امُلخاَطب، يتحقق جل الق�سم الأول »اأعمى يتعرث 

يف ال�سوء«. تويل الذات ال�ساعرة وجهتها �سوب غائب 

دع  بالنور/  غطها  باحلنان/  »دثرها  القدرة:  ميتلك 

املالئكة ينظرون لها«. ل تعك�ش ال�سياغات الآمرة هنا 

�سلطة الأمر والنهي، امنا ا�ستجداءات  وت�رضعات مغلفة 

اإليه، ت�سبح  اأ�سلفت الإ�سارة  بالكربياء. هو املثلث الذي 

وقوة  �ساعرة،  ذات  الثنا ع�رضة بني �سلوعه:  املقاطع 

اخلال�ش  تنتظر  اأنثوية  وذات  ر�سائلها،  تتلقى  مفارقة 

بني ت�رضع املر�سل واإرادة امل�ستجيب. 

رمبا من الالفت اأن ينطلق الن�ش التاأ�سي�سي من عبارة 

تكر�ش  ال�ساعرة  الذات  اإن  مني«.  الزهرة  »ي�رضقون 

قادرة  وغري  منهوبة،  ُم�سَتَلبة،  كونها  من  انطالقها 

به  حتت�سد  ما  على  الإبقاء  اأو  متلك  عما  الدفاع  على 

اأمام جماعة تقوم بالفعل  من ُمكت�سب. ي�رضقون: نحن 

يوؤكد  م�سارع  فعل  اأمام  اأننا  عن  ف�ساًل  فرداً،  ولي�ش 

تلك  يف  انقطاع  ل  اإذ  وات�ساله،  الفعل  ا�ستمرارية 

يواجه  الفرد  اأن  ليكن  نقي�سني.  بني  املوارة  اجلدلية 

توؤ�س�ش  الذي  الفرد  لكن  ال�سلب.  ميتهن  �رض�سًا  قطيعًا 

فهو  متامًا،  مهزومًا  لي�ش  خل�ساله  ال�ساعرة  الذات 

ميلك قدرة ا�ستثنائية و�سمة مفارقة: »العطر معي/ اأنا 

متلك  فهي  املفارقة،  الذات  تتجلى  هنا  اأثره«.  كا�سف 
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يرغب  بينما  املعنى،  ت�ستخل�ش  التي  الثقافة  العطر/ 

القطيع يف املوجود اخلام/ الزهرة التي مل ُتختزل بعد 

بني  اإذن  الأوىل  ال�رضاع  ليكن  ومغزاها.  جوهرها  يف 

يف  باملوجود  اجلمعي  الوعي  بني  واملتجرد،  املتج�سد 

وبني  بالت�ساوي،  للجميع  واملتاحة  الأولية  �سورته 

ل  الذي  التفاقي،  غري  اخلا�ش  مدلوله  يف  املوجود 

فردو�ش  من  منبوذ  واحد،  لفرد  اإل  يتوفر  اأن  ميكن 

التفاق.

الذات ال�ساعرة اأي�سًا  متنح نف�سها تعريفًا مركزيًا: »اأنا 

يف  يتعرث  الذي  الأعمى،  يخاف/  يعد  مل  الذي  الأعمى 

الذات  حا�رض  يتك�سف  ال�سطرين،  هذين  عرب  ال�سوء«. 

بالن�سبة ملا�سيها، فهي خائفة يف ما م�سى، ج�سورة 

»الآن«، والعمى، �سمتها، بينما ال�سوء جمالها احليوي. 

ليتعمق  النظر  يدركها  التي  املبا�رضة  ال�سورة  تخفت 

�رضوري  ا�ستكمال  وهو  بالأ�سياء،  ال�ستبطاين  ال�سعور 

التوفر  جلدلية التفاق على ما هو ظاهر، وخ�سو�سية 

على الباطن.

يف  ال�سعرية  احلبات  عقد  يبداأ  التاأ�سي�ش،  من  انطالقًا 

حبات  نظري،  وجهة  من  احلظ  حل�سن  وهي،  التكون.. 

ال�سطرين  يتجاوز  ل  اأ�سغرها  الأحجام،  مرتاوحة 

واأكربها لن يتجاوز بحال ثالثة ع�رض �سطراً. ت�سنع هذه 

يتناوبان  وجذر،  مد  مثل  وا�سحًا،  اإيقاعًا  الرتاوحات 

تخليق اإيقاع الن�ش الكلي.

الأنثى،  تاأ�سي�ش  �سيجري  مبا�رضة،  التايل  املقطع  يف 

اإنه  بعيدة«:  »اأمها  ال�ساعرة.  للذات  ال�سعري  املو�سوع 

اأنثى  اأمام  فنحن  �سيء،  كل  يلخ�ش  م�سبب  تعريف 

واملو�سيقى.  باملالئكة  الأم  عن  ت�ستعي�ش  يتيمة، 

�ستتواتر ال�سيغ التي تطالب القوة املفارقة مبد يد العون 

لالأنثى: »دثرها باحلنان«، »دع املالئكة ينظرون لها«، 

» �ساعدها لتعرب نفقها الطويل«، »امنحها من نورك«، 

الغرفة«،  يف  يرق�سون  املالئكة  »دع  النهر«،  »اجعلها 

املطر«،  لي�ش  فاتها  ما  اإن  لها  »قل  لت�سعد«،  »اتركها 

»امنحها ال�سكينة«، »كافئها«.

�سيل  من  تقريبًا،  بكامله  الأول،  الن�ش  يتحقق  هكذا 

الذات  اإىل حاجة  ا�ستجداءات، حتيل من بني ما حتيل، 

اأنثاها،  ا�ستعادة  على  يعينها  متجاوز  مُلطلق  ال�ساعرة 

امل�ست�سلمة يف ما يبدو، ل�سكينٍة ثبوتية، �سكينة يائ�سة 

الأخري،   املقطع  يف  فقط،  املوت.  اإىل  تكون  ما  اأقرب 

لتخاطبها  واأنثاها،  الأنا  بني  »الو�سيط«  يختفي 

الفجُر  عرف  كيف  الندى:  لأ�ساأل  نامي/   « مبا�رضًة: 

الطريق اإىل اأ�سابعي؟/ نامي لأحلم من جديد/ كعابر 

مير على باب ليقرعه/ فتفتح ال�سم�ش/ ويعرف الطريق 

اإىل الهواء/ نامي.../ لتختلف ال�سماء«.

بتاأكيد على رغبتها يف نوم  �سلف،  الذات كل ما  تقلب 

اإنه تاأويل �سادم،  اأو بعثها.  ا�ستيقاظها  اأنثاها، ولي�ش 

يف  وميكن  احلياة،  ولي�ش  املبتغى  هو  املوت  يجعل 

�سوئه، )ال�سوء الذي يتعرث فيه الأعمى(، اأن نقراأ عالقة 

اأحد طرفيها، كاأنهما لن يتقابال  اإل بانتفاء  لن تكتمل 

املوت/  اليقظة،  النوم/  عامليهما،  تناق�ش  يف  اإل 

احلياة/ الواقع/ احللم.

)4(

من خيط نهاية الن�ش الأول، تنتف�ش ذوؤابة لهب الن�ش 

البطولة  مينح  املرة  هذه  العنوان  زهرة«.  »اأنِت  الثاين 

املطلقة لالأنثى. هنا، �ستوا�سل الذات ال�ساعرة، ب�سمري 

و�سيط.  دون  مبا�رضة  لالأنثى  التحدث  اأي�سًا،  املخاطب 

اإنها يف احلقيقة تفعل عك�ش ما كانت تفعله يف الن�ش 

ال�سابق، فبعد اأن كانت تو�سط الرب لدى اأنثاها، توؤكد: 

العمر  هذا  كل  بي  م�سي  الذي  اهلل  اهلل/  عن  »�ساأحدثك 

لأجدك مثل نهر/ تغت�سل فيه املالئكة«. ت�سعة واأربعون 

من  ن�سبيًا  اأطول  ملقاطع  وح�سور  املرة،  هذه  مقطعًا 

هنا  الأنثى  العالقة.  ثنايا  يف  عميق  وغور  �سالفاتها، 

�سخ�ٌش  ي�ستبدل  مثلما  و�سورها  اأعمارها  ت�ستبدل 

مالب�سه يومًا بعد الآخر.

اآنية من خزف/ بداأنا معًا من طني  واأنا  »اأنت زهرة/ 

تتجاوز  دلليًا،  متعدية  باذخة  �سورة  اإنها  احلديقة«. 

الأولية كمقطع �سعري، لت�سري مفتاحًا  بكثري حدودها 

الن�ش  اأبواب  فتح  على  القدرة  ميلك  جوهريًا  دلليًا 

ال�ساعرة،  الذات  بينما  الأنثى وجود طبيعي،  ال�سعري.  

اإل  احلديقة«  نف�سه »طني  الرحم  قادمة من  اأنها  ورغم 

اأنها �سارت موجوداً ا�سطناعيًا، وبالتايل اأداة. الأنثى 

الذات  اأما  زهرة،  كونها  »املاء«  بفعل  ومنت  ت�سكلت 

اكت�سبت وجودها  فقد  النقي�ش متامًا،  ال�ساعرة، وعلى 

اآنية  من »النار« لتت�سكل كاآنية. الزهرة مكانها اجلديد 

ولي�ش حديقة، األي�ش ذلك الحتاد ببداية الطريق لذبولها 
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احلتمي وموتها الأكيد؟؟ لكنها�رضيبة الحتواء التي ل 

ميكن من دونها حتققه.

على  القب�ش  ظني  يف  اأي�سًا  ميكن  املجاز،  هذا  وفق 

الظل«.  »تالوة  للن�ش  الأ�سمل  للعنوان  ممكن  تاأويل 

التفاته  ذروة  عند  لل�سوت  وجت�سد  �سنعة،  التالوة 

لإمكاناته اجلمالية.. اأما الظل، باملقابل، فهو انعكا�ش 

خارج  م�ستقاًل  وجوداً  ميلك  ل  للتج�سد،  حبي�ش  �سبحي 

اأبدي،  اأ�رض اجل�سد ول ميكن له جتاوز تبعيته، كهام�ٍش 

اأي  التالوة،  يتويل  من  هو  العنوان  وفق  الظل  ملتنه. 

كثمرٍة  مقاربته  ميكننا  منتج  واأي  فادحة؟  مفارقة 

الظل  »تالوة  الأمر، هو  الغرام، يف حقيقة  اللقاء؟  لهذا 

لل�سجر«، وهو، بنف�ش املنطق، اجتماع املاء والنار يف 

اآنية.

وبالتايل  رحلة،  لتاأ�سي�ش  طاحمًة  ال�ساعرة  الذات  تبدو 

جللب الزمن اإىل الن�ش ال�سعري، الذي ا�سُتبِعد يف الن�ش 

الأول ليثبت الأفق ال�سعري يف نقطة تاأملية تبدو كائنًة 

الذات  ح�سور  الطبيعي  من  �سيغدو  هكذا  الأبدية.  يف 

رحلة  وذبولها.  ل�سيخوختها  طفولتها  من  الأنثوية 

قدمية/  »�سديقة  الأيام  حيث  نف�سه،  العمر  ت�ساوي 

فمك/  يف  تذوب  ل  �سكر  قطعة  املقهى/  يف  تزورِك 

ت�سمعينها  باحلنني/  ُحبلى  وحكاياٌت  تذبل/  ل  زهور 

كحار�ش ليلي/ يت�سلى ب�سمت احلديقة«.

من  �رضقتها«  يحاولون  »التي  الزهرة  هي  اإذن  الأنثى 

الذات ال�ساعرة. والعطر، رمبا، هو ما تنطوي عليه هذه 

الأنثى من جوهر ل يتوفر على معطياته �سوى الذات. 

الثالث  الن�ش  »البحر« يف  انتقالة مباغتة، يح�رض  يف 

من  اأح�ساوؤه  عليه  تنطوي  مبا  يقذف  مهيمن،  كدال 

عالمات طبيعية ثقافية، تتجاور على اختالف منابعها 

و�سياقاتها. » يف البدء كان البحر«.. هكذا تعنون الذات 

ال�ساعرة ن�سها الثالث يف املتتالية، غائبة يف غابات 

بعد  الأر�سي،  حتت  الكيان  لذلك  التاأويل«  »اإعادة  من 

اأن ح�رضت »ال�سماء« يف الن�سني ال�سابقني كدال فوق 

اأر�سي يهيمن على الأفق ال�سعري.

من  الرب«.  ذرفها  كـ»دمعة  بالأ�سا�ش  �سيتج�سد  البحر 

اأنثى  وبينهما  مي�سحها«،  ندي  »منديل  ال�سماء  فوق 

معلقة »قمر ي�سع جنمًة يف قلب لوؤلوؤة«. حت�رض اإ�سارات 

ن�سيج  من  جزءاً  �ساروا  ون�سو�ش  ل�سخو�ش  متعددة 

�سبيل  على  كفافي�ش«  »ق�سطنطني  الإن�ساين.  امل�سرتك 

يب�سط ح�سوره،  ـ  املتو�سط  البحر  اأوجه  كاأحد  ــ  املثال 

كوجود م�سرتك يف جتربة الغرام. كذلك حتل »اإيثاكا«، 

جغرافيا من وهم ل وجود ل�سواها من ياب�سة: »وحدها 

اإيثاكا معي«.

يف هذا الن�ش، يخفت ا�ستخدام �سمري املخاطب ل�سالح 

ال�سمري الأول. الذات ال�ساعرة هنا ت�ستدعي العامل عرب 

تعميقها ل�سورتها، بل ولقناعها »كفافي�ش من جديد«، 

من  اأكرث  ويعك�ش  وظيفة  من  اأكرث  يوؤدي  قناع  وهو 

�سفة: فهو الوحيد، وهو اخلائب يف احلب، وهو القانع 

بالهام�ش كاختيار وجودي.

ماذا عن الأر�ش نف�سها؟ اأين املكان الذي ميكن تلم�سه 

لنف�سه  الن�ش  اختط  هل  الوهم؟  جغرافيا  عن  بعيداً 

الغويط  والبحر  البعيدة  ال�سماء  بني  تتاأرجع  خارطة 

اأ�سئلة  الياب�سة؟  اأقدام ذواته على  اأثر  األ يج�سد  مف�ساًل 

ي�ستغل عليها الن�ش الرابع، واملتمم للمتوالية،  ليحيب 

بـ»ل«.. فالأر�ش، هي ما يتوج التجربة ليكمل اأركانها. 

هو  املعرفة  فاكتمال  النهائية،  العودة  هي  الأر�ش 

النهائية. الوحيد للمواراة  الفناء، والأر�ش هي املكان 

مو�سيقى   « يف  تتلخ�ش  الأخري  الن�ش  يف  الدنيا  اإن 

يت�سع،  اأن  يلبث  لن  ال�سيق  املكان  اأن  غري  احلجرة«. 

»اجلدران  فت�سري  الباطنية،  واملعرفة  اخليال  بفعل 

مقطوعة«،   « املفارقة  ج�سدالأنثى  وي�سبح   جمهور« 

اأما الذات ال�ساعرة فـ»عازف ووتر«. اإنه تنويع اآخر على 

طبيعة  يوؤكد  الظل،  والتالوة/  الآنية،  الزهرة/  جماز 

العالقة نف�سها بني اأثريي/ متج�سد.

�سياأتي التتويج يف النهاية، بتاأكيد الن�سهار، بتعميق 

»عالمة اأ�سلية« ي�ستحيل تزييفها وتقليدها: »غرامنا/ 

لوحة  فهمها/  على  الآخرون  يقوى  ل  مائية/  عالمة 

يف متحف قدمي/ ل مي�سها غبار/ غرامنا/ تالوة الظل 

لل�سجر«.

يكتمل الحتاد يف حلظة الفناء، ويت�سع العامل يف �سيق 

لل�سوء  يحيل  للمتاهة،  باب  اأخرياً  وينفتح  املكان، 

النهائي الذي يبثه الغياب.
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ا�ستطاع  خا�ش،  ح�سور  له  �ساعر  ال�سهاوي«  »اأحمد    

العربي،  ال�سعر  ديوان  يف  مميًزا  �سفًرا  لنف�سه   يخط  اأن 

فعلى مدى رحلة مع ال�سعر امتدت لقرابة الثالثة عقود، 

ا�ستطاع ال�سهاوي اأن ي�سكل ل�سعره �سمًتا اأ�سلوبيًّا مييزه، 

ا، تكون كل مرحلة  فخطابه الإبداعي يقوم بناًء تراكميًّ

فيه امتداًدا ملنجزه ال�سابق، مبا ل يعني جمرد التكرار 

على  والإ�سافة  ال�سعرية  مداراته  على  التاأكيد  ولكن 

الع�سق  �سعر  هو  »ال�سهاوي«  ف�سعر  ال�سابقة.  معطياته 

حول  يدور  كما  الن�سبي،  اأو  املفارق  الع�سق  كان  �سواء 

فيما  اأو  املجرد،  املفاهيمي  حيزها  يف  �سواء  الذات 

كما  ال�سعري،  اخلطاب  عرب  الناطقة  الذات  مع  يتماهى 

يف  بالوجود  العالقة  الكربى  الإ�سكاليات  حول  ي�سائل 

تناول �سويف حملق يف اآفاق تاأملية وا�سعة الروؤية.

»�سماء  عنوان  يحمل  الذي  لل�سهاوي  ديوان  واأحدث    

اأما  با�سمي« يعد ا�ستئناًفا ملقولت ال�سهاوي ال�سعرية، 

الدللت  من  عديًدا  فيحمل  با�سمي«  »�سماء  العنوان 

غري  جتيء  )�سماء(  فـ  الديوان،  منت  عنها  ي�سفر  التي 

حمددة وغري خم�س�سة ظاهًرا ولكن خلوها من التحديد 

ا بها؛ فهي  املخ�س�ش ي�سمر يف حد ذاته متييًزا خا�سً

وح�سور  العام،  مفهومها  يف  )ال�سماء(  عن  تختلف 

الذي  مقابلها  ح�سور  خلفياته  يف  ي�ستدعي  ال�سماء 

)�سماء(  اأي  فا�ستدعاء  الأر�ش،  وهي  معها  يت�سايف 

ال�سماء، و�سماء  اأر�ش ما تطلًعا لتلك  يحمل معني ترك 

اأرا�ٍش  من  دونها  ما  متابعة  معاين  كذلك  حتمل  كتلك 

مت�سع،  رحب  ومدى  منفتحة  روؤية  زواية  من  وغريها 

تتحرر من  فاإنها  لالأر�ش،  مقاباًل  بو�سفها  �سماء  واأي 

قيود الثبات الن�سبي الذي مي�سك باحل�سور الأر�سي، مما 

يفتح املدى اأمام النطالق املتحرر.

لها  يحمل  )با�سمي(  كونها  فهو  بـ)�سماء(  املتعلق  اأما 

معني،  ل�سم  ال�سماء  تلك  فتخ�سي�ش  ا،  خا�سً حتديًدا 

يربط وجودها به، وي�سكل ماهيتها من الرتباط بذلك 

تلك  ت�سمية  من  ماهيته  بع�ش  ال�سم  كما مينح  ال�سم، 

غريه  دون  حتديًدا  بال�سم  ال�سماء  وتخ�سي�ش  ال�سماء، 

من مالزمات الإن�سان، يحمل دللت الرغبة يف التجرد 

كان  اإًيا  خملًدا  يحيا  فال�سم  واخللود؛  والمتداد  الدال 

ال�سماء  وعالقة  ل�ساحبه،  ال�سخ�سي  احل�سور  م�ستوى 

عالق  من  فرار  هي  مبو�سوع،  ذات  عالقة  هي  بال�سم 

منفر للذات:

ما اأ�سعف �رضي

حني اأكون وحيًدا

يف اأر�ش ل تدري ما اأ�سمي.

ما اأثقل �رضي

حني يحاول اأن يخرجني مني.

حني نروح بعيًدا 

نحو �سماء مت�سككٍة

موجودة فوق النور بال اأجنحٍة

اأو معجزة اأو خلخلة لالأ�سماِء.

فال�رض هو مفهوم لو�سع �سويف، وهو يعني قوة الذات 

الكامنة، وتكمن املفارقة يف �سعور الذات ب�سعفها يف 

ا�سمها،  تدري  ول  تدرك ماهيتها  ل  اأر�ش  وحدتها يف 

لاللتجاء  الدافع  فيكون  ال�رض،  �رض  هو  ال�سم  وكاأن 

ت�ستوعب  مل  التي  الأر�ش  بتلك  �سيًقا  وطلبها  لل�سماء 

ال�سماء  تلك  نحو  للجنوح  الذات  يدفع  مما  الذات،  تلك 

التي حتددها الذات مبعايري خا�سة هي معايري الت�سكك، 

فالذات ترف�ش الثبات وتنتهج الت�سكك درًبا لها، فال�سعر 

تتفق  �سماء  فهي  مت�سككة،  �سماء  تريد  والذات  ت�سككي 

مع طبيعة ال�سعر وم�سلكه الدميومي الذي يقع يف �رضك 

غواية املعرفة، ولكنها معرفة ل تقبل الثبات ول تعرف 

التي  فال�سماء  اأ�سئلة،  من  يتعاورها  ملا  حا�سًما  جواًبا 

تن�سدها الذات هي ف�ساء التجربة ومدار البحث حتقيًقا 

»�سماء با�سمي« لأحمد ال�سهاوي

تناول �صويف للع�صق �ملفارق �أو �لن�صبي

  ناقد من م�رض

 ر�سا عطية اإ�سكندر 
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يف  وحتومًيا  لوجودها  وجتديًدا  ل�رضها  وتقوية  للذات 

احتمالت  لبلوغ  ترمي  التي  القلقة  املعرفة  اأفالك 

الذات يف  مفتوحة ومعطيات لنهائية، كما تكمن قوة 

املنزع  فكاأن  نف�سها،  من  يخرجها  اأن  ال�رض  حماولة 

الت�سككي املبتغى �سماًء خا�سة بالذات يكون تعبرًيا عن 

رغبة الذات يف التجدد واخلروج من وحدتها الأر�سية.

  ويبدو- لدى الذات ال�ساعرة عند ال�سهاوي – اأن ال�سك 

لي�ش فقط جمرد غاية، بل هو باعث فاعل يعتمل اآثاره 

يف املوجودات ويحدث فاعليته يف ال�سور:

اأنا كتاب ال�سك يف الكالم

املعبُد الذي خط األف �سورة للع�سق

فال�سك الذي يحيط الكالم هو �سك مبدع ل يرت�سي من 

الكالم �سورته الواقعة، بل يطلب من الكالم- وهو قناة 

يوؤت  مل  ما   – الروؤية  تفعيل  واأداة  الإبداع  عن  التعبري 

بعد، فهذا ال�سك ي�سع الكالم على حمك الرف�ش انتظاًرا 

اأجنزت  مبا  تقنع  ل  التي  الذات  ير�سي  قد  ما  لتخليق 

من فعل الكالم وما اأثمرت من طاقات مبدعة، ويرتبط 

ال�سك يف الكالم برثاء الع�سق وغنى �سوره التي تخطها 

املنفعل  وهو  الكالم  قبلة  هو  الع�سق  فكاأن  الذات،  تلك 

ب�سوره، فتجدد الكالم قد اأف�سى لفي�ش �سور الع�سق.

 واإذا كانت الذات تبحث عن �سماء جديدة، فهي- باملثل 

– تبحث عن »اأر�ش جديد« كما تخربنا الذات ال�ساعرة 
يف تلك الق�سيدة التي حتمل عنوان »اأر�ش جديدة«:

حتت خيمة �سمائك

      اأنام

     اأبدل مئذنتني يف فمي

     ثم اأعجنهما يف واحدة

     لأرى احتاد ح�سارتني.

رع�سة اخلدر 

تفتح يل بلًدا اآخر

     يولد يف خريطتك.

رغم اأن الذات تبدو يف حالة وحدة يف عاملها املعي�ش، 

ورغم ما تبحث عنه من �سماء جديدة، فاإنها تلجاأ لالآخر 

اأًيا كانت ما�سدقاته ومتثالته: احلبيبة املن�سودة اأو الأم 

اأي ت�ستقر حتت  الوطن، لكي تنام  اأو  الراحلة احلا�رضة 

�سماء الآخر، وكاأن �سماء الذات يغ�ساها ح�سور الآخر، 

مما ين�سىء حالة من التفاعل التزاوجي بني ح�سارتني، 

جديد،  هو  ما  اإليها  يحمل  للذات  عامًلا  الآخر  في�سبح 

ذلك  بحدود  مرهوًنا  يكون  لكنه  بلًدا جديًدا  لها  ويفتح 

حالة  يف  دوًما  فالذات  خريطته،  يف  ومو�سوًعا  الآخر 

اأي  بلد جديد  فتح  فتبتغي  عما هو جديد،  مداوم  بحث 

فاعلية  حالة  يف  تكون  فالذات  جديدة،  معرفة  تطلب 

تخليقية، غري اأن عملية اخللق اجلديد لديها لتقوم من 

عدم، واإمنا تخرج من رحم تالقح ثنائي الرتكيب )اأبدل 

مئذنتني – احتاد ح�سارتني(، فالوحدة النا�سئة تكون 

خمرًجا لثنائية متفاعلة.  

   اأما يف اإطار تلك العالقة بني ثنائية ال�سم وال�سخ�سية 

ق�سيدة  يف  كما  بينهما؛  العالقة  حول  اجلدل  يدور 

»العائ�ش بني مئذنتني« التي يقول �سوتها ال�سعري:

 اإذا اعرتفُت

قلُت:

اأنا األف �سخ�ش

يل ا�سم واحد

ولغات كثرية

اأ�سا�ش  الذات لأن تقدم نف�سها على  البداية ت�سعى  فمنذ 

اأما  الوجوه املتعددة، فال�سم واحد،  من الأحادية ذات 

و�سائل  وهي  اللغات  وكذلك  )كثرية(  فهي  ال�سخ�سيات 

التعبري عن تلك ال�سخ�سيات فهي كثرية، ول تقف كرثة 

احل�سور على تعدد ال�سخ�سيات لال�سم الواحد، بل تتعدد 

جتليات الذات وتتنوع �سور ح�سورها الوجودي:

اأنا الغمام اإذا ابت�سم

    الأ�سابع حني حتكي

   الأر�ش يف اخلرائط املجهولة

   العقل يف وعيه الال واعي

   الباب اإذا ناداه الطارقون

  رائحة الأنامل يف الن�سيج

  اخليال اإذا ركب ح�سانني يف �رضج

 القلم يف يتمه دون ورق

  فالذات يف �سعر ال�سهاوي ترى لنف�سها ح�سور الكرثة 

منزع  يف  الكرثة،  يف  املفرد  فيتجلى  الواحدية،  يف 

التعدد،  يف  الواحد  لتحقق  متيل  فال�سوفية  �سويف، 

رقعة  يف  وت�سعًبا  الذات  ح�سور  يف  تنوًعا  يج�سد  مما 

فالذاتي  الغريي،  بوجود  لوجودها  وربًطا  وجودها، 

التمثل  هذا  ويف  فيه.  ومتحقًقا  بالغريي  متعالًقا  يبدو 

امل�ستجر حل�سور الذات يبدو اأن ثمة حالة خا�سة لكل من 

يقيد جتلياتها  للذات، مما  املت�سعب  احل�سور  متظهرات 
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يف و�سع م�رضوط، فيكون ذلك الو�سع م�رضوًطا بفاعلية 

ووجود  لالأ�سابع،  واحلكي  للغمام،  كالبت�سام  معينة 

الأر�ش يف اخلرائط املجهولة، واملالحظ اأن الغالب على 

جتليات احل�سور الذاتي هو اجلنوح لالنطالق والنفتاح 

اإىل  يحيل  ورق  دون  القلم  يتم  حتى  املارق،  كاخليال 

تلهف هذا القلم للورق حتى ميار�ش فاعليته.

غري اأن ح�سور الذات ل يقف فقط عند جمرد التجليات 

املتعددة لها فيما يعد حلوًل متفرًعا لها يف املوجودات:

اأنا ما بعد الغد وما بعد الكالم

   احلكم التي طارت من حيطان املعابِد

   كفرا�سات ل متوت

اأنا اآخُر

اأنا ل اأنا.

  فالذات ل تكتفي بح�سور مت�سعب لها تنطبع متظهراته 

يف �سور كثيفة من املوجودات، لكن تلك الذات ما تلبث 

يفلت  ا�ستثنائي  ووجود  لها  مفارق  حل�سور  تتطلع  اأن 

بل  مكاين  احتواء  كل  من  وينعتق  زمني  حتديد  كل  من 

ا اآخر  وتتحرر الذات من وجودها ال�سخ�سي لت�سري �سخ�سً

اأو قرينها  مغايًرا، فالذات متتد لتبحث يف ح�سور ظلها 

يف  الظل  اأو  القرين  لذلك  ومغايره  اختالًفا  ترمي  الذي 

الذات  تلك  طبقات  تعدد  على  يربهن  ح�سوري  ان�سطار 

الكالم  تتجاوز  يجعلها  مما  الوجودية،  حالتها  وتنوع 

ومبا يكفل لها خلوًدا ذا قيمة متمثلة يف احلكم اخلالدة.

فائًقا  »ال�سهاوي«  لدى  الذات  تطلع  يكون  ما  وكثرًيا   

مما  اخلال�سة  الطبيعة  اإىل  تهفو  فالذات  الطبيعة،  اإىل 

يحيل اإىل �سده يف م�سكوتات الن�ش وهو النفور مما هو 

م�سطنع:

خذين اإىل البحر

امنحني �ساطًئا �سمه با�سم عر�سي

لرتاح من تعب القاتلني

اأحد جمليات الطبيعة هو رمز لنفتاح  فالبحر بو�سفه 

الوعي على اآفاق رحبة تهرب من حمدودية الكيان، وهو 

ا للمعرفة غري املحدود اأي املعرفة املتجددة،  رمز اأي�سً

كذلك تذهب الذات اإىل اإعادة ت�سمية امل�سميات ون�سبها 

اإىل ا�سمها رغبة يف التميز ويف �سك الذات ب�سمة خا�سة 

لها على املوجودات، مما يكفل لها التفرد واخل�سو�سية 

مالحقة  من  وفراًرا  الوجودية  اأ�سالتها  على  ويوؤكد 

ا من  القاتلني، فالذات ترغب يف بناء عامل جديد تخل�سً

عامل قائم باأتعابه.

هذا  اأ�رضار  تدرك  الوجود  اأغوار  يف  الذات  خو�ش  ويف 

العامل:

من يعرف �رض العتمة

يدرك اأن النور

بالغ للنا�ش جميًعا

فاملعرفة وهي م�سعى دائم للذات، وهي هاج�ش ي�سطري 

م�رضوطة  معرفة  وهي  ويحركها،  ال�ساعرة  الذات  على 

املدركات  ت�ستولد  تقابلية،  معرفة  وهي  ومت�سابكة، 

من متقابالتها، فبلوغ كنه النور ل يكون اإل بف�ش �رض 

العتمة، وكاأن العتمة هي منفذ لتبليغ �رض النور.

  وعرب هذا الديوان يبدو اأن هناك حالة جدل قد ت�سل 

والأ�سود  الأبي�ش  لوين  بني  ا  خا�سً �رضاًعا  تكون  لأن 

بتجلياتهما املختلفة، كما يف العتمة والنور يف املقطع 

»ما  ق�سيدة  يف  املبا�رض  ح�سورهما  يف  اأو  ال�سابق، 

الأ�سود؟«:

درُت

ويف الثقب الأ�سود

اأودعت ال�رض

ورحت اإىل نافذة بي�ساَء

لأدرك

اأن الأ�سود

ما هو اإل طري اأبي�ش مهتوك ال�سم

                وغام�سة اأحرفه الأوىل.

الوجودية يف حالة مراودة  الذات يف دورتها  زالت  ما 

لل�رض، ويف حماولة الذات لإدراك �رض اللون ترى الأبي�ش 

اأ�ساًل لالأ�سود، فالذات تذهب اإىل نافذة بي�ساء والنافذة 

الوجود  على  النفتاح  يف  الراغبة  الروح  اإىل  ترمز  قد 

ا�ستك�ساًفا لأ�رضاه، ولكن البادي اأن الذات تغلِّب الأبي�ش 

ونزوع  للتفاوؤل  تغليب  يف  الأ�سود  على  ح�سوره  يف 

الذات كما يف ق�سيدة  النقاء، فالأبي�ش هو خليل  نحو 

»غمو�ش البيا�ش«:

ن�سيت اللغة والنا�ش

مرقت ال�سوارع مني

لكن الأبي�ش الفتاك 

      مازال عالًيا يفَّ ك�ساري �سفينة مثقوبة

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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اأنت اأيتها الكلمات امل�رضقة اأكرث من البهاء، هذا الذي 

واملعّلقة  العالية  جنانه  �سجريات  ت�سّلق  على  تدربنا 

تقطفني  نراك  ونحن  طفولتنا  منذ  الهواء...  يف 

�سحكاتنا واأحالمنا الب�سيطة يف نهم... وكنا فقط ل 

نحب اأن نعباأ بالوقت وبالآخرين.

املعاين  يف  ي�رضي  الكلمات  اأيتها  حبك  يظل   الآن 

املثلى  عباراتك  اىل  �سهواتنا  ي�سحن  بداخلنا  التي 

الرباءة  �سيء..  بكل  )فقط(  واملاأخوذة  �سحرها  يف 

الأوىل... اللهو الفاتن... احللم الرثي... البهجة... اأغنية 

ال�سباح الأوىل... الأزقة ب�سخبها.. النا�ش.. الأحاديث 

وال�سغرى  الكربى  الأحداث  املدن...  العا�سقة... 

..
ّ
وحتّولت الأكوان... والرجل اخل�سبي

من  اأخرى  واحة  واملعاين  الكلمات  بهذه  وال�سعر 

ل  ما  جتاه  التحديق  اأطلنا  حني  املن�سية  واحاتنا 

ي�سبه ال�سم�ش وهي تاأخذنا �رضوقا وغروبا اىل جهات 

األي�ست ال�سم�ش مهدا للكلمات .. انها رحلة  الكلمات... 

الكلمات ال�سهية باألوان ال�سعر املحّبذ واملن�سود .

عن  لتحيد  تطلبها  بل  الق�سائد  تهوى  النف�ش  اإن 

ل  التي  املتعة  تلك  املتعة...  هوى  اىل  اليومي  هوى 

ت�ساهى..

 من هنا.. نلج يف حنّو �سرية الق�سائد التي مل تطلب 

الكلمات...  يف  امل�رضقة  الرباءة  غري  عقود  ثالثة  منذ 

وبعيدا  ماألوف...  غري  لنهج  تغرّيها  يف  اللغة  براءة 

عن ال�سوات والألوان التي طبعت ال�سري العام لل�سعر 

التون�سي..

نحت  اىل  الأوىل  ق�سائدها  منذ  �سعت  جتربة 

تك�سف  اأخاذة  �سعرية  لغة  اىل  لكيانها  خم�سو�ش 

البهجة  فيها  وتناأى  تدنو  تقول،  ول  تقول  وحتجب، 

الأطفال  وحدائق  وب�ساتني  حقول  يف  النابتة 

واحلكاية...  وال�سجن  الكوميديا  من  ب�سيء  امل�سكونة 

�سهواتها  تبتكر  لغة  واحلا�رض..  املا�سي  اأ�ساطري 

ال�ستعمارية واملجازية والدللية دون ان تخرج عن 

اخلال�ش...  ال�سعر  هو  فقط  هنا  واجلوهر  اجلوهر..  

حافظ حمفوظ... ظل على حزمه ال�سعري �سمن القول 

باملغامرة والتجريب والبحث املفتوح على الأكوان... 

اأكوان الكلمات واملعاين والأجنا�ش والأ�سكال..

 اأقول هذا واأنا اأقراأ هذا العمل ال�سعري الأخري املعنون 

بـ »على اأر�ش ممكنة وق�سائد اأخرى« ال�سادر حديثا 

الداأب الدبي  حلافظ حمفوظ والذي ياأتي �سمن هذا 

البداعي الذي تعودناه واألفناه يف م�سريته املراوحة 

بني ال�سعر والرواية والق�سة وامل�رضح واأدب الأطفال 

»على اأر�ش ممكنة«  ثمرة اأخرى وفاكهة مغايرة من 

هذا الب�ستان متعدد الألوان..

الق�سائد  اأكوان  تتعدد  ال�سعري  العمل  هذا  يف 

ومناخاتها واألوانها املالئمة..

ال�ساعر  مالمح  فنلم�ش  املمكنة  الر�ش  هذه   تدخل 

الطفل الذي رمبا جاءت به الريح..

يقول ال�ساعر يف ق�سيدة حوار غري عاطفي بال�سفحة 

:118

رمبا جاءت بي الريح من بعيد

واأنبتني الياأ�ش

قال لها وهو يق�سد:

هذا مكاين الطبيعي، فالأر�ش اأ�سيق مما حلمنا

هنا اأو هناك

اأكّف ترّم �سل�سالها

واأكّف تفتت �سل�سالها

»على اأر�ش ممكنة.. وق�سائد اأخرى« حلافظ حمفوظ 

�لق�صائد مبعدن �حلال

  كاتب و�ساعر من تون�ش

�سم�ش الدين العوين
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فتعايْل، نكن ع�سبتني هنا

قد تباركنا كّف هذا املطر.. 

الينابيع وللريح حقل جمايل ودليل يف  اإنها غواية 

الكتابة وحرقتها  يقرن فكرة  الذي  ال�ساعر  يكتبه  ما 

لها �سياغة  ترى  ل  التي  الأ�سئلة  هذه  الأ�سئلة  بريح 

مفعم  �رضد  عن  املعرّبة  الأ�سئلة  ولكنها  ال�سوؤال 

وترّقب  ال�سعرية  جمله  ثنايا  يف  جميل  بالب�ساطة 

وحنني..

لفهم  مالذا  ال�سعر  يف  يجد  وهو  الكائن  اأ�سئلة  اإنها 

اإنه القائل يف ن�ش  العنا�رض والأ�سياء والتفا�سيل... 

�سعري �سابق » كن فكرة يف الريح اأطلقني وراءك ...«

امل�سافة  يف  مر�سال  هناك  اأو  هنا  يرى  وال�ساعر 

ق�سيدة  يف  امل�سري..يقول  قلق  من  و�سيئا  هواج�سه 

هنا،اأو هناك بال�سفحة 96:

نرى ما نرى، 

تارة، يفتح القلب اأبواب اأقفا�سه ويطري

وطورا، يغّلقها وينام

كما ل تنام الطيور... 

فيه  حت�رض  فارق  للغة  واألق  حارق  جتوال  فيه  �سعر 

بحداثة  والأ�سطورة  تفا�سيلها  بنعومة  احلكاية 

يطلبها  اأخرى  وعوامل  اأي�سا،  وقدامتها  اأحداثها 

ومنها  بال�سياء  الآخذ  ال�سعر  يف  ن�سميه  الذي  هذا 

عنا�رضها واألوانها...

ويف ق�سيدة ال�سجر بال�سفحة 25 نقراأ ما يلي:

ل ريح،

بقايا اأ�سوات تتزحزح عنها

نتف من اأدعية، بع�ش �رضاخ، �سهقة عا�سقة،

�سحكة طفل، اآهة فاّلح، �سوت كمان...

ل ريح،

بقايا �سور تتطاير عنها، �رضب طيور، 

خملُب قط، ح�سن فتاة، قب�سة �سكني،

خيط دخان...

�ش قامتها ُغ�سنا غ�سنا...
ّ
هي تتح�س

كان الع�سفور الغ�سن الأكرث قلقا يف الأغ�سان... 

ي�ستعيد  ويحاولها  ال�سجرة  يحاور  فني  ت�سكيل  هذا 

يف ح�رضتها  الأ�سماء والأفعال وما به ت�سبح كدنا 

اللحظة  �سعرته  اإنها  والذكرى...  واحل�ش  اللون  فيه 

واملاألوف واملوجود...

 
ّ
ال�سجرة يف حياة النا�ش عن�رض طبيعي ماألوف ..منر

فتحيته  يحييها  ال�ساعر  وكاأن  ومن�سي  ونراها  بها 

بالرغبة  ت�سي  باذخة  اأخرى  فكرة  منها  ليجعل 

اجلميلة  واخل�سارات  والذكرى  واحلب  واجلمال 

واملواعيد واحلرائق... وهكذا.

مواجهة  يف  العنا�رض  جتاه  املكا�سفة  لعبة  اإنها 

اخلراب وال�سقوط والدمار املريب...

والأكوان  التيمات  تتعانق  ال�سعري  العمل  هذا  يف 

وندرتها  ال�سعرية  اللحظة  ب�سفاء  لتقول  والتفا�سيل 

وهي تظّلل الكائن وما يحدث...

نقراأ بال�سفحة 18 ما يلي:

ـ واملو�سيقى؟

ـ اأدعية لك بدوام العّزة واملجد

ـ وما ذاك؟

ـ �سفينة نوح جتمع فاكهة للثوار

وحت�سي اأحالم ال�سهداء..

على اأر�ش ممكنة... ف�سحة اأخرى مع ال�سعر اخلال�ش 

حمفوظ  حافظ  ال�ساعر  حتبريه  على  داأب  الذي 

الأمكنة،  نذكر  ولكي  والأمكنة  بالكتابة  امل�سكون 

جامع   »نهج  بـ  اأخرى  تفا�سيل  اىل  ال�ساعر  ياأخذنا 

..»
ّ
الزيتونة«، »كني�سة باب البحر« يف »احلي

ولكنه  ال�ساعر  يعرفه  ل  ام 
ّ
لر�س فهي  اللوحة  واأما 

يعيد ت�سكيل اللون والفكرة فاإذا باللوحة تاأتيه طوعا 

وكرها ماأ�سورة مثل حكاية لديه:

لكني حني هممت بها دفعتني اللوحة عنها

و�سمعت النافذتني على �سحك تنفتحان

من ق�سيدة اللوحة بال�سفحة 94..

... نعم بو�سعك اأن تذهب مع الق�سائد املمكنة مبتعة 

ممكنة وعلى اأر�ش ممكنة اأي�سا... 
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روح  »الِعلم  املجتمع«،  مراآُة  »الرواية  اأن  اليوم   
ٌّ
جلي

كما  املجتمع«،  طوطم  و»التكنولوجيا  املجتمع«، 

يقال دائمًا يف جمتمعات ع�رض احلداثة...

الرواية  والتكنولوجيا يف مراآة  الِعلِم احلديِث  ح�سوُر 

الغربية، ل�سيما الفرن�سية، يعك�ُش دورهما الرئي�ش يف 

حياة النا�ش، ويّتخُذ اأ�سكاًل عديدًة متجّددة، معظمها 

غائٌب اأو باهٌت متامًا يف الرواية العربية.

فالِعلم اليوم، منذ ع�رض الأنوار ثم احلداثة، خلق حتّوًل 

على  هيمَن  الغربي،  املجتمع  حياة  يف  كلّيًا  جذرّيًا 

القت�ساد وال�سيا�سة والتعليم والعالقات الجتماعّية 

والقيم اجلمالّية اأي�سًا، وعلى روؤيِة الأغلبّية ال�ساحقة 

من النا�ش للحياة والعامَل . 

احتّلته  الذي  املوقع  نف�ش  على  ذلك  كّل  يف  ا�ستوىل 

المرباطورية  دخولها  عقب  امل�سيحية،  الديانُة  قبَله 

الرومانية.

الكت�سافات  فيه  تتواىل  جمتمٍع  يف  غريبًا  لي�ش 

تتواتُر  كلّيًة؛  التعليم  على  الِعلم  فيه  ي�سيطر  العلمية؛ 

فيه يف كّل املدن املحا�رضات ال�سعبية العامة ِلكبار 

العلماء، والفعاليات العلمية ال�سنوية: اأ�سبوع الدماغ، 

من  كبرية  اأفواٌج  جميعًا  حت�رضها  التي  الِعلم...  عيد 

اختيار  يكون  اأن  مثاًل  فيه  غريبًا  لي�ش  ال�سّكان؛  

ال�سنوّي  ال�ستفتاء  اأثناء  العام،  اأحداث  لأهمِّ  النا�ش 

دائمًا  �سًا 
ّ
ُمكر العام،  ال�سحف يف نهاية  تنّظمه  الذي 

الأغلبيُة  مدلوَلها  )جتهل  جوهرّية  علمّيٍة  لأحداث 

ال�ساحقة يف بلداننا العربية(.

اأهّم  عن  ال�سعبّية  ال�ستفتاءات  نتائج  كانت  فقد 

اأحداث عام يييي، على �سبيل املثال: اكت�ساف بوزن 

البحث عنه 40  الذي كّلف  الأويّل  )اجُل�سيم  دو هيجز 

وو�سول  التجارب(،  من  قرٍن  ون�سف  دولر  مليار 

وروباتوتاتها  مبعّداتها  كريوزيتي  الف�ساء  �سفينة 

احلياة  ن�سوء  فر�سّية  من  للتاأّكد  املريخ  اإىل  املذهلة 

فيه قبل 2و4 مليار �سنة!...

الرواية، ل ميكنه  الأدبي، ل�سيما  الإنتاج  اأن   
ٌّ
طبيعي

حياة  يف  للِعلم  املهيمن  الدور  عن  النظر  يغ�ّش  اأن 

الثاين  الن�سف  اليومية. فمنذ جول فرين، يف  النا�ش 

�سّتى  ِبطرٍق  والروايُة تعك�ش  التا�سع ع�رض،  القرن  من 

املعارَف العلمّية واكت�سافاتها ال�ساعقة املتتالية: 

الأفكار  ق�س�ش  روائّيًا  حتكي  لأنها  فقط  لي�ش 

وتفاعالتها  ال�سائدة  بالأفكار  وا�سطدامها  العلمّية 

حياة  روائّيًا  ت�رضد  لأنها  فقط  ولي�ش  املجتمع،  مع 

تقّدم  لأنها  لكن  واخلا�سة،  العامة  العلمي  الباحث 

دومًا، يف اأنحاء خمتلفة من الن�ش الروائي، تاأمالَت 

الكاتب الكونّية والفل�سفّية من وحي الأفكار العلمية...

ناهيك عن اأن ثّمة نوعًا اأدبّيًا قائمًا ِبحّد ذاته ي�ستثمُر 

الِعلم واخليال معًا: روايات اخليال العلمي...

واحلياة  للواقع  النا�ش  لروؤية  الِعلم  اكت�ساح  اأن  غري 

الروايُة اأيديولوجيا الِعلم

»قطة �صرودجنر« �أمنوذجاً 

روائي واكادميي ميني، يقيم يف فرن�سا

حبيب �سروري
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اكت�سافات  بدء  منذ  اأرقى  مرحلًة  اليوم  دخل 

الالنهائية  اجل�سيمات  )علم  الكونتية  امليكانيكا 

ال�سغر(، مروراً بالكت�سافات الف�سائّية والبيولوجّية 

احلديثة واآخر تطورات علوم الدماغ، وانتهاًء بالعامَل 

توّلوا  »وحيثما  �ِسعاره:  �سار  الذي  اجلديد   
ّ
الرقمي

ممكنًا  فيها  يعد  مل  ِلدرجٍة  التكنولوجيا«  وجه  ثّمة 

 يف حياتنا 
ّ
 والواقعي

ّ
اأحيانًا بني الفرتا�سي التمييز 

اليومّية... 

تعك�ُش الروايُة الغربّية احلديثة هذا الكت�ساَح اجلديد 

وحتاول اأن ترتفَع مِل�ستواه.

احلديثة  الفرن�سية  الرواية  اأن  هو  هنا  للنظر  الالفُت 

التقليدية  الأدبّية  الأمناط  و�سهرْت  ا�ستوعبْت  التي 

مل  عليها،  متعاليًا  دوراً  اأحيانًا  ومار�ست  عر،  كال�سِّ

الِعلم  اأمام  الدائم  املتوا�سع  النحناء  عن  تتوقف 

د اأ�سدائه اللغوية 
ّ
احلديث، واعتبار نف�ِسها غالبًا جمر

ل غري!...

ِكْل«  »ِتْل  جملة  جمموعة  موقُف  جلّيًا  ذلك  عن  عربَّ 

ُيدِخل  والأدُب  الواقع،  �سياغة  ُيعيد  »الِعلُم  ال�سهرية: 

هذه ال�سياغة يف اللغة، يلعُب دور اأيديولوجيتها«...

ال�سائد الذي جنده اليوم يف روؤية  الراأّي  لعّل هذا هو 

يقول  املثال  �سبيل  فعلى  الفرن�سيني.  الروائيني  اأهم 

انت�ساراً  الفرن�سني  الروائيني  اأكرث  اأولبيك،  مي�سيل 

خارج فرن�سا: »وحدُه الِعلم من يقول احلقيقة، وهذه 

احلقيقة تفر�ش نف�سها على الأدب«.

»اجل�سيمات  الثانية،  روايته  يف  الرئي�ش  البطل 

 غرّيَ جمرى ع�رضه.
ّ
الأولية«، باحٌث بيولوجي

جزيرة«،  »احتمال  الرابعة،  روايتِه  يف  هولبيك  َر 
ّ
كر

مقابلٍة  يف  قائاًل  روؤيَتُه  للثانية،  امتداداً  ُتعترب  التي 

ما  و»كّل  الإن�سان«  م�ستقبل  »البيولوجيا  معه: 

التغيرَي  الِعلم �سيتحّقق. حتى لو يعني ذلك  ي�سمح به 

البيولوجي مِلا ن�سّميِه اليوم: اجلن�ش الب�رضي«. 

الروايات  اإذن يف كتابة  ت�ستمر  �ُسِئل: »ملاذا  وعندما 

بدًل من العمل يف خمترب اأبحاث؟« رّد: »اأعمل ما تقدر 

عليه موهبتي. يوؤ�سفني اأن اأقول اإن الفن ُيقدُِّم �سيغًة 

جمالّية للحياة، ل اأكرث!«.

من يقراأُ روايات جون دورمي�سون، رئي�ش الأكادميية 

يف  دائمة  �سياغٍة  اإعادُة  غالبًا  اأنها  يجد  الفرن�سية، 

الثابت:  الرئي�ش  ِل�سغفِه  جميل   
ٍّ
فل�سفي �ِسعريٍّ  قالٍب 

الكوين  الإنفجار  منذ  العامَل  ن�سوء  يف  تاأّمالته 

التطورات  الإله،  الزمن،  مفهوِم  بوجن«،  »بيج  الكبري: 

والالنهائي  ال�سغر  الالنهائي  لالإن�سان،  البيولوجية 

الكرب...

تاأّمالٌت فنّيٌة اأخرى حول نف�ش هذه املوا�سيع جندها 

الأدباء  اأهم  اأحد  �سولري�ش،  فيليب  روايات  يف معظم 

الفرن�سيني املعا�رضين، ولو يف �سذراٍت اأ�سغر حجمًا 

�سولري�ش  بطريقِة  لكن  دورمي�سون،  تاأّمالت  من 

ة جداً...  الر�ستقراطية واخلا�سّ

برواياٍت  عّجْت  العام  هذا  روايات  ح�سيلة  اأن  بيد 

باأ�سكاٍل  احل�سور  �سديَد  فيها  الِعلم  كان  كثرية 

جديدة خمتلفة. منها، على �سبيل املثال فقط، رواية 

الرواية الأوىل  »نظرية املعلومات« )جاليمار، يييي، 

�سفحة،  ييي  يف  �ست،  خَلّ بيالجنيه.  لأوريليان 

يف  الأخرية  العقود  الأربعة  يف  املعلوماتية  تاريخ 

قالٍب روائي مثري، قدَّمها للرت�سيح جلائزة اجلونكور 

ال�ساد�سة  الرواية  �رضودجنور«،  و»قطة  ال�سهرية(، 

للروائي الفرن�سي املرموق فيليب فوري�ست )جاليمار، 

مِلو�سوعها  هنا  ًا  خا�سّ عر�سًا  ت�ستحق  التي  يييي( 

معه،  التعامل  اخلال�ش يف  الروائي  واأ�سلوبها  الفريد 

ة. الذي ل يحتاج من القارئ لأية ثقافٍة علمّية خا�سّ

القطة بكلمتني، قبل  اإ�سكالية هذه  يلزم هنا تو�سيح 

الرواية  قارئ  يحتاج  ل  )واإن  الرواية  عن  احلديث 

ملعرفة تفا�سيل هذه الإ�سكالية بال�رضورة(:

�رضودجنر  قطُة  جحا،  وحمار  نيوتن  تفاحة  مثل   

الكونتّية  الفيزياء  عامِل  اخرتعها  ذهنية«  »جتربٌة 

ب�سكٍل  ليجلي  �رضودجنر،  اإروين  ال�سهري  النم�ساوي 

جمازيٍّ بع�ش املفاهيم اجلوهرّية يف هذا الِعلم الذي 

يخالف وي�سدم غالبًا توّقعاتنا احلد�سّية.

الِعلم، موجوٌد يف  هذا  اكت�سف  كما  الأويّل،  فاجل�سيم 

نف�ش الوقت يف حالٍت خمتلفة، وباحتمالٍت رقمّية 

ٍة بكل حالة. خا�سّ
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يوجد  الذي  التقليدي  الفيزيائي  الواقَع  ذلك  ُيخالف 

اأن يكون املرُء  اإما  فيه اجل�سم يف حالٍة واحدة فقط: 

يف  ولي�ش  خارجها،  اأو  املغلقة  الغرفة  داخل  مثاًل 

الو�سعني معًا...

تقت�سي جتربُة �رضودجنر و�سَع القّطة يف قف�ٍش مغلٍق 

لميكن روؤية ما بداخله، وبجاِنبها كمّيٌة �سئيلٌة من 

ٌة واحدٌة 
ّ
ماّدٍة م�سّعة، بحيث ميكن اأن تتحّلل منها ذر

خالل فرتٍة حمّددٍة من الزمن. 

داخل  خا�شٍّ  جهاٍز  عرب  يقود،  ة 
ّ
الذر تلك  حَتلُُّل 

حتتوي  زجاجٍة  على  مطرقة  �سقوط  اإىل  ال�سندوق، 

على ماّدٍة �سامة تخرج من الزجاجة وتوؤّدي اإىل موت 

القطة مبا�رضة!...

الكونتّية،  الفيزياء  القطة، من وجهة نظر  املهم هنا: 

يف حالٍة مرّكبة من احلياة واملوت خالل تلك الفرتة 

بعد  اإل  م�سريها  حتديد  ميكن  ل  املحّددة.  الزمنية 

فتح املراقب للقف�ش وروؤية القّطة.

هذه  مفارقُة  فوري�ست:  فيليب  رواية  فر�ِش  مربُط 

يف  املمكنة  غري  واملوت،  احلياة  من  املركّبة  احلالة 

واقعنا الفيزيائي التقليدي...

 بديٍع حول هذه التجربة )ل يحتاج 
ًّ
يف هذياٍن روائي

�سفحة،  ييي  يدوم  ة(،  خا�سّ كونتّية  ثقافة  اأي  اإىل 

الإن�سانية من وجهة  الرواية يف احلياة  يتاأّمل �سارُد 

متناق�سٍة  باأ�سكال  موجوٌد  فيها  �سيء  كّل  اأن  نظر 

ومتوّحدٍة يف نف�ش الوقت...

البحَث  ُي�سِبُه   
ّ
روائي بحٍث  مغامرِة  يف  ال�سارد  يدخل 

هناك  »لي�ش  الظلمة.  حالِك  ليٍل  يف  �سوداء  قّطٍة  عن 

اأ�سعب من البحث عن قّطٍة �سوداء يف ليٍل بهيم«، كما 

قالت عبارة �سهرية لكونفو�سيو�ش. »ل �سّيما اإذا كانت 

القطة غري موجودٍة اأ�سا�سًا«، كما اأ�ساف داروين!...

خمتلفة  اأ�سكاًل  اللذيذ  هذيانِه  اأثناء  ال�سارد  يقدُِّم 

يف  معًا  واملتناق�سة  املّتحدة  الثنائيات  من 

مرادفات  اأي�سًا  يخرتُع  اليومية.  وحياتنا  لغتنا 

ُيِعيُد  القبيل.  نف�ش  عديدة من  ب�سيكولوجية وحياتّية 

هذه  مِلفارقِة  ال�سوئي«  »املن�سور  عرب  احلياة  روؤيَة 

املتوازية«  »الأكوان  مفهوم  على  وبال�ستناد  القطة 

اأي�سًا...

امل�سكينة،  القطة  هذه  دماغ  يف  اأي�سًا  ال�سارد  يدخل 

ي�رضد  القطط«...  �سوارب  »ميتافيزيقيا  يف  يتوّغل 

�سينية  اأ�ساطري  يخرتع  ال�سينية،  القطط  اأ�ساطري 

جديدة!...

اإروين  حياة  جوانب  بع�ش  �رضَد  اأي�سًا  ين�سى  ل 

الغرامية  العالقات  باإدمانه  ا�ستهر  الذي  �رضودجنر 

ال�سهرية،  املوجة«  »معادلة  كتب  والذي  ال�ساخنة، 

اجلوهرّية جداً، يف عطلة كري�سمي�ش عام يييي، اأثناء 

اها يف فندق تريول بالنم�سا... اأياٍم غرامّيٍة ق�سّ

تلك  حول  واللمز  الهمز  عن  الِعلم  موؤرخو  يتوقف  مل 

اإن  منهم  الكثريين  قوِل  ِلدرجِة  الآن،  حتى  الأيام 

اأمتعتنا  جّل  اليوم  غزت  )التي  الكونتية  امليكانيكا 

الليزر،  طابعة  اإىل  املحمول  الهاتف  من  اليومية، 

بني  من  خرَجْت  املالب�ش(  تنظيف  بجهاز  مروراً 

ماليات غرفِة فندق، بعد عالقٍة غراميٍة فاجرة!...

خال�سة القول: ح�سور الِعلم يف ن�سيج الرواية احلديثة 

باأ�سكال  وا�سٌع ومتعاظٌم  الفرن�سية،  �سّيما  الغربية، ل 

الرواية  يف  ح�سوره  اأن  حني  يف  متجّددة.  خمتلفة 

الكثريين  منظور  يف  يبُد  مل  اإن  جّداً،   
ٌ
نادر العربية 

ج�سمًا غريبًا ل حمّل له من الإعراب يف الرواية.

التاأّمل  تنطلق من  روائّية  حاولنا هنا عر�ش جتربٍة 

الروائي  ِلتقوَد  كونتّية.  جتربٍة  يف  اخلال�ش  الأدبي 

اللغة  واأ�رضار  �سّتى تتداخُل فيها مغامرات  اإىل عوامل 

�سوارب  »مبيتافيزيقيا  القطط،  باأ�ساطري  اليومية، 

الغرامية  واحلياة  اليومية،  ال�سارد  بحياة  القطط«، 

مِلخرتع التجربة الكونتّية: اإروين �رضودجنر... 

من  حتتاج  )ل  �ساحرٍة  روائيٍة  مغامرٍة  يف  ذلك  كّل 

الروايَة  اأن  توؤّكُد  ة(  خا�سّ علمّية  ثقافة  لأية  القارئ 

مراآة  وذاك:  هذا  قبل  كونها  فعاًل،  الِعلم  اأيديولوجيا 

املجتمع. واأن التخييل الروائي كوٌن بال حدود، يّت�سُع 

اليومّية  واحليوات  والأ�ساطري  وامليتافيزيقيا  للِعلم 

يف نف�ش الوقت... 
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خا�ستها  املعركة  وهذه  دائمة،  معركة  الكتابة 

الدكتورة موزة املالكي بكفاءة و�سدق، يف ممار�سة 

من  ال�سفر  هذا  الكتابة.  ويف  النف�سي،  الطب  مهنة 

الإن�ساين. مهد  والنفعال  والتفاعل  العلمية  الدراية 

يف  املندجمة  الدكتورة  �سخ�سية  لتربز  الطريق 

همها  الفرد  معاجلة  تعد  فلم  الإن�سانية،  الق�سايا 

اأمرا�سه  من  املجتمع  معاجلة  يجب  بل  الأول، 

النف�سية وم�ساكله الجتماعية قبل كل �سيء. كانت 

الو�سائل  اإحدى  الق�س�سي  والبناء  العلمية  اخلربة 

الكائن  ه�سا�سة  ملكافحة  الكاتبة  اعتمدتها  التي 

غري املحتملة. منطلقة من �سوؤال جوهري هل هناك 

مربر مقنع كي ي�سري الإن�سان �سحية؟

يف جمموعتها الق�س�سية ال�سادرة حديثا » عا�سقة 

النار« تبدو احلياة جمرد �رضاعات بني الرغبة يف 

احلياة والرغبة يف �سد املوت، لكن ل وجود ليقني 

اأن نت�سبث  ل يف الأوىل ول يف الثانية يقني ميكن 

به. قد ترجح احل�سابات كفة املوت لكن قدر الإن�سان 

عندما  الإن�سان  املجتمع.  لإح�سائيات  يخ�سع  ل 

يتعر�ش لل�سدمات النف�سية فهو لن يتعر�ش للجرح 

مرة واحدة وتنتهي امل�ساألة، كما اأنه لن يقاوم �سبع 

مرات اأو ثماين مرات، واإمنا �سيقاوم مائة يف املائة 

من اأجل احلياة ل املوت. هوؤلء الأ�سخا�ش ي�سبح 

بني  م�سريه  يتاأرجح  حمتمال،  بطال  منهم  فرد  كل 

املقاومة وال�ست�سالم. 

حالت  حتويل  اإىل  النف�سية  املعاجلة  تلجاأ  ملاذا 

نحول  اأن  ميكن  كيف  واقعية؟  ق�س�ش  اإىل  نف�سية 

جذاب؟  �رضدي  اإيقاع  اإىل  الدفينة  اجلراح  �سدى 

�سيء  فيه  الرهان  اأن  املالكي  موزة  الكاتبة  تدرك 

من املجازفة. اللغة احلكائية ل ينبغي اأن تتخل�ش 

جمايل،  ن�سيج  يف  وتندمج  العلمية  ال�رضامة  من 

تتوفر فيه البهارات الالزمة للخطاب ال�رضدي.

الق�س�سية  اأ�سمومتها  الكاتبة  قدمت  الواقع  يف 

العرتاف  على  اجلراأة  يف  انعك�ش  كبري  ب�سدق 

من  تطل  ومت�سارعة  متنافرة  حيوات  باأ�رضار 

قد  باجلراح.  املثخنة  اإن�سانيتها  بكامل  الق�س�ش 

طرقات  على  املتناثرة  الأ�سالء  غري  منها  نلمح  ل 

يف  والأمل  والإحباط  باخل�سارة  املحفوفة  احلياة 

�سيادة احلب والكرامة والعدالة.

فيها  تتداخل  نف�سية  الكاتبة خم�ش حالت  تعر�ش 

املوؤمل.  م�سريها  يف  متجاورة  املتنافرة  احليوات 

نقلها  يف  راأت  نف�سية  معاجلة  واقع  من  مناذج 

اأن  وطبيعي  وفائدة.  �رضورة  احلكائي  البناء  اإىل 

تكون يف ق�س�ش الآخرين الذين وقفوا اأمام ف�سيل 

حياتهم  تنقد  رحيمة  يد  من  يائ�سني  عزل  الإعدام 

�سحايا  يكونوا  اأن  ي�ستحقون  هل  لالنهيار.  الآيلة 

ي�سنع  ومن  اجلالد؟  ي�سنع  من  جمتمعاتهم. 

لأمه  قاتل  اإىل  �سغري  طفل  يتحول  كيف  ال�سحية؟ 

اجلرمية  تتحمل  وكيف  وتر�سد؟  اإ�رضار  �سبق  مع 

ال�سجن؟  خالتاه بر�سا ويدفعان ثمنها �سنوات من 

النف�سيون  املر�سى  يكون  الأحيان  من  كثري  يف 

الأخ  األأب  الأم  اإليهم:  املقربني  اأقرب  �سحية 

لي�سري  الأ�سباب  تت�سافر  املح�سلة  ويف  الأخت... 

واأمرا�سه  واأعطابه  وتقاليده  بعاداته  املجتمع 

اإىل  ال�سعي  اأو  مثال  الفقر  القت�سادية.  وم�ساكله 

»عا�سقة النار« ملوزة املالكي

�حليو�ت �ملتنافرة متجاورة فـي �مل�صري �ملوؤمل

  كاتب من املغرب

�سعيد بوكرامي
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بناتنا  بيع  اإىل  يدفعنا  منا�سب  مادي  و�سع  خلق 

اإن  اأبنائنا.  عن  التخلي  اأو  والهدايا  املال  مقابل 

بكرامة  للعي�ش  الإن�سانية  ال�رضوط  وانعدام  القهر 

املاأ�ساة.  ف�سول  ل�ستكمال  جذريا  �سببا  يعترب 

تفرت�ش  ذئاب  اإىل  الآباء  يتحول  اأن  ميكن  كيف 

امل�سابني  يكفي  األ  وتغت�سبهم؟  ال�سغار  بناتها 

النف�سية واجل�سدية املحطمة حتى  اأحوالهم  بالأيدز 

تدفع  كيف  املتخلف؟  مبنظوره  املجتمع  يعاقبهم 

الن�سان  وارتباط  املزرية  الجتماعية  الأو�ساع 

واأ�رضته بالدخل ال�سهري اإىل النتحار؟ كيف ميكن 

ومازو�سية  اأبدي  عقاب  اإىل  الأم  عقاب  يتحول  اأن 

م�ستبدة لتعذيب الذات ثم لتعذيب الآخرين،الأطفال 

على وجه اخل�سو�ش؟

يكون  النف�سية  احلالت  على  يطراأ  الذي  التحول 

تعر�سوا  الذين  الأ�سخا�ش  اأن  بحيث  جذريا  حتول 

عقب  على  راأ�سا  حياتهم  تنقلب  النف�سية  لل�سدمات 

الكاتبة  تهم  التحول  نقطة  كانت.  كما  تعود  وما 

هذا  عند  تتوقف  ل  النف�سية  املعاجلة  لكن  كثريا 

الأ�سباب  عن  للبحث  تتعمق  بل  الظاهري  امل�ستوى 

الكامنة وراءه. لكنها ت�سطدم بعوائق كثرية. 

من   « قائلة:  املعاجلة  احلالت  اإحدى  تعرتف 

الأ�رضار  فحفظ  لنف�سي،  بال�رض  اأحتفظ  اأن  ال�سعب 

البوح قد يبدو  اأن  الأ�رضار جبال« )1( ورغم  قاتل، 

ذلك  اإن  اإل  النف�سية  املعاجة  متناول  ويف  متاحا 

بثالث  ذلك  على  و�ساأدلل  م�سنية.  مراحل  من  مير 

املعاناة  خاللها  من  نعر�ش  الكتاب  من  مقاطع 

مع  تعاملها  اأثناء  النف�سية  املعاجلة  لقتها  التي 

احلالت املعرو�سة عليها:

اإىل  ت�ستمع  وهي  بالدوار  ت�ساب  املعاجلة  »كانت 

اإىل  نقله  ي�سعب  مبا  الفتاتان،  حتكيه  ما  تفا�سيل 

الورق: » اإنه كابو�ش ولي�ش

لأ�سحو  كابو�ًسا  كان  ليته  حقيقة،  اإنه  ل  واقًعا. 

واأجده قد انتهى«)2(

على  اجلل�سات  اأ�سعب  من  اجلل�سات  تلك  كانت 

املعاجلة النف�سية، فكما قالت لها اإحدى امل�رضفات 

يف اإحدى دور رعاية للبنات املغت�سبات ذات يوم، 

فاإنها  الب�رض،  من  ال�رضيحة  هذه  مع  اإذا عملت  اأنها 

�ستخلق لديها بذرة �سك يف كل من حولها، وهذا ما 

حدث بالفعل يف بداية الأيام. )3( التجربة اإًذا �ساقة 

لأنك تتعامل مع مر�سى على حافة املوت، هم اأقرب 

والجتماعي  البدين  بالإعدام  عليهم  املحكوم  اإىل 

تدين  اجتماعية  �سبهة  املر�ش من  بهذا  يقرتن  ملا 

�ساحبها ب�ستى التهم اجلن�سية الفا�سحة، علًما باأن 

اإليهم بغري اخلو�ش  انتقلت  املر�سى  بع�ش حالت 

الدم  نقل  مثل   ، �رضعية  غري  جن�سية  عالقات  يف 

امللوث اأ و مالم�سة دم مري�ش بهذ املر �ش  اأو اأ ي 

طرق اأخر ى غري  الت�سال اجلن�سي )4(

قراءة كتاب الدكتورة موزة املالكي » عا�سقة النار« 

تدعونا اإىل التفكري يف اأهمية تفكيك احلقيقة امللغزة 

اأي  الإن�سان،  يعي�سها  كما  الإن�سانية،  التجربة  يف 

مع  خ�سو�سا  لالآخرين.  اأو  لنف�سه  يحكيها  كما 

تزايد الحتياج اإىل اأن نفكر ملًيا يف معايري تقييم 

احلايل.  املجتمع  ت�سعب  ظل  يف  الن�سان  �سلوك 

ال�سطرابات  ينتج  تعقيداته  لفرط  اأ�سبح  الذي 

كلما  املتاهة  ازدادت  وكلما  املت�سعبة.  النف�سية 

مهمته.  وتعقدت  النف�سي  املعالج  معاناة  تفاقمت 

العالج  يف  الطويلة  بتجربتها  املالكي  موزة  لكن 

منوذجية  حالت  نقل  من  برباعة  متكنت  النف�سي 

وت�سوراتها  اأفكارها  لطرح  الكوين،  املجتمع  متثل 

كي  املت�سابكة.  ودوافعها  النف�سية  امل�ساكل  عن 

من  تت�سكل  التي  ال�سلوكية  النحرافات  تعالج 

مبا�رض  ب�سكل  املوؤثر  والثقايف  الجتماعي  الو�سع 

جمتمع  من  تتنوع  التي  النف�سية،  ال�سطرابات  يف 

اإىل اآخر ح�سب اختالفاته احل�سارية.

الهوام�ش

والتوزيع  للن�رض  �سم�ش  دار  النار.  املالكي: عا�سقة  الدكتورة موزة    1

م�رض 2013�ش 30 

2- �ش64            3 - �ش 62           4 - �ش 72  . 
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بجو  وجوده   ترافق  اإذا  ول�سيما  خا�سة  نكهة  للمقهى 

حميمي م�سبع بروح الثقافة والأدب ، اإذ تتعانق جمالية 

معنى  للحالة  فيعطي  والأدب  الثقافة  روح  مع  املكان 

اأكرث األقا وبهاء 

لي�ش  الباري�سي  »املقهى   : الزين  هدى  الكاتبة  تقول 

ابرز  اأحد  اإنه  بل   ، واحلديث  واللقاء  للجل�سة  جمرد مكان 

الألف  مدينة  فباري�ش   ، فرن�سا  يف  العبقرية  التعبريات 

اأن  ت�ستحق  والعراقة  التجدد  بهاج�ش  امل�سكونة  وجه 

مر  منها   ، منازع  بدون  املقاهي  مدينة  اأنها  تو�سف 

ومنها  وفكرية  وفنية  اأدبية  تيارات  وخرجت  العباقرة 

اندلعت النتفا�سات والثورات » 

�سنتحدث يف هذا املقال  عن املقاهي الباري�سية 

مت  انه  اإىل  بويري  فران�سي�ش  الفرن�سية  الكاتبة  ت�سري 

اكت�ساف مذاق القهوة �سنة  1669 م اإذ قام ال�سفري الرتكي 

فا�ستح�سن  ع�رض  الرابع  لوي�ش  امللك  اإىل  القهوة  بتقدمي 

امللك الفرن�سي مذاق ال�رضاب ال�ساخن الداكن،  ومن وقتها 

انت�رضت القهوة يف فرن�سا واأ�سبح الفرن�سيون من مدمني 

»فرن�سي�سكو  يدعى  �سقلية  من  رجل  افتتح  حيث  القهوة 

وكان  )لوبروكوب(  ا�سم  عليه  اأطلق  مقهى   « بروكوبيو 

املقاهي  من  العديد  لفتتاح  م�سجعة  بداية  املقهى  هذا 

تتوزع  بعد  فيما  اأ�سبحت  والتي  ع�رض  ال�سابع  القرن  يف 

والتي  �سياحية  ومقاه  ادبية  مقاه  بني  اخت�سا�ساتها 

مدينة  خ�سو�سية  من  جعل  كبري  ب�سكل  عددها  ازداد 

يوجد بني  املقاهي حيث  مدينة  باري�ش  واجلمال  ال�سحر 

املقهى واملقهى مقهى اآخر 

لقد حتول مقهى » )لوبروكوب » اإىل مقر للم�رضح الفرن�سي 

اأهم  ومن  وموليري(  )را�سني  م�رضحيات  فيه  تعر�ش 

وفونتيل  )رو�سو  املقهى  هذا  ارتادت  التي  ال�سخ�سيات 

عهد  ويف   ) وكريبون  وجولمون  وغري�سيه  فونتني  ول 

حتول  م�رضحيا  وموؤلفا  مثقفا  كان  الذي  كوبيو  برو  ابن 

والغنائية  امل�رضحية  والفنون  لالأدب  واحة  اإىل  املقهى 

اأهم رواده  اإ�سعاره الغنائية ومن  وكان بريون يلقي فيه 

فولتري الذي كتب يف مقهى لوبروكوب  م�رضحية حملت 

ذاكرة  هو  فاملقهى   « ال�سكتلندية  اأو  املقهى   « عنوان 

احلياة  يف  دور  له  وكان   ، والأدبية  احل�سارية  فرن�سا 

يومنا  حتى  الفرن�سية  الثورة  منذ  والثقافية  ال�سيا�سية 

ال�سوريالية  اأفكار  خرجت  الالتيني  احلي  ففي   ، الراهن 

ومدر�ستها الفنية العظيمة من تاأمالت بيكا�سو بني دخان 

ال�سجائر وتاأمل املطر الباري�سي الذي ينقر زجاج النافذة 

يف مقهى«  لفلور » اإىل رائحة القهوة الطيبة  التي كانت 

تثري م�ساعره واإبداعاته  

ويذكر اأن األبري كامو كان من اأكرث املرتددين عليه ، ومن 

والرمزية  ال�سوريالية  الفنية  احلركة  انطلقت  املقهى  هذا 

واملنطقية  الأدب  يف  الجتماعية  والواقعية   ، الفن  يف 

ارتبطت  املقاهي  هذه  و�سهرة   ، الفل�سفة  يف  والوجودية 

الفرتة  تلك  يف  فرن�سا  �سهدتها  التي  الفكرية  بالتيارات 

الذهبية من تاريخها الدبي والفكري والفني

يقول كلود مورياك  عن املقهى« اإنه م�سهد جميل حقا اأن 

ع�رض  بخم�سة  حماطا  بريتون  اأندريه  القدمي  املعلم  ترى 

على  غليونه  بوقار  يدخن  وهو   ، امل�سنني  الأتباع  من 

ر�سيف دمياغو ، ثم مير امل�رضحي اأنطوان ارتو الذي اأبعد 

ب�سوت  التحية  فيلقي   ، ال�سوريالية  املجموعة  قدميا من 

خافت ، فينحني له بريتون بعمق اأكرب »    

الدائرة  يف   « ال�سوق  مقهى   « الباري�سية  املقاهي   ومن 

املقهى  يف  احل�سور  ان  الباري�سيني  غالبية  تعترب  الـ7 

اإىل احلوار واإىل تبادل الخبار حتى احلميمية  هو دعوة 

املنزل.  اىل  الدعوة  قبل  مرحلة  تكون  ما  وغالبا  منها 

اجللدية  باأرائكه  املعروف  »فوموار«  مقهى  مثال  فهناك 

وباأ�سوائه اخلافتة وبال�سحف العاملية فيه ميثل املقهى 

غالبا ت�سوية جغرافية فهو يتيح للباري�سيني احل�سور عند 

مقاهي باري�ش .. 

�ألق �ملكان ونكهة �لثقافة 

    كاتب من �سورية

حوا�س حممود 
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منت�سف امل�سافة، بوا�سطة خريطة املرتو... وهكذا حتظى 

الباري�سيني، مثل حي  باهتمام  املركزية  املناطق  بع�ش 

اربعة  مقاه  توجد  اإذ  اللوفر  متحف  من  بالقرب  تويلري 

مبظالتها احلمراء مثل »دام تارتني« التي يوؤمها ال�سياح 

متاأخرة  �ساعة  وحتى  وال�سيف  الربيع  يف  والباري�سيون 

من الليل. ويف منطقة اأخرى هناك مقهى« ماريل » 

وبالقرب  اللوفر.  هرم  على  امل�رضف  النيق  الديكور  ذي 

اإذ مقهى  من هذا احلي هناك م�رضح الكوميديا الفرن�سية 

وحتت  خطوات  بعد  وعلى  كوليت.  �ساحة  يف  منور«،  »لو 

قناطر حديقة باليه رويال، هناك اأر�سفة يف متام الهدوء 

ت�ستقبل الباري�سيني يف جو خارج الزمن ويف �سميم حي 

البور�سة واملالية على مقربة من الأوبرا ومقهاها ال�سهري 

»كايف دو ل بيه« التي ت�ستميل ال�سياح يف حي لو ماريه، 

وتتميز بع�ش املقاهي بديكور طبيعي اأوبديكور معماري 

له طابعه اخلا�ش  الآخر  مينحها روحا خا�سة وبع�سها 

اأي ا�سافة ا�سطناعية. وهناك مقهى »كلوزري  من دون 

دو ليال« يف حي مونبارنا�ش، ويف احلي الالتيني بالقرب 

للحياة  كمعابد  املقاهي  تبدو  ال�سوربون،  جامعة  من 

الدبية والفنية »ع�سب احلياة الثقافية«، اأو �سيا�سية على 

�سان جرمان  يوجد يف حي  »ليب«.  ومطعم  مقهى  مثال 

- دو - بري والذي يوؤمه الكتاب والنا�رضون على مقربة 

من دور الن�رض مثل غاليمار وغرا�سيه... 

وهناك مقهى اأخر هو » دو ماغو« املجاور ملقهى« لفلور 

الالتيني وهو  �سارع باحلي  اهم  يقع يف  املقهى  » وهذا 

والذي   ، العتيقة  املكتبات  �سارع  جرمان  بولفار�سان 

يطلق عليه �سارع الأطباء  لوجود كليات الطب واملكتبات 

العلمية ، كان من رواده �سخ�سيات الفن والفكر والثقافة 

ابولنري  وال�ساعر  وبراك وموديغاليني  منهم جان كوكتو 

العريق  املقهى  هذا  به  متيز  ما  ولكن   ، جاكوب  وماك�ش 

، حيث  الوجودية من وراء طاولته  املدر�سة  انطالق  هو 

كان يجتمع فيه �سارتر و�سيمون دوبوفوار مع مريديهم 

من املثقفني والطلبة ، وعرف هذا املقهى الر�سام ال�سهري 

قبل  باردو  بريجيت  الفرن�سية  واملمثلة  دايل  �سلفادور 

يف  مزرعتها  يف  لتعي�ش  الجتماعية  احلياة  تعتزل  ان 

اجلنوب الفرن�سي مع حيواناتها  

موجود  وهو    « الفوكيت   « مقهى  اإىل  ال�سارة    وميكن 

– وهي  كثريين  – باعرتاف  العامل  يف  جادة  اأجمل  يف 

ومتتد  الثامنة  الدائرة  يف  تقع  التي  ال�سانزيليزيه  جادة 

، وهذا املقهى  الن�رض  الكونكورد لغاية قو�ش  �سل�سلة  من 

اآخر  يف  ويقع   ، ال�سانزيليزيه  معامل  ابرز  احد  اأ�سبح 

 99 الـ  الن�رض وحتديدا يف  قو�ش  مقربة من  اجلادة على 

يحتل  اإذ   ، جدا  ا�سرتاتيجي  وموقعه   ، ال�سانزيليزيه  من 

وي�ستمد  اخلام�ش  جورج  جادة  نحو  املفرق  ت�سكل  زاوية 

الرائع  واملنظر  الفريد  موقعه  نتيجة  �سهرته  املقهى  هذا 

الذي يتيحه ،  اإذ ي�سمح بروؤ ية اجلادة باأكملها من قو�ش 

الن�رض لغاية امل�سلة ما جعله مق�سد نخبة ال�سياح الذين 

عندما  اإذ   ، العرب  ول�سيما  الفرن�سية   العا�سمة  يزورون 

العرب  تلمح  و�سبتمرب  اأغ�سط�ش  �سهري  خالل  بقربه  متر 

روؤية  من  اأكرث  و»احلياة«  الأو�سط«  »ال�رضق  وجريدتي 

الفرن�سيني وهم يت�سفحون »لوموند« و»لوفيغارو« 

»لدور  مقهى  يقابلنا  »الفوكيت«  مقهى  من  وبالنزول 

يه« اأي املدة وي�ستهر بديكوره العريق ، اإذ متتلئ جدرانه 

، ويعود تاأ�سي�ش هذا  الكري�ستال  بالر�سوم وتتدىل ثريات 

لدوريه«  »اأرن�ست  اأراد  عندما   ،  1862 عام  اإىل  املقهى 

ال�ساد�ش ع�رض من  ، اختار  افتتاح خمبز يف قلب باري�ش 

�سارع رويال عند الدائرة الثانية وعلى مقربة من متحف 

مع  ل�سيما  املخبز  اأحرزه  الذي  للنجاح  ونتيجة   ، اللوفر 

تلذذ النا�ش بخبزه وحلوياته اأ�سبح خمبز » لدوريه«  يف 

العام 1890 �سالون �ساي ترتدد عليه كل باري�ش.

اأهم املراجع

اآخر  منزل  واأر�سفتها   باري�ش  مقاهي   «  – �سابرون  :اينا�ش   -1  

للباري�سيني »  �سحيفة الو�سط البحرينية - العدد 1112 - اخلمي�ش 22 

�سبتمرب 2005م املوافق 18 �سعبان 1426هـ 

2-  هدى الزين » املقاهي الباري�سية حتافظ على تاألقها واإزدهاراها » 
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أن موادهم إىل الأ�سدقاء الكتاب والأدباء والفنانني با نتوجه ا
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أخرى للن�رس  أية جهة ا إىل ا - املواد املر�سلة للمجلة ل تر�سل ا

أ�سحابها  آ�سفني - التعامل مع ا إل �سنوقف - ا وا

إر�سـالهـا بالربيـد اللكتــروين املواد املر�سلة تطبع باحلا�سب الآيل.. ويف�سـل ا

أو غريه خا�سع ل�رضورات  - ترتيب املواد يف �سياقها املقروء يف املجلة على هذا احلال ا

تن�رض  مل  أو  ا ن�رضت  �سواء  لأ�سحابها  ترد  ل  للمجلة  ترد  التي  املواد  إخراجية-  وا فنيـة 

أحيانا تخ�سع ملقيا�ش زمني طويل ن�سبيا ب�سبب ف�سلية ال�سدار.  وا

- املواد الطويلة ن�سبياً �سوف ين�رش جزء منها بالعدد وتن�رش كاملة باملوقع االلكرتوين. 
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