


الأ�ســـعار: 

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

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

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

ال�سرتاكات ال�سنوية: 

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

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

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

 ت�ســـدر عــن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

N I Z W A
ف�صلية ثقافية

الرئي�س التنفيذي

د.اإبراهيم بن اأحمد الكندي

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

من�صقا التحـرير

يحيى الناعبي

هدى حمد

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

العــدد ال�صابع وال�صـبعـ�ن
يناير 2014 م - ربيع الأول 1435 هـ 

  عن�ان املرا�صلة: 

   �س.ب 855 الرمز الربيدي: 117 

   الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

   هاتف: 24601608 ) 00968( 

   فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

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

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

)على �أال تزيد �لدر��سات عن ع�رش �سفحات و�ملتابعات عن �أربع �سفحات فقط( 



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

v افتتاحية:  

-  فـي ذكرى غيابهم: �أكان من �ل�رضوري �أن ترتطم بالعامل على هذه 

�ل�سورة �لفاجعة؟:  �سيف �لرحبي

4

املحتويــات

v12 مملكة قلهات وهرمز: عبد�لرحمن �ل�ساملي .

v حـــ�ارات:

- �سالح فائق:  خالد �ملعايل

- بدرية �لب�رض: هدى حمد 

- لينا هويان �حل�سن: �آو�س د�وود يعقوب. 

128

v ملـــــــف: ح�سني مرد�ن

v  من �إعد�د وتقدمي: ماجــد �ل�ســــامر�ئي. 

\ �مل�ساركون يف �مللف: 

- علي حد�د - ماجــد �ل�ســــامر�ئي  

- عبد�لقادر جبار - قي�س كاظم �جلنابي  

- علــــــي خيــون  

104

v درا�صــات:

 - ح�سور �ملدينة يف �لق�سيدة �ملغربية �ملعا�رضة:  �أحمد �لدمنتاتي 

 - عبد�لكبري  بور�ث  فيال  هندي:  قارئ  مر�آة  يف  �لعماين  �ل�سعر   -

من  حزم  �بن  موقف   - ع�سفور  �سو�سن  �لن�ساء:  و�أدب  �لذكور  نقد 

�لفل�سفة: �أحمد برقاوي - �سورة »�ملدينة« يف رو�يات بريوت:  عبد 

�لرحيم �لعالم - ��سئلة �لهوية يف »�ساق �لبامبو«- منى �ل�سليمية - 

ة �ملعا�رضة: حممد �ل�سحات 
ّ
اني

َ
م

ُ
متّثالت �لأنا و�لآخر يف �لق�سة �لع

- »�لذكاء �ل�سطناعي و�ملنهج �لعلمي« دونالد جيليز:  ت: �رن�ستو 

�سحود - »غرفة �أبي« لعبده و�زن:  لنا عبد�لرحمن.

26



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

v ت�صكــــــــيل:

- �أوجني دولكرو�:  عزيز �زغاي  .

174

v �صعـــــــــــر:

-  ق�سيدتان:  حلمي �سامل - ينفجر �لوقت - فاروق �سو�سة - مل ت�رضق 

�سباح  وترجمة:  تقدمي  �سالجيه:  �آين   - �سعيد  حميد  ثانيًة:  �ل�سم�س.. 

زوين - جّن �إيكيلوف ترجمة: ه�سام بحري - ورد �لغو�ية: ح�سان عزت  

- ق�سائد: مرو�ن علي - �لغريب: عبد�حلميد �لقائد - من روؤى �ل�ساعرة: 

�آمال �لزهاوي - تالوة �لطني: �حمد �جلحفلي - ق�سيدتان عن �لنهر: 

�لظالم:  عمر  يا�سني عدنان - يف و�سادة �حللم: �حمد �ملوؤذن - بحر 

�لزمن - ح�سني  �لكدي - لن ي�سدق �حد: يون�س �حليول - طرت فوق 

علي يون�س - ق�سائد: يحيى �لناعبي- �سم�س �لنهاية: طالب �ملعمري .

182

v ن�ســـــو�ص:

�أ�سود: عبد �لرحمن جميد �لربيعي- �لغرقاء ترجمة:  - من ور�ء �ستار 

 - �سلبي  �سفو�ن  كمال:  �ورهان  للرتكي  �سوكالتة  �ملزديوي-  زينب 

من رو�ية »�أنت هنا«  لدونالد بريكنيدج:  ترجمة: منرية �لفا�سل  - 

�رضبة بنج:  �إر�دة �جلبوري - وكاأنني �أنا: ريا �أحمد - زيورخ �ملدينة 

�لدين  نور  �لنهار:  منت�سف  يف  حو�ر   - �سكري  جرج�س  �مل�رضحية: 

�لها�سمي - زجنية: فليحة ح�سن - تروي�س �خلديعة: �أبو يو�سف طه - 

�سليم - ق�س�س  �لبي�س: دينا  �لهمامي - �حل�سان  مرمي نت:  جنيبه 

ق�سرية جد�: حمود �لر��سدي

218

v متابعات وروؤى: 

كلمات:  من  �أر�س  فل�سطني..   - غز�يل  �لهو�ري  مي�سونيك:  هني   -

�ل�رضيف:  لـمحمد  �ل�رض��سف(  و)دموع  �لماء(  )مملكة   - �سالح  فخري 

 - عطية  ر�سا  �لطويلة:  لوحيد  �لليل«:  »باب   - ع�سبه  عبد�هلل  حممد 

»لعنات م�رضقية« ملحمود قرين: عبد�لنبي فرج - �ل�سذر�ت.. من نيت�سه 

�إىل كانيتي: حممد �حلجريي - �لتجربة �ل�سعرية حلمود �حلجري: طاهر 

�لعمريي - من »�لأر�س« �ىل منافـي....«  �أ�رضف �خلماي�سي  م�سطفى 

عبد�لنا�رض:  جمال  يحب  ل  من  عبد�هلل-  عبد�حلكيم  �إ�سرت�ق:  عبد�هلل 

�سليمان �ملعمري - هدى حمد. 

264

v م�صــــــــرح:

- جورج �سحادة »مهاجر بري�سبان« ترجمة: عي�سى خملوف

- �لفرجة �لرت�ثية يف �مل�رضح �لعماين - عزة �لق�سابي 

154



4

من اأعمال �سيف العامري  - ُعمان



ال�صياب بعد ن�صف قرن

باحلجارة  عنه  ل/دافع 
ّ
املغفـ اأيها  مبوتك  »ت�شبث 

والأ�شنان واملخالب/ فماذا الذي تريد اأن تراه؟/ كتبك 

تباع على الأر�شفة، وعكازك �شار بيد الوطن...

ا�شون مع القمامات يف 
ّ
اأي وطن هذا الذي يجرفه الكنـ

اآخر الليل..؟«

ما اأ�سدق هذه املخاطبة اأو املهاتفة ال�رصيحة 

من حممد املاغوط الذي كان على قيد احلياة، 

قبل اأن يدلف اإىل رحاب املوت امُل�ستهى ويلحق 

ب�سديقه بدر �ساكر ال�سياب..

املتحققة  الكارثة  ت�ست�رصف  التي  الروؤيا  هذه 

بكثافة ماأ�ساوية �ساعقة على اأر�ض ال�ساعرين 

والإبادات  املوت  اأ�سبح  عامل  و�سط  الكبريين، 

والت�سلية.  اليومية  الفرجة  ي�سبه  ما  لديه 

وح�سارة كربى مطلقة القوة ل تفعل �سيئا رغم 

تنظيم  اإل  واحلقوقية،  الإن�سانوّية  ادعاءاتها 

املذابح يف بالد الآخرين املتداعية، خا�سة تلك 

من  قريبا  احلزين  اجلغرافيا  قدر  اأوقعها  التي 

بع�ض  واإيهام  الدوار  وتوزيع  العربية.  الدولة 

مما  اأكرث  واخلرافة  الوهم  ت�سكن  بندّية  الدول 

ت�سكن الواقع والتاريخ...

 ت�سلية الوح�ض ال�ساري املدجج اأمام حيوانات 

�رصورة  ذلك  يف  يرى  حلظة  التهامها  ميكنه 

القوة  موازين  تغريت  اإذا  اإل  وم�سري.  منفعٍة 

يف  تلوح  حا�سمة  دلئل  من  ولي�ض  جوهريًا 

الراحل  الرو�سي  اجلرنال  عرب  كما  اأو  الفق. 

انهيار  بعد  الأمريكي  الغرب  ليبيد(  )الك�سندر 

و�سط  الهائج  الثور  مثل  ال�سوفييتي  الحتاد 

القوة  هيجان  لي�ض  لكنه  خزف.  من  معر�ض 

الناعمة  القوة  وامنا جاذبية  الع�سكرية فح�سب 

واإغراءاتها الأكرث فتكا مع مرور الزمن.

والطائفية  الإجرام  حمرتفو  القتلة  ا�سون 
ّ
الكنـ

كن�ض  على  قادرين  يعودوا  مل  والنحطاط، 

الرجال  وال�سيوخ،  الأطفال  واأ�سالء  اجلثث 

اأو  اجلماعية  املقابر  هاويات  اإىل  والن�ساء 

باجتاه اخلالء املوح�ض الذي حتوم يف اأجوائه 

اجلوارح ومفرت�سو اجِليف املنتنة والأوطان..

لل�ساعر  مقاربته  يف  ال�سياب  روؤية  اأ�سدق  وما 

احلديث بخمي�ض جملة )�سعر( حني ح�رص بدعوة 

لروحه  اإنها جت�سيد   : الراحل يو�سف اخلال  من 

املعذبة وروح جيله والأجيال الالحقة من ذوي 

احل�سا�سية املرهفة :

وجدت  ما  احلديث  ال�ساعر  اأمتثل  اأن  اأردُت  »لو 

اأقرب اإىل �سورته من ال�سورة التي انطبعت يف 
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فـي ذكرى غيابهم:

�أكان من �ل�ضروري �أن ترتطم بالعامل 

على هذه ال�صورة الفاجعة؟



ذهني للقدي�ض يوحنا وقد افرت�ست عينيه روؤياه 

العامل  على  تطبق  ال�سبع  اخلطايا  يب�رص  وهو 

كاأنها اأخطبوط هائل «

j h j

جمازها  من  حتما  خرجت  قد  الروؤيا  هذه 

ال�سعري، الديني، اإىل الوقائع اليومية واملعي�ض..

j h j

اللوؤلوؤ  واهب  خليج«/يا  »يا  باخلليج:  »اأ�سيح 

واملحار والردى / فريجع ال�سدى كاأنه الن�سيج: 

/يا واهب املحار والردى «

الذي  املحار  حتى  ال�سياب  اأيها  هناك  يعد  مل 

�سدى  اإىل  املتخيلة  �سفافه  من  ت�سغي  كنت 

املوج والبحر، ولي�ض اللوؤلوؤ فح�سب..

ا�ستعادة بدر �ساكر ال�سياب بعد ن�سف قرن من 

ا�ستعادة  املروعة،  القيامية  الروؤى  تلك  حتقق 

احلديثة  العربية  ال�سعريه  يف  حقيقية  لريادة 

تعبري  وامناط  اأجيال  عرب  الكثري  اأجنزت  التي 

خمتلفة... ا�ستعادة ملجد املخّيلة، حتى لو كان 

حاملها ج�سٌد عليل. 

واأوهامها  احالمها  لطفولتنا،  ا�ستعادة 

وطموحها املك�سور.

غ�صان كنفاين 

غ�سان كنفاين، �سهيد الأدب الفل�سطيني العربي 

اجلرمية  اأيادي  اختطفته  الذي  والإن�ساين 

منت�سف  يف  باكراً،  ورحل  ال�سهيونّية، 

 بالعطاء الإبداعي 
ّ
الثالثينيات من عمره الغني

املقالة  حتى  والق�سة  الرواية  من  املتنوع، 

وتاأ�سي�ض  الوطني  بالن�سال  وغني  وامل�رصحية 

املنابر والأدبيات التي تعرب عنه، فهو موؤ�س�ض 

جملة الهدف وغريها..

الأر�ض  هذه  على  كنفاين  ق�ساه  ق�سري  عمر 

والأوبئة  الحتاللت  اأنواع  بكافة  املنكوبة 

واجلرائم.

فح�سب،  ذلك  كل  على  ال�ساهد  كنفاين  يكن  مل 

توحد  حيث  والع�سوي  الفعلي  امل�سارك  واإمنا 

نظريه  قل  �سخ�ض  يف  وال�سلوك،  والفعل  الأدب 

يف عاملنا..

j h j

الن�سال  ن�سيج  يف  انخراطه  غمرة  يف  وهو 

اإىل يافطة  الأدب  الوطني، وق�ساياه، مل يحول 

�سيا�سة  اأو  زعيم  اأو  لق�سية  �سطحي  �سعار  اأو 

اأعطى  وتقدي�سها..  طهارتها  وهم  بلغ  مهما 

والتجريب  واحلرّية  ال�ستقالل  يف  حقه  الأدب 

الإبداعي الطليعي. وهو من موقعه العايل هذا، 

ا�ستطاع اأن يوؤ�س�ض ويخدم ق�سّية �سعبه املقتلع 

جزمًا  يدل  فيما  الأر�ض  اأرجاء  يف  واملبدَّد 

على اجلرمية التي تواطاأت عليها اأركان القوى 

الب�رصّية جمعاء..

العربي،  والنهيار  الفل�سطينّية  الرتاجيديا  هذه 

اأعماق  يفرت�ض  الذي  الأ�سا�ض  الهاج�ض  كانا 

غ�سان كنفاين، وهما اللذان حددا ب�رصامة القَدر 

واحل�سم املبدئي م�سريه الأدبي واحلياتي..
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يف ذكرى غيابهم...
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تبقى  و»ما  ال�سم�ض«  يف  »رجال  روايتيه  يف 

يف  التعبريية  ذروته  اإىل  كنفاين  ي�سل  لكم« 

الفل�سطينّية  ال�سخ�سية  هذه  روح  على  القب�ض 

والهزائم  العاتية  املاآ�سي  تلك  كل  عانت  التي 

وبنيتها  روحها  يدمر  اأن  اأو�سك  وما  وال�ستات 

لتكون  والوطنية  والجتماعية  الأخالقّية 

جون ب�سهولة 
ّ

لحقًا لقمة يبتلعها الأعداء املدج

هي  واملقاومة  الفعل  روح  فانك�سار  فائقة. 

الدائر  وال�رصاع  ال�ستهداف  يف  الأ�سا�ض  حجر 

باأ�سكال خمتلفة.

معظم  يف  اخلطرية  اللحظة  هذه  كنفاين  يلتقط 

حيث  ال�سم�ض«،  يف  »رجال  يف  خا�سة  اأدبه، 

بون من الب�رصة اإىل الكويت 
َّ
ميوت الرجال املهر

ميوتون  الالهبة،  اجلحيمّية  ال�سحراء  قلب  يف 

و�سلاًل حتى  اختناقًا  ال�سيارة  هكذا، يف خزانة 

اأب�سط فعل غريزي لإنقاذ حياتهم،  عن اجرتاح 

ق اخلّزان، خبطه باليد العزلء امل�رّصدة.
ْ
وهو طر

املرعبة،  الرتاجيدّية  اللحظة  هذه  ال�سلل،  هذا 

هي التي و�سع كنفاين مبقدرة تعبريية مده�سة، 

ثناياها  يف  ويغو�ض  فيها  مي�سي  يده،  عليها 

وبواطنها ليفتت ذلك الَعفن الذي خلفته الهزائم، 

يف  اجلديد  طريقه  الفل�سطيني  الإن�سان،  وي�سق 

حقوقه  اأجل  من  واملعرفة،  والن�سال  الفعل 

اإذ يتجاوز فعله  الوطنية والإن�سانّية الطبيعّية. 

قرع اخلّزان، اإىل اآفاق اأكرث رحابة وفعاًل ابداعيًا 

وكرامة..

j h j

كانت  الذي  كنفاين  غ�سان  �سيجد  ماذا  ُترى، 

يف   1972 عام  وا�ست�سهد  عكا،  يف  ولدته 

بريوت، حني ينتف�ض على جدار قربه، كما كان 

يقرعون  الذين  الرجال  اأولئك  بانبالج  يحلم 

مدن  ويقتحمون  وال�سجون  اخلزانات  جدران 

الأعداء بعزمية وباأ�ض �سديدين؟.

الفل�سطيني  امل�سهد  اإىل  كنفاين  �سينظر  كيف 

الداخلّية  اخلالفات  تفرت�سه  الذي  املمّزق 

احلرب  من  عنفًا  الأكرث  الأخوي  والحرتاب 

وكيف  الو�سوح؟!  البالغ  العدو  مع  امل�رصوعة 

�سينظر اإىل امل�سهد العربي برمته؟!

غ�صان كنفاين وما تبقى لكم 

اأن ترتطم بالعامل على هذه  »اأكان من ال�رصوري 

ال�سورة الفاجعة؟«

من رواية »ما تبّقى لكم«    

ل اأعرف ملاذا دومًا هذه العبارة الكثيفة كغابة 

احلزن العربي، تطفح على �سطح الذاكرة وتعر�ض 

م�رصوعيته،  ال�سوؤال  هذا  ياأخذ  وهل  فيها؟ 

هل  ؟  بالذات  املرحلة  هذه  يف  بداهته،  رغم 

�سخ�سياته  ي�ستنطق  وهو  كنفاين،  غ�سان  كان 

الروائية النازفة حتت �سريورة الواقع، اجلالد، 

اأن   – الفل�سطيني  الرتاجيدي  –وهو  ويعرف 

عبارته اأو غابة اأ�سئلته ونبوءته �سوف ت�ستطيل 

وتت�سع على هذا النحو الفاجع؟

الأجوبة  لكل  الكامل  النفي  زمن  الأ�سئلة،  زمن 

يف  الأجيال  عرب  تتنا�سل  التي  اجلاهزة، 
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وغ�سان،  الوطن.  لهذا  ال�سارخ  العري  �سحراء 

الذي  )كاجلرح  املغرتبة  ذاكرتنا  تختزنه  حني 

املده�ض  �رصده  اإىل  اإ�سافة  ال�ساعق(  يختزن 

لالن�سحاق الفل�سطيني، الذي هو يف الوقت اإياه 

ال�سامل،  العربي  لالن�سحاق  املكّثف  التخلي�ض 

التي  والقيم،  القناعات  ملجموع  خلخلة  خلق 

ت�سكل ن�سيج املاألوف وال�سائد، اأي عمل تك�سرياً 

وهو  وتفريعاتها.  الأجوبة  حل�سارة  وهدمًا 

امل�ستقبل  اأحالم  لنا  حني يعمل ذلك ل ي�سوغ 

يقذف  واإمنا  ال�ساذج،  التفاوؤل  مبنطق  الوردية 

بنا من غري رحمة يف جحيم الواقع الفل�سطيني 

– العربي ال�سائر نحو انهيار اأعمق ونحو جحيم 
اأن  ال�رصوري  من  »اأكان  فعبارة  فظاعة.  اأكرث 

واجلرح«  »الإ�سبع  هي  اإلخ«  بالعامل..  ترتطم 

وهي »ف�سل يف اجلحيم« لكن لي�ض كف�سل رامبو 

تكنولوجيا  من  احلكمة  حدائق  نحو  الهارب 

»الآخرون  حني  �سارتر  كجحيم  ولي�ض  الغرب 

اإنها  الأ�سداد،  اجتماع  اإنها  اجلحيم«  هم 

بال�سواد.  امللفعات  والن�ساء  واملنايف  القتالع 

»الكنفاين«  امل�سهد  من  الثاين  الطرف  ويف 

ولدت  التي  احل�ساري،  النقطاع  قرون  هي 

لأي  القامعة  بعنا�رصه  ال�ستالبي  املزيج  هذا 

قادت  التي  العثماين،  احلكم  فظالمية  طموح. 

قبائل الو�سع املنهار، هي نف�سها مع ا�ستبدالها 

مبكياج ح�سارة الغرب املهيمن واملقتدر.

وغ�سان، حني يغو�ض كاملدية يف اأعماق زمن 

يخرج  واأج�سادنا،  عيوننا  يف  مراياه  تتفتت 

ث 
ّ
يتلو اأن  دون  املرحلة  ب�سواد  م�سكون  وهو 

بها، وتظل عيناه تقدحان كال�سقر املحا�رص. 

لأولئك  ال�ساعقة  ال�سم�ض«،  يف  »رجاٌل  فرواية 

الأربعة، الذين ميوتون يف اخلزان املغلق على 

�سحراء اللهب والنفط يف احلدود الكويتية، من 

اأن يحاولوا قرع جدار اخلزان، ف�ساًل عن  دون 

فتحه، لهي ال�ساهد امل�سيء والناب�ض باأكرث من 

موؤ�رص على تف�سخ املرحلة مبجموع عنا�رصها 

ال�سالبة، املوروثة واملعا�رصة، والتي حتمل يف 

اأح�سائها بذور فنائها كما يقول )هيجل( �سمن 

�سياق اآخر... وكاأمنا بغ�سان، وهو يحطم الزمان 

واملكان حيث ال�ساعة وال�سحراء من املفا�سل 

وجه  يف  ي�رصخ  الرواية،  حولها  تتمحور  التي 

الدن�ض  جرثومة  ا�ستئ�سال  من  بّد  ل   : املرحلة 

والعار، ل بّد من ف�سد ال�رصايني...

الفل�سطيني  ي�ستطيع  كي  »املطهر«  عبور  من 

العربي  الزمن  ورتابة  اخلزان  جدار  يقرع  اأن 

لكم«  تبقى  »ما  يف  احلائط  �ساعة  يف  د 
ّ
املج�س

ا�ستخدام  يف  قدمًا  مي�سي  الرواية  هذه  ويف 

الدور  الوعي(  )تيار  يلعب  اإذ  ال�رصد،  اأدوات 

ال�سخ�سيات  عوامل  ا�ستبطان  يف  الرئي�سي 

ا�ستطاع  وبهذا  وزمنها...  هويتها  عن  والك�سف 

غ�سان اأن يكون ال�ساهد الفاعل واحلقيقي على 

عري ع�رصه وارجتاج موازين القيم فيه، حيث 

ال�ستالب  وحيث  �سحية،  اإىل  اجلاّلد  يتحول 

الداخلي واخلارجي والأ�سياء تفقد طعمها حتت 

وطاأة القمع املتمازج مع الرثوة.

وحني يحدق يف اجلهات الأربع ل يرى اإل الأر�ض.
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ها هو يتطهر من دن�ض العامل بعذوبة الأر�ض:

واملجهول،  بالوهم  مزروعة  خ�سبة  »اأر�ض 

مرت  اإذا  العامل  يف  الفولذ  اأن�سال  كل  تتك�رص 

فوق �سدرك الأ�سفر العاري«

يتحدث غ�سان، اأحيانًا، مثل كاهن يف اأ�سطورة 

قدمية وا�سعًا قارئه على عتبة النهيار واحللم، 

والكا�سح  الغازي  التتار  وطاأة  حتت  النهيار 

القادم من جهة  ذلك  فكريًا وع�سكريًا، واحللم، 

الأر�ض.

�صكري وابن بطوطة 

مثل طائر  على طاولتي  ال�سباح حتط  هذا  يف 

الذي  وجهه  �سكري،  حممد  �سورة  �رصيد، 

مهجور  وريف  م�رّصدة  طفولة  �سقاء  من  ُنحت 

والتهمي�ض،  والعنف  الفقر  زلزال  ي�رصبه 

التي  املدينة  ثم  ومن  ولدته.  كانت  حيث 

احلاّدة،  تناق�ساتها  بكل  حياته  فيها  وا�سل 

من  عنه،  املعروفة  ال�سورة  بجانب  و�سهد 

ليايل  جوف  يف  م�سٍن  وبحث  ومتزق  جوع 

ج�سده  يدّثر  ماأوى  عن  ال�ساخبة،  املدينة 

ال�ساربة... الليل  ووحو�ض  القار�ض  الربد   من 

الأدبي  جمده  اأي�سا  فيها  �سهد  التي  طنجة 

وولدته الثانية التي �سيتبواأ من �رصفتها البحرّية 

املغاربي  الأدب  يف  الطليعية  املكانة  تلك 

ال�سا�سع... العامل  اإىل  اأبعد،  هو  وما   والعربي 

كل ذلك مت مبح�ض ال�سدفة والع�سوائية، وعلى 

واحلياة  الأدب  يف  املخططني  اأولئك  عك�ض 

ل  اأو  اأُُكلها  توؤتي  التي  والأ�ساليب  والدروب 

الع�سوائّية،  تلك  رحم  من  �سكري،  ولد  توؤتي، 

وذلك التخبط والرتطام العنيف يف احلياة كما 

املعاك�سة  اجلهة  من  اإليه  اأتى  الذي  الأدب  يف 

واللغة.. العالقات   ملا هو ماألوف ومتداول يف 

التي  الكوزموبوليتّية،  املدينة  طنجة،  كانت 

املغرب  يف  ل  اأخرى،  مدينة  اأي  عنها  تغره  مل 

اأحالمه  م�رصح  طنجة  ظلت  العامل..  يف  ول 

�سخ�سياته  وم�رصح  وحياته،  وا�ستيهاماته 

ي�سعب  حتى  وتت�سابه  تتداخل  التي  الأدبّية 

الواقعّية  �سخو�سه  مع  القراءة،  لدى  الف�سل 

الهام�سي  طابع  عليها  يغلب  التي  وعالقاته 

التي  ال�سفلّية  العوامل  خملوقات  من  واملنفي 

الفن  ك�سحر  ال�ساحرة  املدينة  تلك  بها  ت�ستهر 

تلك  على  ال�سارد  �سكري  خميلة  ت�سفيه  الذي 

العوامل وال�سخ�سيات..

حني  انه  لدرجة  اأخرى  مدينة  اأي  تغره  مل 

الدار  اأو  الرباط  اىل  ما،  ي�سافر ل�رصورات  كان 

الطريق  البي�ساء، غالبا ما يتوقف يف حانات 

هذه  ينجز  ويظل هكذا حتى  اىل طنجة،  ليعود 

املهمة ال�ساقة..

بالن�سبة  بكامله  العامل  هي  طنجة  كانت 

هذا  مع  جمعتني  كثرية  مواقف  �سكري..  اىل 

كنت  نقودي،  اأ�سعت  مرة  النبيل..  ال�سعلوك 

براً  اأ�سيلة  طنجة،  اىل  لهاي  من  قادمًا 

رف�ض  املال،  من  مبلغًا  منه  ا�ستلفت  وبحراً، 

ون�رصب  �سناأكل  اننا  معلاًل  لحقًا،  ا�سرتجاعه 

اأحمد  مبعيتي  وكان  وغريه،  املبلغ  بهذا 

 وحممود الرحبي الذي كان يدر�ض يف املغرب..
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مواقف وذكريات كثرية مع �سكري والأ�سدقاء 

يف طنجة.. ول اأن�سى ذلك اليوم الذي ذهبنا فيه 

قلب  يف  اأظن  ما  على  بطوطة،  ابن  قرب  لزيارة 

كتبه.  اأحد  كعنوان،  ي�سم  الذي  الداخل(  )�سوق 

اخرتقنا تلك الكتل الب�رصّية واملباين املتداعية 

ذات الطابع الرتاثي حتى تلك البقعة ال�سغرية 

املرتبة التي ح�سب هذه الرواية، يقع فيها قرب 

ابن بطوطة. ثمة رواية تقول انه دفن يف الدار 

�ساهدناه،  الذي  القرب  ذلك  اأن  املهم  البي�ساء.. 

كان خميبًا متامًا ل�سخ�سّية عظيمة كابن بطوطة 

عليهما  وا�ستغل  والآفاق  العامل  �سغل  الذي 

ترحاًل وكتابة، حني كانت ال�سحارى الالهبة 

الطرق. وقطاع  واحلمري  اجلمال  على   حممولة 

مغطاة  تراب  كومة  عن  كناية  القرب  ذلك  كان 

مقولة  تذكرت  والقاذورات..  الفارغة  بالعلب 

يف  قربي  عن  تبحثوا  »ل  الأ�سطوري  الة 
ّ

الرح

بهذا  يتنباأ  وكاأمنا  قلوبكم«..  يف  بل  الرتاب 

الدر�ض  اأخذ  �سكري  احلفيد  وكاأمنا  امل�سري. 

مِلامًا،  اإل  طنجة  يغادر  ومل  �سلفه  من  القا�سي 

فيها  وق�سى  اأحبها  التي  املدينة  على  وعينه 

حياًة وموتًا.. وبقي اأي�سا يف قلوب حمبيه من 

كلبه  مع  نهاراً  لياًل  يجوبها  كان  واأمكنة  ب�رص 

)جوبا( الذي �سبقه اإىل امل�سري احلتمي.

ت واأنت �سادر يف غيابك، مل تعد 
ّ
ع�رصة اأعوام مر

بُك( لكن 
ُ

اأنك لن تعود )لن ُيعاد لك �س والأرجح 

ليل  يف  كعادتها  تتجول  وخملوقاتك  اأ�سباحك 

طنجة واأنحائها املختلفة.

لو كانت الأمطار تغ�صل

الأر�َض والقلوب

يف فيلم )�سائق التاك�سي( يف مطلع ال�سبعينيات 

)روبرت  اأ�سحى ما�سيا.. كان  الذي  القرن  من 

تاك�سي،  ك�سائق  البطولة  دور  يلعب  نريو(  دي 

النيويوركي  الليل  الليل..  يف  دائما  دوامه 

وال�سا�سع  واملفاجاآت  بالرغبات  املحتدم 

باجلرائم واأ�سناف الب�رص واجلن�سيات والأهواء 

املختلفة كما يليق بواحدة من اأكرب مدن العامل. 

جت�سيد  يف  الإطالق  على  اأكربها  تكن  مل  اإن 

واأمناط  احلديثة  بعد  وما  احلديثة  املدينة 

�سلوكها وحريتها ورعبها. 

التي  اليومّية  رحلته  يف  الليلي  ال�سائق  كان 

الب�رص  لأمناط  امل�ستمر  الكت�ساف  رحلة  هي 

وتناق�ساتهم واأمزجتهم التي ت�سل حدَّ ال�سطط 

ال�سائق  على  بدوره  �سينعك�ض  الذي  واجلنون، 

املتعدد،  الف�سيف�سائي  التكوين  هذا  من  كجزء 

ح به اإىل النف�سام والقتل واجلنون. 
ّ
ويطو

الرحلة  غ�سون،  يف،  الليلي  ال�سائق،  كان 

املدينة وب�رصها، ويدخل  يتاأمل  نف�سها  الليلّية 

على  ال�سهود  كاأحد  الهذيانّية  منولوجاته  يف 

دواخلها  طريقته،  على  م�ستبطنًا  املدينة،  ليل 

والنهيار  بالغمو�ض  النا�سحة  وخوافيها 

الرباقة  ولفتاتها  مظاهرها  وراء  يْلبد  الذي 

وال�ساحرة.. 

j h j
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وهو  يتما�سك  اأن  الليلي  ال�سائق  ي�ستطيع  ل 

لو�سع  املتالطم  الف�ساء  هذا  ويعي�ض  يتاأمل 

ب�رصي جارف.. كيف له اأن ي�ستطيع، وهو الرجل 

الب�سيط الذي يحاول ك�سب عي�سه من هذه املهنة 

الليل، يف  تكون يف  اأن  احلظ،  اإليها  قذفه  التي 

جّلة الهواج�ض وغمو�ض الرغبات.. كيف للرجل 

ُدوار  اأمام  الثقافة والفن  اأهل  الب�سيط، لقد داخ 

املدينة ومتاهاتها؟.. 

النهار، يف �سوء  لو كانت نوبة عمله يف  ترى 

�سيكون  هل  الكبرية،  للمدينة  ال�ساطع  النهار 

اأقل، وتكون فر�سة  تعر�سه لل�سدمة والنهيار 

اأكرب  احتمال  وتناق�ساته  املحيط  مع  توازنه 

واأكرث وروداً واأماًل؟! 

بطله  يقذف  اأن  اأراد  الأمريكي  املخرج  لكن 

 الليل واحتمالته 
ّ
الرجل الب�سيط هذا، يف خ�سم

الأكرث اإثارة وخطراً، ليل املدن خا�سة. واأراد له 

اأن يعي�ض املغامرة باأبعادها وظاللها ووحلها 

ر�سده  ي�سهل  الذي  النهار  يف  ُيتاح  ل  كما 

مقام  انه  اإىل  بالإ�سافة  اأكرث،  عليه  وال�سيطرة 

ليل  اأمام  الن�سبي  والو�سوح  واملعي�ض  ال�سعي 

املتقدمة  والأرياف  املدن  يلّفع  الذي  الكارثة 

واملتخلفة بن�سب خمتلفة.. 

الب�رصي،  ال�سلوك  ل�ستق�ساء جانب من خوايف 

لي�ض هناك اأكرث غنى من مدينة مثل نيويورك 

وليلها، خا�سة اإذا مت اإجناز العمل مبخيلة فنان 

بارع.. 

 الفيلم 
َ
من امل�ساهد املده�سة على ما اأذكر - فلم اأر

منذ تلك الفرتة، وهي فرتة تكون الذاكرة فيها 

املرتاكمة  ال�سنني  عرب  تاألقها  وي�رصي  متاألقة 

العاملي،  بليلها  ت�سطع  وهي  املدينة  م�سهد   -

نرى  والربوق؛  الغزيرة  الأمطار  عوا�سف  حتت 

الليلي يوغل يف هذيانه ويردد عبارة:  ال�سائق 

»لو كان هذا املطر يغ�سل القلوب والنفو�ض كما 

اأمر  ال�سوارع والأر�سفة والأ�سجار لتغرّي  يغ�سل 

العامل«.. 

اأتذكرها عرب هذه ال�سنني  هذه العبارة ما زلُت 

ورعبها الذي ل يقّل عن تراكم الرعب الليلي يف 

الأمطار  هطول  مع  اأتذكرها  العظمى،  املدينة 

الأمطار  )اآخرها  ومكان  مدينة  من  اأكرث  يف 

اأقرب  وحنان  بحميمّية  اأتذكرها  ُعمان(..  يف 

اإىل ال�سذاجة والب�ساطة، التي ت�سبه مالمح تلك 

الفرتة التي �ساهدت فيها فيلم )�سائق التاك�ض(.
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الريموك بدم�سق  اأُلقيت يف خميم  لكم:  غ�سان كنفاين، وما تبقى   j

عام 1980 يف ندوة جمعت كاتب هذه ال�سطور باأمني الزاوي وربيعة 

من  اأثرا  اأ�سبح  الذي  للمخّيم  تابعة  ثقافية  هيئة  من  بدعوة  جلطي 

اآثار اخلراب العميم. رمبا التذكر يف مثل هذه الربهة الع�سيبة �سوريًا 

وُن�رصت  رهيف.  معنى  خيط  معنى،  بع�ض  له  وعربيًا،  فل�سطينيًا  و 

)الورقة( يف كتاب )ذاكرة ال�ستات(.

�صيف الرحبي     
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1 – قلهات:

تركز هذه الورقة على نظام التجارة اأواخر القرون الو�سطى يف اجلزء الغربي من املحيط 

الهندي الواقع بني اخلليج وال�ساحل ال�رشقي لإفريقيا واحلال اأن مركز هذا النظام كان 

يوجد يف جزيرة قي�ش ]كي�ش[ ويف هرمز، وذلك �سواء تعلق الأمر بهرمز اجلديدة الواقعة 

بجزيرة جارون اأو بهرمز القدمية الواقعة باإيران يف مدخل اخلليج بالقرب من ميناب 

بع�ش  وتقدمي  املعرفية  املواد  بع�ش  لهو عر�ش  الف�سل  هذا  اأغرا�ش  اأحد  واإن  احلديثة 

الأفكار التي ميكنها اأن ت�ساعد على حتقيق روؤية مغايرة للم�ساألة املثرية للجدل املعروفة 

واإننا ل�سوف جنادل �سد  ال�سريازية«[  ]اأو»الق�سية  ال�سريازية«  حتت م�سمى »امل�ساألة 

»اأفرقة« الكلمة، كما �سوف نحاجج �سد دعوى تاريخ مبكر( القرنني العا�رش واحلادي 

ع�رش امليالديني )متعلق بهجرة �سريازية هي ـ يف جزء كبري منها مزعومة ـ اإىل �رشق 

اإل بعد �سياق متقدم من التغريات الجتماعية-  اأن تتم  اإفريقيا فما كان لهذه الهجرة 

القت�سادية وال�سيا�سية التي حدثت يف ما بني القرنني العا�رش واخلام�ش ع�رش امليالديني 

اإذ اأم�سى اللقب »�سريازي« لفظة اأ�سطورية باملناطق ال�ساحلية لإفريقيا ال�رشقية والعديد 

من اجلماعات كانت تدعي ول تزال اأن اأ�سول اأجدادها تنحدر من �سرياز بجنوب اإيران واإن 

ا�ستعمال �سيا�سيا جزافيا لكلمة »�سريازي« اإمنا اأن�سئ خالل ما �سمي »الثورة« التي 

�سهدتها زجنبار، ول زالت اللفظة حتى اليوم ت�ستخدم يف �سياق املزايدات ال�سيا�سية.

مملكة قلهات وهرمز 

مكانتها يف التاريخ ويف اقت�صاد غرب 

املحيط الهندي اأواخر الع�سور الو�سطى

\ باحث متخ�س�ص يف الدرا�سات الُعمانية.

 عبدالرحمن ال�ساملي \



اأي تلك الواقعة على  اأن هرمز اجلديدة-  واحلق 

جزيرة جارون- كانت، بال مدافع، املركز العاملي 

املهيمن على التجارة منذ حوايل عام 1300م 

هرمز  لبالد  الثانية  العا�سمة  قلهات  وكانت 

على  عمان  ب�سمال  توجد  �ساحلية  مدينة  وهي 

ت�سمل  متوا�سعة  مدينة  اليوم  اأم�ست  قلهات  اأن 

توليفة من البنايات التقليدية واحلديثة، واقعة 

باإزاء الطريق ال�سيار اجلديد الذي يقود من قريات 

اإىل �سور على بعد حوايل 25 كيلومرتا �سمال �سور 

واإن اأنقا�ش قلهات القدمية لتوجد جنوب املوقع 

اأو خليج  �رشم  ال�سمال  من  بها  ويحيط  احلايل، 

رملي )وادي قلهات اأو خور قلهات(، ومن اجلنوب 

ال�رشق  من  بها  ويحيط  )وادي حلم(،  عميق  واد 

البحر، ومن الغرب خوا�رش جبال احلجر ال�رشقي 

واحلقيقة التي ينبغي اأن ُتعَلم اأن قلهات القدمية 

اأواخر  الأهــم  املرفئية  املدن  اإحــدى  كانت  هذه 

الهامة  التجارية  املراكز  واأحد  الو�سطى  القرون 

يف منطقة اخلليج برمتها ويف ال�ساحل اجلنوبي 

بها  تلتقي  كانت  اإذ  العربية  اجلزيرة  �سبه  من 

عميق:  فج  كل  من  والتجار  وامل�سافرون  ال�سفن 

من الهند ومن ال�رشق الأق�سى ومن موانئ البحر 

الأحمر وموانئ ال�ساحل اجلنوبي ل�سبه اجلزيرة 

العربية ومن ال�ساحل ال�رشقي لإفريقيا ..

واإن بقايا اأنقا�ص هذه ال�سهادة اال�ستثنائية ـ عنيت 

بالد  عمان  لعمان،  املجيد  املا�سي  عن  ـ  قلهات 

الثالث  القرنني  بني  واالأفكار  اخلريات  تبادل  مركز 

ع�رش واخلام�ص ع�رش امليالديني، لتمتد على م�ساحة 

مثلث  �ساكلة  على  وذلك  هكتارا،   35 من  يقرب  ما 

واملوقع  ال�رشق  يف  للبحر  مواجهة  قاعدته  توجد 

برمته مغطى باآثار اأ�سوار انتق�ست وحجارة وبقايا 

فخارية  اآثــار  على  العثور  ميكن  بحيث  واأنقا�ص 

وكذلك  م�سقولة،  وغري  م�سقولة  وهندية،  اإ�سالمية 

على  التعرف  ميكن  كما  �سينية  خزفية  اآثــار  على 

بقايا اأ�سوار املدينة يف اأماكن عدة وللمرء اأن يلحظ 

اأف�سل اأجزاء املدينة الباقية املحفوظة يف اجلنوب 

واإىل حد اليوم مل يجر من البحث احلفري على اآثار 

قلهات اللهم اإال القليل وهذا اأمر يوؤ�سف له باأ�سد ما 

يكون االأ�سف ولعل ال�سبب يف ذلك يعود اإىل اأن علم 

جماال  يعد  لي�ص  االإ�سالمية  باحلقبة  اخلا�ص  االآثار 

حلد  عمان  يف  ــدر  واالأج واالأحــق  االأويل  لالهتمام 

لالأهمية  فهم  �سوء  اإىل  اأي�سا  يعود  اأن  وميكن  االآن 

التاريخية لقلهات بالن�سبة اإىل تاريخ عمان واحلال 

اأن �سوء الفهم هذا لدور قلهات يف التاريخ العماين اأو 

�سوء التقدير، ومن ثمة �سوء فهم وتقدير دور عمان 

واخلام�ص  ع�رش  الثالث  القرنني  خــالل  العامل  يف 

ع�رش امليالديني، ميكن اأن يكون م�سدره متاأتيا من 

من  ن�ستقيها  اأن  ميكن  التي  املحدودة  املعلومات 

�سائد  �سوء تقدير  التاريخية املحلية ومن  امل�سادر 

التاريخ  لهذا  اأن  واحلق  ب�سواء  �سواء  عمان  لتاريخ 

والوجه  الداخلي  الوجه  مت�ساويني،  دالني  وجهني 

اخلارجي؛ اأي ما جرى بداخل عمان، من وجه، وما 

اأجنزه العمانيون، اأو مب�ساعدة حيوية منهم، يف عامل 

املحيط الهندي على الوجه املجمل، من وجه ثان

اإىل  املحلية،  امل�سادر  يف  االإ�سارة،  تتم  ما  نــادرا 

قلهات وتف�سري هذا الغياب �سبه التام اإمنا يجد مرده 

يف طبيعة هذه امل�سادر اإذ كتبت هي بداخل عمان، 

وما كانت اهتمامات اأ�سحابها )اأو اأولياء اأ�سحابها( 

القبائل  و�ــســوؤون  االإمــامــة  اأمــور  على  اإال  مبن�سبة 

التاآليف  فاإنه، يف هذه  االأمر،  بالداخل ومهما كان 

وامل�سنفات املكتوبة، تناط املكانة الهامة املميزة 

التي حتتلها قلهات مبقدار ما دار االأمر على الهجرة 

ف�سال  ال�سهادات  الأقــدم  وتبعا  عمان  اإىل  العربية 

كتاب  اأثرها،  اقتفت  التي  املتاأخرة  امل�سادر  عن 

اأنه  »اأن�ساب العرب« ل�ساحبه العوتبي، والذي يبدو 

جمع على االأغلب يف القرن احلادي ع�رش امليالدي، 

فاإن قلهات كانت هي املوقع الذي حدث يف الع�رش 

العظيم مالك بن فهم قاد  االأزد  اأن زعيم   اجلاهلي 

اإليه قومه من اليمن وح�سب االخبار املروية نف�سها، 

فاإن مالك بن فهم طرد الفر�ص من عمان، واتخذ من 

)العوتبي، 715-719( وهذا  ملكه  قلهات عا�سمة 
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يعني، اإذا ما نحن �سدقنا بهذه الرواية، اأنه يف العهد 

اجلاهلي كانت قلهات قد �سارت عا�سمة ما اأ�سبح 

»اخلرب«  هذا  اأن  واحلال  بعمان  بعد،  ما  يعرف، يف 

�سوف  اأ�ساطري  اأو  مرويات  االأول من بني  كان  اإمنا 

يكون علينا اأن نركز النظر عليها ههنا اإذ ميكن اأن 

عليها  األقينا  نحن  ما  اإذا  حقيقة  بذرة  هي  تت�سمن 

نظرة الحقة، وذلك بعد اأن نقيم بيننا وبينها م�سافة 

اإىل واقعة  اأن تكون ت�سري  اإذ ميكنها  الأجل االعتبار 

كانت  حيث  امليالدي،  ع�رش  احلــادي  القرن  يف  اأن 

تعد قلهات من اأقدم االأماكن ومن اأهم املواقع ذات 

االأ�سل اجلاهلي.. 

بيد اأن اكت�سافات )توم وزمر،  2004( يف تنقيباته 

ك�سف عن اآثار تعود نحو القرن الثالث قبل امليالد 

ال�سمك  اآكلي  ل�سكان  م�ستوطنات  على  تدل  بقلهات 

اليوم  حد  اإىل  اأخرى  جهة  ومن  القدمية،  جمان  يف 

فاإن البعثات االأثرية ت�سري اأنه ما مت العثور على اأية 

اآثار اأو دالئل بقلهات ت�سري اإىل حقبة عربية جاهلية 

من تاريخ املدينة )اإبراهيم املاحي 2000، 130-

135( غري اأن هذه لي�ست حجة �سافية، وذلك مبا اأن 

اأو النافية على  نتائج احلفريات يف قلهات املثبتة 

حد �سواء غري متوفرة اإىل حد االآن  كما اأن امل�سادر 

االأدبية لتنحو نحو دعم فكرة تاريخ متاأخر الأ�سل 

يــاقــوت  اأن  ـــك  ذل قــلــهــات 

اأنهى  احلموي الذي كان قد 

البلدان[  ]معجم  معجمه 

قد  كـــان  1225م  ـــوايل  ح

بنايات  تكن  مل  اأنــه  كتب 

قط،  بقلهات  لت�ساهد  قدمية 

اإال  اأ�س�ست  ما  املدينة  واأن 

حوايل 100 �سنة قبل زمانه 

واالأمر   )168،IV،ياقوت(

ي�ستنتج من  اأن  نف�سه ميكن 

الــذي  االإدريــ�ــســي  ال�رشيف 

اجلغرايف  عمله  اأمت  قد  كان 

عام 1169م اإذ كتب الرجل 

كانت  واإن  �سغرية  مدينة  عن  كتابته  قلهات  عن 

حد  اإىل  يطابق  وهــذا   )155، )االإدري�سي  مزدهرة 

ميالدي   1126 عام  يف  اأنه  من  مداد  ابن  رواه  ما 

بن  املعايل كهالن  اأبي  النبهاين  امللك  وحتت حكم 

ملك هرمز،  الكو�سي،  اأحمد  بن  فاإن حممود  نبهان، 

هاجم عمان وا�ستوىل على ميناء قلهات، وا�ستدعى 

من  اخلراج  حت�سيل  منه  وطلب  كهالن  املعايل  اأبا 

الُعمانيني وت�سليمه اإياه )ابن مداد 66(

يف  1291م،  عام  تويف  الذي  املجاور،  ابن  وي�سري 

مالك  ال�سيخ  اأن  اإىل  املــجــاور،102(  )ابن  تاريخه 

عام  بقلهات  املحيط  اجلدار  بنى  مالك  بن  فهم  بن 

1227م، كما اأن الدم�سقي ]�سم�ص الدين اأبا عبد اهلل، 

امللقب »�سيخ الربوة«[ )تويف عام 1326م( كتب يف 

موؤلفه اجلغرايف ]نخبة الدهر يف عجائب الرب و البحر[  

اأن قلهات قد بنيت بعد �سحار ، واأنها اأ�سبحت مرفاأ 

)الدم�سقي،218(  �سحار  تدمري  بعد  الرئي�ص  عمان 

من  ـ  وحدها  اخلارجية  امل�سادر  اأن  يظهر  وهــذا 

املوؤلفني  من  ياقوت وغريه  �ساأن  العربية  امل�سادر 

الفار�سية  امل�سادر  عــن  ف�سال  بهم،  امل�ست�سهد 

واالأوروبيةـ  هي ما ميكن اأن ي�ساعدنا على اأن نعرف 

اأن  ينبغي  اأنه  على  القدمية  قلهات  عن  اأكرث  اأ�سياء 

نحفظ يف اأذهاننا اأن كل املوؤلفني الذين اأتينا على 
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بقايا من مبنى )بيبي مرمي( يف قلهات



ذكرهم )اللهم با�ستثناء ابن املجاور(، ما زاروا قط 

قلهات اأو عمان واإمنا كتبوا هم موؤلفاتهم باال�ستناد 

اإىل م�سادر اأخبار غري اأ�سلية.

املعلومات  م�سادر  اإىل  عنايتنا  نوجه  اأن  وقبل 

واملوؤرخني  الرحالة  مرويات  هي  التي  املبا�رشة، 

من خارج عمان، علينا اأن نبادر اأوال فنبدي بع�ص 

بقلهات  ــودة  ــوج امل البنايات  على  املــالحــظــات 

القدمية، فنقول: اأن البناية الوحيدة املثرية لالنتباه 

امل�سمى  ال�رشيح  هي  جزئي  بحفظ  حفظت  التي 

الثاين  الن�سف  يف  بني  والــذي  مرمي،  بيبي  �رشيح 

من القرن الثالث ع�رش امليالدي على اأن هذه البناية 

 2000 املاحي  اإبراهيم  ]اأنظر  حقيقتها  فهم  و�سوء 

بطوطة  ابن  ذكره  الذي  امل�سجد  بح�سبانها   )131  ،

درا�ــســة  مــو�ــســوع  �سكال  اإمنـــا   ،

كو�ستا )2002( واحلال اأن اأوجه 

كو�ستا  درا�ــســتــي  يف  الــقــ�ــســور 

يف  تكمن  ــي  ــاح امل واإبــراهــيــم 

الوثيقة  ال�سلة  اأدركتا  ما  انهما 

البناية بالعمارات املماثلة  لهذه 

�ساأن خنج  اإيــران،  لها يف جنوب 

اأوبان،  اأنظر  خنج،  اإىل  )بالن�سبة 

اأن  ذلــك  الهام�ص3(   1953،95

فح�سب  ي�سري  باأن  يكتفي  كو�ستا 

الــتــاأثــريات  اإىل  خفيفة  ــارة  ــس اإ�

االإيرانية واحلال اأن ثمة متاثالت 

معمارية مع غرب اإيران ميكن اأن 

ت�ساهد بال�سهريج املوجود �رشق 

�رشيح بيبي مرمي ويف االأ�رشحة 

البنايتني  �رشق  جنوب  ال�سغرى 

فنحن نعرث على اأنظار لل�سهريج 

امل�سيدة  ال�سغرى  ولالأ�رشحة 

القلهاتي  ــطــراز  ال على  جميعا 

عن  وف�سال  اإيــران  غرب  بجنوب 

التماثل  اإىل  االإ�سارة  تنبغي  هذا، 

بني  الــفــخــار  ن�سد  يف  الــكــبــري 

بال�ساحل  اأخرى  ومواقع  قلهات، 

بال�ساحل  واأماكن  العربية،  اجلزيرة  ل�سبه  اجلنوبي 

ال�رشقي االإفريقي، من جهة، ومواقع احلقبة املغولية 

اأواخر القرن الثاين ع�رش اإىل القرن الرابع ع�رش  )من 

امليالديني(، ومواقع تنتمي اإىل القرن اخلام�ص ع�رش 

)غاوبيه،  اأخرى  امليالدي مبنطقة اخلليج، من جهة 

– الرئي�ص  املادي  الدليل  التماثل هو  1973( وهذا 

والثقافية  التجارية  ال�سبكة  على  الدامغة-  واحلجة 

ال�سبكة  وهي  قلهات-هرمز  �سكلتها  التي  البحرية 

التي �سوف نناق�سها اأدناه..

2- قلهات وهرمز: 

با�سم  يقرن  اأن  مرمي  بيبي  �رشيح  ي�سمى  ملا  ميكن 

بيبي  اأن  ذلك  ذاته  اال�سم  حتمل  تاريخية  �سخ�سية 
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القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  قلهات  حكمت  مــرمي 

ع�رش  الرابع  القرن  من  االأول  والن�سف  ع�رش  الثالث 

حاكم  اأياز  الدين  بهاء  زوجة  كانت  وقد  امليالديني 

من  الظن  اأغلب  على  وهي  هرمز)1291-1311م(، 

اأمر ببناء هذا ال�رشيح ولقد كانت تت�رشف يف قلهات 

ملحمود  تركيان  مملوكان  االثنان  وكان  اأياز  با�سم 

القلهاتي )1242-1277م( اأحد بناة القوة البحرية 

الثالث ع�رش امليالدي وكان زمنه،  القرن  لهرمز يف 

ما  وزمن  اأياز  زمن  املبكرة،  الهرمزية  احلقبة  وهو 

بعد اأياز اإىل نهاية القرن اخلام�ص ع�رش  امليالدي قد 

در�ص درا�سة �سافية لكنها ت�سهد عن بع�ص تخليط، 

)اأوبــان 1953 و1973( على  اأوبــان  لدن جون  من 

اإمنا ت�ستند  التي نقدم هنا  العديد من املعلومات  اأن 

اإىل هذا البحث هذا ف�سال عن اإ�سهامات مفيدة كانت 

)بيا�سنتيني 1982،  بيا�سنتيني  فالرييا  ن�رشتها  قد 

2000، 2004 و2009(. 

التي  لهرمز  البحرية  القوة  بناء  اأعــاد  قد  اأيــاز  كان 

قي�ص/كي�ص  نفوذ  �سعود  ِقَبل  من  اأعيقت  قد  كانت 

وف�سال عن هذا اأوقف هو التهديد االإ�سايف مل�سالح 

التي  الفو�سوية  الظروف  فيه  ت�سببت  الــذي  هرمز 

اأخذها  ميكن  ال  )والتي  البالد  داخل  يجتازها  كان 

باأن  وذلك  تو�سيفا(،  تو�سيفها  وال  هنا  النظر  بعني 

داخل  من  القدمية(  هرمز  هرمز)=  نقل  اإىل  هو  عمد 

البالد اإىل جزيرة جارون )= هرمز اجلديدة( كما اأنه 

والتهديدات  الداخلية  )القالقل  اأمنية  الأ�سباب  عمد 

اإىل  هرمز  من  )ثــروتــه(  كنزه  نقل   اإىل  اخلارجية( 

قلهات هذا ولقد كانت قلهات بلغت اأوجها زمن بيبي 

مرمي واأياز ويف عهدها الذهبي هذا وكان قد زارها 

من  طريقه  يف  وهو  بولو،  ماركو  الفني�سي  الرحالة 

فيني�سيا اإىل ال�سني وعودته، ما بني 1260 و1292 

ميالديني وقد ترك لنا الو�سف التايل عنها: 

اخلليج  داخــل  تقع  االأرجــاء  ف�سيحة  مدينة  »قلهات 

امل�سمى اأي�سا قلهات وهي مدينة جميلة تقع على بعد 

600 ميل من ال�ساحل ال�سمايل الغربي لظفار و�سكانها 

م�سلمون يتبعون حممدا وهم خا�سعون لهرمز وكلما 

فاإنه  االأقوياء  جريانه  مع  حرب  يف  هرمز  ملك  دخل 

بناء  مبنية  اأنها  بحكم  وذلك  املدينة،  هذه  اإىل  يلجاأ 

متينا حمكما حم�سنا، ويف موقعها املح�سن هذا ما 

من �ساأنه اأن يحميه من خمافة اأي كان وال تزرع الذرة 

طريق  عن  اأخرى  اأماكن  من  ت�ستورد  اأنها  اإال  هناك، 

ترتدد  ما  عــادة  ممتاز  ميناء  املدينة  ولهذه  البحر 

�سوقا  هنا  الهند وهي جتد  من  عليه  التجارية  ال�سفن 

جاهزة لب�سائعها، وذلك مبا اأنها املركز الذي بداأ منه 

تنقل التوابل وغريها من الب�سائع اإىل خمتلف املدن 

واحلوا�رش بالداخل وت�سدر العديد من اخليول احلربية 

اجليدة من هنا اإىل الهند، وهي جتارة تدر على التجار 

ت�سدر  التي  للخيول  االإجمايل  العدد  واإن  وفرياً  دخال 

اإىل الهند بدءا من هذا امليناء وغريه ي�سبق اأن اأ�رشت 

اإليها لتند عن كل ح�رش

بحيث  وذلك  قلهات،  خليج  مدخل  على  املدينة  وتقع 

اأن ال �سفينة  ميكنها اأن تدخل اأو تخرج من اخلليج اإال 

باأمر من احلاكم ولهذا فاإن مللك املدينة �سلطانا قويا 

�سار  مدة  ومنذ  له  يخ�سع  الذي  قرمان  �سلطان  على 

يفر�ص ال�سلطان اإتاوات على ملك هرمز اأو اأحد اإخوته، 

وهم يرف�سون اأداءها، ولهذا اأر�سل ال�سلطان جندا بغاية 

اإجبارهم على االأداء، فما كان منهم يف هذا الوقت اإال 

قلهات  اإىل  ال�سفينة وعربوا  وا�ستقلوا  اأن غادروا هرمز 

ما  تعرب وهو  واحدة  �سفينة  وال  تركوا  وما  بها  ونزلوا 

اإبرام  اإىل  ا�سطره  مما  لل�سلطان،  كربى  خ�سارة  يعني 

اأن  اأود  اإتاوته،  غلواء  من  والتخفيف  امللك  مع  ال�سلم 

اأُ�سيف اأن ق�رش ملك هرمز حم�سن ح�سانة هذه املدينة 

البحر  ويف  اخلليج  يف  التحكم  على  وي�رشف  اأكــرث  اأو 

بفعالية اأكرب هذا مع تقدم العلم اأن �سكانها يقتاتون من 

التمر وال�سمك اململح، ولهم منهما مدخرات وافرة على 

اأنه بكل تاأكيد يوجد منهم اأنا�ص من ذوي الرثوة وامليز 

يقتاتون من اأطعمة اأجود«  )ماركو بولو 286-285( .

هذا و�سف مدينة قوية حم�سنة باالأ�سوار وتو�سيف 

قلهات  كانت  ولقد  كــان  اأي  من  يخ�سى  ال  حاكم 

مراكز  من  مركزين  اأحد  ف�سارت  البحر  على  ت�سيطر 

هو  االآخر  املركز  كان  )اإذ  الرثية  القوية  هرمز  دولة 

هرمز اجلديدة( التي كانت لها الهيمنة على التجارة 

اأ�سباب  اأحد  واإن  والهند  اإفريقيا  �رشق  بني  البحرية 

كانت  لقد  قلهات  موقع  يف  تتمثل  املنزلة  هــذه 

املنطلق املثايل حلركة مرور بحرية مدفوعة بالرياح 
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اخلليج  مبخرج  املحيطة  املناطق  بني  املو�سمية 

اأو املناخي  اأن هذا االمتياز الطبيعي  والهند واحلال 

الذي متيزت به قلهات كان يوجد حتى قبل اأن ت�سعد 

قلهات اإىل الو�سع املرموق الذي �سارت تتبووؤه يف 

القرن الثالث ع�رش اإذ كانت ال�سفن املقلعة من �سحار، 

قلهات يف طريقها  لقرون، تعرب  �ساحل عمان  مركز 

للو�سول اإىل الهند ثم اإنه كان ثمة داع اآخر هو الذي 

جعل قلهات تزدهر وت�سري امليناء املهم يف ال�ساحل 

الغربي لعمان اإزدهر يف اجلنوب خالل احلقبة نف�سها 

ميناء البليد يف �ساللة حاليا، ذلك اأن الداعي الثاين 

املهم ل�سعود قلهات يف اأواخر القرون الو�سطى كان 

القدمية  بالبالد  والتجارة  التوا�سل  �سبكة  اأن  هو 

والبحر التي كانت قد عرفت تطورها الكبري يف فجر 

االإ�سالم، اإمنا حتطمت ودمرت وكان ذلك اأثرا من اآثار 

القرن  يف  بــداأت  التي  اجلذرية  ال�سيا�سية  التحوالت 

احلادي ع�رش امليالدي

االإ�سالم«  »دار  ـ  االإ�سالمي  العامل  و�سف  يتم  كــان 

يف  »الكال�سيكيني«  العرب  اجلغرافيني  اأعمال  يف  ـ 

كان  التي  البالد  بو�سمه  املــيــالدي،  العا�رش  القرن 

اخلريات  واإنتاج  املتخ�س�ص  الفالحي  االإنتاج  فيها 

نظام  عليه  يقوم  ــذي  ال العماد  مبثابة  ال�سناعية 

اقت�سادي مزدهر وكانت القاعدة احليوية لهذا النظام 

اإمنا هي جتارة اآمنة مل�سافات طويلة تتخذ �سبكة طرق 

االأمن  الرعاية وحمكمة  ومتقنة  التنظيم  قوافل جيدة 

ال�سبكة  ـ الي�سنت 1993و1988( وكانت هذه  )كاوب 

التا�سع  القرن  نهاية  نحو  باالنقرا�ص  تهدَّد  بداأت  قد 

تلت  التي  القرون  يف  بالفعل  وتدهورت  ]امليالدي[، 
ذاك القرن واحلال اأن يف هذه ال�سبكة كانت بغداد، وهي 

مركز العامل االإ�سالمي، حتتل املكانة املركزية الفعلية 

واالإيديولوجية لكن منذ اأواخر القرن التا�سع امليالدي 

قوتها  ف�سيئا  �سيئا  اخلــالفــة  ومعها  بــغــداد  فقدت 

ووهجها املا�سيني واإن �سبب تدهور بغداد واخلالفة 

العرب  غري  اجليو�ص  زعماء  ا�ستبداد  يف  متثل  اإمنــا 

ال�سالجقة  االأتراك  ثم  اأوال  البويهيون  االإيرانيون  وهم 

ثانيا، بدولة اخلالفة وبال�سلطة، وما كان �ساَحَب ذلك 

واحلكام  ال�سيا�سيني  الفرقاء  خمتلف  بني  حروب  من 

املحليني وخمتلف اجلماعات االإثنية

3- انهيار النظام التجاري القدمي

 وتطور نظام جتاري جديد: 

اال�ستقرار  عدم  ودميومة  املو�سولة  احلــروب  اأدت 

بطرق  اخلا�ص  »الدويل«  التجارة  نظام  تزعزع  اإىل 

ــاب نظام  اأ�ــس ــن ثمة  الــبــلــدان؛ وم الــتــجــارة عــرب 

اأدى  وقد  الطويلة،  امل�سافات  ذا  »الــدويل«  التجارة 

ومراكز  املتخ�س�سة  ال�سناعات  انهيار  اإىل  هــذا 

انهيار  اإىل  اأ�سلم  مثلما  وذلك  احلرفية،  ال�سناعات 

االإنتاج الزراعي املتخ�س�ص واإن املردودية الفردية 

التجاري  التبادل  ومراكز  انحطا،   التجارة  وحجم 

اأهميتها ويدخل يف �سميم  اأو قلت  املو�سع انهارت 

اهتمامنا هنا ما ينبغي علينا اأن ننظر فيه من اأمر 

وههنا  اخلليج  منطقة  يف  التجارة  ومراكز  املوانئ 

نتقدم فنذكر اأن املركزين االأهم، �سرياف يف اجلهة 

العماين،  ال�ساحل  يف  و�سحار  اخلليج  من  االإيرانية 

كانا قد فقدا من اأهميتهما واندثرا على مر االأزمان 

واإن اأحد بواعث هذا الرتاجع كان انهيار حال بغداد 

مع  ذروته  بلغ  اإمنا  اخلالفة  عا�سمة  اأفول  اأن  ذلك 

العبا�ص  بني  دولة  ونهاية  للمدينة  املغول  احتالل 

اآنها اأفلت بغداد اأفولها ومما ي�سهد على ذلك توقف 

الب�رشة  كانت  واإذ  باملدينة  البناء  اأن�سطة  كــل 

مت�سلة ببغداد ات�ساال وثيقا، فاإنه ما ن�سب اأن اأفلت 

بغداد  اأفول  نتائج  من  وكان  متعلقتها  باأفول  هي 

املوانئ  بعدواه  االأفــول  ذلك  اأ�ساب  اأن  والب�رشة 

كان  ولئن  اخلليج  �سواطئ  طــول  على  املتواجدة 

فاإن  حني،  اإىل  وعا�ص  االنهيار  قــاوم  قد  بع�سها 

واخلالفة،  بغداد  اأفول  فاإن  وهكذا  ُهجر  قد  بع�سها 

الذي كان بداأ يف القرن العا�رش امليالدي، ف�سال عما 

رافق ذلك من تاآكل ال�سبكة التجارية ذات امل�سافات 

عظيم  �سلبي  اقت�سادي  اأثــر  له  كان  اإمنــا  البعيدة، 

النظام  هذا  وجد  اأن  منذ  البحر  جتــارة  نظام  على 

اإىل حدود القرن العا�رش امليالدي هذا ولقد تطورت 

اأو  اجلديد،  الو�سع  لهذا  ا�ستجابة  يف  جديدة  مراكز 

اأن عا�ست بع�ص املراكز القدمية لكن باتباع  حدث 

كانت  املراكز  هذه  بني  ومن  جديدة  ا�سرتاتيجية 

املوانئ املتواجدة على اجلانب االإيراين من اخلليج؛ 
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 )1973 )غاوبيه،  ومهربان  و�سنيز  جنابة  �ساأن 

موانئ  كانت  وبينما  هذا   )1982 )كــارل،  وهرمز 

تنهار  بــداأت  قد  اإليها  امل�سار  االأوىل  الثالث  املدن 

يف القرن الرابع ع�رش امليالدي، فان هرمز قاومت 

االنهيار وحاولت اأن حتيى حتى بلغت اأوج اأهميتها 

ع�رش  الثالث  القرن  بني  ما  وال�سيا�سية  االقت�سادية 

واأواخر القرن اخلام�ص ع�رش امليالديني

�سهدوه  تاريخ  )اآخر  ال�سالجقة   دولة  �سقوط  وبعد 

�ساأن  املــواقــع،  بع�ص  ــاإن  ف 1194م(،  عــام  كــان 

مراكز  �سارت  اإيــران،  بالد  جنوب  وكرمان  �سرياز 

كيانات �سيا�سية �سغرى ومراكز جتارة اأخذت ت�سع 

بذلك  ت�سهد  اأن  اجلديدة وميكن  املدن  بدءا من هذه 

الفار�سية  امل�سادر  من  ا�ستقيناها  التي  االأخبار 

اأو من  األفها كاتب جمهول  التي  »فار�سنامه«  �ساأن 

بيت  »�ساحب  للخانيد  املتاأخر  اجلغرايف  العمل 

]هكذا  املال« )م�ستويف( حمد اهلل م�ستويف قزويني 

ير�سم ا�سمه يف امل�سادر الفار�سية اأما يف امل�سادر 

العربية فريد على الر�سم التايل: حمد اهلل امل�ستويف 

اأن هذه املراكز  القلوب« واحلال  القزويني[  »نزهة 

تنظيم  اإعادة  يف  �ساهمت  اإمنا  ال�سغرى  ال�سيا�سية 

�سبكة التجارة مبنطقة اخلليج وما وراءها

واإن اأحد اأوائل من ن�سطوا يف هذه العملية التحويلية 

اأعقب  من  ــابــك=  )االأت االإقليمي  احلاكم  هو  كــان 

اأعني  �سرياز؛  بعا�سمتها  فار�ص  لبالد  ال�سالجقة( 

زنكي]1231- بن  �سعد  بن  بكر  اأبــا  ال�سلغوري 

اأبوه عز الدين  1260[ واالأرجح اأن يكون فعل ذلك 

تاريخ  �سح  هو  ما  اإذا   ،]1231-1203[ �سعد 

اإىل  الرجل  �سعى  ولقد   ]1229[ ]كي�ص[  قي�ص  غزو 

ال�رشوط  فيها  ت�سببت  التي  اخل�سائر  عن  التعوي�ص 

تتمثل  طموحاته  وكانت  البالد  بداخل  االآمنة  غري 

وذلك  اخلليج،  دورا مهيمنا يف  لنف�سه  اأن مينح  يف 

باإحداث مركز تنظيمي يف جزيرة قي�ص واحلال اأنه 

بكل تاأكيد ما كانت رائية واأملحية االأتابك هي التي 

قادت اإىل اتخاذ هذا القرار؛ واإمنا كانت هناك اأي�سا 

جتارب من ذوي التجربة يف التجارة العاملية وراء 

هذا التحرك، وذلك بحكم اأن و�سع اجلزيرة �رشعان 

لهذا  وكانت  هرمز  لدن  من  تقليده  يتم  �سوف  ما 

اأمثال يف كل املواقع اجلزيرية تقريبا لكل  الو�سع 

اأهم مواقع �ساحل �رشق اإفريقيا اإن اعتبارات عملية 

القرار  اتخاذ  اإىل  قبل  من  اأديتا  م�سرتكة  وخــربة 

)مثال  مبكر  ب�سكل  اجلزيرية  املواقع  نحو  بالتحرك 

الكيني(،  ال�ساحل  يف  و�سنغا  ومندا  باخلليج  خرق 

كما اأديتا اإىل التحرك اإىل مواقع اجلزر ب�ساحل �رشق 

اإفريقيا لقد �سار العامل عاملا واحدا مدارا من لدن 

فريق عاملي من التجار بخربة م�سرتكة.

4-�شرياز وكرمان، قي�س وهرمز

رف�ص اأمري قي�ص، ملك �سلطان، اخل�سوع اإىل طموحات 

له �سفن حربية حتت  اأتابك ما كانت  اأن  اأتابك ومبا 

اإمرته حتى يغزو بها هو قي�ص، فاإنه طلب من حاكم 

وافق  وقد  امل�ساعدة  النظر،  اأبي  الدين  �سيف  هرمز، 

�سيف الدين هذا، وكان اأن مت احتالل قي�ص من طرفه 

عام 1229م )قبل �سقوط بغداد( ومت قتل ملك �سلطان 

التجار  اأن  غري  اأ�رشته-  كما  حا�سيته  اأفــراد  واأغلب 

جنوا من املقتلة وهاجر الكثري منهم- اأو �سجعوا على 

الهجرة- اإىل �سرياز لقد �سار اأتابك قادرا - واحلال 

ربابنة  وكــذا  ت�رشفه  حتت  �سار  قي�ص  اأ�سطول  اأن 

كان  واأغلبهم  قي�ص،  وجتار  ال�سفن  ومالك  االأ�سطول 

حوا�رش  اأجزاء  كل  على  ي�ستويل  اأن  على   - ب�سرياز  

مع  جتارية  ات�ساالت  يقيم  واأن  ال�ساحلية،  اخلليج 

كما  الهندي  بال�ساحل  اخلليج  وراء  ما  يف  �رشكاء 

ب�ساحل �رشق اإفريقيا )بيا�سنتيني2009، 161( 

التي جمعت  ال�سالت  اأنه ي�سعب حتديد طبيعة  على 

بني حكام هرمز واأتابك اإذ كانت العديد من االأحداث 

يف �ساحلهما معا وقد انخرطا فيها ولقد قام جون 

اأوبان )اأوبان 1953( مبحاولة ت�سليط بع�ص ال�سوء 

واملتعار�سة  واملختلطة  امُل�سَكلة  االأمــور  وتو�سيح 

اأن  غري  الكتابية  امل�سادر  بها  متدنا  التي  اأحيانا 

تاأويالته وا�ستنتاجاته ظلت منبهمة امبهام االأخبار 

التي توفرها هذه امل�سادر ذلك اأن غازي قي�ص، �سيف 

االأقل  على  )اأو  مملوكا  ما،  درجــة  اإىل  كــان،  الدين، 

حممود  مع  تغري  االأمــر  وهــذا  �سرياز  الأتابك  تابعا( 

التي  الوظيفة  من  »القلهاتي«  لقبه  )ا�ستق  القلهاتي 

يتبعه  كان  الذي  قلهات(،  حاكم  باعتباره  مار�سها 
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لقد  باعتباره حاكم هرمز  موته  بعد  �سنوات  لبع�ص 

كرمان  حلاكم  اال�سمية  ال�سلطة  حتت  يحكم  كــان 

املحلي وت�رشف اإىل حد ما عنه با�ستقالل

بعد  احلكم  �سدة  القلهاتي  حممود  اعتلى  قد  وكان 

هرمز  حاكم  عي�سى  بن  حممود  الدين  �سهاب  مقتل 

وقد مت هذا االختيار باإيعاز من زوجة �سهاب الدين، 

وهي اأخت من اأ�رشنا اإليه �سابقا على اأنه �سيف الدين 

الدين هذا تزوجت من  النظر وبعد مقتل �سهاب  اأبو 

�سدة  اعتلى  الذي  القلهاتي،  حممود  وكان  حممود 

منا  وقــد  ن�سيطا،  حاكما  1243م،  حــوايل  احلكم 

نفوذه باملناورات ال�سيا�سية، واأثر يف منطقة هرمز 

املهمة تاأثريا كبريا وذلك حتى اأن الرجل غزا قي�ص 

حدود  اإىل  العماين  وال�ساحل  والقطيف  والبحرين 

)اأوبــان،  1953،  ظفار وبع�ص مناطق هندو�ستان 

84( ويف عام 1272م، وبعد معركة بحرية طويلة، 

غزوات  فاإن  متباينة،  كانت  الن�رش  يف  حظوظ  مع 

حممود مت اإيقافها من لدن احلاكم املغويل على بالد 

فار�ص �سوغنجاق اإذ اأجليت �سفن بحرية حممود  من 

عن  يكون  ما  اأبعد  �سوغنجاق  بحرية  �سفن  طرف 

قلهات وبعد م�سي حوايل �ست �سنوات تويف حممود 

عام 1277 اأو 1278م

مواجهات  وهي  اأبنائه،  بني  طويلة  مواجهة  واإثــر 

متدنا امل�سادر عنها مبعلومات مت�ساربة، كان �سيف 

الدين ن�رشة هو من اأعقب حممود ويف عملية التولية 

هذه لعبت اأمه، »خاتوين اأ�سلي«، دور القوة املوجهة 

االأ�سا�سية، كما  املراأة زوجة حممود  وكانت  الفاعلة 

متكن  لكي  االأول  زوجها  قتلت  التي  هي  كانت  اأنها 

ملحمود القلهاتي من اأن يعتلي �سدة حكم هرمز وقد 

ملك  �سويورغامتي�ص  الدين  جالل  م�ساعدة  �سمنت 

ع�رشة  اثني  حــوايل  دام  هــادئ  حكم  وبعد  كرمان 

�سنة، اغتيل ن�رشة بدوره واحلال اأن ما نقل اإلينا عن 

وقائع  وعن  ن�رشة  على  التمرد  وحيثيات  مالب�سات 

وجمريات  اغتياله ملن الت�سارب يف االأنباء مبكان 

بيد اأن اثنني من اإخوة ن�رشة غري ال�سقيقني، وهما ابنا 

ي�سار  من  لهما  القلهاتي،  ملحمود  اأخريني  زوجتني 

م�سعود  الدين  ركن  اغتاله:  من  باعتبارهما  اإليهما 

و�سم�ص الدين تركن�ساه واإن اأحد امل�سادر لي�سري اإىل 

اإليه  اآل  الذي  بالفعل  �سواه، وهو  م�سعود وحده دون 

اعتالء �سدة احلكم يف اآخر االأمر على اأن هذا االنقالب 

على احلاكم وجد من يطعن فيه، وكان حاكم كرمان، 

جالل الدين، هو الفاعل لكن الرجل �رشعان ما رجع 

�سدة احلكم؛ وذلك  اعتالء م�سعود  اأمر  راأيه فقِبل  عن 

بعد اأن كان قدم اإليه م�سعود هذا هدايا فاخرة ف�سال 

عن 500 دينار

ولقد ثارت ثائرة �سد م�سعود وكان من�سوؤها بقلهات 

هذا  على  املــحــر�ــص  وكـــان  1290م  ــام  ع حـــوايل 

بيبي  زوج  اأياز  الدين  بهاء  قلهات  حاكم  الع�سيان 

اإىل كرمان  الهروب  اأياز م�سعودا على  اأجرب  اإذ  مرمي 

واإذ  اأغلبهم  قتل  وقد  واأبناءه  زوجاته  وراءه  تاركا 

دعمه �سويوغامتي�ص، فاإن م�سعودا �رشعان ما ا�ستعاد 

من  اأخرجه  حول  من  اأقل  وبعد  هرمز  على  �سيطرته 

جديد اأياز من هرمز ـ هذا الذي كان قد طلب م�ساعدة 

حاكم بالد فار�ص، ملك االإ�سالم جمال الدين اإبراهيم 

الطيبي و�رشعان ما �سارت حاكمة كرمان اجلديدة، 

امللكة باد�ساه خاتون، تعرتف مبلك اأياز وال�سبب يف 

هذا االعرتاف طموحات هذه امللكة يف امل�ساركة يف 

التجاري  الن�ساط  يدرها  كان  التي  االأربــاح  اقت�سام 

وال�ساحل  وكرمان  �سرياز  من  كل  لتجار  العاملي 

العماين.

االإ�سالم،  التجار ملك  اأن كان من بني هوؤالء  وحدث 

جمال الدين اإبراهيم الطيبي، حاكم بالد فار�ص واأحد 

اأبرز جتار الفر�ص والعرب يف زمانه وكان الرجل قد 

ال�سني ويف عام  التجارة مع  ثروته من  اأغلب  جمع 

اخلانيد  مالية  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  1293م، 

املغويل يف اأ�سواأ االأحوال، فاإنه كان يح�سل جبايات 

الذي  الت�رشيفي  اللقب  واإن  اخلواند  عن  فار�ص  بالد 

اخلانيد  عليه  خلعه  اإمنــا  ـ   « االإ�سالم  »ملك  ـ  حــازه 

الدين  جمال  واإن   )1295-1291( غايخاتو  حاكم 

اال�ستقالل،  من  ب�رشب  ت�رشف  هــذا  االإ�ــســالم  ملك 

فار�ص ويف منطقة  يت�سع،  يف بالد  وقد  ينكم�ص  قد 

اخلليج وكان مركز ن�ساطاته التجارية بقي�ص كما اأنه 

�سيطر على التجارة مع الهند ومع مناطق �رشق الهند 

برمتها تقريبا: »فمن اأ�سواق الهند وال�سند، ومن بحار 

اخلليجية  اجلزيرة  هذه  ثروة  كانت  االأق�سى،  ال�رشق 
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]قي�ص[ قد ا�سُتمدت ا�ستمدادا لكن التجارة  مع بلدان 
خر�سان،  اإىل  العراق  من  العموم-  وجه  على  اأخرى 

حتت  كانت  اإمنا  الفرنك-  بالد  اإىل  الروم  بالد  ومن 

)بيا�سينتيني 2009،  الدين«  �سيطرة م�سلحة جمال 

]اأنظر عبداهلل بن  ] بومباي[  163 نقال عن و�ساف 

وكتابه:  بـ)و�ساف(،  املعروف  ال�سريازي  اهلل  ف�سل 

»تاريخ وصاف« [ ، 303-302(
الرحمن  عبد  االإ�سالم،  ملك  اإخــوان  اأحد  م�سار  ُيظهر 

الطيبي، كيف ت�رشفت اأ�رشة ملك االإ�سالم عامليا فقد 

حدث اأن �سار الرجل وزيرا الأحد حكام الهند املحليني 

وهو يحمل اللقب الفخامي الت�رشيفي »مرزبان الهند« 

– وهذا لقب موروث ومنقول عن العهد اجلاهلي عن 
العديد من  املراقبة على  زاول  ال�سا�سانية وقد  اإيران 

ال�سفن  تر�سو  كانت  حيث  بالهند  املينائية  املــدن 

هناك  ومن  ال�سني  من  القادمة  باخلريات  املحملة 

كانت تلك اخلريات والب�سائع تنقل اإىل �سفنه اخلا�سة 

»وذلك  قي�ص:  اإىل  بدورها  تنقلها  ما  �رشعان  التي 

حيث مل يكن اأي �سخ�ص ي�رشح له بالقيام مبعامالت 

جتارية قبل اأن يكون رجال ملك االإ�سالم قد اختاروا 

فقط  هذا  وبعد  الن�سيج  جمال  يف  ال�سيما  اختيارهم 

الب�سائع«  بقية  ب�رشاء  االآخرين  للتجار  ي�سمح  كان 

و�ساف  ]تاريخ[  عــن  نقال   90  ،1953 )اأوبــــان 

]بومباي[  303-302(
تكت�سي ن�سبة »الطيبي« بع�ص 

اأن  يبدو  اإذ  خا�سة  االأهمية 

اإذ  ــوي«  ــي ــط ــو »ال اأ�ــســلــهــا ه

الن�سبة  لهذه  يكون  اأن  ميكن 

عمان  يف  بـــ)طــيــوي(  �سلة 

قدمية  قرية  طيوي  اأن  ذلــك 

يف �ساحل عمان تبعد حوايل 

ع�رشين كيلومرتا غرب قلهات 

ــون اآخـــرون  ــف )كــــورن ومــوؤل

2004( ولي�ص ميكن ا�ستبعاد 

من  ينحدرون  الطيويني  اأن 

الو�سطى  الع�سور  طيوي ويف 

عاملية  التجار  طبقة  كانت 

هي  كما  االإثنيات  ومتعددة 

بني  ما  زمن  يف  اأنــه  املرجح  ومن  هذه  اأيامنا  يف 

اأقام  امليالديني  ع�رش  الثاين  والقرن  العا�رش  القرن 

مناطق  بع�ص  يف  بعمان  طيوي  اإىل  ينت�سبون  جتار 

يف  وحتى   – اأخــرى  واأمــاكــن  �سرياز  �ساأن  اخلليج، 

امللقب  هــذا  االإ�ــســالم  ملك  اأخــي  �ساأن  وذلــك  الهند، 

»مرزبان الهند« واحلال اأن اإمكان ال�سلة بني طيوي/ 

الربط  ال�سلة بني قلهات / هرمز، وهذا  قي�ص  ي�سبه 

اأخرى على ال�سلة  الفيلولوجي التاريخي يقيم حجة 

الوثيقة  بني املدن ال�ساحلية ب�سمال عمان وجزيرتي 

يف  االقت�سادية  اأهميتهما  اأوج  بلغتا  اللتني  اخلليج 

م�ساكل  واإن  بعدها،  وما  املتاأخرة  العبا�سية  الفرتة 

توارث ال�سلطة بهرمز �سمحت مللك االإ�سالم باأن يب�سط 

هذا  وكان  باخلليج  االأهم  الثاين  امليناء  على  نفوذه 

ففي  م�سعود،  اإياز �سد  م�ساندة  على  الذي حمله  هو 

االإ�سالم  مللك  االإخــال�ــص  ــاز  اأي اأظهر  حكمه،  بداية 

ابنه  با�سم  اجلمعة  خطبة  ــراءة  وق العملة  �سك  يف 

اأن  اأن يت�سور كيف  امللك املعظم فخر الدين وللمرء 

احلكومة املركزية يف عمان كانت من ال�سعف البنينِّ 

بحيث اأن العملة كانت ت�رشب با�سم ابن تاجر واأكرث 

من هذا، فاإن ا�سم تاجر كان يذكر يف خطبة اجلمعة .

واأياز  الدين  ولكن �رشعان ما ظهرت خالفات بني فخر 

اإىل  يقدم  اأن  االإ�سالم  ملك  على  كان  1296م  عام  ففي 
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هرمز لكي يوؤدب اأياز وقد انتهى هذا االأمر اإىل مترد يف 

ملك  وقع  هذا  واإثــر  الأيــاز  انت�رشت  التي  هرمز  حامية 

اآمنا  باملغادرة  له  �سمح  الــذي  اأيــاز  يدي  بني  االإ�سالم 

�ساملا ومبا�رشة بعد اإطالق �رشاحه، راح ملك االإ�سالم اإىل 

حا�سية اخلانيد وقد ا�ستقبل بت�رشيف عظيم واأ�سيفت اإليه 

اأقاليم منطقة  �سبنكرا   : امتداد وا�سع  �سلطة جديدة ذات 

وبالد فار�ص، وحت�سيل اجلبايات ملدة ثالثة اأعوام  من 

العراق الغربي وف�سال عن هذا زود هو بجي�ص حتى يجلي 

اأياز عن هرمز، ويف هذه احلملة التحق م�سعود مبلك، وقد 

هرمز  عر�ص  اعتالء  اإىل  للعودة  �سانحة  فر�سة  له  بدت 

الرجالن  تقا�سم  وقد  اإيــاز  ل�سالح  فقده  قد  كان  الــذي 

م�سوؤولية  االإ�سالم  ملك  حتمل  وهكذا  اجلند  قوة  قيادة 

اأن  اإال  الربية  القوى  م�سعود  قاد  بينما  البحرية  القوى 

هذا،  من  اأكرث  كفته  رجحت  جرناال  بو�سمه  اإياز  موهبة 

غزا هو قي�ص وا�ستوىل عليها الأمد ق�سري  وحدها القلعة 

قاومت ح�سارا دام ثالثة اأ�سهر  ويف ربيع عام  1297م 

له وهكذا  وقد منحه  االأمان  اأياز  االإ�سالم من  ملك  طلب 

عاد م�سعود اإىل كرمان وما عاد اإىل لعب اأي دور �سيا�سي 

فيما بعد ثم حدث اأن قوة اأياز تنامت منوا، وكان اأن �سيد 

القوة  هذه  بف�سل  �سار  وقد  للنظر  ملفتة  ع�سكرية  قوة 

ومقاومة  لهرمز،  جدي  تهديد  اأي  مقاومة  على  يقتدر 

هجمات اجلماعات ال�ساغاتايية املتوح�سة التي اأتت من 

واإن  فار�ص  اأجزاء كبرية من بالد  اآ�سيا، وقد غزت  و�سط 

من هرمز  �سلة بني حتويل هرمز  تقيم  امل�سادر  بع�ص 

اإىل القدمية اإىل هرمز اجلديدة على جزيرة جارون وبني 

هذا احلدث لكن من املمكن اأي�سا اأن يكون اأياز قد اختار 

هذا التحول من قبل بالنظر اإىل �رشاعه هو وهرمز كلها 

نحو  اأياز  �سيا�سة  حكم  وقد  قي�ص،  مع  وتناف�سهما  معه 

والتناف�ص  معها  اخلــالف  تفادي  مبداأ  الكربى  القوى 

القوى  مع  اجلوار  ح�سن  عالقات  على  يبقي  اأن  وحاول 

كرمان  منطقة  ال�سيما  البلد،  داخــل  حتكم  كانت  التي 

من  كرمان  حكام  و�ساعده  ذلك  اإقامة  يف  �ساحمه  ولقد 

اأ�سيوية و�سطى  الكراخيتاي احلاكمة )وهي مملكة  اأ�رشة 

 ) اإيران  اإىل حدود جنوب  اآنذاك قد مددت نفوذها  كانت 

ثم اإنه جنح يف اأن يك�سب ثقة اخلانيد حكام كرمان يف 

ما بعد، وقد اأثمرت هذه ال�سيا�سة ثمارها اإذ عمد اخلانيد 

اإىل �سحب م�ساندتهم رويدا رويدا مللك االإ�سالم حيث فقد 

جباية �سرياز والعراق العربي، وما بقي له يف النهاية اإىل 

االإمرة على قي�ص  وكان اأن تويف عام 1306 م ثم تبعه 

غرميه اأياز بعد م�سي خم�ص �سنوات.

جمال  االإ�سالم  ملك  و�سقوط  �سعود  اإىل  النظر  وينبغي 

غرب  يف  القوة  و�سع  �سوء  على  الطيبي  اإبراهيم  الدين 

ع�رش  الثالث  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�سف  خــالل  اإيـــران 

مكانه  وجد  اإمنا  الدين  جمال  �سعود  اأن  ذلك  امليالدي 

يف زمن �سقطت فيه اإيران يف الفو�سى بعد �سقوط دولة 

ال�سالجقة العظمى وما كان اأتابك بالد فار�ص يف و�سع 

من  نفر  من  م�ساعدة  غري  من  �سلطته  بتقوية  له  ي�سمح 

املال،  يدير  ويعرف كيف  االقت�ساد  ي�سيطر على  النا�ص 

وكيف يتعامل مع العامل اخلارجي،  واإنها كانت طائفة 

لهم  �سمح  طاملا  االقت�ساد  على  �سيطروا  الذين  التجار 

بذلك، وبقدر ما كان و�سعهم ي�سعفهم يف مراقبة النظام 

واملرونة  الكفاءة  لهم  كانت  الذين  الوحيدين  كانوا  لقد 

تلك  مثل  يف  اقت�سادي  نظام  بناء  الإعـــادة  واخلــيــال 

الظروف وهذا ما كان يقر به االأتابك، وقد اختار اأ�سدهم 

يدور  كان  �سلطة، ف�سال عمن  واأب�سطهم  واأقدرهم  تاأثريا 

يف فلكه، الإعادة انطالقة النظام االقت�سادي الذي يربط 

بني ال�رشق والغرب يف طريق اآمن عرب البحر واحلال اأن 

احلاكمة  والطبقة  التجارية،  الطبقة  بني  التعاون  هذا 

ما  قدر  دام  ال�سلطة  اإدارة  يف  احلاكمة  الطبقة  واإ�سهام 

لهذا  الطبقة احلاكمة، وكنتيجة منطقية  كان يف �سالح 

التغريات  اإليه  اأدت  اإمنا  االإ�سالم  ملك  �سقوط  فاإن  االأمر، 

ال�سيا�سية فبعد اأن اأر�سى اخلانيد املغوليون نظامًا اإداريًا 

وع�سكريًا، ما عادوا هم مب�سي�ص حاجة اإىل و�سطاء، �ساأن 

ملك االإ�سالم، فكان اأن لفظوه وتركوه يغرق. 

كان يتبع اأياَز ع�سٌو من االأ�رشة املالكة القدمية لهرمز 

عز  لدن  من  حتد  و�سع  و�سعه،  وكان  كردن�ساه  يدعى 

الدين عبد العزيز، ابن ملك االإ�سالم، الذي حاول تقوية 

و�سع قي�ص وقد تبعت ذلك حرب طويلة ما كان فيها من 

الذي  اأيام ملك كردن�ساه  دامت طيلة  غالب وال مغلوب 

جديدة  معارك  حدثت  وفاته  وبعد  1317م  عام  تويف 

�سارت  اأن  وكان   ، بهرمز  امللكية  االأ�رشة  اأع�ساء  بني 

اأن  بيبي مرمي ن�سيطة من جديد يف هذا الو�سع، وكان 

هرمز  اإىل  قلهات  من  اختيارها  من  مر�سحني  اأر�سلت 

واحلال اأن واحدا منهم، وهو قطب الدين »تهمنت«، جنح 

عام  هرمز  عر�ص  واعتلى  ال�سلطة  اأجل  من  معركته  يف 

والقوة  االزدهار  اإىل  قاد هرمز  وكان هو من  1320م 

وبعد �سنوات من �رشاعات غري حم�سومة امل�سري داخل 

قي�ص  على  »تهمنت«  ا�ستوىل  وهرمز،  قي�ص  وبني  قي�ص 
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وعلى مواقع اأخرى على طول �سواحل اخلليج وما كانت 

يف  جنح  لكنه  وانك�سارات،  اإخفاقات  بال  حكمه  فرتة 

وقد  وراءه  وما  اخلليج  يف  االأقوى  االإمارة  هرمز  جعل 

تويف الرجل عام 1347 م. 

قلهات  بطوطة  ابن  الرحالة  زار  »تهمنت«  زمن  ويف 

بداأ رحلته من طنجة و�سافر  ابن بطوطة هذا  وقد كان 

من   ( اأعــوام  ثالثة  حوايل  واأم�سى  فعودة،  ال�سني  اإىل 

اأكتوبر 1327 اإىل اأكتوبر 1330 م( جنوب �سبه اجلزيرة 

يف  وا�ستقر  اخلليج  ومبنطقة  اإفريقيا  و�رشق  العربية، 

قلهات �ستة اأيام وقد كتب ي�سفها: 

االأ�سواق  ح�سنة  وهي  ال�ساحل  على  قلهات  ومدينة   «

ولها م�سجد من اأح�سن امل�ساجد حيطانه بالقا�سي وهو 

�سبيه الزليج وهو مرتفع ينظر منه اإىل البحر واملر�سى 

وهو من عمارة ال�ساحلة بيبي مرمي  وهم اأهل جتارة 

واإذا  الهندي،  البحر  يف  اإليهم  ياأتي  مما  ومعي�ستهم 

وكالمهم  الفرح  اأ�سد  به  فرحوا  مركب  اإليهم  و�سل 

لي�ص بالف�سيح مع اأنهم عرب، وكل كلمة يتكلمون بها 

 ي�سلونها بال، فيقولون مثال تاأكل ال، مت�سي ال، تفعل كذا ال 

اإظهار  على  يــقــدرون  ال  لكنهم  ـــوارج،  خ واأكــرثهــم 

مذهبهم الأنهم حتت طاعة ال�سلطان قطب الدين تهتمن 

ملك هرمز  وهو من اأهل ال�سنة«  )ابن بطوطة، املجلد 

الثاين، 225-224(..

ثم خلف »تهمنت« على كر�سي احلكم توران �ساه )1347-

قدر  �سالم  الطويلة فرتة  كانت فرتة حكمه  وقد   )1378

ما كانت ت�سمح به تلك االأيام وقد مت احلفاظ على و�سع 

واأقيمت  تعزيزه،  ومت  هاما  متجرا   باعتبارها  هرمز 

عرب  تاأمينها  ومت  البلد،  داخل  قوى  مع  جيدة  عالقات 

كانوا يحكمون كرمان  الذين  احلكام  اإىل  اجلبايات  اأداء 

و�سرياز  ولقد كان توران �ساه حاكما م�ساملا وحليما وقد 

ال�سهري حافظ  الفار�سي  ال�ساعر  راعي  بو�سفه  اإليه  اأ�سري 

اأنه موؤلف كتاب  ال�سريازي، وكان هو نف�سه �ساعرا، كما 

عن تاريخ هرمز واحلال اأن االأ�سل املخطوط لهذا الكتاب 

برتغايل  منه  خمت�رشا  لكن  الربتغاليون،  دمــره  كــان 

العبارة كتبه بيدرو تك�سريا قد مت حفظه )تيك�سريا(.

يف  بالغة  اأهمية  ذا  م�سدرا  يعد  التاريخ  هذا  اأن  واحلق 

اأهل  اأ�سل  عن  �ساه  توران  عهد  حدود  اإىل  هرمز  تاريخ 

هرمز واإن ديباجة هذا الكتاب لذات اأهمية خا�سة  ملن 

يعنى مبو�سوع مرويات التاأ�سي�ص؛ واأولها، مروية مالك 

بن فهم وقلهات، وقد اأ�سري اإليها من ذي قبل اأعاله واإن 

�ساه،  االأ�سطوري لهرمز، ح�سب ما رواه توران  التاأ�سي�ص 

لوارد على النحو التايل : 

»اإن توران �ساه، ملك هرمز، ل�سعيد لتناوله، بالنرث  وال�سعر 

واأعمال  اململكة،  هذه  تاأ�سي�ص  مو�سوع  معا،  الفار�سي 

امللوك بها، وتاريخ اأ�سالفه وقد �سمى كتابه »�ساهنامة«، 

اأو امللوك«، بادئا باآدم  لكن  والذي يعني »تاريخ امللك 

�سوف اأوجز يف ب�سع �سفحات ما كتبه يف جزء �سغري، 

و�سوف اأروي، وفق نزوعي املعهود اإىل االإيجاز، عن اأ�سل 

اململكة وعدد ملوكها وعن تواليهم بالرتتيب«

تاأ�سي�ص  �ساه مرويتني خمتلفتني عن  توران  لنا  ويروي 

يرتك  وهــو  ملوكها  اأول  �ساأن  وبــدء  هــذه  هرمز  مملكة 

تنا�سب  التي  املروية  تلك  يختار  اأن  يف  احلرية  للقارئ 

مزاجه  وهكذا، يروي اأنه كان يف البدء اأمري عربي يدعى 

حممد درام كو، ينحدر اأبا عن جد من ملوك مملكة )�سباأ(، 

التي كانت اإقليما من اأقاليم �سبه اجلزيرة العربية، والتي 

واحلال  �سليمان  لتقابل  جاءت  التي  هي  ملكتها  كانت 

اأن هذا االأمري الذي كان يرغب يف تو�سيع مملكته )ح�سب 

اأقاليمه  حــدود  جتــاوز  احلكام(،  عــادة  عليه  درجــت  ما 

عند  وهو  اإال  يتوقف  ومل  جريانه،  اأقاليم  على  وا�ستوىل 

حدود �ساحل اخلليج الفار�سي الذي هو هذا البحر ال�سيق 

الذي �رشنا ندعوه اليوم بالربتغالية م�سيق هرمز . واإذ 

م�سى بعيدا، فاإنه اأقنع قومه اأن يتبعوه عرب البحر واعداً 

اإياهم اأن يالقوا حظا �سعيدا على ال�سفة الفار�سية حيث 

كان يفرت�ص اأن يعرث على  بندر  وهو مرفاأ اأكرث �سهرة 

وحركة جتارية من �سحار  وهو مرفاأ ببالد العرب على 

اأ�سد داأبا، واليوم نالت  امل�سيق نف�سه كانت احلركة فيه 

منه تقلبات الزمان حيث ال تزال اأنقا�سه، كما عاينتها 

ذات قرون مدينة حتظى  اأنها كانت  ت�سهد على  بنف�سي، 

باأهمية بالغة، وبعد اأن اأخذ باال�ست�سارة، ذهب هو وقومه 

اإىل كاليات )قلهات(، وهي مرفاأ من مرافئ �سبه اجلزيرة 

العربية باخلليج الفار�سي قرب راأ�ص  Rocolgat ومن 

اإىل  اإليه،  يحتاجون  ما  وكل  وقومه  هو  اجتاز  هناك 

] غرب هرمز القدمية [ وهو مرفاأ معروف على  جا�سك  

ال�ساحل الفار�سي ]بندر جا�سك[ ومن هناك نحو �سواحل 

اآخر على  اإىل كوه�ستاك، وهي مرفاأ  ال�سمال حيث دخل 

اأبنائه بقلهات،  اأحد  اإن حممد �ساه ترك  ال�سفة ثم  نف�ص 

رفقة وزير حليم حكيم، عادا يف نف�سه اأنه لئن كان له اأن 

له هنا بقلهات موئاًل  فاإن  البحر،  �سوء احلظ فوق  يلقى 

اآمنا.
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مكان  عــن  وبحث  رجــالــه  اأنـــزل  كوه�ستاك،  بلغ  وملــا 

يوجد مكان على  اأنه  �سمع  واإذ  الإقامة مع�سكره  منا�سب 

راح  فاإنه  يرومه،  كان  ملا  �سالح  هرمز  ي�سمى  م�سافة 

اإليه م�سحوبا بقوته وعند املعاينة وجد املكان �ساحلا 

مدينة،  عليه  وبنى  واأ�سلحه  به  اأقام  اأن  فكان  لالإقامة، 

بتعمري ح�سن، و�سك  تكن معمرة  التي مل  االأر�ص  وحاز 

]اأي »ذلك  ] درهم كو[؛  درام كو  النقود ومن هنا دعي 

الذي �سك الدراهم«[.

وكان معه اأحد اأبنائه وا�سمه �سليمان  منت املدينة بف�سل 

جهوده وازدهرت على وجه اخل�سو�ص ثم اإن حممد �ساه 

والعدل،  ال�سلم  �ساده  جو  يف  احلكم،  وتوىل  هناك  اأقام 

و�سائج  اأقام  و�سجاعته،  وحلمه  ال�سامي  طبعه  وبحكم 

ن�سب  ما  ثم  وكرمان  �سرياز  حاكمي  جريانه،  مع  وثيقة 

اأن مات بعد اأعوام عن تاأ�سي�سه لهرمز، وكان اأن تركها، 

�ساه  اأعقب  ولقد  �سليمان،  البنه  ازدهــارا،  ازدهــرت  وقد 

اأول ملوك هرمز  بعد موت �سليمان ابنه  حممد درام كو 

وكان الرجل م�ستلطفا وحمبوبا من لدن اجلميع لف�سيلته 

منوا  منتا  قد  ودولته  �سهرته  كانت  حني  يف  وعدالته، 

مطردا وقد ق�سى الرجل بعد فرتة حكم طويلة وهادئة.

�سعود  عن  �ساه  توران  يرويها  التي  البديل  املروية  اأما 

ملكا  �ساه  حممد  اأبــو  كان  التالية:  فهي  هرمز،  مملكة 

انهزم  غريه  مع  حرب  يف  كان  واإذ  العربية،  باجلزيرة 

وهرب؛ ومبا اأنه كان ي�سعر اأن وجوده كان مهددا ب�سبه 

اجلزيرة العربية، فاإنه اجتاز اإىل اخلليج الفار�سي، واأقام 

مبوج�ستان، وهي اإقليم من اأقاليم فار�ص، وا�ستقر هناك 

مع حممد، ابنه، الذي كان قد قدم البالد ليجد بها مالذا 

طاغية  البالد  تلك  حاكم  كان  اأن  وت�سادف  مثله  اآمنا 

يطغى يف كل اأفعاله وماآتيه فكان اأن »اند�ص يف حا�سية 

الطاغية  وطعن  عرو�ص  بــزي  يتزيا  كــان  ــذي  ال امللك 

لي�ص  اأنه  على  عليهم  ملكا  القوم  واله  اأن  وكان  الفا�سد، 

من ال�رشوري اأخذ هذه املروية بعني االعتبار« ) تك�سريا 

مع  تتقارب  اال�سطورية  املروية  هذه  و   .)156-153

مروية العوتبي عن �سليمة بن مالك بن فهم.

اأ�سند  وقد  تقيا  رجال  كان  �ساه  تــوران  ابن  اأن  واحلــال 

1400م(  عام  )تــويف  �ساه  حممد  ابنه  اإىل  هرمز  حكم 

الذي ا�ستمر يف نهج �سيا�سة احرتازية حليمة، وحاول اأن 

يقيم عالقات ح�سن اجلوار مع ال�سلطة اجلديدة الرئي�سية 

باملنطقة التي مثلها تيمورلنك، هذا الذي هاجمت جيو�سه 

تيمورلنك  موت  وبعد  منها  جزءا  ودمرت  القدمية  هرمز 

ووالتهم  عقبه  مع  املنتهجة  �سيا�سته  يوا�سل  اأن  حاول 

من  واأعقبه  �ساه  باهمان  ابنه  �ساه  حممد  بعد  جاء  وقد 

بعده اأخوه فريوز �ساه، وكان رجال تقيا �رشعان ما حل 

حمله ابنه �سيف الدين مهار بعد اأن مت نفيه.

توقف  مل  الداخلية  واال�سطرابات  امل�ساكل  اأن  على 

الن�ساطات التجارية الهرمزية يف منطقة املحيط الهندي 

واإن اأحد املوؤرخني الفر�ص لي�سري اإىل اأن باهمان �ساه قد 

ال�سني  وخاقانات  م�رش  �سالطني  مع  الر�سائل  تبادل 

ال�سلطة  تبدل  بعد  ال�سني  مع  االت�ساالت  تتوقف  ومل 

عام 1412م  ففي  التيموريني  اإىل  املغوليني  من  العليا 

بعثة  وبعد عامني و�سلت  بهرمز  بعثة �سينية  ا�سُتقبلت 

احل�سور  �سواهد على  وثمة   ال�سني  اإىل بالط  من هرمز 

ال�سيني بغرب  املحيط الهندي وال�سيما بهرمز يف نف�ص 

زار  ت�سينغ هوو  ال�سهري  ال�سيني  البحارة  اأن  الفرتة ذلك 

هرمز ما بني عام 1413م و1415م، كما اأعاد الكرة ما 

اأقامت �سفن  بني 1417م و1419م؛ ويف عام 1433م 

�سينية بهرمز ملدة ثالثة اأ�سهر واحلق اأن ما كانت هذه 

التي كان ي�سهد عليها ميناء  االأن�سطة  اإميا�سات عن  اإال 

هرمز.

عقيب  عر�سه  عن  الدين  �سيف  عزل  1437م  عام  ويف 

اأبوه فهر الدين توران �ساه )1471-1437(  مترد قاده 

قبل،  له حدثت من  اأنظار  �ساأن  �ساأنه  التمرد،  وكان هذا 

فر  اأن  وحــدث  قلهات  من  االأوىل  �رشارته  انطلقت  اإمنــا 

اأعيد  اأن  التيموري بهرات، فكان  اإىل البالط  الدين  �سيف 

اإىل احلكم من جديد ـ وذلك اإىل حني ،  بعون من فرق من 

اجلند بعث بها ابن تيمور �ساه روخ ويف اإطار مترد توران 

�ساه فاإن »عن�رشا عربيا« )بيا�سنتيني 2009، 169( برز 

للواجهة داخل نظام حكم هرمز واحلال اأنه يبدو اأن هذا 

اأنه كان   ، اأمره ظهر  َق  ُحقنِّ اإذا ما هو  العربي«،  »العن�رش 

تاريخية  واقعة  هو  كان  ما  اأكرث   
َ
ُبِني بناء  عن  عبارة 

حقة وميكن ا�ستنباطه من الن�سو�ص الفار�سية املعروفة 

بنزعتها ال�سعوبية لكن االأرجح اأن هذا »العن�رش العربي« 

واإال كيف ميكن  �سيا�سات هرمز  دائما حا�رشا يف  كان 

تاأويل تدخل عام 1320 م من لدن بيبي مرمي ل�سالح 

تهمنت؟

ويف  االأهلية  احلــرب  من  ــوام  اأع �ساه  تــوران  مــوت  تلت 

توران  ابن  )1475-1505م(،  �ساه  �سلغور  برز  النهاية 

�ساه، بو�سفه حاكما جديدا لهرمز وقد كان الرجل حاكما 

على قلهات من قبل، وتزوج اأمرية نبهانية عمانية ثم اإنه 
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قبيلة  امراأة من  ثانيا من  زواجا  �سلغور  تزوج  اأن  حدث 

 )173  ،2009 )بيا�سنتيني  روى  ما  على  اأخرى  عربية 

والراجح اأن الزيجات بني اأع�ساء االأ�رشة احلاكمة بهرمز، 

العمانية  القبائل  من  اأع�ساء  مع  بعامة،  والهرمزيني 

ا�ستثناء، وما كان »العن�رش  اأمرا معهودا وما كان  كان 

يف  وقلهات  هرمز  تاريخ  يف  فريدة  ظاهرة  العربي« 

القرن اخلام�ص ع�رش واإمنا عد هو قاعدة حيوية يف حمور 

التحالف هرمز / قلهات. 

جميء  فــاإن  �ساه،  �سلغور  ملك  عهد  نهاية  نحو  وهكذا 

الربتغاليني كان من �ساأنه اأن هو بدل حال عامل املحيط 

اخلليج  منطقة  ويف  تبديال  والهند  اإفريقيا  بني  الهندي 

– الدولة ال�سفوية  خا�سة، فاإن ال�سلطة اجلديدة باإيران 

– اأن�ساأت دولة اإيرانية قوية فتحت عهدا جديدا يف تاريخ 
املنطقة وكان اأن اختفت هرمز بو�سفها العبا مهما يف 

تاريخ اخلليج واقت�ساده ويف املناطق التابعة له، وهكذا 

الربتغالية  ال�سيطرة  عهد  ع�رش  ال�ساد�ص  القرن  اأم�سى 

جاما   دي  فا�سكو  اكت�ساف  وبعد  ال�ساحلية  باملنطقة 

وبدواته  وغدواته  واكت�سافاته  الهند  اإىل  البحر  لطريق 

هاجم  الإفريقيا،  ال�رشقي  ال�ساطئ  طول  على  وغزواته 

األفون�سو دي البوكريك معظم مدن وحوا�رش �ساحل �سبه 

وهكذا  واحتلها  1508م  عام  وال�رشق  العربية  اجلزيرة 

املنطقة  يف  الربتغالية  االأن�سطة  مركز  هرمز  ا�ستحالت 

اأقاموه  الــذي  املنيع  »احل�سن  مبثابة  فكانت  برمتها، 

وهو   ،)78  ،1973 ـــان،  )اأوب االإ�ــســالم«  بلدان  قلب  يف 

الو�سع الذي ظل على حاله اإىل عام 1622م، حني غزو 

اإىل  االقت�سادية  الأن�سطتها  وحتويلهم  لهرمز  ال�سفويني 

مرفاأ بندر عبا�ص الذي كانوا قد ا�ستحدثوه.

ع�رش  ال�ساد�ص  القرن  يف  تاأفل  قلهات  اأهمية  بداأت  وبذا 

قلهات  على  تقال  اأو�ــســاف  هناك  بقيت  هي  ما  واإذا 

واأبراجها  باأ�سوارها  اإيجابية املنزع: »]املدينة[ �رشيفة 

املعماري  الطراز  ذات  ونوافذها  و�رشفاتها  واإقاماتها 

االإ�سباين » ) اأورده اأوبان عن دو بارو�ص 1973، 113(، 

ففي  باملرة  اإيجابية  كانت  ما  االأو�ــســاف  اأغلب  فــاإن 

»تعاليقه » حاول األفون�سو دي البوكريك االبن اأن يخلع 

اأبيه و�سف البطل والعقل املدير للتو�سع الربتغايل  على 

عرب ال�ساحل العربي واحلال اأن الرجـــــــــل – ذا اخليالء 

ا�ستوىل على  للدماء- كان هو من  والغطر�سة املتعط�ص 

قلهات  دمــرت  ولقد  و�سحار  وم�سقط  وقريات  قلهات 

بطوطة  ابــن  عنه  كتب  الــذي  امل�سجد  واأحـــرق  تــدمــريا، 

ت�سمنت  التعليقات  اأن  على  اآخــره  عن  �سديد  باإعجاب 

اأو�سافا وجيزة للحوا�رش التي هوجمت وهدمت جزئيا، 

يف  الو�سع  عن  ح�سن  بانطباع  اإلينا  اأوحــت  اأن  فكان 

مطلع القرن ال�ساد�ص ع�رش امليالدي، واحلال اأنه ملا قدم 

األفون�سو دي البوكريك اإىل قلهات كانت املدينة قد م�سى 

النهائي  االأفول  نحو  �سريها  ت�سري  وكانت  جمدها  زمن 

نقراأ يف التعليقات: 

»قلهات مدينة ببنايات قدمية عديدة �سارت االآن مدمرة 

وهو  جيدة،  حال  يف  يزال  ال  واملرفاأ  يناطحها  والبحر 

اجلبلية  ال�سال�سل  بع�ص  من  خطوات  مرمى  على  يقع 

ق�سرية  م�سافة  بعد  على  الياب�ص،  اجلانب  ويف  العالية 

من املدينة، يوجد �سور طوله رمية، ينزل بدءا من اأعلى 

يف  اأمــال  املواطنون  اأقامه  وقد  البحر  ويلم�ص  اجلبال 

»حمبة ال�سالم« مع عرب الداخل، ذلك الأنهم كانوا واإياهم 

حكم  حتت  واقع  والداخل  عديدة  ملنا�سبات  �رشاع  على 

ملك يدعى ابن جرب، ميلك فر�سانا عديدين، وحول املدينة 

يقع  النخيل  بع�ص  اإال  اللهم  واحدة،  �سجرة  ولو  توجد  ال 

وكل  ارتــواء  بع�ص  يرتوي  حيث  ماء  موارد  بع�ص  قرب 

من  تاأتي  والدخن  والتمر  وال�سعري  الذرة  من  متويناتهم 

الداخل، وذلك الأنه توجد الكثري من هذه املنتوجات هناك 

واملرفاأ عبارة عن حمل كبري لتخزين ال�سادرات وياأتي 

الهنود لكي يتزودوا منه باخليول والتمور ويحملوها اإىل 

بالدهم« ) دي البوكريك، 66 – 67(

دي  فيه  قــدم  الــذي  الوقت  يف  اأنــه  الو�سف  هــذا  يظهر 

البوكريك اإىل قلهات  كانت هذه قد اأدبر حالها اإذ فقدت 

العماين خالل  ال�ساحل  اأهم ميناء يف  مكانتها بو�سفها 

ذكرنا  ولقد  م�سقط  حملها  وحلت  ع�رش،  اخلام�ص  القرن 

واأ�سد هذه  تقدم  ما  االأفول يف  اإىل هذا  تاأدت  دواع  عدة 

اأن  ذلك  الطبيعي مل�سقط:  االمتياز  الدواعي معقولية هو 

ميناءها حممي حماية جيدة وبالغ من العمق مبا ي�سمح 

بر�سو اآمن لل�سفن التي �سارت تتخذ اأحجاما اأكرب فاأكرب 

خالل القرن ذاته ويف هذا االأمر فقد حلق بقلهات االندثار 

الذي حلق بالعديد من االأماكن التي غزاها الربتغاليون، 

�سواء اأكانت على ال�ساحل الغربي اأم على ال�ساحل ال�رشقي 

الإفريقيا.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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تتغذى الق�سيدة من فتنة املدن.. من اأعمال الفنان مو�سى عمر - ُعمان

درا�سات
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 تغريات متنوعة م�صت املرتكزات اجلمالية للق�صيدة املغربية من بدايات 

ال�صتقالل اإىل الآن، ومل يعد املنجز الن�صي املعا�رص يدافع عن الوطن امل�صتلب 

من طرف ال�صتعمار، اأو يعانق الق�صايا امل�صريية لالأمة العربية الإ�صالمية يف 

فرتة ال�صتينيات اإبان املد القومي، وانخراط ال�صاعر يف ما �صمي وقتذاك بـ»اأدب 

اللتزام«. ان�رصفت الذات ال�صاعرة ملجهولها اجلواين، وعاملها الباطني لتت�صالح 

مع اأحا�صي�صها وحوا�صها اأي�صا. وتبحث عن عالقة �صداقة حمتملة، نقية، عميقة 

من كائنات املجال الإدراكي، والتفا�صيل ال�صغرية حلياة املخلوقات التي حتيط 

بف�صاءات ال�صاعر، وم�صاره يف احلياة والكتابة.

  �صمن هذا الوعي باأ�صئلة التحولت التي تعر�ض لها ج�صد الق�صيدة املغربية 

املعا�رصة، بداأ ال�صاعر املغربي يحفر طرائقه اجلمالية وال�صعرية والتخييلية 

معلنا عن مغايرته لل�صائد واله�ض واجلامد واملتداول، منخرطا يف الحتفاء 

بتجربته مع الأمكنة واملدن. 

املدينة فـي 

الق�صيدة املغربية املعا�صرة

 اأحمد الدمناتي\

\ �ساعر وناقد من املغرب

املكان كائنا م�شتقرا ومعر�شا للذات ال�شاعرة



يف  بعمق  حفرياتها  متار�س  الق�سيدة  جعل  وعي 

الوهج  تراب  ويف  ال�سعري،  املتخيل  ت�ساري�س 

الأ�سا�سية  ال�ساعر  مهمات  من  واأ�سبح  الإبداعي، 

املدينة  ل�سلطة  القيمة  يعيد  ن�سي  منجز  عن  البحث 

بناء  يف  الرئي�سة  املكونات  اأحد  باعتبارها  الرمزية 

معمار ال�سعرية، وتخ�سيب الذائقة الإبداعية.

وال�ستقالل،  الكفاح  على  حتر�س  ق�سيدة  من 

اإىل ق�سيدة  الأمة عريبا واإقليميا،  واللتزام بق�سايا 

�سمن  املدن.  �سحر  وتك�سف  والأمكنة،  الذات  متتدح 

ال�ساعر  عند  الق�سيدة  بداأت  النوعية،  النعطافة  هذه 

واختالفها،  مغايرتها  توؤ�س�س  املعا�رص  املغربي 

باحلفر يف تربة متخيل جديد يعي انت�سابه للمدينة 

ل�سغبه  وح�سنا  رمزية،  واإقامة  وماأوى  م�سكنا 

الإبداعي. يقول ال�ساعر اأحمد مفدي يف ق�سيدة »فا�س 

�سهادة ميالد الوطن«:

يا �ساكنتي

يف احلبق احلو�سي واأزهار الدفلى

اأرجك كل  اأزهار... ميالأ  براري  تنت�سبني 

الأنحاء..!

اإن ُقدَّت من دبر �سواآت العرب املنهارة..!

وتدلت قاب القو�سني اأو اأدنى

كثبان ال�سمت كاأ�سالء حماره..!

ت�ستنبق يف القلب الهائم اأ�رصاره..!

وترنح يف جوف املجهول هدير املالإ..!

ماأخوذا يف اأنواء الع�سق وعاود بالليل دواره..!

فتديل من �سدفة غابات الهدب

وبني ال�سدرة يف البدء وما

بني اأقا�سي الغربة اأ�سقاعا..

وابني من اأنقا�س خرائبهم فانو�س اإماره...

مدي فوديك م�سالك ع�سق

ومدارات الن�سوة، فانتف�سي اأتباعا

ورواء حياة

ها تنغر�س الظلمة يف اأ�سوارك ملتاعه..

مدي قب�سا من عينيك

لعل احلائر يف حبك مي�سك

باخليط الهارب من نقع احل�رصة من�ساعا

ي�رصب اأخما�س احلظ ومي�سي

مم�سوقا يطرق يف ال�سدفة اأ�سماعه

فان�ساحي يا »فا�س« مطرا

وانت�سبي للع�ساق بوادي ال�سعر املزجي وزرا..!

من مي�سي يف

غ�سق الليل يحاذر اأن تاأ�رص عيناه م�ساره..!

قد ت�رصبه الظلمة يف امل�رصى

حتى تت�سكل روؤياه اإناره..!

يا �ساكنتي

ت اأ�سجار التوت وقد ُق�سَّ

جرفت مم�ساك ينابيع التيه..

اأ�سوات الغيالن تعاقر ما

بني تالل الأطل�س يف

دائرة ال�سوق برازخ اإق�ساء الفرحة ما

بني ال�سوق وما

بني الغرب تراقب اأن ترك�س فوق رقاب 

الأمة اإن

نام الع�س�س...!

فانت�سبي يا »فا�س« لأعالق ال�سعر مالذا 

 
)1(

ينبج�س...!

ملعا�رصة  املتاأنية  القراءة  فعل  اإن 

اأعماقها،  على  والتج�س�س  الق�سيدة، 

يجعلنا نوؤمن بتعلق الذات ال�ساعرة بع�سق 

املدينة، حيث ت�سبح فا�س دال بانيا من 

وت�ساهم  ال�سعري،  اخلطاب  بناء  دوال 

يف  ال�سوؤال  األق  على  املفتوحة  �سعريته  تكثيف  يف 

ثنائية  باملدينة،  ال�ساعر  باملكان،  اجل�سد  عالقة 

حتتوي  للغة  �سفرها  يف  تتهياأ  وهي  الكتابة  تعلنها 

التعلق احلميمي لل�ساعر امل�سكون  درجة ق�سوى من 

بفتنة الأمكنة، فا�س رحما لالألفة، وحمرابا ل�سلوات 

على  الرمزي  وت�سلطها  غوايتها  ح�رصة  يف  العا�سق 

الروح والقلب يف اآن معا.

على  املعا�رصة  املغربية  الق�سيدة  راهنت  هكذا،    

ال�سعري  م�رصوعها  بناء  يف  املدينة  متخيل  ا�ستغال 

ال�ساعر  وعي  تقي�س  مراهنة  والإبداعي،  واجلمايل 

بالبحث عن اأفق لكتابة �سعرية ت�سعى لتعميق �سوؤاله 

ب�س�ساعته،  املكان  املكان،  مع  القدمي  الوجودي 

اأي�سا. )ويف تناولنا  بفداحته، برعبه بفتنته، باألفته 
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لتجربة املدينة ظاهرة احلياة الع�رصية على الإطالق 

من  حم�سلة  كانت  والتي  احلديث  العربي  ال�سعر  يف 

تفاعلها  يف  العربية  ال�ساعرية  جتربة  حم�سالت 

حتولها  يف  خطها  امتداد  ويف  مبا�رصة  الغرب  مع 

اجتماعية  عوامل  وبفعل  الرتاث  مع  تعاملها  يف  اأو 

يف  جميعا  لعبت  وح�سارية،  �سيا�سية،  اقت�سادية، 

دفع احلياة العربية اإىل التاأقلم )وحينا الن�سهار( يف 

معطيات احلياة الغربية واأطرها، وبفعل ما ينتج من 

اأن املدينة  هذه التجربة احلياتية نف�سيا وفنيا، جند 

البوؤرة التي تخلق احلياة املعا�رصة اأو حتول يف �سكل 

.
)2(

حاد منط احلياة واحل�سا�سية اإىل م�سامني جديدة.

ت�ستجيب  الن�سي  منجزها  يف  الق�سيدة،  اأ�سبحت 

ال�ساعرة  الذات  عالقة  يف  واخلفية  الق�سية  للنداءات 

واأمكنة  مدن  من  اخلارجي  بالواقع 

لي�س  هنا،  وال�ستهاء  وم�ستهاة،  حمببة 

حنني  هو  ما  بقدر  الإيروتيكي،  مبعناه 

م�ساعف وعميق.

يف  الرئي�س  املكون  باعتبارها  فاملدن، 

توجه متخيل الق�سيدة، ويف بناء اخلطاب 

تطلبت  املعا�رص  املغربي  ال�سعري 

الب�رصية،  ذاكراته  �سحذ  ال�ساعر  من 

يف  املدن  لتفا�سيل  الدقيق  والإن�سات 

حركيتها وانفتاحها وغمو�سها وفتنتها 

َوُلب�سها وغوايتها اأي�سا.

املغربي  ال�سعر  يف  الق�سيدة  تعد  مل 

واجلمالية  التاريخية  ل�رصوطها  ت�ست�سلم  املعا�رص 

�سابقا.  املكت�سب  املتخيل  لنف�س  وتطمئن  وال�سعرية، 

بل �سعت للحفر يف الت�ساري�س الوعرة للغة واملتخيل، 

املمار�سة  روؤية  تغذي  جديدة  ينابيع  عن  بحثا 

الن�سية: تقول ال�ساعرة وفاء العمراين:

�سددت اإليها رئة

من روح قدمي �سافر الأنحاء

وترتيلة من خ�سوع اخلالء

م�سافات تعري املت�سابك الأبدي

تطعمني بالنذر

حتكي عن عودة البدء

تر�سمني خريفا هيوبا اأ�سم�س

من األق الوعد/انخ�سب

على حدق ال�سوؤال

اأنا امل�سدودة لأحوالك بريوت

باألفي فراق

اأاأنا اأنا

اأم رع�سة افتتان ل يغيب

)3(
اأم خطوي اأوراق الذهول؟!

  باألق الع�سق والغبطة واملحبة العميقة تكتب ال�ساعرة 

�سعري  ن�س  خالل  من  بريوت  عن  العمراين  وفاء 

والوعد  واحلنني  بال�سوؤال  م�سكون  لالأعماق،  ينجذب 

منفى،  املكان/بريوت  عن  الغياب  حيث  والفراق، 

وماأوى،  واإقامة  م�سكنا  باللغة  املدينة  وا�سرتجاع 

لرتاهن الكتابة ال�سعرية يف ا�سرتاتيجيتها الواعية اإىل 

اللتفات ل�س�ساعة املدينة، ل�سحرها الذي 

ال�سغرية  تفا�سيلها  لرائحة  يقاوم،  ل 

األفة الق�سيدة وت�ستلذها.  التي ت�ستنبطها 

اخلالقة  الن�سية  املمار�سة  قدرة  وتكمن 

على  وخربتها  ال�ساعرة  ا�ستطاعة  يف 

واأن�س�سنته  املكان/املدينة  تروي�س 

الذات  حلرارة  ومن�ستا  األيفا  وجعله 

ذاكرة  يف  ل�سفرها  ت�ستعد  وهي  ال�ساعرة 

الق�سيدة  باإمكان  اأن  م�ستك�سفة  الأمكنة 

داخل  املدينة  لإقامة  �سرية  تكون  اأن 

على  تنفتح  مبدينة  الفتتان  هو  اللغة. 

الكتابة  �سوؤال  اللقاء، وتنخرط يف  �سهوة 

عن املكان بوعي يتجاذبه، ال�سوق والغياب. لأن )ل 

لكل  الأوىل  القاعدة  هذه  للمغامرة.  نهاية  ول  بداية 

ن�س يوؤ�س�س ويواجه. ل بداية ول نهاية الكتابة نفي 

لكل �سلطة، وبهذا املعنى ل يبداأ الن�س لينتهي. ولكنه 

ينتهي ليبداأ، ومن ثم يتجلى الن�س فعال خالقا دائم 

ي�ست�سلم  ول  يخ�سع  ل  وانفتاحه،  �سوؤاله  عن  البحث 

يع�سق  والالحمدود،  الالنهائي  اإىل  توق  يقمع.  ول 

فو�ساه وينجذب ل�سهوتها. كل اإبداع خارج على زمن 

)4(
الإرهاب، مهما كانت �سيغته واأدواته.(

املدينة/املكان  على  الق�سيدة  ت�ستغل  املعنى،  بهذا 

بو�سفه كائنا م�ستفزا، وحمر�سا للذات ال�ساعرة لتقول 

الأمكنة،  اأو حنينها يف عالقتها املمكنة مع  فرحها 
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وهي العالقة التي توؤ�س�س روؤيتها اجلمالية لتخ�سيب 

متخيالت بناء اخلطاب ال�سعري. يف الحتفاء بقراءة 

بالغة املدن تخترب اللغة جمهولها يف بناء املمار�سة 

الن�سية، م�سدودة للف�ساء حيث الروح املبدعة متار�س 

وللداخل  للكائنات،  الإن�سات  يف  الق�سوى  طقو�سها 

واملجهول  والإ�رصاق  العتمة  على  املفتوح  الإن�ساين 

فتنة  من  الق�سيدة  تتغذى  هكذا  والذهول.  واليقظة 

املدن بوهج ل تعلنه اإل الكلمات: تقول ال�ساعرة وفاء 

العمراين:

بريوت لو تطيقني حبي

لو تطاولني

لو ت�ستع�سني!

اأ�سميك التوثن

ت�ستبيحني حالت

داهمت غنج »الرو�سة«

�ساورت مكنون »ال�سخرة«

وا�ستنزفت لغوايتها

مفاتن »احلري�سة«

اأمهد الطرقات...

لعطر ثناياك اأن ي�سمخني

بالتلف ال�سفيف

ويل اأن اأعقد من وح�ستي

وعيون الع�ساق

)5(
موؤمترا للبهاء..

واجلمالية  الدللية  الأبنية  تخ�سع 

للق�سيدة ملرجعية الف�ساء/املدنية و�سلطته الرمزية 

حركية  على  للتج�س�س  ال�سعري  بالن�س  تدفع  التي 

ولل�ساعرة  احلري�سة(،  ال�سخرة  )الرو�سة  الأمكنة 

فائ�س يف احلب ل ميكن لبريوت الرائعة اجلمال اأن 

تتحمله اأو تطيقه )بريوت لو تطيقني حبي(. هذا الوعي 

بعمق املحبة للمدينة، ولغوايتها الآ�رصة ي�ساعف من 

�سوق الذات، ويفتحها على جمهول ال�ستياق للمكان 

املنفلت دوما. تقول وفاء العمراين:

كلما اأوغلت يف الغياب

اأ�رصعني الغياب عليك

اإيه زمني القادم/هواي القدمي/

جلي الآتي/ن�سبي املخلى...

»�سنني« بالغة تغتال ال�سعر

»�سور« قفل التاريخ

»�سيدا« تعفر الأبد

»النبطية« �سوء ي�سلل ال�سكون

»الليطاين« ت�رصد جرح على 

قمي�س اجلنوب

وهذا القلب �رصاع من�سي

بني خرائب الفرح

خالين عنه عنت ل يطاق

)6(
وتواأمتني اإليه امل�سافة

املتخيل  عنف  وكثافة  اللغة،  ب�سعرية  املدينة  بناء 

هو ما راهنت عليه املمار�سة الن�سية للذات ال�ساعرة، 

وهي تبحث يف الت�ساري�س العميقة لالأمكنة عن �رص 

امل�ساحبة  امل�ساحبة.  �سحر  اأو  الألفة، 

املدن  اأ�رصار  لولوج  اختيارا  ت�سبح  التي 

الغريبة.  وعتباتها  الغام�سة،  وعتماتها 

للم�ستور  اكت�ساف وك�سف  يف امل�ساحبة 

والدخول  املدن،  جتاويف  يف  واملخبوء 

لأنفاقها بت�سلل َيِعُد ل�ستنطاقها بالكتابة 

والإبداع والق�سيدة.

  غياب عميق، وحب قدمي جعل ال�ساعرة 

ت�سف الأمكنة )�سنني �سور �سيدا النبطية 

يتداخل  ممتعة  �سعرية  ب�سور  الليطاين( 

ليوؤ�س�س  وتاريخي  �سعري  هو  ما  فيها 

متعته من داخل اللغة وبها حيث )تبتدى 

والأوربية  العربية  ال�سعرية  الدرا�سات  يف  ال�سورة 

ولي�س  واملتعة.  والغرابة  للفتنة  كم�سهد  ال�سواء  على 

اأو الغاية، ومع  للم�سور، ول للم�ساهد، نف�س املرتبة 

ذلك فاإن اأمناط ال�سور املتباعدة حتقق ملنتجيها اأو 

 
)7(

معيدي اإنتاجها حدا معينا من �سحر امل�سهد.(

التقدم يف قراءة التجربة ال�سعرية املغربية املعا�رصة 

يف�سي بنا للت�ساوؤل حول اإح�سا�س ال�ساعر يف عالقته 

ب�سورة املدينة وكائناتها، وهل ا�ستطاعت ق�سيدته 

تروي�س املدينة/املكان بطريقة تنتج بالغة املتعة 

والغبطة يف النف�س والروح معا؟

الأمكنة/املدن  تفكيك  اإعادة  ال�سعرية  الكتابة  اإن 

بروؤية ال�ساعر، ال�ساعر رائيا وكاهنا وعرافا، وقارئ 
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ال�سعرية  كامرياته  تلتقطها  التي  الف�ساءات  كف 

مبقا�س الفتتان. يقول ال�ساعر حممد الأ�سعري:

خجال من جدار يلملم اأحجاره

لذت بالظل

كان ال�سعاع الوحيد الذي �سكبته الظهرية

يف �سداأ الباب

منهمرا

ْرق. ويد مثل نرج�سة تتالألأ يف رنة الطَّ

  والعابرون على اأهبة مل�سادرة الرع�سة العابرة

كنت اأرهف �سمعي لوقع احلفيف احلريري

يف هداأة البهو

عندما �سقطت خفقة من بيا�س اجلدار

واأمطرين الظهر بالعبق الوثني لأع�ساب فا�س

فكيف اأحول وجهي،

وملا يزل �سداأ الباب منهمرا فوق مع�سمها

واحلنني امللفع بال�سمت ينقر اأ�سماءه

يف نحا�س النداء

�سكون!

اأنا

)8(
�سكون!

متعة  على  ق�سيدته  يف  ال�ساعر  يعتمد 

اأ�سبحت  التي  الرمزية  و�سلطتها  املدينة 

الن�سية،  املمار�سة  يف  بنائيا  عن�رصا 

احلنني،  طاعة  ل�رصوط  المتثال  على  الع�سية  فا�س 

با�ستياق  اللغة،  خيمة  يف  الأ�سعري  حممد  ُي�ْسِكُنها 

قدرة  الذاكرة  لتخترب  العراف،  بتكهنات  ل  العارف 

املتخيل  حيث  لالأمكنة  البعيدة  املناطق  يف  ال�سفر 

للم�ساحبة  قابل  �سوق  بعبق  احلوا�س  على  ي�ستحوذ 

ميكن  التي  الظواهر  اأبرز  و)من  املحبة  واإعالن 

مالحظتها يف �سعرنا املعا�رص من الناحية املعنوية 

ولي�س  ال�سعر.  هذا  على  املو�سوعات  بع�س  غلبة 

الظاهرة يف حد ذاتها، اأو يف غلبة بع�س املو�سوعات 

على هذا ال�سعر. ولي�س الظاهرة يف حد ذاتها، اأو يف 

�ساأن  �سورتها املجردة، ظاهرة جديدة، فكذلك كان 

ال�سعر يف كل ع�سوره. فكانت هناك دائما مو�سوعات 

م�سرتكة بني معظم ال�سعراء. اأما ما مييز الظاهرة يف 

اأن املو�سوعات امل�سرتكة فيه  �سعرنا املعا�رص فهو 

املدينة،  كمو�سوع  وجديدة،  ع�رصية  مو�سوعات 

واإن  ع�رصية  مو�سوعات  الأحيان  بع�س  يف  وهي 

احلالة  هذه  ويف  املوت.  كمو�سوع  جديدة،  تكن  مل 

هي  والتعبري  التناول  ومنهج  الروؤية  تكون  الأخرية 

الأ�سياء الع�رصية اجلديدة...

لل�سعر،  جديدة  مو�سوعات  الأيام  مع  تتبلور  وهكذا 

روح  يف  العميق  لنهماكه  نتيجة  لل�ساعر  تنك�سف 

الع�رص، وحماولته  اإطار  احل�سارة كما هو ماثل يف 

ثم  ومثله،  وقيمه  احل�ساري  الوجه  هذا  اأبعاد  تفهم 

نتيجة لأ�سالة التجربة وبكارة الروؤية ال�سعرية على 

)9(
ال�سواء.(

  لنقراأ �سوؤال املدينة يف الق�سيدة، متخيال وافتتانا، 

لغة  عرب  ال�ساعرة  الذات  تنتجه  وابتهاجا،  توهجا 

ت�ستحوذ عليها درجة ق�سوى من م�ساحبة احلنني، 

هارب،  مفتقد،  ملكان  كا�ستعادة  احلنني 

التي  الن�سية  املمار�سة  عرب  منفلت، 

املعرفة  بحفريات  الألفة  منطق  تدرج 

ال�ساعر  لأ�رصار الأمكنة وهو بهذا، يحقق 

�رصطه الوجودي والكتابي واجلمايل يف 

اإ�سكان مدينة يع�سقها داخل بناء اخلطاب 

اأو  فيها،  اأقام  اأو  زارها،  اأو  ال�سعري، 

قراأها بعني متمر�سة ككتاب مفتوح على 

املحتمل واملجهول والالنهائي.

  ب�سفر عميق لل�ساعر املغربي املعا�رص مع اللغة، بداأ 

يبحث عن اأرا�س �سعرية خ�سبة وخالقة، جتدد دماء 

الق�سيدة، فوجد يف جماليات ت�سكيل املكان/ املدينة 

يف املنجز الن�سي �سندا لالنت�سار على فتنة الأمكنة 

و�سلطتها الرمزية، تقول ال�ساعرة مالكة العا�سمي:

يف حوايف املدينة

اأترك هذا امل�ساء تاليل مواجهة للزوابع

كيف اأواجه هذا امل�ساء اأنني ال�سهول َوَنْوِح

الأخاديد يف ج�سدي

اأزمتي ماأزومة

وروؤاي �رصاديب هاربة

و�سوؤايل منت�رص يف املدى القزحي

اأردده واأغنيه يف غيهب الذاكرة
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كيف اأواجه هذا امل�ساء حنيني لأمي

وكيف اأعالج هذا البكاء الأليم

ر البكا امُلَتفطِّ

هذا البكاء املعذِّب

َنْوُح املجرات معت�رص بفمي

)10(
واأنني امل�سافات.

يف  مقامها  عند  ال�ساعرة  نف�س  يف  احلنني  ي�ستعل 

ي�ستدعي  والريح، حنني  البحر  املفتوحة على  طنجة 

القوية  الرياح  وتقاوم  لتواجه  احلمراء  تالل مراك�س 

التي تعرف بها املدينة دائما، وهي »رياح ال�رصقي«. 

الذات  فتحتمي  امل�ساء  يوقظه  الأم  اإىل  اآخر  حنني 

حيث  واخلواء  الفقد  ملحاربة  بالكتابة 

ت�سبح الكتابة ال�سعرية هجرة الكت�ساف، 

على  التج�س�س  �سيافة  ال�سطياد،  و�سفر 

ذاكرتها  وت�سحذ  قوتها  ت�ستجمع  املدن 

الب�رصية لتفتح العني على خرائط املتعة 

يف كل جزء من الأمكنة.

َتِعُد باملفاجاآت،  ق�سيدة مالكة العا�سي 

وهي حمملة مبطر اخليال، توجه بو�سلة 

جنوب  والتخييلية  ال�سعرية  كثافتها 

املدينة  مل�ساحبة  ت�ستعد  وهي  الروح، 

وفداحة  وفتنتها،  توتراتها،  اأق�سى  يف 

اأي�سا. ولأن )من تتبعنا لكثري  �س�ساعتها 

من الق�سائد املعا�رصة التي ات�سلت مبو�سوع املدينة 

ميكننا اأن نتمثل لهذه العالقة اأربع �سور رئي�سية. يف 

نبا�رص  الثانية  ذاتها، ويف  املدينة  الأوىل نرى وجه 

الثالثة  ويف  بها،  احلياة  اإطار  يف  التجربة  طبيعة 

نواجه املوقف اجلديل الذي خلقته هذه التجربة يف 

نلم�س  والأخرية  الرابعة  ال�سورة  ويف  ال�ساعر،  نف�س 

العامل ال�سيا�سي يف حتديد تلك العالقة.(11 

اأنطولوجية  �سعرية  جتربة  املدينة  عن  الكتابة    

الق�سيدة  حرارة  بالإن�ساين،  اجلمايل  فيها  يتعانق 

تنويعات وت�سكالت ن�سية  املبدعة يف  الذات  بغبطة 

تخدم اللغة، وتقب�س على جماليات بالغة املدينة/ 

ا�ستنطاق  لعبة  يف  تدخل  ال�ساعرة  وكاأن  املكان. 

رمزية للمدينة من داخل فعل الكتابة الكتابة ال�سعرية 

اأ�رصارها  مل�ساءلة  املخيلة  ت�سعف  التي  حتديدا 

واألغازها وتاريخها اأي�سا.

داخل  املدينة  ا�ستعادة  قلق  ي�سبح  املعنى،  بهذا    

يف  وملحا  �رصوريا  عمال  ال�سعري  املنت  خرائط 

عرب  لرتاهن  ال�ساعرة،  عند  الكتابة  ا�سرتاتيجية 

القب�س على املكان املنفلت،  اللغة ومن خاللها يف 

والهارب. تقول مالكة العا�سمي:

كل التقاومي ناطقة مباآل الطبيعة حال الت�سنج

تتخذ الأر�س معراجها نحو كل املدارات 

وتبدو العراجني م�ستلة من ف�سائلها

كا�ستالل الدواخل من ج�سدي 

وقدود الرجال تدافع م�سحوبة بخيوط ال�سياطني

نحو انبعاج الأثري

ونحو ال�سقوط الأخري

عا�سفة  زوابع  امل�ساء  هذا  اأواجه  فكيف 

يف

�رصاديب روحي

من  الأر�س  يقتلع  طنجة  زوابع  وع�سف 

جلدها

)12(
ويهد النخيل.

التج�س�س  �سهوة  ال�ساعرة  عني  متار�س 

ويف  الطبيعية،  طنجة  مناخات  على 

اإىل  املكان/املدينة  من  الزوابع  انتقال 

حالة  يجعل  ما  ال�ساعرة  الروح/الذات 

احلنني تت�ساعف، و�سدة القلق والعذاب تكت�سح الروح 

ت�سفها  التي  بطنجة  ال�رصقي«  »رياح  معا.  والريح 

ويف  وق�سوتها،  بقوتها  معروفة  بالزوابع  ال�ساعرة 

غ�سبها ت�ستطيع تك�سري الأ�سجار، وجعل اجلو غائما 

بالغبار والأتربة.

تبقى الق�سيدة منذورة لعملية ال�سطياد واملطاردة، 

الوجودي  بعدها  يف  باللغة  املدينة  ا�سطياد 

واجلمايل، ومطاردة اللحظة الإبداعية ب�سعريات متتح 

عنف متخيلها من مكان هارب، اأو مدينة مفتقدة.

املنجز  يف  املدينة  متخيل  ا�ستغال  �سورة  وترتجم 

التي  الأنطولوجية  احلالة  املعا�رص  املغربي  الن�سي 

تغذيها العالقة القوية بني الذات ال�ساعرة واملوجودات 
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)متثل  لذا  والرمزية.  الواقعية  بتجلياتها  والكائنات 

ل  بارزة،  ظاهرة  املعا�رص  �سعرنا  يف  املدينة  قيمة 

اأدىل  اإل وقد  ميكن جتاهلها، فما من �ساعر معا�رص 

اأو  بال�سلب،  �سواء  منها  موقفا  واتخذ  فيها،  بدلوه 

غام�سا.  اأو  وا�سحا  املوقف  اأكان  و�سواء  الإيجاب، 

�رصيحا اأم مبطنا: كل بح�سب جتربته. ومهمتنا الآن 

هي تتبع هذه املواقف وحماولة ا�ستجالء خلفياتها 

ومعرفة كنه حقيقتها واأوجه متظهرها. 

باملدينة  �سعرائنا  اهتمام  �سبب  يعزى  اأن  �سري  ول 

.�س.اليوت  ال�ساعرات  وبخا�سة  بالغرب  تاأثرهم  اإىل 

فالتاأثر واقع وباعرتاف ال�سعراء اأنف�سهم مادام �سدق 

ثابتا،  وخ�سو�سياتها  اللغة  وغنى  متوفرا،  التجربة 

الواقع  عن  التعبري  وعمق  موجودة  الطرح  واأ�سالة 

)13(
العربي وتفاعالته كائنا.(

الثقة  عدم  لثقافة  املعا�رص  املغربي  ال�ساعر  تبني 

للق�سيدة  الن�سي  للمنجز  والطمئنان 

التقليدية يف بناء معمار متخيلها، جعله 

وق�سيدة  بكر،  اأخرى  اأرا�س  عن  يبحث 

ت�سنع فرادة روؤيتها، وتغري اأمكنة تلقيها 

وانكتابها، حيث ي�سبح اخلروج من الذات 

قلقا  املدن/الأمكنة  للدخول يف جمهول 

تبنيه �سعرية حتتفل بانت�سابها ملرجعية 

املكان يف بناء مفهوم جديد للن�س.

والهند�سية  الإ�سمنتية  هويتها  عن  �ستتخلى  املدينة 

م�رصعة  �سعرية  لكتابة  اأفقا  لت�سبح  والطبوغرافية، 

على احتمالت متعددة يف مقاربة الأ�سياء والكائنات 

�سعرية  ثقافات  بني  �سفرها  جيدا  تتفح�س  بعني 

لذاته  ال�ساعر  روؤية  تخ�سيب  يف  ت�ساهم  متنوعة، 

والعامل. يقول ال�ساعر اأحمد بلحاج اآيت وارهام:

1  

اأرى حجرا من هجري البعاد

ميد اإليك يديه

واأنت تفكني مئزرك الع�سجدي

هل الوقت بع�س فواكهك امللكية؟

هل خ�رصك املطر القد�سي؟

اأذوب كما ف�سة يف �سـراطك

ي�سكبني الع�سق

ى يوؤرخ جرحي �سنابل اأحالمه اأنًَّ

واأنت اجلراح التي اإن تناء يت عنها

جفاين الوطن؟!

2  

اأرى حجرا من دم ال�سهداء يطوف

اأرى قببا يف بهائك ت�سعد

ت�سعد

ت�سعد حتى ائتالف ال�سكينة،

للروح فيك حدائقها

و خلمر احلبور معا�رصها

ول�سم�س الكرامات اأحوالها،

مل ي�سغك الزمان

ولكنما

اأنت �سغت تركيته

فارمتى

يف �سنائك

جدول ح�س

ويف �سالفيك

ينابيع �سوء

فكيف تلومني �سهقته من قوامك؟

لزورد  �سوى  قلبا  البحث  ميلك  هل 

انت�سائك؟

في�سي على النف�س غبطة فجر

.
)14(

وقودي جموحي اإىل ع�سب اأ�رصارك املاكره

  اإن تاأبيد املكان/املدينة يف الق�سيدة تغذية روحية 

ووجودية للكائن ال�سعري، واإ�سباع نهمه وجوعه عن 

واملنفلتة،  والهاربة  املفتقدة  لالأمكنة  اللغة  طريق 

مقيمة  وهي  مغرتبة  ال�ساعرة  الذات  ت�سبح  واأحيانا 

ُيَولِّد  والقلق  الغرتاب  هذا  املدينة،  ف�ساءات  داخل 

خطابا �سعريا كاإبدال للمدينة احلقيقية.

الق�سيدة  ت�ستهدي  عميق  وحنني  �سوفية،  بغنائية 

النف�س  فيو�سات  حيث  املدينة/املكان  ب�سوت 

وهوى الوجبات يوؤ�س�سان ان�سغالهما مبراك�س مكانا 

لالإقامة، ورحما لالألفة.

مكونا  املدينة  متخيل  ا�ستغال  ميثل  املعنى،  بهذا 

اأ�سا�سيا يف بناء اخلطاب ال�سعري املغربي املعا�رص 

ال�سعرية  الناحية  من  الق�سيدة  ممكنات  لإ�ساءة 
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يف  م�سايقها  َتْعرُب  وهي  والتخييلية،  واجلمالية 

خلق �سوؤال عميق يعي ما تفعله الأمكنة يف التفكري 

الغربية  احل�سارة  كانت  )فاإذا  لل�ساعر.  الإبداعي 

اأ�سياء  ل�ساعرها  قدمت  قد  مدينتها  وبالأخ�س 

اأ�سياء، منحته الرفاه املادي و�سلبته ال�سكن  و�سلبته 

الروحي، فاإن املدينة العربية، اأخذت ومل تعط، اأخذت 

الطمئنان الروحي، ومل تعط اإل النك�سارات والهزائم 

املتوالية، اإ�سافة اإىل العالقات الجتماعية فيها اأقل 

تعقيدا وتركيبا من نظريتها الأوربية، كما اأن �رصعة 

اإيقاع احلياة  فاإن  اإيقاعا، وبالتايل  اأقل  الزمن فيها 

اأقل  املادية  املنجزات  لأن  وذلك  الآخر،  هو  بطيء 

ال�سعرية لبد  ال�سورة  تطورا وتعقيدا، وبالتايل فاإن 

واأن تكون اأي�سا اأقل تعقيدا.

جتربة  تكون  الإدراك،  ذلك  من  وب�سبب 

املدينة،  عامل  مع  املعا�رص  �سعرنا 

فرادتها  تاأ�سي�س  من  متكنت  قد 

ا�ستيعاب  ا�ستطاعت  حني  وخ�سو�سيتها 

اأدرانه،  وف�سح  خباياه،  وتعرية  واقعها، 

جتلياته  بكل  لنا  وك�سفه  زيفه،  وجتلية 

عاملا  خالله  ومن  ذلك  مع  لنا  را�سمة 

حلميا، ل ميكنه اأن يتحقق اإل عن طريق 

تلك التعرية الرا�سدة جلزئياته ال�سغرى، 

والتف�سيلية، ومفارقاته، بده�سة طفولية، 

توحي لنا بجدة الكت�ساف وفرادة الروؤية، 

واأ�سالة الت�سخي�س، موفرة من خالل ذلك 

ان�سجاما رائعا بني الواقع واحللم وال�رصد 

واحللم  مظاهره،  بكل  العربي  الواقع  واملباغتة؛ 

ال�سعري واملباغتة  امل�ستقبلي بكل �سبواته، وال�رصد 

)15(
الروؤياوية بكل طموحاتها.(

يف  املكان/املدينة  يفعله  ملا  الوعي  تغييب  اإن    

ندخل  يجعلنا  املعا�رص،  املغربي  ال�ساعر  متخيل 

حمالة  باعتبارها  الق�سائد،  مع  عميقة  حوارات  يف 

توؤن�سن  ال�سعرية حني  والكتابة  اأي�سا.  واأقنعة  اأوجه، 

م�سايق  تعي  اللغة،  داخل  اإ�سكانها  عرب  املدينة 

النتماء لأمكنة مغايرة اأو قريبة من الروح والطفولة 

والذاكرة لتوؤ�س�س عاملها الإبداعي وال�سعري واجلمايل 

والتخييلي انطالقا من �سلطة املدينة الرمزية.

الق�سيدة املغربية املعا�رصة يف منعطفات    دخلت 

تخييلية متنوعة لتقول املغاير واملختلف يف اأ�سفار 

منجزها الن�سي، بدءا مبقاربتها للكائنات ال�سغرية، 

مع  جلنب  جنبا  تعي�س  التي  املتعددة  للمخلوقات 

وتقيم  الطبيعة...(  البيت،  )املدينة،  ال�ساعرة  الذات 

للعامل  اخلفية  النداءات  ملبية  اأقا�سيها  جمهول  يف 

الوجود كما  اجلواين لذاكرة املبدع وهي تتغذى من 

من الكتابة يف هجرة م�ستمرة تب�رص بالآتي واللحظي 

والعابر واملنفلت. يقول ال�ساعر حممد امليموين:

تطل النجوم القدمية

من �رصفة

يف �سماء قريبة.

وتغرب يف جممع الظل

كل ال�سمو�س ول يك�سف املاء

عن �رصه يف القرار املكني

ولكن بوح اخلزامى

وحلم احلمائم 

يف غ�سق ال�سمت

يرفع كركرة املاء

من مهدها يف الزمان العتيق

فدنو ال�سماء

اإىل هم�س اأجنحة الروح

لكنها تتعاىل 

فما هي،

اإن مل�ستها الأيادي، �سماء

وبالتوق 

يبداأ ما يتواىل...

 
)16(

وذلك روح الق�سيدة.

بطبيعتها  معروفة  املغرب  ب�سمال  �سف�ساون  مدينة 

و�سواقيها  العذبة،  اأنهارها  وجماري  ال�ساحرة، 

اخل�رصاء  ومروجها  ال�سنة،  مدار  طيلة  باملاء  الغنية 

واخلزامى  العرعار  رائحة  منها  ت�سم  التي  وغاباتها 

امليموين  حممد  ال�ساعر  افتنت  واليا�سمني،  والورد 

بفتنتها، فاأ�سكنها يف جغرافية الق�سيدة ورحم اللغة.

الق�سيدة  حل�رصة  بدربته  املدينة  ال�ساعر  ي�ستدرج 

التعاي�س  على  وقادرة  األيفة،  وجعلها  لأن�سنتها، 

ال�ساعرة، وهي تفتح خيمة  الذات  با�ستمرار مع قلق 
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متخيل  ا�ستغال  ي�سبح  اإذ  الأمكنة.  لألق  �سيافتها 

املدينة يف الق�سيدة املغربية املعا�رصة مكونا بانيا 

يف اخلطاب ال�سعري.

�س�ساعة  امت�سا�س  على  اللغة  قدرة  تخترب  ق�سيدة 

مدينة ت�سكن متخيل ال�ساعر بوهج احلنني. ويف عبور 

الذات  اللغة ت�ستعيد  الهند�سة، لبناء  املدينة من بناء 

كاأنها  واملنعرجات،  امل�سايق  يف  الأنقى  توهجها 

�سيخ  امرئ  يف  وال�سعري  الرمزي  ن�سبها  �سجرة  جتد 

ال�سعرية العربية ورحم متخيلها البدئي والبدائي.

يقول ال�ساعر اأحمد املجاطي يف ق�سيدة »كتابة على 

�ساطئ طنجة«:

هل �رصبت ال�ساي

يف اأ�سواقها ال�سفلى

غم�ست العام

يف اللحظة

واللحظة

يف ال�سبعني عام

اأم �سققت النهر يف اأح�سائها

قلت:

هي الريموك

والزلقة احل�سناء

من اأ�سمائها

قلت:

هي احلرف 

على �ساهدة القرب

يغني

وعلى �سارية الق�رص

ميوت

وعرفت اهلل يف حمربة الرعب

)17(
وقامو�س ال�سكوت.

اللغة  تخترب  باملدينة/املكان  ال�ساعر  عالقة  يف 

جديرة  مبغامرة  الف�ساءات  تت�سيد  وهي  جمهولها، 

تعرتف  ل  فالأمكنة  وماآزقها.  م�سايقها  بتاأمل 

فوق  �رصيعا  ميرون  الذين  بالرجال  ول  بزوارها، 

يلتقطون  الذين  بال�سياح  ول  ورمالها،  ترابها 

اأو منظر، بل تعرتف  �سورا من هنا اأو هناك مل�سهد، 

الأمكنة(  )اأي  يجعلونها  الذين  مبريديها  بع�ساقها، 

و�سقائهم  و�سعادتهم  وقدرهم  ج�سدهم  من  جزءا 

ت�سبح  هكذا  لكتابتهم.  النبيل  وال�ساغل  وحوا�سهم، 

املدينة �سمن ا�سرتاتيجية الق�سيدة يف اإنتاج املعنى، 

وتخ�سيب املتخيل.

اإنه اختبار الكتابة ال�سعرية لقدرة الذات ال�ساعرة على 

و�سلطتها  )طنجة(،  الفاتنة  املدينة  ده�سة  مقاومة 

الرمزية، وهي الإبدالت التي اأقدمت عليها الق�سيدة 

ومتخيل  جديد  لوعي  بلورتها  �سياق  يف  املغربية 

من  املكان،  املدينة/  مرجعية  من  يتخذ  مغاير 

هنا  من  ال�سعري،  خطابه  لبناء  الأ�سا�سية  الركائز 

وخريطته،  وجغرافيته  هند�سته  من  املكان  يتحرر 

وبرودته القاتلة، ليدخله ال�ساعر يف دفء الق�سيدة، 

يف  املدينة  يالحق  وكاأنه  اللغة،  وخيمة 

الوجود والكتابة. كما اأن هجرة الن�سو�س 

وثقافة ال�سيافة اأغنت ال�سعرية املغربية، 

الرتجمات  على  التج�س�س  اأفق  وفتحت 

الثقافية  ل�ساحتنا  و�سلت  التي  اخل�سبة 

متناولة املدينة يف منجزها الن�سي.

يقول ال�ساعر اأحمد املجاطي يف ق�سيدة 

»�سبتة«:

اأنا النهر

اأمتهن الو�سل بني احلنني

وبني الربابه

وبني لهاث الغ�سون و�سمع ال�سحابه

اأنا النهر اأ�رصج هم�س الثواين

واأركب ن�سغ الأغاين

واأترك للريح وال�سيف �سيفي

وجمدول �سيفي

واآتي على �سهوة الغيم 

اآتي على �سهوة ال�سيم

واآتيك 

اأمنح عينيك لون �سهادي

وحزن �سهيل جوادي

واأمنح عينيك �سولة طارق

واأ�سقط خلف رماد الزمان

وخلف رماد الزوارق

اأقول عرفتك:
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ي�صتدرج ال�صاعر 

املدينة بدربته 

حل�صرة الق�صيدة 

الأن�صنتها، وجعلها 

األيفة، وقادرة على 

التعاي�ض با�صتمرار 

مع قلق الذات 
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اأنت قرارة كاأ�سي

وقب�سة فاأ�سي

وعتب وكفارة

و�سالة

وزنزانة ي�سمخ ال�سمت يف قب�ستيها

وتعنو الدواة

اأقول عرفتك،

اأنت...

ويخذلني الع�سق

ت�رصعني قهقهات ال�سكارى

فهل اأنت واحدة من ن�سائي

العذارى

اأم اأنك عينان

غرناطة فيهما طفلة

اآه قاتلتي اأنت

حني اأجو�س �سوارعك اخللف

حانا ومبغى

وحني اأراك عطورا مهربة

وخمورا

وتبغا

وحني اأراك على مدخل الثغر

عا�سقة غجريه

ُم�رصَّجة حتت اأحذية الهتك

ل حول للفتكة البكر فيك

)18(
ول حول للنخوة العربية.

املدينة/ على  التج�س�س  فتنة  فيها  تتقاطع  ق�سيدة 

جتربة  وحرارة  ال�سعري،  املعنى  بجماليات  املكان 

الذات وهي تعاود �سفرها للحنني عرب قوة اللغة يف 

الوعي  وهذا  الواقع،  من  الهاربة  الأمكنة  ا�سرتداد 

هو  ال�ساعر  متخيل  يف  املكان  يفعله  مبا  احلاد 

اأ�سئلة  تورط  يف  لُتقيم  الق�سيدة  بو�سلة  يوجه  ما 

ف�ساءات  يف  لتهاجر  الن�سية  املمار�سة  متتحنها 

ت�ستلذها الذات ال�ساعرة.

تتاأ�س�س  املجاطي  اأحمد  لل�ساعر  »�سبتة«  يف ق�سيدة 

عميقة  �سداقة  خالل  باملكان  املبدع  روح  عالقة 

الق�سيدة  بالأر�س.  الق�سيدة  تن�سجها  ومتينة 

املخيلة،  رحم  من  تولد  لغوية  ت�سكالت  باعتبارها 

والأر�س باعتبارها م�ساحة جغرافية متار�س �سلطة 

اأو بالغة املكان الأبدي على ال�ساعر، باللغة  احلنني 

ي�سيطر ال�ساعر على املكان لرتوي�سه واأن�سنته وجعله 

األيفا و�سديقا. اإن التعلق بالأر�س/املدينة هو التعلق 

بالرحم الأمومي، بال�س�ساعة امل�ستهاة. 
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37 \ ناقد واأكادميي من الهند

قبل الولوج يف املو�صوع اأود اأن ا�صري اإىلعالقات تاريخية �صاربة اجلذور 

بني �صلطنة عمان والهند وخا�صة عالقة عمان بولية كريال التي تقع يف 

اأق�صى جنوب الهند. و�صلطنة عمان هي الدولة الوحيدة من الدول العربية 

التي يعي�ض فيها مواطنون هندو�صيون منذ زمن بعيد، ويوجد فيها معبد لهم 

ميار�صون فيه طقو�صهم الدينية. يكتب املوؤرخ الهندي الكبري العالّمة املرحوم 

�صليمان الندوي يف كتابه »العالقات بني الهند والعرب« وهو ينقل مالحا 

يقول: »يف عام 317م �صافرت من » كال« بالهند اإىل عمان يف �صفينة حتمل 

كّما من �صلع جتارية، وملا و�صلنا عمان فر�صت علينا ال�ُصلطات العمانية 

�رصيبة جمركية وقدرها 600 الف دينار«. و»كال« قد يكون »كالي«

 )Kallayi( اأو »كولم ، )Kollam( املنطقتان الواقعتان بوليةكريال. وملوك الهند 

 )Chenney( ،مبنطقة »�صيناي )Koramandhal( »وخا�صة الذين حكموا »كورا ماندهال

و»كاليكوت« )Calicut( مبنطقة كريال قد ا�صتفادوا هم اأي�صا من هوؤلء التجار 

العرب كما اأ�صار اإليه الرحالة ابن بطوطة. 

�شعر عماين فـي 

مر�آة قارئ هندي

فيال بوراث عبدالكبري \

العالقات الُعمانية - الهندية عريقة فـي الرتاث

الأدبي كما فـي التجارة



مذكراتها  يف  تذكر  �سعيد  بنت  �ساملة  الأمرية  وجند 

عن الهندو�سيني و«البانيان« الذين كانوا موجودين 

تلك  يف  حدودها  متتد  كانت  التي  عمان  �سلطنة  يف 

كتب  قراأ  ومن  زجنبار.  القرنفل  اإىلاأر�س  احلقبة 

ابن بطوطة يجد مناذج كثرية تدل  الرحال املغربي 

بطوطة  ابن  ق�سى  وقد  الوطيدة،  العالقات  تلك  على 

اأرجائها  �ستى  يف  يتجول  طويلة  فرتة  كريال  يف 

يف  عمانيا  قا�سيا  وجد  اأنه  م�ساهداته  يف  يذكر   ،

»فرندن«. و»فرندن« هذا هو نف�س القرية التي لتزال 

قرب  الواقعة  »بنداليني«  با�سم  الآن  حتى  معروفة 

حمافظة » كاليكوت«. وينقل املوؤرخ الهندي العالمة 

تاريخ  كتاب  يف  ورد  ما  تفا�سيل  الندوي  �سليمان 

العماين  باملالح  يتعلق  مما  العثماين«  »الفتح  ميني 

دل  الذي  البحر«  »اأ�سد  با�سم  املعروف  ماجد  ابن 

يف  غاما«  »فا�سكودي  بقيادة  الربتغاليني  اأ�سطول 

اأن املوؤرخ  اإىل �ساطئ كاليكوتباملليبار ولو  �سفرهم 

حاكم  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  الدكتور 

ال�سارقة قد اأنكر يف كتابه » بيان للموؤرخني الأماجد 

يف براءة ابن ماجد » ما ي�ساع عن عالقة ابن ماجد 

وهناك  احلكاية.  هذه  يف  جاما«  »فا�سكودي  بـ 

م�سجد يعرف با�سم »م�سجد مثقال« ل يزال موجودا 

قام  امل�سجد  وهذا  القدمي.  معماره  يف  بكاليكوت 

اأنه كان تاجرا  ُيعتقد  الذي  النوخذة مثقال  بت�سييده 

و1921   1832 العامني  وبني  عمان.  اأثرياء  من 

ال�ستعمار  �سد  �سعبية  انتفا�سات  هناك  كانت 

واأغلبها كانت  املليباربكريال،  الربيطاين يف منطقة 

حتت قيادة �سيد ف�سل من �ساللة احل�رصميني. و�سيد 

اليمن  من  هاجروا  ممن  الثالث  اجليل  من  ف�سل 

اإىلكريال، وب�سبب مترده قامت ال�ُسلطات الربيطانية 

مكة  اإىل  ثم  اليمن  اإىل  اأول  ف�سافر  بجالئه  الهند  يف 

العثمانية  اأ�سبح موظفا باملحكمة  املكرمة. وبعدئذ 

يف اإ�سطنبول ثم ُعني واليا يف ظفار بعمان يف عام 

1875م وا�ستمر يف هذا املن�سب حتى عام 1879م . 

Empire Through Diasporas« Eyes: A View From Ot -(

 )er Boat by Engseng How

انعكا�صات الثقافة الهندية يف االأدب العماين

من  العديد  ي�ستوردون  العمانيون  كان  بينما   

الهند  من  الكرمية  والأحجار  الفلفل  مثل  املنتجات 

وال�سمغ  اللبان  عمان  من  ت�ستورد  الهند  كانت 

واجللود والتوابل. ويف الع�سور املتاأخرة كان الهنود 

الع�سور  ويف  اأي�سا.  اخليول  ظفار  من  ي�ستوردون 

بهذه  تاأثرا  اأكرث  القت�سادية  احلياة  كانت  الأوىل 

الثقافية  واحلياة  البلدين،  بني  التجارية  العالقات 

تطورت  حني  انعكا�ستها  فيها  ظهرت  قد  اأي�سا 

وازدهرت هذه العالقات الثنائية الن�سطة والهجرات 

املتبادلة يف احلقبات املتتالية. فالثقافة لي�ست لها 

اآفاقها ح�سب تطور الو�سائل  حدود جغرافية، تت�سع 

اجلميلة  الفنون  تاأخذ  اأن  الطبيعي  ومن  الإعالمية، 

واملو�سيقى  والرواية  والق�سة  ال�سعر  من  والأدب 

وتالقحا.  تفاعال  الثقايف  التاأثر  هذا  من  ح�ستها 

اأزهار  العمانية  الروائية  نرى  املثال  �سبيل  فعلى 

اأحمد حني تكتب روايتها » الع�سفور الأول« تطلقه 

اإىل الهند. بطل الرواية مقرن النوري بحثا عن ذاته 

وت�سليا من اغرتابه النف�سي ي�سافر اإىل الهند ويخو�س 

يف رحلة طويلة بني مدنها وُقراها مبا فيها دلهي 

عا�سمة الهند واآغرة واأماكن مقد�سة هندو�سية مثل 

مع  غرام  يف  يقع  ذلك  واأثناء  وفارانا�سي،  كا�سي 

تكتب  »انيتا«.  ال�سياحية  مر�سدته  هي  جميلة  فتاة 

وكذالك  �ساحرة.  مو�سيقية  بلغة  روايتها  اأزهار 

توجد يف لغة كريال املحلية رواية مثيلة لها كتبها 

 « ا�سمه حممد علي بعنوان  ي�ساري  كاتب ذو ميول 

فندرينا« كتب لها مقدمة »كولدي جوفيندان«اأحد 

قياديي احلزب ال�سيوعي يف كريال. تدوراأحداث هذه 

الرواية حول تاجر قادم من عمان يف زمان قدمي 

املنبوذين  طبقة  اإىل  تنتمي  اأ�رصة  من  فتاة  فتزوج 

فاأ�سبحت هذه العالقة الزوجية فيما بعد طوق جناة 

متييز  من  تعاين  التي  املهم�سة  الطبقة  من  لكثري 

الزمان.  �سائدا يف كريال ذلك  عن�رصي خبيث كان 

اأخرى.  اإبداعات  النعكا�سات  هذه  من  ت�ستثنى  ول 
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الكبري املعا�رص  العماين  ال�ساعر  اأحد ن�سو�س  ويف 

�سيف الرحبي نرى ب�سمات هذا النعكا�س يف �سكل 

»بوذا«. يطل »بوذا« راأ�سه يف مكانني يف ن�سه »من 

يوميات الأفق املفتوح« ، نقراأه هكذا:

» الطائر يحط فوق راأ�س »بوذا« ، البوذا الذي يقول ) اإن 

الإن�سان احلقيقي هو اخلبري بالال اأذى(، ياأخذ الطائر 

زادا من روحه املعّذب باأهوال العامل، ليوا�سل التحليق 

والطريان يف الأرا�سي ال�سا�سعة والقارات«

ويف مقطع اآخر نرى »بوذا« ب�سحبة ال�ساعر الفيل�سوف 

اأبي العال املعري:

» اتذكرك يا �سيخ املعرة من ال�سقع الذي ل يعرف عنه 

رمبا اإل القليل، رغم ما يتجلى يف اأ�سفارك من اأرومة 

روحية وفكرية مع ) البوذا( ذلك ما ُدعي 

كتف  على  وتوا�سلهم،  الفال�سفة  بحوار 

امل�سافات والأزمان«

ال�ساعر  لهذا  حمبوب  رمز  بوذا  اأن  يبدو 

حيث نلتقي به متكررا يف ن�سو�س اأخرى 

و�سذرات  الأجنة  »حرب  ويف  لل�ساعر. 

اأخرى« يذكر ال�ساعر بوذا مرتني : 

» ما زلَت ُتطل براأ�سك اأيها البوذا من غار 

اجلبل الغابي 

»اأو معبد �سغري على قارعة طريق حيث 

الآفاق  ي�سدون  واملحرومون  الثكاىل 

اأح�ساء  َتبُقر  احلروب  حيث  ريح،  مُتزِّقه  دخان  مثل 

الأخّوة والأعداء،  ، وحروب  اخلليقة، حروب العداء 

الأوبئة  حروب  الأمهات،  رحم  يف  الأجنة  حروب 

والعاهرات، حروب  القدي�سني  والفي�سانات، حروب 

ُتبقي ول  والأ�سلحة اجلرثومية ل  ال�سيارة  الكواكب 

الكل،  على  والكل  البع�س  على  البع�س  حروب  تذر. 

والأطفال  العوا�سف،  ق�سف  �سد  النخيل  حروب 

اإىل  ذاهبني  النتقام،  هواج�س  تنه�سهم  الذين 

بعد  الطائفني  الأدباء  حروب  واحللبات،  الأ�رصحة 

التب�سري باحلداثة والقانون.

»ما زلَت ُتطل براأ�سك اأيها البوذا، دموعك املتحجرة 

يف كهوف الغابات، تاأمالتك، تعاليمك التي ذهبت 

اأدراج الرياح الآ�سيوية والطاعون.

»بالفعل ما الذي يجعلك ل تغادر، مل تذهب، مل ترحل 

حتى اللحظة؟ ... يف ثقوب بيتك .. يف خالء الوح�سة 

ماأجورون  وقتلة  �سام  عنكبوت  ُع�س�س  الدموية 

ُتلقى  مقربة  والكبار.....وعلى  بال�سغار  يفتكون 

البكماء  البومة  التحية كل �سباح على م�ستوطنات 

و�سط اخلرائب والقاعات..« 

وبعد �سطور يرد ذكر بوذا مرة ثانية هكذا:

»يف �سماء اآ�سيا يحلب البوذا بقراته ال�سمان طعاما 

للفقراء، يقفز النمر من تلة جنمية اإىل اأخرى 

هربا من �سطوة ال�سياد«

احلرب  وح�سية  عن  يك�سف  كامال  الطويل  الن�س 

الع�سواء ب�ستى وجوهها بالأذى والدمار 

ال�سامل الذي يلحق بالعامل كله، وُيالحظ 

تلك  بني  الكاتب  ي�سور  الذي  الت�ساد 

ال�سطور- نار احلرب التي تاأكل الأخ�رص 

والياب�س وتركع اأمامها املبادئ ال�سلمية 

وحروبهم  الأدباء  البوذية....طائفية 

بالرغم من تطور الع�رص احلديث ومزاعم 

وفري�سة...  �سياد  القانونية....  ال�سيادة 

منر يقفز هربا من �سطوة ال�سياد. وهذا 

»الغاندي  يذكرين كثريا  الإبداعي  العمل 

التي  الطويلة  الق�سيدة  وغود�سيه« 

كتبها كري�سنافارياراأحد �سعراء كريال. يبداأ ال�ساعر 

ق�سيدته :

»الغاندي واقف يف الطابور 

ينتظر دوره ل�رصاء التموين بال�سرب 

 وفجاأًة تتجاوزه �سيارة فاخرة

وفيهاغود�سيه ي�سحك منه �ساخرا«

ت�سوير  اأي�سا  ال�ساعر  هذا  يحاول  الرحبي  مثل   

الت�ساد الفاح�س حيث ت�سيطر مبادئ غود�سيه الذي 

اغتال الغاندي والقيم الغاندية على �سائر جمالت 

اأن  يف  ينح�رص  الفرق  املعا�رص.  الهندي  املجتمع 

بينما  البعيد  املا�سي  من  رمزه  ي�ستلهم  الرحبي 

ي�ستلهمه �ساعر كريال من املا�سي القريب.
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فـي الع�صور 

القدمية كانت 

احلياة االقت�صادية 

وثيقة ال�صلة 

بالعالقات التجارية 

وكذلك احلياة 
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التماهي الثقايف

الرحبي  �سطور  يف  ملحوظة  اأخرى  رموز  هناك 

الهندية  الروحانيتني  الثقافتني  متاهي  على  تدل 

يطل  وهو  هنا  البوذا  جند  جذورهما.  يف  والعربية 

براأ�سه من غار كاأنه ميثل نف�س ر�سالة ال�سالم التي 

حراء  يتبادرغار  اأن  طبيعي  حراء.  غار  من  خرجت 

يف  البوذا  عن  يكتب  وهو  عربي  �ساعر  خميلة  على 

ب�سحبة  الهندية  الأدبيات  يف  البوذا  ُيذكر  حني 

ين�سغل  كان  التي  البوذية  ال�سجرة  ت�سمى  �سجرة 

»البوذا«  اليه.  فاأوحى  اللهية  تاأمالته  يف  حتتها 

ابَن  كان  اإليه«.  املوحى   « الهندية  اللغة  يف  معناه 

ملك،حاكم » كابيالفا�ستو« )Kapilavasthu( يف ولية 

» بيهار«. ترك عر�سه وخرج اإىل عامة النا�س واختار 

حياة زهد ب�سيطة، وكان ا�سمه ال�سابق » 

�سيدهارتها« )Sidhartha( ، ا�ستهر با�سم » 

البوذا » بعد اأن اأوحي اإليه. ويالحظ هنا 

الت�سابه بني لفظ »كابيالفا�ستو« واللفظ 

قد  هل  الكفل«.  ذو   « القراآن  يف  الوارد 

اأحد  نف�سه  الكفل  ذو  هو  البوذا  يكون 

الأنبياء املذكورين يف القراآن.؟

�سجرة  هو  البوذا  من  اأكرث  اأعجبني  وما 

النارجيل التي و�سفها ال�ساعر يف ن�سه 

املذكور اأعاله : 

» �سجرة النارجيل جوز الهند ال�سينية، منحت هذه 

البالد الربكانية الربكة، ومنحتها املنافع املتعددة 

الأغرا�س وال�ستعمالت....

الريح  يف  يتمايل  الذي  الر�سيق  ج�سدك  يف  »حملِت 

واملطر، كاأجمل ما يكون عليه هيف قوام وا�ستدارة 

اآ�رصة  باأقوى  مت�سال  الأر�سي  اجلمال  فكان  نهد، 

ال�سعوب  اأعطيِت  واأ�رصاره.  بلطائفه  املطلق  برحابة 

التاأمل  اخل�سبة،  غاباتك  ظالل  حتت  تنا�سلت  التي 

وقادة  مفكرون  بها  ُعرف  التي  والأثرة  والت�سامح 

روحانينون على هذا الأر�س.

الهند  جوزة  يا  والروحية  املادية  املنافع  »وهبِت 

كونكما  البالد،  تلك  يف  النخيل  ت�سبهني  ال�سينية، 

جادت  واحدة  �سجرة  واحدة،  عائلة  من  تنحدران 

بها الطبيعة الأم عرب الأزمان والأمكنة املختلفة....

ت�سبهني النخيل بهباته وعطاياه وكرمه الباذخ قبل 

ُولدت عمياء ومدقعة،  التي  الهمجية  زحف احلداثة 

ت�سبهني ذلك ال�سوؤدد التليد وروحه التي اأو�سكت على 

الأرحام  يف  الأجنة  )حرب  والنقرا�س.«  الغياب 

و�سذرات اأخرى ( 

 ولو اأن �سجرة النارجيل توجد يف البالد الربكانية 

ال�ساعر  يقول  كما   )Indo- China( ال�سينية   _ الهند 

وا�سم »كريال«  الهند،  اأ�سلها وليةكريال يف  اأن  اإل 

الهند وكريال  معناه جوز  »كريا«  كلمة  م�ستق« من 

معناه »بالد كريا« اأي بالد جوز الهند. و»النارجيل« 

اللغة  من  العربية  اللغة  اإىل  وافدة  كلمة 

ول   ،« كريا  نايل   « واأ�سلها  امللياملية 

يوجد بيت يف كريال بدون �سجرة واحدة 

�سجرة  وهي  الأقل،  على  النارجيل  من 

متعددة املنافع وال�ستعمالت كما يقول 

ال�ساعر، »اإن �سجرة النارجيل ل تخدعك 

كريال،  يف  �سائع  مثل  يقول  هكذا  اأبدا« 

ال�ساعر  قول  متاما  ي�سدق  املثل  وهذا 

الأغرا�س  املتعددة  املنافع  ومنحِتها   «

اأجزائها  جميع  لأن  وال�ستعمالت....« 

من الثمرة وال�سعف واجلدع كانت ت�ستعمل لعديد من 

الأغرا�س مثل اإعداد الإدام و�سناعة الزيت الغذائي 

وتغطية �سقف البيوت و�سناعة اأبوابها مثال، وكانت 

قريب.  وقت  حتى  كريال  لقت�ساد  الفقري  العموَد 

بحيث  الأ�سفل  الدرك  اإىل  �سعره  هبط  فقد  الآن  اأما 

اأ�سبحت قيمة حبة واحدة منه اأقل من قيمة ليمون. 

اأجنبتها  التي  العوملة  ظاهرة  اإىل  يعود  وال�سبب 

اجلن�سية  املتعددة  وال�رصكات  القت�سادية  القوات 

تهمي�س  وحتاول  العامل  اقت�ساد  على  تهيمن  التي 

القت�ساد.  خارطة  من  وحْموه  املحلي  القت�ساد 

وهي كارثة اأخرى ل يت�سع هنا املجال حلكايتها.

ثقافة التعددية
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النخيل  ب�سجرة  النارجيل  �سجرة  ال�ساعر  ُي�سِبه 

»تنحدران من عائلة واحدة، �سجرة واحدة جادت بها 

الطبيعة الأم عرب الأزمان والأمكنة املختلفة«، ويف 

عبارة اأخرى الهنود والعرب بل العامل كله اأهل تراث 

م�سرتك. وقدماء الهند قد عربوا عنها هكذا: »العامل 

ثقافة   .)Vsudhaiva Kudumbakam( واحدة  اأ�رصة  كله 

التعددية وا�سحة يف �سعر �سيف الرحبي بكل جمالها 

ثقافة  كل  مناهل  من  غرفة  اغرتف  وقد  واأريجها، 

القدمية  الفكرية  املدار�س  على  مطلع  وهو  عاملية. 

من  ومفكرون  فال�سفة  �سعره  يف  يلتقي  واجلديدة، 

جميع القارات املختلفة، حني نرى البوذا من ال�رصق 

»�سنة  يف  نرى  اأخرى«  و�سذرات  الأجنة  »حرب  يف 

اأخرى من تلك الأعوام املتقادمة« حني ي�سور بوؤ�س 

»�سقراط  مثال  الغرب،  من  ومفكرون  فال�سفة  العامل 

التاريخ  فيل�سوف  و»هيجل  الإغريق  »مولت«  يف 

ينظر من �رصفته اإىل نابليون بونابرت« و» حمادثة 

بني �سارتر و ارمون اآرون« وانتونيني اآرتو ونيت�سيه. 

ولكن ل يحاول فل�سفة �سعره، و بالرغم من معرفته 

الوا�سعة ب�ستى املذاهب الفكرية ميتلك موهبة فنية 

عالية ووجدانا زاخرا، فلذلك جند اإبداعاته ل يغلب 

عليها طابع مفكر، وهو �ساعر قبل اأن يكون مفكرا. 

�سامية  اأفكار  �سعره مزيجا من  مع ذلك جند روائع 

بان�سجام تام فنيا وجماليا. يقول الرحبي » ل اأميل 

احلقول  وبقية  كالفل�سفة  املنجزة  املعارف  جر  اإىل 

املعرفية الأخرى اإىل �ساحة ال�سعر، اإمنا اأميل اإىلاأن 

اخلا�سة  وت�سوراته  اأدواته  يخلق  اأن  ال�ساعر  على 

الالحمدودة  وحريته  اخلا�سة  نزوعه  وعرب  بنف�سه 

بالتقاط اأ�سياء العلم«

نف�سه  هو  و�سح  كما  عنده  اجلديدة  والق�سيدة   

مفتوحة  اإنها  الكتمال.  وهم  عن  املركز  انحراف 

اإن  النق�سان.  من  فيها  مبا  كلها  الحتمالت  على 

حممد  اللبناين  ال�ساعر  يرى  كما  الوجدانية  خرباته 

العبد اهلل توجز دائما يف زمنني املا�سي واحلا�رص 

اأو الغربة واحلنني. و�سعره » هذيان اجلبال وال�سحرة 

» خري دليل على هذه املقولة. يتخيم على هذا ال�سعر 

عموما ف�ساء �سحري جذاب، يظهر فيه الربع اخلايل 

، اأكرب ال�سحارى اخلليجية ، بجماله املرهب. ال�ساعر 

هو ابن الربع اخلايل، ميالأ » ربعه اخلايل« بال�سعر. 

الربع اخلايل« هناك بدل من  الظهرية يف  » تدركه 

�سيارة كاديالك اإمنا »يقود بعريه اإىل �سجرة الغاف«. 

�ساهدة  الغاف  �سجرة  اأمام  حزينا  ال�ساعر  يقف 

منذ  البدو  »هجرها  التي  الب�سيطة  البدوية  احلياة 

اأزمنة« والتي » اأبيدت بقوة احل�سارة«. ي�سمع »نفري 

»نحيب  ي�سمع  البعيدة«،  فجاجه  من  قادما  الأقوام 

ظاللها  كانت  التي  الكبرية  ال�سخرة  حتت  ال�سفرد 

�سحراءها  فقدت  »ِجمال  بكاملها«،  البلدة  تغطي 

امل�سافر  اإىل  مطروح  و�سوؤال  الوحل«،  يف  غارقة 

الأ�سود يف النوم »اأي الطريق توؤدي اإىل اليمن« مهد 

احل�سارة العربية وم�سدر اللغة العربية، �رصاخ يف 

املنام »مات دليلي وتقاطعت بي الطرق، ال�سحراء 

ما�سية يف غيها«. وهذه املقاطع كلها تبدو كاأنها 

ترمز اإىل�سدة الأزمة الثقافية التي تعاين منها حياة 

املجتمع العربي املعا�رص. »حني تخلع الريح اأبواب 

ال�سيل  »من  الذعر«  من  القبائل  وترجتف  العامل 

النزول  ي�ستطيع  ماأزق ل  ال�ساعر يف  يقع  اجلارف« 

من جبله. ونقراأ يف ختام ال�سعر » لن اأنزل من جبلي، 

فال عا�سم اإل اهلل« في�سل اإلينا طوفان من عهد نوح. 

القراآين  كالتنا�س  يبدوان  الأخريان  ال�سطران  هذان 

ي�سور  املتغطر�س.  وابنه  نوح  بني  جرى  حوار  من 

ماأ�ساة حبيبته ال�سحراء يف الوقت احلا�رص يف ن�س 

اآخر هكذا:

» اأيتها ال�سحراء .. ال�سحراء

ماذا تبقى من قلبك الذبيح؟

من مدافن قتالك ونفطك؟

وتعاويذ اأقوام هلكوا.

ماذا اأرى ،اأي�سا يف جروفك

وخملوقاتك، مب�ساقيها وعطورها

واأيامها اخلاوية؟

اأيتها ال�سحراء

غادرك الركب حتت �سم�س تر�سع اأطفالها
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باأ�سواء �سامية

غادرك احلق والباطل

وغادرتك امللحمة

غادرك احلرب وال�سالم

غادرك اخلريف والأكرث راأفة

من ربيع املدن

غادرتك النجوم الأوىل والأيائل

و�سفاف الأودية

غادرك الزمان،

وما يظنونه كنزا �سوى اآلة حتفك الرهيبة

غادرتك رغبة امل�سافر يف تفتحاتها الأوىل

غادرتك اأح�ساوؤك 

يجرجرها التجار يف اأ�سواق البور�سة 

غادرتك �سفافية الغياب 

وذكريات املحارب،

مباذا اأ�سفك:

اأرملة الع�سور

اأم م�ستودع نفايات العامل ؟ »من اأزمنة 

القوافل اإىل القطارات والطائرات«.

اأ�سا�سية  »ثيمة«  ال�سحراء  ويالحظاأن 

هو  و�سح  كما  ال�ساعر  هذا  يكتب  فيما 

تقع  لأنها  فقط  لي�س   « يقول:  نف�سه. 

يف  الولدي  مكاين  حميط  يف  جغرافيا 

وجودي  كهاج�س  واإمنا  العربية،  واجلزيرة  عمان 

يختزل وح�سة العامل و�سياعه وترحله يف املجهول 

ال�سحارى  تلك  ت�سبه  ل  وهي  النائي،  املظلم 

والر�سالت  واخللود  ال�سعر  اأمثولة  الأيقونية، 

وماأهولة  ملوثة  �سحراء  اإنها  الطاهرة،  ال�سماوية 

بج�سع التجار ونفايات العوملة«.

اأ�صداء من وادي عبقر

حني ن�سغي اإىل » هذيان اجلبال وال�سحرة« للرحبي 

يف  املذكور  عبقر«،  »وادي  يف  ن�سري  كاأننا  نح�س 

يقال  كما  الإ�سالم  قبل  العرب  كان  العرب.  اأ�ساطري 

يتنقل  جن�س  ُترى،  ل  م�ستورة  بكائنات  يوؤمنون 

بغمزة العني من مكان اإىل مكان وبع�سها يقيم يف 

»وادي عبقر«. مكان ل حتديد ملكانه اأي »لمكان«، 

متلي  التي  هي  الوادي  هذا  جن  اأن  العرب  واعتقَد 

ال�سعر على اأي �ساعر. ف�ُسمي ال�ساعر عبقريا ب�سلته 

اخلفية والغام�سة بوادي عبقر وبكائنات م�ستورة. 

ويبدو كاأن ال�ساعر يحذف اأ�سوات الإن�س من عامله. 

لي�س  والأ�سياء  وكاأن حبه كله من�سب على اجلبال 

احلجارة  واأحاديث  الرباري  ي�ستاأن�س  كاأنه  النا�س. 

الفل�سطيني  الروائي  يقول  كما  والطيور  وال�سنابل 

الأزرق«.  ال�سوء   « روايته  يف  الربغوثي  ح�سني 

هذا  اإىل  بنا  ياأخذ  وال�سحرة«  اجلبال  و«هذيان 

حداثة  اإن  ال�سعر.  عبقرية  جليا  لنا  فتت�سح  الوادي 

ال�ساعر �سيف الرحبي كما ي�سري اإليه ال�ساعر اللبناين 

ولو  افتعال،  حداثة  لي�ست  اخلال  يو�سف  الراحل 

كانت كذالك فال ت�ستحق دمعة حرب، اإنها 

يف  اجلديدة  واحل�سا�سية  الوعي  انفجار 

تعبريهما عن �سقاء الإن�سان ويف غربته 

ويف منفاه«.

ن�ستطيع اأن ن�سمع اأ�سداء من وادي عبقر 

ويف  اآخرين  عمانيني  �سعراء  اأ�سعار  يف 

الغافري والدكتور هالل  مقدمتهم زاهر 

احلجري وعبد اهلل الريامي واأمثالهم.

»مرثية  بعنوان  الغافري  �سعر  ويف 

يفي�س  الذي  املا�سي  »دم  نقراأ  البعيد«  ال�سمال 

نهرين  بني  »اأ�سريا  نائما  ي�سري  ال�ساعر،  �سدر«  من 

معذبني« »مي�سي مبراآته املحطمة يف �سوء اأحالمه 

املراوغة ويف كفه رماد الندم وعلى ظهره كي�س من 

الأ�رصار يلمع كالذهب« ولكن ل يعرف كلمة املرور 

لأحالمه فيتعلمها من كاهن ويْتبع �سريه اإىل »حيث 

ي�ستيقظ الفجر على طفولة ال�سحراء بحثا عن خامت 

يف  املنفيون  الزهاد  »يظهر  غريبة«  يد  يف  غريب 

جبال بعيدة، ُيذكرونه باملراأة التي حُلمت بفردو�س 

حياتها يف اأر�س الأموات، تظهر مثل حيوان جائع 

ياأكل ع�سب ما�سيه« وي�سمع يف بلد بعيد مرثية عن 

ال�سور  الوراء«. وهذه  اإىل  يعود  »القدر  كاأمنا  نف�سه 
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القارئ  منها  يح�س  ال�سعر  يف  البارزة  ومثيالتها 

منهما  يعانى  الذات  من  واحلرمان  الغربة  ب�سدة 

الإله  حالة  وحالته  الداخلي.  منفاه  يف  ال�ساعر 

الإغريقية-  الأ�سطورة  يف  الوجهني  ذي  جانو�س 

وجه يتجه اإىل الأمام ووجه اآخر يتجه اإىل الوراء.

ق�سيدته  يف  ينعك�س  نف�سه  هو  ال�ساعر  كاأن  يبدوا   

بقاع  اأخرى/عرب  اإىل  مدينة  »من  الغريب.  بعنوان 

العامل« يخو�س » يف اأنهار خالية / من ال�سداقات/ 

اخلوايل  الأيام  ب�سحر  والتعاويذ  »باخلوف  ي�ستعني 

/ ويعرف » باأن »ال�سهم لن يكف عن النطالق يف 

اأية حلظة«. ويقوم بجولت متتد مدة طويلة ليكت�سف 

عن ذاته فيبكي : »يا رب اأكلما نظرت اإىل نافذة

ل اأرى غري يد بي�ساء يف النهر

 ل الأب ول الأم ول �رصيرا يقول يل :

 من حتت �سم�س العافية

 اخل�سارة اأكيدة يف ما ملكُت 

وما ملكُت منزل ول ب�سرية الآلهة 

على الأرجح اأنني كائن مفقود 

 حتت جنمة 

 خلف �سوء �ستارة ما«. 

»اجلال�سون ل ياأبه » هذا الغريب الذي ل يزال ي�رصب 

اأن م�سريه احلتمي  نبيذ �سقائه، ويف الأخري يعرف 

على  حتط  »كن�سمة  �سوتا  ي�سمع  وحيدا،  ميوت  اأن 

اليد« يقول له : 

»ل احلياة ول مر�سعة الأ�سالف 

اذهب اإىل هناك، اإىل تلك الغابة 

 دليلك �ُسعلة 

يف عني النمر

 اذهب ومت وحيدا خلف

 قبة مطمورة يف ال�سباب«.

يف  اخلوايل  واأيامه  الغافري  طفولة  عرف  ومن 

املنفى عرف كنه �سعره. كان يتيما ق�سى �سباه يف 

اأحد دور الأيتام يف بغداد، كان ال�سعر له طوق جناة 

الزاخر  الهموم  بحر  اأعماق  ومن  ُيتمه،  هموم  من 

بغداد  ويف  ال�سعر.  من  يتيمة  ُدرات  يجمع  بالالآلئ 

ال�سعر  تيارات  مع  يتعاي�س  اأن  الفر�سة  له  اأتيحت 

يف  بتجارب  قاموا  الذين  ال�سعراء  وعمالقة  اجلديد 

ال�سعر مثل ال�سياب ونازك املالئكة، وتتفاعل خميلته 

الفذة،  بالإبداعات  املفعم  اجلو  هذا  مع  ال�سعرية 

تتجاوز  وقريته  الأم  وطنه  كان  ذاته  الوقت  ويف 

من  يحرم  فمغرتبا  هو  اأما  هائلة،  تطورات  مرحلة 

عا�س  بغداد  اإىل  وبالإ�سافة  امل�ستجدات،  هذه  كل 

فرتات يف القاهرة وا�ستولكهوم ونيويورك وباري�س 

املرء يف  »وطوُل مقام  القدمي  ال�ساعر  قول  م�سدقا 

هكذا  تتجدد«.  فاغرتب   ، لديباجتيه   / خملٌق  احلي 

حلقة  وكانت  �سخ�سيته،  جتدد  مع  �سعره  جتدد 

�سعيد  اإدوار  مثل  مفكرين  ت�سمل  وا�سعة  �سداقته 

العامل  ت�سمل مثقفني مثل هومي جيه بهابها،  كما 

والباحثة  النا�سطة  وغايرتي�سبيفاك  الهندي،  الذري 

الهندي  الكاتب  اأحمد  واإقبال  التابع،  درا�سات  يف 

غربته  ت�ستمر  الوطن  اإىل  عودته  وبعد  املرموق. 

كم�سري كل �ساعر يقدر اأن يعي�س يف منفاه الداخلي 

اأو منفى  حتى واإن كان يف وطنه الأم، منفى اللغة 

يف اللغة كما يقول اأدوني�س. تنهمر يف بوتقة �سعره 

فيه  وميالأ  الأوىل  املغرتبة  حياته  يف  التجارب 

اأدبي  لقاء  يف  الغافري  يقول  املا�سي.  اإىل  احلنني 

ن�رصه  ومت  جهان  �ساه  الهندي  �سديقي  معه  اأجراه 

من  خمتارات   « لـ  املاليالمية  اللغة  ملحقابن�سخة 

احلجري.  هالل  للدكتور  احلديث«  العماين  ال�سعر 

ال�سغري  ريفي  اأ�سل  عندما  الآن  حتى   : فيه  يقول 

ي�سيبني هم وحنني، ولكن الهم هو امل�سدر للكتابة، 

ومن كثافة التجربة الناجتة من العودة اإىل اأح�ساء 

الرحم تولد الإبداعات«.

تع�سع�س  اأي�سا  احلجري  هالل  الدكتور  اأ�سعار  ويف 

هذه الهموم واحلنني وال�سعور بالُعزلة كقدر م�سرتك 

»الوا�سل«  قريته  خمتلفة.  �سورة  يف  »ثيمة«  من 

ت�سوده كظل ل تفارقه، هي تتمثل اأمامه »كح�سان 

طروادي جامح دون جلام«. ي�ساأل: 

» كيف يل اأن اأم�سك حتى بذيله

واأنا الأعزل الذي اإحدى رجليه يف الوحل
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والأخرى تنوء بكربياء املعرفة«.

العزلة، ياأوى من  اإىل  العزلة  اأن يهرب من  يحب 

غابة املدينة اإىل ال�سمت املقد�س يف ال�سحراء: 

» وداعا..... �ساأغرق يف ال�سحراء 

 �ساأت�سبث بهذا ال�سمت املقد�س«.

 حني يحاول اأن يعرب عن معاناة الغربة و�سط الزحمة 

ي�ستمد  جنده  املعا�رصة  احلياة  و�سياع  عبثية  وعن 

من اأ�ساطري عمان ، اأ�ساطري مرتبطة بالنبي �سليمان 

حفروا  الذين  هم  اجلن  من  جيو�سه  اأن  ُيعتقد  الذي 

الأفالج املوجودة يف بطون جبال عمان. يقول:

»م�ساء الزمان الذي ُقّد من �رصح بلقي�س )حت�سبه 

جلة(

م�ساء اخلرافات التي ل �سيء غري اخلرافات

نبتدئ احلب منها ونختتم الُقبلة الآخرة..

م�ساء الزمان الذي قد م�سى

م�ساء الزمان الذي لن يجيئ 

م�ساء بحجم اخليانات يف » األف ليلة«

له كما يو�سح هو  حزنه حزن ل جذور 

اأعماق  من  يل«.  الليل  »هذا  يف  نف�سه 

الغربة« يفزع اإىل اهلل كالبدوي اإىل �سيفه 

باحثا  الدموية  ربه  اإىل كثبان  وينحني 

داخل  باحلزن  »يعت�سم  ال�سحيقة«.  طفولته  عن 

خميلة ال�سعر«.

ق�سيدة  من  مقطعني  فاأتذكر  يل«  الليل  »هذا  اأَقراأ 

»اأكيتام«: »النور يا ولدي حزن/  اأحد �سعراء كريال 

ق�سائد  وللحجري  والأمان«.  ال�سكون  فيها  والظلمة 

ق�سرية يف �سكل الـ»الهيكو« الياباين مثل »ال�سداع«، 

ترتدد  ق�سرية«  و»ق�سة  و»تفاوؤل«  اأنثوي«  و»بذخ 

العزلة املكتهلة والعزلة  الُعزلة -  فيها مفردات من 

النيئة - ونكران الذات وال�سياع واحلرمان وعذابات 

الدنيا. يرى خملفة اأيامه »جثة تنبهها العزلة وجلد 

وريك  جامعة  من  تخرجه  وبحكم  »ياأ�س«.  الذات« 

املقارن  الأدب  يف  اأ�ستاذا  احلايل  وعمله   )Warwick(

يكون  اأن  الطبيعي  من  قابو�س  ال�سلطان  بجامعة 

وغربا.  �رصقا  العاملي  الأدب  على  الطالع  وا�سع 

وعمر  ولوركا  �سك�سبري  جند  اأن  الغريب  من  فلي�س 

اأ�سعاره.  �سطور  خالل  من  روؤو�سهم  يطلوا  اخليام 

يقول اإن »�سلعة �سك�سبري / مل تعد كافية / لي�رصب 

»مل  نقراأ  حني  انثوي«  »بذخ  عمره«  اأنخاب  فيها 

تكن ن�ساًء/ ومل اأقل غزل/ لقد/ كنت/ اأغط�س/ يف 

ن�سيم فكاهي  بيد  ن�سعر  رباعيات اخليام« »�سداع« 

تربت اأعماق وجداننا. وال�ساعر داخل هالل يتفاعل 

مع كل بالد مير عليها وي�ستلهم من ظروفها الثقافية 

اإ�سبانيا  يف  فرناه  البيئة.  تلك  �سعره  يتقولب  بحيث 

جار�سيا  اإىل  خمت�رصة  »ر�سائل  بعنوان  �سعرا  يكتب 

وخالل  جمهول«.  فينيقي  حمارب  و»معلقة  لوركا« 

اجنلرتا  ببيئة  يتاأثر  »كمربيدج«  يف  اإقامته  فرتة 

فيكتب »ق�سائد بني م�سقط وكمربيدج«. يكتب فيها 

عن البدوي ال�سال ونهر »تيمز«.

اللون ال�صيا�صي يف �صعر الريامي

جمرد  لي�س  فهو  الريامي  عبداهلل  واأما 

اإىل  واأعماله  مواهبه  تتجاوز  بل  �ساعر 

جمالت اأخرى من امل�رصحية وال�سحافة 

ون�ساط احلقوق الإن�ساين. فمن الطبيعي 

ولكن  �سيا�سي،  لون  ذا  �سعره  يكون  اأن 

الريامي ل يجعل ال�سعر هتافات جوفاء، 

اإن كانت يف �سعره �سيا�سة فاإمناهي يف 

الغمو�س  طابع  فيه  يغلب  وبع�سها  دقيقة  �سورة 

ولكن ل يفقد املالمح اجلمالية. حيث اأنه ينتمي اإىل 

جمموعة » ال�سم�س« امل�رصحية، التي متثل » افانت 

الرا�سخة يف كل  –غارد« كانت احلداثة من عقائده 
فنون. مثل الغافري كان �سباه اأي�سا خارج عمان، 

ال�سيا�سّيني  من  والده  كان  القاهرة.  مواليد  من  هو 

انتفا�سة  اإثر  القاهرة  اإىل  لللجوء  ا�سطر  الالجئني، 

عمان.  يف  الربيطاين  ال�ستيالء  �سد  قامت  �سعبية 

ق�سى  مثلما  القاهرة  يف  طفولته  الريامي  ق�سى 

بعد فرتة  اإىل عمان  عاد  اإمنا  اخلارج.  الغافري يف 

ثنائية  من  عليه  ترتب  الذي  الهوية  �رصاع  طويلة. 

احلياة يف مكانني يت�سح جليا يف بع�س ق�سائده، 

ويف »رجاء ل تلدي » يقول: 

»مل يكن باحل�سبان

 يوُم مولدي

44 نزوى العدد 77 - يناير 2014

هالل احلجري 

يعت�صم باحلزن 

داخل خميلة

 ال�صعر

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



 والنهد الذي اأر�سعني 

جرة ن�سيان... 

ما اإن اأمل�س �سجرة 

 حتى اُ�سبح 

 فجاأة يف اأمالك الآخرين

 واإذا جل�ست على �سخرة 

 ينمو جناحان وتطري 

اأين اأذهب 

اأين اأترنح..

رجاء ل تلدي هذه املرة عمانيا 

 ي�ساألني 

كم عاما دام هذا القرن 

 ويدعوين اإىلاأعياده 

 ا�رصب الطاعة يف فنجان.....«.

 ويف »فرا�سنا القدمي« ي�سور م�سريه 

هكذا:

 »ناأتي اإىل ال�ساطئ 

 لُنعلم الفجر الوقوف على قدم واحدة 

 ونذهب اإىل الغمامة 

 لنحتطب اأ�سجار الحتمال 

 احلجر يلد احلجر 

 واأنا دائما اأنتظرِك 

 خلف ل �سيء 

 يوقف كرة الأر�س 

 املتدحرجة من جبل الكون«. 

التجريبية  امل�رصحية  خلفيته  اأن  اأعتقد 

مكونات  يف  بارزا  دورا  لعبت  قد  اأي�سا 

�سعره.

حدوده  يف  معذور  جغرافيا  البعيد  القارئ  وهذا 

للقيام بتحليل �سامل عن ال�سعر العماين، تلك مهمة 

عمان  بيئة  يف  يعي�س  من  اإل  اإجنازها  ي�ستطيع  ل 

اأنا  اأما  �سعرها.  اأغوار  ل�سرب  فر�سة  له  تتاح  حيث 

فمعرفتي بال�سعر العماين ل تتجاوز حدود ما متكن 

يل من قراءة ما ن�رص يف جمالت عربية و»خمتارات 

باللغة  برتجمتها  قمت  التي  العماين«  ال�سعر  من 

اإىل  واحلنني  احلداثة  بعد  ما  ارها�سات  امللياملية. 

الناجتة  والهواج�س  البائدة  القبائلية  احلياة  بريق 

بدا  كما  كانت،  هي  املعا�رصة  احلياة  تعقدات  من 

العماين  ال�سعر  امل�سرتكة يف خمتارات  املالمح  يل، 

التي  التجارب  بخا�سية  تتميز  واأكرثها  احلديث. 

ميتلك  من  اإل  بابها  ليفتح  ال�سعراء،  هوؤلء  عا�سها 

مفتاح معرفة تراث عمان وجغرافيتها وخ�سائ�س 

عمان  كانت  فيها.  ال�سائدة  القبائلية  احلياة 

جذورها  متتد  املنطقة  يف  الوحيدة  الإمرباطورية 

جذور  لها  اآخر  وبجانب  الأفريقية.  زجنبار  اإىل 

متتد اإىل ما قبل التاريخ وترتبط بوطن 

ي�سمى »ماجان« التي ل وجود لها الآن 

الآثار  وثائق  ولكن  العامل.  خارطة  يف 

كانت  مملكة  اإىل  ت�سري  القدمية  البابلية 

ال�سنة  من   2300 قبل  ماجان  با�سم 

التي  احلفريات  اأثبتت  وقد  امليالدية. 

جرت يف القرن املا�سي اأنها نف�س عمان 

نقابها  تخلع  ماجان«   « جند  احلالية. 

»هل«:  بعنوان  البدري  نا�رص  �سعر  يف 

�سطوة  ا�ستعادت  ماجان/  اأر�س  »هل 

بحرنا  نوار�س  وهل   / القدمي  الإ�سم 

هذه  وقبل  كالنوار�س«.  تبحر  �ستعود 

احلياة  ثنائية  البدري عن  يعرب  ال�سطور 

التمري /  املعا�رصة هكذا: »هل خمرنا 

ي�ستطيع التعاي�س / مع خمور الآخرين«.

تتميز  املختارات  هذه  يف  الأ�سعار 

بع�سها  وم�سمونا،  �سكال  بتنوعها 

التجليات  نبيذ  القارئ  وجدان  يف  ي�سب 

التي  ال�سيدي  اإىل اهلل« لفاطمة  ، كـ »ر�سالة  ال�سوفية 

ح�سن  �سعر  لوحة  ويف  جديدا.  بعدا  لالبتهال  تعطي 

امرئ  اأقداح  تر�سم  العتمة«  يف  »تراتيل  املطرو�سي 

القي�س وحرب داح�س والغرباء وهودج ليلى كما يرتفع 

ما  ومنها  البدويات«.  العذارى  خالخيل  �سوت  فيها 

ترتفع  »اأج�سادهم  �سوّريالية مثل  يك�سف عن م�ساهد 

�ساع ال�سحراء«  قنديال ون�سف« و»طاولة ممدودة باتِّ

»ُتعلق  اأ�سعارا  اأي�سا  جند  وهنا  احلارثي.  حممد  لـ 

كاخلفافي�س من عقبيها كمثل حدائق بابل« كما تقول 

45 نزوى العدد 77 - يناير 2014

خمتارات ال�صعر 

العماين احلديث. 

تتميز بخا�صية 

التجارب التي 

عا�صها هوؤالء 

ال�صعراء، واليفتح 

بابها اإال من ميتلك 

مفتاح معرفة تراث 

عمان وجغرافيتها 

وخ�صائ�ض احلياة 

القبائلية

 ال�صائدة فيها

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



بدرية الوهيبي يف »نبوءة«.

وبريوت  كالقاهرة  املدن  كانت  املا�سي  القرن  ويف 

وبغداد ودم�سق متثل التيار الرئي�سي لل�سعر العربي، اأما 

الآن ل توجد هذه املركزية حيث بداأت تتقدم املحليات 

املهم�سة لتجاوز حدوددها اجلغرافية واحتالل مكانها 

اخلا�س يف خارطة الأدب العربي، اإن ن�رص جمموعة من 

الأ�سعار العمانية بلغة حملية ناطقة يف اأق�سى جنوب 

الهند خري دليل على ذلك.

جمال ال�صعر

خالل  والأدب  الفنون  اأ�سكال  جميع  تطورت  لقد 

حقبات القرن املا�سي، ال�سعر هو الأكرث تطورا من 

هذه الفنون �سكال وم�سمونا مبا فيه ال�سعر العربي. 

العنا�رص  على  يعتمد  الذي  اجلمال 

الإبداعات  لبقاء  ب�سامن  لي�س  املادية 

التي  اجلمال  جتليات  الزمن.اإن  عرب 

داخله  يف  وت�ستقر  القارئ  وجدان  تثري 

التي  الإبداعات  قيمة  حتدد  التي  هي 

ال�ساعر  ومهمة  الأجيال،  عليها  تدوم 

القيمة لعمله، لي�س املهم  اأن يخلق تلك 

ال�سعر مقيدا بقواعد من البحر والعرو�س  اأن يكون 

العمل  كون  القواعد،  هذه  من  حمررا  اأو  والأوزان 

كـ»األفية  نظما  يجعله  اإمنا  �سعرا  يجعله  ل  موزونا 

والربدوين  الـجواهري  اأعمال  اأن  كما  مالك«،  ابن 

ال�ساكلة  على  بكونها  ال�سعر  دائرة  عن  ُتخرج  ل 

اأي�سا على ال�سعر  الكال�سيكية. وهذه النقطة تنطبق 

احلر اأو النرث.. ال�سعر النرث يف احلقيقة لي�س ظاهرة 

جديدة بل ن�ستطيع اأن جند جذورها يف تراث ال�سعر 

النفري  اجلبار  عبد  لـ  »موافق«  قراأ  ومن  ال�سويف، 

ال�سعر  يف  تكون  اأن  املهم  احلقيقة.  هذه  له  تت�سح 

كولردج  يقول  كما  ال�سعر  وظيفة  اإن  �ساعرية. 

»تو�سيل �رص احلياة« ولكن ما هو ال�سعر؟ ل �سك اأنه 

�سيء ي�سعب تعريفه الدقيق. نعرفه من رائحته التي 

ُت�سم من اأرجاء العمل ولكن ل ن�ستطيع اأن من�سك به 

ف قواعده، لعل خري حماولة لالإم�ساك 
ّ
لنحدده ونعر

به وتقر  الإم�ساك  ُتنكر حماولت  التي  تلك  به هي 

– احلكيم  توفيق  يقول  – كما  لأنه  وتاأبيه،  قراره 

اإنه كالعطر يف  النعناع،  النعناع ولكنه روح  لي�س 

ل  �سيئ  انه  اأي  امل�سباح،  يف  ال�سوء  اأو  الزهرة، 

القب�س على امل�سباح. كل ما  يقب�س عليه مبجرد 

الفني  العمل  يف  ال�ساعرية  اأن  هو  يقال  اأن  ميكن 

مبثابة انبعاث �سيء غري مرئي ول ملمو�س، ُيحِدث 

جمرد انبعاثة تاأثريا غري مفهوم يف اأنف�سنا ولكننا 

ك�سفت  قد  اأ�سعة جمهولة  كانت  لو  كما  ُبعده  ن�سعر 

هنا  تاأتي  الأدبية  والقيمة  جمهول،  عامل  عن  لنا 

اأبعادا غري  اأ�ساف  اأن هذا الك�سف ال�ساعري قد  من 

 « يقول  واملنظور.  املتوقع  املادي  للبعد  متوقعة 

اآنندا فاردهنا » )AnandaVardhana( اأحد قدماء علماء 

ال�سعر  الأدب الذي عا�س قبل امليالد يف الهند »اإن 

الأف�سل هو ما يو�سل القارئ اإىل عامل 

حتمله  الذي  العادي  املعنى  غري  معنى 

: »وال�سعر  الألفاظ. وقدميا قالأبو متام 

الليايل  طول   / خ�سي�سته  لي�ست  فرج 

ال�ساعر  على  ينطبق  هذا  ملفرتعه«،  اإل 

والقارئ �سواءا.

ال�ساعر  ق�سيدة  ذكر  بنا  يجدر  وهنا 

العماين طالب املعمري:

لن

تاأتي الق�سيدة

كما اأرغب وترغب

واأنت تعي�س 

اعتيادات يومك

ومبحاذاتك ُكُتب

اللغة والأ�ساطري

الق�سيدة ع�سية 

اأن تكتمل 

كن�س

واإن برقت

فكرة ماكرة 

كابت�سامة موناليزية..
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Feminist Lite r  يناق�ض ك. ك. َرثفن الأ�صرتايل الأ�صل يف اأول ف�صل من كتابه

ary Studies ال�صادر عام 1984 عن من�صورات جامعة كيمربج، والذي اأعيد 
طبعه عدة مرات، حماذير اأن ينربي رجل لنقد الفكر اأو الأدب الن�صويني، لذا فقد 

كتب كتابه وهو مي�صي على اأطراف اأ�صابعه لئال يتعرث يف اأر�ض الن�صاء الوعرة 

بكلمة اأو عبارة قابلة لأن تاأولها �صلبًا القارئات الن�صويات اللواتي تعلمن 

جيداً قراءة الن�صو�ض »قراءة ن�صوية مقاومة )بك�رص الواو(« تيمنًا بالقراءة 

املارك�صية املقاومة التي حتلل الفرتا�صات الدفينة حول عالقات القوى وامللكية 

يف الن�صو�ض، اأو القراءة التحليلية النف�صية التي تنب�ض املعاين املكبوتة خلف 

الرباءة الظاهرية للن�صو�ض اأو عنفها املبالغ فيه، اأو القراءة »الإدوارد �صعيدية« 

التي تت�صدى لإمربيالية الن�صو�ض امل�صبعة باأيديولوجيات فوقية خفية مترر 

دونية ال�رصق و�صبقية ن�صائه ب�صفتها م�صلّمات تاريخية، اأو القراءة ال�صهيونية 

للن�صو�ض التاريخية التي تتعمد اإ�صقاط ما داأب اليهود على ت�صميته مبعاداة 

ال�صامية عليها لتربير اإن�صاء وطن قومي لهم. 

نقد الذكور واأدب الن�شاء:

مناذج من عبدالله اإبراهيم واإدوارد �صعيد و ك. ك. رثفن

�صو�صن ع�صفور \

\ كاتبة ومرتجمة من الردن

على الناقد اأن مي�شي على اأطراف اأ�شابعه

لئال يتعرث يف �شرد الن�شاء ال�شائك



للن�سو�س  املقاومة  الن�سوية  القراءة  تقل  ول 

تلك  اأحيانًا، عن  ترويعًا  ورمبا  واأهميًة،  راديكاليًة 

القراءات، فهي ترتب�س للكّتاب اأي�سًا وقد ترهبهم. 

واإذ مهد علم ال�سيميولوجيا الذي اأر�سى قواعده دي 

�سو�سري لفتوح معرفية يف التحليل النف�سي على يد 

الإ�سارات  بني  العالقة  يف  بحث  الذي  لكان  جاك 

الأنرثوبولوجي  التحليل  ويف  والالوعي،  اللغوية 

البنيوية من  اأفاد من  الذي  على يد ليفي �سرتاو�س 

حيث هي بحث يف اأمناط التفكري الكامنة يف كافة 

الكامنة  الإ�سارات  حتليل  ويف  الإن�سانية،  الأن�سطة 

رولن  يد  على  الثقافية  والأ�ساطري  الطقو�س  يف 

تلك  فيها  تعزز  التي  الكيفية  ف�سح  الذي  بارت 

فقد  واأفكارها،  الربجوازية  الثقافة  قيم  الإ�سارات 

ومل  املعرفية،  الفتوح  تلك  من  الن�سوي  الفكر  اأفاد 

الأنوثة  مفهوم  غور  �سرب  يف  توظيفها  عن  يتوان 

كما  والثقافية،  والأنرثوبولوجية  النف�سية  باأبعاده 

يف  اأي�سًا  دريدا  جاك  تفكيكية  الفكر  ذلك  ا�ستغل 

وبالتايل  بها.  امل�سلم  الفكرية  الثنائيات  دح�س 

�سياقها  عن  منقطعة  غري  ن�سوية  كتابات  توافرت 

الن�سو�س  تفكيك  من  الباحثات  متكن  التاريخي 

وتعرية  حتتها  احلفر  ومن  وامل�سّلمات  واملواقف 

يف  الفكر  اأ�ساطني  مفكات  با�ستخدام  براءتها 

الفكرية  ومغامراتهم  وجنونهم  الع�رصين  القرن 

نف�سها. فال تت�سامح القراءة الن�سوية - وقد ت�سلحت 

اأو  النقاد،  اأو  الأدباء،  بكل ذلك - مع ما قد ميرره 

الفال�سفة، اأو العلماء، اأو اأرباب ال�سينما، اأو �سهاينة 

و�سائل الإعالم، اأو مدبجي القوانني الو�سعية وغري 

الو�سعية، من افرتا�سات اأو م�سلمات - واعية اأو ل 

اأو دونيتها،  املراأة يف املجتمع،  واعية - عن دور 

اأو  مكرها،  اأو  �سعفها،  اأو  غبائها،  اأو  تبعيتها،  اأو 

حب�سها  وجوب  اأو  ت�سليعها،  اإباحة  اأو  جنا�ستها، 

يف  الأبدي  النهماك  نحو  توجيهها  اأو  ومراقبتها، 

تنعيم ب�رصتها و�سدها ونفخها وتفتيحها لت�ستحق 

احلياة. وترتب�س القراءة الن�سوية على الأخ�س ملا 

ُيظّن اأنه موقف تقدمي يدعم املراأة، لكنه يف الواقع 

موقف قد يتهاوى اأمام جحافل القراءات املقاومة 

الذي  الوردي  القناع  اإنه يخفي حتت  التي تكت�سف 

يّدعيه نف�سًا طبقيًا اأو اإمربياليًا اأو �سوفينيًا معاديًا 

لـ»قوم« الن�ساء ينطلق فيه من موقع »ال�سيد الأدرى 

�ساحب القول الف�سل« الذي ل يريد ل�سهرزاد الع�رص 

حتى  املباح  غري  ال�رصد  عن  ت�سكت  اأن  احلديث 

واأكرث  اأكرث  ح�رصته  لإمتاع  ال�سباح  اأدركها  لو 

ول  فقط،  ج�سدها  ل  نف�سها  دخيلة  على  بالتفرج 

تناف�سه  جديدة  ومالحم  اإلياذات  ت�رصد  اأن  يريدها 

الذاتية  ج�سدها  �سرية  له  ت�رصد  اأن  باأ�س  فال  بها، 

بالتف�سيل مراراً وتكراراً. 

   ناأى َرثفن بنف�سه عن تناول ن�سو�س اأدبية ن�سوية 

الن�سوي  باملنهج   
ّ
معني فكتابه  كتابه،  يف  معينة 

يف درا�سة الأدب. وي�سهل احرتام جدية ذلك املنهج 

يف  اجلادة  الفكرية  التطورات  تلك  كل  يواكب  لأنه 

القرن الع�رصين ويغرف منها برباعة ل بل وبخبث 

اأحيانًا، حتى لو اختلفنا مع الكثري مما اأف�سى اإليه، 

ل �سيما واأنه موجه للمراأة يف الغرب، ول يخلو من 

التطرف، ول ياأخذ يف احل�سبان »الثقافات الوطنية 

للن�ساء  والدينية  الطبقية  والقومية..واخللفيات 

تعبري  حّد  على   )45 الغربي«)�س  املجال  خارج 

الناقد العراقي الدكتور عبداهلل اإبراهيم الذي كانت 

الثقافة  الن�سوي:  »ال�رصد  كتابه  يف  اأ�سعب  مهمته 

عام  ال�سادر  واجل�سد«  الأنثوية،  الهوية  الأبوية، 

2011 عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رص، فقد 

اأنه  يل  يبدو  لكن  بعينها.  ن�سوية  ن�سو�سًا  تناول 

اإخفاء  حماولة  على  َرثفن  من  حر�سًا  اأقّل  يكن  مل 

موقفه امل�سبق غري املعجب بعد بالكثري مما ت�سطره 

اأقالم الن�ساء رغم ذلك اخليار الذي ل يح�سد عليه، 

الن�سوي  ال�رصد  اأو  لالأدب  اإبراهيم  الدكتور  فابتكر 

املتعة«  »ن�سو�س  وهي  األ  جديدة  مواربة  ت�سمية 

ر �سوى بزواج  ال�سادمة يف بادئ الأمر، فهي ل تذكِّ

على  الت�سمية  تلك  تطلق  اأن  ُيقبل  ل  وقد  املتعة. 

املوقف  ط  تب�سِّ ل  التي  اجلاّدة  الن�سوية  الروايات 

الأخرية  اجلملة  مقاومة  للقارئ  )ويحق  الن�سوي 
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قد  الذي  الطرح  هذا  ماهية  عن  والت�ساوؤل  هذه، 

يتبني وحده مع نهاية هذه املقالة!(. كما اأنه ميكن 

ت�سنيف عدد من الن�سو�س الن�سائية التي تناولها 

)اإن  املك�سوف«  »الأدب  �سمن  كتابه  يف  بالتحليل 

ي�سمل  اأن  ب�رصط  ولكن  الت�سنيف(،  من  بّد  ل  كان 

العنوان بع�س الأدباء الذكور املحدثني يف عاملنا 

العربي، ولي�س الأديبات املحدثات فقط، فهم اأي�سا 

مبدلولته  ولي�س  بحرفيته،  اجل�سد  ومو�سوع  كرث. 

برمزيته  ول  والإن�سانية  والنف�سية  الثقافية 

املراأة،  ي�سغل  مما  اأكرث  بع�سهم  ي�سغل  ال�سيا�سية، 

اأ�رصع  اأي�سا يريدون حتريره كيفما اتفق ويف  فهم 

لريتقوا  ل  اأول،  املكبوتة  حاجاتهم  لي�سبعوا  وقت 

الأنظمة  �سطوة  من  املراأة  ويحرروا  باإن�سانيتهم 

ُمنظراً  �سمعت  وقد  ت�سكيالتها.  مبختلف  الأبوية 

يف  زميالته  كل  ي�سف  �سوريًا  �سيوعيًا 

احلزب باأنهن »*****«! حقًا ل ي�سلح 

باأ�س  فال  الدهر.  اأف�سد  ما  وحده  الفكر 

األ  ب�رصط  لكن  املراأة  تتحرر  اأن  لديه 

واأخواته.  التحرير زوجته وبناته  يطال 

لهن  ت�سمح  درجة  اإىل  حتريرهن  يكفيه 

لتح�سني  العمل  مكان  يف  بالختالط 

اإىل  يومًا  معهن  ي�سعد  عّله  القت�سادي  و�سعه 

اجل�سد  هاج�س  اأن  اأرى  ل  واأنا  الربجوازية.  الطبقة 

دون  املراأة  اأدب  م�سجع  يق�ّس  وموؤنثًا(  )مذكراً 

الرجال كما قد يوحي الكتاب. 

 عن الذكر اأن اأيًا من َرثفن اأو الدكتور اإبراهيم 
ٌ
   وغني

الذي  امل�سطلح  ح�سب  بطركيًا  )اأو  اأبويًا  يكن  مل 

اأدوني�س  ترجمة  خالل  من  �رصابي  ه�سام  اأ�ساعه 

حيث  من  الطرح  يف  البطركية«(  »البنية  لكتابه 

البدائية،  الفكرية  املرحلة  تلك  جتاوزا  فقد  املبداأ، 

وكانا حري�سني على عدم التكلم من منرب الذكورة 

ال�رصاط  اإىل  هدايتها  حماولة  اأو  املراأة  عن  نيابة 

امل�ستقيم، ولديهما ح�سا�سية �سديدة نحو كون اللغة 

اأداة �سيا�سية حادة فـ »كل ما هو �سخ�سي �سيا�سي 

اأي�سًا« على حّد تعبري ال�سعار الن�سوي الذي راج يف 

ال�ستينات تاأثراً باأفكار املحلل النف�ساين النم�ساوي 

 )31 )�س  َرثفن  من  كل  اقتب�سه  الذي  رايخ  فلهلم 

والدكتور اإبراهيم )�س 39( يف كتابيهما. ولكن بدر 

باأن املراأة مل  الدفني  اإميانهما  اإىل  منهما ما ي�سري 

تكتب اأدبًا عظيمًا بعد. واأترجم فيما يلي بع�س ما 

قاله َرثفن بهذا ال�سدد: »اإن احلديث عن ’الكتابات 

من  الن�سويات  ميّكن   )women’s writings( الن�سوية‘ 

جتاوز م�ساكل القيمة التي تثار يف النقد الذكوري 

 women’s( الن�سوي‘  ’الأدب  م�سطلح  ا�ستخدام  عند 

قبول  اإىل  بذلك  َرثفن  وي�سري   ،)40 )�س   »)literature

لت�سليط  الن�سوية  الكتابات  مل�سطلح  الن�سويات 

مبا  التاريخ  عرب  املراأة  كتبته  ما  كل  على  ال�سوء 

الأطفال،  وق�س�س  واملذكرات  الر�سائل  ذلك  يف 

النظر  الن�سوي بغ�س  الإرث  من  الخ.. ب�سفته جزءاً 

عن قيمته، بينما يعّد احلديث عن الأدب 

الذكوري  النقد  ابتكارات  من  الن�سوي 

اأما  املراأة.  اأدب  دونية  يفرت�س  الذي 

اختيار الدكتور اإبراهيم مل�سطلح »ال�رصد 

الن�سوي« عنوانًا لكتابه بدًل من »الأدب 

الن�سوي« يف �سوء ما اأ�ساءه َرثفن فقد 

م�سطلح  ي�ستخدم  اأن  ي�ساأ  مل  اأنه  يعني 

»الأدب الن�سوي« الذي ترف�سه الكثري من الن�سويات. 

التاريخي«  »التحقيب  اإىل  كتابه  يف  اأ�سار  ولكنه 

لالأدب الن�سوي الذي اقرتحته اإيلني �سوولرت، ويدعو 

الطور الأنثوي الأخري من ذلك التحقيب »اإىل تفرد 

التجربة الأدبية الأنثوية القائمة على اخل�سو�سية 

دعوة  وهي   ،)217 للمراأة«)�س  والفكرية  اجل�سدية 

موي  توريل  الكاتبة  من  م�ساداً  هجومًا  لقيت 

البنيوية  اأعقبت  التي  احلقبة  مع  تن�سجم  »ل  لأنها 

�سياق  من  منبثقًا  املعنى  يكون  اأن  تقرتح  التي 

ذات  الهوية  تكون  واأن  التاريخي،  وال�سياق  الن�س 

اأدبي  اأي موروث  اأن  بنية اجتماعية ولغوية... كما 

اأنثوي لن يكون اأقل تع�سفًا نحو املراأة من املوروث 

الذكوري لأنه �سيمثل طبقة اجتماعية دميوغرافية 

ظهر  قد  اأنه  اأقّر  واأنا   
)1(

فقط.« الن�سـاء  من  معينة 
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ينظر  اأن  ينبغي  ل  لكن  املراأة،  ج�سد  حموره  اأدب 

اإليه ب�سفته اإجنازاً للن�سوية لأن »الحتفاء املبالغ 

والأنوثة..هو حماكاة �سدية ملركزية  باجل�سد  فيه 

الذكورة نف�سها .. وذلك ا�ستجابة م�سترتة غري واعية 

�س  اإبراهيم  )الدكتور  نف�سها«  الذكورية  تريده  ملا 

.)219

اإبراهيم  الدكتور  اإليه  اأن من جملة ما تو�سل  يبدو 

باأدبها  تبتعد  مل  العربية  املراأة  اأن  هو  كتابه  يف 

فقد  ذلك،  يف  األومه  ول  بعد،  جلدها  عن  كثرياً 

باملراأة  لالرتقاء  انطلق  الذي  الن�سوي  الفكر  ت�سّوه 

احلياة  يف  عادلة  فر�سًا  ولإعطائها  اإن�سانيًا 

بالتطبيق العملي على يد الن�ساء اأنف�سهن، �سواء يف 

املتاحة  الأدبي  ال�رصد  م�ساحة  يف  اأو  الواقع  عامل 

لبع�سهن. ول األوم رائدات الفكر الن�سوي على ف�سل 

التطبيق، فالأيديولوجيات جميعًا، �سواء 

ال�سماوية تف�سل على  اأو  الو�سعية منها 

الأر�س ل على غيوم النوايا، فمن الغباء 

مثاًل اأن تتوقع الن�سويات من املراهقات 

غادرن  اللواتي  اجلاهالت  ال�سغريات 

احلرية  ي�ستعملن  اأن  للتّو  الطفولة 

قد  ما  غري  يف  ب�سهولة  لهن  تقدم  التي 

يقودهن اإىل براثن التحّلل اأو التحّرر غري امل�سوؤول، 

لأن ثمة �سغطًا بذلك الجتاه با�سم احلب ياأتي من 

عن  امل�سوؤولة  املذكر  املجتمع  ن�سف  هرمونات 

العامل  هذا  يف  والغت�ساب  والقتل  العنف  نوازع 

تكمن  التي  املوؤنثة  الهرمونات  يت�سافر مع �سغط 

فيها نوازع التحرر اأو التحلل، و�سغط اعتياد جتّرع 

البتذال وثقافة العنف ليل نهار عرب و�سائل الإعالم 

النا�س وتخدير ح�سا�سيتهم  املعنية بتلويث خمّيلة 

اأدوات  اإىل  فيتحولن  مربجمًا،  تخديراً  الأخالقية 

منه  يتوقع  ل  متعة«  »ن�ّس  اأو  املجانية  للمتعة 

�سوى  املري�س  املخ  تالفيف  من  انفالته  بعد  �سئ 

ال�ستطباب بالنتقام من املجتمع الظامل و�سفعه 

اأو  املر�س،  �سّبب  مما  تركيزاً  اأكرث  بجرعة  جمدداً 

للتزمت  الآمن  املالذ  اإىل  موؤقتة  رّدة  يف  الوقوع 

الديني وكاأن الدين جمرد و�سيلة يف متناول الأيدي 

ملحو الآثام! 

   ما مييز كتاب الدكتور اإبراهيم »ال�رصد الن�سوي« 

هو اأنه يقدم للقارئ نظرة تاريخية �ساملة ودقيقة 

لو�سع املراأة وتطور الكتابات الن�سوية، لكن توج�س 

كتاب  اأقراأ  جعلني  املقاومات  قارئاته  من  َرثفن 

�سوته  عن  تبحث  مقاومة  قراءة  اإبراهيم  الدكتور 

الأحيان  بع�س  يف  �سوته  اختلط  فقد  احلقيقي، 

يحيل  كان  الذين  والكتاب  الكاتبات  �سوت  مع 

القارئ اإليهم. كان الأمر اأ�سهل يف كتاب َرثفن، فقد 

تعر�س هو اأي�سًا اإىل الكثري من الق�سايا الإ�سكالية 

الن�سوي،  الفكر  اإليها  تطرق  التي  واملتطرفة  بل  ل 

اأي�سًا  وت�ساءلت  بامللقط.  تناولها  على  فحر�س 

لتناول  اإبراهيم  الدكتور  دفعت  التي  الأ�سباب  عن 

اختارها،  التي  الن�سوية  الن�سو�س 

ت�سطره  ما  على  الدالة  املادة  ب�سفتها 

�رصديًا  تناوًل  روايات،  من  الن�ساء 

مف�ساًل  نقديًا  وتناوًل  اأحيانًا،  مف�ساًل 

لحظت  وقد  اأخرى.  اأحيانًا  موجزاً  اأو 

كان  كتابه  يف  اأورده  حتليل  اأق�رص  اأن 

و»مرمي  »دنيا«  �سبح  علوية  لروايتي 

فقط  �سفحتني  معًا  لهما  خ�س�س  فاإنه  احلكايا«، 

التاأويل )وهو نقد ي�ستدعي  النقد املفتوح على  من 

اأخرى( دون تلخي�س اخلط ال�رصدي  قراءة مقاومة 

لأي منهما اأ�سوة مبا فعله بن�سو�س بقية الكاتبات 

اللواتي تناولهن يف الكتاب، ومن اأهم ما قاله عن 

ف�سحت  الأنثوية  ال�رصدية  الروؤية  »اإن  روايتيها: 

عاملًا ه�سًا وممزقًا ومنهاراً، فال ميكن متثيله ب�رصد 

�سياقات  يف  املت�سظية  الكتابة  وظهرت  متما�سك.. 

ولكنه   .)122 )�س  الكربى«  الأزمات  رافقت 

من  لحقة  مرحلة  يف  اأخريني  �سفحتني  خ�س�س 

الكتاب لروايتها الثالثة »ا�سمه الغرام« وقد تناولها 

نّوه  لكنه  جنم،  مفيد  الناقد  اأي�سًا  املوارب  بالنقد 

يف مقدمة مقالته النقدية اإىل اأن: »ان�سغال الرواية 

قد  اجل�سد...  مبو�سوع  والعميق  املكثف  الن�سوية 
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اأحادية هي �سورة اجل�سد  اختزل املراأة يف �سورة 

الذي  الأمر  الذكوري،  اجل�سد  مواجهة  يف  الأنثوي 

يف  املراأة  وجود  يختزل  الن�سوي  ال�رصد  هذا  يجعل 

الثنائية  تلك  اإىل  اأخرى  مرة  ويعيدنا  ج�سدها.. 

للعالقة  الذكورية  الثقافة  ر�سمتها  التي  املتقابلة 

بني الرجل واملراأة، ولذلك فاإن ال�ستغراق يف عامل 

بق�سايا  واحلي  الوثيق  ارتباطه  عن  بعيدا  اجل�سد 

الجتماعية  ال�سعد  خمتلف  على  والواقع  املراأة 

املراأة بج�سدها  والثقافية، يجعل وعي  والوجودية 

 
)2(

منه«. التحرر  حاولت  فيما  ويختزلها  ناق�سًا، 

ع�رص  من  اأكرث  على  ح�سلت  فقد  بيطار  هيفاء  اأما 

اإبراهيم  الدكتور  كتاب  يف  النقد  من  �سفحات 

تقريبًا  ومثلها  طابقني«،  من  »امراأة  لروايتها 

واإلهام  اجل�سد«،  »خارج  لروايتها  البطاينة  عفاف 

رجاًل«،  كنت  »حني  لروايتها  من�سور 

»املتمردة«،  لروايتها  مقدم  ومليكة 

الن�سو�س على  وال�سبب لي�س غنى هذه 

هبوط  فثمة  العك�س،  على  بل  يبدو،  ما 

فني واأخالقي يف هذه الروايات الأربع 

اأما  اإبراهيم.  الدكتور  معه  يت�ساهل  مل 

بقية الكاتبات العربيات املذكورات يف 

تناول  ن�سو�سهن  تناول  فقد  الكتاب 

�رصديًا ممتزجًا بالتف�سري وبع�س النقد املفتوح على 

ال�رصدي  اخلط  لنا  خل�س  ولرمبا  اأحيانًا.  التاأويل 

لنعرف  تناولها  التي  الإ�سكالية  الروايات  لبع�س 

اأنها تنويعات رتيبة على وتر واحد ل ميكن  يقينًا 

تلكم  بعد  يقول:  وكاأنه  »ال�سّميعة«،  لها  يطرب  اأن 

مغفرة ميكن  اأي  القارئ(،  بها  وّرط  )التي  املعرفة 

اأن ُترجتى.

اإذ  قا�سيًا،  نقداً  ب�سكل خا�س  مقدم  مليكة  لقيت     

بداأ الدكتور اإبراهيم حديثه عنها بت�سنيف �رصدها 

باأنه يعر�س »لالأنوثة اخلاوية املعتكفة على ذاتها 

يف نوع من الرنج�سية« )�س 136( واختتمه بقوله: 

»�سحبت الأهمية املنتظرة من كتابة اقت�سى اأمرها 

نف�سي  اأجد  واأنا   .)140 )�س  وحبيب«  بلد  هجران 

احلا�سنة  اإىل  جلوئها  مع  كثرياً  اأتعاطف  ل  اأي�سًا 

بل  ل  قريحتها،  وتتفتق  وتتحرر  لتنجو  الفرن�سية 

يف  اأ�سك  بالعربية  الكتابة  عن  عجزها  يجعلني 

انتماء رواياتها اإىل الأدب العربي اأ�سا�سًا لأن اللغة 

تكون  ل  وقد  اأدب،  اأي  هوية  يف  اأ�سا�سي  مكون 

خيارها  لكن  الكاتب،  يوحي  كما  جيدة  ن�سو�سها 

اأجل  من  حياتها  يف  »الرجل«  عن  ت�ستغني  اأن 

الكتابة خيار قد ي�ستحق انحناءًة طفيفًة مني حتى 

لو ف�سلت يف الكتابة، لكن كان يجدر بها اأن تقدمه 

�سياق  يف  مقنعًا  حقيقيًا  اأخالقيًا  خياراً  ب�سفته 

روايتها التي طرحت ذلك اخليار ل خياراً اأنانيًا يف 

قد  اإذ  اإبراهيم،  الدكتور  اأوحى  كما  واخليال  الواقع 

اآخر  رجل  )نحو  قدمًا  للم�سي  ذريعة  جمرد  يكون 

اإزاحة رفيق  النفق( من خالل  يلوح ظله يف نهاية 

عمرها احلايل من ال�سورة التي مل تعد 

تت�سع له، وهو ما قد يجعل عزوفها عن 

اأكذوبة  جمرد  الكتابة  اأجل  من  احلب 

من   – املراأة  حترر  كان  واإن  كربى.. 

يف  بال�سقوط  يبداأ  ل   - نظري  وجهة 

بالقدرة  يبداأ  قد  فاإنه  الرجل،  ح�سن 

ا�ستغناًء حقيقيًا ل  على ال�ستغناء عنه 

فعاًل  لقاوؤهما  ي�سبح  اأن  اإىل  تكتيكيًا 

حراً واأخالقيًا ل تنفي�سيًا قططيًا )هذه اجلملة اأي�سًا 

اأ�ستطرد دفاعًا  ت�ستحق بع�س املقاومة، لكنني لن 

اقرتح  قد  الإن�ساين  الأدب  وكان  املقام(.  هذا  يف 

 411 عام  منذ  للتحرر  فعالة  و�سيلة  الن�ساء  على 

م�رصحيته  يف  اأر�سطوفاني�س  يد  على  امليالد  قبل 

ثورة  بطلتها  فيها  تنظم  »ليزي�سرتاتا«  الكوميدية 

اأجل  من  التفاو�س  على  الرجال  لإجبار  ن�سائية 

ذلك  يف  و�سيلتهن  وكانت  احلرب،  واإيقاف  ال�سالم 

العزوف التام عنهم! 

فلوبري  وغو�ستاف  تول�ستوي  ليو  يرتك  ومل     

اأخالقي  خيار  من  بوفاري  ومدام  كارنينا  لآنا 

ن�سوي  بح�ّس  كتبتا  روايتني  يف  النتحار  �سوى 

واأحالمهن  لديهن  اجل�سد  اإ�سكالية  يتفّهم  واقعي 
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الرومان�سية، لكنه يدرك يف نهاية املطاف اأن لهاث 

توؤدي  ل  فكرية  مراهقة  اإل  لي�س  احلب  وراء  املراأة 

اإل اإىل الدمار ال�سخ�سي، داح�سًا بذلك ما توّد  بها 

يع�سن  اللواتي  الرومان�سيات  الربجوازيات  الن�ساء 

اأق�سد  به،  يوؤمّن  اأن  اأبوية  اجتماعية  اأنظمة  �سمن 

حالة »الأنثى الأبدية« التي ل ت�سيخ ول ميلها اأحد، 

وهو وهٌم مل ت�ستفق منه بعد الكثري من الروائيات 

جتدر  لكن  ثقافتهن.  رغم  العربيات  وال�ساعرات 

�سيمون  اأ�سمته  ما  اإىل  اأحيل  ل  اأنني  اإىل  الإ�سارة 

دي بوفوار يف كتابها »اجلن�س الآخر« بـ »الأنثوية 

الأبدية« التي هي من اإنتاج الثقافة الأبوية، حيث 

تدور الأنوثة يف متوالية التوالد الأبدي فقط )دورة 

ميكن  ل  النهائي،  التحليل  ويف  واملوت(.  احلياة 

باأنها  فلوبري  اأو  تول�ستوي  ليو  ن�سو�س  و�سم 

هاتني  اأعّد  اأن  اإل  ميكنني  ل  بل  متعة،  ن�سو�س 

من  كثرية  اأخرى  وروايات  الروايتني، 

رواية  مثل  عرب  لكتاب  روايات  بينها 

»احلي الالتيني« ل�سهيل اإدري�س، وق�سة 

 The Answer Is« الق�سرية  حمفوظ  جنيب 

No« )التي قراأتها برتجمتها الإنكليزية( 

وغريها كثري دلياًل دامغًا على اأن كتابة 

اأدب يلتفت اإىل املراأة من منظور ن�سوي، 

ولو جزئيًا، لي�س حكراً على الن�ساء. وقد دلّل الدكتور 

اإبراهيم نف�سه على ذلك من خالل ا�ستعرا�سه لكتاب 

 )87 )�س  منيف  الرحمن  لعبد  مدينة«  »�سرية 

ورواية »القرن الأول بعد بياتري�س« لأمني معلوف 

الذي  الأدب  عزل  حماولة  فاإن  لذلك   ،)92 )�س 

تكتبه الن�ساء عن الأدب عامة حتت يافطة »الأدب 

الن�سوي« اأو حتى »ال�رصد الن�سوي« عبارة عن فعل 

ال�سود  الن�ساء حتى لو قبل  اإق�سائي بحّد ذاته �سّد 

مثاًل يف اأمريكا اإخراج اأدبهم من دائرة الأدب العامة 

وو�سعه يف خانة جانبية. فاأن ُيعزل جانبًا نتاج 

لكاتبه،  البيولوجية  اخل�سائ�س  على  بناء  اأدبي 

املمار�سة  تلك  واأن  �سيما  ل  يقبل،  ل  اأن  يجب  اأمر 

متكنها  قد  لأنها  اأقوى  فئة  م�سالح  �ستخدم  بّد  ل 

من ادعاء حمدودية هموم ال�سود اأو املراأة، اإذ يعرب 

يعانونها  التي  املعاناة  عن  رئي�س  ب�سكل  اأدبهما 

ب�سفتهم �سوداً اأو ن�ساًء. ميكن ابتداع فئات جانبية 

افرتا�س  الفكرية؟ ل يجب  لكن ما جدواها  كثرية، 

حمايد  �سوت  املتعة  ن�سو�س  كاتبات  �سوت  اأن 

اإن كّن ينظرن  يعرب عن ن�سف املجتمع، ول �سيما 

اإىل املراأة يف جمتمعاتهن من اأبراجهن العاجية يف 

تراخي�س  على  ح�سلن  اأو  املجتمعي،  الهرم  اأعلى 

حياتهن  يف  الذكور  من  غفران  �سكوك  اأو  معينة 

ما يجعل حتررهن هبة  تعميمها  لأ�سباب ل ميكن 

اأوروبا بلغات غري  اأو كن يكتنب من رحم  ذكورية، 

ل  الغربي  املهجر  ال�سهل يف  العربية عن حتررهن 

املحجر العربي. 

به  يو�سف  قد  ما  الآخر  اجلانب  يف  َرثفن  اأورد     

الرجل الذي يقطع م�سافات غري ماألوفة 

من  اأكرث  ن�سويًا  ويكون  الن�سوية،  يف 

اأو  »املرتد«  الرجل  مثل  من  الن�سويات، 

»الن�سوي الذكر« اأو »الن�سوي الأليف« اأو 

»الذكر املنا�رص للن�سوية« )�س 10-9(. 

لذا اختار اأن يتفياأ حتت �سجرة يف برزخ 

كذكر  �سمعته  على  حفاظًا  الن�سوية 

اإىل  التطرق  كان  واإن  ذكورته.  يف  جدال  ل  مذكر 

املوا�سيع الن�سوية ل يبعث على الراحة يف نفو�س 

فاإن  لذلك  بال�رصق؟  بالك  فما  الغرب  يف  النقاد 

فال  خا�سة،  اأهمية  يكت�سب  اإبراهيم  الدكتور  كتاب 

ميكن التعامل معه دون الأخذ بالعتبار اأن كاتبه 

التي  الن�سوية  الن�سو�س  رجل �رصقي حتّدت بع�س 

ا�ستعر�سها حدود تقدميته الفكرية، وح�ّسه الأدبي، 

ما  كل  وتقبل  املراأة  منا�رصة  على  قدرته  ومدى 

ي�سدر عنها. فمن ذا الذي ميكنه اأن يغفر لن�سو�س 

بهيميًا  هّمًا  تقدم  ما  بقدر  بال  ذا  �سيئًا  تقدم  ل 

بحتًا ُيفر�س على النقاد الكبار من حيث ل يدرون 

»ظاهرة  باتت  لأنها  حولها  كتب  وتاأليف  حتليلها 

اأول  يف  ذكر  كما  الثقافية«  حا�سنتها  ك�سف  يلزم 

�سطر من كتابه. لكن يحق يل اأن اأ�ساأل: هل هي فعاًل 
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ت�سق  التي  العربية  الن�سوية  الن�سو�س  اإن  ظاهرة؟ 

طريقها اإىل دور الن�رص وت�سل اإىل يدي القارئ لي�ست 

الن�ساء، فرمبا ل جتد �سوى كاتبات  كل ما ت�سطره 

»ن�سو�س املتعة« زبائن لكتبهن ابتداء بدور الن�رص 

بدور  وانتهاًء  الكتب،  مب�ستهلكي  ومروراً  العربية، 

غ�سيلنا  ُمريب  ب�سكل  تتلقط  قد  التي  الغربية  الن�رص 

للقارئ  �سيا�سية، وترتجمه  القذر لأغرا�س  الفكري 

ليقتنع  لهم(  برتجمته  نحن  نتربع  مل  )اإن  الغربي 

بوجوب ا�ستعمارنا مرة اأخرى بدعوى حترير املراأة 

وابنها  واأخيها  وزوجها  اأبيها  طغيان  من  العربية 

اإبراهيم:  الدكتور  يقول  احلياة!  ي�ستحقون  ل  الذين 

اأعداء  كانوا  الذي  امل�ستعمرون  الرجال  »قام 

الن�سوية يف جمتمعاتهم، بتبني لغة الن�سوية خارج 

ممار�سات  على  هجوم  وب�سّن  بالدهم، 

للمراأة...لتربير  واإهانته  الآخر  الرجل 

ال�سيا�سات ال�ستعمارية التي تعمل بقوة 

ال�سعوب امل�ستعمرة  على تغيري ثقافات 

واأديانها.« )�س 22(

   ل ميكن اعتبار العينة التي اختارها 

على  للتمثيل  كافية  اإبراهيم  الدكتور 

الأدب الن�سوي العربي. اإنها العينة التي 

و�سلتنا عرب دور الن�رص وو�سائل الإعالم، 

اأما بقية العينة الدالة التي مل جتد نا�رصاً 

ن�سو�سهن  اإخراج  من  كاتباتها  تتمكن  مل  التي  اأو 

اإىل العلن لأنها ل تتعلق برتبية الأطفال مثاًل، اأو ل 

تنا�سب مزاج ال�سلطة الأبوية التي ل تزال فاعلة يف 

ت�سويق جديتها على  ي�سهل  اأو رمبا ل  جمتمعاتنا، 

املتعة  بن�سو�س  ي�سمى  فيما  يجدون  نا�رصين  يد 

املغلفة بق�رصة رقيقة من �سوكول الفكر اأو الوطنية 

ما يدّر ربحًا �رصيعًا. رواج الأدب الرخي�س والتافه 

لي�س بالظاهرة اجلديدة، ول �سيما لدى �سعوٍب متّر 

مبرحلة انحطاط ح�ساري واأخالقي ل خمرج منها 

�سوى الإبادة الذاتية، وهو ما يح�سل الآن على ما 

يبدو! 

   ومن الالفت اأن الدكتور اإبراهيم مل يدرج الروائية 

�سمن  �سويف  اأهداف  عامليًا  املعروفة  امل�رصية 

عينة الدرا�سة رغم اأن �سويف اأي�سًا تكتب »ن�سو�س 

الق�سرية  القائمة  اإىل  و�سولها  جعلها  هل  متعة«. 

التي   1999 عام  الربيطانية  بوكر  املان  جلائزة 

نوبل  على  )احلائز  كوت�سي  م.  ج.  اأمام  خ�رصتها 

ول  العربي،  النقد  عن  مناأى  يف  بوكر(  وجائزتي 

الأوىل  لروايتها  مراجعة  انتزعت  بعدما  �سيما 

كانت  الذي  �سعيد  اإدوارد  من  »اآي�سا«  اأو  »عائ�سة« 

ن�سال  خلفية  على  �سداقة  عالقة  بها  تربطه 

لروايتها  مراجعته  قراأُت  طويل؟  م�سرتك  �سيا�سي 

عدة مرات قراءة مقاومة لخرتاق ق�رصة املجاملة 

ماِدحة  وهلة  لأول  مراجعته  بدت  فاإْن  ال�سلبة. 

لرواية �سويف فاإّن مالحظاته ال�سلبية الهامة التي 

اأكرب،  اأهمية  ذات  وهناك  هنا  �رّصبها 

اأنه خ�س�س جزءاً ل باأ�س به  ول �سيما 

ما  كّتاب  حول  للحديث  مراجعته  من 

بعد ال�ستعمار ال�رصقيني الذين يكتبون 

اأدبهم،  الغرب وخ�سو�سية  يف حا�سنة 

الرواية  خ�سوع  »عدم  اإىل  وللتطرق 

 )formlessness( املاألوفة«  لالأ�سكال  العربية 

ب�سكل عام م�ست�سهداً باآراء الناقد اإليا�س 

خوري ليقّر بعدم خ�سوعها لرتاث الفّن 

الغرب،  يف  وال�سارم  العريق  الروائي 

»مثل  بقوله:  النقي�سة  تلك  مع  ت�سامح  �سعيد  لكن 

املاألوفة[  لالأ�سكال  تخ�سع  ل  ]التي  الأعمال  هذه 

والفاعلة  ال�سارمة  القواعد  التجارب خارج  تعالج 

روؤية  وتقدم  العظيمة،  الروايات  بها  تلتزم  التي 

معفاة  هي  اإذ  اليومية،  للحياة  نادرة  حميمية 

واملرجعيات  لها،  ال�سابطة  الأحكام  من  موؤقتًا 

والوعي  عنها،  ال�ستغناء  ميكن  ل  التي  الأخالقية 

تعبريها  يف  فهي  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  الر�سمي. 

الروائي  اأعفت  احلقيقية،  احلياة  عن  املتوا�سع 

من  الرواية  فّن  اإىل  الإذعان  �رصورة  من  العربي 

اإىل عدم وجود  )بالنظر  اأوروبية  حيث هو موؤ�س�سة 

اآخر،  مبعنى  العربي(.  الأدب  يف  الرواية  لفّن  تراث 
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اأحيانًا  العربي  الكاتب  يتهرب  اأن  املمكن  بات من 

اليومية امللحة واملريعة  اأجواء احلياة  من ت�سوير 

اأحد  اإن  اأي  الر�سمية.  الرواية  يف  جنده  مبا  اأ�سوة 

الروائي  للفن  املر�سومة  احلدود  من  التحرر  اأنواع 

جنده يف الأعمال ال�رصدية التي ل تخ�سع لالأ�سكال 

اأرحب  اأر�سا  اإل  اأ�رصت، وهذا ل يوفر  املاألوفة كما 

 وكاأن �سعيد اأراد بذلك اأن مينح �سويف 
)3(

ل�سويف..«،

التي تكتب يف الغرب الرتخي�س الذي منحه للكاتب 

روايتها  على  حكمه  عدم  ليربر  ال�رصق  يف  العربي 

حتمل  اأنها  رغم  ال�سارمة  الغربية  باملقايي�س 

بالإنكليزية،  اإل  تكتب  ول  الإنكليزية،  اجلن�سية 

على  وحت�سب  اأنكلرتا،  يف  حياتها  معظم  وعا�ست 

الأدب الإنكليزي هناك. 

حول  اأخرى هامة جداً  �سعيد مالحظة  مّرر  وقد     

اأن »التجارب اجلن�سية، التي  رواية �سويف مفادها 

هدد تطرف معظمها الرواية نف�سها، قد 

وقال يف  فيها«.  احتلت موقعا مركزيا 

موقع اأخر: »ل تعّد مادة �سويف الروائية 

ال�سكل  اأمر  اأن  عادية على الإطالق كما 

ل  عبارة  وهذه  هام�سيًا«،  لي�س  عندها 

باب  من  مثلها  �سويف  تقول  اأن  ميكن 

املديح ل�سعيد، فهو لي�س بحاجة اإىل من 

ينبه القارئ نيابة عنه اإىل جدية طرحه واإن ارتدى 

مديح  العبارة  هذه  اأن  نتوهم  فلماذا  عاديًا!  ثوبًا 

عندما توجه لروائية متكنت من خالل توغلها يف 

اإيهام  من  الإمربيايل  الإجنليزي  املجتمع  تالفيف 

الق�سرية  بوكر  املان  قائمة  اإىل  بو�سولها  العامل 

اأنها من قامة كوت�سي فعاًل. لكن اأكرث ما لفت نظري 

اإمربيالية ذكورية يف مراجعته  هو ما مار�سه من 

الأدب  مبقايي�س  لها  حماكمته  خالل  من  لروايتها 

الغربي  الأدب  مقايي�س  ل  الف�سفا�سة  العربي 

امراأة  املطاف  نهاية  يف  �سويف  لأن  ال�سارمة 

كما  معها!  الت�ساهل  يجوز  لذا  �رصقية  جذور  من 

وهي  لها،  اأبوية  ن�سيحة  بتوجيه  مراجعته  ختم 

ن�سيحة ت�سعه يف مرتبة فكرية ونف�سية حتنو من 

النقد املوارب  ال�سيء من  عٍل عليها، وتنقذه بع�س 

ما  اإذا  »ولكن  قال:  اإذ  مقالته،  يف  ا�ستخدمه  الذي 

عادت ]�سويف[ اإىل الكتابة حول موا�سيع م�رصية، 

الكامنة  ال�سيا�سية  ال�سحنة  تواجه  اأن  عليها  فيجب 

له  لنٍد  الن�سح  ي�سدي  اأن  ل�سعيد  ميكن  هل  فيها«. 

عاد  ما  اإذا  »ولكن  التايل:  بالأ�سلوب  دريدا  مثل 

]دريدا[ اإىل الكتابة حول التفكيكية، فيجب عليه اأن 
الكامنة فيها«. وهل جتروؤ  الغمو�س  يواجه �سحنة 

الأ�سلوب  )بنف�س  يلي  مبا  �سعيداً  تن�سح  اأن  �سويف 

ما  اإذا  »ولكن  كتبه:  لأحد  مراجعتها  بعد  اأعاله( 

اإىل الكتابة حول موا�سيع ن�سوية يف  ]�سعيد[  عاد 

يواجه  اأن  عليه  فيجب  ال�ستعمار،  بعد  ما  مرحلة 

ال�سحنة الإمربيالية الكامنة يف النقد الذكوري«! 

   يبدو اأن النقاد يرتفقون بالقوارير اأحيانًا، فياأتي 

مراوغًا.  اأو  مداهنًا  اأو  مواربًا  اإما  النقد 

من  اأبعد  هو  ما  اإىل  ذلك  يعزى  وقد 

املجاملة،  اأو  ال�سرت�ساء  يف  الرغبة 

غري  يف  َرثفن  اإليه  تطرق  ما  وهو  األ 

موقع من كتابه حتت م�سمى »الإرهاب 

الن�سوية  للقراءات  »يحّق  اإذ  الن�سوي«، 

�سعور  اأدنى  املراأة دون  اأن ترتكز حول 

بالذنب لأنهن ل يتظاهرن اأبداً بغري ذلك، يف حني 

اأن هدفهن هو اإقناع الرجال باأن نقدهم ل يخلو اأبداً 

من التحيز جلن�س معني ويفتقر اإىل ال�سمولية.« )�س 

35( مبعنى اأن الرجل لو ت�سدد يف نقد املراأة �سيتهم 

مبا�رصة مبعاداتها وقد يو�سف بالرجعية.

األفريدا ييلينك النم�ساوية قد حازت  اإّن     قد يقال 

اأنها  رغم   2004 عام  لالآداب  نوبل  جائزة  على 

اجلوائز  تعد  مل  متعة.  ن�سو�س  تكتب  الأخرى  هي 

مقيا�سًا دامغًا على اجلودة وال�ستحقاق، فقد اأ�سعل 

التي  ال�سويدية  اأكادميية نوبل  فوزها هجومًا على 

فيها.  ال�سيا�سي  العامل  فاعلية  اأحد  على  يخفى  ل 

تدور حول  املوتى«  »اأبناء  ييلينك  روايات  فاأطول 

من  عدد  فيها  ق�سى  التي   
)4(

حتديداً الهولوكو�ست 

الأكادميية  على  الهجوم  وتتوج  عائلتها.  اأفراد 
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ال�سويدي  الأدبي  واملوؤرخ  الكاتب  تركها  باأن 

احتجاجًا على  اآهنلند يف عام 2005  اإميل  كنوت 

اإن »اأعمالها عبارة عن  منح ييلينك اجلائزة قائاًل 

ممتعة.  وغري  الت�سكي  وكثرية  علنية  بورنوغرافيا 

اإ�سالحه  ميكن  ل  ب�رصر  اجلائزة  منحها  وت�سبب 

لكل القوى التقدمية، كما �سّو�س النظرة العامة اإىل 

 
)5(

الأدب ب�سفته فنًا.«

»معلمة  الأ�سهر  ييلينك  رواية  تثري  حني  ويف     

اأثنت  فقد  القراء،  عموم  لدى  ال�سمئزاز  البيانو« 

عليها الروائية ال�سورية هيفاء بيطار يف حما�رصة 

الثالثة«  الألفية  »الن�ساء يف  بالدوحة عنوانها  لها 

لرجل  ميكن  ل  الكتابات  بع�س  »هناك  بقولها: 

مهما بلغت قدرته يف التعبري اأن يكتبها، كمونولوج 

عان�س  مل�ساعر  واخل�سو�سية  التعقيد  بالغ  داخلي 

الإنكليزية  فعلت  كما  �سارمة،  تربية  من  عانت 

يف  ييلينك  األفريدا  الأ�سل[  يف  ]اخلطاأ 
يف  فالكاتبة  البيانو‘.  ’عازفة  رواتها 

هذه الرواية ا�ستطاعت اأن تبتكر مفردات 

ومل  الأنثوية،  ذاتها  من  نابعة  اأ�سيلة 

لغة  من  م�ستعارة  مفردات  ت�ستعمل 

اخلا�س  فكره  عن  تعرب  التي  الرجل 

التو�سيف  هذا   ..
)6(

بالعام« واإح�سا�سه 

جّد ف�سفا�س، ويكاد يت�سع لكل الروايات الأنثوية! 

يف  ييلينك  ت�رصف  كم  بيطار  لحظت  اإن  اأدري  ل 

التي  ال�سادو-ما�سو�سية  العالقة  تفا�سيل  و�سف 

العنف  وتفا�سيل  بتلميذها،  الرواية  بطلة  تربط 

املوجه للذات، حتى ليقال اإن الفلم الذي اأنتج بناء 

بطلة  كانت  التي  البورنو  اأفالم  ي�سبه  الرواية  على 

اأريكا نف�سها مهتمة بها! ل ميكن الت�سامح  الرواية 

من  نف�سية  قراءة حتليلية  ُقرئت  اإذا  اإل  الرواية  مع 

منظور فرويدي بحت، فهي جت�سيد ناجح لأفاعيل 

على  اأفراد  لدى  تنفلت  عندما  الالوعي  عفاريت 

حافة اجلنون. فقد عا�ست بطلة الرواية مع اأم قا�سية 

فلم  الأب،  فقدان  عن  يعو�س  رمز  اأي  توافر  دون 

تتمكن من النف�سال نف�سيًا عن اأمها، فتحول الكبت 

الداخلي اإىل عنف موجه نحو الذات والآخرين وحب 

املرادف  هي  ييلينك  بطلة  اأن  يل  يبدو  لل�سيطرة. 

اأن  يجد  الذي  �ساد  دو  للماركيز  الأنثوي  النف�سي 

اأهواءه«  املرء  يجاهد  اأن  العامل  يف  �سخف  »اأكرب 

من  النماذج  هذه   .)155 �س  اإبراهيم  )الدكتور 

باإطالق  اأن كل مطالبة  اإىل  ال�سخ�سيات قد تنبهنا 

التحرر  بدعوى  احلدود  اأق�سى  اإىل  اجل�سد  اأهواء 

م�سوبة باإطالق عفاريت الالوعي املوؤذية التي تعّد 

اإذ  الدفينة،  الإجرامية  امليول  انفالت  اأ�سباب  اأحد 

ُتفقد القدرة على الكبح الالزم للنمو النف�سي ال�سوي. 

وقد راأيت جت�سيداً مرعبًا لتلك العفاريت يف ر�سوم 

اأطفال �سغار تعر�سوا ل�سغوط نف�سية معينة، ر�سوم 

بالـ»الالوعي  يونغ  ي�سميه  مما  اأتت  ميثولوجية 

اأن تكون قد  اإذ ل ميكن  اجلمعي« للجن�س الب�رصي، 

ل�سدة  املبا�رصة  الأطفال  ذاكرة  اأتت من 

به من رموز مربكة ل عالقة  ما حتفل 

فالأطفال  حياتهم.  يف  خربوه  مبا  لها 

العنان  اإطالق  على  قدرة  الأكرث  هم 

لالوعي لأن الُبعد الكابح يف ال�سخ�سية 

وتطور  بعد.  لديهم  متامًا  فاعاًل  لي�س 

وتوجيهها  الأهواء  كبح  على  القدرة 

بالعقل هو ما مييز الإن�سان عن احليوانات، وت�سويغ 

العودة اإىل البهيمية يف هذا الع�رص من خالل الأدب 

نكو�سًا  اإل  لي�س   - ال�سينما  عن  ناهيك   – والفن 

ح�ساريًا كارثيًا يف الغرب وال�رصق على حّد �سواء.  

   يجب اأن ل ي�ساهم النقد يف ت�ستيت الذائقة الأدبية 

والفنية لدى عامة النا�س وت�سويهها كما ح�سل يف 

الفن الت�سكيلي من خالل النقد الف�سفا�س واملوارب، 

فقد ازدحمت �ساحة الفن الت�سكيلي باأ�سباه الفنانني 

التجريدي  الفن  باب  على  وتزاحموا  توافدوا  الذين 

حول  النقاد  من  برتحيب  م�رصاعيه  على  املفتوح 

هي  الأمريكية  ال�ستخبارات  وكالة  اأن  رغم  العامل 

التي روجت له ومولته كاإحدى و�سائل الأمربيالية 

الثقافية خللق حركة فنية تبدو يف ظاهرها و�سيلة 

حرة للتعبري ومنا�سبة لتحدي الواقعية ال�سرتاكية 
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يف   .
)7(

ال�سيوعية الدول  يف  �سائدة  كانت  التي 

الروائية  ال�ساحة  تزدحم  ل  اأن  يجب  األ  املقابل 

من  اإلينا  يتوافدون  اأم�سوا  الذين  الأدباء  باأ�سباه 

واإن كان رولن بارت يحبذ  باب ن�سو�س املتعة! 

فهل  التاأويل،  على  املفتوحة  الأدبية  الن�سو�س 

اأي�سًا؟!  عليه  املفتوحة  النقدية  الن�سو�س  �سيحبذ 

دالة،  فلعلها  متقطعة،  �سذرات  هنا  اأورد  اأن  واأوّد 

اإن  »يقال  يو�سف:  فاروق  للناقد  هامة  مقالة  من 

هناك اليوم نوادي مغلقة تنت�رص حول العامل...تدير 

من طرف خفي حركة الفن يف عاملنا... يتالعبون 

مبهارة مبزاج الع�رص الثقايف...نحن اليوم يف مهب 

الإيرانية  جتربة  اإىل  اذهبوا  كاذب...  فني  تاريخ 

املراأة  ت�ستحق  مبهر  �سيء  من  ما  ن�ساأت.  �سريين 

احلرب  عاملية...كانت  فنانة  تكون  اأن  اأجله  من 

للموؤ�س�سات  �سمحت  الإ�سالم...قد  على 

ال�ستخبارية يف التمدد خارج خرائطها 

�سالتها  �سريين  اأعمال  يف  فوجدت 

من  ف�سيحة...الربيطانية  باعتبارها 

اأ�سل تركي قرب�سي تري�سي اأمني وهي 

جلنة  يف  �سارت..ع�سوا  رديئة  ر�سامة 

املعار�س  اأهم  من  واحد  يف  حتكيم 

 1999 عام  حازت  الربيطانية..لأنها 

جائزة ترينر عن عملها )�رصيري(«. وينهي مقالته 

مبا ي�سبه احلوار مع الآخر بقوله »اأما لو رغبت يف 

طرح م�سكلة املثليني يف اأفغان�ستان اأو م�رص فاإننا 

خدمة  يف  الآن  نحن  اإليك.  لالإن�سات  الوقت  منلك 

يقولون  ل  وطنك  الإن�سان...اأبناء  حقوق  لئحة 

اجلن�سي...ما  الكبت  عن  يتحدثون  اإنهم  تقول.  ما 

›لهذه  تقوله �سحيح. ولكن هناك خطاأ...اأقول لهم: 

)8(
الأ�سـباب مل اأعد ناقداً‹ مل يعد النقد كافيًا.«

   مباذا يفيدنا التقليد املمجوج لنماذج رديئة من 

اإل همًا  تعك�س  التي ل  الغرب  الأنثوية يف  الكتابة 

بداأت  كتابة  وهي  والأنانية،  الذاتية  يف  موغاًل 

�سيما  ول  منها،  تتربم  الغرب  يف  كثرية  اأ�سوات 

ق�سايا  تتبنى  الن�سوية  احلركات  باتت  بعدما 

اإىل  التي لزمتها  الفكرية  الهيبة  اأفقدتها  هام�سية 

الأمثلة  والثانية، ومن  الأوىل  حّد ما يف موجتيها 

عن  دفاعها  اإليه  و�سلت  الذي  النحطاط  على 

التعبري  و�سائل  من  و�سيلة  ب�سفتها  البورنوغرافيا 

يف  النهائي  الإله  بات  احلّر  التعبري  وكاأن  احلّر، 

النحطاط  نقبل  اأن  يجب  اأجله  فمن  الع�رص،  هذا 

والإ�سفاف. فهل بداأ ال�رصد الن�سوي لدى عينة لفتة 

احل�سي�س  يف  العربيات  الكاتبات  من  داّلة  وغري 

غري  العينة  يد  على  الغرب  يف  اإليه  انتهى  الذي 

الداّلة لديهم اأي�سًا. يقول َرثفن: »يك�سف التفكري يف 

املرحلة التي تلي تفكيك املركزية الذكورية م�ساكل 

تتحرر  الذي  ال�سيء  على  الإجماع  لأن  خمتلفة، 

اأ�سهل  لها،  الرجال  ا�ستغالل  وهو  األ  املراأة،  منه 

اإليه. وديانا  ال�سيء الذي تتحرر  من الإجماع على 

تريلنج لي�ست وحدها يف عدم ارتياحها 

حول  تدور  التي  احلديثة  للروايات 

اإذ جتد البطالت  حتقيق الذات الأنثوية، 

فيها اأنهن ما اإن حتررن حتى دخلن يف 

طغيان جديد يف خ�سم �سعيهن احلثيث 

لإ�سباع حاجاتهن اجل�سدية« )�س 93(. 

وقراأت تعليقات عديدة لقراء اأجانب يف 

الإنرتنت  على  الأدبي  النقا�س  مواقع 

بورنو  يحب  ل  اجلاد  الغربي  القارئ  باأن  ت�سي 

الن�سو�س التي ل تخدم غر�سًا اأدبيًا حقيقيًا، ويريد 

للكاتب اأن يرتك خليال القارئ دوراً. 

   وعلى �سعيد اأهم يجب اأن ل ي�ساهم ن�سال املراأة 

العربية واأدبها يف هذه املرحلة التاريخية ال�سعبة 

يف تدمري جمتمعها، فال ت�سلح الن�سوية يف العامل 

اإىل و�سع حاجات  ت�سعى  لنا »لأنها  الغربي مثاًل 

اعتبارها  اأو  جمتمعاتهن،  حاجات  فوق  الن�ساء 

حاجات متعار�سة مع ما تريده تلك املجتمعات« 

»الن�سويات  اأن  كما   .)46 �س  اإبراهيم  )الدكتور 

ب�سورة  تعمل  برجوازية  طليعة  ميثلن  الغربيات 

يف  ال�سائدة  القيم  على  املحافظة  على  معكو�سة 

نظام  يف  »انخراطهن  ب�سبب  الراأ�سمايل«  املجتمع 
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 .)49-48 اإبراهيم  )الدكتور  الذكوري«  القت�ساد 

الن�سويات  منه  ت�سكو  ما  اإىل  اللتفات  ويجدر 

الفل�سطينيات من ا�سطهاد مركب يف اأمريكا »فمن 

الحتالل  �سّد  الن�سال  فقط  لي�س  منهن  املطلوب 

واإمنا  جاليتهن،  داخل  الرجعية  وقوى  الإ�رصائيلي 

عليهن الكفاح على جبهة ثالثة تتمثل يف جمابهة 

يتكلمن  اأنهن  يدعني  اللواتي  الغربيات  الأنثويات 

اإىل  الأمر  بهن  ينتهي  لكن  العربيات،  بالنيابة عن 

هجائهن. فيما املراأة العربية تقف موقف الدفاع، 

ومتتنع عن نقد املجتمع العربي، وخا�سة يف هذا 

البلد، حيث ا�ست�سغار العرب هو القاعدة« )الدكتور 

حترر  اأن  كما   .)56 �س  �ساكر  اإفلني  عن  اإبراهيم 

املراأة العربية يف الغرب ل ينفع ن�سال 

املراأة يف ال�رصق، ل بل اإنه ل يعني اأحداً 

اأحيانًا  ذريعة  يكون  وقد  اأي�سًا،  هناك 

ينظر  اإذ  حتررها،  اإىل  بدونية  للنظر 

اإليها كخائنة ملجتمعها ودينها بهدف 

فثمة  اإعجابهم.  ونيل  ا�سرت�سائهم 

لن  العربية  املراأة  عن  را�سخة  �سورة 

متحي ما دمنا �سعوبًا مهزومة. وجدير 

النقا�س  مواقع  اأحد  اأن  هنا  بالذكر 

ع�رصين  اأدرج  قد  الأجنبية  الأدبي 

من  بع�سها  يخلو  ل  للنقا�س،  �سوؤاًل 

اأهداف �سويف »خارطة احلب«  اخلبث، حول رواية 

اإىل  لذلك  تبعًا  وترجمت  بوكر  للمان  ُر�سحت  التي 

التايل الذي كان  ال�سوؤال  16 لغة، وكان من بينها 

يهدف اإىل تقوي�س عبارة اأدرجها اإدوارد �سعيد يف 

ال�سوؤال  ون�س  �سابقًا،  اإليها  اأ�رصت  التي  املراجعة 

هو: »واإذ قال اإدوارد �سعيد يف مراجعته لأحد كتب 

عن  يكتبون  من  اأكرث  من  ’اإنها  ال�سابقة  �سويف 

فهل  متيزاً‘،  احلا�رص  الوقت  يف  اجلن�سية  ال�سيا�سة 

يوفر انحدار اآمال الطبقي من عائلة عريقة وتعلمها 

يف اخلارج حريات ممنوعة على الن�ساء الأخريات؟ 

وما هي الأحداث يف الكتاب، �سواء يف املا�سي اأو 

لدى  النمطية  الروؤى  مع  تتعار�س  التي  احلا�رص، 

الغرب عن اأدوار الن�ساء يف املجتمعات الإ�سالمية؟ 

ملتزمتني  كامراأتني  وزينب  ليلى  ورت  �سُ وهل 

تثبت  التي  الأدلة  هي  ما  وخانعتني؟  بالتقاليد 

لي�س  التغيري  اإحداث  على  قادرتني  كانتا  اأنهما 

واإذ  ككل؟  املجتمع  يف  بل  اأ�رصهن  نطاق  يف  فقط 

تعي�س كل من اإيزابيل واآمال حيوات م�ستقلة خالية 

من امل�سوؤوليات جتاه الزوج والأ�رصة، فاأي منوذج 

 وما يلفت 
)9(

من الن�ساء يعك�س ت�سوركم للن�سوية ؟«

فيها.  الكامنة  الأفكار  هو  الأ�سئلة  هذه  يف  النظر 

اأهمية  يف  الت�سكيك  هو  منها  ي�ست�سف  ما  واأهم 

اإذ  ملجتمعاتهن،  الغرب  يف  العربيات  الن�سويات 

يف  حقيقي  �سيا�سي  فعل  اإىل  حتررهن  يتحول  مل 

عندما  �سعيد  اأوحى  كما  الرواية  �سياق 

اجلن�سية«  »ال�سيا�سة  م�سطلح  ا�ستعار 

وا�ستعارته  ال�ستينات  يف  �ساع  الذي 

لأهم  عنوانا  ليكون  ِمِلْت  كيت  الن�سوية 

كتبها يف عام 1970. فثمة قراء يرون 

�سويف  روايات  يف  ال�سيا�سي  البعد  اأن 

حتت  ومل�سقة  مفتعلة  خلفية  اإل  لي�س 

التي  اخلفيفة  الرومان�سية  العالقات 

وو�سف  ثقاًل،  لتعطيها  ب�سهولة  تن�ساأ 

الغربيات  الن�ساء  مولن  جون  الناقد 

يف  امل�رصيني  حب  يف  وقعن  اللواتي 

 ترى هل اأوحت 
)10(

الرواية بال�ساذجات.

اأم  للعرب  بدونية  ينظر  اأنه  اأم  بذلك  الرواية  له 

ت�سافر الأمران؟ 

   قد ي�ستنتج البع�س مما �سبق اإنني اأريد من النقاد 

امراأة  الإناث لأنني  بالروائيات  اأن يبط�سوا  الذكور 

تكره الن�ساء، وتكره حرية التعبري، وتتمنى تكري�س 

التابوهات. ولهم اأقول اقروؤوا ما كتبت مرة اأخرى، 

فاأنا ل اأريد �سوى نقٍد يتحدى اأديباتنا اللواتي يجب 

يتحمل  الظهر، ونقداً  بالطبطبة على  اأن ل ير�سني 

امل�ستوى  ورفع  الأدبية  الذائقة  توجيه  م�سوؤولية 

منع  الأحوال  من  بحال  اأقرتح  ول  العام.  الثقايف 

اأحد من الكتابة عن مكبوتاته كلها وعر�سها على 
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املالأ، لكن يجب األ يت�ساهل النقاد مع تلك الكتابات 

بعدها اأدبًا جيداً اإن مل تكن كذلك فعاًل حتى لو خال 

ال�سوق من غريها. ولي�ست كل كتابة عن اجل�سد كتابة 

هابطة، لكن اأما وقد ُك�سف ذلك اجل�سد امل�سكني يف 

الأدب والفن لدرجة امللل، وانطفاأت الده�سة، فماذا 

يف  الإن�ساين  اجل�سد  اإ�سكالية  عن  كافكا  كتب  بعد؟ 

اأي روائية  اإليه  روايته »امل�سخ« من ُبعٍد مل تتطرق 

ن�سوية رغم اإح�سا�س عدد هائل من الن�ساء يف هذا 

ويحكم  الآخرين،  عيون  يف  م�سوخ  باأنهن  العامل 

عليهن باحلرمان من كل �سيء، اإذ يجرجرن اأج�ساداً 

ل ت�سلح ن�سو�س متعة. َمن الأَوىل باأْن َيراُهّن من 

الداخل: الأدب الن�سائي اأم الرجايل؟ 

اختيار  حريين  فقد  اأخرية،  ثانوية  مالحظة  ويف     

الدكتور اإبراهيم غالفًا لكتابه عبارة عن 

في�سالف  البولندي  للفنان  بو�سرت  لوحة 

فالكو�سكي املحدث، فقد اأوحت يل بدايًة 

بال�سورة  تذكرينا  �سوى  يريد  ل  باأنه 

التاريخية النمطية للمراأة، من حيث هي 

مغطاة الوجه والراأ�س واجل�سد، ول هوية 

يف  دورها  يلخ�س  طفال  وتر�سع  لها، 

احلفاظ على ا�ستمرارية اجلن�س الب�رصي، 

ال�رصد  مع  ال�سورة  هذه  تناق�س  ولكن 

تلك  متثله  ما  على  يتمرد  الذي  الن�سوي 

اجل�سد،  حترير  ويدعي  بالذات،  اللوحة 

جعلني اأعتقد اأنه رمبا اأراد اأن يقول توريًة اإن املراأة 

العربية ال�ساردة تتوهم التحرر واإنها ل زالت اأ�سرية 

له.  بك�سفها  يتغري  مل  جوهريًا  �سيئًا  وكاأن  ج�سدها، 

كتابه  لغالف  َرثفن  اختار  ذلك،  النقي�س من  وعلى 

تعود  ثولن  با�ستيان  ويليم  الهولندي  للفنان  لوحة 

اإىل عام 1895 وت�سور فتاتني يافعتني منهمكتني 

ارتديتا  وقد  �سخمة  كتب  قراءة  يف  تامًا  انهماكًا 

كان  اإن  حقًا،  املدار�س.  مراييل  ت�سبه  األيفة  مالب�س 

حترر املراأة هو غاية الفكر الن�سوي فاإنه لن يتاأتى اإل 

من خالل دفع الفتيات ال�سغريات نحو اإدمان القراءة 

وتعلم غواية التفكري لتحرير عقولهن وخيالهن اأوًل. 
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59 \ مفكر من فل�سطني.

يحتل ابن حزم الأندل�صي مكانة مرموقة يف تاريخ الفكر العربي الإ�صالمي 

الو�صيط ، فهو ف�صاًل عن كونه فقيهًا يعتد به اإذ ا�صنت املذهب الظاهري، اأديب 

ولغوي وموؤرخ اأن�صاب، وكاتب يف علم الطب. والذاكرة ال�صعبية ما زالت حتتفظ 

مبا �صطره يف كتابه اجلميل »طوق احلمامة«.

 وكان الغزايل قد اأ�صار اإىل ف�صله حني كتب عنه مادحًا: »وجدت يف اأ�صماء اهلل 

 .
)1(

تعاىل كتابًا لأبي حممد بن حزم يدل على حفظه و�صيالن ذهنه«

وجاء يف نفح الطيب اأن ابن حيان قال: »كان ابن حزم �صاحب حديث وفقه 

.
)2(

وجدل وله كتب كثرية يف املنطق والفل�صفة مل يخل فيها من غلط«

 وبني قول الغزايل وقول ابن حيان يتعرف املرء على �صخ�صية ُيختلف يف 

�صاأنها، وهذا الأمر ما كان ليكون اإل لأن ابن حزم ذا �صخ�صية متميزة اأ�صيلة، 

مبعزل عن املوقف منه، بل اإن اختالف النا�ض يف تقومي ابن حزم لدليل على 

ثراء هذا املفكر الالهوتي كما اأرى. 

موقف ابن حزم من الفل�شفة

»قراءة يف ر�صالة الرد على الكندي الفيل�صوف«

اأحمد برقاوي \

الميان عند ابن حزم هو الإميان بالكتاب وال�شنة دون اأي 

اأعمال للنظر العقلي فيما ين�شاأ من هذا الإميان من م�شكالت



 فلي�س من مهمة لبن حزم اإل الدفاع عن الرت�سيمات 

الدينية الإميانية ال�سعبية. ودح�س التفكري الفل�سفي 

يجب  الفال�سفة خ�سومًا، مالحدة،  واعتبار  النظري 

الرد عليهم وت�سفيههم. 

 ولي�س ر�سالة الرد على الكندي الفيل�سوف اإل مظهر 

من مظاهر عداء ابن حزم للفل�سفة. 

 اأما كتاب »الف�سل يف الأهواء وامللل والنحل« فهو 

اأهم معلم من معامل لهوت ابن حزم. 

موقف  يف  النظر  اإىل  هذا  بحثنا  يف  ن�سعى  واإمنا 

ابن حزم من الفل�سفة قارئني ر�سالته يف الرد على 

الكندي. والكندي هذا ميثل باكورة التفل�سف العربي 

الذي مل ي�سل اإىل احلد الذي و�سل اإليه ابن �سينا اأو 

ابن ر�سد، ومع ذلك كانت دريئة وجه اإليها ابن حزم 

�سهامه، ليدح�س التفكري الفل�سفي عمومًا يف النظر 

اإىل م�سكالت اهلل والعامل والعقل. 

»طوق  �ساحب  خل�سه  الذي  الو�سف  اأوًل  فلنتاأمل 

�سك  »ل  بحقه:  قال  حني  الكندي  على  احلمامة« 

ذي  غري  بربه،  عامل  غري  الإميان،  �سحيح  غري  اإنه 

ب�سرية يف �سيء، لأنه تناق�س يف كالمه، وا�سطرب 

 .
)3(

ا�سطرابًا يخرب اأنه مل يح�سل على ما يقول«

اإذاً الكندي: غري »�سحيح الإميان«، »غري عامل بربه«، 

»غري ذي ب�سرية« بل و»جاهل«. 

الكندي،  الفيل�سوف  بحق  قيلت  اإذا  كهذه  اأو�ساف 

من  فيل�سوف  كل  على  تن�سحب  �سك  ول  فاإنها 

ي�سح  للكندي  نقد  من  ي�سح  فما  العرب.  الفال�سفة 

وابن  ماجه  وابن  �سينا  وابن  الفارابي  على  اأي�سًا 

طفيل وابن ر�سد... اإلخ. 

ب�سحيح  لي�س  كذلك  والأمر  بعامة  فالفيل�سوف 

الإميان  اإل  حزم  ابن  عند  الإميان  وما  الإميان، 

بالكتاب وال�سنة دون اأي اإعمال للنظر العقلي فيما 

ين�ساأ من هذا الإميان من م�سكالت. 

 ي�سيف ابن حزم »واأول ذلك العلة املعلول الذي كفر 

بهما يف كتابه يف التوحيد.. فبعد اأن اأوجب الإميان 

من  ينق�سه  ما  كل  التوحيد  عن  ونفى  اجليد،  التام 

امل�ساف والنوع واجلن�س و�سائر املقولت، زعم اأن 

الواحد علة ما خلق. والعلة ل تكون اإل جن�سًا، والعلة 

ل تكون اإل م�سافة. 

والعلة من كل جهة ل تكون من الوحدة ال�سحيحة 

اأوجب ل�سانه، فح�سب بهذا عيًا وكفراً  يف قوله وما 

 .
)4(

و�سالًل

على  خلعها  التي  الأو�ساف  اإىل  اأ�ساف  وهكذا 

الكندي �سابقًا �سفتني اأخريني: الكفر وال�سالل. 

 ثم يقول يف و�سع اآخر: »اأخ�سى اأن يكون هذا الكندي 

�سقيًا زندقيًا يوقع غريه فيما وقع فيه، ويرى مثله 

ممن اأراد اهلل هالكه، اإن الرباهني تتناق�س يف اإثبات 

اإل  واأنها ل ت�سح  التوحيد، كيف هي وكيف تثبت، 

بهذه ال�رصائط، ثم اتبع ذلك باأن ل بد للعامل من علة، 

واإنه ل علة اإل خالقة، ينق�س بذلك ال�سفة التي هي 

التوحيد، فريى اأن الوحدة غري موجودة وغري قائمة، 

فاإن كانت هذه ب�سريته واإياها ق�سد، فما اأرى يف 

جهنم اأ�سفل درجة منه واإن مل يكن ق�سدها فال�سيخ 

 .
)5(

)اأي اإبلي�س( دبرها على ل�سانه فهو اأ�سفل �سافلني«

 نخل�س اإىل القول: اإن الفيل�سوف، من وجهة نظر ابن 

حزم ، زنديق كافر �سال، ماآله اإىل جهنم مع اإبلي�س. 

وكاأن اإبلي�س هذا هو الذي يتحدث الفال�سفة با�سمه، 

ف�سلهم �سالًل مبينًا. 

له  الغزايل  ب�ستائم  للفيل�سوف  ال�ستائم  هذه  تذكرنا 

يريد  من  اإليه  فلريجع  الفال�سفة،  تهافت  كتابه  يف 

ال�ستزادة. 

على  الإرهاب  مار�س  حزم  ابن  اأن  عندي  �سك  ول 

الفيل�سوف. 

ويف  الع�رص  ذلك  يف  الفيل�سوف  على  خطر  فاأي 

والزندقة  بالكفر  و�سفه  خطر  من  اأكرب  ع�رصنا 

يف  الآخرة  يف  قائم  اأنه  العامة  واإيهام  وال�سالل، 

قاع جهنم. 

واحلق اأن هذه الكلمات الإرهابية ل ت�سد الفيل�سوف 
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اأن  من  عليهم  يخ�سى  الذين  النا�س  اأو  العوام  بل 

اإىل العامة  اإرهاب ميتد  اإنه  الفيل�سوف.  ينظروا نظر 

كافة. 

الفيل�سوف  بحق  احلزمية  ال�ستائم  هذه  لندع 

دح�س  كيف  ونت�ساءل:  امل�سكلة  �سلب  يف  ولندخل 

»�سحيح الإميان« ابن حزم »فا�سد الإميان« الكندي 

الفيل�سوف؟. 

الباري عز وجل كما  ابن حزم »ل نقول يف   يقول 

واحديته.  فنق�س  علة  اإنه  اإ�سحاق:  بن  يعقوب  قال 

وهدم بناءه، وكّذب نف�سه يف املقدمات التي برهنها 

اإذ لي�ست العلة  اأقاويله، وزلت قدمه فهوى..  يف بدء 

اإل لعلة  اإل ملعلول، ول ملعلول معلول  علة معقولة 

اأن  ال�سامع  فتوهم  ا�سطراراً.  م�ساف  اإىل  بالقول 

اإطالق، تعاىل ربنا  اإىل معلول بغري  خالقه م�ساف 

 .
)6(

عن ذلك وتقد�س«

 يف البدء يجب اأن ن�سري اإىل اأن اهلل عند الكندي لي�س 

�سخ�سًا  ول  نوعًا  ول  جن�سًا  ول  عن�رصاً  ول  مقولة 

ف�ساًل ول خا�سة.. اإنه مع �سلب ال�سفات. اإنه الواحد 

احلق الأول. 

 لكن خطاأه كما يرى ابن حزم اأنه جعل من اهلل علة، 

»الأحد  هو  الأندل�سي  املفكر  هذا  يرى  كما  اهلل  لأن 

جميع  ابتدع  الذي  وهو  للعلل  املبدع  ال�سمد  الأول 

 .
)7(

املعلولت لأجل تلك العلل التي نبعت منه

 والذي جعل ابن حزم يرف�س قول الكندي باأن اهلل 

العلة  بني  العالقة  على  املرتتبة  النتيجة  هو  علة، 

واملعلول. 

  فمن املعروف اأن الكندي اأقر باأن اهلل خالق الوجود 

مل  هذا  لكن  لي�س(،  عن  الإي�سات  )تاأيي�س  العدم  من 

قول  اأن  ذلك  و�سبب  حزم  ابن  عند  للكندي  ي�سفع 

مبعلول  علة  عالقة  بالعامل  اهلل  عالقة  باأن  الكندي 

اأن ي�سفي �سفة ال�رصورة عن عالقة اهلل  من �ساأنه 

بالعامل، ملا ينتج من �رصورة بني العلة واملعلول، 

معنى  فيه  العلة  ا�سم  »اإن  حزم:  ابن  قال  ولهذا 

ال�رصورة اإىل معلولها، واملعلول حممول على العلة 

مفرتقني  غري  مت�سالن  م�سطران  م�سافان  فهما 

ول غنني حلاجة كل منهما اإىل �ساحبه، ولي�س هذه 

اأن يبدع �سيئًا غنيًا عن كل  �سفة اخلالق كان قبل 

 .
)8(

�سيء«

 ومعنى هذا، اأنه اإذا كانت هناك عالقة �رصورية بني 

معلولته،  خلق  يف  حراً  لي�س  فاهلل  واملعلول  العلة 

وبالتايل نفيت �سفة احلرية عن اهلل. لأن اهلل اإذ ذاك 

يخلق م�سطراً. 

 وابن حزم ل يرف�س هذه النتيجة لأنها غري ناجتة 

غري  لأنها  بل  باملعلول،  العلة  عالقة  عن  منطقيًا 

من�سجمة مع املفهوم الديني الإ�سالمي لالإله، ولأنها 

متناق�سة اأ�ساًل معه. 

وما  اخلالق  هو  �سيء،  كمثله  »لي�س  الديني  فاهلل 

�سواه خملوق، وهو املختار وما �سواه م�سطر، ولذا 

اللزوم  حلوق  واخلفية  املجازية  الأ�سماء  تلحقه  ل 

 .
)9(

والتفرد يف العقول العاملة به عز وجل«

نقطة  هي  م�سطر  �سواه  وما  املختار  هو  اهلل   

النطالق يف الوعي الديني لعالقة اهلل بالعامل. لأنه 

يكون  اأن  ميكن  ل  والكامل  نق�س.  ال�سطرار  يف 

م�سطراً. بل حراً وب�سكل مطلق. 

 ولهذا فهو اإن اأراد �سيئًا اإمنا يقول لـه كن فيكون.. 

 هذا الت�سور لالإله احلر يقع خارج الرتابط ال�رصوري 

اأو  الفال�سفة  به  تقول  الذي  واملعلول.  العلة  بني 

بع�سهم. 

 ف�ساًل عن ذلك فاإن ابن حزم اإن وافق الكندي على 

علة  عالقة  بو�سفها  بالعامل  اهلل  لعالقة  ت�سوره 

مبعلول، فاإنه �سيوافقه على فكرة قدم العامل. 

املنطقية  بالأولوية  اأقروا  امل�سلمون  فالفال�سفة   

الزمانية. فالعلة غري  العامل، دون الأولوية  هلل على 

يقول  ال�سدد  وبهذا  املعلول  على  بالزمان  متقدمة 

التوحيدي: »العلة قبل املعلول ل دخل للزمان فيه. 

يت�سمن  ل  الفعل  قبل  ال�سم  النحويني  قول  وكذلك 
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معنى الزمان«

  ويقول ال�سهروري: للعلة على املعلوم تقدم عقلي ل 

زماين، وقد يكون يف الزمان معًا، وي�سيف اأن العلة 

 .
)11(

تتقدم على املعلول بالوجود

الفال�سفة يف  راأي  الطو�سي  الدين   كما خل�س عالء 

»اأما  قائاًل:  الفل�سفة  تهافت  كتابة  يف  وذلك  العلة 

الفال�سفة فاإنهم ذهبوا اإىل اأن املوجودات، من حيث 

بني  واأثبتوا  لبع�س.  حقيقية  علة  بع�سها  ذواتها، 

املمكنات اأي�سًا تلك العلية، فكلهم متفقون على اأن 

 .
)12(

العلة الأوىل هي واجب الوجود«

 واحلق اأن جميع الفقهاء يرف�سون فكرة قدم العامل، 

فقد رف�سه الغزايل اأي�سًا، ومن الطبيعي اأن يرف�سها 

ابن حزم كذلك. 

اهلل؟ومن  مع  العامل  قدم  فكرة  رف�ست  ملاذا  ترى   

العامل  اإذا كان  اأنه  ب�سيط، وهو  ل�سبب  الفقهاء؟  قبل 

قدميًا مع اهلل فالعامل اإذاً غري م�سبوق بعدم وبالتايل 

اإذاً مل يزل  ل بداية لوجوده. فالعامل اإذن اأزيل. فهو 

موجوداً مع اهلل ومعلوًل له، وم�ساوقًا له، غري متاأخر 

عنه بالزمان م�ساوقة املعلول للعلة وم�ساوقة النور 

 .
)13(

لل�سم�س

ال�سم�س  كعالقة  بالعامل  اهلل  عالقة  ت�سوير  اإن   

بنورها، تخت�رص الت�سور الفل�سفي الإ�سالمي مب�ساألة 

قدم العامل. فنور ال�سم�س �سادر عن ال�سم�س �سدوراً 

اإل  �رصوريًا ولي�س هناك تقدم لل�سم�س على نورها 

بتقدم علة ال�سم�س على معلولها النور منطقيًا ولي�س 

زمانيًا. فنور ال�سم�س قدمي مع ال�سم�س يالزمها. 

وال�سينوية  الفارابية  الفي�س  نظرية  اأن  واحلق   

والتي اأخذاها عن اأفلوطني، اإمنا لتاأكيد هذه العالقة 

ال�رصورية بني اهلل والعامل ولتجاوز مع�سلة اخللق 

من العدم. 

والعامل،  اهلل  بني  عالقة  النهاية  يف  هناك  ولكن   

فكيف ينظر ابن حزم لهذه العالقة كنقي�س للعالقة 

التي يت�سورها الفال�سفة؟ 

العلل  تلك  عن  �سائل  �ساأل  »فاإن  حزم:  ابن  يقول   

املتهويات،  لتهوية  ال�سابقة  الب�سيطة  املو�سوفة 

قيل له: ال�ستق�سات الأربع اخلارجة من عنده التي 

كائنة  ل  هي  اإذ  بعد  منفعلة،  مو�سوعة  للخلق  هي 

املتهوية  الأربع  ال�ستق�سات  فهي  موجودة،  ول 

الطبائع  وهي  لها،  اجلامع  املكان  يف  املتاأي�سة 

الأر�س  وجل:  عز  ربها  من  للخلق  ال�سابقة  الأربع 

يف  التهويات  جميع  لتهوية  والهواء،  والنار  واملاء 

 .
)14(

املكان اجلامع«

 اإذاً الت�سور الأول عند ابن حزم هو التايل: الأر�س 

اأول  واملاء والهواء والنار هذه ال�ستق�سات الأربع، 

موجودة  تكن  مل  اأن  بعد  وجدت  التي  املوجودات 

طبعًا اأوجدها اهلل. وهذه بدورها �سارت علاًل. واهلل 

لي�س  اإذ  علة،  ل  تعاىل  »فاهلل  العلل  لهذه  علة  لي�س 

هي  واإذ  املعنى  يف  ول  ال�سم  يف  معها  م�سرتكًا 

ل  وهو  لها،  غاية  الف�سل  لأن  عنه  بائنة  بالف�سل 

غاية له عز وجل«. 

 فاهلل ل يفعل لغاية، اأي�سًا، لأنه لو فعل لغاية انتقل 

من حال اإىل حال. 

 ولي�س املعلولت اإل ا�سطراراً العلل لبع�سها، لأننا 

نرى الأربعة يف املعلول املركب مبنية بوزن العدل. 

 خال�سة القول »اإن تعلم اأنه لي�س �سيء من املعلولت 

كائنًا اإل لعلة مو�سوعة، و�سعها منه تعاىل اأن يكون 

علة اأو معلوًل، ولكن كل �سيء كان فلعلٍة مو�سوعة 

اأن يكون املعلول من  كان، وجب عند اهلل عز وجل 

اأجلها كائنًا، لأن اهلل عز وجل تعاىل وتقد�س وتنزه 

 .
)14(

عن اأن ي�سع نف�سه ليكون من اأجله �سيء«

 ثم نت�ساءل مع ابن حزم هل كان العامل ممكنًا قبل 

اأن يكون. 

اإن جميع الفال�سفة مبا فيهم الكندي، قالوا   واحلق 

بالإمكان. 

 فالفاعل الأول فعل فعاًل كان ممكنًا اأن يكون قبل 

قبل  واجب  الإمكان  لأن  ابن حزم.  يرى  كونه، كما 
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البون  هو  اأي�سًا  ابن حزم  عند  اإنه  الفعل ل حمالة. 

الأكرب بني الفاعل واملفعول. لكن الإمكان ل يجوز 

املفروغ  املقدر  التام  النفعال  يكون  اأن  يرى  كما 

واملفعول  �رصورة.  اإمكان  عن  النفعال  لأن  منه 

القائم عن انفعال يكون اأي�سًا �رصورة متتابعًا. 

 فاإذا مل يكن الإمكان �رصورة، فما هو اإذاً: الإمكان 

العر�س،  هي  امللك،  هي  الإرادة،  هي  حزم  ابن  عند 

والف�سل  العظمى  والنهاية  الق�سوى  الغاية  وهو 

الأعلى  املالأ  وهو  بالكل  املحيط  احلق  وهو  الأكرب 

بني  امل�رصوب  الأرفع  واحلجاب  الأعظم  والنور 

حتت  القائم  والكر�سي  العلم  هو  وخلقه...  اخلالق 

 .
)15(

عر�س الرحمن

كما  اأو  الإرادة  اإل  حزم  ابن  عند  بالإمكان  فلي�س   

من  مراد  لكل  اجلامعة  الإرادة  هي  الإمكان  يقول 

املنف�سل واملفعول. 

والعامل،  اهلل  تو�سط بني  الإمكان  اأن  يعني   هل هذا 

رمبا، لأن الإمكان كما يفهمه ابن حزم هو العر�س 

 .
)16(

والذي حتته حركة انف�سال الزمان 

التامة  املكونات  املفعولت  حركة  الزمان  وحتت 

ال�سنني  نهاية  والزمان  والأيام.  وال�سنون  الأوقات 

 .
)17(

والأيام والدهر نهاية الزمان 

املذهب  الفال�سفة مل يذهب هذا  اأحدا من  اأن  واحلق 

يف الإمكان. 

 فلو نظرنا اإىل الإمكان عند ابن ر�سد مثاًل ملا وجدنا 

اإل الإمكان بو�سفه تقدمي خروج ال�سيء اإىل الفعل، 

اأن العامل كان  اأي وجود ال�سيء املمكن، ومن ي�سلم 

اأن  يلزمه  فاإنه  يزل  اإمكانًا مل  يوجد ممكنًا  اأن  قبل 

يكون العامل اأزليًا لأن ما مل يزل ممكنًا ان و�سع اأنه 

وما  حمال،  اإزالة  عن  يلزم  يكن  مل  موجوداً  يزل  مل 

اأزليًا،  يكون  اأن  فوجب  اأزليًا  يكون  اأن  ممكنًا  كان 

لأن الذي ميكن فيه اأن يقبل الأزلية ل ميكن فيه اأن 

يكون فا�سداً اإل لو اأمكن اأن يعود الفا�سد اأزليًا. 

هو  ر�سد  ابن  وعند  الفال�سفة  عند  اأي�سًا  والإمكان 

ابن  يتحدث  ثم  املمتنع.  ونقي�سه  بالقوة،  الوجود 

ر�سد على الإمكان الفاعل والكامل واملنفعل. 

 من كل ما �سبق نرى اأن ابن حزم لكي يظل متنا�سقًا 

مع نف�سه يف اأن الفاعل ل بفعل من �رصورة، ولي�س 

علة للمعلولت، فاإنه يرى يف الإمكان ما مل يره اأحد 

من الفال�سفة، بب�ساطة اإنه تف�سري ل هوائي لالإمكان. 

 ولهذا فالبن حزم ن�س اآخر ي�سميه زيادة تبني على 

من اأحلد يف اأ�سماء اهلل ف�سمى ربه علة. يعيد ويكرر 

اأراد  اإن  العلل،  اأن اهلل لي�س علة بل هو خالق  ليدلل 

�سيئًا قال له »كن فيكون«، فاإن اأراد ربنا �سيئًا كان 

 .
 )18(

يقول كن فيكون كائنًا 

 ول�سنا نحتاج اإىل مزيد للقول يف هذا. 

  وابن حزم الظاهري لي�س ظاهريًا يف الفقه فح�سب، 

من  �ساأقتطف  اأي�سًا.  العامل  اإىل  بالنظرة  وظاهريًا 

حواٍر اأجراه ابن حزم مع رجل على قول الدهرية. 

اأو  عقلك،  يعرفه  ما  اإل  �سيئًا  تعرف  هل  حزم:  ابن   

عندك �سيء اآخر تعرف به وتنكر الدهري: ما اأعرف 

اإل ما عرفه عقلي. 

فما عرفه العقل فهو املعروف املقر به. 

 فما ل يعرفه العقل اإذاً هو املنكر، واملنكر اأ�سل لذي 

ل برهان عليه؟. 

نعم 

واملنكر باطل 

نعم 

فهل يعرف العقل �سيئًا ل نهاية له. 

ل يعرف العقل اإل ما له نهاية يف ج�سمه. 

لكل كل ما م�سى: ل يخلو قولك وقول  اأجمع  فاإين 

اأ�سحابك من اأن نقول: اإن العقل الغاية اأو فوق غاية 

الغاية قلت لك فهو متحرك، واحلركة  فاإن قلت هو 

ل تكون اإل يف مكان، واملكان ل يكون اإل يف مكان 

اإىل ما ل نهاية له. 

فالعقل ينكر هذا. واإن قلت عقلي متحرك، فاإنه ج�سم، 

واإن  نهاية.  ل  ما  اإل  اإل يف ج�سم  يكون  ل  واجل�سم 
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قلت فوقه غاية قلت لك: ما تلك الغاية التي فوقه، 

ت�سبهه: فهي ج�سم،  قلت  فاإن  ت�سبهه؟  اأم ل  اأت�سبهه 

واإن  الأوىل،  اإىل �سريتك  اإذاً يف ج�سم، فرجعت  فهي 

قلت ل ت�سبهه قلت لك: فاإن العقل ل يجد مثاًل اإل ما 

ي�ساهده، ومل ي�ساهد اإل الأج�سام، فاإذا اأجبت ب�سيء 

تزعم اأنك جتد مثاله وهو خالف املثال اأنكره العقل، 

 .
)19(

وما اأنكر العقل فهو باطل 

وعلى هذا املنوال ي�ستمر احلوار. 

املوجودة  الأ�سياء  يعقل  اإمنا  املعنى  بهذا  فالعقل 

حقائق  على  به  ي�ستدل  والذي  الأ�سياء  �سفات  اأو 

�سئت  اإن  اأو  منها..  املحال  ومتيز  الأمور  كيفيات 

معرفة ما خلق اهلل تعاىل. 

 ولهذا فاإن ابن حزم يرف�س علم الكالم كما الفل�سفة، 

والت�سوف. اأو امليتافيزيقا بعامة، لأنها تبحث فيما 

وراء الطبيعة اأو الأ�سياء غري الكائنة. 

لكن للعقل اأي�سًا وظيفة هي فهم اأوامر اهلل تعاىل اأي 

الن�س عند ابن حزم. 

والعقل  النقل  م�سكلة  حزم  ابن  عند  جند  ل  ولهذا   

والتي جندها عند الفارابي وابن �سينا وذروتها عند 

ابن ر�سد. 

 لأنه لي�س حمتاجًا بالأ�سل اإىل هذه التفرقة، واآية 

تعاىل  اهلل  دين  »اإن  �رصاحة:  بكل  اأعلن  اأنه  ذلك 

ظاهر ل باطن فيه، وجهراً ل �رص حتته، كله برهان، 

بال  يتبع  اأن  يدعو  من  كل  واتهم،  فيه  م�ساحمة  ل 

فهي  وباطنًا  �رصاً  للديانة  ادعى  من  وكل  برهان، 

دعاوى خمارق، واعلموا اأن ر�سول اهلل )�س( مل يكتم 

من ال�رصيعة كلمة فما فوقها، ول اأطلع اأخ�س النا�س 

به من زوجة اأو عم اأو ابن عم اأو �ساحب، على �سيء 

من ال�رصيعة كتمه عن الأحمر والأ�سود ورعاة الغنم، 

ول كان عنده، عليه ال�سالم، �رص ول رمز، ول باطن 

غري ما دعا اإليه النا�س كلهم اإليه. 

اأمر، ومن قال هذا فهو   ولو كتم �سيئًا ملا بّلغ كما 

و�سح  ول  �سبيله  ينب  مل  قول  وكل  فاإياكم  كافر، 

عليكم  ن�س  ما  تلتزموا  اأن  كله  اخلري  دليله وجملة 

ربكم تعاىل يف القراآن بل�سان عربي مبني مل يفرط 

فيه من �سيء تبيانًا لكل �سيء، وما �سح عن نبيكم 

)�س( برواية الثقاة من اأئمة اأ�سحاب احلديث ر�سي 

طريقتان  فهما  ال�سالم.  عليه  اإليه  م�سند  عنهم  اهلل 

 .
)20(

يو�سالنكم اإىل ر�سى ربكم عز وجل 

واحلق اإن الختالف بني الفل�سفة والالهوت اختالف 

ب�سوؤون  الطرفني  اأحد  يتدخل  ل  اأن  �سوى  له  ل حل 

الآخر ، وبخا�سة تدخاًل نافيًا .
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65\ باحث وناقد اأدبي من املغرب

مما ل �صك فيه اأن تتويج جنيب حمفوظ، ومن خالله الرواية العربية، بجائزة 

نوبل لالآداب، قد �صكل منعطفا جديدا يف تاريخ الرواية العربية، وحتديدا على 

م�صتوى الإقبال على كتابة الرواية وتلقيها، وت�صاعد انت�صارها وترجمتها اإىل 

اللغات الأجنبية، كما �صكل ذلك، اأي�صا، حافزا لتزايد كتاب الرواية العربية من 

اجلن�صني، مبثل تزايد قرائها ومتلقيها، وذلك ب�صكل اأ�صبح معه الإقبال اليوم 

على كتابة الرواية يف جمتمعاتنا العربية ي�صكل ظاهرة لفتة للنظر، وهي 

توا�صل )اأي الرواية( فر�ض اإغرائها وفتنتها على الروائيني املر�صخني واجلدد؛ 

هوؤلء يوجد بينهم اليوم من جاء اإىل كتابة الرواية من اهتمامات اأخرى موازية 

ومغايرة، اأدبية وغري اأدبية، وقد جذبتهم الرواية اإىل عواملها الفاتنة، واإىل 

اإغرائها اجلميل واملمتع، فنجدهم، اليوم، ي�صاهمون، ب�صكل مثري، يف اإثراء الرتاكم 

الروائي العربي وتطويره، كما ونوعا...

تنامي �شورة »املدينة« 

يف روايات بريوت

عبد الرحيم العالم\

مدينة املتناق�شات ...

مدينة للع�شق واحلياة، واحلرب واملوت



»زمن  اليوم  نعي�س  اأننا  يرى  البع�س  كان  واإذا 

الرواية« بامتياز، فاإن هذا الزمن، لالأ�سف، ما فتئ 

اإبداعي  م�ستوى  يف  العربي  الروائي  اإنتاجه  يقدم 

حيث  الأخريين،  العقدين  يف  وخ�سو�سا  متفاوت، 

يف  الرواية  كتابة  ا�ست�سهال  ظاهرة  ت�ساعدت 

غري  ومت�سارع.  لفت  ب�سكل  العربية،  جمتمعاتنا 

العربية  الرواية  باأن  القول  من  مينع  ل  ذلك  اأن 

عموما، تعرف اليوم انتعا�سا ملحوظا على م�ستوى 

واملوؤطرة  املهيمنة  الروائية«  »مغايراتها  بع�س 

ت�ساعد  من  اأي�سا،  تعرفه،  ما  مبثل  ملحكياتها، 

للكتابة فيها، من قبيل: رواية املراأة، ورواية ال�سرية 

ورواية  التاريخية،  الذاتية، والرواية 

املدينة، وغريها من املغايرات الروائية 

ف�سال  العربي،  الروائي  للم�سهد  املميزة 

ما  الروائية  املغايرات  بع�س  اأن  عن 

ملحوظني،  وتناميا  حتول  تعرف  فتئت 

على  الروائيني  اإقبال  م�ستوى  على 

بالنظر  فيها،  الروائي  متخيلهم  ت�سييد 

ح�سور  من  املغايرات  هذه  حتققه  ملا 

وتراكم روائي متزايدين. 

غري اأن هذا التعاي�س بني هذه املغايرات 

الروائية املهيمنة، وغريها، ل يعني اأنها 

احل�سور  لها  واأن  نف�سها،  املرتبة  حتتل 

واإن  العربي،  الروائي  امل�سهد  يف  نف�سه 

بدا من املوؤكد اأن ارتباط الرواية العربية 

باملدينة ما فتئ يت�ساعد ويتطور عقدا 

ف�ساء  فقط  ت�سكل  املدينة  باعتبار  لي�س  اآخر،  بعد 

لالأحداث الروائية، بل اأي�سا ملا تطرحه رواية املدينة 

ومت�سابكة، يف  اإ�سكالية  واأ�سئلة  ق�سايا  من  عموما 

ما�سيها ويف حا�رصها، موازاة اأي�سا مع ما تعرفه 

مدننا من امتداد وحتول �سلبيني، ومن تعقد ظروف 

»رواية  معه  ت�ستجيب  ب�سكل  وذلك  فيها،  العي�س 

جمتمعاتنا  حتول  مدى  عن  للتعبري  اليوم  املدينة« 

والنبعاث من جديد،  للتغيري  ن�سدانها  العربية، يف 

ولو من داخل ما تواجهه من دمار وتال�س وانهيار...

الدور  ينكر  اأن  اأحد  ي�ستطيع  ل  اإذن،  هنا،  من 

املدن  من  جمموعة  لعبته  الذي  الكبري  التاريخي 

من  املدينة  روايات  حققته  مبا  روائيا،  العربية 

و�سيا�سية  تاريخية  اأ�سئلة  ومن  روائي،  تراكم 

اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي  وبنيوية.  وثقافية  واجتماعية 

بع�س تلك املدن، ومدى تعالقها ال�رصدي والتخييلي 

بالرواية العربية، كي ندرك مدى الدور الكبري الذي 

لعبته املدينة العربية، وغريها من املدن الأجنبية، 

ناحية،  وازدهارها، من  العربية  الرواية  تطوير  يف 

روائي  متخيل  بلورة  يف  اأي�سا،  م�ساهمتها،  ومدى 

متنوع وموؤثر: القاهرة، الإ�سكندرية، طنجة، دم�سق، 

عمان، اجلزائر، وغريها من املدن العربية التي كان 

لها تاأثري وا�سع يف اإثراء الرواية العربية والأجنبية 

على حد �سواء.

اأكرث  اإحدى  »بريوت«  مدينة  وتبقى   

قبل  من  ا�ستثمارا  العربية  املدن 

بالنظر  والأجانب،  العرب  الروائيني، 

والأدبي  والثقايف  التاريخي  للدور 

الكبري الذي لعبته هذه املدينة؛ هي التي 

املهم  كتابه  يف  قي�رص،  �سمري  و�سفها 

»جمهورية  بكونها  بريوت«،  »تاريخ 

مدينة  قدمته  ما  عرب  العربية«،  الآداب 

على  عربي،  اأدبي  اإنتاج  من  »بريوت« 

وال�رصد  والنرث  ال�سعر  كتابة  م�ستوى 

وخ�سو�سا  عموما،  والفن  وامل�رصح، 

على م�ستوى ما لعبه كتابها، من ناحية، 

الن�رص  ودور  ومطابعها  ودورياتها 

ثانية،  ناحية  من  ومعار�سها،  فيها 

ما  واأي�سا عرب  املجال،  اأدوار طالئعية يف هذا  من 

وفرته املدينة من خدمات واإمكانات لفتة لالإبداع 

ف�سال  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  منذ  والتجديد، 

مفتوحا  ملجاأ  مبكرة،  فرتة  منذ  �سكلت،  كونها  عن 

واأر�سية  والأجانب،  العرب  والكتاب  الأدباء  لعديد 

انطالقة ناجحة ملعظمهم. 

الذي لعبته  التاريخي والإبداعي  الدور  ويف �سلب هذا 

ح�سورا  الأكرث  هي  اليوم  الرواية  اأن  يبدو  بريوت، 

تقدمه  مبا  وغريهم،  اللبنانيني  للروائيني  وجاذبية 

ولإدراك  لالإبداع،  وافرة  اإمكانات  من  املدينة  لهم 

اآفاق  من  اأمامهم  تفتحه  ومبا  املجتمع،  يف  التحولت 
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وا�سعة ل�ستعادتها يف عديد �سورها ومالحمها وروؤاها 

يف  تعترب،  فبريوت  وف�ساءاتها،  وحكاياتها  واأحداثها 

للحرب  ومدينة  للمتناق�سات،  مدينة  نف�سه،  الوقت 

والدمار واملوت، ومدينة للع�سق واجلمال واحلياة...

ارتبطت  قد  بريوت  اأن  مادام  ذلك،  يف  غرابة  ول 

بل  العربي،  الروائي  امل�رصوع  بداية  منذ  بالرواية 

ثمة من املوؤرخني من يعتربها املدينة الأوىل على 

اليوم  هي  وها  العربية،  الروائية  الريادة  م�ستوى 

توا�سل ال�سمود اأمام مناف�سة بع�س املدن العربية 

التاريخية املتو�سطية لها، رغم ما تعاقب عليها من 

كوارث وحروب واأحداث ج�سام، موازاة مع ما اأحدثه 

ذلك فيها من خراب ودمار وموت.

العرب  الروائيون  اأوىل  ما  فبقدر 

كبريا  اهتماما  بريوت  مدينة  والأجانب 

وفرت  ما  بقدر  الروائية،  كتاباتهم  يف 

لهم بريوت الكثري من الإمكانات للكتابة 

الرواية  �رصارة  انطلقت  فمنها  والن�رص، 

روائية  اجتاهات  عن  باحثة  العربية 

من  جديدة  كوكبة  عن  وكا�سفة  جديدة، 

الروائيني اللبنانيني، وغريهم، ممن اأثروا 

نن�سى  اأن  دون  العربية،  الرواية  مدونة 

الدور الرائد واملمتد لبريوت يف احت�سان 

ون�رصها  واللبنانية،  العربية  الرواية 

وا�سع، وخ�سو�سا  نطاق  وتوزيعها على 

لعبته  مبا  الآداب«،  »دار  م�ستوى  على 

من  وماتزال،  العريقة،  املوؤ�س�سة  هذه 

اأدوار طالئعية يف ن�رص الرواية العربية وانت�سارها...

ويف اعتقادي اأن الإغراء الذي �سق طريقه يف نفو�س 

مل  والروائيات،  الروائيني  من  ومتزايد  كبري  عدد 

اأية مدينة عربية اأخرى اأن حتققه وتفر�سه  ت�ستطع 

لزم  الذي  الكبري  احللم  ذلك  مبثل  روائييها،  على 

بريوت،  عن  للكتابة  الروائيني  من  كبريا  عددا 

وا�ستيحاء جوانب من تاريخها وحتولتها واأحداثها 

و�سخ�سياتها.

ويف هذا الإطار، برزت جمموعة مهمة من الروائيني 

ا�ستيحاء هذه  يوا�سلون  لبنان وخارجها، ممن  يف 

املدينة املتحولة يف ن�سو�سهم الروائية، ويوجد من 

بينهم من بقي وفيا للكتابة عنها اإىل اليوم، موازاة 

التي  اللبنانية  الروايات  من  جديد  كم  ظهور  مع 

اإىل  العامل،  من  اأخرى  ومدن  ف�ساءات  يف  �سافرت 

جانب �سفرها املتوا�سل واملمتد يف بريوت اأي�سا.

وتكمن اأهمية مدينة بريوت روائيا، مقارنة ببع�س 

ت�سكل  كونها  يف  الأخرى،  العربية  الروائية  املدن 

ب�سكل  ومتحولة،  معقدة  ذا طبيعة  تعدديا،  جمتمعا 

ت�ستجيب معه بنياته الجتماعية والدينية والثقافية 

ب�سكل  والرواية  املتخيل  اأ�سئلة  ل�سوغ  وال�سيا�سية 

لفت ومتوا�سل.

 غري اأن �سهرة بريوت روائيا، ل ترتبط فقط مبا عرفته 

وجمازر  ومعارك  اأهلية  حروب  من 

اعتبارات  ثمة  بل  �ساخنة،  واأحداث 

املدينة،  هذه  بهوية  مرتبطة  اأخرى 

والجتماعي  ال�سيا�سي  وبتاريخها 

كلها،  �ساهمت  والرمزي،  والثقايف 

وب�سكل متزايد، يف ت�ساعد كتابة مدينة 

من  ذلك  على  اأدل  ول  روائيا.  بريوت 

الروايات  يف  »بريوت«  ح�سور  ا�ستمرار 

اللبنانية والعربية اجلديدة، انطالقا من 

متثلها لأحداث ووقائع مغايرة ل عالقة 

باحلرب  ول  الطائفية،  بامل�سكلة  لها 

الإ�رصائيلي  بالجتياح  ول  الأهلية، 

اأحداث  ا�ستلهام  انطالقا من  للبنان، بل 

ووقائع ومتغريات راهنة، دون اأن يعني 

�سكلت قطيعة  قد  الروايات  اأن هذه  ذلك 

هذه  عرفتها  التي  ال�سهرية  والوقائع  الأحداث  مع 

يف  والأجنبية،  العربية  الرواية  ومتثلها  املدينة، 

العديد من ن�سو�سها، وعرب اأزمنة خمتلفة.

كغريها  وتخييليا،  تاريخيا  بريوت،  وارتبطت  هذا، 

من  مهم  بعدد  روائيا،  ال�سهرية  العربية  املدن  من 

يف  �سواء،  حد  على  والأجنبية  العربية  الروايات 

انحدارهم من جغرافيات خمتلفة، من �سوريا وم�رص 

والبحرين  والكويت  واملغرب  والعراق  وتون�س 

واإيطاليا  والربتغال  وال�سيلي  وفرن�سا  وال�سعودية 

تتخذ  روايات  الأقطار، مبا هي  وكندا، وغريها من 

من »بريوت« ف�ساء رئي�سا لها، باأمكنتها ال�سهرية، 
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يف  املوغلة  واأزمنتها  املتجددة،  وحكاياتها 

للم�ستقبل،  وامل�ست�رصفة  واحلديث  القدمي  التاريخ 

اأجيال  اإىل  تنتمي  ب�سخو�س  اأي�سا،  ارتباطها،  ويف 

روائية  اأحداثا  بذلك  عاك�سة  متنوعة،  وم�سارب 

خمتلفة، و�رصاعات واأوجه م�رصقة وداكنة، ب�سورها 

وم�ساهدها املتداخلة واملتناق�سة واملتنافرة، اإذ اأن 

»بريوت« تعترب يف نظر البع�س »مدينة لكل �سيء«، 

حيث تبدو مدينة للموت يف بع�س الروايات، ومدينة 

للحياة يف روايات اأخرى.

بع�س  اإىل  طريقها  بريوت  عرفت  اإذن،  هكذا، 

اللغات  من  وبغريها  بالعربية  املكتوبة  الروايات 

لروائيني  وهي  الفرن�سية،  الأجنبية، وخ�سو�سا 

كاأندريه  وفرن�سية،  لبنانية  اأ�سول  من  ينحدرون 

ن�سيب،  و�سليم  فواز،  وغ�سان  اإده،  ودومينيك  �سديد، 

�سار،  ويا�سمني  جنار،  واألك�سندر 

واأليفيي  وايل،  وبرنار  اهلل،  فتح  ورانيا 

اخلوري،  وغاتا  مييي،  وري�سار  رولن، 

�سباغ،  بيار  واإليي  �سعودي،  وفتحية 

بينهم  من  ويوجد  طرابل�سي،  ويا�سمينة 

اأوا�سط  منذ  بريوت  عن  الكتابة  بداأ  من 

من  ومنهم  املا�سي،  القرن  ثمانينيات 

اإىل  املدينة  هذه  عن  الكتابة  يف  ا�ستمر 

تنوع  ويف  �سورها،  تعدد  يف  اليوم، 

اأو�ساعها واأحداثها املثقلة باملوت عموما.

الروائيني  هوؤلء  ارتباط  م�ستويات  تباين  وبحكم   

بع�س  يف  عاك�سة  رواياتهم  جاءت  فقد  ببريوت، 

معاملها،  ولتغري  املدينة،  هذه  لتحول  جوانبها 

طالها  ملا  اأي�سا  تبعا  وان�سطارها،  اأمكنتها  وتبدل 

من اأحداث غريت من �سكلها وهند�ستها وقيمها، مع 

الأهلية  للحرب  ما  اإبراز  على  الروايات  تلك  حر�س 

وللتنافر املذهبي من تاأثري يف خلق اأجواء م�سحونة 

يف  اأو  ال�رصقية  بريوت  يف  ذلك  مت  �سواء  وملغومة، 

بريوت الغربية.

الروايات  بع�س  ا�ستح�سار  مع  موازاة  هذا،  يحدث 

طور  يف  يوجد  ف�ساء  باعتباره  اأي�سا،  للريف 

النقرا�س والزوال، ب�سبب تزايد الهجرة اإىل املدينة، 

يف  �سواء  فيها،  بريوت  ل�سورة  تنويعها  عن  ف�سال 

»امراأة عاهرة« و»بنت  �سكل  للمدينة يف  ت�سويرها 

لتدمر،  تغري  »امراأة مغرية«،  اأو يف �سورة  هوى«، 

على اعتبار اأنها مدينة متعددة ومت�سابكة العالقات 

والنتماءات ال�سيا�سية والدينية...

بالإ�سبانية  املكتوبة  الروايات  تفاعلت  كذلك 

»بريوت«  مع  والإجنليزية  والإيطالية  والربتغالية 

باأ�سكال خمتلفة. ويكفي اأن ن�سري، هنا، اإىل ن�سو�س 

روايتيها  يف  الليندي،  اإيزابيل  ال�سيلية  الروائية 

توظيف  مت  واإن  املخرتع«،  و»بلدي  »باول« 

م�ستوى  على  متباينة  باأ�سكال  فيهما  »بريوت« 

خربته  مما  وانطالقا  البريوتي،  املحكي  كثافة 

الكاتبة يف بريوت من اأحداث وما عا�سته من وقائع 

ذاتية، اإذ يتم �رصد بع�س اأجواء هذه املدينة، انطالقا 

اأي  حتديدا،  املكان  مع  القائمة  العالقة  طبيعة  من 

القرن  من  اخلم�سينيات  »بريوت«  مع 

وبتاأثرياته  املكان،  بذكريات  املا�سي، 

النف�سية القوية، وبتقاطعاته الجتماعية 

والتاريخية...

الربتغايل  للروائي  بالن�سبة  نف�سه  الأمر   

»الإجنيل  روايته  �ساراماغو، يف  خو�سيه 

بح�سب ي�سوع امل�سيح«، والروائي الإيطايل 

»بريوت  روايته  يف  فرياري  اأنطونيو 

الكندي  اللبناين-  والروائي  املجنونة«، 

راوي احلاج، يف روايته »لعبة دي نريو« بالجنليزية، 

ا�ستيحائه للحرب  ال�رصد من بريوت، عرب  يبداأ  وفيها 

اغتيال  كحادث  موازية،  اأخرى  ولأحداث  الأهلية، 

ب�سري اجلميل، وجمزرة �سربا و�ساتيال...

»بريوت«: من احلرب اإىل الرواية

اأن الروائيني العرب مل ين�سغلوا بتمثل  يف اعتقادي 

حرب مبثل ان�سغالهم با�ستيحاء تداعيات نك�سة 67، 

الإ�رصائيلي  والجتياح  اللبنانية،  الأهلية  واحلرب 

الأهلية  واحلرب   67 حرب  كانت  واإذا  للبنان. 

احلرب  اأن  فيبدو  اأوزارهما،  حطتا  قد  اللبنانية 

بعد، حيث لزالت  اإبداعيا  اأوزارها  ت�سع  الثانية مل 

يف  وي�ستلهمونها  الروائيني،  ت�ستهوي  احلرب  هذه 

ن�سو�سهم، بالنظر لتداعياتها املختلفة، ولأبعادها 
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اأجواءها وتفاعالتها  الإن�سانية الكبرية، م�ستعيدين 

وحكاياتها املتنا�سلة، من رواية لأخرى... اإذ �رصعان 

ما تنه�س بريوت من رمادها، و�سط كل ذلك اخلراب 

والدمار والفزع واخلوف الذي ولدته احلرب الأهلية، 

لتحكي ق�س�س حربها ودمارها وماآ�سيها وغربتها، 

احلياة  مع  وغربائها  �ساكنتها  معاناة  ولت�سور 

تتجدد  اإمنا  بريوت-  -اأي  بذلك  وهي  واملوت، 

ويجدد  خطاياها،  يغ�سل  الذي  بحرها  خالل  من 

من  ولو  ووجوهها،  وجمالها  و�سورها  حكاياتها 

والقهر  والت�سظي  واملوت  والدمار  اخلراب  و�سط 

واحللم والأزمات احلادة والت�سبث باحلياة...

واأهمية  الأ�سطورية،  املدينة  هذه  اأهمية  هنا،  من   

الروائيني  على  تفر�سه  الذي  املتزايد  الإغراء 

جتاه  ومواقفهم  روؤاهم  وعلى  واجلدد،  املر�سخني 

هذه املدينة، مبا يعني اأن بريوت، ووفق 

الر�سيد الروائي املهم الذي راكمته من 

�ستظل  وبعدها،  اأزماتها  اإبان  حولها، 

املزيد  على  مفتوحة  م�ستقبلية،  مدينة 

من الت�سكل الروائي، مبثل انفتاحها على 

متثل  على  واأي�سا  وم�ستقبلها،  راهنها 

والقيمية  الروحية  الأبعاد  من  املزيد 

عديد  احت�سان  وعلى  فيها،  والإن�سانية 

الروائيني اجلدد، حمفزة اإياهم، نف�سيا واإبداعيا، على 

مدينة متحولة  املتخيل حول  الكتابة وعلى جتديد 

با�ستمرار.

ت�صاعد ح�صور »بريوت« 

فـي عناوين رواياتها

يف  بريوت  ح�سور  اأهمية  الأوىل،  للوهلة  تربز، 

الروايات اللبنانية والعربية والأجنبية التي متثلتها 

البارز  ح�سورها  خالل  من  روائيا،  و�سخ�ستها 

واملتنامي يف عناوين جمموعة من الروايات التي 

ا�ستوحتها،  التي  الروايات  اأوىل  منذ  تفاعلت معها، 

والعربية  اللبنانية  الروايات  من  ب�سل�سلة  مرورا 

والأجنبية التي ظهرت فيما بعد، لكنها بقيت مع ذلك 

ا�سم املدينة فيها ويف عناوينها.  وفية ل�ستح�سار 

العناوين،  تلك  بع�س  اإىل  هنا،  ن�سري،  اأن  ويكفي 

بهذه  الحتفاء  تنامي  مدى  كثب  عن  نلم�س  لكي 

بريوت«  »كوابي�س  قبيل:  من  وذلك  روائيا،  املدينة 

بريوت«  و»وداعا  ال�سمان،  لغادة  و»بريوت75« 

كوثراين،  لهالة  بريوت«  و»ا�ستوديو  غ�سوب،  ملي 

و»جمنون  املقد�سي،  �سعيد  جلني  بريوت«  و»�ستاء 

بريوت«)بالفرن�سية( ل�سليم ن�سيب، و»رواية بريوت« 

بريوت«  و»طواحني  جنار،  لألك�سندر  )بالفرن�سية( 

لغ�سان   »1982 و»بريوت  عواد،  يو�سف  لتوفيق 

و»بريوت  مندور،  ل�سحر  بريوتي«  و»حب  �سبارو، 

ا�سمها  كان  و»مدينة  احلايك،  لرينيه   »2002

ل  و»بريوت  مييي،  لري�سار  )بالفرن�سية(  بريوت« 

تغفر« )بالفرن�سية( لكارول زياد العجمي، و»بريوت 

بريوت« ل�سنع اهلل اإبراهيم، و»بريوت مدينة العامل« 

حميدان  لإميان  بريوت«  مثل  و»بيت  جابر،  لربيع 

يون�س، و»بريوت املجنونة« )بالإيطالية( 

ر�سائل  و»بريوت:  فرياري،  لأنطونيو 

)بالهولندية(  حما�رصة«  مدينة  من 

املدينة  و»بريوت  بنعلي،  لعبدالقادر 

و»بريوت  وهبي،  لزاهي  امل�ستمرة« 

البكاء ليال« ل�سوقي عبد احلكيم، و»بريد 

و»بريوتيات«  ال�سيخ،  حلنان  بريوت« 

لأمني فر�سوخ، و»راأ�س بريوت« ليا�سني 

علي  ملحمد  اخليانات«  ونهر  و»بريوت  رفاعية، 

التي  الروائية  الن�سو�س  من  وغريها  اليو�سفي، 

تفاعلت بوفاء مع بريوت يف عناوينها...

»بريوت«  بـ  وغريها،  الروايات،  هذه  احتفاء  ورغم 

على م�ستوى العنوان، فال ميكن اعتبارها، مع ذلك، 

وكتبت  املدينة،  هذه  متثلت  التي  الن�سو�س  اأهم 

ببريوت  احتفت  اأخرى  روايات  ثمة  اأن  اإذ  عنها، 

ب�سكل باهر ولفت، حتى واإن مل حتمل ا�سم »بريوت« 

بدورها عميقة ومكثفة  يف عناوينها، حيث جاءت 

من  متكنها  زاوية  من  ودلليا،  وجماليا  حكائيا 

اإعادة بناء جوانب  اأغوار مدينة متجددة، ومن  �سرب 

روائيتها  يف  والراهنة،  املا�سية  �سورتها  من 

من  وجتددها،  وانبعاثها  اأفولها  ويف  و�سريورتها، 

هذا  يف  يعترب،  الذي  خوري،  اإليا�س  روايات  قبيل 
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والعرب  اللبنانيني  الروائيني  اأهم  بني  من  املجال، 

الذين يوا�سلون الكتابة بتميز عن بريوت، ف�سال عن 

وربيع  بركات  هدى  من  لكل  جيدة،  اأخرى  روايات 

جابر واإلهام من�سور وح�سن داوود ور�سيد ال�سعيف، 

وغريهم.

واإذا كانت مدن عربية اأخرى مافتئت حتقق ح�سورا 

العربية  الروايات  مهيمنا يف عناوين جمموعة من 

تبقى،  ف«بريوت«  ا�ستوحتها،  التي  والأجنبية 

على  ومكرورية  وتاأثريا  ح�سورا  الأكرث  ذلك،  مع 

ول  ا�ستوحتها.  التي  الروايات  عناوين  م�ستوى 

على  »بريوت«  تفر�سه  الذي  الإغراء  هذا  يتوقف 

بل  احلد،  هذا  عند  العناوين،  م�ستوى 

الق�س�سية  الكتابة  اإىل  امتد  قد  اأثره  اإن 

اأكرث  اإحدى  عند  ال�ساأن  هو  كما  نف�سها، 

الروائيات والقا�سات العربيات احتفاء 

ببريوت يف اإبداعها الأدبي؛ يتعلق الأمر 

يف  ال�سمان  غادة  ال�سورية  بالكاتبة 

»ل  بـ  املعنونة  الق�س�سية  جمموعتها 

يخت�رص  عنوان  وهو  بريوت«،  يف  بحر 

حتمل  التي  الق�س�س  اإحدى  حكاية 

م�ستوى  على  نف�سها،  املجموعة  عنوان 

�سور  من  فيها  »بريوت«  جت�سده  ما 

بها  حلمت  التي  ال�سورة  لتلك  مغايرة 

تلك الفتاة الدم�سقية يف الق�سة، كمدينة 

ما  اإذ �رصعان  واحلب،  واجلمال  للحرية 

تبحث  مزيفة،  اأخرى  ببريوت  الفتاة  تلك  �ست�سطدم 

اأن  بدا  واإن  والأ�سباغ،  الإ�سفلت  و�سط  بحرها  عن 

اأ�سدل على اأحداث غارقة  ال�ستار يف هذه الق�سة قد 

وعودة  بريوت  عودة  باألق  واحللم  الأمل  بريق  يف 

بحرها اإليها.

اإىل  جلي  ب�سكل  ت�رص  مل  واإن  اأخرى،  روايات  ثمة 

»بريوت« يف عناوينها، فهي حتملنا ب�سكل مبا�رص 

الرو�سة«  »�سخرة  كرواية  املدينة،  بريوت  اإىل 

وهي  قديح،  احلاج  لطيفة  اللبنانية  للروائية 

ال�سخرة ال�سهرية القابعة يف �ساحل بحر بريوت، يف 

حتوله  يف  البريوتي،  للمجتمع  الرواية  هذه  تعرية 

وتزايد  وتقاليده  عاداته  متازج  ويف  الدميوغرايف، 

اأو�ساع  قلب  يف  �ساهم  ما  وهو  الداخلية،  هجراته 

هذه املدينة، وعجل بربوز امل�سكلة الطائفية واندلع 

احلرب الأهلية فيها.

مدينة  متثلت  التي  العربية  الروايات  كرثة  ورغم 

ركزت  قد  منها  جمموعة  فاإن  روائيا،  بريوت 

حتديدا،  والطائفية  الأهلية  حربها  ا�ستيحاء  على 

بريوت  مع  التفاعل  من  متكن  فقط  منها  وقليل 

اأهمية  اأن  اإل  مغايرة.  وثيماتية  حكائية  زوايا  من 

الرواية  يف  لبريوت  املت�ساعد  ال�ستح�سار  هذا 

من  ياأتي  احلرب،  اأجواء  خالل  من  ولو  العربية، 

يف  ومتعددا  طرائقه،  يف  متنوعا  ا�ستح�سارا  كونه 

رواية  من  ومعانيه،  ودللته  �سوره 

اأخرى، كما جاء متباينا يف طبيعة  اإىل 

روؤية هذا الروائي اأو ذاك اإىل هذه املدينة 

الأ�سطورية، ولو من داخل تفاعل الرواية 

مع  اأي  نف�سه،  املو�سوع  مع  العربية 

احلرب الأهلية يف بريوت...

»بريوت«: �صورة روائية كرنفالية

روائيا  »بريوت«  ارتبطت  ما  بقدر 

املختلفة،  وبتداعياتها  الأهلية  باحلرب 

توقفت  قد  اأخرى  روايات  اأن  ما  بقدر 

يف  اجلذابة،  املدينة  هذه  ا�ستيحاء  عند 

املا�سوية  الزمنية  واأو�ساعها  اأحوالها 

�سبيل  على  جابر،  ربيع  فهذا  والراهنة، 

املثال، ي�ستوحي يف روايته »بريوت مدينة العامل«، 

بعد  وهي  ع�رص،  الثامن  القرن  ثالثينيات  بريوت 

مدى  على  متتد  زمنية  فرتة  عرب  اأي  �سغرية،  قرية 

مائة �سنة من تاريخ املدينة و�سخ�سياتها.

من  جعلت  التي  الن�سائية،  الروايات  اأهم  بني  ومن 

لها،  م�رصحا  اأجوائها  ومن  ال�ستينيات  »بريوت« 

عام  ال�سادرة  بعلبكي،  لليلي  اأحيا«  »اأنا  رواية 

1958، والتي اعتربت من اأجنح الروايات اللبنانية 

حلظة �سدورها، جم�سدة بذلك حداثة وجراأة ومتردا 

على ال�سكل الروائي الكال�سيكي وعلى القيم ال�سائدة، 

بحيث تبدو »بريوت« يف الرواية، وقد �سبقت زمنها 
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»بريوت«  احلداثة:  على  منفتحة  مدينة  الروائي، 

املقاهي اجلميلة والرتامواي و�ساحة الربج و�سارع 

اأحرقته  اأن  يلبث  مل  الذي  احللم  »بريوت«  احلمراء، 

نار احلرب الأهلية على حد تعبري عبده وازن.

والأزمنة  احللمية  اللحظات  تلك  كل  اأمام  اأنه  اإل 

يف  »بريوت«  علينا  �ستطل  ما  �رصعان  اجلميلة، 

يف  وحتى  احلرب.  دمرتها  وقد  تالية  روايات 

ال�سيا�سية  الأحداث  بع�س  ا�ستوحت  التي  الروايات 

قبيل  من  حديثا،  »بريوت«  �سهدتها  التي  ال�ساخنة 

ال�سابق  اللبناين  الوزراء  رئي�س  مقتل 

رفيق احلريري، كما متثلته رواية »تقرير 

»بريوت«  فاإن  جابر،  لربيع  ميلي�س« 

لالأحداث  موؤطرة  اأ�سا�سية  خلفية  تبقى 

ولتبدلت املكان والزمان، حيث تتداخل 

احلرب  دمرتها  التي  القدمية  �سورتها 

ب�سور واأمكنة واأبنية جديدة، واإن كانت 

مو�سوعها،  حداثة  رغم  الرواية،  هذه 

»ف�ساء  داخل  الرمتاء  من  تنفلت  مل 

اأيام  »بريوت«  ف�ساء  هو  فانتازي«، 

احلرب الأهلية.

روائيا،  »بريوت«  مدينة  تنامي  واأهمية 

موقعها  من  عملت،  كونها  من  تاأتي 

كف�ساء روائي مغر وموؤثر، على موا�سلة 

وجتلياتها  ومفهومها  �سورها  تنويع 

التي  العالئق  لطبيعة  تبعا  وحالتها، 

تبعا  واأي�سا  روائي،  كل  معها  ي�سيدها 

اإىل هذه املدينة،  ال�سخو�س  لتغري نظرة 

وتبعا  معها،  تفاعلهم  طبيعة  وتنوع 

التي  التاريخية  املراحل  لتنوع  اأي�سا 

ت�ستوحيها هذه الرواية اأو تلك...

يف  وتنامت  »بريوت«  �سور  تعددت  هنا،  من   

تلويناتها  فتعددت  والأجنبية،  العربية  الروايات 

واجلغرافية  احلكائية  وحالتها  واأو�سافها 

والعمرانية والإن�سانية، وهو ما اأ�سفى على املدينة 

اإبداعية  نكهة  ا�ستوحتها  التي  الروايات  وعلى 

اأ�سكال  من  العامة  حمكياتها  يطبع  مبا  خا�سة، 

كرنفالية، ت�سبغ على هذه املدينة �سورة معينة يف 

رواية لتتحول تلك ال�سورة يف رواية اأخرى، ب�سكل 

ل ت�ستقر معه هذه املدينة على �سورة اأو على حالة 

معينة.

كما  ال�سور،  تلك  بع�س  اإىل  ن�سري  اأن  ويكفي   

»بريوت«  مع  تفاعلت  التي  الروايات  اأوىل  متثلتها 

الرثاء  مدى  ن�ستنتج  كي  ومهيمن،  مكثف  ب�سكل 

هذه  طبع  الذي  والرمزي  والدليل  التخييلي 

رواية  يف  ال�سافرة«  »املدينة  فهي:  روائيا،  املدينة 

الهائجة« يف رواية  »الآلهة املم�سوخة«، و»املدينة 

و»بريوت  بعلبكي،  لليلى  اأحيا«  »اأنا 

املتبخرة  »الأنوات  رواية  يف  العاهرة« 

فواز  لغ�سان  ال�سائعة«  للحروب 

يف  اململة«  و»املدينة  )بالفرن�سية(، 

الديري،  لإليا�س  الأخري«  »الرجل  رواية 

و»املدينة الفارغة واملوبوءة والفا�سدة« 

لليلى  الفارغة«  »املدينة  رواية  يف 

يف  الطاحونة«  و»املدينة  ع�سريان، 

رواية »طواحني بريوت« لتوفيق يو�سف 

و»املدينة  املغرية«،  و»املدينة  عواد، 

املتاهة«،  و»بريوت  احلجرية«، 

و»جموهرات �ساحرة« يف رواية »بريوت 

امليتة«  و»املدينة  ال�سمان،  لغادة   »75

يف رواية »حبيبتي تنام على �رصير من 

ذهب« ملحمد عيتاين، و»باري�س ال�رصق 

رواية  يف  الرائعة«  و»املدينة  الأو�سط« 

الليندي،  لإيزابيل  املخرتع«  »بلدي 

التي  و»العا�سمة  الغريبة«  و»املدينة 

الزبد«  »قامات  رواية  يف  حترتق« 

امللونة«  و»املدينة  فركوح،  لإليا�س 

»املدينة  رواية  يف  والإلهام«  الأوهام  و»مدينة 

يف  امل�ستمرة«  و»املدينة  بركات،  حلليم  امللونة« 

وهبي،  لزاهي  امل�ستمرة«  املدينة  »بريوت  رواية 

و»باري�س ال�رصق« يف رواية »بريوت بريوت« ل�سنع 

اهلل اإبراهيم، كما اأنها »املدينة املتو�سطية اجلميلة« 

و»كذبة  بركات،  لهدى  ال�سحك«  »حجر  رواية  يف 

رواية  يف  امللونة«  البالونات  من  وجمموعة  حرية 

و»مملكة  داود،  يو�سف  لأحمد  اجلنون«  »فردو�س 
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ال�سم،  بنف�س  خوري  اإليا�س  رواية  يف  الغرباء« 

الروائية  جابر  ربيع  ثالثية  يف  العامل«  »ومدينة 

يف  ال�سغرية«  و»باري�س  العامل«،  مدينة  »بريوت 

لدومينيك  )بالفرن�سية(  املوت«  بعد  »ر�سالة  رواية 

اإدي Eddé، و»مدينة املتناق�سات« يف رواية »يف 

و»املدينة  املدين،  لعبداهلل  حامل«  خادمة  �سقتنا 

مدينة  من  ر�سائل  »بريوت:  رواية  يف  املحا�رصة« 

�سور  من  وغريها  بنعلي،  القادر  لعبد  حما�رصة« 

هذه املدينة وجتلياتها املتحولة يف الن�سو�س التي 

ا�ستوحتها من زوايا خمتلفة...

»بريوت«  بت�سوير  الهتمام  هذا  من  جانب  ويعود 

ومتزايدة  خمتلفة  اأو�ساف  و�سبغ  و�سعريا،  روائيا 

�سهدتها  التي  املمتدة  التحولت  طبيعة  اإىل  عليها، 

بالنظر  مدينة،  من  اأكرث  منها  وجعلت  »بريوت«، 

يف  اأثرت  اأحداث  من  عليها  تعاقب  ملا 

وغريت  م�ستقبلها،  ويف  �سريورتها 

على  وخ�سو�سا  مالحمها،  من  الكثري 

حروب  من  املدينة  عرفته  ما  م�ستوى 

هويتها،  من  بدلت  وطائفية،  اأهلية 

ومن  اأحا�سي�س  من  الكثري  غريت  كما 

اأو  الأ�سليني  النا�س  من  �ساكنتها،  قيم 

الوافدين اأو الغرباء.

لقد كانت احلرب وامل�ساكل الطائفية، مبا 

ولدته من �سنوف املعاناة والقهر والق�سوة واخلوف 

»بريوت«  على  اأ�سفت  التي  هي  واملوت،  والدمار 

من  جمموعة  يف  مييزها  ا�ستثنائيا،  روائيا  وجها 

اجليدة،  وال�سعرية  والق�س�سية  الروائية  الن�سو�س 

مبا فر�سته على كتابها من اإغراء وجاذبية، ب�سكل 

ثابتة  اأو  مميزة  �سور  حتديد  اليوم  معه  ي�سعب 

اأوجهها يف نظر كل من  اأمام تنامي  لهذه املدينة، 

كتبوا عنها، من منطلقات وزوايا اأدبية وغري اأدبية 

خمتلفة، فهي:           

ومدينة  والأ�سطورة،  والأمرية،  والقدي�سة،  الوح�س، 

احلب، ومدينة احلرية، ومدينة اجلمال، ومدينة كل 

التناق�س،  ومدينة  والدمار،  احلرب  ومدينة  مكان، 

الأنثى، واملدينة  والتاأمل، وبريوت  الذاكرة  ومدينة 

القاتلة،  واملدينة  الظاملة،  واملدينة  املظلومة، 

الن�سال،  ومدينة  ال�سيدة،  وبريوت  الدنيا،  وبريوت 

وبريوت  البغاء،  و�سوق  والنهاية،  املوت  ومدينة 

ومدينة  الغرباء،  ومدينة  ال�سعراء،  وملهمة  الألوان، 

ومدينة  الكربى،  واجلنازة  احلمراء،  واملدينة  الدم، 

الدنيا،  و�ست  العامل،  يف  مدينة  واأرقى  اجلن�س، 

واخلليلة،  امللكات،  واأحلى  ال�سيف،  ومروحة 

القلب  وبريوت  البلدان،  وزنبقة  الليل،  وجوهرة 

الطيب، وبريوت الفو�سى، وبريوت اجلوع، وبريوت 

وبريوت  الظلم،  وبريوت  العدل،  وبريوت  ال�سبع، 

واملدينة  العربي،  احلزن  اأمرية  وبريوت  ال�سبي، 

النوارة، واملدينة املكلومة، واملدينة الغريبة...

هكذا، اإذن، تبدو »بريوت« يف بع�س الروايات مدينة 

وتبدو  والأمل،  والأمل  احلياة  على  تراهن  �سامدة، 

ال�سياع  دائرة من  و�سط  اأخرى مرمتية  روايات  يف 

والهزمية،  والندثار  والتيه  والأفول 

رمادها،  من  تنبعث  ما  �رصعان  لكنها 

وعلى  التعاي�س،  على  املده�سة  بقدرتها 

فائقة  وبقدرة  مكرور،  باإ�رصاق  البزوغ 

على  ورد  كما  احلياة«  »معاودة  على 

ل�سان اإليا�س خوري.

وهذا الوجه الروائي املرتبك لبريوت، هو 

روائية  نكهة  ي�سفي على حمكياتها  ما 

تتوفر  ل  قد  مبيزة  ويطبعها  خا�سة، 

اأخرى، رمبا لأن لكل مدينة  يف مدن روائية عربية 

وظروفها  وتناق�ساتها  ومفارقاتها  خ�سو�سياتها 

التي  التاريخية وال�سيا�سية والجتماعية والثقافية 

توؤطر متخيلها الروائي العام.

احلكائية،  بتلويناتها  »بريوت«  �سورة  كانت  واإذا 

تبدو مت�سظية وغري بوؤرية يف بع�س الروايات التي 

مهيمنة  �سورة  اأخرى  روايات  يف  فهي  ا�ستوحتها، 

باإيجابياتها  املالمح،  مكتملة  ملدينة  ومكثفة 

وحكاياتها  ال�رصدية  وبذاكرتها  و�سلبياتها، 

اأهلية، ولدت من  املتنا�سلة املنبعثة من قلب حرب 

رحم املدينة نف�سها، وب�سريتها ووقائعها ووجوهها 

وحمنها  ومتغرياتها  و�سخو�سها  واأمكنتها 

ومعاناتها واأزمنتها املتجددة، وباأبعادها واأحوالها 

مبا  والعنيفة،  املفزعة  وبحكاياتها  الإن�سانية، 
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وحكايات  وزوارها،  وغربائها  اأهلها  حكايات  هي 

واحلاملني  والطاحمني  والنازحني  الالجئني 

اإ�سكالية،  مدينة  منها  يجعل  ما  وهو  واملحبطني، 

اعتبارا اأي�سا لتاريخها الإ�سكايل.

تفاوت  ما  كثريا  روائيا،  »بريوت«  ح�سور  اإن  بل 

يف  وو�سيلة  الروايات،  بع�س  يف  غاية  كونه  بني 

املدينة  فيها هذه  �سكلت  اإىل درجة  اأخرى،  روايات 

»العرتاف  رواية  �سخ�سيات  لإحدى  موؤثرا  حافزا 

ال�سلبي« )la Confession négative( لري�سار 

مييي، لكي ي�سبح كاتبا، حيث اإن ما دفع بال�سارد 

ال�سخ�سية الرئي�سة للقدوم اإىل بريوت، هو رغبته يف 

اأن  والأخري يف  الأول  يحقق طموحه  اأن 

ي�سبح كاتبا، وهو ما ولدته له م�ساركته 

يف معارك »بريوت« ويف �ساحات القتال 

فيها، األي�س نف�سه الذي يوؤكد باأن »احلرب 

�ستمكنه من اأن ي�سبح كاتبا«...

التنويع  اإيقاع  بتنامي  نح�س  هنا،  من 

لبريوت،  الروائيني  متثل  طرائق  يف 

لهذه  ومفهومهم  نظرتهم  تطور  نتيجة 

املدينة،مما ي�سفي زخما �سعريا خا�سا 

والتاريخية  الروائية  حمكياتها  على 

والإن�سانية  وال�سيا�سية  والجتماعية 

»بريوت«  اإغواء  فتئ  ما  بحيث  عموما، 

والعربية،  اللبنانية  الرواية  يت�ساعد يف 

واقعي،  اإغواء  هو  مبا  متواز،  وب�سكل 

تخييلي،  واإغواء  روائييها،  على  »بريوت«  تفر�سه 

وعلى  رواياتها،  �سخو�س  على  املدينة  تفر�سه 

فيهم  توقظه  مبا  احلكائية،  وم�ساراتها  اأحداثها 

الأمكنة من رغائب ومتع واأ�سواق واأحالم وكوابي�س، 

نف�سي وانفالت ج�سدي وحماية  �سهوة وحترر  ومن 

ومالذ.

يف  »بريوت«  �سورة  تتعدد  اأن  اأحيانا  ويحدث   

واحدة،  »بريوت«  من  اأكرث  لت�سري  الواحدة،  الرواية 

خم�س  بالأحرى  اأو  متعددة،  »بريوتات«  لت�سري 

لغادة   »75 »بريوت  رواية  يف  جاء  كما  بريوتات، 

الأر�س،  اأخرى حتت  اأي�سا مدينة  ال�سمان، ولت�سري 

اإذ �رصعان ما �ستتخلق  اأي�سا،  ت�سمى »بريوت« هي 

كما  الأوىل،  »بريوت«  رحم  من  جديدة  »بريوت« 

الأر�س«  متثلت ذلك رواية »برييتو�س: مدينة حتت 

مغايرة  تخييلية  بطريقة  حكيها  يف  جابر،  لربيع 

اإن�سان،  األف  التي »قتلت مائة  اللبنانية  عن احلرب 

اأي�سا  حكيها  ويف  خمطوف«،  األف   17 واأخفت 

هذه  يف  ينته  مل  الذي  والدمار  والقتل  التهجري  عن 

املدينة.

اإىل  الروؤية  طبيعة  يف  نف�سها،  الزدواجية  هذه 

روايات  بع�س  على  خيمت  التي  هي  املدينة،  هذه 

جديدة،  ملدينة  �سخو�سها  ن�سدان  يف  داوود،  ح�سن 

تنه�س  اأن  انتظار  يف  اأخرى،  لبريوت  بالأحرى  اأو 

لكن  خرابها،  من  القدمية  بريوتهم 

بريوتهم اجلديدة مل تفلح، مع ذلك، يف 

»غناء  روايته  يف  �سواء  اإليها،  �سمهم 

يف  مماثلة  اأخرى  بروؤية  اأو  البطريق«، 

روايته »مائة وثمانون غروبا«...

باعتبارها  ال�سمان،  غادة  كانت  واإذا   

الالئي كتنب عن  الأوائل  الروائيات  من 

»بريوت« روائيا، قد ركزت يف رواياتها 

املدينة،  يف  املكاين  البعد  على  عموما 

مبا طال هذه الأخرية من خراب ودمار، 

فاإن اإليا�س خوري، باعتباره واحدا من 

بقوا  الذين  اللبنانيني  الروائيني  جيل 

يف  ولتحولتها  املدينة  لهذه  اأوفياء 

الإن�ساين  البعد  على  ركز  قد  رواياته، 

يف مدينة »بريوت«، با�ستق�سائه لأقوال �سخو�سها 

البريوتية  رواياته  اإحدى  بذلك  عنون  كما  الغرباء، 

من  عليها  الوافدين  هوؤلء  الغرباء«،  »مملكة 

وهم  فيها،  لالإقامة  خمتلفة،  وجن�سيات  جغرافيات 

يحلمون، يف الوقت نف�سه، بالعودة اإىل مكان املن�ساأ، 

الرواية مدينة  لأن »بريوت« كما تربزها هذه  فقط 

لي�ست لأحد.

نف�س الرتكيز على البعد الإن�ساين للمدينة، ن�سادفه 

نف�سه،  الروائي  لهذا  البي�ساء«  »الوجوه  رواية  يف 

اإبرازه لأثر احلرب الأهلية على �ساكنة املدينة،  يف 

واأحا�سي�سهم  م�ساعرهم  على  الكبري  بتاأثريها 

اأحا�سي�س  طبعت  احلرب  اإن  حيث  وم�سائرهم، 
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�سكانها،  نفو�س  يف  ومتنافرة  ومتناق�سة  مغايرة 

ول  بتاريخها  ول  املدينة  بهذه  يوؤمنون  ل  ممن 

بتعددها.

»رواية بريوت« واالنفتاح على االآخر:

للرواية  واملكثف  املهيمن  الرتباط  هذا  كل  ورغم 

و�سخو�سا  ف�ساء  »بريوت«،  بـ  والأجنبية  العربية 

منغلقة  تاأت  مل  بريوت«  »رواية  اأن  يبدو  واأحداثا، 

واأحداثها  حمكياتها  وعلى  نف�سها،  على  ومتقوقعة 

و�سخو�سها املحلية فقط، بقدر ما جاءت، يف كثري 

»الآخر«،  على  وا�سع  ب�سكل  منفتحة  ن�سو�سها،  من 

وقروي  كريفي  اأي  املتعددة:  و�سوره  مبفهومه 

ما  وهو  وحمتل،  واأجنبي  عربي  ومهاجر  ومغرتب 

�ساهم يف تلوين متخيلها الروائي العام، بتلوينات 

تلك  لعبته  مبا  خمتلفة،  ورمزية  ودللية  حكائية 

اأدوار  من  »الآخر«  هذا  ل�سور  املج�سدة  ال�سخو�س 

عرب  البريوتي،  الروائي  املتخيل  �سحن  يف  موؤثرة 

واملتوترة  امللتب�سة  العالقات  من  الكثري  ت�سييد 

الأخري  هذا  و»الآخر«؛  »الذات«  بني  فيما  واملنغلقة 

الذي يتم جت�سيده، يف كثري من روايات بريوت، يف 

واليهودي  والفل�سطيني  والقروي  الريفي  الإن�سان 

واملغرتب، اإذ تغدو »بريوت« يف هذه احلالة »املعرب 

الروايات  لأبطال  لبد  التي  واملحطة  املحتوم، 

واأحالمهم«،  تنقالتهم  يف  اجتيازها،  من  الريفيني 

فيه  يحلو  الذي  »املكان  هي  اأي�سا  باعتبارها 

لالأبطال تذكر الريف الذي اأتوا منه« )2(.

 ويعترب يو�سف حب�سي الأ�سقر اأحد هوؤلء الروائيني 

الذين ج�سدوا هذا البعد احلواري والعنيف والقا�سي 

القائم بني الريف واملدينة »بريوت« يف الرواية، ما 

»يعرب عن كثري من التناق�سات التي تدخل يف �سلب 

الهوية اللبنانية« على حد تعبري بيار اأبي �سعب.

من  اأكرث  بني  اجلمع  من  خوري  اإليا�س  متكن  كما 

الغرباء«،  »مملكة  روايته  يف  »الآخر«  لـ  �سورة 

يج�سدون  كونهم  يف  وغريب،  وفل�سطيني  كيهودي 

م�ستويات  تباين  يف  »الآخر«،  لهذا  خمتلفة  �سورا 

باعتبارها  ببريوت،  اأي  باملكان،  جميعا  عالقتهم 

اإىل  بالعودة  واحللم  للحرية  ومدينة  لهم،  مالذا 

الوطن الأول ومكان املن�ساأ.

»بريوت«  �سورة  ح�سور  طبيعة  مييز  اآخر  م�ستوى 

وت�ساعدها وتنويعها يف الروايات التي ا�ستوحتها، 

على  بريوت«  »روايات  بانغالق  قول  كل  ويدح�س 

نف�سها، يتجلى اأ�سا�سا يف انفتاحها على متثل مدن 

مدينة  تتداخل  اأن  ويحدث  موازية.  اأخرى  روائية 

العربية  الروايات  من  كثري  يف  وتتجاور  »بريوت« 

والغرب،  ال�رصق  من  اأخرى  مدن  مع  والأجنبية، 

ت�ستمد  املحايثة  الأخرى  املدن  تلك  اأن  مبعنى 

�سلطتها التخييلية والدللية يف جتاورها وتعالقها 

التخييلي  امتدادها  يف  واأي�سا  »بريوت«،  مبدينة 

والأحداث  التفا�سيل  اختلفت  واإن  حتى  فيها، 

واحلكايات والأزمنة والأمكنة، وتباينت مرجعيات 

الروائيني،  وتعددت جغرافيات  الكتابة وخلفياتها، 

فيما ي�سكل ا�سرتاحات اأخرى موازية لبع�سهم، ممن 

ا�ستهروا بالكتابة عن »بريوت« حتديدا، يف متثلهم 

�سفر  طول  بعد  ن�سو�سهم،  يف  اأخرى  روائية  ملدن 

وبريوت  »اجلرح«،  وبريوت  »احلرب«،  بريوت  يف 

»الذاكرة«، وبريوت »اجلمال«...

ذلك يعني اأن جمموعة اأخرى من الروايات العربية 

اأ�سرية  تبق  مل  لبريوت،  ا�ستلهامها  وا�سلت  التي 

م�ستوى  على  �سواء  حتديدا،  املدينة  هذه  متخيل 

رواية  قبيل  من  ن�سو�سها،  عناوين  اأو  حمكياتها 

وتدور  خوري،  رفيق  ملوفق  حيفا«  بريوت  »حيفا 

حت�رص  وفيها  واأثينا،  وبريوت  حيفا  بني  اأحداثها 

للمهاجرين،  وملجاأ  ف�ساء  باعتبارها  »بريوت« 

ملمدوح  باري�س«  بريوت...  »القاهرة...  ورواية 

القاهرة  بني  خا�س  ب�سكل  اأحداثها  وتدور  ال�سيخ، 

فقط  كخلفية  باري�س  حت�رص  وفيها  وبريوت، 

»بريوت«  فيها  تبدو  حني  يف  الروائية،  لالأحداث 

مدينة لرتويج جتارة منظمة يف حلوم الب�رص، اأعقبت 

جمزرة �سربا و�ساتيال...

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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اأن يفوز عمل اأدبي بجائزة مرموقة يجعل من تناوله نقديا اأمرا مكتنفا ب�صيء 

غري ي�صري من ال�صعوبة، ب�صبب الوفرة املكتوبة عنه نقديا وبحثيا  ومواكبة. 

ومتى ما جت�صم الباحث مهمة تناوله – بعد كل هذا – فاإن عليه اختيار اأحد 

�صبيلني: فهو اإما اأن يتجه اأفقيا فيبحث فيما مل ُيبحث من قبل، واإما اأن يذهب 

راأ�صيا فيغو�ض عميقا فيما مت تناوله �صلفا؛ لعله يبلغ ما مل يبلغه �صواه يف 

حماولة الناأي عن الوقوع يف فخ التكرار. 

غري اأن رواية �صاق البامبو لل�صنعو�صي حتا�رص قارئها مبو�صوعة الهوية 

واإ�صكالتها، حتى بدا اأن التغا�صي عن هذه الثيمة r بغية احلرث يف جوانب 

اأخرى r تنكرٌ لال�صتغال الأ�صا�ض الذي اأنفق الروائي عليه جهده واأفرغ فيه 

طاقته، بدءا من العنوان الذي اختاره باأن يكون »�صاق البامبو« تاأ�صي�صا لفكرة 

اجلذور والالجذور يف ال�صريورة التاريخية حلياة الب�رص املنفيني على هوام�ض 

الأوطان. 

دون اأن يفوت القارئ اللتفات اإىل ما ل�صاق البامبو من مدلولت حتيل اإىل الوهن 

وال�صعف، فتحيل مبا�رصة اإىل تلك ال�صخ�صيات املهم�صة وامل�صت�صعفة يف الرواية 

التي كان »هوزيه« اأبرزها ولي�ض اأوحدها.

اأ�شئلة الهوية و�شور الغرتاب

»�صاق البامبو« منوذجا

منى ال�سليمية\

\ كاتبة وباحثة من ُعمان

�شاق البامبو تعالج ق�شايا الهوية وت�شظيات احلياة



  يقول هوزيه – بطل الرواية: »لو كنت مثل �سجرة 

�ساقها..  من  جزءا  نقتطع  لها.  انتماء  ل  البامبو، 

ال�ساق  يلبث  ل  اأر�س..  اأي  يف  جذور،  بال  نغر�سه، 

طويال حتى تنبت له جذور جديدة.. تنمو من جديد.. 

اأر�س جديدة.. بال ما�س.. بال ذاكرة.. ل يلتفت  يف 

يف  كاوايان  ت�سميته..  حول  النا�س  اختالف  اإىل 

اأماكن  يف  بامبو  اأو  الكويت..  يف  خيزران  الفلبني.. 

اأخرى«)�س94(

  فهذا النموذج الذي يقدمه ال�سنعو�سي لأ�سئلة الهوية 

يف  ماألوفا  لي�س  البامبو«  »�ساق  رمزية  خالل  من 

الذهنية العربية متى ما ارتبط الأمر مب�ساألة بالغة 

درجت  فقد  الهوية؛  كم�ساألة  واحل�سا�سية  اخلطورة 

»املمِيزة«  هويتها  تاأ�سيل  على  العربية  الأدبيات 

التاريخ،  اأر�س  يف  �رصبا  اجلذور  اأعمق  عن  بحثا 

تفتي�سا عما يجعل لتلك الهوية جذورا قبل اأن يكون 

�ساق بدون جذور، ومن  اإذ ل  �ساق،  لها 

ف�سال  حا�رص  له  لي�س  ما�ٍس  له  لي�س 

اأدبي  عمل  يطرح  اأن  لكن  م�ستقبل.  عن 

اعتاد  ملا  معاك�س  ب�سكل  الق�سية  هذه 

التاريخية  �سريورته  يف  العربي  عليه 

والأدبية يجعلنا اأمام طرح جديد للفكرة 

والإ�سكالية املرتبطة بها، مبا يك�سف عن التحولت 

 – عموما  العربي  الواقع  يف  تعتمل  التي  الكربى 

واخلليجي خ�سو�سا – حتت تاأثري معطيات كبرية، 

اآخرها  ولي�س  الوافدة  العاملة  اليدي  اأولها  لي�س 

القرية الكونية ال�سغرية.

الهوية  اإ�سكالية  تناولت  عدة  روايات  باأن  علما    

بعد  مبا  عرفت  التي  احلقبة  بعد  ل�سيما  خليجيا، 

النفط، وهي روايات اأكرث من اأن تذكر ، ولكن يبقى 

املو�سوع  هذا  توظيف  حكمت  التي  الروؤية  اأن 

اخلارج  اإىل  الداخل  من  تنطلق  حركة  تاأخذ  كانت 

يف معاجلة الق�سية ويف نظرتها اإىل الآخر، بيد اأن 

ينطلق  عك�سي  باجتاه  الق�سية  تعالج  البامبو  �ساق 

من اخلارج باجتاه الداخل منظورا اإليها بعني الآخر 

عموما  اخلليجي  املجتمع  على  وحكمه  نظرته  يف 

تبدو  قد  اإ�سكاليات  لتطرح  خ�سو�سا؛  والكويتي 

غري ذات �سلة عميقة بالفرد اخلليجي بقدر ما هي 

الإن�سان اخلليجي �سوى  لي�س  الذي  متعلقة بالآخر، 

اإيجاد  عن  عاجزا  ظل  التي  وم�ساكله  اأ�سبابه  اأحد 

احللول ملا ت�سبب يف اإيجاده.

القادمة على �سور الغرتاب  ال�سطور    و�سنقف يف 

رحلة  يف  »عي�سى«  اأو  »هوزيه«  رحلة  رافقت  التي 

ال�سور  تلك  اأجملُت  بحثه عن وجوده/ هويته، وقد 

يف �سبع منها على النحو الآتي:

1ـــ االغرتاب املكاين:

ا�ستطاع  وقد  والأجلى،  الأظهر  ال�سورة  وهي     

الروائي اأن يحفر عميقا يف املكان الفلبيني لي�سور 

التفا�سيل التي تعك�س معرفة عميقة بذلك البلد. تلك 

من  امل�ساهد  و�سف  على  تقت�رص  مل  التي  املعرفة 

ر�سوم الطبيعة وتفا�سيلها املكانية، ولكنها تغلغلت 

الفلبيني  والتاريخي  الثقايف  الن�سيج  يف  عميقا 

القومي،  الفلبني  رمز  ريزال«  »خو�سيه  كـ  باأعالمه 

برواية  ا�ستطاع  الذي  والر�سام  الروائي 

كتبها اأن يحرك الوعي ال�سعبي لينه�س 

دفاعا عن بالده فيطرد املحتل الإ�سباين 

الذي ا�ستوطن الفلبني قرابة اأربعة قرون 

من الزمان، وكذا ال�ساأن لل�سلطان امل�سلم 

دفاعه  يف  ماكتان  جزيرة  �سلطان  لبو   - لبو 

قادها  التي  التن�سريية  احلمالت  �سد  جزيرته  عن 

وحكاياتها  الفلبني  اأ�ساطري  اإىل  و�سول  ماجالن. 

ال�سعبية التي �سكلت وعي »هوزيه ميندوزا«، ف�سال 

عن املالم�سة العميقة للهموم التي ت�سغل ذلك القطر 

ب�سبب  الهوية  اإ�سكالية  من  الآخر  هو  ي�سلم  مل  الذي 

والأ�سول.  اجلن�سيات  وتداخل  العرقي  المتزاج  من 

ذلك احلفر – كما قال كثري ممن تناول رواية �ساق 

باأن  الت�سديق  وهم  يف  القارئ  اأوقع   – البامبو 

، ولي�س الكويتي  اإمنا هو »هوزيه ميندوزا«  الكاتب 

قلما  التي  الدقة  تلك  من  ب�سبب  ال�سنعو�سي  �سعود 

يتقنها غري املنتمي للبلد نف�سه.

املكان  و�سف  اإىل  النتقال  جند  املقابل  يف     

النقي�س مما كان  الفيزيائي يف الكويت ياأتي على 

هناك  الطبيعة  ت�سبه  ل  هنا،  »الطبيعة  الفلبني:  يف 

يف �سيء اإل �رصوق ال�سم�س يف النهار، وطلوع القمر 
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يف  »�سككت  والدتي:  تقول  ال�سم�س،  حتى  الليل.  يف 

بادئ الأمر اأنها ال�سم�س ذاتها التي اأعرف«)�س29(، 

بل اإن »عي�سى« نف�سه مل يجد من خالل النافذة التي 

يطل منها يف غرفة غ�سان �سيئا ي�ستحق اخلروج من 

مانيال  يف  ت�سانغ  �سديقه  نافذة  عك�س  على  اأجله، 

اأ�ستعني  كنت  ت�سانغ،  غرفة  »يف  تاون:  ت�ساينا 

بالنافذة املطلة على معبد �سينغ – غوان على �سيق 

املكان و�سمته، اأما نوافذ �سقة غ�سان، على كرثتها، 

فلم اأجد من بينها نافذة اأ�ساهد من خاللها ما يثري 

جتاه  بالغربة  املرير  ال�سعور  ذلك  �سوى  الهتمام 

الأر�س والنا�س«)�س195(. 

   ورغم احل�سور الطافح للمكان الفلبيني يف رواية 

�ساق البامبو، فاإن احلديث عن الغربة النف�سية لدى 

�سخ�سية »هوزيه« كانت حا�رصة ب�سبب 

اآخر،  مكان  اإىل  بانتمائه  امل�سبق  علمه 

ووطن اآخر »برغم ال�سنوات التي ق�سيتها 

لكم«)�س179(  اأنتمي  ل  اأنا  بينكم.. 

النتماء  بذلك  تذكره  اأمه  انفكت  فما 

ا�سمه  �سخ�س  �سوى  عنه  يعرف  ل  لبلد 

را�سد »كانت حتر�س بني احلني والآخر 

اآخر  مكان  اإىل  بانتمائي  تذكرين  اأن 

اأف�سل«)�س13(. 

  وتتبدى تلك الغربة النف�سية يف ارتباط 

عنه  يعرف  ل  رجل  ب�سخ�س  املكان 

يف  وجوده  يف  �سببا  كونه  من  اأكرث 

اأبي  اأمي عن احلديث حول  هذه احلياة: »مل تتوقف 

ما  اإذا  اأبكي  كنت  تنتظرين.  التي  واحلياة  والكويت، 

جاء ذكر الكويت التي ل اأعرف عنها �سيئا. كنت ل 

اأت�سور نف�سي يف مكان غري اأر�س جدي ميندوزا يف 

فالن�سويلال«)�س71(.

1.1 الكويت يف ذهنية االآخر: 

   ترتبط الكويت – واخلليج عموما – يف ذهن الآخر، 

بها  امل�ستظلني  التي متنح  لالأحالم  اأر�سا  بو�سفها 

الآخر  هذا  كان  ما  واإذا  له،  حدود  ل  ماليا  اأمانا 

باذخة  حياة  �سيكون  ينتظره  ما  فاإن  اأبنائها  اأحد 

ومرفهة، وقد كانت »جوزافني« تر�سم لهوزيه �سورة 

اليوم  ذلك  اأنتظر  »اأ�سبحت  اجلنة:  متاثل  للكويت 

على  احل�سول  على  قادرا  غنيا  فيه  �ساأ�سبح  الذي 

ما اأريد من دون جهد«)�س71(، كيف ل وهي بالد 

»كويتي  مثله  كان  ملن  املوؤجلة  واجلنة  العجائب، 

فيه  ت�سيق  بلد  يف  حظا  الأوفر  اأنه  بدا  فقد  الأب«، 

حظوظ الرجال: »اأدركت اأمي اأن م�ستقبال اآمنا، قلما 

يتوفر لرجل، ينتظرين هناك، يف الكويت، التي تقدم 

الدول  اأكرث  تقدمه  ل  ما  اأحدهم،  واأنا  ملواطنيها، 

تقدما« )�س77(

   ولعله من نافل القول اأن هذه ال�سورة النمطية يف 

�ساأن جمتمعات  من  يرفع  لي�ست مما  الآخر،  ذهنية 

اإىل  اأن تعي�س يف دعة، وتنظر  كل ما ت�ستطيعه هو 

وبينه  بينها  حاجزها  لتن�سب  با�ستعالء  الآخر 

ملجرد الفائ�س لديها من املال، رغم اأنه 

مال ي�سنعه الآخر بعرق جبينه، يف حني 

والدعم احلكومي،  البرتول  با�سم  ياأتيها 

يقول »عي�سى« �سائال »خولة«: »قبائلنا 

ت�ستهر  مب  الأرز..  بزراعة  م�سهورة 

تفكري:  دون  من  اأجابت  هنا؟  القبائل 

باأكل الأرز..«)�س278(

2.1 متالزمة اخليبة واحلنني: 

  ل �سيء كاخليبة يعيد النف�س اإىل بهاء 

املا�سي. والرتطام ب�سخرة الواقع يعيد 

تكون  ل  فالكت�سافات  رونقه،  للحلم 

مدينة   – فالكويت  امل�سبقة،  ت�سوراتنا  وفق  دائما 

بالد  يف  األي�س  اأرنب  كحفرة  تكن  مل   – العجائب 

العجائب، يف�سي ب�سهولة وي�رص اإىل اأر�س الأحالم. 

فالوطن لي�س مال وغنى، وهو ما اكت�سفه »عي�سى« 

اأ�سعر  مرة  »لأول  اأبيه:  بالد  اإىل  و�سوله  مبجرد 

بها.  ُوعدت  التي  اجلنة  القدمي..  حلمي  بالالجدوى. 

ماذا  يفي�س عن حاجتي..  بات  الذي  املال  �سفري. 

بعد؟ يف بالد اأمي كنت ل اأملك �سيئا �سوى عائلة. يف 

بالد اأبي اأملك كل �سيء �سوى .. عائلة«)�س303(.

الكويت  وجوه  من  من�سوؤها  كان  اخليبة  تلك     

العديدة، »الكويت .. حلم قدمي.. مل اأمتكن من حتقيقه 

الكويت،  اأر�سها.  على  و�سريي  اإليها  و�سويل  رغم 
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ل�ست  حقيقي..  زيف  اأو  مزيفة..  حقيقة  يل  بالن�سبة 

وذلك  عدة«)�س324(،  للكويت وجوه  ولكن،  اأدري، 

التيه يف بلد يعرتف باأوراقه الثبوتية وينكر وجهه 

»بالد  الفلبني:  اإىل  حنينه  يوقظ  اأن  اإل  له  كان  ما 

طيلة  اأراها  كنت  ل�سورة  مغايرة  �سورة  العجائب.. 

مطابقة  غري  خاطئة  �سورة  الفلبني..  يف  حياتي 

القدمية  خميلتي  يف  البالد  بني  �سبه  ل  لأحالمي.. 

وواقعي اجلديد �سوى اأن هذه وتلك .. كالهما.. بالد 

العجائب«)�س 367(.

2ــ االغرتاب الزماين:

الثمانينيات  منت�سف  منذ   - الرواية  زمن  ميثل     

اأهم  اأحد   - لروايته  »هوزيه«  كتابة  زمن  وحتى 

�سورة  ي�ستكمل  الذي  الغرتاب  ذلك  الغرتاب.  �سور 

الغرتاب املكاين ويعمقها على النحو يف 

املبحثني اأدناه:

الكويتي  التاريخي  احل�صور   1 2ــ 

معادل للح�صور املكاين الفلبيني: 

املعرفة  غياب  البامبو  �ساق  عو�ست     

بالثقل  مكانيا،  بالكويت  التف�سيلية 

ال�ستعانة  فكانت  لها،  التاريخي 

معادل  للكويت  الكربى  بالأحداث 

اأن  فنلحظ  للفلبني،  العميق  الفيزيائي  للح�سور 

الأحداث التاريخية بداأت منذ العيد الوطني للكويت 

الفلبني  امراأة حتكم  اأول  الذي �سادف يوم تن�سيب 

مرورا  1987م.  العام  من  فرباير  من  الـ25  يف 

اليوم  يف  الكويت  اأمري  اغتيال  حماولة  باأحداث 

الكويت، ثم  اإىل  الذي و�سلت فيه »جوزافني«  نف�سه 

يف  وهي  »اجلابرية«  الكويتية  الطائرة  اختطاف 

ثم  »عي�سى«،  مولد  مع  متزامنا  تايلند  اإىل  طريقها 

حرب اخلليج الثانية وما رافقها من اأحداث، واأخريا 

الذي و�سل  اليوم نف�سه  الكويت يف فجر  اأمري  وفاة 

اخلارطة  فهذه  الكويت.  اإىل  »هوزيه/عي�سى«  فيه 

التاريخية هي التي �سكلت الكويت احلالية يف وعيها 

بوجودها ونافذة العامل اإليها يف كل تلك الأحداث.

2ــ2 اقرتان الغربة التاريخية 

بالغربة الذاتية: 

   رغم ما كان للبعد التاريخي للكويت من معادل 

الأحداث  تلك  اأن  اإل  للفلبني،  الفيزيائي  للح�سور 

ماأ�ساوية،  اأحداثا  جمملها  يف  كانت  التاريخية 

قبله  ومن  الزمانية،  »هوزيه«  غربة  كر�س  مما 

اليوم نف�سه الذي جنا  »جوزافني«؛ التي و�سلت يف 

فيه اأمري الكويت من حماولة اغتيال)�س30(، الأمر 

فما  غنيمة،  اجلدة  منه  تطريت  نح�سا  جعلها  الذي 

اقرتان  ثم  بر�ساها،  حتظى  اأن  ب�سببه  ا�ستطاعت 

ميالد »عي�سى« باختطاف الطائرة »اجلابرية«. 

اأن  وح�سب..  »لتعلم  الكبرية:  البيت  �سيدة  تقول    

بعد  ب�سديقك  حل  ماذا  انظر  �سيطاردك.  النح�س 

ولدة ذلك ال�سيء البغي�س. اإنه مثل اأمه، 

خارجا  بهما  »اقذف  لعنة«)�س51(. 

ومن  عليك..  الربكة  �ستحل  كيف  وانظر 

الأم،  بقلب  و�ستجدين،  بيتك،  اإىل  عد  ثم 

اأغفر لك ذنبك العظيم«)�س51(

   وما تال ذلك من اندلع حرب اخلليج 

فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  الثانية 

»جوزافني« تهيئ ابنها للعودة اإىل اأبيه، 

الأ�رص  يف  »را�سد«  ويقع  للوعد،  حتقيقا 

يل  متثل  الكويت  عادت  »ما  احللم  ب�سياع  مهددا 

اأبي  الكويتي عن وقوع  اإ�سماعيل  اأخربنا  �سيئا منذ 

اأ�سريا يف احلرب. ان�رصفت فكرة العودة اإىل بالد اأبي 

من تلقاء نف�سها«)�س101(

فجر  يف  الكويت  اأمري  وفاة  اآخرا،  ولي�س  واأخريا     

الكويت:  اإىل  »هوزيه«  فيه  و�سل  الذي  نف�سه  اليوم 

»مطار كئيب ذلك الذي حطت به الطائرة يوم الأحد، 

ت�سبه  الوجوه   .2006 يناير  من  ع�رص  اخلام�س 

مطارها، كئيبة ب�سكل مل اأجد له تربيرا« )�س185( 

يقني  و�سبه  الكاآبة،  تلك  �سبب  حني  بعد  ليكت�سف 

يوؤكد فكرة لعنة جوزافني التي توؤمن بها اجلدة.

   هذا التاريخ املعادل حل�سور الفلبني املكاين، مل 

هي  اإذ  »هوزيه/عي�سى«  غربة  تعميق  �سوى  يفعل 

اأحداث ماأ�ساوية برمتها، ربطت حياته باآلم الكويت، 
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لي�ساأل غري مرة: »من ي�سكل لعنة لالآخر؟«)�س394(

3. االغرتاب االجتماعي:

اجتماعية  اأو�ساع  �سبعة  الورقة  هذه  اأح�ست 

كر�ست حالة الغربة املكانية والغرتاب النف�سي يف 

املجتمع الكويتي، منذ ميالده وحتى رحيله الأخري 

من الكويت، وهي كالآتي:

3-1 فهو مل يكن �سوى ]�سيء[ عندما ُولد - كما تقول 

جدته غنيمة لوالده بعد ولدته: »اإياك اأن حت�رص هذا 

ال�سيء اإىل هنا«)�س75(، وقولها له: »انظر ماذا حل 

ب�سديقك بعد ولدة ذلك ال�سيء البغي�س«)�س51(، 

فهو جمرد )�سيء(، قابل للتخل�س منه متى ما فا�س 

اأن هذا ال�سيء هو الوريث الوحيد  عن احلاجة، رغم 

كما - اأ�سبح لحقا - ل�سم الطاروف، بعد اأن توقف 

اأحد  بيد  »لي�س  الذي  فهو  الذكور،  من  العائلة  ن�سل 

غريه اأن ي�سمن ا�ستمرار ا�سم اأبيه وجده، 

وتوريث لقب العائلة لذريته«)�س211(

عودته.  لدى  ]ورطة[  غدا  ثم   2-3

اأبي  بالد  اإىل  عدت  »وحني  يقول: 

ول  يريدونني  بي،  متورطني  وجدتهم 

ورطة  وككل  يريدونني«)�س224(. 

للخروج  حل  عن  البحث  ت�ستدعي 

الورطة  تبدت  وقد  جتاوزها،  اأو  منها، 

»غنيمة«:  اجلدة  لدى  �سورها  كامل  يف  »عي�سى« 

رغم  فهو  اأمره،  يف  وحائرة  به،  متورطة  فجدته 

وهو  الوحيد.  الطاروف  لقب  وريث  الفلبيني  وجهه 

ورطة عمته »نورية« التي ترى فيه تهديدا ملكانتها 

مدعاة  يجعلها  مما  زوجها  بيت  يف  الجتماعية 

لل�سخرية بني زوجات اأخوته)�س223(، تقول: »لدي 

ابن وابنة يف �سن الزواج، لن اأ�سمح لهذا الفلبيني اأن 

قاهرة،  ورطة  وكاأي  زواجهما«)�س223(  يعرقل 

معه  مالية  ت�سوية  اإىل  املبادرين  اأول  نورية  كانت 

لقاء عودته اإىل بالد اأمه. 

حقوق  عن  املدافعة  »هند«  عمته  ورطة  اأنه  كما     

ت�سحي،  باأيهما  حائرة  جعلتها  ورطة  الإن�سان. 

يف  مببادئها  اأو  العريق،  ون�سبه  الطاروف  با�سم 

اأبيه،  العي�س يف بالد  كاإن�سان يف  الدفاع عن حقه 

ولكنه مع كل هذا لي�س �سيئا ي�ستحق الت�سحية، ومل 

يكن ميثل �سيئا لي�ستحق حتى الت�سحية به.

ُقبل  عندما  اإف�ساوؤه  يجب  ل  ]�رصا[  واأ�سبح   3-3

يف  »�ساأعي�س  الطاروف:  بيت  ملحق  يف  لالإقامة 

بيت جدتي، اأو ملحق بيتها، ب�سفتي �رصا ل يجب اأن 

يحفظ  اأن  عليه  وكان  لالآخرين«)�س230(،  ُيك�سف 

جيدا قائمة التعليمات التي ل يجب خمالفتها واإل 

�س ا�سم »الطاروف« العريق للمهانة والحتقار، 
ّ
عر

خدمهم..  اأو  اجلريان  �ساألك  ما  »اإذا  خولة:  تو�سيه 

اأنت الطباخ اجلديد«)�س230(، وكان عليه وحده اأن 

اأمام �سديقه جابر، فهو  اإف�ساء ال�رص  يتحمل تبعات 

كما يقول: »مل اأخطئ حني اأخربت �سديقي بعالقتي 

اأطلب منه  اأخطاأت حني مل  الطاروف، ولكنني  بهند 

الحتفاظ بالأمر �رصا كما اأرادت عائلتي«)�س366(، 

فما تو�سل اإليه جابر من حقيقة عي�سى »انتقل اإىل 

اأمه، ومن اأمه اإىل البيوت املحيطة، ومن 

البيوت املحيطة اإىل اأنا�س اآخرين، ولأن 

فيها  مرء  كل  يكاد  �سغرية،  الكويت 

اأجنحة،  للكلمات  ولأن  الآخر،  يعرف 

النميمة،  ف�ساءات  يف  اخلرب  طار  فقد 

يحط  حتديدا،  الن�سائية  املجال�س  يف 

ليعاود  اإحداهن  ل�سان  على  م�سرتيحا 

الطريان مرة اأخرى«)�س366(

  فما كان �سيء كهذا ليكون كبري �ساأن، مهما كانت 

الكويت �سغرية كما يتداولها الكويتيون - كقب�سة 

فيها،  النا�س  على  النا�س  �سلطة  لول   - اليد  كف 

لت�سبح اأ�سئلته الذي يرددها بني احلني الآخر لي�ست 

�سوى من قبيل حماولة الفهم ملا ل تف�سري له، �سوى 

لهذه  »يا  التغيري:  على  الع�سي  الجتماعي  العرف 

�ساأ�سطر لكل ذلك؟  ال�سغرية.. لو كانت كبرية.. هل 

الذي  احلذر  ذلك  كل  مع  العي�س  للمرء  يت�سنى  كيف 

يجب اأن يتوخاه يف ت�رصفاته وحديثه وحتركاته؟ 

)...( وما تلك ال�سلطة التي ميلكها النا�س على بع�سهم 

البع�س؟«)�س366(

  وما ذاك اإل لأن حكاية عي�سى لي�ست حكايته فقط، 

ينتظر  الذي  الكبري  ال�سم  الطاروف  حكاية  هي  بل 

منه النا�س زلة واحدة لالنتقا�س منه، ففي الكويت 
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الطاروف  ولي�ست  الغنى«)�س368(.  ول  »ال�سيت 

الجتماعية  الطبيعة  تتخذها  التي  النمذجة  �سوى 

املقرتنة باحل�سا�سية القبلية يف املجتمع الكويتي . 

الوجه  ب�سبب  ]عار[؛  ذلك  جانب  اإىل  4-3وهو 

عي�سى  را�سد  »عي�سى  فهو  يحمله،  الذي  الفلبيني 

يجلب  وجه  ال�رصف..  يجلب  ا�سم  الطاروف، 

العار«)�س214(. هو عي�سى ابن ال�سهيد را�سد.. ويف 

الوقت نف�سه هو .. عي�سى ابن اخلادمة الفلبينية!)انظر 

الذي  الوجه  هو  عناوينه  اأول  فالعار  �س214(، 

الذي  الأول  الهم  هي  املالمح  كانت  فقد  يحمله، 

حفيدها،  بعودة  علمت  عندما  غنيمة  اجلدة  حملته 

الفلبينية؟«،  ابن  مالمح  تبدو  »كيف  غ�سان:  �سائلة 

فيجيبها: »فلبينية.«)�س211(

   ففي �سوؤالها احتمالية التغا�سي عن العار القدمي - 

بكون اأمه فلبينية - فيما لو كانت املالمح ل حتيل 

اإليها، ولكن اأن تاأتي املالمح مذكرة بها فهو العار 

الذي ل غطاء له ول �ساتر، ذلك الوجه الذي حاول 

را�سد يف اأول ميالد ولده اأن يبحث فيه عن �سيء واحد 

ي�سبهه، ولكنه »كان ي�ساهد وجها برقع ماأخوذة من 

وجوه �ستى، مل يكن وجهه من بينها«)�س49(

  »عي�سى« اأو »هوزيه« كما يقول جمانني بوراكاي 

مالمح  حالت  قد   »made in Philippines »كويتي  الـ 

ما  الذي  الكويتي،  وجهه دون ذوبانه يف املجتمع 

انفك كل �سيء فيها يذكره به، مهما حاول اإخفاءه 

يبقى الوجه وحده كاحلا يعيده اإىل حادثة املركب 

عيد  �سبيحة  ففي  امليالد،  قبل  ما  كانت  التي 

الأ�سحى، وقد لب�س كما يلب�س اأبناء خالته اللبا�س 

�سوى  الهيئة  تلك  يف  ي�سبهه  �سيئا  يجد  مل  الوطني، 

وجهه: »كل �سيء يّف كان اأبي�س يف تلك ال�سبيحة 

الراأ�س، كانا باللون الأ�سود.  ما عدا حذائي، وحلقة 

وقفت اأمام املراآة اأ�ساهدين، ل �سيء ي�سبهني �سوى.. 

الفطر  عيد  يفعله يف  مل  ما  وهو  وجهي«)�س285( 

قبله، راف�سا اخلروج لل�سالم على جدته بعد الظهر. 

يزورها،  لن  اأحدا  اأن  اإىل  فيه  اطماأنت  الذي  الوقت 

قال غا�سبا يف وجه خولة: »بعد اأن رحل اجلميع؟ 

وجه  يقابل  لن  اأحدا  اأن  اإىل  اطماأنت  اأن  بعد   ..

العار؟«)�س275(

   ولكن ذلك الوجه الذي رغم فلبينيته، كان له �سوت 

عندما  م�ستغربة  هند  عمته  له  قالت  كما  »را�سد«، 

�سمعت �سوته للمرة الأوىل، يف اليوم التايل لنتقاله 

لل�سكنى يف ملحق البيت: »لك �سوت را�سد.. كاأنك هو 

اأم�سى  فاأيهما  يلب�س وجها غري وجهه«)�س233(، 

واأخلد: اأن يكون هو، اأو اأن يلب�س وجها غري وجهه؟ 

فاإذا كان الوجه لي�س �سوى لبا�سا، هل ي�ستحق كل 

هذا النكران؟ ل�سيما اأن ال�سوت الذي »هو« ت�سبب يف 

جعل اجلدة تبكي عندما �سمعته هي الأخرى للمرة 

الأوىل: »اأمي تقول .. لك �سوت اأبيك«)�س243( 

ول  الهواء،  يف  يذوب  �سوت  جمرد  يبقى  ولكنه     

بق�سماته،  الوجه  يحتفظ  كما  بذبذباته  يحتفظ 

للت�سكيك  تكفي  حقيقة  فلبيني.  بوجه  كويتي  فهو 

طماأنه  عندما  عينيه  يف  الكويت  جمال  يف 

هنا  النا�س  جميلة..  »الكويت  بقوله:  �سالم  اإبراهيم 

�رصده  يف  »عي�سى«  ي�ستطرد  طيبون«)�س271( 

حمادثا نف�سه: »توقفت عند كلماته كثريا. كدت اأقول 

له: »لأنك ل�ست كويتيا بوجه فلبيني!«)�س271(. 

التي  الأ�سياء  مع  اجلمال  وميتنع  الطيبة  فتكف     

الكويتية  فالطيبة  كويتية،  ن�سف  �سفات  تكت�سب 

تكون مع الكويتي اخلال�س اأو الآخر خال�سا، ولكنه 

البني بني يواجه بالرف�س  عندما يكون يف منطقة 

الفلبيني  اإبراهيم  به  ي�سعر  مل  ما  وهو  والإق�ساء، 

الكامل، واأح�س به عي�سى ن�سف الكويتي.

الطاروف  بيت  يف  املخباأ  العار  وجه  ولكن   

بالهوان  ي�ستقبله  املجتمع،  على  مك�سوفا  كان 

درامي  م�سهد  يف  الكويت  اإىل  و�سوله  اأول  منذ 

يف  »وقفت  احلادثة:  ي�رصد  بالرتاجيديا،  مرتع 

للطوابري  اأتوجه  هل  الطوابري.  هذه  اأمام  حرية 

يف  معي  كانوا  الذين  الفلبينيون  فيها  يقف  التي 

اأنا�س  فيها  تقف  التي  الطوابري  تلك  اأم  الرحلة؟ 

اإىل حيث  ي�سبهونني؟«)�س185(. »ا�ستدرت متجها 

التي  تلك  وجودي،  حقيبة  حامال  اجلوازات،  تختم 

ت�سم �سور اأبي القدمية واأوراقي الثبوتية. وقفت يف 

تلك  يرتدون  رجال  خلف   ،G.C.C الـ  طوابري  اأحد 

العربية.. لبد  الراأ�س  اأغطية  الف�سفا�سة مع  الثياب 

اأنهم، مثلي، كويتيون.« )�س185( 
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  بيد اأنه ووجه بال�سباب وال�ستائم لوقوفه يف املكان 

اخلطاأ، قبل اأن يرى الرجل الذي يختم اجلوازات جواز 

»هوزيه« الأزرق، �سارفا اإياه اإىل الطابور الآخر حيث 

يقف من يحملون وجوها ت�سبه وجهه. يقول معلقا: 

»رف�س وجهي قبل اأن يرى جواز �سفري«)�س186(، 

حال  اللذين  وال�ستغراب  بالرف�س  مواجها  ليبقى 

الوجه،  ذلك  لن�سيان  حماولة  اأية  يف  النجاح  دون 

ففي املقربة اأثناء ت�سييع ال�ساعر الكويتي فائق عبد 

اجلليل - بعدما عرث على رفاته يف مقربة جماعية 

النظر  النا�س حزنهم عن  العراق - مل ي�سغل  جنوب 

ينظرون  كانوا  النا�س  من  »كثري  يقول:  وجهه.  يف 

يبدو.  ما  على  وجودي  ي�ستغربون  يتهام�سون.  اإيل. 

تبا لهذا الوجه. تعددت اأ�سمائي وبقي وجهي �سامدا 

كما هو يثري ده�سة النا�س من حويل.«)�س252(

يف  واحدة  مرة  وجهه  ين�سى  اأن  ا�ستطاع  ولكنه    

م�ساركته  اأثناء  الكويتية  بوطنيته  اإح�سا�سه  غمرة 

مع  املتزامنة  الإعالمية  احلمالت  يف  لأ�سدقائه 

بيع  من  النا�س  حمذرين  الربملانية؛  النتخابات 

الذي  احلما�س  بذلك  م�ستمتعا  كان  فقد  وطنهم، 

نقلوه اإليه، يقول: »حتى ن�سيت وجهي الآ�سيوي واأنا 

اأحمل الأوراق بني يدي. اأثبتها بني زجاج ال�سيارات 

قراءته:  من  اأمتكن  مل  ما  مرددا  املطر،  وما�سحات 

»الكويت .. لي�ست للبيع«. يف تلك الأيام كنت كويتيا 

�سعوري  ذروة  يف  كنت  حياتي.  يف  اأكن  مل  كما 

رفات  التحفت  الذي  الوطن  هذا  اإىل  بالنتماء 

كلمات  ا�ستعدت  الأربعة.  الألوان  ذي  بعلمه  والدي 

على  »تغلب  الإلكرتونية:  ر�سائلها  اإحدى  يف  مريل 

لنف�سك  اأثبت   . وجهي  على  اأنا  تغلبت  مثلما  وجهك 

يوؤمن بك من  اآمن بنف�سك،  الآخرين من تكون.  قبل 

لي�ست  هم،  م�سكلتهم  فهذه  يوؤمنوا  مل  واإن  حولك. 

م�سكلتك«)�س363(

كما  موقف،  من  اأكرث  يف  ]�سحية[  كان  وقد   4-5

املرء  يكون  اأن  ولكن  الدوام،  على  ال�سحية  هو 

يف  اجلالد  وجود  املقابل  يف  يفرت�س  �سحية، 

باختالف  اجلالد  �سورة  وتختلف  الآخر،  الطرف 

ال�سحية  ولكن  واملكان،  الزمان  وظروف  املواقف 

تلزم �سورتها الأحادية بو�سفها الطرف الأ�سعف. 

لبا�س  يلب�س  اجلالد  من  جتعل  وردت  اإ�سارة  وثمة 

بال�سعور  املغلف  ال�سحيق  الالوعي  يف  الإرهابي 

يف  اأنه  »عي�سى«  فيذكر  الوعي،  منطقة  يف  بالظلم 

منام ما، ا�ستيقظ على �سوت اأذان الفجر من كابو�س 

كنت  اأفزعني.  حلم  من  موتي  من  »اأيقظني  يحكيه: 

وجهي  ظهري.  اإىل  مقيدتان  ذراعاي  مندناو.  يف 

 
ّ
اإىل الأر�س. نورية وعمتي عواطف مت�سكان بكتفي

تثبتانني اإىل الأر�س. ماما غنيمة جتل�س يف مكان 

دامعتني، ل  ال�ستوائية، بعينني  الأ�سجار  بعيد بني 

»ماما  بها:  اأ�ستنجد  اأناديها..  هممت  �ساكنا.  حترك 

عيناي  التقت  الوراء.  اإىل  �سعري  �سد  اأحدهم  غنـ..«. 

عواطف  عمتي  زوج  اأحمد  كان  مبا�رصة.  بعينيه 

مي�سك �سكينا.. �رصخت: »ماما غنـ..« حّز اأحمد عنقي 

قبل اأن اأمت ا�سم جدتي.«)�س267( 

   ففي هذا احللم معطيان، اأولهما: اأن »عي�سى« وجد 

نف�سه يف »مندناو«، وبالعودة اإىل ما تعنيه مندناو 

تعد  الفلبني  جنوب  يف  جزيرة  فهي  الفلبني،  يف 

بالإرهاب،  ارتبطت  التي  �سياف  اأبو  جلماعة  مقرا 

اأما ثانيهما: فهو  الإ�سالم،  با�سم  للرهائن  وخطفها 

يف  اإليه  الإ�سارة  �سبقت  وقد  عواطف،  عمته  زوج 

يف  طويلة)�س266(،  ذقن  ذو  اأنه  �سابقة  �سفحة 

كما  باهلل  العارف  فهو  الوا�سح،  تدينه  اإىل  دللة 

اإذا  اأن تداري خوفها من ردة فعله  حاولت عواطف 

فلبينية:  خادمة  من  اأخيها  ابن  بحقيقة  عرف  ما 

»اأحمد زوجي رجل يخاف اهلل، ولن يكون ذا موقف 

يف  اجلمع  لياأتي  بالأمر«)�س222(،  علم  لو  �سلبي 

)اجلماعة  بـ  ا�سمها  ارتبط  التي  مندناو  بني  احللم 

ليعطي  الطويلة(  )اللحية  ذي  واأحمد  الإرهابية(، 

الدللة على ال�سورة الذهنية التي يحملها »هوزيه« 

عن الإ�سالم املقرتنة بالإرهاب، وهو ما �سريد بيانه 

يف مبحث الغرتاب الديني.

الذين  اأ�سدقائه  بني  مكمال[  ]رقما  6-3واأ�سبح 

�ستة  ت�سرتط  التي  الورق  لعبة  لعب  ع�سقوا  لطاملا 

كانوا  عي�سى  جميء  قبيل  حتى  هم  بينما  لعبني 

– اأ�سعره  – رغم �ساآلته  ولكنه و�سع  خم�سة فقط، 

باأهمية وجوده: »قد يبدو الأمر تافها، ولكن، لأول 

مرة يف الكويت اأ�سعر باأهمية وجودي، واإن كان ذلك 
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تكملة عدد للعب الورق«)�س355(.

للكويت  احلبيب  الوجه  هم  بوراكاي  جمانني  ولكن 

وعامله،  نف�سه  يجد  اأن  خالله  من  ا�ستطاع  الذي 

اأي الوجوه هو وجهها،  الكويت التي لطاملا ت�ساءل 

املجانني  باأحد  لقائه  قبيل  حتى  بقيت  والتي 

»م�سعل« قيد البحث)�س323(، خائفا من اأن تكون 

الكويت  اللحظة هي  تلك  قبل  عاي�سها  التي  الكويت 

ل  اإحداها  كثرية..  »�سور  فهي  �سواها،  �سيء  ول 

لقائه  يوم  يف  ولكنه  الأخرى«)�س323(  ت�سبه 

مب�سعل �سحك لأول مرة �سحكة حقيقية 

بل  الكويت)�س345(،  اإىل  و�سل  منذ 

منحه  النحو  هذا  على  م�سعل  ظهور  اإن 

التي  كويتيته  من  لالقرتاب  الفر�سة 

اأ�سدقاء  قبل)�س346(.  بها  ي�سعر  مل 

بوراكاي اخلم�سة: م�سعل وجابر وعبداهلل 

هوزيه  اأهداهم  من  هم  وتركي،  ومهدي 

بقوله  الذاتية«  »�سريته  روايته  ميندوزا 

جمانني  »اإىل  الإهداء:  �سفحة  يف 

ل  جمانني..  املجانني..  ي�سبهون  ل 

ي�سبهون اإل اأنف�سهم.. م�سعل.. تركي.. جابر.. عبداهلل 

اخت�رصوا  فقد  وحدهم«)�س13(   .. اإليهم  ومهدي. 

فكانوا  وجوههم،  يف  الكثرية  ووجوهها  الكويت 

الف�سل  ليعنون  وطنا،  يجد  مل  الذي  وهو  الوطن  له 

الأخري من روايته بقوله - هذه املرة - ولي�س بقول 

خو�سيه ريزال كما درجت العادة يف جميع الف�سول، 

بقوله: »اإن لفظت الديار اأج�سادنا.. قلوب الأ�سدقاء 

لأرواحنا اأوطان«)�س391( بتوقيع هوزيه ميندوزا

من  ]املنفي[  جمتمعة  حالته  كل  يف  وهو   7-3

الكويت وداخلها. وقد تعر�س »عي�سى« للنفي خم�س 

مرات منذ ولدته وحتى رحيله الأخري: النفي الأول/ 

عندما طرد ر�سيعا هو واأبوه من الباب اخللفي للبيت. 

النفي الثاين/ عندما مت ترحيله هو واأمه اإىل الفلبني 

بعد حادث اختطاف الطائرة اجلابرية - وعا�س يف 

الفلبني منفيا على اأمل العودة. النفي الثالث/ عندما 

الكويت واختري له منفى داخلي يف ملحق  اإىل  عاد 

البيت: »كنت اأنظر اإىل عائلتي من منفاي يف ملحق 

النفي  )�س265(.  قلبي«  متالأ  واحل�رصة  املنزل، 

الرابع/ عندما نفي من بيت الطاروف مرة اأخرى - 

من اأجل بقاء خولة فيه - لي�ستقل يف �سقة وحيدا.

منفاه  اإىل  خرج  عندما  والأخري/  اخلام�س  النفي   

الأخري الفلبني بعدما �ساقت عليه الكويت واأو�سدت 

اأبوابها يف وجهه، وقد بدا له اأنه فهم مقولة ريزال 

ي�ستطيع  ل  الذي  »اإن  قال:  عندما  معكو�سا  فهما 

لن  �سوف  منه،  جاء  الذي  املكان  اإىل  وراءه،  النظر 

ح�سب  قد  وكان  )�س383(  اأبدا«  وجهته  اإىل  ي�سل 

فيه،  ولد  حني  منه  جاء  مكانا  الكويت 

اإليها  الو�سول  قرر  التي  وجهته  ليكون 

مل  وراءه  نظر  حني  ولكن..  غياب،  بعد 

يجد �سوى الفلبني.. مانيال.. فالن�سويلال.. 

اأر�س ميندوزا )�س383(

للنقد  اآخر  وجه  الجتماعي  الغرتاب 

الجتماعي: 

  توجه رواية �ساق البامبو نقدا اجتماعيا 

لذعا للمجتمع الكويتي يف قالب روائي 

�سائق دون اأن ينحدر بها اإىل التقريرية 

اأو الإقحام امل�سيء للبناء الروائي املحكم:

  هوزيه، الكويتي ر�سميا، لي�س �سيئا )على امل�ستوى 

بكلمة  النا�س  يعتد  »ل  الكويت  ففي  الجتماعي(، 

يعني  ل  فهذا  كويتيا،  الإن�سان  كان  واإن  كويتي، 

طبقات  الب�رص،  من  درجات  اأنواع.  �سيئا.الكويتيون 

ول  الآخر«)�س276(  عن  بع�سهم  متيز  متفاوتة 

كان  التي  الرواية  ح�سب  الأزمات  يف  اإل  يت�ساوون 

تكتمل.  وملا  وفاته  قبل  الطاروف«  »را�سد  يكتبها 

تبحث  اجتماعية  طبقة  »كل  بع�سها.  فوق  طبقات 

عن طبقة اأدنى متتطيها، واإن ا�سطرت خللقها، تعلو 

من  بوا�سطتها  وتتخفف  وحتتقرها  اأكتافها،  فوق 

ال�سغط الذي ت�سببه الطبقة الأعلى فوق اأكتافها هي 

الأخرى«)�س279(. بني تلك الطبقات كان »عي�سى« 

يبحث عن نف�سه، وعندما نظر اأ�سفل قدميه يف بالد 

اأبيه ليبحث عمن هو دونه مل يجد من هو اأدنى منه 

غري �سلحفاته!

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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83

r1 مهاد نظري:

1r1

»الآَخر« هو تلك الكينونة املغايرة عموما لكينونة »الأنا«؛ وهو اأي �صخ�ض له 

. لقد بزغ هذا املفهوم مع ال�صتغال على درا�صات 
)1(
وجود م�صتقّل عن وجود الأنا

ما بعد الكولونيالية، وحتديدا يف �صياق عالقة امل�صتعِمر colonizer بامل�صتعَمر 

colonized اللذين يحّدد كل منهما الآخر، في�صتدعي وجود اأحدهما وجود الآخر، 

�صمنا اأو �رصاحة. ومن قبل، ا�صُتعِمل املفهوم اأي�صا يف اإطار الفل�صفة الوجودية 

من لدن جان بول �صارتر Jean-Paul Sartre )1905-1980( يف �صياق حديثه عن 

»الوجود والعدم«، كما ا�صتعمله امل�صتغلون بنظرية ما بعد الكولونيالية الذين 

sub-  اأقاموا اأفكارهم على التحليل الفرويدي وما بعد الفرويدي ملفهوم »الذاتية

ر الثقايف ال�صهري جاك لكان  jectivity«؛ اأعني حتديدا عمل املحلّل النف�صي واملنظِّ

 .)1981-1901( JacquesLacan

متّثالت الأنا والآخر 

يف الق�صة الُعَمانّية املعا�صرة

د. حممد ال�سحات\

\ اكادميي من م�رص يقيم يف قطر

ي�شكل اجليل اجلديد من كّتاب الق�شة الُعمانية 

املعا�شرة ما ميكن ت�شميته بـ»احل�شا�شية اجلديدة«



ومن جهة مقابلة، فاإن درا�سات ما بعد الكولونيالية 

ترجمته  ميكن  الذي   Othering م�سطلح  اأنتجت  قد 

تعريف  -ح�سب  هو  اأو  الغريية«،  اأو  بـ»الآخرية« 

GayatriChakravor- �سبيفاك ت�سكرافورتي   جياتري 

امل�سطلح-  هذا  �سّك  يف  الف�سل  �ساحبة   tySpivak

الإمربيايل  اخلطاب  خاللها  من  ُين�ساأ  التي  العملية 

الطرق  ت�سف  عملية  فالآخرية  »اآخر]يه[«. 

املختلفة التي ُينتج، عربها، كل خطاب كولونيايل 

تف�سري  وح�سب  وممار�ساته.  ا�ستغاله  مو�سوعات 

بني  جدلية  عملية  فالآخرية   ،
)2(

للم�سطلح �سبيفاك 

الوقت  يف  �س  موؤ�سَّ »الآخر«  ا�ستعمار  لأن  طرفني؛ 

نف�سه على اعتبار اأن هذا الآخر »امل�ستعَمر« قد اأُنِتج 

من  الهيمنة  وممار�سة  للدرا�سة  مو�سوعا  باعتباره 

لدن »امل�ستعِمر«.

اأو  »الآَخِرّية«  اأو  »الآَخر«  عامة،  ب�سفة 

املغايرة  الكينونة  تلك  هو  ّية«  »الَغرْيِ

اأو  »الأنوية«  اأو  »الأنا«  لكينونة 

اأو  املغايرة  تلك  متّثلت  �سواء  »الهوية«، 

من  اأكرث  اأو  مكوِّن  يف  الختالف  ذلك 

الهوّيات  عندها  تن�ساأ  التي  املكّونات 

اللغة  راأ�سها  وعلى  ع،  وتتجمَّ الإن�سانية 

)كاأن نفّكر مثال بـ ]ومن خالل[ لغة الأنا 

 ،.. الفرن�سية  اأو  لالإجنليزية  مقابال  العربيةبو�سفها 

وال�سامية مقابال لالأفرواآ�سيوية اأو الهندواأوروبية،..(، 

مقابل  يف  امل�سلم  نظر  وجهة  نتبّنى  )كاأن  والدين 

 ،).. الهندو�سي،  اأو  البوذي  اأو  اليهودي  اأو  امل�سيحي 

 »
ّ
والعرق )كاأن ن�سع ذاتنا العرقية يف خانة »النقي

يف مقابل الآخر املهّجن، الآري يف مقابل ال�سامي، 

ذلك  بعد  وتاأتي  الأوروبي،..(.  مقابل  يف  الإفريقي 

لكنها  �سابقتها،  عن  اأهمية  تقل  ل  اأخرى  مكّونات 

الو�سعية  مثل:  كغريها،  امل�سهد  �سدارة  حتتّل  ل 

من  اأوىَل  املواطن  العبد،  فوق  )ال�سيد  الجتماعية 

من  اأ�سَمى   
ّ
الغني الوافد،  من  اأرَقى  الأ�سيل  املقيم، 

الفقري،..(، والو�سعية اجلن�سية gender )الذكورة فوق 

الأنوثة، وكالهما اأرقى من اخلنوثة(، والأيديولوجيا 

اأو  العلماين  اأو  الليربايل  مقابل  يف  )الأ�سويل 

واحل�سارية  الثقافية  والو�سعية   ،) املارك�سي،.. 

الغرب،  �سّد  ال�رصق  الأجانب،  مقابل  يف  )العرب 

احل�سارة الإ�سالمية �سّد احل�سارة الغربية..(.

لقد نتجت اإ�سكالية الأنا والآخر عن �سوء فهم مت�ساعد 

ومواجهات �سيا�سية وع�سكرية متالحقة بني الأنا اأو 

اأو  والآخر  ال�رصقية(  الإ�سالمية/  )العربية/  الهوية 

ذلك،  ومع  املاّدية(.  الأوروبية/  )الغربية/  الغريية 

النواحي  من  الأقل  على  الآخر،  مع  الذات  فتفاعل 

، �رصورة حتمية 
)3(

الثقافية والقت�سادية واملعرفية

الأنا،  هوية  مالمح  لأن  عنها؛  التغا�سي  ميكن  ل 

الحتكاك  اأو  اللتقاء  دون  من  تت�سح  ل  الذات،  اأو 

مرّكبة  اأبعادا  مينحها  الذي  الآخر  مع  امل�ستمر 

املو�سوعية  من  قدرا  عليها  وي�سفي 

ورحابًة يف الروؤية وانفتاًحا على العامل 

املحيط بها.

ويف الظرف الراهن، خ�سو�سا بعد اأحداث 

2001م،  �سبتمرب  من  ع�رص  احلادي 

النمطية  ال�سور  من  الكثري  تن�ساأ  مل 

ال�سلبية stereotypes، العدائية، العن�رصية، 

ال�سائعة،لدى الأنا عن الآخر ولدى الآخر 

عن الأنا بتاأثري حلقات العدوان املت�سل 

هي  بل  فح�سب،  العربية  الأنا  له  �ست 
ّ
تعر الذي 

�ستها حروب املا�سي و�رصاعاته القدمية؛ 
ّ
�سورة كر

اأو  عاملي  بني  ومتبادلة  م�سّوهة  �سورا  اأنتج  مّما 

يف  اأ�سهمت  �سورة  وهي  والآخر،  الأنا  كينونتي 

ت�سويقها و�سائل الإعالم والإعالن املتعددة. اإن من 

�ساأن هذه النزعة املنحازة �سلفا اإىل اأيٍّ من وجهتي 

النظر ، التي تنتجها الكثري من اخلطابات الإعالمية 

)العربية  بالهوّية  تدفع  املعا�رصة،اأن  والإعالنية 

]اإىل حد بعيد[ والغربية ]اإىل حد ما[( نحو ال�سقوط 
الذي  والالت�سامح  والعن�رصية  التحّزب  م�سيق  يف 

عوامل  اإذكاء  اإىل  ذاك  اأو  الطرف  هذا  اأبناء  يدفع 

خطاب  ينتفي  ثم  ومن   ، الآخر  اإق�ساء  يف  الرغبة 

ف 
ّ
املنهجية العلمية التي يجب اأن ُتّتبع يف حالة تعر
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الغوغائية  فت�سود  الأخرى،  اإىل  الهويتني  من  كل 

على  والنغالق  النظرة  واأحادية  والدمياجوجية 

تعانيه  ما  تقريبا  املا�سي.وهذا  واجرتار  الذات 

ثقافتنا العربية منذ اأحداث اأيلول )�سبتمرب( الكئيب.

2- �صردّيات »االآخر«: من التمّثل اإىل التمثيل:

1-2

�سها الفيل�سوف الفرن�سي 
ّ
اإن املهمة اجلديدة التي كر

Emmanuel Levi-  اجلن�سية، الليتواين الأ�سل، اإميانويل

يف  حتديدا،  تتمثل،   )1995-1906( ليفينا�س   nas

مراجعة  ويف  »الآخر«،  اإىل  نظرتنا  تغيري  �رصورة 

مفهوَم  طرحنا  واإعادة  لذواتنا  فهمنا 

�رصورة  اأي  تاريخيا؛  طرحا  الهوية 

اإىل  اأقرب  هو  �سارما،  موقفا  نتّخذ  اأن 

القطيعة الإب�ستمولوجية، مع كل مفهوم 

اإذ  للهوية؛  وثابت  وميتافيزيقي  مفارق 

غياب  يف  تقوم  عمياء  هوية  توجد  ل 

مل  اأنه  كما  لالآخر،  تام  تغييب  اأو  كّلي 

عامل  يف  املعقول  اأو  املقبول  من  يعد 

اليوم اإق�ساء الآخر اأو تهمي�سه اأو دجمه 

وابتالعه يف دائرة الأنا:

عرفه  ما  اأهم  هو  الآخر  اكت�ساف  »اإن 

ل  حقيقة  على  ف 
ّ
تعر لأنه  الإن�سان 

الفل�سفة،  بلغة  الذات  اأو  الأنا  حتوزها 

م�ساحة  يحتل  مماثل  لكائن  واإدراك 

الآخر  ف�سائها.  يف  تتمدد  اأن  لالأنا  ميكن  ل  وجود 

فها، اإنه مدى احلياة 
ّ
هو الال-اأنا الذي يحّدها ويعر

اإمكانات  املتعددة، وحقل  الوجود  املتنوعة و�سور 

.
)4(

خ�سبة وحمطة توليد خيارات ل متناهية«

نهائية  اأنا  كل  من  »الأنا«  ر 
ّ
حتر م�سدر  هو  الآخر 

ف 
ّ
وتعر اكت�ساف  �ساحة  كونه  عن  ف�سال  وحتمية، 

اإىل ميدان انت�سار الأنا وحتّققها؛ اأي اأن يكون الآخر 

و�سيَط خروج من الذات وطريًقا للعودة اإليها، وكذلك 

وطريقا  فيها  النق�سان  مناطق  لكت�ساف  جمال 

خلارطة  اكت�ساف  الآخر  ذاته.  الوقت  يف  لمتالئها 

بل  منفردًة،  الذات  تر�سمها  ل  التي  الأنا  وجود 

ومتعّدد  مت�سّعب  ن�سيج  �سمن  الذات  و�سع  ير�سمها 

من »اآخرين«. الآخر، باخت�سار، م�رصوع الأنا نف�سها 

يف عامل الوجود والتحّقق.

2-2

تطبيًقا على الواقع العربي، ميكن القول اإن النتقال 

لالآخر   
ّ
العربي الأنا   Realization »متّثل«  مرحلة  من 

الظرف  مالب�سات  وحتليل  فهمه  وحماولة  الغربي، 

الآخر  كان  الذي  واحل�ساري  والثقايف  الجتماعي 

اإىل  وتقنياته،  واأدواته  مقولته  فيه  ُينِتج  الغربي 

مرحلة »متثيلــه(« Representation �رصديا وثقافيا، هو 

انتقال من مرحلة الحتكاك احل�ساري بالآخر التي 

منذ  العربية  النه�سة  كّتاب  على  قامت 

القرن التا�سع ع�رص حتى امل�سهد الثقايف 

الراهن الذي ميكن اأن ير�سد فيه الباحث 

بالآخر  الوعي  من  خمتلفة  اأ�سكال 

وحماولت عّدة ت�سعى اإىل متثيله ثقافيا 

املو�سوعية،  من  قليل  غري  بقدر  وفنيا، 

اإلقاء  اأو  قولبته  اأو  تنميطه  عن  بعيدا 

اجلاهزة  والعبارات  والأو�ساف  الّتهم 

�سلفا عليه.

اإن الت�سارع يف حركة ال�ستنارة العربية، 

من  فيه  دت 
ّ
جت�س اأو  عليه  انطوت  مبا 

وعي مديني حمدٍث ت�سّكل نتيجة عالقة 

)الفرن�سي  بـ»الآخر«  العربي  »الأنا« 

اإىل  اأّدى  ما  هو  غالبا(،  والإجنليزي 

املحدثة  املدينة  فن  بو�سفه  الرواية،  فن  تاأ�سي�س 

الإبداعي،  معادله  عن  النوعي  عقلها  يبحث  التي 

على م�ستوى الأجنا�س الأدبية، واأداته الفنية املائزة 

التغري  وهموم  التحّول  هواج�س  عن  بها  يعرّب  التي 

.
)5(

واأحالم التقدم

لقد ظهرت ن�سو�س عّدة مثل »علم الدين« لعلي با�سا 

و»ال�ساق  احلق«  و»غابة   ،)1893-1823( مبارك 

 ،)1873-1836( ا�س 
ّ
مر لفرن�سي�س  ال�ساق«  على 

املويلحي  ملحمد  ه�سام«  بن  عي�سى  و»حديث 

لأحمد  بنتاءور«  و»�سيطان   ،)1930-1868(

قيم  دت 
ّ
ج�س وغريها،   ،)1932-1868( �سوقي 
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الغربية،  املدن  راحت حتاكي  التي  العربية  املدينة 

كلندن وباري�س وغريهما من مدن احلداثة الغربية. 

اأمران:  بالرواية،  املدينة  عالقة  على  ترّتب  وقد 

اأولهما تعدد �سور املدينة نف�سها وتنوعها يف عقول 

اأبنائها ح�سب مو�سع كل طائفة منهم يف هذا اجلزء 

يف  الأفقي  اأو  الراأ�سي  الرتاتب  عالقات  من  ذاك  اأو 

الثقافية  اأن�ساقهم  مكونات  وح�سب  املدينة  خطط 

املوازية يف انفتاحها اأو انغالقها يف كل خطة من 

خطط املكان اأو العمران املديني. وثانيهما: النزعة 

باأكرث من  النه�سة  رواية  تتجلى يف  التي  احلوارية 

اأبناء  عقول  يف  املديني  الوعي  اأّثر  لقد   .
)6(

عالمة

الإبداعية،  الكتابة  مار�سوا  مّمن  املتعّلمة  الطبقة 

رجال ون�ساء، كما تاأّثروا ب�سماحة املدينة املتعددة 

اأية نظرة طبقية �سوف تف�سي  التي ل تنطوي على 

املدين  التعليم  اأن  تاأكيد  اإىل  بدورها 

عامٌل حا�سٌم لالنتقال على �سّلم الرتاتب 

اإليه من  الجتماعي من حيُث ما يوؤدي 

 ،
)7(

درجات الدنيا  الطبقات  اأبناء  رفع 

اهتموا  الذين  الرّواد  مع  حدث  كما 

رافع  )كرفاعة  وعلومه  الآخر  بثقافة 

وعلي   ،)1873-1801( الطهطاوي 

وجمال   ،)1893-1823( مبارك  با�سا 

 ..،)1897-1838( الأفغاين  الدين 

بداخلهم رغبة جاحمة  وغريهم(، ومنت 

يف متّثل املنجز احل�ساري الغربي. وعلى الرغم من 

الغربي،  الروائي  العربي متّثل املنجز  الأنا  حماولة 

روايات  دتها 
ّ
ج�س التي  الروائية  ال�سخ�سيات  فاإن 

العربية مل تكن �سخ�سياٍت ناميًة باملعنى  النه�سة 

كانت  واإمنا  الأيام  هذه  روايات  يف  نعرفه  الذي 

مبثابة اأقنعة متباينة ينطق من ورائها �سوت واحد، 

هو غالبا �سوت الراوي املعّلق واملتدّخل يف ال�رصد، 

 املعرفة والوجود، الذي تتعدد نرباته وتختلف 
ّ
كلي

التحديث  غواية  جمال  يف  يبقيه  مبا  لكن  طبقاته 

التي اأ�سبحت قرينة الإميان مببداأ التغرّي يف الكون 

مبدعو  به  حلم  الذي  امل�ستقبل  وعود  اإىل  والتطّلع 

التحديث  غواية  خايلتهم  اأن  منذ  العربية  النه�سة 

الأوروبي.

املراأة  به  قامت  ما  ال�سياق  هذا  عن  بعيد  وغري 

اخل�سو�س؛  وجه  على  وال�سامية  عموما،  العربية 

يف  العربية،  الرواية  ن�ساأة  يف  بارزا  دورا  لعبت  اإذ 

األي�س  من  كل  لدى  خ�سو�سا  الباكرة،  الفرتة  تلك 

ها�سم  ولبيبة   )1926-1870( الب�ستاين  بطر�س 

 ،)1914-1860( فواز  وزينب   )1947-1880(

عائ�سة  الن�سوي  الجتاه  رائدة  جنب  اإىل  جنبا 

الرتجمة،  قامت  حيث   ،)1902-1840( التيمورية 

امل�سكوت  اإنطاق  يف  كبري  بدور  ال�سياق،  هذا  يف 

اأن  لذلك  واأّنى  العربي.  املجتمع  حياة  من  عنه 

على  يقوم  مغٍو،  مديني  ف�ساء  اإل يف  متاحا  يكون 

الطباعة  حركة  وتعزيز  املراأة  خ�سو�سية  احرتام 

وانت�سار ال�سحف واملجالت وترجمة ن�سو�س الآخر 

الإبداعية )الق�س�سية حتديدا يف هذا ال�سياق الباكر(؛ 

الأمر الذي جعل من حركة ترجمة فنون 

اجلرائد  �سفحات  على  احلديثة  الق�س 

واملجالت، اآنذاك، مبثابة لزمة مف�سلية 

به  ان�سغلت  الذي  التحديث  لوازم  من 

ومل  بالأ�سا�س.  عليه  وقامت  املدينة 

الفهم،  هذا  عرب  الرتجمة،  موجة  تكن 

الهوية«.  »اإ�سكال  عن  بحال  بعيدة 

ال�رصديات  بع�س  كانت  فاإذا  ولذلك، 

من  الهوية  اإ�سكال  تناولت  قد  الرجالية 

ا�س التي 
ّ
زوايا متباينة )مثل �رصدية مر

ان�سغلت بالدعوة اإىل اأولوية العقل والعدل والتمّدن، 

مقاومة  ب�رصورة  اهتمت  التي  ال�سدياق  و�رصدية 

اأ�سكال التع�سب الديني الغا�سم، و �رصدية الطهطاوي 

الد�ساتري  واأنظمة  احلكم  مببادئ  احتفت  التي 

)الفرن�سية حتديدا(، و �رصدية فرح اأنطون التي رّكزت 

خليل  و�رصدية  املدنية،  والدولة  الت�سامح  قيم  على 

مبا�رصة(؛  الهوية  ق�سية  على  �سيَّدها  التي  اخلوري 

فاإن ال�رصديات الن�سائية لتلك احلقبة الباكرة )مثل 

األي�س بطر�س الب�ستاين، ولبيبة ها�سم، وزينب فواز، 

وعائ�سة التيمورية( قد تقاطعت بكل تاأكيد عند نقطة 

العربية  الهوية  �ساأن  من  الإعالء  يف  تتمّثل  بعينها 

ومبا  الآخر،  هوّيات  من  غريها  عن  ميايزها  مبا 

النفتاح  خ�سو�سية  هي  التي  خ�سو�سيتها  يحفظ 
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والتالقح والتثاقف واحلوار، ل النغالق اأو التقوقع 

اأو ال�سدام اأو ال�رصاع. 

3- متّثالت االأنا واالآخر: 

العمانية  الق�سة  كّتاب  من  اجلديد  اجليل  ي�سّكل 

املعا�رصة ما ميكن ت�سميته بـ»احل�سا�سية اجلديدة«؛ 

والن�سو�س  الكتابات  من  عدد  ت�سافر  اإىل  اأق�سد 

اإطار  يف  2000م(،  عام  منذ  الظهور  يف  )بداأت 

من  ُجْملة  حول  ما،  ثقافة  يف  ما،  اإبداعي  جن�س 

التي  والثقافية  والجتماعية  اجلمالية  اخل�سائ�س 

اإجمال  ت�سّكل  بحيث  كتاباتهم،  يف  عنها  ي�سدرون 

الفن،  بنظرية  خا�س  فهم  اإطار  يف  للعامل،  روؤيتهم 

اأوالوظيفة.وتلفت  اأوالأداة  املاهية  حيث  من  �سواء 

بدرا�سة  امل�ستغل  الباحث  نظر  الظاهرة  هذه  مثل 

كبري  عدد  مدّونة  يف  النقدي  للنظر  العماين  ال�رصد 

من الكّتاب؛ من بينهم: عبدالعزيز الفار�سي، �سليمان 

املعمري، مازن حبيب، يحيى �سالم املنذري، حممود 

اجلهورية،  هدى  الوهيبية،  خلفان  ب�رصى  الرحبي، 

احلارثية،  جوخة  ال�سحية،  بدرية  ال�سيدية،  فاطمة 

اأزهار اأحمد، معاوية الرواحي، ماهر الزدجايل، اأمل 

املغيزوية، حنان املنذرية، حممد العرميي، عبد اهلل 

حبيب، يعقوب اخلنب�سي، حمود ال�سكيلي، .. وغريهم.

العمانية،  الق�سرية  الق�سة  الإطار، حتاول  ويف هذا 

ثقافية  قيم  بلورة  اجلدد،  وكاتباتها  كتَّابها  عرب 

خ اأقدامها يف اأر�س الكتابة 
ّ
وت�سكيليةحتاول اأن تر�س

فن  الق�سرية  الق�سة  فّن  ولأن  العربية.  الق�س�سية 

عدم  عن  ف�سال  والتكثيف،  والختزال  التعقيد  بالغ 

نوعية  قيود  اأو  بعينه  جمايل  ل�سكل  ا�ستجابته 

بعينها، فاإن كل ق�سة ق�سرية متميزة يف حد ذاتها 

جيدا  مدخال  ميّثل  دا 
ّ
متفر �سكال  تخلق  اأن  ت�ستطيع 

للناقد اأو الباحث. من هنا، حتاول هذه الدرا�سة بحث 

بع�س  يف  »الآخر«  بتمّثالت  »الأنا«  متّثالت  عالقة 

لفهم  منها  حماولة  يف  العمانية،  الق�سة  ن�سو�س 

العالقة، وحدودها، ومظاهرها، ومدى  طبيعة هذه 

ا�ستبطانها للروؤية اجلمالية اأو الثقافية الكامنة يف 

الِبَنى الن�سية للق�سة العمانية.

وكما تعّددت املكّونات التي تنه�س عليها عنا�رص 

الختالف واملغايرة بني الأنا والآخر، �سوف تتعّدد 

الق�سرية  الق�سة  ن�سو�س  مُتّثلها  التي  الآخر  �سور 

الجتماعي  الآخر  ح�سور  مقابل  ففي  عمان.  يف 

والآخر الثقايف والآخر الأيديولوجي والآخر اللغوي 

والآخر الرمزي )الذي تخلقه الهوية وُت�سِقط عليه من 

ت�سوراتها لالآخر احلقيقي، م�ستعينًة يف ذلك ببع�س 

ال�رصدية،  والثيمات  وال�سرتاتيجيات  التقنيات 

كاحللم واملوت والذاكرة والقهر واملراآة،.. وغريها(، 

هناك غياب -اأو تغييب- لالآخر الديني اأو املذهبي! 

3- 1 االآخر االجتماعي: 

تتمّثل مغايرة الآخر الجتماعي لالأنا يف الو�سعية 

بني  الراوي  خاللها  من  يقاِرن  التي  الجتماعية 

وو�سعية  هو  و�سعيته  بني  اأو  ال�سخ�سيات،  بع�س 

بع�س  عن  تك�سف  مقارنًة  اأكرث،  اأو  اأخرى  �سخ�سية 

الإ�سكالت اأو املالمح التي ميتاز بها الن�سيج الطبقي 

املواطن  اأو  واخلادم،  كال�سّيد  العماين،  للمجتمع 

اأو  والفقري،   
ّ
الغني اأو  والوافد،  الأ�سيل  اأو  واملقيم، 

الأبي�س والأ�سود،..اإلخ. 

يف ق�سة »فنجان عند �سوق مطرح« خلليفة العربي، 

ي�رصد الراوي ق�سة القهوجي الذي ي�سعى اإىل ك�سب 

 القهوة للنا�س يف فناجني. وما 
ّ
قوت يومه من �سب

اإن ي�رصد الق�سة الرئي�سة حتى يخرج عنها اإىل ق�سة 

يقول  الأول.  الزمن  مفّككا  وثالثة،  وثانية  اأخرى 

العربي:

مييل  ما  نادرا  لكنه  ال�سوق،  اأزقة  اأغلب  »يذرع   

تلك  ناحية  وانعطف  حدث،  واإذا  الظالم.  �سوق  اإىل 

وجهه  تغريَّ  ال�سوق،  داخل  �سوقا  متثل  التي  ال�سكة 

الذي  الزقاق  ذلك  من  اأ�سيق  �سدره  وغدا  ر،  وتذمَّ

ك�سمكتي  امللتويتني  �سفتيه  على  احلوانيت  تطبق 

جتاوز  قد  يكن  مل   .)...( �سيقة  ح�سرية  فوق  عل�س 

فعمل  �سياء،  قريته  من  �سامل  جاء  يوم  الع�رصين 

لفرتة ق�سرية حّمال يف امليناء القريب، وما لبث اأن 

هجر تلك املهنة ا�ستجابًة لَغَزل دّلة القهوة التي مل 

يحّدد �سعراً معينًا لفنجانها، بل كثريا ما كان يقول 

»ما يحتاج«. بعفوية يرّدد هذه العبارة ملن ي�ساأله 

عن ثمن الفنجان فيخال اإليك باأن ما يقوم به لي�س 
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�سوى واجب ميليه عليه العرف. لكن �سامل يق�سم على 

اأنه �ساحب اأغلى فنجان قهوة يف العامل. فقد و�سل 

.
)8(

�سعر فنجانه يف يوم من الأيام اخلم�سني ريال«

يف  املعمري  ل�سليمان   
)9(

»اإمبااااع« ق�سة  اأما 

التفا�سيل(،  يحب  ل  املنغلق  )عبدالفتاح  جمموعته 

الجتماعي  الآخر  وجوه  من  اآخر  وجها  فتتناول 

الذي يتمّثل يف �سطوة الأب والقبيلة:

من  يت�ساءم  املنغلق  بات  فقط  �سنوات  ثالث  »قبل   

العيد..حتديدا مذ قال له اأبوه:

- ف�سحتنا قّدام اخللق.

عندما  العيد  اأيام  ثالث  يف  اأبوه  قالها 

كان اأهل القرية جمتمعني لتناول وجبة 

بن  �سعدون  ال�سيخ  �سبلة  يف  ال�سواء 

خويطر. قال ال�سيخ »ما �ساء اهلل �سواكم 

ذبحه  اللي  الّتي�س  عليه  باين   ! لذيذ 

عبدالفتاح كان كبري«. قال الأب: اأنا اللي 

ذبحت التي�س. مل يفهم الأب مغزى تعليق 

ال�سيخ اإل حني �سمع رّد هذا الأخري على 

العيد.  من  اأ�سبوع  قبل  طلبه  الذي  طلبه 

وم�سمع  مراأى  وعلى  ال�ساي  �رصب  اأثناء 

كل من كان يف املجل�س قال ال�سيخ: 

عبد  بو  يا  ن�سيب  يف  ما  الظاهر    -

الفتاح.

ُذِهل الأب من رّد ال�سيخ الذي مل يتوّقعه 

قبيلة  فخيذة  نف�س  من  عبدالفتاح 

ال�سيخ وقليلون من �سباب القبيلة الذين 

ي�ستلمون راتبا كراتبه:

- اأي�س فيه ولدي يا �سيخ؟ 

رّد ال�سيخ ب�رصامة.

-  اللي ف حياته ما ذبح هاي�سه كيف اأ�ستاأمنه على 

بنتي؟!! 

اأ�سهر  �ستة  النا�س  واعتزل  املنغلق  والد  وجه  ا�سوّد 

بعد تلك الف�سيحة. وقال لولده ب�سوت متهّدج: 

.
)10(

- قلبي ما را�سي عليك لني اأ�سوفك تذبح« 

تتحدث   ،
)11(

»العار�س« املنذرية  حنان  ق�سة  يف 

اأو »موديل«، يقوم بدور  اأزياء،  الراوية عن عار�س 

م�سابقة  عن  تلفزيوين  اإعالن  يف  ب�سيط  متثيلي 

العاملية.  الغازية  املياه  �رصكات  اإحدى  تنّظمها 

مالب�سه  خالل  من  -يبدو  ممثل  �سخ�س،  ويقوم 

تديّن  عن  تنّم  التي  املتهالكة  و�سيارته  املتوا�سعة 

عن  يعرّب  متثيلي  دور  باأداء  الجتماعية-  طبقته 

�سخ�سية مرّفهة تبدو عليها �سيماء الرثاء من خالل 

حافة  وعلى  الفارهة.  وال�سيارة  الفخمة  املالب�س 

هذا التناق�س احلاّد بني واقع املمثِّل وواقع املمثَّل، 

ال�سخ�س  بني  التمثيلي،  والآخر  احلقيقي  الأنا  بني 

الواقعي والدور املتخيَّل، يقف العار�س اأو املوديل 

الزدحام  حيث  النهار،  و�سط  ال�سارع  عر�س  يف 

م�سقط  هي  كبرية،  مدينة  يف  اخلانق 

غالبا، وال�سم�س تدنو من الروؤو�س، يقف 

لي�ستقبل مكاملة تلفونية يبدو  ب�سيارته 

اأنها بالغة الأهمية، فرتت�سم على وجهه 

ب�سيارته  يقف  جتعله  �سّتى  انفعالت 

فجاأة  به  واإذ  الزحام.  و�سط  م�سدوها 

العربات  وجميع  �سيارته  من  ينزل 

هو  بينما  له  اإنذارها  �سفارات  ت�سدر 

ين�سى  اإنه  حتى  متاما،  اآخر  عامل  يف 

فوزه  خرب  تلقَّى  لأنه  املرور؛  قواعد 

باجلائزة الكربى.على الرغم من ب�ساطة 

فاإنها  ال�رصدي  بنائها  وب�ساطة  الق�سة 

اجتماعية،  قيمة  من  اأكرث  على  ت�رصب 

اأفراد  بني  احلاّد  الطبقي  التباين  منها 

املجتمعات العربية، خ�سو�سا اخلليجية 

منها. فالعار�س، اأو املمثل، اأو املوديل، 

يف  والطموح  والأجر  احلال  متوا�سع 

العار�س  ميثله  الذي  ال�سخ�س  مقابل 

فنيا من حيث هو ابن طبقة مميزة اجتماعيا، ومن 

ثمَّ فهو الأحق يف الفوز باجلائزة الكربى، من وجهة 

املعا�رصة  املجتمعات  قانون  وح�سب  الراوي  نظر 

التي ل تعرف �سوى لغة راأ�س املال التي �سوف تزيد 

بالطبع من و�سعيات »الت�سّيوؤreification« الذي 

تعانيه جمتمعاتنا الآن.

عنوان  حتمل  التي  الزدجايل  ماهر  ق�سة  تبتعد  ل 

املنظور  ذلك  عن  كثريا   
)12(

ثالث« علبتان..  »علبة.. 

املنذرية.  حنان  ق�سة  يف  امل�ستخدم  الق�س�سي 
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الغازية  املياه  علب  يجمع  الذي  املت�سّول  فالفقري 

ببع�س  اأ�سبوع  كل  ويبيعها  القمامة،  اأكوام  من 

هو  احلياة،  اأعباء  حتّمل  على  تعينه  التي  الريالت 

اآخر يحيا على احلافة من  منوذج ل�سخ�س هام�سي 

جمتمعاتنا العربية؛ اإذ يحلم هذا ال�سخ�س الهام�سي، 

مثلجة  حقيقية  برية  زجاجة  بتناول  �س،  املهمَّ اأو 

بدل من ارت�ساف بع�س ما يتبقَّى من قطرات �ساخنة 

بفعل �سم�س ال�سحراء، حيث يتخيل نف�سه يف حوار 

التي  الزجاجات  اإحدى  مع  ال�سكارى  بحوار  اأ�سبه 

تبوح له باأ�رصارها، وهي �سورة منطية نراها كثريا 

يف الأعمال الدرامية العربية:

املرحلة  حياتي.  من  مرحلتني  اأعي�س  »اإنني 

اجلميع   
ّ
علي يتهافت  مة 

ّ
مكر معززة  اأعي�س  الأوىل 

بعد  الثانية  املرحلة  امللوك.  معاملة  ويعاملونني 

جويف  يف  جوفه  حمتويات  ال�سخ�س  يفرغ  اأن 

اأنت  لتاأخذين  يل  قيمة  ل  قمامة  اأ�سبح  عندها 

يف  اأ�رّص  دعني  ولكن  الأثمان،  باأرخ�س  وتبيعني 

اأذنك اأن احلانة املوجودة يف هذا الفندق من اأف�سل 

احلانة  هذه  ويف  املنطقة.  يف  املوجودة  احلانات 

راق�سات عربيات... ل تفتح فمك هكذا.. نعم عربيات 

وجميالت وميكنك ببع�س النقود اأن تنام معهن بعد 

ال�سهرة الغنائية الراق�سة...«.

�س يذهب اأدراج الرياح،  لكّن حلم هذا ال�سخ�س املهمَّ

زجاجة  ويطلب  الفنادق  اأحد  يدخل  اأن  ينوي  حني 

العربيات،  الراق�سات  وي�ستمتع مب�سهد  مثّلجة  برية 

اإ�سعاف  الغواين يف �سيارة  فينتهي به الأمر �رصيع 

وهو يهذي قائال: »علبة.. علبتان.. ثالث علب«؛ لأنه 

الجتماعية  الطبقة  اإىل هذه  بالفعل  ينتمي  مل يكن 

اللّذة  لذلك ي�سقط �رصيع  بكل ممار�ساتها احلياتية. 

اللّذة  فقانون  حياته.  يف  له  الأوىل  ال�سدمة  بفعل 

الذي تنطلق منه اأيديولوجيا الراوي هو الوجه الآخر 

مع  املهادنة  يعرف  ل  الذي  الطبقي  القانون  من 

ال�ساهقة  اجلدران  ت�سّلق  يحاولون  ممن  املتطّفلني 

التي ت�سبه جدران الزنازين وال�سجون اخلانقة.

3-2 االآخر اللغوي:

اللغوية  اخلطابات  تباين  يف  اللغوي  الآخر  يتمّثل   

املتلّفظ بها من ِقَبل بع�س ال�سخ�سيات التي تنتمي 

اأو  اإثنيا  اأو  لغويا  متباينة  وجمتمعات  ثقافات  اإىل 

اأ�سكال احلوار  ح�ساريا. وهنا، يتجّلى لنا �سكل من 

الذي يعرّب عن �رصاع لغوي هو يف الأ�سا�س �رصاع 

ثقايف وح�ساري. وبناء على ذلك، تتعّدد م�ستويات 

العمانية والعامية  العامية  الذي يزاوج بني  احلوار 

الإفريقية اخلا�سة ب�سكان ال�ساحل ال�رصقي لأفريقيا 

الثقايف  البعد  مرتكزات  تتمّثل  حيث  )زجنبار(، 

من  »ر�سالة  فق�سة  القدمية.  العمانية  للح�سارة 

ال�سخ�سيات  بع�س  تتلّفظ  تويه  اآل  »ل�سامل   PAMPA

بالعامية الإفريقيةالتي كان ُيتقنها كل من الرواي 

غري  يعرف  والده  يكن  مل  الذي  الوقت  يف  واأ�رصته، 

اللقاء  منذ  الق�سة  تبداأ  فح�سب.  بالعربية  التحّدث 

البن  يواجه  حيث   ،
ّ
الفار والأب  البن  بني  الأول 

مكانه  من   
ّ
يهب اأن  اإىل  خاله  يدفع  بجفاٍء  والده 

اإليه بالأفريقية نف�سها، قائال: »اأين  موّجها خطابه 

تذهب؟ هذا اأبوك.

.
)13( UNAKWENDA WAPI? HUYU BABA YAKO

التي  اللغوية  الُهْجنة  من  اأ�سلوبا  هنا  احلوار  يّتخذ 

مكتوبًة  الأفريقية  العامية  الكاتب  فيها  ُيدخل 

بحروٍف اإجنليزيٍة، ثم يتتابع حديث الراوي فيقرتب 

 الوالد فرحا م�رصورا:
ّ
البن من والده ليهب

 »اأمل حتّدثك اأمك عني؟

)14(
 
)MAMA YAKO HAKUKWAMBA CHOCHOTE

الق�س�سي  احلوار  ن�سج  يف  نف�سها  الطريقة  تتواىل   

يوّظفها  اأفريقية  عامية  وعبارات  باألفاظ  املّطعم 

)حّد  جمموعته  ق�س�س  من  كثري  يف  تويه  اآل  �سامل 

املثال  �سبيل  على  »البيت«  ق�سة  يف  كما  ال�سوف(، 

اأو �رصاع  ل احل�رص. هكذا، ي�سبح ال�رصاع اللغوي، 

الق�سة  وجوه  من  وجهًا  والتلّفظات،  اخلطابات 

الآخر  متثيل  على  رواتها  ي�ستغل  التي  العمانية 

والدخول معه يف عالقة تثاقف، دون �سعي اإىل نفيه 

اأو اإلغائه اأو حموه. 

3-3 االآخر الثقايف اأو احل�صاري:

لالأنا  احل�ساري  اأو  الثقايف  الآخر  مغايرة  تتمّثل 

ال�رصق  عالقة  مالمح  من  اأكرث  اأو  ملمح  تناول  يف 
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بالغرب اأو ما ُعِرف با�سم مروّيات �رصاع احل�سارات 

ي  الن�سّ احليز  اكتناز  وبحكم  احل�سارات.  �سدام  اأو 

�سفحات  ب�سع  تتجاوز  ل  التي  الق�سرية  للق�سة 

يف الغالب الأعّم، فاإن الأمر ل يعدو بع�س امل�ساهد 

�س لطبيعة عالقة 
ّ
الق�س�سية هنا اأو هناك التي تتعر

اأو  اأو ال�رصقي بالغربي من زاوية   
ّ
العربي بالأجنبي

عن  كا�سفا  ملمحا  لنا  ير�سم  ما  وهو  ..اإلخ.  اأخرى 

طبيعة الن�سيج املجتمعي يف عمان. 

حممد  يتناول   ،
)15(

»َتْيَمه« الق�سرية  ق�سته  يف 

بالآخر،  الأنا  اأو  بالغرب،  ال�رصق  عالقة  العرميي 

بطريقة مكّثفة وداّلة، تذّكرنا بن�سو�س 

الثيمة  على  ا�ستغلت  كثرية  عربية 

اأو�سهيل  �سالح  الطيب  ذاتها،كن�سو�س 

مع  اأوغريهم،  طاهر  اأوبهاء  اإدري�س 

والتاريخية.  اجلمالية  الفروق  مراعاة 

العرميي،  الق�سة  بطل  ها�سم،  فم�سعود 

�ساب عماين من اأ�رصة متوا�سعة تعمل يف 

زراعة النخيل واملاجنو، وقد مّت ابتعاثه 

درا�سة  ل�ستكمال  لتفوقه-  -نظرا 

يف  درا�سية  منحة  يف  البكالوريو�س 

اجلنوب الأمريكي. وهناك يلتقي م�سعود 

الرثاء  بالغة  اأ�رصة  من  بي�ساء  بفتاة 

ميكن  وهنا،  هيز«.  ىل  »جينفر  تدعى 

التي  التوازيات  اأو  التقابالت  مالحظة 

والآخر،  الأنا  عاملي  بني  الراوي-املوؤلف  يعقدها 

اأو متثيالتهما، عرب  وكيث ي�سنع ال�رصد متّثالتهما، 

اللون،.. اأو  الجتماعية  الطبقة  اأو  املكان  منظورات 

اإىل  اأو باأخرى،  اإن ا�سم جنيفر يحيلنا، بطريقة  اإلخ. 

يف  »احلب  طاهر  بهاء  رواية  يف  جنيفر  �سخ�سية 

يرتكها  ول  جنيفر  على  م�سعود  يتعرف  املنفى«. 

اأو  انتهازية  ت�سوبها  عالقة  من  اإطار  يف  حلظة، 

م�سلحة ما:

الذين  الثالث  العامل  دول  طالب  يفعل  كان  »مثلما 

واجلوع  الفقر  من  هربا  اأمريكا  اإىل  ياأتون  كانوا 

يف  الأمريكية...  اجلن�سية  على  احل�سول  وبهدف 

»اأر�س الفر�س والأحالم««.

جنيفر  من  الزواج  م�سعود  يقرر  الذي  الوقت  ففي 

ُيفاَجاأ  »تيمه«،  العمانية  بلدته  اإىل  بها  والعودة 

حتول  التي  احل�سارية  ال�سدمة  جتاوز  ب�سعوبة 

مرة  ال�رصقي  وطنه  يف  العي�س  اإمكان  وبني  بينه 

اأخرى اأو التكيف مع ظرفه وموا�سعاته الجتماعية 

م�سقط  مدينة  اإىل  الذهاب  �رصيعا  فيقرر  والثقافية، 

الكبرية بو�سفها حمطة انتقالية �سوف ينتقل منها 

الزمن،  من  طويلة  ولفرتة  اأخرى،  مرة  اأمريكا  اإىل 

النائية  بلدته  اإىل  و�سنوات  ب�سنوات  بعدها  يعود 

اإىل  منفى  من  كالعائد  وحيدا،  »تيمه«، 

منفى:

ماج�ستري  �سهادة  يحمل  وحيدا  »عاد 

ويحتفظ يف جيبه ب�سورة طفلة �سغرية: 

وا�سمها  العينني  زرقاء  الب�رصة..  �سمراء 

»تيمه«.

من  عددا  العرميي  ق�سة  تطرح  هكذا، 

اإحداث  على  تنه�س  التي  املفاهيم 

بع�س  مع  احل�ساري  التنا�س  من  نوع 

لعلنا  العربية؛  والآخر  الأنا  �رصديات 

ل  املثال،  �سبيل  على  منها  نذكر 

الق�سرية  �سالح  الطيب  ق�سة  احل�رص، 

اإىل  حتديدا  اأق�سد  وعلي«،  »�سوزان  جدا 

اأو  الزواج  ي�ستطيعا  مل  اللذين  ال�سابني 

اللتقاء عند نقطة ما رغم حبهما ال�سديد 

لبع�سهما البع�س بحكم الظرف اجلغرايف والثقايف 

لندن(.  ابنة  �سوزان  اخلرطوم،  ابن  )علي  املختلف 

يقول راوي ق�سة الطيب �سالح:

»عاد علي اإىل بلده. اأخذا يرتا�سالن:

»لكنني اأحبك يا علي«.

»واأنا اأحبك يا �سوزان، لكن...«.

�ستة اأ�سهر. كتبت تقول: »قابلت رجال. �ساأتزوجه«.

كتب يقول: »لكنني اأحبك يا �سوزان«.

وانقطعت الر�سائل.

يفكر بها يف غالب الأحيان. وتفكر به من حني لآخر.

.
)16(

لكن... «

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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91\ كاتب ومرتجم من لبنان         ــ الدرا�سة با�رصاف: عادل فاخوري وراجع الرتجمة يو�سف معلوف

هل ت�صع برهانّيتي غودل الالمتامّية حدًّا للذكاء ال�صطناعي ؟

لقد تفّح�صنا يف ما �صبق من هذا الكتاب بع�ض الآثار التي مُيكن اأن ترتّتب عن 

النتائج امل�صتجّدة يف الذكاء ال�صطناعّي على اأ�صئلٍة قدميٍة يف كل من فل�صفة 

العلم وفل�صفة املنطق. اأعتقد اأّننا متفقون الآن على اأّن النتائج كانت �صاعقة 

بع�ض ال�صيء. فقد دعمت تقّدمات التعلّم الآيل نظرة بيكون ال�صتقرائّية للمنهج 

العلمّي يف مواجهة بدائل اأكرث حداثة. كما وّفر تطّور PROLOG حجًجا ل�صالح 

الت�صّور الإمبريي للمنطق مقابل الت�صّور القبلّي له، واقرتحت الربجمة باملنطق 

اإطار َعمٍل جديد للمنطق �صمح باإمكانية تطوير منطق ا�صتقرائّي ي�صبه اإىل حٍد ما 

املنطق الإ�صتنباطّي. ت�صتدعي هذه النتائج كلّها ال�صوؤال عن العديد من الأفكار 

املتعلقة باملنطق واملنهج العلمي ال�صائدة منذ ما ُيـقارب اخلم�صني عاما.

»الذكاء ال�شطناعي واملنهج العلمي« 

للفيل�صوف دونالد غيليز

ترجمة: ارن�ستو �سحود \

الذكاء ال�شطناعي ُيفتت التفوق الب�شري



 ودرا�سة املنطق 
ّ
لكّن هذا التفاعل بني الذكاء الإ�سطناعي

املمكن  فمن  واحد.  اإجتاه  يف  ي�سري  ل   
ّ
العلمي واملنطق 

لنتائج  اآثار  من  يرتّتب  ما  درا�سة  ا  اأي�سً املحّبذ  ومن 

يف   
ّ
ال�سطناعي الذكاء  على   

ّ
العلمي واملنهج  املنطق 

بدرا�سة  القيام  الف�سل  هذا  اأحاول يف  لن  توّفرها.  حال 

�ساأرّكز على مثٍل  واإمنا  ال�سوؤال،  لهذا اجلانب من  �ساملة 

برهانّيتا  تعترب  غريه.  من  اأكرث  نقا�ًسا  حمط  كان  واحٍد 

املنطق  نتائج  اأ�سهر  من  األالمتامّية   )G?del( غودل 

نـ�رص  ومت  الع�رصين،  القرن  يف  طبًعا(  )والريا�سيات 

الرباهني على هاتني الربهانيتني للمرة الأوىل يف العام 

1931)انظر غودل 1931(. لقد حاجج بع�س املفكرين 

 )Penrose( برنوز   ،)Lucas( لوكا�س  بينهم  ومن 

الربهانيتني  هاتني  باأّن  نف�سه  وغودل 

ُيـمكن  ملا  حدود  وجود  ُتظهرا  املنطقيتني 

واأظهرا   
ّ
ال�سطناعي الذكاء  يف  اإجنازه 

يف  اأقّله  الب�رصّي،  الذهن  باإمكان  اأّنه  ا  اأي�سً

بع�س النواحي، تخطي كل ما ميكن اإجنازه 

.
ّ
بوا�سطة احلا�سوب الرقمي

مزاعم  على  الفعل  رّدات  اإحدى  تتمثل 

اإذا  عّما  بال�سوؤال  هذه  والآخرين  لوكا�س 

الأهمّية.  من  القدر  هذا  على  حًقا  كانوا 

»قبل كل �سيء«، ميكن الرّد باأّنه »حتى ولو 

ملا  النظرّي  احلدود  من  نوع  هنالك  كان 

فمن   ،
ّ
ال�سطناعي الذكاء  يحّققه  اأن  مُيكن 

البعد.  كّل  بعيدين عنه  زلنا  ما  اأّنه  الأرجح 

ت�ستمّر  اأن  ال�سطناعي  الذكاء  لأبحاث  ميكن  وبالتايل 

بكل هدوء.« اإّن هذا اجلواب هو، من وجهة نظري، لطيف 

وغري راف�س. فهو يهمل من احل�سبان حقيقًة مهمًة متثلت 

ال�ساعقة  التقّدمات  اإثارتها  التي  املت�ساربة  الآراء  يف 

جئنا  والتي  ال�سطناعي  الذكاء  يف  حتقيقها  مّت  التي 

فمن   . الكتاب  هذا  بداية  يف  منها  القليل  و�سف  على 

احلوا�سيب  بناء  اأّن  اإنكار  لأحدهم  الأوىل، ل ميكن  جهة 

علمّية  قوانني  اكت�ساف  مثل  ماآثر  ومتكينها من حتقيق 

جديدة هو اإجناز ب�رصّي مده�س. ومن اجلهة الثانية فاإّن 

هذه النجاحات هي مقلقة وتطرح العديد من املخاوف 

الذكاء  الباحثون يف جمال  يكون  اأّن  املمكن  . فهل من 

من  الب�رصّي  التفّوق  بتقوي�س  قاموا  قد   
ّ
ال�سطناعي

وقت  ياأتي  اأن  املحتمل  من  هل  ذلك؟  يق�سدوا  اأن  غري 

ا على الب�رص  ت�سبح فيه احلوا�سيب بالفعل متفّوقة فكريًّ

فيم�سي حينها الذكاء الب�رصّي �سيئًا نافاًل؟ فاإذا �سدقت 

ُحَجج لوك�س، برنوز وغودل لن يكون هنالك اأ�سا�س لهذه 

املخاوف كّلها. لذلك، نحن بحاجة لدرا�سة هذه احلجج 

بالتف�سيل لكن، وقبل ال�رصوع بذلك، �سيكون من املفيد 

ن�ساأت  التي  اأن نتفح�س عن كثب بع�س هذه املخاوف 

�ستكون  الإ�سطناعي.  والذكاء  احلو�سبة  تقدمات  ب�سبب 

هذه املهمة من اخت�سا�س الق�سم التايل.

1ــ 6 خماوف �صببها تقدمات الذكاء اال�صطناعي

لقد عرّب برنوز عن هذه املخاوف ب�سكل رائع، وبالتايل لن 

الأ�ست�سهاد  من  اأف�سل  باأمر  القيام  ميكنني 

مبا قاله :

احلا�سوب  تكنولوجيا  حققت  »لقد 

املا�سية  القليلة  العقود  اإّبان  الإلكرتونّية 

خطوات هائلة... هنالك �سيء خميف بع�س 

اأ�سبحت  فقد  التقّدم.  هذا  م�سار  يف  ال�سيء 

املهام  من  عدد  اأداء  على  قادرة  احلوا�سيب 

�سمن  من  ال�سابق  يف  كانت  لطاملا  التي 

النطاق احل�رصّي للتفكري الب�رصي، كما اأّنها 

اإجنازها بدّقٍة و�رصعٍة  اأ�سبحت قادرة على 

جتاوزتا كّل ما يكمن للب�رص اإجنازه بكثري. 

لقد اإعتدنا منذ زمٍن بعيد على تفّوق اللآت 

ب�سهولٍة علينا يف الأمور اجل�سّدية. مَل ي�سّبب 

هذا الآمر اأّي قلق بالن�سبة الينا. ل بل على العك�س، فاإننا 

وب�رصعٍة  بانتظاٍم  تنقلنا  اأجهزة  لإمتالكنا  ا  جدًّ �سعداء 

ب�رصعٍة  تنقلنا  فهي  املعمورة  اأرجاء  كل  يف  كبريٍة 

الأقل...  على  مّرات  بخم�س  ب�رصي  ريا�سي  اأ�رصع  تفوق 

كما اأننا �سنكون اأكرث �سعادة عندما منتلك اآلت تخولنا 

بها  القيام  باأعمال ج�سدية مل نكن قادرين على  القيام 

وت�سعنا  ال�سماء  ترفعنا يف  اأن  كاآلت ميكنها  قبل،  من 

على اجلانب الأخر من املحيط يف غ�سون �ساعات. فمثل 

القدرة على  اأّن  بيد  الإجنازات ل تخد�س كربياءنا.  هذه 

ا. قبل كل �سيء، فقد  التفكري لطاملا كانت امتياًزا ب�رصيًّ

مّكنتنا هذه القدرة عندما ترجمناها فيزيائًيا من تخّطي 

الكائنات  من  مرتبًة  اأعلى  جعلنا  ما  اجل�سدّية،  قيودنا 
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حتى ولو كان 

هنالك نوع من 

احلدود النظرّي 

ملا مُيكن اأن يحّققه 

الذكاء اال�صطناعّي، 

فمن االأرجح اأننا 

ما زلنا بعيدين عنه

كّل البعد
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 s  s s



ما  يوًما  الآلت  تفّوقت  فاإذا  املاآثر.  حتقيق  يف  الأخرى 

العتقاد  من  مّكنتنا  التي  املهّمة  امليزة  هذه  يف  علينا 

التفّوق  هذا  �سّلمنا  قد  حينها  نكون  األ  متفوقون،  باأّننا 

الفريد اإىل خملوقاتنا ؟« )برنوز 1989: 3_4(

حيال  ال�سعور  هذا  مثل  ينتابه  اجلميع  لي�س  اأّن  رغم 

هذه  برنوز  نظر  وجهة  لكّن  احلا�سوب،  تقانة  تقّدمات 

�سائعة على نطاٍق وا�سع ويتّفهمها الكثريون. ومن املوؤّكد 

اأّن فكرته حول بيان الذكاء ال�سطناعي مبظهر املفتِّت 

ا. اأنظر  للتفّوق الإن�سايّن الفريد هي فكرة مقبولة تاريخيًّ

 ii II، امل�سهد  )الف�سل  الإن�سان  اإىل مناجاة هاملت عن 

كم  العقل!  يف  اأنبله  ما  �سنعه!  اأروع  ما  والإن�سان   ”:)

واحلركة  ال�سكل  يف  بقدراته!  لمتناٍه  هو 

اأ�سبهه  ما  احلركة  يف  اأروعه!  وما  األبقه  ما 

اإنه  بالإله!  اأ�سبهه  ما  الفهم  يف  باملالئكة! 

ذلك،  ومع  احليوانات!  ولوؤلوؤة  الدنيا  جمال 

هاملت  بداأ   »! هذه  الرتاب  خال�سة  هي  ما 

الأكرثاأهمية  الإن�سان  ل�سفات  تعداده  يف 

من: »ما اأنبله يف العقل!« ين�سجم هذا الأمر 

يف  لالإن�سان   
ّ
الأر�سطي الت�سّور  مع  متاًما 

هاملت  يذهب  بل  ل  ناطًقا.  حيواًنا  كونه 

اإىل اأبعد من ذلك ليقول: يف الفهم ما اأ�سبهه 

بالإله !... لوؤلوؤة احليوانات !« وبالتايل فاإن 

الكائنات  يرفعان  )الفهم(  والإدراك  العقل 

لكن  الأخرى.  احليوانات  كّل  فوق  الب�رصّية 

احلوا�سيب  بو�سع  اأ�سبح  اأّنه  الآن،  لنفرت�س 

التعّقل والفهم مثلها مثل الكائنات الب�رصية 

اآنذاك  األن تخ�رص الب�رصية  اإذا مل يكن اأف�سل منها.  متاًما 

موقعها الريادّي؟ األن ت�سبح الكائنات الب�رصّية بالواقع 

خال�سة من الرتاب اأو اأقله خال�سة من الع�سبونات التي 

ميكن حماكاتها بال�رصائح الإلكرتونية؟ كّل هذه الأمور 

الذكاء  عن  املرتّتبة  العميقة  الفل�سفّية  الآثار  ح  ُتو�سّ

ا تقدمي مفهوًما جديًدا  اأي�سً باإمكانها  التي   
ّ
ال�سطناعي

مع  وعالقتها  الب�رصّية  الكائنات  عن  البع�س  يحبِّذه  ل 

باقي الطبيعة.

مل يكن برنوز خمطئا يف قوله: » فقد اأ�سبحت احلوا�سيب 

يف  اعُتربت  لطاملا  املهام  من  عدد  اأداء  على  قادرة 

الب�رصي...«  للتفكري  النطاق احل�رصّي  ال�سابق من �سمن 

الكتاب  هذا  بداية  يف  وا�ست�سهدت  �سبق  لقد   .)1989:3(

عندما  دميوقريط�س  القدمي  اليونايّن  الفيل�سوف  بقول 

ل »اكت�ساف عّلة واحدة على اكت�ساب مملكة الفر�س«  ف�سّ

 .)104  :1947 فرميان  من  ماأخوذة   118 )ديلز،�سذرة 

يف  النجاح  اإىل  ينظر  كان  دميوقرط�س  اأّن  الوا�سح  من 

الب�رصّية  الإجنازات  اإحدى  اأّنه  على   
ّ
العلمي الإكت�ساف 

بو�سع  اأ�سبح  فقد  الآن،  اأما  اأنبلها.  يكن  مل  اإذا  النبيلة 

احلوا�سيب اكت�ساف قوانني طبيعية مل تكن معروفة من 

قبل، كما بنّي لنا غوليم يف املثل الذي قّدمناه يف الف�سل 

يكن  مل  غوليم  اكت�سفه  الذي  القانون  اأّن  �سحيح  الثاين. 

مثرًيا لالإعجاب، لكّن درا�سة التعّلم الآيل مل تبداأ اإّل موؤخًرا 

جًدا. من ي�ستطيع اأن يتوّقع ما مُيكن اإجنازه 

اخلم�سني  ال�سنوات  خالل  املجال  هذا  يف 

القادمة على �سبيل املثال؟

فيها  �سّجلت  التي  الأخرى  الن�ساطات  من 

احلوا�سيب جناًحا كبرًيا هي لعبة ال�سطرجن. 

لي�ست  هي  النجاحات  هذه  اأّن  الوا�سح  من 

ذات  لكّنها  عينها  العلمي  البحث  باأهمّية 

ظّل  احلوا�سيب،  اخرتاع  فقبل  كبرية.  دللة 

ينظراىل  عدة  قرون  طيلة  باأكمله  العامَل 

تاّم  باإعجاب  ال�سطرجن  لعب  يف  املهارة 

كونها عالمة ذكاء عظيم. لقد عرّب درايفو�س 

بالواقع يف كتابه املثري للجدل »ما ل ميكن 

للحوا�سيب اأن تقوم به« ال�سادر �سنة 1972، 

اأي قبل اأكرث من ع�رصين عاًما فقط، )تاريخ 

�سدور الكتاب( عن �سكوٍك كبريٍة حول متكن 

احلوا�سيب من لعب ال�سطرجن مبهارٍة اأبًدا.

يحاجج درايفو�س يف كتابه هذا ويقول ما يلي: » تقّدم 

اأمرغري   هو 
ّ
ال�سطناعي الذكاء  ... يف  دال كهذا  اإ�سايّف 

ممكن اإىل اأق�سى احلدود« )1972: 197(. ميكن للقارىء 

اليوم اأن يحكم بنف�سه على هذا التكّهن من خالل العودة 

يرجع  والتي  الكتاب  هذا  يف  قّدمتها  التي  الأمثلة  اإىل 

بعني  الأخذ  مع   ،1972 العام  بعد  ما  اىل  معظمها 

العتبار اأّنني مل اأمتّكن من تقدمي اإّل عدد قليل من اأمثلة 

عديدة يف ميدان وا�سع. رغم ذلك، دعونا ننظر اإىل واقع 

لعبة ال�سطرجن اليوم.

كانت مزاعم درايفو�س يف العام 1972 حول عدم متكن 
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النجاحات 

التكنولوجية مقلقة 

وتطرح العديد من 

املخاوف . فهل من 

املمكن اأّن يكون 

الباحثون يف جمال 

الذكاء اال�صطناعّي 

قد قاموا بتقوي�ض 

التفّوق الب�صرّي
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ال�سطرجن على نحٍو جيد لزعة جًدا.  احلوا�سيب من لعب 

وقال  اأّنه »خرافة علمّية«  اعتبار  الأمر على  فهو رف�س 

يف هذا ال�سدد :

» لقد �سكلت �سذاجة اجلمهور اإ�سافًة اإىل حما�سة �ساميون 

ملزاعمه ومزاعم نيويل و�سو حول برناجمهم الذي ت�سوبه 

اآلة  لإطالق  كافًيا  �سبًبا  الربجمّية  الأخطاء  من  الكثري 

 1959 العام  ويف  العلمّية.  اخلرافة  عامل  يف  ال�سطرجن 

الربنامج  اأّن  بقوله  الإدعاء  رفع نوربرت فايرن من هذا 

الفل�سفة  معهد  اأخرب  كما  بالفتتاحّيات«  جيداً  كان   «

احلالّية  ال�سطرجن  لعب  اآلت   « باأن  نيويورك  يف جامعة 

�سرتّد على خطوات لعب حمرتف بخطواٍت 

ُتعترب �سحيحة وفًقا للكتب املدر�سّية حّتى 

اللعبة.  منت�سف  يف  ما  نقطة  اإىل  الو�سول 

�سكريفن  مايكل  انتقل  عينها،  الندوة  ويف 

من الإّدعاء امللتب�س باأّنه »ميكن للحوا�سيب 

 
ّ
احلالية لعب ال�سطرجن« اإىل التاأكيد الإيجابي

تقدمي  احلالّية  الآلت  مبقدور   « اأنه  على 

مباراة جيدة«.

�سو  نيويل،  برنامج  الواقع  يف  حقق  لقد 

لكن  العب  من  �سعيف  م�ستوى  و�ساميون 

امل�سّجلة،  القليلة  مباراياته  يف  قانويّن 

ليخ�رص يف مباراته الر�سمّية الأخرية )اكتوبر 

امام  وثالثني  اخلم�س  اخلطوة  يف   )1960

مبتدىء عمره 10 �سنوات . اإّل اأّن هذا الأمر 

ا.« )درايفو�س 1972(.  مَل يُعد مهمًّ

اأمام  ال�سطرجن  يف  درايفو�س  خ�رص  لقد 

التي  »الغبطة  عن  ال�سمئزاز  من  بقليًل  وعرّب  احلا�سوب 

 :1972( احلا�سوب«  جماعة  اإىل  النتيجة  اإبالغ  بها  مّت 

املقدمة،223، رقم 45(. لكّن هذا الأمر مل ُيقنعه مب�ستقبٍل 

زاهٍر ل�سطرجن احلا�سوب. فكتب:

ال�سطناعي  الذكاء  يف  العاملني  اأُحرجُت  »بعدما 

بعر�سي للتفاوت القائم بني حما�سهم ونتائجهم، اأنتجوا 

بالواقع  تغّلب  لقد  مقبولة.  كفاءة  ذات  برناجًما  اأخرًيا 

الكاتب  على  ماكلهاك  امل�سمى  ر.غرينبالت  برنامج 

امل�سنف هاٍو، كما متكن من ال�سرتاك يف دوراٍت عديدٍة 

مّت حت�سني هذا  ثّم،  قليلة... ومن  مبارايات  ربح خاللها 

ا لكّنه و�سل اإىل نقطة الت�سّبع كما يبدو.  الربنامج تدريجيًّ

يف  مبارياته  جميع  الأخريتني  ال�سنتني  يف  خ�رص  فقد 

الدورات التي ا�سرتك بها ومل يحظ باأّية دعايٍة اإ�سافيٍة. 

�سرنى قريًبا اأّن و�سع القيود على احلوا�سيب الرقمّية هو 

كل ما ميكن للمرء اأن يتوّقعه«. )درايفو�س 1972( 

يف  اليوم  احلا�سوب  �سطرجن  فّن  واقع  هو  ما  لكن، 

�سدور  من  �سنة  وع�رصين  ثالث  بعد  اأي   1995 العام 

يف  كبري  ا�ستاذ   100 حاليًّا  يوجد  درايفو�س؟1  كتاب 

ال�سطرجن  برامج  اأف�سل  وتلعب  الب�رصّي،  ال�سطرجن  عامل 

ُي�سنف  الكبري.  لالأ�ستاذ  تقريًبا  الأدنى  احلد  مب�ستوى 

وفًقا ملقيا�س يح�سل  الدّقة،  ال�سطرجن، على وجه  لعبو 

ما  هنالك   ،  2.800 على  العامل  بطل  فيه 

ُيقارب الـ300 لعب من الذين مت تقييمهم 

بـ2.500 اأو اأكرث. ووفقا لهذا املقيا�س، فقد 

ح�سل اأف�سل برنامج حا�سوب على 2.555. 

وبالتايل يوجد يف العامل الآن اأقل من 300 

اأف�سل  هزمية  بو�سعهم  ممن  فقط  ب�رصّي 

حا�سوب يف لعبة ال�سطرجن على نحٍو منتظم.

برنامج  اأّن  اإّل  العامة.  ال�سورة  هي  هذه 

عندما  كبريًة  بلبلًة  اأثار  جينيو�س  بنتيوم 

كا�سباروف  ال�سطرجن  يف  العامل  بطل  هزم 

نهار الأربعاء الواقع يف 31 اغ�سط�س 1994 

اجلارديان  جريدة  يف  ن�رص  ملقاٍل  وفًقا   .2

حول هذا احلدث يوم اجلمعة يف 2 �سبتمرب 

تباهى  واأن  لكا�سباروف  �سبق  فقد   ،1994

ب�ساطة  بكل  اأ�ستطيع  احلقيقة،  يف   « قائاًل: 

هزمية اأي حا�سوٍب اإذا ما رّكزت على اأ�سلوب 

اللعب الذي يعتمده. ي�ستطيع الكمبيوتر ح�ساب مليارات 

�سدًى  الكلمات  لهذه  احلّد�س«،  ينق�سه  لكّن  اخلطوات 

اإ�ستقراء  وجود  با�ستحالة  العتقاد  �سيادة  اإىل  ماألوًفا. 

العلمّية  القوانني  �سياغة  لأّن   
ّ
ميكانيكي اأو  بيكويّن 

ا خاّلًقا. اأّما الآن فقد اأ�سبح  اجلديدة تتطّلب حْد�ًسا ب�رصيًّ

اعترب  اإكت�ساف قوانني طبيعّية. لطاملا  بو�سع احلا�سوب 

بيكون اأّن كّل هذا الإطراء الذي حتظى به عجائب احلد�س 

الب�رصي هو اأمر م�سلل وله نتائج عك�سية، فقد كتب: »اإّن 

اأ�سل معظم ال�رصور يف العلوم وو�سببها هو التايل؛ ففي 

نهمل  الب�رصّي  الذهن  بقوى  زوًرا  وُنعجب  منّجد  حني 

البحث عن قواه احلقيقّية.« )بيكون 1620:260 (. 
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اإىل �سطرجن احلا�سوب، فاإذا ا�ستمّرت بالتقّدم   وبالعودة 

على هذه الوترية التي اعتمدتها اإّبان ال�سنوات الع�رصين 

العقود  يف  توجد  اأن  اأبًدا  م�ستبعًدا  يكون  لن  املا�سية، 

اأن  دون  ال�سطرجن  تلعب  حا�سوب  برامج  املقبلة  القليلة 

هذا  يف  واأقله  عندها،  هزميتها.  من  ب�رصّي  اأي  يتمكن 

املجال، �سيكون الب�رص قد �سّلموا تفّوقهم اإىل خملوقاتهم؛ 

ومبا اأّنه اأمر ممكن يف ميداٍن معنّيٍ فلما ل يكون ممكًنا 

يف ميادين اأخرى؟ يبدو اأّن قلق برنوز فيما يخ�س هذه 

امل�ساألة م�سوَّغ مبا فيه الكفاية.

لقد ناق�ست حّتى الآن وجهات نظر اأولئك الذين انتابهم 

والذكاء  احلو�سبة  تقّدمات  حيال  م�ستقر  غري  �سعور 

فقد  احلد.  هذا  عند  تنتهي  ل  ة  الق�سّ لكّن  ال�سطناعي. 

غري  عدٍد  بوجود  الب�رصّية  الآراء  تنّوع  الواقع  يف  �سمح 

بالفر�سية  العتقاد  ي�رصهم  الذين  الأ�سخا�س  من  قليٍل 

القوى  على  كبري  حا�سوٍب  قدرات  اأف�سلية  ترجح  التي 

الفكرّية الب�رصية، التي ميكن اأن تكون اأ�سواء 

موؤّيدي  اأ�سهر  من  تيورينج  األن  كان  منها. 

وجهة النظر هذه، وعرّب عنها بكل و�سوحا 

يف مقالته »اآلية احلو�سبة والذكاء« ال�سادرة 

عام 1950. 

يتخّيل تيورينج احلالة التالية التي ي�سّميها 

بابني  اأمام  املحّقق  يقف  الإحتزاء.  لعبة 

ُمقفَلني. يوجد خلف اإحداها حا�سوب يف حني يوجد وراء 

اأن يتوا�سل مع كٍل منهما  للمحّقق  اإن�سان. ميكن  الثاين 

بوا�سطة طابعة عن ُبعد بحيث متكّنه/ها طباعة ال�سوؤال، 

جواٍب  على  الوقت  من  برهٍة  بعد  حت�سل  اأو  ليح�سل 

مطبوع. وقد ُطلب من الإن�سان الإجابة بالطريقة عينها 

الإ�سرتاتيجّية  اأّن  بغية م�ساعدة املحّقق. يلحظ تيورينج 

الأمثل لإجنازهذا الأمر تتمثل يف تقدمي الإن�سان اإجابات 

�سادقة عن كّل الأ�سئلة التي ُتطرح عليه. ويف املقابل، 

بالإن�سان  الحتزاء  تخّوله  بطريقٍة  احلا�سوب  ُيربمج 

اأجوبته  بناء  اإّبان  الغاية  هذه  العتبار  بعني  الأخذ  مع 

من  املحّقق  طلب  حال  ففي  �سدقها.  عن  النظر  بغ�ّس 

املثال،  �سبيل  ق�سمة طويلة على  تنفيذ عملّية  احلا�سوب 

�سيتعّمد احلا�سوب التاأخري يف تنفيذها رغم قدرته على 

بع�س  ي�سمنها  اأن  ا  اأي�سً ميكن  كما  مبا�رصًة،  الإجابة 

الأخطاء بهدف حماكاة الإن�سان. واإذا �سئل �سوؤاًل من هذا 

املحتمل  فمن  واملثلجات؟«  الفراولة  حتّب  »هل  القبيل: 

كثرًيا.  اأحبها  »نعم،  كالتايل:  احلا�سوب  يجاوب  اأن 

رغم  البودينغ«،  ال�سيف مع حلوى  اأتناولها يف  لطاملا 

اأبًدا. تكمن م�سكلة املحقق يف حتديد اأي  اأّنه مل يتذّوقها 

الإن�سان  فيها  يوجد  واأيها  احلا�سوب  فيها  يوجد  غرفة 

بال�ستناد اإىل الأجوبة التي يتلّقاها. ويف حال مل يتمكن 

املحّقق بعد �سل�سلة من املحاولت التمييز بني احلا�سوب 

والإن�سان على اأكرث من م�ستوى، ميكننا القول حينها اأن 

ُيعرف  اأ�سبح  الإحتزاء. وهذا ما  احلا�سوب فاز يف لعبة 

باختبار تيورينج يف معرفة ما اإذا كان بو�سع احلا�سوب 

التفكري باأ�سلوٍب ب�رصيٍّ اأم ل.

»اأعتقد  التايل:  التوّقع   1950 العام  يف  تيورينج  كتب 

باإمكاننا  �سي�سبح  املقبلة،  ال�سنة  اخلم�سني  خالل  اأّنه 

من  متكّنها  تعادل109  تخزيٍن  بقدرة  حوا�سيب  برجمة 

لعب لعبة الإحتزاء ب�سكٍل جّيد، بحيث لن تتخطى فر�سة 

اأكرث  ال�سحيح  التحديد  يف  العادي  املحّقق 

بدء  من  دقائق  خم�س  بعد  باملائة   70 من 

�سارفت  لقد   .)1950:13( ال�ستجواب« 

تيورينج  و�سعها  التي  عام  اخلم�سني  مهلة 

على الإنتهاء واأ�سبح مبقدورنا اليوم تقييم 

مدى النجاح الذي حققه توّقعه. من املوؤّكد 

تخزيٍن  قدرَة  حتقيُق  ال�سهل  من  اأ�سبح  اأّنه 

بـ109، لقد تخطت التقّدمات، ب�سكل عام، يف هذا الإجتاه 

الإحتزاء،  لعبة  اإىل  بالن�سبة  اأما  تيورينج.  توقعات  كل 

اليوم م�سابقات �سنوّية لأكرث الربامج جناًحا يف  فتقام 

اأداء هذه اللعبة لكّنه مّت اإدخال بع�س القيود املهّمة اإليها 

مثل الت�رصيح عن املو�سوع الذي �سُتطرح حوله الأ�سئلة. 

اإ�ستمل توّقع تيورينج مثله مثل العديد من توّقعات  لقد 

الذي،  املبالغة  من  كبرٍي  قدٍر  على   ،
ّ
الإ�سطناعي الذكاء 

رغم ذلك، يبدو وكاأّنه ي�سري يف الإجتاه القومي.

يتخّيلها  التي  الرقمّية  احلوا�سيب  اأّن  اإىل  تيورينج  ي�سري 

تلعب لعبة الإحتزاء هي عبارة عن اآلت حالٍت منف�سلٍة. 

ي�رصح تيورينج هذا املفهوم على النحو التايل :

»اآلت  خانة  يف  الرقمّية  احلوا�سيب  ت�سنيف  ميكن   «

معّينة  حالة  من  الآلت  هذه  تنتقل  املنف�سلة«.  احلالة 

اإىل حالٍة اأخرى بوا�سطة قفزات مفاجئة ونقرات. تختلف 

الذي  الكايف  بالقدر  بع�س  بع�سهاعن  احلالت  هذه 
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يوؤمن تفادي احتمال اخللط يف ما بينها. ل يوجود يف 

الواقع  يف  يتحّرك  �سيء  فكّل  الآلت.  هذه  مثل  احلقيقة 

التي  الآلت  من  اأنواٍع  عدة  يوجد  لكّنه  مّت�سٍل.  ب�سكٍل 

ميكن تخّيلها ب�سكٍل مفيٍد على اأّنها اآلّت حالٍة منف�سلٍة. 

لننظر اإىل مفاتيح ال�سوء على �سبيل املثال، فاإّنها ت�سكل 

مثال مالئما، بحيث يتعني على كل مفتاح اإّما اأن يكون 

م�ساًء واإما اأن يكون مطفاًء. لكنه ل بّد من وجود حالٍت 

وذلك  تنا�سيها  باإمكاننا  لكن  احلالتني،  هاتني  تتو�ّسط 

لعدة اأ�سباٍب خمتلفة.« )تيورينج 1950: 11-10(.

ميكننا حماكاة اأّية اآلة حالٍة منف�سلٍة بوا�سطة احلا�سوب 

اأوّل من تكّلم عنه يف بحثه  النظرّي الذي كان تيورينج 

ال�سادر بني عامي 1936-37، والذي بات ُيعرف با�سم 

مُيكننا  حا�سوٍب  اأب�سط  تيورينج  اآلة  مُتّثل  تيورينج.  اآلة 

التي  مربعاٍت  اإىل  م  ُمق�سَّ واحد  �رصيط  ذات  فهي  تخّيله. 

مُيكن طباعة رمز واحد من اأبجدّيٍة متناهيٍة 

مرّبع  َم�ْسُح  الآلة  ت�ستطيع  منها.  كّل  على 

عملّية  اأداء  ميكنها  كما  مّرٍة،  كل  يف  واحد 

واحدة فقط من بني عدٍد حمّدٍد من العملّيات. 

اأو  حاله  على  املربع  ترك  ا  اأي�سً وبو�سعها 

جديٍد.  رمٍز  وطباعة  املطبوع  الرمز  حمو 

ت�سطيع الآلة بعد ذلك اإما الإنتقال اإىل مربٍع 

واحٍد اإىل الي�سار اأو مربٍع واحد اإىل اليمني اأو 

البقاء يف مكانها اأو التوّقف. اإن حالة الآلة 

الذي مت�سحه يحددان كل  الرمز  اإىل  بالإ�سافة  الداخلّية 

اأداء عمليتها، ت�سبح  الإنتهاء من  عمليٍة تقوم بها. بعد 

جديدة  داخلّيٍة  حالٍة  اإىل  النتقال  على  جُمربة  الآلة 

حمّددة. اإّن عدد احلالت الداخلية هو متناه. اأما اإمكانّية 

اأن يكون ال�رصيط بطوٍل لمتناه فهي َمْثلنة مهّمة لالآلة. 

اأظهرها تيورينج يف كون  تتجلى النتيجة املذهلة التي 

اأّية عملّية حو�سبٍة  هذه الآلة الب�سيطة قادرة على اإجناز 

مُيكن حتقيقها بوا�سطة اأّي حا�سوب حالٍة منف�سلٍة مهما 

بلغ مدى تعقيد بنيتها ومهما كان اأ�سلوب عملها. 

الأحيان  بع�س  يف  ُت�ساغ  العاّمة،  النتيجة  هذه  ب�سبب 

الب�رصّي  الذهن  باأّن  تزعم  اأّنها  لو  كما  الآلية  الأطروحة 

اأّن  اإىل  هنا  الإ�سارة  املهّم  من  لكنه  تيورينج.  اآلة  هو 

ما  وكل  ال�سيغة.  هذه  اإ�ستخدام  على  ياأِت  مل  تيورينج 

قوّي  حا�سوب  برجمة  اإمكانية  هو  اأطروحته  ت�سمنته 

بنجاٍح  الإحتزاء  لعبة  اأداء  من  ليتمكن  الكفاية  فيه  مبا 

فالنقطة  الب�رصّي.  التفكري  حماكاة  ي�ستطيع  وبالتايل، 

يعمل  اأن  ا  اأي�سً الب�رصّي  للدماغ  باإمكان  اأّنه  هي  هنا 

منف�سلٍة.  حالٍة  اآلة  لي�س  فهو  وبالتايل  مّت�سٍل،  ب�سكٍل 

بالطبع اأّن تيورينج يعترب ب�سكل �رصيح اأّن هذا الإحتمال 

هو العرتا�س ال�سابع على اأطروحته. يكتب تيورينج يف 

اآلة  لي�س   
ّ
الع�سبي اجلهاز  اأّن  املوؤّكد  »من  ال�سدد:  هذا 

بحجم  معلومٍة  يف  �سغري  خطىء  فاأّي  منف�سلة.  حالٍة 

نب�سٍة ع�سبيٍة �سيكون له تاأثري يف الع�سبون، وميكن اأن 

النب�س اخلارج. لذلك ميكن  ي�سّبب فارق كبري يف حجم 

اأن  اأّنه لي�س با�ستطاعة اأحد  اأن يعرت�س البع�س بالقول 

 بوا�سطة ن�سق احلالة 
ّ
يتوّقع اإحتزاء �سلوك اجلهاز الع�سبي

هذا  تيورينج  يرف�س   .)22  :1950 )تيوريج  املنف�سلة« 

احلالة  اآلة  اأّن  »�سحيح  بالتايل:  عليه  ويرّد  الإعرتا�س 

املّت�سلة.  الآلة  عن  خمتلفة  هي  املنف�سلة 

لكن يف حال التزمنا ب�رصوط لعبة الحتزاء، 

ال�ستفادة من هذا  املحّقق  بو�سع  لن يكون 

مبعنى   .)1950:22( تيورينج  الختالف.« 

اأّنه مبقدور  يفّكر  وكاأّنه  تيورينج  يبدو  اآخر 

تام  ب�سكل  الدماغ  خمرجات  حماكاة  اآلته 

رغم اإحتمال اأن يكون الدماغ خمتلًفا عنها. 

وهنا تفرتق وجهات نظر برنوز عن وجهات 

نظر تيورينج. يّتفق برنوز مع تيورينج على 

اأن  باإمكانية  يعتقد  لكّنه  تيورينج،  اآلة  لي�س  الدماغ  اأّن 

وجه  على  ميكنه  ملحوظة،و  اآثاٍر  اإىل  الفارق  هذا  يقود 

اخل�سو�س، اأن ي�سمح للدماغ بالتفّوق على الآت تيورينج 

الدماغ  اأّن  غودل  اعتقد  هذه،  النظر  وجهات  اإزاء  كّلها. 

مماهاته  علينا  يجّب  ل  لكن  تيورينج،  اآلة  بالتاأكيد  هو 

اآلت  بتفّوقه على  اعتقد غودل  الذي  الب�رصّي  الذهن  مع 

تيورينج كّلها، مبا فيها الدماغ. كما �سرنى، يوجد هنا 

التي �سيتعني علينا تفح�س  �سل�سلة من املواقف املهّمة 

ا منها بالتف�سيل يف الأق�سام التالية. بع�سً

يف  تيورينج  ا�ستخدمها  التي  النربة  من  وا�سًحا  يبدو 

اأّنه مل يكن قلًقا من فكرة  ال�سادرة عام 1950  مقالته 

للب�رص ول حّتى من  الفكرّي  الآداء  احلوا�سيب مع  تكافوؤ 

فكرة تخطيه. ل بل على عك�س ذلك، يبدو تيورنغ وكاأّنه 

فقد كان  ب�رصوٍر ور�سى. وبالطبع،  الأفق  اإىل هذا  ينظر 
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الآخرين،  تنتاب  التي  للم�ساعراملغايرة  متاًما  مدرًكا 

لكنه و�سفها �ساخًرا باأنها اعرتا�س »الروؤو�س يف الرمل« 

هذا  وي�سيغ   .)1950:15 )تيورينج  تعبريه  حد  على 

الإعرتا�س على النحو التايل:

للغاية.  مرّوعة  الآيل  التفكري  عواقب  تكون  اأن  ميكن   «

لناأمل ونوؤمن اأّنها لن ت�ستطيع القيام بذلك.«

متجلّية  ال�رصاحة  بهذه  احلّجة  هذه  عن  ُيعربَّ  قّلما 

يف  اأثًرا  يرتك  فيها  التفكري  فمجّرد  اأعاله.  ال�سورة  يف 

معظمنا، كوننا نحّبذ الإعتقاد بتفوق الإن�سان على �سائر 

القيام  املخلوقات بطريقة حذقة ما. واأف�سل ما ميكننا 

به هو اإظهاره متفّوًقا بال�رصورة، عندها لن يكون هنالك 

الأرحج  من  الريادّي...  موقعه  بخ�سارة  يهّدده  خطٍر  اأّي 

تكت�سبها هذه احلجة بني  التي  القوّية  ال�سعبية  �سبب  اأّن 

القوى  يثّمنون  كونهم  اإىل  يعود  املثقفني 

املفكرة اأكرث من غريهم و مييلون اأكرث من 

عن  اعتقاداتهم  تاأ�سي�س  اإىل  ا  اأي�سً غريهم 

تفّوق الإن�سان على هذه القوى. 

حممل  على  احلجة  هذه  تيورينج  ياأخذ  ل 

ال�ساخرة  بالكلمات  ويرف�سها  اأبًدا  اجلد 

اأن هذه احلجة جوهرّية  اأعتقد  : »ل  التالية 

لعل  الدح�س.  ل�ستدعاء  الكفاية  فيه  مبا 

يجب  ولرمبا  مالئمة:  الأكرث  هي  املوا�ساة 

الأرواح«  تقّم�س  يف  الأمر  هذا  عن  البحث 

)تيورينج 1950:15(.

معاك�سة  نظرة  لهم  كان  الذين  اأولئك  لكّن 

لنظرة تيورينج مل يدعوه يفلت ب�سهولٍة بحجته هذه. ل بل 

على العك�س، فقد ا�ستخدموا الذين در�سوا اأفكار تيورينج 

برهانّيتا غودل  لوكا�س، غودل وبرنوز  اأمثال  عن كثب 

يف  يختلف  الب�رصّي  الذهن  باأّن  للمحاججة  اّلالمتامّية 

اآلة تيورينج. فمن الوا�سح  بع�س جوانبه الأ�سا�سّية عن 

هنا اأّن بع�س الإملام بربهنّيتا غودل اّلالمتامّية هو اأمر 

التايل  الق�سم  يف  �ساأقوم  لذلك  حججهم،  لفهم  �رصورّي 

ا موجًزا لغري املطّلعني على هذه  ا ل�سوريًّ بتقدمي عر�سً

اأن  فيمكنهم  عليها  للمّطلعني  بالن�سبة  اأما  الربهانّيات. 

من  املّطلعني  لغري  ميكن  حني  يف  الق�سم،  هذا  يهملوا 

الذين يريدون النظر اإليها بالتف�سيل مراجعة َبْحَث غودل 

الذي  الأحدث  العر�س  اأو   1931 �سنة  ال�سادر   
ّ
الأ�سلي

قام به كّل من بل وماكوفر )1977:316-60( اأوعر�س 

مندل�سون )58-1964:102(.

غودل  لربهانّيات  ال�صوري  عر�ض   6-2

الاّلمتامّية 

ال�سورّية  بالأن�ساق  الاّلمتامّية  غودل  برهانّيتا  ُتعنى 

لالأرثماطيقا. لذا، �ساأبداأ بالتعليق على هذه امل�سطلحات 

علم  هي  الأرثماطيقا  اأّن  بالطبع  املعكو�س.  بالرتتيب 

اأّن املعنى  ماألوف لدى اجلميع منذ الع�سور الأوىل. بيد 

الاّلمتامّية  برهانّيتا  مع  ب�سلتها  فيه  ا�سُتخدمت  الذي 

باحلياة  فيه  ُت�ستخدم  الذي  املعنى  عن  قلياًل  يختلف 

اليومّية. ُتعنى الأرثماطيقا يف كال املعنيني باإ�سافات 

اإّل  مثل 5+7= 12، وعملّيات �رصب مثل 6×9 = 54. 

اأّن الأرثماطيقا يف حياتنا اليومّية حتتوي 

اأحياًنا  حتتوي  كما   ،3/4 مثل  ك�سور  على 

بنكي  لر�سيٍد  ميكن  �سالبة.  اأرقام  على 

اأن ي�ساوي �سحبا زائدا بقيمة 3  بقيمة -3 

الأرثماطيقا  مب�سطلح  �سن�سري  لكننا  باوند. 

الطبيعّية  بالأرقام  ُيعرف  ما  اإىل  يلي  فيما 

�سُت�ستبعد  وبالتايل   ....،0،1،2،3 مثل،  فقط 

�سيتو�ّسع  كما  ال�سالبة.  والأرقام  الك�سور 

العاّمة  الأحكام  لي�سمل  الأرثماطيقا  معنى 

الإ�سافات  ولي�س  الطبيعّية  الأرقام  حول 

اإليك مَبثل  الب�سيطة فقط.  وعملّيات ال�رصب 

 
ّ
: لكّل عدد طبيعي عن هذه الأحكام العامة 

 م حيث كون م اأكرب من ن 
ّ
ن ُمعطى، يوجد عدد طبيعي

 عدد 
ّ
)م < ن(، و يكون م عددا اأّوليا. يكون العدد الطبيعي

اأّويل اإذا كان ل يقبل الق�سمة اإّل على العددين الطبيعّيني 

التاليني فقط: 1 وعلى عينه. �سن�ستخدم من الآن و�ساعًدا 

كلمة عدد للدللة احل�رصّية على الأعداد الطبيعّية مبعنى 

اعتبار  ميكن   ....،0،1،2،3 على  �ستقت�رص  الأعداد  اأّن 

الأرثماطيقا باملعنى الذي �سن�ستخدمها فيه اأّنها نظرّية 

العدد.

تاريخ  بدايات  يف  املعنى  بهذا  الأرثماطيقا  ظهرت  لقد 

الريا�سّيات مع اأعمال املدر�سة الفيثاغورّية يف اليونان 

ومن  القدماء  اليونانّيون  عالج  فقد  ذلك،  ومع  القدمية. 

التا�سع  القرن  الأخريين من  العقدين  اإىل  خَلفهم و�سوًل 

97 نزوى العدد 77 - يناير 2014

ميكن اأن تكون 

عواقب التفكري 

االآيل مرّوعة 

للغاية. لناأمل 

ونوؤمن اأّنها 

لن ت�صتطيع القيام 

بذلك

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



خمتلفتني  بطريقتني  الهند�سة  وعلم  الأرثماطيقا  ع�رص 

اليونان  زمن  يف  الهند�سة  علم  اإقليد�س  اأك�سم  فقد  ا.  جدًّ

 .
ّ
القدمي وبقيت ُتقّدم على اأنها ن�سق اأك�سيومي ا�ستنباطي

هذه  طيلة  وخلفاوؤهم  اليونانّيون  يحاول  مل  ذلك،  رغم 

 .
ّ
القرون العديدة اأن يقّدموا الأرثماطيقا كن�سق اأك�سيومي

الربهنة  ومَت  ل�سورّي،  باأ�سلوب  الأعداد  تقدمي  مَتّ  فقد 

ي�ستّق  اأن  اأحد  يحاول  مل  اأّنه  اإّل  املعّقدة،  م�سائلها  على 

موؤخًرا  اإّل  مفردة  اأك�سيومات  جمموعة  من  نتائج  جملة 

اأوىل  ُطّورت  لقد  ع�رص.  التا�سع  القرن  ثمانينّيات  يف 

الأن�ساق الأك�سيومّية لالأرثماطيقا يف العقدين الأخريين 

دديكيند  فريغه،  جهود  بوا�سطة  ع�رص  التا�سع  القرن  من 

وبيانو )ملزيد من التفا�سيل انظر غيليز 1982(.

متاًما  ل�سورّي  ب�سكل  الأك�سيومي  ن�سقه  ديديكند  َقّدَم 

كما فعل اإقليد�س. بينما �سعى كل من فريغه وبينو خللق 

ْوَرن بالكامل. ُيعرّب يف   لالأرثماطيقا ُم�سَ
ّ
ن�سق اأك�سيومي

مثل هذه الأن�ساق ال�سورّية عن الأك�سيومات بلغة رمزّية 

تكون اأدق من اللغة العادّية، ويجب اأن تكون كل خطوة 

يف الربهانّية م�سّوغة من خالل الحتكام اإىل عدد �سغري 

من قواعد ال�ستدلل املقررة بدقة. 

ا�ستمرت اأعمال فريغه وبيانو فيما بعد من خالل اأعمال 

�سخمة  جملدات  ثالثة  يف  اأنتجا  اللذان  ورا�سل  وايتهد 

ا م�سهوًرا  ن�رصت بني عامي 1910 و 1913 ن�سًقا �سوريًّ

 Principia Mathematica الريا�سّيات  با�سم مبادىء  ُيعرف 

بغاية  الن�سق  هذا  كان  الخت�سار3.  �سبيل  على   M Pاأو

اأك�سيومات  اأّن  زعما  فقد   : التالية  لالأ�سباب  الأهمّية 

ا اأّنه ميكن  هذا الن�سق هي حقائَق منطقّية، واعتقدا اأي�سً

مبادىء  ن�سق  يف  ريا�سّية  برهانّية  اأّية  على  الربهنة 

ما  اأّن  اآنذاك  لتبنّي  بذلك  �سدقا  ولو  هذا.  الريا�سّيات 

الزعم  هذا  ُيعرف  للمنطق.  امتداد  اإّل  الريا�سيات  ِعْلم 

يكن  مل  اأّنه  بالطبع  للريا�سّيات.  املنطقانّية  بالفل�سفة 

علم  م�سائل  كل  على  الربهنة  ورا�سل  وايتهد  مبقدور 

الريا�سّيات املوجودة اآنذاك، ناهيك ذلك عن كل م�سائل 

يف  ا�ستطاعا  لكنهما  امل�ستقبلية.  الريا�سّيات  علوم 

الربهنة على عدد كبري من  ال�سخمة  الثالثة  جمّلداتهما 

امل�سائل الريا�سّية بحيث تبدو يف نهاية املجلد الثالث 

اإمكانّية الربهنة على اأّية م�ساألة ريا�سّية اإ�سافّية اأخرى 

يف ن�سقهم ال�سوري هي اأمر معقول. لكن غودل ا�ستطاع 

 �سادق ل ميكن الربهنة عليه يف 
ّ
اأرثماطيقي بناء ُحكم 

ن�سق مبادىء الريا�سّيات )مع الأخذ بعني العتبار باأْن 

ن�سق مبادئ الريا�سّيات لّبى بع�س ال�رصوط(. وهكذا بنّي 

التي  املنطقانّية  الريا�سّيات  فل�سفة  �سّحة  عدم  غودل 

و�سعها را�سل و وايتهد.

برهانّيتا  بني  العالقة  اإىل  بو�سوح  الإ�سارة  متت  لقد 

غودل الاّلمتامّية وفل�سفة را�سل و وايتهد املنطقانّية يف 

الريا�سيات يف عنوان بحث غودل ال�سادر �سنة 1932 

ا  للبت �سوريًّ القابلة  الق�سايا غري  والذي متحور »حول 

لكنه،  ال�سلة«.  ذات  والأن�ساق  الريا�سّيات  مبادىء  يف 

ا فاإّن نتائج البحث ل تنطبق  وكما يظهر من العنوان اأي�سً

على ن�سق مبادىء الريا�سيّات فح�سب، بل على كل َن�َسق 

اأوىل  ذكر  و�سك  على  الآن  واإّنني  ي�سبهه.  اآخر  �سورّي 

برهانّيتا غول الاّلمتامّية، اأو بالأحرى الن�سخة الاّلحقة 

ُتعرف  باتت  والتي  التي برهنها رو�رص عام 1936  لها 

ل  غودل-رو�رص4.  برهانّية  با�سم  الأحيان  بع�س  يف 

ُتعنى هذه الربهانّية بن�سق مبادىء الريا�سّيات وح�سب، 

بع�س  ُيلّبي  ن   
ّ
اعتباطي ن�سق �سورّي  كل  لكنها تخ�س 

ال�رصوط امُلحددة.

َن�سق  ثّمة  كان  اإذا  الأوىل.  الاّلمتامّية  غودل  برهانية 

�سوري ن بحيث اأّن)1( ن هو متما�سك و)2( ميكن يف ن 

ا�ستقاق عدد كبري مبا يكفي من الأرثماطيقا، عندئذ ميكن 

اإيجاد يف ن ق�سّية ق غري قابلة للبت وبقول اآخر، ق�سّية 

الربهنة على ق يف ن، ول على �سلب  ق بحيث ل ميكن 

ق )لي�س - ق( يف ن. لكن ميكن بوا�سطة حّجة ل�سورّية 

 �سادق خارج ن. 
ّ
اإظهار اأّن ق هي حكم اأرثماطيقي

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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99\ كاتبة وناقدة من لبنان

بني ال�صرية والرواية، مي�صي ال�صاعر عبده وازن يف ن�صه »غرفة اأبي« لي�صتكمل 

ما بداأه يف »قلب مفتوح« ال�صادر عام 2010. ويف كال الن�صني ثمة مواجهة مع 

الذاكرة عرب فكرة الغياب احلا�رصة يف مراجعة الوعي، ففي »قلب مفتوح« يح�رص 

هاج�ض املوت والغياب من جراء عملية جراحية قام بها الكاتب، توؤدي به للتفكري 

بالعالقة الثنائية بني املوت واحلياة.. هذه العالقة حت�رص ب�صكل متواز يف »غرفة 

اأبي«، فالأب الذي �صمخ احلياة بغيابه ي�صيطر هاج�ض رحيله على حياة البن 

الذي يقرر يف حلظة ما مواجهة املا�صي، ا�صتعادته، ا�صتح�صاره، والكتابة عنه.. 

هكذا يبداأ الن�ض عرب علبة خ�صبية، يف خزانة الأب الراحل، مملوءة �صورا واأوراقا 

وحكايات. 

عبده وازن ..

من »قلب مفتوح« حتى »غرفة اأبي« بحثا عن 

الذات وزمن الأب الغائب

لنا عبد الرحمن\

اأزرع الأنا اأو الال اأنا فـي بيا�ض ال�شفحة ع�شاين 

اأب�شرها تنمو وتزهر



اأن ي�سع على غالف روايته عبارة  الكاتب  اختار 

) رواية �سري ذاتية(، ويف انتماء الن�س لهذا النوع 

من الكتابة ثمة تاأكيد على اأهمية التحديد يف اأنه 

اأنه لي�س رواية وفق  ينف�سل عن كونه �سرية، كما 

نحن  للرواية.  عليها  املتعارف  الروائية  ال�رصوط 

اأمام ن�س ي�ستخدم و�سائل تعبريية موجودة  اإذن 

بعني  الأخذ  مع  والرواية،  ال�سرية  كتابة  يف 

العتبار اأن الفن الروائي ميتلك مرونة يف ت�سمني 

وا�سح  باأ�سلوب  الرواية،  اأجواء  الذاتية«  »ال�سرية 

الكاتب يقوم  اآن واحد، وكاأن  و�رصيح وممتع يف 

يف ن�سه بعملية حلول بني رواية حقيقية معا�سة 

اأخرى  رواية  بدل  اخلا�سة(،  روايته   (

مفرت�سة اأو متخيلة، فالن�س لن يرتدد 

ليحكي  ال�رصدي،  اخليال  ا�ستخدام  يف 

ما حدث من وجهة نظر ال�سارد، اإذ رغم 

اعتبار الن�س » �سريي« فاإن الت�ساوؤلت 

تظل مطروحة عن مدى غياب اخليال، 

اأحيانًا  تعود  ذكريات  يف  ح�سوره  اأو 

ملراحل الطفولة الأوىل اأو ال�سباب. 

هذا النوع من ال�رصد يطلق عليه » �سرية 

روائية« بحيث ت�سمل جزءاً من ال�سرية 

مع  روائي؛  باأ�سلوب  املكتوبة  الذاتية 

مراعاة » اأن كتابة ال�سرية الذاتية هي فن الذاكرة 

الأنا حياتها،  فيه  الذي جتتلي  الفن  لأنها  الأوىل 

�رصاحة وعلى نحو مبا�رص، م�سرتجعة هذه احلياة 

اأوقات  اأو يف وقت بعينه من  يف امتدادها الدال ، 

منظور  من  وذلك  اخلا�س  مغزاه  له  المتداد  هذا 

حلظة حا�سمة من حلظات التحول اجلدي يف عمر 

 .
)1(

هذه الأنا

لكن ميكن القول اأن »ال�سرية الروائية«- كما يرى 

الذي  ال�رصدي  الفن  من  نوع  هي  النقاد-  بع�س 

ي�سم يف �سفحاته دللت �رصدية خا�سة بالرواية، 

ال�سرية  مزايا  من  اعتبارها  ميكن  اأخرى  ودللت 

الذاتية. بيد اأن معظم الأعمال ال�سري- ذاتية، جند 

املحكوم  ال�سريي  الذاتي-  لل�رصد  طغيانا  فيها 

الروائي،  ال�رصد  نحو  جنوحا  هو  مما  اأكرث  لالأنا، 

كما اأن ح�سور ا�سم العلم يف ال�سرية الذاتية ُيعترب 

مو�سوعا مركزيا، حوله يدور احلكي وعليه تقدم 

التجربة على اأنها �سرية روائية ، ويف الن�س الذي 

الدال  العن�رص  هذا  يتوفر  اأبي  غرفة  اأيدينا  بني 

الثالث كان  واحلا�سم حني يقول الكاتب: » الوليد 

اأنا، ال�سبي الأول يف الأ�رصة، وكانت اأمي نذرتني 

قبل اأن حتمل بي اإىل القدي�س عبدا وهو قدي�س من 

بالد فار�س... هكذا كان لبد اأن اأ�سمى 

حمل  ا�سمي  لكن  القدي�س،  هذا  با�سم 

الواو يف اآخره عو�س الألف، فاأ�سبحت 

عبدو«.�س 33

لي�رصد  ذاكرته هنا  الكاتب  ي�ستخدم  ل 

ما  بقدر  عاي�سها،  اأو  عرفها  جتاربًا 

ي�سعى عامداً اإىل احلديث عن ذاته، عرب 

بالآخر،  وعالقتها  »الأنا«  ا�ستح�سار 

واإن كان الآخر هنا هو الأب، فهو يتحول 

يف  مف�سلية  مواطن  تعك�س  مراآة  اإىل 

تكون الوعي، بل يف تكوين العالقة مع 

العامل ككل، �سواء كان هذا العامل ال�سغري املكون 

اأو  واجلريان،  والأ�سدقاء  واملدر�سة،  الأ�رصة  من 

باأ�سكال  الن�س  يف  �سيح�رص  الذي  الأ�سمل  العامل 

والتغريات  بريوت،  مدينة  مع  العالقة  منها  �ستى 

التي �ستفر�سها احلروب املتتالية، ومدى انعكا�س 

هذه التغريات على روؤية الأم�س باأنه اأجمل واأكرث 

براءة وعفوية، الأم�س األوانه وا�سحة اإنه بالأ�سود 

والأبي�س، اأما احلا�رص فوجود الألوان الالمنتهية 

مما  اأكرث  بينها،  التمييز  على  قدرته  املرء  ُتفقد 

تناق�س  جمالياتها.  تذوق  على  قادراً  جتعله 
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وتعدد  املا�سي،  جمال  اأظهر  والأ�سود  الأبي�س 

الع�رصي  التحول  �رصعة  ك�سف  احلا�رص  األوان 

الزائف.

 \\\

تخوم  على   
)2(

اأبي« »غرفة  يف  وازن  عبدو  يقف 

�سنوات  ت�سارع  يف  يتاأمل  م�سى،  زمن  مراجعة 

عرب  الآين  الوقت  مع  العالقة  ويراجع  العمر، 

كونديرا، حملال  »البطء« مليالن  رواية  ا�ستح�سار 

وازن  ويعترب  بالزمن.  وارتباطه  الرواية  م�سمون 

عالقة  من  اأف�سل  الزمن  مع  الأجداد  عالقة  اأن 

لزمن  ينتمي  املعا�رص  فاجليل  معه،  الأحفاد 

اأجدادنا  »كان   : يقول  اأبداً،  مم�سوك  غري  مفقود، 

فبتنا  نحن  اأما  اأزمنتهم،  ي�سنعون 

الذي  الزمن  رحمة  حتت  كالرهائن، 

ي�سنعنا هو«�س196

اأبي«  »غرفة  يف  الزمن  عن  البحث   

الكاتب  ا�ستعان  الغائب،  يتعلق بالأب 

املرء  ي�سعر  »ل  نوفالي�س  بجملة 

بالأمان اإل يف غرفة اأبيه« ومن خالل 

املكان  ذكريات  ي�ستعيد  اجلملة  هذه 

»الغرفة« وذكريات �ساحبها » الأب«، 

منظور  من  الكاتب  ميار�سه  الذي  الوقوف  هذا 

اللحظة الآنية يظل متما�سًا مع حالة حنني تطغى 

لكنه  مو�سع،  من  اأكرث  يف  وتتمظهر  الن�س  على 

التاأمل،  امليلودراما يغو�س يف  حنني جمرد من 

ال�سدق والدللة على  بالغة  اإن�سانية  مع عبارات 

»كانوا   : يقول  كاأن  عنها،  البوح  املراد  احلالة 

هذا  اأحب  كنت  الباب.  برتاج  الأب  ي�سفون 

نحن  حياتنا  مثل  رتاج  بال  بابنا  كان  الت�سبيه. 

واأمي«�س 47.

اأو اأن يقول: » كنت اأعجب من الذين يكرهون اآباءهم 

كراهية مطلقة، فال يجدون فيهم قب�سًا من عطف اأو 

حنان. هوؤلء ل يكرهون الأب الذي ولدهم فقط بل 

ال�سلطة التي يجب  يكرهون فكرة الأبوة. الأب هو 

بالدم  امل�سبع  التاريخ  هو  الأب  عليها،  النقالب 

املختبئ  الوح�س  هو  الأب  مواجهته،  جتب  الذي 

يف ثوب راهب. هكذا كان هوؤلء يتخيلون اآباءهم« 

�س 50

والبن«  الأب   « رواية  العبارات  هذه  ت�ستدعي 

الروائي  التي ُن�رصت يف عام 1907 حيث يك�سف 

اأبيه،  مع  عالقته  طبيعة  جو�س  اإدموند  الربيطاين 

واإن بدت هذه الرواية اأكرث تركيزاً على الت�ساوؤلت 

خا�سة  الدين،  مع  العالقة  يف  والفل�سفية  الفكرية 

فاإن  احلقبة،  تلك  يف  داروين  اأفكار  �سيوع  مع 

على  اأي�سًا  ترتكز  فيها  ال�رصد  بوؤرة 

طبيعة العالقة والروؤية لالأب، يف ن�س 

اإىل  مرجعيته  يف  حمكوم  »�سريي« 

الدين  فكرة  كانت  الذاتي.واإن  ال�رصد 

عن  تغيب  ل  اهلل،  مع  والعالقة  اأي�سًا 

ن�س » غرفة اأبي« كما �سرنى. 

الزمن ودالالته

اأ�سا�سي  كمحور  اأي�سًا،  الزمن  يح�رص 

العبارة  منذ  دللته  جند  وهذا  ال�رصد،  لنطالق 

 : دالة، يقول  الأوىل، مبا فيها من مفردات زمنية 

»كنت اأت�سفح دفاتري القدمية التي اعتدت العودة 

لعلها  الذكريات  م�سرتجعًا  العام،  يف  مرات  اإليها 

ميار�سه  الذي  فال�سرتجاع  اإيل«�س7.  الأحب 

الكاتب عرب العودة للدفاتر القدمية، مل يقت�رص على 

اأوراقها،  ا�سفرت  دفاتر  يف  وعبارات  جمل  قراءة 

عن  بالبحث  ككل  يرتبط  هنا،  القراءة  فعل  اإن  بل 

اأن الأب هنا  اآخر، هو زمن الأب الراحل، مع  زمن 

عيني  يف  متامًا  جمهول  بل  فح�سب  غائبًا  لي�س 

فلم  عمره  من  الثالثة  يف  وهو  والده  غاب  طفل 
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عنه  �سمعه  ما  اإل عرب  تفا�سيله  يذكر  يعرفه، ومل 

الأب  الأ�رصة، وكاأنه با�ستعادة  اأفراد  من ذكريات 

الذي مل يعرفه يحاول عرب الكتابة اأن يعيد ت�سكيل 

مالمح طفولة حملها ذاك الغياب خواء ظل حا�رصاً 

جتاوز  اأن  بعد  حتى  الالحقة  ال�سنوات  مدار  على 

املباح  الفقد غري  اخلم�سني من عمره.لكن  الكاتب 

يليق  يعد  مل  حتى  ويكرب،  يكرب  ظل  لالآخرين  به 

ملواجهة  الكتابة  عرب  احلكاية  فكانت  ال�سمت  به 

الذات قبل مواجهة الأب.

ولعل ارتباط ال�سرية بالزمن، يعترب تيمة يف رواية 

ن�سو�س  يف  الأدب  يف  وجتلت  الذاتية،  ال�سرية 

عدة، اأبرزها »البحث عن الزمن املفقود« ملار�سيل 

كنموذج  اأمامها  نقف  وحني  برو�ست، 

�سنجدها  العاملية  الروائية  لل�سرية 

تتحدث عن قيمة الزمن وتفلته من يد 

لالإم�ساك  امل�ستمر  وال�سعي  الإن�سان، 

عربها  ن�سرتجع  معينة  بلحظات 

ذاكرتنا.وهنا يبدو ال�سرتجاع حا�رصاً 

خمتلفة،  �سيغ  يف  الن�س،  مدار  على 

اأو  التاأمل،  اأو  العتاب،  يحمل  بع�سها 

اأي�سًا عرب  باليتم والفقد، وبامل�سوؤولية  الإح�سا�س 

مرحلتي  يتجاوز  الوعي  من  قدرا  الذات  حتميل 

فيها  وما  الكهولة،  نحو  عبوراً  وال�سباب،  الطفولة 

من ا�سرتجاع للما�سي، حيث املفارقة التي يركز 

وموت  اخلم�سني،  �سن  و�سوله  هو  الكاتب  عليها 

الأب يف �سن الثامنة والأربعني، فمن منهما اأكرب 

�سنًا؟ كيف ُت�ستبدل ال�سورة ليكون البن هو الأكرب 

وامل�رّصات  الآلم  م�ساحة  ويف  ال�سنوات،  عدد  يف 

اأي�سًا.

جتليات احل�صور والغياب

يف هذه ال�سرية الروائية يحاور الكاتب نف�سه كاأنه 

هاملت، وحيداً على �رصفة ق�رصه الوهمي، يبحث 

عن اإجابات لت�ساوؤلته، ويبحث عن �سور الآباء يف 

الأدب، يف املرويات، ويف الن�سو�س التي اأحبها، 

متوقفًا عند �رصاع الأب والبن يف رواية » املراهق« 

دو�ستويف�سكي  انحاز  وكيف  لدو�ستويف�سكي، 

 « رواية  ت�ستوقفه  ثم  الأمل؛  حلظات  يف  البن  اإىل 

اأي�سًا  التي تنطوي  اأبي« لأورهان باموك،  حقيبة 

اأي�سًا  احلقيبة،  تلك  يف  اخلبيئة  الأب  اأ�رصار  على 

رواية » امتداح اخلالة« ليو�سا،وكتاب »حب اأول« 

لـ»�سموئيل بيكيت«،روايات كثرية طاردت خميلة 

اأن العالقة  اإل  وازن يف العالقة بني الأب والبن، 

هي  يرى-  –كما  والبن  الأب  بني  تعقيداً  الأكرث 

عالقة امل�سيح مع اأبيه، يقول : » هل كان له اأب واحد 

ناجاه،  طاملا  �سماوي  اأب  اأبوان؟  اأم 

يذكره  مل  ودم  حلم  من  اأر�سي،  واأب 

البتة وكاأنه ن�سيه، حتى عند ال�سليب مل 

يح�رص الأب الأر�سي الذي كان ُيدعى 

يو�سف، بل ح�رصت الأم...مل اأ�ستطع يا 

اأبي اأن اأفهم امل�سيح اإل ابنًا،اأي اإن�سانًا. 

اإلغاء اإن�سانية امل�سيح هو اإلغاء جلوهر 

التجربة التي عا�سها«.�س 62-63.

اإىل جانب الروؤية الفل�سفية العميقة للفقرة ال�سابقة، 

فاإنها تنطوي اأي�سًا على ت�ساوؤلت حول مدلولت 

الأبوة كعالقة اجتماعية وعاطفية بني الأب وابنه، 

بحكم  ثابتة  يقينية  عالقة  الأمومة  كانت  فاإذا 

امل�ستحيل  من  حيث  التكوين،  بيولوجية  كونها 

اإنكار العالقة بني الأم والبن، فاإن الأبوة حت�رص 

كعالقة اجتماعية اأكرث مما هي موثقة بيولوجيًا. 

عرب  بالتدريج  تن�ساأ  والبن  الأب  بني  العالقة 

بيولوجي. ارتباط  نتيجة  ولي�س  اليومي،  املعا�س 

القوي  الكيان  لالأ�رصة،  احلامي  الكيان  هو  الأب 

الذي ت�ستند اإليه العائلة، وغيابه يوؤدي اإىل زعزعة 

الأبناء يف  الركينة، من هنا يعي�س  قوية يف هذه 
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النظام الأبوي عند افتقادهم لالأب حالة ُيتم اأبدية، 

الطفولة  جتاوز  بعد  حتى  منها،  لل�سفاء  �سبيل  ل 

�سيظل  للخم�سني  الو�سول  بعد  حتى  بل  وال�سبا، 

البن يتذكر اأنه عا�س مع عاطفة الأبوة الناق�سة، 

التي غابت باكراً عن حياته.

مراجعته  يف  الكاتب  اختار  اأبي«  »غرفة  يف 

لالأب  الن�س  مدار  اخلطاب على  يتوجه  اأن  للوعي 

اأنه نادراً ما ي�ستخدم كلمة »اأبي«،  الغائب، ورغم 

بل يقول »الأب« وهو با�ستخدام هذه املفردة من 

ينزع �سفة  اأنه  لو  كما  امللكية،  بياء  ربطها  دون 

»ل  الن�س  يف  يقولها  عبارة  ل�سالح  اخل�سو�سية 

اأدري ملاذا كلما تذكرت اأبي اأتذكر الأب ال�سماوي. 

اأباه  فقد  من  كل  اأن  �رصيرتي  يف  اأظن  كنت  هل 

ي�سبح له اأب يف ال�سماء؟« �س 65.

عن  بحث  فيه  هنا  ال�سماوي  الأب  تذكر  وكاأّن 

تاأتي من  اأن  يرجوها  املطلق، عن حماية  الأمان 

»اهلل  وكان  بعيد،  الأب  لأن  تنتهي،  ل  واأن  الغيب 

اأبًا ورفيقًا و�سديقًا« منذ الزمن الذي غاب الوجود 

داخل  من  يغب  مل  اهلل  وجود  لكن  لالأب،  املادي 

الكاتب، حتى يف حلظات ال�سك، مل يكن يغيب. ولعل 

من اأجمل ما يرد يف ال�سرية حتليل الكاتب لعالقته 

مع اهلل، وروؤيته للدين قائال : » الإميان قبل الدين، 

ياأتي  الدين  باحلد�س،  الإميان  بالفطرة،  الإميان 

والإميان وحده  البدء  الإميان فهو يف  اأما  لحقًا، 

يكفي. عندما حلت الأديان راح وجه اهلل الالمرئي 

ويقتل  يتقاتلون  الب�رص  يكن  مل  بالدم.  يتلطخ 

بع�سهم بع�سًا، كانوا يقتلون اهلل، اهلل الأعذب من 

ماء الينبوع، الألطف من ن�سمة، الأرق من ابت�سامة 

طفل« �س68. 

اجلذور  عن  ال�سوؤال  حلظة  حتل  الن�س  ختام  يف 

والهوية، ولعل و�سول الكاتب اإىل هذه البوؤرة يف 

�رصده الذاتي ميثل الذروة يف البوح حني يت�ساءل: 

» هل ميكن ل�سخ�س اأن يكتب �سريته مادام ي�سعر 

كل حلظة اأنه مقتلع؟ اأنه بال هوية، اأنه فقد هويته 

اأو اأ�ساعها؟ هل ميكن ل�سخ�س ي�سعر اأنه مقتَلع اأن 

يكتب �سرية لنف�سه؟ األ مت�ِسي �سريته هذه �سرية اأي 

�سخ�س يعرب هذا العامل«. �س221

ما  هناك  لي�س  اإذ  مفتوحة،  الت�ساوؤلت  هذه  تظل 

ككل،  الب�رص  اأوجاع  مع  متما�سة  لأنها  يح�سمها، 

�سوؤال الهوية، والذات، واملرجع، والوجود، والرحيل، 

والآخر، اأ�سئلة وجودية عبثية ثائرة با�ستمرار يف 

الذات القلقة، امليالة اإىل ال�سك. من هنا تبدو اجلملة 

التي يقولها وازن يف ال�سفحات الأخرية، كا�سفة 

النت�سار  حيث  والكتابة،  احلياة  من  ملوقفه 

للكلمة، للق�سيدة، اأكرث من الذاكرة املا�سية، واأكرث 

هذه  اأزرع  اأنني  اأعلم   « يقول:  الآنية.  اللحظة  من 

الأنا اأو هذه الال اأنا يف بيا�س ال�سفحة، يف تراب 

اأب�رصها تنمو وتزهر مثل نبتة،  ال�سفحة، ع�ساين 

فاأنظر اإليها اآنِئٍذ واأ�سمت«�س221 
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امللف

ح�سني مردان 

الأزهار تورق داخل ال�صاعقة 

ماجــد ال�ســــامرائي \ امللـف من اإعداد وتقدمي: 

علي حداد - ماجــد ال�ســــامرائي \ امل�شاركون يف امللف: 

- عبدالقادر جبار - قي�س كاظم اجلنابي    

- علي خيون    

ح�صني مردان بري�صة في�صل لعيبي 
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مل يكن ال�شاعر ح�شني مردان )1927ـ1972( عر�شًا عابراً يف تاريخ الثقافة العربية 

احلديثة مبا �شادها من روح التجديد، واإمنا كان يف �شلب هذه الثقافة التي �شيكون 

فيها ال�شوت ال�شعري، والنقدي، الذي امتاز بخ�شو�شية نظرته اىل العامل، وبالدور 

الذي و�شعه لنف�شه، وجعل منه منهجًا حلياته التي واكبت حركة التجديد ال�شعري 

منذ انطالقتها الأوىل، م�شهمًا يف تاأكيد معامل الطريق الذي انتهجت. فاإذا كان، يف 

�شعره، قد مثرّل حالة �شعرية ن�شتطيع اأن ندعوها بال�شخ�شية، فاإنه يف نقده قد عبرّ 

عن وعي له خ�شو�شيته، هو الآخر. وف�شاًل عن هذا وذاك، كان »�شخ�شية اأدبية« لها 

ح�شورها يف الزمان واملكان من خالل ما عبرّ فيه عن »فل�شفته« يف احلياة، كما 

يف الأدب.. فكان يقارب، بل ويحر�ص على املقاربة، بني ذاته وعمله الأدبي، وهو 

الذي كانت حياته احتفاًء باحلياة، على الرغم من �شقاوة احلياة التي عا�شها، والتي 

اأثمرت اأعماًل، �شعرية ونرثية ونقدية، ميكن عدها ا�شتثنائية يف ثقافة ع�رصه.

وعلى �شخب ما عا�ص من حياة، مل يكن يرى العمر، عمر الن�شان، اكرث من »ورقة 

ورد، ل تدري متى ت�شقط على الرتاب...«

كان »رامبوي« النزعة، »زوربوي« الروح، واإن جاء احلياة بروحيته هذه قبل اأن 

ياأتي »زوربا«، فنعرفه، بنحو عقدين من الزمان! 

اأنا الدكتاتور ..

و�شيخ امل�شردين فـي العامل
ح�صني مردان



ما الذي يجعل 

ح�سني مردان خمتلفًا ؟

علي حداد \

)1(

واإذ يتكيف  ال�شوؤال اأعاله عنوانًا ملقالتنا فاإنه 

ح�شني  باأن  موؤكداً  اعرتافًا  طياته  يف  يحمل 

مردان كان خمتلفًا عن اأدباء مرحلته ومثقفيها 

من العراقيني اأولئك الذين اأعلنوا عن ح�شورهم 

يف م�شاحة زمانية متتد منذ منت�شف اأربعينات 

القرن املا�شي وحتى �شبعيناته، وهي املرحلة 

والثقايف  الإبداعي  التاألق  �شهدت  التي  ذاتها 

حل�شني مردان.

كما اأن يف تبني ال�شوؤال ب�شياغة زمانية حا�رصة 

تعني قناعتنا اأن �شمة الختالف والتميز البائنة 

اإىل  تنبت  مردان مل  ماله �شلة بح�شني  كل  يف 

اأتيح  الذي  املحدد  الزمان  يف  مرحلتها  حدود 

ـ  تت�شع  لعلها  بل  ويعاي�شه،  يعي�شه  اأن  لها 

لحقة،  مراحل  اإىل  لتن�شاح  ـ  ذاك  بت�شخي�شها 

رمبا انـ�شوى جانب من راهننا الثقايف فيها. 

ومنجزه  �صخ�صيته  يف  ـ  مردان  ح�صني  ومباينة 

ملن  يتيح  مما  يكن  مل  حوله  من  املعتاد  لل�صائد  ـ 

ير�صده اأن ي�صعه يف حيز حمدد الوجهة واالهتمام 

معاينته،  يبا�رش  اأن  للتلقي  يوفر  الذي  واالجناز 

ماتهياأ  بع�ض  بني  املوازنة  من  ب�صيء  فيواجهه 

من  االآخرين  لدى  ومامياثلها  خ�صو�صيات  من  له 

االأدباء �صواه. 

التي  ال�صلوكية  فاإذا جعلنا منطلق ذلك املوا�صعات 

والالمباالة  والرف�ض  كالتمرد  ل�صخ�صيته،  تخريها 

لكثري من االن�صغاالت ال�صيا�صية واالجتماعية، فاإننا 

ال نكاد نعدم ما مياثلها اأو يقرتب منها لدى بع�ض 

من اأدباء مرحلته اأو بعدها.

يف  االأدبي  اجلديد  حيث  اإىل  االلتفاتة  كانت  واإذا 

اإىل  امللتفتة  التجربة  فالأن�صاق  اجلمالية،  ت�صكالته 

اإليها و�صاركه فيها �صواه. ولكن  ذلك عنده ما�صبقه 

بعديها  يف  االختالف  م�صاألة  جمع  مردان  ح�صني 

)الفكري واجلمايل( و�صكلها هوية تخ�صه. 

واالإبداعي  الثقايف  العراق  بتاريخ  مير  مل  فلعله 

الكثري  مقدمات  يف  هجر  الذي  نوا�ض  اأبي  ومنذ  ـ 

اأنه  تيقن  حني  الطلل،  على  الوقوف  ق�صائده  من 

يبق هناك من طلل  اأن مل  بعد  يثري عاطفة،  يعد  مل 

على  مترد  �صاعر  من  ـ  كبغداد  متح�رشة  مدينة  يف 

ال�صائد وتخطاه ودعا اإىل غريه وقدم مثاله البديل، 

كح�صني مردان. فاإذا كان الزهاوي ـ ومعه الر�صايف 

التمرد  من  �صيئًا  عاي�صوا  ـ  اجلواهري  وبعدهما   ،

ياأخذ  اأمرهم يف ذلك مل  يف املوقف وال�صلوك  فاإن 

)جيل  عليه  اأطلق  ما  كان  واإذا  اآخره.  حتى  مداه 

املوروثة،  البنائية  القوالب   على  مترد  قد  الرواد(  

واأتى  ب�صعر التفعيلة فاإن ذلك م�صعى لبديل اأ�صلوبي 

اأما   ، منهم(  رائد  من  اأكرث  قاله  ملا  اإال)طبقًا  لي�ض 

البعدين  اكتنف كال  الذي حتقق حل�صني مردان فقد 

وا�صتوفاهما وزاد عليهما.

106\ �صاعر واأكادميي من العراق

ح�صني مردان بري�صة الفنان علي املندالوي



)2( 

اإن�صانًا  ـ  مردان  عليه وجود ح�صني  ماكان  لر�صد    

االأول،  بعدين  يف  االأمر  تبويب  من  البد  ـ  ومثقفًا 

ذلك  له  �صنعت  خا�صة  اأقدار  من  له  ماتهياأ 

املتحقق  يف  اختالفه  جتليات  واالآخر  االختالف، 

بهما  وان�صغل  عاي�صهما  اللذين  والفكري  ال�صلوكي 

واأحال جانبًا منهما خ�صو�صيات ت�صري اإليه وحده.

اال�صتعانة  االأول  بعده  يف  االأمر  ا�صتوجب  ورمبا 

بنوع  ال�صخ�صية، ومالحقتها  �صريته  ببع�ض وقائع 

ما  اأول  ولعل  مل�صامينها.  التاريخي  الرتاتب  من 

يبدو فيها هو ذلك االنتماء اإىل الذات والتم�صك بكل 

والرغبات  ال�صلوك  يف  عنها  يعرب  الذي 

الذهني، ومنذ مراحل �صباه  واال�صتغال 

ـ بل طفولته، وهو ما �رشح به ملخ�صًا 

مقاالته  اإحدى  يف  الفت  نحو  على 

قائاًل : »يف ال�صابعة قراأت عنرتة ؟ ويف 

اأمي  وبداأت  بيت.  اأول  نظمت  العا�رشة 

ت�صايقني... البد من االنقطاع اإىل االأدب 

! وهكذا تركت املدر�صة.. ثم بداأ اخل�صام 

مع العائلة ! وا�صطررت اإىل هجر البيت 

 ! راأ�صي  غري  اأملك  ال  اأنا  ؟...  اأين  اإىل   :

واإنه لراأ�ض ، واإين لقادر اأن اأ�صق ال�صخر 

اإىل  وجئت  ع�صاي،  وحملت  باإ�صبعي... 

جواد  )د.علي  الغام�صة  املدينة  بغداد 

الطاهر،من يفرك ال�صداأ، �ض79(

لقد تاأ�ص�ض على ذلك التم�صك مبا تدعيه الذات وتذهب 

اإليه ـ الذي يبدو اأنانيا حم�صًا يف بع�ض �صلوكياته 

ـ االنعتاق من العائلة ومغادرتها يف مراحل �صبابه 

االأوىل، وتغييب الرغبة يف اإن�صاء عائلته اخلا�صة يف 

الزواج  اأنه ليجعل من فكرة  الالحقة، حتى  مراحله 

)زواجه( اأمراً جديراً مبناق�صته مع االآخرين ثم اإهماله 

متامًا ، مقنعًا نف�صه باأن تكتفي بحب تلك املراأة التي 

فكر بالزواج منها على البعد )تنظر مقالته ـ خواطر 

عابر �صبيل، جريدة االأخبار، يف 1957/4/21م(

من  متكنت  قد  التمرد  من  غريزية  نزعة  اأن  ويبدو 

ال�صلوك  اأداء يف  واأم�صت الزمة  وا�صتوطنته،  وجوده 

من  ذكره  مامر  هنا  ولن�صتعيد  عنده،  واملوقف 

تلك  يف  ـ  لها  ميكن  ال  التي  )عنرتة(  قراءة  اإدعائه 

على  تردداً  كانت  ما  بقدر  �صعرية  تكون  اأن  ـ  ال�صن 

حيث  �صفاهيًا،  املتداول  ال�صعبي  متنها  يف  �صريته 

نهدت  الذي  وال�صجاع  القوي  الفار�ض  فيها  عنرتة 

اأن يك�رش موا�صعات ع�رشه  اإىل  به قدراته اخلارقة 

ـ  املنبوذ  االأ�صود  العبد  وهو  ـ  في�صبح  االجتماعية، 

فار�ض قومه اخلالد و�صاعرهم املربز الذي ا�صتجابت 

االأقدار لكل طماحه واأمانيه.

عنرتة  �صرية  وقائع  افرت�صت  وكما 

لفرو�صيته  ي�صنع  حيث  اإىل  يرحل  اأن 

ك�صوفاتها املعلنة فقد رحل الفتى)ح�صني 

مردان( ـ ابن ال�صابعة ع�رشة ـ من مدينه 

)اخلال�ض( يف حمافظة دياىل اإىل حيث 

وبعد  ـ  �صيعلن  التي  )بغداد(  العا�صمة 

من  وماكابده  فيها،  �صنتني من وجوده 

ظروفه  عليه  فر�صت  وما  مرهق،  عي�ض 

فتبناه  فيه،  نف�صه  وجد  ما  اأو  ـ  املادية 

وجعله �صمة امتياز له ـ عن نف�صه �صاعراً، 

عارية(  )ق�صائد  االأول  ديوانه  في�صدر 

الذي اأهداه ـ مبا مل ي�صبقه اإليه اأحد قبله 

ـ اإىل نف�صه : » مل اأحب �صيئًا مثلما اأحببت 

نف�صي، فاإىل املارد اجلبار امللتف بثياب 

ال�صباب، اإىل ال�صاعر الثائر املفكر احلر، 

اإىل : ح�صني مردان(.

  لقد ا�صتحالت نزعة التمرد ثقة بالنف�ض وباالإمكانات 

ورغبة  املفرطة،  والرنج�صية  االدعاء  حد  ال�صعرية 

منذ  الديوان  هذا  ت�صمنه  مبا  االآخرين  ا�صتفزاز 

عنوانه، مروراً بذلك االإهداء، ووقوفًا عند م�صامني 

ق�صائده وجماليات الت�صكيل الذي تخريه لها.

)3(

ويفقه  يريد  ما  يعي  مردان  ح�صني  كان  البدء  منذ 

منطلقًا  ال�صعر  اختار  واإذ  ومقا�صده،  وعيه  غايات 
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انقطعت اىل الأدب 

وتركت املدر�شة.. 

وهجرت البيت : اإىل 

اأين ؟... اأنا ل اأملك 

غري راأ�شي ! واإنه 

لراأ�س ، واإين لقادر 

اأن اأ�شق ال�شخر 

باإ�شبعي... وحملت 

ع�شاي، وجئت 

اإىل بغداد املدينة 

الغام�شة



اأواًل لتبيان ذلك الوعي وتلك املقا�صد فلقد كان على 

لتقدمي  واالأقرب  االأجنع  الو�صيلة  هو  ال�صعر  اأن  بينة 

اأفكاره، فلل�صعر يف العراق اليد الطوىل من االن�صغال 

طرائقه  اإىل  املن�صد  والتلقي  واالهتمام  الثقايف 

موؤجاًل  ال�صعر  كتابة  وا�صل  هنا  ومن  وجمالياته. 

الرتويج الأرائه النقدية خلم�ض �صنوات اأخرى.

تخري  يف  متطرفة  وجهة  ق�صائده  اأفكار  كانت  لقد 

التي تت�صكل من  التعبريية  مو�صوعاتها والكيفيات 

خاللها، وذلك ما ال قبل للذائقة الثقافية 

تتلقاه  اأن  اآنذاك  ال�صائدة  العراقية 

حفيظة  يثري  اأن  دون  من  وت�صت�صيغه  

الذي مل يكن  االأمر  اأطرافها، وهو  بع�ض 

ملواجهته  ال�صاعر  مقا�صد  عن  بعيداً 

يف  حاولت  لقد   «  : يقول  وا�صتفزازه، 

ديوان  التي ظهرت يف  االأوىل  ق�صائدي 

واأرفع  اجللد،  اأك�صط  اأن  عارية(  )ق�صائد 

�صالبة  خمرتقًا  اللحم  طبقات  جميع 

الدم، ملعرفة  اإىل حركة  للو�صول  العظم 

والرجل،  املراأة  تربط  التي  العالقات 

اإليها  ينظر  فلقد ظل احلب خيمة مغلقة 

بال�صماء،  عالقة  له  ك�صيء  ال�صعراء 

اجلو  اقتحام  على  بهم  اجلراأة  تبلغ  ومل 

هناك...  يوجد  ما  على  للتفرج  الداخلي 

و�صف  يف  وعنيفًا  �رشيحًا  كنت  ولذا 

هذه العاطفة االإن�صانية. لقد اأردت للحب 

ولي�ض  الطبيعة،  يف  هو  كما  يبدو  اأن 

واملثل  التقاليد  خالل  من  يبدو  كما 

تورق  االأزهار  مردان،  )ح�صني  القدمية  االجتماعية 

داخل ال�صاعقة، �ض156(.

واإذ كانت احلال كذلك فلم يكن من الغريب اأن تتنادى 

واأن يطارد ديوانه،  للوقوف بوجهه،  اأكرث من جهة 

املحاكم،  اإىل  �صاحبه  ويحال  ن�صخه،  فت�صادر 

مه �صاعريته !
ّ
ليكون اأول �صاعر عراقي حديث جتر

 جاء ديوانه االأول )ق�صائد عارية( على نهج قالب 

بالتاأمل،  جديرة  م�صاألة  وتلك  ال�صعري.  ال�صطرين 

القيم  على  الثورة  اأعلن  الذي  مردان  فح�صني 

يف  الي�صتكملها  الروؤية  يف  ال�صائدة  االجتماعية 

يكن  ، ومل  باختالفه  لها  املحايث  التعبريي  ال�صكل 

الرغبة للتمرد يف هذا اجلانب، فقد  ذلك عن افتقاد 

انه �رشعان مافعله  االأمر يف متناول يده، بل  كان 

يف جمموعاته ال�صعرية الالحقة التي جعل وجهتها 

ما اأطلق عليه ت�صمية )النرث املركز(. 

لقد كان مدركًا الأهمية اأن ي�صاير يف تلك املرحلة ما 

تكيفت له الذائقة الثقافية التي ا�صتبدت 

ي�صل  واأن  بتلقيها،  ال�صطرين(  )ق�صيدة 

ال�صياغة  من  ماأمنها  خالل  من  اإليها 

�صوى  مبا  متالعبًا  املتوارثة،  ال�صعرية 

ذلك من املوا�صعات اجلمالية يف التخري 

اللفظي املغاير ويف اأن�صاق التخيل ور�صم 

الغالب  يف  ـ  به  يذهب  الذي  ال�صورة 

عليه ـ اإىل م�صهدية غرائزية مثرية. وهذا 

االأول  لديوانه  اأدائية  �صيغة  تخريه  ما 

الطويلة  وق�صيدته  عارية(  )ق�صائد 

1950م(،  ـ  االأ�صود  )اللحن  الالحقة 

ولكنه �رشعان ما تطامنت ذائقته مع ما 

تخري له م�صطلح )النرث املركز( متنا�صيًا 

ماجرى تداوله بع�ض ال�صعراء يف بلدان 

)ال�صعر  كـ  ت�صمية،  من  اأخرى  عربية 

املنثور( التي دعا اإليها )اأمني الريحاين( 

ال�صنوات،  من  عقود  ثالثة  من  اأكرث  قبل 

وجاراه فيها عدد من ال�صعراء العرب يف 

اأقطار متعددة. كما اأنه بقي ويف مراحل 

تالية غري اآبه للت�صمية اجلديدة )ق�صيدة النرث( التي 

وتبنتها  )اأدوني�ض(  اأطلقها  اأن  منذ  نف�صها،  فر�صت 

جملة )�صعر( البريوتية يف �صتينات القرن املا�صي.

فاإنه  االجتاه  هذا  يف  ال�صعري  مثاله  يقدم  واإذ   

ي�صاوقه بتقدمي بيانه املعريف عنه، فيقول يف بع�ض 

ال�صعر  يف  الواحدة  القافية  حتطيم  »اإن  عنه:  روؤاه 

ال�صمغ  ال�صعر من حو�ض  اإنقاذ  ي�صتطع  احلديث مل 

الذي يغرق فيه. كما اأن جتزئة التفاعيل وتقطيعها ـ 
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لقد كانت اأفكار 

ق�شائده وجهة 

متطرفة يف تخري 

مو�شوعاتها 

والكيفيات 

التعبريية التي 

تت�شكل من خاللها، 

وذلك ما ل قبل 

للذائقة الثقافية 

العراقية ال�شائدة 

اآنذاك اأن تتلقاه 

وت�شت�شيغه  من دون 

اأن يثري حفيظة 

بع�س اأطرافها



ولو اأنه قفز بال�صعر العربي قفزة جبارة اإىل االأمام ـ 

مل ي�صتطع كذلك اأن يبرت اأو يقتلع ال�صالء من اأغ�صانه 

اأمام  التي تقف  الوحيدة  العقبة  اأن  اخل�رش... واأرى 

ذلك  الوزن،  هو  الذروة  اإىل  العربي  ال�صعر  اندفاع 

ي�صو�ض �صفاء املخيلة  ويكتم  الذي  الرتيب  الرنني 

اخليال  طراوة  وي�صوه  وحركتها،  الروح  نب�صات 

التحديد.  اأو  ال�صغط  مطلقًا  حتتمل  ال  التي  واألوانه 

وقد اآن لنا اأن ندعو اإىل الق�صاء على الوزن، فرنفع 

بذلك كي�ض الرمل الثقيل عن عنق ال�صاعر املعا�رش 

هادئة  مردان،االأرجوحة  )ح�صني 

احلبال، املقدمة، �ض5(.

االأ�صلوب  بهذا  يب�رش  مردان  راح  لقد    

قوالب  من  ال�صائد  يك�رش  الذي  ال�صعري 

عنده  هو  نوعيًا،  بدياًل  وي�صعه  النظم 

ملتطلبات  �صواه  من  ا�صتجابة  اأكرث 

الداخلية،  وك�صوفاتها  ال�صاعرة  الذات 

�صور   : الالحقة  ملجموعاته  فاختاره 

مرعبة1951م،عزيزتي فالنة 1952م، 

العامل  1953م،  واجلوع  الربيع 

 ،195 االإن�صاد  ن�صيد  تنور1955م، 

االأرجوحة هادئة احلبال، بغداد1958م، 

هالهل نحو ال�صم�ض1959م.

التجربة  هذه  اأبعاد  توطدت  اإذا  حتى 

يف  وجارته  وتر�صخت،  لديه  االأدائية 

اآخرين  ل�صعراء  اأخرى  جتارب  وجهته 

يكتبه  الذي  الن�ض  بقوة  ـ  ليوؤكد  عاد 

واأن  الغاية،  هو  لي�ض  ال�صكلي  التخري  اأن  ـ  وين�رشه 

تتعاي�ض  اأن  املختلفة  الن�صية  لالأ�صكال  باالإمكان 

عنده  مثالها  كان  واحدة،  اإبداع  اأر�ض  يف  جميعًا 

دواوينه الالحقة التي جمعت النرث املركز بق�صيدة 

التفعيلة ب�صعر ال�صطرين :  اأغ�صان احلديد 1960م، 

طراز خا�ض 1967م.

)4( 

ال�صعري  اأكد ح�صوره  اأن  ـ وبعد  اجته ح�صني مردان 

ال�صاج باالختالف ـ ليقدم اأفكاره وروؤاه النقدية يف 

بيانات نرثية مل تتوقف حتى اآخر اأيامه، كان فيها 

اأذواقهم  النا�ض  ـ مثلما هو يف �صعره » يقتحم على 

مه�صمًا فيهم هذه الطبيعة ال�صاذجة يف التلقي، ملغيًا 

ال�صامرائي،  )ماجد  عندهم  املجاين  االإعجاب  عادة 

األف باء، العدد217، بغداد 1972، �ض47(

النقد  يف  )مقاالت  االأول  النقدي  كتابه  اأ�صدر  لقد   

اإىل  �صاعر  من  )ر�صالة  والثاين  1955م(،  ـ  االأدبي 

واخلواطر  املقاالت  يكتب  بداأ  كما  1956م(.  ر�صام 

جملة  من  اأكرث  يف  والفكرية  الفل�صفية 

يجمع  اأن  املفارقة  كانت  و�صحيفة، 

خا�ض  كتاب  يف  تلك  مقاالته  بع�ض 

داخل  تورق  )االأزهار  عنوان  له  اختري 

قي  وفاته  بعد  �صدر  الذي  ال�صاعقة( 

العام1972م بيوم واحد!؟

من  واحل�صيف  ال�صادق  اجلهد  هذا 

الكتابة ـ ول�صنوات متوا�صلة ـ اأمده بثقة 

اإمكانات.  من  عليه  توافر  مبا  عالية 

وهكذا �صلك ح�صني مردان يكيف وجوده 

التمثل  من  اأفق  عرب  والثقايف  االإن�صاين 

يخ�صه وحده، وراح » يتابع �صوؤون الفكر 

واحلياة  وال�صيا�صة خالل منظار ال�صاعر 

الذي يبقى ـ مهما تختلف عليه االأحوال 

ادعاء  حت�صبها  لدرجة  بنف�صه  معتزاً  ـ 

قائمة  حقيقة  اأنها  ولو  ووهمًا،  وغروراً 

فلم  الدنايا،  لديه، حر�صته من كثري من 

ينزلق يف منافقة اأو عمالة ، وهو البوهيمي الفقري 

الفكر  يف  علو  نحو  االعتزاز  به  املت�رشد..ونحا 

ال�صداأ،  يفرك  )الطاهر، من  االأفق  و�صعة  واالإن�صانية 

النزعة  تلك  جتليات  من  واحدة  ولعل  �ض20(. 

بوجهتها االإن�صانية التي اأخذت تتماهى بها ذاته ما 

وطد وعيه وقناعاته عليه ـ وال�صيما بعد ثورة متوز 

اأهتف  »وقفت   : بقوله  اأوجزها  مواقف  1958من 

م�صرية  يعرقل  من  كل  اإىل  �صهامي  واأوجه  للوئام، 

ال�صعب... وعدت اإىل اجلوع والنوم على االأر�ض. ومل 
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كّيف مردان وجوده 

الإن�شاين والثقايف 

يف متابعة �شوؤون 

الفكر واحلياة  

وال�شيا�شة خالل 

منظار ال�شاعر 

الذي يبقى معتزاً 

بنف�شه لدرجة 

حت�شبها غروراً ومل 

ينزلق يف منافقة 

اأو عمالة ، وهو 

الفقري امل�شرد



تخرج النظافة من قلبي اأبدا« )الطاهر، �ض81(

   لقد اأقام ل�صخ�صيته بناءها على مدرك من الوعي 

وبجراأة  عالية  بثقة  يقف  اأن  اأهله  خا�ض  وال�صلوك 

راأيها،  تقول  اأن  يف  ترتدد  تكاد  ال  لها  مماثلة 

فتخالف وتنتقد بق�صوة، وتدعو اإىل جديدها  القيمي 

الذائقة  موا�صعات  ا�صتفزاز  حد  املغاير  وال�صلوكي 

اأو  االإعجاب  حالة  جتاوز  عرب   ، ال�صائدة  االأدبية 

اأمناط املجاملة ال�صائد يف اأفق الثقافة العراقية،اإىل 

االأدبية،  الظواهر  باآرائه عن كثري من  حيث يجاهر 

عن  را�صخة  قناعات  اأ�صبحت  التي  االآراء  ويجادل 

يف  البارزة  االأدبية  االأ�صماء  من  كثري 

وحديثه.  قدميه  العربي  الثقايف  امل�صهد 

فهوـ  على �صبيل التمثيلـ  يتناول، والأكرث 

للجواهري  ال�صعرية  مرة،التجربة  من 

تعزز من مكانة  يلتفت ملا  اأن  من دون 

�صعرية مهابة له. 

ممار�صة  1952م  العام  يف  اأجنز  لقد 

قرائية ن�صية الحدى ق�صائد اجلواهري، 

ميكن  ما  وهو  العيد(،  يف  )الالجئة  هي 

من  النمط  هذا  يف  متقدمًا  مثااًل  عده 

التناول القرائي الذي ينطلق فيما يقرره 

االأخرى  قراءاته  ويف  ذاته.  الن�ض  من 

التي تاأمل فيها جتربة اجلواهري كلها، 

اجلواهري   اأي  ـ  باأنه  قناعته  اأبدى  فقد 

بل هو  االأعماق،  الغو�ض يف  يتعود  »مل 

بثقافة  يتزود  مل  الأنه  ذلك،  اإىل  الطريق  يعرف  ال 

رغباته  واألهته  ال�صيا�صة،  �صغلته  فقد  �صاملة،  فنية 

فهو  احلديثة،  االأدبية  املطالعات  عن  ال�صخ�صية... 

اليكاد يعرف �صيئًا عن علم النف�ض، ويجهل االأ�صاليب 

اجلواهري  وقد حاول  العاملي...  االأدب  اجلديدة يف 

اأثناء زيارته لـ )باري�ض( وبعد رجوعه منها اأن ي�صبغ 

واالإ�رشاق،  �صيئًا من اجلدة  )ال�صخري(  اأ�صلوبه  على 

بداأت  التي  احلديثة  ال�صعرية  النه�صة  مل�صايرة 

تتغلغل يف االأو�صاط االأدبية ب�رشعة مده�صة، فكانت 

ويف  و)اأفروديت(.  و)باري�ض(،  )اأنيت(  ق�صائده: 

واملو�صيقى  العذب  التدفق  من  �صيء  الق�صائد  هذه 

الهادئة. ولكن فيها من ال�صطحية والتكلف اأكرث مما 

فيها من احلرارة والفن )نف�صه،�ض25(

ملاذا  اأدري  ل�صت  يت�صاءل:  فاإنه  ح�صني(  )طه  وعن   

اآراء  ـ  الطبقة املثقفة  ـ وعلى االأخ�ض  النا�ض  يعطي 

الدكتور طه ح�صني يف ال�صعرـ  وال�صعر احلديث خا�صة 

ـ قيمة مقد�صة، هي فوق م�صتوى اجلدل واملناق�صة، 

وقد ثبت اأن معظم ما ي�رشح به من اآراء، وما يهب 

من األقاب هي نوع من املجامالت تفر�صها ظروف 

)مقاالت يف  اإىل هدف معني  ترمي  اأو غاية  معينة 

النقد االأدبي، �ض25(

را�صخة  اأ�صماء  اإىل  مردان  يلتفت  وحني 

احل�صور يف اأدبنا القدمي ي�صتوقفه منها 

اأبا  كعده   عند،  باالإ�صادة  جدير  ماهو 

اللغة  اأبرز املخرتعني يف جمال  متام » 

وعمق املعاين. ولكنه مع ذلك اليخلو من 

والتوليد،  اال�صتنباط  يف  مده�صة  مهارة 

يف  املعقدة  طريقته  من  الرغم  على 

ال�صياغة والرتكيب« )الطاهر، �ض162( 

يف حني اليكون االأمر كذلك عن املتنبي، 

القمة  �صواه  عند  كان  اإن  واإن  فهو 

�صاعر  ذراها  اأعايل  اإىل  ي�صل  مل  التي 

من  اليخلو  عنده  �صعره  قط،فاإن  عربي 

يف  مقاالت  مردان،  )ح�صني  االإ�صفاف، 

النقد االأدبي، �ض25(

ومل بكن حظ املعري عنده خمتلفًا، فيقول عنه االآتي: 

» بلغ الغرور ب�صاعر املعرة اإىل حد جعله يكلف نف�صه 

ما لي�ض يف طاقته. وهل با�صتطاعة خملوق ـ مهما 

من  يوجد  ان  الوا�صعة  والثقافة  الذكاء  من  اأوتي 

العبث فنًا ؟.

باأنه  ل�صعراء زمانه  ليثبت  العالء،  اأبو  ذلك  اأراد  لقد 

اأعلم النا�ض بلغة العرب واأكرثهم �صيطرة على ناحية 

ال�صعب.  العبث  من  ال�رشب  هذا  فاختار  القري�ض، 

خميف  جهد  من  بذل  ما  كل  كر�ض  املعري  اأن  ولو 

كر�صالة  ثانية  ر�صالة  لكتابة  لزومياته  نظم  يف 
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كما ادعى لنف�شه ـ 

)دكتاتور ال�شعر( 

الذي ي�شعى لتثبيت 

القيم ال�شحيحة 

للحركة الأدبية يف 

بالده، فقد �شاءه 

ما كان ير�شده من 

واقع ال�شعر العربي 

حينذاك، ليقرر اأن 

ال�شعر العربي اليوم 

يف خطر



)نف�صه  كبرية  خدمة  العربي  االأدب  خلدم  )الغفران( 

�ض25(

وحني يعاين جتارب زمالئه من ال�صعراء رواد ال�صعر 

احلر يف العراق ـ الذين طاملا حتدث عن ح�صته من 

الريادة معهمـ  وكان كذلك حقًاـ  فهو ال يكاد يتجاوز 

احلاد،  بالنقد  اأو  باالإ�صادة  �صواء  منهم  اأي  جتارب 

عبد  ق�صائد  اأكرث  اإن   : البياتي  جتربة  عن  كقوله 

اخلفي  ال�صلك  واإن  الهيكل.  مه�صمة  البياتي  الوهاب 

يبدو  ال  ق�صائده  يف  ببع�صها   ال�صور  يربط  الذي 

اإىل  الفني  الق�صيدة  اإال متقطعًا، مما يهبط مب�صتوى 

حد كبري، واأرى اأن ال�صبب يف ذلك يعود اإىل اهتمام  

الفني،  بالعمل  اهتمامه  من  اأكرث  بعواطفه  ال�صاعر 

االإن�صانية...  املوا�صيع  طرق  جمرد  اأن  يعتقد  فهو 

تكفي الإثارة اإعجاب القراء، ثم و�صعه بعد ذلك يف 

قائمة �صعراء االإن�صانية )الطاهر،�ض17�ض3(.

الذي  ال�صعر(  )دكتاتور  ـ  لنف�صه  ادعى  ـ كما    والأنه 

يف  االأدبية  للحركة  ال�صحيحة  القيم  لتثبيت  ي�صعى 

ال�صعر  واقع  من  ير�صده  كان  ما  �صاءه  فقد  بالده، 

يف  اليوم  العربي  ال�صعر  اإن  ليقرر  حينذاك،  العربي 

خطر. فاإذا ا�صتمر هذا الهبوط ف�صوف ترتطم احلركة 

االآن  منذ  نعمل  اأن  فعلينا  حتمًا،  بالقاع  ال�صعرية 

للق�صاء على هذا النوع من ال�صعراء الذين ي�صتهينون 

االأ�صاليب  �رشوب  وي�صتعملون  الفنية،  القيم  بكل 

املجد  من  �صيئًا  لينالوا  اجلماهري،  عطف  ال�صتدرار 

االأدبي )جريدة االأخبار، 1 حزيران 1956م(

ما  وكل  احلداثة  باجتاه  الذاهب  ان�صغاله  و�صمن   

يتمثل ا�صرتاطاتها وح�صورها يف الفنون املختلفة 

اأهمية  وعوا  الذين  العراقيني  ال�صعراء  اأول  فلعله 

التوا�صل بني الفنون وحركيتها يف منظومة فل�صفية 

وا�صل  فقد  ذلك  عن  وتعبرياً  واحدة.  وجمالية 

عن  والتنظري  الكتابة  مقاالته  من  كبري  عدد  يف 

ت�صكيل  )من  املختلفة  والب�رشية  ال�صمعية  الفنون 

عالية  مقدرة  مبديًا  وتلفزيون(  و�صينما  وم�رشح 

على تفح�صها الذي ذهب من خالله اإىل احلديث عن 

املدار�ض الفل�صفية والفنية احلديثة. 

و)الوجودية(  )ال�رشيالية(  بدرا�صة  اهتم  لقد 

و)االنطباعية( و)امل�صتقبلية( و )التجريدية( و�صواها 

من املدار�ض احلديثة، مب�رشاً باأفكارها، وموؤ�ص�صًا من 

واالن�صغاالت  الوعي  من  م�صاحة جديدة  ذلك  خالل 

التي تداولتها معه اآفاق الثقافة العراقية املختلفة، 

ال�صيما حني راح يجادل كثريا من القناعات املخطئة 

اأن الوجودية »لي�صت فل�صفة  يف فهمها، فعنده مثاًل 

اإباحية مدمرة كما ي�صفها اأن�صاف املثقفني، واإمنا 

القيود  من  العقل  حترير  هدفها  فكرية  مرحلة  هي 

قيم  وخلق  للبقاء،  قابليتها  فقدت  التي  والتقاليد 

االإن�صان  الب�رشي، ورفع  الفكر  تطور  تنا�صب  جديدة 

واأخطائه  م�صوؤولياته  لتحمل  البطولة،  قمة  اإىل 

وحده« )ح�صني مردان، �صاعر الع�رش، جريدة العامل 

العربي يف 26 ت�رشين الثاين نوفمرب 1950(.

)5(

من  التربم  كثري  حياته  يف  مردان  ح�صني  كان 

يدر  مل   ولعله   ، القرائية  وتوجهاتهم  االأكادمييني 

وال�صيما  ـ  ذاتهم  االأكادمييني  اأولئك  اأن  خلده  يف 

عند  الوقوف  يطيل  �صوف  من  ـ  منهم  املربزون 
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وال�صيما  ـ  متحققها  وخ�صو�صية  ال�صعرية  جتربته  

باأن  وينادون  قراءتها،  اإىل  فيعودون  ـ  وفاته  بعد  

فالدكتور  واملكانة.  االهتمام  من  مات�صتحقه  تنال 

الراحل )جالل اخلياط( مثاًل مل يذكر ح�صني مردان 

يف الطبعة االأوىل من كتابه )ال�صعر العراقي احلديث 

ـ مرحلة وتطور( ال�صادرة يف العام 1972م، ولكنه 

عاد، يف الطبعة الثانية من كتابه ال�صادرة يف العام 

اإنه  بل  عنه،  كاماًل  ف�صاًل  ليخ�ص�ض  ذاته  1978م 

ي�صعه يف م�صاحة حديث ت�صبق بقية رواد التجربة 

)ال�صياب ونازك والبياتي(. موؤكداً  ال�صعرية اجلديدة 

عهود  »منذ  كان  مردان  اأن  )�ض138( 

�صخ�صيته  يف  �صاعراً  االأوىل  �صبابه 

التي طغت على �صعره...  واآرائه  و�صلوكه 

اإنه من اأكرث ال�صعراء جراأة وتقحمًا لعوامل 

ـ  الركود والتقليد ال�صائدة ـ �صعراً وحياة 

وكان ن�صيج وحده فيما جاء به من �صعر 

يف  ال�صائعة  الزائفة  القيم  �صفع  جريء 

ع�رشه«. 

الطاهر(  جواد  )علي  الدكتور  ولعل 

بتف�صيالت  �صغلوا  الذين  اأكرث  من  كان 

ومنجزه،  مردان  ح�صني  �صخ�صية 

عام  يف  كاماًل  كتابًا  عنه  اأ�صدر  فقد 

ال�صداأ(  اأخذ عنوانه )من يفرك  1988م، 

من عنوان اإحدى مقاالت ال�صاعر نف�صه، 

ال�صاعر  ل�صرية  متق�صية  قراءة  و�صمنه 

ال�صخ�صية والثقافية، م�صتوفيًا كثرياً من 

)األف  ين�رشها يف جملة  مردان  كان  التي  املقاالت 

باء( البغدادية خالل �صبعينات القرن املا�صي.

�ض15(،  ال�صداأ،  يفرك  )من  الطاهر  الدكتور  يكتب 

�صخ�صية  يف  و�صلوكية  �صعورية  جوانب  م�صتجليًا 

مردان، فريى اأن اأخ�ض �صفاته عند عارفيه : » لطيبة، 

كان  اإنه  ومعها  الطفولة«...  وبراءة  النية،  و�صالمة 

ذكيًا، ذا �صخ�صية وراأي وذوق وعمق واطالع وحب 

اليومية  جتاربه  من  وله  حد،  عند  يقف  ال  للمعرفة 

و�صذوذاً.  عنفًا  الغرائب  من  اأديب  به  مير  اأن  ماقل 

ال�صاعر  نقطة  من  هنا،  »من   : )�ض21(  وي�صيف 

يراه  ماال  يرى  الذي  اخلا�ض  املزاج  ذي  الواقعي 

االأ�صياء، ويدفعه  العالقات بني  اأ�رشار  االآخرون من 

ـ من حيث ال يدري ـ اإىل  اأن يعرب عن االأ�صياء  كما 

تعقيداً،  يزيدها  االآخرون؟ وقد  يريد  يريد هو الكما 

ولكنه يزيدها جمااًل وفنًا واأدبًا، ودخل الذي فقهه 

من الرمزية وال�رشيالية يف تركيب ذلك املزاج«. 

)6(

بعد كل الذي فعله واأجنزه  يعيد ح�صني مردان تاأمل 

ماجرى له،فيعيد النظرفيه ويكتب »لقد تركت نظم 

عن  للتعبري  ي�صلح  يعد  مل  الأنه  ال�صعر 

اىل  و�صلت  قد  اأين  اأح�ض  اأنا  اجلنون... 

ده�صتي...  يثري  ما  يبق  ومل  املنتهى، 

املليون  ك�صف  ي�صتطيع  ال  الفن  اإن 

قررت  وعليه  باطني.  يف  املدفون  وجه 

القمر.  من  املظلم  اجلانب  اإىل  التحول 

واأدوات  و�صائل  اخرتاع  من  يل  والبد 

ال�صور املج�صمة لتململ  متقنة اللتقاط 

كل  وت�صجيل  النف�ض،  اأعماق  يف  الظل 

)االأزهار  االأحداق  خلف  الفكر  خداع 

تورق داخل ال�صاعقة،�ض14(. وي�صيف 

يف مقال اآخر:

يف  يرك�ض  طويلة  لوحة  ر�صمت  »لقد 

دون  من  �صنة  ع�رشين  احل�صان  داخلها 

اإىل  فتو�صلت  حافتها...  اإىل  ي�صل  اأن 

اأنني  وهي  ومفجعة  خميفة  حقيقة 

حمكوم بالرك�ض وراء امل�صتحيل، واأن املوت الدرب 

ـ  �ض91  )الطاهر،  الهدوء«  اإىل  ي�صل  الذي  الوحيد 

)92

ويكتب �صعراً:

مثلما جئت �صوف اأذهب لغزاً

     يحتويه الغمو�ض والكتمان
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كان يتخذ من 

»قوة اخليال« 

و�شيلة، ي�شتطيع 

بوا�شطتها التغلغل 

يف الأغوار منها 

»ي�شتوعب حجم 

الكون كله«. اأما 

اإذا اأدرك اجلفاف 

يدرك الواقع، فاإنه 

ل يجد امامه

 اإل التجّول

يف قلبه.



مردان 

»اأنا رجل �سارع حقيقي«..

ماجــد ال�ســــامرائي \

اطول،  توقف  فرمان  طعمة  غائب  الروائي  اأن  لو 

مردان  ال�صاعر ح�صني  واأبعد يف حياة  اكرث،  وتاأمل 

كتبها  الذي  النحو  على  احلياة  تلك  يكتب  اأن  قبل 

علينا  خرج  لكان  ا�صوات«  »خم�صة  روايته  يف  به 

»زوربا«  �صخ�صية  ت�صاهي  وقد  تناظر،  ب�صخ�صية 

التي  احلياة  فتلك  كازنتزاكي.  نيكو�ض  كتبها  كما 

له  ونرثي،  �صعري  عمل،  غري  يف  ال�صاعر  كتبها 

ال�صاعقة«ـ  داخل  تورق  »االأزهار  كتابه:  )واآخرها 

قليل  لغري  جانبه،  من  اخ�صعها،  اأن  كان   )1972

كتبه  مما  اأو�صع  بدت  و»التهذيب«،  »الت�صذيب«  من 

الروائي عنه يف روايته!

من  �صاخبة  مرحلة  يف  عا�ض  الذي  ال�صاعر،  فهذا 

تاريخ العراق املعا�رش، مل ُيكّبل حياته، وال خميلته 

التهّور،  اأبقى على ما ال يقوده اىل  واإن  باأية قيود، 

اأراد، هو اأن ُيحدث انقالبًا يف  فما كان يريده، وقد 

الواقع ويف تفكريه، كما يف روؤيته  ان�صان هذا  فكر 

العامل!... وكان يرى اأن خميلته قادرة على ذلك، واأن 

الفن هو الوجه الطبيعي ملا يفكر به، ويراه.. وكان 

وكان  للواقع...  �صاملة  يقظة  به  يحلم  ما  يف  يجد 

تفكريه من ذلك التفكري الذي يو�صف باملرتامي.

واأنت  )1927ـ1972(  مردان  ح�صني  عامل  يده�صك 

تدخله من خالل واحد من بني اأبرز كتبه،  واآخرها، 

اأعني »االأزهار تورق داخل ال�صاعقة«. ففي مقاالت 

اأ�صبوعيًا  يكتبه  كان  ما  جمعت  التي  الكتاب،  هذا 

»األف باء« بني عام 1968 وعام1971،  يف جملة 

والواقع  حياته  من  لكل  جديدة  مداخل  يف  ياأخذنا 

وروؤاه،  روؤيته  بني  جامعًا  احلياة،  بهذه  املت�صل 

به  ما  و»وهمية«  يحياه  ما  »حقيقة«  ومنتقاًل بني 

يف  ذلك  وا�صعًا  يحلم‘ 

من  ال  �صعري،  �صياق 

حيث اللغة وحدها، واإمنا 

تتخلل  التي  الروؤيا  يف 

هذه اللغة، والتي مل تكن، 

وارتفعت،  به  علت  مهما 

كان  الذي  الواقع  ذلك  وار�صه،  الواقع  عن  لتبعده 

اإن  فهو  ال�صاعر.  كلمات  بنعومة  خ�صونته  يتلم�ض 

�صار وراء حلمه، اأو وجد نف�صه يتعقب »خطوات القمر 

فاإنه كان يتخذ من »قوة اخليال« هذه  ال�صامتة«، 

التي ن�صتطيع  الوحيدة  »الو�صيلة  و�صيلة، بل يجدها 

بوا�صطتها التغلغل يف االأغوار«.. فقدرة اخليال عنده، 

وكما يتمثلها، هي ما »ي�صتوعب حجم الكون كله«. 

اأدرك اجلفاف يدرك الواقع، فاإنه ال يجد  اإذا ما  اأما 

امامه اإال التجّول يف قلبه: »بحثًا عن ذكرى اأو �صبح، 

تلك  اختفت  اين  لي�صاأل:  لوعة«،  اأو  عن رجفة حارة 

االأ�صياء اجلميلة من اأفق الواقع؟

جهداً  ويبذل  الأحالمه،  يهتم  ـ  يقول  كما  ـ  كان  لذلك 

له  وكان  وعناية«.  دقة  بكل  وجتميعها  مّلها  »يف 

نهجه واأ�صلوبه يف التعاطي مع احللم: »فعند خروجي 

خطوطه  اأ�صجل  ثم  نف�صي،  على  ب�رشده  اأبداأ  احللم  من 

اأدر�صه،  لكي  الورق  على  الوا�صحة  وحوادثه  العامة، 

الال�صعور  عالقة  من  التاأكد  اىل  الو�صول  حماواًل 

بالعامل اخلارجي اليجاد مادة جديدة لعملي االأدبي« 

فاملا�صي،  احلا�رش..  مع  يكون  اأن  يهمه  كان  الذي 

بح�صب روؤيته له، لي�ض اإال »جمموعة خرائب، حتى ولو 

كان يغفو حتت قو�ض قزح جميل«٫

ويف  احلياة،  يف  »فل�صفته«  انبنت  هذا  مثل  على 

كيفية اأن يحياها، كما يف النظر اإليها. فهو كما كان 

»مينع«التكلم »عن االآتي« بدعوى اأنك قد »متوت بعد 

�صاعة«، كان يقول: »اإذا مل تعرب البحر فال حتلم بروعة 

ال�صاطئ الثاين...« ورف�صه هذا متاأت من اميانه باأن 

قابلية  »ي�صعف  اأن  �صاأنه  من  املا�صي  عن  احلديث 

اىل  االن�صان  يدعو  فكان  احلا�رش«..  مع  التفاعل 

مهما  »فال�صوارع  لقدميه..  ال�صري«  »حرية  ُيطلق  اأن 
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النهاية  يف  �صتلتقي  فاإنها  وم�صتقيمة  طويلة  كانت 

الزمن »ينق�ض خطوطه فوقنا  دام  مع بع�صها«. وما 

با�صتمرار، فلناأكل دون اأي متييز، فاإن احتمال اجلوع 

للح�صول على فطور �صهي ومرغوب فيه، دليل �صرب 

واقعي  مربر  اأي  له  ولي�ض  به،  لنا  حاجة  ال  خيايل 

»يتاآمر«  تراه  بعني  العامل  اىل  ناظراً  معا�رش«،  اأو 

اأن  من  االن�صان  هذا  يحّذر  كان  لذلك  االن�صان..  على 

اىل  بها  خرج  التي  اللحظة  منذ  له  مهياأة  امل�صيدة 

اإليه  اإال اأن يدفع بالن�صح  العامل.  وامام ذلك ال يجد 

يديك  الذي بني  القمي�ض  »فارتد  ويقول: 

نف�صه  عن  نافيًا  الكفن«،  ترتدي  اأن  قبل 

اأن يكون ُم�صدراً يف ما يقول عن ت�صاوؤم، 

واإمنا يقول هذا الأنه »اأحد الذين يفهمون 

معنى العدم املطلق«.

وعلى  وا�صحًا،  باملكان  اح�صا�صه  وجند 

جاءها  التي  فبغداد  العمق.  من  �صيء 

وهو يف الع�رشين من عمره، بعد اأن قرر 

اأن  كان  فيها،  واملدر�صة  مدينته  هجر 

تلقفه »�صارع الر�صيد« مبا كان عليه من 

خالله،  من  ليقول  اليوم!(،  )انتهت  فتنة 

هذا  »من  وامل�صار:  البدء  على  م�صممًا 

نحو  ال�صعبة  م�صريتي  �صتبداأ  الر�صيف 

»اجلبل«  ذلك  يكن  ومل  اجلبل«...  قمة 

وعاملها  بغداد  حياة  �صوى  اآخر  �صيئًا 

كبري االغراء الذي راح ي�صعده والده�صة ت�صّده »من 

كل جانب«، حاماًل اىل مقاهيه، بروادها املعروفني 

»املتطرفة  اأفكاره  و�صحفيني،  وادباء  �صعراء  من 

التي  هي  اإنها  عنها  يقول  التي  واالأدب«  ال�صعر  يف 

و�صعته »تدريجيَا يف املكان الالئق« بني »اأ�صدقائه 

االأيام  تلك  ويف  اأي�صَا،  التقى  قد  كان  واإن  اجلدد«، 

التي ي�صفها بالرهيبة، »وجه اجلوع االأ�صفر«. وملا 

كان  للنوم،  مكان  توفري  ي�صتطيع  اأو  له،  يتوفر  مل 

وطواًل  عر�صًا  املدينة  »�صوارع  يذرع  الليل  يق�صي 

على  النعا�ض  هيمن  ما  فاإذا  الفجر«،  يبزغ  اأن  اىل 

غفوة  على  للح�صول  ب�صتان  اأقرب  »اىل  جلاأ  عينيه 

�صغرية...« ـ كما روى هو عن نف�صه.

ادبائها  بني  التزاور  ي�صف  التي  املقاهي  وتاأخذه 

للحوار  متفجرة  نواة  »ت�صكل  كانت  باأنها  و�صعرائها 

يجد  اآخر،  وجه  من  ولكنه،  احلقيقية«..  وامل�صادمات 

فيها »جامعات حقيقية لالأدب وال�صعر«.. )ومما كانت 

تعج به هذه املقاهي من حيوات، ولدت رواية الروائي، 

يكتبها  مل  التي  فرمان  طعمة  غائب  اجليل،  ذلك  ابن 

»خم�صة  اأعني  املا�صي،  القرن  �صتينات  اأواخر  يف  اإال 

منها،  واحداً  مردان  ح�صني  �صيكون  التي  اأ�صوات«، 

حياته  مبفارقات  فيها  ح�صوراً  واالأكرب 

وايامه!(

والت�رشد  واجلوع  العوز  اأيام  كانت  واإذا 

تكوين  يف  املوؤثرة  العوامل  اأكرب  من 

»الوعي«  هذا  فاإن  الطبقي«،  »وعيه 

وجد  واإن  �صيا�صيًا،  بعداً  لديه  ياأخذ  مل 

نف�صه مييل اىل »اال�صرتاكية«، ولكن على 

االآخرين  مقا�صمة  اخلا�صة«:  »طريقته 

من  ال�رشوري  يغطي  ومبا  لديهم،  مبا 

حاجته!

ال�شاعر واملدينة

جاء ح�صني مردان بغداد التي وجد فيها 

بحيث  متداخلة،  مالمح  ذات  »مدينة 

اأو  روؤيتها  عن  العادية  النظرة  تعجز 

جاءها  وم�صبوطة«..  �صحيحة  ب�صورة  مالم�صتها 

وهي يف حقبة من حياتها متثلت فيها اأعلى درجات 

ح�صورها الثقايف والفني الذي �صنعته غزارة نتاج 

الذي  احلا�رش«  »عنوان  �صي�صبحون  ممن  مثقفيها 

عا�صته بزهو!.. اإذ كان لكل منهم روؤيته العامل التي 

الذي  الوعي  باملدينة،  اخلا�ض  وعيه  نتاج  هي 

�صيتمثل يف ابداعه..

اإن  ومل يكن ح�صني مردان بعيداً عن �صيء من هذا، 

الذي  ال�صاعر  فهذا  منه.  العمق  يف  كان  اإنه  نقل  مل 

التي  ـ قريته« �صوى موهبته  مل يحمل من »مدينته 

جمايلوه  فيه  متّثل  مبا  منه  وانطلق  اىل/  ارتكزت 
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اأخذ على ال�شياب ما 

يذكر اأنه قاله له يوماً: 

»اإنك ُت�شيء اىل ال�شعر 

احلديث لتعلقك 

بال�شعر امللحمي«، 

وذلك من منطلق 

روؤيته النقدية التي 

ترى »ان روح الع�شر 

ل تن�شجم، وترف�س 

هذا النوع من الق�شائد 

الطويلة جداً«



وا�صحابه »روحًا جديدة«، كان ح�صوره  »ح�صور 

»االعرتاف  املدينة  اىل  يطلب  الذي  املتمرد« 

بتمرده«!...

»ثورية«  اىل  هذه  اليومية  حياته  نهار  ياأخذه  ومل 

تركيب احلياة فيها بقدر ما اأخذه ليلها الذي �صي�صعر 

معه باغرتابه الوجودي..

توا�صل  من  بدا  عمل،  اأن  كان  هذا،  مع  اأنه،  اإال 

عامله  حتويل  على  معها،  هذه  ب�صورتها  حياته 

به  مبتعداً  خ�صو�صيته،  العامل  لهذا  يجعل  ما  اىل 

النا�ض  مما�صاة  اىل  اإال  ُت�صلمه  ال  التي  الب�صاطة  عن 

يكون  اأن  لنف�صه  يرد  مل  كما  العادية..  باأحالمهم 

احلياة  تقبل  وال  الكلمة،  اىل  �صبيل  عابر  جمرد 

واإمنا  الداخل..  من  ال�صاخبة  اخلارج،  من  الهادئة 

ما  »جّدة  موؤكداً  فيها،  واملاألوف  ال�صائد  �صيخرق 

يكتب« بلغته اخلا�صة ـ التي واإن مل ُيفارق فيها لغة 

املدينة، فاإنه اأخذ من تلك »اللغة« ما ُيعرب عن قلقه 

الوجودي ومترده االجتماعي...

ومن هنا مل يكن، يف ما يكتب، ليتعاىل على مو�صوعاته، 

وي�صعر  منها  يح�ض  مبا  فيها  منغمراً  جنده  واإمنا 

جتاهها، حمتويًا من ذلك تلك التفا�صيل احلميمة التي 

كان ُيدخلها يف ما يكتب.. وما كتب يندرج يف »العجم 

ال�صعري« لع�رشه، ولكن بتعابريه اخلا�صة، وبتجلياته 

اأكرث من �صواه من �صعراء ع�رشه،  اإذ كان يدنو،  اأي�صًا.. 

ال�صعر،  اىل  بها  عابراً  اليومية،  احلياة  مفردات  من 

وجاعاًل لها ح�صورها يف ما يكتب.

اخلطوة التي فتحت دربها!

تعي�ض  مردان  ح�صني  جاءها  يوم  بغداد  كانت 

�صورتها اجلديدة على ثالثة ايقاعات متوازية النغم 

يف  يتكثف  كان  الذي  اللون  ايقاع  هي:  جتديداً، 

اأغلفة  �صري�صم  )الذي  �صليم  جواد  مثل  فنان  اأعمال 

اأعمال ال�صاعر االأوىل(، وقد اندفع باجتاه جتذير الفن 

احلداثة  بفتوحات  ممتزجة  الرافدينية،  اأ�صوله  يف 

التي  ال�صعرية  الكلمة  وايقاع  العامل.  يف  الفن  يف 

»مردان«  كان  واإن  رادتها،  التجديد  �صعراء  �صيكون 

قد اأخذ على �صعرائها ما كان ي�صري به اىل اختالف 

اأنه  يذكر  ما  ال�صياب  فاأخذ على  والنظر.  الروؤية  يف 

قاله له يومًا: »اإنك ُت�صيء اىل ال�صعر احلديث لتعلقك 

النقدية  بال�صعر امللحمي«، وذلك من منطلق روؤيته 

التي ترى »ان روح الع�رش ال تن�صجم، وترف�ض هذا 

النوع من الق�صائد الطويلة جداً«. كما كان له موقف 

من ا�صتخدام ال�صاعر االأ�صاطري االغريقية والرومانية 

يف ال�صعر احلديث، موؤكداً اأنه حاول ان يثّبت »بع�ض 

القيم اجلديدة« لهذا ال�صعر من خالل دعوته اىل »اأن 

منيل اىل ما حولنا، واأن ن�صتغل االأ�صاطري يف تراثنا 

ال�صعر  »اأن  من  يرى  مما  هذا  يف  منطلقًا  العربي«، 

احلديث يرتكز على ممار�صة الولوج يف نواة الكلمة 

وما ينت�رش حولها من ف�صاء ال نهائي«.  وما اأخذه 

على البياتي اأبعد واأكرب، ورمبا بلغة اأ�صد ق�صوة. كما 

كان هناك ايقاع ال�صوت الغنائي مبو�صيقاه واأحلانه 

البغدادية االأ�صيلة، من خالل اأغان ومقامات حّدت 

بروح  يعلو  مبا  رًة  مطوَّ الرتاثية  باأ�صوله  الفن  هذا 
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الع�رش اإبداعًا.

مردان  ح�صني  يكن  مل  االبداعي  اخل�صم  هذا  يف 

وهوي�صع خطواته االأوىل على ار�ض املدينة، بغداد، 

لي�صعها بتوج�ض، وهو الذي جاءها بروح املقتحم 

لعاملها، ف�صاًل عن اأن عاملها هذا مل يكن، بطبيعته، 

مغلقًا دون احد. كان عقله، ونف�صه هما اللذان احتّكا 

بحياة ذلك الواقع مع اأول احتكاك لقدميه باأر�صه... 

وكان واقعًا مثرياً: البحث الذي يجري فيه هو البحث 

عن ثقافة جديدة، كما عن حيوات جديدة.. والنا�ض 

فيه ي�صارعون ذواتهم املتمردة على ما ورثت من 

رّثة،  اإليه،  اآلت  ما  يف  وجدتها،  تقاليد 

كما ي�صارعون الواقع ال�صيا�صي ال�صائد.. 

فكانت »الثورة« يف جمال االأدب والفن 

كما  ا�صتوعبت،  التي  باملوؤثرات  قوية 

وقد  احدثت.  التي  بالتاأثريات  قوية  هي 

التي  اليقظة  هذه  مردان  ح�صني  ا�صتثمر 

�صيوظفها يف خماطبة قرائه.. وينجح.

اأدركها »متمردا« قبل  كانت احلياة، وقد 

على  متمردة  اأخرى  مناذج  ُتدركها  اأن 

احلياة وتوازناتها، قد �صهدت ما �صهدته 

معرتفًة بذلك »املنحى اجلديد« الذي مثله 

اأعطى  فقد  وكتابة..  يوميًا  واقعًا  فيها: 

مركزاً«  و»نرثاً  )�صعراً،  كتب  الذي  االأدب 

الكتابة  اأطلق عليه م�صميًا منطًا من  كما 

خا�صًا به، اأو نرثاً يقوم على الراأي ويبث 

االأفكار واالآراء، ومنها النقدية( ما بدا من خالله ما 

كان يرمي اليه من ان�صاء ما ين�صىء منه/ وبه اأ�صلوبًا 

اآخر يف الكتابة. ويوم كتب ما و�صمه ت�صمية بـ»النرث 

جتمع  وبروح  التاأكيد،  يريد  كمن  فيه  كان  املركز« 

ال  ال�صائدة  الفنية«  »االأ�صكال  اأن  الناقد،  اىل  املبدع 

فيها  املغاير  املتغري/  بهذا  وت�صيف  تتغري،  اأن  بّد 

ما ي�صيف بعداً اآخر للكتابة االبداعية،  مبا لذلك من 

مرتكزات، واأ�صاليب.

فال  مدينته..  )املدينة(  بغداد  اأ�صبحت  ما  و�رشعان 

ظل  ي�صفي  قد  مبا  اح�صا�ض  وال  بالغربة،  �صعور 

االغرتاب على طرف من حياته فيها ـ واإن كان، يف 

بحكم  عليها«  »الغريب  هو  االآخرين«،  »بع�ض  نظر 

ذلك االن�رشاح الالحمدود حلياته عما هو مالوف من 

»تقاليد احلياة« فيها.. 

كثرياً  كان  واإن  وهوائه،  ب�صم�صه  الواقع  يريد  كان 

ال�صيا�صة  تيارات  خالل  من  عليه  يطبق  وجده  ما 

يف  البطل«  »�صورة  توهم  ويوم  فيه.  و�رشاعاتها 

»هالهل نحو ال�صم�ض«، فكتب، وللمرة االأوىل، مب�رشاً 

بـ»الزعيم« الذي راأى فيه املنقذ، فتغنى بخطاه التي 

راأى فيها »خطى حتّول«... اإال اأنه �رشعان ما تك�صف 

له عن »مراٍم اأخرى« غري تلك التي توهم، 

ما  بلده..  يف  التاريخ  خذل  كما  فخذله 

�صنوات من  اىل  ذلك  بعد  به من  انعطف 

»ممار�صة  عن  يتخّل  مل  واإن  ال�صمت.. 

و�صع  التي  باملعاين  حياته،  احلياة«، 

وباالأبعاد التي اأدرك!

اأنا رجل �شارع حقيقي!

يف مقال له يعود اىل مطلع ال�صبعينات 

داخل  تورق  االأزهار  كتابه:  )�صمن 

نف�صه  مردان  ح�صني  و�صف  ال�صاعقة( 

ذهب  بل  حقيقي«..  �صارع  »رجل  باأنه 

اأبعد،  هو  ما  اىل  »هويته«  حتديد  يف 

العراق  »اإنني �صيخ امل�رشدين يف  فقال: 

ويف العامل«، موؤكداً اأن ت�رشده »ال يرجع 

فهو،  �صيا�صية«،  اأو  اقت�صادية  الأ�صباب 

»داراً جديدة ومورداً  املقال، ميلك  اكد يف هذا  كما 

حمرتمًا«،)بعد ما اأدرك تلك احلياة، حياته من تغرّي 

وتبدل يف احوالها بدًءا من عام 1968(، واإمنا يعود 

نف�صه،  ي�صف  اأن  اأحب  كما  اأنه،  اىل  هذا  ب�صعوره 

حتى  ُتربط  اأن  ترف�ض  حرية  تطاق،  ال  حرية  »عبد 

اح�صا�ض،  من  يداخله  عما  ف�صاًل  رفيعة«،  ب�صعرة 

ومرعب  مركز  و«�صعور  بامللل،   ،
ّ
باملر�صي و�صفه 

بالوحدة«، ما جعل يومه كله، كما كان ي�صت�صعره، 

احلرية«،  ومن  والعزلة  امللل  من  هروب  »�صل�صلة 
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كانت احلياة، وقد 

اأدركها »متمردا« 

قبل اأن ُتدركها 

مناذج اأخرى 

متمردة على احلياة 

وتوازناتها، قد 

�شهدت ما �شهدته 

معرتفًة بذلك 

»املنحى اجلديد« 

الذي مثله فيها: 

واقعاً يومياً وكتابة.



تت�صف  يكتب،  ما  يف  مواقفه،  جعل  الذي  االأمر 

موؤمنًا  لل�صكون،  االن�صياع  وبرف�ض  بال�صجاعة، 

املظلمة  املناطق  فوق  ال�صوء  زراعة  هو  النقد  »اأن 

يكن  مل  هنا  ومن  له«.  �صكل  ال  الذي  اخلطر  لروؤية 

يخ�صى املكا�صفة، وال ياأبه من حتذير من ال ي�صمعون 

امل�صبوغة«  »االأل�صنة  من  والثناء  املديح  �صوت  اإال 

بهذا  لغة«.  باألف  التحدث  »ت�صتطيع  وجدها  التي 

املعنى هو »رجل �صارع حقيقي«، الأنه ال مييل »اىل 

املخاتلة والتزويق. الأين مقاتل نظيف«.

وهو اإن يكن، كما و�صفه �صديقه، »خري 

عا�صق يف الكتابة على الورق« فما ذلك 

�صلم  »رجل  نف�صه،  يتمثل  كما  الأنه،  اإال 

حتى مع املراأة«.. فما ي�صده اىل من اأحب 

هو »روعة التكوين« التي يقول اإنه يوم 

اكت�صفها هاَم بها.

مبثابة  عنده  الكتابة  كانت  هنا  من 

كان  )التي  حياته  عن  للدفاع  مرافعة 

يجدها حياة فّذة(، وعن كل ما يجد فيه 

املتعة واحليوية.. واغناًء للذات والنف�ض.

ال�شاعر وال�شعر

العراقي  ال�صعر  يف  املجددون  كان  اإذا 

احلديث اأول من اأ�ص�ض/ واأطلق الق�صيدة 

الق�صيدة  »تقاليد  على  اخلارجة 

كان  مردان  ح�صني  فاإن  العربية«.. 

على  »اخلروج  لق�صيدته  اأطلق  من  اول 

االأعراف«، نابذاً ما كان ي�صفه بـ»الرث« من التقاليد 

ال�صعر  تاريخ  �صاعر يف  اأول  االجتماعية.. كما كان 

يف العراق احلديث يقف اأمام الق�صاء بتهمة »اخلروج 

على االآداب العامة« و»امل�ض باالأعراف االجتماعية« 

اأول ديوان له »ق�صائد عارية« )1949(..  وذلك يف 

اأه بعد اأن وقف يدافع عنه حمامون 
ّ
غري اأن الق�صاء بر

فقد  والفكر!...  الق�صاء  �صاحة  على  ح�صورهم  لهم 

كان ما يهمه بدرجة اأ�صا�ض هو »حترير االن�صان من 

الداخل«، لذلك راأى اأنه لتحقيق ذلك ال ّبد من »ا�صعال  

احلرائق يف �صقيفة الواقع« ـ وهو ما وجد ال�رشيالية 

�صاعراً  هنا حّدد مهمته،  ومن  اىل �صنعه«.  »عمدت 

وكاتبًا، »بامل�صاركة يف ت�صفية القبح يف العامل.« 

وكما �صّفى ح�صابه مع »االأب« باخلروج من/ وعلى 

»بيت العائلة«، فاإنه �صيمتد بذلك اىل جمال االأدب، فال 

�صعري  »اأب«  اأول  باأبّوة.. فكان  تعلق  الأٍب، وال  �صطوة 

موؤمن  غري  اأنه  اأعلن  الذي  اجلواهري  هو  له  ت�صدى 

�صمن  نف�صه  وا�صعًا  مطلقة«..  »ب�صورة  بعبقريته 

كانوا  الذين  ال�صباب  االأدباء  ونفوذ  »قّوة 

يحلمون مثلي يف الثورة على كل مظاهر 

االأدب القدمي، وخا�صة يف ميدان ال�صعر«. 

الناقد  اأن  يرى  كان  ذلك  خالل  ومن 

عليه  فاإن  ولذلك  بتابع«،  ولي�ض  »متبوع 

ياأخذها  اأو  لنف�صه،  الدور  ير�صم  )وكان 

اعادة  عاتقه  على  »ياأخذ  اأن  باملهمة( 

اأو املفردة، عند  ت�صحيح ال�صورة العامة، 

القراء، وعند املجتمع ككل«، م�صرتطًا يف 

من »ُينّبه النا�ض اىل احلقائق بالك�صف عن 

وهادفًا،  طليعيًا  يكون  ان  االأ�صياء  جذور 

واإال ف�صوف ي�صبح لوحًا معتمًا يف�صل بني 

ذهن القارئ وبني امل�صتقبل«.

ويف ال�صياق ذاته، كان يرى اأن الق�صيدة 

ويف  والقافية  الوزن  يف  »موجودة 

»القيمة  من  جاعاًل  منهما«،  التحرر 

ما  يف  لل�صاعر  هدفًا  العالية«  الفنية 

واحدة،  دفعة  ُيخلق  مل  فـ»ال�صاعر  يقول..  اأو  يكتب 

اأو ب�صورة فجائية، واإمنا هو ينمو ويكرب من خالل 

�رشاعه الدائب مع متناق�صات املجتمع.«

واإذا كان دائم الت�رشيح، حتى اأيامه االأخرية، باأنه 

»دكتاتور االأدب«، فاإن لنا اأن نتمثل »ديكتاتوريته« 

العامل..  يف  و�صعه  متثل  اأمرين:  خالل  من  هذه 

كتب  ما  يف  فهو  فيه.  انتظامه  اأو  معه،  وا�صتباكه 

كان اأن اأكد، وظل دائم التاأكيد، ملا اأ�ص�ض له: حرية 

القول مبا يرى ويعتقد. ومن هنا جاء ا�صهاره هويته 

باأنه »رجل �صارع حقيقي«.
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�شعرية النرث فـي 

ن�س ح�سني مردان

عبد القادر جبار \

يو�صف ال�صاعر ح�صني مردان باأنه �صاعر متمرد يف 

�صلوكه، عا�ض حياة الت�رشد بعد جميئه اىل بغداد من 

مدينة دياىل )ق�صاء اخلال�ض(، ادمن حياة املقاهي 

العراق  ادباء  بع�ض  على  ف 
ّ
تعر وهناك  واالأر�صفة 

وحممد  البياتي  الوهاب  وعبد  احليدري  بلند  مثل 

الدواوين  من  جمموعة  ا�صدر  اجلواهري  مهدي 

ابرزها، ق�صائد عارية عام 1949م  اللحن اال�صود 

 كتب 
)1(

احلبل 1962 هادئة  واالرجوحة   1950

النرث اىل جانب ال�صعر يف مقاالت نقدية وادبية واىل 

بنية  وهو  املركز،  النرث  كتب  املقاالت  هذه  جانب 

هجينة مل ت�صكل منطًا يف تاريخ االدب العراقي لذلك.

بنية  مردان  اأدب  ح�صني  يف  املركز  النرث  بنية  عّدت 

متمردة على جن�ض ال�صعر مثلما هي متمردة على جن�ض 

ينتمي  ال  الكتابة  يف  اال�صلوب  هذا  يف  فالن�ض  النرث، 

منطه  يف  النرث  اىل  منتم  غري  هو  مثلما  ال�صعر،  اىل 

يف  املت�صادات  ي�صع  الذي  الهجني  وهذا  التقليدي، 

وحدة من�صجمة هو نتاج عقلية وروحية ح�صني مردان 

املتمردة )غري املن�صجمة( مع واقعها اخلارجي  فالنرث 

والقافية  )الوزن(  ل�رشوط  خا�صعة  غري  بنية  املركز 

نف�صه  الوقت  يف  وهي  التقليدي  ال�صعر  يف  هي  كما 

بنية )خارج( منطية النرث التقليدي التي ورثها االآدب 

التو�صيل وظيفة  العربي احلديث املت�صفة باعتمادها 

مردان  ح�صني  كتابات  يف  لوجودها،والنرث  ا�صا�صية 

اجلمالية  اذ  اىل  يرتقي  بل  التو�صيل فح�صب  يعتمد  ال 

لغة  اأمام  النرث  وين�صحب  احيانًا  ال�صعرية  فيه  ترتفع 

داخلية  وباإيقاعات  واخللق،  والروؤيا  بااليحاء  مليئة 

ان تقرب املتلقي منها وكاأنها ق�صيدة موزونة  ميكن 

خمت�صة  تكون  ما  غالبًا  اجلاذبة  ايقاعاتها  ولكن 

بطريقة كتابة النرث املركز 

كتابات  يف  �صاد  ما  وهذا 

نرثه  )يف  مردان  ح�صني 

املركز(

الناحية  من    اأما 

ان  الت�صكيلية فانه ميكن 

تتخذ  ن�صو�ض النرث املركز عند ح�صني مردان بنية 

ق�صيدة  يف  ال�صعري  ال�صطر  لبنية  مماثلة  ب�رشية 

التفعيلة وهذا ما ميز نرثه  وهذه – البنية تبدو من 

توفرت  اذ  لل�صعر  منتمية  االجنا�صي  التعيني  حيث 

فيها   لغة عالية فهناك على حد قول ياكوب�صن لغة 

عن اللغة، حتتوي اللغة، وما وراء اللغة مما حتدثه 

اال�صارات من موحيات ال تظهر يف الكلمات ولكنها 

)2(
تختبئ يف م�صاربها

حل�صني  املركز  النرث  يف  املوا�صفات  هذه  وتتحقق 

مردان فهي   لغة عالية واقرب اىل ال�صعر من حيث 

التوا�صلي املجرد والبناء  ال�صياق  اللغة عن  انزياح 

وال�صورة ال�صعرية واذا ما حللنا ن�ض )كرمي وحلظة 

االنفجار(، مثاًل الذي يقول مردان فيه: كنت �صديق 

يف  والهم  وانام  احلانات/  دخان  ار�صع  خمر..! 

ال�صطر  ان  االأر�صفة  جند  على  قدمي  واقلب  راأ�صي/ 

االأول من هذا الن�ض موزونا وان الوزن متحقق يف 

)اأر�صع دخ(  )كنت �صدي( على وزن مفتعلن ووزن 

على الوزن نف�صه، وهذا الوزن املت�صابه يف عالقات 

مفردتي ال�صطر االول وال�صطر الثني من الن�ض ويف 

املوقع نف�صه ت�صري اىل وجود تنا�صب وزين عمودي 

بني ال�صطرين، ينتقل هذا التنا�صب اىل ال�صطر الثالث 

حذف  بعد  )واأنام(  مفردات  يف  واخلام�ض  والرابع 

والباء،  الثانية  الالم  حذف  بعد  )واقّلُب(  امليم 

هناك  الثالث  املفردات  هذه  ويف  )واأنا(،  ومفردة 

عالقة وزنية )فعلن(، وهذا التنا�صب الوزين املندرج 

تتلب�ض  التي  ال�صاعرة  الروح  اىل  ي�صري  اال�صفل  نحو 

املركز(،  )النرث  ن�ض  كتابة  حلظة  مردان-  ح�صني 

وهو مترد اخر من دون ان يعيه ح�صني مردان على 

التقليدي واملعا�رش،  العربي  التفعيلي لل�صعر  النمط 
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التقليدي  مبعناه  نرثاً  املركز،  النرث  يكن  مل  لذلك 

ومل يكن )ق�صيدة نرث( مبعناها التقليدي، واذا كان 

ح�صني مردان قد �صبق يف النرث املركز ق�صيدة النرث 

فهناك وظائف و�صياقات لكل منهما فالنرث املركز 

اىل  يرتفع  الذي  االنزياح  م�صتويات  اىل  يرتفع  ال 

ال�صعرية ب�صكل مطلق، بل يبقى حمافظًا على ا�صل 

النقد العربي القدمي له والقائل:  وجوده يف تعريف 

اأمور متيقنة واحوال  »واكرث النرث �رشح 

والتحقيق  اجلد  فيه  كرث  وما  م�صاهدة، 

.
)3(

اف�صل مما كرث فيه املحال والتقريب«

اي ان النرث يف وظيفته االت�صالية يعتمد 

واالبتعاد  وال�رشح  واملبا�رشة  الو�صوح 

ال�صفات  هذه  لكن  البالغية  الفنون  عن 

لي�صت مطلقة اي�صا الن من النرث يف فهم 

النقاد العربالقدماء ما يرتفع اىل ال�صعرية 

»وقد  ال�صدد  هذا  يف  �صينا  ابن  ويذهب 

كما  �صعرية  اخلطابة  مل�صتعمل  يعر�ض 

)4(
يعر�ض مل�صتعمل ال�صعر خطابية«.

العربي  النقد  يجعل  مل  ال�صفات  وبهذه 

يف  االنزياح  من  خاليَا  النرث  القدمي 

ااّل انه قام باعمام لغة املنت التقليدي للنرث  اللغة، 

على املنت املتمرد املرتفع اىل ال�صعرية، واذا كانت 

اتخذت  قد  مردان  ح�صني  لنرث  الب�رشية  البنية 

ت�صكيلة ال�صطر التقليدي لق�صيدة التفعيلة، فان هذه 

لالأدب  �صبق  اذ  بالكامل  مبتكرة  لي�صت  الت�صكيلة 

القرن  من  االأوىل  العقود  يف  ا�صتعملها  ان  العراقي 

الع�رشين، ففي ن�ض نرثي كتبه روفائيل بطي عام 

و�صوف  قال:  الريحاين  اأمني  بزيارة  1922حمتفيًا 

اعينهم  عن  الغ�صاوة  رفعوا  متى   / رفاقي  يعرفني 

وان  متفقون/  اجلوهر  يف  واياهم  انني  يعلمون/ 

.
)5(

اختلفنا يف االعرا�ض/

ت�صابهها  الرغم من  الكتابة على  الطريقة يف  وهذه 

الذي  املركز  النرث  مع  الب�رشي  الت�صكيل  حيث  من 

كتبه ح�صني مردان ااّل انها اختلفت يف اللغة  وطريقة 

الذاتي  اجلانب  يجعل  مردان  ح�صني  الأن  التعبري 

اىل  منه  ينطلق  الذي  وا�صا�صه  الن�ض  مقدمة  يف 

ات�صم ن�ض روفائيل بطي  العامل اخلارجي يف حني 

اللغة  املبا�رشة يف  على  املحمول  الفل�صفي  بطابعه 

حيث  من  اأما  وتعليلها  اال�صياء  تف�صري  يحاول  الأنه 

ح�صني  ن�ض  يحدثها  التي  ال�صوتية  التنا�صبات 

مردان النرثي فهي تكاد تكون حم�صورة يف منجزه 

او  بطي  روفائيل  ن�ض  يف  نالحظها  ان  دون  من 

النرث  كتبوا  الذين  االخرين  االأدباء 

ونحن  الر�صايف،  معروف  مثل  املركز 

روفائيل  ن�ض  مقارنة  ب�صدد  ل�صنا  هنا 

ح�صني  ن�صو�ض  غريه  مع  اأو  بطي 

مردان، ولكننا بحاجة اىل ن�ض من النرث 

على  لنتعرف  مردان  ح�صني  نرث  �صبق 

واالآن  االأخري،  بنرث  اخلا�صة  املميزات 

الب�رشي  الت�صكيل  على  تعرفنا  ان  وبعد 

نرث  يف  العمودي  االيقاعي  والتنا�صب 

الذي ميكن مالحظته  ح�صني مردان. ما 

من �صمات يف نرثه:

ان اهم �صمة ميكن مالحظتها يف اجلانب 

العمودي،  التنا�صب  بعد  االيقاعي 

اأو  ب�صطر  تبداأ  املركز  النرث  ن�صو�ض  من  كثرياً  ان 

كما  التقليدي  ال�صعري  الوزن  اىل  ينتميان  �صطرين 

االأول  ال�صطر  يبداأ  الذي  يف ن�ض )عمالق من رماد( 

فيه  باالتي:

اخلبب  وزن  من  ال�صعري  ال�صطر  وهذا  بعد،  اأ�صكر  مل 

)فعلن فعلن( ويف املقطع ال�صابع من ن�صيد االإن�صاء 

)اأنا حلبيبي(، فعولن، فعولن، ويف ن�ض ابت�صامة عبد 

الكرمي قا�صم بـ)كان ظل حديد( )فاعلن فاعلن( وعلى 

ال�صطر  يف  الربيع  �صيعود  عالقة  الوزن  هذا  �صاكلة 

تنا�صب  هناك  اذن  واجلوع،  الربيع  ن�ض  من  االول 

ايقاعي اآخر يف بع�ض �صطور ن�صو�ض النرث املركز 

عند ح�صني مردان ويف ال�صطر االول من الن�ض خا�صة 

اأما  االيقاع عليه،  بغلبة روح  اال  تف�صريه  وال ميكن 

يعتمد  ما  فقد  وغالبا  املركز  النرثي  الن�ض  ر�صالة 

املحور االأول  على ن�صو�ض العهد القدمي من الكتاب 
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بنية النرث املركز يف 

اأدب  ح�سني مردان 

بنية متمردة على 

جن�س ال�شعر مثلما 

هي متمردة على 

جن�س النرث

\ \ \

)انام والهم 

يف راأ�شي(



اال�صطوري  مع  يتداخل  البعد  هذا  ويكاد  املقد�ض، 

يف ر�صالة الن�ض، لوال افرتاق املو�صوعات اخلا�صة 

بكتاب العهد القدمي، ويرتكز ن�ض ح�صني مردان يف 

بعده غري ال�صيا�صي على احلب املعتمد على البعدين 

باطار  ولكن  رئي�ض  ب�صكل  والديني  اال�صطوري 

معا�رش، ولهذا املو�صوع بنيته النرثية اخلا�صة، اما 

ال�صيا�صي فيعتمد ب�صكل ا�صا�ض على النف�ض التب�صريي 

اأحد  من  باملوقف  املتعلقة  تلك  ومنها  بال�صيا�صة، 

الزعماء الذين حكموا العراق  بعد عام 1958م وهو 

النرثي  الن�ض  ولهذا  قا�صم،  الكرمي  عبد 

عدنا  ما  واذا  وا�صلوبه،  اخلا�صة  لغته 

ن�صو�ض  على  املعتمد  الديني  البعد  اىل 

جند  القدمي(،  )العهد  املقد�ض  الكتاب 

ال�صعرية  م�صتوى  اىل  ترتفع  اللغة  ان 

يف  متحقق  االرتفاع  وهذا  الن�ض،  يف 

ح�صني  لدى  النرثي  الن�ض  ا�صتلهام 

جعل  الذي  االمر  الديني،  للن�ض  مردان 

ال�صياقات  يف  املاألوف  تزيح  عالقاته 

ال�صعري  االنزياح  قطب  باجتاه  اللغوية 

يف بع�ض عالقاتها، ففي املقطع االول 

ن�صيد  من  مردان  ح�صني  كتبه  الذي 

التوراتي(  )الن�ض  الذي  يحاكي  االن�صاد 

بالعنوان نف�صه يقول:

فلري�ض  عطر/  قارورة  فمه  حبيبي 

اللذيذة  قبالته  �صفتي/  على  قبالته 

ك�رشاب الليمون/ حبيبي ج�صمه كلفائف 

ويف  ال�صذى/  ي�صيل  حلمه  ومن  الورد/ 

هذا الن�ض هناك حماكاة وا�صحة لن�صيد االن�صاد يف 

الن�ض من  ذلك  الت�صبه يف  يبداأ  اذ  التوراتي،  الن�ض 

به،  وامل�صبه  امل�صبه  بني  تربط  اأداة  ا�صتعمال  دون 

الت�صبيه  اداة  تبداأ  مقدماته  من  ينتهي  حني  ولكنه 

به  بامل�صبه  امل�صبه  موؤثرة يف عالقة  توؤدي وظيفة 

اطيب  )حبك  يقول  الذي  االول  اال�صحاح  يف  كما 

من اخلمر( ثم ينتقل اىل ت�صبيه جديد ي�صتخدم فيه 

يا بنات  �صوداء وجميلة  )اأنا  الت�صبيه يقول:  )كاف( 

يبداأ  الثاين  اال�صحاح  ويف  قيدار(.  كخيام  اأور�صليم 

ينتقل  ثم  االودية(،  �صو�صنة  �صارون  نرج�ض  )اأنا 

ال�صوك(،  بني  )كال�صو�صنة  الت�صبيه  اداة  ال�صتعمال 

با�صتخدام  الت�صبيهات  تبداأ  الثالث  اال�صحاح  ويف 

االداة  مبا�رشة: من هذه الطالعة من الربية كاأعمدة 

من  اال�صلوب  هذا  مردان  ح�صني  ويكرر  دخان،  من 

جميلة  )انا  بقوله:  املركز  نرثه  يف  الت�صبيهات 

�صليمان(،  كع�صفور  جميلة  )انا  قيدار(،  كخيام 

با�صتخدام  الت�صبيه  من  يبداأ  الثاين  املقطع  ويف 

�صجر  بني  كالتفاح  ال�صوك،  بني  االداة:)كال�صو�صنة 

الوعر(، ويف املقطع الرابع : فاأنت �صهية 

اخلمر،  كموائد  لذيذة  احلار،  كالطعام 

ويف هذه الن�صو�ض اغرق ح�صني مردان 

املقاطع بالت�صبيهات املبا�رشة حماكيًا 

وم�صتخدمًا  التوراتي  اال�صلوب  بذلك 

العنا�رش الفاعلة يف مو�صوعات الن�ض 

اور�صليم،  اجواء  احلب،  )عالقات  ذاتها 

هذه  ان  بالعبيد...الخ(،  امللوك  عالقة 

�صعرية  رفعت  املتكررة  الت�صبيهات 

االنزياح  باجتاه  زخمًا  ومنحته  النرث 

ار�صطو  عّد  لذلك  ال�صعرية  قطب  نحو 

ال�صعرية  من  نوعًا  طالي�ض  الت�صبيه 

نافع  »الت�صبيه  بقوله:  وذلك  النرث،  يف 

التقليل  ينبغي  لكن  النرث،  يف  اي�صًا 

طابعًا  فيه  الن  النرث  يف  ا�صتعماله  من 

وهو  هنا  ال�صعري  والطابع   
)6(

�صعريًا«

بطابعه  وو�صمها  الن�صو�ض  وجه  الذي 

التي  املناطق  ان   : مالحظة  مع  ولكن 

املبا�رش  الت�صبيه  منطية  مردان  ح�صني  فيها  يك�رش 

الن�ض  �صعرية  فيها  اال�صتعارة  ترتفع  اىل  ويلجاأ 

االنزياح  قطب  اىل  احيانًا  وت�صل  اي�صًا  النرثي 

ال�صعري كما يف املقاطع االتية: بيوتنا ترق�ض على 

يف  ي�صبح  االخ�رش  وحمامنا  الع�صافري/  اجنحة 

نحوي  مقبل  هو  ها  يقول:  اخر  مقطع  ويف  النبع/ 

�صاأ�صع جبينه على  ال�صو�صن/  وعلى را�صه تاج من 

قلبي اىل ان يطلع النهار/ حبيبي الذي ي�صبه الغزال 

اغنية  �صفتي  على  ا�صمه  يقول:  الثالث  املقطع  ويف 
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للغة النرث عند 

ح�شني مردان و�شيلة 

جمالية للتاأثري يف 

املتلقي، وجتتاز بعدها 

التوا�شلي املبا�شر، 

اىل اأبعاد اكرث ات�شاعاً 

وعمقاً، ويف هذا الرتفاع 

نحو ال�شعرية ابتعدت 

لغة اخلطاب النرثي 

من املبا�شرة اىل تو�شيع 

الدللة وتعميقها 

و�شوًل اىل ما ا�شماه 

عبد القاهر اجلرجاين 

)معنى املعنى(



خ�رشاء/ ها هو الهالل ي�صحك فوق التالل فيذكرين 

بحاجبك ال�صغري، ان هذه الت�صبيهات اقامت عالقة 

وجعلت  بع�صها  عن  خمتلفة  داللية  حقول  بني 

االن�صجام بني امل�صبه وامل�صبه به كاأنه واقع حقيقي 

من  مزيد  ال�صتلهام  اخليال  باجتاه  القارئ  يدفع 

عنا�رشها.  مع  والتفاعل  ال�صعرية  ال�صورة  عالئم 

احلقيقية  بني  يوفق  الذي  التعار�ض  هذا  يحدث 

طريف  بني  العالقة  بعد  من  الرغم  على  واخليال 

الت�صبيه  هذا ف�صال على ان الت�صبيه مل يكن مبا�رشاً 

ويفعلها  القارئ  خميلة  الن�ض  يحاكي  ان  بعد  اال 

اللغة  مب�صتوى  االرتفاع  هذا  ولكن  اخليال،  باجتاه 

ي�صعف يف النرث املركز يف املو�صوعات ال�صيا�صية، 

يف  ال�صيا�صي  البعد  ان  اىل  يعود  ذلك  يف  وال�صبب 

االمر  التب�صريي  باإطاره  ميتاز  مردان  ح�صني  نرث 

وعيه  مب�صتويات  االخر  خماطبة  ي�صتلزم  الذي 

ن�ض  يف  ذلك،  اىل  ت�صري  االتية  املختلفة، واالمثلة 

)14 متوز او ن�صيد احلديد( يقول ح�صني مردان ومع 

الليل يتدفق نهر الدموع/ وت�صهر اجفان االطفال/ 

اجلا�صو�ض  وم�صد�ض  باب/  كل  وراء  يختفي  و�صبح 

بني حواجبنا.

باملقطع  يبداأ  ال�صم�ض(،  نحو  )هالهل...  ن�ض  ويف 

العنكبوت..  االتي: لقد تهاوى عر�ض املخاط/ و�صقط 

نظرات  وير�صم  ال�صعب،  انفا�ض  يح�صب  من  يبق  فلم 

لي�صت  املقطع  هذا  يف  اللغة  ان  بالتقارير،  االحرار 

ماألوفة متامًا، ااّل ان الطابع املبا�رش هو الذي هيمن 

على عالقة الن�صق فيها، وجعلها ال ت�صل اىل مرحلة 

االنزياح، وال�صبب يف ذلك يعود اىل الطبيعة التب�صريية 

التي اعتمدها ح�صني مردان يف بنائه الن�ض النرثي يف 

اجلانب ال�صيا�صي والنقل املبا�رش ليوميات ال�صيا�صة، 

اللغة  ارتفاع يف م�صتوى  اما يف جمال احلب فهناك 

ترتكز  اذ  ال�صعري،  االنزياح  قطب  اىل  احيانًا  ي�صل 

عند ح�صني  النرثي  الغزيل  الن�ض  الن�صق يف  عالقات 

مردان على البوح الذاتي والغنائية االمر الذي يجعل 

اللغة تتجلى يف االنثيال الروحي لكاتب الن�ض، ومن 

هذه االنثياالت:

و�صحبت نف�صي من احللم/ بهدوء/ وفتحت جفني !!/ 

انه اليوم االول من العام اجلديد، ويف مقطع اخر يقول 

مينعني  الذي  الك�صل  املرتف/  الك�صل  يف  اغو�ض   :

عن/ التثاوؤب !/ ونغم رفيع يت�صاقط من/ فوق �صفة 

الذات  اىل  النرثي  الن�ض  يتجه  حني  اما  فار�صية، 

فانه اللغة تنحرف باجتاه ال�صعرية ب�صكل او�صح من 

مو�صوعات النرث االخرى، كما يف هذا املقطع :

قطعتان  و�صفتاي  الثلج/  اعوام  يف  وحدي  انا 

�صاأذهب  عيني/  الليل  ي�رشب  وعندما  حديد/  من 

الكتب...  الكتب/  مع  الأ�صهر   / ال�صغري،،  بيتي  اىل 

ال�رشطان الذي ياأكل/ احداقي.

ويف هذه العالقات بني عنا�رش الن�صق الذاتي ت�صبح 

لغة النرث عند ح�صني مردان و�صيلة جمالية للتاأثري 

يف املتلقي، وجتتاز بعدها التوا�صلي املبا�رش، اىل 

نحو  االرتفاع  هذا  ويف  وعمقًا،  ات�صاعًا  اكرث  ابعاد 

النرثي من املبا�رشة  ابتعدت لغة اخلطاب  ال�صعرية 

ا�صماه  ما  اىل  وتعميقها و�صواًل  الداللة  تو�صيع  اىل 

عبد القاهر اجلرجاين )معنى املعنى(، يقول ح�صني 

عن  يتحدث  الذي  نرثه  من  اخر  مقطع  يف  مردان 

الذات: انه ال�صبح/ بالبل من الف�صة تنرث اجنحتها 

امل�ض  �صوتا/  ينبعث  الراديو  من  ال�رشق/  يف 

االرز/  �صجر  عن  تغني  فريوز/  انها  كال�صابون/ 

من  الرغم  وعلى  فريد/،  حلم  داخل  فانا  ذلك  ومع 

املبا�رشة يف هذا املقطع اال انه ر�صم �صورة جميلة 

لعامل يحلم به ح�صني مردان، عامل يعي�ض فيه ب�صعادة 

يجتاز بها تعا�صته التي طاملا داهمته واخذته من 

االبداع وهو يف اخلام�صة واالربعون من عمره.

املراجع

ال�صوؤون  كتاب_دار  عادل  النرثية_جمعها  _االأعمال  مردان  1.ح�صني 

الثقافية _بغداد 2010

2.رومان ياكوب�صن_ق�صايا ال�صعرية_تر حممد الويل ومبارك حنون_

ط1_دار توبقال الدار البي�صاء_1988

3.ابن �صنان اخلفاجي _�رش الف�صاحة _حتقيق عبداملتعال ال�صعيدي 

_ القاهرة_1953م

4. ابن �صينا _اخلطابة )ال�صفاء _املنطق( حتقيق الدكتور حممد �صليم 

�صامل _القاهرة  1954

5.يو�صف عزالدين_ن�صاأة ال�صعر احلر يف العراق_دار املعارف _ بريوت 1972

ال�صوؤون  بدوي_دار  عبدالرحمن  اخلطابة_تر  6.ار�صطوطالي�ض.فن 

الثقافية بغداد_1986
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ح�سني مردان.. 

النقد خارج املنهج

قي�س كاظم اجلنابي \
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ولد ح�صني مردان عام 1927م، اأي بعد ال�صنة التي 

ولد بها ال�صياب عام 1926م، ومل يكمل درا�صتُه يف 

طريقته  على  نف�صه  تثقيف  الر�صمية،فاآثر  املدار�ض 

حتى  املنثور  ال�صعر  فكتب  اخلا�صة، 

النقدية  مقاالته  ين�رش  عليه،واخذ  غلب 

املجالت  وبع�ض  اليومية  ال�صحافة  يف 

من  ح�صيلة  لديه  فتكونت  االأ�صبوعية، 

النقد الذي ن�صاأ وترعرع حتت ظل ثقافة 

واالنفعال؛  التمرد،  حد  اإىل  متحررة، 

بعيدا  نقده  على  بظاللها  تلقي  فكانت 

عليها،  املتعارف  النقدية  املناهج  عن 

االأدبية  املقالة  كتابة  اإىل  �صباقًا  فكان 

ولكن  الطاهر،  جواد  علي  الدكتور  قبل 

كانت  التي  ال�صارمة  ال�صوابط  خارج 

)الالجئة  ق�صيدة  يخ�ض  فهو  �صائدة، 

اجلواهري،  مهدي  ملحمد  العيد(  يف 

الرزاق  لعبد  الع�رش(  )�صاعر  وق�صة 

ال�صيخ علي، وجمموعة )اأباريق مه�صمة( 

مقاالت  نقدية،مع  مبقاالت  البياتي،  الوهاب  لعبد 

اأخرى، في�صدرها يف كتاب خا�ض عنوانه )مقاالت 

اأن  دون  بغداد،  يف  1955م  عام  االأدبي(  النقد  يف 

اأو يتبنى منهجًا نقديًا يكتب بِه  يجرتح له منهجًا، 

هذه املقاالت، ُموؤثراً اأن يكون ح�صني مردان  ن�صيج 

املت�صخمة.  وذاتيته  بكل عنفوانه و�صبواته  وحده، 

اأوال  الهجوم  �صالح  على  معواًل  متمرداً،  كان  لقد 

طريف  على  اجلواهري  مع  كان  فقد  خ�صومه؛  �صد 

ان  وغريه،حري�صًا  البياتي  مع  كان  مثلما  نقي�ض، 

اجلواهري  ق�صيدة  ين�رش 

حتى  عنها،  مقالته  قبل 

�صدق  للقارئ  يك�صف 

و�صواب  نظره،  وجهة 

توجهاته.

مردان  ح�صني  كان  لقد 

ي�صقط ما يف نف�صه وهواج�صه على االآخرين – بع�ض 

بعني  ناأخذ  اأن  فالبد  وا�صحة،  بطريقة   – االأحيان 

االعتبار زمن تلك املقاالت، وقدرتها على التعبري عن 

نف�صها زمنيًا وفنيًا، فقد ن�رش مقالته عن اجلواهري 

يف جريدة االوقات البغدادية عام 1952م، وجعلها 

ت�صتجيب  ال  ا�صتفزازية  نزعة  على  تقوم 

عليها،  املتعارف  النقدية  املناهج  لها 

الر�صينة  النقدية  اللغة  ت�صتوعبها  وال 

والهادئة؛ فهي اأ�صبه بهجوم مباغت على 

�صاعر كان حمط اأنظار اجلميع، ي�صتهلها 

ت�صخر  �صيا�صية،  مالمح  ذات  مبقدمة 

ربط  يحاول  ثم  اجلواهري،  ال�صاعر  من 

وا�صحة،  بحما�صة  بالنتائج  املقدمات 

يف  الدفينة  اأ�صبابها  لها  ثورية  ونزعة 

نف�صه، حني يقول: ))واإذا كان اجلواهري 

ال�صابقة  ال�صيا�صية  قد جنح يف ق�صائده 

جتاه  الواعي  ال�صعب  �صخط  عن  لتعبريه 

انه  ذلك  معنى  ؛فلي�ض  احلاكمة  الفئة 

من  يخلق  اأن  اجلواهري  مقدور  يف 

مو�صوعًا  �صيا�صية  اأزمة  اأو  اجتماعية  مع�صلة  كل 

لق�صيدة ناجحة، وقد �صقط يف ق�صيدته هذه �صقوطًا 

واملتحم�صني  به  املعجبني  حتى  اأزعج  �صنيعًا، 

عر�صًا  املو�صوع  عر�ض  يف  يوفق  مل  اإذ  لنبوغتِه، 

.
)1(

مثريا كعادته يف ق�صائده ال�صيا�صية((

التعبري،  دقة  هو  املنهجي  النقد  موا�صفات  من 

العاطفة  اإظهار  وجتنب  االنفعال،  عن  واالبتعاد 

املقالة  موا�صفات  من  االأمور  هذه  الن  الذاتية، 

وت�صتخ�رش  الذاتي،  باجلانب  تهتم  التي  االأدبية، 

122\ اأكادميي من العراق.

اتهم اجلواهري 

تهماً خطرية، 

فيقول عن 

ق�شيدته: ل 

ميكن اأن تو�شف 

بال�شخف فقط 

لأنها تثري يف نف�س 

القارئ ال�شمئزاز 

والحتقار اأكرث مما 

تثري يف نف�شه الأمل 

واحلزن



يعرب عن  الذي  اأ�صلوبها هو  والعاطفة،الن  االنفعال 

خ�صو�صية الطابع االإن�صائي والفردي، بينما يجنح 

النقد املنهجي اإىل حماكمة الن�ض حماكمة خا�صة 

الناقد، ولكن ح�صني مردان يف  ،بعيداً عن �صخ�صية 

اإىل  هذه التجارب املبكرة التي خا�صها كان ميااًل 

التي ال ت�صتند - يف  ال�صخ�صية  الك�صف عن موافقة 

غالب االأحيان - اإىل دعائم مو�صوعية يف ق�صيدة 

جمده  يغذي  اأن  يريد  باأنه  يتهمه   فهو  اجلواهري، 

االأدبي، فيطل على املتلقي بق�صيدة فيها االإ�صفاف، 

اأن  يعلم  ال  الأنه  وال�صطحية،  وال�رشدية 

ال�صعر �صنعة كالتجارة، وقد بلغ به االأمر  

اإىل حد و�صفه  باأنه ))كالطفل ال�صعيف 

بعيداً  ويقف  باحل�صى  عبه  ميالأ  الذي 

�صفعة  �صفعه  الذي  الرجل  يهدد  خائفًا 

. الأنه يرى اأن يف النرث 
)2(

اأطارت �صوابه((

ما هو اأف�صل من ال�صعر، من حيث عذوبة 

ال�صعر  ومن  االأخيلة،  وجمال  االألفاظ 

لتفاهة  قراأته  ما  اإذا  ت�رشخ  يجعلك  ما 

.
)3(

معانية و�صحالة خياله و�صيق اآفاقه

ويبدو– يل – اأن ال�رشاع بني اجلواهري 

الختالف  وا�صحًا،  كان  مردان  وح�صني 

احلداثة  من  املوقف  يف  الرجلني 

هذه  كون  من  الرغم  على  والتجديد؛ 

عام  هو  مبكر  بوقت  كتبت  قد  املقالة 

1952م، الأنه مل تتو�صح يف هذا الوقت 

جتربة ال�صعر احلر بعده بال�صكل املطلوب، لكن ح�صني 

مردان كان م�صبعًا بروح التمرد، وهاج�ض التجديد، 

لذا جنده يتهم  اأحد رموز هذه املرحلة؛  ويعد نف�صه 

من  لعدت  َغريه  قالها  لو  خطرية،  تهمًا  اجلواهري 

غرائب الع�رش؛ فها هو يقول عن ق�صيدة اجلواهري 

هذه : ))ال ميكن اأن تو�صف بال�صخف فقط الأنها تثري 

يف نف�ض القارئ اال�صمئزاز واالحتقار اأكرث مما تثري 

اجلواهري  حكم  وهكذا  واحلزن،  االأمل  من  نف�صه  يف 

.
)4(

على ق�صيدته بالف�صل((

)اأباريق  وحني يتعلق االأمر بالبياتي يف جمموعته 

اتزانًا،  واأكرث  اقل حدة،  مه�صمة( جند ح�صني مردان 

كونه  من  اأكرث  ما،  نقديًا  موقفًا  يتبنى  اأن  حماواًل 

)اأباريق  ق�صائد  في�صف  �صخ�صيًا،  موقفًا  يتبنى 

ال�صلك اخلفي  وان  الهيكل  ))مه�صمة  باأنها  مه�صمة(، 

اإال  الذي يربط ال�صور ببع�صها يف ق�صائده ال يبدو 

اإىل حد  الفني  الق�صيدة  متقطعًا مما يهبط مب�صتوى 

عريكته،  له  فيلني  بال�صديق  ي�صفه  كما   .
)5(

كبري((

حتى وهو ي�صف لغة �صعره، باأنها ت�صي لغة كتاب 

يبتعد  ال  وانه  العراق،  يف  العرائ�ض 

عمن حوله، اأما مقاالته االأخرى يف هذا 

الكتاب، فلي�صت ذات بال.

-2-    

ح�صني  جتربة  من  التالية  املرحلة  يف 

تورق  )االأزهار  بكتابه  املتمثلة  مردان 

1972م  عام  ال�صادر  ال�صاعقة(  داخل 

جمعه  الذي  تراثه  من  ين�رش  مل  وما 

كتابه  يف  طاهر  جواد  علي  الدكتور 

املنثور  �صعره  مع  داأ؟(  ال�صّ يفرك  )من 

جمعت  كتاباته  اأن  نرى  املنثور،  وغري 

وحاولت  االأخرى،  والفنون  االأدب  بني 

اإىل  يبلغ  مل  خا�صًا  توجهًا  تتبنى  اأن 

املعروفة،  النقدية  املناهج  م�صتوى 

اأ�صبوعيا؛  ين�رش  اخذ  اأن  بعد  وخ�صو�صًا 

�صحنات  تبديد  يف  فر�صة  له  ر  وفَّ مما 

نقده  اإخ�صاع  يف  وا�صهم  واالنفعال،  احلما�ض 

االأول  كتابه  اإليه  افتقر  الذي  الهدوء  من  نوع  اإىل 

)مقاالت يف النقد االأدبي(، ولكنه كان اأمينا لكتابة 

مثل  املعروفة،  عنا�رشها  يف  االأدبية  املقالة 

الذاتية،  النزعة  وبروز  واالإن�صائية،  الو�صف  اإيثار 

ح�صني  مال  كما  املوقف،  اأو  احلدث  يف  واالنفعال 

مردان اإىل مناق�صة ق�صايا عامة يف الثقافة واالأدب، 

اال�صتمرار  اللوين،مع  واالهتمام باملكان والت�صكيل 

ميكننا  بحيث  االأيديولوجي،  املوقف  اإيثار  يف 
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ميكننا القول اأن 

املنهج لدى ح�شني 

مردان هو ح�شني 

مردان نف�شه، بكل 

حتولته ومواقفه، 

فقد �شعر يف هذه 

احلقبة باأنه اأ�شبح 

�شوتا ثقافيا 

موؤثراً، وباأن نقده، 

اأو ما يكتبه ب�شكل 

عام هو تعبري عن 

�شخ�شيته الثقافية 

اخلالقة



ح�صني  هو  مردان  ح�صني  لدى  املنهج  اأن  القول 

�صعر يف  فقد  ومواقفه،  بكل حتوالته  نف�صه،  مردان 

هذه احلقبة باأنه اأ�صبح �صوتا ثقافيا موؤثراً، وبان 

نقده، اأو ما يكتبه ب�صكل عام هو تعبري عن �صخ�صية 

الثقافية اخلالقة؛ لهذا ابتعد عن مو�صوع املهاترات 

ال�صخ�صية واملواقف ال�صبيانة، واآثر اأن يتعر�ض اإىل 

مو�صوعات تهم القارئ ب�صكل خا�ض مثلما تهمه، 

بو�صفها جزءاً من زاده الثقايف، وجزءاً من جتربة 

الكتابة، فاأ�صبح يهتم بنقد الكتب ب�صكل مو�صوعي، 

�صخ�صيا  به  تتعلق  مو�صوعات  عن  الكتابة  اأو 

ذات  واالأفكار  والرحالت،  كاملقاهي 

عالقة  لي�ض  مبا  الوجودي؛  الطابع 

ال�صخ�صية،  الق�صايا  اأو  بال�صخ�صيات، 

بيد اأن ح�صني مردان يبقى ميااًل اإىل ما 

الذاتي؛  ت�صخمها  يف  ذاته  عليه  متليه 

فعن ق�صة )الرجل اخلالد( لد�صتويف�صكي 

�صخ�صية  اأو  الق�صة  لبناء  يتعر�ض  مل 

مو�صوع  اإىل  تعر�صه  بقدر  الكاتب، 

الق�صة، حتى انه و�صف قدرات الكاتب 

رمزا  )لويزا(  الطفلة  طرح  وانه  بالفذة، 

للخطيئة، وان د�صتويف�صكي وجه لطماته 

االر�صتقراطية  الطبقة  اإىل  هائلة  بقوة 

ومباذلها يف عهد احلكم القي�رشي، لذا 

و�صف مناذجه الب�رشية، باأنها حمطبة 

))ت�صت�صلم  تيارين  بني  تتخبط  وطيبة 

.
)6(

فتنجرف اأو تقاوم فتنت�رش((

ال�صعر  اأثر  نحو  مردان  ح�صني  ين�صاق  ما  وغالبًا 

لذا  اجلماهري،  بق�صايا  وعالقته  االأيديولوجي، 

جنده يقول : ))اأن �صعبنا االآن يحاول اخرتاق حاجز 

اأن  ال�صعر  الفردو�ض فعلى  املاأ�صاة ليقرتب من باب 

يدور حول راأ�ض احلربة،ويتخلى – ولو موؤقتًا – عن 

هدفه اال�صرتاتيجي يف خما�رشة كل مودة ياأتي بها 

.
)7(

االأدب الغربي((

�صعيد  اآل  ح�صن  �صاكر  الفنان  كتاب  يتناول  وحني 

عن  بعيداً  متامًا،  حمايداً  يبدو  تاأملية(  )درا�صات 

نزعته العدائية، اأول اأمره، وعرب اأربع حلقات، حتى 

تن�صجم مع مقاالته التي كان ين�رشها ب�صفة اأعمدة 

�صحفية، ولكنه يوؤاخذه يف احللقتني الثالثة والرابعة 

على عدم اإحاطته ببع�ض االأمور، ثم يختتمها بقوله : 

))ولقد اأدى تثبيت مثل هذه اخلال�صات للق�ص�ض اإىل 

اإ�صعاف البناء التحليلي وخرج بِه اإىل جادة ال�رشد 

�صاكر  مثل  لكاتب  بالن�صبة  املقبول  غري  وال�رشح 

ال�صخ�صي،  واالجتهاد  التخييل  على  يعتمد  ح�صن 

 .
)8(

املخترب(( يف  العلم  نتائج  على  يعتمد  مما  اأكرث 

اأن ح�صني مردان يف هذه  اإىل  ي�صري  مما 

لغته  واأ�صبحت  فعاًل  تغرّي  قد  املرحلة 

تعبريية  بطاقة  م�صحونة  رزينة،  هادئة 

عن  بعيداً  املتلقي،  اإقناع  على  قادرة 

بِه  مرتبطة  الأنها  املنهجية،  الت�صورات 

�صخ�صيًا، وهو ما يتكرر يف مقاالته ال�صت 

عن البيان ال�صعري، حينما يرتك العنان 

الأفكاره لتن�صاب حتى املقالة اخلام�صة، 

ثم يتعر�ض بو�صوح اإىل البيان ال�صعري، 

ليخرج بفكرة مفادها اأن البيان ال�صعري 

 .
)9(

املده�ض وتبني  االإثارة  ملجرد  ظهر 

اأما يف الق�صم ال�صاد�ض منها فلم يتعر�ض 

له.

هذا  يف  خا�صة  فل�صفة  مردان  وحل�صني 

مقاالته،  اإحدى  يف  اأوجزها  اجلانب 

وعنوانها )بعيداً عن اللعب مع الّدمى(؛ وبالذات حني 

))فالكاتب  التعبري، فيقول:  يف�صح عن فهمه حلرية 

�صلم  يف  االأخرية  الدرجة  يبلغ  مل  الذي  ال�صاعر  اأو 

يف  املوجود  االت�صاع  روؤية  ي�صتطيع  ال  التكامل 

االآفاق القريبة من القمم..وارى اأن الطريقة الوحيدة 

للفرار من خيال التوقف اأو االكتفاء بتجربة واحدة 

.
)10(

اأو عدة جتارب((

ناقد  مردان،  باأن ح�صني  لنا  يت�صح  ذلك  من خالل 

مقايل، بالدرجة االأ�صا�ض، اليعري اهتمامًا يذكر اإىل 

124 نزوى العدد 77 - يناير 2014

ح�صني مردان..  ح�صني مردان..  

 s  s s

فوجئت الأو�شاط 

الأدبية يف بغداد 

بفتى يف الع�شرين 

يغادر مدينته 

ويت�شكع يف املقاهي 

مفل�شا حزينا، 

يكتب �شعرا 

متمردا، و�شعاره 

اأن ي�شل اىل 

»القمة عن طريق 

احل�شي�س«.



ولكنه  خا�ض،  منهج  لديه  ولي�ض  النقدية،  املناهج 

ميتلك قدرات ثقافية، ولغة اأدبية متميزة تعينه على 

اأمني  ذلك،  مع  وهو،  اأفكاره،  وطرح  طريقه،  تلم�ض 

االأيديولوجية،  املواقف  تبني  يف  وجيله،  ملرحلته 

عن  التعبري  اأدوات  من  اأداة  االأدب  اأن  ترى  التي 

هذا  يقتحم  ال  ذلك  مع  امل�رشية.  ال�صعوب  ق�صايا 

املواقف اقتحامًا، كيفما اتفق له، مليله اإىل التمرد، 

فان  لهذا  النقدية،  لغته  على  الذاتية  النزعة  وغلبة 

املقالة  ظالل  حتت  با�صتمرار  ويتحرك  ينمو  نقده 

االأدبية وال ينف�صل عنها.
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من اليمني: ح�صني مردان، مفيد اجلزائري، حميد ر�صيد، عبداملجيد الونداوي، غائب طعمة فرمان. 



 الجتاه  الق�ش�شي فـي 

�سعر ح�سني  مردان وكتاباته

علي خيون \

كنت �صابًا مهوو�صا بفن الق�صة، حني راأيت ح�صني 

ما  الأن  ق�صة  كاتب  اأظنه  كنت  مرة،  اأول  مردان 

ق�ص�صيا  �رشدا  ـ  يومئذ  تقديري  يف  ـ  كان  يكتبه 

ذلك  كان  ي�صميه،  كان  كما  مركزا«  »نرثا  ولي�ض 

اللقاء يف نادي احتاد االأدباء والكتاب يف العراق، 

والطريف  اخلمر،  ويحت�صي  رثة  مبالب�ض  يجل�ض 

اأتاأمله  اأنني توج�صت منه خيفة، فنه�صت وجل�صت 

�رشعان  اإذ  حد�صي،  �صدق  وقد  بعيد،  مكان  من 

بعد  اخلمر  بزجاجة  وطوح  احدهم  مع  ت�صاجر  ما 

دقائق من مغادرتي مكاين االأول.

ا�صلم  اأن  اأردت  اإذا هداأ، ت�صجعت ودنوت منه، فقد  ثم 

�صاح  املتطفلني  احد  لكن  بنف�صي،  واعرفه  عليه، 

يحذره من التفاح االأبي�ض ال�صغري احلجم الذي كان 

ح�صني يق�صمه ب�رشعة فقد كان ممتلئا بالدود :

ـ » ح�صني دير بالك من الدود !«

 فرد ح�صني غا�صبا :

ـ » خلي الدود يدير باله مني  !«

ح�صني  كتابات  اأتاأمل  اأن  احلادثة  تلك  بعد  قررت   

�صخ�صا  وجدته  فقد  منه،  االقرتاب  دون  من  مردان 

مطابقا  وكتاباته  �صعره  كان  فهل  االأطوار،  غريب 

لكلماته ؟!

نعم، كان ح�صني مردان، ظاهرة فاجاأت اجلميع كما 

فاجاأين، فقد فوجئت االأو�صاط االأدبية يف بغداد بفتى 

املقاهي  يف  ويت�صكع  مدينته  يغادر  الع�رشين  يف 

مفل�صا حزينا، يكتب �صعرا متمردا، و�صعاره اأن ي�صل 

اىل »القمة عن طريق احل�صي�ض«.

ما  وان  وانه ذكي،  ب�صهل،  لي�ض  الرجل  ان  واكت�صفت 

يفعله كان مق�صودا وخمططا له، ومع ان الكثريين مل 

ي�صاطرونني الراأي لكنني 

قراأت  حني  منه  تاأكدت 

التي  التالية  الكلمات  له 

�صدر بها احد كتبه : 

املحرتم..  القارئ  )اأيها  ـ 

على  تف�صلني  ال  اإنك 

ب�صيء  اإال  وتف�صخي  وانحطاطي  قذارتي  من  الرغم 

ذاتك،  �صاترا  بينما حتيا  اأحيا عاريا  اأين  واحد، وهو 

اذا  الديوان  هذا  قراءة  على  تقدم  اال  مني  فن�صيحة 

كنت تخ�صى حقيقتك وتخاف روؤية احليوان الراب�ض 

يف اأعماقك(.

من  وهي  القراءة،  على  حتري�ض  هي  الكلمات  هذه 

تعتمل  داخلية  لفكرة  ق�ص�صية  �صياغة  اآخر،  جانب 

ي�صل  اأن  ميكن  �صخ�ض  اأنه  وهي  ال�صاعر  نف�ض  يف 

من  قال  كما  اأو  ماألوف  غري  طريق  عرب  مبتغاه  اىل 

احل�صي�ض اىل الذروة.

وهو ال مي�صي يف هذا الطريق الذي ي�صع ال�صعر يف 

اطار من ال�رشد اإال عرب خطة حمكمة قوامها ثالثة 

عنا�رش كما يذكرها هو :)الن�صوة كبديل عن مهزلة 

ال�صخ�صية  لبناء  واأ�صا�ض  كمبداأ  اجلن�ض  االيام، 

االن�صانية، احلب كمهرب من املوت وجواب عليه(.

اأهم  اأن  عبا�ض،  اجلبار  عبد  العراقي  الناقد  ويرى 

والو�صوح  اجلراأة  هي  مردان  ح�صني  اأدب  �صفات 

البي�صاء، من هنا، ندرك  والرباءة ومزاعم االطفال 

�رشدي  مبنى  ذات  االدبية  اأعماله  جاءت  ملاذا 

ق�ص�صي ب�صيط الأن ذلك ي�صاعده على البوح واي�صال 

الفكرة فكان نتاجه يف معظمه اعرتافات وخواطر 

وبيانات �صخ�صية يطلقها �صاعر يعتز بفرديته قدر 

اعتزازه ب�صعبه وجماهري البائ�صني منه، لكن ال�رشد 

الق�ص�صي كان �صعيفا يف اغلب ق�صائده التي تعتمد 

راق�صة،  مع  »جتربة  مثل  ق�صرية  �صعرية  ق�ص�صا 

ع�صيقة قبيحة،مغازلة فتاة يف درب عتيق(.

ويذيع  اجلميع  من  ليعرف  مردان  ح�صني  يكن  مل 

�صيته، لوال ال�صجة التي رافقت ظهور ديوانه )ق�صائد 

ومل  املحاكمة،  اىل  قاده  الذي  الكتاب  وهو  عارية(، 

يجد حمامي الدفاع الذي توكل عنه �صوى القول : »انه 

اراد ان يفهم النا�ض ماهية الرذيلة ». لكن ال�صاعر كان 

126\ ناقد من العراق.



يف  »حاولت  بالقول:  ق�صائده  يف  النهج  ذلك  يف�رش 

ق�صائدي االوىل ان اك�صط اجللد وارفع جميع طبقات 

اللحم خمرتقا �صالبة العظام للو�صول اىل حركة الدم 

وكنت  بالرجل،  املراأة  تربط  التي  العالقات  ملعرفة 

اريد م�صاعدة املراأة ال�رشقية املعا�رشة على اخلروج 

من اقبية و�رشاديب ذلك العامل«.

ح�صني  جعال  مبو�صوعه،  واملعرفة  االهتمام  هذا 

يف  وال�صوق  احلب  كتاب  من  واحدا  ي�صبح  مردان 

اتخذت  ال�صعر، فقد  اأقول  العربي املعا�رش، وال  النرث 

كتاباته طريقة النرث املركز ولكنها يف الواقع ق�صائد 

�رشدية ذات منحى ق�ص�صي وا�صح.

الذي  اال�صتنتاج  اىل  التو�صل  وميكن    

در�صوه  الذين  النقاد  معظم  اليه  تو�صل 

وهو ان ح�صني مردان يف اجليد من نرثه 

من  ال�صائد  الغالب  يف  منه  اهم  الفني 

�صعره.

لقد كنت امتنى لو ان ح�صني مردان اتخذ 

من الق�صة الق�صرية طريقة للتعبري، اذن 

مادته  يقدم  ال  فهو  راقيا،  ادبا  لنا  لقدم 

جنده  ما  وهذا  معاناة،  ودون  فكر  دون 

يف الكثري من �رشدياته، ومن امثلة ذلك 

)االزهار  كتابه  من  املختار  الن�ض  هذا 

تورق داخل ال�صاعقة(:

قلبي،  يف  اجتول  وانا  ال�صباح  »منذ  ـ 

بحثا عن ذكرى او �صبح، عن رجفة حارة 

او لوعة، ال �صيء غري قالب من جليد وظل 

االعماق،  عتمة  يف  وتغيب  تبتعد  غزالة 

داخلي  يف  ليحفر  كفي  ار�صلت  وكلما 

عاد  �صوء  ملعة  او  اغنية  بعطر  ومي�صك 

وامتالأ بالغبار والطني، فاىل اين ذهبت تلك الوجوه 

غابات  اختفت  واين  املرتعة،  والكوؤو�ض  واملناظر 

اكلت ن�صف  لقد  ال�صحك،  الريحان والطيور وجداول 

العامل ومل ازل فارغ العينني«.

ما  بث  يف  ي�صاعده  الق�ص�صي  ال�رشد  كان  لقد 

ي�صاء من املتناق�صات التي متور فيها داخله، هذا 

ا�صافة اىل تو�صيل ما ي�صاء من الر�صائل ال�صيا�صية 

املبطنة، فهو رجل يدرك ان جزءا كبريا من ماأ�صاته 

يف  ذلك  تلم�ض  وميكن  املزري،  الواقع  يتحملها 

وبداأ  الوعي  فقد  وكاأنه  فيها  يبدو  التي  ن�صو�صه 

ير�صل �صورا برقية عاجلة :

ـ »�صيقان عاريةـ  اأرداف بي�ضـ  نهود مقطوعةـ  وجوه 

م�صوهة تطل من كل مكان ـ روؤو�ض بال اج�صام ـ تدور 

حولها قطط ملتهبة العيون ـ وحتلق فوقها طيور بال 

مناقري«.

وهو يتخذ من ال�رشد طريقة للتاأمل يف االعماق، وهو 

تاأمل يائ�ض وغريب :

واظل  ـ  الرعد  حويل  ويت�صاقط  ـ  العا�صفة  »وتزاأر  ـ 

النهاية  يف  ال�صقط  البحار  فوق  ارك�ض 

وال  ال موت  ـ حيث  االر�ض  وراء حدود  ـ 

حياة ـ وال زمان وال مكان ـ هنا اغو�ض 

يف االعماق ـ واحملق يف ذاتي ـ فال ارى 

ـ  املطلق  �صدر  على  هناك  ـ  الظالم  غري 

اتقل�ض يف اعماقي واتال�صى كعمود من 

دخان ـ وا�صيع..ا�صيع يف الال�صئ«.

   يبقى ان ن�صري اىل ان لغة ح�صن مردان 

يطرح  ملا  منا�صبا  ب�صيطا،  ظل  وا�صلوبه 

ومل  وبائ�ض،  وحمروم  مري�ض  فكر  من 

الق�ص�صي  ال�رشد  الأدوات  مدرك  يكن 

يف  �صجاع  جمرب  فهو  لذا  وا�صرتاطاته، 

يراها  التي  الطريق  لنف�صه  اختط  جماله، 

مراآة  املراآة،  ت�صبه  طريقة  وهي  منا�صبة، 

هو  ترعبه  التي  النف�ض  تلك  هو،  نف�صه 

ذاته، كما يف هذا الن�ض ال�رشيح :

جدرانه  طليت  عري�ض  كهف  »ويف  ـ 

ال�صيطان على عر�ض  راأيت  الب�رش  ب�صحم 

ورفيف  الطبول  قرع  وبني  اللحم،  من 

اجلن اقرتبيت من اله ال�رش، وماكدت انظر اىل وجهه 

اأنا،  انه  اأنا،  انه  راأيت نف�صي ف�رشخت برعب:  حتى 

وعال ال�صجيج«.

لقد افاد ح�صني مردان من النرث خلدمة �صعره، فجعله 

ق�ص�صا ق�صرية متحللة من �صوابط احلبكة املتقنة 

العقود  �صمن  رفعته  لكنها  بحرية،  عبابها  ليغمر 

واحدا من  يكون عن جدارة  ان  اىل  فيها  التي كتب 

اعالم النرث يف ادبنا احلديث.                                       
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لقد كان ال�شرد 

الق�ش�شي ي�شاعده 

يف بث ما ي�شاء 

من املتناق�شات 

التي متور داخله، 

هذا ا�شافة اىل 

تو�شيل ما ي�شاء من 

الر�شائل ال�شيا�شية 

املبطنة، فهو رجل 

يدرك ان جزءا 

كبريا من ماأ�شاته 

يتحملها الواقع 

املزري
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�لتقينا قبل �أكرث من ثالثني عامًا، رمبا يف لندن، �أثناء زيار�تي �ملتكررة لها، �أو 

يف مدينة كولونيا، حيث كنُت �أقيم وقتها. �آنذ�ك ن�رش �صالح فائق �آخر جمموعة 

�صعرية له: »�أعو�م« �صنة 1993، لكني كنُت �أقر�أ له منذ �أو��صط �ل�صبعينات يف 

�لعر�ق، وفيما بعد خارج �لعر�ق. وحينما قرّر �لإقامة يف �لفلبني، �رشنا نتو��صل 

ب�صكل متباعد، من خالل ر�صائل متباعدة �أو حمادثات نادرة عرب �لأثري. وقد ف�صلت 

كل حماولتنا يف �للقاء خالل �لأعو�م �لقليلة �ملا�صية، رغم �أن �صالح فائق مي�ّصي 

�أعو�م ببريوت، �صيما  �أقيم منذ  �ل�صيف يف مدينة »مر�صني« �لرتكية و�أنا �رشت 

و�أين قد جهزت ترتيبات �إعادة ن�رش جمموعاته �ل�صعرية �لأوىل ولكنه كان مُيانع 

»�أدنه«  �إىل مطار  �لآن و�صلت  �أنا  هنا  و�ليوم  �أعذ�ر عديدة،  ن�رشها حتت  �إعادة 

�لقريب من مدينة »مر�صني« �لرتكية، و�صالح فائق بانتظاري... 

�صالح فائق

دربت خميلتي يف حتويل املادي يف 

احلياة اليومية اإىل �شور �شعرية

\  �ساعر من �لعر�ق يقيم يف بريوت

 حاوره: خالد املعايل \

تركت العراق منذ 30 عاما وكان رعبا .. 

لكننــي اأجــده الآن خرابــــا

v



�لأ�سى،  �سنو�ت  عن  كعر�قيني،  نتحدث  �أن  نريد  كنا 

�لأ�سدقاء  عن  غريبًا،  لنا  يبدو  �لذي  �ملا�سي  �سنو�ت 

�أم�سكت  �لتي  �لأحالم  تلك  �لأحياء منهم و�لأمو�ت، عن 

�سو�رع  نتم�ّسى يف  �إىل طرق عجيبة.  وقادتنا  باأرز�قنا 

فيتوقف...  قدماه،  تتعب  حتى  �جلميلة،  �ملدينة  تلك 

�أن  �إليه  �أ�سجل بع�ض حو�ر�تنا، فقد رغبت  �أحيانًا كنُت 

�لذي قاده من كركوك  يحكي يل عن طريقه، عن دربه 

�إىل لندن �إىل »�سيبو« يف �لفلبني ثم �إىل »مر�سني« حيث 

جنل�ض �لآن ونر�قب �لبحر من بعيد...

n ماذ� عن �لبد�ية...؟

�أو  �لر�بع  يف  كنُت  فحينما  عفوية،  كانت  �لبد�ية؟   -

من  �لكتب  بع�ض  ��سرتي  كنُت  �لبتد�ئي،  �خلام�ض 

تن�َض  ل  لوحدي،  و�أقر�أ  ثمنها  لرخ�ض  �لأر�سفة،  باعة 

�كت�سفت  بعد  فيما  متاأخر.  ب�سكل  �ملدر�سة  دخلت  باأين 

ليلتني  �أو  و�حدة  لليلة  �لكتب  توؤجر  مكتبة 

مقابلة »عانة« و�حدة، )�لعانة ت�ساوي �أربع 

��سباع  يف  كثري�ً  �ساعدين  وهذ�  فلو�ض(، 

كانت  �أخرى  جهة  من  �لقر�ءة.  يف  رغبتي 

كان  وهو  بال�سوفية،  �هتمامات  لو�لدي 

و�لغناء  �ل�سوفية  �لذكر  حلقات  يغ�سى 

�ل�سويف، وهذ� �أمر �ثار ده�ستي �آنذ�ك.

و�مل�رسحي  �لق�س�سي  �لكاتب  �أن  �ل�سدف  غر�ئب  ومن 

بالطبع،  �أعرف  �أن  دون  يل،  جار�ً  كان  �لقي�سي،  جليل 

وحينما �ساهدين �أحمل كتابًا �ساألني عنه، فقلت: رو�ية! 

هل تقر�أ رو�يات؟ ذلك �أنه فوجئ بذلك، و�أكرث 

مهانون«  »مذلون  رو�ية  باأنها  عرف  حينما 

بد�يات  يف  هذ�  كان  دي�ستوف�سكي.  لفيدور 

�آخرين  مع  بيته  �إىل  فدعاين  �ل�ستينات. 

�أي�سًا بالقر�ءة و�لثقافة مثلي ورمبا  يهتمون 

بد�أـ  وهكذ�  �أي�سًا.  �لكتابة  يحاولون  كانو� 

�رسكون  بالأخ�ض:  منهم،  مبجموعة  عالقتي 

بول�ض )1944-2007(، جان دمو )1942-

2003(، �أنور �لغ�ساين )1937-2009(، موؤيد 

�لر�وي.

لحظت �أن بع�سهم قر�أ �سيئًا من حماولته �لأدبية ومتت 

�آخر  بالن�سبة وعاملا  مناق�ستها. وكان هذ� �سيئًا جديد�ً 

�أعرفه �لبتة. فيما بعد فهمت باأن هذه �للقاء�ت  �أكن  مل 

كانت تتم �سو�ء هنا يف بيت جليل �أو يف بيوت �آخرين... 

هذه كانت بد�ية عالقتي مبجموعة كركوك.

n هل كانت لديك حتى ذلك �لوقت حماولت كتابية؟

-نعم، وهي حماولت يف جمال �لق�سة، ومل �أن�رس منها 

�سيئًا... وقد عر�ستها على جليل �لقي�سي �لذي �بتهج بها، 

�لق�س�ض  �أعارين جمموعة من  �أكرث  �أجل ت�سجيعي  ومن 

�ل�سعر،  لكتابة  ميل  عندي  كان  �أي�سًا  لكن  و�لرو�يات. 

ب�سعر�ء مثل عبد�لوهاب  �أي�سًا متاأثر�ً  ومار�ست كتابته 

�لبياتي...  ويف �إحدى �جلل�سات قر�أت للمجموعة ب�سعا 

دمو  جان  لكن  كتابتي...  من  ف�سخرو�  ق�سائدي...  من 

�إهتم بي، وكان موقفه �يجابيًا... �آنذ�ك توطدت عالقتي 

ب�سكل خا�ض مع �رسكون وجان دمو...

n كم كان �لفارق يف �ل�صن بينكم؟

-كنت رمبا �أ�سغرهم بعامني �أو ثالثة...

n وكيف تعرّفت �إىل �لأب يو�صف �صعيد...

و�رسكون  دمو  جان  ر�فقني  مرة  -ذ�ت 

كان  �لذي  �سعيد،  يو�سف  �لأب  �إىل  بول�ض 

يعمل ر�عيًا لكني�سة، وهم كانو� على معرفة �سابقة به. 

وبالطبع  �أقر�أ...  مني  وُطلب  بيننا،  �لتعارف  مت  وهكذ� 

قّدم لنا �لأب يو�سف �لنبيذ لن�رسب... ومن ردود فعلهم 
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كتابة  يف  ��ستمر  �أن  يجب  باأنه  �أي�سًا  وتاأكدت  فهمت 

 عدم تبديد جهودي يف �لكتابة �لق�س�سية... 
ّ
�ل�سعر وعلي

تفهمه  لكنه  �لبد�ية،  يف  �لقي�سي  جليل  �أحزن  �أمر  وهذ� 

جليل  بيت  يف  �للقاء�ت  ح�سوري  و��ستمر  بعد...  فيما 

�لقي�سي ب�سكل خا�ض...

n و�ل�صيا�صة...؟

�ل�سيوعيني  مع  �أتعاطف  كنُت   1958 عام  -منذ 

و�أكت�سفت �أن هذه �ملجموعة من �لأ�سدقاء تقريبًا كانو� 

من �ل�سيوعيني...

n وفا�صل �لعز�وي؟ متى تعرفت �إليه؟

-�أتذكر �ين �لتقيت به يف �حتاد �لطلبة �لعر�قي �لعام.. 

حتى  ��ستمرت  �لأو�ساع  هذه  معروفًا...  ��سمًا  وكان 

و�لدي  كان   .1963 فرب�ير   8 �نقالب 

يعار�ض ن�ساطي �ل�سيا�سي جد�ً. فهربت �إىل 

�لعتقال،  من  خوفًا  كركوك  خارج  �جلبل 

 1964 نهاية  �إىل  هناك  مكثت  حيث 

زو�ل  بعد  �ملدينة  �إىل  عدت  ثم  تقريبًا... 

كان  �ملجموعة  من  �لبع�ض  لكن  �خلطر... 

�إىل  وعدنا  تو�ً...  منه  خرج  �أو  �ل�سجن  يف 

منخرطًا  كنت  �لذي  �لوقت  �للقاء�ت... ويف 

ميلي  و�سوح  رغم  �ل�سيا�سي،  �لعمل  يف 

و�بتعدو� عن  �لأدبي  �هتمامهم  �لآخرون  كّر�ض  �لأدبي، 

�لغ�ساين  �أنور  �لوحيدين..  �ل�سيا�سة.. لكنهم كانو� قر�ئي 

طلب مني ذ�ت مرة ق�سائد ون�رس يل بع�سها يف جر�ئد 

ببغد�د... وهكذ� كان �لن�رس للمرة �لأوىل.. تقريبًا نهاية 

1964 �أو بد�ية 1965.

n هل كانت هذه ق�صائد تفعيلة؟ لأن كنت مهتمًا �أو 

متاأثر�ً كما ذكرت بعبد �لوهاب �لبياتي؟

تفعيلة  ق�سائد  �أكتب  مل  تفعيلة،  ق�سائد  تكن  مل  -ل، 

�أبد�ً، كانت ق�سائد حّرة. فيما بعد ن�رس يل موؤيد �لر�وي 

عدُت  وقتها،  ببغد�د.  »�لن�رس«  جريدة  يف  ق�سائد 

وعاد  �لنقطاع،  ب�سبب  �لثانوية  �لدر��سة  لإ�ستكمال 

معي �رسكون وجان لذ�ت �لغر�ض. وعن طريق �رسكون 

يل  ُن�رست  »كركوك«  جلريدة  �أدبية  مالحق  �أعّد  �لذي 

�أي�سًا ب�سعا من ق�سائد. يف هذه �لفرتة فّكرت بالنزول 

�لر�وي  وموؤيد  �لعز�وي  فا�سل  �سبقنا  فيما  بغد�د..  �إىل 

�رسكون  نزل  ق�سرية  فرتة  بعد  وتقريبًا  هناك....  �إىل 

�خلدمة  هي  �لثانوية  �نهاء  بعد  م�سكلتنا  كانت  �أي�سًا. 

لغر�ض  �خلدمة  بانهاء  �أفّكر  كنت  و�سخ�سيًا  �لإلز�مية.. 

�حل�سول على جو�ز �سفر ومغادرة �لعر�ق... لكني �عتقلت 

يف هذه �لفرتة..

n ب�صبب؟

-لأن �لتنظيم �لطالبي �عتقل، وكنت ع�سو� فيه، وهكذ� 

ثم  حياتي.  يف  مرة  لأول  �ل�سجن  يف  �أ�سهر   3 �أم�سيت 

�لإلز�مية..  باخلدمة  �لتحقت  �ل�سجن  من  خرجُت  حني 

وكنت �أي�سًا م�ستمر�ً يف ن�ساطي �ل�سيا�سي و�لأدبي..

n وعاي�صت حينها بالتاأكيد �لإن�صقاقات 

د�خل �حلزب �ل�صيوعي؟

-نعم، وب�سببها تركت �حلزب عام 1966، 

عدت  لكني  �آب.  بخط  ُعرف  ما  �أثناء 

وحتملت   1967 �ن�سقاق  �ثر  �حلزب  �ىل 

م�سوؤليات حزبية.. �أي�سًا �ثناء �د�ئي �خلدمة 

�لإلز�مية �لتي �نهيتها عام 1969، 

n وعدت �إىل �حلياة �ملدنية...

كرد�ستان  �إىل  ذهبت  حزبية،  تعليمات  على  بناء   ...-

�لعر�ق  �نحاء  كل  يف  تنظيمية  مهمات  وز�ولت  �لعر�ق 

بني  متخفيًا  وخ�سو�سًا  �جلنوب...  �إىل  �ل�سمال  من 

تقريبًا  �جلبل،  يف  �أطول  ملدة  بقيت  لكني  �لفالحني... 

ترك  قررت  حيث   ،1971 عام  وعدت  عامني..  ملدة 

�لعمل �ل�سيا�سي و�حلزبي.. ب�سبب تقلبات �حلزب وتقلب 

�إىل بغد�د وكركوك عاطاًل عن �لعمل..  قياد�ته... وعدت 

�أم�سيت فرتة عند �أقاربي ببغد�د.. لكن يف بغد�د متكنت 

من �لإ�ستغال كعامل ميكانيك م�ساعد يف �ل�سكك �حلديد، 

�ملطبعي  �لبياتي وحميد  عبد�لوهاب  �إىل  تعرفت  �آنذ�ك 

�لتي  �لأدبية  »�لكلمة«  جملة  )�ساحبا  كريدي  ومو�سى 

رغم  بالطبع  �لن�رس  عن  �أتوقف  مل  �آنذ�ك(.  ت�سدر  كانت 
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�نخر�طي �ل�سابق يف �لعمل �ل�سيا�سي، فقد ن�رس يل فا�سل 

�لعز�وي يف جملة »�سعر 69«... 

�لنظر  يعيد  �أن  يريد  من  بحالة  مررت  �لفرتة  هذه  يف 

�لأدبي،  بطموحه  يفكر  ومن  �ملا�سية،  حياته  يف 

فهذه  �ل�سخ�سية،  و�ملاأ�ساة  �خليبة  من  مزيجًا  فكانت 

�لفرتة ولدت فكرة ق�سيدة »رهائن« وقبل كتابتها، مت 

�أم�سيت  حيث  �ل�سارع،  يف  �لعام  �لأمن  من  �ختطايف 

�لتوقف  �لطريقة ومت  لكنهم هناك غريو�  موؤملة...  فرتة 

�لو�سط  من  �أ�سدقاء  تدخل  بتاأثري  و�ذليل  تعذيبي  عن 

ن�ساط  �أي  يل  يكن  مل  لأين  و�أي�سًا  لنقاذي،  �لأدبي 

�سيا�سي �آنذ�ك. حيث مت �إطالق �رس�حي بكفالة بعد حكم 

م�ساعف بالإعد�م، ب�سبب ن�ساطي �ل�سابق �سمن �حلركة 

�آنذ�ك بالكفاح  �لكردية وب�سبب م�ساهمتي يف ما ُعرف 

من  حالة  �إىل  �لتاريخ  هذ�  تبلور  �مل�سلح. 

فحاولت  و�ل�رس��سة،  و�لغ�سب  �لياأ�ض 

طلبي  قوبل  �سفر،  وثيقة  على  �أح�سل  �أن 

بالرف�ض. هنا جتّلى �ل�سعور �لأق�سى بكونك 

رهينة عامل ل عالقة لك به. وهذه هي حالة 

ق�سيدة »رهائن« وهي حالة عامة، ولي�ست 

وقد  جد�،  �سخ�سية  �نها  رغم  �سخ�سية، 

�أح�ّض بها ب�سكل مبا�رس ودقيق �ل�ساعر عبد 

ُن�رست يف جملة  �لبياتي.. فحاملا  �لوهاب 

»�لكلمة« �طلع عليها... ومل يكن يعرفني حتى ذلك �لوقت 

�ملطبعي  حميد  مع  �سوية  جنل�ض  كنا  مبا�رس...  ب�سكل 

بعد  �لبياتي  ت�ساءل  حتى  كريدي..  ومو�سى 

للق�سيدة: من هو �سالح  قر�ءته  �لإنتهاء من 

فاأجابه حميد  متفاجئًا،  كان  فقد  هذ�؟  فائق 

�ملطبعي باأنه �أنا �لذي يجل�ض �أمامه،

-ماذ� تعمل؟

�حلديد  �ل�سكك  يف  م�ساعد  ميكانيك  -عامل 

بال�ساجلية؟

-�أنت �لذي يعمل يف �ل�صكك ويكتب ق�صيدة 

با�صم »رهائن«؟

يف  به  �للقاء  على  و�تفقنا  �أنا...  هو  -نعم، 

وحينما  �ليه..  ذهبت  وهكذ�  �لإعالم،  بوز�رة  مكتبه 

��ستقبلني هناك، بادرين بالقول: �أتعرف؟ �نك جمنون!

-ل، ل �أعرف،

معنى  تعرف  هل  »رهائن«  با�سم  ق�سيدة  كتبت  -�أنت 

�ل�سعب  ق�سيدة  هي  �منا  ق�سيدتك،  لي�ست  فهذه  هذ�؟ 

 – �لبعثيني  –يعني  وهوؤلء  رهينة،  فهو  �لعر�قي، 

�سينتبهون لهذ�...

�لبياتي،  �لوهاب  عبد  مع  عالقتي  بد�ية  كانت  هكذ� 

كانت عالقة ر�ئعة... وهكذ� �رسدت عليه حياتي وبقينا 

ل�ساعات �سوية ثم خرجنا �إىل مطعم وطلب مني ق�سائد 

�لأدبي«  »�ملوقف  جملة  يف  يل  ن�رسها  و�لتي  �أخرى.. 

�سوء  وعلى  ببريوت...  »�ل�سفري«  جريدة  ويف  بدم�سق، 

جو�ز  �أملك  ل  وباأين  باملغادرة  برغبتي  �سارحته  هذ� 

يل  ح�سل  كاذبة،  وبحجة  بامل�ساعدة.  فوعدين  �سفر... 

�ل�سالحية، وكانت  على جو�ز �سفر حمدود 

�ملري�ض  و�لدي  زيارة  هي  �لكاذبة  �حلجة 

لل�سفر  �ساحلًا  �جلو�ز  وكان  �لكويت،  يف 

 1974 نهاية  ويف  �لعربية،  للدول  فقط 

كنت  وقبلها  �سوريا..  �إىل  �لعر�ق  غادرت 

�أر�سلُت خمطوطة ديو�ين »رهائن« �إىل �حتاد 

�إىل زكريا تامر  �لعرب بدم�سق، وبالتحديد 

وخلدون �ل�سمعة، بتو�سية من عبد �لوهاب 

�أي�سًا  ماليًا  �لبياتي  �ساعدين  وقد  �أعتقد،  كما  �لبياتي 

�أمر  تدبرت  وهكذ�  �لعر�ق.  �أترك  و�أن  �أ�سافر  باأن  و�أ�رّس 
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�سفري �إىل دم�سق، حيث ُن�رس ديو�ين بعد و�سويل بفرتة 

ق�سرية، وقد �هتمو� بي هناك وتدبرو� يل عماًل... حيث 

ن�رست بع�ض �لرتجمات....

n عن �أي لغة كنَت ترتجم؟

-عن �لجنليزية، حيث ن�رسُت يف جملة »�ملعرفة« ويف 

�أدوني�ض  �لفرتة كان ي�رسف  ملحق جريدة »�لثورة« يف 

�لبالد«،  »تلك  �آخر...  �سعريًا  كتابًا  �جنزُت  هناك  عليه. 

عنو�نها،  �لكتاب  يحمل  �لتي  �لق�سيدة  كتبت  وببريوت 

�أمام �لبحر، خالل �لليل ويف دفعة و�حدة ون�رستها كما 

مرة  لأول  �أدوني�ض  �لتقيت  وهناك  تغيري...  وبدون  هي 

و�لذي ن�رس يل ق�سيدة »تلك �لبالد« يف جملته »مو�قف«؟

n بقيت ملدة عام ون�صف بني دم�صق وبريوت، ماذ� 

فعلت ببريوت؟

-جمرد لقاء�ت مع �أ�سدقاء ومثقفني ون�رس 

�كّر�ض  �أن  قررت  �أين  ذلك  وهناك...  هنا 

حياتي لل�سعر بعيد�ً عن �لديولوجيا متامًا. 

فقد مت �لإحتفاء برهائن ب�سكل ر�ئع، وهذ� 

�أعطاين ثقة بنف�سي... 

 25 بقيت  حيث  بريطانيا،  �إىل  و�سلت   1976 �أو��سط 

عامًا، مار�ست �أعماًل �ستى ومهنًا خمتلفة... 

�ل�سعر  يف  �لق�س�سي  باجلانب  �أكرث  �هتممُت  لقد 

عديدين،  �سعر�ء  �إىل  هناك  وتعرفت  �لربيطاين... 

تعاونت  كذلك  �سورياليني..  وفنانني  �سعر�ء  خ�سو�سًا، 

مع �آخرين عرب يف فرن�سا. لقد ن�رسُت �أغلب جمموعاتي 

�أدفع  كنت  حيث  �ل�سخ�سي،  ح�سابي  على  �ل�سعرية 

وعن  ح�سابي  على  ن�رسُت  �أي�سًا  بالأق�ساط.  تكاليفها 

بع�ض  بريطانيا  يف  �ل�سوريالية  �ملجموعة  طريق 

�أ�سعاري �ملرتجمة �إىل �لجنليزية يف كتابني...

يف  �حل�صور  يف  �لرغبة  فقدت  فجاأة  لكنك،   n

هجرة  ز�هد�ً، يف  وتركته  �لعربي...  �لثقايف  �لو�صط 

�أ�صباب  �أو  �لد�خل... حيث جتولت ب�صبب �لعمل  �إىل 

�ملعي�صة بني �لفلبني وتركيا و�أحيانًا بريطانيا...؟

�حلياة  �أعي�ض  �أن  حاولت  بريطانيا  يف  كنُت  -حينما 

عناوين  يف  حتى  هذ�  وترى  �جلديدة...  �لثقافية 

�أعطيت  حيث  �لبالد«،  لـ«تلك  �لتالية  �ملجموعات 

�ملادي،  لل�سعر  �أميل  فاأنا  �ملجال،  من  كثري�ً  للمخيلة 

�ل�سورة �ملادية، �أحاول تفادي �ملجاز �ل�سعري، وذروة 

�أدّرب �ملخيلة على  هذ� كانت يف بريطانيا، حيث كنت 

حتويل ما هو مادي متوفر يف �حلياة �ليومية �إىل �سور 

ي�سكل منعطفًا  و�أحالم«  »مقاطعات  �أعترب  لهذ�  �سعرية. 

�آخر يف حياتي �ل�سعرية.. وكما ترى فالإختالف و��سح 

حتى ي عناوين �لق�سائد �أو �ملجموعات �ل�سعرية...

n لكن رغم هذ�... فجاأة �صيطر عليك �لزهد يف �حلياة 

�لثقافية ويف �لن�رش لع�رشين عامًا...

�حلياة  على  �ملهيمنة  �ليديولوجية  �حلالة  -ب�سبب 

�لثقافية �لعربية. فاأنا ل �أميل �إليها، وهذ� يعود �إىل �آثار 

�لرتبية �لأوىل، فلم �أتعّود حياة �لقطيع، بد�أت 

قر�ر�ً  كان  لوحدي،  و�لكتابة،  �لثقافة  يف 

�ي�سًا عليك  �سخ�سيًا حم�سًا.  خا�سًا، قر�ر�ً 

�أن ل تن�سى �لنزعة �مل�سادة لالإيديولوجيا 

من  كانو�  �لذين  كركوك،  جمموعة  لدى 

فهي  للموهبة،  �إل  �همية  يعطو�  فلم  �لنبل، 

�لأ�سا�ض عندهم، و�لتي حظيت بالإهتمام، وهذ� �لف�سل 

يعود �إىل جليل، �رسكون، جان و�أنور �لغ�ساين �لذي ن�رس 

يل لأول مرة...

ملدة  مثاًل  بقيت  فقد  �ملجموعات،  �أجتنب  كنُت  �أي�سًا 

�أكتُب  �أن�رس ول مرة و�حدة.. رغم �ين  ع�رسين عامًا ومل 

�لأ�سا�ض. وهذه  بالن�سبة يل هي  فالكتابة  �لوقت.  طيلة 

حالتي يف �لعر�ق �أي�سًا. ومل يعد �لن�رس هو �لذي يغريني.. 

و��سطررُت  بلندن..  �ل�سحافة  يف  عملي  فقدت  فقد 

للهجرة �إىل �لفلبني مع زوجتي �لفلبينية ومازلت هناك 

حتى �لآن...

�ل�صحفي...  �لعمل  تركت  لو  حتى  كيف؟  لكن   n

لندن...؟ ما هي �لأ�صباب �لد�خلية؟

�سخ�سية،  ق�سية  هي  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �لق�سية  -كانت 

�آنذ�ك،  وحا�رسي  طرف،  من  �لثوري   
ّ
ما�سيي ب�سبب 
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فقد  للحكومة...  �لتابعة  �ل�سحافة  يف  �أعمل  كنُت  حيث 

كان هذ� �لأمر يعذبني، فاأنا كنت متيقنا من �أين مازلت 

ومر�حلها،  �أطيافها  جميع  �ل�سابقة،  ملبادئي  �أمينا 

نوٍع  باأي  �أ�سعر  يجعلني  مل  تناق�ض  يف  �أجدين  وكنت 

�أتخل�ض  لكي  �سبياًل  �أعرف  �أك  ومل  �لر�حة،  �أنو�ع  من 

وهي  حم�ض،  قانونية  لأ�سباب  �لتناق�ض،  هذ�  من 

جو�ز  على  �أح�سل  حتى  معينة  ملدة  �أبقى  �أن   
ّ
علي �أنه 

�سنو�ت  حتّملت  ولهذ�  ُحّر�ً...  �أكون  لكي  بريطاين  �سفر 

حق  على  ح�سلت   1989 وعام  �ل�سحافة...  يف  �لعمل 

�ملو�طنة �لربيطاين وهنا بد�أ �لتفكري �لعملي يف حّل هذ� 

�لفلبني،  �إىل  نف�سه  �لعام  ف�سافرت يف نهاية  �لتناق�ض، 

ماركو�ض،  �سد  �لثورة  ُبعيد  �مليالد،  �أعياد  فرتة  خالل 

بريطانيا،  يف  �ل�سكن  عن   
ّ
تخلي حال  يف  قررت،  وهنا 

�لتز�مات  وب�سبب  �لفلبني...  يف  �لإقامة  ميكنني  �أنه 

�قت�سادية �أخرى... مل ��سافر �إىل تركيا و�إىل �لفلبني �ل 

كّل  �أترك  �أن  قررت  قد  د�خلي  يف  وكنت   ...1990 عام 

�سيء ور�ئي، و�أن �أبد�أ من جديد.. ومل �أنتظر �سيئًا خا�سًا 

�أو قر�ءة �أدبية جديدة، �منا تركُت �لأمور تاأخذ جمر�ها، 

�أعي�ض ب�سكل طبيعي، بكل  �أن  �لذي كان. وهو  وهذ� هو 

ب�ساطة، عن تلك �حلياة �لتي ع�ستها يف لندن، ومار�ست 

مهنًا �أخرى، مهنًا خمتلفة متامًا، وتقريبًا بعد عامني... 

فقط... ر�ودتني �لكتابة من جديد وب�سكل جدي... وحتى 

�لآن �جنزُت 7 جمموعات �سعرية..

دعوة  لبيت  ��سدقاء  �إ�رس�ر  وب�سبب  عامني،  وقبل 

يف  للم�ساركة  �لفرن�سية،  »�سيت«  مدينة  من 

يل  �سدرت  و�أي�سًا  �ملتو�سط،  �سعر�ء  مهرجان 

وهكذ�  بالفرن�سية،  �سعرية  خمتار�ت  هناك 

مب�ساعري  �قتنعت  وكاأين  جديد،  من  عدُت 

�خلا�سة، وباأن كتابتي ماز�لت حّية ور�هنة، 

بالعودة  قناعتي  كّثف  بالطبع  �لأمر  وهذ� 

حو�ر�ت  �أعطيت  كما  وهناك..  هنا  و�لن�رس 

عديدة...

n كيف تو�صلت �إىل �لكولج؟

�ملجالت  مطالعة  طريق  عن  �إليه  -�أتيت 

زنكنة«  »هيفاء  �ل�سابقة  زوجتي  وكانت  �ل�سوريالية، 

من  �لعديد  �أن  كما  �أي�سًا،  �مل�سمار  هذ�  �سمن  تن�سط 

�أفر�د �ملجموعة �ل�سوريالية �لعربية تهتم بالكولج، وقد 

عربية  جمالت  يف  �لكولجات  هذه  من  �لعديد  ن�رسُت 

و�جنليزية وفرن�سية، و�أي�سًا �سمن جمموعاتي �ل�سعرية.

بريطانية  يف  �ل�سوريالية  �ملجموعة  �إىل  تعرفت  وقد 

عن طريق عبد �لقادر �جلنابي �لذي �حتفى مبجموعتي 

�لأوىل »رهائن«.

n �لفائدة �لتي جنيتها من �حلر�ك مع �ملجموعات 

�ل�صوريالية �لجنليزية، �لعربية و�لأمريكية؟

�آفاقًا جديدة،  فقد فتحت يل  منها،  �لكثري  تعلمت  -لقد 

وهذ�  كثري�ً،  وغرّيت  و�لفنية  �ل�سعرية  �سورتي  و�أغنت 

طريق  عن  �سو�ء  �لكثيفة  �لعالقات  تلك  نتيجة  بالطبع 

�أو �حلو�ر�ت �ملبا�رسة.. فقد �غتني  �أو �مل�ساهدة  �لقر�ءة 

ح�ّسي �لفني و�ل�سعري كثري�ً.

n �لعالقة مبجموعة كركوك من بعيد... ويف �أماكن 

خمتلفة؟

-يف نهاية 2003، وبعد �لحتالل �لمريكي، عدُت �إىل 

على  وكنُت  وفاته،  قبل  �لقي�سي  جليل  وزرت  �لعر�ق، 

تو��سل مع �أنور �لغ�ساين يف كو�ستاريكا...

لكن كّل و�حد من هذه �ملجموعة، ورغم �لختالف، وهو 

ح�ّسه  �خلا�ض،  �سوُته  مّنا  و�حد  فلكل   ،
ً
غني �ختالف 

�لنقدي، �لتنّوع �لتام يف مدينة خمتلطة كمدينة كركوك. 
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كتابات  عّنا  وُن�رست  ت�سهري  حلمالت  نا  تعر�سّ لقد 

�لت�سكيك  �أبد�ً، ومت  عن�رسية، ب�سبب كوننا مل نكن عربًا 

يف عر�قيتنا، لأ�سباب جناحنا �لأدبي وتاأثرينا، فقد مت 

�حت�ساب ما هو قومي �أو �سيا�سي �أو �يدولوجي ولي�ض ما 

هو �أدبي �أو فني، وهذ� بالطبع من �أ�سباب �حباطنا وعدم 

توظيفنا و�رغامنا بالهرب وترك �لعر�ق.

�لعر�ق،  يف  جديد�ً  �سيئًا  �ل�ستينات،  يف  �آنذ�ك  كنا  فقد 

على �سعيد �لآد�ب و�لفنون، وكان ثمة معاد�ة تامة لنا، 

�ذ كان ُينظر �إلينا ك�سعوبني، وهذه بالطبع من �سناعات 

�لقوميني و�لبعثيني. ومثاًل ثمة �ساعر عربي، من تون�ض 

كما �أعتقد، ن�رس مادة عن ديو�ين »مقاطعات و�أحالم« يف 

�لتي تخدم  �لكتب  �لعر�قية �عتربه من  »�لثورة«  جريدة 

فلم  ترى  وكما  �ل�سناعات.  هذه  من  �لخ...  �ل�سهيونية 

ُينظر �إلينا كمبدعني، �منا جُمّرد خمربني لوهم قومي يف 

خيالتهم... فقد كانو� يتح�س�سون من معرفتنا للثقافات  

�لأخرى ومقدرتنا على �لأتيان باأ�سياء جديدة.

n عدت نهاية 2003، بعد �لحتالل �إىل �لعر�ق، وزرت 

كركوك ومت�صيت يف �صو�رع بغد�د...

�أماكن  من  بع�سًا  �حلنان،  ب�سبب  ��ستعيد  �أن  -حاولت 

تلك �لأيام يف بغد�د وكركوك، ولكن �مل�ساهد �أو �لأماكن 

�أو  �لأ�سياء  تلك  وبدل  �ملا�سي،  �سور  حتاكي  تكن  مل 

�ل�سو�رع �جلميلة، مل �أعرث على قلعة كركوك، وهي قلعة 

�سومرية فقد هدمها �سد�م ح�سني، و�لنهر �ل�سغري �لذي 

�سو«  »خا�سة  ��سمه  كان  و�لذي  �ملدينة،  يف  ميّر  كان 

فقد مت حتويل جمر�ه �إىل مدينة �أخرى... تقريبًا مل �أجد 

�سيئًا من خيايل ومن بلدي.. بالإ�سافة طبعًا �إىل م�سهد 

�ن  تعني  �لتي  �لمريكيني...  �جلنود  م�ساهدة  هو  جديد 

بلدي حمتل �أي�سًا.

خمتلفًا،  عر�قًا  وكان  عامًا،   30 منذ  �لعر�ق  تركت  لقد 

�إل  �أجد  مل  �لآن  ولكني  و�لأمن...  �ل�سلطة  رعب  رغم 

�خلر�ئب... حتى �لب�رس كانو� عبارة عن خر�ئب ب�رسية، 

مبا فيهم �لأهل و�لأقارب، فلم �أفهم �أحد�ً، وهكذ� قررت 

باأن �أترك �لعر�ق نهائيًا و�أن �أعود من حيث �أتيت... و�نت 

تعرف ما حدث بعد هذ� �لتاريخ.. وحتى �لآن.

فاروق  �لقي�سي،  جليل  هو  �لوحيد  عز�ئي  كان  هناك 

م�سطفى، حيث كنُت ��ستعيد معهما بقايا ذلك �ملا�سي 

نهر  مدينة  حد�ئق،  مدينة  هي  كركوك  فمدينة  �لبعيد. 

ومدينة قلعة... ومل يبق �أي �سيء من هذ�...

كان هناك �لقا�ض يو�سف �حليدري، لكنه تويف قبل هذ� 

فقد  زنكنة،  �لدين  مبحيي  �للقاء  �أ�ستطع  ومل  �لتاريخ... 

�نتقل �إىل مدينة �أخرى... وقد كانا معنا يف تلك �لأيام... 

�أي �سمن ما ي�سمى مبجموعة كركوك...

n وعن �لفرتة �ل�صتينية ببغد�د؟

-مل �أع�ض ب�سكل د�ئم وطويل يف بغد�د.. �منا كنُت �أزورها 

حيث كنُت �أقيم عند �أقارب يل. يف تلك �ل�سنو�ت 1965، 

1966، كانت بغد�د مدينة �ملقاهي )�ملقهى �لرب�زيلي، 

مقهى �لربملان، مقهى ح�سن عجمي، مقهى �سمر، مقهى 

�لأدباء  �أجال�ض  كنت  حيث  �لخ...(  �ملربعة  �ملعقدين، 

و�أزور �لأ�سدقاء فا�سل �لعز�وي، موؤيد �لر�وي، �رسكون 

بول�ض، �أنور �لغ�ساين، كان نوعا من �لعامل �جلديد �لذي 

ي�سجع على �لكتابة ويحتفي بها وميالأ حياتنا رغم هذ� 

وكنُت  معي  جد�  كرماء  �لأ�سدقاء  كان  وقد  بالبهجة... 

�آخرون مثل  �أي�سًا هناك  �أو عندهم كثري�ً...  �أبقى معهم 

�لبياتي،  �لوهاب  عبد  كريدي،  مو�سى  �ملطبعي،  حميد 

طهمازي،  �لرحمن  عبد  �حل�سيني،  ح�سني  جمعة،  وليد 

منعم ح�سن، عزيز �ل�سيد جا�سم، عبد �ل�ستار نا�رس، علي 

جعفر �لعالق... تقريبًا كنا جنل�ض يف �ملقاهي... لكن منذ 

�أقمت  �لعر�ق عام 1974  عام 1971 وحتى مغادرتي 

�أي كتاب  ��ستطع ن�رس  �لفرتة، وبالطبع مل  ببغد�د طيلة 

�سعري يل. كم �أ�سعر بالمتنان حلميد �ملطبعي ومو�سى 

يف  مر�ت  عّدة  يل  ون�رس�  جد�  بي  �هتما  �لذين  كريدي 

�حتفاء  ثمة  كان  ي�سدر�نها.  كانا  �لتي  »�لكلمة«  جملة 

ما، وقد كنُت حمظوظًا من هذه �لناحية، وهذ� �لحتفاء 

منحني �لثقة بالنف�ض وبالتايل �ملو��سلة.  

     

135 نزوى �لعدد 77 - يناير 2014

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 
 s  s s



136

»للرو�ية �صحر خا�ص، فهي مار�ثون عدو طويل، ومن يجرب كتابة �لرو�ية ل يتوق 

بدرية  �ل�صعودية  و�لكاتبة  �لرو�ئية  تقول  هكذ�  �لق�صرية«.  �لق�صة  ل�صجن  للعودة 

�لب�رش، بالرغم من �أّنها �أ�صدرت عّدة جمموعات ق�ص�صية �صابقة لتجربتها �لرو�ئية 

منها، ق�ص�ص ق�صرية 1993م، حبة �لهال 1999 م، نهاية �للعبة 1994م، م�صاء 

�لأربعاء 1994.  توؤكد �لب�رش على �أّن �لق�صة �لق�صرية �نقر�صت، ومل يعد هناك من 

يكتبها بطريقة مبهرة كما فعل ت�صكيوف. لذ� فقد هجرت �لق�صة و�نت�رشت للرو�ية، 

ومن �أعمالها �لرو�ئية هند و�لع�صكر - بريوت 2006، �لأرجوحة رو�ية - د�ر �ل�صاقي 

2010، وموؤخر� غر�ميات �صارع �لأع�صى رو�ية - د�ر �ل�صاقي 2013.

بدرية الب�صر

من ُيجرب كتابة الرواية

ال يعود ل�صجن الق�صة الق�صرية

 حاورتها: هدى حمد 

الق�ضة الق�ضرية انقر�ضت وباتت من التاريخ الأدبي v

األحُق ال�ضخ�ضيات الإ�ضكالية اأما املن�ضجمة فتموت ب�ضرعة v



مطبخ  �إىل  �لب�رش  بدرية  تدخل    

مقالتها  فتن�رش  �ل�صحفية  �لكتابة 

مطبخ  تدخل  كما  �صحف،  عّدة  يف 

�لكتابة �لأدبية، وتقع �أحيانا يف فخ 

غاليا،  �لثمن  وتدفع  بينهما،  �خللط 

�ملزلق  لذلك  تنتبه  بد�أت  لكنها 

موؤخر�.

�أن  �لرو�ئية  �أعمالها  عرب  �لب�رس  حتاول 

�لتفوق  على  �ملفطورة  �ملر�أة  �سورة  ُتقدم 

وثقافة  ومد�ر�سها  �ملدينة  لكن  و�لنجاح، 

�ملجتمع �لقائم على حجب �ملر�أة بني �ربعة 

ما  وغالبا  �لطريق.  ت�سل  جتعلها  جدر�ن 

بدرية  لبطالت  �أف�سل  كخيار  �ل�سفر  يلوح 

�لتغيري،  يف  و�لر�غبات  �ملحلقات  �لب�رس 

ولكنهن  ويخرجن،  �لق�رسة  فيك�رسن 

باملقابل ل يكّن م�ستعد�ت للحياة �جلديدة، 

فتتك�رس �أجنحتهن ب�رسعة �أو حترتق.  

مل يعد هنالك �صطح

�لأع�سى«  �سارع  »غر�ميات  �لأخرية  �لرو�ية  ُتلفت 

للكاتبة �ل�سعودية بدرية �لب�رس و�لتي �سدرت عن د�ر 

�ل�سعودية  يف  �لتحول  مرحلة  �إىل  �لنتباه  �ل�ساقي، 

فرتة  �خلليج  منطقة  على  �سحبها  مُيكن  و�لتي 

�ل�سبعينيات من �لقرن �لع�رسين �لغنية بالتحولت. 

مو�سة  ودخول  �مُللون  �لتلفاز  دخول  من  �بتد�ء 

�لأغاين  �أ�رسطة  تبيع  �لتي  �لفيديو و�ملحالت  �أفالم 

كما  ��ستحياء  على  �ملنازل  �إىل  �لهاتف  ودخول 

�ل�سيوف طويال، ل  �ل�سيف، حيث لزم غرفة  يدخل 

يرد عليه �إل �لرجال ثم ما لبث �أن �نتقل �إىل �ل�سالة 

و�ملكاملات  �ل�سخ�سية  �لغرف  �إىل  �لأمر  به  لينتهي 

�لرو�ية:  بطلة  عزيزة  قالت  �لع�ساق.  بني  �لليلية 

من  فبدل  هاتف«.   هنا  �سار  �سطح  هناك  يعد  »مل 

�لهاتف  �ل�سطوح بات  �إىل �حلبيب من فوق  �لتحدث 

�سديقا حميما يف ليايل �لعطل �ملدر�سية.

جد�  �رسيعا  تنمو  �لتحول  نقاط  �أّن  �ملالحظ  من   

�لتقني، وبطيئا جد� يف جو�نب  يف �جلانب �ملادي 

�لأفكار �لتي ُت�سيطر عليها �لعاد�ت و�لتقاليد. فبعد 

�أن كان بيت عزيزة  ممتلئا ب�سوت �أم كلثوم وجناة 

بالأبي�ض  �مل�رسية  وبالأفالم  وفريوز  �ل�سغرية 

�لر�ديو  ي�سمع  �أبي  عاد  »ما  عزيزة:  قالت  و�لأ�سود 

�لقاهرة  �سوت  �ختفى  �ملا�سي.  يف  كما  كثري� 

�لتي  �ملحلية  �إذ�عتنا  حملهما  وحّلت  لندن  و�سوت 

ودون  مو�سيقى  دون  حملية  منوعات  بر�مج  ُتر�سل 

ومل  �لتلفزيون  عن  فريوز  وجه  غاب  �مر�أة..  �سوت 

تعد جناة �ل�سغرية تظهر بو�ساحها �لأخ�رس �مل�سبك. 

م�رسحية  �سهر�ت  من  �إل  فارغا  �لتلفزيون  �سار 

�أو بر�مج وثائقية و�حتفالت ر�سمية«. حتى  باردة 

�لتحول بالنتقال من �لبيت �لقدمي �إىل �لبيت �جلديد، 

حي  من  �أغنى  �جلديد  »حينا  عزيزة:  عنه  قالت 

�سارع �لأع�سى و�أنظف، لكنه فقري من �لنا�ض غابت 

�لأطفال وفقدُت قدرتي على �خلروج  عنه �سيحات 

وحدي و�مل�سي �إىل �لبيت �ملجاور«.  
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الغرفة اخللفية

�لب�رس:  بدرية  تقول  �لتحول  ر�سد  فكرة  وحول 

�لرو�ية و�لو�سف  بالتاأكيد هناك فكرة �سابقة على 

حتدث  مفاجاآت  هناك  �أي�سا  وبالتاأكيد  و�لأحد�ث 

ذلك  من  �أو  �لر�وي  لوعي  من  قادمة  �لرو�ية   يف 

�جلزء غري �ملعروف.. �أنا ��سميه �لغرفة �خللفية وهم 

�أرتب  �أنني كنُت  �أو �لالوعي، �ملهم  ي�سمونه �لإلهام 

لرو�ية ت�ستعر�ض �حلارة قبل �أن تدخلها �ليدلوجيا 

�حلد�ثة  فهم  يف  و�لرتباك  و�لدينية  �ل�سيا�سية 

لفطرتهم  ُتركو�  �لنا�ض  �أن  لو  وبر�أيي  و�لتحديث. 

لك�سفو� عن جانب �ن�ساين ر�ئع يف ��ستلهام �ملعرفة 

فيه  ت�ستعني  للدولة  حديث  بناء  ظل  يف  �لإن�سانية 

جماعات  هنالك  لكن  �ملادي،  بالتقدم 

كل  من  �خلوف  تربية  ت�ستغل  ما  عادة 

ولأن  �لتقدم،  وجه  يف  و�لوقوف  جديد 

�حلد�ثة  طوفان  فاإن  م�ستحيال  ذلك 

يغمرنا يف مظاهره �ملادية، لكن �لعناد 

و�ملقاومة يجعالنا نقع يف �لالمنطقية 

م�رسح  يف  كاأننا  فنبدو  و�لالمعقول 

للعبث، �أو نبدو  كد�نكي�سوت ُنحارب طو�حني �لهو�ء 

ونظنها �لعدو.

رفع الأ�صوار حولها 

بطالت بدرية �لب�رس يكابدن �رسيبة �لتغيري، فمثال 

�أن تذهب  »عزيزة« ، كانت يف �ملا�سي قادرة على 

مل  ثم  �أحمد.  �لدكتور  وعيادة  �سميحة  �أبلة  بيت  �إىل 

يعد باإمكانها �أن تذهب �إىل �لدكان ل�رس�ء ب�سكويت 

�أّن  �لكتكات �لذي حُتب. �لأمر �لذي يجعلنا نكت�سف 

و�لإن�سان  �سناعته  وتعيد  �ملكان  تغزو  مادية  قوة 

باملقابل  بها،  ويرغب  وُيجاريها  �لقوة  هذه  يتقبل 

هنالك طاقة رف�ض تتمثل يف رف�ض تغيري �لعاد�ت 

لكون  �ملر�أة،  مع  �لتعامل  يف  و�ل�رس�مة  و�لتقاليد 

�ملر�أة هي مقيا�ض �رسف �ملجتمعات.

يتمتع  �لآمنة  بقولها: يف �حلارة  �لب�رس  بدرية  ترد   

�لبع�ض  بع�سهم  يعرفون  لأنهم  باحلرية  �جلميع 

�لتي  �ملدينة  لكن  �لبع�ض،  ببع�سهم  ويثقون 

مالحمها  ير�سمون  و�لذين  �لأمان  هذ�  ُتهدد  تكرب 

يحر�سون على رفع �لأ�سو�ر و�لتخفي د�خلها و�أول 

و�لطفل،  �ملر�أة  هما  �خفائه  على  يحر�سون  من 

من  و�حد  م�ستوى  يف  يكونا  باأن  �لأمر  وينتهي 

�لإن�سان  لأن  �لو�ساية  وي�ستحق  قا�رس  �لتعامل، 

�لذي لميتك �ملعرفة ول �لتجربة هو بالفعل قا�رس. 

هذين  من  �ملر�أة  �لريا�ض  مدينة  حرمت  وهكذ� 

�ل�رسطني كي ت�سبح ر��سدة وم�ستقلة. 

ل اأخطط للزمن

ب�سكل جيد،  بالزمن  �لب�رس  بدرية  مُت�سك 

وتارة  �لأمام،  �إىل  �لأحد�ث  تدفع  فتارة 

ونحن  �ل�سحيق.  �ملا�سي  �إىل  بها  تعود 

�للعب  ي�ستطيع  حد  �أي  �إىل  نت�ساءل 

بالزمن خلق تو�زنات يف �لعمل �لرو�ئي. 

�للعبة  يفر�ض  �لذي  هو  �ل�سياق  وهل 

�لزمنية �أم �أنها خيار �لكاتب؟ 

لل�سياق  كثري�  تخطط  ل  �لب�رس  بدرية  �أّن  نكت�سف 

عن  تتخلى  �أن  تعمدت  ة  
ّ
�ملر هذه  ولكنها  �لزمني، 

�أّنه  �سعرت  جتربتها  خالل  من  لأنها  باك«،  »بالي 

ولكي  �لأ�سياء  حُت�سي  كي  �للهث  وي�ستدعي  ُمتعب 

ت�سل ملا تريد قوله �أو و�سفه، وتتابع �لب�رس قائلة: 

للحدث و�ل�سعود مع  �ملت�سل�سل  �لنمو  »لهذ� تعمدُت 

تناميه، رمبا هي م�ساألة يفر�سها �حلدث لكن وعي 

�لر�وي يعمل ب�سكل ما من خالل جتربته على ر�سف 

�حلدث و�لزمن مبا ميكنه من عر�ض �لأحد�ث«. 

مثل �صطح واأر�س

�أو  �أّن �لغريب �مل�رسي  �لب�رس  تقرتح رو�يات بدرية 

�سورة  ت�سبه  بر�قة  �سورة  ُيقدم  �لبريوتي،  �لرجل 
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�لدكتور  �ملثال  �سبيل  على  و�لأ�سود.  �لأبي�ض  �أفالم 

�أحمد �مل�رسي، يدخل مع �أخته �أبلة �سميحة �ملطبخ 

ت�ساهد  مرة  لأول  �لطعام.  وُيقلب  �ل�سحون  ويحمل 

قالت  �لدفء،  بهذ�  و�أخته  �أخ  بني  عالقة  �لبطلة 

عزيزة: »�أبي يحب �أمي ولكن مثل رجل يحب من فوق 

�ل�سطح �مر�أة خمتبئة يف �لغرف حبا تر�تبيا ملفوفا 

بالأغطية و�أمي حتب �أبي لكنها ل تقرتب منه. فو�ز 

حتى  خمتلفة«.  غرف  من  ولكن  يحباننا  و�إبر�هيم 

�حلب و�إن كان �سيئا و�حد� �إل �أّن طرق تعبرينا عنه 

�لعالقات.  بع�ض  يف  جاحما  جريئا  فرن�ه  خمتلفة. 

تز�ل  ما  فهل  �أخرى.  عالقات  يف  �ل�سقف  منخف�ض 

�خل�سية  ُتربي  �لآن  �إىل  �لعربي  �خلليج  منطقة 

يف  عنه  و�لتعبري  باحلب  �لإف�ساء  من 

�لتاريخ  �متد�د  يف  �ملختلفة  عالقاتها 

من �ل�سبعينات �إىل �ليوم، وعّما ينم ذلك 

يا ترى؟     

هي  �لإن�سانية  »�لعالقات  �لب�رس:  تقول 

�أي�سا  و�لتقدم  و�لعلم  �لتح�رس  رهن 

ولنا على �سبيل �ملثال �أن نتخيل عالقة 

عالقة  �أظنها  بزوجته.  �لكهف  رجل 

مو�جهة  باآلية  �سوى  تهتم  ل  فهي  وفقرية  جافة 

وعزيزة  م�سكالته،  على  و�لتغلب  �لعي�ض  �سخامة 

مبجتمعات  مقارنة  ن�سبيا  بد�ئي  و�سط  يف  تعي�ض 

من مثل م�رس و�ل�سام ومو�جهتها لعالقة معلمتها 

يف  جوهريا  ك�سفا  كان  �لطبيب  باأخيها  �مل�رسية 

�لعالقات بالن�سبة لها ومقارنتها بعاملني خمتلفني 

وم�ستويني من �لعالقة، فالطبيب جاء مع �خته كي 

يدعمها وي�ساندها يف بلد مثل �ل�سعودية ول ُيعامل 

�ملر�أة  مع  عالقتة  تتوقف  جندي  رجل  مثل  �خته 

بعالقة �لنفعية و�لأو�مر. هذ� طبعا ل يعني �أّن �حلب 

غري موجود لكنه ليعرب عن نف�سه بطريقة ندية بل 

بطريقة تر�تبية �ملر�أة �أ�سفل و�لرجل فوق مثل �سطح 

و�أر�ض.

ال تعرب النهر مرتني

�لنا�ض  فيها  يتمدد  مقربة  مثل  �ل�ساكن  »�حلي 

وغد�  �سيء  �إىل  يطمحون  ل  وفر�سهم.  بيوتهم  يف 

عا�سوها  �لتي  نف�سها  �لأ�سياء  ويعيدون  ي�ستيقظون 

بالأم�ض لن يحدث �سيء ُمفاجئ. هم �أ�سال ل يحبون 

�ملفاجاآت«. لكن �لبطلة حتب �ملفاجاآت فقد �كت�سفت 

�ل�سوء  فيها  و�لدفء،  �حلب  فيها  �أخرى  حياة 

و�لأغاين �ملتجولة يف �ل�سناديق �ملفتوحة. 

حُمملة  جاحمة،  �لب�رس  بدرية  بطلة  تبدو  ما  د�ئما 

بطاقة �لتغيري و�لرغبة يف �لقفز فوق �حلو�جز كما 

�لأع�سى«،  �سارع  »غر�ميات  يف  »عزيزة«  حال  هو 

»هند« يف رو�ية »هند و�لع�سكر« وكذلك بطالت رو�ية 

غالبا  �أي�سا  �لبطلة  ولكن  »�لأرجوحة«، 

للمو�جهة،  بعد  جاهزة  غري  تكون  ما 

وجتعل  بها،  متر  رياح  �أول  تك�رسها  �إذ 

باخلذلن  ُم�سابة  �ملتوهجة  خيالتها 

يف مو�جهة �لو�قع �ل�سعب؟    

ت�ستعني بدرية �لب�رس باملثل �لذي يقول، 

لرتد  مرتني«،  �لنهر  يعرب  ل  »�ملرء 

عربت  حني  »عزيزة  قائلة:  ت�سيف  ثم  �سوؤ�لنا  على 

�أنا�ض من عامل خمتلف عن  لعالقة مع  نهر ك�سفها 

�أن عاملها  عاملها وهي معلمتها و�لطبيب �كت�سفت 

ثم  �ملعرفة  �أعر��ض  عليها  ظهر  وقد  وميت،  �ساكن 

�لرف�ض و�لتململ ولأنها �سابه و�سغرية وذكية فقد 

علي  ولو  و�لت�سلية  ولالأغاين  لل�سخب  تتوق  كانت 

هيئة م�سو�ر �سغري يف �ل�سيارة، كي ت�رسب ع�سري� 

عادة  لتعرفه  �لذي  �ل�سارع  حياة  على  وتتفرج 

�لن�ساء يف جند«. 

فقدت عفويتها

�أّن  نلحظ  كنا  �لب�رس  لبدرية  �لأوىل  �لأعمال  يف 

�لبطولة فردية، كما هو حال هند يف رو�ية »هند 

�لتي  و�لع�سكر« حيث �سوتها �ملتفرد، وهو�ج�سها 

139 نزوى �لعدد 77 - يناير 2014

 التغيري اأربك 

»الريا�س« واأفقدها 

فطرتها وكّبل 

قدرتها 

على الفهم

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 
 s  s s



�لب�رس  رو�ية  يف  كثري�  �مللفُت  لكن   . وتنمو  تكرب 

�لبطولة  هو  �لأع�سى«  �سارع  »غر�ميات  �لأخرية 

�لر�وي  هي  عزيزة  �أّن  من  �لرغم  فعلى  �جلماعية، 

�أّن �سوت ق�ستها ل يعلو على حكايات �سارع  �إل 

�ملكان،  ينتزعها  �لبطولة  �أّن  نقول  نكاد  �لأع�سى. 

ميتد  و�سوقه  و�سو�رعه  وبيوته  �لأع�سى  ف�سارع 

�أفق �لرو�ية ويت�ساعد مع حكاياتها؟ فلماذ�  على 

�لنت�سار  وملاذ�   ، ة 
ّ
�ملر هذه  جماعية  �لبطولة 

للمكان؟ 

تقول بدرية �لب�رس باأنها كانت ترمي لك�سف �حلارة 

يف �لريا�ض وكيف تغريت، بل كيف �أربكها �لتغيري 

�لو�عية  قدرتها  وكّبل  وفطرتها  عفويتها  و�فقدها 

و�ملنع.  �حلر�م  مفاهيم  ب�سبب  و�لتح�رس  للفهم 

تقية  حارة  »كانت  �لب�رس:  وت�سيف 

كيف  �أ�سف  لأن  تقُت  فقد  لذ�  وم�ساملة 

�سبيل  فعلى  طيبتها  عن  �حلارة  عرّبت 

»عطوى«  �لأرملة  �ملر�أة  �ساعدت  �ملثال 

فا�ستطاعت  �ملدينة،  �إىل  �لهاربة  �لفتاة 

دون  من  ماأوى  لها  جتد  �أن  »عطوى« 

عالقات  �إىل  بالإ�سافة  �لكثري،  تفقد  �أن 

بع�ض  �أن  رغم  �ليومي  و�ملعا�ض  �حلب 

وقت  يف  تخرج  تركتها  �ل�سخ�سيات 

ن�سائية  �سخ�سيات  ثالث  على  ركزُت  لكني  ق�سري، 

جانبية  �سخ�سيات  عند  �لتطور  مالمح  وبع�ض 

�أخرى«. 

عجز �صمري املتكلم

تف�سيلها  �لرو�ئية،  �لب�رس  بدرية  �أعمال  يف  يبدو 

ل�سمري �لبطل �ملتكلم، عو�سا عن �ل�ستعانة بالر�وي 

�لعليم، ذلك �لذي يرتك �لكاتب على م�سافة جيدة من 

�ل�سخ�سيات ملر�قبتها عن بعد. 

�أّنها يف �لبد�ية كتبت عملها �لأخري   ُتخربنا �لب�رس 

تفتقد  �لرو�ية  �أن  �سعرت  ولكنها  �لر�وي،  بل�سان 

�أّن  ووجدت  �ل�سيء  بع�ض  باردة  فجاءت  �حلميمية 

ل�سطياد  �لأقرب  هي  �لبطلة  ل�سان  على  �لكتابة 

عيوب  �لبطلة  ل�سمري  �أي�سا  لكن  �لقارئ،  تعاطف 

�ل�سخ�سيات  عن  �حلديث  �أر�دت  عندما  تك�سفت 

�لأخرى )�سمن �لبطولة �جلماعية(، لذ� ظهر �لر�وي 

�لعليم ليحل حمل �سمري �ملتكلم يف بع�ض �لف�سول 

لكي تتغلب على عجزه. 

اأك�صر الق�صرة واأخرج

�أعمال  يف  حت�رس  »�ل�سفر«  ثيمة  �أن  �أي�سا  �ملالحظ 

»هند  رو�ية  ففي  �خلال�ض..  كاأنها  �لب�رس  بدرية 

و�لع�سكر«، ُي�سبح خيار هند �أن ت�سافر، وعزيزة حتلم 

و�أي�سا  جمتمعها،  ن�سيج  خارج  من  وبرجل  بال�سفر 

كحالة  �ل�سفر  يتو�جد  �لأرجوحة  يف 

�أ�سا�سية عندما تذهب �لن�ساء �لثالث �إىل 

جنيف؟  

�لهروب،  فكرة  �أنها  �لب�رس  بدرية  تظن 

وت�سيف: »�إنها ذ�ت �لفكرة �لتي ت�سكنني. 

�لهروب بحثا عن عامل �و�سع كلما �ساق 

فكرة  �أنها  �أجد  ما  ود�ئما  �ملكان،  بي 

ت�ستوعب زمنا ثم تتجدد مرة �أخرى، ففي 

و�أخرج،  �لق�رسة  �أك�رس  �أن  يجب  مرة  كل 

�لفكرة مع بطالتي لأن  �أعي�ض هذه  لهذ� 

�ملكان د�ئما ما ي�سيق بهن وينجحن هن يف عي�ض 

تهرب  �لقرية   �بنه  عطوي  ف�سخ�سية  �لفكرة،  هذه 

وتنجحان.  مكانها  تغري  �ل�سحر�ء   �أبنة  وو�سحي 

لكن عزيزة تف�سل لأنها �بنة �ملدينة فاملدينة �سجن 

كبري. 

الن�صاء ُيرثن الف�صول

جُتيب بدرية �لب�رس: »يهمني كثري� �لتعبري عن حيو�ت 

�لن�ساء«، وذلك على �سوؤ�لنا لها عن �لبطولة �ملطلقة 

�لتي تنتزعها �ملر�أة يف جممل �أعمالها �لأدبية، فيما 

140 نزوى �لعدد 77 - يناير 2014

ال�شعور بالذنب.. 

ثمٌن تدفعه 

املراأة املتمردة

 فـي

 جمتمعات 

ُمافظة

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



وُيقدم من وجهة نظر  ثانويا  �لرجل متنائيا  يكون 

�لبطلة؟  

�أّن مثل هذه  �لب�رس قائلة: »د�ئما ما �قول  وت�سيف 

�لأ�سئلة عن�رسية يف �حلقيقة فال �أحد ي�ساأل �لرجل 

بطالتها  ملاذ�  �ملر�أة  ن�ساأل  لكننا  رجل  بطلك  ملاذ� 

ن�ساء. لو وجدُت ق�سة بطلها رجل في�سعدين �لكتابة 

عنها«. وتت�ساءل �لب�رس قائلة: »لكن �أل تثري �لن�ساء 

ل  هام�سي  عامل  �أنه  �أم  �لعامل   هذ�  عند  �لف�سول 

ي�ستحق �لهتمام؟«. 

�صخ�صيات ُنالحقها

هنالك �سخ�سيات ذكورية ُنحبها، منفتحة وجميلة 

�لرو�ئية،  �لب�رس  بدرية  �أعمال  يف  عمقها  من 

ك�سخ�سية �إبر�هيم، �أبو عزيزة، متعب �إل 

�أّن م�ساحتهم من �ل�رسد غالبا ما تكون 

ب�سيطة و�سطحية؟

�أّن  �لب�رس  بدرية  نظر  وجهة  من 

�ل�سخ�سيات �لتي ل ُتو�جه م�سكلة ما يف 

حياتها ل ت�ستدعيها لأن تتوقف عندها. 

�ملن�سجمة  �ل�سخ�سيات  عند  تتوقف  فال 

تكون  لأن  ت�سلح  ل  بب�ساطة  لأنها  و�قعها،  مع 

مو�سوع رو�ية �أو هي بطل ل يتطور فيخمد ب�رسعة، 

ولكن ميكن �أن حت�رس هذه �ل�سخ�سيات ك�رسيك يف 

�لرو�ية، ولي�ض بطال فيها. من مثل �خت عزيزة �لتي 

�لأخرى،  حياتها  يف  �ن�سجمت  لكنها  حّبها  فقدت 

فماتت بالن�سبة يل رو�ئيا. �أق�سد مل �أعد �ألحقها. �أما 

�ل�سخ�سية �لإ�سكالية فهي �لتي ت�ستحق �ملالحقة.  

اللون القامت

جيدة  مب�ساحة  يحظى  �لذي  �لرجل   .. يبدو  كما 

�أي�سا  نقول  �أن  ميكن  ورمبا  �سعد،  هو  �ل�رسد  من 

�لذي  �ل�سخ�سية  منوذج  �أّن  �ملالحظ  لكن  فهد.  �أبو 

كجرح،  د�ئما  عليه  وتركز  �لب�رس  بدرية  تغفله  ل 

ويخرج غالبا يف كاريكتري ُمت�سابه هو رجل �لدين 

�ملت�سدد �ملتع�سب لأفكار لي�ض لها �سحة يف �لدين 

�أ�سال. ملاذ� �لإ�رس�ر �لد�ئم على طرح هذ� �لنموذج؟  

�جلهاد  �ىل  �لذ�هب  �ملت�سدد  �لدين  رجل  �سخ�سية 

نعيم  يف  �لنوم  �أجل  من  و�بنته  لزوجته  �ملهمل 

�لآخرة  مع حوريات �جلنة؟

�أن  �ملنطقة  هذه  يف  قدرنا  �أّنه  �لب�رس  بدرية  جتد 

تكون مو�جهتنا مع هذ� �لتيار �ملت�سدد، �لذي ُيقدم  

طريقنا  يف  د�ئما  يقف  �لدين.  عن  م�سوهة  �سورة 

�أّنه يحرم �حلب  �عتبار  به ونقاومه، على  لن�سطدم 

و�لعلم  ويجعل من  و�مل�رسح  و�ل�سينما  و�ملو�سيقي 

هذ� �لتحرمي ثقافة ونظام حياة، »لهذ� فهو يح�رس 

يف �أعمايل لأن هذ� هو �للون �لقامت هو �لذي فر�ض 

نف�سه علينا«.  

الثمن ..هو الذنب

�نتز�ع  من  يتمكن  �لن�ساء  من  قّلة 

خيار�تهن بقوة وجر�أة يف �أعمال بدرية 

�لب�رس، من مثل مزنة �لتي تتزوج �لرجل 

�للبناين �لذي �أحّبت  ولكن عندما ت�ساألها 

�ل�سعور  ُير�فقني  عن �سعادتها تقول: »�سعيدة ولكن 

وحتى  �لن�ساء،  ُي�سيب  �لعطب  يبدو  وكما  بالذنب«. 

تز�ل حممومة  �أن جتد طريقها ل  �أو�سكت  �لتي  تلك 

بعقدة �لذنب؟ 

 »ك�رس �لثقافة و�خلروج من �أمنها لي�ض عمال �سهال 

�إنه غربه �أخرى يعي�سها �ملتمرد خا�سة �إذ� ما كان 

�مر�أة« هكذ� جتيب بدرية �لب�رس وتتابع قائلة: »مزنة 

وجدت  لكنها  �أحبت  مبن  وتزوجت  حلبها  �نت�رست 

نف�سها بعيدة جد�  عن ثقافتها �لتي عا�ست فيها لهذ� 

�سعرت بالذنب،  �لذنب هو �لثمن �لذي تدفعه �ملر�أة 

ت�سبب  ما  �إذ�  خا�سة  حُمافظ  جمتمع  يف  �ملتمردة 

متردها باأمل لآخرين حتبهم، فتمرد �ملر�أة ل يكلفها 

وحدها بل �لقبيلة كلها ت�ساركها هذ� �لعار«. 
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اأ�صطورة ال�صعف

�مللفت �أي�سا يف تقدمي �سورة �ملر�أة �مل�ستقلة ماديا 

مل  و�إن  حتى  قر�ر  و�ساحبة  بنف�سها  ومعتدة  قوية 

تكن متعلمة. من مثل �أم جز�ع، و�سحى، عطوى يف 

 
ُّ
بع�ض �لأحيان، وهي �سورة ُم�سادة للمر�أة �لتي تقر

�لزوج  �أولدها وقر�رها دوما بيد  يف بيتها وُتربي 

�أو �لبن �لكبري؟ 

و�أم جز�ع �سور  �أّن و�سحى  �إىل  �لب�رس  بدرية  ت�سري 

لهن  ماتوفرت  متى  قادر�ت  �نهن  �ثبنت  لن�ساء 

�لفر�سة. قالت و�سحى ُمعرفة �ملوت: »هو �أن ل يعود 

لك خيار� ووجود�«، وتابعت �لب�رس قائلة: »�أنا �أوؤمن 

�أّن �لن�ساء قادر�ت متى ما ُمنحن فر�سة �لتعلم. وقد 

متعلمات  غري  ن�ساء  منوذج  ��ستخدمُت 

�أّن  �أقول  كي  وعطوى  و�سحى  مثل 

�ملحبة  وغريزتها  ملكاتها  لديها  �ملر�أة 

��سطورة  و�أن  و�لتفوق،  و�لكفاح  للحياة 

�ملحتاجة  �مل�ستكينة  �ل�سعيفة  �ملر�أة 

وق�سة  ويحميها  عي�سا«  »يوؤكلها  لرجل 

�أف�سل من ظل حائط، هي  �أّن ظل رجال 

فيها،  ونفخت  �لثقافة  خلقتها  ��سطورة 

ومهما �أثبت �لو�قع عدم �سدقيتها، فاإننا نخاف من 

ناجحني  رجال  رّبت  جدتي  كذبة.  باأنها  �لت�رسيح 

من عمل يدها. كانت ُت�سفر �سالل �خلو�ض وت�سعها 

عند ن�ساء �ل�سوق يبعنها لها.  لقد تعلمُت من ق�س�ض 

�ت حني 
ّ
�لن�ساء و�ساهدُت  كيف ُي�سبحن حر بع�ض 

ميتلكن زمام �أمرهن وعي�سهن.

طالبتني بحياتها

�لأع�سى«  �لأ�سياء �جلميلة يف »غر�ميات �سارع  من 

�أن تنمو حكاية يف �سياق �أخرى، لت�سكل روح �ملكان 

و�لزمن من مثل حكاية و�سحى، ور�سم �سخ�سيتها 

�إىل  وتخرج  �لرجال  تخاطب  فهي  �لقوية.  �لبدوية 

�ل�سوق، وُتلقي �ل�سعر �جلميل وقد جاءت �إىل �ملدينة 

بعد �أن �أو�سكت �أن تفقد حياة �أولدها ب�سبب �جلوع. 

مكان  يف  تنمو  �لتي  عطوى  حكاية  �أي�سا  وهنالك 

�آخر، ثم ما تلبث حكايتها �أن تكرب يف �ل�سوق مع �أم 

فتاة،  �إىل  جامح  �سبي  من  حتولتها  نلم�ض  جز�ع. 

تبقى  لكن  و�أنوثة.  رقة  �إىل  و�رس�وة  توح�ض  من 

حكايتها ُمعلقة باأن تك�سب مال من �أم جز�ع، وباأن 

ت�ستكني �أ�سابعها بني يدّي �ساري. وق�س�ض �أخرى 

م�رسعة  هي  فهل  م�سريية.  نهايات  بال  بقت  �أي�سا 

مل�ساحات من �لتاأويل؟    

كانت  عطوى  �سخ�سية  ظهور  باأّن  �لب�رس  ُتخربنا 

مبثابة منقذ ومل تكن تعدو �أن تكون ق�سة هام�سية، 

لكن ما �أن بد�أت تنمو وتت�سكل حتى �سعرت بالندم 

�أن ل تكون عطوى بطلة رو�ية منفردة، 

لقد  تاأجيلها  ��ستطيع  �أكن  مل  »لكنني 

لذ�  بحياتها،   تطالب  و�أخذت  خرجت 

خفُت �أن �فقدها لو �أجلت �لكتابة عنها 

لكنني يف نف�ض �لوقت �أحببُت غمو�سها 

ل  �سخ�سيات  �أحيانا  ن�ساهد  فنحن 

لكنهن  حكايتهن،  من  جزء  �إل  نعرف 

ي�سبحن ُملهمات لنا«. 

بو�صلة الطريق م�صو�صة

�سخ�سيات  �أغلب  هاج�ض  هو  �حلب  عن  �لبحث 

فيها  مبالغ  درجة  �إىل  يذهب  �لذي  �حلب  �لب�رس. 

�ل�رس�ض،  �لكبت  و�قع  يفر�سها  �لرومان�سية،  من 

خالل  من  �حلياة  على  �لفرجة  �إل  تبقى  ل  بحيث 

ولكنها  حممومة  عالقات  فتتكون  �لتلفاز،  �سا�سة 

�ل�سينما.  باأفالم  �لتاأثر  على  مبنية  وه�سة،  مر�هقة 

قائلة  �مل�رسي  بال�ساب  عالقتها  توجز  عزيزة 

ه �إيّل«. 
ّ
»عامله �ملختلف �سدين، عاملي �ملختلف جر

�أحبت  فهي  �لده�سة،  برفقة  �لعالقات  تنمو  هكذ� 

�لرجل �لذي يبيع مالب�ض �لنوم يف �ل�سوق، ومن ثم 

�أبو فهد  �مل�رسي �أحمد لتتورط لحقا بزو�جها من 
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كردة فعل. كما تفعل فتيات �ل�سينما عندما ي�سبح 

من �مل�ستحيل �للتقاء باحلبيب. وهي رمبا مل حتب 

�ملختلفة،  حياته  حتب  كانت  ما  بقدر  كرجل  �أحمد 

حتت  �ملختباأة  �حلياة  �أزمة  من  بخال�سها  تفكر 

�لعباء�ت �ل�سود�ء؟     

�لب�رس،  بدرية  تقول  هكذ�  متورطة«  »عزيزة  

�ل�سينما  عامل  عاملني،  بني  متورطة  وت�سيف:« 

�لغني بالفرجة و�ل�سخب و�لنا�ض وعاملها �ملنعزل 

ق�سة  تعي�ض  �أن  حتلم  وهي  �ل�سكون،  يف  و�لغارق 

خمتلفة و�أن تكون �سندريال، لهذ� تتوق دوما لأحد 

يختلف عن �لرجال �لذين تعرفهم فهي �أحبت رجال 

من غري جن�سيتها، وحتى �لطبيب �أحمد �أحّبها لأنه 

كان منجذبا لعامل خمتلف عن عامله، �لرجل على 

رمبا  �حلياة  ويف  �لرو�ية  يف  مايبدو 

ليخطط لنهايات �حلب بينما ل ي�سغل 

�أنهن  نهاياته،  �إل  �حلب  يف  �لن�ساء 

و�لرجل  �لأمان  عن  �حلب  يف  ُيفت�سن 

تزوجت  عندما   �ملغامرة.  عن  يفت�ض 

عن  تفت�ض  كانت  فهد  �أبو  من  عزيزة 

�إنها  �لخر،  للعامل  تعرب  كي  ج�رس  عن  �سفر  جو�ز 

حني  ففي  فا�سلة  فكرة  لكن  �لهروب  فكرة  نف�ض  

جنحت عطوى وو�سحى يف �أن يهربّن من و�قع �أليم 

�أنهن مل يذهنب للمدر�سة  �إىل و�قع حر وكرمي رغم 

تهرب،  �أن  يف  �ملتعلمة  عزيزة  ف�سلت  يتعلمن،  ومل 

مد�ركهن  �ُسوهت  قد  �لن�ساء  �أن  على  دليل  وهذ� 

�لبيوت وتلقينهن ثقافة  �مل�ستمر يف  فاحتجازهن 

لديهن  �لطريق  بو�سلة  جعل  و�ل�سكينة  �ل�سعف 

م�سو�سة ومرتبكة لهذ� �ختارت عزيزة طريقا هزليا 

قادها لأن تتزوج رجل لتهرب منه لرجل �آخر. يبدو 

�أّنها �عتمدت على رجل يف �لنهاية لتتحرر، بينما 

و�سحى وعطوى �عتمدتا على �لذ�ت، لأنهما وثقتا 

باأنف�سهما وبغريزة �حلياة �لفطرية يف �رو�حهما.

احلب ي�صلح لالأفالم

�سخ�سية  تعرتي  �لتي  �لتحولت  هي  �ملفاجاأة 

�إبر�هيم. فهو �لذي عا�ض يف كنف �أ�رسة غري مت�سددة 

ودر�ض يف م�رس يف �أبهى عقودها و�أكرثها �نفتاحا 

ح�سني  �سعاد  يحب  وكان  م�رسية،  فتاة  �أحب  وقد 

�إىل  عاد  �أن  ما  �أنه  يعقل  فهل  كاريوكا.  وحتية 

بل  �لفغاين؟  �جلهاد  عن  للدفاع  حتول  �ل�سعودية 

برجل  �لزو�ج  من  عزيزة  �أخته  لينقذ  يتدخل  مل  �إّنه 

كبري يف �ل�سن، و�أن يقول: »�حلب ي�سلح لالأفالم ول 

ي�سدق عندنا«؟

ُتعيدنا بدرية �لب�رس �إىل فرتة 1979م، فرتة �ل�سحن 

�لأيدوجلي وحتى  �حلادي ع�رس من �سبتمرب وتقول: 

جمتمع  م�سار  بتغيري  كفيلة   »كانت 

�لو�حد  �لر�أي  كامل وقع كله يف �سياق 

ومعاد�ة  و�خلطاب  �لر�أي  وعن�رسية 

�حلياة و�حللم بالآخرة ول �سيء غريها، 

حتى �سار �جلهاد هو �لأغنية �لوحيدة 

حب  ومن  �لطويل،  �حلياة  م�سار  يف 

�ل�سباب لها �سارو� يكرهون �حلياة ومن يدعو لها،  

�أعرف بع�سها وبع�سها يعرفها  ولدينا �سخ�سيات 

�ل�ساب  مثال،  لدن  بن  �أ�سامة  مثل  من  �لتاريخ، 

�لأجنبية  �ملد�ر�ض  �سوى  يعرف  مل  �لذي  �لغني 

و�سيف �سوي�رس� و�نتهى جلبال تور� بور� ، وو�حد 

من �قربائي ي�سبه �بر�هيم كثري� وهو �لذي �ح�رس 

يل حذ�ء �سندريال، مل يعد �أحد يعرفه من طول حليته 

وخطبه �لطويلة �سد �حلياة، لقد �سحنتنا هذه �لفرتة 

ربي،  غريت  رحم  �إل من  منها  ينج  بايدوجليا مل 

مفاهيمنا وطرق عي�سنا، لأن من يختلف عنها يفقد 

تو�زنه، فهو ل يحتمل �أن ي�سري �ملجتمع يف �جتاه 

نف�سه  ُير�جع  �أن  لبد  �ملعاك�ض،  �لجتاه  يف  وهو 

وهذه �سجاعة ل ُيدركها �لكثريون لالأ�سف. 
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 اجلماعة حتر�صها

�أّن  طاملا  لأفرح  خيال  �إىل  بحاجة  �أنني  »يبدو 

يك�سف  بالو�قع  �ل�سطد�م  وفقري«.  بخيل  و�قعي 

�لد�خل، فهي ل  �له�سة من  �لبطلة  �سخ�سية  لنا عن 

ت�سري �سعاد ح�سني رغم �أنها متتلك حذ�ًء مثلها ول 

ت�سري كاريوكا رغم �أنها خرجت من بالدها لت�سنع 

�أر�دته  ما  كل  �لرق�ض.  ومتتهن  �خلا�سة  حياتها 

ول  م�ساعره،  عن  يعرب  خمتلف،  رجل  هو  عزيزة 

يتحرج من �أن يخرج معها يف م�ساوير �إىل �ل�سارع 

و�ل�سينما. �حلبيب هنا هو لي�ض حبيبا يف ذ�ته، بقدر 

من  �أبعد  �سبابيك  من  �حلياة  لروؤية  و�سيلة  هو  ما 

�سارع �لأع�سى. لكن ينت�رس �لو�قع على طاقة �خليال 

و�ل�سينما و�لأغاين، وتت�ساقط �ل�سخ�سيات يف فخاخ 

م�سائر مل تخطط لها. و�آخر �سيء نعرفه 

مطفاأة  غرفتي  �أنو�ر  »ظلت  عزيزة:  عن 

ملاذ�   ،» متُّ وكاأين  �ل�سمت  يف  وغارقة 

�ل�سينما  وعامل  �حلب  عامل  ينت�رس  مل 

و�لتقاليد.  و�لعاد�ت  �ملنطق  و�نت�رس 

يقول �إبر�هيم �أخو عزيزة: �لتقاليد جتعل 

ي�ستطيع  ل  فرد  ولأنه  �أ�سريها  �لفرد 

�لتحرر منها فهي �أقوى منه لأن �جلماعة حتر�سها.  

�سابقة،  �إجابة  يف  قالت  كما  �لب�رس  بدرية  تقول 

»�ملر�أة مفطورة على �لتفوق و�لنجاح، لكن �ملدينة 

ومد�ر�سها وثقافتها �لنا�سئة على حجب �ملر�أة بني 

�ربعة جدر�ن جتعلها ت�سل �لطريق«. 

مرقة ال�صحافة

�لريا�ض  بجريدة  مقال  كاتبة  �أنِت  �لب�رس.  بدرية 

وجريدة �ل�رسق �لأو�سط وجريدة �حلياة �أي�سا.. فاإىل 

�أي حد ميكن �أن تكون �لكتابة �ل�سحفية يف م�سائل 

و�قت�سادية  و�سيا�سية  و�جتماعية  ثقافية  متنوعة 

مترينا على �لكتابة �لرو�ئية، كما جتعلِك على متا�ض 

ومن  جهة؟  من  �ملتجددة  �لإن�سان  هموم  مع  د�ئم 

�ل�سهلة  �ليومية  �للغة  �أّن  تعتقدي  �أل  �أخرى  جهة 

�ملبا�رسة �ل�سحفية ميكن لها �أن ُتف�سد لغتِك �لأدبية؟ 

بال�سري   ُملزمة  نف�سي   »وجدُت  �لب�رس:  تقول 

طريق  عن  �ل�سحفية  �لكتابة  طريق  يف  و�ل�ستمر�ر 

�لعامود �ل�سحفي لأنني �آمنُت بدوري يف �ملجتمع، 

بد�أُت  �لذي  �لوقت  يف  �لأدبية   �لكتب  �أو  و�لرو�ية 

�أكتب فيه مل تكن جتذب �لنا�ض �لذين �عي�ض بينهم، 

وعندما طرقت عامل �ل�سحافة وجدُت �أّن من يقر�أين 

نف�سي  عن  �لتعبري  فر�سة  يل  ُيحقق  وهذ�  �أكرث 

�لرتويج  يف  �أجنح  �لوقت  نف�ض  ويف  �فكاري  وعن 

لأعمايل �لرو�ئية.  لي�ض مريحا �جلمع بني �لدورين 

  
ّ
علي فر�سه  و�قع   هذ�  لكن  و�لأدب  �ل�سحافة  يف 

من  و�لتغيري.  �لتنوير  منرب  يف  �أكون  �أن  حر�سي  

�أو�سع  متدد  لها  �ل�سحافة  �أخرى  جهة 

ل�سالح  ��ستغالله  يف  باأ�ض  ول  و�أقوى  

�أن  منه  جنا  من  �أن�سح  لكنني  �لكتابة، 

يناأى بنف�سه عنه فهو حمرقة.  

اأخ�صى اخللط بينهما

عليه   ت�ستندي  �لذي  �لدفاع  خط  هو  ما 

�لأدبية  جملتِك  بني  فارقا  لت�سعي 

تلقائيا  ويحدث  مهم،  غري  ذلك  �أّن  �أم  و�ل�سحفية، 

على  ح�سولك  �إىل  هنا  و�أ�سري  �لالوعي؟  منطقة  يف 

�ل�سحافة  حفل  �سمن  �سحفي  عمود  �أف�سل  جائزة 

�لعربية 2011 يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  

بني  و�لتفريق  �لوعي  �رسورة   على  �لب�رس  توؤكد 

 �لكتابة، » هنالك فرق بني �لكتابة �لتي تخرج 
ّ
�سكلي

مطبخ  من  تخرج  �لتي  وتلك  �ل�سحافة  مطبخ  من 

�لرو�ية، لكني وقعت يف ورطة �خللط بينهما يف �كرث 

تعلمُت  لكنني  دفعته  �لذي  �لثمن  وهذ�  جتربة  من 

�ليوم �أن �أعي�ض يف مد�رين و�أن �نتقل بينهما و�أن ل 

�أّن بع�ض �لظالل قد تت�سلل من هنا  �أخلط.  �سحيح 

�إىل هناك وهذ� قد ي�سيف �إىل �لأ�سلوب تفرد�، لكني 
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�ليوم �أعي �رسورة �أن �أف�سل بينهما بحذر �سديد بل 

برعب �أحيانا«.

ولكن ل تخلو مقالت بدرية �لب�رس من ق�سة ق�سرية 

و�ساخر،  وعميق  مكثف  ب�سكل  �ملقال  تكتب  فهي   ،

وق�س�سي يف كثري من �لأحيان، فتح�سد �ملعجبني 

كما حت�سد �لأعد�ء و�لكارهني جلر�أتها؟ توؤكد بدرية 

�لب�رس، »نعم �ساعدتني جتربة �لكتابة �لق�س�سية  يف 

�ل�سحفي  �ملقال  كتابة  يف  مُييزين  �أ�سلوب  ��سفاء 

وهذ� �سيء �إيجابي لكن �جلملة �لق�سرية يف �ملقال 

�لعمل  �رسيبة  وهذه  �لرو�ية   
ّ
علي ُتخرُب  �أحيانا 

�ل�سحفي �ل�رسيع«.

ل نعرتف بالتعددية

 من �ملالحظ �لكثري من �لتطاول يف �لنرتنت على 

كتابات بدرية �لب�رس، وذلك عرب »�لجتز�ء«، فياأخذ 

�إىل  ُت�سيء  �إليها كيف  �نظرو�  �أحدهم مقطعا ويقول 

�أحدهم  فيقول  بالبطلة.  �إل�ساقِك  يتم  �إّنه  بل  �هلل. 

)بدرية �لب�رس ل حتب �أمها لأنها تن�سحها وتنهاها 

كانت  �لب�رس  بدرية  تكن  مل  تلك  بينما  �ملنكر.  عن 

يف  »عزيزة«  �أو  و�لع�سكر،  هند  رو�ية  يف  »هند« 

�جلن�ض  عن  يكتب  �لرجل  �لأع�سى.  �سارع  غر�ميات 

ل  باهلل  وعالقته  �ملكبوتة  ورغباته  �سهو�ته  وعن 

�أخرى �ملر�أة  ُيحا�سب كما حُتا�سب �ملر�أة؟ من جهة 

�لكاتبة ل ُتف�سل عن ن�سها يف ذهن �لقارئ �لعربي 

تكتب  ما  ُجملة  هي  �أّنها  على  معها  �لتعامل  ويتم 

ودم  حلم  من  كائنات  خلق  عن  قا�رسة  وكاأنها 

ومنف�سلة متاما عنها؟    

ول  بالتعدد  تعرتف  ل  ثقافتنا  لأن  �لب�رس  تاأ�سف   

بالأختالف وهي ثقافة تتخذ من �لتكفري و�لتف�سيق 

عنها  �ملختلفني  مناف�سيها  لهزم  و�سيلة  و�لتخوين 

وهذ� يحدث على مد�ر �لتاريخ �لعربي لي�ض فقط مع 

�ملفكرين و�ل�سعر�ء بل وحتى مع �لفقهاء، ولعل ��سهر 

منارة  يف �حل�سارة �لعربية »�بن ر�سد« �لذي كان 

فقيها وعاملا وقا�سيا حاربته �لغوغائية و�ل�سلطة 

�خلائنة �ملنحازة للجهل و�لتك�سب بالدين، لذ� وبعد 

حرق كتبه ونفيه �نزلقت ح�سارتنا وتوقف منوها. 

انقر�صت الق�صة الق�صرية 

بد�أت بدرية �لب�رس �لكتابة من �لق�سة �لق�سرية »حبة 

ما  ثم  �للعبة«،  و»نهاية  �لأربعاء«  و»م�ساء  �لهال« 

و�لع�سكر«  »هند  �لرو�ية  كتابة  �إىل  �نتقلت  �أن  لبثت 

�لأع�سى«..  �سارع  »غر�ميات  و�أخري  و»�لأرجوحة« 

�لق�سرية  �لق�سة  لكتابة  �لالعودة  ذلك  يعني  هل 

�لق�سرية حقا وبد�أ  �لق�سة  �نتهى زمن  جمدد�؟  هل 

ع�رس �لرو�ية كما قال يوما جابر ع�سفور؟ �أم توؤمن 

ومل  يوما  يل  قالتها  �لتي  باملقولة  �لب�رس  بدرية 

�لأ�سو�ط  �لآن: »من ي�سبح يف  �إىل  تغب عن ذ�كرتي 

يف  لل�سباحة  يعود  لن  �لرو�ية«،  »قا�سدة  �لطويلة 

�لأ�سو�ط �لق�سرية »قا�سدة �لق�سة«؟  

و�عتربها  �سحر  »للرو�ية  بقولها:  �لب�رس  تفاجئنا 

وبر�أيي من  مار�ثون عدو. هذه جتربتي �خلا�سة، 

يجرب كتابة �لرو�ية ل يتوق للعودة ل�سجن �لق�سة 

يعتاده   و�ساحر، ومن  مغٍر  �لرو�ية  �لق�سرية. عامل 

ُيحب �لبقاء فيه طويال« وت�سيف قائلة: »�أنا �عتقد 

من  هناك  يعد  ومل  �نقر�ست،  �لق�سرية  �لق�سة  �أّن 

لهذ�  ت�سكيوف،  فعل  كما  مبهرة  بطريقة  يكتبها 

�لتاريخ  من  باتت  ظني  يف  �لق�سرية  �لق�سة  فاإن 

�لأدبي«.   
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ي�صفها �لنقاد ومع�رش �لأدباء بـ»�بنة �لبادية« – ن�صبة �إىل »�لبادية �ل�صورية« 

م�صقط ر�أ�صها. ويلقبها �لأ�صدقاء - منذ �أن قدمت لنا ر�ئعتها �لرو�ئية »�صلطانات 

�صوريا  يف  �لعام  �لثقايف  لل�صاأن  �ملتابعون  ويعّدها  بـ»�ل�صلطانة«.   - �لرمل« 

»موؤرخة �لبادية« رو�ئًيا وتوثيقًيا، فقد كانت �ل�صباقة �إىل �لغو�ص عميًقا مبنجزها 

�لأدبي يف عو�مل �لبدو، من خالل ثالث رو�يات هي »مع�صوقة �ل�صم�ص«، و»بنات 

ومع  وقبائل«.  »رجال  �لتوثيقي  كتابها  ا  و�أي�صً �لرمل«.  و»�صلطانات  نع�ص«، 

�حتاللها ملكانة �ل�صد�رة يف �مل�صهد �لرو�ئي �ل�صوري بني �أبناء جيلها، ومتتعها 

�لعام  - يف  لينا   فاجاأت  �لعربي.  �لرو�ئي  �مل�صهد  �حل�صور يف  من  كبري  بقدر 

�ملا�صي- �لأو�صاط �لأدبية يف بالدها باإطاللتها عليهم من نافذة �ل�صعر يف �أول 

جمموعاتها �ملو�صومة بـ»منور �رشيحة«. 

لينا هويان احل�صن 

كل ن�ص هو �شرية ذاتّية م�شمرة وخمّباأة باإتقان.. 

 حاورها: اأو�س داوود يعقوب \

كل عمل اأدبي له بطانته امل�ضتندة للإرث

ال�ضخ�ضي للكاتب..

v

العامل العربي يعي�س »ربيعًا« �ضارخًا يتفجر دمًا بدل من الورد. . 

غدت كل ملحمه تنبئ عن جحيم امل�ضتقبل؟!

v

\ �إعالمي وكاتب من فل�سطني



وهاهي هذه �لأيام تو��صل نرث مفاجاأتها 

�للبنانية  �لعا�صمة  من  �ملرّة  هذه  ولكن 

حمل  رو�ئيًا  عماًل  باإ�صد�رها  »بريوت« 

عن  فيه  �بتعدت  خامن«،  »نازك  عنو�ن 

ه�صمها  �أن  بعد  �ل�صورية،  �لبادية  عو�مل 

لتقدم عو�مل خمتلفة  دم�صق،  �إىل  �حلنني 

عن كل ن�صو�صها �ل�صابقة. ففي ن�صها هذ� 

منوذج  ��صتثمار  على  »�حل�صن«  عملت 

بهدف  باري�ص  يف  عا�ص  �صوري  ن�صائي 

دم�صق  ن�صاء  عن  �ل�صائدة  �لفكرة  تغيري 

بكونها  �ل�صورية  �لدر�ما  �صوقتها  كما 

»�مر�أة حبي�صة �حلارة«.

�لأدبي  وم�رسوعها  خامن«،  »نازك  رو�يتها  عن 

حتدثت  �خل�سو�ض،  وجه  على  و�لرو�ئي  عاّمة 

هويان  لينا  �ل�سابة  �ل�سورية  و�لرو�ئية  �ل�ساعرة 

�حل�سن ملجلة »نزوى«، فكان �حلو�ر �لتايل:

l متى بد�أت يف كتابة هذه �لرو�ية، وما �لذي دعاك 

للتخلي عن عاملك �لذي حتبني »�لبادية«، لتكتبي 

لالنتقال  دو�فعك  هي  وما  دم�صقية؟  �مر�أة  �صرية 

باأجو�ئك �لأدبية من عو�مل �لبادية �ل�صورية �إىل مدينة 

دم�صق يف �صتينات و�صبعينات �لقرن �ملا�صي، �أي يف 

مرحلة هامة من مر�حل حترر �ملر�أة �لدم�صقية؟ 

حمدد،  ب�سيء  �لتعلق  دعاة  من  ل�ست  بطبعي،  ــ 

مهمة،  ميزة  »�لتخلي«  �أن  �أعترب  بعينها.  فكرة  �أو 

يفرت�ض �لتحلي بها حتى يتاح لالأديب �لقفز جمدد�ً. 

�أي حتقيق وثبة �أدبية، تبعده عن �لتجربة �ل�سابقة. 

و�إل  بعينها.  �أدبية  ثيمة  �جرت�ر  يحتمل  ل  �لأدب 

�لأدب  قو�م  »�ململ«.  مطب  يف  �سيقع  �لن�ض  فاإن 

بالن�سبة يل  قوي  وهذ� مربر  و�لده�سة«،  »�ملفاجاأة 

خلو�طر  موؤقتًا،  �ل�سحر�وية،  عو�ملي  من  لأتن�سل 

للعاملني  �بنة  فاأنا  موؤقتًا،  �أي�سًا  �ملدينية،  عو�ملي 

معًا: �لبادية و�ملدينة. ودم�سق مدينة مثرية تختزن 

»�لإنوثة«  من  طويال  تاريخا  �لن�سائي  مري�ثها  يف 

تربيتي  تقا�سمت  لكتابته.  قلم  �أي  باإغو�ء  كفيل 

طفولتي،  يف  �لبادية  ن�ساء  �لن�ساء:  من  �سنفان 

�أي  »�لطبيعية«  طبائعي  كل  عززن  �للو�تي  �لن�ساء 

وجريئات  ذكيات  ن�ساء  �إنهن  تطبيعي.  يحاولن  مل 

�لن�سان جميل كيفما كان طبعه، وهذ�  �أن  يعتربن 

من�سجم مع �لطبيعة. بينما �ل�سنف �لثاين من �لن�ساء، 

�لحتيال،  �لأقنعة،  ت�سنيع  علمنني  �ملدن،  ن�ساء 

�ملو�ربة، علمنني �حل�سول على كل ما �أريده وباأية 

طريقة. �إنه عامل �لأنوثة »�ل�سامية« ن�ساء يتظاهرن 

�ل�سحيح.  هو  �لعك�ض  بينما  للرجل  بالر�سوخ 

و�سفات  ميتلكن  باأنف�سهن،  بالهتمام  بارعات 

�سحرية لكل �سيء. ن�ساء �ملدن جنحن مبنحي �لكثري 

�لتي  ببد�وتي  بالعبث  ف�سلن  لكنهن  �أ�رس�رهن،  من 

و»نازك  وكتاباتي.  وذ�كرتي  طباعي  يف  �أحملها 

»�ل�سام«.  عن  �أعمال  عدة  من  جزء  هي  خامن«، 

�ست�سدر يف م�ساريع رو�ئية قادمة.

)�ملر�أة  خامن«  »نازك  �صخ�صية  �خرتت  ملاذ�   l

�جلميلة �لتي جل�صت عارية �أمام بيكا�صو يف مر�صمه 

وكانت  باري�ص  يف  �أوغ�صطني«  »دوجر�ند  ب�صارع 

�ألب�صهن  �لذين  �لأو�ئل  �لع�رش  �لعار�صات  �صمن 

مرة  لأول  »�ل�صموكينغ«  بدلة  لور�ن«  �صان  »�إيف 
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�لبكيني يف م�صابح  �رتدت  �مر�أة  و�أول  �لتاريخ.  يف 

دم�صق وقادت �صيارتها بلبا�ص ريا�صة �لتن�ص(، ملاذ� 

 - �ل�صارخ  �لن�صائي  �لنموذج   - �ملر�أة  هذه  �خرتت 

بالذ�ت بطلة لعملك �لرو�ئي �ل�صاد�ص؟

ــ لأننا نعي�ض زمنًا �سارخًا بامتياز، كل �سيء فيه 

فّج ومبا�رس. متامًا مثل ذقون �ملتطرفني من جهة، 

و�لأ�سلحة �لكيماوية من جهة �أخرى، �لعامل �لعربي 

�لورد.  يعي�ض »ربيعًا« �سارخًا يتفجر دمًا بدل من 

�إذن  .غدت كل مالحمه تنبئ عن جحيم �مل�ستقبل؟! 

فلنختار �أبطالنا من ذ�ت �ل�سنف �ملتفجر، و�لقاتل. 

يطلق  من  على  مد�فعه  باإطالق  مطالب  �لأدب 

�لر�سا�ض. ل �أخفي �أين نّز�عة لالأ�ساطري و�خلر�فات، 

معتنقي  من  ل�سُت  و�لت�سخيمات،  �ملبالغات  �أحب 

جتريدي  منطق  هذ�  �أو�سطها«  �لأمور  »خري  مبد�أ 

عامل  مع  متاًما  ويتنافى  ريا�سيات  عامل  ينا�سب 

�لأدب. �لأدب �إنه �لعامل �لذي يتيح لنا �لتفجر يف كل 

�لجتاهات.

 �إننا حماطون بكل �أ�سكال �ل�ستبد�د ..

فبعد  ع�رشها،  ن�صاء  كل  تختزل  »نازك  تقولني   l

قرون طويلة من »�لتجلبب« �لأعمى �لذي لف عيوب 

ت�صاري�ص  تدر�ص  �ملر�أة  �أ�صبحت  ومفاتنهن.  �لن�صاء 

�ملفاتن.  ويربز  �لعيوب  يخفي  ما  فرتتدي  ج�صمها 

من  �مل�صاد  للطر�ز  ومتفجر  �صارخ  منوذج  ونازك 

�أي جر�أة متتلكني و�أنت ُتقدمني  �لأنوثة �ملتمردة«.. 

على ن�رش رو�يتك هذه يف زمن عربي يو�صف �صيا�صيًا 

ماذ�  �أم  �لتحدي  من  نوع  �أهو  �لإخو�ن«؟!  ب«زمن 

بال�صبط ؟.

ــ �إنه »�لتذكري« لكل �ملتطرفني �لدينيني. ما ميكن �أن 

تكون عليه �ملر�أة لو �أر�دت. �أردُت هذه �لرو�ية لتذكر 

و�ل�سبعينات.  �ل�ستينات  يف  عليه  كانو�  مبا  �لنا�ض 

�لأ�سود  �لقما�ض  �أن�سار  لكل  ر�سالة  خامن«  »نازك 

�مل�ستلبة.  �لعربية  �ملر�أة  ي�رسبل  بات  �لذي  �لو�فر، 

وكاأن  �لذكوري.  �لقمع  هذ�  على  مو�فقات  غالبهن 

�لثور�ت قامت لت�ستبدل �حلذ�ء �لع�سكري، بالعمامة. 

فلنقل لهم: ل. فلن�سهر كلمة »ل���« م�ستبدة يف وجه 

�ل�ستبد�د:  �أ�سكال  بكل  حماطون  �إننا  �ل�ستبد�د، 

��ستبد�د �سيا�سي ي�سادر �حلريات ويغتال كل مايكاد 

�أي  ليحرتم  تع�سفي،  ديني  ��ستبد�د  و�لآن  يتحرك، 

�سكل من �أ�سكال �لأن�سانية، بل �أكرث من ذلك ��ستبد�د 

��ستبد�د  ذلك  �إىل  �أ�سف  �لبهائم،  حتى  لتقبله 

بها  يتم�سك  قدمية  برو��سب  �ملتج�سد  �ملجتمع 

�لآباء ويتجاهلون حقيقة �لتطور �حلا�سل بالعامل. 

و�مل�سّلمات،  �ملعتقد�ت،  زحزحة  �لأدب:  مهمة  هنا 

�لثو�بت يف كل �سيء. و�لتحدي �حلقيقي  ومهاجمة 

يكمن يف �أن يقول �لأدب كلمته دون �أن ُيحاكم. دون 

بفعالية  متعلقة  �أكيدة  حقيقة  ثمة  �أنه  رغم  �إد�نة. 

�جتثاث  ي�سعه  فالأدب ل  �لو�قع،  �أر�ض  �لأدب على 

»�إلياذة  فروعة  �لعد�لة،  فر�ض  �أو  �لب�رسي  �لظلم 

هومريو�ض« ل تنقذ طفاًل من �ملوت جوعًا. هذ� �أمر 

تفعله �ل�سيا�سة و�حلكومات. و�مل�سكلة �ن �لأدب يف 

�لعامل �لعربي، �أعزل، لينجز �لكثري. لهذ� نحتاج ما 

�أق�سد �لأدب  ميكن ت�سميته جماًز�: »�لأدب �ملجرم« 
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�لذي ليرحم، ل يجامل، لي�ساوم، ليهادن.

رو�يتك  وحتديد�ً  �لأخرى،  �أعمالك  �إىل  لننتقل   l

�لتي يح�رش فيها �ملكان بقوة.  �لرمل«  »�صلطانات 

مكون  �أنه  �أي  �لفاعلة.  �ل�صخ�صية  مبقام  وي�صبح 

�لذي  و�ملكان  �إ�صقاطه.  ميكن  ول  بالرو�ية  �أ�صا�صي 

�خرتته »�لبادية« ملاذ� هذ� �لختيار؟

�أماكننا  �أي�سًا  باإر�دتنا،  �أحالمنا  تبنى  ل  مثلما  ــ 

ملت�سقة  معنا،  تتجول  �لعك�ض،  �إمنا  لنختارها، 

جغر�فية،  رقعة  »�أر�ض«،  ثمة  �ل�سلحفاة.  كبيت  بنا 

�رتباط  عالقة  بها  تربطنا  لنا،  بالن�سبة  حميمة 

فتاكة. �ملكان �سكل من �أ�سكال �لنتماء. 

�أنتمي  �أين  كثرية:  مر�ت  �أعلنتها  و�أنا 

ن�سي  مثلما  متاًما  لباديتي،  ب�سدة 

. �أفتُح بو�بات �لذ�كرة لتنهال  ينتمي �إيلَّ

�لتي  و�خلر�فات  و�حلكايا  �لق�س�ض 

تنتظرين لأكتبها.

�أن  ميكن  رو�ياتك  �أن  �لقول  ميكن  �أل   l

و�أطروحتها،  �ملو�صوع  حيث  من  تندرج 

�صمن رو�يات �لأ�صول و�إحياء �لأجماد؟

ــ �ملجد، ل ميوت. . وما فعلته �أين ��ستلهمته. فالإن�سان 

هذ�  فاإن  حمدًد�،  جمًد�  وي�سجل  بطاًل  يكون  عندما 

مل  »�سلطاناتي«  لهذ�  �لقرب.  يف  معه  ليدفن  �ملجد 

طويلة.  �سنو�ت  منذ  منت  �أنهنَّ  رغم  ق�س�سهنَّ  متت 

كما  فالب�رس  و�جلذور.  بالأ�سول،  عمّياء  ثقتي   .

على حجم جذورهم. ويف  �لطبيعة  ُت�سنفهم  �ل�سجر 

جذوري  عمقت  نع�ض«  و»بنات  �لرمل«  »�سلطانات 

فاملروّيات  �لإمكان.  قدر  ر��سخًا  ًا  ن�سّ �أكتب  لعلي 

هي  �لن�سيان  �أو  �لزمان  ميوهها  مل  �لتي  �لكربى 

مروّيات �لأ�سول. وهذ� مل �أخرته بنف�سي �إمنا طبيعة 

ا  �لبادية فر�ست ذلك، �لبادية متتلك تاريًخا عري�سً

و�سحيًقا يثري �ل�سهية للكتابة. كيف ميكن لأي �أديب 

�أن يتجاهل �سنفا من �لب�رس حملو� �ل�سم ذ�ته ملدة 

مل  �لقبائل  �أ�سماء  �سنة.  وخم�سمائة  �ألف  تقارب 

�لتي عرفها  �لدول  �أعظم  �أكرث من  و��ستمرت  تتغري، 

فالكتابة  �لأدب.  بهم  يغرم  �أنا�ض  هوؤلء  �لتاريخ. 

فنٌّ ي�سلك �أكرث �لدروب وعورة �سوب حو�ف فوهات 

�لرب�كني للعثور على »فلذ�ت« ت�سلح لل�سقل.

فريوز من �أ�سا�سّيات �سباحاتي �لكتابية

l كيف كانت بد�يات �لكتابة لديك؟ وهل من طقو�ص 

معينة تتبعينها عند �لكتابة؟

ــ �لكتابة، مل تكن مبثابة �مل�رسوع بالن�سبة يل، بقدر 

ما كانت حاجة. �أردت �أن �أعرب عن نف�سي، �أن �أكتب 

نف�سي. .كنت قبل �لكتابة �أمار�ض �لر�سم، لكن �لكلمة 

�أغوتني لأن �للغة �أخبث �خرت�ع ب�رسي. 

�لتي  وبالطريقة  نريد  ما  قول  ميكننا 

ن�ساء.

�أريد  عندما  مز�جي،  يختزلها  طقو�سي 

�لذي  �لظرف  كان  مهما  �أكتب  �لكتابة، 

»�لوقت«،  على  حري�سة  �أكون  �أعي�سه. 

فاأنا ل �أ�ساهد �لتلفزيون باملطلق، �أتابع 

�لنت.  ت�سفح  عرب  �أخبار  من  يهمني  ما 

ب�سكل  �مل�سي  ريا�سة  �أمار�ض  �أي�سًا 

�لوجبات  �أكل  على  و�أحر�ض  يومي. 

دعوة  �أقبل  وعندما  �جل�سد.  ترهق  ل  �لتي  �ملغذية 

لتناول �لغد�ء �أو �لع�ساء �أعرف �أين لن �أكتب يف ذلك 

�ليوم. �أحب �سماع �ملو�سيقى وفريوز من �أ�سا�سّيات 

�سباحاتي �لكتابية.

وكيف  �لرو�ية؟  تكتبني  كيف  �أ�صاألك  �أن  يل  هل   l

تعرفينها �إن كان ممكنًا؟

متلّم�سة،  تاأتي  طريقتها،  على  تاأتي  �ملخطوطات  ــ 

. وعندما تتمكن �لفكرة منك، تكتب.   . وئيدة �خلطو 

ه�سا�سة هيكل عظمي  للمخطوطة  يكون  �لبد�ية  يف 

. . هيكل جمهول. وحاملا تعكف على �لكتابة، فاإن 

�لهيكل يبد�أ بالت�سكل، حتى يكتمل وينه�ض ومي�سي 

يل،  بالن�سبة  �حلقيقي  �لتحدي  وهنا   . قدميه.  على 

 �للهاث خلف �لكائن �لورقي �لذي 
ّ
عندما يتحتم علي

نفخُت فيه �لروح، وتبد�أ رحلة كتابّية �ساقة تفر�سها 
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للن�س الغربي، وبني 

ماولة التاأ�صيل.
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على  مفتوح  فن  فالرو�ية  �لأدبية.  �لكتابة  طبيعة 

كل �لحتمالت، ميكن �خرت�ع بد�يات ل ح�رس لها 

�أقل  تكون  ما  غالًبا  �لنهايات  لكن  �لو�حد،  للن�ض 

تنوًعا، وغالًبا ما حُت�سم منذ �ل�سفحات �لأوىل.

l بر�أيك �أين و�صلت �لرو�ية يف �لوطن �لعربي وهل 

قامت بدورها يف معاجلة ق�صايانا �ملهمة؟

كما  لي�ض  لكن  معقوًل،  دوًر�  تاأخذ  بد�أت  �لرو�ية  ــ 

يجب. فالإعالم �ملرئي طغى على ذ�ئقة �لنا�ض. وهذ� 

�أثر على حجم �لوقت �ملرتوك للقر�ءة. وعربًيا �أثبتت 

�لإح�سائيات و�قًعا خمجاًل ب�ساأن »�ملطالعة«. ل�سنا 

من �ل�سعوب �لتي ُتربي على عاد�ت وتقاليد ت�سجع  

�لقر�ءة. �إننا �سعب ب�رسي ومتعلق بالفنون �لب�رسية، 

�ملتخلفة.  �ل�سعوب  كل  فيها  ت�سرتك  ميزة  وهذه 

�أن و�سائل �لإعالم �لعربية توجه  و�لأدهى من ذلك 

لن  وهذ�  و�سطحي.  ومتنافر،  متباين  ب�سكل  �لذوق، 

يوؤدي ل�سناعة ذ�ئقة جمالية متطورة لدى �مل�ساهد 

و��سحًا  تقل�سًا  �سهدت  �لثقافية  و�لرب�مج  �لعربي. 

يف �مل�ساحات �لإعالمية �لتي يفرت�ض �أن تخ�س�ض 

ل�ست�سافة �لكّتاب و�لأدباء.

�أثرو�  �لعامليني  �أو  �لعرب  �لرو�ئيني  ِمن  من   l

جتربتك؟

برو�ئي  تاأثرت  �أين  �لقول  بو�سعي  لي�ض  ب�رس�حة  ــ 

عربي، لكن ميكنني �لقول �ين �أعجبُت باأمني معلوف. 

�لرو�سي  لالأدب  �ملبكرة  قر�ء�تي  �أن  �لقول  وي�سح 

�أنها  ل�سك  �لالتيني  وبعدها  �لأوروبي  ولحًقا 

قر�ء�ت موؤثرة.

 �لأدب عامل وح�سي �لطباع .. 

l ما هو تقييمك لكتابات �أبناء جيلك )من �جلن�صني( 

على �ل�صعيد �ملحلي �ل�صوري، و�لعربي �أي�صًا؟

تنو�ض  �ملعامل،  و��سحة  غري  مربكة،  جتارب  ــ 

حماولة  وبني  �لغربي،  للن�ض  �لأعمى  �لتقليد  بني 

�لعرب  �لأدباء  »�لت�سابه«،   ، ميزة  �أهم  �لتاأ�سيل. 

ي�سبهون بع�سهم �إىل حّد ل ُيطاق، بينما �لأدب عامل 

و�لت�سابه،  �لكرثة.  مع  ين�سجم  ل  �لطباع،  وح�سي 

�لعدد  مثاًل  �نظر  �لقطيع.  خانة  يف  �لأديب  ي�سع 

موجة  �متطو�  �لذين  لالأدباء  و�ملر�سي  �لهائل 

»�لثورة«، رقم كبري كفيل ب�سياع �لنتاجات �لأدبية 

زمالئي  معظم  �لعربي.  و�لربيع  بالثور�ت  �ملتعلقة 

فقد  »�لفرد�نية«  بامتحان  ف�سلو�  �ل�سباب،  �لأدباء 

بو�سع  وتورطو�  �ملوحدة  �ملو�قف  بتبني  ت�سابهو� 

�سمن  ت�سنفهم  طويلة  قو�ئم  على  �إم�ساء�تهم 

�أيديولوجية حمددة. باخت�سار �لأديب �لذي ُي�سنف 

�أديبًا يعني  و�أن تكون  �سُين�سى ب�سهولة.   .  . ب�سهولة 

�أن تكون ع�سيًا على �لت�سنيف، �أن تكون مثل دغل 

فيه.  �خلو�ض  يفكر  من  كل  يرهب  وخميف  �سائك 

بينما ما �أر�ه، �لعك�ض، �أدباء و�أديبات، ميكن ب�سهولة 

للبيع.  معرو�سة  لو�ئح  يف  و�إدر�جهم  تو�سيفهم 

كما  متجر  يف  ا  معرو�سً حذ�ء  لي�ض  �لأدبي  �لن�ض 

يبدو �أن كثري� من �لأدباء يظنون ذلك. علينا �أن نكتب 

�سفحات  عرب  �لقارئ  يناور  �لذي  �ل�رس�ض،  �لن�ض 

كثرية مليئة باملفاجاآت و�لكمائن و�لده�سة.

�إحدى  بطلة  �لكاتبة  �أو  �لكاتب  يكون  ما  �أحيانًا   l
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رو�ياتها �أو ق�صائدها هل حدث هذ� معك؟

من  �إل  ولي�سو�  ي�سبهونني،  »�أبطايل«،  كلهم  ــ 

ميتلك  �خطبوطي،  كائن  �لأدب  �لكثرية،  �متد�د�تي 

�أذرعا كثرية لعوبة، ويف كل ن�ض جديد �أحرك ذر�عًا 

جديدة . .

باإتقان.  وخمباأة  م�سمرة  ذ�تية  �سرية  هو  ن�ض  كل 

وكل عمل �أدبي له بطانته �مل�ستندة لالإرث �ل�سخ�سي 

للكاتب. �إنه ما�سينا �لذي يلهمّنا، وكلّما كان حافاًل 

�لتنوع  من  باملزيد  ذلك  �نعك�ض  كلّما  بالتجارب، 

على �لن�ض. يف د�خل كل كاتب مئات من �لكائنات 

�خليالية �لالمرئية �لتي تعدو يف م�ساحات ل ير�ها 

�أبًد�،  م�ساملة  غري  �لكائنات  وتلك  �لكاتب.  غري  �أحد 

�سنعة  ُيتقن  �أن  نف�سه  �لكاتب  وعلى 

باأحد  �لإم�ساك  من  ليتمكن  »�لفخاخ«، 

تلك �لكائنات �ل�رس�بّية �لالحمددة.

�لعربيات  �لكاتبات  من  لعدد  ي�صجل   l

يف �ل�صنو�ت �لع�رش �لأخرية �لكتابة بكل 

حترر ودون قيود، ومنهن من ركزن على 

)�لأدب  للمر�أة  �ل�رشّية  �حلياة  تفا�صيل 

�ل�صعودي مثال(؟ بالن�صبة لك هل هناك 

�أفكار ل زلت ل جترئني على طرحها يف 

رقابة  �أي »تابوهات« تفر�صها  كتاباتك خ�صية من 

�لعربية  جمتمعاتنا  يف  �لأب«  »�صلطة  �أو  �لدولة 

�ملحافظة؟

دليل  �لن�صائية  �لن�صو�ص  ووفرة  �صهلة جد�ً،  �جلر�أة 

على ذلك، لكن �ل�صوؤ�ل هو حول فنّية هذه �جلر�أة. ؟ !

جميل  ج�سد  �متالك  هل  لكن  �لتعري،  جد�ً  �سهل  ــ 

�سهل؟! هكذ� �لأمر بال�سبط. �أ�سف �إىل ذلك �أن كرثة 

ملناو�ستها،  قلم،  �أي  ت�ستفز  �لعربية«  »�لتابوهات 

للفوؤو�ض  �لكتابة  علينا  �أي  للفووؤ�ض.  نحتاج  لكننا 

للفتك  �ملوؤهلني  »�لأ�رس�ر«  نكون  و�أن  ترحم،  ل 

مطلقًا  تالئم  ل  وتقاليد  بعاد�ت  �ملرتع  بحا�رسنا 

�لقدرة  نكتبه  �إن مل ميلك كل ن�ض  �لب�رسي.  �لتطور 

�أن  قارئ  لأي  ميكن  �لتي  �لقناعات  �سع�سعة  على 

يحملها، فذلك �لن�ض غري جدير بالكتابة. �لن�سو�ض 

»�ملطالبة  م�ستنقع  يف  غارق  معظمها،   ، �لن�سائية 

بحقوق �ملر�أة« بينما على �لن�ض �لن�سائي �أن يكون 

فاملطالبة  خالله.  من  حريته  �نتز�ع  على  قادًر� 

دون  لنا  ما  »ننتزع«  �أن  مهمتنا  »�سعف«،  باحلق 

ذكورّية  �أو  �جتماعية  �عرت��سات  لأي  �للتفات 

فا�ستبد�دّية �لذكور حُتارب با�ستبد�دّية �إنثوّية. ولغة 

�حلو�ر و�ملطالبة لغة قدمية ولجتدي نفًعا.

م�ساريعي �مل�رسحية قادمة ..

l بر�أيك هل هناك تناق�ص بني »�لكتابة �لن�صوّية« 

– �إن جاز �لتعبري - وتقبل �ملجتمع لها؟
�ملجتمع  تقبل  �نتظار  علينا  كان  �إذ�  ــ 

حتتاج  �لعنيدة،  جمتمعاتنا  نكتب.  فلن 

ل  ليحطمها.  �ل�سخر  بق�سوة  �أدب  �إىل 

�لتي  و�ملر�أة  حرية،  بدون  كر�مات 

بفقد  تغامر  لها،  �ملجتمع  بتقييد  تقبل 

كر�متها. فاملجتمع �لعربي ي�سج بن�ساء 

�ملجتمع.  عليهنَّ  فر�سها  حياة  يع�سن 

جدوى  ذ�ت  ت�سبح  �لن�سوية  �لكتابة 

كيف  تفكر  وهي  �ملر�أة  تكتب  عندما 

عليها �أن تعي�ض حياتها دون �أن ي�سوغها �ملجتمع 

باحلياة  لها  ي�سمح  ب�سياغة جمتمع  ت�ساهم  �أن  �أي 

وفق �حلقوق �لتي منحتها �إياها �لطبيعة، و�نتزعها 

�ملجتمع. كفانا جماملة ملجتمعاتنا.

�لقر�ء لرو�ياتك؟ وما هو نوع  l كيف وجدت تلقي 

�لإ�صكالت �لتي و�جهتها مع �لنقاد وكذلك مع قر�ئك؟ 

�أثناء  �لقر�ء  �أو  �لنقاد  بر�أي  فكرت  و�أن  حدث  وهل 

كتابة �أي عمل رو�ئي؟

ــ ل �أفكر �إل بنف�سي، خالل �لكتابة، وبعد ذلك ياأتي 

عاقال  كائنا  لي�ض  �لن�ض  �لناقد.  ثم  ومن  �لقارئ 

ليتفق  ُنخلق  فلم  �ل�ستئذ�ن.  به  يفرت�ض  مهذبا  �أو 

 . �ملعبدة.  �لطرق  لن�سلك  نوجد  ومل  ب�ساأننا.  �جلميع 
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علينا �سق �لطرقات �جلديدة �لتي تلغي طرقات �سقها 

غرينا.

من  �أكرث  حظيت  �لرمل«  »�سلطانات  رو�يتي  لعل 

�لنقدية، لكن دون ت�سنيف نقدي  غريها بالقر�ء�ت 

كان  �لقارئ  �نطباعية.  �لقر�ء�ت  غالب  لها  �سليم 

»بنات  فرو�يتي  و�لأخري.  �لأول  م�سجعي  هو  د�ئًما 

»�سلطانات  ورو�يتي  مر�ت،  ثالث  طبعت  نع�ض« 

وقريًبا  عام.  من  �أقل  خالل  مرتني  طبعت  �لرمل« 

�ست�سدر بطبعتها �لثالثة. �أثق بح�ض �لقارئ �أكرث من 

كبري  بعدد  �أحظى  �أن  باإمكانية  �سعرت  لول  �لناقد، 

من �لُقر�ء لكنت توقفت عن �لكتابة منذ زمن.

l وماذ� عن �ل�صعر؟ حدثنّي عن جمموعتك �ل�صعرية 

و�أنت  قادك  �لذي  وما  �رشيحة«؟  »منور  �لأوىل 

�لرو�ئية بالدرجة �لأوىل �إىل �ل�صعر؟

ــ �لرو�ية و�ل�سعر �أخو�ن لدود�ن، جتمعهما �ل�سد�قة 

بقدر ما تفرقهما �لعد�وة. ل �أقيد نف�سي بنمط �أدبي 

لدي  و�مل�رسح.  �ل�سعر  �أكتب  �لرو�ية  �أكتب  فمثلما 

م�ساريع م�رسحية قادمة. فالأدب جتربة، و�لتجارب 

ل متنحنا نف�سها ب�سهولة علينا �أن نخو�سها لنتمكن 

و�ل�سعر جتربة هام�سية على منت  �لكالم عنها.  من 

وجمموعتي  م�رسوعي.  فالرو�ية  �لرو�ئي.  �لن�ض 

من  �سعري  فائ�ض  هي  �رسيحة«  »منور  �ل�سعرّية 

ن�سو�سي �لرو�ئية ب�سكل ما. يحق لل�سعر ما ل يحق 

حتتمله  ل  �سيئًا  بال�سعر  �أقول  �أن  وميكنني  لغريه، 

كما  تو�سيله  �لرو�ئي  للن�ض  ميكن  ل  �أو  �لرو�ية. 

ميكن لل�سعر �أن يفعل. بني وقت و�آخر �ساأكتب �ل�سعر 

و�لتي  و�ملختزلة  �لق�سرية  للجمل  �ل�سوق  باب  من 

تقول �أ�سياء كبرية. 

تاريخ البادية ال�صورية منوذج 

مثايل للغنب..

�أجنزت  و�ل�صعرّية،  �لرو�ئية  كتاباتك  �إىل  �إ�صافة   l

�صدر  وقبائلها،  �ل�صورية  �لبادية  رجالت  عن  بحثًا 

وز�رة  وقبائل«، عن  كتاب حتت عنو�ن »رجال  يف 

�لثقافة �ل�صورية، حدثينا عن هذ� �لكتاب/ �لوثيقة، 

�لأول من نوعه يف بالدك.

حقه  ياأخذ  ومل  تقريبًا،  يوزع  مل  �لكتاب  لالأ�سف  ــ 

بالقر�ءة. متاًما مثل �لبادية �ل�سورية �لتي مل تاأخذ 

حقها يومًا. �سو�ء يف �لتاريخ �لر�سمي للبالد �أو عرب 

جادة  حماولة  وقبائل«  »رجال  وكتاب  �لكتابة. 

لت�سليط �ل�سوء على �أولئك �لرجال، فحياة كل رجل 

�لبادية  فتاريخ  م�ستقلة.  رو�ية  تكون  تكاد  منهم 

�لقرى  �أبناء  وكاأن  للغنب،  مثايل  منوذج  �ل�سورية 

و�ملدن �أر�دو� ت�سفية ح�ساباتهم �لقدمية مع �لع�سائر 

�لتاريخي.  ح�سورهم  ون�سف  جتاهلهم،  خالل  من 

بكل �لأحو�ل، هنالك ب�رس ل يندثرون ورجال كتابي 

»رجال وقبائل« هم من هوؤلء �لب�رس. فهم رجال مل 

حتت  تدخل  مل  فالع�سائر  حكم.  لأّي  يوًما  ير�سخو� 

د�ئًما  غريهم  ول  �لفرن�سيني  ول  �لعثمانيني  حكم 

ظلت �لع�سائر على عالقة ندية من �مل�ستعمرين �لذين 

لكل رجالت  وهذ� �رسف حقيقي  �سورية  ��ستعمرو� 

�لبادية �ل�سورية. �إنهم رجال ميتلكون »�سرية« وهذه 

ميزة ل يحظى بها كل �لب�رس، فلي�ض كل من عا�ض له 

�أثبت ولعه بال�سري. مثل �سرية عنرتة  �سرية. و�لزمن 

�أو �سرية �أبو زيد �لهاليل.

l منذ بد�يات كتاباتك و�أنت ت�صتغلني يف �ل�صحافة 

�لنقد،  وتكتبني 

فماذ� �أ�صاف هذ� لك 

و�صاعرة؟  كرو�ئية 

�ملجالت  و�أي 

�أكرث،  ت�صتهويك 

�أم  �لرو�ية  كتابة 

�لنقد  �أم  �ل�صعر 

�لأدبي؟

�لأدبي  �لنقد  ــ 

هو�ياتي  من  لي�ض 

باملطلق، لكنه من 

�لعمل  �رسور�ت 

152 نزوى �لعدد 77 - يناير 2014

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



�ل�سحفي �لذي �متهنته، لأنه لي�ض باإمكاين �حرت�ف 

مهنة �أخرى غري �لكتابة، �ل�سحافة مهنة تن�سجم مع 

يومي مع  �لرو�ئي. وجتعلني على متا�ض  م�رسوعي 

عامل  عن  بعيد�ً  �أعي�ض  �أن  �أت�سور  ل  »�لكلمة«.  عامل 

�أحدد حجم  �أن  �ل�سحافة. وبنف�ض �لوقت ل ميكنني 

هنالك  �أن  بالتاأكيد  لكن  ن�سو�سي.  على  �إ�سافته 

�سكاًل ما من �لإ�سافة و�إن مل تكن و��سحة.

�أ�صبح/ت حمظوظا/ة  �ملبدع/ة  �أن  تعتقدين  �أل   l

يف ع�رش تعدد و�صائل �لن�رش؟

ــ ل�سك بهذ�، تطور و�سائل �لن�رس �سهل على �لكاتب 

�لوقت  وبنف�ض  �جلديد.  ن�سه  عن  �لإعالم  عملية 

�سنع  ا  �أي�سً �أكرث.  �لن�سو�ض  �نت�سار  على  ي�ساعد 

و�له�ض،  �لهام�سي  �لأدب  �لأدب.  من  جديًد�  �سكاًل 

�لذي نلمحه على �سفحات »�لفي�سبوك«، مثاًل، �سعر�ء 

و�ساعر�ت، قو�م ما يكتبونه ل�سو�سيات و�قتبا�سات 

من هنا وهناك دون �لإ�سارة �إىل �مل�سدر. رغم ذلك 

يندرج هذ� �لت�سوي�ض �سمن �لتحديات �ل�سغرية �لتي 

قد ُت�سادف �لن�ض �لكبري.

l ما ر�أيك باحلركة �لنقدية يف �لعامل �لعربي؟

ل�سبكة هائلة  �ملعامل، تر�سخ  ــ حركة غري و��سحة 

ومعقدة من »�ل�سلليات« و�لعالقات �ل�سخ�سية. قليلة 

�سعب  وهذ�  �مل�ستقلة  �لنقدية  �لأ�سو�ت  هي  جًد� 

�لقائمة  �لإعالمّية  �ملوؤ�س�سات  و�سع  ظل  يف  جًد�، 

و�مل�ستندة لدعائم �يديولوجّية، وعقائدّية وطائفّية. 

بينما  طبيعي  وهذ�  م�ستقل.  نقد  يوجد  ل  وفئوّية. 

لدكتاتورية  �لر�سوخ  بني  يتنقل  �لعربي  �لعامل 

�سيا�سّية ميينّية و�أخرى ي�سارّية و�لآن دكتاتوريات 

دينّية؟ وهذ� ل ي�سمح بحرية �لر�أي �أو �لتعبري و�لنقد 

�أنا بانتظار   . �لأدبي يحتاج للحرية، ليقول كلمته. 

ناقد عربي بو�سعه �أن يكتب مقالة نقدية خمت�رسة 

كاأن يقول مثاًل: »�قر�أو� هذ� �لكتاب �إنه كتاب ر�ئع 

�أو �أن يقول �لعك�ض«. 

l �أخري�ً ما هي م�صاريعك �لأدبية �مل�صتقبلية؟

تكتيك  وفق  نتائجه  حُت�سم  كاحلرب،  �لأدب  ــ 

�مل�ساريع  تكون  �أن  و�لأجمل  و�خلدع.  �ملفاجاآت 

له  قادم يحق  ن�ّض  �ملقد�سة. كل  �لأ�رس�ر  يف عهدة 

�لتو�ري، قبل �لظهور.

الروائية وال�صاعرة لينا هويان احل�صن

 فـي �صطور:

لينا هويان �حل�سن، رو�ئية و�ساعرة وناقدة �سورية، 

من مو�ليد منطقة �حلمر�/ ريف حماه عام 1977، 

عليا/  در��سات  دبلوم   - �لفل�سفة  يف  �إجازة  حتمل 

من جامعة دم�سق.

�سنتها  يف  وهي  �لأوىل  رو�يتها  »�حل�سن«  كتبت 

�لرو�يات:  من  لها  �سدر  وقد  �لثالثة،  �جلامعية 

»�لرتو�ض  طال�ض.  د�ر   ،)2000( �ل�سم�ض«  »مع�سوقة 

»�لتفاحة  �ل�سمو�ض.  د�ر   ،)2001( �لقرمزية« 

نع�ض«  و»بنات  �ل�سمو�ض.  د�ر   ،)2003( �ل�سود�ء« 

ثانية  وط:  �ل�سم�ض،  �سهرز�د  د�ر   ،)2005( �أوىل  ط: 

 ،)2008( ثالثة  �ل�سام، وط:  �سهرز�د  د�ر   ،  )2006(

�أوىل  ط:  �لرمل«  و»�سلطانات  عدو�ن.  ممدوح  د�ر 

عدو�ن.  ممدوح  د�ر   ،)2010( ثانية  وط:   ،)2009(

�حلزن«،  تفاحة  كارنينا  »�أنا  كتاب  �إىل  �إ�سافة 

در��سة، )2004(، د�ر �سهرز�د �ل�سام. وكتاب توثيقي 

بعنو�ن »مر�آة �ل�سحر�ء« )2004(، وجمموعة �سعرية 

�لفرت��ض«،  �ساعرية  يف  �رسيحة  منور  بعنو�ن« 

�لهيئة  عن  �سدرت 

للكتاب،  �لعامة 

 – �لثقافة  وز�رة 

 .)2011( دم�سق 

وقبائل«،  و»رجال 

عن  توثيقي  كتاب 

�أهم رجالت �لبادية 

يف  �سادر  �ل�سورية، 

)2013(، عن �لهيئة 

للكتاب،  �لعامة 

�لثقافة  وز�رة 

�ل�سورية – دم�سق. 
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ت�شّكل م�رسحية »مهاجر بري�شبان« لل�شاعر والكاتب امل�رسحي اللبناين باللغة 

تقدميها  مّت  ولقد  امل�رسحّية.  مهّمة يف جتربته  �شحادة حمّطة  جورج  الفرن�شّية 

بعلبك  »مهرجانات  اإطار  2004 يف  عام  قّدمت  كما  عّدة،  فرن�شية  علىم�شارح 

عي�شى  وال�شاعر  الكاتب  و�شعها  جديدة  ترجمة  خالل  من  لبنان  يف  الدولية« 

خملوف واأخرجها املخرج امل�رسحي نبيل الأظن. ولقد اأفادت هذه الرتجمة اجلديدة 

نفحة  تنقل  فهي  الف�شحى،  جهة  من  اللبنانّية.  واملحكّية  الف�شحى  اإجناَزي  من 

ال�شعر العالية والتاأّمالت الفل�شفية للقائل: »من يحلم ميتزج بالهواء«، »نداوي 

الكاآبة بالأ�رسار«، »وحده الأبدّي لون الع�شافري«... اأّما من جهة العاّمّية فت�شعى 

اإىل اإيجاد معادلت لنربة احلياة اليومية.

الأوىل،  الثالث  اللوحات  هنا،  منها،  نن�رس  لوحات  ت�شع  من  امل�رسحية  تتاأّلف 

بالإ�شافة اإىل اللوحة ال�شابعة.

جــــورج �شحــــادة

مهاجر بري�سبان

\ كاتب و�شاعر من لبنان يقيم يف باري�س

 ترجمة عي�سى خملوف \

�شخ�شّيات امل�رسحّية:

توتينو،  بلفنتو/  بلدّية  رئي�س  روّكو،  لويجي  �شنيوري  احلوذي/  بري�شبان/  مهاجر 

زوجة  لورا،  �شكاراميالّ/  بيكالوغا/  زوجة  روزا،  بيكالوغا/  البلدّية/  �شكرتري 

�شكاراميالّ/ باربي/ ماريا، زوجة باربي/ �شي�شيو/ بينيفيكو/ اآّنا ال�شغرية/ بادري 

اأوروري ال�شاب الذي يف ال�شورة/ مهاجر اآخر/ مزارعون ومزارعات، واحل�شان كوكو.

)تدور �لأحد�ث قر�بة عام 1925، يف �إحدى قرى �شقّلية(.



�للوحة �لأوىل

يف  تّلة.  فوق  جاثمة  �شغرية  قرية  يف  )�شاحة   

�لو�شط، ينبوع من َحَجر. ليل مليء بالنجوم. تكون 

�إز�حة �ل�شتارة. ن�شمع من بعيد  �خل�شبة مطفاأة لدى 

مب�شابيحها  َعَربة  تظهر  قليل،  بعد  عجالت.  �شوت 

ة. تتوّقف، وُت�شاء �خل�شبة.( �لو�ِم�شَ

�مل�شهد �لأّول

�حَلوذّي، �ملهاجر

�حلوذّي )جال�شًا على مقعده(:

�لتكرمي.  َي�شتحّق  �ملكان  و�شلنا.  �أ�شتاذ!  يا  هنا، 

ج... 
َّ
تفر ل،  تف�شّ لْك.  ِكرَمى  ويحّيي(.  قّبعته  )يرفع 

بالكالب.  تهتّم  نباح كالب.( ل  )ُي�شمع  �أنتظرك.  �أنا 

يا  ر�ئعة  ليلة  )ي�شحك.(  تغّني.  �لكالب  ِقلِّية،  �شِ يف 

�ملتاألِّق،  �لَفَلك  هذ�  مع  �ل�شماء.(  نحو  )ي�شري  �أ�شتاذ! 

ل  و�لتي  قلياًل،  �ل�شاخنة  �ملنع�شة...  �لهو�ء  ونفحة 

�أمامك قرية  �إّل يف �شقّلية. )ي�شحك.( �نظر،  جتدها 

بابا  لوت�شيو  �شان  �لأ�شفل،  يف  �أنطونيو...  �شانت 

�لأعلى،  ويف  �لنهار...  يف  �حلّد�دون  يطرطق  حيث 

ظهري،  ور�ء  بالنور...  �ملتوَّجة  كالر�  �شانتا  توجد 

�شان ِفرمينو، كاأّن كني�شة �نفجرت وجميع �لقّدي�شني 

تبعرثو� يف �لطبيعة. جميعهم، �لذكور منهم و�لإناث. 

)ي�شحك.( �ملجد هلل! )بعد برهة من �ل�شمت، ي�شتدير 

وهو على مقعده بدون �أن يرى باب �لَعَربة ينفتح.( 

و�شلَت يا �أ�شتاذ.

�ملهاجر: )ينزل بهدوء من �لعَربة.(

 )هو رُجل كبري �لقامة، َم�شيق، يعتمر قّبعة ويرتدي 

خطو�ت  يخطو  �ل�شيب.  خّطه  �شعره  �أنيقًا.  معطفًا 

قليلة، يتوّقف، وينظر حوله.(

...

�حلوذّي، )بعد �أن ر�قبه(:

�آه، �أن يعود �لإن�شان �إىل قريته بعد دهر، �شيء موؤثِّر 

فعاًل!... طالع ع بايل �لبكي، ِكرَمى لْك. )ُيَربِّت على 

َكَفل ح�شانه(. ما َهيك يا كوكو؟

�ملهاِجر، )يتقّدم بخطو�ت منهكة نحو �شاحة �لقرية 

�ل�شغرية. يرتّنح(:

...

�حلوذي:

و�شك  على  كاأّنه  �ملهاجر  )يبدو  �أ�شتاذ.  يا  �نتبه 

يف  يجمد  ثّم  نحوه،  عّدة  خطو�ت  )يخطو  �ل�شقوط(! 

يا  �إيه  مر�قبته.(  يتابع  وهو  �لعَربة  قرب  مكانه 

�أ�شتاذ، �شايف... كّل �شيء يتغرّي... كّل �شيء تغرّي... كّل 

�شيء م�شى يا �أ�شتاذ، كّل �شيء مي�شي... هي ثو�بت 

علمّية  �شهادة  �إىل  �أو  ج 
ُّ
تخر �إىل  حاجة  ول  �شعبّية. 

لتفهم. )�آخذ�ً ح�شانه �شاهد�ً.( ما هيك يا كوكو؟

�ملهاِجر، )ينظر حوله(:

...

�حلوذّي:

�شاَخ  هل  �ملاء،  و�شبيل  �ملكان؟...  عليك  تغرّي  هل 

يا  يبقى  ما  وهذ�  يتغرّي،  مل  خريره  لكّن  وهرم؟... 

�أ�شتاذ )بعد برهة.( مع �لوقت، يذوب �لرخام و�ل�شمع.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي )ي�شمع نباح �لكالب من جديد(:

�آه! هذه �لكالب. لي�شت هي ذ�تها �لتي كانت هنا يوم 

�لتي  �لكالب  ��شم  ما  برهة.(  )بعد  هيك؟  ما  ذهبت، 

عرفَتها؟... نادها فنعرف.

�ملهاجر)وهو ينظر من حوله(:

 ...

�حلوذّي:

مثل  �أخو�ت...  ولها  كُبَت،  �أي�شًا  هي  �لأ�شجار 

نابليون. )ي�شحك. يغرّي من نبة �شوته.( �لع�شافري 

ة. )ياأخذ ح�شانه 
ّ
�ألف مر �إليها ماتت  �لتي ��شتمعَت 

�لأبدّي  وحده  برهة.(  )بعد  كوكو؟...  يا  �إيه  �شاهد�ً.( 

لوُن �لع�شافري، قال �أحد �ل�شبَّاغني.

بال�شاحة  �ملحيطة  �لبيوت  �إىل  )ينظر  �ملهاجر، 

�ل�شغرية(:

...

�حلوذّي:

�حلجارة  من  �لأكو�م  هذه  �أ�شتاذ،  يا  �لبيوت  �أّما 

و�لِكل�س، فال ذ�كرة لها... ل ذ�كرة �إّل حني تكون لها 

�رشفات. ملاذ� قلُت: حني تكون لها �رشفات؟ �إيه يا 

كوكو؟... )بعد برهة، متوّجهًا بكالمه نحو �ملهاجر:( 

�لبيوت...  هذه  بنو�  �لذين  �لبّناوؤون  حال،  �أّي  على 
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ر�حو�.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

ما عمرك يا �أ�شتاذ؟... ح�شاُب �لعمر بح�شاب �لكاآبة. 

ل، �شحيح... لكن �أمام هذه �لنجوم!... �ل�شوؤ�ل فيه تطفُّ

�ملهاجر، )يجل�س على جذع �شجرة وي�شع يده على 

قلبه(:

...

�شحيفة  يفتح  عَربته،  �ُشلَّم  عند  )يجل�س  �حلوذّي، 

فيها طعام ويبد�أ �لأكل. يقول بني لقمَتني:

�أنا يف �نتظارك يا �أ�شتاذ(.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي، )بعد برهة، وهو ياأكل(:

كم هو جميل هذ� �ملكان يف �لليل، رغم �حلزن �لنابع 

هنا،  من  و� 
ّ
مر ع�رش  �لإثني  �لر�شل  باأّن  �أحلف  منه. 

فال �شيء على �لأر�س جميل �إّل ود��شته �أقد�م �لرفاق 

�إ�شارة �ل�شليب  �إيه يا كوكو؟... )ير�شم  �لإثني ع�رش، 

وهو يتابع �لأكل(.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

متى تركَت �شقّلية؟ من زمان، ما هيك؟ فهمُت فور�ً. 

�لأنف هو �أكرث ما يتغرّي بعد �لأ�شفار، )موّجهًا كالمه 

�إنكليزيًا.  �شار  �أ�شتاذ  يا  �أنت  �أنفَك  �ملهاجر:(  �إىل 

)ناظر�ً �إىل ح�شانه كما لو �أّنه �ل�شاهد.( �إيه كوكو؟...

�ملهاجر:

...

لقمته  يبتلع  وهو  طويل،  �شمت  )بعد  �حلوذّي: 

�لأخرية(:

�شيء.  كّل  ر�أيَت  �أ�شتاذ؟...  يا  نعود  لو  ماذ�  و�لآن 

)تنبح �لكالب.( و�شمعَت كّل �شيء. تذّكر �أنَك قلَت يف 

�ملحّطة: »وقتي كتري قليل«.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

وماذ� لو تركَت ظّلَك هنا... مع �لكالب؟ هكذ� يبقى 

�إيه  يف �لقرية د�ئمًا. مَل ل؟ نعالج �لكاآبة بالأ�رش�ر. 

يا كوكو؟...

روؤيته  متكن  بالكاد  جر�س  وفوق  �للحظة  هذه  )يف 

�ت متتالية.(
ّ
يف �لليل، تدّق �ل�شاعة �أربع مر

�ملهاجر، )يرفع ر�أ�شه ببطء(:

...

�حلوذّي )ُيخرج من جيب �شرتته �شاعة كبرية(:

ير�قب  وهو  �شمت،  )بعد  �أ�شتاذ  يا  �لليل  منت�شف 

هي  خطري.  ب�شكل  ت�شقط  �لنجوم  بد�أت  �ل�شماء.( 

ية بعيدة تعب... لكن هناك �أي�شًا  بالتاأكيد ِقطع ف�شّ

�لنيازك!... و�لنيازك لي�شت ري�س �لنعام حني ت�شقط 

فوق ر�أ�شك.

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

َياّل يا �أ�شتاذ، َتعا نرَجْع. ر�أيَت �أجمل قرية، باملعنى 

»�لإ�شتيتيكي«، و�أهّنئك لأنها قريتك. فّنانو بالريمو 

يق�شدونها يوم �لأحد ليجعلو� منها رو�ئع فنية. �إيه 

يا كوكو؟...)فجاأة.( �أ�شمع �شفري�ً يف �أذين و�أت�شاءل: 

هل هو قطارك؟ )ي�شحك.(

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

و�لَعَرَبة  متاأّخرة  �ل�شاعة  �شّيد.  يا  �لليل  منت�شف 

�أودية  �أربعة  �أن جنتاز  و�ل�شائق م�شّن. علينا  قدمية 

قبل �لو�شول �إىل �ملحّطة.

�ملهاجر:

...

من  يلقي  وينتظر.  عَربته  مقعد  �إىل  )يقفز  �حلوذّي، 

تت�شّو�س  �لذي  �ملهاجر  نحو  نظرة  �آخر  �إىل  وقت 

ياعًا. ثّم يقول ِبجزم وهدوء(. �أفكاره ويزد�د �شَ

ُعد �إىل �لعَربة يا �أ�شتاذ... و�إّل م�شيُت.

�ملهاجر: )يبدو �أّنه ل يويل كالَم �حلوذّي �أّي �أهمية(.

...

�حلوذّي:

�شاأم�شي يا �أ�شتاذ.
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�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

�أرفع �َشوطي، لي�س �شّد كوكو- ل تعتقد ذلك-، ولكن 

لأنهال بال�رشب على �مل�شابيح و�أم�شي �إىل �لأمام. 

)ينظر �إىل �ملهاجر.(

�ملهاجر:

...

�حلوذّي:

�إ�شمع جّيد�ً: لن جتد مكانًا تنام فيه. ل فنادق هنا، 

�أو تاأكل. فّنانو بالريمو يحملون  ول ماأوى لت�رشب 

كّل �شيء يف �شاللهم يوم �لأحد. وَبعديْن، منْي يّلي 

رح يعرفْك ِبالَعتم، بعد هالغيبة �لطويلة...

)ينطفئ �لنور على �خل�شبة. ن�شمع َوقع �ل�َشوط بينما 

�إىل  ر�أ�شه  يحني  �ملهاجر  وتختفي.  تتقّدم  �لعربة 

�لأمام.(

�ل�شتارة

)نهاية �للوحة �لأوىل(

�للوحة �لثانية

�لأوىل.  �للوحة  يف  طالعنا  �لذي  نف�شه  )�لديكور 

حول  �ل�شغرية  �ل�شاحة  يف  �لقرية  �شّكان  يتحّلق 

�أ�شود  �لقامة  طويل  فاّلح  وهو  �لبلدّية،  رئي�س 

يقف  �جلمهور  قبالة  و�شموت.  هادئ  �ل�شارَبني، 

كتفه،  على  طباًل  حاماًل  �لرئي�س،  �شكرتري  توتينو، 

بادري  �لبلدّية،  �رشفة  من  �إعالن.  لتالوة  م�شتعد�ً 

من  بكثري  �مل�شهَد  ير�قب  بلفنتو،  كاهن  �أوروري، 

�لهتمام.(

�مل�شهد �لأّول

لور�  بيكالوغا،  روز�  �شي�شيو،  �ل�شكرتري،  )�ملختار، 

�شكار�ميال، ماريا باربي، �آنا، بيكالوغا، �شكار�مياّل، 

يده  ويف  بينيفيكو  مز�رعات،  مز�رعون،  باربي، 

َهرمونيكا، وبادري �أوروري على �ل�رشفة(.

رئي�س �لبلدّية )يناول �ل�شكرتري لفافة من �لورق.(

�ل�شكرتري:

لفافة  يفتح  �لطبل،  )يقرع  �لبلدّية  رئي�س  من  باأمر 

�لورق ويبد�أ قر�ءة ما جاء فيها ب�شوت عال جد�ً.( 

»يا �شّكان بلفنتو!...«

رئي�س �لبلدّية )مقاطعًا(:

�ل�شكرتري  �إىل  ي�شري  )ثّم  �لأمامي  �ل�شّف  يف  �لن�شاء 

ليتابع �لقر�ءة(.

�ل�شكرتري:

»يا �شّكان بلفنتو!... �أم�س، قبل �شياح �لديك، يف وقت 

معًا. يف  و�لليل  �لنهار  ليل. هو  نهار ول هو  ل هو 

هذه �ل�شاعات �لأوىل، ذهب �شي�شيو، وهو مز�ِرع من 

رجاًل  �ل�شاحة  يف  فوجد  مزروعاته.  ليتفّقد  بلفنتو، 

�لوفاة  كوّتو  �لدكتور  �أثبَت  �لقلبية.  بال�شكتة  ميتًا 

مقبة  يف  �لرجل  ُدِفن  �لالمبايل.  �ل�شبيل  هذ�  قرب 

�ملر��شم  متامًا.  تنك�شف  مل  هويته  �أّن  مع  بلفنتو 

بلفنتو  كاهن  بف�شل  وفاته  بعد  له  �أقيمت  �لكن�شّية 

ثانيًا.  بالِفر��شة  وعامِل  �أّوًل،  َخدوم  �إن�شان  وهو 

بع�شا  �ل�شكرتري�لطبل  يقول،يقرع  ما  على  )للتدليل 

جيب  يف  ُوجدت  �شورة  فور�ً  �شنعر�س  و�حدة(. 

�ملاي�شرتو  �ل�شورة  كبَّ  �شبابه.  يف  ومتّثله  �مليت 

�ل�شكر  له  فلنقدِّم  بالي�شرتو.  م�شوِّر  �ند�، 
ّ
�أر �إيّتوري 

ع �لطبل بع�شا 
ْ
علنًا مل�شاهمته �لفنية و�لعملية. )َقر

و� �أمام 
ّ
و�حدة(. نطلب من �لبالغني يف بلفنتو �أن مير

لعّل  ذ�كرتهم،  �أعماق  يف  ويبحثو�  �ل�شورة،  هذه 

�أو ب�شيء. ومن يتذّكر  باأحد  �لذي فيها يذّكر  �لوجه 

فليتوّجه �إلينا باأ�رشع وقت.

لويدجي روّكو،

رئي�س بلدّية بلفنتو.

�لبلدّية،  رئي�س  يخرج  وبينما  بالع�شا.  �لطبل  ع 
ْ
)َقر

يتخّلى �ل�شكرتري عن �لطبل ويعّلق على �شجرة �شورة 

�لنوع  من  بذلة  يرتدي  وو�شيم  �شاب  لرجل  كبرية 

�لذي كان �شائد�ً عام 1900. يقرتب �ملز�رعون من 

�ل�شورة.(

�ل�شكرتري:

دورهم.  �نتظار  يف  هنا  �لرجال  ليقف  �أوًل!  �لن�شاء 

يف  وهو  �مليت  وجدَت  كيف  �أخبهم  �شي�شيو،  هيه! 

قّبعته �ملتما�شية مع �لع�رش وحذ�ئه �لذي كان يلمع 

يف ليل ما عاد لياًل. من يدري، قد ترفع لَك بلفنتو 

متثاًل من رخام، لهذه �خلدمة.

�شي�شيو:
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؟!... َعْن َجّدْ

�ل�شكرتري )متوّجهًا نحو �شي�شيو(:

)بعد  �أبد�ً.  منزح  ل  نحن  �ملو�طن،  �أّيها   

�لبلدّية. يرجى  باأمر من رئي�س  �أوًل،  �لن�شاء  برهة.( 

كما  �ل�شورة  هذه  �إىل  وينظرَن  يتقّدمَن  �أن  منهّن 

�ملا�شي  يف  كّل،  على  بئر.  �أعماق  �إىل  �ملرء  ينظر 

كانت هناك بئر حمّل �ل�شبيل بالّتمام. و�لن�شاء كنَّ 

ما  وُيخبَن  يتذّكرَن  �لن�شاء  لنرتك  حولها.  يتحّلقَن 

برهة.(  )بعد  �لبئر.  حول  �ل�شاب  هذ�  �لتقنَي  كنَّ  �إذ� 

�إحدى  ي�شتدعي  يده،  من  )بحركة  علنّية.  �مل�شاألة 

�لن�شاء لالقرت�ب من �ل�شورة(. مد�م بيكالوغا...

روز� بيكالوغا )�مر�أة مل تتجاوز �لأربعني ول تز�ل 

حتافظ على جمالها(:

ملاذ� �أنا �أّوًل؟

�ل�شكرتري:

�فعلي ما ُيطلب منِك. باأمر من رئي�س �لبلدّية.

روز� بيكالوغا )تتفّح�س �ل�شورة(:

...

�ل�شكرتري )بينما تتفّح�س �ل�شيدة بيكالوغا �ل�شورة(:

هل عرفِت هذ� �ل�شاب يف بلفنتو زمن �لبئر؟ يومها 

كنِت جميلة يا روز�... كنِت حلوة... مع َتكتكة كعب 

ِبيْنِتْك.
ْ
�ْشَكر

روز� بيكالوغا )ت�شيح بنظرها عن �ل�شورة(:

ل يا �شكرتري.

�ل�شكرتري:

�إىل  �لعائد  �ل�شاب  هذ�  �أو  �ل�شورة...  هذه  تخّيلي 

بلفنتو... وهو يقول لِك، بهذه �لطريقة: »�شباح �خلري 

وماذ�  )برهة.(  �إليه؟  فِت 
ّ
تعر كنِت  فهل  روز�...«.  يا 

تتخايلني  و�أنِت  ويتاأّملِك  �شيجاريّلو  يدّخن  كان  لو 

�أمامه، وهو يّتكئ، كما تّتكئ �شورته �لآن، على هذه 

�ل�شجرة؟

روز� بيكالوغا:

فت �إليه.
ّ
ل، ما كنت تعر

�ل�شكرتري )و��شعًا حّد�ً للمقابلة(:

�شكر�ً مد�م بيكالوغا.

روز� بيكالوغا:

منْي ُهوَّي؟ �شو عم بي�شري؟ ولي�س عم حتكي عّني مّلا 

كنت �شبّيي بالن�شبة لو�حد جمهول متل هيد�.

�ل�شكرتري:

�شكر�ً مد�م بيكالوغا، �شكر�ً.

روز� بيكالوغا، )تبتعد(:

...

�ل�شكرتري، )متوّجهًا بحديثه �إىل �مر�أة �أخرى مل تبلغ 

�لأربعني ول تز�ل حتافظ على جمالها(.

حاّد  طبعِك  لأّن  دقيقًا  �شاأكون  �شنيور�  يا  معِك 

�آه!  )برهة.(  يلقطو.  فيه  حد�  ما  فاِلت.  ول�شانِك 

عندما  باملالئكة  عليك  �هلل  لينعم  �شكار�مياّل،  مد�م 

تنظرين �إىل هذه �ل�شورة.

لور� �شكار�ميال:

فيْك ت�شكْت �شوْي تا �شوفها َع رو�ْق.

�ل�شكرتري:

من ع�رشين �شنة...

لور� �شكار�مياّل )تقاطعه بازدر�ء(:

من ع�رشين �شنة، ما كنت خلقت بعد!

�ل�شكرتري:

ل... من ع�رشين �شنة، قبل ما تخّلفي �إبنْك  خّليني كمِّ

�لتاين...

لور� �شكار�ميال:

م�س قليل ح�رشة �لد�ية! �شو برتيد؟

�ل�شكرتري:

ياخِدك �إبلي�س. �أجيبي: من ع�رشين �شنة، هل �لتقيِت 

 تذّكرِك به هذه �ل�شورة؟
ّ

ب�شاب

لور� �شكار�مياّل:

ْك. ما بيخ�شَّ

�ل�شكرتري:

ي. لكنِك �شتجيبني على  طبعًا يا �شنيور�. هيد� �آخر همِّ

�لطبل.  ع�شا  بنطاله  حّمالة  من  )ي�شحب  حال.  �أّي 

خطو�ت  بعد  على  �لأر�س  على  �مللقى  �لطبل  يقرع 

�لبلدّية  رئي�س  عن  نيابًة  �لآن  �أكّلمِك  لأيّن  منه(. 

وبا�شم �لقانون.

لور� �شكار�ميال:

ي�شبه هذ� �ل�شخ�س،  �أحد�ً  �أَر  �ألتِق باأحد. مل  طيِّب، مل 

ل من قريب ول من بعيد. )بعد برهة( هذ� ما �أقوله 

و�حْد  �إنَت  فاأقول:  لك  �أّما  )برهة(  �لبلدّية.  لرئي�س 
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�أجَدْب )ت�شحك بهدوء(.

�ل�شكرتري )وبعد حلظة من �لرتباك(:

لنقل �إيّن مل �أ�شمع �شيئًا... با�شم �لقانون )متوّجها �إىل 

�مر�أة �أخرى يف �لأربعني من �لعمر ول تز�ل جميلة(. 

َدوُرِك �لآن مد�م باربي.

ماريا باربي:

�شفتو  ما  �ل�شورة.  �إىل  �أنظر  �أن  ودون  فور�ً،  �أجيبَك 

�إنت نا�شي  �أنا �شفُته.  بحياتي. لو هّني �شافوه كنت 

يعة و�حدة. �إّنا عاي�شني ب�شَ

�ل�شكرتري:

فل�شفيًا.  حتلياًل  تقّدمي  �أن  �شنيور�  يا  منِك  �أطلب  ل 

.
ّ

نظرة وَب�س

عن  وتتفّح�شها  �ل�شورة  نحو  )تّتجه  باربي  ماريا 

قرب(:

ل يذّكرين باأّي �شخ�س عرفته هنا.

�ل�شكرتري:

ويف مكان �آخر... خالل �َشَفر؟

ماريا باربي:

�لعامل  كان  �ملا�شي،  يف  �شكرتري.  يا  متزح  عم 

بالن�شبة لنا ينتهي عند �لطريق �لعاّم.

�ل�شكرتري:

�لطريق  على  �ملا�شي  يف  �ل�شاب  هذ�  �لتقيِت  وهل 

�لعاّم؟

ة �أخرى(:
ّ
ماريا باربي )تنظر �إىل �ل�شورة مر

...

�ل�شكرتري:

ين على �لطريق �لعاّم و�شّلة ك�شتناء 
ّ
تذّكري، كنت متر

وكم  �شمر�ء،  �مر�أة  �أي�شًا  �أنِت  ذر�عك...  حتت  �شمر�ء 

يحلو �لنظر �إليِك... بينما �لعربات تّتجه نحو �ملدينة.

ماريا باربي:

�أبد�ً  �أتذّكر  �لبالد عربات يا �شكرتري، ول  مل يعد يف 

�أيّن تكّلمت مع هذ� �ل�شاب. )تعود �إىل مكانها(.

�إىل  وتنظر  تتقّدم  ع�رشة،  �لثالثة  يف  )فتاة  �آّنا، 

�ل�شورة بحنان. ترّدد:(

جنتيلي. )لطيف، بالإيطالّية(.

�ل�شكرتري:

�لفتاة. عندما  �إىل هذه  �نظرَن جّيد�ً  �ل�شيد�ت،  �أّيتها 

... مثله؟... )ي�شري 
ّ

فَن على �شاب
ّ
�أمل تتعر كننتَّ مثلها 

�إىل �ل�شورة(.

�لن�شاء �لثالث:

يجنَب بال�شلب)بهّز �لر�أ�س.(

�ل�شكرتري:

ما كانت ول و�حدة منكّن عاطفية... يف �ملا�شي؟

روز� بيكالوغا:

ْن�ِشيْت يا �شكرتري �إّنا كّلنا ن�شو�ْن متزّوجني.

�ل�شكرتري:

قلت: »يف �ملا�شي«. �إذ� �شمحِت!

روز� بيكالوغا:

حتى هال�شي، ما كان لزْم تقوُله. قبل وبعد، نحنا 

لرجالنا.

�ل�شكرتري:

�إنكن  �شدِّق  َرح  ما  قلِت  ما  �شو  �شّت.  يا  تبالغي  ل 

و�إنكن كبتو �شو� و�شّليتو  �أنِت وزوجك  خلقتو �شو� 

و�أنِت عرو�س!...  �لَفحل  �لرجل  �شو� حتى �شار هّوي 

�رّش�ً  لي�س  و�لزو�ج  تنزَّهت.  وقتها،  �لَعْدر�،  حّتى 

�شًا. بولي�شيًا مقدَّ

لور� �شكار�مياّل:

وتتل�شل�س  بكالمْك  روز�  ي 
ّ
تعر حاجي  ْوَل،   

ّ
ب�س

عليها من بخ�س �ل�شاقوطة... كرمال و�حد غريب.

روز�بيكالوغا:

�إىل �ملقبة ودفّناه بكّل  �أم�س  و�حد غريب، حملناه 

خ�شوع و�أعالم �لقرية مرفوعة.

�ل�شكرتري:

لي�س غريبًا عن بلفنتو، يا �شّت، لي�س غريبًا.

)ي�شحب من حّمالة بنطاله �جللدية ع�شا يقرع بها 

�لطبل �مللقى على �لأر�س على بعد خطو�ت منه.(

ماريا باربي:

ِببلفنتو  ميوت  �إجا  يّلي  هاملجهول  هّوي  مني   
ّ

ب�س

بالليل متل �لل�ّس؟

�ل�شكرتري )يقرع �لطبل جمدد�ً بع�شا و�حدة(:

م�س جمهول يا �شّت، م�س جمهول.

�أهلل  �إّنو مات، �لفظ ��شمو قّد�ْم  روز� بيكالوغا:طاملا 

وخّلينا نعرف.

لور� �شكار�مياّل:
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حاْج ت�شتغْل فينا. بّقْ �لبح�شة وخّل�شنا.

ماريا باربي:

ما ترتكنا متل بغاْل تالتي معّلَقة بَر�َشن بهال�شورة... 

ياّل قول.

�ل�شكرتري:

ول كلمة بعد �لآن. �نتهى �لتحقيق: ول و�حدة منكْن 

بْت �خدمكْم و�أهلل �شاهْد.
َّ
فْت ْعليه. جر

َّ
تعر

)يحمل �ل�شكرتري طبله وي�شتعّد للخروج.(

لور� �شكار�ميال:

تعرتف  روز�  تخّلي  بّدك  منيح،  ق�شدْك  فهمْت  �إذ� 

�إّنو يّلي �إجا ع بلفنتو كان عا�شق ملهوْف... ور�جع 

ي�شوفها قبل ما ميوت.

�ل�شكرتري:

تذّكري  )يتابع(  ذ�َته.  �ل�شيء  �أقول  �شنيور�،  يا  ولِك 

عندما كنِت تن�رشين �لغ�شيل و�لفلفل �لأحمر ب�شعرك. 

و�ل�شباب يلتّفون حولِك.

لور� �شكار�مياّل )لرفيقاتها:(

�آه، عم يحكي عن ع�شيق ميكن يكون َمَرْق من هوْن 

بالّزمانات. )ت�شحك.(

�ل�شكرتري:

مَل ل؟ ... مد�م �شكار�مياّل، مَل ل؟ �لف�شيلة مياه �شّفافة 

كْت... 
ّ
ك، مد�م �شكار�مياّل، وحتر

ّ
وعميقة لكّنها تتحر

ب�شكل معقول.

روز� بيكالوغا )تنادي:( 

بيكالوغا، تعال، تعال ��شمع ما ُيقال عن زوجتك.

بيكالوغا )وهو يقرتب(:

ه يا �شكرتري؟... �شو �لق�شَّ

�ل�شكرتري:

كانت  زوجتك  �أنَّ  �أفرت�س  كنت  �فرت��س...  د 
ّ
جمر

جميلة يف �ملا�شي. َغَلط؟

بيكالوغا:

�إيه، لأ.

روز� بيكالوغا:

جميلة ... وَلعوب، هذ� ما قاله.

بيكالوغا:

نعم، ما بقى عم تلعبي ب�شي �ليوم )ي�شحك بهدوء.(

يدنو  بعيد،  من  �مل�شهد  كّل  تابع  )�لذي  �شكار�مياّل 

مهدِّد�ً:(

��شمع يا �شكرتري، ميكنك �أن تقول كّل ما يخطر يف 

بالك طاملا �أّنك حتمل �لطبل، لكّني �أحّذرك من �للعب 

بر��شي.  يغلي  بّل�س  �لدم  �نتبه،  و�لف�شيلة.  بال�رشف 

كانو�  و�إذ�  بال�شيعة.  �لأحلى  كانو�  هالن�شو�ن 

�شكرتري؟!...  يا  فهمت  عمر.  �إلو  ما  �ل�رشف  كبو�، 

)ي�شحب فجاأة من جيبه �شّكينًا، يفتحها، ويطعن بها 

�ل�شورة(. خود تا قّلْك، هيد� للمّيت تبَعك!

من  و�شعّية  يف  �ل�رشفة،  على  �أوروري  )بادري 

با�شتثناء  ب�شمت  �ل�شخ�شيات  كّل  تخرج  �لذهول. 

�آنا �ل�شغرية �لتي تنظر �إىل �ل�شورة بحنان، وت�شند 

ر�أ�شها �إىل �ل�شجرة.

�ل�شتارة

)نهاية �للوحة �لثانية(

�للوحة �لثالثة

)�لديكور نف�شه، و�لوقت ليل. يدخل بينيفيكو بحَذر، 

�ل�شجرة  جذع  عند  قنديل.  يده  ويف  �شي�شيو  يتبعه 

ومطعونة،  معّلقة  �ملهاجر  �شورة  تز�ل  ل  حيث 

تنام �آّنا �ل�شغرية وقد لّفت كتفيها ِب�شال. ل يالحظ 

�لرجالن ح�شورها عند دخولهما.(

�مل�شهد �لأّول

بينيفيكو، �شي�شيو

و�آّنا �ل�شغرية �لنائمة

بينيفيكو )ب�شوت خافت:(

َتعا يا �شي�شيو... تعا.

�شي�شيو:

)يوؤرجح �مل�شباح حوله وينظر.(

بينيفيكو:

�شايف  م�س  هالقنديل...  مترجح  حاج  بيكفي، 

و�ملقبة  حولك؟  من  هاخليالت  تطلع  عم  كيف 

ممّدديْن  ون�شو�ن  رجال  يف  وهونيْك  بعيدة،  م�س 

ومتلّهفنْي ي�شّلمو علّيي. 

�شي�شيو:

رح �أطفي هالقنديل تا �شّل من�شجم مع �لليل.

بينيفيكو:
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�لأ�شفر  �حلّية  ل�شان  من  �ملعتَّم  �لليل  بكتري  �أرَيح 

هيد�. )ي�شري �إىل �شعلة �مل�شباح.(

بينيفيكو و�شي�شيو )ينفخان طوياًل بدون �أن يتمّكنا 

من �إطفاء �ل�شعلة.(

�أّف... �أّف...

�شي�شيو:

هيدي �شل�س �لنار وو�قفي بوجه �لهو�. 

بينيفيكو:

كّل  �شافْت  ما  بعد  �شي  كّل  ت�شمع  بّدها  �شافلة  نار 

�شيء!

�لرُجالن )ينفخان معًا.(

�أّف...

بينيفيكو )بعد �أن ينطفئ �مل�شباح:(

َياّل يا �شي�شيو، خّبين.

�شي�شيو:

مكان  �إىل  وي�شري  خطو�ت  ب�شع  )ي�شري  َعّم.  يا  َياّل 

�إجَريه.  ع  ناميي  و�لكالب  َميِّت  لأيتو  هون  حمّدد(. 

)ينّط �نفعاًل يف مكانه ما �ن يتذّكر.(

بينيفيكو:

طّيب، َهّدي حاَلك.

�شي�شيو:

�ل�شجرة وياأخذ  كان كاإّنو نامي... )يجل�س عند جذع 

و�شعّية �ملهاجر نف�شها( َهيك... و�لكالب عم بتنوح 

هياأَتك.  بيغريِّ  �خلوف  نامي.  ميِّت  بهدوء.  �إجَريه  َع 

�أخر�س  �إيّن �رشت  ِب�َشقف حلقي وفّكرت  ل�شاين علق 

�رجتافه(.  على  �ل�شيطرة  )يحاول  �أطر�س.  وبعدين 

�أبعد نقطة يف   بينيفيكو نحو 
ّ
 لِزم نروق. )يجر

ّ
ب�س

�مل�رشح.( هون �شفت زبل ح�شان...

بينيفيكو:

كان يف ح�شان عم ينتظُره؟

�شي�شيو )بغمو�س:(

نعم.

بينيفيكو )بعد �شمت و�شعور بخيبة �أمل:(

هيد� كّل �شي؟...

�شي�شيو:

�لليل.  بعّز  ومّيت  ح�شان  َعّم؟  يا  �أكرت  بّدك  �شو 

�أ�شطورة مار جرج�س م�س �أحلى.

بينيفيكو:

م�س  �ملقبة  �إّنو  تن�شى  ما  �شي�شيو.  �شوتك  َوّطي 

من  ي�شتعل  ميكن  حامي،  بعدو  و�لقنديل  بعيدة 

جديد.. )برهة �شمت.( وَبعدين؟

�شي�شيو:

نامي  كان  �لبلدّية.  رئي�س  لعند  رك�شت  بعدين؟... 

جيب  لُّه،  قلت  لويجي،  »قوم  �لدين.  متاّل  و�شخريو 

عيونو  عالأر�س،  رّجال  يف  بال�شاحة  وتعا!  فرَدك 

ور�يي،  �لكالب  كّل  كانت  بيحكي«.  وما  مبحلقة 

بالبيجاما  لويجي  قام  �شاحر.  كاإيّن  لحقتني 

تا  ب�رشعة  ورحنا  ر��شو،  َع  برنيطة  حّط  و�حت�شامًا 

يّلي  �ل�شكرتري  ي  َوعِّ ن�شوف عن قريب. بعدين رحت 

كابو�س.  هيد�  �شي�شيو،  يا  نام  »روح  ي:  ِبوجِّ �رشخ 

هرولت  وبعدين،  دين.«  ِبَغرْي  �أيّن  �لبلدّية  رئي�س  بلِّغ 

�لدكتور  و�إجا  كوّتو.  للدكتور  �إنَده  تا  �لو�دي  لكعب 

بريَجع  بلكي  و�لكر�فات  قّبته  و�شال  �ملّيت  وفلَف�س 

َعّم،  يا  �شار  يّلي  هيد�  رجع.  ما  نَف�شه   
ّ

ب�س َنَف�ُشه، 

ب�شتاين  د  �إتفقَّ ر�يح  كنت  مّلا  �لفجر،  مع  مبارح، 

ْن �إذ� �خل�رش� عم تنتفخ. مَّ و�إطَّ

بينيفيكو، )بنبة من يعرف �لكثري.(

كّل هيد� ما �شي يا �شي�شيو. بر�أيي ما بتعرف �شي.

�شي�شيو:

�شو؟

بينيفيكو:

َجعَلكي.  ك  ناق�شَ طّيب...  �إنت  �شي�شيو،  يا  طّيب  �إنت 

ناق�شك دعْك.

�شي�شيو:

وَلْو يا َعّم؟

بينيفيكو:

ما تزعل يا �شي�شيو، ما تزعل. )بغمو�س.( مّلا بتخبِّ 

عن يّلي �شفتو ما عم بتقول �شو �شار. ومّلا عم بتقول 

�شو �شار، ما عم بتخبِّ عن يّلي �شفتو!

�شي�شيو:

...؟

بينيفيكو:

متل ما عم قلَّْك!

�شي�شيو:
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و�شو يّلي ما �شفتو �إذ� برتيد؟

ك 
ّ
ويحر �لي�شار  �إىل  ثّم  �ليمني  �إىل  )ينظر  بينيفيكو، 

قب�شة يده كاأّنه يهّم بحمل حقيبة جلدّية(:

�َشْنَتة �جللد! )بعد برهة.( تَبع �ملرحوم.

�شي�شيو:

رْت بهالأك�ش�شو�ر. �شحيح، ما َفكَّ

بينيفيكو )منت�رش�ً.(

وَلو! )بعد برهة، �آخذ�ً �شي�شيو على حدة.( بر�أيي فيها 

ثرِوة.

�شي�شيو:

مني قّلْك كان معو �شنتة؟... ما ب�شاعتها كنت بتخَتك 

ملفلف حالْك بال�رش�شف وقاعد حتّك قفاك.

بينيفيكو:

�شي�شيو، قلبك قلب زنبقة!

�شي�شيو:

�إّنو  بتخبِّ  كيف  �شحيح،  بتقولو  عم  يّلي  كان  و�إذ� 

فيها ثروة؟... )يحّدث نف�شه فجاأة:( م�شبوط، يا �هلل. 

�ملّيت  �إيد   
ّ

ب�س هال�شنتة.  بقّوة،  فيها  ك 
ّ
متم�ش كان 

بخيلة، يا َعّم، ما بتفَتح.

بينيفيكو:

يف  هونيك  بعيدة،  م�س  �ملقبة  �شي�شيو،  �ْس...  �ْس... 

رجال ون�شو�ن، هّلق بيفّكرو �إيّن عم بتدّخل ب�شوؤونن. 

قبل  )ب�شوت خافت.(  منيح.  و��شماْع  تعا من هون 

ذ�تها  �ل�شنتة  وحامل  مارئ  لويجي  �شفت  �ل�شهر، 

يتفرك�س  عم  قّد�مو  ما�شي  �ل�شكرتري  تَنينن.  باإيديه 

بت�رشِقط.  َعْم  وْعيوُنو  و�نتباهو،  حَذرو  كرتة  من 

بينقلوهن  �شغلتني  �إّل  فيه  ما  »يعني!  حلايل:  قلت 

بهالطريقة: يا ذخائر �لكني�شة... يا �إّما كنز«.

�شي�شيو:

مع �إّنها كانت خفيفة مّلا �شلتها من �إيد �ملّيت، �إ�شبع 

يْت.
ّ
َور� �إ�شبع. َلو كان فيها َدَهب كنت ح�ش

بينيفيكو:

َخزنة  يف  ن�شعها  ذهب  من  ِقَطعًا  �مل�شاألة  لي�شت 

�شامت،  عاملي،  مال...  هي  هززناها.  كّلما  حتتدم 

بالهو�.  بتطري  حلوة  ْور�ق  من  معمول  �شي�شيو،  يا 

بطابَقني  بيت  ��شرتت  مر�  يف  ِبنابويل  )برهة.( 

�ل�شنَتة  بر�أيي،  برهة.(  )بعد  هالنوع.  من  ورقة  بكّم 

حم�شيِّي بهالأ�شيا.

�شي�شيو:

قّدو�س.

بينيفيكو:

�إيه، نعم، قّدو�س.

�شي�شيو، )بعد حلظة تفكري.(

ملياين  �ل�شنَتة  كانت  و�إذ�  َعّم،  يا  غلطان  كنت  و�إذ� 

جر�يد وَبيا�شات ْن�شِيفة ليوم �لأحد؟

بينيفيكو:

�لبيا�شات؟... ومعقول  �لطبل كرمال  يدّقو  ومعقول 

يدفنو� حد� و�أعالم �ل�شيعة مرفوعا كرمال جر�يد؟ 

يعني.

�شي�شيو:

َعْم فّكر...

بينيفيكو:

ما تفّكر يا �شي�شيو حّتى ما ي�شيع ذكاْك �حللو.

�شي�شيو:

ميكن دّقو� �لطبل تا يجمعو� �لنا�س ويعرفو� من هيد� 

�إجا ميوت عّنا، هيْك، بال مبالة، بليلة �شيف،  يّلي 

بدون ما يدّق َع �لباب.

بينيفيكو:

قلبك طيِّب يا �شي�شيو، ما بت�شوف لبعيد! وما برتبط 

�أُُذن �شي�شيو(.  �إ�شمع! )يهم�س يف  �ل�شدف ببع�شها... 

بر�أيي �إّنو رئي�س �لبلدّية لويجي بيعرف مني هّوي.

�شي�شيو:

...

بينيفيكو:

�أهل  من  حد�  كان  �إذ�  يعرف  �إّنو  هّلْق  بيهّمو  ويّلي 

بلفنتو عرف �خلو�جه بيوم من �لأّيام. َهي نظريتي.

�شي�شيو )ي�شع يده على ذقنه ويفّكر.(

...؟

بينيفيكو:

بّو�ب  �أنا  كنت  مّلا  �شي�شيو  يا  بعد  خلقت  كنت  ما 

ْب ر��َشْك. بنابويل. ما ْتَتعِّ

�شي�شيو:

�لن�شو�ن  بيخ�ّس  �ملو�شوع  �إّنو  ر  بت�شوَّ م�شبوط. 

�أكرت. »�لن�شاء �أّول«، �أّول �شي قالو �ل�شكرتري.
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بينيفيكو:

ْولْك َوين كان ر��شي، �شو كان َعْم بيَحيِّك تا ما �نتَبه 

لهال�شدفة! �أكيد، معْك حّق!

�شي�شيو:

�أكيد.

بينيفيكو:

دف يا �شي�شيو. ْبَهنِّي نف�شي لأيّن  �رشت �شديق �ل�شّ

ل َعم بفّكر بهالق�شّية. معْك بهالليل �ملكحَّ

�شي�شيو:

»�لن�شاء �أّول«، هذ� هو �ل�رّش.

بينيفيكو:

�لكنز �أي�شًا. بدون �أن نعرف ما هو �لأ�شا�شي و�لأهّم: 

يا  بلفنتو  يف  �شنت�شّلى  )�شمت.(  �لن�شاء.  �أو  �ملال 

بد�ية  َهي  بر�أيي  �شوي.  �نتظر  قّلْك.  عم  �أنا  �شي�شيو. 

ماأ�شاة كبرية.

)يف هذه �للحظة، ي�شاء �لنور فجاأة من نافذة منزل 

�لرئي�س  ْتَتطلَّع،  ْتَتطلَّْع،  �لقرية.(  �شاحة  على  مطّل 

بالبلدّية.

�شي�شيو:

َويْن لزم يكون رئي�س �لبلدّية بهال�شاعة؟

بينيفيكو:

نامي. )بعد برهة.( متلنا. )بعد برهة.( لو ما كّنا هون.

نافذة  وت�شاء  ينطفئ  �لنافذة  �شوء  )يرى  �شي�شيو 

�أخرى.(

�نتَقل للمطبخ.

بينيفيكو:

غرفة  كمان  هو  بالبلدّية  �ملطبخ  مطبخ!  يف  ما 

ن  �لوفّيات. يومًا ما يا �شي�شيو رح يكون ��شمك مدوَّ

ب�شجاّلت... �ملطبخ.

وُت�شاء  ينطفئ  �لثانية  �لنافذة  �شوء  )يرى  �شي�شيو 

نافذة ثالثة.(

�شار بال�شالون هّلق.

بينيفيكو:

�شالة  كمان  �ل�شالون  بالبلدّية!  �شالون  يف  ما 

زو�ج. يومًا ما، مّلا يطلع لْك قرون يا �شي�شيو، بيكون 

�شار ��شمك ب�شجاّلت... �ل�شالون. 

ينطفئ  �لثالثة  �لنافذة  �شوء  يرى  )وهو  �شي�شيو، 

وي�شاء ما ي�شبه �لكّوة:(

ل... 
ّ
كاإّنو �لرئي�س )يرتّدد قلياًل، ثّم ي�شيف:( عم بيغ�ش

�إيديه. 

بينيفيكو:

ت�شجيل  خز�نة  َهيدي  بالبلدّية!...  مغ�شلة  فيه  ما 

�ملو�ليد. ما بّد� مطرح �أو�شع. 

�شي�شيو )وهو يرى �شوء �لكّوة ينطفئ ونافذة �أخرى 

ت�شاء:(

رجْع َع �ملطبخ. كاإّنو عم يق�رّش... تّفاحة.

بينيفيكو:

لأ، هيد� �شجّل �لوفّيات! ليْك ما تخالفني هْه: رئي�س 

�شو�هد  �س  بيتفحَّ عم  بالقبو!...  هّلْق  �شار  �لبلدّية 

يْف )يخف�س  �لقبور. بال�شجاّلت، كّل �شي ب�شيط وْن�شِ

 كيا�ْس �لعَفن هونيْك باملقبة.
ّ

�شوته.( ب�س

�شي�شيو:

بيفّت�س  عم  لويجي  َعّم،  يا  منيح  بفهمْك  عم  �إذ� 

وبتخ�ّس  �لوثائق،  بت�شبه  ور�ق  عن  �أو  وثائق،  َع 

�ملرحوم.

بينيفيكو:

عم  �أنت  �شي�شيو.  يا  بتفّهمني  عم   
ّ

ب�س م�س  �أنت 

ْمُنوعا  جّيدة  �حل�شيلة  كانت  �إذ�  بر�أيي،  بت�شبقني. 

بكر� َع دّق �لطبل.

�شي�شيو:

لالإعالن عن �رّش؟

بينيفيكو:

�أو للك�شف عن ف�شيحة لإّنو �لرثوي هّيي �ملو�شوع 

يّلي  َور�  بريك�س  عم  لويجي  و�لليلي  �لأ�شا�شي، 

طلعتلو.

�شي�شيو:

�ل�شنتة!

بينيفيكو:

ومن يقول مال يا �شي�شيو يقول بلبلة. �أطايْب وْفخاْد 

 طبيعة �لإن�شان. ياّل �شي�شيو )م�شري�ً �إىل 
ْ
عرياين... َهي

�لقنديل.( َولِّْع ل�شان �حلّية ْوَياّل نرجع َع �لبيت.

للخروج  وي�شتعّد  جديد  من  �لقنديل  )ي�شعل  �شي�شيو 

�ل�شغرية  �آّنا  يلمح  عندئذ  بينيفيكو،  يتبعه  بينما 

�شورة  ُعّلقت  حيث  �ل�شجرة  جذع  عند  �لنائمة 
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�ملهاجر.(

�شي�شيو:

يه، كتِلة َبي�شا!

بينيفيكو:

�شّلة ب�شل �أبي�س بالليل.

�شي�شيو )يقرتب و�لقنديل يف يده.(

�إلها �إجَريْن يا َعّم؟

بينيفيكو )يقرتب بدوره.(

�آّنا �لزغتورة!... �شو عم تعمل هون؟

�شي�شيو:

)ينحني  زغريي  �شة 
ّ
ممر متل  �ل�شورة  حتت  ناميي 

ويهّزها.( �آّنا، �آّنا...

بينيفيكو:

�تركها يا �شي�شيو.

�شي�شيو:

لزم نرّجعها ع بيتها؟

بينيفيكو: 

�تركها عم بقّلك. )كاأّنه يتّجه نحو �جلمهور(. يوجد 

هذه  مالك  �آّنا  و�ل�شغرية  حكاية...  كّل  يف  مالك 

�مَلخرج.(  نحو  ويّتجه  �شي�شيو  ذر�ع  )ي�شّد  �حلكاية! 

وهي، كجميع �ملالئكة، ل تنفع ل�شيء.

�ل�شتارة

)نهاية �للوحة �لثالثة(

�للوحة�ل�شابعة

حولها  تنظر  �ل�شغرية.  �آّنا  تدخل  ذ�ته.  )�لديكور 

كاأنها تخ�شى مالحقة �أحد(.

�آّنا: 

تركُت �لبيت

وجّدتي نائمة

فمها ينفخ بهدوء

ِيي �للََّهب. كاأّنها حُتْ

فتحُت �لباب.

درَب �لغابة
ُ
�شلكت 

كان �لقمر ع�شفور�ً عاريًا

و�لآبار تخرج من ثقوبها.

�شعرُت باخلوف.

يف نهاية �مل�شو�ر

حتّولُت باقة بنات

يرك�شَن...

مقبة  تطالعنا  فجاأة  �خل�شبة.  �آخر  �إىل  �آّنا  )تذهب 

�أمام  �آّنا  تتوقف  �لقرية.  �شاحة  �متد�د  على  بلفنتو 

�ل�شليب(.

�أنا قربك �لآن

م�شيو غالر،

ومل �أعد �أخ�شى �شيئًا.

ما �ملقبة

�شوى حديقة �شغرية

وحكايات وحكايات؟

مالَكني يجيئان، يف �ل�شيف، �إىل هنا، 
ّ
ُيقال �إن 

يقفان وجهًا لوجه

ك�شخ�س و�حد يف مر�آة كبرية...

ل �أرى، هذه �لليلة، مالئكة �ل�شيف...

لأّنك مّلا هو قريب مّنا بعيد، بعيد،

رمّبا!

منذ �أن جئَت �إىل بلفنتو

على ح�شان تو�رى كالدخان

كم من �خلبز �لأ�شود و�خلبز �لأبي�س �متزجا

بلعنات ودموع...

ّ
كّل ذلك لأّنك غني

ولأّن �مر�أة �أحّبتك.

�أم�شي وعلى قبك �أترك

�شرتتي �ل�شغرية،

هو �ل�شيف، ول �أحتاج �إليها

لكنه لهو �ل�شيف فعاًل بالن�شبة �إليك

يامن ينام عميقًا؟...

�أحّبك مو�شيو غالر.

ت�شل  حني  فجاأة.  ور�ءها  وتختفي  �ملقبة  )توّدع 

�ل�شورة نظرة خاطفة.  �إىل  �لقرية، تنظر  �شاحة  �إىل 

ثّم تخرج م�رشعة.(

ال�شّتارة

)نهاية الف�شل ال�شابع(
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166

من �مل�رشح �لُعماين



167\ ناقدة فنية من ُعمان. 

ا�ستهالل....

يف ظل  املتغريات الع�رسية التي �شهدها العامل عقب  ظهور تياري احلداثة وما 

بعدها، وما �شاحبها من انهيار يف الأ�ش�س والتقاليد الر�شينة يف الأدب والفن. فقد 

ازداد اجلدل يف الدرا�شات امل�رسحية والأدبية حول مفهوم الأ�شالة واملعا�رسة يف 

امل�رسح العربي منذ مطلع ال�شتينيات وحتى يومنا احلا�رس.

ح�شب   - الرتاث  من  م�شتوحى  عربي  مل�رسح  للدعوة  الأوىل  البدايات  وكانت   

امل�شادر امل�رسحية- مع الكاتب امل�رسحي امل�رسي )يو�شف اإدري�س( ، والذي نادى 

الرتاثية  امل�رسحيات  هذه  واأوىل  ال�شعبي،  الرتاث  من  م�شتوحى  عربي  مب�رسح 

م�رسحية )الفرافري( . ثم جاء  الكاتب توفيق احلكيم الذي �شعى لتوظيف الرتاث 

ال�شعبي واحلكواتي يف م�رسحياته، والذي دعا اإىل �رسورة توظيف القالب امل�رسحي 

الغربي، �رسيطة اأن تطرح من خالله ق�شايا ومو�شوعات تالم�س هموم املجتمع 

العربي، وهذا بدوره �شاعد على تاأ�شي�س م�رسح عربي مياثل م�شارح الغرب وال�رسق 

الآ�شيوية .

 الفرجة الرتاثية 

يف امل�سرح العماين ..

 عزة الق�سابي \

بع�ض الفنون الرتاثية مت ا�شتغاللها دراميًا 

وال يزال بع�ضها طي الكتمان

v



)�مللك  �هلل ونو�س( م�رشحيته  )�شعد  �شوريا كتب  ويف 

كما   ، �لرت�ثي  �مل�رشح  بت�شيي�س  ا  مناديًّ �مللك(  هو 

ظهر يف لبنان )روجيه ع�شاف ( �لذي نادى مب�رشحة 

)�لطيب  جتربة  ظهرت  �ملغرب  ويف   ، �حلكو�تي 

م�رشحية  يف   �لرت�ث  توظيف  خالل  من  �ل�شديقي( 

)�شيدي عبد �لرحمن �ملجذوب(، كما كتب )عبد �لكرمي 

�ل�شفيح(...  مدن  يف  �لرومي  )�بن  م�رشحية   ) بر�شيد 

لتاأ�شيل  دعوة  هناك  كانت  فقد  �جلز�ئر  يف  �أما 

)علولة  و�لتي متثلت يف م�رشحيات  �لعربي،  �مل�رشح 

فيما طالب   .) �للثام  �لأجو�د،  )�لقو�ل،  وم�رشحيات   )

 ، �لغربي  �لنموذج  برتك  تون�س  من  مدين(  �لدين  )عز 

و�ل�شعي نحو تاأ�شي�س م�رشح عربي �حتفايل.

عربي  م�رشح  لتاأ�شيل  �لدعوة  باأن  يت�شح  وهكذ� 

يق�س  ا 
ًّ
هاج�ش ظلت  ولكنها  �لر�هن،  وليدة  لي�شت 

يف  ا  خ�شو�شً �لعرب،  و�ملفكرين  �ملبدعني  م�شجع 

�شكال  عربي  مب�رشح  للنهو�س  �لتكوين  �إ�شكالية  ظل 

وم�شموَنا . وعلى �لرغم من م�شي �أكرث من نيف وقرن 

من �لزمان على دخول �مل�رشح �إىل �لعامل �لعربي، �إل 

لل�شعوب  �لجتماعي  �لن�شيج  بنية  يف  يتاأ�شل  مل  �أنه 

�لعربية، مثل )�ل�شعر ، �ملو�شيقى ..( ...وغريها. 

نظرت  �لتي  �لفر�شيات  من  �لكثري  �نطلقت  هنا  ومن 

�لرت�ث  توظيف  خالل  من  عربي  مل�رشح  للتاأ�شيل 

ب�رشية  روؤية  ل�شنع  �لأ�شطوري  و�لرمز  �ل�شعبي 

�أ�شكالها، وتنوعت  �ختلفت  ، مهما 
)1(

�لو�قع نابعة من 

�ملو�شوعات  تلك  تعك�س  �أن  �رشيطة  مو�شوعاتها، 

و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لعو�مل 

�إليه  ذهب  ما  مع  يتو�فق  وهذ�   . �ملعا�رشة  و�لدينية 

حممد عز�م يف كتابه : 

و�لتجريب  �لرت�ثي  �لتوظيف  ...بني  ونو�س  �شعد�هلل   «

يف  �لرت�ث  توظيف  �أهمية  ر�أى  و�لذي  �حلد�ثي« 

�مل�رشح �ملعا�رش، و�لذي ي�شكل جزًء� من �لهوية، لذ� 

وجد�نه.  ملالم�شة  به  يتو�شل  �مل�رشحي  �ملبدع  فاإن 

�إىل  �لأدباء و�ملثقفني  �رتد  �لنه�شة، ولقد  ويف ع�رش 

 .
)2(

�لرت�ث، بغية ��شتك�شاف روحه �لكامنة فيه

�ملطالبة  نبة  �زد�دت  �لف�شائي  �لنفتاح  ظل  ويف 

مهدًد�  �مل�رشح  �أ�شبح  حيث  عربي،  م�رشح  بتاأ�شيل 

بالنح�شار يف ظل ثورة �لت�شالت و�لفنون �لب�رشية 

�ختالف  وبرغم  �ل�شينما(.  )�لف�شائيات،  �لأخرى 

ل  بدورهما  �للذين  و�لتلفاز  �ل�شينما  عن  )�مل�رشح( 

�لفن  بني  ما  حيث  كامل�رشح،  يكونا  �أن  ي�شتطيعان 

�لر�بع و�لفن �ل�شابع م�شافة، يحاول �مل�رشح تقلي�شها 

م�شتخدًما  �لع�رشية،  �مل�شاهد  يف  �إغر�قه  خالل  من 

)3(
تقنيات �لعمارة و�لإ�شاءة و�لألو�ن

�ملو�د  لتوظيف  �جلهود  تتابعت  ذلك  منطلق  ومن   

 ،  
)4(

م�رشحية فرجة  �شنع  بغية  و�لتاريخية  �لرت�ثية 

يطرح  �لذي  �ل�شعبي،  �مل�رشح  بظهور  ب�رشت  و�لتي 

طريق  عن  نف�شها  عن  تعب  عامة  بروؤية  مو�شوعاته 

�لرمز و�ل�شتعارة، بحيث ت�شبح �لو�قعة �ملحددة رمًز�. 

�إ�شافة �إىل ذلك، فاإن �مل�رشح �ل�شعبي يعب عن وجد�ن 

�لكثري  �جلماعة يف ما�شيها وحا�رشها. وهو يجمع 

من �ملجالت من نظم �شيا�شية وموروثات �جتماعية 

وثقافية و�أخالقية، وتقاليد وعقائد و�شعائر، وكل ما 

تر�شب من �لتجربة �حلياتية يف �لالوعي �جلمعي يف 

�شكل �أ�شاطري وحو�ديت ورموز5. 

�جلهات  باهتمام  �لعمانية  �ل�شعبية  �لفنون  وحتظى 

�لر�عية للرت�ث و�ملوروث �ل�شعبي �ل�شفهي و�ملو�شيقي. 

�شعبي  برت�ث  تزخر  عمان  �شلطنة  كون  من  �نطالًقا 

وتاريخي عريق، وهناك �لكثري من �لأغاين و�لرق�شات 

ميكن  �شعبية  ظو�هر  ت�شكل  �لتي  �لفلكلورية  �ل�شعبية 

�لعماين  �ل�شعب  ثقافة  يعك�س  كم�رشح،  تقدميها 

�لأجد�د  عن  �ملوروثة  �لأ�شيلة  وتقاليده  وعاد�ته 

و�لتاريخ مبا فيه من �أحد�ث ومالحم بطولية.

�لتي   �لرت�ثية  �لعمانية  �لفنون  من  �لكثري  وهناك 

و�حلزن  �لفرح  عن  معبة   �شعبية  فرجة  ت�شكل 

ومن  �لأخرى،  �لجتماعية  �ملنا�شبات  من  وغريها 

و�مليد�ن،  و�لعيالة،  و�لعازي  �لرزحة،  �لفنون  هذه 

و�مليد�ن،  و�لرزحة،  و�لتغرود،   ،
)6(

�لباكت و�مل�شبع، 

و�لكا�رش، و�لهمبل...وغريها من فنون �لبحر، و�لرعي، 

��شتغالله  مت  �لفنون  تلك  من  و�لبع�س   .
)7(

و�لقن�س

در�ميا، بينما �لآخر ل يز�ل يف طي �لكتمان. 

�لكاتب  يتبعها  �أن  ميكن  طريقة  من  �أكرث  وهناك 

و�لتاريخ،  �ل�شعبي  للرت�ث  معاجلته  عند  �مل�رشحي 

�لتاريخية  �أو  �لرت�ثية  �لق�شة  على  �ملحافظة  �أولها: 

كما هي، وثانيها �إ�شافة �أحد�ث و�شخ�شيات من وحي 
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�حلكائية  �لرت�ثية  للم�شادر  و�ملتابع  �ملوؤلف.  خيال 

�لباحثني  من  �جتهاد�ت  هناك  �شيجد  �ملتوفرة، 

�لق�ش�شي  �لرت�ث  لتدوين  �لعمانيني  و�ملبدعني 

: كتاب  ، مثل  �لأجيال  �لأجد�د وتتناقله  �لذي يرويه 

وكتاب  �ل�شعيلي  لعي�شى  و�لعماين(  )�لب�رش�ويان 

�ملهري  حممد  للدكتور  ظفارية(  �شعبية  )حكايات 

لزهر�ن  قروية(  حكايات  �حلجر:  )�شرية  وق�ش�س 

�لقا�شمي وغريها من �لكتب �لق�ش�شية �لرت�ثية. 

�لرت�ث  توظيف  مر�حل  �أن  �إىل  �لإ�شارة  من  ولبد 

، �أولها: مرحلة 
)8(

�ل�شعبي يف �مل�رشح �لعربي �ملعا�رش

�ملرحلة  وهذه  للم�رشح،  تر�ثي  م�شمون  عن  �لبحث 

�لعربي �حلديث يف منت�شف  بد�أت منذ ن�شاأة �مل�رشح 

��شتلهمت  و�لتي  �ليوم.  وحتى  ع�رش  �لتا�شع  �لقرن 

و�لوطني  �لديني  و�لرت�ث  �لتاريخ،  من  مو�شوعاتها 

و�لأدبي و�لأ�شطوري و�ل�شعبي. 

للم�رشح.  تر�ثي  )�شكل(  عن  �لبحث  مرحلة  وثانيها: 

ولقد تاأخرت عملية �لبحث عن )�شكل( تر�ثي �إىل مطلع 

يف  متثلت  و�لتي  �ملن�رشم،  �لقرن  من  �ل�شتينيات 

�لظو�هر �مل�رشحية �لرت�ثية �لتالية:   ) طقو�س �لعبادة، 

�ملنذرين.. وجمال�س  و�لأ�شمار،  و�لأخبار،  و�لق�ش�س 

ويف مو�كب �خللفاء ، و�لإ�رش�ء و�ملعر�ج، و�حلكو�تي، 

وخيال �لظل(. 

�لتنظري مل�رشح عربي جديد، و�لتي  : مرحلة  وثالثها 

متثلت يف دعوة )�ل�شامر( �ل�شعبي �لذي �قرتحه يو�شف 

�إدري�س يف م�رش، وكذلك يف مقدمة بيانات )�مل�رشح 

�لحتفايل( �ملغربي، كما متثل ذلك يف دعوة توفيق 

�حلكيم �إىل )قالبنا( �مل�رشحي، ويف )بيانات( �شعد�هلل 

ونو�س يف �شوريا. 

�لأغاين  تقدمي  فر�س  ت�شاءلت  �حلايل  ع�رشنا  ويف 

ثقافة  من  جزًء�  ت�شكل  �لتي   - �ل�شعبية  و�لأهازيج 

�ملنا�شبات  على  �قت�رشت  و�لتي  �لعماين-  �لإن�شان 

.
)9(

�لدينية و�لوطنية و�لجتماعية

 و�شوف تركز هذه �لورقة على حمورين �أ�شا�شيني يف 

 : �أول  �لعماين،  �مل�رشح  يف  �ل�شعبي  �لرت�ث  توظيف 

��شتغالل �لرت�ث �ل�شعبي يف م�شمون �لن�س �مل�رشحي، 

وثانيا : توظيف �ل�شكل �لرت�ثي يف �مل�رشح �لعماين. 

�أول : �مل�شمون �لرت�ثي يف �مل�رشح �لعماين 

�إىل  �لعماين  �مل�رشح  يف  �لرت�ثي  �مل�شمون  ينق�شم   

�أربعة عنا�رش ، وهي : )�حلكاية ، �لأهازيج و�لأغاين 

�لرت�ثية، �لأمثال �ل�شعبية، �لتاريخ �لعماين( .

1. الق�سة ال�سعبية 

�ل�شعبية  �حلكاية  �أو  �لأ�شطورة  عن  نتحدث  عندما    

�لذ�كرة  �شب  من  لبد  فاإنه  �لأجيال،  بني  �ملتناقلة 

�لق�ش�س  �عتبار  ميكن  حيث  لل�شعوب،  �جلماعية 

جزًء�  لي�شكل  �لأجيال  تتناقله  م�شاًعا  �إرًثا  �لرت�ثية 

علماء  باهتمام  يحظى  كما  �لعامة  ثقافتها  من 

ر�شيد  عمان  �شلطنة  يف  ويوجد   ..
)10(

�لأنرثبولوجيا 

ثريًّ من �حلكايات �ل�شعبية و�لأخبار و�لأ�شاطري �لتي 

ا، بغية حتديد مالمح هوية �لدر�ما  ميكن توظيفها فنيًّ

�لعمانية. 

وميكن تعريف �حلكاية �ل�شعبية، باأنها ق�شة يحكيها 

عن  م�شافهة  ويحفظها  �ملتلقني،  من  جماعة  يف  ر�و 

ر�و �آخر، ويوؤديها بلغته، غري متقيد باألفاظ �حلكاية، 

وجممل  و�أحد�ثها،  ب�شخ�شياتها  يحتفي  كان  و�ن 

متميزة،  خا�شة  بلغة  �حلكاية  وتلقى  �لعام.  بنائها 

على  قدرة  مينحها  مما   ، �لعادي  �حلديث  لغة  لي�شت 

�لإيحاء ، وغالبا ما يكون �لإلقاء م�شحوًبا بالتلوين 

�ل�شوتي، �لذي يتنا�شب مع �لأحد�ث11.

من  �مل�شتخل�شة   ) �ل�شعبية  )�لق�شة  وظفت  ولقد 

�حلكايات �لعمانية �لقدمية يف �لن�شو�س �مل�رشحية، 

للموؤلف  )�مل�شحورة(  م�رشحية  يف   �حلال  هو  كما 

�شعيد �ملعمري عام 1998م ، و�لتي قدمت يف قالب 

م�رشحي تقليدي. و��شتطاع �ملوؤلف ��شتغالل �حلكاية 

�لعماين �لتي  �ل�شعبي  �لرت�ث  من  �ملاأخوذة  �ل�رشدية 

)�شلطانة(  حول  تدور  �لتي  و   . �ل�شحر  عن  تتحدث 

يجمع  باأ�شلوب  و�ل�شعوذة،  �ل�شحر  بفعل  متوت   �لتي 

بني �لو�قع �لجتماعي و�خليال و�خلر�فة يف ت�شوير 

نهاية �شلطانة �ملاأ�شاوية.

)ظل  م�رشحية  و�لفن  للثقافة  �لدن  فرقة  قدمت  كما 

و�شبع �أرو�ح(، و�لتي حتدثت �أي�شا عن ق�ش�س )�ل�شحر( 

قد  و�لتي  �جلمعية،  �لعمانية  �لذ�كرة  يف  �ملتاأ�شلة 

تختلف يف مو�شوعاتها و�رشد تفا�شيلها من منطقة 

ب�شكل  �ملو�شوع   �مل�رشحية  هذه  وتطرح  �أخرى.  �إىل 
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يثري  �لرعب و�ل�شمئز�ز يف نفو�س �لنا�س على ما�س 

ذهب ووىل.

يف  عليه  متعارف  مو�شوع  على  �مل�رشحية  وتوؤكد 

 )12(
�لأ�شطوري بالفكر  و�ملرتبط  �لعماين  �ملجتمع 

�ل�شعبي �لذي يوؤمن بوجود �ل�شحر �لأ�شود، �لذي كان 

يعتقد باأن �لنا�س يتعلمونه �أو يتو�رثونه يف �لعائلة، 

يعاي�س  �أن  لبد  �لختيار  عليه  يقع  من  باأن  علًما 

��شتندت  �لتي  �لأ�شا�شية  �لفكرة  وهذه  �ل�شحر،  طقو�س 

)�ل�شاحر(  حالة  لنا  يف�رش  ما  عليها..وهذ�  �مل�رشحية 

�إىل  و�لذي يتاأوه ويتوجع وكاأنه مري�س ويظل هكذ� 

�أن ي�شحي باأحد �أفر�د عائلته!!.

قام �ملخرج بتوظيف )�لكور�س �لغنائي( �ل�شتعر��شي 

�لغيبية  �لقوى  م�شاهد  جت�شيد  بغية  �لعر�س،  هذ�  يف 

�لتي يوؤديها )�ل�شاحر( ليال، و�لذي كان ميار�س طقو�شا 

�جلمهور  لدى  بالفزع  �ل�شعور  غريبة ومفزعة ت�شخم 

بني  �لفريد  �لفني  �لتمازج  �لعر�س  هذ�  يف  ويظهر   .

�لو�قع �لرت�جيدي وحياة �لأ�رشة، حيث �لأمل و�ملعاناة 

و�لفر�ق و�خلوف من �ملجهول و�لقوى �ل�رشيرة، وهو 

ميزج بني �لو�قع و�خليال ...وهذ� جعل �مل�رشحية تاأخذ 

طابًعا حديًثا مييل �إىل �لتخل�س من �لأطر �لتقليدية، 

�لتي جت�شد  �لأحد�ث  �لوقت يحاول تهويل  نف�س  ويف 

�لقوى �ل�رشيرة على غر�ر م�رشحية �شك�شبري )مكبث( ، 

و�لتي تظهر �ل�شاحر�ت فيها، وهي حت�رش لالأرو�ح، و 

تتنباأ بزو�ل ملك مكبث عندما تتحرك �لغابة .

كما �شاعدت �ملو�شيقى �حلزينة على تكثيف �ملعاناة 

تعي�شها  �لتي  �ملاأ�شاوية  �حلالة  ��شتح�شار  من خالل 

معاناة  عك�شت  و�لتي  �لبد�ية،  منذ  �ل�شخ�شيات 

�أو )�مل�شحور( �لذي كان يجل�س يف م�شتوى  )�ملغيب( 

�أ�شبحت  �ن  بعد  حياته  من  م�شاهد  لت�شوير  �أعلى، 

منف�شلة عن �أهله، فهو مقيد وم�شلوب �لعقل و�شحية 

�ملو�شيقى  نبة  �زد�دت  ثم   .. بعد!  يقرتفه  مل  ل�شيء 

حيث  فيها،  �ل�شاحر  يعي�س  �لتي  �لأحد�ث  لت�شوير 

مع  تناغمت  عال،  رمت  ذ�ت  مفزعة  مو�شيقى  وظفت 

�شاعد  ذلك  �لكور�س...وجميع  يوؤديها  �لتي  �لرق�شة 

تكثيف  مع  )�ل�شينوغر�فيا(  عنا�رش  بقية  مزج  على 

�لأحد�ث ب�شورة خيالية، ي�شعب ت�شديقها يف بع�س 

.
)13(

�لأحيان

كما �شاعفت �لإ�شاءة �ل�شعور باخلوف و�لرعب ب�شكل 

��شتخدمت  فيما  �حلمر�ء،  �لإ�شاءة  خالل  من  �شاخر 

حني  عام...يف  ب�شكل  )�لفر�س(  �مل�شطحة  �لإ�شاءة 

�ل�شاحر  قيام  عند  �حلمر�ء  بالإ�شاءة  �ل�شتعانة  متت 

با�شتح�شار �لأرو�ح وما ي�شاحبها من طقو�س مفزعة. 

و�خليال،  �لو�قع  بني  �ملمثلني  �أزياء  مزجت  فيما 

للمو�شوع  �لأ�شطورية  �لق�شة  �أحد�ث  تهويل  بهدف 

�لتي  �لأزياء  يرتدي  و�لذي كان   ، �لكور�س  من خالل 

تنف�شل عن هوية �لعر�س، وتقرتب من عامل �ل�شاحر 

�لغريب...وبذلك ��شتطاعت �لأزياء �أن تق�شم �مل�رشحية؛ 

تاأكيد  بغية  عليه،  �لو�قعية  تغلب  �لذي  �لأول  �لق�شم 

�إىل  حيثياته  يف  ينتمي  �لذي  �ملو�شوع  هوية 

�لآخر ي�شور حياة  �لق�شم  �لعماين. يف حني  �ملجتمع 

د�ئرة  من  يخرج  عامل  �إىل  �نتقلو�  �لذين  �لأ�شخا�س 

و�ل�شحرة  �ملغايبة  فكرة  خالل  من  �ملحدودة،  �لعقل 

يف  �ملتد�ول  �خلر�يف  �لفكر  ح�شب  عليها،  �ملتعارف 

�حلكاية �ل�شعبية �لعمانية.

  و��شتطاع عر�س م�رشحية ) ظل و�شبع �أرو�ح( �أن يقدم 

ا على �أر�شية خاوية، جاءت �أقرب �إىل  ا فروجويًّ عر�شً

مما  �ل�شعبية،  بالفرجة  يحتفل  �لذي  �لد�ئري  �مل�رشح 

من  وذلك   . �ملقدم  بالعر�س  ي�شتمتع  �مل�شاهد  جعل 

م�شتويات  ثالثة  �إىل  �لعر�س  م�شاحة  تق�شيم  خالل 

�مل�شاهدون  يجل�س  �لتي  �مل�شاحة  �لأول:  �مل�شتوى   ،

عليها، �لتي تفردت بن�شيب �لأ�شد من �لأحد�ث، حيث 

�ل�شخ�شية  ظهرت  كما  فيها،  �لأ�شا�شي  �لفعل  متركز 

�ملتو�شط  �مل�شتوى  �أما  عليها.  �ل�شاحر(   ( �ملحورية 

�لعبار�ت  بع�س  يردد  �لذي  �مل�شحور  فيه  يقبع  �لذي 

�لأقرب �إىل �لكالم �مل�شجوع، بغية �لتعبري عن و�قعه 

�لبهو من جهتني كم�شتوى  ...يف حني جاءت لتعانق 

ثالث، متيز بني فرتة و�أخرى.

2ــ الأهازيج والأغاين ال�سعبية 

ثقايف  بتنوع  �ل�شلطنة  وحمافظات  وليات  تزخر    

�لفنون،  جمالت  يف  �ملهتمني  جعل   ، �شعبي  وتر�ثي 

و�لدر�ما  �مل�رشح  يف  �لرت�ث  ذلك  توظيف  يحاولون 

�مل�رشحيات  لبع�س  مناذج  �لتالية  �لأ�شطر  ويف   .

�لرت�ثية من حمافظة ظفار: 
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هذه  �لتم�شت  لقد   : �شاللة  لفرقة  )كلمات(  م�رشحية   

�مل�رشحية من �لرت�ث �ل�شعبي �لظفاري و�شيلة للمزج 

بني �ملا�شي و�حلا�رش. و��شتطاع هذ� �لعر�س �أن ميزج 

بني �لفنون �ل�شعبية �لغنائية و�ملو�شيقى �حلديثة، مما 

�لعر�س  على  �أثرت  ر�ئعة  جمالية  بروؤية  يت�شم  جعله 

وروؤية  �إن�شانية  مل�شة  عليه  �أ�شفت  كما  �مل�رشحي، 

�ل�شعبي  �ملوروث  ��شتغالل  �إمكانية  �أثبتت  جمالية،  

يف �خلطاب �مل�رشحي للتعبري عن �مل�شهد �لجتماعي 

و�لثقايف �لعماين.

�لرق�شات  من  �لكثري  �لعر�س  هذ�  يف  ظهرت  كما 

ورق�شة  �لربوبة،  رق�شة  مثل:  �لظفارية،  �ل�شعبية 

�ملوت،  ورق�شة  �لبلنجي،  ورق�شة  �ل�شبانية، 

لالإيحاء  �شعبية،  �إيقاعية  ترنيمة  �شكلت  وجميعها 

در��شة  من  لبد  كان  لذ�  �لعماين.  �لجتماعي  بالُبعد 

�مل�رشح  توظيفها يف  ..بهدف   �لرت�ثية  �لأ�شكال  هذه 

و�لدر�ما، و�ل�شتدلل على �ملنهجية �لفنية �ل�شحيحة 

.
)14(

لتقدمي عر�س م�رشحي تر�ثي 

)�شباح  م�رشحية  عر�س  �شاللة  فرقة  قدمت  كما   

�خلري( وهي مو�شوع �جتماعي يتحدث عن رجل عجوز 

ويحاول  �لعتيق.  منزلهم  يف  زوجته  مع  يعي�س  كان 

يرف�س  �لأب  ولكن  بالبيع،  �قناعهم  وزوجته  �بنه 

�لرت�ثية  �لأغاين  ولقد وظفت  �لبقاء.  ذلك وي�رش على 

�لظفارية يف هذ� �لعر�س، بغية تقدمي عر�س م�رشحي 

�حتفايل. مثال على ذلك يف مطلع �مل�رشحية ت�شمنت 

مقطع : »لد�ين د�ين لد�ين د�ين د�نة .. �شباح �خلري د�مي 

�إللى  باأللي خالقنا و�شبحان  �لغو�ين..بديت  �أمري  على 

�ملحاين...�شباح  باب  طلبتك...تفك  ر�زقنا...ويارب 

. ويف مقطع �آخر : » 
)15(

�خلري د�مي عدد ما �شام �شامي«

عبد �لكرمي: لي�س زعالنني..نور: على �أ�شحابهم �أولد 

�جلري�ن �إللي هجرو� �لقرية ..باعو� �أر�شهم ورحلو� عن 

.
)16(

�ملدينة«

 وهذ� بدوره �شاعد على جت�شيد �ل�رش�ع بني �لأجيال 

حول �أحقية �لأهل يف �لبقاء يف �ملنزل �لقدمي ، بينما 

ويحاول  ا.  ماليًّ بيعه  من  �ل�شتفادة  يرغبون  �لأبناء 

�لبن �إقناع و�لده ب�رشورة بيعه، بينما و�لده يرف�س 

ذلك: » عبد �لكرمي: �أول مرة يا �شالح تطلب منا نروح 

لكم �لعا�شمة ..زوجة �شالح: ق�شده ن�شرتي لكم بيت 

و�أريد  هني  ع�شت  ..�أنا  ولدي  يا   : حلالك..عبد�لكرمي 

�أموت هني ..ول برتك �ملكان..�شالح ب�س يا به �لنا�س 

كلها رحلت ..ما حد بقي �إل �أنتم«... ويف �ملقابل يلح 

�لبن على بيع �لبيت بغية �حل�شول على مبلغ كبري: 

بنبيعه  �ألف  من  كم  له  ي�شوي  �لبيت  به  يا  �شالح:   «

..وحياتنا بتتح�شن بهذه  لكم بيت باملدينة  ون�شرتي 

 : ..�شالح  �لفلو�س  �أريد  ما  �أنا  �لكرمي:  ... عبد  �لفلو�س 

.
)17(

من قال هذ� يا �أمي ...�لفلو�س هي �ل�شعادة«

 كما تطورت �لأحد�ث وت�شاعد �ل�رش�ع قبيل �لذروة، 

عندما دخل عبد �لكرمي �ل�شياد يف �رش�ع مع �ل�شُلطة: 

�مل�شتثمرة  �ل�رشكة  كذ�  عل�شان  علي:  �أبو  �ل�شيخ   «

�مل�رشوع  بقية  مع  ت�شمه  �لبيت  هذ�  ت�شرتي  فكرت 

..تعرف �ل�شياح �إذ� جو يريدون �شو�طئ كبرية ..ع�شان 

ريال عماين...�شامل  �ألف  مية  �ل�شيخ:  يتم�شون..ويكمل 

ريال  �ألف  ميتني وخم�شني  �إىل  يرتفع  �ملبلغ ممكن   :

.
)18(

مقابل هذه �خلربة«

رغم  �ملنزل  بيع  بعدم  مبوقفه  �لكرمي  عبد  ويتم�شك 

ا،  ماليًّ وم�شاومته  لإقناعه  �لعليا  �جلهات  تدخل 

ويف�رش �لأب عبد�لكرمي �رتباطه باملنزل: »هذ� �لبيت 

ذكرياتي  �أجمل  معه  و�ترك  �تركه  تريدين  جدك  بناه 

. ويتعاظم مو�شوع عبد �لكرمي �ل�شياد 
)19(

فيه و�أبيعه«

ومنزله  �شيده  �شباك  �شوى  ميلك  ل  �لذي  �لفقري 

باأننا  تاأكد  »�شامل:  �ل�شيخ:  �شعادة  �إىل  لي�شل  �لعتيق، 

 : �ل�شيخ  ..�شعادة  يبيعو�  حتى  جهدنا  ق�شاري  يبذل 

هذ� من ؟ ..�شامل : �أنا خادمكم �ملطيع �شامل ..�بو علي: 

عل�شان يقنعه بالبيع..�شعادة �ل�شيخ : �أنت بتمثل ح�شة 

�حلكومة يف �مل�رشوع يا �بو علي ..كيف دخلت �شم�شار 

يف �ملو�شوع ...�بو علي : حا�شا ما يدخل جيبي ريال 

.
)20(

و�حد حر�م«

ومتتع هذ� �لعر�س بروؤية ب�رشية مزجت بني �ملا�شي 

�مل�شمون  بني  يجمع  �جتماعي  قالب  يف  و�حلا�رش 

و�ل�شكل �لرت�ثي ، فعلى �شبيل �ملثال: يف م�شهد �حللم، 

من  يخرجون  وهم  �ملوتى)�لأجد�د(  يظهر  �لذي  و 

�أحز�نه وحريته،  �لكرمي  عبد  �لعجوز  �لقبور مل�شاركة 

�لزماين  �لتد�خل  من  نوًعا  يوجد  �أن  �شاأنه  من  وهذ� 

 .
)21(

و�ملكاين بني ما هو و�قعي وخيايل

ويت�شح يف هذ� �لعر�س حر�س �لقائمني على معاجلة 
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�جلميل،  �ملا�شي  �إىل  �لتي حتيلهم  �ل�شعبية  �لق�ش�س 

�لأجد�د و�ل�شيد، كما وردت يف ق�ش�شهم  حيث زمن 

قرى  يف  متثلت  و�لتي  �ملعبة،  �ل�شعبية  وحكاياتهم 

�ل�شيادين �ملرتبطة بحكايتهم وم�شادر رزقهم. 

)�لبئر( لفرقة �لدن للثقافة و�لفن:  * عر�س م�رشحية 

قدم هذ� �لعر�س يف مهرجان �مل�رشح �لعماين �لر�بع 

جمل�س  لدول  �لأهلية  �لفرق  ومهرجان  2011م 

له  و�ملتابع   . 2012م  ب�شاللة  �خلليجي  �لتعاون 

�أن  ��شتطاع  ا،  �حتفاليًّ �أن هناك تالحًما جمالياًّ  يجد 

�ل�شعبية  و�لأهازيج  �لغنائي  �ل�شعبي  �لرت�ث  يالم�س 

�لعمانية . ومنذ �لبد�ية �شهدت �ملن�شة ترديد �لأغاين 

�ل�شعبية �ملرتبطة بالطفولة.

�لطفولة  بني  �لن�س  يف  و�شيج  �لت�شاق  وهناك   

لالأطفال،  تغني  �لأمهات  �ملهد كانت  و�لأغنية؛ فمنذ 

�لكبار ويلعبون...  فاإنهن يغنون مع  وعندما يكبون 

 ، �مل�رشحية  هذه  يف  و�لغناء  �للعب  حالت  وتتنوع 

�إن  حيث  �ملوؤملة،  و�للحظات  بالآهات  متتزج  و�لتي 

�لكبار يلعبون يف �رش�عهم مع �لآخر، وهم يف �شجال 

م�شتمر مع �لأعر�ف و�لأطر �لجتماعية �لتي جعلتهم 

�شخ�شيات  وتعاين  منها.  �لنعتاق  على  قادرين  غري 

�لذي  �لأمر  �لكبري،  �لنف�شي  �ل�شغط  من  �لعر�س  هذ� 

ذ�تها.  عن  للتنفي�س  �لالوعي  عامل  �إىل  تلجاأ  جعلها 

�شخ�شية  لدى  �حلال  هو  كما  �لرق�س  �إىل  جلاأت  كما 

و�ملتابع   .  
)22(

)�ملرباطية( )ن�شيب( من خالل رق�شة 

 
)23(

)�لز�ر( �أنها تتقارب مع رق�شة  �لرق�شة يجد  لهذه 

على  ت�شاعد  و�لتي  �ل�شعبية،  �لأو�شاط  يف  �مل�شهورة 

تفريغ �لطاقة �لنفعالية لدى �مل�شاركني فيها .

   وُتعد �لأغنية يف ن�س م�رشحية )�لبئر( من مكونات 

�ل�شفات  عن  تعب  و�لتي  �مل�رشحي،  �لعر�س  ن�شيج 

و�حلب  و�خلوف  و�حلزن  �لفرح  مثل:  �لإن�شانية، 

�آهات  من  فيها  وما  �لب�رشية،  �لذ�ت  لم�شت  ..كما 

�ل�شيادين  باأغاين  حافل  �ل�شعبي  فالرت�ث  و�شجن، 

للتعبري  و�ل�شغار  و�لكبار  و�حل�رش  �لبدو  و�ملز�رعني 

عن �ملنا�شبات �ملو�شمية �ملختلفة. 

و�ملتابع للعر�س يجد �لأغنية كما يف �للوحة �لأوىل 

لتفتح  �لأوىل  �لبد�يات  )يف  بعنو�ن  جاءت  و�لتي 

مفرد  هي  و�لأغنية   ، يغنون(  �لأطفال  كان  �لأ�شياء، 

من  به  وُيرتنَّ  �لكالم  من  ماُيغنَّى  ما  وهو  �أغنيات، 

يف  له  ُم�شاحبة  �ملو�شيقى  وتكون  ونحوه،  عر  �ل�شِّ

�أغلب �لأحيان »كلمات هذه �لأغنية جميلة، - �أحلان 

. وتت�شمن �لكلمات �لتالية : 
)24(

�أُغنَية،- �أُغاين حُمِزنة«

»ياطريه طريي طريي...�لعرو�س جابت �شبي ..و�للنب 

 .
)25(

�ملطر« ...يبغى  �شيدي  على  �لبقر..�شلمي  من 

وهي  �مل�رشحية،  مو�شوع  �لأغنية  هذه  وتختزل 

كانا  �للذين   ) )�شباح  وزوجته  )ن�شيب(  عن  تتحدث 

يعي�شان يف مدينة �مللح �ل�شاحلية حيث كانت �لن�شاء 

مهنة  يف  يعملون  �لرجال  كان  فيما  �خلبز،  يبعن 

�ل�شيد .

�لعمل  يف  �ل�شعبية(  )�لأغنية  ��شتغالل  يبز  كما 

)�لذين  عنو�ن  حتمل  �لتي  �لثانية  �للوحة  خالل  من 

يكبون ويتزوجون ل ين�شون �لغناء( ، ولقد حر�شت 

�لكاتبة على �رتباط �شخ�شياتها بال�شريورة �لزمنية، 

�ل�شخ�شيات تنمو مع �حلدث �مل�رشحي.  حيث ن�شاهد 

و�لجتماعية  �جل�شدية  �أبعادها  تلم�س  �أن  ميكن  كما 

و�لنف�شية...وباملثل ظلت �لأغنية متثل قاعدة �أ�شا�شية 

�لق�شة  �لدر�مي«، ح�شب  »�لفعل  تكثيف  �شاعدت على 

�شباح  من  ن�شيب  زو�ج  ق�شة  ت�شف  �لتي  �لو�قعية 

تلك  �كتمال  ن�شاهد  �أن  وميكن  لالأبناء،  و�إجنابهما 

�ل�شورة يف �لأغنية �لرت�ثية: »�لعرو�س جابت �شبي، 

 .
)26(

�لبقر« مع  و�للنب  �للنب،  يبغى  وعلي  علي،  �شمته 

من  و�لتحرر  �لنعتاق  يف  �لرغبة  هناك  �أن  كما 

�لتهرب من و�قعه  �ل�شخ�شيات، فن�شيب د�ئم  و�قعية 

من  �أقر�نه  مع  �ل�شهر  د�ئم  وهو  كاأب،  وم�شوؤولياته 

�ل�شيادين ، كما يظهر وهو يلوك �ملخدر ويتعارك مع 

زوجته عند �حلديث �أعباء �حلياة �ليومية. 

�لذي  )�ملعاق(  ولده  مع  �رش�ع  يف  ن�شيب  ويدخل 

ينتقده ...وخا�شة يف �مل�شهد �لذي يناأى �إىل �لرمزية، 

طرقات  خالل  من  يتعاىل  كان  فيه  �لإيقاع  �أن  �إل 

�لأيادي �لتي كانت تدق �لأر�س بقوة، كما ورد و�شف 

ذلك يف �لن�س : »تظهر �شباح وهي تزحف �إىل منطقة 

�بنه،  وي�رشب  ثياًبا،  مرتّد�  ن�شيب  ...يدخل  �لو�شط 

ا  �أر�شً وميدد�نه  �لقدمني،  من  مت�شكه  �بنته  وزينب 

ترق�س  بينما  تعذبه،  خفية  قوة  كاأن  يهتز  و�لولد 

تعب عن  . وهي 
)27(

�ملرباطية«  �ملوت  رق�شة  �شباح 
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�ملوت و�حلزن و�لنهز�م، وهو طق�س غنائي يحر�س 

�إىل  و�شول  و�آخر،  وقت  بني  ممار�شته  على  ن�شيب 

ذروة �لتحرر من �لذ�ت .

�ل�شيقة  )�ل�شالمل  �لثالثة  �للوحة  و�شحت  فيما   

و�لع�شفور( �لعالقة بني زينب وزوجها، �لتي خرجت 

�ل�شالمل  م�شريها  ليكون  �حلميمي،  �إطارها  من 

�ل�شيقة، حيث كانت تبحث عن �لأمومة �ل�شائعة �لتي 

�شماع  ميكن  كما  �شياعها.  يف  �شبًبا  �لرجل  �أن  يبدو 

»�شوته  �ل�شخ�شيات  على  �مل�شيطر  �لد�خلي  �ل�شوت 

�أنا  �بكيه،  كنت  �لذي  �شوته  هو  ور�ءه،  �أرك�س  �لذي 

.
)28(

�أبكي لأنه يهرب مني با�شتمر�ر بعد يناديني«

�لر�بعة  �للوحة  يف  كبري  ب�شكل  �لرمزية  برزت  ولقد   

ل�شريورة  �حلتمية  �لنهاية  هو  )�لبئر(  �أن  �أكدت  �لتي 

مو�شول  �لرمز  جاء  �ملرة  هذه  �ل�شخ�شيات..ويف 

�لدللت  من  �لكثري  حملت  �لتي  �لرت�ثية  بالأغنية 

�لدر�مية �لنابعة من �حلدث �لدر�مي، وميكن مالحظة 

»هال  لالأطفال  �لذئب  مطاردة  م�شهد  خالل  من  ذلك 

بي�س هال بي�س يا حيا �أم مبارك...هال بي�س يا حيا �أم 

مبارك .. ويف مقطع �آخر »�أنا �لذئب بكلكم ...و�أنا �أمكم 

. فيما حملت �للوحة �خلام�شة عنو�ن »يا 
)29(

بحميكم«

هيبه يا بوه ..�إن �شاء �هلل » ..وهي لوحة بحرية قائمة 

على رق�شات و�أهازيج �لبحارة، و�لتي ج�شدت معاناة 

�لأ�رشة يف ظل غياب �لأب)ن�شيب( �لد�ئم عن �ملنزل. 

�ملرباطية ظلت تالحقه  �لربوبة  رق�شة  �أ�شد�ء  بينما 

�لطبول  و�إيقاع  �حلبال  مع  �رش�ًعا  ليعي�س  بعنف، 

�لتي  �لرق�شة  حملت  كما  ذ�ته.  مع  يتعارك  ويظل 

ا  يوؤديها ن�شيب كًما من �لإ�شقاطات �لنف�شية، خ�شو�شً

يف �رش�عه مع ذ�ته و�بنه طارق. ويف �للوحة �ل�شاد�شة 

�لرغبة  �أخرى  �لو�قع، حاملة مرة  �إىل  عادت �لأحد�ث 

عن  تعب  �لتي  �لجتماعية  �لأعر�ف  من  �لتحرر  يف 

ق�شة زو�ج بلقي�س، ق�ًشا من �ملدر�س عمر مع تو�شيح 

�ل�رش�ع �لنف�شي �لذي تعي�س �ل�شخ�شيات فيه.

ويف �للوحة �ل�شابعة ظهرت �لرمزية ب�شكل كبري فيها، 

حيث متت �لإ�شارة �إىل �لبئر �لقدمية �لتي �شقط �لنجم 

�أكرث  )�لبئر(  ذكر  ورد  وقد  �حلكاية.  وكانت  فيها، 

يف  �لبئر  ي�شبه  للقمر،  »�نظري   : �لن�س  يف  مرة  من 

�كتمالها..�أما زلت تذهب للبئر...�آخر مرة ذهبت للبئر، 

ي�شقط... جنما  ..ر�أيت  ويرق�س  يتحرك  �شيئا  ر�أيت 

بني  �جلميل  �لتالحم  هذ�   ،
)30(

�حلكاية« جنم  ر�أيت 

لغة  ، جعل  و�لنجم  �ل�شعبية  و�لرق�س و�حلكاية  �لبئر 

�لن�س تقرتب من �ل�شاعرية �لرت�ثية، معبة عن ذو�ت 

�ل�شخ�شيات �ملرتبطة بالرت�ث �ل�شعبي �لعماين. بينما 

�لعامل  �إىل   )... )يا طريه طريي  �لثامنة  �للوحة  حلقت 

ميار�س  �أن  �عتاد  �لذي  ن�شيب  ل�شخ�شية  �لد�خلي 

عندما  وخا�شة  �لب�رشية،  �لذ�ت  تطهري  بغية  طقو�ًشا 

�لإيقاع، حيث ز�دت  حاول تعرية نف�شه، بن�شوة على 

نبة �ل�شوت ليتحول من مو�ء �لقطط �إىل نهيق �حلمار 

حتى يطعن نف�شه، ويفقد وعيه وميوت .

  ولقد ز�وجت �للوحة �لتا�شعة بني �لرمز و�لو�قع، حيث 

ق�شة تزويج �لفتاة رغما عنها، من خالل طق�س تر�ثي 

)عرو�شه عرو�شه مو تدوري..دور �بره ...عرو�شه عرو�شه 

�ل�شعبي،  �لرت�ثي  للطق�س  ��شتكمال   )... �لإبره  حاملوه 

�لق�رشي،  �لزو�ج  من  �أخته  �إنقاذ  طارق  حاول  فيما 

حيث كان يحكي لها حكاية �لقمر و�لبئر، ومع نهاية 

�لق�شة كانت مع �للوحة �لعا�رشة)يا ..�أمثولة �لر�عي( 

مع �لبئر و�ل�شجرة، ورحلة �أخرى من رحالت �لنعتاق 

�إىل  �أخته بلقي�س  �لبئر، حيث هرب طارق ومعه  قرب 

حيث �لبئر، حيث كانت �لنهاية �ملاأ�شاوية عندما �ألقى 

بها يف قعر �لبئر ليخفيها عن �لنا�س... ؟!

�لأغنية  �شحر  �أ�رشه  �ملخرج  �أن  يبدو  عام،  وب�شكل   

�لرت�ثية يف نف�س �لبئر، لذ� كانت بد�يته مع �لأغنية، 

وبني  �لورق،  على  �لن�س  بني  ذهني  جتاذب  وهناك 

قطعة �لقما�س �لتي جعلها تتو�شط �أبطاله على خ�شبة 

�لنتقال  يف  �جلامح  خياله  مع  وتتالحم  �مل�رشح، 

على  �ملالحظ  من  �ملوؤلفة.  ر�شمته  �لذي  �حلدثي 

با�شتثناء  �لن�س،  حرفية  من  ينعتق  مل  �أنه  �ملخرج 

حملها  حلت  �أخرى  باأغان  �لرت�ثية  �لأغاين  ��شتبد�ل 

�لو�قع  مر�رة  من  �لهاربة  �ل�شخ�شيات  مع  لتتنا�شب 

�لجتماعي و�لقت�شادي �لذي يحا�رشها. 

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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ت�شكيل

من اأعمال الفنان اأوجني دوالكروا



175

»اأغلب الفنانني الغربيني الذين زاروا املغرب كانوا يتحا�شون االهتمام باإ�شكاليته الثقافية 

املعا�رصة، كما لو كان هذا املو�شوع تافها، وغري ذا معنى؛ لكنهم يف املقابل، كانوا يبحثون 

عن فر�شيات خال�شة ملا هو تقليدي«.

MARAINI Toni: « Ecrits sur l’Art : choix de textes – Maroc 1967 - 1989 », éd : Al kalam – Col--
lection Zellige – Mohammadia, 1990. P : 19

فرديناند  الفرن�سي  الفنان  و�سول  تاريخ   ،1832 �سنة  من  املمتدة  الفرتة  �سكلت 

�سنة  وفاته  تاريخ  وحتى  املغرب،  اإىل   Eugène Delacroix دوالكروا  اأوجني  فيكتور 

واإمنا  احلامل،  الرومان�سي  الفنان  هذا  م�سار  يف  فقط  لي�س  فارقة  مرحلة   ،1863

اأي�سا يف �سريورة الفن الفرن�سي والغربي عامة. 

اأن ال�ساحة الفنية االأوروبية كانت تعي�س، خالل هذه الفرتة، مرحلة ات�سمت،  ذلك 

�سمن ما ات�سمت به، ببداية انغالق اأفق االإبداع الفني وانح�ساره يف دائرة االأ�ساليب 

املدر�سية التقليدية، و�سيق م�ساحات التجديد يف مناهجه التعليمية، وعدم قدرة 

جتاربه املكر�سة على ا�ستيعاب خمتلف االإ�سافات التجريبية، التي كانت تتاأ�س�س 

عليها  املوجات الفنية اجلديدة. 

طيف دوالكروا 

املغربي

\ �ساعر وفنان ت�سكيلي من املغرب.

 عزيز �أزغاي  \
Eugène Delacroix



�سيف�رس، يف وقت الحق،  الو�سع هو ما  ولعل هذا 

فيها عدد من  انخرط  التي  اجلماعية  الهجرة  تلك 

من  اأخرى  جغرافيات  �سوب  الفرن�سيني  الفنانني 

وممار�سات  مو�سوعات  جتريب  يف  طمعا  العامل، 

تقنية وفنية مغايرة ملا كان �سائدا. وميكننا، يف 

هذا االإطار، اأن ن�سوق، على �سبيل املثال ال احل�رس، 

وجاك  ماتي�س  هرني  اأمثال  هوؤالء،  بع�س  اأ�سماء 

هايتي(،  )جزر  غوغان  بول  )املغرب(،  ماجوريل 

كلود موين )اإ�سبانيا( واأوغي�ست رونوار )اجلزائر(... 

وغريهم كثري.

وبالعودة اإىل بع�س الكتابات التاريخية ذات ال�سلة 

بتجربة دوالكروا املغربية، نقراأ 

اأو  باملغرب،  حل  الفنان  هذا  اأن 

بـ»اململكة  اآنذاك  ما كان يعرف 

ال�رسيفة«،  »االإيالة  اأو  ال�رسيفة« 

فرن�سا  احتالل  �سنتني فقط على 

 25 يوم  يف  وبال�سبط  للجزائر، 

قادما   ،1832 �سنة  من  يناير 

دبلوما�سية«  »بعثة  رفقة  اإليه 

 – فيليب  لوي�س  اأر�سلها  قد  كان 

اآنئذ،  فرن�سا  ملك   Louis Philippe

الكت�ساف املغرب ور�سد اأحواله 

�ساكنيه،  وطبيعة  الداخلية 

ال�سلطان  ود  ولك�سب  جهة،  من 

خلفية  على  عبدالرحمن،  املوىل 

املهابة  املغربية  اجلبهة  تنومي 

يت�سنى  حتى  اآنذاك،  اجلانب 

مواجهة  الفرن�سية  للجيو�س 

كانت  التي  اال�سطرابات  اأجواء 

بعد،  فيما  و�سرتافق  رافقت،  قد 

اجلزائر  ا�ستقالل  على  االإجهاز 

من جهة ثانية.

هذه البعثة اال�ستخباراتية، وهي 

اإىل حقيقة هذه  الت�سمية االأقرب 

كان  التي  الفرن�سية،  املبادرة 

Charles de Mor-–  يراأ�سها الكونت �سارل دو مورناي

nay ،  كان مقدرا الأع�سائها ق�ساء اأ�سابيع معدودة 

اإقامتهم،  �ستمتد  ما  �رسعان  لكن  املغرب،  يف 

 – لت�سل  دبلوما�سية،  البع�س  يعتربها  الأ�سباب 

اأ�سهر وع�رسة  اأربعة  اإىل  الباحثني -  ح�سب بع�س 

(، وهي  اأ�سهر  �ستة  االآخر يجعلها  والبع�س   ( اأيام 

الذي   - الفنان  هذا  خاللها  تعرف  التي  الفرتة 

جيء به لنقل �سورة ب�رسية م�سخ�سة عن املغرب 

مناطق  على   - املركزية  الفرن�سية  لل�سلطات 

متفرقة من املغرب، خا�سة مدينة طنجة، ومنها 

 Esquisses  – للوحاته  العري�سة  اخلطوط  �سينقل 

176 نزوى العدد 77 - يناير 2014

s ت�سكيل.. ت�سكيل.. ت�سكيل   s s



وتخطيطات ر�سوماته – Croquis التي مل تخل، بعد 

ذلك  من  الحقا،  فرن�سا  اإىل  عودته  لدى  اإجنازها 

الذي كان مهيمنا  اال�ست�رساقي،  الغرائبي  امللم�س 

عالقتها  يف  اآنذاك  الغربية  الفنية  العقلية  على 

بال�رسق و�سحره، هذا ال�سحر الذي اأريد له اأن يكون 

هالميا وغام�سا، رغم االنبهار ال�رسيح الذي ما 

فتئ يعرب عنه هذا الفنان جراء اكت�سافه للمغرب؛ 

مل  بكرا  عاملا  باعتباره  وتقاليد،  وطبيعة  �ساكنة 

كانت  التي  الغربية  الراأ�سمالية  جذام  بعد  ي�سبه 

ن�سطة اآنئذ يف غزو العامل، اإن اقت�ساديا اأو ثقافيا 

اأو ع�سكريا.

ذات  كانت  الزيارة  هذه  كون  من  الرغم  وعلى 

تكييف  يف  فرن�سا  �رسوع  اأي  ا�ستخباراتية،  اأبعاد 

م�سببات احتاللها للمغرب يف وقت الحق، اإال اأنها 

م�سار  اآخر، حمطة هامة يف  على �سعيد  �ست�سكل، 

دوالكرا الفني كما اأ�سلفنا، كما �ستد�سن، يف نف�س 

املغرب  تاريخ  من  جديدة  مرحلة  مليالد  الوقت، 

اإذ  اخل�سو�س.  وجه  على  طنجة  مدينة  وتاريخ 

�سنتي  بني  ما  الفرتة  يف  املدينة،  هذه  �ستتحول 

1832 و1960، اإىل ف�ساء كو�سموبوليتي يق�سده 

عدد من الفنانني من خمتلف االآفاق واجلن�سيات، 

الت�سوير  جمال  يف  للبحث  بوتقة  �ست�سكل  كما 

مبختلف تياراته ومدار�سه. 

املغربية،  دوالكروا  رحلة  اعتبار  ميكن  لذلك، 

م�سار  يف  فارقة  اأهمية  ذات  اجلزائرية،  وقبلها 

اكت�ساف  اأفادته يف  الت�سويري، حيث  الفنان  هذا 

واملقومات  التقنيات  من  لعدد  اأخرى  معان 

واملو�سوعات الفنية التي كانت مكر�سة لديه اكرث 

قناعاته  من  كثري  تبلورت  وعليها  قبل،  ذي  من 

انبهاره  ذلك  ومن  اجلديدة.  والنظرية  اجلمالية 

املختلف عن نظريه  املغرب    La lumière – ب�سوء 

» الرمادي » االأوربي، وب�سحر االأ�سباغ الطبيعية 

املحلية – Les pigments، وبطبيعة �ساكنيه؛ طريقة 

لبا�سها، ونوعية جمالها وعالقتها بالف�ساء الذي 

ت�سكنه، وبالطبيعة العذراء التي كانت حتت�سنه. 

ويف هذا االإطار، يوؤكد موؤرخ الفن الفرن�سي واملدير 

الدار  مبدينة  اجلميلة  الفنون  ملدر�سة  ال�سابق 

�ساحب   ،Maurice Arama اأراما  موري�س  البي�ساء، 

 Le Maroc de Delacroix  – دوالكروا  مغرب   « كتاب 

اأن دوالكروا ظل م�سدودا، طوال زيارته ملدينة   ،«

اإىل ذلك النبل الذي مييز احلياة املغربية،  طنجة، 

واإىل طابع البلد القدمي، كما اأده�سه تعدد االثنيات 

كانا  اللذين  والتعاي�س  االن�سجام  وذلك  داخله، 

مكونات  خمتلف  بني  اليومية  العالقات  يطبعان 
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اأخرى  وجاليات  ويهود  م�سلمني  من  �ساكنته، 

اأجنبية. 

مطلع  مغرب  متيز  كانت  التي  اخل�سو�سية  هذه 

اجلمالية  بتداعياتها  ع�رس،  التا�سع  القرن 

من  به  تت�سم  كانت  ومبا  االأ�سيلة،  املتنوعة، 

حاول  ما  هي  والعمق،  والتلقائية  الب�ساطة  روح 

�سياغة  اإعادة  يف  �سباغيا  ا�ستثماره  دوالكروا 

كثري من قناعاته اجلمالية، اإن يف ارتباط بال�سق 

كان  التي  ال�سحنة  وهي  التقني،  اأو  املو�سوعاتي 

لها تاأثري كبري ووا�سح على جانب هام من خربته 

اجلمالية واأفكاره النظرية، ال �سيما تلك املرتبطة 

اللون  عن�رس  با�ستعماالت 

جديد  ت�سور  وفق  وكيميائه، 

تاأ�سي�س  اإىل  خالله  من  تو�سل 

التي   ،« االألوان  تكامل   « قاعدة 

رواد  جيل  اإلهام  يف  اأ�سهمت 

Impression- –  االجتاه االنطباعي

nistes Les ، الذي ظهرت بوادره 
يف نهاية القرن التا�سع ع�رس. 

وهكذا، �ساهمت هذه امل�ساهدات 

كونها  التي  واالأفكار  واالآراء 

والتي  املغرب،  عن  دوالكروا 

قام بتوظيفها الحقا يف اأعماله 

اإىل  »املغربية«،  ال�سباغية 

مذكراته  يف  جاء  ما  جانب 

كناني�س  عك�ستها  التي  الفنية 

وكذا  التح�سريية،  ر�سوماته 

الر�سائل احلاملة التي كان يبعث 

الكتاب  من  اأ�سدقائه  اإىل  بها 

كل  الفرن�سيني،  الفنانني  ومن 

�سورة  ر�سم  يف  �ساهم  ذلك 

جذابة ومغرية عن مدينة طنجة 

– وعن املغرب عامة، باعتباره 
لكل  خال�س  ووجهة  فردو�سا 

ذرعا  يذيقون  اأ�سبحوا  الذين 

�سارت  حيث،  وماديتها.  الغربية  احل�سارة  بغلو 

حمطة  التاريخ،  هذا  من  ابتداء  طنجة،  مدينة 

ا�ستقطاب لعدد من الفنانني الغربيني الفارين من 

اجلديدة،  قيمها  ومن  الغربية،  الراأ�سمالية  جحيم 

التي كانت تزحف، دومنا وازع اأخالقي، على كل 

حينه،  يف  اعترب،  فيما  النبيلة،  االإن�سانية  القيم 

بداية جتريد لالإن�سان من روحانياته ومن كل ما 

كان ي�سده اإىل الطبيعة واإىل الب�ساطة واإىل احلياة؛ 

اأي اإىل جوهره.

اأتاح لدوالكروا،  اأمام فا�سل تاريخي  واإذن، نحن 

ويف  دمائه.  جتديد  اإمكانية  بعده،  الغربي  وللفن 
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ذلك، كتب، وهو يوجه خطابه الأولئك الذين كانت 

الفنية،  روما  مركزية  فكرة  ت�ستهويهم  تزال  ما 

)يف  هنا  درجة  اأقل  الرتكي  التاأثري  اإن   « يقول: 

موجودون  فهم  واالإغريق  الرومان  اأما  املغرب(، 

الر�سام  اإغريق  من  كثريا  �سخرت  ولقد  بابي.  عند 

املغرب  وعن   .« روما  يف  تعد  مل  روما  اإن  دافيد. 

دائما، ي�سيف: » يف كل خطوة جتد لوحات كاملة 

ُتغني وت�سهر ع�رسين جيال  اأن  �ساأنها  جاهزة من 

من الر�سامني..«.

حازتها  التي  االأهمية  من  فبالرغم  اأ�سلفنا،  وكما 

املمار�سة  ثوابت  بع�س  خلخلة  يف  الزيارة  هذه 

الفنية، اإن لدى دوالكروا اأو لدى غريه من الفنانني 

وللمفارقة  اأنها،  اإال  بعده،  جاوؤوا  ممن  الغربيني 

العجيبة، مل ت�ستطع اأن توؤ�س�س ملمار�سة هذا النوع 

تاأثري  ذات  تكن  مل  كما  املغرب،  داخل  الفن  من 

اإغراء ال�سباب املغربي على ارتياد عتبات  اآين يف 

هذا العامل امللون. بل على العك�س من ذلك متاما، 

اأ�سبح، يف وقت الحق، جمرد معاينة فنان غربي 

العام،  ال�سارع  اأمام حاملة يف  الر�سم  منهمك يف 

تثري الده�سة واال�ستغراب امللفوفني بغري قليل من 

الغمو�س لدى البع�س، وقد ي�سل االأمر اأحيانا اإىل 

اإيقاظ م�ساعر االرتياب وال�سخط وعدم الر�سا لدى 

البع�س االآخر. 

اإىل طبيعة  ويرجع �سبب ذلك يف ظننا، من جهة، 

املهمة التي جاء من اأجلها دوالكروا اإىل املغرب، 

وهي مهمة ا�ستخباراتية باالأ�سا�س، قبل اأن تتحول 

هذا  وظفهما  جماليني،  وا�ستثمار  افتتان  اإىل 

واإغناء  ال�سخ�سية  جتربته  تطوير  اأفق  يف  الفنان 

ولعل  ذلك.  االأمر  يتجاوز  اأن  دون  الفنية،  ذائقته 

الفا�سلة  الهوة  تلك  من  يو�سع  كان  ما  ذلك  يف 

الغربيني،  الفنانني  من  �سواه  اأو  دوالكروا  بني 

ومن  االأهايل.  وبني  املرحلة،  تلك  يف  االأقل  على 

جهة ثانية، ميكننا تف�سري هذا احلياد ال�سلبي، من 

من  انطالقا  باخل�سو�س،  املغربية  النخبة  جانب 

عالقة بع�س مكوناتها املعرب عنها �رساحة بالفن 

اأو  رق�سا  اأو  غناء  اأو  مو�سيقى  كان  �سواء  عموما، 

ما اإىل ذلك، مما جرت العادة على اإدراجه يف باب 

»امللهيات«. واإذا ما ا�ستح�رسنا، اإ�سافة اإىل ذلك، 

كون الر�سم عموما واملج�سم منه حتديدا، والأ�سباب 

تاريخية ودينية معروفة، مل يكن يقع يف اأنف�سهم 

طبيعة  تاأطري  اأمكننا  واالطمئنان،  الر�سا  موقع 

تعامل  ت�سوب  كانت  التي  ال�سدامية  العالقة  تلك 

�سائر  ومع  »امللهيات«  هذه  مع  املغربية  النخبة 

اأ�سكال الفرجة خا�سة ال�سعبية منها، وهي العالقة 
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التي كانت تبداأ بالتبخي�س تارة لت�سل اإىل التحرمي 

اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  تكفي  اإذ  اأخرى.  تارة  واملنع 

دوالكروا نف�سه، وعلى الرغم من العناية والتغطية 

اأثناء تنقالته  الر�سميتني اللتني كان يحظى بهما 

باإمكانه ن�سب  املغرب، مل يكن  يف بع�س جهات 

بكل  لوحاته  الإجناز  الطلق  الهواء  يف  حامله 

تخطيطات  عن  عبارة  كان  اأجنزه  ما  وكل  حرية، 

قام بنقلها يف خل�سة من االأهايل خمافة التنكيل 

التاريخية، ذات  والفتك به. وكثرية هي الكتابات 

ال�سلة، التي تذهب اإىل تاأكيد هذا االأمر. 

اأي   ،1922 �سنة  حدود  حتى  ننتظر  �سوف  لذلك، 

على  الزمن  من  قرنا  يقارن  ما 

طنجة،  ملدينة  دوالكروا  زيارة 

لنحظى، كمغاربة، باأول معر�س 

ق�رس  احت�سنه  مغربي  لفنان 

ويتعلق  بالرباط،  املامونية 

الرائد  الفنان  مبعر�س  االأمر 

حممد بن علي الرباطي ) 1861 

– 1939 (، الذي يعترب معر�سه 
يف  احلقيقية  اللبنات  اأوىل  هذا 

يف  احلديث  الفن  تاريخ  م�سار 

املغرب. وما يزيد يف تاأكيد عدم 

االأوائل،  املغاربة  الفنانني  تاأثر 

اأحمد  وموالي  الرباطي  اأمثال 

 )1973  –  1924( االإدري�سي 

 –  1924 عالل(  بن  وحممد 

 ( الورديغي  واأحمد   1995

و�سواهم..،   )1974  -  1928

بغريه  اأو  بدوالكروا  اإن  املبا�رس 

كون  االأجانب،  الفنانني  من 

تقم،  مل  اال�ستعمارية  القوات 

معاهد  باإن�ساء  احلظ،   حل�سن 

على  فنية،  اأكادمييات  اأو  عليا 

يف  فرن�سا  به  قامت  ما  غرار 

ما  وهو  مثال،  واجلزائر  تون�س 

اعتربه بع�س نقاد الفن ودار�سوه ـ يف وقت الحق 

تبتعد  تابعة، كانت ال  لنقمة فنية  ـ نعمة، كر�ست 

اال�ست�رساقية  الت�سويرية  اللم�سة  تلك  عن  كثريا 

اإال لتعود  املغرقة يف العنف وال�سهوة والغرائبية، 

يف  �ساهم  مما  جمدد،  وغري  ممل  تكرار  يف  اإليها 

تغريب الروح الفنية داخل هذين البلدين ال�سقيقني 

ل�سنوات طويلة. 

جعل  ما  هو  املدر�سي،  االأكادميي  الفراغ  هذا 

التج�سيدية  الرواد  املغاربة  الفنانني  جيل  اأعمال 

الفطرية،  مليوالتهم  ا�ستجابة  تاأتي  ال�سباغية 

امللحة  رغبتهم  واإىل  ال�سخ�سية،  وال�ستيهاماتهم 
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يف ارتياد عامل الفن، الذي ظلت النخبة املغربية، 

اإليه  تنظر  الع�رسين،  القرن  منت�سف  مطلع  حتى 

�سك  نظرة  تكن  مل  اإن  تبخي�سية،  دونية  نظرة 

اجلواب  ذلك  نفهم  اأي�سا  هنا  ومن  وارتياب. 

االإجنليزي  الفنان  به  رد  الذي  العميق  التلقائي 

الرباطي  علي  بن  الفنان  على  ليفري  جون  ال�سري 

الذي طلب منه اأن يعلمه قواعد الر�سم، فما كان من 

ال�سري ليفري اإال اأن خاطبه قائال: » ال اأ�ستطيع اأن 

اأن تبقى  اأعلمك �سيئا، فاأنت خلقت ر�ساما وعليك 

على حالك »، اأي على �سجيتك. وهذا يوؤكد ما ذهبت 

يف  مارايني،  كوين  االإيطالية  الباحثة  كذلك  اإليه 

وقت الحق، حني خل�ست اإىل اأن » الر�سام املغربي 

مل يكن يف حاجة للتعلم من الفنان االأجنبي، بقدر 

ما كان يتخذه ك�ساهد على موهبته اخلا�سة«.

 واالأكيد اأن هذه التلقائية، وما تت�سم به من روح 

اإن يف  مفتعلة،  غرائبية طبيعية غري  ومن  خالقة 

التقنية..،  اأو  الفنية  اللم�سة  يف  اأو  املو�سوعات 

تلقى  الرواد  من  اجليل  هذا  اأعمال  جعل  ما  هي 

تغري  جعلها  كما  املغرب،  خارج  كبريا  اإقباال 

اآنذاك  الغربيني  الفنانني  بع�س  وتطلعات  طموح 

املهمل  عداد  يف  كانت  اإبداعية  قارات  بارتياد 

قوامها  جديدة  اآفاقا  اأمامهم  يفتح  مبا  وال�ساذج، 

التجريب واملغايرة، وما تقت�سيانه من ا�ستح�سار 

لروح املغامرة احلاملة التي ت�سعى وراء املختلف 

ذات  جربه  الذي  الطموح  وهو  واجلديد،  والطارئ 

خالله  من  وجنح  دوالكروا،  اأوجني  الفنان  يوم 

اأعماله  خالل  من  الغربي،  الفن  يقني  خلخلة  يف 

املغربية اخلالدة.
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تنبيه: ا�ستاأن�سنا يف كتابة هذه املقالة بدرا�سة اأجنزها الفنان املغربي 

حركة  عن  تاريخية  »معطيات  عنوان:  حتت  الركراكي  الفقيه  حممد 

موري�س  الفرن�سي  للباحث  ق�سري  ومبقال  طنجة«،  مبدينة  الت�سكيل 

  Tanger : décennies d’une mémoire picturale بعنوان:  اأراما 

ال�سادرين يف كتاب »طنجة يف االآداب والفنون« �سمن من�سور م�سرتك 

فهد  امللك  ومدر�سة  بالرباط   االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلية  بني 

للرتجمة بطنجة �سنة 1992.
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على  قدرة  الأكرث  هو  بحلمي،  جتمعني  ومواقف،  واأماكن  كثرية  حكايات 

امل�شاهد  اأكرث  يحيل  الذي  حلمي  ومرحًا..  ون�شارة  اإدها�شَاً  اأكرث  �رسدها، 

ماأ�شاوّية وحزنًا اإىل �شحك ومرح لكنه ال�شحك الذي ي�شبه البكاء..

من )القاهرة اأو زمن البدايات(

ال�ساعر امل�رصي الراحل حلمي �سامل
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ح�سور بدر ال�سّياب

يجرجرون رئاتهم على �رصفاٍت مفتوحٍة،

اأما فئران قر�ِض الرئاِت،

،
ّ
فقد اطماأنْت اإىل ع�ساٍء �سهٍي

و�رّصبْت اإىل الفتى ن�سيَده:

»لَك احلمُد مهما ا�ستطاَل الَبَلْء«

�ساعتها:

اأطّل من املروحّية التى على ال�سطوح:

خياُل بدر �ساكر ال�سياب.

كاأنه هو الذي قال:

يا جماعَة اخلري:

�سُنجري على اجل�سم م�سحًا

حتى ت�سفَّ الأمعاُء والعظاُم

عن ذاتها،

وي�سبَح البنكريا�ُض بلورًة،

وحتى يتّجلى احلجاُب احلاجُز

عن جوهر ال�سعراء.

ٌّ
هنا ج�سٌد نقي

اإل من بقعٍة �سوداَء واحدٍة،

حتت ال�سدغ الأميِن.

ولذلك غمغَم الفتى:

»لك احلمُد اإن الرزايا عطاء«

فظلوا يجرجرون رئاتهم على

�رصفاٍت مفتوحٍة،

بينما فئراُن قر�ِض الرئاِت،

مطمئنٌة اإىل الع�ساء.

عند هذا املنحنى من م�ساراِت القلوب

نكون قد و�سلنا اإىل حلوة زمان،

ففيها: �رصاٌب الرتيكو،

وفيها: ابن عمي يعود من عتاقٍة 

يف خرقٍة،

وفيها بقّيٌة من ليلى مراد.

كابت�سينو

كان كر�سي اخليزران واطئًا،

ت �سلْتًة من اأجل راحِة الفقرات، فحطَّ

بينما تقطرْت من اخلّدين �سمرُة 

 حلمي �سامل 

ق�صيدتان



خمتوٌم عليها:

نع يف م�رص. �سُ

: الكابت�سينو علمٌة 
َ
قال فتى

على وحدة الأ�سداد،

فطارت �سبّيٌة اإىل انق�ساِم الأهِل 

واعتلِل الزراعاِت

يف اأر�ض قْفط.

جّدَد اجلر�سوُن جمرَة النارجيلِة 

فا�ستيقظْت ح�سا�سيُة الرئتني.

ل عليَك يا حبيبي: لي�ض مطلوبًا �سوى 

َّ
اأن َنذر

بع�َض التوابل على الروح كي 

ت�سرَي الهزائم مبلوعًة.

حتدثْت فتاُة عن خطورة العواطَف 

على م�ستقبل

الأجّنَة، وعن �رصورة البرت 

َم اجلر�سون احني. تب�سَّ
ّ
عند اجلر

وهو يغري املب�سَم، ثم قال: دارْت 

معارُك عند الزعفرانة

قبل اأن ت�سرَي منتجعًا للباحثني 

عن نقاهِة العظام والباحثني

عن تدوير ثروٍة.

كانت الكابت�سينو ت�سّعُد البخاَر على وجهنْي،

ُل املجرى  معة يقِبّ
ّ
بينما رجٌل �سيء ال�س

الذي بني نهدْين،

لٍب  ويحكي كيف اغرورقْت عينا اأٍب �سَ

وهو يح�سن

 اخلارَج قبل برهٍة من احلب�ض.
َّ
ال�سبي

اأق�سْت �ساَلها قليًل لكي متثَل 

حادثَة احلبيب يف فجر جمعٍة،

 
ّ
الغرفتان يف امل�ست�سفى القبطي

متجاورتان:

غرفُة الولُد الذي حتّطمْت �سلوعه 

يف فجر جمعٍة،

 
ٌّ
وغرفُة الكهل الذي ان�سدَّ �رصيانه التاجي

بعد �سهرِة املخدرات،

اأمل نقْل اأن الكابت�سينو علمٌة 

على وحدة الأ�سداد؟

من هنا حّطْت �َسْلتًة من اأجل راحة الفقرات،

ْت من اخلّدين �ُسْمرٌة.
ّ
بينما تقطر

قال عابُر: ل متنحوا ا�سمًا لليمام 

الذي يطري من �سجرٍة

ل�سجرٍة يف باحِة املق�سف.

ول ت�سطرْب يا حبيبي:

�سيجيء امللّحنون اآخَر الليل 

يجمعون الفتاَت الذي ت�ساقَط

من اأفواه املحّبني،

لكن را�سخًة يف علوم النف�ض قالت:

ثمَة �سبُع فوائَد يف بناء �َسٍدّ اأمام في�ض املاء.

كانت الكابت�سينو ل تزال دافئًة،

: ِطبَت حّيًا وميتًا 
ٌ
فقال عابر

اأيها الغرام.
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ينفجُر الوقُت،

فت�سبح كلُّ ال�ساعات �سظايا

�ُض �سدري اأحت�سَّ

واألحُق بع�ض ب�سي�ض ال�سوِء

اأجو�ُض دروًبا ملأى بالقهر

وطافحًة ب�سنوف املقْت

اأتطّلُع،

هل هذا العبء الرازُح غيٌم يعرُب؟

؟
َّ
اأم جثمان نهاٍر مر

ومل يدفْنه الليُل القادُم بْعد!

يا َمْن ياأتي..

يحنو،

ويواجُه بع�ض �سوؤال ال�سمْت

ْل بيديك لتاأخَذ بي عجِّ

اأ�ستاق مدينة اأيامي

هل ترجُع يل؟

اإين من فوق الربج اأنادي

ي�سمعني �سكان الأدواِر العليا،

والّدنيا

تنفتح نوافذهم ت�ساأل عن 

هذا ال�سائح يف الربية

 فيها اأم مْيت-
ٌّ
- ل ُيْدَرى حي

ي�ستاُق لوجه مدينتِه امل�سلوْب

الغارِق يف طوفان عذاباِت الروؤيا

ي�ساأل عنه الأق�سى والأدنى

العابَر،

وال�سارَب فيها عكاَز اإقامته

ُيفزعه اأّن النا�ض جميًعا �رصعى

�رصبوا من خمرتها بع�ض تلّوثها

وف�ساَد اأماكنها

وم�سْوا

ل يدرون حقيقة ما تعنيه لهم

اأو يعنون لها

يا َمْن ياأتي

ينقذين من هذا الأ�سِن الطافْح

 النديان
َ
ُيرجُع يل وجه مدينتي

انفجر الوقُت

وليل الكافر حان وباْن

ْلمة وتطاول �سيطاُن الظُّ

فْتُك امللك،

وُرْعب الأعواْن

ع�سوائياٌت تبحث عن ماأوى 

 فاروق �سو�سة \

ينفجر

الـوقـــت

\ �ساعر من م�رص



يف زمن جمنوٍن جامح

ووجوٍه تطم�سها الأحزان

وف�ساٍء يبحث عن جدران

حتي ينت�سب عموُد الْبيت!

j h j

اأحلُم اأن اأ�سري فيك يا مدينتي

يدي تطّوق امل�ساء يف برودة اخلريف

�سدري ينوء بالأحلم،

يف دَوامة العطور والألوان

وخطوتي تنداُح يف الأزقة

لتلتقي بغريها يف زحمة امليداْن

وي�سبح اجلميع واحًدا

ٌة كاأنها ترنيمة فْتية اأ�سواتهم عفيَّ

ت�سجُّ بالهتاف والأحلان

اأحلُم اأن اأ�سري فيك يا مدينتي

ة ِبيَّ منطلًقا اأبحُث عن �سَ

يف قاع عينْيها �سعاٌع قادٌم

من عامل وريف

ين�رُص فوقي ُظّلة احلنان

ي�سّدين اإىل مرافئ الأمان

م�ست�سلًما ل�سوئه ال�سفيف

اأحلم اأن اأ�سري فيك يا مدنيتي

م�ستوحًدا حيًنا

وحيًنا باحًثا عن �سحبٍة،

وعن وليْف

وعن غراٍم عابٍر، حينا

وحينا.. عن مًدى

متتدُّ فيه ن�سوُة الإن�ساِن بالإن�سان

وحني نلتقي..

تف�سلنا املناكُب املندفعة

نو�سك اأن نتوه يف الزحام

 يا مدينتي
َّ
لكن حلنك ال�سجي

عة يُعيدنا للِم�سية امُلوقَّ

نا مًعا ر�سيْف! ي�سمُّ

j h j

ينفجُر الوقُت،

ت�سري الدنيا اأ�سًلء متناثرًة،

ُ يف كّل مكان وزجاَج مرايا تتك�رصَّ

ل ميلُك وجٌه اأن ينظر وْجهه 

فُفجاءُة هذا احلدث

 ال�ساخِب كالربكان

تعقُد األ�سنًة،

وعقوًل،

وخيول تبحث عن فر�ساْن

وزماًنا لي�ض كاأيِّ زمان

فانتف�سوا الآن..

اإن �سئتم عْي�ًسا ل يت�سبث بالأكفان

وغًدا خمتلًفا

ل يبتدئ بلفظة »كان«

ل ُيدخلكم يف �رصداب املوْت! 
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غرُي بعيًد عن توليدو

كان ال�سيُف الق�ستايلُّ يلمُّ بقاياُه

ويدعونا لرناِفقُه

. . . . . .

 تعارفنا
ِّ
يف النزل الريفي

 وم�سارُع ثرياٍن معتزٌل..
ٌ
ر�ساٌم بوليفي

واأنا وامراأٌة �سمراْء

تقوُل..

راأيتَك من قبُل مبقهى يف الدار البي�ساْء

وُت�سرُي اإىل طاوَلٍة يف اأق�سى ال�سالِة..

كان هنا يجل�ُض همنغواي.. ليكتَب يف كلِّ م�ساْء

�سفحاٍت..

ُل فيها قاراٌت.. يتخيَّلها َتَت�َسكَّ

مدٌن �ساخبٌة .. حاناٌت وفنادُق..

.. غاباٌت وجباٌل وموانُئ..
ٌ
اأنهار

وَن .. ن�ساْء
ّ
بحار

ْثناعن  .. ي�ستقبلنا بدرو رومريو.. فتحدَّ
ً
ذاَت �سحى

بدرو رومريو

فيقول..

َمْن هو هذا لاأعرُفُه

وحتدَّثنا عن همنغواي..

فقاَل..

ُل..   املَتَطفِّ
ُّ
هذا الأمريكي

. . . . . .

ُكنُت قريبًا منُه.. في�ساأُلني

َل .. يف ماقاَل؟  املَتَطفِّ
َّ
دَّقت الأمريكي هْل �سَ

اأحقًا.. تعنيَك م�سارعَة الثريان؟!

وتلَك امُلدمنُة العجفاْء

يتقا�سُمها يف الليِل �سكارى فقراْء

فيجعُل منها امراأًة..

 حميد �سعيد\

مل ت�شرق 

ال�صم�س.. ثانيًة

من اأعمال �سامل ال�سلمي - ُعمان

\ �ساعر من العراق



تتهادى بنَي رجاٍل ورجاٍل .. يف ُخَيلْء

. . . . . .

اإنَّ امراأًة اأُخرى..

تظهُر يل بني ذوؤابِة �سيٍف م�سلوْل

اعِة ثوٍر خمذوْل و�رصَ

ْ
ترق�ُض يف غابات النار

ْ
فيجثو.. كبناٍء ينهار

كنُت اأراها ُمفرَدًة يف اجلمِع..

ُتناديني

وكما النجمُة ت�سعُد من خلف الأ�سواِر..

يّيني حُتَ

فاإذا انف�ضَّ امُلحتفلوْن

اأََفَلْت..

واأنا ُمْذ غادرُت امليداْن 

اأَبحُث عنها يف كلِّ مكاْن

هْل كنُت اأراها؟!

اأْم كانْت روحًا حتميني..

من خطٍر يرتاءى يل.. اأتفاداُه

وتدفُع عّني املوَت.. وكنُت اأراُه

..
ُّ
يقوُل الر�ساُم البوليفي

وكنَت حماطًا بالر�سامنَي وبال�سعراْء؟

في�سمُت.. ثمَّ يقوُل..

ُر اإيّن كنُت حماطًا بالر�سامني وبال�سعراْء لاأَتذكَّ

اأنا رجٌل.. اأعرُف كيف اأربي الثرياَن..

واأعرُف كيَف اأقاتلها

 ..
ُّ
فيقول الر�سام البوليفي

ترّبي الثرياَن وَتقتُلها

اأقُتلها..

اأقُتُلها..

اإْن مل اأقتلها تقتلني .. اأو يقُتُلها غريي

اُب .. لتاأكلها اأْو يقتلها الق�سّ

. . . . . .

يف الليِل نرى امراأًة.. وّلْت �سم�ُض اأنوثتها..

..
ِّ
يف بار النزل الريفي

وحدَّثنا النادُل عنها.. اإْذ تاأتي 

حني يحلُّ ال�سيُف

وت�ساأُل عن رجٍل كان هنا..

حتكي عنه اإذا �سكرْت

فاإذا قيَل لها لْن ياأتي.. امتع�سْت

ُتخرُج من طّياِت حقيبتها.. 

�سوراً وق�سا�سات من �سحف الأم�ِض..

دُِّث َمْن فيها.. حُتَ

اأتكوُن املراأُة تبحُث عما كّنا نبحُث عنُه ..

. . . . . .

ُتَغّني ال�سيِّدُة ال�سمراْء

كاَن هنا بدرو رومريو.. وم�سى 

يبحُث عّمن كاَن ُيحبُّ

�سياأتي يومًا لريى » باريت«

ت�سحو املراُة..

وتقوُل.. اأنا باريت.. اأنا باريْت

�سياأتي من اأجلي واأنا َمن كان ُيحْب

تتوارى ال�سم�ُض بعيداً .. 

ْ
وت�سيء اأعايل الأ�سجار

تعمُّ العتمُة..

يف ما يهرع من كان هناك.. اإىل احلاناْت

نوا�سُل �سهرتنا..

وت�ساركنا يف الليل الأحلْم . 
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يف  ولدت  فرن�شية  �شاعرة  �شالجيه  اآين 

انها  ليون.  مدينة  يف  تقيم  لكنها  باري�س 

اأعمال وفرية لها طابعها اخلا�س  �شاحبة 

يف  بليك  رونيه  جائزة  حازت  واملميز. 

الأول،  ديوانها  على   1963 �شنة  بلجيكا 

كوكتو،  جان  جائزة  نالت   1973 و�شنة 

و�شنة 1999 حازت جائزة لويز لبيه، ويف 

2011 جائزة مالرميه. ن�رست 15 جمموعة 

�شعرية، ثالث جمموعات ق�ش�شية، ورواية 

واحدة. كذلك ا�شهمت يف ترجمة العديد من 

الأعمال الأدبية عن الإ�شبانية. كما �شاركت 

العديدة. من  واملجالت  الأنطولوجيات  يف 

اأبحاث  مو�شوع  كتاباتها  اأخرى،  ناحية 

وترجمات. هي اي�شًا ع�شو يف جلنة حتكيم 

جائزة روجيه كوفال�شكي. 

 ترجمة وتقدمي : �سباح زوين\

اآين �ساالجيه :

عند تخوم ال�صمت

\ �ساعرة ومرتجمة من لبنان

من اأعمال الفنان رينيه ماجريت 



1

ثلٌج اكرث �سواداً من الأ�سنان يذوب يف الأفواه

هل لأن الفيول لن ياأتي اإطلقًا هذه ال�سنة

يف مو�سكو من�سغلون كثرياً

لقد �ساوموا على جزمات الفرو وعلى اجللود

الرياح التهمت اأوراق �سجر ال�سندر

املتجمدة  ال�سماء  اأغطية  جليد  نذّوب  ان  يجب 

اأمام الأبواب

حيث ُبقُع ال�سيف ال�سيبريي الوجيز اأخذت مّتحي

ويف مكان غري بعيد الغوا�سات الذرية ت�سبح

�سداأة يف خميلة ال�سهرات الطويلة

بينما النا�ض ينظرون وهم يزوغون بنظرهم

التبغ من  فرَيون املدن- املنرية يف حلزونيات 

خلل التلفزيون.

2

انها تدلكه على ركبتيها انها تنفخ

فيه �سغط الأنهر وب�سيء من الرتاب والرياح

ون�ساط اجلبال هي تدهنه

باحلياة على اإيقاعات الكوزمو�ض

يداها تعطيان لل�سغري القوة

التي �ستحميه من برد الأمرا�ض

وَمن يدري حتى اأي�سًا من اأمل العزلة

الربلتان والفخذان والظهر كلها تلمع من الدهن 

ومن اللذة

ًً
وعندما تبت�سم الأم لعابر �سبيل يتوقف طويل 

 عندما ينفخ فيه عطر الربتقال
ً
وهو يبدو نا�سجا 

حتى لو مل تكن هذه ال�سجرة 

بال�رصورة نيبالية. 

3

 مليئًا باملاء حلاجة النهار 
ً
املراأة ترفع كرنيبا 

حول البئر الرمُل يت�رّصب حبات املاء التي ُهدرت

الذين  اولئك  ؟  �سيعيدها  من  الأمطار  ماما 

اىل  املراأة  رحمة  دون  من  وير�سلون  َيغت�سبون 

الأجداد الأولني حرقوا القرية والُدخَن

واملراأة قرب البئر تعرفهم

هذا الرز لي�ض لكم اغربوا عن وجهي !

 ؟ اآن الأوان 
َ
-ايتها اجلارة كنت تنامني ك�سولًة 

كي تاأتي اىل البئر !

حليبي   
ّ
علي عيٌب  ال�سغري  ولدي  يوؤمله  -بطنه 

جّف

باحلليب  ياأتي  الذي  املاء  �رصيعًا  ا�رصبي  -هيا 

انا ل�ست عط�سانًا

 
ً
انهن ُي�سكنت افكارهن وينظرن طويل 

للتو  انفجَر  ب�سباٍح  الغب�سة  التلل  حميط  اىل 

حرارًة �سديدة.

4

ل بد ان زانغ هدر حياته من اجل تفاهات

عينيه  يف  العامل  اأخذ  عجوزاً  اأ�سبح  وقد  والآن 

املغلقتني

يطلع كنبع ال�سخرة

يرى ان الأر�ض ناعمة عند امللم�سة خ�سنة

يف الزمن الذي ت�ستغله احلياة

ب النَف�ض
ّ
يحاول ان يقر

الذي يغذي حجر اجلاد الكرمي وميوت

النبع عند تناق�سه نحو املحيط

ميكن زانغ ان يفكر يف الفراغ الآن
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الذي يجّمل هيكل ال�سماء 

كما تفعل حبة الندى على ق�ض البامبو

 5

غري نقي اي�سًا وهو رفيٌق قريب جداً املاء

العنيف يرّبد وجنتيه

مل يعد يعرف كيف تتدحرج الأمور 

يف ا�سطراب داخل ج�سمه او

حتت كلمات نهر ال�سني املجرحة كيف

مل يعد يعرف لكنه ي�سعر بتياراتها

�رصيعًا قبل ال�رصطة املنزل اأو املوت هذه الليلة

ي�سعل نار الأغ�سان هذه وينتظر

وما من نظرة نحو اأ�سابعه التي يدفئها 

منذ زمن طويل الربد وحده يجيب على هذا الربد

يرتك له احلوايف والبوؤ�ض رفاقًا له

6

ناي الراعي املقرف�ض يتكلم اإىل الوادي الأ�سمر

 ويف �سمته هو مرتاح
ّ
حيث ما من اأحد مير

الهواء ياأتيه يف زوبعات �سّماء 

موجة الهمجيات لكنه هنا ي�سعر بالراحة

اغنيته عن املنفى تلفه يف كومة من ال�سوف

جتعله يفهم اف�سل من ذي قبل كل ما يراه

يف حال تفككت مو�سيقاه يف الربد

فهو ين�سج من جديد اللحم املدّوي

حيث تهم�ض الآلهة القدمية والنار

نادراً  اإل  تعطي  ل  التي  والذرة  املجّمد  الوحل 

تقول اي�سًا

ان املرء ميوت من اجل ل �سيء يف جبل البونا 

يف اعايل �سل�سلة الأندي�ض.

 7

ق 
ّ
لكن العطاء كيف له اأن يفر

يف ارجاء الأر�ض املذهبة

والروح العا�سقة املاء

حيث الغزالت هي حار�سات العط�ض

ق ؟
ّ
كيف للعطاء اأن يفر

تقولني : انا الأر�ض اي�سًا

حيث الذهب واملا�ض والبرتول وال�سواطىء

حيث ان�سى رقم الوقت

وج�سدي يتحمل ما هو ب�رصي

هذا الذي قد ميوت لو كان يعرف ان يقي�ض عذابه.

8

انها تثلج يف فمه دبُّ اجلّد عار�ض الدببة

هل ده�سه للتو هل كان حتت �سجرة اخلوخ املزهرة

يف كور�سول عند جدته لكنها تثلج عك�ض الأر�ض

ج�سده حوله �سبيه بري�ض متناثر

برانكو يلم�ض املاء اللزج على بطنه احلار جداً

يريد ان ي�سل اىل النهر وان يجلب املاء

اىل زوجته التي كانت تتو�سل : ...اجلنود... انتظر 

الليل...

ل�سنا فئرانًا لكي من�سي ال�ستاء حتت الأغ�سان

اآه النور النقي. دم اأحمر، حٌب، حٌب

هل كان ل يزال طفًل، هل كان يحلم ؟ كان قد 

تعلم للتو �ساعراً 

اإغريقيًا يف املدر�سة : اجل�سد �سماٌء، ما من طريان يهلكه 

9

هل هو جمنون ام احمق هذا الرجل كان يقول
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اننا �سنتعلم نحن الربابرة

خارج الت�سنيف نكون

يف مدننا الهائلة ويف �سبكاتنا 

كما عند تخوم ال�سمت

�سوف نتعلم ان نحب احلياة

ان نهّدىء موجة الوجوه

غري مكتملة واأن النور 
ً
وهي دائما 

ُن�سج يف الدنيا وهو يبقيها حيًة

اأن النور هو روح العامل

واأننا �سنلعب لعبة املحاولة مرة اأخرى.

10

وكان الأحمق ي�سيف قائًل

نة مّنا ان النجمة املكوَّ

عجزت عن الولدة

انها ُعجنْت بالعنف

عجزت عن الولدة لكنها

تنب�ض حياَة عند األوان العامل

كان هذا وا�سحًا يف راأيه

غ�سن �سجرة كرزٍ  يعمل فيه 

النحل والرحيق

اليوم هو يخت�رصها 

وللم�ستقبل الإلهي قد تكفي.

11

�سوف اأذهب اىل �سانتياجو يف كوبا يا لوركا

لكن منذ زمن طويل الق�سيدة تتفكك

�سامتة حتت مفتاح ال�سوت

الكلمة الر�سمية مل تعد تتطابق مع

مياه حجر اجلاد ول مع تهكم اجللد اله�ض

رجاٌل من دون ا�سم ول تاريخ اردوا بالر�سا�ض

مقربة  اأذهب...  �سوف  بالدولة  خا�سة  لأ�سباب 

كولون ممر »ك«

ال�سم�ض  يف  العظم  �سوى  يبقى  ل  حياتهم  من 

الغائبة

عظُم ق�سب ال�سكر والغوافة والتبغ والدم

عند �سم�ض الَعَرق يبقى عظم املكان. 

12

حيث نفناف الثلج البلوري يرتاق�ض

ت�ساقٌط غري ملمو�ض على الأر�ض امل�سطحة

هناك يكون ال�سديق الأف�سل

يف  اخلالية  الأماكن  انها  ميلريبا  يقول  كان 

اجلبال

ال�سديق يختلط باأ�سدقاء اآخرين

حيث تيارات تتفاعل

على البحار واملحيطات

انه يوؤمن مبا يراه من جماري الهواء

تلك امليوؤو�ض منها رغم قرن كامل من احلديد

لو مل يختاروا اللمبالة واللحركة

�سينجزون  كانوا  اين  ميلريبا  يقول  كان 

طموحاتهم. 

13

من  حيوان  جلُد  الغرامينيه  نبات  من  قبابيب 

النور

لون ال�سهوب والرياح

خفيٌف ذو عيون �سم�ٍض �سوداء

غزالة من افريقيا او من اأي مكان اآخر

حياتك �سعبة وكل تلك احليوانات املفرت�سة
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تنتظرك عند نقطة املياه املوت احلياة

ترجتفني رغبًة وخوفًا عند موعد اللقاء

حيث اأتت النجمة لت�رصب من جميع اأرجاء

الأفق النجمة اتت لت�رصب

مع املطرب وطبوله املقد�سة انها طبول الأر�ض

باآلهة مياهها وبرفقة الرائي 

ذي العيون املغلقة

كافيه بغداد  

يف منت�سف الطريق طلع مقهى يف قلب ال�سحراء

�رصاٌب من الظلل ونداوة كانا اجمل هدية

حيث الرتاكم لأ�سياء كثرية من خملفات الأعمال 

احلرفية املحلية

كانت ت�سع نتوءات النهار بني مقاعد 

من هنا وطاولت واطئة من هناك

كل انواع امل�رصوبات املرطبة كانت يف النتظار

لكن كان ثمة �سيء اآخر هو يف احلقيقة 

�سئيل جداً

متواٍز خلف املقهى

�سجرة دراق �سغرية ومزهرة

يف ماأمٍن من الرياح ل �سك

ثمة عملها الفاين

الذي كان يتفجر ن�سغًا و�سماًء

زرعها الب�رص واعتنى بها و�سقاها

 هنا من اأجل ل �سيء
ً
كان اأي�سا 

اإ�سارة كانت تبتلع ذاتها

تاأملتها بعينني مغم�ستني

�سجرة دراق �سغرية حيث ينبج�ض

احل�سور وجوهرة الفراغ

باملريا 

ع�رصات القرون كانت ت�سعد ب�رصعٍة

الهند�سُة الرّي ال�سعُر املو�سيقى

كانت هنا خمت�رَصًة يف بيا�ض ه�ض

بيا�ض بع�ض �سجر الكرز وحلظُة �سذًى

هل كانت حتتوي على التاريخ العظيم

وهل كان يكفي ان نتاأمل 

على حا�رص الزهور كان يجيب املجيء

غري املرئي خليط طويل جداً من الوقت

ياأتي عرب واقع فوري �رصعان ما يتوارى

يف عدم املعرفة والن�سيان ال�رصيع. 

2

انهما يتداخلن يف

لون اأحمر حمروق

ترُك ال�سحراء مل�سريها 

والإهمال الذاتي للآثارات

البطيئة والعالية التي يت�رّصبها 

الرمل وهو يزينها بالن�سيان

حتى لو ان اقتلعه الذاتي من مكانه وتبديله

وطريقته املتوا�سعة يف �سكن هذا املكان

يوؤكدان على وجودها على �سكل اآثار

وي�سريان اىل ه�سا�ستها حتت وطاأة القرون

املت�سبثة بالبناء والنهب تعاقبًا

ال�سحراء تري ما هو باق

اعمدة عملقة هياكل حم�سوبة ومق�سبة

على نف�ض الرمل اجلليدي او ال�ساخن

على �سعفه على �ساعته الرملية امل�سنوعة 

من ل �سيء. 
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194

�سفحة من مذكرة 1930

على ال�سيد »�سني« اأن يتذكر جيدا اأنَّ اخليار 

الراهن  الو�سع  واأنَّ  وحدها  للطبيعة  هو 

... ا�ستنفارنا، ذعرنا، كراهيتنا :  يف العامل 

خطوات متعرثة ت�ستعملها الطبيعة وتوؤدي 

اإىل الهدف الذي ...

وتدق  اخلريف  يف  الكون  الغمو�ض  يعرتي 

مفعول  فيتبّخر  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة 

يت�رصب   ... ن�ساطي  اأ�سرتد  اأنا  ها   ... اخلمر 

وديع  جميل،  رمادي،  النافذة،  عرب  ال�سوء 

احلو�ض  احلمام  �سْجع  وميلأ  وملطف 

 ... مو�سمه  يف  لي�ض  وهو  �سدًى،  اخللفي 

ويف ال�سارع، تخلَّت وجوه القلة من املارة 

يف  اأحد  يفكر  فل  دفاعاتها،  خطوط  عن 

اإيذائي بنظراته ... اأختبئ وراء ظهر الطبيعة 

وكاأنها عملق �سفاف، واأرى كيف ي�ستبيح 

لنف�سه املدينة بحرية وبراءة ... يقفز غراب 

املع�سو�سبة  ُهمليجورد  اأر�ض  على  العقعق 

ومير  وقته،  حان  فقد  متاأمل،  عنقه  لويا 

فجاأة �رصب هائل من »غراب الزيتون« فوق 

البيوت الناع�سة يف طريقه اإىل برج كني�سة 

اأو جامعة، اأو لعله متوجها اإىل ال�رصق اأو اإىل 

اأدراين؟ �سو�ساء ال�رصب كهدير  م�رص... ما 

�سلل من ن�سوة عجائز واحمرار ال�سباح ذو 

بلغة ولكنه مع ذلك ل يوقظ اأحدا 

كلود لورين

الغابة رطبة مظلمة وقد �سمت رنني اأبواق ال�سيد

ال�سمال  يف  الربي  اخلنزير  مطاردي  اختفاء  مع 

املزرورق 

ال�ساعر ال�سويدي ُجرنَّ اإِكلوف

 ترجمة ه�سام بحري \

ُجنرَّ �إِكلوف

راأيت خرائب غرباء يف حديقة مزهرة

\ كاتب ومرتجم عربي يقيم يف ال�سويد.



تغرق ال�سم�ض �سفراء ك�سليل بوق اأخري 

عن  اجلزر  وتختفي  املذعور  املوج  هدير  يف 

الأنظار

يتمدد البحر باأطرافه ويتنف�ض يف �سباب الأفق

يتقلب مثقل باأحلمه ومييل براأ�سه على �ساطئ 

ترنيمة 

ينبثق ال�سباح، ويا بطء النبثاق

فيذرف الليل دمعته الأخرية

ما زلن �سافرات للرائي، بنات ال�سباح تلك

حني تتجمعن بني الأ�سجار

بعيون دامعة، حمجوبات وراء ثياب من �سباب

ملكات الغيث ي�ستك�سفن البحر بنظراتهن

ي�ستك�سفن يف �سمت، باأعني �سافية كقطرة ماء

باحثات يف �سحراء الأرواح … نادبات:

 الإله علينا خفية ومل نره«
َّ
»مر

اخ�سرار

انظر الآن اإىل هذه الأيادي اجلميلة

مبئات الأ�سابع ال�سفافة املتوهجة الخ�رصار

ترفرف كاأجنحة تنبثق من ل �سيء:

اآه، اأن اأ�سرتيح يف ظلها   …

اأن اأكون ظل لهذا اخلن�سار

حيث تتمدد الراعية لت�سرتيح

على �رصير اأخ�رص من الطحالب، 

يف بقع بي�ساء من اأ�سعة ال�سم�ض

فيداعبها النهار بتاأٍن، ملطفا

باآلف الأ�سابع املتلألئة يف حقول الربيع

اأياد من ظلل

ولو كنت املوجة ال�سافية اأو الرداء

اإىل  ل�سممتها  ا�ستحمام  بعد  به  تتغطى  الذي 

ح�سني

يت�ساقط ندى امل�ساء

كالقيظ يوم �سيف

بعيدة، بعيدة هي

تلك الأ�سوات وملعان املناجل

ا�ست�سفاء، فقيامة

ن�سيج

راأيت خرائب غرباء يف حديقة مزهرة

وفيها ب�رص يتجولون من جيل اإىل جيل

واجهة متاآكلة ل تخبئ �سيئا وراءها

اإل �سماء وغيوما وحفيَف اأ�سجار

ب�رص يحملقون اأمامهم باأعني فاغرة

يتقدمهم املحبون وكاأنهم يت�ساندون

تلك  م�سارف  على  اإل   
ّ
َي�ُسب اأن  للربيع  كان  وما 

اخلرائب

وما كان للخريف بقفره وزوابعه

اإل  باحمرارها  دموية  ال�سماء  ت�ستعل  اأن  ول 

عندما

يراها املرء من خلل النوافذ املفتوحة

وما اأكرث من مل ي�سمع رنني �سوته

اإل يف الأ�سداء املرتددة اخلابية حتت الأقبية

مدر�سة اندل�سية

�سجر، حجر، اأي قدر هذا الذي يجرب خطواتي 

املعدومة الإرادة واإىل اأية هاوية؟

ال�سماء  اأثري  يف  خطوطا  ال�سيل  انهمار  َير�سم 

املظلمة 

ويتخيُل الربُق يف التلل املحيطة بالوادي 

وهي تت�سابق يف هلع نحو الأفق

مدينًة قدمية تبقى وحيدًة على املنحدر
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ا�سمع! كيف يت�ساعد خرير املياه املندفعة 

حتت اجل�رص احلجري، ول ترى اإن�سانا كائنا 

يف ال�سوارع اأو يف امليادين

جحيم ْبُروْيل 

جحيم هو نعم ولكنه متاآن�ض

هناك ترى �سكان القذارة وال�سوائل 

يت�رصعون بلغة النفايات وال�ستفراغ:

اأحمملق اأنا يف دنيا اهلل؟

اأم هو �سلم الإرهاب 

اأ�سعه يف النبتة �سهوة متنامية؟

�شقر �أبي�ض

عني ت�ستعل كزجاج اأ�سفر

والنظرات فارغة

�سجينة يف �سئ اأبعد 

من ذا الذي هو موجود اأو قد ُوِجد

هنا، من قف�سي، يف قرية الب�رص

اأراك من اأعايل ال�سماء

اقرتْب اإن اأردت، فلن ت�سلني

واأنا مالك لروؤية الغيب

وما همي اأن حتملق يفَّ

قبعٌة، مظلة وحذاء!

األ تعلم اأنَّ الأكرث حزنا

هو الأجنحة واملنقار واملخالب؟

وما همي اإن كنت تدري 

بعبث الأ�سياء واحلياة!

اأنت يا من تقف مهموما

اأمام هذا وذاك وما متلك

اإل ر�سما ُدِر�َض يف حلاء �سجرة الَبتول البي�ساء

بطاقة بريدية

هاهو الربيع اآت اإىل اق�سى ال�سمال 

بحمرته الفقرية

ال�سقيع،  عنك  يبعد  كي  اهلل  اإىل  تتو�سل  وكاأنك 

وال�سوُء

ربيٌع يقف متاأهبا يف ال�سفق كُموات الأُكال على 

امَلنت

يكاد يلم�ض �سطح البحرية الأبي�ض الوا�سع حيث 

ت�سيع النظرة

وها هو الليل ... والقمر �ساطٌع

يف اآثار متجمدة

َمَثٌل يف قطعة قما�ض

اإناٌء مملوء بزهور املرج

هو اإناء الوحدة ال�سامتة :

اعرُف هناك كوخا �سغريا

يف الغابات البعيدة

اقرتُب منه عرب احلقول املبلولة بالليل

وهاهو يقبع هناك وحيدا يف الظلم

اأفتُح بابه وراأ�سي ت�سج بالأفكار

ثم اأتوقُف حلظة وابت�سم لنف�سي

اإذ يبدو كل �سئ كما تركته

اأخلُع عني حقيبة الَظْهر

واأبداأ يف اإ�سعال النار

اأغنية

تتلفت متربما يف �سو�ساء

نحو قاع ال�سلل احلجري

جذوُع الأ�سجار تنتاأ بقوامها، ترتفع وجتنح

ام م�سطدمة يف هدير الدوَّ
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بينما جتل�ض اأنت يف و�سط اخلرير

مذهول باملياه املتدفقة

غارقا يف ن�سوة اأ�سجار الَبتول الف�سية

ويف عطوِر اآ�ِض امل�ستنقع

على �شندوق من حلاء �لبتوال

�ساهرة هي طيور الليل

و�سطح املاء �سفحة راكدة

يف البحريات ويف باطن الأمواج

اأكرث منها �سطوعا يف الليل من النهار

حتت اأقدام ال�سواطئ واأل�سنة الأر�ض

ي�سرتيح على و�سادات غيوم

ت�سبه موان عذرية بي�ساء

وحتت�سن البحريُة اأ�سجار الق�سبان 

يا ر�سامني ، فلرت�سموا مراعي الَفَر�ض وامُلْهر

اأكواخا بي�ساء وحمراء ورقع اجلنائن بغلَّتها

بحُر �سقائق النعمان يف كل ربيع

ح�سناوات الغابة اللعوبات

غ�سوٌن مليئة باأغلفة الزهور وال�سف�ساف:

هاك اأن�سودة الفقر ال�سويدي

الربيع 

اأ�سجار الق�سبان ومن ورائها غروٌب

ٌ جعداء، ووجوٌه
روؤو�ض

ممتنعة، حوريات الغاب

ينظرن اإىل الغرب، خمتفيات،

حيث ظماأ امل�ساء

يظماأ امل�ساء

اآه، ا�سقني مما �رصبتم

من �سْمغ الغروب

ع قلبي اإربا اإربا حينما اأقطِّ

يف حلاء الَبتول الف�سي

ذكرى رائحة

�سوداوية هي البحريات يف اأقا�سي ال�سمال

لطمات املوج ال�سغرية املنتهية على ال�ساطئ

اأتذكرها، والزوارق على �سكل عناقيد البقول

اأتذكر رائحة الطمبق يف هواء الربد ال�سايف

مدينة دائرية

يف ل نهائية املدينة الدائرية

تقف �سجرة �سقيمة تكاد تخلو من الأوراق

وما تبقى من اأوراقها ل ت�سمع حفيفه

الأ�سمنت بني منازل  باٍق يف غبار  حور رجراج 

مرتادفة

يلعب من حوله اأطفال لعبة فقر احلياة:

ي�سرتون الرمل بالدقيق

ويبيعون اخلبز بالأحجار 

وال�سيف على و�سك احل�سور

�شارع يف �ْشُتْكهومل

فتاة ب�سيطة

مدينة اأخرى

وغرفة اأخرى

يف منزل اآخر

حيث مل اأ�سكن اأبداً

وزوايا اأَخر

حيث مل اأتوقف اأبداً

واأبداً مل اأنتظر اأحداً
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فتاة ب�سيطة

لغة اأخرى

ووجهة نظر اأخرى

على حياتها الوحيدة

عمل اآخر

ا�سم اآخر

و�سوارع اأخرى لتم�ض عليها

طرقات اأخرى لت�سرت�سدها 

مفكراً يف اأ�سياء، اأبداً 

لن َتنْلها

ليايل حرب

ابعد عني كوابي�سي الليلية ،

هيكل العظم الهارب، ومل يتبق 

منه اإل ال�ستات

الوح�ض الزائر ال�ساري، من ل ميكن تفاديه

حررين من تلك الوجوه امللطخة

اغمرين يف خدر ودعني اغط�ض 

يف التيار البارد

يف اأعماق اجلليد، يف مياه الثلوج، الل�سعة 

واخلالية من ديدان خ�سب املنازل

تتخدر فيها القدُم من برودتها وتفقد اليُد الإح�سا�ض

فكك يل اأزراَر و�سيوَر اجل�سد

فلعل الروح ت�سعد  من ثباتها عارية

 �إىل �شاكني »منزل �ل�شعب«

اآخذاً يف العتبار ال�رصوط اجلمالية املطروحة

)والتي هي يف حد ذاتها �رصوط امللَءَمة(

ل املهند�سون الغيوم اإىل مربعات حوَّ

متتد اإذن املدينة الدائرية بطول الغابات املقفرة

وترتا�ض مكعبات ال�سحاب عاليا فوق املتون

عاك�سة يف عمق بحرية الغابة ال�ساردة 

طوابري مهيبة من نوافذ الفراغ

َفًة بحمرة غروب ا�سطناعٍي متحايل م�سعَّ

هناك يلعب اأطفاٌل اأ�سحاء بني �سحابات الَقْزع العالية

وقد مت احلفاظ عليها بتقوى

)فلم مت�سها يد اإن�سان اأبدا(

وتطفو بني الأطفال مربياٌت يف مظلتها الدوارة

ليتقا�سني رواتبهن ال�سئيلة من احلكومة

وياأتي امل�ساء بعد كل نهار، 

فتندفع اأفواج معقمة 

ال الفيتامينات من ُعمَّ

املجردة من اجلن�ض، باتفاق م�سبق، 

نحو بيوتهم وحياتهم اخلا�سة،

ر�ض ملكة الهرمونات ال�سويدية  وحُتْ

من حرا�ض يف مو�سع الثقة وبغرية لمتناهية

ويهبط الليل ومعه ال�سمت ، 

فل تتحرك اإل مروحية 

عمال النظافة باأزيزها املكتوم 

من باب اإىل باب

يقودها منبوذ من امل�ستقبل، 

فو�سوي و�ساعر

ُحِكم عليه موؤبدا بالتخل�ض 

من اأو�ساخ امُلخيِّلة

ي�سبه عن بعد فرا�سًة عملقة

تهدر اأمام رحيِق عناقيد 

»�رصمية اجلْدي« املزهرة

عاليا، واأعلى من 

غابات الريا�سة امللَهمة

حيث لن يت�سعلك مت�رصد بعد اليوم.
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حنَي دّقْت على الباِب

مْل تكن بي �سماٌء ول اأر�ُض

و اأجنحٌة كي اأطرَي بها

وحنَي فتحُت لها

َقْت وردًة يف كياين اأ�رْصَ

 ملا �َسَبْتِني
َ
ُت حوَل نف�سي

ْ
ُدر

و درُت بُكِل ا�ستياِق املدى حْوَلها

فار�َض اأُغنيٍة ل �سبيه

اأهيُم و اأرق�ض حتى الدواِر

وحني ا�ستبكنا األيفني يف دغلٍة

نّورت يف دمي ورَدها

عَرْكُت بها الزهَر و امُل�سَتحيَل

ف�َسَعت جنوٌم بعينني غامرتني

رفعُت لها �سمعَة الكاأ�ِض

�َسع�سَعْت 

خمَرها

َمى
ْ
اأطلقُت نف�سي ع�سافرَي ُكر

ومالْت طيوُر احِلمى نحوها

وِح بي
ُّ
�سّمْت على الر

و�سممُت على وجٍع عا�سٍف 

بُكِل دمي اأَيَكها

ُت حويل اأُداري العيوَن عنها
ْ
ُدر

الهواُء متادى ولي�ستحي

وجاراتنا من وراء ال�ستاِر

َن بي وبها ترب�سْ

يطالْعَن �رّصي و اأ�رصارها

..ما �ساألْت تطلعُتّ

اأمعَنْت وغّلْت بُعمِق اخلليا

�ساربتني بورِد الغوايِة

من اأعمال عزة البكري - ُعمان 

 ح�سان عزت \

ورد

الغواية

\ �ساعر من �سورية



كي ت�ستِفَز ان�سغايل

حُت ُهياما بها... �سُ

ما �سحُت..ما هداأَْت..

كيَف اأهدا ..و اأركُن..

وا�ستعلْت جمرًة يف خيايل..

ُت حويل و دارْت معي
ْ
ُدر

رق�سنا كَدّوامِة املاِء

ل�سيَء يوُقفها

ل�سيَء مينعني من ِعناين

اأنوُء اإىل قمٍر خاطٍف

طاملا غاَب 

اأع�سِفُه

ُف بي وهو ملُء كياين ويع�سِ

اأموُت بقبلتها

وهي تغمُر بالروِح ذائبًة

ُتغمغُم.. يايل عليك

�سو بيك ..يعليك

اأموُت اأنا فيك

....منوُت منوُت..ول�سنا نبايل

خطفُت على كِرِز ال�سفتني

وُمْلُت اإىل ُعُنٍق.. ُفَلٍة

و�سامِة ُبٍن وقّبلُتها

جِفَلْت حلظًة...

�َسِكَرْت..وا�ستزادْت ِغوى

متتمْت يل..متاديُت

َن�سيت �سالها 

فماَد اإىل الأر�ِض

نزلُت اأُمللُم باليا�سمنِي املبعرِث

والتوِت من حتتها

واأطلقُت نف�سي

وِء اأيفُء اإىل ثمِر ال�سّ

من جنِة الناهدين اإىل كعبها

اأِ حتت الثياِب و اأردانها واأُغلِغُل نحَو املخبَّ

ُمتنا معًا وما عاَد اإل الولوُع

اإىل اآخِر الّناِر فينا بغرِي اإياِب

ومابنَي �رْصِح اخلياِل

و�سحِو ال�سباِب

ُكنَّا على �رُصَفِة الَوهِج ن�سحو

ُذْبُت بقهوتها

وذابت بهايل

وما�رصَدْت عن �سوؤايل:

حُتبني اأم ل؟

وكيَف اأُجيُب بغرِي امُلحاِل

اأنا من َتَطّوح بالعطِر حني ا�ستهى

وحنَي تلّوع حتت �سهاِم املها

ُذْبُت بقهوتها و�رْصُت لها لذَع ِم�سٍك بهاِل

وطّبت بفنجانها

كي ُتَنِجَم عن حِظها وا�ستعايل

ون�رَصبها ُمَرًة ُحْلَوًة

كما الُعْمُر و الذكرياِت

وُندِمًنها نكَهًة يف اخلليا 

على �َسْكَرٍة واعتلِل

ًة ُمَرًة
ّ
وت�رصُبنا ُمر

مبزاِج ال�سبايا و�سطو الدلِل 

ُتقِلُبنا.. فُن�سوى على حطٍب

وؤاِل
ُّ
وَنْعُقُد بني ال�سوؤاِل وَمْكِر ال�س

ون�رصُبها عنَد فريوز �سبحا ب�ساِل:
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»وحدن بيبئوا متل زهِر البيل�سان

وحدهن بيئطفوا وراء الزمان..

بي�َسْكروا الغابة

بيدئوا متل ال�ستي على بوابي«

ون�رّصُبها عند اأم كلثوَم ذكرى جوى:

» يا فوؤادي لت�سل اأين الهوى

كاَن �رصحا من خياِل

فهوى

ا�سقِني وا�رصْب على اأطللِه

وارِو عني

طاملا الدمُع روى«..

ْ
�سلٌم لراعي حماَة وحيَدر

ر �سلٌم لناجي اأجاد و�سوَّ

�سلٌم على قهَوٍة..ربوٍة يف بلدي

»يازمان ..

ياع�سب دا�رص فوء ها احليطان

�سّويت ورِد الليل ع كتابي«

يغاُر الّنهار من الفتنِة امُل�ستهاِة 

فيهدي لنا الليل من جَكٍر

والليُل ُحلُم امُلحبنَي 

وع�ضُّ الغواياِت

عراء واحلاملني واأجنحُة ال�سُّ

ومْذ اأَينَعْت �سادقتني الف�سوُل

وهاَم ح�ساين

كما اأَّولِت الُهياِم

قلُت اأُبعُدها عن دمي كي تراين

�ساأَْلُت: 

ُترى هل نعي�ُض مع احُللِم

 احلقيقيِة
َ
ْدق  �سِ

اأْم اأّنها كْذَبٌة ُكلُّها؟!

وما الفرُق بني احلياِة وبني الأماين؟

واأغم�سُت عيني

راأيُت فرادي�ض اآ�ٍض وغزلَن حور

واأنهاَر نوٍر على ف�سٍة واحت�ساِن

راأيُت متوجًة يف �سبايا اجلنائِن بنَي الُّزهوِر..ِ.

َ من�سغًل وُيباهي َنَظَرْت بي كمْن يطَحُن البُّ

وُيِعدُّ لقهوِتِه النار

ان بي ولّوَعني
ّ
نحُلها غّل حر

فاَح ِملَء بهاري

ا�ستعَل الوقُد بي وبها

واأغَرقنا..باندها�ِض الثواين

ال�ّسويط متادى ِبنا 

وفّوح ملَء املكاِن 

�سحوُت على ُغّلِة اليا�سمني

ِهْمث برائحِة الهيل ُينِع�ُض

اأدمنُت قهوَتها و اأدمْنُتها

ولو �ساأَلْت لراأَْت على رغوة فنجانها

�سورتينا معا

    وظلني يعتنقان   

ور�ساَم ع�سٍق

ماوات
ّ
ُيطارُد اأقماَرها يف ليايل ال�س

لينظّمها اآيًة يف ُعقوِد اجُلماِن

وياليل واإنليل وليلي�ض وليلى

�سلم عليَك..على احلاملني

ين�رصون ملءاِت اأرواحهم

في�سفو جماُل البحرياِت والكون

وت�سفو كاأجنحِة العا�سقني املرايا..
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غالظُة َكارل َمارك�ض

-1-

وَل  وتافهٌة،  مملٌَّة  دونِك،  ُة  احلزبيَّ الجتماعاُت 

ِة يف ذلَك طبًعا. يوعيَّ ذنَب للحزِب وال�سُّ

-2-

َبينما كاَن والُدِك الكومني�ست يحدُِّثني عن طريِق 

ُر يف اإِيجاِد  لطِة، كنُت اأُفكِّ وِل اإِىل ال�سُّ عِب للو�سُ ال�سَّ

حزيًنا  اأَعوَد  َل   
ْ
كي منِك،  ُقبلٍة  ل�رصقِة  طريقٍة 

ووحيًدا اإِىل البيِت.

-3-

لأَجلِك

لُت الكثرَي حتمَّ

..

فاِق
ِّ
نفاَق الر

غلظُة مارك�َض وليننَي

وفوَق كلِّ ذلَك

قراءَة ثمانيَة جملَّداِت راأْ�ِض املاِل

يف ليلٍة واحدٍة

ِك بي  َل اأُخيََّب ظنَّ
ْ
كي

منا�سًل 

فيِع..
َّ
راِز الر مَن الطِّ

قّل
َ
على �الأ

يحقُّ يل 

على الأَقلَّ 

َل َنْف�سي اأَْن اأَتخيَّ

نائًما يف حقيِبِة يِدِك

وحنَي اأَ�ستيقُظ

اأَقوُل: �سباُح اخلرِي

لقلِم احُلمرِة

للمفاتيِح

لعلبِة املارلبورو ليت

للآيفون

ثمَّ اأَعوُد للنَّوِم

حامًلا بُقبلٍة طويلٍة

فوَر و�سوِلِك 

للبيِت..

قطاٌر

 القطاُر
َّ
كلَّما مر

اأَماَم بيِتِك

يلتِفُت للوراِء

وهذا �رصُّ �سعادِة 

اِب كَّ ُّ
الر

ويلِة.. حلِة الطَّ
ِّ
رغَم الر

مروان علي \

ق�صائـــــــــد

\ �ساعر من �سورية



ِغالٌف

ُر اأُفكِّ

يف اإِعادِة طباعِة حَياتي

ِل وَّ
�سورُتِك على الغلِف الأَ

وبالأَلواِن..

غروٌر

الق�سيدُة 

الَّتي اأَكتُبها عنِك

َل بدَّ اأَْن تكوَن فائقًة 

جميلًة.

-

الق�سيدُة 

الَّتي اأَكتُبها عنِك

�سَتتباَهى ِبِك

اأَماَم ق�ساِئدي القدميِة..

�سورٌة

لُت مَّ
كلَّما تاأَ

ورَة الوحيدَة ال�سُّ

الَّتي جمَعْتنا قبَل رحيِلِك

وجدُت َنْف�سي وحيًدا.

...

ا ورَة اأَي�سً غادرِت ال�سُّ

ومْل َتقويل وداًعا..

و�سٌف

تفوُح

من َهزاِئمي 

اأَماَمِك

رائحُة النَّ�رِص.

كلَّما راأْيُتِك

ُة الأُوىل.
َّ
ها املر نَّ

كاأَ

ُف �َسعادتي َل ُتو�سَ

حنَي ُت�سيُء نافذُتِك.

نظرٌة واحدٌة منِك

َتْكفي لكتابِة اأَلف 

َق�سيدِة

. ُحبٍّ

اأَكرُه النتظاَر

واأَنتظُرِك ب�سعادٍة.

حتَّى الأَعَمى

َيراِك.

ُد الكلماُت َل ترتدَّ

اأَبًدا

يف َو�سِفِك.

احَر  وكنُت ال�سَّ

الفا�سَل

كلَّما 

و�سعُت يِدي

يف ُكمِّي

لأُخِرَج اأَرنًبا

َل اأَجُد 

يف يِدي

ورِتِك. غرَي �سُ

ِة حبِّي لِك من �سدَّ

ني امراأٌَة..  نَّ
متنَّيُت لو اأَ
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)1(

لى الَغيِم
َ
 ِمن ُكوٍخ ع

ٌ
َقاِدم

رَة لوٍز 
َ
ًا �َسج

َ
وم

َ
 ي

ُ
َكان الَغريب

َل اإىل ِقيَثارْة
ّ
حَتو

ْ
فِرحٍة للَقوم

ُ
رِثياٍت م

َ
َتعزُف م

 �ِسرَتًة
َ
َتِدي امَلاء

َ
اَد ير

َ
ا ع

َ
م

ْ
ِفيَقًا اأِثرياً للُنوم

َ
اَد ر

َ
ا ع

َ
م

)2(

ِجاء ُهَنا يبحُث عن ِفرا�َساٍت 

 
ْ
اِفري

َ
�س

َ
ع

َ
زنابَق وليلَك و

َ
و

يَنيِه 
َ
 ع

َ
َناِدَقُهم َنحو

َ
وا ب

ُ
ب

َّ
و

َ
ُهم �س َلكنَّ

ْ
 ِبالُكفر

ُ
وه

ُ
َهم واتَّ

)3(

اٍن
َ

مثُل ِح�س

لُه َفجاأًة
ُ

 اأرج
ْ
ان�َسّلت

يِع
َ

َط َزحمِة ال�َساِرِع ال�رص
َ
�س

َ
و

َتحِملُه
َ
اٍء �س

َ
م

َ
 �س

َّ
 اأي

ُ
علم

َ
 ي

ُ
اَد الغريب

َ
ا ع

َ
م

)4( 

ى
َ
رًة اأُْخر

َ
حيٌد م

َ
و

ِعيٍد
َ
ن ب

َ
 م

ْ
ت

َ
ح

َّ
رَدُة ولو

َ
ْت الو

ّ
ر

َ
م

ْن �ِسواِرَها 
َ
َكا�ِسفًة ع

واأنِت يِف امَلقَهى بانتظاِرَها 

 
ُ
َها الَغِرِيب

ُّ
اأَي

ٌد ِمن ِوحَدِتَك 
َ

نَت�ِسَلَك اأح
َ
َلن ي

ْ
لى احِلرب

َ
 ع

ُ
تَظُلّ َت�سري

َ
�س

مِل اللِفِح
َ
لى الر

َ
ع

ْ
لى اجَلمر

َ
ع

َك  وؤمِلُ
ُ
اَد الأمَلُ ي

َ
ا ع

َ
 م

ُ
َها الغريب

ُّ
اأَي

ُتَك الوىل 
َ
ِبيب

َ
 ح

ْ
حت

َ
والِوحدُة اأَ�سب

ا�ِسُق وامَلع�ُسوُق يف اآٍن
َ
واأَنَت الع

)5(

اًفا 
َّ
ر

َ
 ع

ُ
اَد الَغريب

َ
ا ع

َ
م

من اأعمال كفاح املزروعي - ُعمان

عبداحلميدالقائد \

الغريـــــب

\ �ساعر من البحرين



حمُل رايَة الِع�سِق 
َ
ي

ُفُن 
ُ
َتَها ال�س

َ
َداوي ُقلوِبهنَّ التي َك�رص

ُ
لي

باٍَّن
َ
ل ر

َ
امُل�سافرُة ب

اًذا
َّ
ُه �َسح

ُ
اَد َقلب

َ
ا ع

َ
م

َقاِت
ُ
دُهنَّ يِف الُطر

َّ
رت�س

َ
ي

الَهاربِة مع �َسَظايا الليْل

تلقَف ِحفَنًة ِمن الَفرِح امُل�سَتحيِل
َ
لي

اَدْت امراأٌة جُتِدي 
َ
ا ع

َ
م

 
ّ
وِمي

َ
مِل�سِح انِطَفاِئه الي

جِدي 
ُ
 ي

َ
َل �َسيء

 
ُ
تبَقى اأيَها الَغريب

َ
�س

عَك 
َ
وحيداً حتِمُل م

تَك امُل�سَتبدَة
َ
كاآب

 
َ
حر

َ
يناَك الب

َ
 ع

ُ
اِجع ُت�سَ

يِف انِتظاِر َل �َسيء

ياأِتي
َ
َفل �َسيء �س

)6( 

 
ُ
ب

ْ
َها الَغِري

ُّ
اأي

ن اأنَت 
َ
م

هْل اأْنَت اَناأ 

 اأَنا اأْنَت 
ْ
اأم

اأَنا ل اأعِرُفَك 

اَك 
َ
َك وَخَطاي

َ
ُل اأوَزار

َّ
م ل اأحَتَ

�سَتغِرٌق/َغاِرٌق 
ُ
�سَتِبٌد/م

ُ
اأنَت م

ِة 
َّ
وِدي

ُ
ج

ُ
ِوحَدِتَك الو

َ
زاَِنَك و

ْ
يِف اأح

نِّي  َ
َتِعْد ع

ْ
َفاب

 
َ
وم

َ
َفاأَنا َل اأْتِقُن الع

ِنَك 
َ
اِر �َسج

َ
يِف ِبح

ايِنَّ 
َّ
 امَلوَت امَلج

ُ
ه

َ
واناأ اأكر

راأٍة 
ْ
دِر ام

َ
لى �س

َ
ع

اَع َقلبي يِف ِظلَِّها  �سَ

اْن
َ
 ِظلَُّها يِف اأفِياِء الِن�سي

َ
َتاه

َ
و

)7(

 
ُ
ب

ْ
بداأُ الَغِري

َ
َكيَف ي

ِديْد 
َ

اَع َطِريَقُه ِمْن ج اَلِذي اأ�سَ

ِة 
َ
ْتم

ُ
اِت َغاِرَقُة يِف الع

َ
ار

َ
ُكلُّ امَل�س

َ
و

لُه 
ْ
َل َقب

َ
ح

َ
الَطِريُق ر

َكاْن
َ
بَقُه اإىل اَللم

َ
�س

َ
و

)8(

ِني 
َ
ِجئُت ُهنا يِف َغرِي َزم

ِني 
َ

ُخ�س
َ
جَهًا َل ي

َ
�سُت و

َّ
َتلب

ايَة امُل�سَتقبَل ِبيدي
َ
ملُت ر

َ
ح

جي 
َ
�سمُت الَطريَق ِبدٍم ِبنْف�س

َ
ر

 
ْ
ِرَفُهم

ْ
ًا اأكاُد ل اأع

َ
ادقُت اأَُنا�س

َ
�س

ع�ُسوَقاٍت ل َلغَة َلَهْن 
َ
بُت م

َ
اأحب

ُهِني 
ُ
وَههَن ل ُت�سب

ُ
ج

ُ
و

 
ْ
اِئي َلُكم

َ
وَت انِتم

َ
اأُعلُن الآَن م

يَة  وئِّ تِي ال�سّ
َ
اأُعلُن الآَن ُغرب

 
ُ
 ..الَغريب

ُ
اَنا الَغريب

 
ْ
ر�ِض الَغيم

ُ
 ع

َ
ع

َ
 اأَنا م

ٌ
َقاِدم

عد الآن اَلْف
َ
ا ب

َ
لِة م

َ
يِفِ اللي

)9(

اْن 
َ
نِّي َقاِرَئُة الِفنج َ

َتقوُل ع
َ
اَذا �س

َ
م

ا 
ً
 اأين ِجئُت َغريب

َ
غري

حُث 
َ
ُه الب

َ
ب

َ
 اأَتع

ٍّ
ِبقلٍب َنقي

اْن
َ

ن امُلرج
َ
يِك ع يِف َكفَّ

داِئِق الِع�سِق امُل�سَتِحيلِة 
َ

 ُكلَّ ح
ُ
ع

َ
�س

َ
ي

اْن 
َ
ريح

َ
ٌد و

ْ
ر

َ
َها و

ُ
ٍة َدم

َ
ج

ْ
ه

ُ
مِب

ِزَفُه 
ْ
ع

َ
امَل ول ي

َ
عِزُف الع

َ
جٌه ي

َ
و

َ
و

تُه ال�ُسطاآْن
َ
حٍر َغاَدر

َ
ا يِف ب

ً
وُت َغريب

َ
َغًدا مي

ِحيداً 
َ
ِه و

ْ
َدي

َ
ِك يِف ي

ُ
موُت وَتاج

َ
ي

َ
�س

اْن. 
َ
َة الإْن�س

َ
حو

َ
 �س

ُ
نتِظر

َ
ي
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مدخل

�سائٌح يف مكانك عرب املدارات مت�سي

واأنت هنا .. تو�سل الروح �رّصاً

بطيٍب من النْفْح 

ينبلج الوم�ض من كّل �سوبٍ  به البْوْح

األ اأيها اخلاطر ال�سْمْح

هيا اركب ال�سحن ، مت�سي به

طائراً يف اخليال املريح 

من كل مناأى 

ي�سيع به ال�رصح 

توؤتي ال�سماوات يف مّد عينيك اأ�سطرها

�سورة الفتح 

فاقراأ بوم�ض الب�سرية 

من �سوٍر للتجّلي 

ميوُج بها ال�سبُح 

�لروؤيا �الأوىل 

لكي تدرك اهلل .. �سْله

بقلب متني 

ة الكْون
ّ
دليلك يكمن يف ذر

�رّص وجودك حرف الت�ساوؤل 

�سني 

لتعرف منه خوارق ج�سمك 

حتى دواخل روحك

 بكّل بيوت احلروف
ْ
وابحر

لتم�سك خيطًا له �ساأن 

ْ
ت�ساءْل .. ولكن اإىل حني 

بظّل احلميم الذي ليبني

اىل اأين ما�ٍض .. اإىل اأين ؟

وما قيمة الراأي حني 

ي�سري بدائرٍة من �سباٍب حزيْن؟

هو الدرب اأّوله �سفحة الكون 

اآخره �سفحة الكون.

�لروؤيا �لثانية

توّقْف قليل 

تاأّمْل طويل

بداخل نف�سك 

اأو داخل الكون ليل

�سماٌء مكّللٌة بالنجوم

واأ�رصارها يف املدى ل تفي�ض

ودنيا ملّبدٌة بالغيوْم

فل تفتح ال�سدر كي لينام به 

طيف رّقتها

يدلهّم الأ�سى

حيث يبقى بها ال�رّص

حتى يدوم. 

ملاذا الغمو�ض؟ 

بهذي الفيو�ض

وكّل الإ�سارات من قلبها نا�سحة

يف دواخلنا ي�ستدير ال�سدى

ويعجز عن روؤيٍة ملرايا احلقائق 

 يف اجل�سوم 
ٌ
�ساطعة 

اآمال الزهاوي \

اأزهـار

اخلـــــــري

\ �ساعرة من العراق



 تكلمنا وا�سحة 
ٌ
زهور

تقول معرّبًة عن مكامنها

اأو ت�ساميم اأزهارها حني تبدو

بدّقتها تده�ض اخللق �رّصاً 

ورغباتها اجلاحمة

 �لروؤيا �لثالثة

تاأّمْل .. تاأمْل مبا فيك 

يف ما يحيطك

يف زهرٍة ت�ستميل الندى

 فيه وْهٌج خفي�ض
ٌ
واخلليا بها قمر

ج�سيمات �سوق تدور حواليه

مثل الكواكب حول ال�سمو�ض

 ينام بها اخللد مثل البيو�ض
ٌ
بذور

ميا�سم تب�رصها يف زهوٍر م�سّممة لق�سيب

م�ساغ لها والروؤى راجحْة

بعمق اجلراح يغو�ض الهوى

دهاليزها قد تغور بق�سبانها اجلاحمْة

ولو اأنت قّيمتها

لراأيت خليا حياة

اتها �سابحْة
ّ
واأخرى ج�سوٌم بذر

كي تدور بنف�ض الت�ساميم يف الكون

ملا توؤدي الفرو�ض.

�لروؤيا �لر�بعة

مرّكبٌة بع�سها يلب�ض البع�ض

للنقطة الفا�سحْة

األ�ست تراها مهّياأٌة بالكمال حلد النقي�ض

لها اخلطوة اجلارحْة

�لروؤيا �خلام�شة

لنْم�سك �رّص احلقيقة يف نب�سها 

ّ
يجاذبها احلب 

مي�سكها ال�سّد

كلٌّ .. على �سريه �سامٌد ليحيْد

 باٍق 
ّ
فل احلب

اإذا مل يكن يف احلياِة نقي�ض

فلوله لرتطمْت كّل هذي الُدنا

و�سارْت لراأ�ض النهايات

حيث ال�سدام البغي�ْض

فاخف�ض الراأ�ض 

جّمْد قوى للتدابري يف الكون 

تبقى الأحاجي على حالها 

واكت�سف مابداخل نف�سك 

اذ ما�سعيت ملعرفٍة

للنداء العري�ض

 م�سممة ّللتلقي 
ٌ
زهور

لأنك جزء من احلب فيه 

حلّد الرتاقي

وت�سميمك احلي فيه 

خلري الوفاق

ده�سة 

ما اأحلى الطفل الداخل للدنيا 

يف �ساعته الأوىل 

حمموًل .. يف كّف الده�سة 

من اأين اىل اأين ؟

ال�رّص بعيد مطلُبه 

ل يظهر للعني 

ج�سٌد عاٍر

ج�سٌد مزهّو باجلّدٍة كيف يكون 

حو�ٌض اأكرب من دائرة الراأ�ض 

ع�سٌل بني الفخذين �سين�سج

بعد �سنني 

هل يتجّذر فيه اح�سا�ض امل�ستقبل 

اأم يحيى لل�ساعِة واحلنْي

هل يحمل طي�سًا جمنوْن

اأم عقل تثقله الروؤيا؟ 

عقل مركون 

يتجمد يف قلب مفتون.
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اآه كم اأكره النتظار

م�رصبل باللتفات

اأتهجى �سفر غيابك

اأنت ل تاأتي من النهار

اأر�سل اأ�رصعتي بحثا عنك يف اليقظة

لهفتي اإليك ل حدود لها

اأيها املجبول على المتداد

القاب�ض على ذاكرة ال�رصاب

كفاك انعتاقا..كفاك ارحتال 

لقد اختزنت رع�ساتي

واختزلت بوحي يف ج�سد ال�سمت

واأنت مت�سط جدائل الأر�سفة

ت�سحذ هلو�سة املاء

تهطل يف رمق ال�سل�سال

ودون اقتحام للفتنة

تك�سف عورة العط�ض

اأيها املتمو�سق يف الأطراف

امنحني وم�سة ت�رصق بها روحي

عل جرحي يخ�رص

كتلوة الطني

اأيها الآتي من بكاء الغيم

اأغث �سفوح احلنايا

فجذور اللهفة متت�سق الأرجاء

واأهداب الليل 

تغم�ض على اأطفال ال�سوق

ول رادع ل�سقاوة النتظار

اأفل متطر على م�سارف الوح�سة

ميم حمراب ال�سفتني

وا�ستن�سق دفء الطلع

امنحني فر�سة اأخرى

لتغيري جمرى الأنهار

دعني اأعقد بني... 

البحار والأ�رصعة �سلحا

يف ح�رصتك

من اأعمال في�سل العربي - ُعمان

اأحمد اجلحفلي \

تالوة

الطني

\ �ساعر من ُعمان
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Gihon River
اأيها النهر

اأنا رفيقك الغام�ُض الذي �سيَّع 

و�ساياك

و�سّيًة 

و�سّيًة 

قلَت يل الكلم ذاتُه 

قبل عامني اإّل خريًرا

التقينا �سدفٌة

ذات عا�سفة رملية 

يف اجلنوب

وكنَت تعرب ال�سحراء

رغم اأينِّ الآن اأرتدي معطفا ثقيل 

واأعتمر قبعة

رغم كل اأ�سجار القيقب والدردار 

التي ت�سطفُّ على 

جانبيك للتمويه

اإل اأنني اأنا العابُر القدمي

ل ميكن اأن اأخطئك

اأنت �سديقي الذي 

�سّيعُت و�ساياه

اأنت النهر ذاُته الذي غمز يل

قبل عامني هناك 

يف اجلنوب

جنوب جبال الأطل�ض

وهو يعرب عا�سفة ال�سحراء.

منظور� �إليه من �شرفة

The Grace Paley Studio
اأيها النهر

كاأنَك ل�سَت �سديقا

ملاذا تتخّفى اإذن و�سط الدََّغل؟

من �رصفتي اأ�سمُع خريَر ماِئَك

اأنفا�َسك واأنت تلهث

مثل م�سافر �رصمدي

لكنني ل اأراك

من �رصفة غرفتي ال�سغرية

الأ�سبه بزنزانة انفرادية

يف �سجن اختياري

�سجٌن يرتاده احلمقى مبح�ض اإرادتهم

وي�سكن اإليه ال�سعراء

�ُض بك كما لو كنَت الطريدة اأتربَّ

وكنُت القنا�ض

اأيها النهر

�ساأنهي هذي الق�سيدة واأخرج

�ساأجل�ض فوق �سخرة لأقابلك

عيني يف عينك 

اأيها النهر

ل تقل يل اأنك ل�ست اأنت

واأين الغريب

فقد �سبحُت فيك اأيها 

النهر املتعجرُف 

عدمُي الأخلق

ويف مائك البارد 

غط�سُت مرتني.

يا�سني عدنان \

ق�سيدتان

عن النهر

\ �ساعر من املغرب
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ويغافلني حنني الليل 

خاٍل ..

اإل من ا�ستباك احلزن 

ينمو �سوكًا 

على ج�سد نافذتي 

وهي ذي �ساعة اجلدار 

بل دفٍء

كما ح�سناء ..

واريت �سورتها 

يف و�سادة احللم امل�ستهى 

غادرين وانتهى 

ويغافلني هذيان الأ�سئلة 

ت�رصق طماأنينة العمر 

يذوب �سمعة 

يف مهب الرهان 

يوم نق�ستِك ..

بنف�سجًا يف فورة دمي 

يوم كنا ..

نقتات زاد اجلنون 

نركع ) لفينو�ض (

ثم ل نتوب عن ..

حبنا

ويغافلني �سوك الظن 

ت�رصبل على خا�رصة اخلوف

اأين ..

ما�ٍض اإىل بابِك

وما من �سيء ..

يداوي �سربي

فل خطاياي ترحم �سعفي 

ول ..

هذا اجلنون يرتدع 

ويغافلني �سك هاجرة النهار 

اأرقُب ..

�سم�سًا غري ال�سم�ض

تعرب عبو�ض �سماواتي 

لرمبا ..

اأتوب عن معاقرتها 

حقول الو�سخ ..

تخنقني 

ُطرقاتها واأكاد اأنزوي 

يف حفرة النون 

حيث ل فرح 

يف اجلوف 

ي�سطاد ذاَك ..

ال�سائع مني. 

اأحمد املوؤذن \

يف و�شادة

احللم

\ �ساعر من البحرين



211

اإىل اأبي العالء املعري

ظلُم هي الدنيا ظلم

اأراها بالب�سرية والبنان

اأزجرها حني ت�ستيقظ

واأتاأملها حني تنام

وكاأنني قمر 

ينري دجاهاوهو ل يراها

ذهبت اإىل بغداد طلبًا للعلى

فعدت منها بالأ�سى 

ومبا يكفكف دمعتي

وما عيناي اإل ثقبان اأبي�سان

منهما ينحدر الدمع

وكاأنني اأ�سبت بالعمى

من كرثة البكاء يف رحم اأمي

ومل ل اأبكي؟

هل �ساأخ�سى من دمعي على ب�رصي؟

مل اأملك يف هذه الفانية

�سوى حمراب يف معرة النعمان

يف الليل م�سجع راهب

ويف النهار در�ض عامل

واأقفلت بابي دون العاملني

�سوى لطالب علم

اأو اأديب ينادم

»اأراين يف الثلثة من �سجوين

فل ت�ساأل عن اخلرب النبيث

لفقدي ناظري ولزوم بيتي

وكون النف�ض يف اجل�سد اخلبيث«

اأغو�ض يف ظلمي ويف حزين وغمي

وحيد اأعانيها بغري عيال

فلم يقبل وجهي املجدور غري اأمي

حتى �سكرت اهلل على العمى

من اأعمال مطر املقبايل - ُعمان

عمر الكدي \

بحر

الظـالم

\ �ساعر وكاتب من ليبيا



مثلما �سكره املب�رصون على الب�رص

وما ج�سدي اإل قرب لروحي

اأعذبه بال�سيام لعله يهلك فت�سعد روحي

وبب�سريتي راأيت ما خلف احلجب

وجدت احلظ يف الدنيا مثل اأعمى

يرى باأنامله يف الزقاق

ي�سيب اأحدهم فيغنى

ويدفع الباقني اإىل الإملق

وما خريتني الدنيا لأختار

�سوى اأن اأعا�رصها بالطلق

وما الدنيا اإل ق�ساء وجرب

وحاكم وحمكوم

وقهر وظلم

وما املوت اإل اأعمى بال�سيف ي�رصب

فيقتل من اأ�ساب

ويرجي الناجني اإىل حني

واإذا كان طعم املوت مَراً

فلي�ض اأمَر من طعم احلياة

ن�رصبها حتى الثمالة

ظلما وقهرا وذًل

ويف قطرتها الأخرية

نذوقه ويذوقنا املوت

وما احلب اإل اأعمى

يغ�سى القلوب بل ب�رص

فاإذا اأب�رص يتحول اإىل بغ�ض وحقد

يَدب املوت فينا منذ اأن نولد

كما يَدب الدوُد يف الأر�ض

فاإذا غ�سانا نعود مرة اأخرى

اإىل الأر�ض والدود

»فخفف الوطء فما اأظن اأدمي الأر�ض

اإل من هذه الأج�ساد«

حرمت اأكل اللحوم واأكلتم ما نبت

وكل ظلم اأغو�ض فيه

اأ�سيئه ب�سقط زندي

وما فكرت يف اأمر عظيم

اإل وفككته حتت ظنوين و�سكي

ومن �سدة ُزهدي يف احلياة

زهدت حتى يف الن�سور واحل�رص

مل اأر من الألوان اإل لونًا واحداً

فكاأنني يف جهنم احلمراء ُن�رصت

»عللين فاإن بي�ض الماين

فنت والظلم لي�ض بفاين«

اآمنت باهلل الواحد الأحد

وكفرت بغريه

مل اأعبده اإل بعقلي و�سومي

خفيف الظل م�سكور اخل�سال

كبري العقل قليل حا�سدي

انتظرت موتي دون رجاء

وفاجاأين واأنا يف ال�سن طاعن

مل يبق حتت اأ�سمايل �سوى جلدي وعظمي

فقلت له تاأخرت كثرياً

فمرحبا بك يا قاتلي

ارحني من هذا الظلم

واأرحني من �سود خواطري

متنيت اأن حترق جثتي

فل يبقى بعدي ل قرب ول حلد

مل اأترك ورائي اأرملة ومل اأترك ولدا

َ
»هذا ما جناه اأبي علي

وما جنيت على اأحد«. 
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لن ي�سدق اأحد

لن ي�سدق اأحد 

اإ�ساعة الليل:

اأين هنا وهناك

اأد�ض راأ�سي يف الكتب

واأنادم اأرواح

ال�سعراء

فيحكون يل 

عن الربد والعزلة

و�سظف احلب

عن قلة النبيذ وغلء

الأ�سعار

لن ي�سدق اأحد

اأن جيوبي تنغل 

بفراخ الأفكار

اأدفوؤها لأقاي�سها

ب�سلمة اأحلمي حني

تباغثني اأقدام 

الذكرى

واأكون احلاوي

يف احلانة:

اأم�سد جيبي 

فتنري بروق تخ�سف

اأب�سار النمل

تتلطم اأفلك يف 

قاع الكاأ�ض

نار اأ�رصمها

يف البحر

فت�سيل دموع

 القنينة.

من اأعمال حممد البلو�سي - ُعمان

يون�س احليول \

لن

ي�صدق اأحد

\ �ساعر من املغرب



»يتجلّى الأمُل غالبًا لدى اليائ�شني«

تيودور اأدرنو    

ــ 1 ــ

على هذه الأر�ض التي ُتوا�سي اأ�سى 

العامل 

اأُقابل �سبحًا

ُي�سغي اإىل احلياة القدمية

التي انطوت 

ك�ُسعلٍة

يف كتاب. 

ــ 2 ــ

اأ�سع حياتي قرب �ساقية واأتاأّمل نزفها

اجلميع يت�ساءل اإن كانت 

ل تزال حية 

اأحّدُق باأطرافها 

بقلب حمطم

ثم اأِزُن حياتها

وقد هّزها العطب.

ــ 3 ــ

كان ذلك حزينًا 

وم�سترِتاً

حناين الذي �سال 

يف خّزان العامل.

َمت حبي غرقًا   من�سحقا و�سَ
َّ
مر

وهو يقدح زناد مقدرته.

ــ 4 ــ

اأ�سافر 

 ذكراي .
ّ
لتمر

ــ 5 ــ

ال�سعلة التي مت�سي اإىل نهايِة حياتها 

تتاأّمل العامل 

منتك�سًا

ومتعّذراً فهمه:

الأحياء ميوتون والأموات يوا�سلون

214

طرت فوق 

الزمن

ح�سني علي يون�س \

من اأعمال مر�سد الرا�سدي - ُعمان

\ �ساعر من العراق



دحرجة حياتهم .

ــ 6 ــ

األ�ِسنٌة

تبعتني 

وقد حفرت لبلب غ�سقها.

ــ 7 ــ

ك بائع النفط.
ّ
يف يوم مُمطر يتحر

على املرء 

اأن ميعن النظر 

يف تلل حياته.

ــ 8 ــ 

اإىل �سعدون هلّيل   

ملهاة احلياة وماأ�ساتها 

امللوك الذين ن�سبوا اأعمدة

يف القرى ال�ساكنة .

ــ 9 ــ

اأنِت واأنا 

ن�سينا اآثار تنّف�ِسنا

وحياُتنا 

اأخَذتنا يف طرقات العامل .

ــ 10 ــ

تتاأّجج ال�سعلة

وتطعن طيفها.

ــ 11 ــ

يف غّلة متعفنة 

اأُعيد �سبكها

يتدحرج برق 

وقد تك�رّص �سياج ظماأه .

ــ 12 ــ

 �رصاوؤه
َّ
ما يجب علي

مع�رصة عنٍب قدمية 

اأوا�سل 

دحرجة دواليبها .

ــ 13 ــ

الأر�سة 

التي حافظنا عليها قرونًا، �رصبت ع�سا اجلد.

كانت اإرادة عمياء تلك التي 

فعلت ذلك 

وغر�ست املاأ�ساة يف رحم اأر�سنا.

ــ 14 ــ

اجلرة التي انعتقت 

من املا�سي 

تفكر حمنّيَة الظهر.

ــ 15 ــ

اأرمي حجراً يائ�سًا 

يف فم الليل.

قطعٌة قدمية من امل�ساعر

تنك�ض ثمار في�سها.

يعي�ض بيننا حزن لنهائي 

ولد ه�سا 

يكلله قنديل العذاب 

يف الطرق املوحلة.

اإىل حّنا 

�سذرة 

الَدين الذي اأ�سبح ثقيًل 

وال�سمري الذي خّف وزنه 

تلك اإحدى معا�سل الن�سانية الكبرية.
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ود�ع

كما لو توّدع ال�سلحف بيو�سها 

هكذا �ساأترك املدينة التي اأحب

ارتطمت معها نيازكي كثريا

وطرت يف اأجنحة ع�سافريها

كانت يف ق�سوة الظلمة 

دافئة تبلل ج�سدي

بغابة ال�سمت.

ا�ستغراب 

تعودت كثريا على ال�ستغراب

فكل �سيء يبدو غريبا 

املاء يف جدوله

وامل�ساء يف حزنه

والنهار يف وح�سته

لذا .. 

عّودي نف�سك حينما اأكون

غريبًا عليك.

ا�ست�سافة

مبا اأنني �سيف على ج�سدك

هذه الليلة 

اأكرميني فاأنا هجرت 

اأوطانا كثرية 

اأبحث فيها عنك.

حم�شلة

رمبا ف�ساء الياأ�ض جميل

عندما ان�سحب اإىل نف�سي

لأبدده يف ال�سياع 

فقد �سئمت من ق�س�ض اخليبات

كما لو اأنها

جنازات اأتبعها اإىل القرب

واأعود لألحق الأخرى.

�أ�شر�ر �جلن�ل

يف هذه الليلة اأخبار عظيمة 

�ستاأتيني اإىل �رصيري

فاملراأة التي واعدتني

ل تزال عليها رائحة اجلرنال

�سوف اأهيئ نف�سي 

للقائها

فع�سافريها �ستغرد هم�سا

يف اأذين الي�رصى

بجرائمه التي اأحب

ثم اأنق�ّض عليها 

كما لو اأنني اأنتقم لها.

و�ساأحدث جلبة عظيمة 

يف اأع�سائها 

حتى ي�سقط احلزن منها. 

حزن

باحل�سى الذي تكّل�ض 

يف قلبي 

�ساأرجمك به

ثم �ساأعّلق غ�سنا 

على بابي .. و»يافطة« تقول:

اأهل بقوافل الفرح

والأرواح الناعمة 

�سوف ن�سعل باأ�سواتنا

بهجة القادم 

و�سنقطف كل العناقيد 

املتدلية من �سفاهنا.

اأعذب الأنهار �ستجري

يف ال�رصايني امللتهبة.

بعيدا عنك

لن اأقا�سم حزين اأحد.

قـ�صـــــائـــد

يحيى الناعبي
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ما اأ�سّد

نارِك اأيتها ال�سم�ض

انتظرت َحرِك القاتل

يف غرفتي

بهواء م�ساد

ماذا، اأفعل

واأنا �سجيُنك..

اإن اأردت ُت�سكت اأمة

اأمنحها �سم�سًا، كهذه

اأو �سحراًء تذيب الرواحل..

النافذة اليوم

�ساأغلقها

ل كتابة ُتنجيني

ول كلمة، مطرية

يف هذا ال�ستاء العجول

وال�سيف الر�سا�سي

الذبول

ل اأمل، بنافذة

م�سبعة

زجاجها بالندى

كما ُكنت اأحلم

هذا، هو حكمنا الأبدي

كان، الهواء ُمنِهكًا

رطبًا وخانقًا

واأرى املوت

يداعب املكان

كطفٍل بيده ع�سفور

يحت�رص

اأي قدر،  هذا

الذي بيدنا

هل، لنا ب�سحابة

كما يف اأفلم »الكرتون«

�رصب طري

عابر

نحو هجراته البعيدة

واللم�ستقرة

لنفرح

ونحب

اأمنحنا - يااهلل -

غيمة باأي لون

لنكذَب غُدنا

املليء بالعبو�ض واليباب

اأمنحنا �سم�ض

هرني مي�سونك يف ق�سائده

اأو ال�سم�ض الأندل�سية

الدافئة مبو�سيقى احلياة

ل �سم�ض »املدّو�سون« بجحيمها

اأذهب بها

نحو اأرا�سيك ال�سقيعية

واأمنحنا وهجها

يف قمرك امل�ساء

فنحن قمريون

يف الظلم

قمريون يف منازلة

امل�سادفات

والنهايات التي ل تنتهي.

�صم�س النهاية

طالب املعمري 
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219 \ قا�س وروائي من العراق مقيم يف تون�س

بريق  يكاد   ، متقابالن  وجهانا   ، الآن  اأمامي  هي 

، واأكاد اأخمن 
ّ
عينيها يخرتق الربقع الأ�شود لتهاّل علي

اأن ابت�شامة �شخية بي�شاء تعاند هذا الربقع ال�شفاف 

، ابت�شامة ل اأحد غريي من املمكن اأن تهديها له بدل 

من حتّية ال�شباح .

توقعت اأنها تعرفني ، ولكّنني خ�شيت اأن اأقع يف مطب 

 ، ماآربهّن  يعرف  اأحد  ل  املربقعات  الن�شوة  فهوؤلء 

ول كيف يت�رّصف معهّن . هّن جديدات علينا ، فجاأة 

الثورة  به  جاءت  الذي  احلرّية  حجم  كاأن   ، ظهرن 

وقد   ، ي�شندهّن  من  لهّن   ، مربقعات  ملفعات  جعلهّن 

قلنب الدنيا يف احدى الكلّيات ، اعت�شامات واعتداءات 

واإيقاف �شري الدرو�س .

املحافظة  على  يحيل  الربقع  اأن  املوؤكد  من  لكن 

برقع  اآخر  اأن  هنا  واأذكر   ، معّينة  دينّية  لقراءة  وفقا 

�شاهدته كان جلارة لنا وكنت وقتها يف ال�شابعة من 

عمري ، ثّم اأزيحت الرباقع التي كان الن�شوة ي�شمينها 

»البو�شّيه« وخلعت العباءات يف ثورة ن�شائية اجتاحت 

العراق امتثال ملا دعا اليه ال�شاعر الزهاوي ودعوات 

من  يعود  الربقع  هو  ها  لكن   . اأمني يف م�رص  قا�شم 

يوؤججه  عودته  رافق  الذي  ال�شخب  هذا  وبكّل  جديد 

املوافقون عليه والراف�شون له .

وجوههّن  اإظهار  يردن  ل  لأّنهن  يتربقعن  ن�شاء 

ال�شارع  يف  �شواء   ، الأنظار  اأمام  �شافرة  وي�رصعنها 

من  تّي�رص  ما  ي�شمعهّن  من  وهناك   ، العمل  اأماكن  اأو 

قامو�س البذاءة الذي يتغّذى بتّلذذ من ذكر الأع�شاء 

التنا�شلية للمراأة وللرجل .

بالكالم  تتّوجه  خلتها  اأّنني  حتى  �شوتها  جاء  ثم 

لآخر غريي :

- اأما عرفتني ؟

ورّددت عليها م�شتغربا من �شوؤالها :

- وكيف اأعرفك واأنت تخاطبينني من وراء ال�شتار ؟ 

تلفّت  اأّنني  حّتى  وم�شتغرب،  منده�س  واأنا  �شاألتها 

اأن  تريد  وكاأّنها  قالت   ، املخاطب  اأّنني  من  لأتاأكّد 

تبعدين عن التكهّنات :

- اأنا �شامية بن �شالح 

و�شفنت قليال ، وت�شاءلت يف �رّصي ومن هي �شامية 

بن �شالح ؟

وكاأّنها اأدركت ما اأنا عليه من حرية فاأو�شحت : 

- لقد عرفتك ، كنت اأنا وهو ، وكنت اأنت وهي نلتقي 

يف �شيف عام م�شى بذلك املطعم املنعزل يف حلق 

النبيذ  اهلل  اأ�شتغفر  ون�رصب  ال�شمك  ناأكل  وكّنا   ، الواد 

 بالتوبة والهداية .
ّ
قبل اأن ينعم اهلل علي

وقلت واأنا اأ�شفق بيدي :

- اإذن اأنت رفيقة م�شطفى اجلمعي ؟ !

- نعم ، اأنا هي .

وزفرت بارتياح واأنا اأّردد :

- اأكاد اأتذّكر لقاءاتنا تلك ، بل واأكاد اأرى وجهك من 

ال�شنوات  هذه  كّل  بعد  مالحمك  اأن  رغم  الربقع  وراء 

تبدو باهتة يف ذاكرتي ، ول تن�شي اأن للحياة ايقاعها 

املت�شارع !

قالت :

لقراءة  تدعوين  ، �شورتك  غالبا  عليك  اأعرث  لكّنني   -

ما تكتبه يف هذه اجلريدة اأو تلك ،  واأنت ل تكف عن 

على   ، العربي  الربيع  ثورات  بعد  يجري  ما  مناق�شة 

من ور�ء �ستار �أ�سود

عبد الرحمن جميد الربيعي\



فكرة هل اأنت مقتنع بهذا امل�شطلح ؟

واأجبتها :

- اأكيد ، هو م�شطلح �شار متواجدا !

- وملاذا الربيع الآن ؟

وقهقهت بهم�س م�شتدركة :

- رغم اأن ثورة تون�س وكذلك ثورة م�رص قد انطلقتا 

يف ال�شتاء؟ 

- الربيع لأّنه ف�شل اعتدال ورّبا لهذا ال�شبب ن�شبت 

اليه ثورات بع�س بلدان العرب !

العثور على  براءة الخرتاع يف  - ولكن من �شاحب 

هذا امل�شطلح وتعميمه !

واأجبتها :

اأو عني ل  اأو حّتى جيم  الكتاب  ، �شني من  اأحدهم   -

فرق !

فعادت تقهقه بنعومة . ثّم قطعت قهقهتها وهي تعلق :

- اأما اأنا فلم ياأتني الربيع التون�شي اإل بهذا الربقع !

و�شاألتها ب�شيء من املماحكة  :

- كيف ؟

مّرت فرتة �شمت قبل اأن جتيب :

- هذا حديث طويل 

- وكيف تدبرين اأمورك وت�شرّيين �شوؤونك ؟

- ب�شعوبة ، النا�س ل يتقّبلوننا ، اأكاد اأقراأ ال�شتنكار 

يف عيونهم !

- والقبول األ جتدينه ؟

- من النادر اأن اأح�ّشه ، وراحتي الوحيدة عندما اأكون 

يا�شمني،   ، �شديقاتي  وهن  مثلي  حتجنب  من  برفقة 

عواطف، �شمرية ،دّرة .

- تذكرين اأ�شماءهّن وكاأّنني على معرفة بهّن ؟

- كّن زميالتي اأّيام اجلامعة ، وقد ا�شتمّرت عالقتنا 

بعد اأن تخرجنا !

اليها  اأ�شغي  وكنت  املحطات  بنا  يقطع  املرتو  كان 

البوح  اأمل  من  بكثري  قالت  ثّم   ، النتباه  من  بكثري 

الكامن يف داخلها :

 ، حولنا  ما  كّل  من  وقرف  وكدر  �شجر  انتابنا   -

اجلن�س  من   ، املجانّية  العالقات  من   ، الب�رص  من 

الزواج  من   ، الجها�س  وعرفت  كامال  مار�شته  ملن 

�شّمها ما   ، اأو عاقلة  ، وذات جل�شة جمنونة  والطالق 

ون�شع   ، ونتربقع  نتحّجب  باأن  قرارنا  اتخذنا  �شئت 

بيننا وبني الآخرين �شتارا .

كنت اأوا�شل الأ�شغاء لها وهي تتحّدث :

ببالنا  يخطر  مل  الذي  املمكن  الت�رّصف  ت�رصفنا   -

�شوداء  �شتارة  واحدة  كّل  وانزلت   ، بالأ�شود  تلفعنا   ،

اأ�شبحت ترى العامل من ورائها !

و�شاألتها :

- وماذا بعد ؟

رّدت ولكن ب�شوت ت�شّف منه احلرية :

- ل اأدري ! لقد اأطلقنا اأفرا�س جنوننا لتجري ب�رصعتها 

الق�شوى !

ثّم تّوقفت لت�شتدرك :

اأفرا�س تالفت   ! اأفرا�س تعقلنا  - ولكن قد تكون هذه 

اخل�شائر القادمة بالعتزال والعزلة .

وعادت لل�شكوت برهة لتقول :

- وها اأنا اأمامك ، بعد كّل ذلك ال�شخب الذي عرفته 

اأّنني   ، اأنظر   ، لك هكذا  اأبدو  األ   ، �شوداء كبرية  لفافة 

اأخفي حتى يدّي بقفازين اأ�شودين . اأرى النا�س وهم 

ل يرونني ، اأغر�س الف�شول اأينما ذهبت !

�شلكه  الذي  الطويل  الطريق  اأن�شى  جعلني  حديثها 

املرتو .

ا�شتاأذنتها  اخل�رصاء«  »باب  ملحّطة  و�شلت  وعندما 

حكايتها  .لكن  طريقها  موا�شلة  ورائي  وخلفتها 

اأحّث  ، ومعها  اأحّث خطاي  ، وم�شيت  تكن غريبة  مل 

والأحداث  الوجوه  تراكمات  من  تعاين  التي  ذاكرتي 

بو�شوح  ال�شمراء  الفتاة  تلك  مالمح  يل  تظهر  حتى 

اأكرث ،  ولكّنني مل اأ�شتطع العثور على وجه فتاة كان 

الداعر م�شطفى اجلمعي يعدها من بني  ذلك ال�شّياد 

غنائمه الن�شوية ، كما ي�شّمي كّل امراأة جديدة يتعرف 

عليها ، وقّررت اأن اأهاتفه لأروي له احلكاية ، حكاية 

تلك البنت التي كان ا�شمها �شامية بن �شالح .

و لكّنني ت�شاءلت :

- ماذا لو مل يتذكرها اأ�شال ؟ 

220 نزوى العدد 77 - يناير 2014

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 

 s  s s



221\ كاتبة ومرتجمة من املغرب

 Jean-Francois Rufin روفان  كري�شتوف  جان-  ُيعترب 

وقد ح�شل  احلاليني،  الفرن�شيني  الروائيني  اأهم  من 

على جائزة الغونكور، �شنة 2001، عن روايته »روج 

برازيل« Rouge Bresil  )تتخذ من غزو فرن�شا للربازيل 

قدم  وقد  لها(،  مو�شوعا  ع�رص  ال�شاد�س  القرن  يف 

ا�شتغل  حيث  الطب  جمال  من  الكتابة  اإىل  روفان 

حدود«(  بال  »اأطباء  منظمة  لرئي�س  )نائبا  طبيبا 

ال�شنغال وانتخب، موؤّخرا، ع�شوا  و�شفريا �شابقا يف 

وهذه  اخلالدين.  جممع  الفرن�شية،  الأكادميية  يف 

الق�شة التي ترجمناها هي واحدة من �شبع ق�ش�س 

ن�رصها روفان يف جمموعة ق�ش�شية حملت عنوان: 

)�شنة 2012(... وما  »�شبع ق�ش�س تعود من بعيد« 

يجمع بني هذه الن�شو�س هو البعد اجلغرايف الذي 

اأن  روفان  لن�شو�س  ميكن  ل  اإذ  بالتاريخ.  يرتبط 

روايته  ولعّل  تفا�شيله،  وعن  التاريخ  عن  تبتعد 

يف  ح�شورالتاريخ  على  �شاهدة  بالغونكور  الفائزة 

ت�شذ  »الغرقى«، ل  الروائي. والق�شة احلالية:  الن�س 

فيها  موجود  ال�شتعماري  فالتاريخ  التاريخ.  عن 

بقوة بكل ما يحمل من روا�شب احلنني واجلراح التي 

ال�شعوب  ومعتقدات  روائح  اأن  كما  بعُد،  تندمل  مّلا 

امل�شطهدة موجودٌة فيها بقوة. ولعّل مواقف الكاتب 

هي  الن�س  يف  حا�رصة  والإن�شانوية  الإن�شانية 

اأي�شا، حيث نح�س بها من خالل بع�س ال�شخو�س، 

واجلدير  ما�شيها.  من  الفكاك  ت�شتطيع  ل  التي 

اأو  الإن�شاين  الطب  يف  اإْن  الكاتب  اأعمال  اأن  بالذكر 

امتالك معلومات  له  اأتاحت  الدبلوما�شي  العمل  يف 

ال�شهرية:  روايته  عنها  عرّبت  وا�شعة  وثقافة 

عربيا،  عنوانا  لها  اختار  وقد   ،Katiba»كتيبة«

مايل  جمهورية  باأحداث  تنبوؤات  ي�شبه  ما  وفيها 

بالدبلوما�شية  الإن�شانية  متتزج  وحني  الأخرية. 

الأدب هو  الرحلة وال�شفر وال�شتك�شاف يكون   
ّ
ِبُحب

املنت�رص الأكرب.           

 الن�ّص: 

  اكت�شفُت الأمر يف ال�شحر. كنت اأتخيل هذه اللحظة 

منذ زمن بعيد. لكني كنت اأجهل ال�شكل الذي �شيكون 

عليه احلدث. ويف تخويف منه، كنت اأنتظره.

  منذ اأكرث من اأربعني �شنة، اأخرج من بيتي كل �شباح 

لل�شباحة يف املحيط. اأق�شده عند الفجر، الذي ياأتي 

ال�شاعة.  ال�شنة، يف نف�س  يف مناطقنا، تقريبا طيلة 

اأغادر البيت واأنا اأتزر تنورة زرقاء وبي�شاء. ال�شاطئ 

�شخري اأمام البيت. يجب ال�شري حوايل خم�شني مرتا 

ا�شمه  الذي منح  الرملي  ال�رصم  اإىل  تقريبا للو�شول 

املاء  اإىل  اأ�شل  عندما  �رصم-القر�شان.   : للمكان 

تكون ال�شم�س بالكاد تالم�س الأفق. تنت�شب اأ�شجار 

ال�شماء  نحو  ببطء  بها  املحيطة  والنباتات  النخيل 

الأفق  نحو  تواجدها،  حني  ال�شحب،  تتمدد  بينما 

من  تعبها  بعد  ال�شغرية  ال�شم�س  بنار  وت�شتدفئ 

التنورة،  من  اأجترد  القمر.  خلف  الليل  طيلة  اجلري 

املاء.  اإىل  واأمت�شى عارية  الرمل  ت�شقط على  اأتركها 

يف تلك اللحظة بال�شبط، لحظت وجودها.

  كانت تدير يل ظهرها، لأنها كانت تنظر اإىل البحر. 

وذراعاها  عري�شتان  كتفاها  قليال،  مني  اأق�رص 

بالإمكان  يكن  مل  الرعب.  من  تراجعت  متباعدان. 

حتديد لونها يف انعكا�س ال�شوء. كانت فقط خيال 

اخلوف  تبدد  بعد  املتوهج.  الأفق  يف  يرت�شم  اأ�شوَد 

جان-كري�ستوف روفان          تقدمي وترجمة: زينب املزديوي \

الـغـرقـى



اأي�شا  البحر  يف  اأتقدم  واأنا  ببطء  اقرتبت  الأول، 

اأكت�شفها  واأنا  مواجهتها.  من  لأمتكن  وجتاوزتها 

اخلارق  اجلزع  حمل  متثال.  جمرد  اأنها  اأدركت 

يتوقف  مل  متعقل  ب�رصي  بغ�س  حل  الأوىل  للحظة 

من �شاعتها من اأن يزداد عمقا.

كل  رغم  جميلة،  كانت  اإنها  قول  على  اأجروؤ  هل    

وكفاها م�شمومتني  منثنيني  كان مرفقاها  �شيء؟ 

الراأ�س  �شالة.  و�شعية  يف  مفتوحة  واأ�شابعها 

القولبة  الأوىل،  الوهلة  من  تت�شح،  خ�شنة.  كانت 

امل�شطح،  الأنف  املحدد،  الراأ�س  غطاء  الكال�شيكية: 

كانت  لوز.  بحبتي  ال�شبيهتان  الكبريتان  العينان 

فعال الإلهة �شيفا لكن اآلهة �شيفا للعوام، بال ح�شن، 

للخرافات  ال�شت�شالم  اأكرث  يعمق  الذي  ال�شيء 

والتطري. ل �شك اأن املادة التي نحتت منها مل ت�شاعد 

الفنان على حتديد التفا�شيل. الطفح الرمادي الذي 

ي�شكل تربة جزيرتنا. كنت اأف�شل لو مت النحت على 

اخل�شب، اأو املعدن، اأو البال�شتيك، ما اأدراين؟ كونها 

ال�شغرية  الطفح جعلها تبدو تعبريا عن قارتنا  من 

مما خفف من طابعها الغريب وغري ال�رصعي واملثري.

اأتاأمل الإلهة  اأزال    ت�رصق ال�شم�س ب�رصعة. كنت ما 

عندما  الليل،  خالل  املكان  يف  حلت  التي  الهندية 

الأمواج  باأكمله. نحو اجلنوب كانت  ال�شاطئ  اأ�شاء 

ترفع زبدها نحو راأ�س الغرقى. وداخل الياب�شة اأخذ 

كان  النباتي.  الغطاء  على  يرت�شم  الظل  من  نق�س 

باإمكان عيون ف�شولية اأن تختبئ فيه. حانت �شاعة 

ا�شتعادة التنورة، التزار بها ثم الدخول. قمت بذلك 

واأنا اأرتع�س، متجمدة كما يكون عليه احلال يف اأيام 

عندما  الأر�شية  الكرة  من  اجلنوبي  الن�شف  �شتاء 

تهب الرياح الباردة القادمة من القطب اجلنوبي. مل 

اأكن قد تبللت بالكامل.

  و�شلت اإىل البيت. البيت الذي �شيده والدي من اأجلي 

يف ال�شتينات. كان عمري ع�رص �شنوات حينئذ. كان 

واحد  م�شتوى  على  ب�شيطة  فيال  بعيدا.  يفكر  والدي 

وتاأتي  الغرف  الريح  تعرب  مفتوحة.  دائما  نوافذها 

�شديدة  الأيام  خالل  حتى  النتعا�س  من  بالقليل 

اأو  بالرذاذ  معطرة  تكون  اجتاهها،  ح�شب  احلرارة. 

البيت،  حول  الداخل.  من  اللقاح  بحبات  متخمة 

ال�شخور،  يتك�رص على  الذي  البحر  �شيء عنيف:  كل 

الرطبة.  احلرارة  ال�شنة،  طيلة  تدمرنا  التي  ال�شم�س 

الهند�شي حيث تنتفي كل هذه  لكن يف هذا املكان 

القوى املت�شادة ي�شل ال�شلم اإىل كثافة ل ت�شاهى، 

يجب اأن اأقول كان ي�شل لأنها هي اأ�شبحت هنا. 

من  املنفتح  املطبخ  اأق�شد  العادية،  الأوقات  يف    

اأ�رصب  وال�رصفة.  ال�شالون  على  اجلهات  جميع 

ال�شباحة.  اإثارة  واأتخل�س من  فنجان قهوة وحدي، 

ثم اأقوم باإيقاظ زوجي من اأجل الإفطار. هو فرن�شي 

اخلريان،  لكنه  يف  طفولته  طيلة  �شبح  اأوبان.  من 

رغم ذلك ل يعرف ماذا تعني جزيرة.

  اأحتفظ بذكرى حمددة عن اليوم الأول الذي اأح�ش�شت 

كان  امل�شيجة.  اأر�شنا  عليه  كانت  با  ج�شديا  فيه 

كبرية،  فر�شاي  �شيمكا  ال�شيارة،  ح�رّص  قد  والدي 

باأجنحة مطلية بالكروم وكرا�شي من اجللد الأزرق. 

و�شقيقي.  و�شقيقتي  اأنا  اإليها  الت�شلق  على  �شاعدنا 

بجولة  للقيام  اأخريا  ننطلق  املوعود:  اليوم  كان 

كاملة حول اجلزيرة. اجتهنا نحو ال�شمال عرب م�شالك 

خليج،  اإىل  راأ�س  من  الق�شب.  حقول  بني  تتلوى 

ا�شتغرقنا اليوم باأكمله لرنى كل �شيء. ويف امل�شاء، 

بيتنا.  اأنف�شنا يف  اخللف، وجدنا  اإىل  نعود  اأن  دون 

اأ�شبحت معطيات امل�شكل معروفة: نحن نعي�س يف 

مل  اليوم،  ذلك  منذ  املياه.  به  حتيط  مغلق،  مكان 

نتوقف عن النظر اإىل البحر واجلزيرة بتناوب عنيف 

من احلب والكره.

  اأحيانا كنا نختنق يف هذا ال�شجن املائي، نبغ�س 

نرغب  الذي  الوقت  العامل.  عن  يف�شلنا  الذي  البحر 

بباقي  اللحاق  اجلزيرة،  مغادرة  بال�شفر،  فيه 

نرى  اأحيانا  هنا.  من  جميعنا  مررنا  الإن�شانية. 

تاأرجح  اخلارج.  ماآ�شي  من  يحمينا  كدرع  البحر 

�شيئا ف�شيئا  كل واحد منا طويال بني احلالتني، ثم 

تباطاأت ال�شاعة ثم توقفت ذات يوم. يرجع من كان 

ال�شعادة  كانت  ال�شماء. هذه  ي�شكر  بقي  بعيدا. ومن 
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وهي  �شنة.  منذ حوايل ع�رصين  عليها  التي ح�شلت 

التي حتطمت هذا ال�شباح.

وجدين  اأ�شمعه.  اأن  دون  املطبخ  اإىل  زوجي  دخل    

يف  تائهتان  وعيناي  متدليان  ذراعاي  واقفة، 

الفراغ، اأنظر ناحية ال�رصم. انتف�شت عندما قبلني. 

  اإيريك رجل لطيف . نحن متزوجان منذ اأكرث من ربع 

اخلارج.  يف  للدرا�شة  اأبنائنا  جميع  �شافر  وقد  قرن 

هو الكائن الوحيد الذي يفهمني دون اأن اأحتاج اإىل 

النطق بكلمة. من الأ�شح القول اإنه يعرفني. اإذا كان 

متاأكدة  اأنا  ورغباتي،  وان�شغالتي  م�شاعري  يدرك 

بالن�شبة  الواقع على طريقتي. اجلزيرة  اأنه ل يدرك 

يجوبه  اأن  قرر  الذي  ال�شا�شع  العامل  من  جزء  اإليه 

عباب  خمر  عمره.  من  الع�رصين  يف  كان  عندما 

املحيطات والتقى احلب – يعني اأنا، �شدفة. ا�شتقر 

يكون  اأن  ميكن  العمق،  يف  عمال.  واأ�ش�س  باجلزيرة 

يف مكان اآخر، بينما اأنا لي�س يل �شوى هذا املكان. 

جاءت عائلتي يف القرن الثامن ع�رص. يوجد �شمن 

واإجنليز وهولنديون وبلطيقيون،  اأ�شاليف فرن�شيون 

هو  يعرفهم  كان  الذي  ال�شيء  �شيء،  كل  قبل  لكن 

بالن�شبة ملن  فيه.  ا�شتقروا  الذي  اجلزء من اجلزيرة 

ال�شفة  �شكان  يعترب  الغربية،  ال�شفة  على  يعي�س 

ال�رصقية اأو جنود الو�شط اأجانب حقيقيني.

  اأح�س اإيريك يف احلال اأن �شيئا ما قد حدث. اأنا التي 

اأكون ن�شيطة يف ال�شباح، كنت كمن اأ�شيب بال�شلل. 

مل اأكن اأملك القوة التي متكنني من اأن اأ�رصح له ما 

حدث. قلت له بب�شاطة : » اذهب اإىل ال�رصم.« ارتدى 

�رصوال ق�شريا وانطلق.

  مهما كان ال�شيء الذي قررناه، فقد اأ�شبح الوقت 

متاأخرا يف ذلك اليوم لفعل اأي �شيء.

  ذهبت للجلو�س يف ال�شالون، اأدرت ظهري للبحر. 

عاد اإيريك يف تلك اللحظة.

- متى قاموا بذلك؟ 

  كان غا�شبا. مثلما يحدث غالبا، اأح�ش�شت اأن �شوء 

نف�س  عن  نتحدث  كنا  بخبث.  بيننا  يحل  تفاهم 

اأنه مل يكن ي�شفي عليه  احلدث، لكني كنت متاأكدة 

نف�س املعنى. بالن�شبة له، جميء التمثال كان خالف 

جوار، م�شاألة حمافظة على املوقع، مثلما يحدث يف 

ال�شاطئ الالزوردي اأو يف مكان اآخر.

النهاية.  نهاية  اإنها  لقلت  اأكرب  بدقة  حتدثت  لو    

اإذا قمت بتقييم حلياتي على هذه  لأين يف احلقيقة 

اجلزيرة وحتى حياة اأ�شاليف فنحن مل نتوقف من اأن 

ينتابنا، ببطء، اإح�شا�ٌس بالنحطاط الذي هو اإحدى 

نتائج حمدودية جن�شنا. كل حقبة من التاريخ، وهي 

متالأ اجلزيرة �شيئا ف�شيئا، وهي ت�شتقبل �شكانا جددا، 

�شيء.  كل  فيها  �شينتهي  التي  اللحظة  تعجل  كانت 

القارة.  من  اأتوا  الذين  على  فهمه  ي�شتع�شي  �شيء 

واحلياة.  والغنى  الطبيعة  هو  لنا  بالن�شبة  الفراغ 

المتالء هو نفاد كل �شيء والفتقار واملوت.

اإىل  يوافيني  وهو  اإيريك  قال  جيدا،  تفح�شت    

ال�شالون بفنجاين قهوة. و�شع على �شطح الأر�س. 

اإليه. خطرت ببالنا  فهمت يف احلال ما كان يرمي 

اأفكار  م�شاري  عرب  بالتاأكيد  لكن  الفكرة،  نف�س 

خمتلفني. 

- اأتظنه ثقيال؟ �شاألته.

- ل، اإنه من الطمي الفقاعي. بتعاوننا نحن الثنني 

�شيكون الأمر ي�شريا.

- �شنقوم بذلك الليلة؟

واأحطت  منه  بالقرب  وذهبت  نه�شت  يل.  ابت�شم    

اإننا  اأقول  اأن  ميكن  �شابني.  نعد  مل  بذراعي.  عنقه 

موؤملة  نغمة  ياأخذ  بداأ  بيننا  احلنان  ن�شيخ.  بداأنا 

تقريبا لكنها اأجمل مما كانت عليه اأيام �شبابنا. ما 

لكن  والقوة،  واجلمال  ال�شحة  فقط  لي�س  نتقا�شمه 

الوقت  من  والقلق  ال�شن  يف  التقدم  م�شاوئ  اأي�شا 

�شواء  حياتنا،  �شكلت  التي  والذكريات  ياأتي  الذي 

اجلميلة منها اأو ال�شيئة.

بول  اأ�شطورة  هي  اجلزيرة  يف  اأ�شطورة  اأكرب    

وفرجيني.

  ل ميكن اأن يقع املرء يف احلب هنا دون اأن يفكر 

فيهما. حتى لو حاولنا اأن نن�شاهما فاملعلمة، على 

بعد بع�س الأمتار من بيتنا، موجودة لتذكرنا بهما. 
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يف الليايل العا�شفة، خالل ف�شل الأعا�شري، اأ�شم اإيل 

اإيريك. كل �شيء يف البيت يفرقع، تعرب الريح  البيت 

على  املنخلعة  النخيل  اأغ�شان  ترمتي  تعوي،  وهي 

بول،  مع  الباخرة  ظهر  على  نف�شي  اأتخيل  ال�شطح. 

واأنا فريجني. اأقا�شمهما م�شاعرهما. كل �شيء قوي 

العا�شفة. كل �شيء له مذاق ل جنده يف  يف ذكرى 

املر،  الرذاذ  مذاق  املوت،  من  اخلوف  اآخر:  مكان 

اأبناء  كلهم  البي�س هنا  الياب�شة.  الآتية من  العطور 

حوادث غرق.

التي اتخذنا فيها قرارنا، مر  اللحظة    انطالقا من 

كل �شيء على اأح�شن ما يرام. مل اأظن يوما اأن النهار 

ميكن اأن يكون بهذا الطول. تناولنا الغداء يف ال�رصفة 

و�شغلت ذهني بتح�شري طبق كاري معقد.

  يف ال�رصم كان هناك القليل من النا�س، كما العادة، 

خالل ن�شف النهار الثاين. ل توجد قرى قريبة من 

اإىل  للو�شول  كيلومرتات  عدة  ال�شري  يجب  بيتنا. 

املكان. نحن يف معزل عن الزحام.

  يف املا�شي، عرفت هذا املكان خاليا متاما طيلة 

كان  اإليه،  ياأخذنا  والدنا  كان  عندما  ال�شنة.  اأيام 

بال  على  خطرت  قد  الفكرة  نف�س  تكون  اأن  يحدث 

عائلة حملية اأخرى، كنا نعرف بال�شبط بن يتعلق 

يتبادلن  قبعتيهما،  يرفعان  ال�شيدان  كان  الأمر. 

بع�س الكلمات، مي�شدان �شداريهما، ثم ي�شحب كل 

منهما �شعاليكه اإىل طرف من ال�شاطئ.

  يوجد بيتنا العائلي على بعد ب�شعة كيلومرتات من 

هنا. بعد وفاة والدينا ورثته اأختي الكربى. هو بيت 

كبري باأعمدة. و�شع زوج اأختي، الذي يعترب �شيادا 

البنادق.  من  جمموعته  مع  القبو  يف  جوائزه  كبريا 

وبالتايل اأ�شبح لزاما ت�شفيح الأبواب وو�شع اأجهزة 

اإنذار. عندما كنا �شغارا، مل يكن البيت يغلق اأبدا. يف 

ن�شحب  كنا  ال�شاطئ،  فيها  نق�شد  كنا  التي  الأيام 

اجلميع، من الطباخني اإىل اخلدم، وكان البيت يظل 

فارغا. يجب القول اإن املنتزه اأ�شبح حمدودا. حتيط 

املدينة بالبيت، يف حني كان يف الريف متاما يف 

تلك احلقبة. 

اأن  دون  املا�شي  هذا  عن  اأحتدث  اأن  ميكن  كيف    

اأبدو مفرطة يف احلنني اإىل احلقبة ال�شتعمارية؟ ل 

اليوم ذلك املجتمع املتح�رص جدا   اأن ن�شف  ميكن 

العنف والرق. كان متمدنا وهمجيا،  واملرتكز على 

حتكمه  مت�شاوية،  لكن  جامدة  طبقات  اإىل  ينق�شم 

العديد من القوانني والأعراف التي ي�شتحيل خرقها 

ومع ذلك كان اأكرث حرية مما نحن عليه اليوم. ولد 

جمتمع اآخر، جعل املجتمع الذي �شبقه غري مفهوم.

كتابة  فكرة  يل  خطرت  الأخري،  ابننا  ولدة  بعد    

ذهب  طريقة  على  الغابرة،  احلقبة  تلك  عن  رواية 

مع الريح. توقفت بعد حوايل مائة �شفحة. ل تزال 

يف اأحد الأدراج. ال�شعوبة بالن�شبة يل مل تكمن فقط 

اأمام ذكر ذلك العامل،  يف الكتابة. العائق احلقيقي، 

كان هو التحدث عنه ب�شيغة املا�شي. لأنه اإذا كان 

اأقول  عندما  بعد.  منه  نخرج  مل  فنحن  اختفى،  قد 

نحن، اأحتدث عن الذين ولدوا فيه مثلي. اأنا ما زلت 

الإمكان.  قدر  بناءه  اأعدنا  �رصي.  ب�شكل  اإليه  اأنتمي 

هربنا  حميطة،  اأ�شوارا  �شيدنا  اأمالكنا،  يف  انغلقنا 

اأوقفنا  النهاية  ويف  ال�شاحل.  اإىل  ثم  الأرياف  اإىل 

البحر.  قبالة  املنعزل،  بيتنا  املحيط. وها نحن يف 

باحتفاظنا باأعيننا متجهة نحو الأفق، نوهم اأنف�شنا 

اأن اجلزيرة مل تتغري. ثم ذات يوم، عند الفجر، مي�شك 

بنا الواقع...

ت�شيري  يوا�شل  اأنه  اإل  متقاعد،  زوجي  اأن  رغم    

اأ�شحاب اليخوت.  اأجل  اإلكرتونية بحرية من  �رصكة 

عليه  كان  العا�شمة.  مدخل  يف  املكاتب  توجد 

الذهاب يف ذلك اليوم من اأجل بع�س الجتماعات. 

اأقوم  البيت  يف  وحدي  اأظل  اأن  بدل  وحدي.  تركني 

بع�س  بعد  على  كبريا،  فندقا  ق�شدت  بالجرتار، 

الغذاء  تناول  اأجل  من  البيت،  من  الكيلومرتات 

تاأوي  الق�شور  هذه  ال�شعر.  م�شفف  عند  واملرور 

�شياحا ل يعرفون اجلزيرة وهم يكونون عنها فكرة 

فقط عرب املوؤ�ش�شة التي ت�شتقبلهم. كل �شيء خمطط 

املكان  يف  جند  منها.  اخلروج  اإىل  يحتاجوا  ل  كي 

اإىل  التدليك  املتنوعة، من �شالون  اخلدمات  جميع 
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املكتبة، مرورا بجميع الأن�شطة الريا�شية التي ميكن 

تخيلها. يف املا�شي كان يح�شل اأن اأدخل يف حديث 

ذلك.  عن  يثنيني  جهلهم  اليوم،  لكن  ال�شياح.  مع 

فلنتجاوز عن كونهم ل يعرفون �شيئا عن اجلزيرة. 

املر�شدون  التقطه  بيقني  الف�شول  يعو�شون  لكنهم 

»التعاي�س  املقطع  نف�س  حتما  عليك  ي�شتعر�شون   .

اعرتفنا  اأن  حدث  لو  الأعراق«  جلميع  املتنا�شق 

ل�رصخوا  القدمية،  املزارعني  طبقة  اإىل  بانتمائنا 

وهم يهزون روؤو�شهم بطريقة معينة: »اآه، الع�رصون 

بامتيازاتها«.  تت�شبث  التي  ال�شاكنة  من  املائة  يف 

بالكاد هم يحب�شون اأنف�شهم عن �شوؤالنا عما اإذا كان 

ما يزال عندنا عبيد.

اأية  بدون  يدينونه  نظاما  نظرهم  يف  منثل  نحن    

حماكمة. ومع ذلك فهم ل ينزعجون من كون تنظيم 

الفنادق يحاكي  حياة منازلنا يف حقبة الدومنيون 

تهتم  القيادية؛  املنا�شب  البي�س  يتوىل  الكبرية. 

العمل؛  بدلت  يرتدين  وهن  بالغرف  الأفريقيات 

يف  وال�شينيون  باخلدمة؛  املبت�شمون  الهنود  يهتم 

املطابخ. ال�شواطئ ممنوعة على ال�شكان الأ�شليني. 

تقليدية  قوارب  يف  ال�شيادين  لبع�س  ُي�شَمح  فقط 

بالقيام ببع�س احلركات اأمام املظالت، كي ي�شفوا 

بع�س اللم�شات اجلميلة وامللونة على �شا�شة البحر 

الفريوزية.

ذلك  بهم  التقيت  الذين  ال�شياح  اأحد  اأوقفت  لو    

اليوم يف الفندق، و�رصحت له ما نحن ب�شدد فعله، 

لنتف�س من الرعب. 

  �شبيهو بول وفريجيني التوافه هم األد اأعداء  الغرقى 

احلقيقيني  الذين منثلهم نحن �شكان اجلزيرة.

بال�شيارة،  عائدة  واأنا  التقيت،  اخلام�شة،  حوايل    

ال�شواطئ  من  القادمني  الهنود  من  جمموعة 

اإىل  و�شلت  عندما  اجلزيرة.  داخل  اإىل  والعائدين 

البيت، كان الغروب يتهياأ. غروب ال�شم�س على هذه 

املنظر.  ذلك  اأكره  لكني  بجماله،  م�شهور  اجلزيرة 

تب�شريه  املتجمد،  ب�شقيعه  الفجر،  اأف�شل  ما  بقدر 

بيوم جديد، الإح�شا�س بروؤية �شم�س جديدة تطهرت 

بغو�شها الليلي يف املياه، بقدر ما يبدو يل الغروب 

دراما ب�شعة. اأكره الأحمر. ل توجد عندنا ولو زهرة 

بهذا اللون، ول حتى الكركدية. بينما كانت ال�شم�س 

زوجي  دخل  ثيابي.  وغريت  حماما  اأخذت  تغرب، 

اأي�شا بدل ثيابه وارتدى ثيابا  يف تلك اللحظة. هو 

جينز   : بها  القيام  ب�شدد  كنا  التي  للمهمة  مالئمة 

اأ�شود، قمي�س داكن بدون اأكمام، حذاء ريا�شي. 

من  اإيريك  اأخربين  القمري.  راَجْعُت  التقومي  لقد   -

احلمام.

 ح�شب نربته عرفت اأنه بحالة جيدة.

- واإذا؟

- �شتكون الليلة مظلمة اإىل حدود الثانية �شباحا.

- ممتاز!

  كنا، للمرة الأوىل من فرتة طويلة، �شنقرتف جرما. 

اأ�شد،  خرق  يوجد  ل  اليوم،  هي  كما  اجلزيرة  يف 

بالن�شبة للبي�س، من الذي كنا �شنقرتفه. رغم ذلك، 

وربا ب�شبب ذلك كان اإيريك �شعيدا. كنت اأحب فيه 

الع�شاب  مقابل  واحلما�س.  وال�شجاعة  الطاقة  تلك 

النقية  القوة  يقدم   كان  اجلزيرة  ل�شكان  اخلفيف 

وال�شاذجة ل�شخ�س اأفكاره ب�شيطة عن اخلري وال�رص.

اإىل  النظر  نختل�س  ونحن  خفيفا  ع�شاء  تناولنا    

ال�شيء  هادئا،  والبحر  قليلة  الرياح  كانت  ال�رصم. 

عناوين  اإيريك  �شاهد  املهمة.  لنا  ي�شهل  كان  الذي 

الن�رصة على التلفاز. كان الرئي�س الهندي ذو الهيئة 

الربيطانية يعقد اجتماعا يف و�شط البلد. يف اجلموع 

لف�شاتني  اأمامه كانت تظهر بقع حمراء  املتجمهرة 

ال�شاري. طلبت منه تغيري القناة ب�شبب الأحمر.

  يف العا�رصة اأخرج اإيريك ال�شيارة رباعية الدفع. مل 

تكن ال�شيارة املنا�شبة للقيادة ليال. لكن كان علينا 

الرمل.  يف  نغور  اأن  دون  ال�شاطئ  يف  بعيدا  التقدم 

بال�شري اإىل اخللف ا�شتطاع اإيريك اأن ي�شل اإىل خم�شة 

الظالم، كي  انتظرنا حلظة يف  ع�رص مرتا من املاء. 

نتحقق من عدم روؤية ظالل مريبة. خالل الليل يظل 

يف ال�شاطئ بع�س الع�شاق اأو ال�شكارى. ذلك امل�شاء 

مل يكن ثمة �شيٌء يتحرك.
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  اإذا، خلعنا اأحذيتنا وطوينا اأ�شفل �رصاويلنا. دخلنا 

دافئا  البحر  كان  التمثال.  اإىل  وتقدمنا  املاء  اإىل 

تاأثريا  اأكرث  �شيفا  كانت  التام  الظالم  يف  وهادئا. 

�شككت  اأكرب.  تبدو  كانت  النهار.  عليه يف  بدت  مما 

اإيريك كان  اإذا كنا ن�شتطيع نقلها، لكن  حلظة فيما 

قد اأم�شك بها من كتفيها. مال التمثال دون م�شاكل، 

اأو  جثة  مثل  الأر�س  على  ممدودا  كان  احلال  ويف 

جذع �شجرة. 

- ام�شكيه من رجليه، قال يل اإيريك.

الذي  باملقدار  لي�س  لكن  ثقيلة  الطمي  كتلة  كانت   

بالعملية  القيام  علينا  كان  ذلك  مع  اأخ�شاه.  كنت 

رخوا  الرمل  كان  ال�شيارة.  حتى  مراحل  عدة  على 

مما كان يجعلنا نتعرث. كان اإيريك قد نزع املقاعد 

اخللفية مما ترك لنا ما يكفي من املكان كي مندد 

فيه التمثال. 

- لي�س لنا وقت ن�شيعه، �شاح بي اإيريك.

وم�شطربان  �شامتان  ونحن  ال�شيارة.  اإىل  �شعدنا   

�شلكنا  وراءنا،  املمدد  لالإله  الأخر�س  الوجود  ب�شبب 

طريق الداخل. عند اخلروج من املنزل كانت الطريق 

بال�رصورة  كانت  التي  ال�شكر  ق�شب  حقول  تقطع 

لآخر.  حني  من  نظرة  اإيريك  على  األقي  كنت  فارغة. 

كان يزم �شفتيه وي�شد على فكيه. عندما يكون متهيئا 

خلو�س اأحد الأخطار، كان يحتفظ بردة الفعل هاته، 

دنونا  عندما  �شعوبة  اأول  ظهرت  �شغري.  ثور  كاأنه 

من القرية التي تطورت يف ملتقى الطرق بني طريق 

ال�شاطئ والطريق الرئي�شي. عندما كنت �شغرية، كان 

يوجد يف املكان فقط كني�شة �شغرية يق�شدها العمال 

الزراعيون وحانة تبيع نبيذ الق�شب وم�شلح عجالت.

 اليوم، هي مدينة هندية. تن�شل الطريق بني �شفني 

هي  طابقني.  اأو  بطابق  الواجهات  من  مت�شلني 

بنايات فقرية، من الطوب الإ�شمنتي؛ ع�شوائية ب�شكل 

لفت. طليت بع�س احليطان باألوان �شارخة، وغطيت 

اأخرى بربعات احلمامات، وتركت اأخرى عارية. كل 

املنازل تتوجها ق�شبان من احلديد والإ�شمنت تقوم 

ب�شكل عمودي، �شبيهة ب�شعر منت�شب. هي موجودة 

حت�شبا لأي ات�شاع م�شتقبلي عندما ي�شل اأبناء جدد.

�شيء  كل  يكون  عندما  الفخ:  يف  ن�شقط  دوما  كّنا   

تزال  ل  القرية  تكون  ومقفرا،  مظلما  بيتنا  حول 

الن�شاط  اأن  يبدو  اأنوارها.  بكل  وتلمع  بالنا�س  تعج 

اأبدا. هي اإحدى امليزات البارزة يف  ل يتوقف فيها 

الهنود األ يرتاحوا اأبدا. رغم ال�شاعة املتاأخرة، حللنا 

و�شط جموع مزدحمة.

اأ�شواء  كانت  القرية،  �شوارع  يف  ن�شري  ونحن   

اأهملنا  قد  كنا  بالكامل.  ال�شيارة  ت�شيء  الواجهات 

بو�شع  �شيكون  للوقوف،  ا�شطررنا  اإذا  �شيفا.  تغطية 

اأحد املارة اأن يرى �شيفا بجرد اأن يلقي نظرة داخل 

بدون  القرية  اجتزنا  احلظ  اأننا  من ح�شن  ال�شيارة. 

اأن جبني  اآخر م�شباح، لحظت  م�شاكل. على �شوء 

اإيريك يقطر عرقا، رغم اأن الليل مل يكن حارا.

لأنها  الدائرية  ن�شميها  التي  الرئي�شية  الطريق  على   

ت�شري  وهي  ال�شيارة  كانت  اجلزيرة،  حول  تدور 

قرى  اجتزنا  خطري.  ب�شكل  تغرغر  �رصعة  باأق�شى 

ببناء  تنتهي  اإحداها  كانت  نبطئ.  اأن  دون  اأخرى 

كبري من الإ�شمنت، على �شكل متوازي اأ�شالع  ت�شيئه 

كان  كبري.  �شليب  وفوقه  النيون   من  زرقاء  اأ�شواء 

اإيريك  رمقني  الأخري«.  اليوم  اإخوة   « لوثريا،  معبدا 

هذه  بخ�شو�س  منزح  ما  غالبا  كنا  وابت�شم.  بنظرة 

الكني�شة. كنت اأقول له اإنهم نحن، اإخوة اليوم الأخري، 

اآخر املنحدرين من الرجال الأوائل، الذين يعود اإليهم 

امتياز و�شع حد لإقامة ثالثة قرون يف اجلنة.

اإيريك ي�شتهزئ من نظرتي للعامل، هي عك�س   كان 

لك،  »بالن�شبة   : يل  يقول  كان  امل�شيحيني.   نظرة 

التي لها نهاية«. مل يكن  اأبدية واجلنة هي  الأر�س 

خمطئا متاما. كان بالإمكان تتبع املجاز. يف اجلنة 

الرق.  الكربى،  اخلطيئة  حقنا  يف  اعترب  ما  ارتكبنا 

املجتمع  بناء  وفريجيني  بول  با�شتطاعة  يكن  مل 

الأبي�س الالمع الذي �شاد على اجلزيرة دون اللجوء 

اإىل هذه اجلرمية.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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227 .          \ \ مقاطع من رواية »اأنت هنا«  \ كاتبة واأكادميية من البحرين 

دونالد بريكرنيدج: كاتب وروائي، �صدرت له العديد 

من الروايات مثل »اأنت هنا«، »95/2/6«، »تعرب 

من  الثاين  اجلزء  وموؤخرا  ال�صغرية«،  الفتاة  هذه 

يعمل  الق�صة«.  يف  ريل  بروكلني  »انطولوجيا 

جريدة  االأدب يف  لق�صم  كمدير حترير   2001 منذ 

بروكلني ريل.
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جانيت  قامت  جدا«،  كئيبا  الأ�شبوع  هذا  »كان 

بت�رصيح �شعرها وعمل مانيكري لأظافرها بالأم�س، 

حني  اأخرى«،  مرة  حداد  يف  كلها  املدينة  »وكاأن 

اأحداً  األوم  ل  »اأنا  ال�شقة،  لتنظيف  اخلادمة  جاءت 

اأنا نف�شي حمبطا جدا يوم  على الطالق... لقد كنت 

لي�شع  مكان  اأي  جيم�س  يجد  مل  كذلك.«  الأربعاء 

ممتدة،«   اأمل  خيبة  الأ�شبوع  هذا  »وكاأن  يديه،  فيه 

»قبل  املنا�شبة،  الكلمات  عن  يبحث  حرية  يف  كان 

اأن يبداأ الكابو�س التايل،« وقد بدا منزعجا كون كل 

ما قد ا�شتعد لقوله قد تبخر يف اللحظة التي فتحت 

وبداأ  فيها  ت�شكن  التي  للعمارة  اللكرتوين  الباب 

باقة  اليمنى  وبيده  بال�شجاد  املك�شو  الدرج  بت�شلق 

زهور اأح�رصها لها، »هل تفهمني ما اأعنيه؟« مزاحه 

ال�شيا�شي قد مت ت�شكيله عرب اأحاديث لقتل الوقت مع 

جانب  اىل  يتلكاأون  وزبائن  ي�شاريني  عمل  زمالء 

ماكينة الدفع وهو يحني باأذنه يف هجوم متقد على 

الذين  الأحمق والعمالء اجلدد امل�شتاأجرين  الرئي�س 

ب�شعوبة،  ريقه  ابتلع  نهايته.  اىل  البلد  يقودون 

»اأعتقد علي القول قبل اأن ي�شتمر الكابو�س«.

قبلته بتعط�س يف فمه حني قدم لها زهور القحوان 

زهورها  باأنها  هتفت  وبفرح  بالحمرار  املفعمة 

ا�شتكانت  الخ�رصار  فاحتة  ال�شويقات  املف�شلة. 

ال�شنبور وبدت اكرب من  ان�شات من ماء  يف ب�شعة 

حجمها يف الكري�شتال ال�شطواين وانحنت بعيدا عن 

ينحني  القحوان  وكاأن  للمزهرية،  املقو�شة  ال�شفاه 

بتوا�شع اأمام املطبخ الالمع والنظيف جدا. الزهور 

مت التخل�س منها يوم الأثنني.

كان هذا احلديث ي�شبب الت�شتت جلانيت، »هل راأيِت 

جيم�س  للرئا�شة؟«  للرت�شح  بو�س  قبول  خطاب 

»اذيع  للعمل،  ارتداها  التي  الثياب  يف  زال  ما 

اأمامها  وقف  حني  املتجر،«  يف  واأنا  الراديو  يف 

متملمال، »علي اأن اأيف بالإ - نتداب،« وهو ي�شتدعي 

ب�شمت الأحداث من مراهقته التي اعتقد باأهمية اأن 

�شيفوز«،  كريي  باأن  حقيقة  »اأعتقدت  بها.  ميطرها 

البداية لكن  »لي�س يف  الرباد،  باإجتاه  م�شت جانيت 

زجاجة  واأخرجت  الباب  فتحت  املناظرة«،  بعد 

ال�شفلي، »على كل حال،  الرف  فويف كليكويت من 

اليوم،« حملت عنق الزجاجة يف  اأح�رصت هذه  لقد 

اأن  علينا  »ربا  تقرتح،  النحيلة وهي  اليمنى  يدها 

الرا�شخة التي ظللت  جند �شيئا نحتفل به«. القناعة 

مطبخها،  اىل  اأخريا  دخلت  قد  القطار  يف  جيم�س 

»اأعتقد  اأمريكا؟«  يف  الدميقراطية  نهاية  عن  »ماذا 

و�شعت  ذلك،«  لنفعل  الوقت  من  الكثري  لدينا  باأنه 

جانيت الزجاجة على املن�شدة بجوار املزهرية، »األ 

فيه  با  مرتاحا  كان  لقد  نخبنا؟«   ن�رصب  اأن  تود 

الكفاية ليبداأ يف حديث �رصيح عن روعة اأن يكون 

قد وقع يف هواها، »هذا هو املكان املثايل لنبداأ به.« 

املغ�شلة  حو�س  اأعلى  الكابينة  من  كاأ�شني  اأخذت 

تتفق،«  انك  �شعيدة  اأنا  املن�شدة،  فوق  وو�شعتهما 

على  من  اللون  الذهبية  الق�رصة  نزع  يف  بداأت  ثم 

لدونالد بريكرنيدج
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ال�شلك وبعناية تفتل  تبداأ يف حل  اأن  الزجاجة قبل 

�شدادة القنينة، »معي،« فرقعة مكبوتة، »النتخابات 

الدخان  تلتها حزمة من  �شيء...«  �شيطرت على كل 

الباهت الذي متايل فوق الزجاجة املفتوحة، »وهذا 

ممل جدا.« النبيذ الكهرماين الفاحت تتخلله فقاعات 

لولبية مالأ الكاأ�شني ب�رصعة �شاعدا، ثم بعد ان هداأت 

الرغوة الن�رصة، راحت جانيت متالأ الكاأ�شني بهدوء. 

انحنت اىل الأمام وابت�شمت، »تعال،« قبل اأن تاأخذ 

باأنك  »اأعتقد  املن�شدة،  على  من  وكاأ�شها  الزجاجة 

�شتجد ان النور يف غرفة املعي�شة اكرث �شخاء«. »نعم 

بكثري  اف�شل  »انه  عري�شة،  ابت�شامة  ابت�شم  ولكن،« 

الليل  اأجابت، »ما زال  يف...« وهي تقبله على خده 

تتجه  وهي  م�شيتها  اىل  باإعجاب  نظر  بدايته.«  يف 

اىل الكنبة، »اإذن ملاذا الأقحوان الأحمر احد زهورك 

الطاولة  على  الزجاجة  و�شعت  ان  بعد  املف�شلة؟« 

�شويقاتها  تبدو  كيف  »يعجبني  جل�شت،  اجلانبية 

على  رجال  وو�شعت  اخللف  اىل  انحنت  عارية،« 

لها  م�شابها  �شعري  لون  كان  »بال�شافة  رجل، 

وارهول  لوحة  اىل  بتمعن  تطلع  الفائت.«  الربيع 

على  اأونا�شي�س مطبوعة  والأ�شود جلاكي  بالأبي�س 

املمثلة  تلك  �شعر  كما  الكنبة،«  فوق  تتدىل  احلرير 

مل  »لكن  ابت�شمت  الفائتة؟«  اجلمعة  راأيناها  التي 

العابر  امل�شباح  �شقط ظل  يبدو رخي�شا ك�شعرها.« 

بجانب الأريكة على اللوحة. 
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جل�س  حني  جيم�س  حتت  الأريكة  و�شادة  ارتخت 

ق�شته  من  ن�شخة  �شعرك؟«  ق�ش�شت  »هل  بجانبها، 

حني  ا�شبوعني،  قبل  اإياها  اعطاها  التي  الق�شرية 

حمطة  �شارع  حافة  على  مرتبكة  قبلة  بعد  افرتقا 

اكتوبر من جملة فوغ  ا�شرتاحت فوق عدد  �شيمربز، 

الي�رصى  يدها  جانيت  مررت  »بالأم�س،«  الفرن�شية. 

البخار  تخلل  يعجبك؟«  »هل  الق�شري،  �شعرها  يف 

من  ر�شفة  اأخذ  كثريا،«  »نعم  النافذة.  حتت  املدفاأة 

ذات  اخل�رصاء  الزجاجة  مثريا.«  »يبدو  ال�شمبانيا، 

اخلتم الأ�شفر كانت مغطاة بقطرات املاء املتكاثفة. 

اأم�شكت �شاق الكاأ�س باإ�شبعا ال�شبابة والبهام ليدها 

ر�شفة  اأخذت  ثم  جدا،«  جميل  يوم  »كان  الي�رصى، 

من  نف�شه  اأوقف  ب�شدة.«  اخلريف  »اأحب  وا�شافت، 

وامل�شاء كانتا جتران  الظهرية  ان فرتتي  ذكر كيف 

عارفا  ال�شتاء،«  »اأف�شل  املكتبة،  يف  جرا  نف�شيهما 

على  �رصامة«،  اكرث  »انه  بامللل،  �شي�شيبها  هذا  اأن 

الرغم من انه يعزو عدم �شربه اىل رغبته ان يكون 

خارج  ال�شجار  يف  الريح  �شوت  اىل  اأن�شتت  معها. 

النافذة، »ال�شتاء قامت جدا بالن�شبة يل،« فيما اأوراق 

يزعجني  ل  »الربد  ال�شارع،  يف  تتطاير  اجلرائد  من 

الفتقار  »لكن  اليمنى،  بيدها  ا�شارت  ثم  كثريا«، 

يف  متعن  اجلنون.«  اىل  يدفعني  ال�شم�س  نور  اىل 

»ماذا عن  كاأ�شه،  تت�شاعد يف  التي  الفقاعات  جمع 

�شرتة  تلب�س  جانيت  كانت  ال�شواأ،«  »انه  ال�شيف؟« 

اذا كنت بعيدا  الك�شمري بفتحة عنق وا�شعة، »اإل  من 

غري  ت�شبح  بب�شاطة  املدينة  هذه  هنا...لكن  عن 

حمتملة حينها،« تربز الن�شقاق ال�شيق بني ثدييها، 

لدي،«  املف�شل  املو�شم  هو  الربيع  باأن  القول  »علي 

الفخذين،  حد  اىل  ت�شل  ثنيات،  ذات  �شوداء،  تنورة 

»لكن هذا اأقرب اىل املرتبة الثانية،« جوارب خمرمة 

وكعب عال، »هل اأنت جائع؟« هز راأ�شه، »ل،« وحاول 

كذلك.«  »ل�شت  ليقوله،  معنى  ذا  �شيء  يف  يفكر  اأن 

رفعت حاجباها، »و ماذا يعني هذا؟« كان قد التهم 

»لقد  اجلبنة،  مع  الن�شج  متو�شط  برجر  حلم  وجبة 

اأخذت غدائي يف وقت متاأخر،« حني كان منكبا فوق 

�شندوق من الكتب يف املكتب الذي يعج بالفو�شى، 

الرابعة،« »طيب، اذا غريت راأيك،« وهي  »ما يقارب 

حترك رجلها اليمنى اىل المام واخللف فوق ركبتها 

 – اأ�شتطيع  اأو  �شيئا  لنا  اأطلب  اأن  »اأ�شتطيع  الي�رصى، 

»انحنى فوقها وقبلها يف فمها. »هذا اأف�شل بكثري«. 

ليلة اجلمعة الفائتة، بعد ان �شاهدا الف�شل الأول من 

امل�رصحية، اأخذا تاك�شي اىل مكانها وذهبا مبا�رصة 

اىل ال�رصير. داعبت وجنته بكف يدها اليمنى وقبلته. 

ال�شمبانيا«.  ون�رصب  فقط  هنا  جنل�س  اأن  »ن�شتطيع 

تريثا  وقد  اإر�شائها،  يف  رغبته  بقدر  �شخية  كانت 

جانيت  ما،«  لي�س  »هذا  املتعة.  ملتويات  و�شط 

حقيقة«.  تفعله  اأن  »تريد  فخذه،  فوق  يدها  و�شعت 

يف  البنف�شج  ببودرة  �شبيه  طعم  ال�شفاه  احمر  ترك 

تربطهم  اأ�شخا�س  بني  الأحاديث  ل«.  »ربا  فمه. 

بعناية.  منتقاة  لذكريات  متعدد  تبادل  هي  عالقة 
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»ح�شنا،« هم�شت يف اإذنه، »عليك دائما اأن تقول ما 

تعنيه.« واأخريا داهمهما النوم قبل �شاعات قليلة من 

الفجر. نظر جيم�س مليا اىل عينيها، »واأنت؟« اأفاقت 

وحيدة يف منت�شف ال�شباح على �شوت د�س املاء. 

ان�شمت  ثم  ماذا؟«  »واأنا  باأهدابها،  ترفرف  وهي 

اغت�شال، فركا  املبلطة حيث  اليه يف كابينة احلمام 

العمل  اىل  بعدها  جيم�س  غادر  بع�شهما.  و�شطفا 

ب�شاعة واحدة.

وهو  يتبدى  جانيت  ل�شخ�شية  التف�شيلي  الر�شم  بداأ 

اأوقات الظهرية  الثاين.  اليوم  جال�س على مكتبه يف 

تنازل  خطاب  ب�شبب  م�شجرة  كانت  املكتبة  يف 

معظم  جيم�س  ق�شى   . للرئا�شة  الرت�شح  عن  كريي 

باذنه،  ملت�شقا  والتلفون  فرا�شه  الأ�شبوع يف  ليايل 

ين�شت اليها وهي ت�شف بحنني اجزاء من املا�شي، 

الذي كان يعيد �شياغته يف اليوم التايل على جهاز 

الكمبيوتر املحمول. ليلة اخلمي�س اأح�رص ن�شف لرت 

ر�شالة على  لها  وترك  البيت  اىل  البوربون معه  من 

تلفونها قبل اأن يبداأ يف ازالة ختم الزجاجة. بعد اأن 

انتهى من ال�رصب ذهب اىل البار عند زاوية ال�شارع 

وبداأ يف �رصح تفا�شيل عالقته مع املراأة التي التقاها 

ال�شاقية يف  اأ�شابيع.  ال�شرتاند قبل ب�شعة  يف �شارع 

احلانة وبع�س معارفه انحنوا على كوؤو�س من البرية 

وتبادلوا نظرات مت�شككة. حتت �شجيج اأغنية »ملاذا 

بلقائهما  تباهى  لبوزكوك،  القرتاب«  اأ�شتطيع  ل 

اأن حتدث  بعد  الفائتة.  ليلة اجلمعة  الهائل  اجل�شدي 

وي�شت  يف  �شقتها  حمتويات  تفا�شيل  عن  بحيوية 

فيليج، �شاألت ال�شاقية – وهي ر�شامة تعلمت ال�شنعة 

بنف�شها، يف العقد الع�رصين من عمرها وتلوك العلكة 

باأن  اأو�شح  ال�شقة.  متتلك  جانيت  كانت  اإذا  –فيما 
اأن  اأرادت  ال�شاقية  طالقها.  ت�شوية  من  جزء  ال�شقة 

تعرف العمل الذي تقوم به لك�شب عي�شها. واأ�شتطرد 

جيم�س باأنها لي�شت بحاجة للعمل، حيث اإن زوجها 

الثاين لديه وظيفة عالية كمدير و ما زال يعتني بها، 

للحفاظ على املظاهر، كما يعتقد جيم�س ب�شبب تركه 

لها من اأجل �شكرتريته.

اكت�شف  اجلمعة  ليلة  عمله  من  جيم�س  رجع  حني 

ر�شالة معطرة يف �شندوق بريده احتوت على مقطع 

ق�شري من بودلري )كتب بقلم حرب على ورقة ب�شناعة 

عندما  جلانيت  والأ�شود  بالأبي�س  و�شورة  يدوية( 

وبداأ  مكتبه  اىل  جل�س  باري�س.  يف  �شنه  يف  كانت 

ل�شق  امل�شباح.  نور  حتت  �شبابها  جمال  تقييم  يف 

الليل  اأعلى مكتبه وق�شى بقية  ال�شورة على اجلدار 

دو  فلور  يل  لكتاب   هاوارد  ريت�شارد  ترجمة  يقراأ 

عاملها  يتخيل  ال�رصير  يف  ال�شبت  �شباح  بقي  مال. 

وجودها  فرتة  خالل  ر�شام  كم�شاعدة   – الباري�شي 

– ل�شتوديوهات وجالرييات،  �شنوات هناك  لثالث 

ترق�س حتى ال�شاعات املبكرة يف املوجات احلديثة 

اأ�شناف  بانك،  الليفت  بارات  يف  ت�رصب  للدي�شكو، 

الع�شاق الذين التقتهم بال�شافة اىل النحات الأملاين 

الذي تزوجته لفرتة وجيزة. بعدها اأخذ دو�شا وحلق 

الطرق  املغ�شلة.  فوق  ال�شبابية  املراآة  اأمام  حليته 

من  خالية  ال�شماء  وكانت  الريح  م�شطتها  اجلانبية 

الغيوم. انتبه لنف�شه وهو يحدق يف ال�شاعة الرقمية 

على ماكينة الدفع بعد �شاعة من و�شوله اىل عمله. 

طابور ل ينتهي من الزبائن الذين اإدعوا باأنهم كلهم 

�شينتقلون اىل كندا مالأ فرتة الظهرية الطويلة. كان 

عليه اأن ينتظر ع�رصون دقيقة يف حمطة قطار الأنفاق 

الأقحوان  زهور  جيوبه.  يف  خمباأة  ويديه  الباردة 

التي مت �رصاءها من متجر لالأطعمة قريب  احلمراء  

ذراعه  حتت  الآن  مغروزة  الأنفاق  قطار  حمطة  من 

فيه.  ت�شكن  الذي  املبنى  باإجتاه  اليمنى وهو مي�شي 

�شغط على جر�س الباب بال�شبابة اليمنى واأنتظر اأن 

تفتح له الباب اللكرتوين. 

تقولني  »هل  �شوتها،  نربة  من  بلطف  جيم�س  ي�شخر 

»ل  »دائما.«  بقناعة،  اأوماأت  قوله؟«  تعنني  ما  حقيقة 

اأدري اذا كنت اأ�شدقك.« رمقته جانيت بنظرة جمروحة، 

»اآه هكذا اذن...« فيما كانت تعيد مالأ كاأ�شيهما. تنحنح 

التي  امل�رصحية  خمرجة  عن  قليال  »اأخربيني  جيم�س، 

فوق  الزجاجة  و�شعت  الفائت.«  الأ�شبوع  راأيناها 

اأوماأ  �شيندي؟«  »من  املن�شدة،  على  الواقي  ال�شحن 

حافة  ارتفعت  عليها.«  عرفتيني  التي  »تلك  براأ�شه، 

تنورتها حني اأعادت و�شع الرجل الأخرى على الأوىل، 

العقدة  عن  كا�شفة  �شيندي،«  تذكر  اأن  الطريف  »من 

ال�شوداء ال�شغرية يف احلزام املتالألئ  جلوربها، »لأنها 

هاتفت ظهر هذا اليوم،« ومقدار بو�شة من فخذها. »ل 

كانت  اأخرى.«  مرة  تظهر  املعرفية  قدراتي  وانها  بد 
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جانيت تزن كل الوقت الذي ق�شته مع �شحبة غري لئقة 

للتخل�س من وحدتها، »اأو ال�شمبانيا،« وكيف يف اأحيان 

قد حتولت توقعاتها اىل اأمل، »تذهب اىل راأ�شك مبا�رصة.« 

�شيندي  »ات�شلت  فخذه،  فوق  جانيت  يد  عادت  »و؟« 

لتقول  للتاأكيد، »و  اأحوايل،« و�شغطت عليه  لت�شاأل عن 

اجابته،  لتقي�س  قليال  متهلت  ثم  تفتقدين،«  باأنها  يل 

»واأي�شا اأرادت اأن تعرف اذا احببت امل�رصحية.« �شحك 

تكن  »اأمل  باإرتياح.  جانيت  وابت�شمت  بخبث  جيم�س 

غيورة«، بداأ ير�شف ال�شمبانيا، »وهي ترانا مع بع�س؟« 

عب�شت جانيت، »اأعتقد باأنها كانت حائرة.« »ماذا قالت 

اأي�شا؟« تبعت �شوؤاله باإمياءة من راأ�شها، »�شيندي كانت 

خائفة اأن تكون امل�رصحية قد �شببت يل الإ�شتياء.« هتف 

عينيها،  جانيت  قلبت  عنا.«  كانت  لقد  »اذن،  جيم�س، 

»اأوووه،« قبل اأن تاأخذ ر�شفة اأخرى، »قالت باأنها تريد 

اأن متر قريبا لنتحدث،« وكذبتها ا�شتكملها تورد خفيف. 

»متى، هذه الليلة؟« »يف وقت قريب،« تطلعت بتمعن اىل 

عينيه، »�شيندي ان�شانة غري �شعيدة متاما«.

الأوىل...طويلة  للمرة  �شيندي  روؤية  جانيت  تذكرت   

ت�شل  اجللد  من  �شوداء  جاكيتة  تلب�س  داكن  �شعر  ذات 

اأمام  تقف  كانت  حني  ناحيتها  اجتهت  ركبتيها،  اىل 

يف  ممطرة  ظهرية  يف  »امِلّت«  من  القريبة  النافورة 

مار�س. تعرفتا عل بع�شهما من �شورهما يف النرتنت 

على  اأف�شل  منهما  كل  �شكل  باأن  اعرتفتا  ب�رصعة  و 

الطبيعة. وهما تت�شلقان العتبات الرخامية املوؤدية اىل 

وت�شاركتا  املزري  الطق�س  عن  حتدثتا  املتحف،  مدخل 

يف رواية الق�ش�س املرعبة عن قطار النفاق وهما يف 

انتظار ت�شليم معطفيهما قبل الدخول. بعد جولة ق�شرية 

الأو�شط  الطابق  يف  الـ»كليز«   – احلديث  اجلناح  يف 

�شاعات  ب�شع  اأم�شتا    - �شيندي  لدي  املف�شل  كان 

املتدهورة  العالقة  �شيندي  �رصحت  بلباقة  املقهى.  يف 

التي تعي�شها مع اأحدهم قبل اأن تطرح باأن هذه العالقة 

�شبه منتهية. اعرتفت �شيندي باأنها ما زالت تعي�س مع 

بال�رص.  ا�شتوديو  �شقة  انها تبحث عن  حبيبها يف حني 

�شيندي  ت�شارك  ان  تقرتح  اأن  و�شك  على  جانيت  كانت 

�شقتها ب�شكل موؤقت لكنها قررت النتظار اىل ال�شبوع 

اأن  اأثناء تناولهما للغداء يف با�شتي�س، قبل  الذي يليه، 

اأربعاء  اأول  ال�شقة  اىل  �شيندي  انتقلت  اقرتاحها.  تطرح 

اأيام فقط باأنها  اأدركت جانيت بعد ب�شعة  ابريل و  يف 

قد ارتكبت خطاأ كبريا. �شيندي مل تقم باأي جهد للبحث 

اأن يكون بقاوؤها  لها وجانيت كانت خائفة  عن مكان 

عن  البحث  اىل  لالإ�شارة  حماولة  اأية  نهاية.  ل  ما  اىل 

من  ب�شاعات  يقابل  كان  عمل  على  احل�شول  اأو  �شقة 

بعواطفها،  جانيت  اأمطرتها  حني  املتجهم.  ال�شمت 

ت�شاوي  وباأن حياتها ل  كئيبة،  باأنها  �شيندي  اعرتفت 

اعتذرت كونها عدمية اجلدوى. بلطف اقرتحت  و  �شيئا 

ا�شتهزاأت  لكنها  النف�شي  ترى طبيبها  اأن  عليها  جانيت 

بالأمر. يف الليلة التي ذكرت فيها �شيندي بتجهم باأنها 

اأندرو، ت�شللت جانيت اىل  الغذاء مع  الذهاب اىل  قررت 

لتغيري  احلداد  مع  موعدا  واأخذت  التلفون  مع  احلمام 

الآن  مهتمة  ل�شت  »واأنا  جانيت،  هتفت  الباب.  قفل 

يكن  مل  املا�شي«.  من  اأخرى  اأ�شباح  اأية  باإ�شتح�شار 

اأن تفعلي  جيم�س مدركا لفظاظة ما يقول، »هل ميكن 

هذا  »هل  املو�شوع،  تغيري  اأرادت  »ماذا...«  يل؟«  ذلك 

بالطبع  »اأق�شد  جيم�س،  تلعثم  »ل«،  اهتمامك؟«  يثري 

تخربيني  اأن  لك  �شوؤايل  وراء  ال�شبب  هذا  لي�س  ولكن 

اأن  اأفرغ كاأ�شه قبل  عنها«. بدت مرتبكة، »اذن ملاذا؟« 

ا�شتنتجت  »لأنك«،  اأكرث«.  اأعرفك  اأن  فقط  »اأريد  يقول، 

الذي  الوقت  يف  فاح�س«.  ولد  »اأنت  بحياء،  جانيت 

دخلت فيه اأ�شرث اىل غرفة املعي�شة، »اآه تطلع«، مع ذيلها 

الكثيف مرفوع وكاأنه منظار يتمايل، »من الذي قرر اأن 

يه�شم حفلتنا ال�شغرية«، والقطة مت�شي باإجتاه الأريكة 

اأ�شافت، »بنا�شبة احلديث عن العالقات ...هذه اأ�شرث...

تعايل هنا عزيزتي«. اأ�شرث بحذر ت�شممت خيوط حذاءه 

بينهما.  الأريكة  و�شادة  فوق  تثب  اأن  قبل  الريا�شي 

م�شطت جانيت بيدها اليمنى فراء اأ�شرث الكثيف، »اأخ�شى 

باأنك مل تكن وا�شحا«، ثم داعبت ذقنها باأطراف اأظافر 

اأ�شابعها، »وهذا غري اعتيادي بالن�شبة لكاتب موهوب 

اىل  جيم�س  تطلع  اخلرخرة.  يف  اأ�شرث  بداأت  وطموح«. 

باأنها  البالية حلذائه، »متى كنت �شتقولني يل  املقدمة 

ال�شوؤال  جيم�س  اأعاد  �شاأنك«.  من  لي�س  »هذا  اأت�شلت؟« 

وكاأنه اأمر، »متى كنت �شتقولني يل«، اأ�شقط هذا الظالل 

على تقا�شيمها املحتارة، وهي حتني اأكتافها، »لقد قلت 

لك ل�شت مهتمة با�شتح�شار اأية اأ�شباح من املا�شي«.     
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231\ كاتب ومرتجم من الأردن. 

كانوا واقفني اأمام الواجهة ال�شخمة لبائع احللوى. 

يف الواجهة علب �شوكولتة وملنب وحلوى باأحجام 

خمتلفة. كانوا يحدقون بال�شوكولتة، ال�شبي الذي 

على  الكربى  واأخته  الو�شط،  يف  املخروط  ي�شبه 

ميينه، وابنة بائع اللنب على ي�شاره. ابنة بائع اللنب 

ا�شطحبت  قد  الأخت  كانت  الكربى.  اأخته  بحجم 

احلالق  اإىل  لبدانته،  املخروط  ي�شبه  الذي  اأخاها، 

بالإكراه. يف �شالون احلالقة مرايا كبرية، وقف�ٌس 

القف�س،  وبداخل  الأزرق،  باخلرز  مزدانة  اأ�شالكه 

ع�شفور اأ�شفر ... 

على  لوالده.  �شديقًا  بعد،  فيما  احلالق،  اأ�شبح 

يف  ويتب�شم  يقف  داكن،  اأ�شود  خيطي  �شارب  �شفته 

البيت  يف  تقيم  ممتلئني،  ثديني  ذات  لفتاة  املرايا، 

تتب�شم.  كانت  الكبرية  الأثداء  ذات  البنت  املواجه. 

كانا يتب�شمان كل منهما لالآخر، كما كانا يلوحان 

لبع�شهما بالأيدي من حني لآخر. �شاهدهما ال�شبي 

الربيل، بينما كان يق�س �شعره على ال�شفر. الع�شفور 

الأ�شفر �شاهدهما اأي�شًا. ماكينة احلالقة التي بطول 

اأحيانًا  تعجز  كانت  لكنها  مدمدمة،  تعمل  الإ�شبع 

يجعله  الذي  احلد  اإىل  يتاأمل  كان  �شعره.  ق�س  عن 

يفكر بالقيام والهرب ور�شق الدكان باحلجارة. لذلك 

مل يكن يحب احلالقة. ولذلك اأي�شًا كان يتلقى الركل 

�شتفعل   ماذا  يعلم  كان  الكربى.  اخته  من  والرف�س 

اأخته بعد احلالقة، �شتقول »لنجمع ما لدينا من نقود 

وناأخذ قطعة �شوكالتة ذات اخلم�شني مليمًا«.

احلالق  �شورة  امنحت  احللوى،  بائع  واجهة  اأمام   

يوجد  الأ�شفر.  الع�شفور  وحتى  والقف�س،  واملرايا 

غري  �شيء  ول  �شوكولتة  حم�س  �شوكولتة،  الآن 

ال�شوكولتة. بريق ملتهب اأحمر، واأرجواين، واأ�شفر، 

واأزرق، ي�شطع حتت اأ�شعة ال�شم�س، وقطع �شوكولتة 

والأ�شفر،  والأرجواين،  بالأحمر،  بعناية،  ملفوفة 

اللنب  بائع  وابنة  الكربى،  ال�شبي  اأخت  والأزرق. 

والأرجواين،  بالأحمر،  اأي�شًا  م�شحورتني  كانتا 

بعناية.  وامللفوف  املتوهج،  والأزرق،  والأ�شفر، 

احلمراء،  الرقائق  مع  يحّلقون  جميعًا  كانوا 

والأرجوانية، وال�شفراء، والزرقاء، املتوهجة.

ذات  ال�شوكولتة.  طعم  ذاقا  قد  واأخته  ال�شبي  كان 

مرة، جلبت لهما عمتهما ال�شوكولتة من »�شاريرَي« 

وجهها  وعلى  اأ�شود،  عمتهما  معطف  كان   .)\\(

كانت  اأحيانًا  مكحلتني.  وعيناها  حلمية،  �شامة 

جتلب امللنب. كما كانت يف كثري من الأحيان جتلب 

النوجا  والغزلة.  النوجا  حلوى   )\\( »امرجان«  من 

املنكهة! كم هي لذيذة الطعم عند ق�شمها! والدهما، 

الليايل  اإحدى  يف  النوجا  حلوى  اأي�شًا  لهما  جلب 

طالت  وقد  ال�شفر،  من  مرهقًا  عودته  عند  املاطرة 

حليته. مل تكن املرة الوحيدة، اإذ كان يجلب احللوى 

من حني لآخر. مل يِع �شبب �شتائمه ول حليته املعفرة 

التي طالت كثرياً: »حمري مغفلون، اأوغاد، دّيوثون!«.

النوجا  من  واألذ  الغزلة،  من  األذ  ال�شوكولتة  لكن 

اأي�شًا. هل كانت ابنة بائع اللنب تعلم ذلك؟ قد تكون 

تذوقتها وقد ل تكون. يوجد ع�رصون مليمًا يف جيب 

ويف  باملاكينة،  ال�شفر  حتى  ال�شعر  حليق  ال�شبي 

اأورهان كمال)1( 

ترجمها من الرتكية: �سفوان ال�سلبي \

ال�شوكوالتة



جيب اخته الكربى ثالثون. هل جمعاهما معًا؟ ...

-اأختي!

�رصيط اأحمر يجمع �شعرها املت�شخ:

-ماذا تريد؟

كانت ابنة بائع اللنب تراقب. وقال:

-ل �شيء.

تفعل  ماذا   ... اللنب  بائع  ابنة  الو�شخة،  الفتاة  هذه 

اإىل جوارهما؟ كان ميلك ع�رصين مليمًا، واأخته متلك 

ثالثني. اإذا جمعا ما لديهما معًا، اأ�شبح باإمكانهما 

�رصاء قطعة �شوكولتة من فئة اخلم�شني مليمًا. ولكن 

ما العمل وابنة بائع اللنب تقف اإىل جوارهما؟

من  األذ  ال�شوكولتة  اأن  تعرف  كانت  اأي�شًا  الأخت 

ويعودان  ويتقا�شمانها،  ياأخذانها،  والنوجا.  الغزلة 

اإىل البيت وهما يلتهمان قطعة ال�شوكولتة، لكن تلك 

الو�شخة!  اللنب  ابنة بائع  الفتاة املغثة،  الفتاة، تلك 

من جهة ل متلك ماًل، ومن جهة اأخرى، ل تفارقهما. 

قال  لو  »ملاذا؟«،  �شتقول  »اإذهبي«،  لها  يقول  لو 

يعنيني«.  »ل  لأجابت  �شوكولتة!«  »�شن�شرتي  لها 

لن  اأعطياها،  واإن  بغباء،  اإليهما  �شتنظر  ا�شرتيا،  اإن 

كالكالم   ... يعطياها  مل  اإن  القليل،  اإل  لهما  يتبقى 

يف  دائمًا  والدهما  به  يتفوه  الذي  للخجل،  املثري 

حق.  جهنم  املعفرة.  حليته  حالقة  عند  ال�شباحات 

ويف جهنم اأحوا�س قطران، وزبانية.

-اأختي!

ماذا تريد؟

-هل هذه ال�شوكولتة كالتي جتلبها عمتي؟

-كال.

-التي حت�رصها عمتي األذ منها، األي�س كذلك؟

-بالتاأكيد.

ابنة بائع اللنب:

-كل ال�شوكولتات مت�شابهة.

الإثنان من طرفيها:

-وكيف تعرفني ذلك؟  

-واأنتما كيف تعرفان؟

-عمتنا جلبت لنا من »�شاِرَير«.

-واأنا اأي�شًا اأح�رصت يل.

-األِك عمة؟

-نعم.

-واأنا اأي�شًا.

-جتلب لنا �شوكولتة، كلما تاأتي لزيارتنا.

-ويل اأي�شًا.

-من اأين حت�رصها؟

-من اأين حت�رصها لكما؟

-قويل اأنِت من اأين حت�رصها!

-وملاذا اأقول؟

-ونحن، ملاذا نقول؟ والدنا �شائق �شاحنة، يطوف 

كل اأنحاء العامل!

للعمارات  اللنب  يبيع  اأنه  كما  لّبان.  -ووالدي 

ال�شكنية!

ا�شتدار ال�شبي نحو اأخته حممراً حمتداً:

-كفى يا اأختي!

-ما بَك؟

فلتذهب  �شوكولتة،  حت�رص  عمتها  -مادامت 

لتاأكلها!

وقالت ابنة بائع اللنب:

-لن اأذهب.

تهّدل �رصيط �شعر الأخت الأحمر:

-ملاذا؟

-ملاذا ل تذهبان اأنتما؟

-اأنِت، ملاذا تنظرين اإلينا؟

-واأنتما، ملاذا تنظران اإيّل؟

-نحن �شنبقى هنا حتى امل�شاء.

-واأنا اأي�شًا �شاأبقى.

-هل هذا املكان مْلٌك لِك؟

-وهل هو لكما؟

وقالت الأخت لأخيها:

-اأ�شكت، نحن ل�شنا مثلها!.

-بل اأنا ل�شت مثلكما.

-ماذا؟

-ل يعنيكما!

وقال ال�شبي:

-اإن كنِت رجاًل قويل.

-ومِلَ ل اأقول؟

-هيا قويل!
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-وهل �شاأخاف منكما؟

-وهل نحن من �شنخاف منِك؟

فوق  »ديزوتو«  ماركة  ملاعة  زرقاء  عربة  مرت 

حجارة ال�شارع اخلربة. 

-اأختي!

-ماذا ح�شل؟

األي�س  الزرقاء.  ال�شيارة  هذه  قيادة  ي�شتطيع  -اأبي   

كذلك؟

-بالتاأكيد ي�شتطيع.

�شمعت بنت بائع اللنب حديثهما، لكنها مل تدرك ما 

يعنيانه. مل يكن لديها عمة، لكنها كانت تود لو كان 

لديها عمة. لو كان لديها عمة، جللبت لها �شوكولتة 

ليت  »اإِمرجان«.  من  وغزلة  ونوجا  »�شاِرَير«،  من 

ال�شوكولتة،  مذاق  جداً  األذيذ   ... �شائقًا  كان  والدها 

يا ترى؟

-اأختي!

-ماذا تريد؟

-ن�شتطيع �رصاء �شوكولتة ...

-اأ�شكت!

-�شن�شرتي، األي�س كذلك؟

-قلت لك اأ�شكت!

اأحوا�س  جهنم  يف  يوجد  ن�شرتي.  لن  اأننا  -اأعرف 

قطران.

-ويحك، اأمل اأقل لك اأن ت�شكت؟

�رصيط  تهّدل  الفور.  على  اللنب  بائع  بنت  �شحكت 

�شعر الأخت ثانية!

-ملاذا �شحكِت؟

-ل يعنيك.

وقال ال�شبي:

-قويل اإن كنِت رجاًل.

-وهل �شاأخاف منك؟ هل �شبق و�شاهدَت جهنم؟

-وهل �شبق و�شاهدِت جهنم؟

-اأنا، مل اأرها.

-ونحن اأي�شًا مل نرها.

-من اأين تعرفان اإذن عن اأحوا�س القطران؟

 نظرت الأخت اإىل اأخيها، ونظر هو اإىل اأخته. وقالت 

الأخت:

-بابا، اأخربنا ذلك. وهل والدي ل يعرف؟

-هو يعرف. اأما اأنتما فال تعرفان!

-اأختي، كفى!

-ما بَك؟

-لرنيها اأننا قادران على �رصاء ال�شوكولتة!

الق�شديرية  الأقراط  ذات  اللنب  بائع  ابنة  وقالت 

بتحٍد:

-هيا دعونا نرى!

-لرنيها يا اأختي! 

-لرنيها يا اأختي. وكاأنه ميلك نقوداً ...

-األ منلك؟

-هل متلكان؟

-اأنظرييي!

لوت �شفتها:

-اأبي يعطيني اأكرث ...

اأي�شًا، فلوت بنت بائع اللنب  اأرتها ما معها  الأخت 

�شفتها ثانية:

اأحار  اأين  حتى  الإثنني،  منكما  اأكرث  -يعطيني 

ب�رصفها. 

كادت الأخت اأن تبكي:

-هيا خذي قطعة من ذوات اخلم�شني لرنى.

-لو اأردت لأخذت، لكنني ل اأرغب.

وقال ال�شبي:

-نحن �شناأخذ.

-اأجل تاأخذان. هيا خذا لرنى.

-األن ناأخذ؟

-هيا خذا!

وقال ال�شبي:

-حمقاء.

واتقدت احمراراً:

-حمقاء؟ الأحمق يكون مثلكما!

اأ�شبح وجه الأخت بحمرة �رصيط �شعرها:

-ل تثريين حفيظتي!

-اأخوك اأثار حفيظتي!

-هيا هيا، تربيتنا ل ت�شمح لنا بالدخول بهاترات 

مع اأمثالك!

-بل تربيتي التي ل ت�شمح.
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-اإخر�شي، اإخر�شي ...

فلماذا  اأختي،  يا  كذلك  األي�س  متوفرة،  -نقودنا 

ن�شكت؟

اخلارج.  يف  اللنب  بائع  بنت  بقيت  احلانوت.  دخال 

اأخواتها  �شوى  لها  اأحد  ل  مت�شخ.  اأ�شعث  �شعرها 

اأخواتها  القمار.  لعب  ال�شكري،  ووالدها  الأربع، 

ال�شباح،  تبا�شري  اأول  مع  �شجة  يرثن  الكبريات 

ويذهنب اإىل م�شنع التبغ. يعدن باأيٍد خاوية. عندما 

حمملة  تعود  كانت  احلياة،  قيد  على  اأمها  كانت 

والزيتون. الأبي�س  واجلنب  والتني  العنب  باأكيا�س 

كانت تطبخ الطعام، وتغ�شل املالب�س حتى منت�شف 

الليل. جُتل�س بناتها اأمامها، ومت�شط لهن �شعورهن، 

قطع  بقايا  من  باأ�رصطة  �شعورهن  تزين  وكانت 

القما�س. عندما كانت اأمها على قيد احلياة، مل تكن 

يلعنب  كن  امل�شنع.  يف  يعملن  الكبريات  اأخواتها 

ذلك  يف  والدها  حتى   ... واحلجلة  واحلبل  بالكرة 

الوقت، مل يكن ي�رصب اخلمر بهذا القدر. 

�شوكولتة  قطعة  ومعهما  احلانوت،  من  خرجا   

الورقة  ُمزقت  اخلم�شني.  فئة  من  حمراء،  بورقة 

احلمراء اأوًل، واأُلقيت، ثم الورقة ذات اللون الف�شي، 

ثم مّت تقا�شمها، و�رُصع بالتهامها. 

اأهي لذيذة جداً يا ترى؟ 

وا�شتاأنفت الكالم قائلة:

-لن اآكلها، حتى لو ُقدمت يل باملجان.

عينيها  اأغم�شت  �شمعا؟  لو  قال  ماذا  �شمعا؟  هل 

يف  ياأكالن.  بروؤيتهما  ا�شتهاءها  ُتظهر  ل  كي 

ُق�رصت  وقد  �شوكولتة،  قطعة  املغم�شتني  عينيها 

على  عينيها  فتحت  ب�شهية.  ومُت�شغ  ورقتها، 

الواجهة. يف الواجهة قطع �شوكولتة باأوراق حمراء 

اأغم�شت  ووردية.  و�شفراء  واأرجوانية  وخ�رصاء 

�رصائهما  احلالق،  اإىل  معًا  الأخوين  ذهاب  عينيها، 

الأب  ال�شوكولتة،  اقت�شامهما  �رصاكة،  ال�شوكولتة 

القادر حتى على قيادة العربة الزرقاء. العمة التي 

والنوجا من  والغزلة  �شاٍرير،  ال�شوكولتة من  جتلب 

مبتعدين  ي�شريان  كانا  عينيها،  فتحت  امرجان. 

جنبًا اإىل جنب. اأغم�شت عينيها، فتحت ثم اأغم�شت. 

يف املرة الأخرية، عندما فتحت عينيها �شاهدتهما 

اأغم�شت  املواجه.  الزقاق  منعطف  عند  و�شال  وقد 

عينيها، ثم فتحتهما، ما عادا ظاهرين على العيان. 

فيها  اأو�شكت  التي  اللحظة  يف  كليهما.  الزقاق  بلع 

على الذهاب، ملحت يف زاوية طرف الر�شيف، اأوراق 

�شوكولتة ممزقة، تتوهج من الحمرار، وكرّية ورقة 

ف�شية مغ�شنة. نظرت حولها بحذر. كانت تخ�شى اأن 

يراها اأحد فيقال »غجرية«.

بائع كعك مر وابتعد.

النوافذ  البيوت. على  البيوت، واإىل نوافذ  اإىل  نظرت 

الكرة  والتقطت  انحنت،  ال�شفاف.  التول  من  �شتائر 

الورقية الف�شية املتغ�شنة.

بائع كعك اآخر مير.

قذفت الورقة املتغ�شنة ككرة يف الهواء، التقطتها، 

تارة  بالكرة  تقذف  ظلت  التقطتها.  ثم  قذفتها،  ثم 

وتعاود التقاطها تارة اأخرى، متنقلة من زقاق اإىل 

اآخر، حتى و�شلت اإىل زقاق مهجور مليء بالقذارة 

وتفوح منه رائحة البول.

بقايا  تلعق  وظلت  لعقت  الف�شية،  الكرة  فتحت 

ال�شوكولتة بنهم.

هوام�ص:

عام  ل�شطراره  الإعدادي  تعليمه  يكمل  مل  اأ�شنه.  يف   1914 عام  1-ولد   

اإىل  اإىل �شوريا ومن ثم  الذي كان يعمل بال�شيا�شة،  الهرب مع والده،   1931

لبنان. وعندما رجع وحده اإىل تركيا عام 1932 عمل يف جمالت �شتى، اإىل 

اأن ُحكم عليه عام 1938 بال�شجن خم�س �شنوات، بتهمة النتماء اإىل تنظيم 

اللغة  حكمت  ناظم  من  بت�شجيع  الفرتة  تلك  خالل  تعلم  حيث  م�رصوع،  غري 

مهمت  الأ�شلي  ا�شمه  والق�شة.  ال�شعر  وكتابة  وال�شيا�شة  والفل�شفة  الفرن�شية 

حتى  ر�شيد(  )اأورهان  امل�شتعار  بال�شم  الأوىل  اأعماله  ن�رص  اأووّت�شو.  ر�شيد 

ق�شته  ن�رص  عندما  كمال  اأورهان  ال�شم  با�شتخدام  بداأ  حيث   1943 العام 

»عمود العدام« يف �شحيفة اإقدام. بعد خروجه من ال�شجن عام 1943 عمل 

�شعيد  ... نال عام 1958 جائزة  اإلخ  بناء وعتالة  اأعمال خمتلفة كعامل  يف 

فائق للق�شة الق�شرية عن ق�شته »ح�شة الأخ«. اعُتقل مرة اأخرى عام 1966 

اأنقرا  الفن يف  بتهمة النتماء والرتويج لتنظيم ممنوع. اختاره نادي ع�شاق 

 .»72 »املهجع  بعنوان  م�رصحيته  عن  م�رصحي  كاتب  كاأف�شل   1967 عام 

فائق  �شعيد  جائزة  الأوىل  جائزتني،   1969 عام  اأوًل«  »اخلبز  ق�شته  نالت 

اأعمال  اإىل  كتاباته  بع�س  حولت  الرتكي.  اللغوي  املجمع  جائزة  والثانية 

م�رصحية و�شينمائية وتلفزيونية. تويف عام 1970، بعد اأن ترك خلفه �شبعا 

من  العديد  اإىل  يالإ�شافة  ق�ش�شية،  جمموعة  ع�رصة  وت�شع  رواية،  وع�رصين 

كتب باملذكرات والأبحاث وامل�رصح واملقالت ال�شحفية. اأُن�شئ يف ا�شتانبول 

متحف اأورهان كمال تخليداً لذكراه، وتنظم �شنويًا منذ العام 1972 م�شابقة 

للرواية با�شم جائزة اأورهان كمال للرواية. 

\\-اأحياء للطبقة الغنية على �شاطئ البو�شفور يف ا�شتانبول الغربية.
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235\ قا�شة واكادميية من العراق

حملت ال�شبية ذات ال�شفريتني الذهبيتني ع�شفورا 

عن  �شاألته  اأبكم  �شيخ  اإ�شارات  متبعة  كفيها  بني 

تلة  تت�شلق  وهي  تعرثت   . البيطري  الطبيب  طريق 

وكفاها من�شغلتان بالع�شفور .

- ما به؟

- اأ�شيبت �شاقه 

- لن يعي�س .. 

تلتفت  اأن  غري  من  بال�شواد  مت�شحة  �شيدة  علقت 

املرجتفتني ورغبتها يف  بكفيها  ال�شبية  اإىل دمعة 

توجيه ال�شباب .

اخلل  تبديد حمو�شة  ال�شابون يف  رائحة  تفلح  مل   

املراأة  قلبتها   .. احلار  املاء  بخار  مع  املنبعثة 

بني  بالية  خرقة  مثل  بدت   .. ظهرها  على  ال�شمينة 

يدين فقدتا برور الأعوام الإح�شا�س بالأج�شاد التي 

تالم�شها . حاولت تذكر رباعيات اخليام التي طاملا 

اإىل  �شاخ�شة  واأنظارها  عدة  برتجمات  حفظتها 

الكوة .. اإىل بقعة �شوء يف ال�شماء.. 

 »ل اأحد يفكر يف الزهور

ل اأحد يفكر يف الأ�شماك

ل اأحد يريد اأن ي�شدق اأن احلدائق متوت

ول اأن قلبه يتورم من قيظ ال�شم�س

 \
ول اأن فكره يتفرغ من الذكريات الكثرية«

تزال  ل  ذاكرتها  لكن  ميتة  انها  اأو  تتذكر  اأتراها 

حت�رصان  املنغلقتني  �شبه  الع�شفور  عينا  تعمل؟.. 

باإمعان . مل تعد تعرف اإن كانت هي ال�شبية �شاحبة 

ال�شفريتني اأو انها املراأة اجللفة التي قالت تعليقها 

وم�شت .

ال�شيخ  عن  بحثا  طهران  حارات  يف  نريان  تتبع   ..

اأحد  مر   .. ال�شحراء  عن  بعيدا  حتفه  عن  الباحث 

 .. �شدرها  من  مل�شة  واختطف  راك�شًا  ال�شبية 

توقفت.. حت�ش�شت ثديها .. 

التفتت نريان : ما بك؟

اإرادة اجلبوري\ 

�شربة بـنـج

من اأعمال ثريا احلارثي - ُعمان



- اأريد اجللو�س والتقيوؤ 

دكان  دكة  على  اأجل�شتها  يديها.  باإحدى  اأم�شكت 

الت�شق  حتى  وتعرق  ب�رصعة  تتنف�س  كانت   . مغلق 

من  عرق  قطرات  وت�شاقطت  بج�شدها  قمي�شها 

.. اأح�رصت  اإىل بيت وقرعت الباب  جبينها . هرعت 

بع�س املاء ور�ّشته على وجهها . بللت �شفتيها .

- ماذا حدث.؟

- لو كنت اأ�شغر عمراً لتبعته و�رصبته

- من ؟ 

- ال�شبي الذي �رصق مني مل�شة.

قهقهت حماولة التخفيف : حمداً هلل انها كانت مل�شة 

ولي�س �شيئًا اآخر ... كنا فقدناك الآن.

به  ت�شعر  ما  لنريان  ت�رصح  اأن  لها  كيف   .. ترد  مل 

..�شاألتها: متى ن�شل؟

- نعرب هذا اخليابان.

- ماذا؟ »قالتها بانزعاج«

تذكريها  يف  متعة  جتد  طفولتها  �شديقة  زالت  ما   

بانها واإن كانت اأقل تعليمًا منها لكنها الل�شان الذي 

تنطق به، و بقدورها تركها مثل طفلة خر�شاء يف 

بازار �رصقي كثري املداخل والتفرعات.

بيته  نو�شل  هذه  الدربونة  نخّل�س  ب�س  ق�شدي   -

 .. اأبقى وياج  ما  انِت..  بيج.. روحي   
َّ
. هناك ماعلي

عندي اأطفال ينتظروين.

اأوماأت موافقة 

- فّكرِت زين؟ اآخر مرة اأحذرك .. حّمد قابله ورجع .. 

عادت لتحذرها من جديد وهي تنظر يف عينيها .

 ابت�شمت موافقة �شاكرة .

جل�شت  مرتددة.  تقف  وتركتها  الباب  على  دلتها 

وغطاء  اجلو  حرارة  تفكر..  الأر�س  على   .. هناك 

ي�شايقها مل�شة  ما كان  اأكرث   .. ي�شايقانها  �شعرها 

على  اأجربت  الذي  ال�شعر  وغطاء  الوقحة  ال�شبي 

و�شعه كي تتمكن من ال�شري يف ال�شارع .

 �شاألها: تعرفني تكتبني ا�شمك؟

كانت حتمل »قلب« والدها الباركر بحربه الأزرق .. 

ابت�شمت: هذا قلم مو قلب .. تذّكرت والدها . كان ل 

يكتفي  قلبك«..  »اطيني  له:  تقول  وهي  لها  ي�شحح 

بالبت�شام وهو ي�شلمها قلمه الباركر .. 

�شّلموا لهم قلمه الباركر و�شاعته اليدوية وتقرير عن 

الر�شا�شة التي اخرتقت قلبه .

ا�شت�شالمه  حلظة  تراقب  الغرفة  باب  عند  تقف   ..

لقيلولته اليومية يف ظهريات متوز لتت�شلل اإىل حيث 

اجلدار  ظل  اإىل  بالقلم  تهرب   . و�شاعته  قلمه  ي�شع 

الطيني لب�شتان »�شلمان ابو العرك« .. تر�شم اأ�شكال 

ورموزاَ تقول ملن ي�شاألها : »هذه جديدة تعلمتها من 

زمان«.

قال لها ذلك الغريب العابر : هذه اآرامية.. !

عنها  ال�شم�س  حجبت  طوياًل.  كان   .. راأ�شها  رفعت 

اأغم�شت عينيها علها تتمكن   .. روؤية مالمح وجهه 

من تبنّي مالمح �شاحب ال�شوت الغريب.. هو لي�س 

من املحلة بالتاأكيد ..

فتحت عينيها مرة اأخرى .. مل يكن هناك غري اأ�شعة 

ال�شم�س .

والدها  و�شوت  راأ�شها  عند  تبكي  اأمها  �شمعت 

يوا�شيها: » �رصبة �شم�س ب�شيطة ل تخافني ..«.

الزقاق  على  املطلة  ال�شيخ  نافذة  حتت  غفت  هل 

املهجور؟ .. ترى مِلَ يخ�شون الرجل؟ .. فكرت هل هي 

نائمة الآن فعاًل اأو حتلم باأنها نائمة عند باب �شيخ 

تخ�شاه املدينة .

- �شليت؟

- كيف اأ�شلي؟

- مو مهم كيف ...

قال لها �شاحب البت�شامة احلزينة يف معبد »�شيفا« 

.. هل كان ذلك يف معبد �شيفا يف ك�شمري اأم يف دير 

مار متي يف املو�شل ؟ 

نامت   .. غربت  قد  ال�شم�س  كانت   .. عينيها  فتحت 

يف  اعتدلت  الوقت!  هذا  كل  نامت  كيف  كثرياً.. 

ماء  وكوب  اأ�شمر  رغيف  ن�شف  راأت  جل�شتها.. 

دي�شبوزابل اإىل جانبها .. كانت ت�شعر باجلوع .. اأكلت 

مل   . طبيعية  لها  بدت  بطريقة  املاء  و�رصبت  اخلبز 

تفكر اأبداً بن و�شع هذا لها . نه�شت .. نف�شت الغبار 
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. اقرتبت من  اللون  عن تنورتها الطويلة �شحراوية 

النافذة.. ل �شوت ول �شوء. 

ل   .. واأخرى  مرة..   .. اخل�شب  الباب  قرعت  برتدد 

جواب.

ُخّيل اإليها اأنها �شمعت خطوات اأقدام ت�شري بتثاقل .

الأقدام  �شوت   .. واأقوى  اأقوى  الباب  قرع  وا�شلت 

يقرتب ويبتعد .. اأكان �شوت اأقدام تروح وجتيء اأو 

�شوت موجة بحر تاأتي وتروح بهدوء ..

البال�شتيك يت�شلل اىل داخلها  القفاز  �شعرت بربودة 

عميقًا .. ج�شدها م�شت�شلم وثقيل .. اأ�شوات بعيدة بلغة 

غري مفهومة تختلط بقهقهة بائع القات يف �شنعاء 

لّف  ب�شعوبة،  تتبعته  دوامة،  مثل  . �شوء   . القدمية 

وجه جمل مع�شوب العينني يدور يف مع�رصة �شم�شم 

.. يدور اجلمل بغيبوبة وهي طفلة ب�شفريتني اأتعبها 

التحديق به . غثيان يكاد يخنقها ..

 ذهبت اأنت الآن 

والغروب ميّد ظاًل على �شدر الطريق، 

اإله احلزن القامت 

خفيفًا، ي�شع قدمه على معبد ناظري 

ويكتب على اجلدران 

اآيات كلها �شوداء، 

�شوداء. 

اإنها   ..
\ \

يوم رحيلها ولدت يف   .. انها متوت  بّد  ل 

بنف�س عمرها الآن .. كيف مل تتنبه لهذا ؟ 

اأم�شك بكفيها وبداأت تت�شلق معه تلك ال�شالمل املخيفة 

التي ل تنتهي، متتبعني �شوءاً يت�شلل من كوة عالية 

جدا .. كيف و�شل البٌناء اإىل ذلك املكان؟ ت�شاءلت، 

لكن �شوتها خرج يقول :

- انت هنا؟؟ لوي�س خليتنا نبجي كل ال�شنوات .. 

ابت�شم ومل يرد 

اللي  للكل  كلت  اآين   .. بالتابوت  اللي جابوه  منو   -

التابوت   .. خطاأ  اأكو  اأكيد   .. اأبوي  مو  بالتابوت 

�شادينه بب�شامري مكدرت اأفتحه .

م�شحت خديها .. اآثار الدموع ولدت حكة يف وجهها 

.. �شعرت باأمل يف ذراعها .. اأم�شكت املمر�شة بيدها 

واأرخت اأنبوب املغذي .. فتحت عينيها .. مل ت�شتطع 

.. ال�شوء قوي .. 

كتبت لها �شديقتها: » الأر�س التي ل تنبت زهوراً 

يجب اقتالعها مثل اقتالع اإرهاب القاعدة«. 

ا�شتغربت ق�شوة �شديقتها وان�شغالها بقطعة جلدية 

�شغرية اأكرث من ان�شغالها بحياتها . كان قلقها على 

عذريتها يفوق قلقها على حياتها املهددة باملوت .. 

فكرت اأن ترد على اأمييلها بالقول : اأنت دفينة مقربة 

 . .. مل جتروؤ  فيك غري قطعة جلدية �شغرية  ترى  ل 

اأن  قبل  �شديقتها  اأحاديث  اإىل  ال�شتماع  ووا�شلت 

تخ�شع للعملية ب�شويعات .. كانت خجلة من مفاحتة 

الطبيبة ب�شري عذريتها لكنها كانت �شبه مطمئنة 

من  النتهاء  بعد  املكان  برتقيع  الطبيبة  قيام  من 

رفع الرحم.. اأخربتها بهذا قريبة مرت با �شوف متر 

به . .

ووجهها  جبينها  م�شح   .. اإليها  اأ�رصع   .. تاأوهت 

بنديل مرطب .. �شمعته يبكي .. رافقته بالبكاء .

رطبة  الإ�شكندرية   .. دموعه  يغطي  الرتام  �شوت 

وحارة .. يدلها )الطاهر لبيب( على املكان ومي�شي 

 .. الأنفو�شي  من  قريب  مقهى  يف  البرية  لحت�شاء 

املرقد  يف  وتنزوي  اأ�شابعها  اأطراف  على  تدخل 

متتمة  وبني  ق�شيدته  بني  اأنظارها  تنقل  ال�شغري 

ج�شدها..  على  تلتم   .. وتبكي  القرب  تالم�س  عجوز 

حتتاجه  ما  هو  الظل   .. ذراعيها  بني  راأ�شها  ت�شع 

روحها  برئت  وقد  ت�شحو   .. ربا  غفت  اإن  فكرت   ..

\ \ \
مثلما برئ ج�شد �شاحب الق�شيدة .

. كل ما تريده هو  العينني  اإغما�شة   ال�شوء يطارد 

النوم يف ظل بارد

املمر�شة  ت�شع   ..  ».. اجلنني  جن�س  وا�شح  ..»ما 

مندياًل على الطاولة املال�شقة ل�رصيرها.

 .. �شحيح  ب�شكل  حتزن  اأن  ت�شتطيع  ل  اإنها  فّكرت 

انتهت  منها �شحكة  اأفلتت  ؟؟  تبكيها  اأم  تبكيه  هل 

بن�شيج موجع .. اأ�رصع اإليها .. ح�شنها وراح يرافقها 

بالبكاء. 

اأوامر  توّجه  �شارت   .. دموعها  من  باحلرج  �شعرت 
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اإىل دماغها .. كفي عن البكاء ..

عن  تكّفان  ل  الأم  وعيني  حزنها  تثري  الرتاتيل 

 .. ح�شنها  يف  امُل�شجى  البن  وجه  يف  التحديق 

 .. كفها  ترتك  اأن  تريد  ل  وال�شمعة  يدها  ترتع�س 

مل   .. و�شاعدتها  �شبية  اقرتبت   .. تثبيتها  حاولت 

تتمكن من رفع اأنظارها عن الأم.. الأم ل تكف عن 

نقل اأنظارها بينها وبني البن امل�شجى.. 

توقفي   ... البكاء  كّفي عن   « املكان..  اترك  اأن   
ّ
علي

يا اأنت .. يا اأنا« . اأرادت اأن مت�شح دموعها املنهمرة 

مل  يتحركان..  ل  قدماها   .. ت�شتطع  مل   .. توقف  بال 

راأت نظراته اجلزعة وهو يحاول   .. ت�شعر بهما  تعد 

اأن  اإليها  وطلب  دبو�شًا  اأعطاها   .. قدميه  حتريك 

تغر�شه بقدميه... ترددت .. نظر اإليها بتو�شل.. فعلت... 

مل يتحرك .. 

وقت  اإىل  يحتاج  نف�شية.  نوبات  اإنها  الطبيب  قال 

طويل كي يتقبل فكرة جناته بعد كل ما مر به .

ودت لو ت�شتطيع اأن ُتطلق �رصخات مثلما كان يفعل 

جل�س  من  اإىل  اأ�شارت  التي  الكّف  كانت  نام..  كلما 

 .. ذلك  بعد  يروه  ال�شاب ومل  اأخذوا   .. تطارده  جنبه 

كان ميكن اأن تكون الكف متجهة اإليه، وكان ميكن 

اأن يكون مكانه الآن يف حفرة يف ال�شحراء ويتحول 

اإىل »جمهول الهوية » ي�شتدل عليه من بقايا قمي�شه 

اأن يوقف  اأو من فاتورة كهرباء ذهب ليدفعها قبل 

�شاحية  هي   .. اأ�شلحة  يحملون  ملثمون  ال�شيارة 

.. والأم وابنها  اأمامها  الآن.. لي�شت نائمة وال�شمعة 

امل�شجى ينتظران منها اأن تقول �شيئًا وترتك املكان 

لآخرين ت�شلقوا الطرق الوعرة اإىل دير يقارع ال�شماء 

ليحظوا بنظرة الأم لبنها ..

�شعرت برتبيتة على كتفها .. التفتت .. راأت ابت�شامة 

بحافة  دموعها  م�شحت   .. للتحرك  تدعوها  راهب 

اإي�شاربها احلريري الأزرق وان�شحبت .. راأته ي�شبقها 

اإىل الباب .. ال�شوء يك�شف اآثار دموعها .

 حا�رصها بابت�شامة كبرية وهم�س مت�شائال : 

- Christian.?
.- Buda?

-----

- Jewish?
- .....

- Hindus?
- ....

- Muslim ? 
........

هّز راأ�شه م�شتفهمًا والبت�شامة ل تفارق وجهه.

- I do not know
 .. م�شتفهمة  اإليه  تنظر  وهي  وفتحهما  كفيها  اأخذ 

من  بربواز  �شورة  الأ�شود  جلبابه  حتت  من  اأخرج 

اأوراق الكروم والزيتون . و�شع ال�شورة بني كفيها .

تركها عند العتبة وعاد اإىل الداخل.. ال�شوء قوي عند 

مل   . الداخل  يف  اجلموع  بني  تبينه  حاولت  العتبة.. 

بعينني  اإليها  ينظر   .. كفيها  بني  ال�شورة   . ت�شتطع 

�شبه مغم�شتني ..

- قلبت ال�شورة » «.

اأخ�رص..  عميق  واد  على  املطلة  الباحة  اىل  خرجت 

فيه  مت�شح  منديل  عن  حقيبتها  يف  تبحث  جل�شت 

دموعها التي مل تتوقف ..راأت هديته لها .. اأ�شد وديع 

وهي  ابت�شمت   .. حّلت  اأينما  يرافقها  القما�س  من 

تتذكر حرية �رصطيات احلدود يف املطارات واملنافذ 

اإىل جو يعبق  .. حرية �رصعان ما تتحول  احلدودية 

بالطفولة واملرح ..

 ترى ما يفعل الآن ؟

يبيت،  اأن  اأراد  ] رم�شان 8هـ[، ملا  يوم فتح مكة   

اأ�شحابه، وهو لو �شاء  اإىل بيت من بيوت  مل يذهب 

ل�شادر اأرقى بيت يف مكة، ولكنه �رصب خيمته اإىل 

جوار قرب خديجة، وكاأمنا ملا فتح مكة؛ فتحت هي 

الأخرى قلبه، فُنكئت فيه ذكريات خديجة الغائرَة،«

مع  و�شلها  حتذفه  مل  اإمييل  يف  هذا؟  قراأت  اأين   

اإعالنات الفياغرا والبغ �شيلز قراأته يف مقهى ي�شج 

قبل  »عمر«  به  ي�شيب  م�شل�شاًل  يعر�س  بال�شحكات 

الأوان و»علي« ي�شتل �شيفه مبارزاً ؟ 

تتابع  وهي  ريافته  تنتظر  اخلياط  عند  بنطالها 

ملاجدة  غنائية  بخلفية  �شا�شة  على  »اخللفاء« 
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الرومي وال�شباب يدخنون الأرجيلة وهم ل يعرفون 

اإن كانت ماجدة من جيل اأم كلثوم اأو اإنها بعد هيفاء 

وهبي؟

طيبون  امل�شلمون   . مكة  �شعاب  يف  يتقاتلون   

يتحملون الأذى ب�شرب وهند حا�رصة بجمال وقوة 

ت�شحذ الرجال كي يقاتلوا من اأجل �شلطتهم املهددة. 

 . ..

�شباب يلعبون الرند ..تت�شل ابنتها تطلب منها »اآي�س 

كرمي« وهند جميلة رغم مطالبات اجلمهور بجعلها 

قبيحة.

واآمنة  �شلمى  عك�س  على  �شعرها  هند  اأطلقت 

�شديقتيها اليمانيتني اللتني حلقتا �شعرهما الطويل 

احتجاجًا على احتالل العراق . ترى ما فعلتا اليوم 

�شاحات  اإىل  وان�شمتا  �شعرهما  حلقتا  اأتراهما  .؟ 

املداعة  تدخنان  جل�شتا  ثم  �شنعاء  يف  التغيري 

ومت�شغان القات بعد خروج �شالح .. !

و»زوايا«  وال�شيدة  العتبة  بني  اأم�شتها  ليلة  بعد 

توقفت عندها كثريا ، غط�شت راأ�شها حتت حنفية ماء 

يف »�شيدنا احل�شني« و�شارت ب�شعر مبلول فجراً عند 

قلعة �شالح الدين حتمل فردتي حذائها غري عابئة 

باحل�شى ال�شغرية التي جترح قدميها. 

اأو  اأمريكية  القهوة  تف�شل  كانت  اإن  النادل  ي�شاألها 

تركية؟

�شاخراً  ال�شاب  اإليها  فينظر  املغنية،  ا�شم  عن  ت�شاأل 

�شلمى  �شحكة  تت�شع  بينما  بالإجابة،  راغب  غري 

اجلميلة حليقة الراأ�س وت�شبح قهقة تتناقلها ن�شاء 

املقيل يف �شنعاء القدمية. تهرب من فرح �شلمى اإىل 

يرونها.. رجال  ول  املارة  ترى  املقيل حيث  نافذة 

ي�شريون ب�رصعة يحملون نع�شًا مك�شوفا تناثرت على 

قما�شته البي�شاء اأوراق »ال�شمر« التي اعتادت �شلمى 

يف  اإنهم  املقيل  ن�شوة  اأخربت   . بها  �شعرها  تزيني 

العراق ياأكلونه وا�شمه الريحان.. 

ُيكرّب الرجال خلف املحفة املغطاة بقما�شة يطرزها 

الريحان، بينما ترق�س �شلمى واآمنة رق�شة �شنعانية 

على اإيقاع �شفيحة فاطمة احلب�شية اأف�شل من تغني 

اأغاين فوؤاد الكب�شي .. ت�شريان اإليها لالن�شمام اإليهن 

..

ل اأعرف الإيقاع ول الأغنية ..

بر�شلونة  م�شجعي  اأ�شوات  بني  ي�شيع  هند  �شوت 

وريال مدريد ..

فتحت عينيها .. راأته ينام على كر�شي جنب قدميها 

.. نظرت اإىل املمر�شة وهي تراقب قطرات املغذي ..

قرب  طاولة  على  من  وال�شا�س  القطن  بقايا  رفعت 

جتيبها  اأن  قبل  تريدينه؟«  »هل  �شاألتها   .. راأ�شها 

اإزاحته اأو اإزاحتها ب�رصعة مع البقايا وم�شت حتمل 

�شلة املهمالت اإىل خارج الغرفة . 

قال لها ان �شعوراً غريبًا انتابه جعله ي�شتيقظ قبل 

الفجر ويكتب لها: اأين اأنت .. طمنيني؟

مل يعرف انه فقدها حني تركها مت�شي وحيدة من 

دونه .. مل يت�شبث بها اأو يقاتل من اأجلها كما كان 

يردد دائمًا.

تاأملته وانتظرت . عرفت بحد�شها الأنثوي وخربتها 

انه لن يغادر ذاته ول فر�شة  الطويلة مع النتظار 

اإن  قررت:  اأجلها..  من  يراجعها  اأو  يغادرها  لكي 

تركه هناك حيث  له هو  تقدمه  اأن  اأف�شل ما ميكن 

ينتمي ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

\ يحكى اأن الب�شريي بعد اإ�شابته ب�شلل ن�شفي نظم ق�شيدة يف 

مدح النبي حممد وكرر اإن�شادها والتو�شل اإىل الرب بال�شفاء وانه 

النبي مي�شح بيده على وجهه واألقى عليه بردته  راأى يف منامه 

بيته معافى. وقتها مل يكن  فتنبه حينها من منامه وخرج من 

قد اخرب اأحدا بق�شيدته . لذا تعجب عندما لقيه رجل فقري وطلب 

منه الق�شيدة التي مدح فيها الر�شول وانه اأي الب�شريي ا�شتفهم 

منه فاخربه الأخري تلك التي اأن�شاأتها يف مر�شك، وقد ذكر اأولها 

وقال: واهلل اإين �شمعتها البارحة وهي تن�شد بني يدي ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه واآله و�شلم، واأعجبته واألقى على من اأن�شدها بردة. 

وذكر الفقري ذلك و�شاعت الروؤيا. 

 14 يف  توفيت  التي  فرخزاد  فروغ  لل�شاعرة  الق�شيدة   
ْ
مقطعي  \\

فرباير 1967 يف حادث �شيارة يف عمر الثانية والثالثني وتعد من اأهم 

ال�شاعرات والفنانات الإيرانيات يف القرن الع�رصين 

\\\ كنت بانتظارك يف اللغة الآرامية.

239 نزوى العدد 77 - يناير 2014

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 
 s  s s



240\ كاتبة وقا�شة من اليمن

ما زلت اأتذكر ذلك اليوم..لي�س متاما.. تغيب عني الكثري من 

اأدى  حدث  �شيئًا  ثمة  اأن  قلياًل  ولو  اأتذكر  ولكني  التفا�شيل 

حدث  ما  يحدث  مل  حياتي،لو  مالمح  تغيري  اإىل  بالنتيجة 

لكانت اأمور كثرية جدا مل حتدث ولكانت تفا�شيل دقيقة جدا  

تغريت.

الثالث  حينها  تتجاوز  مل  طفلة  وكنت  م�شم�شًا  يوما  كان 

ركبتي  اإىل  ي�شل  جميال  زهريًا  ف�شتانا  ارتدي  �شنوات،كنت 

وجوارب بي�شاء ق�شرية مطوقة باللون الزهري اأي�شا، بينما 

كان �شعري الأ�شود الق�شري مرتوكًا لين�شدل 

على كتفي، مل اأكن لأتذكر هذه التفا�شيل الدقيقة لول ال�شورة 

التي التقطت يل ذلك اليوم وما زلت احتفظ بها اإىل الآن.

�شديد  يومًا  كان  اأنه  رغم  املنزل  من  خرجت  ملاذا  اأتذكر  ل 

اأتذكره  ل  �شوؤال  �شاألني  رجال  ثمة  اأن  اأتذكر  ولكني  احلرارة 

..فجاأة اقرتبت �شيارة �شوداء اللون وب�رصعة غريبة احت�شني 

ذلك الرجل و�شعد بي اإىل ال�شيارة.

انتابتني �شدمة  ال�شديدين  الفزع واخلوف  ابكى ربا من  مل 

اإىل  �شاحكًا  فرد  �شنذهب  اأين  اإىل  الرجل  �شاألت  ولكني 

امل�شتقبل.

.................................

ما  �شخ�شا  �شيجد  حياته  يف  جيدا  منا  فرد  كل  فت�س  ما  اإذا 

ال�شخ�س  ،هذا  بنا  ما  عالقة  له  اأو  جاراً  اأو  قريبًا  يكون  قد 

كل  نراه  لأننا  لي�س  قوية  بطريقة  يكون حا�رصا يف حياتنا 

يوم اأو يظهر لنا اهتمامه الزائد ب�شكل فج وملفت، واإمنا لأننا 

طبيعي،جمرد  ب�شكل  بنا  مت�شي  احلياة  باأن  ن�شعر  بوجوده 

ال�شعور باأن ثمة من يهتم بنا ي�شعرنا بالطماأنينة والأمان ، 

�شخ�س قد يكون الأب اأو ال�شديق اأو ال�شقيق اأو احلبيب والزوج 

اأو حتى ابن اجلريان،ولقد كان يف حياتي عماد لي�س ك�شديق 

اأو جار اأو �شقيق اأو اأب لقد كان خليطا فريدا من نوعه اأهداه 

الأ�شدقاء  وكل  الأقارب  كل  يل  ليكون  وكرما  رحمة  يل  اهلل 

ليكون يل العون والظهر الذي ا�شد نف�شي به لقد كان العائلة 

التي ل�شبب ما اقتلعوين من جذعها.

تعلقت به لأن لي�س يل غريه، ت�شبثت بحياته لأن حياته هي 

الوعاء الذي يحتوي حياتي،مل يكن لدي خيارا اآخر �شوى اأن 

اأو اٌختطف كما حدث ذات  اأ�شيع  اأكون معه لكي  ا�شتمر ول 

يوما بعيد.

...................................

الذي  اللون و�شديقه  �شوداء  ال�شيارة  ما  قرر �شاحب  ل�شبب 

اأخذين عنوة اأن يرتكاين ربا لأنهما اآمنا اأنه ل جدوى مني 

ال�شم�س قد بداأت يف املغيب  تركاين يف �شارع غريب ،كانت 

وكانت الرياح قوية حمملة بالغبار وكان اجلو ل يزال حاراً.

نافعة  تكوين  لعلك  اذهبي  قائال  ال�شيارة  من  الرجل  اأنزلني 

ل�شخ�س ما هنا فاأنت �شتجلبني لنا امل�شاكل.

ذهبت ال�شيارة ب�رصعة فائقة وكاأنها تهرب من هول اجلرمية 

التي ارتكبها �شاحبها.

وجدت نف�شي يف مكان خال �شوى من ب�شعة منازل حديثة 

،وكان ال�شارع نظيفا جدا لي�س ك�شارع منزلنا.مل مينع اخلوف 

ما  �شخ�س  عن  البحث  من  نظراتي  حينها  عيني  لون  الذي 

يدي  ومي�شك  ا�شمي  عن  ي�شاألني  داره  ي�شاعدين،يدخلني  قد 

يف  وكاأنني  ال�شارع  يف  اأحد  ل  والدي..ولكن  اإىل  لياأخذين 

هند�شية  بطريقة  املوزعة  املنازل  من  �شوى  مهجور  مكان 

بديعة.

بداأ الظالم ي�شق الف�شاء وبداأت بالبكاء ثم البكاء وجدت نف�شي 

وحيدة ..ماذا لو مل يكن احد ي�شكن هذه البيوت ؟ماذا لو جاء 

قطيع من الكالب والتهمتني ..اأ�شندت ظهري اإىل عمود كهرباء 

بداأت اإنارته ت�شيء بخجل غطيت وجهي بكفي و�رصت ابكي 

بخوف وجزع وفجاأة و�شع احدهم يده على كتفي.

................................................     

يظل الإن�شان حبي�س فكرة ما اأو ذكرى معينة تاأبى اأن تغادره 

ويتقاع�س هو يف اإخراجها من خميلته.

�شنوات طويلة جدا وما زالت تفا�شيل معينة يف ذاكرتي ربا 

تكون مفيدة ولكنها حتما مل تكن مفيدة بدرجة كبرية لأن ما 

اأو رقم هاتف  اأو عنوان منزلنا  اأبي  ا�شمي وا�شم  اأهم هو  هو 

اأن يختزن يف ذاكرة طفلة مل  اأقاربنا كان من املحال  لأحد 

تتجاوز الثالث �شنوات.

الذي  ال�شخ�س  هو  اأدري.!من  حدث؟ل�شت  ما  حدث  ملاذا 

مل  الأ�شئلة  مفاتيح  وكل  واأين  وملاذا  اأعلم!هل  اختطفني؟ل 

اأجد لها اأي جواب وكان من الطبيعي وفقا جلهلي بكل �شيء 

اأن يتغري كل �شيء.

ريــا اأحمـد \

وكاأنني... اأنا



�شيء  كل  باأن  لوهلة  �شعرت  كتفي  على  باليد  �شعرت  عندما 

�شينتهي،�شاأعود اإىل البيت لأرمتي يف ح�شن اأمي ليداعب اأبي 

اأحبها ولكن �شيئا  �شعري،وليعطيني �شقيقي ال�شوكالتة التي 

من هذا مل يحدث.

كانت يد  الطفل الذي مل يتجاوز حينها الع�رص �شنوات هي اليد 

اأعي  ال�شياع فاأنا  اأقول  ال�شياع وعندما  انت�شلتني من  التي 

متاما هذه الكلمة واعنيها.

بع�س  فيه  كي�س  وبيده  ونظيفة  اأنيقة  مالب�س  يرتدي  كان 

اأن  وبجرد  �شيئا  اآكل  مل  اأنني  راأيتها  حني  تذكرت  الأ�شياء 

لح هذا اخلاطر بذهني حتى بداأت ال�شعور باجلوع..ولكني مل 

اطلبه �شيئا ولكنه فتح الكي�س واعطاين ع�شريا.�شاألني من اأنا 

وملاذا ابكي ولكني بكيت وا�شتمررت  يف البكاء .

ذهب بي ذلك الطفل اإىل والديه وكانا يف منزل قريب لقد كان 

منزًل اأنيقا وكانا يف غاية اللطف معي.

عندما مل ي�شتطيعا اأن يفهما اأي �شيء مني قام والد ال�شبي 

�شغرية  كامريا  وبيده  خرج  ثم  جانبية  غرفة  اإىل  ودخل 

اإىل  التي مازلت احتفظ بها  والتقط يل �شورة وهي ال�شورة 

اليوم وبعدها خرج من املنزل بينما قامت ال�شيدة اأم الطفل 

بانتظار  كانت  واأطعمتني،وبينما  الأطعمة  بع�س  باإح�شار 

لديها  لي�س  عماد  هو  وبابنها  بنف�شها  عرفتني  الطفل  والد 

اإىل  واأ�شارت  وذاك  اأ�شمهان  وا�شمها  اأمه  وهي  غريه   اأبناء 

�شورة الرجل الذي التقط يل ال�شورة زوجها والد عماد ا�شمه 

ها�شم.

الأكيا�س  ببع�س  حممال  كان  املنزل  اإىل  الرجل  عاد  عندما 

فرحت كثريا عندما كان ما يف الأكيا�س مالب�س واأغرا�س يل. 

�شيء ما بداخلي اخربين باأن هذه عائلتي اجلديدة.

ما حدث بعد ذلك ل يحتاج اإىل �رصح اأو �رصد تفا�شيل ولكن 

ما حدث لحقا هو ما يحتاج اإىل �رصح وتفا�شيل.

الرابعة  يف  هو  كان  مبكرة  �شن  يف  بعماد  تزوجت  عندما 

عندما  ع�رصة،  ال�شابعة  �شن  يف  واأنا  العمر  من  والع�رصين 

تزوجته �شعرت باأنني انف�شلت متاما عن املا�شي الذي كان 

اأن  بعد  �شيما  لهما ول  اتخذاين كابنة  والّدي عماد  اأن  برغم 

ا�شتنفذا كل الو�شائل للو�شول اإىل اأهلي التي خطفت منهم واأنا 

طفلة ول�رصورة �شافر والدي عماد للعمل يف اإحدى ال�شفارات 

خارج البالد اأ�شبحت بب�شعة ريالت دفعت للجهات املعنية 

ابنة �شقيق ال�شيدة اأ�شمهان �رصت ح�شب الوثائق الر�شمية ابنة 

اأخيها وذلك طبعا بعد موافقته ل�شبب ما اعتقد انه راجع لعمل 

�شقيق  با�شم  ا�شمي  ي�شجل  جعله  اخلارجية  يف  ها�شم  ال�شيد 

حيث  الأخ  هذا  مع  يرتكاين  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  زوجته، 

ا�شطحباين معهما اإىل حمل اإقامتهم اجلديد وهو لندن.

اإىل  زفايف  يوم  تفا�شيل  اأتذكر  الطويلة  ال�شنوات  هذه  بعد 

دخلت  اأن  منذ  �شارت  التي  والدته  قالته  ما  اأتذكر  عماد 

منزلها والدتي اأنا اأي�شا قالت يل مبت�شمة : »اأن رجال عائلة 

ها�شم ل يرتكون زوجاتهم ول يفتحون قلوبهم لمراأة اأخرى، 

فهم اأوفياء وخمل�شون وهذه �شفة نادرة«.

 
ّ
واأفا�شت علي الكلمة  اأما بعنى  لقد كانت  رحمة اهلل عليها 

ياأ�شي من  ال�شيد ها�شم،كانا برغم  من حنانها هي وزوجها 

عثوري على عائلتي دائما البحث ومل يكونا ليفوتا اأي فر�شة 

للتق�شي عن عائلة رغما عني ظلت يف خميلتي  فقط توؤطرها 

الأ�شئلة امل�رصوخة.

.................................   

ن�شق  على  مي�شي  يجعله  ملوقف  املرء  يتعر�س  اأن  يحدث 

بع�س  حيال  �شلبيا  يكون  عنه،قد  يحيد  ل  حياته  يف  واحد 

ال�شلبية  هذه  لأن  �شلبيته  على  يظل  اأن  يف�شل  ولكنه  الأمور 

هي املكان الأكرث اأمنًا له،ولكن قد يتغري كل �شيء يف دقائق 

معدودة لربا تكون بع�س ال�شدمات املوؤملة لأي �شخ�س منا 

فر�شة لنثور على �شلبيتنا.

هذه ال�شدمة يجب اأن تكون عنيفة بقدر ال�شنوات التي ف�شلنا 

فيها امل�شي �شامتني �شاكتني رعبا من اأن يحدث ما قد يغري 

م�شار حياتنا املاألوف.

الأعلى  اإىل  ،ترفعنا  اخلنوع  ذلك  كل  واأمل  بقوة  تنزع  �شدمة 

لنكت�شف مدى �شوء البقاء يف الأ�شفل.

من  الكثري  يغري  اأن  يعني  فهذا  عاليا  راأ�شه  املرء  يرفع  اأن 

جمريات الأمور اأن ل ي�شكت عن حقه اأو يقبل بالظلم،�شدمة 

تعيد للمرء كينونته في�شعر باأن ثمة اأخطاء يجب ت�شحيحها .

�شعرت  اليوم  ذلك  الر�شا�س  طلقات  �شوت  �شمعت  عندما 

باأنها تخ�شني لي�شت كغريها مما ن�شمعها كل يوم،لقد كان 

لها �شوت خمتلف �شوت مرجتف كمن ينباأ ب�شيبة..

وخلفي  ال�شارع  اإىل  مهرولة  فهرعت  للنداء  ا�شتجبت  حينها 

يعنيني  ومل  ب�شيء  حينها  اهتم  .مل  ابناي   و  الثالث  بناتي 

اأو املارين يف  اأو الختباء من البواب  حينها و�شع احلجاب 

ال�شارع..هذه الطلقات تناديني اأنا دون �شواي ..نعم تخ�شني 

كيف ل تخ�شني وهي  الر�شا�شات التي اخرتقت ج�شد ابني.

...............................   

رغم اأنني مل اأجد من عائلتي اجلديدة ما ي�شيء اإل اأن ثمة �شيئا 

بداخلي جعلني �شلبية يف التعاطي مع الأمور كنت اأ�شري ح�شب 

ما يخططونه يل من درا�شتي اإىل زواجي حتى وكل تفا�شيل 

متاما  العك�س  على  عماداً  اأحب  مل  اإنني  يعني  ل  حياتي.هذا 

يرف�س  ومل  يحبني  هو  وكان  طفلة  كنت  اأن  منذ  اأحببته  لقد 

يل طلبا اأو يتاأخر عني يف �شيء لقد دللني كما مل يدلل رجل 

امراأة قط،واأ�رصف يف حبه حتى ظننت اأن ل يوجد بني الرجال 

من اأحب امراأة  كما اأحبني،لقد وفر يل احلياة التي ل تليق اإل 
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بالأمريات ولكن كل هذا احلب والدلل مل يغريا من �شخ�شيتي 

ال�شلبية لربا الأمر عائد اإىل �شعوري باأنه مهما كانت حمبة 

هذا الزوج وعائلته يل فهذا ل يعني اأبدا اأن اأن�شى باأنهم لي�شوا 

كما  ب�شهولة  حياتهم  من  يخرجوين  اأن  يحدث  وقد  عائلتي 

اأدخلوين اإليها ب�شهولة اأي�شا.

اأجنبت من عماد �شتة اأبناء ن�شفهم ذكور والن�شف الآخر اإناث 

وحياتهم  درا�شتهم  يف  متميزين  يكونوا  اأن  حري�شة  وكنت 

و�شخ�شياتهم وقد جنحت يف ذلك اإىل حد كبري.

كانت حياتنا هادئة رغم �شهرة عماد كرجل من رجال الدولة 

واحد ابرز جتارها، مل يوؤثر ذلك فينا ،لقد كنا اأ�رصة متما�شكة 

وهادئة حمبة لالآخرين .

ولكن ما كان لهذا اأن ي�شتمر طويال فلقد كرب الأبناء و�شار لكل 

يخفي  ربا  التي  وحياته  وم�شاكله  واأفكاره  اجتاهاته  منهم 

عنا بع�س تفا�شليها.

.............................   

اهلل  اهلل..يا  يا  لطفك   : ا�رصخ  واأنا  ال�شارع  نحو  اأهرول  كنت 

لطفك..

ل اأتذكر كيف اجتزت امل�شافة من ال�شالون اإىل ال�شارع وكيف 

لأ�شل  الداخلية  احلديقة  وعربت  ال�شالمل  ع�رصات  من  نزلت 

اإىل  تقودنا  التي  الكبرية  البوابة  ثم  البهو اخلارجي ومن  اإىل 

ال�شارع..

اليوم  ولكن  دقائق  ب�شع  عادة  مني  ي�شتغرق  ذلك  كل  كان 

لربا الآمر كله مل ي�شتغرق دقيقة واحدة ..كان الباب مفتوحا 

امل�شجى  اجل�شد  ذلك  على  يتوافدون  يزالون  ل  النا�س  وكان 

على الر�شيف غارقا يف بحرية من الدماء بينما كانت �شيارة 

ب�رصعة  تهرول  �شفرولية  ماركة  اإنها  يخيل يل  اللون  حمراء  

فائقة هاربة ب�شاحبها �شاحب الر�شا�شات التي اأنهت حياة 

ابني �شام ذي الثانية والع�رصين عاما..

كنت  يحدث  ما  اأوثق  و  واأ�شجل  الو�شع  اأراقب  وكاأنني  كنت 

دوي  �شوى �شوت  ا�شمع  اأكن  مل  ال�شمع متاما  فقدت  وكاأنني 

الر�شا�س ..

�شعرت باأن الدم يجف يف عروقي ..�شعرت بعط�س �شديد..كاأن 

لوين ين�شحب..بداأ امل�شهد وكاأنه بال األوان والنا�س بال مالمح 

..اآخر ما �شمعته كان �شوت احدهن :اأمي ..اأمي

�شار كل �شيء ا�شود متامًا

........................    

لي�س ثمة ما هو اأ�شواأ من اأن تنه�س من غفوة اأو رقدة ما لتجد 

نف�شك وقد فقدت نف�شك..

اأن ت�شعر وكاأنك قد غبت طويال فتذكرت فجاأة اأن ثمة �شيئا قد 

حدث..�شيء خميف ل تريد اأن ت�شمعه اأو تعرفه ولكنك ت�شمعه 

وتعرفه وتعي�شه اأي�شا.

الهدوء  ..كان  الغرفة  يف  وحدي  كنت  عيني  فتحت  عندما 

�شيد املوقف حتى خيل يل اأن ما حدث مل يكن �شوى كابو�س 

مرعب..ولكن ما هي اإل حلظات حتى دخل عماد اإىل الغرفة..

اأحفظ مالمح وجهه عن ظهر قلب..افهمه قبل اأن يتحدث..وكما 

اخت�رصت عليه الكثري من الكلمات �شابقا فقد فعلت كذلك:

من قتل ابني؟هكذا �شاألته

يدي  قبل  يديه  بكلتا  يدي  وام�شك  بجواري  جل�س  حينها 

اأراه يبكي و�شعرت  التي  وانخرط بالبكاء..كانت املرة الأوىل 

اأن وراء هذا البكاء قهر اأكرث مما هو حزن..

اأخربته واأنا اأبكي ب�شدة انه ل دفن ول عزاء حتى نقت�س من 

قاتله وكان هذا القرار هو الذي اخرج املارد الراقد منذ �شنوات 

طويلة بداخلي.

...............................      

يعني  عنها  الرجوع  عنها،لأن  الرجوع  ميكن  ل  قرارات  ثمة 

العي�س بدون كرامة يعني ال�شتمرار يف احلياة ويف القلب اأمل 

عن  يعجز  والقلب  العمل  عن  العقل  يتوقف  اأن  وح�رصة،يعني 

احلب..باخت�شار يعني ال�شتمرار يف احلياة بج�شد دون روح.

اأيامك كما يلتهم النمل الأبي�س اخل�شب  يلتهم الأمل واحل�رصة 

�شخ  من  بدل  وظيفته  وتنقلب  احلب  عن  القلب  العتيق.يعجز 

العقل  وظيفة  والكراهية،ت�شري  للحقد  م�شنعا  ي�شبح  املحبة 

الوحيدة هي التفكري يف النتقام تتوقف احلياة ويبداأ م�شوار 

اآخر يبعدنا رويدا رويدا عن الإن�شانية.

اأ�شيع باأن �شبب القتل عائد اإىل خالف وت�شاجر حول فتاة لقد 

حتدثوا عن اأخالق ابني بالباطل من يعرف �شام اأنكر وا�شتنكر 

كل تلك الأحاديث فهو �شاب من �شباب امل�شاجد يحر�س على 

اأداء ال�شالة يف اأوقاتها ويف امل�شجد القريب من البيت ،ي�شهد 

له اأهل احلي وكل الأقارب والأ�شدقاء بدماثة الأخالق ولكن 

ما �شبب القتل ؟ما الذي جعل �شام يرتجل ال�شيارة وهو على 

بعد خطوات من املنزل؟

كان ميكن اأن ا�شدق ما قيل عن اأي من اأبنائي اإل �شام،نعم لقد 

كان دمه حاميا ومتهورا بع�س ال�شيء ولكن اأن ت�شل الأمور 

اأن يت�شاجر من اجل فتاة فكان من ال�شعب اأن ا�شدق،وحتى 

لو كان الأمر كما يقال هل يعني هذا اأن يقتل غدرا؟ هل يعني 

هذا اأن ن�شفح عن القاتل  ونعفيه من الق�شا�س وقد قتله عمدا 

وعدوانا؟

اإجابات  اأجد  اإن  جاهدة  اأحاول  ذهني  يف  الأ�شئلة  تت�شارع 

اأجد ما  اأ�شيائه علني  الأ�شئلة اخلبيثة،فت�شت يف  لتلك  �شافية 

اأ�شقاءه واأ�شدقاءه  اإحداهن يف حياته،�شاألت  يدل على وجود 

بهكذا  تدن�س  اأن  من  ارفع  �شام  اأخالق  ان  يوؤكد  الكل  ولكن 

اأحاديث باطلة.

يف خ�شم الأحداث وقمة احلزن الذي اجتاح حياتنا وحماولت 
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رجل الدولة الكبرية عرب و�شاطة كبرية عر�س ال�شلح والدية 

بكرم مبالغ فيه �رصاء حلياة ولده الذي يقبع يف �شجن خم�س 

جنوم حلني حل الق�شية وديا كما يريدون وحماولتهم اإثبات 

باأن �شبب القتل كان ب�شبب فتاة اأراداها القاتل واملقتول كل 

دافع  القاتل  باأن  اإثبات  احلثيثة  وحماولتهم  لنف�شه  منهما 

عن نف�شه بحيث انه لو مل يقتل �شام لكان قتله ومل يكن من 

كانت  م�شد�شًا.بينما  يحمل  ولدي  باأن  اإثبات  عليهم   ال�شعب 

الأيام بهذه ال�شبابية حدث ما مل اأتوقعه اأبدا ولكن حتما كان 

له اثر كبري جدا .

........................................     

جماملة  مربحة  �شفقة  عن  املرء  يتنازل  اأن  معنى  افهم  قد 

ل�شخ�س ما قد يكون �شديقا اأو قريبا اأو مديرا اأو �رصيكا،وقد 

اأتفهم اأن يتنازل حبيب عن حبيبة ل�شبب اأو لآخر ،لي�س من هو 

اأكرث مني يتفهم التنازلت .

ولكن اأن يتنازل عماد عن دم ابنه فهذا ما مل ا�شتطع اأن اأتفهمه 

وما ل ميكن اأن اأوافق عليه، ما الدافع وما احلجة وكيف له اأن 

اأ�شقائه  ابني عن حقي عن حق  يقنعني باأن نتنازل عن حق 

و�شقيقاته عن حق كل من عرفه واأحبه .

ملاذا التنازل هل لأن القاتل ابن م�شوؤول كبري ابني اأي�شا ابن 

برجال  وله عالقات وطيدة  ثري  اأباه  لأن  م�شوؤول كبري، هل 

وطيدة  وعالقاته  جدا  ثري  اأب  له  اأي�شا  ،ابني  الكبار  الدولة 

فيها.ما  من  اقل  اإىل  ال�شلطة  راأ�س  من  الدولة  رجال  كل  مع 

الإغراءات التي عر�شوها على عماد ليتنازل عن دم ابنه البكر.

كيف اأقنعوه وكيف جتراأ اأن يحدثني  ويحاول اأن يقنعني باأن 

اعترب دم ابني امل�شفوك على ا�شفلت �شارع منزلنا وكاأنه ماء 

م�شكوب على رمال جافة.

زالت  ما  الغريبة  باأعرافها  القبيلة  تكون  اأن  املعقول  هل من 

الوطن  خارج  العايل  تعليمه  برغم  عماد  عقلية  ت�شتوطن 

اأتوقعه  مل  ما  لندن..هذا  كمدينة  مدينة  يف  وتعليمه  وتربيته 

ومل اأتخيله ومل اأجده يف عماد وت�رصفاته طيلة ال�شنوات التي 

ع�شتها معه.

..........................................      

فيديو  مقطع  بن�رص  احدهم  قام  تقريبا  باأ�شبوع  احلادثة  بعد 

على اليوتيوب �شور فيه اجلرمية كاملة..

توقع  املحمول  هاتفه  بكامريا  اجلرمية  �شور  من  اأن  يبدو 

حدوث �شيء ما فاأن يرى احدهم م�شهدا ل يبدو طبيعيا يحاول 

بكامريا  ي�شجلون  الكثري  �شار  ،فقد  ما  بطريقة  يوؤرخه  اأن 

الهواتف املحمولة الكثري من الأحداث واجلرائم.

ال�شيارة  ب�شاحب  بداية  امل�شهد  امل�شور  املقطع  يظهر 

هو  الر�شيف  على  املا�شية  الفتاة  يحدث  وهو  ال�شفرولية 

ت�رصع  كانت  الفتاة  بينما  الر�شيف  بحاذاة  ب�شيارته  مي�شي 

خاليا  كان  ال�شارع  كون  اخلوف  عليها  ويبدو  خطواتها  يف 

من املارة فال ت�شتطيع اأن ت�شتنجد باأحد ،فجاأة جتري الفتاة 

خلفها  ويجري  �شيارته  من  ال�شفرولية  �شاحب  ينزل  بينما 

ومي�شك بها حماول جرها غ�شبا اإىل ال�شيارة ..يف هذه الأثناء 

مر�شيد�س  جيدا  اعرفها  �شيارة  مفاجئ  ب�شكل  �شيارة  تتوقف 

�شوداء اللون ينزل �شاحب ال�شيارة الذي اعرفه اأكرث مما اعرف 

احلنطية  الطويلة،ب�رصته  قامته  متاما  �شكله  ..اأحفظ  نف�شي 

عينيه الوا�شعتني انفه �شاربه ذقنه احلليق ..هب ال�شاب الو�شيم 

ليتدخل ومينع �شاحب ال�شفرولية من جر الفتاة ..كان الفيديو 

الذي كان  �شامت متاما �شوى من تعليق من قام بالت�شوير 

الفتاة  اختطاف  يحاول  ال�شفرولية  �شاحب  بان  قائال  يعلق 

و�شاحب املر�شيد�س يحاول اأن يخل�شها..

يبعد  اأن  يحاول  �شام(  )ابني  املر�شيد�س  �شاحب  كان  بينما 

الفتاة عن ال�شاب الآخر حتى فرت الفتاة هاربة ، وبينما ترك 

ابني ال�شاب  ليعود اإىل �شيارته قام �شاحب ال�شفرولية بدخول 

و�شوبه  م�شد�شا  حامال  مذهلة  ب�رصعة  منها  ليخرج  �شيارته 

،�شعد  قتيال  وترديه  ج�شده  الر�شا�شات  لتخرتق  ابني  نحو 

�شاحب ال�شفرولية �شيارته وفر م�رصعا .

التهمة  من  ابني  يربئ  باأن  كفيال  امل�شور  املقطع  هذا  كان 

خالف  عن  عبارة  املو�شوع  باأن  النا�س  بني  انت�رصت  التي 

تال�شت  قيمًا  يحمل  املقتول  باأن  الفيديو  فتاة..اظهر  حول 

و�شهامة اندثرت ورجولة ندرت.

..............................................     

�شقطت �شهوا يف ن�شوة الن�رص واعتقدت لوهلة باأن املو�شوع 

والقانوين  ال�رصعي  العقاب  ينال  اأن  بد  ل  القاتل  واأن  ٌح�شم 

جلرميته ولكنني كنت واهمة،ففي حني ظننتها النهاية مل تكن 

�شوى البداية.

يف بالدي ل �شيادة للقانون ال�شيادة للم�شائخ وامل�شوؤولني يف 

بالدي القانون مغرتب تعي�س ل كلمة له، ل �شلطة له اإل على 

الفقراء وامل�شاكني واملغلوبني على اأمرهم..

اأمام جمرى  ا�شتيعابه هو وقوف زوجي عائقا  ا�شتطع  ما مل 

القانون حماولته املتكررة اأن التزم ال�شمت وا�شت�شلم لقراره 

باأن يعفو عن القاتل فقط لأن اأب القاتل هو من امل�شائخ ممن 

لهم ح�شور طاغ على ال�شاحة ال�شيا�شية والقت�شادية وحجته 

اأن ال�شيخ قدم و�شاطة ودية كبرية جدا وانه من العار اأن يرده 

تقديرا له.

نتنازل عن حقنا يف  اأن  وم�شيخته يجب  ول�شلطته  له  تقديرا 

هذا  احلياة  عن  تنازل  هو  الق�شا�س  عن  تنازلنا  لأن  احلياة 

على  وثرت  الراأي  هذا  على  كالمي،انتف�شت  ولي�س  اهلل  كالم 

هكذا قرار وقد كلفني كل �شيء ومل اأاأ�شف اأو اندم لأن دم ابني 

امل�شفوك يف �شارع منزلنا اغلى من كل �شيء ..
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القاتل مع بع�س  اأب  ال�شيخ  اليوم اجتمع بديوان منزلنا  ذلك 

وكان  الو�شاطة  يقود  من  انه  يقولون  و�شخ�س  حا�شيته  من 

التخطيط  يتم  كيف  ا�شتمع  الباب  خلف  زوجي،وقفت  معهم 

لردم الق�شية وكيف رف�س زوجي اأي مبلغ معلنا ال�شفح عن 

القاتل وكيف �شي�شيغ حكم ال�شفح وي�شلمه للنائب العام ليتم 

الإفراج عن القاتل لينعم بحياته وتنعم والدته بقربه واأقرانه 

بروؤيته

حينها طرقت الباب وفتحته قليال بحيث ظل مواربا وحتدثت 

مع ال�شيخ من خلف الباب.

و�شهرت  وكيف حملته  �شام  فيه  اأجنبت  الذي  باليوم  اأخربته 

ما  والزيارات وكل  املنا�شبات  قاطعت كل  تربيته،كيف  على 

هو ترفيهي لكي اأظل معه اأثناء درا�شته ليح�شد املراكز الأوىل 

يف الدرا�شة وقد كان فعال من الأوائل يف كل مراحل تعليمه 

اليوم  كان  اجلمهورية،اأخربته كيف  اأوائل  من  كان  انه  حتى 

اأن ي�شلي كل فر�س يف  الذي �شلى فيه وكيف علمته  الأول 

امل�شجد،طلبت منه اأن يذهب للم�شجد على راأ�س ال�شارع لي�شاأل 

منذ �شغره  ابني  عدد خطوات  كم  اإىل هناك  املوؤدية  الطريق 

الأول  اليوم  عن  امل�شجد،اأخربته  اإىل  ذاهب  وهو  مات  وحتى 

كان  وكيف  امل�شاكني  على  به  ليت�شدق  مبلغا  اأعطيته  الذي 

�شالة  كل  بعد  امل�شاكني  على  ليت�شدق  م�رصوفه  من  يوفر 

عمره  وكان  فيه  �شام  الذي  الأول  اليوم  عن  حدثته  جمعة، 

حينها مل يتجاوز ال�شت �شنوات وكيف انه مل يفطر يوما، حدثته 

كيف كان ي�شوم كل اثنني وخمي�س منذ اأن كان يف الثانوية 

العامة وحتى يوم مقتله لقد كان اليوم ال�شابق ملقتله �شائما.

�شاألته اأن يذهب للنا�س يف حينها وي�شاأل عن �شام �شيقولون له 

ما يعرفونه عنه.حينها يقرر هل ي�شتحق هذا ال�شاب اأن ميوت 

هكذا وان يتم العفو عنه قاتله.�شاألته لو كان هذا اخللق العظيم 

اأن يختطف  يكلل �شلوكيات ولده القاتل وابني من كان يريد 

فتاة يف ال�شارع وحدث عك�س الواقع هل كان �شيعفو وي�شفح.

ين�شفني  مل  واأن  للق�شاء  الأمر  يرتك  اأن  ال�شيخ  قرر  حينها 

�شوف ين�شفني وين�شف دم ابني هو �شخ�شيا.

غرفة  اإىل  اخلطوات  جترين  وذهبت  و�شكرته  ال�شعداء  تنف�شت 

اأحت�ش�س  مالب�شه  اأ�شم  لأن  ما�شة  بحاجة  باأنني  �شعرت  �شام 

بزوجي  اإذ  كذلك  اأنا  وبينما  فيه  ينام  كان  الذي  املكان 

يناديني ،التفت اإليه وكاأين اأراه للوهلة الأوىل 

هذا ال�شخ�س الذي حفظت وفهمت كل ما �شيقول ويفعل قبل 

اأن يبادر،�شعرت باأين ل اعرف هذا الرجل وان ل عالقة يل به..

اأرعبني هذا ال�شعور.

...............................................     

 تفر�س علينا احلياة معارك مل نخرتها وجند اأنف�شنا جمربين 

�شتكون  حينها  اخل�شائر  باأن  نعلم  اإننا  رغم  خو�شها  على 

فادحة ومع ذلك ن�شتميت يف خو�شها حتى النهاية.

جند اأنف�شنا فجاأة وقد تغرينا �رصنا اأكرث قوة و�شالبة ،�رصنا 

اأكرث عندا وجراأة هذه هي املعارك التي ترتبط بحقنا يف الأخذ 

بثاأر ابن قتل غدرا .

كان �شام هو ال�شتثمار احلقيقي يف حياتي بذلت معه ما مل 

ربيته  �شواه،  حبيب  يل  لي�س  وكاأن  اأحببته  اأ�شقائه  مع  ابذله 

ليكون يل ذخرا يف الدنيا و�شفيعًا يل يف الآخرة .

لي�س ثمة ما ي�شتحق اأن اخ�رص من اجله زوجا اأحببته واأحبني 

ابًن  �شوى  طاعتي  يف  واخل�شوا  تربيتهم  يف  اأخل�شت  واأبناء 

وقد  م�رصفا  مقتله  ،كان  غدرا  اأمامي،ٌقتل  ي�شفك  دمه  راأيت 

حافظ على عر�س اإحداهن،دفع عمره وزهقت روحه من اجل 

فتاة ل يعرفها لقد مات �شهيداً.

................................        

كانت بحة �شوته عندما لفظ ا�شمي كمن يلفظ �شيئًا عفنًا من 

التي مل  اأتوقعه وكانت مالمح وجهه  ب�شيء مل  تندر  اأح�شائه 

ا�شتطع اأن احددها تنبئ باأيام لي�شت كالأيام وكانت الكلمات 

التي نطقها تنهي كل �شيء وكاأنها  نقطة نهاية ال�شطر ،نهاية 

احلكاية،نهاية اأ�رصة ونهاية حياة..

))اأنِت طالق(( هكذا قال وان�رصف ، �شعرت حينها بذات ال�شعور 

الذي متلكني واأنا ابكي طفلة عند عمود الكهرباء يف ال�شارع 

الأنيق والنظيف، حينما جاء عماد لينت�شلني من ال�شياع ..

�شعرت بنف�شي طفلة تائهة ل عائلة يل، ل مكان اأذهب اإليه ول 

مال ي�شند حياتي..اكت�شفت بعد كل هذه ال�شنوات اأنني منحت 

ثقتي وحياتي ل�شخ�شا واحد مل اأفكر يف احتمال تركه يل اأو 

اأية احتمالت اأخرى من �شاأنها اأن تعيدين اإىل ما�س بعيد جدا.

هذا  ا�شتحق  ،هل  حدث  ما  ا�شتوعب  اأن  اأحاول  �شامتة  بقيت 

فقط لأين مل اأتنازل عن حقي يف ق�شا�س ابني..

اأين  ؟اإىل  العقوبة  هذه  عليه  ا�شتحق  جرما  ارتكبته  ما  هل 

�شاأذهب ولي�س لدي عائلة حتت�شني وتوؤازرين .

لي�س يل حق  �شيء يف منزل عماد لنني  اترك كل  اأن  قررت 

يف �شيء اأخذت بع�س املالب�س وتركت الذهب حتى املوبايل 

تركته،فقط واأخذت مفاتيح البيت القدمي وذهبت اإليه..

حني  تقريبا  اأعوام  ع�رصة  منذ  مهجور  انه  رغم  نظيفا  كان 

تركناه اإىل بيت جديد اكرب يت�شع لنا جميعا.

من  كان  فقد  القدمي  البيت  عن  يبتعد  ل  اجلديد  البيت  ولأن 

ال�شهل اأن اهتم به كل حني وكاأنه مل يهجر قط ول �شيما واإنني 

وعماد كنا ننوي اأن يكون بيتا ل�شام بعد اأن يتزوج.

ها اأنا ادخله كما دخلته اأول مرة تائهة ل عائلة يل..ما هي 

اإل �شاعة حتى اأر�شل عماد اإىل البيت من يقوم ب�شيانة املياه 

والكهرباء كما اأر�شل اإحدى اخلادمات من املنزل والكثري مما 

باأنه  حينها  وغريها..�شعرت  م�شاريف  من  املنزل  يحتاجه 

244 نزوى العدد 77 - يناير 2014

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 

 s  s s



تتحول  اأن  بال�رصورة  يعني  ل  الطالق  واأن  يحبني  يزال  ل 

يف  تدخلي  جراء  فعل  ردة  كان  النقي�س،لقد   اإىل  امل�شاعر 

مو�شوع اأراد اأن ينهيه بطريقة مل افهمها ومل اأ�شت�شغها.

ي�شاألون  عليهم  احلزن  خيم  وقد   اإيل  والبنات  الأبناء  جاء 

وي�شتغربون هذا الو�شع وي�شتنكرونه

وتعلموا  اأنغامه  على  وكربوا  عرفوه  حب  نتيجة  تكون  كيف 

من �شلوكياته،كيف لنا اأن نتجاوز كل تلك امل�شاعر لت�شل بنا 

الأمور اإىل ما و�شلت اإليه.

.................................    

ما كان لل�شيخ اأن ينفذ عهده باإن�شايف يف ح�رصة زوجي الذي 

اأ�رص على العفو وال�شلح حتى انه ذهب بنف�شه ذلك اليوم اإىل 

النائب العام ليقدم تنازل ر�شميا عن حق ابني املقتول غدرا 

وليخرج القاتل لريمتي يف ح�شن اأمه بينما اأنا ابكي واذرف 

الدموع قهرا .

هاهي الأم تفرح وتطلق الزغاريد فرحا بعودة ولدها القاتل 

اإل  �شيء  كل  فقدت  نف�شي  اأجد  ودللها،بينما  اأح�شانها  اإىل 

عزمي على اأن اآخذ بثاأر ابني لو مل يكن بالقانون فباحلق الذي 

املكه واأجازه اهلل يل.

 يف اليوم التايل لتنازل عماد عن حقه يف دم ولده كان الدفن 

والعزاء �شاهدت اجلنازة واأنا احرتق حزنا وقهرا كيف �شمح 

عماد اأن يلتهمني الأمل بباركة منه.

كانت �شور �شام يف كل مكان على ال�شيارات واجلدران ويف 

القلوب وذاكرة النا�س الذين عرفوه واأحبوه.

الثاين يف  الدور  نافذة  والعزاء من  الدفن  اأ�شاهد مرا�شم  كنت 

عماد  منها  اأراقب  كنت  التي  النافذة  ذاتها  القدمي،هي  البيت 

كنت  التي  النافذة  ذاتها  تزوجنا،هي  اأن  وبعد  �شغار  ونحن 

اأراقب منها �شام وهو �شغري وهو ذاهب اإىل امل�شجد كل �شالة.

اأكتاف  اليوم جنازته مرفوعة على  اأراقب منها  التي  النافذة 

الرجال الذين خيم عليهم احلزن والأمل ملقتل هذا ال�شاب الذي 

كان قدوة يحتذى بها.

الطريقة  بتلك  ال�شاب  هذا  لغياب  تذرف  التي  الدموع  كانت 

الذي  احلزن  وكان  باأكمله  العامل  تغرق  باأن  كفيله  الب�شعة 

ا�شتوطن قلوب من اأحبوه كفيله باأن تكون قوتا لأعوام طويلة، 

وقودا ل ي�شمح لنار الأمل باأن تنطفئ.

كانت فكرة اأن اثاأر من قاتل ابني ت�شيطر على تفكريي بطريقة 

اأن يظهر  غريبة وكان دعائي هلل ل ينقطع وكان ل بد للحق 

اأن يردعها احد ل  التي ل ي�شتطيع  بجربوته و�شطوته وقوته 

ال�شيخ بح�شوره وطغيانه ول زوجي ب�شلبيته وخ�شوعه جاء 

احلق من اهلل وكانت الإرادة اأن يقتل القاتل على يد والده الذي 

اأوفى بوعده واأن�شفني..

الهواء  يف  نارية  اأعرية  ليطلق  اأحدهم  جاء  اليوم  ذلك  م�شاء 

كانت  تخ�شني،كما  طلقات  كانت  القدمي..لقد  املنزل  اأمام 

الطلقات التي اخرتقت ج�شد ابني تخ�شني.

مع  وتوحدت  اكتملت  الطلقات  باأن  و�شعرت  الطلقات  �شمعت 

املو�شوع  باأن  بطريقته  ال�شيخ  اأعلن  لقد  ال�شابقة  الطلقات 

انتهى وان القاتل واملقتول بني يدي رحمة اهلل.

ببهجة  النت�شار  بن�شوة  �شعرت  غريبة  براحة  �شعرت  حينها 

احلق حني يطل على املظلوم ليعلن اإنهاء مظلوميته. 

اأن  اأنام  اأن  بد  ل  وكان  وعقلي  قلبي  دموعي وحترر  حتررت 

اإىل ح�شني واخربه باأنه ل  اإىل �شام لأ�شمه  اأن اذهب  ارتاح 

ي�شبهني  احد  اأحدا ول  اأ�شبه  باأنني ل  ا�شعر  �شواه من جعلني 

،هو ولي�س �شواه من جعلني وكاأنني اأنا الطفلة التي كان يجب 

اأن تكرب يف كنف عائلتها لتكون �شاحبة قرار تقول وتفعل ما 

تريد لأنها بني عائلتها التي ل ميكن اأن يخرجوها من بينهم 

مهما كانت الآراء والأفعال..

اليوم اأنا اأم ال�شهيد الذي ما غم�شت عيناها ول انطفاأت نريان 

حرقتها اإل بعد اأن هدت كل اأوثان التخاذل وال�شت�شالم..

اأكون �رصت جديرة باأن  اأن  اليوم وقد �رصت كما كان يجب 

اأذهب اإليك يا حبيب العمر تاركة كل �شيء خلفي حتى اأنا ..

حينها  لأين  �شباحا  �شيحدث  الذي  ما  يهمني  ول  �شاأنام 

�شاأكون بجوارك اأحدثك عني وعنك وعن احلق الذي اأن�شفني 

واأن�شفك،وعن احلزن الذي كلل رحيلك ومقتلك..

�شاأحدثك عن الطفلة التي ل تعرف ا�شمها ول �شكل والدها ول 

عدد اإخوتها..�شاأحدثك عن ال�شيارة ال�شوداء التي حملتني اإىل 

عامل جديد ،عن الرجلني اللذين اأبعداين عن اأ�رصتي لتكون يل 

اأ�رصة اأنت ثمرتها ..

�شاأحدثك عن احلب الذي تال�شى فجاأة ليحل حمله �رصاع من 

من  فريد  اأنت  كنت  كما  نوعه  من  فريد  �رصاع  خا�س  نوع 

نوعك يف طفولتك و�شبابك وحتى مقتلك..

�شاآتي اإليك لأحكي لك حكاية الطفلة التي ل تعلم كيف جتاوز 

اأن  من  خوفا  م�شاملة  كربت  التي  غيابها..الطفلة  اأمر  والدها 

تتخلى عنها اأ�رصتها اجلديدة اإذا  ما عرت�شت على امر ما..

العند  التي كربت واكت�شفت بداخلها خمزن مهول من  الطفلة 

واملكابرة فقط لأنك يا حبيب العمر من نف�شت عنه ذلك الغبار 

العفن ..

اأم ال�شهيد  �شاآتي لأحدثك عنك واأنت �شهيد واأحدثك عني واناأ 

لأحدثك عن قناديل احلزن التي اأ�شاءت دروب احلق واأحدثك 

عني واأنا اأموت كل يوم..

اأحدثك عن لهفتي يف اأن احت�شنك كما كنت افعل دائما لت�شعر 

بالدفء واحلنان وا�شعر بالأمان معك فاأنت ومن �شواك ي�شعر 

باأم مكلومة مثلي بالطماأنينة وال�شالم.
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246\ �شاعر وكاتب من م�رص

 �شُعرت اأن الديكور، تغرّي فجاأًة ، لأجد نف�شي وحيداً 

مع ممثلني ُجدد وجمهور خمتلف ،ل اأعرفة واأي�شًا ل 

اأفهم لغته، وكالنا يتوا�شل مع الآخر عرب لغة و�شيطة 

جيدا،  تعرفها  م�رصحية  من  خرجت  �شخ�شية  مثل 

واملمثلني  الديكور  اعتادت  اأن  بعد  دورها  حتفظ 

واجلمهور، وفجاأة دخلت ف�شاء م�رصحيا خمتلفًا، بل 

وال�شخ�شية ل تعرف دورها يف امل�رصحية  اجلديدة، 

كاأن   ، مبهما  زال   فما  الدور  اأما  هنا،  اأنها  تعرف 

تاأخذ دورا ولي�س هناك م�رصحية ! 
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يف  يدخل  ما  غالبًا  اآخر  اإىل  مكان  من  النتقال   

اإح�شا�س املرء �شعوراً خميفًا بالوحدة، فكل الأ�شياء 

عن  كثرياً  يختلف  ل  والأمر  اأجدها  مل  اأعرفها  التي 

ممثل فجاأة ترك الف�شاء امل�رصحي الذي يعي�شه منذ 

رحت  ؟  له  �شيحدث  فماذا  اآخر،  ف�شاء  اإىل  �شنوات 

احلا�شوب  وجهاز  واحلقيبة  للحذاء  ملالب�شي   اأنظر 

يل   اأقارب  واأجد  يوؤن�شني،  ما  اأجد  لعلي  املحمول 

اأحمل من  ما  اأعرفها وتعرفني) فهي  الأ�شياء  فهذه 

اإك�ش�شوار ال�شخ�شية التي اأعي�شها واأعرفها ( .. جتولت 

يف ال�شقة غرفة نوم واأخرى للمكتب وغرفة للمعي�شة 

، املطبخ يطل على �شارع جميل واأ�شجار، واملكتب 

وغرفة املعي�شة يطالن علي �شارع اآخر خمتلف مع  

ورغم   ... بي  املحيط  الفراغ  بحجم  زجاجية  نوافذ 

�شحر املنظر افتقدت اأ�شيائي التي اأعرفها وتعرفنى 

واأدركت يف تلك اللحظة  ملاذا اأحب الأ�شياء وملاذا 

اأفتقد حوائط  اأنني  .. �شعرت  اأكتب عنها كاأنها ب�رص 

فهي  جيداً،  تعرفني  فاحلوائط   ، القاهرة  يف  بيتي 

يف  هنا  املجاورة  والبيوت   ، ميتة  �شماء   لي�شت 

Hegiachstrasse شارع�

ل تعرفني و ل اأعرف من فيها.. كل هذا جعلني اأ�شعر 

باخلوف ، بحثت عن الراديو الرتانز�شتور  فلم اأجده 

زيورخ .. 

 جرج�س �سكري\

م�ْشرحـة احليــاة



جواري   اإىل  اأ�شعه  ما  فدائما   ، للنوم  ذهبت  حني 

. يف  يعرفني  الذي  الدور  اإىل  للعودة  وهي حماولة 

القاهرة ل اأحتدث مع جرياين كثرياً، وربا ل اأعرف 

تواطوؤ   البيت املجاور يل  ولكن ثمة  ي�شكن يف  من 

اأعرفه بالنظر فقط  اأ�شعر به ، بع�شهم  بيننا هذا ما 

،ومع  بع�شهم اأتبادل حواراً ق�شرياً اأو حتية عابرة ، 

ولكن ثمة عالقة خفية  بيننا .

اإىل  اأن�شحب  كي   برغبتي  هنا  اإىل  جئت   ، نعم   

�شئمتها  التي  الأخري  التفا�شيل  واأجتنب كل  عقلي 

والأدق  عقلي  اإىل  اأختلي  اأنا هنا كي   ، القاهرة  يف 

اأنا   ، الوقت  من  الكثري  روحي، هنا يف جعبتي  اإىل 

هنا ملراجعة كل ما اأعرف ، ملراجعة نف�شي . جئت 

وظيفة  اأو  عمل  باحثًا عن  اأو  منفيًا  ول�شت  برغبتي 

ال�شعور  هذا  فلماذا  رغبتي  بكامل  جئت   ، هاربًا  اأو 

بالوح�شة اإذن؟

 كنت اأ�شعر اأنني يف حاجة اإىل الآخرين، وهذا نادراً 

ما يحدث، اأ�شعر اأن كل الأ�شياء التي حتيط بي غريبة  

وغابات  اأ�شجار  �شاحر،  ف�شاء   ، اأعرفها  ل  اأ�شياء 

من  ي�شعر  و�شوارع  الورود  تك�شوها  اأنيقة  وبيوت 

يراها للوهلة الأوىل اأنه يرغب يف النوم هنا، ودائمًا 

يف �شوي�رصا حني اأ�شاهد ال�شوارع وخا�شة ال�شغرية 

وغرفة  هنا،  ال�شالون  اأ�شع  اأن  ميكن  اأنني  اأتخيل 

النوم اإىل اليمني ، ال�شارع نف�شه ي�شلح للحياة ، ومع 

اأعرف  ل  اأنا   ، اأيامًا  باخلوف  ال�شعور  لزمني  هذا 

واكت�شفت   ، يعرفني  ل  اجلمال  وهذا   ، اجلمال  هذا 

اأ�شعر بالقلق واأفتقد الأمان كلما غرّيت مكان  اأنني 

الإقامة .. حتى ولو يف القاهرة .
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 �شعرت اأن نف�شي تنتظر يف مكان اآخر واأنا هنا ج�شد 

عاجز عن احلياة ، وانتابتني م�شاعر مبهمة وغريبة 

مبتهجًا  ون�شفه  حزينا  ج�شدي  ن�شف  يكون  كاأن 

عاجز  ،اأحدنا  �شطرين  اإىل  تنق�شم  نف�شي  اأن  ،واأ�شعر 

عن التعبري والآخر عاجز عن الإدراك ، وربا ن�شف 

يوؤدي دوراً والن�شف الآخر يقوم بدور املتفرج !
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يف  امراة  ت�شتقبلك  اأن  وغريبًا،  �شعبًا  الأمر  كان 

املطار تبت�شم وتخربك اأننا الآن يف الطريق اإىل بيتك 

القطار،  ،وت�شتخدم �شمري امللكية  وحتكي عنه يف 

ويف الرتام رقم 3 ، هذا يذهب اإىل بيتك

 your homeوفجاأة اأجد �شخ�شًا  اآخر يقف اأمام 

ويقول  علي  وي�شلم  يبت�شم   ، بيتي  هو  الذي  البيت 

اأهال بك يف بيتك ، ي�شري اإىل ا�شمى علي الباب ، ثم 

اإىل ا�شمى علي �شندوق الربيد ، ون�شعد لأجد ا�شمي 

علي باب ال�شقة ، يفتح ، وي�شري هذا بيتك ومينحني 

وحيداً  واأظل  املراأة  مع  ويذهب  يبت�شم   ، املفتاح 

عندي بيت ومفتاح ،واأنا يف بيتي !  ول اأعرف اأحداً 

التي  اللغة  حتى  ول   ، املدينة  هذه  يف  �شيئًا  ول 

وكتبي؟  مالب�شي  اأعرف  فقط   ، الأهايل  يتحدثها 

اأغلق  اأن  بعد  جيبي  يف  املفتاح  اأ�شع  ال�شباح  يف 

واأحت�ش�س جيبي يف كل  بيتي -  الذي هو  البيت - 

حلظة ، فهذا هو احلبل ال�رُصي الذي يربط  بيني وبني 

احلياة يف هذه املدينة ل اأعرف �شواه هذا  املفتاح 

والطريق اإىل البيت ، وظني اأن هذا الإح�شا�س ل ي�شي 

 .. عبثية  بل يف م�رصحية  اأنني يف عر�س م�رصحي 

اأو قل اأ�شبحت ممثاًل ومتفرجًا يف م�رصحية مرجتلة 

،اأ�شارك واأتفرج يف اآٍن .
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وبني  بيني  قليال  ولو  التقارب  من  نوع  حدث  اأن  بعد 

وبداأت  توهمت  هكذا  اأو  الأ�شياء،  وبني  بيني   ، الطبيعة 

اأعرف  ال�شوارع،  اأو خوف يف  اأقدامي تخطو دون رفيق 

التجول  ت�شتطيع  اأقدامي   ، الرتام  وعربات  املحطات 

الت�شوق نوع من املعرفة  اأن  ، يبدو  ال�شوبر ماركت  يف 

والتقارب مع املدن ، كل يوم اأجتول وات�شّوق ولو اأ�شياء 

قليلة، واأي�شًا اأنفقت وقتًا طوياًل يف املطبخ وهذا جعلني 

اأ�شعر باألفة مع البيت ، كنت يف الأيام الأويل دائم النظر 

من النوافذ وال�رصفات اأتاأمل ما هو قريب وبعيد وكاأنني 

وجرياين  وال�شوارع  والأ�شجار  البيوت  اأذن  يف  اأهم�س 
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اأنا  البعيدة   اجلبال  وحتى  منهم،  اأحداً  اأعرف  ل  الذين 

هنا  جرج�س �شكري، �شاعر م�رصي يف منحة للكتابة، 

وعندي يقني اأن كل هذه الأ�شياء �شتعرفني . وكنت اأ�شاأل 

 .. اأ�شاهدها واأعي�س معها هنا  التي  نف�شي هذه الأ�شياء 

معي اأم �شدي ، و�رصت اأ�شاألها وكانت اأي�شًا ت�شاألني! 

-5-

م�رص،  يف  الطبيعة  اأمنا  عن  تختلف  هنا  الطبيعة  اأمنا 

يف اأوروبا ترتدي اأمنا الطبيعة اأجمل مالب�شها ، اأ�شجار، 

املباين   ، جميلة  و�شوارع  اأمطار  �شحب  ،ورود،  غابات 

تقف اأنيقة مبت�شمة وكل مبنى يراعي املباين املجاورة 

يرتك لها ف�شحًة ، جماًل للحرية وللتنف�س ، ثمة ت�شامح 

بني الأ�شياء ، ولهذا تكافئ الطبيعة  اجلميع . فالعالقة 

بني  والت�شامح  باملحبة  تفي�س  عميقة  الطبيعة  مع 

من  متلك  مما  ب�شيء  تبخل  ل  فالطبيعة   ، الطرفني 

 ... ويحبونها  والب�رص يحرتمونها  الب�رص  علي  جماليات 

لبع�شهما  املحبني  غفران  الآخر  ي�شامح  وكالهما  بل 

يحتفلون  فالب�رص  غرامية  تبدو  والعالقة   .... البع�س 

�شوى  تاأتي  ل  وكاأنه  الأعرا�س  لها  يقيمون  بالطبيعة 

يوم واحد كل عام ، ثمة جهر بهذه املحبة ، فاإذا اأ�رصقت 

والطبقات  الأعمار  خمتلف  من  النا�س  هرع  ال�شم�س 

والجنا�س اإىل ال�شوارع تخففوا من مالب�شهم ، وكاأنهم 

يقدمون اأج�شادهم العارية قربانًا لل�شم�س، وكاأنها  اإله  

من اآلهة الأ�شاطري ،اإذ كنت حمظوظًا فقد اأ�رصقت ال�شم�س 

بقوة هنا يف زيورخ ،و كل من األتقاين قال يل : 

 you brought the sun from Egypt
 a lot of thanks ،

ال�شهرية  البحرية  حول  والأجانب  املدينة  اأهايل  جتمع 

كبري  حفل  كرنفال   اإىل  ال�شاطئ  وحتول  زيورخ  يف 

ورحبوا  مالب�شهم  خلعوا  الأر�س  اجلميع  افرت�س 

بال�شم�س وهم يف مالب�س البحر ،يف م�شهد لبد اأن اأتذكر 

معه  اأجداد هوؤلء ، الإغريق قبل امليالد وهم يحملون 

�شالل طعامهم ونبيذهم واأطفالهم ، ويذهبون فجراً اإىل 

امل�رصح ،  م�شهد يتكرر يف زيورخ وربا يف كل املدن 

الطعام  اإذ ميار�س املواطنون عادة تناول  ال�شوي�رصية  

، يف  البحرية  �شاطئ  علي  يف كل وقت ويف كل مكان 

لكل  ي�شلح  الطعام   ، ال�شارع  يف   ، الرتام  يف   ، القطار 

منازلهم  من  يخرجون  ل  اأنهم  وظني   ، ومكان  زمان 

وهم يحملون �شالل  طعامهم مثل الإغريق قبل امليالد 

والذي اختلف فقط اأنه يبتاعونه من املحالت ، ياأكلون 

يحتفلون   ، اإحتفال  فالطعام   ، الوقت  طيلة  وي�رصبون 

تخرتع  اأنها  �شتجد  املطاعم  تاأملت  واإذا   ، بالطعام 

الطعام  واأنواع  والكئو�س  الأطباق  يف  واألوانًا  اأ�شكاًل 

وال�رصاب.. يف ال�شوارع واحلانات وعلى �شاطئ البحرية 

وعلي الأر�شفة ويف و�شائل املوا�شالت اجلميع �شوا�شية 

مالب�س  يف  مب�رصون   ، تنكرية  بالب�س  م�شعوذون   ،

�شوداء،  �شواذ وعاهرات ومثقفون ، يتعاي�شون معا يف 

ت�شامح وحمبة . 

 وهذا لي�س غريبًا يف جمتمع و�شفوا نظامه الدميوقراطي 

باأنه  ي�شري على وقع دقات ال�شاعة ال�شوي�رصية الخرتاع، 

العمل،  ثقافة   ، الت�شامح  عنوانه  بينهما   تناغم  فثمة 

الت�شوية،  التنازل،   ، بالآخر  العرتاف  ال�شتقاللية، 

�شيا�شي  منهج  للقوة،  اللجوء  رف�س  العامة،  امل�شلحة 

اأعلى، فكان مزيجا من  اإىل  اأ�شفل  البناء من  قائم على 

ال�شلطة  وتقا�شم  املبا�رصة  والدميقراطية  الفيدرالية 

وهذا  ال�شوي�رصية  للدميقراطية  الأبرز  الإبداع  ال�شيا�شية 

يتجلى بو�شوح يف ال�شارع ، يف كل مفردات احلياة .
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اأن  ميكن  التي  ال�شغرية  املو�شيقية  الفرق  عن  بعيداً 

ت�شاهدها يف ال�شارع،تعزف  وتنتظر ما جتود به اأيدي 

املح�شنني من املتذوقني  ميكن اأن ت�شاهد فرقة زيورخ 

 ، ال�شارع  ( تعزف يف  اأطلقت عليها  )اأوهكذا  ال�شمفونية 

حيث اختارت الفرقة مكانًا يف ميدان يف و�شط املدينة 

دار  يف  وكاأنها  اأعمالها  تقدم  وراحت  ال�شياح  يرتاده 

الأوبرا  و�شوف  دار  اأي�شًا يف  كاأنه  ، واجلمهور  الأوبرا 

بكامل  تعزف  ال�شاطئ  اأيام علي  بعد  الفرقة  نف�س  جتد 

ان  واأ�شعر  الأمر  يختلط  اأحيانًا   . الر�شمية  مالب�شها 

ال�شارع بيتًا اأو دار اأوبرا اأو مطبخ، ال�شارع لي�س غريبًا 

 ، ، ل يخجل  ال�شارع  البيت، ل يخاف املرء يف  بثابة 

وي�شتمع  املو�شيقي  ويعزف  وي�شكر  ويحب  ياأكل  بل 

وتنام   ، تقبله  يقبلها   ، الرجل حبيبته  يحت�شن   ، اإليها 

اأعينهما يف �شالم ودون  خوف  يف ح�شنه ويغم�شان 

ودون ح�شد ،بعيداً عن اأفعال ال�شيطان وموؤامرة النا�س 

الأ�رصار ، وظني اأنه لي�س هنا اأ�رصار ، اأما ال�شيطان فلن 
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يجد ما يفعله .

من  خرجت  التي  باملوائد  تكتظ  وال�شاحات  الأر�شفة 

املطاعم يف نظام �شارم  بحيث ل يعيق حركة امل�شاه 

ومعها  نف�شها  الطاولت  اأن  اأ�شعر  كثرية  اأحيان  يف   ،

ياأكل   ، القانون  يخالف  اأن  يرف�س  كالهما   ، الكرا�شي 

يجل�شون  اإنهم  حتى   ، منازلهم  يف  وكاأنهم  الزبائن 

�شعور  ،ثمة  بيته  يف  املراأة  اأو  الرجل  وكاأن  باأريحية 

بالأمان والراحة والطماأنينة ؟ بالن�شبة يل الأمر مده�س 

، فاأنا اآت من القاهرة ؟ فما بني البيت وال�شارع ما بني 

. اخلوف واخلجل واحلر�س، فال�شارع  ال�شماء والأر�س 

جتليات  اأهم  اأحد  بل   ، ح�شاري  ناجت  النا�س  و�شلوك 

احل�شارة . 

فلي�س �شهاًل اأن حتب كما ترغب يف اأي حلظة،  فاأنا اآٍت 

ورغباتهم  م�شاعرهم   النا�س  فيه  يوؤجل  جمتمٍع  من 

منظمًا  نحمل  اأن  علينا  لزام  وكاأنه  ُم�شّمى،  غري  لأجٍل 

لي�س  لأنه  الغاز!   عن منّظم  ، ل يختلف كثرياً  للم�شاعر 

م�شموحًا بالتعبري عن امل�شاعر يف اأي حلظة ، فعلينا اأن 

واملكان  الوقت  جند  حتى  ورغباتنا  ب�شاعرنا  نحتفظ 

املنا�شبني! ولأن امل�شاعر لأ ميكن تاأجيلها اأو حفظها يف 

الثالجة ، فغالبًا ما متوت اأو تتحول اإىل اأ�شياء اأخري . 
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اأدواراً  النا�س   املدينة بكل مفرداتها م�رصح يوؤدي فيه 

متباينة، فما اأ�شبه املدينة بامل�رصح، وامل�رصح باملدينة، 

احلياة  من  م�شتقطع  جزٌء  امل�رصح  زمن  لأن  فقط  لي�س 

اليومية للمدينة بل واأي�شًا لأن ما يحدث من اأفعال علي 

خ�شبة امل�رصح هو انعكا�س حقيقي للمدينة،ويف زيورخ 

املدينة  كانت  ارجتايل  عر�س  يف  اأنني  �شعرت  كما 

الكال�شيكية  للدراما  لي�س  ولكن  م�رصحًا  يل  بالن�شبة 

الف�شاء  من  الرغم  علي  حداثي،  بعد  ما  م�رصح  ربا   ،

الكال�شيكي للكنائ�س والعمارة التقليدية  م�رصح ب�رصي 

اأن  اأ�شعر  اأن  الطبيعي  من  كان  ولهذا   ، �شورة  م�رصح   ،

الديكور تغري بالكامل ، واأنني اأعي�س يف عر�س م�رصحي 

ل اأعرف عنه �شيئًا. 

اجلمال  هذا   ، ال�شور  هذه  اأتاأمل  واأنا  تقريبًا  �شهر  بعد 

املفرط  تذكرت رولن بارت وحديثه عن اأمرا�س الزي 

امل�رصحي حني اعترب  اأن الت�شفيق لالأزياء يف امل�رصح 

يثري القلق ، وبرر ذلك  باأنه لي�س مهمة الزّي اأن يغوي 

العني بل يده�شها ، حيث اإن للزّي امل�رصحي  )املالب�س( 

اأمرا�شا ، مثله مثل الإن�شان ، فهو مير�س اإىل حد العجز 

اأن اأخطر هذه  عن قيامه بهامه الأ�شا�شية ، واملده�س 

ال�شكلي  اجلمال  يت�شخم  حني   ، اجلمالية  الأمرا�س 

بعزٍل عن العر�س امل�رصحي . ويقيني اأن هذا الراأي ل 

جماليات  من  احلد  اأو  الت�شكيلية  القيم  باإهمال  يطالب 

املنظر امل�رصحي ، ولكنه يرف�س ويحذر من خطورة اأن 

تغدو القيم الت�شكيلية هدفًا  بذاتها ، لأنها �شوف تتحول 

حيث  جمانية  الدقة  �شئنا  واإذا   ، مزيفة  جمالية  اإىل 

تغدو بال معنى ، ناهيك عن اأنها ت�شتت انتباه امل�شاهد 

بعيداً عن العر�س امل�رصحي ، وحتيل تركيزه اإىل ما هو 

م�شطنع ) املنظر املجاين للمالب�س ( الذي يغدو متطفاًل 

على امل�رصح ووظيفته الأ�شا�شية ، والنتيجة اأننا نحظى 

ب�رصٍح غري اإن�شاين يحمل من الزيف والكذب قدراً كافيًا 

�شوف يعيق احلقيقة ، اأو قل �شوف يق�شيها عن العملية 

امل�رصحية . وال�شارع يف زيورخ يفرط يف الزينة ، زينة 

جمتمع ما بعد احلداثة ) كاأي مدينة اأوروبية ( ال�شارع 

عر�س لالأزياء املفرطة يف اجلمال واحلرية .لي�س زيفًا 

يف  مفرط  هو  ما  بقدر  امل�رصح  يف  بارت  ي�شميه  كما 

اإفراط يجعل امل�شاهد ل يري �شوى ال�شورة   ، جماليته 

، جمال الن�شاء وتقاليع ال�شباب يف املالب�س ، ال�شورة 

املده�شة والرثية جتعل امل�شاهد يف ال�شارع ل يفكر اإل 

يف ال�شور ول يبحث اأبعد منها، ولكن كما ذكرت لي�س 

زيفًا كما يحدث يف املالب�س امل�رصحية ، بل يف اأحيان 

اأنها لي�شت  اأ�شعر  .اإذ كنت  اأزياء فكرية وفل�شفية  كثرية  

املدينة بل �شورة املدينة ! 
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الأج�شاد نف�شها بثابة م�شاهد م�رصحية متحركة، فبعد 

�شهور اأ�شبح الأمر معتاداً اأن اأ�شاهد كائنًا ذكراً اأو اأنثي 

�شاقني،  علي  مي�شي  كرنفال  اإىل  نف�شه  هو  حتول  وقد 

�شيدة  الرتام،  حمطة  اأو  ال�شارع  يف  ت�شاهد  اأن  ميكن 

بي�شاء و�شعرها اأحمر، عارية الذراعني وال�شاقني  وقد 

ناهيك  خمتلفة،  واألوان  باأ�شكال  و�شمًا  عليهما  طبعت 

عن الأقراط التي تناثرت يف ج�شدها يف الأذنني والفم 

والأنف والرقبة وهذا ينطبق اأي�شا علي الرجال، وربا 

و�شمت  اأن  بعد  والكتفني  ال�شدر  ُتربز  �شيدة  ت�شاهد 

اأم�شي  وكنت   ، اأخري  ور�شوم  وقلبني  بوردتني  ال�شدر 
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اإىل احلانات واملقاهي يف  اأتبعهم   ، خلف هوؤلء بحذر 

و�شط املدينة  بع�شهم ربا من املت�رصدين وهوؤلء من 

الب�رص  من  الغالبية   ، الكرنفالية  اأو  الزينة  يف  اأ�رصفوا 

احتفال  ثمة  الكرنفال.  اإىل  انحازا  ولكنهم  العاديني 

ال�شيقان ،الوجه،  خا�س باجل�شد بكل مفرداته، الأيدي، 

الفم ، الأنف ، النهدان الأرداف ، حتى الأظافر كل هذه 

الأع�شاء تتهياأ وتتزين كاأنها يف عر�س م�رصحي ، لكل 

ع�شو دوره الذي يحفظه جيداً واملالب�س والإك�ش�شوار ، 

فثمة زينة خا�شة للثدي الذي تربزه املراأة ففي ناحية 

تطبع و�شمًا ويف الناحية الأخري تكتب �شيئًا ، اأو ت�شع 

اأو   ، اأو �شاقيها  اأنفها ، وتر�شم علي ذراعيها  اأقراطا يف 

تلون اأظافر يدها اأو رجلها وهكذا ؟ فاملراأة هذا الكائن 

املده�س والغريب ،اإذا تخلت عن الإ�شتعرا�س فهذا يعني 

اأنها فقدت اأنوثتها ، وتخلت عن �رص وجودها ، فاإن مل 

به  �شعرت  ما  هذا  ؟  اإذن  تفعل  فماذا  املراأة  ت�شتعر�س 

، ف�شمح بازدهار  يف زيورخ يف جمتمع يقد�س احلرية 

ال�شارع  علي  مقهى  يف  اأجل�س  وكنت  ال�شتعرا�س، 

فهذه   ، اليومي  امل�رصحي  ال�شتعرا�س  هذا  واأ�شاهد 

 ، اأحلى منها  التي هي  ت�شع �شاقًا حلوة  فوق الأخري 

اأمامها  اأطل  الذي  اإىل اخللف لتربز �شدرها  ثم ترتاجع 

واأمامنا طبعًا نافراً بعد اأن جعلت منه ال�شم�س قطعتني 

الأمام  اإىل  تتقدم  اأن  تن�شي  ولن   ، الالمع  الربونز  من 

�شوف  وبالطبع   ، مدرو�شة  رقة  يف  اأردافها  لرتق�س 

اأ�شعلتها  التي  �شيجارتها  من  عميق  غري  نف�شًا  ت�شحب 

�شحابة  الدخان  لي�شّكل   ، الربونزي  �شدرها  تربز  وهي 

حول وجهها ، فتكتمل عنا�رص امل�شهد امل�رصحي ، وكاأن 

�شمم  مالب�س   وم�شمم  احلركة  ر�شم  خمرجا  هناك 

ال�شورت ولون احلذاء ون�شح بعدم  فتحة ال�شدر وطول 

، بل وهناك م�شمم ديكور قام  النهدين   ارتداء حمالة 

ببناء الف�شاء امل�رصحي ، اأما نحن الذين ن�شاهد ، فنحن 

اجلمهور والكور�س معًا ، فيغرق ج�شد املراأة يف ف�شاء 

م�رصحي .. يغلفه دخان ال�شيجارة ، ولن تنتهي هذه من 

ا�شتعرا�شها ، لتمر اأخري بعد اأن خلعت حذاءها وعلقته 

بحرية  تتمتع  حافية  تلهو  وراحت   ، يدها  حقيبة  يف 

اأقدامها ، وهكذا.

بعني  األتهم  املده�شة جعلتني  الب�رصية  امل�شاهد  وهذه 

�رصهة كل ما ي�شادفني يف ال�شارع ، من اأع�شاء ب�رصية 

ا�شتقلت عن اأ�شحابها وتوؤدي دورها يف م�رصح الده�شة 

كنت  هكذا  اأو  كبرياً  حرجًا  يل  �شبب  الف�شويل  نظري   ،

ويخرتق  الجتاهات  كل  يف  يت�شلل  اأن  اإذاعتاد  اأظن، 

خ�شو�شيات الب�رص يف ال�شارع واملقهى واحلانة والرتام 

ت�شوير  اآلة  وكاأنها  الإجتاهات  كل  يف  تت�شلل  وهي   ،

. لي�شبع نهمه من هذا  تلتقط كل هذه ال�شور وحتفظها 

وم�شاهدة  م�رصحًا  ي�شاهد  فهو  ل؟!،  ومل   ، ال�شتعرا�س 

امل�رصح حق م�رصوع ، فهم من خرجوا من خ�شو�شيتهم 

واأ�شبحوا م�رصحًا عامًا انحاوزا اإىل الحتفال واأ�شحوا 

كرنفاًل .  واأ�شبحت اأ�شعر اأن الرتام وال�شيارات والأ�شجار  

م�رصحي  ديكور  اإل  هي  ما  واحلديثة  القدمية  واملباين 

واحلانات  ال�رصفات  يف  والبيوت  ال�شوارع  يف  والنا�س 

واملقاهي جوقة كبري / كور�س .

 -9-

الف�شاء  ،واأ�شبح   الكرنفال  هذا  اختفي  اأمطرت  اإذا 

امل�رصحي موح�شًا ، وارتدت ال�شوارع والطرقات معطف 

علي  املطاعم  ،وانكم�شت  الوحدة  قمي�س  مع  احلزن 

نف�شها، وتكومت الكرا�شي والطاولت اإىل جوار احلوائط 

وخا�شة  البحرية  طيور  واأ�شحت   ، بال�شال�شل  مقيدة 

املمثلون،  واختفي   ، البي�شاء  خائفة حزينة  البجعات 

واأ�شحت املدينة كاأرملة ح�شناء يف خريف العمر !

 -10-

يف اأحيان كثرية  ومن فرط الزينة والإفراط يف جمالية 

يعملون  املدينة  هذه  اأهل  اأن  اأتوّهم  كنت   ، الأزياء 

يدخلوا  اأن  عليهم  ال�شيوف  جاء  واإذا   ، كلهم  بامل�رصح 

عن  ويبحثون  امل�رصحي   الف�شاء  هذا  اإىل  الفور  علي 

دورهم ، واأن يخلعوا مالب�شهم ويرتدوا مالب�س امل�رصح . 

فهذه الأج�شاد التي مت�شي يف ال�شوارع  ترغب يف التمثيل 

 ، ت�شاهدها  به حني  توحي  ما  هذا  التمثيل   ت�شتطيع   ،

من  هاربة  قل  اأو  م�رصحي  ف�شاء  يف  مت�شي  وكاأنها 

؟  وم�رصحية  خمرج  اإىل  هوؤلء  يحتاج  ،فهل  ما  دراما 

يدخل خ�شبة  فالبع�س   . واحلكاية  املخرج  اأنف�شهم  هم 

 ، ، والبع�س يغادر، والبع�س يدخل ول يخرج  امل�رصح 

يعي�س وميوت متفرجًا . 
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العامل  يف  الأعلى  اجلودة  ذات  املدينة  اأنها  اأعرف 
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والأكرث مالءمة للعي�س ، ولكن اأحيانًا كنت اأ�شاأل نف�شي 

نف�شي  اأ�شاأل  ما كنت  ؟ كثرياً  اأعي�س  يف ثالجة  ..  هل 

واأفعال  اأ�شياء  من  احلياة  مفردات  فكل  ال�شوؤال  هذا 

هو  كما  اأخطاء  ودون  بدقة  حتدث  بعناية،  مر�شو�شة 

مير  فربا   ، ال�شنع   �شوي�رصية  لل�شاعة  بالن�شبة  احلال 

وقت طويل يف �شارع اأو حي ، دون اأن يت�شاجر اأحد  اأو 

ت�شدم �شيارة اأحد املارة  اأو يقوم اأحدهم بال�شطو علي 

بيت جاره اأو قتله اأو �رصقته ، اأو ي�شكر اأحدهم يف البار 

.. علي العك�س  اجلميع ملتزم ، ربا  ول يدفع احل�شاب 

ال�شائق يقف للمارة وي�شري بيده وتبت�شم حتى يعربوا ، 

ي�شع  اأو  يغني  اأو  يعزف  يقف  اأحدا  يزعج  ل  واملت�شول 

نف�شه يف مالب�س م�رصحية وينتظر اأن تعطف عليه ، فمن 

مالءمة  الأكرث  ت�شنيفها  يف  امل�شتخدمة  املعايري  بني 

وعدد   ، ال�شحية  ،والرعاية  اجلرمية  معدل   ، للعي�س 

�شاعات �رصوق ال�شم�س ومع هذا �شعرت انني يف ثالجة 

، فهل يعي�س ال�شوي�رصيون يف ثالجة كبرية  واأنيقة ؟ 

-12-

ما  الروماين  الع�رص  اإىل  تاريخها  يرجع  التي  املدينة 

واأبراج  والعمارة  البنايات  زالت  حتتفظ باملا�شي يف 

التي  الأزقة   / ال�شيقة  وال�شوارع  الكال�شيكية  الكنائ�س 

لدراجه  ت�شع  والآن  بالكاد  وفار�شه  ح�شان  منها  مير 

و�شائقها ، املا�شي  يعي�س يف املدينة �شاخمًا �شامتا 

، للذكري  اأو يتدخل يف �شيء، املا�شي للزينة  ل يتكلم 

 ، م�شتقبل  حتى  اأو  ما�س  يف  يفكرون  فال  الب�رص  اأما   ،

اجلميع يعي�س احلا�رص اللحظة التي يحياها الب�رص الآن 

مقومات  بكل  وكذلك    ، التاريخ  بعبق  حتتفظ  مدينة   .

احلداثة وما بعد احلداثة .و نحن يف القاهرة  نفكر يف 

املا�شي ، نحزن من اأجل امل�شتقبل اأما احلا�رص فنف�شل 

ف�شاًل ذريعًا يف اأن نعي�شه اأو نفهمه ، نحن عك�س املدينة 

التي دمرت كل املا�شي واأ�شبحت ع�شوائية بال هوية  .

، هكذا كنت  فنحن ن�شنع املوت وهم ي�شنعون احلياة 

الدائم  الحتفال  �شاهدت  وكلما  ال�شارع  يف  واأنا  اأفكر 

باحلياة يف كل مفرداتها و�شتى تفا�شيلها ، فنحن نبدع 

، وهم  البكاء  املوت وفنون  يف طقو�س احلزن ومرا�شم 

ونحن  بالطبيعة  ،يحتفلون  احلياة   فنون  يف  يبدعون 

منا  وتاأخذ   ، جمالها  ومتنحهم  تعطيهم  لذلك  ندمرها 

لأننا ل ن�شتحق . 

-13-

ال�شاد�س  اأو  املراأة يف م�رص عقدها اخلام�س  اإذا دخلت 

من  حمتها  قل  اأو  املا�شية  حياتها  غريت  الأكرث  على 

اأو  باحلجاب  نف�شها  تلف  املدنّية  وبعد حياة   ، الوجود 

تتعبد  الكني�شة  اإىل  جلاأت  م�شيحية  كانت  واإذا  النقاب 

باب  علي  القربان   بائع  جوار  اإىل  وجتل�س  وت�شوم 

وجهًا  تقدم  ما  ودائمًا   ... وجتهمت  وحزنت  الكني�شة  

قدمي  حذاء  فردة  عن  كثرياً  يختلف  ل  عبو�شًا  متحفظًا 

ويف   ، ال�شماء  اإىل  تتقرب  الطريقة  بهذه  اأنها  وظنها   ،

اأوروبا اإذا دخلت املراأة عقدها ال�شاد�س فهي تبداأ احلياة 

، �شلوكنا نحن العرب ب�شكل عام  ناجت من العادات التي 

 ، معني  جمتمع  يف  ع�شوا  ب�شفته  الإن�شان  يكت�شبها 

يفكر  جتعله  جمتمعه  يف  العربي   امل�رصي/  وع�شوية 

يف املوت، والأوروبي يفكر يف احلياة !

للقاهرة  حدث  ما  هذا   ، اأ�شحابها  ت�شبه  املدن  ولأن 

،قررت اأنها �شاخت، ومعها مدن عربية كثرية  فاأحكمت 

جوار  اإىل  وجل�شت  وجهها  واأخفت  راأ�شها  حول  الغطاء 

 ، النهاية  وتنتظر  ال�شماء  من  تتقرب  القربان   بائع 

 ، املا�شي  يف  وتعي�س  منه  تخاف   ، امل�شتقبل  تكره 

اأما احلا�رص فلي�س هنا ،  منذ مائة عام تقريبًا  كانت 

القاهرة تعي�س اأزهى ع�شورها ، كانت علي الأقل قطعة 

من اأوروبا ، اإن مل تكن اأجمل من مدن كثرية فيها ، ففي 

زيورخ  ومدن اأوروبية عديدة اأتذكر القاهرة يف الأفالم 

امل�رصية القدمية - اأبي�س واأ�شود - كانت هكذا ! وكنا 

ن�شبهها .. فماذا حدث ؟ 

 -14-

التي تعود  الأنيقة  الكالب  اأطل علي  العالية  من نافذتي 

والأ�شجار  الكالب  اأراقب  و�شباحًا،  م�شاء  اأ�شحابها  مع 

القطط  من  ال�شوارع  تخلو  كيف   ، نف�شي  واأ�شاأل  والب�رص، 

والكالب ال�شالة ؟  وهل ت�شتطيع مدينة رغم اإفراطها يف 

اجلمال والزينة ودقة ال�شاعة ال�شوي�رصية  اأن تعي�س دون 

اأوكالب �شالة، دون خارجني علي القانون ، دون  قطط 

قتلة اأو ل�شو�س، فمن يحر�شها ويوؤن�س ليلها املوح�س.
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252\ كاتب وم�رصحي من �شورية

الوقُت اأواُن الظهرية ، والغيم املتجّهم ي�رصد هنا 

وهناك يف �شماء املدينة موحيًا بزمن ما �شائع 

 ، حمالة  ل  قادم  رهيب   �شيء  ثمة   .. يتال�شى 

تلمحه يف تلك العيون القلقة للنا�س الزاحفة هنا 

وهناك ،لقد انتظرته طوياًل لكنها تخاف قدومه... 

يجري   با  اآبه  غري  ينهمر  بداأ  قد  اخلفيف  املطر 

 . اأين جاء  اأدري من  يوقظ يّف خوفًا  غام�شًا ل 

اأ�شحو من �رصودي فاأجد نف�شي يف �شاحة املدينة 

. اأرفع ب�رصي اإىل �شاعتها املنت�شبِة كعظم وح�س 

مذعورين  تعانقا  قد  العقربني  فاأجد  اأ�شطوري 

طويل  زمن  منذ  لي�شبه  نهار  انت�شاف  يعلنان  

اآلف النهارات التي اجرتتها هذه املدينة ..

الوجوه  اأقتحم  عري�س..  ر�شيف  فوق  اأخطو 

عني   
ّ
تزور لكنه  تخفيه  ما  كنه  حماوًل  بب�رصي 

منكفئة اإىل عواملها واأ�رصارها وتنظر  اإىّل �شاهمة 

مرتابة.

هيه اأنت يا اأ�شتاذ اإىل اأين ؟

والإعياء..كان  بالأمل  املعجوُن  �شوُته  فاجاأين 

حتميها  طاولة  اإىل  الر�شيف  مقهى  يف  يجل�س 

يطيل  منع�س  ل�رصاب  دعاية  عليها  ُطبعت  مظّلة 

احلياة...

اجل�س معي قلياًل..

وحني ترددت ..قال ..

 اأرجوك

ل اأية فر�شة ..جل�شت.. 
ّ
مل يرتك يل ال�شوُت املتو�ش

الذي ينّز �شفرة منِذرة واإىل  الوجه  اأتاأملُّ بحزن 

..و�شكنهما  الربيق  منهما  خبا  اللتني  العينني 

�شالم يائ�س

- اأنا اأجل�س هنا  كلَّ يوم �شاعة اأو �شاعتني ..اأراَك 

�شارد  والآخر  احلني  بني  املقهى  اأمام  مترُّ  واأنت 

ل تراين

- اأنا  اآ�شف

والنا�س  واملطر  ال�شماء  يتاأّمل  قليال  �شمت 

والأ�شجار ..اأغم�س عينيه وقال بخ�شوع

احلياة جميلة ..

معك حق 

 يبدو اأننا لندرك ذلك اإل بعد فوات الأوان

- الإن�شان كثري ال�شكوى والت�شاوؤم ..بل هو جاحد

  - لكّل �شيء غاية 

- بل هي الفو�شى والعبث

ابت�شم .ارت�شف بتعة ما تبقى يف فنجانه ..�شاألني

- األ تكتُب �شيئًا هذه الأيام ؟

- ل

-ماذا تنتظر ؟

اأم�شك  حني  اأحيانًا  الرعُب  ..ي�شيبني  اأدري  ل   -

اأن  ..اأخ�شى  الأقالم  كّل  يلوي  ..مايجري  بالقلم 

ياتي يوٌم اأن�شب فيه  كبئر مهجور 

- ا�رصب يف اأعماقك اأكرث فثّمة عوامُل مل تكت�شْفها 

بعد 

�شمتنا قلياًل ثم قال بخجل طفل

لقد اأجنزُت كتابًا

اأنت !

نور الدين الها�سمي\

حوار فـي منت�شف النهـــار



األ ت�شّدقني ؟

بلى ..ولكنك ..

تني 
ّ
 مر

ّ
نعم اأنا مري�س.. وقد اأ�شبحُت اأغ�شُل كليتي

يف الأ�شبوع ..ولكني اأجنزُته اأخريا ..�شدقني

ما هو مو�شوعه ؟

العقُل نب�ُس الكائنا

مل اأفهم  

 يا �شديقي ..لقد اكت�شفُت على مدى اخلم�شني عامًا 

التي ع�شُتها اأّن كّل �شيء يف هذا الكون املرتامي 

له عقٌل يفّكر فيه ويت�رّصف وفق جوهره 

اأتق�شد الكائنات احلّية؟

وهل هنا ك كائناٌت حيٌة وغري حية ؟!....اأنت واهم 

.. كل ما يف هذا الكون له عقل، انظر اإىل هذا الكاأ�ِس 

املاثل اأمامك  ..اأحت�شبه بال عقل ؟ األ يتكّون من 

نظام  تتحرك وفق  فيه  ذرة  وكلُّ  الذرات  ماليني 

ٍة عن 
ّ
دقيق متقن نحو غايٍة ما ول تخرج اأيُة ذر

ُن�شَنع  اأمل  ...ا�شمع..  العقل  ا�شمه  النظام..هذا  هذا 

الذي  ؟..ما  منوي  حيوان  من  ما  حلظة  يف  نحن 

يجعل هذا الكائَن الدقيَق يتحرك اإىل داخل الرحم 

عقاًل  الكائِن  لهذا  اأنَّ  تعتقد  ؟..األ  خارجه  اإىل  ل 

لتكوين احلياة؟.. ال�شحيحِة  الوجهة  تلك  يوّجهه 

اإىل  املراة  رحم  يف  البوي�شَة  يدفع  الذي  ما  ثم 

تبّقى؟..  ما  وطرد  واحد  منوي  بحيوان  الكتفاء 

با  واع  عقل  عن  ينمُّ  الت�رصَف  هذا  اأن  تظن  األ 

بنظام  اللتزام  اإىل  النحلة  يدفع  الذي  ..ما  يفعل 

اخللية الدقيق ؟.. واجلرَح اإىل اللتئام واخلليَة اإىل 

الثلج  ؟وذرَة  عبريها  ن�رص  اإىل  والزهرَة  النق�شام 

ة املاء 
ّ
اإىل اأخذ تلك الأ�شكال الهند�شة اجلميلة وذر

يف  �شيء  �شديقي..ل  يا  العقل  ؟..اإنه  التاآلف  اإىل 

هذا الكون دونه ..

هل اأجنزت هذا الكتاب ؟

اإنه يف املطبعة الآن ..ولكنني ل اأ�شتطيُع طباعَة 

املر�ُس  اأرهقني  ..لقد  فقط  ن�شخة  مائتي  �شوى 

وثمُن الدواء 

،اأم�شك بفنجانه الفارغ    خّيم ال�شمُت من جديد 

املدينة 
ُ
تاأمله قليال بحزن ثم اأعاده ..دّقت �شاعة 

..علبَة  �ُشبحَة  ..الُّ اأغرا�شه  مللم   ، الواحدة  معلنًة 

ال�شجائر.. املفكرَة والقَلم ..نه�س

-اأنا اآ�شف.. لدي موعٌد يف مركز غ�شل الُكلى عند 

الواحدِة والن�شف ..

قفزت اإىل عيني نظرة  اإ�شفاق.. رّد بغ�شب :

من  تعبُت  للموت..لقد  اآبه  اأعد  مل  ..اأنا  ا�شمع   -

اأجمل  احلياة  اأن  يدريك  الذي  .وما  منه  اخلوف 

مما بعد املوت ؟ ..دعني اأع�ْس هذه التجربة ..كلٌّنا 

ها .. ول فرَق اإل فيمن ي�شبق الآخر ...األ  �شيخو�شُ

تاأتي للجلو�س معي ثانية ؟ لقد �رصرُت بك 

- �شاأحاول 

- �شاأهديك كتابي بعد اأ�شبوع..

فارغًا  املقعُد  ..كان  املقهى  مررُت  اأ�شبوع  بعد 

..جل�شُت حتت املظلة ..كّل �شيء ي�شري كما كان ول 

العقربان  ..تعانق  ال�شديق  هذا  لغياب  ياأبُه  اأحَد 

يعلنان الثانيَةع�رصَة ..جاء النادل ي�شاألني طلبُت 

يحمُل  وهو  عاد  ثّم  قلياًل   ..غاب  قهوة  فنجان 

فنجاَن القهوة وكتابا 

– رحمه  هذا من الأ�شتاذ  الذي كان يجل�ُس هنا 

اهلل-. طلَب مني اإعطاءك اإياه ..

كاأنك  يا �شديقي  ع�ْس حياتك   (  : الكتاب  فتحُت 

،دعك من املا�شي فهو  ُتخلق كّل يوم من جديد 

لالأموات . اجعل عقلك م�شباَحك يف ليل هذا العامل 

اأن   اإن عقلها ياأمرها  اأمامك  ..تاأمل ال�شجرة التي 

تخلع اأوراقها القدميَة البالية  كّل عام ..ونحن اأما 

اأفكارنا ولو مرة كلَّ عدة  اأن نخلع بع�س  لنا  اآن 

تاأبه  ..ل  منا  وعيًا  اأكرث  ال�شجرة  ..اأتكون  اأعوام 

كما 
ٌ
جتربة  فهو  حان  اأو  منك  اقرتب  اإذا  للموت 

احلياة ..ول نهاَر دون ليل ..كالهما جميالن.
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توطئة : قبل اأن ت�شري اأ�شابع املنون �شوب اأبي، جاء 

اإيلَّ ذات حنني ليهم�س يل : 

» اأي بنيتي احتفظي بهذا ، فهو العالمة على اأ�شلك ، 

ودونه �شتبقني مقيمة مع غري بني جلدك !«

واأخذته لأرى حجراً ما هو بحجر واإ�شارات مل افهم 

اأو  ت�شل  اأين  اىل  ادري  ل  دقيقة  وخطوطا  كنهها 

تو�شلني ، 

ملك  اىل  ويعود  توارثه  جدي  جد  من  »هو   : قال 

احلب�شة الذي ابنه بالل –واأكد احلب�شي موؤذن الر�شول 

– »اأخذته ، وبحقيبتي �رصُت احمله وكان �شغرياً ، 
غري اإن َمْن كان يقا�شمني حياتي حتت م�شمى زوج ، 

رماه –كما اخربين – يف بالوعة البيت ظنًا منه انه 

م�رصوب عليه �شحر! 

ومن ذاك اليوم واأنا اأعي�س غربات مرتاكمة 

فكتبت هذه الق�شيدة ك�شفًا ل�رص لوين اأنا املولودة يف 

)بانيقيا( روحًا وحزنًا و�شعراً !(

-1-

هكذا على غري توقع –يقول اأبي – ولدِت اأنِت 

 
\
 خاًل على )خد العذراء (

\
يف مناأى عن )اأك�شوم (

اأما اإذا مل ت�شائني اإل الكتابة 

يجفُّ البحر ولن ت�شلي ملعنى املعنى !

ويوؤكد : يف زمن م�شغبة لزمنا 

األزمُت نف�شي حرا�شة اأنفا�شِك

اأمدُّ عرب غ�شاء الأمل يدي 

اربُت باخلبز على روحك تتج�شئني 

افرح بجوعي واأنام ،

مل اقَو على الكذب اإل اأمام عينيِك .........واأقول �شعيد !

اأجتوف حني متلملِك 

اإذ ل اجتاه لِك غريي

وجهاتي حرية !

- اأك�شوم ....! يقولون بعيدة !

- بل اقرب من غربتك اإليِك  

فليحة ح�سن\

من اأعمال عبداهلل العربي - ُعمان

زجنيــــــــة

\ �شاعرة من العراق.



-وماذا الآن؟ 

- ل تنطقي با�شم الآن ها نحن نعي�شه 

الآتي يثقلني .....كيف اأ�شري؟!

وكيف اأ�شم الأذن عن نوح الطرقات ؟

تعرف  والنجف  بي�شاء  وروحي  اأنت  جلدي  اأك�شوم 

و)تخّلف(

تعرف اإين ملحدة اإل برتاب علي 

وكافرة اإل يف تاريخ تهجي الأ�شماء 

األف 

اأمي راحت تتم�شى يف درب »ال�شد ما رد«

واأبي �شار يتابعها هرولة 

واأخ ل افهم لالآن ملاذا �شموه كذلك !

واأخت »زررْت« ال�شدر عن دمعة �شوق لو كاذبة 

...................... ول احد اعنيه !  

اإذ ترجتف الأ�شجار ول ن�شال اأحيانًا مل يحدث هذا ؟!

اأحاط كجدران ال�شجن ب�شبوهي عمر 

واأكون �شحية بنيان �شيده خائف

 باأظافره الزمن اأحاديث 
َّ
علي

ُّ
يخط 

اأحولها اأغنية �شامتة  

واأحيانًا اأخرى ترتيل دموع 

ابتي اأت�شدُق ذلك ، انقطع اجلذر من اجلذر؟! 

  
\
اأفيون اإىل   

\
بانيقيا من  الأوهام  حتملني  و�شارْت 

ومن اأفيون اىل الال�شيء

�شفراء اأ�شنان املد 

جلاري  الأمريكي  يقول  اأنت  ت�شنعه  مل  والتاريخ 

الآخر 

ر�شم  يحرّيه  حني  ي�شاأل  اأنت  من  ملراآي  وينده�س 

العني؟! 

 ولدُت 
\
هل يفقه حقيقة ا�شلي حني اأقول يف كوفان

كخمار  وجهي  من  الباقي  تغطني  اأك�شوم  انك  اأم 

رباين 

م�شيُت.... م�شيُت ......م�شيُت 

تعبت اأبي 

ابنك مني؟! 

اجهر بوجودَك مرئيًا  واعدين لطهارة �شلبَك! 

دعني احتل ال�شابع من فقرا ت الوهم ، ل تطلقني يف 

زمن ل�شُت على �شاكلته 

احتاج اإليَك 

 اأ�شالَك 

 ممنوع اأن يكتبني الرُب �شعيدة ؟

 ممنوع اأن احتفظ 

بالباقي مني 

واجل�س يف ليلة دفء 

اأ�شيُح الأذن عن  �شوت ل يعنيني ؟

)جاوبني ( اأبي؟! 

اأو غري وجه حديقتنا 

كي يتغري .......ما يعتقدون !
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هام�ص:

)بانيقيا ، خد العذراء ، كوفان ( من اأ�شماء النجف القدمية / املدينة التي ولدت فيها. 

)اأك�شوم( مملكة اأك�شوم يف اأثيوبيا وقد تاأ�ش�شت عام 325 ق م بقيادة ال�شاللة ال�شليمانية 

التي ترجع ح�شب بع�س الأ�شاطري اإىل امللك �شليمان وامللكة �شباأ. 

)اأفيون( اأحد مدن تركيا اجلبلية. 

)تخّلف( كلمة يف اللهجة العامية العراقية تعني »تفعل ال�شد«.

)ال�شد مارد( تركيب يف اللهجة العامية العراقية معناه »الذي ذهب ولن يعود«.

.»
َّ
)جاوبني( كلمة  يف اللهجة العامية العراقية تعني  »ردَّ علي
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يكمن �رص خلف كل �شيء كمون النواة داخل الثمرة، 

ي�شخ�س  وغمو�شا،  التبا�شا  الأ�رصار  اأكرث  واملوت 

فاتنة،  فتاة  �شورة  يف  ا�شطجاعي،  حني  اأمامي، 

تخطر مزهوة بامتالئها واكتمالها، يف خفة ري�شة، 

�شمكة،  انزلق  الغطاء  حتت  بجانبي  تنزلق  ثم 

مطبقة  �شبابتها  متد  ثم  ج�شدي  اأناملها  تالم�س 

ي�شبه  ما  �شفافا، حممول يف  فاأهوي خفيفا  جفني 

هبة ن�شيم، �شعيدا بدنوي من ميناء تتالألأ اأ�شواوؤه...

كدولب  تطقطق  مفا�شلي  واأم�شت  الكرب  اأدركني 

مفكوك امل�شامري فا�شتفحل الأمر عندما تقاعدت اإذا 

متزقت اأطر العالقات املاألوفة، كان علي التكيف مع 

و�شع جديد، وهو ما مل اأ�شتطعه، فرفاق العمل كانوا 

بالن�شبة يل على م�شافة مديدة، وتوا�شلنا مقت�شب: 

الرباري  ذئاب  كانت  غيار.  كمقطع  �شماء  كلمات 

النا�س  روؤية  لأ�شتطيب  اأكن  ومل  بداخلي،  تعوي 

لعتكار مزاجي جراء ما قا�شيته من ريائهم، لدا ل 

اأبايل بخيوط نظاراتهم املتقاطعة امل�شوبة نحوي، 

عنكبوت،  بيت  يف  فرا�شة  علوق  فيها  اأعلق  والتي 

الورع  الذي ميتزج يف كلماتها  اأفواههم  وما متجه 

ك�شكاكني  امل�شاء  ال�شديدة  الأل�شن  ذات  والفجور، 

حديدة، لذلك اأو�شيت باأن اأقرب يف هذا اخلالء حيث 

ميكن اأن اأزهو لروؤية الغ�شق وال�شفق، وحومان الطيور 

للكائنات  الغريبة  والأ�شوات  الع�شب،  ون�شارة 

الليلية مدهما ب�شعور بالر�شى الوفري باأن هذا الكون 

النائي عن ال�شخب والعنف خلق من اأجلي، من اأجل 

اإ�شعادي ...عامل �شيد وفق توليف مو�شيقي. اأقرب يف 

الفالحني،  من  بناة  �شواعد  �شيدته  متوا�شع،  منزل 

يالعب يف نفو�شهم املكر الطيبة مالعبة القط للفاأر.

بالبادية،  حيازة  �رصاء  على  عزمي  قر  �شنوات  قبل 

ك�شويف  الوحدة  غنى  يف  ال�شكان،ترفل  عن  نائية 

املكان  كان  ا�شتعالئه،  فلك  يف  منت�س  متبتل 

معزول، بعيدا عن ال�شكان، ل اأحد يرتاد جواره غري 

الطريق  باأغنامها  ت�شلك  جراأة،  ذات  عنيدة،  راعية 

الثالثة  كالبي  فتتكفل  العرف  خارقة  بي،  اخلا�س 

الذي  القطيع  بت�شتيت  كال�شهام  املندفعة  املهتاجة 

لهثة  اجلري  على  الراعية  يجرب  مما  مذعورا،  يفر 

لأيام، وهو  والإ�رصاب عن املجيء حمنقة  للملمته 

املبتغاة  ال�شكينة  من  بفي�س  التمتع  يل  يوفر  ما 

اأبـو يو�سف طـه\

تروي�ض اخلديعة

\ قا�س من املغرب

من اأعمال حممد العمري - ُعمان



اأم  يد  كاأن  ال�شاقية  اأنام على هدير  اأحيانا  كنت   ...

 ... الف�شول  حانية تهدهدين، واأتابع ب�شغف تبدلت 

التفتح الوئيد لالأزهار والنباتات  على اأدمي الأر�س 

املت�شوعة برائحة الرتاب املبتل... هنا ميكن للوجود 

الألوهي  والتالألوؤ  معناه،  اأق�شى  ي�شل  اأن  الإن�شاين 

كاأ�شعة  النبعاث  اجل�شد  �شدفة  داخل  املخبوء 

رقة  تبزغ  كما   ، كافة  الكائنات  غامرا   ، مو�شورية 

اللم�شات اخلالقة التي  �شريت 

املماثل  الفاأر  ت�شكيل   : وخمتلفا  جميال  �شيء  كل 

خلنيزر مذنب ( خنو�س ) بعينيه الرباقتني، وبداهته 

الراق�شة  وال�شحايل  املميت،  وغبائه  ال�شتثنائية، 

املهومة  والفرا�شات  املاء،  يف  ت�شبح  لو  كما  زحفا 

والطيور  الأزهار،  كوؤو�س  فوق  ا�رص  ا�شتعرا�س  يف 

املنزلقة يف الف�شاء حمدثة م�شارات �شل�شة، را�شمة 

غري  اأ�شكال  هوائي  قما�س  على  بان�شياباتها 

منظورة. هذا الكتفاء الباذخ عزائي الوحيد عندما 

رحلة  بعد  املكنوزة  ال�شيخوخة �شميميتي  وهبتني 

 ، ال�شبا  ريق  بعيد  زمن  ففي  حاف،  لوجود  �شاقة  

فجرت �شاعقة جمجمتي ، وتخلخل العامل كله وبداأ 

معا  والإدراك  الح�شا�س  فقدت   ، حويل  من  يهوي 

وبدوت لنف�شي كما لو اأنني فراغ يف الفراغ ....حدث 

هذا وياليته مل يحدث ، فقد توهج �شع�شعان احلب يف 

قلبي ، وعقب بوحي للفتاة التي اأحببتها ، واأنا اأ�شع 

ال�شغري  ، متاأمال تقا�شيم وجهها  يدي على كتفيها 

الفاتن الذي يتوج ج�شدا باهرا اإذ بوالدها يفاجئني 

، واقفا خانقا متكدرا، وقد بدا يل من �شدة ا�شطرابي 

وهلعي اأنه �شد علي كل منافذ الهرب، وك�رص بي�شة 

احللم، �شاح وهو مي�شك بخناقي ، وقد حتلق حولنا 

اأطفال ون�شاء ورجال ) بلغت بك الوقاحة اأيها اللقيط 

�شاعت  اإثرها   .  ) ابنتي  على  جتروؤ  اأن   ، الزنا  ابن   ،

 ، واأ�شلتني  الهدى،  اأفقدتني  التي  الأليمة  احلكاية 

كنته،  الذي  الطفل  .....حكاية  �شعاعا  نف�شي  ومزقت 

والذي �شلمته ، رجاء اخلال�س، طفلة غريرة ، �شقط 

ثمرة حب من اأح�شائها لوالدتي املفرت�شة مليكة.

غدير  �شطح  على  اأطفو  اأنني  من  تاأكدت  وقتما 

املراأة  على  ولعناتي  ، �شببت جام غ�شبي  كالفطر 

التي اأوقعتني يف اخلديعة ، تعاطيت كلما ميكن اأن 

جماور  زقاق  اإىل  وغادرت   ، الن�شيان  يف  يغرقني 

، متعي�شا على ما  يوجد  ، مفرت�شا ركنا يف �شابة 

و�شط   ، ماآيل  على  املتاأ�شون   ، حلايل  الراقون  به 

النظرات  وبع�س  واملطر،  والعجاج  والقر  ال�شهد 

اأعي  اأكن  الأ�شبه بنظرة الثعلب اإىل خم الدجاج . مل 

مرئي  غري  �شيطانيا  ح�شدا  وكاأن  عليه  اأ�شبحت  ما 

اأما الأم  يدفعني بع�رصات الأيادي نحو حب عميق، 

فقد غادرت ، على حني غرة، اإىل وجهة ما، ومثلما 

اأوقعتني ال�شدفة يف يد من اأوهمتني باأمومتها، كان 

م�شتنقع  من  اأخرجني  الذي  هو  امل�شيعة  الأم  نداء 

الظهرية،  عز  يف  قمر  يرى  وكما  املوحل،  ال�شياع 

على  اأنها  يبدو    ، الأو�شاف  كاملة  امراأة  جاءت 

�شوئي،  بعجاج  اأ�شبه  �شفيفة  غيمة   حتوطها  ثراء 

ومل  وادخل(  الباب  افتح   ( وقالت  بفتاح،  اأمدتني 

كربق  ان�رصافها  بعد  اإل  باب  خلفها  اأن  اإىل  اأنتبه 

تنفث  غناء،  حديقة  اإىل  يف�شي  الباب  كان   . خلب 

عراة  و�شبيات  �شبيان  وميرح  املياه،  فواراتها 

دوائر من  تتو�شطها  الأخ�رص  الع�شب  ب�شط من  فوق 

الأزهار والورود .... اأيقظني هذا احللم جملو اخلاطر 

مللمت  اأن  بعد  احلياة،  ودخلت  الروؤية،  م�شت�شاء   ،

اأناي الخرى وكومتها داخل بطن كفي واألقيت بها 

بعيدا كورقة خطاب غري م�شتحب، على �شهوة فر�س 

الزمن  اآلة  ... ودارت  ال�شنوات طيعة  انب�شطت  المل. 

وكاأن ن�رصا يتعقب �شعادتي ملتقطا اإياها حبة حبة . 

انتهيت اإىل ما اأنا عليه �شيخا الآن عليه �شيخا اأح�س 

يكون  قد  بابرتاد  �شديد  بانقبا�س  بارتخاء  بدوار 

ربا اإنها النها ...............

من  بنوع  الثالث  الوريقات  اأقراأ  اأنا  و  اأح�ش�شت 

الغنائي  البوح  هذا  بك�شف  اأغراين  ما  وهذا  ال�شجن، 

جثة  بجانب  وريقات  ثالث  على  عرث  حيث  احلزين 

بداأت يف التحلل ، بعد اأن اأخربت راعية  داأبت على 

دوارها  اأهل  �شغرية  �شيعة  بجوار  املرور  تعمد 

وبتكاثر   ، بها  منزل  من  كريهة  رائحة  بانبعاث 

الذباب ، وتداعي الكالب.
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 رغم اأّن املمر�شة التي �شحبت من مرمي عّينة الّدم 

على  �شاعتني  بعد  تظهر  النتيجة  اأّن  اأخربتها  قد 

الطبّية  التحاليل  خمرب  اإىل  عادت  اأّنها  اإّل  الأكرث، 

اأحد املراكز  تها يف  اأربع �شاعات، ق�شّ اأكرث من  بعد 

خارج  حتيا  ل  اإّنها  لالنرتنت.  القريبة  العمومية 

اإ�شافـّيتني  �شاعتني  بقيت  لقد  العنكبوتية.  ال�شبكة 

واإجراء  للتثّبت  جمال  »اأترك  نف�شها:  ُتطمِئن  وهي 

النتيجة،  واإن كنت متاأّكدة من  الختبار على مهل. 

ثم رّبا األقاه مت�شال اليوم فاأُعلمه با يجري«. 

فلم  العمارة  من  الأول  الطابق  يف  املخرب  كان   

متمّهلة  القليلة  الدرجات  ارتقت  امل�شعد.  تنتظر 

وجيب  يخّف  اأن  اآملة  خ�رصها،  على  يدها  وا�شعة 

قلبها املت�شاعد رغما عنها، مرتّفقة بِحْمِلها. دّقِت 

توّجهت  البهو.  دخلِت  اآلّيا.  الباب  فانفتح  اجلر�س، 

مبا�رصة اإىل مكتب ال�شتقبال، حّيت بارتباك ظاهر، 

ثم قّدمت لفتاة ال�شتقبال و�شل الإيداع. قّلبِت الفتاة 

رت 
ّ
بع�س الظروف اأمامها، �شحبت واحدا منها ثم كر

نعم...  »نعم...  متلعثمة:  هي  فاأّمنت  للتاأّكد  ال�شم 

لالهتمام  ورجعت  مغلًقا  الّظرف  ناولتها  مرمي«. 

بباقي الزبائن وتقليب الأوراق اأمامها واإدارة علكة 

يف فمها. 

الطبيب ومعرفة  اإىل عيادة  للرجوع  متلّهفة   كانت 

يف  به  واألقت  الظرف  فاْلَتَقَفت  الختبار،  نتيجة 

دخلت  مما  باأ�رصع  خرجت  بت�شّنج.  يدها  حقيبة 

فتحه  كالراك�شة عك�س �شعودها،مل حتاول  ونزلت 

يطالعها  اأن  من  خوفا  رّبا  ال�شديدة،  لهفتها  رغم 

ع خيبة مريرة لن تقوى على 
ّ
، فتتجر

ّ
منه ما ل حتب

احتمالها اأبدا. ملع هذا اخلاطر يف ذهنها ك�رصر النار 

فانكم�شت اأ�شاريرها اأملا: »يا اهلل اأميكن اأن يكون كلُّ 

اأقبل هذا  اأن  م�شتحيل، ل ميكن  به وهما؟  اأ�شعر  ما 

اأبدا... اأنا ل�شت واهمة، ج�شدي ل يكذب«. 

وقفت اأمام العمارة. التفتت تبحث عن �شيارة تاك�شي 
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تقّلها اإىل عيادة الطبيب. اإّنه طبيب �شهري ذو �شيت 

�شه، وقد ن�شحتها به اإحدى زميالتها  كبري يف تخ�شّ

التي َحَمَلت بعد �شرب. �شيّطلع على نتيجة الختبار 

�شيوؤّكد  النهاية  ويف  بتمّعن،  عنها  الك�شف  و�شيعيد 

حالتها ل حمالة. ملا جاءته �شباحا، قام بفح�شها 

اآلّيا وحتّدث اإليها باهتمام، حتى اأّنه بدا اإليها مهتّما 

باحلديث اأكرث من الفح�س، �شاألها اأ�شئلة ل عالقة لها 

با جاءت من اأجله: �شّنها، عملها، درا�شتها، مع من 

ت�شكن، اإن كانت متزّوجة اأم ل، عالقاتها، ماذا تفعل 

يف اأوقات فراغها؟ اإن كانت �شافرت �شابقا اأم ل، اإن 

ت بهذه احلالة �شابقا، منذ متى بداأت تظهر 
ّ
كانت مر

عليها الأعرا�س؟...الخ. اأنهى الطبيب عملية الك�شف، 

فرتكها يف غرفة الفح�س اجلانبّية ترتدي مالب�شها 

وافته  التفكري. وملا  اإىل مكتبه م�شتغرقا يف  ورجع 

اأجابها بكالم عام ُمَطْمِئٍن ل يوؤّكد �شيئا  م�شتف�رصة 

ل، اإن كانت يف عجلة من اأمرها،  ول ينفيه. اإّنه يف�شّ

اأن جتري اختبار فح�س الدّم لدّقته و�رصعة اإجنازه، 

وحينها �شيقّدم لها ت�شخي�شا ل ُلْب�س فيه. �شاألته عن 

موعد اإغالق العيادة ورجته اأن ينتظرها فهي عائدة 

اإليه اليوم ل حمالة.  

حماذية  بعد  عن  قادمة  تاك�شي  �شيارة  ملحت   

ل�شائقها  اأ�شارت  �شاغرة.  اأنها  فاأدركت  للر�شيف 

اإليها  اأحد  ي�شبقها  اأن  وتقدمت خطوات �رصيعة قبل 

يف مثل هذا الوقت من النهار. توّقفت حذوها متاما 

ملا ملع ال�شوء الأحمر وتوّقف �شيل ال�شيارات تباعا. 

وجل�شت  مهل  على  ال�شيارة  ودخلت  الباب  فتحت 

ببطء جعل ال�شائق يحجم عن طرح �شوؤاله الروتيني: 

»اإىل اأين؟«. نظر اإليها يف املراآة العاك�شة �شائال عن 

 اخل�رصاء«. نفخ وزفر و�رصب 
ّ
وجهتها فقالت: »حي

 اخل�رصاء 
ّ
بكّفيه وخبط املقود ثم قال م�شتنكرا: »حي

باأ�ًشى  فاأجابته  اخلانق؟!«.  الوقت  هذا  يف  الآن؟! 

الكّل خمنوقة...  وقد �رصحت بعينيها بعيدا: »تون�س 

ام�س... ام�س«.

املرور.  زحمة  و�شط  التاك�شي  �شّيارة  كت 
ّ
حتر   

واتّكاأت »مرمي« براأ�شها على بلور النافذة وانطلقت 

حتّدث نف�شها: »منذ مّدة مل األتِقه على اأّي من مواقع 

التوا�شل الجتماعي حيث تعارفنا منذ زمن وتعّودنا 

اللقاء وتبادلنا الأخبار املمنوعة واملواعيَد ال�رصّية. 

التي اجتمعنا فيها حول  اإّنها مقاهينا الفرتا�شية 

احلاكم  وحقوق  الأحزاب  وغزوة  ال�شبيان  �شيا�شة 

اأّيوٍب  ة  وق�شّ احلرمي  التحرمي على  اهلل وحرّية  باأمر 

ِجِر من الّديدان القبيحة تنه�س حلمه حّيا ففّكر  ال�شَّ

يف اإحراق نف�شه تطّهرا منها فلعّل اهلل يلتفت اإليه. ثّم 

حتّولت، تلك املقاهي الفرتا�شّية، اإىل غرفنا ال�رصّية 

ل�شاعات  نتحّدث  ن�شاء،  كّنا  ما  وكثريا  �شئنا،  متى 

َي... 
ْ
طويلة، نت�شاقى القهوة وال�شجائر وال�شهوة والُعر

 اإّنها عاملنا احلقيقي. كّل ما حدث بيننا كان حقيقّيا 

ه واأحياه واقعا ل ِمراَء فيه. 
ّ
جّدا، اأنا كنت اأح�ش

 والآن، اأجل�س اأمام احلا�شوب. اأ�شّغل النرتنت واأترك 

 مفتوحا ل�شاعات ول ياأتي اأبدا... 
َّ
 ال�شخ�شي

َ
ح�شابي

اإنه حتى ل يرّد على ر�شائلي اأو تعاليقي التي اأتركها 

له كما كان يفعل... لقد اختفى منذ اأخربته بالأمر... 

اخلبَل  بي  وظّن  دم  �شُ ولكّنه  مثلي  �شيفرح  ظننته 

ولْوثَة العقل... وملا لحظ تاأّكدي من امل�شاألة �شخر 

مّني ثّم اختفى.  

عن  نتوا�شل  األ�شنا  يحدث؟  اأن  لهذا  ميكن  ل  مِلَ   

عرب  ينتقل  �شيء  كّل  ؟ 
ّ
هالمي اأثريّي  عامل  يف  بعد 

هذه  تكون  اأن   
ّ
طبيعي واإذن،  والذبذبات؟  الرتّددات 

العامَلُ  هذا  يغرّي  اأمََلْ   .
ِّ
اليومي �شبه  توا�شلنا  نتيجة 

 َحَيَواِت جمتمعات باأكملها؟ فما العجب 
ُّ
الفرتا�شي

وبكل  حدث  قد  ها  بلى،  عربه؟  حياتي  تتغرّي  اأن 

تاأكيد... 

ولكن هو مِلَ غاب الآن؟ اأيكون �شلك دروبا �شمالّية اأو 

احرتق  اأيكون  اأخرى؟  افرتا�شّية  عوامل  نحو  �رصقّية 

اأ�شال؟  املحرتقة  الدروب  تلك  خلف  هناك  اأم  هنا 

ليكن... هو وما اأراد، املهّم اأَّنه َتَرك بْذَره ينمو هنا... 

�شها 
ّ
رت مرمي يدها على بطنها تتح�ش

ّ
يف اأر�شي«. مر

برفق ثم قالت: »هذا عهد املعجزات، واأنا مرمي!«.

 يف هذه اللحظة التفت اإليها �شائق التاك�شي مت�شائال 

يف غيظ: »ها قد و�شلنا. هل ترغبني يف النزول هنا 
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اأم �شيادتك تف�شلني اأن نتوّغل اأكرث؟«. انتبهت على 

الهازئة، فالتفتت حولها ونظرت  النربة  �شوته ذي 

اإىل  بالتقّدم  عليه  اأ�شارت  فيه  ونكاية  �زشرا،  اإليه 

فزفر  التوّقف.  ثم  ميينا  واللتفاف  ال�شارع  اآخر 

ووا�شل اإىل حيث اأرادت. توقف ال�شائق حيث اأ�شارت 

اأمام عمارة  ونزلت  العّداد  دّون  ما  قيمة  نقدته  له، 

�شغطت  م�شاعدها.  اأحد  دخلت  دخلتها.  �شاهقة. 

حّتى  حلظات  اإل  هي  وما  املراد،  الطابق  رقم  على 

كانت اأمام باب العيادة. 

 �شغطت اجلر�س، فجاءها �شوت من الهاتف الداخلي 

ي�شاأل عن هوّية الطارق فاأجابت: »مرمي يا دكتور...«. 

لي«. دخلت  فانفتح الباب اآليا ي�شاحبه �شوت »تف�شّ

واأغلقت الباب خلفها. ملحت الطبيب واقفا اأمام باب 

مكتبه اخلا�س فبادرته وهي ت�شحب الظرف املغلق: 

اآ�شفة  اأنا  املرور...  زحمة  تعرف  لتاأخري...  »اأعتذر 

فابت�شم  دكتور«.  يا  �شاحمني  تنتظرين...  جعلتك  اإذ 

لقد  هنا...  تف�شلي  »العفو،  لها:  واأف�شح  بكيا�شة  لها 

كما  اأنتظرك  واأنا  �شاعة...  منذ  ال�شكرترية  غادرت 

وعدتك... هّيا لرَن النتيجة وُنـْنِه هذا الأمر«. 

نتيجة  قراءة  يف  واأخذ  مكتبه  اإىل  الطبيب  جل�س   

يقابله   
ّ
كر�شي على  مرمي  وجل�شت   ، الدمِّ اختبار 

متاما، واأخذت يف قراءة النتيجة من مالمح وجهه. 

ة 
ّ
ل اإىل �شيء فمالحمه كانت م�شتقر ولكنها مل تتو�شّ

رفع  وملا  طويال،  الطالع  عملّية  تُدم  مل  حمايدة. 

اإىل مرمي وجدها متعّلقة به بعينني  الطبيب ب�رصه 

م�شتبقا  ناه�شا  اأ�رصع  ولكنه  فارتبك،  �شاخ�شتني 

وملا  الفح�س.  غرفة  تدخل  اأن  منها  وطلب  �شوؤالها 

�شاألته: ملاذا؟ اأجابها مبت�شما باأنه �شيجعلها ت�شاهد 

نتيجة الفح�س بعينيها الآن، فقط عليها اأن تثق به. 

فطارت فرحا. 

على طاولة  ا�شتلقت  بع�س مالب�شها.  نزعت  دخلت. 

وانتظرت.  بي�شاء.  بالءة  ج�شدها  غّطت  الفح�س. 

طبّيا.  قّفازا  منها  تناول  خزانة  فتح  الطبيب.  دخل 

الك�شف  اآلة  حيث  اإىل  توّجه  وحرفّية.  ب�رصعة  لب�شه 

وتناول  جل�س  الفح�س،  طاولة  جانب  بال�شدى، 

 خا�ّس، ثم التفت 
ّ
مقب�س الآلة دعكه برهم هالمي

بنف�س  دعكها  بطنها،  عن  املالءة  اأرخى  مرمي.  اإىل 

والتفت  املقب�س  عليها  ر 
ّ
مر ثم   

ّ
الهالمي املرهم 

اإّنها  ال�شا�شة. غمغم قائال: »كنت متاأّكدا...  ي�شتقرئ 

د اأعرا�س م�شابهة«.  وملا �شاألته مرمي اأدار لها 
ّ
جمر

وزاد  راكد،  رمادّي  �شطح  غري  تر  فلم  الآلة،  �شا�شة 

 
ّ
الطبـي قمي�شه  جيب  من  الختبار  تقرير  ف�شحب 

منه،  الأخرية  للكلمة  باإ�شبعه  اأ�شار  ثم  الأبي�س 

فقراأت: négatif )�شلبي(. بهتت مرمي وتبّلد فهُمها. 

اأهداِبها دمعُة  َجَمَدْت على  الطبيب بعني  اإىل  نظرت 

فرحٍة، فتنحنح ملّطفا من ق�شوة اجلّو قائال: 

رغبتنا  اإّن  دائما.  معنا  يحدث  هذا  اإّن  عليك،  ل   -

 كثريا ما توقعنا يف َوْهم احل�شول 
ّ
ال�شديدة فيما نحب

كّل  رغم  املا�شية،  الأيام  ِع�ْشِته خالل  ما  اإّن  عليه. 

اإىل  واأ�شار  انظري،  افرتا�س.  د 
ّ
جمر كان  الأعرا�س، 

َحْمال  تعي�شني  اإّنِك  فارغ...  الرحم  اإّن  الآلة،  �شا�شة 

كاذبا. 

وفيما الطبيب الذائع ال�شيت يوا�شل �رصحه للحالة 

نف�شّيا وتاأثري ذلك على اجلينات والهرمونات، قفزت 

�شارت  الب�رص  ملح  ويف  الطاولة.  على  من  مرمي 

فعل،  رّدة  لأّي  جمال  ترك  ودون  متاما،  عارية 

اأطاحت بالطبيب املذهول اأر�شا... 

القاعة.  و�شط  ووقفت  نه�شت  الوقت،  بع�س  وبعد   

يف  يديها  وو�شعت  اخللف  اإىل  براأ�شها  دفعت 

خ�رصها، ثّم قالت دون اأن تنظر اإىل الطبيب امللقى 

على الأر�شية وا�شعا يده على عينيه: »ها قد حدث 

ومل يعد الأمر افرتا�شيا«.    
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بي�شاوي،  وجه  قريبة،  �شماء  بعيد،  من  تلمع  �شغرية  عيون 

�شم�س غارقة بالنحيب، ريح �شديدة، ووجه اأبي�س يعتلي �شور 

حديقتي، اإنه ذاك ال�شاب، �شاحب احل�شان الأبي�س.

ماذا اأكون ومن اأكون، وماذا به هذا ال�شفر امللتحي ينزوي 

ذنب  هو  ما  يكون.  من  ال�شنني،  مئات  منذ  احلارة  زاوية  يف 

هي  وما  الليل.  بلوغ  عند  البدر  خائفا  ينتف�س  امل�شرتي 

اآليات الوجع الدائم التي تفّجر خا�رصة العامل، حروب كثرية 

امُل�شوهة يف عمر  الب�شمة  تلك �شاحبة  تنتهي. ومن تكون  ل 

الورود. ومن و�شع الفرا�شة املتعبة على و�شادتي يف خمدعي 

اخلا�س ذات �شباح؟ ل�شت اأنا، فاأنا اأراقب الفرا�شات من بعيد 

حارة  و�شاداتي  و�شاداتي،  على  اأ�شعها  ول  األتقطها  ل  فقط، 

مثل اأفكاري امل�شتتة. عيناي دامعتان، لمعتان ت�شبه هطول 

الأمطار اأثناء عوا�شف ال�شيف يف مناخ ا�شتوائي.

من ياأتيني يف يوم غارق حتى الرُّكب بلوحة متثلني وي�شعها 

تخّل�شت  املا�شية،  اأيامي  علي  اأبكي  لن  مبكاي،  حائط  على 

منها تلك الذكريات التي بداأت تنهمر بال وعاء يلتقط دموعي. 

اأنا هي التي م�شحت اأبخرة املدافن، وزينت حدائق الق�شور، اأنا 

التي جمعت زقزقة البالبل وو�شعتها يف حناجر الببغاوات، 

اأنا التي دّفاأت ثلج القلوب، واأوقدت م�شابيح احلياة للعذارى 

وامل�شتهني!

الراب�شة يف زاوية الطريق الرتابي، مل  من تكون تلك العجوز 

اأعد اأذكر حارات فل�شطني املرتبة، مل اأعد اأذكر �شوى خطواتي 

تلك  اأعد  مل  بقليل،  رحيلها  قبل  جدتي  خطوات  واكبت  التي 

الفتاة �شاحبة احلنجرة الذهبية، اأين تقهقرت اأغاين الطفولة، 

ال�شعيدات؟ فالغناء  ومواويل العا�شقات، ودلعونيات العجائز 

الزغاريد  اقت�رصت  واحل�رصات،  املتاعب  �شوى  لنا  يجلب  مل 

على مواويل �شاخت وماتت داخلها ال�شعادة، ف�شمُت، اأين هو 

�شوتي ومن �رصقه مني، مل اأعد اأتقن الغناء، هل ت�شوله طائر 

احلب يف )اأ�شرتاليا( مني؟

قالوا يل يوما، ل ترك�شي،خطواتك تاأتي بامل�شتحيل ونحن ل 

ن�شتطيع اللحاق بك، ل تركبي ح�شان اجلريان فهو ل يعود لِك، 

واأنا اأحببته، بل هو حّبي الأول احل�شان و�شاحبه، اأمروين: ل 

الع�شل  تلعقي  ل  قالوا يل  بيا�شك،  فيت�شخ  ال�شبية  مع  تلعبي 

لعقا، تذوقيه فح�شب، �رصخوا يف وجهي: ل ت�شعدي التينة، مل 

اأتذوق احلّبات من لّب ال�شجرة العمالقة التي هي يف بايل حتى 

الآن، وقالوا ثم قالوا دائما:ل تختربي اهلل فهو موجود دائما.

اأمل يت�شدر الأمل مفرقي ذلك اجلار العجوز بعد،اأطلق حليته 

ل  اأبناءه يف احلروب،  فقد  الزمان عندما  مّر  و�شرب على 

يزال يطلق النكات! ل اأحد ي�شحك. مل يكتمل رم�س الطفلة 

التي لدغتها احلية وهي يف ح�شن احلقل تتاأوه، فوا�شلوا 

ح�شاد جهدهم يف كل اأوان! هل ارتكبت )�شامية( خطيئة 

الأطفال،  مع  تلعب  طفلة  وهي  عذريتها  فقدت  عندما  ما 

وبعد  ملاذا  ال�شبب،  داخلها  غرزت  التي  اخل�شبة  األي�شت 

اإىل  بلد  من  م�شيبتها  معها  حتمل  زالت  ما  �شنة  اأربعني 

الفتاة  وتلك  ذنبها!  من  هاربة  قارة،  اإىل  قارة  ومن  بلد 

اأذنها،  ن�شف  التهم  حيث  نائمة  وهي  الفاأر  ع�شها  التي 

متتطي  لكي  اأخرى  اأذنا  لها  األ�شقوا  هل  بها؟  حّل  ماذا 

تتخل�س  مل  ملاذا  و)فاطمة(،  الأبي�س؟  اجلريان  ح�شان 

من عيبها عندما ولدت حن�شا خرج من بني �شاقيها اأمام 

مراأى الأطفال، الذين خافوا القرتاب منها وهم ي�رصخون 

امل�شكينة  ثعبانا(،وبقيت  ولدت  فاطمة  ثعبان،  )حّية، 

الرادة، وقفت يف مكانها تبكي وتولول خائفة،  م�شلوبة 

اخلائفة  اأعينهم  عن  عيبها  اإخفاء  ت�شتطيع  ول  تتحرك  ل 

ونظراتهم القاتلة، هل جفف اأحد ما دمعها؟

اأن  اآفاته قبل  العامل املجنون من  اأ�شتطع رتق  اأين مل  خ�شارة 

اأهرب، خ�شارة اأين بلغت �شّن الطفولة يف حارة مل تلتزم حكم 

وكرا  ثم  القمح،  ل�شارقي  وكرا  فاأ�شبحت  اجلرية  على  اجلرية 

لفاقدي احلياة فحولوه اإىل ملجاأ لتجارة احل�شي�س واملخدرات.

هناك تركت بع�شا مني، خطواتي التي اأحببتها، م�شحها البوم 

بنعيقه، و�شورتي التي كانت حّية داخل عيون الب�رص، جميعهم 

اأ�شيبوا بالعماء، ومنهم من فقد احلياة، ومنهم من فاته قطار 

النوم الأبدي فاأ�شبحوا قيد النتظار، منهم من تنا�شى ومنهم 

الأطالل،  على  يبكي  هناك  ظّل  من  ومنهم  بالفعل،  ن�شي  من 

الأرواح تتنا�شخ هناك، فالرجل الذي اأجنب ولدا عاقا يتخرج 

تتكافل مع  التي  العاقة  واملراأة  ي�شبهونه،  �شاللته ع�رصة  من 

ال�شيطان، يركبهاذلك ال�شيطان فتنجب بناتا �شيطانات مثلها، 

ومن تعّود على الإقامة يف اأوحال الرذيلة ل ي�شتطيع اأن يخرج 

من م�شتنقعات الف�شاد، وبيقى ال�شوؤال نافذا:

الذي كان  الأبي�س بخطيئته،  - هل اعرتف ح�شان اجلريان 

حلم كل فتاةمل متتطه؟

دينا �سليم \

احِل�شـــان االأبيــ�ض



مربع اأ�صود �صغري  

الرجل امُلقعد على ال�رصير منذ ع�رص �شنوات. كان يحلُم 

اأن يزور بيَت اهلل. واأن ُيكّحل عينيه ب�شاهدة الكعبة 

ُيكّرر  واأن ي�رصب من ماء زمزم. كان  اأن ميوت،  قبل 

هذا احُللَم كل م�شاء على ابنته الوحيدة يف فناء البيت.

يف ح�شة الر�شم، ر�شمت ابنة الرجل امُلقعد يف الورقة 

يطوفون  اأ�شخا�شا  ور�شمت  اأ�شود.  مربعا  البي�شاء 

على املربع الأ�شود. حّلقْت طيور بي�شاء حول املربع 

الورقة. كان معهم  اأباها يف  البنة  اأدخلْت  الأ�شود. 

يدفع  بي�شاء  مالب�س  يرتدي  احلّجاج  اأحد  يطوف. 

له.  �شحكْت  اإليه.  نظرْت  ك. 
ّ
متحر كر�شي  يف  اأباها 

ابت�شم لها. حّط حمام احلرم فوق الكعبة املر�شومة 

يف الورقة

عندما عادْت اإىل البيت وجدْت اأباها قد غادر ح�شة 

احلياة.

ف�ضول �مر�أة

على  املعّلقة  ال�شورة  يف  الواقفة   الأفريقية  املراأة 

الأخ�رص،  راأ�شها عذقًا من املوز  اجلدار. حتمل فوق 

الي�رصى  بيدها  وعلى ظهرها حتمل طفلها. ومت�شك 

اليمنى  وبيدها  الغابة.   اأ�شجار  من  م�شنوعة  �شّلة 

طفلتها.

يف الليل تنزل املراأة الفريقية من ال�شورة املّعلقة 

البحث  يف  تبداأ  املكتبة،  تدخل  ال�شالة.  جدار  على 

ليلة   ذات  به.  تت�شلى  اأي كتاب  اأو عن  تاريخها  عن 

وجدُت طفلها يبكي وحيدا يف ال�شالة. وكانت هي 

يف  ظال  وطفلتها  املوز  وعذق  مكتبتي.  يف  نائمة 

اإطار ال�شورة.

 جاع طفلها، خرجْت من ال�شالة. دخلْت اإىل املطبخ، 

قهوة.  لنف�شها  واأعّدْت  �رصيعة؛  وجبة  لطفلها  اأعّدْت 

ورجعْت اإىل اإطار ال�شورة.

ال�صيدة تيتي

كما  تيتي  )تيتي  العماين  املثل  من  املت�شللة  تيتي 

�رصتي جيتي(. كانت ت�شكن اإحدى قرى ولية قريات. 

قبل ثالثمائة �شنة، يف قرية يتي، كانت تذهب كل 
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ترجع  ولكنها  احلطب.  لتجلب  املراعي  اإىل  �شباح 

بدون احلطب. وقد مّل اأهل القرية من فعلها هذا. ل 

يعلم اأحد ماذا كانت تفعل خلف اجلبال.

قال ال�شارد : اإن تيتي العمانية ل عالقة لها بُحنني 

يف املثل العربي الذي رجع بدون فائدة. رغم تاأكيد 

اأهل القرية  اأن ُحنني هو زوج تيتي. ولكن مل تنجب 

بيت  يف  وحيدة  تيتي  �شكنت  لذلك  طفل.  اأي  تيتي 

املثل الُعماين.

�لطفل �ل�ضمكة

عندما اجتمعت العائلة على وجبة الغداء. كان الطفل 

ينظر اإىل راأ�س ال�شمكة. قال ب�شوت هادىء

: اأبي اأريد اأن اأكون �شمكة.  

 : ملاذا يا اأحمد تريد اأن تكون �شمكة؟ 

ردَّ الطفُل دون اأن يرفع عينيه عن راأ�س ال�شمكة، 

 ، الكبري  ال�شمك  عند  واأروح  البحر،  يف  اأ�شبح  لكي   :

واألعب مع ال�شمك. وبعدين ال�شمك الكبري ياأكلني«.

ردَّ الأب منده�شا من رغبة طفله : وكيف �شتعود اإىل 

البيت؟. 

قال الطفل : عادي يوم ي�شقوا بطن ال�شمكة الكبرية، 

راح اأهرب اإىل البيت.

الطفل  باغت  الطفل.  حلم  من  الأب  ده�شة  كربت 

ده�شة اأبيه، والتهم راأ�س ال�شمكة.

وجهان

واملخ�شو�شة   اخلا�شة   مدار�شهم  بوابة  اأمام 

الف�شول  اأمام  وبالتحديد  جدا،  واخل�شو�شية 

واملربيات  العامالت  من  �رصب  يقف  الدرا�شية، 

بنطلونات  امُلرتدي  الأنيق  ال�رصب  هذا  الآ�شيويات، 

البي�شاء  ال�شيقان  الق�شرية، وذات  والتنانري  اجلينز 

الأنيقة. عندما يدق جر�س اخلروج، حتمل املربيات 

اخلا�شة  املدر�شة  الف�شول يف  الأطفال من  حقائب 

ت�شمع  املدر�شة  ممرات  يف  الفارهة.  ال�شيارات  اإىل 

خليطًا من اللغات ؛ العربية بلهجات متعددة ولغات 

مكيف  على  امل�شرتخي  ال�شائق  واآ�شيوية.  اأوربية 

ال�شيارة ينزل يفتح باب ال�شيارة. يخرج التلميذ من 

يذهب  كي  اخلا�شة  ال�شيارة  اإىل  اخلا�شة  املدر�شة 

اإىل البيت اخلا�س.

يف البيت اخلا�س ي�شنع عامله اخلا�س جدا.

بها  تن�شكب  التي  الورقة  من  الأخرى  اجلهة  يف 

جر�س  يدقُّ   . احلياة  املليئة  القرى  يف  احلكاية، 

اأقدامهم  التالميذ  ويطلق  الف�شول،  من  اخلروج 

للريح، يتكد�شون يف البا�شات التى خّلفتها احلرب 

العاملية الثانية. يتحّول  بطُن البا�ِس اإىل مهرجان. 

من النوافذ يرتكون لإيديهم  ووجوهم حرية معانقة 

الريح واحلرارة.

اإىل طبول،  الكرا�شي  ي�رصخون على املارة، تتحول 

عندما   . مطربني  اإىل  �شنا  الأكرب  التالميذ  ويتحول 

بع�س  ميار�شون  القرية.  راأ�س  عند  البا�س  يلفظهم 

حلظة  كلب  اأو  قط  �شادفهم  اإذا  الطفويل،  جنونهم 

نزولهم من البا�س؛ فاإن ذلك اليوم هو اأ�شواأ يوم يف 

اأو القط. �شت�شن عليه اأ�رص�س حرب  حياة ذلك الكلب 

باحلجارة والزجاجات الفارغة.

تنق�شم  قطا.  ول  كلبا  ل  ي�شادفون  ل  وعندما   

املجموعة التي لفظها البا�س يف الظهرية عند راأ�س 

اأ�شا�س قبلي  ينق�شمون على  اإىل جمموعتني.  القرية 

وتبداأ  املجموعة.  اإىل  تن�شم  حارة  كل  مكاين.  اأو 

حرب ق�شرية باحلجارة  وال�شتائم. 

وينق�شي النهار الق�شري.

لكل الكائنات اأحالمها يف هذه احلكاية من حملتهم 

حملهم  ومن  املربيات.  و�رصب  الفارهة  ال�شيارات 

البا�س املوروث من احلرب العاملية الثانية. 

وطن �لطفل

نافذة  من  اأخرجه  العلم،  الطفل  حمل  ال�شباح  يف 

العلم.  هو  الوطن  اأن  له  قيل  املدر�شية،  احلافلة 

ال�شغري  وطنه  األوان  تراق�شت  ال�شغرية،  يده  ك 
ّ
حر

ال�شارع. ده�شْت  العلم يف  ال�شم�س. �شقط  اأ�شعة  حتت 

وطنه  يبكي  ظلَّ  الطفل.  وطن  امل�رصعة  ال�شيارات 

ال�شغري املدهو�س يف طابور ال�شباح.
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وت ب�لأدب هو �ملو�ضوع �لذي بد�أ ي�أخذ  عالقة �ل�ضَّ

�لأك�دميية  �لنق��ض�ت  عرب خمتلف  ة  نقديَّ �أبع�د� 

بروز  �إىل  ذلك  يعود  ح�لي�.  بفرن�ض�  و�لثق�فيَّة 

ظو�هر جديدة يف مترير �لأدب للق�رئ، فلم يعد 

�أي�ض�  بل  للنَّ�ص،  �لرئي�ضي  �حل�مل  هو  �لكت�ب 

�لأ�ضطو�ن�ت �لتي تنطوي على كت�ب م�ضموع قد 

يحمل �أعم�ل �لك�تب كله�، ب�لإ�ض�فة �إىل �ل�ضيطرة 

�لأدب،  ��ضتقب�ل  و�ض�ئل  على  لالنرتنت  �ل�ض�ملة 

ن�هيك عن و�ض�ئل �لإعالم �ملختلفة. مل يعد �خلط 

مبقي��ص  ك�ن  كم�  �لأدب  مل�ضمون  �لرمزي  �لد�ل 

و�ض�ر  �لتَّ�ضويت  حملَّه  حلَّ   � و�إنَّ ب�رت،  رولن 

تدريجي�  �ل�ضفهية  عودة  لذلك.  �أ�ض��ضيًّ�  ع�مال 

هرني  در��ض�ت  �ضبقته�  �لتكنولوجي  �لع�مل  �إىل 

كت�به  خالل  من  �لثم�نين�ت  �ضنو�ت  مي�ضونيك 

�لأهم من بني �أعم�له كله�، و�لذي يحمل عنو�ن 

ة للغة. يف هذ�  نقد �لإيق�ع: �أنرتوبولوجي� ت�ريخيَّ

�لكت�ب، در�ص مي�ضونيك �لإيق�ع كتجربة �ضعرية 

ة  خمتلفة عن �مل��ضي م�ضتند� �ىل ن�ضو�ص �ضعريَّ

لأنطولوجي�  �ض�مل  بطرح  ق�م  كم�   .
)1(
فرن�ضية

و�لأدبية  ة  �لدينيَّ �لن�ضو�ص  �لإيق�ع عرب خمتلف 

�أن تعميق�   يف هذ� �ل�ضَّ
)2(
مب� يف ذلك �ل�ضعر. نقدِّم

م�  �ضبق�  �للذين  وحد�ضه  �لن�قد  هذ�  لنظرة 

�ضه  يحدث يف وقتن� �حل�يل ترجمة لف�ضل خ�ضَّ

ويف  وت،  ب�ل�ضَّ وعالقته  �ل�ضعر  مو�ضوع  يف 

.
)3(
تهم� �أي�ضً� ت�ريخيَّ

اأن يعرتف، كما فعل  ل بدَّ لعلم الأ�سوات التَّجريبي 

م�سبقًا تينيانوف باأنَّ املقاربة الأكو�سيتيكيَّة للبيت 

ال�سعري قد مكنَّت من تو�سيع مفهوم الإيقاع، بعد اأن 

كان حمدوداً يف البداية مبجال �سيِّق مرتبط بالنِّظام 

»التنظيم  مفهوم  بتطويره  قام  ما  وهذا  النَّربي«، 

و»ال�ستعارة  وتي«  ال�سَّ »املجاز  املو�سيقي«، 

الإيقاعيَّة«. اإنَّ التمييز الذي قام به رومان ياكب�سون 

ومثال  الأبيات  مثال  ة،  ال�سعريَّ الأبيات  منوذج  بني 

�سارت  والتي  والتَّ�سويت(  الكتابة  )بني  التَّحقيق 

الذي  جريمون�سكي  اإليها  �سبقه  اأ�سا�سيَّة،  حينها  من 

كوَّن �سورًة عن ذلك �سنة 1925، حيث و�سع العمل 

)التَّ�سويت(،  التَّحقيق  من  مقابل  طرف  على  الأدبي 

وهو ما قام به اأي�سا توما�سف�سكي �سنة 1929، حني 

هرني مي�شونيك

اأنرثوبولوجيا ال�صعر اأو الوعي التاريخي بال�صوت

  ترجمة: الهواري غزايل\

\ �ساعر واأكادميي من اجلزائر يقيم يف فرن�سا



اأبعد م�ساألة اخللط عن اإيقاع البيت والإلقاء اخلا�ص 

اأيُّ   :1947 �سنة  قال  الذي  �سارفيان  بيو�ص  ثمَّ  به. 

دكتوراه  ر�سالة  اإجناز  باإمكانه  ه  اأنَّ ر  يت�سوَّ كاتٍب، 

حول البحر العرو�سي لرا�سني، �سيقوم باإجنازها على 

بالكوميديا  الإلقاء  الفرن�سية ومناهج  نطق  م�ستوى 

هذا  يبتعد  ال�سكل،  بهذا  الع�رشين«.  للقرن  الفرن�سية 

النربة  بني  املنا�سب  املكان  ويف  ته  برمَّ التقليد 

اإىل  هنا  نعود  ل  نحن  اجلماعيَّة.  والنربة  الإيقاعيَّة 

ما متَّ انتقاده قباًل. اإنَّ نقد النَّقد ل يكون �رشوريًا اإل 

اإذا اأتى على ما يح�رشه النَّقد يف جمال التَّنظري فقط. 

اأويل،  للتَّ ا  اإمَّ فردي  كمعطى  نف�سه  وت  ال�سَّ ي�سلِّم   

اأو ملا هو خليط بني ما هو ذاتي وما  للف�سيولوجيا 

هو فردي، اأي بني الذاتية والفردانيَّة. وهو خلط اأي�سا 

وت كمجاز  وت الفيزيائي الذي ينطق، وال�سَّ بني ال�سَّ

ًة. للتَّفرد الأكرث حميميَّ

اأنرتوبولوجيا  اأو نقد اخلطاب  الإيقاع   يفرت�ص نقد 

ال�سوت  ا�ستخدام  اإنَّ  وت.  لل�سَّ تاأريخا  اأو  وت،  لل�سَّ

�ص فيه املجال التاريخي لالإن�ساد،  ل ينبغي اأن نهمِّ

القرن  مب�رشح  لالأليك�سندران  امل�سبع  الإلقاء  �سواء 

17 للميالد اأو الإلقاء ذو الوتر الواحد لل�سعر الرمزي 

�رشوط  من  جزءاً  الثقايف  النظام  هذا  ميثِّل  بفرن�سا. 

�سعر، على  �سكل  اإنتاج اخلطاب يف  اأو  ال�سعر،  اإنتاج 

خالف ما يحدث باأوروبا اأو باإفريقيا. ]…[

وهو  مفرد،  غري  فهو  وحيدا  كان  ولو  وت  ال�سَّ لكنَّ 

ميلك ف�سال عن توفره على خ�سائ�ص ف�سيويولوجيَّة 

تهمي�ص  ميكننا  ل  عالمات  مميزة.  ثقافيَّة  عالمات 

مل  اإذا  ا�ستيعابها-  حماولة  اأثناء  -حتَّى  اختبارها 

وت.  يكن هناك من عنا�رش ترتبط مبا يفر�سه ال�سَّ

القول، ويف بع�ص احلالت   فال�سفهيَّة ل تبتعد عن 

عن ما متَّ قوله. اإن هناك �سفهيَّة املجموعة و�سفهيَّة 

يف  به  ُيهم�ص  وما  ال�رشاخ،  �سفهيَّة  اأو  الـُحجرة، 

جمال الداخل تقريبا. فالقول هو تعدٍّ لالآخر، لكنَّ ما 

نقوله هو داخل القول اأي�سا. فتعرية ال�سعر الفرن�سي 

املعا�رش من �سفهيته –بع�ص ال�سعر ولي�ص كله- هو 

هو  مرئي  ب�سكل  يكتب  �سار  ما  اأنَّ  على  جيِّد  مثال 

الوحيد الذي �سيئا ف�سيئا مل يعد يليُق باأن ُيقراأ ب�سوٍت 

وال�سفهيَّة،  التاريخيَّة  العالقة بني  ا يربز  مرتفع. ممَّ

ف�سان جون بري�ص  الكتابة نكو�سًا وعدول.  ويجعل 

ين�سد«،  اأن  ينبغي  ل  ال�سعر  »باأنَّ  �سعره  يف  يوحي 

وهي  ة.  �سعريَّ لو�سعيَّة  اإ�سارة  بهذا  ال�سفهية  تكون 

بني  اخلطاب  يف  ال�سطرارية  العالقة  بذلك  متثِّل 

ليَّة الإيقاعيَّة والتنغيميَّة وبني طريقة تعبري ملا  الأوَّ

ة اإذا على هذا النَّحو جماعيَّة  يقوله اخلطاب. ال�سفهيَّ

.
)4(

وتاريخيَّة

]…[ 

ة والإلقاء امل�سرحي : التاريخيَّ

ميثُِّل تعليم الإلقاء بفرن�سا، من خالل امل�رشح ومن 

الإلقاء  حتديد  متَّ  لقد  لالإن�ساد.  الفنِّي  املعهد  اأجله، 

الكالم  م  تنظِّ التي  القوانني  من  »جمموعة  ه  اأنَّ على 

بكل  ة  اخلا�سَّ و»الطريقة  لورَوا(  )جورج  املحكي« 

فرد يف الكالم اأو يف القراءة ب�سوت مرتفع«، ت�سيطر 

يدر�ص  »فالإلقاء  الكالم:  ب�سكل طبيعي على  القراءة 

اللغة املحكية من خالل اللغة املكتوبة«. لذلك يبقى 

ثة  املوؤنَّ الرَّوي  فحروف  تقليديا،  ت�سويتًا  الإلقاء 

.  لذلك 
)5(

كــ)oue، ue، ie، ée( ل بدَّ اأن يتم متديدها

اأن يجعلنا هذا املقطع )ée( ن�سمع فيه �سوت  ل بدَّ 

من  نعيد  قد  ما  وهو   ،)é-eù( �سوت  ولي�ص   )ée(

خالله بناء طريقة نطق اأ�سحاب بالط القرن ال�سابع 

ع�رش للميالد بكل امل�ستحيالت التاريخيَّة فيه]…[. 

روح  اأنَّ  يف  براأيه  لوروا  جورج  اأدىل  اأن  فبعد  لهذا، 

النَّربات  يف  تكمن  ال�سعري  البيت  روح  اأو  اجلملة 

اأجرب نف�سه على الإ�سافة فيما بعد  ه قد  ة، فاإنَّ القويَّ

ه ميثل  لأنَّ اإيقاعي،  اأي�سا عن�رش  )e( هو  باأنَّ حرف 

لغتنا،  من  خمتلفة  ت�سويتات  �سمن  ا�سرتاحة  وقفة 

وانتقال تنغيمي بينها«.

عبريي:  ة والإلقاء التَّ اريخيَّ التَّ

بيعي،   الإلقاء تعبري، واملعيار املعَلُن يف ذلك هو الطَّ

تلك  من  النقي�ص  طرف  على  الب�ساطة،  الرَّ�سانة، 
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ل  التي  الأ�سوات  على  للنَّف�ص  العنيفة  النفجارات 

ت�سيف للتَّعبري �سيئا. علينا من هنا اأن نويل اهتمامًا 

الإلقاء  يف  اأهميَّة  الأكرث  الأ�سياء  »لأنَّ  مت:  لل�سَّ

املتوقِّف.  الزَّمن  قيمة  لها  اإنَّ  نقولها«.  ل  التي  هي 

ه  اإنَّ بل  وت،  ال�سَّ يحاكي  جمموعه،  يف  فالإلقاء 

يحاول اأن يكون �سوتًا. 

للحركة  حتديده  وحتَّى  النَّف�ص،  بعلم  الإلقاء  يهتمُّ 

مترين  هي  الإلقاء  يف  فاحلركة  ب�سيكولوجي،  هو 

دة التي  ر اإىل غاية ال�سَّ متنامي ناجت عن ن�ساط يتطوَّ

اأو  ف�ساحًة  ذلك  كان  �سواء  لنهايته.   �سمة  ت�سبح 

ن�ساطًا، فالفعل ههنا يَحدَّد مبثابة ف�ساحة للج�سد. 

ول بدَّ اأن ي�ستلهَم من الأعمال العظيمة للنَّحت القدمي، 

.]…[ .
)6(

ويف متحف اللُّوفر ما ينم عن ذلك

ن الإيقاع يف الإلقاء من خالل تو�سيع �سوتيَّة   يتكوَّ

كلُّها  عبة  ال�سَّ والعالقة  عمومًا.  املنبورة  املقاطع 

هذا  يف  تكمن  والعرو�ص  )امل�رشحي(  الإلقاء  بني 

التعريف، وهي نف�سها التي حتدِّد نوعيتها من خالل 

اإعطاء البحر العرو�سي وحدة نف�ص واحدة. فالأبيات 

ة اجلميلة هي التي ل بدَّ اأن تقال بَنَف�ٍص واحد،  ال�سعريَّ

.
)7(

اأو بانعطافة �سوت واحدة

ه ثقافة.  وت، فهو الال�سوت. اإنَّ  ولأنَّ الإلقاء فنُّ ال�سَّ

بالأ�سلوب  بالتَّقليد،  َماْيرولْد  اهتمام  ومن هنا كان 

ة. )...( فلي�ص ما يهمُّ هو حماكاة �سوت  �سدَّ الطبيعيَّ

مايرولد  كتب  ة.  مادَّ وت  ال�سَّ جعل  ولكن  الطبيعة، 

فاإنَّ   -1  ، الإلقاء  جمال  يف  يلي:  ما   1912 �سنة 

الرت�سيع البارد للكلمات �رشوري: ل نربة اهتزازية 

كامٌل  غياٌب  بل  متباٍك،  تكون ول �سوت  اأن  ينبغي 

وت  وت القامتة. ل يوجد يف ال�سَّ دَّة ول�سفات ال�سَّ لل�سِّ

نهايات  هناك  ولي�ص  قة،  مدقَّ غري  اأ�سياء  ول  متاٍه 

مبن  تلحق  التي  كتلك  الكلمات  اأواخر  يف  اهتزازية 

بكلِّ  جتنُّب  ينبغي   -5  ]…[ ة.  منحطَّ اأبياتا  ينظم 

يف  اإل  قبولها  ميكن  ل  التي  الكالم  �رشعة  ثمن 

املنهكني  بو�سفها  حتيط  التي  ة  الدراميَّ الأعمال 

كبري  بحبٍّ  الكاتب  فيها  ي�سع  التي  تلك  اأو  ا،  ع�سبيًّ

كون امللحمي ل  نقاطًا متتالية. )مهما كان(، فاإنَّ ال�سُّ

يلغي ال�سعور املاأ�ساوي، والأحا�سي�ص املاأ�ساوية هي 

فة املتباينة واملتجدِّدة  دائمًا جليلة«. هنا تظهُر ال�سِّ

لالإلقاء.

 اإنَّ امل�رشح التقليدي »م�رشٌح غري متحرِّك«. ففي �سنة 

1914، كتب مايرولد ما يلي: »يف امل�رشح، ل ينبغي 

امل�رشح،  خ�سبة  على  احلياة  لأنَّ  احلياة،  حماكاة 

ومو�سوعة  متميِّزة،  لوحة،  يف  احلياة  مثل  متامًا 

اإنَّ ما تفرزه  ة.  على الطرف الآخر من احلياة اليوميَّ

عملية نق�ص املحاكاة من اآثار يف مظهرها املتباين 

و�سمن  امل�رشح،  مركز  �سمن  الإيقاع  مفهوم  ي�سع 

تها  برمَّ امل�رشحي  الإيقاع  فماهية   : الإلقاء  مركز 

اليوميَّة.  احلياة  اإيقاع  اأو  الواقع  اإيقاع  �سدَّ  هي 

»ولو اعتربنا اأنَّ الإيقاع ميثُِّل قاعدة الإلقاء وحركة 

نبوغ  اإمكانيَّة  ن�ست�سفُّ  �سيجعلنا  ه  فاإنَّ املمثِّلني، 

قادم للرَّق�ص، بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإنَّ الكالم ميكن 

ل ب�سهولة يف امل�رشح اإىل �رشاخ من�سجم اأو  اأن يتحوَّ

هدوء تنغيمي«.

حت�سري  تقنية  مبثابة  مايرولد  لدى  التقليد  نفهم   

وت  ال�سَّ يحرِّر  هنا  مايرولد  لكن   .]…[ امل�سهد. 

ويعترب اأنَّ الإلقاء ل بدَّ اأن يكون متحرِّكًا.

الإلقاء  يك�سف  وال�رشورية،  الوطيدة  عالقتهما  يف   

وت هنا عن اأنَّ هذا الأخري الذي يبدو العن�رش  وال�سَّ

ًة،  حميميَّ والأكرث  بال�سخ�سيَّة  الت�ساقًا  الأكرث 

لكلِّ ما مييُِّز  ي�سبح كاملو�سوع جمال عبوٍر فوريٍّ 

الع�رش، الو�سط، وما مييُِّز طريقة حتديد و�سع الأدب، 

وت  ال�سَّ لي�ص  للتمو�سع.  كطريقة  ال�سعر  وخ�سو�سا 

بكلِّها  ة  فرديَّ قطعة  ه  اإنَّ منو�سعه.  من  دائما  هو 

ها  وت. اإنَّ الجتماعي. كلُّ الثنائيات موجودة يف ال�سَّ

ترد ب�سكل اأ�سا�سي من اأجل ال�سعر ومن خالله كدليل 

على ثنائيَّة الداخل واخلارج، ويف املقابل، دون اأن 

يكون هناك تناق�ص، بني الكاتب والقارئ اأي�سًا.

التَّوثيق  خالل  ومن  اأي�سًا  وري  ال�رشَّ من  ه  اإنَّ  

ل�سيما   - التَّ�سجيالت  على  يرتكز  الذي  التجريبي 

�سوت  تربط  التي  العالقة  حتليل   - ال�سهادات  بعد 

يقدِّمانه  ومبا  وب�سعرهما،  بال�سعر،  واإن�ساده  ال�سعر 
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لال�ستماع. ما هي العالقة التي تكمن بني الـ-يقول 

بني  الإلقاء،  وبني  جمموَعنِي  بينهما  القول،  وبني 

وت.  الإلقاء وبني ال�سَّ

اأحكام  امل�ساألة،  هاته  لتو�سيح  الذَّوق،  من  هناك   

ت�سوِّ�ُص عليه داخل النطباعيَّة اجلماليَّة التي ل تظهر 

اأبداً َلِعَبها: لن يكون هناك تالوؤٌم اإذا قراأ الكاتب بطريقٍة 

لو  الإلقاء كما  ياأخُذ  فذلك  اأرداأ من حمرتف،  اأو  اأجود 

كان مبثابة توثيٍق للنَّ�ص، للمو�سع وللمقام. واأبعد من 

يَّة التي يتمتَّع بها.  ذلك، للهند�سة اخلطِّ

ة. اإنَّ للوثيقة   �ساأبداأ هنا بتناول بع�ص الأمثلة الفرن�سيَّ

ة  مزيَّ اإنَّ  وت.  ال�سَّ حول  واخلطاب  وت  ال�سَّ وجهني: 

له  حتوُّ الأمر  هذا  يف  اخلطاب  يحتلُّها  التي  الو�سعيَّة 

، ل�سيما من خالل حمتويات اأغلفة 
ٍّ
ٍل اإيديولوجي ل�سجِّ

الأ�سطوانات.  

 لن جند اأح�سن من اأبولينار لبدء تو�سيح هذا الأمر، من 

 .1912 مريابو«�سنة  »ج�رش  لة  امل�سجَّ ق�سيدته  خالل 

يَّة، حيث ل نقاط  اإلقاوؤه فيها وهند�سته اخلطِّ يتكامل 

ول فوا�سل، ويبدو �سوته فيها ذا رتابة واحدة، يدخل 

�سمن تقليد قراءة مالرميه التي قال عنها فالريي: هي 

يًّا يف القراءة الفرن�سيَّة  ٌة تعتمد م�ساراً خطِّ قراءٌة رمزيَّ

الكتابة  قراءة  ولكنَّها  الكاتب،  قراءة  ها  اإنَّ لالأ�سعار، 

ع لل�سعر، وتربز  اأي�سًا. فهي ل تلقي اإل العرو�ص امل�سجَّ

ك�سوٍت له فقط. لكنَّها ل تبحُث عن املحاكاة ول عن 

اأن  اآخر. ل ن�ستطيع  اأو تعبرياً  اأخرى  اأن تعي�ص طبيعًة 

جند من مينحها تقييما اأح�سن اإل طريقة امُلَمثِّل جاك 

حذفها  التي  والفوا�سل  النِّقاط  كلَّ  اأعاد  لقد  ديبي. 

واأوماأ  الأخرية،  املقاطع  اإليها، ومدَّد  واأ�سار  اأبولينار، 

، فينبغي 
ً
– فمادام هناك معنى يف كلِّ ذلك باملعنى 

الأ�سطوانة  ل بيار �سيغر على ظهر علبة  تاأويله-. �سجَّ

انفجارات  اأبولينار  غيوم  اأ�سعار  »يف  نعرث  ل  نا  اأنَّ

الق�سائد  رَّر ههنا خطاب حول  مُيَ ة«.  الثَّوريَّ الأ�سوات 

كما لو اأنَّ امل�رشحة )théatralisation( تنطلق من 

ذاتها، واأن قراءة ال�سعر تكون خارجه. لي�ص اإذا داخل 

الإلقاء وحده اأين يجُد التَّقليد البالغي مو�سعه. فبالغة 

وت.  ال�سَّ يف  وت  ال�سَّ يحمالن  الإلقاء  وبالغة  الكتابة 

اعر يغنِّي.  اإنَّ ال�سَّ اإذا اأن نقول :  ولن يكون من املجاز 

باري�ص  يغنِّي على  »اأراغون  باأن  يكتب  �سيغر  فها هو 

هيدة«. البعيدة وال�سَّ

بارو، جامعًا  نف�سه على حتقيقه جون لوي  اأجرب   ما 

ه فعال  كلَّ العالمات، و�سانعًا من كلمة جميل يف »اإنَّ

هو  اأي�سا،  ومرتفعة  ا  جدًّ مفردة ممدودة  ليوم جميل« 

يف  احلميَّة-الطبيعة  بقامة  امتدَّ  الذي  املقطع  ذلك 

التفريق بني  فيها عن  �سنعجز  التي   )جميل(  املفردة 

ل  الفردي.  وتي  ال�سَّ التحقيق   – الإلقاء  وبني  عر  ال�سِّ

يثقل اأراغون-الكاتب الأ�سوات بالعالمات مثل جون 

لوي بارو، فاإلقاء هذا الأخري على بالغٍة كبرية، متاما 

كما هو احلال بالن�سبة لكتابته، �سواء بلثغة الراء فيه 

وت بالغة كما  اإنَّ ال�سَّ اأو باإ�سباع الأواخر من الكالم. 

كتابته.

]…[
وت هو مكان ال�سعر وهو مكان تاريخي،   اإنَّ مكان ال�سَّ

وت يف التقليد الفرن�سي  وهو ثقافة اأي�سا. فمكان ال�سَّ

لأنَّ  الأمريكي،  الإجنليزي  التقليد  يف  نف�سه  هو  لي�ص 

عالقة ال�سعر بال�سفهي، بالكالم، باللغة العادية، لي�ص 

ووردزورث  من  ال�سعري  فاجلديد  دائمًا.  نف�سه  هو 

واإيليوت واإىل غاية بيتنيك�ص  اإىل بوند  اإىل هوبكن�ص، 

ق دائمًا يف الإنكليزية يف عالقة  و�سارل اأول�سون ُيَحقَّ

من  بال�رشورة  ههنا  وت  ال�سَّ يوجد  بالكالم.  جديدة 

يكون  وبذلك  بالكالم  املرتبط  ال�سفهي  ليَّة  اأوَّ خالل 

ارتباطه من خالل التاريخ اأي�سا.

اأخرى،  ثقافٍة  يف  نف�سه  ال�سوت  لنا  يكون  لن  ا  رمبَّ  

متَّ  لقد  اأخرى.  لغٍة  يف  نف�سه  وت  ال�سَّ لنا  لي�ص  مادام 

ُر باإن�ساد ييت�ص: »ها  و�سف اإن�ساد ماندل�ستام مبا يذكِّ

 خفيف«.
ٍّ
، بتاأرجٍح اإيقاعي هو عندما يقراأ، يرتنَّ

عرف  اأدبي  )مذهب  كم�ستقبلي  ماياكوف�سكي  اإنَّ   

ل  رو�سي  كم�ستقبلي  بالأحرى  اأو  باإيطاليا(،  اأكرث 

جمموعاٍت  مقاطع،  بل  اأبياتًا  ممتلٍئ  ب�سوٍت  يلقي 

�سكل  تاأخذ  التي  اخلطيَّة  الهند�سة  وفق  جمموعاٍت، 

الهند�سة  وله  يَّة،  اخلطِّ هند�سته  اإن�ساد  له  اإنَّ  �سالمل. 

ه مل يبتدع فقط هذه الهند�سة  يَّة لإن�ساده. ويبدو اأنَّ اخلطِّ

ولكن ابتدع اأي�سًا تقليداً لالإن�ساد.

]…[
ة   ميكن اأن ن�ست�سهد اأي�سا ياحلكاية امللحميَّة الإفريقيَّ
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املحكي  فالكالم  وت.  ال�سَّ تاريخيَّة  على  للتدليل 

ه  اإنَّ املغنَّى.  والكالم  الرق�ص  املو�سيقى،  بني  يوجد 

ا اأن تكون م�ساألة التمهل اأو اأن ن�سبط  من الوا�سح جدًّ

الوترية ال�سوتية للحكاية ال�سعرية على اإيقاع �رشعة 

موجود  هو  ملا  نقي�ٍص  وجٍه  على  العادي  الكالم 

اللغة  يف  فال�سعر  الأوروبيَّة.  الثقافات  اأو  باللغات 

من  اأ�رشع  هنا  املن�سد  وال�سعر  ا.  جدًّ بطيٌء  الفرن�سية 

اأو من الغناء. كذلك بالن�سبة لالأغاين  اخلطاب امُللقى 

منه  جتعل  ج�سدية  وترية  له  فالإيقاع  بالكامريون، 

و�سعًا وثقافة. 

يف  وال�سوت  الإلقاء  نرف�ص  اأن  قبل  اأو  عن  عو�سًا   

مقارنا  تاريخًا  اإذا  نحقِّق  اأن  علينا  الفردي،  النُّطق 

وت ويف عالقتها مع  لالن�سادات يف عالقتها مع ال�سَّ

طريقة  اإنَّ  بالقول.  املحكيَّة  الأ�سياء  واإيقاع  املعنى 

تختلط  ل  للخطاب  كنظام  توؤخذ  التي  الفردي  النطق 

على الإطالق بتحليل اخلطاب و�رشوطه. فال ميكن اأن 

له �سمن معجم فرن�سي ملا ميكن اأن  نتناول اإل ما ن�سجِّ

وت خ�سائ�ص هي نف�سها  يقت�سم النقاط نف�سها. اإنَّ لل�سَّ

فة،  ة، ال�سِّ التي نطلقها على الإيقاع، كالرتفاع، ال�سدَّ

ة. اإنَّ  النربة، -قد تكون النربة اأي�سا عالمًة للهجة حمليَّ

وت خ�سائ�سه الفيزيائيَّة والفي�سيولوجيَّة )العمر(  لل�سَّ

كهاًل  ا،  �سابًّ راً،  مذكَّ اأو  ثًا،  موؤنَّ يكون  فقد  به،  ة  اخلا�سَّ

ناق�سًا  كلمة  )ا�ستخدمنا  ناق�سًا  اأو  �سيخًا، مكتمال  اأو 

الكاتب  بها  يدل  اأن  اأراد  التي  اأبي�ص  كلمة  من  بدل 

اأو  على عالمة مو�سيقيَّة ت�ساوي ن�سف دائرة(، ناعمًا 

يف  وهناك  ثماًل.  ا،  بحًّ ا،  نديًّ اً،  مك�رشَّ مرتع�سًا،  خ�سنًا، 

باأحا�سي�ص  اأ  املعبَّ وت  لل�سَّ اإنَّ  والناطق.  النُّطق  الأخري 

اأ بعالقته مع الآخرين عالقًة  هذين امل�ستويني واملعبَّ

ة اأخرى منطوقة وفق  ها ذاتية، ومرَّ اإنَّ ة  يقال عنها مرَّ

ما ي�ستقبله الآخر، كاأن يقال هذا �سوٌت فاتن، مندفع، 

اأو  ب  موؤدَّ م،  متهكِّ  ، مرتجٍّ ممزَّق،  جاف،  �ساٍك،  حنون، 

وت نطفي: اإنَّ هناك ت�سويتًا... وقح. اإنَّ ال�سَّ

در، �سوت الراأ�ص، �سوت احلنجرة  ُ �سوت ال�سَّ  ل يغريِّ

و�سوت الأنف امل�سوِّتات فح�سب، بل اإنَّ التَّحولت فيه 

حتدِّد نطقيَّة ال�سخ�ص. فاخلطباء ال�سيا�سيُّون يجعلون 

هناك  و�سيلة.  يكون  اأن  من  بدًل  و�سيطًا  وت  ال�سَّ من 

وت. اإ�سعاع لل�سَّ

]…[
وت هو اأي�سا اجتماعي   اإنَّ الأكرث ف�سيولوجيَّة يف ال�سَّ

و�سعيته  يكت�سي  ل  وت  فال�سَّ الفرد.  مثل  م�سبقًا، 

املختلفة مقارنًة بالثقافات بل بالأنرتوبولوجيات)8(. 

جمال  كان  املو�سوع  هذا  اأنَّ  اإىل  اأي�سا  ن�سري   -1

ال�سنوات  يف  فوناجي  واإيفان  زميتور  بول  اهتمام 

الكتَّاب بالعودة  نف�سها، مما يدل ب�سكل وا�سح حد�ص 

القريبة اإىل الع�رش ال�سفهي.

الت�ساوؤل  يفيد  ما  وتركنا  مقاطع  اجتزاأنا   -2

الذي يبحث يف جمموعه يف تاريخانيَّة  الأنطولوجي 

 .]…[  : بالعالمة  اإليه  واأ�رشنا  والإيقاع،  وت  ال�سَّ

لتنظيم  املرتجم  املقال  يف  العناوين  بع�ص  اأ�سفنا 

القراءة وت�سهيلها.

 ،296-273 �ص   : وت  وال�سَّ الق�سيدة  لف�سل   -3

للغة،  تاريخيَّة  اأنرتوبولوجيا  الإيقاع:  نقد  كتاب  من 

لهرني مي�سونيك، فارديي، 1982.

وت الطبيعي يقف على طرف  4- ويرى الكاتب اأنَّ ال�سَّ

الطبيعي  والبحث عن  التقليد  ان  الإلقاء،  النَّقي�ص من 

ب الثَّاين با�ستمرار. وحياة  مت�سابهان، فكل واحد يرغِّ

 )jouvet( عنه جويف َ وت يف النَّف�ص، وهو ما عربَّ ال�سَّ

�ص كتابي«. بقوله: »اإنَّ النَّ�ص هو تنفُّ

بها  يحظى  التي  الإ�سباع  ق�سية  يعادل  ما  وهذا   -5

الروي اآخر البيت.

امت،  6- تربز هنا ح�سب مي�سونيك ف�ساحة اجل�سد ال�سَّ

لأن فيه من القيمة ما ل ميكن اأن جندها يف املتحرِّك.

ٌف ملتغريات �سوتية،  ٌم متوقِّ 7  النَّف�ص الواحد هو تقدُّ

ه اأي�سا اإلقاء ثابت ل يتحرَّك. واإنَّ فيه معنى �سامتا. اإنَّ

لتعميق  وت  ال�سَّ يف  حر  ال�سِّ عن  مي�سونيك  يتحدَّث    8

مفهوم الأنرتوبولوجي لل�سوت وال�سعر والإيقاع معا. 

الإلقاء  قبل  ارتبط  وت  ال�سَّ اأنَّ   مقاله  اآخر  يف  يقول 

واأورد  �سابهها.  وما  الرقية  خالل  من  وذلك  حر،  بال�سِّ

ة  ال�سحريَّ الطال�سم  تناول  الذي  كومباريو  �سهادة 

للم�رشيني وحتدث عن عبارٍة كانت ت�ستخدم ملداواة 

اجلرح ]…[ كما اأورد مالحظة مو�ص التي ك�سفت عن 

اأهميَّة  اأن يكون لها  حر ميكن  ال�سِّ وت يف  ال�سَّ اأنَّ �سدَّة 

)...(، وقد يكون ذلك مرتبطا بالن�سبة  الكلمة  اأكرب من 

له بالإيقاع اأي�سا. 
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270\ كاتب وناقد من الأردن

الأدباء  العديد من  نعرث يف كتابات 

لفت  ت�سوير  على  الفل�سطينيني 

ما  الفل�سطينية،  للرتاجيديا  ولمع 

الكتابات  هذه  ترجمة  من  يجعل 

اأمراً  احلّية  الأجنبية  اللغات  اإىل 

العامل  قراء  ف 
ّ
ليتعر �رشورّيًا 

الفل�سطينية  الق�سية  حتّولت  على 

ا�ستخدم  الفل�سطينيني. وقد  ومعاناة 

معظم  الفل�سطينيون  الكّتاب 

لت�سوير  الأدبّية  والأنواع  الأ�سكال 

ال�سعب  اأ�سابت  التي  املاأ�ساة  عمق 

الرحيل  على  اأجرب  الذي  الفل�سطيني 

على  اإ�رشائيل  وا�ستولت  اأر�سه،  من 

وا�ستطاع  واملنايف.  املهاجر  فتقاذفته  اأمالكه، 

حممود  مثل  الكبار،  الفل�سطينيني  الأدباء  من  عدٌد 

دروي�ص )1941- 2008( وغ�سان كنفاين )1936- 

 )1994  -1920( جربا  اإبراهيم  وجربا   )1972

واإميل حبيبي )1921- 1996(، اإ�سافة اإىل �سعراء 

�سرية  لنا  يرووا  اأن  اآخرين،  وكّتاب ق�سة  وروائيني 

باأ�ساليب  ويعرّبوا   ،1948 عام  وقعت  التي  النكبة 

وطنه  فقد  �سعب  ماأ�ساة  عن  ومبتكرة  جديدة  اأدبية 

وتوّزع يف جميع جهات الأر�ص.

البلدان  من   1948 عام  نكبة  قبل  فل�سطني  كانت 

العربّية التي اأجنز اأبناوؤها نه�سًة ثقافية جرى فيها 

جتديد روح ال�سعر واأ�ساليبه، وكتابُة الرواية والق�سة 

الق�سرية وامل�رشح. لكّن ما حدث عام النكبة طم�َص 

كّل هذه التحّولت والتطورات الثقافية البارزة. وما 

واملخطوطات،  املطبوعة  الكتب  من  اإنقاذه  جرى 

التي اأجنزت قبل النكبة، ُيعّد قلياًل للغاية باملقارنة 

مهّمة  يجعل  ما  وهو  احلقيقة.  يف  ُكتب  ما  مع 

موؤرخي الأدب �سديدة ال�سعوبة، ويدفعهم اإىل اإعادة 

تركيب امل�سهد الثقايف، وال�سعي للعثور على الإرث 

التا�سع  القرن  خالل  للفل�سطينيني  والثقايف  الأدبي 

وب�سبب  الع�رشين.  القرن  من  الأول  والن�سف  ع�رش 

اإرث  �سياع  يف  اأ�سا�سّا  تتمّثل  التي  ال�سعوبة،  هذه 

املنايف،  على  وتوّزعهم  الثقايف،  الفل�سطينيني 

جغرافيات  يف  ال�سكنى  اإىل  دفعهم  الذي  وال�ستات 

وعدم  للتقّطع  الثقايف  منجزهم  �ِص 
ّ
وتعر متباعدة، 

ال�ستمرارية، فاإن �سمات اأدب املنفى هي التي تغلب 

على ما اأنتجه الكّتاب الفل�سطينيون بعد 1948. لقد 

هاجر الفل�سطينيون من مكان اإىل اآخر، اأكرث من مرة، 

مئات  وهّجرت  منهم،  الآلف  اإ�رشائيل  قتلت  حيث 

�أر�ض من كلمات 

كيف �سّور �أدباء فل�سطني ماأ�ساة وطنهم

فخري �سالح\

�إىل حممود دروي�ص بعد مرور خم�ص �ضنو�ت على رحيله



الآلف خالل النكبة، كما نزح الآلف اأي�سّا بعد اأن 

اإ�رشائيل احتاللها لل�سفة الغربية وقطاع  ا�ستكملت 

لجئي  من  كبرياً  عدداً  دفع  ما   ،1967 عام  غزة 

و�سوريا  الأردن  اإىل  اأخرى  مرًة  الهجرة  اإىل   1948

ولبنان. وميكن القول، اآخذين يف احل�سبان ما يجري 

الفل�سطيني  املنفى  اإن  الآن،  �سوريا  يف  حرب  من 

ا�ستمرار  اأن  كما  واأمكنته.  جغرافياته  يغرّي  زال  ما 

غزة،  وقطاع  الغربية  لل�سفة  اإ�رشائيل  احتالل 

ودوران العجلة اجلهنمية لال�ستيطان الذي ل توقفه 

اجلارية،  الفل�سطينية  ـ  الإ�رشائيلية  املفاو�سات 

الغربية  ال�سفة  يف  القت�سادية  الأو�ساع  وتدهور 

وقطاع غزة، وان�سداد الأفق ال�سيا�سي، يدفع الآلف 

من الفل�سطينيني، خ�سو�سًا اأهايل املدينة املقّد�سة، 

اجلن�سّية  يحملون  الذين  الفل�سطينيني  بع�ص  وحتى 

 اإىل اأمريكا 
ّ
الإ�رشائيلية، اإىل اختيار املنفى الطوعي

الأدبي  الإجناز  على  �سلبًا  يوؤّثر  ما  وهو  واأوروبا. 

والثقايف للفل�سطينيني.

ال�سعراء  من  هم  فل�سطني  اأدباء  كبار  اأن  ومع  لكن، 

اجلن�سّية  يحمل  بع�سهم  كان  الذين  والكّتاب 

حبيبي  واإميل  دروي�ص  حممود  مثل  الإ�رشائيلية، 

فدوى  مثل  الغربية،  ال�سفة  من  اأو  القا�سم؛  و�سميح 

ال�ساعر  مثل  غزة،  من  اأو  خليفة،  و�سحر  طوقان 

الراحل معني ب�سي�سو )1926- 1984(، فاإن الق�سم 

يف  اأُجنز  الفل�سطيني  الأدبي  النتاج  من  الأعظم 

كتب  وقد  املتباعدة.  العديدة  الفل�سطينيني  منايف 

يف  ولدوا  الذين  الفل�سطينيني،  الأدباء  من  العديد 

فل�سطني  عن  املنايف،  يف  اأو  النكبة  قبل  فل�سطني 

التي عرفوها اأو تخّيلوها. كما اأنهم حاولوا ا�ستعادة 

�سورة فل�سطني من الذاكرة البعيدة للطفولة، اأو عرب 

واآباوؤهم،  اأّمهاتهم  لهم  روتها  التي  احلّية  �سورها 

فل�سطني  ا�ستعادة  واأجدادهم. هكذا جتري  وجّداتهم 

والق�سة  ال�سعر  )يف  الأدب  يف  ت�سكيلها  واإعادة 

فل�سطينية  اأجيال  تكتبه  الذي  وامل�رشح(  والرواية 

الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  متعاقبة 

ولعّل  والع�رشين.  احلادي  القرن  بدايات  يف  وكذلك 

النق�سام الفل�سطيني احلا�سل الآن، وو�سول الق�سية 

الفل�سطينية اإىل حالة ان�سداد �سيا�سي، جتعلنا ندرك 

اأن الأدب وحده، الذي ي�ستح�رش فل�سطني يف العقل 

فيها  حتيا  التي  املجازّية  الأر�ص  هو  والوجدان، 

فل�سطني.  

الفل�سطيني  الأدب  و�سف  ميكن  ال�سابق،  باملعنى 

واأنه بحٌث عن  �سابقًا،  اأ�رشت  اأدب منفى، كما  باأنه 

َقة، واآماٍل  الهوّية يف عامل معاٍد، وكتابٌة حليوات ممزَّ

متقّطعة،  �سخ�سية  حياة  م�سرية  يف  املنال  �سعبة 

الفل�سطيني،  اإن�سانية م�ستمرة. ميّثل  وعرب تراجيديا 

اأو   ،
َّ
املنفي والتجربة،  العي�ص  من  ال�سياق  هذا  يف 

الب�رش  ال�ستات يف حياة  الذي يعي�ص جتربة  الكائَن 

املعا�رشين، متثياًل منوذجّيًا. ُي�سّور الناقد واملفكر 

 اإدوارد �سعيد )1935- 2003( 
ّ
الفل�سطيني العاملي

�سديد  نحٍو  الأخرية«، وعلى  ال�سماء  »بعد  يف كتابه 

وكذلك  الفل�سطينيني،  الأفراد  حياَة  والقوة،  العمق 

ال�سوت  خمنوقة  املتباعدة،  الفل�سطينية  التجّمعات 

واملمنوعة يف اأحيان كثرية من التعبري عن نف�سها. 

والنك�ساف  باملنفى  الإح�سا�ص  عمق  ي�رشح  اإنه 

»لقد  يقول:  الفل�سطيني.  به  ي�سعر  الذي  وال�سعف 

تبخر من حياتي وحياة الفل�سطينيني جميعا ثبات 

اجلغرافيا وامتداد الأر�ص. وحتى لو مل يقم اأحدهم 

باإيقافنا على احلدود اأو �سوقنا اإىل خميمات جديدة 

اأو منعنا من الدخول اأو الإقامة اأو ال�سفر من مكان 

يتّدخل  احتاللها.  يجري  اأرا�سينا  فاإن  اآخر،  اإىل 

الآخرون يف حياة كّل مّنا ب�سورة اعتباطية ومُتنع 

اأ�سواتنا من الو�سول اإىل بع�سنا بع�سًا؛ اإن هويتنا 

خائفة  �سغرية  جزر  يف  وحُتا�رشَ  وحُتَب�ص  ُتقيَّد 

ع�سكريٌة  قّوٌة  حتكمه  م�سياف  غري  حميط  �سمن 

عليا ت�ستخدم رطانة اإدارة حكومية توؤمن بالطهارة 

 
)1(

]العرقية[ اخلال�سة.«
بعدم  الإح�سا�ص  هذا  الفل�سطيني  الأدب  يعك�ص 

اأُجرب  لقد  وال�سعف.  والنك�ساف  ال�ستقرار 

يف  �سواٌء  املنفى،  يف  العي�ص  على  الفل�سطينيون 

البلدان العربّية اأو يف اخلارج؛ يف فل�سطني »كمنفيني 

داخل وطنهم«، اأو يف خمّيمات اللجوء كمواطنني بال 

هوّية، ممنوعني من العمل يف مهٍن كثرية، ليقيموا 

العربّية.  البلدان  بع�ص  يف  معزولة  غيتوات  يف 

والروايات  الق�سرية  والق�س�ص  الق�سائد  وُترّجع 
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هذا  �سدى  فل�سطينيون،  كتبها  التي  وامل�رشحّيات، 

وحياة  والأمل  وال�سياع  بالفقدان  الوجودي   
ّ

احل�ص

واجلماعة  الفرد  على  بثقلها  ت�سغط  التي  املنفى 

الفل�سطينيني يف البيت واملنفى. وميكن اأن نقع على 

اأعمال  يف  التجربة  هذه  عن  عمقًا  الأكرث  التعبري 

حبيبي،  واإميل  كنفاين،  وغ�سان  دروي�ص،  حممود 

وجربا اإبراهيم جربا، اإ�سافة اإىل عدد كبري من اأعمال 

الكّتاب الفل�سطينيني الأحياء.

وعائق  كقيٍد  املنفى،  اإىل  الإ�سارة  فاإن  هنا،  من 

الأدب  يف  متواترة  ب�سورة  تتكرر  للهوّية،  ونفٍي 

بعنوان  دروي�ص  ملحمود  ق�سيدة  يف  الفل�سطيني. 

عن  الراحل  ال�ساعر  يعرّب  فل�سطني«2«  من  »عا�سق 

ع 
ّ
يو�س اإنه  مبا�رشة.  غري  ب�سورة  باملنفى  ال�سعور 

 .
ّ
حب حكاية  عن  احلديث  خالل  من  املنفى  �سورة 

يعرّب  اأنه  اأم  حمبوبته،  عن  ال�ساعر  يحكي  هل  لكن 

داخله؟  يف  عميقًا  املقيم  والرعب  واأمله  عذابه  عن 

يف  دروي�ص  اإقامة  خالل  كتبت  الق�سيدة  اأن  فرغم 

فل�سطني، قبل رحيله اإىل العامل العربي عام 1971، 

الق�سيدة  اأنا املتكّلم يف  اإىل  النظر  اإمكاننا  فاإن يف 

رين  كممثّلة ملجموع الالجئني واملطرودين وامُلهجَّ

الوطن  يف  املقيمني  الفل�سطينيني  من  واملهّم�سني 

وال�ستات. اإن افتقاد البيت والوطن، والإح�سا�ص باآلم 

النفي، والهوّية املهددة، يجري التعبري عنها ب�سورة 

لفتة يف واحدٍة من ق�سائد دروي�ص املعروفة  بني 

اء العرب.
ّ
القر

كالُمِك .. كان اأغنّيه 

وكنت اأحاول الإن�ساد

ولكّن ال�سقاء اأحاط بال�سفة الربيعّية

كالمك، كال�سنونو، طار من بيتي

فهاجر باب منزلنا، وعتبتنا اخلريفية

وراءك.. حيث �ساء ال�سوُق..

وانك�رشت مرايانا

ف�سار احلزن األفني

ومللمنا �سظايا ال�سوت..

مل نتقن �سوى مرثّية الوطِن!

�سنزرعها معًا يف �سدر قيثاِر

وفوق �سطوح نكبتنا، �سنعزفها

هٍة .. واأحجاِر لأقماٍر م�سوَّ

ولكّني ن�سيُت .. ن�سيُت يا جمهولَة ال�سوت:

رحيلك اأ�سداأ القيثار اأم �سمتي؟!

راأيتِك اأم�ِص يف امليناْء

م�سافرًة بال اأهل.. بال زاِد

رك�سُت اإليك كالأيتام..

اأ�ساأل حكمة الأجداد: 

ملاذا ُت�سحُب البّيارة اخل�رشاْء

اإىل �سجن، اإىل منفى، اإىل ميناء

وتبقى، رغم رحلتها 

ورغم روائح الأمالح والأ�سواق،

تبقى دائمًا خ�رشاء؟

 من اإح�سا�ص الالانتماء وال�سعور 
ّ
ل ُي�سفى الفل�سطيني

باأنه يعي�ص غريبًا يف هذا العامل. ولهذا يقوم الكاتب 

الفل�سطيني بالتعبري عن هذا الوجود احلزين الكئيب، 

 .
ّ
بغ�ّص النظر عن املكان الذي يعي�ص فيه الفل�سطيني

اإدوارد �سعيد تاأمالته  اإىل هذا الوعي، يقّدم  ا�ستناداً 

حول املنفى، �ساعيًا اإىل و�سع يده على اخليوط التي 

ت�سّكل ن�سيج جتربة املنفى الفل�سطينّية. وهو اإذ يعتمد 

على جتربته ال�سخ�سّية، واآلم املنفى التي اختربها، 

فاإّنه ي�سف املنفى ك�سيء »جّذاب« وغريب، ينبغي 

اأن نفّكر فيه، ومع ذلك فهو يف الوقت نف�سه »جتربة 

الغربة  من  دائمة  حالٌة  »املنفى  وكريهة.  ع�سيبة« 

ل  م�ستمرة  هجرٌة  الهام�ص،  يف  والإقامة  والبتعاد 

ميكن عك�سها، وهو من ثّم �سيغٌة من �سيغ الوجود 

ال�سياق،  عن  بالن�سقاق  متوا�ساًل  �سعوراً  توّلد 

واحلنني الدائم اإىل ما�ٍص واأر�ٍص وثقافة مل تعد كلُّها 

موجودًة يف املنفى وثقافته وحالته الوجودية.« اإن 

املنفى هو »ذلك ال�سدع الذي ي�سعب �سفاوؤه ويف�سل 

الذات  راأ�سه، بني  ب�سورة ق�رشّية بني املرء وم�سقط 

وبيتها احلقيقي: اإن احلزن اجلوهري الذي يوّلده ل 

 
)3(

ميكن التغّلب عليه.«

حبيبي  اإميل  اأعمال  قراءة  لدى  ه 
ّ
نح�س ما  هذا 

حياة   )1974( »املت�سائل«  رائعته  ت�سّور  الذي 

الفل�سطينيني يف ظّل دولة اإ�رشائيل التي قامت على 

الذي  ال�رشدّي  العمل  اإن  التاريخّية.  فل�سطني  اأر�ص 

وغري  املهدد  للوجود  هجائّية  يقّدم  حبيبي  اأجنزه 
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فحياة  التاريخّية؛  فل�سطني  اأر�ص  على  امل�ستقر 

 هي حياة منفى ت�سبه حيوات 
ّ
الفل�سطيني الإ�رشائيلي

الفل�سطينيني الآخرين الذين يعي�سون يف ال�ستات. يف 

التي �سدرت  الأخرى  الأعمال  »املت�سائل«، كما يف 

التي  نف�سها  والجتماعية  ال�سيا�سّية  الأو�ساع  عن 

انتجت »املت�سائل«، يعرّب حبيبي برباعة وعمق عن 

اإ�رشائيل؛ عن الإح�سا�ص  معاناة الفل�سطينّيني داخل 

بعدم النتماء، وكون املرء عمياًل جلهتني: عن كونه 

اأن  اإ�رشائيلّيًا ولكن دون   ،
ّ
فل�سطينيًا وغري فل�سطيني

. بالإ�سافة اإىل تركيزه 
ّ
تكون لديه حقوق الإ�رشائيلي

، قام حبيبي بتطوير 
ّ
على مع�سلة الوجود الفل�سطيني

 املعا�رش. لقد هّجن 
ّ
النوع الروائي يف الأدب العربي

ال�رشدّي  عمله  يف  ُمدِخاًل   
ّ
الأوروبي  

ّ
الروائي ال�سكل 

واأ�سلوب  كاملقامة،  تراثّية  عربية  نرثّية  اأ�سكاًل 

احلكي يف األف ليلة وليلة، كما جعل الأ�سعار العربّية 

الروائية. ومتّثل  كتابته  من  يتجّزاأ  ل  القدمية جزءاً 

عملية تهجني ال�سكل، واإدخال العنا�رش الرتاثّية يف 

ال�سكل ال�رشدّي امل�ستعار من الغرب، نوعًا من البل�سم 

ال�سايف الذي ُي�َسّكن الأمل الذي تعاين منه �سخ�سيات 

على  بالكتابة  رّداً  متّثل  كما  الروائية،  حبيبي 

احلركة  قبل  من  الفل�سطينية  الأر�ص  هوّية  حتويل 

ال�سهيونية.

يف  املنفى  يف  الفل�سطينية  التجربة  ت�سوير  يجري 

كنفاين  غ�سان  هما  اآخرين  كبريين  كاتبني  اأعمال 

وجربا اإبراهيم جربا اللذين رّكزا على �رشد املاأ�ساة 

والق�س�سية  الروائية  اأعمالهما  يف  الفل�سطينية 

 
ٌّ
روائي وهو  كنفاين،  �سّور  فقد  كذلك.  وامل�رشحية 

 وباحث 
ّ
وكاتب ق�سة ق�سرية وناقد وكاتب م�رشحي

اجلبهة  يف  موؤ�س�ص  وع�سٌو  �سيا�سّية،  مقالة  وكاتب 

ال�سعبّية لتحرير فل�سطني )اقُتلعت عائلته من مدينة 

عّكا عام 1948 وقتله الإ�رشائيليون بتفجري �سّيارته 

الالجئني  ماأ�ساَة   عام 1972(، 
ّ
البريوتي يف منفاه 

اإىل  نف�سه،  الوقت  يف  �سعى،  اأنه  كما  الفل�سطينّيني. 

دروب  واختبار  الفل�سطينيني،  والهوّية  الوعي  بناء 

�سوٍر  يف  يعر�ص  اإنه  ل�سعبه.  وال�ستقالل  التحرير 

الفل�سطينية،  املع�سلَة  قوّية  ورموز  وجمازات 

واخليانة  بالتخّلي  الإح�سا�ص  قارئه  اإىل  ليو�سل 

»رجال  روايتاه  الفل�سطينيون.  لها  �ص 
ّ
تعر التي 

 ،)1966( لكم  تبّقى  وما    ،)1963( ال�سم�ص«  يف 

التي  واملاأ�ساة  الفل�سطينيني  رمزّيًا هجرة  ت�سّوران 

اإىل  بالإ�سافة  لكن   .1948 نكبة  بعد  بهم  حّلت 

ق�س�سية،  جمموعات  اأربع  كنفاين  كتب  رواياته، 

عذابات  على  جميعها  ترّكز  م�رشحيات،  وثالث 

الفرد، ومعاناة الب�رش عاّمًة. ولعّل كنفاين، مثله مثل 

يف  والفل�سطينيني  فل�سطني  ي�سع  دروي�ص،  حممود 

قلب الوعي الإن�سايّن حُمّوًل ماأ�ساتهم كاأفراد و�سعب 

اإىل رمز للرتاجيديا الب�رشّية بعاّمة. 

ق�سرية،  ق�سة  كاتب  وهو  جربا،  اإبراهيم  جربا  اأما 

، ومرتجٌم بارز 
ّ
اأدبي وت�سكيلي وروائي كبري، وناقد 

فقد  و�ساعر،  ام، 
ّ
ور�س العربّية،  اإىل  الإجنليزية  من 

املنفى،  جمتمعات  يف  الفل�سطيني  الفرد  عن  كتب 

كا�سفًا عن حرية الفل�سطينيني وا�سطرابهم وغربتهم، 

امنحاء  من  واخلوف  الدائم  بالتهديد  و�سعورهم 

التحرر  اإىل  واحلاجة  باحل�سار،  ال�سعور  اإن  الهوّية. 

ل�سخ�سيات  مالزٌم  احل�سار،  بهذا  الإح�سا�ص  من 

الروائية والق�س�سية. يتمثل جوهُر عمل جربا  جربا 

)وهي  �سيق«  �سارع  يف  »�سيادون  يف  الروائي 

و«ال�سفينة«   ،)1960 الإجنليزية،  باللغة  مكتوبٌة 

)1969(، و»البحث عن وليد م�سعود« )1978(، يف 

الفل�سطينيني  وحترر  احلداثة  اأفكار  بني  املزاوجة 

وا�ستقاللهم، يف الداخل، كما يف املنايف. 

   

\ اإ�سارة: كتبت هذه املقالة باللغة الإجنليزية، ون�رشت ترجمتها اإىل 
اإىل  اللغتني الأملانية والليتوانية، وقد ترجمها الكاتب من الإجنليزية 

العربية.   

هوام�ش: 

 Said، Edward. After the Last Sky. London:  .1

.Faber and Faber، 1986، P.19
2. حممود دروي�ص، عا�سق من فل�سطني، 1966.

Said، Edward. Reflections on Exile. Cambridge، Mass - .3

.chusetts: Harvard University Press، 2000، P.173
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274\ كاتب واأديب من اليمن .

التي  القيود  ك�رش  اإىل  يهدف  حترري  م�رشوع  ثمة   

تكبل احلياة اليمنية ب�سفة عامة والأنثوية خا�سة، 

من  لنا  يلوح  وباملراأة  بحياتنا  الرتقاء  ثم  ومن 

واإذا  ال�رشيف،  حممد  لل�ساعر  ال�سعري  املنت  ثنايا 

كانت الأنثى قد �سكلت ح�سوراً وا�سعًا يف جمموعة 

اأعماله ال�سعرية، وهاج�سًا تتفجر به قريحة ال�ساعر 

يف  ات�سم  قد  الأنثى  ح�سور  فاإن  ال�سعرية  وخميلته 

بو�سفه  بال�رش�سف  باقرتانه  الأحايني  من  كثري 

جزءا من حياتها ومن �سخ�سيتها وبيئتها اليمنية، 

من  كثري  يف  وا�سع  بح�سور  ال�رشا�سف  متتعت  وقد 

جمموعتي  يف  ل�سيما  ال�سعري،  املنت  ن�سو�ص 

)مملكة الإماء( و)دموع ال�رشا�سف( ميدان درا�ستنا، 

اإىل  ويجذبها  املتلقي،  خميلة  ي�ستفز  الذي  الأمر 

الوقوف اأمام تفا�سيل ذلك احل�سور املكيف.

وقد  الأنثوي،  الهم  عاتقه  ال�رشيف على  لقد حمل   

�سعى من خالل العديد من الن�سو�ص لك�رش القيود 

اإن�سانة  �سري حياتها بو�سفها  تكبلها وتعيق  التي 

الفعل  ممار�سة  على  وقادرة  وج�سداً،  روحًا  متتلك 

يف  راأى  وقد  )الذكر(  الآخر  وحياة  حياتها   يف 

�سل حركة  مهمًا يف  يحتل دوراً  ال�رش�سف عن�رشاً 

املراأة واملجتمع ولهذا فاإنه قد عمد عرب ن�سو�سه 

اإىل ك�رش ذلك القيد وهدم الروؤية )ال�رش�سفية( وذلك 

عرب اأ�ساليب وروؤى عدة اكت�سب من خاللها ال�رش�سف 

معاين جديدة اأبعدته عن معناه ومق�سده، وهو ما 

�ستتكفل درا�ستنا بر�سده والك�سف عنه، وذلك عرب 

رحلة جتوب ت�ساري�ص املجموعتني �سابقتي الذكر.

 

من  بالدي  يف  املراأة  يغطي  اأ�سود  )�ستار  ال�رش�سف 

درءاً  وذلك   
)1(

قدميها( اأخم�ص  حتى  راأ�سها  قمة 

للفتنة، واإزاء هذا يرتفع �سوت الذات ال�ساعرة معلنًا 

زيف هذا الراأي، فيبدو ال�رش�سف على غري ما اعتقدت 

به العقلية الذكورية، بل اإنه يقف على النقي�ص من 

تلك الروؤية وي�ستحيل اإىل وهم من �سمن اأوهام عدة 

يف  ذلك  وياأتي  بحقيقتها،  الذكورية  الذات  تعتقد 

)الأنثى(  ال�ساردة  الذات  �سياق �رشدي تعر�ص عربه 

جتربتها مع ال�رش�سف و�سانعي ال�رشا�سف:

مل  قمته،  من  ن�رش  ي�سقط  مل  ال�رش�سف  وخلعت    

ي�سقط ع�سفور من �سجرة، مل اأقتل اأحداً بالعني، ول 

�ل�شر�شف و�نزياحاته

يف ديو�ين )مملكة �لإماء( و)دموع �ل�سر��سف( ملحمد �ل�سريف

حممد عبد اهلل ع�سبه\

ال�ساعر الراحل حممد ال�رشيف



بالوجه، ول بالغمز ول باللمز، ومل يقطف اَحد مني 

اأنا  ال�سحر، وكنت  �سيدة احل�سن وفاتنة  واأنا  ثمرة، 

بني ن�ساء احلي كبري ال�سحرة... اأاأعود اإىل ال�رش�سف، 

واأو�سحه  باللفتات  واأكمله  باحلركات،  اأطرزه 

ال�ساحر والهزات، حتى ياأتي اخلطاب... مل  بالغنج 

اأ�سعل  اأو  ناراً  اأحد  يف  اأزرع  مل  بجمايل  اأحداً  اأفنت 

يف قلب النا�ص حروب الفتنة، واحدة كانت كالنا�ص 

يف  �سلوى  اأو  مّن  ل  واأنظرهم  النا�ص  ينظرين  متر 

)2(
النظرات، ول مّنة.

 ثمة تناق�ص بني ما هو كائن، وما كانت تتوقع 

تتحقق  مل  الفتنة  اأن  اإذ  حدوثه،  الذكورية(  )الذات 

يف ظل غياب ال�رش�سف بل اإنه على العك�ص من ذلك 

الذات  اإثارة  يف  البارز  الدور  لل�رش�سف  كان  فقد 

الذكورية، 

احلا�رشة  )ال�سخ�سية(  الأنثى  جمال  �سدة  فربغم   

على الن�ص وما كان يخالطها من قدرة على جذب 

الآخر اإليها قبيل خلعها لل�رش�سف اإل اأن ذلك قد فقد 

اأثره بعد خلع ال�رش�سف.

 وياأخذ ال�رش�سف بعدا اآخر يف عالقته باملراأة )ج�سداً 

وروحًا( وعالقته بالآخر )الذكر(، ويتجلي ذلك عرب 

ثنائية )احل�سور والغياب( التي تهيمن على الن�ص 

اأن ح�سور  بحيث جند  الن�سو�ص،  من  وعلى غريه 

)كج�سد(،  املراأة  وفاعلية  ح�سور  يوؤكد  ال�رش�سف 

ويف  اإن�سانية(  وقيمًا  )روحًا  تغييبها  يف  وي�سهم 

اجل�سد  يتال�سى  ال�ساحة  عن  ال�رش�سف  يغيب  حني 

الأنثوي مبالحمه وفعله يف الآخر )الذكر(.

 لحظ يف املقتطف ال�سابق:

- غياب ال�رش�سف املرموز له بـ )خلعت ال�رش�سف( 

بـ  له  )الذكر( املرموز  الآخر  الفعل لدى  غياب ردة 

)الفتنة(.

اإىل  بـ)اأاأعود  له  املرموز  ال�رش�سف  ح�سور   -

عرب  املتجلي  اجل�سد  ح�سور  يف  دور  ال�رش�سف( 

واأو�سحه  باللفتات،  واأكمله  باحلركات  )واأطرزه 

بالغنج ال�ساحر والهزات( وهو ما اأدى بدوره اإىل 

القول  عرب  وذلك  )الذكر(  الآخر  فعل  ردة  اإ�سعال 

)ياأتي اخلطاب(.

الن�سو�ص، حيث  من  العديد  على  ين�سحب  ما  وهو 

يرتبط ال�رش�سف باجل�سد الأنثوي، والفعل الغرائزي 

الأنثوي  اجل�سد  على  يدل  رمزاً  ويغدو  الذكوري 

ومنفى للقيم الإن�سانية الأنثوية.

    لي�ص هذا كل �سيء يا فتاتي، حجمك الآن بحجم 

ال�رش�سف  وبحجم  تختزنني،  الذين  والفكر  العقل 

)3(
ال�سجان، وال�سجن ال�سجني.

 وقوله يف ن�ص اآخر:-

لّفات  خلف  فينا  الإن�سان  وانتهى  »وانتهينا   

)4(
ال�رشا�سف«

القمع  معنى  ال�رش�سف  يكت�سب  اآخر  مو�سع  ويف   

الإن�سانية،  قيمها  مَتّثل  يف  الأنثى  حق  وم�سادرة 

و�سعور،  عقل،  والإن�سان:  »اإن�سانة،  بو�سفها 

 كما هو 
)5(

اأنها امراأة واأنوثة« واإح�سا�ص اإىل جانب 

يف ن�ص )الع�سفورة وال�رش�سف( الذي ي�سور نظرة 

يطفح  ج�سداً  له  بدت  وقد  لالأنثى  )الذكر(  الآخر 

بالفتنة والإغراء:

 »ثم اأودى عمرنا الزاهي على ظلمة ال�رش�سف يتمًا 

ال�سذى  للنجيمات  اأبوابنا  يف  ننرث  نعد  مل  مزمنًا، 

وال�سو�سنا، مل يعد لل�سم�ص يف ملعبنا مرح الأطفال 

يف �سحو املنى، فهنا نحن اأناث ننتهي قبل اأن تبداأ 

 ما تف�سحه الذات ال�ساعرة ب�سورة 
)6(

 بنا...«
ٌ
اأعمار 

اأكرث و�سوحا يف قولها:

 »قتلوها ب�رش�سف و�ستارة، ثم قالوا مرحى لها من 

طهارة، �سلبوها اأن جتتدي روعة احلب فحب الأنثى 

طريق الدعارة... كم تعاين الإناث بركانها املكبوت 

.
)7(

فيها وكم تعاين انفجاره...«

 ويف ن�ص )اأنا وهي واأبوها( يتخذ ال�رش�سف معنى 

الذهنية  الرتكيبة  اإىل  الإ�سارة  يت�سمن  جتريديًا، 

وبالآخر،  بذاتها  عالقتها  يف  لالأنثى  والنف�سية 

�سعفها  بهواج�ص  م�سكونة  الأنثوية  الذات  فتبدو 

الثقافة  يد  على  طويل  زمن  منذ  ت�رّشبته  الذي 

الذكورية، وبحيث يغدو ال�رش�سف  جزءاً من الرتكيبة 

طويل  م�سوار  ونتاج  لالأنثى  والنف�سية  الإيدلوجية 
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من ا�ستبداد الأنا الذكورية بها: 

وا�سرتخى يف  �سوء؟  ال�رش�سف من  ماذا يف  »قالت   

�سفتها وجع التاريخ، واأق�سى الزمن املوبوء، تلب�سه 

اخلوف  هو  اأبوك  كان  ما  الفتنة...  خوف  امراأة  كل 

ال�ساعق، خوفك مغرو�ص يف نف�سك؟

من�سوب كقرون ال�سيطان. وكان هو ال�رش�سف، وهو 

قتل  يف  وظائفه  بع�ص  ميار�ص  الأبدي،  الكرباج 

الدر�ص  يلقنك  البدوي،  الرجل  هو  وكان  الن�سوان، 

الألف، وي�رشح كيفية ال�ستحذاء ل�سلطته  الأول بعد 

)8(
مهما كان وكان الطغيان«.

 مل يعد ال�رش�سف ذلك العن�رش الدخيل علي الثقافة 

، ولكنه متاأ�سل يف اأعماق الأنثى منذ زمن 
)9(

اليمنية

�سحيق، وقد �سَمنته الذات ال�ساعرة معنى ال�ستالب 

وفقدان الإرادة، ف�ساًل عن كونه اأداة من اأدوات عدة 

جلاأت اإليها الذات الذكورية يف ا�ستبدادها بالأنثى، 

البدوي(  )الرجل  و  )بالكرباج(  اقرتانه  عرب  وذلك 

الأنثى  خلع  فاإن  هنا  ومن  عنهما،  الناجت  والفعل 

)ل�رش�سفها( )قطعة القما�ص ال�سوداء(، لن ميّكنها من 

جتاوز واقعها وامتالك اإرادتها، اإذ يتحتم عليها اأن 

وال�سعف(  ال�ستالب   / )ال�رش�سف  خلع  اإىل  تبادر 

الذي بداخلها، وهو ما وعته الأنثى يف ن�ص )مترد(:

�رش�سفي،  خلعت  اأحداً،  الرجال  من  اأ�ستهي  »ل   

خلعتهم معه...

 نف�سته من حول نف�سي كالغبار والرتاب، مزقته يف 

)10(
داخلي كالوهم وال�رشاب«

الذكورية  الذات  ف�سح  يف  ال�رش�سف  �ساهم  وقد    

زيف  ثقافتها من  يعرتي  وما  ال�رشا�سف(،  )�سانعة 

تعر�ص  الذي  )معادلة(  ن�ص  يف  هو  كما  وتناق�ص 

اإزاء الثقافة الذكورية  ال�ساردة معاناتها  فيه الذات 

ال�ساردة  الذات  املزيفة واملتناق�سة، حيث تتعر�ص 

من  للم�سايقات  الن�ص  يف  احلا�رشة  )ال�سخ�سية( 

قبل اأفراد اأ�رشتها اأثناء م�سيها يف اأحد ال�سوارع:

)اأخي(  نحوي  ويهرع  )بنته(  اأنا  من  »يغازلني   

خطيبي  وذاك،  اأختي  وابن  اأخي  فهذا  امل�رشف، 

وجرحي  وانثنيت  لهم  غفرت  اأعرف   الذي  وخايل 

مباأ�ساته  ينزف ومل اأكرتث فالرجال الرجال ودين 

الرجال لنا �رش�سف، اأاأماه لو عفتي �رش�سفي، اأاأ�رشف 

)11(
فيه ومل ي�رشفوا؟«

زيف  من  يعرتيه  وما  بالآخر  ال�رش�سف  وباقرتان   

وتناق�ص يكت�سب ال�رش�سف  معنى الزيف والتناق�ص، 

ويغدو انعكا�سًا لالآخر )الذكر( وما يعتنقه من قيم، 

وما ميار�سه من اأفعال توؤكد �سحالة و�سفه عقليته، 

بها،  وا�ستبداده  )الأنثى(  لإن�سانية  انتهاكه  ومدى 

وهو ما تف�سح عنه الذات ال�ساعرة يف ن�ص )البيان 

يما يف قولها:
ّ
الرابع( ل �س

والأبوين  ال�رش�سف  قانون  عن  تخرج  اأن  وحرام   «  

)12(
وقانون الأخوة«.

ظلم  �ص 
ٌ
يكَر قانون  اإىل  ال�رش�سف  ي�ستحيل  بحيث    

ممار�سة  )الذكر(  لالآخر  ويتيح  وامتهانها،  الأنثى 

معتقداته الزائفة وغرائزه كيف ومتى �ساء.

رمزاً  بو�سف  اآخر  مو�سع  يف  )ال�رش�سف(  ويتجلي   

للثقافة امل�ستحدثة املزيفة التي لتتواءم والطبيعة 

الإن�سانية وطموح الأنثى من جهة ثانية، ثم بو�سفه 

رمزاً لل�سياع، وذلك من خالل اقرتانه باملدينة يف 

مقابل القرية:

اأمل  اأو  اأمل، منتظر   » مايل يف زيف مدينتكم، من 

الأمن 

ال�رش�سف  تهم  واإّل  اأعانيه،  البوؤ�ص  اإل  فيها   مايل   

والليل امل�سني

اأين  يل  ي�سفع  ول  فيه  اأين  ال�رش�سف  يل  لي�سفع   

�سائعة العمر، 

نظراتي  خائفة،  لفتاتي  اللدن،  احللم  و�سائعة   

زانية....

 واأح�ص الغربة ت�سحقني فيكم، حت�سد يل كل �سياط 

)13(
القهر«.

قيمها  من  الأنثوية(  )الذات  املدينة  دت 
ّ
جر لقد    

واأبقتها  واحلرية،  الأمن  عنها  ونزعت  الإن�سانية،  

ج�سداً حم�سوراً يف �رش�سف له نكهة  املدينة وطابعها 

خ�سم  يف  لذاتها  الذات  وفقدان  بالزيف  املت�سم 

القرية  تتكفل  ما  وهو  والذعر،  الوح�سة  ت�سكنه  جو 

)الأنثى(  ال�ساردة  الذات  منحت  قد  اأنها  اإذ  بتبديده، 

على  قدرة  اأكرث  وتركتها  بالأمن،  وال�سعور  احلرية 
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)14(
متثل ذاتها الأنثوية )ج�سداً وروحًا(.

 وتوغل الذات ال�ساعرة يف اإ�سفاء معاين الزيف على 

اآخر خمادعًا  ال�رش�سف يف مو�سع  ال�رش�سف، فيبدو 

ومظلاًل يحجب احلقائق  ويزيف الأوهام، وقد جاء 

خلخلة  باجتاه  ال�ساعرة  الذات  ب�سعي  مقرتنًا  ذلك 

وتب�سريه  ال�رشا�سف(  )�سانع  الذكوري  املنطق 

بزيف �سنيعته )ال�رش�سف(، وذلك عرب �سياق �رشدي 

ماأ�ساتها   )الذكورية(  ال�ساعرة  الذات  فيه  تعر�ص 

الفتيات  اإحدى  بجمال  اأوهمها  وقد  ال�رش�سف،  مع 

ودفعها لالإقبال على الزواج بها، لتكت�سف  فيما بعد 

اأن تلك الفتاة ل تلبي  طموحها: 

 »ماأَ�ساتنا �رش�سف، مل يعرف اهلل ومل يتق، ل�ست اأنا 

املغ�سو�ص وحدي به كم غ�ص من نا�ص، ومن ع�سق... 

املغلق،  املظلم  زماين  فجر  خلتها  التي  اأنت  اأهذه 

تكوينه  يف  وتهت  امل�ستهى،  �رش�سفك  يف  ظللت 

)15(
املوبق«.

 وتتواىل املواقف وامل�ساهد امل�ستهدفة منطق الآخر 

خلخلته  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  )الذكر(، 

يف  )ال�رش�سف(  كان  واإذا  باأوهامه،  والإطاحة 

ال�سابق قد متكن من جلب احلزن والأ�سى  املقتطف 

اأكرث  �سيبدو  اآخر  فاإنه يف مو�سع  اإىل قلب �سانعه، 

وا�ستغفاله،  خماتلته  على  قدرة  واأكرث  فيه،  فعاًل 

ويكبل  )بالأنثى(  ي�ستبد  ظامل  من  يتحول  وبحيث 

اإرادتها اإىل اأداة متنحها احلرية:

م�رشف،  موعد  على  وكنا  تعريف،  ومل  حبيبي  »لقيت 

تخفيت يف �رش�سفى من اأبي، ومنك ك�رش خفي خفي... 

)16(
 فديتك اأماه ل تخربي اأبي اأن قلبي على ال�رش�سف«.

 واإذا كان ال�رش�سف قد منح الأنثى احلرية يف ممار�سة 

حياتها بال�سورة التي حتب، فاإنه قد و�سعها على 

اإىل  تعمد  التي  الذكورية  البيئة  مع  امل�ساواة  قدم 

)معادلة(  ن�ص  بح�سب  اخلفاء  اأهواءها يف  ممار�سة 

الذي يزيح احلجاب عن العامل الذكوري اخلفي، وهو 

�سبق  كما  بال�رش�سف  الزيف  معنى  الت�ساق  اأكد  ما 

الإ�سارة اإيل ذلك.

 ويف ن�ص )ال�رش�سف بني احلب والعمل( تتجه الذات 

ال�ساعرة اىل زعزعة املنطق الذكوري كما هو داأبها 

يف الن�سو�ص ال�سابقة، وذلك من خالل الثورة على 

من  احلياة  على  وامل�سيطر  جهة،  من  املنغلق  فكره 

جهة اأخرى:

 »ما �رش�سفي قيد حلبي ل ول، كانت قيودي �رش�سفي 

اأوبرقعي

اأخي  وتر�سبات  اأبي  اأو  اأمي  براأ�ص  القيود  اأعتى   

)17(
و�سيعة من معي«.

جمرد  اإىل  القما�ص(  )قطعة  ال�رش�سف  ي�ستحيل  اإذ   

وهم اأمام اإرادة الأنثى فيما يكت�سب املنطق والفكر  

القيد(حيث   / )ال�رش�سف  معنى  ال�سائد  الذكوري 

الذكورية  الثقافة  وتقرتن  بالقيد،  ال�رش�سف  يقرتن 

ال�سائدة بالقيد اأي�سا، وهو ما نادت )الذات ال�ساعرة( 

يما يف 
ّ
اإىل التحرر منه يف ن�ص )العقل امل�رشح( ل�س

قولها:

 »فمتى تعرف من اأنت؟ متى 

 
)18(

         تخلع العقل اجلهول الأ�سودا«

عالقته  يف  اآخر  مو�سوع  يف  ال�رش�سف  ويطالعنا    

وقد  والأمل  الأ�سى  على  تبعث  ب�سورة  )بالأنثى( 

ا�ستحال ال�رش�سف اإىل عن�رش يفعل �سلبًا يف )الأنثى(، 

ويرمز اإىل الذل والقهر واحلزن: 

 ومت�سي كـربـوة فحم حـزين    

ب�ســر�سفها الأ�ســود امل�ستكـيـــن  

 مكـــومــــة فيه ملفــــــوفــة 

كما التف ليـل الأ�سى بال�سجــون  

 اأرى امـــراأة اأم اأرى كـتـلـة 

)19(
من احلزن تعكـ�ص غــدر ال�سنني  

حجم  اإبراز  يف  ال�سعرية  ال�سور  �ساهمت  وقد   

وجذبه  املتلقي،  اأحا�سي�ص  وا�ستثارة  املعاناة، 

احلياة  الأنثى  اأفقد  الذي  )ال�رش�سف(  على  للثورة 

)كربوة  بقرينة  وال�ستكانة،  للحزن  نهبًا  وتركها 

مكومة...،  امل�ستكني،  الأ�سود  �رش�سفها  حزين،  فحم 

كتلة من احلزن...(.

 ف�ساًل عن ذلك فقد انزاح ال�رش�سف اإىل معنى يقف 

على النقي�ص مع معناه اللغوي ومق�سده املتوا�سع 

والعلو  لل�رشف  رمزاً  كونه  من  ا�ستمال  فقد  عليه، 

وفقدان  والذل  باملهانة  ي�سي  عن�رش  اإىل  والكرامة 
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الكرامة على النحو التايل:

  ذلك اأن ال�رش�سف بالعودة اإىل معناه اللغوي �سنجد 

العلو  معنى  حتمل  التي  �رشف  كلمة  من  م�ستق  اأنه 

و�سيلة  والفر�ص  الأتراك  اتخذه  وقد  والكرم،  واملجد 

لتمييز ن�سائهم امل�سونات عن ن�ساء ال�سعب احلقري، 

ب�سورة  ال�سابق  ال�سعري  املقتطف  عرب  ظهر  وقد 

ت�سيء بالذل والقهر واملهانة.

تكبل  التي  القيود  هدم  باجتاه  ملحة  رغبة  ثمة   

)الأنثى( واحلياة ب�سورة عامة تلوح عرب املقتطفات 

مّثل  وقد  الدار�سة،  ج�سد  علي  احلا�رشة  ال�سعرية 

واإرادة  رغبة  ا�ستهدفتها  رئي�سية  بوؤرة  )ال�رش�سف( 

واإذا  ذلك،  لتحقيق  توقها  يف  ال�ساعرة  الذات  وفعل 

كانت الذات ال�ساعرة قد داأبت على ذلك وجنحت اإىل 

متخيلها  متكن  فقد  مبتغاها،  حتقيق  يف  كبري  حد 

ال�سعري – عرب احل�سور املكثف واملتعدد لل�رش�سف 

ي�سري اإىل  كمفهوم  )ال�رش�سف(  ت�سكيل  اإعادة  – من 
الرفعة وال�سرت واحلجب اتقاًء للفتنة، واإزاحته باجتاه 

يحت�سن  الذي  الواقع  وطاأه  تعك�ص  جديدة  دللت 

الأنثى وتف�سح عن مدى ال�ستالب الذي وقعت فيه 

الأنثى ف�ساًل عن اإيحائها واإ�سعاعها بروح مت�سلطة 

لثقافته  وجت�سيدها  )الذكر(  الآخر  ت�سكن  وزائفة 

الذي  الأمر  ال�سخف وال�سطحية،  الباذخ يف  ومنطقه 

 / )لل�رش�سف  الرف�ص  جذوة  يذكي  اأن  �ساأنه  من 

مع  للتفاعل  ويدفعه  املتلقي،  لدى  والفكر(  الثقافة 

معاناة الأنثى، وما يطرحه القول ال�سعري.
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279\ ناقد من م�رش

ات�سالية  عملية  لأي  الو�سيلة  اللغة هي  كانت  لئن   

يف  القائم  التفاعل  يف  الر�سالة  اإبالغ  قناة  وهي 

اأي عملية خلق  اأية فعاليات توا�سلية وبالتايل يف 

جمايل، فاللغة مبا حتمله من �سفرات يتطلب حلها 

واأكواد- تعمل على تفعيل الن�ساط الرتميزي مبا ميد 

ج�سور الو�سل وممرات التالقي بني املتلقي والن�ص 

راأ�سمال  يف  اأ�سهًما  ميتلك  اأن  للمتلقي  يتيح  مبا 

�سفرات  فك  على  القائم  التاأويل  يف  تتمثل  الن�ص 

وجالء  اأكوادها  وطرق  اللغة  با�ستخدام  الن�ص 

اإنتاج  يف  للموؤلف  �رشيًكا  املتلقي  فيكون  رموزها، 

الن�ص، كما متثل اللغة حموًرا اأوليًّا يف بيان كفاءة 

املوؤلف يف �سياغة ن�سه وهيكلة معانيه، فهي حمك 

اجلدارة وخمترب القدرة على اإطالق املعاين اجلمالية 

املن�سودة من الر�سالة الن�سية.

اأن اللغة متثل و�سيًطا م�سرتًكا بني �سنوف    ورغم 

اأن  غري  الأدبي،  الإبداع  واأجنا�ص  اجلمايل  التعبري 

م�ستحقات الأداء اللغوي تتمايز من جن�ص لآخر، فما 

ُيطالب به ال�سعر من معطيات لغوية متنحه رخ�سة 

ال�ستحقاق وتعطيه �سك التكري�ص ال�سعري يختلف 

الكاتب  وكذلك  القا�ص،  اأو  الروائي  من  ُيطلب  عما 

امل�رشحي؛ اإذ ينتظر من ال�ساعر قدًرا اأكرب من اللغة 

ال�سعرية القائمة على ركائز ال�سور املكثفة واملجاز 

امل�سفر، ودعائم الإيقاع املو�سيقي كالوزن والتقفية 

وو�سائل التو�سية اللفظية، يف املقابل يكون لل�رشد 

م�ستلزماته البنائية التي تقوم على احلكي املقتفي 

احلكاية  �سخو�ص  حركة  على  واملعتمد  احلدث  اأثر 

درامية  حركة  يخلق  مبا  ال�رشد،  اأ�سوات  املمثلني 

تقوم بني عنا�رش ال�رشد. غري اأن ثمة تبادًل جينّيا 

قدًرا  يحمل  كتابي  جن�ص  فكل  الأنواع،  بني  يقوم 

من كرموزمات الأجنا�ص الأخرى مع متيز خريطته 

املعني  للجن�ص  النوعبة  اجلينات  باحتالل  اجلينية 

قد  فال�سعر  التكوينية.  رقعته  من  الأعظم  ال�سطر 

يحمل من اخل�سائ�ص النوعية لل�رشد عن�رش احلكاية 

ال�سعري من  النوع  الق�ص، مع متيزه بخ�سائ�ص  اأو 

ال�سور والإيقاع، والعك�ص وارد كذلك، فاإن لل�رشد اأن 

ال�سعر كال�سور والت�سبيهات  يعانق بع�ص مقومات 

وجمازية لغته واإيقاعية البناء اللغوي.

  واإذا كان لنا اأن ُنطل ب�سكل بانورامي على املنجز 

بالرواية  ُيعرف  فيما  اأو  العربية  للرواية  ال�رشدي 

اجلديدة - ل�سيما يف العقدين الأخريين - لنالحظ 

يف  الإبداعي  املنتوج  معظم  على  الغالب  اأن 

 يف رو�ية »باب �لليل«

»وحيد �لطويلة« يفتح لل�سرد باب �سعرية �للغة

ر�سا عطية\



فتاأتي  اللغوية،  �سعريتها  انخفا�ص  هو  ال�رشديات 

اللغة يف الرواية العربية اجلديدة – على الأغلب – 

يف  التق�سف  �سديدة  لغة  املجازي،  الد�سم  منزوعة 

حظوظها ال�سعرية، ويف ذلك تقوم الدعاوى املربرة 

حالة اجلفاف التي حتل بقنوات اللغة ال�رشدية التي 

علل  على  ال�سعرية،  ينابيع  عن  ال�سلة  منبتة  تبدو 

قائلة بحيادية اللغة الكتابية واقت�سادها املجازي 

ويف  مواٍز،  بتق�سف  املت�سم  الواقعي  للعامل  املوازي 

مقابل ذلك قد جند بع�ص جتارب �رشدية قد ت�رشف 

ببذخ يف ا�ستعمال لغة �سعرية ب�سكل مكثف وبح�سور 

ال�رشد  حركة  يعّطل  مما  الن�ص  امتداد  على  حمت�سد 

وي�سيب �رشايينه بنوع من التجلط احلكائي والتخرث 

يف   – العربي  ال�رشدي  املنجز  ي�سع  مما  الدرامي، 

رحى:  �سقي  بني  الأخريين  العقدين  يف   - معظمه 

ال�سعري  التجلط  مقابل  يف  لغوية  ال�سعر  الأنيميا 

املتخرث املعيق حلركة ال�رشد.

  ونحن اإذ نطالع رواية »باب الليل« للكاتب امل�رشي 

على  احلكي  باب  فيها  يفتح  التي  الطويلة«  »وحيد 

ومن  لها  ا  اأر�سً تون�ص  من  تتخذ  املاأ�سي  من  عديد 

املاأ�ساة  فتت�سدر  لعر�سها،  ا  م�رشحيًّ ركًحا  املقهى 

م�رشح  على  تطل  التي  املاأ�سي  �سف  الفل�سطينية 

اأبعاد  من  لها  مبا  العربية  املاآ�سي  ومعها  احلكاية 

�سيا�سية واإن�سانية، فنجدنا اأمام ن�ص روائي يغت�سل 

فيه ال�رشد باأمطار ال�سعر، وتتعمد حكايته مبعمودية 

ال�رشد امل�رشوع يف جريان  املجاز، دون كفر بحق 

تياراته  ي�سري  مبا  احلكي  اأنهار  يف  لأحداثه  �سل�ص 

الدرامية، فتنجو من ماآل ركود ال�رشد.

  باب املقهى واجل�سد

  يتخذ ال�رشد يف رواية »باب الليل« من عامل املقهى 

اأحداث  ملجرى  طبوغرافيًّا  وجماًل  مكانيًّا  مداًرا 

وعينة  م�سغًرا  متثياًل  املقهى  ميثل  حيث  احلكاية؛ 

منتخبة لعامل بات هم معظم اأفراده و�ساغلهم املقيم 

�سهواتهم  ومطاردة  اجل�سدية  لذاتهم  وراء  اللهاث 

الغريزية وقن�ص متعهم اجلن�سية، مما يجعل املقهى 

م�رشًحا دائًما ملناورات ممتدة ومالحقات دائرة: 

  »كل �سيء يحدث يف احلمام،

  حمام املقهى بالطبع.

اثنتني  اأو  واحدة  واحدة  �سوبه،  البنات  تتحرك    

معقولة  مب�سافة  خلفهن  اثتني،  الغالب  يف  اثنتني، 

اأو اثنان، يلجون بابه بدفعه ناعمة ل حتدث  رجل 

�رشيًرا....

  الواحد والواحدة اللذان يف اخللف ينتظران دورهما 

اأرقام  تبادل  املهمة،  اأنهيا  قد  كانا  الغت�سال  يف 

ورمبا  الغالب،  يف  رقمها  اخذ  �رشيًعا،  التليفونات 

  
)1(

اأخذت رقمه اأحياًنا«

باب  بال�رشد  يلج  الذي  امل�سهدي  الو�سف  يعمل    

لالأحداث  املدقق  لتناوله  ال�سينمائي  ال�سيناريو 

ما  ك�سف  على  الدقيقة  لنرثياته  والتقاطه  اجلارية 

يقع باملقهى - والذي ينوب عن غريه من مقاٍه – 

حقيقة  تك�سف  قن�ص  وحماولت  �سيد  م�ساعي  من 

هذا العامل الذي غ�ساه الهو�ص احلاد باللهو ال�سبقي، 

ال�رشد  مييط  كما  اجل�سد  عامل  هو  العامل  هذا  فبات 

اللثام عن وجه الواقع الذي يقر بذلك:

بوابته،  اخلمري  واللون  اللعبة  �سيد  »اجل�سد    

يف  يعملن  حمتاجات  وبنات  بطاقته،  والعجيزات 

مقاٍه غالًبا، يلقِّطن اأرزاقهن، ي�سغطن على اأمعائهن 

ما  ويدخرن  الدهر  ك�سائمي  يع�رشنها  بق�سوة، 

ا�ستطعن من نقود للمظاهر، يلب�سن ومينحن اأنف�سهن 

 
)2(

مظهًرا براًقا وعافية وفرية.«

بات  الذي  اجل�سد  بذل  ال�سابق  الو�سف  من  يبدو    

معظم  تاأتي  كما  احلاجة،  مواجهة  �سبيل  يف  �سلعة 

الأفعال مبخرج دليل مزدوج البعد ) �سيكو فزيقي( 

فاأفعال كـ )ي�سغطن – يع�رشن( جتمع بني املدلول 

بات  عامل  يف  ال�سعوري  والنف�سي  احل�سي  املادي 

يق�سو اأفراده على اأنف�سهم لأجل مظاهر زائفة جتعل 

د من م�ستوى الوجود الإن�ساين  من الب�رش �سلعة، وجتمِّ

عند م�ستوى ج�سداين يف حياة اأم�ست لعبة زائفة. 

  ويف عامل ترتاجع فيه اإن�سانية الإن�سان حلد يداين 

يبدو  كما  امل�سهد  بقوة يف  الأ�سياء  الغياب، حت�رش 

يف و�سف باب حمام املقهى:

  »باب لزج متواطىء، يتحرك �رشيًعا، ثم يرتد بطيًئا 

الرجال يف  املكيدة.... باب  ي�سارك بدوره يف  كاأنه 

الغالب غري مقفل، موارب فح�سب، ينظر عربه الواحد 
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باخلروج،  تهم  حني  يرتقبها  يرقبها  الواحدة،  اإىل 

 
)3(

ا« يراها يف املراآة املتواطئة اأي�سً

احل�سور  وتهمي�ص  الإن�ساين  الوجود  انزواء  مع    

فاعلية  باأدوار  لت�سطلع  الأ�سياء  تتقدم  الب�رشي، 

�سلطة  »فلالأ�سياء  اجلامد،  تعينها  اعتيادية  تتجاوز 

اأو �سلطة من نوع خا�ص، واأمام هذه ال�سلطة  خفية 

 ، فتمار�ص 
)4(

تبدو ال�سخ�سيات الإن�سانية باهتة جًدا«

الإن�سان  نحو  تواطوؤًا  املقهى  عامل  يف  الأ�سياء 

ال�سيد  عمليات  ي�سهالن  اللذين  واملراآة  كالباب 

اإ�سباًعا  املقهى  يف  النا�ص  بها  يقوم  التي  املنهمر 

لنداءات غرائزهم، فبات لالأ�سياء ق�سدية فعلية مع 

انح�سار الق�سدية الإن�سانية لأنا�ص العامل يف العدو 

اأن  بوتور«  »مي�سال  عند  نرى  فكما  �سهواتهم،  وراء 

الأمكنة  والأثاث وحمتويات  الأ�سياء  �سرية  »عر�ص 

، ومع 
)5(

ياأتي بدياًل عن �سرية الأفراد وال�سخ�سيات«

تراجع احل�سور الإن�ساين وطغيان احل�سور ال�سيئي، 

ُيفقد الإن�سان قيمته الب�رشية ليم�سي ح�سوره متثياًل 

جمرًدا:

  »قد ل يعجبها من منظره، من بدنه املرتهل غري 

امل�سدود اأو و�سامته الغائبة، لكنه يف م�ستقره داخل 

ال�رشيحة و�سط غابة من الأرقام، والحتياط واجب، 

 
)6(

فمن تعافه اليوم قد حتتاجه غًدا«

  يف هذا العامل ال�سهواين، مع انح�سار القدر الإن�ساين، 

كما  الإن�سانية،  قيمته  من  جمرًدا  الإن�سان  مي�سي 

و�سط  رقم  جمرد  جمرد،  ح�سور  جمرد  اإىل  يتحول 

زحام رقمي، مما يجعل قانون احلاجة هو املهيمن 

جنحت  التي  للب�رشية  البيني  التعامل  قواعد  على 

الت�سليم  على  الب�رش  يجرب  قد  مما  ال�سهوانية،  نحو 

ملجرد  يعافونهم  حتى  ملن  اجل�سد  ل�سلعة  املبتذل 

احلاجة، كما اأم�سى قيمة الإن�سان يف بقائه خمزوًنا 

ا اأو منفعة موؤجلة حمتمل اللجوء اإليها فقط  احتياطيًّ

وقت احلاجة، وعند »درة« �ساحبة املقهى، م�سعلة 

ثوًبا  العامل  يكت�سي  الرجال  لدى  ال�سهوة  حرائق 

رقميًّا:

يف  مكتوًبا  واحد  ا�سم  ل  اأرقام،  عندها  »العامل    

وتعرفه  رقم  كل  حتفظ  برقمه،  واحد  كل  هاتفها، 

 
)7(

بنظرة واحدة«

الب�رش،  تفاعالت  على  الغالب  املادي  الطابع  اإن    

ال�سمية،  هويته  الإن�سان  اأفقد  بل  العامل،  جرد  قد 

الرقمية املجردة، فاإذا كان ال�سم  الهوية  لتمحوها 

اخلا�ص  الإن�ساين  الوجود  الهوية، وعنوان  هو �سك 

ا�سمه  الإن�سان  �سلب  فاإن  غريه،  دون  فرد  لكل 

– وجوده اخلا�ص وكثرًيا من  – بال�رشوره  ُيفقده 

خا�سة  فاعلية  فثمة  الذاتي،  املاهوي  ح�سوره 

لالأ�سماء حيث »اإن الكالم واإطالق الأ�سماء، واخللق 

من خالل الكلمة، م�ساألة لها جذورها ال�ساربة يف 

يرى  كما  الأ�سطورة،  يف  ا.  اأي�سً القدمية  الأ�ساطري 

اأرن�ست كا�سرير، ت�سبح الكلمة يف حقيقة الأمر نوًعا 

الكائنات  كل  تبداأ  خاللها  ومن  الأولية،  القوة  من 

ميكن  التي  الأ�سطوية  العوامل  كل  يف  الأفعال  وكل 

هذه  اأ�س�ص  اإىل  دقيق  ا�ستب�سار  وهناك  تتبعها،  اأن 

من  عديد  يف  موجود  واخللق،  الكلمة  بني  العالقة 

الأ�ساطري القدمية، يف اأ�سطورة معروفة ُتغري اإيزي�ص 

ال�رشي،  ا�سمه  عن  لها  يك�سف  اأن  رع  ال�سم�ص  اإله 

ومن خالل معرفتها بال�سم متتلك قوة تفوق قوته 

وقوة غريه من الآلهة، وقد كان الفرعون مُينح عدة 

ا�سم ينقل خا�سية خا�سة، قوة مقد�سة  اأ�سماء وكل 

واقعية وو�سيلة حماية  قوة  ال�سم هو  اإن  جديدة.... 

والتي  البدء  يف  كانت  التي  الكلمة  امل�سيحية،  يف 

هي اهلل، والكلمات اأعطاها الرب يف ديانات الكورا 

الهندية و�سيلة ليتحكم بها يف الأ�سياء، ولدى هيجل 

على  الأ�سماء  اإطالق  هو  الأول  الإن�سان  �سلوك  كان 

اأ�سماءها  الأ�سياء  منحه  خالل  من  ثم  الأ�سياء، 

ا�سمه  الإن�سان  ف�سلب   ،
)8(

العامل« ميتلك  اأن  ا�ستطاع 

هو حمو لهويته واإنكار �سمني لوجوده الب�رشي.

اأن  اأرجاء احلكاية  ال�رشد يف جتواله يف    ومل يفت 

ريحها  تع�سف  التي  الفارقة  التحولت  بباب  مير 

تلك  »نعيمة«  عن  ال�رشد  يحكي  كما  بال�سخو�ص 

اأخ�سعتها  التي  املدينة  اإىل  نزحت  التي  الفتاة 

لقواعدها: 

  »عملت نادلة، والبنت يف املقهى مطلوبة تناغي 

وتناجي.

ويد  هنا،  من  كلمة  احلواجز،  ت�سقط  املقاهي  يف    

اأو لني، هدية من هنا  اأي جزء بارز  ت�سدم بعفوية 
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و�سهرة يف علبة ليلية مع ال�سديقات تريح الأع�ساب، 

واجلو العام ي�سحبها من �سواطىء براءتها بقوة.

دون  يجري  ما  ت�ساهد  تتفرج،  كانت  البداية  يف    

اأن ت�سارك �سوى بال�سحك اخلفيف، كان يكفيها اأن 

تنقل رقم هاتف من زبون لزبونة، وحتاول اأن تزيد 

يف اإيرادها كي تكفي موؤونة العي�ص.

كله  �رشوالها،  تخلع  اأن  تخ�سى  كانت  البداية  يف    

على النا�سف وتعود حلجرتها، لكنها بعد اأن جرفها 

التيار وتعرفت على ماء الآخرين ونقودهم �سارت 

)9(
تن�ساه يف مكان قد ل تعود اإليه«

حيوات  يف  املف�سلية  التحولت  ال�رشد  ينقل    

باب  من  وخروجهم  م�ساراتهم  وانحراف  ال�سخو�ص، 

الرباءة ودخولهم عامل الف�ساد عرب باب العتياد على 

ال�سقوط والحتكاك بال�ساقطني وعرب باب املال كذلك، 

ا من م�ساهدة اللهو املاجن اإىل  فنعيمة انتقلت تدريجيًّ

التورط يف ممار�سته مع العتياد التدريجي واحلاجة 

براءتها  �سواطىء  من  الدن�ص  تيار  ف�سدها  املادية، 

املقهى  عامل  اأبدل  فقد  الف�ساد،  دوامات  يف  ليغرقها 

طبيعتها الطيبة وف�ص بكارة نقائها.

عامل  من  ال�سخو�ص  حتول  على  ال�رشد  اأطل  وكما    

اإىل  النقاء  و�سط  ومن  الرذيلة  دنيا  اإىل  الرباءة 

م�ستنقع الف�ساد، كذلك يتتبع ال�رشد حتول ال�سخ�سية 

تلبية  اجل�سدي  عاملها  اإىل  الروحاين  مداها  عن 

ال�سوري  ال�ساعر  »�سادي«  مع  حدث  كما  لدعواته 

املنبت، الفل�سطيني اجلهاد والعروبي التطلع:

للع�سق  �سحرية  و�سفة  وو�سيم،  منا�سل  »�ساعر،    

الروح  �سقف  انخف�ص  يوم،  اأول  من  �سيد  وال�سيد، 

قلياًل وارتفع موؤ�رش اجل�سد.

وعد  على  ونام  ندوة  اأول  من  ب�ساعرة  ارتطم    

بال�ستقرار، مل يتذكر ما قاله �ساعر عن زواج �ساعر 

ب�ساعرة، اأجاب ب�رشعة: انتحار.

- للج�سد نداوؤه، رحُت اأحت�س�سه كاأنني اأكت�سف للمرة 

كان  غريي،  لواحد  كان  كاأنه  موجود،  اأنه  الأوىل 

يهرب  والعمر  مبحاذاته،  ترتخي  والأيام  يرتخي 

 
)10(

منه«

  اإن انتقال ال�ساعر من عامل الروح اإىل عامل اجل�سد 

واإجابة  ال�ستقرار،  اإىل  احلاجة  باب  عرب  جاء  قد 

�سعور  تنامي  ي�ستك�سفه مع  بداأ  الذي  اجل�سد  نداءات 

العمر، فكاأن ثمة عالقة عك�سية  بالرتخاء وت�رشب 

بني معامل الزمن وعامل الروح، وكاأن دوران الزمن 

على  باجل�سد  اأكرث  بالعناية  الذوات  ُيلزم  بالعمر 

والفكر،  اجلمال  على ح�ساب  واملادة  الروح  ح�ساب 

فمع تقدم العمر ترتاجع الروح لتف�سح الطريق للج�سد 

اآل  ما  وهو  امل�سريية،  اختياراتها  يف  الذات  ليقود 

الزوجية،  حياته  يف  التعرث  اإىل  بعد  فيما  ب�ساحبه 

فقد اأ�رشه خ�سوعه لنزوات اجل�سد واإعالئه له على 

ح�ساب الروح.

باب املاأ�ساة الفل�سطينية 

عامل  يف  رئي�سيًّا  باًبا  الفل�سطينية  املاأ�ساة  متثل    

»باب الليل«، فينفتح باب احلكاية على مطالعة حال 

فل�سطينيني بقوا بتون�ص – دون مواطنيهم - ل�سنوات 

العربية،  الدولة  مع  لل�سالم  »واأ�سلو«  اتفاقية  رغم 

لرتكابهم  عودتهم  مل�سالة  اإ�رشائيل  رف�ص  ب�سبب 

حال  ال�رشد  في�سف  اإ�رشائيليني،  �سد  قتل  حوادث 

بتون�ص  الفل�سطينني  من  عالقة  بقيت  التي  ال�رشاذم 

كما  »اأو�سلو«  اتفاق  بعد  العودة،  من  بعد حرمانهم 

ي�سف ال�رشد املقهي:

  »يعج ببقايا فل�سطينيني بقوا هنا مرغمني بعد اأن 

عرفات  يا�رش  مع  اهلل  رام  اإىل  تقريبا  اجلميع  غادر 

يف  اأ�سماءهم  يجدوا  مل  بقايا  اأو�سلو....  اتفاقية  بعد 

ك�سوف ال�سلطة الفل�سطينية. ويف القوائم الإ�رشائيلية 

اأياديهم  العودة،  من  ممنوعني  ومازلوا،  كانوا 

ملعونة  واأرواحهم  الإ�رشائيليني،  بدماء  ملطخة 

مكان  ذلك يف  يفعلوا  اأن  تنف�سوا  اإن  وعليهم  ا،  اأي�سً

جوف  يف  �سحيًقا  قرًبا  يكون  اأن  ي�ستح�سن  اآخر 

 
)11(

الأر�ص«

الفل�سطينية  املاأ�ساة  مكامن  يف  احلكاية  توغل     

باملرور من باب اتفاقية ال�سالم التي اأُبرمت باأو�سلو، 

الذابلة  التوت  ورقة  بنزع  ال�رشدية  الروؤية  فتقوم 

اأبرمته  الذي  اله�ص  ال�سالم  اتفاق  عورة  على  من 

التنازلت  باب  من  بالعبور  الفل�سطينية  ال�سلطة 

لإمالءات  ال�ست�سالم  م�سايق  يف  ق�رًشا  وامل�سي 

ح�ساب  على  هذا  كان  ولو  الإ�رشائيلي،  الطرف 
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بع�ص مواطنيهم، بل على ح�ساب نخبة من ثوارهم 

وجماهديهم الذين خاطروا بحياتهم وحملوا ال�سالح 

يجعل  مما  ال�سهيوين،  الحتالل  ملقاومة  و�سيلة 

التي تتفجر يف مثل هذا  ال�رشد مير بباب املفارقة 

الو�سع، فاملفارقة »بدرجاتها املختلفة و�رشوطها 

اأبرز مظاهر �سعرية ال�رشد؛ تعادل يف  املتعددة من 

اأهميتها وخطورتها الوظيفِية الدور نف�سه الذي يقوم 

به املجاز يف �سعرية الق�سيد، وذلك لعتمادها على 

خا�سية جوهرية تتفق مع املجاز، وهي اأنها: تقول 

�سيًئا وتق�سد �سيًئا اآخر، بالإ�سارة املرنة اإىل املوقف 

اللغوي خارج  التوا�سل  بعملية  املحيطة  والظروف 

احلريف  باملعنى  الكتفاء  مُيكن  ل  عندئٍذ  الن�ص. 

، فتنجلي املفارقة هنا 
)12(

وت�سديقه ب�سكل مبا�رش«

يف اتفاق طريف العداء ال�سابق – بعد توقيع اتفاقية 

اإق�ساء  على  اتفاقهم  �سابق  عدم  رغم   – ال�سالم 

خاطروا  الذين  الفل�سطينيني،  املجاهدين  بع�ص 

اأداة  ال�سالح  بحملهم  باأرواحهم  وجازفوا  بحياتهم 

قيادات  فتالقي  ال�سهيوين،  الحتالل  ملقاومة 

باجلحود  جماهديها  ت�سحيات  الفل�سطينية  الدولة 

الفداء  قرباًنا على مذبح  العمر  تقدماتهم  وتكافىء 

ر  يفجِّ مما  والنكران،  بالإق�ساء  الوطنية  هيكل  يف 

مفارقة تن�سح بالأمل وتطفح باملرارة والأ�سى.

مل  بتون�ص  الباقني  الفل�سطينيني  معاناة  اأن  غري    

يف  اأو�سدت  قد  الوطنية  �سلطتهم  اأن  حد  عند  تقف 

وجوههم باب الرجوع اإىل الوطن، بل اإنها قد ورابت 

باب املعونات واملرتبات التي تر�سلها اإليهم كما يف 

�سهادة »اأبو �سندي«:

 – مفتوحة  ينطقها   – الفل�سطينية  ال�َسَلطة  »لكن    

اآخر  لوًنا  اأعطته  اأو  الكري�ستال  ك�رشت  اهلل،  يكرمها 

اإىل  اأحالتنا  رواتبنا،  خف�ست  جميلها:  واأكملت 

ر�سيف  على  �سابًقا  رمتنا  اأن  بعد  اأحياء  التقاعد 

ال�سهر....من  ن�سف  نكمل  بالكاد  الأحياء..  املوتى 

اإن  ثار تقاعد، من ثار جاع، من ثار مل يعد يعرف 

�سيء  ل  خم�سة،  اأم  اأربعة  ال�سالة  فرو�ص  كانت 

اأن  جيًدا  يعرفه  الذي  الأكيد  الوحيد  ال�سيء  موؤكد، 

قبلته اأ�سبحت يف اجتاه الغرب، يف اجتاه اإ�رشائيل 

)13(
والدول املانحة«

القيادة  باأيدي  الفل�سطينية  املاأ�ساة  تتمادى    

الكرمية  احلياة  باب  اأو�سدت  التي  الفل�سطينية، 

لأبناء الوطن املنفني يف تون�ص بتخفي�ص رواتبهم 

واإحالتهم اإىل التقاعد وواأدهم اأحياء، فتكون مكافاأة 

الثوار الإق�ساء واملعاناة املعي�سية، مما ُيفقد الذات 

اإميانها مبطلقاتها، فقد تال�سى احلق واأغلقت اأبواب 

والغرب  باإ�رشائيل  الئتمام  باب  اإل  اللهم  اليقني 

والن�سحاق اأمامهما، والغالب على عديد من مقاطع 

الأيدلوجية  الأبعاد  تتناول  التي  الروائي  اخلطاب 

الغنائية  انفتاحها على باب  القائمة هو  لالأو�ساع 

الطبيعي  الجتاه  عك�ص  وهو  لفتة،  مفارقة  يف 

فتلك  الغنائية،  جمال  عن  تبعد  التي  لالأيدلوجيا 

اإمنا  لالأيدلوجيات  البوحي  التناول  يف  الغنائية 

يعك�ص �سقوط الأيدلوجيات الكربى وزوال املطلقات 

فردية  كبدائل  الذاتية  الروؤى  حملها  لتحل  العامة، 

ال�سبيل  يفتح  ما  وهو  الغائبة  الكلية  للحقائق 

للغنائية يف طرح الروؤى ال�ساملة للعامل.

  والرواية التي جتوب يف �ساأن العامل العامل العربي 

يف فرتة ما بعد حرب اخلليج الثانية واتفاقية اأو�سلو 

ا ب�ساأن الق�سية الفل�سطينية، ولو  تدين تخاذًل قوميًّ

من منظور فردي عرب اأحد اأ�سواتها وهو »اأبو جعفر« 

الفل�سطيني النازح من العراق بعد الغزو الأمريكي له 

يف 2003:

العربية  الأمة  يقول:  باحل�رشة  متغ�سن  »بوجه    

كلها – ما عدا الرفيق �سدام – ا�ستغلت على الثورة 

عوراتهم،  غطوا  بها  التي  التوت  ورقة  الفل�سطينية، 

نا�سلوا بها كذًبا ونافحوا عنها بهتاًنا.

  ي�سمت كدهر ثم ينطق كلحظة:

 
)14(

- ك�سبوا بها وخ�رشنا نحن«

يعمل املنظور الروؤيوي للخطاب ال�رشدي على الربط 

ولو  الكربى،  الق�سايا  يف  وامل�ساءلة  الق�سايا  بني 

اأو اتخذوا  اأراء �سادمة  حمل بع�ص �سخو�ص ال�رشد 

من  قدر  اأو  عاطفية  بحدة  تت�سم  مواقف  بع�ص 

اإدانة مواقف  اأو  املبالغة يف تعظيم بع�ص املواقف 

اأخرى دونها.

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(
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284\ .  روائي من م�رش 

ال�ساعر  ق�سيدة  يف   املذهل  التطور  تدرك  اأن  ت�ستطيع 

ديوانيه  على  ب�سيطة  نظرة  خالل  من  قرين  حممود 

»حمامات الإن�ساد« و»خيول على قطيفة البيت« ، ثم هذا 

ل�سجرات  »هواء  التاليني  الديوانني  يف  الفارق  النتقال 

التجربتني   هذين  بني  اأو  للحفاة«،  طيبة  و»طرق  العام«  

م�رشقية«.  و»لعنات  الغرقى«  »ق�سائد  ديوانيه  وبني 

ال�رشاع  هذا  يدرك  البداية  منذ  ال�ساعر  لتجربة  فاملتابع 

املبطن بينه وبني الق�سيدة . فق�سيدته  ذات  طبيعة نهرية 

�سديدة   م�سادر  من  متتح   ، وح�سية   ، هادرة   ، متدفقة   ،

اخل�سوبة : الذات، الواقع املعي�ص  ،والأ�سطورة ، املعريف ، 

الأحالم والكوابي�ص ، ال�رشد ب�سفة عامة و�رشد  األف ليلة 

وليلة خا�سة ،ال�رشد  ال�سفاهي، وامل�سامرات. والأحاجي، 

واملو�سيقى ال�رشقية، التي اأك�سبت  الق�سيدة اإيقاعا ح�سيا 

منتظما،  هذه احلزمة  اخل�سبة حتتاج اإىل داأب ا�ستثنائي 

وجهاد �سويف لكي ي�سيطر على وح�سيتها لي�سبط اإيقاعها 

البدائي  وي�سذب من حو�سيتها ، وهنا يظهر هذا ال�رشاع 

املبطن ما بني املعريف ، والرغبة العارمة ، يف ال�سيطرة 

على الق�سيدة ،واحلوا�ص، يف ظل  ماأزق وجودي ، يعاين 

منه ال�ساعر ،حيث  روحه املنهكة واملحملة باإرث ن�ستطيع 

الإح�سا�ص  حمنة  �سواء   ، املحنة  اإرث  اإنه  عنه  نقول  اأن 

الهو�سي باملر�ص وحمل اجل�سد املعطوب، واأنه يف �سبيله 

املر�سى،  املوت،  حتول  يف  ذلك  وجتلى    ، الفناء  اإىل 

 ، الكولريا   ، ال�ساهد  الأدوية،  ال�سبار،   املقابر.  واملر�ص، 

ف�ساء  يحتل  جوهري  كمو�سع   ،   ، املعددون   ، الطاعون 

وهواء   ، للحفاه  طيبة  طرق  يف  ذروته  وي�سل   ، الق�سيدة 

ل�سجرات العام ، يف ق�سيدة ، من اأجل مزرعة الكولريا »

» قلت ي�جنمة عظيمة/ فوق روح �أخي /�تركي عظ�مي 

للحجر�ت �لتع�ضة يف �ل�ضو�حي /�حلظوة مل تكن للميالد 

ول ك�نت �لقو�دي�ص قبل �ليوم /تطحن طب�ئعن� 

بيد �أن �لطيور م�تت يف خيالئه�/

و�نت�رش �ملعددون يف �لتالل و�لين�بع 

هذ� م�ض�ء مي�ضي /و�أنت مملوءة ب�لرغبة يف �لنتق�م 

م�ذ� �أفعل من �أجلك �إذن ؟! /�لع�فية مر�ضوقة ك�إبرة 

يف خرقة جّو�ل /و�أزه�ر �لع�مل تن�م يف �أن�بيب/ �أن� من�ضد 

�لأ�ض�بع �ل�ضغرية حتت �ل�ضم�ص /�أخذين �ل�ضعب نزيال /

يف �ضحك�ت �لأطف�ل /هذ� �لوعد ك�ن من �أجلي /جمدُت 

�لن�فذة / من  �لفي�ض�ن  /�ألقيت  �لتوبة  قف�طني  �ض�نعي 

�ض�أق��ضي /�إخوتي �لثالثة /�لذين نزعو� عيّني /فلم �أرهم 

بعد ذلك يف نومي /�إنه� وحدة مملوءة ب�لق�ص و�ل�ضب�ت 

�أكون يف  /و�ضوف  عظيمة  /ي�جنمة  �لآن  �أحت�جك  /فكم 

ك�مل هيئتي ..  /من ديو�ن »هو�ء ل�ضجر�ت �لع�م«.

اأجل  من  للروح  املنهك  الب�سيط   اليومي  ال�رشاع  هذا   ثم   

لقمة العي�ص  والذي يجعله ممزقا ، مندفعا ، هادرا ، عنيفا ، 

هجاء ، رثاء ، �سوداوي ، مغرتب ، ي�ستدعي ، تفا�سيل كثرية 

 ، الأم   ، الأب   ، خاللها  ،ي�ستدعي  الطفولة  �سنوات  من  جداً 

الأ�سدقاء ، الأخوة ، العوامل الريفية  علي اأعتاب القرية :

جروح  �أج�ض�دهم/من  ينظفون  لز�لو�  �لذين  رفق�ئي  

�لطفولة 

غ�درتهم �إيل �حللكة /�لتي �أخذتني كقرب يكتظ ب�حللوي /

وهكذ� �أع�دو� عظ�مي يف قفة �إيل �أمي /وه�هي /تندبني 

�إيل  �أخري  مرة  /وتعيدين  �ل�ضعر  من  ق�ضرية  ب�أبي�ت 

خز�نته� 

هذه هي �لو�جه�ت /�لتي ت�ضتحق �أن نكتب علي �ضو�هده� 

�لكثري و�لكثري مم�يوؤملن� /رغم �أن كالب� كثرية ـ ب�لت�أكيد ـ 

ديو�ن »طرق  /من    . م�كتبن�  �ل�ضب�ح علي  �ضتبول يف 

طيبة للحف�ة«

والأكرث   ، براءة   الأكرث  املرحلة  هي  املرحلة  هذه  اإن 

هذه   لل�ساعر   ربكة   والأكرث   ، ت�سوي�سا  والأكرث  فطرية،   

 ، قتله  مدينة  يف  ذاته  عن  ال�ساعر  دفاع  مرحلة  ذروة  

اأو �سمري ،  اأخالق  اأي  جمرمني ، فا�سدين ، متجردين من 

»لعنات م�شرقية«  

ملحمود قرين

عبدالنبي فرج\



هذا املدينة البائ�سة ، التي حتت�سن الأثرياء وتلفظ  الفقراء 

ومت�سخهم ، �سيكت�سف بعد ذلك اأن املدينة لي�ست كل هوؤلء 

يف املطلق ،واأن املدينة  لها جانب اأخر مل يكن يراه ،وهم 

مثله   ، املدينة  ت�سحقهم  الذين   ، ،الفقراء  املدينة  �سحايا 

متامًا  ، هناك  �رشاكة روحية لكل فقراء املدينة / العامل  ، 

�سواء يف الريف او يف احل�رش ، يجمعهم ، البوؤ�ص الإن�ساين 

وع�سف ال�سلطة وجربوتها وظهر هذا ، يف ق�سائد �رشفات 

اأوقات  ديوان  من  العابر.  اأدونيزيو،  كيم  ف�ستان  بولق، 

مثالية ملحبة الأعداء ومن ق�سيدة الكنز يقول :

يد  يف  الكنز  وجدت  اأوزارها/  احلرب  حطت  اأن  »بعد   

القتيل/ كان ملقي حتت اأ�سوات م�سوؤومة/ احلرا�ص ق�سوا 

ل  بال�رشيح/  يتربكن  كن  والن�سوة  جواره/  اإيل  نحبهم 

تزال  القتلي/ كانت ل  اأ�سابع  �سيء يتحرك هناك/ فقط 

دافئة/ لكن ح�رشجة نهائية/ اأخذتها اإيل اهلل/ الوطن الآن 

ينام قرير العني«.

ال�سعرية  باجلملة  املرحلة   تلك  �سمات  اإجمال  وميكن 

الطويلة، واللغة احل�سية الطازجة احلية ، البناء الف�سفا�ص، 

بالرتهل،  تت�سم  املرحلة  تلك  ق�سائد  من  كثرياً  جعل  ما 

ل�سيولة  �رشوريا  حذفها  كان  والذي   ، ال�سلبية  والزوائد 

الق�سيدة   و�سلت  حتى  الق�سائد  لطول  اأدي  مما   ، الن�ص 

�سفحة   45 اإىل  التوت«   حقل  يف  »ال�سيطان  ديوان  يف 

تقريبًا ، وعدم توظيف الرمز ب�سورة جيدة  فاأ�سفي على 

الن�ص غمو�سا مربكا  بدا وا�سحًا حتى يف تكوين اجلملة 

حمامات  ديوان  راجع  الق�سيدة   منت  يف  اأو  ال�سعرية، 

الإن�ساد-   ورغم املحاولت الدءوبة لل�ساعر يف النفتاح 

العموم  يف  كانت  الق�سائد  اأن  اإل   ، الرحب  الإن�ساين  على 

متمركزة حول هموم الذات الآنية  ومل تفلح يف النفالت 

من اأ�رش الذات وت�رشنقها اإل يف ديوانيه »ق�سائد الغرقى« 

الذات  بني  الف�سل  اأن  قناعتي  »رغم  م�رشقية  ولعنات 

وجوهر الروح الإن�سانية، نوع من �سيق الأفق، والتع�سف  

فال ميكن اأبداً ، انتزاع الذات من  روح ال�ساعر ، اأو انتزاع 

لي�ست  هنا  الق�سيدة  اأن  اق�سده،  الذي  ولكن  الإن�ساين،  

ثابتة ، جامدة، تاأ�رشها مقولت ذهنية �سلفًا ، ولكن حرة 

مراكز  عدة  ولكن   ، مركز  لها  لي�ص  ديناميكة،  متحركة،   ،

متحركة اإذ يندفع  مركز ، الإن�ساين اإىل الأمام،  وهو اأمرل 

جعلته  ال�ساعر  خربة  ولكن  الذات،  وموت   ، �سقوط  يعني 

يكت�سف جوهر الذات وعالقتها بالعامل، و اأن  حترير الذات 

من متركزها  حول ذاتها  والنفتاح على رحاب الإن�سانية 

الذهن  داخل  النور  ت�ستعل طاقة  لكي   ، اإىل جهاد  يحتاج 

وحترك تلك املراكز وفق نظام دقيق ولي�ص اعتباطيًا  يف 

انتظار هبة قد تاأتي  من الأم :

–/حتمُل  �أ�ضن�نه�  بني  من  تتكلم  �لتي   -/ �لأمُّ ك�نت   ..  «  

ُعك�زيه� يف ُتوؤَدة/وتقوُل وهي ع�ئدٌة �إىل �لبيت :/ي� ولد ..

ق�ض�ئد  ديو�ن  ..«/»من  ر�أ�ضك/ف�أ�ضكره�  �لذي يف  �لنور  �تبِع 

�لغرقى« 

ديوانيه«  يف  الن�سج  لذروة  ال�ساعر  جتربة  و�سلت  وقد   

يت�سمان  »وهما  م�رشقية  ولعنات   ، الغرقى  ق�سائد 

بال�سفافية ، والغمو�ص الب�سيط ، والقت�ساد يف ا�ستخدام 

حتى  و�سفافيتها  اللغة،  ا�ستخدام  يف  والتق�سف  الرمز 

،لتنتج دللت  بذاتها  لكائنات م�سيئة  تتحول  اللغة  اأن  

متعددة ، مع �سبط  بناء الق�سيدة ، دون الوقع يف خنقها 

وحتويلها لدوائر مغلقة .                                                       

2                                         

لل�سعر  املدر�سية  النقدية  للتق�سيمات  افتقادي  عدم  رغم 

من املدار�ص الأدبية للتنظري ال�سعري ، رومان�سي ، واقعي 

الدوؤوبة  الخ  لكن من خالل قراءاتي   ، ، �رشيايل  ، رمزي 

لل�سعرية اجلديدة لحظت اأن هناك يف الأفق  يتبلور �سكل 

النرث،  ق�سيدة  يف  اجلديد   الرومان�سي  الجتاه  اإىل  اأقرب 

مميزات  كل  داخلها  حتمل  التي  الرومان�سية  من  نوع 

املدار�ص الأدبية الفاعلة ، رمزية ، �رشيالية ، واقعية ،الخ   

متخل�سة من اأمرا�ص الرومان�سية البائدة ، واأنا اأ�سري لهذا 

الأمر، كدعوة للنقاد، والباحثني للتاأ�سيل، لهذه الظاهرة 

فتحي  �سعرية  يف  والق�سوة  العنف  يخدعنا  ،فلن  اجلديدة 

واملحبة  املعذبة  القلقة  الروح  عن  للك�سف  مثال  عبداهلل  

،  اأو الختفاء حتت الر�سد املو�سوعي  لالأ�سياء الب�سيطة 

الرومان�سي  اكت�ساف  يف  داوود  اإبراهيم  عند  املقت�سدة   ،

احلامل ، اأو  الروح ال�ساخرة ال�سفيفه عند اإميان مر�سال ، اأو 

املتاأملة عند اأ�سامة الدينا�سوري يف عني �سارحه،  اأو عند 

اأ�سامة احلداد   ال�رشيايل املتدفق عند  اأو   ، �سكري  جرج�ص 

اهلل،  خري  حممود  ق�سائد  يف  املفرطة   الرومان�سية  اأو 

، وغريهم من منت  ، وكرمي عبدال�سالم  اأبو �سالح  وعماد 

ق�سيدة النرث، اأو الرمز والأقنعة عند العا�سق املتخفي عند 

ال�ساعر حممود قرين فمنذ ديوانه الأول والأنثى بتجلياتها 

كما  الأنثى  هذه  تكون  فمرة  عامله  حمور  هي  واأقنعتها 

اأ�سار الناقد النابه �سبحي حديدي ، يف ديوان ، ال�سيطان 

يف  امل�ستحيل  احللم    الأنثى  اأو  نخلة    ، التوت  حقل  يف 

ديوان  »ق�سائد الغرقى« 

لغر�ٍم/ك�ن  فيه�/وغّنين�  �ضكرن�  احلانُة/�لتي  ..تلك   «
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�ملطرية/�أغ�رِت  �لليلة  تلك  ./يف  قلبني  بني  درو�َضُه  ي�ضتذكُر 

�ل�ضم�ُء على قدمني ن�عمتني/فظّن� �أنه� �لقي�مة/وعندم� َر�أََي� 

�لأبدية  �رش�ِب  �أنهم� يف  �ملي�ه/�أدرك�  �ضفحِة  �ل�ضحر�ء/على 

..«/من ديو�ن »ق�ض�ئد �لغرقي«

م�رشقية   لعنات  ديوانه  يف  الفاعلة  الأنثى  هناك  اأي�سا 

الذي  الأ�سطورة  و�سحر  وليلة   ليلة  األف  عامل  يدخل  فهنا 

ليزين  اأو يقطف وردة  ليجدلها يف ن�ص  يخايله ويتاألق  

ج�سم  يف  اأو   ، اأمثولة  �سياغة  يعيد  او  لن�ص  مفتتح  بها 

الن�ص فلنقراأ هذه الق�سيدة من ديوان مبكر لل�ساعر هو » 

طرق طيبة للحفاة: 

».. ر�أي يف ليلته �لأوىل /خن�زير ه�ئلة تتق�طر علي حلمه 

فلم ي�ضتطع ترتيب حك�يته كم� ينبغي /رغم �أنه ك�ن ينوي 

�إن�ض�ده� يف �ل�ضو�ري /منذ ذلك �حلني /ل ز�ل �ضوته حمتب�ض� 

يف موؤخرته /وهكذ� م�ت �لر�وي /قبل �كتم�ل بقية �لأغر��ص 

/مل يطلب له �أحد عذر� ول مغفرة /�أكلته �حليو�ن�ت بب�ض�طة 

متن�هية /ول �أحد يعرف �ضيئ� عن �لأم �ل�ض�خرة /�لتي ك�نت 

حتت  �جللو�ص  ليطيل  /حتي  موؤخرته  عند  طوبة  له  تربط 

�ضحر �رشير  �أغر��ص /يف  دون  ت�ضكعت  /هكذ�  �لن�ض�ء  �أذي�ل 

بال م�أوي .. « /من ديو�ن طرق طيبة للحف�ة/» �أغنية �حلم�ل 

و�لزوجة �لع�قر« 

ولكنه مل يتخل اأبدا يف اأي ديوان من دواوينه عن روح األف 

مطبوع  كو�سم  اأو  ال�ساعر  روح  يف  دائمًا  حتلق  التي  ليلة 

على حوا�سه و ج�سده، هل ميكن اأن نن�سي ق�سيدته احلمال 

والزوجة العاقر ، ومن البداية تعلن الذات ال�ساعرة لكليهما 

الليايل /الأنثى/، والذي يك�سف عنه مفتتح ديوان »لعنات 

م�رشقية«، املاأخوذ بت�رشف عن  األف ليلة وليلة :

»ي� وجَه �لأحب�ب ، /�إن �أ�ضبه�ن بالدي ،/َويِل فيه� بنت َعمٍّ 

كنُت �أحبه� ،/وكنُت ُمتولع� به� ،/فغز�ن� قوٌم �أقوي من� 

و�أخذوين يف ُجْملة �لغن�ئم /كنُت �ضغري� فقطعو� �إْحِليِلي ، 

وه� �أن� َعَلي ح�يل ،/َبْعد �أْن ب�عوين خ�دم� ../َتَقّدْم ي� »�أن�ص 

�لوجود«/فـ » �لورد يف �لأكم�م« /تركْت ��ضَمَك َعَلي َفِم ط�ئر 

�لقمري /َلِكْن ل تن�ص من يريدون �أن يفكو� قيودهم .. «

اإن �رشط النعتاق من �سجن الناأي   والقرتاب من معيتها 

الأكمام  ورد  ثقة  ليكت�سب  الذكورة   اإبطال  هو  »الأنثي« 

الدن�ص   عن  منزه  طهراين  كعا�سق   - الأمرية  ـ  املالكة  ـ 

وخادم خمل�ص يف ح�رشتها، وي�سبح هذا ال�رشط  الوحيد 

املاأ�ساوية  ال�سادية    / املازوخية  العالقة  ل�ستمرار هذه 

لتحولهم  املحيطة  الذوات  نحو  الأنثى  تفر�سها  التي 

لأنه  هامدة   جثة  عاد  الذي  ال�رشطة  قائد  مثل  جلثث  

اأولد  اإجناب  حد  العالقة  يف  جتاوز  وهو  املحرم  جتاوز 

لذلك ميوت م�سمومًا عائدا وراءه اأولده فقط يبكون ، اأما 

املعذب الأبدي واحلكيم الذي يتبعها كظلها  ي�رشخ  من 

الأمل  ، فتتهكم منه وت�سخر منه �سخرية مرة :

» .. �لعبٌد ي�ضكو وحدته /و�أنت خز�نة �للذة وم�آب �ل�ض�حلني 

ف�جعليه م�آبي /فتقول �ملالكة /ي� جدي لثغتك عميقة 

ول �أك�د �أتبني م� تقول  /�قرتب �أكرث وقل يل :/من �لذي �أوقع 

منك كل هذه �لأ�ضن�ن«  

املحبوبة  خيانة  اأمام  ذاته  من  ال�سخرية  اإىل  يتحول  اأو 

اأو   ، النطق كالقا�سي   اأو يفقد  النب   كال�سيد جوته تاجر 

القطيعة كما يف  عالقتها بطاغور .

/ ال�سادية  العالقات  هذه  يف  املاأ�ساة  ذروة  وت�سل   

املازوخية  لهذه العالقة يف املقطع التايل :

يف �لق�رش �لذي �ضق �رش�ب �لرم�ل/ك�نت وردة �لبيت �لع�يل 

�ل�ضو�د /معزوف�ت ق�ضرية يردده�  مري�ضة /و�لوزر�ء يرتدون 

�حلربية/غري  للعجالت  �لتحية  /يوؤدون  بثب�ت  �ل�ضحر�ويون 

�آ�ضفني على ذكورتهم �لتي �أكلته� �لرم�ل  .

من  الأمرية  ـ  املالكة  ـ  الأكمام  ورد  خرجت  هل  ولكن 

بدون  معركتها  من  داميا  �رشاعا  اأرادته  الذي  �رشاعها 

هذا  لأن  ملاذا؟   . ل  بالتاأكيد   ، ومادية  روحية  خ�سائر 

ال�رشاع ل يحكمه قانون اأخالقي ،بل  قائم  على الغلبة 

هما  احلالتني  كال  ويف  الإرادة  وك�رش  ال�سطوة  وعلى 

الإن�سانية يف   العالقات  الن�رش يف  ، لأن فكرة  اخلا�رشان 

تلك احلالة ملتب�سة فما تت�سوره ن�رش قد يكون هزمية وما 

الن�ص  يف  ذلك  ووا�سح  ن�رشاً  يكون  قد  هزمية  تت�سوره 

التايل 

:/�أيه� �لطبيب /�ض�عدين  يف �مل�ضفي �رشخت ب�أعلى �ضوته� 

على ترميم روحي/�أريد رق�ضة و�حدة 

متجد �لع��ضق�ت و�لأزه�ر و�ملخطئني  

املراأة  العالقة بني  ت�سم  التى  امل�سوهة  العالقة   هذه  اإن   

ال�سيا�سية  الأو�ساع  على  بالتايل  لتنعك�ص  والرجل 

والجتماعية لي�ست وليدة جتربة قا�سية حمدودة لل�ساعر 

من  جوهري  لعائق  نابه  ا�ستبطان  هي  بل  قرين  حممود 

حتت  ترزح  التي  ال�رشقية   املجتمعات  حتديث  عوائق 

وا�سعًا  القو�ص  فتح  ولذلك  واملر�ص،  والفقر  التخلف  نري 

عمق  ومن   الآنية  اللحظة  من  و�سفافة  كا�سفة  حلوارات 

التحديث  تعوق  التي  الأعطاب  كم  عن  ليك�سف  الرتاث  

ومنها حترير العالقة بني الرجل واملراأة من اإرث العادات 

، بحيث  العالقة من جديد  تلك  واإعادة �سياغة  والتقاليد 

من  تتخل�ص  عالقة   ، والتناغم  احلرية  على  قائمة  تكون 

 ، اإىل عالقة ندية  التبعية وال�ستعباد  ك�سفتني �سالبتني 

ا�ستقاللية  واإيجابية . 
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الرائجة  الأدبية  الفنون  من  ال�سذرية  الكتابة  باتت 

يلجاأون  كثريون  �سعراء  الأخرية،  ال�سنوات  يف 

الق�سيدة،  من  رمبا  اإمتاعًا،  اأكرث  باعتبارها  اإليها 

تقول  اأنها  باعتبار  اأي�سًا  يختارونها  والروائيون 

وق�سرية.  قليلة  مقاطع  خالل  من  كثرية  اأفكاراً 

مع  العربية  الثقافة  يف  ال�سذرات  ح�سور  وازداد 

اختاروا  الذين  والفال�سفة  الأدباء  ترجمات  تنامي 

كتب  من  الكتابة،  يف  اأ�سلوبًا  الأدبي  اجلن�ص  هذا 

اأفول  امل�سيح،  نقي�ص  زراد�ست،  تكلم  نيت�سه)هكذا 

»توقيعات«  اإىل  املوؤلفات(  من  وغريها  الأ�سنام، 

�سعيداً«  اآدم  كان  و»لو  الغرق«  بلون  كلها  و»املياه 

للروماين الأ�سل اأميل �سيوران و»�سذرات من خطاب 

الع�سق« للفرن�سي رولن بارت و»�سذرات« للبلغاري 

للربتغايل  الالطماأنينة«  و»كتاب  كانيتي  اليا�ص 

جاك  جان  للفرن�سي  و»اعرتافات«  بي�سوا  فرناندو 

اأدورنو  تيودور  لالأملاين  ال�سغري«  و»الأدب  رو�سو 

وغريهم، وثمة من يذكر �سمن الالئحة كاتبًا عربيًا 

هو اأبو حيان التوحيدي...

�سليغل،  فريدريك  الأملاين  الناقد  عرّب  كما  وال�سذرة 

ويظل  القادمة،  والأجيال  امل�ستقبل  يخاطب  فن 

فهمه  عن  الأحيان  اأغلب  يف  عاجزين  معا�رشوه 

الفال�سفة  من  كثري  اختار  فقد  هنا،  ومن  تقبله.  اأو 

واملت�سوفة واملفكرين ا�ستعمال ال�سذرات طريقة يف 

التعبري والتفكري والت�رشيح. ويعني هذا اأن هوؤلء قد 

ا�ستعملوا اأ�سلوبًا مقطعيًا ينم عن حرية يف الكتابة، 

ورغبة يف الإفالت من الإكراهات التي يفر�سها كل 

فكر فل�سفي ن�سقي �سارم. مبعنى اأن الكتابة ال�سذرية 

والثورة  والختالف،  والتفكك،  التف�سخ،  كتابة  هي 

من  والتحلل  ال�سارمة،  املنطقية  املقايي�ص  على 

الفل�سفي املحدد، وبالتايل القت�ساب  الن�سق  قواعد 

والتكثيف.

ا�ستحياء  على  ظهر  اأدبي  جن�ص  ال�سذرية  الكتابة 

وتعرث يف فرتات تاريخية خمتلفة من تاريخ الكتابة 

باأن  عرفنا  ما  واإذا  والفل�سفية،  والنقدية  الأدبية 

نظام ال�سذرة ظهر يف الفل�سفة ب�سبب نق�ص التدوين، 

الفل�سفة  منذ  الكتابة  ذاكرة  من  املكتوب  �سياع  اأو 

ما  اإذا  امليالد،  قبل  اخلام�ص  القرن  يف  اليونانية 

اعتربنا ال�سذرات التي و�سلتنا من فل�سفة هريقليد�ص، 

لظهور  الأول  ال�سكل  ودميقريط�ص، هي  وبرمنيذ�ص، 

مل  ال�سذرة  اأن  اإل  الكتابة،  يف  املقطعية  اأو  ال�سذرة 

حتى  والتاأليف  الكتابة  جمال  يف  بعد  �سائعة  تكن 

ظهور »خواطر« با�سكال، التي عرفت بهذا ال�سم، ثم 

اأعقبتها »اعرتافات« جان جاك رو�سو. ولقي اجلن�ص 

الأدبي اجلديد �سهرة كبرية مع كتاب فرن�سيني كبار، 

وبا�سكال  بريو�ص،  جورج  بالن�سو،  موري�ص  مثل 

كينيار، اإل اأن الكتابة يف �سكلها ال�سذري، مل ت�سبح 

مع  اإل  لذاته،  مطلوبًا  واأ�سلوبًا  التعبري  يف  منهجًا 

التا�سع  القرن  ثمانينات  ففي  نيت�سه،  اأعمال  ظهور 

اآلة  النا�ص  حيازة  اإثر  الكتابة  اأحوال  تغريت  ع�رش، 

التي  املت�سلة  الكتابة  من  نيت�سه  فانتقل  كاتبة. 

اجلامعية  املحا�رشات  وتق�سيمها  ت�سل�سلها  يحاكي 

ومقطعيات  فقرات  �ساكلة  على  متقطعة  كتابة  اإىل 

ظاهرة كتابة �ل�شذر�ت 

من نيت�سه �إىل كانيتي

حممد احلجريي\

\ كاتب من لبنان



و�سذرات ق�سرية، ي�ستطيع املرء من خاللها اأن يقراأ 

يف اأي �سفحة ي�ساء. كان نيت�سه يقول: »اإن مرماي 

اأن اأقول يف ع�رش جمل ما يقوله غريي يف كتاب… 

ما ل يقوله يف كتاب باأكمله«، ويعترب ال�سذرة »فن 

ما  هو  املفكك  ال�سذري  ال�سكل  اإن  واحلال  اخللود«. 

يف  جديداً  اأ�سلوبًا  يد�ّسن  النيت�سوي  الن�ص  يجعل 

الكربى يف  يلّقبه بال�سيا�سة  الكتابة، ل يني نيت�سه 

اأو  كاملحاولة  خمتلفة،  بنعوت  وينعته  الفل�سفة. 

يرّكز  اأ�سلوبه  اأن  هذا  ويعني  الختبار.  اأو  التجريب 

ي�سعى  اأكرث مما  والت�ساوؤل  واحلد�ص  املالحظة  على 

اإىل بناء ن�سق مغلق.

مبعنى  ال�سذرة  ي�ستعمل  نيت�سه  اأن  يقول  ناقد  ثمة 

يناق�ص اأ�سلها ال�ستقاقي، اإذ هي ل تتوخى التحديد 

املنطقي ملا تتحّدث عنه، بقدر ما ت�سعى اإىل اتخاذ 

مت  التي  والقيم  املعاين  من  ال�رشورية  امل�سافة 

تكري�سها كحقائق، واإذا اقت�سى الأمر فهي تخ�سعها 

اإىل فح�ص نقدي جديد. فال�سذرة تروم حتريك الفكر، 

وخلخلة يقينياته وعاداته، وتك�سري املجرى العادي 

لالأ�سياء. ولها قرابة مع الرتاجيديا اإذ ت�سرتك معها 

بطابع  ال�سذرة  تت�سم  كما  اخلطاب.  حرمة  هتك  يف 

الذاتية والفردية لأنها موجهة اأ�سا�سًا �سد الإجماع 

القائم. وال�سذرة ت�ستمّد فعاليتها من البالغة وال�سعر 

الأ�سئلة  تراكم  اأكرث مما هو منطقي وبرهاين. وهي 

وتبحث  الأجوبة  تقّدم  مما  اأكرث  الإ�سكاليات  وتثري 

عن احللول.

باأن هذه اخل�سائ�ص املميزة  التذكري  اإىل  ل حاجة 

خ�سائ�ص  ذاتها  هي  الكتابة،  يف  نيت�سه  لأ�سلوب 

هو  الأخرية  هذه  ميّيز  فما  املعا�رشة.  الكتابة 

التعدد  و�سيادة  والت�سال،  الوحدة  لعن�رش  فقدانها 

الفل�سفي  الن�ص  لي�ص  بحيث  والتفكك.  والتنوع 

املعا�رش ن�سيجًا موّحد البناء، واإمنا هو مفكك اأقرب 

اإىل ال�سذرة والقولة الق�سرية منه اإىل الوحدة والبناء 

الكبري  عبد  املغربي  املفكر  بتعبري  اإنه  والن�سق. 

اخلطيبي عبارة عن »ن�ص بّلوري«.  

م�ستوى  على  والنف�سال  بالتفكك  ال�سذرة  وتت�سم 

البنيوي  العمق  م�ستوى  على  تتميز  ولكن  الظاهر، 

بالوحدة الع�سوية واملو�سوعية. واحلق اأن الكتابة 

وال�سعراء،  الفال�سفة  على  �سحراً  مار�ست  ال�سذرية 

الزوايا  يكتبون  العرب  ال�سعراء  من  الكثري  هناك 

ناجحة  و�سيلة  اأنها  باعتبار  ال�سذرات  بطريقة 

زاوية  يف  واملوا�سيع  الأفكار  من  الكثري  لي�سال 

الن�سق  هذا  ا�ست�سهل  من  ثمة  املقابل  يف  واحدة، 

الكتابي)على نحو ما ا�ست�سهل بع�ص ال�سعراء ق�سيدة 

»فل�سفية«  وماأثورات  »فل�سفات«  لتدوين  النرث( 

الدخول يف  نريد  ل  الثقافة.  اأي جديد يف  ل حتمل 

ما  بقدر  العربية،  ال�سذرات  تفا�سيل  يف  تفا�سيل 

نود التاأمل يف مفهوم ال�سذرة ككل. فكارل كراو�ص 

ذلك  الأخرى،  القول  فنون  كل  على  ال�سذرة  ل  ف�سَّ

بامتياز.  الهجاء  فّن  ا�سم  ت�ستحّق  من  وحدها  اأنها 

غالبًا  وُت�ستعَمل   ،
ّ
ن�سقي فكر  كل  ال�سذرة  تعار�ص 

اآدورنو  وكتب  الراهن.  الزمن  �سّد  هجائي  ك�سالح 

ال�سذرات يف كتابه »الأدب ال�سغري« )ترجمة ناجي 

كان  وهو  للن�رش(،  غرب«  »�رشق  دار  عن  العونّلي 

الكتاب  مرتجم  يقول  حياة،  اأ�سلوب  الكتابة  يعترب 

لي�ص هم اآدورنو الأول اأن يخرج على النرث املنظوم 

الفل�سفة واأن يناه�ص باأي ثمن �سطوة  املاألوف يف 

الن�سق على الفكر. بل الهم الرئي�ص لآدرنو هو اأن تعرّب 

ومتمّزقة،  متحرّية  لغة  باعتبارها  ال�سذرات  كتابة 

عن الأولية الفل�سفية للزائل وال�سلبي والالجوهري. 

 حلظة حممومة

على  ظهرت  ال�سذرية  الكتابة  من  اآخر  نوع  وهناك 

ول�سيوران  بي�سوا،  وفرناندو  �سيوران،  من  كل  يد 

بالذات التزام حريف مبفهوم ال�سذرة، وهو يعتربها 

متّثل  وهي  ال�ساعر،  ملزاج  املالئم  الوحيد  ال�سكل 

حلظة حممومة مع جميع التناق�سات التي حتتويها. 

يخ�سع  طويل  نف�ص  ذا  عماًل  اأن  �سيوران  ويعترب 

من  عمل  هو  التتابع،  وهاج�ص  البناء  ملتطلبات 
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الإفراط يف التما�سك ل ميكن اأن يكون حقيقيًا.

بعد  �سذرات  اأقوال  كاتب  اأف�سل  �سيوران  اإن  يقال 

لكتاب  تقدميه  يف  ح�سن  اأمين  ال�ساعر  لكن  نيت�سه، 

فتحى  اآدم  )ترجمة  ل�سيوران  ويوتوبيا«  »تاريخ 

)�سيوران(  اعتربه  لئن  اأنه  يقول  اجلمل(،  من�سورات 

خالل  بالفرن�سية  الناطقني  الكتاب  اأهم  من  ُقراءه 

ل�سيوران  فاإن  الع�رشين،  القرن  من  الثاين  الن�سف 

راأيا اآخر. اإذ يعترب اأن لغته هزمته، وهي التي فر�ست 

عليه هذا النمط غري النمطي يف الكتاب، اأي املقطعي 

ال�سذري، حتى و�سلت به اإىل ال�سمت.

جنونه  بداية  يف  �سذراته  كتب  نيت�سه  كان  واإذا 

كل  من  نفر  لأنه  كتبها  ف�سيوران  التوازن،  وفقدانه 

�سيوران  يبتعد  ال�سذرات  اإىل  اللجوء  عند  اآخر.  �سيء 

الأدّلة  على  قائم  القارئ  اإقناع  يف  اأ�سلوب  كل  عن 

وقد  املعروفة.  املعّدات  من  ذلك  وغري  والرباهني، 

ومواقفه  لتاأّمالته  مكّثف  كطرح  ال�سذرة  بنهج  اأخذ 

املفارقة  على  قائمة  اأقواله  كانت  واإذا  الفل�سفية. 

الوجودي  اإىل موقفه امل�سبع بالياأ�ص  فالأمر يرجع 

اإزاء الإ�سكاليات الأ�سا�سية كالوجود والأنا والآخر. 

العميق  القول املاأثور �سّكه  اأخذه بنهج  ورمبا �سبب 

اإىل  امليل  �سبب  اأن  �سيوران  يعترب  ذاتها.  بالكلمة 

متما�سكًا  �سيئًا  يكتب  »كي  الك�سل:  هو  ال�سذرات 

اأن يكون ن�سيطًا. بالطبع لي�ص  ينبغي على الإن�سان 

املاأثورة  والأقوال  احلكم  كتب  قراءة  اأبداً  م�سموحًا 

من ال�سفحة الأوىل اإىل الأخرية، فهذا يولد النطباع 

�ساملة وانعدام اجلّد. ينبغي مطالعتها يف  بفو�سى 

امل�ساء قبل الذهاب اإىل الفرا�ص. اأو يف حالة احل�رش 

تدّمر  املاأثورة  الأقوال  فهذه   )...( والنفور  النف�سي 

نف�سها بنف�سها«.

الالطماأنينة

اإن كانت ال�سذرة ال�سيورانية ل تهدف اإىل اأي ا�ستنتاج 

اأو اإقناع، فاإنها ُتطلق من حني اإىل اآخر ومي�سًا من 

ال�سفاء يبدو فيه العامل فاقداً لكل معنى. بينما تاأتي 

�سذرات فرناندو بي�سوا امل�سبعة بالأفكار الوجودية، 

وال�ساذة عن ال�سياق املعهود يف الكتابة، فهو ميزج 

ال�سعر بالفكر، وله حماولت يف الكتابة الذاتية على 

و�سع  فهو  اأوغ�سطنوي�ص،  القدي�ص  اعرتافات  غرار 

يف  والتاأملية  ال�سريية  املقطعيات  من  كثرية  كمّية 

كتابه »كتاب الالطماأنينة« الذي يتاألف من �سذرات 

املهدي  العربية  اإىل  مرتجمه  يقدمه  كما  مقطعية، 

واأعمق  اأظهر  هي  بي�سوا  عبقرية  اإن  قائاًل:  اأخريف 

واأغنى يف هذا الكتاب واأكرث �سموًل، اإذ ل يتعلق الأمر 

له  ند  �سبه  اأو  ند  اإىل  من�سوبة  يوميات  مبجرد  هنا 

هو »برنار �سوار« كما حاول املوؤلف اأن يوهمنا، فـ 

»الالطماأنينة« هو كتاب يوميات باطنية، حفريات 

اأو بالأحرى الذوات، يف ل واقعية الواقع  يف الذات 

ولكنه  نرث  كتاب  وهو  والأوهام،  الأحالم  وواقعية 

مهول بال�سعر. يقول بي�سوا يف تقدميه لكتابه: واحدة 

من ماآ�سي الروح الكربى اأن تنفذ عماًل ثم تدرك، فور 

تكرب  �سيء،  يف  اجلودة  من  لي�ص  اأنه  منه،  انتهائك 

اأن هذا العمل  املاأ�ساة خ�سو�سًا عندما يدرك املرء 

هو ق�سارى ما ي�ستطيع بذله، ولكن، اأن تكتب عماًل، 

واأنت تعرف م�سبقًا اأنه خمتل وناق�ص، واأنت تكتبه، 

خمتاًل وناق�سًا فهذه ذروة العذاب والذل الروحيني، 

ل�ست را�سيًا عن الق�سائد التي اأكتبها الآن فح�سب؛ 

التي  الق�سائد  عن  اأي�سًا  اأر�سى  لن  اإين  اأعرف  بل 

وبلحم  فل�سفيًا  هذا  اأعرف  امل�ستقبل،  يف  �ساأكتبها 

اأين  من  اأدرى  ل  �سبابي  ا�ست�رشاف  من  ج�سدي، 

ا�ستقيته، فاإذن، ملاذا اأ�ستمر بالكتابة؟ لأين مل اأتعلم 

بعد املزاولة التامة للتخلي الذي اأعظ به، مل اأمتكن 

 
ّ
علي والنرث،  ال�سعر  اإىل  ميلي  عن  التخلي  من  بعد 

بالكتابة، وكاأنني اأنفذ عقوبة ما، والعقوبة الق�سوى 

هي اأن اأعرف اأن كل ما اأكتبه عدمي اجلدوى، ناق�ص 

ويفتقد اإىل اليقني«.

اليا�س كانيتي

الن�ص  كانيتي  اليا�ص  البلغاري  الفيل�سوف  كتب 
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الفل�سفي وال�سرية والرواية والتاأمل وال�سو�سيولوجيا، 

يف  نالحظه  ما  هذا  املقطعية  الكتابة  اأي�سًا  ودّون 

طيب  بو  ر�سيد  املغربي  ترجمة  »ال�سذرات«  كتابه 

عن م�رشوع »كلمة« يف اأبوظبي. يقول بو طيب يف 

يف  »فهود  النقدي  كتابه  يف  »ال�سذرات«:  مقدمته 

يف  مار  مي�سائيل  الأملاين  الناقد  �ص 
ّ
يتعر املعبد«، 

الف�سل الذي خ�س�سه كانيتي اإىل �سذرات هذا الكاتب 

فاإن  منها،  البع�ص  با�ستثناء  اأنه  ويرى  الكبري، 

التقدير الذي تلقته كان مبالغًا فيه. وينتقد مقارنة 

لدى  اأنه  معترباً  لي�ستنربغ،  كتبه  مبا  ال�سذرات  تلك 

الأخري »ل ميكن اأن تقلب عبارة اإىل �سدها من دون 

اأن تفقد اجلملة معناها. اأما لدى كانيتي فيمكننا اأن 

نقلب ثلث �سذراته ع�سوائيًا من دون اأن نلحظ اإطالقًا 

ما  فعاًل  هذا  هل  لكن  معناها«.  فقدت  اجلملة  اأن 

اأو يجردها منها؟  يحدد ال�سذرة وما يك�سبها اأهمية 

الإجابة طبعًا بالنفي، فال ميكنني اأن اأقول عن �سذرة 

مثل »املياه كلها بلون الغرق« ل�سيوران اإنها عدمية 

الأهمية لأنها ل تفقد معناها اإذا قراأناها باملقلوب 

»الغرق كله بلون املياه«، طبعًا لي�ص هذا ما يك�سب 

ال�سذرة �رشا�ستها وقلقها وما يجعلها ترتدد داخلنا 

اأن مي�سائيل مار  اإىل  اإ�سافة  وت�سكننا وقتًا طوياًل، 

الكاتب،  وفاة  بعد  ظهرت  ال�سذرات  هذه  اأن  ين�سى 

الكثري  واأن كانيتي ل ريب كان �سي�سقط من كتابه 

منها، ل �سيما اأنها ل تتمتع فعاًل بقوة ال�سذرة كما 

عهدناها لديه، ولدى لي�ستنربغ ونيت�سه وجون بول 

ال�سذرة  كتاب  �سوى  نذكر  ل  حتى  كراو�ص،  وكارل 

ي�سري  مار  فاإن  ذلك  ومع  الأملانية.  الثقافة  داخل 

اإىل خا�سية مهمة ميزت كانيتي عن غريه، وجعلته 

وهي  عليه،  رغم مترده  نيت�سه،  من  راأيي  قريبًا يف 

ن�سادفها  والتي  ال�رش�سة«  »بالنظرة  ي�سميها  ما 

الكتابة  اأن  الأرجح  �سذراته.  من  الكثري  يف  ريب  ل 

النقدية بخ�سو�ص »�سذرات« كانيتي و»لطماأنينة« 

بي�سوا تاأتي يف غري حملها، ورمبا ح�سورها الثقايف 

جتاوز النقد، فـ»كتاب الالطماأنينة« الذي مل ير�ص 

من بني كتبه،  وتاأثرياً  الأكرث ح�سوراً  �ساحبه، هو 

فتبدو  كانيتي  اأما  به.  يحتذى  الذي  النموذج  هو 

مواقفه  ويف  وال�سلطان«  »احل�سد  كتابه  يف  �سطوته 

م�رشحيته  اأو  روايته  خالل  من  �سواء  الإن�سانية 

»املرقمون« التي ترجمت اأخرياً عن �سل�سلة »امل�رشح 

العاملي« يف الكويت.

ل ندري اإن كان الفال�سفة وال�سعراء يفكرون بالقارئ 

اأثناء كتاب »ال�سذرات«، رمبا هم كتبوها كقراء قبل 

اأن يكونوا فال�سفة، وعلى هذا كانت خارقة وع�رشية 

وحتمل يف براثنها الكثري من الإمياءات والإ�سارات 

حول الثقافة والفل�سفة والكتابة والقراءة. من خالل 

ما تقدم، نالحظ اأن نيت�سه هو املعيار الأول لكتابة 

للذين  بالن�سبة  �سواء  احلديث،  الع�رش  يف  ال�سذارت 

الذي  الفيل�سوف  وهو  عليه.  متردوا  الذين  اأو  قلدوه 

اأن يتابعه املثقف واملراهق، ومل يكن غريبًا  ميكن 

اأن يكتب على غالف »هكذا تكلم زراد�ست« – كتاب 

الفاي�سبوك«  »ثقافة  رواج  اأحد، ومع  للجميع ولغري 

التي هي يف الأ�سا�ص »ثقافة الالثقافة« بات هناك 

ن�رش  يف  النرتنت  رواد  من  الكثري  يتبعها  مو�سة 

اأن  دون  وغريهم،  وبي�سوا  ونيت�سه  �سيوران  �سذرات 

�سذرية  كتابة  هي  الفاي�سبوكية  الكتابة  اأن  نن�سى 

ال�سخافة  بني  ترتاوح  خمتلفة،  مب�سامني  لكن 

وقليلة  واملبا�رشة،  وال�سعبوية  والدعاء  وال�سوقية 

باجلدية  تت�سم  التي  الفاي�سبوكية  ال�سذرات  هي 

�ستوؤثر  الفل�سفي، لكن مهما يكن  والعمق  والر�سانة 

اأثرن  الكتابة الفاي�سبوكية على الن�سق الكتابي كما 

من قبلها اآلة الطباعة.
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291\ .�ساعر من ُعمان

مدخل اىل املغامرة :

والولوج   ، ذاته  ال�سعرية ك�سف جديد بحد  املغامرة 

اآخر  نوع  املغامرة  هو حتد من  النوع من  اىل هذا 

هذه  تكون  وعندما   ، ال�سعراء  من  الكثري  يتقنه  ل 

املغامرة  ذات طرح كتابي �سعبي ، مغامرة تدور يف 

فلك الق�سيدة ال�سعبية العامية فهنا يجب ان نتوقف 

وهنا يجب ان ندرك بديهيا ان هذا ال�ساعر / املغامر 

ف�ساء  يف  جديدة   ، اجلدة  كل  جديدة  عوامل  يقتحم 

خمل�سة  ظلت  التي  ال�سعرية  الكتابة  من  النوع  هذا 

ل�سنوات طويلة لتقليديتها وكال�سيكيتها يف �سكلها 

واخلجولة  البطيئة  اخلروج  حماولت  رغم  الكتابي 

ب�سبب طغيان  الأخرية  ال�سنوات  تراجعت يف  والتي 

مد ال�سكل ال�سعري الكال�سيكي . 

كثرية  حتولت  تعي�ص  عموما  العربية  الق�سيدة  ان 

على �سعيد الكتابة ال�سعرية �سواء على �سعيد ال�سكل 

او امل�سمون فمن ق�سيدة التفعيلة اىل ق�سيدة النرث 

الق�سري  ال�سعري  التكثيف  الوم�سة ذات  اىل ق�سيدة 

كل  عن  مبناأى  لي�ست  ال�سعبية  والق�سيدة  والعايل، 

ككل  ال�سعري  امل�سهد  من  جزء  فهي  التحولت  هذه 

 ، تطرح  التي  للتق�سيمات  اهمية  كثري  ارى  ل  وانا 

فال�سعر هو تلك احلالة ال�سعورية التي تندفع لترتك 

اثرها على الورقة واحلالة ال�سعرية ل تعرتف كثريا 

باأي  وال�سعر واحد جاء   ، الكتابي  ال�سكل  او  بالنوع 

لغة او لهجة فهو تلك ال�سحنة التي خرجت على �سكل 

لغة مقرءة �سواء كانت هذه اللغة عامية ام ف�سحى 

عربية ام غريها ، وال�سعر – اي �سعر – يخ�سع لكل 

التغريات الجتماعية او الثقافية ويتاأثر بالت�سارع 

يتطور  كائن  فهو   ، الن�سان  يعي�سه  الذي  احلياتي 

بتطور املحيطات حوله . 

�سعرية  مغامرة  اي  ليعي�ص  ال�ساعر  يحتاج  ماذا 

جديدة ؟

ان القراءة فعل معريف مهم لتنمية و�سقل اي جتربة 

اكت�ساف  اىل  حتتاج  ذاتها  بحد  واملغامرة  �سعرية 

على  يعينه  مبا  ت�سلحه  من  بد  ل  املغامر  وال�ساعر 

يجتاز  املغامر  هذا  كان  اذا  خ�سو�سا  مغامرته 

تطاأها  ف�ساءات  اىل  ويدخل  جديدة  بكرا  ارا�سي 

اقدامه لأول مرة . ان الطالع على التجارب ال�سعرية 

وتقنيات الق�سيدة احلديثة هو مما يفتح مدارك كل 

فكل   ، ال�سعرية  مغامراته  يف  يعينه  ومما  �ساعر 

جتريب جديد يحتاج اىل وعي والوعي ت�سبقه قراءة 

هذه  تخرج  ثم   ، بالفكرة  واقتناع  وت�رشب  واطالع 

الكتابة  اثناء  الطبيعية  الالوعي  حالة  يف  الفكرة 

كل  ت�سم  و�سفة  ثيمة  ت�سكل  النهاية  ويف  ال�سعرية 

جتربة �سعرية .

ان الق�سيدة ال�سعبية او العامية بو�سفها لغة تنتمي 

يف  ا�سبحت  النخبة(  مقابل  )يف  للعامة  او  لل�سعب 

طرحها اجلديد تتجاوز هذا املفهوم ، فهي جتاوزت 

الق�سيدة  وا�سبحت  ال�سيق  ال�سعبي  املفهوم  هذا 

التقنيات  الكثري من  تتو�سل  العامية ق�سيدة مثقفة 

ال�سعرية  الكتابة  يف  احلديثة  والطروحات  ال�سعرية 

يكتب  فيما  �ساأنا  تقل  ل  كق�سيدة  وا�سبحت   . ككل 

الهم  �سعيد  على  ق�سايا  من  يناق�ص  او  يطرح  او 

الن�ساين او على �سعيد التوظيف احلديث للتقنيات 

ال�سعرية اجلديدة . 

بت�سارع ل ميكن  احلالية متر  ال�سعبية  الق�سيدة  ان 

جتاهله �سواء على �سعيد اللغة او على �سعيد ال�سكل 

�ملغامرة �ل�شعرية 

يف جتربة حمود �حلجري                     

طاهر العمريي\



مع احتفاظها بهويتها الكتابية ، هذا التطور يرافقه 

اي�سا تطور اآخر على �سعيد اللهجة ، فهما يذهبان 

ان  قائل  يقول  ورمبا   ، متوازيني  بخطني  �سويا 

الق�سيدة ال�سعبية �سارت تقرتب اكرث من الف�سحى 

اللغة  ت�سهده  حتول  هو  ما  بقدر  اقرتابا  لي�ص  وهو 

واملعريف  الثقايف  فالتطور   ، عام  ب�سكل  املحكية 

احلياة  مناحي  باقي  على  بظالله  يلقي  باأن  كفيل 

ان  اقول  ان  اجازف  ل  ولعلني   . اللغة  اهمها  ومن 

بلغته  ق�سيدته  يقول  كان  القدمي  العربي  ال�ساعر 

التي يتحدث بها فلغة ق�سيدته ل تختلف  املحكية 

اليومية  حياته  يف  ميار�سها  التي  لغته  عن  كثريا 

اقرتابا  اكرث  فهو  اليوم  ال�سعبي  ال�ساعر  هو  وهكذا 

فال  اليومية  حديثه  لغة  من  ق�سيدته  يف  وعفوية 

طبقا  ال�سعبية  الق�سيدة  م�ستويات  تتعدد  ان  غرابة 

النهاية تنطلق من لغتها  لثقافة كاتبها  لكنها يف 

اليومية على عك�ص الق�سيدة الف�سحى التي ا�سبحت 

وهم  �سعرائها  عليه  يحافظ  تقليدا  كتابتها  لغة 

يدركون ذلك ال�رشخ الكبري بني لغة حديثهم اليومية 

وبني لغتهم املكتوبة . 

الهتمام  ذلك  احلجري  حمود  ال�ساعر  جتربة  ويف 

، هذه  ال�سعرية  التجربة  الكبري على �سعيد  الكتابي 

والتي  وف�ساءاتها  مناخاتها  تتعدد  التي  التجربة 

ن�ستطيع ان جنملها يف اربعة ا�سدارات �سعرية ت�سكل 

جممل التجربة اىل الن والتي مل تتوقف بعد ، فال 

زال ال�ساعر حممال بالكثري من الفكار واملغامرات 

والك�سوفات ال�سعرية اجلديدة. هذه ال�سدارات هي :

- الغرفة بلد ، وزارة الرتاث والثقافة 2007 م

العربي  النت�سار  مداها،  اآخر  على  حدقة  تت�سع   -

2009

- ممتلئ بروح املغامر، الفرقد 2010م 

- �سق فجرك ظالمي واجنلت عتمتي، الفرقد 2012م

ال�سعرية  ان ندخل اىل تفا�سيل هذه احلكاية  وقبل 

ت�ستوقف  بان  جديرة  هي  والتي  واملهمة  املثرية 

، قبل  ال�سعبي احلديث  ال�سعر  اي متتبع وباحث يف 

خالل  من  التجربة  هذه  تفا�سيل  اىل  ندخل  ان 

ال�سدارات الربعة التي جاءت متعاقبة خالل فرتة 

زمنية متقاربة ، �سنحاول يف البدء ان ن�سع �سورة 

اجمالية لهذه التجربة وان نتتبع خط �سريها الأدبي.

الت�سكيل اخلارجي للن�س / الديوان :

بدءا من ديوان »الغرفة بلد« ومرورا بـ » تت�سع حدقة 

»�سق فجرك  الأخري  الديوان  اآخر مداها« حتى  على 

ظالمي واجنلت عتمتي« جند ان ال�ساعر يتبنى خطا 

�سعريا واحدا يت�ساعد مع كل ديوان �سعري ، فبدءاً 

من الديوان ال�سعري الأول ي�ستطيع القارئ ان يتبني 

اخلط ال�سعري الذي يتبناه ال�ساعر وي�ستطيع ان يلحظ 

التطور الذي يت�ساعد مع باقي ال�سدارات ال�سعرية 

الالحقة �سواء على �سعيد ال�سكل اخلارجي لالإ�سدار 

الفكرة  على �سعيد  او  الن�ص  ت�سكيل  على �سعيد  او 

ان  ن�ستطيع  الأول  الديوان  من  اننا  اذ   . وامل�سمون 

يف  احلجري  يتبناه  الذي  الكتابي  اخلط  نكت�سف 

املوؤ�س�ص  هو  بلد«  »الغرفة  فديوان   ، اعماله  باقي 

لباقي التجربة ال�سعرية يف ال�سدارات الربعة .

دواوينه  يف  احلجري  جتربة  ان  اقول  ولالأمانة 

ما  �سعيد  على  متفردة  جتربة  هي  هذه  الربعة 

يكتب من �سعر �سعبي لي�ص يف حدود القليم العماين 

وح�سب وامنا على �سعيد التجربة ال�سعبية اخلليجية 

خمتلفا  اآخر  ا�ستغال  تطرح  التجربة  فهذه  ككل، 

جتربة  ولعل   . جديدا  �سعريا  كتابيا  ن�سقا  وتطرح 

احلجري هذه توؤ�س�ص ملرحلة كتابية جديدة يقتحم 

مطروقة  غري  كتابية  عوامل  ال�سعبي  ال�ساعر  فيها 

ويطرح ا�سكال غري معتادة يف تاريخ ال�سعر العامي 

ككل . 

�سعرية  ان يطرح احلجري جتربة  ثمة غرابة  ولي�ص 

ت�ستقي مواردها وافكارها  ، جتربة  �سعبية خمتلفة 

من الثقافة العامة ، ففي ظل تداخل ال�سكال الأدبية 

على  العامة  الثقافة  و�سيطرة  البع�ص  بع�سها  مع 

جممل املطروح واملكتوب لن جند غرابة ان يقتحم 

ال�ساعر ال�سعبي هذه املعمعة وان يكون جزء فاعال 

الثقايف  ال�سياق  هذا  من  جزء  فهو   ، فيها  ومكمال 

من  يطرح  ما  خالل  من  اآخر  عن  يوما  املت�ساعد 

جممل  على  بظاللها  تلقي  خمتلفة  ادبية  ا�سكال 

ثقافة املجتمع ، فالأ�سكال الأدبية تتجاور وتتحاور 

لت�سكل يف النهاية م�سهدا اأدبيا متكامال .
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هذه  خالل  من  احلجري  جتربة  تتبع  اىل  وبالعودة 

فاإن احلجري  �سابقا  قلت  الربعة وكما  ال�سدارات 

يطرح �سكال �سعريا اآخر خمتلف فعلى �سعيد ال�سكل 

اخلارجي لهذه ال�سدارات الأدبية جند ان احلجري 

كل  مع  معه  يتوا�سل  جميال  افتتاحيا  تقليدا  يتبع 

ا�سدار ، فهو يفتتح كل ا�سدار مبقطع �سعري ف�سيح ، 

ليو�سل احلجري ر�سالة مفادها يوؤكد ما قلته �سابقا 

من جتاور كافة ال�سكال الدبية وات�سالها ببع�سها 

البع�ص وليقدم �سورة جديدة لل�ساعر ال�سعبي املثقف 

على  يطرح  ما  كل  مع  وثقافيا  ادبيا  يتفاعل  الذي 

. وهذه املقاطع  �سعيد املعرفة والثقافة الن�سانية 

هي  ا�سداراته  احلجري  بها  ي�ستفتح  التي  ال�سعرية 

عن  ينم  انتقاء  فثمة  اعتباطا  تاأتي  ل  افتتاحيات 

تختزل  مقدمات  هي  املقاطع  فكل   ، اطالع  �سعة 

الفكرة العامة للن�سو�ص ال�سعرية . وقد تتعدد هذه 

كما  افتتاحية  مقاطع   3 اىل  لت�سل  الفتتاحيات 

يف ديوان »تت�سع حدقة على اآخر مداها« حيث عمد 

ابواب م�سكال كل  اىل 3  الديوان  تبويب  اىل  ال�ساعر 

اخلا�سة  مقدمتها  تطرح  بذاتها  م�ستقلة  فكرة  باب 

تاأتي  الباب ومن ثم  بها والتي تختزل عموم فكرة 

 . باب  لكل  تباعا  العامة  الفكرة  مكملة  الن�سو�ص 

وهذا التبويب هو �سكل جديد رمبا يطرح لأول مرة 

الباب  ففي   . ال�سعبية  ال�سعرية  الكتابة  �سعيد  على 

الأول من هذا الديوان واملعنون بـ» للبيا�ص اأغنية« 

يفتتح ال�ساعر الباب ببيت �سعري لقي�ص بن امللوح : 

�سغريين نرعى البهم ياليت اننا

اىل اليوم مل نكرب ومل تكرب البهم  

فكرة  يطرح  امللوح  بن  لقي�ص  ال�سابق  البيت  يف 

الباب  يف  الفكرة  هذه  احلجري  وي�ستثمر   ، الطفولة 

اوىل  كعتبة  امللوح  بن  قي�ص  بيت  متخذا  باكمله 

الثاين  الباب  يتلوه  ثم   ، الباب  فكرة  اىل  للدخول 

مبقطع  الباب  مفتتحا  بـ»ك�سف«  عنونه  والذي 

 / يحرتق  ما  ثمة   ( عي�سى  �سماء  العماين  لل�ساعر 

الأخري  الباب  واما   ) الكائن  عتمة   / لنا  لي�سيء 

يف  دروي�ص  حممود  لـ  ال�سهري  باملقطع  فيفتتحه 

جداريته ال�سهرية )هزمتك يا موت الفنون جميعها( 

هذه  ان  لنجد  قرب«،  حافة  »على   : بـ  عنونه  والذي 

مع  تتجاور  اوىل  عتبات  ال  هي  ما  الفتتاحيات 

العناوين اجلانبية  لت�سكل الفكرة العامة لكل باب . 

تقنيتي  على  اكرث  ال�سوء  ن�سلط  ان  اردنا  ولو 

ووظفها  بها  ا�ستعان  التي  والتبويب  الفتتاحيات 

ثمة  ان  لوجدنا  هذه  الربع  جمموعاته  يف  ال�ساعر 

يد فنانة وواعية تعمدت ان تقدم بعدا فنيا جماليا 

ت�سكيليا اآخر ي�ساف اىل البعد اجلمايل ال�سعري يف 

ن�سو�ص املجاميع . ففي املجموعة الأوىل »الغرفة 

للمتنبي  بيت  ي�سافحك  ما  اول  ي�سافحك  بلد« 

بني  تنوعت  التي  جمموعته  ال�ساعر  فيه  ي�ستفتح 

الذاتية والعاطفية والذي جاء بيت املتنبي منا�سبا 

لغر�ص هذه املجموعة ومقدما فكرة مبدئية لعموم 

ن�سو�ص املجموعة باأكملها :

وما �سبابة م�ستاق على امل 

من اللقاء كم�ستاق بال اأمل   

ان  والثانية  الأوىل  املجموعتني  بني  اأحلظه  والذي 

جاهزة  ن�سو�ص  هي  املجموعتني  يف  الن�سو�ص 

تق�سيمها  ال�ساعر  تعمد  معينة  كتابية  مرحلة  متثل 

جمموعة  يف  جميعا  ي�رشكها  ومل  جمموعتني  اىل 

تعمده  فني  لغر�ص  التق�سيم  هذا  وجاء   ، واحدة 

هذا  وتو�سح  ت�سهد  املجاميع  وافتتاحيات  ال�ساعر 

التق�سيم . 

الأوىل  املجموعة  يف  املتنبي  بيت  افتتاحية  بعد 

الق�سائد  ال�ساعر اىل فهر�ص  )الغرفة بلد( ننتقل مع 

والتي و�سع لها عنوانا فنيا جميال : »اأ�سياء الغرفة«، 

خارجا بهذا العنوان من منطية العناوين التقليدية 

الرئي�سي.  املجموعة  لعنوان  جميال  فنيا  وامتدادا 

على  ال�ساعر  ي�سفيه  الذي  اجلمايل  احل�ص  هذا  ان 

جمموعته يجعلنا ندرك ان ال�ساعر ل يقت�رش دوره 

الن�سو�ص  توثيق  وعلى  ال�سعرية  الكتابة  على  فقط 

فنيا جند  اي�سا ميتلك ح�سا جماليا  امنا هو   ، فقط 

وتن�سيقها  واخراجها  املجموعة  طباعة  يف  مل�ساته 

املجاميع  تعد  فلم  اي�سا،  واخلارجي  الداخلي 

ال�سعرية هي جمرد جماميع لتوثيق الن�سو�ص وامنا 

ا�سبح الت�سكيل اجلمايل والخراج الفني يلعب دوره 

يف اخراج ال�سكل النهائي للمجموعة ال�سعرية ابتداء 

من اللوحة ومرورا بالفهر�سة ولي�ص انتهاء بت�سكيل 
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الغالف الأخري .

الديوان  وهو  التجربة  هذه  من  الثالث  الديوان  اأما 

املو�سوم باملغامرة فله جمالية تن�سيقية وتبويبية 

الديوان  هذا  لتلقي  الوىل  البداية  فمنذ   ، اأخرى 

طرحه:  يف  وجديد  ملفت  بعنوان  احلجري  يده�سنا 

فيه  ما  فيه  عنوان  وهو  املغامر«  بروح  »ممتلي 

ي�سي  مبا  او  كعنوان  طرحه  يف  �سواء  املغامرة  من 

ديوان  وهو   . املغامرة  �سفة  تتو�سح  ن�سو�ص  من 

مغامر حقا ذهب فيه احلجري يف مغامرته ال�سعرية 

املغامرة   ان  ومبا   . طرحها  يف  جديدة  تخوم  اىل 

ال�ساعر  ان  وكون  املخاطر  من  بالكثري  حمفوفة 

للذائقة  حتد  هو  الديوان  هذا  طرحه  يف  ان  يدرك 

يقدم  ان  لزاما  العواقب كان  ومغامرة غري مامونة 

لقارئه هذا العنوان ال�سادم منذ بداية تلقيه للديوان 

ليهيئه لدخول هذه املغامرة . يف ال�سفحة اخلام�سة 

من هذه املجموعة يقدم لنا ال�ساعر )دليل املغامرة( 

الذي �سيتبعه القارئ اثناء ت�سفحه للمجموعة وما 

دليل املغامرة هذا �سوى فهر�ص املجموعة  ال�سعرية 

 . ال�سعرية  تنظوي  حتتها ن�سو�ص املجموعة  التي 

واذ ي�سعر القارئ وهو مير بهذه العناوين اجلانبية 

كتاب  بالفعل  يت�سفح  وكاأنه  ي�سعر  املجموعة  يف 

التعليمات  ، فهو يتبع  القدام عليها  مغامرة ينوي 

املدرجة يف كتيب املغامرة هذا. هذا ال�سعور النف�سي 

من  جزء  هو  للمتلقي  اي�ساله  ال�ساعر  تعمد  الذي 

�سناعة الكتاب ال�سعري اذ ان ال�ساعر يتعمد ان ي�رشك 

القارئ يف هذه الأجواء ، ليتجاوز الديوان ال�سعري 

يف طرحه ال�سفة الب�سيطة والعادية مدخال القارئ 

ال�ساعر  . وكما عودنا  يف ف�ساءات �سعورية جديدة 

يتخذها  التي  ال�سعرية  باإفتتاحياته  ا�سدار  كل  يف 

عتبة اوىل ملجاميعه فهو يف هذه املجموعة يقدم 

لنا مقطعا �سعريا يف غاية العذوبة لل�ساعر العماين 

اجلميل : ا�سحاق اخلنجري ، ممهدا احلجري للقارئ 

نوع هذه املغامرة التي ينوي الدخول اليها ، فهي 

فيها  ، متتزج  عاطفية  �سعرية  مغامرة  �سوى  لي�ست 

 ، العنيف  احلب  ال�سعري مبغامرة  التجريب  مغامرة 

يقول  �سواك(  فرح  اأعرث/على  اعماقي/فلم  )نف�ست 

على  كثريا  كالما  �ساعرنا  بعده  ليقول   ، اخلنجري 

خطى هذه الفتتاحية املوغلة يف عاطفتها . 

عتمتي(  واجنلت  ظالمي  فجرك  )�سق  ديوان  يف 

ميار�ص �ساعرنا فعال اخراجيا وتبويبيا اآخر ، فهذا 

امتداد  هو  الآن  اىل  جتربته  يف  والأخري  الديوان 

للمغامرة الكتابية يف الديوان ال�سابق ، والذي قدم 

الرحبي  �سيف  العماين  لل�ساعر  �سعرية  افتتاحية  له 

الديوان  الأول من  اجلزء  �سعرية تختزل  افتتاحية   ،

يف  الفهر�ص  يف  الديوان  لهذا  ال�ساعر  بوب  حيث   ،

النهاية بعنوانني فقط . هذين العنوانني هما عبارة 

من  جمموعة  من  مكونتني  طويلتني  ق�سيدتني  عن 

الأوىل  الق�سيدة  حملت  حيث   ، ال�سعرية  املقاطع 

مقطعا   )38( على  احتوت  والتي  الديوان  عنوان 

واخلروج  والتفعيلة  العمودي  بني  تنوعت  �سعريا 

الق�سيدة  الأحيان بينما جاءت  النرث يف بع�ص  اىل 

الأخرى والتي عنون لها بـ : »لغة اأخرى« مكونة من 

التفعيلة  راوح فيها بني  �سعريا خمتزل  24 مقطعا 

من  الكثري  بالذات  الديوان  هذا  يف   . اي�سا  والنرث 

ال�ستغال والتجريب ال�سعري �سواء على �سعيد ال�سكل 

اخلارجي  وبنائها  الق�سيدة  معمارية  به  واق�سد 

هذا  ان   . الداخلي  والبناء  امل�سمون  �سعيد  على  او 

الطرح ال�سكلي اجلديد الذي طرحه حمود احلجري يف 

الديوان هو مفاجاأة �سعرية جديدة على �سعيد  هذا 

الأدب ال�سعبي فالتن�سيق ال�سكلي والكتابي للق�سيدة 

من  نوع  هو  الديوان  هذا  يف  يكتبها  التي  ال�سعبية 

احلجري  ن�سق  لقد  م�سبوق.  الغري  اجلديد  الطرح 

املكون  ال�سعري  للن�ص  طبقا  متعمد  ب�سكل  الديوان 

والختزال  التكثيف  ذات  املقاطع  من جمموعة من 

املقاطع على  قام برتقيم هذه  العايل وقد  ال�سعري 

حتى  ال�سفحات  توايل  طول  وعلى  الق�سيدة  طول 

نهاية الديوان ، كما ان بع�ص املقاطع احتوت على 

اهداءات وذلك طبقا للغر�ص ال�سعري لكل ن�ص ، كما 

والذي جاء على  الأول  الن�ص  يف املقطع )12( من 

�سكل ن�ص عمودي مهدى اىل

 ) ع.ح( وهكذا يف اكرث من مقطع �سعري يف الن�ص 

الأول من املجموعة .
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اخلط الداخلي للتجربة : 

يف م�سمون جتربة احلجري من الداخل جمال ل يقل 

عن جمالية ال�سكل التن�سيقي اخلارجي ، فهما خطان 

الواحد  ال�سعري  الوعي  يقودهما  متوازيان  ميران 

وي�سبان يف خانة ابداعية واحدة . ان �سمة التحديث 

�ساعرنا  جتربة  يف  ال�سعرية  جانب  اىل  والتجريب 

هما متالزمات حترك �سري هذه التجربة ف�ساعرنا ل 

يبحث عن اجلديد من خالل ال�سكل فقط بل من خالل 

امل�سمون اي�سا ، من اجل هذه جند هاتني الثنائيتني 

حا�رشتني وبقوة جنبا اىل جنب وهي ت�سكل عموم 

التجربة باأكملها . فمن الديوان الأول يحر�ص ال�ساعر 

على  وي�ستغل  ديوان  كل  يف  املو�سوع  وحدة  على 

، من اجل هذا  الأربعة  الثيمة طيلة ال�سدارات  هذه 

فكل   . التجربة  مبهرا وجديدا يف هذه  ت�ساعدا  جند 

ا�سدار له فكرته وجتربته التي تختلف عن الآخر وله 

عوامله التجريبية اجلديدة اي�سا.

مميزات  جممل  عن  اجمال  احتدث  ان  هنا  �ساأحاول 

تنتهجه  الذي  الكتابي  اعني اخلط  الربع،  املجموعات 

اىل  الأوىل  املجموعة  �سدور  بداية  من  التجربة 

املجموعة الأخرية )�سق فجرك ظالمي واجنلت عتمتي(.

الكتابة  من  نوع  على  جتربته  يف  احلجري  ي�ستغل 

خطها  يف  احلداثة  تتو�سل  التي  احلديثة  ال�سعرية 

ال�سعري . فرنى ال�ستغال الداخلي للن�ص يتوازى يف 

�سريه مع البناء ال�سكلي احلديث للق�سيدة ، يف وقت ل 

يغفل ح�سور الق�سيدة العمودية ب�سكلها الكال�سيكي 

، اق�سد البناء الكال�سيكي للق�سيدة العمودية ، لكنه 

يجعلها  ل  جديدا  حداثيا  لبو�سا  يلب�سها  اي�سا  هنا 

تنف�سل عن اخلط الكتابي العام للتجربة . 

بطرح  حا�رشة  جندها  هنا  العمودية  فالق�سيدة 

املتعارف  الكال�سيكي  اخلط  يتجاوز  حديث  �سعري 

باملوا�سيع  انتهاء  ولي�ص  اللغة  من  فبدءا  عليه 

ان  ن�ستطيع  الكتابي  ال�سكل  هذا  ي�سغلها  التي 

احل�سور  ولهذا   ، احلديث  الكتابي  اخلط  ذلك  نلحظ 

املكتوب  فاللغة   ، نغفلها  نكاد  ل  التي  مميزاته 

ونربتها  وطرحها  ن�سقها  يف  حديثه  لغة  هي  بها 

اليومي  احلديث  م�ستوى  عن  ترتفع  لغة   ، الكتابية 

اأو هي لغة  ، لغة تتو�سل الثقافة والقراءة واملعرفة 

»عامية مثقفة« ان جاز يل ت�سميتها . رمبا يحاول 

�ساعرنا هنا ان يطرح �سكل كتابي �سعري جديد من 

العامل  حتاور  ان  حتاول  مثقفة  عامية  لغة  خالل 

والوجود وتتجاوز اي�سا يف طرحها الن�سق التقليدي 

املتعارف عليه يف لغة الق�سيدة ال�سعبية . من اجل 

هذا �ستاتي هذي الق�سيدة جديدة يف طرحها ولغتها 

ف�ساءات  اىل  اللغة  مبنى  �سيتجاوز  الطرح  وهذا 

وتاأمالت �سعرية حديثة . فهي لغة حديثة وجودية 

متاملة ل تنحاز للن�سق الكتابي التقليدي حتى يف 

اأفكارها وموا�سيعها املطروحة ، فمن فكرة املوت 

اىل الطفولة اىل اجرتار الكثري من الذاكرة الن�سانية 

والعاطفية  الذاتية  الأفكار  مع  متمازجة  امل�سلوبة 

املطروحة يف الكتابة ال�سعرية التقليدية .

و�ساأحاول ان اقف قليال هنا  يف ق�سية اللغة التي 

اللغة  ان ما تعي�سه   . تثريها جتربة حمود احلجري 

على  بالتاكيد  بظالله  �سيلقي  حتولت  من  العامية 

جممل امل�رشوع الكتابي العامي و الذي اعنيه هنا 

ينتجه  ما  او  املثقف  القارئ  ال�ساعر  لغة  بالتحديد 

املحكية  اللغة  تركيبة  ان   . مقروء  �سعبي  �سعر  من 

ابعادا  تاأخذ  ا�سبحت  احلديث  ال�سعبي  ال�ساعر  عند 

كالمية كثرية ، فلم تعد لغة ال�ساعر هي اللغة ذات 

املقروءة  فالثقافة   ، الب�سيطة  الكالمية  الرتاكيب 

اذ  الكتابي وهي  ال�سعري   انتاجه  بقوة يف  حت�رش 

املحكية  لغته  مع  جنب  اىل  جنبا  حت�رش  حت�رش، 

لغة  لنا  انتج  اجلميل  اللغوي  املزج  هذا   ، العامية 

�سعرية و كالمية حديثة و هي يف راأيي طرح �سعري 

جديد او �سمها لغة �سعرية جديدة . وهذه اللغة غري 

لغة  يف  حتى  حا�رشة  فهي   ، الكاتب  عن  منف�سلة 

بن�سب  وان كان هذا احل�سور يظهر  اليومية  حديثه 

لغته  ت�سكل يف عمومها جزءا من  انها  ال  متفاوتة 

تنتقل هذه  اذن عندما   . ال�سخ�سية  الذاتية  وهويته 

�سكل  تقدم  فهي  الكتابة  اىل  امل�سافهة  من  اللغة 

لغوي كتابي جديد ، وهذا ما جنده حا�رشا يف لغة 

احلجري ال�سعرية . 

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(
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الق�سرية  ق�سته  ن�رش  منذ  الرواية  هذه  موؤلف  اأعرف 

جريدة  من  الأول  العدد  يف  الروؤوم«  »الأر�ص  الأوىل 

عندما  موهبته  اإىل  وانتبهت  امل�رشية،  الأدب«  »اأخبار 

باملركز  الأربع«  الكارو  العربة  »عجالت  ق�سته  فازت 

اأول م�سابقة نظمتها هذه اجلريدة، لكت�ساف  الأول يف 

اأن  ميكن  ول  امل�رشية.  الق�سة  كتاب  من  جديد  جيل 

الكبري  الكاتب  ح�سور  يف  جائزته  ت�سلمه  حلظة  اأن�سى 

»اأ�رشف  م�سافحة  على  حر�ص  الذي  حمفوظ«  »جنيب 

امل�سي  على  له  وت�سجيًعا  ملوهبته  تقديًرا  اخلماي�سي« 

قدًما.

من  »اخلماي�سي«  ين�رشه  ما  باهتمام  اأتابع  وظللت   

جمموعات ق�س�سية: »اجلربيلية 1995«، و«الفر�ص لي�ص 

حًرا2011«، وما بينهما من روايات وكتابات لالأطفال: 

ما  وو�سفت   .»2013 و»ال�سكاتة   ،»1999 »ال�سنم 

يكتبه بـ»هدير ال�رشد«، فهو ميتلك طاقة مهولة لت�سكيل 

ن�سو�سه الق�س�سية والروائية بتلقائية عجيبة.

»اخلماي�سي«  فاجاأنا  عندما  الإح�سا�ص  هذا  يل  وتاأكد   

دار  التي �سدرت عن  الرب«،  ال�سخمة »منايف  بروايته 

احل�سارة للن�رش بالقاهرة، فا�ستقبلها النقاد واملبدعون 

هذه  قوة  مرجعه  يكون  رمبا  غريب،  باهتمام  اأنف�سهم 

املفاجاأة التي اأحدثها هذا املوؤلف عندما قرر اأن يجو�ص 

دومنا  الإن�سان  عقل  يف  ال�سائكة  املناطق  هذه  خالل 

ح�ساب ملا ميكن اأن ت�سفر عنه هذه اجلراأة يف التناول.

يف  تكن  مل  موؤلفها،  من  فهمت  كما  الرب«،  و»منايف 

 2500 على   تزد  مل  ق�سرية،  ق�سة  بل  رواية،  الأ�سل 

اإىل نا�رش، لكنه  اأن يدفع بها  اأو�سك كاتبها على  كلمة، 

�رشعان ما َعَدَل عن موقفه عندما �رشخ اأحد اأ�سدقائه 

منها  الأخري  ال�سطر  قراءة  من  النتهاء  بعد  وجهه  يف 

قائاًل: »حرام عليك.. هذا م�رشوع رواية كبرية!«

وعلى الرغم من اأن »اخلماي�سي« معروف بعدم الت�سامح 

هذه  اإعدام  الفور  على  قرر  اأنه  اإل  باإبداعه  يتعلق  فيما 

الق�سة التي كانت حتمل ا�سم »فواحات العطور«، ليبداأ 

رحلته الوعرة مع هذه الرواية التي بلغت نحو اربعمائة 

عمق  يف  متخيلة  واحة  يف  اأحداثها  وجتري  �سفحة، 

�سحراء »الوادي اجلديد« امل�رشية. 

عتًيا،  الكرب  من  بلغ  رجل  »حجيزي«،  اأحداثها  وبطل 

جتاوز عمره املائة عام، اأنفق طفولته يف حتنيط جثث 

احليوان مع اأبيه »�سديد«، ومن هنا ارتبطت بعقله فكرة 

اخللود، وكره ما يجلبه املوت من ن�سيان، ففكر يف اأنه 

اإن مل يكن هناك مفر من املوت فينبغي الهرب من الدفن.

هذا  اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  املغامرات  ببع�ص  فيقوم 

كربى،  اإن�سانية  اأ�سئلة  طرح  معه  ا�ستلزم  مما  الهدف، 

وب�سكل ينا�سب ب�ساطة بدوي عجوز. 

كان الإنت�سار يف هذه الرواية ل�سالح الإن�سان.

كيف  تو�سيح  ي�ستطيع  ل  اأنه  اإىل  »اخلماي�سي«  وي�سري 

لأحداثها،  يخطط  مل  واأنه  الرواية،  هذه  اأفكار  جاءته 

متابع  جمرد  كان  فقط  م�سبًقا،  �سخ�سياتها  ير�سم  ومل 

لأحداث �سعر بها مُتلى عليه كوحي اإلهي! لي�ص له فيها 

من ف�سل �سوى ترتيبها.

تق�سد  »ماذا  ال�سوؤال:  األح  الرواية حتى  اأن �سدرت  وما 

مبنايف الرب؟«، وجاءت الإجابة لتزيد من حدة الإلغاز: 

ت�سف  اإجابة مل  اهلل«،  والرب هو  »املنايف جمع منفى.. 

غليل الكثريين ممن مل يتخيلوا اأن هذا كان اآخر عنوان 

اأعدمه  الذي  العطور«،  »فواحات  بعد  املوؤلف  فيه  فكر 

الذي حلق  العنوان  الراهب«،  الأوىل، و»بئر  الربوفة  مع 

»اخلماي�سي«  عيني  اأمام  اأ�ساءت  اأن  مبجرد  ب�سابقه 

لروايته،  عنواًنا  فاعتمدها  الرب«،  »منايف  وم�سة 

اإنه  قائل  َفِمن  القارئني؛  على  فعله  ردود  يتاأمل  واأخذ 

ومن  »م�ستفًزا«،  عنواًنا  يراه  ومن  »م�ساك�ص«،  عنوان 

اًنا«، واأخرًيا من اأحجم متاًما عن قراءة الرواية  يراه »فتَّ
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ب�سبب اإيحاءات خاطئة و�ست بها غرابة هذا العنوان.

وي�سري »اخلماي�سي« اإىل العوامل التي دارت فيها اأحداث 

روايته: »وقتما كنت اأعمل باليومية يف �رشكة مقاولت 

اإ�ست�سالح  جمال  يف  تعمل  اأعمامي،  اأحد  ميلكها 

الأرا�سي، ع�ست يف �سحاري »العوينات« و»العامرية«، 

هناك قابلت البدو، ومررت ببيوتهم يف »موط«، عا�سمة 

الواحات اخلارجة، ولأنني من هذه النوعية التي متتلك 

يف  والروائح  التفا�سيل  اأدق  تخزين  ت�ستطيع  ذاكرة 

دائًما،  بال�سحراء  م�سكوًنا  كنت  الب�رش،  ملح  من  اأقل 

لكن هذا ل يعني اأنني مل اأكن حمتاًجا لتفا�سيل حياة 

التي �ستهب امل�سداقية  البدو �سكان »الواحات«،  هوؤلء 

للرواية، فبحثت على »الفي�سبوك« عن �سديق من هناك، 

واكت�سفت  الواحاتي«،  رم�سان  »حممد  اإىل  واهتديت 

حل�سن احلظ اأنه اأديب يعرفني جيًدا، وقد بذل معي جهًدا 

تف�سيلة  كل  عن  اأ�ساأله  معه،  متوا�ساًل  وظللت  كبرًيا، 

تعن يل، وكان يكتب يل باإ�سهاب، لقد كتب يل اأكرث من 

مبجرد  النهاية  يف  منها  لأ�ستعني  كلمة،  اآلف  ع�رشة 

الأهمية،  غاية  ويف  فا�سلة  كانت  الكلمات،  من  مئات 

ال�سديد، ثم بعد  الرواية نكهة �سدقها  التي منحت  فهي 

انتهاء الرواية، ومبالغة مني يف التاأكد من م�سداقيتها، 

اأر�سلتها اإليه عرب »الإمييل« ليقراأها قبل الطباعة«

وعن املرجعية الدينية للرواية يقول موؤلفها: »اختفيت 

ثماين �سنوات عن العيون متاًما، كنت فيها �سلفًيا قًحا، 

خاللها قراأت كثرًيا يف كتب الدين، وحفظت ثلث القراآن، 

جعلتني  التي  للدرجة  »البخاري«  �سحيح  من  ونهلت 

اأ�رشع يف تاأليف كتاب اأوجز فيه »فتح الباري يف �رشح 

�سحيح البخاري« لبن حجر الع�سقالين، هذا اإىل جانب 

اجتزت  اأن  وبعد  الأربعة،  الأناجيل  على  بتاأٍن  اإطالعي 

هذه العزلة التي �رشبتها حول نف�سي خمتاًرا، وخرجت 

الرواية،  هذه  كتابة  يف  و�رشعت  ا،  اأي�سً خمتاًرا  منها، 

اإىل دير »ال�سايب« بالأق�رش، وجال�ست جمموعة  ذهبت 

من الرهبان لأتعرف من خاللهم على طبيعة الرهبنة، 

واأفهم فكر الراهب.

بو�سط  »البلد«  مكتبة  �سهدتها  حميمة  جل�سة  ويف 

»القاهرة«، اجتمع عدد من املبدعني والنقاد لالحتفاء 

عبد  حممود  خمتار،  »يحيي  اجلديدة:  الرواية  بهذه 

الوهاب، �سيد الوكيل، ه�سام علوان، عادل جالل، حممد 

اأحمد اجلعفري،  املنعم،  انت�سار عبد  الدين حممد،  تاج 

الدكتور  العربي،  ر�سا  عا�سور،  عماد  الد�سوقي،  حممد 

ح�سام الزمبيلي، حممد �سامل، عبد ال�سبور بدر، واإلهامي 

بول�ص نا�رش الرواية، والدكتور اأمين �ساهني الذي ك�سف 

من  النتهاء  على  »اخلماي�سي«  حمر�ص  اأنه  للح�سور 

هذه الرواية، لأنه مل�ص مدى ك�سله يف الكتابة، للدرجة 

التي متر معها عدة اأيام دون اأن يجده اأ�ساف اإىل اأحداث 

روايته ب�سعة اأ�سطر! 

الرتكيبة  يف  جوهري  عن�رش  اخليال  اأن  على  واأكد 

الإبداعية لهذا الروائي.

اأما اأديب ال�ستينيات »حممد اإبراهيم مربوك« فقال: اأنا 

يف  »اخلماي�سي«  به  يكتب  الذي  »الفي�ص«  اأ�سلوب  مع 

مقابل »هند�سة« الروائي »جميل عطية اإبراهيم«.

على  فيطرح  علوان  ه�سام  والإذاعي  الروائي  اأما 

الهروب  من  متكنت  كيف  ال�سوؤال:  هذا  »اخلماي�سي« 

كروائى يكتب عن مكان هو لي�ص من اأهله من الت�رشيح 

الأنرثبولوجي للحياة الإن�سانية فيه، تلك ال�سقطة التي 

خارج  من  يكتبون  الذين  الروائيني  من  الكثري  ت�سيب 

املكان؟

خيالية  فكرة  الرواية  على  الطاغية  الفكرة  فيجيب: 

هذه  الدفن،  من  مهرب  عن  يبحث  رجل  بالأ�سا�ص، 

الفكرة مل تكن دافعة يف اجتاه و�سف دقيق للمكان اأو 

وكل  امل�سيطرة  هي  نف�سها  الفكرة  كانت  لالأ�سخا�ص، 

�سيء عداها هو جمرد خلفية للوحة، ثم يجب اأن تكون 

تخيل  الرهافة، حا�سة  بالغة  به  للمبدع حا�سة خا�سة 

وكان  التحنيط،  عن  الرواية  يف  تكلمت  فعندما  فائقة، 

مل  حتنيط،  عملية  ميار�ص  ان  الرواية  اأبطال  لأحد  لبد 

روح  اأ�سرتجع  اأن  فقررت  اأبًدا،  املعلومات  ت�سعفني 

املحنط الأول، واأعتقد اأنني متكنت من ذلك، حتى اأنني 

كاملة  فل�سفة  اأ�ستخل�ص  الرواية  داخل  نف�سي  وجدت 

لعملية التحنيط.

يهتمون  الكتاب  بع�ص  لل�سوؤال:  علوان  ه�سام  يعود 

هناك  فهل  للرواية،  الفني  املعمار  ح�ساب  على  باللغة 

لغة ما اعتمدتها لرواية »منايف الرب« تختلف عن لغة 

اأخرى اعتمدتها لأحد اأعمالك الإبداعية ال�سابقة؟ اأم اأن 

الن�ص عندك هو ما ي�سنع لغته؟

بعد  الب�رش  اأف�سل  اأن  اأعتقد  واأنا  الوقت  طوال  الرد:  ياأتي 

اأملح ت�سابًها  الأنبياء والر�سل هم الأدباء املبدعون، فاأنا 

وكليهما  اإ�سالحية،  ر�سالة  منهما  فلكل  بينهما،  كبرًيا 

ي�ستعمل الكلمة اأداة للتغيري، ولذلك اأعتقد اأن كليهما يوحى 

اإليه، ل اأ�ستطيع اأن اأقول اإننى اأعتمد لغة ما لن�ص ما.    
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مينحنا القا�ص العماين عبداحلكيم عبداهلل ق�س�سا، كمن 

مُينحنا قهوًة مّت حت�سريها على  نار هادئة. رمت الق�سة 

التي  ال�سغرية  بالتفا�سيل  وُمنكه  وهادئ  بطيء  لديه 

جتعل القهوة األذ.

ل يعطيك عبداحلكيم عبداهلل  ق�س�سا �ساجة بت�ساعدها 

ال�سرتاق.  خدعة  معها  مُيار�ص  ق�س�سا  واإمنا  الدرامي، 

قريبة،فتمر  م�سافة  من  �سخ�سياته  اإىل  النظر  ي�سرتق 

طويل،  ه�سم  بعد  لتخرج  فيه،  وتنمو  عربه  احلكايات 

ُتالحق  واخلفي.ق�س�ص  الداخلي  بتوترها  م�سحونة 

�سورة ب�رشية �سينمائية ُمكثفة. 

الق�س�سية  جمموعته  يف  لنا  ُيقدم  عبداهلل  عبداحلكيم 

�سمن  م�سعى،  دار  عن  ال�سادرة  »ا�سرتاق«،  اجلديدة 

الربنامج الوطني لدعم الكتاب بالنادي الثقايف، ق�س�سا 

الهذر  بعيدة  كبرية،  بدقة  اللغوي  باقت�سادها  تعتني 

اأول  من  متانتها  على  حُتافظ  ر�سينة   جمال  املجاين. 

اإذ  اخلفة،  اللغة  يف  القت�ساد  ويجاور  لآخرها  الق�سة 

تن�ساب الق�سة بني يديك بي�رش، فتعيد قراءتها مرة ثانية 

وثالثة ومع كل قراءة تكت�سُف مفتاحا مل تنتبه له رمبا 

يف قراءتك الأوىل. 

يبداأ عبداحلكيم عبداهلل جمموعته الق�س�سية بق�سة الرجل 

الرجل اخلائف من املوت. لي�ص  اأن ميوت،  الذي ل يريد 

لأن املوت خميف، واإمنا لأن لديه اأطفال مل يكربوا بعد، 

الآن  اأن ميوت  يريد  ل  الذي  الرجل  بيتا.  لهم  ُيهيئ  ومل 

ول بعد يومني، ُم�ساب مبر�ص ال�سكري، ويلب�ص اجلوارب 

ال�سميكة لتحمي قدميه من اخلدو�ص واجلروح  وُي�ساب 

اأحيانا باإغماءة ب�سبب ال�سكري.يواجه الرجل املوت باأن 

يحلم بالبيت املنتظر، مبوا�سفاته امُلبهجة، ويبقى احللم 

 املوت واحلياة.لكن احللم ينطفئ 
ّ
هو املعادل بني كفتي

ويتعرث، عندما يقرتب موعد املوت، » منت اأع�ساب وح�سية 

النباتات  اأ�س�ص  وت�سدعت  امللون  املوزاييك  زوايا  يف 

ال�سغرية. طفحت بقع طحلبية يف اجلدران وظهر الكل�ص 

يف الأنابيب وامتالأت �سقوق النرتلوك بالرمل والأوراق 

من  الرجل  اأطراف  ا�سودت  املتحللة.  واحل�رشات  اجلافة 

كرثة وخزات حقنة الن�سولني«. 

فالق�سة  »العر�ص«،  ق�سة  يف  الغريب  التقطيع  يفاجئنا 

واحد.  حكائي  رابط  بينها  يوجد  ل  مقاطع  عن  حتكي 

جمموعة من الرجال خرجوا من قريتهم مل�ساهدة عر�ص 

قّدمه ثمانية من املهرجني.عر�ص مل يكن م�سليا، اأخطاأوا 

ي�ساهدون  الرجال  الٌقل.يرتك  على  فقرات  اأربع  يف 

�سينمائية  �سورة  اإىل  الكاتب  وياأخذنا  اململ،  العر�ص 

اأكمامهن  البيوت.  الن�ساء ميكثن يف  الن�ساء،«  اأخرى عن 

مغ�سلة  يف  واخل�رشاوات  ال�سمك  يغ�سلن  وهن  مبتلة 

قطة  اإحداهن  مطبخ  ويف  املاء.  �سنبور  حتت  املطبخ 

 
ّ
�ساقي يف  الناعم  فروها  مت�سح  احلركة  كثرية  بي�ساء 

املراأة وتعرت�ص خطواتها اأثناء عملها يف املطبخ. املراأة 

اأحيانا  تتعرث  اأنها  رغم  البي�ساء  القطة  من  تغ�سب  ل 

ت�ستم  الوقت ومل  القطة خلطواتها طوال  اعرتا�ص  ب�سبب 

القطة اأبدا. مل تكن القطة م�ساغبة ومل تكن تبعرث الأواين 

القطة جميلة  اأو هناك.  قذارة هنا  اأو تخلف  املطبخ  يف 

واملراأة حتبها. ل حتبها كثريا، حتبها مبقدار يكفي باأن 

ل تفكر اأبدا يف ركلها بقدمها اأثناء اعرتا�سها خلطواتها 

وهي تتحرك يف املطبخ«.

لينتهي العر�ص ويجل�ص الرجال ليتحدثوا عنه  فين�سغل 

اعتادها  التي  اأحدهم  �سحكة  عن  يخربنا  باأن  الراوي 

منذ ال�سف الرابع البتدائي، »ينحني بجذعه اإىل الأمام 

اإىل  يتقهقر  ثم  بجانبه  يقف  اأقرب �سديق  ذراع  ومي�سك 

الوراء مفجرا قهقهات جُملجلة ولكن دون اأن ي�سقط على 

ظهرة اأو يجر �سديقه بقوة. كان يفعل ذلك يف مرح ولطف 

عبد�حلكيم عبد�هلل 

وخدعة »��سرت�ق« من م�سافة قريبة                     

هدى حمد



ومراعاة«. يلي ذلك م�سهد العودة اإىل القرية وم�ساهدتهم 

ياأكل  الع�سب،  فوق  �سغرية  م�ساحة  يف  يتحرك  ملعتوه 

لت�سديد  حماولته  ثم  الطعم،  رديء  نوع  من  ب�سكويتا 

اأن  لكرة وهمية، »فاعرتاهم خوف على نظاراتهم  ركلة 

يكن  مل  منهم  اأحدا  اأن  رغم  الثقيلة،  الكرة  هذه  ته�سمها 

القرية،  اإىل  الرجال  ي�سل  عينيه«.  على  نظارات  ي�سع 

»�سمعوا ثغاء الأغنام وحركة الدجاجات تلتقط طعامها«.  

اأما املفاجاأة فهي اأن تنتهي الق�سة بهذه اجلملة: »مل يكن 

الفقري  العمود  الزجاج«.  على  الر�سم  يجيد  رجل  بينهم 

لهذه الق�سة هي حركة الرجال من م�ساهدة العر�ص اإىل 

ت�سعر  القرية.  اإىل  املعتوه  الرجل  اإىل  ال�ساحك  الرجل 

تكت�سف  عّلك  جمددا  الن�ص  قراءة  تعيد  لأن  بحاجتك 

الرابط بني كل هذه املفارقات اأو لعلك تقول: »هذه هي 

احلياة جملة من املفارقات ُت�ساغبنا ومت�سي«.  

ق�سة  يف  �سغريا  تف�سيال  يغفل  ل  ال�سينمائي  امل�سهد 

بن  يعقوب  م�سافحة  حلظة   حتكي  التي  »امل�سافحة« 

جمعة ليد الوزير احلمراء املنتفخة بنعومة مثل و�سادة. 

العمامة والنقو�ص التي تطرزها. املعدن ال�سقيل للخامت 

الكبري بف�سه الرجواين امل�سع يف اإ�سبع الوزير . ُيقابل 

ذلك �سورة اأخرى ليعقوب بن جمعة بلبا�ص العمل اخل�سن 

امُل�سمرة  وب�رشته  املنهك  ووجهه  املعوجة،  والبت�سامة 

جراء العمل امل�سني. 

نظن كقراء اأّن امل�سكلة �ستكون يف امل�سافحة، لكنها مل 

يعقوب  تدرب  التي  الكلمة  يف  ول  امل�سافحة  يف  تكن 

بن جمعة على قولها واإمنا يف املفاعل الكيماوي الذي 

ي�ستدرك،  ثم  الت�سغيل.  عامل  نوم  ب�سبب  ي�ستعل  اأن  كاد 

»امل�سنع كان بال غرفة مفاعل نووي كان ينتج املواد 

الغذائية  البطاط�ص والبفك اله�ص واملقرم�ص«. رمبا ثمة 

اإ�سارات �سيا�سية تك�سفها مفردة »املفاعل النووي«. ولكن 

النقلة كانت �رشيعة ومفتعلة ومل تقدم مربراتها الكافية. 

لي�ص بال�رشورة اأن تكون النهاية كما توقعنا، ولكن من 

ال�رشوري اأن تكون مقنعة �سمن �سياقها الفني.  

�رشيبة  فيدفع  النظر  الرجل  ي�سرتق  ا�سرتاق  ق�سة  يف 

غالية. ي�سف لنا امراأة يف غرفة النتظار يف امل�ست�سفى 

يف  جتميل  م�ساحيق  »دون  النفي:  من  بكثري  ي�سفها 

تفرقع  ل  تومئ،  ل  قدمها،  تهز  تتحرك،ل  ل  وجهها، 

حلركة  ت�ستجيب  ل  النافذة،  اإىل  تنظر  ل  اأ�سابعها، 

نومة  يف  البطل  غفا  وعندما  واخلارجني..«  الداخلني 

حول  ُم�سبقة  اأفكارا  يجرت  فاأخذ  املراأة.  تال�ست  ق�سرية 

يف  يحدث  كما  ما  مكان  من  املراأة  تخرج   اأن  اإمكانية 

الأ�سئلة  هذه  عند  الق�سة  اأبقى  وليته  الرعب،  اأفالم 

املزروعة فينا، ولكن عبداحلكيم عبداهلل تعداها، وذهب 

بق�سته اإىل ما تفعله اأفالم الرعب، لتخلق الإثارة: »نظرُت 

العلوي حيث كان خيط دقيق من مادة  اإطار املراآة  اإىل 

�سوداء ينبج�ص ليتحول اإىل �سائل اأ�سود يت�سكل يف اأعلى 

وتفتح  تغم�ص  دامية  حمراء  امراأة  عني  املراآة..  زجاج 

و�سط الظالم«. 

ل يهتم عبداحلكيم عبداهلل بالإطار العام حلركة الق�ص، 

واإمنا يبتكر طريقته اخلا�سة به. فال يذهب اإىل حكايات 

بقدر  اأو غري �سادم،  ب�سكل �سادم  تنمو وتطور وتنتهي 

ما يعتني بال�سخ�سيات والتفا�سيل ال�سغرية. يف ق�سة 

على  يده  وا�سعا  النافذة  عند  ال�ساب  وقف   « ُمرة  قهوة 

ُتداعب  حافته  على  جدته  جتل�ص  حيث  ال�رشير  عار�سة 

رجليها  ُمدلية  اخلرزات  ناق�سة  اخل�رشاء  م�سبحتها 

وتوؤرجحهما.. العجوز ت�ستهي ح�ساء الذرة لكنها خجلت 

اأن تخرب حفيدها« .

وكعادة عبداحلكيم عبداهلل ين�سل من حكايته اإىل حكاية 

راآها يف  : »�ساهد فتاة مت�سي تذكر فتاة  اأخرى جانبية 

اأول ما اأ�رش روحه حني ملحها.  مكان ما فاأحبها. تذكر 

مر�سومة  لزهرات  �ساذجة  ثوبها.اأ�سكال  يف  الألوان  تلك 

بب�ساطة تكاد تكون ركيكة بدا له اأّن ثمة عيب يف ال�سنعة 

املزرية  الزهرات  تلك  بها  ر�سمت  التي  ال�سهولة  لفرط 

باألوانها الكئيبة« . 

يرتك ق�سة اجلدة ويذهب لق�سة احلبيبة ثم ياأخذنا اإىل 

ق�سة اخل�سب يف الغرفة،«اخل�سب الأمل�ص والالمع بلونه 

البني العتيق كان �سامتا، خ�سب ال�رشير وخ�سب الكر�سي 

و�سع  حلظة  النع�ص  خ�سب  حتى  املن�سدة،  وخ�سب 

يجعل  هكذا  �سامتا«.  كان  عليه  اخلفيف  العجوز  ج�سد 

اخل�سارات اإىل جوار بع�سها البع�ص. كل خ�سارة ت�ستدعي 

على  احلزن  ا�ستدعى  اجلّدة  حال  على  فاحلزن  الأخرى. 

رحيل حبيبة مل تعد اإليه: »اأدرك اأن احلزن خادعه فت�سلل 

اإىل حنجرته بحيلة ماكرة«.

ا�سطياد  عبداهلل  عبداحلكيم  يتابع  »الريب«،  ق�سة  يف 

التفا�سيل ال�سغرية التي ميكن اأن منّر عليها ونتجاوزها 
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كاأننا ل نراها. »الريب« هذه املفردة ال�سخمة وال�سائكة 

واملعقدة، ميكن اأن تكون يف �سور يومية وعابرة وغري 

الطاولة،  فوق  يتدحرج  ر�سا�ص  قلم  ق�سة  بها.  ُمكرتث 

املراأة  يد  خافتا.  رنينا  وي�سدر  �ساي  بكاأ�ص  في�سطدم 

تف�سري  املراأة يف  ثم ت�سيع  ثانية ومن  فيتدحرج  تعيده 

ال�سوت الذي ت�سمعه هل هو تهويدة اأم تهز مهد ر�سيعها 

ال�ساي  من  املت�ساعد  البخار  لأطياف  نغمية  توليفة  اأم 

متماهية مع اأنفا�ص تنهداتها.

يقول لنا عبداحلكيم عبداهلل »اأنا ل�ست هنا«ولكن بطريقة 

على  ُمعلقة  لي�ست  د�سدا�ستي  غرفتي.  »هذه  اأخرى: 

نظارتي  املن�سدة،  حافة  على  لي�ست  طاقيتي  امل�سجب، 

لي�ست ُملقاة على كتاب مفتوح... »  يف ق�سة »الدليل«.

لفتاة  هائلة  و�سكوى  كبرية  ق�سة  وجود  من  وبالرغم 

تتعذب من املر�ص واأهلها ل ي�ستطيعون اأخذها للعالج 

يف اخلارج اإل اأن عبداحلكيم عبداهلل ل ي�ستغل على الق�سة 

املاأ�ساوية واإمنا على البحث عن و�سيلة جيدة للتعبري عن 

هذه ال�سكوى امُلّرة. ففي ق�سة »تعبري« يقف الرجل اأمام 

�سجرة لي�سكي هّمه  عندما مل يجد من ي�سمعه.  

لنجدها  اجتاه  يف  الق�سة  عبداهلل  عبداحلكيم  ير�سم 

ُتفلت  الطائ�سة  �سخ�سياته  كاأن  اأخرى.  جهة  يف  تذهب 

من بني يديه، وهي ع�سية على الرتوي�ص. فيظن الرجل 

ُمغربة  الغ�سيان ومالب�سها  �سفري  امراأة على  �ساهد  الذي 

ُتغطي  دمعات  من  جافة  وق�رشة  جمروحتان،  وقدماها 

رمو�ص عينيها و�سفتاها ملت�سقتان بقروح ودماء ياب�سة 

»يا  تقول  لكنها  العط�ص  �سدة  من  حتت�رش  امراأة  باأنها 

ولدي اأنا فيني وجع كبري هنا. وجع يف فوادي يع�رشين 

ق�سة  يف  امل�سهد  هذا  عند  الق�سة  وتنتهي  دوم«.  دوم.. 

الكاتب على  الكاملة يف عينيها«، هكذا يحملك  »الق�سة 

 املراأة يف خيالك، 
ّ
اإىل عيني اأن تكون �رشيكا له، فتنظر 

لتكت�سف احلكاية الناق�سة من عينيها. 

هنالك ق�س�ص قريبة من الواقع وتقدم نقدا �ساخرا ماكثا 

بني ال�سطور. ففي ق�سة »�سغل« ي�رش على اأنهم »عمانيون 

وعيونهم عمانية«، واأنهم جاءوا للبحث عن عمل. يحكي 

ق�سة انتظارهم الطويل لهذه الفر�سة، »�سفوا براد املاء 

ع�رش  واأربعة  مائتان  احلار�ص«.  غرفة  يف  مرات  ثالث 

عمانيا �سجلوا اأ�سماءهم جميعا. ع�رشون عمانيا فازروا: 

» اأمهاتهم كّن الأكرث احلاحا يف ادعيتهن«. لكننا ن�سعق 

عندما نعرف نوع العمل الذي ينتظرهم، »ت�سلموا لبا�ص 

العمل الأزرق وا�ستلم كل منهم معول ورف�سا وهم يكتمون 

�سحكات الفرح لئال ُتف�سح رزانتهم املفتعلة«.

ق�سة »املعبيلة لي�ص فيها بحرية بجع« ق�سة حتتوي عدة 

ق�س�ص ولكن ل جند لهذا العنوان اأي مربر اأو حكاية اأو 

اأ�سباب ورمبا يكون عبداحلكيم قد تق�سد ذلك، لنبحث عن 

حكاية غري موجودة، اأو لن�سنع نحن القراء هذه احلكاية 

ونن�سجها. لكننا جند حكايات اأخرى من قبيل، »تفادي 

احلزن من  لتفادي  جُمربة  و�سائل  على  ُتعرفنا  احلزن«. 

مثل، النظر اإىل قم�سان الر�سع التي كتب عليها الكلمات 

الآمنة والتي لونت باألوان جميلة، »ل ينال احلزن منا اإذ 

اإدراك  لنا،  الآخرون  ويفعله  نفعله  �سيء  بكل  نفرح  اأننا 

�سالة املغرب، قراءة اآية الكر�سي، تناول اخلبز التنوري 

»مديح  ق�سة    . الهيل..«  من  اخلايل  الحمر  ال�ساي  مع 

الأ�سدقاء  حلياة  رائقة  ق�سة  عن  حتكي  الأ�سدقاء« 

اأم  متت  ومل  ال�سنان  اأمل  يعرقلها  ل  التي  واأحاديثهم 

اأي�سا.  احدهم  ُي�رشق هاتف  اأيام ومل  ثالثة  قبل  اأحدهم 

احلزن  يقاوم  كمن  باملعكو�ص،  حكاية  لنا  ُيقدم  كاأنه 

اآخر:  �سيئا  اأقراأ  كنت  ومبتهجة.احلقيقة  وردية  بحكاية 

اأملا يف  اأحدنا ُيعاين  البوؤ�ص، لأن  نحن الأ�سدقاء ُنعاين 

�رش�سه وثانينا ماتت اأمه قبل ثالثة اأيام وثالثنا �رُشق 

منه هاتفه.  

اأما رحلة املعاقني يف ق�سة »كالم احلافلة«، فهو ينقل 

لنا ق�سة تدور بحركة الأعني والأيدي. ق�س�سا �سهية عن 

م�سابك ال�سعر وعن احرتاق م�ساكيك حديد و�سقوط الوردة 

البال�ستكية من �سندل �سهد بني ح�سيات الوادي وبخل 

خالوه �سعيدة التي عّيدت البنات مبل�سقات بارين وفّلة 

اأدري �سدقا كيف  بدل ورقة املائة بي�سة اجلديدة.  ول 

الرحلة،  تلك  يف  والبكم  ال�سم  عبداهلل  عبداحلكيم  جعل 

والقهقهات.  وال�سجيج  ال�سخب  من  بكثري  متمتعني 

كما جعل زينب ال�رشيرة تكتب ر�سالة اىل حبيبها الذي 

ت�سميه عادل واأحيانا ح�سام والذي يرتك لها وردة عند 

افريز النافذة. 
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تعودنا دائما على فكرة اأن ُتطرح ُعمان خارج ال�سياق 

ول  الآخر  �سوؤون  يف  تتدخل  ل  لأنها  العام،  ال�سيا�سي 

اأّن  البع�ص  ويرى  �سوؤونها،   الآخر يف  يتدخل  اأن  حتب 

ذلك يحرمها فر�سة اأن ُت�سجل موقفا مما يدور حولها، 

فيما يرى بع�ص اآخر اأّن �سمتها نعمة كبرية عليها وعلى 

مواطنيها. لكن القا�ص والروائي �سليمان املعمري فعل 

قعر  اإىل  و�سخ�سياته  بنف�سه  قذف  اإذ  متاما،  العك�ص 

التنظري  املنطقة املتوترة وعالية احل�سا�سية، لي�ص عرب 

املت�سنج، واإمنا عرب الكتابة الروائية املغامرة وال�ساخرة 

الذي ل يحب جمال عبدالنا�رش«،   « رواية  ُي�سدر  وهو 

عن موؤ�س�سة النت�سار العربي. وكاأن حال الرواية يقول: 

الوطن  حتولت  عن  معزول  لي�ص  العماين  »املجتمع 

العربي كما يظن البع�ص، بل متاأثرا باحلراك ال�سيا�سي 

ومتفاعال معه، فقد اأ�سبح له �سوت م�سموع يف �ساحة 

ومن  �سمتها،  من  الكبرية  الق�سايا  وخرجت  ال�سعب 

لت�سبح  وتخديرها،  ت�سكينها  ومن  عليها  »الطبطبة« 

فجاأة مك�سوفة، ولدى كل مّنا اجلراأة لأن يتحدث عنها«. 

التوقع الأول الذي ميكن اأن حُت�ص به عندما ُتفكر بقراءة 

العامل  اجتاحت  التي  الثورات  عن  يتحدث  عربي  عمل 

العربي، هو اأّنك على موعد مع عمل ُمعقد، جاف وجاد، 

ولكنك تتفاجاأ باأّنه ل مُيكنك اأن مُت�سك نف�سك عن ال�سحك 

قدرة  املعمري  ميتلك  اآخرها.  حتى  الرواية  بداية  منذ 

ال�سيا�سة  النقا�سات التي تدور حول  هائلة على حتويل 

رغم  لالإ�سحاك،  �ساحلة  مادة  اإىل  واملثقفني  واحلرية 

حتملك  قد  التي  البعيدة  مقا�سده  ُتدرك  عمقك  يف  اأنك 

ال�سوداء.  الكوميديا  تفعل  قد  كما  والتوجع.  الأمل  على 

ل  »الذي  العنوان  منذ  يبداأ  ال�سحك  مع  فال�سطدام 

واإمنا  ال�سحك وح�سب  لي�ص   ، يحب جمال عبدالنا�رش« 

بل  عبدالنا�رش،  جمال  يحب  ل  الذي  ذا  فمن  الف�سول، 

ملاذا ل يحبه؟ 

جمال  ليجلب  الفانتازي  الفني  م�سوغه  املعمري  يجد 

العادية  بال�سخ�سية  لي�ص  وهو  ُعمان.  اإىل  عبدالنا�رش 

لعب دوراً  بل رمزا وطنيا وقوميا كبريا، وقد  والعابرة 

فح�سب.  امل�رشي  ولي�ص  العربي  التاريخ  يف  مف�سليًا 

فعندما رغب  باخلروج من قربه، وجد له حار�ص الربزخ 

وذلك  احلياة،  اإىل  بالعودة  له  ت�سمح  قانونية  و�سيلة 

قيد  على  يزال  ل  له  �سخ�ص  كراهية  من  جزء  بانتزاع 

اأن  الراحل  الرئي�ص  من  الربزخ  حار�ص  يطلب  احلياة. 

الذي يحمله يف قلبه  انتزاع ولو 1% من احلقد  ُيحاول 

عليه، حتى يح�سل على مكافاأة العودة اإىل احلياة.

بها  ي�سطادك  التي  الف�سول  �سنارة  ُيفلت  ل  املعمري 

مبهارة، اإذ ُيلقي بها يف قعر روحك لي�سدك اإليه بكامل 

اأن  منذ  معا،  والف�سول  ال�سحك  برغبة  ت�سعر  انتباهك. 

امل�رشي  خ�سمه  مواجهة  يف  عبدالنا�رش  جمال  ي�سع 

ب�سيوين �سلطان الذي يعمل ُم�سححا يف جريدة »امل�ساء« 

لهذا  هائلة  كراهية  ب�سيوين  يكن  ُعمان.  �سلطنة  يف 

�شليمان �ملعمري ُيخرج جمال عبد�لنا�شر 

من قربه كما خرج �لعرب من �سمتهم



الرئي�ص. فينطلق جمال عبدالنا�رش، يف رحلته للو�سول 

اإىل ال�سقة رقم 18 يف منطقة احلمرية، ولكن عندما فتح 

اأمامه  عبدالنا�رش  وراأى جمال  الباب،  �سلطان  ب�سيوين 

عليه.  مغ�سيا  و�سقط  قوية  �سهقة  �سهق  وحلمه،  ب�سحمه 

لكن األي�ص م�سحكا اأن ياأخذ جمال عبدالنا�رش باقة ورد 

ليقدمها لب�سيوين، فيقابل ب�سيوين الورد باإغماءة طويلة 

للغاية. بل يرتك له بطاقة كتب عليها: »ارفع راأ�سك يا 

اأخي. حُمبك جمال عبدالنا�رش«.  

جلمال  العمانيني  حمبة  املعمري  ُي�سور  باملقابل 

ال�سخ�سيات: »احنا يف عمان  اإحدى  عبدالنا�رش. قالت 

نعترب جمال عبدالنا�رش ُعمانيا. اأنا عندي �سديق ا�سمه 

تيمنا  جمال  �سماه  اأبوه  الفالحي  عبدالنا�رش  جمال 

عبدالنا�رش  و�سول  الذكية،  املفارقة  الكبري«.  بالزعيم 

اإىل ُعمان يف اليوم الذي كانت حتتفل فيه بذكرى الثالث 

املباركة.  النه�سة  انطالقة  يوم  يوليو  من  والع�رشين 

فيكم  »واهلل  نف�سه:  يف  وقال  بحبور  عبدالنا�رش  ابت�سم 

اخلري يا عمانيني«.

على  باأننا  ُي�سعرنا  الروائي  املدخل  هذا  اأّن  العجيب 

موعد مع مواجهة فتنازية ل معقولة بني رجل اأ�سطوري 

�سديداً  كرهًا  له  كاره  رجل  حقد  لي�ستل  قربه  من  خرج 

التي  امللكية  وحتديد  الزراعي  ال�سالح  اجراءات  لأن 

قررها اأدت اإىل ُم�سادرة جزء من الأرا�سي التي كانت 

عائلته متلكها. لكن الرواية تذهب بعيدا عن هذا التوقع، 

اإذ اأنها جتذبنا من حتليقها الالواقعي اإىل اأر�ص الواقع 

كما هي، كما تعاي�سنا معها، فال نعود نعرف �سيئا عن 

�سيئا،  ليخربنا  ب�سيوين  يفيق  ول  عبدالنا�رش،  جمال 

ولكننا نعرف الكثري عن ب�سيوين من خالل رفقته ومن 

خالل الف�سل الكامل الذي يفرده عنه. 

العليم  الراوي  اإىل  العليم وتنتهي  بالراوي  الرواية  تبداأ 

لل�سحو  عبدالنا�رش  جمال  حماولت  عن  ُيخربنا  الذي 

جمددا، وكاأنها حماولة ل�سحوة القومية العربية »اأعرفك 

جيدا، عندما تبداأ كالمك بـ »ياااه«، فاأنت تريد اأن تطلب 

�سيئا«. وبني الف�سلني الأول والأخري عّدة ف�سول تنه�ص 

على فكرة تعدد الأ�سوات، اإذ يتيح املعمري ل�سخ�سياته 

تتقاطع  �سخ�سياته  ق�س�ص  والتحدث.  التحرر  فر�سة 

فيما بينها وتتداخل، عمودها الفقري هو جريدة امل�ساء 

عالقة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سخ�سيات،  كل  جتمع  التي 

اجلميع بـ ب�سيوين.

 اأح�سن �سليمان املعمري اختيار البيئة التي تدور فيها 

متنورة  فئات  توفر  »امل�ساء«  جريدة  الأحداث.  معمعة 

ولديها مواقف مما يحدث يف ال�سارع العربي والُعماين، 

ُتواكب  بيئة  وهي  اجلن�سيات.  يف  تنوعا  توفر  كما 

الإعالمية  تتوتر اجلهات  ال�سارع  يتوتر  احلدث فعندما 

ُتعطي  بيئة  اأنها  كما  تهداأ.  يهداأ  وعندما  بال�رشورة، 

موؤ�رشات حول م�ساحة احلرية ات�سعت اأم �ساقت.  

تكاد تعرف اأبطال �سليمان املعمري واحدا واحدا، تكاد 

ت�سعر اأنك جل�ست معهم واحت�سيت القهوة اأو �رشبت ال�ساي، 

تكاد ت�سدق اأنك اعت�سمت معهم يف �ساحة ال�سعب. فهم 

من حلم ودم ، هم جزء من حكاية رجل ال�سارع العادي 

وال�سحفي والإعالمي والكاتب يف ُعمان، وبدرجة اأقل 

من ذلك جند حكايات عن م�رش وعن تون�ص يف حقبة 

عربية ُمهمة �سهدت تغريات �سيا�سية واجتماعية. 

كخروج  معقول  ل  حدثا  املعمري  �سليمان  ي�سحب 

اإىل واقع حقيقي ومعا�ص،  جمال عبدالنا�رش من قربه 

خارج  يزال  ل   2011 منذ  يحدث  ما  لنا،  يقول  وكاأنه 

التكل�ص وبقاء  �سنوات طويلة من  بعد  الت�سديق  منطقة 

ُن�سدق  ل  كنا  فاإن  واحدة،  وترية  على  العربية  حياتنا 

�رشبا  ذلك  ونظن  قربه  من  عبدالنا�رش  جمال  خروج 

من اخليال، فاإننا بال�رشورة مل نكن لُن�سدق اأي�سا قبل 

2011 بخروج ال�سعوب العربية من �سمتها. 

فثمة  طرافة  اأكرث  مفارقات  اإىل  املعمري   يحملك  بل 

مات  قد  عبدالنا�رش  جمال  يكون  ل  اأن  وارد  احتمال 

1970  واإمنا خطفه اأحد ال�سحرة ف�سار من »املغايبة«، 

و»املغيب«  العمانية.  ال�سعبية  املخيلة  يف  يتوارد  كما 

يظهر بعد موت ال�ساحر الذي �سحره. رمبا يكون ال�ساحر 

ُعمانيا اأو م�رشيا وافاه الجل خالل موؤمتر لل�سحرة يف 

ُعمان. ورغم طرافة ما ذهب اإليه املعمري اإل اأّنه ُيحيل 

اأي�سا اإىل موت ال�ساحر الآخر الذي ظل م�ستحوذا وبقوة 

على كرا�سي ال�سلطة.  ُيحيل باقتدار اإىل اأّن ال�سعوب واإن 

كان م�سريها متخبطا الآن اإل اأنها ا�ستفاقت من �سحر 

ال�ساحر الذي كّبلها طويال، وغّيب عقلها وخياراتها.    

واإىل جوار ال�سخرية وا�ستثارة الف�سول ي�ستغل املعمري 

بذكاء على املتناق�سات. في�سحو جمال عبدالنا�رش يف 

احلكومات  فيه  ا�ستيقظت  زمن  خ�سومه،  انتعا�ص  زمن 

لدوره  النا�رش  عبد  ا�ستعادة  �رشط  ويكون  الإ�سالمية. 

يف الزمن الراهن بجعل من يكرهه يتخلى عن الكراهية. 

ب�سيوين  توجهات  املعمري  لنا  ُي�سيء  باملقابل 

عبدالنا�رش  جمال  �سيا�سة  ُتخالف  التي  الإخوانية 

اأنه ل يكتفي بالت�سحيح اللغوي، بل يذهب اإىل  لدرجة 

مراقبة الن�سو�ص من وجهة نظر »الإخواين«. 
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ُيطعمه  ولكنه  له،  مادة  التاريخ  من  املعمري  يتخذ 

مراآة  هم  الأفراد  اأّن  منطلق  من  الفرد.  برائحة  وُينكهه 

تغري املجتمعات.  وي�ستعني املعمري يف اأحد احلوارات 

»اإن املوؤرخ يروي تاريخ اجلماعات  مبا قاله كونديرا: 

بينما يروي الروائي تاريخ الفرد«.

 وبالرغم من اأّن املعمري ُيف�سح ل�سخ�سياته جمال لأن 

حتكي ب�سوتها اخلا�ص، اإل اأنها تراوده لت�سيء حكايتها 

من خالل حكاية ب�سيوين. نرى مثال رئي�ص الق�سم الديني 

املتدين، الذي ُيوؤمن اأّن املوا�سيع اخلالفية بني املذاهب 

ياأكل  ب�سيوين  ي�سطاد  امللة،  من  ُتخرجنا  اأن  ميكن  ل 

ي�ساأله  وعندما  رم�سان  من  الثالثني  نهار  يف  تفاحة 

يا  اإنتوا  اإل  الهالل  �سافت  »النا�ص كلها  يقول:  ذلك  عن 

العمانيني هاللكم ما هل�ص«، وخالف اآخر حول م�ساألة 

ال�سوداين  امل�سحح  على  نتعرف  كما  النار.  يف  اخللود 

الذي كان ُي�سعره ب�سيوين دائما اأنه اأقل منزلة منه، فهو 

ال�سودان  تق�سيم  ومن  ال�سودان  ثورة  تاأخر  من  ي�سخر 

وت�سمية جمعتهم جمعة »حل�ص الكوع«، ثم يكرب اخلالف 

الق�سم  اللغوي. رئي�ص  ويت�ساعد على م�سائل الت�سحيح 

الثقايف الذي اذا ما و�سع يف حمك الختيار بني اأمرين  

فهو يختار الثنني معا قال له ب�سيوين: »احلداثيون اأعداء 

من  �رضب  ب�سيوين  على  الحتجاج  اأن  فاكت�سف  اهلل«، 

التحرير يغتاظ من ب�سيوين ولكن عندما  العبث. رئي�ص 

ُيقارن بني ح�سناته و�سيئاته ترجح كفة احل�سنات، لذا 

اأن ي�سحو من غيبوبته. قال  اأن ُيجدد له العقد ما  فكر 

�سامل اخلن�سوري: »عندما تذكر ا�سم جمال عبدالنا�رض 

اأمام ب�سيوين، فكاأنك ت�سحب ال�سيفون«. 

يحب  مل  اجلن�سية  املقويات  بائع  التون�سي  امل�سحح 

ب�سيوين قط ، لكنه تعاطف معه يف غيبوبته. زوجة رئي�ص 

الن�سان،  حلقوق  الوطنية  اللجنة  يف  ع�سوة  اجلريدة 

الُعمانية  اجلن�سية  على  ب�سيوين  يح�سل  لأن  �سعت 

ابنها  على  بال�رضب  اعتدى  عندما  راأيها  غريت  ولكن 

�سليمان وهو ُيعطيه درو�سا خ�سو�سية. هي مثال املراأة 

حما�رضات  لتقدمي  طلبات  عليها  تنهال  التي  الناجحة 

عن حقوق الن�سان، ولكن رغم كل القوة اخلارجية التي 

حتيط نف�سها بها ال اأنها امراأة ه�سة ومك�سورة فهي تعلم 

اأن زوجها يخونها وت�سمت. 

من  »�سيبك  قائال:  ب�سيوين  ن�سحه  امل�رضي،  املرتجم 

العربية  اللغة  حول  كثري  جدل  ودار  دول«،  الكفرة  لغة 

يتحدث  املحليات  ق�سم  رئي�ص  اجلنة.  اأهل  لغة  كونها 

عن ب�سيوين قائال: »ملاذا اتلذذ مب�سايقة ب�سيوين، رغم 

اإنني  اأقل  مل  اأنني  لحظوا  اأكرهه.  ل  داخلي  يف  اأنني 

اأحبه اأي�سا، بل اإنني �ساأ�ستغرب اإن وجدُت �سخ�سا يقول 

يل اإنه يحبه. اإنه من ذلك النوع من الب�رض الذي ُينفرك 

اإذا �سمع املرء  منه مبجرد روؤية وجهه املتجهم فكيف 

املعمري  ويفرد  العقيمة«.  جدالته  اأو  البذيئة  �ستائمه 

�رض  عن  ويحكي  عربه،  ليتنف�ص  لب�سيوين  كامال  ف�سال 

كراهيته جلمال عبدالنا�رض.  

حبيب،  عبداهلل  كتبه  الذي  الن�ص  روعة  من  وبالرغم 

اأنه  من  الرغم  وعلى  عظيم«،  رجل  جنازة  يف  »امل�سي 

ت�سييع جنازة جمال عبدالنا�رض،  يتحدث عن ذكريات 

الرواية  اأين �سعرُت باأّنه مقطع مقحم وخارج �سياق  اإل 

ووجوده وعدمه واحد، ومل يحقق اأي اإ�سافة. رمبا تكون 

ولكنها  باملتخيل،  الواقع  دمج  لعبة  لت�سعيد  حماولة 

تبقى خارج التوليفة الروائية الذكية واملحبكة لأروقة 

واأق�سام جريدة امل�ساء. تبدو طارئة على الرواية، وليتها 

جاءت يف �سياق ما بدل من اأن تاأتي مبتورة هكذا. 

زينب العجمي حتكي عن رغبة ب�سيوين يف الزواج منها 

زواج متعة. وبالرغم من اأّن زينب �سيعية اإل اأنها تعترب 

هذا النوع من الزواج امتهانا للمراأة. ن�ستطيع اأن نقول 

باأّن زينب العجمي هي ال�سخ�سية التي �سنعت توازنات 

يف  املتعاي�ص  املذهبي  التنوع  على  ودللت  الرواية 

»الأبا�سي«،  اخلرو�سي  خالد  من  تزوجت  فقد  عمان، 

مذهبني.  �رضاكة  حمل  الذي  البن  »علي«  منه  واأجنبت 

املجموعة  اأفراد  اأحد  هو  زينب  والد  اأّن  اأي�سا  نكت�سف 

ال�سيا�سية التي األقي القب�ص عليها يف الثمانينات بتهمة 

اخلرو�سي  خالد  وزوجها  حمظور،  تنظيم  اإىل  النتماء 

كان ع�سوا يف تنظيم الإمامة الذي مّت توقيفه 2005، 

ابنهما »علي«  �سارك يف اعت�سامات 2011 يف �ساحة 

ال�سعب يف ُعمان.  واأكرث من ذلك.. ُتدخل زينب العجمي 

يف  لُي�سارك  تاأخذه  عندما  ب�سيوين  قلب  اىل  ال�سعادة 

�ساحة ال�سعب، فيقول فرحا »حا�س�ص دلوقت اإين خارج 

من ميدان التحرير.. اقدر اقول اين �ساركت يف ثورة 25 

يناير«.

بهذا  امل�رضي  �سلطان  ب�سيوين  ي�سعر  عندما  اأنه  اأظن 

على  دللت  ُيعطي  فذلك  ُعمان،  مثل  بلد  يف  ال�سعور 

انب�ساط الأر�سية امل�سرتكة واأننا كلنا نتداخل ونتعاطى 

ونتاأثر مبا يحدث يف بلداننا واإن اختلفت درجات ذلك.
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