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نظر اىل ما تبقى

من اأر�ض طفولته ال�شقّية

ظّل يطوف حولها

حتى اأنهكه التعُب واحلزُن

فانفجر �شارخًا:

)ماذا اأريد منك، وماذا تريدين مني؟(

مهي�شني  طائرين  بني  الطراد  هذا  ليتوقف 

الطراد  هذا  ليتوقف  واحلطام،  ال�شقوط  حتى 

اأجيال  منذ  معامله  در�شْت  رم�ٍض   
ْ
�شاهدتي بني 

واأزمان..

الرم�ُض، ماذا يخبئ القرُب يف اأعماقه عدا الرفات 

والعظام الرميم التي تطايرْت بها الرياُح النائحُة 

ونرثْتها يف كل اجلهات.

j h j

كتب يل ذات دهر )ان قريته الحْت له من البعيد، 

جّنة من جنان اخللد، منب�شطة، هكذا على االأر�ض 

اجلبلّية الرحيمة(

ويذكر ببيت )�شوقي(، حني نازعتُه نف�شه اىل ُخلد 

�ُشد  الذي  وطنه  اىل  املجاز،  جّنة  ال  احلقيقة، 

منه عنوة وق�شاً... اأما هو فرّد ب�شامة تنق�شه 

تلك  باأن  ومطّباتها...  حياته  مواقف  معظم  يف 

فها، لي�شْت  اأو اجلّنة كما و�شَ البقعة من االأر�ض 

املريرة  والذكريات  املوتى  الأحالم  م�شتودع  اإال 

باملوت  �شعوره  يحتدم  الذي  هو  واملجزرة.. 

جميئه  قبل  ما  منذ  ثقله  يحمل  مرياثًا  والفناء 

و�شخرة  نوح  طوفان  منذ  االأر�ض،  هذه  اىل 

قابيل، التي جرْت وقائعها املوؤ�ِش�شة يقينًا على 

هذه االأر�ض، مروراً بكل املجازر و�شالالت الدم 

اإح�شاء  االآلهة  حتى  ت�شتطيع  ال  التي  امل�شفوح، 

قتالها و�شحاياها..

اإن تلك »االأر�ض الطّيبة« مل تراوده اإال عرب اأطياف 

االأر�ض  ولي�شْت  وقمعها،  ومذابحها  قتالها 

االأجداد  وبب�شالة  والن�شيم،  باالأ�شجار  املفَعمة 

وحبهم، والتي تغّنى بها �شعراء ُملهمون.. اأر�ض 

با واال�شتيهامات ال�شعيدة.. �َشخ ال�شِ

نعمة  بها،  مير  التي  احلالة  حول  يت�شاءل  مل 

بحقيقته  كيانه،  بكامل  يعي�شها  اإنه  نقمة،  اأم 
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�أو �لرحلة �لتي لن يعود منها �أحد �ساملًا

هذه األرض التي توارثتها الجدوْب
عبيد ابن األبرص    

أولئك الذين لم يتّبق في أجسادهم قطرة ماء يمكن أن تتحّول الى دمعة..
إدواردو جوليانو        



وت�شكيالت  ال�ش  احتماالت  كل  على  املفتوحة 

وال   ، �شيء  اأي  حول  يت�شاءل  يعْد  مل  الهاوية... 

ي�شبه  وما  الرتف  هذا  مثل  باله  على  يخطر 

�شفافها  م�شارف  على  يقف  ومن  الطماأنينة 

الهادئة، هو القادم من اأتون املذبحة...

راأى اأطفاله ، وعائلته ُيذبحون اأمام ناظريه، وهو 

االأ�شقف  وراأى  حيلته،  وان�شحاق  بعجزه  مكبل 

روؤو�ض  على  نارية  كجروف  تنهار  وال�شماء 

ال�شاكنة، وحتيلها اىل �شظايا وه�شيم..

مثل هذه الوقفة، حتى لو كانت مدفوعة بال�شوؤال 

والنتائج،  املقدمات  واملعلول/  العلة  واحلرية، 

الرعد  القادم من �ُشاللة  النفر  ال تن�شجم مع هذا 

والكارثة..

بهذا  تليق  اأخرى  لغة  باإبداع  َهَج�ض،  اأو  فّكر، 

النحيب اجلنائزي، بطرف �َشَبه مع هذه االأ�شطورة 

متى  لكن  اجلماعّية..  لالإبادات  امل�شبوقة  غري 

اإنها وح�ض  الأمثاله،  �شل�شة ومطواعة  اللغة  كانت 

االأمناط  توارثتها  وعنجهّية،  بفظاظة  تقادم  اآخر 

الوح�ض  هذا  اأ�شاب  وما  واالأن�شاق.  امل�شتقرة 

ال�شاري مبرياثه، لي�ض اإال خدو�ض وك�شور ب�شيطة.

طريقة  على  ناٍء،  جبل  كهف  اىل  يلجاأ  اأن  فّكر، 

الكّهان وبع�ض املت�شوفة.. لكن اأي كهف يحميه 

له  وبدْت  واملك�شوف...  العاري  الكون  هذا  يف 

اأخرى  اأفكار  مثل  النف�ض  وقتل  االنتحار  فكرة 

اأعلى قمة  اأن ي�شخ من  ذات قيمة.. فكر  لي�شت 

االأمل  ب�شخة  اأركانه  ويرجَّ  العامل،  يف  جبل 

الب�شّي ال�شحيق الذي تراكم حمتقنًا عرب االأجيال 

اخلال�شة،  هذه  يف  وتقطر  تكّثف   ، واالأحقاب 

�شخته  ميتطي  اأن  فّكر  املزلِزلة...  ال�شخة 

وي�شافر... لكن اإىل اأين؟

j h j

ت�شكل  مقاتلة،  فرق  تاأ�شي�ض  يف  يبداأ  اأن  فكر 

ورعبًا،  ق�شوة،  التاريخ  طغاة  منه  اأين  جي�شًا، 

وحموهم،  احلياة،  اأعداء  االأعداء،  �شحق  يف 

حتده  ال  الذي  االنتقام  اىل  عط�شه  غليل  لريوي 

عن  الفور  على  تراجع  لكنه  واحلدود؟..  التخوم 

وح�شة  املقذوف يف  ببداهة  مدركًا  الفكرة،  هذه 

اأو اأن حلها يكمن  العامل، اأن الق�شّية ال حل لها، 

يف مكان اآخر.. وحني قراأ يف �شري بع�ض الزعماء 

الوداعة  اإن مل نقل  الدماء،  الذين بداأوا من �شفر 

اأ�شبحوا  فداحًة،  اأقل  جتارب  وعرب  وال�شالم، 

حتى  لكنه  الوح�شّية..  التاريخ  مفا�شل  ي�شكلون 

لو اأراد مواجهة العنف مبثيله، كيف له ذلك وهو 

الذي ال ي�شتطيع حتى قتل بعو�شة - كما يقول 

املثل ـ ومل ير م�شد�شًا، اإال على موؤخرات الع�ش�ض 

املزهّوين الذين يتجولون يف كل �شايني مدينته 

واأزقتها واأطاللها...

برغمان،  النغمار  ال�شابع(  )اخلتم  فيلم  وتذكر 

الرببرية  جيو�شها  وتزحف  احلرُب،  تن�شب  حني 

الرجل  بيت  واىل  واملدن،  القرى  اىل  احلديثة، 

الذي تنبني  الفيلم،  الذي �شيكون عمود  امل�شامل، 

اجلنائزّية  الكنائ�ض  اأجرا�ض  من  مو�شيقاه 

امل�شد�ض،  ا�شتعمال  يعرف  ال  الرجل  واأحلانها... 

اىل  احلرب  تزحف  املوت...  العنف ويخاف  ينبذ 

ُي�شتباح فيها  التي  اللحظة  البيت والعائلة، ويف 

بذهول  ينظر  وهو  وحرمتها،  العائلة  عر�ض 

دوامة  و�شط  زوجته،  يغت�شُب  الذي  الرجل  اىل 
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تنطلق  والروح  والبدن  اليد  وارجتاف  اخلوف 

ر�شا�شة لتخرتق ج�شد املعتدي. وتكون اخلطوة 

االأوىل نحو القتل الذي �شي�شبح بالن�شبة للرجل 

بلعب  الت�شلية  لدرجة  وحميمًا،  األيفًا  »اجلبان« 

لقد  املوت.  الرهيب:  الغام�ض  ذلك  مع  ال�شطرجن 

دخل لعبة الدم والقتل، اأدخلته احلرب اإليها عنوة 

وب�شكل ال اإرادي، ورمبا من غري عودة...

j h j

التي  واجلماعة  بلده  واغُت�شبت  عائلته  اأُبيدْت 

اجناز  يف  الظروف  هذه  وقبل  اإليها،  ينتمي 

م�شتمراً  واالإبادة  ال�شحق  م�شل�شل  كان  املذبحة، 

منذ عقود طويلة، �شحق الكرامة االإن�شانّية، الُذل 

اجلهلة،  غطر�شة  والتنكيل،  التعذيب  والعبودّية، 

االأر�ض  هذه  ح�شارات  اأعظم  وتدعمهم  تغذيهم 

علمًا، ثقافة ودميقراطّية... كيف ت�شتطيع ذاكرته 

هذا  العذاب.  هذا  كل  العار،  هذا  كل  تختزن  اأن 

ال�شاخ املطمور يف اعماقه، مركز براكني ُتو�شك 

�شفائحها على االنفجار يف اأي حلظة ومكان.

اأدوات  من  املجرد  وهو  التفكري،  ي�شتطيع  كيف 

الثواب  من  العقل.  اأرومة  من  املجتث  املنطق، 

يف  ال�شادر  والعزاءات.  املعايري  و�شائر  والعقاب 

ومنكوبيها  جياعها  بدواماتها،  هواج�شه  ليل 

زمن  ذات  موجهم،  �شيجرف  وم�شحوقيها، 

حت�شينات العامل القوّية، هدوءه وا�شتقراره.

j h j

جنة  يف  ال  هزمية،  وال  ن�ش  يف  يفكر  يكن  مل 

تقُيوؤه  يثريون  الذين  االأ�شدقاء  يف  ال  نار،  وال 

وغثيانه، وال يف االأعداء، هوؤالء يحاول اأن يقذف 

�شورتهم التي تطارده منذ بدء اخلليقة، يف جّلة 

امل�شتطاع  قدر  يبعدهم  اأن  هائج،  دموي  َعدم 

واملحال، يحاول اأن ينام، اأن ين�شى موؤقتُا اأهوال 

املحاق...  حتى  وراءه  ترك�ض  التي  املذبحة 

يحاول اأن ي�شت�شلم لقدره، الذي ر�َشم له هذا الدور 

اأمواُجه  تتالطم  الذي  العبث،  م�شح  يف  العاتي 

عرب اأزمان متعاقبة، منذ ليل االأقدمني الوح�شي 

احلنون، حتى زمنه اجلاثم، املو�شوف بالع�شنة 

روحه  يقذف  اأن  ي�شت�شلم،  اأن  يحاول  واحلداثة... 

قلب  يف  والزوغان  الالمباالة  بحر  يف  املعذبة 

املتاهة التي ال ترتك لُه فر�شة للنجاة عدا خيار 

واحد وحيد، هو املوت واال�شمحالل... اأن يرتاح 

يف اأح�شان الربِّ والغيوب.

j h j

تطّلع اىل ال�شماء فراآها »م�شبوغًة بلون املذبحة« 

تطلع اىل قدميه التائهتني يف اأر�ض اهلل والربّية، 

الب�شيطة وتدثر  الدم تغطي بفي�شها  اأنهار  فراأى 

تطّلع  القانية...  احلمراء  بجداولها  اخلالئق 

�شواطري  حتت  يق�شون  وهم  اأطفاله،  عيون  يف 

ال  اأخرية،  �شاحبة  ا�شتغاثة  و�شخة  ال�شّفاحني، 

ومتزق  االآلهة  عر�ض  جتلجل  عداه،  اأحد  ي�شمعها 

روؤياه  وكانت  وراأى،  راأى،  التاريخ...  م�شجع 

تطبق على كل �شيء، لعنة اإدانة للعامل والوجود، 

من�شاأه وم�شريه ومنتهاه.

j h j

يف  العدل،  ما  لكن  وحكمُته،  عدالته  �شيء  لكل 

ترجتف  التي  الطريقة  وبهذه  اأحب،  من  �شلبي 

ولي�شْت  التكنولوجّية،  الوحو�ض،  اأكرث  معها 
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الطبيعّية، فظاظة ودموّية، ما احلكمة يف اإعطاء 

واجلربوت  ال�شطوة  هذه  كل  والقتلة  الب�شاعة 

الغبي، واإعطاء االن�شانية والراأفة والنبل، كل هذا 

يف  جوهري  خلل   من  األي�ض  واخلراب؟  ال�شعف 

تركيب الوجود على هذا النحو، وتوزيع االأدوار، 

جمهولون«  اأبطالها  »م�شحّية  الوجود  اأن  مبا 

واأن يكون للقتلة والَظلمة كل هذا العنفوان وهم 

يوا�شلون املجزرة بكل معانيها ودالالتها...

تاريخ  يف  وجتذراً  اأ�شالة  اأكرث  ال�ش  يكون  واأن 

الكوكب  هذا  على  االأول  الدبيب  منذ  الكائنات 

ت�شوق  التي  واجلرائم  االأوبئة  اأنواع  بكل  ال�شاج 

غلواء  يف  اأو  القائلة،  عّز  يف  الذبيحة،  قطعانها 

ال�شتاء القار�ض؟!!! اأبطالها جمهولون، لكن اأبطال 

هذا  �شم�ض  و�شوح  وا�شحون  ال�شورّية  اجلرمية 

وتعريًة  ك�شفًا  االأكرث  وهي  الالهب،  ال�شيف 

�شيطاين  فجور  من  الكائن  اأعماق  يف  للراب�ض 

وم�شوخات..

يف قلب هذه املفازة التي هجرتها االآلهة، كما عرب 

العريقة،  انهارها  زمن  منذ  هجرتها  كما  اأدباء، 

وجرائم  جمازر  وخرابًا..  موتًا  و�شبعْت  جفَّت 

يندى لها اأكرث الطغاة حقداً وجالفة، على مراأى 

العامل  عنق  على  ُتْطبق  التي  القوى  من  وم�شمع 

املظلم  حجرها  يف  النملة  وترقب  والتاريخ، 

يف  االإبرة  �شقوط  وت�شمع  املن�شّية،  االأودية  يف 

كومة الق�ض، وعلى م�شمع ومراأى من املوؤ�ش�شات 

ال�شهر على احلقوق  واملنابر الدولّية التي تدعي 

والعدالة واالن�شانية والتي �شّودت من ال�شفحات 

اجلثث  اهرامات  يوازي  ما  الغابات  من  ودّمرْت 

غري  من  واأكرث،  املذبوحني  االأطفال  وجمازر 

نتيجة عدا َزَبد الكالم ولهو القول...

جمع  اأ�شتطيع  اأن  وحكمة،  عدل  ذرة  ثمة  األي�ض 

�شعفاء  مع  املنهاره  وقواي  املبعرثة  اأ�شالئي 

الدموية  الدروب  يف  واأم�شي  مثلي  وجرحى 

القتلة  تاريخ  عليها  م�شى  التي  نف�شها  املظلمة 

جهة  من  املرة  هذه  لكن  الطويل،  واجلالدين 

الغزاة  يتمادى  ال  كي  واخلري،  العادل  العقاب 

حق  �شاللة  من  تبقى  ما  ويجتثوا  املعتدون 

وجمال، طفولة ومعرفة..؟

�شحيح اأن دروب الدم املظلمة هي االأكرث خطورة 

اخلري  نحو  م�شريتها  �شمان  ميكن  وال  وتعقيداً 

اجلانب  يف  الوقوع  غري  من  العادل  والعقاب 

من  والتخفيف  عليه  بالق�شاء  نحلم  الذي  االآخر 

غلّو �شطوته وتطرفه... لكن ما احلل يف مزلقان 

التاريخ الذي ُولد من رحم اجلرمية واملجزرة؟؟!!

ما احلل يا اأبي واأمي ويا اخوتي، وجوه اأطفايل 

يا  واجلراح....  االأنني  جبال  خلف  املتال�شية 

ُولدت يف منت  ُولد مقتواًل وقاتال...  الذي  �شعبي 

اأنهار  هي  وها  واملعرفة.  واحل�شارة  التاريخ 

الدم واجلهالة جترفك نحو الهوام�ض امل�شتنقعّية 

واملكّبات.

الدم الذي، رمبا لن ُينبت حياة اأخرى لن يخ�شب 

القربان،  ولي�ض  الكارثة  الدم  �شجرة،  اأو  �شاقية 

الدم، الدم املهرج، الدم ال�شّيد املعربد يف العروق... 

اآه، ال اأريد اأن اأ�شمع هذه الكلمة امل�شوؤومة، ال اأريد 

�شماع �شداها، رْجع حلنها املظلم الثقيل.

اأذنيه  يغلق  اأو  عينيه  يقلع  اأن  ي�شتطيع  من  لكن 

يف  وانفجارها  ات 
ّ
املجر �شجيج  اأمام  وقلبه 

ات الدم واملقتولني و�شليل االأ�شلحة 
ّ
اأعماقه، جمر
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بقطعانه  الربد  غلواء  يف  اأو  الظهرية  عز  يف 

ال�شارية؟

j h j

تفووووووو.......

ب�شقها اأو قالها، قوّية كطلقة معجونة بكتل الدم 

املتخرث والطازج، ال�شوري االأعزل يف ليل

اقتالعه وت�شيده، من غري اأمل يف مالذ، يف ليل 

وحدته وموته اجلمعي، قالها اللبناين والعراقي 

اأن  بعد  قبلهم،  الفل�شطيني  قالها  واليمني، 

العربّية  ال�شحراء  لهب  يف  ال�شاحنة  خّزان  قرع 

قالها  قاطبًة،  العامل  �شحارى  قالتها  الهاذية، 

العامل  يودع  وهو  �شليبه  علياء  من  امل�شلوب، 

تركتني؟(.  ملاذا  )اإلهي  واحتقار  ازدراء  بنظرة 

على كتفي وروحي، حملُت اأحمالهم الثقيلة اأميا 

ثقل، من اأجل املحبة والرحمة والعدل التي يبدو 

بكل  املوبوءة  االأر�ض  هذه  على  له  مكان  ال  اأن 

اأنواع الرذيلة والطاعون..

j h j

من  الناجي  على  يهيمن  ما  اأن  القول  ميكن 

املذبحة،  اإن  حيث  العبارة،  �شّحت  اإن  املذبحة، 

�شارت �ُشكناه، جلده ودمه، لون عينينه، ما�شيه 

ثاأر  هواج�ض  من  عليه  يهيمن  ما  وم�شتقبله، 

رعاع«  لي�شت »�شغينة  غالبًا،  واعية  ال  وانتقام 

وجه  واإمنا  �شغينة،  لي�شت  الرتاجيدي،  وبجذره 

ال�شيم  التي ال تقبل  والب�شالة  الغريزة  لنبل  اآخر 

واملهانة.

وفكر، اأن الثاأر واالنتقام بهذا املعنى، ال يقود اإال 

اىل دوائر عنف م�شابه، وانه بحاجة اىل معجزة 

خال�ض جديدة... ُترى هل ما زال هناك مّت�شع من 

الوقت، وهل ما زال يف االأمر بارقة نور ممكنة؟

وانفجرْت عروقه ب�شخة اأخرى:

»ماذا اأعمل يف هذا امل�شلخ الهمجي الذي ُيدعى 

االن�شانية؟«.

j h j

مقاطع

يغم�ض عينيه

من هول ب�شاعة امل�شهد

ليفتحها على ِجنان الكوابي�ض

j h j

ال�شارع الذي يقطعه جميئًا ورواحًا

مطرٌز بالَقَتلة والدبّابات

وتلك االأفواه الفاغرة

حليواناِت ما قبل التاريخ.

j h j

يفرت�ض الظل ظله

اأمواجًا ت�شخب يف بحر الغ�شق

طيوراً �شارية

و�شحبًا حتمل وْعد الكارثة

من خلف جبال �شمدّية

ت�شبه جبل قا�شيون اأو جبال االنديز:

انه ال�شباح يطل براأ�شه االأقرع

من خلف �شتارة النافذة..

j h j

ي�شيق الف�شاء بنا
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ت�شيق البالد

من عتبة دارك املاأجورة

حتى املكتب والبحر

ال ترى اأحداً، 

 وخطوب
ٌ
عدا وجوهًا �شحلتها اأطوار

وجوه �شاحبة غا�شبة

تتعافر من برزخ اخليال املحا�ش

باأ�شوار ال�شجون

واجلذام، بفريو�ض كورونا

والغازات ال�شامة

وجوه حزينة

تتوافد يف هذا اخلواء املدلهم

من �شغاف القرى البعيدة

اأو املدن املحتجبة خلف ال�شباب

وجوه ه�ّشمتها احلروب

يف امُلدن

التي انهارت اأمام اأقدام

الغزاة

كبيت من زجاج

واملدن العريقة

التي تقاوم حتفها

مبعجزة الروح لالأبناء 

اأكبا�ض الوغى والن�شال

تنظر اىل مراآة اجلبال العمالقة

ال �شيء ال اأحد

فيالق ال�شاب والغبار

ال�شحراء متتد اأمامك

والبحر غري بعيد..

ينزف عرب مكربات ال�شوت

ر�شائل موٍت ويباب..

j h j

من اأين هذا اجلراد القادم

من خلف مرايا ال�شحاب

من اأين هذا اجلراد االأعمى

الذي يخبط احلقول املّيتة

كما يخبط اجلبال واملباين املو�شكة

على االنهيار

من اأين اأتى بهذه الفجاءة ال�شاعقة

من غري طالئع اأو ُنذر

تتقّدم املواكَب

وهي حتمل راية الن�ش والدمار

من اأين انفجر البحر املتاخم

ليكت�شح االأعايل

واملنخف�شات..؟!!

ال اأحد يدري

الروؤو�ض مت�شي

منك�شة مك�شورة

على الطرقات

روؤو�ض ب�ش وحيوانات

ُف�شلت منذ قروٍن عن اأج�شادها

تنطلق يف نزهة على العربات

روؤو�ض اأجيال مت�شي اىل جمهولها

حماطة باجلراد الغا�شب

بانفجار نيزك وحميط

مل تعد ت�شاأل عن طول الطريق

وم�شريِه

من فرط ما اأدمنت قيظ امل�شافة واملذبحة
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هذه اأنِت اأيتها االأ�شجار

اأيتها الهياكل العظمّية

التي تعوي فيها العوا�شف والغربان..

j h j

لقد مر عليك اأ�شالف اأباة

اأباطرة واأنبياء

ميممني �شطر اأحالمهم

واملغيب

اأهذا اأنت اأيها اجلبل

اأيتها القرى الهاذية

يف ال�شفوح

لقد راأيت خرائبك يف اأحالمي

والرجال احلفاة

االأطفال احلفاة يعربون من امل�شيق

اىل امل�شيق؟

ما الذي يفكر فيه الرجل القابع

يف غرفته املطلة على اآ�شيا

بانتظار الربابرة

حني يعرف انهم

اأُبيدوا يف الطريق

ما الذي يفعله الراعي بالع�شب

بعد اأن هلك القطيع

ما الذي يفعله الن�ش بعد االإع�شار وال�شواري

التي اأبادت اخلْطم واملن�ش

وتركته معلقا يف الف�شاء اجلْهم

ال موت يحنو عليه

وال حياة

ما الذي يفعله الب�ش احلفاة

يعربون الرباري وامل�شيق

ما الذي تفعله ال�شخة

وهي ترتعد بني ال�شخور

والتالل

�شخة املظلوم

والثكلى

�شخة ال�شهيد الذي خانته احلبيبة والرفاق

�شخة االأقوام التي هلكت جوعًا

البالد املوغلة يف النقمة والفراغ

�شخة الطفل العالق يف عنق الرحم

والطفلة التي يقن�شها اجلالدون

و�شط اخلرائب واالأنقا�ض

ما الذي يفعله الرجل الوحيد

و�شط اأكوام من لعب االأطفال

التي تتحول يف ليله اىل كوابي�ض

ما الذي يفعله االأطفال

يف ريا�شهم

مرّددين ن�شيد املجد

واالنت�شار؟

j h j

ما الذي تفعله الطيور يف وكناتها

حني ال يعرب م�شافرون يف اأحالمها

يوقظون الفجر وال�شباح

حني ُي�شنق فجرها والغروب

ما الذي يفعله القتلة بعد اأن ق�شى الب�ش واجلحر

لكن ثمة حلم قتيل يتجول بني االأنقا�ض

�شبح طفل يحلم بالعائلة واحلليب

�شبح ال�شهداء
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اأولئك الذين غارت اأرواحهم يف خيال

احلرّية واالأحالم

تظل تطارد اجلالدين والطغاة

حتى اآخر قطرٍة

من دمهم الفا�شد

j h j

ما اأخطر التحر�ض

بـ»�ش الكينونة ومعنى الوجود«

دفع بنيت�شه وهلدلني، جاك فا�شيه، وكذلك ديك 

الزعران  اأحال  الذي  واملتنبي..  واملعري  اجلن 

مدنهم وذاكرتهم اىل اأنقا�ض 

دفعوا اأثمانًا فادحة:

االنتحار والعدم واجلنون

j h j

من خلف ال�شتارة

اأرى كل يوم، يف اليقظة ويف احللم

العّمال

اأكدا�ض العمال االآ�شيويني

واأولئك الذين قدموا من جهات

كثرية

ومن �شجون �شينّية عاتية

يت�شلقون ال�شقاالت

و�شالمل الهاوية

و�شط القائلة والغبار

الذي ت�شفوه رياح ال�شحراء

على املدينة النفطّية

يتحلقون حلظات

الأجل لقمة وكاأ�ض ماء

ثم يعاودون الكرة

حتى النهاية.

j h j

ال ي�شتطيع النوم

ال ي�شتطيع اليقظة

مثل جرم مّيت

لكنه ما زال ي�شبح

ّ
يف الف�شاء االأر�شي

املقيت.     

�لرحلة �لتي لن يعود منها �أحد �ساملًا

حني تاأخذك اىل دّواماتها ، فكرة املوت والغياب

يرتنح راأ�شك، بني اأ�شقاع باهظة موح�شة

ومن فرط �شياعك يف تخوم املرئي والالمرئي

تو�شك اأال تعود من الرحلة 

متَخبطًا يف ال�شباب والغبار 

وطيور كا�شة تنه�ض منك 

القلُب واالأعماق

الرحلة التي لن يعود منها اأحد �شاملًا 

كا�شاً طوق مفازات وبحار 

ال يعود منها اأحد.

كما عاد ال�شندباد وعولي�ض 

اىل الزوجة ال�شعيدة والديار

الرحلة املفَعمة بنازع املوت والفراق 

فراق من حتب وتع�شق

فراق ال�شفاف الوارفة بالطفولة واحلنان

ر، اأطيافها واالأ�شباح  الرحلة، هاج�ض الرحلة املدمِّ

املحّلقة للمرة االأخرية يف املمالك املزبدِة 

بالغ�شب والربوق
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اىل اأين مت�شي، ويف اأي املتاهات ي�شتقر

الفوؤاد الذي اأنهكه الرتّحل يف االآفاق

ناظراً اىل حذائك املمزق.

واأ�شمال روحك التي جترها بني املدن والثكنات

غري مبال مبا يخبئه الطريق على قلة الزاد..

والنحيب

حتدق يف قمر منطفئ

واجلثث الطافية على املياه

 التاريخ 
ّ
تلك احلروب العبثية التي اأبدعها على مر

ب�ٌش جمرمون..

احلياة وقد اأزفت على النهاية

نهاية الرحلة

 على هذه االأر�ض 
ّ

التي امتدت منذ اأول �شلف دب

املوبوءة ، حتى اآخر طفٍل ُيولد يف

امل�شتقبل قبل املحاق بقليل

لي�ض بينك وبينها اإال خيط واهن

من حلم طفولة واأ�شجار

اأنت ال�شادر املاأخوذ بربق

النهاية والغياب

هذه الطري الذي يلجاأ اىل اإفريز النافذة

هربًا من جربوت الظهرية..

اىل رو�شة خم�شة  برهافة اجلناحني، ماأخوذاً 

يف اأحالمه وروؤاه

يرف بجناحيه يف الهواء املخنوق كي ال يفقد

الرهافة واحللم يف الطريان

الأن القائلة الهائجة واجلفاف ميكن اأن تودي

بحلمه يف اجلنة البديلة واحلياة..

والأن االن�شان ال ميلك موهبة الطري

ي�شقط يف تيه امل�شافة

ي�شطرب وجوده، يرتنح يف االأودية

حدباتها  الَعَدُم  يت�شلق  التي  واجلبال  ال�شحيقة 

و�شغافها، يف القعر املظلم

لهاوية املوت االأخري..

اأنت، يا من ثكلتك اأمك

ت�شتمع اىل �شوت املو�شيقى واالأفكار

مفت�شًا يف كتب االأقدمني

يف هذه الظهرية املدلهمة، عن مالذ؟

وبطون  الكتب  ليل  يف  وترحلوا  فت�شوا  قبلك 

ال�شحراء

حتملوا الربد واملنايف، احلر وحتوالت

الرمال التي تبتلع اجلمال والقطعان

�شاهدوا االنهيارات بكافة اأنواعها

واأخرياً غرقوا

يف ليل �شمتهم والنحيب..
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يف فرتة �إمامة �ملهنا بن جيفر)226-237 هـ( �جتمع �لأ�شياخ- �أي كبار علماء 

بـ»مقالة  �لت�رصيح  عن  �لتخلي  ليقررو�  حاليًا(  )�ل�شيب  دما  يف  �لإبا�شية- 

خلق �لقر�آن«، و�لرجوع �إىل »قول �ل�شلف«غري �مل�رصح بخلق �لقر�آن �أو عدمه، 

نبيه حممد �شلى  �إىل  باأنه كالم �هلل ووحيه وتنزيله  �لقر�آن  و�ملكتفي بو�شف 

�هلل عليه و�شلم1، هذ� �لتخلي عن �لت�رصيح بـ»خلق �لقر�آن« - رمبا- ُفهم منه 

�أن �لإبا�شية يقولون بـ»قدم �لقر�آن«، ومع �أن معا�رصي �لبا�شية ي�شككون يف 

�لقول  �إل �ن هذ�  �لقدماء.  �لقر�آن لكبار علماء �ملذهب  �شحة ن�شبة �لقول بقدم 

بن  �ملذهب، مثل عز�ن  كبار علماء  ِمن  َمْن جاء  لبع�ض  ن�شب  �أن  لدرجة  �شاع 

�ل�شقر )ت: 268 �أو 278هـ(، وحممد بن �إبر�هيم �لكندي)ت:508 هـ(، و�بن �لن�رص 

)ت:690هـ؟(، فهل َمثَل �لتخلي عن �لت�رصيح بـ»خلق �لقر�آن« تر�جع �ملذهب عن 

مقولته هذه، طبعًا ل. مل يغري علماء �لإبا�شية موقفهم، و�لر�أي �لر�شمي للمذهب 

.
)2(

�لإبا�شي هو �لقول بـ»خلق �لقر�آن« كما هو معروف

اتفاق دما

بني الدين وال�سيا�سة

�سعيد الطار�سي\

\ كاتب وباحث من ُعمان

تف�ضري »�تفاق دما« من �أجل فهم علمي، مو�ضوعي 

حلو�دث �لتاريخ �لُعماين 



  من هنا فال�سوؤال الذي يطرح نف�سه -بقوة- يف هذا 

املذهب  علماء  كبار  »الأ�سياخ«  قرر  ملاذا  ال�سياق: 

هذا  ويف  القراآن«،  بـ»خلق  الت�رصيح  عن  التخلي 

الوقت بالتحديد؟

  قبل الإجابة عن هذا ال�سوؤال ل بد لنا اأْن نقدم بع�ش 

التو�سيحات حول عنا�رص املو�سوع، وهي التعريف 

بـ»خلق القراآن«، واملنهج الذي �سنتبعه يف حتليلنا 

ومنوذجني  العمانية،  ن�سختها  يف  الق�سية  لهذه 

يف  بتحليلها  نقوم  اأخرياً  ثم  لدرا�ستها،  �سابقني 

اإطارها الديني وال�سيا�سي للإجابة عن �سوؤالنا.

1: حمنة خلق القراآن يف اإطارها الإ�سالمي العام:

  »حمنة خلق القراآن« من اأ�سهر الق�سايا يف تاريخ 

الإ�سلم الفكري وال�سيا�سي، ونحن هنا نعر�سها  من 

زاوية حمددة تخدم حتليلنا لق�سيتنا، فلي�ش هدفنا 

كمدخل  عنها  نتحدث  بل  املحنة-  درا�ستها-اأي 

ملو�سوعنا، وقد حتدثت عنها م�سادر ومراجع كثرية 

حديثني،  كتابني  �سنختار  لكننا  وحديثة،  قدمية 

يف�رصان هذه احلادثة تف�سرياً مو�سوعًا وعلميًا-كما 

نظن- بعيدا عن التحيز والتحزب اأيًا كان نوعهما، 

وتداعياتها  التاريخية  اأ�سبابها  عْن  ويك�سفان 

يف  املثقفون  كتاب:  وهما  والفكرية،  ال�سيا�سية 

ابن  ونكبة  حنبل  ابن  حمنة  العربية:  احل�سارة 

والكتاب  اجلابري،  عابد  الراحل حممد  للمفكر  ر�سد 

وال�سيا�سي  الديني  جدلية  يف  بحث  املحنة:  الثاين 

يف الإ�سلم للأ�ستاذ فهمي جدعان، لنلخ�ش منهما 

اأطروحتي الكاتبني يف الق�سية.

)1(

يتعر�ش  اجلابري، حيث  كتاب  الأول  بالكتاب  نبداأ 

دور  عن  حديثه  اإطار  يف  القراآن  خلق  لق�سية 

الإ�سلمي،  التاريخ  والأفكار يف  والثقافة  املثقفني 

املاأمون  اأن  اإىل  الق�سية  لهذه  تف�سريه  يف  وي�سل 

)198-218هـ( واملعت�سم )218-227هـ( والواثق 

القراآن توظيفًا  القول بخلق  )227-232هـ( وظفوا 

والقائلني  باخللق  القائلني  فال�رصاع بني  �سيا�سيًا، 

بل كان  بالقدم مل يكن فقط �رصاعًا كلميًا عقديًا 

�سلطة  بالقدم  القائلون  فيه  هدد  �سيا�سيًا  �رصاعًا 

لل�سلطة،  معار�ش  بالقدم  فالقائل  الثلثة،  اخللفاء 

فما كان من املاأمون اإل اأْن يتبنى املقالة امل�سادة 

كما  العقدي  امل�ستوى  على  لي�ش  باخللق  القول  اأي 

يبدو يف الظاهر، بل ك�سعار �سيا�سي يحافظ به على 

�سد  باخللق  للقائلني  ا�ستقطابه  خلل  من  �سلطته، 

  .
)3(

القائلني بالقدم

الق�سية من خلل  قراءة  فيعيد  الثاين  الكتاب  واأما 

»نظر« يهدف اإىل فهم اأعمق لطبيعة النظام الديني-

ال�سيا�سي يف الإ�سلم، وي�سل اإىل اأنه لي�ش هناك دليل 

على اتهام املعتزلة بتحري�ش املاأمون على امتحان 

النا�ش، وما تبني املاأمون لهذه العقيدة-اأي القول 

.
)4(

بخلق القراآن- اإل تعبري عْن قرار �سيا�سي

والروؤية  املنهج  هو  الكتابني  هذين  يف  اجليد  اإن 

التف�سريات  عن  وخروجهما  فيهما،  املتبعان 

التقليدية الغارقة يف التع�سب املذهبي، وال�سادرة 

الإيدلوجيا  عن  بعيد  منهج  اإنه  متحيزة،  روؤية  من 

مبقدار كبري، وذلك ي�ساعد يف فهم الأموركما ينبغي، 

عن  التالية  الفقرة  يف  احلديث  بتف�سيل  و�سنقوم 

املنهج.

)2(

ملاذا، وكيف نف�سر حادثة »اتفاق دما«؟

نحن  منها:  لأ�سباب  �رصوري،  تف�سريها  اإن 

اكت�ساب فهم علمي مو�سوعي حلوادث  اإىل  بحاجة 

اأقرب ما ميكن من احلقيقة  العماين يكون  تاريخنا 

املو�سوعية، فتاريخنا العماين بنواحيه املختلفة مل 

اأجري عليه من درا�سات  يدر�ش درا�سة كافية، وما 

الديني  والتوجه  املدر�سية  النواحي  عليها  ي�سيطر 

فنحن  ندر-،  ما  التاريخ-اإل  تف�سري  يف  املذهبي 

العلمي يف درا�سة  يف حاجة ما�سة لتطبيق املنهج 

تاريخنا واكت�ساب وعي �سحيح عنه يفيدنا يف فهم 
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ما�سينا وحا�رصنا وم�ستقبلنا.

علميًا  تف�سرياً  التاريخ  حوادث  نف�رص  كيف  اأما 

الهدف  هذا  يف  لننجح  نحتاج  فاإننا  مو�سوعيًا، 

تربط  تاريخية  وروؤية  علمي،  منهج  �سيئني:  اإىل 

بني خمتلف اجلوانب املكونة للأحداث؛ اأما الروؤية: 

وال�سيا�سة  النظرية،  اأي  الفكر  بني  ارتباط  فهناك 

�سوى  الفكرية  النقا�سات  وما  املعا�ش،  الواقع  اأي 

تعبري عن املواقف ال�سيا�سية، واأنه ل ميكن العتماد 

الديني  البعد  على  التاريخية  الأحداث  تف�سري  يف 

ينبغي  بل  الأخلقي،  القيمي  اأو  فقط،  املذهبي  اأو 

الأبعاد املكونة  النطلق من نظرة �سمولية جلميع 

للتاريخ، وخا�سة البعد ال�سيا�سي. 

 واأما املنهج-لنق�سد طبعًا املعنى العام والوا�سع 

له  ي�سع  منهج  فهو  عليه  �سن�سري  الذي  للمنهج- 

 ثلثة �رصوط، وهي:
)5(

الأ�ستاذ اجلابري

1- عدم التحزب، ويعني عدم النحياز جلانب دون 

النتماء  بني  الف�سل  يعني  اأْن  ميكن  وكذلك  الآخر، 

يكون  حني  املو�سوع  وبني  الديني  اأو  املذهبي 

مو�سعي  الدين  اأو  املذهب  اإىل  منتميًا  الباحث 

املو�سوعي  العلمي  البحث  فلي�ش  والبحث،  الدرا�سة 

الآخر  ت�سويه  اأو  تاأكيدها،  اأو  الأنا  لتمجيد  جماًل 

املخالف واإلغائه، بل الو�سول للحقيقة.

احلقيقي  اإطارها  يف  التاريخية  احلوادث  2-و�سع 

لي�ست  التاريخية  اأن احلوادث  اأي  اإليه،  تنتمي  الذي 

العلماء،  التي ينتجها  الفكرية  معزولة عن اجلوانب 

والنظر ب�سورة �سمولية لكافة نواحي املجتمع.

الغام�سة واملهملة  الغطاء عن اجلوانب   3- ك�سف 

فكثري  املدرو�سة،  التاريخية  الق�سايا  حتليل  اأثناء 

من املوؤرخني غالبًا ما يركزون على جوانب معينة 

من التاريخ ح�سب وجهة نظرهم. 

2: و�سف وحتليل الق�سية:

الأحداث  وتو�سيح  لتحليل  ال�سبيل  لنا  ات�سح 

ِمْن  القريب  العلمي  التف�سري  وتف�سريها  التاريخية 

ق�سية  على  عمليًا  ذلك  نطبق  اأْن  وقبل  احلقيقة، 

الأول  لها،  �سابقني  حتليلني  نعر�ش  دما«،  »اتفاق 

للإمام ال�ساملي )ت: 1332هـ(، والثاين لل�سيخ اأحمد 

بن حمد اخلليلي.

)1(

يتحدث  اأهل عمان  ب�سرية  الأعيان  كتابه حتفة  يف 

العمانية«  القراآن  »ق�سية خلق  ال�ساملي عن  الإمام 

يف �سياق حديثه عن اإمامة املهنا بن جيفر )226-

التي  القراآن  خلق  فتنة  اإىل  ي�سري  حيث  237هـ(، 

يهودي  رجل  �سببها  اأن  مبينًا  الب�رصة  يف  حدثت 

حاقد على الإ�سلم، يهدف من خلل ن�رص تلك املقال 

وتلقى  امل�سلمني،  بني  واخللف  الفرقة  اإ�ساعة  اإىل 

انت�رصت  ثم  امل�سلمون هذه املقولة وتناق�سوا فيها، 

بينها  ومن  الإ�سلمية  الأم�سار  يف  امل�سلمني  بني 

عمان، يقول:  

جيفر)226- بن  املهنا  اإمامة  زمانه]زمن  »ويف   

وهي  القراآن،  خلق  يف  بعمان  الكلم  237هـ([وقع 

م�ساألة جيء بها من الب�رصة، فانت�رص الكلم فيها، 

و�سببها  وغريها،  عمان  يف  البلية  بها  وعظمت 

�سبهة األقاها اإىل اأهل احلديث يف الب�رصة اأبو �ساكر 

فح�سد  الأ�سياء،  بقدم  يقول  ممن  وكان  الدي�ساين 

فاأظهر  فيهم،  راآه  الذي  احلال  على ح�سن  امل�سلمني 

الزهد والتق�سف، ثم األقى اإليهم اأن القراآن قدمي لي�ش 

مبخلوق فقبلها قوم واأنكرها اآخرون، وانت�رصت يف 

.»
)6(

الآفاق وتكلم فيها علماء الأم�سار

اأْن  بعد  عمان  يف  حدث  ما  تو�سيح  اإىل  ينتقل  ثم 

و�سلت اإليهم الق�سية مْن الب�رصة مْن خلل ما ينقله 

عن الف�سل بن احلواري: 

»قال الف�سل بن احلواري: اجتمع الأ�سياخ بدما يف 

منزل منهم: اأبو زياد، و�سعيد بن حمرز، وحممد بن 

الأ�سياخ،  من  وغريهم  حمبوب  بن  وحممد  ها�سم، 

اأنا  حمبوب:  بن  حممد  فقال  القراآن،  يف  فتذاكروا 

ها�سم،  بن  حممد  فغ�سب  خملوق،  القراآن  اإن  اأقول 

فظن  بها،  اأقيم  ول  عمان  من  اأخرج  اأنا  وقال: 

حممد بن حمبوب اأنه يعر�ش به، فقال: بل اأنا اأوىل 

17 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



فيها غريب، فخرج حممد  باخلروج من عمان لأين 

بن ها�سم من البيت وهو يقول: ليتني مت قبل اليوم، 

ثم تفرقوا، ثم اجتمعوا بعد ذلك، ثم رجع حممد بن 

اإن اهلل خالق  حمبوب عن قوله، واجتمع من قولهم 

كل �سيء وما �سوى اهلل خملوق، واأن القراآن كلم اهلل 

اهلل عليه  ووحيه وكتابه وتنزيله على حممد �سلى 

و�سلم، واأمروا الإمام املهنا بال�سد على من يقول اأن 

)7(
القراآن خملوق«

بعد اأْن ينقل ال�ساملي كلم الف�سل بن احلواري )ت: 

278هـ( يقوم بعملية حتليل للن�ش وتف�سريه، حيث 

اإطلق  عن  التوقف  على  العلماء  اتفاق  �سبب  يعلل 

القول بخلق القراآن، تعليًل دينيًا كلميًا، يقول:

القول  اإطلق  عن  توفقوا  الأ�سياخ  اأن  »وظاهره 

بخلق القراآن، واأمروا بال�سد على من اأطلق، واأدخلوه 

حتت معنى الآية من قوله تعاىل: )خالق كل �سي(، 

ل  لكن  املخلوقة،  الأ�سياء  جملة  من  اأنه  في�ستلزم 

اجلهمية،  مقولة  من  فراراً  نطقًا  بذلك  ي�رصحون 

يف  اهلل  على  املفرتين  الباطلة،  باملقالة  القائلني 

تعاىل  حادثة  الذات  �سفات  اأن  الزاعمني  �سفاته، 

اهلل عما يقول املبطلون علواً كبرياً، فخاف الأ�سياخ 

اأن تكون هذه امل�ساألة مفرعة على اعتقاد اجلهمية 

اإطلق القول  الذاتية، فتوقفوا عن  بحدوث ال�سفات 

بخلق القراآن �رصاحة، مع اعتقادهم احلق يف حكمه 

هو  فهذا  اعتقاداً،  املخلوقات  جملة  يف  باإدخاله 

نفي حقيقة  مرادهم  يكن  الذي حلظوه، ومل  املعنى 

قدمي  اإثبات  اأرادوا  ول  املنزلة،  الكتب  عن  اخللق 

الذي حلظوه ملعنى  مع اهلل حا�ساهم عن ذلك، واإن 

دقيق ل ي�سقط على فهمه اإل من منحه اهلل تعاىل من 

.»
)8(

مواهبه

اأي عدم  القول  العلماء بهذه    فهو يف�رص �سبب قول 

من  الفرار  هو  نطقًا،  القراآن  خلق  مبقولة  الت�رصيح 

مقولة اجلهمية اأي املعتزلة الذين يقولون ان القراآن 

خملوق انطلقًا من كون �سفات الذات حادثة، وهذا 

�سفات  قدم  يرون  الذين  الإبا�سية  مقولة  يخالف 

ل  حتى  املقولة  هذه  من  الفرار  يجب  اإذن  الذات، 

ُيتوهم اأن الإبا�سية يقولون بحدوث �سفات الذات.

بعد ذلك ينتقل لتحليل موقف حممد بن حمبوب )ت: 

القراآن، ثم  ( الذي كان مع الت�رصيح بخلق  260هـ 

اأنه تبني له مغزى بقية العلماء من عدم الت�رصيح، 

فغري راأيه ورجع اإىل راأيهم، يقول ال�ساملي:

الفرق بني هذه املقولة،     »وقد تبني لأبي عبداهلل 

اجلهمية  مقولة  وبني  القراآن،  بخلق  القول  وهي 

بحدوث ال�سفات الذاتية، فقال: القراآن خملوق، فلما 

الت�رصيح  هذا  على  يوافقونه  ل  اأ�سحابه  ان  راأى 

اإذ لي�ش  اتفقوا عليه  الذي  اإىل الإجمال  تركه ورجع 

يف ترك الت�رصيح بذلك حمذور، لدخول القراآن حتت 

ال�سلف،  عليها  كان  التي  العقيدة  وهي  الإجمال، 

كل  املحذور  واإمنا  العامة،  ال�سلمة  بها  وح�سلت 

املحذور يف اإنكار �سفة اخللق عن القراآن، واإعطائه 

فاإنه مزلة  القدمي تعاىل، فتفطن لهذا املقام،  �سفة 

. »
)9(

الأقدام، وم�سلة الأفهام

)2(

يف  اخلليلي  ال�سيخ  يناق�ش  الدامغ  احلق  كتابه  يف 

املبحث الثاين ق�سية خلق القراآن، ويتعر�ش للق�سية 

يف اإطارها العام:

»..وقد اأ�سعل نار هذه الفتنة بع�ش الدخلء يف الأمة 

اأرادوا  نفو�سهم  يف  حلاجات  الإ�سلم  تقم�سوا  الذين 

ق�ساءها، اأهمها اإذكاء نار الفتنة بني طوائف الأمة، 

لديهم  مبا  حزب  »كل  واأحزاب  �سيع  اإىل  وتق�سيمها 

فرحون«، ولعل على راأ�ش هوؤلء اأبا �ساكر الدي�ساين 

ثم   ،»
)10(

بالإ�سلم تظاهر  يهودي  اأنه  عنه  قيل  الذي 

ينتقل للحديث عن الفتنة يف حميطها العماين، فيقول:

امل�سلمني  علماء  كلمة  عليه  اتفقت  الذي  »..وهذا 

بعدما  جيفر،  بن  املهنا  الإمام  عهد  يف  بعمان 

بعد  الق�سية  هذه  يف  اخللف  من  موجة  غ�سيتهم 

الب�رصة  مبدينة  عوا�سفه  وهاجت  عبابه  طمى  اأن 

وكانت  اآنذاك  الفكرية  التيارات  مبختلف  احلافلة 

للعمانيني �سلة وثيقة بها بحكم العلقات الثقافية 

.»
)11(

والقت�سادية التي تربطهم بها 

18 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



اإىل »اتفاق  ويذكر راأي الإبا�سية العمانيني، م�سرياً 

اإمامهم الأكرب  اأهل امل�رصق فقد حاول  دما«: »واأما 

حممد بن حمبوب رحمه اهلل اأن يعلن ما اأعلنه اإخوانه 

اأئمة واأعلم اجلناح الغربي غري اأن حممد بن ها�سم 

ا�ستدت معار�سته فانثنى عنه، واتفقت كلمتهم على 

اهلل  اأن  الأمة)...( على  �سلف  عليه  الكتفاء مبا كان 

القراآن  واأن  خملوق،  �سواه  ما  واأن  �سي،  كل  خالق 

املوقف  هذا  ويعلل   ،»
)12(

وتنزيله ووحيه  اهلل  كلم 

من علماء الإبا�سية، بقوله:

�سداً  اإل  ال�سامت  املوقف  هذا  وقفوا  اأراهم  »ول 

للذريعة، وجتنبًا مل�سايعة الظاملني، فاإنهم رحمهم 

مناه�سة  �سماتهم  واأبرز  مبادئهم  اأر�سخ  من  اهلل 

�سبب  اأن  يرى  فهو   ،»
)13(

الظاملني وم�سارعة  الظلم 

م�سايعة  اإىل  ُتو�سل  التي  الذريعة  �سد  دما«  »اإتفاق 

الظلم والظاملني.

راأي  على   107 �سفحة   1 رقم  هام�ش  يف  ويعلق   

الإمام ال�ساملي يف �سبب »اتفاق دما«،حيث ي�سري اإىل 

عدم تنافيه مع راأيه يف هذه امل�ساألة، ول ي�ستبعد-

للعتبارين  ال�سبب  يكون  اأْن  اخلليلي-  ال�سيخ  اأي 

معًا، اأي الفرار من مقولة اجلهمية، ورف�ش الظلم.

3: قول يف الق�سية:

)1(

يف�رص  ال�ساملي  نورالدين  الإمام  فاإن  ات�سح  كما 

�سبب »اتفاق دما« هو الفرار من مقولة اجلهمية اأي 

املعتزلة، وال�سيخ اخلليلي يرى اأن ال�سبب هو جتنب 

مقولة  من  الفرار  اأما  الظاملني،  وم�سايعة  الظلم 

اجلهمية اأي املعتزلة الذين يقولون اأن القراآن خملوق 

والإبا�سية  الذات حادثة،  انطلقًا من كون �سفات 

يقولون  ل  لكنهم  القراآن  بخلق  يقولون  كانوا  واإْن 

فعندهم  الذات،  �سفات  حدوث  من  انطلقًا  بذلك 

�سفات الذات هذي عني الذات، فهل هذا �سبب كاف 

اإعلن  الإبا�سية عن  وتخلي  دما«،  »اتفاق  لإ�سدار 

واخلا�سة،  العامة  عند  به  والت�رصيح  القراآن  خلق 

وملاذا هذه الق�سية بالذات التي يفر منها الإبا�سية 

األ يوجد ق�سايا  اأي املعتزلة،  من مقالت اجلهمية 

توهم  اأْن  ميكن  املعتزلة  مع  الإبا�سية  فيها  يتفق 

باعتقاد الإبا�سية باأمور ومقالت ل يتفقون فيها 

ال�سفات،  مع املعتزلة، ول نذهب بعيداً عن م�ساألة 

زائدة  اأو  الذات  عني  هي  هل  ال�سفات  »م�ساألة  اإن 

من  ال�سفات-  بق�سية  اأي�سًا  مرتبطة  عنها«-وهي 

الق�سايا التي يتفق فيها الفريقان، ملاذا ي�رصح بها 

الإبا�سية، ول »يفرون« من الت�رصيح بها من مقولة 

الإبا�سية  باإن  التوهم  اإىل  هذا  يوؤدي  األن  اجلهمية، 

يقولون بحدوث �سفات الذات؟

اأدى اإىل قول  اإعلن توقفهم هذا عينه - رمبا-  اإن 

ذكرنا  القراآن-كما  بقدم  الإبا�سية  علماء  بع�ش 

اهلل  مع  قدمي  بوجود  القول  اإىل  يوؤدي  وهو  �سابقًا، 

عزوجل، كما ُيلزم القائلون بهذا خمالفيهم.

روؤية  على  يرتكز  حتليل  فهو  �سماحته  حتليل  اأما   

هنا  وهو  وتف�سريها،  حتليلها  يف  للأحداث  دينية 

اأتباع  ومثالية  الظلم،  العدل/  ثنائية  من  ينطلق 

من  جانب  فيه  كان  واإْن  وهو  الأبا�سي،  املذهب 

ال�سبب  لنا  يف�رص  ل  اأنه  اإل  التاريخية،  احلقيقة 

احلادثة  هذه  فلي�ست  دما«،  لـ»اتفاق  احلقيقي 

على  الرد  وهل  الظلم،  فيها  ارتكب  التي  الوحيدة 

الظلم ياأتي-فقط- من خلل التخلي عن الت�رصيح  

باإحدى مقولت املذهب الأ�سا�سية؟

اإذن يوجد �سبب اأقوى لهذا التفاق بني العلماء، وقبل 

اأْن نعلن هذا ال�سبب، نناق�ش ثلث نقاط على قدر من 

ن�سابها  يف  الأمور  و�سع  على  ت�ساعدنا  الأهمية، 

العمانيني  العلماء  دور  وهي:  املنطقي،  التاريخي 

يف احلياة ال�سيا�سية، وحترج الإبا�سية من مناق�سة 

واأخرياً  القدر،  كق�سية  ال�سائكة  اخللفية  الق�سايا 

نورد ن�سا من كتاب الإمام ال�ساملي »التحفة«.

)2(

من املعلوم يف تاريخ الإ�سلم اأنه كان للعلماء  اأدوار 

هامة وموؤثرة يف احلياة و�سري اأحداثها ب�سفة عامة، 
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وب�سورة  هذا  ي�سدق  خا�سة،  ب�سفة  ال�سيا�سة  ويف 

العماين، حيث كان  التاريخ  اأقوى على ما كان يف 

لهم دور كبري وخطري، فهذا الدور مل يقف عند الدور 

العلمي املجرد، بل امتد اإىل الواقع اأي ال�سيا�سة.

وهو يرجع - يف �سيء منه - اإىل النظرية ال�سيا�سية 

التي  فعليًا  الإبا�سية  الإمامة  ووجود  الإبا�سية، 

والعقد،  احلل  اأهل  املذهب  علماء  يد  على  تاأ�س�ست 

رئي�ش  اأي  الإمام  يختارون  الذين  فهم-فقط- 

اأي�سًا  وهم  البيعة،  له  يعقدون  الذين  وهم  الدولة، 

الذين يعزلونه من من�سبه، وكل ذلك يف اإطار اإقامة 

�رصع اهلل عزوجل، اإذن فدورهم كان خطرياً جداً يف 

احلياة ال�سيا�سية.

الدولة،  اأي  الإمامة  ي�سنع  من  هم  كانوا  فاإذا 

فبالطبع وال�رصورة هم اأي�سًا من يحافظ عليها ، من 

لأجل  وعليهم  وا�ستمرارها،  بقاءها  يهدد  خطر  اأي 

ذلك اأْن يتخذوا كل ما ِمْن �ساأنه حتقيقه، فهاهم ويف 

للإمام  وامل�سورة  الن�سح  يقدموا  كثرية  منا�سبات 

فيما من �ساأنه م�ساعدته على القيام باأعباء الإمامة.

هذا الدور مل يبق يف اإطار النظرية بل متثل من خلل 

وقائع عديدة كاختيار الأئمة كما هو معروف، وعزل 

بواجبهم  القيام  من  يتمكنون  ل  عندما  بع�سهم 

جتاه املحافظة على الإمامة »و�سلطان امل�سلمني«، 

العلماء  به  ماقام  نذكر  فاإنا  دورهم  على  وللتاأكيد 

اأبي عفان حني مل  بن  عام 179هـ من عزل حممد 

ير�سوا ب�سريته.

)3(

جماعة  ا�ستخدمها  التي  ال�سرتاتيجيات  بني  من 

اأو حتى دولة  الكتمان،  الإبا�سية كتنظيم يف فرتة 

يف طور الظهور -للحفاظ على الوحدة- عدم نقا�ش 

اجلماعة  وحدة  على  توؤثر  اأْن  ميكن  التي  الق�سايا 

بدايات  منذ  يربز  التكتيك  وهذا  دولة،  اأو  تنظيمًا 

احلركة يف الب�رصة فقد كانوا يتحرجون من اخلو�ش 

اخللف  جتلب  اأْن  ميكن  التي  ال�سائكة  الق�سايا  يف 

غطاء  هو  والذي  اجلماعة،  اأع�ساء  بني  الفكري 

القدر  ق�سية  هي  ق�سية  واأبرز  ال�سيا�سي،  للخلف 

بطبيعتها،  اخللف  جتلب  والتي  واملعقدة  ال�سائكة 

وقد ورد هذا الن�ش  يف بيان ال�رصع وهو ن�ش يدل 

دللة قوية على ما نقول:  

»البلية باأمر القدر �سديدة، لنه �رصيع بخروج املرء 

اأجمع  املعتزلة  اأتباع مذهب  الإ�سلم، لن  من دين 

يف  اأهله  مذهب  من  وكم  القدر،  يف  بكلمة  �سلوا 

فيه  قد هلك  بحر عميق  فالقدر  القدر  ب�سبب  �سلل 

)14(
ب�رص كثري«

النعمان:  بن  جابر  عن  ال�ساملي  اأورده  ما  كذلك 

يعمل  الذي  يف  �سحار  يف  امل�سلمون  »اختلف 

اإىل  �سحار  من  فخرجنا  وال�سيئات...،  احل�سنات 

�سمائل ف�ساألت ها�سم بن غيلن عن ذلك فقال: كفوا 

اإلينا فلم جنبهم،  عن هذا، فقد وقع ب�سحار وكتبوا 

.»
)15(

وعند هذا ومثله تقع الفرقة

من  الإبا�سية  حترج  املثالني  خلل  من  يت�سح 

اأْن  ميكن  التي  الفكرية  النقا�سات  يف  اخلو�ش 

ق�سية  مثل  ق�سية  فمناق�سة  اجلماعة،  وحدة  ت�سق 

اأي  الإ�سلم  دين  من  املرء  بخروج  �رصيعة  القدر 

ت�ستحق  ل  وال�سيئات  احل�سنات  وق�سية  املذهب، 

الفرقة  يقع منه  لإنها مما  والإجابة عليها  النقا�ش 

والختلف، الُفرقة هنا لي�ست-فقط- ُفرقة كلمية 

ُفرقة  بل  الكلمي،  الراأي  يف  اختلف  اأي  عقدية 

اآخر،  مبعنى  ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  واختلف 

م�سمون  ذو  اأنه  اأي  كلمًا-فقط-  لي�ش  فالكلم 

ديني عقدي بعيد عن الواقع، بل مرتبط اأوثق ارتباط 

بالواقع اأي بال�سيا�سة.

)4(

من  كبري  قدر  على  ن�سًا  ال�ساملي  الإمام  ينقل 

يف  ي�ساهم  نظن-  لأنه-كما  التاريخية،  الأهمية 

ال�ساملي  يقول  علميًا،  تف�سرياً  دما«  »اتفاق  تف�سري 

رحمه اهلل: »ويف زمانه ]الإمام عبدامللك بن حميد 

القدرية  من  قوم  اأظهر  )207اأو208-226هـ([ 

واملرجئة دينهم ب�سحار، ودعوا النا�ش اإليهم وكرث 
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من  وغريها  بتوام  �ساروا  حتى  لهم،  امل�ستجيبون 

عمان فخاف ها�سم بن غيلن رحمه اهلل تعاىل على 

امل�سلمني من ذلك، فكتب اإىل الإمام:

اأن قومًا من القدرية واملرجئة ب�سحار،  واأنه بلغنا 

كرث  وقد  اإليه،  النا�ش  ودعوا  دينهم،  اأظهروا  قد 

بتوام وغريها من  قد �ساروا  ثم  لهم،  امل�ستجيبون 

فاإنا  عليهم  ذلك  تنكر  اأْن  عليك  يحق  وقد  عمان، 

فاأمر  امل�سلمني،  �سلطان  يف  اأمرهم  يعلو  اأْن  نخاف 

اإظهار  على  البدع  اأهل  يرتك  ل  اإليه  اكتب  اأو  يزيد 

اإليه  واكتب  والبدع،  ال�سلل  يطفاأ  حتى  دعوتهم، 

رحمك اهلل اأن يظهر الإنكار عليهم، وير�سل اإىل كل من 

بلغه �سيء من ذلك، فيعر�ش عليهم الإ�سلم، وي�سف 

لهم الدين، واإثبات القدر، وتكفري اأهل الإ�رصار، فاإن 

.»
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قبلوا ذلك واإل فاحب�ش وعاقب

 يظهر هذا الن�ش وجود حركة  مترد �سد دولة الإمامة 

الإبا�سية، يقوم بها قوم من القدرية واملرجئة، وهذا 

احلركة بداأت يف �سحار وامتدت اإىل توام )الربميي 

حاليًا( وغريها من مناطق دولة الإمامة، فاأ�سبحت 

تهددها، من خلل كرثة امل�ستجيبني، وتو�سعها يف 

يف  اأمرهم  يعلو  اأْن  من  وخوفًا  عمان،  اأنحاء  بقية 

ال�سيخ  يوجه  الإمامة،  دولة  امل�سلمني«=  »�سلطان 

�سيوخ  من  ك�سيخ  دوره  من  الإماَم-انطلقًا  ها�سُم 

من  التي  والتدابري  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  املذهب- 

ال�سلل  اأْن توقف هذه احلركة،حتى ينطفئ  �ساأنها 

والبدع، حيث يتوجب عليه-حتى ل يرتك اأهل البدع 

على اإظهار دعوتهم-: »اأْن يظهر الإنكار عليهم«، اأي 

تلك  يف  الأخطر  البدعة  ومنها  بدعهم،  جميع  على 

الفرتة التاريخية على خ�سوم املعتزلة، وهي القول 

بخلق القراآن.  

)5( 

اأْن  ال�سابقة،  املعطيات  عر�ش  بعد  الآن  ن�ستطيع 

نحدد ما نراه �سببًا حقيقيًا يقف وراء »اتفاق دما«، 

تكت�سحها  اأْن  من  الإمامة  دولة  على  اخلوف  اإنه 

حركة التمرد القدرية/املرجئية.

�سعار  القراآن يعني توفري   فالت�رصيح مبقولة خلق 

من  مزيد  لك�سب  القدرية/املرجئية  للحركة  جاهز 

للماأمون وملن جاء  �سعاراً  امل�ستجيبني، كما كانت 

حماية  لهم  ووفرت   ، العبا�سيني  اخللفاء  من  بعده 

املقولة  يتبنون  لهم  املعار�سني  باعتبار  �سيا�سية 

القول  وهو  املعاك�ش  ال�سعار  وبالتايل  امل�سادة، 

بقدم القراآن.

 اإن دور العلماء لي�ش فقط اختيار مقولة كلمية بدل 

اعتباطًا،  هكذا  اأخر  مكان  معتقد  تغيري  اأو  اأخرى، 

عليهم  يحتم  الو�سع  اإن  اأخطر،  دورهم  كان  بل 

فات�ساع  عليها،  للمحافظة  الكفيلة   ال�سبل  اتخاذ 

»�سلطان  نفوذ  مناطق  يف  واملرجئة  القدرية  نفوذ 

وكرثة  الإبا�سية،  الإمامة  دولة  اأي  امل�سلمني« 

الإمامة، مما  دولة  يهدد  ذلك  لهم، كل  امل�ستجيبني 

غيلن  بن  ها�سم  وهو  الأ�سياخ  من  واحدا  جعل 

حدود  عند  يقف  ل  كعامل  ال�سيا�سي  دوره  ميار�ش 

العلم املجرد بل ينغم�ش يف الواقع ال�سيا�سي.

بدورهم  العلماء  �سيقوم  الأو�ساع  هذه  ظل  ويف   

املنا�سبة  ال�سيا�سة  ر�سم  وهو  عليهم،  يتوجب  الذي 

القدري/املرجئي،  التمرد  ملواجهة  الإمامة  لدولة 

وجتلت يف اإجراءات عملية،هي: و�سع �سعار م�ساد 

ذلك  يف  القدرية  و�سعار  واملرجئة،  القدرية  ل�سعار 

اإعلن  خلل  من  وهذا  القراآن،  بخلق  القول  الوقت 

عدم الت�رصيح مبقولة اخللق ،واأما من يخالف ذلك 

 ،»
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اأطلق من  على  بال�سد  العلماء(  )اأي  »اأمروا  فقد 

يخيف  القراآن، هل  كل من ي�رصح مبقولة خلق  اأي 

الر�سمي-  املذهب  راأي  اخللق- وهي  مقولة  اإعلن 

دولة باأكملها، ل، اإذن هو اإجراء �سيا�سي.

القول ال�رصيح بخلق القراآن والذي ينت�رص على م�ستوى 

فل  ووحدتها،  الدولة  لأمن  تهديداً  ي�سكل  العامة، 

يعرف من املنتمي اإليها من عدوها لت�سابه ال�سعارات 

اإجراء وقائي ُيعرف من خلله املوايل  اإنه  املرفوعة، 

واملرجئة،  القدرية  لدعوة  امل�ستجيب  ِمن  للإمامة 

املوقف  يف  الختلف  يعني  فيها  فالختلف 

ال�سيا�سي، اإنه يعني النتماء لهذا الطرف اأو ذاك.
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كان  واملرجئة  القدرية  مترد  اإن  يقول  اأْن  ولقائل 

)207اأو208-226هـ(  عبدامللك  الإمام  فرتة  يف 

اإمامة املهنا  الأ�سياخ يف فرتة  بينما كان اجتماع 

بني  العلقة  فاأين  جيفر)226-237هـ(،  بن 

تو�سع  ُتظهر  غيلن  ابن  �سرية  اإن  فنقول:  الأمرين، 

نفوذ حركة التمرد وعدم توقفها، وقد خلف الإمام 

املهنا الإمام عبدامللك مبا�رصة، لذلك ل�سيء مينعنا 

واملرجئة، خلل  القدرية  ا�ستمرار مترد  ت�سور،  من 

الفرتة املمتدة من 207-237هـ، وبالتايل ا�ستمرار 

التهديد لدولة الإمامة الإبا�سية.  

اإن ما اعتربه الإمام ال�ساملي من خلل قوله:« واإن 

الذي حلظوه ملعنى دقيق«، لي�ش فقط على امل�ستوى 

العتقادي اأو الكلمي بل الأهم هو ما حلظوه على 

ي�سقط  ل  الدقيق«  املعنى  وهذا  ال�سيا�سي،  امل�ستوى 

مواهبه«،  من  تعاىل  اهلل  منحه  من  اإل  فهمه  على 

م�ستواهم  على  كان  من  ال�سيا�سة  بلغة  ولكن  نعم، 

ويدبر  يفكر  اأْن  بد  فل  الدولة،  عن  امل�سوؤولية  يف 

لأبي  تبني  ما يحفظ كيانها ووحدتها، وما  للدولة 

عبداهلل حممد بن حمبوب، وجعله َعَدل عن موقفه-

اإي اإعلن القول باخللق- لي�ش هو خطورة الت�رصيح 

بل  القراآن كراأي كلمي،  بهذه املقولة، مقولة خلق 

م�ستقبل  على  خطورة  من  بها  الت�رصيح  ي�سكله  ما 

دولة الإمامة الإبا�سية. 

اإن »اتفاق دما« بعدم الت�رصيح مبقولة خلق القراآن، 

بني الأ�سياخ كان قراراً �سيا�سيًا لوقف متدد احلركة 

الإمامة  دولة  ا�ستقرار  وحفظ  املرجئية،  القدرية 

الإبا�سية العمانية وبقائها. 

هوام�ش:

اأهل  �سرية  يف  الأعيان  حتفة  ال�ساملي،  حميد  بن  -عبداهلل   1

عمان،155-153.

2 -اأحمد بن حمد اخلليلي، احلق الدامغ،105.

3 -حممد عابد اجلابري، املثقفون يف احل�سارة العربية،97.

4 -فهمي جدعان،املحنة،105.

5 -حممد عابد اجلابري، املرجع ال�سابق، 86-85.

6 -عبداهلل بن حميد ال�ساملي، املرجع ال�سابق،154-153/1.

7 -املرجع ال�سابق، 154/1.

8 -املرجع ال�سابق،155/1.

9 -املرجع ال�سابق،1/ 155.

10 -اأحمد بن حمد اخلليلي، املرجع ال�سابق،106-105.

11 -املرجع ال�سابق، 106.

12 -املرجع ال�سابق، 107.

13 -املرجع ال�سابق، 107.

14 -حممد بن اإبراهيم الكندي، بيان ال�رصع، 84/2.

15 -ال�ساملي، املرجع ال�سابق،135/1.

16 -ال�ساملي، املرجع ال�سابق،138-136/1.

17 -ال�ساملي،املرجع ال�سابق،155/1.
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�شيدي �ملدير، �شيد�تي، �شادتي �لأ�شاتذة

و�آنا �آخذ �لكالم بني �أيديكم يف هذ� �ملكان، بي �رتباٌك، لأين �أر�ين)�أ�شتعيد( يف �ملرة 

�لأوىل �لتي �جتزت فيها �أبو�ب هذه �لد�ر كي �ألتقي فيها بعباقرة. كنُت قد �لتحقُت، 

للتو، مبدر�شة جماورة؛ كان هذ� يف �شنو�ت �ل�شبعينات من �لقرن �لع�رصين. كنُت 

يف �شن �لع�رصين، وكانت باري�ض ُعر�شا حفلة للعقل. ن�شحتني �أم �شديق يل بزيارة 

كوليج دي فر�ن�ض. �أتيُت وقر�أت �ملل�شق- و�أنا منذهل لكون �ل�شارد يف »�لبحث 

عن �لزمن �ل�شائع« �أمام عمود موري�ض iMorris  َيعِر�ُض  �شخ�شية ِبرْيما  Berma )من 

�شخو�ض مار�شيل برو�شت( يف م�رصحية فيدر Phedre – )ِلر��شني Racine(، وذ�ت �شباح، 

وب�شيء من �لتوج�ض، دخلُت قاعة درو�ض، هناك، ل �أعرف �أين لأن كل �شيء تغري 

�إىل �ل�شف �لأخري، ومن هناك �شمعُت رجال ق�شري� كان  ُدِفع بي  منذ تلك �لفرتة. 

ي�شبه ع�شفور� �شعيفا. وكان ي�رصح، بدقة وبهاء، �شونيتة لـ دو بايل Du Bellay ، كما 

لو مل �أََر ومل �أتخيل �أبد� �أن يحدث.

�لأدب.. 

من اأجل ماذا؟

اأنطوان كومبانيون ترجمة: حممد املزديوي \

ت�ضتطيع �لقر�ءة �أن ُت�ضلي كلعبة خطرية

ولي�س كوقت فر�غ عدمي �جلدوى

\ قا�ش ومرتجم من املغرب مقيم يف فرن�سا



 علمت بعد فرتة ق�سرية ا�سمه، ويتعلق الأمر باأ�ستاذ 

 Claude زائر متت دعوته من ِقَبل كلود ليفي �سرتو�ش

 Roman Jakobson وهو رومان جاكب�سون ، Levi-Strauss

، الذي ا�ستمعُت اإليه للتو، وهو عامل الل�سانيات الكبري 

واملتخ�س�ش يف ال�سعرية الذي عرب القرن الع�رصين، 

من مو�سكو اإىل براغ، ثم نيويورك وهارفارد.

 ،  Phedre» ال�سارد بعد م�رصحية »فيدر وعلى خلف 

فاإن هذه املحا�رصة الأوىل مل تخيب ظني. فهل ُعدُت 

ُي�سبح املرُء  اأَل  الزيارة؟  اإىل نف�سي، حقا، بعد هذه 

َيعِرْف كيف يغادر املدر�سة؟ معرفتي  اإذا مل  اأ�ستاذاً 

لطريق الكوليج قادتني اإىل هنا. وبينما كنت اأتهياأ 

كثرية  درو�سا  ح�رصُت  الهند�سة،  ملهنة 

فوكو   مي�سيل  در�ش  اجلدران،  هذه  بني 

األقي  التي  ال�سنة  خلل   Michel Foucault

واملعاقبة«  »املراقبة  حما�رصات  فيها 

اأو الدر�ش الفتتاحي   ، Surveiller et Punir

الذي   ،  Rland Barthes بارث  لرولن 

درو�َسُه  الفرتة،  تلك  خلل  اأرتاد،  كنت 

يل  رفيٌق  العليا.  الدرا�سات  مدر�سة  يف 

اأننا ا�ستمعنا معًا يف  اأخربين بعد الظهر 

Claude Levi- �سرتو�ش   ليفي  كلود  در�ش 

 Julia Kristeva اإىل جوليا كري�ستيفا Strauss

، التي اأ�رصفْت يف ما بعُد على اأطروحتي 

دي  كوليج  يف  التدري�ُش  ا�ستطاع  وهكذا  اجلامعية. 

اإىل  العلوم  من  املتاأخر  بتحويل  ُيعجل  اأن  فران�ش 

الآداب.

كان كويز دي بلزاك  Guez de Balzac يحذر من التحول 

مغادرة  »اإن   :1628 �سنة  كتب  وقد  املعكو�ش، 

البلغة من اأجل الريا�سيات، هو التقزز من ع�سيقة 

يف الثامنة ع�رصة من عمرها وال�سقوط �رصيعا يف 

حب امراأة عجوز«. هل الريا�سيات عجوٌز؟ لقد كان 

بلزاك »الكبري« على خطاأ، ولكن الأدب ظل بالن�سبة 

يل »ع�سيقة يف الثامنة ع�رصة من عمرها«، كما اأن 

اأحد اأ�ساتذتي، اأي�سا، كان على خطاأ، حني حذرين يف 

تلك اللحظة التي كنُت اأ�ستعد فيها للقفز: »اأََلْي�ش من 

الأف�سل لك اأن تظل مهند�سا اإن�سانويا؟«.

    ا�سمحوا يل اأن اأ�ستعر�ش هذه الذكريات القدمية: 

اإنها تف�رص الريبة التي اأح�ش بها اأمامكم. ل ميكنكم 

مل  ما  كل  كمتعلم،  تكويني  َينُق�ُش  ما  كل  تخيل 

اأقراأه، كل ما ل اأعرفه، ما دام اأين �سبه ع�سامي يف 

من  الرغم  على  فيه،  اخرتمتوين  الذي  التخ�س�ش 

وكوين  �سنة،  ثلثني  من  اأكرث  منذ  للآداب  تدري�سي 

جعلُت منها مهنتي. ولكني- وكما اأوا�سل فعل ذلك 

واأحتجج  اأعرُفُه  اأكن  مل  ما  دائما  در�سُت  فقد  هنا- 

اأُلقيها كي اأقراأ ما مل اأقراأه من قبل،  بالدرو�ش التي 

واأتعلَم اأخريا ما كنت اأجهُلُه. 

الكر�سي  مل�رصوع  تقبلكم  يف  اأ�سك  كنُت 

َيَرْوا  »اأَلْن  اأت�ساءُل:  لرت�سيحي، وكنت  ثم 

خطاأُهْم؟« ثم كنُت اأ�ستعيُد رباطة جاأ�سي 

نف�سه،  من  واثقًا  اأ�ستاذاً  اأن  اأعتقد  واأنا 

�سيكوُن حمتال.  اأن يبحث،  ويعرف قبل 

الأ�سماء  ذهني  اإىل  تعود  ذلك،  مع  لكن، 

الفرن�سي  الأدب  اأْثَرت  التي  الكربى 

املعا�رص يف كوليج دي فران�ش منُذ اأكرث، 

قليل، من ن�سف قرن، من بول فالريي  

 Roland اإىل رولن بارثPaul Valery
  Jean Pommier ومن جان بوميي ، Barthes

اإىل جورج بلني Georges Blin ، ثم اأ�سماء 

جانبهم،  اإىل  يدعوين  اأن  �ساءوا  مرموقني  اأ�ساتذة 

 Yves بونفوا  واإيف   Marc Fumaroli فومارويل   مارك 

الدرا�سات  معهد  اأع�ساء  اإىل  اإ�سافة   ،  Bonnefoy

اأو�سول   اأمام جمل�سكم، كارلو  الأدبية الذين قدموين 

اأوجُه  الذي   ،Michel Zink Carlo Ossola ومي�سيل زينك 

له امتناين. 

اأتذكر اإمييل دي�سانيل  اأ�ستعيَد هدوئي كنُت      وكي 

Baude-  وكان زميل درا�سة لبودلري ، Emile Deschanel

لويز-ليغراند   غران(  لو  لوي  )ثانوية  يف   laire

اخلاطف  الرئي�ش   ،  Paul بول  واأب   Louis-le-Grand

يف  حينها  وكان   -1901 �سنة  ويف  للجمهورية. 
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يف فرن�شا من تتابع 

كر��شي �لأدب 
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الثانية والثمانني من عمره-، حاولت طالبة رو�سية 

فران�ش  دي  كوليج  يف  در�سه  نهاية  يف  اغتياله 

فجرحت �سديقة لها جروحا خطرية كانت تتهمها 

كتب  وقد  الربوفي�سور،  اأجل  من  عنها  تخلت  باأنها 

�سنة  التنبوؤية،  الكلمات  هذه   Baudelaire بودلري  عنه 

ال�سغري!  الأبله  هذا   Deschanel »دي�سانيل   :1866

الأكمل للأدب  الآن�سات! املمثل  اأجل  بروفي�سور من 

كل  رغم  ولكن  الب�سيطة«.  الأ�سياء  ُمب�سط  ال�سغري، 

هذا فقد ن�رص يف جملة العاملنْي �سنة 1847 درا�سة 

حول »�سافو وال�سحاقيات« يف الوقت الذي منح فيه 

هذا   Fleurs du mal ال�رص  لأزهار   »Baidelaire بودلري  

العنوان »القنبلة«، ال�سحاقيات.  

�سغريا  اأح�سني  الأعزاء،  زملئي  املدير،  �سيدي      

رائعني،  اأ�ساتذة  بعد  اإيل  اأوكلت  التي  املهمة  اأمام 

الذي  ال�رصف  على  اأ�سكركم  وبتوا�سٍع 

منحتموين  التي  والثقة  يل  اأوليُتُموه 

اإياها با�ستقبالكم يل بينكم.

    �سيداتي، �سادتي،

    ملاذا وكيف ميكن التحدث عن الأدب 

القرن  يف  واملعا�رص  احلديث  الفرن�سي 

ال�سوؤالن  اإنهما  والع�رصين؟  احلادي 

اأن  اليوم. غري  هذا  فيهما معكم،  التفكري  اأود  اللذان 

�سوؤال »ملاذا« من ال�سعب جدا تناوُلُه. و�ساأحاول اأن 

اأجيب عن �سوؤال »كيف«. 

الأدبية منذ  الدرا�سة  اأدبيان يف  َتَعاَقَب تقليدان      

القرن التا�سع ع�رص يف فرن�سا، واأي�سا يف هذا  البيت 

Sainte- بوف  �سانت  وكان  فران�ش(.  دي  )كوليج 

خمتلفة  واأزمان  خمتلفة  »طرق  بني  مييز   Beuve

نهاية  يف   « كتب:  الأدبي«.  النقد  يف  جدا  ظاهرة 

القرن الثامن ع�رص، مل يكن ُتْبحث يف املوؤلفات]...[ 

نظريات  اأجل  من  والإ�ساءات  الذوق  اأمثلة  �سوى 

التا�سع  القرن  بداية  يف  لكن  ُمكَر�َسة.«،  كل�سيكية 

هذا  حد  اإىل  كانت  التي  النظريات،  »بداأت  ع�رص 

الروائَع  التقُد  ُمهْيِمَنًة، تتعر�ش للنقد«، وَعَزا  الوقت 

وجماَلَها وَم�ساوَئها اإىل » ظروف املرحلة واإىل اإطار 

املجتمع«. اأ�سار اإىل التغريات بذكاء: »اإن النقد، اإىل 

ي�سبح  وبفكرته،  كنظرية  بهدفه  احتفاظه  جانب 

للظروف  اأهمية  ومينح  يبحث  اإنه  تاريخيا؛«   ]...[
�سمعتهم  وكما  الأدبية«.  الأعمال  فيها  ُوِلدت  التي 

فقد كانت النظرية والتاريخ م�سطلحي �سانت بوف 

واجلديدة  القدمية  النقد،  »طريقتي«  اإىل  للإ�سارة 

اأردُت  فرعيني  عنوانني  امل�سطلحان  هذان  زال  ول 

احلديث  الفرن�سي  »الأدب  الكر�سي:  لهذا  منحهما 

واملعا�رص: تاريخ، نقد ونظرية«. 

احل�سور  نف�ش  الأدَب  النظري  التقليد  َيعَترِبُ      

الأبدية وال�ساِملة. بينما ينُظُر  القيمة  الفوري وذات 

اآَخَر،  باعتباره  الأدبي  العمل  اإىل  التاريخي  التقليد 

اأو  اليوم  ومب�سطلحات  ومكانه.  ع�رصه  م�سافة  يف 

البارحة، ميكننا اأن نتحدث عن ال�سانكرونية )النظر 

ًة  اإىل اأعمال املا�سي كما لو اأنها ُمعا�رصِ

حماولة  اأو  )روؤية  والدياكرونية  لنا( 

روؤية الأعمال الأدبية مثل اجلمهور الذي 

ة  تتوجه اإليه هذه الأعمال(. ثمة ُمعاَر�سَ

اأو  اخلطابة  معار�سة  وهي  منها  قريبة 

والتاريخ  ال�سعر( من جهة  )فن  ال�سعرية 

ثانية:  جهة  من  الفيلولوجيا  اأو  الأدبي 

بالأدب يف  ال�سعر( يهتمان  )فن  وال�سعرية  اخلطابة 

اأو حتى  القواعد منه  ا�ستخل�ش  اأجل  عموميته من 

بينما  البلغية(؛  َور  ال�سُ الأنواع،  )التقليد،  القوانني 

بالأعمال  والفيلولوجيا  الأدبي  التاريخ  يتعلق 

ومتفردة،  واحدة  اأ�سياء  من  فيها  ما  ب�سبب  الأدبية 

اأي ما ميكن اختزاله وما هو ظريف )ن�ش، موؤِلف( اأو 

يف اأف�سل احلالت ما هو ُمت�سل�سل )حركة، مدر�سة(، 

وتف�سريها من خلل �سياقها.

تقلبات  اأف�سل  ب�سكل  يلخ�ش  اأن  ميكنه  �سيء  ل 

كرا�سي  تتابع  من  البلد  هذا  يف  الأدبية  الدرا�سات 

الأدب الفرن�سي يف كوليج دي فران�ش. وقد مت احتلل 

الكرا�سي الأوىل، يف نهاية القرن الثامن ع�رص وبداية 

القرن التا�سع ع�رص،  من قبل »كل�سيكيني«، قدامى 

»املعركة«  م�سطلحات  ح�سب  حديثني،  ولي�سوا 
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 Abbe Jean-Louis ال�سهرية: الق�ش جان-لوي�ش اأوبرت

Aubert )1773-1784(، الق�ش اأنطوان دي كورناند 

Abbe Antoine de Cournand)1784-1814(، فراْن�سوا 

الثلثة   .)1833-1814(  Francois Andrieux اأندريو 

خرافات،  موؤِلف  كان   Albert األربت   �ُسَعراء،  كانوا 

 Andrieux اأندريو  ُمرتِجما،  كان   Cournand كورناند  

كان دراماتورج. وكان الثلثة من اأن�سار اخَلطاَبة، 

لديهم  اأن  يبدو  وكان  �سعرية،  فنون  ُموؤِلفي  وكانوا 

ُفتوراً جتاه ما قبل-الرومان�سية املعا�رصة، واأي�سا 

جتاه فكرة الن�سبية التاريخية واجلغرافية للجمال. 

بداأ  ع�رص،  التا�سع  القرن  من  الأخري  الثلث  خلل 

– للفيلولوجيا  اجلديد  الدر�ش  تطبيق 

على  الن�سو�ش-  ونقد  اللغة  تاريخ 

والع�رص  النه�سة  اأدب  احلديث،  الأدب 

الكل�سيكي. بعد هوؤلء الكل�سيكيني جاء 

جان-جاك  البداية  يف  الأدب،  ُموؤِرخو 

-1833(  Jean-Jacques Ampere اأمبري 

1864(، ابن الفيزيائي الكبري من مدينة 

ملدام  الر�سمي  وامُلراِفق  الفار�ش  ليون، 

Chateu- �ساتوبرياند �سديق   ريكاميي، 

ثم، لحقًا،   .  Tocqueville briand وتوكفيل 

– الذي  احلديثة  الفرن�سية   
َ
كر�سي احتل 

والأدب  »اللغة  كر�سي  بجانبه  اأُن�سئ 

�سنة  الو�سطى«  القرون  يف  الفرن�سيان 

1853 من اأجل بولني باري�ش Paulin Paris -  لوي�ش 

 ،)1878-1864(  Louis de Lomenie لوميني  دي 

قبل  من  �سهريين،  معا�رصين  »غالريي  موؤِلف 

 Galerie des contemporains ilustres, pour تافه؟؟  رجل 

اأي�سا  وهو   ،)1847-1840(  «  un homme de rien

احتله  ثم   ،  Beaumarchais بومار�سي  ُموؤَلَفات  نا�رِصُ 

اإمييل  ثم   )1881-1878(Paul Albert األبريت  بول 

الذي   ،)1904-1881(  Emile Deschanel دي�سانيل 

-183( الكل�سيكيني،  رومان�سية  ُموؤِلف  �ُسمي، 

.)1886

    كان هوؤلء الأربعة، جميعًا، من موؤِرخي الأدب، 

Am-  لكن لي�ش بنف�ش املعنى. الإثنان الأولن، األبري

الهواة  يزالن من  ، كانا ل   Lomenie pere  ولوميني 

تخَرَج  بينما  العلم،  يف  املتبحر  القدمي  اجليل  ومن 

 ،Deschanel  ودي�سانيل Albert  الثنان الآَخران، األربت

اأوائل  واإذن كانا من  للأ�ساتذة،  العليا  املدر�سة  من 

ْين بارعنْي. َ امِلهنيني، وكانا، يف املقابل، حُما�رصِ

العهد  النيو-كل�سيكيني من نهاية  ال�سعراء      بعد 

القدمي اإىل »اإعادة العر�ش امللكي« Restauration، وعلية 

 monarchie de Juillet القوم العامِلني حتت َملكية متوز

واجلامعيني   Second Empire الثانية  والإمرباطورية 

الثالثة  املحبني للظهور الجتماعي يف اجلمهورية 

الأوىل، مل يدخل التاريُخ الأدبي باملعنى 

اأبيل  مع  اإل  الدار،  هذه  اإىل  الو�سعي 

Abel Lefranc  وهو من خريجي  ليفرانك 

مدر�سة �سارت Chartes ، و�سكرتري وموؤرخ 

احلرب  وجغرايف  فران�ش،  دي  كوليج 

وقد   .)guerre  picrocholine( البكروكولية 

مت انتخابه �سنة 1904 يف جو �سيا�سي 

معاٍد  ولكنه  �سهري،  متوتر �سد حُما�رصِ 

راأيه  وغري   antidreyfusard لدريفو�ش 

Ferdi- برونيتيري فريديناند   ال�سيا�سي، 

 La Revue des مدير جملة ، nand Brunetiere

Deux Mondes، وظل يف هذا الكر�سي فرتة 

اأطول من كل زملئه، حتى �سنة 1936.

وهو   –Valery فالريي  مع  »ال�سعرية«،  ا�سم  وحتت 

املن�سب-   هذا  �سغلوا  الذين  الأوائل  مثل  �ساعر 

ابتداء  فران�ش،  دي  كوليج  يف  الأدب  تدري�ش  عاد 

التاريخ.   مقاومة  مع  جديد  من   ،1937 �سنة  من 

اإىل  اإيجابي  ب�سكل  ينظر    Valery فالريي  يكن  مل 

ُموؤِرخي الأدب: »هوؤلء ال�سادة ل ُيفيدون يف �سيء، 

َي�ُسُكون  ل  ُبكم.  ُمطِنبون  اإنهم  �سيئا.  يقولون  ول 

يف  ذاته،  حد  يف  امل�سكل  اإن  مو�سوعهم.  يف  حتى 

على  تظل  ل  الأمور  ولكن  غريٌب«.  �سيء  نظرهم، 

بوميي  جان   ،1946 �سنة  خلُفُه،  كان  فقد  حال، 

Jean Pommier، ُموؤِرخًا، من جديد، على الرغم من اأنه 
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كتكرمٍي لفالريي Valery ، اأراد املزاوجة بني ال�سعرية 

والفيلولوجيا يف ت�سميته كر�سيه: »تاريخ الإبداعات 

الأدبية يف فرن�سا«.  

    وقد ظل التناوب بني الفيلولوجيا وال�سعرية، خلل 

التاريخ  على  املاآخذ  من  القاعدة.  هو  طويلة،  فرتة 

الأدبي هو كونه لي�ش �سوى �سو�سيولوجيا املوؤ�س�سة 

الإبداع،  الأدبي وعبقرية  العمل  امُلنغِلَقة على قيمة 

اإن    « الإدانة:  من  �سيء  يف   Valery فالريي   فيقول 

البيوغرافيا، والأخلق والتاأثريات، ]...[ هي و�سائُل 

جهله  اإخفاء  اأجل  من  للنقد  املمنوحة  الإ�سمار 

للهدف وللمو�سوع«. ومت اتهام ال�سكلنية باختزال 

واإىل »حل  لعبة جمردة وم�ستقلة،  اإىل جمرد  الن�ش 

جمهول اأو هند�سي من احتمالت اللغة«، كما �سيعلن 

بلني  جورج  املكان،  هذا  ويف  هذا،  عن 

اإىل هذا الأخري  . لأنه يعود   Georges Blin

التقليدين.  يف  ما  اأف�سل  م�ساحلة  دوُر 

الطموح  الأدبية  الدرا�سة  امتلكت  ومعه 

الن�سباطية  بـ»املعرفة  اللحاق  يف 

حقبٍة  جمموعِة  يف  الأدبية  للأعمال 

ح�سب  َما«،  م�سرٍي  امتياِز  وحتت  َما 

التعريف ال�سامل الذي اأعطاه يف الدر�ش 

الفتتاحي لكر�سي » الأدب الفرن�سي احلديث«، �سنة 

.1966

    يف نهاية القرن الع�رصين، مل َيُعد، اأخرياً، ِمن �سبٍب 

اأو  والنظرية،  التاريخ  بني  القدمي  العراك  ل�ستمرار 

الفيلولوجيا واخلطابة، وهو تنويٌع متاأخر عن  بني 

 Rland بارث  رولن  اأما  واملحدثني.  القدماء  ِعراك 

من  طويلة،  فرتة  خلل  َحِذراً،  كان  الذي   ،  Barthes

النفعال والقيمة، فقد عاد اإليهما يف ُكُتبه الأخرية. 

، بطريقة   Marc Fumaroli اَلَح مارك فومارويل  ثم �سَ

التقليدين  بني  اخلطابة،  تاريخ  طريق  عن  رائعة، 

الكبريين اللذين ل ينف�سلن يف الدرا�سة الأدبية.

بني  )العلماين(  الدنيوي  التوتر  جتاهل  دون  ومن 

بني  اأو  وال�سياق،  الن�ش  بني  والتاريخ،  الإبداع 

امُلوؤِلف والقارئ، بدوري �ساأقرتح، هنا، اجتماعهما، 

لأين  رمبا  الأدبية.  الدرا�سة  ل�سعادة  ال�رصوري 

َقِدْمُت اإىل الدرا�سة الأدبية برباءة وعرب �ُسُبل �ساذة، 

ورف�سُت  املفرو�سَة  البدائَل  هذه  دائما  قاومُت  لقد 

الإق�ساءات املتبادلة التي بدْت وكاأنها حا�سمٌة لدى 

َي. يتوجب على الدرا�سة الأدبية، وهي  ِ معظم ُمعا�رصِ

قادرة على ذلك، اأن ُت�سلح انك�سار ال�سكل واملعنى، 

العداوة الوهمية بني ال�سعرية والإن�سانيات.

 ،»
َ
»طريقَتي �سيكونان  والتاريخ  النظرية  فاإن  اإذن 

الذي كان يت�سوره �سانت بوف  لكن لي�ش باملعنى 

النقد،  َكَع�رْصَين من ع�سور  اأي   ،]25[  Sainte-Beuve

والن�سبي.  ال�سامل  اأو  والرومان�سي،  الكل�سيكي 

النظرية لن تعني عقيدة ول نظاما، ولكن اهتماما 

للأحكام  وباإظهار  للدر�ش،  الأولية  باملفاهيم 

اأي�سا،   ، اأو  بحث،  كل  يف  امل�سبقة 

بالرتباك املنهجي؛ و�سوف َيُدُل التاريخ 

والهتمام  بال�سياق  الهتمام  على 

الأخلقي  باحلذر  واإذن  بالآَخر، 

على  يدل  مما  اأكرث  العمل(،  )اأخلقيات 

الكرونولوجيا اأو �سبورة  الأدب. 

»اأدب حديث  كلمات  ما يخ�ش      ويف 

فاإنها  كر�سيي  عنوان  يف  ومعا�رص« 

من   – ودورية  زمنية  اإ�سارات  بالتاأكيد  َتفِر�ُش 

Mon- مونتاين ومن  الع�رصين،  القرن  اإىل   النه�سة 

ب�سكل  تعلن،  ولكنها    -Proust برو�ست  اإىل   taigne

منذ  اأعمايل،  يحفز  الذي  التحدي  عن  خا�ش، 

ينمو  التناق�ش  اخرتاق  يف  واملتمثل  طويلة،  فرتة 

ويربط اإىل الأبد ما بني الأدب واحلداثة، مثل ِعناق 

 Duellum »دولوم«   m �سونيت  يف  امللعونني  الُع�ساق 

يكون  اأن  اأريُد  لأين   .  Baudelaire لبودلري  )الن�سال( 

وغدا.  اليوم  الأدب،  بو�سعية  ات�سال  على  تعليمي 

النقد  ولكن  طريقتيه،  �سيكونان  والتاريخ  النظرية 

ُوُجوِدِه.  �سبب  �سيكون   - التقدير  اأو  احلكم  اي   –
مكان  يف   Albert Thibaudet تيبوديت  األربت  يتناول 

ما  الأدراج الرائعة ذات النقلب املزدوج يف ق�رص 

بني  التواطوؤ  ت�سوير  اأجل  من   Chambord �سامبورد  
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التاريخ والنقد الأدبي: التاريخ الذي يعيد الن�ش اإىل 

اأ�سوله، والنقد الذي يجذبه اإلينا. هنا، يتوجب علينا 

اأن نتخيل دوامة ثلثية لأن اخليوط الثلثة للنظرية 

والتاريخ والنقد تظل اأ�سا�سية من اأجل ربط الدرا�سة 

امتلء  يف  معها  امل�ساحلة  اأجل  من  اأو  الأدبية 

معناها. وبالن�سبة يل، فاإنه بعد زمن النظرية وزمن 

التاريخ، حانت حلظة النقد، مثلما اأعلن �سانت بوف 

يف  بينهما،  التقريب  على  جتراأُت  اإذا   ،  Sainte-Beuve

نهاية بورتريهاته الأدبية: » فيما يخ�ش النقد، لعبُت 

طويل دوَر املحامي، فلألعب الآن دوَر القا�سي«.

اأعرا�ش الأدب واحلداثة مل تتوقف  اإن  اأقول      كنت 

احل�سيلة  هذه  اإن  للقتال.  حمبة  تكون   اأن  عن  اأبدا 

واحلقيقي  الأول  ال�سوؤال  اأمام  جديد،  من  ت�سعني، 

الذي اأود اأن اأناق�سه معكم.، اليوم: ملاذا 

احلديث – احلديث امل�ستمر- عن »الأدب 

بداية  يف  واملعا�رص«  احلديث  الفرن�سي 

اأدبية  ِقَيم  اأية  والع�رصين؟  الواحد  القرن 

العامَل  يف  وينقلها  يخلقها  اأن  له  ميكن 

ي�ستحقها  التي  املكانة  هي  ما  احلايل؟ 

يف الف�ساء العمومي؟ هل هو ُمرِبٌح يف 

يف  ح�سوره  عن  الدفاع  ملاذا  احلياة؟ 

ال�ستخدامات  حول  �رصيحا  تفكريا  اإن  املدر�سة؟ 

به.  القيام  امُلِلح  من  يل  يبدو  الأدب  �سلطة  وحول 

يقول اإيتالو كالفني Italo Calvino يف كتابه »درو�ش 

اأجل الألفية القادمة«،  اأمريكية. �ستة اقرتاحات من 

والذي كتبه قبل وفاته بفرتة وجيزة، �سنة 1985: » 

اإذا كانت لدي ثقٌة يف م�ستقبل الأدب، فلأين اأعرف اأن 

ثمة اأ�سياء وحده الأدُب باإمكانه اأن مينحها بو�سائله 

اخلا�سة«. هل اأ�ستطيع اأن اآخذ حل�سابي هذه القاعدة 

واأنا اأفتتح در�سي؟ هل ل تزال توجد، حقيقة، اأ�سياء 

الأدب  اإياها؟ هل  اأن مينحنا  ي�ستطيع  الأدُب  وحده 

�رصوري، اأم ميكن ا�ستبداله؟

كان  �سنة.  ع�رصين  منذ  بعمق  امَل�ْسهد  تغري  لقد 

برو�ست   فعل  كما  يتحدث  يزال  ل   Calvino كالفينو 

Proust يف الزمن امل�ستعاد Le Temps retrouve : »احلياة 

احلقيقية، احلياة امُلكَت�َسَفة اأخريا واملتميزة، احلياة 

الأدُب«.  هي  حقيقي،  ب�سكل  ِعي�َسْت  التي  الوحيدة 

يحُدُث،  الذات  حتقيق  اأن  يرى   Proust برو�ست   كان 

طريق  عن  بل  املجتمعية،  احلياة  طريق  عن  لي�ش 

له  ُيكِر�ُش  الذي  للكاِتب  بالن�سبة  فقط  لي�ش  الأدب، 

نف�سه، ب�سكل كلي، ولكن اأي�سًا بالن�سبة للقارئ  الذي 

يبعث له بالزمن الذي يق�سيه م�ستمتعا به. ويوا�سل 

برو�ست Proust : » عن طريق الفن، فقط، ن�ستطيع اأن 

َنخُرج من ذواتنا ومعرفة ما يراه كائٌن اآَخُر من هذا 

َم�ساِهُدُه  ظلْت  والذي  َنا،  عامَلُ لي�ش  هو  الذي  الكون 

جمهولًة كما هو حال امَل�َساِهِد التي ميكن اأن تكون 

Cal- كالفينو يرى  الأدب، كما  تفُوَق  اإن  الَقَمر«.   يف 

vino ، ل يطرح م�سكلة. ولهذا ال�سبب، اإذا نظرنا للأمر 

من يومنا هذا، يبدو  اأن الفرق بينه وبني 

Ro- اأو بني رولن بارث    Proust  برو�ست

land  Barthes وجيد Gide ، اأو بني مي�سيل 

وال�سوريالية   Michel Foucault فوكو  

الفرق املوجود ما بيننا  اأق�رص من ذلك 

  Foucault وفوكو  Barthes نحن وبني بارث

اآخر  وبني  بيننا   ،  Calvino كالفينو  اأو 

الطليعيني الذين كانوا يحافظون، عاليا 

كما  به  ويوؤمنون  ال�سعب  الأدب  جدا، على �رصامة 

يوؤمنون بامُلطلق.

جيل:  منذ  جمتمعنا  يف  تقل�ش  الأدَب  مكان  لأن 

الوثائقية،  الن�سو�ش  ُتهاِجُمها  حيث  املدر�سة  يف 

يف  الأدب  اَءَل  َت�سَ الفرتا�ش؛  حد  الأمر  و�سل  بل 

يجتاز،  وهو  الأدبية  ال�سفحات  يف  اأو  ال�سحافة 

حيث  الت�سلية  اأوقات  اأثناء  جنائزية.  اأزمة  رمبا، 

ُي�ساِهم الت�ساُرُع الرقمي يف ق�سم الزمن املتوفر من 

اأجل الكتب.  على الرغم من اأن الفرتة النتقالية مل 

َتُعْد م�سمونًة بني القراءة لدى الأطفال – التي متر 

اأكرث  بال�سباب  خا�ش  اأدب  بف�سل  جيدة،  بظروف 

ُينَظر  التي  املراهقني،  وقراءة  قبل-  من  جاذبية 

حلظات  تتطلب  لأنها  ِجَرًة  ُم�سْ باعتبارها  اإلبها  

تلميذ  ن�ساأل  وحني  اجلامدة.  العزلة  من  طويلة 

28 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

�إن متثيالت ثقافية 

َور  �أخرى مثل �ل�شُ

�لثابتة و�ملتحركة 

فر�شْت نف�َشها يف 

�لأدب

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



اأقل،  بدرجة  يع�سقونها  التي  الكتب  عن  الثانويات 

يجيبون باأنه كتاب »مدام بوفاري«، الكتاب الوحيد 

ِغُموا على قراءته.
ْ
الذي اأُر

ٍة قامت الفيلولوجيا، منذ بداية  من وجهة نظٍر عامِلَ

القرن التا�سع ع�رص، بفر�سية الَوْحَدة التكوينية للغة، 

اأو بالأْحرى للح�سارة، كما كان  للأدب وللثقافة- 

اأَُمة،  لعقلية  ُمَطاِبق  ُيقاُل حينها- جمموع ع�سوي 

وهو جمموٌع مينح فيه الأدُب، بني اجلذور الل�سانية 

هذه  هنا  ومن  النبيل.  اجِلذع  الثقافية،  والأزهار 

الِرْفعة الطويلة للدرا�سات الأدبية، طريق َمَلِكَية نحو 

فهِم ثقافٍة يف كليتها. غري اأن النموذج الفيلولوجي 

تعَر�ش لهَزات يف نهاية القرن الع�رصين. من جهة، 

َور  ال�سُ اأخرى مثل  ثقافية  لأن متثيلت 

نف�َسها  فر�سْت  واملتحركة  الثابتة 

اأف�سل  ا�ستقباُلها  واأ�سبح  الأدب،  يف 

مل  لأنه  ثانية،  جهة  ومن  ال�سابق.  من 

والأَُمة  الثقافة  �رصاكة  اإىل  ُيْنظر  َيُعْد 

دوٍر  ذات  ول  جدا  وثيقة  باعتبارها 

حا�ِسٍم. 

ننعته  الذي  –الأدب  ذاُتُه  الأدب  يبدو 

�رصعيته  يف  اأحيانًا  ي�سك،  بـ»احلي«ـ- 

ُمناِف�سة وتقنيات  يف مواجهة خطابات 

القدمي-  –الِعراك  فقط  لي�ش  جديدة، 

ال�سمعي  اأي�سا  ولكن  والجتماعية،  احلقة  العلوم 

احلداثة،  منذ  الأدب،  دخل  لقد  والرقمي.  الب�رصي 

كانت  التي  احلقبة،  هذه  ولكن  التهمة«.  »ع�رص  يف 

من دون �سك مبثابة �سدمة، ظلْت خلل فرتة طويلة 

للأدب.  ا�ستثنائيٍة  وِعبادٍة  ُمدِه�سٍة  وبٍة  ُخ�سُ فرتَة 

خريف  ف�سل  كل  اأن  من  الرغم  فعلى  اليوم،  واأما 

َي�سَهُد ظهور مئات من الروايات الأوىل، فاإنه مُيِكننا 

اأو  الأدب،  جتاه  مت�ساعدة  ُمبالٍة  ل  �سعوِر  روؤية 

حتى – ويتعلق الأمر برَدة ِفعل ُمهمة جدا لأنها اأكرث 

اإليه  ُيْنَظُر  الذي  الأدب  جتاه  حقٍد  �سعور  انفعالية- 

اأََلْي�َش  اأو عاِمل »انك�سار اجتماعي«.  اأنه تهديد  على 

الأَدُب ُلَغَة اإ�سارٍة وتلميح؟ وكي نفهم الأمر يجب اأن 

نكون »داخله«، كما ُيقاُل يف ح�رصة مدام فريدورين 

Mme Verdurin .  اإن التلميح هو الإق�ساء، اإذن. 

    يجب، من الآن ف�ساعدا، ان تكون القراءة ُمرَبَرًة، 

الكائن  القارئ،  قراءة  العادية،  القراءة  فقط  لي�ش 

ة، قراءة املتعلم  ال�رصيف، ولكن اأي�سا القراءة العامِلَ

اجلامعة  عرفت  وقد  املهنة.  امراأة  اأو  رجل  املثقف، 

امُلَتَهم  العام،  التعليم  ف�سائل  حول  تردد  حلظات 

باأنه يقود اإىل الِبطالة والذي ناَف�َسْتُه خمتلف اأنواع 

اأف�سل  ب�سكل  اأنها تهيئ  املفرو�ش  املهني  التكوين 

اإىل ال�ُسْغل، والنتيجة هي اأن اإعطاء املبادئ الأولية 

الأقل  الإن�سانوية،  الثقافة  ويف  الأدبية  اللغة  يف 

مدر�سة  يف  ه�سًا  يبدو   الق�سري،  املدى  على  ربحيًة 

وجمتمع الغد.  

الثقافة الأدبية ل ير�ُسُم  اإ�سعاف  اإن      

لهذا  م�ستحيل.  م�ستقبل  لنا  بالن�سبة 

ال�سبب فاإنه اإىل جانب ال�سوؤال التقليدي 

منذ لمارتني Lamartine و�سارل دوبو�ش   

»ما   :Sartre و�سارتر   Charles Du Bos

تاريخي  اأو  نظري  �سوؤاٌل  وهو  الأدب؟« 

ال�سوؤال  اأكرب،  وبجدية  اليوَم،  ُيطَرح 

الذي ي�ستطيُعُه  النقدي وال�سيا�سي: » ما 

ب�سيغة  اأو  الأدب«،  ِفعَلُه(  )ي�ستطيع 

ولي�ش  ماذا؟«  اأجل  من  »الأدب،  اأخرى: 

من املهم اإذا كنا منحنا النطباع، ونحن نتجراأ على 

اجلواب، بكوننا �سذجًا اأو ُمتجاَوِزيَن بعد �سنوات من 

الِعراك النظري حول الأدبية litterarite، وهي خا�سية 

ين�سب  اأن  بدل  اأدبًا،  الأدِب  من  جتعُل  التي  ال�سكل 

اأو  والأخلقية  الإدراكية  الوظيفة  على  اجلدال  هذا 

العمومية للأدب، لأن التحا�سي �سيكون غري م�سوؤول 

)بيانات(  مو�سم  كل  يف  فيه  ُتن�رَصُ  الذي  الوقت  يف 

»وداعا للأدب«. 

اأولئك  يف  التفكري  نف�سي  اأمنع  اأن  اأ�ستطيع  ل  هنا، 

يتابعونني  والذين  القاعة،  ت�ستقبلهم هذه  الذين مل 

من خلل �سا�سة، اأو الذين ان�سحبوا. اإن عَدَدُكم ُيعطي 

لأقِدَم  منا�سبة  وهي  كلمي،  بتكذيب  النطباع 
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جهة،  من  متاأ�سفا،  كنُت  اإْن  ولكني  اعتذاراتي.  لكم 

حني  علينا  فاأل.  علمُة  اهتماَمُكم  لأن  �سعيٌد  فاأنا 

نتطرق اإىل م�ستقبل الأدب اأن نكون واقعيني ولي�ش 

انهزاميني.     

على  الجنليزية  اللغة  تتوفر  ُمطاَبقُة-  هي  ما 

rel- لة  كلمات قدمية اأكرث تعبريية من كلماتنا: ال�سِ

evance والدللة significance  - الأدب للحياة؟ ما هي 

يف  اأي�سا  ولكن  اللذة  يخ�ش  فيا  فقط  لي�ش  قوته، 

اأي�سا  ولكن  الهروب،  فقط  لي�ش  املعرفة،  ما يخ�ش 

بعد  اإلزامية  اأكرث  ت�سبح  الإ�سعارات  هذه  احلركة؟ 

زمن الطلئع، حني خفت درجة الإميان يف التقدم. 

فهو  الإميان  اأو �سد هذا  كنا مع  و�سواء 

الأدب  كان  احلداثة:  حركَة  حدد  الذي 

نحو  دوما  الذهاب  مب�رصوع  حمموًل 

مع  اتخذت  اندفاعة  متتِبعًا  الأقا�سي، 

تطهري  دائما«:  »اأقل،  �سكل  الطلئع 

على  نوع  كل  وتركيز  وال�ِسْعر  الرواية 

جوهره.  يف  و�سيط  كل  واختزال  ذاته 

الأول:  املقام  التقنية  التحديات  حتتل 

اأو  النظر  وجهة  يف  ال�سخ�سية  ح�رص 

ال�سخ�سية.  الداخلي، ثم حمو  املونولوغ 

الرواية  �سد  اجلديدة  الرواية  انتف�ست 

والن�ش  املحكي،  وال�سعر �سد  التحليلية 

�سد امُلوؤِلف... مل يكن ُينَظُر ل اإىل اخللف 

ول اإىل اجلانب ول اإىل املمر اجلانبي للأدب الآخر 

. وكانت كل اإ�سارة  »اأدب البولفار«، الأدب الذي ُيْقَراأً

اإىل �سلطة الأدب كانت ُتعترب  بذيئة، لأنه كان من 

كانت  قيمته  واأن  ل�سيء  ُلُح  َي�سْ ل  الأدَب  اأن  الرائج 

هي �سيطرته على ذاته )حتكمه يف ذاته(. ولكن يف 

زمننا، زمن التخفي، حيث مل يُعْد النزوع التقدموي 

)التقدم( باعتباره ثقًة يف امل�ستقبل مو�سوَع ال�ساعة 

فاإن النزعة التطورية الذي ارتكز عليها الأدب خلل  

قرن كامل يبدو اأنها قد وَلْت. وقد اأُمَل رولن بارث   

Roland Barthes يف اآخر درو�سه يف كوليج دي فران�ش، 

�سنة 1980، البحث عن �سكل اأدبي ثالث بني املقالة 

)اأو املحاولة الأدبية( والرواية، انبثاق »تفاوؤل دون 

الأدب وتقدمه  تاريخ  اإذا كان  التقدم«.   نزوع نحو 

فكيف  �رصعية،  له  مينح  يُعْد  مل  امل�ستقلة  وحركته 

�سيوؤ�ِس�ُش �سلَطَتُه؟ 

اأن روائع الرواية املعا�رصة تتحدث   »احلقيقة هي 

اأعمال  باإ�سهاب عن الإن�سان والطبيعة كما تتحدث 

يوؤكد  كما  والنقد«،  والتاريخ  الفل�سفة  عن  ر�سينة 

لنا زول. ان الأدب باعتباره  مترينا فكريا وجتربَة 

كتابٍة ي�ستجيب مل�رصوع معرفة واإن�سان وعامَل.  اإن 

Ra- لرا�سني   وم�رصحية    Montaigne ملونتني  مقالة 

لربو�ست   ورواية    Baudelaire لبودلري  وق�سيدة   cine

اأكرث مما تفعل  Proust ُتعِلمنا عن احلياة 

ُم�سَنَفات وكتب عاملية طويلة. لقد كان 

القراءة  تربير  طويلة،  فرتة  وخلل  هذا، 

الأدبية.  املعرفة  �َسَعة  العادية وفر�سية 

فهل قام الِعلُم باإق�سائهما؟ هذا ما قيل. 

  Gustave Lanson لن�سن  جو�ستاف  لحظ 

ي�ستطيع  ما  »مبجرد  اأنه   1895 �سنة 

يتوقف  املعرفة،   يف  ياأُمَل  اأن  الن�ساُن 

اللعب عن اأن يروقه ويقوم العامل ِب�سلب 

الفنان وُم�سادرته«. وقد بداأ هذا التوُجُه 

طويل الأمد يف الع�رص الكل�سيكي، حني 

متتابع،  ب�سكل  اجلميلةـ  الآداب  فقدت 

واخُتِزلت،  اخلطاب  من  وا�سعًة  اأجزاء 

�سيئا ف�سيئا، يف التخييل ال�سعب.

و�سف بولند Bonald ، وهو مفكر الرجعية، يف بداية 

العلوم  »حرب  ي�سميه  كان  ما  ع�رص  التا�سع  القرن 

اأعرا�ش  الوقت  بع�ش  منذ  نلحظ  اإننا   « والآداب«: 

خلف ناجت عن ق�سور الفهم بني جمهورية العلوم 

وجمهورية الآداب. ]...[ تَتِهُم العلوُم الآداب بكونها 

على  الآداُب  ُتوؤاِخذ  بينما  تقدمها.  على  حت�سدها 

العلوم التعايل والطموح امُلفِرط«. اإن »العلوم احلقة« 

م�سطلحاته  هي  كانت  –وقد  التافهة«  و»الآداب 

بداأت  العلوم  ولكن  الأخلق،  دور  حول  تتناف�ش   -

تتمتع بحظوة عالية، فيقول خمَتِتمًا اأن:  »كل �سيء 
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ُيعِلُن عن ال�سقوط القادم جلمهورية الآداب والهيمنة 

ال�ساملة للعلوم احلقة والطبيعية«، وُيبدي اأ�َسَفُه لأن 

لي�ست  وال�سيا�سة-   –الثيولوجيا  الأخلقية  العلوم 

قادرة على »فر�ش و�ساطتها«. 

اأو  ثقافَتنْي  مو�سوع  اأ�سبح  اللحظة،  هذه  ومن      

�سارل  الفيزيائي  األَح  تافهة.  م�ساألة  ثقافات  ثلث 

يف   Charles Percy Snow �سنو  بري�سي 

كامربيدج  يف  األقاها  التي  ال�سهرية  حما�رصته 

ُتعاِر�ش  التي  النهائية  �سنة 1959 على اخل�سومة 

الأدبية«.  و«الثقافة  العلمية«  »الثقافة  بني  ما 

ليبينيي�ش   ُووْلف  الجتماع  عامِلُ  �سدد   1985 ويف 

ال�رصاع  اأن  على   Wolf Lepenies
يت�سبب يف جتاُذبات لي�ش بني ثقافتني 

بل ثلث ثقافات، والثالثة هي »الثقافة 

على  عت  ُو�سِ التي  ال�سو�سيولوجية«، 

كان  وقد   .Bonald بونالد  منُذ  ال�سكة 

Lepenies وليبيني�ش     Snowْسُنو�

احلديُث  التجريُد  ُمنَجزا  اأمرا  يعتربان 

يكون(  اأن  )ُيفرَتَ�ش  يكون  الذي  للأدب، 

مواجهة  يف  القدمية  امتيازاته  فقد  قد 

اأمام  لحقا  ثم  واحلياة  الطبيعة  علوم 

علوم الإن�سان واملجتمع.                 

    مع ذلك، ما قيمُة هذا التعاُر�ش، الذي 

الثقافُة  خا�ٍش،  ب�سكل  بتجميده،  قامت 

الفرن�سيُة ما بني العلماء والأدباء؟ منذ فرتة طويلة 

مل يكن يوجد تعاُر�ٌش بني هذا اجُلُنوح وذاك، ولكن 

الذي  »الن�سطار«  منذ  ال�سق  هذا  حفرت  املدر�سة 

 Hippolyte Fortoulفورتو هيبوليت  و�سعه 

من  انطلقا   1852 �سنة  العمومي،  التعليم  وزير   ،

م�ستوى ال�سف الرابع حتى اإ�سلح التعليم الثانوي 

العقوبة  يف  امل�ساواة  اأر�سى  الذي   ،1902 �سنة  يف 

وهم�ش،  واحلديثة  الكل�سيكية  الباكلوريا  بني 

الكل�سيكية  والإن�سانيات  القدميَة  اللغاِت  بالتدرج، 

يف الثانوية.

    ا�ستهدفت بع�ُش املدار�ش الأدبية، يف عملية ردة 

واملعرفة،  الأدب  بني  ة  امُلفرَتَ�سَ القطيعة  على  فعل 

العلمي.  النموذج  با�ستلهام  وذلك  ال�سلطة  ا�ستعادة 

وقد عرب بودلري Baudelaire الذي كان بنف�سه ُمعاِر�سًا 

للمفهوم الرومان�سي للإلهام،  باإظهار حتم�سه �سنة 

�سنفهم  الذي  الزمُن  بعيدا  لي�ش   « للعلوم:   1852

 ]38[ باأخوية  يتما�سى  اأن  اأدب يرف�ش  اأن كل  فيه 

وعلى  وانتحار«.  قتٍل  اأدُب  هو  والفل�سفة  العلم  بني 

هذا الزمن اأن ُيخيب الآمال، قريبا، وُي�سِجع، بف�سل 

احلداثة، اأدبًا و�سفه بيري بورديو Pierre Bourdieu بـ« 

امل�ستقل«، كي يعني طابعه التخ�س�سي وتقييده ول 

َتْعِدَيِتِه املت�ساعدة.

الطلئع  اعتقدت  عنا،  بعيدا  ولي�ش      

القرن  نهاية  يف  والنظرية  الأدبية 

ال�رَصَك  من  �سُتْفِلت  اأنها  الع�رصين 

اإىل  بالت�سلق  للنقد  الأيديولوجي 

الوعي  دفع  لقد  العلوم.  �سكلنيات 

ُم�سٍل  تبادل  عرب  الأدب،  لرجال  ال�سقي 

ُينا�سبه،  ل  ِب�ُسغٍل  واحد  وكل  للأدوار 

اإىل اأن يت�رصف الِعلميون كاأكرب داعمي 

التقليد الإن�سانوي. واليوم ونحن نعي�ش 

حتول  ي�ساهي  للمدر�سة  حا�سما  تغريا 

وُمنعطف 1902 الذي مل ُيوؤثر فقط على 

القدمية  واللغات  الكل�سيكية  الثقافة 

احلديثة  الثقافة  على  حتى  بل  فقط 

التي  هي  الأدبية  املعرفة  فاإن  الفرن�سية،  واللغة 

يتوجب علينا اأن ندافع عنها.

    اإل اأنه مع مرور الزمن ظهرت عدة تعريفات ملفتة 

عن �سلطة الأدب – وعن منقعته ومطابقته؟ فهل ل 

يزال بالإمكان تقبل هذه التعريفات؟ اإذا كان ال�سوؤال 

ينطرح، اأَفَلْي�ش لأنه فات اأواُن الإجابة عليه؟ مل تكن 

ُتطَرح يف الزمن الذي كالت فيه �سلطة الأدب ُموؤَكَدة، 

وكان الأمر، بالأحرى، يتعلق باإ�سعافه.

كي  �رصورية  لي�ست  القراءة  اأن  من  الرغم  وعلى 

نعي�ش، فنحن نقراأُ لأن احلياة تكون اأكرث ُي�رْصا واأكرث 

من  يقراأون  للذين  بالن�سبة  �س�ساعة  واأكرث  ُو�سوحا 
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الذين ل يقراأون. قبل كل �سيء، ومبعنى ب�سيط جدا،  

فاإن احلياة اأكرُث ُي�رْصاً – فكرُت يف الأمر موخرا واأنا 

لي�ش  القراءة،  يعرفون  للذين  بالن�سبة  ال�سني-  يف 

واجلرائد  واملرا�سم  ال�ستخدام  و�سائل  قراءة  فقط 

وبطاقات النتخاب ولكن اأي�سا الأدب. وثانيا كان 

اأن الثقافة الأدبية  من املفرت�ش، منذ فرتة طويلة، 

لقد  اأف�سل.  حياة  ومتنحنا  الأف�سل  نحو  حتملنا 

خل�ش فران�سي�ش بيكون Francis Bacon الأمر بالقول: 

جتعُل  واملحاوَرُة  كامل،  الإن�ساَن  جتعل  القراءُة   «

الإن�ساَن ن�سيطًا، والكتابُة جتعل الإن�ساَن دقيقًا. لهذا 

ال�سبب اإذا قراأ الن�سان قليل فاإنه �سيتوفر 

على ذاكرة جيدة، واإذا حتَدَث قليل، فاإنه 

قليل،  قراأ  واإذا  ن�سيطا،  عقل  �سيمتلك 

فاإنه �سيتوفر على كثري من احليلة، حتى 

واإذا   « يعرفه.  ل  ما  يعرف  وكاأنه  يبدو 

من  قريب  وهو   ،Bacon بيكون  تتبعنا 

جُتنبنا  القراءة  فاإن   ،Montaigne مونتني 

ال�سطرار اإىل اللجوء اإىل املكر والنفاق 

اإذن، �سادقني  اإنها جتعلنا،  والحتيال. 

وحقيقيني، اأو بكل ب�ساطة، اأف�سل.

اأربعة  اأو  بثلثة  باخت�سار،  اأذكر، 

ل�سلطة  ماألوفة  حتديدات/تعريفات 

الأدب.

التعريف  هو   الأول  التعريف  1ــ 

 Aristote لأر�سطو   اأتاح  الذي  الكل�سيكي 

اأن يعيد العتبار، �سد اأفلطون Platon، لل�ِسْعر مبرتبة 

احلياة اجليدة. وبف�سل املحاكاة mimesis– التي تتم 

تقليد-  عو�ش  تخييل  اأو  بتمثيل  اليوم  ترجمتها 

عليه  امُلَتَفق  الأدب  بوا�سطة  واإذن  الإن�سان،  يتعلم 

باعتباره تخييل. »اإن التمثيل ]...[ نزوٌع طبيعي لدى 

حيث  من  احليوانات  باقي  عن  ويختلفون  الب�رص- 

كونهم جمبولني بقوة على التمثيل وكونهم يبداأون 

التعلم من خلل التمثيل- مثل النزوع امل�سرتك بني 

اجلميع يف ال�ستمتاع بالتمثيلت«. )اأر�سطو، كتاب 

ال�سعرية( الأدب مينح املتعة والتعليم. وقبل هذا، يف 

الذي   catharsis »التطهري«   اأن  »ال�سعرية« جند  كتاب 

ُينقي الأهواء عن طريق التمثيل، من نتيجته حت�سني 

الأدب-  اإن  والعمومية.  اخلا�سة/الفردية  احلياة 

التاريخية  املفارقة  تربير  ِبوارد  لي�ش  هنا،  واأنا، 

mime- اأو املحاكاة poiesis  التي يتعلق برتجمة ال�سعر

sis بالأدب-  ميتلك �سلطة اأخلقية. 

كانتليان   اإىل   Horace هورا�ش  من  اجلواب،  ظل  وقد 

اإن  نف�سه:  هو  الفرن�سية  الكل�سيكية  واإىل   Quintilien

الدائمة  للنظرية  َتَبعًا  ي�ستميل،  وهو  ُيعِلُم  الأدب 

: La Fontaine للُحلو وامُلفيد. وكما يقول لفونتني

اخلرافات لي�ست هي ما يبدو اأنها كذلك. 

مكاَنَة  نظرنا  يف  يحتل  حيوان  اأب�سط 

ال�سيد.

الأخلق العارية حتمل ال�سجر.

احلكاية مترر الِعرْبة معها.

منح  يجب  احِلَيل  من  الطرق  وبهذه 

التعليم واملتعة. 

اأجل  من  احلكاية  اأن  يبدو  ل  بينما 

احلكاية مفيدة كثريا. 

ُتربي  والتخييل  واحليلُة  احلكاية 

لي�سكوت  مانون  لها  ويحتفظ  اأخلقيا. 

الأ�سلي  النموذج  بدور   Manon Lescaut

»راأي  عن  مقولته  اإن  الواقعية.  للرواية 

الجتاه:  هذا  بقوة،  ُتثبُت،  امُلوؤِلف« 

قراءة  متنحها  التي  املتعة  اإىل  »اإ�سافة 

رائعة/طيبة، فاإننا جند فيها )اأي الرواية( قليل من 

العادات؛  تعليم  تخدم  اأن  ت�ستطيع  ل  التي  الأحداث 

طريق  عن  املعلومات،  هذه  تقدمي  فاإن  نظري  ويف 

يلح  للجمهور.«  ًة  معترَبَ ِخدمًة  ُيعترب  ال�ستمالة، 

جنده،  الذي  التفاق  عدم  على   Prevost بريفو�ست 

الب�رص بني معرفتهم للقواعد ومراقبتهم  عادة، لدى 

الأخلق،  مبادئ  نفكر حول  اأن  لنا  » ل ميكن  لها: 

بالتقدير  واحد،  اآن   يف  حتظى،  نراها  اأن  دون  من 

والإهمال؛ ونت�ساءل عن �سبب غرابة القلب الب�رصي، 

والتي  والكمال  اخلري  اأفكار  يتذوق  جتعله  التي 
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يبتعد عنها يف التطبيق.« ويف�رص »تناق�ش اأفكارنا 

�سوى  لي�ست  الأخلق  مبادئ  »كل  ِبكون  و�سريتنا« 

جنعل  اأن  ال�سعب  ومن  وعامة،  ف�سفا�سة  مبادئ 

والأعمال«.  العادات  لتفا�سيل  منها تطبيقا خا�سا 

ال�سلوَك  يقودان  واملثال  التجربة  فاإن  ال�سبب  لهذا 

باحلظ:  تتعلق  التجربة  ولكن  القواعد.  من  اأف�سل 

ي�سُلح  اأن  ميكن  الذي  املثال  �سوى  اإذن  يتبق  »ومل 

قاعدة لعدد من الب�رص  يف ممار�سة الف�سيلة«. هذه 

هي فائدة روايته: »كل َحَدث تنقله هو درجة �سوء، 

مغامرة هو منوذج  كل  التجربة؛  يحل حمل  تعليما 

ُه اإل اأن نكون  ميكن اأن نتَكَون من حوله. ول ينق�سُ

نتواجد  التي  الظروف  مع  متلئمني 

فيها. امُلوؤَلُف كُلُه هو ِكتاب اأخلق، وقد 

اْخُتِزَل ب�سكل رائع اإىل مترين«.

 ،Robert Musil موزيل  روبرت  اأما      

عن  احلقيقة  يف  كثريا  يبتعد  ل  الذي 

يف  بقوة،  �ساند  فقد   ،Prevost بريفو�ست  

اأن  يرى  الذي  الراأي  الع�رصين،  القرن 

بل  جتريدية  بطريقة  لي�ش  »ميثل  الفن 

عام،  هو  ما  لي�ش  حم�سو�سة،  بطريقة 

نغمُتها  تغطي  خا�سة  حالت  ولكن 

املعقدة اأي�سا اأنغاما عامة وف�سفا�سة«. 

حمل  يحل  املح�سو�ش  فاإن  الأدب  ومع 

املجرد، واملثال حمل التجربة، من اأجل 

اإلهام املبادئ الأ�سا�سية العامة اأو على الأقل ِب�ِسرَيٍة 

متلئمة مع تلك املبادئ العامة. ل توجد تعريفات 

الذي   Prevost بريفو�ست   تعريف  من  للرواية  اأف�سل 

الأخلقي«،  »املنعطف  فل�سفة  تعريفات  تكذبه  ل 

اليوم. 

هذه الإجابة الكل�سيكية حَدَثها واأعاد ت�سكيلها بول 

ريكور  Paul Ricoeur، بعد �سنوات من النظرية الأدبية: 

املحكي – واأنا، هنا، ل اأحترى التمييزات ال�رصورية 

بني املحكي والتخييل- ل ميكن ا�ستبداله من اأجل 

الزمن.   جتربة  من  ابتداء  الب�رصية،  التجربة  ت�سوير 

�ُش ُم�سبقًا �سكَل املحكي.    اإن معرفة الذات َتفرَتِ

2ــ التعريف الثاين ل�سلطة الأدب. الذي ظهر مع ع�رص 

َيُعد  مل  الرومان�سية،  مع،  وتعَمق   Lumieres الأنوار  

علجا.  بل  الت�سلية،  عرب  للتعليم  و�سيلة  منه  َيجعل 

اإنه يحَرر الفرد من اإكراه ال�سلطات، كما كان يعتقد 

الظلمية  من  خا�ش،  ب�سكل  ي�سفي،  اإنه  الفل�سفة. 

الأدب باعتباره و�سيلَة عدالة وت�ساُمح،  اإن  الدينية. 

ي�ساهمان  ال�ستقللية،  جتربة  باعتبارها  والقراءة 

يف احلرية]45[ ويف م�سوؤولية الفرد، وُهما من ِقَيم 

اجلمهورية،  املدر�سة  تاأ�سي�ش  �سبقت  التي  الأنوار 

الأخرية  هذه  منحته  الذي  المتياز   تف�رص  والتي 

لدرا�سة القرن الثامن ع�رص بدل القرن ال�سابع ع�رص، 

  Voltaire لفولتري  وامللكي،  الكاثوليكي 

 . Bossuet على ح�ساب بو�سييت

قاعة  يف  جرى  لفت   نقا�ش  اأثناء      

 1964 �سنة   Mutualite موتياليتي 

جريدة   ،Clarte »كلرتي«  من  مببادرة 

عنوان:  حتت  ال�سيوعيني،  الطلبة  احتاد 

هو  والذي  الأدب؟  ي�ستطيعه  الذي  ما 

ن�سب  الأدب؟  ما  �سارتر:  �سوؤال  على  رد 

�سارتر، وهو الويف لروح الأنوار، للأدب 

–على الرغم من عدم وجود ِكتاب يحمي 
من  اإنقاِذَنا  �سلطَة  املوت-  من  طفل 

»ِقوى ال�ستيلب اأو القمع«. 

الأدُب معار�سة وت�ساد: اإنه ميتلك �سلطَة 

لل�سلطة. وباعتباره �سلطًة ُم�سادًة،  رف�ِش اخل�سوع 

فهو َيك�ِسُف كل ات�ساع �سلطته حني يكون ُم�سَطَهداً. 

َتنُتُج عن هذا ُمفارَقٌة مثرية لل�سخط وهي اأن احلربة 

ال�ستعبادات  من  حَتِرُمُه  لأنها  له  ُمنا�ِسبًة  لي�ست 

التي ُتقاومه. وهكذا فاإن اإ�سعاف الأدب يف الف�ساء 

العمومي الأوروبي يف نهاية القرن الع�رصين ميكن 

تقراأ  اأوروبا  كانت  الدميقراطية:  بانت�سار  ربُطُه 

كثريا، ولي�ش فقط يف ال�رصق، قبل �سقوط جدار برلني.

التجربة  لت�سظي  ترياقا  باعتباره  الروائي  العمل 

الفردية التي اأعقبت الثورة ال�سناعية وتق�سيم العمل 

والهويات  الب�رصية  املجموعات  وحدة  اإر�ساء  ادعى 
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وامَلعاِرف وعرْب هذا اإنقاذ احلياة. كما اأعلن عن ذلك 

وورد�سوورث Wordsworth ، » على الرغم من الأ�سياء 

الرغم  وعلى  لها،  معنى  ل  بهدوء،  اأ�سبحت،  التي 

ال�ساعر  فاإن  عنيف،  ب�سكل  ُدِمَرت  التي  الأ�سياء  من 

امرباطوريَة  معًا،  واملعرفة،  الهوى  بوا�سطة  َيربط 

املجتمع الب�رصي الوا�سعَة. كما ينق�سم على جمموع 

الكرة الأر�سية ويف كل الأزمان«. اإن اأدب التخييل، 

نهاية«،  دون  من  »غائية   – متفاٍن  لأنه  حتديدا 

كما ُيعِرف الفن عن نف�سه منذ كانط Kant -، ح�سل 

الأدب  كان  واإذا  متناق�سة.  فائدة  على  جديد  من 

فهو  اجتماعيا،  رابطا  يكون  اأن  على  قادرا  لوحده 

جمانيته  ب�سبب  احلقيقة،  يف  ممكن، 

املنفعة  على  قائم  عامَل  يف  واأريحيته 

اإن  الإنتاجية.  التخ�س�سات  متيزه 

ان�سجام الكون اأر�ساه الأدُب لأن وحدته 

والذي  �سكله،  اكتماُل  يوؤكُدها  اخلا�سة 

الغنائية.  الق�سيدة  اكتمال  حتديدا،  هو، 

اإىل  التفكري  بنا  يذهب   – القراءة  يف 

تاأملت لمارتني  Lamartine ال�سعرية-، 

 اتفاقا معي�سا، ب�سفة كاملة، 
ُ
َيِجُد الوعي

الذي  الأدب،  مينح  وهكذا  العامَل.  مع 

احل�سارة،  ل�سطراب  َوَحٌل  َعَر�ٌش  هو 

ما  اإىل  حتمل  روؤية  املعا�رص   للإن�سان 

هو اأبعد من تقييدات احلياة اليومية.

واإما  ي�سفي  اأن  اإما  ُي�سِمَم:  اأن  ميكن  دواء  كل  ولكن 

الدواء   « مثل  ُي�سمم،  ي�سفي وهو  اأن  واإما  ُي�سِمم،  اأن 

�ستاروبين�سكي  جلان  اجلميل  العنوان  الأمل«  يف 

مدام  مثل  بالأدب  مر�سى  ن�سبح   .  Jean Starobinski

بوفاري  Madame Bovary اأو Esseintes )رجل �سوداوي(. 

بدوره  ي�سبح  فهو  الدين،  من  ُيحِرر  الأدب  كان  اإذا 

اأفيونا، اأي ديانة ا�ستبدال، ح�سب الروؤية املارك�سية 

للأيديولوجيا، لأن ذاك هو تناُق�ُش كل ُملَحق. 

القرن  يف  امل�سرتكة  للأخلق  ميدانا  الأدب  كان 

الدين  الع�رصين، بعد  القرن  التا�سع ع�رص ويف بداية 

اأوغ�ست  اأن ياأخذ الِعلم الدور: وقد كان  ويف انتظار 

 Sainte-Beuve بوف  و�سانت   Auguste Comte كونت 

وغو�ستاف لن�سون Gustave Lanson - اأو ماتيو اأرنولد  

َز بطريقة  Matthew Arnold يف اإجنلرتا- رواد تغيري اأجُْنِ

و�سريفع  الثالثة.  اجلمهورية  مدر�سة  يف  مثالية 

الأدب، هذا املرتا�ش �سد »بربرية الداخل«، كما كان 

ُي�ساُر اإىل خماطر الإنكار الربوليتاري للأخلق يف 

اإجنلرتا، ال�سعب اإىل ِمثال جمايل واأخلقي، وي�ساهم 

يف ال�سلم الجتماعي. وبهذه الطريقة مت جتنيد كبار 

الُكتاب يف خدمة الأُمة.

للأدب.  ال�سيء  ال�ستغلل  هذا  �سد  متُرٌد  حدث 

انتقاداتهم  الفن  اأجل  من  الفن  اأن�ساُر  وجه  وقد 

وال�سرتاكيني  �سيمون  �سان  لأتباع 

واجلمهوريني الذين منحوا للأدب ُمهمة 

املقاَومة  هذه  اأن  ومبا  ال�سعب.  قيادة 

فاإنها  للأدب،  ال�سامي  الُفتوَر  اأكدت 

زادت، يف اجلوهر، من ميزتها وعززت، 

اأن  املجتمُع  ي�ستطيع  التي  الثقة  اأخريا، 

ي�سعها يف قدرتها العلجية.                            

3ــ تلي روؤية ثالثة ل�سلطة الأدب، النظرة 

الأدب  اللغة.  نقائ�ش  ت�سحح  التي 

اللغة  اإىل  ويلجاأ  اجلميع،  اإىل  يتحدث 

امل�سرتكة، ولكنه يجعل من هذه الأخرية 

وُيتلقى  اأدبية.  اأو  �سعرية  خا�سة-  لغة 

ال�ِسعُر، منذ مالرمي Mallarme  وبرج�سون 

Bergson ، باعتباره دواًء لي�ش لآلم املجتمع، ولكن، 

معنى  »منح  اللغة.  ملءمة  ِلَعدم  جوهرية،  وب�سفة 

بو  اإدغار  ِلَقرْب  َتَبعًا  القبيلة«:  لكلمات  �سفاء  اأكرث 

اإنه  ال�ِسْعر؛  طموح  هو  هذا   ،Le Tombeau d Edgar Poe

لأنه  ال�رصية،  وم�ستوياتها  اللغة  ُق�سور  ُيعو�ش 

الوحيد القادر على التعبري عن املحتوى والندفاع 

والوقت، اأي القدرة على اإحداث احلياة. اإن التعريفات 

لها  َتُعد  مل  الأدب  ل�سلطة  والرومان�سية  الكل�سيكية 

قيمة – التعليم من خلل بث البهجة، والتخفيف من 

ت�سظي التجربة-، ولكن م�رصوعا حديثا اأو حداثويا 

يجعل من الأدب فل�سفًة بل يجعل منها الفل�سفَة، اأي 
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جتاوز اللغة العادية.

اللغة،  حماكمة  على  عمَلُه   Bergson برج�سون   �سيَد 

على  القادرة  غري  امل�ستويات  فيها  حاَكم  والتي 

ولكن  املطلوبة،  الأملعية  بوا�سطة  الواقعي  اإ�ساءة 

الذكاء  كان  اإذا  الل�ساين.  الت�ساوؤم  من  اأنقذه  ال�ِسْعر 

فاإن  باحلياة،  اللتحام  يف  ف�سل  قد  املفهومي 

كيف  عرف  والتعاطف،  احلد�ش  طريق  عن  الأدَب، 

تتجلى  اأنا�ٌش  قرون  منذ  يوجد   ]...[« احلركة:  يعيد 

روؤية  على  وم�ساعدتنا  روؤية  وظيفتهم، حتديدا، يف 

الفنانون«.  اإنهم  طبيعية.  بطريقة  نتلقاه  ل  ما 

العقل،  الطبيعة ويف  »اإطلعنا، يف  اإىل  الفن  يهدف 

تلفت،  ل  اأ�سياء  على  دواخلنا،  ويف  ذواتنا  خارج 

ب�سكل �رصيح، حوا�سنا ووعينا«. يك�سف لنا ال�ساعر 

كنا  ولكننا  ذواتنا،  يف  موجودا  كان  ما  والروائي 

ظاهرة  وهي  تنق�سنا،  كانت  الكلمات  لأن  جنهله 

قاَرَنة   مِبُ بال�ستعانة   Bergson برج�سون   و�سفها 

ميكن اأن ُتذِكرنا بربو�ست Proust: »ويف نف�ش الوقت 

الذي ُيحِدثاِنَنا َتظهر لَنا ُفروق يف انفعالت واأفكار 

ميكنها اأن تكون مُمَثَلة فينا منذ فرتة طويلة، ولكنها 

ظلت غري مرئية: مثل ال�سورة الفوتوغرافية التي مل 

ُتو�سع بعُد يف احلو�ش حيُث �َسَتْك�ِسف عْن نف�ِسها«.

ميتلك ال�ساعر �سلطة لي�ست قدمية، ولكنها حديثة – 

كما توؤكد ذلك الإ�سارة اإىل ال�سورة الفوتوغرافية-، 

)ترن�سندنتالية(،  متعالية  لي�ست  حقيقة  ك�سف  يف 

عن  بعيدا  حمتجبة  بالقوة،  حا�رصة  خفية،  ولكنها 

اإىل  التعبري عنها  يتم  ُملِزمة، متفردة، ومل  الوعي، 

حد الآن. ال�ِسْعُر وهو ي�ستخدم اللغة يطفح باإكراهاته، 

خلل  من  وُيرثيها  ُفروَقه  وُيظِهُر  هوام�سه  يزور 

ممار�سة العنف معها: » الطريقة الوحيدة للدفاع عن 

برو�ست  كتب  كما  الفرن�سية هي مهاجمتها«،  اللغة 

Proust  اإىل ال�سيدة �سرتو�ش Straus  �سنة 1908.              

من  ترياقا  احلديثة  �سلطته  من  الأدُب  جعل  لقد 

وب�سبب  م�سادة.  فل�سفة  اأو  ُم�ساداً  نظاما  الفل�سفة، 

كل  واأْنَع�سها.  حمَلَها  حَل  فقد  الفل�سفة  على  تفوقه 

عمل برو�ست Proust موجوٌد، هنا، وقد اأعلن عنه يف 

بداية كتابه »البحث عن الزمن ال�سائع«: »كل يوم 

اأمنُح ثمنًا اأقل للذكاء. كل يوم اأكت�سف، ِب�سكٍل اأف�سل، 

يلتقط  اأن  الكاتُب  ي�ستطيع  فقط  الأدب  خارج  اأنُه 

اإىل  الو�سول  اأي  املا�سية،  انطباعاتنا  من  �سيئا 

�سيء من ذاته ومادَة الفن الوحيدة«. املا�سي امليت 

يتج�سد يف بع�ش الأحا�سي�ش. يت�ساءُل الكاتُب ب�سبب 

هذه الفكرة، بقلق: »هل ميكن اأن ن�سنع منه رواية اأم 

اإنه ينُظُر اإىل  اأنا روائي؟ »  درا�سة فيلولوجية، وهل 

الذاكرة غري الإرادية باعتبارها مكاَن الأنا احلقيقي، 

يقوم  بينما  احلد�ش،  بهذا  ي�سطدم  الفيل�سوف  ولكن 

الروائي باإفهامنا اإياها، وهو ُيحرك نطاقات اللغة. 

باللغة يجعلنا  ننخدع  اأن ل  يعلمنا  الأدب حني  اإن 

احلاجة  اإن  خمتلفة.  بطريقة  اأذكياء  اأو  ذكاء،  اأكرث 

ال�رصورية للختيار ما بني الفن الجتماعي والفن 

من اأجل الفن ت�سبح باطلًة يف مواجهة فن َيرغب يف 

ذكاِء عامَلٍ ُمتحِرٍر من اإكراهات اللغة. 

لدى  بالأدب  الفل�سفة  تعوي�ش  على  الت�سميم  اإن 

هْيَمَن  الع�رصين،  القرن  يف  �رصامة  الأكرث  الكتاب 

  yves  خلل فرتة طويلة.  وبعد اأن طلق اإيف بونفوا

ال�رصياليون  يقوم  التي  املبا�رِصَة  اللغة   Bonnrfoy

وكما  الرومان�سية،  من  تبقى  مبا  �رَصاِبَها  مبطاردة 

َي�ْسَهُد على ذلك كتاُبُه »Anti-Platon« )�سد اأفلطون( 

ه اللغة املفهومية، �سد- 
ْ
)1947( اأ�َس�َش عمَلُه على ُكر

الفلطونية التي تهدف اإىل اإحباط كل نظام فل�سفي 

حتى ُيكِر�َش ال�سعَر للبحث عن احل�سور الأ�سيل.

متتلكه  مما  الرغم  على  نف�ُسها،  النظرية  الطلئع 

كانت  التي  ال�سلطة  من  تتخل�ش  كيف  تعرف  مل 

وحدود  اللغة  اإكراهات  تخطي  يف  الأدُب  �سيمتلكه 

اأبدا   Foucault فوكو   مي�سيل  يتعامل  ل  الفل�سفة. 

نف�ش  على  لل�سلطة  جهازا  اعتباره  على  الأدب  مع 

العام  نظامهم  متجِنبًا  اخلطابات.  باقي  م�ستوى 

خارج  متموقعة  مف�سلة،  مرجعيًة  الأدُب  يظل 

لها  ع  تخ�سَ التي  احلتميات  من  ومتحِررة  الفل�سفة 

الأدب  ي�ستخدم  وهو  وُمفِرطة.  الأخرى،  اخلطابات 

اأعلن �سنة 1975:  كي »يتخل�ش من الفل�سفة«، وقد 
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»لقد كان نيت�سه  Nietzsche وباتاي  Bataille وبلن�سو  

يل،  بالن�سبة   ،  Klossowski وكلو�سوف�سكي   Blanchot

Fou- فوكو ك�سف  وقد  الفل�سفة«.  من  للخروج   ُطُرقا 

ما  ولكن  اأدبًا،  اإل  تكن  مْل  اخلطابات  كل  اأن    cault

من و�سعيته عن طريق نوع من  دام هذا الأخرُي َي�سْ

الأخرى  اخلطابات  يتجاوز  فهو  ال�سعرية  ال�سخرية 

ويحافظ على م�ستواه.

    واأما بارث Roland Barthes  الذي و�سف اللغة، يف 

تعني  ل  الفا�سية  »لأن  بـ»الفا�سية«،  املكان،  هذا 

واأ�ساف  القول«،  الإرغام على  بل  القول،  املنع من 

على الفور –وهو ما ل نتذكره اإل قليل-  اأن الأدب 

اللغَة  اللغة، وحده ينقذ  اللغة ويغ�ش  وهو يغ�ش مع 

ُيعاِر�ش  كما  متاما  اخل�سوع،  ومن  ال�سلطة  من 

برج�سون Bergson ما بني ال�سعر وُجل اأفعال الفل�سفة: 

احليلة  هذه  التفادي،  هذا  امُلخِل�ش،  الغ�ش  »هذا 

خارج-�سلطة]...[،  لغة  �سماع  تتيح  التي  الرائعة 

اأُطِلُق عليها، من جانبي، ا�سم: الأدب«.

فن  الثلث:  الأدب  �سلطات  ب�رصعة  َعرَبُت  لقد  4ــ 

اإعادة   ،  docere التعليم  وواجب   placere الإغواء 

توحيد التجربة اأو اإ�سلح اللغة.  وقد اأ�ساأنا اأحيانا 

يخُدم،  مل  والأدُب  ذلك،  يف  اأخطاأنا  اأو  ا�ستعمالها 

ال�سبب حاول عديد من  دائما، ق�سايا عادلة. ولهذا 

 ،  Flaubert وفلوبري   Baudelaire بودلري  منذ  الكتاب، 

نف�سها.  �سلطتها على  �سوى  �سلطة للأدب  رف�ش كل 

لكتاب  تقدميه  �سنة 1902 يف   Gide وقد كتب جيد 

اللاأخلقي وهو ُيطري على عودة الأدب اإىل الأدب 

الذي ميز عقلية جملة »املجلة الفرن�سية اجلديدة«: » 

يف احلقيقة، ل يوجد يف الفَن من م�ساكل، حيث ل 

يكون فيه العمل الفني احلَل الكايف«. 

وقد حرك نف�ُش الإميان اأن�سار  الإلهام يف الكتابة 

اخلياَر  الإلتزام،  و�سد  التحرير   بعد  اتبعوا،  الذين 

ال�سلطة   تفكيك  اأو   impouvoir لل-�سلطة  الراديكايل 

كاإنكار   ،  hors-pouvoir خارج-ال�سلطة  اأو   depouvoir

قيم  ولأدنى  اأخلقي،  اأو  اجتماعي  انخراط  لكل 

ا�ستعمال للأدب، وكتاأكيد حلياده املطلق. �ستكونون 

Maurice Blan-  قد تعرفتم على موقف موري�ش بلن�سو

 Barthes وبارث    Foucault فوكو   يكن  الذي مل   ،  chot

للتو-  الأمر  راأينا  – وقد  ولكن  بعيَدْين كثريا عنه، 

من دون اأن ُيدِعموا حتى النهاية �رصاَمَتُه العدمية. 

 Blanchot وللحقيقة فاإن مديح احليادية، لدى بلن�سو

، نف�سه، حُتاِفظ على ال�ستثناء الأدبي، على الرغم من 

اأنه ميكن لل�سلطة الرابعة للأدب األ تكون اإل تنويعًا 

اأخريا لل�سلطة الثالثة والراأ�ش الرهيبة للحداثة.    

اأن  لنا  ُيتيح  »ل  الأدَب:  اأن    Barthes بارث  وي�سعرنا 

تواطوؤ  كل  ينتقد  وهكذا  نتنف�ش«.  اأن  بل  نتم�سى 

الزوائد  ا�ستخدامات  كل  اأََداَن  للأدب.  م�سلحي 

والإ�سافات – البيداغوجية، الأيديولوجية، اأو حتى 

مع  ولكن  متتالية،  ب�سورة  َقِبَلها،  التي  الل�سانية- 

والغريُب  »التنف�ش«:  ْدِرَية.  �سَ بف�سيلة  له  العرتاف 

 Raymond Picard بيكارد   راميوند  مع  امل�ساجرة  اأن 

ذاته  املعنى  بخ�سو�ش  كانت   Racine را�سني   حول 

لهذه الكلمة: هل كان ثمة »تنف�ش« حني كان نريون 

 Junie  »جوين« 
ْ
قدمي عند  »يتنَف�َش«   اأن  يريد   Neron

على  ُي�ساِعُد  الأدُب  ال�سرتخاء؟  بب�ساطة،  يريد،  اأم   ،

 Pelleas et Melisande التنف�ش، كما يف الهواء ال�سهري يف

: »اآه! اأتنف�ُش، اأخريا!«  

الأوفياء  اأَحُد  علي  اعرت�َش  بكني،  العا�سمة  يف 

يف  للأدب،  الوحيدة  ال�سلطة  باأن  بالقول  للكتابة 

اأن  من  الرغم  وعلى  الوقت«.  »تزجية  هي  نظره، 

اأنه مل يكن على خطاأ.  اأبدوا احتجاجهم، اإل  زملءه 

 Baudelaire بودلري  َهَو�ش  هو  كان  الوقت«،  »تزجية 

»الغرفة  نهاية  يف   »la fiole de laudanum« وكانت   ،

العجوز  و»ال�سديقة   ،La chambre double»املزدوجة

ع�سيقات«  »بورتريهات  يف  النبيذ  اأو  والرهيبة«، 

Portraits de maitresses ، ُي�ساعدانه على »تزجية الوقت 

الذي ميتلك حياة قا�سية جدا، وت�رصيع احلياة التي 

ت�سيُل ببطء كبري«. ت�ستطيع القراءُة اأن ُت�سِلي، ولكن 

َكُلعبة خطرية، ولي�ش كوقت فراغ عدمي اجلدوى.

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(

36 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



37

 �أوكتافيو باث �شاعر و�أديب ومفكر مك�شيكي، ولد يف مدينة مك�شيكو يف 31 

مبعار�شته  عرف   .1990 �شنة  لالأدب  نوبل  جائزة  على  ح�شل  مار�ض1914، 

ن�شاطه  �شمل  عديدة.  دول  يف  لبلده  دبلوما�شيا  وعمل  للفا�شية،  �ل�شديدة 

جمالت عديدة، �ل�شعر و�لتاريخ و�ل�شيا�شة و�لدين و�لنقد �لأدبي. �شدرت له 

ومن   .1987 �شنة  و�آخرها   ،1949 �شنة  �أولها  ن�رص  �شعرية،  دو�وين  خم�شة 

�أهم �أعماله �لفكرية كتاب »متاهة �لعزلة« �ل�شادر �شنة 1950، وفيه حاول 

�إىل  �أف�شى به  �لإن�شان �ملك�شيكي، لكن بحثه هذ�  باث �لك�شف عن �شخ�شية 

وهو  �لكتاب،  من  �لأخري  �لف�شل  ت�شمنها  كوين،  �إن�شاين  بعد  ذ�ت  خال�شات 

�لف�شل �لذي نقدم ترجمة كاملة.

جـدلــيـــة �لعـــزلـة

اأوكتافيو باث

 الرتجمة عن الإ�سبانية: اأحمد اأيت اإح�سان- عبد اللطيف جامل\

�مليالد و�ملوت جتربتان للعزلة: 

نولد يف عزلة، ومنوت يف عزلة  

\ كاتبان ومرتجمان من املغرب



بوحدته  �لإن�شان  �إح�شا�ض  وهي  �لعزلة،  لي�شت 

عن  و�غرت�به  �لعامل  عن  و�نف�شاله  بها،  ومعرفته 

فكل  �ملك�شيكي.  لالإن�شان  ��شتثنائية  ذ�ته، خا�شية 

ي�شعرون  حياتهم،  من  معينة  حلظات  يف  �لنا�ض، 

�إن  �لنا�ض يف عزلة.  �أكرث من ذلك كل  بالعزلة، بل 

ما  �ىل  نلج  لكي  كناه،  عما  �نف�شال  هي  �حلياة 

�لدو�م.  على  غريب  م�شتقبل  وهو  ن�شريه،  �شوف 

�أ�شا�ض �لو�شعية �لإن�شانية. و�لإن�شان  فالعزلة هي 

هو �لكائن �لوحيد �لذي ي�شعر باأنه يف عزلة، وهو 

�لكائن �لوحيد �لذي ميثل بحثا عن �لغري. �إن طبيعته 

خا�شة  طبيعة  عن  �حلديث  �ملمكن  من  كان  �إذ�   -

بالإن�شان، وهو �لكائن، على وجه �لدقة، �لذي �أبدع 

ذ�ته بنفيه للطبيعة -  تكمن يف �ل�شعي 

�إىل �لتحقق يف �لغري. فالإن�شان يحن �إىل 

�مل�شاركة، ويبحٌث عنها. لهذ� فهو كلما 

�شعر بذ�ته، �شعر بها كحاجة �إىل �لغري، 

وكعزلة.

ن�ش املقالة املرتجمة:

العامل  يف  وحيد  وهو  اجلنني،  ميثل 

يف  حياة  خال�سة،  حياًة  به،  املحيط 

نولد،  حينما  بذاته.  جاهل  تدفقا  اخلام،  حالتها 

العمياء،  باحلياة  تربطنا  التي  ال�سلت  نقطع 

الأم، حيث ل فا�سل  هناك   التي ع�سناها يف رحم 

يعرب  باحلياة  فاإح�سا�سنا  والإ�سباع.  الرغبة  بني 

بيئة  يف  و�سقوط  كتيه  وقطيعة،  كانف�سال  عنه 

يتحول  ما  بقدر  ننمو،  ما  وبقدر  وغريبة.  معادية 

وبعد  بالعزلة،  �سعور  اإىل  البدائي  الإح�سا�ش  هذا 

اإىل وعي: فنحن حمكومون بالعي�ش يف عزلة،  ذلك 

وا�ستعادة  عزلتنا  بتجاوز  اأي�سا  حمكومون  لكننا 

ما�ش  يف  باحلياة  تربطنا  كانت  التي  ال�سلت، 

فردو�سي. كل جهودنا ت�سعى اإىل حمو العزلة. هكذا 

جهة  فمن  مزدوجة:  دللة  بالعزلة  الإح�سا�ش  ميلك 

يدل على الوعي بالذات، ويدل من جهة اأخرى على 

الرغبة يف اخلروج من الذات. اإن العزلة، وهي �رصط 

نهايتها  ويف  وتطهر،  كامتحان  لنا  تبدو  حياتنا، 

وهما  والجتماع،  فالمتلء  والتيه.  القلق  يختفي 

يف  ينتظراننا  العامل،  مع  وان�سجام  و�سكينة  راحة 

نهاية متاهة العزلة.

اإن اللغة ال�سعبية تعك�ش هذه الزدواجية، مبطابقتها 

عزلة،  اأحزان  احلب هي  اأحزان  واحلزن.  العزلة  بني 

تتعار�ش  احلب  يف  والرغبة  والعزلة  فامل�ساركة 

عن  تك�سف  الإنقاذ  على  العزلة  وقدرة  وتتكامل. 

فكرة غام�سة لكنها حية، فكرة اخلطيئة: فالإن�سان 

اأي  عقوبة،  العزلة  اهلل«.  »هجره  الذي  هو  الوحيد 

بنهاية  اأي�سا وعد  لكنها  اإنها عقوبة،  اإدانة وتطهر. 

منفانا. وكل حياة هي حياة م�سكونة بهذه اجلدلية.

نولد  للعزلة:  جتربتان  واملوت  امليلد 

�سيء  ل  عزلة.  يف  ومنوت  عزلة،  يف 

الأول يف  الغو�ش  هذا  اأكرث خطورة من 

العزلة، الذي هو امليلد، اإل هذا ال�سقوط 

اإن  الآخر يف املجهول، الذي هو املوت. 

وعي  اإىل  �رصيعا،  تتحول  املوت  جتربة 

والرجال  الأطفال  يوؤمن  ل  باملوت. 

اإنهم  اأف�سل  وبتعبري  باملوت،  البدائيون 

ل يدركون وجودها، على الرغم من اأنها تعمل �رصاً 

بدواخلهم. ومل يكن اكت�سافها متاأخرا اأبداً، بالن�سبة 

للإن�سان املتح�رص، مادام كل �سيء يحذرنا وينبهنا 

اإىل اأننا �سنموت. اإن حياتنا تعلم يومي للموت. اإننا 

واإن  نحيا.  كيف  ُنلقن  مما  اأكرث  منوت  كيف  ُنلقن 

بني  حياتنا  مت�سي  �سيئة.  بطريقة  لنا  ليلقن  ذلك 

امليلد واملوت. حينما نطرد من رحم الأم، ون�رصع 

يف قفزة قلقة وخطرية حقا، ل تنتهي اإل ب�سقوطنا 

اإىل  اإىل هناك،  �سيكون املوت عودة  يف املوت. هل 

احلياة ال�سابقة على احلياة؟ هل �سيحيا الإن�سان من 

ال�سابقة على امليلد، حيث يكف  جديد هذه احلياة 

النهار  بني  واحلركة،  ال�سكون  بني  التعار�ش   عن 

والليل، بني الزمن والأبدية؟ هل �سيكون املوت كفا 

احلياة  املوت هو  يكون  الكينونة؟ رمبا  نهائيا عن 
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احلقة؟ رمبا يكون امليلد موتا واملوت ميلدا؟ اإننا 

ل نعرف �سيئا.   

كله  وجودنا  فاإن  �سيئا،  نعرف  ل  كنا  اإن  وحتى 

ي�سعى اإىل الفرار من هذه املتناق�سات التي متزقنا، 

والعقل،  والزمن،  بالذات،  )الوعي  �سيء  كل  ومادام 

والعادات(، يطردنا من احلياة، فاإن كل �سيء يدفعنا 

كذلك اإىل العودة، اإىل النزول اإىل الرحم اخللق الذي 

رغبة،  باعتباره  ـ  احلب  من  ونطلب  منه.  اْنُت�سلنا 

وحاجة اإىل امل�ساركة، وحاجة اإىل ال�سقوط واملوت، 

مينحنا  اأن  ـ  النبعاث  اإىل  كذلك  حاجة  هو  مثلما 

�سيئا من احلياة احلقة، واملوت احلق. ل نطلب منه 

فقط،  حلظة  بل  الطماأنينة،  ول  ال�سعادة 

املمتلئة  احلياة  من  حلظة  حلظة،  وفقط 

وتت�سالح  الأ�سداد،  فيها  تن�سهر  التي 

والأبدية.  والزمن  واملوت،  احلياة  فيها 

احلياة  اأن  غام�ش،  نحو  على  ونعرف 

بل  لي�سا حركتني متعار�ستني،  واملوت 

ذاته.  للواقع  متكاملتان  حركتان  هما 

فعل  يف  لين�سهران  والهدم  اخللق  واإن 

يلمح  الثانية  من  جزء  خلل  اإذ  احلب، 

الإن�سان حالة اأكرث اكتمال.

يكون  يكاد  جتربة  عاملنا  يف  احلب  اإن 

يقف  �سيء  كل  دام  ما  متعذرا،  بلوغها 

والأعراق،  والقوانني،  والطبقات،  الأخلق،  �سدها: 

واملحبون اأنف�سهم. لقد كانت املراأة دوما هي »اآخر« 

الرجل، ونقي�سه، ومكمله. واإذا كان جزء من كياننا 

ي�سعى اإىل الن�سهار فيها، فاإن اجلزء الآخر، ولي�ش 

�سيء  املراأة  ويق�سيها.  يبعدها  اإحلاحا،  اأقل  بقدر 

الدوام.  على  خمتلف  لكنه  بالتناوب،  و�سار  ثمني 

خا�ش،  موجود  اإىل  �سيء،  اإىل  املراأة  وبتحويل 

على  متليها  التي  الت�سوهات  كل  اىل  واإخ�ساعها 

الرجل م�ساحله، وكربياءه، وقلقه، وحبه لها، فاإنه 

ل يلبث اأن يحولها اإىل اأداة وو�سيلة، للح�سول على 

العرتاف وعلى اللذة وعلى طريق ما لل�ستمرار يف 

اأو ربة  اإن املراأة وثن، واآلهة، واأم، و�ساحرة  احلياة. 

فن، ح�سب »�سيمون دي بوفوار«، لكنها ل ت�ستطيع 

علقتنا  تكون  هنا  من  نف�سها.  هي  تكون  اأن  اأبدا 

اجلن�سية منحرفة من اأ�سلها، وم�سوهة يف جذورها. 

ال�ستيهام  ا�ستيهام:  املراأة  وبني  بيننا  يح�سل 

بال�سورة  املتعلق  وال�ستيهام  ب�سورتها،  اخلا�ش 

ن�ستطيع  ل  تتقم�سها.  والتي  عنها،  نكونها  التي 

تت�سلل  مادامت  ذاته،  يجهل  كج�سد  مل�سها  حتى 

جل�سد  والذليلة  اخلا�سعة  النظرة  هذه  وبينها  بيننا 

ت�سعر  ل  اإنها  ذاته:  ال�سيء  للمراأة  يح�سل  ي�ست�سلم. 

بذاتها، ول تت�سوره اإل باعتباره �سيئًا،  اإل باعتباره 

اإنها  بالكل.  ذاتها  �سيدة على  اإنها ل تكون  »اآخراً«. 

والطبقة،  العائلة،  عليها  متليها  �سورة 

والدين،  وال�سديقات،  واملدر�سة، 

والعا�سق. اأنوثتها ل تعرب عن نف�سها اأبدا، 

ابتكرها  اأ�سكال  خلل  من  تتجلى  لأنها 

الرجل. لي�ش احلب فعل طبيعيا. اإن احلب 

ال�سيء  بالتعريف  وهو  اإن�ساين،  �سيء 

الأكرث اإن�سانية، اأي اإبداعًا، �سيئًا �سنعناه 

نحن، ومل متنحه لنا الطبيعة، �سيئًا قمنا 

به، ونقوم به كل يوم، ونقو�سه كل يوم.

التي  الوحيدة  العوائق  هي  هذه  لي�ست 

احلب  اإن  احلب.  وبني  بيننا  حتول 

لقدرنا،  حر  اختيار  هو  ولرمبا  اختيار. 

يف  وقدرية  �رصية  الأكرث  للجزء  مفاجئ  واكت�ساف 

وجودنا. لكن الختيار املبني على الع�سق م�ستحيل 

يف جمتمعنا. وقد قال بروتون Breton من قبل، 

باأن  املجنون«،  »احلب  روعة:  الأكرث  كتبه  اأحد  يف 

املع�سوق:  اختيار  متنعان  حترمي  عمليتي  هناك 

امل�سيحية.  اخلطيئة  وفكرة  الجتماعي،  التحرمي 

يحتاج احلب، كي يتحقق، اإىل انتهاك قانون العامل. 

احلب يف زمننا ف�سيحة، وهو فو�سى وانتهاك: حب 

النجمني اللذين ك�رصا حتمية مداريهما، والتقيا يف 

للحب،  الرومان�سي  الت�سور  اإن  الف�ساء.  منت�سف 

والذي يفرت�ش قطيعة وكارثة، هو الت�سور الوحيد 

الذي نعرفه، لأن كل �سيء يف املجتمع مينع احلب 
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من اأن يكون اختيارا حرا.

عليها  يفر�سها  التي  ال�سورة  �سجينة  املراأة  تعي�ش 

املجتمع الذكوري، ولذلك فهي ل ت�ستطيع الختيار، 

اإل من خلل القطيعة مع ذاتها. »لقد غريها احلب، 

وجعل منها �سخ�سا اآخر«. هكذا اعتاد النا�ش القول 

املراأة،  يغري  احلب  اإذ  حق:  وقولهم  العا�سقات.  عن 

لأنها كلما اأقدمت على احلب وعلى الختيار، وكلما 

اأقدمت على اأن تكون هي نف�سها، اإل وتوجب عليها 

اإقامة قطيعة مع ال�سورة التي بداخلها ياأ�رص العامُل 

وجودها.

ل ي�ستطيع الرجل اأي�سا الختيار، فدائرة اإمكانياته 

حمدودة جدا. اإنه يكت�سف الأنوثة، وهو طفل، يف الأم 

والأخوات. ومنذ ذاك احلني، ي�سبح احلب 

اجلن�سية  علقتنا  اإن  للمحرم.  مطابقا 

املحارم.  زنا  برعب وجاذبية  م�رصوطة 

احلديثة   احلياة  تثري  اأخرى،  جهة  ومن 

�سبقيتنا دون احلاجة اإىل ذلك، ويف الوقت 

ـ  التحرميات  اأ�سناف  ذاته تكبحها بكل 

من التحرمي املرتبط بالطبقة والأخلق، 

الذنب  اإن  بالوقاية.  املتعلق  ذلك  اىل 

�سيء  كل  وكبحها.  للرغبة  اإثارة  هو 

نحن  الختيار.  على  قدرتنا  من  يحد 

جمربون على اإخ�ساع ميولتنا الدفينة، 

دائرتنا  علينا  تفر�سها  التي  الأنثى  �سورة  اإىل 

الجتماعية. من ال�سعب اأن نحب اأ�سخا�سا من عرق 

اآخر، يتكلمون لغة اأخرى اأو ينتمون اإىل طبقة اأخرى، 

رغم اأنه لي�ش من امل�ستحيل اأن يف�سل الأ�سقر الن�ساء 

�سينيني،  رجال  الزجنيات  تف�سل  واأن  الزجنيات، 

كما اأنه لي�ش من امل�ستحيل اأن ي�سبح ال�سيد عا�سقا 

اإمكانيات  من  نخجل  اإننا  العك�ش.  اأو  خلادمته، 

الختيار،  عن  عاجزين  مادمنا  ننتقي،  مماثلة. 

ولن  »تنا�سبننا«.  اللواتي  الن�ساء  بني  من  زوجاتنا 

نعرتف قط باأننا ارتبطنا ـ اأحيانا اإىل الأبد ـ بامراأة 

قد ل نكون اأحببناها، والتي حتى لو اأحببناها، فهي 

هي.  كما  واإظهارها  ذاتها  عن  اخلروج  عن  عاجزة 

باأين  واأفكر   « �سوان:  فيها  يقول  التي  العبارة   اإن 

لي�ست  امراأة  اأف�سل �سنوات حياتي يف رفقة  اأ�سعت 

من �سنفي«، ي�ستطيع معظم الرجال املعا�رصين اأن 

يرددوها حلظة موتهم؛ وكذلك الن�ساء.  

يت�سور املجتمُع احلَب على نحو يتعار�ش مع طبيعة 

الأبناء،  لإجناب  ثابت  كاقرتان  الإح�سا�ش،  هذا 

ويطابق بينه وبني الزواج. وكل خرق لهذه القاعدة 

باختلف  ق�ساوتها،  تختلف  بعقوبة  عليه  يعاقب 

الزمان واملكان. )وبيننا تكون العقوبة قاتلة مرات 

ت�سود يف  ـ مادامت  امراأة  املنتهك  اإذا كان  ـ  عديدة 

الناطقة  الدول  ال�ساأن يف كافة  املك�سيك، مثلما هو 

على  حت�سلن  اأخلقيتان  منظومتان  بالإ�سبانية، 

واأخلق  ال�سادة،  اأخلق  عام:  ثناء 

والن�ساء  الفقراء  فيهم  مبن  الآخرين 

والأطفال(.

قد  الزواج  بها  يحظى  التي  احلماية  اإن 

ي�سمح  املجتمع  كان  اإذا  مربرة،  تكون 

لأفراده حقا بالختيار احلر. لكن يتوجب 

عليه، مادام ل يفعل ذلك، باأن يقر باأن 

للحب،  الأ�سمى  التحقق  ميثل  ل  الزواج 

بل �سكل قانونيا واجتماعيا واقت�ساديا 

احلب.  غايات  عن  خمتلفة  غايات  ميلك 

الزواج،  على  يرتكز  الأ�رصة  ا�ستقرار  اإن 

الذي يتحول اإىل انعكا�ش خال�ش للمجتمع، وبدون 

اإعادة خلق لهذا املجتمع نف�سه. من  اآخر غري  هدف 

ويكون  متاما.  حمافظة  طبيعة  الزواج  يكت�سي  هنا 

ويكون  نف�سها،  املجتمع  لأ�س�ش  حل  فيه  الطعن 

مناه�سا  فعل  ذلك،  يق�سد  اأن  ودون  اأي�سا،  احلب 

ويحوله  الزواج،  يقو�ش  حتققه  مادام  للمجتمع، 

اإىل ما ل يرغب املجتمع يف اأن يتحول اإليه: انبثاق 

نف�سيهما  تلقاء  من  يخلقان  منعزلني  ملوجودين 

الزمن  ويلغي  الجتماعي،  الكذب  مع  يقطع  عاملا 

من  لي�ش  هكذا  بذاته.  اكتفائه  عن  ويعلن  والعمل، 

العداء،  القدر من  بنف�ش  املجتمع  اأن يطارد  الغريب 

احلب وال�سعر ال�ساهد عليه، ويلقي بهما اإىل ال�رصية 
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اإىل  العكر والغام�ش،  اإىل عامل املمنوع  والهوام�ش، 

اأن  اأي�سا  الغريب  من  ولي�ش  وال�ساذ.  التافه  عامل 

وخال�سة:  غريبة  اأ�سكال  يف  وال�سعر  احلب  يتفجر 

ف�سيحة، وجرمية، وق�سيدة.

احلب  مطاردة  تقت�سي  الزواج  حماية  اإن    

ال�رصعية  اإ�سفاء  نقل  مل  اإن  الدعارة،  مع  والت�سامح 

عليها. ول يكف غمو�ش العاهرة عن اأن يكون معربا: 

وبالن�سبة  ال�سعوب،  لبع�ش  بالن�سبة  مقد�ش  كائن 

اإلينا كائن ـ هو بالتناوب ـ حمتقر ومرغوب فيه. اإن 

للحب و�سحية  �ساخرة  باعتبارها �سورة  العاهرة، 

للحب، هي رمز للقوى املذلة لعاملنا. لكننا ل نكتفي 

الدعارة،  ت�ستتبع وجود  والتي  باأكذوبة احلب هذه، 

وت�سعف يف بع�ش الأو�ساط ال�سلت التي ل ت�سمح 

ول  الأمور.  فتختلط  بالزواج،  بامل�ش 

اإىل  �رصير  من  النتقال  حتى  ي�سبح 

ل  الذي  الرجل  الغاوي،  اإن  فجورا.  اآخر 

املراأة  لأن  ذاته،  من  اخلروج  ي�ستطيع 

هي دوما اأداة لغروره اأو قلقه، قد حتول 

اإىل �سورة من املا�سي، كالفار�ش الذي 

غواية  ميكن  ل  هكذا  قدميه.  على  ي�سري 

بها  توجد  ل  التي  الكيفية  بنف�ش  اأحد 

يقع  اأخطاء  اأو  حمايتهن،  تقع  فتيات 

اإ�سلحها. اإن احلياة اجلن�سية املعا�رصة متلك معنى 

مغايرا للمعنى الذي امتلكته مع �ساد مثل. كان �ساد 

تراجيدي، مهوو�سًا باملطلق. وكانت  �ساحب مزاج 

ول  الإن�سانية.  الو�سعية  عن  عنيفا  ك�سفا  اأعماله 

اأكرث ياأ�سا من بطل �ساد. تكاد احلياة اجلن�سية  اأحد 

اأدبيا  مترينا  بلغة،  دوما  تكون  اأن  املعا�رصة 

من  اأكرث  اإنها  بل  للإن�سان،  ك�سفا  ولي�ست  وجتمل، 

ذلك وثيقة حول جمتمع يحث على اجلرمية، ويدن�ش 

عن  الطلق  كف  لقد  الأهواء؟  حرية  هي  هل  احلب. 

العلقات  بف�سخ  يتعلق  ل  فالأمر  ن�رصا.  يكون  اأن 

على  قادرين  والن�ساء  الرجال  بجعل  بل  القائمة، 

الختيار بحرية. ففي جمتمع مثايل �سيكون ال�سبب 

حب  ظهور  اأو  احلب،  اختفاء  هو  للطلق  الوحيد 

الختيار،  اأفراده  كل  ي�ستطيع  جمتمع  ويف  جديد. 

�سيكون الطلق مغالطة، و�سيئا غريبا كالدعارة، اأو 

الختلط، اأو اخليانة الزوجية.

يتظاهر املجتمع بكونه كل يوجد بذاته، ومن اأجل 

ذاته؛ لكن املجتمع، اإذا كان يت�سور ذاته كوحدة ل 

تنق�سم عراها، فهو يف باطنه منق�سم بفعل ثنائية، 

فيها  انف�سل  التي  اللحظة  اإىل  من�ساأها  يعود  رمبا 

والوعي  ذاته  وابتكر  احليواين،  العامل  عن  الإن�سان 

والأخلق، حينما ا�ستعمل يديه. اإن املجتمع ع�سوية 

تعاين من ال�رصورة الغريبة، �رصورة تربير غاياتها، 

املجتمع،  غايات  اأحيانا  تتوافق  ونزوعاتها. 

متخفية وراء مبادئ الأخلق املهيمنة، مع رغبات 

وتتعار�ش  يكونونه.  الذين  الأفراد  وحاجيات 

اأو  فئات،  طموحات  مع  اأخرى  اأحيانا 

طبقات مهمة. ولي�ش من النادر اأن تنفي 

غرائز الإن�سان الأ�سا�سية. وحينما يحدث 

هذا الأمر الأخري، يعي�ش املجتمع مرحلة 

ويكف  راكدة،  تبقى  اأو  تنفجر،  اأزمة 

ويتحولون  كاأنا�ش،  الوجود  عن  اأفراده 

اإىل اأدوات ب�سيطة، ومفرغة من الروح.

اإن الثنائية امللزمة لكل  جمتمع، والتي 

خلل  من  حلها  اإىل  جمتمع  كل  يطمح 

التحول اإىل جماعة، تعرب عن ذاتها يف زمننا بكيفيات 

املثايل  واملحظور،  املباح  وال�رص،  اخلري  متعددة: 

والقبيح،  اجلميل  واللعقلين،  العقلين  والواقعي، 

البورجوازية  والأغنياء،  الفقراء  واليقظة،  احللم 

اإن  والفكر.  اخليال  والوعي،  الرباءة  والربوليتاريا، 

املجتمع بفعل حركة ل تقاوم من وجوده اخلا�ش، 

جمموع  وحتويل  الثنائية،  هذه  جتاوز  اإىل  ي�سعى 

الأفراد املنعزلني واملتخا�سمني الذين يوؤلفونه، اإىل 

احلديث  املجتمع  لكن  ومن�سجمة.  منتظمة  جماعة 

يحاول  حل ثنائيته، باإق�سائه جلدلية العزلة التي 

جتعل احلب ممكنا. اإن املجتمعات ال�سناعيةـ  مبعزل 

اأو  وال�سيا�سية  »الإديولوجية«،  اختلفاتها  عن 

القت�سادية ـ ت�رص على حتويل الختلفات الكيفية، 
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اأمناط  تطبق  كمية.  متاثلت  اإىل  الإن�سانية،  اأي 

وامل�ساعر.  والفن  الأخلق  على  باجلملة  الإنتاج 

متحي التناق�سات وال�ستثناءات؛ وبذلك تغلق طرق 

متنحها  التي  عمقا  الأكرث  التجربة  اإىل  الو�سول 

الواقع  اإىل  النفاذ  احلياة للإن�سان، والتي تكمن يف 

ال�سلطات  تلغي  الأ�سداد.  فيه  تت�سالح  الذي  ككل، 

ال�سكل  العزلة مبر�سوم، وتلغي معها احلب،  اجلديدة 

احلب  عن  الدفاع  اإن  للم�ساركة.  والبطويل  ال�رصي 

وقد  للمجتمع وخطريا.  مناه�سا  ن�ساطا  دوما  كان 

بداأ ي�سري اليوم بحق، ن�ساطا ثوريا . تك�سف و�سعية 

احلب يف زمننا كيف اأن جدلية العزلة، يف مظهرها 

املجتمع  بفعل  احلرمان  اإىل  تف�سي  عمقا،  الأكرث 

نحو  على  تقريبا  تنفي  الجتماعية  فحياتنا  ذاته. 

دائم، كل اإمكانية مل�ساركة جن�سية اأ�سيلة.

اإن احلب واحد من الأمثلة الأكرث و�سوحا 

على تلك الغريزة املزدوجة، التي تقودنا 

يف  والتعمق  الغو�ش  اإىل  واحد،  اآن  يف 

ذواتنا، واإىل اخلروج منها والتحقق يف 

وم�ساركة.  عزلة  وانبعاث،  موت  الغري: 

الوحيد.  املثال  هو  لي�ش  احلب  لكن 

�سل�سلة من  اإن�سان توجد  فـفي حياة كل 

وُم�ساحلة.  انف�سال  وو�سل،  قطيعة  متثل  املراحل 

وكل مرحلة من هذه املراحل، هي حماولة للتعايل 

على عزلتنا، يتلوها انغما�ش يف بيئات غريبة.

اإن الطفل يواجه واقعا ل ميكن اختزاله يف وجوده، 

من  اإل  البدء،  يف  الواقع  هذا  ملثريات  ي�ستجيب  ول 

كان  الذي  احلبل  يقطع  ال�سمت.  اأو  البكاء  خلل 

بالعاطفة  خلقه  اإعادة  فيحاول  باحلياة،  يربطه 

واللعب. وبذلك ي�رصع يف  حوار ل ينتهي، اإل حينما 

يتلو مونولوج موته. لكن علقاته بالعامل اخلارجي 

ال�سابقة  احلياة  يف  عليه  كانت  كما  �سلبية،  تعد  مل 

على الولدة، لأن العامل ُيلزمه بال�ستجابة. وينبغي 

اللعب  وبف�سل  باأفعاله.  حافل  الواقع  يكون  اأن 

واخليال تكت�سب فجاأة، اأ�سياُء الكبار اجلامدة ـ مثل 

الكر�سي، اأو الكتاب، اأو اأي �سيء اآخر ـ حياة خا�سة. 

اأو  للرمز  الإ�سارة،  اأو  للغة  ال�سحرية  القوة  وبوا�سطة 

الأ�سياء  فيه  تكون  حيا،  عاملا  الطفل  يخلق  الفعل، 

اللغة، حني  اأ�سئلته. وتكف  الإجابة عن  قادرة على 

تكون جمموعة  اأن  عن  العقلية،  ُتعرى من دللتها 

من العلمات، لت�سري من جديد بنية دقيقة للجذب 

العدد  بني  امل�سافة  فتنعدم  ال�سحرية.  واملغنطة 

للواقع،  حتريكا  ما  بكلمة  التلفظ  وي�سبح  وال�سيء، 

الذي تدل عليه. وي�ساوي التمثل اإعادة اإنتاج حقيقية 

لل�سيء، بنف�ش الكيفية التي كان بها التمثال بالن�سبة 

لل�سيء  بديل  بل  متثيل  لي�ش  البدائي،  للإن�سان 

للوقائع،  خلقا  جديد  من  الكلم  وي�سري  املتمثل. 

اأي ن�ساطا �سعريا. يخلق الطفل، بف�سل ال�سحر، عاملا 

على �سورته، ويفك بذلك عزلته، ويتوحد مع حميطه. 

يولد ال�رصاع من جديد، حني يكف عن العتقاد يف 

يبداأ  الوعي  اإن  واإ�ساراته.  كلماته  �سلطة 

ال�سحرية  الفعالية  يف  للثقة  كفقدان 

لأدواتنا.

عامل  مع  قطيعة  هي  املراهقة  اإن 

الطفولة، وحلظة توقف اأمام عامل الكبار. 

باعتبارها  العزلة  اإىل  �سربجنر  وي�سري 

�سمة مميزة للمراهقة. اإن �سورة نر�سي�ش 

املنعزل، هي نف�سها �سورة املراهق. يف هذه املرحلة 

يكت�سب الإن�سان لأول مرة، الوعي بخ�سو�سيته. لكن 

جدلية امل�ساعر تتدخل من جديد: فاملراهقة كوعي 

للذات  كن�سيان  اإل  جتاوزها  يتم  ل  بالذات،  حاد 

العزلة  مرحلة  لي�ست  فاملراهقة  لهذا  وا�ست�سلم. 

وح�سب، بل هي مرحلة احلب الكبري كذلك، والبطولة، 

يتخيلون  حني  حق  لعلى  النا�ش  واإن  والت�سحية. 

روؤية  اإن  والعا�سق كاأنهما �سخ�سيتا مراهق.  البطل 

املراهق كمنعزل ومنغلق على ذاته، تلتهمه الرغبة 

يرق�ش،  الذي  ال�سباب  لتختفي يف زمرة  اأو اخلجل، 

الذي  الزوج  يف  اأو  جماعة،  �سمن  ي�سري  اأو  ويغني، 

يتجول حتت القو�ش الأخ�رص يف الطريق.

والفعل  احلب  على  العامل،  على  ينفتح  املراهق  اإن 

ال�سعوب  اأدب  والبطولة. يزخر  والريا�سة  وال�سداقة 
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احلديثة ـ مع ال�ستثناء املعرب للأدب ال�سباين، حيث 

ل يظهر املراهقون اإل كيتامى اأو �سطارـ  باملراهقني 

اخلامت  عن  امل�ساركة،  عن  والباحثني  املنعزلني 

وال�سيف والروؤية. اإن املراهقة حرا�سة م�سلحة، منها 

نخرج اإىل عامل الأفعال. 

مع  ب�رصاعه  فالإن�سان،  عزلة.  مرحلة  الن�سج  لي�ش 

خلق  يف  العمل،  يف  ذاته  ين�سى  والأ�سياء،  الآخرين 

اأو بناء اأ�سياء، اإن�ساء اأفكار وموؤ�س�سات. يرتبط وعيه 

اخلا�ش بوعي الغري، ويكت�سب الزمن معنى وغاية. 

اإنه تاريخ، علقة حية ودالة باملا�سي وامل�ستقبل. 

من  زمنيتنا،  من  املنبثق  احلقيقة،  يف  تفردنا،  اإن 

نف�سها،  ذواتنا  هو  زمن  يف  املحتوم  اندماجنا 

والذي بتغذيتنا يلتهمنا ـ ل يلغى، بل ي�سبح هادئا، 

ين�سهر  نفتديه.  الأ�سكال  من  وب�سكل 

ويتحول  التاريخ،  يف  اخلا�ش  وجودنا 

الزمن«،  اإىل »حلظات خارج  هذا الأخري 

ميثل  هكذا  »اإليوت«.  عبارة  نوظف  كي 

العزلة  مبر�ش  امل�ساب  الرا�سد  الإن�سان 

التواتر  اإن  ن�سازا.  الإنتاج  مراحل  يف 

من  الفئة  هذه  اليوم  به  ن�سادف  الذي 

ففي  اأمرا�سنا.  يبني خطورة  املنعزلني، 

مرحلة العمل امل�سرتك، والغناء امل�سرتك، 

اأي  من  عزلة  اأكرث  الإن�سان  يكون  امل�سرتكة،  واللذة 

وقت م�سى. اإن الإن�سان احلديث ل ينخرط كلية يف 

ما يفعله، ويبقى دوما جزءا منه، اجلزء الأكرث عمقا، 

الإن�سان  يتج�س�ش  احلركة،  قرن  ففي  ويقظا.  �سليما 

على ذاته. لقد كف العمل، الإله احلديث الوحيد، عن 

نهاية،  ودون  غاية  دون  العمل  خلقا.  يكون  اأن 

يوائم حياة املجتمع احلديث التي تفتقد اإىل الغائية، 

للفنادق  العزلة امل�سو�سة  التي تتولد عنها،  والعزلة 

لي�ست  ال�سينما،  وقاعات  والور�سات  واملكاتب 

اإنها  الروح، ولي�ست تطهرا �رصوريا.  اختبارا يهذب 

اإدانة �ساملة، مراآة  لعامل دون خمرج.

مع  قطيعة  ـ  للعزلة  املزدوجة  الدللة  تتجلى 

للأبطال  ت�سورنا  يف  ـ  اآخر  خللق  وحماولة  عامل 

وال�سرية  الأ�سطورة  تدون  واملنقذين.  والقدي�سني 

تكاد  وان�سحاب،  عزلة  مرحلَة  والق�سيدة  والتاريخ 

العودة  ي�سبق  الذي  الأول،  ال�سباب  تتحدد دوما يف 

�سنوات  اإنها  النا�ش.  بني  العمل  واإىل  العامل  اإىل 

ال�ستعداد والدرا�سة، لكن وبخا�سة �سنوات الت�سحية 

والفتداء، والمتحان، والتكفري والتطهري. اإن العزلة 

وال�رصاع  للعودة  وا�ستعداد  بال،  عامل  مع  قطيعة 

النهائي. يبني اأرلوند توينبي هذه الفكرة من خلل 

حياة  الأفلطونية،  الكهف  اأ�سطورة  عديدة:  اأمثلة 

ودانتي.  وماكيافللي،  وحممد،  وبوذا،  بابلو،  �سان 

اأي�سًا، ويف حدود  وكلنا ع�سنا يف حياتنا اخلا�سة 

�سغرنا، العزلة والبتعاد كي نتطهر، ونعود بعد ذلك 

اىل العي�ش بني النا�ش. اإن جدلية العزلة »وهي حركة 

ح�سب  وعودة«،  خروج  حركة  مزدوجة: 

كل  تاريخ  يف  بو�سوح  ترت�سم  توينبي، 

املجتمعات  تو�سح  ورمبا  ال�سعوب. 

جمتمعاتنا،  من  ب�ساطة  الأكرث  القدمية، 

هذه احلركة املزدوجة ب�سكل اأف�سل. 

حد  اأي  اإىل  نتخيل  اأن  ال�سعب  من  لي�ش 

ومرعبة،  خطرية  حالة  العزلة  ت�سكل 

من  بكثري  ـ  ي�سمى  من  اىل  بالن�سبة 

بدائيا.  اإن�سانا  ـ  الدقة  وعدم  الغرور 

وقواعد  وال�سارمة،  املعقدة  املمنوعات  فمنظومة 

حمايته  اإىل  ت�سعى  كلها،  القدمية  الثقافة  وطقو�ش 

اإن اجلماعة هي املنبع الوحيد لل�سحة.  من العزلة. 

املنعزل مري�ش، وغ�سن ميت ينبغي قطعه وحرقه، 

مادام املجتمع نف�سه ي�سبح مهددا اإذا ما كان اأحد 

وال�سيغ  املواقف  تكرار  اإن  لل�رص.  �سحية  مكوناته 

القدمية، ل ُيوؤمن فقط ا�ستمرارية اجلماعة يف الزمن، 

الدائم  واحل�سور  فالطقو�ش  ومتا�سكها.  وحدتها  بل 

لأرواح املوتى ين�سجان مركزا، وعقدة من العلقات 

من  الإن�سان  وحتمي  الفردي،  الفعل  من  حتد  التي 

العزلة، وحتمي اجلماعة من الت�ستت.

هي  واملوت،  والت�ستت  واملجتمع،  ال�سحة  اإن 

بالن�سبة اىل الإن�سان البدائي، كلمات مرتادفة، فمن 
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النتماء  عن  »يكف  راأ�سه  م�سقط  اأر�ش  عن  يبتعد 

اجلنائزي  احلفل  له  ويقام  ميوت،  اجلماعة،  اإىل 

املوت:  عقوبة  الدائم  املنفى  يعادل  املعتاد«)1(. 

ال�سلف، ومتاهي هوؤلء  اإن متاهي اجلماعة باأرواح 

بالأر�ش، يعرب عنهما هذا الطق�ش الرمزي الإفريقي: 

»عندما يعود اأحد املولودين بالأر�ش من كمباريل، 

معهما  الزوجان  يجلب  تزوجها،  التي  املراأة  رفقة 

قليل من تراب مقامهما. ويتوجب على الزوجة كل 

يوم تناول قليل من الغبار... كي تتعود على الإقامة 

اجلديدة. فهذا القليل من الرتاب يجعل النتقال بني 

بني  الجتماعي  الت�سامن  اإن  ممكنا«.  امل�سكنني 

وحيويا،  ع�سويا  »طابعا  يكت�سي  اجلماعة  اأفراد 

ج�سد«.  داخل  ع�سو  متاما  هو  الفرد  اإذ 

الفردية  الردات  تكون  ل  كهذا  ل�سبب 

اأو  يخل�ش،  اأن  ميكنه  اأحد  »ل  كثرية، 

يوؤثر  اأن  ودون  اخلا�ش،  حل�سابه  يدين 

فعله يف اجلماعة كلها«)2(.

اإن اجلماعة رغم كل الحتياطات، ل تكون 

يف ماأمن من التفكك. فكل �سيء باإمكانه 

اأن يفككها: احلروب، واخللفات الدينية، 

الخ.  والغزو...  الإنتاج،  اأنظمة  وحتولت 

يواجه  اجلماعة،  تنق�سم  اأن  ما  ومبجرد 

العزلة،  جديدة:  و�سعية  منها  جزء  كل 

يف  املتمثل  ال�سحة  مركز  مع  القطيعة  نتيجة 

حادثا،  ول  تهديدا  لي�ست  املغلق،  القدمي  املجتمع 

النهائي  الأ�سا�ش  الأ�سا�سية،  الو�سعية  و�سعية،  بل 

باخلطيئة  كوعي  يظهر  التيه  اإن  الإن�سان.  لوجوده 

ت�سكل جزءا من  بل  لقاعدة،  ـ خطيئة مل تكن خرقا 

طبيعة الإن�سان. وبتعبري اأف�سل هي طبيعته. العزلة 

وامل�ساركة ت�سريان  وال�سحة  تتطابقان،  واخلطيئة 

يف  تتمو�سعان  فقط   لكنهما  متطابقتني،  كلمتني 

عا�ش  مملكة  الذهبي،  الع�رص  ت�سكلن  بعيد،  ما�ش 

فيها الإن�سان قبل التاريخ، والتي رمبا ميكن العودة 

اإليها، اإذا قو�سنا �سجن الزمن. هكذا تولد مع الوعي 

باخلطيئة �رصورة اخلل�ش، وعن هذه الأخرية تتولد 

�رصورة املنقذ. تن�ساأ ميثولوجيا جديدة ودين جديد. 

مفتوح  القدمي،  للمجتمع  خلفا  اجلديد،  واملجتمع 

ومتدفق، مادام يت�سكل من املنفيني. وامليلد داخل 

اجلماعة وحده، ل مينح الإن�سان ن�سبه. اإنه هبة من 

الأعلى يتوجب عليه اأن ي�ستحقها. تنمو ال�سلة على 

ح�ساب ال�سيغة ال�سحرية، ويزداد الطابع التطهريي 

لطقو�ش امل�سارة. وينبثق مع فكرة اخلل�ش، التاأمل 

القربان  اإن  والت�سوف.  واللهوت  والزهد،  الديني، 

اإذا  طوطمية،  وليمة  كونهما  عن  يكفان  وامل�ساركة 

كانا حقا كذلك يف بع�ش الأحيان، ويتحولن، اإىل 

اإله،  ابن  غالبا  اإله،  اجلديد.  املجتمع  لولوج  طريق 

�سليل الآلهة القدمية اخلالقة، ميوت وينبعث دوريا. 

اأي�سا،  اخلل�ش  اإله  لكنه  اخل�سب،  اإله 

وقربانه دليل على اأن اجلماعة جت�سدت 

مقدما يف الأر�ش، املجتمع الكامل الذي 

ينتظرنا يف اجلانب الآخر من املوت. يف 

الأمل يف حياة اأخرى يكمن احلنني اإىل 

باخلل�ش  الوعد  ويف  القدمي،  املجتمع 

الع�رص  اإىل  العودة  خفاءـ  يف  ـ  حتيا 

الذهبي.

اخل�سائ�ش  بروز  ال�سعب  من  اأن  موؤكد 

باخت�سار، يف تاريخ اأي جمتمع خا�ش. 

ومع ذلك فبع�سها يطابق تقريبا يف كل 

تفا�سيله، اخلطاطة ال�سابقة. وميثل ميلد الأورفية 

عبادة  فاإن  معروف،  هو  وكما  ذلك.  على  مثال 

امل�سينية،  احل�سارة  نكبة  بعد  انبثقت  قد  اأورفيو�ش 

التي اأدت اإىل تفكك عام للعامل الإغريقي، واإىل اإعادة 

تنظيم �ساملة لل�سعوب والثقافات. �رصورة ا�ستعادة 

تولدت  واملقد�سة،  الجتماعية  القدمية،  ال�سلت 

»اأولئك  فقط  فيها  ي�سارك  �رصية،  عبادات  عنها 

بكيفية  وجتميعهم  توطينهم  اأعيد  الذين  املهجرون 

ل  تنظيم  ببناء  يحلمون  كانوا  والذين  م�سطنعة، 

ي�ستطيعون النف�سال عنه«، اإ�سمه اجلماعي الوحيد 

هو »اليتامى«)3(. )واأ�سري هنا اإىل اأن اأرفانو�ش لي�ش 

واليتم  فالعزلة  وبالفعل،  فارغ.  بل  فقط،   يتيما 
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هما يف النهاية جتربتا خواء(. اإن ديانات اأرفيو�ش 

نهاية  يف  الكادحني  ديانات  مثل  وديونيزو�ش، 

جمتمع  من  النتقال  بو�سوح  تظهر  القدمي،  العامل 

وبالعزلة  بالذنب  الوعي  اإن  منفتح.  اآخر  اإىل  مغلق، 

الذي  املزدوج  الدور  نف�ش  فيها  ليلعب  والكفارة، 

يلعبه يف احلياة الفردية.

اإن الإح�سا�ش بالعزلة، احلنني اإىل ج�سد انتزعنا منه، 

هو حنني اإىل املكان. وهذا املكان، ح�سب ت�سور قدمي 

يوجد عند كل ال�سعوب تقريبا، لي�ش اإل مركز العامل، 

�رصة الكون. واأحيانا تتطابق اجلنة مع هذا املكان، 

وهما معا مع املكان الأ�سلي للجماعة، �سواء اأكان 

لدى  فاملوتى،  واقعيًا)4(.  اأم  اأ�سطوريا 

الأزتيك، يعودون اإىل »ميكتلن«، املكان 

الذي  املكان  ال�سمال، وهو  املوجود يف 

هاجروا منه. وكل طقو�ش البناء تقريبا، 

البحث  اإىل  ت�سري  م�ساكن،  اأو  مدن  بناء 

طردنا  الذي  املقد�ش  املركز  هذا  عن 

ـ روما،  الكربى  املقد�سة  والأماكن  منه. 

اأو  القد�ش، مكة ـ توجد يف مركز العامل، 

اإىل  اأو جت�سده مقدما. واحلج  اإليه،  ترمز 

هذه الأماكن املقد�سة هو تكرار طقو�سي 

لل�سفر، الذي قام به كل �سعب يف ما�ش 

الأر�ش  يف  ي�ستقر  اأن  قبل  اأ�سطوري، 

املوعودة. وعادة الدوران حول البيت اأو 

املدينة، قبل اجتياز اأبوابهما، متلك نف�ش الأ�سل.

اإن اأ�سطورة املتاهة تندرج �سمن هذه املجموعة من 

املعتقدات. فقد �ساهمت عدة ت�سورات متقاربة يف 

جعل املتاهة رمزا من بني الرموز الأ�سطورية الأكرث 

خ�سوبة ودللة: وجود طل�سم اأو �سيء معني يف مركز 

ما، يف مكان مقد�ش، قادر على ا�ستعادة ال�سحة اأو 

التوبة  اأو قدي�ش. بعد  لل�سعب، وح�سور بطل  احلرية 

الأحيان  غالب  يف  ت�ستتبع  التي  التكفري،  وطقو�ش 

الق�رص  اأو  املتاهة  اإىل  يدخل  النعزال،  من  فرتة 

لتخلي�سها  اأو  املدينة  لبناء  �سواء  يعود  مبتهجا، 

وافتداءها.

واإذا كانت العنا�رص ال�سوفية يف اأ�سطورة »بر�سيو« 

يف  والزهد  الت�سوف  فاإن  ظاهرة،  غري  تكون  تكاد 

اأ�سطورة »كريال« يقرتنان: اخلطيئة التي توؤدي اإىل 

عقم الأر�ش ورعايا امللك ال�سياد، وطقو�ش التطهر، 

وال�رصاع الروحي، واأخريا العفو اأي الحتاد.

مل  ُنطَرد فقط من مركز العامل، وحكم علينا بالبحث 

الطرق  عرب  اأو  وال�سحاري،  الغابات  عرب  عنه 

املتعرجة واخلفية للمتاهة. لقد كان هناك زمن مل 

يكن فيه الزمن تعاقبا وانتقال، بل انبثاق متوا�سل 

املا�سي  الأزمنة،  كل  يت�سمن  ثابت،  حلا�رص 

وامل�ستقبل. و�سقط  الإن�سان بعد اأن فقد هذه الأبدية 

الزمن  يف  واحدة،  الأزمنة  كانت  حيث 

لل�ساعة  �سجني  اإىل  وحتول  املعدود 

الزمن  كاد  وما  والتعاقب.  والروزنامة 

ينق�سم اإىل اأم�ش ويوم وغد، اإىل �ساعات 

الإن�سان عن  وثواين، حتى كف  ودقائق 

التطابق  عن  وكف  الزمن،  مع  التوحد 

»هذه  يف  اأقول  حني  الواقع.  تدفق  مع 

اللحظة،  هذه  مرت  قد  تكون  اللحظة«، 

فالقيا�ش املكاين للزمن يف�سل الإن�سان 

متوا�سل،  حا�رص  هو  الذي  الواقع،  عن 

التي  احل�سور  اأ�سكال  كل  من  ويجعل 

يتجلى فيها الواقع اأوهاما، كما يعلمنا 

ذلك »برغ�سون«. 

املفهومني  هذين  طابع  يف  فكرنا  ما  اإذا 

هو  املعدود  الزمن  اأن  ن�ستخل�ش  املتعار�سني، 

م�ساو  اخل�سو�سية،  من  وخال  من�سجم  تعاقب 

ين�رصم  اإنه  الأمل،  اأو  باللذة  م�ستخف  دوما،  لذاته 

املعدود،  للزمن  خلفا  الأ�سطوري،  الزمن  اإن  فقط. 

هو  بل  مت�ساوية،  لكميات  من�سجما  تعاقبا  لي�ش 

م�سبع بكل خ�سو�سيات حياتنا: طويل كالأبدية اأو 

ق�سري كنف�ش، م�سئوم اأو �سعيد، خ�سب اأو عقيم. هذا 

الزمن  ين�سهر  عديدة.  اأزمنة  بوجود  ي�سلم  املفهوم 

ميكن  ل  وحدة  واحدة،  كتلة  وي�سكلن  واحلياة، 

تفكيكها. لقد كان الزمن، بالن�سبة للأزتيك، مرتبطا 
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الرئي�سية.  اجلهات  من  بجهة  يوم  بالف�ساء،وكل 

اأي تقومي ديني. فالعيد  ذلك هو ما ميكن قوله عن 

بل  احتفال،  لي�ش  ذكرى،  اأو  تاريخ  جمرد  من  اأكرث 

اإعادة اإنتاج حلدث: ف�سم الزمن املعدود اإىل زمنني، 

لكي يحل احلا�رص الأبدي من جديد، خلل �ساعات 

خلقا،  الزمن  العيد  يجعل  القيا�ش.  تقبل  ل  معينة 

الذهبي.  الع�رص  ويعود  الزمن  يلد  حبل.  والتكرار 

الآن وهنا، يف كل مرة يحتفل فيها الكاهن بطق�ش 

النا�ش  يرعى  فعل.  امل�سيح  ينزل  »مي�سا«،  القدي�سة 

كما  املخل�سني،  املوؤمنني  اإن  العامل.  ويخل�ش 

فلي�ش  للم�سيح،  معا�رصون  كريكيغارد،  ذلك  يريد 

يقتحم  وحدهما،  الأ�سطورة  اأو  الديني  العيد  يف 

التافه.  التعاقب  ويفك  الزمن،  احلا�رص 

هذا  اأن  اأي�سا  واحلب  ال�سعر  لنا  ويك�سف 

لي�ش  مديد  »زمن  عابر.  الأ�سلي  الزمن 

خيميني�ش،  رامون  خوان  يقول  اأبدية« 

ال�سعرية.  اللحظة  اأبدية  عن  متحدثا 

وبدون �سك، فاإن ت�سور الزمن كحا�رص 

قدما من  اأكرث  واآنية خال�سة، هو  ثابت 

اإدراكا  ت�سور الزمن املعدود، وهو لي�ش 

مبا�رصا لندفاق الواقع، بل عقلنة لتدفق الزمن. اإن 

الثنائية ال�سابقة تعرب عن ذاتها من خلل التعار�ش 

وال�سعر.  التاريخ  بني  اأو  والأ�سطورة،  التاريخ  بني 

اأو  الديني،  العيد  زمن  مثل  مثله  الأ�سطورة  فزمن 

»حدث  تواريخ:  يت�سمن  ل  الأطفال  حكايات  زمن 

احليوانات  فيه  الذي كانت  الع�رص  ذات مرة«، »يف 

يتحدد  ل  الذي  ـ  البدء  وهذا  البدء...«  »يف  تتكلم«، 

البدايات،  كل  ي�سمل  ـ  يوم معني  اأو  �سنة معينة  يف 

ويدخلنا يف الزمن احلي، حيث يبداأ حقا كل �سيء، 

الذي يحقق، ويعيد  الطق�ش  اللحظات. وبف�سل  وكل 

اإنتاج املحكي الأ�سطوري، والن�ش ال�سعري وحكاية 

اجلنيات، يبلغ الإن�سان عاملا تن�سهر فيه الأ�سداد. 

هذه  الآن،  احلدوث  خا�سية  متلك  الطقو�ش  »كل 

اللحظة«)5(، وكل ق�سيدة نقراأها هي اإعادة للخلق، 

اأعني احتفال طقو�سيا، عيدا. 

اإن امل�رصح وامللحمة هما  اأي�سا عيدان، واحتفالن. 

ال�سعري،  الإن�ساد  يف  كما  امل�رصحي  التمثيل  يف 

مكانه  ويرتك  التدفق،  عن  العادي  الزمن  يتوقف 

للزمن الأ�سلي. بف�سل  امل�ساركة، يلقي هذا الزمن 

الأ�سطوري، الأ�سلي والأب لكل الأزمنة التي حتجب 

وهو  الإن�سان،  اإن  والذاتي.  الداخلي  زمننا  الواقع، 

اللمرئي،  الزمن  �سجن  ليحطم  التعاقب،  �سجني 

ويبلغ الزمن احلي: تطابق الذاتية يف النهاية الزمن 

اخلارجي، لأن هذا الأخري كف عن كونه 

اإىل  منبع،  اإىل  وحتول  مكانيا،  قيا�سا 

حا�رص خال�ش، ل يكف عن اإعادة خلق 

ذاته. بف�سل الأ�سطورة والعيد ـ دنيويا اأو 

دينيا ـ يك�رص الإن�سان العزلة، ويعود اإىل 

تكاد  وهكذا  جديد.   من  باخللق  التوحد 

ـ  واخلفية  وال�رصية  املقنعة  ـ  الأ�سطورة 

اأن تظهر من جديد يف كل اأفعال حياتنا، 

لنا  تفتح  تاريخنا:  يف  حا�سم  نحو  على  وتتدخل 

اأبواب امل�ساركة.  

مل  لكنه  الأ�ساطري،  املعا�رص  الإن�سان  عقلن  لقد 

ي�ستطع تدمريها. 

فكثري من حقائقتا العلمية، مثلها مثل اجلزء الأكرب 

والفل�سفية،  وال�سيا�سية  الأخلقية  ت�سوراتنا  من 

لي�ست �سوى تعابري جديدة عن ميولت جت�سدت من 

قبل، يف اأ�سكال اأ�سطورية. ول تكاد اللغة العقلنية 

لع�رصنا تخفي الأ�ساطري القدمية. 

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(

46 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

 �إن �لإن�شان �ملعا�شر 
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بيقظة، لكن هذ� �لفكر 

�ليقظ قادنا نحو 
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»هناك حرج يتز�يد �أكرث و�أكرث من حولنا، حني يتم �لإف�شاح عن رغبة يف �شماع ق�شة«

        و�لرت بينيامني

جرى كثري من �لعمل يف حقل �ل�رصديات، بحيث �إن �ل�شعي نحو �أي نوع من تكوين 

مناطق �تفاق �أ�شا�شية، وق�شايا مبدئية حمل �ختالف، يبدو مهمة مهولة. ولو ح�رص 

ا  خ�شو�شً �لرو�ض،  �ل�شكالنيني  عمل  هناك  فاإن  و��شحة،  حالت  يف  نف�شه  �ملرء 

بروب و�شكلوف�شكي، وهناك موروث �أمريكي ميتد من مقدمات هرني جيم�ض، مروًر� 

بلوبوك وبوث، و�نتهاء باملحاولت �حلديثة يف تكوين ما يجمع بني �ملوروثني، 

�هتمو� مب�شكالت  �شامتان »�لق�شة و�خلطاب« -  كل هوؤلء  �شيمور  در��شة  مثل 

قو�عد  تطوير  عاتقها  على  �لفرن�شية  �لبنيوية  و�أخذت  �ل�رصد.  يف  �لنظر  وجهة 

لل�رصد )بارت، تودوروف، برميوند، جرميا�ض، توما�ض بافيل، جري�لد برن�ض( وو�شف 

�لعالقات بني �لق�شة و�حلكي )جينيت(. كما يرد �إىل �لذهن من �أملانيا ولفجاجن 

كايزر، برينارد لمريت، فر�نز �شتانزيل، وولف �شميد، وُكتبْت �أعماٌل مهمة يف هولند�، 

ا لدى تيون فان د�يك، وميكي بال، ف�شاًل عن وجود جمموعة ن�شطة يف تل  خ�شو�شً

.
)1(
�أبيب)بنيامني هرو�شوف�شكي، مائري �شترينربج، مناحيم بريي(

�لق�ضة و�خلطاب

يف حتليل ال�سرد

جوناثان كلر       ترجمة: خريي دومة\

حتليل �ل�ضرد فرع مهم من علم �لعالمات ..

ل نقدر �ملنظومات و�لنماذج �ل�ضردية حق تقديرها

\ روائي وناقد من م�رص



اإذن تنوع كبري بني هذه املوروثات، وبطبيعة  هناك 

احلال فاإن كل منِظر من هوؤلء له مفاهيمه ومقولته، 

ف�سيكون  �سيء،  على  املنِظرون  هوؤلء  اتفق  لو  اأما 

قولهم باأن نظرية ال�رصد تتطلب تفرقة بني ما اأ�سميه 

الأحداث، منظوًرا  اأو  الأفعال  »الق�سة«، وهي متوالية 

اإليها مبعزل عن الطريقة التي حتققت بها يف اخلطاب، 

اأو  الأحداث،  متثيل  وهو  »اخلطاب«،  اأ�سميه  ما  وبني 

�رصدها يف كلم.

الرو�سية،  ال�سكلنية  حركة  يف  التفرقة  هي  تلك 

من  �سل�سلة  ب�سفتها  الق�سة  اأي   ،sjuzhet و   fabula بني 

ويطرح  ال�رصد.  عملية  نقلتها  كما  والق�سة  الأحداث، 

منِظرون اآخرون �سياغات خمتلفة لهذه التفرقة، وهي 

�سياغات تنطوي م�سطلحاتها على نوع من الت�سو�ش؛ 

  fabula م�سطلح  اأحياًنا  ي�ساوي  مثًل،   récit فم�سطلح 

 sjuzhet كما عند برميوند، وي�ساوي اأحياًنا

كما عند بارت، غري اأن هناك على الدوام 

الأحداث،  اأ�سا�سية بني متوالية من  تفرقة 

وبني خطاب ينظم هذه الأحداث ويقدمها. 

الأحداث   متوالية  بني  مثًل،  جينيت  مييز 

histoire ، وتقدمي هذه الأحداث يف خطاب 

عن  امل�ستويني  هذين  مييز  كما   ،récit

م�ستوى ثالث ي�سميه narration، وهو طريقة 

بال،ومن  ميكي  اأن  غري  بال�رصد.  النطق 

 – توؤكد  مقولته،  جينيت  بها  ي�ستخدم  التي  الطريقة 

وهي على �سواب فيما اأعتقد - اأنه » ل مييزيف النهاية 

اإل بني م�ستويني، هما امل�ستويان نف�ساهما اللذان ميز 

.
)2(

بينهما ال�سكلنيون الرو�ش«

كان الرتاث الأمريكي اأقل من غريه نزوًعا اإىل �سياغة 

الأ�سا�ش  يف  معنًيا  كان  لقد  �رصاحة.  التفرقة  هذه 

والتمايز  الرواة،  تطابق  اأي  النظر؛  وجهة  مب�سكلت 

بينهم، الرواة من الداخل والرواة من اخلارج، وو�سف 

منظور  اإىل  الق�سرية  والق�سة  الرواية  يف  ينتمي  ما 

اأن  يجب  بذلك،  يقوم  لكي  املرء  اأن  غري  الراوي. 

اأو الأحداث نف�سها، وبني  يفرت�ش تفرقة بني الأفعال 

الأفعال. ولكي يكون لدرا�سات  ال�رصدي لهذه  العر�ش 

وجهة النظر معنى، لبد اأن تكون هناك طرق متعددة 

يجعل  وهذا  وحكيها.  معينة  ق�سة  لروؤية  متعار�سة 

من الق�سة جوهًرا �سلًبا ل يتغري، �سيًئا ثابًتا ميكن اأن 

تقا�ش عليه تنويعات العر�ش ال�رصدي املختلفة. ولكن 

التفرقة  اإدراك  يعني  النحو،  هذا  على  املوقف  و�سف 

بالتحليل،  يقوم  من  اأن  ذلك  موِجه؛  خيال  وكاأنها 

متعار�سة  �رصد  عملياُت   - نادًرا   اإل   - له  ُتقَدم  ل 

لنف�ش املتوالية من الأفعال، من يقوم بالتحليل يجد 

يفرت�ش  اأن  وعليه  مفردة،  واحدة  �رصد  عملية  اأمامه 

ما »حدث يف الواقع بالفعل«، لكي يكون مبقدوره اأن 

الراوي متواليَة  بها  َرتَب  التي  الطريقة  ي�سف ويف�رِص 

ها.  الأحداث، وقَيمها، وعر�سَ

وهكذا، ورغم اأن الرتاث الأمريكي مل يكن لديه الكثري 

من الهتمام ب�سياغة مقولته، اأو حماولة و�سع قواعد 

للحبكة، فاإنه اعتمد على هذه التفرقة الأ�سا�سية نف�سها، 

�رصاحة،  ي�سوغها  الأوروبي  ال�رصد  علم  كان  التي 

اأنها م�رصوع يف  اأزعم  التي  التفرقة  وهي 

ال�رصد ل غنى عنه. وعلى املرء لكي يجعل 

من ال�رصد مو�سوًعا للدرا�سة، اأن مييز بني 

ال�رصد والل�رصد، وهذا يت�سمن بال�رصورة 

اأن ال�رصد ينقل متوالية من الأحداث. واإذا 

كان ال�رصد ُيعَرف باأنه متثيل ل�سل�سلة من 

الأحداث، فاإن على من يقوم بالتحليل اأن 

يدرك هذه الأحداث، واأنها تقوم بوظيفتها 

اأو  باخلطاب  له  علقة  ل  اأمر  وكاأنها 

على  �سابق  وجود  له  �سيء  كاأنها  املدرو�ش،  بالن�ش 

عملية  واأن  عنها،  وم�ستقل  ال�رصدي،  التمثيل  عملية 

ال�رصد قامت بعد ذلك بنقلها. ل اأقول بالطبع، اإن علماء 

ال�رصد يعتقدون اأن ق�سة بلزاك كانت قد وقعت فعًل، اأو 

اأن بلزاك كان قد ت�سور الأحداث اأوًل، ثم ج�سدها بعد 

التحليل ال�رصدي  اإن  اأقول  ذلك يف خطاب �رصدي، بل 

مع  املرء  يتعامل  اأن  يقت�سي  الن�سو�ش،  من  لن�ش 

اخلطاب وكاأنه متثيل لأحداث مت التفكري فيها م�ستقلة 

التفكري فيها  اأو متثيل �رصدي، كما مت  اأي منظور  عن 

وكاأن لها نف�ش خ�سائ�ش الأحداث احلقيقية. وهكذا، 

تقدمهما،  حادثتني  بني  العلقة  الرواية  تدرك  ل  قد 

اأن  يفرت�ش  اأن  فيجب  ال�رصد،  بتحليل  يقوم  من  اأما 

اأو منا�سًبا للأحداث، واأن  هناك ترتيًبا زمنًيا حقيقًيا 

الأحداث قد وقعت يف احلقيقة اإما يف الوقت نف�سه اأو 
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�أو �شردها 
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اأوقات متلحقة. وحتدد ميكي بال هذه الفر�سية  يف 

بو�سوح يندر مثله بني منِظري ال�رصد:«تتاألف الق�سة 

من جمموعة من الأحداث يف ترتيبها التعاقبي، ويف 

الذين  الفاعلني  مع  علقتها  ويف  املكاين،  حيزها 

يت�سببون فيها اأو يقومون بها«، اأو بعبارة اأكرث حتديًدا، 

اإن للأحداث علقات زمنية اأحدها بالآخر؛ فكل حدث 

اإما اأن يكون �سابًقا على الأحداث الأخرى، اأو متزامًنا 

 .
)3(

معها، اأو لحًقا لها«

الأحداث  اأن  يفرت�ش  اأن  عليه  بالتحليل  يقوم  من 

تقع يف ترتيب حقيقي؛ ففي هذه احلالة فقط، ميكنه 

تعديل  وكاأنه  ال�رصدي  التمثيل  ت�سف  اأن  ميكنها  اأو 

ل  معينة  رواية  كانت  واإذا  الأحداث.  لرتتيب  حمو  اأو 

تدرك العلقة الزمنية بني حادثتني، فاإنه 

الأمر  هذا  مع  يتعامل  اأن  للمرء  ميكن  ل 

النظر  لوجهة  مائزة  خ�سي�سة  باعتباره 

يف هذه الرواية، ما مل يفرت�ش اأن الأحداث 

نف�سها كان لها ترتيبها يف التتابع.  

اإل  املعقول  من  لي�ش  احلال،  وبطبيعة 

من  بنوع  تقع  الأحداث  اأن  نفرت�ش  اأن 

يفرت�ش  للأحداث  و�سًفا  واأن  الرتتيب، 

وجود هذه الأحداث امل�سبق، حتى لو كان 

لهذه  تطبيقنا  ويف  اخليال.  يف  وجوًدا 

الفر�سيات حول عامل الن�سو�ش ال�رصدية، 

نفرت�ش م�ستوى من البناء، ميكننا – من 

خلل قيامه بوظيفته كمعَطى غري ن�سي – اأن نتناول 

هذه  لتف�سري  طريقة  وكاأنه  اخلطاب،  يف  �سيء  كل 

املعطيات غري الن�سية، وتقييمها، ومتثيلها. 

اأنها  واحلقيقة  العمل.  يف  مثمرة  طريقة  هذه  كانت 

الق�ش  لتحليل  بالن�سبة  حتى  عنها،  غنى  ل  طريقة 

»احلدث«  فكرة  يرف�ش  كاأمنا  يبدو  الذي  املعا�رص 

نف�سها. اإن افرتا�ش اأن ال�رصد ميثل �سل�سلة من الأحداث، 

اأمر مهم لتف�سري الأثر الذي ترتكه ق�س�ش مثل »الغرية« 

على  امل�ستحيل  من  جتعل  التي  الق�سة  جرييه،  لروب 

ترتيب  وباأي  احلقيقية،  الأحداث  يكت�سف  اأن  القارئ 

لن  الرواية،  يف  ال�رصدي  اخلطاب  فتكرارية  وقعت؛ 

�سطحًيا  تف�سريها  و�سيتم  الإطلق،  على  مربكة  تكون 

وكاأنها تكرار ملوتيفات. ولكن مثلما كان هذا املنظور 

لطبيعة  بالن�سبة  نتائجه  كانت  رمبا،  عنه  غنى  ل 

ال�رصد، وبالن�سبة لنظام اخلطاب ال�رصدي، حمل ت�ساوؤل 

متكرر داخل الق�س�ش نف�سها؛ يف اللحظات التي تنقلب 

فيها هرياركية ال�رصد، اللحظات التي يجب اأن تدر�ش 

بعناية، اإذا اأراد املرء األ مير مرور الكرام على الطريقة 

التي توؤدي بها الق�س�ش وظيفتها، واإذا اأراد األ يف�سل 

اإذ  ال�رصد،  الق�س�ش.وعلم  هذه  قوة  �رص  تف�سري  يف 

ينقلها  الذي  اخلطاب  على  الأحداث  اأ�سبقية  اإىل  ينظر 

اأو ميثلها، اإمنا يوؤ�س�ش لرتاتبية تدمرها الق�س�ش عند 

تاأديتها لوظيفتها، وذلك من خلل متثيلها للأحداث، 

نتاج  �سورة  يف  واإمنا  معطاة،  اأحداث  �سورة  يف  ل 

لقوى اخلطاب اأو متطلباته.

هنا،  اإليها  امل�سار  الق�سايا  ولتو�سيح 

اأوديب.  ق�سة  ماألوف،  مبثال  نبداأ  دعونا 

متوالية  اإدراك  من  ال�رصد  حتليل  �سيبداأ 

يف  الفعل  منها  يتاألف  التي  الأحداث 

الق�سة: يطرح اأوديب على جبل كيتريون، 

كورينثيا،  يف  اأوديب  يكرب  راٍع،  ينقذه 

يحل  الطرق،  مفرتق  عند  ليو�ش  يقتل 

جوكا�ستا،  من  يتزوج  الهول،  اأبي  لغز 

هو  اأنه  يكت�سف  ليو�ش،  قاتل  عن  يبحث 

القاتل، يفقا عينيه ويرتك البلد. بعد اإدراك 

احلدوتة the fabula ، ميكن للمرء اأن ي�سف 

خلله  من  مت  الذي  واملنظور  الرتتيب 

يتعامل  حني  امل�رصحية.  خطاب  يف  احلوادث  متثيل 

الق�سة،  واقع  اأنها  باعتبار  الأحداث  هذه  مع  املرء 

�سي�سعى بعدها اإىل تف�سري مغزى الطريقة التي مت بها 

ق�س�ش  يف  كما  اأوديب،  حالة  ويف  الأحداث.  ت�سوير 

اأخرى كثرية ل يوؤلف العن�رص البولي�سي �سوى الإطار 

يدرك  بلورة حدث حا�سم،  العام، يرتكز اخلطاب على 

ما  �سخ�ش  هناك  املغزى.  يحدد  الذي  الواقع  وكاأنه 

قتل ليو�ش، وامل�سكلة هي اكت�ساف ماذا حدث حقيقًة 

خلل تلك اللحظة القدرية من املا�سي.

�سيجموند  وهو  املتحم�سني،  القراء  مليني  من  واحد 

فرويد، ي�سف امل�رصحية كما يلي:

�سوى  اآخر  �سيء  على  امل�رصحية  املعاجلة  تقوم  ل 

الإف�ساء، اإف�ساء تتزايد الإثارة يف �سياقه رويًدا رويًدا، 
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ويتم بعد تعويق ماهر، باأن اأوديب نف�سه هو هو قاتل 

ا ولده، منه ومن يوكا�ستا، ويرتاع  ليو�ش، واأنه اأي�سً

ويهجر  عينيه  فيفقاأ  عامل،  غري  اأتى  ما  لهول  اأوديب 

)4(
وطنه.

يركز فرويد على اأن منطق الدللة هنا، هو منطق حتدد 

فيه الأحداث املعنى، واملفهوم اأن الأحداث هنا �سابقة 

وم�ستقلة عما ميثلها من خطاب. امل�رصحية تبلور فعًل 

مهوًل، وهو فعل له من القوة ما يفر�ش معناه، بغ�ش 

النظر عن نية من يقوم بهذا الفعل. هذا الفعل امل�سبق 

هو الذي �سنع خطيئة اأوديب، وحني يتك�سف احلدث، 

املعنى  بقبول  الرتاجيدي  امل�سري  اإىل  اأوديب  ي�سل 

الذي فر�سته عليه احلادثة التي تك�سفت.

امل�رصحية  التفكري حول  الطريقة يف  هذه 

منظوًرا  هناك  اأن  غري  اأ�سا�سية،  طريقة 

يف  اأ�سا�سي  منظور  ا  اأي�سً وهو  ا،  مناق�سً

هام�سًيا  عن�رًصا  اأن  الوا�سح  ومن  قوته، 

املنظور.  هذا  اإىل  الو�سول  �سي�ساعدنا يف 

اأي  كان  اإذا  عما  اأوديب  ي�ساأل  وحني 

 : �سخ�ش قد عاين مقتل ليو�ش، يقال له 

مرعوًبا،  وفر  واحد،  وجنا  اجلميع،  »مات 

واحدة  بحقيقة  يخربنا  اأن  وا�ستطاع 

لي�ش  ا،  ل�سو�سً اإن  الق�سة  قالت  وا�سحة: 

يف  �سادفوهم  ل�سو�ش،  بل  واحًدا  ا  ل�سً

وحني  بعد،  فيما   .
)5(

وقتلوهم امللك  حفلة 

األ  املمكن  من  كان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  يف  اأوديب  يبداأ 

كل  باأن  جوكا�ستا  يخرب  القاتل،  نف�سه  هو  يكون 

�سيء يتوقف على �ساهد العيان هذا، الذي يقفون يف 

واأن هوؤلء  تكلم عن ل�سو�ش،  اأنه  تقولني   « انتظاره: 

الل�سو�ش قتلوه، اإذا كان ل يزال يقول ل�سو�سا، فهذا 

كثريين،  كاأ�سخا�ش  لي�ش  واحد  �سخ�ش  اأنا،  يكن  مل 

ولكن اإذا كان يتكلم عن م�سافر واحد وحيد، فل مفر، 

الإ�سبع ي�سري اإىل«. وهنا جتيبه جوكا�ستا:« اآه، ولكني 

اأوؤكد لك اأن هذا ما قاله، وهو ل ي�ستطيع الآن اأن يغري 

ما قاله، لقد �سمعته املدينة كلها، ل اأنا فقط«.

مناق�سة  ق�سة  العلن،  يف  الوحيد  ال�ساهد  حكي  لقد 

ُت�ستبَعد قط؛  اأوديب. واإمكانية الرباءة هذه مل  خلطيئة 

بعلقته  مهتًما  اأوديب  يكون  ال�ساهد،  ي�سل  فحني 

اجلرمية.  عن  ولي�ش  مولده،  عن  فقط  وَي�ساأل  بليو�ش 

اأم  واحًدا  اجلناة  كان  اإذا  ما  قط،  ال�ساهد  ُي�ساأل  مل 

 .
)6(

كثريين

اأنا ل اأ�سري بالطبع اإىل اأن اأوديب كان بريًئا حًقا، واأنه 

بدللة   
ٌ
معني اأنا  عام.  واأربعمائة  لألفني  زوًرا  اُتهم 

ُت�ستبَعد قط.  الرباءة مل  باأن احتمالية  القائلة  احلقيقة 

»احلدث كله يف امل�رصحية« يقوم على ك�سف هذا الفعل 

املهول، غري اأننا مل ُنعَط قط دليًل يثبت ذلك، اأي �سهادة 

�ساهد العيان. اأوديب نف�سه، وقراوؤه جميًعا، ُي�سَورون 

يف اإطار اأنه مذنب، ولكن قناعتنا ل تاأتي من تك�ُسف 

املعنى،  يحدد  م�سبق  فعل  انك�ساف  من  وبدًل  الفعل. 

اخلطاب  يف  املعنى  ت�رصب  املعنى،  اإن  القول  ميكننا 

ال�رصدي، هو الذي يقودنا اإىل الت�سليم بهذا 

الفعل جتلًيا ملئًما للمعنى.

نعرف  امل�رصحية،  داخل  نكون  اأن  مبجرد 

اأن اأوديب لبد اأنه مذنب، واإل فامل�رصحية 

فاملنطق  الإطلق؛  على  تكون  لن  كلها 

منطق   جمرد  له،لي�ش  ن�ستجيب  الذي 

الأدبية.  الأعمال  قراء  يف  يوؤثر  جمايل 

ا بقوة ذلك املنطق.  واأوديب ي�سعر هو اأي�سً

كانت النبوءة قد وقعت باأن اأوديب �سيقتل 

اأباه، وكانت النبوءة قد قالت باأن ليو�ش 

�سُيقَتل على يد ولده. يعرتف اأوديب بقتله 

رجًل عجوًزا يف زمان ومكان رمبا كان 

اأن  الراعي  يعلن  حني  ولذلك،  باحلادث،  علقة  بهما 

اأوديب هو يف احلقيقة ابن ليو�ش، يقفز اأوديب ، ويقفز 

معه كل قارئ، اإىل اخلل�سة: اأنه هو يف احلقيقة قاتل 

ليو�ش. وخل�سته ل تقوم على دليل جديد يتعلق بفعل 

املراوحة  على  املعنى،  قوة  على  واإمنا  املا�سي،  يف 

بني النبوءات ومقت�سيات التناغم ال�رصدي. اإن ت�سافر 

اأوديب  يكون  اأن  ال�رصوري  من  جتعل  اخلطاب  قوى 

املعنى.  لقوة  ي�ست�سلم  نف�سه  وهو  ليو�ش،  قاتل  هو 

وعليه، وبدل من القول باأن هناك متوالية من اأحداث 

عنها  تك�سف  امل�رصحية  واأن  �سلًفا،  موجودة  املا�سي 

بطرق معينة ملتوية، ميكننا القول باأن احلدث احلا�سم 

هو نتاج ملا تقت�سيه الدللة. املعنى هنا لي�ش نتيجة 

حلدث �سابق، بل هو �سببه. 
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ي�سبح اأوديب قاتل اأبيه، ل من خلل فعل عنيف نراه يف 

ال�سوء، واإمنا من خلل اخل�سوع ملقت�سيات التناغم 

العتبار.  يف  اأفعال  من  قادم  هو  ما  واأخذ  ال�رصدي، 

الأمر اجلوهري بالن�سبة لقوة  وعلوة على ذلك، فاإن 

يخ�سع  واأن  القفزة،  بهذه  اأوديب  يقوم  امل�رصحية،اأن 

اعتباره  يف  ياأخذ  واأن  ال�رصدي،  التناغم  ملقت�سيات 

اأنه مذنب. لو كان اأوديب قد قاوم منطق الدللة، وقال 

وطالب  قتلته«،  اأنني  يعني  ل  اأبي  كونه   « لنف�سه:اإن 

مبزيد من الأدلة عن احلادثة التي وقعت يف املا�سي، 

ملا كان مل�رصحية اأوديب اأن تكت�سب �سكلها الرتاجيدي 

على  اخل�سو�ش،  هذا  يف  ال�رصد  قوة  وتعتمد  اللزم. 

�سبًبا  احلادثة  فيه  تكون  ل  الذي  النقي�ش،  املنطق 

يعني  ل  املنطق  هذا  وو�سف  نتيجة.  بل  للمو�سوع، 

القوة  فح�ش  يعني  بل  التفا�سيل،  حول  املماحكة 

الرتاجيدية.

يلحظ  اأن  ذلك،  عن  ف�سًل  للمرء،  ميكن 

احلقيقة  يف  هو  النقي�ش،  املنطق  هذا  اأن 

فرويد  لقراءة  بالن�سبة  �رصوري  منطق 

للم�رصحية، رغم اأن فرويد نف�سه يوؤكد يف 

بحثه م�ساألة اأ�سبقيَة احلادثة على املعنى.

ونقول  املنطق،  هذا  نتبع  اأن  لنا  كان  لو 

من  ارتكبت  التي  ال�سابقة،  الأفعال  باأن 

دون فهم، هي التي جعلت اأوديب مذنًبا يف قتل الأب، 

ملا كان بالإمكان القول باأن م�رصحية اأوديب تنطوي 

على عقدة اأوديب7. ولكن افرت�ش اأننا اأكدنا بدًل من 

اأبوه،  هو  ليو�ش  اأن  يعلم  اأن  مبجرد  اأوديب  اأن  ذلك، 

بعلن على الفور ما كان ينكره حتى تلك اللحظة؛ يقول 

لنف�سه يف احلقيقة: لو كان ليو�ش هو اأبي، اإذن فلبد 

يف  ميكننا  النقطة،  هذه  على  نركز  حني  قتلته.  اأنني 

اأوديب. التي هي بناء للدللة  اأن ندرك عقدة  احلقيقة 

هذه  ب�سبب  بالذنب  اإح�سا�ش  ثم  الأب،  قتل  يف  )رغبة 

الرغبة(، وهو بناء ل ينتج عن الفعل، واإمنا ي�سبقه.

لقوى  نتيجة  احلادثة  فيه  تكون  الذي   - املنطق  هذا 

اأمر  اخلطاب-  ينقله  �سيء  هي  مما  اأكرث  اخلطاب، 

بو�سفنا  ولكننا  الق�سة،  لقوة  بالن�سبة  جوهري 

على  بالتاأكيد  نعمل  ل  النحو،  هذا  على  امل�رصحية 

�رصدي  منوذج  حمل  �سحيح،  �رصدي  منوذج  اإحلل 

مراوغ اأو غري �سحيح. فالوا�سح على العك�ش من ذلك، 

يعتمد على فر�سية يف علم  امل�رصحية  اأن معظم قوة 

ال�رصد تقول باأن خطيئة اأوديب اأو عدم براءته، كانت 

قد قررتها بالفعل حادثٌة من املا�سي، مل تتك�سف ومل 

ُيحَك عنها بعد. غري اأن املنطق النقي�ش، الذي يقوم فيه 

اأوديب بالفعل ا�ستجابة ملا تتطلبه الدللة، هو منطق 

ول ميكن  الرتاجيدية.  النهاية  لقوة  بالن�سبة  جوهري 

اجلمع بني هذين املنطقني يف جتميعة متناغمة؛ فكل 

منطق منهما بعمل من خلل ا�ستبعاد املنطق الآخر، 

الق�سة  بني  تراتبية  علقة  على  يعتمد  منهما  وكل 

واخلطاب يدمرها املنطق الآخر. وبقدر ما يكون هذان 

املنطقان لزمني لقوة امل�رصحية، فاإنهما ي�سككان يف 

اإمكانية وجود درا�سة لل�رصد منظمة وغري متناق�سة. 

اإنهما يوؤ�س�سان  للمواجهة بني اأنواع من علم العلمات 

واإنتاج  لل�رصد،  قواعد  اإنتاج  اإىل  ت�سعى 

تف�سريات تفكيكية، ت�سري  - وهي تك�سف 

معار�سة العمل الأدبي ملنطقه اخلا�ش – 

اإىل ا�ستحالة وجود مثل هذه القواعد؛ واإذا 

اأن  يو�سح  الدللة،  ما ملنطق  كان حتليٌل 

مزدوجة،  قراءة  تقت�سي  اأوديب  م�رصحية 

اأي قراءة وفًقا ملبادئ مت�ساوقة، ف�سي�سري 

علم  على  القائم  التحليل  اأهمية  اإىل  هذا 

و�سول  ا�ستحالة  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  وي�سري  ال�رصد، 

هذا ال�رصد اإىل هدفه.

لأن  خا�سة،  حالة  تبدو  اأوديب  م�رصحية  كانت  واإذا 

باحلدث  يتعلق  فيما  اليقني  انعدام  اإىل  ي�سري  التحليل 

خمتلف،  مثال  يف  ننظر  فدعونا  للحبكة،  الأ�سا�سي 

ينتمي اإىل فرتة واإىل نوع اأدبي خمتلف+ متاًما، اأعني 

 George Eliot’s ديروندا«  دانييل   « اإليوت  جورج  رواية 

 Cynthia Chase كما حللتها �سنثيا �سي�ش ،Daniel Deronda

يف مقالة اأخرية. ديروندا ابٌن بالتبني لنبيل اإجنليزي، 

وهو �ساب موهوب وح�سا�ش، يتحرك يف جمتمع جيد، 

اأن  حدث  وقد  مهنة.  اختيار  على  القدرة  له  تكن  ومل 

اأن  كانت حتاول  فقرية  يهودية  بنًتا  ال�ساب  هذا  اأنقذ 

تغرق نف�سها، ثم فيما بعد وخلل بحثه عن عائلتها، 

عليل  باحث  وهو  موردخاي،  باأخيها  ال�ساب  يلتقي 

اللغة العربية. يزداد اهتمامه  ال�ساب معه درا�سة  يبداأ 
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التي  البنت  مرياه،  حب  يف  ويقع  اليهودية،  بالثقافة 

اأنقذها، ويقبله موردخاي واآخرون روًحا �سقيقة.

تك�سف  التي  والدته  من  ا�ستدعاء  ديروندا  يتلقى  هنا 

له، بناء على و�سية من والده امليت، عن �رص ميلده: 

لهذه  ال�سببية  القوة  على  الرواية  تركز  يهودي.  انه 

يتجمع  يهودي.  الآن  هو  يهودًيا  ُولد  فلأنه  احلادثة؛ 

الأ�سل، وال�سبب، والهوية ل�سناعة تدليل �سمني على 

املفهوم �سمًنا،  �سيكون من  اإذ  الق�سة؛  �سائع يف  اأمر 

مع ظهور اأ�رصار والَدي ديروندا، اأن �سخ�سيته احلالية 

وانخراطه فيما هو يهودي، كان �سببه اأ�سله اليهودي.

ولكن من اجلانب الآخر، وكما تلحظ �سي�ش:

 »فاإن توايل الأحداث يف احلبكة ككل، يقدم انك�ساف 

اأ�سل ديروندا من زاوية خمتلفة؛ ف�رصد موقف ديروندا 

اجتاه  يف  التقدم  اأن  متزايد،  ب�سكل  للقارئ  يو�سح 

الك�سف  الق�سة، يقت�سي  فلنقل تقدم  اأو  البطل،  م�سري 

�سخ�سية  اأن  ذلك  يهودًيا؛  ُولد  اأنه  عن  باإيجابية، 

– كان يجب  التكوينية  ديروندا- لكي ت�ستمر روايته 

اإدراك  خلل  من  ذلك  يتم  اأن  يجب  وكان  تتبلور،  اأن 

ل�رصد  طبًقا  له،  بالن�سبة  ا  غام�سً ظل  الذي  مل�سريه، 

اإن  اأ�سله.  يجهل  كان  اأنه  ذلك  يف  والأ�سا�ش  الراوي، 

مبوردخاي  ديروندا  علقة  على  الت�سويقي  الرتكيز 

وموردخاي  اجتاههما،  يف  حكايته  يوجه  ومرياه، 

يوؤكد ب�سكل �رصيح، اإميانه باأن ديروندا يهودي. وهكذا 

اليهودية،  ديروندا  اأ�سول  م�ساألة  اإىل  القارئ  ياأتي 

قيم  تقدمي  من  ل  يتح�س�سه،  حتمي  ا�ستنتاج  وكاأنها 

هذا،  قبل  بل  فح�سب،  اليهود  مع  وتعاطفه  ديروندا 

ثم  ومن  واجتاهه.   الوا�سحة  ال�رصد  ا�سرتاتيجية  من 

نتيجة  كاأنه  يبدو  ديروندا،  اأ�سول  عن  الك�سف  فاإن 

ل�سخ�سيته  املفرت�سة  الق�سية  ال�رصد.اإن  ملقت�سيات 

عملية  ت�رصد  التي  للف�سول  )طبًقا  الداخلي  ولنزوعه 

نف�سها )يف  تقدم  ديروندا -  اأ�سل  اأي   - ال�رص(  ك�سف 

�سوء ما تبقى من الن�ش( باعتبار اأنها نتيجةلنزوعه 

 .
)8(

الداخلي: اأعني اأن اأ�سله نتيجة لنزوعه الداخلي«

من  �سبًبا  ديروندا  مولد  يكون  املنطقني،  من  مبنطق 

املا�سي لنتائج حتدث يف احلا�رص. وباملنطق الآخر 

النقي�ش، وهو املنطق الذي ي�سري اإليه �سديق ديروندا 

هانز مرييك يف ر�سالة تقوم على الرثثرة، فاإن املرء 

بالأحرى لبد اأن يتكلم عن »الأ�سباب احلالية لنتائج 

كما  هنا،  نوؤكد  اأن  ال�رصوري  من   .
)9(

املا�سي« من 

م�ساألة  توجد  ل  اأنه  اأوديب،  اأكدنا يف حالة م�رصحية 

يف  طريقتني  بني  تعدل  توفيقية،  �سيغة  على  العثور 

تقدمي احلدث وتتجنب املواقف املتطرفة، ذلك اأن قوة 

وهو  البديل،  ال�ستخدام  على  بال�سبط  تعتمد  الق�سة 

ب�سكل  املنطقني  توزيع  على  اأي  املتطرفة،  املواقف 

ح�سا�ش؛ فكل منهما يعمل من خلل ا�ستبعاد الآخر. ل 

ميكن اأن نقول مثًل، اأن انخراط ديروندا يف اليهودية، 

 ولي�ش كلًيا – نتيجة ملولده، واأن انك�ساف 
ً
هو – جزئي

تو�سيٌح، ويف  منه  بالتايل يف جانب  مولده، هو  اأمر 

جانب اآخر هو حتقٌق �رصدي. هذا النوع من ال�سياغة 

خمطئ؛ لأن قوة رواية اإليوت، تعتمد بال�سبط على اأن 

اعتناق ديروندا لليهودية وللمثالية، بدًل من الإميان 

باملجتمع اللهي الذي ن�ساأ فيه، ُيَقَدم وكاأنه اختيار 

يجب  منوذجية،  اأخلقية  قيمة  هناك  تكون  لكي  حر. 

اأن ُتقَدم وكاأنها اختيار، ولي�ش ب�سفتها نتيجة حتمية 

حلقيقة الأبوين اخلفية، كما اأنه يجب اأن تقدم وكاأنها 

م�ساألة اإخل�ش، ولي�ش ب�سفتها لعًبا للهواية حتول بعد 

تقت�سي  املولد.  انك�ساف حقيقة  بعد  اعتناق  اإىل  ذلك 

الرواية اأن يكون اعتناق ديروندا لليهودية م�ستقًل عن 

انك�ساف م�ساألة اأنه يهودي. هذا اأمر اأ�سا�سي من الوجهة 

املو�سوعاتية والأخلقية. غري اأن �رصد الرواية مل�ساألة 

عدم  على  وت�رص  للخلف،  مكاًنا  تدع  ل  يهوديته 

اإمكانية تبديل هذا الأ�سل: فاأن تكون يهودًيا يعني اأن 

تكون قد ولدت يهودًيا. هذان املنطقان - اللذان ي�رص 

الآخر  وينكر  للأ�سل،  ال�سببية  الفعالية  على  اأحدهما 

هذه الفاعلية ال�سببية للأ�سل -  منطقان متعار�سان، 

بها  يوؤدي  التي  للطريقة  بالن�سبة  اأ�سا�سيان  لكنهما 

ال�رصد وظيفته. اأحد املنطقني يدعي اأ�سبقية الأحداث، 

والآخر يتناول الأحداث وكاأنها نتاج للمعنى.

لهذا  وفًقا  يعمل  �رصد  كل  اأن  يوؤكد  اأن  للمرء  ميكن 

من  متوالية  وكاأنها  حبكته  فيقدم  املزدوج،  املنطق 

الأحداث، وهي متوالية �سابقة على املنظور الذي تقدم 

يف  وي�سري  عنه،  وم�ستقلة  الأحداث،  هذه  خلله  من 

الوقت نف�سه– من خلل مزاعمه ال�سمنية حول الدللة 

- اإىل اأن هذه الأحداث مربرة ب�سبب تواوؤمها مع بنية 
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املنظور  نتبنى  نقاًدا،  ب�سفتنا  ونحن  املو�سوعات. 

الأول حني نختلف حول دللة ما تقوم به ال�سخ�سية 

)فناأخذ هذه الأحداث وكاأنها بديهية(. ونتبنى املنظور 

اأو  ملئمة  النهاية  كانت  اإذا  ما  نناق�ش  حني  الثاين 

اإذا كانت هذه  )اأي حني نختلف حول ما  غري ملئمة 

الأفعال، تعبرًيا ملئًما عن البنية املو�سوعاتية التي 

يح�سن اأن تكون حمددة للأفعال(. وبطبيعة احلال، فقد 

اأدرك منظرو ال�رصد هذين  املنظورين على الدوام، غري 

اأنهم رمبا كانوا على ا�ستعداد لفرتا�ش اأنهما ميكن اأن 

يعمل مًعا، ويجتمعان بطريقة ما ومن دون تناق�ش. 

عن  �سيعرب  بل  تناق�ش،  وجود  على  الأمر  يقت�رص  ل 

نف�سه تعبرًيا وا�سًحا يف الق�س�ش، وكاأنه حلظة تبدو 

امللك  م�رصحية  يف  كما  مائعة،  )نهاية  زائدة  اإما 

كما  ينبغي،  اأكرث مما  اأو حمكمة  اأوديب(، 

يف رواية دانييل ديروندا. وقد اأبرز العمل 

حلظات  ال�رصد  على  موؤخًرا  اأجري  الذي 

للقوة  بالن�سبة  اأهميتها  موؤِكًدا  كهذه، 

البلغية للق�س�ش.

من  الآن،  حتى  كانت  اأمثلتي  اأن  ورغم 

هذا  فاإن  الأوروبي،  الأدب  كل�سيكيات 

�سك  غري  من  ثابت  اأمر  املزدوج  املنطق 

الدرا�سات  اإن  الق�س�سي.  لل�رصد  بالن�سبة 

عمل  يف  وبنيته  ال�رصد  لطبيعة  الأخرية 

م�سابه؛  موقف  اإدراك  لنا  تتيح  فرويد، 

فالنظرية الفرويدية عموًما، جتعل ال�رصد هو ال�سيغة 

املف�سلة للتو�سيح. والتحليل النف�سي ل يقرتح قوانني 

علمية لل�سكل )اإذا كانت �ش �ستكون  �ش(، واإمنا يت�سمن 

اإعادَة بناء لق�سة  النف�سي،  التحليل  القائم على  الفهم 

روؤية  اأ�سولها،  اإىل  للو�سول  ما  لظاهرة  اقتفاء  ما، 

لكيف يقود �سيء ما اإىل �سيء اآخر. البحوث يف حالة 

وفيه  ق�سة  فيه  احلقيقة�رصد،  يف  نف�سها  فرويد،هي 

متوالية  بناوؤها،  املعاد  احلبكة  هي  الق�سة  خطاب. 

الرتتيب  هو  واخلطاب  املري�ش،  حياة  يف  الأحداث 

الذي تقدم فيه هذه الأحداث، اأي ق�سة ا�ستنتاج فرويد 

ديروندا،  ودانييل  اأوديب  كق�ستي  متاًما   .
)10(

للحالة

حا�سمة،  حادثة  انك�ساف  اإىل  فرويد  ق�س�ش  تف�سي 

الأحداث  متوالية  يف  احلادثة  هذه  تو�سع  وحني 

املوقف  يف  مت�سببة  اأنها  ُيفَهم  اأن  ميكن  احلقيقية، 

احلايل للمري�ش.

اإحدى اأكرث حالت فرويد درامية، هي حالة وولفمان 

الأ�سا�سية،  والتداعيات  الأحلم  Wolfman، وفيها تقود 

�سنة  عمر  يف  الطفل  اأن  مفادها  خل�سة  اإىل  فرويد 

ون�سف، ي�ستيقظ لي�ساهد والديه يف حالة جماع. يقوم 

بهذا  تبداأ  الأحداث،  من  متوالية  بناء  باإعادة  فرويد 

اإىل  الذكرى  حتول  وي�ستخل�ش  الأ�سا�سي«،  »امل�سهد 

فجيعة يف عمر الرابعة، اإنه مثال �سادم للفعل املوؤجل 

ت اأو  �سَ Nachtr?glichkeit.ورغم اأن احلادثة كانت قد افرُتِ

ُت�سِورت ) »ُبنَيت«‘constructed’ بعبارة فرويد( اعتماًدا 

على الكلم الذي اأنتجه املري�ش، وهي على هذا النحو 

يدافع  فرويد  فاإن  اخلطاب؛  لقوى  نتاًجا  تبدو  قد 

احلا�سمة  الأ�سبقية  وعن  الواقع  عن  بقوة 

»احلادثة  اأن  فرويد  وي�ستخل�ش  للحادثة. 

يجب من ثم، اأن ترتك عند هذه النقطة )ل 

�سواء  اأخرى(؛  احتمالية  اأرى  اأن  اأ�ستطيع 

قام التحليل على اأن الع�ساب يف طفولته، 

النهاية،  اإىل  البداية  كله عدمي املعنى من 

حدث  قد  كان  �سيء،  كل  اأن  على  قام  اأو 

. اأن ن�سك 
)11(

متاًما كما و�سفته فيما �سبق«

يف اأ�سبقية احلادثة، يعني اأن نراود العبث.

ي�سم  اأن  فرويد  يحاول  النقطة،  هذه  يف 

اللذين  ال�رصد،  مبداأي  واحدة  جتميعة  يف 

وجدناهما متعار�سني يف مكان اآخر: اأ�سبقية الأحداث 

يف ناحية، واأن حتدد اأبنية الدللة احلدث يف الناحية 

ي�سنع  ت�سوره  باأن  ي�ست�سهد  اأنه  الأخرى.واحلقيقة 

ويتخذ  طريف،  ب�سكل  مًعا  املبداأين  ويربط  املعنى، 

يقع.  اأن  لبد  كان  احلدث  اأن  على  دليًل  ذلك  من 

يرف�ش فرويد مفهوم احلدث ب�سفته خياًل له معنى، 

اإنه  اأن يراه احتمالية.  ومق�سوًدا بعناية، لأنه يرف�ش 

اأو �رصد  اإل بالبديلني: حدث حقيقي �سابق،  ل يعرتف 

اإىل  بعد  فيما  تو�سل  فرويد  اأن  غري  دللة.  دون  من 

»اإحدى  بروك�ش  بيرت  يدعوه  وفيما  اأخرى،  احتمالية 

اإ�ساراته  واأكرث  فرويد،  اللحظات ج�سارة يف فكر  اأكرث 

باأن  الأوىل  حلجته  فرويد  ي�سمح  بطولة«،  ككاتب 

كما  عر�سى  ب�سكل  جديدة  درا�سة  وي�سيف  تنه�ش، 
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يف  املمكن  فمن  ؛ 
)12(

والتقومي« الت�سامي  »عن  يقول 

املبدئي  احلدث  يكون  األ  فرويد،  يقول  كما  الت�سامي 

هو  احلقيقة  يف  معه  نتعامل  ما  يكون  واأن  وقع،  قد 

�سورة، انتقال من م�سهد جماع احليوانات اإىل م�سهد 

والديه، لينتج يف عمر الرابعة فانتازيا ملا عاينه يف 

فرويد  ويرد  والديه.  جماع  م�سهد  ون�سف،  �سنة  عمر 

على العرتا�ش املحتمل القائل باأنه من غري املمكن 

اأن يكون م�سهد كهذا قد اأعيد بناوؤه، وي�ست�سهد للتدليل 

على احتمالية وجود هذه الفانتازيا بالتناغم البنائي، 

الذي كان قد ُقِدم من قبل دليًل على واقعية احلادثة 

يف  مثًل  تعمل  الفانتازية  احلادثة  كان  فاإذا  نف�سها. 

تقع  كانت  لو  كما  تخيلها  يتم  اأن  لبد  حمتمل،  �رصد 

والطفل نائم يف غرفة نوم والديه. »كان لبد للم�سهد 

اأن يجهز بحيث يحقق �رصوًطا معينة، وهي �رصوط – 

نظًرا لظروف حياة احلامل – ل ميكن اأن تكون على هذا 

العمر،  من  املبكرة  الفرتة  تلك  يف  اإل  بال�سبط  النحو 

يف  ال�رصير  على  ر�سيًعا  الطفل  يكون  اأن  يجب  حيث 

.
)13(

غرفة نوم والديه«

فرويد  يف�سل  الثاين،  املبداأ  لهذا  مناق�سته  يف  اإذن، 

بني مبداأي ال�رصد، بدًل من حماولة دجمهما كما فعل 

احلدث؛  اأ�سبقية  على  يبقي  اأن  للمرء  وميكن  قبل.  من 

فقد وقع احلدث يف اللحظة املنا�سبة، وحدد الأحداث 

اأن يبقي على القول  اأو ميكن له  التالية له، ودللتها. 

على  تعمل  اخلطاب،  ومقت�سيات  الدللة،  اأبنية  باأن 

يف  فرويد  ويعرتف  جمازي.  اأو  خيايل  حدث  اإنتاج 

غري  املنظورين،  هذين  بني  بالتناق�ش  النقطة  هذه 

اأنه يرف�ش الختيار بينهما، لفًتا القارئ اإىل مناق�سة 

مقابل  يف  الأولية  امل�ساهد  مل�سكلة  اآخر،  ن�ش  يف 

الفانتازيات الأولية.

هذه  تاريخ  يف  امل�سكلة  ملناق�سة  فرويد  يعود  وحني 

ومتما�سكة:  غنية  �سياغة  يف  عودته  تاأتي  احلالة، 

كان  اإذا  ما  اأعرف  حني  اأ�سعد  اأن  نف�سي  اأنا  يل  »لبد 

اأم  فانتازيا  احلايل  مري�سي  الأويل يف حالة  امل�سهد 

جتربة حقيقية، ولكني حني اآخذ يف اعتباري حالت 

اأخرى م�سابهة، لبد اأن اأعرتف باأن الإجابة على هذا 

 .
)14(

ال�سوؤال، لي�ست يف احلقيقة م�ساألة بالغة الأهمية«

وحني ي�سطدم فرويد ب�سعوبة القرار ما اإذا كان يجب 

اأن يعد حادث �رصدي مفرت�ش، معطى هكذا، اأم منَتًجا 

عن ق�سد، يلحظ اأن هذا لي�ش له اأهمية حا�سمة؛ فكل 

املنظورين يعطينا التوايل ال�رصدي نف�سه.

ل  املحلل  اأو  القارئ  اأن  ا،  اأي�سً يدرك  فرويد  اأن  غري 

حني  هدوء،  يف  اخلل�سة  هذه  يقبل  اأبًدا،اأن  ميكنه 

توفيق  عملية  هناك  لي�ش  ق�سة.  يف  منخرًطا  يكون 

ما،  لق�سة  الأخلقية  الفحوى  القوة،  اأن  ذلك  �سهلة؛ 

قراًرا. ومن املفهوم  اأن يتخذ  اأو املحلل  القارئ  جترب 

اكت�سف احلادثة  اأن فرويد يود لو عرف ماإذا كان قد 

احلا�سمة يف ما�سي مري�سه، حادثة قد يتمتع الآباء 

الآخرون مثًل بتجنبها، بناء على اكت�ساف فرويد، اأم 

اأن ت�رصف الآباء على اأي حال مل يكن له دور حا�سم؛ 

يتحول  اأن  ميكن  فاإنه  فعلوه،  ما  كان  اأيا  اإنهم  حيث 

قوى  تقت�سيه  ما  اإطار  يف  الفانتازيا،  من  �سور  اإىل 

الأخلقية  الأبعاد  اأن  يعني  هذا  ال�رصد.  داخل  الدللة 

واملرجعية لل�رصد، جتعل مثل هذه الأ�سئلة اأ�سئلة مهمة 

باأن  الأهمية  هذه  يقاوم  املنِظر  اأن  رغم  بال�رصورة، 

ي�سري اإىل اأن الختيار لي�ش اأمًرا ذا بال.

البديلني  اأن  ذلك  حق؛  على  فرويد  فاإن  ما،  ومبعنى 

فاإذا  جًدا؛  مت�سابهتني  �رصديتني  لنا  يعطيان  كليهما 

احلدث،  اإنتاج  اإىل  الدللة  توؤدي قوى  اأن  املرء  اختار 

الفانتازيا  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  اأن  وا�سُحا  �سي�سبح 

املتخيل  احلدث  كان  اإذا  اإل  فاعلة  تكون  لن  الأولية، 

يلعب دوره يف ال�سن الرابعة، وكاأنه حدث حقيقي جاء 

لواخرتنا  الأخرى،  الناحية  من ما�سي ولفمان. ومن 

واقعية امل�سهد الأويل، ميكن اأن نفهم اأن ذلك احلدث، 

مل يكن لتكون له تلك العواقب الكارثية، لول اأن اأبنية 

قوة  له  واأعطت  لولفمان،  فجيعة  جعلته  التي  الدللة 

جتعله  بحيث  ملئمة  اأبنية  كانت  تقاوم،  ل  �سارحة 

وقع  قد  اأنه  يفرت�ش  الذي  احلدث  اإن  �رصوريا.  اأمًرا 

يف عمر �سنة ون�سف، والذي مل ي�سبح فجيعة اإل من 

الدور  يظهر  الرابعة،  �سن  يف  يقع  موؤجل  حدث  خلل 

الفعال لقوى املعنى. ولكن مهما يكن من اإحكام هذين 

ال�رصد،  علم  نظر  وجهة  من  احلقيقة  تبقى  البديلني، 

اخللف  اأن  امل�سارك،  القارئ  نظر  وجهة  من  وكذلك 

بني حدث يف احلبكة وحدث من اخليال، هو خلف ل 

اإىل اختزاله. وكما يقول بروك�ش يف خل�سته،  �سبيل 
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احلدث  بني  اأو   ،  sjuzhet و   fabula بني  العلقة   « فاإن 

ت�سويق  علقة  هي  دال،  نحو  على  كتابته  واإعادة 

الو�سول  على  القدرة  عدم  على  قائمة  بنية  وتخمني، 

عمل  اإطار  �سوى  يقدم  اأن  ميكن  ل  ما  وهو  قرار،  اإىل 

 .
)15(

امللمح« وا�سحة  حبكة  ولي�ش  ال�رصد،  لإمكانات 

وعدم قدرة الو�سول اإىل قرار هذا، هو نتيجة لتداخل 

توليفة  بظهور  ي�سمح  ل  الذي  ال�رصديني،  املنطقني 

جتمع بينهما.

نف�سه،  والتحليلي  ال�رصدي  النموذج  هذا  ويتبدى 

ق�سة  بل  فرد،  ق�سة  يحكي  ل  لفرويد،  اآخر  ن�ش  يف 

 Totem and والطابو  الطوطم  كتاب  ففي  كله؛  العرق 

فا�سلة يف  تاريخية  فرويد عن حادثة  يحكي   ،Taboo

الأزمنة الأوىل: اأب غيور وطاغية، يحتفظ بكل الن�ساء 

لنف�سه، ويقوم باإبعاد الأبناء ما اإن يبلغوا 

واأبادوه.  وقتلوه  مًعا  الأبناء  احتد  احللم، 

والإجرامي«  البارز  »الفعل  هذا  كان 

وللدين،  اجتماعي،  للتنظيم  البداية  هو 

قاد  قد  الذنب  اأن  ذلك  الأخلقية؛  وللقيود 

 .)taboos املحرمات)الطابوهات  خلق  اإىل 

التاريخي،  احلدث  هذا  اأن  فرويد  ويزعم 

الرغبة  نرث  نحن  اليوم.  اإىل  فاعًل  يبقى 

ونكررها، واإن كنا ل نرث الفعل احلقيقي، 

ُيبقي  الرغبة،  هذه  عن  النا�سيئ  والذنب 

على نتائج الفعل حية يف ق�سة ل تنقطع. 

الرغبات  الذنب تخلقه  اإذا كان  اإنه  الوا�سح  ولكن من 

الفعل  يكون  األ  املمكن  فاإن من  الأفعال،  تخلقه  كما 

رمبا  الندم  باأن  فرويد  ويعرتف  قط.  وقع  قد  الأ�سلي 

)اأي من خلل  ابتعثتهلدى الأبناء فانتازيا قتل الأب 

تخيل الفعل(. هذه فر�سية معقولة، كما يقول فرويد، 

ال�سل�سلة  يف  �سيقع  انقطاع  ل  النحو،  هذا  »وعلى 

اإن   .
)16(

اليوم« اإىل  البداية  حلظة  من  املمتدة  ال�سببية، 

ولكن،  �سهلة،  م�ساألة  لي�ش  البدائل  هذه  بني  الختيار 

التفرقة  باأن  العرتاف  من  »لبد  فرويد،  ي�سيف  كما 

يف  توؤثر  ل  لآخرين،  بالن�سبة  اأ�سا�سية  تبدو  قد  التي 

ولفمان،  حالة  يف  وكما  امل�ساألة«.  جوهر  على  راأينا 

فاإن الرتكيز على احلدث والرتكيز على املعنى، يعطيان 

الق�سة نف�سها، ولكن مرة اأخرى، لي�ش باإمكان املرء اأن 

الرغبة يف الختبار، وهذا ما يفعله فرويد:  يكف عن 

عندهم  والفكرة  مكبوتني،  يكونوا  مل  الأوائل  فالب�رص 

تنتقل �رصيًعا اإىل الفعل، »بل اإن الفعل عندهم هو بديل 

الفكرة؛ ولهذا ال�سبب فاإنني اأعتقد – دون زعم الو�سول 

اإىل حكم نهائي – اأنه رمبا ُيفرَت�ش يف احلالة املاثلة 

.
)17(

اأمامنا، اأنه »يف البدء كان الفعل««

اإنه افرتا�ش اآمن، رمبا، لكنه اآمن ب�سبب اأنه يقوم على 

اأن  ويوؤكد  بالفانتازيا،  هنا  فرويد  يبداأ  اإذ  الت�ساوي؛ 

الفعل بالن�سبة للإن�سان الأول، كان بديًل للفانتازيا. 

اأن �سياغة  وقع حقيقة، غري  قد  الفعل  اأن  يزعم  وهو 

مفروًغا  اأمًرا  الفعل  يرى  اأن  من  املرء  متنع  فرويد 

منه؛ ذلك اأن الفعل نف�سه لي�ش �سوى بديل للفانتازيا. 

ل  بنا  يعود  الفعل،  كان  البدء  يف  اأنه  بزعمه  وفرويد 

ن�ش  اإىل  دالة،  بنية  اإىل  بل  ما،  فعل  اإىل 

يكون  ل  التي  جلوته،  فاو�ست  اآخر،اأعني 

يرتجم  »كلمة«.  لـ  بديًل  الفعل  فيها 

�سفر  يف  الفتتاحية  الكلمات  فاو�ست 

التكوين: »يف البدء كانت الكلمة«، ويقرر 

 –Wort الأملانية  بـ»الكلمة«  �سعيد  – غري 
ما  تكرر  اإمياءة  ويف  بها،  ي�ستبدل  اأن 

»الفعل«  كلمة  بها  ي�ستبدل  فرويد،  فعله 

تاأكيده  جوته  من  يقتب�ش  اإذ  وفرويد   .Tat

يعود  اأن  اإل  ميكنه  ل  الفعل،  لأ�سلنية 

فرويد  ن�ش  وُيظهر  �سابقة.  كلمة  اإىل  بنا 

اأنه حتى عندما يحاول املرء تاأكيد اأ�سبقية اإما الكلمة 

الذي  البديل  من  الهروب  ينجح يف  ل  فاإنه  الفعل،  اأو 

يحاول رف�سه.

اإمكانية اجلمع بني الثنني؛ لأن امل�سمون  اأوؤكد  واأنا 

تدمري  وهو  الذاتي.  التدمري  عن  ناجت  ال�رصد،  يف  هنا 

الذي  الهرياركي،  التعار�ش  اأن  تو�سيح  على  ينطوي 

يقال اإن اأحد طرفيه يعتمد على الطرف الآخر ال�سابق 

جمازية،  اأو  بلغية  حيلٌة  احلقيقة  يف  هو  عليه، 

التي  تنقلب.والق�س�ش  اأن  ب�سهولة  فالهرياركية ميكن 

نوق�ست هنا، تنطوي على حلظة تدمري ذاتية، ُيفرت�ش 

واأكرث  اخلطاب.  على  احلدث  اأ�سبقية  فيها  تنقلب  اأن 

التدمري ب�ساطة، وهو تدمري خمتلف نوعا  اأ�سكال هذا 

حتليل  اأعني  بالق�سة،  ال�سلة  وثيق  يزال  ل  لكنه  ما، 
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يف �ل�شردية 

�لطبيعية، يحتمل 

�أن تظهر �لرغبة يف 

�لختيار، �أو �شرورة 

�لختيار، يف �شورة 

�شك. �إنها تبدو �أكرث 

�إتقاًنا من �حلقيقة



نيت�سه لل�سببية وكاأنها �سورة، اأو كناية.

نفرت�ش  �رصدية،  بنية  على  ال�سببية  علقة  تنطوي 

على  احل�سول  وبعدها  ما،  �سبب  وجود  اأول  فيها 

ذاتها،  احلبكة هي يف حد  فكرة  اأن  واحلقيقة  نتيجة. 

على  قائمٌة   ،E. M. Forster فور�سرت  اإم.  اإ.  عَلَمنا  كما 

لي�ست  امللكة«  ماتت  ثم  امللك  فـ»مات  �سببية؛  علقة 

امللكة حزًنا عليه«  امللك، ثم ماتت  اأما »مات  حبكة، 

 fabula الق�سة  هي  هذه  بان  القول  وميكن   .
)18(

فحبكة

ذات احلكاية امل�سببة؛ اإذ هناك اأوًل �سبب، ثم هناك بعد 

ذلك نتيجة؛ تلدغ البعو�سة ذراع �سخ�ش اأوًل، ثم ي�سعر 

بعدها بالأمل. غري اأن هذه املتوالية، كما يقول نيت�سه، 

بلغية.  عمليٌة  تبنيها  اإمنا  منه،  مفروًغا  اأمًرا  لي�ست 

فما يحدث رمبا يكون اأننا، مثًل، ن�سعر بالأمل اأوًل، ثم 

اأن نتخذ منه  ننظر حولنا باحثني عن عامل، ميكننا 

�سبًبا. املتوالية ال�سببية »احلقيقية« قد تكون على هذا 

النتيجة هي  ذلك.  بعد  البعو�سة  ثم  اأوًل،  الأمل  النحو: 

هي  ت�سويرية  وعملية  �سبب.  اإنتاج  اإىل  تاأخذنا  التي 

وحتولها  البعو�سة،  الأمل-  متوالية  ترتيب  تعيد  التي 

اإىل البعو�سة- الأمل. وهذه املتوالية الأخرية تنتجها 

قوى اخلطاب، ولكننا نتعامل معها كاأنها اأمر مفروغ 

   .
)19(

منه، اأي باعتبار اأنها الرتتيب احلقيقي

هذا التناول لعلقة ال�سببية، ل يعني اأن باإمكاننا اأن 

اإنتاج  اأن  فقط  يعني  واإمنا  ال�سببية،  فكرة  نتخلى عن 

توؤدي  اأن  ميكن  الق�سة  باأن  ي�سي  للأحداث،  اخلطاب 

اأن هناك حلظات  ال�سببية. غري  دورها من دون فكرة 

الت�سويري،  اإنتاجها  مع  الق�س�ش  فيها  تتطابق 

وي�سبح ل غنى عن املنظور الثاين يف تربير قوة هذه 

الأدبية  لل�رصديات  بالن�سبة  ل  هذا،  وي�سح  الق�س�ش. 

ا بالن�سبة ملا ي�سميه  اأو النظرية املعقدة فقط، بل اأي�سً

 :William Labov لبوف  ويليم  الجتماعي  اللغة  عامل 

»ال�رصدية الطبيعية«، وهي حالة مثرية بالن�سبة لعامل 

ال�رصد.

لبوف  اأ�سبح  الإجنليزية،  ال�سود  لعامية  درا�سته  يف 

الرا�سدون  يبديها  التي  ال�رصد  مبهارات  �سغوًفا 

واملراهقون. اإنه ي�ساأل مثًل يف مقابلته معهم: »هل 

حدث قط اأن دخلت يف عراك مع ولد اأكرب منك؟«، واإذا 

كانت الإجابة بـ»نعم«، يتوقف ثم ي�ساأل: »ماذا حدث؟«. 

ويبداأ لبوف حتليله الر�سمي لهذه الق�س�ش بافرتا�ش 

اأ�سبقية الأحداث؛ فهو يعرف الق�سة باأنها »منهج يف 

ا�ستعادة جتربة من املا�سي، من خلل عملية مطابقة 

. غري اأنه 
)20(

بني متوالية العبارات ومتوالية الأحداث«

انطلًقا من هذا التعريف، يكت�سف اأن :

مناق�سته،  ال�رصد مل جتر  واحد مهم يف   هناك جانب 

العبارة  اإىل  بالإ�سافة  الأهم  العن�رص  هو  ورمبا 

 evaluation تقييم  ن�سميه  ما  هذا  الأ�سا�سية.  ال�رصدية 

لتحديد  الراوي  ي�ستخدمها  التي  الو�سائل  اأي  الق�سة؛ 

مركز الق�سة، �رص وجودها، ملاذا ُحِكَيت وما الذي لفت 

.
)21(

انتباهه فيها«

اأن اهتمام  اإىل خل�سة مفادها  اإن لبوف ينتهي  بل 

الأحداث،  قد ل يكون �رصد متوالية  الأ�سا�سي،  الراوي 

اهتمامه  يكون  واإمنا  ال�رصد،  تعريف  يوحي  كما 

من�سًبا على حكي ق�سة ل ميكن التفكري فيها من دون 

نقطة ارتكاز. اإن الق�س�ش التي تفتقر اإىل مركز تلتقي 

مع الرد املدمر » ثم ماذا بعد؟«. وكل راو جيد يتفادى 

هذا ال�سوؤال دائًما؛ اإذ عندما ت�سل ق�سته اإىل نهايتها، 

يجب األ يرد على ذهن املتلقي هذا ال�سوؤال :«ثم ماذا 

.
)22(

بعد؟«

هذا  بتفادي  مهارتهم  يثبتون  لبوف  عند  الرواة  اإن 

ال�سوؤال، وهم يبنون ق�س�سهم على نحو ُي�ستَجاب فيه 

ملا تتطلبه الدللة، وبحيث ُيفهم اأن الق�سة جديرة باأن 

عنا�رص  لبوف  حتليل  ومييز  للحكي.  وقابلة  حُتَكى، 

الأفعال  نتيجة  عن  التقييمية،  والعنا�رص  اخلطاب 

التي حتكيها عبارات الق�سة؛ وعليه فاإنه حتليل يقوم 

على ن�سخة اأخرى من تفرقة علم ال�رصد الأ�سا�سية بني 

نحو  على  لبوف  حتليلت  وتعمل  واخلطاب.  الق�سة 

الق�سة واخلطاب.  التفرقة بني  ي�ستطيع  ممتاز، طاملا 

ال�رصدية  العبارات  بني  الف�سل  ي�ستطيع  كان  واإذا 

على  احلفاظ  ي�ستطيع  فاإنه  التقييمية،  والعبارات 

العبارات  من  متوالية  هي  الق�سة  باأن  القائل  الراأي 

حتكي الأحداث، م�ساًفا اإليها العبارات التي تقيم هذه 

الأحداث، غري اأنه حني ي�سل اإىل و�سف اأدوات التقييم، 

يكت�سف اأن بع�ش اأكرث هذه الأدوات اأهمية وقوة، لي�ش 

اأدوات  واإمنا هي  الأحداث،  اخلارج على  تعليقات من 

من  وبدًل  الأحداث.  متوالية  اإىل  احلقيقة  يف  تنتمي 
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وخطرية،  مثرية  احلادثة  كانت  كم   املرء  ي�سجل  اأن 

قابلية  على  يركز  اأن  ميكنه  م�ستدعية،  كانت  وكم  

من�سوًبا  التقييمي  التعليق  يجعل  باأن  للحكي،  الق�سة 

اإىل واحد من امل�ساركني يف الق�سة، وباأن يحكي هذا 

التعليق وكاأنه حدٌث يف الق�سة: »وحني نزلنا هناك، 

التفت اأخوها ناحيتي، وقال هام�ًسا:«اأعتقد اأنها ماتت 

التقييم  يكون  يقول لبوف، »رمبا  اأو كما  يا جون!«، 

نف�سه عبارة �رصدية«، حيث يكون للحدث الذي يحكيه 

الطابع  على  الرتكيز  هي  مبدئية،  وظيفة  ال�سخ�ش 

اأدُع الرب قط يف  الدرامي للحدث، كما يف عبارة »مل 

 .
)23(

حياتي بهذه ال�رصعة وبهذه اخل�سونة!«

كثرًيا  اأن  زعمه  يف  �سواب،  على  لبوف  اأن  واملوؤكد 

اإمنا  الأفعال،  حتكي  التي  العبارات  من 

التقييمية؛  وظائفها  احلقيقة  يف  حتددها 

العبارات،  هذه  يف  التفكري  من  فبدًل 

�سابقة،  اأفعال  عن  تقارير  اأنها  باعتبار 

يف�سل لبوف اأن يراها يف احلقيقة منتجة 

ملتطلبات  ت�ستجيب  ما  بقدر  للأفعال، 

الدللة، وجتعل الق�سة ق�سة ل قبل لأحد 

اأن  غري  بعد؟«.  ماذا  »ثم  فيها:  يقول  اأن 

الإمكانية املتاحة، يجد  اإزاء هذه  املحلل 

عن  تقرير  فكل  حرج؛  موقف  يف  نف�سه 

وكاأنه  فيه  للتفكري  اإمكانية  هناك  حدث، 

عن�رص تقييمي، تفر�سه متطلبات الدللة، 

حلادثة  �رصدًيا  متثيًل  ب�سفته  ولي�ش 

م�سبقة. وحيث اإن اأهم تفرقة عند املحلل، هي التفرقة 

وحيث  التقييمية،  والعبارات  ال�رصدية  العبارات  بني 

اإن حتليل احلكاية بالن�سبة له، هو قبل كل �سيءعملية 

اأن  عليه  فاإن  ال�سنفني،  هذين  يف  للعنا�رص  ت�سنيف 

يقوم بهذا الختيار، وهو اختيار قد يكون بالغ احلرج. 

وبالطبع فاإن اختياره مبعنى ما كما يقول فرويد،قد 

حدًثا  ي�سف  كان  اإن  لأنه  مهمة؛  م�ساألة  يكون  ل 

لو  ولكن  نف�سها.  احلكاية  لدينا  تزال  ل  فنحن  معيًنا، 

الذين يحكون  اأولئك  وكان  الق�سة،  بقوة  كنا معنيني 

ا  خ�سو�سً يهتمون  طبيعية  ل�رصديات  ي�ستمعون  اأو 

بقوتهم هم، فنحن مدعوون حينئذ اإىل الختيار.   

يف  الرغبة  تظهر  اأن  يحتمل  الطبيعية،  ال�رصدية  يف 

الختيار، اأو �رصورة الختيار،يف �سورة �سك. اإنها تبدو 

جودة.  واأكرث  درامية  واأكرث  احلقيقة،  من  اإتقاًنا  اأكرث 

هل حدثت حًقا بهذه الطريقة، اأم اأن هذه احلادثة اأداة 

تقييمية، �سيغ تبحيث متنعنا من قول »ثم ماذا بعد؟« 

نتاج ملتطلبات  الق�سة  املحدد يف  العن�رص  هذا  وهل 

اخلطاب؟ ويظهر الختيار عادة فيما ي�سمى »ال�رصدية 

الطبيعية« يف �سورة �سوؤال حول خيالية الق�سة )هل 

هذه حادثة حقيقية؟«، ولكن مبجرد اأن تدخل الق�سة 

ككل يف كنف اخليال، ما اإن نتناولها يف �سورة ق�سة 

ق�سرية ولي�ش حكاية عن جتربة �سخ�سية، فاإن م�ساألة 

علقة الق�سة باخلطاب، ل جتد لها خمرًجا كهذا. نحن 

اأو  حقيقية  احلادثة  كانت  اإذا  ما  ن�ساأل  اأن  ميكن  ل 

مزيفة، و�سيكون من الغريب جًدا اأن نقول 

ن�سدق  ل  اإننا  ديروندا،  دانييل  ق�سة  عن 

اأن  علينا  يهودًيا.  ولد  احلقيقة  يف  اإنه 

ن�ساأل بدًل من ذلك عما اإذا كان هذا حدًثا 

يقرر املعنى واخلطاب، اأم حتدده هو نف�َسه 

متطلباُت ال�رصد واخلطاب املختلفة.

حتليل ال�رصد فرع مهم من علم العلمات.

الآن، ويف كل جوانب حياتنا،  اإىل  ونحن 

ال�رصدية  والنماذج  املنظومات  نقدر  ل 

حق قدرها. وحتليل ال�رصد كما قلت، يعتمد 

الق�سة واخلطاب، وهذه  التفرقة بني  على 

اعتماد  دائًما على علقة  تنطوي  التفرقة 

اإىل اخلطاب ب�سفته  متبادل، �سواء نظرنا 

ذلك  عن  م�ستقلة  فيها  نفكر  اأن  علينا  لأحداث  متثيًل 

اأحداثا  اأو كنا نفكر فيما ي�سمى  التمثيل املخ�سو�ش، 

وكاأنه من افرتا�سات اخلطاب اأو من نتاجاته. وحيث 

توؤدي  اأن  ميكن  ل  واخلطاب  الق�سة  بني  التفرقة  اإن 

من  الطرفني  لأحد  حتديد  هناك  كان  اإذا  اإل  وظيفتها 

اأن  دائًما  بالتحليل  القائم  على  فاإن  الآخر،  خلل 

اأوًل،  املوجود  ب�سفته  �سيعامل  الطرفني  اأي  يختار  

واأيهما الناجت عنه. 

يفتقر  �رصد،  علم  اإىل  يف�سي  الختيارين  كل  اأن  غري 

اإىل بع�ش الرتكيب اللفت يف ال�رصد، ويف�سل يف تعليل 

كثري من اآثاره. لو فكر املرء يف اخلطاب ب�سفته متثيًل 

التاأثري  نوعيات  تف�سري  ال�سعب  من  اأن  �سيجد  لق�سة، 
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و�لنماذج �ل�شردية 

حق قدرها



التي ناق�سناها هنا، وهو اأمر يعتمد على حتليل الق�سة 

يطرحها  ما  غالًبا  اإمكانية  وهي  اخلطاب،  خلل  من 

ال�رصد نف�سه. ومن ناحية اأخرى، لو تبنى املرء الراأي 

القائل باأن ما ن�سميه »الأحداث« لي�ش اإل اأ�سياء ينتجها 

الفاعلني  اإىل  امل�سندة  الأفعال  من  �سل�سلة  اخلطاب، 

على  حتى  قدرة  اأقل  املرء  �سيكون  حينئذ  الن�ش،  يف 

تطرًفا،  الق�س�ش  اأكرث  حتى  ولأنه  ال�رصد.  قوة  تف�سري 

متواليات  اإن  يقول:  افرتا�ش  تاأثريها على  تعتمد يف 

لأحداث  متثيلت  هي  الق�سة  يف  الغام�سة  اجلمل 

الإخبار عن ماهية  اأنه قد ل يكون يف قدرتنا  )رغم  

تلك الأحداث(، واإن هذه الأحداث من حيث املبداأ، لها 

جمموعة  فاإن   – اخلطاب  عنها  يحكي  ل  خ�سائ�ش 

خمتارة من الأحداث كهذه، يعمل من خللهااخلطاب 

الفرتا�ش  هذا  دون  ومن  معنى.  لها  جمموعة  هي   ،

الذي يجعل اخلطاب انتقاء، بل يجعله قمًعا ملعلومات 

ممكنة، �ستفتقر الن�سو�ش اإىل قوتها الآ�رصة املربكة.

ل منظور من املنظورين اإذن، ميكن اأن يقدم علم �رصد 

مقنع، ولي�ش يف اإمكان املنظورين اأن يتوافقا معًا يف 

توليفة متناغمة؛ فهما يقفان يف تعار�ش ل حل له. 

الو�سول  اإمكانية  ي�سكك يف  اإنه �رصاع بني منطقني، 

اإىل »علم« لل�رصد متناغم ول تناق�ش فيه. غري اأن هذا 

يف  الذاتي،  التدمري  على  قائمة  معينة  لقوة  الإدراك 

اإىل رف�ش  األ يقودنا  ال�رصد، يجب  ال�رصد ويف نظرية 

امل�سعى التحليلي الذي يدفع املرء اإىل هذا الكت�ساف؛ 

املرء  على  التوليفة،  هذه  قيام  اإمكانية  غياب  ففي 

اأن يعمل النتقال من منظور اإىل اآخر، من الق�سة اإىل 

اخلطاب وبالعك�ش.
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حتوي �لكتب �لأدبية �ملنهجية �ملقررة مبر�حل �لتعليم يف فرن�شا ن�شو�شا متنوعة 

�لرتبوية  و�لأهــد�ف  و�لفنية  و�لفكرية  �جلمالية  �خل�شائ�ض  حيث  من  ود�شمة، 

�ملر�شومة. 

على  �لر�ئقة  �لإبد�عات  هذه  �ختيار  عند  للدولة  �لل�شانية«  »�ل�شيا�شة  تعتمد 

يدرجون  �أنهم  �إذ  ؛  و�لتعليمية  �لرتبوية  للعملية  بدقة  يخططون  متخ�ش�شني 

و�لأ�ش�ض  و�ملر�جعات  و�لتقوميات  و�لنظم  و�ملو�قف  �لعنا�رص  جل  �حل�شبان  يف 

 و�لأهد�ف �ملزمع حتقيقها. 
)1(
�ملنهجية �لعامة 

�أجنزته جماعة من �لباحثني  ، �لذي 
)2(
) �أدبية  تعالج مو�شوعات كتاب )مقاربات 

و�ملفكرين �لفرن�شيني �ملتخ�ش�شني يف هذ� �حلقل �ملعريف، جمموعة من �ملحاور 

و�لق�شايا، �لتي �شيطرت على �لأدب �لفرن�شي �إبان ع�رص �لنه�شة. 

�لزمن

يف الأدب الفرن�سي

عبد اجلليل غزالة\

�ملوت ل ي�ضتطيع قهر �لفكر وتدمريه لأن �ل�ضعر�ء 

ي�ضرون على خلود �إبد�عاتهم و�أزليتها..

\ ناقد واأكادميي من املغرب



�لأدب  )�لزمن يف  ترجمة ملو�شوع  �شنقدم 

و�لآخــر  �حلني  بني  ونحلل   ،
)3(
) �لفرن�شي 

حتى  �خلا�شة،  ومفاهيمه  �أفكاره  بع�ض 

هذ�  �شمات  على  �لعربي  �ملتلقي  يقف 

�أعالمه  عند  �ملتميز  �لإبد�ع  و�شور  �لأدب 

�ملو�زنات  بع�ض  لديه  فتتكون  �خلالدين، 

�ل�شت�رص�فية �ملفيدة يف هذ� �ملجال، بعيد� 

عن كل �غرت�ب و��شتالب فكري. 

الإن�سان  على  الزمن  حكم  لقد   : املرتجم  الن�ش   

بال�سجن املوؤبد تبعا لظروفه اخلا�سة املتقلبة، التي 

يحاول دائما النعتاق منها. لذلك فاإن الإفلت من 

التحرر  من  نوعا  اإليه  بالن�سبة  ميثل  املعتقل  هذا 

واحلرية. ترتجم العلقات املنطقية التي تربط بني 

م�سطلحات  بوا�سطة  والزمن  الإن�سان 

اأو  »املعاداة«  ملفهوم  مرادفا  ت�سكل 

يف  بودلري  يوظف  املريرة«.  »املواجهة 

بع�ش اأعماله مفهومني عميقني يخ�سان 

الأ�سود«  »العدو  هما  نف�سه،  الإطار 

»قهر«  اإذن  يجب  الدائم«.  و»ال�رصاع 

الو�سائل  اأو »ال�سيطرة« عليه بكل  الزمن 

ق�سارى  يبذل  القدم  منذ  الإن�سان  ظل  والطرائق. 

اهتماماته  �سمن  الزمن  مفهوم  لإدراج  جهوده 

الأولية وبحثه احلثيث عن احلقيقة. اإن اخت�ساره اإىل 

ف�سائية  م�ساحة  فوق  بظللها  ترمي  حمددة،  مدة 

ت�ستعمل  حمددة  اأرقام  بوا�سطة  و�سبطه  خا�سة 

تواريخ  �سكل  على  وتقنينه  حائطية  �ساعة  داخل 

ت�سجل يف مفكرة يومية هو الذي يحول املطلق اإىل 

ن�سبي. يوؤدي هذا العمل اأي�سا اإىل �سبط حدوده عن 

بهذا  الإميان  اأن  كما  باللنهائي.  مقابلتها  طريق 

املو�سوع يجعل الزمن »األيفا« اأو »مرو�سا«، ح�سب 

الرغبة واحلاجة. لكن هذا الأمر ل يتحقق كلية، حيث 

ل يقوم الإن�سان يف احلقيقة اإل بال�سيطرة على ق�سط 

املت�سلل  الزمن  عرب  وت�رصده  »�سعلكته«  من  ب�سيط 

بني جماهل واآفاق هذا الكوكب. تخلق هذه الق�سية 

املا�سي  اإىل  واحلنني  ال�سوق  من  متنوعة  اأمناطا 

ال�سخ�ش  ينتاب  الذي  والت�سظي،  والرحلة  والنفي 

يعرجها  التي  واملعارج  املنعطفات  ب�ساأن  احلامل 

الزمن من اأجل الندماج والت�سل�سل والتغيري والقفز، 

اأثناء رحلته يف الكون. فهو قد يقتلع جذور م�سدر 

كانت  عزيزة  جمتمعات  لي�سقط  يغريها  اأو  عريق 

حتمل ح�سارات م�رصقة يف املا�سي فيقطع دابرها. 

�سيخوختنا  تعك�ش  ماألوفة،  طبيعة  يك�رص  اأنه  كما 

الأ�سماء  بع�ش  اأي�سا  ي�ستخدم  عاك�سة.  مراآة  مثل 

بطاقات  اأو  قوائم  �سمن  يدرجها  حيث  ال�سخ�سية، 

هوية، تذكرنا باأنه مي�سي عجول اإىل الأمام كاملاء 

املن�ساب حتت اأحد اجل�سور. 

املا�سي  اإىل  احلنني  بني  ق�سرية  خطوة  توجد    

والثورة، التي قد تن�سج اأو تهب بقوة وعنف �سديدين، 

ال�سدفة  مبحظ  وترتعرع  تنمو  وقد 

حياة  على  بناء  والروية،  والعتباط 

رتيبة اآلية. ي�سبح الأمر بالن�سبة للثنني 

عفوية  بكل  حماكة  ذكرى  عن  عبارة 

متوقعة  غري  زمنية  حلظة  اأو  وب�ساطة، 

والنعتاق،  الفرح  طياتها  بني  حتمل 

مما يجعلها تتحرك داخل ف�ساء معني. 

تعيد هذه املوازنة للفرد �سبابه وحتقق بع�ش اأمانيه 

اللحظة  »اأيتها  فو�ست  بذلك  ي�رصح  كما  العوي�سة، 

املنا�سبة على عجل تريثي قليل، فاأنت اأكرث جمال 

ورقة«. 

اإن�ساين  نظام  اإىل  الفنون  الزمن  عامل  يخ�سع   

دقيق:اإذا كان املوت ميثل نهاية حتمية لكل خملوق 

ال�سعراء  لأن  وتدمريه  الفكر  قهر  ي�ستطيع  ل  فاإنه 

ي�رصون على خلود اإبداعاتهم واأزليتها. كما اأن اللغة 

قد جتعل من الزمن ن�سقا متما�سكا، في�سبح اإجنازا 

خال�سا لفكر الإن�سان وعبقريته. يذكرنا �سارتر يف 

ونق�سها  احلياة  نروي  »عندما   : بقوله  ال�سدد  هذا 

على الآخرين فاإن كل �سيء يبداأ بالتغري«. ميثل هذا 

التغري املذكور، الذي يقع داخل جمال الكلم، الدليل 

الوحيد على تروي�ش الزمن. 
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الرغبة يف اخللود عند فو�ست :

يف  نوعه  من  فريدا  منوذجا  فو�ست  الدكتور  يج�سد 

مو�سوعي  رجل  لأنه  الإن�سانية  والعبقرية  الذكاء 

وفن  علم  كل  يف  وظريف  جامع  �سامل  ماهر؛ 

مكان  اأو  وتعلمه  اإل  �سيء  هناك  يبق  مل   .
)4(

وفكر

كبري  بع�سق  ينجذب  و�ساهده.  اإل  الكوكب  هذا  فوق 

على  قادرا  يعد  مل  »لكنه  الطبيعية.  غري  للمعارف 

اأجنز  املحدودة«.  الرغبات  دائرة  �سمن  العي�ش 

جريار دونريفال، الذي تاأثر مباأ�ساة ال�ساعر الأملاين 

غوته، مقدمة متميزة م�ستوحاة من الن�سخة الأوىل، 

اتفاقا  يربم  الذي  فو�ست،  الدكتور  بق�سة  اخلا�سة 

غريبا مع ميفي�ستوفلي�ش، املج�سد لل�سيطان الرجيم. 

كثريا  تهتم  �سخ�سية  يتقم�ش  جنده 

بك�سف اأ�رصار احلياة، دون اأن تتخلى عن 

وجودها احلقيقي. 

�ساحرة  يخ�ش  مطبخا  يلجان  هاهما    

ذائعة ال�سيت. تك�سو جدران هذا املكان 

اأدوات عجيبة تتعلق مبمار�سة ال�سحر. 

تثري  ال�سحرية  الأدوات  هذه  اإن   : فو�ست 

اأن  ميكن  فرح  فاأي  وتقززي،  ا�سمئزازي 

تعدين به و�سط هذه الأكوام املتناطحة ؟ 

عجوز  من  اأتوقعها  اأن  ميكن  ن�سيحة  اأي 

�سمطاء ؟ هل ميكنني اأن اأجد ملذا حقيقيا يخل�سني 

حتت  يرزح  كان  حول  ثلثني  واآثار  خدو�ش  من 

اأنه �ستلحقني تعا�سة  وطاأتها ج�سدي؟ اعلم يا�ساح 

يف  وثقة  اأمل  كل  فقدت  قد  فاأنا  تعا�سة،  بعدها  ما 

طبيعة حربائية ويف عقل عبقري مغرور كثري التهور 

فل  الذريع،  والف�سل  الرتدي  هاوية  اإىل  يجرين  لأنه 

يتغري م�سريي اأبدا. 

تتحدث  مازلت  اإنك  �سديقي،  يا   : ميفي�ستوفلي�ش 

هناك  خلت.  �سنوات  عدة  منذ  عهدتك  كما  بحكمة 

اإنها  ون�سارته.  �سبابك  اإليك  تعيد  طبيعية  و�سيلة 

تقبع داخل اأحد ف�سول كتاب مهم. 

  فو�ست : اأريد الطلع عليه حال. 

تتطلب  ل  وال�سعة.  الرحب  على  ميفي�ستوفلي�ش: 

�سحرا عجيبا.  اأو  الو�سيلة مال ول طبا متميزا  هذه 

كل  حول  والنق�ش  احلفر  وبا�رص  احلقول  اإىل  اذهب 

دائرة  �سمن  ذهنك  �سغل  واملغرو�سات.  املزروعات 

حمددة. تناول طعاما ب�سيطا. ع�ش كحيوان يعا�رص 

يف  احلرائق  ان�رص  الف�سيلة.  نف�ش  من  حيوانات 

الأر�ش وعث فيها ف�سادا لت�سبح جذ باء. اأنت الذي 

ت�سنع تراثك بيديك وعقلك. �سدقني اأيها العزيز اإنها 

ثمانني  عاد  قد  جذابا  �سابا  لت�سبح  و�سيلة  اأف�سل 

حول اإىل الوراء. 

  فو�ست : اإنني مل اأتعود القيام باأ�سياء من هذا القبيل. 

فاأنا مل اأتطبع على حمل الرف�ش، ول تنا�سبني حياة 

الب�ساطة واخل�سونة. 

ال�ساحرة  على  اإذن  ميفي�ستوفلي�ش: 

العجوز التدخل يف هذا الأمر. 

  فو�ست: لكن، ملاذا هذه العجوز ال�سمطاء 

�سخ�سيا  اأنت  تتكلف  ل  ملاذا  بال�سبط؟ 

باملو�سوع؟. 

لك  بالن�سبة  �ستكون  ميفي�ستوفلي�ش: 

ف�سحة زمنية رائعة. اأما اأنا فلدي مهمات 

والروابط.  اجل�سور  اآلف  �ساأبني  كثرية. 

فقط،  والعلم  الفن  العمل  هذا  يتطلب  لن 

والتاأين. فعمل  واجللد  ال�سرب  اأي�سا كثريا من  ولكن 

العقل املتاأين ي�ستغرق �سنوات طويلة من املهارات 

هذه  مبنح  الكفيل  الوحيد،  هو  الزمن  اإن  والإتقان. 

املقادير  متثل  متميزة.  ف�سيلة  �سكل  اخلمرية 

الأمر عمل غريبا لأن  تتعلق بهذا  التي  واملقا�سات 

فل  اأنت  اأما  بها،  لتقوم  يغويك  الذي  هو  ال�سيطان 

تقوى فعلها مبفردك. 

 جت�سد �سخ�سية فو�ست اأول عمل �سينمائي قدم من 

ال�سا�سة  على  لو  مار  كري�ستوفر  الإجنليزي  خلله 

الكبرية ماأ�ساة فنية بليغة الأثر. يتطرق هذا الإنتاج 

اإىل بطل متجذر بعمق يف ف�سائه الزمكاين. يرف�ش 

كل املعتقدات من اأجل خدمة جمتمع ع�رص النه�سة. 

. . حافظ فو�ست حتى لآخر اأيامه على التفاق الذي 
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روؤية  كانت  )=ميفي�ستوفلي�ش(.  ال�سيطان  مع  اأبرمه 

امل�ساهد اجلهنمية هي التي جتعله ي�سعف وينك�رص 

والتو�سل  ال�ستغفار  اإىل  دفعه  الذي  الأمر  ويذبل، 

با�ستمرار وعمق لإيقاف عجلة الزمن املدر والتخلي 

عن كل اأ�سكال املعرفة الفتاكة. 

  امللك : هذه هي احلال يا فو�ست، فلتب�رص عيناك 

جيدا هذا الرعب املتعملق بوح�سية يف اأرجاء الكون. 

 هذه الغرفة هي ال�سكن الأبدي لل�سلحف 

 فيها تنتقم غيابات جهنم من الرومان الطغاة

 الروح احلبي�سة يف اجل�سد تتلقفها املياه الفائرة 

 اأحياء ب�رصية قدت باأل�سنة اللهب 

 مل تلفظ اأنفا�سها، ظهرت ككر�سي من حديد اأحمر

 روح الندم هي قمة التعذيب 

 هنا يطمر كل مرطب حلو وماأكول �سهي

 تقتات الروح من خبز مفحم حارق 

 ت�سخر من اجلوعى عند الأعتاب 

عليك  �ستزحف  �سئ،  كل  لي�ش  هذا   

عقوبات طوفانية

 ع�رصات الآلف اأ�سد فظاعة ومهارة 

 فو�ست : اآه ! مل اأعد اأب�رص اإل الي�سري من 

هذا العذاب. 

 امللك : يجب اأن تلم�سهم وتتذوق طعم 

املرارة

 هكذا يتم ع�سق الرغبة، وهكذا يتم فهمها. 

 �ساأدعك يا فو�ست للحظتك الراهنة. 

 عندما تفقد اجتاهك �ستهوي اإىل الدرك الأ�سفل. 

 هيا ! اأخرج فاملنبه يعلن متام احلادية ع�رصة. 

 فو�ست : اآه، يا �سيعتي !

 اآه، ثم اآه ! مل يبق يل �سوى �ساعة ب�سيطة �ساأعي�سها، 

 بعدها �ساأخلد يف العذاب

 اأيها الف�ساء ال�سماوي، توقف!

منت�سف  جيو�ش  تزحف  فل  ب�رصعة،  الزمن  ليمر   

الليل. 

 اأيتها العني احلار�سة للطبيعة، ا�ستيقظي. 

�ساعتنا  واجعلي  نهاية  دون  يطلع  النهار  اجعلي   

هانية. 

�سعادة  يف  ين�ساب  والعام  وال�سهر  اليوم  اجعلي   

دائمة. 

 ليتوب فو�ست وي�ستغفر ربه فيخل�ش روحه

 رك�سك ثقيل، ثقيل جدا يا جيو�ش الظلم بخيولك 

املطهمة 

 النجوم ت�سبح يف فلك بديع

 الزمن يكر واملنبه يرن. 

 ين�سل ال�سيطان الغوي وفو�ست مقيم يف العذاب 

 �ساأجته واثبا متو�سل نحو ربي، فمن يوفقني ؟

 اأنظر اإىل �سبيه عي�سى املقتول امل�سلوب 

 دمه يفور لمعا، �ستجمد، يتخمر 

 قطرة واحدة، واحدة فقط تنقد روحي وتطهرين

 يا اأيها امل�سيح املخل�ش اأنقدين!

 اأيها الر�سول الكرمي اأدعوك! فل تدع قلبي ينفطر

 �ساأدعوك مرارا وتكرارا، فطهر نف�سي. 

عني  حجبت  ؟  اهلل  ر�سول  يا  اأنت  اأين   

الروؤية. 

 الرب رافعك اإليه ومتوفيك. 

 ارفع يدك وجبينك الطاهر املت�سامح

 ت�ساقط علي جبال و�سكاكني تدثرين 

 تزمع اإق�سائي عن فرائ�ش الإله

 ل، ل، اأنا اأرف�ش هذا !

 ها اأنذا قد وقعت بديار مطاأطاأ الراأ�ش

 قلت : افتحي اأيتها الأر�ش، قالت :ل يا م�سكني 

 اأيها النجم احلاكم للكون منذ ولدتي 

 املقرر مل�سريي ومماتي وعذابي الأخروي

ن�سف  مركوب  �سهوة  ميتطي  الذي  فو�ست  احمل   

�سبابي

 ليعانق جوف ال�سحاب امل�سغول

 يوم متجني من فمك بني طبقات الرياح 

 تناأى عنك اأطرايف، ت�سري دخانا وظلل 

 اأيتها النف�ش ارجعي اإىل ربك را�سية

 تدق ال�ساعة احلائطية رتيبة 

 هاهو ن�سف �ساعة قد وىل!

 يا اإلهي !

 ارحم نف�سي ال�سعيفة !
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 اأدعوك بجاه عي�سى املرفوع ليفديني

 اجعل خامتة لآلمي املريرة 

 اأقم فو�ست يف اجلحيم األف �سنة، مائة �سنة 

 ا�سفح عنه يف النهاية 

 للأرواح املعذبة نهاية 

 هذه التي بداخلي خالدة ؟

 اأو لي�ش �سوى خملوق �رصير ي�سكن روحا ؟

 يا فيتاغور ! هل قولك ببعث الأرواح �سحيح ؟

 هل هذه الروح املحلقة نبعت من �سلبي ؟

 هل هي مزيج من البدائية وال�سجية ؟ 

نهايته  ذكي  خملوق  باأنني  �سعيد  اأنا   

الفناء ؟

 لحقا �ستتحلل عنا�رص ج�سده 

 روحي �ستعي�ش بقرحها يف جهنم 

 هذا ما جناه علي والدي 

 اللعنة عليك يا فو�ست 

 اللعنة على غوايتك، اأيها العدو املبني 

 اإنها قد طردتك من رحمة اخلالق 

ال�ساعة احلائطية معلنة منت�سف   دقت 

الليل 

 اآه منك يا منت�سف الليل !

 فعل اأنت منت�سف يف رحلة العمر. 

 يا اأيها اجل�سم كن هواء ينفث يف الهواء 

�سما 

 اإن مل تكن كذلك فال�سيطان �سيقودك اإىل 

جهنم 

         رعد،  برق

 اأيتها الروح اإنك ل�ست �سوى قطرة ماء 

 ت�سقط يف عر�ش املحيط ول يجدها اأحد 

هاهي ال�سياطني قد �رصفت املكان 

 يا اإلهي !

 يا اإلهي ما هذه العيون املتقدة �رصرا؟

 اأيتها الثعابني ال�سامة، دعيني اأتنف�ش

 اأيها اجلحيم املظلم اأغلق اأبوابك 

 ل اأريد مقابلة هذا الرجيم الأ�رص

 �ساأحرق كتبي اأيها ال�سيطان اللعني. 

الكوميدية  امل�رصحية  الأعمال  بع�ش  ج�سدت  لقد    

بول  عند  كما  الزمن  جتليات  من  اأنواعا  الفرن�سية 

تخلي  كيفية  وعمق  بدقة  لنا  ي�سف  الذي  فالريي، 

ال�سيطان عن البطولة ل�سالح الإن�سان. يقدم املوؤلف 

ال�سيطان ينوي  اأن  ا�ستعرا�سية، تربز  عمله بطريقة 

غواية اأحد الطلب، مثلما جند عند �سك�سبري وهيجو 

مو�سوعية  وحدة  الغواية  مو�سوع  يخلق  وغوتيه. 

وع�سوية طبيعية ويوؤ�س�ش تناغما كبريا بني عنا�رص 

العمل عند هوؤلء العمالقة. كما اأنه ين�رص لذة ومتعة 

واآثارا بليغة بني اأو�ساط متلقيهم. 

ونقو�ش  واأنا�سيد  اأ�سعار  عدة  اهتمت   

مبو�سوع  الو�سطى  القرون  يف  عقلنية 

اإ�ساعة الوقت وعدم ا�ستغلله بالطريقة 

�سخ�سية  فاإن  لذلك  وامللئمة.  اجليدة 

فل�سفة  جواحمها  بني  حملت  قد  فو�ست 

خا�سة عن الزمن، من خلل :

الل�سانية  والرتاكيب  املعجم   –  1

املوظفة. 

احلرية  عن  والبحث  العمل  تق�سيم   -2

واحلقيقة. 

قيمة  وغوتيه  لو  مار  معاجلة  تربز    

ومواقف  ق�سايا  لعدة  بالن�سبة  الزمن 

موت  زمن  الق�س�ش،  اأبطال  موت  )زمن 

الكتاب واملبدعني، فرتة التكوين والبناء 

ظهور  تاريخ  للزمن،  بالن�سبة  والتطور 

منط اأو مذهب فكري معني(. 

�سك�سبري  عند  الزمن  مفهوم  يرتبط    

 ،) )هاملت  م�رصحية  يف  كما  عميق  فل�سفي  بوجود 

حيث تخيم املقولة ال�سهرية : )نكون اأو ل نكون تلك 

هي امل�ساألة(. 

 الزمن ال�سائع : مو�سحات ن�ساء من قدمي الزمان. 

خلف فيلون، يف �ستاء عام 1461 م وعام 1462م، 

ت�سم  و�سية  عمره،  من  الثلثني  يف  يزال  ل  وهو 

ال�سعرية  الأبيات  من  طويلة  من  طويلة  جمموعة 

هذا  يتطرق  مقاطع.  ثمانية  ح�سب  با�ستمرار  تت�سق 

العمل اإىل تقلبات الزمن ال�رصيعة وهروبه من حياة 
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كال�سيف  اإنه  تذكر.  ا�ستفادة  اأية  دون  النا�ش  بع�ش 

وال�سيطرة  ال�سبط  حيث  من  قطعك،  تقطعه  مل  اإن 

ال�سديد  وال�ستعباد  الأمثل  والتوظيف  وال�ستغلل 

تبعا للخيارات والروؤى اخلا�سة. 

مثل  غنائية،  م�رصحيات  عدة  الإجناز  هذا  تتخلل   

والق�سائد  العط�سى(  )الأر�ش  الغنائية  املو�سحات 

الغنائية املدورة. 

 ميثل اإبداع فيلون اإجنازا اأ�سيل بطابعه التقليدي، 

هجائية،  اأو  �ساخرة  لغايات  اأحيانا  يوظفه  حيث 

تقوم �ساهدة على متيز املو�سحات الغنائية الذائعة 

اأدرج الكاتب  ال�سيت، اخلا�سة بن�ساء قدمي الزمان. 

بني طيات هذا العمل بع�سا من تاأملته عن املوت 

واحلياة :

يدي  بني  من  ال�رصيع  وفراره  الزمن  انق�ساء   -1

الإن�سان. 

2 - روؤية ملمو�سة وحم�سو�سة لهذا املو�سوع. 

3 - جتارب الإن�سان املتنوعة مع الزمن. 

4- فن التمتع بالزمن يفر�ش علينا نف�سه باإحلاح. 

  التقى جيلي، يف خريف 1816م، بل مارتني الذي 

ب�سدق  ت�سدح  مو�سيقى  عن  عبارة  اإبداعاته  تعد 

املتعلق  لإنتاجه  املكونة  الل�سانية  فالبنى  وعمق. 

»جوقة  عمل  ت�سارع  املائية  )الربكة(  مبو�سوع 

املو�سيقية  واحلركات  التناغم  اأن  كما  مو�سيقية«. 

تلعب  البلغية  وال�سور  الل�سانية  للأقوال  املن�سقة 

دورا مهما يف بلورة املظاهر املو�سيقية داخل هذا 

العمل الأدبي برمته. 

  اإن »اأن�سنة« احلياة واحرتام الوقت ي�سرتطان �سبط 

العلقات املتنوعة بني النا�ش وتطويرها وتنميتها، 

اخلا�سة  نظره  ووجهة  للعامل  الراوي  لروؤية  تبعا 

حلياة  بالن�سبة  ورموزها  املائية  »الربكة«  ودور 

النا�ش. 

ق�سيدة  يف  1912م  عام  لينري  اأبو  غيوم  عالج 

)قنطرة مريابو( مو�سوع الزمن الذي يفر من ال�ساعر 

لكي  القنطرة  لهذه  اليومي  عبوره  اأثناء  ب�رصعة، 

الزمن  هذا  اإن  و)موبارنا�ش(.  )اأثوي(  اإىل  يذهب 

ي�سعر  ل  ورقة  بخفة  ينزلق  فهو  �سعري،  طابع  ذو 

املرء بها. يحاكي غيوم اأبو لينري يف هذا العمل عدة 

منظومات �سعرية قدمية. 

يتعر�ش هذا املبدع اأي�سا اإىل مو�سوع هروب املاء، 

متنوعة.  وتقنيات  ومعدات  �سور  عدة  خلل  من 

رموز  عدة  يكتنز  اأنه  اإذ  ؛  باحللم  املاء  هذا  ميتزج 

واإ�سارات تخ�ش فرتات معينة من العمر. اإنه منزلق 

اإىل  كذلك  الق�سيدة  تتطرق  قرار.  له  يقر  ل  ومائع 

ا�ستمرارية فرار الزمن، رغم حتولت ف�ساء القنطرة 

وتت�سلط  الإن�سان  الزمن  تقلبات  تقهر  وحميطها. 

عليه فتجعله يعي�ش مدحورا مغلوبا على اأمره، لكنه 

مع ذلك يتمنى كثريا ويحلم كثريا. 

مو�سوع  زملئه،  مثل  دوبيلي،  �سيم  جوا  يعالج   

مهما  حثيثا  يفر  اأنه  يرى  حيث  ال�سائع(،  )الزمن 

تنوعت مراحله وتفرعاته. كما اأن ال�ساعات تنق�سي 

بكل اأق�سامها �رصيعا. 

ال�ستعارات  عن  بونتي  لو  مار  الفيل�سوف  كتب   

ملو�سوع  بالن�سبة  ت�ستخدم  التي  والتحولت، 

هذا  يف  يذكر  ال�رصيع«.  ومروره  الوقت  »انق�ساء 

املنحى : »يقال بان الوقت مير وينق�سي ب�رصعة، اإذ 

يقع احلديث هنا عن فرتات وحلظات زمنية. فاملاء 

الذي اأراه يف حالة جريان دائم ميثل عملية جمهزة 

قمم  يف  متجمدا  اأيام  عدة  قبل  كان  لأنه  قبل  من 

اأمامي  يجري  جعله  قد  اجلليد  ذوبان  لكن  اجلبال، 

اأو امل�سب اخلا�ش به  البحر  بانتظام وينحدر نحو 

ي�سبه  الوقت  م�سي  كان  اإذا  اأح�سانه.  بني  لريمتي 

والنق�ساء  باحلركة  �سيبداأ  فاإنه  ال�ساقية،  جريان 

انطلقا من املا�سي و�سريا نحو احلا�رص فامل�ستقبل. 

تعد هذه ال�ستعارة مبهمة ن�سبيا. فالثلج وما يتولد 

عنه ل ميثل اأحداثا ووقائع تتعاقب با�ستمرار. 

مرور  مبو�سوع  تتعلق  ونقا�سات  جتارب  عدة  جند 

وق�ساء وا�ستغلل الوقت. كما ت�سيع عبارات كثرية 

يف هذا املنحى، مثل : ميلك وقتا كافيا، ي�ستغل وقته 

جيدا، يهدر اأو ي�سيع وقته اأو يقتله. . . 

ال�سعر هو عبارة عن فل�سفة  يرى فكتور هيجو باأن 

واملعرفة  والطبيعة  الوجود  مظاهر  تهتم  خا�سة، 

الت�سورات  ال�ساعر  هذا  يعالج  املتنوعة.  والقيم 

64 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



والعامل  الوقت  عن  الإن�سان  ميلكها  التي  املتنوعة 

ترتبط  واحلب واحلياة واملوت يف كل فرتة وحني. 

هذه الت�سورات باملظاهر التالية:

�سور  اإحياء  يف  الطبيعة  عنا�رص  بع�ش  دور   -1

واآثار متنوعة تخ�ش زمن املا�سي. 

2- البعد الفل�سفي للزمن : جند الإن�سان ميار�ش عدة 

تاأملت مطلقة وت�ساوؤلت و�سكوك، تتميز بالتعقب 

بغية  بها،  واحللم  فيها  العقلي  والتفكري  للمعارف 

مبدعا  منه  يجعل  ا�ست�رصايف  طموح  برنامج  �سنع 

�سموليا. 

يحمل �سعر فكتور هيجو بني ثناياه فل�سفة متميزة 

وعن  عنه  وتاأملته  الإن�سان  وت�سورات  الزمن  عن 

اإنه �سعر درامي بالن�سبة  الوجود واملعارف والقيم. 

الت�سجيلية  الداخلية  واحلوارات  الزمن  ملو�سوع 

اأثناء  م�ساعر  عدة  يبلور  اخلا�سة. 

ينحو  فيغارو.  زواج  ملو�سوع  معاجلته 

هذا القري�ش منحى غنائيا فيما يخ�ش 

احلب والنف�ش وت�سلط الزمن. 

 اإن الزمن هو عبارة عن حلظات ق�سرية 

منا  يفر  حيث  احلياة،  هذه  يف  نعي�سها 

لقد  كبرية.  ب�رصعة  ويتبخر  با�ستمرار 

ج�سد لفونتني هذه الق�سية يف خرافاته 

عاجلها  كما  احليوانات.  عن  نظمها  التي  ال�سعرية 

رون�سار بعمق وقوة يف بع�ش اأعماله الأدبية. جنده 

يربط هذا املفهوم باحلب والعمل والعمر عند الرجل 

�سبابهما  يف  يبدوان  ال�سخ�سان  فهذان  واملراأة. 

الذبول  يف  ي�رصعان  ثم  متفتحتني،  كوردتني 

والنكما�ش تدريجيا. 

النا�ش وين�سجون يف هذه احلياة عرب  ينمو بع�ش 

الأخرية،  اأنفا�سهم  يلفظون  واآخرون  العمر،  مراحل 

فاإن  لذلك  فيوارون يف قبورهم.  اأجل م�سمى  ح�سب 

الزمن يرتك ب�سماته واآثاره جلية على حياة النا�ش. 

حمرية.  وجودية  ق�سرية  حلظات  عن  عبارة  اإنه 

فحياة النا�ش تتناق�ش با�ستمرار، ول �سئ ميكن اأن 

يوقف ذلك. 

اأ�سبقية  على  فرن�سيني  ومبدعني  كتاب  عدة  يوؤكد 

الزمن املا�سي على الزمن احلا�رص. كما اأنهم يقرون 

باأن �رصيط حياتنا يعرب ب�رصعة، وهو لي�ش اإل جمرد 

ت�سبه   .
)5(

بذاكرتنا موجود  هو  ملا  حقيقي  انعكا�ش 

حلظات العمر مقرابا telescope يدنينا من اللنهائي 

حتى حد التل�سي. فهي انعكا�ش يقود اإىل انعكا�ش 

اآخر و�سدى يقود اإىل �سدى لآخر، كما ي�رصح بذلك 

جون بيري ري�سار. 

عنوان  يحمل  الذي  و�ست،  بر  �سيل  مار  عمل  ميثل   

الأدب  روائع  اأحد  ال�سائع(  الزمن  عن  )البحث 

اأثار  الع�رصين.  القرن  يف  مرتكزاته  اأهم  الفرن�سي 

املوؤلف يف هذا الإجناز الفكري عدة ق�سايا :

 1 _ علقة النوم بالعزلة والوحدة الطويلة الأمد. 

 2 _ حلظات انتظار حنان الأم وقبلتها. 

 3 _ وقت املغامرات الليلية. 

 4 _ العادات العائلية مبنزل كومرباي. 

 5 _ زيارات ال�سيد �سوان. 

هذه  كل  خ�سم  يف  ال�سارد،  يبني 

علقات  والق�سايا،  املو�سوعات 

م�ساحلة مع �رصيط حياته وطريقة عي�سه 

اخلا�ش.  وتاريخه  ما�سية  و�سريورة 

ال�سغرية« فجاأة، فيفجر  تظهر »مادلني 

معاجلة  خلل  من  و�ست،  بر  �سيل  مر 

لنا  تر�سد  التي  الإبداعية،  طاقاته  كل  �سخ�سيتها، 

وقائع واأحداثا مهمة يف احلياة والوجود. 

اأعمالهم  جل  يف  الفرن�سيني  الأدباء  بع�ش  يعتمد 

على » الزمن ال�سرتجاعي«، 

وق�ساياهم  مو�سوعاتهم  يربطون  واآخرون 

وبع�ش  والذكريات  بالطفولة  املتنوعة  واأفكارهم 

اجلوانب التحليلية النف�سية كما عند فرويد. يرف�ش 

مبفهوم  ليعو�سها  »العفوية«  فكرة  العامل  هذا 

 املتعلق بالأحلم والهلو�سة، النابعة 
)6(

»ال�ستيهام«

من اخليال ب�سكل ل�سعوري. 

 اإن ذكريات الأطفال ل تنتج ول حتدد بوا�سطة نف�ش 

يتم  البالغني.  ذكريات  ويحدد  ينتج  الذي  احلدث، 

انتهاء  بعد  لحقا  الذكريات  هذه  واإثارة  ا�سرتجاع 

من  حتريفها  اأو  تغيريها  يتم  قد  الطفولة.  مرحلة 
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متييزها  ميكن  ل  حيث  م�ستقبلية،  توجهات  اأجل 

عن ال�ستيهام ول ميكن فهم طبيعتها جيدا اإل عند 

زعماء  تاريخ  كتابة  اأو  تدوين  طريقة  يف  التفكري 

اجلماعات البدائية. فهذه اجلماعات البدائية القليلة 

تاريخها  تدوين  يف  با�ستمرار  تفكر  كانت  العدد 

الغزاة  �سد  وجودها  عن  والدفاع  اأر�سها  وزراعة 

من  بلدانها  على  ال�ستيلء  اأو  املغريين  واجلريان 

زمنا  العمل  هذا  ميثل  وال�ستغلل.  الغتناء  اأجل 

بطوليا من دون تاريخ. جاءت بعد ها مرحلة »وعي 

قوته  باكت�ساف  فيها  بداأ  التي  بنف�سه،  ال�سعب« 

اجلذور  النمو ومعرفة  اإىل  املا�سة  وثروته وحاجته 

والأ�سول. جتلت يف هذه املرحلة بع�ش املعامل:

1 - بداية تدوين التاريخ الب�رصي لأحداث املا�سي 

واحلا�رص. 

2 - جمع العادات والتقاليد القدمية. 

3 - ارتكاز مرحلة ما قبل التاريخ على 

اآراء واإيحاءات واإ�سقاطات حا�رصة. 

طم�سها  اأو  الإن�سان  ذاكرة  حجب   -  4

يف  ثم  اأخرى.  وحتريف  مهمة،  لأ�سياء 

هذا امل�ستوى تاأويل بع�ش الآثار القدمية 

ب�سكل �سيئ جدا.  

ال�سيطرة  اأجل  من  التاريخ  تدوين   -  5

على الع�رص احلايل. 

لعقلية  عاك�سة  مراآة  التاريخية  الكتابة  جعل   -  6

ال�سعب الذي ينتجها. 

من  اأحداث  بني  الواعية«  »الذاكرة  موازاة   -  7

ي�ستطيع كتابة التاريخ وذكريات طفولته من جهة، 

والتاريخ املتعلق بزمن ال�سعوب البدائية وذكريات 

طفولة هذا الكاتب من جهة اأخرى. 

 الزمن املدحور :

�سدارة  )املوت(  مفهوم  يحتل   : املوت  تروي�ش   

مونتني.  لأعمال  بالن�سبة  والق�سايا  املو�سوعات 

يعاجله يف عدة مواطن من اإنتاجاته الأدبية ب�سكل 

م�ستفي�ش مكرر. يقول عنه: »اإنه يرتب�ش بنا الدوائر 

يف كل حني ومكان. فهو قد ينط من بني الأ�سابع 

اإزاء  مونتني  �سلوك  لنا  يقدم  �سئ«.  اأي  مل�ش  عند 

املوت مادة ثرية، تت�سل بعدة ق�سايا جوهرية يف 

والتغلب  مواجهته  علينا  فاإنه  لذلك  الوجود.  هذا 

عليه، دون اأي خوف اأو وجل عندما يقوم بزيارتنا 

دون ا�ستئذان. كما اأن علينا حماولة النوم والعي�ش 

والراحة  اخللود  يف  والتفكري  وجتاهله  الرا�سي 

باأعمال نافعة و�ساحلة.  القيام  الأبدية، عن طريق 

ب�سهولة  املوت  نعا�رص  الت�رصف  هذا  �سيجعلنا 

واأريحية، حيث نقبل ال�ستئنا�ش به مع مرور الأيام 

املحتوم  امل�سري  لأنه  التجارب  وتكرار  والعمر 

النهاية  املوت  ميثل  فان.  كائن  لكل  بالن�سبة 

اأجله  يهل  عندما  الأخري  وهدفها  للحياة  الطبيعية 

امل�سمى. 

1778م،  عام  رو�سو،  جاك  جان  اأنتج   

)اأحلم  عنوان  يحمل  قيما  اأدبيا  عمل 

فيه  يعالج  وحيدا(.  يتنزه  الذي  الرجل 

تتعلق  التي  الفجائية  اللحظات  بع�ش 

بع�ش  )اأذى  موؤملة  اأحداث  بوقوع 

هذا  �سد  الفعل  رد  وقت  احليوانات، 

احليوانات  هذه  تروي�ش  مدة  الأذى، 

مرور  الكاتب  ي�سف  األيفة(.  وجعلها 

)حلظات  والنهار  الليل  اأثناء  الوقت، 

منو  مراحل  النجوم،  بحركة  خا�سة 

الإن�سان خلل حياته، علقة وجوده بالأ�سياء التي 

الفرتات  بع�ش  يف  ن�سيانه  الكون،  يف  ي�ساهدها 

لأمور مهمة، تذكره يف فرتات اأخرى لرغبات وميول 

مو�سومني،  اأعلم  واأ�رصحة  طيبني  واأنا�ش  مثرية 

و�رصاعات  �سقطات  بعدة  متيزت  لذكريات  �رصده 

ورحلت عرب نف�ش ال�سبل والف�ساءات املعتادة. 

 املوت املرافق :

 يقدم مار�سيل بر و�ست يف نهاية عمله ) البحث عن 

الزمن ال�سائع( تاأمل عميقا على ل�سان ال�سارد فيما 

تكبل  اأحبولة  ي�سبه  الذي  الوقت،  مو�سوع  يخ�ش 

داخل  وت�سجنها  الأطراف  كل  من  ال�سخ�سية  هذه 

ف�ساءات، جتعلها تعي�ش با�ستمرار حالت من املد 
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واجلزر، الأمر الذي يدفعها اإىل بذل ق�سارى جهودها 

لإجناز اأعمال اأدبية مده�سة. يعر�ش بر و�ست يف هذا 

الإنتاج الفكري معلومات مكثفة تدور حول جتارب 

و�سخ�سياته.  ال�سارد  عا�سها  متنوعة،  ومغامرات 

على  امل�سيطر  الأوحد  املو�سوع  هنا  الزمن  ميثل 

يف  بلورتها  التي  الزمن  فكرة  اإن  »اأجل،  املحكي 

عبارات  عدة  اأ�ستعمل  جعلتني  التي  هي  العمل  هذا 

معجمية :لقد حان الوقت للعمل، الوقت منا�سب جدا، 

الوقت،  الوقت بعد، مازال هناك مت�سع من  مل يحن 

هل ميكنني اأن اأكون يف الوقت امللئم. . . «. 

املوت  مو�سوع  نف�سه  العمل  يف  الكاتب  يعالج 

وعلقته بالزمن، من خلل عدة عنا�رص :

1 _التجليات املتنوعة للموت يف الواقع 

املعي�ش . 

باملوت  اخلا�سة  والوظائف  _ال�سور   2

يف الن�ش الأدبي. 

النطباعات   : املوت  _حقيقة   3

والأحا�سي�ش وتطور فكرته عند النا�ش. 

موازنات   : اخلا�سة  _�سماته   4

وممار�سات. 

»الفن  اأطروحة  غوتيه  ثيوفيل  يطرح   

تواجه  بحرارة.  عنها  ويدافع  للفن« 

هيجو  فكتور  وجه  مار  الأطروحة  هذه 

يرى  حيث  ال�ساعر«،  »وظيفة  عمله  يف 

الكاتب اأنه »�سيد التناظرات والتقابلت دون منازع 

لأنه ي�سنع احلياة ال�سعيدة الهانية«. 

اأيامنا  يف  وحمتدما  مفتوحا  النقا�ش  هذا  يزال  ل 

احلالية بني املدافعني عن الفن امللتزم واأن�سار الفن 

تتجاوز  التي  املو�سوعية،  القيود  كل  من  املتحرر 

البنى الداخلية للعمل الفني. 

اأ�سئلة هل ميكن  ال�سابقتان عدة  الأطروحتان   تثري 

للفن اأن يكون غري ملتزم ؟ األ يحمل الفنان وظيفة 

كيف  تخ�س�سه؟  جمال  داخل  حمددة  ر�سالة  اأو 

ي�ستطيع الإن�سان اأن يقوم بدور خا�ش اإذا كان فنانا 

اأو مو�سيقيا اأو ر�ساما ؟ ما نوع العلقة القائمة بني 

اجلمال واللتزام ؟. 

اأثناء  ال�سعر،  خلود  عن  بري�ش  جون  �سان  يتحدث   

نوبل،  جائزة  على  ح�سوله  مبنا�سبة  لكلمته  اإلقائه 

عام 1960م. يرى اأن ال�ساعر يعي�ش مرافقا للتاريخ 

والع�سور.  الأزمنة  كل  �رصمدية عرب  ب�سورة  فيعمر 

يوؤدي هذا اإىل تطور ال�سعر اأو ثورته. 

الب�رصية  تاريخ  يف  الأزلية  ال�ساعر  جتليات  تربز   

جمعاء، من خلل :

: املعاين والتجليات اخلا�سة  اأ _ �سهادته امللتزمة 

لهذا اللتزام. 

ب _ روابطه املتنوعة: ال�ستفلل، الروؤيا، التعبري. 

على  بناء  ال�سعر،  ماهية  بري�ش  جون  �سان  يحدد   

ي�ستخدمها  التي  املتنوعة  الأقنعة 

ي�ستجري  التي  التنا�ش  واأنواع  ال�ساعر 

بها وكذلك وظيفته يف احلياة. 

 يعالج با�سكال يف اجلزء الأول من عمله 

تتعلق  متميزة  ق�سية  »اأفكار«  الرائع 

يف  يعي�ش  يجعله  الذي  الإن�سان،  بفقر 

على  متنوعة  اأدلة  يقدم  انفرادي.  �سجن 

الذي يعده با�سكال »تباهيا  الفقر،   هذا 

وزهوا« يف مواجهة هذا الكون املرتامي. 

كربى  ح�سا�سية  املو�سوع  هذا  يثري 

الذي  بالوقت،  الإن�سان  لعلقة  بالن�سبة 

ع�سواء  خبط  تخبط  عقيمة،  فرتات  ميثل 

الأدلة  تتنوع  اللنهائي.  معانقة  عند 

والرباهني التي يعر�سها الكاتب عن هذا املو�سوع. 

ح�سب  ويتطور  احلياة  يف  ي�سري  نظره  يف  فالزمن 

هذا  ميلك  :هل  مهما  �سوؤال  يطرح  مما  معني،  ن�سق 

ال�سري والتطور منطقا معروفا ؟

يواجه الإن�سان الزمن بوا�سطة �سلوكيات واأ�سلحة 

متنوعة ومتعددة، تتاأقلم مع الظروف واملواقف. 

تتغري قيمة وكيفية التعامل مع الزمن من اجلماعة 

املتكاثفة اإىل الفرد املنعزل، حيث تتنوع وتقوى 

التعامل  و�سلوكيات  املواجهة  اأ�سلحة  ت�سعف  اأو 

واملواقف  الظروف  بع�ش  يف  يظهر  اخلا�ش. 

اأمام  الذريع  ف�سله  اأو  انهزامه  اأو  الإن�سان  �سعف 

بع�ش  يفر�ش  الزمن  فاإن  لذلك  املت�سلط.  الزمن 
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�سماته على الإن�سان :

1 _ فر�ش وثريته اخلا�سة )كثافته، �سوره اخلا�سة، 

اأدواره املتنوعة(. 

يف  اليومية  تناق�ساته  داخل  الإن�سان  �سجن   _2

احلياة. 

الق�سايا،  بع�ش  :بدايات  الريا�سي  ت�سل�سله   _  3

معاي�ستها وت�رصيفها، نهاياتها. . . 

4 _ نهايته وو�سائل تعامله مع الب�رص. 

والعبث  الزمن  مو�سوع  اإىل  كامي  األبري  يتعر�ش   

ال�سارد  يطلق  )الغريب(.  الكبري  الأدبي  اإنتاجه  يف 

تعاقب  باأكمله.  كامي  عمل  على  ا�سمه  كاليغول 

الآلهة �سيزف عقابا اأبديا، حيث جتربه على دحرجة 

اإىل  تعود  لكنها  جبل،  اأعلى  اىل  �سخمة  �سخرة 

ال�سقوط كل مرة، مما يولد لديه روح الثورة. ي�ستنتج 

وعبث  زينة  جمرد  هي  احلياة  اأن  هذا  من  الكاتب 

ولهو وتفاخر وتكاثر زائل. 

 ينمو وعي الإن�سان بالزمن تدريجيا، تبعا ملراحل 

فرتات  عليه  متر  قد  واملواجهات.  والظروف  العمر 

مرحلة  اإىل  بعدها  ينتقل  جتعله  وامللل،  الياأ�ش  من 

عدة  هنا  املوؤلف  ي�ستخدم  املتميز.  الوعي  من 

ل�سانية  تراكيب  اإيقاعات  اأ�سلوبية،  ووجوه  اأ�سكال 

معجم. يتخذ الإن�سان مواقف متنوعة اجتاه الزمن، 

م�ستعمل معجما خا�سا بهذا املو�سوع. 

 ميلك ال�سارد روؤية خا�سة تتعلق بالظروف الزمانية 

و�سيغها واأ�سكالها املاألوفة وعبثها. جنده يطرح يف 

هذا امل�ستوى عدة عنا�رص:

الآلية،  ) احلياة  بالزمن  الإن�سان  اأ _ علقة ظروف 

الزمن املف�سل / الزمن املرفو�ش، العبث (. 

ب _ الثورة :بروز الوعي بالزمن، م�رصوعية الثورة 

وحيوتها. 

التحليل،  :معجم  والزمن  الأخلقي  اخلطاب   _ ج 

التفاوؤل / الت�ساوؤم، املمار�سة الأخلقية. 

)الغثيان(  ال�سهري  عمله  يف  �سارتر  بول  جان  يربز 

ب�رصعة.  املت�رصب  الزمن  اأثر  لتعقب  متميزة  طريقة 

اإنه يحاول الإم�ساك به من ذيله، حيث يقول : »لكي 

فاإن  حمددة،  مغامرة  جدا  العادي  احلدث  ي�سبح 

الأمر يتطلب وي�ستوجب ال�رصوع مبا�رصة يف �رصده« 

لقد ق�سى ظهور هذا العمل عند �سار تر على الرواية 

يتجلى  1930م.  قبل  راجت  التي  الرومان�سية، 

تربطه  مواقف،  عدة  خلل  من  الكاتب  عند  ال�سارد 

وال�ستغراب  املتنوعة  والد�سائ�ش  بال�سخ�سيات 

التي يوحي بها  املثري واملعاين والرموز املختلفة، 

الو�سف  وتقلباته  الزمن  واملمار�سة،  الفعل  العمل، 

املتنوع، الواقعية. . . . 

الزمن باخليال، من خلل  يربط تزفتان تودوروف 

اأن  يرى  فهو  لذلك  »ال�سعرية«  ملو�سوع  معاجلته 

قراءة كتاب معني نرغب يف احلديث عنه كثريا، بناء 

على اأجنا�ش معينة واأ�سئلة حمددة، جتعلنا نتجاوز 

خنا  الكاتب  يدافع  النف�سي.  البعد  ذات  التاأويلت، 

عن منهجيته ال�سكلية الداخلية، التي تبلور القوانني 

لهذا  درا�سته  اأثناء  يعانق،  جنده  للأدب.  الداخلية 

الأدبي،  املو�سوع، عدة مقولت خا�سة تهم احلقل 

على راأ�سها مقولة الزمن. يطرح يف هذا ال�سدد عدة 

عنا�رص :

1 _ الزمن والن�سق الل�ساين. 

2 _ املدة. 

3 _ الزمن واخلطاب. 

4 _ الزمن واخليال وامل�سهدية. 

5 _ الرتدد. 

والفنانون  والفل�سفة  وال�سعراء  الأدباء  عالج  لقد 

عدة  من  الزمن  مو�سوع  الفرن�سيون  واملفكرون 

زوايا، تربز م�ستوى وعيهم واأيديولوجياتهم وروؤاهم 

املتنوعة للعامل. . . . 
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�لأخطاء« عن �شورة  �لرو�ئي يف »زمن  �ل�شوغ  �لن�شائية كما ج�شدها  �لنماذج  تك�شف 

ثقافية ميكن �أن نقر�أ فيها وعربها �شورة �ملجتمع بكل ما ميوج فيه من �أعطاب نف�شية 

بنية  باعتبارها  للمر�أة  �شورة  �لرو�ية  هذه  يف  �شكري  قدم  لقد  �جتماعية.  و�ختاللت 

ثقافية تخدم منطق �ل�رصد يف تركيزه على عامل �لغر�ئز �لذي مثل  يف �شياق �لرو�ية 

طبقة �رصدية توخى �ملوؤلف من خالل �حلفر فيها بعمق �لك�شف عن و�شع �ملر�أة يف ظل 

جمتمع ذكوري ل ي�شمح لها �شوى بح�شور �شاحب وباهت. فاملر�أة، كما ت�شورها �لرو�ية،  

نزو�ته  لتحقيق  �جلن�شية وجمال  مو�شوع ملغامر�ته  �إنها  له.  وخا�شعة  للرجل  تابعة 

�ملغربي  �ملجتمع  حتولت  لر�شد  �أد�ة  �ملر�أة  مثلت  لقد  و��شتيهاماته.  غر�ئزه  و�إ�شباع 

من  �لذي جعل  �لأمر  �ل�شتقالل.  مرحلة  �أعقبت  �لتي  �لفرتة  �ل�رصي يف  تاريخه  وكتابة 

�شورة �ملر�أة يف هذه �لرو�ية مر�آة ح�شا�شة و�شفافة تنعك�ض عليها �لأخطاء �لكربى �لتي 

�رتكبها �ملجتمع يف حق �أبنائه.

حممد �ضكري

�سورة املراأة وكتابة

 الحتجاج فـي »زمن الأخطاء«  

د. م�سطفى الغرايف\

تتميز �لكتابة يف »زمن �لأخطاء« باأنها عنيفة 

متوح�ضة و�نتهاكية

\ ناقد واأكادميي من املغرب



�سردية الذات و�سعرية الكتابة امل�سادة:

انطلقا  الأخطاء«  »زمن  يف  اجلمايل  الأفق  يت�سيد 

الرواية،  يف  ت�ستند  حيث  الذاتية،  ال�سرية  متاح  من 

اإىل  اجلمايل،  وحمتملها  الن�سي  معمارها  بناء  يف 

املثرية من حياة  اللحظات  ت�ستدعي  كتابة حميمة 

املوؤلف. ف�سكري ميثل ال�سخ�سية املحورية يف »زمن 

الأخطاء«. 

ذات  يف  املوؤلف  وا�سم  الرئي�ش  ال�سارد  كذلك  وهو 

الوقت. يحكي يف هذه الرواية �سريته الذاتية وواقعه 

ويت�سابك  فيها  يتفاعل  �رصدية  ب�سيغة  ال�سخ�سي 

الذاتي واملو�سوعي، والواقعي واملرجعي، واملحكي 

واملعي�ش. 

�رصد  ت�سييد  اإىل  الكاتب  ميل  كان  واإذا 

يقوم  حكائي  بناء  اإىل  ا�ستنادا  ذاتي 

على �رصد حياة الآخرين  قد منح �سريته 

طابعها الروائي املو�سوعي، فاإن ذلك مل 

يوؤد بها اإىل اخلروج عن ميثاقها اخلا�ش 

باعتبارها رواية تتوخى متثيل الأخطاء 

متو�سلة  �ساحبها  اإىل  املحببة  الكربى 

يف ذلك مبمكنات التخييل ال�رصدي التي 

ذاتية  حياتية  جتربة  ا�ستق�ساء  تتيح 

مثرية وقا�سية.

الأخطاء«  »زمن  رواية  يف  الدقيق  التاأمل  يك�سف 

اأفق جديد يف جمال  اأنها �سيدت بناء مفتوحا على 

قدمت  عندما  الذاتية  بال�سرية  اخلا�سة  الكتابة 

منوذجا م�سادا لن�سق الكتابة عن الذات كما �ساع يف 

كانت  فاإذا  املعا�رصين؛  العرب  الروائيني  ن�سو�ش 

يف  تتمثل  الذاتية  ال�سرية  لكتابة  الأ�سا�ش  الوظيفة 

الأخطاء«  فاإن »زمن  العرتاف،  التطهري عن طريق 

�سدرت عن وعي �سقي يحتفي بالأخطاء الكربى اإىل 

تزخر   حيث  منها،  والنتقا�ش  الذات  هجاء  درجة 

الرواية بالأو�ساع ال�رصدية وامل�ساهد الروائية التي 

تتناق�ش متاما مع مطلب العتداد بالنف�ش والفخر 

الن�سو�ش  معظم  ذلك  على  داأبت  كما  باإجنازاتها 

العربية.  الذاتية  ال�سري  كتاب  اأجنزها  التي  الروائية 

اأحيانا يف »زمن الأخطاء«  اإن نقد الذات يرتفع  بل 

اإىل درجة التجريح وال�سخرية املرة. 

»جداول  نرثية  قطعة  العلم  جريدة  يل  »ن�رصت   -

حبي« مع �سورة بالبابيون. دوخني الفرح و�سكرت 

كثرية  اأعدادا  ا�سرتيت  الأدبية.  مبوهبتي  احتفال 

بينهم.  باأهميتي  لأ�سعرهم  رفقائي   على  وزعتها 

اأدبا  يكتب  الب�رصية  واملزبلة  الكوخ  ابن  فكرت: 

.
)1(

وين�رص«

حد  اإىل  اليوم  يف  مرتني  اأو  مرة  وجهي  »اأحلق   -

الربنزة. اأتعطر حتى �رصت اأحمل يف جيبي قارورة 

�سغرية من عطر اجليب. ابن الرباكة وع�سري الفئران 

يتاأنق. يتح�رص. يتطور. يخرج من جلد خ�سن ليدخل 

يف جلد ناعم« )130(.

الذات  هجاء  يف  الإمعان  اأن  غري   

املوؤلف  يك�سبان  بو�ساعتها  والعرتاف 

طبيعة  من  نبل  الروائي  ال�سياق  داخل 

الكتابة  �سعرية  مع   يتلءم  خا�سة 

�سريته  يف  �سكري  بداأها  التي  امل�سادة 

وا�سل  ثم  احلايف«  »اخلبز  ال�سهرية 

لحقة  �رصدية  ن�سو�ش  يف  تر�سيخها 

اأبرزها »زمن الأخطاء« و»وجوه«.

يغدو نقد الذات  يف كثري من الأحيان نقدا للمجتمع 

واملثلية  فالبغاء  وتناق�ساته؛  عيوبه  عن  وك�سفا 

املحارم  وزنا  الأبوي  والعنف  واملخدرات  اجلن�سية 

العربية  الذاتية  ال�سري  كتاب  داأب  التي  امل�سائل  من 

الذوق  جترح  لأنها  فيها،  اخلو�ش  جتنب  على 

اأن  كما  ال�سائدة،  الثقافة  مع  تعار�سها  ب�سبب 

املجتمعات العربية حتكم يف الغالب على ال�سحية 

اهتمام  اأثار  ما  اأهم  كان  ولذلك  اجللد.  وتربئ 

يف  بالتايل  وت�سبب  الرواية  هذه  يف  والقراء  النقاد 

جناحها هو خرقها للماألوف وخروجها عن ال�سائد 

اإرجاعه  ميكن  اأمر  وهو  الذاتية.  ال�سرية  كتابة  يف 

عا�سها  التي  الفريدة  الأحداث  اإىل  الأوىل  بالدرجة 

املوؤلف اإ�سافة اإىل ال�سدق واجلراأة يف نقل الأحداث 
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الذاتية  �سريته  �سكري  �ساغ  لقد  املواقف.  و�رصد 

العنيفة  امل�ساهد  ت�سوير  من  تاأنف  ل  عارية  بلغة 

وال�سادمة حماكيا بذلك عوامل القاع والهام�ش بلغة 

حتتية جريئة تنقل الواقع بلغته وحتاكيه باأ�سلوبه 

متق�سدة من ذلك اإحداث �سدمة جمالية لدى القارئ 

متجد  اأنيقة  بلغة  املكتوبة  ال�سري  على   تعود  الذي 

الذات وت�رصد الإجنازات كما هي احلال يف »الأيام« 

اأمني  لطه ح�سني،  و»اأنا« للعقاد و»حياتي« لأحمد 

و»اأوراق«  جلون،  بن  املجيد  لعبد  الطفولة«  و»يف 

لعبد اهلل العروي.

انطلقا  تكتب  التي  الروائية  الن�سو�ش  اأغلب  تنزع 

الحتفاء  اإىل  الذاتية  ال�سرية  ممكن  من 

�سورتها؛  وجتميل  املوؤلف  »اأنا«  بـ 

ف�سرية الذات ل تكتب يف الغالب اإل بعد 

من  النتهاء  عقب  اأو  انت�سار  حتقيق 

م�سار  من  حا�سم  منعطف  عند  اأو  اإجناز 

جتربة  يتوج  الذي  الن�ش  اإنها  حافل. 

تقدمي  �رصدها  من  الغاية  ناجحة  حياة 

مما  والنا�سئني.  للقراء  والعرب  الدرو�ش 

ال�رصدي  الإنتاج  ال�سنف من  يجعل هذا 

لإرادة  تخ�سع  ملحمية  باألوان  يت�سم 

وهذا  الذات.  مبنجزات  والعتداد  التميز 

الذات  �سورة  مع  متاما  يتناق�ش  الأمر 

»ثيايي  الأخطاء«:  »زمن  تعر�سها  التي  امل�سحوقة 

القمل  ج�سدي.  روائح  منها  وتفوح  وتبلى  تت�سخ 

يع�س�ش فيها. حذائي يت�رصب اإليه املاء. �سعري يغزر 

اأحكه با�ستمرار حتى ي�سود ما بني  ويتدبق و�سخا. 

اأظافري. حني اأم�سطه اإىل الأمام. لأنظفه من ق�رصة 

يف  ن�سيط.  اأ�سود  قمل  منه  يتما�سط  والغبار،  الراأ�ش 

�سمينة  قملت  اأربع  اأو  ثلث  من  اأقل  ل  م�سطة  كل 

تتحرك بحيوية« )47(. 

التي  الق�سدية  اأن  الروائية  ال�سورة  هذه  من  يظهر 

الأخطاء«  »زمن  يف  الذاتي  ال�رصد  برنامج  وجهت 

وتلميع  الذات  قيمة  من  الإعلء  هدفا  لها  ت�سع  مل 

ل  الرواية  هذه  يف  ال�سارد  ف�سخ�سية  �سورتها. 

ت�ستمد قيمتها من القدرة على قهر ال�سعاب والتغلب 

على املحن، ولكن اكتمال البطولة يتحقق من خلل 

ذلك  ويتج�سد  اجلماعي.  والنهيار  الفردي  ال�سقوط 

وحمنة  الإن�سان  بوؤ�ش  ت�سوير  طريق  عن  روائيا 

الوطن.  

اإدانة الواقع: ال�سرد وكتابة الحتجاج

عنيفة  باأنها  الأخطاء«  »زمن  يف  الكتابة  تتميز 

متوح�سة وانتهاكية.  تقول احلقيقة الروائية عارية 

عن اأ�سباغ التعابري الرومان�سية املموهة واخلادعة: 

الع�سافري،  حليب  عن  اأكتب  كيف  اأعرف  ل  »اأنا 

واللم�ش احلا�سن للجمال امللئكي، وعناقيد الندى، 

و�سللت الأ�سود والعندلت. اأنا ل اأعرف 

كيف اأكتب ويف ذهني مكن�سة من بلور. 

)�ش  زينة«   ولي�ست  احتجاج  املكن�سة 

.)131

»زمن  بها  كتبت   التي  اجلراأة  اإن    

يف  عميقا  احلفر  من  مكنتها  الأخطاء« 

بذلك  م�سلطة  املغربي  الزمن  طبقات 

املعتمة  املناطق  على  كا�سفة  اأ�سواء 

يف مغرب ما بعد ال�ستقلل. اإنها كتابة 

عنه  امل�سكوت  وتف�سح  الواقع  تنتقد 

الإن�ساين  البوؤ�ش  م�ساهد  من  ت�سور  مبا 

فئة  منهما  عانت  اللذين  الجتماعي  والتخلف 

عري�سة من الفقراء واملهم�سني: »ركبت حافلة احلي 

اجلديد بحثا عن مدر�سة املعتمد بن عباد . حي مليء 

البور  والأرا�سي  والأزبال  والغبار  ال�سبار  بنبات 

… م�ساكنه اأكواخ من طوب وق�سدير واأهله بدويون 
. �سحناتهم كاحلة مثل اأ�سمالهم. اأطفالهم يتغوطون 

ويبولون قرب اأكواخهم« )21(.

الأخطاء«  »زمن  اإىل  النظر  ميكن  العتبار  وبهذا 

النف�سي  القهر  مظاهر  تر�سد  رواية  بو�سفها 

الروائية  الكتابة  جعل  مما  الجتماعي.  والإحباط 

عليه.  والحتجاج  الواقع  لإدانة  و�سيلة  اإىل  تتحول 

ذلك ما تعك�سه هذه ال�سورة التمثيلية التي يلخ�ش 
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ع�سفت  التي  التحولت  ق�سة  ال�سارد  خللها  من 

الرهيبة:  ولياليها  طنجة  ف�ساءات  يف  بحياته 

»اأح�سني اأحيانا مثل ثور امل�سارعة الذي يخرج من 

نفق الظلم اإىل النور لينطح الهواء، وي�سحذ اأماميته 

وخطمه يف الرمل مبددا �سدمته قبل اأن يبداأ �رصاعه 

مع قدره املحتوم«) 164(.

الذات  انق�سام  عن  الروائية  ال�سورة  هذه  تك�سف   

التي  الظلمة  واملتناق�سات؛  الأ�سداد  بني  وتوزعها 

املا�سي،  يف  ال�سارد  واأحا�سي�ش  م�ساعر  فيها  منت 

وده�سة النور الذي يقلق الوعي يف احلا�رص، وبينهما 

ال�سطدام  يف  الذات  بددتها  التي  احلياة  طاقة 

من  ويحد  يحا�رصها  الذي  الأليم  الواقع  ب�سخرة 

تختزل  �سورة  اإنها  باحلياة.  وفرحها  انطلقها 

امل�سحونة  لل�سارد  احلياتية  التجربة 

وي�سعى  يحبها  التي  الكربى  بالأخطاء 

تاأبيدها  اإعادة متثيلها روائيا بغية  اإىل 

يتيحها  التي  املمكنات  عرب  وتخليدها 

يف  املذكرات  هذه  »اأكتب  الكتابة  فعل 

حانة جديدة مم�سوخة«  )209(.

   واإذ يعكف ال�سارد على كتابة تاريخه 

اخلا�ش، فاإنه يوؤرخ يف نف�ش الآن للحياة 

ف�ساءات  بها  متوج  كانت  التي  ال�رصية 

طنجة ولياليها ال�ساهرة، ليايل احلانات واملواخري 

الرخي�سة التي يرتادها املهم�سون واملنبوذون بحثا 

الواقع وق�ساوة  تن�سيهم هموم  عن مغامرات عابرة 

للتاريخ  »قراءة  الرواية  من  جعل  ما  وهو  احلياة. 

وبارات  وحاناتها  مبواخريها  لطنجة  ال�رصي 

التحتية  لثقافتها  ال�سفهي  الأجانب فيها، والتاريخ 

ولروادها من �سعاليك املغرب والعامل معًا  و�سجل 

الف�سل يف هذا  واأوجاع بنيها، ول ميكن  حتولتها 

املجال بني حتولت املدينة وحتولت الراوي ، فقد 

ادغم كل منهما يف الآخر«)2(.  

ومن هنا ميكن النظر اإىل »زمن الأخطاء« بو�سفها 

�سيغة �رصدية تر�سد �سرية الأمل والفقدان، حتتج على 

الواقع وتدينه من خلل ا�ستح�سار الذكريات واأخبار 

والإحباط.  القهر  امل�سحون مب�ساعر  املا�سي  الزمن 

اإنها كتابة »اأنا« متاأملة تفتح اجلرح وتطرح اأ�سئلة 

يتجادل  تدفق �رصدي  والكينونة من خلل  الوجود 

يتيح  مما  ال�سخ�سيات.   وحمكي  الذات  حمكي  فيه 

الرواية  هذه  كتابة  من  املوؤلف  غاية  اإن  القول  لنا 

انتهت  عاطفية  جتربة  عن  التعبري  يف  تنح�رص  ل 

عن  الك�سف  توخى  ولكنه  الف�سل،  اإىل  و�سارت 

املرتعة  الجتماعي  القاع  لعوامل  اخللفية  امل�سارب 

بالق�سوة والعنف »ع�ست مع برابرة الليل يف الدروب 

ال�سيقة واحلظائر املغثية واخلمارات املريبة« )�ش 

. )166

الوطن ورد  الرواية على ت�سوير لأزمة  انطوت  لقد   

فا�سية  عن  الإ�سبان  املهاجرين  حديث  معر�ش  يف 

نقل  من  الكاتب  توخى  حيث  فرانكو، 

هذا احلديث، فيما يبدو لنا، التعبري عن 

و�سع �سيا�سي مماثل عا�سه املغرب يف 

-147( الرواية  تر�سدها  التي  احلقبة 

عن  احلكي  بداأ  عندما  لكنه   ،)150

انفجر  املغاربة  املهاجرين  معاناة  

عن  التعبري  فجاء  اأعماقه،  يف  اجلرح 

مفعمة  وعبارات  بجمل  الأليم  الواقع  

الأنغام  هذه  »ملن  والفجيعة  باملرارة 

يف  للراحلني  اإنها  بعيد؟  من  اأ�سمعها  التي  احلزينة 

يذلهم  اجلمارك وهم يزحفون واقفني. بطء زحفهم 

حتى نخاع العظام. اإن مذلة الوطن اأق�سى عليهم من 

مذلة الغربة«  )164(. 

اإىل  الأخطاء« متيل  »زمن  رواية  اأن  الوا�سح     من 

�رصدية  �سور  خلل  من  املغربي  الزمن  اأغوار  �سرب 

القاع،  و�سخ�سيات  الهام�ش  ف�ساءات  على  ترتكز 

مراآة  اإىل  الروائية  ال�سخ�سيات  اأزمة  تتحول  حيث 

اأزمة  لأن  الواقع،  وه�سا�سة  املجتمع  اأزمة  تعك�ش 

اعتلل  واإحباطاتها مظهر من مظاهر  ال�سخ�سيات 

املراآة  �سورة  اعتبار  وميكن  اختلله،  و  املجتمع 

الأخطاء«  »زمن  يف  الروائي  التمثيل  ج�سدها  كما 

ما  مغرب  يف  الجتماعي  الواقع  لأزمة  مظهر  اأبرز 
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البوؤ�ش  واقع  الرواية   ال�ستقلل، حيث ر�سدت  بعد 

الذي عانت منه �رصيحة عري�سة من جمتمع الهام�ش 

املغربي وحتدثت عنه بلغة جريئة م�ستفزة ومتحررة 

القهر وت�سخ�سه لكي  الزائفة. تعرب عن  من احل�سمة 

ترف�سه وتدينه. 

 امل�سحة العقلية: ال�سورة املقلوبة للواقع 

القا�سية  بالتجارب  مليئة  املوؤلف حياة   عا�ش  لقد 

ا�ستدعى  ع�سبي  انهيار  يف  له  ت�سبب  مما  واملوؤملة 

دخوله اإىل م�ست�سفى الأمرا�ش العقلية التي قدم عنها 

ماأ�ساوية  و�سورا  م�ساهد  ت�سمنت  مثرية  حمكيات 

التي  ال�سعبة  الظروف  ب�سبب  انهارت  ل�سخ�سيات 

عا�ستها يف واقع ما قبل اجلنون »املزمريي يعترب 

يزوره  ل  احلقيقي.  م�سكنه  امل�ست�سفى 

اأحد. له من الرفقاء هنا اأكرث مما له يف 

اخلارج. هناك مري�ش حمال يف حمطة 

القطار ل يدخل امل�ست�سفى اإل يف ال�ستاء 

ل  اأي�سا  هو  بطالة.  �سبه  يكون يف  لأنه 

يزوره اأحد« )175(.

  وجد ال�سارد يف ف�ساء امل�سحة العقلية 

التي  واإحباطاته  الواقع  زيف  من  ملذا 

التعاي�ش  اأو  حتملها  على  قادرا  يعد  مل 

معزول  مبكان  حلم  فطاملا  معها. 

عن  بعيدا  القلب  واطمئنان  النف�ش  بهدوء  فيه  ينعم 

»العلقات الب�رصية القذرة« التي �سئم منها و�سئمت 

ما  غالبا  طرياين،  هي  تذكرا  اأحلمي  »اأكرث  منه: 

اأمام  بالنزول  وينتهي  الأحراج  فوق  طرياين  يكون 

مدخل كهف اأتخيلني الوحيد الذي يعرفه. اأتلذذ فيه 

بعزلتي بعيدا عن الروائح الب�رصية التي �سئمت منها 

و�سئمت مني« )210(.

ودفء  بالتعاطف  املجانني   بني  ال�سارد  �سعر   

علقته  يف  افتقدهما  اللذين  الإن�ساين  التوا�سل 

بينهم  فالتواجد  امل�ست�سفى،  خارج  بـ»العقلء« 

وحماورتهم منحاه راحة البال وجددا له الأمل يف 

احلياة وامل�ستقبل.  ولذلك مل يكن يغادر امل�ست�سفى اإل 

»اإنها اخلام�سة  ال�رصورية:  لق�ساء بع�ش احلاجات 

ل  امل�ست�سفى.  من  للخروج  امتياز  عندي  �سباحا. 

اخلارج  يف  الوجوه  اإن  حاجياتي.  ل�رصاء  اإل  اأخرج 

تبدو يل بليدة، مزعجة، اأما هنا فهي وجوه اأذكاها 

ال�سقاء والقلق الدائم. اإن املجانني يفتحون يل اأبواب 

الإلهام لأطل على العامل« )225(.

اأخرى  يبدو عامل اجلنون والنهيار كما  ومن جهة 

ف�ساء  لأن  اإلينا،  بالن�سبة  األيفا  الرواية  ت�سوره 

امل�سحة العقلية ي�سبه الواقع خارجها؛ النحرافات 

للموظفني  خا�ش  )جناح  ذاتها  واملاآ�سي  نف�سها 

اجلن�سي  ال�ستغلل  الجتماعي-  المتياز  وذوي 

العلج  توفري  على  امل�رصفني  قبل  من  للمري�سات 

عاهرة  من  امل�ست�سفى  يخلو  ل  لهن- 

اجلن�ش  ممار�سة  اأكرث-  اأو  حمرتفة 

من   جعل  ما  وهو   ).... احليوانات  على 

امل�سحة العقلية »�سورة كنائية للحياة 

اخلارجية فهي وجهها املقلوب، لكنه ل 

تقدميه،  اعتاد  الذي  العامل  عن  يختلف 

ال�سلوك  اأمناط   ، ذاتها  هي  الغرائز 

بنف�ش  وخارجها  الأ�سوار  داخل  تتكرر 

 .
)3(

الإيقاع«

الذات واملراآة: �سورة املراأة و�سرية القهر

لعل اأبرز مظهر ل�ستغال ال�سنعة الروائية يف »زمن 

قب�سة  من  التحرر  ا�ستطاع  كاتبها  اأن  الأخطاء« 

الذات والنفلت من �رصنقة اأهوائها وتقلباتها. حيث 

تتاأ�س�ش طبقات ال�رصد يف »زمن الأخطاء« وتتنامى 

ن�سائية  ل�سخ�سيات  عن طريق توايل »بورتريهات« 

عليها  تنعك�ش  م�سقولة  مرايا  ت�سكل  )ورجالية( 

فمن  وجتلياتها.  اأبعادها  خمتلف  يف  الذات  �سورة 

»�سرية  تكتب  الآخرين  مرايا  يف  الذات  تاأمل  خلل 

ف�سول  على  تتوزع  حياة  جتربة  باعتبارها  الأنا« 

وجوه  تربز  حيث  ع�سوائيا،  يبدو  ب�سكل  الرواية 

وباتري�سيا  و�سارة  وحبيبة  وكنزة وربيعة   فطيمة 

عليها  تنعك�ش  مرايا  بو�سفها  و�سالية  ورو�ساريو 
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ملمح الذات ال�ساردة لياأتي حدث موت الأم مبثابة 

النهاية  نقطة  ي�سع  الذي  ال�رصي  احلبل  انقطاع 

ل�سرية حياة وم�سار رواية.

الكاتب  اعتنى  التي  الن�سائية  النماذج  تبدو 

الأخطاء« متباعدة ومنف�سلة  بت�سويرها يف »زمن 

اأن تقود  اأي علقة ميكن  اإذ ل تربطها  عن بع�سها. 

اإىل تطور الأحداث وتناميها. ويكاد اجلامع الوحيد 

بينها يف  الذي وحد  ال�سارد  يكون �سوت  اأن  بينها 

يف  الدقيق  النظر  اأن  غري  ذاتي.  روائي  �رصد  �سياق 

طبقات الن�ش الروائي الذي �سيده املوؤلف من �ساأنه 

اأن يك�سف اأن ال�سخ�سيات الن�سائية ت�سكل جزءا من 

عليها  تنعك�ش  التي  مراآته  اإنها  ال�سارد.  �سخ�سية 

عندما  فال�سارد  واإحباطاته؛   اأزماته 

ما  خلل  من  �سخو�سه  ماآ�سي  يج�سد 

يقدم يف  فاإنه  روائية،  يقدمه من �سور 

ال�سخ�سية.  لأزمته  �سورة  الآن  نف�ش 

ب�سكل  نف�سها  عن  تعلن  ل  الأزمة  وهذه 

من  تدريجيا  تنك�سف  ولكنها  مبا�رص، 

تتواىل  التي  ال�سخ�سيات  �سور  خلل 

بطريقة ت�سهم يف اكتمال �سورة ال�سارد 

الذات  فهم  يجعل  اأبعادها. مما  وتكامل 

حيوات  يف  العميق  بالتاأمل  رهينا 

الن�سائية  النماذج  تظهر  حيث  الآخرين، 

ل�سورتها؛  وامتدادا  الذات  هوية  من  بو�سفها جزءا 

�سذرات  متثل  املتتالية  الن�سائية  فال�سخ�سيات 

تعبريية تلتحم  فيما بينها لت�سكل يف النهاية �سورة 

ذات مبدعة حطمتها حياة الليل واإحباطات الواقع. 

»زمن  املراأة يف  ل�سورة  ال�رصدي  التمثيل  �سكل  لقد 

الأخطاء« مراآة تنعك�ش عليها �سورة الذات ال�ساردة 

بكل همومها واأوهامها.

ال�سارد  خلل  من  تنك�سف  ل  املوؤلف  �سورة  اإن   

عن  ويك�سف  املتكلم  ب�سمري  الأحداث  يروي  الذي 

هويته اخلا�سة من خلل عبارات معينة فقط، ولكن 

�سورته تتج�سد كذلك من خلل انعكا�سات الذات يف 

كائنات  كونها  يف  تلتقي  التي  ال�سخ�سيات  مرايا 

اأجل  الرخي�سة من  ترتاد احلانات واملواخري  ليلية 

جمد  اإل  يبق  »مل  واجلن�ش  اخلمر  يف  همومها  دفن 

الذكريات املهزومة واجلنون الكئيب، ودفن احلبوط 

ال�سكر ولغو احلانات »)246( وهو ما يتيح لنا  يف 

الأخطاء«  الغاية من كتابة »زمن  اأن  اأن ن�ستخل�ش 

توخت  ولكنها  كليتها  يف  احلياة  ت�رصيد  لي�ست 

حماولة  يف  بالذات   اخلا�سة  الكينونة  عن  البحث 

خلل  من  هويتها  وتبيني  حقيقتها  ل�ست�سفاف 

مرايا  وانعكا�ش �سورتها يف  العامل   ح�سورها يف 

ال�سخ�سيات الن�سائية التي �سورتها الرواية؛ فهناك 

جتمع  املراآة  واملراأة،  املراآة  بني  جنا�سي  تقارب 

»ال�سورة  هي  كلية  �سورة  لتمنحها  اجل�سم  اأجزاء 

الأهواء  جتمع  واملراأة  اجل�سدية« 

متما�سكة  بنية  يف  املبعرثة  وامل�ساعر 

املراأة  اإن  النف�سية«.  »ال�سورة  ت�سكل 

يت�سورها  كما   )160( نف�سها«  »مراآة 

ال�سارد لكنها تغدو يف التخييل الروائي 

تنعك�ش  مراآة  ولغريها.  لنف�سها  مراآة 

عليها �سورة الذات و�سورة املجتمع.

املراأة /املثال: ع�سق ما ل ميكن اأن يكون

جت�سيدا  الأخطاء«  »زمن  اعتبار  ميكن 

روائيا لتجربة حب م�ستحيل يتفجر يف 

)قدريا  ما  �سيئا  لكن  وحريقا،  بركانا  ال�سارد  قلب 

والكتمال؛ فاحلب  التحقق  بينه وبني  رمبا( يحول 

يتحدد يف هذه الرواية باعتباره عاطفة  م�ستحيلة 

و�سفها ال�سارد نف�سه بـ »ع�سق ما ل ميكن اأن يكون« 

)284( وهي عبارة كثيفة تلخ�ش العلقة املتوترة 

ال�سارد باملراأة:  »املراأة النور اخلارق.  التي جمعت 

املراأة ال�سفافة  مل اأجدها بعد« )160(.

جرت  عندما  اجل�سد  ملذات  يف  غارقا  ال�سارد  كان   

بحب  اكتوى  بعدما  احلقيقي«  »احلب  عبارة  اأمامه 

كنزة التي اأ�سعلت يف قلبه حرائق الع�سق ثم متنعت 

لغريه.  متنحه  كانت  ما  متنحه  اأن  ورف�ست  عليه 

ولأنه مل يعرف هذا اللون من احلب  ول جربه  من 
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قبل،  رغم علقاته  الن�سائية  املتعددة،  فقد ا�سرتى 

بع�ش الكتب التي تتحدث عن »احلب احلقيقي« مثل 

ا�ستخل�ش  وقد  ومي.  وجربان  املنفلوطي  كتابات 

من قراءتها  اأن احلب كما ت�سوره هذه الكتب »حب 

م�رصوط باملوت اأو احلزن الأبدي اأو اجلنون« )63(. 

�سخ�سية  يتناق�ش متاما مع  احلب  اللون من  وهذا 

عاطفتي.  عاطفة  »كل  تكوينه  وطبيعته  ال�سارد 

امرباطورية  �سليل  القطيعية.  العواطف  �سليل  اإنني 

احلوا�ش« )165( .

واجتياز  الكتابة  جمال  يف  عديدة  حماولت  بعد 

عتبة الن�رص حاول ال�سارد البحث عن »ملهمة« متاأثرا 

الرومان�سي.  الأدب  لق�س�ش  بقراءته 

يتبعها  ف�سار  �سمراء  فتاة  يوما  التقى 

�سكناها.  وحمل  اأ�سلها  عرف  اأن  بعد 

لكن انتماءها الجتماعي جعل عواطفه 

امل�ستحيل«.  »احلب  دائرة  يف  جتاهها 

طبقة  من  تنحدر  لفتاة  ميكن  ل  اإذ 

»ابن  اإىل  تلتفت  اأن  راقية  اجتماعية 

لقد  الفئران«)130(.  وع�سري  الرباكة 

بالف�سل  حمكومة  العلقة  هذه  كانت 

بحث  ولذلك  الطبقي.  التفاوت  ب�سبب 

ال�سارد عن بديل من طبقته. اإنها حليمة  

فتاة اأمية ولكنها �سمراء وجميلة وميكن 

اأن  غري  غجرية.   بق�سيدة  له  توحي  اأن 

تعود  لأنه  مهم  ب�سئ  له  يوحي  لن  الهادئ  طبعها 

على الطبع العنيف. امللهمة ينبغي اأن تكون مرتفعة 

ومتعالية. من اأمل  احلب  يتولد الإلهام. ومن ماآ�سي 

الع�سق امل�ستحيل تنفجر منابع الكتابة. قدر ال�سارد 

اإذا حب م�ستحيل وع�سق ممتنع. »مل اأ�سمح حتى الآن 

لأية عاطفة  اأن تخونني. لقد ع�ست دائما يف حالة 

طوارئ . ما اأحببت اإل ما كان هاربا. اإن احلب مثل 

ل ي�سحرين اإل اإذا كان اأ�سطوريا. اأحتدث عنه دون اأن 

اأمل�سه اأو اأعانقه« )204(. 

م�سعا   �سبابا  �سورها   بع�ش  يف  املراأة  مثلت  لقد 

وفاتن  واعد  اأفق  فهي  حمددة.  منطقة  منها  اأكرث 

يلهث ال�سارد نحوه دون اأن يتمكن من الو�سول اإليه  

بها  يحلم  التي  النموذج   املراأة  اإنها  به.  واللتحام 

ال�سور واأحلى  اأجمل  الرجل فين�سج لها  من خياله 

ال�سفات.  مما يجعل املراأة ت�ستمد قيمتها من كونها 

اأبدا  التحقق  اإىل  طريقه  يعرف  ل  متعاليا  منوذجا 

جتعلني  مل  اإذا  دائما  معها  اأعي�ش  التي  املراأة  »اإن 

التي ينبغي يل  الن�ساء فلي�ست املراأة  اأعزف عن كل 

اأن اأعي�ش معها. ينبغي لها اأن تكون هي كل الن�ساء . 

وكل الن�ساء ل�سن هي.  ينبغي اأن اأميزها يف الظلم 

انطفاأت  اإذا  الن�ساء.  جمهرة  بني  تكن  واإن  حتى 

ب�ستار  حجبونا  اإذا  الآخر.  كلنا  ي�سيء   ال�سموع 

�سميك اأراها وتراين« )160(. 

فيه  يدون  ال�سارد  كان  الذي  الوقت  يف 

املثالية  املراأة  عن  اخلواطر  هذه  مثل 

الن�ساء  اأحط  م�ساجعة   ي�ستعذب  كان 

يف مواخري طنجة  الرخي�سة.  لقد �سكل 

اجلن�ش بالن�سبة اإليه ملذا من اآلم احلب 

واجلن�ش  »ال�ستمناء  الع�سق  وماآ�سي 

ال�سقوط  من  اأنقداين  اللذان  هما  املنحط 

يف فخ احلب اخلائب« )160(. 

الذي  الأعمى  �سديقه  املختار  بخلف 

لزكي  العراق«  يف  املري�سة  »ليلى  يقراأ 

العذري، مل  تقاليد احلب  مبارك ويحيي 

ارتياد  يف  غ�سا�سة  يجد  ال�سارد  يكن 

لكي  العاهرات  ملعا�رصة  الرخي�سة  املواخري  

واإحباطاته  النف�سية   اأح�سانهن  خيباته  يدفن يف 

العاطفية »اغرق نف�سك يف اجلن�ش تن�ش هموم احلب. 

اإن احلب هم كبري مثل خبز الفقراء«)62(.

لقد مثلت املراأة بالن�سبة اإىل ال�سارد ج�سدا اأكرث منها 

اأن يزدهي فرا�سه كل  �سخ�سا متعينا. كل ما يهمه 

الهموم. ول يهم  ليلة بامراأة متنحه املتعة وتن�سيه 

بعد ذلك من هي ول من اأين جاءت ول كيف غادرت. 

»يحدث يل مرات يف طنجة اأن اأ�ستيقظ يف فندق اأو 

يف بيت �سديق ول اأعرف  من هي التي تنام معي اأو 

تغادرين نائما دون اأن اأراها«)122(.
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احلب  وعناد  الرغبة  حرائق  املراأة/املع�سوقة: 

القا�سي 

�رصيعة  بعبارات  بكنزة  الأول  لقاءه  ال�سارد  ي�سف 

يف  »جال�ش  الر�سم:  بفر�ساة  �رصبات  ت�سبه  مكثفة 

رحبة قهوة �سنرتال احلرارة تنع�سني. اآتية من طريق 

البحر م�سبوبة يف قمي�ش و�رصوال اأبي�سني �سفافني 

اأمل�ش.  طويل  �سعرها  الر�سيق.  بج�سدها  ل�سيقني 

�سفتها العليا مقو�سة. عيناها كبريتان م�سحوبتان. 

م�ساك�سة«  قطة  طباع  لها  تكون  قد  اآ�سيوية.  قطة 

.)59(

يف  تثري  باأن  جديرة  املوا�سفات  بهذه  فتاة  اإن 

نف�ش ال�سارد رغبة جاحمة يف مطاردتها وحماولة 

باأحاديث  حتدثه  نف�سه  راحت  لقد  بها.  الإيقاع 

حلوة لذيذة فيما خياله ير�سم لها اأزهى 

ال�سور والأ�سكال. الأمر الذي جعله يقرر 

تكون  اأن  نف�سه  ممنيا  الفتاة  يتبع  اأن 

واحدة منهن. وهو ما تاأكد له فعل بعد 

عليها.  الرتدد  تعود  دارا  تدخل  راآها  اأن 

الدار  على  للم�رصفة  م�ساومته  اأثناء 

يف  »خمتالة  البهو  يف  كنزة  له  تراءت 

خطواتها مثل منرة �سبعت من افرتا�سها. 

كربياء  يف  اختفت  ثم  نظراتها  تباهت 

املعت�سمات«)60(.

لقد اأ�سعل متنع كنزة حرائق الرغبة يف قلب ال�سارد 

وزاد من اإ�رصاره على مطاردتها والظفر بها. ولذلك 

مل يرتدد يف النتقال لي�سكن يف نف�ش الفندق الذي 

بالعناد  مدفوعا  املتعجرفة  حمبوبته  اإليه  انتقلت 

والف�سول واملغامرة. لقد كان يدرك جيدا اأن تواجده 

مع كنزة يف نف�ش املكان »فخ« ين�سبه لنف�سه كي 

له  اأتاح  وقد  وعنيد  قا�ش  تورطه يف حب  من  يزيد 

طاملا  فر�سة  كنزة  مع  الفندق  نف�ش  يف  تواجده 

متناها وحلم بها. لقد عادت ذات ليلة ثملة ل تكاد 

تقوى على الوقوف. الأمر الذي ا�ستدعى تدخله من 

ي�سور  غرفتها.  اإىل  ال�سعود  على  م�ساعدتها  اأجل 

ال�سارد حلظة انفراده بكنزة التي طاملا متنعت عليه 

املذهب  ال�ستجابة حلبه: »خلعت حذاءها  ورف�ست 

ومددتها على فرا�سها بكامل زينتها. تعي�ش لياليها 

عند  ال�رصير  حافة  على  جل�ست  الكامل.  بجللها 

قدميها واأ�سعلت �سيجارة. اأتاأمل غيبوبتها وتنف�سها 

الواهن. اإن لها الآن جمال امراأة  ميتة م�ستهاة يف 

زمن بابلي اأو اإغريقي. مل يعد فيها ما يغري. فقدت 

كل كربياء �سحوها وغزلها وتباهيها«)65(.

تك�سف هذه ال�سورة الروائية عن النهاية املاأ�ساوية 

اأغرت  لقد  عا�سف.  حب  ق�سة  اإليها  �سارت  التي 

كنزة ال�سارد بجمالها وعنادها معا. كان يتمنى اأن 

وجللها.  �سحوها  كامل  يف  وهي  حلبه  ت�ستجيب 

اأثاره فيها وجذبه  اأهم ما  ال�رص�ش  لقد كان طبعها 

التي  امل�ساك�سة« و»النمرة  »القطة  اأحب فيها  اإليها. 

فقدت  وقد  اأما  افرتا�سها«.  من  �سبعت 

يجد  مل  فاإنه  وتباهيها  عنادها  كربياء 

فيها ما يغريه. يف غيبوبتها فقدت كل 

الفاتن  جمالها  وبدا  ال�ساحر  جللها  

باردا وباهتا مثل جثة يف كامل زينتها 

ت�ستهيها النف�ش لكنه تعاف م�ساجعتها. 

يف  تقطف  اأن  اإما  الإن�سانية  »الفاكهة 

اأو تتعفن« )232(. يف تلك الليلة  اأوانها 

الرجال  من  طويل  ب�سف  ال�سارد  حلم 

عراة يتناوبون على م�ساجعة كنزة وهي تقول لهم 

»تعالوا اإيل كلكم. زمني هو زمن الن�ساء«)65(.

يلخ�ش هذا احللم ق�سة حب م�ستحيل، حيث يك�سف 

املحبوبة  متنع   ب�سبب  ومعاناته  ال�سارد  حمنة 

وتعاليها. لقد كانت كنزة دائما لغريه ومل تكن اأبدا 

ان�سغاله  رغم  كنزة«  »�سدمة  ال�سارد  ين�ش   مل  له. 

ول  فيه  موت  ل  الذي  املرح  احل�سي  ربيعة  بحب 

اأ�سعلت  جنون، لكنه مل ي�ستطع ن�سيان  املراأة التي  

يف قلبه حرائق احلب التي مل تنطفئ اأبدا ف�سورتها 

ظلت حا�رصة يف خياله يف كل الأوقات مثل لعنة 

األعب  واأنا  خيايل  يف  كنزة  على  »ب�سقت  اأبدية 

ربيعة يف املاء... كل حب ين�سى بحب اآخر... لكني مل 

اأ�ستطع اأن اأ�ستبدل حب  كنزة بحب ربيعة. اإن احلب 

76 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

جت�شد �لرو�ية 

جتربة حب 

م�شتحيل يتفجر 

يف قلب �ل�شارد 

بركانا وحريقا،

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



لعنة. وكنزة لعنتي« )66(. 

بليغا  اأثرا  والعنيد   القا�سي  لقد خلفت جتربة احلب 

باحلب  يوؤمن  يعد  مل  ووجدانه.  ال�سارد  نف�سية  يف 

فاأ�سبح يرف�ش فتح قلبه ملن يطرق بابه  حتى ل 

يعيد جتربة احلب الفا�سل  الذي ذاق مرارته واكتوى 

امل�ستحيل.  هذا  لي�سقط  احلب؟  بطولة  »اأهذه  بناره 

هكذا رفعت �سوتي نحو ال�سماء« )151(. لقد انتهت 

خيبات احلب بال�سارد اإىل العت�سام بالوحدة بعدما 

تيقن اأن العزلة بالن�سبة اإىل اأمثاله قدر ل مهرب منه 

»اإين وحيد ليلي. ل اأحد يغزو وحدتي«)209(.  

املراأة/ املوم�ش: غنائية اجل�سد وماآ�سي الروح

ت�سمنت الرواية كثريا من امل�ساهد التي ت�سور واقع 

املراأة املمتهنة للجن�ش، ومل تخرج هذه ال�سورة عن 

تقدمي ج�سد املراأة بو�سفه �سلعة تخ�سع 

الطريق  »يف  والطلب:  العر�ش  لقانون 

اأو  بيوتهن  عتبات  على  واقفات  بغايا 

فيها  حركاتهن  كل  ويختفني.  يطللن 

وفتيان  رجال  معهن.  للدخول  دعوة 

يغازلونهن. ي�ساأل اأحدهم عن ثمن الدخلة 

فيدخل اأو يغادر اإىل اأخريات«)91(.

�سورتها  التي  الن�سائية  النماذج  معظم 

وينغم�سن  الدعارة  يحرتفن  الأخطاء«  »زمن  رواية 

على  باأ�سفله  راهن  »اأغلبهن  الرخي�ش  اجلن�ش  يف 

اأعله اله�ش« )244( لكن  حلم الزواج وتكوين اأ�رصة 

ظل يراودهن على الدوام.

 »�ساألته عن ع�سيقته القدمية لطيفة:

عا�رصت  اأطفال.  ثلثة  الآن  ولها  تزوجت  اأوه.   -

كثريات بعدها لكن كلهن يردن اأن يتزوجن« )92(

غري اأن الرجل  ال�رصقي يرف�ش اأن  يتزوج من عاهرة 

حتاول  واحدة  كل  اإن  العاهرات.  حب  عن  »ابتعد  

اأن تنتقم من كل الرجال من خلل رجل واحد. كل 

واحدة تعتقد اأن الرجل هو الذي ف�سل حياتها. كلهن 

فا�سلت يف  احلب«)61(.

»زمن  رواية  جت�سدها  كما  العاهرة  املراأة  اإن   

لأن  اأما،  ول  زوجة  تكون  اأن  ت�سلح  ل  الأخطاء« 

الليل  جعل  احرتافها للدعارة وتعودها على حياة 

حتما  �سيوؤثر  ما  وهو  عروقها.   يف  ت�رصي  اخليانة 

»عقدة«  وي�سكل  م�ستقبل  الزوجية  حياتها  على 

للزوج والأطفال :

»- اأمل تفكر اأن تتزوج باإحداهن؟  

- اأبدا .

- ملاذا؟

لك  يكون  اأن  لميكن  قحبة.  يتزوج  اأن  ميكن  -ل 

اأطفال مع قحبة . 

- ما  هو  العيب؟ 

- �سيعي�سون معقدين عندما يعرفون اأن اأمهم كانت 

قحبة« )92(.

عن  احلواري  املقطع  هذا  يك�سف 

فالعهر  املراأة؛  اإىل  النظرة  ازدواجية 

دون  وحدها  باملراأة  تل�سق  �سفة 

عن  يك�سف  ما  وهو  الرجل.  ت�سمل  اأن 

اختلل املعايري يف  تقومي �سلوك املراأة 

يق�سو  املجتمع  اأن  ذلك  عليها.  واحلكم 

اإىل  الظروف  ت�سطرها  التي  املراأة  على 

الأ�سباب  كانت  مهما  لها  يغفر  ول  اجلن�ش  امتهان 

التي دفعتها اإىل ذلك. فمثل ظل قا�سم يخجل ما�سي 

اأمه التي كافحت بج�سدها ال�ساب من اأجل م�ستقبله. 

بعدما  اجلن�ش  مهنة  هجرت  اأنها  من  الرغم  وعلى 

ومل  ظروفها  لها  يغفر  مل  فاإنه  معلما،  ابنها  اأ�سبح 

ي�ستطع اأن ين�سى ما�سيها)218(. وباملقابل يحظى 

الرجل بنظرة مت�ساحمة ل حتمله اأدنى م�سوؤولية عن 

امل�سري املاأ�ساوي الذي يوؤول اإليه و�سع املراأة الذي 

قد يكون م�سوؤول عن تعهريها. »اإنه يحلم اأن يتزوج 

امراأة مل  تف�سق حتى ل يكون اأولدها معقدين وحتى 

ل تخونه. اأما القحبة فاأكيد اأنها �ستخونه«)92(. 

املراأة  اإىل  بالن�سبة  الزواج  اأن ميثل  بدهيا  لقد كان 

ال�سياع؛  فاملراأة  الأو�ساع منقذا من  يف ظل هذه 

اأن تظل  اأن تتزوج من �سخ�ش ل حتبه على  تف�سل 

77 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

لقد مثلت �ملر�أة 

يف بع�ص �شورها  

�شبابا م�شعا

  �أكرث منها

منطقة حمددة

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



وفية لعلقة حب مفتوحة على جميع الحتمالت.

»- الن�ساء يف�سلن الزواج على احلب

- ما فائدة زواج بل حب

- اإنها م�سيئة الن�ساء

- اللعنة اإذن على احلب« )110(.

حياة  وجرب  احلرمان  ذاق  الذي  ال�سارد  ينفك  ما 

املراأة  الت�رصد وال�سعلكة يبدي تعاطفا وا�سحا مع 

فقد  اجلن�ش.  لحرتاف  الظروف  ا�سطرتها  التي 

ال�سنون   بها  تتقدم  عندما  املاأ�ساوي  واقعها  �سور 

زمن  طنجة  يف  »انتهى  اجل�سد:  �سباب  ويخونها 

الدعارة اجلميل. املواخري اخلا�سعة للرقابة الطبية 

منعت منذ �سنوات. دور �رصية وفنادق حقرية حلت 

حملها لتمار�ش فيها املحرتفات والهرمات مهنتهن 

وفقراء  عمل  عن  بحثا  البادية  من  الوافدين  مع 

املدينة باأبخ�ش الأثمان. بع�سهن تنب اإنقاذا لكرامة 

املطاعم  يف  يعملن  ف�رصن  ودينهن  �سيخوختهن 

والفنادق وحمدثي النعمة« )159(.     

تبدو املراأة التي حترتف اجلن�ش يف ال�سياق الروائي 

يرحم  ل  قا�ش  واقت�سادي  اجتماعي  واقع  �سحية 

معها:  دخل  التي  عن  بار  دينز  حانة  يف  »�ساألته 

»اإنها لطيفة، لكني مل اأ�ساجعها لأن ق�سة احرتافها 

الأول«  عامها  يف  وطفلتها  اأمها  تعول  اأحزنتني. 

.)186(

الرخي�ش  واجلن�ش  الدعارة  واقع  عن  الكتابة  اإن 

الغاية  اجتماعيا  توظيفا  الرواية  �سياق  موظف يف 

منه  ر�سد �سور ال�ستغلل اجلن�سي الذي تخ�سع له 

املراأة يف ظل جمتمع ما يفتاأ يدعي احل�سمة الزائفة 

ويقدم نف�سه باعتباره الو�سي على حماية الأخلق 

توظيف  من  غايته  عن  �سكري  عرب  وقد  العامة. 

»لي�ش  بالقول:  معه  اأجري  حوار  يف  الداعر  اجلن�ش 

كل من يكتب عن املراأة الداعرة هو عدوها. اجلن�ش 

اأ�سبابه  الداعر اأوظفه توظيفا اجتماعيا للك�سف عن 

اأجراه  جوار  )من  �سوره«  اأب�سع  يف  ال�ستغللية 

يحيى بن الوليد والزبري بن بو�ستى مع حممد �سكري 

القد�ش العربي 29- 01 – 2002(. 

املراأة/ الأجنبية: مكان الفتنة وجمال ال�ستيهام

رواية  كما جت�سدها  الأجنبية  املراأة  تقرتن �سورة   

فاجل�سد  وال�ستيهام،   بالفتنة  الأخطاء«  »زمن 

الأنثوي عندما ينحدر من  �سياق اجتماعي وح�ساري 

خمتلف يثري الف�سول ويغري بالكت�ساف ولو كانت 

للمنتمني  يتيح  فهو   . ال�سن  يف  متقدمة  �ساحبته 

اإىل جمتمع الهام�ش والقاع فر�سة م�ساجعة امراأة 

خمتلفا  مذاقا  جل�سدها  يكون  اأن  يتوقعون  اأجنبية  

قبل  من  جربوها  التي  املغربية  الأج�ساد  بقية  عن 

التى  �سارة  حالة  هي  تلك  الرخي�سة.  املواخري  يف 

فيها  زهد   بعدما  طنجة  اإىل  العرائ�ش  من  جاءت 

�سبابا  ي�ستقدم  »�سبقها  كان  لقد  الإ�سبان.  اجلنود 

من املدينة وغريها  بع�سهم لفقره وكبته، وبع�سهم 

افتنانا بالأجنبيات ولو كن هرمات«)186(. 

مل تخرج �سورة املراأة  الأجنبية يف »زمن الأخطاء 

» عن كونها ج�سدا ي�ستعر�ش مفاتنه من اأجل اإثارة 

وا�ستدراجهم  الزبناء  نفو�ش  يف  وال�ستهاء  الرغبة 

قاعة  »يف  مايل:  مبلغ  مقابل  جن�سية  مغامرة  اإىل 

واحدة.  واإيطالية  واإ�سبانيات  فرن�سيات  ال�ستقبال 

تنانريهن تك�سف عن اأفخاذهن الر�سيقة. اإذا جل�ست 

كواعب  تبانها.  لون  يظهر  مقعد   على   اإحداهن 

ع�سل   باإغراء.  موؤخراتهن  تربز  العالية  اأحذيتهن 

اجلمال الب�رصي  ينتظر من  يتلذذ مبذاقه«)104(. 

املمتهنة  الأجنبية  للمراأة  الروائي   التمثيل  يغري 

بينها  مقارنة  بعقد  الأخطاء«  »زمن  يف  للجن�ش 

بطقو�ش  يتعلق  ما  يف  املغربية  زميلتها  وبني 

املمار�سة اجلن�سية، حيث يك�سف النظر يف الرواية اأن 

املغربية تقبل على م�ساجعة زبنائها من دون اأخذ 

انت�سار عدوى  يوؤدي اىل  اللزمة مما   الحتياطات 

الأمرا�ش اجلن�سية: »اأبول با�ستمرار.  قلمي يوؤملني 

كلما بلت اأو التوى.  قليل من ال�سديد ي�سيل منه. اإنها 

عاهرة اإذن يف  م�سوح العمل«)100(.

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(
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تتحدث »حكاية هايكي« )هايكي مونوجاتري( �ملتنوعة على نحو ثري يف �حلدث 

�ملطلق  و�لدمار  �ملفرطة، م�رصعه  ق�شوة طاغية وغطر�شته  �لنف�شي عن  و�ملناخ 

�لذي حاق بد�ره. ومل يقدر لعمل من �أعمال �أدب �ليابان �لتقليدي �أن يوؤثر على نحو 

�أكرث ذيوعًا من هذ� �لعمل يف فن �لقرون �لتالية و�أدبها و�أعمالها �لدر�مية. حيث 

تعد »هايكي« ر�ئعة �لثقافة �ليابانية �لأ�شيلة.

كان �لطاغية هو تاير� نو كيوموري )1118-1181(. و»هايكي« �لتي تنطق »هاي 

– كيه«، تعني »د�ر تاير�« وب�شفة خا�شة )و�إن مل يكن ب�شكل ح�رصي( عائلة 
كيوموري �ملمتدة. ويف زمنه هيمنت هايكي على خ�شومها �لكبار، قبيلة جينجي 

لتق�شي  �لنهاية  يف  �شاأنها  عال  �لتي  هي  جينجي  كانت  وقد  ميناموتو«،  »د�ر 

�شخ�شية  وهو   )1147( يوريتومو  نو  ميناموتو  جينجي،  زعيم  ويهيمن  عليهم. 

�أخرى بارزة يف �لتاريخ �لياباين، من بعيد على �لأق�شام �لأخرية من �لعمل.

�لطريق �لطويل �إىل

»حكاية هايكي«

رويال تايلر - ترجمة: كامل يو�سف ح�سني\

تعد حكاية »هايكي« ر�ئعة �لثقافة �ليابانية �لأ�ضيلة

\ كاتب ومرتجم من م�رص



جينجي«  »حكاية  هي  عهداً،  اأقدم  رائعة  تركت  لقد 

من  مناخًا  لليابان  ع�رص(  احلادي  القرن  )اأوائل 

لهم.  لح�رص  قراء  ي�سحر  ليزال  والبهاء  اجلمال 

من  خا�سة  ب�سفة  هايكي«  »حكاية  تراث  ويتاألف 

ورمبا  ماأ�ساوية.  اأو  موؤثرة  دراماتيكية،  وقائع 

تتمثل  الوقائع  هذه  من  �سهرة  الأكرث  الواقعة  كانت 

 :9 )الكتاب  واأت�سوموري  كوماجي  بني  ال�سدام  يف 

الف�سل 16(. وتتعلق وقائع اأخرى بالراق�ستني جيو 

)الكتاب 1: الف�سل 6( وكوجو )الكتاب 6: الف�سل 4(، 

ياأ�ش �سونكان املنفي )الكتاب 3: الف�سل 2( التق�سف 

 :5 )الكتاب  موجناكو  الكاهن  جانب  من  املفرط 

 :5 )الكتاب  العظيمة  نارا  معابد  اإحراق   ،)7 الف�سل 

وكانيهريا  كو�سيناكا  نو  كي�سو  موت   ،)14 الف�سل 

)الكتاب ب 9: الف�سل 4(، انت�سار يو�سيت�سوين املتاألق 

يف اإيت�سي – نو – تاين )الكتاب 9: الف�سل 12( وعمل 

 :11 )الكتاب  يا�سيما  يف  البطويل  يويت�سي  نو  نا�سو 

غريها  والكثري  الوقائع  هذه  األهمت  وقد   .)4 الف�سل 

قرونًا من امل�رصح )النو، البونراكو، الكابوكي( والفن 

وتبعتها  املطبوعة(،  الأعمال  )الت�سوير،  الت�سكيلي 

احلديثة،  ال�رصد  اإعادات  التلفزيون،  ال�سينما،  اأخرياً 

املتعلقة  الأنواع  كل  من  اخليالية  الأعمال  املاجنا، 

الذي  الزوال،  ب�رصعة  الوعي  تلقى  وقد  باملحاربني. 

اإيراده باعتباره املو�سوع احلاكم يف  يتم  غالبًا ما 

الأبيات  يف  له  �سهرة  الأكرث  الطرح  الياباين،  الأدب 

ال�ستهللية للحكاية.

اأ�سل الكتاب والن�سو�ش

من الذي األف »حكاية هايكي«؟ يحدد كتاب »مقالت 

  1330 عام  حوايل  )ت�سوريزوريجو�سا«،  الك�سل«  يف 

من تاأليف يو�سيدا كينكو( املوؤلف بح�سبانه �سخ�سًا 

رجًل  هذا  يوكيناجا  علم  وقد  يوكيناجا.  يدعى 

�رصيراً يدعى �سوبوت�سو اأداء ما قام بتاأليفه، ثم قام 

نف�سه،  على  اعتماداً  العمل  نطاق  بتو�سيع  �سوبوت�سو 

وجعل يوكيناجا ي�سجل اإ�سافاته. وما من �سيء اآخر 

يوؤكد هذه ال�سورة، ومن اجللي اأن تطور احلكاية كما 

هي لدينا قد �سلك دربًا اأطول واأكرث تعقيداً من ذلك، 

اأن عملية  امل�سار موح، وذلك لأمر حمدد وهو  ولكن 

الأخذ والعطاء هذه التي ورد ذكرها بني كاتب مثقف 

اإىل تفاعل بني الأ�سول املكتوبة  وموؤد �رصير ت�سري 

»هايكي«  ن�سو�ش  طابع  يف  جليًا  يبدو  وال�سفوية 

الباقية ويف العلقة بني العمل وجمهوره.

»هايكي«.  لـ  عديدة  �سياغات  اإلينا  و�سلت  لقد 

تندرج  وهي  اأطول.  وبع�سها  ق�رصاً،  اأكرث  بع�سها 

)يوميهوان(  ُتقراأ  التي  ال�سياغات  عنوانني:  حتت 

كان  ورمبا  )كاتاريبورن(  توؤدي  التي  وال�سياغات 

 – اأهمية هو خمطوط »اإنكايو  ن�ش »القراءة« الأكرث 

بون« )خمطوط اإنكايو ]يقراأ اأي�سًا خمطوط اإجنايو[(، 

وهي ن�سخة ُعملت يف 1419 – 1420م من خمطوط 

اأداء هو  ن�ش  واأف�سل  – 1310م.  موؤرخ يف 1309 

هذا  يف  املرتجم  الن�ش  وهو  بون«،   – »كاكويت�سي 

رئي�ش  كاكويت�سي،  نو  اأكا�سي  اأمله  وقد  الكتاب، 

عائلته من املوؤدين العميان لـ »هايكي«، على تابع 

له يف عام 1371م، قبل ثلثة اأ�سهر من وفاته.

ُيقدر املوؤرخون خمطوط »اإنكايو –بون« ال�ستطرادي 

على نحو ممتد، لأنه يت�سمن ثروة من املادة لي�ست 

موجودة يف �سياغات الداء. وباملقابل فاإن القت�سار 

الن�سبي لن�سو�ش الأداء، مثل ن�ش »كاكويت�سي يون« 

اأو  اجلمهور،  باهتمام  ال�ستئثار  به  ق�سد  اأنه  يبدو 

اأنه  قارئ �سامت، حيث  باهتمام  ال�ستئثار  بالفعل 

حتى �سيغة »كاكويت�سي« اأ�سبحت مبرور الوقت اأكرث 

اليابان  يف  القراء  ومعظم  م�سموعة.  هي  مما  قراءة 

املعا�رصة ل يعرفون �سيغة اأخرى.

هكذا فاإن ن�ش »كاكويت�سي«، باملقارنة مع خمطوط 

»اإنكايو – بون«، ي�سري اإىل حترير ممتد وفعال. وتقدم 

ق�سة كوماجي منوذجًا يف هذا ال�سدد، ففي »اإنكايو 

- بون« يبلغ كوماجي اأت�سوموري: »يوريتومو اأ�سدر 

قيمته  له  عدو  براأ�ش  يطيح  رجل  اأي  باأن  مر�سومًا 

م�ساحتها  اأر�ش  على  املكافاأة  �سبيل  على  �سيح�سل 

جليل  خ�سم  براأ�ش  الطاحة  كانت  وقد  ت�سو«.  األف 

املنت�رص  وكان  املعركة،  ميدان  يف  ر�سميًا  ت�سجل 
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ُيكافاأ حقًا بالأر�ش. غري اأن هذه الكلمات ل تنا�سب 

لهذا  التي  »كاكويت�سي«،  ل�سورة  رقيًا  الأكرث  النغمة 

حتذفها. وهي ت�سقط اأي�سًا كل من »ت�سوكا« )»ق�سيدة 

الطبيعة  مفاتن  حول  اأت�سوموري  نظم  من  طويلة«( 

ويقينه باملوت يف املعركة هذا اليوم، وفقرة ممتدة 

ر�سالة  مع  اأت�سوموري،  لراأ�ش  كوماجي  اإعادة  حول 

يف  اأت�سوموري  فاإن  واأخرياً  اأت�سوموري.  والد  اإىل 

»كاكويت�سي« يحمل نايًا، يوؤدي اكت�سافه اإىل التاأثري 

بون«   – »اإنكايو  يف  اأنه  غري  كوماجي.  يف  بعمق 

يحمل »هيت�سريكي«. وقد كانت هذه الآلة املو�سيقية 

املتخدة من الق�سب �رصورية ب�سورة مماثلة للفرقة 

املو�سيقية يف ذلك الع�رص، ولكنها اأقل جاذبية بكثري 

ب�سورة عامة.

رمبا �سكل ح�سن التمييز التحريري كذلك 

املحارب  ملوت  »كوكويت�سي«  �سورة 

الف�سل   :8 )الكتاب  كانيا�سو  و   – �سينو 

�سو  كانيا  يبقر  – بون«  »اإنكايو  يف   )8

طرف  اأتباعه  اأحد  ياأخذ  ثم  اأوًل،  بطنه 

�سيفه يف فمه ويلقى نف�سه على ال�سيف. 

الدراماتيكي  التابع  موت  ي�سلب  ول 

بع�سًا من جلل موت كانيا�سو فح�سب، 

يف  ورعبه  كانيهريا  اإمياي  موت  بهاء  يقو�ش  واإما 

اأن  من  اأقوى  تعد  املوؤثرات  وبع�ش  التايل.  الكتاب 

نف�سه.  العمل  اأكرث من مرة يف  فعال  ب�سكل  ت�ستخدم 

حتفه  يلقى  كانيا�سو  كاكويت�سي  »هايكي«  وجتعل 

حتى  احلياة  قيد  على  يظل  اجلريح  ورفيقه  مقاتًل، 

اليوم التايل.

الأول و»كتاب  الكتاب  الأول يعد  اأنه يف املقام  غري 

يجعلن  اللذان  هما  نوماكي(  )كاجنو  املكر�سني« 

الأخرى  وال�سياغات  فريدة.  كاكوينت�سي  »هايكي« 

ترتيب  يف  فاآخر،  ف�سًل  الكتاب،  هذا  فحوى  تبعرث 

يغطيها  التي  املادة  عرب  تقريبية،  ب�سورة  زمني 

كتاب كاكويت�سي الثاين ع�رص. ومن هنا فاإنها تنتهي 

»هايكي«. وهذا  لــ  الأخري  ال�سليل  روكوداي،  باإعدام 

عن  النظر  بغ�ش  بون«،   – »اإنكايو  تفعله  ما  هو 

ف�سلني ختاميني حول موت الإمرباطور املتن�سك جو 

– �سري كاوا وحول ح�سن احلظ الذي واكب ميناموتو 
نو يوريتومو. وحده ن�ش »كاكويت�سي« هو الذي جمع 

ومتوا�سلة  منف�سلة  ق�سة  اإىل  فحولها  املادة  هذه 

تنهي �سيغته وهكذا ت�سبح علمته التجارية، اإن جاز 

قول ذلك. وقد كان »كتاب املكر�سني« مبثابة »قطعة 

�رصية« ل يوؤديها اإل الأكرث اقتداراً من اأع�ساء رابطته. 

يف  اإلهيم  امل�سار  »املكر�سني«  اأن  املفرت�ش  ومن 

اأولئك الذين تلقوا »كاجنو« )»التكري�ش«،  عنوانه هم 

باعتبارهم  ال�سحيح(  باملعني  ديني  ا�سطلح  وهو 

مبدعني يف �سللته.

اللغة، الكتابة، الأداء، الرتجمة

بطرق  ي�سجل  اأن  »هايكي«  لن�ش  ميكن 

مكتوب  املخطوطات  واأحد  خمتلفة. 

�سينية  بحروف  ح�رصية  ب�سورة 

مكتوب  اآخر  خمطوط  وهناك  »كاجني«، 

كلية تقريبًا بخط النظام ال�سوتي )كانا(. 

ما  مكان  يف  تقع  املخطوطات  ومعظم 

حال  اأي  وعلى  النموذجني.  هذين  بني 

فاإن اللغة تظل كما هي. وهي اأقرب قليًل 

عهداً.  الأقدم  الأدب  لغة  من  احلديثة  اليابانية  اإىل 

»هايكي«  تتبع  ميكنهم  اليوم  اليابانيون  والقراء 

يف الأ�سل ب�سهولة اأكرب مما ميكنهم القيام بذلك يف 

حالة »حكاية جينجي«.

فهناك  كبري،  نطاق  على  والأ�سلوب  ال�سيغة  يختلف 

ال�سعر  مفردات  توظف  ب�سكل مكثف،  غنائية  مقاطع 

�سيني  طعم  اأخرى  ملقاطع  بينما  و�سوره،  الياباين 

قوي. وهناك مقاطع �رصدية للمعارك ووثائق ر�سمية. 

املوؤلف  التقليدي.  القالب  يف  ق�سائد  اأي�سًا  وهناك 

)واكا، »ق�سيدة يابانية«(  من واحد وثلثني مقطعًا 

جنبًا اإىل جنب مع الأغنيات العر�سية )اإمييايو(. غري 

�سمنًا،  اأو  �رصاحة  يجمعون،  املوثوقني  النقاد  اأن 

فاإن  والغنيات  الق�سائد  عن  النظر  بغ�ش  اأنه  على 

»هايكي« عمل مكتوب نرثاً. ويف اللغة اليابانية يبدو 
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اأجنبية  لغات  اإىل  الرتجمات  وجميع  نرثيًا،  الن�ش 

باللغة  للعمل  واملناق�سات  متوا�سل،  بنرث  ُكتبت 

تبدو  اإذن  فلماذا  نرثاً،  باعتباره  ت�سفه  الجنليزية 

هذه الرتجمة على النحو الذي تظهر به؟

النرث  التمييز بني  التمييز:  الرد �رصبني من  يخاطب 

وال�سعر، والتمييز بني القراءة والأداء.

يتقن  من  وكل  يبقى.  »الأودي�سة«  ن�ش  وحده 

اليونانية القدمية ميكنه اأن يقراأه، وقد قام الكثريون 

بذلك على مر القرون. وعلى الرغم من اأنه ما من اأحد 

توؤدى،  كانت  عندما  »الأودي�سة«  بدت  كيف  يعرف 

فاإن الن�ش �سعري، وال�سعر ي�سري اإىل الإن�ساد، ول�سك 

يف اأن هومريو�ش قد اأن�سدها على نحو ما، م�سحوبة 

بعزفه على اآلة وترية.

ورفاقه  كاكويت�سي  بها  اأدى  التي  الكيفية  هي  تلك 

البيوا،  على  عزفهم  اأداءهم  �ساحب  وقد  »هايكي«. 

ُيقال  وكان  الناي،  عائلة  من  مو�سيقية  اآلة  وهي 

جميعًا  وكانوا  البيوا«(.  )»كهنة  هو�سي«  »بيوا  لهم 

طويًل،  ارحتلوا  وقد  بوذية.  اأزياء  ويرتدون  عميانًا، 

وقدموا عرو�سهم لعلية القوم واأكرثهم توا�سعًا.

باأ�رصه؟  النحو  هذا  على  طويًل  عمًل  حقًا  اأدوا  هل 

تذكر ال�سجلت عمليات اأداء كاملة )اإت�سيبو هايكي(، 

العمليات  الوا�سح كم كان طول هذه  ولكن من غري 

والذي  مكتوب،  دليل  واأقدم  ماألوفة.  كانت  وكيف 

اأوائل  اإىل  تعود  يوميات  ثلث  يف  مواد  من  يتاألف 

الوقت  اأنه بحلول ذلك  اإىل  ي�سري  الثالث ع�رص،  القرن 

اإىل  اأن ي�ستمع حتى  نادراً ما كان مبقدور راع نبيل 

العمل كله. ويبدو  �سل�سلة كبرية متتابعة، دع جانبًا 

�سهر  بينها  يف�سل  جل�سات  يف  كاملني  كتابني  اأن 

كانا �سيئًا ندراً. وغطت معظم عمليات الأداء ف�سًل اأو 

ف�سلني، ويف حالت اأقل ما ي�سل اإىل خم�سة ف�سول 

اأو �ستة )يدعوها املوؤدون »كو«، ويدعوها الباحثون 

الراعي  بو�سع  يكن  ومل  كامل.  كتاب  من  »�سودان«( 

بال�رصورة اختيار الربنامج، ولبد اأن اجلمهور، على 

�سجع  وهكذا  اأثرية،  مقاطع  ما طلب  غالبا  اأي حال، 

على الإهمال الن�سبي للباقي. وحتى يف وقت الذروة 

بالن�سبة لـ »بيوا هو�سي«، فاإن من يرغب يف معرفة 

احلكاية باأ�رصها رمبا ا�سطر لقراءتها اأي�سًا، اإذا كان 

هذا ممكنًا.

لكن ما الذي �سيكون عليه الأداء اإذا كانت »هايكي« 

الن�ش  اأن  بافرتا�ش  تبداأ  الإجابة  اإن  نرثاً؟  مكتوبة 

لي�ش نرثيًا على الطلق حقًا.

واإمنا  ذلك،  من  بدًل  �سعراً  ندعوه  اأن  يعني  ل  ذلك 

الجنليزية  اللغة  يف  اأنه  هي  الق�سية  بالأحرى 

�سمنًا  »النرث«  يفرت�ش  املماثلة  الأخرى  واللغات 

اإمكانية ال�سعر. وت�سمية ن�ش »هايكي« بالنرث تعني 

مثل  �سعراً،  مكتوبًا  يكون  اأن  ميكن  كان  اأنه  �سمنًا 

»الأودي�سة«. ولكن الأمر لي�ش كذلك، فال�رصد ال�سعري 

املتوا�سل، يف قالب متطابق مع ال�سعر يف الجنليزية 

اأمر م�ستحيل بلغة احلكاية،  اأو اليونانية القدمية هو 

النطاق  حمدود  لل�سعر  التقليدي  الياباين  فالتعريف 

للغاية.

الألفاظ  معظم  ال�سعر  من  ال�سعري  التقليد  ي�ستبعد 

وغالبية املو�سوعات التي مت�ش اإليها احلاجة من اأجل 

ق�سة متوا�سلة، وهو يتخذ اأي�سًا قالبًا واحداً وجيزاً: 

و»ت�سوكا«  مقطعًا.  والثلثني  الواحد  ذات  »الواكا« 

يف  اأت�سوموري  ق�سيدة  )مثل  طوًل  والأكرث  النادرة 

بقليل،  »الواكا«  �سيغة  تتجاوز  بون«(   – »اإنكايو 

ومل يكن بالو�سع اأن تخدم على نحو اأف�سل يف �رصد 

الأحداث. وباخت�سار، فاإن »هايكي« لي�ست يف قالب 

نرثي لأنه مل تكن موجودة اآنذاك اإمكانية مقابلة من 

نحو  على  منا�سب  �سعري  ت�سور  اأي  حتى  اأو  ال�سعر 

بعيد، فهي حقًا لي�ست �سعراً ول نرثاً.

اآخر  اإىل �سيء  اإمكانية ترجمة احلكاية  اإن هذا يفتح 

بخلف النرث، بفر�ش اأن من املمكن العثور على �سبب 

واأ�سل منا�سب للقيام بذلك. وال�سبب هنا هو رغبة يف 

ال�سوتي  للأداء  اإمياءة  بنقل  �سامتة  قراءة  تعديل 

احلجة  اأو  والأ�سل  الأداء.  يف  ي�سمع  الذي  املنوع 

القرن  اإىل  العائد  »هايكي«  اأداء  �سجل  هو  ذلك  يف 

فو�سيت�سوكي(  مونوجاتري  )هايكي  ع�رص  الثامن 

للحكاية  لطبعته  هرياوكي  ياما�سيتا  اختاره  الذي 
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)هايكي مونوجاتري، جملدان، ميجي �سوين، 1975 

لكل  ال�سوتي  النمط  ي�سف  ال�سجل  وهذا  و1979(. 

الرتجمة  تعتمد  نف�سه  للن�ش  بالن�سبة  اأنه  فقرة. غري 

هرياوكي،  وياما�سيتا  كاجيهاراما�ساكي  على 

حمرران، »هايكي مونوجاتري«، جملدان، اإيوانامي، 

طبعة  حمرر،  تيجي،  واإت�سيكو   ،1993-  1991

�سوجاكوكان،  جملدان،  مونوجاتري«،  »هايكي 

الدقيقة  الرتجمة  اإىل  اأي�سًا  الف�سل  وين�سب   .1994

على نحو فائق، التي اأجنزتها هيلني ماكلو )»حكاية 

جينجي، مطبعة جامعة �ستانفورد، 1988(.

تق�سم هذه الرتجمة، ا�سرت�ساداً بـ »هايكي مونوجاتري 

كربى:  اأ�سكال  ثلثة  اإىل  الن�ش  فو�سيت�سوكي«، 

»اخلطاب« )�سرياكوي(، »اللقاء امللحون« )كودوكي( 

ت�سورها  ميكن  وهذه  و»الأن�سودة«، 

باعتبارها متطابقة مع احلوار املنطوق 

ديني  مو�سح  يف  والغناء  املنغم  وال�رصد 

اأو اأوبرا.

بلهجة  املوؤدي  يلقيه  الذي  »اخلطاب«، 

خطابية دون جتميل، يطرح هنا باعتباره 

الأمين  الهام�ش  قبالة  يو�سع  مربراً  نرثاً 

اللتما�سات،  مثل  والوثائق  لل�سفحة. 

الر�سمية  وال�سلوات  الر�سمية  املرا�سلت 

تدرج بالطريقة نف�سها، باحلروف املائلة. و»اللقاء 

امللحون«، النمط ال�سوتي الأكرث ذيوعًا يف احلكاية، 

كان ين�سد يف اإطار نطاق مو�سيقى مقيد ن�سبيًا. وهذه 

اإىل حد كبري  منتظمة  �سطور غري  تدرج يف  املقاطع 

تبداأ عند الهام�ش الأي�رص ومتتد بني احلني والآخر عرب 

العر�ش الكامل لل�سفحة. و»الأن�سودة« تغطي دزينة 

املجمل  ال�سوتي  الأداء  من  امل�سماة  الأ�ساليب  من 

اإىل حد كبري، التي تعد التمييزات بينها مما يتجاوز 

النطاق الذي ت�سل اإليه الكلمة املطبوعة وهذه الفقرات 

»الإميايو«  واغنيات  »الواكا«  وق�سائد  ك�سعر.  تقدم 

وهي فئة خا�سة من »الأن�سودة، ُق�سد بها اأن تكون 

مكتوبة  )»الواكا«  �سطور  يف  ال�سعر،  من  عمقًا  اأكرث 

بحروف مائلة( تعادل البحر املقطعي للأ�سل.

كل  بعد  اأخريني،  ولغة  اأر�ش  يف  لقارئ  بالن�سبة 

امللحون«  و»الإلقاء  »اخلطاب«  فاإن  القرون،  هذه 

يف  تتداخل  اأنها  غالبًا  يبدو  رمبا  و»الأن�سودة« 

ب�سفة  الأوليني  الثنني  وبني  وامل�سمون.  ال�سكل 

خا�سة، قد ليكون وا�سحًا ملاذا تندرج فقرة ما يف 

اأحدهما ولي�ش يف الآخر، بخلف احلاجة اإىل تنويع 

الإلقاء للحفاظ على اهتمام اجلمهور. وبع�ش فقرات 

»الإلقاء امللحون« ت�ستدعي معاجلة حملقة يف اللغة 

من  الرغم  على  الآخر،  البع�ش  ولكن  الإجنليزية، 

ح�سن النوايا، ل ت�ستدعي مثل هذه املعاجلة. وعلوة 

على ذلك فاإن م�سمون بع�ش فقرات »الأن�سودة« قد 

اللغة  يف  ين�سد  اأن  يتحمل  �سيء  اأي  عن  بعيداً  يبدو 

ب�سفة  فاإن هناك  ذلك،  الرغم من  وعلى  الإجنليزية. 

عامة فوارق وا�سحة بني الفئات الثلث. 

ومعاجلة مو�سوع ما يف »اأن�سودة« غالبًا 

ما ت�سري اإىل ترتيب هيكلي للقيمة.

طبيعية  ب�سورة  »الأن�سودة«  تخدم 

اأو ال�رصاع  غر�ش نقل النفعال املحتدم 

املثري، وهي تربز عندما يكون املو�سوع 

على  ال�رصد  يركز  عندما  اأو  اإمرباطوراً، 

�سابقة  عمليًا   – كل�سيكي  �سيني  نظري 

مو�سع  الياباين  للموقف   – مكر�سة 

ال�سامية  املكانة  توؤكد  املعاجلة  ومثل هذه  التناول. 

والتهذيب.  للت�سامح  للأباطرة ودورهم كمثل مهذبة 

وهي توحي اأي�سًا باملكانة الرفيعة، بالن�سبة لليابان، 

والتجربة  القدمي  ال�سيني  الزمن  بها  يتمتع  التي 

التاريخية ال�سينية، وهي ت�سفي مكانة مماثلة على 

فقرة  من  اآخر  نوع  وهناك  اليابانيني.  نظرييهما 

»الأن�سودة« )على �سبيل املثال الكتاب 4 »الف�سل 3«( 

يندرج قوائم باأ�سماء املحاربني واألقابهم وهكذا يربز 

متنح  التي  الت�رصيفية  واملنا�سب  النبيلة  الأ�سماء 

لهذه الفقرات مكانة �رصدية وثقًل خطابيًا.

»هوجني وهايجي«: التاريخ والأرواح الغا�سبة

هايكي«  »حكاية  يف  للهتمام  بارز  جمال  يتمثل 
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يف الدفاع عن العر�ش �سد الع�سيان والتمرد. ويظهر 

)الكتاب  التو  يف  التاريخية  التمرد  لأعمال  �سجل 

اأو  ب�سكل  كاملة  اأخرى  �سجلت  تتبعه   )»1 »الف�سل 

الذين  اجلناة  مقدمة  ويف  لحق.  مو�سع  يف  باآخر 

يتم ذكرهم تايرا نو ما�سا كادو )املتوفى عام 940، 

يد  البلد على  انتفا�سته يف �رصقي  الذي مترد قمع 

نو  فوجيوارا  كيوموري،  اأ�سلف  اأحد  �ساداموري، 

يف  مترد  الذي   )941 عام  يف  )املتوفى  �سوميتومو 

 )1062-1019( �ساداتو  نو  اآبي  والأخوان  الغرب، 

ومونيتو الذي مترد يف ال�سمال.

ممتدتان  قبيلتان  وقفت  ع�رص،  الثاين  القرن  بحلول 

مثل  لقمع  ال�ستعداد  اأهبة  على  املحاربني  من 

)تايرا(  هايكي  قبيلتا  وهما  ال�سطرابات،  هذه 

وجينجي )ميناموتو(. وبينما انتمى عدد حمدود من 

اأع�سائهما اإىل الت�سل�سل الهرمي للبلط يف العا�سمة، 

فاإن الغالبية اتخذت من املقاطعات مقراً لها. وعلى 

ع�سكريًا،  املركزية  احلكومة  دعموا  قرون  امتداد 

اخلارجية  التحديات  مواجهة  يف  احلاجة،  بح�سب 

1156م  عام  يف  اأنه  غري  املقاطعات.  من  والآتية 

)�رصاع هايجي( اجتذب التناف�ش بني اأجنحة البلط 

داخل  �سدامات  اإىل  وجينجي  هايكي  حماربي 

العا�سمة نف�سها.

ل�رصاوة  العنان  وهايجي  جني  هو  �رصاعا  اأطلق 

ال�سنوات،  مئات  امتداد  على  اليابان،  يف  تعرف  مل 

هوجني«  »حكاية  وتو�سح  متحى.  ل  ندوبًا  وتركا 

)هايجي  هايجي«  و»حكاية  مونوجاتري(  )هوجني 

هذه  خطورة  ن�سبيًا  الق�سريتان  مونوجاتري( 

فيها  ترد  التي  هايكي«،  »حكاية  وتوؤكد  الأحداث. 

هذه  متكررة  كلزمة  وهايجي«  »هوجني  الكلمات 

اخلطورة مطوًل. وقد اأغ�سب �رصاعا هوجني وهايجي 

بدا  الغا�سبة  اأرواحهم  ان  بحيث  للغاية  اخلا�رصين 

اأنها تهدد قبيلة هايكي املنت�رصة اأو حتى اأنها تف�رص 

�سقوطها الفعلي.

 ،1141 عام  يف  عامًا،  اأربعني  قبل  كله  الأمر  بداأ 

عام  )املولود  �سوتوكو  الإمرباطور  عانى  عندما 

1119، والذي حكم خلل ال�سنوات 1141-1123( 

من اإذلل كبري، حيث اأجربه الإمرباطور املتقاعد توبا 

ال�سنوات  خلل  حكم  والذي   ،1103 عام  )املولود 

لطفل  العر�ش  عن  التنازل  على   )1023-  1107

اإن   – بيفوكومون  حمبوبته  من  توبا  اأجنبه  �سغري 

اأ�سبح  ثم   .)1160-1117 ناريكو،  نو  )فوجيوارا 

)املولود عام 1139،  الإمرباطور كونوي  الطفل  هذا 

والذي حكم خلل ال�سنوات 1155-1141(.

�سوتوكو  علق  العمر،  مقتبل  يف  كونوي  مات  عندما 

لكي  الأقل  على  العر�ش،  على  يخلفه  اأن  على  الآمال 

يرى ابنه وهو ي�سل اإىل �سدة العر�ش. وبدًل من ذلك 

�سوتوكو  اأخوة  اأحد  تع�سفية  ب�سورة  عني  توبا  فاإن 

كاوا  �سريا   – جو  الإمرباطور  وهو  الأ�سقاء،  غري 

ال�سنوات  خلل  حكم  والذي   ،)1127 عام  )املولود 

1155-1158(. ويف غ�سون ذلك، فاإن بيفوكومون 

باأنه  �سوتوكو  تتهم  كانت  توبي  عند  الأثرية  اإن،   –
فوجيوارا  مع  بالتواطوؤ  املوت،  حتى  كونوي  لعن 

يوريناجا،  وكان   .)1156-1120( يوريناجا  نو 

»وزير املي�رصة املتعجرف« اأو »وزير مي�رصة اأوجي« 

يف  ال�سلطة  على  �رصاع  يف  انت�رص  قد  احلكاية،  يف 

قبيلته واأ�سبح نائب الإمرباطور بحكم الأمر الواقع. 

مناف�سه  برتقية  وقام  توبا،  طرده   1155 عام  ويف 

يف قبيلة فوجيوارا، ثم تويف توبا يف منت�سف عام 

1156، ويف التو اندلع �رصاع هوجني.

توبا،  وفاة  من  قلئل  اأ�سهر  قبل  هوجني  عهد  بداأ 

وانتهى   .1159 عام  �سيف  اأوائل  حتى  وا�ستمر 

اأوائل عام  اأعقب ذلك يف  الذي  الق�سري  عهد هايجي 

1160. ويعود مقاتلو جينجي يف »حكاية هايكي« 

اإىل  ومتكرر  مرير  نحو  على  الوراء  اإىل  باأنظارهم 

»هوجني وهايجي«، وهم يتقدون بالرغبة يف حمور 

عار هزمية اأ�سلفهم.

�سوتوكو  حترك  توبا،  موت  مع  حدث:  ما  هو  هذا 

�سدة  من  �سرييكاوا   – بجو  للإطاحة  يوريناجا 

العر�ش واإعادة �سوتوكو اإليه. ومن اأجل الدعم امل�سلح، 

والدمينا   ،)1156-  1096( بتاميو�سي  ا�ستعانا 
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)املتوفى  تاداما�سا  نو  وبتايرا  يوريتومو  نو  موتو 

عام 1156(، وهو عم كيوموري. وللت�سدي لهم قام 

جو- �سرييكاوا بتجنيد يو�سيتومو )1160-1123(، 

اأكرب اأبناء تاميو�سي وكيوموري نف�سه.

ل�سالح  هوجني،  �رصاع  يف  يو�سيتومو  انت�رص 

اإعدام  على  الإ�رصاف  على  اأُجرب  ثم  �سرييكاوا،  جو- 

كيوموري  واأعدم  الأ�سغر.  اإخوته  من  وخم�سة  اأبيه 

يف  الأوىل  الإعدامات  هي  تلك  وكانت  تاداما�سا. 

اليابان يف غ�سون ما يزيد على ثلثة قرون. وقتل 

يوريناجا يف غمار الهرب. وُنفي �سوتوكو اإىل مقاطعة 

لـ  )وفقًا  قام  حيث  �سيكوكو،  جزيرة  يف  �سانوكي 

»حكاية هوجني وم�سادر اأخرى«( بلعن املنت�رصين. 

عزا الراأي ال�سائد �رصاع هايجي وغريه من املتاعب 

اإىل �سخطه. ويف القرن التا�سع ع�رص، كان 

املفكر البازر هرياتا اأت�سوتاين ل يزال يرد 

ال�سلطة  انتقال  املهلك  �ساتاكو  نفوذ  اإىل 

ع�رص  الثاين  القرن  اأواخر  يف  حدث  الذي 

املحاربني.  اإىل  الإمرباطوري  البلط  من 

احلكم  اإىل  العودة  بطل  اأت�سوتاين،  ودعا 

الإمرباطوري املبا�رص، اإىل ا�سرت�سائه من 

خلل اإعادة ر�سامة املزار يف كيوتو الذي 

كان جو – �سرياكاوا قد بناه هناك اأ�سًل 

يف عام 1184. )الكتاب 10: الف�سل 13(. بعد �رصاع 

هوجني، حتالف كيوموري مع اأقرب م�ست�ساري جو - 

�سرياكاوا، �سينزي )فوجيوارا نو ميت�سينوري، 1106 

– 1159( بينما تعهد يو�سيتومو بالعناية اأ�سد اأعداء 
�سينزي لدداً، وهو فوجيوارا نوميت�سينوري )1133-

1159(. ويف اأوائل عام 1160، كان كيوموري بعيداً 

ونابويوري  يو�سيتومو  حترك  عندما  حج،  رحلة  يف 

 – جو  واأ�رصا  هايجي  �رصاع  ا�ستهل  وهكذا  �سده، 

عام  )املولود  نيجو  الإمرباطور  وابنه،  �سرياكاوا 

1143، والذي حكم خلل ال�سنوات 1165-1158( 

اإىل  عائداً  الطريق  كيوموري  ونهب  �سينزي.  وقتل 

-1138( �سيجيموري  اأبنائه،  اأكرب  وقام  العا�سمة. 

و�سحقوا  الق�رص،  مبهاجمة  واآخرون   ،)1179

املتمردين، وقتلوا نوبويوري.

ابنه  وواجه  �رصقًا،  هربه  خلل  يو�سيتومو  ُقتل 

ولكن  الأعدام،  اآنذاك،  �سبيًا  كان  الذي  يوريتومو، 

)اآيكي نو ريني(  اآيكي  ال�سيدة  زوجة والد كيوموري، 

وا�ستجاب  ل�ساحله.  بالتدخل  �سيجيموري  اأقنعت 

ومن  اإيزو.  مقاطعة  اإىل  فح�سب  بنفيه  كيوموري 

دار  دمرت  التي  احلملة  بالفعل  يوريتمو  �سَن  هناك 

كيوموري. ويف غ�سون ذلك كان جو – �سرياكاوا قد 

للدنيا ظاهريًا  العر�ش يف 1158، وتنكر  تنازل عن 

اأن  يف  حراً  اخلطوات  هذه  وتركته   .1169 عام  يف 

يلعب دوره الن�سط، املوؤثر والغام�ش اإىل حد كبري يف 

وقائع احلكاية.

»مقالت  كتاب  يف  اإليه  ُن�سب  الذي  يوكيناجا،  كان 

هايكي«  »حكاية  تاأليف  الك�سل«  يف 

النزعة،  اأدبي  مقاطعة  حاكم  مبكرة 

يف  يوكيتاكا،  نو  فوجيوارا  اأبوه،  يربز 

من  اخلام�ش  اليوم  يف  نف�سها.  احلكاية 

 ،)1184(  3 جويي  من  اخلام�ش  ال�سهر 

قام يوكيتاكا الذي ي�سغل املن�سب الذي 

اأ�سنده اإليه كيوموري يف ال�سابق )الكتاب 

3: الف�سل 17( بزيارة نائب الإمرباطور 

ول   .)1207 –  1149( كانيزاين  كوجو 

كانيزاين  ولكن  اللقاء،  هذا  ذكر  على  احلكاية  تاأتي 

وهو  )جايوكويو(،  امل�ستفي�سة  يومياته  يف  �سجله 

جينجي  جي�ش  وكان  الفرتة.  هذه  حول  بارز  م�سدر 

يندفع نحو العا�سمة يف ذلك الوقت.

�ساأل كانيزاين عن اإعادة �سب بوذا تودايجي العظيم، 

العمل  على  بالإ�رصاف  مكلفًا  يوكيتاكي  كان  حيث 

اإىل  �سوؤاله  وتطرق   .)9 الف�سل   :6 الكتاب  )نهاية 

باعتبارها  احلكاية  تتناولها  التي  هايكي  جرمية 

جرمية �سائنة فوق كل �سيء: اإحراق ناراً وتدمري بوذا 

العظيم )الكتاب 5: الف�سل 14( يف ال�سهر الثاين ع�رص 

اأن  من جي�سو 4 )1180(. واأكد يوكيتاكي لكانيزاين 

كان  ما  اإىل  انتقل  ثم  جيد،  نحو  على  مي�سي  الأمر 

بالن�سبة اإليه مو�سوعًا قريبًا عن كثب، حيث قال: 
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»حكاية هايكي« 

تتمثل فـي 

�لدفاع عن

 �لعر�ص 

�شد �لع�شيان 

و�لتمرد.



»ابني وابنتي خا�سعان ل�ستحواذ روحي. وهو يحدث 

هما  امل�ستحوذان  والروحان  الأزمة.  وقت  يف  دومًا 

مي�رصة  ووزير  �سوتوكو  املتقاعد  الإمرباطور  روحا 

اأوجي )يوريناجا(. وعرافوهما يت�سمون بالدقة على 

نحو ل يعرف اخلطاأ. الأمر غريب للغاية. ل تبلغ اأحداً، 

لطفًا«.

خلل  من  �ُسلمت  التي  الروح،  مطالبة  اأي�سًا  وذكر 

و�سلة  �سانوكي  �سوتوكو يف  قرب  عند  ولديه، مبزار 

بوذية هناك من اأجل �سكينته.

�ساهد على  ال�سعب ت�سور يوكيناجا، وهو  لي�ش من 

ال�سيغة  يكتب  اأن  منه  ُطلب  باأنه  �ساعراً  ع�رصه، 

حول  القلق  متكررة  ب�سورة  تنقل  لق�سة  الأولية 

تتملكه  اأبوه(  قاله  ملا  )وفقًا  التي  ذاتها  الأرواح 

ابنة كيوموري، الإمرباطورة  اأحيانًا. وعندما تقرتب 

زوجة الإمرباطور تاكاكورا، من فرتة حملها )الكتاب 

ويف  ج�سمها.  الغا�سبة  الأرواح  تغزو   )1 الف�سل   :3

روحا  تتبعها  ويوريناجا،  �ساتوكو  روحا  مقدمتها 

التو  ويف  حديثًا.  اأعدما  اللذين  و�سايكو  ناريت�سيكا 

يقوم كيوموري با�سرت�ساء �سوتوكو ويوريناجا عن 

)�سوتوكو(  الوفاة  بعد  تكرمييا  لقبا  منحهما  طريق 

عقب  اأنه  غري  )يوريناجا(.  البلط  يف  اأرفع  ورتبة 

ال�سبي  والد  يجرب  اإمرباطوري  لوريث  ابنته  ولدة 

)الكتاب  حفيده  ل�سالح  العر�ش  عن  التخلي  على 

ويخيف  اأنتوكو.  الطفل  الإمرباطور   ،)1 الف�سل   :4

على  ال�سعب،  �سوتوكو  اإذلل  مع  الوا�سح  التوازي 

جانب  من  اللبقة  والت�سويفات  التربيرات  من  الرغم 

املوتى  »نعم،  اأنه:  اإىل  الن�ش  وي�سري  هايكي.  �سادة 

الغا�سبون يثريون اخلوف«.

ال�سلطة يف عامل احلكاية

التع�سفية  �سلطته  ا�ستندت  الذي  كيوموري،  الطاغية 

اأخرى  رئي�سية  �سخ�سيات  لديه  كانت  القوة،  على 

رمبا  »هايكي«  وقارئ  يناف�سها.  اأن  عليه  يتعني 

يت�ساءل يف بع�ش الأحيان اأين تكمن ال�سلطة احلا�سمة 

حقًا يف عامل احلكاية. 

تزَعم  كما  هايكي،  قبيلة  زعامة  كيوموري  توىل 

تعاون  منهما  كل  و�سمن  جينجي.  قبيلة  يوريتومو 

املحاربني املحليني املرتبطني بهما ب�سلة القرابة اأو 

طويل.  زمن  منذ  املكر�سة  واملكافاأة  اخلدمة  �سلت 

غري اأن يوريتومو �سن حملته �سد هايكي من قاعدته 

عن  بعيداً  املعا�رصة(  طوكيو  )قرب  كورا  كاما  يف 

وباملقابل  العا�سمة.  من  مناف�ش  اأو  مف�سد  نفوذ  اأي 

نف�سها،  العا�سمة  يف  ال�سلطة  حاز  كيوموري  فاإن 

من داخل عامل الأر�ستقراطية املدنية والإمرباطورية 

لهذه  ب�رصاوة  ت�سدى  الأحيان  بع�ش  ويف  القدمية. 

الأر�ستقراطية، ولكنه مل ُيطح بها قط. وقد جعل هذا 

م�ساألة ال�سلطة يف ذروة عنفوانه معقدة ب�سكل خا�ش.

بع�ش  )يف  حقًا  الأباطرة  حكم  البعيد،  املا�سي  يف 

الواقع  اليابان  من  ن�سبيًا  ال�سغري  اجلزء  الأحيان( 

الإمرباطوري  احلكم  ولكن  املركزية،  ال�سيطرة  حتت 

الأزمنة  اإىل  و�سوًل  متواتراً  مثاًل  ظل  املبا�رص 

نادراً.  كان  لأنه  الدقة  وجه  على  وذلك  املعا�رص، 

وقد �سعت �سخ�سيات قوية حول العاهل اإىل الو�سول 

ملمو�سة  غري  مكانة  له  تاركة  الفعلية،  �سلطته  اإىل 

فوجيوارا  قبيلة  فاإن  عُدة  بقرون  ذلك  وقبل  فح�سب. 

الأقدم  ممثلها  بنجاح  فر�ست  قد  الإمرباطورية  غري 

اإمرباطور  كل  على  للإمرباطور«  »نائبًا  باعتباره 

ونائبه  الإمرباطور  بني  ال�سلة  اأن  بحيث  تقريبًا، 

اأ�سبحت مكر�سة يف اأ�سطورة مقد�سة. والأمر كما يعرب 

عنه تايرا نو �سيجيموري يف خطاب مفعم بالنفعال 

موجه اإىل اأبيه، كيوموري )الكتاب 2: الف�سل 6(:

»نعم اأر�سنا هذه نائية، حبات ذرة قليلة متناثرة،

       غري اأنه هاهنا حتكم �سللة ربة ال�سم�ش العظيمة،

       التي يحكم ن�سل اأمي – نو – كويني البلد لها«.

الإمرباطورية،  ال�سللة  اأ�سل  ال�سم�ش،  لقد عقدت ربة 

حلفًا جليًل بهذا املعنى مع اأمي – نو- كويني، ربة 

اأ�سلف فوجيوارا. ومن هنا فاإن كلمات �سيجيموري 

تعلي من �ساأن مثال اأعلى ل �سبيل للت�سدي له. غري 

الإمرباطور  عامل  الذي  اخلطاب  من  الرغم  على  اأنه 

املنتمي  الإمرباطور  فاإن  ملهمًا،  عاهًل  باعتباره 
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نائب  ودور  قليًل.  اإل  يحكم  مل  ع�رص  الثاين  للقرن 

بع�ش  ويف  بدوره،  تقل�ش  »احلاكم«  الإمرباطور 

ل�ساغل  الزدراء  عن  كيوموري  اأف�سح  الأحيان 

املن�سب. )الكتاب1: الف�سل 11(.

خلل  من  تقليديًا  نف�سه  الإمرباطور  نائب  فر�ش 

تزويج الإمرباطور املرتبع على العر�ش من ابنته ومن 

العامة(  )من  الأم  ناحية  من  اجلد  ي�سبح  اأن  خلل 

للإمرباطور املقبل. ورمبا ل مت�سي الأمور مبثل هذه 

ال�سل�سة يف غمار املمار�سة العملية، ولكن هذا النمط 

اتباعه. وقد زوج  واأ�رص كيوموري على  مت تكري�سه، 

ابنته من الإمرباطور تاكاكورا، ثم نحاه 

وهذا  العر�ش.  على  حفيده  لي�سع  جانبًا 

النجاح الباهر على نحو �سارم )منظوراً 

جناح  كرر  احلكاية(  منظور  من  اإليه 

نائب  ترك  اأنه  غري  المرباطور،  نائب 

المرباطور ال�سمى يف مكانه، فهو بحكم 

واملدافع  المرباطور  خادم  نظريًا  كونه 

الرتانتبي  الت�سل�سل  عنه فح�سب، مل مي�ش 

الر�سمي للبلط.

ال�سغر  بالغ  امرباطور  يف  التحكم  كان 

يف  التحكم  من  اأي�رص  ال�سن  ناحية  من 

اإمرباطور نا�سج، ولكن واجبات املن�سب 

الإمرباطوري على الرغم من اأنها مرا�سمية 

ب�سورة خال�سة، كانت لتزال ت�سكل عبئًا ثقيًل، ومن 

هنا فاإن كًل من الإمرباطور والقاب�ش احلقيقي على 

زمام ال�سلطة كان لديهما �سيء يك�سبانه من التنازل 

املبكر عن العر�ش، حيث اأن الإمرباطور املتخلي عن 

العر�ش ي�سبح »اإن«.

لكلمة  معادًل  تقدم  ل  الجنليزية  اللغة  كانت  ملا 

املكر�ش  التقريب  اإىل  تلجاأ  الرتجمة  هذه  فاإن  »اإن«، 

فاإذا  املتقاعد«  »الإمرباطور  ا�سطلح  يف  املتمثل 

اإىل  اإمرباطور متقاعد مزيداً من احلرية وتتطلع  اأراد 

ا�سميًا،  كاهنًا  ي�سبح  اأن  بو�سعه  كان  فقد  الورع، 

ثيابًا  مرتديًا  داره،  يف  للعي�ش  ذلك  عقب  مي�سي  ثم 

كهنوتية، وكان بو�سعه من بني اأمور اأخرى اأن مي�سي 

عندئذ  ي�سبح  فاإنه  ذلك  ترجمة  معر�ش  ويف  للحج. 

– �سريا كاوا الوارد يف  »الإمرباطور املتن�سك«. وجو 

احلكاية هو مثال بارز يف هذا ال�سدد، فهو قد اأم�سى 

عامني اأو ثلثة اأعوام باعتباره امرباطوراً، ثم تنازل 

عن العر�ش، وبعد �سنوات قلئل ارتدى م�سوح الكهنة، 

وقد تركه هذا حراً يف متابعة اهتمامات عديدة. حقا 

اإن اأي �سيد مهذب كان مبقدوره اأن ي�سبح كاهنًا من 

النوع نف�سه، فيقيم يف الدار، ويغدو حراً ب�سكل اأو باآخر 

»نايودو«  له  ُيقال  وعندئذ  له.  يطيب  مبا  القيام  يف 

»كاهن مبتدئ«. وبع�ش املحاربني يف احلكاية هم 

»نايودو«، وقد اأ�سبح كيوموري كذلك يف 

�سمت قوته، لكي يبعد عنه مر�سًا اأمل به. 

ومل يفعل كونه »نايودو« �سيئًا لتقلي�ش 

طغيانه.

تو�سل  ع�رص،  احلادي  القرن  اأواخر  بعد 

�سلطة  تاأكيد  اإىل  املتقاعدون  الأباطرة 

معظم  فاإن  ال�سبب  ولهذا  بهم،  خا�سة 

احلكم  »عهد  بــ  ُعرف  ع�رص  الثاين  القرن 

)اإن�ساي  املتقاعدين«  الأباطرة  قبل  من 

)اأو  املتقاعد  الإمرباطور  ولأن  جيدي( 

اتخاذ قرارات  »املتن�سك«( كان مبقدوره 

حقيقية يف جمالت معينة، على نحو مل 

القيام  احلاكم  الإمرباطور  مبقدور  يكن 

به، فقد كان ُي�سار اإليه يف بع�ش الأحيان 

)ت�سيتني  البلد«  على  ال�سيادة  ذو  »العاهل  اأنه  على 

ولكنه  »هايكي«،  يف  ليرد  التعبري  وهذا  نوكيمي(. 

يف  ال�سبب  هو  وهذا  �سرييكاوا.   – جو  على  ينطبق 

اإليه، كما ت�سري بني  اأن هذه الرتجمة غالبًا ما ت�سري 

احلني والآخر اأي�سًا اإىل المرباطور احلاكم باعتباره 

»العاهل«، ولي�ش من الوا�سح على الدوام اأي الثنني 

هو املق�سود.

ظل  يف  املتقلبة  �سرييكاوا   – جو  حظوظ  تقل�ش 

مبقدوره  كان  »احلكم«  لـ  مفهوم  اأي  كيوموري 

لها  التي  القرارات  بع�ش  ولكن  به،  يحظى  اأن  فعًل 

القرارات  وت�سمل  قب�سته.  متناول  يف  ظلت  معناها 
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توىل كيوموري 

زعامة قبيلة 

هايكي، كما تزَعم 

يوريتومو قبيلة 

جينجي. و�شمن 

كل منهما تعاون 

�ملحاربني �ملحليني 

�ملرتبطني بهما 

ب�شلة �لقر�بة



للبلط«  »عدواً  كان  الذي  من  حتديد  اأهمية  الأكرث 

)ت�سونيكي(: وهو ما يعني حتديد من هو املدافع  عن 

الإمرباطور ومن هو املتمرد عليه.

كان الدور احلقيقي لكل من قبيلتي جينجي وهايكي 

اأن  هو  والفرتا�ش  البلط«،  »اأعداء  من  اأي  قمع  هو 

مثل هذا العدو �سوف يظهر يف املقاطعات. وقد ن�ساأ 

�رصاع هوجني وهايجي ب�سبب ق�سايا ق�سمت البلط 

)ال�سللة الإمرباطورية التي مدها نواب الأباطرة من 

اآنذاك  دار فوجيوارا( على نف�سه. وقد نظر كل جانب 

اإىل اجلانب الآخر باعتباره عدو البلط. ويف احلكاية 

التي  الأثرة  على  متكررة  ب�سورة  كيوموري  ي�سدد 

اأولئك  �سد  املنت�رص(  )جانبه  البلط  عن  بها  دافع 

الرغم  وعلى  عليه.  الق�ساء  على  العزم  عقدوا  الذين 

من ذلك فاإن جو – �سرييكاوا )مب�ساعدة من الكاهن 

جعل  يف  يائ�سة  ظروف  ظل  يف  يفلح  موجناكو( 

هويتهم  بتحديد  هايكي  قبيلة  �سد  ينقلب  التوازن 

يوريتومو  اإىل  يبعث  وهو  البلط.  اأعداء  باعتبارهم 

يطلب  )اإنزين(  متقاعد«  اإمرباطور  »مر�سوم  املنفى 

قبيلة  يقمع  اأن  البلط،  اإىل  الولء  من  انطلقًا  منه، 

الف�سل 10(. وهذا املر�سوم على  )الكتاب 5:  هايكي 

دراماتيكي  خيال  �سنع  من  تقريبًا  اليقني  وجه 

نحو  على  التاريخي  – �سرييكاوا  مو  مر�سوم  )يظهر 

القوات  لقيادة  يوريتومو  يعني  والذي  احتماًل،  اأكرث 

الإمرباطورية يف الكتاب 8: الف�سل 5( غري اأنه لذلك 

نطاق  على  تعزي  التي  ال�سلطة  يربز  فح�سب  ال�سبب 

وا�سع لإمرباطور متقاعد )اأو »متن�سك«(.

تراتبية البالط

خدمة  قناع  وراء  م�ساحلهم  احلرب  زعماء  تابع  كما 

املثال  كانت  بالولء  املفعمة  اخلدمة  فاإن  العر�ش، 

التي  احلكومة  يف  الطموحة  بامل�ساركة  املرتبط 

نائبه.  مب�ساعدة  اإ�سميًا،  رئا�ستها  الإمرباطور  يتوىل 

امل�ست�سار  من�سب  احلكومة هو  القمة يف هذه  ومن�سب 

اإىل  كيوموري  و�سل  من�سب  وهو  )دايجورايجني(، 

�سغله. وياأتي عقب ذلك ثلثة وزراء، هم وزير املي�رصة 

الق�رص  ووزير  )يودايجني(،  امليمنة  وزير  )�سادايجني(، 

)نايدايجني(. وي�سكل ا�ست�ساريو احلكومة الأعلى م�ستوى 

كيان »النبلء الأكرب« )كوجايو(. ويجيئ حتتهم »ال�سادة 

اأطلق  الذين  )تنجوبيتو(،  اخل�سو�سيون«  املهذبون 

»القاعة  بامتيار دخول  لأنهم متتعوا  ال�سم  عليهم هذا 

اخل�سو�سية« املجاورة لغرف معي�سة الإمرباطور. ويعد 

احل�سول على هذا المتياز من جانب اأ�سلف كيوموري 

ق�سية مهمة يف �سدارة الكتاب الأول من احلكاية.

هي  الق�رص،  جممع  بتاأمني  حر�ش  وحدات  ثلث  قامت 

وحرا�سة  )هايوفو(  احلرا�سة  )كونويفو(،  الق�رص  حرا�ش 

ميمنة  فرقة  وحدة  لكل  وكانت  )اإميونفو(.  البوابة 

�رصفًا  الق�رص  حرا�ش  يف  فرقة  قيادة  وكانت  ومي�رصة. 

من  جمالت  على  احلكومة  مكاتب  واأ�رصفت  خا�سًا. 

قبيل املرا�سم، ال�سوؤون املدنية، العدل، احلرب واخلزانة. 

وكان هناك ا�ست�ساريون، مراقبون، اأمناء �رص، وبالطبع 

الناجح  النبيل  وكان  للمقاطعات.  يعينون  حكام 

املدين  الرتاتبني  يف  مزدوج  بتعيني  يحظى  اأن  يحتمل 

واخلا�ش باحلر�ش. وكان لكل من�سب مكانه يف نظام 

مبرتبة  كذلك  املن�سب  �ساغل  وحظي  الأقدمية.  من 

مرتبة  كل  وق�سمت  ت�سعة،  اإىل  نزوًل  واحد  من  مرقمة، 

اإىل درجتني اأو اأكرث )على �سبيل املثال الأ�سغر والأكرب(. 

ذكره  ورد  امل�ستوى  رفيع  من�سبًا  هناك  فاإن  وختامًا، 

مراراً يف احلكاية، هو من�سب »نائب دازايفو« )دازايفو 

نو�سوت�سي(، ممثل احلكومة يف مقرها النائي يف كيو�سو.

جينجي«  »حكاية  يف  نف�سها  احلكومية  الرتاتبية  تربز 

طبعة  ويف  الزمان.  من  قرنني  قبل  تاأليفها  مت  التي 

بنجوين من »حكاية جينجي« فاإن كل من�سب ولقب يتم 

اإي�ساحها يف مقدمة الكتاب،  ذكره يرتجم، لأ�سباب مت 

ولكن الأمر مل يكن كذلك يف طبعة بنجوين من »حكاية 

هايكي«، فهناك الكثري للغاية منها. وعلوة على ذلك، 

الذي  العامل  داخل  من  تتحدث  »جينجي«  رواية  فاإن 

راوية  بينما  حيويًا،  �سكًل  الرتاتبية  هذه  عليه  اأ�سفت 

»هايكي« ل يفعل ذلك.

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(
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وجه  على  منه  و�ل�شعر  عامة  �لأدب  عالقة  باأن  �لقول  �ل�شطط  من  يكون  ل  قد 

�خل�شو�ض بالعامل فد مثلت �إ�شكالية جوهرية متجددة غالبا ما قادت �إىل �أجوبة 

متباينة و�أف�شت �إىل نظريات متعار�شة و�أ�شلمت �إىل ت�شور�ت متحركة غري م�شتقرة. 

وهي، و�إن كانت �إ�شكالية قدمية حديثة يف �آن و�حد، فاإننا نقدر باأنها قد �أ�شحت، 

بدء� من ظهور �لأفكار �لكانطية و�ملبادئ �لرومنطيقية يف منابتها �لأملانية، �أ�شد 

�أي وقت م�شى  �أكرث من  و�أحق بامل�شاءلة  �لتدبر  �إىل  و�أدعى  تعقيد� من ذي قبل 

ب�شبب ما �شارت �إليه من تو�لد يف �لأ�شئلة وتد�فع يف �لق�شايا وت�شابك يف �لأبعاد 

على نحو غري م�شبوق. 

�ملقامرة باملرجع يف �ل�ضعر

يف مرايا بع�ش املحدثني

فتحـي خليفـي \

�ن �لوجه �لد�يل للمفردة و�ملظهر �ل�ضكلي للر�ضالة �للفظية 

هما ما يتوجب على �ل�ضاعر �أن يجد يف �لن�ضغال �ملتعاظم بهما

\ باحث واأكادميي من تون�ش



تنويعا  تكون  اأن  تعدو  ل  الإ�سكالية  اأن هذه  واحلق 

اأن  ميكن  ما  على  مداره  حمري  فل�سفي  �سوؤال  على 

اخلارجي.  املو�سوعي  الوجود  مع  اللغة  تقيمه 

ب�سيطة  تخاطبية  و�سيلة  جمرد  هنا،  اللغة،  ولي�ست 

الأ�سياء  عامل  حماكاة  على  دورها  يقت�رص  قد 

العر�سي  التوا�سل  ل�سغوط  واخل�سوع  املرجعي 

النفعي املبا�رص، واإمنا هي، اإىل ذلك، اأخطر ما امتلك 

هيدجري  مارتن  يقول  ما  يف  الأر�ش  على  الإن�سان 

 على الأقل.
1
)1976 -1889( Martin Heidegger

�سيئا  حمالة،  ل  واجدون،  اأننا  يف  �سك  من  ولي�ش 

ال�سفة متى  تلك  الوجاهة لعتبارها على مثل  من 

التي  العلقات  �رصوب  خمتلف  يف  النظر  اأنعمنا 

من املمكن اأن تقيمها مع ال�سلطة والفكر والإن�سان 

اأو مل ينرب ليدفنغ  اأو بالقوة؛  اإقامة بالفعل  والكون 

 ،)1951 -1889( Ludwing Wittgenstein فيتغن�ستاين

حدود  توافق  عاملي  حدود  »اإن  يقول:  مرة،  ذات 

؟!  
)2(

لغتي«

بنفني�ست  اإمييل  يطالعك  اأن  يف  غرابة  ل  كله  لذلك 

mile BenvenisteÉ وقد بدا اأذهب يف الإعلء من �ساأن 

اللغة واأوغل يف الإقرار بفعلها التاأ�سي�سي اخللق اإىل 

وتاأكيد  بها  العامل  انبثاق  رهن  اإىل  اأو�سلته  درجة 

يف  والتاأثري  حتويله  على  وقدرتها  عليه  �سلطانها 

مادامت،  باألوانها  فيه  املوجودات  وتلوين  منطقه 

وحتيي  خياليا،  واقعا  »تخلق  التي  هي  عنده، 

موجود  غري  مازال  الذي  وجتعل  اجلامدة،  الأ�سياء 

. وبغ�ش الطرف 
)3(

مدركا، وت�ستح�رص، هنا، ما غاب«

اللغة  اإخراج  اإىل  النزعة  انطوت عليه مثل هذه  عما 

مبالغة  اأمارات  من  النحو  وذلك  ال�سورة  تلك  على 

عرب  ما  حجب  تعمد  من  اأقلها  لي�ش  ومغالطة  وغلو 

عنه حممد ال�ساو�ش بـ»اأثر العامل يف توجيه النظام 

، فاإن 
)4(

اللغوي وجهة اأو وجهات معينة دون اأخرى«

ما ل ن�ستطيع اأن ننكره، مع ذلك، هو الإقرار بحاجة 

يخلع  اأن  اأجل  اأن  من  الكلمات  اإىل  املا�سة  الإن�سان 

بها معاين ما على اإقامته على الأر�ش ويثبت لنف�سه 

بع�ش مقومات اإن�سانيته بالربهنة على قدرته على 

اإظهار انفعالته وت�سميتها يف اآن واحد على خلف 

 .
)5(

احليوان

الكلم على وجه  الإن�سان مع  واإذا كانت هذه حال 

ل�سيما  ال�سعري،  الكلم  مع  حاله  فاإن  العموم 

روح  و�سكنته  التجريب  رياح  عليه  هبت  الذي  ذلك 

اأحوال متقلبة غري ثابتة. ومرد  اإل  احلداثة، مل تكن 

ذلك اإىل ما �سارت اإليه علقته به من اهتزاز حينا 

وتنافر حينا ثانيا وانقطاع حينا ثالثا. ورمبا كان 

مثل هذا الأمر معزوا، يف بع�ش وجوهه، اإىل ت�ساعد 

لعل  �سواء  حد  على  والإن�ساء  التنظري  يف  اجتاهات 

اأكرث ما بدا لنا موحدا بينها اإمنا هو عزم غامر اأهوج 

على قطع ال�سعر عن العامل املاثل خارجه بكل ثقله 

اأن  ع�سى  وخيالته  ومفارقاته  وامتلئه  و�سخبه 

يرتد اإىل ذاته وي�سرتد حقيقته اخلا�سة الكامنة فيه 

اإىل غريه  ت�سلم  ومي�سي غاية نف�سه ل جمرد و�سيلة 

وتقود اإىل �سواه.

اإىل  الت�سلل  يف  الآخذ  العزم  هذا  اإليه  اأف�سى  ومما 

بع�ش النظريات ال�سعرية احلديثة امل�ستلهمة ملبادئ 

باأخرى  اأو  بطريقة  البنيوية  واأ�سول  ال�سكلنية 

�سعرية  لكتابة  الدعاية  من  اأقلها  لي�ش  �ستى  نتائج 

م�رصوفة عن خارجها اإىل داخلها، ومن�سغلة بكونها 

L’univers ex- )اللغوي اخلال�ش عن الكون غري اللغوي 

الذاتية  البنيوية  بلعبتها  ومتلهية   ،
)6(

)tralinguistique

ال�سياق املقامي املكتنف لها. وهذا ما  األعيب  عن 

اإىل اليوم  اأن ا�ستوى فاحتة دعوات مازالت  كان له 

تعاد بني الفينة والأخرى، واإن على �سكل ترجيعات 

منها،  احلا�سل  ذاوية،  خافتة  واأ�سداء  ملتوية 

امل�ستقرة  ال�سعر  النظر يف حمددات  اإعادة  جمتمعة، 

وو�سع خمتلف ال�سلت التي كانت ت�سده اإىل غريه 

جذرية  م�ساءلة  مو�سع  تلك  من  اأو  اجلهة  هذه  من 

عا�سفة. ف�سار من امل�رصوع، مبوجب ذلك، احلديث 

معه عن »فراغ ال�سكل« و»انغلق الأثر« و»ا�ستقلل 

و»موت  الكلمات«  و»لعبة  الدوال«  و»حترر  الن�ش« 

وما  التاريخ«  و»انتفاء  الذات«  و»غياب  املعنى« 

ال�سعر  ا�ستحالة  عن  املخربة  املقولت  من  ذلك  اإىل 

فاعلية لفظية لزمة مكتفية بنف�سها غري متعدية اإىل 

ما ميثل خارجها.
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األفيناه  اأبعث على احلرية، يف ما نعتقد، مما  ولي�ش 

ال�سعراء  من  الغربيني  املحدثني  من  كثري  بني 

خفي  غري  �رصيح  تواطوؤ  من  واملنظرين  والنقاد 

على املقامرة املتعمدة املق�سودة بكل ما ميكن اأن 

يزول بذلك الن�ساط القويل عن عامله الذاتي اخلا�ش 

يف  خارجه  ميثل  عما  �رصفه  حماولة  يف  والعناد 

مدعاة  كان  ما  وهذا  اللغوي.  غري  املرجعي  العامل 

اإىل اإثارة منزلة املرجع منه ومراتبه فيه والعلقات 

اأ�سلفنا  ما  ظل  يف  معه  ير�سيها  اأن  له  اأريد  التي 

تلك  اإليها  التي دفعته  الأنحاء  تلك  اإليه من  الإمياء 

باأن  الإميان  باب  من  املغلقة  ال�سعرية  املناويل 

تقديره التقدير اجلدي اجلاد يبقى م�سلكا 

التعامي  اأو  به  ال�ستهانة  ينبغي  ل  مما 

اإىل  بها  يتو�سل  التي  امل�سالك  من  عنه 

قراءته ويحتاج اإليها يف تذليل غوام�سه 

 .
)7(

واقتنا�ش اأ�رصاره

 )Le référent( »املرجع«  كان  وملا 

غري  ملتب�ش  مدلول  ذا  فنيا  م�سطلحا 

فقد   
)8(

البديهيات« »و�سوح  وا�سح 

اأنه ل منا�ش من حماولة �سبط  ح�سبنا 

الدليل وحت�س�ش  وتدقيق حقله  مفهومه 

الكلم  يف  جتليه  اأ�سكال  وتتبع  اأنواعه 

قبل تدبر الطرائق التي حدث بها رومان 

 -1896(  Roman Jakobson جاكب�سون 

ال�سعريني  اأبرز  اأحد  بو�سفه   )1982

املحال  عن  والفح�ش  عنه   
)9(

املحدثني الغربيني 

له  عقده  ما  م�ساءلة  على  والعمل  فيها  اأحله  التي 

ال�سعر تو�سيعا لزوايا النظر  من علقات بينه وبني 

وتنبيها اإىل ما مت ال�سكوت عنه يف هذا الباب �سكوت 

عمد اأو �سكوت عفو. 

من  الق�سية  هذه  اإ�ساءة  يف  اأجدى  يكون  ل  وقد 

اإليه  �سار  ما  بع�ش  على  بالوقوف  ذلك  كل  اإتباع 

عامة  الأدبية  الظاهرة  منظري  من  اللحقون 

فتحها  اإىل  دوؤوب  جري  من  ونقادها  وعلمائها 

�سكولها  وتنوع  �رصوبها  مبختلف  مراجعها  على 

م�ستنريين يف كل ذلك ببع�ش ما بلغته الل�سانيات، 

 وما حلقها، 
)10(

)La pragmatique( ل�سيما مع التداولية

ما  على  ال�ستدراك  بف�سلها  حتقق  خل�سات  من 

، مما 
)11(

اأ�سماه رفيق بن حمودة بـ«الأن�ساق املغلقة«

قاد اإىل الإفاقة على اأنه ل طريق اإىل اإيفاء الظاهرة 

والتجريد  والتف�سري  الو�سف  من  حقها  اللغوية 

و�سياقاتها  الإحالية  باأبعادها  و�سلها  دون  من 

املرجعية ومقاماتها الإجنازية...

الإ�ساءات  بع�ش  �سوء  يف  ومتعلقاته  املرجع   -I
الل�سانية

ملا عزمنا على الن�رصاف اإىل حماولة حد املرجع 

وا�ست�سفاء  الدليل  حقله  وحتديد 

فاإننا  منه  ومنازله  الكلم  يف  مراتبه 

ذلك  اإىل  التو�سل  من  منا�سا  نر  مل 

لوعينا  الل�سانية  الإ�ساءات  ببع�ش 

نظرياتهم  تباين  على  لل�سانيني،  باأن 

الإبانة عن  مزية  ت�سوراتهم،  واختلف 

الفروق بني الظواهر التي احتاجوها يف 

وتف�سري  للغة  الوا�سفة  مناويلهم  بناء 

نيتنا  يف  لي�ش  اأنه  واحلق  متعلقاتها. 

ما  كل  نتق�سى  اأن  املقام  هذا  مثل  يف 

حدثوا به عن املرجع واأناطوه به ول يف 

اأن جنري هذا املجرى.  اأي�سا،  مقدورنا، 

اأن  هو  هنا،  اإليه،  نطمح  ما  فق�سارى 

نظفر منهم مبا لي�ش منه بد يف امل�ساعدة 

على  والقب�ش  عنايتنا  مناط  امل�سطلح  متثل  على 

مفهومه اأو القرتاب منه يف اأ�سواإ الو�سعيات.

اأن  منهم  كثريين  بني  دارج  �سبه  لنا  بدا  والذي 

اللتفات اإىل املرجع قلما حتقق عندهم يف مناأى عن 

�سياقات خم�سو�سة مفتوحة على م�سطلحات قريبة 

 )Le signifié( »املدلول«  قبيل  من  له  وجماورة  منه 

و»الدللة«   )Le signe( والدليل   )Le sens( و»املعنى« 

)La signification( و«الرمز« )Le symbole(  و«الإحالة« 

و«ال�سلة   )Le référentiel( و«املرجعي«   )La référence(

و«الوظيفة   )Le rapport référentiel( الإحالية« 

La dé-( والتعيني )La fonction référentielle )الإحالية« 
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تو�طوؤ �شريح على 
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متت  التي  امل�سطلحات  من  ذلك  اإىل  وما   )signation

بـ«الدور  ال�ساو�ش  حممد  عنه  عرب  ما  اإىل  ب�سلة 

.
)12(

العلئمي للألفاظ«

من  وبينها  بينه  يف�سل  مبا  الإب�سار  اأن  وامللحظ 

غري  هاربة  غائمة  حدودا  كانت  واإن  حتى  حدود، 

بينة، مل يتم يف تلك ال�سياقات التي ذكرنا بال�رصامة 

العلمية ذاتها والو�سوح املنهجي نف�سه. وقد اأف�سى 

ذلك، من بني ما اأف�سى اإليه، اإىل التبا�ش »املرجع« 

اإدراكنا  اأن  يف  �سك  من  ولي�ش  مت�سوره.  وغمو�ش 

وتذليل  اللتبا�ش  هذا  دفع  اإىل  ال�ساغطة  للحاجة 

كل  توخي  اإىل  قطعا،  �سيدعونا،  الغمو�ش  ذلك 

احليطة يف �سعينا اإىل الإفادة من بع�ش الإ�ساءات 

الل�سانية يف حماولة حد املرجع احلد الذي من �ساأنه 

اأن يتيح لنا اأو لغرينا متثله التمثل الإجرائي الناجع 

 
)13(

)L’idée adéquate( »الناه�ش على »فكرة املطابقة

قدر الإمكان. 

على اأن ما وجدناه يف حكم املجمع عليه بني اأغلب 

الل�سانيني واأ�سحاب القوامي�ش اخلا�سة بالل�سانيات 

وال�سعرية وعلوم اللغة ب�سفة عامة هو اإطلق املرجع 

 )extralinguistique( اللغوي  اخلارجي غري  العامل  على 

الذي حتيل عليه العلمات اللغوية التي ي�ستخدمها 

. وقد لح 
)14(

املتكلمون يف مقامات تخاطبية معينة

حملوا  الذي  اللغوي  غري  اخلارجي  العامل  هذا  لنا 

تلك  اأو  الناحية  عليه من هذه  تنفتح  اأن  اللغة على 

لتن�سئ معه علقات اإحالة بطريقة اأو باأخرى عاملا 

لكيانات  ات�ساعه  اإىل  بالنظر  متجان�ش  غري  مركبا 

هو  ما  منها  املقومات  ومتباعدة  ال�سمات  خمتلفة 

اإل  يدرك  ل  متوهم  خيايل  هو  وما  واقعي  حقيقي 

بالذهن ومنها ما هو مادي ح�سي وما هو معنوي 

جمرد.

وهذا، بال�سبط، ما يف�سي اإىل فكرة مبدئية موؤداها 

من  كل  ذلك  عن  يحدث  مثلما  الطبيعية،  للغات  اأن 

بناء  »�سلطة   ،Oswald واأوزوالد   Todorov طودوروف 

. ومعنى هذا اأن ال�سمات 
)15(

الكون الذي حتيل عليه«

تبقى  عليه  املحال  املرجع  ذلك  لهوية  املحددة 

وم�سالك  اللغة  بقدرات  الأول،  املقام  يف  مرتهنة، 

اأن  ميكن  ما  اأهم  ولعل  اإجرائها.  واألعيب  توظيفها 

 )La référence( ي�ستفاد من كل ما تقدم هو اأن الإحالة

يف  هي  ما  حم�ش  ل�سانية  زاوية  من  اإليها  منظورا 

املق�سود  املتعمد  العمل  هذا  اإل  املطاف  منتهى 

والعامل،  اللغة  بني  ما  علقة  اإقامة  اإىل  الهادف 

ت�سحي  النحو  وبهذا   .
)16(

والأ�سياء الكلمات  بني  اأي 

على  باأخرى،  اأو  بطريقة  حميلة،  لغوية  علمة  كل 

اإليه  وت�سري  ت�ستدعيه  لغوي  غري  خارجي  مرجع 

اآخر،  حينا  وبالفعل  حينا  بالقوة  اإياه،  خمرجة 

تت�سكل  التي  املكونات  من  الثالث  املكون  مبخرج 

الثلثة  املكونات  هذه  عدت  وقد  بها.  وتبنى  منها 

�سبه  املعلومة  الأمور  من  اللغوية  للعلمة  امل�سكلة 

درو�ش  �سدور  منذ  الل�سانيني  معظم  بني  امل�ستقرة 

Ferdinand de Sau- �سو�سري دي  فردينان   ال�سوي�رصي 

الل�سانيات العامة لأول  ssure )1857- 1913( يف 

مرة �سنة 1916. وهي الدال )Le signifiant( واملدلول 

.)Le référent( واملرجع )Le signifié(

ول بد من الإ�سارة، هنا، اإىل اأن �سو�سري مل يظهر كبري 

املقابل،  يف  ليكتفي،  الثالث  املكون  بذلك  اعتداد 

باإقامة العلمة اللغوية على املكونني الأول والثاين 

مما ذكرنا دون غريهما. وح�سبنا م�سداقا على ذلك 

ما اطرد يف »درو�سه« من عبارات ممعنة يف تاأكيد 

مثل  من  اللغوي  للدليل  املزدوج  الثنائي  الت�سكل 

القطع باأن »الوحدة اللغوية �سيء مزدوج يتكون من 

 )...( اللغوي  »الدليل  وباأن  عن�رصين«  بني  التقريب 

الطرفان  هذان  وما   .
)17(

وجهني« ذو  نف�سي  كيان 

»�سورة  بو�سفه  الدال  اإل  عنده،  عنهما،  املتحدث 

»مت�سور  هو  حيث  من  واملدلول  اأكو�ستيكية« 

اأن  اخل�سو�ش  هذا  يف  للنظر  واللفت   .
)18(

ذهني«

مل  بينهما  الوا�سلة  العلقة  اعتباطية  اإىل  تنبهه 

مينعه، مع ذلك، من الذهاب اإىل اأنهما من اللتحام 

مبعزل  اأحدهما  ت�سور  ي�ستع�سي  بحيث  والرتابط 

عن الآخر اأو مبناأى عنه حتى لكاأنه لي�ش من معنى 

للحديث عن املدلول مف�سول عن داله اأو الدال خارج 

�ساحبي  األفينا  وقد   .
)19(

مبدلوله الع�سوي  ارتباطه 

اإحلاحا  اأ�سد  اللغة«  لعلوم  املو�سوعي  »القامو�ش 
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من �سو�سري نف�سه يف تاأكيد هذا التلزم بني مكوين 

العلمة اللغوية حتى ا�ستحال، يف منظورهما، اأ�سبه 

وغري   )sensible( حم�سو�ش  بني  بالتلزم  يكون  ما 

 )présence( ح�سور  بني  اأو   ،)non- sensible( حم�سو�ش 

.
)20(

)absence( وغياب

وملا عد �سو�سري الدليل اللغوي كيانا مزدوجا مركبا 

من  حم�سو�ش  حا�رص  اأكو�ستيكي  دايل  مظهر  من 

ناحية ومظهر مدلويل مت�سوري غائب غري حم�سو�ش 

اأهمل، بذلك، املرجع ومل  من ناحية ثانية فاإنه قد 

ي�سعه يف ح�سبانه ول يف ح�سبان ل�سانياته العامة. 

لذلك ل غرابة يف اأن يطالعك يف درو�سه وهو �سديد 

على  اأدل  يكون  ل  ورمبا  فيه.  والريبة  منه  التهيب 

الدليل  منه  يتكون  مما  اإخراجه  تعمده  من  ذلك 

وحتى   .
)21(

تركيبه يف  ويدخل  اللغوي 

ال�سياقات  بع�ش  يف  اإليه  التفاتاته 

ان�رصف  التي  تلك  ل�سيما  درو�سه،  من 

الل�سانية  ملفاهيمه  التاأ�سي�ش  اإىل  فيها 

التمييز بينها مل  والعمل على  الأ�سا�سية 

مل  عابرة  عر�سية  التفاتات  �سوى  تكن 

اإتيانها  تق�سد لذاتها لأن ما حمله على 

اإمنا هو ت�سميم اأهوج على فك الرتباط 

اللغوية  العلمة  وبني  بينه  الإحايل 

الآتي:  قوله  يف  يتجلى  ما  نحو  على 

»اإن الدليل اللغوي ل يجمع بني �سيء وا�سم بل بني 

اأو يف قوله   
)22(

اأكو�ستيكية« مت�سور ذهني و�سورة 

اأنه اعتباطي بالن�سبة  اأي  اأمر غري مربر  باأن« الدال 

اإىل املدلول ولي�ش له به اأي رابط طبيعي موجود يف 

 .
)23(

الواقع«

الدار�سني  بني  عليه  املجمع  حكم  يف  �سار  ومما 

دعا دي  ما  اأن  موؤداها  فكرة  والغربيني  العرب  من 

تكوين  يف  داخل  غري  املرجع  اعتبار  اإىل  �سو�سري 

اإقامة  اإىل  املتعاظم  تطلعه  هو  اللغوية  العلمة 

الل�سانيات واأهليتها للإيفاء مبا  احلجة على علمية 

اأقلها من  لي�ش  ال�سفة من �رصوط  تلك  عليها  متليه 

للملحظة  مهياأة  ملمو�سة  كيانات  على  الدوران 

اأنه ل ع�رص يف  اإليه  م�ستقرة خيل  نظامية  واأ�سكال 

و»التخطئة«،  و»الرتيي�ش«  لـ»لتجريب«  اإخ�ساعها 

اأن ت�ستوي علما على احلقيقة ل على  اإن هي رامت 

لك  يلوح  اأن  بامل�ستغرب  يكن  مل  لذلك   .
)24(

املجاز

قليلة من  �سياقات غري  ال�سوي�رصي يف  الل�ساين  هذا 

ال�سبط  عن  يند  ما  كل  اإخراج  اإىل  نازعا  درو�سه 

الوافية وميتنع  الدقيق وي�ستع�سي على املحا�رصة 

عن »النظمنة« )La systématisation( من حيز اهتمامه 

مادامت الل�سانيات يف منظوره ل تعدو كونها درا�سة 

للغة يف ذاتها ولذاتها. وهي درا�سة للغة ل من جهة 

على  مغلقا  �سكل  كونها  جهة  من  بل  مادة،  كونها 

 .
)25(

اخلارجي املراجع  عامل  عن  ومقطوعا  نف�سه 

ولي�ش من �سك يف اأن اإدراك املو�سوع الذي ارت�ساه 

هو  اإليه  اأملعنا  الذي  النحو  على  العامة  لل�سانياته 

عن  يحدث  ما  يف  اخلارج،  حرم  الذي 

ذلك حممد ال�ساو�ش، »من كل منزلة يف 

التي  ال�سور  فح�ش  يف  وزهد  نظريته 

    .
)26(

تت�سل عليها اللغة بالواقع«

الذي  التم�سي  هذا  يف  اأن  خافيا  ولي�ش 

�سار عليه دي �سو�سري يف موا�سع كثرية 

قريبة  جماري  جرى  ومن  درو�سه  من 

واملفارقة  ال�سطراب  من  �سيئا  منه 

وعدم التما�سك مما احتاج معه ل�سانيون 

التمحي�ش  �سخية يف  اإىل جهود  اآخرون 

وال�ستئناف  وال�ستدراك  والت�سويب  والتعديل 

الأكمل  املنوال  عن  م�سنية  �سعبة  بحث  رحلة  يف 

م�سالك  وتف�سري  اللغوية  الظاهرة  لو�سف  املن�سود 

تلك  اأن  ذلك  كل  من  يعنينا  ما  اأن  على  ا�ستغالها. 

اجلهود قد اأيقظتهم على حقيقة موؤداها اأنه ل �سبيل 

كانت  وكيفما  �سكله  كان  اأيا  املرجع،  اإق�ساء  اإىل 

بب�ساطة  لأنه،  الل�سانيات  اهتمام  من حيز  �سيغته، 

عن  ول  اللغة  عن  غريبا  عن�رصا  لي�ش  متناهية، 

الدليل اللغوي. ذلك اأنه ما من قول، يف ما يوؤكد اأدام 

�سيء  على  دائما  دائر  و«هو  اإل   ،Adam Schaff �ساف 

. وملا كان الأمر على هذه الهياأة اأ�سحى من 
)27(

ما«

الإجحاف تعريف العلمة اللغوية على النحو الذي 

عرفها به �سو�سري يف درو�سه حينما قطع باأن »كل 
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ل منا�ص لل�شعر، 

كما �أ�ش�ص له 

جاكب�شون، من �أن 

يقدم على �لبحث 

عن �إحالته يف د�خله 

ل يف خارجه
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الذهني  واملت�سور  ال�سمعية  ال�سورة  بني  يتم  �سيء 

موجودا  مغلقا  ميدانا  باعتبارها  الكلمة  حدود  يف 

اللحقني  الل�سانيني  ملعظم  بان  فمما   .
)28(

لذاته«

من  بدءا  الل�سانيات،  يف  العامة  الدرو�ش  ب�ساحب 

اللغوية  العلمة  تعريف  اأن   ،Benveniste بنفني�ست 

تعريف  اإل  هو  اإن   )Définition binaire( ثنائيا  تعريفا 

منقو�ش ل ميكن، باأي حال من الأحوال، اأن ي�ستويف 

هويتها وياأتي على جميع مكوناتها مادام املرجع 

الأ�سا�ش  هذا  وعلى   .
)29(

فيه داخل  غري  منه  مق�سيا 

فاإنك جتدهم م�رصوفني اإىل حماولة اإعادة العتبار 

وطرائق  متفاوتة  بدرجات  الثالث  العن�رص  هذا  اإىل 

 .
)30(

خمتلفة ومناهج غري متجان�سة

هذا  اأن  اإىل  بالإ�سارة  نكتفي  اأن  هنا،  وح�سبنا، 

اأق�ساه دي �سو�سري ومن تبعه  العن�رص الثالث الذي 

من اأعلم الأن�ساق الل�سانية املنغلقة قد �سار داخل 

الذي   )Le triangle sémiotique( ال�سيميائي  املثلث  يف 

   :
)31(Richards وريت�ساردز Ogden اأن�ساأه كل من اأوجدن

املدلول

 املرجع الدال

وهكذا ما عاد من املمكن، علميا، اللتفات اإىل اللغة 

وما  واملجازي،  منه  احلقيقي  الكون  عن  مف�سولة 

اأي�سا، من الوجيه، مبدئيا، مبا�رصة العلمات  عاد، 

مراجعها  عن  مقطوعة  الإحالة  من  مفرغة  اللغوية 

اأقلها  لي�ش  كثرية  لأ�سباب  واملعنوية  منها  املادية 

مما طراأ على الجتاهات الل�سانية، خ�سو�سا بعد اأن 

غدت اللحظة ال�سو�سريية وامتداداتها يف املتاأثرين 

بها الناحني مناحيها اآخذة يف النح�سار والفقدان 

الأذهان،  الأوىل على  ال�سحرية  ل�سطوتها  التدريجي 

من بدائل يف مقاربة مو�سوعها وم�سالك يف النظر 

اإىل حيز ا�ستغالها كان لها، جمتمعة، اأن اأولت، واإن 

بطرق خمتلفة غري متماثلة يف اأحايني كثرية، البعد 

الإحايل للغة عناية فائقة حتى ل يحكم عليها باأن 

تبقى »طاحونة تدور دواليبها يف الفراغ فل يتحقق 

 .
)32(

من دورانها �سيء ذو بال«

البعد  هذا  ي�ستوي  اأن  امل�ستغرب  من  يكن  مل  لذلك 

الذي ذكرنا حمط كل الهتمام عند بع�سهم وقاعدة 

كل العناية معهم. الأمر الذي �ساعف من الن�سغال 

الذهاب  اإىل  بع�سهم  اأو�سلت  م�ساعفة  باملرجع 

اأنواعه  وت�سقيق  وجتريده  تدبره  يف  بعيدا  �ساأوا 

و�سبط مراتبه يف الكلم من باب اليقني باأن »كل 

. وهذا يعني، من 
)33(

اأن يوجد« بد  ما نحيل عليه ل 

ل�سانية  اجتاهات  اإزاء  اأ�سبحنا  اأننا  يعني،  ما  بني 

الأ�سياء  عامل  اإدخال  اإىل  جارين  اأ�سحابها  بدا 

يف  عاملني،  الوا�سفة  مناويلهم  يف  واملوجودات 

ي�سندونها  جوهريا  معطى  عده  على  الأعم،  الأغلب 

به ول ي�سقطونه منها على خلف ما كان يفعل دي 

�سو�سري ومن تبعه من الل�سانيني.

ومن الوا�سح اأن الرتقي يف الإخبار عن املرجع من 

متجان�سة  غري  متباينة  ومبناهج  خمتلفة  جهات 

القرتاب  اإىل  اإليه،  اأو�سل  ما  بني  من  اأو�سل،  قد 

من حقيقته والإب�سار بكثري من �سماته مبا �سريه 

التحقق  واأ�سكال يف  ذا وجوه متعددة  كيانا مركبا 

غري منتهية. وعلى هذا الأ�سا�ش اأ�سحى من املمكن 

Référents intralin- اللغة  داخل  مراجع  عن  )احلديث 

اأو جتل بعيدا عن  guistiques( ل يت�سور لها ح�سور  

جانب  من  اخلا�ش  منطقه  عن  مبناأى  اأو  اخلطاب 

 )Référents extralinguistiques( ومراجع اأخرى خارجها

ل تكون معها العلمات اللغوية اأكرث من بدائل عن 

ولنا  ثان.  جانب  من  الكون  يف  ماثلة  موجودات 

»ق�سايا   Georges Kleiber كليبار  جورج  كتاب  يف 

قد  ما  احل�رص،  ل  الذكر  �سبيل  على   ،
)34(

الإحالة«

وال�ستدلل  امل�ساألة  هذه  يف  اخلو�ش  عناء  يكفينا 

La relation de ré- الإحالة  اأن علقة  )عليها. �سحيح 

Milner على  férence(، ل ميكن، كما يوؤكد ذلك ملنار 

الأقل، اأن يكتمل لها وجود ما مل تنعقد بني عن�رص 

 Le propriétés( ل�ساين له خ�سائ�ش الإحالة املتحققة

de référence actuelle( التي تتيح له اأن يحيل على �سيء 

اأ�سياء  من  ال�سيء  وذلك  جهة  من  العامل  اأ�سياء  من 

 Les( املادية  اخل�سائ�ش  ميتلك  الذي  نف�سه  العامل 

propriétés matérielles( التي ت�سمح له باأن يكون مرجع 

.
)35(

العن�رص الل�ساين املتقدم ذكره
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ال�ساأن،  هذا  يف  لل�سانيني  تك�سف  ما  اأبرز  اأن  على 

الظاهرة  تدبر  يف  نحوا  الذين  لأولئك  ل�سيما 

تكون  اأن  اإىل  نازعة  اأو  تداولية  مناحي  اللغوية 

الإحالة  من  متنوعة  �رصوب  ال�سفة،  تلك  على 

احلافة  املقامية  بالأو�ساع  مقرتنا  اأغلبها  بدا 

بالإجناز غري مقطوع عما كانت تعرب عنه كاترين 

للإنتاج  ال�سياقية  بـ«الظروف  اأوركيوين  كريبرات 

 La( الإ�سارية  الإحالة  ذلك  اأمثلة  ومن   .
)36(

والتقبل«

 La référence( املتحققة  والإحالة   )référence déictique

 .
)37(

)La référence du locuteur( واإحالة املتكلم )actuelle

واحلق اأن هذه ال�رصوب من الإحالة مما ذكرنا ومما 

مل نذكر ما كان لها لت�سبح حمط نظر الل�سانيني لو 

اأنهم بقوا حبي�سي اللحظة ال�سو�سريية غري م�ستدركني 

على الأن�ساق الل�سانية املغلقة.  

    II- ال�سعر واحلاجة اإىل التجرد من 

املراجع يف �سوء نظرية جاكب�سون 

ال�سعرية

رومان  باأن  بدءا،  التنبيه،  من  بد  ل 

القول  يف  املرجع  يفرد  مل  جاكب�سون 

وجه  على  منه  ال�سعري  والقول  عامة 

ببحث  اأو  به  خا�سة  بدرا�سة  التحديد 

م�ستقل دائر عليه وحده. بل اإن ق�سارى 

بغري  اأو  بوعي  حممول،  نف�سه  وجد  قد  اأنه  فعل  ما 

عمل  التي  ال�سياقات  يف  اإليه  اللتفات  على  وعي، 

La fonction poé- ال�سعرية  الوظيفة  )فيها على متييز 

tique( من غريها من الوظائف اللغوية الأخرى التي 

�سمن  ال�سهرية  تر�سيمته  يف  �سبطها  اأن  له  كان 

وهي   .
)38(

العامة« الل�سانيات  يف  »بحوث  موؤلفه 

ال�سياقات نف�سها التي جرى فيها اإىل حماولة الإبانة 

عن ماآتي ال�ساعرية وجهات حتققها يف كل ر�سالة 

دروبه  وم�سارفة  ال�سعر  موؤاخاة  اإىل  تتطلع  لفظية 

البهية. لذلك ن�ستطيع اأن نقول اإن ما قاد جاكب�سون 

اإىل الإفاقة على املرجع والوقوف عليه اإمنا هو، يف 

وان�سغاله  ال�سعرية  بالوظيفة  عنايته  الأول،  املقام 

الإمارات  عن  والإنباء  جت�سمها  �رصوط  بتبني 

الهادية اإليها ل يف الكلم ال�سعري وحده، بل وحتى 

.
)39(

يف �سائر �سنوف القول الأخرى

غري  من  اأنه  هنا،  لنا،  بدا  الأ�سا�ش  هذا  وعلى 

الفح�ش  اإىل  نعمد  اأن  منهجيا  ول  اإجرائيا  املمكن 

وظيفته  عن  مبعزل  ال�سعر  يف  املرجع  ق�سايا  عن 

ال�سعرية مبوجب تلك العلقة التي اأحكم جاكب�سون 

عقدها بينهما يف غمرة اندفاعه نحو ت�سييد نظريته 

ال�سعرية؛ وهي النظرية التي اأخرجها مبخرج البناء 

التي  اخلل�سات  لأبرز  امل�ستلهم  التاأليفي  النظري 

على  اإكبابهم  بعد  الرو�ش  ال�سكلنيون  اإليها  انتهى 

جوهرية  نتيجة  اإىل  وتو�سلهم  الأدبية  الظاهرة 

حا�سمة موؤداها اأن مو�سوع العلم الأدبي هو الأدبية 

املبادئ  لأهم  ا�ستلهامه  الأدب  ل   )La littérarité(

النظرية التي كان لفردينان دي �سو�سري 

�سريها  وقد  ل�سانياته  عليها  اأقام  اأن 

اإذ  وهو،  ولذاتها.  ذاتها  يف  للغة  درا�سة 

اأنه كان،  نحا بها ذلك املنحى، فل �سك 

املقولت  بع�ش  عن  مقطوع  غري  اأي�سا، 

اجلمالية  من  املتحدرة  املفهومية 

عامة  الرومنطيقية  واجلمالية  الكانطية 

 .
)40(

والأملانية منها بوجه خا�ش

والذي ي�ستفاد من كل ذلك اأن هذا الن�ساط 

ال�سعرية  الوظيفة  ت�سكنه  الذي  اللفظي 

اإل  جاكب�سون،  يرى  ما  يف  ميكن،  ل  عليه  وتهيمن 

لغويا  ا�ستحال عاملا  وقد  ال�سعري  الكلم  يكون  اأن 

مكتفيا بذاته ومنغلقا على نف�سه قد ل يتاح لك معه 

اإل اأن »حت�ش الكلمة باعتبارها كلمة ولي�ست جمرد 

لنفعال  تفجر  جمرد  اأو  معني  مو�سوع  عن  بديل 

ت�ستوقفك،  اأول ما  الأدلة،  ت�ستوقفك  ، وفيه 
)41(

)ما(«

. وبهذا املنطق يكون 
)42(

امللمو�ش املادي  مبظهرها 

ال�سعرية  الوظيفة  لهيمنة  لفظية  ر�سالة  اأي  خ�سوع 

�سبيلها اإىل التحرر من احلاجة اإىل املرجع والكتفاء، 

يف املقابل، بالإحالة على ذاتها بدل الإحالة على 

   .
)43(

خارجها غري اللغوي

اإليه  ذهب  ما  يف  جاكب�سون  مما�ساة  رمنا  ما  واإذا 

وم�سايرة ت�سوره النظري انتهينا اإىل ا�ستنتاج مبدئي 
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�ن »�شيادة �لوظيفة 

�ل�شعرية على 

�لوظيفة

�لإحالية ل تلغي 

�لإحالة، بل 

ت�شريها ملتب�شة«



ال�سكلي  واملظهر  للمفردة  الدايل  الوجه  اأن  مفاده 

اأن  ال�ساعر  على  يتوجب  ما  هما  اللفظية  للر�سالة 

الدائم  واللتفات  بهما  املتعاظم  الن�سغال  يف  يجد 

اإليهما والت�سامي بهما اإىل مراتب بعيدة من التجويد 

ما  وهو  امل�ستهى.  ال�سعر  اأفق  بكلمه  يبلغ  اأن  ع�سى 

ذاته  على  النكفاء  على  كلمه  يرغم  اأن  �ساأنه  من 

بع�ش  على  بع�سه  يحيل  حتى  نف�سه  على  والدوران 

عليه  ا�سطلح  ما  قاعدة  على  �سابقه  على  ولحقه 

الذاتية  بـ«الإحالة   Daniel Bougnoux بونيو  دانيال 

يت�سح  وبهذا   .
)44(

)L’autoréférence circulaire( الدائرية« 

لنا اأن ال�سعر الذي ينظر له جاكب�سون اإن هو اإل �سعر 

انح�رصت وظيفته الإحالية وتقطعت به �سبل النفتاح 

على العامل املو�سوعي املاثل بكل امتلء خارجه اأو 

الأقل.  بالفعل على  اأو  بالقوة  يكون  اأن  له  اأريد  هكذا 

يف  يختزله  يكاد  ال�سياقات  من  كثري  يف  تراه  لذلك 

وظيفته اجلمالية مناق�سا، بذلك، نف�سه وهو الذي مل 

املماهاة  اإمكان  من  اأخرى  �سياقات  يف  يحذر  يفتاأ 

اأحد  يف  زعمه  ما  هذا  على  �ساهدا  وح�سبنا  بينهما. 

باأن  ال�سعرية«  يف  م�سائل  »ثماين  م�سنفه  مواطن 

.
)45(

»ال�سعر هو الكلم يف وظيفته اجلمالية«

مبختلف  الوظيفة  هذه  مثل  حتقق  كان  وملا 

تنويعاتها وبدائلها ال�سطلحية )الوظيفة ال�سعرية 

La fonc-( اجلمالية  الوظيفة   ،)La fonction poétique(

مرتهنا   )...)La poéticité( ال�ساعرية   ،)tion esthétique

ا�ستخداما  ولذاتها  ذاتها  يف  الكلمات  با�ستخدام 

ي�سعفها باأن ت�ستعيد وزنها اخلا�ش وقيمتها الذاتية 

ووجودها امل�ستقل من جانب وينت�سلها من اأن تكون 

اأكرث  )Procédé référentiel( ل غاية له  مقوما مرجعيا 

من الن�سداد اإىل اخلارج وم�سايرة منطق املوجودات 

ين�سده  كان  الذي  ال�سعر  اأن  يف  نزاع  فل   ،
)46(

فيه

املق�سود  ال�سعر  هو  له  والحتجاج  طلبه  يف  ويجد 

ا�ستعرنا عبارة  اإن نحن  يدل،  الذي يوجد ول  لذاته 

 Archibald Mcleish ال�ساعر الأمريكي اأر�سيبالد مكلي�ش

 .
)47(

)1982 -1892(

مبثل  ال�ساعرية  ل�سفة  التنظري  اأن  البيان  عن  وغني 

ذاتها  يف  مطلوبة  �سفة  �سريها  قد  ال�سورة  هذه 

اإىل  يهفو  قول  من  هناك  لي�ش  لكاأنه  حتى  ولذاتها 

ماأخوذ،  وهو  اإل  ب�سماتها  والت�سام  بها  الت�ساف 

الدوال  وفتنة  اخلال�سة  الأ�سكال  بلعبة  �رصورة، 

الألفاظ  ورق�سة  املداليل  عن  املنف�سلة  العائمة 

لق�سيدة  حتليله  وحتى   .
)48(

املعنى من  املتحررة 

بودلري   �سارل  الفرن�سي  لل�ساعر   )Les chats( »القطط« 

نلم�ش  ل  نكاد   )1867  -1821(  Charles Baudelaire

فيه اإل ان�سغال مبا هو �سكلي خال�ش فيها )الأ�سوات، 

الإيقاعات، الرتاكيب النحوية...( من دون كبري التفات 

. ونح�سب اأن اأحمد 
)49(

اإىل �سلتها باملعاين والدللت

اأن  اإىل  انتهى  حينما  ال�سواب  عن  ي�رصد  مل  الودرين 

جاكب�سون يف حتليله لق�سيدة »القطط« مل يفعل اأكرث 

من الهتمام بـ»�سعرية ال�سكل Poétique de la forme على 

Poétique du sens وفاء لعقيدته  ح�ساب �سعرية املعنى 

)50(
املنهجية التي ل تعرتف بالبطولة اإل لل�سكل«

املنحى  كهذا  تنظرييا  منحى  اأن  يف  �سك  من  ولي�ش 

�سلة  يف  النظر  اإعادة  اإىل  حمالة،  ل  بك،  �سيف�سي 

والثابت  عا�سفة.  جذرية  اإعادة  بالعامل  ال�سعر 

باإزاء  هنا،  نكون،  اأن  نعدو  ل  اأننا  الأحوال  كل  يف 

نحو  �ساحبها  بها  م�سى  خم�سو�سة  جمالية  روؤية 

تقوي�ش تلك احلبال التي كانت ت�سد الكلم ال�سعري 

مبا�رصة  �سفافة  بطريقة   )Le référent( »املرجع«  اإىل 

والإمعان يف ا�ست�سعاف وظيفته الإحالية املرجعية 

والتاأ�سي�ش لنعتاقه من اأوزارها وجترده من قيودها 

يف  الرحيل  يف  كفاءته  من  املقابل،  يف  والإعلء، 

اخلا�سة.  ال�رصية  مبكائده  والتلهي  غمو�سه  ملكوت 

الوظيفة  على  ال�سعرية  الوظيفة  »�سيادة  اأن  ذلك 

 .
)51(

ملتب�سة« بل ت�سريها  الإحالة،  تلغي  الإحالية ل 

واإذا رمنا اأن نرد اللتبا�ش الإحايل يف كتابة ال�سعرية 

التي كان جاكب�سون ينظر لها م�ستلهما اأفكار �سابقيه 

لنا نعزوه، يف املقام  اأمكن  ال�سعراء واملنظرين،  من 

الأول، اإىل تنحي الإحالة على العامل اخلارجي لفائدة 

الإحالة الداخلية على اللغة. 

     ول ريب يف اأن قدر مثل هذا ال�سعر الذي حرم من 

كل غائيته اخلارجية يف اأن يجرد من عامله اللغوي 

املقدود من الكلمات مراجعه الذاتية الداخلية ومن 
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املمكن  املتخيل  واقعه  ال�سكلية  األعيبه  جمموع 

اأن ي�سيع  الهارب من �سغوط الواقع القائم خمافة 

ال�سامنة  ال�سفات  لنف�سه  ي�ستبقي  اأن  يف  حلمه 

لهويته النوعية حتى واإن انغلق على نف�سه ومتل�ش 

اإن هذا القدر،  اإغواء عامل الأ�سياء اخلارجي. بل  من 

 ، Groupe μ يكف، يف ما يحدث عن ذلك جماعة مو

عن كونه قدر ال�سعر وحده، لي�ستوي قدر كل خطاب 

عنه  وي�ستعي�ش  اخلارجي  مبرجعه  يقامر  اأدبي 

بنيته  من  اخلا�سة  مراجعه  ا�ستلل  اإىل  بالنزوع 

   .
)52(

املنغلقة املكتفية بذاتها غري املتعدية اإىل غريها

وهذا ما كان له، يف ما نقدر، �سديد الأثر يف حتديد 

�ساعرية  خللق  �سواها  من  اأكرث  املوؤهلة  املقومات 

على  حممول  معه  اأ�سحى  حتديدا  املرجتاة  ال�سعر 

مب�سايرة  والكتفاء  الداخلية  لعبته  يف  الغو�ش 

ما  نحو  على  املبادرة،  لها  تركت  وقد  الكلمات 

Stéphane Mal- ملرمي �ستيفان  بذلك  يحلم   كان 

ذاكرتها  تطرح  اأن  يف   ،
)53(

)1898  -1842(  larmé

اأثقال  من  وتتمل�ش  معانيها  ماألوف  عن  وتتنطع 

مراجعها وجتمح بعيدا عن قيمها التداولية املتولدة 

من  يفهم  والذي    .
)54(

الطويل ا�ستعمالها  تاريخ  من 

اأ�س�ش له جاكب�سون،  اأنه ل منا�ش لل�سعر، كما  ذلك 

ل  داخله  يف  اإحالته  عن  البحث  على  يقدم  اأن  من 

يف خارجه ويداوم على حتويل الكلمات اإىل مراجع 

الآخر  البع�ش  بع�سها  وينادي  نف�سها  على  حتيل 

وفق منطق ذاتي م�ستقل قاعدته امل�سابهة وكل ما 

اأن  بعد  ، خ�سو�سا 
)55(

بابها يتولد منها ويدخل يف 

وتتقطع  بخارجه  �سلته  تتهاوى  باأن  عليه  حكم 

اإنه  العامل املادي املتعني. بل  به �سبل احلديث عن 

اخلا�سة  اجلمالية  لهويته  اإخل�سا  اأ�سد  �سري  قد 

منافع  من  به  يناط  اأن  ميكن  ملا  يكون  ما  واأنكر 

مادية مبا�رصة واأهداف خارجية عار�سة ووظائف 

بد  ل  فاإنه  املخرج  بهذا  اأخرج  وملا  عابرة.  اآنية 

اأن  ميكن  ما  داخله  يف  يوجد  اأن  من  �رصورة،  له، 

ي�ستبقي له �ساعريته متقدة وهاجة تنب�ش بالده�سة 

من  مهرب  ل  اأنه  ذلك  امل�ستحيل.  بالق�سي  وتربق 

الفن  يف  اخلارجية  الغاية  غياب  عن  ال�ستعا�سة 

 Daniel Bougnoux بونيو  دانيال  يقول  ما  يف  عامة، 

مفيدا يف ذلك من بع�ش الكتابات اجلمالية للأملاين 

 -1727(  Karl Philipp Moritz موريتز  كارل  فيليب 

.
)56(

1793(، بالعمل على تكثيف الغاية الداخلية

واحلق اأنه كثريا ما خيل اإلينا اأن »مبداأ التعوي�ش« 

جاكب�سون  درا�سات  يف  م�ستكن  اإليه  اأ�رصنا  الذي 

حيز  من  به  العبور  اأن  اإل  منها.  خال  غري  ال�سعرية 

الوجود بالفعل ظل، عنده،  اإىل حيز  الوجود بالقوة 

يف  عليها  عول  ما  كثريا  �سكلية  باألعيب  معلقا 

اخلال�سة  اجلمالية  �سماته  اإدراك  على  ال�سعر  اإقدار 

 Le( »وا�ستمداد قيمته من نف�سه. ولي�ش »مبداأ التكافوؤ

الأ�سول  من  اأ�سل  اإل  هنا،   ،)principe d’équivalence

وتوليد  الكلم  �ساعرية  اإن�ساء  يف  عليها  املعول 

وظيفته ال�سعرية. وهو ل يعدو اأن يكون، يف منتهاه، 

لها  وتلوينا  اللغوية ملقت�سياته  لل�سل�سل  اإخ�ساعا 

باألوانه مادام قائما يف جوهره على »اإ�سقاط حمور 

الوا�سح  ومن   .
)57(

التاأليف« حمور  على  الختيار 

مقوما  بالتكافوؤ  العتداد  �سديد  كان  جاكب�سون  اأن 

بنياتها  خمتلف  يف  ال�سعرية  اللغة  ينتظم  جوهريا 

البنية املعجمية،  ال�سوتية،  البنية  النظمية،  )البنية 

جميع  وي�سد  الدللية(  البنية  الرتكيبية،  البنية 

الأق�سى  واملركب  منها  الأدنى  الب�سيط  مكوناتها 

�سل�سل  اجلملة،  املركب،  الكلمة،  املقطع،  )ال�سوت، 

.
)58(

اجلمل( على حد �سواء

تلك  ل�ساعرية  �سائنا  يح�سبه  كان  مبا  اعتداد  وهو 

اللغة و�سانعا لهويتها اخلا�سة مادام، يف تقديره، 

لذاتها  اخللو�ش  على  حملها  يف  يكون  ما  اأذهب 

امل�ستحيلة  اأعاليها  م�سارفة  نحو  بها  والرتقي 

واإيقاظها على ممكناتها الإيقاعية احلاملة وعطفها 

كثريا  اإننا  بل  الغام�سة.  ال�رصية  مكائدها  على 

على  ال�سعرية  الكتابة  يق�رص  اأن  يو�سك  األفيناه  ما 

خ�سائ�ش اإن�سائية م�سبوطة ل نخالها اإل راجعة اإىل 

ال�سورة  يعيد  »خطابا  لتغدو  هياأها  مبا  »التكافوؤ« 

حد  على  جزئية«،  اأو  تامة  اإعادة  نف�سها  ال�سوتية 

هوبكين�ش  مانلي  جريار  الإجنليزي  ال�ساعر  تعبري 

.
)59(

)1889 -1844( Gérard Manley Hopkins
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ومهما يكن من اأمر، فالثابت اأن لحتفاء جاكب�سون 

التكرار،  القافية،  )النرب،  به  تعلق  ومبا  املبداإ  بهذا 

خطابه  يف  التوازي...(  ال�سوتية،  املجان�سة 

التنظريي املتطلع اإىل حتديد املقومات التي تتخلق 

بها الوظيفة ال�سعرية يف الكلم ال�سعري اأو الطامح 

اإىل اأن يبدو على تلك ال�سفة �سلت قوية مبقولت 

ال�سعر عليها وارت�ساها له  اأراد  اأن  جمالية كان له 

 )L’opacité( والثخونة )L’intransitivité( من قبيل اللزوم

 Le primat de( الدال  )La gratuité( واأولوية  واملجانية 

la forme( والق�سدية الذاتية )l’autotélisme( والنتظام 

...)L’autorégularité( الذاتي

وقد وجدنا جاكب�سون جاريا اإىل التعبري عن اخت�سا�ش 

بع�ش  عن  الإنباء  حماول  املقولت  تلك  مبثل  ال�سعر 

طرائق جت�سيمها و�سبل تاأديتها. وهي الطرائق نف�سها 

التي كان لطودوروف اأن اأب�رص بها يف »كل ما يعتمده 

اللغة  اإدراك  اإىل  تقودنا  و�سائل  من  الأثر  يف  ال�سعراء 

واأفكار  اأ�سياء  عن  بديل  جمرد  بو�سفها  ل  ذاتها  يف 

والف�ساء،  بالزمان  التلعب  ال�سور، و�سيغ  قبيل  من 

Les ép- والنعوت  اجلملة،  وبناء  املتفرد،  )واملعجم 

والتطريب  ال�سعريني،  وال�ستقاق  والتفريع   ،)ithètes

واجلنا�ش   )La synonymie( والرتادف   ،)L’euphonie(

.
)60(

)L’homonymie(، والقافية، وتقطيع الكلمة...«

وقد  ال�سعري،  للقول  يبقى  لي�ش  اأنه  نزعم  اإننا  بل 

تعمد جاكب�سون جتريده من كل غاية خارجة عنه 

لتح�سيل  �سبل  من  بالعامل،  له  �سلة  كل  واإبطال 

القرائية  النوعية امل�ستهاة وبلوغ لذته  خ�سو�سيته 

والعكوف  ذاته  ملكوت  يف  الرحيل  �سوى  املرجتاة 

والتوقيع  التنغيم  الكامن من طاقات  ا�ستثارة  على 

يف داخله. فـ«هنا حيث يفتقر املو�سوع اإىل املنفعة 

موريتز  يذكر  ما  يف  بد،  ل  اخلارجيتني،  والغاية 

Moritz، اأن نبحث عنهما يف املو�سوع نف�سه، اإذا ما 

اأنه ل  . وهذا معناه 
)61(

اللذة« اأن يوقظ يف  له  قي�ش 

غنى عن احلاجة يف الفن عامة وال�سعر خا�سة اإىل 

لهما  قدر  متى  وفيهما  معهما  تولد  داخلية  مراجع 

هناك،  املاثلة،  اخلارجية  مراجعهما  عن  النقطاع 

يف عامل الأ�سياء واملوجودات.

لذلك ل مراء يف القول باأن هذه اجلمالية التي كان 

جاكب�سون يوؤ�س�ش لها ويحدث عنها ل ميكن اإل اأن 

تكون جمالية خال�سة �سافية )Esthétique pure(؛ وهي 

لبع�ش  وفية  تظل  اأن  لها  اأتيح  التي  اجلمالية  تلك 

املقولت الفل�سفية املثالية التي رام بها اأ�سحابها 

 )L’utile( والنافع )Le beau( فك الرتباط بني اجلميل

الكامل   ا�ستقلله  ا�ستعادة  الفن من  اأمل يف متكني 

عرب تهيئته لي�ستحيل فاعلية اإبداعية جمانية غايته 

ت�سور  لي�ش  اأو   .
)62(

خارجه يف  ل  نف�سه  يف  كامنة 

الأعمال  جلمالية  البانية  للمقومات  جاكب�سون 

الفنية عامة ولأدبية الأدب خا�سة ول�ساعرية ال�سعر 

ب�سفة اأخ�ش ترجيعا بوجه من الوجوه لأ�سداء اآتية 

 Emmanuel Kant من حتاليل لأملانيني اإميانويل كانط

 وكارل فليب موريتز للأحكام 
)63(

)1804 -1724(

من  ومتحدرة   )Les jugements esthétiques( اجلمالية 

 Benedetto بع�ش فتوحات الإيطايل بنيديتو كروت�سه

Croce )1866- 1952( يف الحتجاج ملبداإ اللزوم 

فمما  الفني؟  الإبداع  يف   )Principe d’intransitivité(

اأن اجلميل ل يكمن يف العامل  اأخذ عن كانط، مثل، 

اخلارجي يف حد ذاته واإمنا يف طريقة متثيله. فهو 

القائل باأن »الفن ل ي�سعى اإىل متثيل �سيء جميل، بل 

.
)64(

اإىل التمثيل اجلميل لل�سيء«

هذا  يف  موريتز  فيليب  كارل  عنه  حدث  ما  اأما 

تخلي�ش  ب�رصورة  القطع  يتعدى  ل  فهو  اخل�سو�ش 

و»الوظيفة«.  والإحالة  املعنى  قيود  الفني من  العمل 

ولعل ما يغنينا عن مزيد التب�سط يف هذا ال�ساأن قوله 

التايل: »بقدر ما يكون ج�سد ما جميل، فل ينبغي اأن 

يعني �سيئا، ول يتحدث عن �سيء خارج عنه؛ ل ينبغي 

اإل عن نف�سه،  اأن يتحدث، بف�سل �سطوحه اخلارجية، 

    .
)65(

وكينونته الداخلية، ينبغي اأن ي�سري دال بنف�سه«

وغري بعيد عن هذا الجتاه الذي ت�سحي معه جمالية 

مبحاكاته  ل  الداخلي  مبنطقه  مرهونة  الفني  العمل 

 Croce كروت�سه  ترى  مراجعه  على  واإحالته  للعامل 

الذين  باأولئك  �سيقه  منتهى  يبدي   )1952  -1866(

ل  غاية   )L’engagement( »اللتزام«  جعل  على  ي�رصون 

�ساخرا:  اأعلن  باأن  تنقطع عنه  اأو  الفن  تزايل  اأن  ميكن 
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»قد يبدو غريبا اأو مثريا لل�سحك اأن نبحث عن الغاية 

اأن  بو�سع قارئ جاكب�سون  يبقى  اإنه  ثم   .
)66(

الفن« يف 

بع�ش  ذكرنا،  عما  ف�سل  ال�سعرية،  نظريته  يف  يتبني 

الأ�سول املفهومية املتحدرة، اأ�سا�سا، من الرومنطيقية 

ال�ساعر  اأن  اإىل  الإ�سارة  هنا،  وح�سبنا،  الأملانية. 

 -1772(  Novalis نوفالي�ش  الأملاين  الرومنطيقي 

بكونه  ال�سعر  تعريف  اإىل  الأ�سبق  كان  قد   )1801

 .
)67(

)Expression pour l’expression( »تعبريا للتعبري«

لنا  اأبان  قد  اأنه  �سبق  الذي  هذا  كل  واملتح�سل من 

قطع  على  جارفا  ت�سميما  جاكب�سون  برومان 

الكتابة ال�سعرية عن العامل املاثل يف اخلارج، عامل 

الأ�سياء واملوجودات. واآية ذلك اإحلاحه على اإق�ساء 

املراجع اخلارجية منها اإق�ساء غدت، مبوجبه، اأقرب 

حتدث  التي  اخلال�سة  ال�سكلية  اللعبة  اإىل  تكون  ما 

يف اللغة وباللغة. ول �سك يف اأن ملثل هذا الت�سور 

عن  الإبانة  اإىل  �سنن�رصف  التي  وماآخذه  نقائ�سه 

فيها  �سن�سغل  التي  اللحقة  ال�سياقات  يف  بع�سها 

بتدبر ت�سورات اأخرى للعلقات التي من املمكن اأن 

اأ�سكالها  اختلف  على  ومراجعه  ال�سعر  بني  تنعقد 

اأن  هنا،  وح�سبنا،  �سورها.  وتنوع  �سيغها  وتباين 

ال�سعرية  اللغة  با�ستقلل  الت�سليم  يف  اأن  اإىل  ن�سري 

النفتاح  من  لها  حرمانا  خارجها  مرجع  كل  عن 

انفتاح  بل  وم�سايرة  انفتاح حماكاة  ل  العامل  على 

الفعل  وهو  ت�سكيل.  واإعادة  وامت�سا�ش  حتويل 

الذي من �ساأنه اأن يقيها من الوقوع يف األوان �ستى 

ناحية  من  واملجانية  والفراغ  والعقم  العدمية  من 

ويفوت عليها قدرتها يف اأن ت�ستبقي لنف�سها اأو�ساج 

ت�سدها اإىل املوجودات والأ�سياء من ناحية ثانية.

�سولة  اهلل  عبد  عليه  ا�ستيقظ  ما  بال�سبط،  وهذا، 

ال�سعرية احلديثة  النظريات  باأن قال: »من نقائ�ش 

للمادة  املطلق  رف�سها  الأقل  على  معظمها  اأو 

واحتفاوؤها املفرط بال�سكل. ذلك اأن العلمة اللغوية 

اإىل  م�سدودة  تظل  باأن  عليها  حمكوم  اأ�سا�سها  يف 

تلك  ت�سري.  واإليها  خارجها  تقع  لغوية  غري  حقيقة 

 Le( احلقيقة هي ما ي�سطلح عليها مبا وراء العلمة

 Le( وكذلك يكون لكل ن�ش ما وراء ن�ش )méta-signe

اخلا�سة  لعبته  لل�سعر  اأن  �سحيح   .
)68(

»)méta-texte

التي يقدر بها على اأن ين�سئ مراجعه اإن�ساء ويرحل 

الغمو�ش  مراتب  اإىل  الو�سوح  مراتب  من  بالإحالة 

للكون ويتنحى عن  اأن يدير ظهره  اأميا رحيل. لكن 

وقائعه بالكيفية التي اأ�س�ش لها جاكب�سون فذلك، يف 

ما نقدر، حمط الإ�سكال ومنعقد الأهوال لأن اعتباره 

�سكلنية  له يف  اختزال  اإل  هو  اإن  ال�سفة  تلك  على 

يف  الوا�سعة  لإمكاناته  واعت�سار  جوفاء  فارغة 

اإن  ميكن  مبا  ومقامرة   
)69(

خال�ش فيزيائي  مظهر 

يفيده من حدث اللتفات اإىل املراجع املاثلة، هناك، 

يف اخلارج غري اللغوي والعامل غري الن�سي. 

على اأن ما يحمل على احلرية، حقا، هو ما تطالعنا 

به مناذج كثرية من �سعر احلداثة يف منابته الغربية 

والعربية على حد �سواء من نزعات جاحمة هوجاء 

اإىل حتويل تلك املقولت النظرية املعلنة التي كان 

ذلك  �سعريته م�ستندا يف  اأقام عليها  اأن  جلاكب�سون 

اإجراءات  اإىل  الرومنطيقيني  منجزات  بع�ش  اإىل 

عن  ت�سف  ما  نحو  على  فعلية  وتطبيقات  متحققة 

ذلك معظم جتارب ق�سيدة النرث على �سبيل التمثيل. 

الأمر الذي حكم على الكتابة ال�سعرية، منذ عقود غري 

مثلما حدث  بل جواب،  �سوؤال  ت�ستحيل  باأن  بعيدة، 

 .
)70(Henri Meschonnic عن ذلك هرني مي�سونيك

بع�ش  �سوء  يف  املراجع  اإىل  واحلاجة  ال�سعر    -III
الت�سورات احلديثة الأخرى

ل �سك يف اأن الكتفاء مبا ذهب اإليه رومان جاكب�سون 

على  وال�سعريني  الل�سانيني  من  جمراه  جرى  ومن 

على  �سممنا  التي  للم�ساألة  التاأ�سي�ش  يف  �سواء  حد 

العناية بها والن�رصاف اإىل اإ�ساءة بع�ش معاقدها 

اإل  مب�ستطاعها  لي�ش  اأجوبة  اإىل  حمالة،  ل  مف�ش، 

ميكن  ما  ق�سارى  ناق�سة  جزئية  اأجوبة  تكون  اأن 

اأن توقظنا عليه جهة ما من جهات املرجع الأدبي 

عامة وال�سعري منه ب�سفة خا�سة، ومنتهى ما يتاح 

لها اأن ت�سعفنا به قد ل يتعدى، يف اأف�سل الأحوال، 

بعدا واحدا اأحاديا من اأبعاده. وما هذا باملرام الذي 

نطلب اأو الغاية الق�سوى التي نن�سد لأننا متى قنعنا 
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بذلك كان حظ جهدنا من �سعة النظر وح�سن التدبري 

ودقة النتائج املتو�سل اإليها حظا �سئيل اإن مل يكن 

لي�ش  ما  بال�ستتباع،  اأنف�سنا،  على  وفوتنا  معدوما 

منه بد يف امل�ساعدة على مكا�سفة املرجع ملب�سا 

للخطاب ال�سعري وم�ساكنا له متنزل فيه؛ وهذا ما ل 

ميكن اأن يي�رص لنا النفاذ اإليه والنفتاح على اأخ�ش 

ال�سمات الذاتية املميزة له والبانية لهويته على اأقل 

مراجعه  على  ال�سعر  انفتاح  اأن  نح�سب  اإننا  تقدير. 

اخلارجية انفتاحا مراوغا غري مبا�رص حدث ل غنى 

ب�رصورات  ت�سميته  ميكن  ما  عليه  يحتمه  عنه  له 

الكتابة والقراءة واملعنى؛ وهي �رصورات من �ساأنها 

منحدرات  يف  الوقوع  من  نقدر،  ما  يف  تقيه،  اأن 

النغلق وال�سكلنية والعدمية والعبث.

     1- املرجع يف ال�سعر  حاجة كتابة

متثل  يف  جاكب�سون  منحى  على  القت�سار  يف  اإن 

من  كان  ما  يف  ح�سوره  مل�سالك  والتنظري  املرجع 

يبدو  اأن  اإىل  نزعة  به  اأو  �سعريا  اللفظية  الر�سائل 

الغام�سة  ال�سفة تب�سيطا م�سلل حلقيقته  على تلك 

اأ�سئلة  يف  التورط  من  �سديدا  وتهيبا   ،
)71(

املركبة

كثريا ما كان يخ�سى اأن يكون النفتاح عليها مدعاة 

للظاهرة  البنيوي  التحليل  حدود  عن  الإبانة  اإىل 

ال�سعرية، وتنا�سيا ملا ل ميكن اإق�ساوؤه اأو املقامرة 

ال�سعرية، مهما طوحت بها رياح  اللغة  به مما ي�سد 

احلداثة وفتنتها اأهواء التجريب، اإىل العامل اخلارجي 

من اأوا�رص معقودة واأو�ساج قائمة ل تزول. 

اأظهرنا  التي  ال�سورة  هذه  على  الأمر  كان  وملا 

ال�سعر  يف  ل  املرجع  يغدو  اأن  يف  اإذن،  غرابة،  فل 

و�سنوف  الكلم  �رصوب  خمتلف  ويف  بل  فح�سب، 

منا�ش  من  يعد  مل  مم�سا  حقيقيا  �سوؤال  القول 

رغبوا  الذين  اأولئك  ل�سيما  وال�سعريني،  لل�سانيني 

عن مقولت البنيوية وتهياأت لهم، يف املقابل، �سبل 

الن�سي  اخلارج  على  انفتاحا  اأكرث  باتت  النظر  يف 

الوقوف  من  قبل،  ذي  من  واأو�ساعه   )L’extratextuel(

اأهواله  على  والإفاقة  م�سايقه  وا�ستك�ساف  عليه 

ي�رصفون  التي  الظواهر  تقدير  فعل،  اأرادوا،  هم  اإن 

من  اإتيانها  اإىل  وتاقوا  قدرها  حق  اإليها  عنايتهم 

اأبوابه املنا�سبة. والثابت اأنه ما كان ليتم التعجيل 

بال�ستدراك على ما كان جلاكب�سون وما �سواه من 

اأعلم البنيوية واملتاأثرين بها الإقرار به والطمئنان 

اإليه يف هذا اخل�سو�ش لول ت�سافر اأ�سباب متداخلة 

الجتاهات  اإليه  �سارت  عما  مقطوعة  غري  �ستى 

الأدبية من  القرائية والنظريات  الل�سانية واملناهج 

من  عناية  بكبري  حتظ  مل  مبقولت  متزايد  احتفاء 

Le con-( وال�سياق )La situation )قبل من مثل املقام 

 )Le discours( واخلطاب   )L’usage( وال�ستعمال   )texte

وما   )L’énonciation( والتلفظ   )L’interaction( والتفاعل 

باأخرى،  اأو  بطريقة  املدفوعة،  املقولت  من  اإليها 

امل�سترتة  اخلفية  العلقات  تلك  على  الدوران  اإىل 

كل  حمالة،  ل  ين�سجها،  التي  ال�رصيحة  والظاهرة 

اأم غري فني مع ما هو ماثل،  اأكان فنيا  قول �سواء 

بال�رصورة، خارج بنيته اللغوية اخلال�سة اأو داخلها 

ويف ت�ساعيفها اأي�سا.

ر�سالة  من  ما  اأنه  يعنيه،  ما  بني  من  يعني،  وهذا 

لفظية، اأيا كان جن�سها ومهما كانت درجة اأدبيتها، 

اإل وهي قائمة على جدل تفاعلي ولود ل ينقطع بني 

الذي  ال�سيء  الأنحاء.  من  بنحو  وخارجها  داخلها 

وم�سالك  التلفظ  بنظريات  املن�سغلني  ببع�ش  حدا 

كـ«بيار  الأدبية  الظاهرة  درا�سة  يف  منها  الإفادة 

اإىل احلديث   Pierre Van Den Heuvel فان دان هيفيل« 

 La( الأدبي  التوا�سل  م�ستويات  من  م�ستويني  عن 

داخلي  توا�سل  اأولهما   :)communication littéraire

Le nar-( الراوي  على  مبني   )Communication interne(

 Communication( خارجي  توا�سل  وثانيهما   )rateur

والذي   .
72

)L’auteur( الكاتب  على  متاأ�س�ش   )externe

ن�ستطيع حت�سيله من مثل هذا الت�سور الذي ذكرنا 

اأن املراجع يف اخلطاب الأدبي عامة وال�سعري منه 

تتخلق  لغوية  داخلية  مراجع  اخل�سو�ش  وجه  على 

Ex- )يف اللغة وباللغة ومراجع خارجية غري لغوية 

tralinguistique( لي�ش الإم�ساك بها اأو الظفر مبعاملها 

بالأمر الهني املتاح.

)�لبقية مبوقع �ملجلة على �لنرتنت(
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    يجمع �أغلب �لنقاد و�لد�ر�شني لتجربة �ل�شاعر �لفل�شطيني »حممود دروي�ض« 

مر�حل  1994م،�أهــم  �أو�شلو«  »�تفاقية  توقيع  �أعقبت  �لتي  �ملرحلة  هذه  �أن  على 

جتربته �ل�شعرية على �لإطالق ، و�أكرثها مناء، و�أقربها �إىل روح �ل�شاعر �لذي بلغ 

�أن  وبعد  �ملختلفة،  �لعاملية  �لتجارب  على  �نفتاحه  بعد  �لن�ض  عاملية  درجة 

طَوف مبدن وعو��شم ومنابر �أدبية كربى، فكان طبيعيا �أن ينز�ح حمموله �ل�شعري 

�إيديولوجيا  �أو  ق�شية  على  �لنكفاء  عباءة  تاركا  منه  ينبثق  مت�شاميا  �نزياحا 

معينة حتُد من ممار�شاته �لن�شانية  ك�شاعر منطلق، وعليه فقد خرج من كونه 

�لآخر/�لن�ض،  ليكت�شف  �لعربية  �لقومية  و»هدهد«  �لفل�شطينية  �لق�شية  �شاعر 

�لآخر بكل  تاأثيثاته وحيثياته، وي�شبح �شاعر �لإن�شانية ككل؛ وعرف بذلك حتول 

لفتا خ�شو�شا على �شعيد �لبنية �لإيقاعية ،فهو �شاعر �إيقاعي بامتياز.

حممود دروي�س 

وحتولت التجربة ال�سعرية

 الب�سري �سيف اهلل \

بقي وفيا لأهم خا�ضية �ضعرية وهي �لتجديد

على م�ضتوى �لبنيـة �لإيقاعية

\ �ساعر وباحث من اجلزائر



 حتولت العناوين:

رغم  اأ�سلوبية  متحولت  من  ي�ستوقفنا  ما  لعل 

حفاظه على كثري من اخل�سو�سيات امل�سهودة يف 

مييز  اأ�سبح  الذي  احلــراك  ذلك  ال�سابقة؛  املراحل 

خا�سة  ال�سعرية،  ون�سو�سه  جمموعاته  عناوين 

واأن العنوان مفتاح اإجرائي حموري يف الدرا�سات 

الأ�سلوبية و ال�سيميائية  ، باعتباره عتبة رئي�سية 

اأو  كلمات  الل�سانية،  العلمات  من  »جمموعة  ،اأو 

جمل اأو حتى ن�سو�ش، قد تظهر على راأ�ش الن�ش 

ولتجذب  ملحتواه،  وت�سري  وتعينه  عليه  لتدل 

 .
)1(

جمهوره امل�ستهدف..« 

ملاذا   « ال�سعرية  جمموعته  ل�سدور  كان  لقد       

نظري  وا�سع  �سدى   
)2(

ــدا؟« ــي وح احل�سان  تركَت 

ال�سعري  ــاب  ــط اخل �سكل  يف  الـــبـــارز  الــتــحــول 

»الَدروي�سي« انطلقا من عنوان املجموعة والذي 

جاء ا�ستفهاما مفتوحا ينقل حالة تعبريية اأخرى 

مع  ال�سابقة،  جمموعاته  يف  اعتدناها  التي  غري 

اأهم  املبا�رص،ولعل  اخلطابي  الأ�سلوب  طغيان 

على  كعنوان،  �سعري  ملقطع  ا�ستعماله  هو  حتول 

تعتذر عما فعلت«  » ل  ال�سعرية   غرار  جمموعته 

ب�سيغة  م�سبوق  غري  هًزا  العنوان  يهزنا  حيث   ،
)3(

يحمل  مبا�رص  وبخطاب  بالأمر،  امل�سفوع  النهي 

�سمريْي  بني  �سيغته   وتتحرك   ، واقت�سابا  �سدة 

املتكلم املفرد و�سمري املخاطب الغائب املجهول 

يف  الغو�ش  بعد  اإل  يتك�سف  ول  الفعل،  بحكم 

تفا�سيل الن�سو�ش امل�سكلة للمجموعة، واإن كانت 

تعطي انطباعا بالرف�ش وعدم الن�سياع، وحتمل 

دعوة اإىل ال�سمود ورفع التحدي، رغم اأن العنوان 

الرئي�سي الداخلي للمجموعة هو » �سهوة الإيقاع«.

الآن  منذ  »اأنــت  /املجموعة  ن�سه  اآخــر  وكمثال 

، حيث حمل خطابا مبا�رصا ، �رصيحا و 
)4(

غريك« 

 بكثري من املرارة وال�سدة.
)5(

ق�سديا

 التوراتيات، اأو اإعادة تفعيل املوروث الديني:

     كما عرفت هذه املرحلة بروز التوراتيات ب�سكل 

اأنها مل تنعدم يف  لفت ومده�ش يف ن�سو�سه رغم 

املراحل ال�سابقة، يقول:

»... وكل �سيء باطٌل اأو زائل، اأو     

زائل اأو باطل

من اأنا؟  

اأن�سيُد الأنا�سيد   

اأم حكمُة اجلامعة؟

وكلنا اأنا...

  ومِلْك  
ٌ
 واأنا �ساعر

. 
)6(

وحكيٌم على حافة البئر..« 

     اإن ال�ساعر ي�ستقطب حكمة النبي »�سليمان« –عليه 

ال�سلم-  يف �سفر »اجلامعة«، هذا النبي امللك واحلكيم 

وال�ساعر الذي بلغ ال�سوؤدد ،اقتنع يف النهاية بزوال 

هذا امللك ، وهو ما جنده يف �سفر »اجلامعة« بقوله:                                                                                                       

الأباطيل، كل  الأباطيل يقول احلكيم. باطل  »باطل 

�سيء باطل« )�سفر اجلامعة، 1 – 2(، وهي العبارة 

التي وظفها »دروي�ش« كلزمة تكرارية – كعادته- 

 ، الن�سو�ش  هذه  مبثل  ال�ساعر  اهتمام  يبني  مما 

واإميانه ببع�ش من حكمها، بل اأن منها من جعلها 

توليفة �سعرية ي�سد بها اإزر ن�سو�سه ، ويتخذها ملذا 

العاملية  الإن�سانية  ر�سالته  يو�سل من خلها  اآمنا 

يف نزوع اإىل احلكمة و اإعمال العقل. ولن�ستمْع اإليه 

اأثرها  م�ستغل  التوراتيات  وتــر  على  يعزف  وهــو 

كجانب جمايل وتاريخي وعقائدي :  

»...ع�سُت كما مل يع�ش �ساعر ملكًا وحكيمًا..  

 ......................

»�سليماَن كان«..

فماذا �سيفعل موتى باأ�سمائهْم
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هل ي�سيُء الَذهْب

ظلمتي ال�سا�سعْه

اأم ن�سيد الأنا�سيِد 

                                                                                                                                                                                                                                     .
)7(

واجلامعْه؟«

األق  ي�سمن  مبا  الديني  املحمول  ال�ساعر  وظف  لقد 

جديدة،  تعبريية  ممكنات  من  مينحه  ومبا  الن�ش، 

من  انــطــلقــا  املــا�ــســي  ا�ستقطاب  فعل  خا�سة 

احلا�رص، هذا املا�سي الديني الذي جعله »دروي�ش« 

اأكرث ح�سورا برتكيزه على الفعل امل�سارع امل�سوب 

الق�سيدة  ال�سابق، فيحرك  املقطع  بالغياب كما يف 

انبثاقا  داخله  من  الن�ش  لينبثق  لولبيا  حتريكا 

مت�سافرا ي�سل يف نهاية اجلملة ال�سعرية اإىل ذروة 

املعنى بعد التدرج و النت�سار.

للأر�ش  انتمائه  وبحكم  درويــ�ــش«  »حممود  اإَن 

اإنتاج  ــادة  اإع يحاول  ؛  الر�سـالت  ومهد  املقد�سة 

للقراءة  قابل  م�سرتكا  اإن�سانيا  ــا  اإرث يعتربه  ما 

دائــرة  مــن  اخلـــروج  نحو  ــر  اآخ ودافــعــا  والتجديد، 

مغلقة عرب حكمة النبي »�سليمان« –عليه ال�سلم-.                                                                             

»امل�سيح«-عليه  �سخ�سية  يتناول  اأي�سا  جنده  كما 

ال�سلم-هذه ال�سخ�سية التي كان لها ح�سور قوي 

عقيدته،   بحكم  ال�سعرية  جتربته  مراحل  كافة  يف 

موطن  »اجلــلــيــل«  اإىل  ال�ساعر  انتماء  اأن  ورمبــا 

يف  برغبة  ي�سعر  جعله  ال�سلم-  -عليه  »امل�سيح« 

ذلك  يف  حمَركا  واملعاناة،  ال�سطهـاد  عن  التعبري 

جتربة اأخرى، ومعِرجا على قيامة »امل�سيح« فيقول:

»...مثلما �سار امل�سيُح على البحريِة

�رصُت يف روؤياَي.    

لكِني نزلُت عنِ ال�سليب

لأنني اأخ�سى العلو، ول  

.
)8(

اأب�رُص بالقيامة....« 

 حتولت الروؤيا ال�سعرية:

�سبق واأن تعر�سنا لعلقة ال�ساعر بالن�ش، و روؤياه 

اخلا�سة به لل�سعر، حيث يعتربه ثورة هذا اإْن مل يكن 

مرادفا لها،كما اأن مقيا�ش جناح الن�ش عنده     هو 

الروؤيا  اأن هذه  اإل   ، مدى ترديده من قبل اجلمهور  

حتى   ، الأخـــرية  املرحلة  يف  كبريا  حتــول  �سهدت 

واإن بقي حمافظا على علقته بالإيقاع الذي ميثل 

خا�سية  ثابتة ومتوا�سلة مع كافة مراحل جتربته 

ي حيثيات هذه العلقة ، نختار هذا  ال�سعرية،و لتق�سِ

املقطع من ق�سيدته » �سهوة الإيقاع« حيث يقول: 

» يختارين الإيقاع ، 

ُي�رْصُق بي  

اأنا رجع الكمان ول�ست عازفُه  

اأنا يف ح�رصة الذكرى

اأنا يف ح�رصة الذكر 
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�سدى الأ�سياء تنطق بي

.
)9(

فاأنطُق....«

اإنه  يحاول اأن يتناول هام�سا يتعلق بعلقته ك�ساعر 

الفعل  ممار�سة  يف   ودوره  الق�سيدة  الإيقاع/  مع 

لهاج�ش    امتثال  يكون   اأن  يعدو  ل  الــذي  ال�سعري 

يدفعه من حيث ل يدري اإىل ال�ستجابة ، وبالتايل 

ممار�سة فعل الن�ش.اإَن التعمق يف قراءة هذا املقطع 

،  يربز ذلك التحول يف علقة ال�ساعر بالن�ش ، فاإْن 

كانت يف املرحلة الأوىل قائمة على اأبوة ال�ساعر من 

اأخرى،  للن�ش من جهة  النا�ش  تلقـي  جهة   ومدى 

فالأمر خمتلف الآن، فالن�ش هو الأب ، واملحرك و 

الن�ش  �سدى  هنا  وال�ساعر   ، العك�ش  ولي�ش  الفاعل 

ولي�ش �سوته. 

اأ/- فل�سفة الَن�ش/حتولت الفكرة:

كلما مر العمر  تتخذ ق�سائده بعدا خمتلفا  ت�سبح 

حماكاة  ولي�ست  للواقع  اكت�سافا  الواقعية   << فيه 

وي�سبح  الفكرة،  �سعيد  على  كتحول   )10(>> له 

احل�سور/الغياب  مقابل  احلــيــاة/املــوت  خطاب 

>> اأن املوت  الن�ش،  »موتيفا«  �ساخ�سا يف منت 

ال�سعرية  درويــ�ــش  اأعــمــال  معظم  يف  تــردد  الــذي 

�سيتخذ  وتركيبًا،  ــراداً  اإف خمتلفة،  و�سيغ  باأن�ساق 

نهاية  باعتباره  العادي  ملفهومه  مناق�سًا  بعداً 

اأخرى،  بعبارة  اإنــه،  الأبدية.  عامل  ودخــول  احلياة 

ل�سعب يرف�ش  معرب �رصوري يف امل�رصوع احليوي 

وتاأ�سي�سًا  التاريخية.  هويته  فاقداً  يعي�ش مهانًا  اأن 

اأ�سا�سية  ا�سرتاتيجية  �سيغدو  املوت  فاإن  ذلك،  على 

ل�سرتجاع الكيان الروحي واملادي الذي ت�ستحق به 

اأن ُتعا�ش<<)11( ، ليوا�سل متنه املرتاتب  احلياة 

ما  وهو  لكنه  احلزن  من  �سيء  ي�سوبها  حركية  يف 

جت�سده ق�سيدته »�سقط احل�سان عن الق�سيدة« :

 وفُر، كالكمنجة يف الرباعيات
ٌ
»كر

اأناأى عن زماين حني اأدنو  

من ت�ساري�ش املكان

�سقط احل�سان م�رَصجا/

بق�سيدتي

واأنا �سقطت م�رصجا /

)12(
بدم احل�سان...« 

ال�سعرية »كزهر  وتتاأكد هذه احلقيقة يف جمموعته 

، حيث تتجلى تلك الروؤيا  التي تنزع  
)13(

اللوز اأو اأبعد«

اإىل الغور يف فل�سفة املوت واحلياة كثنائية جدلية 

قائمة ت�ستفُز كائنه ال�سعري حني يرِدد يف ق�سيدته 

»هنالك عر�ش« : 

» قيل: قوٌي هو احلُب كاملوِت ! 

قلُت : ولكَن �سهوتنا للحياة

ولو خذلتنا الرباهني ، اأقوى من احلِب واملوت

ِفلننه طق�ش جنازتنا

كي ن�سارك جرياننا يف الغناْء

)14(
...وحقيقَيٌة كالهباْء«

ٌ
احلياة بديهَية 

ول يزال ال�ساعر يتعمَق يف اأ�رصار الوجود ،  ويبحث 

اأكرث  �سويٍف  �سبه  نــزوع  يف  باهلل  الإن�سـان  علقة 

من اأِي وقت م�سى ، لي�رصح يف ن�سه » منفى 3«  :                                                                              

اأر�ـــســـه                                                                       اأو  اهلل  ـــن  ع ــد  ــعــي ب مـــكـــان  ــــَل  ك  
َ
اإن 

                                                                                                  .
)15(

هو منفى...« 

اإىل  القرب/البعد، يف نزوع  هو ي�ستغل على ثنائية 

الذات الإلهية التي تقرتن بتحقيق رغبة العودة اإىل 

الأر�ش املقد�سة، و لأن » اهلل حال اأ�سل يف وجدان 

الإن�سان، وما عليه اإل اأن يجده يف كل عنا�رص اخلري 

  .
)16(

واحلق التي تت�سمنها اإن�سانية الإن�سان..« 

ثَم يعود مرة اأخرى اإىل فل�سفة  املوت واحلياة  يف 
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»منفى 4«:

 لفي عامل ل �سماء له ،
َ
».. واإن 

ت�سبح الأر�ُش هاويًة...  

وا�رصْخ لت�سمع نف�سك  

واأ�رصْخ لتعلم اأنك ما زلت حيًا وحيًا

واأَن احلياة على هذه الأر�ش ممكنة

فاخرتع اأمًل للكلْم !!  

 جهًة اأو �رصابًا  
ْ
ابتكر

يطيل الرجاْء،  

/ 
ٌ
وغِن ، فاإن اجلمايَل حرَية 

اأقول : احلياُة التي ل ُتعَرف اإل

                                                                            .
)17(

ب�سِدية املوت...لي�ست حياْة..« 

ول يغـادر ال�ساعر هذه الثنائية ، فهي حمور ا�ستغال 

�سبه طاغ على اأغلب ن�سـو�ش املجموعة التي غلب 

عليها هذا التحول :

 » �سريي ببطء، يا حياُة،   

لكي اأراك بكامل الُنق�سان حويل،

كم ن�سيتِك يف خ�سِمك باحثا

 عِني وعنْك.

وكَلما اأدركت �رصا منك قلت بق�سوة:                 

ما اأجهلْك!       

قْل للغياب: نق�ستني 

   
)18(

واأنا ح�رصُت لأكملْك..« 

ثنائية  من  التخل�ش  ي�ستطع  مل  ال�ساعر  اأن  ورغم   

احل�سور والغياب اإل اأنها تبدو اأكرث دقة  وتاأثريا يف 

امل�سهد الن�سي ، فالغياب عن�رص ت�سكيلي حمفور يف 

الن�سو�ش الأخرية، وميثل ن�سبة اأعلى يف متف�سلها، 

داخله،  يف  ال�ساعر  ينه�ش  خفيا  �سعورا  ثمة  وكاأن 

اأنها  اأو لنقل  وينطبع على املنت ال�سعري فيما بعد، 

حالة غياب بعد ح�سور، هي مرحلة جديدة واأخرية 

تعبريي  ب�سكل  ن�سطلع   جتعلنا  الوقت  نف�ش  يف 

خمتلف وهادئ بعيدا تنعك�ش على الإيقاع الذي مل 

يعد ع�سكريا �ساًجا،فهناك انخفا�ش يف وترية ال�سد 

الإيقاعي تعك�ش بو�سوح نف�سية ال�ساعر يف مرحلة 

دقيقة من حياته.

هذه  اأعــمــال  جــل  يف  -كما  ال�ساعر  يتنازل  ول 

واحلــوار  ال�رصد  عن  ال�سابقة-  واملرحلة  املرحلة 

وتعديد امل�ساهد يف توظيف للدراما وم�رصحة للن�ش 

موظفا  ــرواة،  ال تنوع  و  الأ�سوات  تعدد  خلل  من 

تعبريية  طاقات  موظفا  واأخــرى  تــارة،  الأ�سطورة 

الطقو�ش  وحتى  والأمكنة  والألوان  كالرموز  اأخرى 

الدينية. 

  ب/انفتاح الن�ش/ا�ستقطاب الآخر: 

على  انفتاحا  اأكــرث  املرحلة  هــذه  يف  ال�ساعر  بــدا 

فهو  خمتلفة  لغات  من  الآخرين  وجتارب  ن�سو�ش 

»بابلو  الت�سيلي  ال�ساعر  �سخ�سية  ي�ستح�رص  مثل 

الوقفة يف  د هذه 
َ
ليخلـ   ، بيته  زار  اأن  بعد  نــريودا« 

يقف  اأن  دون  مير  ومل  غام�سة«،  »كحادثة  ق�سيدة 

�سامل   « الكردي  ال�ساعر  مع  م�رصفا  اإن�سانيا  موقفا 

بركات« الذي اأهداه ن�ش » لي�ش للكردي اإل الريح« 

الإ�سباين  ال�ساعر  ن�سو�ش  مع  تفـاعله  اإىل  اإ�سافة 

»غار�سيا لوركا«، ومن جهة اأخرى ي�ستح�رص ذكرى 

ال�ساعر الراحل »اأمل دنقل« يف ق�سيدته » بيت من 

ال�ِسعر اجلنوبي«.  

   كما حاول الكتابة باأ�سكال اأخرى كالعمودي مثل 

كما يف ق�سيدته »طريق ال�َساحل« م�ستعمل اأ�سلوب 

ال�سطر  ليكون  الأول  ال�سطر  يف  البداية  كلمة  تكرار 
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الثاين تعليقا على فكرة ال�سطر الأول اأو تاأكيدا عليها: 

» طريق يوؤدي اإىل م�رص وال�سام

] قلبي يرُن من اجلهتيـْن  [   

طريق امل�سافر من ..واإىل نف�سه

] ج�سدي ري�سة واملدى طائر[   

     
ْ
طريق ال�سواب.. طريق اخلطاأ 

 .
)19(

]لعلي اأخطاأت،لكنها التجربْة [«  

عليه  املتعارف  القافية  بنظام  يتقيد  مل  اأنــه  غري 

غري  مفتوحة  يجعلها  هو  العمودي،واإمنا  ال�سعر  يف 

ال�سكلي  باجلانب  التقيد  مع  موحد،  بروي  حمددة 

لنظام ال�سطرين.

ــــــذات:                                                                         ال /انـــكـــفـــاء  الـــنـــ�ـــش  انــــغــــلق  ج/- 

/ ه  ن�سَ ال�ساعر  كتب  ومفاجئ،  �رصيح  موقف  يف 

حمل  حيث   ،
)20(

غـــريك« الآن  منذ  »اأنــت  املجموعة 

انتقادا �رصيحا حلركة » حما�ش »، بكثري من املرارة 

وال�سدة، فجاء هذا الَن�ش / املوقف  فا�سل  اأو وقتا 

حيث   ، ا�ستثنائية  ا�ستقطاب  عملية  يف  م�ستقطعا 

وجد ال�ساعر اأَن به حاجـة ليعود اإىل واقع فل�سطيني 

م�ستت بعد اأن اعتقدنا اأنه جتاوز تلك املرحلة، وحَلق 

وامل�ساحات  الإيديولوجيا  الق�سية/  فوق  عاليا 

ال�سَيقة ، فيقول:

ونرى  �ساهق،  ُعُلو  من  ن�سقط  اأن  علينا  كان  هل   «

دمنا على اأيدينا... 

لُنْدرك اأننا ل�سنا ملئكة.. كما كنا نظُن؟                                                                  

اأمام  اأن نك�سف عن عوراتنا  اأي�سًا  وهل كان علينا 

امللأ،    

كي ل تبقى حقيقتنا عذراْء؟

كم َكَذبنا حني قلنا: نحن ا�ستثناء!

اأن ت�سِدق نف�سك اأ�سواأُ من اأن تكذب على غريْك!

اأن نكون ودودين مع َمْن يكرهوننا، 

وق�ساًة مع َمْن يحبوَننا 

.
)21(

تلك هي ُدونية امُلتعايل، وغطر�سة الو�سيْع!« 

يف  �سقطت  الق�سيدة  هذه  فاإَن  املوقف،  عن  وبعيدا 

ا�ستقطاب  اإىل  ال�ساعر  وعــاد  والتقرير  املبا�رصة 

التي  الق�سية  وارتداء عباءة  الأوىل  ال�سعرية  اأدواته 

اإْن حاول التكلم ب�سمري  ، و  ميزت مرحلة البدايات 

اأنه وقع  اأننا نعتقد  اإل  اجلماعة لبعث روح التوحد، 

رهينة اخللفات ال�سيا�سية ال�سيقة ، بل اأنه جلاأ اإىل 

الدينية يف �سكل  واإثارة املواقف  التهكم وال�سخرية 

ميثل  لكونه  ل  يحدث  ملا  ال�ساعر  برف�ش  يوحي 

املقابلة  لأنه يقف يف اجلهة  واإمنا  �سمريا جمعيا، 

للطرف الثاين من ال�رصاع الدائر، وهو ما نلم�سه يف 

قوله:

» لول احلياُء والظلم،        

لزرُت غزَة،    

دون اأن اأعرف الطريق اإىل بيت اأبي �سفيان اجلديْد،                                                            

ول ا�سم النبي اجلديْد

ولول اأن حممداً هو خامت الأنبياء، 

   ،
ٌ
ل�سار لكل ع�سابٍة نبي

 
)22(

ولكل �سحابٍي ميلي�سيا!«

واقعا  يلِخ�ش  الذي  املقطع  بهذا  ق�سيدته  ويختتم 

بالغ  نــازف،  درامــي  م�سهد  يف  مرتهل  فل�سطينيا 

التاأثري، فيهم�ش قائل :

» ل يغيظني الأ�سوليون 

فهم موؤمنون على طريقتهم اخلا�سة.                                                                

ولكْن، يغيظني اأن�سارهم العلمانيون،

بدين  اإل  يوؤمنون  ل  الذين  امللحدون  واأن�سارهم 
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وحيد:

�سورهم يف التلفزيون!.

..........

ل اأخجُل من هويتي،   

فْهي مازالت قيد التاأليف،

ولكِني اأخجل من بع�ش ما جاء

يف مقدمة »ابن خلدون«.

                                                                     .
)23(

اأنت، منذ الآن، غريك!« 

يف  وانح�ساره  املوقف  خ�سو�سية  ورغم  اأنه  غري 

الإيقاع  وراء  يجر  مل  ال�ساعر  فــاإن  حملي،  موقف 

الع�سكري ال�سارخ، بل حـاول قدر امل�ستطاع التقليل 

املرة جعل من ن�سه حتـول  ر، فهذه 
ُ
التوتـ من حدة 

يف التعامل مع املو�سوع /الق�سية يف �سكل واقعة 

اأ�سلوبية جديدة  مل ن�ساهدها يف ن�سو�ش ال�ساعر اإذا 

ما تعلق الأمر بال�ساأن الفل�سطيني.                                  

تعايل الَن�ش/ تعايل الذات:

ينتحي   ،
)24(

الفرا�سة« »اأثــر  ال�سعرية  جمموعته  يف 

منحى  املجموعة-  -عنوان  الق�سيدة  يف  ال�ساعر 

الــذات  يف  الواغل  الكامن  يحرك  منحى   ، خمتلفا 

من  بع�سا  الفقيـدة   للفرا�سة  ليعزف   ، املغرتبة 

املعنى،   من  اأكــرب  جمالية  �سياغة  يف  مقطوعاته 

اأغرب منه:             

» اأثُر الفرا�سة ل ُيرى                                                                                    

اأثر الفرا�سة ل يزوُل 

هو جاذبيُة غام�ٍش                                                

ي�ستدرج املعنى، ويرحُل

حني يَت�سُح ال�سبيُل

  ..................

هو مثل اأُغنية حتاوُل 

اأن تقول، وتكتفي                                                                               

بالقتبا�ش من الظلِل

.)25(
ول تقوُل... «

اأعلى،  اأعلى،  »دروي�ش«  يرتفع   ، الق�سيدة  هذه  يف 

الفرا�سة  جناحي  تاأثري   « نظرية  رحاب  يف  ويحلق 

»فيوظفها توظيفا جماليا بعيدا عن حتولت الفيزياء 

 ، وال�ساعر هنا يقف ملم�سا 
)26(

والتاأثريات اجلانبية

حدث  فيه  ي�سف  جمايل  توليف  يف  حريريتها 

الكتابة ، فرا�سـة الن�ش التي ترتبط بلحظة م�سحورة  

نوع  من  ارجتاجا  يحدث  للآفاق  عابرا  ن�سا  لتوِلد 

اآخر خمتلف ، ل يعرف احلدود ول الفر�سيات.

اأخرى من«اأثر  اإن ال�ساعر يف هذا الن�ش، ون�سو�ش 

الفرا�سة« يعيد قراءة الأمكنة من جديد كاأمنا ينفخ 
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فيها من روحه بعد ما حلقها من اهرتاء يف عملية 

الأطفال نظرا  والألــوان  يف عامل  بالت�سكيل  �سبيهة 

ياأ�رص  الذي  »فاملكان  بطفولته،  مرتبط  اأغلبها  لأَن 

خا�سعا  مباليا  ل  مكانا  يبقى  اأن  ميكن  ل  اخليال 

فيه  عا�ش  مكان  هو  وح�سب،بل  هند�سية  لأبعاد 

ما  بكل  ،واإمنـــا  مو�سوعية  بطريقة  لي�ش  النا�ش 

.
)27(

للخيال من حتُيزات..« 

املجاز  مــن  ينتهي  ل  ر�سيد  على  ا�ستغل  كما 

يف  يــربع  التي  والتعبيـرية  اللغوية  واملمكنات 

ويتجاوز  عالية  باحرتافية  بها  فيتلعب  توليدها، 

بها حدود النزياح اإىل ما بعد النزياح، اإىل املده�ش 

للمعنى،  الآخــر  الفتح  حيث  يحلق  الفوق/فكري، 

وت�سري  نرثية،  ق�سيدة  اأو  خريفيا،  ال�سيف  في�سري 

لعبـة  حتريك  يف  ماكرا  بلغيا  هام�سا  الأفــعــال 

املعنى التي يراوغها ما �ساء، وبكل الطرق امل�ستهاة، 

َد بعد اأن يجمع بينهما، ويحنو  ُد / ال�سِ فيلم�ش ال�سِ

كل طرف على الآخر يف علقة حريرية متجددة. 

        ول نغادر هذه املحطة حتى ت�ستوقفنا ق�سيدته 

و  املعتقة  ورائحته  قدا�سته  للمكان  حيث  »قرطبة« 

دللته ال�ساربة كبارق يف ال�سعور اجلمعي العربي، 

في�ستجمع بع�سا من بقايـاه، ويفتتـح اإن�ساده:                                                                  

اأبواب قرطبَة اخل�سبية

ل تدعوين اإىل الدخول

لإلقاء حتية دم�سقية على نافورة ويا�سمينة.

اأم�سي يف الأزقة ال�سيقة  

يف نهار م�سم�ش �سل�ش.    

اأم�سي خفيفًا كاأنني �سيف 

على ذاتي وذكرياتي،

)28(
كاأين ل�ست قطعة اأثرية يتداولها ال�سياح..«  

�سعرية النثـر:                                 

اأو  بالنرث،  ال�سعر  علقة  توثيق  نحو  ال�ساعر  يتجه 

خمتلفة  جتريبة  اأدوات  با�ستعمال  النرث  ت�سعري 

»كق�سيدة  ــرار  غ مثل،على  الن�سو�ش  كعناوين 

نرثية« التي يقول فيها: 

 »�سيف خريفي على التلل كق�سيدة نرثية. 

الن�سيم اإيقاع خفيف اأح�ُش به                                                                                

ول اأ�سمعه يف توا�سع ال�سجر.                                                                        

الع�سب املائل اإىل ال�سفرار �سور تتق�سفن

وتغري البلغة بالت�سبه باأفعالها املاكرة.

ل احتفاء على هذه ال�سعاب اإل باملتاح

من ن�ساط الدوري،  

.
)29(

ن�ساط يراوح بني معنى وعبث« 

و»�سكل   ، اآخر  تعبريي  ممكن  لتجريب  حماولة  هي 

يركن  اإ�سافيا  هام�سا  يكون  قد   
)30(

بديع« جتريبي 

اإليه  بحاجة  هو  ف�ساء  من  يتيحه  مبا  ال�ساعر  اإليه 

،اأو هو حالة للتنفي�ش �سكلت فا�سل اإبداعيا يف اآخر 

اأيامه.

اأن جمموعته ال�سعرية »اأثر الفرا�سة«،  ول �سك يف 

ال�سعرية  »درويــ�ــش«  اأدوات  يف   جتديدا  ك�سفت 

املعنى  ذروة    ، ــــذروة  ال اإىل  بها  للو�سول   ،

م�ستوى  على  وتاألق  اأبــدع  فقد    ، للآفاق  العابر 

كثري  يف  ت�سكل  اأ�سبحت  التي  ال�سعرية  اجلملة 

ــر  والأم املعنى،  كاملة  ن�سو�سا  الأحــيــان  من 

حيث   ، اأي�سا  ن�سو�سه  عناوين  على  ينطبق 

هو  ملا  متجاِوزة  و  متعالية،  كثيفة  اأ�سبحت 

النرثي،  الن�ش  نحو  وا�سح  ميل  مع  ُمــتــَجــاَوز، 

نرثية«؛  »كق�سيدة  ن�سو�سه  اأحد  يعنون  فعندما 

نحو  اإيجابيا  حتول  ال�سعري  املنت  على  ي�سفي 

راق.                                                                                                                               جمايل  حوار  يف  النرثي  ال�سعري/  التفاعل 

ـــــر، جعل  ــا ابـــتـــدع هــامــ�ــســا تــعــبــرييــا اآخ كــم

ـــة نــ�ــســو�ــســا                                                                                              ـــادي ـــع فـــيـــه مــــن يـــومـــيـــاتـــه ال

اأو   ، املقهى  اأو حديثه يف  اأمام  مقروءة كجلو�سه 
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واإن  حتى  الكتابة  حلظات  اأو  اجلــريــدة،  قراءته 

اتخذت طابعا ق�س�سيا بحتا،فهي متثل خرب�سات 

حاول اأن ينِف�ش بها ال�ساعر عن نف�سه قد ندرجها 

كجن�ش  الق�س�سية  اأو  ال�سعرية  الن�سو�ش  �سمن  

جمــال  خارج  تكون  وقد   ، عليه  متعارف  اأدبــي 

مثل  اأ�سلوبية  خا�سية  فنعتربها   ، التجني�ش 

ن�سو�ش »البنت/ ال�رصخة«، » حنني اإىل ن�سيان«، 

»مواعيد �رصية«...    

وكخل�سة نقول:

خا�سية  ــم  لأه وفيا  بقي  درويــ�ــش«  »حمــمــود  اإن 

�سعرية وهي التجديد على م�ستوى البنيـة الإيقاعية 

فقد كان �ساعرا اإيقاعيا بامتياز،  اإ�سـافة اإىل كونه 

ا�ستغـَل ما اأمكن من التقنيات التعبريية دون اخلروج 

واأهم فتح يف هذا املجـال   ، ال�سعرية  عن خا�سيته 

لل�رصد  اأوجد  حيث  اأ�سميها-  كما   – رد 
َ
ال�سـ ق�سيدة 

اإىل  الرتيبـة  ينا�سبه وينقله من حالته  �سعريا  متنا 

حـالة مرنة قابلة للت�سكيل اجلمايل .         

لل�ساعر  اأنــه  لــنــدرك  مــا  مقطعا  نــقــراأ  اأن  ويكفي 

حمافظا  بقي  الذي  دروي�ش«!  »حممود  الفل�سطيني 

الإيقاعي، من�سجما مع كثري  امل�ستوى  على حركية 

ي�سيف  لأْن  ي�سعى  وا�ستمَر  التعبريية،  قناعاته  من 

لها جديدا يف كل مرة، وهو ما جت�سد اأثناء املرحلة 

انفتح على خمتلف  ا 
َ
ال�سعري، ملـ متنه  الأخرية يف 

اإىل  الق�سية  �ساعر  عباءة  من  وخــرج   ، التجارب 

العاملية، لينطلق حملـِقا يف ف�ساءاتها، مبدعا ب�سكل 

مغاير متاما، فلم يكن �ساعرا فح�سب، بل كان لعبا 

حمرتفا يف ممار�سة غواية الَن�ش/لعبة املعنى التي 

لأَن  بب�سـاطة   ، اأراد  ولو  منها  الفكاك  ي�ستطيع   ل 

ولي�ش  دائما-  يقول  كان  كما   – يختاره  الإيقـاع 

َة علقة حميمية مقَد�سة 
َ
له بد من ال�ستجابة، فثمـ

ل ت�سبهها اإل علقته بالأر�ش ، وهو ما تربزه اآخر 

-كما  خمتلفة  �سعرية  حالة  ال�سعرية،اإنه  ن�سو�سه 

. 
)31(

يقول �سلح ف�سل-

الهوام�ش:

Leo, Hoek, la marque du titre , dispositifes           :)1(

. semiotique d une pratique textuelle .la hage.mouton 
 paris.1981 ;p:28

)2(:�سدرت طبعتها الأوىل �سنة1995.

)3(:�سدرت طبعتها الأوىل �سنة 2004.   

)4(: �سدرت طبعتها الأوىل �سنة2007.   

)5(: الراجح اأنه موجه حلركة حما�ش الفل�سطينية، وهو ما �سنقف عليه 

حال مرورنا بالن�ش.

)6(: حممود دروي�ش،جدارية، ريا�ش الري�ش للكتب والطباعة والن�رص ، 

ط1، بريوت،  2001، �ش:86

)7(: نف�سه، �ش:89

)8(: نف�سه.

)9( :حممود دروي�ش،ل تعتذر عما فعلت، دار الري�ش للن�رص،ط1، 

لبنان،2004، �ش:15

)10(:حممد جنيب التلوي، الق�سيدة الت�سكيلية يف ال�سعر 

العربي،الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، القاهرة،1998 ، �ش:186

)11(: عبد ال�سلم امل�ساوي ، جماليات املوت يف �سعر حممود 

دروي�ش، )مرجع �سابق(، �ش: 60

)12(: حممود دروي�ش،ل تعتذر عما فعلت،)مرجع �سابق(،�ش:38        

)13(:�سدرت طبعتها الأوىل �سنة2005 عن دار الري�ش للن�رص ،لبنان. 

)14(:حممود دروي�ش ،كزهر اللوز اأو اأبعد ، دار الري�ش للن�رص، ط1، 

لبنان،2005، �ش:40/39

)15(: امل�سدر ال�سابق، �ش:167

)16(: وجدان عبد الإله ال�سائغ، مباهج الن�ش، الهيئة العامة للكتاب، 

اليمن،2006، �ش:15

)17(: كزهر اللوز اأو اأبعد ، )م�سدر �سابق(:�ش:195/194 .                                                                         

)18(: ال�سابق،�ش:187.

)19(: ال�سابق،�ش:125

)20(: �سدر �سنة:2007.)21(: ال�سابق.

)22(: نف�سه.

)23(: ال�سابق.

)24(:�سدرت طبعتها الأوىل �سنة 2008.

)25(: حممود دروي�ش،اأثر الفرا�سة،دار الري�ش للن�رص 

والتوزيع،ط1،لبنان ، 2008، �ش:131

)26(: هذه النظرية الفيزيائية اأ�سا�سا، و التي ابتكرها » اإدوارد 

لورينتز« �سنة 1963 ، حتاول اإيجـاد علقة ما بني حدث ب�سيط 

واأحداث كربى قد تكون على علقة بها يف �سكل ردود اأفعـال، حيث 

قدم مكت�سف هذه النظرية متثيل يبدو �ساذجا للوهلة الأوىل، حيث 

ميكن اأن ُيحدث رفيف جناحي   فرا�سة يف منطقة ما من الكون 

بركانا واأعا�سري وارتدادات يف مناطق اأخرى بعيدة مـن العامل،  وهو 

ما يجعل من هذا العن�رص تخييل علميا  اأكرث منه واقعا.  

)27(:�سيزا قا�سم،بناء الرواية، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، ط1، 

القاهرة، 1984، �ش:76

)28(: حممود دروي�ش،اأثر الفرا�سة، )م�سدر �سابق( ، �ش:192      

)29(:ال�سابق، �ش:21

)30(:�سلح ف�سل،حتولت ال�سعرية العربية، دار الآداب، ط1، بريوت، 

لبنان،2002، �ش:11

)31(:راجع: 

�سلح ف�سل،حممود دروي�ش حالة �سعرية، ط1، الإمارات العربية 

املتحدة، 2009.
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حممد ال�رسغيني 

حوارات

ت�شوير: في�شل البلو�شي جلطي والزاوي يف �شيافة املجلة        

اأمني الزاويربيعة جلطي



111

»الزواج بفنانة و�شاعرة وروائية هو حظ كبري يف احلياة« هذا ما قاله الروائي والكاتب 

اجلزائري اأمني الزاوي عن زوجته ربيعة جلطي، عندما زارا �شلطنة ُعمان �شويا، ودلفا معا 

اإىل مكتب جملة نزوى، بينما قالت جلطي: » اإن كان هذا هو الكالم فاإن ما اأعي�شه معه يف 

املمار�شة اليومية هو اأكرث من ذلك. احلياة معه اأكرث األوانا وبهجة بل اأكرث ُخ�رسة«. هكذا 

التي دفعت جلطي لأن  الزاوي، تلك  ال�شغرية  كما قال  التفا�شيل  تعمقت �رساكتهما يف 

تعتني بحديقته اأكرث من حديقتها لإميانها باأنه يقوم بذات الدور مع حديقتها. فما يدور 

بينهما ل ين�شب وي�شبه اإىل حد كبري جتدد اللغة واملو�شيقى. 

 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

 حاورتهما: هدى حمد\

ينبغي اخلروج من ترجمة الزمالة والتو�صية v

الأدب اجلزائري يكتب عن القتل اأكرث مما 

يكتب عن املوت

v

فـي حديقة العي�ش امل�شرتك.. حياة وكتابة 

m ربيعة جلطي: 

رتي« واأنا وهي فـي عراك حميم اللغة »�ضُ

 اأمني الزاوي:

m

على الروائي ت�ضوي�ش الطماأنينة الكاذبة للقارئ



قدم الروائي اجلزائري اأمني الزاوي لل�شاحة الإبداعية 

باللغة  ومثلها  العربية  باللغة  منها  �شت  رواية،   12

اأكرث من 13 لغة. منها  اإىل  الفرن�شية، ترجم بع�شها 

التيو�س«، »و يجيء املوج امتدادا«،  »كيف  »حادي 

عرب طائر فينيق�س البحر املتو�شط«، »�شهيل اجل�شد«، 

الأنثى«،  »رائحة  »الرع�شة«،  الثامنة«،  »ال�شماء 

»ي�شحو احلرير«، »وليمة الأكاذيب«، »�شارع اإبلي�س« 

وغريها، وله روايات اأخرى كتبها  باللغة الفرن�شية 

من اأهمها: »اإغفاءة ميموزا«، »اخل�شوع«، »الغزوة«، 

»حر�س الن�شاء«، »نا�س العطور«.. 

باملفهوم  ال�شيا�شية  الرواية  تكتب  ل  جلطي  ربيعة 

بكل  ع�رسها  تعي�س  بل  العاري  الإيديولوجي 

به  تليق  ل  حي  ككائن  باللغة  وتعتني  تفا�شيله، 

املتاحف. جلطي واحدة من اأهم ال�شاعرات 

منذ  بالكتابة  امل�شتمرات  اجلزائريات 

من  العديد  اأ�شدرت  ال�شبعينات.  جيل 

لوجه  »ت�شاري�س  اأولها   كان  الدواوين 

غري باري�شي«، »من التي يف املراآة«، ثم 

روايتها »الذروة«، ورواية »عر�س مع�شق« 

ال�شاعر  ترجم  الأعمال.  من  وغريها 

الفرن�شية.   اإىل  �شعرها  اللعبي  اللطيف  عبد  املغربي 

كما ترجم لها ر�شيد بوجدرة اأعمال اأخرى. 

الرباط  يجمعكما  جميال..  ُثنائيا  تشكالن  أنتما   **
المقدس والترجمة والرواية أيضا، واستعير هنا جملة 
ربيعة جلطي » كبرنا معا«، وشهدتما معا العديد من 
التحوالت في نضج التجربة، والتحوالت على صعيد 
المتغير السياسي والثقافي.. فكيف ُيذكي أحدكما نار 
اآلخر ليستمر ، وهل تدخل المنافسة الكتابية بينكما 

لتفسد وهج الكتابة أو لتوقدها؟ 
- الزاوي: اعتقد اأن الزواج بفنانة و�شاعرة وروائية هو 

فهو  الكتابة  يف  ال�شدق  اأّن  فكما  احلياة،  يف  كبري  حظ 

يف  ال�شدق  هو  الكتابة  يف  وال�شدق  احلياة.  يف  اأي�شا 

ال�شلوك اأي�شا، لذا اعتقد اأّن حياتنا منذ اأن بداأت يف ال�شنة 

معنى  بكل  م�شرتكا  م�شارها  كان  اجلامعة،  يف  الأوىل 

�شيء  كل  نتقا�شم  ونحن  طلبة  ونحن  م�شرتكا  الكلمة. 

خا�س،  ُملك  يوجد  ل  معا.  اأخذناها  كنا  املنحة  حتى 

فكل ما هو بيننا هو م�شرتك. عمق ال�رساكة احلقيقية بني 

ميكن  اإذ ل  ال�شغرية.  الأ�شياء  يف  دائما  تكون  الزوجني 

اليومية.  احلياة  عن  منف�شلة  كاأديبني  حياتنا  ت�شور 

امل�شرتكني  والأطفال  البحث  وحياة  الدرا�شية  فاحلياة 

يف  تتداخل  بال�رسورة  ون�شو�شنا  معا،  جمعتنا  حياة 

هذا امل�شار الذي من�شيه باأربع اأرجل ولي�س برجلني فقط.

اأنا �شعيد يف هذه احلياة التي جعلتنا نختلط ونتقاطع   

يف كل �شيء. وهذا ل يعني التفاهم والتطابق، ول يلغي 

عن  الأ�شل  طبق  �شورة  ل�شنا  بب�شاطة  لأننا  الختالف، 

الآخر، فالروؤية للحياة وللكتابة تختلف، وهذا الختالف 

مواقف  يف   . وحرارتها  الن�شاين  عمقها  للحياة  ُيعطي 

ما  وهذا  ونختلف،  نتناق�س  كثرية  �شيا�شية 

الأدبية  واحلياة  احلياتية  حلياتنا  يعطي 

طعما و�شعرية خا�شا بها . 

بينكما  الغيرة  فتيل  أحيانا  يشتعل  أال   **
األكاديمي  الحقل  في  تشتغالن  كونكما 
الترجمة  وتمارسان  الرواية  وتكتبان 

أيضا؟ 
نفيها،  ان�شانية ل ميكن  الغرية حالة  الزاوي: ب�شدق   -

هنالك  كان  اإن  ولكن  الأديب،  تكوين  من  جزء  وهي 

�شخ�س يف الدنيا ل اأغار منه فهي ربيعة لأن ما اأمتناه 

لنف�شي اأمتناه لها قبلي واأي جناح اأجنزه لنف�شي اأمتناه 

اأن يكون لها قبلي. بطبيعة احلال نقراأ لبع�شنا البع�س 

قبل الن�رس.

 ** تمارس عين المحب أم عين الناقد على كتابات 

ربيعة؟ 
- الزاوي: عني الناقد.. اأقول راأيي لها بكل �شدق. مرات 

ُتعيد النظر فيما تكتب وفقا ملا اقرتح واأنا اأي�شا قد اأعيد 

النظر فيما اكتب وفقا ملا تقول يل ومرات اأخرى ل اأغري 

لأين موؤمن ب�رسورة اأن تكون امل�شاألة هكذا بهذه الروؤية 

وبهذا الختالف مع ربيعة، واأنا اأرى اأنه ب�شكل عام من 
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الن�رس.  قبل  لنا  لتقراأ  اأخرى  بعيون  ن�شتاأن�س  اأن  اجليد 

اأبناوؤنا يقراأون لنا. الأ�شدقاء اأي�شا. 

** ماذا تقول ربيعة جلطي فيما قال أمين الزاوي؟ 
�شيئا  لأقوله. يف جمتمعاتنا  اأمني   ربيعة: مل يرتك يل 

اأو  عليه  املراأة  تفوق  الرجل  يرف�س  ما  عادة  ال�رسقية 

اأقول  ولكن  اأمني،  قاله  مبا  كثريا  تاأثرُت  له.  مناف�شتها 

يف  معه  اأعي�شه  ما  فاإن  الكالم  هو  هذا  كان  اإن  ب�شدق 

احلياة  بكثري.  ذلك  من  اأكرث  هو  اليومية  املمار�شة 

�شاعرة  كنُت  ُخ�رسة.  اأكرث  بل  وبهجة..  األوانا  اأكرث  معه 

احلرف  التقى  اأخرى.  منطقة  من  اأتى  وهو  الثانوية، 

وحبها.  اللغة  ع�شق  جمعنا  ال�شخ�شان.  يلتقي  اأن  قبل 

جمعنا  الذي  الفقري  العمود  وهي  باللغة  نتعامل 

اأننا  كما  ن�شتخدمها.  التي  اليومية  والعجينة  ببع�شنا 

ولأن  تن�شب  ل  اللغة  ولأن   . باملو�شيقى  حياتنا  نرتب 

املو�شيقى ل تن�شب.. اأي�شا احلب ل ين�شب بيننا ويكرب 

التجاذب النف�شي واجل�شدي.

كيف  اللغة  هو  ينق�شه  ما  العربي  الرجل  اأن  اعتقد 

زوجته  مع  يتعامل  كيف  معها  ويتعامل  ي�شتخدمها 

اأن  ميكن  ما  لالأ�شف  لدينا  وجريانه.  اأولده  مع  باللغة 

ن�شميه حالة من الطر�س والبكم.

من  ال�شباب  تاأ�رس  ما  كثريا  تخ�شنا  التي  العالقة  هذه   

مديني،  عامل  من  جئت  فاأنا  واأمني  اأنا  نختلف  حولنا. 

واأمني جاء من جمتمع قروي جميل جدا، ولكل واحد منا 

اأمني  حديقة  اأ�شبحت  عندما  بها.  يعتني  التي  حديقته 

ومع   ، كثريا  وبحديقتي  قليال  بها  اأعتني  اأمامي �رسُت 

وحديقتي  كثريا  اأمني  بحديقة  اأعتني  اأ�شبحُت  الوقت 

اأكرث.  بحديقتي  يعتني  كان  اأ�شال   اأمني   لأن  قليال، 

الآن بكل زخم �شاعريتها  التي نعي�شها  هذه هي احلالة 

العالية.  

نتيجة هذا  ُتشبه حديقتك حديقته  أن  أال تخشين   **
التقارب واالعتناء المتبادل؟ 

لن يقول  اأنه  اعتقد  - هنا تدخل �شخ�شيتي وقناعاتي. 

ما ي�رسين. يقراأ يل اأمني بحب ومودة لكي ُي�شذب ن�شي 

وهذا ي�شعدين. ل يدفعني لأن اأغري ما كتبت ولكن لأعمق 

بع�س ما كتبت. 

** ماذا عن عدوى انتقالك لكتابة الرواية بعد كتابة 
الشعر.. هل ألمين الزاوي عالقة بذلك؟ 

- ربيعة: عندما كنُت يف الثانوية كنُت اأكتُب الن�شو�س 

نقراأ  التالميذ  من  جمموعة  وكنا  اأي�شا  والنرث  ال�شعرية 

»اجلربانية«  ا�شمها  جمموعة  �شكلنا  البع�س.  لبع�شنا 

يقول  كما  ال�شعري  ن�شي  جربان.  خليل  جلربان  ن�شبة 

هذا  مع  اتفق  واأنا  كثرية،  حكايات  يت�شمن  النقاد 

الطرح.  حتى اأّن ن�شي ال�شعري الذي يتاألف من �شطرين 

كثرية  وحيوات  وحالت  ل�شخو�س  عديدة  اأبواب  يفتح 

النرث كان  وال�شيا�شية.  الجتماعية  العقد  وجمموعة من 

اأو نتيجة عدوى.   ي�شكنني ومل يكن طارئا على جتربتي 

الذروة  روايتي  فن�رسُت  الوقت،  اإىل  كنُت بحاجة  ولكني 

عام 2010 م، عن طريق دار الآداب. اأنا اأفرُق جيدا  بني 

ال�شعرية  الكتابة  ال�رسدية.  والكتابة  ال�شعرية  الكتابة 

كاأنك ت�شنع من �شجرة جيتارا، بينما ال�رسد هو مثل اأن 

يكون لديك جمموعة من الأ�شجار ت�شنع منها �شفينة بها 

ب�رس و�شخو�س وحكايات وم�شائر . يف الكتابة ال�شعرية 
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القول والتكثيف. حتى  اأذهُب ناحية الإيجاز والدقة يف 

يف الرواية ل اأحب التطويل. احرتم القارئ واحرتم وقته. 

الكلمة ول يتكرر احلدث والفعل  اأن ل تتكرر  اأعمل على 

اأكرر  اأن  دون  اأ�شيف  اأن  عندي  فامل�شاألة  والو�شف. 

والفرن�شية  العربية  للرواية  قراءاتي  نتيجة  رمبا  نف�شي. 

من  بامللل  كثرية  اأحيانا  اأ�شعر  العاملية.  والن�شانية 

الرواية العربية  لأنها مرتهلة.. الرواية الأمريكول تينية 

وقتك  يحرتم  فالكاتب  زوائد،  فيها  لي�س  حمددة  لغة 

وعقلك وذكاءك .. يقال لدينا يف الإعادة اإفادة واحلقيقة 

يف الإعادة اإ�شاعة وقت. 

اللغة  حول  الزاوي  أمين  لك  السؤال  سأحيل   **
العربية  التي تتهم بالترهل والتكرار؟

اأن  على  قادرة  اهلل،  كتاب  حملت  التي  العربية  اللغة   -

حتمل كل �شيء. قادرة على اأن حتمل املقد�س 

اآن. امل�شاألة يف كفاءة الأديب  واملدن�س يف 

ومعرفته. ل ميكن اأن تكتب عن اجل�شد واأنت 

ل تعرف اجل�شد. فامل�شكلة لي�شت فيها واإمنا 

يف الكاتب نف�شه. 

نقراأ  فعندما  جمالياتها  لها  العربية  اللغة 

كتاب  اأنه  جند  وليلة  ليلة  األف  كتاب  مثال 

مدور، لو نحذف احلكايات جند نف�س البناء 

ال�شباح..  وانتظار  الليل  انتظار  على  قائم  ال�رسدي. 

ولكن هذا التكرار  فل�شفة وجمال خا�س بالذوق العربي.  

الإيقاع يف الأغاين ال�شعبية العراقية يرتدد. نف�س الإيقاع 

ولكنه جميل.

هذا ناجت عن اأن العرب مل يكتبوا خارج ال�شتة ع�رس بحرا 

اإنها  التي عرفوها. هذه حالة جمالية ل ميكن اأن نقول 

الكتابة  يف  العرب  �شخ�شية  لأنها  جيدة  غري  اأم  جيدة 

والإ�شافة.

** أين تكمن المشكلة ؟ 
لغة  اإىل  الثقافة  هذه  تنقل  عندما  امل�شكلة  الزاوي:   -

الروايات  من  كثري  كبرية.  م�شكلة  حت�شل  هنا  اأخرى. 

العربية عندما ترتجم اإىل اللغات الأخرى ل تثري اأي رد 

العربي  الوطن  اأنها يف  الده�شة مع  فعل حولها. ل تثري 

تثري الده�شة والقراءة واملتابعة على العك�س مما يحدث 

على �شبيل املثال مع رواية يابانية يكتبها موراكامي، 

تبقى  والأمريكية  الفرن�شية  اللغة  اإىل  ترتجم  فعندما 

�شجة.  وتثري  الإدها�س  على  والقدرة  الوهج  بذات 

ماركيز اأحدث ده�شة يف بلده ويف اللغات الأخرى التي 

لدى  حمفوظ  جنيب  ترجم  عندما   بينما  اإليها.  ترجم 

القارئ  من  النتباه  ذلك  يح�شد  مل  نوبل  بجائزة  فوزه 

الغربي، اأي�شا ترجم عبدالرحمن منيف وهو الكاتب الذي 

يعتربه العرب اإ�شافة كبرية لأدبهم. اأذكر عندما ترجمت 

روايته »�رسق املتو�شط«، �شحكوا علينا يف فرن�شا. قالوا 

عن  بولي�شي  �شيا�شي  تقرير  هذا  رواية  لي�شت  هذه  لنا: 

اأحالم  روايات  اأقل.  ول  اأكرث  ل  والتعذيب  البعث  حزب 

م�شتغامني التي تطبع منها ماليني يف الوطن العربي ، 

ل تثري �شيئا لدى الغرب. وامل�شكلة كما قالت ربيعة يف 

التكرار. العامل الآخر ل يحب اللغة ول يحب 

الو�شف غري ال�رسوري. الو�شف يف الرواية 

فيها  تدرج  معلومة  وكل  موظف.  الفرن�شية 

وهذا  العربي،  ال�شهاب  بينما  ل�شبب  تدرج 

لغة  اإىل  يرتجم  عندما  الن�شاء  من  القدر 

اأخرى ل ُيعطي �شيئا اأبدا. اعتقد هذه العقبة 

التي ُتعانيها اللغة العربية. 

لها  ُترجم  عربية  أخرى  أسماء  هنالك  بالمقابل   **
من  عربيا  عليها  ُمختلف  كان  وإن  بصمة،  وأحدثت 
مثل عالء األسواني، والكثير من الروايات السعودية 

كأعمال رجاء الصانع ؟ 
وملاذا  ترجمت،  ملاذا  نفهم  اأن  ن�شتطيع  هنا  الزاوي:   -

ملو�شوعها  وذلك  الأخرى.  الأطراف  يف  �شجة  اأثارت 

باللغة  الروايات  قراأت  اأنا  اخلال�شة.  لأدبيتها  ولي�س 

العربي  الوطن  يعي�شه  ما  لها.  املرتجم  وباللغة  العربية 

وم�رس  �شوريا  تعي�شه  وما  حالت.  على  قائم  اليوم 

الديني.  ال�شوؤال  وتون�س والربيع العربي قائم على طرح 

اأ�شا�شية.  ق�شية  واإمنا  لعبا  لي�شت  املراأة  وحقوق  املراأة 

�شيء طبيعي اأن يلتفت العامل لأن املراأة متثل لديه قيمة. 

تعني  اأن   . ورفاهية  »تزويق«  املراأة  حقوق  نرى  نحن 
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املراأة يف الربملان ل يعني �شيئا عندما ل يتوفر ذلك يف 

ال�شلوك اجلمعي واحلياة اليومية. 

البيئة.  اأ�شاهد رواية عربية مكتوبة عن علم  اأنا مثال ل 

والبيئة  الطبيعة  عن  منف�شال  يعي�س  العربي  كاأن 

والأ�شجار وعن الرمال. يتم تخريب البيئة بدون درا�شة 

بدون رف�س. ثقافة املعرفة داخل الرواية العربية يجب 

اأن ُيعاد النظر اإليها  لأننا ا�شتغلنا على جمل »الإن�شاء« 

مثال  الرواية.  يف  املعرفة  على   ن�شتغل  ومل  اأكرث 

موراكامي يكتب رواية عجيبة عن ريا�شي  يجري يف 

طريق، وحتكي هذه الرواية عن احليوانات التي ت�شدمها 

ال�شيارات ال�رسيعة يف الطريق. يعُد كل يوم عدد الطيور 

التي متوت. يعُد كم قط  تذهب حياته يف الطريق. كاتب 

يده�شك يف هذه الرواية بهذه اللتقاطات الذكية. ت�شاهد 

حياة  هذه  لأنه  اأنت..  فُت�شدم  �شيارة  �شدمته  طائرا 

اأريقت. حياة مهمة.  

األم  بالعربية  تكتب  أن  الزاوي متى تختار  أمين   **
ومتى تختار أن تكتب بالفرنسية المكتسبة؟ 

اللغة  مع  تعاملي  ثانية.  الكتابة هي حالة  اأّن  اعتقد   -

مع  عالقتي  بينما  الأم.  حليب  مع  تعامل  هو  العربية 

ولكن  اجلميلة.  الأ�شياء  مع  كعالقتي  الفرن�شية  اللغة 

اخلارج،  من  الفرن�شية  اللغة  اكتب  ل  جمالها.  لغة  لكل 

واأ�شيف  اللغة  من�شجم مع هذه  باأين  اأ�شعر  عندما  واإمنا 

ما  له  اكتب  اأين  اأعرف  فرن�شي مادتي  يقراأ  لها. فعندما 

ل يعرفه بوا�شطة هذه اللغة. حيث اأ�شيف يف هذه اللغة 

اأنا.  ُيركبها بطريقتي  اأن  ي�شتطيع هو  تراكيب جديدة ل 

عربي  خميال  من  اآخر.  خميال  من  اأكتب  بب�شاطة  لأين 

واأنا  التي جتعلني  الثقافة هي  اأمازيغي متو�شطي. هذه 

اكتب بالفرن�شية اأقوم بعملية تك�شري لهذه اللغة. 

** هل يدرك القارئ الفرنسي ذلك؟
- الزاوي: نعم ي�شعر بذلك. الأديب الأ�شيل حينما يكتب 

واأنا  و�شخ�شيته،  خمياله  من  ينقُل  الفرن�شية   باللغة 

اجلاحظ  لغة  هي  لي�شت  التي  لغتي  اكتب  اكتب..  عندما 

ال�شاعر  الن�شيج.  عن  واإمنا  املفردة  عن  هنا  اأحتدث  ل   .

كيف  هو  »ال�شعر  جميلة،  عبارة  يقول  �شار  رينه  الكبري 

مُيكن اأن ُتالقي بني كلمتني مل ي�شتطع الآخر القيام بذلك 

بنف�س الطريقة«.  اأنا عندما اكتب باللغة الفرن�شية اأ�شعر 

الكاتب  ي�شتطيع  ل  بطريقة  ن�شيج  بحياكة  اأقوم  باأين 

ومن  جزائرتي  من  اأعطيها  لأين  بها،  القيام  الفرن�شي 

النف�شية   احلالة   . واأجدادي  اأمي  من  القادمة  ثقافتي 

ولكن  اأي�شا.  اللغوي  ومقرتحها  الكتابة  مقرتح  تعطي 

هنالك �شيء اأ�شا�شي اأين ل اأخون القارئ . فاملو�شوعات 

التي اأطرحها باللغة العربية اأطرحها بالفرن�شية.. مبعنى 

اأين ل اختار للقارئ الفرن�شي ما يريد ول اأختار للكاتب 

العربي ما يريده، بل اكتب ما اأريد اأنا.  

اللغة  تكابدها  أخرى  مشكلة  إلى  يقودنا  هذا   **
النص  محاكمة  ومشكلة  التلقي  مشكلة  العربية. 

محاكمة أخالقية؟ 
اأن  لدرجة  الكتاب  ببع�س  امل�شاألة  ت�شل  الزاوي:   -

يخافوا من قرائهم اأكرث مما يخافوا من املوؤ�ش�شة. روايتي 

الثمانينات  منت�شف  ن�رستها  التي  اجل�شد«  »�شهيل 

الكتاب  احتاد  وحماكمة  النا�رس  �شجن  مّت  �شورية  يف 

تلك  رمبا  الرواية.  على  كبرية  �شجة  قامت  اإثرها.  على 
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ورمبا  العربية  باللغة  اكتبها  التي  الأوىل  الرواية  هي 

اأخرى.  بلغة  الرواية  اكتب  اأن  اأفكر  احلالة جعلتني  هذه 

املوؤ�ش�شات مغلقة  واإذا وجد  اأن ميوت،  يريد  فالكاتب ل 

م�شكلة  العربي  الوطن  يف  التلقي  م�شكلة  وجهه.  يف 

هائلة لأن القارئ العربي غري مدرب على فن الرواية. مل 

نتخل�س بعد من قارئ ال�شعر. الثقافة ال�شائدة هي ثقافة 

ال�شعر وهي الغالبة حتى الآن. نقراأ الروايات مبنطق النرث 

بهذا  حتاكم  وهي  ال�رسيعة  وكتب  الفقهية  والن�شو�س 

لكان  ال�شعر  مبنطق  الروايات  قراأت  لو  لالأ�شف.  املنطق 

باإيقاع نرثي  لأنها مكتوبة  ولكن  لها.  اأكرث رحمة  ذلك 

تقراأ مبنطق الن�شو�س الفقية.   

.. ألننا  تتراجع  التلقي  ثقافة  بأن  تتفق معي  ** هل 
من  الكثير  سنجد  العربي  التراث  إلى  نعود  عندما 

وليلة  ليلة  ألف  منذ  تراثنا  في  الجرأة 
وطوق الحمامة وغيرها ؟   

تراث  لالأ�شف وقعت قطيعة بني  الزاوي:   -

 . العربي  القارئ  تكون  وتراث  القراءة 

املخطوط  مع  يتعامل  كان  العربي  القارئ 

اآنذاك حيث الكتب اجلريئة.

جريئة،  اأ�شياء  فنجد  ه�شام  ابن  �شرية  نقراأ 

اأن  ميكن  ل  عائ�شة  ال�شيدة  عن  كاحلديث 

تقال الآن. بل لو قالها اأحدهم رمبا اتهم بالكفر. وقعت 

وا�شل  العربي  القارئ  اأّن  لو  الرتاث  قراءة  مع  قطيعة 

عالقته مع الرتاث وانفتح على احلداثة واملعا�رس بذات 

اإىل جمتمع معرفة  الوترية التي كان عليها كنا �شن�شل 

وثقافة واأدب. 

** ما هي األسباب التي تقف وراء هذه القطيعة؟ 
- الزاوي:عامل ال�شتعمارات. العهد الرتكي الذي ا�شتمر 

ملدة 5 قرون اأحدث قطيعة كبرية. وكذلك ال�شتعمارات 

الأوروبية وعندما جاءت الدولة الوطنية كانت يف حرية 

تكون  اأو  العثمانية  كالدولة  دولة  تكون  هل  اأمرها  من 

كما  الوطنية  الدولة  نعرف  مل  لأننا  الأوربية.  كالدول 

ينبغي، فقد جاءت متاأخرة يف منت�شف القرن املا�شي. 

»ال�شعر  وكتابه  ح�شني  طه  مع  كانت  الأوىل  ال�شدمات 

»فقه  كتابه  يف  عو�س  لوي�س  لـ  حدث  وما  اجلاهلي«، 

اللغة العربية«. جيل كان يوؤ�ش�س لال�شتمرار الطبيعي مع 

حاجز  اأمامه  كان  ولكن  وتنوعه،  تناق�شه  بكل  الرتاث 

كبري جدا هو حاجز الدولة الوطنية اجلديدة  التي مل تكن 

قادرة على اأن تكون على درجة من التنوع، فبداأ ع�رس 

القمع احلداثي. 

المسكوت  إلى  الروائية  مواضيعك  أغلب  تذهب   **
عنه والمغضوب عليه فهل أنت تختار مواضيع تصدم 

بها المجتمع؟ 
- الزاوي: اعتقد اأن الأدب الذي ل يثري والرواية التي ل 

ت�شو�س الطماأنينة هي ن�س اآخر. الروائي عليه اأن ُي�شو�س 

الطماأنينة الكاذبة للقارئ. لأن القارئ عندما يقراأ ن�شا 

اأ�شال ولكن  اأنه يعي�شها  اأ�شئلة حول املمنوعات يجد  به 

ب�رسية  ويقولها  الكبت.  من  بنوع  يعي�شها 

ولكن عندما يراها يف عمل روائي ي�شعر اأن 

اأ�شال .  ما يكتبه الكاتب موجود يف احلياة 

اأريده من هذه الأ�شئلة  الذي  ال�شوؤال هو: ما 

واجلن�س  كالدين  الأطروحات  هذه  من  اأو 

وال�شيا�شة واملراأة والطبيعة؟ 

اعتقد اأين اأريد من خاللها اأن يخرج القارئ 

يف  اأعي�شه  ما  هل  قبيل:  من  احلياة،  عن  ب�شوؤال  ب�شوؤال. 

هل  اأعي�شه؟  اأن  يجب  الذي  هو  هل  ال�شدق؟  هو  حياتي 

ميار�س جاري املقابل لبيتي ما اأعي�شه اأنا؟ هذه الأ�شئلة 

التي يجب اأن يطرحها القارئ. فالروايات لي�شت اأجوبة 

الروايات هي اأ�شئلة دائمة.

أمين  يقول  كما  األمر  كان  إذا  جلطي..  ربيعة   **
الزاوي أّن الروايات ُتقدم صدمتها للقارئ، فهل يفعل 

الشعر ذلك أيضا ؟ 
اأن تكون  قبل  �شعرية  العربية هي ح�شارة  - احل�شارة 

ح�شارة نرثية. طبعا ل ُنلغي كل النرث الرتاثي الذي ُكتب، 

ال�شتة ع�رس بحرا.  العرب هم قوم �شعر. قوم  ولكن نقول 

من  الأندل�شيني  مع  بداأت  احلديثة  الق�شيدة  باأن  اعتقد 

. حيث  امل�شتكفي وغريهم  ابن زيدون، ولدة بنت  مثل: 

كانت ال�شدمة الأوىل التي غريت من منطية �شعر العرب. 
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اإىل  ولكن  للقارئ  يقدم �شدمة  بنيته  ال�شعر احلديث يف 

الآن هناك كرث يروجون بعدم �رسعية الق�شيدة احلديثة. 

والأموال  باجلوائز  ُت�شجع  الكال�شيكية  الق�شيدة  بينما 

والربامج التلفزيونية. مع العلم اأن الق�شيدة الكال�شيكية 

لي�شت �شيئة فاأنا اأحبها كثريا.

 تربيُت على �شعر جرير والفرزدق واأمروؤ القي�س وال�شنفرى 

واملعلقات. ولكن ل اأرى نف�شي اأكتب ُمعلقة. خرجُت من 

الراقي  اجلميل  ال�شعر  هذا  كل  احفظ  واأنا  املراهقة  طور 

ويف  القدمي  العربي  ال�شعر  يحب  كان  اأبي  لأن  الكثيف، 

مل  اأبي  القدمي.  العربي  ال�شعر  اأ�شناف  كل  بيتنا  مكتبة 

من  ي�شخر  كان  اأكتبها.  التي  احلديثة  الق�شيدة  ي�شت�شغ 

الق�شيدة  اأّن  اعتقد  اجلديدة.  الكوكبة  نحن  كتاباتنا 

�شعر،  جماعة  روادها..  من   بقي  من  مع  بقيت  احلديثة 

واأدوني�س كُمنظر و�شعيد عقل.

ولكن  بنيتها،  يف  كال�شيكية  احلديث  لل�شعر  كتابتي   

�شكله وهند�شته وطريقته تغريت ولكن م�شمونه ل يزال 

الق�شيدة  اأن  مبا  اللغة.  على  كثريا  اعتمد  اأنا  كال�شيكيا. 

عمل  بداأ  الآن  وقيودها.  �شال�شلها  كل  فجرت  النرثية 

بالذاكرة  ُمقيدة  اأي�شا  اللغة  لأن  اللغة.  داخل  عمل  اآخر. 

اجلمعية التي هي يقف اأمامها  قارئ اأو ناقد ليقول لك: 

هذه الكلمة ل جتوز ، فهو ل يعرف اأنك تق�شدها لذاتها. 

هي حماولة ال�رساع مع ذاكرة اللغة و�رساع مع ذاكرة 

قارئ اللغة اأي�شا. مع نف�شك ومع ذاتك ك�شاعر.

 عندما اأن�رس ق�شيدة يف الفي�س بوك، اأعارك اللغة طويال. 

فاللغة هي �رستي. اأنا اأريد اأن اآخذ حريتي وهي تريد اأن 

 اأ�شاليبها. هذه الأم�شيات اللكرتونية يتفاعل 
ّ
تفر�ُس علي

تعليقاتهم  ويكتبون  يحبونها  الأ�شخا�س   اآلف  معها 

عليها، وكلما مّر الزمن كلما تالءم اجليل اجلديد مع هذه 

اليوم،  النرث  ت�شتغل عليها ق�شيدة  التي  الذاكرة اجلديدة 

املاء يخرج من  مثل  �شيء هو  كل  رغم  العربي  فال�شعر 

كل مكان. 

التقيُت بال�شعراء الكبار. قراأُت اإىل جوارهم. وكنُت دائما 

اأبحُث عن الده�شة يف عيون النا�س. اأريد دائما اأن اكتب عن 

�شيء جديد. ق�شيدتي »املجرى« رمبا تكون اأول ق�شيدة 

للمجتمعات  امُلتعبة  »احلرقة«  ظاهرة  عن  فيها  حتدثت 

املغربية، اأعني ظاهرة الهجرة غري ال�رسعية. كتبتها يف 

ال�شعراء.  من  كبرية  ثلة  مع  وقراأتها  الثمانينات  اأواخر 

النقاد والأ�شدقاء اعتربوها ملحمة. رمبا لأنها تتحدث 

عن �شيء يراه كل النا�س ويعي�شونه ولكنهم ل يكتبونه. 

اأنا مل اكتب ق�شيدة »املجرى« من اخلارج. كتبتها لأين 

ر�شالة  �شاب  كتب  فقد  بنارها.  واكتويت  بها  احرتقت 

وهو يو�شُك على الغرق يف اأوراق ال�شجائر واألقى بها يف 

البحر داخل قنينة ماء. ر�شالة اعتذار اإىل والديه عن الأمل 

الر�شالة على املالأ  اأذيعت  �شي�شببه موته لهم. وقد  الذي 

وتاأثرُت بها كثريا. 

** أمين الزاوي.. ُنشر لك عام  1986 رأي يتعلق 
كنا  وإن  حتى  مدنية  نملك  »ال  الجزائرية:  بالرواية 
الذهنية  إّن  المصطفة،  والبيوت  العمارات  نسكن 
الرعوية والذهنية الفالحية ال تسمحان بوالدة رواية، 
ألن الرواية نص حضاري مديني، وهي بنية ال تزال 
االجتماعية  الحياة  في  وسلوكياتنا  عقلياتنا  تحكم 
والحياة الكتابية.. أمام هذا أقول إّن الرواية الجزائرية 
رواية  باألحرى  أو  ومحتشمة،  كالسيكية  تزال  ال 
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تغير رأيك..  .. اآلن في عام 2014 هل  تأسيسية« 
ُمدن قادرة على أن تقترح أعماال  لدينا  هل أصبحت 

روائية متميزة؟
مدينة؟  هنالك  هل  اأ�شئلة.  عدة  يطرح  �شوؤالك  الزاوي:   -

بعد ال�شتقاللت الوطنية  ت�شكلت ال�شدمة الأوىل. كانت 

كانت  العربية  املدينة  بينما  الأوروبية،  املدينة  لدينا 

حياة  ت�شكلت  العربية  الأحياء  يف  الهام�س.  مدينة  هي 

باأ�شاليب خا�شة تختلف وتتقاطع مع املدينة الأوروبية، 

احلي  اإىل  العربي  احلي  دخل  ال�شتقالل  بعد  ولكن 

بداأت  ثم  الأوربي، ووقعت �شدمة ح�شارية كبرية جدا، 

تتاأ�ش�س حياة مدينية عام 62 يف اجلزائر. لكن هذا اجليل 

الذي  الأمر  الديني،  العنف  ل�شدمة  اأخرى  مرة  تعر�س 

هّجر كل النا�س من القرى اإىل املدن فتم اخرتاق املدينة 

لديهم  يكن  العرب مل  اأن  يعني  من جديد. وهذا طبعا ل 

ُمدن. كانت لديهم حوا�رس ولكن بتقاليدها 

اخلا�شة، من مثل »تلم�شان« فالعرب الذين 

جاءوا من الأندل�س اأ�ش�شوا مدنا، ولكن هذه 

احلوا�رس مت تك�شريها عن طريق ال�شتعمار 

تهّجن  والأدب  الرواية  وبالتايل  فتهجنت. 

العنف  هذا  املدينة.  لتهجن  نتيجة  اأي�شا 

الذي وقع على املدن نالحظه يف الروايات. 

اأغلب الن�شو�س حتى عام 2000 هي ن�شو�س ريفية.

الرواية  وخصائص  مزايا  أكثر  نفهم  أن  نريد   **
الريفية التي تتحدث عنها، على الرغم من أّن لوكاتش 

قال بأن الرواية هي ابنة المدينة؟  
- الزاوي: الرواية الريفية هي التي تعرف اأدوات احلرث، 

موا�شم احل�شاد، حياة الفالح وخ�شائ�س هذه ال�شخ�شية 

واأدوات  فيه،  يعي�س  الذي  الجتماعي  واجلهاز  النف�شية 

يكون  اأن  بال�رسورة  يعني  ل  وهذا  واحلياة.  العمل 

الكاتب موجود يف الريف واإمنا مثقف ثقافة ريفية. لكن 

م�شافات  وك�رست  �شيء،  كل  هجنت  اليوم  التكنولوجيا 

كتابة  الريف  عن  الكتابة  واملدينة.  القرية  بني  هائلة 

الريف  م�شتقر.  غري  الريف  واأّن  خا�شة  للغاية  خطرية 

متغري اأي�شا وب�شكل كبري. هنالك عنف كبري مُيار�س على 

الريف. احلليب ي�شل معلبا اإىل الريف، انتهى زمن البقرة. 

اأفران  زمن  وانتهى  املخبز،  من  اخلبز  ي�شرتي  الفالح 

الدجاج،  ع�س  جند  املدن  �شطوح  وعلى  اليدوية.   اخلبز 

وحبل الغ�شيل، بل قد يتجراأ اأحدهم على اأن يذبح ذبيحته 

يف احلمام، وهذا يتنافى مع ثقافة املدينة. هذا العنف 

والخرتاق يحتاج اإىل رواية ورمبا رواية هجينة اأي�شا. 

نظرية جورج لوكات�س التي تقول باأن الرواية هي ابنة 

وهذه  نبيا،  لي�س  لوكات�س  ن�شفها.  اإمكانية  اأرى  املدينة 

النظرية ميكن اأن ُتدح�س. رمبا العنف الذي مُيار�س على 

هنالك  فلي�س  اجلاهزة،  املفاهيم  هذه  من  ُيغري  املدينة 

والإياب  الذهاب  واملدينة.  الريف  بني  الآن  بولي�س 

دخلوا  الأرياف  مثقفو  متقاطعة.   الثقافة  موجود. 

لو�شع  جديد  ُمنظر  اإىل  الآن  بحاجة  نحن  املدينة.  اإىل 

نظرية للرواية مع احلالة الهجينية التي ُيكابدها الريف 

واملدينة. 

** ربيعة جلطي .. ترى هل باتت مهمة 
أمام  عليه  كانت  مما  أصعب  الروائي 
الشكل الهجيني الذي تحدث عنه الزاوي؟ 
الكثري  منه  مطلوب  املعا�رس  الروائي   -

اللغة، واحلياة  من الأ�شياء. ل يكفي معرفة 

يكفي  كان  ما  الروائي  يكفي  ل  العادية. 

كان  حمفوظ  جنيب  املثال.  �شبيل  على  حمفوظ  جنيب 

النا�س،  اإىل ما يقوله  الفي�شاوي ينتبه  يجل�س يف مقهى 

الروائي  كاهل  على  الثقل  الروائي.  عامله  وُي�شكل 

املعا�رس كبري للغاية خا�شة واأن القارئ العربي اليوم 

عربي،  كاتب  ُيعجبه  مل  واإذا  ويقارن  اأخرى،  لغات  يقراأ 

فذلك يعني موته حتى واإن كان ا�شمه يرتدد يف ال�شحف 

والتلفزيونات. الروائي اجلديد عليه اأن يعرف كيف ميزج 

الألوان، كيف يتعامل مع املو�شيقى، كيف يقراأ التاريخ 

واجلغرافيا والتكنولوجيا، اأ�شماء املغنني، اأ�شماء القتلة، 

العربي  الروائي  يكون  اأن  ينبغي  ال�شيا�شة.  يف  يفهم  اأن 

احلايل مو�شوعة. اأن يكون لديه اجنذاب حقيقي للمعرفة. 

ورمبا افتقار الروائي العربي ملا ذكرت �شلفا، هو الأمر 

الذي يجعل الرواية العربية مت�شي ببطء كبري جدا. 
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يتعلق  فيما  الغميضة  لعبة  تلعب  العربية  الدول   **
وتمنع  الكتابة  حق  الكاتب  تعطي  فهي  بالحرية.. 
يبدو لك  القارئ.. هل  إلى  وصول كتابه متى شاءت 

هذا السلوك ُمنظم؟
توجد  ل  الفو�شى.  يف  ُمنظم  ال�شلوك  هذا  نعم  الزاوي:   -

للرقابة. بل  العربي لديها قانون وا�شح  الوطن  دولة يف 

يتدخلوا يف اأي وقت يريدون. ل يوجد لدينا قانون وا�شح  

اإذا احتوى على كذا وكذا. هذا غري موجود،  الكتاب  مينع 

اأنواع  اأخطر  من  وهي  املق�شودة،  الفو�شى  هي  وهذه 

فهذا  قوانني.  اأو  تنظيم  هنالك  يكون  ل  عندما  الرقابة 

الكتاب ممنوع اليوم وغدا م�شموح به، والعك�س بالعك�س. 

كما ح�شل لرواية »وليمة لأع�شاب البحر« للروائي حيدر 

حيدر. رواية من�شورة من 25 �شنة، ومنذ وقت لي�س ببعيد 

ح�شني  لطه  الأيام  كتاب  تقعد.  ومل  الدنيا  �شدها  اأقاموا 

املن�شور من �شنوات طويلة، حذفت منه فقرات، واأي�شا كان 

�شنوات  وقبل  وليلة«،  ليلة  »األف  كتاب  من  بيت  يخلو  ل 

قليلة ثاروا عليه. وق�ش�س عجيبة غريبة للرقابة لدينا.

الالتينية  اأمريكا  اأدب  جنح  ملاذا  اأحدهم:  يت�شاءل  وقد 

وانت�رس؟  نعم هم كتاب كبار، من مثل غار�شيا ماركيز 

وكارلو�س فوينت�س اأو خورخي لوي�س بورخي�س غريهم، 

للكتابة.  مالئم  مناخ  يف  يعي�شون  باملقابل  ولكنهم 

يف  يعي�س  منيف  عبدالرحمن  املثال  �شبيل  على  بينما 

العراق  من  حمارب  وهو  �شورية  مثل  من  م�شتبدة  دولة 

من  كبري  ثقايف  عنف  لدينا  مُيار�س  �شعودي.  واأ�شله 

قبل موؤ�ش�شات الثقافة. هذا الذي جعلنا نعي�س القمع ول 

ننك�س ثقافة القمع اأو نحاول اأن نفهمها ونعرفها. هنالك 

القمع  خ�شو�شية  يف  كتب  لي�شت  ولكنها  �شيا�شة  كتب 

ارتبطت  العراقية  الثقافة  يف  ظاهرة  هنالك  العربي.   

بالقمع ال�شديد. جتربة عبدالرحمن منيف هي واحدة من 

النرثي.  ال�شكل  يف  القمع  عن  كتبت  التي  التجارب  اأهم 

اأظنه متخ�ش�س يف الكتابة عن ال�شتبداد والدم، فرواية 

باخلوف  و�شعرُت  منها  جزءا  قراأُت  ال�شواد«  »اأر�س 

الرعب.. كلها قطع روؤو�س ودماء. العراق منوذج لثقافة 

القمع بامتياز. الروائي الآخر امل�شتغل على هذا الهم  اإىل 

حد ما هو الروائي نبيل �شليمان.

التابوهات  وكاتب  المرأة  ككاتب  معروف  أنت   **
المغلقة، لديك رواية مهمة  »لها سر النحلة« تناقش 
شيئا من ذلك. أنت تؤمن بأن تحرير الشرق لن يكون 
إال عن طريق المرأة ولكنك تشير إلى وجود  مؤامرة 
بمنطق  تحكم  السلطة  مواقع  في  فالمرأة  ضدها، 
العربية  المجتمعات  في  المرأة  تجد  كيف  الذكورة.. 

خصوصا وأنها تشغلك كتابيا؟
- الزاوي: قيمة املجتمعات تتحدد باخلطاب مع املراأة. 

�شعب  املراأة  مع  يتخاطب  كيف  يعرف  ل  الذي  ال�شعب 

متخلف. املجتمع الذي ل ينتج خطابا عن املراأة ولأجل 

كاأنه  الرجل  الرجل مع  املراأة  جمتمع متخلف. يتحدث 

يتحدث مع اإن�شان، بينما يتحدث مع املراأة كاأنه يتحدث 

مع كائن اآخر. ولكن الثقافة التي ُت�شاحب هذا التواجد 

للمراأة هي ثقافة ذكورية. على �شبيل املثال: عدد الن�شاء 

يف اجلامعة اجلزائرية اأكرث  بكثري من الذكور، فهل تاأنثت 

اجلامعة من خالل اخلطاب؟ وهل اأ�شبح لديهن ثقلهن؟ 

ل اعتقد ذلك. لأن الثقافة الذكورية حتكم زمام الأمور. 

ثقافة احل�شمة واحلرام والعيب. 
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مقيا�س حت�رس ال�شعوب هو عندما جتد املراأة مبدعة يف 

املختلفة.  احلياة  ونواحي  والأدب  وال�شيا�شة  القت�شاد 

اخلطاب  من  ُتغري  اأن  من  �شتتمكن  حلظتها  اأنها  اأظن 

الأمر  الآن  كما نراه يف واقع  ل�شاحلها. ولكن اخلطاب 

يك�شف عن اأّن املراأة تنتج  خطابا ذكوريا. 

نفسها..  عدوة  المرأة  يقال:  جلطي  ربيعة   **
على الرغم من أّنها هي التي  تهزُّ مهد طفلها بيد 

وتستطيع باليد األخرى أن تهّز العالم ؟
- املراأة هي التي تعيد انتاج املعرفة، وبيدها اأن ُتغري 

العادات والتقاليد وت�شذبها لتجعلها �شاحلة للعامل الآن. 

هي التي ت�شنع منطق ابنها وابنتها الذي �شيكونان عليه 

م�شتقبال. كل الرجال يولدون ذكورا، ولكنهم ل ي�شلون 

املولود  مكت�شبة.  الرجولة  الرجولة.  م�شاف  اإىل  جميعا 

الذي تزغرد عليه اأمه ثالث مرات لأنه ذكر 

ذكرا،  �شيبقى  البنت  مليالد  تزغرد  ل  بينما 

عن  بالأف�شلية  اإح�شا�شا  لديه  ُتغذي  لأنها 

امتياز،  الذكورة  اأّن  فيظن  البنات  اأخواته 

واأنه يك�شب العامل بذكورته.

رجولة  فيها  اأي�شا  الن�شاء  ن�شو�س  بع�س 

ل  التي  الأنوثة  اأحيانا.  الأنوثة  من  اأكرث 

ترقى اىل الإن�شانية  تبقى عرجاء. الن�س الذي اأحبذ اأن 

تكتبه املراأة هو الن�س الذي تخرتق به عامل الرجل وعامل 

املراأة باملعرفة والفهم بالدرا�شة العميقة. الكتابة لي�شت 

فقط من اخلارج. بل بالدخول ملعرفة الرجل من الداخل. 

اأن تعرف الكاتبة نقاط �شعفه ونقاط قواه. الرجل ان�شان 

اأخريات من  اأّمه ون�شاء  الغول هذا �شنعته  ولي�س غول. 

حوله. لذلك اأف�شل اأن تكون املدار�س البتدائية خمتلطة. 

فيبكي.  املعلمة  ت�رسبه  مثلها  طفل  اأّنه  الطفلة  لتعرف 

ي�شقط ويتاأمل ولي�س كائنا ُخرافيا. بل ترى مواطن قوته 

وه�شا�شته يف اآن. 

في  كبيرة  إشكاليات  يطرح  الجزائري  األدب   **
الحوار مع اآلخر، إشكاليات كبيرة حول العنف الذي 
عرفته الجزائر، وأيًضا كيف يمكن خلق صورة أخرى 
عن اإلنسان العربي المسلم وغير المسلم في ذاكرة 

اآلخر، ولكل هذه الصراعات سياقها الروائي، ولكن 
أال تظن أن هذه السيطرة تؤدي إلى روايات ذات طابع 
واحد. روايات ال تحاول االنفالت من بؤرة الموضوع 
الفلسطينية كجزء من  الكتابة  الرئيسي كما هو حال 

مشروع المقاومة؟ 
- الزاوي: كتبُت ذات مرة عن اأدب ال�شتعجال الذي ُيكتب 

بالتوازي مع احلدث. علينا اأن ُنحدد كيف نقراأ هذا اللون 

امل�شتوى  على  الأعمال  هذه  قراأنا  فلو  اأول.  الدب  من 

اجلمايل فقليل جدا منها  �شي�شمد ويبقى للخلود. ولكنها 

على  ُمهمة.  فكلها  والتاريخي  ال�شيا�شي  امل�شتوى  على 

�شبيل املثال: �شهادة �شحفي متورط باحلدث كتب رواية، 

اأكرث  الجتماع  وعلماء  املوؤرخني  يهم  اأمرها   اأّن  اأظن 

واملقيا�س  الأدبي  املقيا�س  هنالك  العاديني.  القراء  من 

احلدث  يكتبون  الذين  فالكتاب  والقت�شادي.  ال�شيا�شي 

خطرية  م�شوؤولية  يتحملون  مبا�رس  ب�شكل 

اأن  الكاتب  ي�شتطيع  هل  وال�شوؤال:  للغاية.. 

وبني  بينه  جيدة  م�شافة  وي�شنع  يتجرد  

احلدث ليتاأمله فل�شفيا؟ لالأ�شف نحن نكتب 

عن القتل ول نكتب عن املوت. املوت حالة 

هو  وما  عابرة.  حالة  القتل  بينما  فل�شفية 

عن  مكتوب  اجلزائري  الأدب  يف  مكتوب 

القتل اأكرث مما هو مكتوب عن املوت. الذي ي�شتطيع اأن 

ُيحول حالة اغتيال �شيا�شي من حالة قتل اإىل حالة موت 

املفا�شل  يكتب  فالكاتب  �شيخلد،  الذي  الأدب  هو  هذا 

والقيم. يكتب مال يكتبه املوؤرخ .

الثورة  رواية  مواقع.  ثالثة  لها  اجلزائرية  الرواية 

وروايات   ، الوطنية  الدولة  بناء  روايات  اجلزائرية، 

الرواية اجلزائرية  ت�شغل  الدموية. ثالث مراحل  املرحلة 

ولكن باملقابل هنالك كتاب خرجوا عن هذه املوا�شيع 

كتبُت  الإن�شانية.  والعالقات  واحلب  الرتاث  اإىل   الثالثة 

�شنة 97 رواية باللغة الفرن�شية ا�شمها »اخل�شوع«، كانت 

احلب  كانت عن  وروايتي هذه  وقتها يف جهنم  اجلزائر 

فرن�شا.  يف  مهمة  جوائز  على   حازت  وقد  املراأة  وعن 

كنُت يف حوار مع قنوات فرن�شية عندما  قال يل اأحدهم: 

اجلزائريون يكتبون عن القتل والدم واأنت يف وقت القتل 
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تكتب عن احلب واملراأة؟  قلُت  له: اأنا اأردت اأن اكتب عن 

�شبب هذا القتل، ف�شبب الدمار الذي نحن فيه اأننا ل نخلد 

قيمة الإن�شان، ول نحرتم املراأة. قيمة الإن�شان هي التي 

ُتنجينا من القتل والدمار. كتابة احلدث ميكن اأن تكون 

مفهوم  تراثي.  حدث  با�شتعادة  اأو  مبا�رسة   غري  بطرق 

ال�شلطة يف الرتاث العربي يك�شف اأن الكثري من الأحداث 

ي�شتغل  البع�س  لذا  التاريخ،  عرب  يف  ع�شناها  تقع  التي 

على ثيمة ا�شتدعائه. 

** هنالك أسماء روائية كبيرة جدًّا في باب الكتابة 
ومحمد  جبار،  آسيا  مثل  من  الفرنسية  باللغة 
وبوعالم  الخضراء،  وياسمينة  حداد،  ومالك  ديب، 
من  مقروءة  أصبحت  أخرى  وأسماء  صنصال، 
ولكن  األمريكية،  المتحدة  الواليات  إلى  اليابان 
لألسف لم تصل بعد إلى العالم العربي  بسبب غياب 

اللغة الوسيط؟
- الزاوي: كنا اأنا و�شديقي �شيف الرحبي نتحدث عن 

موقع اآ�شيا جبار ككاتبة كبرية جدا. ت�شوروا اأّن اآ�شيا 

جبار مل يرتجم لها �شوى كتاب واحد فقط للعربية. هذا 

اأمر خطري. ترجم لها م�رسحية  غري معروفة  ولي�شت 

اأنه ل يقراأ  اأعمالها املهمة.  كارثة العامل العربي  من 

للكتاب العرب الذين يكتبون بلغات اأخرى. اأت�شاءل: هل 

يعرف ال�شباب اأّن كتاب »النبي« جلربان خليل جربان 

الإجنليزية،  باللغة  واإمنا  العربية  باللغة  ُيكتب  مل 

كتاب يحتفظ بكل هذا اجلمال املوؤثر  حتى يف لغته 

غري الأ�شلية. لو ذكرنا اأربعة كتب عربية اأثرت يف كل 

الأجيال، اأكاد اأجزم اأنها لن تخلو من كتاب »النبي«. 

كل من يقراأ النبي يظن اأنها ن�س عربي. هذه امل�شكلة 

نحن ل نرتجم لكتابنا الكبار.  يا�شيمنة اخل�رساء غري 

خطري  كاتب  ديب  حممد  العربي.   العامل  يف  مقروء 

»عودة  مثل  من  رواياته  من  رواية  تقراأ  عندما  جدا. 

عندما  الكلمة.  معنى  بكل  مت�شوفا  جتد  ال�شحراء« 

الديانات كلها  بطريقة عجيبة.  يكتب فهو يكتب عن 

-مع  كثريا   له  ُترجم  الذي  جلون   بن  الطاهر  بينما 

لي�س  ديب،  كمحمد  لي�س  فهو  له-  ال�شديد  احرتامي 

كمحمد خريي الدين، لي�س كر�شيد بو جدرة.

** لماذا برأيك يذهب المترجم إلى الُكتاب األقل أهمية 
للترجمة ؟ 

ال�شعبية  الزاوي: لأنهم يرتجمون ما هو �شهل. الكتب   -

قارئا  �شتطلب  الديب  حممد  ترجمة   . قراءة  الأكرث  هي 

العربي  العامل  يف  الرتجمة  الديب.  حممد  مب�شتوى 

يف  تقاليد  لها  موؤ�ش�شات  توجد  ل  عارمة.  فو�شى  يف 

اإعادة  علينا  واملزاج.  بال�شدفة  امل�شاألة  تتم  الرتجمة. 

النظر يف ا�شرتاتيجية الرتجمة يف العامل العربي. ينبغي 

ترتجم  فعندما  والتو�شية.  الزمالة  ترجمة  من  اخلروج 

الرواية اليابانية اأو الكورية اأو ال�شينية اإىل الفرن�شية اأو 

الجنليزية فذلك لأن هنالك جديدا تقوله هذه الروايات. 

احل�شاري  بال�شوؤال  لنا عالقة  لي�س  لالأ�شف  نحن  بينما 

حول الرتجمة. 

** ُنكابد اليوم كثرة الروايات العربية واللهاث وراء 
النشر السريع والمتعجل؟ 

- الزاوي:  اأنا اختلف معك حول كرثة الروايات العربية. ل 

اعتقد اأّنه لدينا كم كبري من الروايات. على �شبيل املثال: 

يف بداية كل مو�شم تطبع فرن�شا  600 رواية ل�شعب يقراأ 

بهذه اللغة ل يتعدى 80 مليون – اأحتدث هنا عن بداية 

 300 عدده  يبلغ  العربي  الوطن  بينما  فقط-  املو�شم 

�شعورنا  رواية.   يقارب 300  ما  تقريبا، ويطبع  مليون 

بالكرثة جاء من عدم وجود اجلودة. فالروايات ُمت�شابهة 

لذا تبدو لنا كثرية، كما اأنها ل ُت�شكل »لقفة« وعي جديد 

العربية  اجلامعات  الناقد.  غياب  اإىل  بالإ�شافة  غالبا. 

املا�شي كان  الزمن  اأي�شا. يف  لالأ�شف ل تقوم بدورها 

الثقافية.  العوا�شم  يف  خ�شو�شا  بارز  دور  للجامعات 

متميزون..   ُنقاد  بها  كان  وبغداد..  وال�شام  القاهرة 

يعرفون ال�شاعر والناقد وهو ل يزال على مقاعد الدرا�شة. 

اجلامعات العربية اليوم كرثت وقل خريها . 

الرهان اليوم على جنومية الن�شو�س. ل كما كان عليه 

الأمر من جنومية الكاتب  نقول الآن: »هذه الرواية ُيراهن 

عليها« ، ورمبا ل نعرف من كتبها وهذه حالة ايجابية. 

اأعني اأن نتحدث عن العمل اأكرث عن الكاتب.      
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ل اأنا الأندُل�صّي املقيُم بني لذائِذ الو�صْ

وَح�رشجاِت الَبـنْيْ

اأنا الظاهريُّ

القرطبيُّ

الهاجُر لكّل وزارٍة و�ُصلطاْن

اأنا الذي ُرّبيُت بنَي ُحجور الن�َصاِء

بنَي اأْيديهّن ن�صاأُت

وهّن اللواتي علّمنني ال�صعَر واخلّط والقراآْن

ومَن اأ�رشارهّن اأعلُم ما ل يكاُد 

يْعلمُه غْيي

اأنا الذي يقوُل املوُت اأ�ْصهُل من الفراْق

هذه �رشيعتي
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اآن�صي جاك  الفرن�صي  لل�صاعر  بني�س  حممد  ال�صاعر  يبوح  احلوار  هذا  يف 

بالعالئق التي تربطه باملكان واللغة والق�صيدة، وكذلك مبا�صي ال�صعر العربي 

واأهميته التاأ�صي�صية ودور احلداثة واأهمية التجديد يف ال�صعر خ�صو�صا، ودور 

الروح املبدعة يف الميان باحلرية يف كتابة خمتلفة..

مكان امليالد بطيفه واأ�صباحه ل ينقطع عن زيارتي v

الزمان يجعلنا نرى واملكان يحيلنا لالن�صات v

 m حممد بنيـ�س

فـي الثنّيات الاّلنَهائـّية للَكالم 



بد  ال  لشعرك،  نتطرق  أن  أجل  من   : آنصي  ج. 
فاس  العالم،  أصل  فاس  فاس.  عن  الحديث  من 
تكون  أن  إليك،  بالنسبة  يمكن،  أال  الطفولة. 

القصيدة في البدء مدينة ؟
الكالم  اإل من   

َ
تاأتي اأن  للق�شيدة  كن 

ُ
: ل مي بني�س  م. 

الذي يخرتق اجل�شد. واملكان، مهما كان، ينادي على 

الق�شيدة.  يف  ن�شيد  اإىل  ال�شاعر  له 
ّ
يحو الذي  الكالم، 

تركوا  الذين  بني  من  اأّنــنــي  يل  يبدو  املعنى،  بهذا 

بالن�شبة  املدينة. وهي،  اأ�شوات  اإىل  تن�شت  الق�شيدة 

اإنها مدينة امليالد. لكنها، قبل كل �شيء،  اإيل، فا�س. 

يف  دائــمــًا،  تعود  الأ�شباح  وهــذه  الأطــيــاف.  مدينة 

زيارات متتالية، �شحبة كلماتها.

يف املرحلة الأوىل من �شبابي، كان الزمن 

تعّلمت،  وقد  للعامل.  النتماء  على  عالمًة 

واأنا ماأخوذ بهذه الفكرة عن الزمن، اأن اأرى 

العامل الذي اأنت�شب اإليه، من خالل الأزمنة 

احلديثة، التي مل تكن �شيئًا اآخر غري الزمن 

الغربي. فاأن اأكون حديثًا، يف تلك املرحلة، 

وباعتبار  املــغــرب،  ا�شتقالل  تلت  التي 

اأرتبط بالعامل  اأن  حداثة �شني، كان يعني 

الذي  بلدي،  ينق�شنا.  الذي كان  اخلارجي 

كان يعي�س اآنذاك يف ع�شور و�شطى، مظلمة ويحكمها 

اخلراب، كان يطمح اإىل زمن ياأتي من اخلارج، اأروبا، 

ومن فرن�شا حتديداً.

 
ُ
 اأن اأتعّلم كيف اأ�شبح

ّ
ها. كان علي

َ
لكن للق�شيدة اأ�رسار

طويل  تعّلم  ق�شة  اإنها  ال�شعري.  الكالم  مع  �شلة  يف 

واجهْته موانع. وهذا امل�شار العجيب، الذي لي�س �شحريًا 

ول اأ�شطوريًا، دّلني على ُبعد اآخر للوجود. املكان. لقد 

هتني الق�شيدة نحو مكان ي�رسط حياتنا )وموتنا(. 
ّ

وج

عّلمنا 
ُ
العربي اجلاهلي، ومب بال�شعر  الأمر، هنا،  يتعلُق 

�س )تويف نحو 525 ميالدية(. مكان الغائبني 
ْ
امرئ القي

)احلبيبة(، يف هذا ال�شعر، هو مفتتح الق�شيدة. يبداأ امروؤ 

القي�س معلقته با�شتدعاء املكان مبا�رسة بعد الغائب :

ِك من ذْكرى حبيٍب ومنزِل
ْ
فَقا نب

مِل
ْ
ب�شْقط الّلوى بني الدَّخول فحو

نداء للوقوف يف مكان ملمو�س، حمدد، مكان احلبيبة، 

ٌه من املكان اإىل الكالم. من 
ّ

ر( موج
ْ
الغائبة. نداء )اأو اأم

ت�شبه  ل  لغائبة  واقعي  مكان  ال�شاعر.  كلمة  تبداأ  ُهناك 

الآخرين. والأمر بالوقوف م�شبوٌق بالنداء على الدموع، 

ى. 
َ
العم على  م�رسفة  وهي  العنْي  حالة  عن  تعلن  التي 

الدموع(  ل �شلة له  )اأو  ا�شتدعاء املكان  مع ذلك، فاإن 

باحلنني. اإنه، اأوًل، اإن�شاٌت مبا هو جتلٍّ ا�شتعاري للج�شد. 

ولذا ميكن يل اأن اأقول اإن الزمان يجعلنا نرى واملكان 

 لنن�شت 
ٌ
 مر�شوم

ٌ
يحيلنا على الإن�شات. هو ذا اإذن م�شار

اإىل مدينة، هي فا�س. واإذا كانت الق�شيدة مدينة، فهي اإما 

 ل تكون. على اأن الإن�شات اإىل فا�س 
ْ
اأن تكون اإن�شاتًا اأو

التقاط  اأق�شد  املدينة،  اأ�شوات هذه  التقاط   على 
ٌ

�س
ّ
متر

بها  ت�شطدم  التي  الأ�شوات  يف  الإ�ــرساِف 

الأزمنة، زمنًا بعد زمن. لقد كان الإن�شات 

التي تظل  الأوىل،  العتبَة  اأ�شوات فا�س  اإىل 

اأوىل على الدوام، لق�شيدتي. واآخر ديوان يل 

، حماولة 
)1(

ُترجم اإىل الفرن�شية، ورقة البهاء

للمحافظة على حياة هذه الأ�شوات. اإنها ل 

تفارقني اإل لكي تعود. لذلك اأقول اإن فا�س، 

املمنوع،   ،
ّ
املن�شي مكان  هي  اإيل،  بالن�شبة 

مكان الغياب، الفقدان، والفراغ. األي�س الإن�شات �شطحًا 

اأي�شًا ؟ 

لو  ب��ودي  شيئان  ج��واب��ك  ف��ي  ثمة   : آنصي  ج. 
الشعرية  بالتقاليد  البداية،  في  عالقتك،  رهما.  نطوُّ
وبالحداثة. تتكّلم عن امرئ القيس والشعر العربي 
تحديدًا،  وفرنسا  أوروبا،  ثم  األول،  في  الجاهلي، 
الشعر  عن  أكثر  تكلمنا  أن  ُيمكن  هل  الثاني.  في 
الجاهلي، نحن، الغربيين، الذين ال نعرف شيئًا في 
عالقتك  عن  قليال  تكلمنا  ذلك  وبعد  الميدان،  هذا 

بالحداثة األوروبية، والفرنسية.
: ال�شعر العربي اجلاهلي هو منبُعنا ال�شعري  م. بني�س 

ميثله  ما  للعرب  ميثل  وهو  امل�شرتك.  تراثنا  الأول، 

يف  اأعَلى  مكانة  له  اإن  بل  للغربيني،  اليوناين  ال�شعر 

جعل  لقد  ال�شعرية.  اجلودة  على  �شهادة  لأنه  ثقافتنا، 
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العرب من ال�شعر اجلاهلي ن�شيدهم وم�شتودَع علومهم 

يف اآن. مل يكن لدينا، يف الع�رس اجلاهلي، فال�شفة على 

غرار اليونان اأو الآ�شيويني. كان لدينا هذا الن�شيد الذي 

َل يف رحالتهم نحو اأقا�شي ال�شحراء. 
ّ

ح
ُّ
كان يرافق الر

بو�شعية  تتمتع  ال�شعرية  اللغة  كانت  وبــالــتــايل، 

ها اجلماعي مل مينع الأنا، �شمري 
َ
المتياز. لكّن مظهر

من  اأ�شالُعها  تتغري  اأنــًا  الكالم.  من  املفرد،  املتكلم 

وا�شتثنائيتها  ال�شعرية  اللغة  هذه  وقوة  لآخر.  �شاعر 

هما اللذان جَعال معجزة نبي الإ�شالم هي القراآن، هذا 

يًا منّزل داخل اللغة، حتى يتحّدى 
ْ

الكتاب الذي جاء وح

ره، وبرهن 
َ
و

ُ
ال�شعراء عن اأن ياأتوا ب�شورة واحدة ت�شبه �ش

على ا�شتحالة تقليده.

قراءة  اأذكــر  فرن�شا  يف  ال�شعر  هذه  قــراءات  اأغــرب  من 

املوجز  كتابه  يف   Alain Badiou باديو  األن  الفيل�شوف 

ل  بالغرابة  الدرا�شة  هذه  اأ�شف   .
)2(

الاّلجمال علم  يف 

طرف  من  اجلاهلي  ال�شعر  ن�شيان  عادة  تخرق  لأنها 

الفرن�شيني فقط، بل لأنها جتروؤ، اإ�شافة اإىل ذلك، على 

ال�شاعر اجلاهلي لبيد بن  اأن ت�شع مقارنة بني معلقة 

اأبي ربيعة )ولد نحو  560 ميالدية، وتويف نحو 661 

مقطعًا  لنقراأ  ملالرمي.  نرد  رمية  وق�شيدة  ميالدية( 

من الكتاب بهذا ال�شاأن : » يجب، يف نظري، اأن نقرتح 

اإىل الوراء، خطوة نحو ما يوجد من  على الفكر خطوة 

�شلة بني مالرمي واملعلقة اجلاهلية، اأعني ال�شحراء، 

ل  ال�شيخ.  �شورة  عرب  املرور  الفراق،  اخلالء،  املحيط، 

 ».
)3(

ال�شيخ ال�شهيد ول املبعوث

يكفي هذا ال�شت�شهاد لرنى اأن ال�شعر اجلاهلي )وال�شعر 

العربي عامة( لي�س جمرد مادة متحفية، يتم الحتفاظ 

بها والنبهار اأمامها، واإمنا هو �شعر ذو طاقة ل تنفد، 

ويعمل على التقريب بني الثقافات املتو�شطية، الواحدة 

والأخرى. �شعر ي�شتحق اأن ن�شتك�شفه كلما كّنا م�شتعّدين 

لالنطالق نحو الأقا�شي. 

اأمـــا عــن عــالقــتــي بــاحلــداثــة الــغــربــيــة، الأوروبـــيـــة 

)والفرن�شية( اأو الأمريكية، فاأتوقف عند نقاط مرجعية. 

الأطفال  مثل  اأذهـــب،  بــاأن  طفولتي  منذ  اأحلم  كنت 

وال�شنيما،  وامل�رسح،  املدر�شة،  اإىل  الغربيني،  الآخرين 

والأوبرا، واملكتبات، واملتاحف، واملالعب الريا�شية. 

تعط�شي  هو  �شبابي،  يف  احللم،  هذا  يرتجم  كان  وما 

هذه  تعّلم  باأن  يقني  على  كنُت  لقد  احلديثة.  للثقافة 

م احلياة مع »النفو�س 
ُ

الثقافة �شيقدم يل فر�شَة لتقا�ش

احلرة« )نيت�شه(. و انخرطُت، دون ترّدد، يف احلداثة، يف 

 هذه احلداثة 
َ
 نحو

ّ
اأدبها، ويف فكرها وفنها. لكن امُل�شي

�شوراً. لقد كان، قبل كل �شيء، �رساعًا ل 
ْ
مل يكْن اأمراً مي

تمعي، و�رساعًا �شد 
ُ

منة يف جم
ْ
هوادَة فيه �شد قيم الهي

 يف عالقتي املبا�رسة باحلداثة. 
ُ

ما مينُعه عّني الغرب

من. ثم 
ْ
�رساٌع مزدوج. جُتاه نف�شي وجتاه الآخر امُلهي

اأظل  لهذا  الكامل.  احلرية  ال�شعر على معنى  عرثت يف 

وفيًا لل�شعر.

املبدعة،  الــروح  هي  ما  تعلمني  احلداثة  هذه  كانت 

وكيف اأنتقل من اخل�شوع اإىل احلرية. هنا يكمن معنى 

 
َّ

احل�س ي 
ّ
وتنم املمنوعات  تبطل  اإبداعية  الإبداعية. 

ُخطى  احلداثة،  اأختار  واأنا  اأتقّفى،  كنت  هكذا  النقدي. 

احلداثة  ثقافة  اختاروا  الذين  الكبار،  العرب  الكّتاب 

وموؤلفني،  وروائيني  �شعراء  الُكتاب،  فهوؤلء  واحلرية. 
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قراءة  اإعــادة  ويف  العربية،  اللغة  حتديث  يف  جنحوا 

الثقافة العربية القدمية، كما جنحوا يف ن�رس القيم التي 

تخيف امل�شتبّدين املحّليني.

ق�شيدة   
َ
قيم اأي  احلداثة،  اختيار  يتطلب  ذلك،  ومقابل 

اأْن  تقلي�شَها.  من  بدل  اليقظة  حدة  ت�شعيد  تمع، 
ُ

وجم

 
َ
اأن ن�شبح نكون حديثني ل يعني، يف جميع الأحوال، 

اخرتاعًا  تكون  اأن  راأيــي،  يف  احلداثة،  على  ـني. 
ّ
غربي

�شعي اأن 
ُ
غايُتها اأن تبقى اخرتاعًا على الدوام. فلي�س بو

اأتنّكر لختاليف واأختزلُه اإىل ال�شفر. يفرت�س الختيار 

حداثة  اخــرتاع  م�شوؤولية  يف  الآخرين  مع  ن�شرتك  اأن 

متعددة، حداثة متحركة. وبف�شل ثقافتي ولغتي ميكن 

ممكنة.  ت�شبح  اأن  متحركة  حداثة  يف  امل�شاركة  لهذه 

بقيم  امل�شرتك«،  »العي�س  لعبارة  الإبداعي  واملعنى 

احلداثة  تبقى  الذي  النقد،  حرية  يف  يتمثُل  �شرتكة، 
ُ
م

بدونه ا�شمًا مرادفًا لإخ�شاع العامل لنزعة 

اأوروـ لتينية. 

حتديداً(  )وفكرها  الفرن�شية  احلداثة  اإن 

ــى الـــوعـــي بــاملــخــاطــر  �ــشــاعــدتــنــي عــل

فال�شعراء  مثلي.   
ٌّ
�رسقي ُيواجهها  التي 

ال�شاعر  )وميــثــل  احلديثون  الفرن�شيون 

بودلري اأباهم الرمزي( مزدوجو اللغة. لقد 

من  ق�شطًا  لديهم،  اللغة  ازدواجية  خالل  من  اأدخلوا، 

للغتهم  العقالنية،  الديكارتية،  النزعة  اإىل  الآخر  لغة 

 Crise deال�شخ�شية، على نحو ما كتب مالرمي يف

]لغة  ن�شتعملها  »اأن   : ال�شعري(  البيت  )اأزمــة    vers
الآخر[ ككل ونهديها اإىل اللغة اأي�شًا.« 

هذه  من  الأوىل  بالدرجة  اأ�شتخل�شه  الذي  الدر�س  اإنه 

اأن  يجب  ما  ُل 
ّ
اأو هو  العربية  اللغة  فتحديث  احلداثة. 

العربية  لغتي  ثقافتي.  يف  تنازل،  غري  من  به،  نبداأ 

الباطُن،   ،
ُ
الظاهر  ،

ُ
الوا�شح الأحُد،  الواحُد،  يتحكم فيها 

عمل  يف  تتمثل  جتاهها  وم�شوؤوليتي  والآخــر.  الأوُل 

من  بــدًل  الغريب،  ا�شتقبال  عرب  حتديثها  اإىل  يهدُف 

الطريق  اأفتح  العربية،  لغتي،  اأهجر  فعندما  هجرانها. 

ويحكمون  ُيــ�ــشــادرونــهــا  الــذيــن  الأ�ــشــولــيــني  اأمـــام 

كاتب  كل  عمل  اإن  الظالمية.  لُعنف  باخل�شوع  عليها 

الذاتية  دامــت  ما  اللغة،  جتاه  لنهائي  حديث  عربي 

لنهائية. هكذا حتررُت من الفرنكوفونية، ودافعُت عن 

الفرن�شية. ومتثل  الثقافة  العربية على  الثقافة  انفتاح 

الرتجمات التي اأجنزها، من الفرن�شية اإىل العربية، اأحد 

مظاهر ا�شتغايل على حتديث العربية.

أسماء شعراء  لنا  تذكر  أن  يمكن  هل   : آنصي  ج. 
وكتاب تحس بقربك منهم وساهموا في تحديث اللغة 

العربية وإعادة االعتبار لهذه الثقافة القديمة ؟
العربية،  للغة  املجددين  هــوؤلء  �شليل  اأنا   : بني�س  م. 

اأدب  ونقاد  ومرتجمني،  وروائيني،  ومفكرين،  �شعراء، 

ُن من ُكّتاب من ال�رسق 
ّ
و�شحفيني. عائلة رمزية تتكو

الأو�شط، وهم املمهدون، واإىل جانبهم ُكّتاب من بالد 

املغرب العربي، جنحوا لحقًا يف حفر اأثرهم على لغتنا 

احلديثة. لن اأكون من�شفًا ول اأمينًا اإن اأنا ذكرت بع�شًا 

منهم. ولذا �شاأقت�رس على ذكر الأ�شهر من 

جربان،  خليل  جربان  ح�شني،  طه   : بينهم 

توفيق احلكيم، م�شطفى لطفي املنفلوطي، 

اأبو القا�شم ال�شابي، جنيب حمفوظ، حممود 

امل�شعدي، عبد املجيد بنجلون، بدر �شاكر 

الطيب  اإدري�س،  يو�شف  اأدوني�س،  ال�شياب، 

�شعدي يو�شف، حممود دروي�س،  اإميل حبيبي،  �شالح، 

�شكري،  حممد  اإبراهيم،  اهلل  �شنع  الغيطاين،  جمال 

�شعد اهلل ونو�س، حممد زفزاف، وا�شيني الأعرج، �شليم 

بركات، اإليا�س خوري، وقا�شم حداد. �شعراء وروائيون 

تربطني مع معظمهم عالقات األفة. وهم ميثلون بالداً 

واأجنا�شًا اأدبية خمتلفة. بع�س من اأعمالهم مرتجم اإىل 

عدة لغات. واأنا �شعيد باأين كنت معا�رساً لبع�س كبار 

الكتاب. فبف�شل قراءة اأعمال هوؤلء املوؤلفني اأو بف�شل 

من  مع معا�رسين يل  تقا�شمتها  التي  احلياة  حلظات 

طريق  اأتبع  اأن  اختيار  تاأكيد  من  اأكرث  متكنُت  بينهم، 

احلرية، مبا هي حرية احلداثة بامتياز. ومن املوؤ�شف 

معرتفًا  دائمًا  لي�س  املوؤلفني  هوؤلء  بع�س  اأعمال  اأن 

بها يف العامل العربي، وهي بالتايل ملغاة من برامج 

التعليم كما من ال�شيا�شات الثقافية.
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ج. آنصي : تتكّلم عن األصوليين والظالميين الذين 
لغة  كل  نهجرها.  عندما  العربية  اللغة  يترصدون 
مهددة  كانت  ربما  لكنها  الخطر،  هذا  بمثل  مهددة 
على نحو أكبر، في بالد اللغة العربية، حيث الديني 
ضاغط بقوة. أليست الكتابة، من وجهة النظر هذه، 

فْعاًل سياسيًا ؟
اإنني  احلداثة.  جتاه  التزام  رى 

ْ
بالأح اإنها   : بني�س  م. 

الأمر  يتعلق  عندما  الوقائع  تختزل  اأو�شافًا  اأْخ�َشى 

تاريخ ثقافات و�شعوب.  انقالبات جذرية يف  مبراحل 

ميكننا القول اأي�شًا اإن الكتابة فعُل مقاومة. فعٌل يبلور 

اإنه  ُتــوؤدة.  بكل  الكّتاب  نيها 
ْ
يب التي  احلداثة،  �شيا�شة 

اللغات  ي�شتقبل  جهة،  من  فهو،   : ل�شببني   
ٌ
مفتوح فعل 

من  العربية.  اللغة  يف  ــرى  الأخ والثقافات  ــرى  الأخ

اإىل  احلياة  يعيد  باأن   
ٌ
العربي مطالب الكاتب  فاإن  هنا 

العربية حتى ي�شتحق مرياث ثقافة قائمة على احلرية 

واملغامرة. على اأن املرياث، من جهة اأخرى، لن يكون له 

هًا نحو امُل�شتقبل، نحو احلوار 
ّ

معنى اإن هو مل يكن موج

هذا  اإن  اأخرى.  وثقافات  اأخرى  لغات  مع  اليومي،  مع 

العمل اخلاّلق لكتابنا احلديثني لي�س �شيئًا اآخر غري ما 

كان يطالب به دانتي يف اأبياته ال�شهرية يف الكوميديا 

الإلهية :« هكذا من الُغ�شن املك�شور كان يخرج معًا / 

 : واأنا تركت الغ�شن/ ي�شقط، وبقيُت هناَك، 
ٌ
كلماٌت ودم

مينعون  الذين  الأ�شوليون،  اأما    ».
)4(

اخلــوف يتمّلُكني 

اأن تكون حية، مرحة، وراق�شة، فهم يف  العربية  على 

من  القدمية.  العربية  الثقافة  اأعــداء  األــّد  نف�شه  الوقت 

ل�شانه  )وعلى(  يف  تتكلم  اليومية  احلياة  لغة  يرتُك  ل 

هو الذي ُينكر املا�شي، ُي�شادره، حتى يرتكه ك�شيحًا 

اإذن  له  احلداثة  �شيا�شة  عن  فالكالم  اجلهل.  ل 
َ

وح يف 

اأو�شع من الكالم عن ال�شيا�شة باملعنى ال�شيق.  معنى 

اإن �شيا�شة احلداثة مقاربة نقدية للكلمات والقيم التي 

تتعار�س مع حرية اختيار ذاتيٍة واختيار م�شري.

تتكّلم، في بعض نصوصك، عن حالة  ج. آنصي : 
في  حاليًا  العربية  اللغة  فيها  توجد  التي  االحتضار 
قبل  )المترجم  جنازتين  بين  نهر  ديوانك  المغرب. 

معنى  وفي  ذاته،  بحد  هو  الفرنسية(  إلى  سنوات 
من المعاني، كتابة لمشهد هذه الوضعية التي تشغل 

بالك كثيرًا. 
م. بني�س : العربية لغة ج�شدي. ل اأتعامل معها مبا هي 

كانت  مهما  اإيديولوجية،  اأداة  هي  مبا  ول  تعبري  لغة 

عمومية،  اإدارة  اإىل  اأدخــل  عندما  الإيديولوجيا.  هذه 

مثل الربيد، واأحتدث اإىل املوظف بالعربية لأطلب منه 

باهتزاز  اأ�شعر  بالفرن�شية،  يجيبني  ثم  بريديًا  طابعًا 

القف�س  يف  ق 
ْ
وب�شي احللق،  يف  فاف 

َ
بج ج�شدي،   

ّ
يرج

من  ممنوعة  كلماتي،  الكلمات،  تكون  هنا  ال�شدري. 

الهواء، تختنق يف تلك اللحظة. حب�شة ت�شّلني. اإن مكتب 

وهذا  اأخــرى.  ف�شاءات  بني  من  عمومي  ف�شاء  الربيد 

الهجران للعربية، الذي ورثناه عن ال�شتعمار واأ�شبح 

الزدواجية  ى 
ّ
ُي�شم ملا  تبعًا  ال�شتقالل،  بعد  ر�شميًا، 

 اخلطابات الر�شمية التي ل تتوقُف عن 
ُ

اللغوية، يكّذب

الكذب وجتعلنا نعتقد اأن العربية لغتنا. فو�شعية كهذه، 

ايداً. 
ُ

حم ترتكني  اأن  ميكن  ل  نف�شه،  من  اجل�شد  متنع 

الدوام  على  تذكرنا  التي  لالأ�شولية  الآخر  الوجُه  اإنها 
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الذين  والإ�شالميون،  العربية.  للغة  الديني  باملظهر 

جند الناطقني با�شمهم فرنكوفونيني، يعطون لأنف�شهم 

التي  امليتة  العربية  لكنها  العربية.  با�شم  الكالم  حقَّ 

جديدة  كلمة  اأبدعوا  اأن  لهم  ي�شبق  مل  فهم  يتعلمونها. 

واحدة اأو تعبرياً جديداً. 

 
َ

النَف�س اإيل،  بالن�شبة  اللغة،  متثل  �شاعراً،  وباعتباري 

ٌه 
ّ

موج عملي  احلياة.  عن  اجل�شد  يتوقف  بدونه  الــذي 

احلية،  اللغة  هذه  منبُع  ال�شعر  اإن  اللغة.  دميومة  نحو 

تها. وم�شهد حالة الحت�شار هذا يف نهر بني 
ّ
ها وقو

ُ
نار

احلياة  يف  �شعريًا،  التفكري،  اأعيد  لكي  طريقة  جنازتني 

ماأ�شاويًا   
َ

األي�س بجلدي.  يلت�شُق  منهما  كل  واملــوت. 

اأخــرى  لغات  على  النفتاح  على  يعمل  ملن  بالن�شبة 

حالة  م�شهد  ؟  ال�شخ�شية  لغته  من  ممنوعًا  يكوَن  اأن 

اأخــرى،  جهة  من  يتاأ�ش�س،  هذا  الحت�شار 

»النقد  مفهوم   
ْ
)لنتذّكر ــزدوج  م نقد  على 

دام  ما  اخلطيبي(  الكبري  لعبد  املـــزدوج« 

يتوجه  ما  بقدر  الفرنكوفونية  اإىل  يتوجه 

بهذا  وا�شحًا  اأكون  وحتى  الإ�شالموية.  اإىل 

كتبتها  �شخ�شية  عبارة  اإىل  اأ�شرُي  ال�شاأن، 

حترير  امل�شتعجل  من  باأنه  تفيد  قبل،  من 

كتابة  اإن  ثم  الفرنكوفونية.  من  الفرن�شية 

اإىل  ل  ي�شيُء   ل  العربية  احت�شار  م�شهد 

لغات اأخرى ول اإىل �شخ�س بعْينه. اإنه، بدءاً، عالمٌة على 

 اأنها مقاومة ل تتخّطى عتبة الق�شيدة.  
ُ
املقاومة. واأعلم

ج. آنصي : ما دمت تتكلم عن هذا الديوان الجميل 
الحياة   � صريح  عنوانه  الذي  جنازتين،  بين  نهر 
بالقوة  يعلن،  مقطعًا  أقرأ  لو  بودي   � الموت  وسط 
الخاصة للغة الشعرية، ما قلته اآلن : » أهبُط  // في 
الدم ذاته وفي الجنازة يفُدون لكّل شاعر متاهٌة كأن 
النهَر لفٌظ شْعشعانيٌّ وهتفُت اّتسْع فما على غْيرَي 
كلَّ حرف  حنُجرتي خالًء  أْحسسُت  علّي  وال  ضاَق 
النهُر  وهذا  بالّدمع  مسقوفة  صْلصلًة  حروفي  من 
هذه  »شعشعاني«،  كلمة  المجهول«.  في  يتُّسع 
الصورة، أجدها كما لو أن الماضي كله والمستقبَل 

كله مشدودان هناك في شعشعة اللغة، لغة القصيدة 
وتنفتح،  الحاضر  في  تضعنا  الحاضر،  تصنع  التي 

هناك، على المجهول...
اأو  بالعربية  اأ�شا�شية،  ق�شيدة  اأقــراأ  كلما   : بني�س  م. 

مثيل  ل  ال�شعرية  اللغة  قوة  اأن   
ّ

اأح�س اأخــرى،  بلغات 

اإنها قوة غري ناجتة عن ا�شتعمال مفاهيم، مهما  لها. 

اللغات  على  �شابق  مكان  من  تولُد  قــوة  هي  كانت. 

املختلفة، مبا فيها اللغة الفل�شفية اأو العلمية، ولحقة 

ين. غالبًا ما يحدث يل اأن اأ�شّك 
ّ

عليها. هذه القوة حُتري

عاملنا  املعنى.  اإنتاج  يف  و�شعيته  ويف  ال�شعر  يف 

الراهن ُي�شاعف �شكوك ال�شاعر، اأعني ال�شكوك التي ل 

اأخ�شى مواجهتَها. �شيء اآخر غريب : ل تقوُدنا الق�شيدُة 

تتحقُق  التي  القوة  هذه  نحو  بل  جواب،   
َ
نحو بدورها 

بها ومعها،   ،
َ
ن�شبح اأن  اإىل  بنا  توؤّدي  ثم 

مفقودين يف هذه ال�شحراء التي ل حدود 

لها. اأت�شاءل : هل نحن بحاجة اإىل اأجوبة، 

اأو،  بعبارة اأخرى، اإىل ال�شكينة يف احلياة؟ 

وتعليمية.  تربوية  طبيعة  كهذه  ل�رسورة 

فهي تربر الأديان، التي يتوقف وجودها 

اأو  املــوت؛  بعد  ثانية  بحياة  الوعد  على 

تربر الإيديولوجيات التي تب�رس بال�شعادة 

حتى يوؤمن النا�س بطاقتها ال�شحرية. 

اإن النهر، مبا هو لفٌظ »�شع�شعاين« هو مكان الق�شيدة ـ 

عه. 
ّ
املكان الذي يحمل الق�شيدة. والق�شيدُة تفتحه، تو�ش

كلٌّ منهما يتعلق يف وجوده بالآخر. وكل منهما يحمل 

ميكن  ل  نف�شه.  املجهول  هي  التي  حدوده،  اإىل  الآخر 

اأن اأنتظر من الق�شيدة، �شواء بالن�شبة اإىل نف�شي اأو اإىل 

وا�شعًا.  ليكن  الت�شاع.  هذا  النفتاح،  هذا  غري  �شواي، 

احلا�رس  يف  ري 
ْ
يج نهر  من  نطلبه  اأن  ميكن  ما  هذا 

ويعمل على اأن يدوم احلا�رس. يحتفظ للحا�رس بزمان 

دائمًا  حديثة،  الق�شيدة  تظل  ال�شع�شعة  بهذه  احلا�رس. 

حديثة. وهي، بهذا، ت�شهد على �شيا�شة احلداثة.

الحداثة  سياسة  عند  قلياًل  لنتوقْف   : آنصي  ج. 
التي تطرقنا للتّو إلْيها. كيف تنظر إلى السيرورات 
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الثقافية والسياسة الحالية في العالم العربي ؟
انطالقتها  منذ  نعرفها  التي  ال�شبان،  ثورة   : بني�س  م. 

تعبري  العربي«،  »الربيع  اأو  العربية«  »الثورة  با�شم 

�شتبّدة وقمعية. فهي متثل، 
ُ
عن رف�س قطعي لأنظمة م

احلقد  حالة  تقبل  تعد  مل  �شبيبة  �رسخة  اإيل،  بالن�شبة 

تطالب  �شبيبة  حياتها.  على  ت�شيطر  التي  والتهمي�س 

باحلق يف احلرية. وهذا يدل على تعلقي بدولة اأ�شا�شها 

فيها  تتكامل  التي  باحلداثة،  وتعّلقي  والقانون،  احلق 

هذه  خطاب  وياأتي  والدميقراطية.  والعدالة  احلرية 

كما  العربية.  للمجتمعات  عميق  طموح  من  ال�شبيبة 

التي  ال�شلبية  الغرِب  روؤية  ذلك،  يهدم، عالوة على  اأنه 

يخ�س بها جمتمعاتنا. 

لقد مّت، مع الثورة، توقيع عقد )اأو هو الآن قيد التوقيع( 

بني ال�شلطة وال�شعب من خالل د�شاتري جديدة. وحتققت 

على اأر�س الواقع انتخابات حرة ونزيهة. لكن النتيجة 

ميثلون  الذين  لالإ�شالميني،  بال�شلطة  الفوز  اأعطت 

البلدان  يف  وحتى  )بل  الإفريقي  ال�شمال  يف  الأغلبية 

على  النتيجة  هذه  وتربهن  الأو�شط(.  لل�رسق  الأخرى 

لدت يف ال�شاحات العمومية من قوة 
ُ
اأن ثورة ال�شبان و

 عرب �شناديق 
ّ
غري منظمة، فيما النتخابات اختيار مير

الجتماعية  املجموعات  منطق  ويتبع  القــــرتاع، 

املنظمة. فالإ�شالميون، الذين كانوا �شحايا )اأو الأقل 

حظوة( من طرف الأنظمة القائمة، اأ�شبحوا يتحكمون 

يف اللعبة. وقد �شاروا كذلك ل بف�شل القمع وحده بل 

اأي�شًا بف�شل خربتهم وتنظيمهم و�شط الفئات املهم�شة 

اأن  اأفاجاأ.  مل  �شخ�شيًا،  املــدن.  يف  الو�شطى  والفئات 

ُكالًّ من الغرب والأنظمة العربية م�شوؤولون عن �شعود 

فهل  م�شوؤول.  املحلي  الي�شار  هو  ما  بقدر  الإ�شالميني 

هي �شخرية التاريخ اأن ن�شاهَد هذه النهاية املاأ�شاوية 

التي اآلت اإليها ثورة ال�شبيبة العربية ؟ اأم هي ال�شخرة 

التي تتحطم عليها الثورات كلُّها عرب التاريخ ؟ 

اأن  التحليل،  يف  اأتقدم  اأن  وقبل  ال�رسوري،  من  يبدو 

نتجنب  اأن  علينا  للغاية.  املعقدة  و�شعيتنا  على  اأوؤكد 

هذه اخلطابات التي حتر�س على اخللط بني امل�شلمني 

اأق�شد من وراء  والإ�شالميني، بني الإ�شالم والأ�شولية. 

 املخت�شني الغربيني( 
َ

 )خطاب
َّ
 ال�شت�رساقي

َ
هذا اخلطاب

والثقافة  الــديــن  عــن  ال�شخ�شية،  عــن  العقلية،  عــن 

هذا  ح�شب  والعرب،  امل�شلمني  طبيعة  اإن  الإ�شالمية. 

اخلطاب، متعار�شة مع الدميقراطية. لقد كان امل�شلمون 

عرب  للقدر،  م�شت�شلمني  اخلطاب،  هذا  ح�شب  والعرب، 

اخلطابات  هذه  وحمافظني.  تاريخهم،  مراحل  جميع 

حتفظ  ــدون  ب تدين  التي  التحقريية،  ال�شت�رساقية، 

غربيًا  اًل 
ّ
تخي

ُ
م تغّذي  عربي(،  )اأو  اإ�شالمي  هو  ما  كل 

دللة  لذو  اإنه  اأي�شًا.  بحقده  ومري�شًا  بجهله  مري�شَا 

جمهولني  وعلمائنا  ومفكرينا  �شعرائنا،  اأكرب  يبقى  اأن 

الكتاب  اأنا كنت �شليَل عائلة رمزية من  اإن  الغرب.  يف 

اأي متييز،  العرب احلديثني، م�شلمني وم�شيحيني بدون 

اأي�شًا �شليُل هوؤلء امل�شلمني وهوؤلء العرب الذين  فاأنا 

تطويرها  يف  و�شاهموا  اليونانية  الفل�شفة  ا�شت�شافوا 

يف وقت كانت الفل�شفة ملعونة من طرف الغربيني. لقد 

اخرتع امل�شلمون والعرب اجلرب، وهم اأ�شاتذة يف املنطق 

والتنجيم، اأطباء، علماء، ومت�شوفون كبار، والباعثون 

على احلداثة ال�شعرية، والأدبية والفنية يف اأوروبا. 
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عندما نفكر خارج اخلطاب ال�شت�رساقي، ومبعزل عن 

ال�شيا�شية والإعالمية، نكون  منا�رسيه يف اخلطابات 

التي  لالأحداث  مو�شوعية  اأكرث  قراءة  نحو  خطونا  قد 

الإ�شالميني  و�شول  اإن  اليوم.  العربي  العامل  يعي�شها 

ل�شيا�شة  الأول،  املــقــام  يف  نتيجة،  هــو  احلكم  اإىل 

لرتياب  ال�شتقاللت،  بداية  منذ  املتبعة  التعليم 

الأنظمة ال�شيا�شية يف الثقافة العربية احلديثة، لزمننا 

التعليم  من  اأنظمتنا  جعلت  لقد  الأقــدم.  لالأزمنة  اأو 

اأذكر  والعبودية.  اإنتاج اجلهل  والثقافة و�شيلة لإعادة 

 الغرب، الذي كان ي�شاند 
َ
اأنظمتنا من غري اأن اأن�شى دور

هيمنته.  وا�شتدامة  م�شاحله  عن  دفاعًا  الأنظمة  هذه 

الإ�شالميون  فــاز   ! اإليه  و�شلنا  ما  نتيجة  هي  وهــا 

من  اأجـــواء  يف  مــرت  التي  بالنتخابات 

ت�شيب  قد  نتيجة  وال�شفافية. وهي  احلرية 

يحلمون  كــانــوا  الــذيــن  جميع  بــالإحــبــاط 

بحياة يف م�شتوى ت�شحيات اأجيال عديدة. 

وهي تنبهنا على اأن الدميقراطية مل تكتمل. 

تتطلب الدميقراطية طاقة جديدة من الفكر، 

ال�شيا�شية  اللعبة  فــّخ  يف  ت�شقط  ل  حتى 

والإعالمية. 

واملغرب،  تون�س  يف  الإ�شالميني  اإن  ثم 

ي�شتلهمون النموذج الرتكي. اإنهم معتدلون، 

ح�شب التو�شيف الذي يخ�شهم به الغرب، يف الوليات 

الغرب  م�شالح  اأن  يعني  ما  وهو  واأوروبـــا.  املتحدة 

)وقيمه الأ�شا�شية( لن تتعر�س ل�شوء. ثمة احتمال كبري 

يف اأن ي�شهد القت�شاد انتعا�شًا )رغم اأنه تابع لالقت�شاد 

الأوروبي الذي يجتاز اأزمة لي�شت ظرفية(، واأن ت�شبح 

العدالة الجتماعية قريبة املنال. اندفاعة لن تعرت�س 

�شيء  ل  الفرنكفونية،  على  ول  العوملة  على  ل  تاأكيداً 

ينبئ بخالف ذلك. 

ما يبدو يل وا�شحًا هو اأن هوؤلء الفاعلني ال�شيا�شيني 

لن  ت�شتحقها،  التي  املكانة  املــراأة  يبوئوا  لن  اجلــدد 

لن  اأنهم  كما  الرجل.  مع  امل�شاواة  حق  من  ميكنوها 

الغرب  يهم  ل  ــذي  ال الثقايف،  املجال  يف  يتنازلوا 

ُعر�شة  اأ�شبح  »احلــداثــة«  م�شطلح  اإن  بال�رسورة. 

 
ّ
اأ�شم اأن  ميكن  ل  اأنني  الدالة  الإ�شارات  ومن  للهجوم. 

تطلقها  اأخذت  التي  الختناق  �شماع �رسخة  اأذين عن 

عنيدون  خ�شوم  الإ�شالميني  اإن  وثقافتنا.  ن�شاوؤنا 

الذي  التغريب  تعني  اإليهم،  بالن�شبة  فهي،  للحداثة. 

 هذا الختناق، وكاذبة 
ٌّ
يهدد العقيدة الإ�شالمية. وح�شي

هذه املربرات.

ل �شك اأن الثقافة العربية مل ت�شتقبلها الأنظمة ال�شابقة. 

الأعــمــال  اإىل  وتوج�س  ريبة  نظرة  اأنظمتنا  نظرت 

جمالية  يعتمد  بكامله   
ٌ

اأدب القيم.  نقد  اختارت  التي 

بَعداً. 
ُ
م نف�شه  وجد  لومتان،  يوري  بعبارة  املعار�شة، 

 احلداثة، من الآن ف�شاعداً، منفية اأكرث فاأكرث 
ُ
و�شُت�شبح

�شيكون  ت�شكيلية.  وفنونًا  مو�شيقى،  م�رسحًا،  ُكتبًا،   :

اأ�شعب  احلديثة  العربية  الثقافة  ــاآل  م

اللغة  تبدو  هنا،  قبل.  من  عليه  كان  مما 

اأح�س  العربية جماًل وا�شحًا لل�رساعات. 

ها 
َ
ب. واأنفا�ش

ُ
ج�شَدها يربد. ووجَهها ي�ْشح

يف  يعتقدون  ــذي  ال من  ول�شت  تتـقطع. 

اإمكانية وجود مقاومة جماعية، منظمة. 

الذي  ال�شوُت  ؟  اأقول  اأن  عي 
ْ
الذي بو�ش ما 

الثقافية،  التداخالت  �شوت  هو  اأ�شمع 

كيف  تعّلموا  وفــنــانــني،  كــتــاب  �ــشــوت 

هــدوء  بكل  اأعمالهم  فــرديــًا،  ينجزون، 

التي  الهاوية  اإن  موؤ�ش�شة.  اأي  هام�س  على  وتوا�شع، 

تنتظرنا جميعًا، تنفتح اأمامنا. هذا الإ�شالم ال�شعبوي، 

مريدون  له  �شيكون  مظفراً،  يزحف  الذي  الالتاريخي، 

اأوفر عدداً. والكاتب العربي �شيكون معر�شًا لوحدة اأكرث 

من ال�شابق. خوف، نعم، خوف يكت�شح معنى الكلمات 

على  دائمًا  نكون  اأن  ميكن  ل  لذلك،  احلياة.  ومعنى 

اإدوارد �شعيد، عندما  اأكرب ناقد لال�شت�رساق،  وفاق مع 

يكتب يف مقدمة كتابه L’Islam dans les médias )الإ�شالم 

يف و�شائل الإعالم( )طبعة 1997( : » من غري املعقول 

اأّل نبنّي اأنه يف ال�رساع الذي يتواجه فيه الإ�شالميون 

هم  الأولــني  فاإن  امل�شلمني  من  العظمى  الغالبية  مع 

 ».
)5(

اخلا�رسون اإىل حد بعيد
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ج. آنصي : لنعد إلى القصيدة. النقطة الثانية التي 
أجدها في جوابك هي عالقتك باإلنصات، الذي يظهر 
لي أساسيًا. ال نتوقف عن أن نقول، منذ حوالي قرن، 
إن الشعر صورة، وبالتالي نظرة. »يجب أن نتحول 
إلى رائين« كما نردد مع رامبو ثم مع السرياليين 
من بعده، دون أن نفهمهم حقَا. يبدو لي، من جهتي،  
اإلنصات  اإلنصات.  هي  القصيدة،  في  الرؤية،  أن 
يرى. وما يراه اإلنصات، يراه في اللغة. لقد برهن 
ابن ميمون، الفيلسوف اليهودي، أن رؤى األنبياء 
من  أكثر،  وبتحديد  اللغة،  إلى  اإلنصات  من  تولد 
اإلنصات إلى الدَّوال. وغالبًا ما أقول إن القصيدة، 
فيه على  أعمل  �� فضاء  تأمل  إلي، فضاء  بالنسبة 
أثقال(،  األنا وما يضغط عليها من  )إفراغ  اإلفراغ 
من أجل شيء ما، صوت ومعه عالم، يمكن أن يتحقَّق 
ما  نفس  هذا  فارغًا.  أصبح  الذي  الفضاء  هذا  في 

تقوله أنت اآلخر بطريقتك الخاصة.
م. بني�س : ثقافتنا املتو�شطية تتجاوب وتتكامل، دون 

اأن تكون لدينا دائمًا اإمكانية للقب�س على �ش�شاعة هذه 

حلني،  ولو  جانبًا،  لنرتك  التكامل.  هذا  اأو  التجاوبات 

يه 
ّ
 الذي يتطلب مراجعة معنى ما ت�شم

َ
هذا الق�شَط املعتم

من  حلظات  ويل،  لك  لنا،  كانت  لقد  باحلداثة.  اأروبــا 

وقراءات  لقاءت  احلوار من خالل ق�شائد، ومن خالل 

نويل،  برنار  مثل  منا،  الأقرب  اأ�شدقائنا  مع  م�شرتكة 

تبادلنا  وقد  مي�شونيك.  وهــرني  غامونيدا  اأنطونيو 

 من كتبي اإىل الفرن�شية قليل. 
َ
كتبنا، علمًا اأن ما ُترجم

ي�شاعدنا  وانفتاح،  بحرية  بــه،  قمنا  الــذي  فاحلوار 

على اأن نفهم بع�شنا بع�شًا، �شمن الحرتام املتبادل 

للتقاليد الثقافية التي يحملها كل واحد منا. 

من   ،
ُ
ويتطّلب مني.  قريب  والنظر  الإن�شات  يف  لك 

ُّ
تاأم

على  الإن�شات  تــاأثــريات  اإن  ــرث.  اأك تو�شيحًا  طــريف، 

تن�شحب  ميمون،  ابن  عنها  تكلم  التي  الأنبياء،  روؤى 

على الإ�شالم مثلما تن�شحب على اليهودية وامل�شيحية 

من  اأندل�شي   )1204 ـ   1138( ميمون  ابن  اإن  اأي�شًا. 

قرطبة يف عهدها الإ�شالمي. فهو عارف جيد بالإ�شالم 

�شاعر  عن  اجلاهلي،  ال�شعر  عن  اأتكلم  لكني  وثقافته. 

وعن تقليد �شعري �شابق على الإ�شالم. وهذا يعني اأنني 

اأ�شتمّد ثقافة الإن�شات من هذا ال�شعر. ومل يقم الوحي 

يف  اأ�شبح  الذي  اخلطاب،  ناقل  باإبدال  اإّل  الإ�شالمي 

�شعراء  لدى  اجلن  هو  كان  فيما  جربيل،  هو  الإ�شالم 

العرب اجلاهليني. هذا هو م�شدر احلرية التي اأ�شابت 

الفرق  يفهموا  اأن  ودون  القراآن.  ي�شمعون  وهم  العرب 

حممداً  النبي  اتهموا  اجلن،  وبني  جربيل  املالك  بني 

من  خطري،  اتهام  ال�شعراء.  بني  من  �شاعراً  بكونه 

وجهة نظر دينية، مل ي�شمت عنه القراآن. لقد رد القراآن 

علمناه  وما   «  : منها  �شور،  عدة  يف  التهمة  هذه  على 

ال�شعر وما ينبغي له« )ي�س، الآية 69(، »ويقولون اأئّنا 

اآلهتنا ل�شاعر جمنون« )ال�شافات، الآية 36(،  لتاركوا 

اإنه لقوُل ر�شول كرمي، وما هو بقول �شاعر قلياًل ما   «

توؤمنون« )احلاقة، الآيتان 40 و 41(.

اليهودي ل  ال�شعري  ابن ميمون �شاعراً، والتقليد  لي�س 

الديانة  على  �شابقني  ب�شعراء  ال�شت�شهاد  يف  ُي�شعفه 

)راجع  موجودين  غري  لأنهم  ومناهجهم،  اليهودية 

العربية،  الثقافة  مع  اأما   .)A big Jewich book  
)6(

كتاب
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قبل  العربية  اللغة  انت�رست  لقد  وثني.  ُبعد  يف  فنحن 

اإنها  اجلاهلي.  ال�شعر  مع  القراآن. وهي موجودة  نزول 

اأو جاءت  النبي حممد  لغة  تكون  اأن  قبل  ال�شعراء  لغة 

من  العرب   
ُ

ب
ّ
تقر امليزة  هــذه  الإ�شالمي.  الدين  مع 

وا لغتهم. 
ّ

اأن يغري وا دينهم دون 
ّ

الذين غري اليونانيني 

 
ّ

يغري لغته  يغري  »مــن  الــالمــرئــي.  م�شتودع  فاللغة 

ه«، كما كتب هيدجر يف كتاب ل اأتذكر عنوانه 
َّ
لمرئي

لالأ�شف. واإذا مل يكن هناك فرق بني الإن�شات والروؤية 

فاإن الإن�شات يخيف والروؤية تقدم املاأ�شاوي لنظرتنا. 

)يف  ي�شتقي  امل�شلم  املت�شوف  اأن  ذلك  اإىل  واأ�شيف 

�شعره ونرثه( من ال�شعر اجلاهلي، مع الحرتام الكامل 

ل  متثيال  عليه،  يربهن  ما  وهو  الإ�شالمية.  للعقيدة 

 .)1240 ـ   1165( الأندل�شي  عربي  ابن   
ُ
�شعر اً، 

ْ
ح�رس

 
ٌ
اإمــالء العربي،  املت�شوف  اإىل  بالن�شبة  فالكتابة، 

املت�شوف  يطيع  الأعلى.  الآخــر،  من  بجالء،  يت�شلمُه، 

 بكتابته. ويرى خالل هذا الإمالء 
ُ
ر

َ
الأمر بكتابة ما ُيوؤم

ا �شوُت ج�شدي، فهو 
ّ
اه الكتابة اأن يراه. اأم

ّ
ما تعطيه اإي

�شوٌت واحٌد ومتعدٌد. �شوُت الإح�شا�س وال�شعور، �شوت 

بالن�شبة  املوجود،  الوحيد  العامل  املح�شو�س،  العامل 

يخيف.  �شوٌت  اإنــه  الق�شيدة.  يف  ال�شوت  ميتد  اإيل. 

)ا�شتعارات(  الأقوال �شوراً  فيه  ت�شبح  �شدميي.  �شوٌت 

اأن�شت باأذين الثالثة واأرى بعيني الثالثة.  للمح�شو�س. 

ما ل ُي�شمع وما ل ُيرى يلتقيان، جنبًا اإىل جنب، يف ما 

له. 
ْ
تعجُز الق�شيدة عن قو

ج. آنصي : هذه الطريقة قريبة من الطريقة الصوفية 
التي تستدعيها كلمة »الشطح« التي أنت تستعملها. 
لكنها صوفية ال شأن لها بالديني � صوفية دون إله. 
وهو ما تذكره، من جهة أخرى، بإتقان عندما تقول 
الوحيد  العالم  المحسوس،  العالم  »إلى  تنصُت  إنك 
بين  بالنسبة ]لك[«. قد تكون ثمة صلة  الموجود، 
يعود  وقد  الصوفية،  والتجربة  الشعرية  التجربة 
الفرق بينهما إلى طبيعة التجربة قبل أن يعود إلى 

درجتها. ما رأيك ؟
م. بني�س : اخرتاق حدود الإن�شات نحو الروؤية عالمة 

اللغة،  عجز  اإىل  ن�شل  وهنا  ال�شطح.  يف  الدخول  على 

منتبهني  لنكن  �شائعني.  وحيدين،  ترتكنا  اأنها  حلد 

ال�شويف  يتقاطع  تخطيها.  ميكن  ل  التي  احلــدود  اإىل 

وال�شلة  تت�شابهان.  ولغتهما  فتجربتهما  ال�شاعر،  مع 

م�شاره  يوا�شل  منهما  واحــد  كل  لكّن  جلية.  بينهما 

الروؤية،  عن  يختلف  الإن�شات  يجعل  وما  به.  اخلا�س 

�شطح  اإن  حتــديــداً.  املعنى  هو  بينهما،  يف�شل  ومــا 

الذي  ال�شطح  بيـنما  الإثــبــات  �شطح  هو  املت�شوف 

ل  الطبيعة  حيث  من  اختالف  باملحو.  ماأخوذ  اأعي�شه 

دواويني  اأحد  الفراغ، عنوان  اأتخلى عن مراقبته. هبة 

يبّدد  الذي  املحو،  جتربة  هو  الفرن�شية،  اإىل  املرتجمة 

الواحد، الأحد. يحث املحو على ا�شتئناف الرحيل، يف 

الرحيل الذي ل ينتهي. من هنا فاإن �شلتي بالت�شوف 

بكالم  ــقــرون،  ال عــرب  م�شكون،  مغرب  يف  اإبــداعــيــة، 

املت�شوفة ومو�شيقاهم. 

ما  تقول،  كما  هما،  والمحو  اإلثبات   : آنصي  ج. 
الشاعر.  مسار  عن  التصوف  مسار  معنى  يفرق 
أن  هو  المتصوف  به  يقوم  عمل  أوُل  أليس  لكن 
ومن  العالم  من  ذاته،  من  يخرج  أن  نفسه،  يمحو 
لغة العقيدة، بل أن يخرج من المعلوم تحديدًا، مما 
يمكن أن يكون مثبتًا، للدخول في أرض المجهول، 
أرض ما ال ُيسّمى التي يشع فيها ضوء الحب ؟ فْعُل 
المتصوف، من وجهة النظر هذه، ال يختلف كثيرًا 

عن فعل الشاعر...
فيها  يلتقي  متعددة  نقاط  بالفعل  ثمة   : بني�س  م. 

واحد  كل  قليل.  قبل  قلت  كما  املت�شوف،  مع  ال�شاعر 

منهما يعرف الغوايات واملخاطر التي يفر�شها الآخر 

ال�شاعر، بعد  الذي يقوم به   
َ
الفعَل الأكرب اأن  عليه. غري 

اتباع  هو  اللقاء(  هذا  اأثناء  )اأو  املت�شوف  مع  لقائه 

راقبًة 
ُ
طريقه ال�شخ�شي. وهو ما يتطلب يقظة دائمة، م

انغالقها  مراقبة  اإلغائها(،  اإىل  �شبيل  ل  )التي  للحدود 

اأر�شيته  ال�شعري  الكالم  يفقد  ل  حتى  وانفتاحها، 

اخلا�شة وي�شبح ملغى. علينا اأن نالحظ هذا الختالف، 

اإن  نف�شه«.  و«حما  »حما«  فعل  بني  �شئياًل،  بَدا  مهما 
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انطالق  نقطة  اإن  ف�شاأقول  الإ�شالم  عن  تكلمنا  نحن 

الدائم  اإثبات وجود اهلل، ووحدانية اهلل،  املت�شوف هو 

احل�شور، والإميان ب�رسه. هذا الإثبات يقود املت�شوف 

اإىل حمو نف�شه، والفناء يف العبودية الإرادية هلل، ويف 

كلمته واأوامره. اأقت�رس على ذكر مت�شوفنْي اإ�شالمينْي 

)ولد  احلالج  من�شور  بن  احل�شني   : الأعلى  املقام  من 

اأ�شت�شهد  عربي.  ــن   واب  )922 عــام  وقتل   857 عــام 

بق�شيدة للحالج، جاء فيها :

عجبُت منَك ومّني

يا ُمنيَة امُلتمّني

اأْدنْيتني منَك حّتى 

ظننُت اأنَك اأن

وغبُت يف الوْجد حّتى

اأْفنيتني بك عّني

يا نْعمتي يف حياتي

وراحتي بعَد دْفني

ما يل بغْيك اأن�ٌس

اإْذ كنَت خويف واأْمني

يا مْن ريا�ُس معانيـ

ـِه قد حوْت كلَّ فنِّ

واإْن متّنْيُت �صْيئًا

)7(
فاأنَت كلُّ التمّني

د بني »الأنا« و«الأنت« عالمة على 
ْ

 يف الوج
َ

اإن التقارب

حمو »الأنا« التي ل تدرُك نف�شها اإل يف »الأنت«. وبفعل 

»الريا�س«  اإىل  بالدخول  للمت�شوف   
ُ
ح

َ
ُي�شم املحو 

)ب�شتان املعرفة، الطوا�شني، �س. 94.( ي�شتعمل احلالج 

هنا كلمة »ريا�س« )يف اجلمع( م�شافة اإىل »معانيه«. 

احت�شن  التي  الإلهية  املعاين  ريا�س  بها  واملق�شود 

اإىل  ــارف(. والــدخــول  ــع ــالج »كــل فــن« )امل فيها احل

ريا�س املعاين الإلهية عبور من املعلوم اإىل املجهول. 

واملعرفة  احلجاب  اأن  يعني  فن«  »كل  احت�شان  فيما 

مت�شالن، لدى احلالج، بالت�شمية الإلهية، وبها وحدها. 

وهذا ما يدفعنا اإىل القول باأن معرفة املت�شوف تاأتي 

من اهلل وتذهب نحو اهلل.

ج. آنصي : كل شيء يأتي من اهلل وكل شيء يذهب 

وهو  اإللهي،  إثبات  هنا  لدينا  لكن  نعم.  اهلل.  نحو 
للفقهي،  رفضًا  االنفتاح  هذا  يفترض  أال  انفتاح. 

المغلق ؟ أقرأ في شعر الحالج :
كفرُت بدين اهلل والكفُر واجٌب

لدّي وعنَد الُمسلمين قبيُح)8(
لقد أحرْقنا في أوروبا بأقل من هذا السبب!

م. بني�س : ترجمة هذا البيت من طرف �شامي علي )اإىل 

)واأكرث �شعرية( من ترجمة ما�شينيون.  اأدق  الفرن�شية( 

الذي  احلالج،  لدى  الديني  ر 
ّ
ت�شو هو  هنا  نا 

ّ
يهم وما 

نعرث عليه يف هذه الأبيات الثالثة :

ّققًا
ُ

تفّكرُت يف الأديان جداً حم

ا
ّ
 جم

ٌ
اًل لُه �ُشعب

ْ
تها اأ�ش

ْ
فاألفي

ِء دينًا فاإنُه
ْ
فال تْطُلنّب للمر

ِل الوثيق واإمّنا
ْ

ي�شدُّ عن الو�ش

 عندُه
ُ ّ
ٌل ُيعرب

ْ
ُيطالُبُه اأ�ش

)9(
ا
َ
جميُع املعايل واملعاين فيْفهم

اأ�شلها  احلرفية  ما�شينيون  ترجمة  croyances يف  كلمة 

العامل،  املت�شوف  واحلــالج،  الأديــان.  هو  العربية  يف 
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العقل  انغالق  من  يتحرر  حتى  للدين،  نظرية  و�شع 

اليهودية،  الثالثة،  الإبراهيمية  الأديــان  يف  الفقهي، 

احلالج  يوؤمن  ل  الأفــق،  هذا  يف  والإ�شالم.  امل�شيحية 

اإثباته   
َ
يفتح اأن  بعد  الإلهي  يفهم  اأن  اأجل  من  بالدين 

على الأ�شا�شي، اإثبات وجود اهلل ووحدانيته. وياأخذ اهلل 

 عن جميع 
ّ

هنا معنى متعدداً.  اإنه »الأ�شا�س الذي يعرب

اأجل  ، التحرر من الدين. لكن من  املعاين العليا.« نعم 

التحرر  فاإن  لذلك،  كلها.  خملوقاته  يف  الإلهي  بلوغ 

ل  اإذن،  النفتاح،  اهلل.  لوجود  اإنكاراً  لي�س  الدين  من 

يتنافى مع اإثبات انغالق. »ما راأيُت �شيئًا اإّل وراأيُت اهلل 

.«  كما يقول احلالج.
)10(

فيه

ج. آنصي : وماذا عن ابن عربي ؟
نف�شه،  الإثبات  مبداأ  عربي  ابن  لنا  يقدم   : بني�س  م. 

نتكلم  ما  »فجميُع   : القراآن  يف  اأ�شله  اأن  على  وين�س 

ح�رْسة  من  ُهــو  اإمنــا  وت�شانيفي  ال�شي 
َ

جم يف  فيه 

 كالم اهلل والختيار 
َ
.« اإنه اإثبات علو

)11(
القراآن وخزائنه

اء )الفناء( فيه »فما اأحّله اهلُل 
ّ

الإرادي للعبودية والحم

مناه.« 
ّ
حر ور�شوله  اهلُل  مه 

ّ
حر وما  للناه، 

ْ
اأح ور�شوله 

يخ�شع  لعقيدة  اأوليان  �رسطان  الذات  وحمو  الإثبات 

ل  املجهول.  اإىل  املعلوم  من   
َ ُ
يْعرب حتى  ال�شويف  لها 

يرى ال�شويف اإل ما هو م�شموح له بروؤيته ول ين�شت 

يعلق  للعني،  بد  »ل   : بروؤيته   
ٌ
طالب

ُ
م هو  ما  اإىل  اإل 

تتجنب  اأن  لل�رسع،  تخ�شع  اأن  اأجل  من  �شودكيفيت�س، 

اأن  وعليها  املكروهة  اأو  املمنوعة  الأ�شياء  اإىل  النظر 

اإىل كل ما يْفـتنها«، و»على  تتجنب، بالإجمال، النظر 

والكذب،  النميمة،  اإىل  ال�شتماع  يرف�س  اأن  ال�شمع 

.« وهذا ما يف�رس كون »القراآن ل 
)12(

اأو املحرم والكفر، 

يفتح خزائنه اإل ملن يطبقون ال�رسع الذي فر�شه اهلل، 

.« اأما ال�شاعر فبعك�س ذلك. 
)13(

فال ك�شف بدون عبودية

تعطيه  ما  وي�شمع  يراه  اأن  العنُي  تعطيه  ما  يرى  اإنه 

يطبق  اأن  اأو   
ً
وراء ما  يثبت  اأن  دون  ي�شمعه،  اأن  الأذن 

ى 
َ
الق�شيدة. »مل يكْن ليحُدَث �شو قانونًا خارج قانون 

نرد،  رمية  يف  مالرمي  كتب  كما  يحدَث«  الأْن  مكان 

اأقل هدمًا، عندما  اأو جورج باطاي يف �شياغة لي�شت 

اأن يكون لها مبداأ  يكتب : »ل ميكن للتجربة الباطنية 

ميكن  )ل  علم  يف  ول  اأخالقي(  )موقف  عقيدة  يف  ل 

البحث  �شببًا( ول يف  فيه غاية ول  تكون  اأن  للمعرفة 

عن حالة من الغنى )موقف جمايل، جتريبي(، ل ميكن 

.« كالم 
)14(

 ول هدف اآخر �شوى ذاتها
ٌّ
اأن يكون لها هم

طريقه  عن  ي�شغله  ما  ينفي  النفي.  يف  يقف  ال�شاعر 

ال�شخ�شي، مينعه من الذهاب نحو املجهول اأو التوجه 

ما  لي�شت خمتلفة فح�شب،  اآخر، من طبيعة  نحو �شوء 

دامت هي اأق�شى اللغة وم�شتحيلها.

ال�شاعر واملت�شوف  تبدو احلدود يف منظور كهذا بني 

مفتوحة ومغلقة يف اآن. ذلك ما ي�شتدعي يقظة، خا�شة 

واأن الف�شاء امل�شرتك بينهما للكتابة هو الكالم. تاريخ 

النظر هذه، طيلة  برمته حتقق من وجهة  اليقظة  هذه 

اآنذاك  الإ�شالمية.  ـ  العربية  للثقافة  الكربى  الفرتات 

ل  يتعّداها.  كان  اأحد  ول  باحلدود  اعــرتاف  ثمة  كان 

يطمح  كان   
ٌ
�شاعر ول  �شاعر،  اأنُه  اّدعى  �شويف  يوجد 

 
ُ
اإىل اأن يفارق اأر�شه ال�شخ�شية. ويف هذه اليقظة تقيم

ق�شيدتي.

ج. آنصي : هذا المكان الذي تتكلم عنه، بخصوص 
الشعر الجاهلي، هو، كما تقول، مكان الغائبين. إنه، 
باعتباره مكانًا  إليه ال  بالفعل، مكان. فراغ سأنظر 
الكالم  هذا  لظهور  شرٌطًا  باعتباره  وإنما  للفقدان 
القصيدة.  مكان  أقصد  ميالد،  حالة  في  هو  الذي 
الالكاني،  النفسي،  التحليل  إلى  يستند  تفسير  ثمة 
على  لذوقي،  تبعًا  الالزم،  من  أكثر  يلح  باألخص، 
مفهوم الفقدان لوصف تجربة صوفية وشعرية. ال 
شّك أن التصوف ينطلُق من غياب. لنأخذ » النشيد 
 Jean الروحي« الذي كتبه اإلسباني جان دو الكروا
de Lacroix. إن هو ابتدأ بغياب : )»لكن أين أنت 
تختفي / تترك روحي تنوح يا صديقي«(، فإن هذا 
الغياب سرعان ما يتحّول إلى نشيد للحضور. يعود 
 : المحسوس  بامتالئه  الممحّو،  المرفوض،  العالم 
»صديقي الجبال األودية الصغيرة الظليلُة المنعزلة 
الصفير   / ة  الّضاجُّ األنهار   / العجيبة  الجزائر   /
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من  يتجّلى  العالم  امتالء  الهواء)15(«  بحّب  المليء 
خالل حضور الصديق الذي أسميه هنا »الرغبة«. 
عندها تصبح القصيدة نشيدًا لالنهائية الرغبة. هنا 
يكمن الشعر، بالنسبة إلي: في هذا التجلي للفقدان 
الذي يتعايش، بطبيعة الحال، معنا. إنه تجلٍّ مليء 

أكثر من الالزم بالحياة. فهل تشاطرني الرأي ؟
�شعريني  التحليل، عاملني  هذا  تتناول، يف   : بني�س  م. 

الذي  لل�شعر اجلاهلي،  اأحدهما يعود   : خمتلفني متامًا 

هو �شعر املح�شو�س واحل�شي واملرئي، وثانيهما يعود 

ـ  العربي  ال�شويف  بال�شعر  متاأثرة  اإىل جتربة �شوفية، 

ابن  مت�شوفنا  الأوىل.  بالدرجة  والأندل�شي  الإ�شالمي، 

عربي، مت�شوف احلب، ا�شتثمر ال�شعر اجلاهلي يف الروؤية 

ى والالمرئي 
َّ
ى اإىل امُل�شم

ّ
�شم

ُ
ال�شوفية. فهو ينقل الالم

اإىل املرئي. والدليل على ذلك ديوانه ترجمان الأ�شواق. 

 Viata جديدة  حياة  ديوان  بني  ناحية،  من  قرابة،  ثمة 

Nova لدانتي وهذا الديوان؛ ثم بني الديوان نف�شه و�شعر 

جان دولكروا. لن اأذهب بعيداً يف تف�شري هذه القرابة. 

اأميز بني جمالني وممار�شتني، يف ما  �شاأنح�رس، واأنا 

يبدو يل �رسوريًا يف الق�شيدة. لن اأناق�س ما تْعر�شُه 

ذلك،  بعك�س  و�شاأنبه،  الرغبة.  نهائية  ول  الفقدان  عن 

التي ت�شتعملها، معنى يختلف  اأن لكلمة »فراغ«،  على 

يف الثقافة الغربية، التي تنت�شب اإىل الثقافة اليونانية، 

عن املعنى الذي اأعطيه اإياها، انطالقًا من نقد معناها 

يف الثقافة العربية ـ الإ�شالمية. فال�شتغال على اللغة، 

البحث  به  اأتابع  عمٌل  قَيمها،   
ّ
ورج قواعدها،  وخرق 

اأن عملي  اأن�شى  اأن  يف فكرة حديثة للق�شيدة، من غري 

ينح�رس يف اأن اأعيد الكلمات اإىل �شفائها. اإنها منهجية 

فقهية  بعقلية  مغلقة  م�شالك  فتح  اإىل  تهدف  �شعرية 

متنع كل ذاتية ت�شتويل عليها وترتكها خارج اللغة. فال 

ميكن اأن نورَط الذات يف اللغة اإل اإذا طالبنا بالالنهائي 

الفراغ  اأن  هو  هنا،  اأق�شده،  ما  وك�شريورة.  �شتقَبل 
ُ
كم

اآخر،  �شيء  اإنه  نهايته.  ولي�س  المتالء  نقي�س  لي�س 

قوانني  يف  تنغلق  نف�شه  يرتك  ول  بذاته  يكتفي  �شيء 

املنطق، الذي ل ميكن اأن يفهم الفراغ اإل مبا هو �شيء 

يقابل المتالء. تخط الق�شيدة طريقها دون اأن تلتفت 

الفراغ يعمل عمله  الوراء. ل �شبب ول نتيجة. هذا  اإىل 

يوؤدي  ل  فيها.  وي�شيع  الطريق  ي�شق  ذاته.  تلقاء  من 

ى اأو اطمئنانًا.  الفراغ، بهذا املعنى، اإىل ما يعطينا ر�شً

 �شحراء تظل دائمًا مفتوحة على ال�شحراء. يف 
ُ
اإنه ا�شم

ميكن  ل  الالنهائية.  ال�شحارى  نحو  الرحيل  نهاية  ل 

تكون  اأن  والهذيان،  للمتاه  للفقدان،  كهذه  لتجربة 

حمفوظة،  �شكينة  بال�شكينة.  موعود  مت�شوف،  جتربة 

اأكرث من ذلك، بكالم موجود �شلفًا ومعناه رهن اإ�شارة 

من يقبلون بال�رسع الإلهي.

بالمتصوفة،  يتعلق  فيما  أكون،  لن   : آنصي  ج. 
المتصوفة  عن  إال  أتكلم  ال  )وهنا  مثلك  حاسمًا 
أفضل؛  نحو  على  أعرفهم  الذين  المسيحيين 
الشعراء  أكثر  كروا،  دوال  جان  بالذكر  وأخص 
 Thérèse الغربيين شرقية(: إن كانت تيريز دافيال
دوالكروا،  جان  شعر  فإن  الغبطة،  تتغّيا   d’Avila

الرغبة.  النهائية ليس  كما قلت، نشيد النهائية 
لها، إن شئنا الدقة، نهاية، وهي بالتالي مؤسسة 
النفي.  على  مؤسسة  هي  وإنما  اإلثبات  على  ال 
)»من أجل أن أكون الكل / ال ترغب في أن تكون 
شيئًا في أي شيء«(. من وجهة النظر هذه، فإن 
موجودًا  إليه  بالنسبة  ليس  يسمعه  الذي  الكالم 
المجهول.  كالم  يأتي،  الذي  الكالم  إنه  قبل:  من 
إال  اهلل  يسميه  وال  يتكّلم«  »من  يسميه  مجهول 
الحقًا، خارج القصيدة. لهذا أعتبُر جان دوالكروا 
وهذا  برمته،  الحديث  الغربي  الشعر  رّواد  أحَد 
ما جعلني أقارنه برامبو. ثمة لديه نظرية لليل � 
تجربة الفراغ la nada التي ال تمت بصلة بالمنطق. 
ليس  والفراغ  النهار،  نقيض  عنده  الليل  ليس 
بضوء  ضخٌم  الليَل  فإن  لذلك  االمتالء.  نقيض 
هنا،  نحن،  م��ا.  حضور  يمأله  كفراغ  شاسع 
استمرارية  حضرة  في  نحن  الثنائيات،  خارج 
بما  الفراغ  عن  أتكلم  عندما  الثنائيات.  تقصي 
فإنني ال أجعله  القصيدة،  هو شرط لظهور كالم 
إذا  الالشيء:  هو  الفراغ  ليس  االمتالء.  نقيض 
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ألخ...(  التمثالت،  )من  األشياء  من  فارغًا  كان 
مما  بالضبط،  قريب،  إنه  بالطاقة.  ممتلئ  فهو 
تسميه »صحراء«. وعلينا أن نقول، بتلقائية، إن 

الصحراء إحدى صور التصوف. 
 اأن اأو�شح كالمي عن الإثبات والنفي. 

ّ
م. بني�س : علي

ك�رسط  الإثباَت   امل�شلمني  املت�شوفة    
ُ

خطاب يطرح 

الت�شكيك  يتم  ما  مبجرد  �شوفية.  جتربة  لكل  اأخالقي 

يف  وحتى  معناه.  »الت�شوف«  م�شطلح  يفقد  فيها، 

الأوىل،  الكلمة  هو  الإثبات  يبقى  الق�شوى،  احلــالت 

التي توؤلف بني جميع املت�شوفة امل�شلمني عند اإثبات 

ذلك،  بعك�س  يتطلب،  دولكروا،  جان  ومثال  التوحيد. 

 يل، اإذا جازفت بالتْهومي، اأن اأقول 
ْ
مح

ْ
تاأماًل خا�شًا. ا�ش

كلمة بهذا اخل�شو�س. منوذج جان دو لكروا، دال عند 

والت�شوف  امل�شيحي  الت�شوف  بني  الفروق  يف  النظر 

اللغة  خ�شو�شية  يف  حتديداً،  الفرق،  يكمن  الإ�شالمي. 

كتب  لقد  خ�شائ�شها.  اإظهار  حاولت  التي  العربية، 

الوحي،  لغة  لي�شت  التي  بالإ�شبانية،  كروا  دول  جان 

اللغة  قدامة  مع  مقارنة  جديدة،  لغة  اأنها  عن  ف�شال 

الالتينية. اأما املت�شوفة امل�شلمون )الذين اأ�رست اإليهم( 

فقد كتبوا باللغة العربية، لغة ال�شعر اجلاهلي والقراآن. 

وهذا هو، مثال، واقع حال مت�شوفة املغرب، امل�شلمني، 

اأمازيغ.  كبار  مت�شوفون  فيهم  مبن  عرب،  وغري  عربًا 

عندما نهمل فرقًا بهذا احلجم نفقد ال�شوابط ال�رسورية 

لتاريخانية، لي�شت حمايدة يف اإنتاج املعنى.

دولكروا  جان  اإن  �شلف.  ما  اإىل  اآخر  عن�رساً  اأ�شيف 

)1542ـ  1591( اإ�شباين، عا�س يف ف�شاء متاأثر اإىل حد 

التي نعرف  الأندل�س،  )وال�شكر( يف  بثقافة احلب  بعيد 

جزء  رمــزه(  هو  عربي  )وابــن  الإ�شالمي  الت�شوف  اأن 

منها. هذا ل يقلل من اأ�شالة جتربته يف الليل الغام�س 

Noche oscura وك�شوفاته. فالكتابة بالإ�شبانية 
احلب  عن  عربية  بثقافة  م�شكون  ف�شاء  يف  والعي�س 

حالت  لنا  ي�شيئان  املوري�شكيني(  زمن  )يف  وليالته 

التي  اإىل خرق احلدود،  اأدت به، ظاهريًا،  التي  الن�شوة 

للكني�شة،  الدينية  وال�شلطة  امل�شيحي  القانون  و�شعها 

و»فراغ«. هذان  »ليل«  لكلمتي  �شعريًا  باإعطائه معنى 

دولكروا  جان  اأن  اأفهم  اأن  على  ي�شاعداين  العن�رسان 

�شاعر. �شاعر ال�شطح، اأكرث ال�شعراء الغربيني �رسقية. اأي 

ء الذي يتحدث عنه هو اإم�شاء �شاعر منفتح 
ْ
اأن الال�شي

بهذا  وهــو،  ال�شويف.  مظهره  خالل  من  الديني،  على 

ر الن�س الالهوتي ل الن�س املقد�س، كما 
ّ
املعنى، يفج

  .
)16(

يقول خو�شي اأنخيل فالنتي

عندما ن�شف منوذج جان دولكروا بالدال فذلك لأنه 

 اأي�شًا اأن بول�س نويا 
ْ
يجد هنا مكانه ال�شحيح. لنتذّكر

عالقات  عن  بال�شيو�س  اأ�شني  اأطروحات  بع�س  رف�س 

ندي 
ُّ
الر اد 

ّ
ابن عب الأندل�شي  جان دول كروا بال�شويف 

الأخري  هذا  كان  واإن   .)1390 فا�س  ـ   1333 )الرندة 

ثمة  اأن  يالحظ  فهو  واردة«  غري  العالقة   « اأن  يعتقد 

  .
)17(

اقتبا�شًا يكون  اأن  قبل  منف�شاًل  تقاربًا  بالأحرى 

لكن اكت�شاف خمطوطات اخلاميادوـ املوري�شكية، منذ 

احل�شنى،  اهلل  لأ�شماء  ال�شويف  ال�رسح  ومنها   ،1996

اطلع  رمبا  لكروا  دو  جان  باأن  العتقاد  اإىل  تدفعنا 

اد لأ�شماء اهلل احل�شنى، الذي يت�شمن 
ّ
على �رسح ابن عب

يبعد هذا املوقف من  الغام�س. ل  الليل  معنى جتربة 

اأو  الآخر،  اأنت  فيه  تفكر  كما  فيه،  اأفكر  عما  �شاعريته 

روباينا.  �شان�شي�س  واأندريا�س  فالنتي  اأنخيل  خو�شي 

ُبْعد جتربته   «  : هكذا تكتب بخ�شو�س جان دولكروا 

التجربة  ـ  ق�شائده[  ]يف   ]...[ نــزاهــة  بكل   
ٌّ
�شعري

منف�شلتني18.«  غري  ال�شعرية  والتجربة  ال�شوفية 

�شعرية  �شورة  لديه  الفراغ  اأن  املعنى،  بهذا  يبدو، 

قِبَل،  يكون  قد  اأنه  من  متاأكداً  ل�شت  اأنني  رغم  كربى، 

الفقدان  جتربة  يعي�س  اأن  موؤمنًا،  م�شيحيًا  باعتباره 

واملتاه. هذه التجربة التي عا�شها ال�شاعر احلديث، يف 

وانغالقها بني  انفتاح احلدود  ي�شهر على  اأ�شبح  وقت 

عنها  يعرب  التي  الو�شعية  وهي  واملت�شوف.  ال�شاعر 

التجربة  اإن كانت   « التايل:  النحو  جورج باطاي على 

ب�شيء  ؟  هناك  الذي  ما  �شوؤال:  عن  جتيب  الإن�شانية  

اآخر غري: اأنا والليل، اأي الت�شاوؤل الالنهائي، فهي تربط 

التجربة  اأخرى، تف�رس  اإنها، بعبارة  جوابها بالطبيعة. 

ال�شتقاللية.   عن 
ّ
ثم الطبيعة وتتخّلى من  انطالقًا من 

اإن تف�شري الإن�شان من منطلق معطى )بفعل رمية نرد 
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ا( �رسوري، لكنه فارٌغ يف احلدود 
َ
�س باآخر م

ّ
ما تعو

تعطي  اأن   : الالنهائي  الت�شاوؤل  عن  فيها  يجيب  التي 

القوة  حتقق  اأن  ذاته  الوقت  يف  هو  الفراغ  لهذا  �شكاًل 

قارئ  باطاي  اإن   ».
)19(

الالنهائي للت�شاوؤل  امل�شتقلة 

كتاب الروؤى لأنخيل دي فوليـْنُيو Angel de Foligno، كما 

الثقافة  ي�شتلهم  لباطاي،  املف�شل  ال�شاعر  رامبو،  اأن 

لل�رسق. ك�شوفاتهما )جان دولكروا ورامبو(  الروحية 

ت�شدر عن تاأويل مفتوح ومغلق يف اآن للت�شوف. وهما 

يوؤكدان اأن ال�شاعر وحيد يف عاملنا احلديث. 

اإذا كان الفكر وال�شعر غري قابلني لالنف�شال لدى �شاعر 

على  اإل  ين�شحب  اأن  ميكن  ل  الأمــر  هذا  فــاإن  غربي، 

املعري  العالء  اأبي  غرار  على  حمدودين،  عرب  �شعراء 

ل  منهجًا  التفكري  من  يجعل  الــذي   )1057 ـ   973(

ينف�شل عن التجربة ال�شعرية. وبخالف ال�شعراء، اخرتع 

ت�شوُفونا يف النرث نظامهم اخلا�س يف الكتابة. وهذا 
ُ
م

النظام، املعقد اإىل حد بعيد، يقود املت�شوف اإىل روؤى 

كتابتها.  يف  �شاعر  اأي  ينجح  مل  �شَبقية  )وم�شاهدات( 

الأبجدية.  حروف  مع  عربي  ابن  حالة  اأي�شًا  هي  تلك 

التي عرفها احلالج  ال�شطح  اأدت حالت  ويف املقابل، 

اإىل اأن يرى نف�شه واحداً مع الآخر )احلبيب، اهلل(، ويقول 

اإن كالم اهلل وكالمه �شيء واحد. لذلك جروؤ على قول 

»اأنا احلق«، الذي مل يجروؤ اأحد قبله على الت�رسيح به 

يف العلن، اأمام النا�س. وقد �شاد اعتقاد باأن ا�شتعمال 

احل�شنى(  اهلل  اأ�شماء  من  )وهي  »احلــق«  كلمة  احلالج 

تعبري عن رغبته يف اأن يكون اهلل. وقد حوكم وقتل من 

طرف الذين مل يقدروا على القتناع باأنه احت�شن »كل 

الإلهي،  ال�رسع  فن«، واأنه ل يقول �شيئًا يتعار�س مع 

الذي كان م�شّلمًا به وخا�شعًا له. لكن احلالج، من جهة 

اأخرى، كتب ق�شائد، بل له ديوان من�شور. وابن عربي 

ال�شعر وله بدوره دواوين من�شورة. مع  كتب هو الآخر 

منزلة  عربي،  وابن  احلالج  املت�شوفان،  يبلغ  مل  ذلك، 

املت�شوف  يهدف  ل  العربية.  اللغة  يف  الكبري  ال�شاعر 

ي�شتعمل  اأنه  يعرف  لأنه  �شاعراً،  يكون  اأن  اإىل  العربي 

وجتربته،  ــاره،  ــك واأف ـــه،  اآرائ لتبليغ  كو�شيلة  ال�شعر 

وك�شوفاته. اإنه مقتنع باأن الكالم الذي ي�شدر عنه، قول 

اأو كتابة، ياأتيه من اهلل. ول يقول ول يكتب، بالتايل، 

اإل ما اأعطاه اإياه )احلبيب، اهلل(.

فنْي الإ�شالمي وامل�شيحي 
ّ
اإن الفروقات الدقيقة بني الت�شو

ل ت�شاعد على مهمة ال�رسح. وما اأقرتحه، ك�رسح، جمرد 

اللغة  يقال يف  ل  ما  باأن  تظهر  اأن  كلمة حتاول  كلمة. 

ال�شوفية لي�س اأقل مقاومة مما هو عليه الأمر يف اللغة 

التاأين يف  اإىل  اللغات تدعونا  ال�شعرية، واأن تاريخانية 

�شعريني، عربي   بني عاملني 
َ
ر

ّ
يتطو اأن  تاأخر عن  حوار 

وغربي. بهذا املعنى، فاإن تاأويلك لطريقة جان دولكروا 

لها مربرها، قبل كل �شيء، من وجهة نظرك ال�شعرية يف 

العامل، عاملنا، الذي ل �شيء وراءه.

ترتبط  القصيدة  أن  يعلم  واحد  كل   : آنصي  ج. 
ارتباطًا حميمًا باللغة التي تظهر فيها وتغيرها من 
ومتفردة.  فريدة  االرتباط  هذا  في  وهي  الداخل. 
عبور  نزعة  كونية،  نزعة  آن،  في  لديها،  لكن 
مثل  تواجهها  التي  الجلية  الموانع  رغم  الحدود 
هذه الهجرة. أسألك أنت، المترجم أيضًا، أي الذي 
يؤمن بأن الشعر ليس متمنعا عن الترجمة، كما 
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أن  يمكنك  للنقل، هل  قابل  بل  الغالب،  في  يتردد 
مثلتها  التي  القصوى  التجربة  هذه  عن  تحدثنا 
نرد  رمية  مالرمي  قصيدة  ترجمة  إليك  بالنسبة 

إلى العربية ؟
م. بني�س : ت�شبح ال�شلة احلميمة، التي تربط الق�شيدة 

�شدمة  خلق  اإىل  الق�شيدة  ت�شل  عندما  دالة  باللغة، 

اأبداً   يف حالة يدوم ول يعرث 
ٍّ
داخل لغتها، واإيجاد �رس

املظهر  هي  نرد  رمية  مالرمي  ق�شيدة  اكتماله.  على 

 يتجّدد با�شتمرار. 
َّ
املثايل لطاقة ال�شعر الذي يرتك ال�رس

العاملي. تخرتق  ال�شعر  تاريخ  فهي ق�شيدة فريدة يف 

حدود اللغة الفرن�شية والأر�س الأوروبية. ق�شيدة حترر 

اإنها  الثقايف.  اأو  اللغوي  انتمائنا  من  ّد 
ُ
يح ما  كل  من 

ق�شيدة الن�شوة بامتياز. وقد تهياأت مدة ع�رسين �شنة 

لرتجمتها. ثم �شنحت الفر�شة يف اإحدى ليالت مار�س 

اإيزابيال كيكاييني  2006، مبراك�س، خالل حديث مع 

وال�شاعر برنار نويل.

 »،
)20(

ترجمة »مذكرات  بعنوان  كتبته  الذي  الن�س  يف 

باأين  قلت  اإن  اأبالغ  ل  بناء.  واأ�شفت  م�شاراً  و�شفت 

ال�شعر. كانت  اأكرب امل�شاكل تعقيداً يف ترجمة  واجهت 

غايتي من ترجمة هذه الق�شيدة تتلخ�س يف البحث عن 

لغة �شعرية عربية، ميكنها اأن تتالءم مع ت�شور الكتاب 

 
ّ
لدى مالرمي وتطبيقه يف الق�شيدة. هنا، ي�شيع ال�رس

ات الالنهائية للكالم. كنت بحاجة اإىل �شرب، 
ّ
يف الثني

اأبحاث،  بقراءات،  قمت  النا�شك.  �شلوك  عن  عبارة  هو 

ا�شت�شارات، حوارات ... هذه الق�شيدة مبنية على كلمات 

مفاتيح، نعرث عليها يف العربية بالدرجة الأوىل. ُكتبت 

الواثق  كتاب  و  وليلة،  ليلة  األــف  مع  الق�شيدة  هــذه 

لبيكفورد Beckford والثقافة الأندل�شية. فكلمة »الزهر« 

هة للق�شيدة. اأتوقف عند هذه 
ّ

هي اإحدى الكلمات املوج

النقطة، بالتوا�شع الذي تعلمه اياي الق�شيدة، للتعبري 

العربية  الثقافة  هــذه  اأن  كيف  فهم  عن  عجزي  عن 

من  ابتداء  املعا�رسة،  الغربية  املقاربات  عن  غائبة 

الدرا�شات العديدة بالفرن�شية. عمل الرتجمة الذي قمت 

به يوؤدي بي اإىل القول باأنه من �شبه امل�شتحيل الدخول 

العربية.  بالثقافة  معرفة  دون  نرد  رمية  اأقا�شي  اإىل 

واأمتنى  الدرا�شة،  اإىل  مدخل  �شوى  لي�س  العمل  هــذا 

مالرمي  عناية  من  تقربنا  مغامرة،  بداية  يكون  اأن 

الكربى بالثقافة العربية وح�شورها الذي ل �شبيل اإىل 

التغا�شي عنه يف هذه الق�شيدة ويف فكرتها ال�شعرية.

نحوها  يف  اأو  ونرثها،  �شعرها  اأدبها،  يف  العربية،  اإن 

اإىل  �شاعدتني  بال�شكل،  فيها  احلــروف  �شبط  ونظام 

عنايتي  اإىل  اإ�شافة  الرتجمة،  اإجنــاز  على  بعيد  حد 

جملة  قراء  اإىل  هُه 
ّ

وج الذي  الدقيق،  مالرمي  بتنبـيه 

كو�شموبولي�س، حيث ن�رست ق�شيدة رمية نرد اأول مرة، 

العمل املتميز كليًا باجلدة، بذل  : »يف هذا  وجاء فيه 

ال�شاعر جهده الأق�شى لي�شنع املو�شيقى بكلمات.« ثم 

اإن ق�شدي مل يكن منح�رساً يف الدللة، بل كانت الغاية 

هي الذهاب اأي�شًا نحو هذا الأ�شا�شي : » وفيما يخ�س 

ترتيب الكلمات يف ال�شفحة، فهناك التاأثري كله«، تبعًا 

ر�شالته  عن  جوابًا  جيد،  ــدري  اأن اإىل  مالرمي  لكلمة 

ال�شهرية من فلورن�شا. اأي اأن املعرفة بكلية العمل ل مفر 

منها لرتجمة واإخراج �شفحات الق�شيدة. وقد كتب بول 

فالريي بهذا ال�شاأن: »ل اأعتقد اأنه يجب اعتبار تركيب 

الواحدة   : متتاليني  عمليتني  لو مت يف  كما  نرد  رمية 

العتيادية؛  بالطريقة  ق�شيدة  كتابة  على   
ّ
تن�شب

مت  الذي  الن�س  لهذا  املالئم   
َ
الو�شع تعطى  والأخــرى 

 ]...[ مالرمي  حماولة  نهائية.  ب�شفة  الكتابة[  ]يف 
 ».

)21(
تاأخذ مكانها يف وقت الت�شور، هي طريقة الت�شور

ويف الأخري، اأ�شري اإىل اأنني مل اأترّدْد يف اأن اأترك ذاتيتي 

تخرتق لغة مالرمي. فحاولت اأن اأخلق �شدمة يف لغتي 

 
ّ
 حتى حتافظ ل�رس

ٌ
ها نَف�س

ُ
العربية، واأعمل على اأن يْعرب

اً قادمًا على الدوام 
ّ
اللغة على دميومته، الذي يبقى �رس

من امل�شتقبل.

ج. آنصي : وأسألك، من أجل أن أختم هذا الحوار، 
كيف تعيش عبور قصائدك نحو لغات أخرى وإلى 

الفرنسية، تحديدًا ؟
ا حاولت التطرق اإليه، ف�شاأقول 

ّ
ك. بني�س : اإذا انطلقت مم

باأن ترجمات �شعري اإىل الفرن�شية تنجح، عمومًا،  يف 

ه. 
ّ
�رس على  حتافظ  اأن  ويف  ال�شدمة  هذه  خلق  اإعــادة 
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هذه  يف  الأوىل.  بالدرجة  نويل  برنار  ترجمات  اأق�شد 

اإنه ل يعرف   : الرتجمات، كنت قريبًا دائمًا من برنار 

اأهيئ  وانتباه.  بح�شا�شية  اإليها  ين�شت  لكنه  العربية، 

له ترجمة اأوىل، خامًا، كلمة مقابل كلمة. وبالإن�شات 

عمل  يبداأ  ق�شيدتي،  يف  العربية  اللغة  مو�شيقية  اإىل 

نقل  يف  ننجح  اأن  ميكن  كيف  عجيب.  �شيء  الرتجمة. 

لغة غري ديكارتية اإىل اللغة الفرن�شية، التي ترف�س كل 

اأن نعمل  ؟ وكيف ميكن  الديكارتي  البناء  خروج على 

الفرن�شية؟  يف  العربية  ملو�شيقى  مرح  انبثاق  على 

اأن  م�شاألتان �شائكتان. من املفرح، جوابًا عن الأوىل، 

ال�شعر الفرن�شي عا�س مغامرته الكربى لتخطي احلدود 

اإنه  التا�شع ع�رس.  القرن  الرمزيني يف  الديكارتية، منذ 

للغات  الفرن�شية  اللغة  منحتها  التي  ال�شيافة  يج�شد 

اللغات،  تلك  اإىل  فبالإ�شغاء  العربية.  ومنها  الأخرى، 

من  الفرن�شية  حتــررت  معها،  احلــوار  يف  والنــخــراط 

برنار  ترجمات  اأن   
ّ

اأح�س اجلانب،  هذا  من  �رسامتها. 

تبعث الن�شوة بطريقة مبتهجة يف قراء فرن�شيني، واأنا 

�شعيد بذلك.

 كل مرة، 
ّ

برنار يعرب فاإن  الثانية،  للنقطة  بالن�شبة  اأما 

تقدميه  بداية  الياأ�س.  من  نــوع  عن  الرتجمة،  جتــاه 

كل   «  : ذلك  على  �شاهدة  الفراغ   هبة  ديــواين  لرتجمة 

�شيء بداأ بالنَغمية، بانحناءاتها وتقاطيعها وحجمها. 

لكي  يكفي،  الأذن مبا  تثري  اأن  �شلطة  لها  كانت  نّغمية 

الراأ�س عن �شوؤال الفهم. ولكن هل ال�شتماع  تبعد بقية 

معنى  لها  اأن  نعرف  التي  ال�شوتية  النحناءات  اإىل 

اأمد  اإىل  كافيًا  يكون  اأن  ميكن  املو�شيقى  يغني  حمدداً 

الأ�شل  الذي هو  الأجنبي،  اأن تكون  ياأ�س  ؟ هنا  طويل 

يف نقل هبة الفراغ اإىل الفرن�شية«. ياأ�س اأن يكون على 

هام�س اأر�س ل ميكن للفرن�شية اأن تبلَغها. لكن بف�شل 

ذلك  كلها.  قوته  ال�شاعر  عمل  ياأخذ  ال�شتحالة  هذه 

اللغة  مو�شيقية  اإنتاج  تعيد  ل  الرتجمة  كانت  اإذا  اأنه 

يف  مرتجم  �شاعر  لغة  يف  تتوقف،  ل  فاإنها  )العربية(، 

ها، اأنا 
ّ
قامة برنار نويل، اأن تخلق مو�شيقية اأخرى اأح�ش

الغريب عن اللغة الفرن�شية. يدلني هذا على اأن ا�شت�شافة 

اإل  تكتمل  ل  ذاتيات  حوار  هي  لغتنا  يف  اأخرى  لغات 

يف احلدود. كل ترجمة كربى متر عرب لغة �شاعر، اأق�شد 

مثل  ترجمة  وكتابته.  ذاتيته  الآخر، من خالل  ال�شاعر 

هو  الــذي  الختالف  ت�شجل  وهــي  ثانية.  كتابة  هــذه 

اإم�شاء كل كتابة. كما لو اأنها تذّكرنا باأن ترجمة ال�شعر 

 ل ين�شب.
ٌ
ها، منبع

ّ
هي، بالن�شبة للغة و�رس

الهوام�س

* نشرت المجلة األدبية الفرنسية europe   بباريس، 
ه��ذا ال��ح��وار ال��ذي أج��راه ج��اك آنصي وال��ذي 
افتتحت به ملفًا خاصًا عن »أدب المغرب«، في 
عددها المزدوج 1015� 1016، نوفمبر2013. 
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م�ســرح

اأحد الكرنفاالت التي ميتزج فيها الغروتي�سك



141 \ كاتب وناقد من االأردن.

من�صور عمايرة \ 

كرؤية  والفكر،  الهيئة  مستوى  على  يتمثل  وهو   ،  Grotesque الغروتيسك  يتشكل  قد 
إنثربولوجية، وذلك بالنظر إلى كيفية حياة المجتمعات اإلنسانية، وطرق عيشها التي تمثل 
األبعاد الثقافية المتعددة، كالكتابة والطقوس الدينية، والرسوم، والمعرفة، والتواصل 
العام  األنثروبولوجي  البعد  في  الغروتيسك  ليندرج  األخرى،  المجتمعات  مع  المعرفي 
 Ethnologie واإلثنولوجي   ، ما  لمجتمع   Ethnographie واإلثنوغرافي   Anthropologie

لمجتمعات متعددة، فاألنثروبولوجيا تشمل جزئيتي اإلثنوغرافيا واإلثنولوجيا.
واللغة  الدين  مستوى  على  وجدلية  رؤية  تمثل  اإلنسانية  المجتمعات  ثقافة  أن  وبما 
والتكيف االجتماعي، فهي ال بد أنها ستدخل في بنيات التصور والتعبير األدبي والفكري 
لإلنسان، وهذا ما يعبر عنه بطرق عدة، منها الكتابة إذا ما توافرت في ذاك المجتمع، 
ومنها البعد الشفوي لنقل معارف وتجارب المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم من جيل إلى 
جيل للحفظ والتدارس، ومنها ما يعبر عنه بطرق طقوسية كالرقص والغناء والتمثيل، 

وقد يتعدى ذلك إلى حالة طقسية تتمثل بالشعائر والتعاويذ.

متيزت بع�ض �شمات الغروتي�شك بالن�شاز وعدم 

التنا�شق، املرعب والهزيل، االإ�شراف واملغاالة، 

الت�شويه اخلارج عن املاألوف

الغروتي�شــــك 

فــــي امل�صــــرح



اهتم به املجتمع احلديث  النظرة،  تلك  والغروتي�سك بعد 

يف  ال��زم��ن،  عرب  املت�سكلة  االإن�سانية  احلالة  لدرا�سة 

العالقات  تاأثر  ومدى  والزمانية،  املكانية  البيئة  اإطار 

واأث��رت  تاأثرت  وكيف  اأخ��رى،  جمتمعات  مع  وت�سكلها 

فيها، فالغروتي�سك يتجاوز حالة البعد الفردي لالإن�سان، 

واإن  املجتمعات  بني  فالعالقات  البدائي،  البعد  وحالة 

كانت قدمية فهي تبداأ بعد تفاهم واحرتام فيما بينها.

والغروتي�سك عندئذ ال بد اأنه �سيتحول من مفهوم �سكلي 

اإىل مفهوم ثقافة وتعارف بني املجتمعات، فلم تعد تلك 

الت�ساوير التي متثل التعويذة، وال تلك احلروف والر�سوم 

التخطيطية حالة طق�سية، بل هي حالة معرفية، ولذلك 

فاإن احلديث عن الت�سوه والقبح قد يكون نظرة اعتباطية، 

الأنها اأكرث ق�سورا من ولوج لب الروؤية الثقافية لالإن�سان 

يف جمتمع ما.

والثقافة  والفكر  االآداب  جم��ال  يف  الدرا�سة  والأهمية 

بالغروتي�سك  الدرا�سة  تهتم  احلديث،  الع�رص  يف  العامة 

تلك  اإىل  نظرنا  م��ا  اإذا  ق��دمي،  فامل�رصح  امل�����رصح،  يف 

االإن�سان،  تطور  واكبت  التي  القدمية  والتعابري  الطقو�س 

فيه  يتمثل  اإن�ساين  ومعريف  اأدب��ي  نوع  فامل�رصح  ول��ذا 

البعد  خ��الل  م��ن  نتبينه  اأن  ون�ستطيع  الغروتي�سك، 

ح��االت  ع��ن  تبني  التي  التعبري  وحت���والت  التعبريي، 

تهتم  والدرا�سة  واأخ��رى،  تعبريية  روؤي��ة  بني  انف�سالية 

مبفهوم الغروتي�سك يف اإطار التحول الفرجوي امل�رصحي. 

***
للمنطق  حتتكم  جمايل،  بعد  ذات  الغروتي�سك  مقولة 

والعاطفة، ومادام هو  املنطق  ثنائية  اإىل  ورمبا حتتكم 

وا�ستدراج  التاأويل،  اإطار  يف  تتمو�سع  حالة  فهو  كذلك 

الروؤى للحكم على ما تو�سل اإليه الفكر االإن�ساين، يف كل 

م�ستوياته االإبداعية، فهذا الفكر يتواجد يف ال�سعر والنرث، 

الن�س والعر�س، والعر�س يبني عن حالة  ويف امل�رصح 

جت�سدية، جتعلنا نتناو�س الغروتي�سك يف حماولة كربى 

للقب�س عليه، وهو يتفجر مبا لديه من مكنونات جمالية، 

جدلية،  بحالة  يبدو  امل�رصحي  والعر�س  الن�س  جتعل 

اإطارية  يف  التمحور  يرف�س  الغروتي�سك  ف��اإن  وعليه، 

قبيح  هذا  اإط��ار  يف  اإال  غفال  جتعله  قد  جامدة،  �سكلية 

وهذا م�سوه وهذا عجيب وهذا غريب وهذا مده�س وهذا 

الروؤية  ت�سعف  ال  التي  امل�سميات  من  المعقول، وغريها 

ركامية  حالة  يف  جتعلها  ما  بقدر  امل�رصحية،  النقدية 

ح�سب. 

الغرب ولدى  وقد طرح املو�سوع وبدرا�سات حديثه يف 

ال�سيغة  على  هوادة  دون  من  تلح  تبدو  ولكنها  العرب، 

الهيكلية، والتي جتعل الغروتي�سك ج�سما متكل�سا وكاأنه 

خاوي الروح، وهذا ما نلمحه بدءا من التعريف والعودة 

بجذور الكلمة اإىل االإيطالية، وهناك من ربطها مب�سميات 

منها على �سبيل املثال امل�سّمى العربي االأرابي�سك، وكل 

ظلت  ق��وة  اأك��رث  دالل��ة  لتعطيه  لال�سم،  امللحقات  ه��ذه 

راب�سة يف اإطارية ال�سكل الهامد. 

الدرا�سات  تلك  جممل  يف  مت�سابهة  املرجعية  اأن  وتبدو 

وقد  بع�س،  على  ي�ستند  وبع�سها  عليها،  وقفت  التي 

اأجدها اأكرث يف كتابات النقد املغربي، واأ�سري اإىل ح�سن 

فان  ملارتن  الغروتي�سك  ملو�سوع  كمرتجم  املنيعي، 

بورن، وقد اأخذ االآخرون من املنيعي يف هذا االإطار مثل 

الغروتي�سكي يف  اجل�سد  ا�ستغال  كتاب  بلخري يف  لطيفة 

امل�رصح واأدبية الن�س الدرامي، واأخذ كذلك �سالح الدين 

اإىل  ن�سري  ونحن  الغروتي�سك،  بالغة  كتاب  يف  جباري 

الكتابني نوؤكد اأن هناك اختالفات يف حمتوى كل درا�سة 

وخا�سة  �سبه،  اأوجه  وهناك  املعرو�سة،  الدرا�سات  من 

االأدباء  اإىل جملة من  ين�سب  الغروتي�سك  احلديث عن  اأن 

والكتاب امل�رصحيني والفال�سفة والنقاد. 

 تبدو الوقفة االأوىل دائما عند التعريف املعجمي كمتكاأ 

تفكيك  وحماولة  اأحيانا،  الفهم  ي�ستغلق  ما  لكل  اأويل 

حول  الطماأنينة  من  حالة  اإىل  للو�سول  امل�سطلح، 

يف  االأم��ر  ولكن  بعد،  فيما  والدرا�سة  البحث  �سيعزز  ما 

اإىل  يحتاج  املعجمية  الروؤية  اأ�سعفته  ومهما  امل�سطلح، 

تنوير ا�سطالحي يتوقف عند برهنة واأدلة، وهي بالتايل 

جدية  اأك��رث  الدرا�سة  لتكون  واال�ستقراء،  للنقد  عر�سة 

وجدلية يف الوقت نف�سه.

ثم جند املحاولة الدائبة نحو تاريخية امل�سطلح، فت�سعى 

الدرا�سات لتقعيد التاريخ كمتكاأ اآخر ت�ستند اإليه الدرا�سة، 

االأدبية،  الدرا�سات  يبدو �سعبا يف حالة  قد  االأمر  ولكن 

االأدبية،  الدرا�سات  يف  اأ�سا�سي  مرتكز  هي  اللغة  الأن 

طفيفة،  اختالفات  مع  دائما  تت�ساوق  لغة  تبقى  واللغة 

الزمن، وهو  مر  كلما  اللغة  ولوج عوامل  نتيجة ملحاولة 

يتوقف عندها  تاريخية جديدة،  اأحفورة  لنا عن  يك�سف 

ولكنها  والفنانون،  واالأدباء  والكتاب  الفال�سفة  اجلميع، 
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واالأدب��اء  والكتاب  الفال�سفة،  ت�سغل  ما  اأكرث  ت�سغل  قد 

اأي�سا، الأن االأمر بحاجة اإىل ارتاهانات كركائز اأ�سا�سية 

ت�ستند اإليها املقوالت املتعددة، ولكن الفن قد يرتهن اإىل 

حالة الت�سكل يف اإطارية لوحية مثال، حيث تكون كروؤية 

االأل��وان  بوا�سطة  املو�سوف  ال�سيء  عند  تتوقف  اأخ��رية 

واالأ�سباغ واالإبداع. 

الغروتي�سك  م�سطلح  اأن  جند  التاريخية،  امل��ادة  يف 

والفنية  والفل�سفية  والنقدية  االأدب��ي��ة  احل��ي��اة  ول��ج 

واالنرثبولوجيا يف » نهاية القرن اخلام�س ع�رص �سلطت 

بع�س احلفريات االأثرية االأ�سواء على ر�سوم متثل كائنات 

التاريخ   ويوؤكد هذا 
)1(

اإن�سانية ون�سف حيوانية ونباتية

عن  احلديث  بتف�سيل  فريد  االأدب��ي  الناقد  دليل  معجم 

القبح » Grotesque » وهو ي�سري اإىل هذا التاريخ » والكلمة 

التي  اللوحات اجلدارية  اإىل  االإيطالية تعود  اأ�سولها  يف 

ك�سف عنها التنقيب االأثري يف روما حوايل العام 1500 

م، والقبح لغويا جاء من مفردة » اال�سم » االإيطالية التي 

 
)2(

تعني الكهوف«

يف كتاب بالغة الغروتي�سك، املطبوع يف العام 2010، 

يذكر اأن اال�سم » ارتبط باكت�سافات القرن اخلام�س ع�رص 

 ويف هذا االجتاه 
)3(

 fresque املتعلقة بالت�ساوير اجلدارية

جند كتاب بالغة اجل�سد وهو ي�سري اإىل امل�سدر املو�سوعة 

احل�سارة  اإىل  الغروتي�سك  اأ���س��ل  »وي��ع��ود  االإيطالية 

داخ��ل  ال��غ��رف  بع�س  اكت�ساف  مت  حيث  ال��روم��ان��ي��ة، 

الكهوف الطبيعية اأو ال�سناعية يف البنايات الرومانية، 

خالل احلفريات التي اأجريت خالل بداية القرن ال�ساد�س 

على  توؤكد  الدرا�سات  هذه  يف  النظر  خالل  من   
)4(

ع�رص«

تاريخية امل�سطلح كمنطلق للدرا�سة االآنية، ولكن االأدب 

ال يعرتف مبنطلق اآين، فهو ذو قراءة ا�سرتجاعية، ولهذا 

ليوؤكد ماهية الغروتي�سك، �سريجع اإىل الكثري من االإ�سارات 

بهذا  معروفا  يكن  مل  واإن  امل�سطلح  هذا  �ستوؤكد  التي 

اال�سم، فيقرتب منه العيب والفانتازي على �سبيل املثال، 

وهذا ما يقودنا اإىل املرجعية القامو�سية للم�سطلح حيث 

ي�سار اإىل اأنه اأخذ من » االإيطالية غروتا Grotto »5 وهذا 

املعنى يتداول عند اآخرين » تتحدث الثقافة الغربية عن 

م�سطلح الغروتي�سك Grotesque انطالقا من عملية لغوية 

ا�ستقاقية من م�سطلح Grotto التي تعني كهف اأو مغارة 

 وكذلك جند هذه االإ�سارة املعجمية » لفظ 
)6(

اأو �رصداب«

)7(
. La grottesca-grottesco غروتي�سك لفظ اإيطايل

وهناك اتفاق على املعنى القامو�سي للكلمة ففي قامو�س 

باأ�سكال  يتميز  الَغْرَت�ْسك: فن زخريف   grotesque  « املورد 

مع  عادة  متنا�سجة  خيالية  اأو  غريبة  وحيوانية  ب�رصية 

اأو  ب�سع  نحو  على  غريب  و�سيء  نباتية،  اأوراق  ر�سوم 

مت�سم  ب�سع  نحو  على  متنافر  غريب،  خيايل  م�سحك، 

باالإحالة اأو الب�ساعة، مغاير لكل ما هو طبيعي اأو متوقع 

اأو منوذجي . وجاء مبعنى grotto مغارة، غار، كهفطبيعي 

 
)8(

اأو �سنعي.

على  الدال  معناه  من  الغروتي�سك  مفهوم  اأخذنا  ما  اإذا 

والهيئة.  ال�سكل  على  دالل��ة  ذو  فهو  واملغارة،  الكهف 

مب�رصحية  الثالثية  الرتاجيديا  اتبعوا  اليونان  اأن  وجند 

على  يعتمد  رومان�سي  �سبه  مو�سوع  »وه��ي  �ساتريية 

ي�سبه  ويك����اد  واالأبطال  االآلهة  ويتناول  اجلروتي�سكية 

 من هذه االإ�سارة ن�ستدل على 
)9(

امل�رصحية التهريجية*«

اأن الغروتي�سك ا�ستخدم داللة على التهكم وال�سخرية. وقد 

جاءت هذه امل�رصحية بهذا االإطار بعد الثالثية الرتاجيدية 

الإزالة اخلوف وهي ت�سخر من االآلهة واالأبطال.

وب��احل��دي��ث ع��ن ال��درام��ا االإغ��ري��ق��ي��ة وب��االإ���س��ارة اإىل 

ترافقه يف رحالته  كانت  اأنه  ديون�سي�س جند  احتفاالت 

قوى  متثل  التي  االأ�سطورية  من«الكائنات  جمموعة 

ال�سيلينوي،  الباخيات،  والن�ساء  الطبيعة،ال�ساتريوي، 

االأغ��ري��ق  اأق���ام  ال��ق��وى  ه��ذه  ومب�ساعدة  وال��ك��ن��ت��وري، 

الرق�سات  وتقام  لديوني�س�س،  عديدة  دينية  مهرجانات 
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تتناول  والتي  ديوني�س�س،  لالإله  تكرميا  االأغاين  وتوؤدى 

التنكر  وب��وا���س��ط��ة  غنائي  ب��اأ���س��ل��وب  حياته  م��راح��ل 

على  يتنكرون  واملغنون  واحلركة...  بالكلمة  واملحاكاة 

ديوني�سي  اتباع  من  جماعة  اأي��ة  اأو  �ساتيوري،  هيئة 

ي�رصدونها  التي  االأح��داث  يجعلوا  لكي  الذكر،  ال�سالفة 

امل�رصحية  ظلت  ولقد  واحليوية،  الت�سديق  اإىل  اأق��رب 

ال�ساتريية حتتفظ بهذا ال�سكل التنكري اإىل النهاية، فهي 

الديوثرامب،  اأ�سلها  اإىل  قربا  الدراما  ف��روع  اأك��رث  تعد 

اجلوقة  اأفراد  كان  وامللب�س،  الهيئة  من  ال�سورة  وبهذه 

ينبعث  الذي  ديون�سي�س  مذبح  حول  دائرة  يف  يرق�سون 

 يف هذه الفقرة جند 
)10(

منه دخان االأ�ساحي والقرابني«

�سورة عن الذين كانوا يرافقون دينو�سي�س يف رحالته، 

فال�ساتريوي متوح�سون ي�سكنون الغابات، ن�سفهم اآدمي 

عن  الرتويح  حالة  وميثلون  حيواين.  االآخ��ر  ون�سفهم 

واحلركات  االأ�سكال  بينته  ما  وهذا  ديوني�س�س،  االآلهة 

ذوات  ع��ذارى  فتيات  الباخيات،  والن�ساء  والطقو�س. 

ويرق�سن  ف�سفا�سة،  مالب�س  يلب�سن  اأ�سعث،  طويل  �سعر 

وال�سيلينوي،  ال�سحري.  ديوني�س�س  ب�سوجلان  ويلوحن 

ال�سعر،  كثيفة  �سخمة  باأج�ساد  الر�سوم  يف  يظهرون 

فئة  وميثلون  الدائم،  ال�سكر  حالة  عن  تنم  مالمح  لهم 

وما  احليوانية  القوة  ميثلون  والكنتوري،  ال�سن.  كبار 

اإىل  ت�سري  االإ�سارة  هذه 
 )11(

وخ�سوبة. ن�ساط  من  جت�سده 

الغروتي�سك وتعريف الغروتي�سك، والذي اأكت�سف فيما بعد 

يف الكهوف، وهذه ال�سخ�سيات التي ي�سار اإليها باحلديث 

عن ديون�سي�س تبني عن ال�سكل والهيئة والتي تبدو اأكرث 

من بعد تهكمي، لتعطي دالالت متعددة. 

احل�سارات  يف  املمتدة  الزمنية  الفرتة  اإىل  وبالرجوع 

املختلفة، جند اأن هناك اأ�سكاال ومتاثيل تبني عن حالة 

متثال  ذلك  فمن  عجائبية،  وحالة  وا�ستغراب  اندها�س 

عني غزال ذي الراأ�سني يف االأردن والذي يعود اإىل حقبة 

�سورة  جند  وكذلك  ق.م«   6000« من  اأك��رث  تاريخية 

م�سابهة قد تنم عن حالة من الت�سكل بني العقل والقوة، 

ي�سري  وال��ذي  الهول  اأب��ي  متثال  اإىل  االإ�سارة  هي  وتلك 

وعليه،  القرن »26ق.م.«.  بع�س من حكم م�رص يف  اإىل 

يرجع  الغروتي�سكي  الت�سكل  غاية  اأن  على  ن�ستدل  فاإننا 

لت�سورات وروؤى ال�سعوب، �سواء اأكان يتعلق ببعد طق�سي 

و�سعائر اأو باأبعاد تقاليد اجتماعية قد ترتبط بالتعاويذ.

ومل�سعى التوثيق وحتري دقة امل�سطلح، فقد بداأ البحث 

عن ا�ستخداماته واالإ�سارة اإليه » اأ�ستعمل اأوال يف الفنون 

املعامل  امل�سوهة  اللوحات  اإىل  لالإ�سارة  الت�سكيلية 

اأبدعها  التي  البدائية  بالر�سوم  تذكرنا  التي  والعجائبية 

جاك  اأو   P.Bruegel برجل   وبرتيل   J.Bosh بو�س  جريوم 

 وما ذكره ح�سن املنيعي توؤكده بالقول 
)12(

» J.Gallot كالو

ر�ساما  يكن  مل  ال��ذي   « عليه  بلخريوتزيد  لطيفه  ذات��ه 

جمموعة  يف  يلتقي  كاريكاتوريا  كان  ولكنه  و�سفيا 

 وق���د 
)13(

»Coya Lucientes من النقاط مع ر�سومات غويا 

الغروتي�سك،  معنى  تو�سيح  يف  جباري  �سالح  ا�ستطرد 

ور�سوخ امل�سطلح يف املعاجم، ومنها معجم االأكادميية 

للم�سطلح  املجازي  املعنى  اإىل  اأ�سار  حيث  الفرن�سية، 

حوار   .. غروتي�سكية  ك�سوة  خ��ارق،  �ساذ،  »م�سحك، 

منط  غروتي�سكي،  خيال  غورتي�سكي،  مظهر  غروتي�سكي، 

تتبع  اإىل  ذكرت  التي  الدرا�سات  وت�سري   
)14(

غروتي�سكي

واالأدباء  الكتاب  اإىل  وت�سري  الرومان�سية،  منذ  امل�سطلح 

يف  هوغو  مثل  امل�سطلح  هذا  اإىل  بالنقد  اأ�ساروا  الذين 

مقدمة م�رصحية كرومويل، وت�سري اإىل ال�سعر ال�سوريايل، 

ويف  وبرخت،  ويون�سكو  بيكت  اإىل  اإ�سارة  امل�رصح  ويف 

جم�سد  اأك��رب  يعد  ال��ذي  وغومربوفت�س  كافكا،  ال��رواي��ة 

 
)15(

للغروتي�سك... واالإ�سارة كذلك اإىل باختني.

الغروتي�سك: وتاأكيدا للمعنى املعجمي وللزمنية  تعريف 

بامل�سطلح،  تعريف  وقفات  هناك  �ستكون  التاريخية، 

لتغري معانيه من حقبة  تعريفه  يوؤكد �سعوبة  وبع�سها 

الأخرى، وهوجو ي�سفه باأنه منط جديد يقتحم الق�سيدة 

م�سرتطا امل�سخ والت�سويه ... واجلميل منط واحد، والقبيح 

األف، وهو �سكل من اأ�سكال ال�سحك ولكن ال�سحك املغتم 

 
)16(

والكئيب.

وبع�سهم اأ�سار اإىل اأكرث من هذا الو�سف وهو يتحدث عن 

القبح حيث » ي�ستثمر يف كل ما هو هزيل، مقزز، م�سوه، 

 
)17(

غري طبيعي، عبثي،... وال�سخرية ال�سوداء«

اأن  يبني  فالبع�س  الفن،  اإط��ار  يف  يندرج  والقبح 

هدف الفن اجلمال، وهل ن�ستطيع زحزحة القبح من 

اإطار الفن؟ فالقبح » مل ي�ستبعده الفنانون دائما من 

للعمل  قوة  يعطي  الفني  للعمل  واإدخاله  اأعمالهم، 

امتزاج  باأنه  عرف  اجلمال  ولكن   ... وعمقه  الفني 

كان  ما  اإذا   
)18(

االإدراك���ي« باملجال  العقل  م�سمون 

 « ميثل  القبح  فاإن  ا�ستيطيقية،  متعة  ميثل  اجلمال 

 
)19(

االأمل اال�ستيطيقي، اال�ستياء اال�ستيطيقي«.
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الغروتي�سك  عن  يتحدث  وهو  بينك  هرني  قول  ويب�����دو 

يخلق  الرفيع  باالآخر  ارتباطه  يف  الذي  النوع   « باأن���ه 

عن  يبحث  وك��اأن��ه  التعريف  يبدو  وهنا   
)20(

احلقيقة«

امل�رصح« هو حماوالت   « والفن  االأدب  ولكن  اال�ستقرار، 

جادة لفهم احلياة لنعي�س فيها كما يتواءم مع اإن�سانيتنا 

التي  اأفكارنا  مع  ثانيا،  االجتماعية  قيمنا  ومع  اأوال، 

تقربنا لفهم اأنف�سنا وجمتمعاتنا ثالثا، ولكن امل�رصح ال 

يبحث عن احلقيقة كما يتوهمها البع�س من خالل الواقع 

هو  املعي�س  الواقع  هل  كبري  �سوؤال  يطرح  وقد  املعا�س، 

ل�س  لكل  باالإيجاب جلوزنا  االإجابة  كانت  لو  احلقيقة؟ 

�رصقتنا على �سبيل املثال، وجلوزنا لكل فا�سد اأن ي�سفك 

عظيمة  قراآنية  اإ�سارة  وه��ذه  االأر���س،  ويف�سد  الب�رصية 

ن�ستدل منها على كرامة االإن�سان ووجوده. 

اإن جمالية امل�رصح تبني عن فن وعن فكر ي�ستدعي فكرا 

اآخر، فامل�رصح يفتح �سوؤاال الأنه بحث اأ�سال، والبحث ذو 

اأعذب   « مقولة  ن�ستدعي  اأن  ميكن  وهنا  دينامية،  �سفة 

ال�سعر اأكذبه » مع االختالف بني ال�سعر وامل�رصح، ال�سعر 

بنية  يعنية  ما  الأن  كذلك،  لي�س  وامل�رصح  غالبا غنائي، 

بنق�سانه  وق�سي�سه،  بق�سه  توهمه،  وبكل  املجتمع 

اإطارية  من  للخروج  اال�ستدعاء  وهذا  املتوهم،  وكماله 

ال�سكون، والبحث عن اإطارية متحولة. 

احلقيقة  اإىل  امل�رصح  ن�ستدرج  اأن  املعقول  غري  وم��ن 

الفن للفن،  اإىل م�ساألة  وغي���ر احلقيقة، وهنا رمبا ي�سار 

وم�ساألة اأخرى اأهم منها، هي م�ساألة 

واملجتمع  االإن�سان  بق�سايا  االلتزام 

جتاه  وامل�رصح  الكاتب  وم�سوؤولية 

املجتمع. 

ثنائية  �سورة  اأخ��رى  م��رة  وت��ربز 

ينطبق  ورمب��ا  واحلقيقة،  ال��واق��ع 

على الواقع ما ينطبق على احلقيقة، 

وكاأن الواقع حالة متوهمه اأي�سا، 

فنجد من يفعل هذا ويتنكر له يف 

املخاتلة  نلمح  وهنا  ذاته،  الوقت 

وتف�سم  ال��واق��ع  تف�سم  وال��ت��ي 

ت�سٍظ  حالة  فاملخاتلة  احلقيقة، 

وهي حالة منطية تربز للعيان يف 

ثنايا احلياة االإن�سانية باّطراد.

ول��ك��ن ت��ع��ري��ف ه��وغ��و م���رة اأخ���رى 

ال�سكل  جمرد  من  بكثري  اأكرث  هو  عّما  يبني  للغروتي�سك، 

»مرافعة  باأنه  يبني  فهو  اجل��ام��د،  والعجيب  والهيئة 

�سك  واإحداث  القيم  عن  القدا�سة  واإزالة  التغريب  ل�سالح 

التقليدية  اال�ستعماالت  ت�سوي�س  على  العمل  لينتهي 

ارجتاج  عن  يتحدث  هوغو   
)21(

والرتاجيديا« للكوميديا 

عن  وبعيدا  هوغو  اإ���س��ارات  اإن  املتلقي.  ل��دى  ال��روؤي��ة 

الهيكلية للغروتي�سك جند اأن الغروتي�سك لي�س منطيا، بل 

يجب علينا اأن نرف�س هذه النمطية البغي�سة، اإنها اإحداث 

الفجوات، هذه الفجوات هي التي تعرب عن ماهية االأحداث 

حالة  الغروتي�سك  فلي�س  واالأف��ك��ار،  ب��ال��روؤى  املحملة 

اإنها حالة جادة  بل  امليوعة،  درجة  اإىل  ت�سل  �ساحكة 

ت�سل اإىل تثوير عقل املتلقي، فمن املعيب اأن نتوقف عند 

امل�رصحية كغروتي�سك منطي، هيئة جامدة فارغة تنتهي 

وتتوقف عند �سحكة بلهاء اأو تهكم و�سخرية، فلي�س هذا 

انف�سامية متاما بنب  الغروتي�سك حالة  الغروتي�سك،  هم 

ما حدث/ ويحدث وما �سيحدث.

ومرة اأخرى جند اأن باختني يتقوقع يف دائرة ال�سخرية 

ما  وهيئة  ك�سكل  الغروتي�سك  عن  يتحدث  وهو  والتهكم، 

الفرن�سي  ذلك  ويبني  ال�سخرية،  اأو  ال�سحكة  بعد  تتوقف 

غروتي�سك  عن  باحلديث   Michel Corvin كورفان  مي�سيل 

الوقت  يف  اأي  بالكرنفال  التاريخ  عرب  ارتبط   « باختني 

عدم  اإىل  ال��زم��ن  م��ن  لوهلة  ال�سعب  فيه  يعمد  ال���ذي 

وال�سغوط  االإكراهات  من  والتخل�س  لل�سلطة  اخل�سوع 
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 لكن الغروتي�سك هنا حالة موؤقتة زمنيا 
)22(

االجتماعية«

بانتهاء هذا التهريج الكرنفايل، وهو ال يحمل على حممل 

اجلد، وبالتايل فما هي املاهية التي ي�ستفهمها؟ وكيف 

ال�سبابي؟  التف�سري  هذا  اإىل  يرتهن  اأن  االإن�سان  ي�ستطيع 

ف�رصعان ما ينق�سع بعد ولوج خيوط ال�سم�س جدارياته. 

نطرح  يجعلنا  الذي  ال�رصخ  ي�سكل  الذي  احلدث  هو  وما 

ت�سرتك  قد  فالكرنفال  بعد؟  وما  قبل  ما  مييز  ت�ساوؤال 

حالة  هي  ال�سلطة  اأن  اعتربنا  اإذا  اإال  اأي�سا،  ال�سلطة  به 

كرنفالية دائمة، ومبا اأنها كذلك فهي حمط انتقا�س دائم 

ب�سورة ال�سخرية، ولكن ال�سخرية ال تبحث عن جواب وال 

الكرنفال  فاإن  وعليه،  �سوؤاال،  اأ�سال  تطرح 

االحتفايل،  الطق�س  عن  كثريا  يختلف  ال 

فكالهما حال��ة منطية �سواء اأكان مقد�سا اأو 

فرجة وت�سلية. 

تق�سيم  اإىل  يلجاأ  باختني  ف���اإن  وع��ل��ي��ه، 

ثنائيات غروتي�سكية، مثل مقد�س ومدن�س، 

فاملقد�سيمثل   ، النمط  على  ينطبق  ما  هذا 

»التابو«  ميثل  واملدن�س   ،»taboo »التابو 

مع  يتنافى  ما  وهذا  منطان،  فهما  اأي�سا، 

يتحدث  فالغروتي�سك  كتحول،  الغروتي�سك 

اإىل  ي�سري  فهو  اإىل جزئيتني  انق�سمت  ومهما  ثنائية  عن 

حالة حتويلية، ولي�ست منطية، بل يت�سكل ليوؤ�س�س روؤيا 

و�رصاعا  اأ�سئلة،  تفتح  التي  هي  الروؤيا  وه��ذه  اأخ��رى، 

جدليا مع الذات واالآخر. 

اإن تف�سري احلياة رمبا يكون من �سغل الفال�سفة واحلكماء، 

وال نن�سى الدين، والفن يجب اأن ال ي�سغل نف�سه بالتنايف 

الباحثة  اأو  للحياة،  احلقيقية  االأ�س�س  كل  التوافق مع  اأو 

اأن الفنون  عن تقعيدها بطريقة ريا�سية، وهذا ال يعني 

غري ملتزمة، الأن الفنون هي وليدة املجتعات االإن�سانية 

قد  عندئذ  املجتمع،  عقال  من  تنفلت  ال  دائ��رة  �سمن 

ي�سبح الفن مدمرا، وهو عك�س رغبة الفن الذي يبحث عن 

فهم احلياة، ليتعاي�س االإن�سان بها، ولكن بروؤية دينامية 

احلياة  يف�رص  ال  واالإب���داع  واالأدب  الفن  ولكن  جدلية، 

للوقوف على  احلياة  فتف�سري  تفهمها،  ي�ستدعي  ما  بقدر 

احلقيقة كواقع يف ظل احلياة الطبيعية، يجعلنا ن�رصح 

القيمة  الفنون الفكرية واالأدائية، فما  باأنه ال فائدة من 

من عر�س ما هو مكرور ب�سكل يومي، وبكل تناق�ساته 

مكرورة،  منطية  �سكلية  حاالت  التناق�سات  تبدو  حيث 

ت�ساعدنا  جمالية  لروؤية  ت�سور  التي  هي  الفنون  ولكن 

ولي�س  للفهم  املحاولة  اإنه  ونتحاور،  نتجادل  اأن  على 

مقدرته  ليتفقد  االإن�سان  تدعو  املاهية  فتلك  احلقيقة، 

حالة  بالثبات،  ت�سي  فاحلقيقة  احلوا�س،  ا�ستعمال  على 

�سباتية، ولكن الفنون حالة جدلية حتفزنا لنكون بوترية 

جديدة دائما، ولكنها لي�ست منطية. 

واإن كايزر يبدو له موقف مغاير من حقيقة باختني وهو 

الغروتي�سك  اأن  يبني  وكايزر  حقيقة،  الغروتي�سك  يرى 

»يظهر يف االأحا�سي�س املفزعة حيث تتوارى كل حقيقة، 

التي  احلقيقة  وه��ذه   
)23(

ل��ن��ا« بالن�سبة  غريبة  وت�سبح 

تدفعنا  التي  هي  كايزر  يقول  كما  تتوارى 

مرفو�سة  الأنها  عليها،  اخل��روج  حالة  اإىل 

وباتت متثل عائقا اأمام روؤية ت�ساركية، وقد 

تبدو م�رصحية بيت الدمية الدليل على ذلك.

***
�سمات  و�سع  وبع�سهم  الغروتي�سك:  حال 

�سمات  اأرب��ع  حول  ومتحورت  للغروتي�سك 

والهزيل،  املرعب  التنا�سق،  وعدم  »الن�ساز 

عن  اخل��ارج  الت�سويه  واملغاالة،  االإ���رصاف 

التاأكيد  ال�سمات  هذه  من  الغاية  وتبدو   
)24(

امل��األ��وف«

وتعر�ست  الغروتي�سك،  حول  يثار  ما  على  التاأكيد  وراء 

الدرا�سات اإىل قوالب يت�سكل منها الغروتي�سك، مثل امل�سخ، 

واالخالف ال�ساذ، واالنحالل والذوبان والعملقة والتقزمي 

 « ال�سكاطالوجيا  والعك�سوالقلب،  والتهجني،  والتاأليه، 

الكتابة الربازية » وهنا االإ�سارة اإىل االطراف يف اجل�سد 

 ولكن امل�سخ وهو يبدو حقيقة وواقعة، منط 
)25(

االإن�ساين،

�سور  من  احلياة  يف  ويت�سكل  ويومي،  حياتي  طبيعي 

اال�سطراب،  اأو  النق�سان  اأو  الزيادة  عن  تبني  متعددة 

والنق�سان يف  الزيادة  التميز ما بني  ن�ستطيع  بحيث ال 

تلك احلالة، الكل زائد والكل ناق�س، وهذا ما ميثل احلالة 

قريبة  هذيانية  حالة  ميثل  رمب��ا  وهنا  اال�سطرابية، 

بقول  يتمثل  ال�ساذ  واالختالف  هو.  هي  اأو  اجلنون  من 

اأمر عجيب  الغريب وهو كل  باأنه  ي�سفه  الذي  القزويني 

 
)26(

املاألوفة... وامل�ساهدات  املعهودة  للعادات  خمالف 

وهو  الغريب  اأن  على  منه  ن�ستدل  للقزويني  القول  وهذا 

الغروتي�سك هنا، يبني عن الهيئة وال�سكل، والغريب مرة 

اأخرى حالة نتاجية يف الطبيعة، ويرى يف كل االأوقات 
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ي�ستدل  والتاأليه  االندها�س.  من  حالة  عن  يعرب  وهو 

بحيث  االإن�سان،  يف  متجذرا  ي�سبح  �سلوك  اأنه  على  منه 

خالل  ومن  االإح�سا�س،  ا�ستدعاء  دون  من  كاآلة  ي�ستغل 

اجل�سمية  احلالة  تتعلق كلها يف  اأنها  القوالب، جند  هذه 

ج�سمية،  حالة  لي�ست  هو  الغروتي�سك  ولكن  لالإن�سان، 

تندرج  م�سوهة،  فكرية  حالة  اأي�سا  فهو  كذلك،  بدا  واإن 

يف اإطارها القيم وال�سلوكيات الفكرية، والنابعة اأحيانا 

كثرية من اأيديولوجيات اأو معارف اجتماعية تاأخذ دور 

ت�سويها  الغروتي�سك  من  يجعل  الذي  هو  وهذا  املعتقد، 

ال  ولكنه  الفكري،  الت�سوية  هو  بل  النمطية،  عن  بعيدا 

يلوذ بالقالب، بل يبدو متحررا من قيود الهيئة والت�سكل 

اإحداث التغيري، وهذا هو املفهوم الذي ن�سعى  اإىل دائرة 

وبالنظر  امل�رصحي.  للغروتي�سك  درا�ستنا  خالل  اإليه من 

اإىل التهجني كقالب غروتي�سكي، فهو حالة مزجية، بني 

ال�سد وال�سد، والقالب هو حالة ا�ستبدالية، مكان الراأ�س 

ي�سبح مكان القدمني، وكل هذه القوالب تدل على منطية 

منطية  خ��الل  وم��ن  الطبيعة  يف  وج��دت  وق��د  م�سوهة، 

اأي�سا، ولكنها حافظت على  ت�سكل الطبقات االجتماعية 

قالبيتها، والغروتي�سك وهنا احلديث عن امل�رصح يتنافى 

مع هذا القالب امل�ستبد، فال مكان للطغيان يف امل�رصح، 

ولذا فاإن و�سم الغروتي�سك بحالة منطية وهيكلية جمافاة 

من  االإن�ساين  الفكر  لتنوير  ت�سعى  التي  الفنون  ملاهية 

ت�ستمر  وقد  تتوافق  قد  اجلدلية  وه��ذه  اجلدلية،  خالل 

باخلالف، وخالفها ا�ستمرارية بفتح 

�سهوة االأ�سئلة التي ال تنتهي.

اإىل  ننظر  حتديدا  الدرا�سة  هذه  ويف 

الغروتي�سك من زاويتني:

واالغرتاب.  الغريب  الغروتي�سك/  اأ- 

ب _ الغروتي�سك /القناع والتقنع.

اأ - الغروتي�سك/ الغريب واالغرتاب

ومبا اأن الغروتي�سك يلح على الغريب، 

فكان ال بد من الرجوع للمعجم مرة 

الغريب  ثنائية  بني  للف�سل  اأخ��رى، 

اأن  اإىل  ب��داي��ة  واأ���س��ري  واالغ����رتاب، 

اغ��رتَب،  االغ���رتاب،  هو  الغروتي�سك 

اغرتاب: َفْقد االإن�سان ذاته و�سخ�سّيته 

مّما قد يدفعه اإىل الثورة لكي ي�ستعيد 

�ُسُعوُرَها  ْف�ِس«:  النَّ اُب  ِاْغ���رِتَ كياَنه. 

املعروف  غري  الَغِريُب:  والَغريب:  َواال�ْسِتالِب.  َياِع  ِبال�سَّ

اأَو املاأْلوف. غُرب ال�ّسيُء: كان غرَي ماألوف وال ماأنو�س. 

 
)27(

َغريب: »َكاَلٌم َغِريٌب مَلْ اأَ�ْسَمْع ِبِه«: َعِجيٌب.

من خالل اإمعان النظر يف املعجم، ولتف�سيل القول بني 

غريب واغرتاب، نرى اأنهما تختلفان، يف حني اأن الغريب 

ولكن  والثبات،  واال�ستقرار  واحلالة،  الهيئة  على  تدل 

االغرتاب تدل على ال�سيء الباطن والتبدل، فتنقلب حالة 

املتعذر  من  ي�سبح  بحيث  اأخرى  اإىل  االإن�سان من حالة 

العودة اإىل الوراء.

ففي احلالة االأوىل »الغريب« ن�ستدل على و�سف كليبان 

حالة  كليبان  اأن  جند  ل�سك�سبري:  العا�سفة  م�رصحية  يف 

ال�سورة  م�ستوى  على  الطبيعي  الت�سوه  م��ن  منطية 

كليبان  و�سف  ال�سخ�سيات  و�سف  يف  فنجد  والنف�س، 

عن  له  اآخر  و�سفا  وجند   
)28(

وم�سوه« �رص�س  عبد   « باأنه 

عبد  من  لك  تبا  م��رين��دا:  ل�سان  على  ي��رد  طباعه  قبح 

ذميم، ال حتفظ العهد وال ترعى الذمم، وال يردعك رادع 

اأ�سفقت عليك ومنحتك حرية  لقد  املوبقات.  اقرتاف  عن 

الكالم، فاإذا بك تت�سامخ علي اأيها الوغد، ولكنك لو�ساعة 

اأ�سلك وبالرغم من امتثالك لالأوامر، ال تزال تفتقر اإىل ما 

 
)29(

تتحلى به النفو�س االأبية من حميد اخل�سال.

هنا الو�سف يبني عن طبع عرفته مريندا بكليبان، فهو 

جتاوز ال�سورة وقباحة الوجه، اإىل ان�سجام ما بني قبح 

الطبع وقبح الهيئة.
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اأيها  بر�سبارو:  ل�سان  على  يرد  االأق�سى  الو�سف  وهناك 

امل�سخ اللعني، اغرب عن وجهي، واجلب يل حاال ما اأ�سعل 

به النار. اإن �سحنتك املتجهمة تفي�س بذاءة، تكلم هم�سا 

لئال ي�سل الت�سنج اأع�ساءك، وتتك�رص عظامك، فال�سواري 

اأدغالها ترجتف عند �سماع نعيبك امل�سوؤوم،  اأعماق  يف 

 كل ما جاء بو�سف كليبان يك�سف عن 
)30(

يا وجه البوم.

حالة طبيعية، وحالة نف�سية تطّبع عليها، وهذه ال�سفات 

منطية، تلت�سق بال�سخ�س وتبني عن ت�سوه منطي لو�سف 

الهيئة اخلارجية واحلالة الباطنية.

اإنها حالة غريبة ومنطية، فهي متوافرة يف االإن�سان ما 

بني فينة واأخرى، وقد جتمع يف �سخ�س واحد من حيث 

دمامة ال�سورة وقبح الباطن، وهذا ما نراه يف كليبان.

�سخ�س  يف  ل�سيقة  �سفة  وهو  ب�رصي،  ت�سوه  فالغريب 

اإىل  الب�رصي،  الت�سوه  وقديتجاوز  اآخر،  �سخ�س  يطلقها 

الت�سوه والقبح البيئي، فنقول هذه عمارة قبيحة كحالة 

و�سفية.

قا�سيا؛  ال�رصخ  يبدو  حيث  الدمية،  بيت  يف  االغ��رتاب 

ليف�سم عرى احلياة الزوجية بني زوجني متحابني، وكل 

ما يف االأمر حماولة نورا مل�ساعدة زوجها، ومهما كانت 

الغاية بريئة وذات نبع �ساف من احلب لزوجها، اإال اأنها 

مثلت تبدال، ال ميكن الرجوع اإىل الوراء، فبدا قبح هيلمر 

زوجها من خالل ذاك النقا�س احلاد بينهما. 

هيلمر: نورا! 

نورا: اآه ... 

هيلمر: ما هذا ؟ اأتعرفني ما يف هذا اخلطاب؟ 

نورا: نعم اأعرف، دعني اأذهب. 

هيلمر: » مم�سكا بها ليبقيها« اإىل اأين؟ 

يا  تنقذين  لن  قب�سته«  من  التمل�س  حت��اول   « ن��ورا: 

تورفالد. 

هيلمر: اأ�سحيح ما تطالعه عيناي يف هذا اخلطاب؟ 

يف  �سيء  اأي  من  اأك��رث  اأحببتك  لقد  احلقيقة.  هو  ن��ورا: 

الوجود. 

هيلمر: دعينا من احلجج ال�سخيفة . 

نورا: تورفالد! 

هيلمر: اأيتها التعي�سة، ماذا فعلت ؟ 

نورا: دعني اأذهب لن اأجعلك تتاأمل ب�سببي. 

هيلمر: اأتدركني مغبة عملك؟ 

نورا: نعم لقد بداأت االآن اأدرك احلقيقة. 

هيلمر: يا لها من �سحوة مفجعة، ثماين �سنوات واأنا اأعقد 

عليها اأملي يف احلياة، فاإذا بها منافقة كاذبة، جمرمة، 

لقد حطمت �سعادتي، ودمرت م�ستقبلي، ما اأب�سع امل�سري 

امراأة  بف�سل  هذا  وكل  االأف��اق،  املحتال  ذلك  قب�سة  يف 

طائ�سة. يجب اأن اأحاول تر�سيته بطريقة ما، حتى تبقى 

امل�ساألة طي الكتمان، مهما يكن الثمن، اأما نحن فيجب 

اأن نحافظ على املظهر اأمام النا�س، لن اأ�سمح لك برتبية 

معي.  واأن��ت  جنوت  لقد  اخلطاب،  يف�س  وهو   ... االأوالد 

االأيام  اأن تلك  اأ�سفه، ال ريب  الكمبيالة، ويبدي  اإنه يعيد 

الثالثة كانت جتربة قا�سية بالن�سبة لك يا نورا. 

 
)31(

نورا: لقد كافحت كفاحا مريرا.

انقالبية،  الدمية« متثل حالة غروتي�سك  »بيت  م�رصحية 

فتجعل حدا فا�سال بينما كان وما �سيكون ، ي�سمع �سوت 

الباب ، كحالة 

انف�سامية مع ما كان وما �سيكون. 

هيلمر: ماذا تفعلني عندك؟ 

نورا: اأخلع عن نف�سي ثوب الدمية. 

 اإنه التحدي والقرار املفزع. 

اأن تفكري  اأتهجرين بيتك وزوجك واأوالدك دون  هيلمر: 

فيما يقوله النا�س؟ 

نورا: ل�ست اأبايل مبا يقوله النا�س، فالبد اأن اأذهب. 

هيلمر: دون اكرتاث باأقد�س واجباتك؟ 

نورا: ما هي اأقد�س واجباتي يف نظرك؟ 

هيلمر: اإنها واجباتك نحو زوجك واأوالدك. 

نورا: لدي واجبات اأخرى ال تقل عنها قدا�سة. 

هيلمر: ما هي؟ 

نورا: واجباتي نحو نف�سي. ... اإنني خملوق اآدمي عاقل، 

فكري  من  بوحي  االأ�سياء  اأزن  اأن  اأريد   ... متاما،  مثلك 

اأنا، ال من فكر الغري، واأن اأرقى بنف�سي اإىل مرتبة الفهم 

واالإدراك. 

ومن  زوجها،  فعل  ردة  من  لنورا  قا�سية  �سدمة  كانت 

ق�سوة املجتمع.

هيلمر: األن اأكون لك اأبدا اأكرث من غريب ؟ 

نورا: اإذا حدثت معجزة من املعجزات يا تورفالد. 

هيلمر: اأي معجزة ؟ خربيني. 

نورا: اأن تتغري نظرتنا اإىل االأ�سياء تغريا كامال ... اأنا مل 

اأعد اأوؤمن 

باملعجزات. 
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هيلمر: اأنا اأوؤمن بها، اأخربيني حتى ماذا ؟ 

باملعنى  زوجية  حياة  معا  حياتنا  ت�سبح  حتى  ن��ورا: 

ال�سحيح، وداعا يا تورفالد. 

الباب،  من  بالقرب  املقاعد  اأحد  على  »يتهالك  هيلمر: 

ثم  حوله  »ينظر  ن��ورا.  نورا  راحتيه«  بني  راأ�سه  ويدفن 

برمق  ذهنه  يف  يوم�س  ذهبت«.  فراغ.   « واقفا  ينه�س 

الباب  �سوت  ي�سمع  امل��ع��ج��زات...«  معجزة  »اآه..  اأم��ل 

 اإذن، كل ما كان من نورا اأنها 
 )32(

اخلارجي وهو ي�سفق »

يف  زوجها  لت�سارك  الزوجية،  االأعباء  حتمل  يف  ترغب 

حتمل م�سوؤولية احلياة املالية، وبهذا هي متثل مقاومة 

لعادات وتقاليد كانت �سائدة يف اأوروبا، وكاأن ما تقوم 

الزوجية  احلياة  يف  وتفتت  وعار،  لعنة  هو  الزوجة  به 

مقاومة  ومثلت  دم��ي��ة،  لي�ست  ن��ورا  ولكن  املقد�سة، 

ولي�ست  �رصيكة،  تكون  التي  املراأة  ومقاومة  للمجتمع، 

دمية يف البيت اأو بيت الزوجية اأو املجتمع مبعنى اأ�سمل. 

ولكن يف بيت الدمية حالة اغرتاب، اإنها احلالة امل�ستنفرة 

والتي ال ت�ستطيع العودة اإىل الوراء، فالفرق وا�سح وكبري 

بني الغريب، واالغرتاب، الغريب احلالة واملاهية ال�سكلية، 

واالغرتاب احلالة االنقالبية التي ال ترتهن اإىل الثبات بل 

التغري الكلي، وا�ستحالة العودة اإىل ما كانت عليه احلالة 

املا�سوية، وهذا ما حدث يف بيت الدمية الب�سن.

***

ب - الغروتي�سك/ 

         القناع والّتقنع

 اإن القناع ك�سكل يتمثل ب�سيء يجعل 

االإن�سان منه غطاء يخفي ما وراءه، 

فالقناع  ع��دة،  الأه���داف  يكون  وق��د 

ُع به املراأَُة من ثوب  واملقنعة: ما تَتَقنَّ

ي راأْ�َسها وحما�ِسَنها، َقِنَع بنف�سه  ُتَغطِّ

 وهذا املعنى 
)33(

.
َ
ي َقَنعًا وَقناعًة: َر�سِ

احلالة،  على  ي��دل  وه��و  قبول  فيه 

اأو بحالة قهرية،  اأكانت برغبة  �سواء 

ولكنه  القناعة  يظهر  قد  فاالإن�سان 

ما  هو  القناع  ف��اإن  ولهذا  يتخفى، 

من  مبعنى  للتخفي،  االإن�سان  يتخذه 

معاين القناع الب�سيطة. 

اإن القناع يبدو كحالة اإن�سانة ناجتة عن �سبب، وقد يكون 

التخفي الأ�سباب عديدة مثل اخلوف والفزع،  االأمر بغية 

الدفاع عن النف�س، ترقب االآخرين والتج�س�س عليهم، بعد 

جمايل، وحالة متثيلية لتعطي بعدا جماليا. 

القناع  هذا  اإىل  جلاأ  قد  القدمي  االإن�سان  اأن  يعني،  وهذا 

كو�سيط يدفع عنه ال�رص اأو اإظهار القوة واملنعة، اأو و�سم 

االإن�سان بطابع خا�س مييزه عن غريه، وهذا رمبا مرده 

النا�س، قد  اأخرى من  التوا�سل مع جمموعات  اإىل حالة 

و�سيطية  حالة  القناع  اأن  فنجد  القناع،  هذا  اإىل  تلجاأ 

توا�سلية يف حلظة ما، وحالة ت�سكل �سخ�سي لالإن�سان، 

وقد يتعدد القناع لي�سل اإىل حالة تقم�س. ولكن جند اأنه 

وعيه  من  البدائي  االإن�سان  يتخذ  اأن  الغريب  من  لي�س   «

هذه  ورمبا   
)34(

املجهول« غوائل  تقيه  دريئة  باالأ�سياء 

اأن  القناع، وخا�سة  ا�ستخدام  و�سائل  من  واحدة  و�سيلة 

االإن�سان القدمي اإذا جاز لنا هذا التعبري، يعي�س جل وقته 

العي�س  يف  ت�ساطره  قليلة  مبجموعات  اأو  منفرد  ب�سكل 

كائنات اأخرى متعددة.

مدفونة  كانت  التي  الر�سومات  ه��ذه  اإىل  ينظر  ولكن 

ما  ف��اإذا  فن،  وغري  فن  اأنها  على  االأقنعة  وتلك  قدميا، 

النف�س فهي حالة �سعورية ومتوارثة،  كانت للدفاع عن 

اعتبار  ي�سح  »ال  البدائي  االإن�ساين  املجتمع  يف  ولكن 

الغاية منها يف االأ�سل  ر�سوم الع�رص احلجري فنًا، الأن 

على  ال�سياد  قدرة  يعني  احليوان  ر�سم  اأن  اإذ  �سحرية، 
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يقول  من  ومنهم   
)35(

عليه« ال�سيطرة  اأو  قتله  اأو  اأ�سابته 

القدمي،  احلجري  الع�رص  يف  الفن  اأن  على  الدليل   « باأن 

العدد االأكرب من  اأن  ال�سحرية، هو  كان يرتبط باالأعمال 

كانت  حيوانات،  هيئة  على  املتنكرة  الب�رصية  ال�سور 

جند  ال�سور  هذه  ففي  حماكية،  �سحرية  رق�سات  توؤدي 

ِقناعات حيوانية متجمعة ال ميكن ان تفهم اإذا مل تن�سب 

الفن، جتعل  اإىل   واالإ�سارة هنا 
)36(

�سحريًا« اإليها مق�سداً 

ال��دور  اأو  احلالة  لتمثل  و�سائطية  و�سيلة  القناع  من 

االإن�ساين،وهو يت�سكل عرب جم�سمات وتقم�س �سخ�سيات 

اأو كائنات اأخرى.

القناع ت�سوه منطي

املثال،  �سبيل  على  التنكرية  كاحلفالت  و�سيط  وه��و 

القناع اإحالة و�سيطية ل�سيء ببعد منطي. كان املمثل يف 

النظارة ال يرى عن قرب  امل�رصح االإغريقي » يناأى عن 

بف�سل ما كان ي�سع على وجهه من قناع، ويف رجليه 

االنكو�س  غطاء  من  راأ�سه  وعلى  الكوثوروندا  حذاء  من 

القدم  ون�سف  اأق��دام  �سبعة  حوايل  يبلغ  كان  اأنه  حتى 

الدينية37وجند  الطقو�س  يف  بدوره  يقوم  وكان  طوال، 

اإىل حاالت  اليونانية قد ي�سري  القناع يف الرتاجيديا  اأن 

بطبيعته  الرتاجيدي  القناع  لكن   « بالطق�سية  تربطه 

وبوظيفته هو �سيء خمتلف عن التنكر الديني، اإنه قناع 

جمالية  ووظيفته  حيوان،  بهيئة  تنكرا  ولي�س  اإن�ساين 

ال�سخ�سية  وه��ي  اجلوقة  وكانت   
)38(

طق�سية« ولي�ست 

ولكنها  مقنعة  غري  ال�سعب،  عن  تعرب  التي  اجلماعية 

متنكره، واملمثل هو من كان مقنعا فيلحقه القناع بفئة 

النمطية   وتبدو 
)39(

االأبطال... اجتماعية ودينية هي فئة 

اأن  اإىل  الدرا�سات  الرتاجيديا، حيث ت�سري  بطريقة متثيل 

الرتاجيديا اليونانية وبخ�سو�س اأتباع االإله ديوني�سو�س 

والذين كانوا ين�سدون الديوثرامب الديني كانوا » يرتدون 

)40(
جلد املاعز على اأنهم كانوا ميثلون دور ال�ساتريوي«

التقنع الغروتي�سكي

وهو التحول اإىل حالة غروتي�سكية، تبني عن حتوير يف 

بنية العر�س امل�رصحي. فم�رصحية امللك هو امللك تقنع، 

حيث حتولت من قناع اإىل تقنع.

القناع متثل بال�سورة النمطية للحكم، وخا�سة باحلكم 

امللكي والفردي، القاب�س على زمام االأمور كلها، التافهة 

والعظيمة، والتقنع حالة غروتي�سكية حتولية تتغيا روؤى 

واأفكارا جديدة، تف�سم عرى ما كان لتحلم مبا �سيكون.

يقول عرقوب: املهم ا�ستقرت اأخريا بالدنا امليمونة على 

قدر املمنوع. 

التوازن  املمنوع، ويف  قدر  امل�سموح على  نعم  ال�سياف: 

ال�سالمة واالأمان. 

عرقوب: اأن نتخيل. 

ال�سياف: م�سموح . 

عرقوب: اأن نحلم. 

ال�سياف: م�سموح ولكن حذار. 

عرقوب: اأن يتحول اخليال اإىل واقع. 

ال�سياف: ممنوع. 

عرقوب: اأو يتحول الوهم اإىل �سغب. 

ال�سياف: ممنوع. 

عرقوب: اأو تتحد االأحالم، وتتحول اإىل اأفعال. 

ال�سياف: ممنوع. 

عرقوب: تلك هي احلكمة امليمونة التي ت�سري على هديها 

دولتنا امليمونة، امل�سموح على قدر املمنوع. 

لعبة،  هي  امل�رصحّية  هذه  باأن  ونو�س  يقول  هذا  وقبل 

ويردد هذه الكلمة �سخ�سيات امل�رصحّية مبا فيهم امللك، 

يف  بعد  فيما  ي�رصح  ولكنه  نلعب...  نحن  يقول:  عندما 

نهاية امل�رصحّية: 

اأمام امللك  الوحيدة املفتوحة  امللك هو امللك، والطريق 

هي االإرهاب واملزيد من االإرهاب« ... فهذه اللعبة يقرر 

امللك اأن تنتهي. 

امللك: لعبة، رمبا كانت لعبة، من االآن ف�ساعدا اللعب 

واحللم  ممنوع،  واخليال  ممنوع،  والوهم  ممنوع، 

)41(
ممنوع.

جرمية  امللك  هو  امللك  يف  الرعية  ارتكبته  الذي  التقنع 

نكراء، ي�سع لها امللك حدا نهائيا حتت اأوامره القا�سية، 

ق�سدية، وهذه  اإىل حالة  ي�سري  امل�رصحية  التقنع يف  اإن 

امل�رصحية  جتعل  غروتي�سكية  حالة  الق�سدية،  احلالة 

عندما  عنه،  رجعة  ال  نهائية  وب�سيغة  التحول  ت��درك 

يف  االأم��ور  وت�سبح  امللك،  هو  امللك  بقوله  امللك  يعلن 

حالة  هي  بل  الوراء،  اإىل  للرجوع  قابلة  غري  امل�رصحية 

�سياأتي بعد، ما كان  انف�سالية متاما، بني ما قبل وما 

اأوال هو التقنع من خالل التمظهر والتنكر، وت�سيل الروؤى 

واالأفكار على ال�سنة ال�سعب كل ال�سعب، وتت�سبث براأ�سهم 
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كل  امللك  يك�سف  عندما  الفا�سلة  اللحظة  لتاأتي  الروؤى، 

امل�ستور، فيقب�س على ال�سيف الفوالذي لي�ستمر بحكم من 

احلديد  وامللوك،  احلكام  بنظر  البالد  تدار  وهكذا  حديد، 

واإغما�س  والراأفة،  للرحمة  متاما  نقي�س  �سعار  والقوة 

مدبرة،  غري  اأو  مدبرة  م��وؤام��رة  اأو  غفلة  كل  عن  العني 

وامللك،  ال�سعب  بني  تامة  قطيعة  اإعالن  امللك  هو  امللك 

بني  واملحكوم،  احلاكم  بني  وامل��روؤو���س،  الرئي�س  بني 

حرمان  اإعالن  امللك  هو  امللك  واملطيع،  واالآمر  الناهي 

من  امل�رصحية  فتحولت  واأحالمه،  اآماله  كل  من  ال�سعب 

القطيعة مع كل ما  القناع، وهو حالة  اإىل  التقنع  حالة 

كان من التقنع، وتف�سم عرى التقنع وترجع اإىل القناع 

التقنع  التحول من  اإن حالة  بكل زهو وافتخار واقتدار، 

اإىل القناع حالة �سدمة، ولكنها قا�سية تعيد االأمور اإىل 

حالتها الرتيبة ح�سب. 
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دم�سق،  �سوريا،  للن�رص،  ط1،االأه��ايل  ح�سن،  ق�ساب  حنان  ترجمة  القدمية، 

�س13

39 - االأ�سطورة والرتاجيديا يف اليونان القدمية، املرجع نف�سه، �س14

امل�رصية  ال�رصكة  االإغريقية،  الدراما  نظرية  ابراهيم،  حمدي  40*حممد 

امل�رصحية   (* و12  �س11   ، م�رص،القاهرة،1994م  ط1،  للن�رص،  العاملية 

حد  اإىل  ت�سبه  م�رصحية  عن  عبارة  وهي   Satyrikon drama ال�ساتريية 

بعيد الرتاجيديا يف منطها، ولكن مو�سوعها يدور بوجه عام حول االأ�ساطري، 

ولقد �سميت بامل�رصحية ال�ساتريية الأن اأفراد اجلوقة فيها ظلوا حمافظني على 

ارتداء مالب�س ال�ساتريي اأتباع االإله ديوني�سو�س، وهو الزي الذي كان يرتديه 

اأفراد اجلوقة الديثريامبية التي ن�ساأت منها الرتاجيديا، كذلك كانت اجلوقة يف 

امل�رصحية ال�ساتريية تقوم باأداء رق�سةعنيفة تعرف با�سم Sikinnis ن�سبة 

اإىل خمرتعها Sikinnos وكثريا ما كان هذا النوع من امل�رصحيات ي�سور 

البطل امل�سهور هريكلي�س ب�سورة كوميدية. وكانت امل�رصحية ال�ساتريية تعد 

اجلزء االأخري من الرباعية tetralogia التي اعتاد كتاب الرتاجيديا تقدميها 

يف امل�سابقات امل�رصحية، والتي كانت تتاألف من ثالث م�رصحيات تراجيدية 

حول  االأرب��ع  امل�رصحيات  ت��دور  بحيث  �ساتريية،  م�رصحية  تتبعها  ثالثية، 

مو�سوع ذي ق�سة واحدة مت�سلة االأحداث، ولكن فيما بعد مل يكن يقدم يف 

هذه امل�سابقات �سوى م�رصحية �ساتريية واحدة ال عالقة لها بالرباعية التي 

براتينا�س واإىل  يوربيدي�س،  العظام  الرتاجيديا  كتاب  اآخر  عهد  على  اختفت 

النمط  هذا  ابتكار  ف�سل  يعزى  496ق.م،  حوايل  حيا  كان  Pratinasالذي 
االأنا�سيد  بني  و�سل  همزة  تعترب  ال�ساتريية  امل�رصحية  اأن  ذلك  ال��درام��ي، 

تطور  طريق  على  خطوة  فهي  الوجهة  هذه  ومن  والرتاجيديا،  الديثريامبية 

الدراما االإغريقية من االن�ساد اإىل التكوين الدرامي ( نظرية الدراما االإغريقية، 

�س19 و20

41 - �سعد اهلل ونو�س، امللك هو امللك، دار ابن ر�سد، ط3، دم�سق، 1980م

من�سور عمايرة / كاتب وناقد م�رصحي اأردين. 

151 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

s م�س��رح.. م�س��رح.. م�س��رح   s s



152

من اأعمال الفنان �ضياء العزاوي   

ت�شكيل
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منجز  نتكلم عن  اإمنا  احلديث  العراقي  الفن  ال�ضتينات« يف  »جيل  نتكلم عن  حني 

 �ضخم متّثل يف ُبعدين رئي�ضني: فاأواًل، كان هناك التنّوع �ضمن روؤية جتديدية 
ّ
فني

الثقافية  ـ  الفنية والفكرية واالجتماعية  انطبعت بخ�ضائ�ص ع�رصها من نواحيه 

التي �ضتجعل له ـ وهذا هو البعد الثاين ـ ح�ضوراً مقرتنًا بالتوتر يف واقع تاريخي 

جتّذر وعي الفنان، وعموم املبدعني، فيه برغبة اخللق ودافع التجاوز.

ولو عدنا بهذا اجليل اىل االأ�ضا�ص التكويني له، والذي ارتبط / واأ�ضدر عن االأ�ض�ص 

�ضيكون  الذين  الرواد«  بـ»الفنانني  الت�ضمية على دعوتهم  اتفقت  التي و�ضعها من 

العراق  الرائدتني يف تاريخ  االحتكاك بهم عميقًا ومبا�رصاً من خالل املوؤ�ض�ضتني 

 ،)1936 عام  فيه  والنحت  الر�ضم  ق�ضمي  )بتاأ�ضي�ص  اجلميلة  الفنون  معهد  الفني: 

واأكادميية الفنون اجلميلة )1962(‘ ف�ضاًل عن »اجلماعات الفنية« التي اأ�ض�ضوها، 

والتي �ضتتخذ كل منها خطًا وا�ضح املعامل والتوجهات يف احلياة الفنية العراقية  

مبا كان لفنانيها من زخم ابداعي كبري، ومميز.

جيل ال�ستينات يف الفن العراقي احلديث: 

جيل الريادة الثانية

\ كاتب وناقدمن العراق.

 ماجــد �سالح ال�ســــامرائي\

ْت والدة »جيل ال�ستينات« فـي الفن العراقي ُعدَّ

 احلديث والدة لقوة دينامية جديدة فـي هذا الفن

v



وتاأثرياً  اأثراً  اأعمق  �ضتكون  التي  »اجلماعة«  اأن  غري 

الفني  باملنجز  اأم  بفكرها  �ضواء  الفني،  الواقع  يف 

احلديث«  للفن  بغداد  »جماعة  هي  الأع�ضائها، 

مع  تزامن  الذي  بيانها  اأ�ضدرت   فيوم   .)1951(

اأكدت فيه على اهمية  اأن  معر�ضها الثاين، كان لها 

ما  يف  فنانيها  قبل  من  العراقي«  اجلو  »ا�ضتلهام 

اأعمال، عاّدًة ذلك طريقًا لتنمية  قدموا، يومها، من 

اأ�ضاليبهم الفنية، وم�ضددًة على التذكري باأن فنانيها 

»يريدون ت�ضوير حياة النا�ص يف �ضكل جديد ُيحدده 

ادراكهم ومالحظتهم حلياة هذا البلد الذي ازدهرت 

من  ازدهرت  ثم  واندثرت،  عديدة،  ح�ضارات  فيه 

»اجلماعة«،  فناين  اأن  اىل  »البيان«  ولفت  جديد«. 

وهم يوا�ضلون عملهم هذا، »ال يغفلون عن ارتباطهم 

الفكري واالأ�ضلوبي بالتطور الفني ال�ضائد يف العامل، 

ولكنهم، يف الوقت نف�ضه، يبغون خلق اأ�ضكال ُت�ضفي 

على الفن العراقي طابعًا خا�ضًا و�ضخ�ضية متميزة«، 

الفن  لروؤية جديدة يف  التاأ�ضي�ص  ذلك مبثابة  فكان 

املعطى  معطيني:  بني  اجلمع  على  تقوم  العراقي 

الرتاثي )الذي ركزت على ا�ضوله الرافدينية(، والفن 

من  اجلديدة  جتاربه  قدمت  مبا  العامل  يف  احلديث 

منظور فني متميز، اإن يف م�ضتوى ال�ضكل اأو االأ�ضلوب.

ذلك  ل�ضوت  االأ�ضا�ضية  الرتددات  فاإن  بدا،  وكما 

بعد  جياًل  العراقي،  للفنان  تهيئ  ظلت  »البيان« 

الذي  الفني  للخلق  ال�ضحيح  االجتاه  �ضبل  جيل، 

فنان،  كل  عند  يكن  مل  اإن  جيل،  كل  عند  �ضيندفع 

قيم  التوا�ضل مع  بروح  واآخذة  فنية متجددة،  بقيم 

اأر�ضت اللبنات االأوىل لها التجارب التي حتققت على 

اأيدي من ُعرفوا بـ»جيل الرواد«، والتي حقق الفنان 

خم�ضينات  اأوائل  منذ  خاللها،  ومن  بها/  العراقي 

القرن الع�رصين، »منزلة بارزة يف م�ضمار ال ي�ضهل 

�ص8(،  ـ  العراقي  الفن  جذور  )جربا:  فيه«  الربوز 

لتكون لهذا الفن انطالقته الثانية يف �ضتينات القرن 

ذاته، و»يف اجتاهات جديدة ال ح�رص لها«، فربزت 

وبني  الفني،  وعمله  الفنان  بني  جديدة  عالقات 

العمل الفني مبا اجتمع له من روؤى واأ�ضاليب �ضت�ضكل 

اجتاهات،  فيها  تبلورت  ومتمكنة  حقيقية  ا�ضافة 

جعلت  قبل،  من  معروفة  تكن  مل  ا�ضاليب  وتكر�ضت 

هذا الفن على �ضلة اأعمق برتاثه من جانب، وبحركة 

وجتاربه  العامل  يف  احلديث  الفن 

احلية، من جانب اآخر.

»جيل  والدة  ُعدَّْت  هنا  من 

العراقي  الفن  يف  ال�ضتينات« 

احلديث والدة لقوة دينامية جديدة 

فنان  غري  حاول  الفن  هذا  يف 

نظريتهم  ايجاد  »جماعة«(  )اأو 

الفني،  العمل  يف  التجديدية 

مرتكزين اىل دعامتني اأ�ضا�ضيتني، 

»جيل  منجز  يف  االأوىل  متثلت 

عمل  اطار  يف  عرف  مبا  الرواد« 

)الرواد،  الثالث  اجلماعات  فناين 

جماعة بغداد، االنطباعيني( التي 

وعام   1950 عام  بني  ت�ضكلت 
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بني  توزعت  التي  فنانيها  اجتاهات  بتعدد   ،1952

التعبريية، واالنطباعية، والتح�ض�ص العميق لفاعلية 

الثانية ففي حركات التجديد  ما هو تاريخي. واما 

التي �ضيالم�ص غري فنان من فناين جيل  العامل  يف 

ال�ضتينات اجنازاتها من قرب ـ متامًا كما كان االأمر 

اجلماعات  فناين  جمع  )الذي  الرواد«  »جيل  مع 

العامل  عرفها  التي  الفن  لتيارات  بالن�ضبة  الثالث( 

على مرحلتهم ـ وذلك من خالل الدرا�ضة يف معاهد 

وغربه،  االأوربي  ال�رصق  دول  بني  توزعت  وكليات 

فنية،  وتوجهات  واجتاهات  روؤية  الفن،  لتجمع يف 

واالجتاهات  املبا�رصة،  بحفرياتها  »الواقعية«  بني 

احلديثة التي تخطت كل ما كان للفن من اأطروحات 

والعمل  للفن  جديدة  دعائم  وار�ضاء  قدمية،  ُعدَّْت 

الفني، متخذة من »احلداثة«، مبا لها من مفهومات، 

على  اخلروج  )اهمها  توجهات  من  اتخذت  ومبا 

ال�ضكل ال�ضائد يف العمل الفني،، وحترير ا�ضتخدامات 

فاإذا كان  للوحة(.  الكيانية  الطبيعة  اللون، وحتديد 

وا  الرواد، جمتمعني يف »اجلماعات الثالث«، قد �ضبَّ

الطابع  ومتبلورة  حمددة،  اجتاهات  يف  عملهم 

فنيًا، جامعني بني فن »اأقرب اىل البدائية يف و�ضع 

)جماعة  واالألوان«  اخلطوط 

التّفت حول  التي  ـ1950ـ  الرواد 

الفنان فائق ح�ضن الذي �ضيطبع 

جانبًا من فن مرحلته بـ»تقنيته 

البارعة، وادراكه« اأ�رصار »الر�ضم 

فكان  والقما�ضة«،  واالألوان 

بني  جمعها،  اأو  اأعماله،  لتوزع 

التعبريية والتجريد اأن اأكد »قلق 

�ضنعته  من  املتمكن  الر�ضام 

املعا�رص  الفن  )جربا:  وروؤيته« 

يف العراق ـ حركة الر�ضم ـ �ص8(، 

فاإن هذا القلق هو ما �ضريثه عنه 

»جيل ال�ضتينات«، وطاّلبه بوجه 

»ت�ضوير  اىل  والتوّجه  خا�ص(.. 

واقع النا�ص ب�ضكل جديد«، ف�ضاًل على »خلق اأ�ضكال 

مميزة«  و�ضخ�ضية  خا�ضًا  طابعًا  الفن  على  ُت�ضفي 

التّفت  وقد  1951ـ  ـ  احلديث  للفن  بغداد  )جماعة 

انتاج  كل  »اأن  يرى  كان  الذي  �ضليم  جواد  حول 

مراآة  هو  ومكان،  زمان  اأي  يف  جيد،  مهم،  فني 

اأما  ]الفنان[.  فيه  يعي�ص  الذي  الواقع  فيها  ينعك�ص 

ان�ضانيًا حقًا،  اإن كان...  االنتاج  كيف يتح�ض�ص هذا 

وكيف يكون �ضادقًا وقويًا ومعرباً، فاإن هذا يتعلق 

التعبري عما يحيطه، وهي حرية  الفنان يف  بحرية 

اآخر  اآن واحد.«(. ومن طرف  فكرية واقت�ضادية يف 

»م�ضتقى  فن  ايجاد  على  العمل  اىل  الدعوة  جاءت 

االنطباعيني  )جماعة  الطلق«  والهواء  الطبيعة  من 

الدروبي  حافظ  الفنان  حول  التّفت  التي  1952ـ  ـ 

الذي �ضريمي من خالل تاأ�ضي�ص هذه »اجلماعة« اىل 

ا�ضاعة نزعته، التي يحددها �ضاكر ح�ضن »يف ار�ضاء 

ويعّينها  وا�ضحة«،  تقنية  اأ�ض�ص  على  الفني  العمل 

القومي«  هو بالعودة اىل »الواقع املحلي، والطابع 

وذلك »من اجل ايجاد فن يتمثل الواقع، ويتاأثر ]به[، 

ويوؤثر فيه«(.. فاإن ما �ضيتبلور من هذه االجتاهات 

/ التوجهات يف اعمال طلبتهم، الذين اأخذوا اأنف�ضهم 
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الفن  مدار�ص  اىل  ف 
ّ
بالتعر اأ�ضاتذتهم  باهتمامات 

من  اوجدت  وما  بنظرياتها،  والوعي  احلديثة، 

عن  التعبري  ميار�ضون  فراحوا  وا�ضاليب،  تقنيات 

اأ�ضاليب  واعتماد  جديدة،  روؤية  خالل  من  جتاربهم 

الفن،  هذا  حلركة  فعلية  ا�ضافة  بتبلورها،  �ضت�ضكل، 

وفنية،  التطور..  حيث  من  تاريخية،  زاويتني:  ومن 

اأبعدت  التي  الفنية  االأ�ضاليب  بتعدد  يت�ضل  ما  يف 

فناين هذا اجليل عن الت�ضابه والتماثل يف ما قّدموا 

من اأعمال مّيزت بع�ضهم عن البع�ص االآخر.

ومع اأن اجلماعات الفنية الثالث هذه قد حافظت على 

ورمبا  ال�ضتينات،  اىل  )امتدت  طويلة  مدة  كيانيتها 

عربتها ـ يف تاأكيد ح�ضورها الفني، يف االأقل(، فاإن 

ومطلع  ال�ضتينات  يف  �ضتت�ضكل  التي  »اجلماعات« 

اأن  ميكن  ما  اأ�ضبح  اإذ  طوياًل،  ُتعّمر  مل  ال�ضبعينات 

ندعوه بـ»اال�ضتقالل ال�ضخ�ضي« للفنان هو االأقوى.. 

على  يكون  اأن  اىل  ال�ضتيني  الفنان  تطلع  ان  كما 

ومن  الفن  يف  وموقفًا  فنية،  روؤية  اخلا�ص:  غراره 

ما  كله، هو  ذلك  التعبري عن  وا�ضلوبًا يف  املجتمع، 

»ت�ضكيالت جماعية  مروره عرب  اأن  اىل  ينظر  جعله 

واأ�ضحى  الفردية«،  »موهبته  من  اقل  هو  التكوين« 

نف�ضه،  الفنان هو من يخلق  اأن  البع�ص  اليقني عند 

ولي�ص لـ»اجلماعة« التي ينتمي اإليها اأن تفعل ذلك، 

بخالف اعتقاد »جيل الرواد«.

البع�ص  اأن  اجليل  هذا  فناين  على  ُيالحظ  ما  ومع 

منهم، واإن كان قد تبنى اجتاهات اأقرب اىل ما كان 

اجتاهات  من  االأوربي  الفن  يف  حينها،  �ضاع،  قد 

الرتاث  من  روحًا  ثمة  »فاإن  حداثية،  وتوجهات 

اأن  يريدون،  ي�ضتطيعون، وال  بهم، ال  ل�ضيقة  )ظلت( 

ابراهيم  ـ كما يالحظ جربا  اأنف�ضهم  ينف�ضوها« عن 

وكاأن  ـ  العراقي«:12  الفن  »جذور  كتابه  يف  جربا 

ما اأكد عليه فنان رائد مثل جواد �ضليم من اأن روح 

من  الفنان  عمل  اىل  ت�رصي  اإمنا  احلقيقية  احلداثة 

يف  عندهم  جتوهر  قد  التاريخية«  »هويته  خالل 

النقاد  بع�ص  وجده  والذي  اتخذوه،  الذي  املنحى 

ُي�ضفي �ضفة التميز على عمل الفنان.

واإذا كنا جند ناقداً، وفنانًا، مثل جربا ابراهيم جربا 

يتمتع  »الذين  العراقيني  الفنانني  اأن  موؤكداً  يذهب 

الكثري منهم باطالع وا�ضع على تاريخ الفنون لدى 

االأمم االأخرى، حاولوا منذ البداية 

لهم  يت�ضنى  فنية  روؤية  ايجاد 

عربية«،  اأو  عراقية،  ي�ضموها  اأن 

فاإن هذا هو ما عقد ال�ضلة بينهم 

حل�ضاراتهم  الفني  الرتاث  وبني 

وال�ضومرية،  )البابلية،  القدمية 

اال�ضالمية  والعربية  واالآ�ضورية(، 

التي ا�ضتمدوا منها من االأ�ضاليب 

ما حقق لدى البع�ص منهم تزاوجًا 

فريداً بني الرتاث واحلداثة.

فيه  حتدث  ما  اىل  عدنا  ولو 

اجليل  هذا  فناين  من  فنان  غري 

اجلديد  البعد  هذا  يوؤكد  لوجدناه 

ابداعية«  »قّوة  بو�ضفه  الفن  يف 
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لها �ضاأنها يف التاأثري على ان�ضان ع�رصهم، ويف بناء 

واقعه، وهو ما عّمق  م�ضارهم اخلالق.. وهم يف هذا 

اإمنا كانوا مندفعني بقوة فكرة تقول ب�رصورة و�ضع 

ال�ضائد يف العامل، وغري معزول  فنهم يف تيار الفن 

عن تياراته. وميكن ان نتبني اهمية ذلك بالعودة اىل 

كربى  حتوالت  من  تلك  ال�ضتينات  حقبة  �ضهدته  ما 

الفكري والفني والثقايف، ف�ضاًل  البناء  يف عمليات 

عن التحوالت ال�ضيا�ضية.. والتي �ضيحر�ص غري فنان 

من فناين هذه احلقبة اأن ينتظم يف تياراتها، اأو، يف 

االأقل، غري منعزل عن تاأثرياتها االيجابية.

 اإن جيل ال�ضتينات هذا، �ضواء يف الر�ضم اأم يف فنون 

ومن  الق�ضرية،  والق�ضة  ال�ضعر  )واأبرزها  الكتابة 

حلظة  رحم   من  ولد  جياًل  كان  الرواية(  بعدهما 

بداأت  قد  هذه  الهزمية  كانت  واإذا  تاريخية.  هزمية 

بني  )ما  ال�ضيا�ضي  االنتماء  �ضهدها  انك�ضارات  من 

حرب  يف  ذروتها  �ضتعرف  فاإنها  1959و1963(، 

التي  الهزمية«  ـ  »احلرب  وهي  1967ـ  حزيران 

�ضُتنهي الكثري مما تبقى من »مقوالت تقليدية« يف 

الفكر وال�ضيا�ضة والثقافة.. و�ضيرتاجع واقع »الوحدة 

العربية« ومفهومها يف ما كان له من معاٍن واأبعاد 

الطبقي«،  »ال�رصاع  مقوالت  �ضترتاجع  كما  كبرية.. 

و�ضيعد ما يفرزه هذا الواقع يف عداد »الفكر القدمي« 

خارج  يقف  كونه  اإليه  البع�ص  نظر  قدمي«  لـ«جيل 

اطار ع�رص هذا اجليل اجلديد باهتماماته وهمومه 

االبداعية.

تخّلق  اأن  كان  هذا  ال�ضتينات  جيل  اإن  اآخر:  بتعبري 

والثقايف  احلياتي  الوجود  �ضورة  كانت  واقع  يف 

اأخذت تكت�ضب معانيها واأبعادها اجلديدة  والفكري 

اىل  اأقرب  لها،  ومنحى  ُبعد  غري  يف  �ضتكون،  التي 

يت�ضل  ما  يف  وتعيينًا  اجلديد«،  »الي�ضار  اأفكار 

بروؤيته العامل، واأ�ضلوب البحث عن ح�ضور ي�ضكل له 

دوراً فيه.

وما ميكن اأن ُيالحظ هنا: اإن هذا اجليل �ضيعمل على 

بناء ثقافة طويلة املدى ـ مبعنى البعد الذي امتدت 

القرن  �ضتينات  من  االأول  الن�ضف  منذ  زمانًا  به 

الع�رصين اىل اليوم ـ اأي اإننا هنا اإمنا نحتفي بثقافة 

وروؤى ثقافية عمرها ن�ضف قرن. وال�ضوؤال هنا هو: 

ماذا اأنتجت؟ وماذا قدمت؟

واالمتداد  االبداعي  التمدد  هذا  عا�ص  ملن  ميكن 

التاريخي، وعاي�ضهما اأن يقول مبزيد الثقة والتاأكيد: 

التي  هي  واالآداب،  الفنون  فيها  مبا  الثقافة،  اإن 

من  بدءاً  الثقايف،  للواقع  احلقيقي  امل�ضهد  �ضنعت 

و�ضعراء  فنانني  املثقفني،  عديد  واإن  التاريخ،  ذلك 

واأدباء، الذين �ضكلوا »عالمات املرحلة«، قد �ضنعوا 

»قواعد انتاجهم« الدالة على ال�ضخ�ضية، �ضخ�ضيتهم، 

التي اأرادوها متميزة.. وبنتاجهم الذي جاء متميزاً، 

هو االآخر، بـ»انت�ضاراته االبداعية« يف ع�رص مهزوم 
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�ضيا�ضيًا واإيديولوجيًا.

ال�ضتينات،  اإن ثقافة  اإليه  ولكن، هل يعني ما ن�ضري 

اأنقا�ص  على  قامت  واالأدبي،  الفني  بابداعها 

الهزمية )التي مثلت واقع املرحلة(؟ فاإن كان، فماذا 

اأي نحو جاءت  اأخذت من عامل الهزمية هذا؟ وعلى 

ا�ضتجابتها له؟

حركة  اإن  هو  هنا  اإليه  اال�ضارة  ميكن  ما  اأهم  اإن 

نف�ضها باملنطلقات  تاأخذ  ال�ضتينات مل  الر�ضم جليل 

ال�ضتينات،  جيل  نف�ضه،  اجليل  �ضعراء  اأخذ  التي 

اأنف�ضهم بها، منطلقني من »االحتجاج« على جتربة 

»بديل  ايجاد  على  وعاملني  داعني،  »الرواد«، 

�ضعري« قّدم هذا اجليل من نف�ضه ممثاًل له.. يف حني 

خطوات  يف  تعيينه  ميكن  ما  اىل  الر�ضامون  عمد 

ثالث جاءت متتابعة: التكوين على اأ�ضا�ص التجربة 

عن  حرفياتها  واكت�ضبوا  رحمها،  من  ولدوا  التي 

ا�ضتيعاب  التطوير من خالل حماولة  ثم  اأ�ضاتذتهم، 

تطورات..  من  الفنية  العامل  �ضاحة  على  يجري  ما 

لتكون، من بعد هذا وذاك، عملية التاأ�ضي�ص الأنف�ضهم، 

اإ�ضافة فعلية  �ضكل  واأ�ضاليب.. مبا  اجتاهات وروؤى 

اىل جتربة اخلم�ضينات وامتداداتها. ولعل هذا هو ما 

جّنبهم مغبة ما ميكن اأن ُنطلق عليه ت�ضمية »معارك 

ا�ضتنزفت  ال�ضتينيون،   ال�ضعراء  الفراغ« خا�ضها  يف 

يف  توجيهها  ميكن  كان  التي  جهودهم  من  الكثري 

اجتاه اأكرث فاعلية واأعمق نتائج.

يف  فنية  حركات  ثالث  متييز  ميكن  هذا  وعلى 

جيل ال�ضتينات، توازت يف معطياتها، كلٌّ منها يف 

التي  االأ�ضاليب  خالل  ومن  اتخذت،  الذي  االجتاه 

تر�ضمها فنانوها:

 فقد خلق التطور الثقايف والفكري واالجتماعي يف 

ال�ضتينات واقعًا فنيًا وثقافيًا وفكريًا جديداً،  عراق 

مفهومات،  هذه  جماالته  من  جمال  كل  �ضادت 

واأخذت بفل�ضفات، وتبنت، اأو اتخذت، مواقف جديدة. 

وكما خلق هذا الواقع وعيًا جديداً فاإنه اأوجد روؤية 

مبفرداتها  امتازت  ال�ضتينات  فنان  عند  جديدة 

مع/  تداخلت  عنها،  التعبري  وباأ�ضاليب  اجلديدة، 

الفن  جتارب  من  تلك،  اأو  الدرجة  بهذه  وا�ضتعارت، 

من  والقريبة  منها،  احلديثة  وخ�ضو�ضًا  العامل،  يف 

جتربة هذا اجليل وما انطبعت به ح�ضا�ضيته الفنية. 

اجليل  هذا  يف  »اجلماعات«  جعل  ما  هو  هذا  ولعل 

تتعدد ت�ضمية  )وقد زاد عددها على الع�رصة(، بينما 

�ضي�ضهد العام 1970 وحده ) بو�ضفه توا�ضاًل مع/ 

وامتداداً لل�ضتينات( ظهور ثماين جماعات فنية، واإن 

مل تكن جميعها قد جاءت باجتاهات متكنها من اأن 

والعمل  الفني،  الفكر  م�ضتويني:  باأحد  نف�ضها  متّيز 

الفني.. بل اإن من بني الفنانني والنقاد من وجد اأن 

هذه الكرثة العددية مل تكن اأكرث من »منا�ضبة عابرة 

الظهور...«  حلب  الر�ضامني  بع�ص  رغبات  ال�ضباع 

واإن كانت، من زاوية اخرى للنظر، متثل »داللة على 

�ضاعد  وا�ضتداد  نف�ضه،  الفني  االنتاج  حجم  ازدياد 

احلركة الفنية جميعًا، كما اأن له داللته على م�ضايرة 

روح الع�رص، وزيادة الزخم الفني اىل درجة مل يعد 

التطور  ليوازي  اجلماعي  الفني  امل�ضمون  ]فيها[ 
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ال�ضكلي.« )�ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد: البيانات الفنية يف 

العراق ـ �ص11(

يف  وجد،  قد  ح�ضن  �ضاكر  مثل  ناقداً  فنانًا  اأن  ومع 

لهذا  الفنية  احلركة  يتابع  وهو  ال�ضبعينات،  بدايات 

»اجلماعات  هذه  دور  اأن  النقدية،  بقراءاته  اجليل 

»االهتمام  وجد  فاإنه  ثانويًا،  دوراً  كان  الفنية« 

ـ  ال�ضدارة.«)نف�ضه  مركز  »اىل  قفز  لذاتها«  بالتقنية 

�ص12(

جماعتني  على  �ضين�ضب  النقدي  الرتكيز  كان  واإذا 

الع�رصين  جتاوزت  التي  »اجلماعات«  هذه  بني  من 

التي   )1965( املجددين«  »جماعة  وهما:  عدداً، 

�ضمت ر�ضامني كان من بينهم: علي طالب،، و�ضالح 

اجلميعي، و�ضامل الدباغ، وفائق ح�ضني... و»جماعة 

مبنطلق  جاء  ذلك  فاإن   ،)1969( اجلديدة«  الروؤية 

االهتمام  على  اجلماعتني  هاتني  فناين  تاأكيد 

�رصورة  على  والتاأكيد  الفني،  العمل  يف  بالتقنية 

الروؤية اجلديدة« هذه  اأكدت »جماعة  جتديدها. فقد 

على »احلرية الفنية غري امل�رصوطة مبوقف ا�ضلوبي 

جماعية  فنية  لروؤية  العامة  باخلطوط  اأو  موحد، 

كاأ�ضا�ص لها يف التو�ضل اىل طبيعة التقنية الفنية«.. 

وراأى فنانوها اأن »الفن ممار�ضة موقف اإزاء العامل، 

االن�ضان  لداخل  واكت�ضاف  م�ضتمرة  جتاوز  عملية 

لهذا  الفنية«  »الروؤية  عاّدين  التغيري«،  خالل  من 

العامل من  يبني  اأن  الفن، هي يف  الفنان، ويف هذا 

الفنان  ببحث  الروؤية  هذه  تكوين  وحمددين  جديد، 

الرتاث«،  عن »هوية ح�ضارية«، داعني اىل »متزيق 

ويف  جديد.  من  اليجاده  واإمنا  رف�ضه،  باب  من  ال 

هذا راأوا اأن عليهم حتديه لتحقيق جتاوزه.. وا�ضعني 

والتجاوز  بالتغيري  املطاَلب  مو�ضع  اأنف�ضهم 

واالبداع.. ممجدين، يف الوقت نف�ضه، دور »الفنانني 

مفهومهم  اأما  الو�ضاية..  فيه  رف�ضوا  الذي  الرواد«، 

للثورة فقد حددوه يف النظر اىل »الثورة كونها متثل 

امل�ضتقبل«،  لروح  وبلورة  ال�ضلبية،  »للقيم  جتاوزاً 

وّقع  وقد  اجلديد«.  االن�ضان  »�ضانعة  كونها  مبعنى 

وا�ضماعيل  العزاوي،  �ضياء  الفنانون:  هذا  بيانها 

وحممد  اجلميعي،  و�ضالح  النا�رصي،  ورافع  فتاح، 

مهرالدين، وها�ضم �ضمرجي...

الذي  الفني  بعمله  �ضينتقل  الذي  العزاوي،  ف�ضياء 

اال�ضالمية  واال�ضارات  بالرموز  بداياته  ا�ضتاأثرت 

جربا  ابراهيم  جربا  يرى  ما  بح�ضب  ـ  جعلها  والتي 

العربية  ا�ضتخدام »احلروف  ـ »منطلقًا خلياله«، اىل 

�ضاكر  �ضكالنية  من  اأ�ضد  ب�ضكالنية  ولكن  ابداعيًا، 

اآل �ضعيد، وفيما بعد لنتيجة مغايرة متامًا«،  ح�ضن 

اخلطاطون  كان  لطريقة  »حتديثًا  منها  جعل  اإذ 

ور�ضامو املنمنمات العرب ي�ضتخدمونها يف القرون 

»الكلمة«  من  و�ضينتقل  )جذور:26(  الو�ضطى«. 

الذي  »الن�ص«  اىل  احلروفية  بتكويناتها  �ضة 
ّ
املعر
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عنه،  التعبري  اأ�ضلوب  مع  بـ»الهاماته«  �ضيتداخل 

والطريقة املتخذة يف تنفيذه، والتي ا�ضحت لوحته، 

ـ  فنية  بروؤية  م�ضتلهمًا  ن�ضيًا«  »تكوينًا  بفعلها، 

والكلمة  للحرف،  جعل  حداثي   
ّ

وبح�ص ت�ضكيلية، 

بعدهما يف جمالية الت�ضكيل الفني للوحته.

االآخر، حتت  النا�رصي، هو  و�ضيقع فنان مثل رافع 

معظم  يكن  ولئن   )...( العربي  احلرف  »�ضحر  تاأثري 

ر�ضمه جتريديًا، فاإنه جعل ي�ضتخدم عبارات كاملة، 

من  باحثًا  لر�ضومه«،  االأغلب،  يف  ديني  طابع  ذات 

الفردية يف  للحروف  ال�ضكالنية  القيم  عن  ذلك  بعد 

تنويعاته الت�ضكيلية اجلديدة« التي �ضتتطور الحقًا... 

)جربا: جذور الفن العراقي:41( يف وقت �ضيحدد فيه 

ها�ضم �ضمرجي عمله الفني مبا هو »َب�رَصيُّ بحت«.

اىل جانب هذين االجتاهني �ضيكون هناك فريق ثالث 

ميكن و�ضع عمله يف �ضياقات »الواقعية التعبريية« 

اال�ضرتاكية«  »الواقعية  نحو  انعطف  ما  منها  التي 

نظرية يف الفن )كما يف حال الفنان ماهود اأحمد، 

العام  اأنف�ضهم  على  �ضيطلقون  له  اآخرين  وزمالء 

1973 »جماعة الواقعية احلديثة«، موؤكدين ذهابهم 

العامة يف املجتمع«،  الروح  »اىل  الفني  يف عملهم 

يف  ابداعية...  »مادة  الواقعية  اأن  على  وم�ضددين 

حالة حركة دائمية«...( فمن هذا الفريق من وجد يف 

»بغداديات« جواد �ضليم، و�ضاكر ح�ضن عنا�رص ميكن 

حتريك فاعليتها املو�ضوعية بروح جديدة، وبروؤية 

لقمان  �ضتار  الفنان  اأعمال  يف  جاءت  )كما  اأخرى 

اتخذ،  الذي  املنحى  يف  نعّده،  اأن  ن�ضتطيع  الذي 

الوريث ال�رصعي ال�ضتاذه فائق ح�ضن، وقد جمع يف 

اأعماله بني التعبريية واالنطباعية بكل ما لهما من 

اأ�ضتاذه، على »املو�ضوعات  خ�ضائ�ص، مركزاً، كما 

باجلانب  »البغداديات«  ا�ضتاأثرت  التي  الب�رصية« 

بطرزها  اأم  بنقو�ضها،  �ضواء  فيها،  واالأهم،  االأكرب، 

�ضبابيك،  )من  املعمارية  بت�ضكيالتها  اأم  الفنية، 

فيها.  احلياة  بطقو�ص  كما  و�ضنا�ضيل(،  واأبواب، 

يف  �ضيجد  الذي  ـ  علوان  عبد  ح�ضن  الفنان  وكذلك 

عمله  ك 
ّ
ُيحر ما  البغدادية  وليلة  ليلة  األف  عوامل 

اىل  تكون  ما  اأقرب  تعبريية  اجتاهات  يف  الفني 

ال�ضمات  جتديد  فكرة  حتدوهم  الواقع«..(،  »اأ�ضطرة 

واخل�ضائ�ص التي من �ضاأنها امل�ضاعدة يف ايجاد فن 

ب�رصب  الطابع،  عربي  ـ  عراقي 

الفنية  الروؤية  مع  التوا�ضل  من 

الفنية  دعائمها،  اأر�ضى  التي 

واملو�ضوعية، الفنان جواد �ضليم 

�ضياغة  اإعادة  اىل  عمد  الذي 

والبغدادية  العراقية،  احلياة 

جهده  مركزاً  تخ�ضي�ضًا،  منها 

يف  واملعنى  ال�ضكل  ابراز  على 

الواحد...  الفني  العمل  م�ضتوى 

حذوهم  اأعمالهم،  يف  لُيدخلوا 

حذو املعلم جواد، اأ�ضكااًل ورموزاً 

عميق  ان�ضاين  وبنب�ص  دالة، 

باالميان  يتمثل،  ما  اأكرث  يتمثل، 

ان�ضانية  قيمة  بو�ضفها  باحلياة 

منها  يتحدر   ما  وبكل  عالية، 
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من رموز حية، ف�ضاًل عن تاأثريات الزمان واملكان، 

خ�ضري  اأعمال  يف  كما  الزماين«،  »املكان  لنقل  اأو 

متتلئ  مما  اأ�ضكاله  ا�ضتقى  اأن  كان  الذي  ال�ضكرجي 

به حياة املدينة وواقعها، واحتواوؤها �ضمن مدارات 

فقد  خ�ضو�ضيتها.  لها  كانت  التي  الفنية  مغامرته 

ظلت لوحته، طوال حياته مع عمله الفني، ُترّكز على 

�ضيء من التوازن »بني التجريد اجلمايل وامل�ضمون 

العاطفي« )جذور:54(، من�ضّبة يف ت�ضكيالت لونية 

جاءت براعته الفنية وا�ضحة فيها.

يف  وا�ضح  نحو  على  برزت  قد  الذاكرة  كانت  واإذا 

فاإنها  ال�ضتيني  اجليل  هذا  فناين  من  فنان  عمل 

يبدو،  الذي  العبيدي  عامر  الفنان  عمل  يف  �ضتربز 

التاريخ  هو  خياله  ك 
ّ
ُيحر »الذي  وكاأن  اأعماله،  يف 

العربي. فالعديد من رموزه واأ�ضكاله م�ضتقاة منه«. 

م�ضهد  يف  التاريخ  هذا  اختزل  فقد  )جذور:64( 

يعرب به/ ومن خالله  اتخذها رمزاً  التي  »اخليول« 

عن طموح جامح ي�ضكنه، اأو ي�ضكن روؤيته االن�ضانية. 

وقد ركز روؤيته الفنية يف هذا الرمز املحّمل بتاريخية 

العالقة مع وجود االن�ضان العربي.. فقّدم اأعمااًل لها 

من احل�ضور واملغزى ما مّيز به فّنه ونف�ضه فنانًا له 

توجهاته واأ�ضلوبه.

اأنهم، جماعات واأفراداً، راحوا يبلورون وعيهم  غري 

الفني، وروؤيتهم اجلديدة من خالل حركية التوا�ضل 

مثل  فنانًا  فيه  جند  الذي  الوقت  ففي  عملهم.  مع 

)ال�ضورة  من  الفني  بعمله  يتحول  العزاوي  �ضياء 

املتحفية( »التي بنى عليها اأعماله االأوىل، م�ضتلهمًا 

اأ�ضكاله،  واال�ضالمي،  ال�ضومري  القدمي،  الفن  من 

حديثة...  جتريدية  وتهاويل  زخارف  منها  جاعاًل 

ـ  نف�ضه  )جربا:  معا�رصة«  بقرائن  اإياها  وا�ضاًل 

�ص18، 19(، �ضينتقل بعد ذلك بلوحته اىل الرتكيز 

اإليه  يعود  ما  دائمًا  فـ»هناك  الَب�رَصّي..  االأثر  على 

يف  جربا  ي�ضيف  كما  منه،  يجعل  مبا  ويكت�ضفه« 

االن�ضان  لفنه، »مكت�ضفًا، مو�ضعًا مدارك  روؤيته هذه 

جند  �ص176(..  ـ  الروؤيا  )ينابيع  نهاية«  ال  ما  اىل 

فنانًا مثل رافع النا�رصي يحر�ص على اأن يجعل من 

عمله اجلرافيكي عماًل يتوازى وهذه الروح اجلديدة 

الفني  بالعمل  منتقال  ومغزى،  ُبعد  من  اأكرث  يف 

اجلديدة  الفنية  الروؤية  اىل  الت�ضبيهي«  »طابعه  من 

بحيوية  املالمح  املندمج  »التجريد«  بني  اجلامعة 

بدا  كما  وكاأنه،  للون،  اال�ضتجابة  وعمق  االح�ضا�ص 

وال�ضبعينات،  ال�ضتينات  يف  اعماله  من  كثري  يف 

اللهب،  ا�ضعة  من  لها  ما  يف  ال�ضم�ص  مع  يتوا�ضل 

رمال  تالم�ص  وهي  هذه  اأ�ضعتها  األوان   وانحدارات 

حركة  ت�ضنعه  ما  بكل  الغروب،  �ضاعة  ال�ضحراء 

الرمال من اأ�ضكال متغرية املالمح واالأ�ضكال...

ولي�ص النا�رصي وحده الذي يقف على خط التجريد 
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قد  اآخرون، من جمايليه،  فنانون  هناك  واإمنا  هذا، 

نحوا هذا املنحى، مع احتفاظ كل منهم بخ�ضائ�ص 

عمله الدال على �ضخ�ضيته الفنية )مثل: علي طالب، 

و�ضامل الدباغ، وها�ضم �ضمرجي(، وقد �ضاهموا جميعًا 

يف اإحداث انعطافة مهمة يف الفن العراقي احلديث.. 

مهرالدين  حممد  مثل  فنان  فيه  �ضيتخذ  وقت  يف 

كما  الروؤية  يف  زمالئه،  الجتاهات  مغايراً  اجتاهًا 

مبو�ضوع  ماأخوذة  جاءت  فاأعماله  االأ�ضلوب.  يف 

االن�ضان، كما بدت  االن�ضان. و�ضورة هذا  كبري هو: 

جمعتها  واإن  عنده،  واحدة  لي�ضت  متظهراتها،  يف 

ان�ضانه حما�رص باحلياة  اأن  »حالة احل�ضار«.. ذلك 

و�رصاعاتها، بل ومباأزقه الوجودي فيها، وهو ماأزق 

جماالت..  واأرحب  اأفقًا،  اأو�ضع  حرية  عن  يبحث  من 

بني  باحلداثة  �ضلة  االأكرب  الفنان  كونه  عن  ف�ضاًل 

فنية  و�ضيغ  اأ�ضكال  يف  متثها  وقد  جيله،  فناين 

راحت األوانه تتداعى منها )بديل اأن تتداعى اإليها(. 

ن�ضبيًا  نف�ضه، يف وقت مبّكر  اأن ي�ضف  له  واإذا كان 

لنا  فاإن  العامل«،  باأنه »غريب هذا  الفني،  من عمله 

اأن نعيد ذلك اىل عالقة التوتر احلاد التي يرتبط بها 

ازاء  وروؤيته  يتداخل  الذي  املوقف  واىل  العامل،  مع 

هذا العامل.

باملقابل، وعلى النقي�ص من مثل هذا التوجه، جند 

بن�ضوة  تتمتع  اأعمااًل  ُيقّدم  دبدوب  راكان  الفنان 

ا�ضتمد  الذي  ال�ضكل«  اإن يف »خا�ضية  ح�ضية عالية، 

الكثري من عنا�رصه التكوينية من بيئته )املو�ضلية(، 

جت�ضيداً  امل�ضتخدمة،  االألوان«  »خ�ضائ�ص  يف  او 

ب�رصية..  متعة  م�ضدر  عمله  يف  فال�ضكل  وتعبرياً. 

 
ّ
ولذلك جنده يتعاطى معه من خالل ادراكه احل�ضي

له. وتاأتي األوانه املبتهجة بهذا ال�ضكل امُلدرك ح�ضيًا 

مالحظة  مع  بها،  يتج�ضد  التي  مزاياه  له  لتجعل 

كون »اأ�ضكاله« هذه تاأخذ من النحت �ضمات تت�ضكل 

اأ�ضكال النحت هذه، وما ياأخذه  منها/ وبها، وكاأن 

يف  اأ�ضا�ضية  عنا�رص  تعبريية«  »متثيالت  من  عنها 

تركيب )وال اأقول: بناء( روؤيته العامل التي هي روؤية 

تقارب االرتباط باحللم، اأو ال�ضدور من عوامله التي 

يرتادها بح�ضيته العالية هذه.

�ضيتحدد مبثل هذه الروؤية، واإن يف متثيالت مغايرة، 

الفنان �ضعدي الكعبي، الذي ميكن ت�ضميته بـ»فنان 

ين�ضج لوحته  يزال،  بداأ، وما  اأن  الوح�ضة«. فهو منذ 

هذا..  الوح�ضة  �ضعور  الرائي،  عند  تكر�ص،  باألوان 

فاأ�ضكاله تاأتي من �ضلب التكوين اللوين عنده الذي 

يبدو وكاأنه يلّم فيه األوان عامل حمرتق مل يتبق منه 

�ضوى الرماد، واإن »حترر« هذا الرماد عنده من لون 

ال�ضواد اىل األوان قريبة . و�ضيتخذ منحيني وا�ضحني 

يف عمله الفني هذا، وهما: التحوير، واإعادة التكوين 

اللوحة،  بناء  يف  املعتمدة  »اأ�ضكاله«  �ضمل  الذي 

وخ�ضو�ضًا االن�ضانية منها )يف ُبعد ح�ضور االن�ضان 

فيها(.

وكمن اأغوته هذه االجتاهات بتجاذباتها التجديدية، 

فنان  هذه  اأبعادها  يف  ال�ضتينات  حلبة  �ضيدخل 

هو  احلديث«  للفن  بغداد  لـ»جماعة  املوؤ�ض�ضني  من 

اآل �ضعيد متقدمًا بفكرة »البعد الواحد«  �ضاكر ح�ضن 

)1970( التي دعا فيها اىل ممار�ضة احلرف »يف الفن 

الت�ضكيلي«، وقد وجدها »تبداأ يف االأ�ضل عند الفنان 

اإياها باملناورة االأدبية »لتكوين  احلديث«، وا�ضفًا 

مناخ جديد زاخر بامكانات رمزية وزخرفية معًا«، 

ُبعداً  الفن  »ُي�ضفي على  اأن  �ضاأن هذا  اأن من  وعنده 

جديداً مل يكن الفنان قد اأملَّ به...«

»جماعة«  �ضُتعلن  ومكانًا،  زمانًا  وبالتقارب، 

با�ضم  حيدر  كاظم  الفنان  رائدها  قدمها  اأخرى 

�ضفة  »االأكادميية  اأن  موؤكداً  »االأكادمييون«، 

اأ�ض�ص  التي  واجلماعة  واأنه  الفنون«،  لكل  م�ضرتكة 

املفهوم بطريقة دعاها  لها، يحاولون جتديد »هذا 

لها،  حتديده  بح�ضب  كونها،  اخلا�ضة«،  بـ»العراقية 

يحمل  الذي  والفني  احل�ضاري  تراثنا  من  »نابعة 

اعلى مراحل االأ�ضلوب االأكادميي، وم�ضتمدة من تربة 
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هذا الوطن، وبفكر عاملي حديث.«

خال�صة لهذا كله، ونتائج م�صتخل�صة منه، نقول:

اتبعها،  احلداثة، و�ضورها‘ التي  كانت �ضيغة  اأيًا  ـ 

اأنتجها فنانو اجليل ال�ضتيني، فاإنها انطلقت من  اأو 

على  الت�ضديد  مع  التقاليد،  احرتام  على  وانبنت   /

وال  فعلية،  ا�ضافة  من  يحقق  مبا  التجديد  توا�ضل 

يحول دون االنفتاح اخلالق على التجارب اجلديدة 

للفن يف العامل.

ـ واإذا كان هذا اجليل قد ن�ضاأ وتكّون يف واقع كانت 

بدوره  ليكون  الكربى،  اأبعاده  معانيه/  من  الثورة 

ُعمق معانيها، هي  الثورة، يف  فاإن  ثوريًا«،  »جياًل 

ما متثله هذا اجليل روؤية وعماًل..

الو�ضف  هذا  فاإن  بالثورية  اجليل  هذا  ن�ضف  واإذ  ـ 

الواقع  هذا  اجليل  مّثل  وقد  حي،  واقع  من  ينطلق 

بانتمائه الثوري، اأو تبنيه اأفكاراً توزعت بني الفكر 

الي�ضاري، والي�ضار اجلديد، والراديكالية، التي مّثلت، 

توجهات  عليها  وانبنت  املرحلة،  اأفكار  بامتياز، 

معظم مثقفيها. ومن هنا كان النزوع اىل املغامرة 

اجليل  هذا  اأعمال  يف  الب�ضمات  وا�ضح  الفنية 

ومنجزاته، فنية كانت اأو اأدبية. 

اأن هذا، مبا قد يوحي به من »روح االلتزام«  ـ غري 

الروؤى  تعدد  وبني  اجليل  هذا  فناين  بني  يحل  مل 

واالأ�ضاليب يف عملهم، لذلك وجدناها روؤى وا�ضاليب 

بع�ضها  اأخذ  مع  والتجريد،  التعبري  بني  جمعت 

اىل  منها  اآخر  بع�ص  وميل  االنطباعي،  باحل�ص 

بروح  جاءت  جميعًا  ولكنها  والواقعية،  االأكادميية 

فنان،  غري  عند  بالواقع،  العالقة  لت�ضبح  جديدة، 

»عالقة جمازية«، اإن جاز التعبري.

اأ�ضئلة  حم�ضلة  كان  واإمنا  عفواً،  ياأِت  مل  كله  هذا  ـ 

�ضاغها فنان هذا اجليل يف �ضوء واقعني: واقع الفن 

الفكرية  احلركات  وتاأثريات  املعا�رص،  العامل  يف 

والتحوالت املجتمعية فيه.. وواقعه القومي والذاتي 

بدوام  ُيعرف  ما  لتحقيق  لديه  اندفاع  من  وّلد  وما 

من  اجليل  هذا  اأ�ضئلة  كانت  لقد  التطور.  ا�ضتمرار 

الفنانني اأ�ضئلة تفتح مثل هذا امل�ضار للفن الذي كان 

به / ومن خالله جياًل متميزاً يف حا�رص الفن.     
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خو�شيه �إمييليو با�شيكو

�شعــر



165
\ �شاعر ومرتجم من �ملغرب

�إمييليو  خو�شيه  �شار  �لثمانينيات  عقد  بد�يات  منذ 

�لرئي�شي  �لوجه   )2014  -1939 )مك�شيكو،  با�شيكو 

بالن�شبة  وخ�شو�شا  �ملك�شيكي،  �ل�شعري  �مل�شهد  يف 

جليله، �جليل �لذي عرف باخلم�شيني، فاأعمال �ل�شاعر 

�لأدبية ت�شتمل على عدة �أجنا�س لكنها �أكرث غز�رة يف 

لل�شعر  �أن  �إل  �لأدب��ي،  و�لنقد  و�ل�رسد  �ل�شعر  جمالت 

مكانة خا�شة و�أ�شا�شية لدى �ل�شاعر لأنه ح�شب ر�أيه: 

للحو�ر  ما  متعالية ومترين روحي، طريقة  »ممار�شة 

�جلر�ح  �آث��ار  لإب��ر�ز  �أي�شا  لكن  تقاليدنا،  ولتحيني 

ويقطع  مي�شي  رجل  وب�شالة  و�ملخاوف  و�لرغبات 

عاريا مدينته �لتي تتفح�س �شطح ذلك �جللد �حل�رسي 

�آماله«،  كل  ومعلقا  وحزينا  غا�شبا  ي�شتهويه  �لذي 

�لروح،  نو�شتاجليا  من  �قرت�ب  هو  ما  ب�شكل  فال�شعر 

وتاأمل ل�شماء متتد فينا من خالل �حلياة وتفا�شيلها 

�لدقيقة �لتي تتجدد عرب �أحا�شي�شنا، ونظرتنا، وفعلنا، 

وتال�شينا، �إن �أعمال با�شيكو �ل�شعرية توؤ�ش�س كما قال 

�أوكتافيو باث: » لنظرة �إىل �حلياة حتى تخوم �ملوت«، 

خو�شيه  بهما  �فتتح  �للذين  �لأول��ني  �لعملني  ولعل 

�إمييليو با�شيكو م�شاره �ل�شعري وهما »عنا�رس �لليل« 

�لنار« 1966 عمالن مده�شان من  و »خمود   1963

�لكائنات،  يف  ولأث��ره  للزمن  �إن�شاتهما  عمق  حيث 

تر�شبات دقيقة يف تو�زن خالق بني �لتقاليد �ل�شعرية 

وبني  و�ل�����ش��وري��ايل،  �ل��رم��زي  للتيارين  �لفرن�شية 

�شعر�ء  �ل�شعر�ء، وخ�شو�شا منهم  له من  �ملعا�رسين 

�ملك�شيك �لكبار �أمثال �أوكتافيو باث، علي �شوماثريو 

ب�شكل  نا�شجة  ق�شائد  نونيو،  بونيفاث  وروب��ني 

بتاأمالت  حتفل  متنا�شق،  ت�شل�شل  يف  وم�شاغة  مبكر 

��شتعارية معقدة لكنها متما�شكة �لبناء، �إنها ن�شو�س 

تفتح جرح �لتاريخ لرتثي �لإن�شان و�لطبيعة، ق�شائد 

متاألقة يهزم فيها �لزمن مرة بعد �أخرى قلب �لإن�شان 

�لكدر و�أعماله... �أمكنة للرثاء وللبكاء و�لنحيب، تطفو 

عليها �أجو�ء ليلية وحكمة �أزلية. من هذين �لديو�نني 

�لوعي  ماأ�شاة  و�لهدم،  �لزمن  �مل��ادة،  عنا�رس  تربز 

�لتاريخ  �أقنعة  خلف  من  و�مل��وؤمل  �ل�شخيف  و�جل��دل 

كونية  �إن�شانية  �أبعاد  ذي  �شعر  يف  مركزية  كثيمات 

 ،1969 �لزمن«  ين�رسم  كيف  ت�شاألني  »ل  �شامية... 

�نعطافة ب� 180 درجة، و�شعت  كان �متحانا ذ�تيا، 

يتمثل يف  بالغ:  لعجز  كنتاج جانبي  و�شعره  �ل�شاعر 

هي  ما  �أ�شا�شي:  �شوؤ�ل  على  �لإجابة  ويف  �لتاريخ، 

�ل�شعر  �شوؤ�ل  على  �لإجابة  �إن  �ل�شعر؟  مكانة  �ليوم 

ذلك  عرب  جتديده  ذ�ته  �لآن  ويف  �لالزمة  بال�رس�حة 

ذلك �حلني  منذ  �شتتخذه  �لذي  �ل�شبيل  يبدو  �لتخطيط 

�لزمن«  ين�رسم  كيف  »لت�شاألني  �ل�شعرية...  �أعماله 

ديو�ن �شعري يبدو �أنه يت�شكل من ق�شا�شات و�أقو�ل 

على  ي�شتع�شي  ب�شكل  �لنربة  حادة  بع�شها  ماأثورة، 

وحا�شمة  �شا�شعة  مرحلة  �أي�شا  يفتتح  وهو  �لن�شيان، 

 ،)1973( تعود«  ولن  »�شتم�شي  دي��و�ن  �إىل  �شتمتد 

�حلني«  ذلك  »منذ  �ل��ت��ي��ار«)1976(،  ي�شحبها  »ج��زر 

)1980(، لكي تختتم ب�: »ب�شتان �أطفال« وهو عبارة 

عن ق�شيدة مطولة ميكن �عتبارها تركيبا لن�شغالت 

�ل�شاعر، حكاية هاج�شها �شياع �لرب�ءة وكل �لأ�شياء 

�لتي لها دللة م�شتدمية �أمام تخريبات �لزمن.

اإعداد وترجمة: خالد الري�سوين \

خو�شيه �إمييليو با�شيكو:

الزمن و�سغف الق�سيدة امل�ستحيل



�لتايل  با�شيكو  �إمييليو  خو�شيه  دي���و�ن  ع��ن��و�ن  �أم��ا 

»�شتم�شي ولن تعود« فيحيل على مكان �أو بلد �حلكايات 

�أبد�،  منها  يرجع  ول  �ملرء  �إليها  مي�شي  �لتي  �لطفولية 

�لثانية  �ملرحلة  هذه  �أي�شا  يكون  �أن  ميكنه  �ملكان  هذ� 

�شفن  �أح��رق  �أن��ه  يبدو  مكان  وه��و  با�شيكو،  �شعر  من 

�لعودة لكونه ميثل فردو�س �ل�شفاء. �إن �أمر �إلقاء �لنكبة 

�خلا�س  �ل�شعري  لل�شوت  �مل�شادة  و�خلطة  و�لع��رت�ف 

لالأ�شلوب  ممار�شة  جمرد  لي�س  �لطاولة  على  و�ملتفرد 

�ل�شخ�شي، فباإيجاز �لتدوينات يف ق�شائد هذه �ملرحلة 

وب�رس�مة �ل�شهادة �لتي �شمن لذ�عتها �لنقدية ل تتخلى 

على  وتاأخذ  �لأدبية  للغة  �لأخالقي  �ختبارها  عن  قط 

يبدو  ب�شكل  �لقوة  متنحها  �لتي  �لتعرية  �أي�شا  عاتقها 

ظاهريا متناق�شا. �إن �لأ�شلوب �حلو�ري لبع�س �ل�شعر�ء 

وقلة  ب��ار�،  لنيكانور  �مل�شادة  و�ل�شعرية  �لأمريكيني، 

�أو خاميي �شابيني�س تعترب  �لرعاية لإرني�شتو كاردينال 

�ل�شعري  �ل�شوت  هذ�  من  �لتجربة،  هذه  من  قريبة  جد 

عن  رمبا  يتميز  و�ل��ذي  و�ملختلف،  �لنهائي  لبا�شيكو 

�ليومي،  تاأمل  يف  و�لتعمق  �لتو��شلية  بال�شفافية  غريه 

و�لذي يجعل كل �لأوردة �لأدبية �لتي تغذيه تن�شب يف 

��شتعارية  و�أحيانا  �أحيانا حمولة �رسدية  له  و�حد  تيار 

�أق�شى درجات �لنتقاء  �أخرى حكمية، لغة يف  و�أحيانا 

ب�شيطة.  لغة  باأنها  �لنطباع  حتدث  ذلك  ومع  و�لعناية 

�أما �لثابت �لآخر �لذي نعرث عليه لدى هذ� �ل�شاعر، ومنذ 

�أد�ة  �إىل  �لق�شيدة  حتويله  يف  فيتمثل  �لأوىل  �أعماله 

�ملالرمي  �لت�رسيع  و�ملجهول،  و�لد�ئم  �لقبلي  للتاأمل 

�ل�شياق  هذ�  ويف  �أ�شمى،  معنى  �لقبيلة  كلمات  لإعطاء 

و�لتي تنطلق  �ملقاربات،  �أدبيا يطلق عليه:  يبدع جن�شا 

من  �أكرث  �إىل  ت�شعى  لكنها  �أخرى  لق�شائد  �لرتجمة  من 

ذلك، ت�شعى �إىل �إعادة �للقاء بها و�إعادة كتابتها يف زمن 

هذه  مع  با�شيكو  �إمييليو  خو�شيه  متاثل  �آخرين،  ومكان 

�لن�شو�س �شيدفعه �إىل �إعادة خلقها وو�شعها �إىل جانب 

ن�شو�شه يف كل ديو�ن من دو�وينه، وذلك على طريقة 

يقرتح  كليهما  �أن  تريي�س،�إذ  غار�شيا  خاميي  معلمه 

ق�شائده  تكون  �أن  ميكن  فيها  �لتي  �ملر�يا  من  ج�رس� 

ل�شعر�ء  وترجماته  �أخرين،  �شعر�ء  ل�شعر  �أ�شئلة  �أي�شا 

�أي�شا ق�شائد �شخ�شية جديدة له. ق�شائد تعاود  �آخرين 

�لظهور وقد مت تلفظها ثانية من �شاعر �إىل �آخر ومن لغة 

�إىل �أخرى. لقد �شكلت �شنو�ت �لثمانينيات و�لت�شعينيات 

فرتة تر�شيخ �شورة خو�شيه �إمييليو با�شيكو كوجه ثقايف 

ن�رس  لقد  و�لعاملي،  �ملك�شيكي  �ل�شعري  �مل�شهد  بارز يف 

ديو�نه �ملعنون ب�: »�ملعارك يف �لفالة«، عمله �ل�رسدي 

يومياته  �أه��م  كتب  �ل�شنو�ت  ه��ذه  وخ��الل  �لأ�شا�شي، 

يف  ع�شو�  تن�شيبه  �شيتم  �أي�شا  وخاللها  �ل�شحفية، 

�لكاملة  غري  �ل�شعرية  �أعماله  و�شتن�رس  �لوطني،  �ملجمع 

�آجال« )1980 و 2000(، ويف  �أم  حتت عنو�نه »عاجال 

�لآن نف�شه بد�أ خالل هذه �لفرتة مرحلة �شعرية ثالثة يف 

م�شاره �لطويل مفتتحا لها ب: »�أ�شغال �لبحر« )1982(، 

خالل هذه �ملرحلة �لتي متتد حتى حدود �إ�شد�ره لديو�ن: 

ثالثة  على  ي�شتمل  �ل��ذي  و   )1999( �ل�شارد«  »�لرمل 

�إىل �لأر�س« )1986( »مدينة �لذ�كرة«  كتب هي: »�أنظر 

�ملو�شوع  ويتحدد   )1996( �لقمر«  و»�شمت   )1989(

�لأ�شا�س لهذه �لأعمال يف �أذى �لتاريخ و�أ�رس�ره، و�لذي 

يعترب �مل�شدر �ملهيمن على �ن�شغالت �ل�شاعر، فالتاريخ 

بالن�شبة لإميليو با�شيكو هو �شغف م�شجر لكنه ل ميكن 

هكذ�  �لإد�ن���ة،  نعوت  يف  ملفوفا  يتو�ىل  عنه،  �لتنازل 

�ملو�شوع  مع  �ل�شعر  ويتز�من  �ل�شعر  من  �لأخبار  تدنو 

�لتاريخي، ففكرة �لزمن باعتباره تدمري� �أو تفكيكا ترتك 

عنه  حميد  ل  م�رسحا  باعتباره  �لزمن  لفكرة  مكانها 

ب�شكل  وتت�شاعف  تتكرر  �لتي  و�ل�شتعار�ت  للتمثيالت 

�ملبادئ  �إع��الن  م�شحك.  نحو  على  غريبة  نقطة  يبلغ 

يف  �لأق��ل  على  قبل  من  �شنو�ت  ع�رس  من  مت  قد  ك��ان 

فيها: يقول  �لأمر«  يهمه  »ملن  عنو�نها  �شهرية   ق�شيدة 

» فلي�شنع بعد �لآخرون

�لق�شيدة �لكربى

�لكتب �لتوحيدية

�لأعمال 

�حلا�شمة �لتي ل تكون مر�آة

للتنا�شق

فاأنا فقط تهمني

�ل�شهادة 

على �للحظة �لتي مت�شي

و�لكلمات 

�لتي مييلها يف �ن�شيابه
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�لزَّمُن �مُلحلُق

�ل�شعر �لذي �أبحث عنه

مثل يوميات

حيث لي�س ثمة م�رسوع و ل مقايي�س.«

�لبو�شلة  حفظ  يتم  حيث  �لإب��رة  بيت  من  �لنوع  هذ� 

�إمييليو  خو�شيه  �شعر  �إليه  �شيتحول  ما  هو  �لبحرية 

با�شيكو �شيئا ف�شيئا، ومع ذلك فهي تنتقل من �لتاأملي 

�نزلق  �لتهذيبي، يف  �إىل  �لوعظي  ومن  �لوعظي،  �إىل 

�مل�شاد  �لأثر  وبتو�تر  ينتج  تر�كمي  لكنه  خطي  غري 

�لق�شيدة  ط��رح  ملا  �لبد�ية  يف  يتوخاه  ك��ان  �ل��ذي 

باعتبارها يوميات ملا يطوق، يلجاأ كاختيار �إىل �شجل 

من �لأ�شياء و�ل�شخ�شيات و�لذر�ئع �لتي يتحني معها، 

باأدو�ت بالغية تخفي �حلقيقة، ولهذ�  جن�س �حلكاية 

موؤلف  با�شيكو  �إمييليو  خو�شيه  يعترب  لرمبا  �ل�شبب، 

و�لأ�شياء  فاحليو�نات  �جلوهر،  يف  �أمثال  حكايات 

عنده تعمل باعتبارها �أمثال للتاأمل، يجب على �لقارئ 

�ملتفاعل معها �أن ي�شل فيها �إىل ��شتنتاج �شلوكي �أو 

�إىل مغزى. فق�شايا �ملحيط �ليومي �أو �لتاريخ �لبعيد 

ما هي �إل قاعدة للتاأمل �ملطرد، و�لأكرث تردد� �حلكم 

�لو�شفي   �لعر�س  ل  �لدر�مي  و�ل�شتنتاج  �ل�شك،  ل 

باملبد�إ  و�ملثبت  �ملتوقع  �لت�شور  وه��ذ�  �لب�شيط، 

�ل�شعرية  �أعماله  يف  �لأخرية  �ملرحلة  لهذه  �لأخالقي 

لهم  له،  معا�رسين  �آخرين  �شعر�ء  عن  يف�شله  ما  هو 

باديا  هيبريطو  �لكوبي  مثل  م�شابهة  �شعرية  ق�شائد 

خو�ن  و�لكولومبي  مونطيخو  �أوخينيو  و�لفنزويلي 

غو�شتافو كوبو بورد�، �لذين يربز يف �أعمالهم �ل�شعرية 

ب�شكل و��شح �أي�شا �لطابع �ل�رسدي و�مللمح �لو�شفي، 

��شتيعاب  وغو�ية  مبا�رسة،  ظاهريا  تبدو  �أنيقة  ولغة 

من  �شكل  باأي  �شعري  كمو�شوع  و��شتعارته  �لتاريخ 

�إمييليو  خو�شيه  لكتابة  �ملميز  �مللمح  �إن  �لأ�شكال. 

�لتي  با�شيكو يح�رس بقوة يف ق�شائد »�شمت �لقمر« 

ل ت�شقط يف فخ �لإفر�ط يف �إ�شد�ر�لأحكام، مثلما يف: 

»�مللك د�ود«، و»�حتفاء بالفرقة �مل�رسحية �لإ�شبانية 

و«�شموع«،  �لب���ن«،  و  و«�لأب  ر�م��ب��ال«،  لإنريكي 

�لطويلة  �ل�شتعارية  و�ملجموعة  �لفينق«  و«طائر 

للمرحلة �لأخرية، »�ل�شريك ليال«. 

�لكلمة  تتناول  �شخ�شيات  �أو  �لأقنعة  توظيف  �إن 

�ملجتمع  يف  ور�شوٍخ  ثباٍت  يف  َثُّ 
ُتب �أحكام  لإ�شد�ر 

دوما  خلفها  ي�شمع  ��شتعارة  �أو  حكاية  �لإن�شاين، 

يوظفها،  �لتي  �لو�شيلة  هي  تلك  �لأخالقي،  �ل�شوت 

�لكتاب،  من  و�لأخ���ري  �لأول  �جل��زء  يف  وخ�شو�شا 

يف  تتحدث  ل  �ل�شخ�شيات  �أو  �حليو�نات  و  فالأ�شياء 

�لو�قع قط من تلقاء ذ�تها، ل متلك روؤية �أخرى مثلما 

ت�شتعمل  بل  �ملتفردة،  لطبيعتها  وفقا  بها  جدير  هو 

من  �لتحدث  �ملوؤلف.  وتفكري  تاأمالت  لأجل  كذر�ئع 

هذه  توظيف  فاإن  وعليه  م�شتحيل،  �لآخر  نظر  وجهة 

�أو  �أن �لق�شائد تتحدث بطريقة  �لو�شيلة ي�شت�شف منه 

باأخرى عن �ن�شغالت وهموم �شخ�س و�حد ل �أقل ول 

�لكتاب  �أكرث، وبالرغم من ذلك فقد يطفو لدى بع�س 

�إىل  �ل�شوت  يتحول  وحينئذ  للقناع  مهيمن  رجحان 

�شخ�شيات  فيها  تاأخذ  حقيقية  خطابات  �أ���ش��و�ت، 

�لأنا   ( ِتها 
َّ
ي ِ

رْ
َغري من  �نطالقا  وتتحدث  �لكلمة،  �أخرى 

باعتبارها �آخر(، و��شعة على رقعة �للعب بع�شا من 

من  �لعك�س  وعلى  �حلكاية،  يف  بينما  �لأدب��ي،  �لغنى 

�شخ�شيات  جانب  من  للو�قع  و�حدة  قر�ءة  ثمة  ذلك، 

�أطياف  تفتح  �أن  نيتها  يف  لي�س  د�م  ما  خمتلفة، 
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�لعملي  �ملثال  تعطى  هي  بل  �لتاأويلية،  �لحتمالت 

مغزى،  �أو  قيمة  �أحكام  دوما  هنالك  ولذلك  لل�شلوك، 

تتلفظ  لكي  �أ�شلوبية  و�شائل  فال�شخ�شيات هي جمرد 

تلك �لروؤية بربناجمها.

�لأخ��رية  �ل�شعرية  �ملرحلة  ه��ذه  فق�شائد  وعموما 

و�أخ��رى  م��رة  ودلئ��ل  حكايات  تكون  �أن  �إىل  تنزع 

�إن  �لعامل و�لتاريخ.  �لثابتة حول  �لأفكار  على بع�س 

�شالف كان قد جعل  �ملبادئ وقد مت يف زمن  �لتز�م 

�حلا�شمة  �مل��ر�آة  عن  �لبحث  عن  تتخلى  �لن�شو�س 

مبنتوج  عنه  و��شتعا�شت  �ل�شهادة،  مقابل  للتناغم 

هجني ل ميتلك من �ل�شدة غري �ل�رس�مة، ومن �ل�شهادة 

غري �لت�شوير �حلكائي �ملتخيل، ويبدو من �لالزم هنا 

�لكلمة �ملهجنة تعني �ملزج بني طبائع  باأن  �لتذكري 

يحيل  ��شطالح  �إىل  �لأ�شل  يف  تعود  وهي  خمتلفة، 

على معنى: �لإفر�ط �ل�شيء.

�إن عملية �ل�شبط �ملالئمة و�ل�شارمة �لتي يخ�شع لها 

�إمييليو با�شيكو ق�شائده �ملكتوبة منذ مرحلة  خو�شيه 

�ل�شباب مت�شي ك�شريورة متو��شلة مع م�شي �لطبعات. 

للقرن  �ملك�شيكي  �ل�شعر  من  ما  ب�شكل  كال�شيكية   
ٌ
ِقَطع

ومر�جعة  �فتحا�س  لعملية  �إخ�شاعها  يتم  �لع�رسين 

ت�شذبها وت�شقلها بل ويف حالت ما قد يتم �إخ�شاعها 

�أق�شى. ولكي منثل على  �إىل حتولت جذرية يف مدى 

ذلك ناأخذ مقطعا �شهري� من ق�شيدة: من زمن ما وحتى 

»عنا�رس  ديو�ن  من  جزء�  تعترب  و�لتي  �ملرحلة،  هذه 

�أو من  �أوىل لهذه �لق�شيدة  �لليل« )1963(، يف �شيغة 

�ل�شيغ �لأوىل لها يقول �ل�شاعر:

  3 «

ثمة  ي��غ��دو  ل  حينما  �ل��ع��امل،  ل��ه��ذ�  �لأخ���ري  �ل��ي��وم  يف 

بالرماد،  ملوث  غري  ��شمها  �شتقول  غد  ول  زمن  جحيم، 

جد�،  وخال�س  متعال  ��شمها  وباخلوف.  وبالعتذ�ر�ت 

مثل تلك �للحظة �ملحطمة �لتي حملتها �إىل جانبك.« ويف 

من  �لأوىل  �لطبعة  �أي  �آجال«،    �أو  »عاجال   1980 طبعة 

جمموع �لأعمال �ل�شعرية  مت �ختز�ل �ملقطع �إىل �لن�شف، 

وحتولت �لأرقام �لرومانية �إىل �أرقام عربية:

3 «

يف �ليوم �لأخري للعامل �شتقول ��شمها �ملتعايل و�خلال�س 

جد� مثل تلك �للحظة �لتي حملتها �إىل جانبك« ويف طبعة 

1983 لديو�ن »عنا�رس �لليل« يف من�شور�ت �إير�، مل يعد 

�ل�شم »متعال وخال�س جد�« بل »ب�شيطا ومكتمال«.

 3 «

ومكتمال  ب�شيطا  ��شمها  �شتقول  للعامل  �لأخري  �ليوم  يف 

مثل تلك �للحظة �لتي حملتها �إىل جانبك.« 

هنا.  تهمنا  �لتي  �ل�شعرية  لالأعمال  �شيغة  �أحدث  ويف 

وهي »عاجال �أو �آجال« )2000(، تتحول �لق�شيدة �إىل ما 

ي�شبه �لقول �ملاأثور، �أو �حلكمة �لب�شيطة يقول:

3«

ميكننا  مثلما  ��شمها«  �شتقول  للعامل  �لأخري  �ليوم  يف   

ت�شحيح،  ملجرد  تخ�شع  مل  �لق�شيدة  فهذه  نالحظ  �أن 

بني  تف�شل  �لتي  و�مل�شافة  كتابتها،  �إع���ادة  متت  بل 

ينتجه  مبا  �أ�شبه  هي  �شيغها  و�أح��دث  �لأوىل،  �شيغتها 

�شاعر�ن خمتلفان �أمام ثيمة و�حدة. هذ� �لتحول �جلذري 

�ملتنامي يك�شف عن حو�ر، ولرمبا حتى عن �رس�ع بني 

تر�شيمتان  ثمة  �لن�شج.  مكتمل  و�ل�شاعر  �ل�شاب  �ل�شاعر 

و�أي�شا  يبدو فعال كتعبري جمايل،  خمتلفتان ب�شدد ما 

مفهومان لل�شعر. 

�لتناق�س بني �لإ�رس�ف يف �لعبارة �أو �حل�شو و�لرتكيز �أو 

�لإيجاز يف �لعنا�رس، من خالل �ل�شيغ �ملتالحقة لهذه 

�لق�شيدة هي بالتحديد ما ميكن للقارئ �أن يالحظه، ملا 

يقارن بني �لدو�وين �ل�شعرية �لأوىل و�لدو�وين �ملتاأخرة 

�أعماله  جمموع  يف  با�شيكو  �إمييليو  خو�شيه  لل�شاعر 

�ل�شعرية �ملو�شومة ب�: »عاجال �أو �آجال«. 

و�لت�شحيح  �لقر�ءة  لإعادة  �مل�شتمرة  �لعملية  هذه  ويف 

و�لت�شذيب يبدو �أن هنالك موجهات جمالية، �أو بالأحرى 

ذ�ت �ملنحى �لأخالقي. �إن ق�شائد خو�شيه �إمييليو با�شيكو 

هنالك  لي�س  مغلقة:  ق�شائد  لي�شت  �لأوىل  �شيغها  يف 

رمبا  �أو  علينا  يقرتح  �ملوؤلف  �أن  ويبدو  لالأ�شل،  وفاء 

�لأوج، بعد منطا  �لتي مل تكتمل ومل تبلغ  �لطقو�س  على 

�لكتابة،  و�إعادة  �لقر�ءة  �إعادة  �أو  و�لكتابة  �لقر�ءة  من 

للزمن  نتاج  لأنها  نهائي  �شكل  لها  لي�س  �لق�شائد  فهذه 

بل  نهاية،  باعتبارها  ت�شورها  ميكن  ل  �لزمن،  ويف 

ك�شريورة م�شتمرة، وبهذه �ملمار�شة رمبا يوؤكد با�شيكو 

قناعة �أعلنها تقريبا منذ بد�يات ��شتغاله بالآد�ب وهي 

�ل�شهادة  ب�رسط  حمكومة  �ل�شعرية  �ملمار�شة  �عتباره 

و�ل�شت�شهاِد ول وجود �أي م�رسوع �أو ترتيب قبلي نهائي 
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يف عملية �لكتابة. وبالرغم من ذلك ل ن�شتطيع �أن نقفز 

على �إ�شكالية �ل�شهادة و�ل�شت�شهاد للق�شيدة فهي ن�شبية 

يف هذه �حلالة. �إن �ل�شعر �ملك�شيكي يقدم قطبني يف هذ� 

�لباب هما خو�شيه غورو�شتيثا وخاميي �شابيني�س، �لأول 

ميكن �عتباره مثال لل�شاعر �ل�شارم �لذي يت�شور �لعمل 

�ل�شعري �شكال خال�شا ميكن بلوغه، ل ميتلك �آتيا ل يكون 

هو �شريورة �إبد�عه ذ�تها، و�لثاين مثال ل�شاعر �ل�شهادة 

فقط  �لكتابة  يف  يرى  �لذي  ذلك  بامتياز،  و�ل�شت�شهاد 

�شجال للحظة �حلا�رسة. و�حد �شحح على �متد�د حياته 

ق�شيدة كربى و�حدة، و�لآخر مل ي�شحح قط ول ق�شيدة 

من ق�شائده �ملن�شورة، و خو�شيه �إمييليو با�شيكو �شيجد 

وفق  ي�شتغل  فهو  بينهما،  �لطريق  منت�شف  يف  نف�شه 

للحا�رس  �شهادة  جمرد  هي  ق�شائده  �أن  مفادها  قناعة 

ي�شحح  �لذي  �لفنان  ب�رس�مة  حمكومة  �شهادة  لكنها 

مدى �حلياة عمله �لإبد�عي.

 يف ر�أيي �أن �لت�شذيب و�لتدقيق �للذين �أخ�شع لهما �ل�شاعر 

عميق  معنى  لهما  �ل�شعرية  كتاباته  يف  وجربهما  �أعماله 

�أ�شعاره  بع�س  يف  يجدون  �لقر�ء  بع�س  كان  و�إن  ومفيد، 

�لرتباك  بع�س  �جل��دي��دة  �شيغتها  يف  لديهم  �ملف�شلة 

و�لت�شوي�س و�لتعطيل للمعنى بينما يكون �لأمر خالف ذلك 

بالن�شبة للقارئ �لذي يقر�أ هذه �لأعمال للمرة �لأوىل، فهو 

ي�شادف فيها ده�شة �لكت�شاف ل�شاعر �أقرب �إىل �لو�شوح 

�آخر يف  �إبر�ز ملمح  �لر�أي. يجب  و�ل�شفافية و�لدقة و�شد�د 

وهو  با�شيلو  �إمييليو  خلو�شيه  �ل�شعرية  �لأعمال  جمموع 

�أنها تقدم لنا د�ئرة مكتملة على ما يبدو، ول�شتك�شاف هذ� 

�مللمح يجب �أن ناأخذ بعني �لعتبار �أن هذ� �ملوؤلف يجمع 

عمله  يف  جميعا  ي�شتثمرها  خمتلفة  تعبريية  و�شائل  بني 

و�لأ�شطورة  �ل�شحفي،  مع  �ل�رسدي  يجمع  فهو  �ل�شعري، 

مع �حلكاية و�ملجاز باعتبارهما ��شرت�تيجية �أدبية ثابتة 

يف �شعره، لكنه يف هذ� �مل�شتوى �لأخري جندها مركزة يف 

و�أ�شكال خمتلفة  ت�شنيفات  دقيقة ومت�شابكة حتت  خاليا 

)�ل�شونيتات  �ل�شعرية  �لتقاليد  خالل  من  للتعرف  قابلة 

ل  ذلك،  ومع  �لنرث....�إلخ(  وق�شائد  و�لهايكو  و�لثمانيات 

�ل�شعرية  لالأعمال  �ل�رسدية  �لأ�شول  عن  نغفل  �أن  ميكننا 

كيف  ت�شاألني  »ل  كتابه:  منذ  �لأخ�س  على  و  لبا�شيكو 

�أو�جلزء �لأكرب  ين�رسم �لزمن« )1969(، و�ملجموع �لعام 

ع�رس  �لإثني  ف�شوله  يف  لبا�شيكو  �ل�شعرية  �لأعمال  من 

 )2000( �آجال«  �أو  »عاجال  عنو�ن:  حتت  لنا  تقدم  و�لتي 

ترتبط بتطور مفهوم �ل�شعر ذ�ته على �متد�د حياة بكاملها. 

�لأن��د�د  مفهوم  لنا  ح��دد  قد  بي�شو�  فريناندو  ك��ان  ف��اإذ� 

با�شيكو  �أن  �لقول  فيمكننا  �إن�شانية،  ماأ�شاة  باعتبارهم 

�لأجنا�س. هكذ�  �ل�شعرية ماأ�شاة  يقدم لنا يف جماع كتبه 

�حلكاية،  مع  تتحالف  و�ليوميات  �لدر��شة،  �ل�رسد  يناق�س 

عرب   
ُ
ُيعاَلج ما  فكل  وهكذ�  �ل�شعر،  ويقنع  يتحدث  �لكل  و 

�ملطاف  نهاية  يف  هو  �مل�رسقة  �ل�شعرية  �ل�شفحات  تلك 

ت�شاوؤل كبري و��شتق�شاء عن �لذ�ت �ل�شاعرة وم�شاغلها يف 

�لر�هن، و�أي�شا عن �ملا�شي و�حلا�رس لهذ� �جلن�س  �لزمن 

هذ�  مثل  متتلك  �لتي  �ل�شعرية  �لأعمال  هي  قليلة  �لأدبي، 

�ملمار�شة  �قتحام  يف  �لتنغيم  وهذ�  �لعمق  وهذ�  �ل�ش�شوع 

�ل�شعرية. فمنذ كال�شيكية مر�ثي »عنا�رس �لليل« و»خمود 

�لت�شوير  وحتى  فيها،  �لأنيق  �ل�شكلي  و�ل�شتغال  �لنار«، 

�لبحر«  »�أع��م��ال  دو�وي����ن:  يف  لال�شتعار�ت  �ملم�رسح 

�لقمر«  و»�شمت  �لذ�كرة«  و«مدينة  �لأر���س«  �إىل  و»�أنظر 

و  ما�س  قرن  يف  �لتوبيخ  حميمية  �أو  �لتائه«،  و»�لرمل 

و�إعادة  �ل�شعرية  �لأدو�ت  �لكربى لختبار  باللحظة  مرور� 

ين�رسم  كيف  ت�شاألني  »ل  مع  تنفتح  �لتي  و  �شياغتها 
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و»جزر  تعود«.  ولن  »�شتم�شي  دو�وين:  �لزمن« ومتتد مع 

تن�شاق مع �لتيار«، و«منذ ذلك �حلني« و»ب�شتان �لأطفال«، 

ماأ�شاة،  مثل  �جتيازه  يتم  �أن  ميكن  �ملعقد  �مل�شار  هذ� 

ماأ�شاة م�شفرة تناق�س فيها ولء�ت وخيانات وجتان�شات 

خمتلف  �لنهاية،  يف  �أمل،  وخيبات  وحما�شات  وم�شافات 

�حلال  هذ�  يف  يكون  قد  طويل،  حلب  �ملتوهجة  �للحظات 

�ملنال.  �شعب  حب  �خلتام  يف  لكنه  لل�شعر،  طويال  حبا 

يقر�أ  با�شيكو  �شعر  بعيون  �لعامل  يتاأمل  �ل��ذي  فاملتلقى 

جماعا من �ل�شتعار�ت �لتي تر�شم �ل�شغف �لأ�شا�شي للذ�ت 

بال�رسط �لإن�شاين �لد�ئري يف م�شاره �ملاأ�شاوي يف عمقه، 

وهو �لذي يبدو �أنه ل ميتلك خال�شا �أو �أي جتاوز حمتمل، 

عرب  وتر�شيخها  �ل�شهادة  �شياغة  من  منا�س  فال  ولذلك 

خطوط حا�شمة حتتويها ... كل ق�شيدة لبا�شيكو حتاول �أن 

ت�شع مثل هذه �خلطوط، فيها جتد �شوتا دقيقا ومعتما. �إن 

عنا�رس �لن�شغال و�لتاأمل تختزل �لأجز�ء و�لقطع �ملكونة 

لدو�وين �ل�شاعر �لأخرية �لتي ميكن �أن تقر�أ �أي�شا ككنايات 

ورموز ذ�ت مغزى لذهنية دقيقة جتيد  �ل�شتق�شاء.

 »ماذ� كنت �شاأت�شورين لو دخلت يف تلك �للحظة 

�شن  يف  كنته  �لذي  ذ�ك  �أنا  مثلما  �أن��ا،  حيث  ووجدتني    

�لع�رسينّ؟« 

�شوؤ�ل يف ديو�ن »قرن ما�س«، �لذي يغلق به �ل�شاعر جماع 

�أعماله �ملعنونة ب�: »عاجال �أم �آجال«، �ختز�ل �أو توديع من 

�لآد�ب  يف  و�أعمقها  �لأعمال  �أهم  من  خالق  �شعري  عمل 

تاأملها  لعمق  �لقارئ  تثري  �لأخرية  �لق�شائد  �ملك�شيكية، 

�ل�شتبطاين دومنا ت�شنع �أو تكلف، وحلدة نربتها �لهادئة 

�ملطمئنة، قطع موجزة، تختزل �حلكمة يف عبارة ق�شرية 

تبدو مثل �أغان يدحرجها �لزمن و�لوعي، �إن �شوت خو�شيه 

�إمييليو با�شيكو �لذي رحل عنا باجتاه �لآتي و�لأبدي عرف 

�ل�شافية  فر�دته  لنف�شه  ومنح  �ملدونات،  كل  يلج  كيف 

�شفاء �ملاء، و قر�أ لنا بعني �ل�شاعر �لقلقة حلظات حا�شمة 

وللق�شيدة  �مل��رة،  بتفا�شيله  للزمن  جممعا  �لتاريخ  من 

�شاعر  �إل  يجمعهما  ل  وجتلٍّ  �ألفة  يف  �مل�شتحيل  ب�شغفها 

مبدع وعميق يعرف معنى �لتو��شع و معنى �ل�شتحالة:

» قد �أخفقت، تلك خطيئتي، �أعرتف بذلك لكن ب�شكل ما عذر� 

�أو غفر�نا:

هذ� يحدث يل لأين �أحاول �مل�شتحيل«.

ق�شائد لل�شاعر �ملك�شيكي 

خو�شيه �إمييليو با�شيكو
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و

َ
ًا ف�ش

ّ
ي

َ
ٌد ح

َ
ة �أح

َّ
و�إنرْ َكاَن ثم

َنْق�ٌش

َتًة  غرْ َ
تفاقِت �مُلو�ِشيَقى ب

رْ
ًة ��ش

َّ
ر

َ
م

ي 
ِّ
 ُتَدو

رْ
ِل. َكاَنت

رْ
ِف �للي

َ
َت�ش نرْ ُ

يِف م

امُل �أنَّ �مُلو�ِشيَقى
َ
ِرَف �لع

رْ
ع

َ
َل �أنرْ ي

رْ
َقب

ِويُل �لَكاِئَناِت
َ
ع

َ
َدٍة، و

رْ
و

َ
ٍة ِبال ع

َ
اع

َ
ويُل �ش

َ
ع

َظٍة. َظَة يِف ُكلِّ حَلرْ
رْ
ِني �للَّح �لِتي ُتفرْ

خمود �لنار  )1963- 1964(

�إىل باتري�شيا يو�شا

وماريو بارغا�س يو�شا 

�إىل ذكرى لوي�س ثرينود�

لِة 
رْ
نَّ �إىل �للَّي

ل حَتِ

َطاِنَها( �أيوب 36 20
رْ
 ِمنرْ �أو

ُ
ُعوب َتَلُع ِفيَها �ل�شُّ �لِتي َتقرْ

1

امَل
َ
الأُ �لع  �لَكاِرَثة: مَترْ

ُ ِّ
َغري

ُ
 ي

َ
ء

رْ
ل �َشي

ُة.
َ
ِم �لَغِزير ُة �لدَّ

َ
كاآب

ٍة 
َّ
َفِهر كرْ ُ

ٍة م
َ
لب

َ
ِبج

ُ
�ء

َ
ِبُط �لَهو

رْ
ه

َ
        ي

ر�ً 
ُّ
ج اِر �لأ�َشدِّ حَتَ  �لنَّ

َ
و

رْ
َنح

َتال�َشى.
َ
            وي

ُل 
َّ
َتَتاأَم

َ
ِزيَنٍة، و

َ
يِح، ِجدِّ ح

ِّ
�ِق يِف �لر

َ
ر

رْ
َل �لأو ِمثرْ

َ
و

ِن،
َ
م َط�َس �حَلاِرَق ِللزَّ

َ
 �لع

ُ
ار �لنَّ

ُة
َّ
 �جَلاِنِبي

ُ
ر

َ
و

ُّ
�ٍب، �ل�ش

َ
ُتُه ِمنرْ َخر

َّ
�ِشي

َ
ع

ًة.
َ
ِفُق �َشاِحب ُدٍن َتخرْ مِلُ

َل،
رْ
 �للي

ُ
َتِحم  َتقرْ

ُ
َقاء

رْ
ر ِة �لزَّ

َ
ُه �جَلِزير

رْ
�ِشب

ًة َت�َشاخِمَ
ُ
، ُتَناِدي م

َ
اب

َ
ب زُِّق �ل�شَّ مُتَ

اِكَنًة 
َ
�لآَن �ش

َ
 َثاِبَتًة و

رْ
�أو

َتِة.
ِّ
َل �مَلي ِمثرْ

َ
          و

2

 ِفيِه
ُ
ب َت�شِ نرْ َ

 َهَذ� �لأمَل �لِذي ي
َ
م

رْ
و

َ
 �لي

ُ
�رِس �أكرْ

،
ُ

�خَلاِل�س
َ
 و

ُ
 �جَلاِرح

ُ
�ِقع

َ
�لو

��ِشَخة،  
َّ
َتِك �لر

َّ
�أنا �أ�ُشقُّ �َشِظي

ة.
َ
َد�ع

َ
ُتَها �لو

َّ
    �أي

َ
َقع

ُ
ُقِني، �لب

ِّ
َطو

ُ
ا ي

َ
 م

ُ
ا�رسِ

َ
�أح

نِي َخَة �لطِّ َلطرْ
َ
 و

ِّ
ام

َّ
�ِء �ل�ش

َ
َة ِللرَْهو

َ
�للَِّزج

ِت
رْ
ي َل �لزَّ ٍد ِمثرْ

َ
�ش

َ
ولة بال ج

ُ
�ش

رْ
�مَلو

ِة �لِتي َتنرْطِلُق ِمنرْ ِعقاِلَها.
َّ
ِهيِمي

َ
لِة �لب

رْ
ِللَّي

َتِك
َ
ر

رْ
يَئَة، �إب َتِك �مُل�شِ َذلَّ

َ
ِرُق م

رْ
�أُح

اِدُل
َ
�لِتي ُتع

َ
و�ِر ، و  �لدُّ

َ
ع

َ
اِمَنَة م �مُلَت�شَ

�ِب.  َ لٍّ يِف �لرتُّ ًة ِل�شِ
َ
َهم

رْ
ب

ُ
ُخُطوطًا م

ِزين.
َ

 ِجدُّ ح
ُ
ر

رْ
�لأم

َ
�ً، و

رْ
ري

َ
ُن �ش

َ
م ى �لزَّ َق�شَ َقِد �نرْ

3

َفِلَق  نرْ َ
َتِمُل ُدوَن �أنرْ ي

رْ
ح

َ
 ي

َ
ء

رْ
ل �َشي

�َهة 
َ ِن، �ل�رسَّ

رْ
َفَة �لَقر ا�شِ

َ
ع

اَد.
َ
 �لَف�ش

ُ
�رُس َة �لِتي َتنرْ �حَلادَّ

َفة. ا�شِ
َ
ُف �لع

َ
اع َتَت�شَ

َ
 و

ُ
اء

َ
م

َّ
ُق �ل�ش

َ
ر َتغرْ
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وُق،
ُ ُ
َتِعُل �لرب ُثما َت�شرْ

رْ
ي

َ
ح

ِوي
رْ
َته

َ
�ِء و

َ
 �لَهو

َ
ح

رْ
ر

ُ
ِمُل ج ُتدرْ

اِب.
َ
ب ةِّ ِلل�شَّ َّ

�ِه �لالِنَهاِئي
َ
و يِف �لأفرْ

4

َنى
رْ
ع

َ
نرْ م َ

ُث ع
َ
ح

رْ
، �أب

َ
ِعب

رْ
َتو

رْ
 ُدوَن �أنرْ �أ�ش

ُ
ُظر �أنرْ

َتًة غرْ َ
ِة. ب

َّ
قاِئِع �لَقا�ِشي

َ
َهِذِه �لو

اِء، ِق �لَف�شَ
رْ
م

ُ
 َخفقاَن ع

ُ
ع

َ
م

رْ
�أ�ش

 تتال�َشى.
َ
ِهي

َ
ة و

َّ
َدي

َ
�لأب

ُل
َّ
�أتاأم

َ
        و

ِرُق ِبَها غرْ ُ
ِعيَدة �لِتي ي

َّ
َة �ل�ش

َ
ار

َ
�جَل�ش

 
ُ
ج

ِّ
َهي

ُ
ِقيَقَة وي  َهِذِه �لدَّ

ُ
�مَلَطر

�ِء.
َ
دَّ �لَهو

دَِّدَة �شِ َ
�َشَتُه �مُلَتع

رْ
َنه

5

�َشُق َتنرْ
رْ
�ش

ُ
َخاِر �لالَّ ي

ُ
�ُف �لب

َ
َطو

ِوي،
رْ
ه

َ
 ِحنَي ي

َ
اج

َ
َتلُّ �لزُّج

رْ
ح

َ
ي

ُّ
ِني

َ
 �لالََّزم

ُ
ِعَل �مَلَطر �شرْ ُ

 ي
رْ
ِلَكي

َ
و

�ِء
َ
ُل ِمَن �لَهو �َشكِّ

ُ
ِة ي

َ
ر ذرْ َ

َل يِف �لب �حَلقرْ

ِعُث ِمنرْ َذ�ِتِه.
َ
ب نرْ َ

 �لِذي ي
َ
�مَلاء

6

ُ
ِم�س

رْ
ه

َ
نرْ ي َ

َناِدي؟ م
ُ
اِنِبي ي

َ
نرْ �إىل ج َ

م

ِئنُّ يِف �جِلَد�ِر؟
َ
 ي

رْ
�أو

 
ُ
َتِطيع

رْ
�ش

َ
 ي

رْ
ِرَف ذلَك، لو

رْ
 �أنرْ �أع

ُ
َتِطيع

رْ
 �أ�ش

رْ
لو

 
ُ
َده

رْ
ح

َ
َتِمُل و

رْ
ح

َ
 ي

َ
 �أنَّ �لآَخر

َ
ر َفكِّ

ُ
ٌد �أنرْ ي

َ
�أح

ف.
رْ
امِل وُكلَّ �خَلو

َ
ُكلَّ �آلِم �لع

7

ُ ِّ
رب

َ
، �مُلَتج

ُ
َتاُتور �لدِّكرْ

ُ
ُظر نرْ َ

�ِت ي
َ
�ِشُئ �لَفلو نرْ ُ

�لِذي ي

ة
َّ
ِهيِمي

َ
ا�ُس �لب

َ
م

رْ
ِد �لأح

َ
َف ُتولُد ِمَن �جَل�ش

رْ
َكي

ُه 
ُ
م �شِ قرْ َ

َف ي
رْ
ِت وَكي

رْ
و

َ
 ِللرْم

اِوُل  ِهيُد �لِذي حُتَ ُد �ل�شَّ �حِلقرْ

ِة، 
َّ
َلُه يِف �لُهو

ِّ
�ُت �أنرْ ُتَنم

َ
َنو

َّ
�ل�ش

َهٍة ٍة �رَسِ
َ
ر فرْ ُ

ٌق يِف ح
َ
ب

رْ
�ش

ُ
�ٌع م

َ
�رسِ

.
ِّ
ِمي ظرْ َ

َكِلِه �لع
رْ
اُن َهي ِعُث ُدخَّ

َ
ب نرْ َ

ُث ي
رْ
ي

َ
ح

�ُس  كرْ
َ
ِ ر

رْ
َت �لَق�رس انًا حَترْ

َ
ي

رْ
 �أح

ُ
ع

َ
م

رْ
�ش

ُ
ي

اأ
َّ
ِة َتَتَهي

َّ
َذ�ِن �لِعَقاِبي

رْ
�جُلر

َ
ِزم

رْ
�ِس و�أنرْ َته

رْ
ِن �لأر

َ
�أنرْ َتِفي�َس ع

ٍة.
َ
��ش

َ
 ِب�رَس

َ
اء

َ
ي ِ

رْ
�لِكرب

�لدِّيَد�َن
َ
          و

،
َ
ِدي �حَلِرير

رْ
و�ِس َت�ش

ُ
ب �حَلا�ِشَدَة ِللدَّ

.
ُ
ه ِ ِقنَي �لَكَفِن �ل�رسَّ

َ
ي

8

ال�ِشَلُه.
َ
ِلُد �ش

رْ
ج

َ
امَلُ َقِلٌق ي

َ
�لع

َفُة. ا�شِ
َ
 �لع

ُ
ِدر

َ
َتنرْح

ٍم 
رْ
        و�أَنا بال ��ش

ى، قَّ َ
ا َتب

َ
 ِفيم

ُ
َغب

رْ
نرْ �أََثٍر َفاٍن، �أر َ

ُث ع
َ
ح

رْ
�أب

ُت َقدرْ َن�شيُت، يِن �إنرْ ُكنرْ
ُ
ر َذكِّ

ُ
 ي

ٌ
ء

رْ
�َشي

 ِبَها
ُ
لرَْتِهم َ

َة �لِتي ي
َّ
ي
ِّ
َة �ل�رِس

َّ
الي

َ
�لَفع

اِء.
َ
ي �ِخَل �لأ�شرْ

َ
 َدو

ُ
ار

َ
�لُغب

9

َدًة،
ِّ

رَتَ�ش ُ
م

َ
ًة و

َّ
َخِفي

َ
ًة و

َ
ع َقنَّ

ُ
م

�َشاُت �لَكِثيَفُة،
َ
ب

رْ
 �خَلر

ُ
ُتَد�ِهم

ِت 
رْ
و

َ
َة ِللرْم

َ
وم

ُ
م

رْ
�مَلح

َ
 �مُلَتال�ِشيَة و

َ
�مَلالِمح

10

�َن
َ
َغذِّياِن �لنِّري

ُ
اٌن ي ُدخَّ

َ
 و

ٌ
َدم

اَل 
َ
اَن و�جِلب

َ
ع

َ
 �للَّم

ُ
لم ثرْ َ

 ي
َ
ء

رْ
ل�َشي

،
ُ
َدِمج وُن، َتنرْ

ُ
َتِلنُي �لُقر

د�ً دَّ َ ُ
 جم

َ
َها، ِهي

َ
دُِّد �إيَقاع َ

ُتب

،
ٌ
ر

َ
ج

َ
ح

ٍر، 
َ
ج

َ
 ح

ُ
�س

َ
َخر

    �َشَهاَدُة

َدَث ُهَنا،
َ

 َقدرْ ح
َ
ء

رْ
�أل �َشي

ِباأنَّ �لَكاِئَناِت 
َ
   و
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�شًا،
رْ
اٍء �أي

َ
 ِمنرْ َهب

َ
 ِهي

ُل ِريحًا.
َّ
و

َ
َتَتح

َ
           و

�ٍء،
َ
و

ُ
 �لآَن ِبال ع

َ
ِهي

َ
ٍة، و

َّ
ِحي

َ
�أنرْ َتُكوَن ِمنرْ ِريٍح �َشب

َ
ء

رْ
ِمَها، و�إنرْ َكاَن ل �َشي نرْ َخترْ َ

ُث ع
َ
ح

رْ
 َتب

رْ
و�إنرْ َكاَنت

.
َ
ع

َ
�ج رَتَ َ

 �أنرْ ي
ُ
َتِطيع

رْ
�ش

َ
ي

ٌن.
َ
 َزم

ُ
َهاء

َ
   فالب

َة،
َّ
َها �مُلر

َ
ار

َ
 ِثم

ُ
�ُس �لِتي َتَهب

رْ
 �لأر

َ
ِهي

ُف قَّ َ
ُة �لِتي َتَتو

َ
�ش ِ ُة �ل�رسَّ

َ
�م

َّ
�لّدو

 ُهَنا.
ُ
ب َت�شِ ا َتنرْ

َ
ِحيَنم

ُ
َهار َدَها �لأزرْ

رْ
ح

َ
         و

ٍة 
َ
اِئَها ُتولُد َثاِنيًة ِمنرْ َد�ِئر

َ
ي ِ

رْ
بِكرب

َث �َشَذ�َها،
َ
ع

رْ
، �أنرْ َتب

َ
ِكُنَها �أنرْ َتلرَْتِمع

رْ ُ
مي

َ
و

اٍء.
َ
د�ً �إىل َهب دَّ َ ُ

َل جم
َّ
و

َ
و�أنرْ َتَتح

11

ٌ
. �إَناء

ٌ
ء

ِّ
ي

َ
 �ش

ٌ
اء

َ
ُد ِوع

َ
�جَل�ش

اٍد.
َ
�ش �إِفرْ

َ
 و

ٍّ
ِدي

َ
ٍه �أب

َ
ِمنرْ �رَس

 يِف �أنرْ َنُكوَن؟ 
َ
ح

َ
�ُن َفَقطرْ باأنرْ َننرْج

َ رْ
َهِل �خُل�رس

 َكاَن
رْ
امَلَ لو

َ
ى �لع

َ
َف َتر

رْ
و

َ
وٍن �ش

ُ
ي

ُ
 ع

ُّ
�أي

َت 
رْ
ي
َ
 َفَقطرْ ب

ُ
ء

رْ
و  ِفيِه �ل�شَّ

َ
ع

َ
َتم  �لِذي �لرْ

ُ
�مَلَد�ر

يَنَة؟ �شِ َ َتُه �حلرْ
َ
ِل، َقلرْع

رْ
م �لنَّ

ا َتاأرِْوي وُد مِلَ
ُ
ع

َ
ي

َ
 �ش

َ
ء

رْ
ل �َشي

ِتَهاُل
رْ
 �ِلب

ُ
�س

َ
ر خرْ َ

ي
َ
 و

َ
�ُس �لَفم

رْ
�لأر

 �لَهاِئُل.
ُ
َد�ه

َ
�ش

َ
�حَلاِلُك و

ِب  �شرْ ُ
 يِف �لع

رْ
ٌن، لو

رْ
َك ُغ�ش

َّ
ر  حَتَ

رْ
لو

الِت 
َ
 �مَلج

َ رْ
رب

َ
 ع

ً
 َقذى

َ َ
َك�رس �نرْ

ِت.
رْ
و

َ
ِميَقِة ِللرْم

َ
َتَناِهيِة و �لع

ُ
�لالم

ٌق؟ 
ِّ
َطو

ُ
اِة ي

َ
ٍه �إىل �حَلي

َ
 �رَس

ُّ
�أي

ِت، 
رْ
الَقاُة �مَلو

ُ
 م

ُّ
َتِتم

َ
ٍه �ش

رْ
ج

َ
 و

ِّ
باأي

اٍن 
َ
ب

رْ
 ُقر

ُّ
�أَي

َ
و

تَّى �لآَن  َ
ح

َ
اِد، و

َ
م

َّ
 ِبالر

ُ
َطاِلب

ُ
ي

لرَْت؟
َّ

ٍت �أج
رْ
و

َ
م

َ
للٍت و ًّ �إِذرْ

�أي

12

ُة،
َ
اُة �لَفاِني

َ
ُتَها �حَلي

َّ
ِديَن �أي دَّ َ

ُهَنا َتَتم

اَدَة 
َ
ع

َ
ِم، يا �ش َن �لدَّ

رْ
ا َلو

َ
ي

وُد.
ُ
َهٍة ل َتع

رْ
لُِّكِك يِف ُهَني مَتَ

ِت
رْ
ي �لزَّ

َ
ِديَنُة �مَلاِء و

َ
َلَكُتِك م

رْ َ
مم

ا
َ
�ُزُنُهم

َ
ِحَد�. َتو تَّ َ

�ِن ُدوَن �أنرْ ي
َ
ُفو طرْ َ

ِن ي
رْ
�للََّذي

ا
َ
ِقَتاُلُهم

َ
، و

ُ
�س ِ ا �ل�رسَّ

َ
ُهم

ُ
ر تُّ َ

 َتو
َ
ُهو

ٍة.
َ
ِذر

َ
َنٍة ح ُهدرْ

َ
 يِف �ِشلرٍْم و

ُ
ر َتَنكَّ

َ
ي

13

�ِت
َ
 �جَلَذو

ُ
لرَْتِهم ُ

ِحيِم م �شرْ ُت �لتَّ
رْ
ُه َزي �إنَّ

�حًا،
َ
 ِجر

ُ
م

ُ
�ش

رْ
ر

َ
ِمي: ي

رْ
ح

َ
 ل ي

ٌ
�س

رْ
ُتر

ِر  درْ َّ
 يِف �ل�ش

ُ
ُفر

رْ
ح

َ
لرِْح، ي ِ  �أَخاِديَد ِمَن �ملرْ

ُ
َتح فرْ َ

ي

ُ
ِلم

رْ
َت�ش

رْ
�ش

َ
ا�َس �لَقا�ِشي �لَِّذي ِبِه ي

َ
ِتع

رْ
َذِلَك �ِلر

ِة
َّ
ِحي د�ً �إىَِل �لتَّ�شرْ دَّ َ ُ

وُد جم
ُ
ع

َ
ُد �إذرْ ل ي

َ
�جَل�ش

ِثُق
َ
ب ُث َتنرْ

رْ
ي

َ
اِر ح َكاَن �لنَّ

َ
م

ِت.
رْ
ي ٍر ِمَن �لزَّ

رْ
ح

َ
َت ب ِم حَترْ  �لدَّ

ُ
�س

رْ
�َشم

14

اَتَنا؟
َ
ي

َ
ِني ح وِر ُتفرْ

ُ
�ش  ِمَن �لنُّ

رْ
َكم

َنا؟
ُ َ
ِة �لَِّتي َتاأرْ�رس

َ
ِلم وِديِة �مُلظرْ

ُ
ب

ُ
ا َللرْع

َ
ي

َطَقُة قرْ �لطَّ
َ
ُة و

َ
الم

َ
َنا �لع

ُ
َف ُتوِجع

رْ
َكي

َنا.
ُ
ع �شِ خرْ ُ

 ِحنَي ي
ُ
ه ِ ِدُثَها �حَلِديُد �ل�رسَّ

رْ
ح

ُ
�لَِّتي ي

ُ
َخلُّ�س ِح، �لتَّ

رْ
ُل �جُلر

رْ
 َغ�ش

ُ
ِجب

َ
ي

�ُشوِم يِف َدِمَنا.
رْ
ِف �مَلو

رْ
ِمَن �حَلر

15

اٌن،
َ
ي

رْ
: ِع�ش

َ
َكاء

ُ
ل ب

َ
لَل و ل �إِذرْ

َل.
َ
ع َدٌة. ُخِذ �مِل�شرْ

ِّ
ر

َ
َتم

ُ
َخٌة م

رْ َ
�رس

�ِس. 
رْ
 يِف �لنَّح

َ
ار ِقِد �لنَّ

رْ
�أو

رْ
ِهر ُتزرْ لرْ

َ
            و

 .
َ
يح

ِّ
َت�ِشقِّ �لر لرْ

َ
ى و

َ
ر  �أخرْ

ٌ
َنار

ٌة،
َ
ج هِّ َ

َتو
ُ
ٌة م

َ
وء

ُ
ٌة، ُنب

َ
َظِهري

ِت.
رْ
و َ �ملرْ

َ
اِة و

َ
ي َ َلٌق ِمَن �حلرْ طرْ ُ

 م
ٌّ
ُدُنو
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II
1

، ُنُزوُل
ٌ
ار َ وِد، ِزجنرْ

ُ
ار

َ
 �لب

ُ
، ِملرْح َد�أٌ

َ
�ش

اِء.
َ
ي َلى �لأ�شرْ

َ
ِعَكا�ِشِه ع َد �نرْ اِر ِعنرْ

َ
�لُغب

امَل،
َ
 �لع

ُ
�س رَتِ فرْ َ

ِنيٍد ي
َ
ٍم ع  َق�شرْ

ُّ
�أي

 
َ
َهار ُث �لنَّ

ِّ
لو

ُ
�ِم، ي

َ
َتِعُل يِف �ِلنرْ�رسِ �شرْ َ

ي

ِديٍد؟
َ

َد�أُ ِمنرْ ج
رْ
ب
َ
ِخيِم ي

َ
ِل �لو

رْ
يِف �للي

َ
و

ُ
نرِْجب ُ

ُف �لَِّذي ي
رْ
و َ ُتوَلُد �لَكاِرَثُة، �خلرْ

اَنَنا.
َ
ُت يِف َناٍر َزم

َ
نرْح َ

ي
َ
 و

َ
ب �لَغ�شَ

 2

ِليِد�س( قرْ َ
ُة ِهري

َ
)ِهب

َ
اج

َ
َتاُز �لزُّج

رْ
ج

َ
 ي

َ
لِكنَّ �مَلاء

لبٌا.
رْ
َطح

ُ
م

ِن �حُللرِْم 
َ
ِعيد�ً ع

َ
ُه ب َهُل �أنَّ

رْ
ج

َ
ي

 َكاِئٌن
َ
ا ُهو

َ
ُكلُّ م

ُل. دَّ َ
َتب

َ
ي

ال ِخَذ �َشكرْ اِر �أنرْ َتتَّ وُد �لنَّ
ُ
ُخم

ِل.
ُّ
و

َ
ِتَها �لَكاِمَلِة يِف �لتَّح

َّ
ِبُقو

اِر َلُة �لنَّ زرْ ُ
ع

َ
�ِء و

َ
 �لَهو

ُ
َنار

�ِء �لِذي َغَد� َنار�ً.
َ
اِل �لَهو

َ
ِتع َد ��شرْ ِعنرْ

ُ َّ
َتَغري

َ
ي

َ
َطِفُئ و نرْ َ

امَلُ �لَِّذي ي
َ
 �لع

َ
 ُهو

ٌ
َنار

ِد.
َ
مًا( �إىَل �لأب

رْ
 )َكاَن َدو

َّ
َتِمر

رْ
�ش

َ
 ي

رْ
ِلَكي

ُ
َتِمع  جَترْ

َ
م

رْ
و

َ
َقُة �لي

ِّ
 �مُلَتَفر

ُ
اء

َ
ي �لأ�شرْ

ُد.
َ
اع

َ
بًا َتَتب

ُ
رَثُ َتَقار  �أكرْ

َ
ِتلرَْك �لِتي ِهي

َ
و

َك
َ
َتَظر ُت �أَنا َذ�َك �لِذي �نرْ

رْ
َل�ش

َ
�أَنا و

ا 
َ
اٍح م

َ
ب

َ
ِة يِف �ش

َ
ِفر يِف �حَلِديَقِة �مُلقرْ

ُ
ِلج

َ
ُث َكاَن ي

رْ
ي

َ
ِر ح

ِّ
َتَكر

ُ
ِر �لالم

رْ
ه  �لنَّ

َ
نرْب َ

ج

) ِ َتنيرْ
َّ
ر

َ
د�ً م

َ
�أب

َ
، و لَها َقطُّ

َ
ع فرْ َ

)ولنرْ ي

ِل.  يِف �لدَّغرْ
ُ
م طَّ َ

ر �مُلح
َ
ُتوب  �أكرْ

ُ
ء

رْ
و �شَ

ة،
َ
مام

َ
ِر: ح

رْ
ح

َ
ُة �لب

َ
�ِئح

َ
 ر

رْ
َكاَنت

َ
و

�ٍس ِمنرْ ِملرٍْح،
رْ
َل َقو ِمثرْ

�ِء.
َ
َل يِف �لَهو

َ
َتع          ��شرْ

، لنرْ َتُكوَن، ملرْ َتُكنرْ

َ
ج

ُّ
و           لِكنَّ مَتَ

لرَْتِقي َ
 َكاَن ي

ٍّ
ي ٍد َق�شِ

َ
َزب

اِتي
َ
َ َكِلم نيرْ

َ
ب

َ
ايِل و

َ
ع َل �أفرْ

رْ
و

َ
ح

نِّي(: َ
ٌة ع

َ
َها َغِريب  يِل لأنَّ

َ
ا ِهي

َ
ِر م )ِبَقدرْ

اِك
َ
م

رْ
 �لأ�ش

َ
ام

َ
 �أم

ٌ
 َخاِل�س

ٌ
اء

َ
 م

ُ
ر

رْ
ح

َ
�لب

. ايِنّ
َ
�ش اأَ �لإِنرْ

َ
م  َقطُّ �لظَّ

َ
ِفي �شرْ َ

ولنرْ ي

3

وِن.
ُ
ي

ُ
ِع �لع فرْ َ

 ر
ُ
َدم

َ
ع

امِلًا.
َ
وِر �ش

ُّ
ُة �ل�ش

َ
وؤي

ُ
 ر

اِت.
َ
ُلم ِديُد �لظُّ

رْ
َتب

       
ُّ
ُنو         �لدُّ

ِل 
رْ
ِق َهذ� �للَّي

رْ
م

ُ
يِف ع

 
ُ
ر

رْ
ُث �لَفج

رْ
ي

َ
ِع ح �شِ

رْ
ِمنرْ �مَلو

ُتُه
َ
لب

َ
ج

َ
             و

.
ُ
ر

َ
ح

َّ
 �ل�ش

َ
لوح

َ
�ِن �أنرْ ي

َ
َتِظر نرْ َ

ي

4

ُ
َتدَّ �لنُّور

رْ
لِو �م

َل ِخُذ �َشكرْ تَّ َ
ي

َ
�ش

ُة.
َ
ر ُه �لنَّظرْ

ُ
َتِدع

رْ
ا َتب

َ
م

5

ٍة
َ
وب

ُ
ج

رْ
ًة، وِباأُع

َ
�مِلُ َثاِني

َ
و

َ
ُع ع دَّ َ

َتَت�ش

 َز�ِحفًا
ٌ
م اِت جَنرْ

َ
ُلم  �لظُّ

ُ ُ
رب

رْ
ع

َ
ي

ِب َغِريقًا. �شرْ ُ
َتِبُك ِبالع �شرْ َ

ُه ي لِكنَّ

َ
�ء

َ
 َهو

ُ
ِزم

رْ
ه

َ
 ي

ٌ
ر قرْ َ

اَع �ش
َ
ع  �أنَّ �ل�شُّ

رْ
ا لو

َ
َكم

ِمِن:
رْ
َزِك �مُلَهي

رْ
ي  �لنَّ

ِفنُي َها �لدَّ
ُّ
ِح�ش

ُ
ُة �لِتي ي

َ
ب

َ
�مُلَد�ع

َهُه.
رْ

ج
َ
ُة و

َ
�ُس �لَفاِني

رْ
 �لأر

ُ
ه

ِّ
ا ُت�َشو

َ
ِحيَنم
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6

ُ
�س رَتِ فرْ َ

اِم�ٌس ي
َ

 ح
ٌ

اب
َ
ِتي

رْ
�ر

�ِء
َ
 �لَهو

َ
ُتُخوم

لرَْتفُّ َ
ا ي

َ
َنم

رْ
ي
َ
         ب

َتَك.
َ
َذ�ِكر

َ
اِء و

َ
اُد يِف �لِوع

َ
م

َّ
�لر

َقًة رَتِ
رْ ُ
َقًة حم

َ
ر

َ
�ِء و

َ
 يِف �لَهو

ُ َ
رب

رْ
َكاَن ُنوَفم

َ
و

وَدًة
ُ

ج
رْ
و

َ
درْ م ُ

ٍة ملرْ َتع
َ
ر

َ
ِمنرْ �َشج

ُ
م

َ
�ش

رْ
 ُتر

رْ
ا َز�لت

َ
ُد م

رْ
ع

َ
ب

َ
            و

انٌا. لَُّل ُدخَّ َ
َتح

َ
لِّ �لَِّذي ي يِف �لظِّ

7

َظٍة   يِف ُكلِّ حَلرْ
ُ
يع �شِ

َ
ي

َ
و و

ُ
نرْم َ

ا ي
َ
 م

ٌ
ء

رْ
�َشي

ا �ألِحُظ
َ
َنم

رْ
ي
َ
 ب

َّ
َتِمر

رْ
�ش

َ
اِوُل �أنرْ ي

َ
ح

ُ
ا ي

َ
 م

ٌ
ء

رْ
�َشي

ُ
م

ُ
�ش

رْ
ر

َ
�لَِّذي ي

َ
 و

ُ
وُزه

ُ
م

ُ
َل �لالَُّتَفكُّ ر كرْ �ل�شَّ

اِرِه. ِت�شَ
رْ

ِويَناِت �ح ِل َتدرْ
رْ
م

َّ
يِف �لر

�ِء
َ
ر

رْ
ح

َّ
 يِف �ل�ش

ُ
ر

رْ
ح

َ
َتِهي �لب نرْ َ

ا ي
َ
ُه ِحيَنم لأنَّ

ِج.
ُّ
و

َ
م ًة ِللتَّ

َ
وم

ُ رْ
ُكوُن َدمي

َ
ي

8

ُ
ر

رْ
ه ُث �لنَّ

رْ
ي

َ
َز�ُل، ح ُهَنا مَتَّ �لإِنرْ

ُ
اأرُْخُذه

َ
ِر ي

رْ
ح

َ
َد �لِتَقاِئِه ِبالب ِعنرْ

ِع،
رْ
ب  �لنَّ

َ
و

رْ
د�ً َنح دَّ َ ُ

جم
َ
ِميِق، و

َ
 �لع

ِّ َ
اِه �لرب َ باجتِّ

اِل.
َ
 يِف �جِلب

ّ
ي

ِّ ِّ
 �ل�رس

ِّ
ب

َ
�مَل�ش

اٍم
َ
وِن �ألِف ع َز�ُل ... يِف ُغ�شُ ُهَنا مَتَّ �لإِنرْ

ٌ
ة �أَثر

َّ
 َثم

َ
�س

رْ
�ِس، ولي

رْ
 يِف �لأَر

َ َّ
 قدرْ َتَغري

َ
ء

رْ
ل �َشي

اٍم.
َ
َل �ألِف ع

رْ
ِه َهذ� �مَلَكاُن قب

رْ
لي

َ
ا َكاَن ع مِلَ

.
ٌ

�ب
َ
امُل َخر

َ
َك، �لع

رْ
�َلي

َ
و

َ
 ح

رْ
ُظر �ُنرْ

َفى. نرْ َ
م

َ
وٌع و

ُ
ِغيَنٌة. ج �شَ

َ
 و

ٌ
اِريُخ َدم �لتَّ

�ِس 
رْ
 يِف �لأَر

رْ َّ
َتَغري

َ
َز�ُل .... �إنرْ ملرْ ي ُهَنا مَتَّ �لإِنرْ

ُل:
َ
اء

َ
اٍم �أَت�ش

َ
ُذ �ألِف ع نرْ ُ

 م
ٌ
ء

رْ
�َشي

ئًا؟
رْ
َل �َشي

َ
ع �شًا ُدوَن �أنرْ َنفرْ

رْ
ُن �أي

رْ
ي َنح �شِ

رْ
َنم

َ
َهلرْ �ش

 9

ِقيُنَها
َ
ي

َ
اِدُئَها و

َ
ب

َ
الُقَنا، م �أخرْ

 يِف َكاأرْ�ٍس.
رْ
َقت

َ
َغر

امَلُ
َ
َهَذ� �لع

َ
و

 �لآَن 
ُ
�ء

َ
ُه �لَهو

ُ
لرَْتِهم َ

وتًا ي
ُ

 ح
َ
ار

َ
�ش

ٌّ
�ُشوِمي

رْ
 َخي

ٌ
�س

رْ
َكة، َهم

َ
ب ِتِه ِمَن �ل�شَّ

َ
ب ثرْ َ

يِف و

 َذ�ِئبًا،
َ
ار

َ
وُت يِف �لَهاِم�ِس، وَقدرْ �ش

ُ َ
ا مي مِلَ

ة.
َّ
ِة �لَقا�ِشي فَّ ُدوَن َتالٍف يِف �ل�شِّ

10

ِر�ُس اِء َتفرْ
َ
ِف �مَل�ش

َ
َت�ش نرْ ُ

يِف م

�ِكَدًة،
َ
ُدو ر َزَها، َتغرْ  ُلغرْ

ُ
اء

َ
ي �لأ�شرْ

 لَنا
ُ
ح

َ
م

رْ
اٍت، َت�ش

َ
َنا ِبَثب

رْ
 �إلي

ُ
ُظر َتنرْ

يل
رْ
َتو

رْ
 ول َت�ش

ُ
م َها ل َتَتَقدَّ اِرَع لأنَّ

َ
باأنرْ ُن�ش

ِة 
َ
امِلَنا يِف �لنَِّهاي

َ
َلى ع

َ
ع

ُلَنا
ِّ
و

َ
            فُتح

اِكَنٍة.
َ
اء �ش

َ
ي �إىل �أ�شرْ

 11

اَن.
َ
ي

رْ
ِكُنُه �لنِّ�ش

رْ
�ش

ُ
ي

َ
ُن و

َ
م ُهُه �لزَّ

ِّ
�َشو

ُ
ٍء ي

رْ
ُكلُّ �َشي

ُد
ُ
م

رْ
وُن ل َت�ش

ُ
ي

ُ
�لع

ِة
َ
��ش

َ ِل َهِذِه �ل�رسَّ  ِمثرْ
َ
ام

َ
           �أم

ة،
َ
ٌة َقا�ِشي

َ
و ذرْ َ

 ج
ُ
ور �لنُّ

اِء.
َ
ي َة ِلالأ�شرْ

َّ
 �جَلاِنِبي

َ
ر

َ
و

ُّ
 �ل�ش

ُ
�س رَتِ َتفرْ

ِت،
رْ
 ِمَن �مَلو

ُ
ر ِف َهَذ� �لَقدرْ

َ
َت�ش يِف �مُلنرْ

َ
و

َناِك ِتلرَْك.
رْ
ي

َ
                   ع

�أََتا
َ
َناِك �حَلِزيَنَتاِن ِجّد�ً: ر

رْ
ي

َ
ع

.  َقطُّ
ُ
ه

َ
ا مَلرْ �أر

َ
م

اِنِه.
َ
ِم�ش ٍء َتطرْ

رْ
     ُكلُّ �َشي

اٌن و
َ
ي

رْ
ٍء ِن�ش

رْ
ُكلُّ �َشي

.
ٌ
ِخَتام

َ
 و

ٌ
ََظالم

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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�ِضيِكي

)1902-1867(

اُء َفَر��َشٌة َبيرْ�شَ

ِة- ِديَّ
رْ
َو�ِن �لَور َ �لأَلرْ َدِفُع َبنيرْ َتنرْ

؟ ُروُح َمنرْ

: ِديٌّ يرٌْف ِهنرْ �شَ

�ُشوِب َناِدًر� ِظاَلُل �لَيعرْ

اِفَذَة. �ِشي �لنَّ
رْ
َما ُتَفر

- َدِليٌب ُم�ِشنٌّ َعنرْ

ٌب َكمرْ ُهَو َعذرْ

َو�ِق. ُبَكاُء �لَوقرْ

 �خُلو�ِس
ُّ
�ِشي

رْ
ُكر

َبِر، َنورْ يِف ِظلِّ �َشَجَرِة �ل�شَّ

َمٌل. َمهرْ

�حَلَجُر

-
ٍّ
يرٍْف َجِلي يِف �شَ

. َعُد �لَعامَلِ َمقرْ

يرِْف �َشَماُء �ل�شَّ

َد �مَلَطِر- اِفَيٌة َبعرْ �شَ

ِكٍب. ُل يِف َمورْ مرْ �لنَّ

-
رْ
ر وَّ َت�شَ

ا�ِشُك  َغاَدَر �لنَّ

َل ُبُزوِغ �لَقَمِر. َقبرْ

ٍة َطِويَلٍة- ُذ ُمدَّ  ُمنرْ
ٌّ
�ِشي ٌء َمنرْ

رْ
�َشي

َرٌة، ِهُر َزهرْ ُث ُتزرْ ي�ٌس َحيرْ �أَ�شِّ

.
ِّ
ِبيِعي

َّ
ِم �لر يِف هَذ� �لَيورْ

ُفوَر�

)1954-1888(

ُغَر�ٌب َجاِثٌم

َكِة �ِشَتاٍء- يرْ
يِف �أَ

يِّ َمًدى �أَِجيُء!
�إِىَل �أَ

ُهو�َشا

)1954-1885(

ٍء َيلرَْتِقُط �أُُذين-
رْ
ُل �َشي وَّ

�أَ

َوُل َجدرْ

. مِّ
َيِتي �لأُ

رْ
َقر

ْكُيو�ِشي

)1959-1874(

َجاُء- ِبيِع �لَهورْ
َّ
ِريُح �لر

ي�َشة\ \ د ِحْلِمي الرِّ مَّ َ : محُ َتْرَجَمةحُ

�لَهاْيُكو �لَياَباِنُّ 

احَلِديُث*



، َعاِلَيٌة َعَلى َتلٍّ

.
َّ
َتي ِبُق َقبرْ�شَ �أُطرْ

ُن ُدخرْ

ِف �خَلِريِف- َت�شَ ُمنرْ

ِري! َوَجُع َظهرْ

 َثِقيَلٌة
َ
َكمرْ ِهي

،
َّ
َني َعَلى َعيرْ

َتاِء. �ُس �ل�شِّ �َشمرْ

َمُة، خرْ َيا �ل�شَّ �َشَجَرُة �لَبا�َشانرْ

َت�ُشقُّ

�َشَماَء �خَلِريِف.

يِح
ِّ
ُط �لر �َشورْ

ُيَجفُِّف

ُخوَر. �ل�شُّ

َيِة،
رْ
َو�ُء �لَقر �ُت، َو�أَ�شرْ �حَل�رَسَ

َتاُق َت�شرْ

�ِس. َها �لَبعرْ �شِ �إِىَل َبعرْ

َدًرى ُمزرْ

ِر- قرْ ِ �ل�شَّ يِف َعنيرْ

ِل. ُجُل يِف �حَلقرْ
َّ
�لر

ِحَجاَرُة �حَلِديَقِة،

ٍم َطِويٌل، كلُّ َيورْ

�إِىَل �لأََبِد.

، َمَناِقرُي �لَبطِّ

ُطُر َتقرْ

ِبيِع.
َّ
َل �لر َوحرْ

َو�ِئِب، َقذرُْف �ل�شَّ

اَلِم- َو �لظَّ َنحرْ

 َد�ِكَنٌة.
َ
َكمرْ ِهي

ِريُح �خَلِريِف- يِف َقلرِْبي،

َكمرْ ِمَن �جِلَباِل،

َهاِر. نرْ
َوَكمرْ ِمَن �لأَ

َتاِء- ُق �ل�شِّ ُعمرْ

ُكلُّ �َشِبيٍل

. ِ َتنيرْ
َّ
ا َكاَن َمر َطامَلَ

َى �َبِة �لُكربرْ ُرُج ِمَن �لَبوَّ َتخرْ

، َبِد �لزِّنِّ �جَلافِّ عرْ مِلَ

وُروِت.
ُّ
َرُة �لأَر َزهرْ

َتاِء َجاُر �ل�شِّ �أَ�شرْ
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َتِنُد َعاِلًيا َت�شرْ

َماَو�ِت. �إِىَل �ل�شَّ

َقاِرٌب َخِفيٌف

ِبيِع
َّ
َر�ِق �لر ورْ

َخَلَل �أَ

َر. هرْ ُيخيُِّم �لنَّ

ُجُل �مَلِري�ُس
َّ
�لر

ِة، اُمو�ِشيَّ ُيَحدُِّق ِمنرْ ِخاَلِل �لنَّ

َخٍة. َو َلطرْ َنحرْ

يرُْخوَخُة- �ل�شَّ

ُكو، َمِزيٌد ِمَن �لَهايرْ

ِت. َوَمِزيٌد ِمنرْ ِح�َشاِء �للِّفرْ

�ُشو�ِشيِكي

)1916-1867(

َرٌة- خِّ
اِد ُمَتاأَ �ُت ِزيِز �حَل�شَ َح�رَسَ

ِق ورْ َكمرْ ِمَن �ل�شَّ

يِف �أََغاِنيَها.

َمُر، حرْ
�ُشوٌب �أَ َيعرْ

�َكٍة، َحُث َعنرْ �رَسَ َيبرْ

ِبُط َعَلى َكِتِفي. َيهرْ

َتاِء- ِنَيُة �ل�شِّ �أُغرْ

ُزَر�َن َطُع �خَليرْ ِغرَيٌة َتقرْ َفاأرْ�ٌس �شَ

يِف �جِلَباِل.

ُر �خَلِريِف- َبدرْ

اًما، ا ُمَعاًفى مَتَ �شً يرْ
�أََنا �أَ

نرْ َتَرى.
ِكُنَك �أَ َكَما مُيرْ

�لَِّذي ُيَغاِدُر

َهُب؟ َل َمنرْ َيذرْ وَّ
�َشَيُكوُن �أَ

ِرُف. يُح َفَقطرْ َتعرْ
ِّ
�لر

َهاُكو�ِشْن

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

َلُة َتَهترْ َليرْ �نرْ

اِئِمنَي، َفاِل �لنَّ �لأَطرْ

َو�ِج. مرْ
ُت �لأَ ورْ َو�شَ

ِمي�ِشْت�ُشو

)1926-1847(

ِري يِف �خَلاِرِج ِريٌح جَترْ

ِع�ٌس- ُنُفوٌذ ُمنرْ

اًل َجَر�ُس �لَبلرَْدِة. ِفعرْ

ٌل َكاِهٌن ُمَتَجوِّ

َباِب، َيَتاَل�َشى يِف �ل�شَّ

 ِمنرْ ِقَبِل َجَر�ِشِه.
َّ
ُجر

، ُلُبُه ِمَن �لَعامَلِ كلُّ َما �أَطرْ

ُزَجاَجُة َماٍء �َشاِخٍن-

ِد! ُعُر ِبالرَبرْ �أَ�شرْ

�ُشوْيَها

)1946-1882(

يِد- َكيرَْف َعاِلًيا �َشاِعي �لرَبِ

َو َعُد َنحرْ �َشَي�شرْ

ُلوِج؟ َجِرَفِة �لثُّ �جِلَباِل ُمنرْ

�َشُج- �لَبَنفرْ

َتَعاَدٌة. �ِس، ُم�شرْ مرْ ُة �ل�شَّ �أَ�ِشعَّ

�ِشي�ِشْن�ُشوْي

)1884-؟(

َرُة �مَل�َشاِء- ُحفرْ

�أََثُر �لَقَدِم

�ِس �خُلَطى.
رْ
َعَلى �أَر

ُر �لَبدرْ

َياأرِْتي �إِىل

ِنَهاَيِتِه �مُلَتاأَلَِّقِة.

يِف �َشَماِء �جَلَبِل

َخطُّ ُدَخاٍن-

َلى. عرْ
�ٌس َما َيِعي�ُس يِف �لأَ �َشخرْ

�َشاْنُتوَكا

)1940-1882(

ِل- ُع ِعيَد�ُن �لأَكرْ �شَ ُتورْ

ا ِفيِه �لِكَفاَيُة. مِبَ

. َتٌّ �أََنا مُمرْ

�ُشوٌب َحطَّ َعَلى َكِتِفي، َيعرْ

َهٍة. َخاِرًجا ِلُنزرْ

�ِشيُكوْنُرو

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

رُبُ ُمَت�َشوٌِّل- َيعرْ

�ِس، مرْ ِة �ل�شَّ ِظلٌّ لأَ�ِشعَّ

. لِّ ىَل �لظِّ �ِس �إِ مرْ ُة �ل�شَّ َو�أَ�ِشعَّ

�ِشي�ِشي

)1937-1869(

�مُلَت�َشوُِّل
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ُن�ُس �لَفَر��َشَة َيكرْ

َلُه. َقبرْ

ُتوُيوُجو

)1878-؟(

َو �لَهاِوَيِة، َجِبنٌي َنحرْ

ُب َ ُه َي�رسرْ �إِنَّ

ًبا. َماًء َعذرْ

ُفو�ِشي

)1885-؟(

ِمنرْ ِخاَلِل �لَبَتاَلِت

َكِة، َعَلى �لرِبرْ

َدِع. فرْ ُ �ل�شِّ َعنيرْ

ِقِد- ُفو َعَلى �مَلورْ ِقطٌّ َيغرْ

ٌء َو�ِحٌد
رْ
َهلرْ ُهَناَك �َشي

ِرُفُه؟ َل َيعرْ

ِهيِكيُجوُدو

)1937-1873(

ُكلُّ َما ُيَقدُِّمُه �هلُل-

رُبُ هِذِه �لَقَناُة َتعرْ

�َس �لُبوَر.
رْ
�لأَر

ُكو�َشاَتاو

)1901-؟(

َمَع �خَلِريِف

ِكاَلُهَما َن�َشاأَ َعُجوًز�،

ِديِقي،  �شَ
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َحُة �لَباِب. َوَلورْ

ُقُل اٌن، َينرْ ِح�شَ

َتاِء �ِس �ل�شِّ َة �َشمرْ �أَ�ِشعَّ

ِرِه. َعَلى َظهرْ

َتاُكو

)1908-؟(

ِبيِع-
َّ
ِخَفا�ُس َمدِّ �لر �نرْ

ٍء
رْ
ُكلُّ �َشي

ِل. مرْ َّ
َتَبلرَْوَر َمَع �لر

َهاُكوو

)1936-1911(

�ِشُق �جُلدرُْجُد- ُي�َشقرْ

�لآَن

َحَياِتي 

اِفَيٌة. �شَ

�ُضو�ِضي

)1892-؟(

َر�ِكٌع

ُحَو�ٍن- �إِىَل �أُقرْ

 َهاِدَئٌة 
َ
َكمرْ ِهي

َحَياِتي.

َهاْكُيو

)1969-1913(

ُتِرَك ِمنرْ ِقَبِل

�َعِة، �لرَيَ

ِخَفا�ٍس. ُب ِبانرْ َحِني �لُع�شرْ َينرْ

ُبو�َشْه

)1941-1900(

َبُة �ُشَعاٍل َنورْ

َنُم َتغرْ

َبِر. َنورْ ِنَيَة �ل�شَّ �أُغرْ

�ِشيْنِكيْت�ِشي

)1987-1901(

َبِة �إِىَل َجِميِع �لَكاِئَناِت �حَليَِّة ِبالنِّ�شرْ

ُكوُن َبَطاًطا ُحلرَْوًة، �َشاأَ

ٍة. َرٍة َطِريَّ يِف ُحفرْ

�ِشيِكيُتو

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

َفُة �خَلِريِف- َعا�شِ

َتَهاًء �ُشُم �نرْ
رْ
ُوُجوٌه َتر

َعٍة. ِء �َشمرْ ورْ يِف �شَ

�ُشوُجو

)1956-1901(

ُّ
ر َلُة مَتُ عرْ �ل�شُّ

ا- ا �إِىَل َع�شً ِمنرْ َع�شً

هَذ� �لُهُدوُء.

َحٍة ُ َو��شِ َجِتي- َغريرْ َزورْ

َنى، ِني �لُيمرْ يِف َعيرْ

َى. َحٌة يِف �لُي�رسرْ َوَو��شِ

َتاْيُزو

ُن 20(
رْ
)�لَقر

َظِهرَيٌة َغاِئَمٌة-

َيا �حَلِديَقِة، َفاَو�نرْ

َكمرْ ُهَو �َشِديُد �لَبَيا�ِس.

�ِشِكيِتي

)1951-1886(

ِ َننيرْ يِف ُركرْ

َبِدي ِمنرْ َحِديَقِة َمعرْ

ُل َن�َشاَطَها. �ُت ُتَو��شِ �حَل�رَسَ

ِيبِِّكرُيو

)1946-1887(

َلى- عرْ
ُظُر �إِىَل �أَ نرْ

�أَ

َكيرَْف َل َتَز�ُل

ُتَها. َجَرُة �لَِّتي َقَطعرْ �ل�شَّ

ِل، َطبرْ يِف �لإِ�شرْ

اُن َوِديٌع، َوَهاِدٌئ، �حِل�شَ

�لَِّذي َقَتَل �مُلَز�ِرَع.

ُكوَتاَجاَو�
َ
�أ

)1927-1892(

�ِر- َ �رسِ َدٌع، �َشِديُد �لخرْ فرْ �شِ

َت نرْ
َهلرْ �أَ

ٌم َجِديٌد؟ َر�شرْ

َكا�ُشو

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

�أَِعي�ُس َمَع ُبوَذ�،

ِد ِت �لرَبرْ لِكنرْ يِف َوقرْ

. �أَُتوُق �إِىَل �لَب�رَسِ
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�إِىَل َد�ِخِل َقَف�ِس

َظُمَها َميٌِّت، �َعاِت، َوُمعرْ �لرَيَ

ُت َنَف�ًشا. َلقرْ �أَطرْ

ُيْت�ُشوِجي

)1920-1881(

فُّ �جَلَو�ِرُب جَتِ

�ِس �لَباِرَدِة ِجدًّ�- مرْ يِف �ل�شَّ

بررر!

�ِشي�ِشي

)1901-؟(

ُء �لَقَمِر- ورْ �شَ

ٌد مَّ جُمَ

ِف �لَهَو�ِء. َت�شَ يِف ُمنرْ

َز�يِن، حرْ
ِميُق �أَ َتعرْ

ٍع.
رْ
َقَعٌة ِلَفر

رْ
َفر

ِل، َنَدى �للَّيرْ

َتِعُل- وٌم َت�شرْ جُنُ

ِعي�ُس �إِىَل �لأََبِد. �َشاأَ

لرِْج  ُز �لثَّ َحجرْ

ِن- َ َعُموَديرْ َبنيرْ

�ِشَياُج

. َقاَعِة �لزِّنِّ

ُت- فرْ َتَوقَّ

َدُه. ُق َي�ِشيُل َوحرْ فرْ �لدَّ

ا �أَِقُف َطامَلَ

ِف،
رْ
ِة �جُلر َعَلى َحافَّ

َيًة. لرَْطُعوَناُت َتَظلُّ َرمرْ �ل�شَّ

َتاْت�ُشوُكو

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

َتاِء ُء �ل�شِّ ورْ �شَ

َيلرِْم�ُس ُبوَذ� �لَكِبرَي،

ُثمَّ �لتِّاَلَل.

�آُرو

)1951-1879(

َتاُء َيِطرُي- �ل�شِّ

ِب، �ُس َعَلى �لُع�شرْ
رْ
�حِلر

ُباَلِن َمًعا. َيذرْ

�إِي�ِشرِييْن�ُشو

ُن �ل� 20(
رْ
)�لُقر

�ِس- مرْ َعٌة ِمَن �ل�شَّ ِقطرْ

�لَعامَلُ َمِليٌء

ِة. ِباجَلَو�ِرِب �جَلافَّ

�َشاْنِكي

)1962-1900(

رَثَ كرْ رَثَ َو�أَ اَر، �أَكرْ يَّ
ِبلرْ َيا �أَ �أَقرْ

�لَكلرُْب

َل �لَكلرِْب. َي�ُشمُّ ِمثرْ

ِبيْنَكا

)1904-؟(

َذَهَبِت �لَفَر��َشاُت،

ٍة َقاُء ِبِحدَّ
رْ
 َزر

َ
َكمرْ ِهي

َماُء. �ل�شَّ

�ُشو�ُشوْن

)1905-؟(

رُْعوِف َوِة �ل�رسُّ هرْ َق �شَ َفورْ

�ُس َيِدي- �أََنا َكاأرْ

ُعوٌف. �رُسرْ

َتَفترْ  َجاُر �خرْ �لأَ�شرْ

َباِب- يِف �ل�شَّ

�لالأرْلأَُة �لَبِعيَدُة

ِبُح َماِلَك �حَلِزيَن. ُت�شرْ

ُتوَتا

ُن �ل� 20(
رْ
)�لَقر

َها  نَّ
ُعُر ِباأَ َت�شرْ

ِت يِف �لَبيرْ

َياِء  حرْ
ُهَنا يِف �لأَ

�لَفِقرَيِة،

�لَفَر��َشُة.
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ُلوْسَيان  اإِلْنِجِليِزيَِّة:  ِإَلى  َتْرَجَمَها  الَحِديُث«.  الَياَباِنيُّ  »الَهاْيُكو   *
ُنوُنو،  ْسْتِريْك. ُمْقَتَطَفاٌت ِمْن »َقَفُص الَيَراَعاِت«، َمْنُشوَراُت َطاِئِر السُّ



يف كتاب �لأ�شاطري متحو �لأ�شاطري..

لالأزرق �لأثيني..

قال. . ي�شاأُلني كلُّ من �ألتقيه يف هذه �ملدينِة

ُه هيلني �شورة هيلنيرْ مِلرْ وملاذ�.. ُت�َشوِّ

ُه هومري �أ�شعار هومريرْ وملاذ�.. ُي�َشفِّ

كنُت �أقول.. من هي هيلني؟!

و�أنا ما�شمعُت بهومري..

ملرْ �أَر يف ما قر�أُت من كتب �لأقدمني.. 

َدثني.. �أخبارُه !! �أو كتب �مُلحرْ

َد يل ماُيقالرْ �أو تاأكَّ

بعَد �أنرْ نزَلترْ يف �لبالد �لنو�زُل

�أ�شحو على َهَرٍج..

ملرْ يُكنرْ حني غادرُت مقهى �ملدينِة يف �أّول �لليِل

كان �لطريُق �إىل �لبيت يفتُح للقمر �لرماديِّ ..

بابًا

�شيدخلُه �آمنًا..ويطوف على كلِّ ماكان يف �لبيِت..

مي�شُح �أِ�شجاَرُه و�لرياَح..

و�أحالَم �أطفاِلِه و�لأغاين �لقدميَة و�ملاَء..

بالنوِر..

هذ� �لف�شاُء �لذي لحدود لل�شعر فيِه..

للحبِّ و�لأ�شئلة

َد يف كتب �ل�َشَفِه.. �شاَر حقَل رماٍد متدَّ

�قرتَح �ل�ُشفهاُء..

�أنرْ تطرد �لبالُد ب�شاتيَنها

ويكوُن على كلِّ ُمنَعَطٍف مق�شلة

على  تدىّل  غ�شٍن  كلِّ  يف  �ل�شوُد  �أ�شجارُه  وتوِدُع 

�لطرقات..

وم�سَّ حجارتها .. ُقنبلةرْ

و�شيزًرُعُه �لقَتَلة

حنَظاًل..

�أَوُكّنا على موعٍد بالذي كان..

ُ باملوِت..  ل�أَحٌد يف �لبالد �لتي تتعرثَّ

ينجو من �ملوِت

اأ يف �خلبز.. َمن ملرْ مُيترْ بالر�شا�س �مُلَخبًّ

يقُتلُه �خلبُز

وَمنرْ ملرْ َيَنلرُْه ر�شا�ُس �جلنوِد

نالُه من ر�شا�س �أخيِه !

يف �لليلة �لأخريِة من موعٍد لن يكونرْ

تذهُب كلُّ ن�شاء �لقرى بثياب �حلد�ٍد..

�إىل �ملقرَبَة

يتبادلَن جمَر �ملر�ثي وي�شاألَن عن دم �أبنائهنَّ

فارغة كانت �لقبوُر

ومهجورة هذه �ملقربة

.  .  .  .  .  .

يخرُج من كلِّ بيٍت �إمامان..

يفتي �لأب �لقادُم من �شفحات كتاٍب عتيٍق..

.. ِ بغري فتوى �بنه �لد�خِل يف كذٍب �حلا�رسِ

يختلفانرْ
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�لخوة �لأعد�ء

حميد �شعيد\



ُكٌل له من قر�ء�ته �لفا�شدةرْ

لغٌة باردةرْ

وَيقَتِتُل �لأخوُة.. كلُّ �لذين ميوتوَن..

جاوؤو� �إىل �ملوت .. من مدن �لفقر�ء

و�لفقهاُء..

يغتنمون �لأ�شاطرَي و�لوهَم..

من �أجل متعتهم بالدماءرْ

.   .  .  .  .  .

يقُف �لأُب بني بنيه وبنَي بنيهرْ

ُق من �أيِّ �أبنائِه ..�خرتقتُه �لرماحرْ
ِّ
لُيَفر

كاأَن �لكالَم بني �أٍخ و�أخيه .. �نتهى

لي�َس من لغٍة..

بنَي َمنرْ َفَرّقتهمرْ �أ�شاطرُي �شود�ُء..

غري �ل�شالحرْ

متحو  �لأ�شاطري  كتاب..  من  هام�ٍس  على 

�لأ�شاطري

هذه  على  زماٌن  ياأتي   .. �لطريقة  �شيُخ  يكتُب 

�لبالِد

.. ُه فيه �ملعريُّ �شعَر �ملعريِّ ُي�َشفِّ

ُه فيه �لن�شاُء �لن�شاءرْ ُت�شفِّ

يعمُّ �لبالءرْ

ويهجرها �ل�شعر�ءرْ

يعتزُل �لورُد �أكمامُه و�حلد�ئَق و�ملاَء

كاَن ترّب�أَ من عطرِه

�أُترى �شيغادُر �ألو�ِنُه ويهاجُر .. معتزًل

يٌِّق يٌِّق .. �شَ يٌِّق.. �شَ �شَ

يف �ملنايف �لف�شاءرْ

.  .  .  .  .  .

يتو�رى �لقتيُل و�لقاتُل خلَف تو�ريخ رعناء

ين�شبها قائٌل غام�ٌس . . لرو�ة غالظرْ

وين�شُبُهم – �أّي �أكذوبة يتو�رثها �جلهالُء –

�إىل ملكوت �ل�شماء!!

كلُّ ما جاء يف كتاب �لأ�شاطري متحو �لأ�شاطري..

لي�س �شوى كذب و�فرت�ءرْ

لي�س �شوى مرجٍع.. ي�شتظلُّ به �لقتلةرْ

هل �شيعرُف بعد فو�ت �لأو�ن .. �أٌخ و�أخوه يقتتالنرْ

�أين هي �ملع�شلةرْ ؟!

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�حلرب  عن  كازنز�كي..  �ليوناين  للرو�ئي  �لأعد�ء«  *»�لأخوة 
�لأهلية �ليونانية.
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من �أعمال �لفنانة �شهري فودة - ُعمان 



�أغرتهم �لرغبة يف �حل�شور فما ��شتطاعو� 

فا�شتح�رسو� ،

وغابو� يف دهاليز �لن�شو�س 

و��شتكربو�

على  لهم  �لن�س  �ألقاه  �لذي  بالفتات  فرحني 

�لعتبات .

***
يخافون �لغو�س يف �لبحر 

وي�شنعون من �لق�س مر�كب لل�شطوط ،

ويلتقطون �لأ�شد�ف �ملرمية على �شفاف �لنهر 

عّلهم يعرثون على لوؤلوؤ للبيع .

ي�شقون �لأ�شد�ف بال�شكاكني �ملغلولة 

من قر�ع �لكالم ح�شد�ً 

فيمالأون حمابرهم باللزوجة 

ويكتبون خو�ءهم �شعيدين .

***
بالبنادق  مدججني  �لن�س  خز�ئن  �إىل  يت�شللون 

و�خلناجر و �لقناديل �خلافتة 

ي�رسقون ما تي�رس 

ثم ميدحون وي�شتمون ويعبثون ،

و�أحيانًا يحتجون �شارخني :

وبعد كل هذ� �لتعب �لطويل 

مل نح�شل بعد على �شيد ثمني .

***
ميرون خائفني بجو�ر �لن�س 

ودون �أن يلقو� عليه �لتحية 

وقبل �أن ي�شتاأن�شو� 

يفرت�شون �لعتبات 

وتاأخذهم �شنة من �لنوم 

�أو نوم طويل �شاخرين 

وحني ي�شتيقظون يكتبون �شخريهم 

وين�رسفون .

***
يتوهون يف دروب �لن�س 

يذهبون ويجيئون متاأففني 

من وعورة �لدروب و �ل�شياع

ثم يخرجون من �ملتاهة فرحني 

ب�شلة �شغرية من �لذكريات .

***
تغريهم �لب�شاتني يف ربيعها �لأّخاذ 

فيبنون �شور�ً طوياًل وعاٍليا حولها.

يجمعون باقة من هنا وباقة من هناك 

ول يرون �شقائق �لنعمان 

و�ليا�شمني و زهر �لبنف�شج 

و �لورد وب�شمة �لأ�شو�ك و �لأ�شجار �لغريبة 

***
 يحملون – فرحني – �أ�شفادهم �ل�شدئة :

قو�عد �لقول �لقدمي 

و�ل�رس�ط �مل�شتقيم 

و�شار�ت �ملرور 

ومعجم �لألفاظ 

و��شتظهار �لدرو�س 

هاربني من �نفجار �للغة 

و�شدة �لنور �مل�شع من �لفكرة �لوليدة .
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 �لنّقــــــــاد

اأحمد برقاوي\



***
يحدقون يف و�جهة �لن�س 

كما حتدق �مر�أة جوفاء يف و�جهة بيوت �لأزياء 

يفت�شون عن بزة تليق بالظهور �أمام ح�شد ....

ومن على �ملن�شات �مللكية 

يخطبون 

معلقني �شار�ت �لولء لطغاة �لقول �لعظام 

على �شدورهم �خلاوية .

***
ميرون يف و�دي �لن�س 

كي ي�رسعو� يف �ل�شعود �إىل �لقمة 

يعّدون خطاهم خطوة خطوة 

وعيونهم بني �أرجلهم .

كلما �شعدو� خطوة �أو خطوتني 

حطو� �لرحال م�شرتيحني .

و�رسعان ما ينال منهم �لتعب 

فيعودون �لقهقهر� �إىل قعر �لو�دي 

�شامتني وعورة �لطريق 

و�لقمم �لبعيدة .

***
يتجولون د�خل �أروقة �لن�س 

حامني �آباءهم على ظهورهم 

باحثني عن ب�شمة �لآخرين 

وحني يهلعون من �رسخة �للغة للقيطة 

يفت�شون فيها عن �شبح باهت 

وتتعاىل �أ�شو�تهم �ملبحوحة :

ها قد عرثنا على �لآباء .

***
يحومون حول جدر�ن �لن�س 

باحثني فيه عن كوة هنا �أو ثقب هناك 

علهم يرون ما يزخر �لق�رس به 

من لوحات وكنوز نادرة 

جاهلني بالدرجات �خلفية �لتي تقود 

�إىل �رسفه �لو��شعة .

ثم  �أخ�رس  من  �جلدر�ن  على  علق  ما  يلملمون 

يعودون فرحني 

كي ي�شطرو� �آثار رحلتهم �خلائبة

على �لورق .

***
يطري بكل وقار وهيبة و فرح وحب 

يف ف�شاء �لن�س .

تك�شف �شناء�ت عينيه �أ�رس�ر �لكالم 

فيجل�س خا�شعًا عند جالل ما ور�ء �لقول �لعظيم 

ير�قب حركة �لنجوم ،

ويعيد ترتيب �أ�شو�ت �لعنادل

و�أزهار �جلروح ،

ثم يعود مثقاًل باحلمل �لن�شري

�آماًل بالعودة �إىل �لبحر 

معتذر�ً من �ملا رو�ء �لو��شع .
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من �أعمال �لفنان �شعيد �حلر��شي - ُعمان 



 حت�رس بذ�كرة بي�شاء غ�شلتها للتو يف �لبحر

 ترتدي �شعر� م�شتعار� لولدة بنت �مل�شتكفي

 وت�شع خامتا كبري� للخن�شاء 

يف حني يح�رس هو مثقال بالهو�ء و�حلب و�لقليل 

 من �لندم

 يرتدي زي �لقر��شنة ويحمل منظاره �لبعيد

 لينق�س �شورة حبيبة غائبة على �شدر �ملوج

 ويخترب �رسعة �لرياح و�لقلق

 يحومان حول فكرة �لغرق 

 ول يجيد�ن �ل�شباحة �أو �ملوت

 مو�شيقى �أندل�شية تغمر �ملكان

 زرياب و�ملو�شلي يتهام�شان

وبينهما ي�شدح فريد �لأطر�س باأغنية )زمان 

 ياحب( 

 فيقب�س بليغ حمدي على �أوتار عوده بوله

 و�أم كلثوم تغني يف �خللفية �أغنية )�لأطالل( 

 ينهق حمار على مقربة من �لبحر

 ويلقي �ملتنبي ق�شيدة ع�شماء عن �لغرت�ب 

وي�شخر �مروؤ �لقي�س من �رتباكة �لليل على 

 �شدرهما

ومن كل �لكالم �لذي مي�شي حافيا بال وزن ول 

 قافية يف ر�أ�شيهما �ملثقلني

وي�رسب �أبو �لعالء �لقهوة يف �مل�شافة بني �ل�شمت 

 و�لكالم

 وي�شخر مبر�رة من كل �شيء

 ي�شقط غر�ب بالقرب من يديها

 فتقدم له طبق �لبطاطا �ملقلية

ورمبا لعق بحكمته �لقليل من �لآي�شكرمي بطعم 

 �حللم �لبارد

 ي�رسبان �ملاء يف �شحة �لأمل

وي�شحكان كمجنونني خانتهما �لإ�شار�ت 

 �ل�شوئية

 و�إ�شار�ت �أبي حيان �لتوحيدي

 يجل�س �إليهما �أدباء و�شعر�ء وبحارة

 ينزلون مبظالت ملونة

 ويرتفعون باأجنحة �لروؤيا تباعا 

 �مر�أة تقلب �أور�ق �لن�شيان بينهما مبهل

 وحتيك �شد�ر� ربيعيا لأطفال �حلب

ونحات ين�رس �خل�شب لي�شنع متثال للوقت ولن�شوة 

 �لليل

 يحمل هو نثار�ت �خل�شب �إىل بيته

 وحتمل هي نظارتيه و�شورة �لتمثال

 ويحملهما �لبحر �إىل �لبعيد

 وتزجرهما �لأمهات لحقا عن كل هذ� �خلر�ب

 يتبدد�ن كفقاعتي �شابون

 يتال�شيان يف �أ�شو�ء �ل�شيار�ت

ويكمل �لع�شاق مو�عيدهم �خلائبة على نف�س 

 �لطاولة

وتكرب �ل�شحكات �لتي كانت حتر�س �لليل نيابة 

عنهما

.2

 �شنم�شي معك �أيتها �حلياة

 نحن �أبناءك �ملخل�شني
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 ثالث �أغنيات: 

للحب، واحلياة، واملوت

فاطمة ال�سيدي\



لن نتوقف .. لن يف�شلنا عنك �شوى طفلك �ملدلل 

 �ملوت

حتى ذلك �حلني �شنتقا�شم مع �ل�شم�س �أرغفة 

 �ل�شوء

 و�شنغني �أغنيات �حل�شاد و�ملاء

و�شرتك�س يف دروبك �ملتعبة بكل لزوجتها 

 وحفرها وعرث�تها

 بال دليل

 �شنتع�شق �لتيه 

 ونحاول �لفرح

و�شنقوم ونقاوم بعد كل �شقوط لننف�س �لرت�ب 

 و�لنعا�س 

�شنتفر�س يف كل �لوجوه �ملعتمة كثري� لنتعلم 

 درو�شك �لقا�شية

 و�شنلعن �حلظ �أحيانا يف خما�شاته �ملتع�رسة

و�شن�شحك على كل �شيء �أحيانا �أخرى كغجر ل 

 يفقهون فكرة �لأمان

 و�شنظل نحاذي نهرك �ملت�شخ باأدر�ن �لب�رس

 ونلهث خلف �شعرك �لطويل

 كعميان مفتونني بال�رس�ب

حماولني دمج رحلتنا �لق�شرية يف رحلتك 

 �لطويلة

 حتى حني

 فال تغلقي عينيك عن خطو�تنا �ملرتبكة 

�إذ� مل تباركيها؛ فا�شتمعي فقط لأحاديث �للهاث 

 و�لعبث

 و�بت�شمي لها ولنا قليال كل �شباح

مل لنظل على قيد �لقهوة و�لأ

.3

 �ملوت �لقبيح ذو �لوجه �ملجدور

 �ململوء بكل �لبثور و�لدمامل و�حلفر

 �لذي ت�شتعيذ منه �ل�شياطني و�ملر�يا

 �ملوت �لق�شري �لقامة �لذي يتعرث يف ثوبه �لطويل

�لقمئ ك�شبح يف م�رسحية هزلية يتهادى برعونة 

 عمياء

�أو ك�شيخ مت�شابي يتتبع عور�ت �لليل بلزوجة 

 ودبق

�أو ككائن بال مالمح يف فيلم رعب رخي�س 

 ي�شتثري �لغثيان و�ل�شاأم

 هو ذ�ته �لذي مي�شي بيننا بكل عنجهية وبطر

 ي�شحك من م�شاريعنا �ملوؤجلة 

 و�أحالمنا �ملن�شدة يف �أدر�ج �لأمل

 ويف خز�ئن �حلياة

 ومن �أمنياتنا �ل�شغرية ب�شحكة م�شقوقة �جليب

 �أو لهفة نيئة تغذي خيالتنا �لو�همة

 �ملوت �لذي ين�شط يف �حلروب 

 ويوظف �لكثري من �ملعاونني و�ل�شيافني و�لقتلة 

وي�شحذ �أنيابه كل نازلة مثل در�كول نهم ليع�س 

 على �أعناق �ل�شحايا

 ثم يرق�س منت�شيا بالدو�ر و�لدم

 ويكمل دورته بخيالء طاوو�س حقري

 �أو زهو جالد قدمي

يقول لالأطفال �شي�شحبهم يف نزهة لي�شرتي لهم 

 �ملثلجات

قبل �أن ي�شق �شدورهم ويبتلع قلوبهم وهي ل 

 تز�ل تنب�س بالفرح

 يتخفى للح�شناو�ت يف رد�ء �لعا�شق

 قبل �أن ي�شحب �أرو�حهن ب�شغف

يغني للجد�ت كي يطربن؛ فيعلق �أرو�حهن يف 

 طرف �لأغنيات

ويومئ لالآباء و�لأمهات نحو �أبنائهم؛ ثم ي�شحب 

 مديته نحو �شدورهم �لر�جفة

ويرمي خطافه لل�شعر�ء يف منقار طائر يحمل 

 �شنبلة �أو زهرة برية

 في�شحكون من حيلته �لبلهاء

 ويكايدونه بالق�شائد و�لأمل

 ولكن ولأنهم يحبون �ملغامرة 

لحقا يلتقطون �لطائر و�ملوت معا

 ويذهبون ب�شحكة ناق�شة
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درج عتباته خفية و�شيقة 

يطعم  بيكا�شو  �لتقيت  �ملهدية  ق�شبة  يف  �لليلة 

طيور �لكركي 

�شاألته عن لوحاته فقال �أنا مثلك �شجان هو�ء

ومل �أتعلم من �لألو�ن �ل�شاهقة �ملطلة على �ملاء

تركت مر�شمي هناك يف باب ًبردرْ 

ولدي حقل غيوم ك�رست حطبه ري�شة ري�شة

ذكرياتي حافة 

�لقلب  وحترث  تهوي  �أح�شنة  بعيد  من  و�أرى 

�ملعلق يف �لفر�غ 

ل يهم �أيها �ل�شيد �جلليل

لدي نبيذ و�شن�شهر حتى �لفجر 

كي نر�شد �لأ�شجار �ىل �لأخ�رس

�ملختبئ خلف �شخرة �لليل

ون�رٌس ل�شيادين غفلو� عن ترديد �ل�شلو�ت 

عن �لف�شة �لتي تتبع �لنو�ر�س 

خيط  �ىل  تتحول  عندما  �لزرقة  مر�كب  وعن 

�أبي�س يف �ل�شو�د �لنائم �ملعتم .

رمبا جتد لوحة �شلت �ملز�د

وتدلها  �لقبعة  لها  تعدل  كي  م�شاعدتك  طالبة 

على �لبيت 

 بني عيني �لغريب ن�شعل عود ثقاب

ون�شاأله باأي عني يرى �لنار

�شيكذب على كل حال

فمن ذلك �ملكان ل ُترى �إل بالقلب 

�مل�شفر  �لأفق  يف  �لغريق  �لبعيد  يف  ينظر  كان 

كاأ�شماك �لزينة

يهم�س للريح بع�شاه 

ثم بغتة �أ�شار �إىل ح�شاة عابرة وقال 

�لأوطان يبغونها عوجا

ي�شدرونها �أكيا�س �شماد

ويزرعوننا بال�شم�س و�لكاآبة و�لبو��شري 

ن�شيت معطفي يف �حلافلة

ويدي يف جيبي ل ت�شري �ىل �لظل 

عليك �أن تخترب �لعتمة

ت�شعد درج عتباته خفية و�شيقة 

ثعالب �لريح 

بعني �شقر تروز ب�شرب

�ملر�وغة �لأخرية للطريدة 

�لنهار ينتظر خلف �لنافذة 

فاق باكر�، و�شقى �حلبق و�لنعناع 

�إن كنُت طائر�ً، ُكوين �شجرتي، خبئيني يف ظلك،

لئال تعرث علي �لغابة .

ظلمة حتوم كطيور فوق حقل 

تغريني بالبقاء يف ز�وية �لغرفة 

�نتظر يا نهار، كل نهار، يف �خلارج 
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ق�شائــــــــــــــد

اأحمد الوهيبي\



�شاأعرب نهرك �شحبة خر�ف و�أع�شاب ياب�شة 

�أروي لك عن �لأفيال 

عن مفاتيح قدمية لأبو�ب من�شية 

وعن كنز �لأجد�د �ملدفون يف ميناء جزيرة بعيدة 

�أ�شنع لك طوفا من قناين فارغة 

�أ�شده بخيوط �حلكاية 

فقد ل ياأتي وينقذنا من ليل �لناقالت �لعابرة 

ونحن يف جزيرة معزولة، قد ل ياأتي ليعرب بنا 

�أحد 

ل ظل يل ول �شجرة 

�رسيري كلمات 

و�أحالمي خدعة قدمية 

تعلمتها من بائع كتب م�شتعملة 

جنوم حار�شة تن�شب فخاخ للعتمة  

نامي و�طمئني يا ثعالب �لريح .

�ملالك 

�شنارة �لأيام 

ت�شطاد �شلة �لوقت

بر�ئحة �حلقول و�ملاء �ملختلط بالديزل 

باأحاديث �ل�شيادين يف �مليناء

بحركة �ملر�كب و�شجار �لبحارة 

�حلرية  تدعي  لوجوه  تبت�شم  �أ�شماك  بعيون 

بحكم �لعادة 

 لوحة عن �لنزهات �لعائلية �أم كتاب يف مديح 

�حلانة 

ظهر  بحقيبة  �أنيق  �مل�شاء  ر�أيت  �إن  تفرح  ل 

ثقيلة

فالعمر حجارة و�لذئب قمي�س 

ول حتزن �إن �أخطاأت �لرمية

فالعني بنت �لقو�س و�لو�شف طريدة 

لي�شت �لأ�شكال �لهند�شية طعوما لالأ�شماك 

�لوردة د�ئرة و�لنهر ماء منحني 

حفرت �خلندق ومالأته بالدموع

كي ل يعرب �لغز�ة بخيولهم 

وعلى �أكتافهم عقبان جائعة 

�شورت �حلديقة و�أهديت حار�شها �لعجوز

زجاجة نبيذ و�شجادة �شالة 

قال �ملالك

لو و�شعت روحك يف حقيبة و�رسبت يف �لأر�س 

�شاأ�شلب طينك �ملتهدم يف �لأ�شفار
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من �أعمال تركية �لهادية - ُعمان 



هنا �أو هناك �أو بينهما، �شاأقطفك 

 ن�شيت يا مالكي �جلميل 

�أع�رس يف �نتظارك كرمة �لليل  �شخت وما عدت 

وعنقود �لظهرية 

�أجل�س كبدوي �أمام خيمتي وناري 

لعلك تاأتي و�أر�ك 

و�أرى يف جمر عينيك 

�ل�شنو�ت وقد �أ�شبحت متحفا للرماد 

لي�شت �لريح يف �خلارج ما يحزن �لنافذة

�مل�رسعة  �لف�شحة  �ل�شمت  ي�شود  �أن  �خلوف  بل 

على �لدرب �ملظلم 

ما  خمالبه  �أطر�ف  على  م�شى  و�إن  �لذئب  لي�س 

يقلق �ل�شجرة �لعالية

حكمة  يف  و�خلر�ف  �لر�عي  غفوة  يف  �لناي  بل 

�لثغاء 

يف م�شاء ماطر

يف م�شاء ماطر يف ق�شبة �ملهدية

وقد بلل �لتالل �شذى �لزهور �لربية

و�لنهر يلمع من بعيد بذهب �ملغامرة

�بن  �لأمري  �لأ�شري  وحترير  �لقلعة  �قتحام  قررت 

�ملعتمد بن عباد

�لعميان  �شور  مبحاذ�ة  قارب  على  وتهريبه 

�لو��شل بني �ملهدية ومكنا�س

و�رسجت  �ل�شفة  �إىل  �لبحار  �شديقي  بنا  عرب 

لالأمري ح�شانا طائر�

طلب مني �أن �أر�فقه �إىل �آغمات

مليئة  وحقيبتي  مهاجر  فاأنا  �عتذرت  لكني 

بالأحجار

عدت ليال بعدما �نطفاأت �مل�شاعل وتهدمت �أ�شو�ر 

�لقلعة .

عندما �إ�شتيقظت

كانت �آثار حو�فر �خليول متالأ �لبيت

و�لنهر ينام على �لأريكة

و�شديقي �لبحار على قاربه يف �ملطبخ

يدخن مغم�س �لعينني . 

�ملنحدر �ملطل على �ل�شكون

يف  �لأ�شبوعي  �لأ�شدقاء  مبخيم  حلمت  بالأم�س 

�ل�رسيع،  �لطريق  �أفعى  تق�شمه  �أن  قبل  طيوي 

كنت �أحلق و�أ�شتن�شق فجر بحر �شباب، �أعرب بني 

�ل�شاطئ  رمل  على  �أ�شتلقي  �شاب،  و�د  �شفتي 

�لأبي�س، �أقف يف ظهرية ماطرة على حافة هوية 

جنم، �ألبد قرب �لغدر�ن يف �لتالل كي تلتذ عيني 

بعيون ظباء، �أ�شامر �ل�شحرة يف كهف �جلن ويف 

بعدما  �لليل  يف  ن�رس،  عظام  من  تعويذة  يدي 

على  من  �شمكة  ��شطدت  كتفي،  على  �حللم  نام 

�ملنحدر �ملطل على �ل�شكون .

لأنه حلم حنني ل حلم يقني 

�شحوت ويف فمي �شوؤ�ل

بكم مرت �لأر�س يا ترى هناك يف �حللم 

�أكاد �أملح من بعيد �شور �حلديقة 

و مل يعد هناك قرب �لبحر 

مكان لبيت يف حلم
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 ظلَُّك يف غايِة جمالِه

حلظَة �شقوطِه على �لأر�س،

على �لعنِي �لتي ترى،

ويف بوؤرِة �لروِح غري �ملنتهية.

�أكوُن يف �أماٍن،

وقتما �أر�َك مرحتاًل كاأ�شالِفَك،

تق�شُم �لع�شَب مثلما يق�شُم 

�لقمُر �لف�شي

جذوَر �لليل، دوَن مل�س.

لكنَّ خطوتي تتعرّثُ

و�أنَت مقّيٌد كتمثاٍل من حلم، 

يف �حلِر و�لربد،

�حل�رسُة تاأكُل عظاَمَك،

وقيثارُة �لأمِل 

تنادي عليك.

 �أعرُف نهيَقَك �خلارَق للقو�نني،

�شوٌت وحيٌد، 

ل يحتاُج �إىل ��شم،

ول �إىل حو��ٍس م�شطنعٍة

خللِق �لر�شا، 

�أو نفي �لكذب.

ٍمن �لعينني �حلاب�شتنِي للدموِع

ينعك�ُس �رس�ُع �حلزن،

وتفوُر نظر�ٌت ُملهمٌة

لكلِّ َمن �قتاَت 

على �ل�شرب.

على �جللِد، و�حلو�فِر،

جروٌح ت�شّفُق، 

كلماٌت تتمّزُق،

وحتَت هذ� �ل�شقِف �لد�كِن 

�أحالُمَك تدور.

دعني �أطبُع ُقبلًة

على �لظهِر، �أوعلى �لفر�غ،

معتذر�ً بها عن �لفكرِة �لتي

�شلَبتَك �ل�شحَك، 

وهو�َء �مل�شباح،

فاأنَت �ُشعلٌة كتومٌة،

تاأكُل، وت�رسُب

�لأرو�َح �ل�شاخرَة، �ملتلعثمة.

... �شاحُب 

الهالـــــــــة

اأحمد العجمي\



1- �شر�دق 

حزين �أنا كاجلبل 

دق �لوتاد يف دمي 

و�شعد ملتحفا باحل�شى و�لنار 

ف�شاق من حويل �لكوكب �ل�شيار 

و�لوجع �لذي تغلغل يف دمي 

ترى باأي �أر�س 

باأي �شماء 

�أقيم �رس�دقا لعز�ئي 

2- عزف 

  �إذ� �لقلب تو�شاأ 

من رحيقها و�شناها 

قالت: �حرث وجع �ل�شفاف 

و�دخل يف جلة �لبوح و�ل�شد�ف 

مر على جد�ئل �للغة 

و�عزف منفرد� على عود �لندى و�ل�شم�س 

3- �أنا �بن من.. 

�أنا �بن من 

و�لدمع مالأ �لدن 

�أنا .. 

�بن �حلرف �ل�شهيد 

�بن �لآهة �حلبلى بالتعب 

�بن �لبكاء �ل�شديد يف حلب 

�بن �جلرح �لعنيد ينز وجعا ويئن 

�أنا �بن من 

�بن �آدم 

�بن �لوجع �لقادم و�للغة �ل�رس

متيل على كتفي ق�شيدة 

يا وجع �لتني و�لزيتون و�ملطر �لذي نزل 

بحر �لنور من �لزل

�أنا �بن �لنني و�لتاأين و�جلبل 

�بن �لكون طلقة يف خاليا �لدم 

�بن �لوقت �لذي نزف 

�ن �حلقيقة �ملفرودة وجعا كالألف

وكل �جلروح تلوك يف رئتي

و�جلرح ز�دين وجعا على وجع 

�أنا �بن �لنور�س �لذي رجع 

و�لهجري �لذي منا باأر�س �لروح و �حلدقة 

�أنا �بن �حلرف و�لورقة 

بنت �لنار و�لريح 

�أنا �بن �لوجع �ل�رسيح 

�بن �ل�شالم �لذي عم 

�بن �لق�شيدة تغلي يف خاليا �لدم 

تبكي يف قلب �لأتون

�بن �لتني و�لزيتون ، بكاء �لروح و�لأيتام 

�بن �لوجع �لذي مت 

�بن �جلنون و�لغ�شب 

�بن �لآهة �حلبلى بالتعب 

تعب 

تعب 

تعب 

�أنا �بن �لأر�س �لذهب 
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مر�فىء �لوجع

اأحمد مت�شاح\



�بن �لنيل يف حلب 

ف�شبو� يف عني �لندم 

و�حلرف ترياق �لق�شم 

رمبا �لقلب يحن 

و�أنا �بن من  

4- يف �آخر �لليل 

يف �آخر �لليل 

�شاأجرت �لهة ، ينام يف رئتي �لظماأ 

يف �آخر �لوجع �أبكي ، �ت�شظى 

�تكور يف كريات �لدم 

كالدمعة برهان �لق�شم 

و�حلزن �لذي جثم �أرتب ج�شدي يف �لتابوت 

�أنام ول 

وقلب �حلقيقة فالة 

 و�ل�رس يف عيني دموع 

فكيف �لرجوع و�حلزن �لذي جثم 

ويف �آخر �لندم �جرت �لبكاء �حلي و�أغيب يف جمرة 

�لوجع 

�أجرت �آهة و��رسة

و�أكفن ج�شدي باللغم 

�أ

م

و

ت 

كاأين على م�شارف �لعدم 

5- يف �ملز�د

�شلو� على وجع �لغياب 

ثم دلكو� ج�شدي بالرت�ب 

�نطلق رحما ..و�لوطن دمعة على �أهد�ب �لب�رس 

�أب�رسو� وجعي وكل �شيء يف �ملز�د 

يا �أيها �لوجع �لرماد 

دلكو� ج�شدي بالرت�ب 

�آتيكم رحما من قو�س �لندم و�لنار 

�آتيكم بر�حا من دولة �ل�شرب و�ل�شبار

يف حلقي 

يف وريدي 

�أنا يف عر�س �حلد�د 

وكل �شيء يف �ملز�د 

 6- �لكلمة 

�لكلمة تاأتي من �شماء �لقلب 

تتدىل من �شقف �لروح كالنجف 

و�لكلمة تبوح ملن �شعد �لنخيل 

ووجع �مل�شافة يف �لرطب 

تبوح ملن �ختلى باليمام و�شكل �للهب 

�نا �ل�شاعد وجعا لل�شهب 

�شاأغني ملن غز� عاملها وفك جد�ئلها �لذهب  

 7- وجع

�لريح تعوي وحدها وكل �لبيد�ء يف �أرقي 

�شاأدخلها مت�شحا بالظماأ 

يبكي يف كفي �لودع

كاأن �لريح �أدركها �لوجع 

و�لدمع �شدَّ يف عيني �مل�شام

ميوت  ورمبا  �ل�شمام  يف  �أنا  وجعي   : لهم  قلت 

�حلزن �أو يركع 

يا �أيها �لنخيل �لذي �شعد و�ل�شم�س تنام يف قلبي

وتطرح عناقيد �شوء

ويل �أنا حق �للجوء 

�شاأمر و�للقاء ركعة يف خاليا �لدم . 
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... و�شاأرى حلمك

 -�إن منت-

 �إن كان عاليا مبا يكفي.

***
ول �أكف عن �شحل قلقي كل مرة 

كذيل لهث وثقيل

***
�شاأر�شل ما بقي مني يف مغلف بريدي

 وحني تفتحه �شينبت �شبحي �أمامك،

 �قب�س عليه، وقّيده ب�رس�ئط �ل�شوليفان �لأزرق

 و�أعده يل بر�ئحتي

 فهي كل ما بقي يل...

***
�أن�شت لأنفا�شِك 

عيني �ليمنى يد و�لي�رسى ذر�ع...

***
�َشعرِك �لذي ت�شاقط كله منذ �شنو�ت

 و�حتفظُت به طويال يف علبة �أنيقة

 ويا خل�شارتي �لهائلة حني �شهدت �شقوطه

�شفائرك  وغياب  ر�أ�شك  �لتماع  �أبكاين  وكم   

�لناعمة �لطويلة

يت�شاقط  و�شعري  �أمي  يا  طويل  �لآن  �شعرك 

ل  �لتي  �حلياة  مببيد�ت  �لتورط  وقبل  ب�شهولة 

ت�شيب خبيثا...

ل �أحتفظ ب�َشعري ول �أريد لك �أن تِرثيه �أو حتى.... 

ثيه
رْ
تر

***
�لظل

 د�ئما �أ�شود....

***
تر�شمها  ��شتد�رة  ربع  تخرتع  ثم  مكانك  تقف 

بقدمك

 ون�شف وثالثة �أرباع

 ومع �لربع �لر�بع، ت�شبح �حلركة �شحيحة كاملة 

لتعود ملكانك متاما

حيلة �لرق�س لت�شّدق �أن �لزمن مير....

***
هذه �لذ�كرة �لو�هنة

كم�شمار دق على زجاج نافذة

ور�شم ما ي�شبه بيت عنكبوت

***
عني حزينة كعني حمار

 و�أنف تّنني غا�شب

 وفم طفل على و�شك �لبكاء

�أذن �شّماء ل ت�شمع �شحكة قاطع ر�أ�شه

ما�س  من  له  بقي  ما  كل  هو  �ملنت�شب  �لقرن   

بعيد حرث به �شعادة مل يعرفها �شو�ه.....

***
يف هذ� �خلريف �شتت�شّبث �أور�ق �ل�شجر باأغ�شانها 

من  �حلثالة  �أقد�م  حتت  �ل�شقوط  لعنة  من  خوفا 

ميلي�شيات �ملوت �ملقيتة...

�أما �لهو�ء �مل�شموم فيجعلها عر�شة للّتبخر...

***
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عيني �ليمنى يد 

والي�سرى... ذراع

اميان ابراهيم\



�فة �أي�شا:
ّ
هكذ� تقول �لعر

كي ل ت�شيخي... موتي باكر�

***
تخلع ثوبها

 وتزيح ق�رسة حزينة

***

�مة لالأحالم..
ّ
فر

..�أما �لزو�رق فال ت�شلح حتى للنجاة

***
.....و ريثما �أ�شل

 �شيكون �لكرنفال قد �نتهى

�إىل  ي�شريون  غربان  ثالثة  حتما  و�شاأ�شادف   

بقعة �أخرى خاوية... 

لأر�فقهم

***
�فتح �أدر�جك وخز�ئنك وكل �أبو�ب بيتك

وتذكر..

ما �لذي لذ بالفر�ر منك كلما فتحت؟

حني تعرف، �شيطرق بابك ومتنح تذكرة �لبقاء

يف خز�ئن ودعتها �ل�شم�س و..يدي

***
وحده يتقن �رس �جلنة �خلالية من كائنات لّوثت 

�لأر�س ب�شجيجها...

�أتفق مع �لغر�ب و �شارتر

***
�لبيت: �شاأمي �لذي منحني كل ما لدي 

�لفندق: عّد�د �لنزق �لذي مل يعرف �شاأمي منه 

ة بزحام �خلو�ء
ّ
�ل�شارع: �شور �ملار

�ملدينة: غريبة كاأ�شطورة �لوجود

�لبالد: حبل متني ي�شدين ملربع �ل�شاأم �لهائل

***
�أنهق كحمار بائ�س ..... �أذّله �لعبيد

***
و...كاأنك �لذئب �لذي...

 �أكل ليلى وجدتها

***
�ملر�يا �لتي تنتظر من مي�شحها باأور�ق �ل�شحف 

و�حد�  وجها  تعك�س  ول  وباردة  وحيدة  �لقدمية 

بها  تلت�شق  كانت  �لتي  �لكثرية  �لوجوه  من 

حماولة تقبيلها، �أو بعبور �أل�شنة ق�شرية حتاول 

لعاب  ....كل ما بقي عليها... خر�ئط  ثقبها عبثا 

قدمي لأفو�ه لن تعود ل�رسية عادتها �ليومية

***
�أحت�ش�س  �أن  �أريد  �خلريف...  ياأتي  �أن  قبل  لي�س 

قرين جيد� ثم ل باأ�س من �لعمى

***

ك �أيتها �حلياة �أريد �أن �أع�شّ

بها  فرحت  �لتي  �لوحيدة  �لعظمة  تلك   حتى 

منحِتها لكلب �آخر

***
�ل�شمكة نائمة،

�رسبة �لفاأ�س �ملوؤملة مل جتعلها ترم�س

و دون غ�شن يحملها... ت�شتلقي على حافة عامرة 

بالطحالب...

***
تربير �أخري..

�لكتف �لتي �شقطت من كرثة �لتكاء عليها.....

***
�ل�شهوة 

غريزة تقتلها �لعاطفة �أي�شًا....

�ل�شفة �ل�شفلى... وفم يتحول لكّما�شة

***
مت�شلبة  �لي�رسى  ب�شدة،  تدمع  �ليمنى  �لعني 

وجافة. �ليد �ليمنى مبللة بعرق �لرغبة. �لي�رسى 

نا�شفة ك�شطح خ�شبي. �لقدم �ليمنى تخترب �ملاء 

بحذر 

 و�لي�رسى �أي�شا تفعل
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ل �شيء نكتُبُه

ليخلَق فوقنا

�أممًا ت�شاركنا �حلنينا

ل �شيَء نفرُكُه على جبِل �حلياِة

ليخلَق �ملعنى

ِه مر�آُة �حلننِي وين�شانا �إذ� َبَردترْ على كّفيرْ

ومننمترْ فينا �شنينا

ل �شيَء �إذ ن�شت�شلُح �لأوقاَت فينا

وعلى بالِط �ل�شعِر نهُر �ملاِء يخرُق مثلنا

�أر�شًا، ومعنى

 �جلهاُت
َ
و�جلهاُت هي

 من ظلِّ �لكتابِة ثمرٌة 
ُّ
متر

وتطيُح بالأمِل �لذي خلَق �لولدَة من �أ�شابعنا

وعّدلها َجنينا

ل �شيء نكتُبُه على ورِق �خلياِل

�إذنرْ لن�رِسكرْ يف �لكتابِة حار�َس �ملعنى

وننهي يف �ملر�يا حنكة �لتمثيل 

بعد �لليِل

يحمُل يف �أ�رّستِه على مر�أى يدي 

ماًء دفينا

يا ماُء 

هل َبَرَك �لهو�ُء على يديَك

و�أنَت حتفر باطَن �لأر�ِس �لقدميِة

هلرْ زرعَت �ل�شكَّ فينا؟!! 

ن�شت�شلح 

الأوقات فينا

اأحمد اخلطيب\

من �أعمال �لفنان مو�شى عمر - ُعمان 



�لرجفة 

حني �أخذين �لليل من وجهي، عرب �أزّقة �شّيقة، 

�أو�شدترْ �ملنازل �رسفاتها، ومل تتاأكد متاما 

من �لرجفة يف �شدري. 

كنت �أخ�شىعلىحزين �لنحيل من �لظالم،

�ل�شوء  بها  يتلّم�س  يد  ول  ذ�كرة،  له  لي�س  حزن 

�ل�شاحب.

و�لقلق  �لرت�ب،  هذ�  يتبّدل  لن  �شيء،  كل  �شاأترك 

�ملر�بط 

عند مو�قف �ل�شيار�ت.

كيف مل تر �لقاتل �لذي �أمامك؟

 ثّمة خطاأ ما؛ 

�لقاتل جاء مبكر� هذه �لليلة.

�ل�شارع،  م�شهد  كان  �ملوناليز�  �بت�شامة  مثل 

مغتبطا 

بالتعا�شة، وهي ترتل �آياتها �ل�رّسية فوق جثتي.

لي�س �لأمر ممتعا بالطبع، فالليل مل يكن يف�شل 

�ل�رسيالية، ول ق�شائد �شان جون بري�س، كان 

ي�شعر بارتياح للغياب �ملباغت،

للحقائب �لتي ل تغت�شل من وعثاء �ل�شفر.

باإمكانك �أن تتذكر مالمح �لبيوت �ملفرطة 

يف �لن�شيان، و�لغرف �لتي حتت �أظافرها �إرث 

�لرغبة، و�لفزع �لأبوي.

يف �مل�شتقبل، و�أنت تتحرر من ليرب�ليتك، �شتعرف 

�أن �لليل مل يبتهج با�شطياد فري�شته، ومل يرتك 

لك �شفة �لرجولة.

يف نهاية �لأ�شبوع

يف نهاية �لأ�شبوع:

جمهولة  ر�شائل  على  �للكرتوين  �لربيد  �أفتح 

�مل�شدر،

�أفكار�  يحملون  �لذين  �لأ�شدقاء  بعثها  ر�شائل 

قليلة �لد�شم

عن �لعوملة، �أ�شدقاء �رسبت نخبهم على مو�شيقى 

زياد 

�لرحباين، وماركات جتارية تعلمت منها ن�شيان 

�لآخرين.

يف نهاية �لأ�شبوع:

�أن  �نتظار  �فرت��شي يف  على كون  عينيك  تثّبت 

ت�شوي 

�لرغبة، قبل �أن تتناولها بلّذة بي�شاء.

ي، كنت تقفز فوق �شور �ملجالت 
ّ
�أرنب بر  مثل 

بة، 
ّ
�ملهر

حتت طاولت �لتالميذ، بنية مدفوعة �لأجر، 

�شور تتاأبط حريتها، ثم تختفي كالقر��شنة على 

در�جة نارية.

كالبحر حني يتحول �إىل مائدة بنف�شجية منت�شف 
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�لرجفة, 

وق�سائد اأخرى

اإبراهيم زويل\



�لقيلولة.

هكذ�، يقدم �لقر�بني يف نهاية �لأ�شبوع، 

ا�س،
ّ
ويتعّقب �أثر �أنفه �حل�ش

�أنف يعرف طريق �خلطيئة، ويحفظ جيد� 

ذكرى �لر�ئحة.

�لليل

�لليل..

مل  هو  �خل�شبي،  توتره  على  مبكر�  �لوقت  ليز�ل 

يغادر �ملنفى بعد،

�ملتاع،  ك�شقط  �ملنهوبة  فحولته  ت�شتيقظ  ومل 

حتى ذكرياته �ل�شئيلة

تعرب  ومل  كهولتها،  تغادر  �أن  ت�شتطع  مل  �حلجم، 

دم �حلالج بكّل �أ�شف.

يحدد  �أن  دون  �لليل  هذ�  يغادرك  �أن  قيمة  ما 

دون  قدميه  على  يقف  معنى  للجحيم،  معنى 

عملية جر�حية.

ر 
ّ
يحر �أن  قبل  ينه�س  لن  هو  حال،  �أّية  على 

�لأجنحة �ملختطفة، �لأجنحة �لو�ثقة من �لأمل.

كان يقتعد كر�شّيا على مبعدة من �ليقني، غري �أّن 

جنمته �شقطت 

فجاأة يف فخاخ �لريبة.

عليه،  �لقب�س  يف  �أفلح  �ل�شاعر  �أن  �لو��شح  من 

تهدد  �لتي  حكمته  �لع�شو�ئية،  حكمته  و�إيقاف 

نو�ياه �جلاهزة للذبح. 

كم كان �لأمر �شاقا وموؤ�شفا للغاية،

�أن يرهق �أرو�حنا �لتي تتعذب،

لكرثة ما ر�أت وجهه �ملتجّهم، وهو يخرج خائفا 

من قلب �ل�شجرة، و�لريح �لباردة تبحث يف �شعره 

عن �شيء مفقود.

نا بني خمالبه، ل �أحد غريه �لتقطرْ

وحّلق بنا عاليا.

�ل�شحر�ء

لأّن �ل�شحر�ء تخد�س فوؤ�دك بحذر

مل يعد لك ما ت�شري به لذكرى تتاآكل يف حلقك

ل�شهوة تفجع �لأوتار بخروجها �ملباغت

خلوف ي�شهق يف جوفك.

غد�ً، تاأتي على كتف �لده�شة تبحث يف حقائبك

عن برق �أعزل

برق عامر باله�شيم

قريبًا من مرمى �لق�شيدة �لتي تكابدها

مت�شح �لرب�هني من على مقب�س �ل�شك

تتتّبع جمهولني يتخافتون بتقطيع �لرمل

بال رحمة يتقدمون

على �لأ�رسحة �لهاجعة

على خيالت �لفر�شان وهم يطلقون لها �لعنان 

يف ذروة �جلوع.

......

......

كم هي ثقيلة �شخرة �ل�شمت.
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تكون  �أن  ت�شلح  ل  �أ�شنانه  �أن  يعرف  كعجوٍز 

ارة جوز،  ك�شَّ

كاأ�شٍد فقد خمالبه فا�شطر �إىل �رتد�ء جو�رب،

كحماٍر ن�شي �أن يت�شَنّع �ملو�شيقى وهو يتحدَّث، 

كحلٍم مليء باجلثث وخيالت جرحى �لألغام

�لذين يحملون �أ�شالءهم..

�أ�شعر �أنني ثقيٌل ك�شائٍق �أبكم..

ن مبتدئ،   يف يد مدخِّ
ٍّ
ثقيٌل ك�شيجار كوبي

ثقيٌل كو�جٍب مدر�شي،

كماٍء مليٍء بالطحالب،

كحوٍت عمالٍق ل يتَّ�شع له حو�ٌس زجاجي،

ك�شبٍح يتحدث عن �رسورة �لريجيم...

***

هذه �لليلُة تدفعني �إىل �ل�شفر �شباحًا، 

كمظروٍف ي�شتنجد ب�شاعي �لربيد �أن ياأخذه

- دون طابع- 

.
ّ
ويلقي به يف �أي �شندوق من�شي

***

�لتابوت مرعٌب حتى و�إن كان جديد�ً،

ز..
َّ
و�لُعرُي �أخفُّ وطاأة من كفٍن مطر

يا لأحالمي هذه �لليلة،

�شتنزل طائرة هيلو كبرت 

�إىل �شارعنا �ملتو��شع،

ر�شا�شًا  نحوي  وت�شوِّب  �لأزقة  يف  و�شتالحقني 

�شينمائيًا

ُيطلق �ألف ر�شا�شة يف �لدقيقة..

�شاأرى �لدو�ئر ترت�شم على قمي�شي

و�شاأ�شع يدي على كلِّ �لثقوب،

�شاأحتاج �إىل �أيٍد كثرية

وحني �أعجز عن �شدِّ كل �لثقوب �شاأرمتي �أر�شًا 

ليكون ظهري �ملثقوب مو�جهًا للكامري�

كما يفعل �لهنود يف كلِّ فيلم ينتجونه.
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ك�شبح يتحدث عن

�سرورة الريجيم

عبداملجيد الرتكي\



كيف تكتب ق�شيدتك

و�أنت حما�رس باحللم �ملفكك ؟!

�شياأخذك �لكالم �إىل �أُتون �ملالمة

حني ت�شوغها بحرف �لثلج

�لق�شيدة �أكرب من �أن حتتويها �لقو�مي�س �ملعتقة 

بالفر�غ

    �أو حني تر�شمها ري�شة �لفقر �جلمايل

   �أو ت�شكبها دموع �حلرب يف تقُطع و�رتد�د

كيف يكون �حلب حمرر�ً يف ق�شيدة مائية

تنز�ح حروفها يف خجلٍ  وخوف؟!

�لورد ين�شح  �حمر�ر�ً وجه �لق�شيدة

يف ربيعها �لعذري �مللهوف

و�لعائد �مللتاع ملتهب بجمر �حلرف

�لق�شيدة جتيد كل لغات �لكون

       وتفتح مغاليق �لقلوب

كم يلزمنا لنحرتف ونحرتق  وهج �لق�شيدة؟

ل�شيء يلزمنا

�شوى �أن ن�شري �أزهار�ً حني ي�رسبنا �لكالم

كيف تخاطبني �لق�شيدة و�أنا �ملودع لغتي

  و�ملزهو بعاطفة �لبيا�س

ل حمل يل

لطاقة ُترجى �أترجمها يف لغة �لغياب. 
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ح�شار �لق�شيــدة

علي �شليمان الدبعي\

من �أعمال �لفنان حممد �لهادي - ُعمان 



 خو�تيُم هذى �لأنا�شيِد غري مالئمة 

نحُن مل ندخِل �حلرَب بعُد 

لنحزَن 

ل�شنا كذلك �أ�رسى 

لن�شعَر بالتوِق لالأر�َس

َّ
 �لأنا�شيُد جتربنا �أن نفر

َك و�أن نقتَل �ل�شحرْ

 قبل �حتفاِء �ل�شفاِه  

و�آذ�ُننا مل تعدرْ م�رسعات كما كانت �لأم�َس 

ملترْ من �لنغِم �ليائ�ِس �ملتهالِك 

و�ملت�شاعِد من جوقِة �ملن�شدين 

وهم يلب�شون مالب�َس ر�شمية رثة 

يخرجون زفرَي �أنا�شيِدهم 

فى طماأنينة ل تريُح توج�شنا 

ثم يبتهلون لتعلَو �أ�شو�ُت �آلتهم 

 نحن مل نخ�رِس �حلرب..

ل�شنا كذلك �أ�رسى لن�شمَع 

�آهاتهم تتقافُز حول م�شاعرنا كالذباِب 

ومتالأُ نومتنا بالكو�بي�ِس 

عن جرذ هائل يف �لطريق ي�شيُد �جلنوَد 

 خو�تيُم هذي �لأنا�شيِد هادئٌة 

وبطىٌء تنقلها 

ومنايُل روؤو�شَنا هازئني 

لنجربهم �أن نعي�َس على كيفنا 

نحن �أبناوؤكم �أيها �ملن�شدون 

و�أبناُء زوجاتكم 

هوؤلء �للو�تي ت�رسعن �أن ل متوتو� 

ول�شنا عبيد�ً لأربابها 

كي نكررها كلما م�شنا �ل�شوُء 

مل نرتِك �لبلدَة �ملطمئنَة لل�شحر�ِء 

ومل ت�رسِب �ل�شم�ُس �أقو��شها 

فت�شيب غريزتنا للحياِة 

لكى نت�شلى بق�ِس �أظافرنا 

و�لغناِء �لكئيِب على �لطرقات ..

 ول�شنا كذلك �أ�رسى باأيدي �لعدِو 

لنن�شى حكاياتنا حتت وقِع �ل�شياِط 

ونهذي باأرجاِز حمقى 

يغنونها فى �لبالد لكي

تتذكَر �أجمادها 

 خو�تيُم هذي �لأنا�شيِد 

ت�شبُع رغبَة �أرباِبها يف �ل�شكوِن 

ولكنها ل تالئُم فتنَة هذ� �لزماِن 

فاآناُت �إيقاِعها �ملتهمِل 

غري مالحقة 

للت�شاحِك 

و�لعدو خلف �حلياة
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�لأنا�شيد

عبدالرحمن مقلد\



 

202\ �شاعر من �ليمن  

�شع���ر.. �شع���ر.. �شع���ر 

 s  s s

ي�شيق    �شدره  لألمك 

ويتقطر   �لقلب   كقار �ل�شفن 

على   ور  ق   �لدهر   

�ملعلقه 

ب�رس�يا  �لود

�أملك 

ي�شهر �لكلمات يف جوفه   

�حجار�ً لل�شمت 

 وي�شق  �لفرح يف مقلتيه 

 �أحز�نًا تلو �أحز�ن 

يود �لفتى  

يف مدينة تخيط  �لغربة �لأبديه 

يف مالزمة 

كان �لفتى  يود لو �ن 

�ل�شماء تك�شف عن زرقتها 

خلف 

�شحابه هاربة 

كان بود �لفتى 

�ن ميتطي  �شهوه �لفجر 

ليباغت �لقرية �لغارقة 

يف �ل�شكون 

وي�شعل �شعاع �حل�رسة خلف منزله 

�حلزين 

خلف �جلبل 

كان �شي�شلب  �شحابة  ت�شمرت 

بالقرب من �لكوخ 

�ن يجربها على �لأبحار 

�ىل نهاية �لعامل 

على �حلان  خرير �ملاء يف 

�وردة �لرتبة 

وهم�شات �لريح 

لل�شخر �لأ�شم 

كان بوده �ن يلني 

�مل�شتحيل 

وي�شنع   منه مرهمًا 

للتخفيف 

عن جروح �أمه 

 �ن يزيح 

 �للجه �لعالقه 

�ن ي�شنع  خيول من جموح �ملاء  

وبل�شم من ريحانه 

�لأمل .

بل�شم من 

ريحانه الأمل 

فتاح املقطري\
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يتفتق �لورد يف وجهك 

كنجيع م�شكوب 

هذ �لوهج قدمي 

قدم �لطفولة ..

بقاياه جمر 

ي�رسمه �حلنني .

***
�شجرة و�حدة.

خطوة و�حدة .

ُقبلة و�ح�دة .

طعنة و�حدة .

...

تكفي ملعرفة 

�أ�رس�ر �لع�شق و�ملوت .

...

كل يفتح حلمه �خلا�س

ع�شب �أخ�رس كما يظن 

و�لهاوية

 معلقة يف غ�شن �شغري .

***
حبيبتي كالطفولة 

حفظتها عن ظهر قلب 

�أعرف كل �لدروب �إليها 

حتى �لنب�س �لذي خزنته يل

يف �ل�رس�يني 

�أعرف ب�شمتها �مل�شيئة بالنبع 

يف �آخر �ل�شجر

عّلها تاأتي ...

يف تفا�شيلها �مل�رسقة 

كالدمعة �لفا�شلة 

بني �خلنجر و�جلرح .

***
�أبحث عن غيمة �أمطرتنا

ونحن جنو�س �ل�شو�حي 

بحثا عن عمر بديل 

�أبحث عن �أ�شيل خ�شبنا بورده

قبل �لغ�شق 

عن حكاية روتها �لأمهات

تر�ق�شت حروفها بني �ل�شو�قي 

عن نفو�س خ�رس�ء كالع�شب تنتظر �ملطر 

كم �أ�شحكتنا �لطفولة 

وهي ت�شقط من ع�س �ل�شجر 

وتختفي كالظل بني �لنخيل .

***
يذهب بعيد� يف ما�شيه 

�ل�شيل متدفقا يف �لطرقات 

وغري �لطفولة ل توم�س 

مبتلة باملطر .

***

ذهــــــــــــــــــــــب

عادل الكلبانــــي\



حتت �لنخلة �إياها 

ر�أى �لطفل يعبث بالطني 

وكثيب �لرمل 

يخفي ) �ألبوم( �ل�شور 

***
�شجرة �لطفولة مزهرة �أور�قها �خل�رس 

و�جلفاف يتوغل فيه.

***
فوق غافته ي�شدح �لطري

تعربه وجه �لطفولة 

ت�رسبت كدمعة من عينيه 

و�أختفت يف �لعدم .

***
وحده �حلنني مزهر� 

ود�خله يك�شوه �ل�شقيع .

***
هذ� �لطفل يرك�س �أمامي ي�شبح يف �لنبع

ير�شم يف �ل�شخرة ماي�شبه �ل�شور 

ويقذفها يف �ملاء 

�ل�شخور مغت�شلة بالنبع ت�شيء �مل�شيل 

فيما �لغبار عالقا يف وجهي ل يز�ل 

رغم غز�رة �ملطر .

***
يف �لطفولة يتجمد �لزمن 

يبقى على حاله 

هناك بعيد� .. 

يف عمق �لذ�كرة 

تعربنا �لأيام ..

ترحل �لوجوه ..

و�جلر�حات تباعا 

و�لأحز�ن ترتى

ن�شبح ع�شاقا 

ومن�شي م�شكونني 

بالوحدة و�لغربة و�لغياب ...

...

�لعمر يرك�س يف �لرب�ري 

عابر� �لنهر 

من �شفة �إىل �أخرى 

حتى يتعبه ...

�لرحيل و�مل�شافات .

***
يف �آخر �لقمر ..

ثمة نور يتوهج 

يف �لليل �لأخري ...

�لطفولة تطفو 

من غياهب �لذ�كرة 

وت�شعد من  �لأعماق 

ل �شيء يحول بينها 

وبني �ملوت 

تتجلى كما جمدها �لزمن 

�أول مرة 

وتبزغ كالفجر 

قبل غفوة �لأحت�شار ...
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قذفو� �لبيت.. بالطريق

و�جمًا.. 

باأ�شابَع غرقى، يغّمُق 

لوَن �ل�شماء 

ولوَن �ل�شجري�ت.

ثم متّهَل يف �ملوت:

 وحيد�ً!
ُّ
]ما �أ�شيَق �لدرَب حني �أمر

هنا، كان �أكرُث من مقعد حجرّي

وكان، هناك، يطارُد �أبو�َبُه �لقلُب - هذ� �لذي

عبثًا يتمّوُه بالع�شب؛

ها، غرَي �آبهٍة، تعرُب �لطرُي.

مل يخطئ �حلبُّ يف ر�شم وجهي

ولكّنه - �لدمَع، ميحو مر�ر�ً مالحمنا.

�أتذّكُر كلَّ �لذي �رتكب �ليا�شمنُي

وكلَّ �لذي كان ينوي.

 دمي باأماٍن �إىل 
َّ
وها �أنحني؛ �أن مير

�ِشدرْرة �حللم. و�ليا�شمنُي �ملر�وُغ 

كم يتدىّل 

كما لو يخّبي عن �لعابرين 

جد�ر�ً.

 
َ
وها �إنني، بحذ�ء جديد، �أدو�ُس جنومي

فوق �لدروب �لقدمية

. لَّ ور�ئي �أحدرْ كي ل َي�شِ

�أنا جهٌة ل توؤّدي �إىل �حلقل[.

ثم يوؤوُب 

، حيث 
ّ
�إىل �جُلب

يُد �لوقت بي�شاُء 

بي�شاُء من غري ذكرى.

كاأن �لأر�ش ترتع�ش

عبثًا، تعب�ُس يف �ل�شورة

فيما حولك �لأحباُب م�شغولون بالإمياء.

كم تو�شَد عينيَك 

وكم تدخُل، من تلقائها، �لأ�شياُء!

ل �شورَة ُتنجي طائر�ً يف �لبال 

�أو ُتنِجي جد�ر�ً ما.. 

هي �لأر�ُس قد ��شتاقت �إىل �شريتها �لأوىل 

عالَم �خلوُف؟ 

.
ٌ
ل كنَز �إذ� �نق�سَّ جد�ر

َطَلٌل - من قبل - �أحالُمَك..

ها كالعادة، رمّمرْ

ول ت�شندرْ �إىل روحك فجر�ً.

ُعدرْ �إىل �لن�شيان

فال�شّياُح - �أحباُبَك، عادو�

عربو� عمرَك من غري �أذًى

مل ياأخذو� غرَي غباٍر 

كان يعدو �شاخمًا يف �إثرهم؛ 

لّقنَتُه �حُلبَّ 

وما لّقنَتُه �لذكرى.

ملاذ� لن يعودو�؛

مل تكن �إل دلياًل �شائعًا

مثل �لطريِق.

 ق�شيـدتـــان

اأمري احل�شني\



ن�رُس �لذكرى

يحّلق �ليوم

�أمام خارطة

�أيامي، كذئب

يف فلو�ت �لتوح�س.

ها، �أنا

�أحمل ثقل �لوقت

وذ�تي، �ملليئة

بكلمات تذبل ومتوت

كل حلظة

مع �أنني �أرويها

باأمل ل يعدم �لرجاء منه

مل يرتك �لليل

ف�شحة يّل

كما �لع�شاق.

ُقلت: �ملكان

يتوج�س بقاطنيه

و�حلياة عود ثقاب

ت�شتعُل يف رئتي.

قالت: �لأبو�ب

طريقك ُمغلق

وكلماتُك، ل ت�شبه

دمَك وحلمَك

رْ
لهذ�، �ش�ر

يف �شمتك وغمو�شك

و�ل�شارع، �لذي يلهج

بكلمات �حلرية و�لعد�لة

تنق�شه جمرة �ل�شم�س

وكتابة ل تتهاوى

�أمام �لأوهام

ُقلت: لي�س من وقت

ت�شّيعه �لريح

�أمام بابي

فقد كن�شُت

بيدي، حنينا م�شى

ور� ومزقُت، �شُ

وذكريات

لأهب نف�شي

خال�شا �آخر

فلول، تربة �لطفولة 

وماء �لنبع �مُلتبقي

ل�شتحالت �حلياة

�أن نكتبها

ق�شيدة نرث وهايكو
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 �أين تذهب؟

طالب املعمري

يف كل اجتاه ..   

عيُنَك غريبة    



هذ� ما متلكه

�أرو�حنا

يف �مل�شاء�ت

�لالمتناهية بالأحالم.

مع �أن �لو�قع

له �أنياب يف �لياأ�س

و�خل�شار�ت، 

و�لرماد

و�إن �لأمل �لعربي

لي�س جو�ب غو�ية

يف مبتد�أ �لعتقاد

ومن �أجل، �أن 

�أحلم، �شاأحاول �أن

�أترُك ق�شة

يف كل ماء

عّلني �أظفر

بعني غريق

�أو بقلب جريح

ُيغني

فمعجزة و�حدة

لي�شت كافية

لرت�شم طريِق

فامل�شافة �شا�شعة

و�لنور يتلهى

يف ثياب مهرج

ليلحق مركب نوح.
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209 \ كاتب ومرتجم من الأردن

التي كنا نق�صدها خالل طفولتي كانت  البيوت   

نوعني: اأماكن زيارات مرتبطة ب�صداقات اختارتها 

ل�صبب  عليها  جمربة  كانت  واأخ��رى  طوعًا،  اأمي 

املرتبطة  اأم��ي  زي��ارات  اأح��ب  كنت  اأن��ا،  اأجهله. 

عائالت  من  معظمهم  كان  احلميمة.  ب�صداقاتها 

م�صتورة. اأمي، عند ذهابنا اإىل تلك الأماكن، كانت 

ت�صّكل  التي  الناعمة  التعرّجات  ب�صعادة  حتّدد 

�صفتيها، ومترّر اأحمر ال�صفاه بخفة على �صفتيها 

اأحمر �صارخ.  اإىل  اأحمر داكن  فتحّول لونهما من 

نخرج من الباب بخطوات قطة. تن�صى اأمي اأحيانًا، 

اإغالق باب البيت الرئي�صي باملفتاح. اإذا ما كان 

الطق�س خريفًا، نعمنا بطراوة منع�صة، واإذا ما كان 

الطق�س ربيعًا نعمت عظامنا بدفء ال�صم�س.

البطم  اأ�صجار  الطرقات.  األتفت واأنظر خلفي يف   

البا�صقة تنت�رش على �صاطئ »�صفا« املمتد داخل 

ظلها  يف  يجل�صون  ال�صباب  كان  حيث  البحر، 

املراكب  تنطلق  بال�صباحة.  يرغبون  ل  عندما 

�صاطئ  على  يتمددون  »يوورجتو«،  �صاطئ  من 

�صاطئ »كالم�س«  امتداد  »كوربايليدرا« وعلى 

اأو يتنزهون من »�صفا« وحتى »مو�صا«، مع ميل 

�صم�س الظهرية على الأكتاف ومداعبتها. 

اأثناء  �صابة  فتاة  عادت  وقد  اأمي  اأ�صاهد  كنت   

املطر.  هطول  اأثناء  وحتى  الطرقات  جتوالنا يف 

اأمطار �صنوات �صباي تلك، كانت تختلف عن اأمطار 

بالربد، حتى  املرء  ت�صيب  الريح ل  الزمان.  هذا 

بياقة  اأو تع�صف  الباردة ما كانت تفتح  الرياح 

اأو اأطراف معطفي امَلَطري. لقد جتّولنا، اأمي واأنا، 

ويف  احلافالت  ويف  الرتاموي  ويف  املطر  حتت 

كنا  ما  نادراً  التي  الأجرة  �صيارات  البواخر ويف 

ن�صتخدمها، ونقر قطرات املطر الكبرية املتجمعة 

على زجاج النوافذ فت�صتحيل ماء. كنت اأر�صم يف 

خميلتي اآلف الأ�صكال. اأرى اأمي، اأتخيل ع�صافري، 

 
)1(
واأعالمًا تركية ذوات اأهلّة... ومن م�صكال املطر

اأمرّر اآلف الأ�صكال املتعاقبة. كنا نلعب ب�صحبة 

الغيوم.  مع  اأي�صًا  اللعبة  تلك  »اإجنيال«  الأخت 

الأخت اإجنيال هي بنت العائلة التي تزورها اأمي 

عن رغبة و�صوق. ل اأ�صتطيع تخمني كيف تعرّفت 

اأمي عليهم. قد يكون هناك معرفة قدمية اأو �صلة 

روؤيتنا  عند  بجنون  يفرحون  كانوا  بيننا.  قرابة 

عّفت«  »ال�صيدة  حتت�صنني  لزيارتهم.  قادمني 

وتلثم �صعري مرات ومرات وتت�صممه. ما اإن اأعرب 

املواجهة،  الغرفة  اإىل  اأرك�س  البيت حتى  مدخل 

يف  بقي  وكما  عّفت،  ال�صيدة  والدة  متكث  حيث 

ال�صن،  يف  وطاعنة  كبرية  �صيدة  كانت  ذاكرتي، 

بذكاء  تتمتع  كانت  لكنها  تهالك ج�صدها،  ورغم 

وذاكرة حادة.

الرتجمة من الرتكية: �شفوان ال�شلبي\

�سليم �إلري

»فــتاة للــزواج«



مل تكن قادرة على احلركة بحكم �سنها. جتل�س على 

اأدعية  تتلو  امل�ساء  وحتى  ال�سباح  من  مريح  مقعد 

اليد من حمفظته  بخط  ُكتب  تخرج م�سحفًا  دينية. 

الأرجوانية املطرزة بخيوط ذهبية، وتعيد قراءة ما 

ل 
ّ
حتفظه من الآيات عن ظهر قلب دون كلل. كنت اأقب

يدها العابقة دائمًا برائحة �سحرية نّفاذة لكولونيا 

ق�سرية  م�ستديرة  الكولونيا  زجاجة  البنف�سج.كانت 

ومنتفخة وذات غطاء بلون فراء ال�سنجاب مو�سوعة 

على رف قرب راأ�س »ال�سيدة نوهبا«. 

 كانت ال�سيدة نوهبا تغ�سل �سعرها باحلناء، وتغطيه 

الأبي�س مطرز احلواف. كان رقيقًا  ال�سا�س  بقما�س 

القما�س الذي يغطي �سعرها. قطع قما�س �سا�س �سميك 

كانت توجد يف ال�رصة املو�سوعة عند طرف موؤخرة 

�رصيرها، ملتفة باأكيا�س �سغرية من اخلزامي. كانت 

تقوم  اأدنى حركة  عند  عرقًا  تت�سبب  نوهبا  ال�سيدة 

بها، فت�سع ابنتها قطعًا من قما�س ال�سا�س ال�سميك 

على ظهرها. ياقات واأطواق مالب�س ال�سيدة نوهبا، 

وكانت  الروكوكو)2(،  بوريقات  ومزخرفة  مطرزة 

بني  الوريقات  ه��ذه  بيديها  جت�س  نوهبا  ال�سيدة 

كبري،  �سخ�س  وكاأنني  معي  تتحدث  والآخر.  احلني 

لل�سيدة عّفت »قدمي للفتى كاأ�سًا من �رصاب  وتقول 

ل  عّفت  ال�سيدة  كانت  عزيزتي«.  يا  التوكنماز)3( 

تزال تعد بنف�سها �رصاب التوكنماز يف اأ�سهر ال�ستاء، 

وت�سعها  املق�رص  والف�ستق  احللو  اللوز  يل  وحت�رص 

بهدوء اإىل جانبي. يف احلقيقة، الفقر املخفي، كان 

ظاهراً اإىل حد ما من الغرف اإىل عتبة مدخل البيت 

احلجرية ومن العتبة احلجرية اإىل املطبخ.

الأزق��ة  يقع يف  ك��ان  اإجن��ي��ال،  الأخ��ت  عائلة  بيت   

مبنية  منازل  ثالثة  هناك  »بهارية«.  حلي  اخللفية 

اأ�سحابها  الرثاء  اأ�ساب  اأن  بعد  ��رت 
ِّ
اأُج ��ر، 

ُ
الآج من 

يف  الغربية.  البو�سفور  �سفة  اإىل  ورحلوا  فهجروها 

بع�س الأيام، وعندما يكون الطق�س معتدًل والوقت 

نهاراً، كنا نركب عربة يجرها ح�سان عند ذهابنا 

عند  ننعطف  اإن  ما  اإجنيال.  الأخ��ت  عائلة  لزيارة 

زاوية الزقاق حتى يبدو لنا بروز ال�سقف الذي يذّكر 

جداً  جميلة  كانت  الدانتيل.  املنديل  بحواف  املرء 

النقو�س واملنحوتات اخل�سبية. مل ُتطَل واجهة املنزل 

بالدهان منذ زمن بعيد، فا�سودت واأ�سبحت قبيحة، 

لكنها تذّكر بزمان عز غابر م�سى. م�ساريع النوافذ 

مك�سورة ومتهالكة، وبعد عبور احلديقة، حتى يبدو 

التوت  اأ�سجار  م�سكون.  وكاأنه مهجور وغري  املنزل 

وال�سنط غدت بوراً من عدم العناية والإهمال...

 كانت عائلة الأخت اإجنيال، تقيم يف الطابق الأر�سي 

كانت  النوافذ  ولأن  احلديقة.  على  مبا�رصة  املطل 

مغلقة ب�سكل دائم، فال يدخل البيت ل �سوء ول نور 

املوا�سم ول حتى رائحة عفن القبو، لذا فداخل البيت 

كان دافئًا و�ساكنَا وي�سيع فيه تغريد طري الكناري 

الذي تطعمه الأخت اإجنيال وريقات اخل�س الأخ�رص. 

جدران املدخل كانت مطلية بال�سيد الأبي�س. باقات 

ورود جمففة كانت متالأُ حجرة ال�سيدة نوهبا. واأنا، 

كنت مولعًا بالتقاط �سعريات الفر�ساة العالقة بطالء 

ال�سيد على اجلدران. 

 اأثاث غرفة ال�سيدة نوهبا مل يجدد منذ �سنوات طويلة، 

�رصيرها  البيت.  من  يتجزاأ  ل  جزء  وكاأنه  بدا  حتى 

العالية  ب��زواي��اه  احل��ائ��ط  اإىل  امل�سنود  احل��دي��دي 

الأ�سفر  النحا�س  من  مرتفعة  بعجرات  وامل��زي��ن 

مكتظة  اأرائ��ك  وي�ساره  ميينه  وعلى  ملعانها،  بهت 

فانو�سان  يعلوها  مب��راآة  جدار  وطاولة  بالو�سائد، 

اأ�ستطيع تذكر �سوى هذه الأ�سياء،  كبريان... الآن، ل 

بالإ�سافة اإىل حلوى حفل مولد الأخت اإجنيال.

ابنة  ه��ي  عّفت  ال�سيدة  اأنَّ  ب�سهولة  ي�ست�سف  ل   

ورغم  احلجم،  �سغرية  ام��راأة  كانت  نوهبا.  ال�سيدة 

باحليوية،  مفعمة  لكنها  ال�سديد،  الوهن  مظاهر 

اأناملها  كانت  ب�سهولة.  عمرها  تخمني  ميكن  ل  لذا 

ة جداً من التبغ لقيامها بلّف ال�سجائر لأمها. 
ّ
م�سفر

مالب�سها  مو�ستها.  تقادمت  طويلة  ف�ساتني  ترتدي 

تعّلقه  ال��ذي  املا�سي  الدبو�س  لكن  تتغري،  كانت 

املذّهب  عّكازها  اأبداً.  ليتغري  كان  ما  �سدرها  على 

م بحجارة كرمية وغري املعروف من غ�سن 
ّ
واملطع

ا�سوّدت بفعل  الكرمية  اأي �سجرة م�سنوع. احلجارة 
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على  �سعرها  تعق�س  عّفت  ال�سيدة  كانت  الرطوبة. 

م�سابك  عدد  اأح�سي  اأن  حاولت  مهما  كعكة.  �سكل 

�سعرها العظمية ودبابي�سها ما كنت اأ�سل اإىل نتيجة. 

كل ما كان ميور يف اخلارج من �سخب ومرح ومتعة 

وحتى الأحزان والأتراح ما كانت لتقتحم �سكون هذا 

البيت �سوانا: اأمي واأنا.

ق�س�س  من  حورية  يل  تبدو  اإجنيال  الأخ��ت  كانت   

وتفرده  الأ�سقر  �سعرها  مت�سط  القدمية.  اخل��ي��ال 

الأ�سقر  �سعرها  تغ�سل  كتفيها.  على  ين�ساب  وترتكه 

مباء زهر البابوجن، بعد غليه يف وعاء على املدفاأة. 

كنت  كما  البابوجن،  زهرات  بتفتيت  اأ�ساعدها  كنت 

اأ�ساعدها اأي�سًا بتح�سري عطر من ماء زهر القرنفل 

عندما  بال�سعادة  واأ�سعر  بها  متعلقًا  كنت  املجفف. 

دفرتي  ل�سفحات   
َ
حوا�سى تخط  كانت  معها.  اأكون 

باأوراق  وحتتفظ  »فابر«،  نوع  الر�سا�س  باأقالمي 

نها  �سة وت�سقل تغ�سّ تغليف قطع ال�سوكولته املف�سّ

كانت  جميئي.  عند  يل  لتقدمها  الرقيقة،  باأناملها 

لكن  اأمها،  مثل  الأوق��ات،  بع�س  �سعرها، يف  جتمع 

خ�سالت  من  بع�س  حمكمة.  تكن  مل  �سعرها  كعكة 

موؤخرة  على  متدلية  تن�سل  كانت  الناعم  �سعرها 

عنقها. 

يقيم  غريهم  اأح��د  هناك  ك��ان  اإن  اأت�����س��اءل  كنت   

العلوية  الطوابق  يف  يقيم  اأحد  ل  كاأن  اجل��وار؟  يف 

مل  اأح��د.  فيه  يقيم  ل  منزل  على  �ساهدون  ونحن 

نلتِق امل�ستاأجرين يومًا ل عند مطلع الدرج ول يف 

اأي  يف  ول  التوت  �سجرة  ظالل  حتت  ول  احلديقة 

نوهبا،  ال�سيدة  حديث  مدار  الأ�سخا�س  اآخر.  مكان 

تعر�س  كانت  املهاجرين.  من  املا�سي  من  كانوا 

اأ�سدقائها  مع  لها  الُتقطت  فوتوغرافية  �سوراً   
ّ
علي

املتدلية  والوجنات  ال�ساحبة  الوجوه  ذوي  القدامى 

املرتهلة. اأما ال�سيدة عّفت فاأظن اأنها مل جتد فر�سة 

للذكريات اأو للتفكري مبثل هذه الأمور. كانت ال�سيدة 

عّفت تعيد ترتيب البيت بعد اأن جتعل عاليه �سافله، 

ل تتوقف واإجنيال عن العمل على مدار الأيام. ما اإن 

 على طارة التطريز 
ّ
تنهي عملها املنزيل حتى تنكب

وت�رصع بتطريز قطٍع جلبتها لتعاود بيعها. ما تبيعه 

ال�سيدة عّفت ب�سعوبة من املطرزات، نور العني والكد 

ون بدله 
ّ
والعناء يذهب باأبخ�س الأثمان. كانوا ي�سم

اإجنيال،  والد  من  الباقي  القليل  التقاعد  راتب  اإىل 

بالإ�سافة اإىل راتب الأرملة واليتيم امل�رصوف لهم 

رجل.  بال  وحيدات  يع�سن  كن  ثالثتهن  الدولة.  من 

العامل  عن  منقطعات  عي�سهن  �سبب  ذلك  يكون  قد 

اخلارجي. اخليط الأكرث حياة كان ممزوجًا بال�سجن، 

اإبهاراً للعيون كانت مغم�سة بالأمل.  والزهور الأكرث 

اإجنيال  الأخ��ت  ومطرزات  اأ�سغال  خمتلف  حني  يف 

كانت ت�سفي ال�سكينة على نفو�سنا.

 كانت اأمي دائما تقدم الهدايا لل�سيدة نوهبا وللخالة 

عّفت ولالأخت اإجنيال عند كل زيارة. لكن هذه الهدايا 

»الفوندان«  �سوكولته  ول  الزهور  كباقات  تكن  مل 

الفاخرة التي كانت تقدمها اأمي عند زيارتها اأماكن 

الهدايا خل�سة على  اأخرى مكرهة. كانت ترتك علب 

طاولة الطعام ذات القوائم املتاأرجحة املوجودة يف 

املدخل، وتالحظ ال�سيدة عّفت على الفور فتقول »مَل 

هذا العناء يا ابنتي«. ارتعا�س �سوتها كان يدفعني 

اإىل الهرب من املدخل متنقاًل بني غرف البيت.

الأخت  فتح�رص  املدخل،  عند  اأحذيتنا  نخلع  كنا   

اخلفوف  النفتالني.  برائحة  تعبق  خفوفًا  اإجنيال 

�رصب  وق��ت  يف  اأقدامنا.  على  قلياًل  كبرية  كانت 

من اخلبز املحم�س مع  اإفطاراً  نتناول  ال�ساي، كنا 

الزبد واملربى. كنت اأفقد �سهيتي فجاأة، فاأبحث عن 

عيون الأخت اإجنيال. وما اإن تتالقى نظراتنا، حتى 

تكّف معدتي عن الغثيان، واأ�ستعيد �سهيتي. 

الأ�سياء  تلك  بني  ما  لكن  قدميًا،  ك��ان  �سيء  كل   

الب�سيطة، كانت فناجني ال�ساي رائعة وفخمة. كانت 

من البور�سلني الفاخر. عرواتها على �سكل ع�سافري 

 بارت�ساف 
ّ
ال�ساي كاأنها تهم الف�سة مائلة نحو  من 

الأخت  لنا  تعزف  ال�ساي،  احت�ساء  بعد  ال�ساي.... 

�سعبية من جنوب  اأغنية  العود، وتغني  اإجنيال على 

الأنا�سول تقول كلماتها: »دير بالك على جمالك يا 

ال/ اجلاه الآن �سار ملالك املال«.
ّ
جم
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 ل�سبب اأجهله، كانت ال�سيدة نوهبا تقطب حاجبيها 

وتنظر بامتعا�س اإىل الأخت اإجنيال عند غنائها لتلك 

معرفتي  يل.  يتهياأ  كان  هكذا  اأو  ال�سعبية،  الأغنية 

يف  ال��ظ��الم  يحل  عندما  البيت،  ب��اب  لإغ��الق��ه��م 

اخلارج،  من  فتحه  ميكن  ل  بحيث  امل�ساء،  �ساعات 

اأثارت لدي ت�ساوؤلت حول غمو�س حياتهم، مل اأجد 

ال�ساي  فناجني  ته�سم  �سوت  �سماعي  جوابًا.  لها 

ذوات الع�سافري الف�سية التي كانت تقدم لنا. موت 

الكناري يف قف�سه ذات �سباح. ت�سدع زجاج  طري 

الدفيئة الزجاجية التي يف احلديقة ب�سدوع طولية 

عند  لأبي  بانتظارنا  مقارنة  بالنحل،  وازدحامها 

عودتنا اإىل البيت.

 اأحد الأمور التي اأثارت حريتي، عدم زيارة ال�سيدة 

عّفت والأخت اإجنيال لنا مطلقًا، اأما بالن�سبة لل�سيدة 

امل�سي.  عن  وعجزها  ل�سنها  ذلك  ربطت  فقد  نوهبا 

ذات يوم واجهنا اأمر غري ماألوف عند عائلة الأخت 

اإجنيال. رغم اأن ل اأحد �سوانا اأمي واأنا ياأتي لزيارة 

عائلة ال�سيدة نوهبا، فذات ع�رص بداية �سيف، �ساب 

حول  التي  الكرا�سي  اأحد  على  يجل�س  كان  و�سيم، 

عالوة  القهوة.  ويحت�سي  املنزل،  باحة  يف  الطاولة 

انعكا�س  مفتوحة.  �سبه  النوافذ  م�ساريع  ذلك  على 

القدمي  الأث��اث  على  الغرف  مالأ  ال��ذي  النهار  وهج 

تهدلت  ال�ساب  �سعر  من  خ�سلة  وبهجة.  األقًا  اأعطاه 

اأمي،  عّفت  ال�سيدة  ا�ستقبلت  وعندما  جبينه.  على 

وقف هو اأي�سًا على قدميه.

تقطيع  م��ن  انتهيت  لقد  مبجيئك،  فعلِت  »خ���رياً   

الأِري�ْستة)4(«، قالت ال�سيدة عّفت.

تلملم  اإجنيال لأمي با�سطراب وهي  الأخت   وقالت 

جدائل خيوط الغزل خمتلفة الألوان » اأرجو املعذرة 

على هذه الفو�سى«.

 »وهل نحن غرباء يا اإجنيال؟«، اأجابت اأمي.

 »هذا جاهد ابن �سهيلة، لبد واأنك تعرفينها، زوجة 

خال كامران والعم ح�سن«، قالت ال�سيدة عّفت.

اأ�سمع  اأول مرة  اأما بالن�سبة يل فهذه  اأمي.  مت 
ّ
 تب�س

فيها اأ�سماء كامران والعم ح�سن وزوجة خالهما.

 »جاهد اأ�سبح مهند�سًا هذه ال�سنة. لقد واجه م�سقة 

كبرية وهو يبحث حتى متكن من الو�سول اإىل هنا، 

ليحفظه اهلل«.

كما  مهند�سًا.  اأ�سبح  باأن  قراراً  الفور  على  اتخذت   

اأكرب  عندما  فاأنا،  اأخ��ًا،  جاهد  ال�ساب  من  اتخذت 

�ساأ�سبح مثله. اأكتاف عري�سة، وقامة طويلة. يعطي 

الثقة عندما ي�سافح الآخرين.

 �سافح اأخي جاهد اأمي بكل احرتام. كما �سافحني 

اإن�سان  اأول  ك��ان  اأن��ه  اأظ��ن  اح���رتام.  بكل  اأي�����س��ًا 

اأكلنا  الأم�س:  وكاأنه  ذلك  اأذكر  بجدية.  ي�سافحني 

اأن  ال�رصيف بعد  النبوي  اليوم كعك عيد املولد  ذلك 

ال�سيدة نوهبا. جتّدد �سباب  اجتمعنا كلنا يف غرفة 

�سوداء  بُطبع  راأ�س  غطاء  اأمي  اأرت  نوهبا.  ال�سيدة 

اأنا�س  وبي�ساء اأح�رصه اأخي جاهد. اأن ي�ساأل عنهم 

اآخرون ويبحثون، اأيقظ كربياء بالنف�س خفيًا. قالوا 

يل » اأ�سِمع اأخاك جاهداً ق�سيدًة«. اأدرت راأ�سي نحو 

خرجنا  خجاًل.  الأر�س  اإىل  اأحنيته  ثم  جاهد،  اأخي 

ثالثتنا اإىل احلديقة، الأخت اإجنيال واأخي جاهد واأنا. 

جل�سنا على الق�س يف الدفيئة ذات الزجاج امل�سدع 

ارتدائنا  واأثناء  املنزل  باحة  دخولنا  عند  طوليًا. 

ال�سم�س قد بداأت متيل نحو  خلفوفنا الكبرية، كانت 

ال�سيدة نوهبا.  الغروب. غمرت حمرة الأ�سيل غرفة 

كان اأخي جاهد يتاأمل الأخت اإجنيال خل�سة. عر�ست 

على اأخي جاهد احلوا�سي التي خطتها الأخت اإجنيال 

حقيبتي  من  العّداد  اأخرجت  دفرتي.  �سفحات  على 

كت مواقع اخلرزات. ر�سم اأخي جاهد 
ّ
املدر�سية. حر

ال�سيدة نوهبا   على دفرتي. متتمت 
َ
بالفرجار دوائر

ب�سع كلمات ونفخت على وجه ال�سيدة عّفت املتعرق 

من كرثة طلباتها. مل تعزف الأخت اإجنيال على العود. 

و�سعت ال�سيدة عّفت الأِر�ْستة اخلا�سة بنا يف كي�س 

ياجاهد«.  اأي�سًا  اأنت  »�ساأعطيك  وقالت:  قما�سي، 

 من 
ُ
»�ساآكل عند جميئي لزيارتكم يا خالتي«. اأ�سمع

جديد ترديد اأ�سماء زوجة خال كامران والعم ح�سن، 

اإخراج خمطوطة امل�سحف  ال�سيدة نوهبا  كما تعيد 

من حمفظته املخملية. عند الن�رصاف، عانقت اأمي 
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الأخت اإجنيال بحنان. 

 يف الأ�سهر الأوائل من ال�سيف كنا نلتقي دائمًا باأخي 

جاهد عند عائلة ال�سيدة نوهبا. غرفة ال�سيوف غدت 

با�رص  لأجلنا.  ُتفتح  كانت  مثلما  لأجله،  ُتفتح  الآن 

اأمام   
ٌ
مفتوح الآن  العمل  جمال  العمل.  جاهد  اأخي 

باأن  يرغبون  كانوا  اجلميع  واملهند�سني.  الهند�سة 

ي�سبحوا مهند�سني... عندما كان مير من»كاديوي« 

عائلة  عند  الأري�ستة  اأكل  �سوى  �سيئًا  يفعل  كان  ما 

ال�سيدة نوهبا.

من  والبكرات  الطارات  ب 
ّ
تقر عّفت  ال�سيدة  كانت   

عينيها، تخيط وتطرز اأ�سياء واأ�سياء بال توقف. كما 

قلبت  قد  كنت  التي  والتطريز  الأزي��اء  جمالت  اأن 

�سفحاتها مل تعد موجودة يف املنظور. كان ينت�رص 

الطاولة  حتت  للتف�سيل  معدة  واأقم�سة  اأبي�س  ورق 

�ساألت  ال�سارع  اإىل  املنزل. عندما خرجنا  باحة  يف 

اأمي:

 »ما هي عالقة جاهد بهم يا اأمي؟

 »�سيتزوج اإجنيال. لي�سعد اهلل اإجنيال.«

 »هل �سترتك الأخت اإجنيال هذا البيت؟«

قلبي  كاأن  اإجنيال.  الأخ��ت  فقدان  من  خائفًا  كنت   

على  تعزف  اإجنيال  زالت  ما  بخنجر.  ُطعن  الطفويل 

يغني  جاهد  واأخ��ي  الزجاجية،  الدفيئة  يف  العود 

بال طائل  تئّن  »ل  اأغنية مطلعها  اجلهوري  ب�سوته 

 يا قلب«. كانت ال�سيدة نوهبا ت�ستمع وقد فتحت 
َ

اإن�س

الكناري  يخرجون  كانوا  م�رصاعيها.  على  نافذتها 

مع قف�سه اإىل احلديقة ليت�سم�س. اخ�سو�رص الع�سب 

الهزيلة  الفو�سية  نباتات  حتى  باحلديقة.  وانت�رص 

وتفتحت.  تربعمت  م�سّدفة،  اأ�س�س  يف  املزروعة 

على  املحفورة  النقو�س  اإىل  بالنظر  اأ�ستمتع  اأكن  مل 

الغليظ  الرجل  �سوت  اأحب  كنت  وما  املنزل،  �سقف 

لي�سبح  جاهد  اأخي  كان  ما  الدفيئة.  يف  وامللعلع 

�سديقي املقرب.

 كان ال�سندوق اخل�سبي امل�سقول بال�سمع واملوجود 

اأغلب  يف  غلق. 
ُ
وي فتح 

ُ
ي عّفت  ال�سيدة  غرفة  يف 

من  اخل��روج  بعد  نزورهم  واأن��ا  اأم��ي  كنا  الأحيان، 

فتح  كل  عند  تقول،  نوهبا  ال�سيدة  كانت  املدر�سة. 

لل�سندوق واإغالقه، » اأيام زمان، كان جهاز الفتاة 

حمالة  كتانية  قم�سان  من  يتاألف  عليه  املتعارف 

اجلميع  فيهزاأ  باأ�سكال جميلة«،  احلرير  بخيوط من 

يدخل  كان  ال�سمني،  التوت  ذباب  هذا.  حديثها  من 

اإىل الغرفة من خالل م�رصاعي النافذة املفتوحني. 

اأعد  مل  فاأنا  بهجة،  ول  مطمح  بال  اأيامي  اأ�سبحت 

اأفكر �سوى برحيل الأخت اإجنيال من هذا البيت الذي 

اإجنيال  بالأخت  اأ�سعر  ب��داأت  التوت.  �سجرة  تظلله 

بحقيقتها من حلم وعظم، ومل اأعد اأراها حورية من 

عّد جلهازها كل �سيء مبا فيه 
ُ
ق�س�س اخليال. كان ي

املالءات والأغطية ال�سميكة. 

يف  النجيل   
ُ
ينم »مل  �سوى  تقول  اأم��ي  كانت  م��ا   

الدفيئة منذ �سنوات، ب�سبب نبات ال�سمعة امل�سوؤومة 

اأثناء خياطة مالب�س اخلطبة �ساءت العالقة.  هذه«. 

زيارات اأخي جاهد اأ�سبحت قليلة. ما عادا يذهبان 

كان  اإجنيال  بالأخت  لقاوؤه  ويغنيان.  الدفيئة  اإىل 

وحركته،  جلو�سه  منط  اختلف  جفوة.  وفيه  ب��ارداً 

لبا�سه وملب�سه. مل يعد ير�سم مبثلثه اأ�سكاًل خمتلفة 

على  ذوت  الدفيئة  يف  ال�سمعة  زهور  دف��رتي.  على 

اأغ�سانها. 

 كان غام�سًا �سبب عدم خطبة اأخي جاهد والأخت 

واأنا  �ساألتها.  كلما  جتيبني  اأمي  كانت  ما  اإجنيال. 

زياراتهم.  عن  لنقطاعنا  الأمر  ن�سيت  ما  �رصعان 

وهو�س  اقرتبت،  قد  كانت  فالعطلة  حال  اأية  على 

ال�سيف �سيطر على تفكريي.

حممرتني  بعينني  ت�ستقبلنا  عّفت  ال�سيدة  كانت 

ال�سفافة  »التفتا«  اخلطوبة  مالب�س  ّلقت 
ُ
ع كاجلمر. 

ذات اللون الوردي الفاحت، يف خزانة الثياب القدمية. 

واأمي تقول »ل حتزين يا اأختي عّفت... ل يوجد مثيلة 

لإجنيال يف هذا الزمان. مل تنقطع ق�سمتها«. لكن اأمي 

اأي�سًا مل تكن مقتنعة كثرياً مبا تقوله. اأُعيد الكناري 

يف  باحلياة  الأمل  ب�سي�س  اختفى  القدمي.  ملكانه 

تهزل،  ب��داأت  ث��م،  وم��ن  اإجنيال.  الأخ��ت  ابت�سامات 

واتقد ج�سمها النحيل من احلمى. قالت اأمي »ما هذه 
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الفعلة ال�سائنة! كم هي معيبة معاملة عائلة ل معيل 

ول مالذ لها بهذه الطريقة!«

 اأمي، امراأة ترتدي القفازات البي�ساء يف املنا�سبات 

قالت  ال�سم�س.  من  واقية  مظلة  وحتمل  الجتماعية 

ذات يوم »ما عاد اأحد يتقدم خلطبة اإجنيال من بعد 

املهند�س  هذا  ب�سحبة  ع��ّدة  م��رات  �سوهدت  الآن. 

يلعلع  وهو  الدفيئة  يف  غناوؤُهما  مع 
ُ

�س كما  ال�ساب. 

يف الأجواء«.

 تناقلت الأل�سن بطريقة خمتلفة، اأحوال عائلة ال�سيدة 

عّفت من خلف ظهورهم: ك�سبهم العي�س من اأ�سغالهم 

اليدوية، واأ�سغال الإبرة، ومن خالل م�ساعدة الهالل 

الأحمر، والعالقة بال�ساب الو�سيم.

 �سيف على ف�سخ اخلطوبة. �سيف طويل انق�سى. 
َّ
 مر

ب�سحبته  »مو�سا«  حي  يف  جاهداً  اأخ��ي  �ساهدنا 

ان بدخول نادي 
ّ
فتاة ق�سرية واأنيقة جداً. كانا يهم

ّفف على �سكل جعدات. 
ُ

البحر. �سعر الفتاة ال�سابة �س

جاهد،  اأخ��ي  كتف  على  ال�سعود  يف  تتكئ  كانت 

اجلاز  مو�سيقى  وجهه...  تداعب  �سعرها  وخ�سالت 

كانت ُتعزف يف نادي البحر. ح�سد من اجلمهور قدم 

ابن  جاهد  اأخي  اأراد  الراق�سني.  ملتابعة  بالقوارب 

�سهيلة زوجة خال كامران والعم ح�سن، ال�سالم على 

ح يل بيده، 
ّ
اأمي، لكن اأمي قابلته بوجه من جليد، فلو

ف�سحبتني اأمي من ذراعي وابتعدنا عنه.

 عندما تقام حفالت الزفاف، تنزل العرو�س الدرجات 

القاعة.  و�سط  يف  الأطفال  ومي��رح  �سحوك،  بوجه 

تقوم الن�ساء باإ�سالح حال �سعرهن امل�سفف. ُتقطع 

كعكة الزفاف.

 اأنا ل اأذهب اأبداً اإىل حفالت الزفاف. 

 فتحت الورقة الوردية التي بداخلها ب�سع قطع من 

�سورة  �ساهدت  واحدة.  راحة  وقطعة  ال�سكر  حلوى 

ورقة  على  ال�ساحبة  بطبعته  اإجنيال  الأخ��ت  وجه 

الدفيئة  على  ينهمر  الثلج  كان  الوردية.  التغليف 

الداخل من  اإىل  الزجاجية، يت�ساقط ويذوب من�سابًا 

خالل �سقوق الزجاج املت�سدع.

 الربد ال�سديد اأعقبه هطول الأمطار.

 »اأهاًل و�سهاًل«، قالت اأمي.

الفرو«،  معطفي  بلّلت  توقف،  بال  تهطل  »الأمطار   

ال�سم�س.  من  الواقية  املظلة  ذات  اأمي  �سيفة  قالت 

فرو  وبر  انتف�س  الطويلة.  ال�ساق  ذا  ها 
َ
حذاء خلعت 

معطفها. وبينما كانت تدخل اإىل الغرفة حيث ت�ستعل 

الذي  ال�ساب  جاهد،  �سمعتم؟  »هل   
ْ
�ساألت املدفاأة، 

كان على �سلة بابنة اأ�سحابكم اإجنيال، خطب ابنة 

ال�سفري ال�سابق ال�سيد »رجائب«، و�سيتزوجان زواجًا 

 حلظة وقد غمزْت بعينها غمزة 
ْ
�ساعقًا )5( ». �سكتت

ذات مغزى.

 »ال�سيد رجائب �سعيد جداً. بالتاأكيد �سيكون �سعيداً، 

جاهد �ساب و�سيم كما اأنَّ له م�ستقباًل واعداً« .

اأكل كعكة  ال�سيفة من  ال�سيدة  اأمي منع   مل ت�ستطع 

املوز.

***** 
 �سليم اإلري ولد عام 1949 يف ا�ستانبول. بداأ الكتابة وهو على 

مقاعد الدرا�سة ون�رصت له املجالت الثقافية اأعماله وهو ما زال 

يف مرحلة الدرا�سة الثانوية. در�س احلقوق يف جامعة ا�ستانبول. 

اأول جمموعة ق�س�سية له »وحدة يوم ال�سبت« �سدرت وهو ما زال 

يف �سن التا�سعة ع�رصة. نال جائزة املجمع اللغوي الرتكي عام 

1977 عن روايته »قبو كل ليلة«، وجائزة �سعيد فائق عام 1978 

اأورهان  ال�سداقة«، وجائزة  اأيام  »اآخر  الق�س�سية  عن جمموعته 

�سيف  اأول  �سيكون  ال�سيف  »هذا  روايته  عن   2002 عام  كمال 

للفراق«، ومنحته وزارة الثقافة الرتكية لقب »فنان الدولة« عام 

1998.كتب العديد من الق�س�س والروايات وامل�رصحيات وُترجم 

بع�سها للفرن�سية. ما زال يعمل بتقدمي برنامج تلفزيوين يحمل 

ا�سمه.

مالحظات املرتجم:-

 1-منظار يحتوي على قطع متحركة من الزجاج امللون ما اإن 

الأ�سكال  تعك�س جمموعة ل متناهية من  اأو�ساعها حتى  تتغري 

الهند�سية املختلفة الألوان.

 2- اأ�سلوب يف التزيني راج يف الن�سف الأول من القرن الثامن 

ع�رص يتميز بالزخرفة البالغة.

الفواكه  منقوع  من  يح�رّص  الأنا�سول  يف  تقليدي  3-���رصاب   

املجففة املختلفة حتى يتخلل.

 4-نوع من املعكرونة البيتية ت�سنع من رقائق العجني.

 5-م�سطلح يف اللغة الرتكية ملرا�سم زواج �رصيع يعطي مفهوم 

وجود حالة ع�سق قوي بني الزوجني قبل زواجهما.  
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كدت   . اجن   . عقلي  يطق  كاد  البداية  يف   : قال 

كنت  لو  فتمنيت  واأتال�سى،  ثيابي  من  اخرج  ان 

ت 
ّ

تغري  . النظار  عن  اختفيت   . وذبت  ملح  ذرة 

ا�سبه  اآخ��ر  ان�سانا  �رصت   . ت 
ّ

تغري كلي  ح��ايل، 

بال�سبح، او بالفّزاعات التي يخيفون بها الطيور، 

�رصت اخاف ويخافون مني ومن منظري ومن 

درجة  اىل  ت 
ّ

تغري  . يّف  ما  كل  ومن  حم�رصي، 

اين مل اعد اعرف نف�سي . اخذين المر مدة طويلة 

اقل،  او  )وابت�سم( اكرث  ال�سنة  جدا، رمبا زاد على 

احكي،  اىل من  اأجل��اأ،  من  اىل  ادر  مل   . اع��رف  ل 

ب�سمت وحرارة  ربي  اىل  و�سّليت  اقول،  من  اىل 

من  �سنة  ثالثني  من  اكرث  النابتة(  ذقنه  )وفرك 

نف�سي  وج��دت  فجاأة  والم���ان،  واحل��ب  ال���زواج 

على  والداي  كان  لو  قليال(  )يتذكر  عاريا متاما 

جت 
ّ
فتهما، فر

ّ
قيد احلياة لرمبا ا�ستعنت بهما، خر

عن كربتي، لكنهما لالأ�سف رحال اىل العامل الآخر 

�سعرت  وتركاين وحيدا، مرة واحدة بعد موتهما 

الذي  القوي  ال�سقف  اين فقدت المان، اين فقدت 

ال�ستني،  يف  تقريبا  كنت  حتته،  احتمي  كنت 

لكن بعد موتهما �سعرت اين �رصت عاريا، ولول 

زوجتي الطيبة واولدي جلننت . لكن لالأ�سف ما 

كاد ان يجّنني لي�س اإل ذلك احللم اللعني.

ريا�س بيد�س\

من اأعمال خليل الزدجايل- ُعمان

�سائق

القطار

\ قا�س من فل�سطني



ادع  ل  ان  على  احر�س  ان  تعّلمت  يومها  من 

 عاملي . ا�سا�سا مل اكن اعريها 
ّ
ب علي

ّ
احالمي تخر

عمري،  من  ال�ستينات  يف  وانا  فجاأة   . اهتماما 

بعدما ختريت، اجل ختريت )ي�سحك( اي بعد ما 

وه للكّتاب، جاءين ذلك احللم اللعني الذي 
ّ
�ساب ود

ق�ّس م�سجعي وجعلني ل�سنة او ل اعرف لأية مدة 

ا�سبه باملجنون، كنت  التحديد  زمنية على وجه 

قد تقاعدت قبل اواين ب�سبب املر�س، مع املر�س 

 حيلي 
ّ
هد الذي  اللعني  احللم  ذلك  احلقري جاءين 

الختالف،  ا�سد  خمتلفا  اآخ��ر  ان�سانا  وجعلني 

مر�سا،  ازداد  كدت  توازين،  كل  افقد  كدت  فجاأة 

لزوجتي  افقد حبي  ان  للحياة،  افقد قابليتي  ان 

لكني  كاملجنون،  ال�سوارع  يف  ادور  ان  الطيبة، 

عت همومي على مهلي.
ّ
متالكت نف�سي وجتر

�سقيت  نكدا،  ازددت  الم��ر،  ا�ستغربوا  اولدي 

من  يوم  كل  امل��رارة  كاأ�س  اولدي  وام  زوجتي 

الذي  ت�ساألني ما  �سيئا، كانت  لها  اقول  ان  دون 

جرى يل، لكني كنت ازداد انغالقا على ما يدور 

عي ب�سكل غري مبا�رص ان املر�س جعلني 
ّ
يّف واد

 
ّ

 بكل ما هو خري
ّ
ان�سانا غريبا وكانت تنهال علي

وّطيب ) ي�سمت قليال( هل تعرفون انه ب�سبب حلم 

ت كل حياتي، ت�سقلبت، ن�سحت املرارة يّف، 
ّ

تغري

اي  المر،  بداية  . يف  المر  ولو اين تكلمت لهان 

نف�سي،  على  الغالق  احكمت  الوىل  ال�سهر  يف 

عزوا  كلهم  اقربائي،  ول  معاريف  ارى  اع��د  مل 

لعني،  حلم  ب�سبب  كله  وذلك  املر�س،  اىل  المر 

ب�سبب الو�سوا�س اخلّنا�س الذي يو�سو�س يف قلوب 

ادر  مل   . ليال  قلبي  يف  و�سو�س  وال��ذي  النا�س، 

يومها ماذا افعل، اىل من اذهب اىل من اقول، اىل 

طاقة  ل  كاملجنون،  البيت  يف  درت  احكي،  من 

يل ول قوة ول يحزنون، كنت كالن�سان امليت، 

وكانت زوجتي ت�سرتحمني ان اقول لها ما يجري 

يل لكني كنت ازداد نفورا منها ومن عاملي ومن 

ان  ي��وم  ذات  ك��ان  ان  اىل  منها،  ج��اءين  ما  كل 

�رصخت يف وجهها »الكل ب�سببك!« عندها امتالأ 

ت ب�سيء؟!« 
ّ
وجهها ذهول »ب�سببي انا؟! هل ق�رص

مرير،  بحقد  ممزوجة  �سك  نظرة  اليها  ونظرت 

فا�سرتحمتني مرة اخرى ان اقول، ان اف�سف�س، 

ت، 
ّ
ان ا�سارحها بكل �سيء، ان اقول مباذا ق�رص

على  اتبّلغه  وم�سيت  �سكي  على  ع�س�ست  لكني 

مهل . 

مني  تقرتب  وكانت  البيت  يف  عنها  ابتعد  كنت 

بالطف ما يكون، وكان الولد ين�سبون المر اىل 

املر�س واىل العمر احيانا، وكنت ا�سمعهم احيانا 

ل  اين  يعتقدون  وهم  ا�سمعهم  الم��ر،  يتداولون 

ا�سمع، اىل ان خرجت ذات مرة من غرفتي و�سحت 

يف وجوههم : »انتم ال�سبب!« فوجموا . رمبا عزوا 

المر اىل اين ا�سبت بخرف مبكر، لكني مل ا�سب 

ر يل حياتي، ولو فاحتتهم 
ّ
بخرف، احللم كاد يدم

اعتقد ويزداد ر�سوخا يّف لرمبا  بالمر مبا كنت 

افعل،  مل  اين  ح�سنا  لكني  بحق،  جننت  اين  قالوا 

ماذا لو قلت لهم ان احللم قال يل كل �سيء، او اين 

حلمت بكذا وكذا، واين بعد هذا العمر مع والدتهم 

التي يحبونها لتفانيها واخال�سها لهم ويل اي�سا، 

اين راأيت يف احللم ما مل يكن متوقعا، حتما كانوا 

كرب  او  مر�سي  اىل  لي�س  المر  ويعزوا  لي�سدموا 

�سني بل اىل جنوين املطبق، واحلقيقة... )ي�سمت( 

اعرف  ول  اللعينة،  ال�سنة  تلك  بعد  اين  احلقيقة 

بال�سبط ما هي املدة الزمنية على وجه التحديد، 

وجدت نف�سي اين كنت جمنونا او على و�سك، لكن 

اهلل الكبري ي�رصب بيد ويلقى بيد اخرى )ي�سحك، 

فذات  حماين،  اهلل  فمه(  يف  قليلة  ا�سنان  فتظهر 

اقّلب المر على خمتلف وجوهه  ليلة حني كنت 

قد  كنت  اتوقع،  اك��ن  مل  ما  يل  ح��دث  ا�ستفقت، 
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حاولت ان احّلل تفا�سيل احللم حتليالت �سخيفة 

ا�ستلب�ستني مدة طويلة، لكني مل اكن ل يف الواقع 

ول يف اخليال اقع حتى على ذرة واحدة مما ورد 

احللم  ان  المر  يف  ما  كل  الب�سع،  احللم  ذاك  يف 

جاءين على ا�سهل ما يكون، حلم �سيطاين رمبا، او 

ل اعرف، وعلقت بني براثن ذلك احللم )ي�سرت�سل 

يف �سحك خفيف وي�سيف( حلم، حلم عادي كان 

اآخر غريي، مع  �سخ�س  اي  ان يحدث مع  ممكنا 

اجلميع، او مع ل احد، كان على عقلي ان يكون 

اكرب، لكن عقلي �سغر بعد ذلك احللم اىل حد حبة 

اخلردل، او بالحرى فقدت عقلي ل�سنة رمبا، هل 

حياتي  ب 
ّ
يخر ان  كاد  احللم  ذلك  ان  قون 

ّ
ت�سد

وجدت  ان  بعد  اليوم  عقب،  على  راأ�سا  ويقلبها 

ر او 
ّ
احلل، واحلل كان ب�سيطا جدا، اب�سط مما ات�سو

ل او حتى احلم )ي�سحك( وقعت على احلل، 
ّ
اتخي

�سيء كان حقيقيا مما ورد يف حلمي، جمرد  ل 

 
ّ
علي اكت�سح  هاجمني،  تعي�س  بائ�س  �سقي  حلم 

من  لأك��رث  مر�ست  فري�سته،  وقعت  وان��ا  عاملي 

�سنة ثم متاثلت لل�سفاء رمبا مبعجزة، حاولت ان 

ابحث عن تفا�سيل ذلك احللم يف الواقع لكني مل 

اقع على اي �سيء منه ل هنا ول هناك )ي�سحك 

ما  قدر  الم��ر  ت 
ّ
تق�سي ويتابع(  طويال  �سحكا 

ا�ستطيع، لكني وجدت اين كنت على �سفا جنون، 

كيف جاءين ذلك ل اعرف. فلالحالم طريقها اىل 

بزوجتي،  احلم  براحة(  )يبت�سم  وقلوبنا  عقولنا 

حمطة  يف  اي��ن،  )ي�سحك(  موعد  على  كنا  اننا 

لألتقي  القطار  حمطة  اىل  اذهب  بباري�س،  قطار 

وال�رصور  بال�سعادة  حافل  وانا  هناك،  زوجتي 

وهي  اراه��ا  وانا  وراءه��ا  اقف  حظي  ل�سوء  لكن 

ت�سم �سائق القطار اىل �سدرها او هو ي�سمها اىل 

�سدره، ارتعب، اخاف، اهرب، ذلك كله يف احللم 

واجدها  زوجتي  اىل  وانظر  افيق  بعدها  طبعا، 

اكره  احلال،  اكرهها يف  ال�رصير،  اىل جانبي يف 

مع  تخونني  فجاأة،  فيها  ما  كل  اكره  تنّف�سها، 

�سائق قطار عينك عينك، وبقيت �ساهرا اىل وجه 

بنظراتي  فوجئت  ا�ستيقظت  وعندما  ال�سبح، 

التي كانت تنهال عليها لوما وجتريحا،  احلادة 

�سعوبة،  المر  وازداد  يكرهها،  يّف  ما  كل  كان 

لدرجة  حويل  ما  ولكل  لنف�سي  تعذيبا  وازددت 

افقد  لكني مل  فقدت عقلي متاما،  اين  انهم ظنوا 

ت المر، �سم�سمت هل خانتني مع 
ّ
. تق�سي عقلي 

ت وعذبتهم معي، 
ّ
�سائق القطار ام مع غريه، تعذب

اىل ان ات�سح يل انه جمرد حلم، حلم عادي جدا 

لكني حملته على حممل  الآخرين  قد يحدث مع 

اجلد وكان ما كان )يتنّف�س بعمق( اما اليوم فلقد 

اجلنون  بعدوى  ا�سبت  او  ارحتت، كنت جمنونا، 

القّتال ل�سنة، زوجتي مل تخّني مع �سائق القطار 

يل  يخل�س  مل  كما  يل  اخل�ست  غ��ريه،  مع  ول 

مر 
ّ
واد احّطم  ان  كدت  حلمت  ان  وجمرد  ان�سان، 

عندما  فقط  فجاأة،  عقلي  ايّل  عاد  ما حويل،  كل 

مل  املعرّت  الغلبان  الن�سان  انا   
ّ
قدمي ان  ادركت 

العيال  ام  انا ول زوجتي  باري�س باملرة ل  تطاآ 

وان �سائق القطار لي�س اإل خيال )و�سحك �سحكة 

طويلة( والنكى انه ل يوجد اي قطار يف بلدتنا، 

القرى  عك�س  فقرية  مهملة  معزولة  بلدة  انها 

ة )و�سحك اكرث( ح�سنا 
ّ
والبلدات اليهودية املتطور

ان القطار مل ي�سلنا، لو و�سلنا حقا لكنت جننت 

بحق وحقيق، لكني نفدت من حتت ال�سكني وها 

)وي�سحك  ا�سح...  وا�سحك،  وا�سحك  اجل�س  انا 

�سحكة طويلة(. 
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اىل ماريا اإيلينا اأيال،   

اأرملة كاباليريو، التي حدثتني عن البئر.  

يا  حظك،  ل�سوء  الظالم؟  من  تخاف  هكذا  اأن��َت  اإذن،   

الليايل  هنا،  املدينة.  على  د 
ّ
متعو اأن��ك  يبدو  ول��دي. 

ع�رصة  اثنتي  لت�سل  متتد  الأحيان،  بع�س  يف  طويلة. 

�ساعة، وتلّقنك باأن الأ�سواأ هو ال�سوء، وال�سم�س، وامتداد 

النهار ال�سحيق. هذا، اأي نعم. اإنه خطري: يعمي الأب�سار، 

ول�سانك،  وحنجرتك  تك 
َ
�رَص

َ
ب ب  يذهِّ ببطء،  وي�رصع. 

الظالم،  نار هادئة. عك�س  القتل على  اىل  بك  وينتهي 

فهو رطب وممتع، وميكنك التنّقل بني اأح�سانه، مثلما 

، ول تتباطاأ. ل اأدري 
ْ
ا، تقّدم

ّ
تتنّقل ال�سمكة يف املاء. هي

ملاذا ل ت�سري على نحو م�ستقيم، اإذ يكفيك اّتباع م�سار 

رجل  اأن��ا  اإيل:  اأنظر  تتوقف.  ل  ل،  دليلك.  اأن��ا  احلبل. 

اأ�سري  ل  ذلك  ومع  ملتويتان،  ورجالي  واأع��رج  عجوز 

مائاًل، ول اأتهاوى على الأر�س. ل، لي�ست لك اأعذار. اأنت 

فتى يافع، وبرجلني �سويتني. اإيه، ا�سمع... رمبا تكون 

الُكيوط  ف�سيلة  من  اإنها  ل،  كذلك؟  األي�س  ذئاب،  هذه 

ا، 
ّ
هي البئر.  من  تقرتب  الأحيان،  بع�س  يف  ال�سغرية. 

ا، انه�س، انه�س... مع ان�رصام 
ّ
، �سن�ستاأنف ال�سري. هي

ْ
قم

الدهر، ل يكون فيه  املرء حنٌي من  العمر، يحني على 

بحاجة بعُد اىل اأن يب�رص اأبداً. لهذا ال�سبب، ن�سبح بال 

�سك، نحن ال�سيوخ، عميانًا دون اأن ن�سعر بذلك، اإذ نكون 

التعبي�س  يف  العيون  فت�رصع  كثرية،  اأم��ورا  راأينا  قد 

والتقطيب، ول تعْد ترغب يف روؤية اأي �سيء بعد ذلك، 

 عن ال�سكوى. حينها، يتعنّي علينا 
ّ

وهي مبثل هذا تعرب

تركها لت�سرتيح، وهذا اأف�سل لها. خذ مثاًل اأنا اليوم، اإذا 

اإنهما  اأب��داً.  اأقاوم  لن  فاإيّن  العينان،  مّني   
ْ
ت

َ
انُتزع ما 

ف عليك... اأنت 
ّ
اأجنزتا مهمتهما الأخرية: روؤيتك، والّتعر

ا اأنا فهذا هو ما اأعتقده. اأنا متاأّكد 
ّ
ل ت�سّدق، هيه؟! اأم

اًل، 
ّ
من اأّنه كان يتعنّي على الّظلمة اأن تكون عن�رصاً فع

بالّن�سبة اىل الإن�سان. اأجل، اأعرف: اأنت ل ترى اأي �سيء. 

املطلوب.  هو  وهذا   ،
ْ
�رِص فقط  ترى،  اأن  حتاول  ل  اإمّنا 

اأهايل املدينة يعتقدون باأّن اّلليل مالئم لتنفيذ اأعمال 

الرتجمة: اأحمد الويزي\

من اأعمال ماجد الرواحي- ُعمان

�إدو�ردو �أنطونيو باّر�

»الــبــئــــــــر«

\ مرتجم وروائي من املغرب



كينة 
ّ
العنف. عك�سي اأنا متامًا. اإيّن اأجد فيه الكثري من ال�س

ل ذلك 
ّ
�سه

ُ
�رصق، ويّتِقد، وي

ُ
والّطماأنينة. الّدماغ اأثناءه ي

اإجناز  م�ستطاعي  يف  يكون  حينها،  الرّتكيز.  ة 
ّ
عملي

الّتفكري، وتنفيذ  بع�س الأمور، مثاًل يكون مب�ستطاعي 

خطٍط اأِعّدْت منذ فرتة جّد طويلة. ثم اإن الّذكريات... اآه!، 

كي  ج��داً،  بعيد  مركز  من  اأث��ن��اءه  تاأتيك  الذكريات 

اأنا ُخِلقت للّظلمة.  ت�ستطيع معاي�ستها من جديد. اأجل، 

مل اأكن دائما اأعلم بهذا، لكّني انتبهُت اإليه يف البئر. اإْن 

طوال  ذلك  ف�سيكون  طويل،  لوقت  الّنوم  باإمكاين  كان 

ا، ل تتباطاأ، 
ّ
ا الليل، فلق�ساء اأمور اأخرى. هي

ّ
الّنهار. اأم

 اىل 
ّ

 اأن اأ�سعر باأين جمرور من يدي
ّ
واتبعني. اأنا ل اأحب

اخللف. يحدوين النطباع باأّنك ل ت�سغي اإىل ما اأقول 

اإذا مل ي�ستطع احلبل اأن ير�سدك، فاّتبع حينها  بعناية. 

�سوتي، لأين اأحّدثك لهذه الغاية بال�سبط. هذا اأمر مثري 

واإمنا  عيون،  اىل  نحتاج  ل  ال�سيوخ  نحن  للف�سول: 

ن�سبح  الوقت،  م��رور  مع  بالل�سان.  عنها  ن�ستعي�س 

 يف مثل 
ّ
ثرثارين اأكرث فاأكرث. اأنا ل اأعرف كائنًا اأ�سم

عمري. يقينًا، كائن مثل هذا ميوت من الياأ�س، لأنه ل 

اأن  اأ�سف اىل ذلك،  اأن يحكي عن كل ما راآه.  ي�ستطيع 

 
ّ
ة، واأنا اأحب

ّ
ج ثمة يف هذا اخلالء، القليل جداً من ال�سّ

مت. بالتاأكيد، اأنَت ل تتفوه ب�سيء... 
ّ

كثرياً اأن اأمالأ ال�س

كنُت  حني  اإليك.  الإن�سات  يف  اأرغب  ل  اأنا  تنزعج،  ل 

واحتفظُت  امل�سيئة،  النهارات  مثلك  اأحببُت  �سابًا، 

التي يقوم بها املرء يف  الأمور،  بالليل لق�ساء بع�س 

وال�رصقة  الن�ساء،  مع  والنوم  مثاًل،  كر 
ُّ
كال�س الظالم، 

وكنُت  للغاية.  فقراء  كّنا  الأحيان.  بع�س  يف  كذلك 

اأمري للذهاب اىل املدر�سة، والعودة  ر 
ّ
جمرباً على تدب

اىل جانب ذلك اىل البيت، ببع�س القرو�س. مل يكن يل 

ل  بالتاأكيد  اأنت  اأعرفه.  بالأحرى  اأكن  مل  اأين  اأو  اأب، 

تعرف معنى هذا كله. والدك اأنت وّفر لك كل �سيء منذ 

وحمميا  نا 
ّ

حم�س تركك  مات  وعندما  اأظافرك،  نعومة 

ب�سكل جيد. اأما اأنا، فعلى العك�س. ع�سُت طفولة �سعبة. 

اأنا ل اأ�ستكي من هذا، لأين نا�سلُت دائمًا من اأجل اأن ل 

اأبقى يف هذه الو�سعية. قد تظن اأنت باأين بقيت، رغم 

اأب��داً،  يحدث  مل  هذا  اإمنا  احل��ال.  نف�س  على  �سيء،  كل 

اأرتدي لبا�سًا حقرياً، فاإمنا  مثلما تعتقد. واإذا ما كنت 

فقط لأين بال امراأة، والرجل مثلما تعرف، ل ميكنه اأن 

على  زد  والتنظيف.  اخلياطة  ب�سوؤون  مبفرده  ي�سطلع 

اأموراً  اأحقق  اأن  الزهيد،  مبعا�سي  اأ�ستطيع  ل  اأين  ذلك 

كبرية. فقد ظللت ملدة طويلة املعلم الوحيد يف القرية. 

كدَت حت�سبني جمرد مت�سول، حني راأيتني اأم�سي وراءك 

القانون يف  در�سُت  قد  ذلك  لكني كنت مع  اأيام،  لعدة 

على  معلمًا  باملثل  كذلك  اأكن  ومل  مك�سيكو.  جامعة 

 ...
ّ

يتغري اأن  املرء  على  تفر�س  اأ�سياء  ثمة  لكن  الدوام، 

الفقر واجلوع،  �سدة   من 
ّ
اأكون قد مت اأن  من املحتمل 

كل  كان  الناحية.  هذه  مثل  يف  حماميًا  اأعمل  واأن��ا 

رفاقي يف العا�سمة ينتهون اىل جمرد موظفي مكاتب 

ال�سيا�سة،  لبع�س رجال  دين ومتزلفني 
َ
ب�سطاء، م�سَتعب

وكنُت طموحًا للغاية. كنت اأرغب يف �سيء اآخر. مل يكن 

الإمكانيات  من  الكثري  احلقبة،  تلك  يف  للمحامني 

واخليارات لالغتناء، مثلما �سارت لهم مع بداية احلكم 

ذلك دون  اأن يحققوا  الأقل،  لهم على  يكن  الثوري. مل 

دعم من جهة ما، ودون �سند من �سداقات عتيدة. ومل 

اأكن اأنا اأعرف ما الذي ينبغي علي القيام به. ويف تلك 

 اأحد زمالء الدرا�سة، اأن اأذهب معه 
ّ
الأثناء، اقرتح علي

الأرا�سي...  توزيع  ق�سايا  يف  لال�ستغال  ال�سمال،  اىل 

العط�س،  تفّكر يف  اأي�سًا. ل  تاأخريي  لتتمادى يف  اإنك 

ال�سم�س،  حتت  مت�سي  كنت  لو  برهة.  بعد  �سيزول  فهو 

قليل.  بعد  ن�سل  ل�سوف  العط�س.  معنى  بحق  لعرفت 

لهب احلبُل 
ُ
ك هكذا، �سي

ّ
تقّدم. ثم اإين لو ا�ستمررُت يف جر

جلدتك. حني كنُت �سابًا، مل اأكن م�ستقيمًا للغاية. كان 

�سيان عندي اأن اأ�رصق، حتى ولو مل تكن بي حاجة اىل 

اأبيع  اأن  اأو  بي،  يثق  كان  من  ثقة  اأخ��ون  اأن  اأو  ذلك، 

كل  يف  امل��ال.  ميلكون  الذين  ه��وؤلء  اىل  اأي�سًا  نف�سي 

الأحوال، اأنا مل اأقتل اأي �سخ�س اأبداً، ومل تكن قد توّفرت 

 للقيام بذلك. وكانت �رصقة الفالحني 
ُ

يل بعُد الأ�سباب

الثقة  و�رصيعو  ���س��ذج،  فهم  الي�رص:  غ��اي��ة  يف  اأم���راً 

والت�سديق. يف كل الأحوال، كان هوؤلء كذلك يف تلك 

لقد  هذا.  من  بكثري  اأقل  �ساروا  فقد  اليوم  اأما  الفرتة، 

اأنف�سهم  يرتكون  اأبداً  يعودوا  ومل  احلياة،  عليهم   
ْ
ق�ست

�سوا اىل الكثري من اأعمال 
ّ
عر�سة �سهلة لذلك. اإنهم تعر

الحتيال وال�رصقة. بق�ساء عدة �سنوات بينهم وح�سب، 

وكّنا،  هذا...  يدرك  اأن  املرء  ي�ستطيع  اأنا،  فعلُت  مثلما 

زميلي واأنا، قد ك�سبنا اأمواًل طائلة على ح�سابهم. ظل 
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فيها  ين�سبوننا  التي  الق�سايا،  كل  يخ�رصون  ه��وؤلء 

للدفاع عنهم، بينما ظللنا نحن منالأ جيوبنا مبا يقدمه 

لنا الوجهاء وكبار املالكني من هدايا واإكراميات. لقد 

ع لدينا حقيقة، مال كثري! كّنا نحتفظ به جانبًا، 
ّ
جتم

حتى نعود بعدها اىل مك�سيكو، ونفتح مكتبًا للمحاماة. 

قد  �سكران،  وهو  ي��وم،  ذات  كان  الغبي،  زميلي  لكن 

العاهرات!...  اإحدى   كل �سيء على 
ّ

ارتكب حماقة ق�س

عهد  حديث  مزارع  اأخت  املراأة  تلك  وكانت  لالأبله!  يا 

تزعجني  ل  انه�س!  ا، 
ّ
هي بها.  خدعناه  التي  باحليلة، 

فتاأتي  هنا،  ن�رصتك  واإل   ،
ْ
�رص ك! 

ّ
وحتر الّداعر،  بعيائك 

جماعة الُكيوط، لتفرت�سك! اأنظر، ها قد انتهت الأحجار، 

و�سهل.  منب�سط  �سيء  ك��ل  هنا،  م��ن  انطالقًا  الآن. 

اتبعني... قب�سوا علينا بالقرب من احلقول، يف اللحظة 

التي كّنا نتاأهب فيها للفرار. مل يكن ذلك الآخر يتذكر 

ما قاله، ومل اأكن اأنا اأعلم باأي �سيء. علمت بذلك فقط، 

لأنهم �رصخوا به يف وجوهنا، وهم يو�سعوننا �رصبًا، 

�سداد  لغالظ  املزارعني  اإن  النعوت.  باأقذع  وينعتوننا 

علينا  ه��ووا  النتقام.  يريدون  حني  القلب،  وق�ساة 

بالع�سي.  �سيقتلوننا  باأنهم  اعتقدت  حتى  بال�رصب، 

ل حزم 
َ
بعد ذلك، حملونا على ظهر حمارين مثلما حُتم

وملدة  الدابة،  قوائم  خالل  من  اأرى  اأعد  فلم  احلطب، 

ن�سف �ساعة، �سوى بع�س احلجارة والأع�ساب. وعندما 

و�سلنا اىل فرجة �سغرية يف الغابة، اأنزلونا من فوق 

وهو  اأحدهم،  يل  اأوثق  الثياب.  عنا  ونزعوا  الدابتني، 

 
ّ
اأ�سبعي الذي كان قد دفع لنا املال كي ندافع عنهم، 

اأي�سًا مع  الإبهام بكيفية غريبة، ثم فعل نف�س ال�سيء 

زميلي. كنُت دائخًا اىل اأبعد حّد، بفعل ال�رصبات التي 

واإمنا  �سيء،  اأي  الأم��ر  يف  اأفهم  مل  اإين  حتى  تلقيتها، 

�سعرت باأن الأر�س قد اأخذت تتوارى من حتت قدمي. 

وحني راأيتهم قد �رصعوا يف بّل حبل باملاء، بداأت اأدرك 

اأي حقد يتطاير من  الأمل. مل يكن ثمة  بحق ما معنى 

يدفع  احلقد  اإن  رهيب.  اأمر  لعمري،  وهذا  هوؤلء.  اأعني 

النتقام  لأن  والرت��واء،  بال�سبع  الإ���رصاع  اىل  باملرء 

يكون حينها فوريًا. اأما هوؤلء، فكانت نظرتهم �سافية، 

وذهنهم هادئ. كانت معاقبتنا بالن�سبة اإليهم، جمرد 

لُدنا 
َ

ج ا�ستغرق  الوقت  اأدر كم من  م�ساألة ق�سا�س. مل 

قد  الليل  كان  �رصبنا،  عن  كّفوا  ملا  اإنهم  اإذ  باحلبل، 

ع�سع�س. اأوثقونا، ونحن ن�سف ميتنْي، اىل جذع �سجرة، 

واأوقدوا ناراً. مل يكن يبدو عليهم اأنهم يريدون املغادرة. 

اأ�سعرتني  املتوا�سلة،  زميلي  واأّن��ات  اإغماءاتي  بني 

بع�س املقتطفات التي التقطتها من حديثهم، باأنهم مل 

العقاب  وباأن  بنا،  فعلوه  ما  على  را�سني  بعُد  يكونوا 

املوايل... هل تعرف  اليوم  انبالج فجر  �سيتوا�سل مع 

اأنت ل تعرف ذلك. ما  ما معنى اخلوف، يا ولدي؟ ل، 

�س. اإن 
ّ

ت�سعر به الآن، هو رمبا القليل من اخل�سية والتوج

اخلوف احلقيقي ي�ستبّد بك حني تكون قد �سعرت باأمل 

فظيع، فيتاأّكد لك بيقني را�سخ، اأنك �ستعي�س ذلك الأمل 

بالذات،  الليلة  تلك  يف  اخلوف  عرفُت  لقد  اأخرى.  مرة 

ج�سمي،  كافة  وبتيقظ  املنزوعة  وبجلدتي  د، 
ّ
مقي واأنا 

حني �سمعُت بالقرب مني بكاء الأمل املختلط ببكائي، 

وق�سف  البومات،  بع�س  عن  ال�سادر  ال�سوؤم  ونذير 

راأيت  عقالها.  من  العا�سفة  انطالق  عن  املعلن  الرعد 

يتهياأون  وهم  اجلامدة،  املقرف�سني  املزارعني  هيئة 

للنوم حتت الأمطار، م�ستمتعني مبزيد من الدفء، قبل 

اأن تطفئ مياه املطر اجلمرات الأخرية... حني يت�ساعد 

بداخلك اخلوف من غري انقطاع، يكون مثل الليل، ومثل 

من  وي�سيوؤك  فيها،  ينريك  برهة  عليك  حتّل  العتمة: 

الداخل، ويخفف عن قلبك، ويجعلك قادراً على القيام 

مبا ظللت تعتقد اأنه من �سابع امل�ستحيالت. اإن اخلوف 

العقد  على  احلبل  عرك  يف  فاأخذت  اأن��ارين،  الذي  هو 

اللحاء، ملدة طويلة،  وعلى  ال�سجرة،  الناتئة من جذع 

ل�ساعات كاملة، بينما مل يكن الآخر يفعل اأي �سيء عدا 

الأنني، وطلب امل�ساعدة ب�سوت خافت. خففت الأمطار 

من  ر 
ّ
للتحر حماولتي  جعلت  اأنها  غري  جراحي،  من 

حني  العا�سفية،  الزّخات  كانت  للغاية.  �سعبة  احلبل 

انتهى وثاقي اأخرياً باأن فّك، حتول تقريبًا ومنذ وقت، 

وجررته  زميلي،  وث��اق  فككت  �سيء.  اأي  روؤي��ة  دون 

اأمتار، وتوارينا خلف �سخرة.  ب�سعوبة بالغة لب�سعة 

ل اأحد كان ي�ستطيع روؤيتنا. حينئذ، اأخذنا جنري حتت 

قمة  من  ممزقني  ج�سمني  نحمل  ل  وكاأننا  الأمطار، 

ونتعرث  جن��ري،  كّنا  القدمني،  اأخم�س  اىل  ال��راأ���س 

بالأحجار والأ�سواك، ون�سقط يف احلفر دون التفكري يف 

على  ننه�س  كّنا  واإمّن��ا  امة، 
ّ
ال�س واحل�رصات  ات 

ّ
احلي

اأخ���رى، دون معرفة حم��ّددة  ة 
ّ
م��ر ال��ف��ور، كي جن��ري 
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بالوجهة التي نتقّدم نحوها، واإمّنا كّل ما كّنا نعرفه 

اأن  اأرادت  التي  املزارعني،  جماعة  عن  نبتعد  اأّننا  هو 

تنْي. كّنا جنري اىل اأن توقفت الأمطار... لهذه 
ّ
ترانا مي

بط، اأنا ل اأقبل منك اأن تتعب! وقتها، كنُت  الغاية بال�سّ

تقريبًا يف مثل �سّنك، وقد جريت اأثناء تلك الليلة، اأكرث 

من ع�رصة اأ�سعاف ما قطعناه اليوم. ل�سوف ن�سل عما 

 
ّ

ق�س �ساأوا�سل  ذل��ك،  مع  اأين  اإل  ر. 
ّ
تتذم فال  قريب، 

دمائنا،  ال�سم�س غارقنْي يف  حكايتي عليك... وجدتنا 

وعاريني، وميتني من التعب، وكّنا بالكاد ندرك اأننا قد 

ال�سمال،  زميلي من هنا، من  ة. كان 
ّ
الربي بلغنا خالء 

وقد قال اإننا لو اأخذنا ن�سري يف اجتاه الغرب، ف�سنجد 

�ستى  م�ساعب  لكن  يعرفه.  هو  كان  مكانًا  �سك  ول 

تفعله  ال��ذي  ما  تعرف  هل  تنتظرنا...  ت��زال  ل  كانت 

تفعل  مثلما  ثلماتها  ع 
ّ
تو�س اإنها  باجلراح؟  ال�سم�س 

بق�رصة املاجنو العفنة، فتجّففها من اخلارج، وجتعلها 

خ من الداخل، ثم ت�سري احِلّكة عذابًا األيمًا، يكون 
ّ
تتف�س

اأفظع من عذاب اجَلْلد. وي�سري الرمل اأيها الغالم، مثل 

اأن  كله،  هذا  اىل  اأ�سف  اجل��راح.  فوق  امللتهب  اجلري 

تبداأ يف  �ساملة،  بقيت  التي  اجِللد  القليلة من  املناطق 

ق. اأنت ل ميكنك اأن تعرف اىل اأي حّد كنُت اأوّد لو 
ّ
الّتحر

�سارت الدنيا ليال! يف ذلك اليوم بالذات، حقدت على 

اىل  هوينا  بعدما  اأحد.  عليها  يحقد  مل  مثلما  ال�سم�س، 

ن 
ْ
ّددي

ُ
لنا البقاء مم ات، ف�سّ

ّ
الأر�س ونه�سنا ملئات املر

على  ن 
ْ
قادري وغري  للموت،  م�ست�سلمنْي  ال��رتاب،  فوق 

مواجهة اأي �سيء على الإطالق، ل الأمل، ول اجلوع، ول 

العط�س، ول اخلوف، ول حتى احلياة، اإذ احلياة بالذات 

هي التي تزعج اأكرث، يف تلك اللحظات. وهناك، قررُت 

واأنا ممّدد على الأر�س، بينما وجهي حتت ال�سوك، اأن 

لقد  غلطته!  ب�سبب  ك��ان  ح�سل  ما  كل  زميلي.  اأقتل 

ة يف حياتي الرغبة يف القتل، اإل 
ّ
ا�ستبّدْت بي لأول مر

اأيّن مل اأقو على النهو�س من مكاين. تعر�سُت لالإغماء، 

 ب�رصه كبري، اآخر ما تبّقى 
ّ

ف�سعرت باأن ال�سم�س متت�س

اأن  قبل،  من  لك  �سبق  هل  عروقي.  يف  القطرات  من 

اأ�رصفت على املوت، يا ولد؟ حينها، ل ي�سعر املرء باأي 

نف�سك  ترتك  الراحة.  وبع�س  العزاء،  بع�س  عدا  �سيء، 

عدت:  قد  اأين  اإل  الالعودة.  يف  كبري  اأمل  مع  تنجرف، 

العتمة،  اأيقظني. رغم  الذي  الكيوط هو  اأحد  كان عواء 

من  نه�ست  م�رصمن  مثل  مب�سّقة.  ي�سري  �سبحًا  اأب�رصُت 

بيننا  وكانت  للحظة،  ال�سبح  ذلك  وراء  و�رصت  مكاين، 

فت عليه. كان ذلك 
ّ
م�سافة ل ي�ستهان بها، اىل اأن تعر

ما  نف�سي  اأجهدت  هناك!  عني،  التخّلي  يريد  الوغد 

و�سعني الأمر كي األتحق به، ف�سمعته يقول: »ماء. ثمة 

ماء ههنا. حيث يتواجد الكيوط، ل يكون املاء بعيدا«. 

�رصت وراءه. هل ت�سعر اأنت بالعط�س؟ ومع هذا فالوقت 

ليل، يا غالم! يف تلك الليلة بالذات، عرفُت بالفعل ما 

اأن ر�سم  اىل  �سوية لفرتة طويلة،  نا 
ْ
�رِص العط�س!  معنى 

بيده اإ�سارة. كانت ثمة بئر! مل تكن لها ناعورة، واإمنا 

حتيط بها حافة ق�سرية من الطوب وح�سب، مع ع�سا 

تلك  كل  جاءتني  اأين  من  اأدر  مل  بالعر�س.  مو�سوعة 

اأين عدوت  واإمنا كل ما عرفته  كتني، 
ّ
التي حر الطاقة 

ا�ستقبلتني  احلال،  ويف  البئر.  و�سلت  اأن  اىل  ب�رصعة، 

املاء  رائحة  النتانة، هي مزيج من  رائحة رهيبة من 

من  اأبكي  اأخ��ذُت  املتحّللة.  اجليف  ورائحة  الفا�سد، 

اأن  اهلل  داعيا  املتعفنة،  البئر  تلك  حافة  على  الياأ�س 

مييتني مرة واحدة واىل الأبد. كان مرافقي ي�سعل من 

ورائي، ممانعًا حالة التقيوؤ التي انتابته. وحني اأردُت 

الرتاجع من حيث جئت، �سعرُت باأحدهم يدفعني بعنف 

من اخللف. مل اأ�رصخ اأبداً. �سعوري بالّدوار، وقد امتزج 

بالتعب الكامل، جعل ال�سقوط بطيئًا وغري قابل تقريبًا 

ة رهيبة 
ّ

�س لرج
ّ
لالنتهاء. يف الأ�سفل، انتظرُت كي اأتعر

وارتطام �سادم، وكاأمنا كنت �ساأ�سطدم بحجارة، لكن 

الوعي.  فقدان  بيني وبني  املتخرث حالت  املاء  برودة 

عند  القمر،  من  املنبعث  ال�سوء  ب�سي�س  ر�سم  عندئذ، 

فوهة البئر، �سورة مرافقي. انحنى يطّل علي لربهة، ثم 

ما لبث اأن اختفى. مل اأ�ستطيع ل ال�رصاخ ول التكّلم، اإذ 

�سيئًا  و�رصُت  كافة.  ودماغي  ج�سمي  ال�سدمة  خّدرت 

وعظام،  اأغ�سان،  هويت:  �سيء  اأي  فوق  اأدرك  ف�سيئًا، 

التي  النفاذة،  النتانة  رائحة  خّفت  متحّللة.  وجيف 

دي عليها. وما 
ّ
كانت يف البداية غري حمتملة، بفعل تعو

املتخرث،  املاء  ذلك  من  �رصبت  حتى  حلظات،  اإل  هي 

الذي مل اأجد اأنه بعد اأن فقدت كل الآمال مثري للغثيان، 

بل اإين لذهبت حتى اىل حّد التهام حلم حيوان، كان قد 

الآلم  لت بع�س 
ّ
اأيام! واىل جانب ذلك، حتم مات منذ 

التي مل اأعرف �سببها بالكل. بعد ذلك فقط، عرفت باأن 
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، ووجهي 
ّ
واأنفي �سج ال�سقوط،  اأثناء  ت 

ّ
رجلي قد تك�رص

حتّزز. لقد بقيت يل من ذلك هذه الندبة، التي متتد من 

حني  مّني،  كثرياً  نّفرتك  والتي  الفم،  اىل  العني  جهة 

روؤيتها،   
ّ
اأحب ل  كذلك  اأنا  لعلمك،  القرية.  يف  راأيتني 

ه هو اأن 
ّ
 يف البيت مراآة. لكّن ما اأحب

ّ
لذلك ل توجد لدي

و�سقيلة،  مل�ساء  بها  فاأ�سعر  باأ�سابعي،  فوقها  اأ�رصح 

بورق  ّليت 
ُ

ج قد  هي  وكاأمنا  و�سقيلة،  كلها  مل�ساء 

مل�سها  اىل  اأ�سل  ال�ّسفة،  من  بالقرب  وهنا،  قل. 
ّ

ال�س

األعقها،  مبقدمة الل�سان، فاأق�سي �ساعات بطولها واأنا 

اإذ اإين تعلقت كثرياً بها، حتى بلغ مني الأمر اأن �رصت 

نني، و�سار ياأخذين من جراء 
ّ
اأت�سورها مثل حلية تزي

ذلك بع�س الزهو والفخار. لكني ما اأن اأفكر يف ال�سكل 

يف  احلنق  يتملكني  حتى  النا�س،  عليها  يراه  قد  الذي 

اأن  غري  انتزاعها...  حماوًل  بيدي  عليها  فاأ�سّد  احلني، 

ذلك ل يجدي، فهي باقية هنا مثل ذكرى �سيئة... يف 

بع�س الأحيان، كنت اأرى يف قعر البئر بع�س ال�سوء، 

وبني  تتالألأ.  التي  هي  النجوم  تكون  األتفت،  وحني 

اإط��الق  يف  واأف��ل��ح  اأ���س��وات،  اأ�سمع  والأخ���رى  الفينة 

البئر،  قاع  نحو  براأ�سه  مييل  كيوطًا  فاأملح  ال�رصاخ، 

ال�سماء،  اأمطرت  م��رة،  ذات  القفز.  على  اجل��راأة  دون 

وكانت تلك من بني اأندر العوا�سف وقوعًا هنا، فامتالأ 

البئر كثرياً، حتى ظننت باأين �ساأغرق. لكني �رصبت مع 

ذلك، كل املاء النقي الذي ا�ستطعت �رصبه، واأكلت من 

املاء.  جرفها  التي  واجلافة،  الطرية  الأع�ساب  كافة 

وا�ست�سلمُت  ال�سعود،  يف  الآم��ال  كل  فقدت  وبعدما 

مرة  ذات  �سمعُت  البئر،  قعر  يف  متواريُا  املوت  لفكرة 

�سوت ارتطام. انحنى راأ�س حمار يطّل من فوهة البئر، 

الرائحة  بفعل  ب�رصعة،  الوراء  اىل  ذلك  بعد  تراجع  ثم 

اأين  رغم  اأ�سيح،  اأخذت  غريزي،  نحو  وعلى  الكريهة. 

براأ�س  اإذا  ثم  اأنقذوين!«.  »النجدة،  القوى:  منهار  كنُت 

راأيتها �سخمة يف البداية، قد برزت يل. مل اأدرك حجمها 

فوقها،  من  القبعة  �ساحبها  نزع  حني  اإل  احلقيقي، 

»رحماك!  اأحد؟«.  ثمة  »هل  العجوز:  ب�سوته  ور�سقني 

تاأّخر  »رح��م��اك!...«.  اأن��ت؟«.  »من  هنا«.  من  اأخرجني 

ما  اآخر  اأّنها  باعتبار  ح�سبتها،  دقائق  ب�سع  العجوز 

ربط  ينتهي.  ل  الزمن  من  ردحًا  احلياة،  يف  يل  تبقى 

طرف حبل باحلمار، ورمى بالّطرف الآخر اإيل. »اربط 

نف�سك به«، قال يل. وحني �سعدت، داهتني كّل الآلم 

التي �سبق يل اأن ن�سيتها: جراحاتي الّناجمة عن اجَللد 

كريهة،  رائحة  فرز  يف  واأخ��ذت  تعّفنت،  ال�سقوط  اأو 

ارتخت  فقد  جلدتي  اأم��ا  ميتًا،  قبل  من  كنت  وكاأمنا 

ت�سبه  اأخرى  جراحًا  اأن  حّد  اىل  طوبة، 
ّ
الر بفعل  كثرياً 

تليني  يف  امل��اء  و�ساهم  انثلمت،  قد  كني 
ّ
ال�س ج��راح 

جلني، 
ّ
والر اخل�رص  م�ستوى  على  حّد،  اأبعد  اىل  ج�سمي 

قد   
ّ
رجلي اإح��دى  اأن  اىل  الإ�سارة  اىل  اأ�سطر  اأن  دون 

ه 
ّ
اأنا م�سو ولهذا  اأعرج،  اأنا  لهذا  لك�رص ثالثي.  �ست 

ّ
تعر

اخللقة، ولهذا مل ترغب اأي امراأة يف الزواج مني، ولي�س 

لكن،  �سيخوختي.  يف  عليه  اأعتمد  مثلك،  ولد  اأي  يل 

لقد  عنيفًا.  ول  مريرا  ل�ست  اأنا  ول��دي،  يا  فقط  لعلمك 

رب. 
ّ

ة منها ال�س
ّ

تعّلمت يف قعر البئر اأمورا كثرية، وخا�س

اثني  ملدة  الوحيد  الكائن  تكون  اأن  معنى  ما  ل 
ّ
اأتتخي

ع�رص يومًا؟ كل الوقت الالزم يف�سل اأمامك، كي تعرف 

بها  تقبل  وكي  تتما�سك،  وكي  تبغ�سها،  وكي  نف�سك، 

العطف،  بدافع  نف�سك  عن  تر�سى  هي.  مثلما  اأخ��رياً، 

وياأخذك احلنان وال�سفقة عليها. لقد فح�سُت ذلك فيما 

بعد بعناية، وقد اأم�سيت اثني ع�رص يومًا يف ذلك القعر، 

بني اأح�سان العتمة املباركة التي تعّلمت كيف اأقّدرها، 

وبني تلك احليطان الباردة والّدبقة، التي تعلو باأربعة 

اإين  قلت  اإذا  اأك��ذب  ول  ال�سم�س.  عني  فتحجب  اأمتار، 

هي  اجلميلة،  اللحظات  بع�س  كذلك،  هناك  ق�سيت 

حلظات طويلة جداً من ال�ست�سالم والهدوء وال�سكينة. 

مل اأكن اأفّكر يف عامل الب�رص، اإل بحقد: لقد كرهُت كبار 

تي، واملزارعني لق�سا�سهم 
ّ
ا�سرتوا ذم الذين  املالكني 

والرمل،  ال�سحراوي،  واخلالء  ال�سفقة،  وعدمي  البارد 

وال�سم�س، لكني حقدت خا�سة على ذلك اخلائن، الذي 

اجليف،  مع  واأتعّفن  لأم��وت  البئر،  قعر  يف  بي  قذف 

من  املختل�س  امل���ال  م��ن  ي�ستفيد  ه��و  ك��ان  بينما 

املزارعني. اأي نعم، يا ولدي، مل يكن من ال�سعب على 

اأ بذلك. منذ حلظات الوعي الأوىل، اأدركت 
ّ
املرء اأن يتنب

كل �سيء: لقد كان يعي�س يف هذه الناحية، ويعرف باأن 

ثمة على مبعدة من هنا بيوتًا وماء. كان �سكان هذه 

بينهم،  اآووه  وال��ده.  ويحرتمون  يعرفونه،  الناحية 

م�ست�سفى  اىل  واأر�سلوه  وال�رصاب،  الّطعام  له  وقّدموا 

يوجد باجلهة الأخرى ليتلّقى العالج، ف�سار قادراً على 
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العودة اىل مك�سيكو، ليعلن عن موتي، ويحتفظ باملال 

البغال،  لدى �ساحب  اأنو�س،  اأنا  بينما ظللت  لوحده... 

�سننتهي  اإننا  اأنظر،  تقّدم!  ا، 
ّ
هي وامل��وت...  احلياة  بني 

هناك، وراء تلك الّتلة بال�سبط. مزيداً من اخلطو! عليك 

اأن ل ت�ست�سلم الآن، بعدما قطعت كل هذا الطريق! كانت 

اأن  مبا  لكن  للتطبيب،  تتعاطى  البغال  �ساحب  زوج 

زوجها قد و�سع بني يديها �سبه جثة هامدة، فقد كان 

�سفائي.  على  تقدر  كي  كاملة،  �سنة  بالتقريب  يلزمها 

وكانا يقولن كذلك باأين فقدت العقل. يف البداية، ظل 

ومل  نهائية،  ب�سفة  ال�سوء  اأحتمل  مل  يخيفني.  النهار 

اأكن اأخرج اإل بالليل. و�سيئًا ف�سيئًا، اأخذت على الّتعود 

ال�سغار،  يتبعني  اأم�سي،  حيثما  وكنت  ذل��ك...  على 

مرددين:  باأ�سابعهم  وينعتونني  مني،  وي�سخرون 

وكان  املعتوه!«.  ذا  هو  »ها  املعتوه!«،  اىل  »اأنظروا 

هوؤلء الأوغاد قد علموا يف ما بعد، باأين اأعرف القراءة 

ويحرتمونني.  اعتباراً،  يل  يقيمون  ف�رصعوا  والكتابة، 

تلك  ويف  ج�سمي.  ه 
ّ
ت�سو ن�سيان  اىل  حتى  انتهوا  وقد 

ب�سوؤون  اأهتم  اأن  القرية  اأعيان   
ّ
علي اق��رتح  الأثناء، 

املدر�سة، ف�رصت حينها معلمًا. هل تعرف ما معنى اأن 

تكون معلمًا، يف قرية ميوت اأهلها من اجلوع؟ اأنت ل 

تك�سب كثرياً، اإمنا يحرتمك الكّل. يف الأعياد واحلفالت، 

ف مع كبري القرية واخلوري، 
ّ
جتل�س يف املكان امل�رص

وميكنك اأن تختار بيتك. اأنا ع�ست دومًا يف ذلك الكوخ 

املتواجد عند نهاية القرية. اجلو فيه رطب، وهو على 

الأربعني  �سنواتي  ق�سيت  فيه  مظلم.  جّد  اخل�سو�س 

ما  وكاأين  التفكري،  على   
ّ
ومنكب وحيد  واأنا  الأخ��رية، 

والأبناء،  امل��راأة  غياب  من  اأعاين  البئر،  قعر  يف  اأزال 

كنت  لأين  اخلائن،  واأنتظر  دخيلتي،  يف  احلقد  واأغذي 

على يقني من اأنه �سيعود اىل القرية، يف يوم من الأيام. 

ما يزال دائما يف ال�ساحة بيت والده، مهجوراً، غري اأنه 

متني ويقف �ساخ�سًا يف انتظار عودة الوارث. هناك، 

ك! بع�س اخلطوات فقط!... م�ست 
ّ
انه�س! ل ميكن يل جر

اأو بالأحرى الإ�ساعات نادرا  ال�سنون، وكانت الأخبار 

ما تفد على القرية، بع�سها يقول اإن ذلك الآخر اأ�سبح 

حماميًا مهمًا يف مك�سيكو، وغدا فيما بعد رجاًل ثريًا 

ومهمًا للغاية، يحيط نف�سه بالن�ساء اجلميالت، وباأنه 

تزوج، واأجنب وريثًا... يف حني بقيت اأنا يف هذا الركن 

اأج���رّت رغبة ل ت��ق��اوم يف  م��ن اخل��الء ال�����س��ح��راوي، 

ممكنة  فاأقل  اأق��ل  �سارت  باأنها  يل  ب��دت  النتقام، 

على  جديدة،  اإ�ساعة  �سمعت  كلما  فاأو�سكت  التحقق، 

ما  وعلمت يف  ذلك.  بلوغ  رغبتي يف  فرط  املوت من 

بعد باأنه مات، ف�سعرت حينها باملوت، اأنا كذلك. لكن 

اأ�ستطيع  ل  قويني،  بقيا  النتقام  يف  والرغبة  احلقد 

اأنظر، ها هي ذي  تبديدهما. فوا�سلت النتظار... ياه! 

وبجدار  ناعورة،  دون  من  متامًا!  نف�سها  اإنها  البئر! 

ق�سري يحّفها، ومنزوية كعهدها... يف ما م�سى، ل اأحد 

اإل  مير  يكاد  ل  اليوم  اأن  حني  يف  هنا،  من   
ّ
مير كان 

عت ال�سحراء. 
ّ
اأربعني �سنة، تو�س القليل من النا�س: يف 

اإذن،  اأنت تفهم  ا، انه�س! 
ّ
 رائحة العطانة؟ هي

ّ
هل ت�سم

األي�س كذلك، يا ولدي؟ لكم اأنت ثقيل! يقال اإن من ال�سوء 

ِكّن املرء الكراهية للموتى، اأو يحقد عليهم. لذلك، 
ُ
اأن ي

ذلك  عن  اأ�سفح  اأن  �سوى  اآخر  حّل  من  اأمامي  يكن  مل 

ياأتي...  قد  اآخر  �سخ�س  وجهة  حقدي  واأوج��ه  امليت، 

الآن، نعم. يبدو عليك اأنك �سعرت عن حق باخلوف، يا 

ولدي. ل تنزعج، مل ي�سبق يل بالكل اأن قتلُت اأحداً... لقد 

ت�ستحق  ظلت  اإمن��ا   ، حقًاُ طويلة  ال�سنوات  تلك  كانت 

النتظار. ل تتباطاأ، فذلك لن يفيد يف �سيء. اأنا اأعرف 

اأن  عليك  اإمنا  غلطتك،  ب�سبب  يحدث  مل  هذا  باأن  جيداً 

تفّكر اأنت كذلك معي: هذا اأي�سًا مل يكن ب�سببي اأنا اأبداً. 

�ساحب  رمبا  ل�سمع  حمظوظًا،  كنت  لو  اأنك  عليه،  زد 

له  ت�رصب  ل  ال��ذي  ال��ي��وم  يف  ب�سياحك،  م��ا  بغال 

ح�ساب... 

-------------------

كاتب   Eduardo Antonio Parra ا 
ّ
ب��ار اأنطونيو  اإدواردو 

املك�سيكية،   Léon ليون  مبدينة   1965 �سنة  لد 
ُ
و معا�رص،  مك�سيكي 

ج منها، وعمل 
ّ
ليون، ثم تخر الإ�سبانية بجامعة نويبو  الآداب  ودر�س 

يف ال�سحافة الأدبية، وح�سل على جائزة خوان رولفو، �سنة 2000، 

ال�رصد  ل�سموخ  ال��وارث��ة  الق�س�سية  الأ���س��وات  اأه��م  من  الآن  ويعترب 

املك�سيكي، مثلما جتلى مع خوان رولفو وكارلو�س فوينتي�س. من اأهم 

ا جمموعة بعنوان: اأقا�سي الليل )1996(، 
ّ
اأعمال اإدواردو اأنطونيو بار

ليل  على  ال�سوء  لت�سليط  الكاتب  �سها 
ّ

خ�س ق�س�سية  اأ�سمومة  وهي 

مع  احل��دود  مبحاذاة  تقع  التي  ال�سمالية،  املك�سيكية  امل��دن  بع�س 

الوليات املتحدة الأمريكية، من خالل ق�س�س تتخذ من الليل خيطها 

الناظم، وفيها يتتبع الكاتب بع�س حيوات وم�سائر كائنات هام�سية 

ت�سور  مثلما  النتقام،  يف  والرغبة  واحلقد  واملعاناة  بالأمل  م�سكونة 

ذلك ب�سكل رائع ق�سة: البئر. 
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يقينا مل يكن يتوقع اأن يحدث له هذا الأمر، اأن ت�سدمه 

�سيارة جمنونة يف �سارع داخلي ال�رصعة فيه حددت 

باأن ل تتجاوز ال�ستني كيلو مرتا يف ال�ساعة.

اإىل  الطريق  ط��ول  على  مطبات  ع��دة  وج��ود  وبرغم 

اأنه  اإل  م�سقط،  العا�سمة  اأط��راف  يف  الكائن  منزله 

من  مرتين  بعد  على  �سقط  ثم  كطائر  عاليا  ارمت��ى 

ال�سيارة امل�سابة بالهو�س واجلنون.

الرائحة  يف  هائل  فارق  مع  عطر،  كزجاجة  ت�ساقط 

دم  رائحة  املكان.  اأرجاء  لتعم  فجاأة،  انت�رصت  التي 

�سيارات  ع��دة  فيما  امل���دوي،  ال�سقوط  مكان  �سطر 

اإل  ينق�سه  مل  فو�سوي  م�سهد  يف  اإجباريا  توقفت 

اإحداها كانت مت�سك  التي خرجت من  ال�سهقة  �سوت 

بهاتفها النقال وتعبث بخ�سالت من �سعرها الفاحم 

ال�سارع  اإىل  الناعمة  ال�ستارة  وراء  من  خل�سة  وتنظر 

كاأمنا تنتظر اأحدا اأن مير هناك.

التي  يدها  من  النقال  هاتفها  و�سقط  هي  �سهقت 

ومل  بقوة  عينيها  فتحت  فجاأة،  الرع�سة  اأ�سابتها 

ال�ستارة  فتحت  عندما  ال��راأ���س  حا�رصة  اأنها  ت��درك 

ال�سيارة  �ساحب  كان  ت��ام:  بو�سوح  امل�سهد  لرتى 

التي ته�سمت مقدمتها قد توقف خارج ال�سارع مثريا 

بع�س الغبار، وكانت جثة اأحدهم ت�سقط على اأ�سفلت 

اأ�سود.

يتعدى  ل  راأته  ما  اأن  وظنت  قليال  الدنيا  بها  دارت 

م�سهدا يف فيلم �سينمائي، لكنها بعد وهلة ا�ستوعبت 

ال�سدمة وم�سحت دموعها التي ان�رصبت ل اإراديا من 

عينيها، م�سحت وجهها، وتناولت هاتفها الذي كان 

ينادي عليها حينذاك، قالت بكل هدوء: اأكلمك بعدين.

اأغلقت الهاتف.

لي�س هناك ما يقال حلظتها �سوى اأنني اأردته اأن ميوت 

ال�رصطة  يف  عمله  عن  يتوقف  اأن  اأردت��ه  ق�ستي!  يف 

رغم اأنه مل يكمل عاما واحدا حتى الآن، لكني مل اأ�ساأ 

له اأن يتمادى فيقع ما ل اأريده، كاأن يعطل �سفو لقاء 

هالل البادي\

من اأعمال حمد البو�سعيدي- ُعمان

حياة

كافية

\ كاتب وقا�س من ُعمان



التي  اإياها  الفتاة  عا�سقني وترن�سم يف عقله �سورة 

اأحدهم  اأوقفها وهي يف �سيارة  مل تغادر خميلته مذ 

اأن تداري ف�سيحتها بعباءة �سفافة فيما هو  حتاول 

ميخر عباب حلم طاملا راوده باأن يقل فتاة اجلريان 

اإىل �ساطئ مظلم ي�سبح واإياها عرايا!

كان هذا حلما لطاملا هم�س به لنف�سه كلما كلم بنت 

اجلريان يف الهاتف.

قال لها:

برنوح البحر �سوا يوم ا�ستغل وت�سري وياي �سيارة

تت�رصج هي على الطرف الآخر بحمرة خفيفة حملقة 

بهدوء  �سفته  على  �سفتها  متر  باأن  حلمها  �سماء  يف 

فيما يزداد نب�س قلبها ت�سارعا ورجفة.

الذي  وهاتفه  عمال  ول  �سيارة  ميلك  يكن  مل  لكنه 

اأخ��وه  له  ا���س��رتاه  اجل��ريان  ببنت  خالله  من  يت�سل 

منزلهم،  من  القريبة  البنني  مدر�سة  مدير  الأك��رب 

ور�سيد الهاتف ا�سرتته اأخته التي تعمل يف املدر�سة 

املجاورة ملدر�سة اأخيها الأكرب موؤكدة مرارا وتكرارا 

باأنه ر�سيد ملكاملات العمل!

عامان مرا مذ اأنهى درا�سة الثانوية ب�سق الأنف�س مع 

اأنه كان طموحا باأن يلتحق بالدرا�سة اجلامعية ولكن 

اأ�سابه  اأحدهم  �سيئا وباأن  اأمه كان حظه  كما قالت 

بالعني اأما اأخته فكانت اأكرث �رصاحة عندما اأ�سارت 

ع وقته يف ال�سوارع مع اأولد ال�سوء!
ّ
اإىل اأنه �سي

له عن  اأن تبحث  اأمه  اأ�سيب بعني قررت  ولأنه كان 

وظيفة يف احلكومة مهما كان الثمن، ومل توافق ابنها 

باأي  اأن ير�سى  املتوا�سلة يف  البكر على مقرتحاته 

وظيفة اأو عمل يف اإحدى ال�رصكات اخلا�سة

تريد النا�س تاكل وجهنا؟ ولدنا ي�ستغل يف مكان ما 

زين؟ ل �سارت ول ا�ستوت!

اأن  موؤكدة  وا�سحة،  بكرها ب�رصامة  هكذا ردت على 

ابنها �سيعمل يف احلكومة اإن عاجال اأو اآجال!

حكومية  جهة  يف  يعمل  اأن  لب��د  ك��ان  نظرها  يف 

هي  وجبهتها  جبهته  به  وترفع  م�ستقبله  له  ت�سمن 

باأن  ي�سله  اأن  يهمها  ومن  واأهلها  جاراتها  اأم��ام 

ولدها الأخري تعني يف احلكومة اأي�سًا اأ�سوة باأخوته.

وجدت  ال��ذي  الو�سع  ذلك  �سعبا  اأم��را  اأي�سا  وك��ان 

فيه ابنها بال عمل ترفع به راأ�سها، حتى مر عامان 

على  تعلنه  مل  واإن  والقنوط  بالياأ�س  فيهما  اأ�سيبت 

املالأ ولكنه بداأ يت�سح بع�س ال�سيء. 

ابنها  اأن  اإل  الوا�سطة  ميلك  ملن  مكاملاتها  وبرغم 

اجلي�س  يف  حتى  اأم��ه،  به  حلمت  ما  يجد  مل  الأخ��ري 

ومر  تعرفهم،  من  و�ساطات  تفد  مل  ال�رصطة  يف  اأو 

العامان وابنها بال عمل، يق�سي وقته يف رحالت مع 

اأ�سدقائه �سباحا، ويف اآخر الليل ينهي ر�سيد هاتفه 

يف مكاملة بنت اجلريان.

تلك  حدثت  اأن  ق�سته  اأكتب  واأن��ا  حظي  ح�سن  من 

كانت  كما  البالد  ع��ادت  ما  التي  الثقيلة  الأح��داث 

قبلها، حدث اأن تواجه ال�سباب واأغلبهم عاطلون عن 

العمل مع رجالت ال�رصطة ومكافحة ال�سغب واجلي�س، 

ليقتل اأحدهم يف �سحار، ثم تعلن احلكومة عن �سبعة 

ع�رص األف وظيفة األفان منها يف ال�رصطة وحدها.

وع�سى  وراق���ك  �سل  ق��وم  ول���دي،  ي��ا  فر�ستك  ه��ذي 

ي�سغلوك

حثته اأمه وهي متني النف�س اأن يجد عمال يف وزارة 

من الوزارات اإن مل يكن يف الديوان، ولكن ويف حلظة 

معينة ا�ستجاب هو لنداء خفي يقول له: اتبع �سديقك 

الذي ذهب لي�سجل يف �سلك ال�رصطة.

ياخي ال�رصطة اأح�سن، راتب زين ومهابة 

اأحالم  بل  له حلم،  وتراءى  لوهلة  اأغم�س هو عينيه 

جميلة، وتخيل نف�سه يف تلك البزة ذات اللون املميز، 

داخال  اأو  من  خارجا  يخطو  وهو  �سموخه  له  تراءى 

له  ت��راءى  اجلميل،  ال��زي  ذلك  مرتٍد  وهو  البيت  اإىل 

اأكرث �سكله وهو يقود �سيارة ال�رصطة و�سط احلارة، ثم 

كيف يوقف ال�سباب يف ال�سارع ال�رصيع يخالفهم �سد 

كثرية  اأ�سياء  و�سد  اخلطاأ  التجاوزات  و�سد  ال�رصعة 

بعمق  وتنف�س  كبري  بزهو  �سعر  ذهنه،  يف  يرتبها  مل 

وكاأنه �سيقفز قفزة تغري حياته متاما.

خال�س انا ب�سجل يف ال�رصطة، وبيقبلوين هذي املرة

الكبري، وابت�سامة ت�سع على وجهه،  قال لأمه واأخيه 

ما  وهو  امل��رة،  هذه  م��راده  على  �سيح�سل  اأنه  توؤكد 

ح�سل بعد عدة اأ�سابيع عندما وجد ا�سمه يف اجلريدة 

مطلوبا من قبل ال�رصطة.

بيوت  على  العمانية  احللوى  ووزع��ت  اأم��ه  زغ��ردت 

فرح  الفرح،  حلوى  باأنها  لهم  وقالت  باأكمله  احلي 
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ابنها الذي �سي�سبح »�سابطا« يف ال�رصطة.

تدرك هي اأن ابنها لن يكون »�سابطا« يحمل النجوم 

اأملها  اأن  للجميع  توؤكد  اأن  تريد  ولكنها  كتفيه،  على 

مل يخب، وباأن اإ�رصارها هو وراء هذا اليوم امل�سهود 

الذي حتتفل فيه بقبول ابنها يف جهاز ال�رصطة.

اأن هناك حلظة فارقة يف  لكنها يقينا مل تكن تدرك 

حياة ابنها، هي هذه اللحظة التي �سعيت لها منذ اأول 

ي�سقط  باأن  كتابي،  قدر  له  كان  ابنها  وباأن  الق�سة، 

و�سط ال�سارع م�رصجا بدمائه.

�سلك  يف  للعمل  منا�سبا  ابنها  يكن  مل  نظري  يف 

ال�رصطة، وكانت �رصبة حظ عمياء ما اأو�سله لرتداء 

ذلك الزي الذي ل يليق مبثله على الإطالق.

موقفي هذا لي�س نابعا من كراهية ما لل�رصطة، ل �سمح 

اهلل، فكثري من اأهلي يعملون يف �سلك ال�رصطة، وكنت 

على و�سك اأن اأنخرط يف �سلك ال�رصطة، ولكن نداء ما 

قال يل باأين ل اأنفع لهكذا عمل، مع اأين اأكن احرتاما 

التقدير، ورمبا هذا  واأقدره كل  ال�رصطة،  كبريا لرجل 

الذي  امل�سكني،  ال�ساب  هذا  جتاه  فعلت  ما  �سبب  هو 

راأيت اأن ذلك الزي الذي ارتداه فرحا باأن اأ�سبحت له 

قيمة وهيبة ومكانة؛ ل ينا�سبه على الإطالق، �سيما 

بعد تلك احلادثة عندما توقف جوار �سيارة عا�سقة، 

ذهنه،  يف  الفتاة  �سورة  اإل  الأم��ر  كل  من  يعنه  ومل 

التي مل تتزحزح اإىل اللحظة التي وقع فيها احلادث 

الأليم.

بني  ينطلق  اأن  يود  ما  وثمة  وبقوة،  حا�رصة  كانت 

فخذيه، وينفجر بقوة، كلما ر�سم �سورة الفتاة بعباءة 

واحلب  بال�سهوة  وعامر  ع��اٍر  ج�سد  عن  تنزاح  فقط 

والفتتان.

يف  حا�رصا  يعد  ومل  تال�ست؛  وجهها  �سورة  ولأن 

را�سما  اجل��ريان،  بنت  بوجه  عنه  ا�ستعا�س  خياله، 

حتقيق  وق��ت  ح��ان  ق��د  ل��ك«  »هيت  تقول  ابت�سامة 

الأمنية! 

وبنت اجلريان منذ اأن كانت يف ال�ساد�سة ع�رصة وهي 

حتلم بلحظة حب دافئة، حلظة تدغدغ فيها اأحا�سي�سها 

وت�سعل فيها جذوة ال�ستهاء.

اأنه  الآن  بدمائه  امل�رصج  ال�رصطي  يعلمه  ما ل  لكن 

اللذين مل يخرج فيهما معها، مكتفيا  العامني  طوال 

بلحظات احلب عرب الهاتف، والكالم الناعم واحلراق 

مع  اخلروج  يف  فر�ستها  جتد  هي  كانت  الليل؛  اآخر 

اأخواتها ورفيقاتها الالئي كن يحكني ق�س�سهن عن 

واأول  الليل  اآخر  ومغامرات  والغرام  والع�سق  احلب 

�سهوة  ميتطني  عندما  الظهرية،  ومنت�سف  ال�سباح 

اأماكن  اإىل  �سواء  معهم،  خرجن  ن 
َ
م برفقة  اأحالمهن 

ل تثري الريبة ول ياأتيها اأحد، اأو كما متادت بع�سهن 

بق�ساء �ساعات يف فنادق نائية و�سغرية بعيدة عن 

ودخولهن  م�سيتهن  اأن  متاأكدات  �سكناهن  اأماكن 

لتلك الأماكن لن تثري اأحدا ما دمّن غطنّي وجوههن 

بال�سواد.

قتها الرغبة، 
ّ
هي، بعد اأن نه�س ال�ستهاء قلبها، وحر

بعد مكاملات الليل احلامية، وبعد اأن اكتمل �سدرها 

العني  باتت  وخ�رصها  وت�سخم،  ال�سهي  تكوره  يف 

ناعمة  موؤخرة  مع  خا�سة  عنه،  الزحزحة  متل  ل 

وم�سدودة ل خيار لأي عني من البقاء �سمن حيزها، 

مكاملات  يف  ع��ام  من  اأك��رث  وم�سي  ه��ذا،  كل  بعد 

حممومة اآخر الليل، وحكايات اأكلت جوفها امل�ستاق، 

عينيه  لون  اأعجبها  ل�ساب  هاتفها  برقم  األقت  كانت 

وذقنه احلليق و�سدره امل�سدود لالأمام.

كانت تلك هي اأول مرة، حدث ذلك يف رحلة ق�ستها 

مع رفيقاتها اإىل »�سيتي �سينما« ي�ساهدن فيلم عمر 

و�سلمى يف جزئه الأول. عندما راأته اأيقنت اأنها فر�سة 

زميالتها  عن  ت�ساغلت  ولذا  ت�سيعها،  اأن  ينبغي  ول 

بالذهاب اإىل دورة املياه، التي مل تدخلها اإل لتكتب 

رقم هاتفها، ثم خرجت متيقنة اأنه ل يزال موجودا، 

وهو كذلك، وكان من ح�سن حظها وقوفه وحيدا تلك 

اللحظة عندما مرت اإىل جواره وارتطم ذراعها بخفة 

للورقة  بعينها  وتغمز  له،  لتبت�سم  بذراعه،  مق�سودة 

التي األقتها على الأر�س.

ليلتقط  ينحني  واأن  اإليها،  ينتبه  اأن  بديهيا  ك��ان 

الورقة، وعندما رفع راأ�سه، وجدها تلتفت اإليه جمددا 

بنظرة ذات مغزى.

بتلك  حظي  م��ن  وح���ده  يكن  مل  الأم���ر  حقيقة  يف 

برامج  اإىل  الدخول  فنون  تعلمت  اأن  بعد  اإذ  الفر�سة، 

من  تعرفت  التي  الكلية  يف  الإنرتنت،  على  الدرد�سة 

وجديرة  ومغوية  جديدة  عوامل  اإىل  طالباتها  خالل 
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ومثري  جديد  عامل  اإىل  دخلت  كانت  اإليها،  بالولوج 

ومملوء باملغامرات.

الأ�سفلت  على  الآن  بدمائه  امل�رصج  جريانها  ابن 

منه  تكتفي  كانت  اخلا�س،  الع�سكري  بزيه  الأ�سود، 

عباءتها  ليكون  تعده  وكانت  الليل،  اآخر  مبكاملات 

التي �ست�سرتها عقب تخرجها، ولذا كانت تقول له يف 

اأحيان مقاطعة حديث املتعة الليلي: 

خاطري اأخل�س درا�ستي ع�سان اأدخل بيتك واأكون لك 

لالأبد

اآخر كلمة كانت تعني اأنها تريده زوجا يفعل بها ما 

باأنه  متيقنة  تكن  مل  لكنها  بزوجته،  زوج  كل  يفعل 

تلك  يلي  الذي  �سمته  مع  خا�سة  له،  زوجة  يريدها 

الكلمة، وكاأنه �سمت من يفكر يف اخليار املعرو�س 

اأمامه.

ت�سحك لتقطع ال�سمت وتقول: 

ب�س �رصط، اأكون يف بيت وحدي

الزواج،  فكرة  الفكرة،  بتلك  معنيا  يكن  مل  هو  فعليا 

رغبة  على  من�سبا  الوقت،  ذلك  يف  تفكريه  كل  كان 

ي�سبح  البحر  �ساطئ  اإىل  اإحداهن  باأن ي�سحب  هائلة 

واإياها عرايا اآخر الليل، ل يراهما اأحد وهما ميار�سان 

طقو�س ع�سق جارف كموج البحر!

اأن كربت  فبعد  الأم��ر،  هذا  كل  يفعل  اأن  له  يت�سن  مل 

الفكرة يف راأ�سه، جاءت الأحداث مت�سارعة لتلقي به 

وتنا�سي  الن�سباط  من  اأ�سهر  ال�رصطة  اأكادميية  يف 

كل الأحالم التي اأو�سكت على التحقق.

اكت�سف مميزات عديدة يف عمله  العمل  بعد مبا�رصة 

اأن يوقف �سيارة  اإذ ل تتاح لأي كان  �رصطي مرور، 

اأو كما حدث معه عندما  امراأة جميلة مثال،  تقودها 

ل  متواٍر  مكان  يف  غراميا  موعدا  تقل  �سيارة  وجد 

يعرفه اإل الع�ساق فح�سب.

يومها وحل�سن حظه اأن زميله الذي يرافقه يف ال�سيارة 

ويعلوه رتبة، طلب اإليه اأن ينزله لدقائق بجوار بناية

انته روح �سوية وتعال يل بعد �ساعة.

تلك البناية اأثارت خميلته اأي�سا، خا�سة اأن زميله مل 

يو�سح اأي �سبب للتوقف هناك، ودخول تلك البناية! 

لبد اأنه واعد اإحدى ال�ساكنات هناك، يف تلك البناية 

التي ل ي�سكنها �سوى العزاب واملغرتبات.

لكنه مل ي�ستفد �سيئا �سوى تهيجه اأكرث فاأكرث، وظلت 

املنزلقة  ال�سوداء  بالعباءة  الفتاة  �سورة  ال�سورة، 

على ج�سدها العاري، تداهم خياله كل حلظة واأخرى.

وطد عزمه اأن يجد فتاة يحقق من خاللها حلمه، لتكن 

بنت اجلريان، فهي لن متاطله كثريا يف اأن تخرج معه 

وحتقق رغبته يف الذهاب اإىل ال�ساطئ املظلم.

جمرد  من  اأك��رث  هو  ما  فعلت  كانت  اجل��ريان  وبنت 

اإذ مذ حادثة  اخلروج مع من تعده زوجا م�ستقبليا، 

ال�سيتي �سينما، كانت خرجت مع ع�ساق كرث، لي�س من 

بينهم �ساب ال�سيتي �سينما.

اأنها  تخربهن  عندما  �سديقاتها  على  تكذب  ل  هي 

�سبابا  واع��دت  وباأنها  اللذيذة،  اللحظات  عا�ست 

م�سقط  اإىل  بهم  وجاءت  الإنرتنت  يف  عليهم  تعرفت 

يدخلها  فنادق ل  لها غرفا جميلة يف  حيث حجزوا 

اأي اأحد.

كانت تعرف كيف جتعلهم يقومون بكل ذلك، عندما 

اأو جزءا  اللدن،  تعر�س لهم �ساقها وفخذها الأبي�س 

من �سدرها املتوهج بالغواية، يف ثواٍن قليلة تغلق 

تريد  واحدة:  جملة  وتكتب  الدرد�سة،  كامريا  بعدها 

اأكرث لزم تدفع!

تلك  من  مطافهم  اآخ��ر  و�سلوا  يكونون  منهم  كثري 

ليفقدوها  طلباتها،  يف  يجارونها  ل  ولذا  اللقطات، 

بعد حني عندما تقوم بحظرهم من برنامج الدرد�سة، 

لكنها حت�سن انتقاء من ميكن له اأن ينفذ اإىل رغباتها 

ويقوم باملهمة الكبرية.

لكن لأكون من�سفا هي مل تفرط يف عذريتها حتت اأي 

�سغط، حتى عندما كانت تتلوى من اللذة لأن اأحدهم 

لليلة  الغ�ساء  ذلك  تركت  كانت  يهيجها،  اأن  ا�ستطاع 

يباركها فيه جميع من تعرف، وفعليا كان ال�رصطي 

الآن بعدما باتت له  الأكرث منا�سبة  ابن اجلريان هو 

هم.
ّ
�سورة مهيبة يف حي

نب�س  به  م�سجى،  هناك  الآن  اجل��ريان  ابن  هو  وها 

�سعيف، ول ميده بحياة كافية كي يحقق لها حلمها، 

اأو يحقق حلمه اأي�سا.
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من  مقتطعًا  ينمو،  ال��ذي  عامِلك  يف  م�سغوٌل  واأن��َت 

رقعتنا كلَّ يوم م�ساحًة جديدًة، يرافُقني طيُفك بعناد، 

بهاتفي،  بالعبِث  دوري  انتظاِر   
َ
�ساأَم اأبدُِّد  واأنا  حتى 

لًة بني مواقع الأخبار.
ّ
متجو

اأنا حما�رصٌة بَك بطريقٍة مقلقٍة! يف الغبار وال�سحو، 

مع وجبة الإفطار وعلى و�سادة النوم، يف الن�ستجرام 

وال�سارع والف�سائيات، يف اأحاديِث النا�س عن عناكِب 

املح�سوبيات..  وغطاء  املناق�سات  ومافيا  الف�ساد 

ك تقفز حويل جالبًة معها �سريَتك الباعثَة على 
ُ
مالحم

ال�سك. 

قاطعك  هل  طبيعيًا؟  َك 
َ
ثراء الأنيقُة  زوجُتك  جتد  هل 

يرتك  لعٍب  مبهارِة  �سعدَت  عندما  عائلتَك  من  اأحٌد 

فراَغ قفزاِتِه جلمهوٍر منده�ٍس؟ هل خا�سمك اأ�سدقاوؤك 

الزمن  من  عْقٍد  يف  احلظِّ  طوابَق  ت�سّلِقك  بعد  القدامى 

هل  معك؟  والدُتك  ت�سكن  هل  ال�سمعة؟  �سيئة  بحباٍل 

تاأكل من طعامك امل�سموم؟ هل تظنُّ اأن الرفاهية التي 

ها لك 
َ
ر

ّ
ي اأن اأمر تعي�سها ب�سبب دعاِئها لك؟ اأ�سئلٌة بودِّ

بدافع زمالتنا القدمية التي مل تتما�سْك ب�سبب ورقٍة.

�سمعُت اأّنك ذهبَت للحج رغم اأنك تعمُل بغ�سيل الأموال، 

ثروِتك  من  جزءاً  اأن  رغم  احلكومَة  تنتقُد  اأنك  وقراأُت 

جاء عرب جتارة الإقامات التي تغ�سُّ احلكومُة الطرَف 

 ال�رصكات 
ِّ
 جمل�ِس اإدارٍة يف اأهم

ُ
عنها، علمُت اأّنك ع�سو

بالإدارِة.  ول  بالقت�ساِد  ل  �سليعًا  تكن  مل  اأنك  رغم 

اأولهم،  واأن��ا  ثروتك،  ب�ساأن  اجلميع  تغمر  ال�سكوُك 

مكتظٌة  ف�سوارُعنا  كثرياً،  عنيك 
َ
ي الأم��ر  اأنَّ   

ُ
اأتوّقع ل 

واحٌد  واأنت  ة، 
ّ
الذم وعدميي  واملرت�سني  بالل�سو�ِس 

مقّلمٍة   
َ
باأظافر مقنٍع،  واأ�سلوٍب  ج��ّذاٍب  مبظهٍر  منهم 

 
َ
واأ�سناٍن نا�سعٍة وابت�سامٍة �ساحرٍة، بد�سدا�سة بي�ساء

املت�سابكُة  عالقاُتك  واثقٍة..  وخطوٍة  جميلٍة  ورائحٍة 

ن لك ظهراً فولذيًا ت�ستنُد عليه يف مدينة ق�ساُتها 
ّ
توؤم

 ، احلظِّ طاولة  على  بها  يقامرون  وفر�ساُنها   ،
ٌ
جّت��ار

بينما ن�ستثمر نحن كلَّ عالقاتنا يف حماولت اإجناز 

با�شمة العنزي\

من اأعمال فاطمة الرا�سدي- ُعمان

�لل�صُّ

الورديُّ

\ كاتبة وقا�سة من الكويت



تقدمِي موعِد طبيٍب، حجِز رحالٍت  معامالٍت �سغريٍة؛ 

باأ�سعاٍر منا�سبٍة، توفرِي مقعٍد يف مدر�سٍة خا�سٍة.

هٌة معرفتي بك قبل 
ّ
القدميَة! ممو اأتذّكر �سخ�سيَتك  ل 

ع�رصين عامًا، رغم زمالتنا التي انتهْت بقطيعٍة كربى، 

الآن تبدو وا�سحًا يل رغم اأين تال�سيُت يف ذاكرتك بكلِّ 

تاأكيٍد.

غ�س�سَتها  التي  المتحان  ورق��ُة  اجلامعِة..  ذكرياُت 

بالكامل من زميِلنا.. ثورتي عليك.

جمرُد امتحاٍن.. ورقٌة لن تعني اأحداً.

اأجبَتني بالمبالٍة.

كلُّ الأ�سياء الر�سمية واملهمة يف حياتنا تبداأ وتنتهي 

بورقة. اأنَت �رصقَت جمهوَد غرِيك.

كنُت م�ستاءًة جداً. 

كلُّ ذلك مّت بر�سا زميلنا.

واأخذَت ت�سحُك بربوٍد!

ومفت�س  العمل  يف  مديرك  بعده  ومن  زميِلنا  ر�سا 

وم��دّق��ق  الأم���ن  ورج���ل  ال�����س��وؤون  وم��وظ��ف  البلدية 

جمل�س  وع�سو  ال�سحيفة  حترير  ورئي�س  احل�سابات 

�سعودك  عتبة  هو  بالوحل  املغمو�س  ر�ساهم  الأمة، 

�سوى يف  ي�سهم  مل  ر�ساي  عدم  بينما  بيننا.  ي 
ّ
املدو

َف، 
ّ
ك املزي

َ
 �سفحٍة مرتبكٍة، يومها مل اأ�ستِك جناح

ِّ
طي

�سغريٍة  كحادثٍة  ك  غ�سِّ مبو�سوع  اكرتثوا  من  قّلٌة 

مي�سغوَنها يف مقهى اجلامعة.

ذو   
ُّ

الع�رصي منزُلك  ي�ستوقُفني  للعمل  طريقي  يف 

نٌة 
ّ
الواجهِة العري�سِة، نوافُذ عاك�سٌة وحديقٌة كبريٌة مزي

 فيها 
َ
بالنخيل، اقتطعَتها من ال�ساحة العامة كي يلعب

عملي  مقر   
َ

قرب الإن�ساء  قيَد  املبنى  لوحُة  اأطفاُلك. 

 �سهِمها يف 
ُ
�سعر التي قفز  اإىل �رصكة مقاولتك  ت�سري 

البور�سة، يف ال�سوارع اجلانبية اإعالنات النتخابات 

َثُّ 
ُتب �سورُتك  مرتّفعٍة،  بنظرٍة  �سورُتك  تتو�سُطها 

ونحن  ال�سحايا-   
َ
م�ساريع -نحن  اليوم  طوال  لنا 

وغارقني  للعمل  متجهني  �سباحًا  مركباتنا  نقوُد 

نتحدث  ونحن  املكاتب  يف  اأ�سبابه،  اأحُد  اأنت  بزحام 

الراديو  الأ�سهم وخبايا لعبة احليتان، يف  اأ�سعار  عن 

 ونحن 
ً
م�ساء  كفا�سٍل مزعٍج، 

ُ
ي�سدح واإعالن �رصكتك 

 وندفع 
َ
الغالء ال�سوبر ماركت نلعن  اأمام رفوف  نقف 

 
ُ
�س اأبناءنا ونعلم

ّ
عرباٍت مكتظًة، يف املنزل ونحن ندر

قبل  منهم،  حاًل  اأف�سَل  �سيكونون  اأبناءك  اأن  يقينًا 

 
َ
�رصا�سري ونخ�سى  ال�سغط  اأدويَة   

ُ
نلتهم ونحن  النوم 

ه يومًا.. بتنا ناألُف 
َ
ب

ّ
امل�ست�سفى احلكومي الذي لن جتر

ك ال�رصيِع! 
ِّ
ده�سَتنا من منو

 كطيور 
ُ
 ك�سائِل مزيِل طالِء الأظافِر.. تهاجر

ُ
ليَتك تتبخر

ك ال�سحايا.. فقط 
ُ
َك �ساحنٌة.. تهاجم

ُ
اخلطاطيف.. ت�سدم

كي تتوقف عجلُة ج�سِعَك العمالقُة عن الدوران حميلًة 

م�ستقبلنا لرقم حائٍر يف �سجاّلت الفقر والبطالة. اأنت 

�سٍة، 
ّ

متوج بقلوٍب  احلا�رص  نهادن  ونحن  املزيد  تريد 

اأنت يف الكّفة العليا من ميزان ي�ستخّف بنا؛ مت�سُكه يٌد 

دٌة، بينما نبدو جميعًا كممّثلي الأدوار الهام�سية، 
ّ
جمع

اأنت  اأحٌد.  يلحَظنا  اأن  دون  اخل�سبِة  ونهبط من  ن�سعُد 

مظلٌَّل بغيمة �سوداء، ونحن م�سلوبون ب�سم�ٍس حارقة، 

نا يف �سباٍق خا�رص.
ُ
قحم

ُ
وهو ما ي

اأجتهُد  وجُهك يدور يف قاع فنجان قهوة العمل واأنا 

تتواىل  بينما  ف�سلي،   
ُّ
فيتم اخلطاأ  يف  اأق��ع  ل  كي 

اأخطاوؤك بال ح�ساب، فنغرُق يف طرٍق باغَتها املطر، 

 
ُ
ينتحر ملوثًة   

َ
اأرا�سي ون�سكُن  بنفاياتنا،  ُط 

ّ
ونتور

 على �سطاآِنها.
ُ
املحار

اأنت حويل دون  التواجد،  تبّلُل يومي برغوِة  �سورُتك 

 
ُ
اأنَت حولنا جميعًا، ت�رصيحاُتك تلتهم ق�سٍد منك، بل 

ال�سم�سيُة  نظارُتك  تتنا�سُل،  م�ساريُعك  ال�سحف،  ورَق 

اجلاذبية،  من  بهالٍة  حتاُط  عائلُتك  مو�سًة،  ت�سبح 

�سوى  تطيب  ل  والنميمُة  تويرت،  مادة  مي�سي  ك 
ُ

مزاح

با�ستدراج ا�سِمك لها.

هذا  اأكرُه  بتُّ  واأنا  تفا�سيلنا،  يف  ب�سدٍة   
ٌ
حا�رص اأنَت 

 جداً، 
ٌ
 منك، �سعب

َ
اأتخل�س ، لكني لن 

َ
 املزعج

َ
احل�سور

خلف   
ُ
تكتب واأن��َت  مني  فيه  �سخرَت  الذي  اليوِم  منذ 

هذه  اإىل  الأوان”،  “فات  القدمية:  المتحان  ورق��ة 

يف   
ُ
تقع التي  العيادِة  يف  دوري   

ُ
اأنتظر واأنا  اللحظة، 

 اجلديِد! 
ِّ
ِعك ال�ستثماري

ّ
جمم
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مرة  ترتيبها  اأعيد  ريثما  كلها  املربرات  اأزيح 

وكدت  وت�سعبت  وتداخلت  ت�سابكت  فلقد  اأخرى، 

و�سك  على  كنُت  العنكبوتية،  خيوطها  يف  اأ�سيع 

اأقنع ع�سفور قلبي  الو�سول لتربير ت�رصفه كيما 

روع  من  اأهّدىء  كيما  اأ�سالعي،  بني  املرفرف 

القلق الذي ميخر بحر ظنوين، وكيما اأ�سع حداً لهذا 

اجلبل اجلاثم فوق �سدري منذ �سنني.

واأجرد  اأموراً،  �سار  الذي  الأمر  اأقّلب  واأنا  لكنني، 

ح�سابات قلبي التي تاهت يف العد، واأعّنف نف�سي 

خا�رصة،  معارك  يف  خ�ستها  التي  ال�سنوات  على 

 ومن حويل 
ّ
واأحاول ترتيب املربرات، ا�ستبك علي

اىل  جترحرين  امُل�سللة  ال�سور  بدت  �سيء،  كل 

ورائقة  طازجة  خميلتي  يف  ظلت  التي  الطرقات 

ا�سمحاللها  الأقل  على  اأو  موتها  من  الرغم  على 

�سيء،  بكل  يتداخل  �سيء  كل  وبدا  و�سيخوختها، 

تكتظ  امللتب�سة  والوجوه  ال�سنوات،  تتبع  ال�سنوات 

يف املخيلة وت�سد الدروب دوين، واإ�سارات حتذرين 

 اأن ل اأجتاهلها 
ّ
من امل�سي يف التعّلق به كان علي

لكنني جتاهلتها يف هيجانات عواطفي، كل ذلك 

بتلك  واكتفيت  نف�سي  �سّللت  اأي�سًا  لأنني  حدث 

اللذة التي تغلغلت يف اأو�سايل، لذة اخلفقة الأوىل 

للمباهج، الدر�س الأول يف القلق على �سيء اأردته 

طيات  يف  الند�سا�س  لذة  امتالكه،  يف  ورغبت 

الريح  كما  واندفعت  البعيد،  القريب  الرباق،  احللم 

مة من دون اأن األتفت اأو اأدرك باأنني �ساأحط 
ّ
املدو

من  خالية  جرداء  اأر�س  على  عنه  بعيداً  الرحال 

طراوة الأحالم.

ومّلا كانت عجلة الزمن ل يهمها اأمري فلقد مرت 

ب�رصعة الربق، رمبا �سمعُت قهقهاتها ومل اأنتبه اىل 

مدى �سخريتها، لأجدين وقد اأفقت من اأحالمي التي 

اخرتعتها على مقا�سات اندفاعاتي الفتية وقتذاك، 

لق�س�س  مغاير  هو  ما  الق�سة  هذه  يف  ثمة  لي�س 

احلب اخلائبة، نحن نكرر الأخطاء كلما اأتيح لنا اأن 

نفعل ذلك، ومع التكرار نفتقد بهجة الأ�سياء، وتلك 

اللذة ال�رصية خلفقان قلوبنا واختالجات اأرواحنا، 

فت�سبح احلياة عقيمة و�سقيمة وخانقة.. لكننا من 

لكي  اأوهامنا  ن�سنع  اإنقاذه  ميكن  ما  اإنقاذ  اأجل 

جننب اأنف�سنا املزيد من اخل�سارات.. هذا ما فعلته 

طيلة ما مر من �سنواتي القاحالت بعد فراقنا غري 

املربر... هل كان فراقًا غري مربر؟

دعنا من ذلك فلقد امت�ست ال�سنوات الطوال اأحزان 

افرتقنا،  ملاذا  فعاًل  ون�سيت  الفراق  لذلك  قلبي 

ن�سيت اأو جتاهلت اأو خدعت نف�سي اأو... قل ما �سئت 

البعيد..  ب�سيء مما جرى يف املا�سي  ول تذكرين 

اأنت نف�سك ل تريد تذكر الأ�سباب وامل�سببات التي 

حدثت يف زمن مل يعد ملك اليدين.

 قلت يل يف اآخر مكاملة، بعد عودتك التي جاءت 

تتوكاأ على ع�سا فوات الأوان، باأنك تفاجاأت واأنت 

تكت�سف كم �سار عمرك.. هم�ست يل بغ�سة م�سترتة 

برقم ال�سنوات التي اأح�س�سُت مرارتها مثلك، اإل اأنني 

هنا، يف هذه الق�سة، �سطبت الرقم، رمبا لأنني ل 

على  مرت  التي  ال�سنني  رقم  اأتذكر  اأن  اأي�سًا  اأريد 

خيباتي، لكنني اأتذكر جيداً على الرغم من ن�سيان 

باأننا  بنا،  ع�سفت  التي  الرها�سات  من  الكثري 

هدية ح�شني\

ال اأوان ملا كان

\ كاتبة وروائية من العراق



ع�سنا ق�سة حب ا�ستثنائية اأيام كنا بعمر الورود، 

وكان ل�سوء القمر �سحره وللنجوم األقها وللطرقات 

ت�سل  مل  حب  ق�سة  احلياة،  لون  ولل�سجر  بهجتها 

منتهاها لكنها اأ�سبحت اأطول عمراً من حقيقتها، 

 عند منت�سف الطريق، وعند منت�سف احلب 
ْ
توقفت

توقفنا، مل ُنكمل، اأو بالأحرى مل ُتكمل اأنت، تعبت 

لعلك  اأق�رص  طرٍق  عن  تبحث  اأن  وقررت  خطاك، 

بداأ  والذي  احلب،  ي�سمونه  الذي  هذا  من  ت�سرتيح 

بيننا هكذا.........

عن  للكالم  رغبة  بي  لي�ست  الآن،  ذلك  من  دعنا 

انتهت  لقد  انتهت،  كيف  ول  احلكاية  تلك  بداية 

وكفى، والنهاية اأخذت وقتها الأطول لكي ت�ست�سلم 

التي  بالطريقة  انتهى  �سيء  كل  بالأمر،  وُت�سّلم 

انتهى بها، اأخذ معه اأمطار دموعي وكل ما يخطر 

عندما  اأحيانًا،  الأوجاع..  ق�سوة  من  بالك  على 

الأوجاع  تلك  واأ�ستعيد  املعّتق  احلنني  ي�سهرين 

اأ�سعر فقط مبا ي�سعر به طائر فرد جناحيه للريح 

نف�سي  عاجلت  لقد  عو�سج،  من  به  علق  ما  �سقط 
ُ
لي

برتياق مر كيما اأعرب تلك الأحزان، وعربتها، كلما 

 املكان فتحُت نوافذ قلبي، لعلها تت�سع 
ّ
�ساق علي

اأجدك،  اجليدة  احلكايات  ومع  جديدة،  حلكايات 

اأما ما  اأنا عليه من مباهج،  مبا كنت عليه وكنُت 

جاء بعدها فقد حموته، اأو ركنته يف زاوية مهملة 

وذنوبي  ذنوبك..  كل  عن  �ساهية  اإليها،  األتفت  لن 

اأحالم  اقرتفتها يف  التي  تلك  اأو  اأقرتفها،  التي مل 

اأحالم  يف  ا�ستح�رصتك  كم  تعلم  لو  واآه  يقظتي.. 

عنك  ونازعة  الغفران  �سك  اإياك  مانحة  يقظتي، 

كان..  الذي  التوق  لذة  فيك  وباعثة  اخلذلن  طبع 

اىل احلد الذي ل اأتذكر ملاذا خذلتني.

ملاذا قذفت ب�سوتك بعد هذا العمر؟

اأعرف اأن اأ�سجار عمرينا األقت بثمارها على قارعة 

الكفاية،  التي مل نتذوقها مبا فيه  الثمار  الطريق، 

الرياح  واأن  لها،  يكرتثوا  ومل  الغرباء  بها  ومر 

اأحداً يعرث على بذورها  اأخذتها بعيداً، لعل  العتية 

ويعيد اإليها دفق احلياة، واأعرف اأي�سًا باأننا، نحن 

اإيقاظ  اأجل  من  نعطيه  ما  لدينا  يعد  مل  الإثنني، 

اأنا  الكوابي�س،  ظالل  حتت  نامت  التي  اأحالمنا 

اأتوكاأ على ع�سا فوات الأوان، واأواننا فات  اأي�سًا 

اأوانه، بل قل ل اأوان له، اإنه وقت �سادر يف العماء 

الإيحاء  نحاول  بالأوهام،  امل�سلفنة  والبهجة 

تورق  اأن  ميكنها  الياب�سة  الأغ�سان  باأن  لأنف�سنا 

اأخذت  احلياة  دورة  حياة،  ثمة  لي�س  موات..  بعد 

وقتها ولي�س مب�ستطاعنا اأن نعي�س مرتني.

لكننا  منك،  وكنُت  مني،  كنت  ب�رص  مرمى  على 

واحدنا  يرى  اأن ل  اأنا  و�سئُت  اأنت،  �سئت  نلتِق،  مل 

يريد  لعله  بعد،  ندركها  مل  غايات  للقلب  الآخر، 

التي كنا فيها بعمر  بقي على �سورنا الأوىل 
ُ
اأن ي

تندمل  فقد  الفراق،  ي�ستعذب طعم  لعله  اأو  الورود، 

متى  نتذكر  مل  التي  جراحه  اللقاء،  عند  جراحه 

تعافينا منها وتنا�سيناها، �سيء ح�سن اأننا نداوي 

اجلراح بنعمة الن�سيان، والن�سيان كان لعبتي التي 

مل اأتقنها متامًا.

اأ�سدق  اأن  اأريد  اأ�سدق، ول  كم �سار عمرك؟..... ل 

اأن ذلك ال�سجر الن�رص ال�سامخ النزق ال�سهي ميكُن 

اأن تداهمه �سو�سة ال�سيخوخة بهذه الق�سوة، وميكن 

اأن ينبهني اىل اأنني على الطريق ذاته اأ�سري، عجبًا، 

ملاذا اإذن مّلا اأزل اأ�سعر باأنني ابنة الع�رصين كلما 

الفراق ما يزال  مه 
ّ
الذي خر لح طيفك، واأن قلبي 

ف�سح مكانًا للبهجة، حتى واإن كانت تلك البهجة 
ُ
ي

قد جاءت بعد فوات الأوان؟

لكنني واأنا اأ�ستبك يف حماولة فرز املربرات التي 

ا�ستع�ست على الفرز، تفاجاأت اأن عمري اأ�سبح.......!

ياه.......! لن اأهم�س لك برقم ال�سنوات، فقد �سطبُته 

الطرف  على  واأنت  ي�سلك  اأن  قبل  راأ�سي  من  فوراً 

تني.
ّ

الآخر من الدنيا، ل اأريد اأن اأعي�س اأو تعي�س غ�س
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Z احمرار 

بني  من  يخرج  وهو  زلقًا  اللفظ  يبدو  املدينة...«  املدينة..   «

يف  غارقة  املدينة   « ق��ان.  باحمرار  املمتلئتني  ال�سفتني 

�سواد... «

تن�زلق الكلمات جمدداً.. تهتم اأكرث بامل�ساحة الأرجوانية التي 

تدفعك  �سعرية  لوحة  من  اأكرث  الكلمات.  خروج  مع  تتحرك 

ف�ساء  يف  والتحليق  ال�سوت  تفا�سيل  يف  بعمق  لالنغما�س 

املدينة الالمتناهي، لكن الحمرار القاين يبقيك قريبًا.

ال�سوت... مترر ورقة  اأخرى جتمعك ب�ساحبة  باأماكن  تفكر 

اإىل املن�سة. تراقب وجهها  -عليها رقم تلفونك املحمول- 

املتجهم، فتنه�س وتقول ب�سوت مرتفع جعل الأنظار ترتكز 

عليك »ميكننا اأن نتبادل القبل اأي�سًا.« 

» املدينة.. املدينة...« 

من  انطلقت  التي  ال�سحكات  اإخفاء  حماوًل  ال�سوت  يتعاىل 

عدة اأماكن.

الكمبيوتر. وت�سع �سور  �سا�سة  امل�سهد جمدداً عرب  ت�سرتجع 

خانة  يف  ت�سع  ال�سينية.  املواقع  اأحد  من  حديثًا  انزلتها 

بكني  مدينة  اإىل  الوهمية  رحلتك  عن  كلمات  ب�سع  الن�س 

والندوة التي األقيت فيها اآخر ق�سائدك يف �ساحة )تاجن مني(. 

كتفك  على  ت�سغط  بيد  ت�سعر  املوافقة  مفتاح  �سغطك  ومع 

وتدعوك للنهو�س.

»املدينة.. املدينة...«

حتاول �رصح الأمر بلغة �سعرية، لكن الع�سى التي ترتفع يف 

الهواء جتربك على ا�ستخدام لغة حيوانية متاأملة. 

»املدينة.. املدينة....« ترتاجع وال�سوت يرن يف اذنيك، تقول 

اإنها حاولت الت�سال بك مراراً لكن هاتفك خارج نطاق  لك 

اخلدمة، تقول لها اأنك تغريت واأن ثالث �سنوات كافية ليغري 

عليها  املكتوب  الورقة  منها  تاأخذ  للحياة،  نظرته  الن�سان 

رقم هاتفك املحمول وتد�سها يف جيبك وتنزاح جانبًا لت�سمح 

لها باملرور باجتاه املن�سة. تتابعها واأنت حتاول �سوؤالها عن 

اللون الأحمر الذي مازال متوهجًا رغم مرور ال�سنوات. 

تعليق  برتديد  تفكر  املن�سة.  اأعلى  يف  اللوحة  ت�ستوقفك 

عندما  تنده�س  لكنك  �سيء،  يثريك  عندما  كعادتك  �ساخب 

ل تخرج من فمك الكلمات وي�سدر فقط غمغمة �سعيفة غري 

مفهومة. 

كر�سي  يف  بهدوء  لتجل�س  كتفيك  على  يربت  من  جتد  اأخرياً 

اأخري و�سوتها يت�ساعد من على املن�سة: »املدينة.. املدينة 

بحمرة �سفتيها، و�سواد عينيها، واأرقها يغمر الكون باأكمله... 

املدينة حتمل بحرها وتتوارى«. 

األوان اإ�ضافية 

Z اأزرق 

يف �رصفة الفندق املطل على كورني�س البحر، و�رصب ال�سيارات 

يتدافع يف �رصيط وا�سع من ال�سفلت يف امل�ساحة التي تف�سل 

الفندق عن �ساطئ البحر، اأخذ نف�سًا عميقًا وهو يقدر امل�سافة 

بني ال�رصفة والبحر. اأ�سابه الرقم الذي جتاوز املائة ببع�س 

يفكر  وهو  الكر�سي  فوق  تكوم  ما  و�رصعان  باإحباط،  اأمتار 

بطريقة اأخرى للو�سول للبحر غري الطريان.

Z اأ�ضود

ال�سوداء  النظارة  اأخرج  النهار اختفى الآن.  اآخر خيط ل�سوء 

وو�سعها على عينيه واأخذ يتدفق يف �سوارع املدينة.

Z �ضيب 

 يتدفق يف �سوارع املدينة. تعوقه الأبنية الإ�سمنتية العالية 

فينك�رص  جديد،  بجدار  ي�سطدم  جم��ددا.  ليتدفق  فينك�رص 

وحواف �سوئه اخل�رصاء تتحول اإىل اللون الرمادي. 

�شمري عبدالفتاح\

هذيان �ملدن

 اال�شمنتية

\ قا�س من اليمن
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من  الثالث  الطابق  يف  مومنارتر،  مدينة  يف  عا�س 

البناية رقم 75 مكرر الكائنة ب�سارع دور�سان رجل 

حمرتم يدعى دوتيلول، وقد اأوتي ذلك الرجل موهبة 

�سهولة  بكل  اجل��دران  عرب  امل��رور  يف  تتمثل  فريدة 

وحلية  ذراع���ني،  بال  اأنفية  نظارة  ذا  ك��ان  وي�رص. 

�سغرية مدببة، �سوداء. كان يعمل موظفا يف الدرجة 

اإىل  يذهب  ال�ستاء  يف  الإح�ساء.  وزارة  يف  الثالثة 

عمله يف الأتوبي�س ويف ال�سيف يقطع امل�سافة �سرياً 

على قدميه معتمراً قبعته امل�ستديرة ال�سوداء. 

  وبعد اأن بلغ عامه الثالث والأربعني بقليل اكت�سف 

دوتيلول قدراته. فذات م�ساء فاجاأه انقطاع الكهرباء 

الغرفة  ذات  ال�سغرية  �سقته  عتبة  على  واقف  وهو 

الوحيدة، فراح يتح�س�س �سبيله يف الظالم للحظات، 

ال�سقة  خ��ارج  نف�سه  وجد  الكهرباء  ع��ادت  وعندما 

اأمام ب�سطة �سلم الطابق الثالث. ولأن باب �سقته كان 

للتفكري،  الداخل باملفتاح فقد دفعه ذلك  مغلقا من 

وبالرغم من اأن عقله كان يعار�س تلك الفكرة، فقد 

خرج  التى  الطريقة  بنف�س  �سقته  اإىل  يعود  اأن  قرر 

منها، األ وهي باخرتاق اجلدار.  

اأو  اأمل  اأي  له  لتحقق  تلك  الغريبة  قدراته  تكن  مل   

ذرعًا  ال�سيق  من  نف�سه  منع  ي�ستطع  ومل  تطلعات، 

ولأنه  �سبت  يوم  هو  التايل  اليوم  كان  الأم��ر.  بهذا 

اأيام،  خم�سة  اأى  الإجنليزي  الأ�سبوع  بنظام  يعمل 

عليه  وعر�س  احل��ي  اأطباء  اأح��د  لعيادة  ذه��ب  فقد 

حالته. اقتنع الطبيب باأن دوتيلول يقول احلق، وبعد 

الفح�س، اكت�سف اأن �سبب امل�سكلة هو ت�سلب حلزوين 

يف الغ�ساء الداخلي للغدة الدرقية . 

�سخ�س الطبيب حالته باأنها اإرهاق حاد يف العمل، 

�سنويًا من نرتات م�سحوق  بتناول قر�سني  واأو�سى 

من  خليط  على  املحتوية  التكافوؤ  رباعية  البرييت 

الأرز املطحون وهرمونات القنطور�س. 

تناول دوتيلول القر�س الأول ثم و�سع الدواء يف اأحد 

احلاد  الإرهاق  اأما عن   . اأمره متامًا  ون�سي  الأدراج 

عمومي  كموظف  عمله  طبيعة  كانت  فقد  العمل  يف 

 الرتجمة عن الفرن�شية : اأ�شرف ح�شن عبد الرحمن\

مان
ُ
من اأحمد الطوقي- ع

 مار�سيل �إمييه

»عابر اجلدران«

\ مرتجم وباحث من م�رص



حتكمها العادة ومل تكن ت�ستلزم اأي اإفراط يف اجلهد، 

يف  اأو  اجلريدة  قراءة  يف  فراغه  وقت  يق�سي  وكان 

اأي  منه  ي�ستلزم  اأي�سا  ذلك  يكن  ومل  الطوابع،  جمع 

اإهدار غري مربر للطاقة. 

عرب  امل��رور  على  بقدرته  يحتفظ  ظل  عام  مرور  وبعد 

اأبداً عن ق�سد، فلم  اجلدران �سليمة، لكنه مل ي�ستخدمها 

ي�ست�سلم  ل  عنيدا  وكان  باملغامرات،  كثريا  يحفل  يكن 

فكرة  اأبداً  ل�سطحات اخليال. كذلك مل تخطر على ذهنه 

الباب،  �سوى  اأخرى  اأية طريقة  م�ستخدمًا  �سقته  دخول 

وذلك بعد فتحه ح�سب الأ�سول باملفتاح. 

  لرمبا كان بو�سعه اأن يعي�س عمره كله بنف�س عاداته 

حتى  مواهبه،  اختبار  فكرة  اأبدا  تغويه  واأل  امل�ساملة 

على  راأ�سًا  حياته  قلب  عادي  غري  حدث  فجاأة  له  وقع 

عقب.

فال�سيد مورون، نائب املدير، رحل عن املكتب بعد نقله 

احلديث  ذو  لوكويري  ال�سيد  حمله  وحل  اآخ��ر،  ملن�سب 

املقت�سب، وال�سارب ال�سبيه بفر�ساة الأ�سنان. ومن اأول 

يوم ت�سايق نائب املدير من ال�سيد دوتيلول لأنه ي�سع 

ذو  ولأنه  �سل�سلة،  يف  معلقة  ذراعني،  بال  اأنفية  نظارة 

�سك�سوكة �سوداء، وداأب على معاملته وكاأنه �سىء قدمي 

مزعج وحقري بع�س ال�سىء. لكن اأخطر ما يف املو�سوع 

اأنه عزم على القيام ببع�س الإ�سالحات العظيمة ال�ساأن 

مروؤو�سه  حياة  لتنغي�س  خ�سي�سا  �سنعها  اإدارت��ه  يف 

دوتيلول  وال�سيد  عاما،  ع�رصين  فمنذ  دوتيلول.  ال�سيد 

خطابكم  اإىل   
ً
»اإمي��اء التالية:  بال�سيغة  خطاباته  يبداأ 

احل��اىل،  ال�سهر  من  ك��ذا  بتاريخ  اإلينا  ال��وارد  املبجل 

وتعقيبا على ردكم على مرا�سالتنا ال�سابقة، في�رصفنى 

ا�ستبدلها  �سيغة  وهى  ب���...«  علمًا  �سيادتكم  اأحيط  اأن 

ال�سيد لوكويري بجملة ذات وقع اأكرث اأمريكية: » ردا على 

خطابكم بتاريخ كذا نحيطكم علمًا ب�...«

يف  الطريقة  تلك  مع  اأب��داً  التكيف  دوتيلول  ي�ستطع  مل 

اآىل،  عناد  يف  عنه،  رغما  وعاد  الربيدية،  املرا�سالت 

لطريقته التقليدية مما جعله يك�سب عداوة متزايدة من 

ال�سيد نائب املدير. 

لدوتيلول  يبدو  الإح�ساء  وزارة  يف  العام  اجلو  �سار 

يتوج�س  وه��و  عمله  اإىل  يذهب  ال�سباح،  يف  خانقًا. 

اأغلب  �رصا. يف امل�ساء، وبينما هو يف �رصيره، يظل يف 

الأحيان م�ستيقظًا، يقلب الأمور يف راأ�سه خلم�س ع�رصة 

دقيقة كاملة، قبل اأن يروح يف النوم. 

كان ال�سيد لوكويري م�سمئزاً من التقاع�س املق�سود الذى 

راح يهدد جناح اإ�سالحاته، ولهذا نقل مكتب دوتيلول 

تقريبا جماورة ملكتبه. كان  اإىل غرفة �سغرية معتمة 

الدخول فيها يقت�سي الولوج من باب �سيق واطئ يطل 

على الردهة، ومازال يحمل بحروف كبرية لفتة با�سم 

امل�سبوقة  غري  الإهانة  تلك  دوتيلول  جترع  »نفايات«. 

عن  قراأ  كلما  كان  بيته،  يف  لكنه   . م�ست�سلمًا  �ساغراً 

حادث دموى تذكره اجلريدة يف �سفحة احلوادث، يجد 

اأن  ومتخيال  يقظته  اأحالم  يف  �سادراً  عنه  رغمًا  نف�سه 

ال�سيد لوكويري هو ال�سحية.

وهو  ال�سغرية،  الغرفة  املدير  نائب  اقتحم  يوم،  وذات 

يلوح مهدداً باأحد اخلطابات واأخذ يجاأر يف �سوت عال: 

»اأعد ىل كتابة هذا اخلطاب الننت مرة اأخرى. عليك اأن 

العار  جتلب  التى  الهراء  من  القطعة  هذه  كتابة  تعيد 

لإدارتي«. 

حاول دوتيلول اأن يعرت�س، ولكن ال�سيد لوكويري �ساح 

به ب�سوت ي�سبه هزمي الرعد اأنه �رص�سار روتني. وقبل اأن 

يرحل، كوم اخلطاب يف يده واألقى به يف وجه دوتيلول. 

بال  يكن  مل  ولكنه  متوا�سعا  كان  دوتيلول  اأن  �سحيح 

يغلى من  ال�سيقة وهو  كرامة. جل�س وحيدا يف غرفته 

مقعده  تاركًا  فقام  الإلهام،  عليه  هبط  وفجاأة  الغيظ، 

نائب  مكتب  عن  مكتبه  يف�سل  الذى  اجلدار  يف  ودخل 

املدير. كان حري�سًا على األ يظهر �سوى راأ�سه فقط من 

الناحية الأخرى للجدار. اأما ال�سيد لوكويري فكان جال�سًا 

على مكتبه، مم�سكًا بقلمه النزق، منهمكًا يف دق بع�س 

لعتمادها،  موظفيه  اأحد  له  قدمها  ملذكرة  الفوا�سل 

وعندما �سمع �سوت �سعال يف مكتبه، رفع الرجل راأ�سه، 

واكت�سف -وهو يف حالة من الذهول ي�ستحيل و�سفها- 

تذكارات  اأحد  وكاأنه  باحلائط  ملت�سقًا  دوتيلول،  راأ�س 

ال�سيد. كان ذلك الراأ�س حيًا، وي�سدد نحوه، عرب زجاج 

والأدهى  عمياء.  كراهية  نظرة  ال�سل�سلة،  ذات  النظارة 

من ذلك، اأن الراأ�س بداأ يف احلديث قائال:

»�سيدى! اأنت �سافل، وو�سيع، وعدمي الرتبية.«

ومل  الرعب،  من  فمه  فاغراً  يحدق  لوكويري  ال�سيد  كان 

اأن يحيد بب�رصه عن هذا ال�سبح. ويف  يكن با�ستطاعته 
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نهاية الأمر، اقتلع نف�سه اقتالعًا من كر�سيه، ووثب اإىل 

كان  الو�سيعة.  دوتيلول  حجرة  نحو  يعدو  وراح  املمر 

يف  بقلمه  مم�سكًا  املعتاد،  مكانه  يف  جال�سًا  دوتيلول 

يده يف هدوء وا�ستكانة موظف مكافح.

نظر نائب املدير نحوه وراح يتفر�سه مليًا، واأخرياً همهم 

بكلمات مبهمة، ثم عاد اإىل مكتبه. لكنه مل يكد ي�ستقر 

على مقعده حتى عاود الراأ�س الظهور على احلائط قائال:

»�سيدى! اأنت �سافل، وو�سيع، وعدمي الرتبية«.

على  امل�سبوه  الراأ�س  ظهر  فقط،  واحد  يوم  مدار  وعلى 

التالية عاود  الأيام  احلائط لثالث وع�رصين مرة، ويف 

تلك  يجيد  �سار  دوتيلول  ولأن  الوترية.  بنف�س  الظهور 

اللعبة، فلم يعد يكتفي بتوجيه ال�سباب لنائب املدير، بل 

راح يكيل له تهديدات غام�سة، فمثال ي�سيح به ب�سوت 

�سحكات  تتخلله  القبور،  اأعماق  من  يخرج   
ً
عواء ي�سبه 

�سيطانية بحق: 

»احذروه، اإنه الرجل الذئب، فاحذروه!

هاهاها...  امل�ستئذب كثيف ال�سعر يجو�س يف الطرقات 

قلوبكم  �رصخاته  �ستقتلع  اأح��دا،  يرحم  لن  فاحذروه. 

يامع�رص البوم، فاحذروه. هاهاها...«

ازداد  ذل��ك،  امل�سكني  املدير  نائب  ال�سيد  �سمع  وكلما 

ووقف  خمتنقة.  ح�رصجة  عنه  و�سدرت  �سحوبًا  وجهه 

ي�سيل على  الرعب يجعل عرقًا بارداً  راأ�سه، وكان  �سعر 

ظهره. لقد نق�س وزنه رطال يف اليوم الأول فقط، وبعد 

اأن انق�سى الأ�سبوع الأول اأخذ الرجل يذوي حتى �سار 

حطامًا، لقد راح ي�رصب احل�ساء بال�سوكة ويلقي التحية 

الأ�سبوع  بداية  ومع  ال�رصطة.  رج��ال  على  الع�سكرية 

الثاين، جاءت عربة اإ�سعاف اإىل م�سكنه ورحلت به نحو 

امل�سحة. 

من  حت��رر  اأن  بعد  دوتيلول،  ال�سيد  بو�سع  �سار  الآن 

مرا�سالته  �سيغة  اإىل  يعود  اأن  لوكويري،  ال�سيد  عبودية 

 اإىل خطابكم املبجل الوارد اإلينا بتاريخ 
ً
الأثرية »اإمياء

كذا من ال�سهر احلاىل...« ومع ذلك مل يكن را�سيًا. كانت 

يف  وم�ستبدة،  ملحة،  جديدة،  رغبة  داخله  يف  تعتمل 

اخرتاق اجلدران.

يف  الرغبة  لتلك  العنان  يطلق  اأن  ب�سهولة  ميكنه  كان 

بيته مثال .واحلق اأنه مل يفوت الفر�سة. لكن رجال مثله 

عليه  ال�سهل  من  يكن  مل  الفريدة  املوهبة  تلك  ميتلك 

فالنفاذ  متوا�سع.  م�ستوى  على  مبمار�ستها  الكتفاء 

جمرد  بل  ذات��ه.  حد  يف  الغاية  هو  لي�س  اجل��دران  عرب 

خطوة اأوىل على طريق املغامرة. خطوة تتبعها خطوة 

اأخرى، ثم حت�سن يف الأحوال، باخت�سار، مك�سب مادى. 

لقد وعى دوتيلول ذلك متاما. واأح�س يف داخله بحاجة 

ما�سة لتو�سيع ن�ساطه، ورغبة متزايدة يف حتقيق ذاته 

وحتديها يف اآن واحد.

خلف  من  نداِء  وكاأنه  موؤمل  لذيذ  �سعور  يتجاذبه  كان 

يقراأ  فراح  هدف،  اإىل  يفتقر  كان  الطالع،  ل�سوء  اجلدار. 

 باأق�ساِم 
َّ

اجلريدة بحثًا عن �سيء يلهمه. اهتم بوجه خا�س

ال�سيا�سَة والريا�سَة، فقد بدت له ن�ساطاَت �رصيفَة، لكنه 

اأدرَك يف نهاية املطاف اأّنها لتقدم اأية فر�س حقيقية 

ملن ميكنهم اخرتاق اجلدران، بيد اأنه عندما ا�ستقر على 

اأخبار احلوادث، وجد اأنها اأكرث اإيحائيِة.

موؤ�س�سِة ماليِة هامة  الأوىل يف  حدثت �رصقة دوتيلول 

حائطًا  ع�رص  اثني  اجتاز  لقد  الأمي���ِن.  ال�ساطئ  على 

ه 
َ
جيوب الأَ 

َ
م حيث  َتِلفِة،  خُمْ خزائن  اإىل  وو�سل  وج��داراً 

 على 
َ
اأن يوّقع النقديِة، وقبل رحيله، مل ين�س  بالأوراق 

 ال�سهرة » الرجل 
َ
عمَله بالطبا�سري الأحمر، م�ستخدما ا�سم

عَله يظهر 
َ

اآية يف اجلمال والروعة مما ج الذئب«، بخط 

ف �سبيحة اليوم التايل. 
ُ
ح

ُ
يف ال�سفحة الأوىل لُكّل ال�س

�سهرة  الذئب  الرجل  ا�سم  اكت�سب  واح��د،  اأ�سبوع  وبعد 

ا�ستثنائية. نال هذا الِل�س الرفيع امل�ستوى الذي ا�ستهزاأ 

بال�رصطَة بكل معانى الكلمًة تعاطف الراأى العام.

اجلديدِة؛  املاآثِر  �س 
ْ
ع

َ
بب َليلة  كلَّ  نف�سه  عن  يعلن  وراح 

اأخرى  اأحيان  ويف  م�رصفًاً،  ي�ستهدف  كان  فاأحيانًا 

هناك  تكن  مل  الأغنياء.  اأحد  منزل  اأو  جموهراِت  حمل 

اإل  الريفية،  اأو يف املقاطعات  امراأة واحدة يف باري�س 

وتراودها يف اأحالِم يقظتها، رغبة حارقة يف اأن تهب 

الذئب املثري للرعب.  الرجل  نف�سها ج�سمًا وروحًا لذلك 

بعد �رصقِة ما�ِس حمالت »بورديجال« ال�سهرية واقتحام 

حما�س  بلغ  الأ�سبوِع،  نف�س  يف  الوطني  الت�سليف  بنك 

على  الداخلية  وزير  اأجربت  حممومة  درجة  اجلماهري 

ال�ستقالة، م�سقطًا معه وزير الإح�ساء . مع هذا، ورغم 

اأن دوتيلول �سار الآن واحداً من اأغنى اأغنياء باري�س، 

الوظيفي؛ حتى  ودقيقًا يف عمله  فقد ظل حري�سَاً جداً 

ال�ستحقاق  و���س��اِم  منحه  عن   
ُ
ك��الم هناك  ك��ان  اأن��ه 
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كانت  الإح�ساء،  وزارِة  يف  �سباح،  كل  الأك��ادمي��ي. 

يناق�سون  وهم  العمل  يف  لزمالئه  ي�ستمع  اأن  متعته 

مغامراته يف الليلة الفائتة. كانوا يقولون »هذا الرجل 

الذئب رجل عظيم، �سوبر مان حقيقي، عبقري«. فيحمر 

وجه دوتيلول خجاًل وهو ي�سمع مثل هذا املديح، وكانت 

نظارته  خلف  من  والمتنان  بال�سكر  تتاألق  نظراته 

املعلقة يف ال�سل�سلة. 

حد  اإىل  ثقِته  من  املتعاطِف  اجلو  هذا  زاد  يوم،  وذات 

اأطول من  ه 
ِّ
اأنه لن ي�ستطيع ِكتمان �رِص  ظن 

َ
كبري، حتى

ليقراأوا  �سويًا حول �سحيفة  التف زمالوؤه  فبينما  ذلك. 

 
ّ
عن �رصقِة بنك فرن�سا، راح ينظر نحوهم با�ستحياء، ثم

اأعلَن ب�سوٍت خفي�س، »احلقيقة اأنني، اأَنا الرجل الذئب.« 

مدوية،  طويلة  ب�سحكات  دوت��ي��ل��ول  اع���رتاف  قوبل 

الذئب«.  »الرجل  ال�سخرية  �سبيل  على  كنيته  و�سارت 

وملا حل امل�ساء، موعد انتهاء العمِل يف الوزارة، كان قد 

�سار هدفًا لنكات ل تعد ول حت�سى ِمْن زمالِئه، وبدت 

له احلياة اأقل بهجة من ذى قبل.

الذئب  الرجل  على  القب�س  قالئل، مت  باأيام  ذلك  بعد    

على يد دورية ليلية يف حمل جموهراِت يقع يف �سارع 

ه على عداِد املبيعات وراح 
َ
ال�سالم. كان قد اأثبت توقيع

 نوافَذ العر�ِس امُلْخَتِلفِة 
ُ
حّطم

ُ
غّني ب�سوت خممور وهو ي

َ
ي

م�ستعينا بقدح اأثري ذهبي �سلب. كان با�ستطاعته بكل 

ْهرب من الدوريِة 
َ
�سهولة اأن يغر�س نف�سه يف جدار واأن ي

الليليِة، لكن الأمر برمته يحملنا على العتقاد باأنه اأراد 

ذلك،  يف  الوحيد  ال�سبب  يرجع  رمبا  عليه،  يقب�س  اأن 

لرغبته يف اأن يغيظ زمالِءه؛ الذين كان عدم ت�سديقهم 

له قد جرح م�ساعره بق�سوة. 

بن�رص  التاىل  اليوم  يف  الزمالء  فوجئ  لقد  الواقع  ويف 

اجلريدة يف �سفحتها الأوىل �سورة دوتيلول. لقد ندموا 

ويف  الرائع،  رفيقهم  �ساأن  من  قللوا  لأنهم  الندم  اأ�سد 

باإطالق  جميعا  حيوه  فقد  الحرتام  م�ساعر  عن  تعبري 

اأو  الندم  الآخ��ر  بالبع�س  ا�ستبد  �سغرية.  �سك�سوكات 

الإعجاب فحاولوا تقليده، وامتدت اأيديهم اإىل حمافظ اأو 

�ساعات اليد املتوارثة لأ�سحابهم ومعارفهم. 

ليقب�س  نف�سه  اأن م�ساألة ترك  اأن يعتقد  للبع�س   ميكن 

البولي�س عليه من اأجل اإثارة ده�سة بع�س الزمالء هى 

دليل على طي�س وتهور كبري ل ي�سدر عن رجل فذ مثله، 

ال�سىء  دو غبيًا بع�س 
ْ
ب
َ
ي الفعِل  اأن هذا  لكن بالرغم من 

اإرادته مل يكن لها دور يذكر �ساعة اتخاذه القرار.  فاإن 

اأنه بالتخلى عن حريِته، �سي�ست�سلم  لقد اعتقد دوتيلول 

لرغبة مغرورة يف النتقام منهم. بينما كان يف الواقع، 

عندما  املحتوم.  م�سريه  ليواجه  ب�ساطة  بكل  ينحدر 

ميكن  فال  اجل��دران،  اخ��رتاق  على  ق��ادراً  الرجل  يكون 

ة 
ّ
مر ال�سجن  جرب  لو  اإل  حقيقية  حرفة  ذو  اأنه  القول 

واحدة على الأقل.

 كما لو اأن 
َ
عندما دخل دوتيلول �سجِن »ل�سانتيه«، �َسعر

َلُه.  مك اجلدران وليمة حقيقية 
ُ

. كان �س يد القدر تدلل�ه 

ا�س املذهولني 
ّ
يف ال�سباح الأول من �سجنه، اكت�سف احلر

اأن ال�سجني قد دق م�سماراً يف جدار زنزانته وعلق عليه 

وُد اإىل مدير ال�سجَن. ومل ي�ستطع اأَو 
ُ
�ساعة جيِب ذهبيِة َتع

مل ي�ساأ تف�سري كيف �سار هذا ال�سيء يف حوزته. اأُعيدْت 

اليوم  يف  وجدت  لكنها  احلقيقي،  مالكها  اإىل  ال�ساعة 

ِمْن  الأوِل  الذئب، مع املجلِد  الرجل  التايل على و�سادة 

مدير  مكتبِة  ِمْن  ا�ستعاره  الذي  الثالثة  الفر�ساِن  رواية 

َة. كان موظفو ال�سجَن بني �سقى الرحى.
ّ

ال�سجن اخلا�س

 من تعر�س موؤخراتهم 
ُ

ا�س
ّ
عالوة على ذلك، ا�ستكى احلر

اأماكن  من  اإليهم  ت�سدد  كانت  غام�سة  قدم  لرف�سات 

دا اأّن احليطاَن مَلْ تعد َلها اآذاُن فقط، بل �سار 
َ
جمهولة؛ ب

قد ق�سى يف  الذئب  الرجل  َكاَن  اأي�سًا.   
َ
اأقدام للحيطان 

جَد مدير ال�سجن الر�سالَة 
َ
ال�سجِن اأ�سبوِعًا واحداً عندما و

التاليَة على من�سدته عند ُدُخوله مكتِبه يف ال�سباِح:

عزيزى ال�سيد مدير ال�سجن/

ال�سابع  بتاريخ  اإلينا  الوارد  املبجل  اإىل خطابكم   
ً
اإمياء

ع�رص من ال�سهر احلاىل وتعقيبًا على تعليماتكم ال�سابقة 

في�رصفنى  املا�سية،  ال�سنة  من  ع�رص  اخلام�س  بتاريخ 

قراءة  لتوي  اأكملُت  قد  باأننى  علمًا  �سيادتكم  اأحيط  اأن 

املجلِد الثايِن ِمْن الفر�ساِن الثالثة وباأّنني اأَنوي الُهروب 

وع�رصين  وخم�س  ع�رصة  احلادية  ال�ساعة  بني  الّليلة 

ً
دقيقة واحلادية ع�رصة وخم�س وثالثني دقيقة .

وتف�سلوا �سيادتكم بقبول فائق الحرتام

         الرجل الذئب.

�سديدة،  ملراقبِة  الليِلة  تلك  خ�سوعه  ِمْن  الرغم  وعلى 

وثالثني  ع�رصة  احلادية  ال�ساعة  يف  دوتيلول  َْه��رب 

دقيقة. 
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التايِل،  اليوم  �سباِح  ال�سوارَع  الأخبار  و�سلت  عندما 

ا�ستقبلها النا�س يف كل مكان بعا�سفة من احلما�ِس. مع 

فعْت �سعبيَته 
َ
هذا، وبعدما قام دوتيلول ب�رصقة جديدة ر

ل 
ّ
اإىل عنان ال�سماء، بدا غري مبال بالختفاء، وراح يَتجو

وبعد  احتياطات.  اأية  دون  اأنحاء مومنارتر  بحرية يف 

�سارع »كولينكور«  اعتقاله يف  اأياِم، مت  هروِبه بثالثة 

 كوؤو�س 
ُ
�ستمتع

َ
يف مقهى »دى ريف« قبيل الظهِر، وهو ي

النبيِذ الأبي�ِس والليموِن مع بع�س الأ�سدقاِء. 

زنزانة  يف  وحب�س  �سانتيه  ل  �سجِن  اإىل  دوتيلول  اأعيد 

 منها م�ساء ذلك 
َ

انفرادية قذرة ذات ثالثة اأقفال؛ َهرب

ِة مدير ال�سجن، وحتديداً يف  اليوم وق�سى ليلته يف �ُسقَّ

اعة 
ّ
غرفِة ال�سيوف. يف �سباح اليوم التاىل، حوايل ال�س

َدقَّ اجلر�س للخادمة حتى تعد له فطوِره. مت  الّتا�سعة، 

ا�س فرتكهم دوتيلول يقب�سون عليه وهو 
ّ
ا�ستدعاء احلر

جال�س يف ال�رصيِر، دون مقاومَة. جن جنون مدير ال�سجن 

فعني حار�سًا على باب زنزانة دوتيلول وق�رص طعامه 

ال�سجنُي   
َ
َذه��ب تقريبا،  الظهر  عند  وامل��اِء.  اخلبِز  على 

ال�سجِن،  من  القريبة  املطاعم  اأح��د  يف  الغداء  لتناول 

 قهوَته، ات�سل تلفونيًا مبدير ال�سجن قائال:
َ
وعندما اأنهى

لكننى  َقتك، 
َ
اي مُل�سَ اآ�سف  اأنا  املدير،  �سيادة  »مرحبًا! 

عندما َخرجت منذ قليل، ن�سيت اأن اآخذ حمفظِتَك، والآن 

يل  وتر�سل  تتكرم  َهْل  نقوِد.  دون  املطعِم  يف  ذا  هااأَنا 

اأحداً لَدْفع الفاتورِة؟«

هرول مدير ال�سجن اإىل املطعم بنف�سه، وا�ست�ساط غ�سبًا 

لدوتيلول.  والتهديدات  ال�ستائم  ويكيل  ي�رصخ  ف��راح 

الليلة  يف  فهرب  ال�سميم  يف  دوتيلول  كربياء  اأ�سيب 

التالية هروبًا بال رجعة.

 
َ
ال�سوداء �سك�سوكَته  لَق 

َ
فح لنف�سه  احتاط  امل��رة  هذه 

ال�سل�سلة  القدمية ذات  وا�ستبدَل نظارة عاجية بنّظارته 

ذات  وبذلة  ريا�سي  كا�سكيت  وتبدله  حتوله  اأكمل   .

مربعات عري�سة تتما�سى مع بنطلوِن جولِف. ا�ستقر يف 

�سارع جينو، حيث كان قد نقل فيها  �سقة �سغرية يف 

قبل اأن يقب�س عليه يف املرة الأوىل، بع�سًا ِمْن اأثاِثه، 

هذا مع بع�س من ممتلكاته الثمينة. 

نُذ 
ُ
فم ال�سهرِة،  متاعب  ِمْن  بامللل  ي�سعر  دوتيلول  ��داأَ 

َ
ب

ال�سيء  بع�س  ي�ساأم  وهو  �سانتيه،  ل  �سجِن  يف  اإقامِته 

من املرور عرب اجلدراِن. راحت اأ�سمك اجلدران واأكرثها 

لم باخرتاق 
َ
غروراً تبدو له الآن جمرد �ستائر، وجعل يح

اإىل  �سفره  بتدبري خطة  وبينما هو م�سغول  هرم هائل. 

م�رص، كان يعي�س حياة يف غاية الهدوء، مق�سما وقَته 

والت�سكع يف  الأفالم،  بني جمموعِة طوابِعه، وم�ساهدة 

مومنارتر. 

�سار  ِبحيث  الكتمال  غاية  يف  َكان  حتوله  اأَن  واحلق 

اأمام  العاجية  ونظارته  احلليق  بوجهه  مير  اأَْن  بو�سعه 

جني  ام 
ّ
الر�س اإل  اللهم  يعرفونه،  فال  اأ�سدقاِئه  اأف�سِل 

مفاجئ  تغيري   
ّ

اأي َظة 
َ

الح
ُ
م يف  يف�سل  َلن  ال��ذي  ب��ول، 

هويَته  اأخرياً  فف�سح  احلى،  يف  القدمي  جاره  طلعِة  يف 

احلقيقيَة. 

على  دوتيلول  ع 
َ
م لوجه  وجهًا  نف�سه  جَد 

َ
و �سباح  ذات 

من  نف�سه  منع  ي�ستطع  فلم  لبروفوار،  �سارع  نا�سية 

مفقو�سة  فكرة  »على  املبتذلة:  ال�سوقية  بلغته  القول 

قوى، حتة من ع� احلبل تزوغ بيها من دبابري احلكومة« 

�سخ�سية  تنكرت يف  قد  اأّنك  »اأَرى  تقريبًا،  ني، 
ْ
ع

َ
ي وهذا 

حتى ت�ستت انتباِه رجال الأمن«
َ
متاأنق 

اآه! لقد عرفتنى«، وجعله ذلك احلادث   : غمغم دوتيلول 

ي�سعر بال�سيق فقرر اأن ي�رصع يف تنفيذ م�رصوع رحيله 

اإىل م�رص.

�سقراء   يف غرام فاتنة 
َ
قع

َ
و اليوم،  يف ع�رص نف�س ذلك 

ع�رْصة  تني خالل خم�س 
ّ
مر »ليبيك«  �سارع  التقاها يف 

وم�رص  طوابِعه  جمموعَة  َن�سى  الفور  وعلى  دقيقة. 

اإليه باهتمام غري  َنظرْت  ال�سقراء فقد  اأما  والأهرامات. 

 قلوب فتيات اليوم مثل مالب�س 
ُ
اأْ�رص

َ
 ي

ُ
عادِى، فال �سيء

خيالهن  ي�سحذ  ه��ذا  العاجية.  وال��ن��ظ��ارات  اجل��ول��ِف 

ال�سينمائِي ويجعلهن يحلمن بحفالت الكوكتيِل وليايل 

هوليود.

هذا  نَّ 
اأَ بولِ  جني  ِم��ْن  دوتيلول  عرف  الطالع،  ل�سوء 

جة ِمْن رجل غيور، غليظ القلب. عالوة على 
ّ
اجلميلِة متزو

َف 
َ

وي�رص باري�س  �سوارِع  يف  البلطجة  على  يعي�س  اأنه 

رْتُك زوجَته ُكلَّ 
َ
لياليه وهو يجو�س يف اأنحاء املدينة. ي

اأن  قبل  لكنه  �سباحًا،  الرابعة  حتى  العا�رصة  ِمْن  َليلة 

يغادرها، يَتاأّكَد دائمًا من �سك غرفِتها بقفلني ويحكم 

 النهار فرياقبها مراقبة دقيقة، 
َ
اإغالق النوافذ. اأما اأثَناء

بل ويحدث اأن يتبعها اأحيانًا يف �سوارِع مومنارتر.

»خال�س الأمورة حل�ست دماغك، ما�سى، ب�س خد بالك 
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اللي يخ�س ع�س الدبابري ي�ستاهل اللي يجري له.« لكن 

 عاطفَة دوتيلول. 
َ
هذا التحذير من جانب جني بول األهب

يف اليوم التايل راأى فاتنته يف �سارع »تولوزي«. تبعها 

يف   
ُ
َتنتظر َكانت  وبينما  األبان،  معمل  اإىل  ج��راأة  يف 

رَف 
َ
يع وباأّنه  ها 

َّ
يحب اأنه  احرتام  بكل  ها 

َ
اأخرب الطابور، 

ُكّل �سيِء عنها: الزوج القا�سي، والباب املغلق والنوافذ 

املو�سدة، لكنه �سيكون يف غرفِة نومها يف هذه الليلة 

زجاجة  ارتعدْت  ؛  خجال  ال�سقراء  وجه  احمر  بالذات. 

دِّها وترقرقت عيونها باحلنان، وندت عنها  َ
 يف ي

َ
احلليب

تنهيدة وانيًة: »بكل اأ�سف يا �سيدى، هذا م�ستحيل«.

العا�رصة،  ال�ساعة  حوايل  البهي،  اليوم  ذلك  م�ساء  يف 

وقف دوتيلول وكاأنه خفري نظامي يف �سارع نورفان، 

البيت  خلفه  يقع  ال��ذى  املكنِي؛  احلديقِة  �سور   
ُ
راقب

ُ
ي

واملدخنَة.  الرياح  دوارة  رى 
َ
ي اأَن  فقط  اأمكنه  ال�سغري. 

لقد ُفتح باب يف ذلك اجلدار وخرج منه رجل، وبعد اأن 

م�سى  �سديد،  حر�س  يف  باملفتاح  خلفه  الباب  اأو�سد 

عن  يغيب  راآه  حتى  دوتيلول  انتظر  جينو.  �سارع  نحو 

اأ�سفل  ال�سارِع  نا�سية  عند  جداً،  بعيداً  بعيداً  ناظريه، 

وحينئذ،  ع�رصة.  اإىل  يعد  دوتيلول  راح  ذلك  وبعد   ، الَتلِّ

اأ�رصَع لالأمام، ودخل بقفزة ريا�سية يف اجلدار، وا�ستمر 

العوائق حتى اخرتق غرفَة نوم اجلميلة  ك�ُس خالل 
ْ
ر

َ
ي

باأ�رصِه. فا�ستقبلته بن�سوة، وا�ستمر  العامل  املنعزلة عن 

ي�ساجعها حتى �ساعة متاأخرة من الليِل.

اأح�����س دوت��ي��ل��ول ب�����س��داٍع رهيب.  ال��ت��اىل،  ال��ي��وم  يف 

وبالتاأكيد مل يكن ليدع �سيئًا تافهًا كهذا اأن مينعه من 

اأحد  اأقرا�سًا مبعرثة يف  اأن وجد  لقاء حمبوبته. واتفق 

الظهر.  بعد  وواحداً  ال�سباِح  يف  واحداً  فابتلع  الأدراج 

بحلول امل�ساء �سار �سداعه حمتماَلً، وجعلته حما�سته 

املهتاجة ين�سى ماكان من اأمرها. َكانت الفاتنة َتنتظره 

وهى تتحرق �سوقا تثريه فيها ذكريات البارحة، وتلك 

الّثالثة  اعة 
ّ
ال�س حتى  اجلن�س  ميار�سان  راح��ا  الليِلة 

�سباحًا. 

عندما غادر م�سجعها، عرب دوتيلول من خالِل جدران 

وركِيه  يفرك  ب�سيء  عادِي  غري  اإح�سا�سًا   
َّ

واأح�س البيِت 

وكتفِيه.

اإل اأنه مل يجد الأمر ي�ستحقَّ اهتمامًا كثرياً، يف احلقيقة، 

موؤكداً-  �سعوراً  �َسعر  احلديقَة  ج��دار  يف  دخوله  عند 

ُك خالل 
ّ
حلظتها فقط - ب�سيء يقاومه. كما لو اأنه يتحر

مادِة هالمية ما زالت �سائلَة لكنها اأخذت َتْنمو وت�سري 

اأن   يف 
ً
عندما جنح متاما  قبل.  ذي  واأق��وى من  اأثخن 

 
ُ
تقّدم

َ
ي ْد 

ُ
ع

َ
ي مَلْ  اأّنه  اأدرَك  اجلدار،  مِك 

ُ
�س يغر�س ج�سده يف 

لالأمام. 

تناولهما  اللذين  القر�سني  اأمر   
َ
َتذّكر مرتعبًا،  فزوعًا، 

ُ
م

يف  لكنها  اأ�سربيِن  اأقرا�س  اأنها  ظن  لقد  اليوِم.  ذلك 

الرباعية  النرتات  م�سحوَق  على  حتتوى  كانت  احلقيقة 

التكافوؤ التي و�سفها له الطبيب يف �سنته املا�سية. كان 

نتج  قد  املركز،  العمل  اإىل  بالإ�سافة  الدواء  ذلك  تاأثري 

عنه رد فعل مفاجىء .

هناك  هو  اجلدار.  داخل  م�سلول  حبي�سًا  دوتيلول  �سار 

اإىل يومنا هذا، م�سجون يف احلجارِة. 

 للت�سكع يف �سارع نورفان يف �ساعة 
َ

عندما يذهب النا�س

معوَن 
ْ
�س

َ
، ي

َ
متاأخرة من الليل بعدما يخمد ن�ساِط باري�س 

اأنه  ح�سبون 
َ
الَقرِب؛ في اِء 

َ
ر

َ
اآتيا من و دو 

ْ
ب
َ
ي �سوتًا مكتوما 

لكنه  مومنارتر.  �سوارِع  يف   
ُ
فر

ْ
َت�س وهى  الريِح  �سوُت 

املجيدِة  مهنِته  نهاية  رثو 
َ
ي دوتيلول  الذئب  الرجل 

ليايل  يف  اأحيانًا  ويحدث  املوجزة.  غرامياته   
ُ

ْندب
َ
وي

ويتجول  قيثارَته  بول  جني  ام 
ّ
الر�س يحمل  اأن  ال�ستاء 

ال�سجنِي  ليوا�سي  املنعزل  الوحيد  نورفان  �سارع  يف 

امل�سكني باأغنية، فتنفذ النغمات املت�رصبة ِمْن اأ�سابِعه 

املخدرة، وَتخرتُق قلِب احلجر، وكاأنها قطراِت من �سوِء 

القمر.

238 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

ن�سو�س.. ن�سو�س.. ن�سو�س 

 s  s s

هام�ش

- »القنطور�س« اأو ال�»ال�سنتور«: طبقًا للميثولوجيا الإغريقية هو كائن ن�سفه 

هيئة  فعلى  واخللفي  ال�سفلى  ن�سفه  اأما  الع�سالت،  ممتلئ  رجل  جذع  العلوى 

ح�سان بحوافره الأربع، وهو معلم البطال الإغريق لفنون القتال .

- �سدرت ق�سة »عابر اجلدران« عن �سدرت عن دار الن�رص جاليمار 1943 
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اأيتها اليمامة التي على ال�سطح

ملاذا

اأنت طري؟

***

وحني عاد ال�سالم 

قالت احلمامة:

فلتغربوا عن وجهي

�ساأعود طرياً...

مالك حداد

هي  تكن  مل  اأده�ستني  التي  ال�سباحية  احلمامة 

الأر���س  ل��رتى  اأر�سلها  التي  ن��وح  النبي  حمامة 

واجلفاف، ورجعت له بغ�سن ال�سجرة؛ غ�سن احلياة. 

النبي  وظ��لَّ  بالغ�سن؟  احلمامة  ترجع  مل  لو  م��اذا 

النبي  �سيذهب  هل  ال�سفينة.  ظهر  على  منتظرا  نوح 

ال�ساعر  العدم؟ كذلك ل ت�سبه حمامة  اإىل  والب�رصية 

العربي ال�سجني ) اأبي فرا�س احلمداين( التي بثَّ لها 

حزنه ووحدته :

حمزوٌن،  وي�سكُت    ،
ٌ
َطِليَقة  َتبكي 

َ
و  ،

ٌ
ور

ُ
ماأ�س ُك 

َ
ح �سْ َ

اأي

 �ساِل؟
ُ

ويندب

املغربي  ال�سجني  حمامة  ت�سبه  ل  هي  وبالتاأكيد   

اجلحيمي.  تازمامارت  يف  معتقل  املرزوقي  اأحمد 

 عليه من كوة الزنزانة، وكم كانت �سعادة 
ْ
التي دخلت

ال�سجناء بهذا الكائن. ال�سجناء الذين ق�سوا اأكرث من 

كذلك  وهي  العربي.  اجلحيم  هذا  يف  �سنة  ع�رصين 

)العطر(،  باتريك زو�سكيند �ساحب  ت�سبه حمامة  ل 

جعل  وال��ذي  احلمامة،  بعنوان  رواي��ة  كتب  ال��ذي 

بطلها جوناثان نويل اخلم�سيني يعي�س حالة فوبيا 

مدخل  على  ع�سها  عّلقت  التي  احلمامة  من  رعب 

تعبة ب�سبب هذه 
ُ
غرفته، ويدخلنا يف عوامل نف�سية م

احلمامة. وهي كذلك لي�ست حمامة الطاهر بن جلون 

يف عتمته الباهرة التي دخلت مع ال�سجناء، وبعدما 

اكت�سف حار�س الزنازين احلمامة، قام بطردها. ول 

التي  �سمائل يف �سيف 2012م  �سجن  هي حمامة 

حمود الرا�شدي\

من اأعمال اأحمد الكندي- ُعمان

يف مديح

حمامة الُقرى

\ قا�س من ُعمان



باب  من  القربية  الياب�سة  الأرز  حبات  تاأكل  كانت 

 بالقرب منها مل تلتفت لنا. 
ُّ
ال�سجن. وعندما كّنا منر

تقف  اأحيانا  كانت  قال. 
ُ
ي ل  ما  لنا  تقول  وكاأنها 

فوق اأ�سالك ال�سجن وقت الغروب لتنرث علينا ده�سة 

ال�سورة.

)2(

احلمامة ال�سباحية مل تكن ت�سبه احلمائم ال�سابقة، 

مل تكن حمامة �سجون ول حمامة فوبيا رعب. اإنها 

الزمن  من  هاربة  مو�سيقى  قطعة  ت�سبه  حمامة 

املدر�سة،  �ساحة  يف  تعي�س  التي  احلمامة  واملكان. 

تظل  واأن  الطابور،  مظلة  يف  ع�ّسها  تبني  اأن  قررت 

�ساكنة يف ع�سها طوال فرتة ال�سباح.

لأحالم  تن�ست  اأنها  اأو  للن�سيد  تن�ست  كانت  هل 

الطفولة؟

تن�ست  ���س��ب��اح،  ك��ل  احل��م��ام��ة  ت�سكن  ع�سها  يف 

التالميذ،  ابت�سامات  الطفولة،  �سغب  تراقب  للكالم، 

و�سحكهم، وجنونهم، وفرحهم، وغ�سبهم، وخوفهم 

تراقبه  �سيٍء  كلُّ  و�سقواتهم،  الأوىل،  احل�س�س  من 

احلمامة ال�سباحية. مل تنتبه عيون التالميذ للكائن 

. يف الع�سِّ

�سيارة  تده�س  ��ا 
ّ
رمب ذاتها  ال�سباحية  اللحظة  يف 

حمامة  ت�سطدم  اأو  ال�سارع،  يف  حمامة  م�رصعة 

بالزجاج الأمامي ل�سيارة امراأة اأنيقة ذاهبة للعمل. 

هذه احلمامة ل تفكر يف كل هذا. اإمنا هي م�ستمتعة 

ب�سغب التالميذ.

)3(

يطاردون  الريا�سة،  ح�س�س  يف  الطالب  يرتاق�س 

اأحالمهم والكرة، ي�رصخون فرحا بهذه احل�سة التي 

تخرجهم من زنازينهم ال�سغرية.

 اهلل وعينا احلمامة يرقبان �سغب الطفولة يف �ساحة 

املدر�سة، هي يف الأعلى يف ع�سها اجلمايل ت�سرتخي 

ك�ساعر يرقب ده�سة الأ�سياء.

)4(

من نافذة الغرفة؛ غرفة ال�ساعر التي تطلُّ على �رصفة 

اخلراب، اأطلُّ على احلمائم وهي ت�ستعدُّ لدفء الليل، 

يف  اأمتاهى  )ال�سمرة(  يف  حمامة  كم  لنف�سي  اأق��ول 

لعبة العدِّ، تتقافز احلمائم يف اأغ�سان ال�سمرة، اأترك 

يجذب  اأن  يحاول  احلمائم؛  ذكر  ل 
ّ
اأتام العدِّ،  لعبة 

اإىل  الأنوثة  بدلع  تهرب  للريح،  ري�سه  ينف�س  اأنثاه، 

داخل الأغ�سان، يقف الذكر وحيدا بخيبته العاطفية.

من بعيد اأن�ست ل�سوت هديل حمامة، يا لهذا ال�سوت 

املعتق بخمرة احلنني الذي ي�ستطيع يف حلظة زمنية 

اأن يرمي بك يف  اإىل الطفولة،  اأن يرجع بك  خاطفة 

اإىل  احل��ارق،  الطفولة  �سيف  اإىل  النخيل،  �سواحي 

الظالل وال�سواقي وال�سقاوات.

احلمائم جزء من طفولتنا، تركنا طفولتنا يف بيوت 

الطني، وتركت احلمائم حذرها من �سقواتنا.

)5(

لوميه ف���وق  ح��م��ام��ة  ���س��ي��ل��ي��ه........  �سيل   �سيل 

�سيل �سيل �سيليه........ حمامة فوق لوميه

ه
ّ
والكلب ينبح ليلي

ده اجلوع والكالب 
ّ
اللوميه قتلها اجلفاف، والكلب �رص

ال�ساآلة، وظلت احلمامة تبحث عن لوميتها وكلبها 

ال�ساآل.

 )6(

َ
ُت كي اأَِزَن املدى املهُدور

ْ
ي َغنَّ

 

ِع احلمامِة، 
َ

ج
َ
 يف و

 ما يقوُل اهلُل لالإن�سان، 
َ
ح

َ
 ل لأَ�رْص

يًا
ْ

ح
َ
عي و دَّ

 لأَ
َّ
 َل�سُت اأَنا النبي

وُد
ُ
ع

ُ
نَّ هاويتي �س

ِلَن اأَ
ْ
واأُع

حممود دروي�س    
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املزدانة  النجوم  وتبقى  الفلك  يدور  الأب��راج  عامل  يف 

قلوب  معها  لتتعلق  ال�سماء  عتمة  يف  معلقة  بلمعانها 

يف  باحلياة  الناب�س  الإح�سا�س  ذوي  من  املاليني 

ي�سبه  وال��ذي  الأط��راف  املرتامي  ال�رصمدي  العامل  هذا 

الوهم ال�ساج بغربة الرتحال اإىل املجهول يف نهايات 

اأخرى...! 

والكف  الطالع  بقراءة  ول  الأب��راج  بعلم  اأوؤم��ن  اأكن  مل 

بع�س  �سفرة  ف��ك  حم��اول��ة  مبجرد  حتى  ول  وال��ق��دم 

بالغمو�س  الغارقة  الإمي���اءات  ذات  املبهمة  الوجوه 

بني  با�ستغراب  احلارقة  بنظراتها  تالحقني  والتي 

اأجندة  للفرا�سة مكان يف  الفينة والأخرى حيث مل يعد 

فقط  م�سنية،  عمل  باأتعاب  املثقلة  اليومية  ح�ساباتي 

ب�سارة غجرية عجوز  قابلت  اأنني  اليوم  اأعرفه  ما  كل 

تفرت�س  كانت  ال�ساخبة  البريوتية  الليايل  اإح��دى  يف 

ال�سامد بهيئته املتهالكة  الفندق  الر�سيف عند مدخل 

الرو�سة  البعيد مقابل �سخرة  الآخر  للطرف  واملحاذي 

التي ما زالت تطفو بدلٍع حثيث على ال�ساطئ الفينيقي 

القدمي هناك .

�ساعتها قالت يل وبهم�ٍس م�سحور :

- �ست�سبح ذا �ساٍن عظيم!

انتظرت طوياًل وما بت اأحتني قدوم هذا ال�ساأن يف كل 

حلظة من حياتي والذي �سيجعلني عظيمًا يومًا ما؟!

البحث عن  اإىل  الف�سول  بي  ال�سكون يحلق  يف حلظات 

هذا ال�ساأن املوعود نحو الأعايل ال�ساهقة لأنب�س عوامل 

ال�سحف  ق�سا�سات  بني  اأنفي  بح�رص  واحل��ظ  البخت 

التي تئن من  املتناثرة حويل مينًة وي�رصة يف غرفتي 

قلة الرتتيب على �سطح منزلنا الراب�س ببوؤ�س مقيت بني 

اأطراف  يف  كالأموات  ال�سامتة  اجلريان  بيوت  جنبات 

�سارعنا الكئيب!

دلو.. قو�س.. ميزان.. اأغو�س يف اأبواب النجوم ونوافذها 

الأم�س..  جرائد  �سفحات  على  وياأ�س  باأمل  املفتوحة 

واليوم.. والغد..!

بدر اأبو رقبة العتيبي\

من اأعمال الفنانة نادرة حممود- ُعمان

برج

مرزوق

\ قا�س و�سحفي من الكويت



- مرزوق.. تعال التلفون يبيك..!

كنت..  اأينما  يالحقني  بح�رصة  املتهدج  والدتي  �سوت 

اأح�س بقدميه املتوثبة ت�سعد درج ال�سطح خطوة خطوة.. 

لت�سل اإىل م�سمعي خمرتقة باإنك�سار جدار اأُذين اله�س..!

اأنزل من على عتبات ال�سلم بحذر فمنظره املتهالك يثري 

الأ�سئلة..  ع�رصات  راأ�سي  يف  ويطرح  الرعب..  نف�سي  يف 

والأ�سئلة..

 ملاذا ل ي�رص والدي على اإ�سالحه..؟! 

هل نحن فقراء اإىل هذه الدرجة..؟!

مظلمة  �ساخنة  ليلة  ذات  منه  �سقوطي  بحنق  اأتذكر 

املن�سية  حارتنا  عن  الكهربائي  التيار  انقطع  حينما 

التليد  الأمل  اأحت�س�س بعمق موا�سع  فجاأة حيث ما زلت 

على وجه فخذي الأي�رص باآثارها املنحونة كجداريات 

خالدة مبهارة..!

الآخر  الطرف  على  كان  من  هو  املزعج  �سديقي  �سند 

وعاملها  بالأبراج  يوؤمن  جيداً..  اأعرفه  الأثيم..  للهاتف 

العجيب اإىل حٍد كبري.. فهو من اأ�سقطنا يف وحل خرافاته 

ال�ساغل  و�سغلها  الديوانية  حديث  كان  لقد  املتالحقة.. 

بف�سل معتقداته املوغلة بالطال�سم دائمًا.. فحبه ملعرفة 

الغرائبيات ب�سذاجة كانت حمل تندر اجلميع و�سخريتهم 

التم�سك  على  ي�رص  ذلك  كل  وفوق  ولكنه  اأحيانًا..  منه 

بها اأكرث واأكرث.. فيا للعجب بحق..!

�رص..؟!
َ
- هاه.. قريت برجي.. ب

- اإيه قريته..!

- هاه.. �سنو فيه.. قول خل�سني..؟!

اأحالمك  لتحقيق  كبرية  وفر�سة  ن�سبي..  ه��دوء   -

امل�ستقبلية.. ورقم احلظ ) 3 (.. ومن قدك احلني يا عم.. 

ب�س تفاءل طال عمرك وي�سري خري اإن �ساء اهلل..!

انتهت املكاملة وانطفاأ معها �سوؤال �سديقي �سند الالهث 

خلف اإجابات ت�سبح ب�سبق يف فلك النجوم ودهاليزها 

املو�سدة ب�رصمدية باهتة.. اأعود مرتع�سًا بك�سٍل متثاقل 

اأن  حتب  كما  العاجي  برجي  اأو  العلوية  حجرتي  اإىل 

اآنذاك..  ت�سميها والدتي يف حلظات زعلها الكثرية علي 

الف�سول يطرق ب�سادية بوابة �سمتي الكبري مرة اأخرى.. 

هنا  امل�ستحيل  ملعرفة  دومًا  اجلائعة  نظراتي  وي�ستت 

اأقراأه يف هذا  اأفت�س عن برجي الذي ن�سيت اأن  وهناك.. 

ال�سباح البارد بفتور..!

- احلوت : هموم قليلة �ستعكر �سفوك يف الأيام املقبلة.. 

عليك بال�سرب.. ورقم احلظ ) 7 (.. اهلل يعينك يا مرزوق.. 

يبدو اأن الفاأر بداأ يلعب بعبي فعاًل..!

اأ�سعر براأ�سي ينكم�س.. دوار.. دوخة.. اأفقد ال�سيطرة على 

نف�سي.. اأمد يدي بحركة ل �سعورية �سوب كاأ�س ال�ساي 

البارد الذي طال وقوفه على املن�سدة اخل�سبية البالية 

واملثبتة بنزق اأمامي.. اأرت�سف منه قطرة كاحلة.. قلبي 

ينتف�س بحرقة ليطرد غبار النوم عن عيني اجلافية..!

- اأية هموم تلك التي تنتظرين بعد؟!

مب��رارة..  هنا  املتوفرة  الهموم  اأن��واع  كل  جربت  لقد 

اأعيد  اخل��ارج..  من  اأخرى  كمية  اأ�ستورد  كنت  واأحيانًا 

باحثًا  الراحلة..  ذكرياتي  اأ�سرتجع  ببطء..  ح�ساباتي 

ال�سحرية يف �سندوق جتاربي  عن مفتاح تلك اخلزينة 

القدمية والتي متعن باإغفال خيايل وحتيل يومي الرتيب 

عمياء  بثقة  غرفتي  باب  من  اأخ��رج  مرير..  �رصاب  اإىل 

متمنيًا اأن يكون يل من ا�سمي ن�سيب لأول مرة.. مم�سكًا 

تلك  برجي..  تفا�سيل  حتمل  التي  اجلريدة  بق�سا�سة 

بطريقة  اأمزقها  بوجل..  املوعودة  همومي  حتمل  التي 

واأفتتها  اأو�سال..  اإىل  اأقطعها  طفويل..  بفرح  م�سعورة 

واأرميها  نتفة..  ونتفة  اإىل قطع �سغرية.. قطعة قطعة.. 

الهزيلة  الأوراق  تت�ساقط  ال�سطح..  اأعلى  من  ب�سعادة 

ملحوظ..  وا�سح  ب�سعٍف  قواها  ا�ستجماع  حماولة 

اأوراق م�سفرة  كاأنها  واأكرث..  اأكرث  عيني  اأمام  تت�ساقط 

ل�سجرة �سف�ساف تنتحب للتو وقد لفحتها ريح عابرة 

مرة  بوهن  تت�ساقط  املغرب..  اأيلول  خريف  يف  جمنونة 

اأخرى.. وتت�ساقط همومي العالقة بنكو�س على جدران 

والهموم متبعرثة يف  الأوراق  وتت�ساقط  راحتي معها.. 

حو�س منزلنا الف�سيح.. و�سوت والدتي ال�ساحب ي�سيح 

بي متذمراً من جديد..! 

- انزل من برجك يا مرزوق..؟!

اأنزل من على عتبات درج ال�سطح بخطوات �رصيعة.. اأهرب 

من �سوت اأمي.. واأ�سقط متعرثاً بهمومي مرة اأخرى.. فيما 

مرات  عيني  اأم��ام  الأخ��رى  هي  تت�ساقط  الأوراق  كانت 

ومرات.. وتت�ساقط.. وتت�ساقط.. وتت�ساقط..!
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من  اإل  املفرغة  �سبه  الغرفة  اإىل  وتقدم  بقدمه  الباب  دفع   

احة قرب 
ّ
الطر النائم على  الرجل  �سخري رتيب يت�ساعد من 

 . �سوداء  �ستارة  عليها  علقت  امل�رصعة،  الوحيدة  النافذة 

احة وبداأ يهز النائم بعنف، 
ّ
قرف�س قرب الطر

: خالد، يا خالد اإ�سح.

�سم�س  يف  ت�سبح  الغرفة  كانت  عينه،  فتح  خالد،  تنحنح 

متعب  دقائق،  ب�سع  �سوى  اإغفاءته  على  مي�س  مل  ال�سفق، 

يدركه،  الوعي  بداأ  تدريجيًا  عمله.  من  متعب  م�سواره،  من 

بيوتهم،  اإىل  عائدين  النا�س  اأ�سوات  قوقعته  على  تدافعت 

حتمل  البا�سات  و�سوت  ب�سطاتهم،  يغلقون  الباعة  �سوت 

اآخر الركاب لبيوتهم.

ب�سوت ثقيل من النوم ت�ساءل : كم ال�ساعة؟.

ودون اأن ينتظر جوابًا بداأ بالبحث عن هاتفه النّقال، تثاءب، 

يحرك  انهمك  الذي  اأحمد  عن  بنظره  بحث  ال�ساد�سة،  كانت 

والكرا�سي  الفارغة  الغرفة  منت�سف  اإىل  الوحيدة  الطاولة 

بعدما  وامللقية  املركونة  والأزق��ة  احل��واري  من  املجلوبة 

ا�ستهلكت حاجتها.

خالد: خري �سوا يف؟

الليلة  اليوم  ن�سيت؟  وقرف�س جانبه: هل  اأحمد  قفز جتاهه 

الكربى 

نظر اإىل اأحمد، مرتديًا د�سدا�سة بي�ساء من�ساة جديدة، �ساأله 

بت�سكك: عر�سك اليوم؟!!.

�سحك اأحمد قائاًل: دخيلك، ما بك ن�سيت؟

حّك خالد راأ�سه ب�سعوبة يحاول اأن يتذكر باأي م�سيبة وقع 

فيها: خري!! 

حفلة  عندنا  النتقام..  ليلة  اليوم  م�ستهجنًا:  اأحمد  وقف 

طرنيب.

تنف�س خالد ال�سعداء، لقد حتولت الغرفة التي ي�ستاأجرها اإىل 

ذويهم  اأمام  عمله  يخ�سون  ما  كل  يفعلون  لأ�سحابه،  مقرا 

هنا، والطرنيب من املحرمات التي اعتادو ممار�ستها عنده 

بانتظام، ليلة اأخرى دون نوم.

قليل  بعد  �سياأتي  وط��ارق  ال��ورق،  �سيح�رص  ب�سارة  اأحمد: 

ويح�رص الدخان.

الطاولة  اأح�رص  اجلل�سة،  يرتب  بداأ  حوله،  ينظر  اأحمد  وقف 

يف  وو�سعها  بالزاوية  املركونة  الوحيدة  البال�ستيكية 

القهوة  ببقع  املت�سخ  �سطحها  اإىل  نظر  الغرفة،  منت�سف 

كاترينا حمارنة\

من اأعمال ريا البو�سعيدي- ُعمان

طــرنيـــــــب

\ كاتبة وقا�سة من الأردن



معرفة  باملقدور  يعد  مل  ملونة  وبقع  ال�سجائر  واأع��ق��اب 

يحاول  ومل  ينظفها  �رصيطة  يجد  اأن  ح��اول  عبثا  كنها، 

القوية، ويف  تكن من �سفاته  والنظافة مل  فالرتتيب  كثرياً 

جميع الأحوال مل يكن هذا منزله فلم ياأبه، نظر حوله، يف 

اأطلت من بينها ورقة  الزاوية حيث تراكمت كراكيب كثرية 

طويلة ملفوفة كا�سطوانة، ودون اأن يعريها التفافًا تناولها 

وافرت�س بها الطاولة.

***
اللعب،  ورق  اإح�سار  والدائمة  الوحيدة  ب�سارة  متثلت مهمة 

الورق  املهمة،  هذه  من  التمل�س  زمالوؤه  حر�س  ما  ل�سبب 

م�سكلة  �سي�سببوا  اأهلهم  اإن  الدائم  عذرهم  ال�سبهة،  يجلب 

ان  اأدرك  نف�سه  دخيلة  يف  يحملونها،  �سبطوا  اإن  كبرية 

ثمنها دينار وخم�سة و�ستون قر�سًا هو ال�سبب. اأ�سبح خبرياً 

باأنواعها بل ومتكن من اإيجاد حمل يبيعها بثمن زهيد واإن 

كلفه ذلك ال�سري م�سافة اأطول. ال�سري مل يخفه فهو جزء من 

زراعي  مهند�س  مبرارة،  �سحك  زراعي،  مهند�س  تخ�س�سه، 

امليالد  �سجرة  حياته  يف  راآه��ا  التي  الوحيدة  وال�سجرة 

اأمه كل عام على و�سعها. البن  التي حتر�س  البال�ستيكية 

بب�سارة  تيمنًا  ب�سارة  اأمه  �سمته  بنات،  خم�س  بعد  الوحيد 

العذراء، ونذرته لدير �سيدنايا، مما جعله اأ�سري ثوب و�سعر 

ال�ساد�سة.  كالبنة  ليبدو  الأوىل  عمره  �سنوات  طوال  طويل 

وعندما  الك�رص  على  تو�سك  كمزهرية  دوم��ًا  اأم��ه  عاملته 

تخ�س�س باجلامعة داأبت تدعوه با�س مهند�س، تدور حوله 

يف تلهف لتلبية ما عدته بتقديرها احتياجاته، وت�ستجوبه 

عن كل حلظة وكل خطوة يخطوها. يف دخيلته �ساق ذرعًا 

بها وبحر�سها ومتابعتها التي تخنقه، اإنه يكره تخ�س�سه، 

فيه  اأم�سى  م�ستهزئا،  دوما  يدعوه  كما  برابي�س  خمت�س 

خم�س �سنني ولرمبا �سيحتاج ف�سلني اآخرين لينهيه.

توقف البا�س يف املجمع اأخرياً، تفقد ب�سارة ال�سّدة املغلفة 

يف جيب اجلاكيت، وخرج يقطع ال�ساحة اإىل ال�سارع اخللفي. 

الطابق  اإىل  الإ�سمنتية  الكئيبة وقفز درجاتها  العمارة  ولج 

الليل  طول  �سيلعب  امل�ستاأجرة�،  خالد  غرفة  حيث  الثالث 

و�سين�سى لو لليلة واحدة مرارة واقعه الغبي.

***
�سبي املقهى، الولد الذي ل اأحد يلتفت اإليه ول اأحد ي�ستغني 

عنه، مهمته الرئي�سية دقة املالحظة و�رصعة احلركة، بف�سل 

وعمولة  بق�سي�س جيد،  مقابل  يقدم خدمة  اأن  اإ�ستطاع  ذلك 

عن خدمات خارجية يلبيها بف�سل احلركة ال�رصيعة وقدرته 

على التوازن واحلفظ.

هكذا ترتبت اأموره مع معّلم اجلغرافيا خالد، باللحظة التي 

وء يف الغرفة يح�رص ثالث كا�سات قهوة �سادة  ي�سيء ال�سّ

وواحدة و�سط ويحملها على ال�سينية عرب ال�سارع املزدحم 

اإىل الطابق الثالث، يوزعها بني اجلال�سني �سامتًا. بعد �ساعة 

�ساورما  وجبات  اأربع  على  ليو�سي  د 
ّ
�سي املعّلم  اإىل  يذهب 

�سوبر، واحد بطاطا زيادة، واحد مع بندورة، واحد مع �سطة 

اإىل  وواحد عادي بدون خملل، ليحملها بعد ع�رصين دقيقة 

الطابق الثالث مع �ساي بالنعناع و�سكر زيادة، وقبل نهاية 

دوامه يذهب باآخر جولة من القهوة. 

حفظ  الدائمني،  اره 
ّ
وزو خالد  املعّلم  جل�سات  على  اعتاد 

طبائعهم واأذواقهم. كم مرة اأراد البقاء ومتابعة الورق كيف 

اأن  لو  الوجوه،  الرتكيز والعبو�س على  اأ�سحابه وذلك  يبّدل 

�سمحوا  حتى  ولرمبا  وتعّلم  لبقي  اخلبز  له  جتلب  املتابعة 

�سيء  لهم  كان  هل  الكبار،  مع  واللعب  باجللو�س  يومًا  له 

اأكرث من جمرد طيف يوؤدي خدمة؟، اأكان تركيزهم مينعهم 

الإلتفات اإليه اأم ترفعهم عن طفل ب�سيط هو ال�سبب؟، مل يعنه 

الأمر كثرياً، كما مل يعنه من يربح يف النهاية فمهمته قبل 

الأخرية كانت تتم قبل نهاية اللعبة، يف حني ت�سلمه اأثمان 

امل�رصوبات واملاأكولت يف �سبيحة اليوم التايل يتاأتى بعد 

الكا�سات  وليجمع  وء،  ال�سّ ليطفئ  ياأتي  �سيء،  كّل  انتهاء 

جمموعة  اإىل  لي�سمها  الباكر  ال�سباح  يف  والفناجني 

املهم  ال�سباح.  يف  املقهى  علىجملى  املرتاكمة  الكا�سات 

وء  ال�سّ اإن  الآن  والأهم  والبق�سي�س،  احل�ساب  على  احل�سول 

يف الغرفة ي�سع بكل و�سوح يف غرفة املعّلم خالد، ف�ساح 

باأعلى �سوته 

: يا معّلم ثالثة �سادة واحد و�سط ب�رصعة.

***
الوحيدة  اللمبة  فوقهم  امل�ستطيلة،  الطاولة  حول  جتمعوا 

اأربعة ظالل على الطاولة، الدخان يت�ساعد وي�سفي  تر�سل 

 توتر قائم، توزعت اخللويات 
ّ
�سبابا على الغرفة، يغلف اجلو

على الطاولة �سامتة وكاأنها ثقالت و�سعت لتمنع الورقة 

املفرو�سة فوق الطاولة عن احلركة. فرك اأحمد كفيه ب�رصعة 

و�ساح بوجه ب�سارة

: يال يال يا زملة وزع الورق. 

بدا متلهفًا اأكرث من العادة، جال�سًا مقابل طارق الذي بادره 

ب�سك: اليوم تبدو واثقًا من نف�سك يا حميدي.

خبط اأحمد على الطاولة بتوتر وا�سح حاول اأن يخفيه بنربة 

�سوته احلادة: اليوم راح نغلب. 

نفث طارق دخانه بت�سكك، اعتاد على وعود حميدي الفارغة، 
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اعتاد  كما  واأ�سوله،  بنف�سه  واعتداده  بالنف�س  الزائدة  ثقته 

الآخرون ق�س�سه اخلرافية عن ثرائه الذي مل يحظوا بثماره 

وغرامياته الوهمية التي مل تغادر خياله لأر�س الواقع. 

�ساأل وهو يوزع: على كم بنلعب  الورق،  ب�سارة بتوزيع  بداأ 

اليوم؟

الليل طويل  الورق قائاًل: على واحد وثالثني..  تناول خالد 

وال�سباب لي�سوا بعجلة.. 

اللعبة  الليلة  فينا..  حا�س�س  كاأنك  موافقًا:  راأ�سه  اأحمد  هّز 

الكربى يا قاتل يا مقتول

تابع  بيننا،  الوحيد  العلمي  اإنت  ب�سارة:  نحو  خالد  التفت 

اليوم احل�سبة.

هّز ب�سارة راأ�سه موافقًا، �رصيكه اليوم خالد، بدا واجال اإذ مل 

يرغب اأن يكون مع حميدي، فاخل�سارة معه اأكيدة، اأما طارق 

فلم يرحت اأبداً لرتفعه غري املربر، فواقعه الإجتماعي متقارب 

لهم جميعًا، ودرا�سته للتاريخ متو�سطة اإن مل تكن اأدنى من 

ذلك، وثقافته عادية، م�سكلته الوحيدة حبه للفل�سفة على حّد 

ال�سف�سطائي.  واجلدل  التفل�سف  ال�سخ�سي  وبراأيه  تعبريه 

بدا خالد الوحيد من بينهم الواعي، وامل�ستقل ماديًا، اح�س 

جتاهه بغرية �سديدة، يح�سده لعي�سه م�ستقاًل عن اأهله، لأنه 

اأن  وّد  كم  يعمل،  لأنه  �سنوات،  باأربع  اجلامعة  من  تخرج 

يكون مكانه. اأفاق من تاأمالته على �سوت حميدي: ها كيف 

يا طارق كيف كيف؟

�ساأله طارق: �سو �سكلك ناوي ت�سرتي؟

و�سع حميدي �ساقًا فوق الأخرى وقال: لي�س ما اأ�سرتي؟ اأنا 

داميًا ب�سرتي.

�ساأله طارق بقلق وا�سح: بكم ناوي ت�سرتي؟

اأحمد وكاأمنا يعلن عن مفاجاأة: ب�سبعة.

رفع خالد حاجبيه قائاًل: ب�سبعة؟ كلنا راح ن�سرتي ب�سبعة. 

اإبت�سم خالد يف دخيلته متاأكداً من جناعة ا�ستفزازه حلميدي، 

الذي �ساح: ب�سرتي بت�سعة.

�ساأله خالد: اللي بي�سمعك بقول رايح ت�سرتي بالكبوت.

اأحمد: طيب خليهم ثالث�.....

ا�ستفتاحية..  قاطعه طارق م�ستعجاًل: يا زملة خليها ت�سعة 

حمي اللعب �سوي �سوي.

هّز خالد براأ�سه : �سكل ال�ساورما علينا اليوم يا ب�سارة.

ف، يرددون كالمه اآليًا النيل ينبع 
ّ

اأح�س بهم كتالميذه بال�س

يتلقفون  وهم  يريد  كما  بهم  يلعب  يف،  الفرات  وي�سب  من 

كالمه دون نقا�س، يرددونه ويحفظونه، القوة امل�ستمدة من 

القدرة على حتريك اجلموع بذكاء ت�سعره بالن�سوة.

�ساأل طارق: �سو الطرنيب يا �سيخ؟

�سحك اأحمد قائاًل: طرنيبنا دم يا حبيبي دم.. بالديناري.

القهوة،  كا�سات  و�سول  خففه  فجاأة،  التوتر  ح��ّدة  زادت 

تناول طارق الكاأ�س ب�رصعة، ل�سعته حرارة الكاأ�س، جتاهل 

الل�سعة، جّف ريقه فجاأة، اأفرغ القهوة بجوفه دفعة واحدة، 

على  رحاها  �ستدور  التي  املعركة  ح��ّدة  بغريزته  اأدرك 

كيف  بتفكريه..  ���رصح  تركيزه،  القهوة  اأع���ادت  الطاولة، 

للن�رص،  �سيقودونه  الذين  مرتزقة  فالورق  جنوده،  �سيحرك 

ان�سب  بالتاريخ  اإهتمامه  الكربى،  املعارك  ي�سرتجع  بداأ 

الع�سكرية،  بالبذلة  دومًا  حلم  فقد  الع�سكري،  التاريخ  على 

الأح��الم،  على  يتوقف  مل  الع�سكرية،  الكلية  يف  بالدرا�سة 

يف  تبلم  لكنه  اللياقة  امتحان  الكليةواجتاز  اإىل  تقدم  فقد 

املقابلة ال�سخ�سية لتنهار احالمه مرة واحدة. اليوم �سي�سع 

ال�سجائر، غلف  ا�سعلت  الفوز.  ليح�سد  الع�سكرية  كل حنكته 

ديناري،  اثنني  اأحمد  اللعب.القى  وب��داأ  �سبابها  الغرفة 

ك�سياد يلقي بالطعم لي�سطاد �سمكة كبرية، �سحك ب�سارة 

يف داخله، رفع راأ�سه ونظر اإىل خالد، هّز خالد راأ�سه مبعنى 

بحر�س،  يلعبون  اإنهم  اأدرك  اجلولة،  هذه  ياأكلوا  لن  اإنهم 

كاأمنا هم يف عتمة ما يتح�س�سون طريقهم بحذر، غريب كيف 

ل لعبة �سخيفة لتم�سية الوقت الأ�سدقاء لغرماء. 
ّ
حتو

اأحمد: يال الدور عليك يا ب�سارة 

�رصيعًا،  خالد  وغمز  تفكري  دون  يديه  بني  ورقة  اأول  رمى 

ياأكل  اإنه مل  اأح�س  اأحمد  اإنت�سى  ب�ستوين،  اإثنني  بدوره رمى 

اجلولة فح�سب بل واللعبة كّلها.

اأ�سلوب  يعرف  اأع�ساب،  لعبة  هي  اللعبة  اإن  ب�سارة  اأدرك 

بالن�سوة  غرميه  ليح�س  الأقل  بالورق  بالعادة  يلعب  خالد، 

ويعطيه �سعور خاطىء بالن�رص، فينت�سي ويلقي كل طرنيبه 

�سهل،  غرمي  حميدي  الأكيد.  للربح  ب�رصا�سة  يلعب  وعندها 

الآن  يدر�س  ماذا  يعرف  اأحد  ل  وعيًا،  واأقلهم  عمراً  اأكربهم 

فقد جرب كافة تخ�س�سات اجلامعة ول ريب اإنه �سيبقى بعد 

�سحري  له مدينة ماله، عامل  بالن�سبة  فيها، فهي  تخرجهم 

يحقق فيه اأحالمه التي تتمثل بامل�ساحبة و�سيارة جديدة 

واملقاهي.

يتم�سك  اأن  ق��رر  كبة،  ع�رصة  التالية،  الرمية  اأحمد  رم��ى 

الكبة  اأ�س  يلقي  خالد  راأى  ي�ستوعب  اأن  ودون  بالديناري، 

وياأكل اجلولة، �ساح ب�سارة منت�سيًا: اأحلى فرعون.

فتح فمه، �سعر حميدي بالنزق، املفرو�س اإن هذه لعبته، هو 

اإ�سرتى، هو اإختارالطرنيب، كيف يجروؤ اأحد اأن يخطف الفوز 

منه، نظر يف الأوراق الت�سع الباقية بني يديه، اأح�س بال�سب 
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ه بل�سانها، 
ّ

الكبة تعري ال�سباتي ي�سحك يف وجهة، واإن بنت 

لقد �سمن  بداية،  لقد ح�سبها  اأمام عينية،  الأوراق  تراق�ست 

اأو  خم�س  �سريبح  اإّنه  عرف  احلالت  اأ�سوء  يف  اأك��الت،  �سبع 

اأربع، ماذا ح�سل؟ اأغلق وفتح عينيه وت�سبب عرق بارد من 

وجهه، رفع راأ�سه ولأول مرة تذكر اإنه يلعب مع طارق. ابت�سم، 

فرك اأنفه، فرمى طارق اأربع ديناري، تنف�س اأحمد، الليل ما 

زال يف اأوله، الأكله لهم، �سحك قائال: اإفتح يا طارق..

اأح�س طارق بالراحة اأي�سًا فهذه اأكلتهم الثانية من الت�سعة 

امل�سرتاة، ل ريب اإن احلظ �سيلتفت اإليهم. رفع طارق حاجبيه 

بل  الأ�سياء  لي�س مهما فاحتة   : قائاًل  ب�ستوين  اأربعة  واألقى 

ختامها؛ انظر اإىل الفتح العربي لالأندل�س مباذا انتهى؟ فاإذا 

نظرنا اإىل جذور امل�سكلة.. 

�ساح فيه فجاأة اأحمد: جذر امل�سكلة اإنك رميت الورقة اخلطاأ.

�ساح فيه طارق : مني قرر ي�سرتي بالديناري.

ي�سرتي  اأن  اعتاد  ديناري:  ثماين  يرمي  وهو  خالد  �سحك 

بالدنانري فاختلط الأمر عليه.

�سحك ب�سارة منت�سيًا: �سامم ريحة م�ساوي 

�ساح حميدي: م�ساوي �سو.. اأنا بحب اأت�سدق عليكم �سوي.

لف طارق ج�سمه جانبيًا وا�سعًا �ساقًا على �ساق: يا ريت لو 

يقت�رص كرمك علينا.

اأحمد:  يد  مم�سكًا  يده  ب�سارة  مّد  �سباتي،  ورق  اأحمد  رمى 

اللعبة م�س اإلك رجع الورقة اأتظن اإنك ربحت اجلولة؟ ثم من 

يريد �سباتيك الفا�سل؟ اأتظن اإنك اإذا ا�سرتيت الطرنيب �سرتمي 

متى �سئت؟.

اأزاح اأحمد يد ب�سارة بعنف: اإبعد عني ل تلم�سني. 

هّز ب�سارة كتفيه قائال: اأتظن نف�سك قدي�سًا ي�رصفني مل�سك، 

اإّن  اأتظن  األوث نف�سي بدنانريك ت�سرتي بها ما تريد،  اأنا مل 

كل �سيء ي�سرتى؟.

�ساح طارق وهو يحاول تدارك املوقف: دعونا نركز على 

اللعبة، خالد.. ب�سارة.

القى الورق وعاد تركيز الالعبني على الطاولة. دخل ال�سبي 

يحمل معه وجبات ال�ساورما، يوزعها على الالعبني، معها 

النعناع.  ورائحة  البخار  منها  ت�ساعد  �ساي  كا�سات  اأربع 

الكات�ساب  عبوة  بتوتر  اأخرج  ال�سطرية،  ينه�س  اأحمد  هجم 

يف  متطايراً  �سائلها  فاإندفع  بعنف  عليها  �ساغطًا  ومزقها 

كل مكان.

اأع�سابك يا رجل.. عباأتنا مبزيجك  �ساح ب�سارة فيه: هدئ 

الأحمر.

بيتك  لي�س  هذا  تذكر  ة.. 
ّ
احلي بالذخرية  مترين  خالد:  عّلق 

لتعيث به خرابًا.

الأجنبي  كات�ساب  على  حت�سلوا  مل  لأنكم  اأح��م��د:  �ساح 

ح�سدمتوين عليه.

الكيماوي.  على  الطبيعي  اأف�سل  اأنا  قائاًل:  ب�سارة  �سحك 

م�سريا لأقرا�س البندورة التي يف �سحنه.

الدعم  �ساحب  يا  تف�سل  جماعة،  يا  ينتِه  مل  اللعب  طارق: 

الأجنبي اإرم.

املوقف،  على  �سيطر  احلذر  اأيديهم،  بني  اأوراق  ثالث  بقيت 

فالتعادل الذي �ساد بني الفريقني زاد من توتر املوقف. مل 

فريقًا  اإن  متامًا  ليعرف  عبقريًا  يكون  اأن  منهما  اأي  يحتج 

اأ�س   : املبادرة  زمام  يحمل  يزال  ل  اثنني  اأو  منهما  واحداً 

الديناري، �سب الديناري والع�رصة، مل تلعب بعد وهذه وحدها 

�ستجلب للفريق الفوز. كا�سات القهوة الأخرية و�سعت بينهم 

جميعهم  اخل�سارة.  م��رارة  مع  تت�ساوى  الفم  يف  ومرارتها 

يف نف�س املوقف لكن لكل واحد منهم طريقته يف اخلروج 

منه، مفهومه اخلا�س للربح واخل�سارة، هل تخ�رص اللعبة اأم 

الربح  قيم  ما هي  ال�سداقة،  اأو  الوحدة  الأهم  ما  ال�سداقة؟ 

املكا�سب  يجمعهم  الذي  احلقيقي  الرابط  هو  ما  احلقيقية؟ 

ب�سارة  الأربع، و�رصب  الورقات  . تالقت  القيم؟  اأم  املادية 

بداأت معدة طارق  الفوز،  تقدما خطوة نحو  لقد  كف خالد، 

ت�سعر بالغثيان، و�سع �سيجارة بني �سفتيه وبداأ يبحث عن 

ولعة، دفع خالد الولعة نحوه و�سغط عليها فاندفع لهب 

يحرتق،  مطاط  رائحة  وانت�رصت  ط��ارق  عيني  اأم��ام  قوي 

وارتفع  ال�سيجارة  فا�ستعلت  بردة فعل قوية  للخلف  تراجع 

دخانها ينفثه، اأح�س مبعدته ت�ستقر، عاد برتكيزه اىل الورق، 

د كل 
ّ
اأ�سو ينظر اإىل اثنني الب�ستوين و�ست �سباتي بني يدية، 

يديه  بني  من  يت�ساقط  ال��ورق  اإن  اأدرك  عينيه،  اأم��ام  �سيء 

كاأوراق اخلريف، لن ي�سبح ربيعًا بل �ستاء موح�سًا قار�سًا، 

خ�سارة  يف  بل  اللعبة  خ�سارة  يف  لي�ست  اخل�سارة  اإن  اأدرك 

اليوم  �سيخرج  اإّنه  اأدرك  جتمعهم،  التي  ال�سداقة  الوحدة، 

�سيكون  املكان  هذا  حتى  بل  اآخر،  �سخ�س  املكان  هذا  من 

الذين  النا�س  باأن  الإمي��ان  ذلك  ما،  �سيء  انك�رص  خمتلفًا، 

الأ�سخا�س  نف�س  لي�سوا  اجلامعة  يف  وعرفهم  معهم  عا�س 

به  ولعب  حميدي،  خانه  لقد  اليوم،  معهم  تعامل  الذين 

�سيكون  اإن كل واحد منهم غداً  ب�سارة، مع  خالد، وجتاهله 

يف مكانه، اإن كل تكتيكه الع�سكري ف�سل، خانه الورق، هذا 

الورق الذي ح�سنه بني يديه، ودفاأه باأنفا�سه خانه، اأراد اأن 

ي�سيح، األقى الورقتني من بني يديه، اأم�سك راأ�سه بني كفيه 

�سائحًا كاملجروح: اللعنة 

دفع الكر�سي وقام بغ�سب، رمى ال�سيجارة اأر�سًا، �ساح به 

اأحمد قائاًل: ملاذا قمت؟ ما زالت الفر�سة اأمامنا.

�ساح به طارق: اأي فر�سة؟ األ ترى.. لقد خ�رصنا.

فتح خالد وب�سارة اأوراقهما الرابحة ونظرا اإىل احمد، ت�سبث 
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اأحمد باأوراقه راف�سًا الك�سف عنهما.

بداأت كفا اأحمد بالرتعا�س والتعرق: ل.. ل.. اأنت ل تعرف.. 

نحن �سرنبح.. ل ترتكني يا طارق.

ب�سق طارق قائاًل: اأنت خلقت هذه املعمعة والآن تريدين اأن 

اأبقى، اأنت الذي تركتني، ملاذا �سدقتك؟

اأم�سك خالد يده بقب�سته الع�سكرية ونزع من بني يديه الورق 

قائاًل: يبدو اإنك ل تعرف الفرق ما بني الديناري والب�ستوين.

.
ّ
�ساح اأحمد: �سحكتم علي

قال ب�سارة بتهكم: فكر اإنه يلعب ترك�س.

اإنك قادر على �رصاء كل �سيء والتحكم  اأجاب خالد: اأظننت 

اأ�س�س اللعبة اختلفت هذه لي�ست لعبة حظ  مب�سائر اجلميع، 

ومتني، بل ذكاء، ويل كامل احلرية اللعب بغري ورق الطرنيب 

اأكرث  الورق( الورق خمتلف وهنالك  اأنظر ) تناول  اأحمد،  يا 

من طريقة للعب بها، الذكي الذي يعرف كيف يلعبها بحذاقة 

ومهارة، يلعب �سمن قدراته ليظهر مواهبه.

�سحك ب�سارة قائاًل: اأمل تدرك ان قواعد اللعبة تغريت.. ل�ست 

اأنت من ميلي ال�رصوط.

قال اأحمد: كنت تعرف الورق الذي بني اأيدينا!.

اخللوي  كامرية  يديه مرتجيًا طارق:  اخللوي من بني  رفع 

عندهم ر�سدت اأوراقنا.. لذلك فازوا انظر الكامريا تعمل.

اأجابه خالد: اأنت حتمل خلويك.. الكامريا يف خلويك م�ساءة 

على و�سع الت�سغيل.

اأجابه ب�سارة: اأكنت تنتظر دعمًا خارجيًا.

�ساح اأحمد: اأنتم �سحرة.. �سياطني.

الورق، ما  لتعرف  �ساحراً  تكون  لأن  ب�سارة: ل حتتاج  قال 

حتتاجه هو املراقبة.. امل�سكلة اإنك ل متلك عقاًل.

ب�سل�سة  كفه  ف��ام��ت��الأت  بحنق  ال��ط��اول��ة  ط���ارق  ���رصب 

الكات�ساب: من �سحك على من؟ من دفعك ل�رصاء ما هو فوق 

طاقتك؟ لقد خدعتني.. خدعت �رصاكتنا.. اوحيت يل بالن�رص 

ب�سببك  الآن  منفرداً..  لعبت  لكنك  معًا،  نلعب  فريق  باأننا 

خ�رصنا.

على  مو�سكًا  اجلميع  متهمًا  �سبابته  وح��رك  ط��ارق  وقف 

ويف  بالقواعد  واللعب  بالآمان  اأيحتم  كلكم  اأنتم  البكاء: 

النهاية اأنظروا.. لقد خنتموين.. خدعتموين جميعًا. 

مل ي�سدق اإن كل معرفتة بالتكتيك والإ�سرتاتيجات الع�سكرية 

ف�سلت هنا، ف�سلت لأنهم خانوه، عاد ي�سحك مبرارة �سحكة 

عالية قائاًل: خدعتم اأنف�سكم...

هّز ب�سارة كتفيه متناوًل كاأ�س القهوة: اإنها جمرد لعبة.

النظر  دفعه طارق ب�رصا�سة، كان ي�سيح كاملقتول: تعودت 

تدركون  عدمت  فما  احلا�سوب  وعلى  النت  يف  الألعاب  على 

اأحمد  اإىل  ب�سبابته  )م�سرياً  ال�سخ�س  بهذا  تثقوا  ل  احلقيقة، 

باأحد  تثقو  اأتعرفون ل  الكر�سي(.. ها ها ها..  اجلال�س على 

ول حتى باأنف�سكم.

تدخل خالد م�سعاًل �سيجارة وملقيًا علبة ال�سجائر بحّدة على 

الطاولة: ثمن ال�ساورما والقهوة عليكما الآن.. اإدفعا. واأكمل 

التي بداأ  يف دخيلة نف�سه وان�رصفا. مل تعجبه املونودراما 

به�سترييا يلعبها طارق.

كل  عنك،  الدفع  �سئمت  ادفع،  لن  اأنا  با�سمئزاز:  طارق  قال 

ة اأنا اأحتمل.. اإدفع اأنت يا حميدي 
ّ
مرة اأخ�رص ب�سببك وكل مر

اليوم ثمن اأخطائك.

ه��ذان  رب��ح  مل��اذا  تفهم  اأمل  العينني:  حممر  اأح��م��د  �ساح 

املهرجان، اأمل تفهم يا طارق 

تناول الورق امللقى على الطاولة يف قب�سته يلويهم : الورق 

مغ�سو�س يا طارق . 

وبداأ ميزق ورق ال�سّدة بعنف، اأم�سكه ب�سارة بيده قائاًل: ماذا 

تفعل يا رجل؟ من املهرج هنا؟

 اأم�سك اأحمد بخناق ب�سارة �سائحًا: يا حرامي.. يا غ�سا�س 

نحو  مهتزة  بخطوات  مي�سي  حممرة،  بعيونه  طارق  تقدم 

اأحمد  تفاداها  قوية  لكمة  و�سدد نحو وجهه  م 
ّ
اأحمد كاملنو

على  وهوى  توازنه  طارق  فقد  ج�سمه،  من  ر�سيقة  بحركة 

الأر�س.وقف فوقه اأحمد ي�سيح: اأجتروؤ على �رصبي يا كلب، 

وركله بقدمه. تقدم نحوه خالد واأخذ ي�سده من كتفه، التفت 

خالد الزبد يخرج من فمه : من من.. كيف جتروؤ؟!!!، 

خالد: اأنا.. كيف اأجروؤ!!! . وهوى على وجه اأحمد م�سدداً �سفعة 

ل لوح�س واندفع براأ�سه يلكم 
ّ
قوية، حت�س�س اأحمد وجهه، حتو

الواقف اأمامه تفاداه خالد ليتلقى ب�سارة ال�رصبة يف بطنه، 

�رصاع  يف  اأحمد  مع  ي�ستبك  اأن  قبل  حلظة  ب�سارة  اإنحنى 

عنيف، فما كان من خالد اإل اأن يندفع نحوهم يحاول ف�ّس 

املعركة التي ن�سبت.

***
وء، ولياأخذ اأجرة الوجبات  دخل ال�سبي، مّد يده ليطفئ ال�سّ

وبق�سي�سه الذي اإعتاد دومًا اأن يجده على طرف الطاولة. بداأ 

ة، الف�سول 
ّ
بجمع الكا�سات الفارغة اإل من روا�سب القهوة املر

دفعه للنظر اإىل الطاولة عّله يكت�سف اأ�رصار اللعبة ونتائجها. 

العربيمبقعة  الوطن  خارطة  الطاولة  فوق  اأمامه  افرت�ست 

ببقايا الأكل والكات�سب والقهوة ال�سوداء وقد تناثرت عليها، 

وال�سب  الكبة  بنت  روؤوؤ����س  ال�ساورما،  حلمة  بقايا  و�سط 

الب�ستوين ممزقة ملقاة فوق الطاولة كاأمنا ق�ست باملق�سلة. 

راأى  فقط  لأجر، عندها  تبحث عن  يده  للخلف  بهلع  تراجع 

امل�سهد كاماًل، الهلع فتح عينيه على ات�ساعهما، بداأ ي�ستوعب 

الأربعة مفرت�سني  الالعبني  راأى حينها  فقد  اأمامه،  امل�سهد 

الأر�س اأ�سبه باجلثث الهامدة.
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َمْفُهوِم  َح��ْوَل  والدار�سوَن  الباحثوَن  اختلَف 

ومن  وا�سعًا  اختالفًا  الأَدِبي  ْقِد  النَّ ِف  َفاَرَقِة  اْلُ

الناحية  اأن نتتبع هذا الفهوم من  ، فيجب  ثمَّ 

ذكر  فقد  ال�سطالحية،  والناحية   ، اللغوية 

 ، الباينة  هي  »الفارقة  اأن  الل�سان  �ساحب 

مباينة،  وفراقًا   ، مفارق�����ة  ال�سيء  فرق  يقال 

بع�سهم  فارق   ، القوم  وتفارق  الفرق   : وال�سم 

 فالفارقة من حيث دللتها العجمية ، 
)1(
بع�سًا 

هي مفاعلة ، من فرق والفاعلة تدل غالبًا على 

ال�سرتاك ف الفعل، ومن ثمَّ ، فهي افرتاق وتباعد 

بن جهتني مت�سادتني ، كاأنَّ كَل جهة متعن ف 

التباعد عن الأخرى. 

 احلديُث بنظريِة املفارقِة اهتمامًا 
ُّ
 اهتمَّ النقُد الأدبي

َبحْت جزًءا اأ�َسا�ِسًيا يف بناِء الن�ِص  اأَ�سّ كبرياً ، لأنها 

اَلنقُد  َم  وَق���دَّ ���س��واء.  ح��ٍد  علي  ال��ن��ريِّ   / ال�سعريِّ 

 – – �سي  )دي  ، وحاوَل  للمفارقِة  كثريًة  تعريفاٍت 

قّدَم لها تعريفًا ب�سيطًا بْقوِله : » اإنها َفنَّ  مويك ( اأْن ُيّ

قول �سيء دوَن َقوِله حقيقًة مبعني اأننا نتوا�سُل اإيل 

فهِم املعنى املق�سوِد بطريقٍة َغرَي مبا�رشةٍ دون اأََن 

. ويف معجم اأك�سفورد 
)2(

يدلَّ ظاهُر اللفِظ على ذلَك« 

تو�سيح   )NCISEOXFORDDICTIONARY املخت�رش 

اأكر لهذا املفهوم ،« وهو اأنَّ يف اأ�سلوِب املفارقِة اإما 

يتناق�ُص  ُتوحي مبا  بلغٍة  املرُء عن معناه  َب  ُيعَّ اأَْن 

يتظاَهر  باأْن  ول�سيما   ، ُيخالُفه  اأو  املعني  هذا  مع 

لهجًة  ي�ستخدُم  اإذ   ، الآخِر  نظِر  وجهَة  ِبَتبني  املرُء 

 . البتة  ولكْن يف وقت غري منا�سٍب  املدحِ  تدلُّ علي 

الوقت �سخريًة من  لو كان يف حدوثِه يف ذلَك  كما 

ال�سخ�ُص  َي�ْسَتعمَل  اأَْن  واإما   ، الأ�سياِء  مالءمِة  فكرِة 

جلمهوٍر  موجهًا  باطنًا  معنى  َمل  َتْ بطريقِة  اللغَة 

يز ، ومعنى اآخر ظاهراً موجهًا لالأ�سخا�ِص  خا�ٍص ُمَّ

ثم  وم��ن   ،..
)3(

بالقول«  املعنيني  اأو  املخاطبني 

»فاإن م�سطلح املفارقة )IRONY( م�ستق من الكلمة 

مظهر  تت  التخفي  تعني  التي   IRONIA( الالتينية 

خمادع ، والتظاهر باجلهل عن ق�سد وهو ينق�سم اإىل 

ثالثة اأق�سام :

العنى  يكون  ال��ق��ول  اأ�سكال  م��ن  �سكل  ه��و   -1

الق�سود منه عك�س العنى الذي تعرب عنه الكلمات 

حيث  ال�سخرية  �سكل  عادة   وياأخذ   ال�ستخدمة، 

باطنها  ، وهي حتمل ف  الدح  ت�ستخدم تعبريات 

الذم والهجاء.

2- نتاج متناق�س لأحداث كما ف حالة ال�سخرية 

من منطقية الأمور .

الدع���اء  اأو  خم���ادع  مظهر  حت��ت  التخفي   -3

والتظاهر،وت�ستخدم الكلمة ب�سكل خا�س لالإ�سارة اإىل 

ما ي�سمى »بالفارقة ال�سقراطية« من خالل ما عرف 

اأحمد ال�صغري\

\ ناقد واأكادميي من م�رش

املفارقات امل�شهدية 

 يف �سعر حلمي �سامل



ليدح�س  ي�ستخدمها  �سقراط  وكان  ال�سوؤال،  بفل�سفة 

 وي�سري خالد �سليمان ف درا �سته 
)4(
حجة خ�سمه«

اأن العنا�رَص ال�سرتكَة َبنْيَ  اإىل   .
)5(

)نظرية الفارقة( 

التعريفاِت التعددِة تتمثُل ف ثالثِة عنا�رص . 

 ، تن�سيَقه يف منظوِمة معينِة  يتمَّ  الذي  الكالُم  اأوًل: 

مدلولٍت  املنظومِة  َه��ذِه  يف  )ال��دال(  ي��وؤدي  بحيث 

�سياقيًة نقي�سَة ملدلوِله املعجمي. 

ثانيا: الر�سالة وهى ما َتْمُله املفارقُة مْن املعاين 

اأو الدللِت النقي�سة للدللِة املعجميِة الظاهرِة ، اأو 

ما توُد املفارقة اأْن تققةُّ يف نف�ِص ِ�سحاِب الب�سريِة 

من روؤيٍة. 

 الب�سريِة هو الطرُف الذي تتحققُّ 
ُ
ثالثًا : �ساحب

 
ُ
�ساحب وينح�رُش  لديه  نف�سها  املفارقِة  ر�سالُة 

الأط���راِف  من  اأك��َر  اأو  واح��ٍد  يف  ه��ذا  الب�سريِة 

التاليِة: -

   Emitter الباث

Recover املتلقي

ال�سحية victim وهو الطرُف الذي يقُع عليه م�سموُن 

املفارقِة . 

املفارقة  اأْن  اإىل  اإبراهيم  نبيلة  الدكتورة  وت�سري   

تقيِق  على  اأ�سا�سًا  يرتكُز   
ُّ
بالغى لغوىُّ  تعبري   َ

الت�سكيلِة، وهي لتنبُع  اأو  النغميِة  العالقِة  ِالعالقةِ  

من تاأمالٍت را�سخِة وم�ستقرٍة داخَل ال���ذاِت، فتكون 

ت�سدُر  ولكنها   ،  
َّ
اأو عاطفي  

َّ
ذاَت طابِع غنائي بذلك 

مبا  للذات  �سديد  ووع��ى  متوقِد  ذه��ِن  عن  اأ�سا�سًا 

م�سطلُح  املفارقَة  اأن  فيه  ل�سكَّ  .وما   
)6(

حولها« 

 ( يذكر  كما  الرغِم من وجودِها  فعلي   ، قدمُي  نقدُي 

جمهورية  ويف  �سقراط  حم��اورات  مع   .  
)7(

 ) مويك 

باجلهِل  يتظاهُر  �سقراط  ك��ان  ح��ني   ، اأف��الط��ون 

ا�ستخفافًا باخل�سوِمِ ، فاإن كلمة )Irony( مل تظْهر يف 

الإجنليزية اإل بعد عاِم 1502 كما اأنها مل تدخْل يف 

الثامن ع�رش  القرِن  بداية  اإل يف  الأدبي  ال�ستعماِل 

ميكن   ، الإجنليزيِة  يف  اأخ��ري  كلمات  وج��ود  رغ��م 

مثل   )  embryonic Irony جنينية(  )مفارقة  اعتباَرها 

ي�سخر Flout يقراأ gib يعتب )Jean( يغمز ) mock ( يتهكم 

scofp . الخ . وقد وقع اأكُب تطوِر مل�سطلِح املفارقِة 

، كان عنَد انتقاِله َمْن زاوية من تقُع عليه املفارقة 

اأو ال�سحيُة . الزاويِة اأو الرتفاع ) مبفارقة الأحداث 

)IRONYOFEVENTS( اإىل ما وراَء الطبيعِة َعن طريِق 

 ، الأحداث  وراَء  خارقًة  قدريًة  قوًة  هناك  اأنَّ  تخيل 

وهي قوة �ساخرة مزاجية معادية اأو غري معادية اأو 

املفهوم  هذا  على  رَكَز 
َ
من  اأبرز  ومن   . مباليةٍ  غري 

علي 
ُ
ِفريدريك �سلجيل )f.schilgle حيُث بدْت املفارقة 

عمليٌة  ِعْنده  الطبيعَة  ف��اإنَّ   . مت�ساَدة  جدليًة  يده 

امل�ستمُر  والإفناُء  املتوا�سُل  اخللُق  قانونها  جدليٌة 

�سكل  �سوى  لي�ص  فيها  والإن�ساُن  نف�سِه  الوقِت  يف 

واقع تت تاأثرِي هذا القانوِن . وحدث توًل جذري 

يف دللِة امل�سطلِح اإذا مل تعد املفارقُة جمرَد و�سيلة 

واإمنا  م�ساٍو  موقٍف  اأو  معني  َعن  للتعبرِيِ   deric(  )

موا�سفات  كل  )له   )Methodology له  منهجا  �سارْت 

درا�سات  وتوجد  ومقوماتها،  العلمية  املنهجية 

جادة وقيمة حول املفارقة منها علي �سبيل املثال 

بعنوان  العبد  حممد  الدكتور  درا���س��ة   . احل�رش  ل 

املفارقة  �سليمان  خالد  درا�سة  القراآنية،  املفارقة 

علي ع�رشي  للدكتور  الت�سورية  واملفارقة  والأدب، 

زايد، واملفارقة للدكتورة نبيلة اإبراهيم .... وغريها. 

1���   تعد املفارقة الدرامية من اأنواع املفارقات التي 

 ، الأدب��ي  النقد  يف  املفارقة  نظرية  عليها  ا�ستملت 

وهذه املفارقة الدرامية اإمنا تنبع من البنية العميقة 

 ، خا�سة  ب�سفة  وال�سعري  بعامة  الأدب��ي  للن�ص 

التي  وغايته   ، وروح��ه  الن�ص،  جوهر  متثل  لأنها 

تنبثق  كما   ، احلياة  يف  الن�ص  هذا  اأجلها  من  ُخِلَق 

ين�ساأ عن  الذي  ال�رشاع  ذلك  الدرامية من  املفارقة 

، يتجاذبان  طريق احلوار املخادع بني متحاورين 

تقع  التي   ، بال�سحية  لالإيقاع  املفارقة  اأط��راف 

عليها املفارقة ، وجند لها تعريفا مقاربا ملفهومنا 

الأفكار  تاريخ  معجم  ف��اإن  اإل��ي��ه،  تو�سلنا  ال��ذي 
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بني  »الت�سارع  ذلك  باأنها   IRONY املفارقة  يعرف 

املتميزة  الدرامية  البنية  يف  يوجد  ال��ذي  معنيني 

يقدم  الذي  الظاهر  هو  الأول  املعنى  بداية؛  لذاتها: 

يتك�سف  عندما  لكن  وا�سحة،  حقيقة  بو�سفه  نف�سه 

زمنه،  يف  اأو  عمقه  يف  �سواء  املعنى،  ه��ذا  �سياق 

مت�سارع  اآخ��ر  معنى  عن  بالك�سف  يفاجئنا  فاإنه 

معه، هو يف الواقع يف مواجهة املعنى الأول الذي 

اأ�سبح الآن ، وكاأنه خطاأ، اأو معنى حمدود على اأقل 

 .
)8(

اخلا�ص« موقفه  روؤي��ة  على  قادر  وغري  تقدير، 

وارتبطت املفارقة الدرامية منذ ن�ساأتها بامل�رشح ، 

الإفادة  علي  الأخرى  الأدبية  الأنواع  اتكاأت  ومنها 

من املفارقة امل�رشحية اإيل الدخول يف عوامل اأدبية 

والق�س�سية،  والروائية  ال�سعرية  كاملفارقة  اأخرى 

الدرامية  املفارقة  اإيل  ميويك  �سي  دي  اأ�سار  وقد 

بالأ�سا�ص  الدرامية  املفارقة  »ارتبطت  فيقول   ،

عمل  اأي  يف  بال�رشورة  مت�سمنة  فهى  بامل�رشح، 

خارج  وجودها  عدم  يعنى  ل  هذا  لكن  م�رشحى، 

امل�رشح، وهى تكون اأبلغ اأثًرا عندما يعرف املراقب 

ما ل تعرفه ال�سحية وي�رشب ميوك مثاًل على ذلك 

الذي  يو�سف  ونالحظ   
)9(

واإخوته« يو�سف  ق�سة  من 

ي�ست�سيف اإخوته يف م�رش، وهم ل يعرفونه، ورمبا 

يو�سف  يكن  مل  لو  اأثًرا  اأقل  فيها  املفارقة  اأ�سبحت 

 كذلك تتحقق 
)10(

يعرف اإخوته بينما القارئ يعرف«

املفارقة الدرامية عندما يعرف املراقب ما ل تعرفه 

ال�سحية. وهذا النمط من املفارقة متداخل ب�سكل اأو 

 .
)11(

باآخر مع ما يعرف مب�سطلح مفارقة الأحداث« 

باملدر�ص  مثاًل  ي�رشب  بينهما،  ميوك  يفرق  ولكي 

الوقت  يف  المتحان،  يف  طالب  برت�سيب  قام  الذي 

اأدى  اأن��ه  ت��ام،  بيقني  يعلن  الطالب  فيه  ظل  ال��ذي 

دون  النجاح  يتوقع  واأن��ه  جيد،  ب�سكل  المتحان 

يوجد  ول  مفارقة،  حالة  متثل  هنا  فاحلالة  �سك، 

بالن�سبة لالآخرين �سيء من هذه املفارقة اإل بعد اأن 

مفهوم  تديد  وليختلف   .
)12(

الطالب نتيجة  تظهر 

اأن  اأك�سفورد  قامو�ص  و  معجم  قدمه  عما  املفارقة 

 IRONIA م�ستق من الكلمة الالتينية IRONY م�سطلح

الدعاء  اأو  خمادع  مظهر  تت  التخفي  تعني  التي 

والتظاهر باجلهل ، وت�ستخدم الكلمة - ب�سكل خا�ص 

ال�سقراطية  املفارقة  ب�  ي�سمى  ما  اإىل  لالإ�سارة   -

�سقراط  وكان  ال�سوؤال،  بفل�سفة  ُعرف  ما  خالل  من 

. وعليه ميكن 
)13(

ي�ستخدمها ليدح�ص حجة خ�سمه.

لنا اأن نخل�ص من هذه املفاهيم املتعلقة باملفارقة 

املفارقة  اأن  اإل  الدرامية بخا�سة  واملفارقة  بعامة 

الدرامية ،هي نتاج اإن�ساين حم�ص ، واإبداعي �رشف 

اأي اأن �سانع املفارقات يريد اأن يتخفى وراء اأقواله 

واأفعاله حتى ي�سبح املتلقي يف حرية من اأمره اأمام 

الن�ص املقروء، اأو امل�سموع اأو امُل�َساَهد ، ومن ثم فاإن 

ق�سيدة احلداثة العربية حفلت بكثري من املفارقات 

 تاريخها الطويل.
ِّ
املوجعة على َمر

  2- بعد رحيل ال�ساعر امل�رشي حلمي �سامل �سدر 

ومعجزة  احليوانات  »حديقة  الأخ���ريان  دي��وان��اه 

للكتاب  العامة  امل�رشية  الهيئة  ع��ن  التنف�ص« 

الأخرية يف  الن�سو�ص  القاهرة 2013  تطرح هذه 

التي  والعميقة  الطويلة  اَع جتربته  ُجمَّ حياة حلمي 

حديقة  يف  عاما  اأربعني  من  اأك��ر  رحلتها  امتدت 

جاء   . العربية  احل��داث��ة  وبخا�سة  العربي  ال�سعر 

حديقة  يحمل  ،الأول  ديوانني   / جزاأين  يف  الكتاب 

كتبه  ال��ذي  التنف�ص  معجزة  وال��ث��اين  احل��ي��وان��ات 

بني  ما   )2012 يونية  مايو،   ، اأبريل   ، )مار�ص  يف 

مقر  حيث  وفي�سل   ، الع�سكري  املعادي  م�ست�سفى 

اإقامته باجليزة ، م�رش . 

يف  حياته  تفا�سل  اأدق  ير�سد  �سامل  حلمي  كان    

التي يغلب على طابعها  الطويلة  ال�سعرية  ن�سو�سه 

والدرامي،  املجازي  والنفالت  واحل�سور  الده�سة 

هي  بل   ، واحد  معيار  اأو  ثابت  خط  لق�سيدته  لي�ص 

التي  والبالغية  اللغوية  الالمعيارية  من  جمموعة 

ال�ساخبة  ال��دللت  وت�سظي  املجانية  على  تركتز 

اأي�سا ح�سور الوطن  امل�سكونة بالوجع . وقد جتلى 

بالوطن  اأملَّ  ملا   ، الن�سو�ص  هذه  يف  وا�سع  ب�سكل 

من اأحداث جديدة وتولت م�رشية مهمة ، مل يكن 
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حلمي بعيدا عن �سنعها ، فهو من ال�سعراء احلاملني 

اأحالمهم يف وجود وطن  اأ�رشوا على تقيق  الذين 

عفي ، ينه�ص على يد اأبنائه اخلل�ساء . 

احليوانات«  »حديقة  الأول  الديوان  �سامل يف  يطرح 

بني  منزلة  يف  يقف  ال��ذي  ال�سعري  العامل  �سورة 

منزلتني حددهما ال�ساعر يف قوله : 

  »ا�سرتح يا حبيبي ل يرى ج�سدك �سواك ، فكْن على 

 عليها يف 
ُ
بعد حم�سوب لكي اأمتَّ النغمة التي تدربت 

فرمبا   ، يذهب  اأن  للجنني  اأريد  ل  ال�رشقي،  املعهد 

كفت  رمبا  اأو   ، امل��الءات  �رشقة  عن  الل�سو�ص  كفَّ 

�ساأكون   ، طيٌف   
َّ
مر كلما  الأ�سيل  رع�سة  عن  يداي 

يف امل�ست�سفى اخل�سو�سي، لفح�ص طبيعة الأح�ساء 

حياتي،  يف  �سالم  اأنت   . اخلاليا  انفجار  واكت�ساف 

فالتكن حربا«. 

�سورة  الفائت  املقطع  يف  ال�ساعرة  ال��ذات  تعلن 

املر�ص الذي ظهر يف حياتها ، فكان �سالما عليها 

، ل حربا ، وكاأنها ترجو من زائرها اأن يكون لطيفا 

، كما تعلن عن ماهية املر�ص  ل مزقا لأجنحتها 

اإنذارا  اأجنحة ن�سو�سها ومنحها  املقلق الذي زلزل 

متعجال بالرحيل ، وكاأن ال�ساعر حلمي �سامل مينحنا 

�سورة بريئة فطرية للحيوانات املجازية التي ت�سبه 

براءتها، ومتردها وجنوحها  ال�سعرية يف  ن�سو�سه 

بال  تلقي  ل  التي  املجهولة  املغامرة  يف  ورغبتها 

اء 
َّ
جر من  تدَث  اأن  ميكن  التي  الوخيمة  للعواقب 

املخاطرة باحلياة لأجل ال�سعر. 

 ويف ديوانه معجزة التنف�ص، ير�سد �سامل تفا�سيل 

بعنوان  ن�ص  يف  فيقول   ، به  اأملَّ  الذي  احلنني  الأمل 

»ال�سارقون«

يحط   ، والن�رش  الثالث،  بالنجمات  الطبيب  »ك��ان 

مب�سعا على فاأر لي�ستاأ�سل الداء ، بينما كان النقيب 

نحو  الر�سا�ص  ي�سوب   ، جانبي  �سارع  يف  ال�ساب 

 ، وجند النقيب يهتفون 
ُ
عيون فتى ي�سيح ،يا عدل 

فيه: اأح�سنت يا با�سا . وحينما كان الطبيب بالنجمات 

الثالث والن�رش ي�سقط املاء عن رئتي  حتى ل متوتا 

ماأكولتني  متوتا  اأن  من  اأفلتا  اأن  بعدما  غرقانتني 

بالكيمياء والفئران ، كانت جموع يف قارعة الطريق 

تمل نعو�ص اأبنائها الذين �سلموا ال�رش الإلهي ، تت 

البيادات واجلنازير والرتل املدرع ، عندما �ساحوا 

يف امليادين : يا كرامة . 

قلُت لبنت بي�سون ، وهي تعطيني حبة امل�ساد : هذا 

وجهان لعملة واحدة : الرحمة والعذاب ، ظفرنا نحن 

بالرحمة ، وتركنا الفتية للعذاب ، يالنا من ل�سو�ص 

: ل بداأننا مل نقراأ �سورة  ، يا جماعة اخلري  اأنانيني 

»العادلون«. 

املفارقة  على  ن�سه  بنية  يف  �سامل  حلمي  ات��ك��اأ 

معاناته  خالل  من  �ساغها  التي  املوؤملة  الدرامية 

مع املر�ص من ناحية ومعاناة فتيان م�رش الذين 

العالقة  تكمن   ، ما�سبريو  اأمام  املدرعات  ده�ستهم 

للذات  ج��دي��دة  ولدة  يف  امل�سهدين  ه��ذي��ن  ب��ني 

ال�ساعرة من ناحية وولدة الآخر الذي يداوي وطنا 

 ، اأخرى  العمليات اجلراحية من ناحية  ويجري لها 

وكاأن �سامل نف�سه تخلى عن وجعه الأحادي ليحدثنا 

يف  اأبنائه  من  الكثري  فقد  باأكمله  وطن  اأوجاع  عن 

 ، الأخ��ري  عاملها  اإىل  رحلت  التي  النعو�ص  �سورة 

رحيل  ظل  يف  العاجل  رحيله  ي��درك  ك��ان  وكاأنه 

 ذلك اأي�سا يف نهاية ن�سه 
َ
لَّى هوؤلء ال�سباب ، فقد جَتَ

اأثناء حديثه لرفيقة عمره »اإميان بي�سون«، )ظفرنا 

نحن بالرحمة وتركنا الفتية للعذاب( ، وكاأنه يف عز 

مر�سه الذي لي�سدقه ول يعرتف به يدرك اأنه رحمة 

اإلهية ومنحة ربانية .

�سحيح اأن �سامل كان قد مر بتجارب مر�سية كثرية 

من قبل وانت�رش عليها ، كماجاء يف ديوانه »مدائح 

جلطة املخ« ، فاإنه يف هذه احلالة الأخرية يدرك اأنه 

في�ستدعي   ، ال�سابقة  املرات  يف  فلت  كما  يفلت  لن 

�سورة اأمل دنقل يف الغرفة رقم )8( مبعهد الأورام 

الذي فيه مات ، فيقول متنا�سا مع القراآن الكرمي : 

وي َبَناَنه«. قال عازف  » بلى ، قادرون على اأن ن�سِّ

من قبل : تاج احلكيمات اأبي�ص ، فاأخذته احلكيمات 
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اإىل حيث يعرف : هل ال�سلطان ل�ص اأم ن�سف نبي ؟ 

، ويعتذر  اليمامة على نبوءتها  وحيث ي�سكر زرقاء 

اأنا  اأم��ا   ». الن�سَح  ي�سمعوا  مل  الذين  غباء  عن  لها 

املركزة،و  العناية  اإىل  رقية  جاءت  :عندما  فاأقول 

ملحتها بني نوم و�سحو ، قلت يا �سقيقة ال�سهر بللي 

والزفري  الأنبياء  ر�سالة  فال�سهيق   ، باملاء  �سفتي 

معجزة الرب«. 

بداية  يف  دللة  من  القراآنية  الآية  ا�ستدعاء  ليخلو 

الن�ص لدى �سامل ، وهي ت�سي باأن اجل�سد الذي غرق 

يف املر�ص ، يحتاج لقدرة ربانية اأن تعيد بناءه مرة 

اأخرى ، وهي تعزز قدرة الذات على البقاء ومت�سكها 

الفطرية  مالحمها  وانهيار  اآلمها  رغ��م  باحلياة 

ال�سوفية التي تتحد باملع�سوق الأكب وتلوذ برحمته 

الأبدية التي ل متوت . 

تبزُغ روح الت�سوف يف ن�سو�ص حلمي �سامل بزوغا 

حميما ، حيث اإنه يج�سد يف ن�سه ذاتا اأخرى، تطلب 

اخللود والفناء يف روح املحبوب الأعظم يقول: »ق�سم 

جراحة ال�سدر هادٌئ ، لأن امل�سدورين ليحبون اأن 

لآمر  قلُت   ، بالدم  م�سحوبة  تخرج   . كلماتهم  يروا 

امل�ساة : اأريد اأن اأمتلى حبيبي قبل معراجي«. تبدو 

الدخول يف غرفة  الذات يف لقاء احلبيب قبل  رغبة 

العمليات ، واملعراج الداخلي الذي تلََّب�َص الذاَت من 

حني لآخر ، والتحامها بعرفانية نقائية، اتد فيها 

ال�ساعر  ؛فيقول  الداخلي  للفناء  باملع�سوق؛  العا�سق 

و�سمالك  ميينك  يف  اأن��ا   : حبيبي  �سوت  »ج��اءين   :

كال�سم�ص ، اأنا اأمامك وورائك : كال�سجرة ، اأنا تتك 

اأنا حولك كفر�ص النبي ، فادخْل امتحانك  وفوقك ، 

امللون ، كي تخرَج اأخا ليا�سمني« تبدو روح الت�سوف 

امل�ستويني  على  �سامل  حلمي  ن�سو�ص  يف  بي�ساء 

اأقطاب  اأ�سوات  اللغوي والدليل من خالل ا�سرتفاد 

املت�سوفة الكبار اأمثال ابن عربي واحلالج والنفري 

خالل  من  وذل��ك   ، وغريهم  املقتول  وال�سهروردي 

العرفانية  الداخلية  واأحوالهم  ملفرداتهم  ا�ستدعائه 

التي متنح كل �سيء للحبيب . فقد �سكنْت الذات روح 

، واأ�سبحت خالياه ت�سكن البدن املتوهج  املحبوب 

املوت  من  لنقاذها   ، جهة  كل  من  بها  حميطة 

لُت اأيديهم وتقدمُت ويف �سعود  املحتوم ، يقول : » قبَّ

ربوة ، وهم يذرفون الدمَع ، وقبل اأن يختفوا هم�َص 

الذي جعل مهاتفته يل جزءا من دوائي   
َّ
ال�سبى يل 

وال�سبايا  ات  والنوَّ املوج  من  رفيقي  يا  احرت�ْص   :

 : ي�رشخ  النحيل  الفتى  حيث   ، والغريق  الغارقات 

عمياٌن  اأننا  نعرف  وحيث   ، الأب  �سقيق  يا  �ستنجو 

يح�سن  وحيث   ، احلب  م�ستقبل  بالل�سان  نَر  مامل 

اجلندي طفال فوق دبابة«. 

ُينتَج الن�ُص ال�سعري لدى �سامل اأ�ساطريه و�سخو�سه 

ال�سعرية  امل�ساهد  عنها  تتكون  التي  به  اخلا�سة 

ما  اأي�سا  باحلياة  امل�سكونة  واملختلطة  املت�سامة 

الأحبة  خدود  على  ت�سقط  التي  الدموع  �سورة  بني 

وما   ، ال�ساعرة  الذات  ت�سكن  التي  املوت  و�سورة   ،

تعبريا  دبابة  فوق  طفال  يحمل  ال��ذي  اجلندي  بني 

التي  امل��وؤمل��ة  اأوامل��خ��اط��رة   ، الباقية  املحبة  عن 

الذات يف  اأن روح  ، يف ظني  الأر�سي  العامل  تدمي 

الفراق  على  قدرتها  تختب  كانت  التنف�ص  معجزة 

مفردات  منحتنا  كما   ، الأحبة  عن  بعيدا  وامل��وت 

تعلم  وكاأنها   . والفراق  للرحيل  اإ�ساراٍت عدة  الن�ص 

اأن يف املخاطرة جزء من النجاة ، لأنها توؤمن باأن 

احلياة اإذا مل تمل خماطرة ما لأجل تريك ال�ساكن 

وامل�ستقر، لن تكون ذات جدوى.. �سيظل حلمي �سامل 

م�سيئا يف �سعريتنا العربية .

الهوام�ش :
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4�� ال�سابق نف�سه .
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ت�سّديه ملدّونة هي من  الكتاب يف   اأهمية هذا  تكمن  ل 

 ، والتبا�سا  غمو�سا  واأكرها  ال�سوفّية  املدّونات  اأعقد 

ونعني بذلك مدّونة حميي الدين بن عربي ، واإمّنا تكمن 

التي  الكّلية«  »القوانني  ا�ست�سفاء  يف  ة  خا�سّ اأهّميته  

 وتوّجه فهمه لعملّية  الكتابة 
ّ
تنتظم كّل اأعمال ابن عربي

. وهو عمل مت�سّعب فيه جهد وطول تدّبر وي�ستدعي   قدرة 

مرهفة  وح�سا�سّية   ، الن�سو�ص  اإىل  الإ�سغاء  على  فائقة 

الأه��وال«  »مالم�سة  على   وج��راأة كبرية   ، معها  للتفاعل 

التي تفتحها ) تلك الن�سو�ص ( اأمام القارئ  .

ل �سّك يف اأّن اخلطاب ال�سويف قد ظّل ، على امتداد ع�سور 

عديدة ، مهمال ، مق�سّيا ، مهّم�سا ورمّبا اآل ذلك ، يف نظر 

،اإىل القراءات التي اأجنزت عنه. فتاريخ اخلطاب  الباحث 

وتاريخ  قراءته.  تاريخ  عن  مبعزل  يتك�ّسف  ل  ال�سويّف 

قراءة هذا اخلطاب هو عينه تاريخ احلجب التي �سرتته عن 

 
ّ
الأنظار  على امتداد قرون عديدة.. فمن احلجاب الفقهي

 
ّ
العلمي احلجاب  بعده  ث��ّم  الإيديولوجي  احلجاب  اإىل 

تهمي�سه  ر�ّسخت  اأحكام  �سحّية  ويف  ال�سّ اخلطاب  ظّل 

وا�ستبعاده..

هذا  عن  احلجب  لرفع  حماولة  اإّل  الدرا�سة  هذه  ولي�ست 

اخلطاب من اأجل النظر اإليه دون و�سائط ..

الدرا�سة  هذه  اإ�سكالّية  اأّن    ، البدء  منذ   ، الباحث  يالحظ 

باآليات  ترتبط  وه��ي   ، مو�سوعها  بت�سّعب  مت�سعبة 

الكتابة  ملفهوم  الأك��ب  ال�سيخ  بناء  يف  اخليال  ا�ستغال 

النطولوجّية  اخللفّية  من  انطالقا   ، لها  مار�سته  ويف 

 ت�سّور متما�سك لفعل 
ّ
واملعرفّية التي ت�سنده .فالبن عربي

الكتابة ، وقد انخرط بهذا الت�سّور يف الق�سايا التي �سغلت 

ال�سعرّية العربّية القدمية لكّن النّقاد القدماء  قد تنّكبوا عن 

اآرائه ومواقفه  فلم يولوها العناية التي ت�ستحّق . والواقع 

 مل يكن ناقدا اأدبّيا واإمّنا كان �سوفّيا متاأّمال 
ّ
اأّن ابن عربي

وتاأّمله ملفهوم الكتابة مل يكن مبعزل عن مار�سته لها..

فال�سيخ الأكب ، كما لحظ الباحث ، ل يقارب مفاهيمه 

للتنظيم  يخ�سعها  ول  املجّرد  الفكرّي  النظر  على  بناء 

جتربته  اإىل   ، الأعّم  الغالب  يف   ، يحتكم  واإمّنا   
ّ
املنهجي

الروحّية ، ومار�سته الكتابّية .

 لفعل الكتابة 
ّ
الأ�سا�ص الوجودي لت�سّور ابن عربي

لدى  التجربة  وكتابة  الكتابة  جتربة  بني  الباحث  يفّرق 

بينهما  اجلامعة  الو�سائج  من  الرغم  على   ، عربي  ابن 

 ، الأّول  املقام  يف   ، هو  ال�سويف   ال�سفر  اأّن  مو�سحا   ،

وب�سماع  املطلق.  �سوت  �سماع  الأوىل  غايته  ذاتي  �سفر 

ابن  عند  الكتابة  لكن   . الكتابة  جتربة  تبداأ  ال�سوت  هذا 

تتحّدد  ما  بقدر  اإرادّي��ا  فعال  بو�سفها  تتحّدد  ل  عربي 

م�ستمّدة  ال�سوفية  الكتابة غري   . و�سماعا  تلّقيا  بو�سفها 

بها  وتتو�ّسل  املوؤلفني  اأقوال  تعتمد  اإن�سّية  مرجعّية  من 

 
ّ
ال�سوفّية فمرجعها غيبي الكتابة  اأمّا  الدليل  يف بنائها 

يوّجهها ويحّررها من �سواغل الب�رشّية .اإنها  ترّقب وتهّيوؤ 

لالإن�سات ، ا�ستعداد م�ستمّر حللول املطلق يف الإن�سان . 

اإّل   ، مّرات كثرية  ذلك  رّدد  كما   ، يتكّلم  ل   
ّ
ابن عربي اإّن 

عن ذوق . وبهذه اخللفّية امل�سدودة اإىل ت�سّوره الوجودي 

دللتها  وير�سي  اللغة  كلمات  يتاأّول  الذاتّية  وجتربته 

ال�سطالحّية اجلديدة على نحو تغدو معه اللغة  جزءا من 

 الكالم على غري ما و�سع 
ّ
التجربة ...هكذا حمل ابن عربي

له اعتمادا على فهم خا�ّص للكلمة وذلك با�ستدعاء معنى 

دللت  منه  ت�سل  اأخرى  وجهة  وتوجيهه  فيها   
ّ
من�سي

 ، تعني  ل   ، التمثيل  �سبيل  على   ، ال�سفر  ...فدللة  جديدة 

يف الكثري من ن�سو�سه  الرحيل والنتقال  وهو املعنى 

 للمفردة واإمّنا يعني الإظهار والإبانة ..ويع�سد 
ّ
املعجمي

يف  يقول   . ال�سواهد  بع�ص  اإىل  بالعود  راأي��ه   
ّ
عربي ابن 

اأزالت برقعها  اإذا  املراأة عن وجهها  �سفرت   : ال�سياق  هذا 

اأ�سفر  اإذا  .. وقال اهلل تعاىل »وال�سبح  الذي ي�سرت وجهها 

وتت�سح  مب�رشاتها«...  الأب�سار  اإىل  اأظهر  اإذا  »ومعناه 

الكتابة والت�شّوف

عند ابن عربي خلالد بلقا�سم

حممد الغزي\

\ �ساعر واأكادميي من تون�ص



انطالقا من  ابن عربي  لدى  الدللة  توليد  الآلّية يف  هذه 

تاأّوله لل�سجرة التي منع اآدم من القرتاب منها بناء على 

داّلها .. فال�سجرة ، بالن�سبة اإليه من الت�ساجر اأي النق�سام 

والبتعاد عن الوحدة . 

ابن عربي وال�سعرّية العرّية القدمية

 قد انخرط يف اجلدل القائم 
ّ
اأو�سح الباحث اأّن ابن عربي

 . نظره  وجهة  بناء  يف  بتجربته  وتو�ّسل   ، ال�سعر  حول 

وظيفتها  اإىل  ترجع  ل  الق�سيدة  قيمة  اأّن  اإىل  ذهب  وقد 

الأخالقّية ، كما ذهب اإىل ذلك عدد كبري من النّقاد القدماء 

ال�سعر  جمال   « .يقول  اجلمالية  وظيفتها  اإىل  واإمّن��ا   ،

والكالم اأن يجمع بني اللفظ الرائق واملعنى الفائق فيحار 

الناظر وال�سامع فال يدري اللفظ اأح�سن  اأو املعنى اأو هما 

على ال�سواء، فاإّنه اإذا نظر اإىل كّل واحد منهما اأذهله الآخر 

من ح�سنه، واإذا نظر فيهما معا حرّياه..« واختالل اأحدهما 

للق�سيدة  اجلمالية  القيمة  تراجع  بال�رشورة  عنه  ينجم 

.فعالقة اللفظ باملعنى هي عينها عالقة ال�سورة بالروح .

مل يتاأّثر ابن عربى خطى النقاد الذين اتخذوا من الأخالق 

معيارا للحكم على ال�سعراء بل كان املعيار الذي اأهاب به، 

وهو يقّلب ديوان العرب ، هواملعيار الفّني ..يف هذا ال�سياق 

نفهم متجيده لل�ساعر اأبي نّوا�ص الذي اعتبه »�ساعر وقته«.

 ، 
ّ
فقيمة هذا ال�ساعر العبا�سي تكمن ، كما اأو�سح ابن عربي

يف ما ي�سمح به �سعره من عمق يف التاأويل . 

لكن اأهّم ما ا�ستخل�سه الباحث من هذه املدّونة  هو جنوح 

ال�سعر  القائمة بني  اإلغاء احلدود  اإىل  الكبري  ال�سويّف  هذا 

ال�سوفّية قد   الكتابة  اأّن  والكتابة..ول غرابة يف ذلك مبا 

عن  للتعبري  ال�سعر  خ�سائ�ص  ا�سرتفاد  اإىل  ت�سعى  ظّلت 

جتربتها ...

الكتابة  بني  عديدة  ج�سور  اإقامة   
ّ
عربي ابن  حاول  لقد 

على  مقت�رشا  بينهما  الوحيد  الفارق  ليظّل  حّتى  وال�سعر 

الوزن والقافية.وهذا التداخل بني هذين اجلن�سني نلحظه 

ية ...هذه املمار�سة  بو�سوح يف مار�سة ابن عربي الن�سّ

التي قّو�ست احلدود بني ال�سعر والكتابة.

لتحديد  جديدة  اإمكانات   
ّ
عربي ابن  كتابة  اأتاحت  لقد 

اأمر مل يكن مكنا  الوزن والقافية وهو  ال�سعر من خارج 

ا�ستيعابه يف زمنه ، لهذا مل يول النقاد اأّية اهّمّية ملا قاله 

ابن عربي ومل جند له اأي �سدى يف اآثارهم .

بناء اخلطاب لدى ابن عربي 

، اإىل تاأّمل  انتقل الباحث ، يف الق�سم الأخري من درا�سته 

البداية  يف  وانعطف   .
ّ
عربي ابن  لدى  الن�سّية  املمار�سة 

على تاأّمل جتربته ال�سعرّية فالحظ  وجود ق�سائد نظمها 

ال�سيخ الأكب ل تتوافر فيها مقّومات ال�سعرّية فهي جمّرد 

 يطغى عليه تقرير حقائق ومعارف �سوفّية 
ّ
نظم تعليمي

يف قالب موزون . لكن اإىل جانب هذه الن�سو�ص التعليمّية 

 من 
ّ
جند ق�سائد ومو�ّسحات  متّكن من خاللها  ابن عربي

تقيق �سعرّية عالية ويعّد ديوان »ترجمان الأ�سواق« خري 

دليل على ذلك .

ولهذا الديوان كما لحظ ابن عربي ظاهر وباطن .الظاهر 

مكني  بنت  بالنظام  متغّنيا  الغزل  غر�ص  على  يدور  اأّنه 

الدين ر�ستم  لكّن باطنه متجيد للذات الإلهّية  .

اأي�سا  تتجّلى   ، والباطن  الظاهر  ثنائّية   ، الثنائية  هذه 

 قد ا�ستنبت معاين جديدة 
ّ
يف معجم الق�سائد.فابن عربي

اأ�سبح  وبذلك  القدمية.  معانيها  جانب  اإىل  للكلمات 

للمفردة  وجهان ظاهر وباطن 

على  الثنائّية  هذه  �سوء  يف   ، تنفتح  بينهما  »والعالقة 

و�سم  الذي  الغنى  وهذا  وخ�سوبة...«  تفّرعا  اأكر  ت�سّعب 

على  مفتوحة  القراءة  يجعل  اللفظ  مع  ال�سوفّية  تعامل 

احتمالت تاأويلّية �سّتى .

 باأمناط كتابية كثرية 
ّ
اإىل جانب ال�سعر تو�ّسل ابن عربي

والكتابة   ، ال�رشدّية  الكتابة  وروؤاه)  مواقفه  عن  للتعبري 

الأمن��اط  ه��ذه  واأه���ّم   ) ال�سارحة  والكتابة   ، املعجمّية 

الكتابة ال�سذرّية ، وهي الكتابة التي تقوم على الختزال 

وقد   . الأكر  املعنى  عن  الأقّل  اللفظ  يعّب  بحيث  ال�سديد 

 يف ال�سطح والوقفة واملقام وامل�سهد 
ّ
جتّلت لدى ابن عربي

وكّل هذه امل�سطلحات تيل عل ن�سو�ص مكثفة تف�سح 

، على وجه    
ّ
ابن عربي احتفى  عن جتارب وجودية.وقد 

النفري  كتابات  من  ا�ستلهمها  التي  ،بالوقفة  اخل�سو�ص 

ويتجّلى ذلك وا�سحا يف كتاب »م�ساهد الأ�رشار القد�سّية 

لكتاب  الذي هو كتابة جديدة  الإلهّية..«  الأنوار  ومطالع 

املواقف للنفري .

 من زاوية جديدة اإمّنا 
ّ
اإّن هذا البحث الذي قراأ جتربة ابن عربي

امل�سالك  �سوء  يف  العربّية  ال�سعرّية  بناء  اإعادة  اإىل  يدعونا 

 . وهذا البناء من �ساأنه 
ّ
التي و�سع معاملها ابن عربي

اأن يك�سف لنا عن غنى ال�سعرية العربية  وات�ساع اآفاقها..

وهو اأمر مل يعرتف به نقادنا القدامى حفاظا على متا�سك 

النظرّية ال�سعرّية التي اأجنزوها .

255 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



256

رم�سان«  »عبداملنعم  امل�����رشي  ال�ساعر  يعد 

ا،  اإ�سكاليًّ �ساعًرا  ال�سبعينيات  جليل  املنتمي 

ت�سكل ق�سائده حالة من احلجاج املائج باجلدل 

يقدم  جمالية.  و�سائل  على  املتكىء  والتفل�سف 

يجيء  ال��ذي  العاري«  »احلنني  دواوينه  اأح��دث 

الوجود  يف  اجلمايل  التنقيب  من  حالة  لي�سجل 

يف  واملنقب  الكون  معطيات  ح��ول  وامل�سائل 

اخلارجي  العاملني  اأ���رشار  عن  واملفت�ص  ال��ذات 

والداخلي مًعا، فالذات تعاين حالة و�سطى بني 

الك�سب والفقد، وال�سعور بالفقد يتجلى يف ال�سعور 

بعدم المتالء الذي يدفع الذات ملحاولة ا�ستفياء 

نقائ�سها و�سداد حوائجها ودفع عوزها:

ملاذا اأتخيل اأنني اأرى �سفتي ياب�سًة

وجفوين �سوداَء

واأظافري مثل اأفكاري العذبِة

تطول ثم تتق�سف

ول اأكاد اأفقدها

  يبدو الوعي امل�سائل املتلفح بالده�سة يف حال 

تخيلي مفارق للوعي يف حالته الأولية وم�ستواه 

التخييل  م�ستوى  اإىل  لينتقل  الإدراك��ي،  احل�سي 

الذي ميثل ظهري الإدراك وظله املنبعث من باطنه 

الذي ي�سدر ال�سعور يالتيب�ص الكا�سف عن حالة 

الالهث يف توليد  الذات  التاأرجح يف م�سعى  من 

القلقة  فالذات  والبت�سار،  النمو  بني  اأفكارها 

حركتها  جتدد  مائجة  �سعورية  بتمثالت  متور 

بيني  علوق  حالة  يف  وتبقيها  اإيقاعها  ر  وت��دوِّ

وتردد دائر، واملائز يف ال�سورة ال�سابقة التجريد 

مباين  اجتاه  يف  بالأفكار،  الأظافر  ت�سبيه  يف 

املجرد  ت�سبيه  اإىل  الت�سويرية  ال�سناعة  لنزوع 

الفكر  جتعل  الت�سويرية  فالروؤية  باملح�سو�ص، 

العامل  مو�سوعات  لقيا�ص  مركًزا  وامل��ج��ردات 

املادية، فتنطوي على روؤية الداخل مراآة لبلورة 

اخلارج. فيبدو اأن هناك حالة من البحث وطريًقا 

ما  اأحياًنا  الوجودية،  رحلتها  يف  ال��ذات  ت�سقه 

ت�سطدم بحوائل مانعة ومتر بحواجز فا�سلة يف 

�سبيل بلوغ هدفها:

لقد تزاحمت الأقمار

يف طريقي اإىل العطِر

لقد تزاحمت اأ�سجار النهاِر

 واأ�سجار الليِل

ولكني اأتعر يف نف�سي

ملاذا ل يزال ال�رش طويال

قدماي تدو�سان على �سيٍء كالريِح

فاأفكر كيف اأمزج النور بالنوِر

اإىل  م�سعاها  توا�سل  ال�ساعرة  ال��ذات  ت��زل  مل 

بلوغ العطر الذي ميثل معطى فزيقي يجمع بني 

 – اآٍن  – يف  التحدد يف الإح�سا�ص به والالتدد 

يف ان�سالخه من التحديد الدقيق يف قيا�ص مدى 

يف  ت�سعى  فالذات  والزمني،  املكاين  انت�ساره 

مناطق ما بينية ومفارق برزخية حتى تتزاحم 

رغم  منرية  كتاًل  متثل  التي  الأقمار  طريقها  يف 

�سلبيتها يف كون فاعليتها النورانية م�ستمدة من 

انعكا�ص �سوئي على �سطوحها، فالذات ما تلبث 

حتى  من�سودة  وغاية  مق�سود  لهدف  ت�سعى  اأن 

»احلنني العاري«

لدى عبد املنعم رم�سان

ر�سا عطية\

\ ناقد اأدبي من م�رش



ت�رشفها–  ط��وارىء  ببوز  م�سلكها  يف  تتعطل 

مقا�سدها  اإدراك  ع��ن  ال��وق��ت-  لبع�ص  ول��و 

املتوخاة. كذلك تتزاحم يف طريق الذات الأ�سجار 

اجلذري  الباطن  رابطة  كونية  عالمة  تعد  التي 

ال�سماء،  لتعاين  متتد  كما  بال�سطح  العميق 

يف  ال��ذات  تتعر  اخلارجية  ال�سواغل  هذه  واإزاء 

ف�ساءات  يف  الت�ساوؤل  اأ�سعة  يطلق  ما  داخلها 

م�سعى  فهناك  طوياًل؟،  ال�رش  يظل  ملاذا  الوعي: 

�سويف  لتطلع  مرمى  هو  الذي  ال�رش  مغالق  لفك 

يف  يطول  ال�رش  لكن  الوجود،  �سفرات  فك  يبتغي 

مداه، وتقف الذات على �سيء ل تدرك متاًما كنهه 

ت�سعفها  ول  عالقة  ال��ذات  وتبدو  كالريح،  فهو 

معطياتها اللغوية، فكلما ات�سعت الروؤية وتطاول 

ال�رش �ساقت العبارة واأفلت الإح�سا�ص من قب�سة 

الو�سف، ما يحر�ص على اإعادة ت�سكيل الوجود 

واإعادة تركيبه )اأمزج النور بالنور(.

  فثمة �سعي دائم لبلوغ هدف يبدو مرواًغا، فما 

تلبث الذات اأن تدركه حتى يفلت منها:

ماذا تفعل اإذا ارتقيَت اجلبل ذات م�ساٍء

وملا جتد فوقه �سماًء

مل جتد فوقه �سوى جنمتني تهرباِن

وثالثة تراقبهما

اأن�ست اإىل �سوت الهروِب

لعلك تفطن اإىل �سوِتك

ال�سعر،  يحرك  املخاتل  ال��وج��ودي  املوقف  اإن 

يبحث  وال��ت�����س��اوؤل  ال��ت�����س��اوؤل،  ي��ح��رك  وال�سعر 

وترف�ص  تتكاثر  والفر�سيات  فر�سيات،  عن 

تلبث  ما  غاية  تالحق  ال��ذات  اأن  فيبدو  التحدد، 

ال�سعود  تع�سق  فالذات  تتبخر،  حتى  تت�سكل  اأن 

حمفوٌف  �سعودها  اأن  غ��ري  مقا�سدها،  نحو 

بامل�سقة وارتقاء اجلبل، فال جتد �سماًء، فال �سماء 

من  جتده  وما  لأهدافها،  �سقف  ول  ملن�سوداتها 

جنمتني تفران، غري اأن فرار الهدف وتوره اإمنا 

تناله  مبا  القانعة  غري  الذات  ل�سوت  ترديد  هو 

من غايات. ورغم اإفالت الغايات واإرجاء احللم، 

فهناك مت�سك به واإ�رشار عليه و�سب على نيله:

مازلُت اأحلُم

اأن يكون دمي نظيًفا

اأن تكون اأ�سابعي بي�ساء

اأعماقي مقًرا للهواء البكر

ج�سمي طائًرا يقًظا كثرًيا

اأو كاأن الريَح ت�سكُنه

وجتري فيه

اإن ا�ستم�ساك الذات باأهداب احللم يتعلق برغبتها 

فالطري  ط��رًيا،  تكون  ب��اأن  وحلمها  النقاء،  يف 

متثيل للروح الهائم، ورمز للفكر املنطلق والوعي 

املحلق، غري اأن تليق الذات مرتبط ب�سكنى الريح 

القائم على  فيها، والريح متثيل للثورة والتجدد 

فاحللم  بالثوابت،  والع�سف  امل�ستقرات  خلخلة 

قرين الثورة، والذات ت�ستبك يف ت�سكلها بعنا�رش 

ا ال�سم�ص: الطبيعة كالريح واأي�سً

تلك ال�سم�ُص

مازالْت اإذا قمنا تقوْم

مازلُت اأوثر اأن اأرى ظلي

الذي جاءت به خلفي

ي�سابق خطوتي

جملى  وهي  والنور  النور  كتلة  هي  ال�سم�ص  اإن 

للتجدد الكوين، فتبدو تلك ال�سم�ص مرتبطة بحركة 

الذات، ما مينحها جتدًدا م�ستداًما، ويت�ساوق مع 

ال�سم�ص ح�سور الظل الذي ميثل القرين الباطني 

لل�سخ�سية وهو اجلزء الإبداعي النامي وال�ساعي 

للكمال وفق ما دفع يوجن، فالذات تريد لقرينها 

والظل  عليها،  ويتقدم  ي�سبقها  اأن  ال�سخ�سي 

املثالية  لل�سخ�سية  اأمنوذًجا  كونه  يف  اإيجابي 

يف  ا  اأي�سً �سلبي  وهو  الذات  حلم  اأفق  متثل  التي 

وخمزًنا  ال�سخ�سية  ملخاوف  م�ستودًعا  كونه 

لهواج�سها ل�سيما مهابة املوت، لذا فال�سخ�سية 

اأمامها.  ت�سعه  بان  ظلها  على  ت�سيطر  اأن  تريد 

ت�سعر  فاإنها  لل�سخ�سية  الظل املالحق  واإزاء هذا 

بان�سطارها:
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اأذكر اأ�سماء كل اللوتي َعَرفُت

اأنا الآن حقٌل كبرٌي

وقلبي هو البتقالُة

اأمنحها/ اآخَر الليِل

واحدة من اأولئَك

كنت اأق�سم ج�سمي ج�سوًما 

تكاد تعادل اأ�سماءهّن

روؤي��ة  ع��ن  املنبثقة  ال�رشيالية  ال�سياغة  اإن 

رومان�سية تتماهى عبها ال�سخ�سية مع عاملها 

توؤكد  لها،  اأقنعة  موجوداته  وتتلب�ص  الطبيعي 

من  يكافىء  مبا  وانق�سامها  الذات  ان�سطار  على 

بتوزعها  الن�سطار  بني  جتمع  والذات  عرفتهن، 

معادلة  ج�سوًما  وت�سكلها  تعرفهن  م��ن  على 

لوجودهن، وبني التمدد والرحابة فهي كاحلديقة 

ا�ستعيابها لأمناط متفاوتة ملن علقت بهن،  يف 

ُي�سعرها  للذات  املن�سطر  احل�سور  هذا  اأن  غري 

بالغرتاب مهما حاولت الرجوع حلالتها الأوىل 

وطبيعتها الأ�سلية وهيكلها الفردي املتما�سك:

عزفت ن�سيد رجوعي من منفاَي اإىل منفاَي

عزفت النوم على الأر�سفِة

َّ
النوم على جنبي

النوم كاأيّن اإخدود

و�سقوط الليل على الأ�سجار

الوقت ال�سائَع، والوقت املرتوك على اجلداراِن.

يحيل  لل�سخ�سية  الذاتي  بالغرتاب  ال�سعور  اإن 

يحا�رش  بالنفي  فال�سعور  منفى،  اإىل  عاملها 

نوًما  م�ستتة،  يلقيها  ما  ويطوقها،  ال�سخ�سية 

على الأر�سفة، فيخيم الليل مبا يالزمه من عتمة 

اإىل  ترمز  التي  الأ�سجار  على  باخلوف  م�سحونة 

باطن  بني  الكوين  والو�سل  املتجددة  احلياة 

الوقت ويجعله معطى  يبدد  و�سمائه، ما  العامل 

عب  وال��الف��ت  اجل���دران،  على  وم��رتوًك��ا  مهماًل 

الفردي  املتكلم  �سمري  طغيان  هو  الديوان  هذا 

اإح�سا�ص  بني  متوا�سجني  �سعورين  يعك�ص  الذي 

وكذلك  الوجودية  وعزلتها  بوحدتها  ال�سخ�سية 

انعدام  يعك�ص  ال��ذي  اخلا�سة  ال��ذات  يف  ثقتها 

ثقتها يف العامل املو�سوعي، فالذات هي م�سدر 

املعرفة والأنا هي مرجع اليقني الوجودي، فقد 

له وبال  تكون مرتكزات  ثوابت  بال  العامل  اأم�سى 

غطاء:

�سق�ف بال �س�ي�قاْن     اأر�ص بغري غطاْء

�سم�ص بال اأغ�ساْن      قم�ر بغري �س�ماْء

ل�يٌل ه�و ال�س�جاْن      روٌح هي الإ�رشاء

ي�ا �س�ي�د الأك�وان       ما �س�ئته �ساأ�س�اء 

اإن خال�سة رحلة البحث الدوؤوب التي تخو�سها 

من  امل���وج���ودات  ان��ح��الل  اإىل  تف�سي  ال���ذات 

متظهر  يف  اأغطيتها  م��ن  وع��ري��ه��ا  رك��ائ��زه��ا 

�رشيايل للوجود، والبارز يف ديوان »عبد املنعم 

رم�سان« هو تنويعه التجريبي يف بنى الق�سائد 

التفعيلة والعمودي  العرو�سية التي ترتاوح بني 

امل�سطور كالنموذج املاثل فيما ي�سبه قالب �سعر 

املو�سحات والرتوبادور، كما متتاز البنية بتماثل 

�سميرتية  ُيحدث  ال�رشيف  هيكلها  يف  بنيوي 

ل�سيمرتية  ظل  كاأنها  تبدو  من�سبطة  اإيقاعية 

الوجود القائمة على الن�سالخ من النظام القائم 

والتحرر  الأ�س�ص  من  والتخل�ص  مرتكزات  على 

كما  الالقيد  على  الوجود  فيتاأ�س�ص  الثوابت،  من 

امل�سند  الثالث  البيت  �سطري  يف  ال�سياغة  تقدم 

)ليل/ روح( على امل�سند اإليه )ال�سجان/ الإ�رشاء( 

للرتكيز على حالة الليل امل�سيطر على الروح ما 

يحملها يف اإ�رشائها اإىل اهلل للت�سليم مب�سيئته.
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قراأت اأكر من مرة رواية »البومة العمياء« للروائي 

جملة  يف  الأوىل  املرة  يف  هدايت،  �سادق  الإي��راين 

اكر من  ال�سبحة يف  ثم كرت  املحتجبة،  »مواقف« 

»اجلمل«.  من�سورات  ترجمة  منها  وترجمة  طبعة 

الت�ساوؤمي  الكافكاوي  ال�����رشدي  ال��رواي��ة  ا�سلوب 

ال�سوداوي كان �ساحراً، رمبا جعلني او جعل بع�سنا 

العرب  �سد  العن�رشية  ال�سقطات  بع�ص  ين�سى 

كتابات  يف  تف�سيل  جمرد  تكن  مل  التي  وال�سالم  

ونظرية  كاأيديولوجيا  اأعماله  تخرتق  هي  هدايت، 

العربية بعنوان  ومنها روايته املرتجمة حديثًا اىل 

عن  الإف��رجن��ي��ة«  ال��ب��الد  اإىل  ال�سالمية  »البعثة 

من�سورات »اجلمل« ترجمة غ�سان حمدان....

الرواية  »بومته«  لكن  غزيراً،  كاتبًا  هدايت  كان 

حولها  كتب  اذ  الأخرى  اأعماله  على  طغت  النجمة، 

الكثري من املقالت والدرا�سات والكتب التي تناولتها 

بالدرا�سة والتحليل من زوايا خمتلفة ووجهات نظر 

متنوعة �سواء من خالل تاأويل اقنعة املراأة اأو تف�سري 

�سبحية املوت وقتامته، وترجمت الرواية اىل لغات 

خمتلفة، باعتبارها فاتة امل�سرية الروائية اجلادة 

للمرة  »بومته«  ن�رش  هدايت  ان  النافل  اي��ران.  يف 

الهند  بومباي يف  يده يف  الأوىل عام 1936 بخط 

ب�سنتني خالل  انتحاره  بعد  اإل  اإيران  ومل تطبع يف 

الن�سف الثاين من القرن الع�رشين.  

هدايت  �سادق  مكانة  على  الإيرانيون  يختلف  ل 

الفار�سي  النر  تديث  يف  والريادي  الكبري  ودوره 

يف مرحلة كانت تعاين فيه التيارات املعا�رشة من 

الفار�سي  النر  باأ�ساليب  ومثقفيها  كتابها  مت�سك 

ونظمه،  ال�سعر  ثقافتها  على  ويغلب  الكال�سيكي 

لذا  الفار�سية،  يف  حديثة  رواية  كتب  من  اأول  فهو 

ا�ستحق ان يعتب موؤ�س�ص الرواية الفار�سية احلديثة، 

الق�سة  موؤ�س�ص  زاده  جمال  علي  حممد  كان  كما 

الق�سرية احلديثة، لكن الختالف يدور حول مكانة 

�سادق هدايت ودوره يف احلياة الثقافية الإيرانية، 

اأنه  العمياء«  التي عا�رشها. فقدر �ساحب »البومة 

»الواقعية  اأعمال هي يف قمة  الفار�سي  لالأدب  قدم 

النقدية« وفرت له اإمكانية التعبري عن اأفكاره بجراأة 

النظام  مع  تالق  على  كان  انه  ورغم  و»مبالغة«، 

»الأري��ن��ة«  اأح��الم  يف  ايامه  يف  ال�سائد  البهلوي 

على  معه  ت�سادم  على  كان  لكنه  العرقي  والنقاء 

امل�ستوى الفردي. 

اإىل  ترجمت  واملتوترة  ال�ساحرة  هدايت  و»بومة« 

معظم اللغات احلية، متثل ن�سجًا ق�س�سيًا ذا �سمات 

اأو  املقهور  الإن�����س��ان  متثل  رمب��ا  مقلقة.  متميزة 

املت�سائم يف ال�رشق الو�سط اأو املتفائل يف فرن�سا. 

وكرت الأ�سئلة حولها، هل هي اأر�ستقراطية هدايت 

والديكتاتورية  الجتماعية  لالأو�ساع  ورف�سه 

عن  ف�ساًل  اإي��ران،  يف  �سائدة  كانت  التي  ال�سيا�سية 

اأو  ب�سكل  اآثارها  انعك�ست  التي  ووحدته  انطوائيته 

اإىل  يعود  ذلك  اأن  اأم  العمياء«؟  »البومة  يف  باآخر 

المريكي  الكاتب  خ�سو�سًا  العاملي  بالأدب  تاأثره 

هذا  اأن  اأم  كافكا؟  فرانز  والت�سيكي  بو  اآلن  اإدغ��ار 

التاأثر يعود اإىل تلك العوامل جمتمعة؟ 

يف  كبرياً  رواج���ًا  لق��ت  التي  ال��رواي��ة  فنية  ورغ��م 

مليئة  لكنها  نا�سجًا،  فنيًا  عماًل  وُع��دَّت  اأوروب���ا 

يف  هدايت  واأفكار  ال�سالم...   عن  ال�سلبية  بال�سور 

الغربية  الكتابات  من  مادتها  ا�ستقت  الجتاه  هذا 

�شادق هدايت

واإرث النازية الثقيل

حممد احلجريي\

\ كاتب من لبنان



التي تاأثر هدايت باآدابها، وتند�ص يف ق�س�سه على 

باإي�ساح موقف هدايت  تداعي �رشدي خا�ص  �سكل 

من العرب وال�سالم. يقول بع�ص نقاد هدايت ان اأي 

قراءة حديثة ملنجز �سادق هدايت و�سريته احلياتية 

املناخ  �سياق  يف  ت�سعه  مل  ان  تع�سفية  �ستكون 

ايران، م�سافا اىل  ال�سائد يف  الثقايف والجتماعي 

ذلك تاأثره باملناخ الثقايف واليديولوجي الأوروبي 

اإذ  املا�سي  القرن  الأوىل يف ثالثينيات  اإقامته  يف 

يف  انتع�ص  ال��ذي  القومي«  ب�»الفكر  هدايت  تاأثر 

هذه  يف  وان  خ�سو�سًا  ذاتها،  ال�سنوات  يف  اأوروبا 

ال�سنوات تديداً كتب هدايت اأغلب اأعماله الق�س�سية 

واأهمها...

من  تبنى  متطرفًا  امنوذجًا  هدايت  �سادق  ومثَّل 

خالله نظرة عن�رشية مغالية يف تطرفها جتاه الآخر 

باليديولوجية  �رشيح  نحو  على  متاأثراً  العربي، 

التاأثري  من  هدايت   تخل�ص   اأملانيا.  يف  النازية 

اليمينية  اف��ك��اره  من  يتخل�ص  مل  ان��ه  ال  ال��ن��ازي 

جمتبي  املقرب  �سديقه  وكذلك  للعرب  املعادية 

للعرب  املعادية  الفكار  ا�سري  بقي  ال��ذي  مينوي 

والأتراك معا.  وكتب هدايت عام 1937 اىل مينوي 

على  الب�سق  يجب  اأنه  قائال  لندن(   اىل  مببي  )من 

غوبلز وهتلر معا. 

بني  الآري  العرق  اف�سلية  نظرية  انت�سار  وح��ول 

الباحث  يكتب  هدايت.  �سادق  امثال  من  مثقفني 

حممد علي كاتوزيان قائال: »اثناءها كانت اأوروبا 

العرقية  اليديولوجية  النظريات  بو�سع  م�سغولة 

قبل  من  ال�سلطة  ا�ستالم  مع  ومقارنة  العن�رشية 

العرق الآري على  النازيني انت�رشت نظرية اف�سلية 

نطاق وا�سع وقد ترافق ذلك مع �سنوات �سفر �سادق 

هدايت اإىل اأوروبا والذي كتب خاللها رواياته ذات 

الطابع القومي الرومنطيقي ويف احلقيقية نرى ان 

�سادق هدايت يطلب عام 1931  )يف ر�سالة بعثها 

من طهران اىل باري�ص( من ر�سوي ان يبعث له كتابا 

معتبا وموثقا حول القومية اجلرمانية وذلك تزامنا 

الآري،  العرق  اف�سلية  على  النازيني  ادع��اءات  مع 

قبل  ايطاليا من  احلديث يف  تزايد  نف�سه  الوقت  يف 

المباطورية  احل�سارة  وقوة  عظمة  عن  الفا�سيني 

تبنوا  الإي��ران��ي��ني  اأن  ويبدو  القدمية،  الرومانية 

من  مرحلة  ووجود  النازيني  من  العرق«  »اأف�سلية 

احل�سارة المباطورية العظيمة من الفا�سيني«.

هدايت  على  يقت�رش  مل  الثقيل،  ال��ن��ازي��ة  اإرث   

العربية  الحزاب  بع�ص  ثقافة  لرناجع  والإيرانيني، 

القومية  الفكار  بع�ص  لرناجع  املجال،  ه��ذا  يف 

العربية. املحنة اأن الفر�ص ا�ستوردوا ال�سبح القومي 

من الغرب طمعا بالنقاء الرومنطيقي والعرب اأي�سًا، 

قبل  جنمها  �سعد  التي  القاتلة  الهويات  هي  تلك 

ب�سنوات  وبعدها  ب�سنوات  الثانية  العاملية  احلرب 

اأي�سًا، رمبا انتهت الهويات القاتلة ببعدها القومي 

)العربي، الفار�سي، الرتكي( لتتجلى ببعدها املذهبي 

خ�سو�سا يف ال�سنوات الأخرية، وهذا مو�سوع اآخر.

عا�ست معظم القوميات اأوهام كثرية اأبان �سعودها، 

من القومية العربية اىل القومية ال�سورية والقومية 

اأ�ساطريها  تخرتع  كانت  قومية  ك��ل  اللبنانية، 

والأعرق. تت  والرقى  الأنقى  الأف�سل  باعتبارها 

فنيقيا،  متجيد  ج��رى  اللبنانية  القومية  م�سمى 

وتت م�سمى القومية الفار�سية، جرى متجيد اإيران 

وُلعن  البهلوي،  النظام  اأيدي  على  الإ�سالم  قبل  ما 

من  اإي��ران  انحدار  يف  لت�سببهم  وامل�سلمون  العرب 

العظمة والمباطورية التي كانت عليها يف مرحلة 

تغيري  اإىل  البهلوي  النظام  و�سعى  الإ�سالم.  قبل  ما 

اإي��ران،  يف  الفار�سية  غري  لل�سعوب  الإثنية  الهوية 

احلديثة،  الإيرانية  الأم��ة  من  ج��زءاً  جعلها  بهدف 

واتبع �سيا�سة تفري�ص اإيران، من خالل اإ�سالح اللغة 

و«تنقيتها« من املفردات ذات الأ�سول العربية.

هو  وال���س��الم،  العرب  من  هدايت  �سادق  وموقف 

امتداد ملوقف »النتلجن�سيا الإيرانية« يف عهد ر�سا 

اخلطاب  وكانت  الديني.  التيار  من  تديدا-  �ساه 

القومي ال�سغل ال�ساغل لهدايت حتى �سكل امل�سمون 

اآثاره وكتاباته، وتولت  الول الذي يتكرر يف كل 

هذه الكتابات اىل كلي�سيات م�ستنفدة وغري جمدية. 

ركز  التي  الفكرة  ان  القول  ميكن  واح��دة،  وبجملة 

يف  ذكرها  التي  العبارة  يف  تكمن  هايت  عليها 

�سّماه  وال��ذي  اخليام  رباعيات  عن  كتابه  مقدمة 

هي  الرباعيات  »اإن  يقول  حيث  اخليام«  ب�»اأنا�سيد 
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ثورة الروح الآرية على املعتقدات ال�سامّية«.

الفار�سي  الأدب  يف  ال��ع��رب  »���س��ورة  كتاب  ويف 

احلديث« جلويا بلندل �سعد )ترجم لدى دار »قدم�ص«( 

يف  الإي��راين  الواقع  حول  ال�ساملة  ال�سورة  نقتفي 

�سورته  يف  هدايت  الكتاب  يقدم  القومي،  زمنه 

القومية املعادية لالإ�سالم وال�سامية يف ايران. كان 

الإيرانية  للثقافة  احلقيقي  العدو  اأن  يرى  هدايت 

والعرب.  الإ�سالم  هو  كلها  اإي��ران  م�سكالت  و�سبب 

قائمة  اإىل  وعاداتهم  ودينهم  اليهود  ي�سيف  ثم 

واليهود،  العرب  اإن  نظره  وجهة  فمن  اإي��ران.  اأع��داء 

»العرق  اإىل  جميعًا  ينتمون  واليهودية،  والإ�سالم 

يذهب  مت�سابهون.  اجلوهر  يف  وهم  ذاته  ال�سامي« 

هدايت اإىل اأبعد من ذلك يف و�سفه الق�س�سي معنًا 

ال�سكل  �سعيد  على  ال�سامي«  »العرق  من  احلط  يف 

جاهزة  القذرة  ال�سور  تبدو  العي�ص.  �سعيد  وعلى 

اأكول«  لالإل�ساق باليهود والعرب. ففي ق�سة »الأخ 

بقلن�سوة  اإي�ساق  املال  كالآتي: »خرج  اليهود  ي�سف 

ج�سعتني  وعينني  املاعز  كلحية  وحلية  قذرة  نوم 

واأطلق �سحكة. اأما ابنه وهو طفل يدل مظهره على 

اأنه مري�ص وو�سخ مبعدة منتفخة فقد اأخذ يحدق اإىل 

الأخ اأكول. كان قد ن�سي فمه مفتوحًا لين�ساب لعابه 

من �سفتيه«. تنتمي الأو�ساف ال�سابقة اإىل الأرومة 

ذاتها التي ي�ستخدمها �سادق هدايت يف ق�سة »طلب 

الغفران« لكن هذه كلماته يف و�سف العرب: »عربي 

حايف القدمني بوجه اأ�سود وعينني متقدتني وحلية 

ب�سل�سلة  دمًا  يقطر  الذي  البغل  فخذ  ي�رشب  نحيلة، 

اآخر ي�ستدير ويحدق  اإىل  حديدية غليظة. ومن حني 

ن�ساء  الن�سوة واحدة واحدة. كانت هناك  اإىل وجوه 

 )...( متقدة  وعيون  قذرة  مو�سومة  بوجوه  عربيات 

كان  قذر  طفل  فم  اإىل  اأ�سود  بثدي  اإحداهن  دفعت 

بني ذراعيها. واأمام املقهى جل�ص عربي ينظف اأنفه 

وباليد الأخرى كان يخرج الأو�ساخ من بني اأ�سابع 

القمل فوق كامل  الذباب وجهه ودب  قدميه. غطى 

العامل«  ن�سف  »اأ�سفهان  كتاب  يف  وكما  راأ�سه«. 

مثاًل حني يتحدث هدايت فجاأة عن اأن »العرب، على 

وجه اخل�سو�ص، الذين كانوا يرك�سون حفاة خلف 

روؤو�سهم  يف  يجد  اأن  املرء  باإمكان  لي�ص  ال�سحايل، 

اأي فكر فني، وما يعرف باأنه فنهم يعود يف الواقع 

اإىل �سعوب اأخرى«.

اأن �سادق هدايت وقع وعلى غرار مفكرين ومثقفني 

اآخرين يف فخ »الأ�سولية التاريخانية« التي ربطت 

الفار�سي  التاريخ  اإىل  بالعودة  احلديثة  النه�سة 

مب�ستوى  وكانت  تديداً،  ال�سا�ساين  والع�رش  القدمي 

باعتباره  العربي  مع  تتوا�سل  مل  اأنها  الوهم  من 

يف  الدين  جت��اه  امل�سرتكة  الأ�سئلة  ذات  يخو�ص 

م�سريته النه�سوية. وبح�سب كتاب »�سورة العرب يف 

الإيرانيون  الأدباء  انق�سم  احلديث«  الفار�سي  الأدب 

اإىل اجتاهني وان�سوى تت الجتاه الأول عدد من 

و�سادق  زاده  جمال  علي  حممد  الرجال،  الأدب��اء 

بور  نادر  ونادر  الأ�سايل  اأخافان  ومهدي  هدايت 

الذين ر�سموا �سورة قامتة للعربي وال�سالم، وحملوا 

العن�رش العربي والدين الإ�سالمي تبعة التخلف عن 

الركب احل�ساري الغربي.

ف�سيكون  بالعقالنية  ات�سم  الذي  الآخر  الجتاه  اأما   

موجوداً، يف كتابات الن�ساء، فروغ فرخ زاد و�سيمني 

ل  احلال  وبطبيعة  زاد،  �سفر  وطاهرة  ف�سار  دان�ص 

ولكنها  متامًا،  ومتجان�سة  متماثلة  مواقفهن  تعد 

وتفهمًا  عقالنية  اأكر  تعد  منها  العام  اجلانب  يف 

�ساحباتهات  ان�سغالت  وتبدو  برمتها  للق�سية 

كتابات  ميز  ال��ذي  والتع�سب  الت�سنج  عن  بعيدة 

الرجال. مل يكن املوقف من العرب وال�سالم خا�سًا 

يف  اأ�سا�سية  رواف��د  له  اإن  بل  احلديثني  ب��الأدب��اء 

الرتاث الفار�سي فكتاب ال�ساهنامه و�سفرنامه وهما 

من الأعمال الكال�سيكية الهامة يف الأدب الفار�سي 

للعربي،  ال�سلبية  ال�سور  من  العديد  على  يحتويان 

القادم  اجللف،  البدوي  �سورة  يف  تنح�رش  والتي 

�سليل  الفار�سي  مقابل  اجل��راد،  اآكل  ال�سحراء،  من 

ال�سا�سانيني املتنعم بح�سارة متقدمة على ع�رشها. 

الفر�ص  عا�ص  قرنني  وملدة  الإ�سالمي«  »الفتح  بعد 

و�سف  وقد  العربيني  والأدب  الثقافة  هيمنة  تت 

البع�ص منهم هذه الفرتة ب�»قرنني من ال�سمت«.

الإمباطورية  انهيار  الفار�سية عقب  اللغة  ومل متت 

ال�سا�سانية لأ�سباب تاريخية، وقد انطلقت هذه اللغة 

اأدبيا اأول الأمر يف ولية خرا�سان ومن ثّم تو�سعت 
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يف وليات اأخرى،   اإن اأول من اأحيا اللغة الفار�سية 

الفردو�سي،  اأبوالقا�سم  هو  الندثار  من  واأنقذها 

وهو  امللوك(  )ر�سالة  »ال�ساهنامة«  ملحمة  �ساحب 

ال�ساه حممود  بت�سجيع من  األفه  �سعر �سخم،  ديوان 

الغزنوي مقابل دفع مبالغ معينة. وين�سد الفردو�سي 

القدمية  الفر�ص  واأ�ساطري  حكايات  ال�ساهنامة،  يف 

ال�سعوبية  للحركة  ينتمي  الفردو�سي  وكان  �سعرا. 

العا�رش  الهجري،  الرابع  القرن  يف  للعرب  املعادية 

الفردو�سي  اأ���س��ع��ار  م��ن  وه��ذه من��اذج  امل��ي��الدي. 

الإبل  لنب  �رشب  »من  للعرب:  املعادية  العن�رشية 

واأكل ال�سب 

بلغ الأمر بالعرب مبلغا

اأن يطمحوا يف تاج امللك

 فتبا لك اأيها الزمان و�سحقا«.

 و»العربي، عدّو يل على اأّي حال 

متع�سب، غا�سب و�سيطان

 فلما غلب العرب على العجم

 فقد جال الظالم على الإيرانيني«.

وملحمة الفردو�سي »�ساهنامة« تنتهي بقدوم العرب 

امل�سلمني والق�ساء على اإيران ال�سا�سانية واحتاللها، 

و�سورت العرب على اأنهم قوم اأقل مدنية واأقل ثراء 

من الإيرانيني، ومع ذلك فال ميكن اعتبار ال�ساهنامة 

عماًل معاديًا للعرب بكليته.  

انتحار

على  هدايت  �سادق  �سنه  ال��ذي  الهجوم  اأن  على 

الثقافة الإ�سالمية �رشعان ما فقد بريقه مع �سعود 

التحديث  مهمة  عاتقها  على  حملت  دينية  نخبة 

مكونات  مع  الت�سالح  خالل  من  ولكن  والع�رشنة 

هوية املجتمع الإيراين مبا فيها املكون الديني، رغم 

اأن هدايت ينادي ب�«الرومنطقية الإيرانية« وينتمي 

عا�ص  اأنه  اإل  اإيران  يف  الر�ستقراطية  الأو�ساط  اإىل 

مكتئبًا مت�سائما ومات منتحراً وقد عر على جثته 

ني�سان 1951.  من  التا�سع  فرن�سي �سباح  نزل  يف 

كان مدداً على الأر�ص مرتديا بدلته وربطة عنقه 

الغرفة  اأما  �سفتيه،  على  ترقد  ابت�سامة  كاأن  وبدا 

نف�سها فبدت نظيفة ومرتبة كاأنها مهياأة ل�ستقبال 

ما  الغرفة  هواء  متالأ  كانت  الغاز  رائحة  �سيوف. 

اأدى اإىل خنقه. اإ�ستقبل هدايت املوت باأناقة وهدوء 

وابت�سامة. اأدار مفتاح الغاز وجل�ص يف وداعه ينتظر 

املوت ب�سمت. يقول على ل�سان بطل راوية »البومة 

اإنها  يل.  لي�ست  الدنيا  هذه  باأن  »اأح�ص  العمياء«: 

للمتملقني، املنافقني، الوقحني، النهمني اأبداً. مثلهم 

مثل كالب واقفة اأمام دكان ق�ساب تتوق اإىل قطعة 

التي  الوىل  املرة  هذه  تكن  ومل  لهم«.  ترمى  عظم 

حماولة  �سبقتها  فقد  النتحار،  هدايت  فيها  حاول 

اخرى حيث القى نف�سه يف نهر »مارن« الفرن�سي اإل 

ان مرور زورق هناك اأنقذه من املوت. ويعزى �سبب 

لأنه  بالحباط  اأح�ص  اأنه  اإىل  النتحار  على  اقدامه 

مل يلق نا�رشاً لكتبه، او لأن نا�رشيه غبنوه... وتدور 

كل هذه التبيرات والتف�سريات حول الكتابة والن�رش. 

لكن هذا التف�سري غري مقنع بح�سب ما يبني التقدمي 

الفرجنية«  البالد  اىل  ال�سالمية  »البعثة  لرواية 

عنه،  كتب  وما  كتبه  بلغت  فقد  اجلمل(،  )من�سورات 

اأنه كتب منذ 1928  القول  ما ي�سعب عّده. ويكفي 

له  اأن  كما  كتابا،  وع�رشين  اثنني   1951 �سنة  اىل 

الق�سة  كتاباته  و�سملت  تاأريخ.  بال  كتب  خم�سة 

وامل�رشحية،  ال�ساخر  الغنائي  واملونولوج  الق�سرية 

والتحقيق  التاريخ  يف  كتب  كما  الدبية،  واملقالة 

عن  ف�سال  البهلوي  ال��رتاث  من  والرتجمة  العلمي 

جمال  تبقى  املهمة  ماأثرته  ولكن  ر�سامًا.  كونه 

تاأثري  القراء  يجد  لذا  يجرب،  اأدبه  كان يف  الرواية. 

واملفاجاأة  كتاباته.  يف  وا�سحًا  الأمل��اين  الأدب 

الت�سيخوفية �ساخ�سة يف ق�س�سه، وعدا عن اخلطاب 

هدايت،  كتابات  معظم  �سغل  الذي  للعرب  املعادي 

كان لديه نزعة ت�ساوؤمية طغت على اأعماله وقادته 

يف النتحار.
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»للكاتب، بطبيعة احلال، اأفراح، من اأجلها يعي�س، 

ووحدها تكفيه لبلوغ الكمال«

األبري كامي.    

اأولها فكريا،  باأكر من معنى.  كامي �سخ�سية فذة 

�سيا�سيا. رابعها  اإيطيقيا  ثالثها  وجدانيا  ثانيها 

الرجل فذ يف فكره لأنه من ال�سعب اأن يندرج تت 

يلت�سق  اأن  اأو  الفل�سفية  املذاهب  من  مذهب  يافطة 

ا�سمه بتيار فكري معني. لذلك، فهو اأعظم ما يكون 

اأكب من كل نزعة فكرية �سيقة،  عن كل مذهبية و 

البئي�سة،  اخلانات  من  خانة  يف  تخندقه  اأن  تريد 

العدمية والغا�سة يف  ال�ساربة يف  �سيما منها تلك 

ال�سلبية، والتي و�سمت ع�رشه باأكمله. اآيتي يف ذلك،  

ر حياته  كون كامي، خالفا ملعا�رشيه، هو من �َسخَّ

والغنية  عاما(   46 �سن  يف  )مات  زمانيا  الق�سرية 

فبهن  الكبى،  الإن�سان  لق�سايا  خدمة  اإبداعيا، 

من  الب�رشية  �سفاء  اإمكانية  على  الع�رش،  كطبيب 

عب  ت�سخي�ص،  اأميا  �سه  �َسخَّ الذي  العدمية  مر�ص 

وامل�رشح  بالرواية  بدءا  املتنوعة  الإبداعية  اأعماله 

واملقال  امل�رشحي  والإقتبا�ص  بالق�سة  م���رورا 

النر  وامل��ح��اولت،   بالفل�سفة  وانتهاء  ال�سحفي 

ال�سعري وال�سرية الذاتية. اإن الرجل، ا�ستطاع بحق اأن 

يزاوج مابني الفكر واحلياة على نحو غريب ومده�ص، 

وكان يحدوه با�ستمرار، طموح موؤداه اأن يجعل من 

حياته  ت�سحى  اأن  همه،  كان  فنية.  لوحة  حياته 

�سواء  وث��ري��ة،  ج��داب��ة  مثيل،  ب��ال  اأ�سيلة،  تفة 

باملو�سيقى و ال�سعر، اأو الرق�ص والغناء، اأو العربدة 

والباخو�سيات. لذلك، ظل يحتاط من اأجواء املثقفني 

مثلما  الفقرية  لطفولته  وف��ي��ا  وب��ق��ي  امل��زي��ف��ني، 

ل�سداقاته احلقيقية حتى عندما عانق ال�سهرة وحاز 

عوامل  اأن  باملنا�سبة  ولنعلم  نوبل.  جائزة  على 

كثرية لعبت دورا هاما يف �سنع هذا العبقري. نذكر 

منها على �سبيل الذكر ل احل�رش، املر�ص والفقر، ثم 

ال�سيد  ُمعلمه  َبْحرها ناهيك عن  و  ب�سم�سها  اجلزائر 

لوي�ص جرمان و اأ�ستاذه جان غرونيي . يحكي بع�سا 

»الظهر  لكتابه:  تقدميه  يف  احليثيات  ه��ذه  م��ن 

والوجه« قائال : بالن�سبة يل ، اأعرف اأن نبعي يكمن 

 ، هذا  والنور  الفقر  عامل  يف  والوجه«،   »الظهر  يف 

تذكره  ي��زال  ل  وال���ذي  ط��وي��ل،  لزمن  ع�ست  حيث 

املتناق�سني  الإث��ن��ني  اخل��ط��ري��ن  م��ن  ي�سونني 

اإن   
)1(

والإ�سباع. البحل  وهما  مبدع،  لكل  املهددين 

هو  بل  فح�سب  رهانا   لي�ص  كامي،  اأعني  يف  الفقر 

َنْته من التخل�ص من الأهواء  اأي�سا  قوة ل تن�سب ، َمكَّ

احلزينة ب�ستى تالوينها )احلقد، ال�سغينة ، اخلبث ، 

النهم ، اجل�سع، ال�سادية( واعتناق اخل�سال الإيجابية 

)العقل ، احلوار، ال�سلم ، الود ، احلب ،  املتعة ، العدالة، 

احلرية(. وعلى نهج رواقي،  ا�ستطاع اأن يبدد الظلم 

الإجتماعي، بف�سل هبة طبيعية، هي مناخ اجلزائر 

والذي   ، يقول   ، اجلميل  »الدفء  اأن  ذلك   امل�سم�ص. 

َخلَّ�سني من كل  ، هو ما  كان  يحلق فوق طفولتي 

حقد. لقد ع�ست يف العوز، لكني ع�ست كذلك يف نوع 

من املتعة. كنت اأ�سعر بقوى لحمدودة تغمرين: وما 

علي اإل اأن اأجد لها جمال للتفعيل. مل يكن الفقر هو 

اأن ال�سم�ص والبحر يف  املعرقل لهذه القوى : بحيث 

اأفريقيا ، باملجان و دومنا تكلفة . املعرقل بالأحرى 

هذا  على   »
)2(  

الغباء. اأو  امل�سبقة  الأحكام  هو  كان 

ل الفقر، من فقر اجتماعي،  النحو،  يكون كامي قد َحوَّ

الوقت ملتعة  اإىل فقر ميتافزيقي، منت�رشا يف ذات 

األبري كامي

م�سار مفكر حترري

ح�سن اأوزال\

\ كاتب وباحث من املغرب.



اأ�سعفه على تبني  الوجود بدل متعة الإمتالك.  ما 

 ، عمليا  اختبه   ، ترري  متعوي  وج��ودي  منظور 

العامل  حقيقة  اأن  �سغره  منذ  مدركا  فكريا،  ونحثه 

اإمنا يف احلياة   ، الكتب واملكتبات  لي�ست تكمن يف 

التي نحياها والعامل الذي نراه ونلم�سه ، نن�ست اإليه 

م��وؤك��دا:  اآخ��ر  مو�سع  يف  ذل��ك  يو�سح  ون��ت��دوق��ه. 

ال�سعب،   احلياة  علم   ، باأناة  اأتعلم  اأن  »يكفيني 

. اأجل اإن تعلم احلياة 
)3(

والأف�سل من فن عي�سهم كله«

، لي�ص بالأمر ال�سهل ، ويتطلب املران الدوؤوب .  مران 

�سبق لكامي، اأن اختبه عمليا ، فالرجل يعمل مفكرا، 

ما  وذل��ك  برغ�سون،  تعبري  حد  على  عمليا،  ويفكر 

يت�سح عندما نعلم اأنه ل يتفل�سف عب التعليق على 

 ، الآخرين  لأفكار  بتحليله  اأو  الفل�سفية  الن�سو�ص 

ومثل  فل�سفية.  حياة  يحيا  وه��و  يتفل�سف  اإمن��ا 

من  عليه  يتوقف  كان  ما  باكرا،  اأدرك   ، الرواقيني 

الأمور وما مل يكن متوقفا عليه. فا�ستغل بهذا النهج 

تقوي�سا مثال للمر�ص الذي عانى منه ، مثلما عدَّل 

يكفينا  واحلزن.  ال�سعادة  واخلري،  لل�رش  من متثالته 

اأن ي�سفى  اأن نتذكر �سدراته من قبيل: »بو�سع املرء 

. ويف اأحيان 
)4(

:يكفيه فقط اأن يكون راغبا يف ذلك«

احلياة  اإرادة  اإن   .
)5(

اأم��وت« اأن  اأريد  :«ل  يلح  اأخرى 

هاته ، هي التي اأمترت الرواية الأوىل لكامي بعنوان: 

»املوت ال�سعيد«وهو الكتاب الذي مل يكتب له الن�رش 

اإل �سنة 1971، اأي بعد موت املوؤلف . ويف عز هدا 

اأن كامي، قد  ق�سى  ذات  ، يروى  الت�سبت باحلياة 

مرة ، اأ�سبوعا باأكمله يف ال�ساطئ ، وحيدا يف املاء، 

يتغدى متق�سفا، ينام فوق الرمل وتت النجوم . ما 

علَّمه اأن احلرية واحلقيقة ، اإمنا تكمنان يف معانقة 

دومنا  فقريا،  تكون  اأن  اأي يف  التجارب.  هذه  نظري 

واحلرمان.  للنق�ص  املولِّد  الإمتالك  بحب  اإح�سا�سك 

واأن جتعلك   ، اأن تهزمك  العوز، بدل  اأن حتمية  ذلك 

منخورا ، ينبغي اأن تردك قويا وغنيا. ما ي�ستدعي 

التحلي بحكمة التزهد الرواقية، تلك التي ت�سبع بها 

كامي، ف�سار بالرغم من اأنه ل ميلك اأي �سيء، يطمح 

األ ميلك اأي �سيء. ملاذا؟ لأنه بب�ساطة ، ميلك ذاته ،  

ومكتف بنف�سه، ومن ثمة فهو مالك لكل �سيء. واإذا 

يف  كبريا  دورا  لعب  قد  اأو�سحنا  كما  الفقر،  كان 

تكوين كامي ، فكذلك املر�ص. اإذ اكت�سف،  منذ �سن 

ال�سابعة ع�رش من عمره، اأنه م�ساب بداء ال�سل ، ما 

ا�سطرالأطباء ، اإىل ن�سحه باخللود للراحة، مانعينه 

اعتبار  »اإبكتيت«، على  القراءة. لكنه �رشع يقراأ  من 

اأن »ما ل يقتلنا يقوينا كما قال نت�سه«. هكذا ، بداأت 

عا�ص  لأنه  حمياه.  على  ترت�سم   ، الفيل�سوف  معامل 

الفكركتقنية  مع  وتعامل  حياة،  كاأ�سلوب  الفل�سفة 

.ومنذ  معمارها  وبناء  الذات  نحث  يف  تفيد  للعي�ص 

�سن التا�سعة ع�رش ، اأغرم بنظرية �ساحب زرادو�ست، 

يف املو�سيقى، حمتفيا بالعوامل اخليالية التي خلقها 

هذا الفن القادر على جت�سيد اإرادة القوة ومنح املرء 

متاأثر  اأنه  يبدو  بل  فح�سب،  هذا  لي�ص   . �سعيدا  اأفقا 

اإذ ما حدث بح�سب،  تاأثر.  اأميا  الأملاين  بالفيل�سوف 

اعرتافه هو نف�سه ، اأن قراأ ق�سة انهيار نت�سه، والتي 

كتبها »فرانز اأفرباك«دون اأن ينتابه البكاء. وف�سال 

عن ذلك، فمن املعروف عليه ، اأنه كان ي�سع �سورة 

نت�سه بالقرب من �سورة اأمه. اأما عندما ا�ست�سافته 

حما�رشات  لإلقاء  الإيطالية،  الثقافية  اجلمعية 

الفر�سة  تفته  فلم  و»روم��ا«،  و»جنوا«  ب�»تورينو« 

مدن  وكلها  و»نابويل«   »Paestum« زيارة  دون 

نت�ساوية . فجاب كل �سوارع »تورينو« متذكرا نت�سه، 

فالرجل   ، ذلك  على  زيادة   . �سكناه  مقر  زار  مثلما 

مات ويف حقيبته ، كتاب »العلم املرح«. لكن ، بعد 

هذا كله ، اأية فل�سفة نت�ساوية يتبناها كامي؟ ذلك اأن 

حتى  باليمني  بدءا  باجلمع،  فل�سفات  نت�سه  فل�سفة 

الي�سار. ويف هذا ال�سياق، ميكننا القول باأن  كامي،  

ولئن اعتز بالنت�ساوية فكرا فهو من رف�ص النتائج 

براءة  قبيل:  من  مفاهيمه  من  لبع�ص  املاأ�ساوية 

ال�سريورة ، حب القدر والعود الأبدي. اإن نت�سه ، يرى 

تلزمنا  ال��ق��وة،  لإرادة  الأنطولوجية  احلتمية  اأن 

اأن نقول »نعم« لكل  اأي  بالقبول بباءة ال�سريورة، 

كان  �سواء  احلياة،  يف  ي�سيبنا  ما  ولكل  يوجد  ما 

�سلبيا اأو اإيجابيا، حمزنا اأو مفرحا ، �رشا اأو خريا ، 

اأملا اأو طماأنينة ، لأنه الإمكان الوحيد خللق الفرح. 

لكل  »نعم«  يقول  النحو،  هذا  وعلى  اإذن  نت�سه  كان 

ي  ُيَنمِّ ملا  اإل  »نعم«  يقول  ل  فهو  كامي  اأما  �سيء؛ 

د عليه. يبدو 
َّ
احلياة. فهو حيثما وجد ال�سلبي ،  مَتر
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وا�سحا ، بعد هذا ، اأن كامي ولئن اختلف مع نت�سه ، 

وعار�سه يف اأكر من ق�سية، فهو من ظل نت�ساويا 

حتى النخاع . واإن دعت ال�رشورة اإىل ت�سنيفه قلنا 

والرجل  ل،  كيف  الي�سارية.  النت�ساوية  يتبنى  اأنه 

باأن  معرتفا  راأينا،  كما  نت�سه  لفل�سفة  وفيا  عا�ص 

�سنة  . كتب  جزءا منه م�سوغ ومعدل على مقا�سها 

  
)6(

1954 يقول: »اإين مدين لنت�سه بجزء ما اأنا اإياه«.

كامي  يوؤلفان  ما  هما  كامي،  من  جزاأين  اإذن  ثمة 

 ، الي�سارية  بنت�ساويته  الأول عرفناه  باأكمله. اجلزء 

لكن ما اجلزء الثاين؟ وملن هو مدين له به؟ اإنه مدين 

كما  يزال طفال،  ما  وهو  وتكبده  عا�سه،  ما  لكل  به 

تكاد  كلها   ، فكره  كما  اإبداعاته  اأن  ذلك  اأ�سلفنا. 

تنغر�ص يف جزء منها يف وفائه لطفولته بالأ�سا�ص.  

اأكدنا عليه ،  يتجلى ذلك،  ف�سال عما �سبق لنا واأن 

 1957 �سنة  جرمان«  »لوي�ص  مبعلمه  احتفاءه  يف 

ب�ستوكهومل ، حيث اعرتف وهو يت�سلم جائزة نوبل، 

بجميل هذا املعلم عليه، م�ستهال خطابه باملنا�سبة ، 

قائال: »اإىل ال�سيد  لوي�ص جرمان«. فهو وحده، يعرف 

الدور الذي لعبه هذا املعلم يف اإنقاد حياته وقلبها 

راأ�سا على عقب. ولو له ملا �سار كامي، كامي. لقد 

اجلدة  عند  ل  تدخَّ بحيث  الأب،  دور  الرجل  لعب 

يتابع  لترتكه  حفيدها،  على  والقا�سية  ال�سارمة 

الإع���دادي  ال�سلك  ول��وج  مل��ب��ارة  ويتهياأ  درا�سته 

والثانوي. هذا ناهيك ، عن مفعول ذلك الكتاب، الذي 

على  منه  ف�سول  م��رة  كل  يقراأ  اأن  الأ�ستاذ  اأ���رش 

تالمذته ومن بينهم كامي بطبيعة احلال. اأما الكتاب 

ف��ه��و ب��ع��ن��وان »���س��ل��ب��ان م��ن خ�����س��ب« ل�����»رولن 

وهو  له  زيارته  اإبان  معلمه  اإياه  اأهداه  دوجلي�ص«، 

يف �سن اخلام�سة والأربعني، مكتفيا باأن قال له »لقد 

وهذا  منذئذ  تتذكر؟  زلت  ما  هل  اليوم،  ذلك  بكيت 

هذا  عظمة  على  نوؤكد  اأن  اإذن  بدهي  لك«.  الكتاب 

على  يدل  وما  م�ستوى.  من  اأكر  على   ، الفيل�سوف 

متيزه  الإطيقي والوجداين ، اإمنا هو ما اأوردناه من 

وفائه للطفولة وعدم تنكره ملعلميه وكل من �ساهم 

كتابه   ، كذلك  اأه��دى  من  فهو  حياته.  �سياغة  يف 

الذي  غرونيي«  »ج��ان  لأ�ستاذه  والوجه«  »الظهر 

حفزه على التفكري والكتابة. وف�سال عن ذلك، يت�سح 

اأن هذه املميزات التي نادرا ما جتتمع يف �سخ�ص 

ن كامي اأي�سا، من التفوق يف كل ما  ما ، هي ما مكَّ

عظيم  هو  ما  اأدرك  »من   : كتب  مبن  فكيف  اأنتجه. 

 األ ي�سحى جبال �ساخما على طول 
)7(

عليه اأن يعي�سه.

عز  ح�سية  براهفة  عا�ص  اأن  فكان  حياته.  م�سار 

نظريها، يحدو حدو الكبار، مدافعا عن املظلومني و 

املقهورين ، منا�سال �سد الإ�ستعمار ون�رشة للعدالة 

لذوي  �سيا�سيا،  اأن ينحاز  الب�رشية. وبدل  وال�سعادة 

النفوذ، واحلكام ، اأ�سحاب املال واجلاه ، كافح اإىل 

ق�سطا  فمنح  احلرية.  ومريدي  الفو�سويني  جانب 

جلائزة  ت�سلمه  اإبان  اكت�سبه  الذي  املال  من  كبريا 

نوبل، لثلة من الفو�سويني الإ�سبان، اأولئك الذين مت 

فرانكو  نظام  �سد  ن�سالهم  ج��راء  ق�����رشا،  نفيهم 

القول  ، بو�سعنا  الفا�سي.  ومن وجهة نظر �سيا�سية 

باأن هذا الفيل�سوف قد عا�ص ، موؤمنا باإمكانية ي�سار 

ال�سلمية،  الثورة  بتحقيق  كفيل  ي�سار  مارك�سي؛  ل 

والغتيالت  العتقالت  واحلقد،  العنف،  عن  بعيدا 

�سد  وملمو�سا  براغماتيا  ت��رري��ا،  فكرا  ؛فتبنى 

ت اأجواء  يوتوبيا ي�سارية ت�سلطية دموية وعنيفة ، َعمَّ

ف 
ِّ
ُيَعر الباب  ه��ذا  ويف  باأكمله.  الع�رشين  القرن 

الدمقراطية موؤكدا على »اأنها لي�ست قانون الأغلبية ، 

بل هي احلفاظ على الأقليات«. من هنا يتبدى اأنهم 

كامي  األبري  يعتبون  الذين  اأولئك  كل  خمطئون 

ا�سرتاكيا  اأخرى  واأحيانا  بل  دميقراطيا،  ا�سرتاكيا 

؛ لأنه منذ �سنة 1954، بداأ يو�سح ميولته 
)8(

ليباليا

 ، تررية  ا�سرتاكية  بجمهورية  مطالبا  ال�سيا�سية 

والتي ك�سكل من اأ�سكال ال�سلطة ت�سمح يف الآن ذاته 

دومنا  الأوىل  اأن  على  ملحا   . واحل��ري��ة  بالعدالة 

الثانية ا�ستبداد بينما الثانية دومنا الأوىل فو�سى ، 

يدعو   ، ال��درب  هذا  على   . للكلمة  املبتدل  باملعنى 

)كفكر  البجوازي  الفكر  يتبنى  ل  ي�سار  اإىل  كامي 

)مارك�سية  القي�رشية  املارك�سية  اآرون( ول  راميون 

�سارتر(. يف خ�سم �سوء الفهم هذا ، اإذن ، ل باأ�ص لنا 

كامي،  حلقت  التي  ال�سيئة  بال�سمعة  التذكري  من 

ولي�ص  املارك�سي.  وتياره  �سارتر  زعيمها  وك��ان 

يخفى على اأحد ما كتبه »جان جاك برو�سيي« ذات 

مرة حيث م�سى وا�سفا كامي باأنه »جمرد فيل�سوف 
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للق�سم النهائي«. يعود ذلك طبعا لالأحقاد التي عانى 

ومبادراته  الإيطيقية  مواقفه  ج��راء  كامي،  منها 

ا انهار �رشح الأخوة والت�سامن  ال�سيا�سية. �سيما مَلَّ

ومقاومة  العدمية،  ملكافحة  عليه  ُيعوِّل  كان  الذي 

كل اأ�سكال ال�سلبية وَحلَّت التوتاليتارية ال�سوفييتية 

التي   ، الدمقراطية  الإ�سرتاكية  التوتاليتارية  حمل 

نا�سل �سدها هو ورفاقه ل�سنوات طوال. هكذا �سار 

ت�سبعهم  ج���راء  الأم�������ص،  رف���اق   ، م��ك��ائ��د  يتكبد 

باإديولوجية ال�سيوعية من جهة ، وم�ساركة بع�سهم 

عز  ويف  احلرب،  نهاية  قبل  حتى  اأخ��رى،  جهة  من 

مناه�سة  قبيل  من  رجعية  اأك��ر  مواقف  النازية، 

اأن تزداد  اإدن  اأحكام الإعدام. بدهي  اليهود، وتاأييد 

�سارت  املارك�سية  اأن  اعتبار  على  الرجل،  معاناة 

اأن  ومب��ا  الفكري.  املجال  يف  حتى  القانون  هي 

املعتقالت  وج��ود  يبر  اأن  طبعه  من  لي�ص  كامي، 

كالبه  اإط��الق  على  حري�ص  ف�سارتر،  وال��غ��ولغ، 

غدت   حتى  لكامي  �رشباته  وتوجيه  ال�سارية، 

ل�سيوعية  لوكانت  كما  تبدو  الي�سارية  ل�سيوعيته 

ميينية ، جراء حبكة اأتقنها الي�سار املارك�سي. كتب 

»اإن  ال�سياق:  ذات  فرانك« يف  »برنار  الأدبي  الناقد 

رجل  اأ�سلوب  هو  تفظا،   الأك��ر  الرفيع،  اأ�سلوبه 

باب  مرة  لأول  يدلف  الغوغاء،  من  رجل   ، حمت�سم 

الراأ�ص.  اأدبي، بقفازين يدويني وقبعة على  �سالون 

اأمامهم.  ُثُل  مَيْ ليلتفت باقي ال�سيوف ، عارفني من 

هكذا نخل�ص اإىل ا�ستنتاج موؤداه اأنه مل يكتب قط اأي 

. هذا ناهيك عن نعثه باملفكر املنا�رش 
)9(

�سيء يذكر«

النافدين.  وامل�ستعِمرين  اجلزائريني  البي�ص  لفئة 

حدة  ن�ست�سف  اأن  بو�سعنا  بل   ، فح�سب   ، ذلك  لي�ص 

من  كامي،  تا�رش  باتت  التي  والكراهية  احلقد 

ر�سالة  يف  �سار«  »روين  ل�سديقه  به  اأدىل  ت�رشيح 

وجهها اإليه يوم 30 يونيو 1947 ، حيث يقول: »هل 

بو�سعي الآن اأن اأطلب منك خدمة، باعتبارك �سديقي 

القدمي؟ اإين متعب من باريز كما من طبقة الل�سو�ص 

التي ن�سادفها بها . اأرغب بكل ما اأوتيت من قوة يف 

بلد  ال��رج��ال،  بلد  لأن��ه  اجل��زائ��ر،  بلدي  اإىل  العودة 

م�ستحيل  الأم��ر  لكن  ين�سى.  ول  اأح��ر���ص  حقيقي، 

لأ�سباب عدة. واحلالة هاته، فاأعز بلدات فرن�سا اإىل 

جبل  »لوبرون«،  قدم  وبال�سبط،  بلدتك.  هي  قلبي 

حتى  الأدب  -اإن  اإلخ.   ... لوماران   ، لوري�ص  اللور، 

يل  �سيجلب  »الطاعون«  لكن  يني.  ُيْرِ مل  اللحظة، 

بع�ص املال. اأريد اأن اأ�سرتي بيتا يف هذا البلد، فهل 

 ،)1958( ذل��ك  من  �سنوات  وبعد   .
)10(

ت�����س��اع��دين؟

�سيكتب اإليه ر�سالة يقول له فيها: »لقد ا�سرتيت بيتا 

اأُحدُِّثك  ِمْلِكْك. �سوف  اإنه جميل  ويف  يف لورماران، 

« خال�سة القول ، اأن كامي وهنا قوته ، مكث 
)11(

عنه.

بالرغم من كر الأحقاد وكر الأعداء وفيا ملبادئه 

فكتب،  التحررية؛  لأف��ك��اره  وخمل�سا  الإن�سانية، 

كل  م��ن  ���س��اخ��را  دن��وزو���س��ي،  نحو  على  وع��ا���ص 

الت�سورات الأرتودوك�سية، والآراء الفجة ، تلك التي 

توؤيد تفعيل اأحكام الإعدام واملتعط�سة للحرب . وهو، 

، ل  . لذلك  �سد غريزة املوت انت�رش لغريزة احلياة 

فرح  ق�سعريرة  تنتابك  اأن  دون  تقراأه  اأن  ميكنك 

اأيام   ، �سخ�سيا  به،  ا�ستلذذت  النظري؛فرح  منقطع 

كنت اأقراأ له »الغريب« مبنطقة اإ�سوال، اجلبلية، على 

اأوىل  ك��ان��ت  وتلكم  ورززات.   – م��راك�����ص  ط��ري��ق 

�سوف  الذي  الفيل�سوف،  هذا  عوامل  على  انفتاحاتي 

لدن  من  الإ�ستنفاذ،  عن  م�ستع�سية  اأعماله  تظل 

ن�سو�سه  لطابع  نظرا،  وذل��ك  اجل��دي��دة.  ال��ق��راءات 

وميزتها  ال�ساخرة  بنبتها  واملت�سعبة،  املبومة، 

الباروكية.

الهوام�ش:

Edition électronique،realisée par charles Bolduc.)1(

.les classiques des sciences sociales
)2(نف�سه.

 Michel onfray،L›ordre Libertaire،La vie)3(

 philosophique d›Albert Camus،Ed.Michel onfray et
.141.P،2012،Flammarion

)4(نف�سه، �ص.114.

)5(نف�سه، �ص.115.

 édition électronique،realisée par Jean-Marie  (6(

.Tremblay.les classiques des sciences sociales
)7( ورد �سمن كتاب ،مي�سال اأنفراي،ال�سالف الذكر،�ص.89.

�سوقي  �سارتر،ترجمة  و  :كامي  اأرون�سو،بعنوان  كتاب،رونالد  اأنظر   )8(

�سياق  يف  جاء  املعرفة،ع.334؛2006؛�ص.105.حيث  عامل  جالل،من�سورات 

الن�ص اأن كامي دعا اإىل »ا�سرتاكية ليبالية جديدة« .ونحن هنا ل نعرف هل 

ب�لفظة   »libertaire« لفظة  عرب  قد  يكون  الذي  املرتجم  اإىل  تعود  الهفوة 

»ليبايل »،اأم اإىل الكاتب نف�سه،مادام اأننا ل نتوفر على الن�ص الإجنليزي.

)9( مي�سال اأنفراي،كتاب مذكور،�ص.620.

)10( نف�سه،�ص.621.

)11( نف�سه،�ص 622 و623.
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اأو  الو�سف  اأو  التنظري  اإىل  ي�سري  م�سطلح  امليتا�سعرية 

نف�سه.  ال�سعري  العمل  اطار  �سمن  ال�سعر  على  الكالم 

»ال�سعر على ال�سعر« اأو »الق�سيدة يف الق�سيدة« ترجمات 

تاريخ  وي��رج��ع  اأ���س��ال.  اليوناين  للم�سطلح  حمتملة 

الكتابات امليتا�سعرية اإىل ال�ساعر الروماين هورا�ص يف 

ق�سيدته امل�سهورة »فن ال�سعر« التي يقدم فيها الن�سائح 

هذا  اأن  اإل  امل�رشحيني.  والكتاب  لل�سعراء  والتوجيهات 

املنظوم  النقد  اإىل  اأق��رب  ال�سعرية  الكتابة  من  النوع 

بحيث يلعب ال�ساعر دور املنظر اأو الناقد ويكون ال�سعر، 

وزنا وقافية، جمرد قالب اأو اطار لهذا التنظري النقدي. 

يف هذه الورقة �ساأنظر يف نوع خمتلف من امليتا�سعرية 

املجهر  تت  نف�سه  ال�ساعر  ي�سع  بحيث  حميمية  اأكر 

واآماله وت�سوراته  اإلهامه وخماوفه  فيتفح�ص م�سادر 

يعيد  امليتا�سعرية  ه��ذه  يف  ال�سعرية.  الكتابة  حيال 

واإزاء  الآخرين  ال�سعراء  اإزاء  موقعه  يف  النظر  ال�ساعر 

نراه  وميتحنها،  نف�سه  ي�سائل  ف��رناه  ال�سعري،  تراثه 

يتفح�ص ال�سكل ال�سعري ويعيد تركيبه. والدافع لكل هذا 

ينعك�ص  ودقائقها  ال�سعرية  الكتابة  بخفايا  حاد  وعي 

نف�سها  ت�سائل  ق�سيدة  لنا  مقدما  ال�سعري  الن�ص  يف 

وتطرح اأ�سئلة حول تعريف ال�سعر وحدوده، حول مكانة 

اأو  ال�سعري اجلديد  القول  اإمكانية  ال�ساعر ودوره، حول 

ا�ستحالته. وهذه اأ�سئلة تكر اأو تزداد احلاحا يف بدايات 

اأكر  ال�سعراء  ي�سبع  بحيث  ال�سعري  التجديد  م�ساريع 

وعيا بدورهم كمجددين مبا ين�سوي عليه هذا من هدم 

و بناء ول�سيما عندما ت�سعى م�ساريع التجديد هذه اإىل 

تديد موقفها ما �سبق. 

لطاملا ارتبط مفهوم البداع ال�سعري العربي بعالقة مع 

الرتاث. فم�ساريع احلداثة العربية كحركة ال�سعر احلديث 

يف القرن الع�رشين  وكحركة  املحدثني العبا�سيني يف 

م�ساريُع  جوهرها  يف  هي  والتا�سع،  الثامن  القرنني 

من  وتديدها  املا�سي  مع  العالقة  يف  النظر  لإع��ادة 

حوار  هو  اإذاً  ال�سياق  هذا  يف  ال�سعري  فالبداع  جديد. 

و يطرح  اأفاقا جديدة  يفتح  املا�سي، حوار  متجدد مع 

ال�سعري على نحو ل  اأ�سكال جديدة للعالقة مع الرتاث 

يحدد م�سارات امل�رشوع اجلديد فح�سب بل يعيد ت�سكيل 

الرتاث مرة بعد مرة. 

ال�سعر احلر يف  �ساأ�ستعر�ص مناذَج من  الورقة  يف هذه 

القرن الع�رشين ومن ال�سعر املحدث يف الع�رش العبا�سي 

التجديد  اأو  البداع  للمقارنة بني مفهومي  يف حماولة 

بني  الأ�سا�سي  امل�سرتك  القا�سم  احلالتني.  يف  ال�سعري 

هاتني الفرتتني هو وعي نقدي ميتا�سعري لدى ال�سعراء  

مبواقفهم ما هو ثابت وبدورهم يف خلق املتحول الذي 

يتحداه اإذا اأردنا اأن ن�ستعني مب�سطلحات اأدوني�سية. 

جنب   اإىل  جنبا  ال�سعريتني  الفرتتني  هاتني  ودرا�سة 

اإذا  اأو املحَدث  اأعمَق ملا يعنيه  احلديث  تتيح لنا فهما 

وثنائية  الزمنية  العتبارات  عن  مبعزل  القول،  �سح 

املتقدم واملتاأخر. فاإذا حاولنا جتريد م�سطلح احلديث 

هو  مبا  تربطه  التي  الزمنية  دللت��ه  من  املحدث  اأو 

متاأخر واأعدنا فهم احلداثة على اأنها خرق اأو مترد فني 

على القوالب القائمة والذوق ال�سائد جند اأن هناك اأمثلة 

 يف الرتاث ال�سعري العربي ل تقت�رش على فرتة 
ً
ً كثرية 

الأكبين  احلداثة  م�رشوعي  اأن  و�سنجد  معينة.  زمنية 

هذين ي�سرتكان يف عدة ميزات ل �سيما الوعي النقديِّ 

�سعر بحيث  ينعك�ص على ما كتب من  والذي  �سبق،  مبا 

ت�سبح الق�سيدة املحدثة اأو احلديثة ف�ساء لطرح اأ�سئلة 

نقدية تتعلق بتعريف ال�سعر ودوره وما يتكلفه ال�ساعر  

ويكابده يف �سعيه نحو لغة �سعرية متجددة. 

من  �سعى  واع��ي��ًا  م�رشوعًا  احل��ر  ال�سعر  حركة  متثل 

خالله ال�سعراء العرب اإىل جتديد ال�سعر العربي. والدافع 

و  �سعرية  لغة  خلق  ب�رشورة  �سعور  للحركة  الأ�سا�سي 

اأ�سكال �سعرية جديدة تناأى بال�سعر العربي عما اتهم به 

من تقوقع وتجر وجمود. وقد تاأثر �سعراء حركة ال�سعر 

امليتا �شعرية: 

م�ساريع احلداثة العربية

هدى فخر الدين\

\ ناقدة واأكادميية من لبنان



فرتجموا  الغربيني    والنقد  بال�سعر  احلديث   العربي 

�سيما  ل  الغربية  احلداثة  نظريات  من   ا�ستطاعوا  ما 

اأعمال  الكثري من  ترجموا  النكليزية، كما  و  الأمريكية 

�سعراء احلداثة الغربية ومنظريها اأمثال األيوت و باوند 

واألوار و غريهم. 

بداياتها  يف  احلديث  ال�سعر  حركة  وك��اأن  يبدو  لذلك 

كانت متجهة بعيداً عن الرتاث  نحو الغرب يف حماولة 

التجديد  يبنى عليه م�رشوع  بديلة  للبحث عن مرجعية 

هذا. فالقطيعة مع املا�سي العربي كانت مبثابة اإعالن 

رمزي �رشوري مل�رشوع احلداثة اأو للرغبة  يف التجديد 

احلداثة يف خلق عالقة  رواد  ان�سغل  ولذلك  الأقل.  على 

اأ�سواتا  يجتذبون  وراح��وا  الغربية  احلداثة  جتربة  مع 

بارزة من هذه التجربة يف كتاباتهم النقدية و اأ�سعارهم 

على حد  �سواء. يقول اخلال مثال خماطبًا باوند:

قة تنيٍ 
ْ
�ساألناك ور

، عراْة.
ٌ
فاإنا عراة 

اأِثْمنا اإىل ال�سعر، فاغفر لنا

وردَّ اإلينا احلياْة.

لك الوعد: اإّنا

�سنبني بدمع اجلبنْي

عوامل لل�سعر من عبقرٍ 

)1(
مفاتيُحهْن.

وجند الكثري من الأمثلة امل�سابهة يخاطب فيها ال�ساعر 

وبودلري  حكمت  وناظم  كلوركا  �سعراَء  احلديث  العربي 

وغريهم من رموز التجديد ال�سعري.

املمكن  من  كان  وما  فراغ  من  يبداأ  ل  التجديد  اأن  اإل 

الرتاث  ا�ستعارة تراث بديل من دون تديد موقف من 

العربي اأول. فاخلطوة الأوىل يف اأي بناء جديد ل بد اأن 

تكون ذات �سلة بالقدمي اإما هدما او ترميما اأو جتاوزا. 

و�سعراء احلداثة العربية، على الرغم من تركيز الدار�سني 

اعتقادي  يف  كانوا  به،  ومتثلهم  بالغرب  تاأثرهم  على 

يتعاملون مع �سوؤال احلداثة اجلوهري: ما هو موقفنا من 

الرتاث ال�سعري؟ ماذا نفعل باأ�سوات »اأ�سالفنا املوتى« 

بعبارة  جديدة؟  عربية  �سعرية  لغة  نحو  ن�سعى  ونحن 

اأخرى كان عليهم قبل امل�سي قدما اأن يحددوا لأنف�سهم 

ملفهوم  تعريفا  ح��دة(  على  منهم  واح��د  ك��ل  )ورمب���ا 

البداع. كان ل بد لهذا البداع اأن يت�سكل بالعالقة مع 

احلداثة  رواد  دووايني  معظم  اأن  نرى  ولذلك  املا�سي. 

�سعراء  لأ�سوات  وا�ستعادات  مبخاطبات  اأي�سا  مليئة 

قدامى كاملتنبي واأبي متام واملعري وغريهم.

�سياق  يف  املحدث  ال�ساعر  مبكانة  الزائد  الوعي  هذا 

�سعري يربطه مبن �سبق ومبن �سياأتي هو اأحد اأهم ميزات 

حركة ال�سعر احلر واإجنازاتها. فهذا الوعي هو الذي اأدى 

ال�سعر  ما  مثل:  املحورية  الأ�سئلة  من  كثري  طرح  اإىل 

ال�سعري  ال�سكل  الرتاث ما موقعه؟ ما  وما وظيفته؟ ما 

ال�سعراء  وما مبراته؟ وغريها من الأ�سئلة التي مازال 

املعا�رشون يحاولون الإجابة عنها حتى اليوم.

ال�ساعر هو  ال�سعرية لدى  النقدي بالعملية  الوعي  وهذا 

ما  اأك�سب ال�سعر العربي احلديث درجة كبرية من التعمد 

والتنظري. فالتنظري كان �سابقا ومتقدما على ال�سعر يف 

الق�سائد  من  كثريا  اأن  ويبدو  احلر.  ال�سعر  حركة  اأوائل 

احلديثة مل تكن اأكر من مترينات اأو حماولت لتطبيق 

نظرية كانت اأكر و�سوحا وتبلورا يف ذهن ال�سعراء من 

ال�سعر  على  تنطبق  ل  املالحظة  هذه  نف�سها.  الق�سائد 

م�ساريع  تنطبق على معظم  بل  احلديث فح�سب  العربي 

التجديد يف خمتلف حقول الفن حيث يكون الفنان اأكر 

تنبها للعملية البداعية ودقائقها اأو اأكر وعيا وتفح�سا 

مل�سادر اإلهامه. وامل�سطلح امل�ستخدم لال�سارة اإىل هذا 

نف�سه  ال�سعر  يف  ينعك�ص  ال��ذي  الذاتي  النقدي  الوعي 

فلفظة  �سائك:  اأمر  امل�سطلح  ترجمة  �سعرية.  امليتا  هو 

بعد  ما  اأو  وراء  »ما  تعني  الالتيني  اأ�سلها  يف  »ميتا« 

اأو ما فوق«  »فما وراء ال�سعرية اأو ما بعدها« م�سطلح  

ي�سري اإىل وعي زائد بعملية ال�سعرية اأو ينم عن تفا�سيل 

العملية البداعية  التي يحاول ال�سعراء اخفاءها عادة. 

فامليتا �سعرية بعبارة اخرى هي اأن يتخذ ال�ساعر دور 

يكتفي  ل  واأن  يكتبه  ما  جتاه  واملنظر  واملعلق  الناقد 

فيما  وال�سعرية  النقدية  يعب عن هواج�سه  اأن  بل  بذلك 

مو�سوع  »الق�سيدة  ت�سبح  حني  هي  �سعر،  من  يوؤلف 

�سعرية  امليتا  �سعراء  اأه��م  اأح��د   يقول  كما  الق�سيدة« 

الأمريكيني وال�ص �ستيفنز. 

وتتجلى هذه املقاربة للكتابة ال�سعرية يف اأعمال �سعراء 

عن  ن�سو�سهم  يف  يك�سفون  فرناهم  العربية  احلداثة 

العالقة   واأهِمها  النقدية  والهواج�ص  الق�سايا  من  كثري 

باملا�سي. فها هو اأدوني�ص امل�سغول دوما بالعالقة مع 

الرتاث والداعي اأبدا اإىل هدمه واإعادة تركيبة  وجتاوزه. 

الأمثلة التالية من �سعره مقطوعات خمتارة من ديوانه 

»اأغاين مهيار الدم�سقي: الذي هو مبا فيه من �سعر ومن  

الفاحت  ال�ساعر  الباين،  الهادم  ال�ساعر  لدور  عر�ص  نر 
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اآفاقا جديدة للغة متحررة من اأثقال القواعد وال�سنن. 

اليوم يل لغتي

هدمت ملكتي

وقتي
ْ
هدمت عر�سي و�ساحاتي واأر

ورحُت اأبحث حمموًل على رئتي

اأعّلم البحر اأمطاري واأمنحُه

ناري وجممرتي

واأكتب الزمن الآتي على �سفتي؛

واليوم يل لغتي

ويل تخومي ويل اأر�سي ويل �سمتي

ويل �سعوبي تغذيني بحريتها

وت�ست�سيء باأنقا�سي واأجنحتي.
)2(

 

بتحديد  الع�رشين  القرن  العربية يف  احلداثة  رواد  �ُسغل 

تناولوا  ما  فكثريا  ال�سعرية  حلركتهم  النظري  الط��ار 

يف ق�سائدهم العالقة مع املا�سي والوجهة التي يجب 

على ال�ساعر املجدد اأن يتخذها، كما تدثوا عن دقائق 

العملية البداعية ال�سعرية وما يكابده ال�ساعر يف �سبيل 

من  التايل  املقطع  هذا  على  مثال  اجلديدة.  الق�سيدة 

ق�سيدة ال�سياب »الق�سيدة والعنقاء:

وهكذا ال�ساعر حني يكتب الق�سيده

يراها باخللود تنب�ص،

�سيهدم الذي بنى، يقو�ص

اأحجارها ثم ميل ال�سمت وال�سكونا.

وحني تاأتي الفكرة اجلديده،

ي�سحبها مثل دثار يحجب العيونا

فال ترى. اإن �ساء اأن يكونا

، الأ�سياء لي�ص تنه�ص
َ
فليهدم املا�سي

اإل على رمادها املحرتق

منترا يف الأفق...

)3(
وتولد الق�سيده. 

ال�سعر  مبفهوم  املتعلقة  النقدية  الهواج�ص  هذه  اأن  اإل 

ودوره وال�سبل اإليه مل تنجِل بل ظلت حا�رشة يف اأعمال 

هو  فها  العربية.  احلداثة  �سعراء  من  الالحقة  الأجيال 

جودت فخرالدين ي�سف لنا عملية الكتابة ال�سعرية  التي 

ت�سكن ال�ساعر وتتملكه في�سعب عليه اأن ينتهي منها.

ْدُتها ، ق�سيدتي التي �سوَّ

قراأُتها .

ُتها ، وبعدما بيَّ�سْ

قراأُتها ثانيًة .

ثم قراأُتها ثالثًا ... اأربعًا ...

ومرًة األقيُتها ،

األقيُتها يف املهرجاْن 

وبعد هذا كلِّه ، ن�سيُتها .

و�رشُت كّلما التقيُتها ،

حينًا فحينًا يف الكتاْب

هفْت اإيلَّ كال�سجنيِ ،

اأطلقْت اأنفا�َسها ،

جْت ، توهَّ

و�ساءلْتني عن غيابي .

كّلما واجهُتها ،

)4(
 للغياْب .

ً
واجهُت معنى

و�سعدي يو�سف يقف مرتددا حيال الق�سيدة واحتمالتها 

قبله. ويف  الآخرون  ال�سعراء  كتب  يكبله وعي حاد ملا 

احلالة هذه يجد يو�سف نف�سه يف ظل نريودا: 

ل�ست نريودا لكي اأعلن اأين قادر ان اكتب اليلة هذي

اأكر الأ�سعار حزنا

مثال

اإين وحيد

)رمبا خيبت ما كنتم تريدون(

اإذن

 فالأقل

الليل طويل 

)5(
هكذا خيبتكم ثانية

بالنقاد  ال�ساعر   عالقة  على  يعلق  دروي�ص  هو  وه��ا 

وتوقعاتهم من حيث املو�سوع وال�سكل:

يغتالني النقاد اأحيانًا

يريدون الق�سيدة ذاتها

وال�ستعارة ذاتها

فاإذا م�سيت على طريق جانبي �سارداً

قالوا لقد خان الطريق

واإن عرت على بالغة ع�سبة

قالوا: تخلى عن عناد ال�سنديان

واإن راأيت الورد اأ�سفر يف الربيع
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ت�ساءلوا: اأين الدم الوطني يف اأوراقه؟

باب  على  ال�سغرى  اأختي  الفرا�سة  هي  كتبت:  واإذا 

احلديقة

 
)6(

حركوا املعنى مبلعقة احل�ساء

اأتاح  التفعيلة  العرو�ص يف ق�سيدة  الن�سبي من  التحرر 

لل�سعراء ف�ساء اأكر مرونة للتنظري داخل الق�سيدة.  اإل 

اأن ق�سيدة التفعيلة مل تتناول ال�سعر كمو�سوع فح�سب 

ال�سعري  ال�سكل  مع   
ٌ
وحوار  

ٌ
م�ساءلة  �سكلها  بل هي يف 

القدمي كما تك�سف الت�سمية بحد ذاتها. 

حداثة  على  تقت�رش  ل  هذه  �سعرية  امليتا  ظاهرة  لكن 

حركة  اأن  من  الرغم  فعلى  فح�سب.  الع�رشين  القرن 

الرتاث  مع  الأو�سح  القطع  تعتب  ما  غالبا  احلر  ال�سعر 

اإل  العربية،  الق�سيدة  ل�سكل  الكبى  الزلزلة  اأو  ال�سعري 

اأن ال�سعر العربي عرف حركات جتديد قبل ذلك ل تقل 

جراأة وتديا ل بل لعلها اأحيانا كانت اأكر عمقا فيما 

الذوق  او مقايي�ص  ال�سعرية  اللغة  اأحدثته من تغيري يف 

الطالق  على  احلركات  هذه  واأهم  عام.  ب�سكل  ال�سعري 

حركة ال�سعراء املحدثني يف الع�رش العبا�سي.

هذا احلوار مع الرتاث الذي يتخذ يف اأحيان كثرية �سكل 

ال�سعراء  حركة  جوهر  يف  كان  التحدي  اأو  املواجهة 

مع  القطيعة  اأن  مع  العبا�سي.  الع�رش  يف  املحدثني 

نراه  ال��ذي  بالو�سوح  لي�ست  الفرتة  هذه  يف  املا�سي 

يف حركة ال�سعر احلر اإل اأن �سعراء ا�ستطاعوا اأن يقلبوا 

الق�سيدة على نف�سها. فحني اأجاب �سعراء القرن الع�رشين 

عن �سوؤال ال�سكل ال�سعري باأن ك�رشوه وبدوؤوا بالتخلي 

عنه، جعل �سعراء احلداثة العبا�سية ال�سكَل ي�سائل نف�سه. 

 ووقفوا على 
ً
فعلى الرغم من اأنهم كتبوا ق�سائد عمودية 

الأطالل ومدحوا وهجوا ورثوا اإل اأن الق�سيدة العبا�سية 

كبري  حد  اإىل  بنف�سها  من�سغلة  نف�سه  الوقت  يف  كانت 

ما جعل منها ق�سيدة وتعليقا نقديا على الق�سيدة يف 

اأو  »ميتا ق�سيدة«  اإىل حد كبري  لذلك هي  الوقت عينه. 

ق�سيدة تعلق على الق�سيدة.

وقد انتبه النقاد القدامى اإىل هذه الظاهرة واأطلق عليها 

ال�سعر«.  »ال�سعر على  اأو  ال�سعر«  بع�سهم ت�سمية »و�سف 

فمثال يورد اجلرجاين يف كتابه »دلئل العجاز« اأمثلة 

على تناول ال�سعراء العرب منذ اجلاهلية  وحتى ع�رشه 

ال�سعر والوحي و التاأليف كمو�سوعات لل�سعر نف�سه. وترد 

هذه الأمثلة يف ف�سل بعنوان »ف�سل يف و�سف ال�سعر«.

ل�سعراَء  اأبياتا  ي��ورد  اجل��رج��اين  اأن  من  الرغم  وعلى 

ينتمون اإىل ع�سور خمتلفة  اإل اأن الأمثلة العبا�سية هي 

التي تتجاوز جمرد الكالم على ال�سعر اأو و�سفه اأو مدحه 

التجديد  م�رشوع  اأحدثه  الذي  التغيري  على  التعليق  اإىل 

املهارات  على  معلقا  متام  اأب��و  يقول  ك��اأن  العبا�سي. 

اجلديدة التي بات يتطلبها ال�سعر املحدث من املتلقي:

ك�سفت قناع ال�سعر عن حر وجهه

وطريته عن وكره وهو واق�ع

بغر يراها من يراها ب�س�م�ع�ه

ويدنو اإليها ذو احلجا وهو �سا�سع

يود وداداً اأن اأع�ساء ج��س�م�ه

)7(
اإذا اأن�سدت �سوقًا اإليها م�س�ام�ع

وميكننا يف هذا ال�سياق اأن نورد اأمثلة عديدة من ال�سعر 

العبا�سي التي تتناول ال�سعر كمو�سوع لل�سعر ك�اأن يقول 

ابن الرومي معلقا على العالقة بني اأجزاء الق�سيدة:

اأقدم يف اأوائلها الن�س�يبا

اأمل تَر اأنني قبل الأهاجي

 يكوي القلوبا
ً
هجائي حمرقا 

لتخرق يف امل�سامع ثم يتلو

و�سحك البي�ص ُتُتبعه نحيبا

ك�ساعقة اأتت يف اإثر غيث

 م�سيبا
ً
اأتاح لنف�سه �سهما 

�ص بي اغرتارا
ّ
عجبت ملن متر

 
)8(

واأكوي من ميا�سمي اجلنوبا 

�ساأرهق من تعر�ص يل �سعودا

والبيتان امل�سهوران يف تعريف ال�سعر:

وال�سعر ملح تكفي اإ�سارته

)9(
           ولي�ص بالهذر طولت خطبْه 

وال�سعر فرج لي�ست خ�سي�سته

 
)10(

           طول الليايل اإل ملفرتعْه 

عّب  كمو�سوع  ال�سعر  ت��ن��اول  اإىل  بال�سافة  ولكن 

يف  متعنا  اأك��ر  و  اأعمَق  ميتا�سعريٍة  عن  العبا�سيون 

بات الق�سيدة وموتيفاتها ومعانيها ال�سعرية. فاإذا 
ِّ
مرك�

اأخذنا املطلع الطللي مثال نرى ان الطلل العبا�سي اأ�سبح 

طلال �سعريا بامتياز. اأي اأن ال�ساعر العبا�سي يقف على 

عامل  اإىل  كمدخل  اأو  �سعرية  ك��اأداة  دوره  واعيا  الطلل 

الدور  هذا  ولنف�سه  لنا  ي�رشح  فرناه  البداعي.  الق�سيدة 

بح�سا�سية نقدية عالية.

270 نزوى العدد 79 - يوليو 2014

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



ل اأنت اأنت ول الديار ديار  

 
)11(

           خفَّ الهوى و تولت الأوطار

فالطلل الذي يبدو لنا اأنه م�سهد حقيقي واإن كان مفعما 

مطلع  يف  هو  كما  الح��الت  و  والذكريات  بال�سارات 

معلقة لبيد مثال:

عفت الديار حملها فمقامها

               
)12(

          مبنى تاأبد غولها فرجامها

العبا�سي.  الع�رش  يف  جتريدا  اأك��ر  ي�سبح  الطلل  هذا 

فيكون الوقوُف على الطلل مترينا �سعريا رمزيا �رشوريا 

ل�سوات  ا�ستعادة  البداعية،ويكون  العملية  لنطالق 

اأن  املحدث  لل�ساعر  ت�سمح  ا�ستعادة  ال�سابقني،  ال�سعراء 

تراثه  �سياق  لنف�سه مكانا يف  اأن يوجد  و  تراثه  يحاور 

ال�سعري. فمثال نرى اأبا متام يفتتح ق�سيدة ل بالوقوف 

على الطلل بل بتحليل هذه املمار�سة ال�سعرية من وجهة 

نظر نقدية حني يقول:

لي�ص الوقوف بكفء �سوقك فانزل

تبلل غلياًل بالدموع فتبلل

فلعل عبة �ساعة اأذريته��ا

ت�سفيك من اإرباب وجد حمول

ولقد �سلوت لو اّن دارا مل تلح

وحلمت لو ان الهوى مل يجهل

ً
ولطاملا اأم�سى فوؤادك منزل 

)13(
 لظباء ذاك املنزل 

ً
وحملة 

التمعن  اإىل  املعا�رشيني  وال�ساعر  القارئ  يدعو  فكاأنه 

البكاء  يوؤديه  الذي  ال�سعري  والدور  الوقوف  يف جدوى 

على الطلل. ونراه يف مثل اآخر يخاطب الطلل املطلق، ل 

طلل مية ول خولة بل الطلل كممار�سة �سعرية موروثة 

بحاجة اإىل ت�سويغ و�رشح واعادة فهم.

طلل اجلميع لقد عفوت حميدا                   

وكفى على رزئي بذاك �سهيدا

دمن كاأن البني اأ�سبح طالبا                     

دمنا لدى اآرامها وحقودا

قربَت نازحة القلوب من اجلوى                

وتركت �ساأو الدمع فيك بعيدا

خ�سال اإذا العبات مل تبح لها                

وطنًا �رشى قلق املحل طريدا

اأمواقف الفتيان تطوي مل تزر                 

�رشفًا ومل تندب لهن �سعيدا؟

اأذكرتنا امللك امل�سلل يف الهوى              

والأع�سيني و طرفة ولبيدا

حلوا بها عقد الن�سيب ومننموا                

)14(
من و�سيها حلال لها و ق�سيدا 

العبا�سي  الع�رش  �سعراء  لدى  النقدية  احل�سا�سية  هذه 

الطللي  امل�سهد  اإىل  ي�سري  اأن  بعدهم  جاء  ملن  اأتاحت 

لدوره  �سعري  ميتا  نقدي  بفهم  ت�سي  ا�سارة  ومكوناته 

كمادة �سعرية وملا يثريه من عالقات يف ذهن القارئ 

اأو ال�سامع. فاملتنبي يف املثال الآتي  يكتفي با�ستعارة 

مركبة  �سعرية  �سورة  لنا  مقدما  للهمم  »ع��اٍف«  �سفة 

كان الطريق للو�سول اإليها ولفهمها  طريقا ميتا �سعريا 

متجددا.  نقديا  فهما  ال�سعري  املوروث  فهم  على  يقوم 

املطلع  فهم هذا  ولكن  فيبداأ ق�سيدة مبطلع غري طللي، 

وتذوقه ي�ستندان اإىل فهم املطلع الطللي التقليدي و كل 

ما مر تناوله من تليل وم�ساءلة وجتديد:

اأحق عافٍ  بدمعك الهمم

)15(
اأحدث �سيء عهداً بها القدم 

املقارنة بني م�رشوعي احلداثة املذكورين لها وجوه عديدة 

مل اأتطرق لها هنا، اإل اأن القا�سم امل�سرتك الأهم بينهما هو 

يوؤدي  ما  ومبا�سيه  ال�سعري  بال�سكل  النافذ  الوعي  هذا 

�سكال  ومكوناته  ال�سعر  ملفهوم  فهم  واعادة  مراجعة  اإىل 

تنجو  اأن  املحدثة  اأو  احلديثة  للق�سيدة  فلي�ص  وم�سمونا. 

من مواجهة نف�سها قبل اأن جتد مكانا ثابتا لها يف ال�سياق 

ال�سعري الذي وجدت لتعلق عليه اأو تتحداه.  
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التنقيبات  وبالتايل  امليدانية  الك�سوفات  ب��دء  قبل 

بداأت  والتي  الرافدين  بالد  عموم  يف  املنظمة  الأثرية 

تديداً على اأيدي الأوروبيني يف منت�سف القرن التا�سع 

ع�رش كان العتقاد ال�سائد  قبل ذلك واآنذاك  عند عموم 

اليهود منهم  الغربني وخا�سة  الدين  املفكرين ورجال 

باأن جميع ال�رشائع القدمية وق�س�ص الأولني والأ�ساطري 

واملالحم الدينية وغري الدينية منبعها )العهدين القدمي 

واجلديد(.. 

ظهرت  التي  الن�سية  الأدل��ة  عن  الك�سف  وبعد  اأن��ه  اإل 

ال�سك،  تقبل  ل  والتي  املنظمة  التنقيب  اأعمال  اثناء 

والن�سو�ص  الو�سعية  الدينية  بالن�سو�ص  واملتمثلة 

اجلميع  اأقنعت  الأقدمون  الرافدين  بالد  ل�سكان  الأدبية 

املنبع احلقيقي جلميع  اأن  اأي  ال�سحيح.  العك�ص هو  اأن 

ال�رشائع واملالحم والأ�ساطري الدينية منها وغري الدينية 

هي بالد الرافدين ولي�ص العهدين القدمي واجلديد. 

بالد  يف  الأثري  والتحري  التنقيب  اأعمال  زادت  وكلما 

ال�رشائع  اأ�سل  على  والباهني  الأدلة  ازدادت  الرافدين 

ونوح  اخلليقة  ق�سة  فيها  مبا  واملالحم  والأ�ساطري 

ورد  والتي  املمات  بعد  والعقاب  وال��ث��واب  الطوفان 

ذكرها يف العهدين القدمي واحلديث  . 

التي   )The World( العامل  ملجلة  مطالعتي   وعند 

 – )يوليو  �سهر  يف  ال�سادره  وال��رتاث  ب��الآث��ار  تعنى 

Mon�( 2012،  �سدين مقاًل تت عنوان  اأغ�سط�ص ( للعام

اجلن�سية  الأمريكي  لالآثاري   )sters from Mesopotamia

احلرفية  والرتجمة    ..)Robert Lebling-لبلنك )روبرت 

لهذا العنوان بطبيعة احلال تعني )وحو�سًا من بالد ما 

بني النهرين(.  

ونظراً لأهمية هذا املقال وارتباطه باملقدمة اأعاله فقد 

ارتاأيت ترجمته و)بت�رشف( ملا له من اأبعاد وم�سامني 

احلايل  عاملنا  غزت  التي  واخلرافات  الأ�ساطري  تخ�ص 

اأ�ساطري وحكايات  الإعالم.. وبالأخ�ص  وب�ستى و�سائل 

وتغزو  القبور  ت�سق  التي  والوحو�ص  الدماء،  م�سا�سي 

واىل  )ال��زوم��ب��ي(.  با�سم  وامل��ع��روف��ة  الأح��ي��اء  ع��امل 

اأ�سطورة  هناك  اخلرافيتني  الأ�سطورتني  هاتني  جانب 

امل�ستئذبني )werewolf( والتي من خالل �رشدها يتحول 

التي  الأ�ساطري  من  وغريها  مفرت�سة.  ذئاب  اىل  الب�رش 

من  باأنها  وامل�ساهدين  وال�سامعني  القراء  يح�سبها 

اأدبيات عامل الغرب احلديث. 

الرعب  ياأخذوا  ان  بعيد  اأم��د  ومنذ  النا�ص  اعتاد  لقد   

و�سيلة من و�سائل الرتفيه. والدليل على ذلك اأن ق�س�ص 

التي كانت وما زالت معنا منذ فجر  واأ�ساطريالوحو�ص 

الإن�سانية ت�سغل جزءاً كبريا من التقاليد والرتاث ال�سعبي 

حينما  احلال  واقع  ويف  بداأت  والتي  كانت..  اأمة  لأية 

اجلال�سني  اأولئك  على  ت�رشد  بالأحرى  اأو  تكى  كانت 

التاريخ.  قبل  ما  ع�سور  كهوف  يف  النار  مواقد  حول 

تعر�ص  احلال  واقع  يف  هي  تلك.  الوحو�ص  وحكايات 

ال�سالت  اأرقى  اأي�سًا يف  الرتفيه  الآن كجزء من  علينا 

والتي  املرئية  التقنيات  اأحدث  وباأ�ستخدام  ال�سينمائية 

من  بدًل  املج�سم  وبال�سوت  الثالثة  الأبعاد  ذات  منها 

ال�رشد النمطي الذي ي�رشد على م�سامع عدد حمدود من 

اجلال�سني حول مواقد النار. 

او  احل��ك��اي��ات  ه��ذه  اح���داث  جميع  يف  اأن  وامل��الح��ظ 

واأبعادهم  اأ�سكالهم  الوحو�ص  ياأخذ  اخليالية  الأ�ساطري 

ان  اأو بالأحرى املبهمة. بدليل  من خماوفنا املجهولة 

من  اعتيادية  غري  اأ�سوات  باإخراج  تقوم  الوحو�ص  تلك 

بينهم  فيما  متقاتلني  اأفواه  من  ت�سدر  اأنها  اأو  دواخل. 

بالأحرى  اأو  ق�سها  عنا.وقد  بعيدة  بالٍد  يف  يقطنون 

و�سفها لنا  ال�سيادون اوالبحارة اوالرحالة العائدون 

الأ�صول احلقيقية..

لأهم الأ�ساطري الغربية

منري يو�سف طه\

\ خبري اآثار وتراث من العراق



من رحالتهم. 

الذين  الوحو�ص  اأولئك  ويف واقع احلال فاإن بع�سا من 

ياأتي ذكرهم اثناء ال�رشد من املفرت�ص اأنهم قد عا�سوا 

يف اماكن بعيدة عن اثم اأتوا اإىل عاملنا وا�ستوطنوا يف 

لي�سو  اأنهم  اأي  بنا.  املحيطة  الأرا�سي  يف  اأو  ال��باري 

بعيدين عنا كل البعد.   

اأعتقد الأوروبيون  واملالحظ ان خالل القرون الو�سطى 

اأن الوحو�ص تعي�ص يف جميع القارات دومنا اأي ا�ستثناء، 

�سور  على  تتوي  وخرائطهم  ر�سوماتهم  جاءت  لذلك 

اأ�سطورية  ن�سف  اأماكن  يف  تعي�ص  عجيبة  ملخلوقات 

.والأدلة على ذلك كثرية ففي خالل القرن الثالث ع�رش..  

العامل  خارطة  بر�سم  الإيطاليني  الفنانني  اح��د  ق��ام 

بر�سم  الفنان  ق��ام  بالذات  اخلارطة  تلك  ويف  اآن���ذاك. 

حول  املنت�رشة  احليوانات  اأ�سكال  من  متعددة  اأن��واع 

الهندية  القارة  الكرة الأر�سية وخا�سة يف �سبه  اأركان 

اخلارطة  تلك  يف  هناك  املثال  �سبيل  وعلى  واحلب�سة. 

ويف الهند تديداً �سور تظهر خملوقًا عجيبًا يقف على 

�ساق واحدة. وقد اأطلق الفنان على هذا الر�سم ا�سم )ذو 

ال�ساق الواحدة(. 

وعمالقة،  لأق��زام،  اأ�سكاًل  اي�سا  اخلارطة  ت�سم  كما 

اأ�سود  اأفواه، واأنا�ص على هيئة  اأنا�ص لي�ص لهم  واأ�سكال 

اأو وحيدي القرن، اأو رجال لهم اآذان مبالغ يف اأحجامها 

واأ�سكالها. 

اإىل جانب هذا.. وذاك تظهر ذات اخلارطة ر�سومًا لكلة  

قبيحة  ووجوهًا  واحدة  عني  لهم  واأُنا�سًا  الب�رش  حلوم 

جداً. اأما اأ�سكال الوحو�ص التي ظهرت يف ذات اخلارطة 

اأطوالها  يف  مبالغ  �سفاه  ذوي  باأ�سخا�ص  متثلت  فقد 

واأ�سكال وجوه اأخرى مرعبة.. هذه الأ�سكال وتلك تذكرنا 

اليوم بالأفالم ال�سينمائية احلديثة التي ت�سور لنا اأنا�ص 

الف�ساء البعيدين عنا. 

اي اننا  يف عامل املتعة خالل القرن احلادي والع�رشين  

ن�ستمتع مب�ساهدة اأفالم على �سبيل املثال تظهر وحو�سًا 

اأو  كالأ�سباح،  الف�ساء،  من  اإلينا  اأتوا  الذين  الغزاة  من 

تتقاتل  الآيل  الإن�سان  من  متنوعة  اأ�سكال  اأو  التنني، 

فيما بينها ل تختلف كثرياً عن تلك التي جاء ذكرها يف 

اخلارطة الوارد ذكرها اعاله. 

اإن هذه وتلك ت�سبه اي�سًا واإىل حد كبري املومياء امل�رشية 

األف ليلة  اأو ق�س�ص )اجلن( التي جاء ذكرها يف كتاب 

ت�سري  الدلئل  هذه  كل  الغول..  ق�سة  اإىل  اإ�سافة  وليلة، 

اإىل اأن اخلرافات اأو الق�س�ص اخليالية هي من اإبداعات 

)ال�رشق القدمي( والذي له جذور عميقة يف جمال �سياغة 

و�رشد احداث ال�ساطب واحلكايات واخلرافات.

ا�سل   على  الوقوف  هنا  نريد   احلال  واقع  ولكننا ويف 

وجذور تلك الأ�ساطري الثالثة الذائعة ال�سيت الآن. وماذا 

تعني تلك الأ�ساطري الثالثة التي لها �سعبية وا�سعة يف 

جميع اأنحاء العامل الغربي احلديث وهي على التوايل: 

 )Werewolf( وامل�ستئذبون   )Vampire( الدماء  م�سا�سو 

 .)Zombie(  والزومبي

اأبطال هذه الأ�ساطري الثالثة ما زالت ترعبنا وتاأ�رشنا 

م�ساهدها بطريقة لي�ست لها اأي مثيل اأو بديل. واملتتبع 

وجالت  طافت  قد  احل��ال  واق��ع  يف  انها  �سيجدها  لها 

ما  اىل  وتديداً  اإلينا  ت�سل  اأن  قبل  الطويلة  امل�سافات 

احلايل  العام  �سكلها  يف  واأنها   . اجلديد  بالعامل  يعرف 

ا�سبحت لي�ص لها اأي عالقة اأو ارتباط بال�رشق القدمي. 

كما ان العتقاد ال�سائد الن اأن اأ�ساطري م�سا�سي الدماء 

قد  اأو حتى  يوناين  اأو  اأ�سل هنغاري  من  وامل�ستذئبون 

تكون من بالد رومانيا. اأما اأ�ساطري الأموات الذين تعاد 

العامل  من  اأ�ساًل  اأنها  فيعتقد   ،)Zombies( احلياة  اإليهم 

 .)Voodoo Traditions( اجلديد اأو ما يعرف

اأن هذه  اأدلة وحقائق على  اأي حال هناك  ولكن وعلى 

ا�ساطري  اأق��دم  من  اإلينا  ج��اءت  قد  الثالثة  الأ�ساطري 

�سرنى  كما  تديدا.  الرافدين  بالد  ومن  القدمي  ال�رشق 

ذلك اي�سا عند متابعتنا الدقيقة والتحري فيما يخ�ص 

حكاية )الغول( العربية التي ما زالت تظهر لنا من خالل 

ظالل التاريخ لتجرنا اي�سًا نحو خمباأ الأ�ساطريالعربية 

القدمية التي على ما يبدو جليًا اأنها من ذات الأ�سل. 

 )Vampire( ..م�سا�سو الدماء

م�سا�سو الدماء هم يف العادة )وحو�ص( يعتا�سون على 

يعتقد  اخل��باء   ق�سم من  الأح��ي��اء.. هناك  دم��اء  �رشب 

بالد  من  اأ�سلها  الدماء  م�سا�سي  اأ�سطورة  اأن  جازما 

النيل، اأو الهند، اإل اأن هذا اجلزم غري موؤكد ب�سبب �سعف 

وقلة الأدلة. 

ما  ظهور  على  ال��دلئ��ل  اأوىل  ف��اإن  احل��ال  واق��ع  ويف 

يعرف )مب�سا�سي الدماء( وح�سب املوا�سفات احلديثة 

)الغربية( قد ظهر يف الن�سو�ص القدمية ملنطقة ال�رشق 
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منطقة  يف  اأي  الرافدين  بني  ما  بالد  وتديداً  القدمي 

يف  التاأكيد  هذا  ظهر  وقد  وبابل،  واأك��د،  اآ�سور،  �سومر، 

وثيقة تعود اإىل ح�سارة �سومر خالل )الألف الثالث قبل 

امليالد(. 

ال ان املتتبع لذلك �سيجد اأن بالد اآ�سور الواقعة يف �سمال 

الأعوام )2400  وادي دجلة والتي دام حكمها ما بني 

املعتقدات  تبنت  قد  اأنها  �سيجد  امليالد  قبل   )612  –
ال�سومرية مبا يف ذلك نوعان من )الوحو�ص(. متثل واإىل 

حد جدا قريب ما يعرف باأ�ساطري م�سا�سي الدماء. 

 تلك الوحو�ص كانت تعرف عند الآ�سوريني باأ�سم )اأكيمو 

واأتوكو(. متثل الوحو�ص الأوىل )اأكيمو( الأرواح الغا�سبة 

عند الأموات الذين مل يتم دفنهم يف القبور. واإن اأولئك 

مثواهم  يجدوا  حلني  الأر�ص  يجوبون  كانوا  الأم��وات  

واقع  احلالة هي يف  وهذه  الأر�ص.  �سطح  الأخري تت 

احلال طوٍر من اأطوار اأ�ساطري م�سا�سي الدماء التقليدية 

واحلالية.  

ال�سعب  من  فهوؤلء  )اأوت��وك��و(  الثانية  الوحو�ص  اأم��ا 

تفرقتهم عن )الأكيمو(. اإل اأنهم يف واقع احلال ميثلون 

اأمواتًا دفنوا ون�سيوا متامًا، كما اأن قبورهم ُحرمت من 

اأو حمبيهم.  اإليهم من عوائلهم  املقدمة  القرابني  تقدمي 

عامل  م��ن  ي��ع��ودون  )الأوت��وك��و(  ف��اإن  لذلك  وكنتيجة 

)الدماء(  قوتهم  للبحث عن م�سدر  مرات  لعدة  الأموات 

من �سحاياهم. )وهذا النوع من الوحو�ص ي�سبه اإىل حد 

كبري املخلوقات اخلرافية التي تروى يف اأ�ساطري اأوروبا 

ال�رشقية(. 

فاإن  الآ�سورية  الروايات  وح�سب  الأحيان  بع�ص  ويف 

اأحيان  ويف  الدماء  م�سا�سي  من  يعتبون  )الأوتوكو( 

للب�رش.  احلياتية  القوة  )امت�سوا(  من  يعتبون  اأخرى 

وهذا النوع الثاين يظهر لنا اأي�سا بهيئة )Ea�Bani( اأحد 

اأ�سدقاء البطل الأ�سطوري ال�سومري )كلكام�ص( كما ورد 

يف ملحمة كلكام�ص. 

كما اأن هذا النوع من الوحو�ص قد و�سف و�سفًا دقيقًا 

يف  اأرواح(  )بال�سبعة  وعرفوا  تديداً  دماء  كم�سا�سي 

عام  اآلف  ثالثة  اإىل  زمنه  يرتقي  اآ�سوري  طيني  رقيم 

خلت.. وما جاء يف ذلك الرقيم بهذا اخل�سو�ص ما يلي 

ن�سه: 

»هم ال�سبعة 

ل يعرفون الكنف 

يلوكون الأر�ص وكاأنها الذرة 

هم ل يعرفون الرحمة 

يثورون على الب�رش 

وي�سفكون دماءهم كاملطر 

يلتهمون اأج�سادهم وميت�سون اأوردتهم 

هوؤلء اجلن كلهم بط�سا.. 

ويلتهمون الدماء با�ستمرار«.

اللغات  عامل  الآ�سوري  الطيني  الرقيم  هذا  ترجم  وقد 

ال�سامي(  )ال�سحر  املعروف )كامبل طوم�سن( يف كتابه 

من  فيها  ملا  ال�سبعة(،  )الأرواح  اجلزء  هذا  على  واأطلق 

م�سا�سي  باأ�ساطري  وارتباطها  الب�رشية..  للدماء  نزعة 

الدماء املرعبة التي تعود اإىل القرون الو�سطى. 

الآ�سورية  ال�سبعة(  )الأرواح  اأن  )طوم�سن(  لحظ  كما 

يف  ال�سحرية  والتعاويذ  الأ�ساطري  يف  ثانية  ظهرت 

بالد ال�سام وفل�سطني وتديداً خالل ما يعرف بالفرتة 

ال�رشيانية. بدليل هناك تعويذة �رشيانية  تعود اإىل ذات 

ال�سبعة  الأرواح  من  اقتب�ست  الو�سطى(  )القرون  الفرتة 

كي  اأيدينا  على  نذهب  )نحن  القول  خ��الل  من  وذل��ك 

ناأكل الأج�ساد ونزحف على اأيدينا كي منت�ص )ن�رشب( 

الدماء(. 

اأما التعويذة الآ�سورية وما يليها فاإنها تذكر وب�رشيح 

العبارة اأن )امت�سا�ص الدماء( هو من اخت�سا�ص اأولئك 

ت�سبه  اأنها  اأي  العوا�سف.  �سري  تتبع  التي  الوحو�ص 

اأ�ساطري  مثل  الأج�ساد  تاأكل  واأنها  الرياح(  )وحو�ص 

)الغول( العربية القدمية. 

تذكر  التي  الآ�سورية  ال�سبعة  الأرواح  ا�سطورة  وقبل 

)بوحو�ص  يعرف  م��ا  هناك  ك��ان  ال��دم��اء.  م�سا�سي 

م�سا�سي الدماء( ال�سومرية، والدليل على ذلك هو وجود 

وال�ساللت  امللوك  اأ�سماء  يذكر  �سومري  طيني  رقيم 

امليالد(.  قبل   2400( اإىل  تاأريخه  ويعود  ال�سومرية 

منه  انحدر  الذي  كلكام�ص  البطل  اأن  الرقيم  هذا  يذكر 

)Lillu(، واأن  الوح�ص )لولو(  الواقع  ال�سومريون كان يف 

اأربعة   ( من  واح��داً  احل��ال  واق��ع  يف  كان  الوح�ص  هذا 

وحو�ص( من كانوا من م�سا�سي الدماء. 

 ،)Lilitu( )ليلتو(  كانوا  الأرب��ع��ة  الوحو�ص  واأول��ئ��ك 

و)ليليث( التي كانت العن�رش الأنثوي مل�سا�سي الدماء. 

ي�سمى  وكان  ليلي(،  )اأردات  فكان  الثالث  الوح�ص  اما 

يف  الرجال  يزور  كان  الوح�ص  وهذا  )ليليتو�ص(.  اأي�سًا 
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الليل ويرميهم باأولد بهيئة اأ�سباح. اأما الوح�ص الرابع 

الذي  الرجل  من  الأ�سل(  )طبق  وهو  )اأردوليلي(،  فهو 

ي�ساجع الن�ساء يف الليل ليحملن منه. 

ومن املعتقد اأن )ليلتو( الوح�ص الأول كان وح�سا جمياًل 

احل��ادي  القرن  )وح��و���ص(  كبري  حد  اإىل  ي�سبه  فا�سقًا 

الأطفال  دماء  امت�سا�ص  اإىل  الذين مييلون  والع�رشون 

والر�سع وال�سبان. 

ومن بالد �سومر وبابل وبالتايل العبانيني الذين تبنوا 

بالد  يف  تطورت  �ساكلتها.  ما  وعلى  الأ�ساطري  ه��ذه 

الأول  الن�سف  اي خالل  بعد  فيما  الأ�ساطري  اآ�سور هذه 

من الألف الأول قبل امليالد.   واملالحظ اأي�سا اأن كثري 

من اأ�ساطري العبانني مبا فيها احلكايات ال�سعبية يعود 

اأ�سلها يف واقع احلال اإىل معتقدات بالد الرافدين اي�سا 

وذلك ح�سب املعطيات الأدبية احلديثة.

 وبعد هذا الطرح هناك �سوؤال يطرح نف�سه الآن  مفاده : 

هل اأن جميع اأ�ساطري ال�رشق القدمي اخلا�سة مب�سا�سي 

اخلا�سة  الأوروب��ي��ة  بالأ�ساطري  عالقة  لها  ال��دم��اء 

املثال  �سبيل  وعلى  وتديداً  اأي�سًا،  الدماء  مب�سا�سي 

التي  )داراكيال(  ال�سهرية  �ستوكر(  )برام  الكاتب  ق�سة 

اأن  العام )1897(.. وهل هذا العتقاد ميكن  كتبها يف 

.اإذا  الآن؟  اأوروب��ا  �رشق  بلدان  اأ�ساطري  يف  اأي�سًا  جنده 

البوابة  كانت  اليونان  بالد  اأن  الأعتبار  يف  اأخذنا  ما 

الرئي�سية لعبور ذلك الراء )الأدبي( لبالد الرافدين اإىل 

�رشق اأوروبا. 

بالد  باأن  الأدلة  من  تراكمات  هناك  ال�سك  ليقبل  ما 

املتمثل  الأدب��ي  الغزو  من  كثرياً  �سهدت  قد  اليونان 

الرافدينية  واملالحم  والأ�ساطري  ال�سعبية  باحلكايات 

ما بني القرن الثاين ع�رش والقرن التا�سع قبل امليالد.. 

كتابه  يف  يذكر  بينكال�ص(  )جاري�ص  املوؤلف  اأن  بدليل 

اأن  الرافدين(  وبالد  اليونانية  )امليثولوجيا  املو�سوم 

التي كتبت  القدمية  اليونانية  مالحم )هومر( والأ�سعار 

و�سوح  وبكل  تظهر  امليالد  قبل  ال�سابع  القرن  يف 

وعلى  و�سلت  والتي  الرافدين  لبالد  الدينية  التاأثريات 

مبكرة  م��راح��ل  يف  ال��ي��ون��ان  ب��الد  اىل  احتمال  اأك��ر 

الرافدين  اثر الحتكاكات املبا�رشة ما بني بالد  وعلى 

واليونان خالل بدايات الألف الأول قبل امليالد. ينطبق 

بالأ�ساطري  اخلا�سة  الأدبيات  على  اي�سا  القول  هذا 

املاي�سينية التي ظهرت خالل نهاية القرن الثاين ع�رش 

قبل امليالد. 

يعرف  ما  ط��وروا  فقد  يبدو  ما  وعلى  اليونانيون  اإم��ا 

ما  وتديداً  الرافدينية  الدماء(  )م�سا�سي  باأ�ساطري 

)لمينا(  عليه  يطلق  وال��ذي  )ليليتو(  بالوح�ص  يعرف 

تيمنًا بالوح�ص املولود يف )ليبيا( والذي اأرهب اأوروبا. 

اإن هذا املخلوق العجيب له وجه والق�سم الأعلى لمراأة، 

من  النوع  ه��ذا  واأن  الثعبان،  ذن��ب  في�سبه  ذنبه  اأم��ا 

هيئة  اإىل  توله  بعد  نف�سه  اإخفاء  ي�ستطيع  الوحو�ص  

امراأة.. وكان هذا النوع من الوحو�ص يعمد على ابتالع 

الأطفال و�سلب قوة احلياة من الرجال. 

يف  ظهرت  التي  الدماء  م�سا�سي  لأ�ساطري  املتتبع  اأن 

بهذا  غنيًا  اإرثًا  )رومانيا( متلك  اأن  �سيجد  اأوروبا  �رشق 

املحاط باجلبال،  اخل�سو�ص ونظراً ملوقعها اجلغرايف 

كان  والتي  القدمية  بالأ�ساطري  تاأثرت  اأو  ن�ساأت  فقد 

العام  التي عر�ست يف  من �سمنها ا�سطورة )دراكيول( 

�سخ�سية  يعك�ص  وال��ذي  �سينمائي  كفيلم   ،)1931(

والأ�سطورة   .)1476( العام  يف  عا�ص  الذي  )دراكيول( 

كما يبدو م�ستنبطة من قيام اأحد النبالء باإعالن احلرب 

األف  ع�رشين  من  اأك��ر  منهم  قتل  وال��ذي  الأت��راك  �سد 

جندي، )اأي اأنه كان متعط�سًا للدماء( اإل اأنه ل اأحد يذكر 

اإن ذلك )النبيل( كان من م�سا�سي الدماء. 

يف  ال��دم��اء(  )م�سا�سي  اأ�ساطري  ف��اإن  يبدو  ما  وعلى 

والرومانية  اليونانية  بالأ�ساطري  تاأثرت  قد  رومانيا 

القدمية والتي اقتب�ستها من بالد )بالد الرافدين( تديداً 

والأدلة على ذلك كثرية وخا�سة التعابري اللغوية. 

ببعدين  حجرية  منحوتة  البيطاين  املتحف  يف  هناك 

تعرف )مبنحوتة برين( تعود اىل الع�رش البابلي القدمي. 

ميثل  �سكل  هناك  البارز  وبالنحت  املنحوتة  تلك  على 

والتي  الليل(  )ملكة  عليه  يطلق  والذي  )ليليتو(  الوح�ص 

هي عبارة عن اأنثى لها جناحا طري وخمالب ن�رش. وكما 

هو معلوم فان )ليليتو او ليليث( هذه لها عالقة مبا�رشة 

بالوحو�ص  يعرف  اخلا�سة مبا  الرافدين  با�ساطري بالد 

القاتلة.  

)البقية مبوقع الجلة على النرتنت(
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حياتها  كما  بوي  كارين  ال�سويدية  ال�ساعرة  �سعر 

اأن  : كيف نعي�ص وكيف يجب  ُيعنى باأ�سئلة ب�سيطة 

اأمل  ُيعا�ص هذا املاأزق امل�سمى »حياة«، �سعرها عن 

ال�سعور بالنق�ص عندما نن�سد الكمال او التكامل مع 

الآخر �سوءاً كان ب�رشاً اأم طبيعًة اأم مقد�سًا .

»بالطبع اإنه موؤمل حني تنبثق الباعم.

واإل ملاذا يتعر الربيع ؟

ملاذا كلُّ رغباتنا املتوهجة 

ة ؟«
ّ
تقّيٌد ذاتها بالعتمِة اجلليدية امُلر

هكذا ت�رشح يف اإحدى ق�سائدها ال�سهرية »بالطبع 

انه موؤمل« من جمموعتها ال�سعرية الرابعة )من اأجل 

ما  هو  بالنق�ص  ال�سعور  اأمل  لكن   .) �سجرة/1935 

جعل ق�سائدها طازجة ومليئة باحلياة رغم مرور 

من  خرجت  ان  بعد   1941 انتحارها  على  عقود 

املجاورة  احلقول  اىل  األنغ�ساي�ص  مدينة  يف  بيتها 

تمل معها علبة للحبوب املنومة ، اختارت املوت 

بني الطبيعة التي اأحبت، بعد خم�سة اأياٍم على موتها 

من   23 يف  التالل  بني  نائمة   
ٌ
عابر فالٌح  اكت�سفها 

اأبريل. 

اأيها املوت العزيز ، ثمة �سيء يف كينونتك

يوا�سي املكافحني :

ما همك اأنت اإذا �سار املرء عظيما

اأو اإذا �سّيع حياته هباء !

اأيها املوت العزيز ثمة �سيء يف كيونتك

ينقي الأجواء 

اأنت كما اأنت 

مع ال�سالح والطالح

م�رّشعا تتمدد عاريًا واأعزل

»من ق�سيدة خطوات هادئة خلفي« 

بعد �سهر من ذلك التاريخ انتحرت ع�سيقتها الملانية 

يف  امل�سرتكة  �سقتهما  يف  بالغاز  هانل(  )ماركوت 

�ستوكهومل ويف �سهر اغ�سط�ص من ال�سنة ذاتها توفيت 

ب�رشطان  ناثور�ست(  )اأنيتا  الأول  وحبها  �سديقتها 

اجللد.  

مو�سوع  تتناول  بوي  كارين  ق�سائد  من  الكثري 

احلب والتوق لالآخر بل يف بع�ص الحيان الذوبان 

به ، األي�ص هي من كتبت اىل )ماركوت(:

 اأنت ياأ�سي وقوتي 

اأخذِت كل ما ملكُت يف حياتي 

ولأنك طالبِت بكل �سيء 

قدمِت ما هو اأعظم األف مرة 

)الذنوب  الخرية  جمموعتها  من  انت«  »لك  ق�سيدة 

ال�سبعة املميتة 1941 ( 

والو�سوح  والعدالة  والنفتاح  احلرية  عن  �سعرها 

مع النف�ص واملجتمع ، معذبًة بنقائها عا�ست عمرها 

الق�سري يف بحث ومثابرة ل تكّل لفهم لغز التناق�ص 

والزوداجية التي ُمنيت بها يف روحها وم�ساعرها، 

البوذية وحماولة تعلم  الذي قادها من  البحث  هذا 

ال�سن�سكريتية وهي طالبة يف املرحلة العدادية ثم 

اأثناء وبعد درا�ستها  الي�سار  امل�سيحية واملثالية ثم 

ال�ساعر  من  الق�سري  وزواجها  اأب�سال  جامعة  يف 

ال�سويدي املارك�سي )ليف بيورك( ، ثم اىل التجريد 

النت�سار  واأخ��رياً  النف�سي  التحليل  نظرية  وتبني 

لالإن�سان املخذول بياأ�سه يف انتحارها.

عنه  البحث  حاولت  احلياة  نقاء  من  ياأ�ست  لأنها   

اأ�سدرت خم�سة جماميع  والرواية،  وال�سعر  الفن  يف 

كارين بوي

عيناها م�سريها 

اإعداد وترجمة: فـيء نا�سر\

\ �ساعرة و�سحفية من العراق



الرا�سي   /1922 )غيوم  التوايل:  على  هي  �سعرية 

املخبوءة1924 / املداخن 1927/ من اجل �سجرة 

1932 / الذنوب ال�سبعة املميتة 1941( كما ن�رشت 

�سهرة  على  ح��ازت  منهما  اثنتان   ، رواي��ات  اأرب��ع 

كبرية ورواج وهما )الأزمة 1933 / امل�سل 1940 

(. كما ر�سمت معاناتها يف عدد من اللوحات املائية 

اأثناء مراهقتها . 

 وهدف حلياتنا 
ً
نعم، هناك معنى

لكن الدرب هو ما ي�ستحق عنائنا.

»من ق�سيدة اخلطوة من جمموعة املداخن«

 حينما نقراأ ن�سو�ص كارين بوي للمرة الوىل نلم�ص 

ب�سيطة  كلماتها   ، والواقع  احللم  بني  الزدواج��ي��ة 

اأعماقها  ملو�سيقى  �سدى  ون�سو�سها  جدا  ومعبة 

املنق�سمة  اجل�سدية  ونزعاتها  ال��روح��ي  وقلقلها 

واملزدوجة.

 حياتها املليئة بالحباطات والنتكا�سات النف�سية 

اآمالها  عن  بعيداً  منخف�سة  م�سارات  نحو  اإنحدرت 

ال�سعرية  جمموعتها  )الغيوم/  متاثل  التي  العالية 

البكر(. هذا التناق�ص الداخلي يف ق�سائدها هو الذي 

ال�سعرية بعدا يتعدى زمانها ومكانها.  منح نبتها 

الأعماق  يبلغ  غمو�ص  بال  و�سفاف  كثيف  �سعرها 

كانها  جميعًا،  واآلمنا  احباطنا  ويالم�ص  النائية 

اأكتافنا  على  وتطبطب  مرئية  غري 
ً
دافئة  ي��داً  متد 

املثقلة تيهًا وحرية، عب التياعها وعذابها الداخلي 

و�سجاعتها يف البوح. 

ع��ام  الأول  ت�����رشي��ن  يف  ب���وي  ك���اري���ن  ول����دت 

بني  والرهيبة  القا�سية  الح��داث  1900وع��ا���س��ت 

لكنها  والن�ساء  الرجال  اأحبت  العاملتني،  احلربني 

ينبوع  العودة اىل  وا�ستاقت  اأكر،  الن�ساء  اىل  مالت 

املوت كي ُتغمر اىل البد، اإنتحرت يف اأبريل 1941 

لكن كل اطفال ال�سويد الن يحفظون لها ق�سيدة او 

اأكر عن ظهر قلب.  

اأمنية 

 اأريُد اأن اأحيا بطريقٍة �سحيحة 

واأموت بطريقة �سحيحة اأي�سا. 

دعوين اأم�سُك اجلوهر 

يف الأ�سى كما يف الفرح 

واأمتنى اأن اأبقى م�سكة به 

و�ساأبجُل كل ما موجود هنا

 لأجل اإنه اإنوجد 

ول �سيء اأكر.

لأفرت�ص اأن كل مابقي من حياتي

يوم واحد فقط

حينئذ اأريد اأجمل �سيء تتويه هذه الر�ص

اأجمل �سيء على الر�ص 

وهو بكل ب�ساطة، ال�سدق

لأجل ال�سدق وحده اأ�ستدعي احلياة للحياة 

واأ�ستدعي احلياة لواقعها. 

العامل برمته 

هو كاأ�ص زهرة الكاميال،

قطرة ماء تهطل �سافية 

ت�سرتيح يف اأخ�رشها. 

تلك القطرة ما زالت تهطل

وهي تفاحة عني احلياة 

اآه اإجعلني قادرة على روؤيتها، 

اآه نقني ! 

»من جمموعة الأرا�سي املخبوءة«

كيف ميكنني البوح

 كيف ميكنني البوح اأن �سوتك حلٌو.

جّل ما اأعرفه انه يخرتقني عميقًا،

ويجعلني اأهتز مثل ورقة نبات 

 وميزقني اإربًا ويفجرين.

وماذا اأعرف اأنا عن ب�رشتك واأطرافك 

التفكري فيها يجعلني اأنتف�ص ملجرد انها لك 

ولهذا فال نوم يل ول راحة

اىل اأن ت�سري كلها يل.   

»من جمموعة الذنوب ال�سبعة املميتة«

)البقية مبوقع الجلة على النرتنت(
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اأطنب العرب يف الحتفاء بالألوان ت�سنيفا ودرا�سة 

دللة، وتباينت مواقفهم اإزاءها، فا�ستح�سنوا بع�سها 

وا�ستقبحوا بع�سها. ومل تكن هذه الآراء مبعزل عن 

الثقافة ال�سائدة واإمّنا هي من �سميمها تنبع.

     ول �سّك اأّن اإدراك العربي وغريه لالألوان مل يكن 

عديدة  املعرفة  �سبل  واإمّنا  واحد،  اأ�سل  عن  منبثقا 

طبيعي  هو  ما  ومنها   ،
)1(

واجللدة« الَب�رَشة   « فمنها 

منبثق عن بيئته من األوان �سّتى ملختلف املوجودات. 

وهذا الّتعّدد يف م�سادر الإدراك عّمق لدى الإن�سان 

�سغف البحث عن �رشوب الدللة املمكنة لكّل �سنف 

من الألوان. فما تعّلق بالب�رشة واجللدة مّيز الإن�سان 

وداء عن ال�سفراء. ومن 
ّ
بني الب�رشة البي�ساء عن ال�س

الطبيعة بو�سفها الف�ساء اجلغرايف الأقرب اإليه متّلى 

واأحمر  واأزرق  اأخ�رش  اإىل  ف�سّنفها  املوجودات  يف 

واإىل غري ذلك من الألوان، وحّد حدود هذا الّلون عن 

بالفويرقات  عميق  وعي  عن  دّلت  حرفية  يف  ذلك 

واأع��اد  الأل��وان  فتمّلك  الأل��وان،  �سّتى  بني  الدقيقة 

توزيعها حتى غدا لّلون على متقّبله �سلطة.

      والذي دّل على ذلك ما نالحظه يف املدونة ال�سعرية 

 باأنظومة الألوان يف �سياقات ال�سعر 
ّ
من احتفاء جلي

املختلفة. فلي�ص لأّي �ساعر من ال�سعراء القدرة على 

الن�رشاف عن اأّي لون من الألوان توظيفا. فاأ�سحى 

الّلون من الّتقاليد ال�ّسعرّية املنتجة ل�رشوب �سّتى من 

املعاين بع�سها جرى جمرى جمازّيا وبع�سها الآخر 

ليقت�رش ح�سورها ثالثا على 
 )2(

جرى جمرى الأمثال

ما تدثه يف الكائن الب�رشي من تاأثري مرّده اإىل تلك 

الب�رش  لدى  ي 
ّ
احل�س الإدراك  بني  »تربط  التي  لة  ال�سّ

.
)3(

والقدرة على ال�ستثارة واحلياة النف�سية«

لطة ال�ّسعرّية 
ّ
     و مّلا كانت لأنظومة الألوان » ال�س

امل�سالك  من  انطالقا  امُلنَتجة  ّى 
ّ

ال��ر »وال���ّدللت 

مع  الّتعامل  يف  ال�سعراء  بع�ص  �سلكها  التي  الفنّية 

راأينا  الألوان ل�سيما املتعلق منها بالب�رشة  معطى 

جمالية  تناول  الأل��وان  جماليات  اإج��الء  باب  من 

�سهرته  امتداد  رغم  جاهلي  �ساعر  �سعر  يف  واد 
ّ
ال�س

النقاد على �سعره درا�سة، فاإّن الإتيان على  وتوارد 

جمالية الّلون الأ�سود يف �سعره فيما نعتقد ظّلت من 

اجلوانب املهملة قليل الحتفاء بها و يتعّلق الأمر ها 

اأحد فحولة  هنا بال�ّساعر عنرتة بن �سّداد. ول ينكر 

الو�سف  يف  �سواء  الفّذة  ال�سعرية  ومقدرته  عنرتة 

 .
)4(

الأخ��رى ال�ّسعر  �سياقات  من  وغريهما  الفخر  اأو 

ول �سك اأّن دائرة الإبداع قد تكتمل حلظة النظر يف 

اجلوانب امل�سكوت عنها من �سعره.

ومّلا كان الّلون �� كما اأ�رشنا �� ظاهرة ثقافية كونية، 

فكانت  دللتها،  واإىل  اإليها  الّنا�ص  نظرة  تباينت 

مرتّددة بني القبول والّنفور منها بح�سب ما هّياأته 

دار�ص  ينكر  ول  الجتماعي«.  و»خميالهم  ثقافتهم 

عليه  املتعارف  نطاق  يف  �ساع  العتقاد  اأّن  الأدب 

ذي  قيمي  مبجال  واد 
ّ
ال�س ارتباط  ال�سعر  جمال  يف 

وداء 
ّ
ال�س الكلمة  اأطلقوا  اإذ  �سلبّية يف عمومها،  دللة 

على الكلمة القبيحة... ومن معاين »ال�سواد« عندهم 

على  الأ�سود  ا�سم  واألقوا  الكبد«  ياأخذ  الذي  »الوجع 

، بل اإّن ال�سعر اأماط 
)5(

»اخلبيث من احلّيات واأعظمها«

الّلثام عن نظرة هي اإىل العن�رشية اأقرب عند اإظهار 

ود ّمن لّقبوا بالأغربة 
ّ
وجع طائفة من ال�سعراء ال�س

وهم ال�سعاليك خا�سة. واإّن يف تاأّذي هذه الطائفة 

راجع يف اأ�سا�سه اإىل لون الب�رشة واجللدة.

ال�ّصواد اجلميل

يف �سعر عنرتة بن �سّداد

ر�سى عليبي\

\ باحث من تون�ص.



ولقد ر�سد مبوك املناعي دواعي ا�ستنقا�ص العرب 

ب�سبب  الب�رشة  لون  اعتبار  وهو  واد 
ّ
وال�س مرة 

ّ
ال�س

وُذّمت  »فا�ستقبح  واد 
ّ
ال�س فكر  ة، 

ّ
احل��ار البيئة  من 

رموزه« يف مقابل ا�ستح�سان الأبي�ص وامتداحه .... 

�سعر املدح با�ستح�سان البيا�ص والهجاء با�ستقباح 

.
)6(

واد
ّ
ال�س

الهجاء  ب�سياق  واد 
ّ
ال�س اق��رتان  ال�ّسائع  كان  ولئن 

خا�سة ملا يت�سّمنه من مادة خ�سبة للّذم وال�ستم، 

فاإّن اللتفات اإىل بع�ص الّتجارب ال�سعرية �سواء يف 

القرون الالحقة ميّكن �ساحبه من  اأو يف  اجلاهلية 

ا�ستبيان ما ميكن اأن يعّد عدول عن املتعارف عليه. 

ل�ساحبه،  ا�ستهجان  م�سدر  الّلون  �سواد  عاد  فما 

طائفة  لدى  فنّيا  خمرجا  الّلون  هذا  اأُخ��رج  واإمّن��ا 

وهو  الفخر  �سياق  يف  �سواء  ال�سعراء  من  معدودة 

املدح كما حدا  �سياق  اأو يف  اإبرازه  ب�سدد  ما نحن 

مببوك املناعي اإىل اإبانته يف مدح املتنّبي لكافور 

الإخ�سيدي.

     ولقد بدا لنا من درا�ستنا ل�سعراء اجلاهلية كما 

اأ�رشنا �سابقا اأّن جتربة عنرتة بن �سّداد تعّد منوذجا 

واد 
ّ
ائدة لل�س

ّ
جّيدا ُتظهر َخرقه املتعارف  للّنظرة ال�س

اأن  ا�ستطاع  ال�ساعر  اإّن  بل  الب�رشة،  �سواد  وبخا�سة 

يجعل من قبيح الّلون م�سلكا �سعريا ميكن اأن يو�سف 

ذات  دوائر  ليطال  الّلون  دائرة  ع من 
ّ
فو�س باجلميل. 

�سلة بذاته بو�سفها قطب رحى القول ال�سعري.

     فمن خا�سّية �سعر عنرتة يف فخره بلونه قلبه 

لة مبا هو اجتماعي ثقايف  جلدلية الأ�سياء ذات ال�سّ

واد لديه م�ستهجنا مكروها، واإمّنا 
ّ
�سائد، فما عاد ال�س

اإىل  القبيح  الّتوظيف  من  الّلون  بهذا  ال�ساعر  عَب 

الّتوظيف امُلظهر لعظمة الّذات املتلّفظة بال�ّسعر، بل 

اإّنه » نقله من مقام املعنى ال�سعري اإىل مقام املعني 

واد 
ّ
ال�س فكان  املناعي.  مبوك  بعبارة  التمثيلي« 

اإطارا منا�سبا للّتغني بالذات معجما و�سورة.

دة 
ّ
املج�س ال���دللت  خمتلف  على  امل��ج��يء  وقبل 

اأنه ل حمي�ص  واد يف �سعر عنرتة نرى 
ّ
ال�س جلمالية 

من الّتعريج على بع�ص املواقف املنبثقة عن الّلون 

الأ�سود حتى يت�سّنى لنا احلكم فيما يتلو من العمل 

دعما  ال�ساعر  �سلكه  الذي  الفني  امل�سلك  على جودة 

ملقولة العدول امل�سار اإليها اآنفا.

واد من الألوان. فذهب 
ّ
     لقد تعّددت الّنظرة اإىل ال�س

وباطن  وال��غ��راب  للّظلمة  رديفا  جعله  اإىل  فريق 

الأر�ص .. و�سفة لبع�ص احلّيات واقرتن يف املخيال 

 ،
)7(

الّنعيمي اإ�سماعيل  ذكر  كما  واخل�سية  بالّتوّج�ص 

الكلمات  من  اأ�رشنا  كما  واد 
ّ
ال�س كلمة  اعتبت  لذلك 

املحظورة »الإح�سا�ص« التي ُيتجّنب نطقها ت�ساوؤما 

. 
)8(

من ذكرها

      وعلى خالف ذلك اأدرك العرب اأّن الّلون الأ�سود 

لون ذو هيمنة وله �سحره الذي خلب لّبهم... فاللون 

الأ�سود والظلمة والليل وال�رّش كل هذه اأمور تقت�سي 

لون  لي�ص   « قالوا:  اإّنهم  بل    ،
)9(

لها« الّتوقري  منهم 

 .
)10(

�سواد« من  ح�سنه  يف  واأثبت  جوهره  يف  اأر�سخ 

»�سجعاء  فهم  ال�سودان  مدح  يف  يتفّننون  وراح��وا 

اأح�سن  الأر�ص  »يف  ولي�ص  اأ�سخياء«  الأبدان  اأ�سّداء 

خلوقا منهم«. بل اإّن مبالغتهم يف الحتفاء بالأ�سود 

لونا دفعهم اإىل تف�سيل كّل ما هو اأ�سود من حيوان 

.
)11(

وعنا�رش طبيعية من جبال وخ�رش

     اأو مل ن�رش يف بداية التحليل اإىل �سلطة الّلون على 

متقّبله اإىل احلّد الذي اأ�سحت فيه املوجودات دائرة 

واد منها.
ّ
على الألوان وبخا�سة ال�س

     وعند تنزيل هذا املدخل �سمن اإطاره من درا�سة 

اأدار  اأّن ال�ساعر  واد يف �سعر عنرتة نرى 
ّ
جمالية ال�س

اأربعة ا�ستاأثر  واد على �سياقات 
ّ
خطابه عن لون ال�س

يف  الو�سف  ليحّل  الأوف��ر،  بالّن�سيب  الفخر  منها 

املقام الثاين، فالّت�رّشع ثالثا وال�سكوى رابعا. واإّن 

غري،  ل  �سكلي  اإج��راء  لهو  ال�سياقات  هذه  تف�سيل 

املذكورة  ال�سياقات  عن  املنبثقة  املعاين  فبع�ص 

يتداخل بع�سها يف بع�ص.

     والذي بدا لنا اأّن عنرتة بن �سّداد ا�ستطاع بف�سل 

لون ب�رشته اأن يدرك ذاته اأّول بو�سفه كائنا متميزا 

لقبول  قيمّية  معايري  و�سع  جمتمع  يف  غريه  عن 

من  يعّد  اأن  ميكن  م��ا  واإق�����س��اء  نطاقه  يف  ال��ف��رد 

الهام�سيني غري املرغوب فيهم ل�سيما ما كانوا من 

اأبناء الإماء وهي ما �سّميت بدءا من الع�سور البعيدة 

بالعن�رشية، واأن يدرك ثانيا اأّن ما كان قبيحا يف 

فما  باجلمال  الإح�سا�ص  »من�ساأ  بات  ال�سائد  العرف 
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.
)12(

اجلمال اإّل جمال اجللدة«

واد يف �سعر 
ّ
     وعلى هذا الأ�سا�ص ت�سكلت معاين ال�س

نعته  ميكن  وما  اأّول  احلما�سة  اأ�سا�ص  على  عنرتة 

ب�سعر ال�سخ�سّية ثانيا.

     ف�سمن الأ�سا�ص الأّول ا�ستطاع ال�ساعر اأن يوؤ�س�ص 

وذلك  واد 
ّ
ال�س ل��ون  جمالية  اأ�سا�سه  �سعرّيا  كونا 

بتحويل ما يعّد يف علم النف�ص بعقدة الّلون املتاأتي 

من �سواد ب�رشته اإىل قّوة بل و�سيلته التي يعلن بها 

اف�ص له يف قوله )ب�سيط(
ّ
عن نف�سه و�سط حميطه الر

َلِئْن َيِعيُبوا �َسَواِدي َفْهَو يِل َن�َسب

)13(
�َسُب ٌ     َيْوَم النَِّزاِل اإَِذا َما َفاَتِني النَّ

اأو قوله يف مو�سع اآخر )رجز( 

 َواإِْن َكاَن ِجْلِدي ُيَرى اأَ�ْسَوَدا 

)14(
            َفِلي يِف امَلَكاِرِم ِعزٌّ َوُرْتَبْه

اإثبات املقدرة يف البيتني  غبة يف 
ّ
الر اإّن معنى       

الّتباهي باملقدرة على  غبة يف 
ّ
الر وا�سح عب ربط 

كا للذات 
ّ
واد بات حمر

ّ
البط�ص يوم الّنزال. فكاأّن بال�س

واملقابلة  الوغى.  �ساحات  يف  اأف�سليتها  لإثبات 

اجللدة  ���س��واد  ب��ني  البيتني  يف  هاهنا  �سارخة 

حُماّجة  باأبياته  اأراد  بال�ساعر  فكاأّننا  والأفعال، 

النتماء  ب�رشف  متمّتعا  اإن�سانا  له  اف�ص 
ّ
الر الآخر 

واإمّنا  اجللدة  بلون  تقا�ص  ل  التي  تلك  القبيلة،   اإىل 

بالّنزال وحميد املكارم.

الّلون  ال�ساعر حمل هذا  اأّن  يدّل على  الذي  واإّن       

احلما�سة  معاين  جانب  اإىل  اجلميل  حممل  الأ�سود 

ما  بني  توا�سل  ج�رش  بذلك  مقيما  بخ�ساله  فخره 

ثقافية  قيم  من  �سائد  هو  وم��ا  الّنف�ص  اإليه  تهفو 

واجتماعّية تعلي من اأ�سحاب اجللدة البي�ساء فقوله

       )وافر(

َلِئْن اأَُك اأَ�ْسَوًدا َفامِل�ْسُك َلْوين

)15(
     َوَما ِل�َس�َواِد ج�ِْل�ِدي م��ِْن َدَواِء

وقوله )وافر(

يِن الِعَدى ِب�َسَواِد ِجْلِدي ُ ُتَعريِّ

 
)16(

َواَدا ُحو ال�سَّ اِئي مَتْ     َوِبي�ُص َخ�سَ

يجعل خطاب ال�ساعر َيقِلب جدلية املوجودات، فلئن 

كان ال�ساعر وفّيا يف الإ�سارات الأوىل اإىل ما عرف 

�سذرات  من  اجلاحظ  اأورده  ما  بح�سب  ودان 
ّ
ال�س عن 

�سياق  يف  لنا  بدا  وحركة  وهيج  و�رشامة  قّوة  من 

من  امُلعلي  ائد 
ّ
لل�س م�ستجيبا  اجلميل  ب�سواده  الفخر 

ذاتي  �سياق  يف  كان  ذلك  اأّن  غري  البي�سان،  �ساأن 

دون  ورفعتها  �سمّوها  على  ال���ّذات  فيه  حافظت 

الذوبان يف املجموعة. فلون البيا�ص هاهنا نه�ص 

فمّثل  للذات،  القيم  من  جلملة  وثبت  اإقواء  بوظيفته 

على اأ�سا�ص من ذلك اأمارة لالأفعال احل�سنة.

على  لزاما  كان  متقبلها  ذهن  يف  اأكر   
ّ
ولتقر       

 
ّ
ال�ساعر املراوحة بني رغبات الّذات واإكراه اجلمعي

عن  فكّنى  غبتني. 
ّ
الر بني  توا�سل  قناة  تركيز  عْب 

طيب خ�ساله بامل�سك يف اإحالة على رفيع اأخالقه. 

واد والبيا�ص يف الأمثلة الواردة 
ّ
وهذا املزج بني ال�س

املنجز  يف  الأل��وان  ب�سلطة  لدينا  العتقاد  خ 
ّ
ير�س

مزّية 
ّ
الر ال�ساعر  اآلت  من  اآل��ة  بو�سفها  ال�سعري 

لفر�ص ذاته. فكان الّلونان » و�سيلة لالإعالء الّنف�سي 

ل�سخ�سّيته  وتاأكيدا  اإليه  الأنظار  جلذب  وحماولة 

الفردية يف مواجهة الذين يعملون على طم�ص هذه 

الأن�سب  الإط��ار  كان  هنا  فالفخر   .
)17(

ال�سخ�سية«

واد والبيا�ص 
ّ
للك�سف عن �سخ�سّية ال�ساعر، فكان ال�س

د �سمن امل�سرتك 
ّ
الإطارين املنا�سبني لتحقيق التفر

يروم  ما  لإنتاج  ودّقة  بباعة  تن�سيقهما  خالل  من 

اإنتاجه من معان.

لقد اأدرك عنرتة ذاته مّلا اأدرك لون ب�رشته املانحة 

له وجوده مبا هو »لون و�سحنة و�سيماء«، وغدا لونه 

لونه،  الوقت  نف�ص  يف  وذات��ه  ذات��ه،  حما�سّياته  يف 

املزج بني ما  لرغباته عب  نوعية  ا�ستجابة  وحّقق 

القيم  من  عدد  وبني  جلده  �سواد  يف  حم�سو�ص  هو 

املعنوّية انطالقا ّما هياأته له اأنظومة البيا�ص من 

دة. فكان ذاك يحيل على هذا يف توا�سج 
ّ
معان جمر

بني ال�سورة واملعنى.

     ولقد كان داأب عنرتة بن �سّداد يف �سياقه الثاين 

اأدرجه  ما  بالو�سف  ونق�سد  بالو�سف.  املو�سول 

ذاته  فلك  يف  دائرة  مو�سوفات  طائفة  من  ال�ساعر 

مح و احليوان وهي تيمات اإىل الفواعل 
ّ
كال�سيف والر

كمال  مل�سهد  الّداعمة  وظيفتها  خ��الل  من  اأق��رب 

ال�سخ�سيته.

     اإّن امل�سهد الفخرّي الذي راأينا بع�سا من معانيه 
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�سواء ما كان حربّيا اأو ما كان اإظهارا للقيم املعنوّية 

واد والبيا�ص يقت�سي الّتو�سيع 
ّ
من خالل ثنائية ال�س

واد 
ّ
من دائرة املدركات املح�سو�سة ذات ال�سلة بال�س

اجلميل خا�سة، فجعل العبارة ال�سعرّية تتاأ�س�ص على 

مبداأ الّتج�سيم للّذات مقتدرة.

بق 
ّ
ال�س �سّداد ولئن مل يكن �ساحب        وعنرتة بن 

التغّني بقيم »الفتوة« لأن ذلك داخل يف ثقافة  يف 

ده يظهر يف اإ�ساعة 
ّ
اجلاهلي ب�سورة عامة، فاإّن تفر

واد يف اأبياته اإىل درجة اأن �سارت �رشورة 
ّ
مادة ال�س

واد 
ّ
ال�س قيمة  من  ُيعلي  م�رشوعا  اأم��را  بل  ملّحة، 

اأّن  نعتقد  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  بذاته.  �سلة  له  فيما 

الب�سيطة  ال��ّدلل��ة  جم��رد  من  ارتقى  الأ���س��ود  الّلون 

يف  اأ�سحى  لأّن��ه  مرّكبة  ل��دللت  حّمال  لي�سبح 

الّنف�سّية  الأبعاد  الّلغة ذات  ال�ّساعر مبثابة  ن�سو�ص 

والجتماعّية املتعّددة.

     والاّلفت لالنتباه اأّن ال�ّساعر حافظ على الّتداخل 

واد والبيا�ص، 
ّ
الّلوين فيما �سنورد من اأبيات بني ال�س

اإّل  فكاأننا به ل يحلو له حديث عن ذاته ولوازمها 

�سلطة  خ 
ّ
ير�س الثنائية، وهو ما  بالّدوران حول هذه 

اأنظومة  وبكون  ناحية،  من  متقّبله  على  ال��ّل��ون 

الألوان تّت�سم ب�سمة الدائرّية من ناحية ثانية، حيث 

»تّت�سل فيها الألوان اّت�سال فتجري العني من الّلون 

يّت�سل  البيا�ص حتى  ي�سيع  توقف..  الّلون دون  اإىل 

بال�سفرة  تّت�سل  حّتى  احلمرة  وتّت�سع  باحلمرة 

واد 
ّ
ال�س يف�سو  و  �سوادا  ت�سري  حتى  ال�سفرة  وتنداح 

يدور  اأن  اإذن  غ��رو  فال   ،
)18(

خ�����رشة..« يغدو  حتى 

واد يف قوله 
ّ
ال�ساعر على اأ�سلحته و�سفا، فتارة بال�س

)خفيف(

َوِل�ُسْمِر الَقَنا اإِيلَّ اْنِت�َساٌب

)19(
     َوَجَواِدي اإَِذا َدَعايِن اأُِجيُب

وتارة بالبيا�ص يف قوله )ب�سيط(

ْبُت َعْمًرا َعَلى اخَلْي�ُسوِم ُمْقَتِدًرا َ �رشَ

)20(
اُر اِرٍم ِمْثِل َلْوِن امِلْلِح َبتَّ ِب�سَ     

واد هاهنا يف ما نعتقد جلّية عب 
ّ
     اإّن جمالية ال�س

ب�رشا  ال�ساعر  اأدرك  فكّلما  توظيفا.  منها  الّتكثيف 

الذي  توازنها  للنف�ص  حّقق  اإليه،  »املحّبب«  الّلون 

تارة،  مر 
ّ
ال�س ماح 

ّ
بالر بن�سب  �سلة  فيعقد  اإليه  تهفو 

و�ساحات الوغى حالكة الظلمة تارة اأخرى يف قوله 

)طويل(

َوَل َتْذُكَرا يِل َغرْيَ َخْيٍل ُمِغرَيٍة

)21(

   َوَنْقَع ُغَباٍر َحاِلِك اللَّْوِن ُم�ْسَودِّ

وطورا ي�سيع البيا�ص يف اأبياته موؤّكدا من جديد قيم 

ال�ستح�سان املكّملة مل�سهد البطولة.

     ولعّل جمالية العبارة ال�سعرية املبنّية على ال�سواد 

جعله  حيث  لفر�سه  بو�سفه  ال�ساعر  د 
ّ
تفر يف  تظهر 

مكّمال لدائرة الفخر بالّلون يف �سياق اأعّم هو الفخر 

بالقتدار احلربي فقوله )وافر( 

ْدٍق   َجَزاَء �سِ
َّ
َجَزى اهلُل الأََغر

)22(
اإَِذا َما اأُوِقَدْت َناُر احُلُروِب   

اأو قوله )ب�سيط(

ُت الُغَباَر َوُمْهِري اأَْدَهٌم َحِلٌك ُخ�سْ

)23(
ِم َواجِلَيِف ًبا ِبالدَّ َت�سِ َفَعاَد خُمْ   

لة  ال�سّ ذات  املوجودات  بني  تناغما  ال�ّساعر  يحدث 

املحّققة  امل��ع��اين  تن�سيق  يف  ب��راع��ة  ويظهر  ب��ه، 

ملق�سده وهي الفخر باملقدرة احلربّية كما ذكرنا.

واد باعتباره 
ّ
ال�ّساعر على الهتمام بال�س اإ�رشار  اإّن 

جعله  ال�ّسجاعة  قيم  على  املحيل  الأل���وان  اأن�سب 

يقلب  يكاد  دقيقا  ت�سويرا  املعارك  بجّو  يحتفي 

مع ب�رشا بعبارة ابن ر�سيق. فقوله )كامل(
ّ
ال�س

يَئٌة ُجوُم ُم�سِ َواجَلوُّ اأَْقَتُم َوالنُّ

)24(
َبِد

ْ
َوالأُْفُق ُمْغَبُّ الَعَناِن الأَر   

ل رغبته الفخرّية يف   يحّقق امتالءه الّنف�سي عب َو�سْ

مفرداته مبا  تر�ّسحت  الذي  اجلّو  بهذا  احلرب  م�سهد 

واد يف كّل.
ّ
يحيل على ال�س

اإظهار الّتباهي باملقدرة  اأّن  اإليه       فالذي ننتهي 

بجّو  م�سحونة  وجعلها  ال��ع��ب��ارة  كّثف  احلربية 

حما�سي توا�سجت فيه الوقائع بهذا الّلون اإىل درجة 

واد، 
ّ
ال�س اأف�سلّية  يظهر  ب�سباغ  املوجودات  تو�سيح 

الوغى  �ساحات  ّورت  �سُ ومثله  اأ�سودا،  اجلواد  فكان 

واأفقها،  وجّوها  بغبارها  واد 
ّ
ال�س خمرجا  واأخرجت 

واد. 
ّ
الح الذي تخرّيه من مادة ال�س

ّ
وكذا �ساأن ال�س

واد اجلميل يف فر�سه 
ّ
     و اإّن يف احتفاء عنرتة بال�س

من  معنوية  �سفات  نقل  على  حر�سه  اإىل  عائد 

خالل لونه اإىل احليوان مثل الّقوة خا�سة يف قوله 
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)من�رشح(

ٌة َواخَلْيُل �ُسوُد الُوُجوِه َكاحِلَ

)25(
َتُخو�ُص َبْحَر الَهاَلِك َو اخَلَطِر   

الوجوه  ب�سود  و�سفا  بخيله  ال�ّساعر  اإحاطة  اإّن       

�سورة  ت�سخيم  على  خالله  م��ن  حر�ص  م�سعى 

خوف  دومن���ا  املخاطر  على  املقبل  امل��و���س��وف 

اإقدامه هو يف �ساحة الوغى و بذلك تتاأّكد  ي�ساهي 

حقيقة دواعي ذكر احليوان يف �سعر عنرتة حيث مل 

يكن ح�سوره لذاته و اإمّنا خلع من �سفاته التي يعتّد 

بها من �رشعة و قّوة و جناعة ليحيل يف نهاية الأمر 

على �ساحبه اإحالة مبا�رشة. 

واد يف �سعر عنرتة مقت�رشة 
ّ
     ومل تكن جمالّية ال�س

الو�سف  اأو  اأبيات يف احلما�سة  اأثبتناه من  على ما 

بل اإّن ملمح اجلمال يظهر كذلك فيما ا�سطلحنا عليه 

ب�سعر ال�ّسخ�سية. ف�سخ�سّية ال�ّساعر متقّلبة بني القّوة 

ذلك  ويعّد  ومداراتها،  غبة 
ّ
الر اإظهار  بني  عف  وال�سّ

كان  فلقد  �سخ�سّيته.  يف  التمّيز  ملمح  تقديرنا  يف 

حامال لأزمة خا�سة اأكر منها اأزمة الآخرين، لذلك 

يخفت يف �سعر ال�ّساعر الّنف�ص اجلماعي ليطفو على 

ب من حبيبته فيتخرّي 
ّ
�سطح الق�سيدة الأنا وهو يتقر

يف حلظات الّت�رّشع من الألوان الأ�سود بذكر ما هو 

اأنف�ص يف الإن�سان واأعّزه« �سويداء القلب ». وقد ورد 

يف حّدها اأنها »علقة �سوداء تكون يف جوف فوؤاده 

. وقوله 
)26(

تقوم يف القلب مقام الّدماغ من الراأ�ص«

)ب�سيط(

َيا َعْبَل اأَْنِت �َسَواُد الَقْلِب َفاْحَتِكِمي

)27(
    يِف ُمْهَجِتي َواْعِديِل َيا َغاَيَة الأََجِل

ل لديه،  يبم من جدية لقاء �سعريا مع الّلون املف�سّ

اأ�ستات متعّددة  واد جمالّية جمعت بني 
ّ
ال�س ويك�سب 

لدللت  حّمال  الّلون  هذا  وجعلت  املوجودات  من 

ترتى اأّكدت �سلطته واأف�سليته على باقي الألوان.

اأنظومة  عن  مبناأى  ال�ّسكوى  �سياق  يكن  ومل        

الألوان التي انخرط فيها ال�ّساعر واأعلى من �ساأنها، 

فاّطرد ح�سورها ب�سكل لفت كما راأينا يف خمتلف 

ياقات ال�ّسعرّية. فقوله  )طويل(
ّ
ال�س

ْلِم َيا اْبَن َزِبيَبة ُيَناُدوَنِني يِف ال�سِّ

)28(
َداِم اخَلْيِل َيا اْبَن الأََطاِيِب َوِعْنَد �سِ   ٍ

يقيم ال�ساعر عالقة تقابل �سارخة يف خ�سّم �سكوى 

ظلم ذوي القربى بني �سواد اأّمه املحيل على �سواده 

ة 
ّ
مر عنرتة  ليحّقق  احلربّية  خ�ساله  حميد  وب��ني 

باأّن  بالقول  وي�سبح حقيقا  دا 
ّ
وتفر انت�سارا  اأخرى 

�سواد اجللدة لون ذو هيبة يقت�سي الّتوقري له.

واد يف �سعر عنرتة 
ّ
ال�س      هكذا تراءت لنا جمالّية 

وت�رّشعه  ومو�سوفاته  فخرياته  يف  ���س��داد  ب��ن 

ائدة ع�رشه، فرفع 
ّ
و�سكاته، قلب القيم الثقافية ال�س

من �ساأن لونه وجعل ذاته املركز يف الفّن والواقع، 

وحمل  الإب���داع  جتلّيات  على  �سعره  يف  واأوقفنا 

جميال  حمّبذا  لونا  واد 
ّ
بال�س العرتاف  على  متقّبله 

مع  ين�سجم  بع�سها  نف�سّية  ل��دللت  حّمال  بديعا 

املاألوف فريت�سيها وبع�سها يخالفه فيعر�ص عنها 

الإب��داع  مظاهر  من  مظهر  ذلك  ويف  وي�ستقبحها، 

�سمن امل�سرتك.
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تعد فعلية اجلملة من اأهم الأركان التي تنبني عليها 

الق�سة الق�سرية جدا، وتعتب اأي�سا من اأهم تقنياتها 

الفعلية  اجلملة  لأن  والدللية؛  والرتكيبية  الل�سانية 

تتخطى ملفوظها الكالمي نحو ر�سالتها الإخبارية 

والفنية واجلمالية. ومن ثم، جند كثريا من كتاب هذا 

الفن اجلديد ي�ستخدمون جمال فعلية متعاقبة، تدل 

اأكانت تلك  على احلركة والتوتر وال�سطراب، �سواء 

اجلمل الفعلية ب�سيطة اأم مركبة، �سواء اأكانت مبدوءة 

م�سدرة  اأم  امل�سارع  بالفعل  اأم  املا�سي  بالفعل 

بفعل الأمر.

الق�سة  من  النماذج  بع�ص  عند  �سنتوقف  وعليه، 

�سيما  ال�سعودية،  العربية  باململكة  جدا  الق�سرية 

هذا  يف  ب���رزت،  وق��د  منها.  الن�سائية  ال��ن��م��اذج 

اخلمي�ص يف  اأميمة  مثل:   ، متميزة  اأ�سوات  املجال، 

ال�سمالن  و�رشيفة  ال�سوء؟(،  يذهب  )اأين  جمموعتها 

القا�سم  اأبو  ياأتي(، وفردو�ص  وغدا   ( يف جمموعتها 

)قلق  يف  احلربي  وحكيمة  ي�سبهني(،  اأح��د  )ل  يف 

املنايف(، وحكيمة ملي�ص من�سور احلربي يف )نبتة 

القلق.. ال�سقيع(، وهيام املفلح يف )كما  يف حقول 

)بقعة  يف  املعجل  فهد  بنت  وه��دى  اجلمر(،  يتكئ 

)لل�سم�ص  يف  البدري  واأميمة  و)ال��ت��اب��و(،  حمراء( 

)ظل  جمموعتيها  يف  العبودي  و�سهام  ����رشوق(، 

يف  الإزميع  ومنرية  ي�ستدق(،  �سوء  و)خيط  الفراغ( 

جمموعتها )الطيور لتلتفت خلفها(، و�سيمة ال�سمري 

يف اأ�سموماتها الثالث )رمبا غدا( و)اأقوا�ص ونوافذ( 

جمموعتها  يف  خنكر  ووف��اء  امل�����س��اء(،   و)ع��راف��ة 

)اآخ��ر  جمموعتيها  يف  احل�سن  وم��رمي  )القف�ص(، 

املطاف( و)خذلن(. 

هو  ه��ذا،  عملنا  يف   ، يهمنا  فما  العموم،  وعلى 

بغية  احل�سن،  ملرمي  )خ��ذلن(  ملجموعة  الإن�سات 

الل�سانية  الروؤية  �سوء  يف  الفعلية  اجلملة  مقاربة 

وال�رشدية تركيبا ودللة و�سياقا. 

مفهوم اجلملة الفعليــــة:

عدة  اأن��واع  عن  ول�سانيا-  نحويا   - احلديث  ميكن 

ال�سمية،  واجلملة  الفعلية،  اجلملة  مثل:  اجلمل،  من 

واجلملة  الو�سفية،  واجلملة  الرابطية،  واجلملة 

املبنية،  واجلملة  ال�رشطية،  واجلملة  الظرفية، 

واجلملة املعربة، واجلملة الب�سيطة، واجلملة املركبة، 

التي  الإع��راب، واجلملة  لها حمل من  التي  واجلملة 

لحمل لها من الإعراب...

نائب  اأو  وفاعل  فعل  هي  الفعلية  فاجلملة  وعليه، 

مبنيا  فعال  يكون  قد  الفعل  اأن  هذا  الفعل.ويعني 

فعال  يكون  اأو  للفاعل،  نائبا  ي�ستتبع  للمجهول 

اأو  لزما  الفعل  يكون  وقد  فاعال،  ي�ستتبع  معلوما 

الفعلية من م�سند  متعديا... ومن ثم، تتكون اجلملة 

نائبا  اأو  فاعال  يكون  قد  اإليه  وم�سند  الفعل،  وهو 

للفاعل، ف�سال عن العالقة الإ�سنادية. وقد لتقت�رش 

بل  فح�سب،  الإ�سنادية  العالقة  على  الفعلية  اجلملة 

تكون مذيلة بالتكملة اأو املتعلقات الل�سانية الأخرى.

الق�سرية  الق�سة  يف  جوهري  ركن  الفعلية  اجلملة 

جدا:

والتقنيات  الأرك���ان  اأه��م  من  اجلملة  فعلية  تعد 

ال�سكلية الأ�سا�سية يف فن الق�سة الق�سرية جدا، وقد 

تنبه اإىل ذلك بع�ص املنظرين للق�سة الق�سرية جدا، 

�سبيل  على  حمداوي  وجميل  حطيني  يو�سف  مثل: 

التمثيل والتخ�سي�ص.

اجلملة الفعلية يف الق�صة ال�صعودية 

جمموعة )خذلن( ملرمي احل�سن منوذجا

جميل حمداوي\

\ ناقد واأكادميي من املغرب



يو�سف  الفل�سطيني  ال��دار���ص  ي��ذه��ب  ث��م،  وم��ن 

النظرية  الق�سرية بني  )الق�سة  حطيني، يف كتابه 

الأركان  اأهم  اأن فعلية اجلملة من  اإىل  والتطبيق(، 

اإذ ت�ساهم  الق�سرية جدا؛  الق�سة  الأ�سا�سية يف فن 

يف تريك احلدث وت�رشيعه وتراكبه وتتابعه. ويف 

العن�رش  هذا  »ويبدو  الدار�ص:  يقول  ال�سدد،  هذا 

نتيجة اأكر من كونه �رشطا، فالقا�ص الذي يتابع 

مع  اأكب  ب�سكل  يتعامل  وينمي حركتها،  حكايته، 

على  القدرة  ذات  اجلملة  مع  اأو  الفعلية،  اجلملة 

ياأتي خبها جملة  التي  ال�سمية  الفعل )كاجلملة 

هذه  من  جدا  كبريا  عددا  ا�ستعر�ست  وقد  فعلية(، 

ق�رشيا، نحو  يبدو يل  فراأيت ميال حادا،  الق�س�ص 

ا�ستخدام هذا النوع من اجلمل.

اإن املطلوب من الق�سة الق�سرية جدا اإي�سال الدللة 

طبيعته  عن  بالفن  لتخرج  التي  الطرق  اأق�رش  عب 

لتطوير  الأولوية  اإعطاء  ف��اإن  وبالتايل  اجلمالية، 

اإىل  للغة  الفعلية  الطاقة  ا�ستثمار  يتطلب  احل��دث 

اأق�سى حد مكن؛ لأن اإهمال ذلك من �ساأنه اأن يوؤدي 

اإىل ترهل احلكاية وعرقلتها عب �رشد و�سفي يكون 

)1(
اأكر قبول يف الق�سة الق�سرية والرواية.«

وقد ا�ست�سهد الباحث بنماذج ق�س�سية ق�سرية جدا 

يقارن فيها بني فعلية اجلملة وا�سميتها يف تبيك 

)انفتاح(  ق�سة  يورد  وهكذا،  وتخطيبه.  اجلن�ص  هذا 

ا�ستخدمت  التي  العثمان  ليلى  الكويتية  للكاتبة 

اجلملة الفعلية:

» �ساألت الزهرة رفيقتها:

- ملاذا تفتحت قبلي؟

قالت الرفيقة بانت�ساء:

)2(
- فتحت قلبي للنور واملطر قبلك.«

ال�سعودي  للكاتب  )اجلامعة(  بق�سة  ا�ست�سهد  كما 

نا�رش �سامل اجلا�سم التي تعتمد على اجلمل ال�سمية 

كثريا ؛ ما اأثر �سلبا على حبكتها ال�رشدية، واإيقاعها 

مو�سد،  ال��ب��اب  رف��ي��ع،  ال�سور  واجل��م��ايل«  الفني 

عند  الأمن  موظفو  عاك�سة،  زجاجية  علوية  النوافذ 

الأ�سماء  يطابقون  الأنيقة  ببذلتهم  اخلروج  بوابة 

داخل  بروؤو�سهم  ويطلون  املحددة،  البطاقات  يف 

اإىل  ال�سائقني، وينظرون  نوافذ  ال�سيارات من خالل 

الأج�ساد اجلال�سة واحللي الفارة من �سواد العباءات 

ال�سوداء واحلقائب اجللدية املو�سوعة فوق كل حجر، 

ينتظرون  لل�سم�ص  املك�سوفة  املواقف  يف  والرجال 

�سهوة،  بدون  اليومية  ال�سحف  ويقروؤون  ويدخنون 

كنت منتظرا معهم، واأ�ساأل نف�سي: كم جميلة بداخل 

هذا املبنى؟ كم عا�سقة خلف هذا ال�سور؟ كم خائنة 

حبلى  كم  بارتياح؟  تناق�ص  املحا�رشات  قاعة  يف 

واقفة يف طابور الكافيترييا متد يديها اأمام بطنها 

 
)3(

تخ�سى الإجها�ص؟ وكم...؟ وكم...؟«

الباحث املغربي جميل حمداوي كذلك من  ويعدها 

يو�سف  غرار  على  جدا  الق�سرية  الق�سة  اأركان  اأهم 

حطيني يف كتابه )الق�سة الق�سرية جدا وامل�رشوع 

كثريا  باأن  الباحث  يالحظ  حيث  اجلديد(،  النظري 

اجلمل  من  يكرون  جدا  الق�سرية  الق�سة  كتاب  من 

الفعلية، اأو ي�ستخدمون  اجلمل ال�سمية التي خبها 

ذات  الرابطية  اجلمل  من  يكرون  اأو  فعلية،  جملة 

الطاقة الفعلية. ويعني هذا اأن اجلمل الفعلية ت�ساهم 

يف تفعيل احلبكة، وتاأزميها توترا وتعقيدا ودرامية. 

واحليوية  احل��رك��ة  على  الفعلية  اجلمل  ت��دل  كما 

واحلدث الفعلي،  من خالل تتابع الأفعال، وتراكبها 

.
)4(

ا�سرت�سال اأو ت�سمينا

هذا، وقد جمع املبدع ال�سوري الأ�ستاذ نبيل املجلي 

الق�سرية جدا يف منظومة على غرار  الق�سة  اأركان 

:
)5(

اأراجيز النحو والفقه والعلوم

�رشد ق�سري متناه يف الق�رش    

                                   كال�سهم، بل كال�سهب تطلق ال�رشر

كتبه�����ا الأوائ����ل الكب���ار

                                  ولي�ص يدرى من هو املغ���������وار

قد ميزتها خم�س����ة الأركان

                                  حكاي�������ة غن������ية املع��������اين

وبعدها يلزم������نا التكثي�ف 

                                  ووحدة يحفظ�������������ها ح�سي��ف

وا�سرتط النا�ص لها املفارق�ة 

                                  واأن تك�������������ون للحدود فارق��ة

وجمل����ة فعلي�����ة بها كم��ل

                                  بن������اوؤه���ا.. وحق�ه اأن يكتم������ل

وهكذا، يبدو لنا باأن اجلملة الفعلية هي من الأركان 
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الق�سرية  الق�سة  اإليها جن�ص  ي�ستند  التي  اجلوهرية 

جدا يف �رشدنا العربي املعا�رش.

�سمات اجلملة الفعلية يف ق�س�ص مرمي احل�سن:

يف  احل�سن،  م��رمي  ال�سعودية  املبدعة  وظفت  لقد 

جمموعتها الق�س�سية الق�سرية جدا )خذلن(، اجلملة 

ذات  الب�سيطة  الفعلية  اجلملة  �سيما  بكرة،  الفعلية 

التي  الأ�سلية  ال�سغرى  واجلملة  الواحد،  املحمول 

تقوم على الإ�سناد، ومتام التكوين، و�سحة التاأليف. 

الق�سة  اأرك��ان  من  اجلملة  فعلية  ف��اإن  ولالإ�سارة، 

الق�سرية جدا، ومن اأهم مكوناتها البارزة، كما يبدو 

ذلك جليا يف ق�سة )�رشاء( التي تهيمن فيها اجلمل 

الفعلية كثريا تباعا وتراكبا وتعاقبا وتتابعا: تنق�ص 

العرو�ص احلناء على يدها .. 

ت�سلم مبلغا حمرتما من املال للناق�سة وتغادر .. 

ت�سعر باأمل يوخز عظامها .. 

تراجع طبيبًا ..

»
)6(

يخبها باإ�سابتها بداء ال�سدفية املزمن ..!

قد  الكاتبة  اأن  الق�سة،  هذه  خالل  من  لنا،  يتبني 

�رشد  يف  كثريا  الب�سيطة  الفعلية  اجلملة  وظفت 

الفعلي  املحمول  ذات  وه��ي  املتعاقبة،  الأح���داث 

تراجع-  ت�سعر-  ت�سلم-  تغادر-  )تنق�ص-  الواحد 

يخبها(، والغر�ص من ذلك كله هو و�سف ال�سخ�سية 

القوة  ، وانتقالها من حالة  الرتاجيدي  يف تناميها 

واجلمال نحو حالة املر�ص والعجز.

وعليه، تتميز اجلملة الفعلية، يف الق�س�ص الق�سرية 

ال�سمات  م��ن  مبجموعة  احل�سن،  م��رمي  عند  ج��دا 

على  وال�سياقية  والدللية  الرتكيبية  واخلا�سيات 

النحو التايل:

1- ال�سمـــات الل�سانية والرتكيبية:

جمموعة  يف  والرتكيبية  الل�سانية  ال�سمات  تتمثل 

الق�سي�سات على  اأفعال  التي تطبع  من اخلا�سيات 

م�ستوى بنية امللفوظ النحوي والرتكيبي والتاأليفي، 

وهذه ال�سمات هي:

�سمــــة الب�ساطــــــة:

توظف الكاتبة مرمي احل�سن جمال فعلية ب�سيطة ذات 

تفي�ص  ق�س�سها  يجعل  ما  واح��د؛  فعلي  حممول 

ونعني  الدينامية.  والنب�سات  واحليوية  باحلركة 

الب�سيطة تلك اجلملة التي تت�سمن حممول  باجلملة 

واحدا، �سواء اأكان حممول فعليا اأم ا�سميا اأم و�سفيا 

الق�سة  ه��ذه  يف  جليا  ذل��ك  يبدو  كما   ، ظرفيا  اأم 

الب�سيطة مبحمول  الفعلية  الق�سرية جدا ذات اجلمل 

فعلي:

»يقب�ص على فوؤادها بيدين قا�سيتني .. 

يهرول بكنزها الدفني نحو اجلنة ..

ي�سقط متعراً ..

ي�رشخ قلبها م�سميًا عليه .. 

)7(
فريمى به مبت�سمًا يف الفالة امللتهبة ...«

يف هذه الق�سة، تتعاقب اجلمل الب�سيطة التي تكتفي 

)يقب�ص-  الفعلي  املحمول  وه��و  واح��د،  مبحمول 

تاأملنا  واإذا  ي��رم��ي(.  ي�رشخ-  ي�سقط-  ي��ه��رول- 

فاإنها  املتعاقبة،  والوقائعية  احلدثية  الأفعال  هذه 

و�سقوطا،  وخيبة  ماأ�ساة  احلب  فجائعية  على  تدل 

وانك�ساره غدرا وخيانة وق�سوة. 

�سمـــــة الرتكيــــب:

اجلملة  بكرة  توظف  احل�سن  مرمي  اأن  الأكيد،  من 

الفعلية ذات البنية الرتكيبية الب�سيطة، خا�سة ذات 

املحمول الفعلي الواحد. لكنها ت�ستخدم ، يف حالت 

تت�سمن  التي  املركبة  الفعلية  اجلملة  ج��دا،  قليلة 

ق�سة  يف  جليا  ذل��ك  يبدو  كما  ف��اأك��ر،  حممولني 

)حوار( التي تنبني على اجلملة املو�سولية املركبة 

) الذي ي�سدل �ستائره ال�سوداء(:

»هم�ست روحه لروحها وهما غافيان :

��� اإن يف داخلي اأملا �سديدا اأعاين منه .

ردت روحها يف ارتياح :

��� واأنا اأنعم بالراحة .

ف�سمع  اأخ���رى  دق��ائ��ق  ب�سع  ال��روح��ان  ت���اورت 

حوارهما الظالم 

الذي ي�سدل �ستائره ال�سوداء عليهما وتدث :

�� اإحدى روحيكما �سبغها لوين الأ�سود ..

 
)8(

فتاأمل كالهما ..!

الب�رشية  الأرواح  ���رشاع  ع��ن  الق�سة  ه��ذه  تعب 
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اأو  الراحة وال�سقاء،  العا�سقة، وجتاذبها بني ثنائية 

تاأرجحها بني ثنائية النور والظلمة.

�سمـــــة التخ�سيـــ�ص:

تنتج �سمة التخ�سي�ص عن النزياح الرتكيبي اأو عن 

تتقدم  عندما  ذلك  ويتحقق  الرتبة،  ت�سوي�ص  طريق 

الأ�سا�ص،  الفعل  عن  اللغوية  الوحدات  من  جمموعة 

اأو  التبئري  اأو  التخ�سي�ص  لوظيفة  ذل��ك  وي��ك��ون 

الإر�ساد، كما يت�سح ذلك بينا يف ق�سة )تطري(:

 »ترن الأجرا�ص في�ساورها �سعور بالعزلة ..

 خيوط فجر الأمل تلوح من بعيد ..

ت�سبقها عوا�سف ال�سقاء ..

ال�سفرة تن�رش غطاءها ..

ترفع عينني مغرورقتني دموعًا .. ينعق البوم ..

ينح�رش �ستار اخلريف رافعًا نواقي�سه ..

»
)9(

فتنت�رش الأرواح هائمة يف ال�سماء .

)تن�رش  جملة  اأو  بعيد(  من  )تلوح  جملة  يعاين  من 

تركيبية  تاآليف  هناك  ب��اأن  ف�سيالحظ  غطاءها(، 

هدفها  امل��ح��وري،  الفعل  على  متقدمة  مبا�رشة 

املر�سود  املوقف  كاآبة  على  والت�سديد  التخ�سي�ص 

على  والتن�سي�ص  امله�سمة،  الأنثوية  ال��ذات  لدى 

روؤي��ة  عن  يعب  ال��ذي  الطبيعي  امل�سهد  �سوداوية 

ال��ذات  دواخ��ل  تعك�ص  قامتة،  ت�سكيلية  انطباعية 

املنخورة بالياأ�ص واحلزن وال�ساأم الوجودي. 

�سمــــة التزميـــــن:

متنوعة  اأزمنة  بني  احل�سن  مرمي  ق�س�ص  تتاأرجح 

وخمتلفة على م�ستوى الوقائع وامل�ساعر واملواقف 

وامل�ستقبل.  واحلا�رش  املا�سي  فهناك  والقرارات، 

فمن اأمثلة الق�س�ص الدالة على الزمن املا�سي ق�سة 

)فر�ص احلياة( :

فاخرة  ق�����س��وراً  تفر�ص  وه��ي  حياتها  »ع��ا���س��ت 

ل�ستقبال ال�سعادة ..

  غفت وانت�ست بالأحالم ..

نغمات  على  وراق�ستها  اللحظات  اأجمل  �سادفتها 

وجع الأيام ..

»
)10(

ك�رشتها خيبة ثقيلة .. ففقدت احلياة .

على  يحيل  مرجعي  بزمن  الق�سة  اأح��داث  ترتبط 

ما  �رشعان  ال�سعادة  هذه  اأن  بيد  ال�سعيد،  املا�سي 

تنقلب اإىل �سقاء وفقدان وخ�سارة وخيبة اأمل. 

ومن اأمثلة الق�س�ص الدالة على احلا�رش ق�سة )بوم(:

»ي�ستلقي بجانب زوجته احلامل ..

 يحل عليه البوم ..

يرمقه بنظرات �رش�سة ..

ي�سري متنقاًل على ج�سد تلك النائمة ..

يطبع خطواته يف كل مكان .. 

 يبتعد خارجًا ..

 يغت�سل مباء املطر ويرحل ..

»
)11(

 فريتفع بكاء اجلنني يف فزع ..!

على  دالة  م�سارعة  اأفعال  الق�سي�سة  هذه  تت�سمن 

على  يحيلنا  ميثولوجيا  مدلول  وتمل  احلا�رش، 

التطري والت�ساوؤم والفزع.

ومن الق�سي�سات التي ت�ستمل على فعل الأمر الدال 

على ا�ست�رشاف امل�ستقبل ق�سة )نطفة(:

» يطبق بكفه العري�سة على رقبتها :

��� اأكرهك .. اخرجي من حياتي اإىل الأبد ..

يخرج من حلقها فحيح الثعابني ..

)12(
فتتح�س�ص بطنها املنتفخة حولني كاملني ..!«

يف  متد  م�ستقبل  عن  )اخ��رج��ي(  الأم��ر  فعل  يعب 

الزمان، يكون فيه الآمر بال تلك املراأة الكائدة التي 

نغ�ست حياته باحلقد وال�رش وزرع ال�سموم.

وقد ميتد املا�سي يف احلا�رش كما يف هذه الق�سة 

يتخللها  لكن  املا�سية،  الأفعال  عليها  تغلب  التي 

ويحيل  احلا�رش.  على  يحيل  الذي  امل�سارع  الفعل 

هذا على امتداد الزمان من املا�سي نحو احلا�رش:

»اأغم�ست عينيها يف �رشمد ليل ..

راأت اأ�سباحا على اأر�ٍص مل  ت�ساهدها يومًا ..

 يف تلك الأر�ص قابلها ابنها ال�سغري ..

 ب�سق يف وجهها وغادر ..!

»
)13(

فانتبهت على قبلة منه ..!

هكذا، تتميز ق�سي�سات مرمي احل�سن بتنويع زمنية 

احلا�رش  نحو  املا�سي  م��ن  وانتقالها  الأف��ع��ال، 

وامل�ستقبل.
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 �سمـــة التتابــــع:

جدا،  الق�سرية  ق�س�سها  تبيك  يف  الكاتبة،  ت�ستند 

وان�سيابا  تعاقبا  متتابعة  فعلية  جمل  توظيف  اإىل 

يتميز  مرتاكب،  حركي  �رشدي  باإيقاع  وا�سرت�سال، 

بال�رشعة والإيجاز والقت�ساب، وكرة التعاقب يف 

ت�سل�سل الأح��داث، وتتابع الأح��وال واحل��الت. ومن 

ال�سرت�سال  الفعلي، وكرة  التباع  ذلك  الأدلة على 

الأح��داث،  حركية  ت�سور  التي  والأفعال  اجلمل  يف 

وجت�سد �رشعتها الن�سيابية. ومن الأمثلة الق�س�سية 

الإي��ق��اع  وت�رشيع  التتابع  خا�سية  ع��ن  امل��ع��بة 

ال�رشدي، نذكر ق�سة ) وجع( : 

»تتاأمل من هم اأوجع قلبها ..

تنتظر منه اأن ميدها بالأمل ..

يغيب عنها طويال ..

تياأ�ص من عودته ..

هاتفها يوما واأخبها بقدومه ..

.»
)14(

فانتحرت ..! 

واجلمل.  الأفعال  لتتابع  من��وذج  الق�سي�سة  فهذه 

املعاناة  روح  طياتها،  يف  تمل،  فهي  وبالتايل، 

الفجائعية، وج�سامة املاأ�ساة الإن�سانية ؛ ب�سبب جتب 

ت�سوير  مع  القاهرة،  ولمبالته  ال�رشقي،  الرجل 

انبطاح املراأة اأمام ق�سوة الرجل الذي ليهمه �سوى 

تقيق نزواته وغرائزه ال�سبقية.

 ، امل���راأة  ع��ن  ك��ث��ريا  ت��داف��ع  الكاتبة  اأن  وي��الح��ظ 

وت�سورها دائما على اأنها اإن�سانة مظلومة مقهورة. 

يف حني، تندد بالرجل خلقا و�سلوكا ومار�سة.

 �سمـــــة الرتاكــــب:

مرمي  ق�س�ص  يف  الفعلي  الرتاكب  ظاهرة  ت�رش 

احل�سن ، عالوة على تتابعها يف �سياق الن�ص تدويرا 

وتتابعا وتعاقبا، من اأجل تاأزمي العقدة وتفجريها، 

 ، اجلمل  وت��رية  ت�رشيع  عب  الدرامي  التوتر  وخلق 

التي  الق�س�ص  يف  �سيما  البع�ص،  بع�سها  وركوب 

ت�رشد بوا�سطة اجلمل الفعلية امل�رشدة ، كما يف ق�سة 

)�رشقة(:

»تغادر تمل ثروته ..

 تهيم روحها اإىل ال�سماء ..

 تتناثر الروة هنا وهناك .. 

يجمعها ق�رشاً ..

فينرها ..!«

نالحظ ، يف هذه الق�سة الق�سرية جدا، جمموعة من 

والرتاكب  للتتابع  تخ�سع  التي  الإ�سنادية  اجلمل 

الن�سق  ت�رشيع  اإىل  حتما  ي��وؤدي  ب�سكل  ال�رشيع،  

والتوتر  التاأزم  �رشنقة  يف  واإ�سقاطه   ، الق�س�سي 

الفعلي  الن�سق  ذلك  على  يدل  كما  احلركي،  الدرامي 

ويجمعها،  وتتناثر،  وتهيم،  وتمل،  التايل:تغادر، 

قريبة  املرتاكبة  الأفعال  هذه  فم�سافة  وينرها... 

ومتجاورة ؛ ما ي�ساعدها على خلق لوحة م�سهدية 

وال�رشعة  باحلركة  ناب�سة  فيلمية  لقطة  اأو  درامية، 

القائمة على  ماأ�ساة احلياة  لنا  ت�سخ�ص  الإيقاعية، 

هباء  وت�سييعها  ال��روات،  وجمع  واجل�سع،  الطمع 

منثورا. 

�سمــــة الت�سريع:

توظف الكاتبة، يف تبيك جملها الفعلية، وتخطيب 

ق�س�سها الق�سرية جدا، اإيقاعا �رشديا يتميز بال�رشعة 

Tempo. وينتج هذا الإيقاع عن تراكب اجلمل، وتتابع 

الأفعال منطقيا وكرونولوجيا، وامليل اإىل الإيجاز، 

وكرة التعاقب يف ت�سل�سل الأحداث ، وتتابع الأحوال 

واحلالت. ومن جتليات الإيقاع ال�رشيع، يف الق�سة 

ال�سرت�سال  وكرة  الفعلي،  الإتباع   ، جدا  الق�سرية 

الأح��داث،  حركية  ت�سور  التي  والأفعال  اجلمل  يف 

وت�ساهم يف �رشعتها الن�سيابية على غرار اللقطات 

ال�سينمائية ال�رشيعة والوجيزة. 

لكل  »اإن  لوتانو:  خيمينيث  خو�سي  ويقول  ه��ذا، 

اأو  به  خا�سة  داخلية  عالية  درجة  ال�رشد  من  نوع 

.اأي: درجة �رشعة يف غناء مقطع   Tempo ي�سمى  ما 

لها �رشعة خا�سة  الق�سرية جدا  والق�سة  مو�سيقي، 

 ، املحذوف  على  تعتمد  وهي  اآخر.  توتر  ولها  بها، 

املوجزة  والبنية  واملقت�سد،  والرتكيب،  والت�سذيب، 

الدقيقة، واملعمقة.«15

)البقية مبوقع الجلة على النرتنت(
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باأزمة،  القول  اأن  اإذا ظننت  اأكون متع�سفًا   قد ل 

ال�سورة  م�ستوعبة  غري  النقد  حلالة  كتو�سيف 

الفعلية له يف الواقع ، لأن الأزمة تبهن حدوثها 

مل  الأم��ر  حقيقة  يف  بينما   ، وج��وده  ف��رتة  بعد 

يح�رش ثم بداأ ح�سوره يتاأزم يف موا�سلة م�سريته 

، واإمنا هناك غياب تام له ، لهذا فالأوىل علينا 

اأن نقول : غياب النقد يف اليمن .

غياب النقد يف اليمن،  لي�ص وليد اللحظة ، واإمنا 

هناك  يكن  مل  حيث  عقود،  لها  الغياب  م�سكلة 

كنا  اإذا   ، النقد  وب��ني  الإب���داع  بني  ات�سال  اأي 

نقطع  اأن  بالطويلة،  لي�ست  فرتة  خالل  ا�ستطعنا 

اإبداعيًا  والعرب  اليمن  الهوة بني  �سوطًا ونق�رش 

ب�سور  والكتابة   ، اإليه  التو�سل  مت  مبا  واللحاق 

واأ�سكال جديدة كما هي عليها التجربة الإبداعية 

العربية ، لكن مل يرافق ذلك اأي منو اأو ن�سوء نقدي 

وانف�سام  واإمنا حدث ف�سل  الإبداع،  يواكب هذا 

اأو  رفيقني  يكونا  مل  لو  كما  والنقد  الأدب  بني 

متالحقني .

كلنا يدرك اأنه حتى ال�سبعينيات مل تكن قد ظهرت 

الأدب  يف  قرائية  اأو  منهجية  نقدية  درا���س��ات 

اليمني بعدد اأ�سابع اليد الواحدة ، وظل ال�ساعر 

وال�سارد يثبت وجوده الإبداعي دون اللتفات اأو 

الهتمام مبا �سيمكنه النقد من تطور لتجربته ، 

حتى و�سل الأمر اإىل حالة الياأ�ص .

 ، اليمن حالة غائبة ومغيبة با�ستمرار  النقد يف 

ومل ت�سفع اأي عوامل ثقافية اأو �سيا�سية حل�سوره 

يكن  مل  اإن  ال�سطح،  اإىل  بروزه  يحقق  مبدى  ولو 

الأدب  طبيعة  اإىل  وبالنظر   ، ميالده  تعر  قد 

كتابات  من  اأنتج  ما  اإن  بالقول  لنا  ال�ساحمة 

بامتياز  اإبداعيًا  ن�ساًل  كان  و�رشدية،  �سعرية 

واأن   ، اآخر  ن�سال  اأي  عن  ومعاناة  يقل جهداً  ل 

هوؤلء املبدعني قد وهبوا اأنف�سهم لل�سعر والرواية 

والق�سة كليًة، وعا�سوا من اأجل ذلك ودفعوا ثمن 

ذلك حياتهم املوؤملة والقا�سية ،بينما يف املقابل 

اأجل ذلك،  للنقد وينا�سل من  اأحٌد نف�سه  مل يهب 

حا�رش  قد  واأيديولوجياته   املجتمع  اأن  حلظة 

من  ونفاه  ب��الأدب  املتعلق  الفكري  احلقل  هذا 

اهتمامه،اأو اعتباره جزءاً من الفن ، وحاجته اإليه 

ملحة .

الغياب  خال�سة  لنا  توفر  كثرية  معطيات  ثمة 

النقدي ، كاعتقادنا بالظرف ال�سيا�سي والثقايف 

كبار  نقاد  ب��روز  ع��دم   ، رئي�ص  ب�سكل  امل�سهم 

منهجيًا  اأو 
ً
وقرائيا  تناوليًا  طريقًا  له  ي�سقون 

باأي  ول��و  للنقد  مفهوم  اأي  غياب   ، اأك��ادمي��ي��ًا 

 ، القدمي  النقد  اأثر  برز  حني  يف   ، لون  اأو  �سورة 

اأربعة عقود  يربو على  ما  ا�ستمرت  الفرتة  وهذه 

وهي   ، ال�سبعينيات  وحتى  الثالثينيات  من   ،

الباحثني،  من  الكثري  يعدها  التي  نف�سها  الفرتة 

، انها نقطة   اأولية النقد يف اليمن  ومن تناولوا 

البداية الأوىل للنقد النطباعي التاأُثري املن�سور 

الفرتة   هذه  وتلت   ، الأدب��ي  والبيد  احلكمة  يف 

درا�سات بنف�ص النمط، حتى لو اأخذت �سورة كتب 

كتابه  يف  الوزير  زيد  ذلك  فعل  كما  مطبوعة، 

واحلديث«  القدمي  اليمني  ال�سعر  يف   »درا�سات 

1964م  ، وتاله اأحمد ال�سامي يف كتابه » ق�سة 

الأدب يف اليمن« 1965م، كما اأنه يف هذه الفرتة 

 اخلطاب النقدي احلديث فـي اليمن

)بني الغياب والتاأزم( 

�سالح الأ�سبحي\

\ باحث وناقد من اليمن



ظهرت درا�ستان عن الأدب اليمني ، لكن تناولها 

كان من خارج اليمن ، وحني نقول النقد الأدبي 

لهالل  الدرا�ستان   ، اإ�سكالية  يف  نقع  اليمن  يف 

ناجي من العراق ، وعزالدين اإ�سماعيل من م�رش 

، اإىل اأن جاءت درا�سة الدكتور عبدالعزيز املقالح 

اليمني  ال�سعر  الأبعاد املو�سوعية والفنية يف   «

املعا�رش »1973م، ل�سنا هنا ب�سدد ال�ستعرا�ص 

لتلك الدرا�سات بقدر ما تعطينا نبذة مهمة تفكك 

هي  وم��ا  اليمن،  يف  النقد  يتناول  من  طبيعة 

الأر�سية التي انطلقت منها البداية ؟ وهل اأثرها 

مازال بارزا يف امل�سهد النقدي حاليا؟.

ال�سعرية وال�رشدية املتميزة  الأعمال  بداأت  حني 

تظهر منذ الثمانينيات كما ذكرنا ، كان لبد من 

واملناهج  النظريات  وال�ستفادة من   مواكبتها، 

اأن  وخا�سة  ب��الإب��داع،  النهو�ص  على  القادرة 

يدفع  مبا  ال�ساحة  مالأت  نقدية  ووف��رة  تزاحمًا 

خال�سة  اأدبية  ونه�سة  وا�سع  اأفق  اإىل  ب��الأدب 

تتنا�سب والتحول الكياين يف الن�سيج املجتمعي 

التقليدية  ال�سورة  ظلت  ،لكن  الإبداعي  والن�سق  

املثال  �سبيل  على  ال�سعر  اأن  باعتبار  طاغية 

�سور ومو�سيقى ، كت�سور ومار�سة اأعاقت منوه 

الت�سور  هذا   ، خلطواته  ح��داً  اأنت�سع  وحاولت 

ال�سطحي كان �سببًا يف الت�سدي لق�سيدة التفعيلة 

يف  النت�سار  م��ن  ميكنهما  ومل  النر  ث��م  وم��ن 

امل�سهد الأدبي ، مثلما كان الوقوف �سد الرواية 

املكتملة العنا�رش اأو املغايرة .

ما  اأو  الت�سعيني  اجليل  اأن  قلنا  اإذا  نخطئ  ل  قد 

كتب يف هذه الفرتة يعد طفرة يف حياة امل�سهد 

، وحاملا بحثنا  اليمن  و���رشداً يف  �سعراً  الأدب��ي 

عن طفرة يف النقد اأي�سًا، فهو ا�سطياد يف املاء 

مار�ص  بع�سها  و�سئيلة  قليلة  كتابات   ، العكر 

وبع�سها  موجهًا  حتى  منه  اأكر  ت�سجيعًا  دوراً 

اأن ما كتب  ، غري  الأدب  اأكادمييًا مل يخدم  كان 

�سحفيًا رمبا �ساهم واأثر اأكر من غريه واإن كان 

مت�سعبًا غري منتظم ول موجه .

اأو  ال�ساعر  اأن  اللحظة  ه��ذه  حتى  الأم��ر  و�سل 

اأو  اإذا َهمَّ بتوقيعه  ال�سارد ل يجد من يقراأ عمله 

ن�رشه �سوى زميل له من نف�ص ال�سكل اأو اجلن�ص، 

كنوع من املوا�ساة والإ�رشار على البقاء وك�رش 

 ، واحد  قارئ  من  اع��رتاف  عن  وبحث  العوامل، 

يعانيها  التي  املاأ�ساة  حجم  بدقة  يك�سف  وهذا 

 ، اأزم��ة  ولي�ص  غيابًا  يعد  الأم��ر  هذا  مثل   ، النقد 

�سياعًا ولي�ص تراجعًا.

ت�ساعفت ماأ�ساة النقد اأكر يف ال�سنوات الأخرية 

النقد  عليه  يقام  اأر�سية  فقدت  التي   الثالث 

وال�سفحات  بالنقد  املهتمة  املجالت  كاختفاء 

والندوات  الفعاليات  واإقامة  الثقافية  واملالحق 

اأو  الثقافية  باملوا�سم  والح��ت��ف��ال  النقدية، 

باملبدعني اأو بالتجارب اجلديدة  .

اهتمام  خ��ارج  النقد   : للغاية  مفرطة  بب�ساطة 

ومتابعة املثقف اليمني ، اإن مل نقل الفرد اليمني 

يتعرف  مل   ، ق��راءت��ه  يف  منه  ���س��داه  يتلق  مل   ،

اجلامعي  الأ�ستاذ  ول  اجلامعي  التعليم  عليه 

العلمي  البحث  مكانه يف  اأخذ  ول   ، املتخ�س�ص 

والدرا�سات العليا ، لي�ص هناك جمالت خم�س�سة 

البلدان  اأفقر  نحن   ، منوه  ت�سجع  جوائز  ول   ، له 

يف النقد الأدبي ، واإن كان هذا م�سايقًا للبع�ص 

، ل ننكر وجود بع�ص الكتابات النقدية الفردية 

لكنها �سئيلة جداً   ، البع�ص  يبذلها  التي  الهامة 

جداً .

 ماأ�ساة النقد مع ق�سيدة التفعيلة وق�سيدة النر 

ق�سيدة  م��ع  النقد  م�سرية  يف  امل�سكلة  تكمن 

نعتقد  الآن  اإىل  زلنا  ما  والتي  والنر،  التفعيلة 

اأنهما خارج ال�سعر كما لو اأننا مل نعرتف بهما ، 

فما بالك بالنقد املت�سل بهما ، ل نريد اأن  ت�سل 

يكتب  من  هناك   ، التال�سي  حتى  املاأ�ساة  بنا 

تفعيلة ونر يف اليمن الآن ومن قبل ب�سكل متميز 

ومتفرد ويكاد ينعدم يف بع�ص الأقطار العربية ، 

عندنا تطور ملحوظ يف هذين ال�سكلني ، وكما هو 

الأمر يف  ال�رشد. 

)بنقد  ي�سمى  م��ا  ت��ت  تناولت  درا���س��ات  ثمة 

النقد( ت�سخي�سًا وقراءة ،وقراأت  امل�سهد النقدي ، 

ملخ�سة اإياه يف �سكلني  :ال�سكل الأكادميي، وله 

�سوره وتوجهاته : الأ�سلوبي ، املفتوح ، الن�سي 
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، التاأويلي ، البنيوي .

غري  غالبًا  يكون  الذي   : ال�سحفي  النقد   : الثاين 

والت�سجيع  الرتويج  بدور  ويقوم   ، مبنهج  ملتزم 

التناول  اأو  املنهجية  ي��ق��ارب   ، منه  والقليل 

يهمنا  ما   ، والنطباعية  التاأُثري  خارج  املمنهج 

اأثره  اأو ظهر  اإبداعًا،  هنا هو، هل خلَق هذا النقد 

بدرجة تدفع بالأدب اليمني وتل اإ�سكاليته يف 

اليمني  املبدع  ي�سعر  الإبداعي؟، ملاذا مل  الو�سط 

باأثر هذا النقد؟  .

والأغلب  الأكادميية،  الدرا�سات  حيث  من  اأوًل   

على  حديثة  نظريات  تطبيق  نحو  تتجه  منها 

الأدب القدمي ، ومن الطبيعي اأن الأدب املعا�رش مل 

ي�سمع لها �سدى يف اأروقته ، القليل من الدرا�سات 

اجتهت  حداثيني  اأدباء  تناولت  التي  الأكادميية 

نحو الرموز منهم كاملقالح والبدوين وغريهم ، 

بينما مل تط ومل تقارب  امل�سهد ككل ، ولو ذكرنا 

هيثم  ح�سني  حممد  ال�ساعر  املثال  �سبيل  على 

�ساحب التجربة املتميزة التي مل تظ باهتمام 

يعطيها مكانها ويقدمها للقارئ ب�سورة م�سبعة 

اأو  الأكادميية  الدرا�سات  اأن  ثم  والقراءة،  بالنقد 

بامل�سهد  يلت�سق  ل  املنهجي  الأكادميي  الناقد 

بعمله  يكتفي  واإمن��ا  اأطروحاته،  بعد  الإبداعي 

كمحا�رش فقط ، ل كاتبًا ول ناقداً ، بل لو �ساألت 

اأكرهم من هم يف حقل الأدب والنقد عن علي 

عدم  لأثبت  اجليالين،  اأو  الزبري  نبيلة  اأو  املقري 

معرفته لهم .

وُيدخُل  امل�سجع  دور  يوؤدي  ال�سحفي،  النقد  اأما 

املبدَع حلبَة ال�رشاع يف امل�سهد الأدبي ، وهليه 

وعليه   ، يتال�سى   �� يحرق   �� وج��وده  يثبت  اأن 

التعريف به ل غري، لكن مع ذلك يبقى له تاأثرٌي 

واأهميٌة ل ننكرها  ، لذا ل غرابة من واقع النقد 

عندنا ،طاملا كان هذا حاله الراكد . 

 كان  لبع�ص الدرا�سات نب�سها احلي، والتي رمبا 

بعمقها  مفرغة  م�ساحة  ،وغطت  توا�ساًل  خلقت 

وثرائها، وقد اأف�سُلها اأنا كقارئ  على الدرا�سات 

املنهجية اجلافة ، يجدر اأن اأ�سري يف هذا املقام 

اإىل الناقد وال�ساعر علوان اجليالين وخ�سو�سية 

واجليل  الت�سعيني  للجيل  بدقة  املتابع  نقده 

الألفيني ، وهو اأخب النقاد بهذا اجليل ، كما اأن 

الو�سابي  الرقيب  ال�سباب املهتمني كعبد  بع�ص 

والعرامي واأحمد ال�سالمي ومراد وع�سام وا�سل 

وجازم ، مناذج حية جليل نقدي فاعل وموؤثر ، 

واإن كان واقعهم ل ي�سجعهم  .

اخلطاب النقدي احلديث �سراع احلا�سر وامل�ستقبل!!

 ، وجاد  مهم  �سوؤال  عن  البتعاد  مت   ، القدم  منذ 

غايته : ما هو الفن ؟؟ اإىل �سوؤال اآخر : ملاذا الفن؟ 

يف اإطار البحث عن مبر يف�رش تواجده يف حياة 

الإن�سان ثم انزاح ال�سوؤال اإىل اإمكانية تلقي الفن 

تديد  من  الهروب  هذا  لكن   ، معه  والتجاوب 

تف�سريه  عن  يعجز  النقد  من  جعل   ، الفن  ماهية 

النقد �سياداً يف  ، من هنا يبقى  اأفقه  واحلد من 

�سباك الفن ، يطعمه حينًا ويق�سو عليه اأخرى .

ويتكاثف  كثرياً  يختلف  حديثًا  النقدي  اخلطاب 

وفق  متباينة  وروؤى  هائلة  تنظريات   ، اأك��ر 

تاأمالت تكاد ل ت�سى ، كل منها تتخذ لنف�سها 

اإىل  خاللها  من  تولج  خمتلفة  ونظرة  تف�سرياً 

ميتلك  اأح���داً  ل  النهاية  ويف  الن�ص،  �سميم 

الناقد  ول  القارئ  ول  الكاتب  ل  الن�ص،  حقيقة 

النقد  اإىل  للنظر  بداية  ما�سة  بحاجة  نحن   لذا   ،

جمالها  الفكرية  املمار�سة  من  حالة  باعتباره  

تتخذ  التي  الفل�سفة  هي  مثلما  عينتها  اأو  الأدب 

من الأفكار عينة لها ، هذه املمار�سة تنبئ ل �سك 

التفكري وال�ستيعاب  عن وعي معريف ورقي يف 

لطبيعة النتاج الإبداعي الذي يقدم ت�سوره لهذا 

العامل الكوين املت�ساعب مبا فيه  الذات املبدعة ، 

احلياة  و�سبكة  باملعرفة  الوثيق  وارتباطه  النقد 

تعددت  مهما   ، الإن�سانية  علومها  مبختلف 

نظرياتها ومناهجها ، يعد النقد خيطًا مت�سقًا يف 

امتداد  على  املتداخلة  املعرفية  الأن�ساق  رباط 

وجوده  ومنبع  تكوينه  ليظل   ، الإن�ساين  الوعي 

طاملا   ، الإب���داع  امل�سمى  املعجز  لهذا  مرابطًا 

العلم  وع�سور  التكنولوجيا  واأخفقت   عجزت 

والعقل، اأن ت�ستغني عن متعته اأو ترف�ص وجوده 
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، بل هياأته لع�رش جديد ، ي�ستوعب كل معطيات 

حتى  الإن�سان  م�سرية  يرافق  خالد،  كفن  التقدم 

النهاية .

النقد بالن�سبة للمبدع ما هو اإل اإثبات فعل القراءة 

لن�سه ، �سواء كان هذا الإثبات ينم عن حب اأو عن 

كراهية، اهتمام � متابعة ثقافة � تخ�س�ص � واجب، 

لكنه مع ذلك ل يخد�ص كرامة الن�ص اأو يقلل من 

اأهميته ، وحينما يثبت القارئ الناقد اأو القارئ 

املتذوق فعل قراءته، م�ستخدمًا منهجًا معينًا اأو 

بقدر ا�ستيعابه للن�ص ، والعالقة احلميمية التي 

يقيمها مع الن�ص ، الن�ص لي�ص رادعًا للناقد ول 

اأمام  وج��وده  يقدم   ما  بقدر  نف�سه  عن  مدافعًا 

الآخر اأيًا كان م�ستواه ، لي�ص هناك اأي عداء بني 

الن�ص والآخر ، ندعو اإىل احلميمية بينهما حتى 

نخفف  من الإ�سكالية املتفاقمة يف النقد ، كما 

اأي�سًا  غيابه  يف  �ساهموا  اأنف�سهم  املبدعني  اأن 

فاعليته  وخ�سو�سية  لأهميته  امل�سبق  برف�سهم 

امل��دح  �ساماًل  يكن  م��امل  جتاربهم  تطوير  يف 

والإطراء مبا ينجزونه ، ما ولد ابتعاداً عنهم من 

املتهمني بالنقد اإن وجدوا  وعن تناول جتاربهم 

الت�سجيعي  النقد  دور  ايجابية  اأرف�ص  ل  واأنا   ،

الذي مثله بقوة بع�ص الرموز الإبداعية، وكانواً 

�سنداً مهمًا يف رفد تلك التجارب، مامل فاإنها قد 

تخلت عن الإبداع ، واأ�سبح هذا البلد ي�سكو غياب 

الثنني:الأدب والنقد .

كنت قد تخا�سمت مع زميل قال ونحن نناق�ص 

اأو�ساع الأدب والنقد يف اليمن : اأخفق النقاد يف 

مهامهم ،ومل ي�سهموا يف تطور ونهو�ص الإبداع 

لكن   ، ل��الأدب  امل�ستوعبة  اإمكانياتهم  ونق�ص   ،

من  امل�سكلة  تيقن  احلما�ص  من  خاٍل  تفهم  بعد 

جذروها ،واأدرك معي خطورة هذه الإِ�سكالية.

امل�سهم  الفاعل  النقد  غياب  بوتقة  من  للخروج 

يف حمايثة امل�سهد الإبداعي �سعراً و�رشداً ، يجب 

اأول  وتبداأ  الإجرائية  اخلطوات  بع�ص  نتخذ  اأن 

خطوة ، من و�سع خطة يلزُم بها طالب الدرا�سات 

الطالب  اأو  اليمنية  اجلامعات  العليا يف خمتلف 

الإبداعي  امل�سهد  ت�سع   ، اخلارج  اإىل  املبتعثني 

م�رشحًا  الآن  وحتى  الثمانينيات  من  اليمن  يف 

ويك�سف  قيمته  من  يعزز  مبا  والبحث  للتناول 

يف  احل��داث��ي  التطور  لآف���اق  مواكبًة  وج���وده، 

الكتابة ، ولفت النظر للمكانة التي يحتلها اأدبُنا 

املعا�رُش يف التجربة العربية والعاملية ، خا�سة 

واأن بع�ص الأعمال الأدبية �سقت طريقها عربيًا 

وعامليًا دون اأي ترويج اأو اهتمام نقدي ، وهذا 

لي�ص   ، والنقد  الأدب  بني  امل�سافة  تقرب  اخلطة 

كتبه  ما  بني  وامل�ستوى  القيمة  يف  فرق  هناك 

زهري بن اأبي �سلمى اأو ابن طفيل وبني ما يكتبه 

جالل الأحمدي اأو حميي الدين جرمة ، لكل ع�رش 

فنه ولكل جيل ثقافته.

لفت هذه الأجيال اإىل قدرة املبدع اليمني يف هذه 

مبعطياته  والأخ��ذ  الع�رش  مواكبة  على  اللحظة 

كبار  اأدباء  واإثبات وجود   ، فيه  الكتابة  واآليات 

عندنا ، ل يقلون اأهمية عن غريهم ، ونزع درع 

التلقي امل�سبق املعادي لأي ن�ص ، ونفي حقيقته 

من خالل وعي افرتا�سي قا�رش .

ال�سحف  يف  النقدية  للكتابات  املجال  اف�ساح 

واملجالت اليمنية ، ودعمها بحقوق فكرية متنح 

 ، الكتابة  على  وعزمية  ق��درة  بالنقد  املهتمني 

بدًل من اأن يدفع �ساحب الدرا�سة مبلغًا من اأجل 

بالنقد تو�سيع  ن�رشها، كما يجب على املتهمني 

يتم  مبا  النقدية  معارفهم  وتدعيم  اإمكانياتهم 

نقدية  وط��رق  اآليات  من  يوم  كل  اإليه  التو�سل 

تليلية ، قادرة على التداخل مع الإبداع ، ل نريد 

اأن ت�سل اإلينا نظرية ما بعد اأن متوت غربيًا ومن 

ثم عربيًا ،  وت�رشف اأخرياً يف درا�ستنا .

م�ساألة  مناق�سة  اأن  اإىل  التنويه  يجدر   ، ختامًا 

كهذه لي�ص كافيًا ت�س�سها يف الظالم كما فعلنا 

اإىل قراءة مف�سلية ، تبحث  نحن ، واإمنا بحاجة 

ي�سع  مبا  م�ستواها  وقيا�ص  امل�سكلة  جذور  عن 

، بقفزة  ، ومغايرة واقعها  حلوًل لها وجتاوزها 

حقيقية ، اأدبًا ونقداً .
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ريا�سيات  برف�سور   ، اجلن�سية  اأمريكي  لنغ  جفري 

بجامعة كن�سا�ص من اأم واأب اأمريكيني كاثوليكيني 

الأوىل  ع�����رشة  الثماين  �سنواته  جيفري  ع��ا���ص   ،

اأمه  وخ�سو�سا  والديه  وحر�سا  الدين،  كاثوليكي 

على اأن يرتبى جفري تربية دينية ، واأن يواظب على 

اأقرانه  عن  جفري  متيز   . اأحد  كل  للكني�سة  الذهاب 

امل�سيحي  الدين  ماهية  يف  والبحث  ال�سوؤال  بكرة 

يجد  مل  لأنه  ؛  الإحلاد  اإىل  اأ�سئلته  اأو�سلته  واأ�س�سه، 

ترابطا بني تعاليم الكن�سية والأناجيل ، كما مل يجد 

اإجابة من خالل الكاثوليكية على الكثري من اأ�سئلته 

ع�رش  مل��دة  النف�ص  متوتر  قلقا  ملحدا  جفري  ،ظ��ل 

تدور يف ذهنه  الأ�سئلة  الكثري من  ،  وظلت  �سنوات 

دون اإجابة ، ويف ال�سنة العا�رشة من اعالنه الإحلاد 

الإ�سالم  عن  ي�ساألهم  واأخ��ذ  �سعودية  باأ�رشة  التقى 

ومبادئه ، فاأعطوه كتاب تف�سري معاين القراآن الكرمي 

يف  وا�ستغراق  بنهم  لنغ  قراأها  الإجنليزية  باللغة 

فيه  القراآن ووجد  ف�سده   ، القراآن  التفكري يف معاين 

، واأجابه على  الكاثوليكية  افتقده يف  الذي  الرتابط 

 ، اإجابتها  عن  يبحث  كان  التي  الأ�سئلة  من  الكثري 

يعمل  التي  اجلامعة  يف  امل�سلى  زيارة  قرر  عندها 

بها ، فالتقى مبجموعة من ال�سباب امل�سلمني ، وبعد 

حوار ونقا�ص معهم  اأعلن ا�سالمه على ايديهم .

بالرغم من ا�سالم جفري لنغ اإل اأن عقله ظل يطرح 

والكون   ، اهلل  الأ�سئلة عليه حول �سفات  الكثري من 

وال�سبب من وراء خلق اآدم ، وهبوطه من اجلنة اإىل 

؟  فر�سها  من  والهدف  العبادات  وماهية   ، الأر�ص 

ملاذا خلق اهلل جهنم وما احلكمة من تعذيب النا�ص 

بها ؟ وملاذا خلق اهلل الفقراء ؟ وملاذا خلق لأمرا�ص؟  

عقله  يف  تت�سارع  ظلت  وغريها  الأ�سئلة  هذه  كل 

وتفا�سري  الإ�سالمية  الكتب  يف  القراءة  اإىل  فدفعته 

القراآن . وبعد طول البحث والطالع وجد اأن  القراآن 

فقرر  ت�ساوؤلته،  على  اأك��ب  ب�سكل  يجيب  الكرمي 

العتماد عليه ب�سكل اأكب وعر�ص التفا�سري املختلفة 

 ، والدرا�سة  للنقد  الب�رش  األفها  التي  الدينية  والكتب 

ومن هنا جاءت فكرة كتابه »حتى املالئكة ت�ساأل« . 

كتب الدكتور لنغ كتابه »حتى املالئكة ت�ساأل« بعد 

كتابه »ال�رشاع من اأجل الإميان«، الذي و�سف فيه 

ال�رشاع الذي عانى منه واحلياة القلقة التي عا�سها، 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأو�سله  ال��ذي  ال�رشاع  هذا 

والطماأنينة  وال�سكينة  النف�سي  وال�ستقرار  الإميان 

»حتى  كتابه  اأم��ا  الكرمي.  القراآن  مع  عرفها  التي 

املالئكة ت�ساأل ، رحلة اإىل الإ�سالم يف اأمريكا«، فلقد 

من  الكثري  يف  التفكري  يف  لديه  ملحة  حلاجة  كتبه 

املبادئ الإ�سالمية ، كما لحظ من خالل م�ساركاته 

املالحظات  من  عددا  الأمريكية  امل�سلمة  للجالية 

الجتماعية  وحياتها  اجلالية  ب�سلوك  يتعلق  فيما 

كتاب  يف  ي�سمنها  اأن  اإىل  دفعه  ما   ، والثقافية 

الكتاب  ا�ستمل   ، ونتائجها  اأ�سبابها  ويف�رش  يحللها 

تدور  ولكنها  املوا�سيع  متنوعة  ف�سول  �ستة  على 

يف  واأهميته  التفكري  هو  الرئي�ص  املو�سوع  حول 

تر�سيخ الإميان يف قلوب امل�سلمني ، كما تناول عددا 

من الق�سايا �سنتناولها فيما يلي ب�سيء من ال�رشح 

حتى املالئكة ت�صاأل 

رحلة الإ�سالم فـي اأمريكا جلفري لنغ 

بدرية بنت علي ال�سعيبي\

\ كاتبة من ُعمان



والتف�سيل .

كتابه  يف  لنغ  طرحها  التي  املوا�سيع  اأب��رز  من 

ا�ستقرار  من  الرغم  ،فعلى  واأهميته  التفكري  مو�سع 

الإميان يف قلبه ، ظل عقله الذي تعود على املنطق 

 ، الأ�سئلة  من  الكثري  يطرح  الريا�سية  واملعادلت 

فيما يتعلق باهلل ورحمته وعذابه ، والهدف من خلق 

وملاذا   ، والعذاب   ، بالعدالة  واملق�سود   ، الإن�سان 

خلق اهلل ال�رش متاأ�سال يف النف�ص الب�رشية ، ومن ثم 

يعاقب اهلل الب�رش على اأمر جمبورون عليه ؟ وملاذا ل 

تكون اجلنة للجميع؟ .

اأ�رش لنغ من خالل كتابه على اأحقية الإن�سان يف 

ال�سوؤال ، بل ان ال�سوؤال كان من حق املالئكة ، واأن 

اهلل تعاىل رحب ب�سوؤالها واأجاب عنه ، ومل يعد �سوؤال 

املالئكة خروجا عن طاعة اهلل وتنفيذ اأوامره والذي 

اأوامر اهلل ، فكيف  اإل لأجل تنفيذ  مل تخلق املالئكة 

اهلل  ان  بل   ، ويتدبر  ليتفكر  خلق  ال��ذي  بالإن�سان 

اأمره بذلك فكثري من الآيات القراآنية تدعو الإن�سان 

اأن  الكون واملخلوقات، وو�سح لنغ  التفكر يف  اإىل 

ال�سوؤال ل يعني خروج الإن�سان عن ملة الإ�سالم بل 

 ، الإمي��ان  �سلب  هو  فالتفكر  ذلك  من  العك�ص  على 

وطريق يف الو�سول اإىل الإميان اخلال�ص باهلل .

ارتكز لنغ يف عر�ص فكرته على اأ�سا�سني هما عدم 

عدم  ثانيا    ، عقائدي  موروث  اأنه  على  الدين  اأخذ 

الأخذ باأقوال علماء الدين على اأنها اأمر حتمي م�سلم 

 ، اإليه هو احلقيقة املطلقة  ، واأن كل ما تو�سلوا  به 

بل يجب على الإن�سان التفكر واإعادة التدبر  ملعاين 

بعقلية  اآياته  يف  والنظر   ، مفرداته  وتليل  القراآن 

اإن�سان القرن احلادي والع�رشين . 

والتفكريف   البحث  يف  فكرته  لن��غ  الدكتور  طبق 

لنغ  فطرح   ، القراآنية  الآي��ات  وتليل   ، اهلل  اآي��ات 

الكثري من الأ�سئلة وحاول الإجابة عليها من خالل 

هذه  بني  ومن   ، الكرمي  القراآن  يف   وتفكره  فهمه 

الأ�سئلة ، ملاذا خلق اهلل اآدم وحواء ؟ وملاذا اأنزلهما 

اإىل الأر�ص لي�سقيا ب�سبب ذنب مل يكونا هما ال�سبب 

املبا�رش له واإمنا و�سو�سة ال�سيطان واإغراوؤه لهما ؟  

اآدم  اأكل  اأن اهلل مل ي�سف  اإىل  الدكتور لنغ  يتو�سل 

بل  خطيئة  اأنها  على  املحرمة  ال�سجرة  من  وحواء  

تدخل  ب�سبب  تكون  والزلة   ، زلة  اأن��ه  على  و�سفه 

ال�سخ�ص ، كما  ، ولي�ص فعال متعمدا من  اآخر  طرف 

اأن اأمر اهلل تعاىل لآدم وحواء يف الهبوط لالأر�ص مل 

الزلة كان هدفها  يكن عقوبة، بل بداية رحلة، واأن 

الأخالقيات والقيم  التفكر يف  الزوجان يف  اأن يبداأ 

العليا، والتفكر يف الهدف الأ�سا�سي من خلقهما وهو 

يواجهها  خطر  اأكب  اأن  يدركا  واأن   ، الأر�ص  تعمري 

هو الن�سياع ل�سهوات ذاتهما ، لأن املع�سية �سبيل 

الدنيا  اأن احلياة  ، ولكن هذا ل يعني  الذات  لتدمري 

اأن ي�سقى فيها الن�سان واأن يتكلف على نف�سه  هي 

يف العبادات ، بل احلياة الدنيا هي دار ال�سعادة من 

خالل حب اهلل والتفكر يف خلقه ، ومار�سة العبادات 

بنف�ص موؤمنه حمبه ما يجعل الن�سان يعي�ص حياة 

�سعيدة م�ستقرة غري م�سطربة . 

 « الآية  تف�سري  لنغ  عليها  اأجاب  التي  الأ�سئلة  من 

ي�سل من ي�ساء ويهدي من ي�ساء« والتي تتكرر يف 

القراآن الكرمي يف عدة مواقع ، فما دام اهلل هو الذي 

يهدي وي�سل فلماذا يعاقبنا ويعذبنا يف نار جهنم 

؟ وملا ل يهدي اهلل جميع النا�ص لينعموا يف الدنيا 

والآخرة؟ ويتو�سل لنغ اإىل حقيقة اأن ي�سمح لالإن�سان 

اأو  الهداية  اإما طريق  الذي يريده  الطريق  اأن يختار 

التي  الآي��ات  جميع  اأن  لحظ  كما   ، ال�سالل  طريق 

تتحدث عن �سالل الإن�سان ي�سبقها اآيات تو�سح اأن 

اهلل ل يهدي ال�سخ�ص الذي ل يريد الهداية ول ي�سعى 

لها واإمنا ي�رش على ال�سالل وي�سعى �سعيها ، لذلك ل 

يهدي اهلل الظاملني ول املعتدين .

الإ�سالم  تعرت�ص  التي  الإ�سكاليات  لن��غ  ناق�ص 

وامل�سلمني يف اأمريكا وخ�سو�سا تلك التي تعرت�ص  

من  الكثري  تواجه  التي  البي�ساء  الأمريكية  امل��راأة 

وقدرتها  اجلديد،  مبظهرها  يتعلق  فيما  ال�سغوط 
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، وتملها للنظرة  الإ�سالمية  ال�سعائر  على مار�سة 

العن�رشية من قبل الأمريكيني ، وعدم وقوف اجلالية 

امل�سلمة اإىل جانبها ودعمها بل على العك�ص من ذلك 

اإىل هجوم من اجلالية  البي�ساء  امل�سلمة  ، تتعر�ص 

وتا�رشها  اخلناق  عليها  ت�سدد  التي  امل�سلمة 

 ، بحذافريها  الإ�سالم  بتعاليم  باللتزام  وتاأمرها 

وال�سغوط  الأمريكي  املجتمع  لطبيعة  مراعاة  دون 

ترك  يف  ي�ساهم  ما   ، امل�سلمة  لها  تتعر�ص  التي 

ب�رشورة  لنغ  نا�سد  لذا   . ال�سالم  منهن  كبري  عدد 

الوقوف اإىل جانب الأمريكية امل�سلمة واإدخالها اإىل 

يتقبلها  حتى  التدريج  من  ب�سئ  الإ�سالمية  احلياة 

املجتمع الذي تعي�ص فيه ، كما يجب على امل�سلمني 

واللتقاء   ، ال�سالة  لأداء  اأماكن  لها  يخ�س�سوا  اأن 

على  وم�ساعدتها   ، امل�سلمني  واأخواتها  باإخوانها 

يجب  دعم  واأهم   ، الأمريكي  املجتمع  مع  التعاي�ص 

اإخوانها  من  امل�سلمة  الأمريكية  عليه  ت�سل  اأن 

ال�سغوطات  عن  واإبعادها  النف�سي  الدعم  هو  اجلدد 

الجتماعية والنف�سية .

الإ�سالم  رب��ط  وه��ي  هامة  لق�سية  لن��غ  يتعر�ص 

جمتمع  يف  بداأ   ال�سالم  اأن  من  فبالرغم   ، بالعرب 

اإل   ، ال�سالم  ن�رش  الكبري يف  الدور  وللعرب   ، عربي 

اأنه  يعني  ول   ، عربي  ال�سالم  اأن  يعني  ل  ذلك  اأن 

يجب على امل�سلمني من غري العرب اأن يقلدوا العرب 

لنغ  لح��ظ  حيث   ، حياتهم  وطريقة  هيئتهم  يف 

ا�سالمهم  اع��الن  مبجرد  الأمريكيني  امل�سلمني  اأن 

يعملون جاهدين على الت�سبه بالعرب وتقليدهم يف 

ملب�سهم وتغيري ا�سمائهم وا�سماء ابنائهم اإىل ا�سماء 

ال�سحابة وال�سحابيات ، وبذل الكثري من اجلهد يف 

ال�سالمية  امل�سطلحات  وادخال  بالعربية  التحدث 

باللغة العربية الركيكة يف �سياق حديثهم ، في�سبح 

كالمهم غري مفهوم عند الكثريين حتى مع امل�سلمني 

ال�سالم  اأن  على  لن��غ  الدكتور  وي�سدد  اأمثالهم. 

الل��وان  جميع  من  النا�ص  جميع  ويتقبل  عاملي 

والثقافات ، وانه ل يتعار�ص البته مع مفردات اأي 

ثقافة مامل تكن خمالفة ملبادئ ال�سالم ، اأما فيما 

عدا ذلك فال حرج من الإبقاء عليها  ، كما اأن على 

وهويته  ثقافته  مفردات  على  املحافظة  اإن�سان  كل 

والعتزاز بها والدفاع عنها ، واملحافظة على ا�سمه 

مفردات  من  الكثري  اأن  ي��رى  فالنغ   ، و�سخ�سيته 

الثقافة الأمريكية تتما�سى مع مبادئ ال�سالم ، واأن 

هيئته وملب�سه ولغته التي يعتز بها ويحب التحدث 

لذا  �سيء،  ال�سالمي يف  الدين  مع  تتعار�ص  ل  بها 

اأن يحافظوا  فهو يدعو جميع الأمريكيني امل�سلمني 

اأمريكيتهم واأن يعتزوا بدولتهم وعلم بالدهم،  على 

الإ�سالم  هو  هذا  لأن  لوطنهم  ويخل�سوا  يحبوا  واأن 

احلق ، فالإ�سالم  ل يعني ان�سالخ امل�سلم من ثقافته 

نف�سه  الن�سان  يحب  اأن  يعني  بل  ون�سبه  وهويته 

ليفهم  العربية  اللغة  يتعلم  واأن   ، بثقافته  ويعتز 

دينه اأكر ل ليرتك لغته الأم ويهجرها ، بل عليه اأن 

يتعلم العربية ويحافظ على لغته الأم ويتحدث بها 

بني بني قومه ؛ حتى تفهمه بقية اأفراد عائلته غري 

امل�سلمة واأ�سدقاوؤه من غري امل�سلمني ، ول ي�سعرون 

اليومية  حياتهم  عن  بعيدا  عنهم  غريبا  ا�سبح  اأنه 

ومار�ساتها .  

�رشورة  اإىل  لنغ  الدكتور  هدف  الكتاب  خالل  من 

دينه  اأم��ور  كل  يف  والتفكري  للعقل  امل�سلم  اإعمال 

ملجرد  عالتها  على  الأم���ور  ياأخذ  ول   ، وحياته 

ع�رش  كل  فعلماء   ، ذلك  قالوا  الأقدمني  العلماء  اأن 

والتفكر   ، ع�رشهم  مقت�سيات  ح�سب  القراآن  ف�رشوا 

دينه  يفهم  حتى  م�سلم  ك��ل  على  فر�ص  والتدبر 

وميار�ص العبادات باإميان اأعمق ويقني را�سخ  . وهذا 

ما نحتاجه اليوم من �رشورة فهم الدين والتفكر يف 

مبادئه واإعادة درا�سته مبا يتنا�سب مع مقت�سيات 

القرن احلادي والع�رشين . 
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حا�سنة  واأُخرى  فا�سلة  م�سافة  بني  مانقف  كثرياً 

يغدو  الذي  كالطائر  القارئ  اأيها  جتعلك  ِعدة  لروؤى 

الثقايف  امُلنتج  ت�سع  حينما   ، بطانًا  ويعود  خما�سًا 

بني يديك ت�سافر َعْب وريقات �سفراء جتعلك تغرق.. يف 

تهوميات واأفكار و�سور ت�ستلب العقل وتت�سن القلب 

، بل تداعب اإح�سا�سك باأنك الفار�ص املقاتل �سد اجلهل 

والإمعان يف �سطحّية املطروح اأحيانًا، اأو العك�ص فتجد 

على اجلانب الآخر ثقافة واعية ومدركة للواقع الراهن 

اأحيانًا  تبقى  اأو  الأمواج  متالطم  بحر  اإىل  تاأخذك 

اإّل  ماهي  الهزمية  باأن  ت�سعر  واأنت   ، عليه  املجني 

موجات من الِفكْر الذي يبقى كائنًا حيًا بداخلك يوؤرقك 

يدفعك للفعل ، فت�سعر اأنك تقف فى منطقة امَلابنْي َبنْي 

، فاأنت حائر اىل اأين مت�سي.؟

كل هذا اجلدل كان يت�سارع بداخلي عندما بداأت اأطوي 

للكاتب  املخاتلة«  »الثقافة  نزوى  كتاب  �سفحات 

التا�سع ع�رش يوليو  الإ�سدار  العبي«  واملفكر »ح�سني 

يَعْب بك اىل دهاليز  ، ملا له من مذاق خا�ص   2013

يحنو  اأحيانًا  راف�سًا  اأحيانًا  خمادعًا  الب�رشية  النف�ص 

عليك، ثم يق�سو يجعلك �سجينًا وهو الوحيد الذي ميتلك 

�سغوف  من�ساق  فاأنت  غريه،  اأحد  ل  زنزانتك  مفتاح 

�ساخ�ص  بب�رش  اليه  ترنو  لكنك  بعيد  بعيد  واملرفاأ 

بجماليات  املزدان  ال�سينمائي  امل�سهد  بهذا  �سعيداً 

امل�سهد امل�رشحي اأحيانًا اأخرى، فاأنت يف حالة جدال 

ل تهداأ بل تزداد ِحدة كل حلظة واأنت تطوي �سفحات 

هذا الكيان الثقايف الناب�ص بالروؤي والتعدّدية الفكرية 

التي متتزج بفل�سفة �سديدة التعقيد، رغم هذا فاأنت اأ�سري 

هذه الثقافة املغايرة واملتجددة دائمًا ، رغم هذا اخلداع 

فاأنت فرد من الَركْب الذي مي�سي به املوؤلف اإىل ما ي�ساء 

اأب�سارهم عليها  اإليها ، فرتى  هذه اجلموع التي تنظر 

جحافل  اأمام  اخلا�رش  املقاتل  و�سمود  ال�ّسحر  غ�ساوة 

الكلمات والأفكار التي يقودك بها مبا تطوي من ثقافة 

التي ميتلكها هذا  الثقافّية  ، فاخلريطة  جادة وجديدة 

الكاتب جتعلك ت�سعر باأن يجب عليك اأن جتد مكانًا اأمنًا 

يف ت�ساري�ص هذه اخلريطة خا�سة عندما جندها رحبة 

الِفكر  اأي�سًا يف  واملتجددة  الثقافّية  الروؤي  لكل  تت�سع 

والطرح الأدبي الفل�سفي ،فالكاتب يحاول اإيجاد حواراً 

اإفرتا�سيًا يف خميلة املوؤلف مع الآخر الذي يتمثل يف 

�سخ�ص القارئ ومار�سة نوع من ال�سادّية ،فهو ي�سعر 

بال�سلطوّية التي متنحه حق التملك اأحيانًا ،فهو يعي�ص 

دائمًا حالة من الغواية بالّذات ،في�سعر اأنه مينح لنف�سه 

»اأنت  ال�سعيف  القارئ  هذا  خالل  من  وال�سّمو  املجد 

لت�سنعني ، اإنها الطبيعة التي متنحني احلق اأن اأ�سنع 

الثقافة املخاتلة

حل�سني العربي

جمال عمر\

\ كاتب من م�رش



يجعلني  للموؤلف  اأعرتاف  وهذا  خاللك«،  من  نف�سي 

اأنت  لأنني �سنعتك  بذاتي وكبيائي  اأزهو  القارئ  اأنا 

اأكن  املارد ال�سامد ل الطبيعة كما تتوهم بعد لأن مل 

اأحزانك واأفكارك  !! فلمن تكتب وجترّت  اأنت  اأنا ماكنت 

وروؤاك ثم يكمل »واأن اأقوم بال�سحر ، لأنني اأنا ال�ساحر 

اخلري،  ظن  بنف�سه  الظان  امل�سحور  واأنت   ، املوهوب 

الطبيعة  فاأمنا  لأحد؟  �سكري  اأقدم  اأن  ذا  بعد  يل  فهل 

لتتكلم«�ص14 .

يبني  اأن  جاهداً  يحاول  الكاتب  جند  الن�سق  هذا  على 

لذاته �سومعة �سوفّية يجدد من خاللها روؤى نرج�سّية 

تاأخذه اإىل عامل الّتفرد النبيل ، فهو يجرّت حوا�سه حينما 

الالوعي  بت�سلط  اأكون م�سابًا  اأما حني  يقر ويعرتف« 

الذنب على والدي،  اأن ُتّمل   ف�سدقني لن يفيدك 
ّ
علي

ول على ن�ساأتي ، ول على الوراثة ،فاإن فعلك هذا اإمنا 

وقد  تق�سدها  التي  النقطة  واإمنا   ، اإزاحة  عملّية  هو 

،فالكاتب  »�ص26  اأنت  واأناك  اأنت  ذاتك  هي  �سللتها 

ي�سيف معني  اأن  يريد  واعّية ملا  يعي�ص حلظات �رشد 

بالغّية  اأدبّية  ب�سورة  تتولد  لديه  فالأفكار  جديداً 

جتعلك تزدهي بها اأحيانًا وتقف اأمامها متاأماًل را�سداً 

لل�سورة الكلّية وهي تت�سافر مع تراتيب هذه الأفكار 

يقر«  عندما  الروؤى  فيه  تتجدد  عامل  اإىل  تاأخذك  التي 

فكيف �ستو�سُل م�ساعرك و�سجونك من غري ما اأدوات؟، 

؟ومن  اأنا  م�سنعى  من  اإّل  الأدوات  �ستكون  اأين  ومن 

اأين يل اأن اأمنحك اأ�رشارها مامل تقراأ يل؟ اإنك بكلماتي 

وتتو�سع  نف�سك  على  دائرتك،وتعلو  حميط  ت�ساعف 

ماتزال  واأخرى  غابرة  اأخرى  حيوات  لت�سمل  حياتك 

فى العدم،وترى نف�سك بعد ذا َعْب املرايا التي اأمرّرُها 

وتنحو  وتتح�سن  وتتجّمل  املقارنة  فت�ستطيع  اأمامك 

باجتاه الأح�سن«�ص31 .

هامة  وحمطة  اآخر  مذاق  اىل  الكاتب  بنا  مي�سي  ثم 

الر�سالة  عامل  اإىل  ب�سغف  ياأخذنا  ،حينما  التنُّوع  يف 

ت�سمو  هي  زنزانته«..  يف  �سديق  اإىل  »ر�سالة  الأدبّية 

ب�سعور  املتدفقة  اجلميلة  واملعاين  العبارات  يف 

مكنونها  يف  تمل  فالر�سالة  والرثاء،  واخلوف  احلب 

والنبل  وال�سدق  والوفاء  اخلال�سة  ال�سداقة  اأريج 

بال�سب  والتّحلي  اأحيانًا  الهمم  يح�سذ  وال�رشف،فهو 

واجَللْد على مكائد الزمن وغدره، وهو يتذكر وي�ستلهم« 

اأنف�سهم  يذلون  هم  وكيف  دي�ستوف�سكي  اأبطال 

، واأنت  اأوتبيرها  اأفكارهم  اإبراز  ويهينونها يف �سبيل 

هنا اإمنا تذو حذوهم؟ اإن ح�سا�سيتك الفنيّة تثقل علي 

كاهلك الوطني، ويا�سديقى لينبغى علينا اأن نقرتف 

اأن نكون ِعدة اأ�سياء مّرة واحدة«�ص49 .

هو يخاطب �سديقها مثقفا يع�سق تراب وطنه يفتديه 

الزمن  اأّنات  كاهله  على  من  يرفع  اأن  يحاول  بروحه 

لأنه  اإ�سمه  يذكر  مل  اأنه  وفل�سفته  العجاف،  وال�سنني 

يطل  قمر  اأو  �سجر  اأو  يتوارى خلف كل حجر  اأنه  يرى 

عليه يف الليل احلالك املثقل بالهموم وال�سجون، يرى 

وجهه على �سفحات مياه النهر تتماوج تت�سادم، يرى 

ق�سماته مق�سمة على وجوه الأطفال والبنات وال�سباب 

والكهولة تتفتح وتزهو بفخر وِعّزة ، ويف ختام ر�سالته 

يوؤكد على هوّيته الثقافّية الغائرة داخل اأعماق الوطن 

. يحاول اأن مي�سح بيد حنونة على جبينه حينما يقول: 

وقتك  ت�سّيع  اأن  يجب  اإن�سكب،ول  اإن�سكب  الذي  »اللنب 

�سجاعًا  اأيامك  طوال  كنت  لقد  عليه،  الندم  يف  الآن 

�سا�سة  وراء  من  �سجاعتك  مار�ست  لقد  كلماتك،  يف 

حا�سوبك واآن لك قلياًل اأن متار�ص ال�سجاعة من خلف 

بع�ص الق�سبان ، واحلق اإمنا نحن نقول هذا لبّث العزم 

ِفيك«�ص54 .

كبري  قلب  علي  بها  يرفق  حانية  اإّلكلمات  هي  ما 

وعطوف يحاول اأحيانًا اأن يرفع من على كاهله اأّنات 

الوحدة والفراغ القاتل داخل دهاليز ال�سجون املوح�سة، 

النف�ص  داخل  الكائن  ال�سامد  موقفه  على  يوؤكد  واأن 

الب�رشّية التي يعرتيها اأحيانًا حلظات ال�سعف والهوان 

يف اأوقات ال�ِسّدة كما تت�سن حلظات الكبياء والقوة، 

عن  وتدافع  للخطاأ  فتت�سدى  عنفوانها  جمد  يف  وهي 

احلق مهما كانت النتائج وترفع �سيف العدل يف وجه 

الظامل ليهداأ ويكف عن ظلمه ..

�سفحات  َعْب  العبي«  »ح�سني  الكاتب  بنا  مي�سي 

كتابه اجلميل »الثقافة املخاتلة« نحو روؤية ت�سجيلّية 

امل�سظاة  املرايا  يف  تبدو  كما  الُعمانية  الثقافة  عن 

الكتابي  ال�ساأن  يف  واأي�سًا  م�سقط،  يف  يعي�ص  لكاتب 

تليلية  روؤى  ي�سّجل  اأن  يحاول  ُعمان،  يف  والثقايف 

عن الواقع الثقايف والأدبي وما ياأمل من تقيقه َعْب 

مراحل قادمة واأمنيات واعدة لثقافة ذات َمْبني واأُ�س�ص 
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ثقافة  على  وتوؤكد  املعرفة  �ساأن  من  تعلو  مو�سوعّية 

من  به  يحلم  وما  الُعماين  التاريخ  اأعماق  يف  �ساربة 

تقيق قفزات ذات �سبغة جمتمعّية ُتّفز العقول على 

اإنتاج هذا الكائن الثقايف الذي يحتاج اإىل اأفكار جديدة 

واعية مبفهوم النهو�ص واإلبا�ص الّذات الب�رشّية قمي�ص 

املجتمعّية،  الثقافة  عليه  تقوم  ملا  والأدراك  الوعي 

حتى لنبتعد عن ثقافة تراثنا وعادات وتقاليد مازالت 

احلركة  بجدة  »القول  هرمي  ب�سكل  بداخلنا  تنمو 

اأخرى  ق�سّية  ت�ستتبع  ُعمان  يف  والثقافّية  الكتابية 

اأن  تعني  اجلدة  هذه  اأمد:  منذ  يرددها  اجلميع  مافتئ 

الفنّية  وقيمته  جودته  تكن  مهما  الثقايف  التاريخ 

والفكرّية مازال يف طور النمو واأننا بحاجة اإىل رعايته 

وحمايته«�ص60 .

ميوج  لواقع  املدركة  الفل�سفة  هذه  على  املوؤلف  يوؤكد 

الطرح  يف  مناهج  ِعدة  على  تعتمد  مغايرة  بثقافة 

والتحليل لأدوات الواقع وامل�ستقبل، فاأحيانًا مييل اإىل 

فى  العلمّية  املنهجّية  البعيدة عن  الأدبّية  املجامالت 

الّفني  اأو  امل�رشحي  اأو  الأدبي  الإبداع  وتفكيك  تليل 

ما  وهذا  ذاك،  اأو  املبدع  هذا  غ�سب  عن  يبتعد  حتى 

يغاير الواقع النقدى، وهو يعرتف حينما يقول:«وهذا 

اأحيانًا  ُعمان  يف  الثقافّية  ال�ساحة  لأن  جداً  مهم  اأمر 

املو�سوعّية  عن  بعيدة  �سخ�سّية  �رشاعات  ت�سهد 

وُيحّمل جميع اُلكّتاب حمل اأن يقولوا مع اأي طرف هم 

يقفون«.�ص79/78 .

فرد  كل  يتحملها  جمتمعّية  م�سوؤولّية  الثقافة  لأن 

والأدراك  للمعرفة  الفاهمني  بني  من  كان  اإن  خا�سة 

العلم  عنوان  يرفع  �ساأن  ذا  املجتمع  يكون  اأن  لأهمّية 

اأن  يرف�ص  ِمّنا  فمن  والتخلف،  اجلهل  �سد  �سالح  هو 

ي�سرييف ركب م�رشوع يعي اأبعاده التي تعود على �سمّو 

الغاية وُنبل الهدف، لي�سبح املجتمع جمتمعا نه�سويا 

يقود بالده اإىل م�ساف الدول املتقدمة ..

يف ِعدة مقالت يختتم بها الكاتب هذا امُلنتج الثقايف 

اأهتمامه  خاللها  من  اأظهر  حقًا  به  ا�ستمتعت  الذي 

جوانب  من  واملعرفة  والبحث  الثقافة  بق�سّية  ال�سديد 

ِعدة يطرح معاجلات كثرية كاأنه يريد اأن يلقي باحلجر 

اأهمّية اللغة  يف النهر كي تتحرك املياه ال�ساكنة نحو 

املعاين  يف  وتنوع  ثراء  من  ماتمل  بكل  العربية 

والعبارات والتعددّية الفكرّية التي كثرياً ما اأهملناها 

ب�سكل ق�رشي يوؤجج جوانحنا نحو بالغة القراآن الكرمي 

واملقالة  والق�سة  والرواية  وال�سعر  والأدب  واحلديث، 

من  ماتوي  من  واأنواعها  اأ�سكالها  علي  والدرا�سة 

ِفكر وروؤى ، فياأخذك دائمًا اإىل بواعث النف�ص الب�رشّية 

والطبيب  وامُلفْكر  الكاتب  فهو  وتداعياتها،  وكوامنها 

التي  النف�ص  هذه  اأغوار  اإىل  لياأخذك  النف�سي،فكيف 

لكنه  املعرفة،  اأمامها  الِعلم وتقف عاجزة  فيها  يحار 

عما  مغايرة  رحلة  يف  ياأخذك  الأمور.  بواطن  يدرك 

نعرفه نحن. يطوف بك اأحيانًا يف عوامل ِعدة يوؤكد علي 

الثقافة،  الأكب  الّهْم  جتاه  م�ساعرك  وبواعث  هوّيتك 

فعندما ُنبتلي بها ليهداأ لنا بال ولينعم لنا م�سجع 

وليغم�ص لنا جفن، لأنك ت�سبح مثقال باأ�سياء كثرية 

ك اأنت كفرد، لكن ت�سبح بذاتك  لي�ست بال�رشورة تخ�سّ

جمتمعا تن�سهر فيه تّتوق اإىل اأحالم واآمال تطال عنان 

الفل�سفّية  املنهجّية  الروؤّية  هذه  على  يوؤكد  ال�سماء.. 

حينما يقول: »اأرى اأن الأدب يخدم ق�سّية واحدة فقط 

هي زيادة الوعي، واأق�سد الوعي هنا مبعناه الذهني، 

اإننا يف الأدب ن�سلط تيار الوعي لوعي اآخر. مبعنى اأننا 

نقتن�ص وعيًا اآخر متجاوزين وعينا الوحيد.، وبالتايل 

نعمق من روؤيتنا للعامل من حولنا من خالل تفح�سه 

والوعي  تعاي�ص  احلياة  اإن  وعي.  من  اأكر  با�ستخدام 

بهذه احلياة اأمر يجعل الكائن حم�سوراً يف تيار واحد 

لنا  ي�سمن  الأدب  لكن   . الأ�ستعارة  �سحت  اإن  �رشيط 

من  الهرب  يف  هذا  ي�ستغلون  والبع�ص  اأخرى،  حيوات 

وعيهم اخلا�ص والآخرون ي�سيفون اأكر من وعي اإىل 

اأذهانهم«�ص131/130 .

الروؤية  فل�سفة  تت�سن  التي  اجلامعة  الكلمات  بهذه 

ملجتمع  امل�ستقبل  ت�ست�رشف  فهي  املدى،  البعيدة 

يتّزوق  الأدب  يغرق يف هوى  واملعرفة  للعلم  يتعط�ص 

الواقع  جمالّياته وعوامله التي لتنتهي لأنه يحت�سن 

واعداً  م�ستقباًل  ي�سبح  الذي  اجلامح  باخليال  ميتزج 

الذي  الكاتب  لهذا  تقديري  اأ�سجل  الواقع.  اأر�ص  علي 

جعلني اأ�ستمتع كثرياً. عندما كنت اأجْني هذه الثمرات 

واملعرفة  بالعلم  اأ�سكرتني  التى  الزهرات  واأقطف هذه 

لهذا  الرواية  عامل  يف  ال�سفر  اإىل  اأتتوق  ماكنت  ..بقدر 

الكاتب املبدع »ح�سني العبي«..
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معرج لغوي نحو ثنائية التوازي والتقابل 

تغريك  فهي  عدة;  الإب��داع��ي��ة  الن�سو�ص  م��داخ��ل 

وتغويك،  اإل ما ندر منها ، فاإنه يع�رش على الدار�ص 

اأن يهتدي بابه . وجمموعة بدرية الوهيبي ما ندر 

اأي  لتحار  اأن��ك  حتى  وتتكتم  تتكثف   غابة  فهي   ،

وارف  من  علك  تهتدي  �سار  وباأي  تعرج،  املعارج 

اإل  تدعك  فال  مت�سك  بيدك  وعلها   ، ت�سيب  ظاللها 

....ولكن  فتكرع  اإليك  ويهل  زاويته«  يهجر  »والنهر 

بك  »ت�سري  ال�سعرية   املجموعة  فهذه   ، هيهات 

اأغرتها  »كفرا�سة  اأن��ت   واإذا  اجلحيم«   مواطئ  اإىل 

ح�رشة  يف  نهار  ف��ال  ال��ن��ه��ار«   مب��دن  امل�سابيح 

الغابة امل�ستهاة ، كلما  ح�سبت الو�سول ردتك اإليك ، 

فاأحجمت. فيممت وجهك  اإىل مداخل ال�سعر والأدب 

»ال�سعر  اإىل   ، النقد«  »فن  اإىل   ، ال�سعر«   فن   « اإىل   ،

 املعا�رش« ، اإىل املاأ�ساة وامللهاة ......
)1(

العربي

اأنه على  اإىل م�رشب تكهنا  اهتدينا  النهاية       يف 

وهو  األ  النفق«  »اآخ��ر  اإىل  مو�سل  وتقطعه  �سيقه 

املعرج النحوي اللغوي ، وذلك تت عنوان :

بدرية  ن�ص  يحكم  ال��ذي  والتقابل  التوازي  »بناء 

الوهيبي«

عته   ر�سّ بكر  ن�ص  من  اأفدنا  ما  ببع�ص  نفيد  علنا 

التجاريب . وكان اأن انطلقنا من العنوان نتدّبره فاإذا 

هو الن�ص واملنت وهو املجموعة ال�سعرية مفتاحها .

1/ عمارة العنوان بني التوازي والتقابل :

بل  لالأ�سياء  الأول  الإدراك  هو  الب�رشي  الإدراك 

من  ل��ه  يبدو  العنوان  يف  والناظر  وللن�سو�ص، 

طابقني  ي�سبهان  متوازيان  خطان  الأوىل  الوهلة 

يف املعمار احلديث ، يعلو الطابق الآخر ، ثم تتاأمل 

فتجد اخلطني كليهما من كلمتني ، ثم تنظر فاإذا هذا 

التوازي والت�سابه ال�سكالين ي�ستحيل تقاربا وتوازيا 

لغويا تركيبيا .

)م�ساف نكرة     +     م�ساف اإليه معرفة(  

�س����راة                       الغابة 

)م�ساف نكرة      +    م�ساف اإليه معرفة(             

م�ع�ارج                   ال�ح�ط�اب�ي�ن

، فهي تخرج  اللغة التخ�سي�ص  واأ�سل الإ�سافة يف 

التعريف  بغاية  التحديد  اإىل  التعميم  من  امل�ساف 

هذا  الأث��ر  هذا  يف  الإ�سافة  تمل  ...فهل  واحل�رش 

املعنى ؟ 

1  �س���������راة ال������غ��������اب���������������ة  : 

2  م���ع��������ارج ال��ح����ط�����اب���ي������ن  : 

اإىل  الإن�سان  اأ�سفنا  العنوان  من  الأول  اجل��زء  يف 

اإىل  امل��ك��ان  اأ�سفنا  ال��ث��اين  اجل��زء  ويف   ، امل��ك��ان 

التوازي الرتكيبي الظاهر  ، وبذلك ي�سحى  الإن�سان 

الطبيعي  بني  ح��ادا  �رشاعا  قل  بل  تقابال  يحمل 

والب�رشي ، بني الطبيعة والثقافة ....هذا ال�رشاع هو 

اخل�رشة  تنح�رش  حني  الغالف  �سورة  توؤكده  الذي 

اأما   . الظلمة  اأمام  وال�سوء   ، القامتة  الأل��وان  اأمام 

على  واخلراب  الهدم  فاأ�ص  �سك  فال  امل�سهرة  الفاأ�ص 

امل�ستويني احلقيقي والرمزي . 

وما ينبئ بالأبعاد الدرامية يف ن�سو�ص ال�ساعرة;  

 ; العنوان  يف  لالإ�سافة  التقابلية  الدللية  البنية 

يف  اإذ   : معان  حمالة  بدرية  عنوان  يف  فالإ�سافة 

العن�رش الأول امل�ساف اإليه يحمل معنى املفعولية 

و�سفاتها  لذاتها  لي�ص  مق�سودة  م�ستهدفة  الغابة   ،

�صـراة الـغــابـة

معارج احلطابني لبدرية الوهيبي

حمدان اجلبيلي\

\ كاتب من تون�ص 



»حاطب  من  والورق  واجلذع  الغ�سن  لت�سلب  واإمنا 

ليل« ل يبقي ول يذر  

     ويف العن�رش الثاين  امل�ساف اإليه يحمل معنى 

الفاعلية ، اإما اأنه ي�سنع م�سافه ويخلفه ; احلطابون 

يتبعه  اأن��ه  اأو   ، ويخلفونها  معارجهم  ي�سنعون 

ويتنكبه ; احلطابون يتنكبون املعارج .

هذا التقابل الذي يتخفى خلف التوازي يتاأكد ويجلو 

ملكونات  ال�رشفية  اخل�سائ�ص  بع�ص  نتاأمل  ملا 

العنوان كاجلن�ص و العدد مثال . 

* مظاهر التقابل ال�رشيف ) ذكورة ≠ اأنوثة (

�س�������راة + م���ع���ارج + حط���ابني ≠      الغ���������اب�������ة 

) م��ذك�����ر  ج��م�����ع  ( ≠     ) م�وؤن�ث مفرد (

األ يتبّدى ال�رشاع الدرامي يف ن�سو�ص ال�ساعرة منذ 

العنوان ؟

اأ : املذكر اجلمع  :

-  �س�������راة : 

»ال�رشاة« جمع �ساٍر من قبيل راع رعاة وداع دعاة 

 . َي�رْشو  ا  �رَشَ من  ....وهي  ق�ساة  وقا�ص  رماة  ورام 

و و�رَشَي، بالك�رش، َي�رْشَى �رَشْواً فيهما  ا َي�رْشُ يقال �رَشَ

و�رَشْواً  اًء  و�رَشَ �ساَر �رَشيًا.   اأي  �رَشاوًة  و  َي�رْشُ َو  و�رَشُ

يعزمون  الذين  للجمع   ا�سم  اُة:  َ وال�����رشَّ  . َف  ���رَشُ اإذا 

ويق�سدون يف الهزيع الأخري من الليل  . .

والتبكري  والق�سد  واحلزم  العزم  على  دال  ا�سم  وهو 

. هذا ال�سم له  التبكري  اأمر ي�ستحق  .... نحو  وال�سبق 

 ، الدينية  وخا�سة  واحل�سارية  الثقافية  مرجعياته 

بالر�سول  بالإ�رشاء  تذّكر  اإعجازية  مرجعية  وهي 

�سلى اهلل عليه و�سلم من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد 

من  ليال  بعبده  اأ���رشى  ال��ذي  �سبحان   »: الأق�سى 

امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى » ) الإ�رشاء 1(

- معارج :

 م��ف��رده��ا م��ع��رج ، م��ن ال��ف��ع��ل َع�������َرَج  . َوَع����َرَج 

ارتقى. اأَي  ُع��ُروج��ًا  ي��ع��ُرج  لَّم  وال�سُّ َرَج��ة  ال��دَّ  يف 

 .
َ
وَعَرج يف ال�سيِء وعليه َيْعِرج وَيْعُرج ُعُروجًا اأَي�سًا:  َرقي

َرج.  وقيل: َمعارج املالئكة  ؛ امَلعاِرج: امَل�ساِعد والدَّ

َعد فيها وتعُرج فيها؛ وقال   وهي َم�ساِعدها التي َت�سْ

املالئكة. فيه  ت�سَعد  ال���ذي   وامَل��ْع��َرج ال��ط��ري��ق 

لَّم؛ ومنه ليلة امِلْعراج، واجلمع َمعارج  وامِلْعراج: ال�سُّ

وَمعاِريج، مثل َمفاحِت وَمفاتيح؛ 

ق���������ال تعاىل :

َل �َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع )1( ِلْلَكاِفريَن َلْي�َص َلُه َداِفٌع  )�َساأَ

وُح 
ُّ
اَلِئَكُة َوالر َعاِرِج )3( َتْعُرُج امْلَ ِ ِذي امْلَ )2( ِمَن اهللَّ

 )4( �َسَنٍة  ْل��َف  اأَ َخْم�ِسنَي  ِمْقَداُرُه  َكاَن  َي��ْوٍم  يِف  اإَِلْيِه 

)�سورة املعارج(

املكان  يف  الجت��اه  دلل��ة  اإذن  واملعارج  للمعرج   

مبثل  اإل  تدرك  ل  ق�سية  والغابة   ، وعلوا  ارتفاعا 

مالئكية  م�ساعد  بدرية  معارج  فهل   . الفعل  هذا 

م�ستوحاة من املعراج املقد�ص اإىل ال�سماوات ال�سبع  

هي  اأم   ... فا�سلة  بناءة  اإيحائية  ك�سفية  غاياتها   ،

معارج رمزية قد تمل من الدللت العك�سية الكثري؟ 

ا�سم مذكر جمع  مفرده حطاب على   : - احلطابني 

يحِطُب  َحَطَب   من   ) مبالغة  )�سيغة   ، فّعال  وزن 

حاطب وحّطاٌب .

  
ّ
  يجر

ّ
، جر : حمل  يحمل  حامل  حّمال   من قبيل 

ار ........ 
ّ
   جر

ّ
جار

...ولأن��ه  بالحتطاب  ي�ستغل  ال��ذي  هو  واحلّطاب   

يحّول الأخ�رش ياب�سا واحلي مواتا له دللة �سلبية 
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وال�سمني  الغث  على  ياأتي  ال��ذي  الرثار  في�سّبه   ،

الأخ�رش  على  ياأتي  الذي  الليل  بحاطب  الكالم  من 

والياب�ص  . ولأنه رمز الكدح ومكابدة امل�سقة له 

دللة اإيجابية  ، والر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم – 

مدح املحتطب .

فاأي احلطابني هم حطابو الن�ص ؟

ب: املوؤنث  املفرد : 

الغ��اب���ة : ا�سم جامد ملوؤنث  غري حقيقي ، و » الغابة 

والغابة   ، �رشفة  دونها  التي  الأر���ص  من  الوطاأة 

مرتفعة  با�سقة  اأط��راف  ولها  طالت  التي  الأجمة 

كثري  �سجر  ذات  غي�سة  والغابة   ، الآجام  والغابة   ،

 . وقد »غابت ال�ساعرة  يف 
)2(

لأنها تغ��ّي�ب ما فيها«

الغابة«. 

     اإن الغابة ما مل تالم�سه يد الإن�سان من مكان  ، 

وهو رمز العفوية الطبيعية والنطالق احليواين...وقد 

اقرتن مفهوم الغابة يف الآداب والفنون الكال�سيكية 

والعنفوان  البدائية  و  والوح�سية  والتيه  باخلوف  

....
)3(

والغمو�ص والت�سابك 

لها  اأم  ؟  نف�سه  املعنى  الوهيبي  بدرية  لغابة  فهل 

اأبعاد دللية جديدة مباغتة ؟

بني   ، واأ�سدادها  الغابة  بني  جلي  اإذن  التقابل     

»الأ�سلي«  الطبيعي و»ال�سناعي« )�سناعة لغوية( 

.... واملذكرين  املوؤنث  بني  النهاية  ...ويف  امل�ستق 

ويف  الن�ص على ذلك دللت جمة  .

وخلوها   ، لال�سمية  العنوان  مفردات  ورغم متح�ص 

من الفعل )�رشفيا( ، فاإنها اأ�سماء مزدحمة باحلركة 

كلها  املذكر(  اجلمع   ( الأوىل  فالطائفة   . واحل��دث 

م�ستقة من اأفعال وقد �سكلتها ال�ساعرة على هيئات 

البعد  على  منه  واأدّل  »الفعل«  من  اأق��وى  �سريتها 

بني   ; الوهيبي  بدرية  ن�ص  يف  املوعود  الدرامي 

الكون الأنوثي والكون الذكوري .

وعلى اإثر هذه القراءة ميكننا اأن نتاأول ن�ص العنوان 

على النحو التايل :

�س��������������راة     الغ�����������������اب������ة

م���ع��������ارج     احلط�������������اب���ي�������ن

في�سبح العنوان : �رشاة احلطابني  )و( معارج الغابة.

 وتتجلى امللحمة التي اأبطالها الزمان ) اآخر الليل ( 

) احلّطاب(  والإن�سان  الغابة مبدلولتها(   ( واملكان 

يف هذه الكيمياء الرتكيبية التي توهمنا بالن�سباط 

الكيمياء  . فما جتليات هذه  اللغة  لقواعد  الرتكيبي 

هذا ال�سطرام يف انتظام الق�سيد ؟

2/ بناء املنت بني النتظام وال�سطرام :

ق�سائد  اأرب��ع  من  ال�سعرية  املجموعة  هذه  تتكون 

طويلة اإىل حد ما ، وقد عنونتها ال�ساعرة على النحو 

التايل : 

املله����������اة

لل�سمت املقرف�ص يف الزاوية...ذاكرة 

غ�������������رق

ليلكة يف اآخر النفق 

يكتنه  ترتيبها  ونظام  الق�سائد  عدد  يف  واملتاأمل 

بع�سا من الأ�رشار لعل اأهما :

اإىل  بعيد  من  ول��و  يومئ  اأرب��ع��ة  العدد  اأن   : اأول   

رباعيات عمر اخليام الرائعة .

دقيقة  عنونة  وفق  ق�سائدها  ال�ساعرة  رتبت  ثانيا: 

ونظام حمكم – ل وجود ل�سيء جماين اأو اعتباطي 

قطبان  يتجاذبها  الن�سو�ص  فجعلت   – الأدب  يف 

وقطب   ) الليلكة   ، امللهاة   ( اأنوثي  ; قطب  �سعريان 

القطب  لكاأن  املقرف�ص(.  ال�سمت   ، )الغرق  ذكوري 

ا�ستهلت  فال�ساعرة   ، ويطوقه  الثاين  يحتوي  الأول 

ب���   وا�ست�ق�ّلتها  )م��وؤن��ث(  ب����«ملهاة«  املجموعة 

اإما   عداهما  وما  )موؤنث(  النفق«  اآخ��ر  يف  »ليلكة 

واأي غرق  الزاوية«  اأو »�سمت يقرف�ص يف  »غرق«  

البحار  تتهم   اأكاذيب  عن  بعيدا  يفنينا  الذي  ذاك 

واملحيطات ...اإن اأب�سع اأنواع الغرق تلك التي ت�سيبنا 

ونحن خارج املاء .

» مل تغرق يف البحر كما اأ�ساع اجلن 

الغرفة املظلمة كم�رشب رطب

تتهياأ الآن لدفن ذاكرتي ...« 

اإنه غرق الروح وقب الذاكرة  .... ولكلمة  »ال�سمت« 

يف الأدب ويف الفن  دللة المتالء والتوثب والهدير 

الأح��زان   »هل  العا�سفة و�سهيل  ال�سامت وهدوء 

 والقوة والغمو�ص والغيظ 
)4(

ت�سمعني �سهيل اأحزاين«

الرماد  فتحت  »حذار  والتوعد.....  والوعيد  والكظم 
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. ولكن ال�ساعرة  بدرية اأردفته ب�� »النعت« 
)5(

اللهيب«

) املقرف�ص( والظرفية املكانية )يف الزاوية( فجعلته 

بذلك مطبقا رديف العجز والقعود والياأ�ص وبالتايل 

يف  اإل  املوت  به  ي�ستبد  الذكوري  فالعامل   . املوت 

ح�رشة املوؤنث :

»وحيدة ...

اأرّتب �سفوف الوقت 

اأ�سعل الفنار«  

ولو تاأملنا مفردات العناوين معجميا لوجدنا عامل 

 ، امل��راأة   ; الغابة   : دللت  من  تمله  )وما  الأنثى 

فامللهاة  حيا  اإيجابيا  عاملا  املدينة...(   ، الق�سيدة 

واحلياة  اجلمال  دليل  والليلكة   ، املاأ�ساة  نقي�ص 

هو  ال��ذي  املذكر  معجم   مقابل  يف   . الريح  وطيب 

معجم التيه والغرق والعجز واملوت .

3/ جتليات ال�سراع الدرامي بني الأنوثة والذكورة

 اأو جدلية الت�سال والنف�سال:

اأ : »�سفر التكوين« كبياء واهرتاء :

ق�سية وجودية   والرجل  املراأة  العالقة بني  ق�سية   

وجعل   «(... بينهما  البدئي  التالزم  باعتبار  اأزلية 

189(وق��د  الأع��راف  اإليها«:  لي�سكن  زوجها  منها 

تنوولت الق�سية من جانب اأدبي اجتماعي ) الإنتاج ، 

الإعالة ، املبادرة ، الت�سارك، الأف�سلية ، الأحقية....( 

ولكن   ... وتاريخي  فل�سفي  جانب  من  تنوولت  كما 

الق�سية تطفو على ال�سطح كلما تقدم العلم وانت�رشت 

املعرفة ودبت علوم القت�ساد والإنتاج يف املجتمع 

والنا�ص .. وازدهر علم الطب . فيتحول البديهي اإىل 

مو�سع �سك ، واملتفق عليه  مو�سع اختالف ...ولعل 

يف  الف�سل  �ساحب  من  اجلديد:  القدمي  املو�سوع 

تكاثر اجلن�ص الب�رشي  ؟ هل املراأة احلا�سنة احلاملة 

اأم الرجل �ساحب » املاء الدافق الذي يخرج من بني 

ال�سلب والرتائب .«؟  )�سورة الطارق 5(

التكوين  »�سفر  اإىل   ، البدء  اإىل  ال�ساعرة  بنا  تعود 

�سبحانه وتعاىل حلواء  اهلل  اإىل ق�سة  خلق  الأول«، 

من �سلع اآدم . اإنها منه ، ولكن ال�ساعرة تنقد عقدة 

الِكْبِ والغرور التي اأ�سابت الرجل جراء هذا التعالق 

وتبعية املراأة له . تقول خماطبة النَت :

                 تنثال يف بهو الف�سيلة 

                 متاأبطا معجزات املاء 

فلكم عانت املراأة من هذه امل�سيبة م�سيبة امليز ، 

فهي الرذيلة وهو الف�سيلة ، وهي العجز والعقم وهو 

املعجزات. �سورة �سنمية قدمية يف  الفحولة ورب 

. وهاهو ن�ص بدرية  �سواظها ا�سطلت املراأة لعقود 

هذه  يك�رش  يجهد  الثائرة  الن�سو�ص  من  كغريه 

، والف�سل ما عاد  ال�سلع  ، فال�سلع لي�ص  الأ�سنام  

ف�سال لأن ال�سلع �سار »متاآكال مثل الدود«  

فهي  ج��اه��دة،  باحلياة  ترتب�ص  وح��ده��ا  الأن��ث��ى 

اخل�سب والعطاء ودونها العقم والعجز ت�رشخ : 

» اأيها املاء

يا �سيد الأجنة واأول القيامة

من اأ�سالعك ناأخذ هيئة ال�سفر

كيف اجتزناك ك�سهم �سوء �سفيف

دون اأن تقطر منا وردة«؟

ب: �رشاع نحت الكيان :  

اأو  جن�سه  عن  النظر  بقطع   ; فعله  الن�سان  كينونة 

واملوت  واحلياة   ، والقعود  الفعل  وجدلية   ، لونه 

جلية يف ن�سو�ص ال�ساعرة ، اإذ عامل الأنوثة هو عامل  

احلركة 

النهر » وهي �سورة  الغابة على مقربة من  » مرت 

م�ستحدثة فيها جتديد ; فالثابت متحول ، واملتحول 

ثابت . عامل الأنثى عامل الت�سحية وال�سمود  ، عامل 

البناء والت�سييد يف �سب ويف جلد » وحيدة .../ اأرتب 

�سفوف الوقت / اأ�سعل الفنار » ، عامل النه�سة » من 

التي  الرغبة  عامل   ،  « تنه�ص  اأن  الطفلة  لهذه  قال 

، عامل   « الرغبة  ل تهداأ ول تنتهي » مت�سغ غليون 

اجلراأة » ل �سيء اأكر جراأة من ق�سيدة » عامل ال�سفر 

يف  �سافرت   « التجديد  اأجل  من  الرتحال  و  ال�سعيد 

ملهاتي / اأحرقُت يف رحلتي امل�سافات » عامل حرب 

�سم�ص   « ال�رش  وعول  وطرد  الكيان  ونحت  الوجود 

م�سغولون  والبحارة   / حربها  تخو�ص   / املرفاأ 

بتكدي�ص الذباب / وزرع املاء »  واأي ماء يزرعون !!! 

)البقية مبوقع الجلة على النرتنت(
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امللفوف  ال�ساروخ  �سورة  انت�سار  بكرة  فوجئت 

التوا�سل  م��واق��ع  على  ال��ع��ذراء  م��رمي  مب�سبحة 

اأكر من  اأح�سيت   ، الفي�ص بوك  الجتماعي خا�سة 

مرمي  مب�سبحة  امللفوف  لل�ساروخ  �سورة   140

 ، بكثري  ذكرت  ما  اأكب  العدد  يكون  وقد   ! العذراء 

اأحد  يف  ح�سلت  ُمعجزة  ثمة  اأن  يوؤمنون  وه��وؤلء 

بيوت باب توما يف دم�سق ، وهو بيت ل�سيدة ظهرت 

اأنها قدي�سة ،  لها مرمي العذراء مرارا واآمن كثريون 

وتول منزلها ملا ي�سبه املزار ، يق�سدها املر�سى 

واملتعبون نف�سيا، لكن اأن يوؤمن كثريون اأن �ساروخا 

�سقط على بيت ال�سيدة اإياها وقد جتمع عندها ح�سد 

من النا�ص ي�سلون ، لكن ح�سلت معجزة اإذ اأن مرمي 

طالت  التي  مب�سبحتها  ال�ساروخ  اأحاطت  العذراء 

حتى اأحاطت بال�ساروخ ومنعته من النفجار وقتل 

النا�ص ! 

 ، يريد  مبا  يوؤمن  اأن  اإن�سان  كل  بحق  �سلفا  اأعرتف 

واأن تكون له قناعاته اخلا�سة ، اأحرتم املوؤمن كما 

اأحرتم امُللحد ، لكن ل اأ�ستطيع اأن اأفهم هوؤلء الذين 

اآمنوا مبعجزة اأن مرمي العذراء تتدخل ومتنع اإنفجار 

�ساروخ باأن تيطه مب�سبحتها هم موؤمنون اإميانا 

مرمي  تتدخل  ل  ملاذا  اأولها  عديدة  لأ�سباب  �رشفا، 

امُلتفجرة  والباميل  ال�سواريخ  كل  ومتنع  العذراء 

من الإنفجار وتدمري البالد وقتل العباد ؟ األ يخطر 

ببالهم هذا ال�سوؤال ؟ اأم اأن هناك وا�سطة اأي�سا لدى 

ال�سيدة مرمي العذراء !

لي�ست  الظاهرة  لتلك  اأن تف�سريي  الأهم هو  وال�سبب 

اإمي��ان��ا اإمن��ا ن��وع م��ن ال��ه��روب م��ن ال��واق��ع مفرط 

الق�سوة والوح�سية ، وهذه الظاهرة ُت�سمى يف الطب 

حني  باأنه  تعني  والتي  الإنكار  بظاهرة  النف�سي 

تكون امل�سيبة اأو الكارثة قا�سية جدا« وفوق طاقة 

يقوم  الع�سبي  جهازه  فاإن  التحمل  على  الإن�سان 

باإنكار حدوثها ، اأي باإنكار اأن هناك كارثة ، وهذا 

اجلهاز  بحماية  يقوم  للم�سيبة  الالواعي  الإنكار 

ظاهرة  اأن  اأي   . الإنهيار  من  لالإن�سان  الع�سبي 

الإنكار هي نوع من امُلخدر للجهاز الع�سبي ، نوع 

والذي  امُل��روع  الإن�سان  بهذا  والراأفة  الرحمة  من 

اأطا�ص هول الإجرام �سوابه . 

فيها  العنف  وت�ساعد  ال�سورية  الثورة  بداية  ومنذ 

تكاثر  األح��ظ  ب��داأت   ، الثورة  هذه  وت�سويه  و�رشقة 

ل  اإذ   ، ال�سوريني  من  العديد  لدى  الإنكار  ظاهرة 

جتعلهم  التي  النف�سية  باملتانة  اجلميع  يتمتع 

جمازر  من  �سوريا  اأر�ص  على  يجري  ما  يتحملون 

ُمروعة ، وتدمري منهجي وقتل وح�سي ، واعتقالت 

وموت يف امُلعتقالت تت التعذيب ، لحظت تنامي 

ظاهرة الإنكار تت ُم�سميات عديدة اأولها الإميان ، 

فالبع�ص يقوم بخلق م�ساحة من اأمان الوهم حوله 

وعابرة  تافهة  الأر���ص  على  احلياة  اأن  يعتب  باأن 

وباأن احلياة احلقة هي يف الآخرة ، وي�سفع له اإميانه 

باحلياة بعد املوت باأل يتحمل م�سوؤوليته عما يجري 

على الأر�ص من وح�سية واإجرام واأل يحرجه �سمريه 

وب��اأن   ، املجرمني  من  »�رشيحا«  موقفا  ليتخذ 

�سيكون  الذين  ال�سحايا  دم  من  متاما  بريئا  يكون 

لهم وجود اأكر اأهمية بكثري من وجودهم الأر�سي 

 اإحراجهم وح�رشهم 
ُ
وذلك بعد املوت ، واإذا حاولت 

يف زاوية احلقيقة ليتخذوا موقفا وليواجهوا الواقع 

فاإنهم يتمل�سون من الإجابة بعبارة ف�سفا�سة باأن 

الإنكار

\
هيفاء بيطار 

\ كاتبة وطبيبة من �سورية 



تاريخ الب�رشية حافل بالظلم وباحلروب ! واإذا قلت 

ميوت  وبع�سهم  معتقلون  ال�سبان  اآلف  ب��اأن  لهم 

باأن  يقولون  اأ�سماءهم  لهم  واأذك��ر  التعذيب  تت 

العامل  دول  كل  يف  هو  والعتقال  والف�ساد  الظلم 

وي�ست�سهدون ب�سجن غوانتنامو ال�سجن الذي د�سنته 

�سيدة العامل اأمريكا ، واإذا حاولت اأن ترجهم بهول 

الف�ساد يف �سوريا ي�سارعون ويقولون كل دول العامل 

ول  الواقع  مواجهة  يريدون  ل  هوؤلء   . ف�ساد  فيها 

ُين�سدون  ، لأنهم  ت�سمية ما يح�سل با�سمه احلقيقي 

اأن  يعتقد  يزال  ل  وبع�سهم   ، والإنكار  الوهم  راحة 

 !! بخري  �سوريا  وب��اأن  �سوريا  يف  يح�سل  �سيء  ل 

وُي�سدق الالفتات التي تطالعك ما اأن تدخل احلدود 

 ، الأبطال  ال�سهداء  اأكدا�سا من �سور  ال�سورية وترى 

باملئات ورمبا بالآلف وبع�ص هذه ال�سور معلقة 

�سوريا   : لفتات  تقراأ  لكنك   ، الأ�سجار  جذوع  على 

بخري !!

اأعرف العديد من ال�سوريني يتابعون ف�سائيات مثل 

ل  لأنهم  الأخبارية  القنوات  هجروا  وقد   ، امللكوت 

القا�سية دوما، فتخدرهم  يتحملون �سدمة احلقيقة 

العبارات احلنونة لرجال الدين يف ف�سائيات دينية 

متخ�س�سة باإراحة اأع�ساب النا�ص ووعدهم باحلياة 

الأخرى وتقليل اأهمية احلياة على الأر�ص التي هي 

بعد  ما  احلياة   : والأه��م  احلقة  للحياة  عبور  جمرد 

ا�سرتوا مو�سوعة  النا�ص  العديد من  واأعرف   . املوت 

هناك  اأن  يوما  اأتوقع  ومل   ، الآخ��رة  مو�سوعة  هي 

مو�سوعة لالآخرة ! وكلها عبارة عن جتميع لفتاوى 

رجال دين وخطب لفقهاء ت�سرتك جميعها يف تاأكيد 

اأهمية احلياة ما بعد املوت . والتقيت ب�سابة اأ�سيبت 

ال�سورية  باإنهيار ع�سبي بعد �سنه من بداية الثورة 

ومل تعد بقادرة على م�ساهدة هول املجازر والدمار ، 

ومل يقتنع اأهلها بعر�سها على طبيب نف�ساين ، لأنها 

�سفيت متاما بعد �سهرمن انهيارها الع�سبي بوا�سطة 

ي�سوع امل�سيح، مل تعد تتحدث �سوى عن امل�سيح ، ومل 

انف�سلت كليا عن   ، امل�سيح  اإل  اأحد  يعد يف دنياها 

الواقع ، وحني �ساألتها : طيب ما راأي ي�سوع امل�سيح 

؟  البي�سة  جمزرة  واأطفال  احلولة  جمزرة  باأطفال 

وقال  �ساألته  لقد   : الفراغ  يف  �سارح  ونظرها  قالت 

باأنهم جروحه !! 

الأوه��ام  خدر  وبني  الإمي��ان  بني  �سا�سع  فرق  ثمة 

الظاهرة يف  تزايد هذه  . ولحظت  الإنكار  وظاهرة 

�سوريا لأن ال�سوريني تعبوا وانهارت اأع�ساب العديد 

 ، احلل  اآف��اق  وان�سداد  الوح�سية  هول  ب�سبب  منهم 

يدعمهم  اأح��د  ول  يتيمة  ثورتهم  ب��اأن  واإح�سا�سهم 

ب�سكل فعلي ، و كل العامل يتفرج ب�سمري ميت على 

�سعب ُيقتل وينزح وُتدمر اأع�سابه ، في�سطر الكثريون 

اإىل خلق هام�سا« من اأمان الوهم يقي اأع�سابه من 

الإنكار  ظاهرة  لكن   ، اجلنون  من  وعقله  الإنهيار 

تعود اأي�سا« اإىل اخلوف الذي يقارب الذعر ، اخلوف 

تنظر  اأن  ويكفي   ، والتعذيب  وال�سجن  الإعتقال  من 

خا�سة   ، ال�سورية  الر�سمية  اجلرائد  من  �سفحة  اإىل 

ال�سفحات التي تت�سد فيها �سور ال�سهداء الأبطال 

يف  �سورة  اأربعني  عن  وتزيد  ومتال�سقة  مرتا�سة 

 ، اأم   ، –اأب  اأهلهم  راأي  وتقراأ   ، الواحدة  ال�سفحة 

زوجة ، اأخ – باإ�ست�سهادهم حتى ُتروع وُت�سعق باأن 

اأحدهم  اأن يغري  ذاتها دون  الإجابة  اأجابوا  اجلميع 

باإ�ست�سهاد  فخورون  نحن   : اجل��واب  يف  جر  حرف 

اإبننا يف �سبيل الوطن ! يا �سالم على تطابق اخلواطر 

القدر  ويلعن  ي�سذ  اأح��د  ل   . اخل��وف  ي�سقلها  التي 

وامل�سري وي�رشخ متاأملا ل�ست�سهاد اإبنه ! 

قد يبدو التحدث عن الأمرا�ص النف�سية التي ت�سيب 

ال�سوريني نوعا من الرتف و�سط قتل اجل�سد والنزيف 

جرمية  الروح  قتل  لكن   ، ال�سوريني  لدماء  امل�ستمر 

وما   ، اجل�سد  قتل  جرمية  على  تتفوق  مل  اإن  تعادل 

جبان  يقول  كما  ال��روح  ح�سور  مكان  اإل  اجل�سد 

خليل جبان ، فمن يبايل باحلالة النف�سية للمواطن 

الكتئاب  اأ�سكال  كل  �سحية  اأ�سبح  الذي  ال�سوري 

اخلطرية  الإنكار  ظاهرة  والأهم  والُع�ساب  والقلق 

لأنها تلتب�ص بالتدين والإميان اأما هي يف حقيقتها 

والذي  الق�سوة  وح�سي  واقعه  عن  الإن�سان  انف�سال 

يفوق قدرة العقل الب�رشي على التحمل . ويح�رشين 

قول لفيل�سوف ن�سيت ا�سمه لالأ�سف : انعدام ال�سمري 

يولد الوحو�ص . 
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