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ماذا  الأر�ض؟  هذه  من  املنجّمون  يريد  ماذا 

يريد امل�ستك�سفون، باعة الأ�سلحة املتقدمة، 

اأ�سحاب الياقات؟ ماذا تريد البوارج احلربية 

وخدم التاريخ اأنذل الأعراق والنتقام؟ ماذا 

يريد الأقوياء وال�سعفاء الواهمون؟.. )يريدون 

النفط(، خذوه وارحلوا عن هذه الأر�ض التي 

ثكلتها الأزماُن والنكبات..

مثقف االفرتا�س من غري �سمات

الثقافة  اأن  وموثقة،  ة 
ّ
ح��ر ة 

ّ
علمي درا���س��ة  وف��ق 

واملعرفة، توؤن�سن الكائن وتخرج به من ال�رشا�سة 

مع  ال��ع��دواين  والتفاعل  العالقات  يف  والق�سوة  

الحظه   ما  هذا  والت�سامح..  الرحابة  اإىل  االآخ��ر، 

الحظ  حني  مثال،  نبي  بن  مالك  اجلزائري  املفكر 

القراءة  تعلمهم  بعد  العمال  من  جمموعة  على 

ة، تغرياً 
ّ
والكتابة وتقدمهم يف �سفوف حمو االأمي

الوجوه  »كانت  والق�سمات  واملالمح  الوجوه  يف 

ذات ومي�ض وح�سي وقد تاأن�سنت تدريجيًا، اختفى 

عن  ينم  ما،  �سيء  حمله  ليحل  احليواين  بريقها 

ة، عن ح�سور فكرة. من ناحية اأخرى 
ّ
فكرة داخلي

الذي  الراأ�ض  تقاربها..  زاد  اأو  اأطبقت  فال�سفاه 

تلقى فكرة قد �سغلت ع�سالت ال�سدغ، التي تعمل 

 .)j(»كناب�ض ي�سد نحو الفك االأ�سفل الذي يغلق الفم

j h j

اأولئك  اأخ��رج  ب�سيط  تعليم  لبداية  بالن�سبة  هذا 

بالك مبن  فما  املطبق،  اجلهل  العمال من ظالم 

الثقافة  �سعيد  على  �سا�سعة  م�سافات  قطعوا 

املخيفة،  املفارقة  هذه  نالحظ  حيث  واملعرفة 

خارطة  يف  واالأب�سار،  العيون  يع�سى  ب�سطوٍع 

على  ع��رب،  ومتعلمني  مثقفني  بني  العالقات 

اأعلى درجات  اإىل  بع�سهم   املثال، و�سل  �سبيل 

اأرقى املدن  التح�سيل االكادميي واملعريف، يف 

 
ّ

واالأكادمييات واملنتديات لكن لي�ض ثمة ما تغري

على �سعيد القيم والعالقات واملالمح والوجوه 

واإمنا ازدادت �سوءا وق�سوة ونزوعا نحو التدمري 

ال�سكل  تتعدى  ال  املعرفة  فكاأمنا  ة.. 
ّ
والوح�سي

يرتتب  وم��ا  االأع��م��اق  يف  النفاذ  اإىل  واملظهر، 

اإىل التمدن  اأقرب  ة 
ّ
اأخالقية و�سلوكي من تغريات 

والتاأن�سن العميق الرحب..

ا�سمًا  له  �سار  الذي  الثقايف،  الكائن  ذلك  نرى 

ي�سع يف كل خطوة وعبارة، بربيق  ما وعالمة، 

ال  و�سحقه..  وحتطيمه  االآخر  اإق�ساء  يف  الق�سوة 

اإذا  ة وامتنان اإال 
ّ
تكاد تخرج من فمه كلمة حمب

الكلمة  من  يجعل  متهيدا  لالحقتها،  متهد  كانت 

�ساحَة  بكامله  واخلطاب  العبارة  اأو  الالحقة 

وال  ه��وادة  غري  من  متالحقة  �ساعقة  �رشباٍت 

 ذات مرة على طريقته املرحة، 
ّ

رحمة. اأو كما عرب
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»كهرباء  ح��ول  داود،  ح�سن  اللبناين  ال��روائ��ي 

كل  يف  وتتلظى  ت�ستعل  التي  واحلقد«  ال�سغينة 

جل�سٍة واجتاه..

التح�سيل  �ساحب  الكائن  ذلك   
ْ
عيني من  ي�سع 

احليوان  عنف  بريق  ي�سبهه  ال  بريق  العلمي، 

ال�سايف   
ّ

ال��ربي الربيق  ذل��ك  بالطبع،  الغابي 

االآ�رش بجماله و�سدقه، واإمنا بريق عنف و�سيع 

اأي قيم ومالمح حتى  منحط ومتاآمر، بعيدا عن 

وفق  عليها  تدى 
ْ
وامُلع املظلومة  ة 

ّ
احليواني تلك 

ة 
ّ
املدني تلك  اأو  عادة...  والتمثل  الو�سف  جريان 

املتح�رشة كخلفية ومنطلق لقيم ثقافية واأخالق 

واملعاناة  ال��ك��ْدح  من  طويل  تاريخ  عرب   
ْ
من��ت

ب بكل اأنواعها 
ّ

واملعرفة منتف�سة على قيم التع�س

والكراهية الظالمية والتخلف...

لذا لي�ض من امل�ستغرب اأن نرى مثقفني يف هذه 

ة املوغلة يف القتامة وتدمري اأحالم 
ّ
الربهة العربي

الب�رش الب�سيطة، وقد عادوا اإىل ح�سائر الطوائف 

اخلرافة  طليعي، يف ح�سد  ورمبا  والغرائز كجزء 

يف  والت�سفية،  اأنواعه  بكل  القتل  ح�سد  ال�سوداء، 

بالد امل�رشق العربي خا�سة..

)jj(البحرين.. احلنني اإىل البدايات

الفكري،  تكويني  يف  خا�سة  مكانة  للبحرين 

البلد  بهذا  عالقتي  حيث  وال��وج��داين،  ال�سعري، 

جغرافية  ثقافية  عائلة  اإىل  واإي��اه  ننتمي  ال��ذي 

ة واحدة ن�سميها اخلليج العربي اأو اجلزيرة 
ّ
وروحي

ة.. كانت �سلتي املبكرة بالبحرين من خالل 
ّ
العربي

البحرينيني املتواجدين يف اأكرث من بلد عربي وغري 

عربي.. وكان املكان االأول لهذه العالقة اخلا�سة 

املا�سي  القرن  �سبعينيات  مطلع  يف  القاهرة  هو 

حني �سكلنا هناك جمتمعًا طالبيًا خليجيًا وعربيًا، 

واملاأوى  امل�سكن  )الدّقي( حتديداً، حيث   
ّ
ويف حي

طلبة  احتاد  مقر  اأتذكر  ة.. 
ّ
الطالبي املقرات  وكذلك 

الُعمانيني  ال�سبكي ومقر  �سارع  البحرين كان يف 

نف�سه..  احلي  يف  امل�ساحة  ميدان  يف  والكويتيني 

اأكرث  والعمانيني  البحرينيني  بني  امل�سرتك  وكان 

قربا على اأر�سية الهموم والقيم امل�سرتكة. 

ة و�سجااًل يف 
ّ
كان االحتاد البحريني االأكرث حيوي

املختلفة  وانتماءاته  مب�ساربه  ال�سيا�سي  املجال 

االأق��وى  ال�سعود  حيث  املرحلة  تلك  تطبع  التي 

يكاد  والقومي حتى  املارك�سي  الي�سار  لتوجهات 

ال�سجال ال�سيا�سي ذو النربة العالية غالبّا، يطغى 

على ما عداه من اأن�سطة معرفية، اأكادميية واأدبية.. 

اأتذكر كنت اأتردد على مقر االحتاد البحريني اأكرث 

الواثقة  احل��ادة  النقا�سات  ة 
ّ
جلاذبي ماين 

ُ
الع من 

من امتالك احلقيقة، وجلاذبية اجلمال البحريني 

يف  ماين 
ُ
الع نظريه  يفوق  الذي  ع 

ّ
املتنو االأنثوي 

ال  كي  الفرتة،  تلك  يف  اأقول  حتديداً...  الفرتة  تلك 

ة 
ّ
مان فيها من الكنوز اجلمالي

ُ
يعتب العمانيون. فع

اإىل  الكثري، لكنها خبيئة على االأغلب. وهذا يعود 

فرتة االنفتاح املتاأخر ن�سبيًا..

ارة باأحالم التحرير والتقدم، 
ّ
كانت تلك الفرتة املو

العدالة واال�سرتاكية، ب�سكل يوتوبي على نحو من 

والتاريخ  الوقائع  على  يغّطي  و�سخب،  اندفاع 

الذي ال يبقى منهما اإال ظالل بعيدة غائمة، كاأمنا 

اخلطاب النظري احلامل يف ذلك العمر املبكر يحل 
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بدياًل عن الواقع وال�سريورة التي �ستتخذ الحقا 

ال�سعيد  على  ية 
ّ
مدو وارتطامات  قا�سية  اأبعاداً 

العربي عامة..

كل  يبتلع  يكاد  الرومان�سي  ال�سيا�سي  اجلو  كان 

املرحلة  يف  وكنت  الطالبي،  املجتمع  يف  �سيء 

هذا  يف  االندماج  بداأت  حني  درا�سيًا،  ة 
ّ
االعدادي

وان  و�سعرية  اأدبية  ندوات  يعدم  ال  الذي  املناخ 

اتخذْت موقع الهام�ض اأمام هيمنة منت ال�سيا�سة 

القاهرة  يف  اأي�سا  فهناك  املت�سعب،  و�سخبها 

البارزين مثل قا�سم  البحرين  اأدباء  تعرفت على 

ال�رشقاوي،  علي  خليفة،  ع��ب��داهلل  علي  ح���داد، 

الذي  الها�سمي  علوي  والدكتور  خليفة  عبداهلل 

حني  ال��ق��اه��رة،  يف  )املاج�ستري(  ي��در���ض  ك��ان 

اأ�سدر ديوانه االأول على ما اأظن )من اأين يجيء 

املناخات  ي�سبه  فيما  معي(  واأن��ت  ايل  احل��زن 

التقيته  حني  اأتذكر  باب..  بال�سَ امللّفعة  ة 
ّ
احللمي

مع الدكتور عبدالعزيز املقالح يف �سقة بالدّقي.. 

وقا�سم الزائر، كان قد اأ�سدر )الب�سارة( و)خروج 

راأ�ض احل�سني من املدن اخلائنة(..

وكان الديوان املتداول بني الطلبة لعلي عبداهلل 

التي  )ع��ذارى(  وق�سيدة  النخيل(  )عط�ض  خليفة 

حما�رشة  واأتذكر  كن�سيد..  غيبًا  الطلبة  يحفظها 

البحرين،  يف  الق�سة  ميالد  حول  خليفة  عبداهلل 

�رشاعاته  املجتمع  بتحوالت  امليالد  هذا  وربط 

وانق�سامه الطبقي..

ويف تلك الفرتة اأي�سا قراأت باإعجاب جمموعة 

)اأم���ني ���س��ال��ح(، )ال��ف��را���س��ات( ال���ذي مل يزر 

اإعجابي،  م�سدر  كان  اأقرانه..  مثل  القاهرة، 

ها ملا كنت اأقراأ من ق�ض منطي �سائد 
ْ

هو ك�رش

وتاأثر اأمني املبكر باإجنازات ال�سينما وعنا�رش 

امل�سهد الب�رشي ال�سادم.

كان مفهوم )االلتزام( الغائم وامللتب�ض، هو ال�سائد 

ا�ستمراراً  اإال  لي�ست  التي  االأدبيّة،  النقا�سات  يف 

واالآراء  العبارة،  �سحت  اإن  للمفاهيم،  تبعيًا 

ال�سيا�سية والفكرية الوافدة من كل حْدٍب و�سوب.

كان ذلك النوع من ال�سعر وال�سجال االأدبي جديداً 

بالن�سبة يل، اأنا القادم من بيئة بالغة املحافظة 

على ال�سعيد االأدبي واالجتماعي ومل تكن طالئع 

اأو تكاد.. وكان  التحديث والتجديد و�سلْتها بعد 

ال�سياق..  هذا  يف  االأب��رز  االإ�سم  الطائي  عبداهلل 

و�سيطة  حلقة  اخلليجي  جيله  �سعراء  مع  و�سّكل 

يف  املتحقق  احلداثة  واأف��ق  االأدب��ي  التقليد  بني 

نتاجات الحقة..

اأدبي يف ذلك  ومن الطلبة الذين كان لهم نزوع 

ال�سندي،  ة 
ّ
فوزي مدن،  ح�سن  ال�سيا�سي،   

ّ
اخل�سم

حممد حّداد، ولبنى االأمني..

ومن القاهرة اإىل ال�سام وبريوت واجلزائر، التقيت 

وبريوت  ال�سام  يف  كرث،  بحرينيني  باأ�سدقاء، 

واأ�سماء  ة 
ّ
ال�سيا�سي التجمعات  حيث  خا�سة 

عبدالرحمن  اأو  �سيف  �سعيد  ال��ب��ارزة  قادتها 

ح�سني  ال��ذواّدي،  �سيف  را�سد،  عبداهلل  النعيمي، 

من  ِحَل 
ُ
ر اأن  بعد  مدن،  ح�سن  )العكري(،  مو�سى 

واالأخ��وي��ن  امل�����رشي  االأم���ن  قبل  م��ن  القاهرة 

حمدة  وكذلك  و�سقيقتها،  فخرو  وليلى  العبيديل 

البحرين  اإىل  جميعهم  عاد  الذين  الخ.  خمي�ض... 

العمل  يف  روؤيته  ح�سب  كل  م�ساركني  الحقًا، 
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ال�سيا�سي الوطني والبناء.

واآخرين  يل  بالن�سبة  كانت  ة، 
ّ
القاهري املرحلة 

الوعي  يف  والطفولة  االأوىل  ال���رباءة  مرحلة 

العاطفي، املتقْد، هذه  الفكري، وكذلك  ال�سيا�سي 

تدريجيًا  �ستنك�رش  التي  الطفولة  وتلك  ال��رباءة 

ك�سياق منطقي لربوز الواقع على ح�ساب اخلطاب 

ة 
ّ
النظري تلك  النظرية،  �سماء  يف  املحّلق  احلامل 

ة ازاء �سجرة احلياة 
ّ
التي و�سفها جوته بالرمادي

يف  االخ�رشار  من  النحو  هذا  على  تكن  مل  التي 

ة حيث زلزال اجلفاف واالنهيارات، 
ّ
حياتنا العربي

ي�رشب ال�سجر والب�رش واحلجر.. وحيث الفنت التي 

املظلم  الليل  ِقطع  ت�سبه  كارثيًا  طابعًا  اتخذت 

والتدمري  ال�سعود  يف  اآخ��ذًة  كرمي،  حديث  وفق 

العي�ض  يف  اإن�ساين  وجمايل  م�سيء  هو  ما  لكل 

امل�سرتك بني ال�سعوب واجلماعات.

تلك الرباءة التي �ستهرب الجئًة اإىل الن�ض االأدبي 

واالنقرا�ض..  التال�سي  من  نف�سها  لتقي  واحللم 

تلجاأ  وهذه  واحلنني،  والتذكر  الطفولة  اإىل  نلجاأ 

الواقع  من  بفظاعة  ُط��ردت  اأن  بعد  االأدب  اإىل 

وال�سعر  االأدب  ي�ستحيل  الدمويني،  والتاريخ 

رت، 
ّ
ُدم دن 

ُ
وم غابت  لوجوه  فجائعية  مراٍث  اإىل 

عامرة  واأح��الم  لعواطف  مرتعًا  يوم  ذات  كانت 

اأو هكذا  بداياتهما  املووؤدين يف  واالأمل  بالفرح 

ة والظالم و�سيادة قيم املال 
ّ
حتاول قوى الهمجي

االأك��رث  وه��ي  ال�ساحقة  ة 
ّ
والطائفي واالف��رتا���ض 

روؤية  اأو  طفولة  الأي  الراهنة،  الربهة  يف  ب�ساعة 

اإطفاء  يحاولون  اإنهم  والعامل..  للوجود  ة 
ّ
جمالي

املجتمع  حُلمة  ومتزيق  واحلياة  املعرفة  ن��ور 

»االأوائل« و�سحوا من  باآفاقه  الذي حلم  واحللم 

البحرين  اأجله منايف و�سجونًا وعذابات.. كانت 

العا�سف  العمر  عبور  على  امل�سيئة  باأ�سمائها 

والزمان، وبثقافتها الرائدة يف املنطقة  ما تفتاأ 

منابع  من  كنبع  والوجدان  الذاكرة  يف  متجددة 

تلك الطفوالت الهاربة با�ستمرار.

نافذة  كانوا  الذين  والبحرينيني  للبحرين  �سكرا 

مبكرة �سمن نوافذ كثرية، يف احلا�سنة القاهرية 

وما بعدها..تطلعت من خاللها اإىل االأدب والفكر 

واإىل العامل ال�سا�سع..

طفولة العا�صفة

فكر اأن يكتب �سيئا عن حياته،

�سريًة اأو ما ي�سبه ال�سريَة،

لكن من اأين عليه اأن يبداأ يف 

التاأريخ والزمان 

من اأين يبداأ يف كتابة العا�سفة،

وهي تقود عمياَنها يف الظالم؟

هل يبداأ من حلظة والدتها يف

 العاتي اأو من
ّ
امل�سيق اجلبلي

اأغوار البحر.. اأم يك�رش القاعدة

ويبداأ من حلظة اال�ستواء وذلك

احلنني اجلارف الذي قادها اىل

اجلنون والتدمري؟ من اأين يبداأ يف كتابه

العا�سفة، يف هبوبها االأول، اأحالمها

االأوىل حني كانت

طفلة تهج�ض بتجاوز االأكمات

املحيطة والتالل.. اأم يبداأ من
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غيبوبة الن�سوة وهي متحو اخُلطى

واالأماكن والوجوه التي قادْتها

اىل حتفها االأكيد

كيف يكتب العا�سفة؟ كيف يكتب

الغبار والرماد وال�سدمي

الذي كان على املخلوقات اأن 

تختنق فيه من غري فجِر والدٍة

وال وجود »ما كان اأغنانا عن االثنني«

)jjj( »اأي املعاين باأهل االأر�ض مق�سوُد؟«

كيف يكتب طفولَة العا�سفة 

و�سيخوخة ال�سدمي؟!

j h j

يف البالد البعيدة

راأينا برقًا يتلظى ورعوداً تزجمر

 اأمطاراً غزيرًة
ْ
�سكبت

طوال النهار والليْل

ُده�ض االأطفال الذين مل

يروا بعُد، هذا الوجه للطبيعة

اخلالقة

رفعوا روؤو�سهم اإىل االأعلى

يف تاأمل وخ�سوٍع قبل االأوان

حّدقوا طوياًل

يف ال�سماء الغائمة واالأفق.

j h j

 
َّ
ع�سافري تنقر احلب

و�سط خرائب ال�سفن

واالأ�سالء التي

خّلفتها احلرب

j h j

ة التي �ساع خامُتها
ّ
الياباني

يف الرمل

 تبحث عنه يف حطام
ْ
فطفقت

الذكريات والقوارب املبحرِة

يف �سفرة املغيب

j h j

�سفرة املغيب

( اليمْن،
َ

تلك التي ت�سبه )ور�ض

لة واأثرية على قلب 
ّ
كم هي مبج

 �سفُنهم
ْ
العدميني الذين غرقت

يف بحر االأزل القامت، حتى قبل

والدِة هذا الكون

j h j

 به الهواج�ض واالأوهام
ْ
ع�سفت

، من
َ
قاذفًا ج�سده املكلوم

االأدوار العليا لطبقات االأمل

الب�رشي العايل وال�سحيق.

j h j

عبور البواخر من م�سيق البو�سفور

ة بالبيارق واالأ�سواء
ّ
وجبل طارق مزهو

 االأباطرة
ّ
�سعر املرء بدنو

ُ
ي

ة
ّ
من بني اأمي

وبني عثمان، من اعتالء عر�ض

العامل من جديد..
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j h j

يف البالد الغريبة �ستموت اأيها ال�ساعر

لدت اأكرث غربة 
ُ
الأنك يف البالد التي و

 التوحيدي(
ّ

وان�سحاقا )كما عرب

يف البالد املتاخمة

للمحيط الغا�سب، �سيتوقف

نب�سك عن الرتحل والدوران

ة الدامية
ّ
حول املهزلة الب�رشي

وذاَت ليلة ظلماء اأو مقمرة

�سيحمل احلانوتي ج�سداً جمهواًل

»
ُ
»اىل حيث �سار االأولون ت�سري

ورمبا �سي�سنون عليك باحلفرة

ت عظام اأ�سالفك
ّ
الرتابية التي �سم

و�ستكون روحك ن�سوى

حني يقذفون رمادك فوق

ْ
املحيط الذي اأحببت

j h j

ال اأعرفِك

وال اأعرف لك عنوانًا وال بلداً

ْ
لكن نظرتنا التي تقاطعت

على �سعاع الطائر املحّلق

يف الف�ساء الطْلق

جعلْتنا اأ�رشى م�سارع الع�ساق

اأ�رشى �رشاب االأفق

ة..
ّ
واحلري

j h j

ذهب ال�ساعر باحثا عن املراأة

التي اأحبها يف مطلع �سبابه االأول،

التي هام بها كما مل يحب ويهيم يف

كل ف�سول حياته ومماته.. بحث

ودار يف اأرجاء االأر�ض، يف

القرى واملدن، ويف اجلبال وال�سحارى

التي تاه فيها القطا عن ع�ّسِه، بني

اتها املدلهمة.. مل 
َ

ر�س
َ
خوافيها وع

يجد اإال ال�رشاب وال�سباب املتماوج

يف راأ�سه، حتى جاء ال�سهم امل�سموم، زائرا

اأخرياً اإىل �سويداء قلب

العا�سق االأخري..

j h j

اجلزيرة:

ُترى من البعيد

خميلًة و�سط البحر اأو �سخرة ملتفة

ها احل�سني
ِّ
ب�رش

ال تّفِكر يف الوجوه وال الزمان الذي

 وتراكم بني موج احلنايا واجلَنبات..
ّ
مر

اأ�سجارها الناب�سة باأفئدة الطرِي

ال�سادح يف وح�سِة

اأ�سواء �سفٍن لل�سيد واأخرى للحرب

 و�سط البحر
َ
�سخرة تختزل الوجود ال�سلب

زالت
ُ
ل الع

ْ
اأمام هو

حتلم يف ليلها العميق.

j h j

لقد اأتيَت كثريا هذه املدينة

ولطاملا ترّددت على �سوارعها
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ومقاهيها ومنَت يف امل�ست�سفيات

التي تغ�ض باجلرحى

ال تتذكر عدد املرات التي اأتيت

فيها هذه املدينة/ وجودك

اله�ض ال يحتمل مثل هذا التكرار

القا�سي الذي حتمله اجلزر

واجلبال

كاأمنا مل تغ�ض املدينَة اإال

للمرة االأوىل لتهرب من م�سريك

قدر امل�ستطاع..

املدينة ما عادت

عامرة باحلب وال�سداقات

ْ
املدينة التي �ساخت

مع ع�ّساقها

تنفق مثل جمٍل يحت�رش ببطء

يف بوادي الق�سوِة 

والن�سيان

j h j

يحدق يف حقيبتِه

واحلذاء امل�سافر/ يف �سماء العَتمة

حيث متطر يف غابة قريبة، يف اأطل�ض

االأماكن واالأرواح/ ال ي�ستطيع اأن

يقول وداعًا للوجوه التي تتوافد من

راأ�سه املرتنح ب�سهرة البارحة..

احلقيبة واحلذاء الذي ال يرتطم

باالأر�ض وحده، بل الروح اأي�سًا..

لكن املاأدبة التي تنتظر، يف االأر�ض

 الطريق
َ
الغريبة �ستمحو عن جبينه عناء

ل وقلة الزاد
ّ

ا�سرتاحة املرتح

هنيهة ُقدت من غيمة عابرة

j h j

هذه الليلة �ستكون 

االأجمل والقادم

هو االأجمل حيث

 اإال
َ

ال �رشاب

ما جتود به الينابيع

j h j

وهو  )اأخ��ي��ل(  بطله  ل�سان  على  ه��وم��ريو���ض 

يحا�رش طروادة، »نحن مع�رش الب�رش خملوقات 

رثى حلالها« ذلك مل مينعه من ارتكاب 
ُ
بائ�سة ي

املجازر ودّك ح�سون طروادة، مل متنعه فطنته 

حتفه  لقي  حتى  العميق،  حْد�سه  وال  ة 
ّ
الوجودي

قاتاًل ومقتواًل، ومل تكن هواج�ض البطولة واملجد 

والرغبة مبعزل عن ذلك االإقدام املميت.
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j مقتب�ض مالك بن نبي اأوردته منى فيا�ض يف كتابها الرائع »فخ اجل�سد« عن »م�سكلة االأفكار« ملالك نبي.

jj اأُلقيت يف )بيت ال�سعر( بالبحرين بح�سور لفيف من �سهود تلك املرحلة..

jjj ما بني مزدوجتني من �سعر الأبي العالء املعري واأبوم�سلم البهالين.
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هي اآ�سيا جبار، �سيدة الكتابة الروائية بالفرن�سية، ا�سمها احلقيقي هو  فاطمة 

زهراء اإمياالين، Fatma-zohra Imalayen من مواليد املدينة ال�ساحلية العريقة 

�رش�سال، التي تبعد حوايل مائة كلم غرب مدينة اجلزائر العا�سمة، مثقفة �سجاعة 

واأديبة جريئة،  ن�رشت اأول رواية لها وهي مل تقفل الع�رشين من عمرها، كانت 

بدايتها برواية »العط�ش« ن�رشتها العام 1957 وظل عط�ش الكتابة يالحقها، 

لتكتب دون اأن ترتوي، الكتابة ارتواء وعط�ش، عط�ش وارتواء، عذاب �سيزيفي 

ال يتوقف.

ثالثون كاتبا ومرتجما وناقدا جزائريا

يتحدثون عن التجربة الإبداعية

لـ/اآ�سيا جبار

امللف من اإعداد وتقدمي: اأمني الزاوي\

\ روائي واأكادميي من اجلزائر يكتب باللغتني العربية والفرن�سية  

اأول كاتبة عربية واإفريقية ع�سوة بالأكادميية الفرن�سية 

2005 بقوة كتبها وما اأحدثته فـي اللغة الفرن�سية من جتديد



عرفت اآ�سيا جبار يف بداياتها االأوىل، يف منت�سف 

اخلم�سينات من القرن املا�سي، خا�سة بعد ن�رش 

روايتيها »العط�ش« و»القلقون«، هجوما كا�سحا 

و»نقاد  املزكومة«  »الوطنية  حر�ش  قبل  من 

هاجمها،  من  بني  ومن  االأيديولوجيني«  االأدب 

املفكر م�سطفى االأ�رشف الذي و�سفها بالكاتبة 

وبال�سدق  بالكتابة  اإميانها  لكن  البورجوازية، 

ما  باأن  وقناعتها  ال�سيا�سوية،  عن  بعيدا  الفني 

اجلزائري،  االإن�سان  نب�ش  اإىل  اأقرب  هو   تكتبه 

جمتمع  يف  املك�سور  االأن��ث��وي  ال�سوت  خا�سة 

ذكوري قامع ، جعلها توا�سل خطها يف الكتابة 

مرافعة بجمال عن حق املراأة يف الوجود، امراأة  

تعاين من ا�ستعمارين، من جهة ا�ستعمار �سيا�سي 

االأر�ش  �سادر  الذي  الفرن�سي  اال�ستعمار  وهو 

واحلرية وم�سخ الكينونة التاريخية للجزائر، ومن 

جهة ثانية  ا�ستعمار التخلف العاداتي والثقايف 

املحلي الذي جعل من املراأة اإن�سانا من الدرجة 

الثانية.

امل��راأة،  تبعية  على  ثائرا  االأدب��ي  �سوتها  ول��د 

احلرية  وم�سادرة  اال�ستعمار  و�سع  على  ثائرا 

اجلماعية والفردية.

وتاأكد  التاريخ،  لدرا�سة  جبار  اآ�سيا  توجهت 

فيما بعد من خالل رواياتها »بعيدا عن املدينة 

و»اأطفال  �سققهن«  يف  واجلزائريات  املنورة« 

و»احلب  �سرتا�سبورغ«  و»ليايل  اجلديد«  العامل 

االأ�سا�ش  املتكاأ  هو  التاريخ  ب��اأن  الفانتازيا« 

اجلزائري  التاريخ  جبار،  اآ�سيا  كتابات  جلميع 

بكثافة  حا�رش  واملتو�سطي  االإ�سالمي  والعربي 

يف جميع رواياتها. رواياتها هي رواية املعرفة 

ولكنها معرفة يف قالب »�سهوة احلكاية« وال�رشد 

واالإمتاع.

ال�سجاعة،  الروائية  �سوت  جبار  اآ�سيا  �سوت 

بالواقع  ومعرفة  ثقافة  على  موؤ�س�سة  �سجاعة 

وباللغة وباالأ�سطورة.

كثري  عن  نف�سها  يف  تبحث  جبار  اآ�سيا  كانت 

املتعدد  كانت  للتعبري،  وامل�سارات  الطرق  من 

وق�سا�سة  و�ساعرة  روائية  فهي  الواحدة،   يف 

اأخرجت  فقد  �سينمائية،  اأي�سا  وهي  وم�رشحية 

امل�ستوى  على  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  حققت  اأف��الم��ا 

باب  من  ال�سينما  اإىل  ذهابها  يكن  مل  العاملي، 

جديد  �سوت  عن  البحث  باب  كان  بل  ال�رشعة 

ال�سورة، فاأفالمها ح�سدت كثريا من  من خالل 

اجلوائز الدولية املحرتمة، وتدر�ش يف اجلامعات 

وتعرف اإقباال كبريا ملو�سوعاتها املرتبطة اأ�سال 

باملراأة يف كفاحها اليومي من اأجل �سحذ وعيها 

ال�سقي ومن اأجل �سناعة مكان لها حتت ال�سم�ش 

له  م�رشعة  هيمنة  الذكر  فيه  يهيمن  جمتمع  يف 

من خالل ثقافة »جن�سوية« عن�رشية.

تظل اجلزائر املحر�ش االأ�سا�ش للكتابة االإبداعية 

كتاباتها  كل  يف  واكبت  لقد  جبار،  اآ�سيا  عند 

وما  جرى  ما  والق�س�سية  الروائية  االإبداعية 

االهتمام      مركز  بو�سفها  اجل��زائ��ر  يف  يجري 

كانت  فكما  وتهييجها،   الكتابة  ومركز هيجان 

الدولة  بناء  وجزائر  التحريرية،  احلرب  جزائر 

الوطنية حا�رشة بقوة، فجزائر الع�رشية الدموية 

االأخ��رية  رواياتها  يف  حا�رشة  االأخ���رى   هي 

»وهران، ل�سان ميت« اأو »اأبي�ش اجلزائر«.   

بني  ما  �سفافة،  فرن�سية  بلغة  جبار  اآ�سيا  تكتب 

ب�رشد  تكتب  التاريخية،  والعني  ال�سعرية  اللم�سة 

معمعة   و�سط  يقف  ولكنه   ال�رشق  اإىل  ينتمي 

التاريخ، مع كل ذلك فكتاباتها  الواقع وحرا�سة 

اآ�سيا  تعترب  املبتذلة.  الوظيفية  يف   ت�سقط  مل 
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واإفريقية تدخل حمراب  اأول كاتبة عربية  جبار 

دخلتها   ،2005 العام  الفرن�سية  االأك��ادمي��ي��ة 

بقوة كتبها، ومبا اأحدثته يف اللغة الفرن�سية من 

ال�سامية  للر�سالة  واأي�سا  حتريك،  ومن  جتديد 

التي حتملها رواياتها الداعية اإىل ال�سالم والعدل 

والدفاع عن حقوق املراأة يف العامل الثالث ويف 

فاآ�سيا  هنا  من  خا�ش،  ب�سكل  االإ�سالمي  العامل 

جبار فخر املثقف العربي واملغاربي. 

لعدة موا�سم على التوايل، ومع كل موعد االإعالن 

عن االأ�سماء املر�سحة الأكرب جائزة اأدبية عاملية 

ا�سم  يو�سع  ل��الآداب،    نوبل  جائزة  بها  واأعني 

املتوقعة  اأو  املنتظرة  القوائم  �سمن  جبار  اآ�سيا 

لنيل هذه اجلائزة،   ولعل اآ�سيا جبار اإىل جانب  

اأك��ر  هما   )2003 ال��ع��ام  )ت��ويف  دي��ب   حممد 

الكتاب املغاربيني  اجماعا يف النقد ولدى القراء 

على اأهليتهما جلائزة نوبل لالآداب، فهل �ستكون 

من حظها هذه ال�سنة؟

وللقارئ اأقدم قائمة الأعمال الأدبية لآ�سيا جبار: 

* La Soif, roman )1957(  العطش )رواية(  
* Les Impatients, roman )1958( القلقون )رواية( 

 )1962( Les Enfants du Nouveau Monde, roman *
أطفال العالم الجديد )رواية( 

القبرات    )1967(  Les Alouettes naïves, roman  *
الساذجات  )رواية( 

 )1969( Poèmes pour l›Algérie heureuse, poésie *
قصائد للجزائر السعيدة )شعر(

)1969( Rouge l›aube, théâtre *
 Femmes d›Alger dans leur appartement, nouvelles *

)1980( نساء الجزائر في شققهن )قصص( 
* L›Amour, la fantasia, roman )1985( الحب، الفانتازيا 
* Ombre sultane, roman )1987( الظل السلطان)رواية( 
المدينة  عن  بعيدا   )1991(  Loin de Médine, roman  *

المنورة  )رواية( 

* Vaste est la prison, roman )1995( واسع هو السجن 
)رواية( 

* Le Blanc de l›Algérie, récit )1996(  أبيض الجزائر  
)قصة( 

 Ces voix qui m›assiègent: En marge de ma  *
francophonie, essai )1999( هذه األصوات التي تحاصرني 

: على هامش فرنكفونيتي )دراسة( 
مرأة    )2002(  La Femme sans sépulture, roman  *

بدون قبر )رواية( 
 La Disparition de la langue française, roman  *

)2003( اندثار اللغة الفرنسية )رواية(
 Nulle part dans la maison de mon père, roman *

)2007( ال مكان في بيت أبي )رواية(
 أفالم:

  )1978( La Nouba des femmes du Mont Chenoua *
نوبة نساء جبل شنوة 

* La Zerda ou les chants de l›oubli )1982( الوليمة 
أو أناشيد النسيان ..
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اليوم تقوم  جملة نزوى بتكرمي الروائية 

العاملية اآ�سيا جبار من خالل هذا امللف، الذي 

هو يف �سكل ندوة �سارك  فيها ثالثون كاتبا 

ومرتجما وناقدا  من اجلزائر، كاتبات وكتابا  

من جميع احل�سا�سيات اجلمالية والفكرية، 

كاتبات وكتاب  يكتب بع�سهم  بالعربية واآخر 

بالأمازيغية  وثالث بالفرن�سية، هي ندوة 

الإجماع الأدبي على �سوت اأدبي عاملي متفرد  

ونادر.

تكرمها جملة نزوى بهذا امللف / الندوة التي 

ي�سارك فيها  كتاب ميثلون اأ�سواتا لثالثة اأجيال 

اأدبية متالحقة، مبقاربات خمتلفة،  �سهادات 

فيها العفوية، وفيها الراأي، فيها الختالف، كل 

جيل يقراأ اآ�سيا جبار  على طريقته اخلا�سة 

وباآلياته املعرفية واجلمالية وال�سيا�سية التي 

ت�سكل فيها وعيه، وعلى الرغم من الختالف 

يف الروؤى واملقاربات بني جيل واآخر، بني كاتب 

يكتب بلغة واآخر يكتب باأخرى اإل اأن   اجلميع 

يف �سهادته ومداخلته كان �ساهدا   على  

ح�سور اآ�سيا جبار  املتميز يف الذاكرة الإبداعية 

اجلزائرية واملغاربية والعاملية.

 تكرم  جملة نزوى اآ�سيا جبار التي طرح 

ا�سمها �سمن القائمة الأولية للمرت�سحني 

جلائزة نوبل لالآداب، ولنا اأن نتفاءل ونقول 

اإنها اأقرب اجلميع اإىل هذا التتويج. 

اأمني الزاوي     

كلمة عن الندوة وامل�شاركون: 

دعوين يف البدء، با�سم جملة نزوى املحرتمة، 

الذين  والكتاب  الكاتبات  جميع  اأ�سكر  اأن 

تردد،  دون  للدعوة،  الفور  على  ا�ستجابوا 

يف  امل�ساركة  عليهم  اقرتحت  اأن  ومبجرد 

اآ�سيا جبار،  الندوة املخ�س�سة للروائية  هذه 

وا�سمحوا يل اأن اأذكرهم بال�سم: 

الروائيون بالعربية: 

- احلبيب ال�سائح، ب�سري مفتي، حممد مفالح، 

�سمري ق�سيمي، رابح خدو�سي، فار�ش كبي�ش.

النقاد والـمرتجمون:  

ذهبية  بوطاجني،  �سعيد  ���س��اري،  حممد   -

عمور، خملوف عامر، حبيب مون�سي، اليامني 

بن تومي، اأحمد دلباين، يو�سف وغلي�سي، عبد 

الرحمن مزيان، بن �ساعد قلويل، حممد داود.

ال�سعراء الروائيون: 

�سمية  ال��ك��رمي،  اأح��م��د عبد  اأح��م��د ح��م��دي،   -

حمن�ش، في�سل االأحمر، حممد جعفر.

الروائيون بالفرن�سية: 

جمال  م��راح��ي،  يو�سف  ح��م��وت��ان،  ليلى   -

معطي، طارق عجرود

ال�سعراء بالفرن�سية: 

- لزهري لبرت، املاي�سة بوطي�ش. 

الروائيون بالأمازيغية: 

- اإبراهيم تازعارت.
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اآ�شيا جبار يف الراأ�شمال الرمزي للكتابة 

العربية والعاملية

حيث  من  جبار  اآ�سيا  متثل  عّما  نت�ساءل  حني 

اجلزائريني  للكتاب  والأدبية  الثقافية  الرموزية 

الذين ميار�سون الكتابة باللغات الثالثة املتعاي�سة 

اإبداعيا يف اجلزائر: العربية والأمازيغية والفرن�سية، 

ماذا تعني هذه الروائية لأ�سماء اإبداعية تنتمي اإىل 

ثالثة اأجيال اأدبية.

للكاتب  جبار  اآ�سيا  تعني  ماذا  ب�سيطة:  ب�سيغة 

الروائي اليوم؟  

يف  تقاربا  الأجــوبــة   خالل  من  �سنكت�سف 

الأدبية  بالقيمة  العرتاف  حيث   من  الراأي 

وال�سجاعة الفكرية والجتهاد لهذه الروائية:  

باللغة  تكتب  )روائية  حموتان  ليلى   Z

»هــاويــات«  اأعــمــالــهــا:  مــن  الفرن�سية 

»دم  )ق�س�ص(،  »الــرّمــال«  )ق�س�ص(، 

اجلزائري«  »الطفل  )روايــة(،  ويا�سمني« 

)�سعر ... (  

يف  تثري  وام��راأة  كاتبة  جبار  اآ�سيا  اإن 

ك��ث��ريا م��ن االإع��ج��اب وال��ت��ع��اط��ف. ما 

عن  ج�سديا  بعيدا  تعي�ش  اأنها  �سك  يف 

اجلزائر ولكنها مل تبتعد عنها يوما. اإننا يف جوهر 

اهتماماتها، وكتاباتها ت�سهد على ذلك. 

مل تتورط كتاباتها بحرب التحرير

بالعربية  يكتب  وقا�ص  ــي  )روائ ال�سايح  حبيب   Z

النمرود«، »متا�سيخت«، »تلك  من رواياته:   »زمن 

املحبة« »مذنبون« واآخر روايته »املوت يف وهران« 

2013 عن دار العني (

مربكة  متفردة،  كاتبة  باذخة !  اأنوثة  ذات  ام��راأة   

اإمااليان:  الزهراء   � )فاطمة  جبار  اآ�سيا  ب�سمتها. 

�سورة  ي�سكل  ما  َنْحت   ِمن  هي  احلقيقي(  ا�سمها 

لعلها  العربي.  العامل  يف  الفريدة  االإتنية  اجلزائر 

ج�سدها  اإىل  تهتدي  جزائرية  كاتبة  اأوىل  تكون 

�سعقة  ذل��ك  فيكون 

نحو  عندها  التحول 

الكلمات التي وحدها 

ال��ق��ادرة على  ت��غ��دو 

تثمينه مبا هو فتنة.

تكون  ق��د  ث��م��ة  م��ن 

ن كل 
ّ
ب���داي���ة ت���َك���و

االأدبي والفني  الفعل 

وال���ت���اأم���ل���ي ال���ذي 

خ��الل  يف  �سيلحق 

راح��ت  باجل�سد  النفتانها  ه��ل  جتربتها.  م�سار 

عن  ���س��ورة  )االآخ���ر(  اإىل  تنقل  اأن  على  حتر�ش 

اجلزائر وعن ن�سائها باالألوان التي يحب اأن يراها؛ 

اأهمها تلك التي تركها عليها وهو  لعل 

يغادرها يف نهاية حرب التحرير. اإنها 

األوان تذكارية ت�سبه اإىل حد ما البطاقة 

الربيدية التي ا�ستغل على تيمتها �سنف 

لعل  خا�سة.  املغرب  يف  الكتاب  من 

 )1991( املدينة«  عن  »بعيدا  روايتها 

تعد تو�سيعا مل�ساحة تلك البطاقة !

ولكن، مهما يكن، فاإن جتاربها يف ال�سعر والق�سة 

التي  هي  ال�سينمائي  واالإخراج  والرواية  الق�سرية 

التي حتظى بها يف  بواأتها هذه املكانة املرموقة 

الف�ساء الفرنكوفوين، فرن�سا خا�سة.

تقديرا  اأك��ن  كنت  اإن 

جبار  اآ�سيا  ملوهبة 

ال���ف���ذة وف���رادت���ه���ا 

خ����ي����ارات����ه����ا  يف 

ما  ال��ت��ي��م��ات��ي��ك��ي��ة؛ 

امل��راأة  ب�رشط  تعلق 

خ���ا����س���ة،  ف�����اإين، 

لغريها  ق���راأت  كلما 

اأو  عاي�سْتهم  مم��ن 
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ليلى حموتان

حبيب ال�سايح

التاريخ هو 

املتكاأ الأ�سا�سي

الذي تنه�ض

عليه كتابات 

اآ�سيا جبار



علي  انطرح  اجلزائريني،  الكتاب  من  جايليتهم 

جبار  اآ�سيا  تكتب  اأن  دون  حال  الذي  ما  ال�سوؤال: 

ب�سكل م�ساد للنموذج الكولونيايل، كما كتب حممد 

ديب وكاتب يا�سني؟ وما الذي جعلها مل »تتورط«  

�رشاحة وعالنية يف حرب التحرير، كما التزم بذلك 

مالك حداد وجمال عمراين، مثال؟  

 ال�سوت الغريب

Z ب�سري مفتي: )من رواياته »اأٍرخبيل الذباب« »�ساهد 

الليل«  ل�سهوة  »خرائط  ال�رساب«  »بخور  العتمة« 

»دمية  روايــة  و�سلت  املقتولة«،  املدينة  »اأ�سباح 

النار« اإىل القائمة الق�سرية جلائزة البوكر العربية( 

باللغة  اجلزائريني  الكتاب  عك�ش  على  �رشاحة 

وكاتب  ح��داد  ومالك  دي��ب  حممد  مثل  الفرن�سية 

يرتدد  ا�سمها  يكن  ومل  باكرا  بها  ا�سمع  مل  يا�سني 

خا�سة  والثقافية  االعالمية  االأوا���س��ط  يف  كثريا 

وهل  ؟  مغيبة  كانت  ملاذا  اأدري  منها..ال  املعربة 

تغييب  اأم  نف�سها  الكاتبة  من  اإرادي  تغييب  هو 

التي  وال�سيا�سية  الثقافية  املوؤ�س�سة  من  ق�رشي 

رمبا كانت على تعار�ش معها..مل نكن نقراأ معها 

احلال  كان  كما  واملجالت  ال�سحف  يف  ح��وارات 

الآخر،  حني  من  ولو  االآخرين  الكتاب  خمتلف  مع 

ومل تكن تثري زوابع �سيا�سية اأو تقوم بت�رشيحات 

نارية مثلما كان ال�ساأن مع كتاب من نوع يا�سني 

اأو مولود معمري..كانت بعيدة عن جماالت االعالم 

تلفت  اأن  ال�سعب  من  وكان  وال�سهرة  والنجومية 

الروائية  القراءة  على  نقبل  �سباب  ونحن  انتباهنا 

واقعنا  على  ومت��ردا  ثورية  اأك��ر  اأنهم  ن�سعر  ملن 

الثمانينيات  نهاية  يف  اأن��ه  فقط  البائ�ش..اأذكر 

�ساهدت بع�ش كتبها يف مكتبة وهي رواياتها االأول 

املن�سورين  اجلديد..«  العامل  اأطفال  »العط�ش،  اأظن 

اأخفيك مل ترين  الفرن�سية وال  �سل�سلة 18-10  يف 

لدرجة اأن ا�سرتي تلك الروايات فلم يكن عندي اأي 

خلفية اأدبية عن كتابتها وطريقة اإبداعها..والغريب 

اأن الكثري من اال�سماء 

جاءت  التي  الروائية 

اثارت  بعقود  بعدها 

مثل  اأك��ر  اهتمامنا 

وحتى  مقدم  مليكة 

موؤخرا  ب��وراوي  نينا 

لهما  ترجمت  حيث 

بالعربية  اأعمال  عدة 

اأم�����ا اآ����س���ي���ا ج��ب��ار 

ال�سوت  فظلت كاأنها 

لبعيد ونادرا  اأدبنا ن�سمع به من بعيد  الغريب عن 

ما نقرتب منه.

خامتة الكتاب الكبار

Z اأحمد حمدي: ) من موؤلفاته: انفجارات )�سعر( حترير 

ما ل يحرر )�سعر( »حومة الطليان« )رواية( وغريها 

ال �سك ان اآ�سيا جبار من اأوائل اجلزائريات اللواتي 

وبالذات  الفرن�سية  باللغة  الكتابة  عامل  اقتحمن 

عظيمة  ب��ث��ورة  تتميز  زمنية  ف��رتة  يف  ال��رواي��ة، 

وخما�ش اجتماعي كبري، لقد كانت خامتة لكوكبة 

من اعظم الكتاب اجلزائريني من حممد ديب وكاتب 

يا�سني ومولود فرعون ومالك حداد وجان �سيناك، 

الفرن�سي يعرف  االدب  اأي�سًا يف فرتة كان  ظهرت 

بوفوار  دو  �سيمون  عيار  من  كاتبات  تزاحم  فيها 

وفران�سواز �ساغان ،،،

)من  مفالح:  حممد   Z

روايـــاتـــه: النــفــجــار، 

القالقي،  الزمن  هموم 

خرية  ــراء،  احلــم بيت 

من  عائلة  واجلــبــال، 

ــاو�ــص  فـــخـــار، الــو�ــس

الغريبة، �سعلة املايدة 

واأبحاث  درا�سات  وله 

يف الثقافة ال�سعبية(  

روائية  جبار  اآ�سيا 
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احمد حمدي



ي�سك  اأح��د  وال  بالفرن�سية  تكتب  �سهرية  جزائرية 

يف موهبتها ومتيزها، وهي اأي�سا �ساعرة وقا�سة 

حرية  اأج��ل  من  ومنا�سلة  �سينيمائية،  وخمرجة 

الثقايف  امل��وروث  اأعماال عن  اأجن��زت  وقد  امل��راأة، 

ملنطقة �سنوة االأمازيغية بوالية تيبازة )اجلزائر(، 

كما كتبت عن بع�ش االأحداث التاريخية. وبالن�سبة 

اإيّل وبكل �سدق، فاإن مكانتها الروائية -وهذا ما 

يهمني يف كتاباتها املتنوعة- اأجدها �سعيفة جدا 

بالروائيني  مقارنة  وه��ذا  وجتربتي،  ذاكرتي  يف 

وكاتب  دي��ب،  حممد  وه��م   االآخ��ري��ن  اجلزائريني 

الذين  فرعون  ومولود  معمري،  ومولود  يا�سني، 

اأما  االإبداعية.  كتاباتهم  بهم  ربطتني 

من  فهي  االأخ��رية  جبار  اآ�سيا  رواي��ات 

التي تتداخل فيها االأجنا�ش  الن�سو�ش 

على  املوؤلفة  ت�رش  ذلك  ورغم  االأديبة، 

و�سفها بالرواية.

الفرن�سية  باللغة  )�ساعر  لبرت:  لزهري   Z

من موؤلفاته: نوفمرب حبي )�سعر(  يا�سمينة 

)�سعر(  حبي  لعقد  ال�سبع  احلجرات  اأو 

بني  بعد  عام  األف  الأغــواط،  اإىل  العودة 

املر�سوم  ال�رسيط  بانوراما  )ق�سة(  هالل 

يف اجلزائر 1969-2009 )درا�سة( وموؤلفات 

اأخرى(  

واالأك��ر  اإنتاجا  االأك��ر  الكاتبة  هي  جبار  اآ�سيا   

هي  اجل��زائ��ري��ات،  الكاتبات  و�سط  يف  �سجاعة 

مكانة  لها   حتقق  اأن  ا�ستطاعت  التي  الوحيدة 

ما  وه��و  املتميزة،  كتاباتها  خ��الل  من  عاملية 

منحها مكانة واعتبارا وتقديرا اأدبيا فاق وجتاوز 

الرواية  ويف  االأدب،  يف  اإنها  اجلزائرية.  احل��دود 

اإنها  ديب،  ملحمد  االأنثوي  املعادل  خا�ش  ب�سكل 

متاما مثله فهما املر�سحان جلائزة نوبل٫ 

مظاهر   «  : النقدية  موؤلفاته  )من  عامر:  خملوف   Z

التجديد يف الق�سة اجلزائرية« ، »الرواية والتحولت 

الرواية اجلزائرية«،  يف اجلزائر«، توظيف الرتاث يف 

حلظة  »الـــكـــتـــابـــة 

ـــر ما  واآخ  ، حــيــاة« 

ـــدر لـــه كــتــاب:  �ـــس

الإ�سالمية  »الــدولــة 

اأم  تاريخي  واقـــع   :

ــوذج وهــمــي« عن  من

دار العني 2013 (:

»اآ���س��ي��ا  يل  ت��ع��ن��ي 

جبار« منوذج املراأة 

امل����ق����اِوم����ة ال��ت��ي 

ب��ن��ار حرب  اك��ت��وت 

تفتكَّ  اأن  وا�ستطاعت  اجلزائريني  ك�سائر  التحرير 

لتوؤ�س�ش  ح��رب(  ك�)غنيمة  الفرن�سية 

عن  �سورة  لالآخر  ولتقدم  لوجودها 

النظر  الرتاث عامة، بغ�ش  تها، وعن  اأمَّ

وللتاريخ،  لو�سعنا  قراءتها  عن طبيعة 

فيه  فرق  ال  االأدب  اأن  عمليًا  تثبت  واأن 

اأو  اأدب  اإمنا هو  واالأنوثة،  الذكورة  بني 

لي�ش اأدبًا، جيد اأو رديء.

باللغة  كــاتــب  ــارت  ــازغ ت اإبــراهــيــم   Z

ــن مــوؤلــفــاتــه الــروائــيــة  الأمــازيــغــيــة )م

ونوجة«  »�سال�ص  ــة  رواي بالأمازيغية 

اإىل  ترتجم  بالأمازيغية  رواية  اأول  وهي 

العربية(..  

  املراأة يف بالدي رغم جمالها وذكاء 

اأكتافها  على  حاملة  طويل  لوقت  بقيت  قلبها 

واأماله  الوطن  هموم 

يجعل  ان  دون  م��ن 

مكانة  املجتمع  لها 

كاملة تليق بها. اآ�سيا 

النظرة  حت��دت  جبار 

امل��راأة  اىل  التقليدية 

ال�سفوية  وجت���اوزت 

بها  ام���ت���ازت  ال��ت��ي 

هذه االخ��رية يف نقل 

امل������وروث ال��ث��ق��ايف 
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لتفر�ش نف�سها بني اأهم مبدعات هذا الع�رش. انها 

مثل يف التحدي واالمتياز. 

ال�سعري،  الرواية  يف  موؤلفاته  )من  �ساري:  حممد   Z

ومن   .... املتاآكلة  القالع  املتاهة،  ال�سحرية،  البطاقة 

مرتجماته عناوين من روايات حممد ديب ويا�سمينة 

خ�رسا واأنور بن مالك وبوعالم �سن�سال ....(  

اأعرف  مدينتي،  من  كاتبة  اأوال  هي  جبار  اآ�سيا    

رواياتها  قراءة  بداأت  الكثري وقد  اأهلها  عنها وعن 

والنوار�ش  اجلديد  العامل  اأطفال  خا�سة  االأوىل 

مكانة  تكت�سي  لذلك  املتو�سطة،  يف  واأنا  ال�ساذجة 

اأمكنة  عن  تتحدث  اأنها  ذلك  لدّي،  وعاطفية  اأدبية 

يل معها ذكريات طفولية جميلة خا�سة جبل �سنوة 

و�سكانها الريفيون الطيبون ون�ساوؤها امل�سيافات 

التي و�سفتهن يف فيلمها اأنا�سيد ن�ساء �سنوة.

العني  الرواية  يف  موؤلفاته  )من  مون�سي:  حبيب   Z

املغلقة  الدوائر  متاهة  الأعظم،  الأب  جاللة  الثالثة، 

والتحول،  الن�ساأة   : القراءة  النقد: فعل  ومن كتبه يف 

نظريات القراءة يف النقد املعا�رس( 

الذي �سق طريق  الن�سائي«  اآ�سيا جبار »القلم  متثل 

وفكره  اأ�سلوبه  يف  حامال  مبكرا،  ال�رشدية  الكتابة 

الذاتية،  اأبعادها  بكل  واخل��ارج«  »الداخل  ثنائية 

كانت  فقد  واحل�سارية.  وال�سيا�سية،  واالجتماعية، 

اإميانا  يوؤمن  الفرن�سية،  املدر�سة  يف  معلم  ابنة 

الثورة  من  ا�ستقاها  التي  باملبادئ  »مثاليا« 

على  وانفتح  وادابها،  �سعاراتها  ومن  الفرن�سية، 

وتطلعاته،  اآماله  بكل  العلماين  الغربي  امل�رشوع 

املدر�سة  تلعبه  ال��ذي  التكويني  بالدور  اآم��ن  كما 

ابتداء  فرن�سا  يف  معاملها  حتددت  التي  الالئكية 

تلك  جبار،  اآ�سيا  كانت  الع�رشين.  القرن  مطلع  من 

الفتاة التي وجدت يف مكتبة اأبيها ما يفتح �سهيتها 

لالإطالع على الغرب من خالل ن�سو�سه ال�رشدية، 

املخيال  وولوج �سالوناته وجمتمعاته من خالل 

�رشخ  تعي�ش  العمر،  مقتبل  يف  لفتاة  املجنح 

»الداخل واخلارج« يف عودتها يوميا من املدر�سة 

اإىل اأعراف املجتمع امل�ستعَمر، واإىل ح�سن االأ�رشة 

اأن  حت�����اول  ال���ت���ي 

حتافظ على عربيتها 

وانتمائها التاريخي. 

اإن���ه���ا حت�����ش ب��ذل��ك 

ال��ف��ارق احل�����س��اري 

ال����ذي ي��ب��ع��ده��ا عن 

ع��امل��ه��ا امل��ت��خ��ي��ل، 

ح�سوره  تن�سج  الذي 

فيه،  وتفكر  تقراأ  مما 

ومما تراه من مظاهر 

من  فكان  واالأم��ي��ة..  والتخلف  واحلرمان  البوؤ�ش 

الطبيعي اأن حتمل كتاباتها ذلك االأمل الذي ي�رشي 

املجتمع  عن  تقدمها  التي  الو�سفية  لوحاتها  يف 

اجلزائري املحلي، حماولة مناق�سة اأ�سباب التخلف، 

اأن�ساأتها  التي  وجهتها  من  واالنك�سار،  والرجعية، 

التن�سل  حتاول  واقع  ومن  اإليه،  ت�سبو  مثال  من 

من  قريبة  جبار  اآ�سيا  كتابة  كانت  لذلك  منه. 

الدقيقة  اجلزئيات  عند  يقف  الذي  البوفارية  تيار 

زوايا  من  احل��وادث  وتقليب  ال�رشدي،  امل�سهد  من 

يف  قبل  من  األفناها  التي  التقنية  تلك  خمتلفة.. 

اأ�سلوب »حممد ديب« يف الثالثية، قبل اأن يلج عاملا 

فكريا و�رشديا مغايرا كل املغايرة، نظرا النتقاله 

اإىل بيئة اأخرى، رمبا حتمت عليه ذلك اللون وتلك 

اآ�سيا جبار عن املراأة اجلزائرية  الروؤية. فقد كتبت 

 »les alouettes naïves« البليدة«  »القربات  ب�  ونعتتها 

�سكونها  اإىل  اإ���س��ارة 

وط����واع����ي����ت����ه����ا 

لق�ساء  وا�ست�سالمها 

م���ف���رو����ش ع��ل��ي��ه��ا 

هذه  فكانت  ق��ه��را.. 

مبفردها  »العتبة« 

التوجه  على  ���س��ارة 

اآ�سيا  فكر  يف  املبكر 

روؤيتها  ويف  ج��ب��ار 

ل��ل��واق��ع ال��ن�����س��ائ��ي 
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fémin� ن�سوية  دعوة  دعوتها  تكن  فلم  »اجلزائري. 

اجلزائري  اجلذر  من  والتن�سل  التنكر  مبعنى   »iste

والعرف، واإمنا كانت دعوة اإ�سالحية بكل ب�ساطة، 

لالنت�سار. عملت  اآ�سيا جبار جماال  قلم  وجدت يف 

وحبك  ال�رشدي،  اأ�سلوبها  �سقل  على  جبار  اآ�سية 

االأدباء  اإىل م�ساف  االأدبية، فارتقت بها  عبارتها 

الذين يحفظون للحرف الفرن�سي نبالته واإ�رشاقته، 

اأمناء االأمة  ويجددون فيه عبارته ولغته، وكاأنهم 

نالت �رشف  ذلك  ومن  لغتها وجمال حرفها.  على 

االأو�سمة وال�سارات التي تزين �سدرها اليوم. واإننا 

البهي يف  التاأنق  نقراأ كتابتها نتح�س�ش ذلك  حني 

يف  االأر�ستقراطية  الر�ساقة  وتلك  اللفظ،  اختيار 

ي�سبح  الذي  امل�رشق  الف�ساء  وذلك  العبارة،  �سبك 

لغتها  ت�ستجمع يف  اأن  ا�ستطاعت  فقد  اخليال.  فيه 

اإىل الربو�ستية مع  الفلوبريية  جماليات كثرية من 

مزيج من �سعرية ماالرميه يتخلل اجلمل الق�سرية 

ويوقعها.

للمحافظة  ال�سابق  العام  والأمني  مراحي:  يو�سف   Z

ــي  وروائ �ساعر  هــو  الأمــازيــغــيــة،   للغة  ال�سامية 

واإعالمي يكتب بالفرن�سية وبالأمازيغية )من موؤلفاته 

بالفرن�سية: »احلابل بالنابل« )رواية 2010( ، وهران 

يغتال  والظل  قبائلي،   مذكرات  )�سعر(   31 �سلم  على 

ال�سوء ) �سعر( وغريها٫

حرب  ك��ت��اب  جيل  اإىل  تنتمي  ج��ب��ار  اآ�سيا  اإن   

لها  رواي��ة  اأول  اأن  باعتبار  اجلزائرية،  التحرير 

وهي »العط�ش« �سدرت العام 1957 يف من�سورات 

جوليار بباري�ش. هذا الن�ش االأول يدور حول اجل�سد 

الحقا  �سيوجه  ما  وه��و  االأن��ث��وي��ة،  واحلميميات 

كتابات اآ�سيا جبار ويتحكم فيها. ومع اأنها كانت 

تكتب يف ظل احلرب، يف ظل واقع تاريخي هادر، 

اإال اأن رواياتها االأوىل مل تكتب هذا الواقع العنيف، 

وخطابها االأدبي ظل بعيدا عن االأ�سلوب االنتقامي.  

بداياتها  منذ  امل��راأة  حترر  ملو�سوع  وفية  وظلت 

االأوىل مرورا بكل رواياتها و�سوال اإىل اأفالمها.

تقب�ض على 

اأثرها بالكتابة

Z ذهبية عمور: )كاتبة 

الثقافة  يف  وباحثة 

علم  ويف  ال�سعبية 

املكتبات يف فرن�سا( 

ب��ال��ن�����س��ب��ة الآ���س��ي��ا 

الكتابة وجود  جبار، 

اأنها  لو  اأنطولوجي، 

اأن  كان  ما  تكتب  مل 

الذي  الوحيد  االأث��ر  هي  الكتابة  وج��ود.  لها  يكون 

تريد اأن تقب�ش عليه قبل اأن يتال�سى، من اأعمالها 

رواية  اإنها  للقراءة،  اأقرتحها  والتي  اأثرت يف  التي 

» وا�سع هو ال�سجن«،  حيث ت�ستعيد ومن ال�سفحة 

ط��اووي  الكاتبة  غنتها  قد  كانت  عبارة  االأوىل 

عمرو�ش، كاتبة اأخرى من ترب خا�ش، ت�ستند اآ�سيا 

جبار يف كتاباتها االإبداعية على تخ�س�سها االأول 

واأعني به »التاريخ«. حتاول اآ�سيا جبار اأن حتتفل 

يف  وتغرقها  تثمرها  كي  ن�سو�سها  يف  بالتاريخ 

املعرفة.  اأركيولوجية  اأديبة  بافعل  اإنها  الواقع. 

حتى تتحرر من اأي ح�سار، حتاور اآ�سيا جبار كثريا 

اإنها ت�سكن  من  الثقافات  خالقة حوارات بينها.  

التاريخ كي ت�سكنه مراتب الكالم .

وغلي�سي:  يو�سف   Z

)من دواوينه ال�سعرية: 

�سف�سافة  »اأوجــــاع 

الإع�سار«  موا�سم  يف 

جعفر  »تــغــريــبــة   ،

الــطــيــار«  مــن كتبه 

»اخلطاب   : النقدية 

النقدي عند عبد امللك 

يف  بحث   – مرتا�ص 

واإ�سكالياته«  املنهج 

، »الــنــقــد اجلــزائــري 
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»التحليل  الأل�سنية«،  اإىل  الالن�سونية  من  املعا�رس 

املو�سوعاتي للخطاب ال�سعري« ودرا�سات اأخرى( 

اآ�سيا جبار يف تقديري هي عنوان من عناوين اأدب 

الل�سان،  فرن�سي  الروح..  جزائري  الهوية،  اإ�سكايل 

اأدب  اأو  املنفى  اأدب  االآخر، هو  لغة   يف 
ٌّ
اأدب منفي

اأدب  ال�سيا�سي(،  اللجوء  غرار  )على  اللغوي  اللجوء 

يحّن  وظل  فيها  واغرتب  امل�ستعمر  لغة  اإىل  هاجر 

هي  الفرن�سية  ب��اأّن  اآمنوا  رواده  االأم،  لغته  اإىل 

و»و�سيلة  حرب«  »غنيمة  واأّنها  اللغوي،  منفاهم 

تعبري« ال غري.

الأّن اللغة جزء ال يتجزاأ من الهوية، فاإّن هذا االأدب 

يظّل م�سطرب الهوية، الأّن االأدب ينت�سب اإىل لغته. 

ولنا اأ�سوة يف االأدب ال�سعوبي القدمي )لدى ب�سار بن 

اأدبنا العربي رغم  اإىل  برد وع�سبته( الذي ن�سبناه 

ملحتواه.  م�سادة  اإ�سالمية  كثقافة  يف  ترعرع  اأّنه 

الكتابة  �سات 
ّ
موؤ�س اإح��دى  هي  اأي�سا  جبار  اآ�سيا 

الن�سوية يف اجلزائر.

»الثقافة،  يف  البحث  وحــدة  مدير  داود:  حممد   Z

موؤلفاته:  )من  والفنون«   الآداب  اللغات،  الت�سال، 

الرواية اجلديدة: بنياتها وحتولتها 2014 (:    

   الروائية اآ�سيا جبار هي من اأهم االأقالم الن�سوية 

وال��ع��امل، كانت  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ب��اجل��زائ��ر ويف 

منا�سلة بالقلم من اأجل رفع قيمة املراأة ومتكينها 

الكثري  قدمت  اأنها  اأظن  االط��ار  ويف  حقوقها  من 

واأ�سهمت يف ن�رش الوعي الثقايف بق�سايا املراأة.

Z اأحمد دلباين )من موؤلفاته:  »قدا�ص ال�سقوط: كتابات 

ومراجعات على هام�ص الربيع العربي« »ال�سمفونية 

وانفجار  النتكا�ص  اأركيولوجيا  يف  تكتمل:  مل  التي 

الأ�سوليات«  وغريها (  

اجلزائريني  والكتاب  املثقفني  من  كغريي  اأعتقُد،   

بالطبع، اأن اآ�سيا جبار ا�سٌم ا�ستثنائي واإ�سكايل يف 

اإنها  معا.  واملتو�سطي  اجلزائري  الثقايف  امل�سهد 

حاولت  و�سينمائية،  روائية  باعتبارها  مبدعة، 

الوعي  ق�سايا  طرح 

الوطني املمزق بفعل 

ت��ر���س��ب��ات ال��وج��ود 

كما  ال��ك��ول��ون��ي��ايل، 

حاولت تناول ق�سايا 

املراأة املطمورة حتت 

ال�سوفينية  تعاليم 

ال�سيقة  الهوياتية 

النظام  التي مار�سها 

مقاليد  ا�ستلم  ال��ذي 

احل���ك���م ب��ع��د ح��رب 

التحرير اجلزائرية. هذا ما يجعل منها �ساهدة على 

الذات  ووجه  التاريخ  وانك�سارات  الهوية  �رشوخ 

فقدت  التي  اللحظة  �سنابك  حتت  املمزق  ال�سائع 

التجان�ش. يتجلى هذا يف حياتها واأدبها وخياراتها 

على م�ستوى اللغة واالإبداع والتفكري. لقد اختارت 

»اأن ت�سكن لغتنا ب�سورة رائعة« كما ُيعرب الرئي�ش 

الفرن�سي جاك �سرياك وهو يحتفي بها بعد دخولها 

االأكادميية الفرن�سية. من هنا نفهُم كونها يف قلب 

اجلدل الذي يتناول هوية الكاتب الثقافية بعامة.

Z جمال معطي: )من موؤلفاته بالفرن�سية: �سيبريكايف 

)رواية   اجلنوب  كاأمنا  )روايــة،  حام�ص-حلو  )روايــة( 

  )2007

اأو  للكتابة  ملحة  حاجة  هناك  جبار  اآ�سيا  ل��دى 

ما  الفعل  ه��ذا  خ��الل  وم��ن  لالنكتاب،  ب��االأح��رى 

الذاتي  الداخلي  بني 

واخل����ارج����ي، اإن��ه��ا 

االآخ���ر  ع��ل��ى  تنفتح 

كل  نف�سها،  وع��ل��ى 

واأن��ا  به  �سعرت  ه��ذا 

»احلب،  روايتها  اأقراأ 

واأي�سا  الفانتازيا« 

»ن�����س��اء اجل��زائ��ر يف 

خالل  من  �سققهن«. 

بذلك  ن�سعر  ال��ق��راءة 
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واحلا�رش،  املا�سي  بني  ما  والتماهي  االلتحام 

ممر  اإنه  التدافع،  اأو  التجاذب  من  حالة  يف  انهما 

تاريخي ما بني اجلزائر وفرن�سا، وال تفوتنا ونحن 

الن�ساء  اأ�سوات  اإىل  بده�سة  اال�ستماع  الرواية  نقراأ 

حياتهن  عن  يتحدثن  اللواتي  متعددة  بهويات 

برغبة،  تتحدث  ا�ستوائية،  فاكهة  عن  نتحدث  كما 

بح�سمة ولكن ب�سجاعة !  

رواية  اأخريا ترجمة  له  ) �سدرت  �سعيد بوطاجني:   Z

كما   ،  2013 العربية  اإىل  يا�سني  لكاتب  »جنمة« 

موؤلفاته   من  حداد،  »ملالك  الأخري  »النطباع  ترجم 

اأي�سا اأحذيتي وجواربي واأنتم  وغريها..(

 اآ�سيا جبار كاتبة حمرتمة لها عدة اهتمامات فنية، 

وقد كانت حا�رشة يف الرواية وامل�رشح 

الوثائقية،  االأف���الم  يف  ث��م  وال�سعر، 

امل�سهد  يف  الالفت  تاأثريها  اإىل  اإ�سافة 

الفرن�سي  ثم  اأَوال،  اجلزائري  الثقايف، 

اإىل  كتاباتها  نقل  خالل  من  والعاملي 

تواجدها  اإىل  اإ�سافة  عاملية،  لغات 

لها  كاأ�ستاذة  املعروفة  اجلامعات  يف 

اإىل  اجلزائر،  يف  بداأتها  كبرية  جتربة 

املتحدة، وهي  الواليات  اإىل  اأن و�سلت 

فائزة بجائزة ال�سالم، اإ�سافة اإىل قيام 

اإن  نوبل.  جلائزة  برت�سيحها  هيئات 

ب�رشف  الثناء،  ت�ستحق  كهذه  �سخ�سية 

النظر عن مواقف بع�سهم. اإاَل اأنها �ستظل، دون �سك، 

اإحدى القامات االأدبية املغاربية والعربية.

من�شغلة بالهم االن�شاين

Z في�سل الأحمر )من موؤلفاته: »كتاب الروؤى« )�سعر( 

و»�ساعة حرب، �ساعة حب« )رواية( 2013  (  

القيم  من  جمموعة  حواف  على  جبار  اآ�سيا  تقف   

و»ثقافية«  اأدبية  حالة  ت�سكل  جتعلها  الرمزية 

يروج-  كما   – اجلزائري  االأدب  يف  لي�ش  خا�سة، 

وال يف االأدب الفرن�سي – كما هو متوقع- بل يف 

االأدب العاملي ب�سفة �ساملة...

ل��ق��د ���س��غ��ل خ���روج 

الثالث  العامل  ام���راأة 

املطالبة  دائ���رة  م��ن 

الب�سيطة  باحلريات 

اجل����دل  دائ�������رة  اأو 

وامل���ح���اج���اة الأج���ل 

ف����ر�����ش ال����وج����ود 

ككائن  اج��ت��م��اع��ي��ا 

م��ع��رتف ب��ه ي��ج��اور 

ال������رج������ل، ����س���وب 

التواجد كذات معرتف بها موجودة يف ذاتها والأجل 

ذاتها – ال تعرف من خالل »اآخرية« الرجل، �سغلت 

اآ�سيا  نالحظ  كبريا،  زمنا  امل�سرية  هذه 

مبا  اآتية  كبرية  برباعة  تختزله  جبار 

ت�ستطعه االأوائل...وذلك من خالل كتابة 

بالهم  م�سبع  تاأملي،  فل�سفي  ذات طابع 

التهمي�ش  وجه  يف  وبالوقوف  االإن�ساين 

كان  ما  واأي��ا  �سكله  كان  مثلما  عموما 

اآ�سيا  نظر  زاوي��ة  من  لبو�سه،...فاملراأة 

بالهم  من�سغل  نبيل  »كائن«  هي  جبار 

االإن�ساين،  زاوي���ة  م��ن  يفكر  االإن�����س��اين 

ولي�ست »رجال م�سابا بنقي�سة االأنوثة«  

يجاهد الأجل اإثبات وجوده يف عامل هو 

لي�ش عامله بالدرجة االأوىل.

موؤلفاته:  )مــن  تــومــي:  بــن  اليامني   Z

القراءة  »مرجعيات 

ن�رس  عند  والــتــاأويــل 

ــــو زيــــد«،  حــامــد اأب

ــفــة الـــ�ـــرسد:  ــ�ــس »فــل

»يف  وتقدمي«  اإ�رساف 

 – العلمانية  �ــســوؤال 

كتاب م�سرتك« ، »من 

البت�سامة«  هذه  قتل 

)رواية( وكتب اأخرى (  

اآ���س��ي��ا ج��ب��ار هي   
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للرواية  التاأ�سي�سية  بالعالمة  ن�سف  اأن  ميكن  ما 

داخ��ل  ،اأق��ام��ت  بالفرن�سية  املكتوبة  اجل��زائ��ري��ة 

التي  الهوية  م��اآزق  لتتجاوز  الفرن�سي  الل�سان 

خارج  مبحوحا   �سوتا  وجعلتها  امل��راأة  �سادرت 

االإرادة ،فداخل البوح اللغوي متكنت »اآ�سيا جبار« 

من  ل�سذرات  وخميايل  رمزي  جربوت  تاأ�سي�ش  من 

واالأمومة  االأنثى  بخطاب  لتدفع  املن�سية  ال�سرية 

نحو التعايل، وهي تر�سم يف جدارية تيهنا الوطني 

للهوية  ورمزية  بنيوية  وحدات  جتميع  خالل  من 

هذا  وبنيوي،  تاريخي  ق�رشي  منفي  داخ��ل  لكن 

على  متورمة  وجعلها  ال��ذات  اأنهك  ال��ذي  االأخ��ري 

اأ�سطح العالمة اللغوية

Z عبدالرحمن مزيان: )ترجم من الفرن�سية اإىل العربية 

بع�ص روايات ر�سيد بوجدرة و»اخلنوع« و»الغزوة« 

لأمني الزاوي وغريها(  

 �سكرا اأ. د اأمني زاوي على هذه اال�ست�سافة الثالثية: 

ا�ست�سافتي وا�ست�سافة اآ�سيا جبار واالأدب اجلزائري 

املكتوب باللغة الفرن�سية. دعني يف البدء ا�ست�سهد 

باعرتاف �ساعر اأرجنتيني الذي ترجمت اإىل العربية 

االأدب  بخ�سو�ش  يقول  حيث  اأي�سا«  »اأنا  ديوانه 

اجلزائري: »اإىل اجلزائر. اأجدها يف �سدى لغتي االأم 

اجلزائر  االأرجنتني.  جنوب  يف  بلدي،  اأعماق  ويف 

بالتاأكيد،  الف�سة،  رنني  يتقا�سمان  واالأرجنتني 

اأ�سياء اأخرى اأكر جذابة اأي�سا. جراح التاريخ ولنا 

اجلزائري  االأدب  غايات  اإىل  القدم...  وكرة  وهران 

الذي نوع عاملي.« كارلو�ش األفارادو. 

اآ�سيا جبار  اأن احلديث عن  اإىل  اأ�سري      يف البداية 

هو حديث عن م�سرية اأدبية اإبداعية، بداأت منذ �سنة 

1957 اإىل اليوم. اإنها مهمة زمنيا. دون اأن نن�سى 

طبيعة هذه امل�سرية االأدبية التي تراوحت وتنوعت 

بني االإبداع الروائي وامل�رشحي وال�سعري وال�سينما 

يوحي  االإبداعي  امل�سهد  هذا  الفرن�سية.  وباللغة 

الأول وهلة برائه وتنوعه واإ�سكالية الكتابة باللغة 

الفرن�سية.

 اآ�سيا جبار بالن�سبة اإىل حالة خا�سة جدا باملفهوم 

ما  اإذا  االإي��ج��اب��ي 

اأول  اأن���ه���ا  ع��ل��م��ن��ا 

م�سلمة  واأول  عربية 

املدر�سة. هذا  تدخل 

يف ح��د ذات���ه حت��د. 

فر�ست  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

وق��ت  يف  ن��ف�����س��ه��ا 

اال�ستعمار الفرن�سي. 

ب��ل اأن��ه��ا جت���اوزت 

هذا اإىل االإبداع. كما 

اأنها فر�ست نف�سها كاأنثى يف جمتمع رجويل. اآ�سيا 

جبار اأعتربها من بني موؤ�س�سي اجلامعة اجلزائرية، 

الأنها در�ست بها. كما اأنها عن�رشا مهما يف تاأ�سي�ش 

االأدب اجلزائري املكتوب بالفرن�سية واأعتربها من 

الرواد اإىل جانب جون موهوب عمرو�ش وحممد ولد 

ال�سيخ وكاتب يا�سني...   

غائبة عن امل�شهد اجلزائري 

مو�سوعة  الأخــرية:  موؤلفاته  )من  خدو�سي:  رابح   Z

العلماء والأدباء اجلزائريون، انطباعات عائد من مدن 

اجلمال ون�سو�ص اأخرى( 

بال طعم  اأحيانا  تاأتي  نظريه  املبدع حول  �سهادة 

االأحكام  واأحيانا  املجاملة  من  تخلو  ال  الأنها 

الدار�ش  راأى  اأهمية  تتاأكد  وبالتايل  اجل��اه��زة، 

النقد  �رشعية  يت�سمن  موؤ�س�ش  ك��راأي  املخربي 

وحتى  ومم��ار���س��ت��ه. 

امل��ل��ت��ق��ى ال��ق��رائ��ي 

عفويته  على  للن�ش 

ال���ت���ح���ل���ي���ل  يف 

ويف  االن���ط���ب���اع���ي 

ال�سخ�سي   امل��وق��ف 

اث��ن��ان  ي��خ��ت��ل��ف  ال 

جبار  اآ�سيا  اأن  على 

ك��ات��ب��ة ج��زائ��ري��ة 

م���ع���روف���ة ب���غ���زارة 

24 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

اآ�سيا جبار.. اآ�سيا جبار..  

 s  s s

اأحمد دلباين

جمال معطي



اإنتاجها االأدبي عامليا. . كما هي  وتنوع وانت�سار 

وال�سحافة  اجلامعة  املهني يف  معروفة مب�سارها 

امل��راأة  ع��ن  وبكتاباتها  ال�سينمائي  واالإخ����راج 

وامل�ساكل اليومية �سيما خالل فرتة االحتالل وهذا 

ما تت�سمنه روايتها )احلب والفانتازيا(  

الوجدان  خ��ارج  جبار  اآ�سيا  ا�سم  هذه  اأيامنا  يف 

واملكتبة  الذاكرة  لها  حتتفظ  قد  نعم   ، اجلزائري 

بن�سو�سها كاأي اأديب لكن انف�سالها عن املجتمع 

الزمان  خارج  جعلها  واإعالما  ح�سورا  اجلزائري 

امل�سهد  ع��ن  غائبة  انها   ، اجل��زائ��ري��ني  وامل��ك��ان 

اأثناء  اكتوبر  �سهر  فقط  يذكر  فا�سمها   ، اجلزائري 

التكهنات باأ�سماء املر�سحني جلائزة نوبل.

مالمح الكتابة العاملية يف �شردياتها

Z اأحمد عبد الكرمي: )من موؤلفاته : »معراج ال�سنونو« 

يف  و»اللون  ــة«  »رواي املتاهة«  و»عتبات  )�سعر( 

القراآن وال�سعر« وغريها...( 

 اآ�سيا جبار هي علم من اأعالم الرواية العاملية ، ال 

يختلف اثنان يف اأنها عالمة الفتة يف م�سار الرواية 

املكتوبة باللغة الفرن�سية على االأقل ، ا�ستطاعت اأن 

تكت�سب هذه املكانة بقوة االإبداع واحلفر عميقا يف 

طوال  عليها  ا�ستغلت  التي  والهواج�ش  املوا�سيع 

م�سريتها االإبداعية التي امتدت لعقود من الزمن .

Z �سمري ق�سيمي: )من رواياته: هالبيل، يف ع�سق امراأة 

عاقر، احلامل،  �سدرت له موؤخرا رواية »حب يف خريف 

مائل« 2014(.  

مل اأجد حلد االآن تف�سريا وا�سحا لغياب »اآ�سيا جبار« 

يف الن�سو�ش الن�سائية يف اجلزائر وحتى يف الوطن 

العربي.، رغم اأنها بالن�سبة يل قد تكون اأف�سل ممثل 

لالأدب الن�سوي واأح�سن من خا�ش فيه. اإنك حني تقراأ 

»امراأة دون قرب« اأو »احلب والفانتازيا« تدرك اأنك 

اأمام هرم �رشدي تخلى عن جن�سه-ذكر او اأنثى- 

االأنثوي  احل�ش  يحا�رشك  الوقت  نف�ش  يف  ولكن 

اآ�سيا جبار كتيمة يف كتاباتها بل  الذي ال جتعله 

تختلف  ما  وهو  ال�سطور،  بني  تتح�س�سها  كق�سية 

فيه عن كل الكاتبات 

ال���ع���رب���ي���ات ب���دون 

ا�ستثناء حتى اللواتي 

االأدب  �سعار  يرفعن 

فالكتابة  الن�سوي. 

جبار  الآ�سيا  بالن�سبة 

ال���ت���ي ل���الأ����س���ف مل 

»ام��راأة  اإال  لها  اأق���راأ 

و«احل��ب  ق��رب«  دون 

تتعدى  والفنتازيا« 

ق�سية املراأة والوطن اإىل االن�سان والب�رشية. حقيقة 

ترتكز على اجلزائر وتاريخها ومالمح �سخ�سياتها 

اأن  يعدو  ال  ارتكازها  اأن  اإال  عام  ب�سكل  جزائرية 

بقطر غري حم��دود.. يف هذا  دائ��رة  اإال مركز  يكون 

تظهر مالمح الكتابة العاملية يف �رشدياتها، وهي 

التي ت�ست�سعرها  الفارق بالطبع  نف�ش املالمح مع 

»مع  جملة  على  مركزا  دي��ب،  حممد  كتابات  يف 

الفارق«. مالمح كتابة جعلتها ترتجم ملعظم لغات 

املبكية-  امل�سحكة  با�ستثناء-وللمفارقة  العامل 

اللغة العربية، لغة وطنها اجلزائر... 

ماذا بقي من اآ�شيا جبار، ما هي اأهم 

رواياتها االأكرث تاأثريا يف الكّتاب ويف 

الكتابة ويف القراء؟    

Z حممد مفالح: اأرى 

اأن االأديبة اآ�سيا جبار 

ت�ستغل كثريا على  مل 

كما  الكتابة،  معنى 

بالن�سبة  االأم���ر  ه��و 

واملخرجة  للكاتبة 

ال�����س��ي��ن��ي��م��ائ��ي��ة 

»ماغريت  الفرن�سية 

وقد  مثال.  دورا����ش« 

ب��ح��ث��ُت م���ن خ��الل 
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رابح خدو�سي

�سعيد بوطاجني



لنقول  اأو  جبار  اآ�سيا  الأع��م��ال  القدمية  ق��راءات��ي 

املراأة  مو�سوعات  حول  كلها  فكانت  اأدبها  حول 

ويف  اجلزائر،  يف  اللغة  ومع�سلة  الثقايف  والرتاث 

اأغلب االأحيان كانت تقدم اأعمالها بنظرة تاريخية 

وانرتولوجية. 

تاأثري  اأي  االأدب��ي  الإبداعها  اأجد  مل  �رشاحة،  واأن��ا 

»العط�ش«  رواياتها  وحتى  الكتابية،  جتربتي  يف 

ال�ساذجة«  و»ال��ق��ربات  اجلديد«  العامل  و»اأط��ف��ال 

املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  يف  قراأتها  التي 

يبق  ومل  ذاك��رت��ي  م��ن  اأح��داث��ه��ا  ج��ل  امنحت  فقد 

اأما  الخ(.  )نادية، ونفي�سة  اأ�سماء غام�سة  اإال  منها 

املدينة«،  عن  »بعيدا  ومنها  االأخ��رية  كتاباتها 

فلم  ميتة«،  لغة  و»وه��ران..  الفنتازيا«  و»احل��ب.. 

�سبب  يعود  وقد  مطالعتها.  من  االنتهاء  ا�ستطع 

اجلزائريني  الروائيني  باأدب  الودية  لعالقتي  ذلك 

الذين ي�ستغلون على مو�سوعات لها عالقة بالذات 

املبدعة والواقع اجلزائري املعي�ش بكل تناق�ساته. 

باأنها  ي�سعر  جبار  اآ�سيا  االأديبة  لن�ساط  واملتتبع 

ترغب بالدرجة االأوىل يف مترير خطاب نحو االآخر 

ويبدو  التاريخية،  امل�سحة  ذات  الروؤية  وبنف�ش 

كتاباتها  من  االأوىل  ال�سفحات  منذ  جليا  ذل��ك 

)لوحات  وامل�سادر  املراجع  اإىل  فيها  ت�ستند  التي 

»ديالكروا« يف ق�س�ش »ن�ساء اجلزائر يف �سقتهن«، 

املدينة«..  عن  »بعيدا  يف  والتاريخ  الرتاث  وكتب 

وكتابات واأبحاث »املجلة االأفريقية« عن املقاومة 

وحمارق الظهرة يف م�ساهد »احلب.. الفرنتازيا«(. 

كم متنيت لو ا�ستغلت مبدعتنا اآ�سيا جبار درا�ستها 

روايات  الإجن��از  ال��رتاث  على  وا�ستغالها  للتاريخ 

تاريخية ناب�سة بروح بالدها. وقد تفرجت موؤخرا 

الن�سيان«  واأغ��اين  »زردة  الوثائقي  فيلمها  على 

االأر�سيف  �سور  من   جمموعة  عن  عبارة  فوجدته 

اإن  واأعتقد  العربي.   املغرب  ومقاومات  تراث  عن 

املميزة  هويتها  اأفقدها  بال�«هوايات«  اميانها 

فوجدت نف�سها يف ف�ساء االآخر فقط.  

  قد تكون رواية »القربات ال�ساذجة« التي تطرقت 

اآ�سيا  الكاتبة  فيها 

جبار اإىل هموم جيل 

�سائع يف عامل موزع 

بني ح�سارتني، ومن 

���س��خ��و���ش ال���رواي���ة 

»نفي�سة«  ا�سم  اأتذكر 

املتحررة  الفتاة  رمز 

والتي ظلت يف الوقت 

التقاليد  نف�سه تقد�ش 

العريقة. 

ال�شفة التاريخية الأعمالها

اإىل  وبقوة  فعال  ي�سدين  ما  مراحي:  يو�سف   Z

لتلك  طرحها  طريقة  هو  جبار  اآ�سيا  كتابات 

يف  امل���راأة  �سور  على  ت�سبغها  التي  احل�سمة 

�سخو�سها رواياتها، وكذا ال�رشاحة الكاملة التي 

و�سلوكاتها.  املراأة  حركات  تعر�ش  خاللها  من 

يف  امل��راأة  متوقع  كيف  جبار  اآ�سيا  عرفت  لقد 

هيمنة  الرجل  هيمنة  حيث  ذكوري،  جمتمع  ظل 

مطلقة. لقد قاربت ب�سكل متميز الثنائية رجل / 

امراأة يف اجلزائر، وهي االإ�سكالية االأكر ح�سورا 

يف كتاباتها. 

اإنها  ي��ل  امل��و���س��وع،  ه��ذا  فقط  ي��وج��د  ال  لكن  و 

االإ�سكاليات  م��ن  كثريا  ذل��ك  جانب  اإىل  طرحت 

اأي�سا  وب�سجاعة  اللغة،  وم�ساألة  كالهوية  االأخرى 

حت��م��ل��ت ان��ت��م��اءه��ا 

كما  للفرنكوفونية، 

كثريا  توقفت  اأن��ه��ا 

عند   الدور الذي على 

يف  يلعبه  اأن  الكاتب 

جمتمعه ويف العامل.

حمن�ص:  �ــســمــيــة   Z

اجليل  مــن  )�ــســاعــرة 

دواوينها  من  اجلديد 

»م�سقط قلبي«(.
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اأحمد عبدالكرمي

�سمري ق�سيمي



اأغاين  اأو  »الوليمة  فيلمها  اأحببت  اأعمالها  كل  من 

الن�سيان«.

اأو كتاب  عندما نعود بذاكرتنا اإىل فيلم  �ساهدناه 

الذاكرة  ت�سرتجع  اأن  يحدث   ، م�سى  فيما  قراأناه 

انفعاالتها فتعي�ش املا�سي جمددا يف �سورة حية 

للحا�رش ، وهو ما يحدث مع العديد من اأعمال اآ�سيا 

جبار ، فاحلديث عن اآ�سيا جبار ياأخذين اإىل »ليايل 

�سرتا�سبورغ« ، و»امراأة مل تدفن« ، وال يبعدين »عن 

الزردة اأو اأغاين الن�سيان« ، غري اأنه يقربني جدا من 

»نوبة ن�ساء جبل �سنوة »، رمبا الأن فاطمة الزهراء 

التي ر�سخت يف ذهني �سورة  اإماالين 

اأولئك الن�سوة وهن يرق�سن على اأنغام 

النوبة املمتزجة بالغناء والبندير اأكر 

روايتيها  من  اأخ��رى  م�ساهد  اأي��ة  من 

، تكون  اأو فيلمها االآخر  الذكر  �سالفتي 

اب��ن��ة ذل��ك اجل��ب��ل ،ال���ذي ات��خ��ذت منه 

لتحررها  املراأة وطريقا  مغارة  حلرية 

اإىل  نقلت  ولعلها   ، الفيلم  ه��ذ  يف 

الكثريين دون اأن تدري �سفات بطلتها 

بعد  و تعود  ذاتها  اخريا  ت�سافح  وهي 

اأهلها  و  وتاريخ  منبتها  اإىل  قطيعة 

هذا  يف  اأحببته  ما  اأكر  اإن  منطقتها. 

الفيلم ، هو اإ�رشار كاتبته على اإخراجه 

�سنة  رغم مرور 20  �سينمائي  اإىل عمل  الورق  من 

ناهيك على  االآن  ،  �سنة من  قبل 36  على كتابته 

اأنه �سور  جانبا من حرب التحرير الوطني ،و  بني 

دور املراأة فيها ،  دون اأن يغفل التاريخ اجلماعي 

حلقات  وحولهن  اجلدات  م�ساهد  يف  ج�سدته  الذي 

 ،.. وحكايتهن  لق�س�سهن  ي�ستمعون  وهم  االأطفال 

االأدب  بني  التزاوج  اأي�سا  الفيلم  ذلك  يف  اأحببت 

اآ�سيا  عنه  ع��ربت  كما  ال�سفوي  واالأدب  املكتوب 

جبار ، اإىل جانب االأثر اجلميل الذي تركته الن�سوة 

الذي  الفيلم  ذلك  يف  وظائفهن  خمتلف  خالل  من 

على  �ساهدا  �سيبقى 

�سعي املبدع الإخراج 

ك��ائ��ن��ات��ه ال��ورق��ي��ة 

واحل������ربي������ة  اإىل 

كائنات حية من حلم 

ودم ، كتابة واإخراجا 

�ـــســـاعـــد  ـــــن  ب  Z  

موؤلفاته  مــن  قــلــويل: 

»ا�ــســرتاتــيــجــيــات 

املتخيل  ـــراءة/  ـــق ال

وهوية الختالف يف الإبداع والنقد«:

وهذا  بتاتا  جبار  اآ�سيا  للروائية  اأقراأ  مل 

وجود  ال  اأعمالها  اأن  اإىل  يعود  الق�سور 

لها يف �سوق الكتاب اجلزائري وكل ما 

قراأته فقط بع�ش املقاالت النقدية التي 

كتبت عن بع�ش اأعمالها . 

االق��رتاب  من  اأمتكن  مل  كيف  اأدري  ال 

اآ�سيا  للروائية  االإبداعية  ال��ع��وامل  من 

الن�سو�ش  اأغلب  ق��راأت  اأين  رغم  جبار 

 – )ديب  ملجايليها  االأوىل  التاأ�سي�سية 

كاتب يا�سني- مالك حداد الذين �سكلت 

منجزاتهم الروائية النواة االأوىل مليالد 

وت�سكل رواية جزائرية انبثقت من اأتون 

العنف الثوري اجلزائري كمعطى ابداعي 

�سديد اخل�سو�سية والتم�سك بقيم التحرر 

من اال�ستعباد والظلم 

يف  �سائدا  كان  الذي 

ول�سوء  ال��زم��ن  ذل��ك 

حظي اأين مل اأ�سادف 

م��ع  رح���ل���ت���ي  يف 

واالنغما�ش  ال��ق��راءة 

املتخيل  دائ���رة  يف 

عمل  اأي  االإب���داع���ي 

الآ���س��ي��ا ج��ب��ار وه��ي 

عن  البعيدة  الروائية 
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الكتابة العاملية 
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وللمفارقة امل�سحكة 
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في�سل االأحمر

اليامني بن تومي



االأ�سواء نظرا االإبداعية تكاد تكون منعدمة احل�سور 

دبيب  رغ��م  وال��ث��ق��ايف  االجتماعي  ف�سائنا  يف 

الرتاكم  باجتاه  االأخرية  ال�سنوات  يف  الن�رش  حركة 

ال�سيا�سية  الرقابة  فعل  وزوال  الن�سبي  واالنفتاح 

على بع�ش االأعمال االإبداعية ن�سبيا وال اأدري ملاذا 

الروائي حمور تداول  ال�سوت  االآن اليزال هذا  حلد 

حمدود جدا لدى بع�ش الكتاب من الذين يتخذون 

ووا�سطة  التعبريية  و�سيلتهم  الفرن�سية  اللغة  من 

توا�سلهم مع قراءهم ومل متتد يد الرتجمة االأدبية 

نعلم  كما  مقروءة  غري  فهي  االإبداعية  الآث��اره��ا 

جميعا لدى القارئ املعرب واالأجيال اجلديدة رغم 

توفرنا على مرتجمني اأكفاء يف حقل ال�رشد العربي 

وقدموا  الن�ش«  »عودة  مل�ساألة  اأخل�سوا  الذين  من 

جزائرية  روائية  الأ�سوات  ونوعية  مهمة  ترجمات 

االإيديولوجية  واحل�سا�سيات  االأجيال  خمتلف  من 

والفنية على غرار حممد �ساري وال�سعيد بوطاجني 

واأمني الزاوي واأحمد منور وغريهم فمتى نرى ذلك 

اأمتناه اأن يكون قريبا جدا فمن االإجحاف حقا اأن 

يظل ه�سي�ش هذا ال�سوت الروائي الن�سوي بعيدا جدا 

عن خميال املثقف اجلزائري املعرب وغري مطروح 

للتداول االإعالمي والنقدي 

Z ليلى حموتان: »بعيدا عن املدينة املنورة« يعد 

الكتاب  فهذا  وا�سح،  ب�سكل  يف  اأثر  الذي  الكتاب 

اللواتي كن  الن�ساء  �سبغ كثريا من االإن�سانية على 

يف حميط الر�سول )�ش(. ميكنني اأن اأ�سيف اإىل اأن 

روايتها »احلب، الفانتازيا« هي بحق ن�سيد اجلزائر.

البدايات  يف  جبار   اآ�سيا  اأق��راأ  مل  مفتي:  ب�سري   Z

وهي  رواياتي  يف  اث��رت  اأنها  اأ�سعر  ال  وبالتايل 

نوعا  ح�سا�سيتي  عن  يختلف  كتابة  لعامل  تنتمي 

وو�سعها  وباملراأة  بالتاريخ  كثريا  تهتم  فهي  ما، 

للمجتمع  الداخلية  واحلياة  والنف�سي  االجتماعي 

اجلزائري ومن خالله العربي االإ�سالمي، ومبنطقتها 

املميزة حيث ا�ستثمرت كثريا يف املوروث ال�سفوي 

اللغوي  اإىل االقت�ساد  اأ�سلوبها فيميل  اأما  ال�سعبي، 

امل��ج��ازي  والتعبري 

كلمة  كل  اأن  فتح�ش 

واأن  م��ك��ان��ه��ا  يف 

ت��ع��ب��ريه��ا ال�����رشدي 

مم��ي��ز ل��ل��غ��اي��ة ول��ه 

التي  اخلا�سة  نكهته 

ملن  اإال  حت�����س��ل  ال 

وا�ستغل كثريا  اجتهد 

على لغته الروائية.

اأخربك  اأن  يوؤ�سفني   

منذ  اأنني  رغم  واحدة  رواية  وال  لها  اقراأ  مل  اأنني 

الروائية  اأعمالها  معظم  ا�سرتيت  ثالثة  اأو  �سنتني 

قراأته  الذي  الوحيد  الكتاب  واأن  االأخ��رية  خا�سة 

اإن مل  لها مبتعة وحزن هو »بيا�ش اجلزائر« وهو 

جنازة  عن  ويتحدث  منها  قريب  فهو  رواي��ة  يكن 

جلنازتهم  الكاتبة  ح�رشت  جزائريني  كتاب  ثالث 

بهم  عالقتها  لنا  حتكي  اجل��ن��ازة  خ��الل  وم��ن 

وباجلزائر وبالكتابة وغري ذلك كتاب رائع على كل 

امل�ستويات. 

من  لغرينا  نقراأ  حني  اإننا،  ال�سائح:  احلبيب   Z

الكتاب، نكون يف حال انتباه دائمة اإىل جهدهم يف 

البناء ويف االأ�سلوب ويف تركيب اجلملة ولكن اأي�سا 

يف حفاظهم على اأدبية الن�ش مهما تكن خياراتهم 

التيماتيكية. من هذه الناحية، ال ميكن لقارئ اآ�سيا 

جبار اإال اأن يقيم معها حوارا حول مفهوم الكتابة؛ 

تف�سي  خ��ال���س��ت��ه 

مثل  اإىل  بال�رشورة 

اإذاً،  النتيجة:  ه��ذه 

ال ب��د م��ن االب��ت��ع��اد 

م�سافة !   

»ب��ع��ي��دا عن  ل��ع��ل   

 Loin de( امل��دي��ن��ة« 

لغتها  يف   ،)Médine

املق�سود   � االأ�سلية ! 
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اجلراأة  لهذه  ذلك   ،� املنورة«  »املدينة  باملدينة، 

يف  امل��راأة  عامل  من  جبار  اآ�سيا  بها  اقرتبت  التي 

القرن الهجري االأول )مع وفاة الر�سول حممد(، كما 

لهذا ال�سرب اجلميل النافذ والعنيد على وطء اأ�سواك 

التاريخ االإ�سالمي وامل�سي على بي�ش املحظور اأن 

من  امل�سهدية  لهذه  واأخريا،  واحدة؛  منه  تنك�رش  ال 

�سور احلب والع�سق، والحتفال الن�ش باأ�سماء ن�ساء 

اآ�سيا جبار الفذة يف حتويل  اإنها موهبة  عظيمات: 

الذي  املتخيل  االأدب���ي  اإىل  »الثابت«  التاريخي 

ينب�سط كواقع اأخطاأه التاريخ.

ات�سلت  جزائرية  ن�رش  دار  اأن  هنا،  اأذكر،  اأن  بد  ال 

فعال،  بداأُت  وقد  املدينة«؛  عن  »بعيدا  لرتجمة  بي 

بعد اتفاق مبدئي. ولكن يبدو اأن امل�رشوع قد توقف 

 Albin( ب�سبب اإجراءات �رشاء حقوق الرتجمة من دار

Michel( الفرن�سية.      

من  الفرن�سية  باللغة  )�ساعرة  بوطي�ص  املاي�سة   Z

موؤلفاتها »غن يل يا ريح ال�رسق«  �سعر(

واحد من اأعمالها االإبداعية التي اأثرت يّف روايتها 

»امراأة بدون قرب« التي �سدرت العام 2002، فيها 

خلدت اآ�سيا جبار املراأة اجلزائرية البطلة يف ثورة 

التحرير. ف�سخ�سية زليخة امراأة من �سجاع، ترتك 

باجلبل  وتلتحق  ال�سالح  حتمل  وراءه��ا،  �سيء  كل 

البلد، ت�ست�سهد، حيث ال  ا�ستقالل  الدفاع عن  الأجل 

ترجع اإىل اأبنائها، مل يتمكن االأبناء من العثور على 

جثمانهالدفنه الدفن الذي يليق بال�سهيدات

املبكرة  قراءتي  رغم  ال.  �رشاحة  �ساري:  حممد   Z

رمبا  به،  حلمت  الذي  النموذج  متثل  مل  لرواياتها 

ب�سخب  يعج  الثقايف  واجلو  الكتابة  ب��داأت  الأنني 

النقدي  واالندفاع  اال�سرتاكية  الثورية  الكتابات 

القوي، لذلك وجدت �سالتي يف كتابات الطاهر وطار 

ور�سيد بوجدرة وحممد ذيب وكاتب يا�سني ونوعا 

ما مالد حداد. يف ال�سبعينيات كانت االأيديولوجيا 

منوذجا  ي�سكلون  العامل  عرب  وكتابها  اال�سرتاكية 

االأوىل.  اإبداعاتنا  �سطور  نخط  كنا  الذين  نحن  لنا 

مل  االأم���ر  حقيقة  يف 

اأك��ت�����س��ف ق���وة ���رشد 

جبار  اآ�سيا  و�سعرية 

يعني  م���وؤخ���را،  اإىل 

جتربتي  ن�سج  بعد 

يف  وتوغلت  االأدبية، 

حينما  كتبها  ق��راءة 

الكتابة  اإىل  ع���ادت 

انقطاع  بعد  الروائية 

���س��ن��وات م��ع »احل��ب 

الفانتازيا‹ وبعد ذلك مع بعيدا عن املدينة املنورة 

ترجمها  والتي  اأب��ي«  بيت  يف  مكان  »ال  واأخ��ريا 

موؤخرا املرتجم املرحوم حممد يحياتن. 

 اأروع رواية لها عندي هي بال اأدنى مقارنة »بعيدا 

كتب  يف  حتفر  راحت  حيث  املنورة«  املدينة  عن 

لنماذج  احلياة  ليعيد  االإ�سالمي  العربي  التاريخ 

الدعوة  م��ع  ���س��واء  مرموقا،  دورا  لعنب  ن�سائية 

ن�سائية  منهن �سورا  و�سكلت  اأم �سدها،  املحمدية 

الراأي، وكل  رائعة من االإقدام وال�سجاعة ورجاحة 

هذا يف و�سف �رشدي و�ساعري قل نظريه يف االأدب 

كتابها  اأ�سيف  اأن  اأي�سا  وميكن  الفرانكوفوين. 

واملراهقة  )الطفولة  حياتها  �سرية  وهو  االأخ��ري، 

والدرا�سة( وهي اأي�سا �سهادة حية ملرحلة ع�سيبة 

العهد  يف  العربية  امل��راأة  بتعليم  تعلق  ما  خا�سة 

بت�سجيل  االأهل  متنع  التي  والتقاليد  اال�ستعماري، 

ب��ن��ات��ه��م ل��ل��درا���س��ة 

البلوغ.  بعد  خا�سة 

ف���ك���ان���ت ح��ي��ات��ه��ا 

�رشاعا قويا وبف�سل 

ت�����س��ج��ي��ع اأب���ي���ه���ا 

من  متكنت  امل��ع��ل��م، 

درا�ستها.  موا�سلة 

ال�سرية  الرواية  فتقراأ 

لقوة  ك��ب��ري،  ب�سغف 

و�رشديتها  �سعريتها 
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احلياة  متنح  التي  ال�سغرية  التفا�سيل  ر�سد  يف 

للم�ساهد امل�سورة. 

عن احلب والفانتازيا

Z اإبراهيم تازاغرت: اآ�سيا جبار كتبت عن املراأة عرب 

�سريتها الذاتية، كتبت عن اللغات احلب يف عالقته 

ا�سمه  ف�ساء  يف  التاريخ  ملها  وثقافات  باللغات 

اجلزائر. اآ�سيا جبار هي الكتابة جم�سدة يف ال�سينما 

اأمة جمروحة  لذاكرة  اأ�س�ش  الذي  الوثائقي  والفيلم 

كان  �سك  بدون  ومتحدية.  اجلبني  مرفوعة  لكنها 

لهذه الكاتبة املرموقة تاأثري علي كتاباتي كروائي 

وقا�ش. كلنا نحمل نف�ش الهموم واالرها�سات. كل 

ح�سب زمانه وموقعه من االحداث.

ما اأجمل رواية قراأتها لها  هي »احلب والفنتازيا«. 

وحتدي.  م�رشوع  ذاته  حد  يف  العنوان 

عمر  اب��داع��ي هي  كعمل  ال��رواي��ة  ه��ذه 

وجنون  الطفولة  فردو�ش  يف  االن�سان 

ال��ك��رب  ال�����س��ب��اب و����س���وال اىل ه����دوء 

ليلة  يف  اجل��دي��دة  ال���والدة  وغمو�سه. 

الزفاف ال تعيد اأحالما مل تعرف معنى 

الذات  التاريخ ومتزقات  الهموم. هموم 

يف لغة االأم التي مل يبق فيها اىل ذلك 

اأنها  تعتقد  هل  العذري  احل��ب  اأغ��اين  ايل  احلنني 

ظلمت من طرف بالدها حيث مل تكرم ؟

جبار  الآ�سيا  بالن�سبة  الكتابة  ق�سيمي:  �سمري   Z

قرب«  دون  »ام���راأة  اإال  لها  اأق���راأ  مل  لالأ�سف  التي 

والوطن  املراأة  ق�سية  تتعدى  والفنتازيا«  و»احلب 

ترتكز على اجلزائر  والب�رشية. حقيقة  االن�سان  اإىل 

وتاريخها ومالمح �سخ�سياتها جزائرية ب�سكل عام 

دائرة  مركز  اإال  يكون  اأن  يعدو  ال  ارتكازها  اأن  اإال 

الكتابة  مالمح  تظهر  هذا  يف  حم��دود..  غري  بقطر 

مع  املالمح  نف�ش  وهي  �رشدياتها،  يف  العاملية 

الفارق بالطبع التي ت�ست�سعرها يف كتابات حممد 

ديب، مركزا على جملة »مع الفارق«. مالمح كتابة 

با�ستثناء- العامل  لغات  ملعظم  ترتجم  جعلتها 

لغة  العربية،  اللغة  املبكية-  امل�سحكة  وللمفارقة 

وطنها اجلزائر...

الكثري  م��ع��ي  يختلُف  ال  ق��د  ــاين:  ــب دل اأحــمــد   Z

الكتاب  بني   – كانت  جبار  اآ�سيا  اإن  اأق��ول  عندما 

تاأثريا  االأق��ل  هي   – اجلزائريني  الفرانكوفونيني 

�سحر  فهي مل متتلك  الالحقة.  االأدبية  االأجيال  يف 

ولكنها  ديب.  وحممد  حداد  مالك  اأو  يا�سني  كاتب 

اجلزائر  ق�سية  حاملة  بعيدة  �رشفة  من  تطل  ظلت 

املتعددة ثقافيا ولغويا مبعزل عن تاريخ التمويه 

الذات  ف�سيف�ساء  حجب  حاول  الذي  االإيديولوجي 

تعدد  اأن  حاولت  كما  التاريخ.  عمق  يف  ال�ساربة 

التعبريي من خالل  الثقايف  اأ�سكال ح�سورها  من 

جتربتها ال�سينمائية كما هو معروف.

Z �سعيد بوطاجني: اأت�سَور ذلك، بيد اأين ال اأ�ستطيع 

�رشدية  ق��وة  لها  جبار  اآ�سيا  اجل���زم. 

من  تبذله  ال���ذي  اجل��ه��د  بفعل  ك��ب��رية 

لها  اأن  وامل��ع��روف  اأخ��رى،  اإىل  رواي��ة 

وطريقة  املعريف  زادها  وقوة  معجمها 

عادة  اإذ  والبناء،  اجلملة  مع  تعاملها 

مركبة  مبرجعيات  كتاباتها  اأثثت  ما 

مفتوحا  يظل  الن�ش  ب��اأن  لقناعاتها 

على التاريخ والفنون واحلقول االأخرى. 

اأتذكر  ال��روؤي��ة.  هذه  لهم  كثريون  كَتاب  يوجد  ال 

نيكو�ش  نوع   من  عامليني  كَتابا  ال�سياق  هذا  يف 

وغانرت  هي�سه  وهرمان  ميللر  وهرني  كازانتزاكي 

غرا�ش وغريهم، لكن ذلك ال ينفي وجود عينات لها 

التوجه ذاته يف الوطن العربي.

اأو فاطمة الزهراء اإمياالين،  قد يكون الآ�سيا جبار، 

وهو ا�سمها احلقيقي، تاأثري من حيث قدرتها على 

كانت  التي  ال�رشدية  االأ�سكال  يف  النظر  اإع���ادة 

القرن  من  وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  متواترة 

املا�سي، وهذا اأمر مهَم، بيد اأن تاأثريها يف الكتابة 

اجلزائرية يظل ن�سبيا اإىل حد كبري، مقارنة بكَتاب 

ومنهم  وا�سحان،  تاأثري  ح�سور  لهم  كان  اآخرين 

ور�سيد  ح��داد  ومالك  يا�سني  وكاتب  دي��ب  حممد 
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والطاهر  الفرن�سية،  باللغة  الكتابة  يف  بوجدرة 

ال�رشدي  وطار وعبد احلميد بن هدوقة يف املنجز 

ال�سبب فيكمن يف غيابها  املكتوب بالعربية. واأَما 

انح�سار  اإىل  اإ�سافة  املحلي،  الثقايف  امل�سهد  عن 

يف  باري�ش  يف  ا�ستقرارها  بعد  موؤلفاتها  توزيع 

اإاَل  اجلامعات  يف  برجمتها  وع��دم  الثمانينيات، 

ملاما. اأظن اأنها كانت اأقل حظا، وال اأجد اأي تف�سري 

ودور  الثقافية  املوؤ�س�سات  مباالة  ال  عدا  ما  لذلك، 

الن�رش التي متلك اإمكانيات. 

يف  جبار  اآ�سيا  بحجم  كاتبة  اختزال  ال�سعب  من 

يرتبط  قد  النقدي  املوقف  اإن  ث��َم  واح��د.  م��وؤَل��ف 

اعتبارات  وبعدة  وال���ذوق،  بالتموقع 

ال��ق��ارئ،  بتكوين  ع��الق��ة  لها  اأخ���رى 

واأيديولوجيا.  و�سيا�سيا  وجماليا  فنيا 

اإىل  ما  رواية  اأننا منيل يف  اإىل  اأ�سيف 

جزء دون االآخر، الأن اأي منجز هو عبارة 

ال�سورة،  االأ�سلوب،  اللغة،  اأج��زاء:  عن 

ال�سخ�سية،  املو�سوع،  البناء،  ال�رشد، 

اال�ستثمار، املوقف. هناك  املرجعيات، 

ال   « االهتمام  ت�ستحق  كثرية  عناوين 

اأغاين  اأو  »زردة،  اأب��ي«،  بيت  يف  مكان 

»ن�ساء  ال�سلطانة«،  »ظ��ل  الن�سيان«، 

اجلزائر«، » �سا�سع هذا ال�سجن«، »ليايل 

قد  والفنتازيا«.  »احلب  �سرتا�سبورغ«،  

اأميل اأحيانا اإىل العنوان االأخري الأنه يدين التخريب 

يل  الأن  اال�ستعمار  اإبان  اجلزائر  له  تعر�ست  الذي 

اإىل  �سينظر  الفرن�سي  لكن  وخ�سو�سية،  منطلقا 

ممار�سات  تف�سح  الأنها  اأخرى  بعني  الرواية  هذه 

امل�ستعمر  بطبيعة  للم�سا�ش  تفاديا  اإخفاوؤها  مَت 

وحقيقته.

هذه  من  م�سافة  على  االأح��ي��ان،  اأغلب  يف  اأق��ف، 

م�ستقلة،  زواي��ا  عدة  من  اإليها  واأنظر  االإب��داع��ات 

كقارئ بالدرجة االأوىل، ثم كناقد يف املقام الثاين. 

هناك جهد كبري وم�ستويات، وهذا اأ�سا�سي، وهناك 

ال  اجلانب  وهذا  ال�سابقة،  للتجربة  م�ستمر  جتاوز 

اأولئك  وعند  املوهوبني،  االأ�سخا�ش  عند  اإاَل  يتوفر 

الذين يكدون وال يعتربون الرواية جمرد حكاية يتَم 

ت�سويقها باأية طريقة. الكتابة بالن�سبة الآ�سيا جبار 

هي حرفة تتطلب العمل وال�سرب واملهارة واالإتقان.

ت�شبح يف بحار عديدة

منذ  اأعمالها  على  اطلعت  لقد  حمدي:  اأحمد   Z

منت�سف ال�ستينات، ابتداء من اول اأعمالها العط�ش 

La Soif ذات الطابع الرومانتيكي واملعرب عن قلق 
م�سريي حيث يتعزز هذا التوجه مع عملها الثاين) 

نافذو ال�سرب Les Impatients ( وبعد ا�ستعادة 

باحات  نحو  تنفرج  الوطني  اال�ستقالل 

اجلديد  العامل  اأطفال   ( فتكتب  االأم��ل 

 Les Enfants du Nouveau
ال�ساذجات  وال�سنونوات   )Monde
لكن   Les Alouettes Naïves
على  بعيدا   ( اأعمالها  اعظم  ان  اعتقد 

 )  Loin de Médine امل��دي��ن��ة 

ح��ي��ث ق��ام��ت مب��ج��ه��ود ب��ح��ث��ي كبري 

املراأة،  وق�سايا  مل�ساكل  نظرتها  كر�ش 

وقد  النزعة،  االأنثوي  ح�سها  عمق  كما 

اجنذبت نحو م�رشحيتها ) احمرار الفجر 

مع  كتبتها  التي   )Rouge l›aube
لقيت  والتي  ق��رن  وليد  اآن��ذاك  زوجها 

املهرجان  مبنا�سبة  عر�سها  عند  معتربا  جناحا 

االأفريقي االول

من ال�سعب املفا�سلة هنا، خا�سة وان اآ�سيا جبار 

اذا  لكن  مفاجئة،  واأخرى  متعددة  بحار  يف  ت�سبح 

اىل  ن�سري  ان  فيمكن  الن�ش،  بجمالية  االمر  تعلق 

يف  حتى  ال�ساعري  بالن�ش  حتتفي  جبار  اآ�سيا  ان 

يف  االوىل  الكتابية  جتاربها  بداأت  وقد  رواياتها 

جمال ال�سعر، وميكن ان اأكرر ان رواية ) بعيدا عن 

املدينة( تعترب من اهم اعمال الكاتبة.

تني اآ�سيا جبار، 
ّ
Z لزهري لبرت: اأنا حمظوظ فقد در�س

حني  ال�سعبية   الثقافة  مادة  ال�سبعينات،  �سنوات 
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كنت اأح�رش �سهادة لي�سان�ش يف اللغة الفرن�سية يف 

ق�سم اللغات االأجنبية بجامعة اجلزائر.  لقد تركت 

يف نف�سي ذكرى  �سيدة جادة ومثقفة عميقة . 

اأجمل ما قراأت الآ�سيا جبار يف باب الرواية ،  لعل 

روايتها »احلب، والفنتازيا« ويف باب الق�سة  ن�سها 

»بعيدا عن املدينة املكرمة« ، كما اأنني اأعجبت يف 

�سنوة«  جبل  ن�ساء  نوبة   « بفيلمها  ال�سينما  جمال 

الذي حاز على اجلائزة الدولية للنقد يف مهرجان 

فيني�ش العام 1979 واأثر يف اأي�سا فيلمها »الوليمة 

اأو اأنا�سيد الن�سيان«

اللذة  حييت  ما  اأ�ستعيد  �ساأظل  الأحمر:  في�سل   Z

امل��ن��ورة«  املدينة  ع��ن  »بعيدا  لقراءتي  ال��ك��ربى 

منذ  جبار  اآ�سيا  عوامل  اأدخلني  الذي  الكتاب  وهو 

امل�ستع�سية  الكتابة  تلك  �سنة،  ع�رشين 

الكبرية  القدرة  وذات  التجني�ش،  على 

الحتواء  الفرن�سية  اللغة  تطويع  على 

اجلاهلية  لن�ساء  ال�سلوكية  ال�����س��ور 

و�سدر االإ�سالم، وذلك االأ�سلوب الهادئ 

يزلزل  ال��ذي  هدوئه  يف  واالن��ف��ج��اري 

طيعة  تبدو  منتظمة  بكلمات  االأر���ش 

احلياة  تعقيد  ت��ق��ول  ولكنها  �سل�سة 

اله�سم... على  التاريخ  وع�رش  وعنتها 

»بنات  �سحر  حتت  زل��ت  فال  ق��راءات��ي  تعدد  رغ��م 

اإثبات  وعلى  التحدي  على  وقدرتهن  اإ�سماعيل« 

ف�سل  وكاأنه  يبدو  ع�رش  يف  العربية  املراأة  وجود 

على مقا�ش الرجال فح�سب... ولكن قلم اآ�سيا جبار 

يهدم بناء التاريخ املتهافت ليبني �سيئا جديدا.

اآ�سيا جبار  اأخذته �سخ�سيا من  الذي  الكبري   الدر�ش 

التفكري  الزمان واملكان، هو  التعايل بالقلم عن  هو 

�سخ�سيا  ن��ظ��ر،  وك��زاوي��ة  كميزة  »االإن�����س��ان«  يف 

املهمو�سة  ال�سعرية  جبار  اآ�سيا  كتابة  طريقة  لي�ست 

الداخلية  باالنفجارات  واملدججة  �سطحيا  الهادئة 

االإ�رشار  كثريا  فيها  اأحببت  اأنني  اإال  طريقتي،  هي 

�سطورها  كل  يتخلل  عميق  فكري  طرح  وجود  على 

ن�سف  من  اأك��ر  ام��ت��داد  على  الروائية  ولوحاتها 

قرن...هذا اجلانب هو اأكر �سيء اأخذته منها كمعلمة 

اأهدتني اإياها اجلزائر ، وعّمدين االأدب بحروفها.

اآ�سيا جبار يف مفهوم  اأثرت  عبدالرحمن مزيان:   Z

الكتابة لدي،  الأن الذاكرة الثقافية هي جمموعة من 

القبلية، هذه الن�سو�ش هي التي ت�سكل  الن�سو�ش 

اآ�سيا  كان.  كاتب  الأي  واملعريف  الثقايف  النظام 

الثقايف مثلها طبعا  اأثرت حتى يف خميايل  جبار 

يكتبون  الذين  اجلزائريني  الكتاب  من  العديد  مثل 

باللغة الفرن�سية. وهنا مفارقة غريبة وعجيبة كيف 

ذلك؟ يف طفولتنا قراأنا ن�سو�سا لكتاب مغاربيني 

باللغة الفرن�سية. تعلمنا من خاللها مفهوم الق�سة 

حياة  مع  االإب���داع  يف  واملكان  والزمن  واحل��دث 

مل  الأنه  عادية؛  االأمور  كانت  هنا  حد  اإىل  الكاتب. 

بني  الواهي  ال�رشاع  ه��ذا  هناك  يكن 

فرعون  مولود  قراأنا  ومفرن�ش.  معرب 

والعقاد  يا�سني  وكاتب  �سيف  و�سوقي 

والطاهر بني جلون وحلبيب ال�ساملي...

الكتابة  ب��داأ  ال��ذي  اجليل  ه��ذا  الأن  اإل��خ 

مرحلة  يف  ع��ا���ش  الفرن�سية  باللغة 

العربية  اللغة  كانت  حيث  اال�ستعمار 

حمرمة وغائبة. فجاأة بعد ت�سدع الفكر 

ثقافيا  م�سهدا  نعي�ش  ب��داأن��ا  العربي 

والقومية  اللغوية  للع�سبية  نتيجة  وذلك  متوترا 

االإيديولوجية  وال�رشاعات  ال�سيقة.  ومفاهيمها 

ال�رشقي والغربي.  التي جاءت نتيجة للمع�سكريني 

اأن  بعد  لكن  وعلينا.  فينا  اأث��ر  قد  هذا  اأن  اأع��رتف 

ن�سجنا و�سلنا اإىل احلقيقة التي مفادها اأن االأدب 

االزدواج��ي��ة  من  خ�سو�سيته  ياأخذ  اجل��زائ��ر  يف 

هو  مثلما  الرواية  يف  املجاالت.  كل  يف  اللغوية 

الديب ومولود  اآ�سيا جبار وحممد  الرواد  االأمر مع 

فرعون مولود معمري... وبعدهم اجليل الثاين مثل 

حممد مغني واأمني الزاوي ور�سيد بوجدرة ومليكة 

مقدم يا�سمينة خ�رشة والقائمة طويلة. 

العموم جيدة وقد عرفت تطورا فنيا  اأعمالها على 

هو  انتباهي  �سد  ما  كتابتها.  بداية  منذ  كبريا 
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 Nulle part dans« »روايتها »ال مكان يف بيت والدي

la maison de mon père« وهي عبارة عن �سرية ذاتية 

تثري  رائعة.  فنية  بطريقة  لكن  جريئة  واعرتافات 

واالعرتاف  املفقودة،  االأمازيغية  العربية  االأ�سول 

بتجاذب الهوية واالأ�سول. لكن الطريقة التي قدمت 

من  الذاتية  ال�سرية  كتابة  اأعني  جديد  عمال  بها 

منظور جديد وبطريقة روائية فنية راقية. كما قلت 

دائما اأن املبدع الناجح هو من يجد لنف�سه طريقا 

جديدا يف االإبداع. اأي يكون متميزا يف كتابته؛ وهذا 

ما تفردت به اآ�سيا جبار من خالل هذا املوؤلف.  

داود: قراأت لها رواية »بعيدا من املدينة  حممد   Z

املنورة« وهي رواية تاريخية من اأجمل الروايات 

الفرتة  هذه  تناول  حيث  من  كبرية  ج��راأة  وفيها 

احل�سا�سة من تاريخ امل�سلمني وبخا�سة بعد وفاة 

الر�سول حممد )�ش (.

اأيقونة  جبار  اآ�سيا  الروائية  تعترب  جعفر:  حممد   Z

تقل  ال  وكتاباتها  واملغاربي،  اجل��زائ��ري  االأدب 

الذي  حداد  ومالك  ديب  حممد  كتابات  عن  جماال 

قال وكاأنه ينقل عنها: »نحن نكتب بلغة فرن�سية ال 

بجن�سية فرن�سية«. فالكاتبة ومن خالل املوا�سيع 

التي تطرحها يف جل اأعمالها ظلت وفية للوطن االأم 

وقد  اجلزائرية.  املراأة  وق�سايا  لبيئتها  ومنحازة 

ترجمت اأعمالها الأكر من ع�رشين لغة، كما اأحرزت 

على العديد من اجلوائز العاملية وكانت اأول امراأة 

املكانة  ورغم  الفرن�سية.  االأكادميية  تدخل  عربية 

العاملي  الثقايف  التي احتلتها املبدعة يف امل�سهد 

وقليلة  التاأثري  عن  البعد  كل  بعيدة  ظلت  اأنها  اإال 

اجلزائري وخ�سو�سا  الثقايف  امل�سهد  احل�سور يف 

على ُكتاب اللغة العربية، واأنا نف�سي اأعرتف اأين مل 

البي�ساء« والذي  اإال عمال وحيدا »اجلزائر  اأقراأ لها 

ال�سوداء. وهذا يف حد ذاته  الع�رشية  تعر�ش لفرتة 

تق�سري مني يف حقها

Z خملوف عامر: موؤهالتي  ال ت�سمح يل باأن اأحتدث 

عن تاأثريها يف الكتابة بالفرن�سية. فاأما بالعربية 

الذين  الأن  اأظ��ن،  فال 

يكتبون بالعربية يف 

يتجنبون  غالبيتهم 

ق�����راءة ال��ن�����س��و���ش 

بالفرن�سية  املكتوبة 

اللغة  جلهلهم  �سواء 

االأح��ك��ام  ب�سبب  اأو 

امل�������س���ب���ق���ة ال���ت���ي 

عن  لديهم  خت 
َّ
تر�س

ال��ف��رون��ك��وف��ون��ي��ة 

ت���ه���ا ال��ن��زع��ة  وغ���ذَّ

العروبية البعثية ومل يجد هذا االأدب مكانته الالئقة 

يف املنظومة الرتبوية.

قراأت  ما  هي  املنورة(،  املدينة  عن  )بعيداً  رواية 

ولكن ال اأ�ستطيع اأن اأحكم باأنها االأجمل، فمن يحق 

له احلكم ينبغي اأن يكون قد اطلع على كل رواياتها 

ثانيًا،  الفرن�سية  اللغة  واأن يكون �سليعًا يف   ، اأوال 

عيه. وهو ما ال اأدَّ

على  مكتوبة  جبار  اآ�سيا  كتابات  عجرود:  طارق   Z

هذه  عالية.  وح�سا�سية  كبرية  غنائية  اإي��ق��اع  

الكاتبة ذات املوهبة العالية، لها م�سار اإبداعي غري 

م�سبوق. اإنها تنزل من و�سط عائلي حمافظ، ولكنها 

دخلت املدر�سة الفرن�سية، لتن�رش اأول رواية لها هي 

تعلن  الن�ش  وبهذا  الع�رشين،  عمر  عن  »العط�ش« 

عن موهبة وم�رشوع 

كاتبة متاألقة.

الروايات  من  �سل�سلة 

اآ�سيا  كتبتها  ال��ت��ي 

جميعها  ويف  جبار 

يجمعها  خيط  هناك 

�سد  الثورة  تلك  هي 

و����س���ع امل�������راأة يف 

ال��ع��امل االإ���س��الم��ي، 

تعود  ن�����ش  ك��ل  يف 

33 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

اآ�سيا جبار.. اآ�سيا جبار..  
 s  s s

حممد جعفر

طارق عجرود



اآ�سيا جبار اإىل ق�سية املراأة  لتتناوله من باب اآخر 

للدفاع عن  اإ�ساءة جديدة ولتقدم احلجج  لت�سيئه 

كرامة االإن�سان ممثال يف املراأة، كل ذلك من خالل 

كتابات من�سوجة بحكمة اإن�سانية عالية.  

يف كل م�سار الكاتبة اآ�سيا جبار املو�سوم باالأ�سفار 

االأعمال  هذه  تتميز  وال�سينمائي،  االأدبي  واالإبداع 

تداخل  ولكنه  واالهتمامات  االأجنا�ش  بتداخل 

ممو�سق. 

روايتها »بعيدا عن املدينة املنورة« هو ن�سها الذي 

تقف فيه بحزم عال للدفاع عن ق�سية حترر املراأة 

يف  وال�سيا�سية.  واالن�سانية  االجتماعية  وحقوقها 

للمراأة حقها  الكاتبة  تعيد  الرواية  هذه 

الذي اغت�سب منها، وفيها اأي�سا تك�سف 

عن وجه املراأة املعذب، املعنف، املراأة 

اآ�سيا  املووؤودة. يف هذه الرواية تك�سف 

امراة  عظيم  رجل  كل  خلف  باأن  جبار 

من جلد ونبل.

 تعد الروائية اآ�سيا جبار مفخرة اجلزائر، 

طريقا  تر�سم  اأن  ا�ستطاعت  مفخرة 

روائية  بن�سو�ش  العاملية  نحو  لها 

التي  االأرواح  فيها  تتجلى  وق�س�سية 

القيم  تتقا�سم  وه��ي  ف��رح  من  ترق�ش 

االإن�سانية الكربى.

ن�شها يعي�ض حالة اغرتاب اجتماعية  

جبار  اآ�سيا  بحجم  كاتبة  عبدالكرمي:  اأحمد   Z

اإقناع  على  وق��ادرة  موؤثرة  تكون  اأن  اإال  الميكن 

ومبالمح   ، تتبناه  الذي  الروائي  بالتكنيك  قارئها 

�سخو�سها املر�سومة بدقة متناهية ثم باملقوالت 

اجلمالية واملحموالت الثقافية والوجودية املنبثة 

يف ثنايا رواياتها.  

اأقول:  لها؟   قراأتها  رواية  اأجمل  ما  اأت�ساءل   حني 

الروائي  ريربتوارها  كل  على  اأطلع  اأن  يل  يتح  مل 

ليايل  رواي��ة«  ا�ستوقفتني  التي  رواياتها  .وم��ن 

عن  تعبريها  بقوة  اأذهلتني  التي   ، �سرتا�سبورغ« 

مل�سائل  ومعاجلتها   ، والتاريخ  الراهن  تناق�سات 

واجل�سد  واللغة  والتاريخ  بالهوية  تت�سل  �سائكة 

األف ليلة وليلة من خالل  اأخاذ يحيلنا على  ب�سكل 

�سعة  على  يدل  مما  االأح��داث  وت�سابك  اال�ستطراد 

ومغربا  م�رشقا  العاملية  الثقافات  على  اطالعها 

ال�سينمائية  االأعمال  اأجتاهل  اأن  ميكنني  ال  ..كما 

التي قدمتها للجزائر قبل هجرتها مثل »ن�ساء جبل 

�سنوة« وكذا �سريتها الروائية االأخرية والرائعة » ال 

مكان يف بيت اأبي«.  

�سنوة  جبل  يف  لها  بقي  م��اذا  خدو�سي:  رابــح   Z

جّبار..؟  اآ�سيا  �سخ�سية  يف  منا�رش  وبني  و�رش�سال 

ج�سد  ت�سبه  التي  �سنوة  جبل  ت�ساري�ش 

وراأ�سها  البحر  يف  قدماها  حامل  امراأة 

يف قمة اجلبل مل تعد تذّكر خميال الزائر 

حّلت  بل  ابداعيا  احلبلى  جبار  باآ�سيا 

حمله �سورة بطلة جزائرية ت�سمى زليخا 

وطن  عنها  متّخ�ش  التي  ال�سايب  عدي 

االأب��د. اىل  �سهيدة  ار�سه  �سكنت  مبدع 

تعني  عنه وهل  كاتبتنا  انف�سلت  بينما 

وانف�سام  ال��ذات  عن  اخل��روج  العاملية 

الذات املبدعة عن �ساحبتها ؟

�سرتا�سبورغ(  )ليايل  روايتها  اأن  ال�سك 

ال��وج��ان��ي��ة.......غ��ري  الغربة  بهذه   
ّ
تقر

من  كثريا  فّككت  قد  كتابتها  يف  اأنها 

االأنا  بخ�سو�ش  الثقافية  واالإ�سكاالت  اخلطابات 

الثقافية  اجل�سور  الهوية وكيفية مد  واأزمة  واالآخر 

يف  وممار�ستها  جتربتها  خ��الل  من  وه��ذا  معه، 

اجلزائري  بالواقع  ومعرفة  التاريخ  مادة  تدري�ش 

الن�ش  عذرية  ف��اإن  هنا  وم��ن  وت��اري��خ��ا..  ثقافة 

اجلائزة  قبل  حملية  �سهادة  اإىل  حتتاج  اجلباري 

يعي�ش  جبار  اآ�سيا  عند  الن�ش  يكون  قد  العاملية... 

حالة اغرتاب اجتماعية لي�ش الأن كاتبته بعيدةعن 

حميطها فقد يكون م�ستمتدا من عمق املكان كما 

و)وهران....لغة  البي�ساء(  )اجلزائر  روايتيها  يف 

مّيتة(، لكن الأنه يندرج �سمن اأدب ال�سالونات
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حمنة اال�شم امل�شتعار يف الكتابة الن�شائية

باآ�سيا  يتاأثر  مل  جيل  من  اأنا  وغلي�سي:  يو�سف   Z

جبار التي ال تعدو اأن تكون ذكرى قدمية طيبة يف 

حياتي االأدبية.

 ما تاأثرت به من جهتها هو تاأ�سي�سها ملفهوم 
ّ
اأهم

جديد يف ثقافة اال�سم امل�ستعار؛ فمن املعروف اأّن 

Fatma� ا�سمها احلقيقي هو فاطمة الزهراء اإمياالين

zohra Imalayen لكنها ن�رشت روايتها االأوىل )العط�ش 

اأعجبني  جبار(..  )اآ�سيا  اجلديد  اال�سم  بهذا   )1957

اأبي  يعلم  اأن  اأريد  »ال   : بقولها  لذلك  تعليلها  جدا 

حمنة  تبداأ  هنا  من  رواي��ة...«؛  كتبت  باأنني  واأمي 

ورمزيته  الن�سائية،  الكتابة  يف  امل�ستعار  اال�سم 

االجتماعية  التبعات  ل 
ّ
لتحم اال�ستعداد  تعني  التي 

ال�سلبية كاملمار�سة الكتابية مب�سوؤولية 

فردية �سجاعة ترّبئ قبيلتها من نتائج 

حمتملة ملغامرات فردية.

)اأطفال  جبار  اآ�سيا  رواي��ة  اأثارتني    

باأجواء  ذكرتني  وقد  اجلديد(،  العامل 

االأوىل  واأعماله  دي��ب  حممد  »حريق« 

اأحببتها  التي  الواقعية  مرحلته  يف 

اأكر.. اأعجبني فيها انخراطها )املتاأخر 

اأعجبني  كما  الثورة،  اأجواء  يف  ن�سبيا( 

وال  الثورية  البطولة  م 
ّ
تعم اأّنها  فيها 

متركزها، واأنها تربز ثورية املراأة اجلزائرية ومتعن 

تقّدم  مثلما  اال�ستعماري،  التعذيب  و�سف  يف 

ان�سمامها  املراأة يقت�سي  مفهوما خمتلفا لتحرير 

اإىل املقاومة والتحاقها بالثورة.

Z فار�ص كبي�ص:  )�ساحب رواية جيلو�سيد من�سورات 

Anep  اجلزائر 2013(

�سكرا اأ�ستاذ اأمني على االهتمام و�ساأكون �رشيحا 

عمل  اأي  لها  وق��راأت  ي�سبق يل  مل  انه حقيقة  معك 

احل��وارات  وبع�ش  وهناك  هنا  �سذرات  غري  اأدب��ي 

توفر  عدم  هو  هل  اأدرى  ال   ، النقدية  والدرا�سات 

باأدبها  اهتمامي  ع��دم  اأم  باملكتبات  اأعمالها 

النعزالها اأو قطيعتها 

الثقايف  امل�سهد  مع 

اجلزائري على عك�ش 

ك��ات��ب��ات اأخ���ري���ات 

ي���ك���ت���نب ب��ال��ل��غ��ة 

وينتقلن  الفرن�سية 

ال�سفتني  ب���ني  م���ا 

ب�����س��ال���س��ة ودوري����ا 

ل��ت��ق��دمي اع��م��ال��ه��ن 

فيما هي على الدوام 

حوارا  لها  وقراأت  يل  ي�سبق  مل  اذ  مغيبة  او  غائبة 

على �سحيفة حملية او حتى ت�رشيحا مقت�سبا.  

Z اليامني بن تومي: اإن ن�سو�ش اآ�سيا جبار ثرية 

وتفتح الف�ساء وا�سعا نحو اإعادة تاأمل 

ظاهرة الكتابة التي ت�ستغل يف رمزيتها 

التي  االيهامية  املركزية  تفتيت  على 

التاريخي  مكتوبنا  يف  نوؤمن  جعلتنا 

باخلوارق لتعيدها اإىل م�سلكها الن�سايل 

والبطويل فقط بعيدا عن اخلوارقية التي 

وال�سفوي  ال�رشدي  حم�سولنا  اأنهكت 

تلك  تدمري  على  احلكاية  تعمل  لذلك   ،

الوطني  تاريخنا  يف  القلقة  البنية 

عند  والكتابة  التاريخي.  وف�سائنا 

جبار ميكن ت�سنيفها اإىل طبقتني :

ال�سرية  نوبة  حتمل  رواي��ات  وهي   : االأوىل  الطبقة 

؛العط�ش  االأوىل  اإ���س��دارات��ه��ا  خ��الل  م��ن  الذاتية 

،القلقون ،اأبناء العامل اجلديد،القنابر ال�ساذجة .

الطبقة الثانية: وهي الن�سو�ش احلرجة التي حتمل 

تيمات القلق واال�سطراب وحماولة التاأ�سي�ش الأخوة 

مثل  مبهرة  حملية  يف  االإغ��راق  خالل  من  كونية 

ن�سها الرائع »le blanc de l’Algérie اجلزائر البي�ساء 

»اأو  االآخر »Loin de Médine« بعيدا عن املدينة.
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منه  تعاين  ال��ذي  التهمي�ض  ه��ذا  مل��اذا 

العامل  ويف  اجلزائر  بلدها  يف  جبار  اآ�شيا 

عدم  تف�شري  ميكن  وك��ي��ف  ال��ع��رب��ي، 

االهتمام برتجمة رواياتها اإىل العربية 

مع اأنها ترجمت اإىل اأزيد من اأربعني لغة 

يف العامل؟

اأ - هل تعتقد اأنها ظلمت من قبل بلدها حيث 

مل تكَرم؟

ب - ملاذا مل يهتم العرب باآ�سيا جبار ومل 

يرتجموها اإىل القارئ العربي؟

تكرم  مل  بلدها  بوطاجني:  �سعيد   Z

ه��وؤالء  وم��ن  ومبدعني،  مفكرين  ع��دة 

ال�سيخ  بن  الدين  وجمال  اأركون  حممد 

تتعلق  امل�ساألة  وغريهم.  ديب  وحممد 

وباالهتمامات  العام  بالتوجه  اأحيانا 

الثقافة  من  باملوقف  لنقل  الظرفية. 

بالن�سبة  �ساأن  ذات  لي�ست  ك�سناعة 

بربط  املبالغة  ميكن  وال  املوؤ�س�سات،  لبع�ش 

واآرائها، ال دخل لهذا يف  الكاتبة  امل�ساألة مبواقف 

الق�سية. ثَم اإن علينا التنبيه اإىل اأن وزارة الثقافة 

كرمت عدة كَتاب، ومنهم اأحالم م�ستغامني. لي�ست 

اأهل  التكرمي، وهي  تاأخر  اأ�سباب  يل معلومات عن 

اأن املثقفني مل يلعبوا دورهم،  اإىل  اأ�سري  له. لكنني 

والكَتاب  واالإعالميني  اجلامعيني  �ساأن  �ساأنهم 

مل  ديب  حممد  اأن  مثال  اأع��رف  املعنية.  والهيئات 

يكن مهتما بالتكرمي الذي ح�رش له الطاهر وطار 

فتبدو يل غام�سة،  اآ�سيا جبار  اأَما حالة  �سخ�سيا. 

وغري مربرة.

العرب باآ�سيا جبار ومل يرتجموها  ملاذا مل يهتم 

اإىل القارئ العربي؟

نحن نعرف اأن اأعمالها ترجمت اإىل ثالثني لغة، مبا 

حظا  اأكر  الناحية،  هذه  من  وهي،  اليابانية  فيها 

لي�ش  ذلك  لكن  حظا،  اأق��ل  كانت  ب��ارزة  اأ�سماء  من 

م�سَوغا لعدم ترجمتها اإىل اللغة العربية، الأنها اأوىل 

لعدة اأ�سباب. اآ�سيا جبار جزائرية، وقد ظلت مرتبطة 

اأي  االإن�سانية،  وامل�سائل  امل��راأة  ون�سال  باجلزائر 

اأداة، مل  التي تعتربها جمرد  الكتابة بالفرن�سية،  اأن 

التاريخ والذاكرة، ب�رشف  تف�سلها عن بلدها، وعن 

�سمعتها  اإن  ثم  للمو�سوعات.  روؤيتها  عن  النظر 

كان  لذلك،  واالإقليمية،  الل�سانية  احل��دود  اخرتقت 

التفكري جديا يف ترجمتها  املعنية  املوؤ�س�سات  على 

ليعرفها القراء على امل�ستوى العربي. اإنني ال اأجد اأي 

مربر لهذا ال�سمت الذي قد ال يكون مق�سودا. وعلينا 

اأن نعرف، يف هذا ال�سياق، اأن فكرة نقل 

تكن  مل  العربية  اإىل  ديب  حممد  اأعمال 

»نادي  ا�ستطاع  رمبا  جزائرية.  مببادرة 

اأ�سدقاء اآ�سيا جبار« التن�سيق مع الهيئات 

يف  الرتجمة،  يف  لل�رشوع  الن�رش  ودور 

وهناك،  العربي.  الوطن  يف  اأو  اجلزائر 

الثقافة  لوزارة  املنوط  الدور  باملقابل، 

وللجامعة واملخابر املختلفة. 

من  ن��وع  اأي  يف  التفكري  احلكمة  ب��اب  من  لي�ش 

ميكن  وال  بع�سهم،  اإليه  اأ�سار  الذي  احل�سار  اأنواع 

تربير ذلك مبوقف ذي عالقة بال�ساأن ال�سيا�سي اأو 

االأيديواوجي، كاتهامها بالن�سوية، الأن هناك كَتابا 

اإىل  جزائريني ن�رشوا يف اجلزائر وخارجها ونقلوا 

العربية، رغم مواقفهم وروؤاهم، اأذكر مثال يا�سمينة 

اإ�سناد اخللل  اإمنا ميكن  خ�رشا وبوعالم �سن�سال. 

من  ميزة  اإح��دى  اأ�سبح  ال��ذي  التهاون  من  لنوع 

ميزاتنا، ولل�سياق العام الذي يعرفه االأدب برمته، 

�سواء منه املكتوب بالعربية اأو بالفرن�سية. الرتجمة 

وا�سحة يف  واأموال وطرق  ت�ستدعي وجود �رشوط 

التعامل، وهذه املهمة من مهام من ميلكون ذلك، 

ولي�ش من مهام االأ�سخا�ش، معزولني عن الهيئات 

التي ت�سمن الطبع والت�سويق وحقوق الرتجمة. من 

اإىل العربية، لقد  اأعمالها  اأن ال تنقل  املوؤ�سف حقا 

تاأخرنا كثري من هذه الناحية، وال ميكن تقدمي اأية 

حجة كافية للتدليل على اخللل.
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لقد تاأخرنا كثريا يف نقل اأعمالها العربية

Z اإبراهيم تازاغرت: احلنني اىل الوطن قابله التنكر 

الأبن الوطن... هذه املعاملة القا�سية جرحت املفكر 

بعيدا  باملغرب  دفن  الذي  اأركون  حممد  اجلزائري 

التي  ميمون(   )توريرت  املن�سية«  »اله�سبة  عن 

يتقا�سمها مع الكاتب والباحث مولود معمري رحمه 

الالن�سانية مع  املعامالت  تكرار مثل هذه  اإن  اهلل. 

اآ�سيا جبار �سيفقد بالدنا نكهة احلياة وال�سهامة... 

ومن اأجل ماذا ؟ من اأجل ايديولوجيات �سمولية هي 

وراء الدمار الذي يعرفه العامل العربي واال�سالمي 

اليوم... ان الظلم قائم اىل اأجل غري م�سمى ... ولكن، 

االن�سان  فباإمكان  طبيعته  كانت  مهما  ظلم  كل 

تلتفت  اأن  امتنى  ال��ذات.  مع  بامل�ساحلة  جت��اوزه 

وتنظم  االجحاف  هذا  اىل  باجلزائر  الثقافة  وزارة 

عديدة  ملرات  املر�سحة  جبار  اآ�سيا  مبقام  تكرميا 

لنيل جائزة نبل لالدب

اأعمال  برتجمة  العرب  اهتمام  عدم  يف  ماال�سبب 

اآ�سيا جبار ؟

تقتل  ال  الكتابة  امل�ستعملة،  اللغة  تكن  مهما 

اآ�سيا جبار يف »احلب  ال�سوت بل توقظه...« كتبت 

النظرة  العرب ال ميلكون بعد  اأن  اأظن  والفنتازيا«. 

يف  م�سافة  كقيمة  املبدع  االن�سان  تثمن  التي 

وميكن  املظلمة  الزوايا  ي�سئ  كم�سباح  املجتمع، 

تتوقعه.  تكن  مل  جمال  على  الوقوف  من  العني 

واملعاملة  الواقعية  اىل  تفتقد  العربية  املجتمعات 

االن�سانية البعيدة عن »اخلرافية«. فهي ال ترى وال 

والتي  فيها  تعي�ش  التى  اللغوية  الف�سيف�ساء  تفكر 

اللغات  جانب  اىل  اجل��ه��ات.  كل  من  حتا�رشها 

الوطنية  اللغات  هناك  والفرن�سية،  االجنليزية 

كاالأمازيغية والكردية... يف غياب م�رشوع ثقايف 

تعددي ومنفتح، �ستبقى اآ�سيا جبار غائبة ومغيبة 

عن الف�ساء االأدبي والثقايف العربيني.

ليلى حموتان: نعم، لقد مت ن�سيانها وتهمي�سها   Z

بالق�سد، مل يلحق بها �سوى النقد القا�سي اأو ال�سمت 

اال�ستقالل،  الثقافية، ومنذ  املوؤ�س�سات  اإن  املوؤذي. 

يا�سني  بكاتب  ب��دءا  واملبدعني  املثقفني  تعامل 

بهذه االإهمال،. ويجب اأال نن�سى اأي�سا، كونها امراأة 

واال�ست�سغار  للتكميم  معر�سة  فاإنها  بالدنا،  يف 

جبار،  اآ�سيا  قامة  من  امل��راآة  تكون  حني  خا�سة 

واأنهن يعرفن النجاح الباهر يف اخلارج. 

تومي: ال ميكننا تو�سيف ن�سو�ش  بن  اليامني   Z

ومربكة  عمالقة  اأنها  بالقول  �سوى  جبار  اآ�سيا 

،هذه  وتوثيقية  اأكادميية  ن�سو�ش  عن  وعبارة 

�سة لالأدب اجلزائري حتتاج منا اليوم 
ِّ
العالمة امُلوؤ�س

لي�ش االحتفاء فقط ،و اإمنا اإخراجها للعيان وك�سف 

وطنها  داخ��ل  لها  تعر�ست  التي  امُل�سادرات  كل 

ك�سف  وحماولة  املكبوت،  وتفجري  هويتها،  داخل 

ز املختلفة التي �سنعتها دولة ما بعد  اأالعيب التحيُّ

اآ�سيا جبار لُتقيم  اال�ستقالل والتي ا�ستبعدت �سرية 

يف االأقا�سي واالأباعد، الأنها ت�ستخدم لغة االأغيار 

لتف�سح كل اأ�سكال االإهدار والقمع التي ت�رشبت اإىل 
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عمق الدولة ما بعد كولونيالية ،وهنا تطرح علينا 

تثري  التي  احلرجة  االأ�سئلة  من  جملة  جبار  اآ�سيا 

فينا بحق الفكر ال�سوؤول الذي يجعلنا ُقبالة مفاهيم 

تراجع اأحكامنا القا�سية عن الوطن ،املراأة ،احلرية 

،الهوية ،االنتماء .وتعيد مو�سعتنا داخل ت�ساري�ش 

اأكر عقالنية بعيد عن انتفاخ املخيال التاريخي.

املهتمني  غري  يعرفه  ال  قد  ما  ال�سايح:  احلبيب   Z

هو اأن الآ�سيا جبار »�سوابق« مع بع�ش املوؤ�س�سات 

اإنها  ثم   .� خا�سة  الثقافية   � الر�سمية  اجلزائرية 

تدري�ش  نقل  على  احتجاجا  اجلزائر  غادرت  كانت 

اجلزائرية  اجلامعة  يف  والتاريخ  الفل�سفة  مادتي 

تكون  وقد  العربية.  اللغة  اإىل  الفرن�سية  اللغة  من 

اأمل  يوما عن  تك�سف  لعل مذكراتها  اأعمق.  امل�ساألة 

هذا االنف�سال عن جمتمع االأم وقطع معابر ال�سلة 

ال�سمري  ووخز  اجلامعتني؛  وبلغتيه  وبثقافته  به 

ل باأ�سمى اأنواع 
ّ
من هذا االحتواء ال�سهل املرن املع�س

اإن   � باالجتثاث  ال�سعور  عن  تعوي�سا  الت�رشيفات 

هي اأ�سعفتها ال�سجاعة بالدرجة التي بها تكتب اأو 

بها كانت ت�سور اأفالمها.

خارج  اأدبيا  جناحا  القت  جبار  اآ�سيا  اأن  �سحيح 

اجلزائر خا�سة؛ لي�ش لفرادة ما تكتبه فح�سب، وهذا 

ما ال يختلف حوله اثنان، ولكن اأي�سا باعتبارها: 

ال�رشدي  بخطابها  االأنوثة  عن  رافعت  اأنثى  اأوال، 

الدوام  على  جتنبت  اأنها  من  بالرغم  وال�سينمائي، 

الن�سوي.  الن�سال  يف  النا�سطات  مع  علنًا  اخلو�ش 

الوحيدة  الكاتبة  املراأة  تكون  تكاد  الأنها  وثانيا، 

من بني جيلني كاملني من الكتاب الذكور. وثالثا، 

وحتملها  وتتبناها  الفرن�سية  باللغة  تكتب  لكونها 

هما وق�سية وم�سوغا وجوديا.

اإىل  تفتقد  ظلت  اأنها  ج��دا  �سحيح  هو  ما  ولكن 

اأنف�سهم،  لها  املجايلني  الكتاب  م��ن  االع���رتاف 

تقديرية  م�ساألة  وه��ذه   � الر�سمية  االأو�ساط  ومن 

خا�سعة لطبيعة الزمر املتناوبة على �سدة احلكم، 

التحفظ  ي�سبه  كما هي مرتبطة يف جزء منها مبا 

اأنها  ولو  اجلزائرية  املقاومة  حيال  التزمته  الذي 

اأ�سهمت بتحقيقات يف جريدة املجاهد حول و�سع 

الالجئني اجلزائريني يف تون�ش، حيث كانت تدر�ش 

من  االآخرين  الكتاب  بع�ش  عك�ش  على  هي،  بل  �؛ 

املعربة  اجلزائرية  النخبة  لدى  تنتزع  مل  جيلها، 

يف  ال  ترتجم،  مل  فاإنها  بالذكر.  جديرا  التفاتا 

الذي  العربية، بالقدر  اإىل  اجلزائر وال يف خارجها 

ترجمت اإليه اأعمال كتاب جزائريني اآخرين.

.  ما ال�سبب يف عدم اعتناء العرب برتجمة اأعمال 

من  الرتجمة  اأن  يل  يبدو  العربية؟  اإىل  جبار  اآ�سيا 

الفرن�سية اإىل العربية، يف امل�رشق العربي خا�سة، 

تناف�سها، ب�سدة، نظريتها من االإنكليزية اإىل العربية. 

وها هو العك�ش هو الثابت؛ فاإنه، يف العامل العربي، 

ي�سهل النقل من العربية اإىل االإجنليزية واإىل لغات 

اأخرى اأكر منه من الفرن�سية.

���رشاء  ب��اإج��راءات  تتعلق  م�سكالت  هناك  اإن  ث��م 

احلقوق هي التي تت�سبب يف التاأخري، اإن مل يكن يف 

العزوف متاما.

امل�رشق  يف  الن�رش  دور  باأن  اإح�سا�ش  عندي  ولكن 

�ستلتفت يوما اإىل اأعمال اآ�سيا جبار؛ الأنها كاتبة � 

على نخبويتها � ت�ستطيع اأن ت�سل اإىل اأو�سع �رشيحة 

القراء؛ مبا ملو�سوعاتها من فرادة والأ�سلوبها  من 

من جمال.  

ال نبي يف بلده

Z ب�سري مفتي: اآ�سيا جبار ا�سم يف قائمة طويلة من 

الكتاب الذين ظلموا بحق يف بلدهم ولكن ظلموا من 

النا�ش  طرف  من  ولي�ش  الر�سمية  املوؤ�س�سة  طرف 

االأدبية  اأعمالهم  الذين رمبا يحرتمونهم ويقدرون 

ولهذا مل ن�ستغرب اأن يطلب حممد ديب معلمنا االأول 

اأركون  حممد  اأو  اجلزائر،  يف  يدفن  ال  اأن  للرواية 

اأن هذه اجلزائر  لو  ا�سعر كما  اأن يدفن يف املغرب 

الر�سمية مازالت اأ�سرية التفكري يف اأن اأعظم النا�ش 

الذين  الوحيدون  وه��م  الثورة  �سهداء  هم  عندنا 

جبار  اآ�سيا  بالطبع   .. والتخليد  التقدير  ي�ستحقون 

لرواياتها يف  قراء  لها  اأن  اأظن  ذلك  ومع  مظلومة 
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اجلزائر ومعجبني باأعمالها وهنالك نادي للقراءة 

با�سمها وموؤخرا ن�رشت بع�ش اأعمالها يف دار ن�رش 

جزائرية »�سيديا«. 

من  �سمعت  العربي؟  املرتجم  بها  يهتم  مل  مل��اذا 

ال�سديق ح�سن ياغي عندما كان يف املركز الثقايف 

»بعيدا  لرواية  ترجمة  يف  يرغب  كان  اأنه  العربي 

عن املدينة« ولكن كما فهمت من كالمه هي التي 

رف�ست الن�رش بالعربية يومها ونحن يف من�سورات 

االختالف /اجلزائر حاولنا كذلك طلب حقوق ن�رش 

يبدو  ولكن  رواياتها  الإح��دى  ترجمة 

اأظن  ولكن   .. ت��رددت  اأو  توافق  مل  اأنها 

و�رشورية  ملحة  للعربية  ترجمتها  اأن 

اأعمالها  اأن  مبا  فح�سب  للجزائر  لي�ش 

وطفولتها  اجلزائر  حول  ت��دور  تقريبا 

وتاريخنا.. ولكن للعامل العربي باأكمله 

اإنها جتربة متميزة وهي حتتاج ملرتجم 

متميز لكي ينقلها للعربية بطريقة تفي 

بتميزها ذاك.

Z جمال معطي: ال اأعتقد اأن هذا الن�سيان 

�سنة   ،1957 منذ  الروائية  يطول  الذي 

جمرد  هو  »العط�ش«  روايتها  �سدور 

وبكل  نقولها  اأن  علينا  ب�سيط.  �سهو 

ال�سرية  بهذه  الكاتبة  ه��ذه  ���رشاح��ة: 

عمدا.  تهمي�سها  مت  العظيمة،  االأدبية 

جزائرية !  هي  املتميز،  مب�سارها  ال�سخ�سية  هذه 

تعامل  الذي  االأر�سية  الكرة  على  الوحيد  واملكان 

بيتها،  يف  بلدها،  يف  هو  والمباالة  بتهمي�ش  فيه 

هناك حيث ولدت. اإين اأرى ذلك ف�سيحة. ولعل ما 

ال  التالية:  املقولة   هي  هذا  و�سعها  على  ينطبق 

نبي يف بلده. 

نحن  منا  كثريا  ظلمت  الكاتبة  جعفر:  حممد   Z

اإىل  اأعمالها  فرتجمة  االأوىل،  بالدرجة  املثقفني 

الظن  واأغلب  معدومة،  تكون  تكاد  العربية  اللغة 

بجودة  واهتمامها  حر�سها  ل�سدة  راجع  االأمر  اأن 

الرتجمة، فهي مل تكن را�سية عن ترجمة روايتها 

الوحيدة اإىل العربية؛ كما اأعتقد اأن الكاتبة ال يهمها 

االحتفاء بها وتكرميها الأجل التكرمي  يف اجلزائر، 

ثم اإن التكرمي براأيي ما هو اإال احللقة االأخرية. فيجب 

اأوال اأن نحتفي  بن�سها من خالل ترجمة تليق بها 

وبن�سها ثم الرتويج لها يف بلدها ال كظاهرة ا�سمية 

بل كقلم له متيزه وفرادته وخ�سو�سيته، واالإ�سهار 

لها خارج اجلزائر وهو التقليد الذي نفتقده عندنا 

متاحة  فتكون  نطاق  اأو�سع  على  كتبها  توزيع  ثم 

الذي  التكرمي  يكون  وحده  بهذا  واخلا�ش.  للعام 

يليق ب�ساأنها ومكانتها

اأنف�سهم  يظلمون  عــامــر:  خملوف   Z

اأولئك القائمون على �سوؤون البالد وهم 

يتناف�سون على ك�سب ر�سا فرن�سا، وال 

باأي  دة 
ِّ
املتفر املراأة  هذه  اإىل  يلتفتون 

فرن�سا   من  مكانتها  ت  افتكَّ وقد  تكرمي 

بجدارة، وح�سدت جوائز دولية عديدة، 

وهذا  بكثري،  منهم  اأك��رب  الأنها  �سك  ال 

ُي�رشِّفها

ب�رشف النظر عن اأن الرنج�سية والغرية 

كما  اأْي�سًا،  دوره��ا  تلعب  قد  واحل�سد 

علَّمنا تاريخ االأدب، يبدو يل اأن الكتابة 

واأن  باال�ستعمار،  ارتبطت  بالفرن�سية 

ْعينا ال�سرتداد الهوية قد ارتبط باللغة 
َ
�س

ظ��روف  ُن��ق��َدِّر  ومل  وب��ال��دي��ن،  العربية 

اأولئك الذين مل يتعلَّموا غري الفرن�سية وجعلوا منها 

و�سيلة فعالة خلدمة الق�سية الوطنية.

 اخلطاب ال�سيا�سي/االإيديولوجي البعثي 
َّ
 ثم ا�ستمر

و»مفرن�ش«،   ب« 
َّ
»م��ع��ر بني  الهوة  ع 

ِّ
يو�س حتديداً 

فالت�سقت معاداة االآخر بالعداوة للغته. ناهيك عن 

ر هام�سًا من احلرية �ساع  اأن الكتابة بالفرن�سية توفِّ

اال�ستبداد، ما  الدين وهْيمنة  با�سم  يف جمتمعاتنا 

الن�ش  م�سمون  نقل  من  ج 
َّ
يتحر املرتجم  يجعل 

كامال. بالرغم من اأن العربية منذ امرئ القي�ش اإىل 

الت�سوُّف ظلت تخرق  االأ�سفهاين والنفزاوي واأدب 

الثالوث املحرم وتك�رش احلواجز بني الثقافات. 
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 اإنه حلق م�رشوع للمبدع اأن يكتب باأية لغة تطاوعه 

اأن ينتج بها ن�سو�سًا  ويجد يف نف�سه القدرة على 

جميلة. 

النقد  �ساري: نعم ظلمت ومل ي�سلط عليها  حممد   Z

االأيديولوجية  العزلة  اآث��رت  كاتبة  الأنها  اأ�سواءه 

اال���س��رتاك��ي��ة«  »ح��ف��ل  م��واك��ب��ة  ت��ن��دف��ع يف  ومل 

والفرتة  بطفولتها  وارتبطت  ال�سبعينيات،  يف 

اال�ستعمارية خا�سة يف كتابها »احلب الفانتازيا« 

عنها  وكتبت  اآن��ذاك  اجلزائر  يف  ن�رش  وقد   1985

االأ���س��ب��وع��ي« ولكن  »امل��ج��اه��د  ن�����رش يف  م��ق��اال 

عند  حتى  الكرام  م��رور  م��رت  ال��رواي��ة 

الفرانكوفونيني. وما زاد بتهمي�سها هو 

دخولها االأكادميية الفرن�سية، ما اعتربه 

الحت�سان  بلدها  عن  ان�سالخا  الكثري 

كان  وقد  وامل�ستعمر«.  »العدو  فرن�سا 

متناق�سني،  حدين  ذا  االنت�ساب  ه��ذا 

عند  االأدب���ي���ة  قيمتها  ارت��ف��ع��ت  ف��ق��د 

فخ�سوها  الفرانكوفونيني،  الباحثني 

امللتقيات  وتنظيم  والكتابة  بالبحث 

تهمي�سها  اكتمل  فيما  اأدبها،  لدرا�سة 

عند اجلزائريني والعرب وال يتذكرونها 

الفائز  اإع���الن  اق���رتاب  مو�سم  يف  اإال 

التكهنات  لتبداأ  ل��الآداب  نوبل  بجائزة 

والهوياتية.  ال�سيا�سية  واحل�سابات 

واأنا اأت�سور باأن اجلزائريني �سي�ستيقظون ذات يوم 

والندم  التح�رش  ليبداأ  الوفاة(  اأو  نوبل  جائزة  )نيل 

اإىل  و�سمها  لها  االعتبار  اإعادة  وحماولة  واللوم 

االأدب اجلزائري مثلما فعلوا مع حممد ديب وكاتب 

يحتفون  ال  والعرب  اجلزائريون  هم  هكذا  يا�سني. 

واحد  لعبقرية  الغري  اعرتاف  عند  اأو  باالأموات  اإال 

كتابهم،  مع  عالقاتهم  ت�سو�ش  تخلف  عقدة  منهم. 

ما ي�سبب التهمي�ش والهجرة وعدم االعرتاف. 

الكاتبان  هما  معمري  مولود  مع  جبار  اآ�سيا  اإن 

اأن  العربية. املعروف  اإىل  اللذان مل ترتجم كتبهما 

اأول من ترجم االأدب اجلزائري املكتوب بالفرن�سية 

هم امل�سارقة، فبداأوا بالكتابات الن�سالية املتعلقة 

وحممد  يا�سني  كاتب  اأمثال  التحريرية  بالثورة 

مولود  وبقي  فرعون،  ومولود  حداد  ومالك  ديب 

معمري الكاتب الذي عا�ش م�ساكل كبرية بعد ن�رشه 

ح�سني  طه  تنويه  وبرغم  التي  املن�سية  »ال��رب��وة 

بقوتها االأ�سلوبية مل ترتجم الأنها مل تندرج �سمن 

االأ�رشف  م�سطفى  لها  نظر  مثلما  الثوري  االأدب 

ورفقاوؤه الذين �سكلوا و�ساغوا اأيديولوجية ال�سلطة 

اآ�سيا جبار.  الو�سع نف�سه مع  اال�ستقالل. وهو  بعد 

 17 وعمره  »العط�ش«  االأوىل  روايتها  ن�رشت  لقد 

»ثورية«  رواي��ة  لي�ست  ولكنها  �سنة، 

بطلتها  الأن  باالندماجية  وو�سفت  بل 

الت�سبه  اإىل  تطمح  اجل��زائ��ري��ة  الفتاة 

بفتيات فرن�سيات وتخّيم يف منتزهات 

ويف  متاما،  االأوروبيات  كما  �سياحية 

العامل اجلديد« انتقدت  روايتها »اأطفال 

الذين  ال��ث��وري��ني  املجاهدين  م��وق��ف 

الثورة حتت  رف�سوا م�ساركة املراأة يف 

تاأثري التقاليد والعادات املحافظة. لهذا 

ال�سبب مل ترتجم كتب اآ�سيا جبار كما مل 

توقفت   
ّ
ثم معمري.  مولود  كتب  ترتجم 

عادت  وحينما  الكتابة  عن  جيار  اآ�سيا 

يف نهاية الثمانينيات، كانت تن�رش يف 

فرن�سا وكتبها غري متوفرة بكرة زيادة 

كاتبة  لي�ست  فهي  �سعريتها،  وقوة  �سعوبتها  اإىل 

عن  عموما  القراء  نفور  يف  ت�سبب  ما  جماهريية 

تناول كتبها �سواء بالقراءة اأم بالرتجمة. ولكن بدا 

ا�سمها  بداأ  حينما  االأخرية،  ال�سنوات  يف  االهتمام 

نوبل،  جائزة  بنيل  املحظوظني  قائمة  يف  يرتدد 

متت  وق��د  اهتمام.  حمل  وكتبها  ادبها  فاأ�سبح 

بها  قام  اأبي«  بيت  يف  مكان  »ال  روايتها  ترجمة 

يف  �سدرت  وقد  يحياتن  حممد  املرحوم  املرتجم 

اجلزائر بعنوان مغاير نوعا ما. 

التهمي�ش،  الوحيدة يف  لي�ست  اإنها  لبرت:  لزهري   Z

اإن حكامنا اعتربوا دائما االأدب اجلزائري املكتوب 
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بالفرن�سية هو االبن غري ال�رشعي للثقافة اجلزائرية. 

من  ككثري  اأكتب   »اإنني  جبار:  اآ�سيا  تعلن  حني 

�سد  اال�ستعجال،  باإح�سا�ش  اجلزائريات  الكاتبات 

التقهقر والذكورية«، اإننا ال ننتظر من اأنظمة تنتمي 

و تنخرط يف التقهقر والذكورية اأن تقف اإىل جانب 

كاتبة تدين هذا الو�سع.

التي  االأ�سباب  نف�ش  حتمه  التهمي�ش  هذا  اأن  اأعتقد 

الأجلها هي مهم�سة يف بلدها االأ�سلي.  

Z حممد مفالح: هي كاتبة جزائرية �سهرية وحتتاج 

بذلتها  التي  يثمن جهودها  اجلزائر  تكرمي يف  اإىل 

وثقافتها  اجلزائر  اأج��ل  من  طويلة  �سنوات  ط��وال 

قبل  من  ُظلمت  اأنها  اأرى  ال  ولكنني  املتنوعة.. 

بفرن�سا  واال�ستقرار  الهجرة  اختارت  فهي  بلدها، 

جل  فخ�س�ست  اأخرى  ثقافية  جبهة  يف  والن�سال 

ت�سهد  ومواقفها  الفرنكوفونية،  للثقافة  وقتها 

باللغة  املكتوب  املغاربي  االأدب  على دفاعها عن 

الفرن�سية. وقد نالت عن جهودها تكرميا بدخولها 

اأراه  الذي  الكبري  االأديب  اأما  الفرن�سية.  االأكادميية 

»الثالثية«  �ساحب  ديب  حممد  فهو  ُظلم  قد  فعال 

اخلالدة فقد غادرنا دون اأن يكرم.

تخ�سع  العربية  ال���دول  يف  الرتجمة  اأن  اأعتقد 

لعالقات الكاتب)ة( بالف�ساء الثقايف العربي ودور 

عامل  يف  ت�سبح  ظلت  جبار  اآ�سيا  والكاتبة  ن�رشه، 

الثقافة االأوروبية فقط، ثم ان مو�سوعات كتاباتها 

وخطابها  العربي،  العامل  اهتمامات  عن  بعيدة 

موجه اإىل املجتمع الغربي. ولكن ما يثري الت�ساوؤل 

واال�ستغراب بحق هو ان كتابات اآ�سيا جبار مل حتظ 

بالرتجمة حتى يف وطنها اجلزائر وهذا با�ستثناء 

ال�سادرة  وال���دي«  منزل  يف  مكان  »ال  روايتها 

موؤخرا عن »من�سورات �سيديا«.  

من  فالكثري  ظلمت  اأنها  اعتقد  ال  داود:  حممد   Z

تناولت  والدرا�سات  والندوات وامللتقيات  الر�سائل 

حيث  م��ن  ه��ذا  العظيمة  ال��روائ��ي��ة  ه��ذه  جت��رب��ة 

فهي  الر�سمية  الناحية  من  اأما  الثقايف،  االهتمام 

بل  وح��ده��ا  لي�ست 

يكتبون  ممن  الكثري 

االب�����داع وال��ن��ق��د ال 

تهتم بهم املوؤ�س�سات 

ن��اذرا،  اال  الر�سمية 

اذكر لوجه احلق انني 

ح�رشت ملتقى حول 

ال���رواي���ة وال��ت��اري��خ 

نظمته وزارة الثقافة 

املعر�ش  مبنا�سبة 

الدويل للكتاب وكان 

امللتقى تكرميا لهذه االأديبة.

متعددة،  رواياتها  ترجمة  عدم  يف  االأ�سباب  اأما    

املجال  ه��ذا  يف  القوية  املوؤ�س�سات  غياب  منها 

وغياب ا�سرتاتيجية يف الرتجمة على م�ستوى العامل 

العربي باالإ�سافة اىل غياب التوا�سل الثقايف بني 

املغاربي  باالأدب  االهتمام  وعدم  العربية  البلدان 

االأمة  حال  هذه  املغاربة  والباحثني  النقاد  من 

العربية.

األي�ست  ظلمت  اأنها  اأعتقد  مزيان:  عبدالرحمن   Z

الفرن�سي،  االأدب  على  نف�سها  تفر�ش  اأمل  جزائرية 

العقدة  هذه  ملا  �سانغور،  �سيدا  ليوبور  مثل  مثلها 

من اللغة؟ ملاذا الدول االإفريقية االأخرى التي يكتب 

مبدعوها بالفرن�سية مل تتكون عندهم عقدة الكتابة 

باللغة االأخرى. اأ�سري ملاذا نعتني مبا يكتبه االآخر 

باللغة العربية ونرف�ش من منا يكتب بلغة االآخر. 

امل�سبب  هو  االأح��ادي  التفكري  هذا  اأن  فقط  اأذك��ر 

التي  االأمازيغية  باللغة  االإبداع  تاأخر  يف  الرئي�ش 

يف  عندنا  خندق  �سيء  كل  هويتنا  من  جزء  هي 

لغة  اعني  العربية  اللغة  اقول  العربية وحني  اللغة 

اخل�سب، حتى املبدعني الذين كتبوا بلغة الإبداعية 

اأدوني�ش  يحارب  اأمل  حوربوا  بل  وا  ف�سُ
ُ
ر حداثية 

ونازك املالئكة عن ال�سعر احلر. اأمل يتعر�ش الكتاب 

جديرا  األي�ش  االغتيال.  حم��اوالت  اإىل  احلداثيون 
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متعددة  بلغات  يبدعون  كتابنا  اأن  االفتخار  بنا 

االآداب  باقي  عن  اجلزائري  االأدب  بها  ومييزون 

العاملية؟

حركة  اأن  اأولها  ع��دة  اأ�سباب  لها  ترجمتها  ع��دم 

و�سعها  املعا�رش  الوقت  يف  العرب  عند  الرتجمة 

الوطن  الرتجمة يف  اأن  اإىل  اإ�سافة  عليه.  يح�سد  ال 

اأن  كما  العلم.  ولي�ش  بالتجارة  ارتبطت  العربي 

قوية.  موؤ�س�سات  رعاية  اإىل  حاجة  يف  الرتجمة 

كما اأن معظم النا�رشين ال يهمهم �سوى الربح على 

ح�ساب العمل اجليد. هنا حت�رشين حادثة وقعت يل 

وهي تلخ�ش هذه امل�ساألة. طالب مني �سديق وهو 

اأ�ستاذ جامعي بفرن�سا ومرتجم له دار ن�رش، ترجمة 

الرتجمة  ثمن  يدفع  عمن  وحدثته  االأعمال  بع�ش 

قال يل بكل برودة الدار ال تدفع للمرتجمني. ت�سور 

الو�سع  هذا  الرتجمة.  �سد  ومرتجم  اأ�ستاذ  معي 

زيادة  جبار.  اآ�سيا  على  �سلبا  ينعك�ش  املاأ�ساوي 

االأدب  رف�ش  و�سمت.  ه��دوء  يف  تكتب  اأنها  على 

ترجمتها.  على  اأثر  بالفرن�سية  املكتوب  اجلزائري 

وهنا اأ�سري اأنه قد اأ�سبح من ال�رشوري على املبدع 

اأعماله باالت�سال باملرتجمني.  ال�سعي يف ترجمة 

بالقراءة  اأعمالها  حتظ  مل  جبار  اآ�سيا  اأن  اأ�سيف 

عن  امل�سوؤولة  اجلهات  اإهمال  الكافية.  النقدية 

الرتجمة الأعمالها. وحني نقول عدم اعتناء العرب 

العربي  املغرب  نق�سد  جبار  اآ�سيا  اأعمال  برتجمة 

وهنا  الفرن�سية.  باللغة  مرتجميه  معرفة  بحكم 

اإن  اقول  العرب.  املرتجمني  باقي  ما  نوعا  اأعفي 

الذين يرتجمون من اللغة الفرن�سية اإىل العربية هم 

يف االأغلب معربون واأتقنوا اللغة الفرن�سية واأغلبهم 

�سقط يف لعبة معاداة هذا االأدب. يف حني يرتجمون 

با�سم  تتاجر  التي  الفئة  نن�سى  ال  كما  الفرن�سيني. 

اأ�سالة االأدب اجلزائري على اأنه عربي فقط. دون اأن 

بطريقة  املارك�سي  االأدب  تبنوا  الذين  اأي�سا  اأن�سى 

�سوفينية، وانطلقوا من املقولة امل�سهورة »الرواية 

ملحمة بورجوازية« ومن هنا كان حمرما ترجمة 

كل مبدع لي�ش مارك�سيا؛ ونعلم اأن اجلزائر اتخذت 

من النظام اال�سرتاكي �سيا�سة لها. اإذن قبل توجبه 

اللوم اإىل االإخوة العرب علينا لوم اأنف�سنا. دون اأن 

اأن�سى اأن اآ�سيا جبار رف�ست الأنها �سنفت يف خانة 

العربي  املجتمع  باأن  علما   »Féminisme« االأنثوية 

العوامل ت�سافرت  جمتمع رجويل واأبوي. كل هذه 

يف الق�سور يف ترجمة اأعمال اآ�سيا جبار. 

االأدب���اء  تكرمي  ان  )نــا�ــرس(  نعمان:  بن  ح�سان   Z

واملبدعني يف اأوطاننا ال يرقى متاما ملا لهم من 

اال  قيمته  يعرف  ال  ابداعي  وانتاج  عاملي  �سيت 

الذين يولون للعبقرية االن�سانية اأهميتها ويقدرون 

االبداع يف كل ميادينه حق تقديره... ففي اأوطاننا 

ال ياأتي التكرمي الر�سمي غالبا اال بعد وفاة املكرم... 

واآ�سيا جبار لي�ست اال�ستثناء هنا بل هي القاعدة

فهذا    العربية  اإىل  اأدبها  ترجمات  غياب  عن  اأم��ا 

يعود اأ�سا�سا اىل غياب اآ�سيا جبار ج�سديا واعالميا 

يعرف  فال  اجلزائري  وحتى  العربي.  القارئ  عن 

ا�سما وغالبا ما يقرنه باالأكادميية  اال  اآ�سيا جبار 

الفرن�سية. فاملخت�ش يف املجال االأدبي يجد فيها 

افريقيا  �سمال  يف  الن�سوي  لالأدب  ورائدة  مدر�سة 

الكتّاب  اىل  العادي  القارئ  يتجه  بينما  قلة،  وهم 

جراأة  ولهم  االعالمية  املحافل  ي�ستفزون  الذين 

على جماراة ع�رشهم وهم الكرة التي يلجاأ اليها 

القارئ  النا�رشون عامة فتتم ترجمة اعمالهم اىل 

متت  فقد  امل��ث��ال  �سبيل  وعلى  وغ���ريه..  العربي 

احلديثة  الروايات  من  العديد  ترجمة  اجلزائر  يف 

جميعا  ولكنهم  الفرن�سية  باللغة  يكتبون  ملوؤلفني 

يت�سدرون احلدث االعالمي ..

االحتفاء  م�سالة  ان  اعتقد  حــمــدي:  اأحــمــد    Z

وميكن  منعدمة،  اجلزائر  يف  والعلماء  باملبدعني 

تقاليد يف هذا  اىل عدم وجود  ذلك  �سبب  يعود  اأن 

وانعدام  ثقافية،  �سيا�سة  وج��ود  وع��دم  ال�ساأن، 

التي  قومه  يف  نبي  ال  وظاهرة  الثقايف،  الرتويج 

من  اجلزائر  اىل  ياأتون  الكتاب  من  الكثري  جعلت 

باري�ش او بريوت ، واإذا مل تكرم هي فكذلك مل يكرم 
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وكل  العيد  وحممد  وزكريا  وح��داد  ويا�سني  ديب 

الكتاب اجلزائريني االأحياء منهم واالأموات.

 التكرمي لي�ض تقليدا لدينا

بلدها  يف  جبار  اآ�سيا  م 
ّ
تكر مل  خدو�سي:  رابح   Z

كغريها من املبدعني الأن التكرمي يف اجلزائر لي�ش 

الن�ش  �سلطة  الميتلك  االأدي��ب  والأن  ر�سميا  تقليدا 

الع�سكري  العا�رشة بعد  فهو رمّبا يرّتب يف اخلانة 

وهذا  ال��خ   ... والريا�سي  وال�سيا�سي  واالإدراري 

مو�سوع اآخر

اإىل  جبار  اآ�سيا  رواي��ات  ترجمات  غياب  عن  اأم��ا 

العربية فهذا يف راأيي يعود اإىل اأن امل�رشق العربي 

يعي�ش وهم عقدة التفوق على مغربه نا�سيا انه مل 

عمره  طال  وهم  وهو  العربية  الثقافة  حمور  يعد 

و�سقم ننتظر �سفاوؤه ، هذا اأوال ثانيا اإن اآ�سيا جبار 

ونا�رشين  دار���س��ني  امل�رشقيني  اهتمام  الحت��رك 

ل�سعف تاأثريها من حيث انت�سار اعمالها اأو خوفا 

من قلة االإقبال على اأعمالها التى ترتجم العربية، 

يعاين  العربي  العامل  يف  االأدب  اأن  ذلك  اإىل  ا�سف 

من �سياغة الت�سنف واالنتقاء ح�سب اللغة واللون 

واجلن�ش والتوجه وهذا معروف.

وغلي�سي:  يو�سف   Z

اأ�ستغرب  ال  ب�رشاحة 

اأرى  وال  التجاهل،  هذا 

الأّن  ك��ب��ريا،  ظلما  فيه 

من  جيلها  م��ن  ه��ن��اك 

اأ�سعاف  للجزائر  ق��ّدم 

م����ا ق����ّدم����ت، وك����ان 

الروحية  باللغة  يكتب 

للبالد ومل  )الد�ستورية( 

املرحوم  )اأمثال  م 
ّ
يكر

اهلل،  ���س��ع��د  ب��ل��ق��ا���س��م 

امللك  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور 

مرتا�ش...(..

اأما عن غياب ترجمات 

�سيئة  الناحية هي  العربية، من هذه  اإىل  رواياتها 

حظي  ال���ذي  الوحيد  عملها  ورمب���ا  ف��ع��ال،  احل��ظ 

حتى،  روائيا  عمال  يكن  مل  العربية  اإىل  بالرتجمة 

بل كان م�رشحيا م�سرتكا )احمرار الفجر، ترجمة/ 

علي �سادق ن�ساخ(، رمبا فات اأوان ترجمة اأعمالها 

ا اأعمالها االأخرية فقد طغى عليها حتولها 
ّ
االأوىل، اأم

اأخرى  تعبريية  اأ�سكال  اإىل  الروائية  الكتابة  من 

)كامل�رشح وال�سينما واالأ�رشطة التلفزيونية(، وهي 

اأ�سكال �سفوية لي�ست بحاجة ما�سة اإىل الرتجمة.

Z اأحمد عبد الكرمي: ا�ستغرب هذا التجاهل واجلحود 

يف حق هذه الكاتبة الكبرية ، التي اأخ�سي اأن تكون 

اجلزائر قد تاأخرت يف االحتفاء بها ، ويتكرر معها 

 . وغريهما  اأرك��ون  وحممد  ديب  ملحمد  حدث  ما 

الغريب اأن االحتفاء حاليا يرتكز على اأ�سماء بعينها 

اأقل اأهمية العتبارات ال عالقة لها بقوة االإبداع بل 

بالوالء والقرب من دوائر ال�سلطة.. 

�سحيح اأن هناك اهتماما اأكادمييا من قبل العديد 

اللغة  اأق�سام  يف  خا�سة  اجلامعيني  الباحثني  من 

االهتمام  بذلك  يقا�ش  ال  لكنه  الفرن�سي،  واالأدب 

وم��ق��ررات  مقايي�ش  يف  ب��ه  حتظى  ك��ان��ت  ال���ذي 

اجلامعة اجلزائرية يف فرتات �سابقة . الأن االهتمام 
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من  الطلبة  عموم  اإىل  ي�سل  ال  نخبويا  يبقى  االآن 

االأجيال اجلديدة الذين من حقهم اأن يتعرفوا على 

هذه الكاتبة التي يتكرر تر�سيحها جلائزة نوبل كل 

جبار«  اآ�سيا  اأ�سدقاء  »حلقة  يف  اأمل  ..هناك  عام 

التي تتكون من كتاب وجامعيني  يقع على عاتقهم 

واجب ترجمة تراثها الروائي واإ�ساءته.

اأما ملاذا مل يهتم العرب باآ�سيا جبار ومل يرتجموها 

اإىل القارئ العربي؟

بب�ساطة الأنهم �سحية تغليط اإيديولوجي ترتب عنه 

املكتوب  اجلزائري  االأدب  اإىل  ينظر  عدائي  موقف 

باللغة الفرن�سية على انه من�سلخ عن هويته ولغته 

نظرة غري �سحيحة وقا�رشة حتتاج  ودينه. وهي 

تق�سري كبري  اأخرى هناك  ، من جهة  اإىل ت�سحيح 

من قبل املوؤ�س�سات واالإعالم الثقايف اجلزائري يف 

ت�سويق �سورة  اآ�سيا جبار التي تبقى �سخ�سية اأكر 

ميال اإىل الظل واالبتعاد عن اأ�سواء امليديا .

اأن نرى �سح الرتاجم  الأحمر: من الغريب  في�سل   Z

املتمر�ش  كان  وان  جبار،  اآ�سيا  الأعمال  العربية 

الكم  اأن  كيف  يفهم  اجلزائرية  الثقافية  بال�ساحة 

حتت  االإخ��وة  دم  اأ�سالت  التي  املعارك  من  الكبري 

عنوان »ال�رشاع اللغوي/الثقايف« قد اثر �سلبا يف 

اجلوار  �سوء  اإن  اجلزائرية،  الثقافة  ون�ساعة  ثراء 

جذورا  متتلكان  لغتني  بني  اجلزائر  يف  املربمج 

اأدت  تراجيدية  ا�ستقطابات  ولد  قد  منها  مهرب  ال 

الكتاب  بع�ش  ح��ول  رهيبة  اأ�سيجة  و�سع  غلى 

ملحاولة خلق حظرية لهوؤالء والأولئك؛ وكل يعتقد 

اأنه جنا وينظر اإىل االآخر يف �سجنه الذي �سنعه له 

من  كل  غزله  الذي  ال�سجن  حقيقة  عن  متغا�سني 

احلزبني )املعربني والفرنكوفونيني( بنف�سه لنف�سه.

لهذا  حم��دد  �سبب  من  ثمة  هل  ق�سيمي:  �سمري   Z

العامل..  روائي  اأعظم  من  واحدة  حق  يف  التجاهل 

اإغفاال  يبقى  ولكنه  االإغفال.  غري  �سبب  اأال  اأمتنى 

يطرح اأكر من ت�ساوؤل ويحيل اإىل اإعمال �سوء الظن 

اإىل ترجمتها  اأي�سا. وقد تكون هذه فر�سة للدعوة 

�سقه  يف  العربي-ال�سيما  ال�رشد  واأن  �سيما  عربيا، 

الن�سوي- يف حاجة اإىل االرتكاز اإىل ن�سو�ش من 

فهما  اأ�سيء  مهما  التي  جبار  اآ�سيا  ن�سو�ش  قيمة 

واالبتذال  »املراهقاتية«  فهي ن�سو�ش خالية من 

ما  اأ�سواأ  ن�سو�ش  انها  رومن�سية.  مغالطة  امل�سمى 

تو�سف به اأنها رائعة فح�سب.. اإنها كتابات �ستبقى 

بعد رحيل �ساحبتها بال اأدنى �سك.

بالن�سبة يل اأهم حدث يف املو�سم االأدبي يف اجلزائر 

جبار  اآ�سيا  لرواية  العربية  الرتجمة  هو   2014

الرتجمة  كانت  اإن  اأعتقد  اأبي«،  بيت  »ال مكان يف 

العرب  القراء  اإن  االأ�سلي،  الن�ش  ومب�ستوى  جيدة 

�سيكت�سفون اأعظم �ساردة عربية على االإطالق، وهو 

راأيي ال�سخ�سي يف اآ�سيا جبار التي ال واحدة، واأ�رش 

العربيات  الكاتبات  من  واح��دة«  »ال  ق��وىل  على 

عقده  من  الن�سائي  ال�سوت  تخل�ش  اأن  من  متكنت 

على  قدرتها  بلغت  من  ثمة  اأن  اأعتقد  وال  اأدبيا، 

الغو�ش يف منت الن�ش مثلما فعلت اآ�سيا جبار.

من  نعلُم  كما  جبار  اآ�سيا  تكن  مل  دلباين:  اأحمد   Z

اأ�سحاب احلظوة يف الرتجمة اإىل العربية يف اجلزائر 

التكرمي  اأ�سحاب  من  تكن  مل  كما  اجلزائر.  وغري 

تتعلق  العتبارات  نظرا  رمبا  االأ�سلي.  بلدها  يف 

بالتوجه الثقايف والفكري العام كما كان ال�ساأن مع 

الربوفي�سور الراحل حممد اأركون. ولكن هذا ال ينفي 

اأمام  نعي�سه  الذي  الثقايف  وال�سلل  العام  التقاع�ش 

ورمبا  للجدل.  اإثارة  عندنا  الثقافية  الظواهر  اأكر 

كان هذا اأي�سا موؤ�رشا على غلبة االإيديولوجي الذي 

حاول بكل االأ�سكال طم�ش الثقايف وطم�ش ال�سوؤال 

الذي يزعزع ا�ستقرار ال�سائد. 

كيف تقر�أ  رمزية دخول �لرو�ئية �آ�سيا جبار 

�لأكادميية �لفرن�سية وجلو�سها على كر�سي 

�خلالدين؟

 Z اليامني بن تومي: لعل هذا املقدرة على النحت 

داخل اللغة الفرن�سية هي من مكنت الآ�سيا جبار اأن 

حتتل مكانة مرموقة يف االأدب الفرنكفوين بعامة 
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وتقتلع مكانتها بعمق وبجهد، ولي�ش كما يحاول اأن 

يروج بع�ش املغر�سون الذين يعرفون فقط حوا�سي 

ترميم  هي  املوؤ�س�سة  لهذه  فانتماوؤها   ، الن�سو�ش 

نعرتف  اأن  علينا  التي  اجلزائرية  الثقافة  للواجهة 

املغر�سون  ي�سور  كما  عمالة  واجهة  لي�ش  انها 

واإمنا اأوجه متعددة؛اإعرتاف وتقدير ملمكنات اآ�سيا 

العلمية وال�رشدية والن�سالية ، فداخل هذا املح�سن 

عملت اآ�سيا جبار على اإعالء تيمات الثقافة الوطنية 

كما تراها ، وبعيدا عن لغة االإق�ساء التي تعر�ست 

اآ�سيا جبار التي مل حت�ش اإىل االآن بتكرمي يف  لها 

العربي  العامل  يف  الوحيدة  باملراأة  يليق  وطنها 

من تدخل اإىل االأكادميية الفرن�سية والوحيدة التي 

ال�سرية  فهي  نوبل   جلائزة  مرة  من  اأكر  ر�سحت 

املن�سية يف واجهة الثقافة الوطنية .  

ال  مبدعة  جزائرية  كاتبة  اآ�سيا  مفالح:  حممد   Z

�سك يف ذلك ولها ح�سور قوي يف امل�سهد الثقايف 

الفرن�سي ولكنها مل تنتخب يف االأكادميية لكفاءتها 

فقط.. هذا ما اأعتقده. فاأنا اأرى اأنها  قدمت خدمات 

يف  عنها  ودافعت  الفرنكوفونية،  للثقافة  كبرية 

»موؤ�س�سة  يف  ع�سويتها  فنالت  الدولية  امللتقيات 

ا�سم  الفرن�سية  االأكادميية  ا�ستغلت  وقد  اخلالدين«، 

الفرنكفوين  للعامل  قوية  ر�سالة  لتقدمي  جبار  اآ�سيا 

فاحتة  فرن�سية،  غري  كاتبة  امراأة  بانتخاب  وذلك 

العربي  للروائي  اخلالدين«  »موؤ�س�سة  جمال  بذلك 

اللبناين اأمني معلوف. 

ت�شاوي وزنها بارود

ومن  فيها  جبار  اآ�سيا  حتمل  معطي:  جمال   Z

ع�سوا  انتخابها  القيم.  من  كثريا  اأعمالها  خالل 

من  حياة  خال�سة  هي  الفرن�سية  االأكادميية  يف 

اأ�ستاذة  اإنها  والنجاح.   واالإبداع  واالجتهاد  العمل 

جامعية حتا�رش يف اأكرب اجلامعات العاملية �سهرة 

بعدة  ومتوجة  بها  معرتف  كاتبة  اإنها  واحرتاما، 

جوائز عاملية، يف ح�سيلتها اأعمال خالدة ترجمت 

جزائرية  مفخرة،  اإنها  لغة.  ثالثني  ح��وايل  اإىل 

جتل�ش يف مقعد اخلالدين منذ 2005، يف موؤ�س�سة 

مثل  ندخل  وحني  العاملية،  املعرفة  حمراب  هي 

هذه املوؤ�س�سة لن نخرج منها اأبدا الأننا ن�سبح من 

اخلالدين. 

Z ليلى حموتان: اإن وجودها ع�سوا يف االأكادميية 

لكاتب  �سهريتني  ملقولتني  تخليد  هو  الفرن�سية  

يا�سني: االأوىل حني يتحدث عن اإن اللغة الفرن�سية 

يف  اإليها  اأ�سار  التي  وهي  والثانية  حرب،  غنيمة 

املتفجرة«  »املغامرة  لرواية  كتبها  التي  املقدمة 

للروائية ميينة م�ساكرة، حيث قال » اإن املراأة التي 

تكتب ت�ساوي وزنها بارود«.

Z احلبيب ال�سائح: وجود اآ�سيا جبار يف االأكادميية 

الفرن�سية �ساأن يعنيها �سخ�سيا وهو خيار اأحرتمه 

بت�رشيف  حتظى  وهي  ولكن،  كاتبة.  ب�سفتها  لها 

الفرن�سية،  االأكادميية  يف  الع�سوية  م�ستوى  من 
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التي  التجربة  هذه  فهو  لها  ح�سم  �سيء  يكن  اإن 

كثقافة  الفرنكونوفيلية  لتكري�ش  ب�سخاء  خا�ستها 

بديلة لثقافة جمتمعها، والتي اأدت بها يف النهاية 

اإىل هذه العزلة الفادحة.

كما  )االآخ��ر(  ثقافة  يف  املنفى  مب��ذاق  عزلة  اإنها 

بهام�ش  ولكن  اآخ��رون  جزائريون  كتاب  عا�سها 

املوجعة  ال�سامتة  املقاومة  ومن  اال�ستقاللية  من 

ال�سلة بينهم وبني جمتمعهم،  لالإبقاء على روابط 

وقيمتها  كتابتهم  نوعية  بف�سل  انتزاعا  انتزعوه 

ذلك  ي�ستطع  مل  خ�سو�سية  على  لهم  اأبقت  التي 

)االآخر( احتواءها وتذويبها يف ف�ساء كاأ�سه.

غري اأن الذي ال ين�سى الآ�سيا جبار اأنها، يوم وقوفها 

على من�سة االأكادميية الفرن�سية، قالت يف خطابها: 

الذين  واملدر�سني  ال�سحفيني  اأولئك  دائما  اأتذكر   «

ُقتلوا يف ع�رشية الت�سعينيات املا�سية الأنهم كانوا 

كان  لقد  بها!«  ويعملون  الفرن�سية  اللغة  يتكلمون 

اأرواح  على  ودو�سا  التاريخ  على  منها  جتنيا  ذلك 

بقية �سحايا املحنة الوطنية، من مدر�سني واأ�ساتذة 

وكتاب وم�رشحيني واإعالميني ورجال دين، الذين 

يتكلمون العربية واالأمازيغية ويعملون بها!

كما ال ين�سى لها اأنها اأ�سافت يف خطابها: » اإين من 

 )Le Maghreb( املغرب  يكون  اأن  اإىل  عاة 
ُّ
ال�س

فرانكفونيًا«. 

Z خملوف عامر: وجودها يف االأكادميية الفرن�سية، 

اإىل العقل منذ  اأن االآخر ي�ستند  داللة وا�سحة على 

اأن  على  والقدرة  التخطيط   ولدْيه  التنوير  ع�رش 

نوعية.  اإ�سافة  تك�سبه  التي  االأدمغة  خرية  يلتقط 

من  خمزونًا  له  توفر  اأو  ثقافته  اأو  لغته  يف  �سواء 

املعارف عن جمتمعاتنا التي ت�ستعيد اليوم عقلية 

القرون الو�سطى باأْحلك ما فيها من ظالم.

اأن  جبار  اآ�سيا  ا�ستطاعت  لقد  مراحي:  يو�سف   Z

اجلديدة.  االأفكار  عامل  يف  مكانا  لنف�سها  ت�سنع 

االأكادميية  يف  ع�سوا  انتخابها  ذلك  على  والدليل 

الفرن�سية، وهو االأمر الذي يفرحني واأحييه،  حتى 

واإن كانت بع�ش ذوي العقول ال�سيقة قد راأوا يف 

انتخابها هذا  حماولة توظيف من قبل امل�ستعمرين 

القدامى. ولكنها وكعادتها وبحكمة عالية با�رشت 

الذي  املتميز هو  ال�سلوك  اإن هذا  اجلديدة.  مهامها 

يثريين ويبهرين لدى هذه الكاتبة. 

Z لزهري لبرت: اإنها العدالة واال�ستحقاق. واأي�سا ال 

ميكن اأن يغيب عن ذهننا باأنها وقبل اأن تتنتخب 

ع�سوا يف االأكادميية الفرن�سية العام 2005، كانت 

االأكادميية  يف  ع�سوا   1999 العام  انتخبت  قد 

اأن  دون  ببلجيكا.  الفرن�سية  واالآداب  للغة  امللكية 

على  نالتها  التي  الكبرية  اجلوائز  حزمة  نن�سى 

كجائزة  واأمريكا:  وبلجيكا  اأملانيا  يف  اأعمالها 

االآداب العاملية نو�ستادت بري�ش )الواليات املتحدة 

يور�سنار  مارغريت  وج��ائ��زة   )96( االأمريكية« 

)بو�سطن 1997( وجائزة ال�سالم للمكتبيني االأملان 

)فرانكفورت 2000( واجلائزة الدولية بابلو نريودا 

) اإيطاليا 2005( وغريها 
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يف  لوجودها  ما  بفخر  اأ�سعر  وغلي�سي:  يو�سف   Z

االأكادميية الفرن�سية، وقبلها يف االأكادميية اللغوية 

وتر�سيحها  الفرن�سي،  واالأدب  للغة  البلجيكية 

اأكر..  ال  البلد«  »بنت  اأنها  باب  من  نوبل،  جلائزة 

الأّن هذا الوجود هو مك�سب للغة الفرن�سية اأ�سا�سا..

اإزاء ذلك هو نف�سه  الذي ينتابني  ال�سعور احلقيقي 

زيدان  الدين  زين  اأرى  واأنا  ينتابني  الذي  ال�سعور 

وك���رمي ب��ن زمي��ة و�سمري ن��ا���رشي ي��ب��دع��ون يف 

�سفوف املنتخب الفرن�سي لكرة القدم.

Z حممد داود: وجودها باالأكادميية الفرن�سية �سيء 

مادامت  �سمعتها  من  مي�ش  ما  فيه  اأرى  وال  جيد 

واملعريف  الثقايف  االط��ار  عن  تخرج  ال  امل�سائل 

يف  والأننا  الكبرية،  املوؤ�س�سة  هذه  يف 

كل  جتاه  كبرية  ح�سا�سية  لنا  اجلزائر 

تاريخية  لظروف  فرن�سا،  من  ياأتي  ما 

فعلنا  ردود  اننا  ومفهومة،  معروفة 

االأح��ك��ام  يف  الت�رشع  م��ن  ن��وع  فيها 

دون بحث ومتحي�ش وتريث، ت�سور لو 

امريكية  باأكادميية  انتخابها  مت  انها 

خمتلفا  املوقف  �سيكون  هولندية  او 

بال�رشورة

ــي: ع�����س��وي��ت��ه��ا يف  ــس ـــح خــدو� Z راب

يكتب  قلم  مل�سار  تتويج  الفرن�سية  االأك��ادمي��ي��ة 

اعرتاف  هو  اأي�سا.  بها  ويفكر  بالفرن�سية  ويعمل 

بالكفاءة وباجلهد وكاأنه ترقية خا�سة اأو مكافاأة 

نهاية اخلدمة كمال قال بع�سهم، نتمنى اأن تكون 

هذه الع�سوية داعما للفوز باجلائزة املذكورة.

يف  ج��ب��ار  اآ�سيا  وج���ود  ــازغــارت:  ت اإبراهيم   Z   

االكادميية الفرن�سية برهان على مكانتها ككاتبة 

عاملية بهذه اللغة. عرب �سخ�سها، يعترب هذا الوجود 

اعرتافا بالكتاب املغاربة الذين اأبدعوا بهذه اللغة 

الذين  واآخرون  عمرو�ش  وطاوو�ش  يا�سني  ككاتب 

حملوا هموم واأمال �سعبهم. انه من املفيد اأن يتواجد 

اأن  ب�رشط  امل�ستويات،  هذه  يف  نخبنا  من  اأع�ساء 

يبقى التوا�سل مثمرا مع الوطن االم. وجودهم يف 

اأكرب االكادمييات، اجلامعات، املنتديات، املجالت 

وال�سحف العاملية �ستكون قيمة ا�سافية يف عامل 

يتحرك وال يعرف له ا�ستقرار. 

Z ب�سري مفتي:  اأقراأ وجودها يف االأكادميية الفرن�سية  

بالفرن�سية  تكتب  مهمة  جزائرية  بكاتبة  كاحتفاء 

واأعتقد اأن الفرن�سيني تاأخروا يف االعرتاف بها فلقد 

طويل  لوقت  الفرن�سية  االأو�ساط  يف  مهم�سة  كانت 

وال  االأ�سواء  عن  بعيدة  كاتبة  هي  الظن  اأغلب  اأو 

اأعادوا  الذين  هم  ،واالأمل��ان  النجومية  وراء  جتري 

لها االعتبار ككاتبة عندما منحوها جائزة ال�سالم 

ا�سبح  ولهذا  لنوبل  املوؤهلة  اجلائزة  تعترب  التي 

ا�سمها متداوال يف قائمة نوبل حتى واإن مل تنلها 

كما  وجودها  اأ�سع  اأن  اأري��د  وال  بعد. 

فاآ�سيا  �سيا�سية  خللفيات  البع�ش  قال 

اأعماال  وق��دم��ت  وطنية  كاتبة  جبار 

روائية ك�سفت فيها ف�سائع اال�ستعمار 

وجمازره الرهيبة بطريقة فنية رائعة 

ثقافتنا تزهر بالتالقح مع 

االآخر

ع��دة  ه��ن��اك  ــاجــني:  ــوط ب �سعيد   Z

التاأ�سي�ش عليها الإبداء  منطلقات ميكن 

الراأي، وهناك عدة اأ�سئلة ميكن طرحها، مبو�سوعية 

عليها  تبني  ال��ت��ي  االأ���س�����ش  ه��ي  م��ا  وعقالنية. 

االأكادميية الفرن�سية يف اختيار االأع�ساء املنا�سبني 

لها؟ وما هي املقا�سد احلقيقية لالختيار؟ وملاذا 

غريهما،  اأو  �سنغور  �سيدار  ليوبولد  اأو   جبار  اآ�سيا 

كانت  اإذا  دولية؟  �سمعة  لهم  اآخرين  كَتابا  ولي�ش 

اخلا�ش.  �ساأنها  فذاك  بالع�سوية  مقتنعة  الكاتبة 

اأما اإذا و�سعناها يف �سياق بعينه فقد تنتج اأ�سئلة 

ي�سهم  باالأكادميية  تواجدها  هل  نوع:  من  اأخرى 

من  احلقيقية  مواقفها  ويعك�ش  هويتها  خدمة  يف 

تقوية  جمرد  اأنه  اأم  واالإن�سانية،  القومية  الق�سايا 

املتعارف  ال�سيا�سي  مبفهومها  للفرانكوفونية، 
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عليه؟ وهو بذلك عبارة عن جمموعة من التنازالت 

م�سداقية  تكت�سب  حتى  بعينها  جهة  حل�ساب 

هذه  من  مواقف  لهم  مكر�سون  كَتاب  هناك  اأكر. 

املوؤ�س�سات الر�سمية التي توزع اجلوائز واملنا�سب، 

اإىل املو�سوع الأن لهم معطيات قائمة  اأقرب  وهم 

على املالحظة واملعاي�سة. 

ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ال��ع��امل��ي حم��م��د دي���ب ع��ن ه��ذه 

العرب  الكتاب  تعامل  اإنها  الر�سمية:  املوؤ�س�سات 

الفرانكوفينيني كما تعامل اخلادمات الربتغاليات. 

الذين  ه��وؤالء  عن  بوجدرة  ر�سيد  الكاتب  ويقول 

ينتمون لهذه املوؤ�س�سات: اإنهم يلعبون دور العربي 

�رشايبي  دري�ش  الروائي  ي�سفهم  حني  يف  اخلادم، 

جدا  وا�سحا  فكان  يا�سني  كاتب  اأَم��ا  بالتيو�ش. 

عندما ا�ستلم جائزة االأكادميية من الرئي�ش ميرتان 

�سخ�سيا عندما قال له: الفرنكوفونية الر�سمية التي 

حتتفي مبوبوتو وبوكا�سا �سنحاربها الأنها م�رشوع 

من  جديدة  اأ�سكال  فر�ش  اإىل  يهدف  كولونيايل 

لكنهم  ما،  مغاالة  هناك  تكون  قد  طبعا.  الهيمنة. 

يعرفون فرن�سا جيدا وعا�سوا وكتبوا ون�رشوا هناك، 

وهم اأوىل بتقدمي ال�رشوح الكافية للمتلقي من حيث 

وال�سيا�سي.  الثقايف  امل�سهدين  من  قريبون  اإنهم 

اأت�سَور  اأن  اأ�ستطيع  اأَما على م�ستواي اخلا�ش، فال 

الفكرة خارج امل�سلحة املبا�رشة للفرن�سيني الذين 

الذي  بال�سكل  لال�ستثمار  الو�سائل  كل  ي�ستعملون 

يرونه منا�سبا، وهم اأحرار يف ذلك.

Z ح�سان بن نعمان: هناك وجهان يف وجود اآ�سيا 

جبار يف االأكادميية الفرن�سية وهذا يعود باالأ�سا�ش 

جهة  م��ن  فهي  ذات��ه��ا..  االأك��ادمي��ي��ة  تعريف  اىل 

درا�سة  يف  اكادمييا  اليه  الو�سول  ميكن  ما  اأرقى 

وتقدير  اع��رتاف  وهنا  وثقافتها  الفرن�سية  اللغة 

لي�ست  لغة  من  ومتكنها  جبار  اآ�سيا  الأعمال  كبري 

فاالأكادميية  االأخرى  اجلهة  ومن  االأم،  لغتها  هي 

فرن�سا  ل�سيا�سة  االأول  ال��راع��ي  كانت  الفرن�سية 

�سنة  رو�سيليو  يد  على  ن�ساأتها  منذ  الفرنكوفونية 

1635، وهنا جتد اآ�سيا جبار »ابنة �رش�سال« نف�سها 

وريثة لتاريخ اأكادميية ال ميكن اغفال �سقه املظلم 

الفرن�سية  اللغة  املنري يخ�ش  �سقه  اعتربنا  اذا  هذا 

وثقافتها وتطويرها

Z حممد �ساري: اأنا فخور بانتمائها اإىل االأكادميية 

الفرن�سية الأنها كاتبة باللغة الفرن�سية اأوال واأخريا، 

فاأي اأكادميية �ستحتفي بها اإن مل تكن االأكادميية 

تكتب  جزائرية  كاتبة  تبقى  ذلك  ومع  الفرن�سية. 

واالأج��ي��ال  جيلها  كتاب  مثل  مثلها  بالفرن�سية 

الالحقة. ينبغي التاأكيد على اأن اجلزائر بلد يحوي 

اأدبا بلغات عديدة )العربية، الفرن�سية، االأمازيغية، 

ورمبا االإجنليزية( وال ميكن التنكر لها، الأن كتابها 

بلدهم  هموم  عن  يعربون  جزائريون  مواطنون 

باللغات التي يتقنونها لظروف تاريخية معلومة. 

باللغة  الكاتبات  اأعظم  من  انها  حمدي:  اأحمد   Z

الفرن�سية وقد افتكت تلك املكانة بعبقريتها ، مثلما 

اللغة  جممع  يف  مكانته  اهلل  �سعد  الدكتور  افتك 

العربية بالقاهرة؟ - ت�ساألني عن العرب ،، لالأ�سف 

48 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

اآ�سيا جبار.. اآ�سيا جبار..  

 s  s s



ال ارى لهم وجود،،، انهم يف مرحلة االنقرا�ش،،

 Z اأحمد عبد الكرمي: ب�رشف النظر عن اجلدل الدائر 

يف  واختالفهما   ، والفرنكفوين  املعرب  التيار  بني 

م�ساألة النظر والتعاطي مع اللغة الفرن�سية باعتبار 

اآ�سيا جبار  اأن وجود  اأعترب   ، الكولونيالية  اخللفية 

يف االكادميية الفرن�سية هو اإغناء واإ�سافة للثقافة 

العربية يف النهاية الأن الثقافة العربية ال ميكن اأن 

تزدهر اإال بالتالقح والتثاقف والتعدد ، ال �سيما يف 

اللغوية  الهوية  م�سالة  اأخذت  حيث  احلايل  وقتنا 

بعدا اآخر جتاوز ما كان �سائدا من مفاهيم تقليدية..  

Z عبد الرحمن مزيان:  اإن وجودها يف االأكادميية 

اجلزائري  االأدب  –قوة  قوتها  على  دليل  الفرن�سية 

الفرن�سية- يف فر�ش نف�سها على  املكتوب باللغة 

ع�سو  اأنها  كما  العاملية.  واالآداب  الفرن�سي  االأدب 

االأكادميية امللكية البلجيكية للغة واالأدب الفرن�سي. 

لقد در�ست يف بداية اال�ستقالل بجامعة اجلزائر ثم 

فر�ش نف�سها يف فرن�سا بتقدميها اأطروحة »الرواية 

والثقافات«  اللغات  بني  الفرنكوفونية  املغاربية 

جبار  اآ�سيا  وعي  مدى  توؤكد  وحدها  التيمة  هذه 

الفرن�سي  االأدب  اأنها در�ست  االأدبي. كما  مب�سارها 

م�سارها  اإجماال  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 

املكتوب  اجلزائري  االأدب  ي�رشف  العلمي  املهني 

اإليه. علينا اأن جنعل  باللغة الفرن�سية هذا ما رمي 

مع  التاريخ  بهذا  متنوعا  اجل��زائ��ري  االأدب  من 

الثقافة الفرن�سية. اإننا نكتب ذاتنا بلغات اأخرى. هذا 

االأخرى.  وال�سعوب  العربي  امل�رشق  عن  مييزنا  ما 

كل  اأق�سد  فاإين  اآ�سيا جبار  عن  اأتكلم  تالحظ حني 

اأخرى  بلغات  يكتبون  الذين  اجلزائريني  املبدعني 

باالإ�سبانية واالإيطالية وغريها.

اآ�سيا جبار  يف االأكادميية  اأحمد دلباين: وجود   Z

عن  مبعزل  االإ�سكاالت  من  الكثري  يثرُي  الفرن�سية؟ 

باحة  دخولها  هو   – املتميز  الروائي  ح�سورها 

االأكادميية  بذلك  واأعني  فرن�سا،  يف  »اخلالدين« 

اأعرق  من  واع��رتاٌف  تكرمٌي  بذاته  وهذا  الفرن�سية. 

�سك.  ذلك  يف  ما  الفرن�سية.  الثقافية  املوؤ�س�سات 

�سيا�سة  اإىل  التكرمي  منطق  يتجاوز  االأم��ر  ولكن 

الفرنكوفونية الطاحمة دوما اإىل جعل امل�ستعمرات 

اللغة  التاريخي من خالل  القدمية هوام�َش للمركز 

كثرية  اأ�سقاع  على  االأمرباطورية  فر�ستها  التي 

العنيف.  الكولونيايل  الفعل  خالل  من  العامل  من 

الثقايف  اأن يكون »ح�سان طروادة«  اأخ�سى  واإنني 

هذه املرة جاهزا من اأجل متكني امُل�ستعِمر القدمي 

من ب�سط اليد على الف�ساء املتو�سطي يف ظل عدم 

متكن الدولة الوطنية من احرتام هويتها امُلتعددة 

على  تعلو  التي  احلديثة  املواطنة  قيم  وتر�سيخ 

�سيا�سوي �سيق بكل  ب�سكل  ُمور�ست  االأحادية كما 

اأ�سف.

جبار  اآ�سيا  دخ��ول  �سكل  لقد  الأحــمــر:  في�سل   Z

انه  فارقة،  ثقافية  عالمة  الفرن�سية  االأكادميية 

واأهم  اأجلِّ  الإحدى  امل�ستعمر  املوؤنث  القلم  دخول 

واأعلى املوؤ�س�سات الفرن�سية ) ولنقل الغربية( ...القلم 

االآتي من البالد امل�ستعمرة العاجة باالأهايل، والتي 

يف  قائما  فح�سب  الزمن  من  قرن  منذ  اجلدل  كان 

النف�سي حول »هل يجوز  »البليدة« للعالج  مدر�سة 

االأه��ايل؟«...م��ن  على  النف�ش  علم  مبادئ  تطبيق 

منطلق عدم و�سوح ان كان االأهايل ب�رشا ميلكون 

ي�سعر  مبا  وي�سعرون  الغربيني،  كنفو�ش  نفو�سا 

اللغة  يعلم  �سار  الذي  نف�سه  القلم  الغري...وهو  به 

القلم اجلزائري املوؤنث  الفرن�سية ما مل تعلم...وهو 

ي�سمى  قرن  منذ  كان  الذي  املحقور  اجلن�ش  )هذا 

اأي  اأن  ...اأي   les fatmas التحقري:  �سديد  با�سم جامع 

امراأة هي بال�رشورة كائن يدخل يف هذه اخلانة( 

متعلمني  الرجال  ي�سمت  فيما  ينطق  �سار  الذي 

احلكمة ومدارج فنون القول، ومكت�سفني ما تختزنه 

ال�سالالت ال�سامتة من قول كامن م�سمر.

جبار  اآ�سيا  اأن  اأعتقد  عمور:  ذهبية  الباحثة   Z

الفرن�سية منذ 2005،  االأكادميية  وهي جتل�ش يف 

قد انتقلت اإىل ف�سيلة اخلالدين من الكتاب باللغة 

الفرن�سية. 
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 ما كان لكتابة رحيم عتيقي اأن تكون على درجة عالية من ال�شاعرية البديهية لو مل 

تكن تنهل من روافد روح الإن�شان الأفغاين امل�شتباحة بجنون التاريخ احلربي والديني 

الذي �شقطت فيه بالده دون اأن ت�شاأل باأي ذنب قتلت. وقد ذكر رحيمي اأنه انطلق يف 

الكتابة ليبّي عمق التمزق الداخلي الذي حدث يف كيان ال�شعب الأفغاين ونف�شّيته، 

واأنه اختيار ال�شكل الروائي ب�شبب حداثة املدونة الروائية يف اأفغان�شتان الذي كان 

مثل العرب والفر�س والهنود بلد اأدبه الأول هو ال�شعر: »اأدبنا �شعري. تكتب الفل�شفة 

الق�شائد،  عرب  ال�شيا�شة  رجال  يتحدث  الق�شائد،  عرب  العلماء  يتحدث  الق�شائد  عرب 

يتحدث املوؤرخون عرب الق�شائد. لي�س هناك �شوى مكان �شغري للكتابة الروائية، ما عدا 

�شخ�شي اأو ثالثة من الق�شا�شي، هم اأكرم عثمان و�شبوجهماي زرياب وزوجها رهنا 

 .
)1(

ورد زرياب، ل جند �شوى روايات قليلة جّدا«

زهيـــر الذوادي\

\ ناقد و�أكادميي من تون�س

الكتابة الروائية 

عند عتيق رحيمي:

ا�صتبداد واقع احلرب ورعب ال�صمت



وال يرف�س عتيق رحيمي �ل�شعر لكنه �ختار �البتعاد 

عن �شيغ �لكتابة �لتي تبقيه �شجينا د�خل �لرمزية، 

و�حلال �أن فن �لرو�ية يوفر »حرية �أكرب، ن�شتطيع �أن 

نذهب �إىل �أبعد، ن�شتطيع �لدخول يف نف�شية �لنا�س 

.
)2(

و�أن نتحّدث ب�شكل �أكرث �شفافية ...«

و�لر�شد  للتوثيق  عارمة  رغبة  رحيمي  �إبد�ع  يف 

تتج�شد  و�ل�شينما.  و�لت�شوير  �لرو�ية  و�لتحليل عرب 

�لذهاب  �شبل  �الإبد�عية يف بحث عن  �ملقاربة  تلك 

وعي  بلغها  �لتي  �جلديدة  �الأطو�ر  ر�شم  يف  بعيد� 

ونف�شية �الأفغان �ملتنقلني من حمنة �إىل �أخرى ومن 

�الإن�شان  تر�جيديات  منط  على  �أخرى  �إىل  ماأ�شاة 

�مل�رسح  يف  �لربانية  �لرعاية  عنه  تتخلى  �لذي 

توثيق  �إىل  �ل�شعي  من  رحيمي   
ّ
مر كذلك  �الإغريقي. 

عمله  يف  �ل�شورة  عرب  �الأفغان  وحا�رس  ما�شي 

»�لعودة �خليالية« )2005( �إىل �الإيجاز يف �لتحليل 

يف  �لتائهة  �ل�شخ�شيات  لباطن  و�لوعي  �لنف�شي 

»ملعون  رو�ية  يف  لها  نهاية  ال  �رسوب  �أتون 

دو�شتوف�شكي«. 

جلنون  �شاحة  �إىل  ب�رسعة،  �أفغان�شتان،  حتولت 

عاما،  �أربعني  خالل  فعرفت  �لدولية  �ل�رس�عات 

و�لنز�عات  �ل�شيا�شية  �الأنظمة  �أ�شناف  كل  تقريبا، 

�لعنف  تنويعات  وكل  و�لدينية،  �الإيديولوجية 

�ل�شيا�شي و�لع�شكري، فاأ�شبحت �حلياة �الجتماعية 

و�لفردية خا�شعة الإيقاع هي�شتريي وخطري �إىل حّد 

�إنقالب نو�مي�س �لعي�س. ولعّل ذلك هو �شبب �ختيار 

عتيقي �جلن�س �لرو�ئي للكتابة �الإبد�عية الأن �حلياة 

�ليومية لالأفغان �أ�شبحت توفر مادة غري متناهية 

من  لبيئة  �إفر�ز  �إز�ء  »نحن   : ذلك  بنّي  كما  لذلك، 

نوع خا�ّس جّد�. نعي�س منذ ثالثني �شنة يف �أجو�ء 

�حلرب حتى �شار كل �أفغاين يف حّد ذ�ته )...( ل�شت 

 )3(
كاملة« رو�ية  �أفغاين  كل  �أن  �أقول  عندما  �أبالغ 

ة 
ّ
الأن �لتاريخ مل يعد ي�شري بهو�دة بل �أنه �ندفع بقو

و�حد ما  �شهر  يعي�س خالل  �الإن�شان  جارفة جعلت 

�س �إليه �شخ�س �أخر من بلد �آخر خالل خم�شني 
ّ
يتعر

ثرية  �لفردية  �حلياة  �أ�شبحت  لقد  �أكرث.  �أو  عاما 

باالأحد�ث مثقلة باالإبتالء�ت و�ملحن �خلارجة عن 

�الأقد�ر تنه�س  �لب�شيط، وكاأن  �الإن�شان  �إر�دة  د�ئرة 

وتهيج ح�شب عبارة ... �للورد بايرون.

عند  �ل�رسدية  �لكتابة  على  �شاعرية  روح  تطغى 

م�رسقية  روحانية  �إجالء  �إىل  وتدفعه  رحيمي 

�ل�شالح  غو�ية  وعن  �لعنف  منطق  عن  �أبعدته 

كل  باإفر�ز�ت  م�شغوال  عقله  كان  و�إن  و�ل�شيا�شة 

ذلك. وهو م�شكون مبا �آلت �إليه »�لروح« �الأفغانية 

حتت وطاأة �لتدمري �لتي تعر�س لها من قبل �لغز�ة 

�الأجانب و�أبنائها �ملحرتقني يف �أتون �ل�رس�عات 

�ملتنوعة و�ملتجّددة �لتي تع�شف بالكيان �لوطني 

يف  �لعائ�س  و�الأفغاين  ثابتة.  حتمية  �الأمر  وكاأن 

لكنه  ومقتول،  قاتل  رحيمي  �أمام  �ملاثل  جحيمه 

وبالرغم من كونه يعرف كيف ُيقتل �أو كيف يقتل 

فهو ال يفقه ملاذ� ؟ وباأي حق ؟ ول�شالح من ؟ ... 

�ل�شغار  �لكبار وجهل  م�شيئة  �أم  �الأقد�ر  �أهو عبث 

يتجر�أ  ال  �لذي  رحيمي  لكن  ؟   ... �الأحر�ر  و�شعف 

له هو�س به وهو يعرب  �مل�شتقبل  �لتفكري يف  على 

وبحر�شه  وتر�ثهم  �الأفغان  مبا�شي  ب�شغفه  عنه 

تفريط  ودون  نو�شتاجليا  دون  عليه  �حلفاظ  على 

الأنه )�أي ذلك �ملا�شي ...( يحتوي على عنا�رس �أمل 

ممكن وو�قعي قد ال تنجح �آلة �لتدمري �لفاعلة يف 

�لق�شاء عليها نهائيا.  �لو�قع �الأفغاين، ر�هنا، يف 

�لذي �حتفظ به رحيمي يف �شورة  �أفغان�شتان  �إن 

�لثنايا  ويف  و�الأبي�س(  )باالأ�شود  فوتوغر�فية 

و�نفتاحا  �شلما  يعبق  �ل�رسدية  لكتاباته  �مللتوية 

ع �لثقايف. لذلك يتوجع 
ّ
و�إعتد�ال وحّبا للفّن و�لتنو

�لدمار  �إىل حّد  بلده  �أو�شاع  �إليه  �آلت  رحيمي مما 

رحيمي  �إبد�ع  يف  نلم�س  و�إن  و�ملعنوي.  �ملادي 

تعلقا �إىل حّد �لتماهي مع �لزمن �ل�شائع من حياة 

�حلروب  جهنم  �أتون  يف  �النحد�ر  قبل  �الأفغانيني 

وما  �لدولية  و�ل�رس�عات  و�الأيديولوجية  �لدينية 

ر�فقها، فاإن �لهاج�س �ملركزي لكتاباته هو �لبحث 

نف�شية  عن  تاأثريه  وعن  �لتدمري  ذلك  ماآالت  عن 

و�جلماعي  �لفردي  �لوعي  وعن  �الأفغاين  �الإن�شان 

52 نزوى �لعدد 80 - �كتوبر 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



�لذي ر�فق �ل�شقوط يف �جلحيم.

�أو  حمايد�  �شاهد�  يكون  �أال  رحيم  عتيق  �ختار 

لذ�كرة  �أن يكون حار�شا  �أر�د  �أنه  �شاهد� ز�هد�، بل 

وطن حمطم ومفكك حماوال حماية نب�س �شعيف 

يف ج�شد متهالك على �أمل �أن ي�شتعيد قوة �أو حياة 

لغة  �أن  يعترب  مل  �أنه  كما  �لكابو�س.  �نق�شع  ما  �إذ� 

حيث  ة 
ّ
مهم م�شاألة  �ل�شينمائية  �أو  �الأدبية  �لكتابة 

�أنه ��شتعمل �لفار�شية و�لب�شتونية وحتى �لفرن�شية 

ناحية  من  و�لر�شد  �لتوثيق  على  عنايته  مركز� 

�لتفاعل  منطق  فهم  على  �ل�شعي  وعلى 

�الأفغاين  لالإن�شان  و�لذهني  �لنف�شاين 

�أخرى.  ناحية  مع حميطه وحروبه من 

لغة  �ختيار  يف  �لت�شاهل  ذلك  ويحيلنا 

جانب  �إىل  و�حلو�ر  و�ل�رسد  �لكتابة 

وميار�شه  يعرفه  �لذي  �لثقايف  ع 
ّ
�لتنو

�ملجتمع �الأفغاين دون ت�شّدد مفرط وهو 

و�لعروق و�ملعتقد�ت.  �الأ�شول  ع 
ّ
�ملتنو

فاإن  �لديني  �ملعتقد  بخ�شو�س  وحتى 

من  بنوع  �مل�شاألة  يتناول  رحيمي 

باإ�شالمية   
ّ
تقر �لتي  هادئة  �أريحية 

لالإن�شان  و�لدينية  �لثقافية  �ملمار�شة 

�الأثنية  �الأ�شول  ع 
ّ
�ملتنو �الأفغاين 

وهز�رة  وبا�شتون  وطاجيك  )�أوزبيك 

ك�شياق  �لهوية  تلك  تتمثل  و�لتي ال   )...

ور�ف�س  ذ�ته  عن  ومنغلق   
ّ
خ�شو�شي

رو�يات  �أبطال  �إن  ويو�زيه.  يعاي�شه  �لذي  للالآخر 

دون  لكن  �لديني  معتقدهم  يف  متجذرون  رحيمي 

مغاالة �أو �إ�شتنفار وال يتعاملون مع حميطهم على 

قاعدة �النتماء �لديني �أو �ملذهبي بل �أنهم، جميعا، 

ل 
ّ
للتحو ��شتيعابهم  وعدم  ��شتغر�بهم  يك�شفون 

منهم  �لبع�س  مبقت�شاه  �أ�شبح  �لذي  �لتاريخي 

�الآخر، كما  �لبع�س  �إ�شالما من  �أكرث  �أو  تدّينا  �أكرث 

�أنهم ال يتمثلون كيف ميكن الأحدهم �أن يقتل �الآخر 

وممار�شة  �الإ�شالمي  �لدين  جت�شيد  عنو�ن  حتت 

�أحكامه وتعميق قيمه �لتي بد�أت تتغري م�شامينها 

�أبطال  �ل�شيا�شة و�رسوط �حلرب. كل  ح�شب ظروف 

رو�يات عتيقي جتاوزتهم �الأحد�ث �لتي و�جهوها 

ومل يفهموها، كلهم يت�شاءلون عن �شبب ما يحدث 

وكلهم عاجزون عن �لفهم وعن �شياغة جو�ب. �إن 

�لفهم  �شوء  ب�شبب  ��شتنكار  عامل  هو  عتيقي  عامل 

�شحيح  عامل  كذلك  وهو  �إنعد�مه.  حتى  �أو  قلته  �أو 

حيث  �ملجهول  على  مفتوح  �نه  حتى  �أو  ومغلق 

وكاأنه  �شوؤ�ل.  �أي  على  جو�با  �الإن�شان  فيه  يجد  ال 

�أو �الثنني معا. هو عامل �شمت قاتل  �أو �أ�شم  �أبكم 

منطق  دون  �لنا�س  فيه  يقتل  و�شمت 

 ودون تف�شري �أو تربير، 
ّ
ودون �شبب جلي

�أنه عامل �ل�شدفة �خلر�شاء و�لعبثية  بل 

قيد  على  برتكهم  �لنا�س  تفاجئ  �لتي 

�حلياة �أو خارج د�ئرة �ل�شحايا ملجرد 

ت�شبح  لذلك  و�نتفى.  �شقط  غريهم  �أن 

�أي  حتتمل  ال  الأنها  حياة  ال  �حلياة 

يف  �نها  بل  م�رسوعية،  و�أي  معقولية 

جوهرها موت موؤجل. 

كل  �أفغان�شتان  حروب  �غتالت  لقد 

�الإن�شان  الأ�شئلة  �ملمكنة  �الأجوبة 

�الأفغاين وهزمته وقتلت فيه حتى رغبة 

�ل�شوؤ�ل، لذلك نر�ه ي�شمت )حجر �ل�شرب( 

�أو يرف�س �لكالم )ملعون دو�شتوف�شكي( 

ورماد(.  )�أر�س  �ال�شتماع  يرف�س  �أو 

�لكلمة  مع  رحيمي  عالقة  تكون  وقد 

ذ�تها  حّد  يف  غريبة  �ل�شمت(  �أي  �لالكلمة  )ومع 

�أبطاله )يف كل  الأنها حا�رسة يف كل ما كتب. كل 

رو�ياته( فقدو� �لقدرة على �لكالم �أو على �ال�شتماع. 

لديه  �حلياة  �أ�شئلة  على  �الأجوبة  ت�شبح  كذلك 

حكاية يرويها �أبكم �إىل �أ�شم فال يفهم كالهما ماآل 

تو��شلهما مما يجعل يف �لنهاية عالقتهما جحيما 

ينفي ��شتمر�رية �لوجود )كما يتجلى ذلك يف رو�ية 

»�أر�س ورماد«(.

�شعوبة  لدينا  ت 
ّ
جتلـ كثب  عن  �مل�شاألة  تاأملنا  �إن 

جهد   – �لظاهر  يف   – الأنه  �ل�شمت.  عن  �لكتابة 
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�ل�شمت  الأن  و�الإبهام.  و�ل�شكون،  �ملخفي  حل�رس 

بليغ  كالم  كل  لتحّدي  م�شدر�  يكون  قد  �لبليغ 

حقيقة  مدى  يف  �خلو�س  �إىل  يحيل  �لالقول  لكن 

رحيمي  جنح  وقد  �لو�قع.  و�قعية  ومدى  �حلقائق 

يف جتاوز �ل�شعوبة �لكامنة يف عملية �لكتابة عن 

�ل�شمت الأنه مل ي�شقط يف مطب عدمية �حلقيقة بل 

�ن مقاربته �نبنت على فكرة عجز �أبطاله على فهم 

كنه حقيقة ما يجري حولهم، حماوال ر�شم �شورة 

�لعجز  ذلك  ليحلل  و�لدفينة  �لد�خلية  لكياناتهم 

فاعال،  »�شمتا  منه  وليجعل  �شمتهم  ولي�شتنطق 

ينتظر  �شمت  �إنه  �ال�شتياء،  يف  تاأثريه  ميار�س 

دعامة  خالل  من  �شو�ء  و�النفالت،  �الإفالت  حلظة 

 طويال يف �شمته، �إذ ال 
ّ
ذ�تية. فال�شامت ال ي�شتمر

يتهياأ  �أو  �ملحظور،  ما، يخرتق  ينتظر ظرفا  �أن  بّد 

ا يف نف�شه«4 كما جاء ذلك يف 
ّ
للكالم، ويف�شح عم

�شابة عانت  �أن زوجة  �ل�شرب‹، حيث  رو�ية »حجر 

حميطها  من  و�الإهانات  �ال�شطهاد  �أنو�ع  �أب�شع 

�الغت�شاب(  ذلك  يف  )مبا  و�لعائلي  �الجتماعي 

�ملقاتل  زوجها  ج�شد  قرب  و�أيام  �شاعات  تقبع 

�لعائد من �إحدى جبهات »�جلهاد« وهو يف غيبوبة 

ما  كل  له  وت�رسد  نهائيا  �شمتها  لتقطع  د�ئمة 

تعر�شت له وما خالج فكرها ووجد�نها من �أفكار 

عميقة  و�آمال  وطموحات  دفينة  ورغبات  و�آر�ء 

و�شهو�ت حميمية. وهي ت�شرت�شل يف كالمها دون 

توقف ودون هو�دة ودون �نقطاع وهي معتقدة �أن 

زوجها �جلاثم �أمامها كان ي�شمعها و�إن كان عاجز� 

ينتهي  ال  كالم  على  �شمتها  فينقلب  �لكالم،  عن 

�إىل عجز و�شمت  وتنقلب �شطوة �لزوج »�ملجاهد« 

كبريين. ذلك �النقالب هو بالن�شبة لرحيمي بالغة 

عميقة كما و�شم ذلك �إبر�هيم حممود. ت�شبح بالغة 

�ل�شمت،  �ن وعي  ... »حيث  �ل�شمت بالغة كالمية 

هو وعي ح�شوره �ملتنكر وعن �متد�ده فيما، حيث 

و�جتماعي  )نف�شي  �شعيد  من  �أكرث  على  يتلب�شنا 

و�شيا�شي وتيولوجي ... �لخ(. �أو يقيم فينا »حر�كه 

نف�شه،  هو  يك�شف  �أو  �أمره،  ينك�شف  حتى  �خلفي«، 

عن حقيقته، من خالل �لتعامل مع و�قع ما مادي 

.
)5(

ومعنوي«

فقد �أعاد عتيق رحيمي عرب مقاربته مل�شاألة �ل�شمت 

�أرتور  �لفرن�شي  �ل�شاعر  لكلمة  �حلياة  رو�ياته  يف 

رنبو »كنت �كتب بع�س �ل�شمت« ...

�الأفغاين  �ل�شعب  يو�جه   
)6(

»�أر�س ورماد« رو�ية  يف 

رعب حرب �لغزو �ل�شوفييتي : �إثر هجوم للغز�ة على 

قرية دمرت على روؤو�س �شكانها مل ينج منهم �شوى 

�شيخ )د��شتاغوير( وحفيده )يا�شني( فقد �ل�شمع من 

جر�ء �نفجار قنبلة. »�لقنبلة كانت قوية جّد� �أ�شكتت 

ورحلت.  �لنا�س  �أ�شو�ت  �لدبابات  �أخذت  �شيء.  كل 

حتى �أنها �أخذت معها �شوت جّدي. مل يعد ي�شتطيع 

ح�شب   »... توبيخي  ي�شتطيع  يعد  مل  �لكالم،  جدي 

ق�شف  جعله  قد  �حلقيقة،  يف  �لذي،  يا�شني  �لطفل 

�لقرية �أ�شّم. »مل �أعد �أعرف كيف �أفهمه. �أحدثه كما 

من قبل. �أوّبخه ... �إنها �لعادة فقط« )�س 34.(

ويتنقل �جلّد و�حلفيد عرب واليات �أفغان�شتان الإبالغ 

�لعائلة  �أفر�د  كل  موت  بخرب  يا�شني(  )و�لد  �الإبن 

ومنحه ق�شطه من �لفاجعة و�الأمل. وكان يا�شني على 

�أ�شو�ت كل �لنا�س وجعلتهم  �أخذت  �أن �حلرب  يقني 

عامل  �أ�شبح  »لقد  و�لكالم.  �لتو��شل  على  عاجزين 

يا�شني عاملا �آخر، عاملا �شامتا. مل يكن �أ�شم، لكنه 

�أ�شبح كذلك هو نف�شه مل يع �الأمر بعد. ينده�س من 

يعد  »مل   ...  )22 )�س   »... �شجة  ي�شدر  �شيء  ال  �أن 

للنا�س �شوت، )...( �لعامل �أ�شبح �شامتا« )�س 23(. 

تلك هي �حلقائق �لتي ت�شدم يا�شني و»ر�أ�شه �ل�شغري 

�ملليء باالأ�شئلة« )�س 23(، و�لتي ت�شدع عقل �جلّد 

�لعيون  �أن يذوب وي�شيل عرب  �إما  �أمل  له.  �أملا ال حّد 

�لفم،  من  تنبثق  �شفرة  مثل  قاطعا  ي�شبح  �أن  و�إما 

�أي�شا، يتحّول �ىل قنبلة د�خلية، قنبلة تنفجر  و�إما 

ذ�ت يوم وتفجرك معها« )�س 35(. رحلة �الأمل عرب 

قرى وجبال �أفغان�شتان �لتي يقطعها �جلّد و�حلفيد 

مع  عالقاته  كل  خ�رس  �أنه  يقتنع  �الأخري  هذ�  جتعل 

�لقدمية  �جلذور  ومع  �ملا�شي  مع  �أي  )�جلّد(  �لكبار 

الأن �حلرب �أف�شدت كل ذلك، يف حني �أّن �جلّد �قتنع 
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باأنه خ�رس �ملا�شي و�حلا�رس الأن »يف هذه �لبالد، 

�أن تبد�أ ب�شوؤ�ل �الأمو�ت يف  �إن ت�شاءلت ملاذ�، عليك 

قبورهم« )�س 41( ليخل�س �إىل �ل�شوؤ�ل �ملطلق : »�أي 

 باحلياة ...« )�س 41(. 
ّ
خطيئة �رتكبت ليحكم علي

�ملوت  و�أ�شباب  �حلياة  منطق  غرّيت  �حلرب  الأّن 

كل  فاإن  منهما،  كل  مع  �لب�رسي  �لتعامل  و�شيغ 

�لنا�س �لذين عرفهم جّد يا�شني مل يفلحو� يف �حلفاظ 

ومل  دّمرت،  الأنها  �ملا�شية  هويتهم  مكّونات  على 

ي�شري  ر�هنهم  الأّن  يفلحو� يف �شياغة هوية جديدة 

دون قو�نني وال هم مطمئنون ملا �شوف يكون عليه 

�إن وجد. تلك هي حقيقة �حلروب �لتي   ... �مل�شتقبل 

تفر�س على �لنا�س. 

جماهدون،  )ع�شاكر،  �حلروب  �شّناع  كان  و�إذ� 

وكيف  ملاذ�  يفقهون   )... �شيا�شيون  منا�شلون، 

ومتى و�أين و�شد من تطلق �لعمليات �حلربية، فاإن 

لرت�جيديا  �حلقيقيون  �الأبطال  هم  �لعاديني  �لنا�س 

 – م�شريهم  كان  مهما   – الأنهم  �حلربية  �حلياة 

ويدفعون  و�لرئي�شية،  �الأوىل  مادتها  ي�شبغون 

ثمنها قا�شيا وغاليا، الأنها تعدمهم ج�شديا ومعنويا 

�لو�قع  ��شتبد�د  هو  ذلك  وتر�ثهم.  ثرو�تهم  وتدمر 

�حلربي الأن قانون �حلرب هو قانون �لت�شحية. ويف 

�لدماء يف عنقك و�إما على  �أن تكون  �إما  �لت�شحية، 

يديك ... »�حلرب و�لت�شحية تتبعان �ملنطق ذ�ته ...« 

)�س 47(. لكن �حلرب �الأفغانية لي�شت حربا تقليدية 

يف نو�مي�شها و�أ�شبابها و�أهد�فها، حيث �نها �نطلقت 

حرب  �إىل  لتتحّول  �ل�شوفييت  �لغز�ة  �شد  حربا 

�جلميع �شّد �جلميع �أعر�قا ومذ�هب دينية وطو�ئف 

ي�شحب منها كل  �إثنية. كل ذلك  عقائدية وعرقيات 

معاين �حلياة و�جلهاد و�ملوت ويفقد �لنا�س معاين 

حياتهم �لفردية و�جلماعية، فيت�رسفون دون منطق 

و�شّد م�شاحلهم وعقائدهم.

�مللحمة  ��شتح�شاره  عرب  رحيمي،  عتيق  ويخل�س 

ملاأ�شاة  حتليله  ليعمق  »�ل�شاهنامة«  �لفار�شية 

�إن �لق�شيدة �مللحمية »كتاب  �الإن�شان زمن �حلرب. 

�لفردو�شي  �لفار�شي  �ل�شاعر  كتبها  �لتي  �مللوك« 

)�لقرن �حلادي ع�رس( تروي �حلروب �لتي خا�شتها 

يف  �إحدهما  �لقدمية  فار�س  يف  عدوتني  ع�شريتني 

�لغربية.  �ملنطقة  يف  و�الأخرى  �ل�رسقية  �ملنطقة 

ر�شتم  فيها  قتل  �أن  �حلروب  تلك  نتائج  من  وكان 

�بن ز�ل بطل �ل�شهنامة �الأ�شطوري �بنه زهر�ب �لذي 

مل يكن يعلم بوجوده حيث كان قد ولد من عالقته 

يف  كانت  �لتي  طور�ن  �أمرية  تامينا  مع  �ل�رسية 

�شفوف خ�شومه طو�ل �حلرب. و�إن قتل ر�شتم �إبنه 

معه  تو��شله  �نعد�م  نتيجة  ذلك  كان  فقد  �إر�ديا  ال 

ومع و�لدته ب�شبب �حلروب �لتي �شدت قنو�ت �حلو�ر 

مع �الآخر و�أعدمت »�الأ�شو�ت« و�شّمت �الآذ�ن«. تلك 

عتيق  �أبطال  يفقد  لذلك  �لقدمي.  منذ  �حلروب  هي 

رحيمي �أ�شو�تهم و�شمعهم وي�شبحون موزعني بني 

بينهما.  و�لتعاي�س  �لتو��شل  وي�شتحيل  و�أ�شّم  �أبكم 

هل  جّدي،   ...«  : جّده  )�الأ�شّم(  يا�شني  ي�شاأل  كذلك 

جاء �لرو�س الأخذ �أ�شو�ت �جلميع ؟ ماذ� يفعلون بكل 

هذه �الأ�شو�ت ؟ ملاذ� تركتهم ياأخذون �شوتك ؟ لو 

بالن�شبة   ... » )�س 47(  ؟  مل تفعل، هل كان قتلوك 

�أو  �لنا�س  �أ�شو�ت  �حلرب  تاأخذ  )يا�شني(،  للطفل 

بينهم يف �حلالتني  �لتو��شل  ينعدم  حياتهم، كذلك 

الأن �ملوت �أو �ل�شمت ي�شع حّد� للوجود �لذي �متالأ 

مبا ال يقال ح�شب عبارة عمر �خليام.

م�شاألة  على  رحيمي  عتيق  تركيز  �أن  �شّك  من  وما 

�ختارها  �شيغة  هو  ت�شميتهم  �أو  �أبطاله  �شمت 

�أنها  حّد  �إىل  بالده.  دّمرت  �لتي  باحلروب  للتنديد 

ب�شبب  يروي  وال  يقال  ال  �لذي  جمال  من  �أ�شبحت 

فظاعتها وخر�بها. وتلك مقاربة طورها �إييمانويل 

وجر�ئمها  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �إز�ء  ليفينا�س 

�الأم  �رّس  »�إف�شاء  من  نوعا  ب�شاأنها  �لكالم  معترب� 

�لذي ال يجب �أن يقال«. �أو على �الأقل »وجب �لعثور 

على كالم يحتفظ بال�شمت« ح�شب عبارة �لفيل�شوف 

�إن  و�الختالف«.  »�لكتابة  كتابه  يف  دريد�  جاك 

خالله  من  يتطرق  كمبحث  �ل�شمت  م�شاألة  �ختيار 

�لب�رسية  �حلياة  خيبات  مل�شاألة  �أو  �حلرب  مل�شاألة 

بيكيت من خالل  �شمويل  تعميقها  برع يف  مقاربة 
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 �لتي حاول فيها تاأ�شيل مفهوم 
)7(

�أهّم م�رسحياته 

�حلياة  من  �لقا�شية  �جلو�نب  خلرق  ك�شكل  �ل�شمت 

وهما(  �أو  حقيقة  )�ملمكنة  و�جلماعية  �ل�شخ�شية 

�أ�شكال  من  ك�شكل  ت�شميتها  �أو  تغييبها  عرب  وذلك 

رف�شها �لتعبري عن عذ�باتها.

وقد بنّي جورج بن �شو�شان يف موؤلفه عن »�أو�شوييتز 

�لعاملية  �لتي ر�فقت �حلرب  �أن �جلر�ئم   
)8(

كمري�ث«

ميكن  »ال  �حل�شارة  يف  عرثة  مبثابة  كانت  �لثانية 

بالن�شبة  جديدة  �شعوبة  ك�شفت  الأنها  جتاهلها 

�لكلمات  بني  �لتو�زن  باإختالل  تتعلق  لالأدباء 

ودالالتها حينما يكتبون حول �لكو�رث �لتي تر�فق 

 – كانو�  �لذين  و�أهله  فاالأدب  �حلديثة.  �حلروب 

قدميا – قادرين على �ملبالغة وجتاوز �حلقيقة عرب 

�لو�شف و�ل�رسد و�لتقرير، �أ�شبحو� بعد تعاظم حجم 

– خالل �حلروب يف �لع�رس �حلديث  ونوع �ملاآ�شي 

�حلقيقي  �لوجه  مالمح  كل  ر�شم  عن  عاجزين   –
ذلك   – ر�هنا  �الإن�شانية  تو�جهها  �لتي  للفو�جع 

روالن  عنه  حتّدث  �لذي  �مل�شتحيل«  �الأدب  »لي�س 

بارط ك�شكل من �أ�شكال �لبحث يف ماهية �حلد�ثة بل 

و�عرت�فه  �ملاأ�شاة  �إز�ء حجم  ب�شعفه  �الإن�شان  �إقر�ر 

ي�شنعه  �لذي  و�حلياة  �لدنيا  ف�شاد  �أمام  بهزميته 

�الإن�شان بنف�شه �شّد نف�شه.

�أما يا�شني )�الأ�شّم( يف رو�ية )�أر�س ورماد( ور�شول 

�ل�شخ�شية �لرئي�شية يف رو�ية )ملعون دو�شتوف�شكي( 

�لذي يفقد �شوته حاملا يحدث طارئ حوله، ينفتح 

�أو  �الأول  يتقبله  �لذي  �ل�شمت  ب�شبب  �لعدم  باب 

ينتجه �لثاين. ويتمثل ذلك �لعدم يف غياب �لعالقة 

مع �ملحيط، لكنه يت�شع مد�ه يف �لرو�يتني �إىل درجة 

كما  حياة  ظرف  كان  �أن  بعد  �أفق  �إىل  يتحّول  �أن 

م�رسح  عن  در��شته  يف  نودملان  فر�ن�شو�  ذلك  حلل 

.
)9(

بيكيت

ومهما يكن من �أمر عمق �ل�شمت �أو ثقله فاإن �لكتابة 

عنه وحوله عملية �إبد�عية كما �أ�شار �إىل ذلك موري�س 

وماآالتها  �لكتابة  لدو�فع  حتليله  �شياق  يف  بالن�شو 

بالن�شبة �إىل �أدباء �لقرن �لع�رسين )وما بعده( وذلك 

ب�شبب ما عرفته �رسوط حياة �الإن�شان من حتّوالت 

.
)10(

نوعّية ومن �شدمات 

يف كّل رو�يات عتيق رحيمي يخفي �ل�شمت حقيقة 

ورماد(  )�أر�س  يرويها  �أن  �ل�شامت  يرف�س  مرعبة 

�أو �أن يتذكرها )حجم �ل�شرب( �أو �أن يفهمها )ملعون 

بليغا  كالما  �ل�شمت  ي�شبح  كذلك  دو�شتوف�شكي(. 

و�إن كان ذلك منتجا ل�شعوبة �لكتابة حول �ل�شمت 

باعتباره كالما عن غياب �لكالم كما �أ�شار �إىل ذلك 

�إبر�هيم حممود. 

موؤثر  »فعل  هو  �لكالم  �أن  حممود  �إبر�هيم  كتب 

هو  معنى،  ذ�ت  ولفظية،  ع�شوية  وحركة  وم�شموع 

�الأوىل  �ل�شارة  باعتباره  با�شتمر�ر،  لنا  يقدم  �لذي 

و�لوحيدة على وجودنا بل باعتباره �شلطة يف قّوة 

و�شلطان �ملعرفة، ومعرفها، وحاويها، يف موؤ�ش�شته 

بالدرجة �الأوىل لكون �لذي يدقق يف حقيقة �لكالم، 

�أن  بّد  فال  �إنبنائه،  و�إ�شرت�تيجية  �للفظي،  وحر�كه 

يكت�شف �أن هناك ما هو �أكرث ح�شور� منه، رغم �أنه 

غري حم�شو�س به، وما هو �أكرث جتلّيا منه، رغم �أنه 

.
)11(

غري ملمو�س �أو غري مرئي ومقروء«

و�لكالم على �لكالم �شعب الأنه معقد وو��شع �الأفق 

�لكالم وما  بال�رسورة حتى يقف عند كل ما يربر 

ينتجه وما يخفيه وما يحّدده، لذلك ي�شتوجب �لكالم 

على �لكالم �لفهم و�ال�شتيعاب و�لقدرة على ممار�شة 

حرية �لكالم و�الطمئنان على ماآالته لدى �ملتلقي. 

منتجة  كتابته  ومتلقي  �لكاتب  عالقة   تكون  لذلك 

كل  فيه  يعي�س  �لذي  �لو�قع  خالله  من  ميتّد  لو�قع 

و�لرت  جو�نبها  خمتلف  حّدد  عالقة  وتلك  منهما. 

جمتمعا  يكون  حكاية  �إىل  ي�شغي  »من   : بنيامني 

مع من يحكيها ... ومن يقر�أ ي�شارك كذلك فيها. �إن 

قارئ �لرو�ية �شخ�س منعزل. وهو كذلك �أكرث من �أي 

قارئ �آخر. )...( يف تلك �لعزلة، يتمكن قارئ �لرو�ية 

باملاّدة �ملتوفرة لديه بنهم �أكرث من �أي كان. و�إز�ء 

يعدم  �لذي  �للهيب  �إىل  يتحّول  فهو  �ملاّدة  تلك  كل 

ويلتهم حطب �ملدفاأة. �إن �لتوتر �مل�شمر يف �لرو�ية 

.
)12(

ي�شبه منفذ هو�ء يقوي �ل�شعلة ولعبها يف �ملوقد«
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روؤية  ح�شب  للرو�ية  �لقارئ  دور  رحيمي  يتمثل 

خا�شة  مقاربة  �إختار  نر�ه  لذلك  بنيامني،  و�لرت 

�أر�د رحيمي  �لرو�ئي.  �الإبد�عي  �إنتاجه  يف �شياغة 

من  �الأفغاين  �ل�شعب  ماأ�شاة  عن  �خلطاب  يخرج  �أن 

و�لديني  و�الأيديولوجي  �ل�شيا�شي  �لتوظيف  د�ئرة 

كما �أنه �ن�شاق �إىل تاأ�شي�س منهج يدفع قارئ �رسده 

�لعجز  وملاذ�  ؟  �ل�شمت  ملاذ�  ويت�شاءل  يتوقف  �أن 

عن �لفهم ؟ وماذ� يجب �أن نفهم يف مكّونات �لو�شع 

�الأفغاين وتطور�ته، وملاذ� �أنتج ذلك �لو�شع كل ذلك 

�لعذ�ب �لذي يطغى على عامل رحيمي �لرو�ئي و�لذي 

�ختار �أن يقاومه عرب �شمت �أبطاله وعرب �لكالم عن 

�شمت �الأفغان �لذي ال ينحدر من ذهنية »دفع �هلل 

ما كان �أعظم« ومكّونات �لذهنية �لثقافية �لتقليدية 

�ملتمحورة حول مقوالت »�هلل �أعلم ...« �أو »كل �شيء 

بق�شاء وقدر ...« بل �أن رحيمي يذهب �أبعد من ذلك 

ال  �لتقليدية  �لذهنية  و�أن  كالم  لل�شمت  �أن  ليقول 

تف�رّس نف�شية �الأفغاين منذ �نفجار �حلروب �ملتتالية 

و�أخطر،  �أعمق  �مل�شاألة  �أن  بل  بالده،  عرفتها  �لتي 

»�إن تاريخ �ل�شمت هو �أكرث عمقا وغنى و�إثارة، من 

و�الأثر  �ملقروءة،  و�لكتابة  �مل�شوع،  �لكالم  تاريخ 

�ملن�شو�س �أو �ملف�شح عن ذ�ته يف �شورة ما. وهو 

دقق  �إذ  للمفاهيم  و�متالكا  وت�شويقا،  �إغر�ء  �الأكرث 

.
)13(

بعمق مركز يف رفع �ل�شتار عنها«

�إّن �ل�شمت �لذي فر�س على يا�شني يف رو�ية »�أر�س 

�لذي  و�ل�شمت  �أ�شابه  �لذي  �ل�شمم  ب�شبب  ورماد« 

�لن�شف  يف  �ملحت�رس  �ملجاهد  زوجة  مار�شته 

�الأّول من حياتها، و�ل�شمت �لذي �شقط فيه زوجها 

�لذي  و�لبكم  �ل�شرب«  »حجر  رو�ية  يف  �ملجروح 

»ملعون  رو�ية  يف  الآخر  حني  من  ر�شول  ي�شيب 

هي  �لتي  �الأهلية  للحرب  نتاج  هو  دو�شتون�شكي« 

�أب�شع �حلروب الأنها تف�شد حا�رس �الأهايل وما�شيهم 

وم�شتقبلهم، حيث �نهم يتقاتلون يف �حلا�رس با�شم 

�ملا�شي �خلا�س بكل م�شارك يف �حلرب �لتي تعلن 

تنتج  �ملنال.  �شعب  �مل�شرتك  �مل�شتقبل  �أن  للجميع 

ة و�إن كانت نابعة من �إر�د�ت  �حلرب �الأهلية – خا�شّ

�حلياة  تف�شد   – يخو�شونها  �لذين  عن  خارجية 

�لر�هنة،  �ل�شاعة  يف   ...«  : نف�شياتهم  وتدّمر  و�لب�رس 

�الأمو�ت �أ�شعد من �الأحياء. ما �لعمل ! �لزمن �شعب. 

بدال  �إميانهم  �ل�شلطة  �أ�شبحت  كر�متهم.  �لب�رس  فقد 

من �أن يكون �إميانهم هو �ل�شلطة. مل يعد �أحد ي�شتحق 

 ال 
)14(

�أن يكون من �لب�رس، مل يعد هناك ب�رس �شجعان«

يفقد �الإن�شان �ملهزوم �شجاعته فح�شب بل مروءته 

كل  �الأهلية جتعل  �حلرب  الأن ظروف  �رسفه  وحتى 

حوله  يجري  ما  كل  من  �أ�شغر  باأنه  ي�شعر  �شخ�س 

�أو على تقرير  و�أنه عاجز على تغيري جمرى حياته 

�أي  ينهي  ال  �لذي  ر�شول  �شعور  هو  ذلك  م�شريه. 

تكف  مل  �لتي  �ل�شخ�شية  �أو�شاعه  لت�شوية  حماولة 

عن �لتعقد و�النخر�م مما يعّزز لديه �ل�شعور بالف�شل 

يقرتف  لذلك  و�لعاطفي.  و�الجتماعي،  �ملهني، 

ر�شول جرمية )�غتيال عجوز �شيئة �ل�شمعة و�ل�شلوك( 

دون مرّبر بديهي ويبقى يتخبط يف عذ�بات �شمريه 

و�لعقاب«  ر��شكالينكوف بطل رو�ية »�جلرمية  مثل 

لدو�شتوف�شكي.

قتل جميع �أفر�د عائلة د��شتاغوير با�شتثناء حفيده 

)يا�شني �لذي �أ�شبح �أ�شم( و�بنه  )مر�د �لذي يعمل 

�جلّد  يجوبها  �لتي  �لبالد  من  بعيدة  مقاطعة  يف 

و�حلفيد الإعالم مر�د مبا وقع ولتدبري حياتهما معه 

بعد فناء كل باقي �أفر�د �لعائلة وتدمري كامل �لقرية. 

لكن ف�شاد �حلياة دمر مر�د قبل �أن ي�شل �إليه و�لده 

و�بنه. حيث �أنه علم بالو�قعة ومل يحرك �شاكنا الأنه 

عاجز على �لقيام باأي �شيء يغرّي جمرى �الأحد�ث �أو 

�إبنه »مر�د جبان  �ل�شيخ باأن   
ّ
يوؤثر عليها. لذلك يقر

ولن   ... مقابلته  ويرف�س   )81 )�س  �ل�رسف«  عدمي 

يبقى له �إال �ل�شمت بخ�شو�شه ...

فهو 
 )15(

�أّما ر�شول بطل رو�ية »ملعون د�شتوف�شكي«

يدفع – رمزيا« ثمنا مقابل �أخطاء كل �ملت�شارعني 

ذنب  باأي  ي�شعرون  ال  و�لذين  �أفغان�شتان  يف 

 : بالدهم  يف  �شنعوه  �لذي  �لدموي  �لتاريخ  جتاه 

�شيوعيون وجماهدون وطالبان. كلهم حمل م�شاءلة 

�أبرياء  وكلهم  م�شوؤولون  وكلهم  �إتهام  حمل  وكلهم 
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... ذلك هو �لو�شع �ل�رسيايل و�لالمعقول �أو ما فوق 

�ملعقول �لذي يتناوله رحيمي بالتحليل عرب �شلوك 

ر�شول �لذي قتل – يف بد�ية �لرو�ية – عجوز� ثرية 

بعد  لكنه  خطيبته،  ب�رسف  �لعبث  حتاول  وفا�شدة 

قتلها عجز عن �ال�شتحو�ذ على ثروتها ب�شبب تاأنيب 

�شمريه. ومن ثمة بد�أ �جلحيم �لنف�شاين لر�شول �لذي 

)�أي  وخطري  جلل  حدث  له  حدث  كلما  �شوته  يفقد 

حياته  باأن  وعيه  نتيجة   )... �ليوم  يف  مر�ت  عّدة 

وما�شيه وم�شتقبله ال قيمة لهم وال �شمان فيهم وال 

حياته  ق�شى  �شيوعي  منا�شل  �بن  فهو  لهم.  معنى 

يف خدمة �لفقر�ء و�مل�شطهدين وقتل من �أجل ذلك 

من  �لبالد  رو� 
ّ
حر �إ�شالميني  جماهدين  قبل  من 

�ال�شتعمار �ل�شوفييتي فتاأقلمت عائلته �الأوزبكية مع 

ذلك �لو�شع �جلديد، لكن جاء دور �لطالبان ليدمرو� 

ما بقي من بنية �لبالد وهياكل �ملجتمع �لتي ولدت 

بعد �لتحرير �الأول ثم جاء �لغزو �الأمريكي بحلفائه 

بالد�  �أفغان�شتان  و�أ�شبحت  �جلدد  وخ�شومه 

ع�رس�ت  منذ  �ملقاتلني  �أبنائها  قبل  من  م�شتباحة 

�ل�شنني �إىل حّد متلك جنون جماعي بكل �الأفغانيني 

وملاذ�  من،  يحارب  من  يفهمون  ال  �أ�شبحو�  �لذين 

�حلرب و�إىل �أين ي�شري �لبلد وما م�شري �لنا�س ... ؟

�إز�ء كل ذلك يتمزق ر�شول كما مزقت حياته. حيث 

�نحط من و�شعية مثقف جامعي �إىل و�شعية عاطل 

ت�شديد  على  وعاجز  لالأفيون  ومدمن  عا�شق  جمرم 

حاجيات خطيبته وعائلتها و�أمه و�أخته �ملهددة يف 

�رسفها من زعيم حرب �أوزبكي ... ليخل�س �إىل �أ�شئلة 

�أعد  : »لكن ملاذ� تهت ؟ ملاذ� ؟ مل  وجودية خطرية 

�ألي�س هو �لطريق  ؟  �أين هو  �لدرب  ؟  �أعرف طريقي 

�لذي �أ�شري فيه كالعادة ؟ ما �لذي يجري ؟ ملاذ� مل 

ف عليه ؟ ملاذ� يبدو يل هذ� �مل�شار غريبا ؟ 
ّ
�أعد �أتعر

هل ب�شبب �لليل ؟ �أم �أنه �خلوف ؟ �أو �لتعب ؟ �أو �ل�شك؟ 

�أ�شئلته  حتّولت  فقد  �شافيا،  جو�با  يجد  مل  �أنه  ومبا 

على ذهول« ) 129(.

�شلوك  تغيري  �أمام  ذهول  �إىل  ر�شول  حياة  حتّولت 

و�أمام  حتبه،  تز�ل  ما  �أنها  �إعالنها  رغم  خطيبته 

�شقوط جميع �لنا�س يف ح�شي�س قبول ما يجري من 

�أحد�ث دون �لرغبة يف تغيريها �أو معار�شتها، و�أمام 

�ملتقاتلة  �لف�شائل  كل  وممار�شة  خطاب  �زدو�جية 

�لتي  �لدو�فع  حقيقة  و�أمام  حتالفاتها  و�نقالبات 

ترفعها.  �لتي  و�حلرية  �لدين  �شعار�ت  رغم  تقودها 

ملجتمعه  �ل�شامل  �ل�شقوط  على  �شاهد  هو  ر�شول 

وبالده. وهو �حلائر بني �ل�شبل حيث ال ميكن له �أن 

يبقى خمل�شا الأي قيمة وال ميكن له �أن يتحّول �إىل 

ر�شول  ت�شبح حياة  لذلك  به.  يحلم  ما كان  نقي�س 

حياة م�شتحيلة. وهو يريد �ملوت ويطالب مبحاكمته 

�لتي �قرتفها و�لتي ال �حد يعتربها  ب�شبب �جلرمية 

�الأمنية  �ل�شلطة  ذلك  يف  )مبا  �لعناية  ي�شتحق  �أمر� 

و�لق�شائية(.

يالحظ ر�شول �أن �ملجتمع �الأفغاين  حتت �حلرب – 

قد فقد كل قيمه خ�شو�شا قيمة �لعد�لة و�حلال �أنها 

هي �أهم �لقيم بالن�شبة �إليه : »�أرحب دوما بالق�ش�س 

جيد  ب�شكل  نفهم  خاللها  فمن  بالعد�لة،  �ملتعلقة 

تاريخ �لبلد وروح �ل�شعب« )�س 171(.

م�شريه  فقد  كما  ذ�كرته  �الأفغاين  �ملجتمع  فقد 

�لتي  �جلنوبية  �حلرب  ��شتمر�ر  ب�شبب  وحا�رسه 

بد�ية  هو  ذلك  �أن  يعتقد  ر�شول  لكن  فيها،  �نخرط 

�شيء،  كل  هدم  باإمكاننا  »نعم،   : �شببه  �أو  �ل�شقوط 

�إال �لذ�كرة، ال ميكن حذف �لذكريات ...« )�س 155( 

معركة  و�شط  �النتحار  �أر�د  حني  ذلك  بعد  لي�رسخ 

بني ف�شيلني �أفغانيني و�شط �لعا�شمة. »هيا �أطلقو� ! 

ها �أنا ذ� و�قف هنا. و�شاأبقى هنا، �أمامكم، �أنتم �أيها 

�ملكفوفون، �أيها �ل�شم و�لبكم« )�س 157(.

وعيه  فقد  �ملدّمر  �الأفغاين  �ملجتمع  �أن  ر�شول  يرى 

الأنه  ذ�ته  مع  �لتعامل  على  عاجز�  و�أ�شبح  بهويته 

فقد – رمزيا – �لب�رس و�لب�شرية و�ل�شوت و�ل�شماع 

�أو  – �لذي كلما تاأّزم و�شعه  – ذ�ته  ... مثل ر�شول 

عن  عاجز�  و�أ�شبح  �شوته  وفقد  �إال  حوله  �ملحيط 

�ل�شوؤ�ل و�جلو�ب و�لفهم و�لتفاهم. مما عزز لديه �أنه 

معنى  حلياته  يعط  مل   )136 )�س  »فارغ«  �شخ�س 

)�س 173(. 
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�إن �ل�شمت �لذي فر�س على يا�شني يف رو�ية )�أر�س 

ورماد( �ل�شمت �لذي �أ�شاب ر�شول يف رو�ية )ملعون 

دو�شتوف�شكي( هو عنو�ن �لذهول وعدم �لفهم و�لعجز 

على  �لقدرة  وفقد�ن  �لوعي  وفقد�ن  �لتو��شل  عن 

تغيري �لو�قع. ويف ذلك �ل�شمت »غ�شب �أخر�س �أمام 

عجزه عن قول كل �شيء« )�س 138(، وهو يحيل �إىل 

رو�ية  على  �العتماد  �إليها  ي�شري  عميقة  وعي  �أزمة 

كمرجع  و�لعقاب«  »�جلرمية  دو�شتوف�شكي  فيودور 

دو�شتوف�شكي«.  »ملعون  رو�ية  لتوليد  كاإطار  �أو 

ر��شكانيكوف  �أم  ر�شول  �أهو  هنا،  �مللعون  هو  ومن 

؟  �حلقيقي  �للعنة  �شبب  وما هو  ؟  �أم عتيق رحيمي 

�أهو �لوعي بخطر �النخر�ط يف عدمية �حلياة �إذ� ما 

فقدنا �لعقيدة �لدينية وذلك �أمر يجعل ر�شول يرف�س 

»�أ�شبح  �شهيد�  ي�شبح  �أن  �أو  �جلهاد  يف  ي�شارك  �أن 

لها  يعد  �الآن ومل  �إنها عقيدة �جلميع  ال  �آه  ؟  �شهيد� 

)�س  �ل�شهد�ء«  من  رعب  و»لدّي   )132 )�س  قيمة« 

... )182

�لبالد ع�شرية  وملا كانت م�شاألة فهم ما يجري يف 

�الإنغالق  نحو  تدريجيا  مييل  فهو  لر�شول  بالن�شبة 

�حلرب  �أن  معترب�  حميطه  مع  �لقطيعة  ورغبة 

�الأهلية قد عجلت بظهور ومنّو كل �لظو�هر �ل�شلبية 

�أن  �أف�شدت �لروح �الأفغانية. فهو، وكاأنه، يريد  �لتي 

ين�شلخ من كل رو�بطه وكل �لتز�ماته و�أن يتخلى عن 

�أ�شبحت  حقوقه �لطبيعية و�أن ي�شقط و�جباته �لتي 

�حلياة  بعرث  �لذي  �النقالب  ب�شبب  لها  مرّبر  ال 

�أثناء �حلرب. و�شمت  �لفردية و�جلماعية يف بالده 

لكنه  يقول  ما  له  �لذي  �الإن�شان  �شمت  هو  ر�شول، 

�أنه  �أ�شباب ذلك، كما  يفتقد �إىل متلقني مهما كانت 

على  �لقدرة  يفتقد  ي�شيب من  �لذي  �الإنهيار  �شمت 

ترك  �إىل  �لفهم  على  �لعجز  فيتحّول  يجري  ما  فهم 

�ل�شوؤ�ل و�شوال �إىل �نقطاع �لكالم. عامل �ل�شمت هو 

عامل �أغنى و�أعقد من عامل �لكالم. ووعي �ل�شمت هو 

على  مفتوح  الأنه  ودالالته  ثري يف م�شمونه  وعي 

تت�شكل  �لوعي،  هذ�  يف  »الأن  مفتوحة،  �إحتماالت 

للكالم نف�شه �شورة، �أو هوية �أخرى، كما �أن �الإن�شان 

نف�شه يتكّون ويكون له ح�شور �آخر �أكرث داللة وغنى 

على  ف 
ّ
�لتعر ي�شعب  للعامل،  �إغالقا  يكون  و�إمنا 

و�ل�شد�مي،  �للجي  وخطابه  �ملفاهيمية،  جغر�فيته 

الأنه يف �لوقت �لذي ال يف�شح فيه عن وجوده، كي 

ميار�س  �أن  دون  �الإف�شاح،  هو  يكون  �إليه  يلتفت 

�جلهات،  كل  يف  ومنت�رس  ممتّد،  كيان  الأنه  تعبري�، 

.
)16(

وقائم يف كل منا، ويتوغل يف كل مو�شوع«

�إن �ملعنى هو مقيا�س �أهمية �خلطاب �لكالمي، لكن 

�ملعنى قد يف�شد من جر�ء �لوعي �لز�ئف )لوكاك�س( 

)مارتان  »�لرثثرة«  �أو  جري�ر(  )ريني  �لنية  �شوء  �أو 

يف  تكمن  �أهميته  فمقيا�س  �ل�شمت  �أما  هايديغري(. 

��شتغل  لذلك   ... ومتّددها  وتعّددها  معانيه  وفرة 

وطاأة  حتت  �لقابعني  �الأفغان  �شمت  على  رحيمي 

�حلروب. 

و�لرماد«  »�الأر�س  رو�ية  يف  رحيمي  عتيق  �أ�شار 

»�ل�شاهنامة«  �لفار�شية  �مللحمية  �لق�شيدة  �إىل 

للفردو�شي ليقيم مو�ز�ة بني بع�س �أحد�ثها وبع�س 

�ملاأ�شاوية  �لنهايات  مربز�  بالده  يف  يجري  ما 

ي�شيطر  ال  �لتي  تلك  �أو  �مل�رسوعة  غري  لل�رس�عات 

�لب�رس على كل جو�نبها. وي�شتدعي رحيمي يف رو�ية 

وفريد  �خليام،  عمر  �أ�شعار  دو�شتوف�شكي«  »ملعون 

�لدين عطار ليربز ما يف وجد�نه من عو��شف وما 

يف عقله من �أ�شئلة. وهو �أورد �شوؤ�ال ل�شاحب »منطق 

�لطري« �أن تكون �أو ال تكون، �ألديك �أم لي�س لديك �شعور 

�حلافة،  على  �أ�أنت  ال،  �أم  �لو�شط  يف  �أ�أنت  بالوجود، 

�أنت مرئي �أم خمفي، فان �أم �أبدي، هل �أنت هذ� وذ�ك 

�لنهاية  يف  موجود  �أنت  هل  ذ�ك،  وال  هذ�  ل�شت  �أم 

عتيق  تعذب  �لد�ئرية  �الأ�شئلة  تلك  �أم غري موجود«. 

�الأفغاين  �الإن�شان  وحال  حاله  يتاأمل  وهو  رحيمي 

زمن �حلروب �الأهلية �لتي ال تنتهي وهو يختار من 

)17(
»و�دي �حلرية« �لق�شيدة  ذ�ت  �لعطار يف  �أجوبة 

�جلو�ب �لذي يوؤكد ذهول �ل�شائل و�مل�شوؤول و�ل�شوؤ�ل 

�لدينية  �حلرب  تلغي  كما  �ل�شوؤ�ل  يلغي  جو�ب  الأنه 

جمال ورفعة مبادئ وقيم �لدين الأن �حلرب �الأهلية 

هي قتل �الأنا لالأنا �الآخر ...
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�أجهل  �أعرف،  »ال   ... عطار  رحيمي  ر�شول  يقول 

ذلك و�أجهل ذ�تي، لكن ال �أعلم من، ل�شت موؤمنا وال 

�إذن ؟ �أجهل حتى من هو حبيبي،  ملحد�، من �أكون 

نف�شه«.  �لوقت  يف  وممتلئ  �حلب  من  فارغ  فقلبي 

�لذي  �ملو�شوع  هو  �ل�شياع  �أو  �لذهول  و�شعور 

للحكم  منزل  »�الألف  رو�يته  يف  رحيمي  تناوله 

�لفار�شية  باللغة  �شدر  و�لذي   )2002( و�لرعب« 

�لذي  �ل�شعور  يلخ�س  ثانيا  عنو�نا  حملت  و�لتي 

يفي�س من كل رو�ياته : »�ملتاهة« وهي م�شتوحاة 

من �لرت�ث �لفار�شي حيث تقول �أ�شطورة �الأف غرفة 

)�أو �ملنزل( �أنها هي �ملتاهة. و�ملنزل �لذي يحتوي 

�ألف باب �ملد�خل فيها هي �ملخارج من يدخل فيها 

يفقد  �شوى خديعة حيث  لي�شت  ال يخرج و�ملخارج 

�الإن�شان �لذي دخل �ملنزل عقله حماوال �خلروج �أو 

�لرو�ية  تلك  �النتحار.  �إىل  ف�شيئا  �شيئا  ين�شاق  �أنه 

خل�شت  �لفار�شي  �لرت�ث  من  �مل�شتوحاة  �لكفكاوية 

�إليه �حلياة يف كابول حتت  �لذي حتولت  �لكابو�س 

�ل�شيطرة �ل�شوفييتية، و�لتي عرف فيها طالب �أفغاين 

و�ل�شياع  و�لتعذيب  و�حلب  و�ل�شجن  �ملالحقة   –
وخ�شارة كل من �حلب و�لقناعات و�الآمال ليكت�شف 

�أن �لرعب �لذي يخّيم على �أفغان�شتان مزودج �لهوية 

يعجز  �لرو�ية(  )بطل  فرهاد  وديني.  �أيديولوجي   :

على جتاوز م�شائب حياته �لفردية عرب �لعودة �إىل 

�لديني �ملهيمن يف جمتمعه و�لذي يعتربه  �ملعتقد 

ال  �لذي  �لعقاب  من  �خلوف  مبد�إ  حول  متمحور� 

ي�شحح �مل�شار�ت �خلاطئة بل يرعب �لب�رس ويدفعهم 

�ال�شتبد�د  �أرعب  و�ال�شتيالب.  و�لكذب  �لتمويه  �إىل 

وبخا�شة  �الأفغاين  �ملجتمع  قوى  كل  �ل�شيوعي 

رت �لبالد 
ّ
�لف�شائل �ل�شيا�شية �لدينية �لتي بعد �أن حر

من �لغز�ة �ل�شوفييت الحقا قهرت بدورها كل قوى 

�ملجتمع و�أقحمتها يف �أتون حروب �أهلية وطائفية 

�لبالد من متاهة دموية مرعبة.  حولت مبقت�شاها 

�لليل  �أن  رحيمي  �إعالن  هي  »�ملتاهة«  ورو�ية 

�الأفغاين طويل وكثيف حيث ال ميكن لالإن�شان فيه 

– مثل �ل�شاب فرهاد – �أن يكون متدينا �أو ال دينيا، 
�أو �أن يكون له، ر�أي �شيا�شي خا�س به و�أن يحب من 

رو�ية  تكون  ذلك  �أ�شا�س  وعلى  معه.  ويعي�س  ي�شاء 

رو�ية  و�لرعب«  للحكم  منزل  »�الألف  �أو  »�ملتاهة« 

�مل�شتبد  �حلاكم  قبل  من  و�لفرد  �ملجتمع  ت�شميت 

وت�شميت  حكمه.  وعقيدة  �شعار�ت  كانت  مهما 

�لفرد هي مقدمة ل�شحقه وقتل قو�ه �لد�خلية وقطع 

�إن  و�شنه  و�شعه  كان  مهما  �ملجتمع  مع  عالقته 

طفال )يا�شني( �أو �شابا )فرهاد( �أو كهال )ر�شول(. 

جر�ء  من  �الأفغاين  �ملجتمع  يف  �لقهر  �شحايا  لكن 

�ال�شتبد�د و�حلرب �الأهلية ينتمون �إىل كل �الأ�شناف 

تربز  �لتي  �ل�شورة  �أن  حتى  و�لعمرية  �الجتماعية 

وكاأنه  تظهره  رحيمي  مدونة  يف  �الأفغاين  للكيان 

جتمع ل�شحايا قطعت جذورها مع ما�شيها و�ن�شدت 

لديها �لطريق نحو �مل�شتقبل. وما من �شك �أن �ملر�أة 

حت�شى بن�شيب من �لعذ�بات �أكرب من ن�شيب �لرجل 

يف �أفغان�شتان. 

عامل  رحيمي  يقتحم   
)18(

�ل�شرب« »حجر  رو�ية  يف 

نظرها  ز�وية  من  �أفغان�شتان  ماآ�شي  لي�رسد  �ملر�أة 

مكمال بذلك عنا�رس �مل�شهد �لذي ما �نفّك ير�شمه يف 

رو�ية  �ل�شرب« هي  ورو�ية »حجر  �لرو�ئية.  مدونته 

د على و�شعها 
ّ
�ملر�أة �ملقهورة �لتي تنتهي �إىل �لتمر

�لتي جعلت منها �شحية  �لذليلة  وحمّدد�ت حياتها 

متردها  بعد  �إال  ر 
ّ
تتحر لن  وهي  و�شامتة.  �شابرة 

وهي  فيه  �نخرطت  طويل  حديث  يف  �النطالق  عرب 

بليغة  بجروح  �مل�شاب  زوجها  جانب  �إىل  جال�شة 

�أخذت منه �حلركة و�لوعي و�لنطق و�لذي كان ميوت 

�أمامها موتا بطيئا.

�شجاعة  لنف�شها  لتوفر  حديثها  يف  �ملر�أة  تنطلق 

مو�جهة �مل�شري �لذي �آلت �إليه كزوجة رجل منغم�س 

غائب  وهو  تزوجته  �أفغان�شتان،  حروب  �أتون  يف 

عودته  وبعد  �لزفاف(.  حفل  يف  له  �شورة  )علقت 

جماهد  زوجة  �ملر�أة  �أ�شبحت  حمت�رس�.  جريحا 

معاق ورمبا تتحّول �إىل �أرملة �شهيد ... وهي تنطلق 

لتوؤكد  و�أ�شماء �هلل �حل�شنى  �لب�شملة  يف كالمها من 

 : ع�رس  �ل�شاد�شة  �شفته  على  له  نهاية  ال  ما  �إىل 

ل وتتمنى 
ّ
ة وكاأنها تدعو وتتو�ش

ّ
�لقهار. ثم تعيد �لكر

– عرب  وتياأ�س عرب �شلو�تها �ل�شامتة �لتي حتاول 

تكر�رها – �أن تعّزز �إميانها �لديني و�أن تتغلب على 

�أمامها  �جل�شد  لكن  تخ�شاه.  ما  ح�شول  من  خوفها 
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)زوجها( ال يتحرك وال يعي �أي �شيء، وهي ت�شرتق 

�أو  �إ�شبع  وحركة  جفن  رم�شة  منتظرة  �إليه  �لنظر 

�الت�شاع  يف  �آخذة  �أمامها  �ملوت  م�شاحة  لكن  �شفة 

�جلحيم  �الأ�شو�أ من  �ملجهول  نحو  بابا  لها  وفاحتة 

قبل  وحياتها  عمرها  �شابق  يف  به  مرت  �لذي 

زو�جها، وخا�شة بعده. وقد �عتربت �ملر�أة )�لتي مل 

مينحها رحيمي �إ�شما وكاأنه �أر�د �أن يقول �أنها ميكن 

�أن تكون �أي �إمر�أة �أفغانية( �أن موت زوجها �ملوؤكد 

�شدها  �جلريح  �ملجاهد  يقرتفها  كربى  خيانة  هو 

و�شد �شربها �لتي حتملت مبقت�شاه �أيام »جهاده« 

كل �أ�شناف �الإهانات ... ليعود �إليها »ذلك �جل�شد يف 

�لفر�غ. ذلك �جل�شد �لفارغ« )�س 24(. فالبطل �لذي 

تزوج غيابيا جّمد حياة »زوجته« وبقي يجاهد يف 

عائلتها  فقر  تعاين  زوجته  ترك  �أفغان�شتان.  جبال 

�لذي �أجرب و�لدها على منح �أختها �ل�شغرية �إىل �شيخ 

مقابل ديون عجز على ت�شديدها وهو يق�شي وقته 

زوجته  مع  و�لتخا�شم  �ل�شّمان  معارك  تنظيم  بني 

زوجها،  عائلة  بيت  �إىل  �نتقالها  و�إثر  و�رسبها. 

)وهو غائب(، فهي مل تتخل�س من �لفاقة و�الحتياج 

لتنتهي �شحية �غت�شاب �أخ زوجها و�أبوه لها ...

زوجها  عودة  حّد  �إىل  طفولتها  منذ  �ملر�أة  عا�شت 

وبكّل  �شيء  بكل  وقابلة  �شامتة  وهي   
ّ
�حلي �مليت 

�النتهاكات وم�شتبطنة دونيتها و�شعفها وه�شا�شة 

حقوقها وال م�رسوعيتها. لكن م�شهد �لزوج �مل�شجى 

ال  و�لذي  �حلقيقية  �حلياة  عالمات  دون  �أمامها 

�أي  �شهيد،  �إىل  �ملتحول  �لبطل  �شفة  �شوى  ميلك 

نهائيا.  غائب  زوج  �إىل  متحول  موؤقتا  غائب  زوج 

يعيد  لن  �لطويل  �شربها  باأن  يقنعها  �مل�شهد  ذلك 

بطولته  م�شتقبال  تنفعها  ولن  زوجها  ج�شد  �إليها 

�لد�خلي  �ملر�أة  تو�زن  �إز�ء ذلك يتبعرث  �أو �شجاعته. 

ويتزعزع �إميانها بكل �شيء. الأنها تاأكدت �أن عذ�بها 

�شوف يتو��شل بعد عودة زوجها. و�أن �شمته و�شلل 

كل حركاته عنو�ن عذ�بها لذلك فهي تكرث من ذكر 

�أ�شماء �هلل �حل�شنى وتالوة �آيات �لقر�آن و�حلديث عن 

�شوء حظها و�لتمني بح�شول معجزة ما تغرّي كل ما 

يجري حولها.

هي تخاطب �ل�شماء لت�شاأل عن ذنبها وحتى عن ذنوب 

زوجها �لذي دفعه �إميانه �لديني على �النخر�ط يف 

»�جلهاد يف �شبيل �هلل« )�س 29( موؤكدة �أنها �شوف 

�أي �شنف  �إىل �حلياة يف  �إن عاد  ي�شارك  لن ترتكه 

من �حلروب م�شتقبال حتى و�إن كانت حربا باإ�شم �هلل 

... )�س 30(.

لكن �ملر�أة تتوّج�س من تثاقل �ل�شمت حولها – رغم 

��شتمر�ر �ملعارك و�لتفجري�ت يف �ملدينة – و�شعور 

ولد  مما  وروحها  وجد�نها  يكت�شح  بد�أ  �لذي  �لفر�غ 

لديها خوفا جديد� مل تعرفه من قبل )�س 31( ز�ده 

�شعور باقرت�ب �ملوت منها، ذلك �ملوت �لز�حف على 

�ملدينة  على  و�لز�حف  �أمامها  �لر�قد  زوجها  ج�شد 

من جر�ء �حلرب �جلارية يف �أزقتها.  

من  و�خلوف  يخيفها،  �ملحت�رس  زوجها  �شمت 

تخيفها  �ملدينة  يف  �لع�شابات  حرب  جمريات 

منزل  يف  عليه  �أجربت  �لذي  �ال�شطر�ري  و�ل�شمت 

فتخاف  يخيفها،  طبيعي  �إن�شان  �أي  من  فارغ 

ويزد�د �شمتها ... ويتو��شل �شمتها .. حمّدثة نف�شها 

�إىل  �أقرب  هو  رجال  وخماطبة   ... �ل�شماء  ومناجية 

منه  طالبة   – يبدو  ما  على   – �لعافية  من  �ملوت 

وبينهما  معه  �حلياة  نبد�أ  حتى  �لوعي  �إىل  �لعودة 

)رغم زو�ج بالغياب د�م ع�رس �شنو�ت ...(.

وحني تتاأمل �ملر�أة يف حقبات حياتها جتد �أنها مل 

ترت�شي حيث  �أن  �أو  ت�شتهي  �أن  لها  كان  كما  حتيا 

عا�شت  �لذين  قبل  من  تعترب  �أو  ترى  تكن  مل  �أنها 

خانة  يف  »عا�شت  �إذ  �لرجال(  منهم  )خا�شة  معهم 

�لذي   
)19(

و�لت�شميت« �ل�شمت  خانة  يف  �لغياب، 

�إليه.  تنتمي  �لذي  �لثقايف  و�لرت�كم  �ملجتمع  ولده 

م�شموت،  ج�شد  ح�شور  »هو  ح�شورها  �أن  حيث 

تاريخه.  يف�شح عن  تاريخ ال  ووعي مكبوت، وعي 

�لوظيفي  فعله  فيها  ميار�س  ن�شيان،  د�ئما  فهناك 

عامل  �إىل  وي�شدها  ير�قبها،  ن�شيان  و�الإجتماعي، 

تتجلى  هكذ�  عليها«  »�لقو�م  قبل  من  له،  جمهز 

                        .
)20(

�شورة �ملر�أة يف �ملجتمع �لعربي و�الإ�شالمي«

زوجها  �أمر  �أمرها ويف  �ملر�أة حائرة يف  كانت      

زوجها  و�أ�رسة  �أ�رستها  �أمر  ويف  ليموت  �لعائد 

حائرة  كانت  وهي  معهما،  بحياتها  �شنعته  وما 

وخائفة من �خلطوة �لتالية �لتي كان يجب عليها �أن 
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نف�شها يف مفرتق طرق  �أنها وجدت  تخطوها حيث 

ي�شتحيل فيها مو��شلة جمرى حياتها كما عا�شتها، 

 ... جديدة  حياة  م�رسوع  �شياغة  معها  وي�شتحيل 

�لتي ق�شت حياتها �شامتة وغري موؤثرة على  فهي 

�الأفغانية  �أهدت لها �حلروب  �شياق وجودها و�لتي 

ج�شد زوج �شلبت منه كل عنا�رس �حلياة يتماثل نحو 

موت بطيء و�شامت.

عودة  وبعد  �شمت  عامل  يف  �شامتة  �ملر�أة  عا�شت 

زوجها تبقى �شامتة بحكم �شمته مما يجعل تو�شيح 

�أمر�  وم�شتقبال  حا�رس�  �الأو�شاع  و�إ�شالح  �الأ�شياء 

م�شتحيال بالن�شبة لها )لهما(. و«�ل�شمت �لذي ي�شكل 

لزوجته  �آجاك�س  بذلك  �رسح  كما  �لن�شاء«  زينة 

ذلك  )�آجاك�س(،  �شوفوليك�س  م�رسحية  يف  تاكما�س 

�ل�شمت �لذي ير�فق حياة �لن�شاء منذ قدمي �لع�شور 

�الإغريق.  �لفال�شفة  �الأدباء وحتى  عناية  كان حمل 

لرتف�س  �ل�شمت  خديعة  ت�شتعمل  بينيلوب  فهذه 

�بتهجو�  �لذي  �ملدينة  �أعيان  من  �لزو�ج  عرو�س 

�لقائد عولي�س وقد  – بغياب  – ب�شكل من �الأ�شكال 
�لزمن  تقاوم  �أن  »�الأودي�شة«  يف  بينيلوب  متكنت 

قلة  مقاومة  من  كذلك  متكنت  كما  �ل�شوف  بغزل 

�لوفاء للقائد عولي�س من قبل �ملحيطني بها وبه.

حميطها  �ل�شرب«  »حجر  رو�ية  بطلة  قاومت  وقد 

بال�شمت و�نغم�شت يف خدمة عائلة زوجها بحما�س 

�لذي ال يتو�نى يف  كمحاولة ملقاومة ذلك �ملحيط 

�لعبث بها. وهي قاومت �العتد�ء عليها باالغت�شاب 

م�رسحية  يف  فيلومال  فعلت  مثلما  بال�شمت 

�الأخري  هذ�  لها  قطع  و�لذي  »تيزي«  �شوفوليك�س 

�غت�شابه  �رس  تف�شي  ال  حتى  ل�شانها  �أختها(  )زوج 

لها لزوجته �الأمرية بروكني. لكن فيلومال �لعاجزة 

عن �لكالم ت�شنع �شجاد� ت�شور فيه كل ما حدث لها 

كخطوة مقاومة �شد �ل�شمت �ملفرو�س عليها عنفا 

»�إلياذة«  يف  �ل�شمت  م�شاألة  نالقي  ونحن  وقهر�. 

�قتنعت  �أندروماك  خمتلفة.  �شورة  يف  هومريو�س 

�أن �ل�شمت هو عنو�ن هزمية �أمام �الأقد�ر من ناحية 

ثم �أنه كان مقدمة مرحلة �حلزن �لطويل )بعد مقتل 

�لتي  فهي  كا�شندر�  �أما  �أخرى،  ناحية  من  هكتور( 

يجمع كل �أهل �ملدينة على ت�شميتها الأنها تنقل لهم 

بثقل  �أعلمتهم  و�لتي  �ل�شود�ء  �أحالمها وتنجيماتها 

تريد  فكا�شندر�  �الأثينيني.  �شد  �حلرب  يف  هز�ئمهم 

�لهروب من �لقدر �ملفجع – عرب �لكالم و�الإخبار – 

�لتي  �أنروماك  �لر�أي مع  ت�شارك  وهي تبدو وكاأنها 

ب�شعف  و�إقر�ر  �الأقد�ر  �إز�ء  هزمية  �شمتها  �عتربت 

�إز�ئها.

وقد الحظت دور� ليونرتيدو �أن ت�شميت �لن�شاء ق�رس� 

قد دفعهن �إىل �لبحث عن �شيغ للتعوي�س عن �لقهر 

�أمزجتهن  وح�شب  �خلا�شة  بو�شائلهن  و�لتهمي�س 

على ظروفهن  دن 
ّ
يتمر فمنهن من   .

)21(
و�أو�شاعهن 

باخل�شوع  م�شريهن  منهن  �لبع�س  تقبل  حني  يف 

يف  �ملر�أة  �إليه  متيل  ما  ذلك  ت�شميتهن.  مل�شيئة 

»حجر �ل�شرب« يف حماولة لل�شيطرة على �شعوبات 

حياتها عرب �الإعتقاد يف �الأ�شطورة �لفار�شية �لقائلة 

بوجود حجر ي�شاعد على �ل�شرب �إذ� ما �رسدت له كل 

ماآ�شيها وبالويها. لكنها تو�شلت �إىل قناعة مفادها 

حياتها  حت�شني  ظروف  الأن  ممكنا  يعد  مل  ذلك  �أن 

مكوناته  كل  ك�رست  جمتمع  يف  منعدمة  �أ�شبحت 

وقيمه ب�شبب حروبه �لطويلة �لتي �أ�شبحت ال معنى 

لها.

خائف  كالم  �لكالم.  يف  �ملر�أة  تنطلق  �لبد�ية  يف 

�جلريح  لزوجها  �رسدت  ينتهي  ال  كالم  ومرتع�س. 

يف  حركة  �أي  على  قدرة  �أي  دون  �أمامها  و�ملمتّد 

تعر�شت  ما  وكل  حياتها  كل  �أع�شائه،  من  �أي 

قهر  من  كامر�أة  عانته  ما  وكل  غيابه  خالل  �إليه 

�إىل  تعود  ذلك  م�شوؤولية  �أن  معتربة  و��شطهاد، 

�الأفغاين  �لثقافة »�لتقليدية« �ملهيمنة يف �ملجتمع 

يف  �لرجال  �إنخر�ط  و�إىل  �لبالية  �لعاد�ت  و�إىل 

و�لبالد عرب  �لب�شطاء  �لنا�س  تيار معاك�س مل�شالح 

تفجري حروب �أهلية ال فائدة من ور�ءها وال معنى 

الإنطالقها وال تطابق فيها بني �الأفعال و�ل�شعار�ت 

�ملر�أة  �أعادت  �لدينية(.  �ل�شعار�ت  منها  )خا�شة 

جتربة �شهرز�د و�إن كانت هذه �الأخرية تبحث – عرب 

�رسد حكاياتها – عن �شبل �لنجاة من خطر �ملوت، 

يف  �ن�شاقت  �ل�شرب«  »حجر  رو�ية  يف  �ملر�أة  فاإن 

زوجها  عن  �ملوت  �شبح  �إبعاد  حماولة  يف  كالمها 

�جلريح وت�شفية ح�شاباتها مع ذ�تها ومع ما�شيها 
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�لذي لعب فيه زوجها )�لغائب( دور� �شلبيا وكاأنها 

كانت تريد – مثل �شهرز�د – تعديل طبيعة �لعالقة 

ك�شفا  �ملر�أة  كالم  كان  وقد  وزوجها.  وبني  بينها 

ل�شمتها �ملا�شي �أو كالم حول �مل�شكوت عنه. وكان 

�شوتها »�شوت �ملر�أة �الأخر�س �لذي �أ�شكتته رقابة 

�لرجل وجعلته �لهيمنة �لذكرية �أبكم، �أو كالم �ملر�أة 

�ملكبوت �لدفني يف �أعماق �أعماقها، يتحنّي �لفر�س 

�شياق هدير كالم  . يف 
)22(

�لكالم« لينفجر يف هدير 

على  و�حل�شول  �لزوج  �شفاء  يف  �الأمل  جند  �ملر�أة 

ما  و�إ�شالح  ممكنة  �شعادة  ت�شمن  ربانية  رعاية 

�لكالم  يتحّول م�شمون  ثم  �شابقا.  دنياها  ف�شد يف 

لتنتقل  وخارجه  �لبيت  د�خل  �لو�قع  وطاأة  حتت 

يف  و�لتوغل  �مل�شتور  عن  �لك�شف  �إىل  �إ�شرت�تيجيته 

�الأ�شباب و�ل�رس�حة يف �رسد �لوقائع �أي �أن خطابها 

يتحّول من �أفق �لبحث عن �الإن�شجام �إىل �أفق حتقيق 

قطيعة مع �ملا�شي، مع �لرغبة يف قول كل �شيء ويف 

�إطالق حريتها يف �حلديث عن �شعورها وعن �لوعي 

��شطهادية  �أطر  يف  و�ل�شجني  �ملقموع  بج�شدها 

تقف  �أن  �أنها ال ميكن  مقتنعة  �ملر�أة  كانت  مرعبة. 

يف منت�شف �لطريق، و�أن تكون رغبتها �لذ�تية يف 

�لكالم �ل�رسيح خمنوقة �أو مبتورة بامليل �لطبيعي 

�إىل �ل�شمت �لذي منى عندها منذ بد�ية حياتها.

�إن �ل�شمت خماتل مثل �لكالم، حيث ميكن �أنه يت�شلل 

�إىل �لكالم ذ�ته. »ففي كل كالم يقبع �ل�شمت، وهو 

ن�شميه  ال  �ل�شمت  وهذ�  للمعرفة.  قابل  غري  �شمت 

م�شكوتا عنه الأنه لي�س �شيئا خمتفيا طي �لكالم، وال 

من  فاأ�شحى  فمنع  �لرقابة  عليه  �رسبت  كالم  هو 

قبيل �ملمنوع قوله، و�منا هو قول مو�شوم بافتقار 

جوهري، وهو ما يحّدد حقيقة �ل�شمت بو�شفه �شبه 

قول ال �لقول كله، والأجل ذلك ال نعلم يف �ل�شمت كل 

.
)23(

�لعلم مبا �أنه ال يقول كل �شيء«

لكن �ملر�أة تقول ما ال يقال عادة، وما �شمتت عنه 

�شنو�ت )��شطهادها وتعا�شتها و�غت�شابها وحزنها 

بل   ،)... �أو �شيعت حياتها  باأنها خ�رست  و�شعورها 

�ملمنوع  ممار�شة  �إىل   
ّ
متر بل  بذلك  تكتفي  ال  �أنها 

�أمامه جم�شدة وعيها �لقدمي / �جلديد بج�شدها حيث 

�لبيت  �أنها تقبل �مل�شاجعة مع جماهد �شاب دخل 

قتله  يرومون  كانو�  �لذين  �ملجاهدين  من  للهرب 

يف حني كانت �ملر�أة تناجي زوجها �جلريح. ومنذ 

�ملجاهدين  ت�شاجع  �ملر�أة  �أ�شبحت  �حلدث  ذلك 

كما  ج�شدها  تبيع  كموم�س  �حلي  على  �مل�شيطرين 

يبيع �ملجاهدون دمهم )�س 87( لتكت�شف باملنا�شبة 

�شلف �ملجاهدين من �أجل قيم عليا وحتت �شعار�ت 

دينية و�حلال �أن �ل�شالح و�لدماء هما ولعهم �الأول 

»حجر  يحتاجون  و�أنهم  �لوحيدة.  حياتهم  وو�شيلة 

لزوجها  تقول  وهي   ... �ل�شحايا  بقية  مثل  �ل�شرب« 

»�جلثة« »�لتي ماز�لت على قيد �حلياة« )�س 115( 

�أن  �أريد  كثري  كالم  عندي  �ل�شرب،  حجر  يا  �آه   ...«  :

منذ  د�خلي  تر�كمت  قد  �الأ�شياء  �أن   )...( لك،  �أقول 

نزهاء،  لنكن  بل  �حلديث.  فر�شة  لنا  تكن  مل  مّدة. 

...« )�س90(. ولكنها  �أبد�، فر�شة للكالم  مل تعطني 

ت�شتخل�س يف نهاية �لرو�ية )ونهاية كالمها( : »�آه 

يا حجر �ل�شرب عندما يكون �شعبا �أن نكون �مر�أة، 

)�س135(  رجال«  نكون  �أن  كذلك  �شعبا  ي�شبح 

نتيجة  �ملر�أة،  �لتي ح�شلت يف ذهن  تلك �خلال�شة 

تناغم  يف  وهي  حولها،  من  �لنا�س  وحياة  حياتها 

و�لتي  و�ملنفتحة  �ملت�شاحمة  �لدينية  عقيدتها  مع 

�جل�شد  تهمل  ال  �لدين  رجال  زعم  عك�س  على 

ع�شاه   – لزوجها  تبوح  لذلك  و�مل�شاعر،  و�لوجد�ن 

تاريخ ووحي،  ديانة  – »�إذ� كانت كل   ...  - ي�شمع 

وحي حقيقة، �إذن يا حجر �شربي حكايتنا هي كذلك 

ديانة. ديانتنا �الثنني )...( نعم �إن �جل�شد وحي )...( 

وملذ�تها  و�أ�رس�رها وجروحها وعذ�باتها  �أج�شادنا 

هذيانها  يف  �ملر�أة  وتنطلق   )136-135 )�س   »...

بخ�شو�س �ل�شرب �لذي ي�شاعد على جتاوز �بتالء�ت 

�ل�شرب( ذو عالقة باال�شم  )�أي  �حلياة وحمنها وهو 

�أ�شماء �هلل �حل�شنى )�ل�شبور(  �لتا�شع و�لثمانني من 

مما يعطي ح�شب قولها لل�شابرين و�ل�شابر�ت �شيئا 

مثلها  منها  �شيئا  لها  و�لتي  �لربانية  �ل�شفات  من 

ك و�لذي يرى وال 
ّ
مثل زوجها �لذي يوجد وال يتحر

يرى وهي �شفات ربانية ... )�س 136(.

ي�شتفيق �لزوج �جلريح فجاأة لريمتي على �ملر�أة ويحطم 

ر�أ�شها عقابا ملا قالت وما فعلت وهي – يف ذهولها – 

تتمكن من طعنه بخنجر يف �شدره. ويف �حت�شار كل 
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منهما طرق �لباب من قبل �أحد �لز�ئرين �لذين �عتادو� 

عينيها،  �الأخرية  هذه  فتفتح  �ملر�أة  مع  لقاء�تهم  على 

ويقوم �لرجل و�خلنجر يف �شدره ليفتح �لباب ...

�شيئا  و�عتربتها  حياتها  جمريات  كل  �ملر�أة  قبلت 

وكان  �لربانية.  للم�شيئة  وجت�شيد�  وطبيعيا  عاديا 

وهي  �شيء.  بكل  وقبولها  ر�شاها  عالمة  �ل�شمت 

�ل�رسقية.  للمر�أة  �لنمطية  �ل�شورة  بذلك  ج�شدت 

�لعبثية  �حلروب  ولدتها  �لتي  �الأو�شاع  ز�دت  وقد 

و�ملجنونة �لتي عرفتها �أفغان�شتان يف تعميق �شمت 

�لن�شاء وقبولهن ظروف حياتهن �لقا�شية. و�ل�شمت 

�ملر�أة  لقلب  �ملجتمع  ت�شميت  نتيجة  هو  �لن�شائي 

�حليوية  �الأع�شاء  كل  جتميد  �أي  وج�شدها،  وعقلها 

ويلغى  و�حلر�ك  �حلركة  عن  تتوقف  حتى  فيها 

يف  منعرجا  رحيمي  �شاغ  وقد  كاإن�شان.  وجودها 

رو�يته �شكلت نهايتها �ل�رسدية.

يف �للحظة �لتي تخل�شت �ملر�أة من �شمتها و�شمت 

زوجها  ��شتفاق  عندئذ  وج�شدها.  وعقلها  قلبها 

»�جلثة �لتي ما تز�ل على قيد �حلياة« ليعيد �الأمور 

�إىل ن�شابها �لطبيعي ويقتلها. الأنها �أ�شبحت �إن�شانا 

عقب.  على  ر�أ�شا  �الأو�شاع  يقلب  ومغاير�،  جديد� 

�ل�شمت  ثقافة  �أن   – �لنهاية  يف   – فهمت  فاملر�أة 

�لتي هي نتاج قرون طويلة، مل ت�شمح بها – كامر�أة 

به،  معرتفا  كيانا  ولعقلها  جل�شدها،  �س 
ّ
توؤ�ش �أن   –

وت�شاوي به كيان �لرجل، �أو ب�شكل �أ�شّح �شلطته.

�ملجتمع،  يف  �ال�شتبد�دية  �لبنى  ير�فق  فال�شمت 

وهو رفيق �لدرب للخ�شوع للقهر و�لقبول بالطغيان 

وكما  و�لعامة،  �لفردية  �حلياة  �أ�شعدة  جميع  يف 

ي�شمت �لفرد، ت�شمت �جلماهري خ�شوعا �أو خوفا �أو 

�لن�شاء  �ملر�أة– كل  لكن  ذلك جمتمعا.  كل  �أو  جهال 

– يجمعن يف �شمتهن �شمت �ملجتمع و�شمت �آخر 
ي�شاف �إليهن ب�شبب كونهن ن�شاء. لذلك يكون �شمت 

مكثفا  �رس�خا  �أو  بليغا  كالما  حقيقته  يف  �لن�شاء 

و�شيغ  �شماعه  �شيغ  يف  �ملجتمعات  �ختلفت  و�إن 

فهمه ... لذلك بقدر ما يت�شع ف�شاء �ل�شمت )و�شمت 

جمال  ي�شيق  ما  بقدر  �الأق�شى(  وجه  على  �لن�شاء 

�حلرية الأن �ل�شمت وجه �آخر لال�شتبد�د.
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65\ كاتب وناقد من �شورية

اتخذت ا�شرتاتيجية بناء العنوان يف التجربة ال�شعرية املعا�رصة يف �شوريا عموما 

م�شارين اثني، ات�شم امل�شار الأول منهما بهيمنة الدللة اجلزئية للعنوان عليه، من 

خالل انتخاب عنوان داخلي لإحدى الق�شائد ليكون عنوانا رئي�شا للعمل الذي ي�شمه 

ومينحه هويته، نظرا ملا تلعبه تلك الق�شيدة على امل�شتوى الدليل والرمزي من دور 

حموري، اأو قيمة فكرية مهيمنة على م�شتوى تلك التجربة، يحاول ال�شاعر من خالل 

انتخاب عنوانها الدال واملوحي، اأن يلفت انتباه املتلقي اإليها، ويجعل منها عالمة 

دالة على العمل، تاأتي يف اإطار ال�شياقات الن�شية، التي تظهر طبيعة التعالق القائمة 

بينه وبي العمل.

مفيد جنم\

العنونة ودللتها 

يف جتربة نوري اجلراح

يويل ال�ساعر اأهمية خا�سة بالعنوان كجزء

ل يتجزاأ من روؤيته للحداثة ال�سعرية



قدَّمتها  �لتي  و�الإ�شافات  �لتجربة  تلك  تطور  ومع   

�لتجارب �ل�شعرية يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي وما 

جديد�،  طور�  �لعنو�ن  بناء  ��شرت�تيجية  دخلت  بعد، 

جزء�  �ملرحلة  تلك  �شعر�ء  من  عدد  عند  فيه  �أ�شبح 

ن�شا  بو�شفه  �ل�شعرية،  للتجربة  �لكلية  �لبنية  من 

�شغري� مو�زيا للن�س �الأكرب، يحيل عليه كما يحيل 

�لن�س �الأكرب عليه، وذلك من خالل �خرت�ق �لعنو�ن 

وحدتها  جماع  وت�شكيله  كلها،  �لعمل  لن�شو�س 

�لداللية، �الأمر �لذي جعله ينتقل من �لداللة �جلزئية 

عالقته  من  �لنابعة،  �لكلية  �لداللة  �إىل  �لعمل،  على 

�لع�شوية مع �لتجربة �ل�شعرية، يف هذ� �لعمل �لذي 

ن�شو�س  يختزل  بنائيا  عن�رس�  كونه  ومن  ي�شّميه، 

�لعمل، وميّظهرها مبنى ومعنى من خالل �شعريته، 

�إن  �لن�س.  عالمات  جمموع  من  عالمة  باعتباره 

�ال�شتقاللية  من  نوع  وجود  تفرت�س  �لعنو�ن  �أولية 

يتمتع بها هذ� �لعنو�ن، �لذي قد يحيل يف م�شمونه 

على مرجعية خارجية ذ�ت داللة موحية، ال ميكن 

�إليها، يف �لوقت  �لعودة  �إال من خالل  تف�شري معناه 

على  يحيل  �أو  �لعمل،  د�خل  على  فيه  يحيل  �لذي 

و�لوظيفة  �لرمزية  �لبنية  خالل  من  �لعمل  د�خل 

�ل�شعرية �لتي يحيل من خاللها على د�خل �لعمل.  

يف  �لعنو�ن  بناء  ��شرت�تيجية  يف  �لبحث  �شيتخذ 

يركز  �ثنني،  م�شارين  �جلر�ح  نوري  �ل�شاعر  جتربة 

�أفقيا،  �لعنو�ن  در��شة  على  منهما  �الأول  �مل�شار 

�لعناوين،  لهذه  �لرتكيبية  �ملكونات  على  للوقوف 

تلك  تقيمه  �لذي  �لتعالق  مدى  �كت�شاف  �أجل  من 

طر�أ  قد  يكون  �أن  ميكن  وما  بينها،  فيما  �لعناوين 

عليها من حتوالت بهدف �لو�شول، �إىل �إدر�ك �لدور 

�ملعادل  ت�شكيل  �مل�شتوى يف  تلعبه، على هذ�  �لذي 

للو�شول  وعموديا  تتوجه،  �لذي  للعمل  �لرمزي 

طر�أ  �لذي  و�الختالف،  �لت�شابه  مدى  معرفة  �إىل 

�ل�شاعر  �أعمال  يف  �لعنو�ن  بناء  ��شرت�تيجية  على 

�ملختلفة، على مدى زمن �لتجربة �ملفتوح. 

ديو�ين  من  �لدر��شة  �شتتخذ  �لغاية  هذه  �أجل  ومن 

�للذين  �لفار�شية،  و�حلديقة  دم�شق  طريق  �ل�شاعر 

ديو�نه  ومن   ،2004 عام  و�حد  كتاب  يف  �شدر� 

�ل�شادر  للوقت،  �ل�شبعة  و�الأيام  قابيل  دم  �الأحدث، 

عام 2012 جماال للبحث و�لقر�ءة، نظر� لكونهما من 

�الأعمال �الأخرية، �لتي �شدرت لل�شاعر، وفيهما تظهر 

�أعماله  يف  �لعنو�ن  بناء  �إليها  �نتهى  �لتي  �ملاآالت 

�ال�شتغال  فيها  �لتي متَّ  و�لكيفية  �الأخرية،  �ل�شعرية 

على بنيته �لرتكيبية، ودوره يف تكوين عتبة داللية 

�ل�شعري  �لعمل  بتعوي�س  تقوم  و�أولّية،  موحية 

�لن�س  عالمات  من  د�لة  عالمة  بو�شفه  وحتديده، 

معها  يرتبط  �لتي  �لعامة،  بنيته  من  وجزء�  �لكلية، 

بعالقة ع�شوية، جتعله قادر� على تاأويل هذ �لعمل، 

�لقر�ءة على  �ال�شرت�تيجية يف  ت�شاعدنا هذه  بحيث 

�لوقوف على طبيعة �ال�شتغال �لقائم، على ��شتثمار 

و�جلمالية،  و�لرمزية  �لداللية  �لعنو�ن  وظائف 

ال�شيما من خالل وظيفته �الت�شالية، �لتي يقوم بها 

موقع  �ملتلقي، من خالل  مع  �لعالقة  م�شتوى  على 

يرتتب  وما  للعمل،  بالن�شبة  يحتله  �لذي  �ل�شد�رة 

على تلك �لعالقة من دور يف حتقيق وظيفتي تاأويل 

�جتذ�ب  عملية  يف  ت�شهم  �لتي  و�الإغر�ء،   �لعمل، 

�لت�شموية  وظائفه  �إىل  �إ�شافة  �لعك�س،  �أو  �لقارئ، 

و�الإ�شارية، �لتي يف�شح من خاللها عن هوية �لعمل 

وق�شديته ومكوناته، باعتباره ي�شكل عتبة قر�ئية، 

الميكن �إال منها �لولوج �إىل عامل �لن�س . 

1/1

�أعمال  يف  �لعنو�ن  بناء  ��شرت�تيجية  �تخذت  لقد 

�ل�شاعر �أكرث من م�شار، عك�س مر�حل تطور �لتجربة 

�لعنو�ن  وظيفة  عن  فيه  يك�شف  ب�شكل  وتناميها، 

على  خاللها  من  ويدل  يلعبها،  بات  �لتي  �ل�شعرية 

وبني  بينه  �لقائم  �لع�شوي  و�لرت�بط  �لتعالق  مدى 

جهة،  من  �ل�شعرية  �لتجربة  م�شتوى  على  �لن�س، 

وبني �ل�شاعر و�لن�س من جهة �أخرى، بحيث �أ�شبح 

داللية  بنية  )نو�ة  ي�شكل  �لتجربة  هذه  يف  �لعنو�ن 

وحتدد  �لعمل  م�شمون  على  تدل   
)1(

و�أولية( كربى 

ديو�ن  �لكلية. يف  بنيته  بو�شفه جزء� من  طبيعته، 

��شرت�تيجية  تقوم   1982 عام  �ل�شادر  �ل�شبي 

�لعنونة على �ختيار عنو�ن حموري، ليكون عنو�نا 

مكونات  من  كمكون  ظهوره  لكن  للديو�ن،  رئي�شا 

�لعنو�ن �ملحوري �لتايل، يف �لديو�ن يجعله يتجاوز 
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�لداللة  �إىل  ميثلها  �أن  ميكن  �لتي  �جلزئية،  �لداللة 

من  �ل�شاعر  يعرب  جوهريا،  مكونا  باعتباره  �لكلية، 

خالل ح�شوره على �مل�شتوى �لوجودي عن عالقته 

للتجربة  �أ�شا�شيني  ك�رسطني  و�لزمان،  باملكان 

�ل�شاعر  يحاول  �الإن�شان،  يعي�شها  �لتي  �لوجودية 

��شتعادتهما بعد خروجه من فردو�س �ل�شام �ل�شائع 

كنوع من �لتعوي�س عن �فتقادهما. تتوزع �لعناوين 

�لد�خلية على جمموعة من �لعناوين �ملحورية، �لتي 

تتوزع هي �الأخرى على عناوين رقمية، حتمل داللة 

ويف  �الأوىل،  �ل�شتة  �ملحورية  �لعناوين  يف  كمية 

�لكتابية،  �لعناوين  �لديو�ن تظهر  �الأخري من  �جلزء 

�لتي تقيم تعالقها مع ن�شو�س �لديو�ن، حيث تتميز 

�ملكثفة  �للغوية  ببنيتها  �لعناوين  تلك 

�لداللية  بنيتها  تت�شمن  حني  يف  جد�، 

معاين جمردة ودالالت مكانية و�ن�شانية 

و��شماء �أ�شياء. �أما يف ديو�نه طفولة موت 

��شرت�تيجية  فتقوم  �ل�شادر عام 1992 

�لد�ل  �ملت�شل�شل،  �لرتقيم  على  �لعنونة 

داللة كمية، وعلى �لرت�بط بني مكونات 

�أجز�ئها، باعتبار �لديو�ن مبثابة ق�شيدة 

و�حدة. ويف ديو�ن كاأ�س �شود�ء �ل�شادر 

عام 1993 يعود �جلر�ح �إىل توزيع ق�شائد �لديو�ن 

على عدد من �لعناوين �ملحورية، مقرتنة بالت�شل�شل 

على  �ملحورية  �لعناوين  ت�شتمل  بينما  �لرقمي، 

جمموعة كبرية من �لعناوين، �لتي تت�شم باالقت�شاد 

�لغالب من كلمة  تتاألف يف  �إذ  �ل�شديد جد�،  �للغوي 

و�حدة ال�شم، يحمل دالالت مكانية �أو معاين جمردة 

�أو تدل على �أ�شياء، وغالبا ما تاأتي ب�شيغة �ملفرد. 

�ملر�آة  يف  و�لق�شيدة  �لق�شيدة  ديو�ن  ويت�شمن 

ومتظهرها  �لق�شيدة،  بني  �لتقابل  معنى   1995

مقابل  )�لو�حد  �ملعاك�شة  �ملر�يا  لعبة  يف  �ملتعدد 

حموريني،  عنو�نني  من  �لديو�ن  يتاألف  �ملتعدد(. 

ت�شكل  و�حدة،  يتاألف من كلمة  �الأول عنو�نا  يحمل 

)�لق�شيدة(،  �لرئي�س  �لعنو�ن  من  �الأول  �جلزء 

فيها  ي�شتبدل  �لق�شائد،  من  جمموعة  على  وتتوزع 

كمية،  داللة  �لد�ل  بالرتقيم،  �لكتابية  �لعنونة 

�أجز�ئها، يف حني يتوزع  �لقائم بني  �لرت�بط  وعلى 

�لعنو�ن �ملحوري �لثاين على جمموعة من �لعناوين 

بحيث  �أي�شا،  �حل�شابي  بالرتقيم  مقرتنة  �لفرعية، 

معا،  �آن  يف  ولغوية  كمية  داللتني  �لعنو�ن  يحمل 

خا�شة و�أن تلك �لعناوين ذ�ت بنية و�شفية وداللية 

مكانية وزمانية. وت�شكل �لعنونة يف ديو�ن �شعود 

�إبريل 1995 �خرت�قا و��شحا ال�شرت�تيجية �لعنونة 

بدال  وتظهر  �ملحورية،  �لعنونة  تختفي  �إذ  �ل�شابقة، 

من  تتاألف  و�لتي  للق�شائد،  �لفرعية  �لعنونة  عنها 

رقميا،  ت�شل�شال  حتمل  �لتي  �ملقاطع  من  جمموعة 

�لديو�ن،  هذ�  يف  �لعنونة  تتميز  كمية.  داللة  يحمل 

�ل�شديد،  �للغوي  بالتكثيف  �أعماله  �أغلب  يف  كما 

وبكونها ذ�ت بنية داللية متنوعة ذ�ت معان جمردة 

ودالالت مكانية وزمنية و��شماء �أ�شياء، 

لكنها ال تخلو على �شعيد بنيتها �لداللية 

من �النزياح �لو�شفي، �لذي يقيم تعالقه 

مع بنية �للغة �ل�شعرية، �لتي يحيل عليها 

�ملجازية  و�لبنية  عليه،  حتيل  هي  كما 

�لتي ت�شكل خرقا ملبد�أ �لعنونة. من هنا 

ميكن �أن نالحظ �أن ��شرت�تيجية �لعنونة 

يف جتربة �ل�شاعر مل تاأخذ م�شار� و�حد، 

و�أنها حاولت �أن جترب ��شكاال متعددة من �لعنونة، 

�أن  �لفار�شية  بينما جند يف طريق دم�شق و�حلديقة 

وتقوم  تركيبا،  �أكرث  �أ�شبحت  �لعنونة  ��شرت�تيجية 

�لعنونة  هذه  تفقد  �أن  دون  حماور،  جمموعة  على 

�شعريتها وتعالقها مع بنية �لن�س �للغوية و�لداللية 

و�لنحوية و�لبالغية.

1/2

الدرا�سة الأفقية للعنوان

يظهر �لتعالق �لو��شح على م�شتوى �لعنونة �ل�شعرية 

يف هذين �لعملني، من خالل ما تت�شم به �لعنونة يف 

بناء  من  �لفار�شية،  و�حلديقة  دم�شق  طريق  ديو�ين 

�لعناوين  من  جمموعة  على  يقوم  ود�ل،  مدرو�س 

�ملحورية �ملوزعة على �أربعة كتب، يحمل كل كتاب 

�الآخر على  يتوزع هو  �إ�شافيا،  فرعيا  عنو�نا  منها 

بينها،  فيما  تتباين  �لتي  �لعناوين،  من  جمموعة 

�لعنونة  تتوزع  كذلك  �آخر.  �إىل  حموري  عنو�ن  من 
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حمورية،  عناوين  �أربعة  على  �لثاين  �لديو�ن  يف 

حيث  من  �ل�شابقة،  �ملحورية  �لعناوين  مع  تتماثل 

�لعدد، فيما ي�شتمل �لعنو�ن �ملحوري على جمموعة 

�لغالب  �لتي تت�شم يف  �لق�شائد،  كثرية من عناوين 

�لعنو�ن  يتوزع  بينما  �لو��شح،  �للغوي  بتكثيفها 

�أن�شودة.  ع�رسة  �شبع  على  �الأخري  قبل  ما  �ملحوري 

�لذي  للوقت  �ل�شبعة  و�الأيام  قابيل  دم  ديو�نه  ويف 

يف  �حلال  هو  كما  فنالحظ    2012 حديثا  �شدر 

للعنو�ن،  �ملركبة  �لبنية  �ل�شابق  �لرئي�س  �لعنو�ن 

�لعنونة فيها على مقا�شد  ��شرت�تيجية  و�لتي تقوم 

�لتكوينية  بالبنية  ع�شوية  ب�شورة  ترتبط  داللية، 

خالل  من  الحقا  �شيظهر  كما  �لديو�ن،  لق�شائد 

�لديو�ن،  ق�شائد  كتابة  فيه  �أجنزت  �لذي  �لتاريخ، 

ي�شتمد  عاما.  وع�رسين  �ثنني  مدى  و�ملمتدةعلى 

عنو�نا �لديو�ن �الأخري جزء� مهما من معناهما، من 

�ملرجعية �خلارجية �لتي يحيالن عليها، وي�شرتكان 

بها، ممثلة باملرجعية �لدينية �الإ�شالمية و�ليهودية، 

�لعلم  ال�شم  �الأول  �لعنو�ن  ��شتدعاء  خالل  من 

ل�شخ�شية قابيل، مقرتنا بالو�قعة �لتي �رتبطت بها 

تاريخيا، وهي جرمية قتل �أخيه هابيل، حيث تتاأتى 

داللة هذ� �لفعل �لرت�جيدي على �مل�شتوى �لوجودي 

�لتاريخ.  �أول جرمية حتدث يف  �الإن�شاين، من كونه 

�لزمنية،  �لداللة  ذي  �لعنو�ن  هذ�  مع  ويتقاطع 

و�لبالغ �لتكثيف على م�شتوى بنيته �للغوية �لعنو�ن 

�لتي  �ملرجعية �خلارجية  للديو�ن، من حيث  �لثاين 

منها،  معناه  من  مهما  جزء�  وي�شتمد  عليها،  يحيل 

بق�شة  �ملتمثلة  �ليهودية  �لدينية  �ملرجعية  وهي 

�خللق �لتور�تية، كما يبدو ذلك من �لقر�ءة �الأولية، 

يف حني �أنه ي�شتمد جزء� �آخر من معناه، من د�خل 

و�ملتمثل  معه،  ويتعالق  عليه  يحيل  �لذي  �لن�س 

عن  تعرب  �لتي  �ال�شبوعية،  �جلمعة  تظاهر�ت  يف 

�لن�شال �ل�شلمي للثورة �ل�شورية �لعارمة، �لتي باتت 

للمطالبة  �ل�شورية،  �جلغر�فية  طول  على  تنطلق 

باحلرية و�لعد�لة و�لكر�مة و�إ�شقاط �شلطة �ال�شتبد�د 

�ملرجعية  على  �الإحالة  تلك  �إن  و�لف�شاد.  و�لقتل 

�لبنية  م�شتوى  على  تتكامل  للعنو�نني،  �خلارجية 

�لتي  �لع�شوية،  �لداللية، من خالل عالقة �الرتباط 

ي�شكالن جماع  �لتي  �لديو�ن  يقيماها مع ن�شو�س 

�لذي  �الأمر  و�الأولية،  �لكربى  �لداللية  وحدتهما 

يجعل منهما) مفتاحا تاأويليا يقومان بوظيفة ربط 

. تظهر 
)2(

�لد�خلي و�خلارجي( �لن�س  �لقارئ بن�شيج 

�ملحورية  للعناوين  �ملركبة  �لتكوينية  �لطبيعية 

�ختيار  خالل  من  دم�شق(  طريق  �الأول)  للديو�ن 

�لعناوين  تلك  على  يتوزع  جامع،  لعنو�ن  �ل�شاعر 

مقرتنا  �لكتاب  عنو�ن  هو  �ملحورية،  �الأربعة 

�ل�رسيح  �ملعنى  به  يكتمل  �لذي  �لثاين،  بالعنو�ن 

�لن�س.  ملنت  بديال  رمزيا  معادال  بو�شفه  للعنو�ن 

�إن �ختيار �ل�شاعر مل�شطلح �لكتاب كعنو�ن حموري 

�لذي ميثله مفهوم  �لرمزي،  �ملعنى  ينبع من  �أويل، 

ما  و�الأدبي،  �لديني  �لثقايف  �مل�شتوى  على  �لكتاب 

�لذي  �لتنا�س،  هذ�  يحيل من خالل  �لعنو�ن  يجعل 

يقيمه مع �ملرجعية �لدينية، على مرجعية خارجية، 

و�الأدبية  �لرمزية  قيمته  من  بع�شا  منها  ي�شتمد 

رمزيا  معادال  فيه  ي�شكل  �لذي  �لوقت  يف  �خلا�شة، 

�أفقيا، يف  �إن قر�ءة هذه �لعنونة  لن�شو�س �لديو�ن. 

يف  �إليها،  �أ�رسنا  �لتي  �لعنونة،  ��شرت�تيجية  �إطار 

و�النف�شال  �الت�شال  عالقة  تظهر  �ل�شابقة،  �أعماله 

�لتي تقيمها معها، �الت�شال على م�شتوى �ملكونات 

للعنو�ن،  �ال�شمية  �لنحوية  �لبنية  ذ�ت  �لرتكيبية 

وعلى �شعرية �لعنو�ن �لتي جتعل منه معادال رمزيا 

ذ� داللة للعمل، �لذي يحيل عليه، كما هو يحيل عليه، 

�لتي  و�لتعديل  �الإ�شافة  م�شتوى  على  و�النف�شال 

يقوم  �لتي  و�الإحاالت  �لعنو�ن،  مفهوم  على  طر�أت 

�لتعالق  خالل  من  تف�شريمعناه،  م�شتوى  على  بها 

تتمثل  �لتي  �خلارجية،  �ملرجعيات  يقيمه مع  �لذي 

�لر�شول  بول�س  لق�شة  �مل�شيحية  �لدينية  باملرجعية 

دم�شق،  حدود  حتى  �مل�شيحيني  يطارد  ظل  �لذي 

منها،  موقفه  يف  هناك  �لكلية  �النعطافة  لتحدث 

و�لتي �شتحوله من م�شطهد لها، �إىل مب�رس بر�شالتها 

بناء  ��شرت�تيجية  خالف  وعلى  لها.  ورمز  �لدينية، 

�لعنو�ن يف �أعماله �ل�شابقة يلجاأ �ل�شاعر �إىل �لعنونة 

�ثنني  �شعريني  ب�شبب �جلمع بني عملني  �ملزدوجة، 

�لزمنية  �ملدة  يف  �لتباعد  نتيجة  و�حد،  ديو�ن  يف 

له قبل  ديو�ن �شدر  و�آخر  �لديو�ن،  بني �شدور هذ� 
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�أكرث من ن�شف عقد من �لزمن، وهو ما ينطبق على 

�لديو�ن �الأخري �أي�شا.

لقد ظلت ��شرت�تيجية بناء �لعنو�ن يف �أعمال �جلر�ح 

�ملختلفة حمافظة على بنيتها �لتكوينية �الأ�شا�شية، 

�لرمزي  �ملعادل  ت�شكيل  يف  �لعنو�ن  وظيفة  وعلى 

للعمل، وهو ما يتجلى للقارئ يف تعالق تلك �لعناوين 

مع بع�شها �لبع�س، �شو�ء من حيث ما تتميز به تلك 

�لعنونة من �قت�شاد لغوي �شديد، �أو بنية نحوية ذ�ت 

طابع ��شمي، �أو من حيث وظيفتها �ل�شعرية وبنيتها 

جتربة  مل�شمون  و�ختز�لها  وتكثيفها  �ال�شتعارية، 

�لديو�ن �لذي تتوجه، با�شتثناء ديو�ن �ل�شبي �لذي 

لتلك  �لعام  �خلط  هذ�  عن  �النزياح  من  نوعا  �شكل 

على  �ملكثف  و�ال�شتغال  �لتطوير  �إن  �ال�شرت�تيجية. 

�لتعالقات  �شبكة  �شتطال  �لعنو�ن  بنية 

�لعنونة  تقيمها  �لتي  و�لتفريعات، 

�ملحورية و�لفرعية �لد�خلية مع بع�شها 

�لبع�س، د�خل �لعمل، و�لتي باتت متثل 

عالمات  جمموع  من  �أ�شا�شية  عالمة 

�لعمل،  تت�شمن  مو�زية  بنية  �أو  �لن�س، 

جري�ر  روؤية  وفق  يت�شمنها  هو  كما 

جينيت لوظيفة �لعنو�ن . 

1/3

 الدرا�سة العمودية للعنوان 

�أربعة  على  دم�شق  طريق  ديو�ن  يتوزع   

و�لكتاب  �الأول  �لكتاب  ��شماء  عناوين حمورية، حتمل 

�لكتاب  يتاألف  �لر�بع.  و�لكتاب  �لثالث  و�لكتاب  �لثاين 

زمنية  مكانية-  دالالت  يحمل  ثان  عنو�ن  من  �الأول 

�لعناوين  من  جمموعة  على  ويتوزع  �ل�شيف(  )جهة 

�لتي تتباين يف بنيتها �للغوية و�لداللية، �إ�شافة �إىل �أن 

بع�س ن�شو�شها �لتي تتاألف من جمموعة من �ملقاطع، 

�لكتابية رقما  �لعنونة  يحمل كل مقطع منها بدال عن 

��شماء  �أو  �لالتيني،  �حل�شابي  �لت�شل�شل  وفق  خا�شا، 

هي  �لعناوين  وهذه  �لقدمية،  دم�شق  مدينة  يف  �أماكن 

يتحرك-  حجر  �شيفريو�س-  �شيبتيمو�س   – )عالمة1 

مرثية  قا�شيون-  نزول  بعيد-  �شطح  �ل�شيف-  دم 

وجناحان  �أ�شود  مالك  يف  دم�شقي  �لوردي-  �ل�شخر 

برتقاليان- عالمة1. تنبع �ملقا�شد �لداللية الختيار�ت 

ي�شتبدلها  �لتي  �لتقليدية  �لعنونة  �شعيد  على  �ل�شاعر 

�لتي  و�لداللية  �لرمزية  �لقيمة  من  �لكتاب  مب�شطلح 

يكت�شبها مفهوم �لكتاب، ال�شيما يف �لثقافة �الإ�شالمية. 

يلجاأ �ل�شاعر ال�شتخد�م عنو�ن ثان للعناوين �ملحورية، 

تكون وظيفته هي تف�شري �لعنو�ن �الأول، ور�شم حدوده 

ومد�ر�ته �لقولية و�لداللية، من خالل �شعريته، وعالقة 

على  �أما  �لن�س.  مع  يقيمها  �لتي  �لع�شوية  �الرتباط 

تتباين من  �لعناوين  تلك  فاإن  �للغوية،  �لبنية  م�شتوى 

�لن�شبي، كما  �ل�شديد، وطولها  �للغوي  �قت�شادها  حيث 

يحمل  �إذ  �أي�شا،  تتباين  �لداليل  �مل�شتوى  على  �إنها 

بع�شها عناوين ذ�ت معنىجمرد�) عالمة 1- عالمة 1( 

�أو داللة مكانية) �شطح بعيد- نزول قا�شيون( �أو زمانية 

�ل�شخر  )مرثية  �شيء  ��شم  �أو  �ل�شيف(  )دم 

�لوردي( �أو ��شما تاريخيا �إغريقيا ي�شتدعيه 

��شم  �أو  �شيقريو�س(  )�شيبتيمو�س  �ل�شاعر 

�أ�شود  )مالك  مدركة  غري  دينية  �شخ�شية 

بلقبها  �شخ�شية  �أو  برتقاليان(  وجناحان 

لتلك  �لنحوية  �لبنية  وتت�شم  )دم�شقي يف(. 

�لعناوين بغلبة �لطابع �ال�شمي ذي �ل�شمة 

تتميز  �لتي  �لعناوين،  تلك  على  �لو�شفية 

�لعنو�ن  ليكون  مبتدئها،  بحذف  �أي�شا 

وي�شرتك  �ملحذوف.  �ملبتد�أ  لهذ�  خرب� 

�لفار�شية  �حلديقة  �لثاين  ديو�ن  عنو�ن 

�لنحوية  بنيته  حيث  من  �شو�ء  �ل�شابق،  �لعنو�ن  مع 

و�لداللية �أو �للغوية، فهو يتميز �أوال باقت�شاده �للغوي 

بنيته  م�شتوى  وعلى  كلمتني،  من  يتاألف  �إذ  �ل�شديد، 

مبتدئها،  حذف  متَّ  ��شمية،  جملة  من  يتاألف  �لنحوية 

يف �لوقت �لذي حتمل فيه بنيته �لداللية داللة مكانية 

�ل�شابق  �لديو�ن  مع  يتماثل  كذلك  جمازية.  بنية  ذ�ت 

من حيث عدد �لعناوين �ملحورية �الأربعة، �لتي تتوزع 

�لد�خلية للن�شو�س. تقوم ��شرت�تيجية  عليها �لعناوين 

�أن  ميكن  على  �ملختلفة  �جلر�ح  �أعمال  يف  �لعنونة 

ن�شميه �لعنونة �لتفريعية، �أو ) �ل�شجرية(، و�لقائمة على 

مركزية �لعنو�ن �لرئي�س، ومن ثم يفرع هذ� �لعنو�ن �إىل 

تتفرع بدورها  �لتي  �لعناوين �ملحورية،  جمموعة من 

�لد�خلية  �لعناوين  من  �أو�شغرية،  كبرية  جمموعة  �إىل 
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عالقات  �إن  �لديو�ن.  لق�شائد  �لرقمية  �أو  �لكتابية 

فيما  �لعناوين  تلك  تقيمها  �لتي  و�الإحالة  �لتعالق 

بينها، تظهر ومتظهر تلك �ل�شبكة �ملحكمة من �لعالقات 

�ملتبادلة �لتي تتوخى عمليات بناء �لعنو�ن �خلارجية 

�ل�شعرية على  �إىل جانب وظيفتها  و�لد�خلية حتقيقها، 

م�شتوى عالقتها مع �لن�س �ل�شعري، �لتي ترتبط معها 

بعالقة ع�شوية �أي�شا.

�أربعة عناوين  ي�شتمل ديو�ن �حلديقة �لفار�شية على 

�إغريقية(  قناع �شخ�س- مرثية   ( �أوال  حمورية، هي 

بنيته  خالل  من  �ملطلق،  �لداليل  �ملعنى  يظهر  �لذي 

�لنحوية �لتي ين�شاف فيها �ال�شم �الأول قناع �إىل ��شم 

نكرة �شخ�س، لذلك ي�شيف �ل�شاعر �إىل �لعنو�ن �الأول 

�ل�رسيح منه ويغدو  �جلزء  يكتمل  لكي  ثانيا  عنو�نا 

�أكرث حتديد� ملجاله �لداليل �لذي ي�شتغل عليه �لعنو�ن. 

وحيد  بعنو�ن  فيكتفي  �لثاين  �ملحوري  �لعنو�ن  �أما 

�لثالث ال�شتخد�م  �لعنو�ن  �لتنني، بينما يعود  �شيف 

�لثاين  �لعنو�ن  فيها  ين�شاف  �لتي  �ملركبة،  �لعنونة 

�لعنو�ن  وفار�شية(�إىل  عربية  وتنا�شات  �شذر�ت   (

�الأول �أن�شود�ت يف ب�شتان خري �لدين �الأ�شدي. تتجلى 

وظيفة �لعنو�ن يف �لت�رسيح عن طبيعة �لبنية �لفنية 

مع  تقيمها  �لتي  �لن�شية،  وتعالقاتها  للن�شو�س، 

�لعنونة  خالف  وعلى  خمتلفة.  خارجية  مرجعيات 

�لو��شح  �لن�شبي  �لطول  نالحظ  �ل�شابقة  �ملحورية 

يف  بالن�شيد.  �لق�شيدة  مفهوم  و��شتبد�ل  للعنو�ن، 

يظهر  �شحر�ء،  يف  بارقة  �الأخري  �ملحوري  �لعنو�ن 

�للغوية،  �لعنو�ن  بنية  م�شتوى  على  �ل�شديد  �لتكثيف 

�ملحورية،  �لعناوين  تلك  جميع  تتقاطع  حني  يف 

على م�شتوى بنيتها �لنحوية، �لتي تتاألف من جملة 

��شمية . يتوزع �لعنو�ن �ملحوري �ملركب �الأول قتاع 

عنو�نا  ع�رس  ثالثة  على  �إغريقية  مرثية   : �شخ�س 

د�خليا، حتمل �أجز�ء بع�س �لق�شائد �أرقاما ح�شابية 

�لثاين يف  �لعنو�ن  ��شتخد�م  �إىل  التينية، بينما يلجاأ 

�أن�شودة  �لليل:  قبل  ما  )وح�شة  �لعناوين  تلك  بع�س 

�لعنونة هنا، ففي حني  ��شتغاالت  �أوزيري�س(. تتعدد 

نالحظ �لبنية �ال�شمية للعنو�ن، جند �أن �لعنو�ن �الأول 

�لذي يحمل داللة زمنية، يعقبه �لعنو�ن �لثاين �لذي 

ي�شتدعي فيه �شخ�شية �أ�شطورية فرعونية) �أوزيري�س(، 

ويحمل داللة فنية تو�شح بنية �لن�س �ل�شعري �لفنية. 

جميعا  تتميز  �لفرعية  �لعناوين  تلك  كانت  و�إذ� 

با�شتثناء ثالثة عناوين  �ل�شديد  �للغوي  باقت�شادها 

هي )وح�شة ما قبل �لليل- �أن�شودة �أوزيري�س/ منزل 

�شيء  ب/  �أودي�شيو�س  �أن�شودة  بعيدة-  جغر�فية  يف 

مرتوك يف ك�شور �لرقيم( ��شتمال �لعنو�ن فيها على 

عنو�ن ثاين يكمل معناه �ل�رسيح، فاإن تلك �لعناوين 

مكانية  خمتلفة  معاين  �لداللية  بنيتها  يف  حتمل 

�لعنو�ن  يتعالق  جمردة.  ومعان  و�شفات  وزمانية 

�ملحوري �لثاين )�شيف �لتنني( مع �لعنو�ن �ملحوري 

�ل�شديد وبنيته  �للغوي  �الفت�شاد  �الأول على م�شتوى 

�لعنو�ن  هذ�  كان  و�إن  �ال�شمية(  )�جلملة  �لنحوية 

�ل�شاعر  �نتخبه  �لق�شائد  الإحدى  د�خلي  هوعنو�ن 

ملقا�شد داللية ليكون عنو�نا حموريا، دون �أن يكون 

�ملحوري  �لعنو�ن   . ثان  عنو�ن  �إىل  حاجة  هناك 

�الأ�شدي:  �لدين  خريي  ب�شتان  يف  )�أن�شود�ت  �لثالث 

�شذر�ت وتنا�شات عربية وفار�شية( ينحو نحو �لطول 

مع  يتقاطع  كان  و�إن  �للغوية،  بنيته  يف  �لن�شبي 

�لنحوية  �لبنية  �الأربع من حيث  �ملحورية  �لعناوين 

�ملحوري  �لعنو�ن  غر�ر  وعلى  �ال�شمية(.  )�جلملة 

�ل�شابق ي�شتدعي �لعنو�ن �شخ�شية �شعرية �شورية تعد 

من �لرو�د �الأو�ئل لق�شيدة �لنرث عربيا، بينما يكتفي 

��شتغاالت  طبيعة  بتو�شيح  �لثاين  �الإ�شايف  �لعنو�ن 

�ملرجعيات  مع  وتعالقاتها  �لد�خلية،  �لن�شو�س 

تو�شيح  جانب  �إىل  و�لفار�شية،  �لعربية  �ل�شعرية 

طبيعة بنية تلك �لن�شو�س فنيا ) �أن�شود�ت( ما يجعل 

�لن�س  �لعنونة ت�شكل بنية �شغرية ترتبط ببنية  تلك 

خاللها  من  تقوم  ب�شورة  عليها،  وحتيل  �لكربى 

�لقارئ و�لتاأثري  �الإعالن بتوجيه  �إىل وظيفة  �إ�شافة 

فيه، ومنهجة عملية �لقارئ . حتمل �لعناوين �لد�خلية 

��شتخد�م  خالل  من  تن�شاف  كمية  داللة  للن�شو�س 

�لكتابية  �لعنونة  �إىل  �لالتيني  �حل�شابي  �لرتقيم 

و�لعالقة  �لتعالق  طبيعة  على  يدل  ما  )�أن�شودة( 

و�لعناوين  �ملحورية  �لعنونة  بني  �لقائمة  �لع�شوية 

�جلزء  عالقة  منحى  تتخذ  و�لتي  للن�شو�س  �لفرعية 

بالكل )�شيغة �ملفرد مقابل �شيغة �جلمع(.

�للغوي  �لتكثيف  من  عالية  درجة  �لعنو�ن  ويبلغ 
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يف  )بارقة  و�الأخري  �لر�بع  �ملحوري  �لعنو�ن  يف 

�ال�شمية  بنيته  جانب  �إىل  يتميز  �لذي  �شحر�ء( 

�لد�خلية  �لعنونة  غر�ر  وعلى  �ملكانية.  بداللته 

�ل�شابقة تتميز �لعناوين �لد�خلية للن�شو�س �ل�شعرية 

باقت�شادها �للغوي �ل�شديد، فهي تتاألف يف �لغالب 

من جملة ��شمية )حلم �شاعة- �أخبار عنك- برهات 

�أن�شودة  ��شمها �حلرية-  يل- �رسيطة حمر�ء/ لعبة 

يف  فتى  خيال  �أندل�شي-  �شوء  �لليل/  يف  �ل�شائر 

قدمي-  دفرت  يف  يومية  �ل�شاعة-  ور�ء  خ�رسة- 

�نفردت  لقد  �لر�شا�س(.  بقلم  �ملطار  يف  بورتريه 

ثالثة عناوين من �لعناوين �لد�خلية ببنية خمتلفة، 

�ثنان منها يتميز�ن ببنية فعلية) كنت يف مدينة- 

يتاألف من جملة  و�حد  ( وعنو�ن  �لفجر  �إىل  �ذهبي 

�رسط غري جازمة ) �إذ� جئت ومل �أكن( مع 

�ختالف و��شح يف �شمري �ملتكلم فيها، 

�لوحيدة  �مليزة  �ملخاطب.  �شمري  ويف 

هي  �لد�خلية  �لعنونة  فيها  تنفرد  �لتي 

)�أن�شودة  �الإ�شايف  �لعنو�ن  ��شتخد�م 

كنت  �أندل�شي-  �شوء  �لنوم:  يف  �ل�شائر 

يف مدينة: وهلة الهية- �رسيطة حمر�ء: 

��شتخدم  حني  يف  �حلرية(  ��شمها  لعبة 

و�حدة  ق�شيدة  يف  �لعنونة  متو�لية 

ذي  �لالتيني  �حل�شابي  بالرتقيم  مرفقة 

�لداللة �لكمية هي )خيال فتى يف خ�رسة:1- جهة 

�ال�شرت�تيجية  هذه  �إن  �لكلمات(.  2جهة  �ل�شحر�ء 

�لعنونة  مع  تعالقها  تقيم  �لد�خلية  �لعنونة  يف 

�آخر  �خلارجية، ويف �الآن ذ�ته تك�شف على م�شتوى 

مبا  �لعنونة،  ��شرت�تيجيات  تنويع  يف  �لرغبة  عن 

يجعلها �أكرث �رتباطا ببنية �لن�س، و�أكرث داللة عليه 

وتكثيفا مل�شمونه، دون �أن تقع يف �لتكر�ر �أي�شا. 

  تتوزع �لعناوين �لفرعية لديو�ن دم قابيل و�الأيام 

�ثنني،  حموريني  عنو�نني  على  للوقت،  �ل�شبعة 

للوقت(،  �ل�شبعة  )�الأيام  �الأول  �ملحوري  �لعنو�ن 

�إىل عنو�ن رئي�س ثاين للديو�ن، م�شتمد  �لذي حتول 

فيه،  �أ�شا�شيا  حمور�  وي�شكل  �ل�شعري،  �لن�س  من 

ثيمة  �لق�شيدة، بو�شفه  �إىل عامل  للدخول  ومفتاحا 

تعترب من �أهم �لتيمات �لد�لة، على ظاهرة حموربة 

جامعة للن�شال �ل�شلمي للثورة �ل�شورية، وهو �ملوعد 

يف  عادة  �ملظاهر�ت  فيه  تنطلق  �لذي  �الأ�شبوعي 

�ملدن و�الأرياف �ل�شورية. يكتفي هذ� �لعنو�ن بذ�ته 

وحدة  ت�شكل  �لتي  �لق�شيدة،  طول  من  �لرغم  على 

ع�شوية، دون �أن تتفرع منه �أية عناوين كتابية، �أو 

رقمية فرعية، كما كان عليه �حلال يف �أعمال �أخرى. 

�أجنحة  �لثاين �لذي يحمل عنو�ن  �لعنو�ن �ملحوري 

�ل�شائح وق�شائد �أخرى، ي�شري �لعنو�ن �ملركب �لذي 

تربط بني جزئيه و�و �لعطف �إىل م�شتويني �ثنني من 

�لن�شو�س، �لتي تندرج حتته، �مل�شتوى �الأول يحمل 

�لن�شو�س  تندرج  بينما  �ل�شائح،  �أجنحة  عنو�ن 

عامة.  �شعرية  فنية  داللة  ذي  عنو�ن  حتت  �الأخرى 

�إن فهم �الأ�شا�س �لذي قامت عليه هذه �لعنونة ذ�ت 

�لداللة �لعامة، ال ميكن �أن تنجز �أهد�فها 

�الأخرى،  �لديو�ن  عتبات  قر�ءة  دون 

ويف �ملقدمة منها �الإ�شارة �لتي تت�شدر 

ن�شو�س  كتابة  تاريخ  وحتدد  �لديو�ن، 

عقدين  مد�ر  على  متتد  �لتي  �لديو�ن، 

ونيف من �لزمن، ما يجعل هذه �مل�شافة 

على  �أثرها  ترتك  �لطويلة،  �لزمنية 

�شو�غل �لن�س �ل�شعري ومناخلته ولغته. 

يقيمها  �لتي  �لع�شوية  �لعالقة  تتبدى 

�لعنو�ن مع �لن�س، و�لتي تك�شبه �شعريته 

يف  معروفة  �شخ�شيات  ��شماء  ��شتدعاء  خالل  من 

حتيل  �لتي  بالو�قعة  مرتبطة  �لديني،  �لق�ش�س 

�حلكاية  ��شتدعاء عن�رس من عنا�رس  �أوعرب  عليها، 

�لقر�أنية �الأ�شا�شية، ويف مقدمتها �شخ�شيات قابيل 

�أ�شطورية  �شخ�شيات  �إىل  �إ�شافة  و�لغر�ب،  ويو�شف 

غربية، مثل �أوديب و�شيزيف وتريي�شيا�س. �لق�شائد 

�الأوىل �لتي تندرج يف �إطار �لعنو�ن �ملحوري �لثاين، 

ت�شتمل على  �لتجربة و�ملناخ، وهي  جتمعها وحدة 

�شبع ع�رسة ق�شيدة، تتباين من حيث تكثيفها �للغوي 

وطولها �لن�شبي، وكذلك من خالل ��شتخد�م �لعنو�ن 

�لثاين �لذي ين�شاف �إىل �لعنو�ن �لد�خلي �الأول، لكي 

مرجعيات  مع  تنا�شه  �إىل  �إ�شافة  معناه،  يو�شح 

�إغريفية تاريخية و�أدبية، ومرجعيات �إ�شالمية، من 

خالل ��شتدعاء ��شماء �لعلم مقرتنة مع �لو�قعة �لتي 
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حتيل عليها، لكنها با�شتثناء عنو�ن و�حد يتاألف من 

�الآباء(  �إىل  ر�شالة  يو�شف:  �أخوة  )قال  فعلية  جملة 

تاأمل:  )بعد  جملة  �شبه  من  يتاألف  و�حد  وعنو�ن 

�لبنية  م�شتوى  على  تتميز  �إغريقي(  �شاعر  رثاء  يف 

�لنحوية بكونها تتاألف من جمل ��شمية ) �لعا�شفة(، 

وتتوزع على جمموعة من �ملقاطع، يحمل كل مقطع 

من  �لر�جع  )�أن�شودة  خا�شا  ح�شابيا  رقما  منها 

�ملار�س  مركب-  يف  �أغنية  �لنظرة-  تلك  �لكهف- 

�لد�مي- طفل تريي�شيا�س:  �أوديب ر�جعاعلى �لطريق 

نف�شها- ن�شيدمتاأخر لبحار قدمي- موعد مع قابيل 

يف مفهى على �لبحر- مرئيات من ور�ء زجاج يف 

�أغنية  و�طئة:  �شماء  حتت  خليع  مقعد  بارد-  يوم 

رمزية ل�شحر�ء يف تافذة- كلمات �ل�شقيق- م�شاء 

عربي  �شيزيف  نهر-  عند  نائم  �أن�شودة  دم�شق:  يف 

ي�شكن يف مدينة عربية – ق�شيدة �إىل غر�ب(

�لداللية معاين  �لعناوين من حيث بنيتها  تلك  حتمل 

خمتلفة، �أهمها معاين مكانية)مقعد خليع حتت �شماء 

و�طئة: �أغنية رمزية ل�شحر�ء يف نافذة/ �شيزف عربي 

ي�شكن يف مدينة عربية- �أن�شودة �لر�جع من �لكهف- 

)�شبية  وزمانية  مكانية  �أومعاين  مركب(،  يف  �أغنية 

�أن�شودة  دم�شق:  يف  م�شاء  زقاق/  يف  ب�شيف  يلهون 

�أدبية  �أومعاين  �لعا�شفة(  �أوطبيعية)  �لنهر(  نائم عند 

قدمي/  لبحار  متاأخر  ن�شيد  �لد�مي-  �ملار�س  فنية) 

�لقر�ءة  تخل�س  غر�ب(.  �إىل  ق�شيدة  �ل�شقيق/  كلمات 

�ل�شابق يف ��شرت�تيجية بناء �لعنو�ن يف عملني �ثنني 

��شتنتاجات  جملة  �إىل  �الأخرية  �ل�شاعرة  �أعمال  من 

�لتي  و�الت�شال  �النف�شال  عالقة  �أولها  �أ�شا�شية 

و�لتي  �لبع�س،  بع�شها  مع  �لعنونة  تلك  تقيمها 

�لديو�ن  يف  حتى  �لعنونة  �أ�شكال  تعدد  يف  تتو�شح 

�لو�حد ويف كلية �أو جزئية متثيله للن�س �ل�شعري عرب 

للخروج من حالة  �لعنونة، وذلك  حاالت حمددة من 

�لنمطية، �لتي ميكن �أن تقع بها �لعنونة، مبا يفقدها 

غناها وقدرتها على �لتجديد و�الإ�شافة، �لتي تتالزم 

�لع�شوية  �لعالقة  ب�شبب  �ل�شعري  �لن�س  �شريورة  مع 

�لقائمة بني �لعنونة و�لن�س �ل�شعري يف تلك �لتجربة. 

�الرتباط  تتبدى يف عالقة  �الت�شال فهي  �أما عالقة 

�لع�شوية �لقائمة بني ثنائية �لعنو�ن و�لن�س، و�لتي 

قر�ءته مبعزل عن  بنائيا الميكن  جعلت منه عن�رس� 

�لن�س، �أو قر�ءة �لن�س مبعزل عنه، وكذلك يف ��شتقر�ر 

�أغلب �أ�شكال تلك �لعنونة، يف �إطار تعدد ��شرت�تيجيات 

�لعنونة، و�لتي كان يتم �خرت�قها وفق حاجات �لن�س 

�جلديد، �أو طبيعة �لتجربة �ملقدمة، �إ�شافة �إىل �لرتكيز 

�ل�شديد على وظيفة �لعنو�ن �لداللية، وعملية بنائه على 

�لتي  و�لبالغية،  و�لداللية  �جلمالية  وظائفه  م�شتوى 

�لذي  �لكبري،  للن�س  مالزما  �شغري�  ن�شا  منه  جتعل 

يحيل عليه، كما هو �حلال بالن�شبة للن�س �لكبري. �إن 

هذ� �لرتكيز على �شعرية �لعنو�ن ووظائفها �ملختلفة، 

وعالقته  �لن�س،  طبيعة  تعيني  م�شتوى  على  ال�شيما 

�الت�شالية مع �ملتلقي، جعلت بناء �لعنو�ن يف جتربة 

�هتماما  �لتجارب  �أكرث  من  بكونها  تتميز  �ل�شاعر، 

�ملرجعية  ووظائفه  �لعنو�ن،  بناء  با�شرت�تيجيات 

يحدِّدها  كما  و�مليتالغوية،  و�النفعالية  و�جلمالية 

�إن  �ل�شعرية.  ق�شايا  �ل�شهري  كتابه  يف  كوهني  جان 

�لبنائية  طبيعتها  فهم  ميكن  ال  �ال�شرت�تيجية  تلك 

�لع�شوية  عالقتها  خارج  و�أهد�فها،  وحمفز�تها 

و�جهة  �إىل  وتتحول  تتوجه،  �لذي  �ل�شعري  بالن�س 

خال�شة  ي�شكل  �إيحائي،  بعد  ذ�ت  عليه،  د�لة  �إ�شارية 

�لعنونة  �أهمية  عن  يك�شف  �لذي  �الأمر  له،  جزئية 

ووظائفها و��شرت�تيجيات بنائها، �لتي يوليها �ل�شاعر 

�لروؤية  من  يتجز�أ  ال  جزء�  بو�شفها  خا�شة،  �أهمية 

يك�شف  �جلديدة،  �ل�شعرية  �لكتابة  مل�رسوع  �حلد�ثية 

عنه ويدل عليه �لتعالق �لقائم بني �لعنو�ن و�لق�شيدة، 

من حيث �لبنية �لرتكيبة و�ملجازية و�للغوية للعنو�ن، 

�ل�شعرية  للتجربة  �ملو�شوعية  بالوحدة  ت�شي   و�لتي 

�لتي  �لوظائف،  باأهمية  �ل�شاعر  وعي  وعلى  ككل، 

يلعبها �لعنو�ن على م�شتوى وحدة �لق�شيدة و�لتجربة 

م�شتوى  على  باملتلقي  وعالقتها  جهة،  من  �ل�شعرية 

عملية �ال�شتقبال من جهة ثانية. 

      الهوام�ش

�جلز�ر-  فكري  حممد  �الأدبي-  �الت�شال  �شيموطيقيا  �لعنو�ن:   )1(

�لهيئة �مل�رسية للكتاب- �لقاهرة 1998- �س 77.

حليفي-  �شعيب  �لتاأويل-  وبناء  �لعتبات  يف  �لعالمات:  هوية   )2(

�ملجل�س �الأعلى للثقافة – �لقاهرة 2004- �س 28
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73\ باحث يف �لدر��شات �لُعمانية ورئي�س حترير جملة )�لتفاهم( �لُعمانية.

كتابات الرتاجم يف تاريخ الأدب العربي تعد نوعا اأدبيًا مميزاً يف الكتابات العربية 

الكال�شيكية، ولقد تطور هذا النوع الأدبي يف جممله ليتداخل مع علوم اأخرى كالتف�شري 

واحلديث والفقه والآداب والنحو والتاريخ ثم تو�شع اإىل نطاق الفرق واملذاهب: حتى 

اأن كل �شنف علمي  يخت�س بقوامي�س اأعالمه ولكاأنها اأجنا�س  ميكن اجلزم يف ذلك 

اأدبية لكل �شنف منها، فمن م�شاهري امل�شنفات كابن �شعد )ت230|825( يف »الطبقات 

الكربى« اأو ابن �شالم اجلمحي )ت231|846( يف »طبقات فحول ال�شعراء«، اإىل ال�شري 

ال�شخ�شية كال�شري النبوية املدونة عن النبي عليه ال�شالم. اأما الفهر�شت لبن الندمي 

فقد حفظ لنا ذكر بع�س بدايات امل�شنفات العربية يف هذا ال�شان كاأمثال اأبو خمنف 

اأو  )ت157|774( يف م�شنفاته »كتاب املختار بن عبيد« و»كتاب زيد بن علي«، 

ابن الكلبي )ت206|821( نحو»كتاب ابن العبا�س بن عبداملطلب« و»اأخبار م�شيلمة 

الكذاب و�شجاح«..

عبدالرحمن ال�ساملي\

 كتابة قوامي�س 

البيوغرافيا فـي ُعمان



 بل �إن منها ما تطرق �إىل �بعد من ذلك، �إىل �الأ�شماء 

�أمه من  �إىل  ن�شب  و�لكنى ونحوها مثل »كتاب من 

مات  من  ومعناه  �ملخت�رسين«  و»كتاب  �ل�شعر�ء« 

�ل�شعر�ء  من  و»�ملحمدون  للمد�ئني،  �شبابه  يف 

�ل�شعر�ء با�شم حممد  �أي مبن �شمي من  و�أ�شعارهم« 

�ملهن  �أو   . )ت646|1248(  �لقفطي  �لدين  جلمال 

�لو�قي  خلف  بن  ملحمد  �لق�شاة«  »�أخبار  ككتاب 

طبقات  يف  �الأنباء  »عيون  �أو  )ت306|918( 

)ت668|1270(  �أ�شيبعة  �أبي  البن  �الأطباء«  

بغ�س  �ملدن  �شكان  و�أعيان  م�شاهري  �إىل  لتتعدى 

�لنظر يف مو��شيعها و�شجالتها مثل »تاريخ بغد�د« 

للخطيب �لبغد�دي، �أو »بغية �لطلب يف تاريخ حلب« 

و»كتاب  )ت588|1193(،  �لعقيلي  �لعدمي  الأبن 

حيان  البن  �الأندل�س«  �أهل  تاريخ  يف  �ملقتب�س 

�ل�شج�شتاين  حامت  �أبي  كذلك  )ت469|1076(. 

�ملعمرين»�ملعمرون  تر�جم  �شجل  )ت248|862( 

و�لعاهات  �لعلل  �أ�شحاب  تر�جم  �إىل  و�الأو�شياء«، 

كجمال �لدين �ل�شفدي يف »نقط �لهيميان يف نكت 

�لعميان«. �أو �جلاحظ )ت255|868( يف »�لرب�شان 

معها  طورت  ثم  و�حلوالن«.  و�لعميان  و�لعرجان 

�لوفيات« ملحمد بن  م�شنفات كالتذييالت » فو�ت 

�جلمان  و»عقود  )ت764|1363(  �لكتبي  �شاكر 

�و  �لزرك�شي  بهادر  بن  ملحمد  �الأعيان«  وتذييل 

)1(
�ملخت�رس�ت مثل »�لو�يف بالوفيات« لل�شفدي.

   ولكرثة �الإ�شهامات �لعربية يف هذه �لقو�مي�س �عتقد 

�مل�شت�رسق رو�شننثال :» �أن �أكرثية  �مل�شلمني تت�شور 

  .
)2(

لل�شخ�شيات« �ملعنى  مقابل  �إال  هو  ما  �لتاريخ 

�الأمر  �قل حدة يف هذ�  فقد كان  �أما هاملتون جب 

يف �إ�شارته:» �أن موؤلفات قو�مي�س �شري �لرت�جم عند 

�لكتابة  مع  و�حد  �آن  يف  و�رتبطت  تطورت  �لعرب 

باإ�شارته  بروكلمان  �تبعه  ما  وهذ�   .
)3(

�لتاريخية«

ال  و�الأم�شار   و�الأقاليم  �ملدن  لتو�ريخ  �لتدوين  �أن 

تتكون يف �لغالب �إال من �أخبار �أعيان مدينة ما �أو 

يف  بو�شوح  مالحظته  ميكن  ما  وهذ�   
)4(

ما. م�رس 

�لعرب وتاأثرها  �لكال�شيكية عند  �لتاريخية  �لكتابة 

بال�رسد عن �ل�شخ�شيات يف �شياق �الأحد�ث فالبع�س 

�الأثري  و�بن  �لطربي  كنحو  �لزمني  بالت�شل�شل  ينهج 

و�لبع�س �الأخر بت�شل�شل �ل�شلطوي.

�إدر�كه بو�شوح من هذه �لقو�مي�س ما  و�لذي ميكن 

تعك�شه عن �وجه متعددة للمجتمعات و�لثقافات يف 

يف  معرفية  جو�نب  وتتلم�س  �الإ�شالمية  �حل�شارة 

»�ملتق�شاه«  �ل�شخ�شية  عن  فقط  لي�شت  حمتوياتها 

�لعامة  �أخبار  �إىل  بل  �لفردية  �شلوكياتها  يف 

و�ملجتمعات يف �حل�شارة �الإ�شالمية. فيبدو لنا �أن 

�أ�شا�شية هذ� �لفن بد�أت من �ل�شنة �لرو�ة و�الإخباريني 

وهذ�  �الأدبي  �لفن  هذ�  لتّكون  و�متزجت  و�لن�شابة 

يت�شح مع �بن �لندمي يف �ملقالة �لثالثة حيث جعلها 

 ولذ� 
)5(

�الأخبار و�الأدب و�ل�شري و�الأن�شاب. يف فنون 

�عتقد بروكلمان �أن �أ�شا�شية هذ� �لفن �الأدبي بد�أ ب: 

�مل�شتغلني  �لرجال  �أعيان  عن  �الأخبار  …..جمع   «

�للغة.  وعلماء  �ل�شعر�ء  وال�شيما  �حلديث  علم  بغري 

علم  خدمت  �لتي  �لطبقات  كتب  منط  على  وذلك 

حركة  مع  بد�أت  �ملدونات  هذه  فن�شاأة   
)6(

�حلديث«.

�الأموي  �لع�رس  بد�يات  مع  �لتاريخي  �لتاأليف 

يرجع  ثمَّ   ومن  و�لفتوح   باجلغر�فيا  و�رتبطت 

 لكن هذ� �جلن�س �الأدبي 
)7(

تبلورها �إىل �شدِر �الإ�شالم.

�لعديد  �هتمام  جذب  و�ملتنوعة  �ملتعددة  باأ�شكاله 

�لكتابة  فنية  در��شة  �إىل  و�لباحثني  �لعلماء  من 

مو��شيعها  ومناق�شة  و�لرت�جم  �ل�شري  قو�مي�س  يف 

رو�شننثال  �أو   
)9(

ليختن�شادر �أو   
)8(

جب من:  �بتد�ء 

طريف  �أو  جب  هاملتون  �أو   
)10(

هومفر�ي�س �أو 

�أخري�  �أو   
)13(

�بياد  �أو   
)12(

�وخرتلوين  �أو   
)11(

خالدي

ومن  لدر��شتها  منحى  �خذ  كل   .
)14(

�لقا�شي ود�د 

معرفية  �وجه  من  تبديه  ما  لك�شف  خمتلفة  زو�يا 

يف �لثقافة �الإ�شالمية. هذه �مل�شنفات ذ�كرة عامة 

ل�شخ�شيات �لتاريخ �الإ�شالمي ومنهج �ختط لي�شكل 

ظاهرة �أدبية يف �لكتابات �لعربية �لكال�شيكية فهي 

�لذهنيات  تطور  يف  تتبعها  عند  و��شعا  حقال  تربز 

معهم  �لتي دخلت  و�ل�شعوب  و�مل�شلمني  �لعرب  عند 

يف �حل�شائر و�الأم�شار مبا تورده من تر�جم ل�شعر�ء 
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وعلماء و�أدباء وكتاب. ثم �إنها �أحيانا كذلك تعطي 

�ملكونة  و�لعلمي  �جلغر�يف  للمجال  دقيقا  �شبطا 

�لعقائدية  �نتماء�تها  �إىل  �إ�شافة  �ل�شخ�شية،  لتلك 

لطبيعة  �لتاريخية  �خللفية  �أن  ومبا   
)15(

و�لفكرية.

�لبيوغر�فيا( يف  )قو�مي�س  وماهية هذه �مل�شنفات 

د�عي  ال  �إذ�  فبل،  من  در�شت  قد  �الإ�شالمية  �لثقافة 

وتعديد  �لتاريخية  �خللفية  من  �لتكر�ر  الجرت�ر 

�أهميتها.  

للتحدث  املقال  هذا  يف  �شنتجه  لكننا  و   -I
الرتاجم   لقوامي�س  الفنية  الكتابة  تطور  عن 

بتتبع  عمان،  يف  الأعالم  و�شري  )البيوغرافيا( 

خاللها  من  البحث  وحماولة  امل�شنفات  هذه 

الثقافية لعمان. حيث  عن النعكا�شات لالأوجه 

لعدم  اأول  اجلانب  هذا  عن  للكتابة  الدوافع  اأن 

ظهور درا�شة تعنى بهذا اجلانب عند العمانيي 

وقد يرجع ذلك اإما لن الت�شنيف يف هذا املجال 

)القوامي�س( يف  حديث ن�شبيا مقارنة بوجودها 

لظهور  هو  الأخر  ال�شبب  واإما  العربي،  الرتاث 

م�شادر  درا�شة  يف  ومتعددة  حديثه  كتابات 

التاريخ العماين والتي تعد �شمة مميزة لك�شف 

خالل  لكنها  الُعمانية،)16(  الثقافة  من  جوانب 

درا�شاتها ل تفرد لها بابا اأو ف�شال مميزا ولكنها 

م�شميات  حتت  الكتابات  هذه  تدرج  ما  عادة 

بخفي وجودها  املزج  فهذا  وال�شري«.  »الرتاجم 

من الكتابة الُعمانية وبعثها هو التق�شي لرتاث 

وفنية اإبداع امل�شنفات الُعمانية.

�ملقال  هذ�  يف  خطو�تنا  �شنحدد  �ملغزى  هذ�  ومن 

يف  �ملتمثل  �الإقليمي  �جلانب  على  بح�رسه  �أوال 

عمان. ثانيا حماولة ح�رس وتوثيق هذه �مل�شنفات، 

ومن ثم �شتتناول در��شتها من جانبني: �لتاريخي، 

عمان،  يف  �لكتابة  هذه  تدوين  تطور  در��شة  وهو 

�الأدبية  لالأمناط  ��شتقر�ء  فهو  �الأخر  �جلانب  و�أما 

�مل�شتخدمة عند �لعمانيني يف كتابة هذه �مل�شنفات 

�لكاتب  روؤية  حتديد  يف  �شرنكز  و�أخري�  وعر�شها. 

�لذي يحاول �مل�شنف  من ت�شنيفه مبعنى �ملنظور 

عنهم  �ملدون  �الأ�شخا�س  �إبر�ز  �جل  من  ر�شمه 

مبحاولة فهم �لبعد �لثقايف �أو �الجتماعي �ملنعك�س 

من روؤية �لكاتب.

هو  �لبد�ية  منذ  نو�جهها  �لتي  �ل�شعوبة  �إن 

�لبيوغر�فيا(  )قو�مي�س  م�شنفات  موقع  حتديد 

ق�شد  �لُعمانية  �لكتب(  �لبيلوغر�فيا)قائمة  �شمن 

م�شامني  �خت�شا�شات  فتد�خل  ماهيتها.  حتديد 

و�إما  �ملحاور  تد�خل  بحكم  يكون  قد  �مل�شنفات 

لتعدد �ملو�د �ملعرفية �ملتعلقة بها. فاملحاور �لتي 

تتد�خل بح�شب روؤية �ملقال يف قو�مي�س �لبيوغر�فيا 

)ب�شكل �إجمايل( ثالث نو�ح: 1- مهنية ، 2- علمية 

ل  ي�شكَّ ال  حتديدها  �أن  �الأمر،  بطبيعة   . �إقليمية   -3

�شعوبة يف �لدر��شاِت �لعربيِة �إجمااًل، لكنها بالن�شبِة 

لفرزها  �إما  �ل�شعوبة  فاإن  �لُعمانية  للدر��شاِت 

�شعر  من  �الأدبية  �لكتابات  �إىل  منها  �لبع�س  و�شم 

ونظم، و�إما عدَّها م�شبقًا �شمن �مل�شادر �لتاريخية 

 وهذ� ما يت�شح 
)17(

�لُعمانية، كما �أ�شري �إليها �شابقا،

على �شبيل �ملثال من ترجمة بادجر لعنو�ن »�لفتح 

بعنو�ن«   �لبو�شعيدين«  �ل�شادة  �شرية  يف  �ملبني 

 History of Imams and Seyyids of
تاريخ  مبعنى  �شرية  ترجم  حيث   .  

)18(
»Oman

 .»biography« و�الأوىل بان ترتجم �إىل

�لتتبع  �أوال  �ملقال  هذ�  بغية  كان  وملا   -II
�لتاريخي لبد�يات هذ� �للون من �لكتابة وهو در��شة 

�لبيوغر�فيا  بد�يات تدوين م�شنفات كتب قو�مي�س 

يف عمان، فان �لبد�ية تتعني علينا �لنظر يف تغطية 

�شخ�شية  حول  �لتتبع  كيفية  عن  �الأوىل  �ملوؤ�رس�ت 

�أو�شع لربط  عمانية وحماولة �إعطاء مالمح ورو�فد 

وحركتها  �لرت�جم  لعنا�رس  �الجتماعية  �الأ�شول 

خارج �الإطار �جلغر�يف �لعماين.

�لرت�جم  �أو  �لتاريخ  �أي در��شة يف  �إطار     فالإكمال 

�أن تتم باجلمع ما بني  �لدر��شة من  لبنية تلك  البد 

و�حد  �آن  يف  معًا  و�خلارجية  �لد�خلية  �مل�شادر 

وبدون �أحدهما ال ميكن �إكمالها. نعم ذلك �أمر مدرك 

الأي در��شة، ولكنها تعنينا يف هذه �لدر��شِة من �أمور 

عدة : 
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�أوال: لهجرة كثري من �لقبائل و�ل�شخ�شيات �لُعمانية 

�لعر�ق  �إىل  خ�شو�شا  للهجرة  �الأوىل  �لقرون  يف 

فردية  �شو�ء  �لهجر�ت  هذه  �لر�فدين،  بالد  و�رسق 

�أير�د  يف  �لُعمانية  �لكتابات  تفقد  جماعية  �أم 

معلومات م�شتوفية عنها، فعلى �شبيل �ملثال يورد 

�لعوتبي معلومات عن عائلة �ملهلب �بن �أبي �شفرة 

�لق�شاء عليها يف  ينقطع مع  �لتاريخي  تتبعه  لكن 

فالتتبع   
)19(

.)720|102( عبد�مللك  بن  يزيد  �أيام 

تتبعا  ي�شتلزم  �لُعمانية  �لعائلة  لهذه  �لتاريخي 

�أو�شع عن �نت�شارها و�أعمالها، وهذ� ما �أورده تاريخ 

 فهي مو�ز�ة تتم بخيوط عدة الإكمال هذ� 
)20(

جرجان

�لوجه عن �لتو�ريخ. وهكذ� �إذ� ما تتبعنا �شخ�شيات 

كتابات  جند  غ�شوبة  بن  كمازن  �أخرى  عمانية 

تاريخ  بعد  �أخباره  ذكر  تغفل يف  �لُعمانية  �لرت�جم 

�لغابة«  »�أ�شد  يف  �الأثري  �بن  كتابات  ولكن  �إ�شالمه 

هجرة  لنا   تو�شح  »�ال�شتيعاب«  يف  عبد�لرب  و�بن 

و�أحفاده  �أذربيجان  �إىل  بعد  من  �أحفاده  و�نتقال 

على و�حمد بن حرب )وهما من علماء �حلديث( حيث 

تويف �الأول يف �ملو�شل و�الأخر ب�شاحل �ل�شام. وكذ� 

�إذ� توجه للبقية عن ك�شِف جو�نب من تو�ريِخ �أعالم 

دريد  و�بن  �حمد  بن  و�خلليل  زيد  بن  عمان كجابر 

و�ملربد ال ح�رس�، ال ت�شعفنا �مل�شادر �لُعمانية يف 

لذ�  �ملعرفة عنهم.  بتو�شع يف  لالإملام   �جلانب  هذ� 

تبقى �مل�شادر �لعربية غري �لُعمانية للتو�شع يف هذ� 

�أر�شيفا مهما للتق�شي وحتى �حلديثة منها  �ملجال 

كم�شاهري �ل�رسق جلرجي زيد�ن �و �الأعالم لزركلي. 

ثانيا: للتحول �لتجاري مع �ل�رسق يف �لقرنني 10 

�إىل �لبحر �الأحمر ثم م�رس  و11 من منطقة �خلليج 

�لفاطميني  �لدولة  قيام  �ثر  على  �أوروبا  �إىل  ومنها 

فتح �ملجال �لتجاري �إىل بد�يات �لهجر�ت �لعائالت 

على  و�ال�شتيطان  �أفريقية  �رسق  �إىل  �لُعمانية 

�لهجر�ت  تتابع  ظل  وقد  �ل�رسقي،  �ل�شاحل  �متد�د 

ملنت�شف  متو��شال  �أفريقية  ل�رسق  و�ال�شتيطان 

�لقرن �لع�رسين. لكن تكاد �أن تكون �شحيحة �حل�شول 

�ملر�جع  من  �جلانب  هذ�  حول  معلومات  �أية  على 

�لُعمانية. 

هذه  تاأخر  �شابقا  �إليه  �مل�شار  �الأمر  وهو   : ثالثا 

�لكتابات يف عمان �أو لفقد�نها مع كثري من �مل�شادر 

�أن  ن�شتطيع  �لُعمانية  غري  �ملر�جع  فمن  �لُعمانية، 

ن�شت�شف �ملجال �حلركي لهذه �ل�شخ�شيات.  

�مل�شنفات  يف  �لبيوغر�فيا  كتابات  بد�يات   -III
ميكن  �لتي  �الإ�شارة  منه  �لق�شد  �إن  �لُعمانية: 

عمان  يف  �لت�شنيف  هذ�  بد�ية  على  بها  �ال�شتدالل 

نور�لدين  ذكره  ما  بح�شب  �إرجاعه   ميكن  و�لذي 

�ألف  �لذي  �لنظر)ق6|12(  بن  �حمد  �إىل  �ل�شاملي 

كتاب �شلك �جلمان يف �شري �أهل عمان يف جملدين 

 
)21(

كر�ري�س. ت�شعة  �إال  �حلرق  بعد  منهما  يوجد  مل 

ولفقد�ن �لكتاب كل ما ميكننا هو �لتمعن يف كلمة 

»�شري« �لتي ت�شري �إىل �أن �لكتاب يتحدث عن تر�جم 

بع�س �أعالم �أهل عمان، �إال �أن �العتقاد �ملرجح �إن 

�لكتاب كان ي�شمل �لكتابة �لتاريخية عن عمان �كرث 

من ��شتماله على تر�جم �أو �شري �الأعالم. 

قاطعا  بيانا  ن�شدر  �أن  ميكننا  هل  نت�شاءل  وهنا   

�إذ�  ما  تاأييد  �أو  بدح�س  كان  �شو�ء  �ملجال  هذ�  يف 

يف  �أنني  �إال  عليه؟  �شابقة  كتابات  �أي  هناك  كانت 

يقم  مل  �الآن  حتى  تتبعه  ميكن  ما  بح�شب  �عتقادي 

برهان الأي كتابات من هذ� �جلن�س بني �لعمانيني 

هو  �لبيان  هذ�  على  و�لربهان  �لوقت،  ذلك  �إىل 

الأنه  طبيعي  �أمر  وهذ�  مبا�رس  غري  �ل�رسورة  بحكم 

بطريقة  ق�شية  على  �لقطعي  �حلكم  يثبت  �أن  يندر 

وجودها  حاالت  يف  �أما  بر�هني:  بدون  مبا�رسة 

في�شتدعي �الأمر �لتقدم بالرب�هني �لو��شحة الإثبات 

�ل�شلبي.  �لبيان  الإثبات  �شحيح  و�لعك�س  �شحتها 

تندرج بحكم  و��شعة وممكنة وقد  �الفرت��شات  لكن 

خالل  عمان  يف  �لفنية  �لكتابة  تطور  يف  �لبد�يات 

�لقرنيني 10و11م من م�شنفات �بن بركه و�لكدمي 

و�أبي  �لعوتبي  �ملنذر  و�أبي  �لب�شيوي  �حل�شن  و�أبي 

بكر �لكندي. و�ن كان مما ي�شار �إليه هنا �أن مثل �بن 

عمان  بني  �ملكاين  �لت�شاقهم  ظل  �لذين  من  دريد 

و�لب�رسة وكتابة » �ال�شتقاق« ملا يوجد من �إ�شار�ت 
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مت�شلة �شمنها لكن ال ميكن �الأخذ به كنموذج يف 

هذه �لدر��شة الختالف ماهية �لكتاب.     

�بن  بعد  من  تدريجيا  جاء  �لكتابة  لهذه  فالتطور 

)ق9|16(  مد�د  بن  عبد�هلل  �شرية  من  �بتد�ًء  �لنظر 

 �لتي قد تكون 
)22(

�مل�شهورة بـ»�شفة ون�شب �لعلماء«

عمان  علماء  معرفة  يف  �الأ�شا�شي  �مل�شدر  بحق 

�ل�رسد  على  �أوال  �عتمدت  وقد  �لالحقة.  للم�شادر 

وكيفية  �لعمانيني  �لعلماء  �الأعالم  معرفة  بتتبع 

�إىل  عبا�س  �بن  من  �بتد�ء  )�ل�رسيعة(  �لعلم  و�شول 

ثم علماء عمان من  �لب�رسة  �لُعمانيني يف  �لعلماء 

حملة �لعلم وب�شكل تدريجي �إىل �لقرن 5|11 ، ثم عن 

�أئمة عمان  �لذين من بعدهم ثم بف�شل عن  �لعلماء 

وفرت�ت حكمهم: ولكن �ل�شرية مل تتق�س لنا تو�ريخ 

�قت�رست  �إنها  حني  يف  و�أخبارهم  �لعلماء  وفيات 

�إليه  �الإ�شارة  ميكن  �لذي  �لتميز  �إن  تعد�دهم.  على 

�إح�شاء  �لدينية )يف  �لروؤية  �أن  �لقائمة هو  يف هذه 

لت�شبح  �لقائمة  هذه  كتابة  �شكلت  �ل�رسيعة(  علماء 

من بعد منهاجا لقو�ئم متعددة ظهرت من بعد ذلك، 

�أو �أجز�ء من حمتويات كتب كنحو: خمي�س بن �شعيد 

»منهج  من  �الأول  �جلزء  يف  �ل�شق�شي)ق11|17( 

�أو�خر  )يف  �خلر��شيني  �شعيد  بن  و�أحمد  �لطالبني«، 

�لقرن 11|17( » �جلزء �لثالث من فو�كه �لعلوم يف 

من  �لكتابات  هذه  تبعت  ثم  �لقيوم«،  �حلي  طاعة 

�ل�رسيعة«  »قامو�س  يف  �ل�شعدي  خمي�س  بن  جميل 

�لتا�شع  �لف�شل  �إىل  و�لتا�شع  �لثامن  �جلزءين  يف 

و�لثالثون من »ك�شف �لغمة«.  �إن �برز ما ن�شتنتجه 

من هذه �مل�شنفات من �شياغتها لتقدمي �ملعطيات 

يف  �لن�س  بناء  يف  ثابتة  قاعدة  هناك  �أن  حولها 

منطية  �مل�شنفات  هذه  يعطي  ما  وهو  �لقو�ئم  هذه 

بناء كمي  ذو  فالن�س  ون�شقا متكررين ومتد�ولني، 

يقوم على �رسد ما ميكن عّدُه من �لعلماِء بدون فرز 

�الأ�شبقيِة �لزمنيِة �أو �لرتتيب �الأبجدي حيث يتم ح�رس 

روؤية  بدون  �لعلماء  من  عده  �ملمكن  بالعدِد  �لن�س 

�ملتبع  �ملنهج  حيث  من  �أما  للرتتيب.  منهجية  �أو 

فالقا�شم �مل�شرتك يف �الأ�شلوب يكاد �لت�شابه �لو��شح 

فيه �أن يكون نقال مبا�رس� يف ما بينها من �ل�شابق 

�إىل �لالحق. فالتكر�ر يفيد وجود �لقاعدة �مل�شرتكة، 

�أما �لن�س يف هذ� �ل�شدد فهو تر�كمي يقوم يف كل 

مرة على تغذية �لقائمة بالعلماء �إىل فرتتها، فينطلق 

ومتعارف  ثابتة  ووقائع  �شجالت  من  �مل�شنفون 

عليها، فهي �أ�شبه ما تكون باملتو�ترة.    

 لكن �إذ� متعنا يف هذه �لقو�ئم للبحث عن م�شادرها 

فاإنها على ما يبدو قد �عتمدت على كتابات �شال�شل 

عمان(  يف  �لعلم  حملة  رفع  )�أو  �لعلمي  �الإ�شناد 

بركة)ق4|10(  بن  عبد�هلل  حممد  �أبي  من  بد�ية 

 ،» يف»�جلامع  �لب�شيوي  �حل�شن  �أبي  »�لتقييد«،  يف 

�لكتابات  يف  �لعلماء  بع�س  �إ�شار�ت  على  وكذلك 

لهذه  �الأوىل  �جلزئيات  لكن  و�لعقائدية.  �لفقهية 

من  بع�س  �إىل  م�شادرها  �إرجاع  ميكن  قد  �لقو�ئم 

بو�كري �ل�شري �لُعمانية �لتي �حتوى بع�شها على �رسد 

�أبي  بعده  من  ثم  �ملوؤثر  �أبي  ك�شرية  �لعلماء  �أ�شماء 

كانت  بد�ياتها  يف  �لقو�ئم  فهذه  �لب�شيوي،  �حل�شن 

تت�شكل من مقتطفات و�قتبا�شات لبع�س قطع �ل�شري 

حملو�  �لذين  عمان  �أعالم  ذكر  خالل  من  �لُعمانية 

�ملعا�رسين  �لعلماء  �إىل  نهاياتها  يف  لت�شل  �لعلم 

ت�شكلها  من  تت�شح  �ل�رسدية  �لقو�ئم  فهذه  للكاتب. 

مد�د  �بن  �شياغة  �أثناء  �أو  قبل  كانت   بد�ياتها  �أن 

ل�شريته �لتي تعترب �ملنعطف لهذه �لكتابات، �أي �أن 

بد�يات  �إىل  �إرجاعها  ميكن  قد  �لكتابية  �لبد�يات 

�لقرن 5|11 . فالذي ميكن مالحظته يف هذه �لقو�ئم 

�لتجار  عن  بيوغر�فيا  لنا  ت�رسد  �أن  ��شتبعدت  �أنها 

وم�شاهري �الأعيان وقادة �لقبائل،  على �شبيل �ملثال 

و�لبيوغر�فية  �لتاريخية  �لكتابات  يف  �أثرت  مما 

)�لرت�جم( على �ل�شو�ء.  

فجون ويلكن�شون يبدي مالحظاته حول هذه �لقو�ئم 

�لت�شل�شل  يف  �الن�شباط  عدم  فيها  �مل�شكلة  بان 

�إىل  �الأوىل  �لقر�ءة  يف  �أحيانا  يوؤدي  مما  �لزمني  

مغالطات  حتدث  وقد  للقارئ،   �لن�س  و�شوح  عدم 

يف عدم ��شتيعابها من خالل �لت�شل�شل �لزمني، وهذه 

�لرتجمة  عند  �ملثال  �شبيل  على  توجد  �الإ�شكالية 
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 ،
)23(

�خلر��شاين عطية  بن  وهالل  عطية  بن  ل�شبيب 

حيث �عتقد �لبع�س �نهما �أخو�ن بينما يف �لتحقيق 

خر��شان  من  كان  وهالل  عماين  �شبيب  �أن  يت�شح 

ن�شبة  م�شمى  وحمال  نف�شها  �لفرتة  عا�شا  لكنهما 

�لعلم  تكر�ر  فهي  �الأخرى  �ملعاناة  �أما  كذلك.  �الأب 

يف مو��شيع متعددة فتكون �الإ�شكالية هي، هل هما 

علمان �أو �شخ�شيتان و�الأ�شكل من ذلك �إذ� كانا من 

قبيلة و�حدة مما يوؤدي �أحيانا �إىل �إلغاء  �أحدهما �أو 

�لت�شاوؤل يف كثري  �لعالقة بينهما والز�ل  �خللط يف 

بن  و�شلمة  �لنري  بن  �ملنري  كنحو  �ل�شخ�شيات  من 

م�شلم �لعوتبي و�خلليل بن �شاذ�ن هل هما علمان �و 

علم و�حد فقط.                  

هذه �لظاهرة ��شتمرت يف جدولة قو�ئم �لبيوغر�فيا 

من بعد لتربز مع كل من حممد �ل�شيبة �ل�شاملي يف 

كتابه » نه�شة �الأعيان« و�شامل بن حمود �ل�شيابي 

»�إ�شعاف �الأعيان يف �ن�شاب �أهل عمان« عند تقدمي 

وت�شل�شل  �لزمني  ت�شل�شلهم  مع  عمان  الأئمة  قو�ئم 

�الإمامة يف عمان. لكن �ملنهج �ملختط �لذي و�شعه 

�لريا�شي  �ل�شيابي يف »طلقات �ملعهد  حديثا �شامل 

يف حلقات �ملذهب �الإبا�شي« ، مبحاولته ت�شنيف 

عرب  زمني  ت�شل�شل  يف  �لعمانيني  �لعلماء  طبقات 

لكل  �لعلماء  جميع  لي�شمل  كثري�ً  يتو�شع  مل  �لقرون 

�لر�بعة من علماء عمان،  طبقة وتوقف عند �حللقة 

كانت  �الإبا�شية  لالإيديولوجية  �لروؤية  فان  وكذلك 

مدخال  كانت  �ملحاولة  فان  ذلك  ومع  �لد�فع.  هي 

�رسيعا ملعرفة طبقات �لعلماء �لعمانيني ولو ب�شكل 

يف  �ملنتهج  �الأ�شا�شي  �ملنظور  �إن  ثم  جد�.  متاأخر 

ت�شنيفه هو �نه و�كب �أ�شلوب �لقو�ئم �ل�شابقة بحيث 

زيد  بن  جابر  لدن  من  علم  حملة  هم  طبقة  كل  �أن 

�لطبقات  كتب  فم�شنفات   . �حلا�رسة  �لقرون  �إىل 

وتو�شعت  �حلديث  علوم  نطاق  مع  بد�أت  �أو  خدمت 

وبرغم   
)24(

�لبيوغر�فيا قو�مي�س  كتب  جمريات  مع 

�الإبا�شية  �مل�شنفات  يف  و��شتعمالها  وجودها 

 ثم من بعد تذييله 
)25(

نحو �ل�شماخي يف »�لطبقات«

ب»�جلو�هر �ملنتقاة يف ما �أخل به كتاب �لطبقات« 

.  �إال �إنها يف ما يبدو مل يكن لها تاأثري يف 
)26(

للرب�دي

�لنطاق �لعماين يف ر�شد �لرت�جم وتدوينها. 

مدى  ر�شد  ميكن  �لقو�ئم  هذه  عر�س  من  وهكذ� 

�بتد�ء  عمان  يف  �لتاريخية  �لكتابة  يف  فاعليتها 

من »ك�شف �لغمة« ثم من بعد يف �أجز�ء من »�لفتح 

»حتفة  �إىل  �لبو�شعيديني«  �ل�شادة  �شرية  يف  �ملبني 

فقد  �لتاريخ«.  عرب  »عمان  مع  و�نتهاء   » �الأعيان 

نف�شه  �مل�شلك  عمان  يف  �ملحدثون  �ملوؤرخون  �شلك 

�لتاريخ وتتبعه  تقيم  نف�شها يف  �قتفو� �خلطى  كما 

�لذين حكمو�  �الأئمة  �أ�ش�س  وتق�شيمه يف عمان على 

�لدقة  حيث  من  فيه  ال�شك  �لتمايز  �أن  �إال  عمان، 

�شاحبته  �لقو�ئم  لهذه  فالتطور  �ملتبناة.  و�لروؤية 

يف  مالءمة  �كرث  لتكون  وخمتلفة  مو�زية  بحوث 

تق�شيات �أحد�ث �لتاريخ �لعماين.            

�مل�شنفني  من  عدة  �أ�شناف  �أمام  هنا  �إننا   -IV
على  منهم  كل  منهجية  فرز  من  البد  للبيوغر�فيا 

عمان  يف  حدثت  �لتي  �ل�شيا�شية  فالتطور�ت  حدة. 

خالل �لقرن �لتا�شع ع�رس و�المتد�د �جلغر�يف للدولة 

�حلركة  على  �أثرت  �أفريقية  �رسق  نحو  �لُعمانية 

�لعلمية يف عمان وبد�أت �أ�شاليب �لكتابة �لكال�شيكية 

�لقو�ئم  يف  كما  �لتماحي،  �إىل  متيل  �لقدمية 

تدريجية  ب�شورة  و�النتقال  �ل�شابقة  �لبيوغر�فية 

�مل�شنفات  منطية  �إىل  �لكتابات  هذه  نقل  و�إعد�د 

�خت�شا�شات  حيث  من  تتد�خل  لكنها  �ل�شاملة. 

تد�خل  بحكم  �حلديثة،  �مل�شنفات  يف  م�شامينها 

لتطور�ت  كذلك  ثم  �ملعرفية  �ملو�د  وتعدد  �ملحاور 

�ل�شيا�شة يف عمان مع نهاية �لقرن �لتا�شع ع�رس:

�بن رزيق )ت 1873(:

ظاهرة  يعد  رزيق  بن  حممد  بن  حميد  ذ�ته  بحد 

فنية �أدبية عمانية يف �لقرن �لتا�شع ع�رس، �متزجت 

و�لنرث.  و�ل�شعر  و�لتاريخ  باالآد�ب  �الإبد�عية  فنيته 

حتى �الآن مل تربز در��شات تديل بو�شوح عن حياته 

�لعلمية ون�شاأته لكن من �ملمكن �أن نديل ب�شيء عنه 

مبا �أن هنالك بع�س �جلو�نب �لتي قد ت�شاعدنا لفهم 
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حياته. لقد �أدى نقل �لعا�شمة �لُعمانية من د�خلية 

عمان )�لر�شتاق ( �إىل م�شقط يف عهد �ل�شلطان حمد 

المتز�ج  �لبو�شعيدي  �حمد  �الأمام  بن  �شعيد  بن 

�زدهار  و��شبح  �لعماين  �ل�شاحل  على  �لعرقيات 

تكوين  يف  �لظروف  تهيئ  ومطرح  م�شقط  مدينتي 

)�لكزموبلتان(.  ي�شبه  مبا  �لعرقيات  متعدد  جمتمع 

من  نوعية  �تخاذ  يف  �ل�شالطني  دو�وين  وبد�أت 

�لتقليدية  �لقبلية  فيها  جتاوز  و�لكتاب  �الأدباء 

�ل�شالطني  بديو�ن  رزيق  �بن  عائلة  �لت�شقت  وقد 

 فن�شاأته �الأدبية تظهر يف �جتاهاته 
)27(

�لبو�شعيديني.

مبتدع  منهج  �أختطاط  من  مكنته  �لتي  وكتاباته 

بالن�شبة للثقافة �لُعمانية يف بد�يات �لقرن �لتا�شع 

للكتابة  �لنوعي  �لتميز  �ملثال  �شبيل  فعلى  ع�رس 

وبني  بينه  باملقارنة  مالحظته  ميكن  وتطورها 

مر�شد  بن  نا�رس  �الإمام  عن  �شريته  يف  قي�رس  �بن 

)ق17( و�شرية �بن رزيق )�لبدر �لتمام( عن �ل�شلطان 

�شعيد بن �شلطان حيث يتجه �بن قي�رس �إىل �الأ�شلوب 

�لبالغي بينما يتجه �بن رزيق نحو �ل�رسد و�لو�شف. 

م�شنفاته  مكنت  �ل�شالطني  بديو�ن  �لعالقة  تلك  ثم 

�إىل  �أهدى  �شعيد  بن  ثويني  فال�شلطان  �لتد�ول   من 

�لق�س بر�شي بادجر جمموعة من موؤلفات �بن رزيق 

�لذي قام من بعد برتجمة » �لفتح �ملبني يف �شرية 

�مل�شنفات  �أوىل  يعترب  �لذي  �لبو�شعيدين«  �ل�شادة 

�الإجنليزية  �للغة  �إىل  �ملرتجمة  �لُعمانية  �لتاريخية 

 ثم من بعد �ل�شلطان خليفة بن حارب 
)28(

عام1873.

�أهدى �إىل جامعة �أك�شفورد »�ل�شحيفة �لقحطانية«.

 �إن ما يهمنا يف كتابات �بن رزيق يف هذ� �ل�شياق 

هو م�شنفة » �ل�شعاع �ل�شائع باللمعان يف ذكر �أئمة 

، حيث متكن �بن رزيق عن �إدخال �أ�شلوب 
)29(

عمان «

�لنظم يف كتابة قو�مي�س �لبيلوغر�فيا، وهي بذ�تها 

حماولة م�شتحدثة يف �لكتابات �لُعمانية. وقد �أورد 

يف  ق�شيدة  ينظم  �أن  �شئل  قد  باأنه  �لتاأليف  �شبب 

خمت�رس�  �رسحا  ي�رسحها  و�ن  عمان  �أئمة  �أ�شماء 

يف  نظمها  وقد  مزيد�  له  �لعارف  يطلب  ال  مب�شطا 

مائة و�أربعني بيتا بد�أها:

عمان عن ل�شان �حلال ردي 

                 جو�با منك يل  �أرجو  �جلو�با

�أما عني �إليك  لها   دموع

                  على من ج�شمهم �أ�شحى تر�با 

وينتهي:

فح�شبهم  �شنيعهم  �رسور� 

                 يجزيهم  �إذ�  �شهدو�  �حل�شابا 

�أئمة  �شري  تتبع  يف  �لتاريخي  بالت�شل�شل  ف�شاغها 

�إىل  م�شعود  بن  �جللندى  �إمامة  من  �بتد�ء  عمان 

�لبيت ثم ي�رسحه  �الإمام �حمد بن �شعيد، فهو يورد 

لغويا ثم يتبعه ب�رسح عن حياة �الإمام �ملوؤرخ عنه.

البد  �لكتاب  م�شامني  عر�س  �إىل  �لتجاوز  قبل 

�حلياة  يف  �جلذرية  �لتحوالت  �إىل  �الإ�شارة  من 

�الجتماعية �لُعمانية فالطابع �لثقايف لهذ� �النتقال 

يربز بد�يات �النتعا�س �حل�شاري على �شاحل عمان 

مرة �أخرى مع �نتقال �لعا�شمة �لُعمانية �إىل م�شقط 

خمي�س  بن  جميل  �ل�شيخ  ملعا�رسه  كذلك  كان  وقد 

جملد�،   90 يف  �ل�رسيعة«  م�شنف»قامو�س  �ل�شعدي 

�لعلمي و�لثقايف  بعدما ظلت د�خلية عمان �ملحور 

لعمان لقرون عدة. ال�شك �أن �بن رزيق ترجع �أ�شوله 

تكوينه  لكن  عمان  د�خلية  يف  نخل  مدينة  �إىل 

مل  �لتجاوز  فهذ�  م�شقط.  �لعا�شمة  يف  كان  �لعلمي 

بل  و�لت�شنيف  �لكتابية  �ملرحلة  من  فقط  �إذ�  يكن 

تعدت لتكمل مرحلة تفاعلية يف �حلياة �الأدبية يف 

عمان �أكملت يف م�شقط مع �بن عر�به و�بن �شيخان 

�ل�شاملي و�أبي �ل�شويف وهالل بن بدر �لبو�شعيدي �أي 

�أن �ل�شاحل �لعماين ��شبح مركز� لالإبد�ع بعد توقف 

�إيجاده  ميكن  �الإبد�عي  �لتجاوز  وهذ�  لقرون.  د�م 

�مل�شنفات  �شمن  فمن  �لتاريخية  �لكتابات  يف 

�لُعمانية يف �ململكة �ملتحدة  �لتاريخية  �ملحفوظة 

عبد�هلل  بن  �شاملني  بن  جلعفر  عمان«  �أهل  »تاريخ 

، �و ك» �شعد �ل�شعود يف تاريخ �لبو�شعيد« 
)30(

�لنخلي

، حيث �الحتمال �أن كليهما كانا من كتاب ديو�ن 
)31(

�لن�شج  �لبو�شعيديني مب�شقط وهو يعك�س  �ل�شالطني 

فاإذ�  �ل�شالطني،  قبل  من  به  و�الهتمام  �الإبد�عي 
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�النتقال مل يكن �شيا�شيا فقط بل جتاوزه �إىل �لنطاق 

�لثقايف.    

لنا  يبدو  �للحظة  هذه  ففي  �لت�شنيف  مقام  يف  �أما 

يف  �لقو�مي�س  هذه  ت�شنيف  يف  خمتلفان  م�شار�ن 

عمان، فاالأول هو �جلانب �لتاريخي وهو �مل�شمون: 

�الأئمة  �شري  يف  منظومته  من  جعل  رزيق  فابن 

ك�شف  �إىل  رجعنا  و�إذ�  �الأئمة  ل�شخ�شيات  جمار�ة 

لتبني 
 )32(

رو�س  خمت�رس  �إىل  باالأحرى  �أو  �لغمة 

�أوال  منهجا  ينتزع  متبعا  ظل  �لتاأثري  هذ�  بان  لنا 

�إقليمي  حمور  �أو  م�شتقل  كاإقليم  عمان  من  ليجعل 

�أهل  تاريخ  بعدها  من  تو�لت  �الهتمام.  مركز 

و�أخبار  »ق�ش�س  ثم   ،
)33(

جمهول »مل�شنف  عمان 

�شليمان بن حممد بن عامر  جرت يف عمان« الأبي 

عمان«  �أهل  ب�شرية  �الأعيان  و»حتفة   
)34(

�ملعويل

�أن  �إال  �لتاريخي  ت�شل�شله  برغم  �ل�شاملي  لنور�لدين 

عمان  يف  �الأئمة  حكم  لفرت�ت  جمارية  �الأحد�ث 

بن  �شامل  لل�شيخ  �لتاريخ«  عرب  »عمان  و�أخري� 

�لنظمي  �الأ�شلوب  �إىل  بالن�شبة  �أما  �ل�شيابي.  حمود 

تاأثر  قد  رزيق  �بن  �أن  �جلزم  ميكن  قد  نهجه  �لذي 

�ل�شهرية  منظومته  خالل  من  )ق7|13(  بالقلهاتي 

رزيق  �بن  عار�شها  �لقحطانية«حيث  �ل�شحيفة   «

و»�ل�شحيفة   
)35(

�لقحطانية« »�ل�شحيفة  مبنظومتيه 

�أرجوز�ت  ظاهرة  تتبعنا  ولو   .
)36(

�لعدنانية«

لوجدناه  �الأدبي  �للون  هذ�  و��شتعمال  �لبيوغر�فيا 

بن  زياد  بن  عمر  بن  فعبد�هلل  عمان  يف  مبكر�  بد� 

�أرجوزة خمم�شه يف  نظم  )ق8|14(  �ل�شق�شي  �حمد 

�شرية �لر�شول �هلل -�شلى �هلل عليه و�شلم- و�خللفاء 

مع  كذلك  ثم   
)37(

عمان. وعلماء  �ال�شتقامة  �أهل 

�ل�شاعر �شعيد بن حممد �لغ�رسي )ق16/10( ق�شيدة 

�ملنظومة  بني خرو�س، ومن هذه  �أئمة  نظمها عن 

عدَّها بع�س �ملوؤرخني كعمل توثيقي يف �لك�شف عن 

ف�شلك من  يدون عنهم.  �لذين مل  بني خرو�س  �أئمة 

نظمها  ق�شيدة  يف  �ل�شيفي  خمي�س  بن  حممد  بعده 

باأبيات  مقدمتها  بد�  كان  و�إن  �ليعاربة  �أئمة  يف 

   هذ� �خلط 
)38(

�لقحطانية. �الأ�شول  �الأئمة ذوي  يف 

وجدناه كذلك من بعد لدى �ل�شيخ خلفان بن جميل 

 حيث �ن�شاأ 
)39(

�ل�شيابي يف �جلزء �لثالث »�شلك �لدرر«

منظومته يف تتبع �أئمة عمان عرب �لقرون �إىل �لقرن 

�لر�بع ع�رس و�إن كان مل يذيلها ب�رسح لالأبيات ثم من 

بعده �ل�شيخ حممد بن ر��شد �خل�شيبي )ت 1988( يف 

عمان«  �شعر�ء  ذكر  يف  �لنعمان  »�شقائق  منظومته 

وكذلك يف ق�شيدته يف حملة �لعلم و�أئمة �لعلم من 

.
)40(

�أهل عمان »تلك �أثارنا تدل علينا«

هنالك ظاهرة �أخرى يف �أرجوز�ت �لبيوغر�فيا وهي 

حماولة �رسد نظم �أعالم �ملدن حيث، بد�أ هذ� �للون 

و�إن  و�ملناظيم  �الأرجوز�ت  خالل  من  طريقة  ي�شق 

�ل�شيخ حممد  فقد نظم  �ل�شيء  كانت متاأخرة بع�س 

�أزكي  مدينة  من  �لعلم  �أئمة  يف  �لرقي�شي  �شامل  بن 

بد�أها مبطلع:

يا رعى  �هلل   �أربعا   بالنز�ر

         مقفر�ت    �أو �آهال    بالفخار

و �شقاها �حلياء وحّيى ثر�ها

)41(
         و�بل �ملزن بالغو�دي �ل�شو�ري

يف  �أي�شا  �ملغت�شي  حممد  بن  خلفان  بعد  من  وثم 

علماء �أهل �أزكي وتبعه �أبو �رسور حميد بن عبد�هلل 

لنا  حتفظ  فهي  �شمائل.  مدينة  �أعالم  يف  �جلامعي 

�ال�شتدالالت للمكانات �جلغر�فية للرت�جم. 

�الأدب  �لكتابات  يف  �تخذت  �لرت�جم  فاأرجوز�ت   

�حمد  بن  عبد�للطيف  �شاغ  فقد  قبل  من  �لعربي 

�الأن�شاب  علم  يف  �أرجوزة  �لدم�شقي  حممد  بن 

. وكذلك 
)42(

�لتفاحة حاوية قو�عد �مل�شاحة« »نخبة 

 
)43(

�الأطهار« �لعرتة  مناقب  يف  �الأزهار  »حما�شن 

لعبد�هلل بن حمزة بن �شامل )ت614|1217( �أر�شلها 

�الأب�شار يف ذكر  ، و» ريا�س  �لنا�رس،  �إىل �خلليفة 

�الأئمة �الأقمار و�لعلماء �الأبر�ر« وهو تر�جم �شعرية 

�إبر�هيم  �لزيدية و�ملعتزلة للهادي بن  لكبار رجال 

 
)44(

.)1420-1357|822-758( �لوزير  علي  بن 

�أن  �حتماله  �جلائز  من  فانه  �مل�شنفات  لهذه  تبعا 

هنالك  تاأثري� مينيًا يف �الأرجوز�ت �لُعمانية �ل�شابقة 

الأرجوزته وذلك مع  �لقلهاتي  تدوين  خ�شو�شا مع 
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حتول �لطرق �لتجارية يف �لقرن 5|11 لتاأخذ جمرى 

و�جلنوبية  �رسقية  �جلنوب  �ل�شاحلية  �ملدن  بني 

�لعالقات على  �ىل تطور  �أدى  �لعربية مما  للجزيرة 

طو�ل �ل�شاحل �جلنوبي و�جلنوب �ل�رسقي )�لُعمانية 

معلومات  من  تلم�شه  ميكن  وذلك   
)45(

�ليمنية(

و»�شفة   
)46(

�ملجاور، البن  �مل�شتب�رس«  يف»تاريخ 

  
)47(

جزيرة �لعرب« للهمد�ين.

 V- مع بد�يات �النتقال �حل�رسي يف عمان خالل 

عامال  يكون  �أن  طبيعيًا  �أمر�ً  كان  �ملا�شي  �لقرن 

هذه  تعك�س  كتابية  و�أمناط  �جتاهات  تكوين  يف 

�الجتاهات من قو�مي�س �لرت�جم، وميكن ر�شدها:  

 حممد ال�ساملي )1985-1891( 

�الأعيان  »نه�شة  كتابه  �ل�شاملي  �ل�شيبة  حممد  �أرخ 

�الأحد�ث  تتابع  لر�شد   
)48(

عمان« �أهل  بحرية 

�لد�خلية يف عمان مع بد�يات �لقرن �لع�رسين و�إىل 

�إىل  ي�شري  ويلكن�شون  كان  و�ن  منه  �ل�شتينات  عقد 

�الأعيان  لكتاب »حتفة  �لتاريخية  �لكتابة  �كمل  �نه 

ب�شرية �أهل عمان« لنور�لدين �ل�شاملي �إذ� فهو ت�شل�شل 

 لكن بتمعن يف منهجية �ل�شاملي 
)49(

لتلك �ملجموعة.

رجال  تتبع  لر�شد  فيه  نهج  �نه  يتبني  م�شنفة  يف 

�ملا�شي.  �لقرن  مطلع  مع  �لقبلية  و�لقوى  عمان 

�ملوجزة  �لتعريفية  مقدماته  بعد  خطته  وتت�شح 

مقاالت  تتبعنا  لو  ولذ�  عمان.  وتاريخ  مدن  عن 

خالل  �ل�شاملي  �أن  لوجدنا  �لكتاب  هذ�  يف  �لرت�جم 

هذ� �لر�شد يف �حلقيقة مل يكن يق�شد به قامو�شا يف 

�إ�شافات لتو�شيح  �لتق�شي  �لرت�جم و�إمنا كان هذ� 

�لقرن  يف  عمان  �شكانية  يف  �لرتكيبية  �لبنية 

و�أدباء  وق�شاه  وعلماء  و�شيوخ  �أمر�ء  من  �لع�رسين 

�ملعا�رسين  �أحد  فهو  باملعا�رسة،  ر�شده  وكان 

يعطيه  وهذ�  �ل�رس�ع،  ذلك  د�خل  يف  كانو�  �لذين 

�أدق. و�إن كان هو معرب� عن وجهة �الإمامة  توثيقا 

�الأيديولوجية ومد�فعا عن �رسعيتها لكنه يف �لوقت 

ككينونة  �الإمامة  �إيديولوجية  يعك�س   ال  نف�شه 

تركيزه  جعل  �الأمر  بطبيعة  وهذ�  بذ�تها،  قائمة 

على د�خلية عمان مل يتطرق �إىل �ملناطق �ل�شاحلية 

بتو�شع �أو �شمولية �كرث عن �شيوخ و�أدباء خارج ذلك 

�لنطاق �إال تلميحا. فبد�أ بتعريفات و��شعة عن كبار 

�لبيوتات يف �لعائالت �لُعمانية يف �لقرن �ملا�شي 

�لد�خل(، ) بنو �لنعيم  �آل حمري يف  كنحو )�لنباهنة 

و�آل حموده  )�آل �شالح بن علي �حلارثي  �لربميي(، 

ومن  �لهنائي(،  ز�هر  بن  هالل  ،)�آل  �ل�رسقية(  يف 

�إليه  �الإ�شارة  �ملهم  لكن  �لرت�جم.  كتابة  يف  بد�  ثم 

�لتغري�ت �جلذرية  �نه عك�س من خالل تلك �لرت�جم 

وتقلباتها،  �الأحد�ث  �شياغة  يف  �لقبلية  و�شطوة 

وهي حقيقة تثري �ال�شتغر�ب �لكامل حتى ولو تخلي 

بع�س �ل�شيوخ عن مبادئ دينية �أحيانا. �إال �نه كان 

جعل من م�شنفه �شجال حافال لالنعكا�شات �الأدبية 

�لتي  �لدينية  و�ملد�ر�س  عمان  د�خلية  يف  و�لعلمية 

كان  �لت�شجيل  وهذ�  للعودة  �أنفا�شها  تاأخذ  بد�أت 

�إىل ذلك كانت متيزه  �إ�شافة  خالل تدوين �لرت�جم، 

تو�ريخ  لرتجمة  ��شتق�شاء  كانت  �إنها  كتابته  يف 

�لوالدة و�لوفاة و�ملكانة  �الأعالم �ملدون عنهم من 

و�ل�شيوخ �ملتتلمذ عليهم �أو �لرجال �لذين �رتبط بهم.    

البطا�سي)ت1999(:

�شياغته  متت  �رسدها  يف  �لعلماء  لقو�ئم  �لتطور 

موؤخر� يف »�إحتاف �الأعيان يف تاريخ بع�س علماء 

)ت.  �لبطا�شي  حمود  بن  �شيف  لل�شيخ   
)50(

عمان«

�إىل  �لق�شاء يف واليات عدة  وتقلد من�شب   )1999

�أن تفرغ للبحث �أو�خر عمره لكن لالأ�شف �ل�شديد لقد 

و�فاه �الأجل قبل �إكمال م�رسوعه �لذي مت �إ�شد�ر منه 

�لنبوة  ع�رس  من  �لزمني  بالت�شل�شل  بد�أهما  جزءين 

.ففي   17|11 �لقرن  بد�ية  مع  فيه  توقف  �أن  �إىل 

قائمة  كذلك  �أوجد  �لرت�جم  �إير�د  بعد  �الأول  �جلزء 

على  �حل�شول  من  يتمكن  مل  �لذين  للعلماء  �أخرى 

معلومات مو�شعة عنهم. ال�شك �إن �الإملام �ملو�شوعي 

�لبيوغر�فيا  تدوين  يف  حمركا  كان  �لبطا�شي  عند 

بن  �حمد  �الإمام  �شرية  يف  �ل�شعيد  نحو:»�لطالع 

»�شعر  �ملهلب« وكذلك  و�آل  �ملهلب  �شعيد« و»تاريخ 

81 نزوى �لعدد 80 - �كتوبر 2014

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



�ل�شيخ خلف بن �شنان �لغافري«. ولكن �لذي نهجه 

يف  موفقا  كان  �ملعلومات  تق�شي  يف  �لبطا�شي 

مقارنتها و��شتخر�جها من �مل�شادر �لُعمانية وغري 

بحد  �ملعتمدة  مر�جعه  �إن  بل  �ل�شو�ء  على  �لُعمانية 

ذ�تها وثيقة مهمة من حيث �عتماده على �لكتابات 

�لفقهية و�ملخطوطات ورو�يات و�الأخبار �ملختلفة 

�خلا�شة،  �لُعمانية  �ملكتبات  يف  و��شعة  و�إطالعات 

�الآر�ء  مقارنة  يف  �لتاريخية  �لتحقيقات  عليها  ز�د 

و�إكمال جو�نب من �لتاريخ �لعماين �إذ� كانت متعلقة 

حول �ل�شخ�شية �ملرتجم عنها. و�أحيانا للمخالطات 

�لعائلية و�لتي �خت�شت بفن علمي ظل متو�رثا عرب 

�أجيال كنحو عائلة بني مد�د �ملت�شوفة �أو بني ها�شم 

يف �لطب، فيحاول �إيجاد �ل�شل�شلة �لعلمية و�لن�شبية 

مما يو�شح جو�نب خفية عن �حلياة �الجتماعية يف 

عمان. 

وقد بني دو�فعه �إىل ت�شنيف �لكتاب:

�هتمامهم  �كرث  كان  �لعمانيني  �لعلماء  �أن  »�أوال: 

و�لرب�ءة  و�لوالية  و�الأ�شول  �لفقه  يف  بالتاأليف 

�أما  �لكبار و�لكتب �ملطولة  فاألفو� يف ذلك �جلو�مع 

يوؤلفو�  ومل  كثري�  بها  يعنو�  مل  �لتاريخية  �لكتابة 

كتبا م�شتقلة �إال ما يوجد عر�شا يف كتب �لفقه. 

ثانيا: فقد�ن كثري من موؤلفاتهم �إما بحروب طبيعية 

�أو حروب قبلية �أو غزو�ت جاءت من خارج �لبالد �أو 

)51(
�إهمال وعدم �عتناء ممن �قتنى هذه �لنفائ�س.«

جمموعة  يف  �الرتباك  تبقي  �لتي  �الإ�شكالية  لكن 

يف  خطته  �أو  ملنهجه  �إي�شاحه  عدم  هي  �لبطا�شي 

ي�شاير  :هل هو  ت�شاوؤال حوله  �لكتاب، مما يثري  هذ� 

�لكثري  عند  �ملتبعة  �لعادة  وهو  �الأبجدي؟  �لرتتيب 

من هذه �مل�شنفات وهو م�شتبعد متاما يف ت�شنيفه 

�أم �لت�شل�شل �لزمني ؟ وهذ� �لذي حاول �اللتز�م به. 

�أحيانا  �لزمني  �لت�شل�شل  يف  مفارقات  هنالك  لكن 

مثل تقدمي �خلليل بن �حمد و�ملربد و�بن دريد على 

من �شبقهم من �الأعالم �أو ك�شبيب بن عطية على �أبي 

حمزة �ل�شاري ونحوه فهو يحيل �لقارئ �إىل �لتق�شي 

فهو  �الإ�شد�ر  قرب  وباعتبارية  علم.  لكل  �لزمني 

قليال ما ي�شري �إىل �مل�شادر لتوثيق مر�جعه.                          

�ل�شعر�ء  يف  VI- بالن�شبة لكتابة قو�مي�س تر�جم 
عمان ميكن ح�رسها مع عبد�هلل �لطائي وحممد بن 

 
)52(

ر��شد �خل�شيبي:

عبد�هلل �لطائي )1927-1973( : لقد ظهر جيل من 

�متد�د�  كانت  �خلم�شينات  نهاية  مع  �خلليج  �أدباء 

يف  �لظاهرة  هذه  و�أخذت  �لعربية،  �لقومية  لنزعة 

�المتد�د �الإقليمي  خ�شو�شا يف �ل�شتينات من �لقرن 

للوجه  �الأدبي   �لرث�ء  �إبر�ز  �ملا�شي وكانت حتاول 

�ل�رسقي من �لوطن �لعربي قد يكون عبد�هلل �لطائي 

�أحد رو�دها. لكن لو تتبعنا عن كثب عن كتابة عبد�هلل 

�لطائي للبيوغر�فيا �شتت�شح لنا باأنها بد�أت بعملية 

كانت  �لبيوغر�فية  �لكتابة  ظاهرة  �أن  �أي  تدريجية 

لدية فرت�ت �نتقالية بد�أت من عمليات جتميعية من 

�خلليج  ل�شعر�ء  �شحفية  وكتابات  �إذ�عية  �أحاديث 

�ملعا�رسين )�أو باالأحرى �لقرن �لع�رسين( مت جمعها 

�أوال يف »در��شات عن �خلليج �لعربي«  1968 ثم » 

�شعر�ء معا�رسون « �إىل خال�شة �إنتاجه يف » �الأدب 

�ملعا�رس يف �خلليج �لعربي«1974 .

�لطائي يوجه لدالالت  �لرت�كمي لدى  �لبناء  �إن هذ� 

�لع�رسين  �لقرن  �شتينات  يف  �خلليج  عن  معرفية 

فامل�شنفات باأ�شكالها ال ميكن �شمها �إىل قو�مي�س 

�الأدبية  در��شاته  يف  �تبع  �لطائي  لكن  �لبيوغر�فيا 

�خلليج  من  �أدبية  جو�نب  �إبر�ز  ي�شبه  ما  �إىل 

بتعريفات موجزة عن �ل�شعر�ء ومناذج من �أ�شعارهم 

فهو مل يوجه كتاباته لدر��شات نقدية بل خمتار�ت 

لنماذج من �شعر�ء �خلليج ولذ� تقرتب كثري� مقاالت 

�لبيوغر�فيا عن �شعر�ء �خلليج  �لطائي من قو�مي�س 

�إىل  �لقرن  بد�يات  من  باالأ�شح  �أو  �ملعا�رسين 

بد�ية �ل�شبعينات ، لكنه �أحيانا يطلق م�شميات على 

�ل�شيخ   ( عمان  �شاعر   : نحو  بهم  للتعريف  �ل�شعر�ء 

)عبد�هلل  �لقبيلة  �شاعر  �لقا�شمي(،  حممد  بن  �شقر 

بن علي �خلليلي(، �شاعر �حلكم ) حممد بن �شيخان 

�ل�شاملي( �أو �شاعر �ل�شباب )�حمد حممد �خلليفة( �أو 

لكنه  �ملعاوده(.  قا�شم  )عبد�لرحمن  �ل�شعب  �شاعر 
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�لعامي  �ل�شعر  �شعر�ء  �أو  �لنبط  �شعر�ء  ذكر  ي�شتبعد 

�إىل  يتعدى  �أحيانا  لكنه  ذكرهم  �إىل  يتعدى  وقلما 

ذكر بع�س �شعر�ء �لعرب. فاالقت�شار على �الإقليمية 

�حلياة  من  �أوجه  الإبر�ز  مهم   د�فع  �لطائي  عند 

�الأدبية يف �خلليج خ�شو�شا مع �لرثوة �لنفطية يف 

�خلليج وهذ� ما �أبرزه بو�شوح يف خال�شة �إنتاجه » 

�الأدب �ملعا�رس يف �خلليج �لعربي«  من ذكر �أعالم 

من  دولة  لكل  �لنفط  وبعد  قبل  �ملعا�رسين  �الأدب 

دول �ملنطقة: �لكويت، قطر ، دولة �الإمار�ت،�لبحرين 

ثم �شلطنة عمان وهو يف هذه فهل كانت ردة فعل 

�لطائي  فلفتة  �لنفط«.  حياة  »�خلليج  �أن  يثار  ملا 

�لعربي  �خلليج  يف  �الأدبية  �حلياة  يف  �لتمايز  �ىل 

من  �الأدبية  وم�شري�تهم  �ل�شعر�ء  �أعالم  تتبع  من 

�ل�شعر �لكال�شيكي �ىل بد�يات من �ل�شعر �حلديث ثم 

��شتبعاد �ملركزية �لُعمانية و�لتمحور على �الإقليمية 

لدر��شات  مدخال  مقاالته  من  جعلت  �خلليجية 

�لعربي  �خلليج  يف  �الأدبية  و�لدر��شات  �لبيوغر�فيا 

مل  �إن  عنها  �ال�شتغناء  مبكن  ال  �لو�قع  يف  وهي 

�لتي قامت عليها  �ملرتكز�ت  تكن كتاباته هي من 

م�شاريع ودر��شات �أكملت قو�مي�س �لبيوغر�فيا. لكن 

�ملرتكز �لذي ميكن �أن ن�شتدل عليه من حياة �لطائي 

هو �لكتابة �ل�شحافية وحيث �رسح »قد كانت نافذة 

هذه �مل�شاعر ركنا من جملة )�شوت �لبحرين( ��شمه 

)�شعر�ء من جزيرة �لعرب(يف �خلم�شينات ثم عاد يف 

�لكويت  �إذ�عة  من  �أ�شبوعي  برنامج  �إىل  �ل�شتينات 

يلتزم  كان   ) �لعربي  �خلليج  عن  )در��شات  �شميته 

�لتعريف باأقطار �خلليج وتاريخها ومظاهر �حلياة 

�أي مدى من  �إىل   ال ندري 
)53(

�لعربي«. و�أدبها  فيها 

عن  �لكتابة  يف  �لد�فع  هذ�  هل  به  �الأخذ  �ملمكن 

بيوغر�فيا �شعر�ء �خلليج عند �لطائي قد بد� �إعد�دها 

خ�شو�شا  �خلارج  يف  تبلورت  �إنها  �أم  عمان  يف 

خالل قيامه بالكويت.  

اخل�سيبي )1989-1912(:

جاءت  �ل�شعر�ء  عن  �لبيوغر�فيا  قو�مي�س  كتابة 

ر��شد  بن  حممد  ��شدر  عندما  عمان  يف  متاأخرة 

»�شقائق  ثالثيته  �لثمانينات  مطلع  يف  �خل�شيبي 

�شعر�ء  �أ�شماء  يف  �جلمان  �شموط  على  �لنعمان 

بني  �لتو�زي  �إىل  �لتلميح  ميكننا  هنا   
)54(

عمان«.

حياة �بن رزيق و�خل�شيبي فكال �لعائلتني �لت�شقتا 

هذ�  يربز  رزيق  �بن  كان  و�إن   
)55(

�ل�شالطني بديو�ن 

�لتاأثر وميكن �حلاظه �كرث مما هو عند �خل�شيبي يف 

حياته �الأدبية �إال �أن �خل�شيبي تاأثر يف هذه �لثالثية 

�ملنهج  وفنية  �لكتابة  �شكلية  من  رزيق  �بن  مبنهج 

�الأخبار  بطر�ئف  �هتماما  يبديا  كليهما  �أن  ثم 

يف  معلومات  عن  لتك�شف  �لكتابة  يف  و�لق�ش�س 

عمان.  يف  �الجتماعية  �حلياة  عن  �جلو�نب  بع�س 

ثم  �لنعمان«  »�شقائق  مبنظومته  �بتد�أ  فاخل�شيبي 

�أحلقها ب�رسح  »�شموط �جلمان« يبد�أ بلغة �لبيت ثم 

عن ترجمة �لعلم �إىل �أير�د خمتار�ت من �شعره. وقد 

بد� منظومته:

�أحتف �ل�شامعني من ذكرياتي

             و��شقهم من رحيق مبتكر�تي 

خلهم يرتعون يف كل رو�س 

            من ريا�س �لبيان  و�لنغمات 

�إىل �أن ينتهي:

وبحمد �الإله قد مت نظمي 

               منه �أرجو الأح�شن �خلامتات 

طبقات  خم�س  �إىل  �لثالثية  هذه  يف  �ل�شعر�ء  ق�شم 

�أول  من  �ل�شعر�ء  ��شماء  يف  �الأوىل  �لطبقة  خ�ش�س 

�لقرن �لهجري �إىل متام �لقرن �لر�بع ع�رس، ثم �لطبقة 

ع�رس،  �لر�بع  �لقرن  يف  عمان  �شعر�ء  من  �لثانية 

�لطبقة �لثالثة �ل�شعر�ء من �الأئمة و�مللوك و�الأمر�ء، 

�لطبقة �لر�بعة الأعلم �ل�شعر�ء و��شعر �لعلماء وختمها 

لو  �ل�شعر.  قر�شو�  �لذين  للعلماء  �خلام�شة  بالطبقة 

نظرنا مقارنة بني كتابات �لطائي و�خل�شيبي حيث 

�نهما �شنعا قو�مي�س �لبيوغر�فيا عن �ل�شعر�ء �إال �أن 

�ملنهج �ملفارق بينهما يت�شح من �أ�شلوب �لكتابة �إىل 

بلغة  يقدم  فالطائي  منهما.  لكل  �لتكوينية  �الأبعاد 

حديثة و��شحة ويحاول �أن يقدم �أعالمه بارتباطات 
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معينة �شو�ء قومية �أو دينية �أو �شيا�شية �أو �جتاهات 

�أيديولوجية، وهذ� و��شح من  �رتباطات  �أدبية ذ�ت 

�نتقائيته �الأدبية لدى �ل�شاعر، بينما �خل�شيبي كان 

قا�شيا و�أ�شتاذ� يف �لعلوم �ل�رسعية �إىل قرب وفاته 

�لكتابة  حيث  من  متاما،  مفارقا  �الأ�شلوب  وظل 

�لكال�شيكية و�الهتمام باختيار  �لعبار�ت �ل�شجعية. 

�أما من �لناحية �ل�شمولية فاخل�شيبي �كرث �شمولية 

وتتبعا لكل �شاعر من �لناحية �لعائلية وقر�باته ثم 

�إمنا تكون عادة بتقييم نقدي  �إنتقائيته �الأدبية  �أن 

�لنظر  بغ�س  تقدميه  من  �ل�شاعر  �أمكن  ما  الأف�شل 

�إنها  وال�شك  �ل�شاعر  ينهجها  �لتي  �الجتاهات  عن 

على  يعتمد  �نه  غري  بذ�ته  �خل�شيببي  منظور  من 

و��شتمد�د�  للرتجمة  و�خلرب  و�لرو�ية  �ل�شفوي  �لنقل 

كنحو  �ملتقدمة  للرت�جم  ولو  �ل�شفوية  للمعلومات 

�بن دريد، فاالأخبار و�لرو�يات ظلت من حمفوظات 

من  بها  �الهتمام  وكان  �ل�شفوي  و�لتناقل  �الأل�شن 

من  كثري�  لنا  حفظت  و�خل�شيبي  �لبطا�شي  قبل 

�لن�شيان، ولذ�  �لتي قد تعد من قبيل  �لرو�يات  هذه 

�الأبيات  بع�س  ت�شحيح  باأنف�شهم  يحاولون  هم 

�إن ما يجعلنا �الهتمام باخل�شيبي  و�لرو�يات. بيد 

�أو  �مل�شنف  الإيجاد  ت�شور�  �كرث  كان  �نه  هو 

�لقامو�س �ملتكامل ل�شعر�ء عمان: لكن يتبني لنا �أن 

�خل�شيبي على رغم �إ�شد�ره �ملتاأخر لهذه �لقو�مي�س  

��شتبعد �ل�شعر �حلديث من �شمن جمموعته �أو جمرد 

ثالثيته  من  �خلام�شة  �لطبقة  يفرد  هو  بينما  ذكره 

تعك�س  وهذه  ومنظوماتهم.  و�أر�جيزهم  للفقهاء 

�لقرون  يف  عمان  يف  متيزت  �لتي  �لفقهية  �حلياة 

�لثالثة �ملا�شية حيث ظلت �ملد�ر�س �لدينية �ملحور 

��شتمر�رية  �اللت�شاق يف  و�الأدبي وظل هذ�  �لعلمي 

�لتعليم �لديني. 

�لكتابة  يف  �ل�شقني  بني  �لتباين  هذ�  يف  �لطريف 

�لقو�مي�س  هذه  يف  و�لتقليدية  �حلديثة  �مل�شتخدمة 

بد�  �حلديثة  �لكتابة  فم�شلك  و��شحة  للعيان  تبدو 

ت�شبه  �نتقالية  �شبة  من  يدنو�  �أ�شلوبيا  منطا  ي�شق 

�لتطور �لذي مرت �للغة به يف خمتلف �لدول �لعربية 

�لكتابة تاأخذ  �لع�رسين. و�ن كانت  �لقرن  مع مطلع 

�لت�شكل  فهذ�  هذ�.  لوقتنا  بعد  من  ولو  �لتو��شل 

يف  �ملعا�رس  �الأدب  �أو  �حلديثة  �لكتابية  لل�شيغة 

�ل�شحافة يف  �إىل  �لعربي تدين يف تطورها  �خلليج 

  
)56(

بلورتها. 

ل �لكتاب �ل�شابق �لذكر »�شقائق �لنعمان« بكتاب  ذيَّ

 )57(
» عمان  �شعر�  بع�س  �أ�شماء  يف  �جلمان  »قالئد 

لل�شيد حمد بن �شيف �لبو�شعيدي حيث ي�رسح مغز�ه 

فيه  �ذكر  كتاب  بالبال  خطر  ....فقد   « تاأليفه:  من 

�لذين مل يرد ذكرهم يف  بع�س �شعر�ء بلدنا عمان، 

عمان  �شعر�ء  �أ�شماء  يف  �لنعمان  ’�شقائق  كتاب 

عزيز  بن  ر��شد  بن  حممد  �ملوؤرخ  �ل�شيخ  ملوؤلفه    ‘
تاأليفه  �أما من حيث �ملنهج فقد �ختلف  �خل�شيبي. 

خمت�رس�  كتابي  وجعلت   ....» متاما  �شابقه  عن 

من  عليه  �طلعت  وما   ، �ل�شاعر  ��شم  على  مقت�رس� 

ن�شبه، وذكر منوذج من �أ�شعاره، وتخليد ذكر قائليه 

�أ�شماء بع�س �شعر�ء  و�شميته قالئد �جلمان يف ذكر 

عمان، وجعلت �أ�شماوؤهم مرتبة على حروف �لهجاء 

مر�عاة  بغري  �حلروف  �أخر  �إىل  �الألف  حرف  من 

ينتبه  �لكاتب مل  و�إن كان  �ملتاأخر..».   �ملتقدم من 

�الأبجدية  �حلروف  د�خل  �لت�شل�شل  يف  �لرتتيب  �إىل 

حرف  يف  �أ�شبقيتها  على  �حلروف  يرتب  مل  فمثال 

�حلرف  د�خل  لتنظوي  جملة  تذكر  فاالأ�شماء  �س، 

بالرتتيب �الأبجدي �أما ت�شل�شلها فال. 

لقد كان هذ� �لتاأليف �شابقا يف �مل�شنفات لتد�رك ما 

تنا�شى �ل�شابقون عن ذكره فك�شف م�شنفه عن كثري  

�ملخطوطات  �ملغمورة بني  و�لق�شائد  �ل�شعر�ء   من 

�الجتاه  �لكثريين. حيث  بال  و�أ�شماء مل تخطر على 

�أما  �لد�خل  �ملناطق  يف  �مل�شاهري  ذكر  �إىل  �ل�شائد 

�الأطر�ف �لُعمانية فقلما من يبدي �الهتمام بذكرهم.   

لالأ�شماء  قابو�س  �ل�شلطان  مو�شوعة  �أ�شدرت   -VI
�لعربية جزء� خا�شا باأعالم عمان حيث �شاغت الأول 

مرة مو�شوعة لبيوغر�فيا ت�شم  رجال حكم و�شا�شة 

وكان  �إجمايل  ب�شكل  وجتار  و�أعيان  و�أدباء  وعلم  

لهذ� �لتق�شي �أثر و��شح عك�س �حلياة �الجتماعية يف 
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و�ملحور  �لتقليدية  �لنمطية  فيه  تعدت  حيث  عمان 

فيها  �الأبجدي  �لرتتيب  �تبعت  وبالطبع  �لو�حد 

كتابة  يف   م�شتقبليا  م�رسوعا  متثل  قد  بذ�تها  هي 

للوحدة  �ملتغري�ت  وعك�س  عمان  يف  �لبيوغر�فيا 

�لع�رسين. و�مليزة  �لقرن  �ل�شيا�شية يف عمان خالل 

�ملو�شوعة  �أنها  �إليها  �الإ�شارة  ميكن  �لتي  �الأخرى 

متت حتت عمل جماعي �أي قامت بها جمموعة من 

�ل�شابقة.   كاالأعمال  فرديا  عمال  تكن  ومل  �لباحثني 

على  تنطوي  فهي   ، �الأخري  �إ�شد�رها  يف  لكنها 

مالحظات تدرك مبا�رسة فم�شامني �لتعريف حول 

كل �شخ�شية من �القت�شار ال تتعدى �الأ�شطر �أو ب�شع 

حول  �لتحقيق  �إىل  تتعدى  ال  فهي  حولها  �لكلمات 

�ل�شخ�شية يف تو�ريخ �لوالدة و�لوفاة و�ملكانة فعلى 

�شبيل �ملثال لو �أخذنا باملقارنة مع د�ئرة �ملعارف 

�حمد  �أو  زيد  بن  كجابر  �أعالما  لناأخذ  �الإ�شالمية 

كذلك  و��شمل.  �أو�شع  حتقيقات  فيها  جند  ماجد  بن 

�إغفالها للمر�جع و�مل�شادر يف �لتوثيق يجعلها يف 

ميكن  لكن  �الأكادميي.  �ال�شتعمال  يف  �جلدل  حمل 

فتكون  �ملتو��شلة  و�ملالحق  باالإ�شد�ر�ت  �لتاليف 

�لعمانيني على �ن يكون  تغطية لرت�جم و�مل�شاهري 

�الإ�شد�ر �الأول م�شتند� للرجوع �إليه.     

 VII-كتابات �الأن�شاب و�لقبيلة :كنت ال �نوي يف 

�الأن�شاب  �لت�شدي ملو�شوع م�شنفات  �لدر��شة  هذه 

وبني  بينها  لالرتباط  لكن  عمان  يف  وكتاباتها 

قو�مي�س �لبيوغر�فيا،  و�لت�شابه يف كثري من �الأوجه 

يف  �لقبلية  كتابات  لالحتو�ءت  ثم  لالأخر  مكمل 

�إال و�خذ ح�شبان  �لقبائل، ال ميكننا  تعديد رجاالت 

معيار  برغم  �لنطاق  هذ�  يف  وعدها  �لكتابات  هذه 

�لقبيلة و�ملنهجية �ملختلفة، ويف حقيقة �الأمر هذ� 

. فالقبيلة يف 
)58(

�ملنحى �لتزم به بروكلمان من قبل

بح�شب  �لعماين  �لتاريخ  مكونات  �إحدى  تعد  ذ�تها 

 غري �إننا جند 
)60(

 وبيرت�شون.
)59(

�عتبار�ت ويلكن�شون

تدلل  �لقبلية  �ال�شتيطانات  معرفة  ذلك  جانب  �إىل 

لت�شهيل على موقع �أو �أ�شول �ملرتجم عنه. من �جل 

غري  ب�شكل  ولو  تلزم  �لعو�مل  هذه  كانت  ملا  ذلك 

مبا�رس �إىل �لتطرق �إليها الأبد �أن �إ�شكاليات و�أ�شاليب 

�شياقنا  �شمن  يف  متد�خل  فيها  �لكتابة  �أنو�ع 

ومرتبطة به.

لهذه  �الأويل  �ال�شتعر��س  خالل  من  ويظهر 

�مل�شنفات �أن �أخذت �أ�شلوبية �لكتابة نف�شها �ملتبعة 

�لنرث  �لنوعني:  حيث  من  �لبيوغر�فيا  قو�مي�س  يف 

و�لنظم وهنا �شنعر�س كال �لنوعني.   

لي�س ثمة �شك �أن �أبا �ملنذر �شلمة بن م�شلم �لعوتبي 

�لكتابات  �أوىل  »�الأن�شاب«  كتابه  يف  )ق5|11( 

منهجه  لنا  يبني  حيث  �الأن�شاب  يف  �لُعمانية 

و�لقبائل  �ل�شعوب  �أ�شماء  ذلك  بعد  �تبعت  :»…..ثم 

و�الأفخاذ و�لبطون و�لف�شائل : وذكر �ل�شجرتني من 

�لقحطانية و�لعدنانية ، و�فرت�ق كل قبيلة �إىل بني 

�لقبلية  �الرتباطات  �إىل  �إ�شافة  فهو     ».… �أبيهم 

�ل�شو�ء  �لعماين من �الأهمية على  �لتاريخ  يف �شياق 

لعمان  و�لدميوغر�فية  �لتاريخية  �لدر��شات  يف 

حول  مو�شعة  معلومات  عن  باإدالئه  و�حتو�ئه 

عندنا  �ملهم  ثم   ، �لُعمانية  �ل�شخ�شيات  من  �لكثري 

هو نزول �لقبائل �لعربية بعمان و�نفر�ده بتف�شيل 

بع�س �ل�شخ�شيات �لتي كان لها �لتاأثري يف �ملجرى 

�لعام، حيث يورد مف�شال عن مالك بن فهم وولده 

، بني �لعتيك و�آل �ملهلب بن �أبي �شفرة، معولة بن 

ثمة  تكون  قد  �لز�وية  هذه  ومن  و�جللندى.  �شم�س 

رجاالت  عن  ��شتقر�وؤه  ميكن  ما  لتجميع  حم�شلة 

�لهجري.  و�لقرن  �الإ�شالم  قبل  ما  ع�رس  يف  عمان 

ل�شب  حماولته  من  متاما  يت�شح  �النعكا�س  هذ� 

�لعربية  �ال�شتيطانات  وبلورة  �لقبلي  �لتاريخي 

قد  ولذ�  يومه،  �إىل  تتابعا  �لعماين  �لتاريخ  كبد�ية 

يكون �حمد عبيديل حمقا يف ر�أيه بان �لعوتبي كان 

�لتفا�شيل  تلك  فاإننا جند  باالأن�شاب عامة  �هتم  قد 

مع  يتنا�شب  وال  �الأخبار  بقية  بني  مبثوثة  �لهامة 

ما يخ�ش�شه لبقية �الأن�شاب من �أجز�ء الأخبار �الأزد 

مع ما يخ�ش�شه لبقية �الأن�شاب ولرمبا كان مت�شقا 

يتناوله  كما  �الأن�شاب  مو�شوع  طبيعة  مع  ذلك  يف 

�ملوؤرخون �مل�شلمون مما يجعل ذلك �لكتاب ينتمي 
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�أننا حني ننظر   على 
)61(

�إىل ذلك �حلقل ب�شكل عام«

يف �الأ�شلوب �الإن�شائي يف كتابه فاإن ما يهمنا هو 

يف  و�ال�شتطر�د  �لنقل  مرحلة  جتاوز  على  �لقدرة 

كوجه  �إلينا  بالن�شبة  فهو  �ل�شفوية  �لرو�ية  تتابع 

من �وجه �لكتابة  يف عمان خالل �لقرن 11م. هذ� 

فنية  يف  حقيقية  �نتقالية  مبرحلة  يبد�أ  �لتجاوز 

و�لت�شور  و�ملر�جع  �القتبا�شات  من  �شو�ء  �لكتابة 

حيث �أر�ده �لعوتبي �أو باالأحرى ميكن �الإ�شارة �إليه 

باأنه �أمكن �إيجاد فكرة �لكتاب وحمتوياته.   

مو�شوعنا  يف  يدخل  مما  مع  �لتنا�شق  هذ�  ويزد�د 

كتابات �الأن�شاب و�لقبائل ب�شكل عام ولكن �شنتطرق 

�مل�شنفات  بع�س  لنك�شف  �ل�شياق  هذ�  �شمن  �ليها 

�ملت�شلة بنا. فمع نهاية �لقرن �لتا�شع ع�رس وبد�ية 

عن  �الأوربية  �لكتابات  وجدت  �لع�رسين  �لقرن 

�لوالء�ت  حمور  حيث  عمان  يف  لها  مت�شعا  �لقبيلة 

بني �ل�شقني �ملتناف�شني �لهناوي و�لغافري و�نتقال 

�لتحالفات �لقدمية ما بني مين ونز�ر ليكونا هاذين 

ومتو�لية  متعددة  بد�أت  �مل�شيطر�ن،  هما  �حللفني 

 ، ثم   مايلز »�خلليج بلد�نه 
)62(

منها بيللى )1863(

.
)64(

 ، كارتر »قبائل عمان«
)63(

وقبائله «

�ليمانية  �لقبائل  بني  ما  �الأويل  �لت�شادم  ففي 

�ل�شعرية  �ملنظومات  هذ�  �إيجاد  ميكن  و�لنز�رية 

تو�شح هذ� �لتناف�س على �ننا على يقني بان �لقبائل 

عمان  يف  �لعربي  �لتاريخ  طو�ل  ظلت  �ليمانية 

�ملنظومات  �ل�شياق  نف�س  ويف  لل�شيا�شة.  �ملحرك 

و�إفادتها حول در��شات  �إدالئها  �لقبلية يف  �الأدبية 

منظومته  يف  �لقلهاتي  من  �بتد�ء  �ل�شخ�شية 

»�ل�شحيفة �لقحطانية« حيث حاول �أن يربز مناقب 

يت�شح  �أن  �إىل  �لنز�رية.  مثالب  ويبني  �ليمانية 

»�ل�شحيفة  منظومتيه  يف  رزيق  �بن  مع  تاأثريها 

�ملحرك  لكن  �لعدنانية«.  و»�ل�شحيفة  �لقحطانية« 

من  لتجد  �مل�شنفات  هذ�  ت�شكيل  يف  يربز  �لقبلي 

حمود  بن  �شامل  لل�شيخ  �لُعمانية  �لقبائل  فهر�شت 

�ن�شاب  يف  �الأعيان  »�إ�شعاف  )ت1994(  �ل�شيابي 

�أهل عمان«.

 لكن هذه �ملنظومات و�لفهر�شة ال تك�شف عن حقائق 

�عتمادها  بحيث ميكن  �لرت�جم  كتابة  جوهرية يف 

للمرجعية �لدر��شية �إال ملاما. لكن �الأهم �لذي ميكن 

�ال�شتفادة منه يف كتابات �الأن�شاب �أنها  ولدت نوعا 

�أخر من هذه �لفنون �الإن�شائية وهو من �شمن كتابة 

�الأن�شاب  ميكن �الإطالق علية )�لكتابات �لقبلية وهو 

�أوجدت لتعديد مناقب قبيلة معينة لكنها  �الأحرى( 

توفر لنا قو�ئم يف تر�جم وم�شاهري �لقبائل ب�شورة 

�أو  �إبر�زها �شو�ء من �شا�شة  �إجمالية فهي تعنى �إىل 

�أدبا �أو علماء �أو ق�شاة …ونحوه. فعلى نحو ت�شل�شلي  

 الأبي ر��شد 
)65(

تبلورت مع »نبذة يف تاريخ �ملعاول«

حممد بن عامر بن ر��شد �ملعويل )ق 18( و»تب�رسة 

 ل�شيخ �إبر�هيم بن 
)66(

�ملعتربين يف تاريخ �لعربيني «

�شعيد �لعربي)ت1974( �إىل »�ملوجز �ملفيد نبذ من 

 لل�شيد حمد بن �شيف �لبو�شعيدي 
)67(

تاريخ �لبو�شعيد«

»�للوؤلوؤ  من  �الأول  �لق�شم  وكذلك  )ت1998(، 

 لل�شيخ �شعيد بن حمد �حلارثي، ومن قبل 
)68(

�لرطب«

ولو باالإ�شارة بد�أت يف �لو�قع من »�لفتح �ملبني يف 

�لبو�شعيديني« البن رزيق ولكنه كان  �ل�شادة  �شرية 

يعنى بالكتابة �لتاريخية �ل�شاملة لتاريخ �كرث من 

�ل�شيا�شية  �الأحد�ث  على  يركز  فهو  �لرت�جم  كتابة 

�الأ�رسة �حلاكمة. وللداللة على فنية هذه  يف نطاق 

�أردنا �لربط بني موؤلفيها �شنجد �نهم قد  �لكتابة لو 

نفوذ  �شلكو� خطي مت�شابه فهم علماء وق�شاة وذو 

�حلفظ  هو  ت�شنيفها  من  �ملر�د  �إن  �أي  �أ�رسهم  يف 

قو�مي�س  و�شع  ولي�س  �لقبيلة  مب�شاهري  و�لتعريف 

�لذي  ت�شنيفه  لكن  �إليها،  �ال�شتناد  ميكن  خا�شة 

و�شعه �ل�شيد حمد بن �شيف �لبو�شعيدي �كرث تن�شيقا 

وو�شوحا فبد�أ �لق�شم �الأول منه باالأئمة و�ل�شالطني 

�لبو�شعيديني لعمان وزجنبار ثم �لعلماء و�لفقها ثم 

�إليه يف هذ�  �أن ن�شري  �ل�شعر�ء، وعليه فان ما ميكن 

�لُعمانية ككل  �لثقافة  �لقبلي يف  �لتاأثري  �ل�رسد هو 

�لكتابات  لي�س يف  بو�شوح  تلم�شه  وتاأثريها ميكن 

�لتاريخية بل �لفقهية و�الأدبية على حد �شو�ء. لكن 

ما  حد  �إىل  متقاربة  �خلطى  فان  �مل�شلك  حيث  من 
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وهم بذ� يعك�شون تاأثري�ت �شابقة من عو�مل حملية 

يف كتاباتهم �أي مبعني �إن �أ�شاليبهم البد �إنها كانت 

ذ�ت من�شاأ حملي بدون موؤثر�ت خارجية.

ثمة  �أن  يف  تلخي�شه  ميكن  �شبق  ما  VIII-كل 
تغري� يف �أ�شلوبية �لكتابة يف عمان �أخذ يف �لت�شكل 

يف  بد�ية  كانت  ع�رس  �لثامن  �لقرن  منت�شف  مع 

متمحور�  ظل  �النتقال  هذ�  لالنتقال.  موؤ�رس�ت 

من  وت�شتقي  �لُعمانية  �ملحلية  بالثقافة  ومتاأثر� 

�لقرن 7|13 فهي مل  �لتقليدية  يف  �لكتابات  نف�س 

و��شع  ب�شكل  �لعربية  �لرت�ثية  �لكتابة  بفنية  تتاأثر 

على  و�ل�رسوح  و�لتذييالت  �ملخت�رس�ت  كوجود 

�لكتابة  نوعي  من  �مل�شلك  وكذ�  �مل�شنفات.  هذه 

: �لنظم و�لنرث تطورت وو�كبت �نتقاالت  و�أ�شاليبها 

�ملحافظة  ظلت  نف�شه  �لوقت  يف  لكنها  تدريجية 

�لكتابة  تكون  �أن  ندري  وال  هذ�.  وقتنا  �إىل  عليها 

مع  �نتهت  �لبيوغر�فيا  قو�مي�س  يف  �لكال�شيكية 

�إليه  �لتو�شل  ميكن  ما  �إن  و�لبطا�شي.   �خل�شيبي 

متعددة  �وجها  تعك�س  �إنها  هو  �لقو�مي�س  هذه  �إن 

للتغري�ت �لثقافية و�الجتماعية لعمان وتربز مالمح 

تيار�ت و�أيدلوجيات خمتلفة �شو�ء قومية �أو دينية �أو 

تقليدية يف ت�شكيل هذه �لكتابة يف عمان. نعم لرمبا 

�رتباطها �ملبا�رس  �إ�شكالياتها ال تز�ل من حيث  �أن 

ي�شعب  ولهذ�  �لتاريخية  �لكتابة  مع  �ملبا�رس  وغري 

�لتاريخ  م�شادر  وتقومي  در��شة  يف  بينهما  �لتفنيد 

�لعمان. �إن ما ينبغي �الإ�شارة �إليه هنا هو �إىل وجود 

فجو�ت و��شعة يف �لكتابة و�لت�شنيف يف عمان منذ 

تتبع  فبعد   17|11 �لقرن  بد�ية  حتى   13|7 �لقرن 

تطور�ت �لت�شنيف يف عمان مع �بن بركة و�لكدمي 

جند  �لنظر  �بن  ثم  و�لكندي  و�لعوتبي  و�لبي�شيوي 

وهذ�  �لقلهاتي  بعد  من  �أخرى  مرة  يبد�أ  �لفر�غ  �أن 

يثري �الرتباك و�لت�شاوؤل و�لغمو�س للفرت�ت نف�شها 

تقريبا مقارنة بالتدوين يف �لتاريخ �لعماين ومثاال 

على ذلك �لفجو�ت �لتاريخية من بعد �شقوط �الإمامة 

�الأوىل يف عمان ثم يف زمن دولة �لنباهنة، فال�شوؤ�ل 

و�لكتابة يف  �لتدوين  تر�بط يف عملية  هنا هل من 

عمان �أم هل من موؤلفات ال تز�ل مطمورة مل يك�شف 

�أن عمان ال  �إال  �لقو�مي�س  عنها؟. كيفما كانت هذه 

و�الأدباء  و�ل�شناع  �لتجار  تر�جم  �إىل  تفتقر  تز�ل 

يف  �ل�شياع  لتاليف  حثيثة  دعوة  �إىل  بحاجة  وهذ� 

كتابة �لرت�جم يف عمان. 
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89باحث و�كادميي من تون�س

الأ�شا�شي  الإن�شانية، فهو قانونها  ال�ّشمات املمّيزة للحياة  اأبرز  يعترب الختالف من 

بل عليه يتوّقف تطّور احلياة الب�رصّية من فرتة تاريخية اإىل اأخرى. ولوله لظلّّت هذه 

احلياة �شائرة على وترية واحدة.واإذا كانت هذه �شمة احلياة املمّيزة،فاإّن الفكر الب�رصي 

ل ميكن اأن ُي�شتثنى منها فهي �شمته كذلك.ومن هذا املنطلق ميكن اأن ننظر يف تاريخ 

لظهورها  كان  الإ�شالم.واإن  �شدر  منذ  املتعّددة  فرقه  ج�ّشدته  الذي  الإ�شالمي  فكرنا 

اأواخر عهد  بداأت حتتّد منذ  التي  ال�شيا�شية  الختالفات  اأبرزها  لعّل  اأ�شباب خمتلفة 

اخلالفة الرّا�شدة، فاإّن ذلك ل مينع من الّنظر اإليها من زاوية اإيجابية متفائلة باعتبار 

ما ت�شري اإليه من تنّوع يف املجال الفكري الذي هو �شمة ممّيزة لرتاثنا احل�شاري. فرثاء 

هذا الرّتاث ل ميكن اأن ُيح�شب اإىل اإنتاج طائفة معّينة اأو فرقة بعينها. 

 احل�ســـني غابري\

الآراء العقدّية عند الإبا�سّية الأوائل 

من خالل �صرية حمبوب بن الرحيل اإىل اأهل ُعمان 

فـي اأمر هارون بن اليمان

اإنَّ من يكتب عن فرقة معتمدا على م�سادر غريها يكون بعيدا كّل البعد عن 

احلقيقة ل ي�سلم من التجّني اأو هو يف احلقيقة واقع فـي اخلطاأ من اأّول خطوة 

واب فيها هو مبح�س ال�سدفة واأّن ما يجيء على ل�سانه اأو قلمه من ال�سّ

علي يحيى معمر



هذ�  عملنا  يتنّزل  �حلقيقة  بهذه  �الإميان  �إطار  ويف 

�الإبا�شي  �لفكر  �آثار  من  �أثر  بدر��شة  يعتني  �لذي 

�أهل عمان يف  �إىل  وهو »�شرية حمبوب بن �لرحيل 

�جلهد  هذ�  �أّن  �ليمان«.و�ملالحظ  بن  هارون  �أمر 

يتنزل �شمن فرتة  م فهو  �لقرن 2 هـ/8  �إىل  يعود 

�لّتاأ�شي�س �لتي ال ميكن لباحث يف �ملذهب �الإبا�شي 

�إدر�ك  يف  دور  من  ملعرفتها  ملا  يتجاهلها  �أن 

يف  �ملفيد  من  ره.ولعّله 
ّ
وتطو �لفكر  هذ�  ��شتمر�ر 

ياق �لّتذكري باأّن ما ميّيز �لعقيدة �الإ�شالمّية 
ّ
هذ� �ل�ش

�لن�شو�س  هو �ختالف منهج تعامل معتنقيها مع 

 مّما �شاهم يف ظهور مد�ر�س فكرية 
)1(

�لتي تثبتها«

�لتعامل  يف  معنّي  مبنهج  منها  كل  يتمّيز  متعّددة 

�آر�ء  ظهور  �إىل  �أّدى  ما  وهو  �لن�شو�س  هذه  مع 

عقدية لكّل مدر�شة.ويف هذ� �الإطار ��شتقلت �ملدر�شة 

�الإ�شالمية  �لعقيدة  يف  و�آر�ئها  بعلمائها  �الإبا�شية 

�لفرق  �أقدم  �إحدى  هي  �الإبا�شية  فاإّن  وللّتذكري   .

ل 
ّ
�الأو �لّن�شف  �إىل  ن�شاأتها  تعود  �لتي  �الإ�شالمية 

ل،وقد �أخذت ��شمها من عبد 
ّ
من �لقرن �لهجري �الأو

�شنة  �ملتوّفى  لني 
ّ
�الأو فقهائها  �أحد  �إبا�س  بن  �هلل 

بالّظروف  �لن�شاأة  هذه  �رتبطت  86هـ/705م.وقد 

يتنازعون  وهم  �مل�شلمون  عرفها  �لتي  يا�شية 
ّ
�ل�ش

�لثالث  �خلليفة  مقتل  بعد  ة  وخا�شّ لطة 
ّ
�ل�ش حول 

معركة  36هـ/656م.فبعد  �شنة  عفان  بن  عثمان 

جهة  من  و�أن�شاره  علي  بني  د�رت  �لتي  �شّفني 

�لعا�س و�أن�شارهما من جهة  ومعاوية وعمرو بن 

بن  علي  فيها  وقبل  م  37هـ/657  �شنة  �أخرى 

�أبي  بن  معاوية  وبني  بينه  بالتحكيم  طالب  �أبي 

كتلة  هي  كتل  ثالث  �مل�شلمون  �إىل  �نق�شم  �شفيان 

لت ت�شميتها فيما بعد 
ّ
علي بن �أبي طالب �لتي حتو

�ملتوفى  �شفيان  �أبي  بن  معاوية  وكتلة  �شيعة  �إىل 

�شّنة  �إىل  ت�شميتها  لت 
ّ
�لتي حتو �شنة 60هـ/680م 

رف�شت  �لتي  وهي  باملحّكمة  ُعرفت  �لتي  و�لكتلة 

�لّتحكيم ومّت تلقيبها بعد ذلك باخلو�رج.وبني هذه 

معركة  جرت  طالب  �أبي  بن  وعلي  �الأخرية  �لكتلة 

عدد  فيها  قتل  �لتي  38هـ/658م  �شنة  �لّنهرو�ن 

�إال فئة قليلة كما قتل يف هذه  كبري منها ومل تبق 

بايعته  �لذي  �لر��شبي  وهب  بن  عبد�هلل  �ملعركة 

�أمرها  �لّتام وتوىّل  �لكتمان  �إىل  لت 
ّ
�جلماعـة فتحو

عروة بن �أدّية و�أخوه �أبو بالل بن مرد��س بن حـدير 

�هلل  وعبد  زيد  بن  جابر  �لثنائي  هذ�  �إىل  و�ن�شم 

فار  �ل�شّ بن  �هلل  وعبد  �الأزرق  بن  ونافع  �إبا�س  بن 

وجندة بن عامر.وبتويّل زياد بن �أبيه �ملتوّفى �شنة 

لطة على �لعر�ق وت�شديده مالحقة 
ّ
53هـ/673م �ل�ش

لطة �الأموية �نق�شمت �ملحّكمة �إىل 
ّ
كّل �ملناوئني لل�ش

�إىل  جوع 
ّ
و�لر �لنف�س  مر�جعة  ل  ف�شّ »ق�شم  ق�شمني 

ومن  �أخرى  �أ�شاليب  ��شتخد�م  يف  و�لتفكري  لم 
ّ
�ل�ش

منهم  �لذين  �ملعتدل  �الجّتاه  بذرة  ُزرعت  هوؤالء 

. ومن هوؤالء كان �الإمام جابر بن زيد 
)2(

�الإبا�شية«

�إبا�س  بن  �هلل  عبد  و  93هـ/712م  �شنة  �ملتوّفى 

يرون  هوؤالء  كان  86هـ/705م.وقد  �شنة  �ملتوّفى 

�أاّل �شبيل �إىل �لّنجاة بحركتهم »�إال بالقعود وتركيز 

. �أّما �لق�شم 
)3(

ثقافة حمورها حفظ تعاليم �الإ�شالم«

وقد  و�اله  ومن  �الأزرق  بن  نافع  مّثـله  فقد  �لثاين 

 مبد�إ �ال�شتعر��س 
ّ
ة و�أقر

ّ
ة بالقو

ّ
�لقو �عتمد مبد�أ رّد 

�لذي يعني قتل كّل �ملعرت�شني من �ملخالفني مبا 

يف ذلك �الأطفال و�لّن�شاء »وعن هذ� �ملنهج تبلورت 

حركة  ل 
ّ
وبتحو  .

)4(
و�ل�ّشفرية« و�لنجد�ت  �الأز�رقة 

نافع بن �الأزرق من �لقول �إىل �لعمل مبا ذكرنا من 

زيد  بن  جابر  حركة  منها  برئت  �ل�شابقة  �الأ�ش�س 

وعبد �هلل بن �إبا�س �لّلذين فهما �خلروج باأّنه مروق 

عن �لدين ويف هـذ� �الإطار يقول عبـد �هلل بن �إبا�س 

�إىل  بر�ء  »�إّنا  �مللك بن مرو�ن  �إىل عبد  ر�شالته  يف 

�هلل من �بن �الأزرق و�شنيعه و�أتباعه،لقد كان حني 

�أحدث  ولكّنه  لنا  ظهر  ما  يف  �الإ�شالم  على  خـرج 

. ومن 
)5(

و�رتدّ وكفر بعد �إ�شالمه فنرب�أ �إىل �هلل منهم«

ت�شميتهم  �الإبا�شية  رف�س  فهم  ميكن  �ملنطلق  هذ� 

باخلو�رج. 

ع 
ّ
�إليه يف بد�ية هذ� �لعمل تنو ومّما جتدر �الإ�شارة 

يف  ة  وخا�شّ �الإبا�شية  عند  �لعقدية  �الآر�ء  م�شادر 
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�لقرون �لثالثة �الأوىل حيث جندها يف خمتلف كتب 

�لفكر �الإ�شالمي �لعقدية منها و�لفقهية و�لّتاريخّية. 

�لفرتة  خالل  �لعقدية  �الآر�ء  يف  �لبحث  فاإّن  ولذلك 

�ملذكورة �لتي متثل فرتة �لتاأ�شي�س يف هذه �لفرقة 

و�لتف�شيـر  �لعقيدة  م�شادر  �إىل  �لرجوع  ي�شتوجب 

هذه  و�شمن  و�ملر��شالت.  و�ل�شري  و�لّتاريخ  و�لفقه 

ري موقعا مهّما ،وهي 
ّ
�شائل و�ل�ش

ّ
�مل�شادر حتتّل �لر

ر�شائل بني �الأئّمة و�لعلماء و�شري ترد فيها معلومات 

ومنها  �مل�شتجّدة  �لق�شايا  فيها  وتناق�س  تاريخية 

�أمر  يف  عمان  �أهل  �إىل  حيل 
ّ
�لر بن  حمبوب  �شرية 

وحمبوب  �لعمل.  هذ�  مو�شوع  �ليمان  بن  هارون 

�أئمة �لعلم يف عمان يف �لقرن  �أحد  حيل هو 
ّ
�لر بن 

منه،عرف  �لّثاين  �لّن�شف  يف  وحتديد�  هـ/8م   2

بكنيته �ل�ّشائعة باأبي �شفيان. وقد ��شتهر هو و�أبناوؤه 

كتاب  �شاحب  وي�شري  و�لعلم.  بالف�شل  و�أحفاده 

�الإطار  �أّن  �إىل  عمان«  �أهل  ب�شرية  �الأعيان  »حتفة 

ان 
ّ
�لّتاريخي لهذه �ل�شرية هو زمن مبايعة �الإمام غ�ش

بن عبد �هلل �ليحمدي)192هـ-208هـ( �لذي »كان 

�لعلماء و�ختلف يف تلك �الأّيام  �أّيامه جّمة من  يف 

 )6(
هارون بن �ليمان �ل�شعبي وحمبوب بن �لرّحيل«

�لذي يرّد عليه يف هذه �ل�شرية حول »�شفة �لّتقوى 

يف  �إاّل  �لرب�ءة  وعدم  �لعا�شي  حكم  يف  و�ل�ّشّك 

�الآخرة.وهارون  �أو  �لدنيا  يف  �حلّد  توجب  مع�شية 

�أبا عبيدة  �لذين خالفو�  �لثالثة  يذهب مذهب  مّمن 

يف حياته وبعد موته يف عهد �لربيع حول �مل�شائل 

و�أّما   .
)7(

و�لرّدود« �لنقا�س  �لتي وقع حولها  �لثالث 

ف 
ّ
�ملعر بن  �شعيب  فهم  عنهـم  �ملتحدث  �لثالثة 

�لعزيز  عبد  بن  �هلل  وعبد  �ل�شدو�شي  �ملوؤرج  و�أبو 

�لذين مل تقت�رس  �أبي عبيدة م�شلم  وهم من تالميذ 

طالت  بل  �مل�شائل  هذه  على  لل�شابقني  خمالفاتهم 

�أئّمة  ور�ء  �جلمعة  �شالة  »عدم  مثل  �أخرى  م�شائل 

دون  فيما  زنت  �لتي  �ملر�أة  تكفري  وعدم  �جلور 

�لقبلة يف  �أهل  من  لهم  �ملخالفيـن  وت�رسيك  �لفرج 

على  رّد�  �ل�شرية  كانت  و�إن   .
)8(

�هلل« �شفات  م�شاألة 

��شتنطاقها  ،فاإّن  �شابقا  مذكورة  م�شائل  ثالث 

�أّنها مل تقت�رس عليها من �الآر�ء �لعقدية بل  يك�شف 

جتاوزتها �إىل م�شائل كثرية عمد فيها �شاحبها �إىل 

ال عار�شا بعد 
ّ
ذكر �لر�أي �ملخالف يف كّل م�شاألة �أو

�إياه باحلجج و�لرب�هني �ملمكنة  ذلك موقفه مرّبر� 

لني 
ّ
ال مبا و�شعه من �لقر�آن و�ل�شّنة و�آثار �الأو

ّ
متو�ش

على  منا�شبة  كّل  يف  موؤكد�  �الإبا�شية  �أئّمة  من 

�ن�شجامه و��شتجابته الآر�ء �ل�شلف وبالّتايل جلوهر 

�ل�رسيعة بعيد� عن كّل بدعة و�شاللة. وميكن �شبط 

كربى  �أق�شام  ثالثة  يف  �ل�شرية  هذه  حماور  �أهّم 

كّل  ع 
ّ
تفر و�الإن�شانيات  و�لر�شاليات  �الإلهيات  هي: 

�الإلهيات  ق�شم  يف  كانت  جزئية  ق�شايا  �إىل  منها 

دة يف �ملت�شابه ثّم �لّتوحيد بينما �حتوى ق�شم 
ّ
جم�ش

ة و�شالة �جلمعة يف 
ّ
�لر�شاليات على ق�شّيتي �لنبو

ع ق�شم �الإن�شانيات �لذي كان �الأكرث حّظا 
ّ
حني تفر

و�لّنفاق،�لّذنوب  و�لكفر،�ل�رّسك  ق�شايا:�الإميان  �إىل 

و�لّتوبة، �لوالية و�لرب�ءة و�لوقوف.

بن  حمبوب  حديث  ياأتي  �الإلهيات  ق�شم  �شمن 

قبل  من  �ّتهامه  على  رّد�  �ملت�شابه  عن  حيل 
ّ
�لر

�لنبي  يف  ل 
ّ
�ملتاأو يعترب  باأّنه  �ليمان  بن  هارون 

ل يف �هلل 
ّ
�شلى �هلل عليه و�شّلم م�رسكا بينما �ملتاأو

. ولتو�شيح موقفه من هذه �مل�شاألة 
)9(

لي�س مب�رسك

لهما 
ّ
�أو �لّتاأويل  من  نوعني  رية 

ّ
�ل�ش �شاحب  عر�س 

�لذي  وبوحد�نّيته  �هلل  بوجود   
ّ
�ملقر عن  �ل�شادر 

قبيل  من  �آيات  فيه  فيجد  �لكرمي  �لقر�آن  �إىل  يّتجه 

�شمع  وو»قد   
)10(

�شفّا« �شفّا  و�مللك  ربّك  »وجاء 

�إىل  فذهب 
 )11(

زوجها« يف  جتادلك  �لتي  قول  �هلل 

 
ّ
تاأويل ذلك على غري تاأويل �مل�شلمني »غري �أّنه مقر

ينفي  و�شّد  نّد  وال  عدل  وال  نظري  وال  له  �شبيه  ال 

 عندنا ُحكمنا فيه حكم 
ّ
عنه هذه �الأ�شياء فهو مقر

ا �لّنوع �لّثاين من �لّتاأويل فهو �لذي 
ّ
. �أم

)12(
�ملقرّين«

ينقله قوله �لّتايل ويعرب فيه عن موقفه منه وهو 

لـ »من قال �إّن له �شبيها �أو مثال �أو نظري� فهو بهذ� 

. وهكذ� فاإّن �لتاأويل عند �لرجل �شنفان 
)13(

م�رسك«

�لفا�شل بينهما �الإقر�ر بوحد�نية �هلل و»تنزيهه عن 
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من  �ملحكمات  �الآيات  �إىل  ��شتناد�  �خللق  مت�شابه 

يف  �ملوقف  هذ�  ح  يو�شّ فهو  لذلك   .
)14(

�هلل« كتاب 

ل يف �هلل مبا يعلم 
ّ
ر�أي نعتربه ف�شال وهو »من تاأو

له فهو م�رسك  �أو مكّذب  له  �أو منكر  �أّنه جاحد هلل 

ل فلم يبلغ به تاأويله جحود وال �إنكار وال 
ّ
ومن تاأو

�الآخر  �ليوم  وال  كتبه  وال  مالئكته  وال  هلل  تكذيب 

وحكمنا  و�لّنفاق  الل  و�ل�شّ بالكفر  عليه  �شهدنا 

عليه باأحكام �أهل قبلتنا كما يحكم فيهم �مل�شلمون 

�شبيا  ن�شتحّل منهم  يهم م�رسكني وال 
ّ
ن�شم قبلنا ال 

. وي�شتند �شاحب �ل�شرية يف ذلك �إىل 
)15(

وال غنيمة«

�حلادثة  ذلك  من  ة 
ّ
و�الأئم �لعلمـاء  من  لف 

ّ
�ل�ش ر�أي 

�لتي قيل فيها الأبي عبيدة وهو من علماء �الإبا�شية 

�ملتوّفى  �الأزدي  �شليمان  بن  مقاتل  �أّن  �ملتقدمني 

على  �آدم  خلق  �هلل  �إّن  يقول  150هـ/767م  �شنة 

�شورته فقال »كذب مقاتل ومل ي�شمه بال�رّسك وال 

حيل 
ّ
�لر بن  حمبوب  ر�أي  فخال�شة   .

)16(
�إليه« ن�شبه 

�الإبا�شية عموما ال  ة 
ّ
�أئم �أّن �مل�شّبهة كما يرى  �إذ� 

�شّيما �ملتقّدمني منهم �لذين �أخذ عنهم �آر�ءه وقال 

�إىل  ع 
ّ
�ل�رّسك ويتفر �إىل  بقولهم نوعان نوع ين�شب 

�لق�شم  ا 
ّ
�أم مة، 

ّ
مة و�أ�شباه �ملج�ش

ّ
فرعني هما �ملج�ش

�لّتاأويل  يف  �ملخطئون  وهم  �مل�شّبهة  فهم  �لّثاين 

بال�رّسك  �لفرقة  هذه  علماء  عليهم  يحكم  مل  �لذين 

�لّتوحيد  عن  ا 
ّ
�أم معهم.  �ختلفو�  �إن  و  دة 

ّ
بالر وال 

فقد ورد �حلديث عنه يف مو�طن خمتلفة من هذه 

ب�شفات  �ملعنية  �ملجاالت  �شمن  ال�شّيما  رية 
ّ
�ل�ش

و�لكفر وخا�شة  �الإميان  ونعني  �ملختلفة  �الإن�شان 

�ل�رّسك باعتبار �أّن �لّتوحيد هو مفتاح �الإميان لذلك 

»نظر�  �لتوحيد«  بـ»جملة  ي�شمونه  �الإبا�شية  فاإّن 

حتتها  تندرج  �لتي  �الإميان  كّليات  عن  لتعبريها 

مدلوالت جزيئاته فاإّن كّل �عتقاد �شحيح عن �هلل 

و�شفاته و�أفعاله دنيا و�أخرى تف�شري لها كما �أّن كّل 

احلة  �ل�شّ �الأعمال  �لّتوحيد من  ما ت�شتلزمه عقيدة 

مفتاح  هو  �لّتوحيد  كان  و�إذ�   .
)17(

بحقّها« وفاء 

جميع  بني  ل 
ّ
�الأو �مل�شرتك  �لقا�شم  فهو  �الإميان 

ا ال ميكن �أن يختلف فيه �ثنان 
ّ
�مل�شلمني بل �إّنه مم

ل �لذي يجتمعون حوله »فلي�س 
ّ
مبا �أّنه �الأ�شل �الأو

بني �مل�شلمني و�حلمد هلل �ختالف و�أّن جميع قولنا 

 ب�شهادة �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رسيك له 
ّ
ن يقر

ّ
مم

د� عبده ور�شوله، و�الإقر�ر بجميع ما جـاء 
ّ
و�أّن حمم

.
)18(

من �هلل، �إنّهم مقرّون... و�لتوحيد �إقر�ر وتوحيد«

عنه  يرتّتب  �لذي  بال�شهادتني  �لعبد  �إقر�ر  �إذ�  �إّنه 

عدم قدرة �أّي كان �إخر�جه من هذه �ملنزلة وهو ما 

يوؤكده �شاحب �ل�شرية يف تعليقه على قوله تعاىل 

»قولو� �آمنا باهلل وما�أنزل �إلينا وما �أنزل �إىل �بر�هيم 

�أوتي  وما  و�الأ�شباط  ويعقوب  و�إ�شحاق  و��شماعيل 

ق 
ّ
مو�شى وعي�شى وما �أوتي �لنبّيون من رّبهم ال نفر

بني �أحد منهم ونحن له م�شلمون. فاإن �آمنو� مبثل 

يف  هم  فاإمّنا  توّلو�  و�إن  �هتدو�  فقد  به  �آمنتم  ما 

 بهذه �الآيات خرج 
ّ
، حيث يقول »فمن �أقر

)19(
�شقاق«

يرجع  ال  و�لّتكذيب  �الإنكار  عنه  ونفى  �ل�رّسك  من 

به من   
ّ
�أقر ا 

ّ
عم بالتويّل  �إاّل  �ل�رسك  �أهل  منزلة  �إىل 

دون.. ويف 
ّ

 به �ملوح
ّ
�أقر  مبا 

ّ
�أقر �لوحد�نية الأّنه قد 

�إقر�ره هلل بطاعته و�جتناب حمارمه فهو م�شلم له 

. فـ»جملة 
)20(

ما للم�شلمني وعليه ما على �مل�شلمني«

�الإميان. باب  لالإن�شان  تفتح  �لتي  هي  �لتوحيد« 

�أن  يجوز  ال  �لتي  �الأمور  من  معرفتها  فاإّن  ولذلك 

�لّتكليف.ومن  مرحلة  بلغ  متى  �الإن�شان  يجهلها 

�لفرقة وبقّية  �أ�شحاب هذ�  فاإّنه ال خالف بني   
ّ
ثم

�لفرق يف وجوب معرفتها،و�إن كان �الختالف بني 

�ل�رّسع  وما  �لعقل  هو  �إليها  �لّطريق  �أن  يرى  من 

�لعدل  �أهل  ر�أي  وهو  ومبنّي  ل 
ّ
ومكم له  م 

ّ
متم �إال 

�ل�رّسع  �أّن طريق معرفتها هو  و�لتوحيد ومن يرى 

�لذي يكون �لعقل م�شّدقا له وهو �لر�أي �لذي يذهب 

�أن ال حكم للعقل يف �شيء  �إليه �الإبا�شية باعتبار 

من �لوجوب �ل�رسعي. ولئن حتّدث �بن �لرحيل عن 

مو�شوعني يف هذ� �الإطار وهما �ملت�شابه و�لّتوحيد 

من  �شك  وال  �أكرب  �ملو�شوع  هذ�  يف  غاب  ما  فاإّن 

�س لبع�س �شفات �هلل يف �إطار رّده 
ّ
ذلك �أّنه و�إن تعر

لني خطاأ فاأ�شار �إىل 
ّ
على موقف هارون من �ملتاأو

... فاإّنه مل يرث م�شائل كثرية 
)21(

�الإر�دة ونفي �ل�شّبه
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مثل: - وجود �هلل تعاىل - ذ�ت �هلل تعاىل - �أ�شماء 

�لذ�ت،  �شفات   : تعاىل  �هلل  �شفات   - تعاىل  �هلل 

ي�شتحيل  �لفعل،- ما يجب وما يجوز وما  �شفات 

�إىل  باالأ�شا�س  ر�جع  ذلك  تعاىل.ولعّل  �هلل  حق  يف 

�آر�ء خ�شمه هارون �لذي  جل بالرّد على 
ّ
�لر �لتز�م 

مل يطرح مثل هذه �مل�شائل.مع �ملالحظ �أّن ما جاء 

يف باب �لّتوحيد هو �أقرب �إىل �الإن�شانيات منه �إىل 

عالقة  �إطار  يف  كان  قد  تناوله  �أّن  ذلك  �الإلهيات 

�إميان  من  و�الأحكام  �الأ�شماء  وبني  بينه  وثيقة 

�إليه يف ق�شم  �لتعر�س   
ّ
�شيتم وكفر و�رسك وهو ما 

�الإن�شانيات.

�إىل  �الإ�شارة  جتدر  �شاليات 
ّ
�لر ق�شم  �إىل  بالّن�شبة 

مببحث  مرتبط  ة 
ّ
�لّنبو م�شاألة  يف  �خلو�س  �أّن 

�الإبا�شية  عند  �لّتوحيد  جملة  �أن  �لّتوحيد  ذلك 

عموما حتتوي بدورها على �الإقر�ر بالر�شول �شلى 

�هلل عليه و�شّلم يف �إطار �ل�ّشهادتني.وقد جاء حديث 

حمبوب بن �لرحيل عنه يف �إطار رّده على خ�شمه 

يعترب  جل 
ّ
�لر �أّن  زعم  �لذي  �ليمان  بن  هارون 

ل 
ّ
�ملتاأو يعترب  ال  بينما  م�رسكا  �لّنبي  يف  ل 

ّ
�ملتاأو

لنا �حلديث يف �مل�شاألة  يف �هلل كذلك.و�إن كّنا قد ف�شّ

�لّثانية يف �إطار مبحث »�ملت�شابه«، فاإّننا �شنعتني 

�إىل  ال 
ّ
�أو فن�شري  �ملبحث  هذ�  يف  �الأوىل  بامل�شاألة 

جحود�  �أو  �إقر�ر�  �ل�رّسك  مبو�شوع  �الأمرين  �رتباط 

�أو  فح�شب  �هلل  باإنكار  يرتبط  ال  �ل�رّسك  �أن  مبعنى 

�الإطار  هذ�  ويف  كذلك  �شول 
ّ
�لر باإنكار  بل  جحوده 

يف  ل 
ّ
�ملتاأو �أّن  �أزعم  �أيّن  هارون  »وزعم  يقول 

�هلل  يف  ل 
ّ
�ملتاأو و�أّن  م�رسك  عليه  �هلل  �شّلى  �لّنبي 

وقوله !و�أّن حممد�  فانظرو� يف قويل  لي�س مب�رسك 

فهذ�  يقولون !  �لذي  هذ�  هو  لي�س  قال  ثّم  ر�شول، 

غري  هو  قال  �إذ�  الأّنه  ته 
ّ
لنبو و�إنكار  ملحّمد  �إنكار 

هذ� فقد جحد و�أنكر ولي�س هذ� تاأويل �إمّنا هو �إنكار 

. �إّنه ميّيز �إذ� بني 
)22(

منه �أن يكون حممد ر�شول �هلل«

�شول �لكرمي كما 
ّ
�لّتاأويل و�الإنكار يف ما يتعّلق بالر

هي �حلال يف ما يتعّلق باهلل تعاىل ليكون �حلا�شل 

ته 
ّ
وبنبو �شول 

ّ
بالر �الإميان  �رسورة  هو  جمّدد� 

باعتباره من مفاتيح �الإميان و�الإقر�ر كما ميكن �أن 

ل �إىل مفتاح لل�رّسك يف حالة �الإنكار و�جلحود.
ّ
يتحو

�أ�شا�شيا  مبحثا  ة 
ّ
�لنبو �شّكلت  �الأ�شا�س  هذ�  وعلى 

�ل�شرية  هذه  منه  �لذي  �الإبا�شي  �لفكر  مباحث  من 

ة 
ّ
ع �إىل م�شائل متعّددة منها �حلاجة �إىل �لنبو

ّ
فتفر

�الأنبياء  �شل،و�شفات 
ّ
�لر باإر�شال  �هلل  حجة  وقيام 

ودالئل  و�لر�شل،  باالأنبياء  و�الإميان  �شل، 
ّ
و�لر

. و�إن مل يتوّقف 
)23(

�لنبوّة و�قرت�ن �ملعجزة بالنبوّة

بالتف�شيل  �مل�شائل  هذه  عند  �لرحيل  بن  حمبوب 

من  باعتبارها  وال�شك  حا�رسة  فاإّنها  و�لتدقيق 

ة.وقد يف�رّس غيابها كذلك باالإطار 
ّ
م�شتلزمات �لنبو

�لذي ي�شتدعي ذلك �إذ �أن �الأمر يتعّلق برّد على �شرية 

�شابقة �إ�شافة �إىل �أّن �لغاية هي دفع تهمة حتتاج 

يكون  حّتى  �الإطار  نف�س  يف  وتدقيق  تو�شيح  �إىل 

عن  حديثه  ويف  جلّيا.  و�لربهان  و��شحا  �لر�أي 

�ليمان  بن  لهارون  ر�أي  من  �نطلق  �جلمعة  �شالة 

جمع  قد  يقول  �أّنه  »�أزعم  �لّتايل:  قوله  يف  يورده 

�مل�شلمون خلف �أئّمة قومنا ومل يختلفو� فيها فزعم 

�أّنه يجوز لهم ما فعلو� وقد �أّدى فري�شة و�أّن �لرجل 

. وجتدر �الإ�شارة �إىل 
)24(

مل يجمع وتنزّه فهو �أف�شل«

�أّن هذه �مل�شاألة كانت مو�شع �ختالف بني �أ�شحاب 

�ليمان  بن  هارون  مع  �حلال  هي  كما  �لفرقة  هذ� 

�شاحب  قول  من  تقّدم  مّما  �نطالقا  يعتربها  �لذي 

�أو مفرو�شة.وهو يف هذ�  �ل�شرية جائزة غري الزمة 

ابقني 
ّ
�ل�ش �أي يبدو خمالفا لر�أي عاّمة �مل�شلمني 

ّ
�لر

ويذهب  و�جبة.  �أّنها  يف  بينهم  �ختالف  ال  �لذين 

�لو�جب مطلق غري  �أّن هذ�  �إىل  حيل 
ّ
�لر بن  حمبوب 

لذلك  جائر�  �أو  كان  عادال  �الإمام  بطبيعة  م�رسوط 

حتّدث عن هذ� �الأمر يف مو�شعني، يقول يف �ملو�شع 

�أّما   
)25(

فري�شة« قومهم  �أئمّة  خلف  »�جلمعة  �الأوّل 

يف �ملو�شع �لّثاين فقد حتّدث عن �الإمام جابر بن 

زيد قائال �إّنه »كان يجمع خلف زياد وعبيد �هلل بن 

�لذين بلغو� يف قتل �مل�شلمني  زياد و�حلّجاج وهم 

�أد�ء  �أن  يوؤّكد  مّما   
)26(

�لنا�س« من  �أحد  يبلغه  مل  ما 
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هذه �لفري�شة غري م�رسوط بطبيعة �الإمام و�حلّجة 

خمالفتهم  تعّد  �لذين  �الأو�ئل  �الأئّمة  �شرية  ذلك  يف 

بدعة.فح�شورها«و�جب على من كان من �أهل �لبلد 

مع من �أقامها من �أئّمة �لعدل و�أئّمة �جلور لقول �هلل 

اَلِة ِمْن  َها �لِذيَن �آَمُنو� �إَِذ� ُنوِدَي ِلل�شَّ يُّ
عّز وجّل )َيا �أَ

بهذه  فوجب   
)27(  

) �هلَلِ َذِكِر  �إىَِل  َفا�ُشَعْو�  �جُلُمَعِة  َيْوَم 

ي�شعو�  �أن  الة من يوم  �جلمعة  لل�شّ �إذ� نودي  �الآية 

�أئّمة  خلف  و�جبة  �أّنها  زعم  من  و�أّما  �هلل  ذكر  �إىل 

�لعدل ال جتب خلف �أئّمة �جلور فعليه �لربهان مبا 

دون  �الإمام ال حتول  كانت طبيعة  و�إذ�   .
)28(

�دّعى«

�أن متنع من  �لفري�شة فاإّن �مل�شافات ال يجب  هذه 

»توؤتى  �الإمام جابر بن زيد  �آد�ئها ويف ذلك يقول 

�إىل  ياأوي  �أن  قدر  ومن  وثالثة  فر�شخني  ر�أ�س  من 

على  قادر  هو  من  فكّل   
)29(

�جلمعة« فعليه  منزله 

ثبت  ما  فاإّن  كّله  ولذلك  عليه  و�جبة  فهي  �إدر�كها 

على �ل�شابقني من جميع �أئّمة �مل�شلمني ومنهم �أئمة 

بل  بها  �لقيام  �رسورة   على  �أّكدو�  �أّنهم  �الإبا�شية 

�رسعي.  بعذر  �إاّل  بها  �لقيام  عدم  زو� 
ّ
يجو مل  �إّنهم  

و�ملالحظ �أّن �بن �لرحيل قد �أورد يف �شياق حديثه 

�حلديث  فيه  ل  يف�شّ مل  موقفا  �جلمعة  �شالة  عن 

كثري� وهو �ملتعّلق باالأعطيات مع �أئّمة �جلور �لتي 

يجب �أن توؤخذ ح�شب ر�أيه الأّنها من حقوق �مل�شلمني 

يورد  �لذي  خل�شمه  خمالفا  بد�  ذلك  ويف  جميعا 

�أي�شا قال يف �لعطاء  موقفه يف ما يلي»... وكذلك 

�إّن من �أخذه فجائز له و من تـنّزه فهو �أف�شل، فهذ� 

م�شى  ملا  وترك  قبله  �مل�شلمني  لقول  منه  خالف 

.
)30(

عليه �أو�ئل �مل�شلمني و�شلفهم...«

ا بخ�شو�س ق�شم �الإن�شانيات فيمكن �النطالق 
ّ
و�أم

�أهل عمان  �إىل  ها 
ّ

متوج �لرحيل  �بن  قول  فيه من 

�إىل  و�شّيته  فاإّنها  �لعظيم  �هلل  بتقوى  »�أو�شيكم 

نبّيهم،وبالّتقوى  وعليها  �أمرهم  خلقه،بها  جميع 

�هلل  من  و�لّتقوى  �لفائزون،  وفاز  �لّناجون  جنا 

بها  و�عت�شمو�  �شو�ها  ما  على  فاآثروها  مبكان، 

. وهو 
)31(

فاإّنها لي�س بني �لّتقوى وبني �لكفر منزلة«

هما  �إذ  و�الإميان  �لكفر  بني  منزلة  ال  �أن  يوؤكد  ما 

�شّد�ن كاالأ�شد�د كّلها مبعنى �أن ال �إمكانية لوجود 

عليه  و�أجمعت  ة 
ّ
�الأم ته 

ّ
�أقر ما  وهو  بينهما  و�شط 

معتربة من لي�س مبوؤمن فهو كافر م�شتندة يف ذلك 

َخَلَقُكِم  �لِذي  �لكرمي من ذلك قوله »ُهَو  �لقر�آن  �إىل 

�ملنطلق  هذ�  . ومن 
)32(

»ُ
ُ
مُوؤْمِن وَمِنْكُمْ   ُ

ُ
كَافِر فَمِنْكُمْ 

�شالة �إىل �ملر�شل �إليه لزوم 
ّ
كانت دعوة �شاحب �لر

�لّتقوى باعتبارها �لفا�شل بني �الإن�شان و�لكفر �إذ 

من مل يكن تقّيا كان كافر� بل �إّن �لّثو�ب ال ميكن 

 فاإّن �لّتقوى ال ميكن �أن 
ّ
�أن يرتبط �إاّل بها. ومن ثم

�أمر به ونهى عنه فال  ترتبط بغري طاعة �هلل فيما 

ا 
ّ
�أم ونو�هيه  �هلل  باأو�مر  �لتزم  �إذ�  �إاّل  الأحد  تثبت 

�خلارجون عن هذه �ل�شفة فهم �مل�شّيعون للّطاعة 

يلتزم  مل  فمن  طاعة.  دون  �إميان  وال  تقوى  ال  �إذ 

فحّلت  �لّتقوى  د�ئرة  من  خرج  ونو�هيه  �هلل  �أو�مر 

به من �هلل �لرب�ءة و��شتحّق �لعقوبة. فهذه �ملنزلة 

ة بّينة ال ميكن �الختالف فيها بل �إن تبّينها 
ّ

خا�ش

�ملرتبطة  �ملقابلة وهي  �ملنزلة  تبنّي  ي�شاعد على 

و�النتهاء  تعاىل  �هلل  عنه  نهى  ما  على  باالإقبال 

يعر�س  �مل�شاألة  هذه  ولتو�شيح  �أمر.  ما  على 

ها ما ورد 
ّ
رية جمموعة من �الأمثلة �أهم

ّ
�شاحب �ل�ش

�ل�شباب  �لنبيذ و�شقته  يف �شاأن �ملر�أة �لتي �رسبت 

�لزنا  مو�شع  بلوغ  دون  �لفح�س  بينهم  وجرى 

مثل  �أّن  ليبنّي   
)33(

�لولد�ن« وف�شيحة  �حلدّ  خمافة 

بغري  �أ�شحابها  تلزم  �أن  ميكن  ال  �ملعا�شي  هذه 

�خلروج من �لّتقوى فاإن و�فقه يف ذلك خ�شمه فقد 

ا بعدم �إخر�جهم 
ّ
ا �إذ� خالفه �إم

ّ
كان على �شو�ب �أم

من د�ئرة �لّتقوى �أو بال�شّك يف �الأمر وهو ما يبدو 

�أّنه ال  يوؤكد  ا 
ّ
فقد كان على �شالل مم به  �الإيحاء 

فيهما  ال�شك  بل  يناق�شه  وما  �الإميان  يف  خالف 

فكّل من خرج من د�ئرة �لّتقوى عمال وتركا دخل 

هارون  حكم  على  يعّلق  ولذلك  �لكفر.  د�ئرة  يف 

�أّنه  ب�شاأن �ملثال �ملذكور �شابقا بقوله »و�إن زعم 

ثابت  لهم  �لّتقوى  ��شم  لعّل  يدري  ال  متحرّي  �شلك 

. فكّل 
)34(

فاإنّهم متّقون عند �هلل فهذ� �ل�شك و�لعمى«
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و�أوجب  عنه  �هلل  نهى  ا 
ّ
مم �لعبد  �أ�شابها  مع�شية 

فيها عذ�با يف �الآخرة ونكاال يف �لّدنيا �شو�ء كانت 

�لتي  يقاربها  �أو  �لكبائر  ي�شبه  ما  �أو  �لكبائر  »من 

�إن  �الإميان  من  �الإن�شان  تخرج   
)35(

منزلتها« تنزل 

يف  ي�شرتط  ال  �أنه  مبعنى  ويرت�جع  عنها  يتب  مل 

يف  �حلدود  �لتي»توجب  بالكبائر  يرتبط  �أن  �لكفر 

 ذلك �أن �لكفر نوعان 
)36(

�لدنيا و�لعذ�ب يف �الآخرة«

مرتبط  كفر  �لفرقة  هذه  علماء  �أغلب  يجمع  كما 

وكفر  �جلحود  �أو  �ل�رسك  كفر  ى 
ّ
وي�شم بامل�رسكني 

�ملقبلني على  ين 
ّ
�ملقر مرتبط بغري �مل�رسكني من 

ت�شميات  بهوؤالء  �لكبائر وترتبط  �ملعا�شي ومنها 

عديدة منها كفر �لنعمة وكفر دون كفر وكفر فوق 

كفر وكفر �لنفاق وكفر �الأعمال. 

�ل�رّسك  فهي  �لق�شم  هذ�  �شمن  �لّثانية  �لق�شّية  �أّما 

عند  بديهة  من  فيها  �النطالق  ميكن  �لتي  و�لّنفاق 

�الإبا�شية تبدو جتلّياتها و��شحة يف �شرية حمبوب 

بن �لرحيل مفادها �لقول مبنزلة �لّنفاق بني منزلة 

بني  منزلة  بوجود  �لقول  دون  و�ل�رسك  �الإميان 

�ل�رّسك  فاإّن  ذلك  من  و�نطالقا   .
)37(

و�لكفر �الإميان 

 بالّتوحيد 
ّ
منزلة ال ميكن �أن يحّل بها �إاّل من مل يقر

 بالّتوحيد �أن ينزل 
ّ
وبطريقة مغايرة ال ميكن للمقر

�حلر�م  �لبيت  �إىل  »ي�شّلون  فالذين  �ملنزلة  هذه 

ويحّجون �إليه ويعتمرون وي�شومون �شهر رم�شان 

�لّنبي  �إليها  دعا  �لتي  باجلملة  جميعا  وي�شهدون 

ومالئكته  باهلل  �الإقر�ر  من  و�شّلم  عليه  �هلل  �شّلى 

ين 
ّ
وكتبه ور�شله و�ليوم �الآخر وكانو� بها عنده مقر

و�جلحود  �لّتكذيب  من  بر�ء  �ل�رّسك  من  خارجني 

فالّتوحيد   .
)38(

ين«
ّ
�ملقر د�خلني يف جملة  و�الإنكار 

هي  �الإبا�شية  ي�شّميها  كما  �لتوحيد«  »جملة  �أو 

ال  �لتي  �الإميان  ملنزلة  و�الأ�شا�شي  ل 
ّ
�الأو �ملدخل 

وبهذ�  ذلك.  عك�س  �أظهر  من  �إاّل  يغادرها  �أن  ميكن 

�إىل  بالّن�شبة  و�لّتوحيد  �ل�رّسك  بني  �جلمع  يبدو 

وغري  منهجي  غري  بل  مرفو�شا  �أمر�  �الإبا�شية 

ما  وهو  وت�شارب  تناق�س  من  بينهما  ملا  معقول 

 
ّ
حيل بقول �إّن »جميع قولنا مّمن يقر

ّ
يح�شمه �بن �لر

و�أّن  له  �رسيك  ال  وحده  �هلل  �إال  �إله  ال  �أن  ب�شهادة 

و�الإقر�ر بجميع ما جاء من  حمّمد� عبده ور�شوله. 

من  خارجون  باإقر�رهم  و�أّنهم  ون 
ّ
مقر �أّنهم  �هلل. 

وتكذيبا  �إنكار�  �إاّل  يكون  ال  �ل�رّسك  الأّن  �ل�رّسك 

. و��شتناد� �إىل ذلك ي�شري 
)39(

و�لتّوحيد �إقر�ر وتوحيد«

�لتي و�إن  �لّذنوب  �إىل جمموعة من  رية 
ّ
�ل�ش �شاحب 

تنزل �شاحبها منزلة  �ختلفت يف درجتها فهي ال 

�إقر�ره  يف  »ق�رّس  فمن  �لّنفاق  منزلة  بل  �ل�رّسك 

تاأويله  غري  على  �لقر�آن  ل 
ّ
وتاأو �هلل  حمارم  وركب 

فه على غري مو��شعه �شار بذلك منافقا كافر� 
ّ
وحر

�ل�رّسك  من  وبريئا  وثو�به  �الإميان  من  بريئا 

�إّن  �لقول  تقّدم ميكن  ما  وبناء على   .
)40(

و�أحكامه«

ي�شتعملون  عموما  �الإبا�شية  كما  رية 
ّ
�ل�ش �شاحب 

لذلك  �لعملية  �ملعا�شي  على  للّداللة  �لّنفاق  كلمة 

فقد �أطلقوها على من �رتكبها يف �أي زمان ف�شّمو� 

�أ�شحابها منافقني �أو كّفار نعمة و�عتمدو� يف ذلك 

نة كما يقول علي 
ّ
على �أدّلة كثرية من �لكتاب و�ل�ش

�لفرق  بني  �الإبا�شية  كتابه  يف  معمر  يحيى 

نوع  من  مفرد�ت  �أّن  �إىل  فيذهبون   .
)41(

�الإ�شالمية

�لظلم و�لف�شوق و�لكفر و�لنفاق حت�رس مبعنى و�حد.

موؤكدة  و�ل�رّسك  �الإميان  بني  �لو�شط  �لّت�شمية  فهذه 

�أّنهم  تثبت  �لتي  ور�شوله  �هلل  �أحكام  يف  ورد  مبا 

�لكرمي  �لقر�آن  �أّن  ذلك  مب�رسكني  ولي�شو�  موّحدون 

�إخاللهم  لهم  مناق�شاته  �أكرث  يف  عليهم  ينعى  �إمّنا 

�إىل  بالن�شبة  �ل�شاأن  وكذلك  �لعملية  باجلو�نب 

يعني  �لّنفاق  �أّن  و��شحة  داللة  يدّل  ما  نة،وهو 
ّ
�ل�ش

عملّية  �شلوكات  من  �الإميان  يقت�شيه  مبا  �الإخالل 

بني  �جلمع  من  و�نطالقا  بالّتوحيد.  ين 
ّ
�ملقر من 

�لرحيل على هارون  �لنفاق و�لكفر رّد حمبوب بن 

بن �ليمان �لذي ي�شري �إىل �أنه »ال يربئ وال يكفر �إاّل 

من ركب مع�شية توجب عليه حّد� يف �لّدنيا وعذ�با 

. مبعنى �إّن �لكفر يقرتن بالن�شبة �إليه 
)42(

يف �الآخرة«

بالكبائر وهو ما يبدو مرفو�شا من �بن �لرحيل يف 

رّده ��شتناد� �إىل �أمثلة على جمموعة من �ملعا�شي 
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�أكل حلم �خلنزير وترك �شوم �شهر رم�شان  كتعّمد 

مثل  من  يربئون  ابقني 
ّ
�ل�ش �أن  على  �إلخ......للتاأكيد 

هوؤالء مبعنى يبغ�شونهم يف �هلل من �أجل �ملع�شية 

وال يتقون عنهم وما يرّبر ذلك �أّن مثل هذه �ملعا�شي 

و�إن مل يوجد يف �لقر�آن حّد عليها وال عقوبة م�شّماة 

فاإّن �مل�شلمني قد علمو� �أّن ما �أ�شبه �لكبري �أو قاربه 

هذ�  وعلى   .
)43(

مبنزلته« و�أنزلوه  به  �أوىل  فالكبري 

�إىل  �الإبا�شية  علماء  معظم  يذهب  كذلك  �الأ�شا�س 

ل �شفات �هلل تعاىل 
ّ
عدم ت�رسيك من خالفهم يف تاأو

بن  هارون  �ل�شرية  �شاحب  فيه  يخالف  ما  وهو 

بال�رسك  حكم  �أّنه  �مل�شادر  تثبت  �لذي  �ليمان 

فيكون   .
)44(

�هلل على  تاأويله  يف  �ملخطئ  للمتاأوّل 

وهم  �الإبا�شية  علماء  من  لف 
ّ
�ل�ش خالف  قد  بذلك 

��شتنادهم  باعتبار  �لرحيل  �بن  �إليهم  ي�شتند  �لذين 

قوله  مثل  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ورد  ما  �إىل  بدورهم 

�إىل  وال  هوؤالء  �إىل  ال  ذلك  بني  »مذبذبني  تعاىل 

�أكل  بتحليل  يتعلق  ما  يف  وكذلك   .
)45(

هوؤالء«

ذبائحهم وجريان �ملو�ريث بينهم وبني �مل�شلمني 

 .
)46(

» و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  مع  وحجّهم 

�خلو�رج  على  �ل�شرية  �شاحب  يرد  �حلجج  وبهذه 

بال�رسك  �لقبلة   �أهل  كل  ت�شمية  �إىل  ذهبو�  �لذين 

من  ت�رسيك  �إىل  يذهبون  �لذين  �جلهمية  وكذلك 

�أغلب  ر�أي  موؤكد�   
)47(

و�شفه« يف  وكذب  �هلل  و�شف 

مل  �لذي  �هلل  يف  ل 
ّ
�ملتاأو يعتربون  �لذين  �الإبا�شية 

�شاال  كافر�  و�الإنكار  �جلحود  �إىل  تاأويله  به  يبلغ 

هذه  ح  تو�شّ كما  �الإبا�شية  عند  فال�رّسك  منافقا. 

و�ملحّدد  فيها  �لفا�شل  منزلة  �لنموذج  رية 
ّ
�ل�ش

»جملة �لّتوحيد« �إقر�ر� �أو جحود�.ويف �ملقابل فاإّن 

�أّن  باعتبار  �إجماع  تعترب حمّل  �لتي  �لنفاق  منزلة 

�أغلب �لفرق تعترب �ملنافقني كافرين و�أّن م�شريهم 

»�إّن  تعاىل  لقوله  م�شد�قا  �لّنار  من  �الأ�شفل  �لّدرك 

�ملنافقني يف �لّدرك �الأ�شفل من �لّنار ولن جتد لهم 

مع  موجودون  باأّنهم   
ّ
تقر فاإّنها    

)48(
ن�شري�«

�مل�شلمني كما وجدو� مع �لر�شول �شلى عليه و�شلم 

حّجو� معه وجاهدو� ولكّنهم مذبذبون بني �الإميان 

�ل�رسك  عن  ممّيز�  �لّنفاق  يكون  ذلك  و�ل�رسك.وعلى 

بعيد� عنه مر�دفا لكفر �لّنعمة و�لف�شوق و�لّظلم.ومن 

رية بني �الإميان و�ل�رّسك 
ّ
ثّم يّت�شح متييز �شاحب �ل�ش

منّزال �لّنفاق منزلة و�شطا بينهما كما ذهب �إىل ذلك 

�شلفه من �الأئّمة و�لعلماء.وبذلك يكون �لّنا�س ثالثة 

�أق�شام هم �ملوؤمنون �مللتزمون بجميع ما جاء به 

�إّما  �رسكهم  يف  �لو��شحون  �الإ�شالم،و�مل�رسكون 

يف  معه  غريه  �إ�رس�ك  �أو  تعاىل  �هلّل  وجود  باإنكار 

�لعبادة، �أّما �أ�شحاب �لفريق �لثالث وهم �ملنافقون« 

باالإ�شالم  و� 
ّ
و�أقر �لتوحيد  كلمة  �أعلنو�  �لذين  فهم 

و�أّما   .
)49(

وعبادة« �شلوكا  به  يلتزمو�  مل  ولكّنهم 

بخ�شو�س ق�شّية �لّذنوب و�لّتوبة فقد ذكر حمبوب 

�أّنها ت�شّنف �إىل  بن �لرحيل يف حديثه عن �لّذنوب 

�ملبا�رسة  عند  �شاحبه  به  يهلك  »ذنب  �شنفني 

�لّتوبة  برتك  �شاحبه  به  يهلك  وذنب  و�ملو�قعة 

على  �لّذنوب  �أّن  ذلك  ويعني   
)50(

عليه« و�ملقام 

وتتمّثل  عنها  �خلروج  ميكن  ال  عموما  منزلتني 

�ملع�شية  �أو  �لّذنب  على  �الإقد�م  يف  �الأوىل  �ملنزلة 

�الإ�رس�ر  يف  فتتمّثل  �لّثانية  �ملنزلة  �أّما  وتنفيذها 

عليه وعدم �لّتوبة منـه. وبذلك فهو يخالف �لقائلني 

�شاحب  هارون  ذلك  �إىل  ذهب  كما  ثالثة  باأّنها 

من  به  يكفر  »ذنب  هي  �إذ  �لرّد  مو�شوع  �شالة 
ّ
�لر

ركبه،وذنب ال يدري �أيكفر به �أم ال فيقف عن �أهله 

. و�نطالقا من �ملقارنة 
)51(

فيه،وذنب يعفو �هلل عنه«

بني �ملوقف �لثاين ل�شاحب �لر�شالة مو�شوع �لرّد 

و�ملوقف �الأول البن �لرحيل نتبنّي �أّنه ال و�شط يف 

�لّذنوب من حيث وجودها باعتبار �الإقد�م عليها �أو 

و�إن  �أّنها  غري  حا�شلة  يجعلها  عليها  �الإ�رس�ر 

من  تت�شاوى  فاإّنها  و�شغائر  كبائر  �إىل  �نق�شمت 

حيث عالقتها بالّتوبة مبعنى �أّنها ال ت�شقط وال يتّم 

�لعفو عن �ملقبل عليها �إاّل بها،ولذلك فاإّنه يرّد على 

فيه  عليهم  �إّن  قال  »فاإن  بقوله  خ�شمه 

�شدق  فقد  �لّذنوب  عن  �هلل  يعفو  �لّتوبة،وبالّتوبة 

بال  مغفور  قال  و�إن  �مل�شلمني  وقول  بقولنا  وقال 

توبة فقد كذب الأّن �هلل تبارك وتعاىل يقول:«وتوبو� 
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)52(

تفلحون« لعلكم  �ملوؤمنون  �أيُّها  جميعا  �هلل  �إىل 

�إز�ء  �ل�شرية و�جبة  فالّتوبة كما يوؤّكد �شاحب هذه 

و�أهمّيتها  قيمتها  �إّن  بل  عظم  �أو  �شغر  ذنب  كّل 

هي  �إن  »�لكبرية«  هالة  من  �لّتخفيف  يف  تّت�شح 

مل  هي  �إن  �ل�شغرية  �شاأن  من  و�لرّتفيع  ح�شلت 

حت�شل »فعلى �خللق �لّتوبة من كّل �شغرية وكبرية 

فمن دين �مل�شلمني �أّنه ال كبرية مع توبة وال �شغرية 

 .
)53(

هالك« فهو  �شغرية  على  �لنّا�س  من  �أقام  ملن 

يتعلق  ما  يف  �الإبا�شية  �أحكام  تبدو  �شبق  ومّما 

بالّذنوب على درجة كبرية من �العتد�ل ال�شيما يف 

مل  حيث  �لكبرية  مرتكب  على  باحلكم  يتعّلق  ما 

�عتربوه  �لذين  �ملت�شّدد  �خلو�رج  مذهب  يذهبو� 

م�رسكا ومن ثّم فهو خالد يف �لّنار كما مل يحكمو� 

فيه حكم �ملرجئة �لذين يرون باأّنه ال ت�رّس �ملع�شية 

مع �الإميان ويف هذ� �الإطار يقول علي يحيى معمر 

ف يف مو�شوع 
ّ
متحّدثا عن هذ� �ملذهب »ومل يتطر

مرتكب �لكبرية فيو�فق من يحكم عليه بال�رّسك ومل 

�جلّنة  �أبو�ب  يفتحون  �لذين  �ملرجئة  موقف  يقف 

للع�شاة كاأّنها فندق ميلكون هم مفاتيحه على مبد�أ 

�إىل  وبالّن�شبة   .
)54(

مع�شية« �الإميان  مع  ت�رسّ  ال 

و�لرب�ءة  �لوالية  ق�شّية  فهي  �الأخرية  �لق�شّية 

موقف  على  د�ّلتان  و�لرب�ءة  و�لوقوف.فالوالية 

�ملوؤمنني من �إخو�نهم �مل�شلمني ومن �لكّفار مبعنى 

 يف �هلل من �أجل �لّطاعة �لذي تتعّلق به كلمة 
ّ
�حلب

�لذي  �ملع�شية  �أجل  من  �هلل  يف  و�لبغ�س  �لوالية 

على  و�جبان  �أمر�ن  وهما  �لرب�ءة.  كلمة  به  تتعّلق 

فتعني  �لوقوف  وهي  �لّثالثة  �لعبارة  �مل�شلم.�أّما 

�أعمال  من  متيّقنا  �ملوؤمن  يكن  مل  �لتحّفظ.فاإذ� 

�إ�شد�ر  �أن ميتنع عن  �إميانه كان عليه  �أو  �ل�ّشخ�س 

�أعماله  من  يقني  على  ي�شبح  �أن  �إىل  عليه  حكم 

ي�شتطيع  حمّدد  موقف  له  يكون  وبالّتايل  و�إميانه 

مبوجبه �أن يتوىّل هذ� �ل�ّشخ�س �أو يرب�أ منه وهو ما 

حه علي يحيى معمر يف قوله »..�أّما من عرف  يو�شّ

يف زمانه ومل يعرف �أحو�لهم من �لّطاعة و�ملع�شية 

فيجب �أن يقف فيهم ال يتواّلهم وال يرب�أ منهم حتى 

يعرفهم بيقني الأّن �لوالية و�لرب�ءة عند �البا�شية ال 

�شهادة  �أو  �ل�شخ�شية  كاملعرفة  باليقني  �إاّل  تلزم 

هذه  وردت  وقد   .
)55(

بيقني« �إال  تبطل  وال  �لعدلني 

�لكلمات �لّثالث موّزعة يف �شرية حمبوب بن �لرحيل 

ر�بطا  �لوالية  عن  حتّدث  فقد  خمتلفة.  مو�طن  يف 

�إّياها بالّتقوى موؤّكد� على معناها �ملتمّثل يف »�أن 

ثم  عنه  ونهى  به  �أمر  فيما  طاعته  تقو�ه  جعل  �هلل 

بحقوقه  له  بوفائهم  الأهلها  �لّتقوى  ��شم  �أثبت 

 م�شري� �إىل �أ�شحاب �حلكم 
)56(

وت�شليمهم له �لطّاعة«

عن  باخلارجني  تتعّلق  �لتي  �لرب�ءة  وهو  �ملقابل 

يقول  لذلك  للّطاعة  �مل�شّيعني  �لّتقوى  ��شم 

»و�أبغ�شهم �إليه �مل�شّيعني للّطاعة وهم �خلارجون 

�لرب�ءة  �هلل  من  بهم  وحّلت  �لّتقوى...  ��شم  من 

. مع �ملالحظ �أّن حمبوب بن 
)57(

و��شتحقّو� �لعقوبة«

رحيل يوؤكد على �أّن �لرب�ءة  يجب �أن ُتبنى على يقني 

يخالف  فاإّنه  لذلك  �أو كالم  ر�أي  د 
ّ
على جمر ولي�س 

بن  �ملغرية  �أن  قيل  �لتي  �ملر�أة  �شاأن  يف  خ�شمه 

من  رجال  �أّن  »لو  يقول  حيث  بها  زنى  قد  �شعبة 

وجاز  ذلك  و�شعه  �ملر�أة  هذه  من  برئ  �مل�شلمني 

 بينما يرى هو �أّن هذ� »ما ال يحّل وال يجوز 
)58(

له«

يزيله  حّتى  بر�أي  عنها  �لّتقوى  ��شم  يزيل  �أن  الأحد 

�لتقوى فهو  ��شم  له  �أثبت  �أثبته فمن  �هلل عنها كما 

ثابت له حتى يزيله �هلل عنه فمن قال غري ذلك فقد 

�الأحكام  هذه  فمثل   .
)59(

�مل�شلمني« وخالف  �أخطاأ 

البّد �أن ُتبنى على �لّدليل و�حلّجة و�لربهان باعتبار 

باليقني.  �إاّل  تلزم  ال  �لوالية  كما  �لرب�ءة  �أّن 

وبخ�شو�س ر�أيه يف �لوقوف ففيه تاأكيد على �أّنه ال 

فيه  يخالف  ما  وهو  عموما  �ل�شّك  معنى  يعني 

هارون بن �ليمان �لذي ��شتند يف وقوفه يف بع�س 

�خلطاب  بن  عمر  جلد  بعدم  �ملعا�شي  �أ�شحاب 

للمغرية بن �شعبة وعدم ��شتتابته وكذ� �ملر�أة �لتي 

�بع �لذي �رتبك 
ّ
�أّنه قد زنى بها وال �ل�ّشاهد �لر قيل 

يف  عائ�شة  �أمر  يف  وقوفه  وكذلك   
)60(

�شهادته يف 

�ال�شت�شهاد�ت  هذه  خطاأ  على  موؤّكد�  �الإفك  حادثة 

�أّنها مرتبطة مبفهوم �ل�ّشّك لذلك يتحدث عن  مبّينا 
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وقوف هارون فيقول »�إّن وقوف هارون جهل و�شّك 

. �أّما هو فيمّيز بني وقوف �لفقهاء 
)61(

وعمى وحرية«

�أو �مل�شلمني يف �أمر من مل تعرف حاله من �لّطاعة 

و�شّلم  عليه  �هلل  �شلى  �شول 
ّ
�لر ووقوف  و�ملع�شية 

�نتظار� ملا ياأتيه من وحي من رّبه.خال�شة �لقول 

�إّن مفهوم �لوالية مرتبط باليقني �ملتعّلق بالّطاعة 

ليكون  له  �لرب�ءة باملع�شية  هلل كما يرتبط مفهوم 

بني  �الإن�شان  �أحو�ل  معرفة  بعدم  مرتبطا  �لوقوف 

�لذي  �ل�شّك  ذلك  يعني  �أن  دون  و�ملع�شية  �لّطاعة 

يبدو �أمر� مرفو�شا عند حمبوب بن �لرحيل ذلك �أّنه 

من غري دين �مل�شلمني. وي�شتدّل يف ذلك باإنكارهم 

�ل�ّشّك على عبد �هلل بن عمر بن �خلطاب �لذي �شّك يف 

فيقول  و�شّلم  �هلل عليه  �لنبي �شّلى  �أ�شحاب  بع�س 

البن  الأجازو�  الأحد  زونه 
ّ
يجو �مل�شلمني  �أّن  »ولو 

�لوالية  تبدو مفاهيم  تقدم  مّما  و�نطالقا   .
)62(

عمر«

و�جبات  بل  �أحكاما  باعتبارها  و�لوقوف  و�لرب�ءة 

وال  فيها  �لتبا�س  ال  �مل�شلمني  عاّمة  عند  و��شحة 

تد�خل بينها متاما كما و�شوح �لطاعة و�ملع�شية 

هذه  عنه  عرّبت  ما  وهو  منهما  �أّي  ظهور  عدم  �أو 

�ل�شرية يف مقولة ميكن �أن تكون خامتة لهذ� �لق�شم 

�مل�شلمني  من  �أحد�  �أن  نرى  »ما  هي  �ملبحث  من 

و�لفقهاء  و�لعلماء  �لّدين  �أهل  قول  عليه  يخفى 

و�لذين م�شو� ل�شبيلهم رحمهم �هلل ... بّينو� حاللهم 

وذلك  يكّفون عنه  هم ومن 
ّ
وولّيهم وعدو وحر�مهم 

من ال يعرفونه باإميان وال كفر...فدينهم �لكّف عنهم 

، فهذ� دينهم وديننا 
ّ
حّتى يعرفو� �لويّل منهم و�لعدو

.
)63(

من بعدهم«

 ختاما ميكن �لقول �إّن هذ� �لعمل هو حماولة ل�شرب 

د� يف فكر فرقة 
ّ
بع�س �أغو�ر �لرّت�ث �الإ�شالمي جم�ش

نظرنا  وقد  �الإبا�شية.  وهي  �الإ�شالمية  �لفرق  من 

�إىل بع�س جو�نبه من خالل �أثر من �آثاره �ملتنوعة 

على  فيه  حر�شنا  �لتاأ�شي�س.وقد  مرحلة  �إىل  يعود 

هذه  الأ�شحاب  �جعة 
ّ
�لر خ�شو�شا  �ملر�جع  تنويع 

�ملدر�شة �لفكرية  جتّنبا للّتجّني �أو �الأحكام �مل�شبقة  

�أّن »من يكتب  �أعالمها يرى  �أحد  مقرتبني من ر�أي 

بعيد�  يكون  غريها  م�شادر  على  معتمد�  فرقة  عن 

هو  �أو  �لتجّني  من  ي�شلم  ال  �حلقيقة  عن  �لبعد  كّل 

و�أّن  خطوة  ل 
ّ
�أو من  �خلطاأ  يف  و�قع  �حلقيقة  يف 

فيها  و�ب  �ل�شّ من  قلمه  �أو  ل�شانه  على  يجيء  ما 

نظرنا  �الأ�شا�س  .وعلى هذ� 
)64(

�ل�شدفة« هو مبح�س 

�الآر�ء  �لرحيل لر�شد خمتلف  يف �شرية حمبوب بن 

دة 
ّ
جم�ش فر�أيناها  عليها  �نطوت  �لتي  �لعقدية 

و�لر�شاليات  �الإلهيات  هي  جماالت  ثالثة  يف 

�آر�ء  �إجمال ما ورد فيها من  و�الإن�شانيات. وميكن 

ومو�قف يف ق�شايا ومو��شيع متعّددة يف �لنتائج 

�لّتالية:- تنزيه �لباري يف جمال �الإلهيات �نطالقا 

�لقول باملجاز يف جمال  �إىل  و�نتهاء  �لتوحيد  من 

ما يوحي بالتج�شيم و�لت�شبيه.

�أ�شا�شها  ، على  �هلل  بالر�شالة وهي حجة  -�الإميان 

يكون �حرت�م �الإمامة مهما كانت �إىل حّد ما، لذلك 

الأّنها من  �الأعطيات  وتوؤخذ  �أ�شحابها  ور�ء  ي�شّلى 

حقوق �مل�شلمني.

- �لو�شطية يف ق�شايا �الأ�شماء و�الأحكام و�الإحلاح 

على ربط نيل �ل�شفاعة و�جلّنة بالّتوبة.

�ملجتمع  �أفر�د  بني  �لّتعامل  يف  �أ�شا�س    -�شبط 

قائم على و�جبات �لوالية و�لرب�ءة و�لوقوف.

وهي يف نهاية �ملطاف لي�شت غري منوذج من مناذج 

�لبعد  كّل  بعيدة  �لفرقة  هذه  متّثلها  �لتي  �الجتهاد 

�ملمّيزة  �العتد�ل  لروح  ف،وفّية 
ّ
�لتطر �أ�شكال  عن 

ال  �الختالف  �أّن  بذلك  موؤّكدة  �الإ�شالمية  لل�رسيعة 

على  �لغرية  �إ�شافة،و�أّن  عامل  غري  يكون  �أن  يجب 

�الأفكار  من  �الآخر  �إلغاء  تعني  ال  �حل�شارة  هذه 

معه  بالّتحاور  بل  �شهو�  �أو  عمد�  �لّتهم  باإثبات 

�لعديدة  �لّزو�يا  من  ز�وية  مقّدم  جهد  كّل  و�عتبار 

�لّتي ننظر من خاللها �إىل هذ� �لرّت�ث �لعريق حتى 

�الختالف  باأن  ت�شهد  �لتي  �خلاّلقة  �الإ�شافة  تكون 

نعمة ال نقمة.
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22-  حمبوب بن �لرحيل  : م ن ، �س 297.

23 - �نظر م�شطفى بن حممد بن �إدري�شو : �لفكر �لعقدي عند �الإبا�شية 

حتى نهاية �لقرن �لثالث �لهجري من �س 358  �إىل �س 364.

24- حمبوب بن �لرحيل  : م ن ،�س 287.

25 - حمبوب بن �لرحيل  : م ن ، �س 288.

26- حمبوب بن �لرحيل: م ن ،�س 288.

27- �شورة �جلمعة :�الآية 9.

�لّتحف-  كتاب  :تقدمي  �ملز�تي  يخلف  بن  �شليمان  بيع 
ّ
�لر �أبو   -  28

فرحات �جلعبريي– در��شات حول جزيرة جربة :جمعية �شيانة جزيرة 

جربة – لقاء �ل�شيانة �أفريل 1991.�س 113.

29  - حمبوب بن �لرحيل  : م ن ،�س 288.

30- حمبوب بن �لرحيل : م ن �س �س 287 – 288.

31- حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س 273.

32-  �شورة �لتغابن : �الآية 2.

33-  �نظر حمبوب بن �لرحيل  : م ن، �س 276.

34-  حمبوب بن �لرحيل: م ن ،�س 277.

35-  حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س �س 284 – 285.

36-  حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س 284.

37- »وذلك �أّن معناهم ال منزلة بني �ملنزلتني �أي بني �الإميان و�لكفر، 

و�ل�شكون و�حلياة و�ملوت«  �شبه �حلركة  وهما �شّد�ن كاالأ�شد�د كّلها 

علي يحيى معمر : �الإبا�شية بني �لفرق �الإ�شالمية ، ج II �س 91.

38- حمبوب بن �لرحيل  : م ن ،�س �س 291-290.

39-  حمبوب بن �لرحيل : م ن، �س 293.

40- حمبوب بن �لرحيل : م ن ، �س 291.

41-  �نظر علي يحيى معمر:�الإبا�شية  بني �لفرق �الإ�شالمية، ج II �س 

.94

42-  حمبوب بن �لرحيل: م ن  ،�س 284.

43- حمبوب بن �لرحيل: م ن ،�س 284.

�الإبا�شية  عند  �لعقدي  �إدري�شو:�لفكر  بن  حممد  بن  م�شطفى   -  44

،�س298.

45 - �شورة �لن�شاء :�الآية 143.

46- حمبوب بن �لرحيل :م ن، �س 293.

47- حمبوب بن �لرحيل:م ن ، �س �س 292 – 293.

48 - �شورة �لن�شاء : �الآية 145.

49-  حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س 273.

50- حمبوب بن �لرحيل:م ن ،�س 287.

51-  حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س �س 287-286.

52-  حمبوب بن �لرحيل  : م ن ،، �س 287.

53-  حمبوب بن �لرحيل:م ن �س 287.

II �س  ، ج  �الإ�شالمية  �لفرق  �الإبا�شية بني   : 54-  علي يحيى معمر 

.143

55-  علي يحيى معمر : م ن، �س 141.

56- حمبوب بن �لرحيل  : م ن، �س 276.

57-  حمبوب بن �لرحيل:م ن، �س 276.

58-  حمبوب بن �لرحيل: م ن ،�س 282.

59-  حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س �س  283-282.

60-  حمبوب بن �لرحيل  : م ن ، �س 280.

61- حمبوب بن �لرحيل : م ن ،�س �س 280-279.

62-  حمبوب بن �لرحيل  :م ن ،�س 283.

63- حمبوب بن �لرحيل  : م ن ،�س 286.

،�س   II ،ج  �الإ�شالمية  �لفرق  بني  �الإبا�شية  معمر:  يحيى  64-  علي 

.121
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التقدمي

ولد باتريك موديانو بباري�س عام 1945، من اأب ايطايل واأم بلجيكية، التقيا يف باري�س 

زمن الحتالل. عا�س طفولة ترنحت بني غياب الأب الذي كان ي�ضمع عنه حكايات م�ضطربة، 

وجولت الأم التي كانت تعمل ممثلة بال�ضينما. ترك موت اأخيه »رودي« جرحا ليندمل يف 

نف�ضه، وظل يهدي اإليه اأعماله املكتوبة بني 1967 و1982 .يقول عن ولدته: »امل�ضادفة 

هي التي خلقتني عام 1945، هي التي وهبتني اأ�ضول م�ضطربة، وهي التي حرمتني من 

حميط عائلي، فال ميكنني اأن اأكون م�ضوؤول عن الأفكار ال�ضوداء والقلق وعن �ضورة معينة 

للنزعة املر�ضية التي فر�ضت علّي، فاأنا مل اأخرت، البتة، مادة كتبي«. تعرف اإىل الكاتب 

الفرن�ضي ال�ضهري«رميون كونو«يف �ضن اخلام�ضة ع�رشة، ملا كان تلميذا يدر�س عليه مادة 

الهند�ضة. وكان لقاوؤه به حا�ضما يف حياته، فهو الذي اأخذ بيده اإىل عامل الأدب، بعد اأن قراأ 

خمطوطة روايته الأوىل )�ضاحة النجمة( 1967 .

\ مرتجم من  املغرب 

 تقدمي وترجمة حممد الفحامي\

احلائز على جائزة نوبل للآداب 2014

باتريك موديانو

تكاد الكتابة اأن تكون عملية جراحية

 الكتابة  بالن�سبة يل وعلى الدوام 

�ساأٌن مقرف 



فازت روايته »شارع الحوانيت المعتمة« 1978 
بجائزة الجونكور، وترجمها إلى العربية محمد عبد 
روايته  المزديوي  محمد  ترجم  كما  جالل،  المنعم 
»مقهى الشباب الضائع« 2007، وآخر ما صدر له 
رواية »كي ال تتيه في الحي« في اكتوبر 2014. 

الثيمات املطروقة يف اأدبه

البحث  رئي�ستني:  ثيمتني  على  املودياين  الأدب  يقوم 

عن الهوية)هويته وهوية حميطه العائلي( والعجز عن 

فهم فو�سى وحركات املجتمع. وهو ما يجعل ال�سارد 

الذي  املالحظ  بدور  الغالب،  يف  يقوم،  رواياته  يف 

الأحداث  من  للعديد  ودللة  معنى  اإيجاد  اإىل  ي�سعى 

التي جتري اأمامه، لذا يعمل على ك�سف بع�ض الدقائق 

وت�سيء  ت�سكل  اأن  ميكنها  التي  والقرائن  والتفا�سيل 

هوية ّما. يتجّلى موديانو اأو �سارده، اأحيانا، بو�سفه، 

بحق، عامل اآثار للذاكرة. يقوم بجمع الوثائق والأخبار 

من  ويبدو  مبجهولني.  اأو  وباأقربائه،  به،  اخلا�سة 

وكاأن  ال�سفحات،  بع�ض  عليه  متت  الذي  ال�ستغال 

رجل التحّري اأو موؤرخا ر�سميا هو من كتبها.

الهواج�ض  من  لفرن�سا  الأملاين  الحتالل  فرتة  وتعد 

الأوىل،  الثالثة  اأعماله  يف  تناولها  عليه،  اأحلت  التي 

»�ساحة  وهي:  الحتالل«  بـ»ثالثية  �سميت  والتي 

و»�سوارع  الليل«1969  و»دورية  النجمة«1968 

اأعماله  يف  الأب  �سورة  حتتل  كما   . احلزام«1972 

عنه  تتفرع  الذي  الأ�سل  وت�سكل  اأ�سا�سية،  مكانة 

فاأبوه  والوراثة.  واخليانة  كالغياب  �سغرى  ثيمات 

كل  عنه  يجهل  حياته،  يف  لغزا  ظل  موديانو«  »األبري 

�سيء تقريبا، اإذ ظل غائبا، حماطا بال�سبهات، ما جعل 

الكاتب يعيد تكوين �سورته.

واحلا�رض،  املا�سي  بني  عالقات  رواياته  تن�سج 

الذاكرة  بني  يرتدد  املا�سي  اإىل  حنني  عن  وتف�سح 

والن�سيان، عالقات تذكر بنو�ستاجليا الزمن الذي مير، 

وبالهواج�ض امللّحة املرتبطة مباآ�سي احلرب العاملية 

الثانية.

مبعية  ي�سكل  الإنتاج،  غزير  كاتب  موديانو  باتريك 

نوبل  لوكليزيو)جائزة  ماري  جان  الفرن�سي  الكاتب 

اأهم  من  الفرن�سية،  الرواية  يف  هامة  حلظة   )2008

اأو تيار الرواية اجلديدة التي  مالحمها جتاوز ظاهرة 

اأدبا بارعا يف ال�سكل والتجريب والهدم، لكنه  اأنتجت 

الإن�ساين. وكم ي�رضح يف هذا  الروح والبعد  خال من 

احل�سور  �سفة  تعدم  اجلديدة  الرواية  فهذه  احلوار، 

الرواية  عادت   . الفرن�سي  الأدب  جغرافيا  يف  البارز 

الفرن�سية، مع هذين الكاتبني، اإىل دفء وحرارة الفعل 

الروائية  واملو�سوعات  القيم  معانقة  واإىل  الإن�ساين، 

يف  الغربي  الروائي  املنت  بها  حفل  التي  الكربى 

حلظاته الأ�سا�سية.

الرتجمة

* ما رأيكم في فكرة التخييل الذاتي التي تم الحديث 
عنها بصدد مؤلفاتكم؟

مادة  من  النتفاع   
ّ
علي حمتما  اأ�سبح  لقد  اأكيد، 

املعطيات  اأن  دائما  اأعتقد  اأين  بيد  �سخ�سية،  حكائية 

قدر  فيها  �سّخ  ما  اإذا  نافعة  تكون  الأوطوبيوغرافية 

املحاولة  اإزاء  احلذر  من  ب�سيء  اأح�ض  التخييل.  من 

بالرغم  اأوطوبيوغرافية،  تكون  لأن  اإل  ت�سعى  ل  التي 

من اأين معجب، مثال، بـ»�سواطىء اأخرى« لنابوكوف، 

يكون  اأن  للمرء  ميكن  ل  �ساطوبريان.  باأعمال  اأو 

اأن  الرائق  من  يكون  وقد  ذاته،  مع  بالتمام  مهذبا 

ال�سخ�سية،  حياته  من  اأ�سياء  ميحو  اأو  املرء  ين�سى 

يكون  اأن  املرء  على  ي�سعب  الن�سيان...  اأنواع  جميع 

وقع  ي�سمع  اأن  عليه  يتعذر  لذاته:  ال�سخ�سي  امل�ساهد 

املرء مرغم  فاإن  يرى من خلفه، من هنا  واأن  �سوته 

على اأن يك�سف عن ذاته. ولهذه الأ�سباب، يبدو يل اأن 

م�رضوعا اأوطوبيوغرافيا �رضفا هو �ساأن م�سطنع، زد 

على ذلك اأن هذا امل�سعى يجازف، اأحيانا، باأن ي�سبح 

التخييل  �سّخ  يتيح  بينما  نرج�سي،  اجرتار  جمرد 

التوجه نحو الآخرين، والتوا�سل مع القارىء، وجعل 

الذات.  خارج  يوجد  ل�سخ�ض  اأكرث  مده�سة  الأ�سياء 

كما  ال�سعرية  املزايا  تعدم  الذاتية  ال�سرية  كانت  واإذا 

اإىل  تنزع  فاإنها  »�ساطوبريان«،  اأو  »نابوكوف«  عند 
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احلكائية  املادة  توؤ�سلب  مل  .اإذا  الرنج�سية  املماحكة 

حتدث  اأن  اأحب  ب�سيطة.  ثاأر  عملية  اإزاء  نكون  فاإننا 

على  والتاألق...اأو  الومي�ض  من  نوعا  احلكائية  املادة 

عن  خاّم  وثيقة  هو  يهم  ما  فاإن  ذلك،  من  النقي�ض 

»الأنا«  اإن  بولي�سي...  بتقرير  �سبيهة  �سخ�ض،  حياة 

التي تنكتب يف رواياتي، لي�ست، اإذا، ذاتي ب�سكل تام، 

اأنّد�ّض فيها ل بطريقة م�رضمنة بل بطريقة  اإنها »اأنا« 

تكاد تكون حلمية، واإنه ملن ال�سعب تف�سريها. لي�ست 

الكتابة نهجا اأ�سعى اإىل التعرف فيه على ذاتي، لي�ست 

هذه الأنا، اإذا، ا�ستبطانية. فانا ل يهمني اأمر اكت�ساف 

من اأكون.

* لماذا إذا تكتبون؟ 
رمبا لأين اأحب اأن اأرى يف الأ�سياء اأو الأمكنة املبتذلة، 

النا�ض من قبل. ثمة عدد  اأرى فيها �رّضا خفيا مل يره 

با�ستمرار.  اإليها  اأعود  جتتذبني،  الأمكنة  من  �سئيل 

احل�رضية،  الأمكنة  هذه  اأن  اأجنبي  مالحظ  يلفي  وقد 

اأنها  اأي اهتمام، بيد  اأحياء باري�ض هذه ل تبعث  واأن 

الغمو�ض  من  ونوعا  ال�سحر،  من  نوعا   
ّ
علي متار�ض 

�ساأ�سف  لرمبا  الريف  يف  ولدت  اأين  لو  املده�ض. 

العناوين  هذه  وجميع  الأمكنة،  هذه  جميع  غابات... 

الغياب  اإن  غائبة.  هاربة،  اأ�سياء  لأ�رض  عالمات  هي 

الغياب  اأن  واحلال  عنها،  التعبري  اإىل  اأ�سعى  حالة 

ّما،  اإن�سانا  اأن  تدرك  حني  مده�سا،  بالأحرى،  يكون، 

كان حا�رضا يف زمن ّما ويف مكان ّما.

* أتبدو العالقة بالعالم، في نظركم، أهم من العالقة 
بالذات؟

اأن  باإمكانه  البع�ض  فاإن  ذاته،  الوقت  ويف  بالطبع، 

نحو  الده�سة،  اأنا،  يّف،  يثري  الذي  ال�سيء  هذا  اأن  يرى 

الده�سة.  على  يبعث  ما  فيه  لي�ض  باري�ض،  يف  �سارع 

لكن اإذا ما اأدركنا ال�رّض الغام�ض فاإن هذا ال�سيء، مع 

ذلك، يحوز يف داخله اأهمية...

* هل بمقدور الصورة القوية لـ»المستنقع« ولإلنغمار 
أن  أعمالكم،  في  تتواتر  التي  المتحركة،  الرمال  في 

تعكس الّلجة التي تحذرون منها وأنتم تكتبون؟

نعم، لكن هذا الإنطباع يبدو يل عاما اأكرث منه خا�سا. 

اأخرى، ويف  اآخر ويف ظروف  اأين ولدت يف ع�رض  فلو 

اآخر، لن يكون لدي، بدون �سك، هذا  اجلملة يف �سياق 

اأجنذب،  كنت  اأين  ذلك  على  زد  بالتذبذب.  الإح�سا�ض 

يف الأدب، اإىل الكتب التي كانت تظل مبناأى من هذه 

الرمال املتحركة، باعتباري ولدت عام1945، و�سليل 

عالقات خطرة اإّبان احلرب.

* هل فترة الكتابة، بالنسبة لكم سعيدة أم تعيسة؟
ما يغريني، هو هذا النوع من احللم الذي ي�سبق الكتابة 

اأيام  مدة  فيه  اأنغم�ض  والذي  للكلمة،  الدقيق  باملعنى 

ونا�ض  اأ�سياء  من  اإل  عندي،  احللم،  ي�سكل  ل  كاملة، 

واقعيني اأو انطالقا من حتديد اأمكنة موجودة: يتاأتى 

اأن  اأعلم  فحني  جدا،  دقيقة  عنا�رض  من  احللم  حمرك 

�سخ�سا ّما قد وجد بالفعل، واأن حياته حتوي مناطق 

معتمة، وباأنه عا�ض يف عمارة معينة... فاإن الإنتقال 

 كوقع 
ّ
اإىل الكتابة وجت�سيد هذا احللم يكون وقعهما علي

حّمام بارد. لي�ض الأمر موؤملا، بل مقرفا. فبما اأن فعل 

الكتابة يطول جدا، فاإننا نفقد حمّية احللم. واأفرت�ض 
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اأن هذا الإنتقال، بالن�سبة لر�سام، يكون اأكرث مبا�رضة. 

يف الكتابة، ت�سبه املدة الإندفاعة الأولية التي جعلتك 

عليك،  يتوجب  بينما  قليال،  تتال�سى  والتي  حتلم، 

حتلم،  اأن  هو  اإذا،  املثال،  اإن  ت�ستمر.  اأن  بال�رضورة، 

واأن تدون بع�ض النقط، لكن، فيما بعد، ينبغي تنظيم 

املادة احلكائية، وهو اأمر قا�ض للغاية. اإن هذه اللحظة 

اللحظة  اأننا �ساحون، لي�ست  لو  التي نكون فيها كما 

الذين  الكتاب  هوؤلء  من  لأنده�ض  اإين  اأف�سلها.  التي 

�سباحا  الثامنة  ال�ساعة  من  يكتبون  باأنهم  يقولون 

عمليا،  اأقدر،  ل  فاإين  بي،  يتعلق  وفيما  امل�ساء،  حتى 

تكون  اأن  تكاد  الكتابة  اإن  طويلة.  ملدة  الكتابة  على 

بحيث  كبريا  تركيزا  نبذل  اإذ  جراحية:  بعملية  �سبيهة 

يتوجب اإجنازها على وجه ال�رضعة. ويف حالتي، فاإن 

الرتكيز يبداأ يف التال�سي عند ان�رضام �ساعة اأو �ساعة 

ون�سف.

* ما اللحظة التي تؤثرون الكتابة فيها؟
�ساأنا  الدوام،  على  يل،  بالن�سبة  كانت  الكتابة  اأن  مبا 

مقرفا، فاإين ملا كنت يف ريعان ال�سباب، كنت ل اأكتب 

اإل يف �ساعة متاأخرة، اأما اليوم، فبالعك�ض، اأف�سل اأن 

اأحترر منها فورا : اإنني اأكتب، اإذا، �سباحا. ثمة، دوما، 

هذا الإح�سا�ض من عدم بلوغها. ويعد مترين الت�سحيح، 

التكرارات،  واأطارد  بدقة  اأ�سحح  اأقل عناء.  بعد،  فيما 

ويتطلب هذا وقتا طويال، حتى واإن كنت ل اأعيد، اأبدا، 

معرفة  ينبغي  حلظة  وهناك  كاملة.  �سفحات  كتابة 

التوقف عندها ب�سورة نظامية، واإل فاإن الأمر �سبيه 

ب�سدرية تغزل، كلما اأثرت عقدة خيط انحّل كل �سيء.

ال  نشاطين  عندكم،  والقراءة،  الكتابة  أتعّد   *
ينفصمان؟

نعم، لأن املرء، ل �سعوريا، يالحظ اأثناء الكتابة وجود 

بقايا وتذكرات من القراءة، تتمظهر يف اإيقاع اجلملة 

القراءة،  املرء �سدمات  يتلقى  ال�سباب  �سن  ذاته. ففي 

قراأناهم  الذين  فال�سعراء  ال�سعر.  جمال  يف  وبخا�سة 

يعودون، وت�سّكل اأبياتهم خليطا ملفقا، لذا يقول املثل 

املاأثور: من ال�سعراء ال�سيئني ين�ساأ ناثرون جيدون. 

عن  اليوم،  بها،  تحتفظون  التي  الذكرى  ما   *
الجو األدبي الذي أحاط بنشر روايتكم األولى عام 

1968؟
النجمة«، كتابي الأول، واأنا �ساب  لقد ن�رضت »�ساحة 

يافع، كان طق�ض ما قبل احلرب مازال �سائدا يف دور 

يلعبان  الأدبي  النقد  و  ال�سحافة  تكن  مل  اإذ  الن�رض، 

الدور الذي يقومان به اليوم. كل �سيء كان يتم ببطء 

�سديد، وكان كتاب الثالثينيات الكبار يوا�سلون، من 

اأراغون،  مالرو،  مونرثلن،  الكتب:  ن�رض  اأخرى،  جهة 

مورياك، ومثلما كان يقول جان كوكتو فاإن باري�ض، 

اليوم  اأما  �سخ�سية،  �ستمائة  من  تتاألف  احلرب،  قبل 

كنت  اأين  واأعتقد  تنظيما.  واأكرث  �رضا�سة  اأكرث  فالأمور 

�ساهدا على التحول الذي حدث يف ال�سبعينيات، وهاك 

تف�سيال �سغريا:كانت كتب الدخول الأدبي تطبع، من 

قبل، يف نهاية �سبتمرب، اأما اليوم، فيتوجب اأن تكون 

جاهزة ابتداء من �سهر يونيو...

* كانت معرفتكم جيدة بريمون كونو، ونشرتم كتابا 
تحاورون فيه إيمانويل بيرل بعنوان )أسئلة(

حوايل  يافع،  واأنا  كونو  بلقاء  حمظوظا  كنت  نعم، 

الرابعة ع�رضة اأو اخلام�سة ع�رضة . كنت عدمي ال�ساأن 

يف  ن�سائح  بلطف،  اإيّل،  واأ�سدى  الريا�سيات  يف 

هند�سة الف�ساء، ومل اأقدر، فيما بعد، على مكا�سفته 

بكوين اأكتب، لكنني، يف النهاية، حملته على قراءة 

لي�ض  وبف�سول،  بلطف  ميتاز  كان  الأوىل.  روايتي 

منه،  �سنا  الأ�سغر  الأ�سخا�ض  جتاه  البتة  متبجحا 

اأما بريل فالتقيت به بطريقة  كبوري�ض فيان مثال. 

عّم  ابن  اإىل  الأول  كتابي  يف  اأ�سري   : للغاية  غريبة 

جريماين لبريل، خملوق متجرد من املاديات، �ساب 

عبقري، ق�سى نحبه وهو يف ريعان ال�سباب، يدعى« 

لدى  ثالثة  اأو  كتابني  ن�رض  قد  كان  فرانك«،  هرني 

الأوىل  البدايات  اأي يف  قبل حرب1914،  غاليمار، 

كون  من  منده�سا  بريل  وكان   . هذه  الن�رض  لدار 

�سخ�ض يف عمري، له معرفة بحياة هذه ال�سخ�سية. 

اأن  فمنذ  جدا،  هاما  اإيل،  بالن�سبة  لقاوؤنا،  كان  لقد 
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اأ�سبح مراهقا، كان ذا معرفة بربو�ست، وكان حديثه 

الفرتة ي�ستهويني، كان بريل رجال عقليا،  عن هذه 

اأرتعب،  كنت  كونو،  عن  كثريا  يختلف  اأفكار،  رجل 

قليال، منه، ومن ثقافته الفل�سفية الوا�سعة بخا�سة. 

ل  املرء  باأن  يقول  كان  الذي  جيد  اأندري  يف  اأفكر 

 ... اإذا كان يف ح�رضة مالرو  اأبدا، باأنه ذكي  ي�سعر، 

يّف،  باأن ما كان يهمه  بعد،  اأح�س�ست، فيما  اأين  بيد 

هو، بال�سبط، كوين اأكتب روايات تخييلية.

منذ هذه اللقاءات الهامة.

تحسب  من  المعاصرين  الكتاب  بين  من  أيوجد   *
هؤالء«  دور  لعب  بمقدورهم  ومن  حسابا،  لهم 
الحكام السريين« الذين لطالما تكلم عنهم »جوليان 

غراك«؟
فاإننا،  ال�سباب،  اأول  يف  ونحن  الكتابة  نبداأ  حني 

�سنا،  اأكرب  كتاب  يف  نفكر  ونحن  نكتب  الواقع،  يف 

ينتمون اإىل جيل اآخر. واإذا �سئتم، فاإننا نكتب ونحن 

وب�رضاحة،  قراأونا.  ما  اإذا  �سيقولونه  ما  يف  نفكر 

اأنكم حتدثتم عنه.  اأفكر كثريا يف غراك، مبا  فاإنني 

اإىل  ينتمي  اإنه  الفحول،  اآخر  ما،  حّد  اإىل  غراك،  اإن 

اأما يف  اآبائي.  اأن ي�سكلوا  اأولئك الذين ميكنهم  جيل 

اجليل الذي يتو�سط بني جيل غراك وجيلي، فاإنني ل 

اأرى يف فرن�سا من ميكنه اأن يلعب هذا الدور. اإن جيل 

مطلع  يف  ولدوا  الذين  الكتاب  هوؤلء  وجيل  غراك 

1910، هو اآخر جيل فرن�سي كبري، قوي وبارز جدا، 

ل مراء يف ذلك: غراك وجان جوين واألبري كامو اإلخ، 

كل هوؤلء الذين كانت �سنهم ترتاوح بني 25 و 30 

اأوان احلرب، وفيما بعد، ثمة م�سكل مطروح: هو اأن 

جيل الرواية اجلديدة ل ميلك هذا النوع من احل�سور 

البارز. كان يل تبادل قليل للر�سائل مع غراك، بيد 

اأين اأعرفه متام املعرفة، واأتخيل، متاما، حالته اإىل 

احلد الذي ل يجعلني، رمبا، حمتاجا للقائه. ل اأرغب 

يف اإزعاجه، فالأمر بيننا تخاطري نوعا ما..

كتب  أهناك  آخر؟  إلى  كتاب  من  تنتقلون  كيف   *
تحسونها قريبة منكم أكثر من األخرى؟

اأعود، دائما، من كتاب لآخر، اإىل بع�ض العنا�رض التي 

�سبق اأن فكرت فيها قبل خم�سة ع�رض عاما يف �سورة 

تفا�سيل �سغرية والتي مل تعالج، وقتئذ، �سوى بطريقة 

كامنة  كانت  اأ�سياء  مثل  فجاأة،  تنبثق،  اإنها  �سطحية. 

مثل  الظهور  تعاود  اإنها  اأدركها.  اأن  دون  من  اأ�سال، 

لزمات. ويبدو يل، يف هذا ال�سدد، اأن كتابي »حادثة 

 الأخريين. 
ّ
ليلية« قريب للغاية من اجلو العام لكتابي

ال�سباب،  اأول  يف  واأنا  كتبتها  التي  الأوىل،  كتبي  اأما 

اإزاءها  اأح�ض  لأنها جتعلني  بل  اأحبها،  ل  لأنني  لي�ض 

�سور  عر�ض  ي�سبه  اأن  الأمر  يكاد  غريب،  باإح�سا�ض 

اأو  �سدمة،  العر�ض  هذا  يحدث  فقد  عليكم..  العطل 

مينحك اإح�سا�سا غريبا اأثناء روؤيتها. حتى واإن كنا ل 

نتغري يف العمق، فاإن املرء يح�ض، بال �سك، اأنه قريب 

دائما،  يعروه  ف�سال  ثمة  لكن  الأخري،  الكتاب  من  جدا 

هو اأن هذا الكتاب �رضعان ما يرت�سخ، ولي�ض مبقدورنا، 

»املثايل«  الكتاب  باأن  .اأقول  الوراء  اإىل  العودة  البتة، 

ميكنه اأن يت�سكل من مقاطع معينة من كل كتاب من 

هناك  رواية،  كل  يف  اأن  يل  يبدو  الواقع،  ويف  كتبي. 

اإن  ديناميتها.  تت�ساءل  تلقائية  قيادة  حلظة  دائما 

اأن يكون  الوقت، ل ميكنه  ذات  لكنه، يف  الأمر معقد، 

غري ذلك.

حتى  النجمة«  »ساحة  االفتتاحي  كتابكم  منذ   *
تكتبون  أنكم  أتعتقدون  اليوم،  ليلية«  »حادثة 

الكتاب ذاته...
ال�ساأن يف  اإنه كتاب ينكتب عرب مراحل كما هو  نعم، 

�سباق املارثون، اأو اإنه �سورة ي�سعى م�سور اإىل اأخذها 

مرتبط  الإح�سا�ض  هذا  اأن  اأعتقد  الزوايا.  خمتلف  من 

بع�رضنا، ففي القرن 19 وبداية القرن20، كان يوجد 

لأقول  واإنني  كاتدرائيات،  ي�سّيدون  ماانفكوا  كتاب 

هذا من دون نزعة حنني اإىل املا�سي، فعلى كل حال 

ي�ستحيل على املرء اأن ين�سلخ عن ع�رضه، واأن ينتمي 

اإىل ع�رض اآخر غريه.

* عن »املجلة الأدبية«الفرن�سية ع 424 اأكتوبر 2003  . 
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106

اآين اإيرنو



107\ باحثة ومرتجمة من  املغرب 

هنا ترجمة ملقدمة كتاب املحاورات مع ترجمة ف�ضلني من الكتاب:  

تقدمي اآين اإيرنو 

منذ �ضت �ضنوات، واأنا  وفريدريك اإيف جانيت Frederic-Yves Jeannet ، الذي يقيم بالوليات 

املتحدة الأمريكية، نتبادل املرا�ضالت، الوفية واملتباعدة، يف اآن. يف كتابه »�ضيكلون« 

بحث  يف  لكاتب  املطلق  اللتزام  على  تعرفُت   ،1997 �ضنة  �ضدر   الذي  )اإع�ضار(، 

تاأخذ  كتابٍة  كّل جماِل  انقطاع،  دومنا  ويختفي  يظهر  دائما،  احلي  اجلرح  مو�ضوُعُه، 

وتخلط بني نف�س املو�ضوعات والأمكنة وامَل�ضاِهد، يف �ضمفونية باذخة ومُمزََّقة. عمالُه 

هذا  موا�ضلة  ُيربزان  الطبيعي«،  »ال�ضوء  وحديثا،  )�ضاريتي(،  اخلري  عمل  الالحقان، 

امل�رشوع املتفرد، من دون ُم�ضاَومة.

 ترجمة زينب املزديوي\

اآين اإيرنو

الكتابة كخنجر 

  حماورات مع فريدريك-اإيف جانيت



�ساألني فريدريك-اإيف جانيت يف ال�سنة املا�سي، 

اأثناء قدومه اإىل فرن�سا، اإن كنُت اأْقَبُل اأن يكون لنا 

لقاٌء حول ق�سايا الكتابة وحول ُكُتبي، با�ستخدام 

الربيد الإلكرتوين، مثال. �سيكوُن يف الأمر كثري من 

احلرية من مدة حمددة ول غائية م�سبوطة. 

النهاية  من  اليقني  وغياب  الإكراهات  غياب  اإن 

ومن ال�سكل املكتوب يف النهاية عن هذا التبادل، 

اأغواين.  واأكرث من كل هذا ُكنُت اأعرُف اأن فرديريك-

طريقته  ب�سبب   ، Frederic-Yves Jeannet جانيت  اإيف 

حُمقِّقا ُمنَخِرطًا يف  �سيكون  الكتابة،  عي�ض  يف 

العمل، ب�سكل عميق. ومل يكن ثمة �سيء، حتى يف 

مل  مّنا،  واحٍد  كّل  م�ساريع  و�سائل  يف  اختالفاتنا 

يبُد يل مثل حّظ ونوع من ال�سمان. واأنا ل اأح�سّني، 

يف اآن واحد، اأكرث حرية واأكرث دقة يف 

وتباُعد  امل�سافة  يف  م�ساري،  تو�سيح 

وجهات النظر.

انتظاٍم  دون  ومــن  تقريبا   �سنة  اأثــنــاء 

فــرديــريــك-اإيــف  اإيّل  ـــَل  ـــسَ اأْر�  ، خــا�ــضّ

طريق  عن   ،Frederic-Yves Jeannet جانيت

الأ�سئلة  من  جمموعة  الإلكرتوين  الربيد 

والتاأمالت. وكان من النادر بالن�سبة يل اأن اأرّد، على 

َما وما نعتقد كتاَبَتُه ميتد  الفور.  وبني �سيغة �سوؤاٍل 

اأثناء لقاء �سفوي، حتى واإن  ُمقِلٌق، بل وُمهدٌِّد.  ف�ساٌء 

اأنف�َسنا على جتاُهِلِه وعبوره  مّت ب�سيغة بطيئة، جُنِهُد 

مب�ساألة  الأمــر  يتعلق  وال�رضعة،  ال�سهولة  من  ب�سيء 

تعّود. اأما هنا فاأ�ستطيع اأخذ الوقت الكايف كي اأُدّجن 

واأبحُث  فيه  ُر  اأُفكِّ ما  الفراغ،  واأُخِرَج، من  الف�ساء  هذا 

عنه واأُِح�ضُّ به حني اأكتُب- اأو اأحاول اأن اأكتب- ولكنه 

يظل غائبا حني ل اأكتُب. وكنُت كّلما ياأتيني النطباُع 

كتابة جوابي،  اأندفع يف  قليال،  د،  ُموؤكَّ �سيء  بالتقاط 

وباأقل  اإ�ــســارات  دون  من  احلا�سوب،  على  مبا�رضة، 

التي  العمل  قاعدة  ح�سب  الت�سحيحات،  من  ميكن  ما 

فر�سُتها على نف�سي.  

ال�سدق  اإّل  هّمي  يكن  مل  احلـــوار،  هــذا  طــول  وعلى 

اأكــرَث  كــان  الرتكيز  اأن  يل  َظَهَر  كــان  واإن  والرتكيز، 

�سعوبة من ال�سدق.  ولي�ض من ال�سهل تف�سري اأو تربير 

دون  من  �سنة،  ثالثني  منذ  ابــتــداأت  كتابٍة  ممار�سة 

املبادئ.  بع�ض  يف  ح�رضها  دون  ومــن  توحيدها 

ل  التي  تناق�ساتها  بظهور  ال�سماح  دون  من  وكذلك 

التفا�سيل املح�سو�سة حول ما  ميكن جتنبها. وتقدمي 

ما  اإن  الوعي.  من  الزمن،  ُينَتَزع، يف �سفاء  اأن  ميكن 

ول  رغبتي،  هو  كلماِتها،  ويختار  كتبي،  ُجَمَل  ع  ُيجمِّ

ميكنني اأن اأَُعلِّمها لآخرين ما دام اأنها تنفلت مّني، اأنا 

الهدف  اإىل  الإ�سارة  مب�ستطاعي  اأن  يبدو  ولكن  اأي�سا. 

التي تتوخاه ن�سو�سي ومنح »اأ�سبابـ«ــي للكتابة. واإذا 

كانت هذه الأ�سباب تتعلق باملتخيل فهذا ل يحرمها 

على  حقيقي،  ب�سكل  تلعُب،  كونها  من 

اأكون  اأن  فقط  اآُمــُل  للكتابة.  ذاِتــِه  ال�سكل 

التعبري عن بع�ض احلقائق  قد جنحت يف 

اأن  ميكن  –بالتاأكيد  واملوؤقتة  الفردية 

َحها اآَخُرون- حول ما َي�ْسَغُل حياتي  ُي�سحِّ

كثريا.

لقد ُجلُت، بف�سول ومتعة، وب�سّك، اأحيانا، 

ومهارة،  بعناد  الظروف،  ح�سب  فتحها،  التي  الطرق 

َفهْل   . Frederic-Yves Jeannet فريديريك-اإيفجانيت 

ذهبُت، مع ذلك، اإىل مكان اآَخر، كما عرّبُت عن اأمنيتي 

مع   – الهُبوُط  وحــَدُه  ل.  اللقاء؟  بداية  يف  ذلــك،  يف 

واقع  يف  )واٍق(  النار  حاجز  دون  من  رمّبــا-  احلــب، 

العامَل، كي نقتلع منه كلماٍت  اإىل احلياة واإىل  ينتمي 

كتبُت  هنا،  ال�سلطة.  هذه  ميتلك  ِكَتاٍب،  اإىل  �ستوؤدي 

ل  �سيٌء  يوجد  موجودا.  يكن  مل  العامَل  الكتابة،  حول 

 يف حكاية جتربة كتابٍة من ال�سعب، يف نهاية 
ٌّ
حقيقي

الأمر، الربهنُة عليها. رمبا تك�سُف عن نف�سها بطريقة 

ِحي عن تذكاٍر  التي ل متَّ ال�سورة  خمتلفة. مثال، هذه 

َطفح على ال�سطح، مرة اأخرى:

حدث الأمر، حتديدا، يف ليلبون Lillebonne، ُبعْيد احلرب. 
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الرابعة والن�سف من عمري. وح�رضُت لأول  كنُت يف 

، مع والدّي. حدث الأمر يف الهواء 
ّ
يف عر�ض م�رضحي

ُعلبة  ت  اأُح�رضِ الأمريكي.  املع�سكر  يف  رمبا  الطلق، 

كبرية اإىل مكان العر�ض.  وو�سعت فيها امراأة واأغلقت 

كل  من  العلبة  يثقبون  رجال  وطفق  باإحكام.  العلبة 

جهة بوا�سطة ِرماح طويلة. دام الأمر فرتة 

ل  الطفولة  يف  الفزع  زمــن  متناهية.  ل 

املراأة  تخرج  الأمر  نهاية  ويف  له.  نهاية 

من العلبة، �ساملًة. 

اآين اإيرنو

  مثل كائن م�ستقل

تشتغلين  الكتابة:  فعل  لحقيقة  بالنسبة   *
وحــذف  إضــافــة  والحشو،  ـــة  اإلزال عبر 
مجموعة  تقديم  يمكنك  هل  وجمل.  فقرات 
من األفكار عن الحشو والحذف، إن كانت 
على األقل تتم بطريقة متشابهة وتستجيب 

ماذا  نصوصك؟  لجميع  بالنسبة  تتغير  ال  لضرورة 
طرفي  على  تبدين  وكيف؟   تضيفين،  ماذا  تحذفين؟ 

نقيض من استعمال »القصاصات«...

ورقة  كل  فاأكرث-  اأكرث   – مرقعا  ت�سبه  خمطوطاتي 

تت�سمن فقرات، مليئة بالإ�سافات، فوق الكلمات، بني 

بقلم  الألوان،  بجميع  باأقالم  الهام�ض،  وعلى  ال�سطور 

ر�سا�ض اأ�سود يف بع�ض الأحيان. مكان هذه الفقرات 

لي�ض ثابتا، لذا وجود اإحالت اإىل �سفحات. اإىل الورقة 

ع�رضة مثال ميكن اأن ت�ساف ورقة ع�رضة مكرر وثالث 

ورباع ) مل اأذهب بعد اأبعد من هذا(. وحديثا جدا بداأت 

�رضيع  جانبها  من  اأتوج�ض  لكني  املثبتات،  اأ�ستعمل 

: ما ل يعجبني  اأود الحتفاظ بكل �سيء  الزوال، لأين 

اليوم قد يروقني غدا.

اأكون  الكتابة عندما  يتوافق مع طريقتي يف  كل هذا 

التقدم  بنائه:  يف  منغم�سة  املــ�ــرضوع،  يف  منغم�سة 

ببطء من جهة، ومن جهة اأخرى اإ�سافات بال توقف، 

وقت،  اأي  يف  اأو  اأكتب،  عندما  حت�رضين  اأ�سياء  اإقحام 

اأحذف  لكني  احلــذف.  من  القليل  يــوم.  كل  حياة  يف 

على  الن�ض  اأكتب  عندما  النهائية،  املرحلة  يف  كثريا 

احلا�سوب )هذا منذ �سبع �سنوات، من قبل كنت اأ�ستعمل 

الآلة الكاتبة، التي حتد بال�رضورة من عدد الت�سحيح 

الن�ض  يكون  عندما  غالبا،  والــرتاجــع(. 

ملاذا  اأت�ساءل  للمخطوط،  واأعود  مطبوعا، 

اأزلت هذا ال�سيء اأو ذاك، ل اأ�ستطيع تف�سري 

ي�ستطيع  اجليني  النقد  كان  اإن  اأ�سك  ذلك. 

فعل ذلك، لأين يف هذا العمل الأخري حول 

لنوع من احلاجة، يكون  اأ�ستجيب  الن�ض، 

فيها الكتاب مت�سورا يف كليته، مثل كائن 

حاجة  كاملة.  وحدة  معه  اأ�سكل  م�ستقل، 

الكتاب  من  النتهاء  يتم  عندما  تختفي 

بع�ض  ــذف  حل فهمي  ــدم  ع ــذا  ل وطــبــعــه. 

الأ�سياء.
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 * المالحظات عن الكتابة، عملية الذاكرة، عن النهج، 

استرجاع الذكريات، الموجودة بكثرة  في كتبك ما بعد 
مصاحبة  أو  استعادية،  الحقة،  هي  هل  الرومانسية، 
لتحرير النسخة األولى التي تحتفظين بها أحيانا لفترات 

طويلة قبل أن تقومي بإنهائها ونشرها؟
)املــكــان(  منذ  كتبي  يف  تــوجــد  الــتــي  املــالحــظــات 

بالن�ض،  ل�سيقة  لي�ست  هي  اأكــتــب،  واأنــا  حت�رضين 

ن�ض  مــع  ولي�ض  قـــوي،  بــربــاط  معه  ترتبط  الـــذي 

كتابة  و�رضد  اإجها�ض  عملية  �رضد  اآخر. )احلدث(، هو 

الدلئل.  �رضد  الذاكرة،  م�ساكل  مع  اإجها�ض،  عملية 

اأخرى من  اأقدم كل هذا عن حلظة  اأن  اأ�ستطيع  اأكن  مل 

التي  تلك  غري  اأخرى  حلظة  عن  اأقول  اأن  اأود  حياتي، 

كنت اأكتب خاللها هذا الكتاب. هنا اأي�سا 

يتعلق الأمر باحلقيقة، بـ »دليل« : هذا ما 

اأنا ب�سدد جتربته، هذا ما يعربين. اأن اأقوله 

التي  اللحظة  ، يف  احلقيقي«  الوقت   « يف 

اأح�سه بها. هذا ما حدث يف بداية )العار(، 

كتبت  اأن  بعد  يل  حــدث  مــا  اأحــلــل  حيث 

الثانية  لأول مرة احلادثة املوؤملة ل�سنتي 

الكتابة كا�ستك�ساف،  ع�رضة. هذا جزء من 

يف  القراء.  يهم  �سيء  اأكرث  بال�رضورة  لي�ض  اأنه  رغم 

)العرتافات( يعدد رو�سو تفا�سيل  غرفة الدرا�سة عند 

بو�سي التي يتذكرها، بارومرت، طباعة، جدول تقومي، 

ذبابة حتط على كفه. ي�سيف، »اأعرف جيدا اأن القارئ 

لي�ض يف حاجة كبرية ملعرفة كل هذا ؛ لكني اأحتاج، 

اأنا، لأن اأقوله.« اأنا اأي�سا اأحتاج اأن اأقول الأ�سياء التي 

القارئ  يحتاجها  ل  التي  الأ�سياء  اأكتب،  واأنا  حتدث 

بال�رضورة.

كتابة احلياة وعي�ش الكتابة

* في  مواجهة الخلط بين الحياة  والعمل  الذي يقوم 
به بعض القراء، ورغم غياب التخييل في كتبك الحالية 
على ما يبدو )يوجد تحويل رغم ذلك : األحرف األولى، 

بروست  مع  ستكررين  هل  الطبوغرافية(،  التفاصيل 
عندما يقول : الذي كتب هو) أنا ( آخر؟ ) أنا(  تكتب 
الحياة  فضاء  آخر غير  فضاء  آخر،  وقت  في  وتعيش 
اليومية؟ ) أنا(  ستفلت من الحكم، » كما – كتبت في 
)االحتالل( – لو كنت سأكون غائبة عند ظهور النص... 

كما لو كنت سأموت، أال يوجد قضاة«.

�ساأحاول، رمبا لي�ض تف�سري، ولكن عر�ض هذه املفارقة. 

لريي�ض،  مثل  اأح�سها،  التي  امللحة  احلاجة  جهة،  من 

هذا  الكتابة.  اإىل اخلطر يف ممار�سة  ثور«،  قرن   « اإىل 

اخليالية  نوعيته  �سمنيا  �سابقا  ذكرت  الذي  اخلطر 

اأنا«   « اأقــول  واأنــا  اأجــده  يوجهني« حقا،   « الذي  لكن 

اإىل �سخ�سي، راف�سة  اأنا« حتيل �رضاحة   « يف كتبي، 

كل تخييل. كان من ال�سعب، من » اخلطري« – ولفرتة 

فعل  ذكر  م�ستحيال-  ذلك  تخيلت  طويلة 

اثنتي  عمري  كــان  عندما  والــدي  جنون 

هذا  يوما.  ذلك  فعلت  لكني،  �سنة،  ع�رضة 

فعال.  »اأنا«  بي  يتعلق  الأمر  اأن  على  يدل 

مثال  مذكراتي،  اأقراأ  واأنا  الطريقة،  بنف�ض 

)ال�سياع(،  عنوان  حتت  ن�رض  الذي  اجلزء 

كنت  التي  باملراأة  يتعلق  الأمر  اأن  اأعرف 

لبع�ض  وفقا  والتي  ال�سنوات،  تلك  خالل 

اأخرى،  جهة  من  لكن،  �سك.  بال  هي  مازلت  اجلوانب 

اأح�ض الكتابة مثل ا�ستحالة، مثل ا�ستحالة ما هو منتم 

�سخ�سي  يوجد خارج  �سيء  اإىل  »اأنا«،  وللـ  للمعي�سي، 

متاما. �سيء ل مادي ومن هنا متملك، ومفهوم، باأقوى 

معنى لـ »الإم�ساك« من طرف الآخرين. هذا ما ظهر يل 

عندما كتبت )الحتالل(: كنت اأح�ض، وكنت اأعرف، اأنه 

التي  اأكتب فيها، مل تكن غريتي هي  التي  اللحظة  يف 

�سيئا غري مادي،  لكن الغرية، تعني  الن�ض،  توجد يف 

�سيئا حم�سو�سا ومقروء ي�ستطيع الآخرون متلكه. لكن 

هذا التحول ل يتم من تلقاء نف�سه، هو نتاج الكتابة، 

طريقة الكتابة، لي�ض كمراآة لالأنا بل كبحث عن حقيقة 

خارج الأنا. و – رمبا كانت طريقة لتخطي املفارقة 
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التابع  الهم  من  �سخ�سي،  من  اأهــم  احلقيقة  هذه   –
اأن  وتفر�ض  ت�ستحق،  ب�ساأين،  �سيقال  ل�سخ�سي، مما 

اإل مقابل  اأظنها ل تتاأتى  اأحتمل املخاطر. رمبا كنت 

اخلطر...

* قلِت لي إنه من الصعب تقديم تقرير عن فعل الحياة 
إلى حد  أن نصل  ) يمكن  إعداد نص ما  الحاضرة في 

قول: تفاعل بين اليومي والكتابة، ألن هذه 
المقابل(.  في  الحياة  أيضا  تغير  األخيرة 
يشرح   « الذي  كارفر،  رايموند  تذكرين 
في اللقاءات – المفيدة جدا إذا !- كيف أن 
يمنعه  كان  صغيرة  شقة  في  أطفاله  لعب 
القصيرة  القصة  اختيار  وأن  الكتابة،  من 
لفترة  التركيز  لعدم توفر إمكانية  يستجيب 

أني  الحظوا   « وتضيفين:  طويل«،  نص  على  طويلة 
عن  والكتابة،  اليومي  تداخل  عن  كثيرا،  أتحدث  لم 
ربما  حياتي !«  فترات  بعض  في  العنيف  صراعهما، 
كانت هذه الوضعية مالزمة لظروف الفنان المعاصر، 
لـ»الحكم عليه« ) الذي يعتبر أيضا فرصة ( بمجابهة 
ماذا  واحد؟  آن  في  اليومية  والحياة  والفن  الوظيفة 
لها  خضع  التي  المادية  والظروف  العناصر  ستكون 

تبني الشكل المختصر للقيام بإنجازاتك؟

اأعماله  تعجبني  الذي  قاله كارفر –  ما  اأثــارين  لقد 

الب�سيطة  الطريقة  البداية،  كثريا- لأ�سباب عديدة. يف 

اأهميتها  لتحديد  املادية،  بها عن حياته  التي حتدث 

احلا�سمة يف كتابته، باختيار الن�ض املخت�رض، الق�سة. 

رمبا لي�ض العن�رض الوحيد املحدد، لكن على الأقل هو 

ل يقوم باإخفائه. يف فرن�سا، نف�سل يف الغالب تفادي 

هذا املو�سوع بعناية. من جهة اأخرى، يذكر – ال�سيء 

الذين  اأطفاله،  النادر لدى كاتب رجل- �رضاخ ولعب 

عليه اأي�سا الهتمام بهم، والذين يعيقونه عن الرتكيز. 

بني  حياتي،  مراحل  من  مرحلة  اإىل  بي  يرجع  هــذا 

اخلام�سة والع�رضين والأربعني، عندما كان من ال�سعب 

هي  حياتي  كانت  املتوا�سلة،  موا�سلة  الكتابة  علي 

احلياة التي تعي�سها العديد من الن�ساء ال�سابات اللواتي 

يف  العمل  وال�سعادة:  احلــريــة  مظاهر  بكل  ينعمن 

اخلارج ) التدري�ض(، الهتمام بالأطفال )اثنني(، �رضاء 

لوازم البيت وحت�سري الوجبات. عندما ل نعرف متى 

الهدوء  من  �ساعات  ثالث  اأو  �ساعتني  على  �سنح�سل 

للكتابة، اإذا ح�سل هذا، ميكن اأن نتعر�ض 

يف اأية حلظة لالإزعاج، ل ميكن اأن نغو�ض 

اأو مقابل �رضاع دائم  اآخر.  حقا يف عامل 

اإىل  النف�ض كي ل ن�ست�سلم. بالإ�سافة  مع 

ومهني  عائلى  ترتيب  يف  ماأخوذة  كوين 

اأخــــرى معر�سة  ومـــن جــهــة  ــن جــهــة  م

اأكن  مل  بالكتابة،  املرتبطة  لل�سعوبات 

قادرة على حتديد ما اإذا كان تنوع املهام 

هو الذي ي�ستتني، اأو اأن ما ينق�سني هو الوقت اأو القوة 

والقدرة على الكتابة. يف بع�ض الأحيان كنت اأت�ساءل 
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واأبنائي.  زوجي  حويل،  من  حياة  اأف�سد  كنت  اإذا  عما 

مل اأكن اأت�ساءل عما اإذا مل يكونوا هم من يف�سد حياتي. 

�سهر،  ملدة  بيتي  غــادرت  احلقبة،  تلك  يف  مرتني،   ..

على  حري�سة  كنت  اأكتب.  اأن  اأجل  من  متاما،  انعزلت 

بالذنب  اإح�سا�ض  ذلك،  بالذنب رغم  اأح�ض  ذلك، وكنت 

اأح�رض  كنت  اأقل، عندما  بدرجة  لكن  قبل،  عرفته من 

مل  باخت�سار،  �سغار.  واأطفايل  التعليم،  امتحانات 

اأفلت متاما من تخيل ما له الأولوية  اأكن 

�رضعية  بال  الإح�سا�ض  للن�ساء،  بالن�سبة 

تعاطي ن�ساط ل يخ�ض عائلتي ) يف حني 

له  كان  المتحانات،  اأحد  يف  النجاح  اأن 

عائد مادي على العائلة(.

واأعي�ض وحدي مع  واأنا مطلقة،  ذلك،  بعد 

ف�سيئا،  �سيئا  م�ستقلني  اأ�سبحا  ولدين 

التعليم  �سوى  عقبة  من  اأمــامــي  يكن  مل 

�سل�سلة  ال�سبعينات.  نهاية  يف  وجلته  الذي  بعد،  عن 

التي  والأوراق  حت�سريها  علي  كــان  التي  الــدرو�ــض 

علي ت�سحيحها كانت تتطلب الكثري من الوقت، لكني 

كنت قادرة على اختيار �ساعات العمل، والأيام، ترف 

حقيقي...

اأثرت يف مدة كتابة  اأن تكون املعوقات املختلفة قد 

منه. يف حني  متاأكدة  اأنا  ن�رضها،  ووترية  ن�سو�سي، 

وقت  تزامن  بـ )املكان(– الذي  بدءا  اإيجازها،  يرتبط 

كتابته مع نهاية حياتي الزوجية وبالتايل وقت اأكرث 

-، باإعادة تفكري حول الكتابة، بتغيري فيها، �سبق اأن 

اأبعد  اإىل  فيها  اأنا  بطيئة  كتابة موجزة،  عنه.  حتدثت 

حد. لكن، من اإحدى النواحي، اإعادة التفكري تلك، تلك 

نتاج  مادية،  ظروف  نتاج  هم  الإيجاز  وذلك  الكتابة 

احلرية الكبرية التي اأ�سبحت اأنعم بها.

ل اأ�ستطيع اأن اأقرر اإن كانت �رضورة وجود ن�ساط ذي 

عائد مادي، مما يعني وقت لي�ض فقط ل يح�سب على 

الكتابة الفعلية لكن اأي�سا على الهاج�ض الذي ت�سببه، 

نعمة اأو نقمة. الختيار هنا : العي�ض من الكتب ) القليلة 

يف البداية(، اإعالة من الدولة ) عن طريق احل�سول على 

امراأة،  اأو  ع�سيق،  اأو  زوج،  بف�سل  اأو  منح(  م�ساعدات، 

يك�سبون ما يكفي لثنني – اأو وجود وظيفة. يبدو يل 

ا�ستقاللية  ل�سمان  اأكرب  فر�سة  مينح  الأخري  احلل  اأن 

الأدبي.  للحقل  بالن�سبة  الأكرب  وال�ستقاللية  الكتابة 

لكن ال�سوؤال ل يكمن هنا فقط، على ما اأظن. هو اأي�سا 

يف العالقة التي نقيمها مع الكتابة، مع املال والكتابة، 

من  ننتظره  الــذي  الإ�ــســبــاع  نوعية  يف 

الكتابة، ومن القراء. اأدركت ب�رضعة اأين ل 

اأ�ستطيع الكتابة اإل يف وجود حرية تامة، 

األ ينتظر مني اأحد �سيئا يف تاريخ ما اأو 

من نوع ما. لذا بحفاظي على وظيفتي يف 

التدري�ض بالتزاماتها، لكن اأي�سا بالأمان 

متابعة  ا�ستطعت  تــوفــره،  الــذي  ــادي  امل

عدم  مع  ال�ستك�ساف  تف�سيل  الكتابة، 

اليقني الذي يعنيه.  

112 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

كنت اأخ�سى اأن

 اأف�سد حياة 

من حويل ال ان 

يف�سدوا علي 

حياتي

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



اأن  اأكرث من  يثبطني  �سيء  ل  اأن  اأي�سا  اأقول  اأن  يجب 

اأقم باأي �سيء خالل  اأين مل  اأين عدمية اجلدوى.  اأح�ض 

يومي. بوجود وظيفة تتطلب مني القيام دوما ب�سيء 

مبا�رضة  بامل�ساركة  الإح�سا�ض  متنحني  والتي  ما، 

واآنيا يف العامل، من خالل تكوين ال�سباب فكريا، تتيح 

يل الإفالت من الإح�سا�ض البئي�ض باأين �سيعت وقتي 

من اأجل ثالثة اأ�سطر، اأو من اأجل ل�سيء، طيلة �سبيحة 

كاملة، والإح�سا�ض باأين ل�سيء لأين مل اأفعل �سيئا. اأن 

اأفعله لبع�ض الوقت يبدو يل �سيئا  اإىل ترك ما  اأ�سطر 

ب�سدد  اأنــا  الــذي  الن�ض  عن  البعد  ناحية  من  مفيدا 

كتابته.

كتبي«،  وأعيش  حبي  قصص  »أكتب   *
الدائم  التفاوت  هذا  )الضياع(.  في  نقرأ 
الحياة  بين كتابة  المتناقض  التزامن  وهذا 
وعيش الكتابة هل هو مالزم للكتابة التي 
لـهيلين سيكسوس(،  )التعبير  تكذب«  »ال 
للتناضح الذي يحل، لمن يكتب، بين الحياة 
»الحقيقية« وتلك التي ال يمكن إدراكها  إال 

عبر الكتابة؟

 – املتناق�ض  التزامن  وهذا  التفاوت  هذا 

امل�سطلحات دقيقة للغاية – اللذان اأح�ض 

اأقول اإن  اأن  اأ�ستطيع  بهما، واأنت كذلك، ل 

كانا بنف�ض القوة لدى كل من يكتب. حتى بالن�سبة يل، 

توجد يف احلياة اليومية حلظات  ل تكون فيها الكتابة 

حيث  اإح�سا�ض.  اأو  رغبة  اأو  فكرة  �سكل  على  موجودة 

اأكون يف متاهات اأخرى، قد تكون نقا�سات – لكني ل 

اأ�سجار  اأحب تلك التي يقال عنها اأدبية – البحث عن 

الورد من اأجل غر�سها، اأو حقيبة يد وطبعا كما فعلت 

كتابة،  الدرو�ض  حت�سري  الأخرية،  ال�سنوات  حدود  اإىل 

اأنه ب�سكل �سامل  اأظن  الفرو�ض. لكني  اأوراق  ت�سحيح 

يف  لدي  ينطبع  �سكلها.  للحياة  يعطي  الكتابة  فعل 

اأعي�ض على م�ستويني يف  اأين  اإح�سا�ض  الأحيان  بع�ض 

اآن واحد، م�ستوى احلياة وم�ستوى الكتابة.

يف اجلملة التي تذكرها » اأكتب ق�س�ض حبي واأعي�ض 

التقارب  بــهــذا  اأخـــرى،  ــرة  م الأمـــر،  يتعلق  كتبي« 

والتبادل، الذي يتم ب�سورة متوا�سلة، دون علم مني، 

يف حياتي ويف كتبي، بني احلب، واجلن�ض، والكتابة، 

واملوت اأي�سا. بهذا الكفاح اأي�سا.

* كتبت أيضا في )الضياع(، سنة 1990، إن »احتمال 
ينتابني  ما  غالبا  »يرعبك«.  ما  لحظة  في  الكتابة« 
جزءا  يخصص  لمن  رهيب  أمر  باالشمئزاز،  إحساس 
كبيرا من حياته لهذا النشاط. هذا المرور عبر التثبيط 
مستوى  إلى  الوصول  تجاوزه،  يتم  أن  بعد  يتيح،  هل 

آخر؟

-1989 اأرعبني  �سيء  الكتابة  احتمال 

بــرجــل،  متــامــا  مــهــوو�ــســة  لأين   1990

والكتابة بامل�سافة التي تفر�سها ل ميكن 

اإل اأن تبدو �سحراء، اقتالعا فظيعا. ال�سغف 

حالة ا�ستمتاع تام وانغالق يف احلا�رض. 

الكتابة لي�ست حالة، الكتابة ن�ساط. فقدان 

اأبحث  ما  الثنني،  يف  يوجد  الذي  الــذات 

عنه بال �سك، ل يوؤدي اإىل نف�ض النتيجة.

ببغ�ض  اأي�سا  اأح�س�ست  والدتي،  موت  عند 

مالذا،  الكتابة  اأ�سبحت  ثم  الكتابة.  جتاه 

اأحييها  ب�سكل تاريخي، اأنقذ نف�سي واأنا اأنقذها، نوعا ما.

ل اأعرف ال�سمئزاز من الكتابة، ول حتى التثبيط، لكن 

�سكوكا وغياب الرغبة يف ال�ستمرار، ثم ال�ستحالة. ل 

اأ�ستطيع اأن اأقول اإن كان ما اأ�سميه ع�ساب البدايات – 

لأن التجميد يح�سل دائما يف البداية- ميلك قيمة ما، 

اأن  اإىل  اإ�سارة  اإ�سارة.  فقط  فهي  �رضورية...  كانت  اإن 

�سيئا ما مل يتم التو�سل اإليه، واأنه من الأف�سل ال�رضوع 

يف �سيء اآخر.

تامة  غري  باأ�سياء  مليئة  عنها  حتدثت  الذي  الور�ض 

موؤقتا، بدايات اأعمال م�ستقبلية.
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115\ �ساعر وكاتب من  العراق يقيم يف ُعمان  

بني جيلي الثمانيني وجيل ال�ضاعر فوزي كرمي ال�ضتيني ،ح�ضب الت�ضنيفات النقدّية ،يقف 

جيل �ضعري ي�ضّكل جدارا زمنيا عازل بيننا اإل وهو جيل  ال�ضبعينيات يف العراق واإىل جانب 

ذلك وقف املنفى الذي ركب �ضفينته عام 1978م خالل الفرتة التي بداأنا ندخل فيها احلياة 

الثقافية ونقيم عالقات مع �ضناعها ليكون جدارا مكانيا  بيننا ف�ضلنا عنه ، لكن �ضوته 

اأي �ضاعر  ، �ضاأن  ، واقتحم ن�ضو�ضنا   : الزماين واملكاين  الهادر اخرتق اجلدارين  ال�ضعري 

كبري يرمي بثقله على  ذائقتنا مبجرد اأن نقرتب من  نريانه ال�ضعرية التي ت�ضيء حروفنا  

بوهجها ، فيفر�س خيمته فوق كلماتنا لتكون �ضماء  نهتدي ب�ضوء جنيماتها، بهرتنا غنائيته 

املدافة مباء العذوبة فياأخذ بيدك ليقودك اىل عوامل مليئة بالت�ضاوؤلت والروؤى التي تنطلق 

من ف�ضاء املخيلة لت�ضتقر يف ف�ضاء الن�س و�ضول اىل طرح الأفكار الكربى والأ�ضئلة الكربى 

املت�ضلة بالوجود ، ن�س فوزي كرمي جت�ضيد لعذابات الإن�ضان يف معرتك احلياة..

 حاوره :عبدالرزاق الربيعي \

فوزي كرمي:

الأ�ضوات ال�ضعرية الفاعلة ع�ضليًا هي 

التي ترّقع كتب النقاد

التهمي�ش وامللحقة  اخلانقة دفعت معظم 

�سعرائنا اإىل املنافـي القريبة والبعيدة



تخلو   ، ،ر�سيقة  منحوتة  بلغة  التج�سيد  هذا   وياأتي 

من الزوائد اللغوية،  والرموز املقحمة كما راأينا لدى 

منا  قريبا  �سوته  ظل  ،لذا  جيله  من  كثريين  �سعراء 

فكان ج�رضا مو�سال بني قمة �ساهقة يف جيل الرواد 

التي كانت ت�سل  ، ق�سائده  وبيننا   ال�سياب  واأعني 

الينا م�ستن�سخة مع امل�سافرين العائدين من  بريوت 

غذاء  الثقافية   العربي  الكتاب  عوا�سم  من  و�سواها 

الدميومة  لها  ي�سمن  �سعري  بن�سغ  ن�سو�سنا  ميد 

تبداأ  »حيث  ل�ساحب  ،فقراأنا  اجلفاف  من  وينقذها 

 »1972 احتجاجا  يدي  و»اأرفع   1968« الأ�سياء 

و»جنون من حجر« 1977 و»عرثات الطائر« 1983 

 1991 اآدم«   و»مكائد   1988 الأر�ض«   نرث  و»ل 

خمتارة«   و»ق�سائد   1995 الأوبئة«   و»قارات 

 1998 مهجورة«  جزيرة  من  »ق�سائد   1996

حتى  الغربة  من   : النقد   يف  و»موؤلفات 

درا�سة   : �سربي  و»اإدمون  الغربة«  وعي 

النحا�ض« و»ثياب  وخمتارات« و»مدينة 

المرباطور - درا�سة يف ال�سياق ال�سعري 

ال�سائد« وكتب اأخرى عديدة .

مبنا�سبة  عّمان  يف  كان  به  الأول  لقائي 

ثقافية عراقية عام 2007 م حيث قدمني 

  ، ال�سائغ  عدنان  ال�ساعر  �سديقي  له 

ال�سائغ عن ذلك  �ساألت  الدائم وحني  واأده�سني �سمته 

اأجاب اإنه ل يحب املهرجانات لذا ين�سحب اىل الداخل 

الدعوات  باأن  علما  ثقافية«   تظاهرة  اىل  يدعى  حني 

التي توجه اليه للم�ساركة بتلك التظاهرات قليلة ورمبا 

نادرة ، وكنت اأ�ساهده يقدم فقرة يف الثقافة املو�سيقية 

الفقرة  تلك  وك�سفت  العراقية  الف�سائيات  اإحدى  عرب 

عن ثقافة مو�سيقية وا�سعة ورهافة ح�ض اأو�سحها يف 

كتابه »�سحبة الآلهة« 

ال�ساعر فوزي يف  اأن  اأخربتني د. لنا عبدالرحمن  حني 

دبي وينوي زيارة م�سقط �رضرت ، وقلت �ستكون فر�سة 

لأيام  ولو  بيني وبينه  اللذين حال  اجلدارين  لك�رض  يل 

قليلة ، لذا ف�سعادتي كبرية ، واأنا اأجل�ض اىل جوار هذه 

القامة ال�سعرية حماورا .

مغايرة  قراءة  قدمت  اإلمبراطور«  »ثياب  كتابك  في   *
صدوره  فأحدث   , العربية  الشعرية  الساحة  في  للسائد 
الصدمة  هذه  ثمن  الثقافية،ودفعت  األوساط  في  صدمة 

التي أحدثتها, ماهي األطروحة المركزية للكتاب؟
ال�سعري  الو�سط  عن  ن�سبيًا  بعيد  باأين  تعرف  اأنت   -

العربي. اأتابعه عرب »الكتاب« و«الكتابة« وحدهما. ول 

ي�سغلني ما يعتمل داخل اإعالمه ومهرجانه الثقافيني. 

من  �سلبية  فعل  ردة  وليد  يكون  قد  لدي  املوقف  هذا 

التي  الثقافيني،  واملهرجان  العالم  ظاهرة  طغيان 

وحيد  كمعيار  دوره  ال�سعري  »الكتاب«  من  ا�ستلبت 

�سارا  واملهرجان  العالم  ذاك.  اأو  ال�ساعر  هذا  لتقييم 

ُيخرج  املعيار  هذا  باأن  تعرف  ولعلك  املعيار،  هذا 

جنومًا. والنجم لي�ض �ساعراً بال�رضورة.

احلداثة  مرايا  المرباطور:  »ثياب  كتابي  يف   -

اأكن  مل   )2000 املدى  )دار  اخلادعة« 

مطمئنًا من هيمنة فكرة »احلداثة«، و»ما 

بعدها«، كما هو ُمعلن يف العنوان اجلانبي 

ولدت  بعدها  وما  احلداثة  فكرة  للكتاب. 

يف الغرب، وظلت غربية ب�سورة م�سيمية. 

بعمق.  ذلك  واأ�سعر  الغرب،  يف  اأعي�ض  اأنا 

نعم، نحن دخلنا احلداثة ولكن مبعنى ما. 

نحن اأحوج ما نكون اإىل اأن ندخل احلداثة 

العلمية. لأن هذا الدخول، اإىل جانب �رضورته امللحة، 

وما  حداثتهم  ندخل  اأن  ميكن  ل  ولكننا  جداً.  ممكن 

بعد حداثتهم ال�سعريتني. ا�ستعارة اأو حماكاة تقنيات 

اآن.  يف  وممكنة  �رضورية  املتقدمة  الغربية  الطبابة 

توّلد  التي  اللغوية  التقنية  وحماكاة  ا�ستعارة  ولكن 

ال�سعر، تبدو م�سحكة، ومثرية للرثاء. لأن التقنية يف 

اللغة هي وليدة هذه اللغة. واللغة تنطوي على روح 

اأوهموا  الذي  اللغات.ال�سعراء  لها بني  �سبه  فريدة، ل 

اأنف�سهم بهذا كرُث، وهم ي�سكلون التيار الأعم. وال�سبب 

بال�سعر  يع�سف  الذي  ال�سكالين  امليل  يف  كامن 

العربي لقرون طويلة. يف »ثياب المرباطور« حاولت 

اأن اأتلم�ض هذه العورة يف طغيان »الغر�ض« ال�سعري، 

اإىل  الداخلية، و�رضفه  ال�ساعر عن خربته  اأبعد  الذي 
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يحتاج  الداخلية«  »اخلربة  دون  ال�سعر  خارج  هدف 

اإىل »حم�ّسنات« من املخيلة. حم�ّسنات �سكلية جمالية 

الطابع. تعتمد الإثارة والدها�ض. ولهذا ال�سبب �سعف 

البعد الروحي، اأو »امليتافيزيقي« يف �سعرنا العربي. 

يف حني توفر ب�سورة بارزة يف ال�سعر الإن�ساين حيث 

كان، يف الغرب اأو ال�رضق. نحن لالأ�سف ل منلك �سعراء 

»�سريازي«. حتى  »رومي«،  اخليام«،  »عمر  من طراز 

اإل  الت�سوف جاءنا من غنو�سيات ال�رضق، ومل يثمر 

�سعراً حمدود املوهبة والأفق.

العام«،  »ال�سياق  لدينا  ميثل  ال�سعري  املنحى  هذا   *
حتى  اجلاهلية،  املرحلة  بعد  »الغر�ض«  هيمنة  منذ 

لنا. »الأغرا�ض«  اآخر �ساعر �ساب معا�رض 

متام  اأبو  رعاتها  واأبرز  معروفة،  القدمية 

فقد  احلديثة  »الأغرا�ض«  اأما  واملتنبي. 

الق�سيدة  والأقنعة:  الثياب  بتغيري  اكتفت 

اأو  الراف�سة،  اأو  امللتزمة،  اأو  البكورية، 

اأو  املفتوحة،  اأو  البي�ساء،  اأو  املتجاوزة، 

امليكانيكية، اأو ق�سيدة النرث... اأما ال�سياق 

ال�ستثنائي فلم يعتمد غر�سًا خارج »التجربة ال�سعرية 

الق�سرية،  الق�سيدة  يكتب  نوا�ض  اأبو  كان  الداخلية«. 

وليدة »خربة �سعرية« بالغة الفرادة. املعري مل يقرب 

مل  ال�سياب  الداخل.  بو�سو�سة  واعت�سم  »الأغرا�ض« 

يف  جتاوزها  بل  الو�سو�سة  هذه  يف  بالعي�ض  يكتِف 

النت�ساب اإىل مملكة املوتى. �سالح عبد ال�سبور م�رضد 

الربيكان  الإن�سان«.  »الإن�سان  عن  كالبهلول  وباحث 

�ساع اإىل روؤية م�ستحيلة ملا وراء الظاهر. خليل حاوي، 

�سعرينْي،  منوذجني  اتخذُت  ولذلك  اخلال...  يو�سف 

الأول  وال�سياب.  اأدوني�ض  هما  ومعا�رضْين،  حداثيني 

ميثل  والثاين  الأغلب.  الأعم  التيار  �سعراء  اأبرز  ميثل 

الآخر ال�ستثنائي. طبعًا تعييني لأبي متام واملتنبي 

كتاب  علي  اأثار  القدامى  »الغر�ض«  �سعراء  راأ�ض  على 

ومعظم  اأدوني�ض  عن  وحديثي  التقليدية.  الذائقة 

والطليعيني.  املحدثني  علي  اأثار  له  التالية  الأجيال 

الإعالم  زمام  مالكو  هم  هوؤلء  فاإن  احلظ  ول�سوء 

واملهرجان الثقافينْي منذ عقود.

* كيف كانت استجابتك أو ردة فعلك؟

- كنت اأتوقع كل ردود الأفعال على كتابي بالتاأكيد. 

احلدة اأو التجاهل يف ردود الأفعال هذه كانت م�سدر 

ر�سا يل، لأين �سعرت اأن موقفي النقدي كان قد م�ض 

جرحًا، اأو ك�سف عن عورة م�ستورة. اإن ا�ستعارة عنوان 

الكتاب من ق�سة معروفة للدمناركي اأندر�سون مل تكن 

جمانية. احلاجة اإىل الطفل الذي يقول للجماهري باأن 

المرباطور عار متامًا ول ثياب ذهبية لمرئية على 

الذين يتحدثون بلغة املعميات،  ج�سده ملحة متامًا. 

الغربيون  يتجرعها  مل  التي  دريدا  تفكيكية  وبلغة 

الإيهام  مقدار  �رضيرتهم  يف  يعرفون  لبد  اأنف�سهم، 

الذي هم فيه: اإيهام النف�ض واإيهام الآخر. 

حمدودة  الإيهام  فاعلية  اأن  ويعرفون 

النَف�ض. واأعتقد عن يقني اأن هناك ُمنحنى 

وا�سحًا يف خط دعاوى »ما بعد احلداثة« 

تلم  مت�سككة  ا�ستدارة  واأن هناك  ينحدر، 

وكتاب  ال�سعراء  اأ�سوات  من  بالكثري 

117 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

اأعتقد اأن 

ُمنحنى دعاوى 

»ما بعد احلداثة« 

ينحدر 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 
 s  s s



نقدهم باجتاه مراجعة النف�ض.  

نقد  عن  مناسب  بديل  الطروحات  هذه  أن  ترى  أال   *
المجامالت؟

�سعرية  ثقافة  وليد  النقدي  اأن يكون موقفي  -املهم 

والنقدي  ال�سعري  املوروث  ُمعا�سة.  عربية  ونقدية 

بل  وحده،  الإيجابي  جانبه  يف  ل  الكثري،  يعلمنا 

اأبي  مثل  �ساعر  وجود  اإن  اأي�سًا.  ال�سلبي  جانبه  يف 

نوا�ض اأو املعري يجعلني اأكرث جراأة يف النظر النقدي 

املت�سكك من ال�ساعرين الكبريين اأبي متام واملتنبي. 

والتطّلع العميق للخربة واملعنى لدى ناثر كبري مثل 

من  اجلاحظ  مبوقف  النظر  اأعيد  يجعلني  التوحيدي 

تقدميه اللفظ على املعنى. ول نن�سى امل�سحة املقد�سة 

بيان  جعلت  القدا�سة  هذه  القراآن.  ب�سبب  للعربية 

جانبه  جتاوز  ي�سح  ول  �سحراً،  اللغة 

النقدي جذري، ووليد  اللفظيهذا املوقف 

قراءة متب�رضة للن�ض العربي والعاملي. 

وقراءة العالقة بني هذين الن�سني قراءة 

مقارنة، ل عالقة حماكاة. النقد ال�سعري 

العربي يف العقود الأخرية اإيهامي داخل 

بالقوى  املباهاة  كثري  لغوية.  بالونة 

للنظرية  الذهني  الرحم  من  تخرج  التي 

الغربية. يقبل على الق�سيدة، وُيطِبق عليها مبعادلته 

اأو  جيدة  تكون  اأن  الق�سيدة  من  يعنيه  ل  الذهنية. 

رديئة. وبهذا يتوفر لديه اأكرث من �سبيل للمجامالت 

اأ�سحاب  مع  جمامالت  اأنت.  اإليها  ت�سري  التي 

الن�سو�ض الذين يعملون يف و�سائل الإعالم الثقايف. 

املرحلة،  نقاد  �سعرية �سعيفة،    اأ�سوات  عادة  وهم 

التي فقدت توازنها، ل يهمهم اكت�ساف ال�ساعر اجليد. 

اأمر اكت�سافه يتطلب البحث بني الكتب ال�سعرية.  لأن 

وهي مهمة مل يعد لها وجود. تال�سى الِكتاب كمعيار 

قيمة وحل بدله املهرجان وو�سائل الإعالم الثقايف. 

ولذلك فالنقاد ي�سعون يف البحث عن ال�سوت ال�سعري 

داخل هذا املهرجان، وداخل هذه الو�سائل الإعالمية. 

ومعيار هذا البحث لي�ض اجلودة والرداءة، بل تبادل 

امل�سلحة،وتاأّلق النجم. وهو بحث جماين ومربح يف 

الوقت ذاته. ولذا فالأ�سوات ال�سعرية الفاعلة ع�سليًا 

هي التي ترّقع كتب النقاد.

* أنت اليوم تواصل مشروعك النقدي في كتاب عنوانه 
»شاعر المتاهة وشاعر الراية«. من هو شاعر المتاهة؟ 
ومن هو شاعر الراية؟ اال يمكن لشاعر أن يتحمل عبء 
يعيشها  التي  الثقيلة  الظروف  وطأة  تحت  المهمتْين، 

المثقف العربي؟
بال�سعر  يتعلق  فيه  اأكتب  الذي  النقدي  -امل�رضوع 

العربي  ال�سعر  عربه  تتمثل  اأن  لك  خا�سة.  العراقي 

�ساعر  مع  يتماثل  يكاد  الراية«  »�ساعر  اأي�سًا. 

يكتب  الذي  ال�ساعر  العربي.  �سعرنا  يف  »الغر�ض« 

حتت ظل راية »الفكرة« امُلعدة ُم�سبقًا خارجه. وهذه 

بالتاأكيد،  الرتاث  يف  جذر  لها  الظاهرة 

نهاية  يف  �سلبة  ظاهرة  اأ�سبحت  ولكنها 

على  جاءت  العراقي.  ال�سعر  خم�سينيات 

قاعدة مهدت لها حركة الي�سار واأحزابها. 

نازك  احليدري،  بلند  الربيكان،  كان 

املالئكة، ح�سني مردان وال�سياب يف اأفتى 

كان  متاهة«.  »�سعراء  ن�سجهم  مراحل 

اأحدهم ُمعباأً بت�ساوؤلت وحريات وجودية 

والكون  الن�سان، احلياة  تت�سع ملالب�سات 

جميعًا. كانت مهمة ال�سعر وا�سحة لديهم: اخلو�ض يف 

وملاأزق  الن�سان،  لقدر  وامللتب�ض  الغام�ض  املعرتك 

احلياة الذي ل يوفر اإجابة. الأحزاب الي�سارية اأرادت 

اأمام  عر�ست  حني  بالذنب،  ال�ساعر  هذا  ُت�سعر  اأن 

خطاه املتعرثة جادة ذات هدف يقيني، ل لب�ض فيه، 

املحرية.  الأ�سئلة  بحران  يف  تهيامه  عليه  واأنكرت 

ثم  طريقه.  نهاية  يف  بّينًا  هدفًا  يتمثل  اأن  واأرادته 

الوهاب  عبد  �سخ�ض  يف  موؤثراً  منوذجًا  له  قدمت 

اإثارة  بامتياز  ال�سيا�سي  اللتزام  �ساعر  البياتي، 

م�ساعر الذنب كانت جمدية، وموؤثرة لدى �سعراء مثل 

الربيكان  بقي  مردان.  وح�سني  وبلند  ونازك  ال�سياب 

اأنه  الي�سار، مع  اإىل يقينيات  اأ�سلب عوداً، ومل يلتفت 
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كان ي�ساري التوجه والنتماء يف ال�سيا�سة ولكن لي�ض 

ال�سعر وال�ساعر،  ا�ستوعب بوعي مهمة  لقد  ال�سعر.  يف 

وترك ما عداه للنرث   كانت راية البياتي حمراء )لون 

وال�ستينيات.  اخلم�سينيات  طيلة  املف�سل(  الي�سار 

ال�ساعني  العامل  مبنا�سلي  املن�سغلة  »الأممية«  الراية 

لتمنح  الكبرية  يو�سف  �سعدي  موهبة  جاءت  لهدف. 

يف  املف�سل(،  القومي  الأخ�رض)اللون  لونها  الراية 

الراية  ال�ستينيات ) بعد النك�سة( وال�سبعينيات.  اأواخر 

العربي: فل�سطني، اجلزائر،  العامل  املن�سغلة مبنا�سلي 

بكفاح  امللتزمة  املوجة  اليمن...الخ،هذه  املغرب، 

الن�سان ال�سيا�سي حّجمت من جمرى التيار، الذي بداأ 

فتيًا، �سحيًا مع مطلع التجديد الريادي. الأجيال التي 

على  عدة  تنويعات  تتكلف  �سارت  ذلك  بعد  جاءت 

مهمة �سعر »الراية« هذا. فهم، يف املجرى 

وما  »احلداثة«  براية  ماأخوذون  الأعم، 

والتجاوز  والبكورية،  والتجريب،  بعدها، 

واحلرية والثورة..الخ.

كانت  الموجة  لتلك  السياب  استجابة   *
شخصه  في  واضح  ضعف  بسبب  مفتعلة 
وروحه. وقد أنتجت قصائد ال تنتسب إليه. 
موهبتها  نازك  استجابة  بعثرت  حين  في 

األولى  مجموعتها  في  متألقة  كانت  التي  الشعرية 
والثانية.

امل�سهد يف مرحلة مبكرة من حياتي  اأعي هذا  * كنت 
اإىل جواري ل تقل وعيًا  اأثق باأ�سوات  ال�سعرية. وكنت 

حافظ  طه  يا�سني  جعفر،  ال�سيخ  ح�سب  اأمثال  من  له 

خا�سة  اأعداداً  عنهم  اأ�سدرت  ولذلك  بول�ض.  و�رضكون 

من جملتي »اللحظة ال�سعرية«.

* تبدو في كتاباتك متحمسا لتجربة الشاعر الرائد بدر 
شاكر السياب , ماهي خصوصيته في الشعرية العربية ؟
ل  العربي«،  ال�سعر  يف  »خ�سو�سيته  تق�سد  اأنت     -

ملتب�سة  ولكنها  �سائعة،  فهذه مفردة  »ال�سعرية«.  يف 

يف  عليها  اأقع  كثرية  مفردات  �ساأن  �ساأنها  املعنى، 

ال�سياب  و»الن�سقية«!    »ال�رضدية«  مثل  الكتاب  نرث 

�سعرنا  يف  ا�ستثنائية  خ�سائ�ض  بب�سع  يتميز 

ن�سغًا  كانت  احلية  جتربته  وعمق  ملمو�سية  العربي. 

احلياة  يخترب  كان  ال�سعرية.  الدفق يف جتربته  دائم 

والفنية  الأدبية  ال�سبغة  تبدو  داخلي  �سعري  بجهاز 

اآخر متطلباته. ال�سكل لديه وليد طبيعي وعفوي لهذه 

املعنى.  بهذا  غريزي  اإنه  الداخلية.  الروحية  اخلربة 

ولذلك كان �سعفه ال�سخ�سي واجل�سدي ينبوع رحيله 

وليدة  لديه  ال�سعرية  احلداثة  الروح.  ليل  يف  العظيم 

ولي�ض  الرحيل.  هذا  وليدة  الداخلية،  اخلربة  هذه 

تكن  مل  كثريين.  جتربة  يف  وا�سح  هو  كما  العك�ض 

اأو  ال�سعرية.  الداخلية وليدة حداثته  ال�سعرية  جتربته 

ا�ستعان  ال�سياب  اأن  �سحيح  جملًة،    احلداثة  وليدة 

املتميز  �سوته  اأن  اإل  املعروفة،  الأ�ساطري  ببع�ض 

العامل  ال�سعرية.  اأ�سطورته  كامن يف خلق 

ال�ساعر  ال�سياب  اإليه  انت�سب  الذي  ال�سفلي 

هو عامل اأ�سطوري مكتمل. ل هوية للزمن 

لو  حتى  ماورائية،  هوية  وللمكان  فيه، 

اأ�سماء اأمكنة حقيقية مثل بويب  ا�ستخدم 

واأ�سياوؤه  الربوم. و�سخو�سه  واأم  وجيكور 

ال�سلبي،  ابنة  الأخرى:  هي  ماورائية 

املقربة،  املطر،  اجلدة،  و�سباكها،  وفيقة 

ت�سكل  هذه  مثل  عديدة  عنا�رض  ال�سنا�سيل...الخ 

التكوين ال�سبابي لأ�سطورة العامل ال�سفلي. هذا العامل 

الذي ميد جذوراً مائية اإىل عامل �سومر واأكد.

* وماذا عن المجايلين للسياب، عراقيين وعربا؟
-�سبق اأن اأ�رضت اإىل �سعراء ينت�سبون اإىل هذا املجرى 

من »�سعر املتاهة«، اأو �سعر »املدر�سة البغدادية« يف 

هذين  ا�ستخدمت  وقد  ال�سامية«،  »املدر�سة  مقابل 

»ثياب  كتابي  يف  القدميني  النقديني  امل�سطلحني 

يبدو  ال�سبور  عبد  �سالح  مثل  �ساعر  المرباطور«. 

من  ق�سيدته  كتب  املجرى،  هذا  يف  التميز  بالغ 

مل  اخلا�سة.  حداثتها  اأ�س�ست  التي  الداخلية  خربته 

ترت�سم حداثة جاهزة يف كتب النقاد، اأو يف تطلعات 

ال�سعراء النظرية. لقد اأنكر نقاد الي�سار يف ال�ستينيات 
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حزَنه الإن�ساين. كما اأنكر ُعّباد مفهوم احلداثة �سعف 

البالغة اللفظية يف �سعره. اإنه من ال�سعراء القلة الذين 

واأقراأه  والآخر،  ب�سعره بني احلني  اأنفرد  اأن  يحلو يل 

ب�سريته  املجرى.  هذا  يف  علٌم  الربيكان  بهم�ض. 

ال�سعرية ترت�سد غري املرئي وراء الظاهر. وهو الآخر 

وراء ظهره،  التجريبيني ومو�ساتهم  مباريات  خّلف 

وان�رضف ب�سايف وعيه ال�سعري اإىل عامل الداخل.

 اأن اأنبه هنا اإىل اأن مالمح هذا التوجه ال�سعري، 
ّ
* علي

ال�سعراء  جتربة  يف  مبقدار  متوفٌر  �سحيًا،  اأراه  الذي 

الذين ن�سبتهم اإىل »الراية«، اأو املدر�سة »ال�سامية. ولكن 

الفكرة  راية  حتت  اأ�سا�ض  ب�سكل  ت�سعى  ظلت  جتربتهم 

اجلاهزة املبّيتة. 

* ال بد أن هذه الطروحات قد أثارت غضب 
الذين  والنقاد  والشعراء  الثقافية،  األوساط 
يسيطرون على إدارة المهرجانات، واألقسام 
فتضطر  والمجالت،  الصحف  في  الثقافية 
الى دفع ثمنها باإلقصاء والتهميش،أالتشعر 

أنك تدفع ثمن ذلك غاليا؟
عوامل  ت�سخي�ض  يف  اأتو�سع  -دعني 

التهمي�ض، بالن�سبة يل �سخ�سيًا، وبالن�سبة 

ال�سعري  للتوجه  ينت�سبون  اآخرين  ل�سعراء 

البعث  حزب  ا�ستوىل  حني  ذاته.  والنقدي 

�سدام  و�سعد  العراق،  يف  ال�سلطة  على 

كان  املهرجان.  ظاهرة  ابتكروا  احلكم  �سدة  ح�سني 

ال�سلطات  كل  احتذته  منوذجًا  املربد«  »مهرجان 

ال�سعراء  ن�ساط  جتيري  بنية  العربية،  الثقافية 

واملثقفني ل�ساحلها. اإل اأن ل�سلطة البعث غاية اأخرى 

من املهرجان مل ينتبه اإليها اأحد، هي تهمي�ض ال�سعراء 

باأن هوؤلء  اليقينية  ال�سلطة  العراقيني جملة، ملعرفة 

ال�سعراء لي�سوا من ن�رضائهم، اإن مل يكونوا اأعداًء. هذا 

�سعرائنا  معظم  دفعت  اخلانقة  واملالحقة  التهمي�ض 

تريده  كانت  ما  وهذا  والبعيدة.  القريبة  املنايف  اإىل 

على  تفر�ض  �سارت  بل  بذلك  تكتِف  ومل  ال�سلطة. 

املربد،  بعد  ن�سطت  التي  العربي  العامل  مهرجانات 

بدًل  واأعطتهم  بدورها.  تهم�ّسنا  اأن  والوعيد،  بالوعد 

و�سامي  �سعيد  كحميد  بعثيني  �سعراء  اأ�سماء  منا 

وا�ستجابت  العراقي.  لل�سعر  وحيدين  كممثلني  مهدي 

وجعلت  املنتفعون،  ومثقفوها  املهرجانات  هذه 

الفر�ض واجبًا، ثم �سار الواجب ُعرفًا �ساري املفعول 

التهمي�ض هذا �سمل  انتهاء م�سبباته. عامل  حتى بعد 

الثاين  العامل  واأنا �سمنا،    العراقيني،  ال�سعراء  اأكرث 

اأزعج  الذي  النقدي  مبوقفي  مبا�رضة  يتعلق  �سخ�سي 

حقل  يف  العاملني  معظم  مقدمتهم  ويف  كثريين، 

اأثر  على  �سعراء  اأ�سبحوا  هوؤلء  الثقايف.  الإعالم 

ق�سيدة  ي�رّضت  اأن  بعد  خا�سة  ال�سحفية.  اأن�سطتهم 

فلَم  املهرجاين.  ال�سعر  بهو  اإىل  النت�ساب  �سبل  النرث 

ال�سعر   �ساعراً؟ وهوية 
ُّ
ل ي�سبح ال�سحفي

اأ�سمى، كما تعرف، من هوية ال�سحافة يف 

الأ�سدقاء  بع�ض  لالأ�سف.  العربي  عاملنا 

اأ�سكرتهم  الذين  املعروفني،  ال�سعراء  من 

والفرن�سية  الغربية،  الإيهامية  التاأثريات 

خا�سة، امليالة اإىل ال�سكالنية، واملو�سة، 

املاألوف،  وجتاوز  والإدها�ض  والقفزات، 

مني،  خمتلف  موقف  باتخاذ  يكتفوا  مل 

اجتهاداً  العقلي  اجتهادهم  �سريوا  بل 

ع�سلّيًا، ف�ساروا يغمروين بظل كثيف من 

كل  على  ظالل  �ساعر  اأين  غري  التهمي�ض. 

حال، واأنت�سب للظل والعزلة ال�سعرية عن اإرادة )اأرجو 

اأن ل ُتفهم العزلة ال�سعرية على اأنها عزلة حياة زهدية 

كما هي العادة!(.

   يف ال�سنوات املتاأخرة �سار اجلميع يتبني الوهن الذي 

بداأ يدب يف تلك الظواهر، التي بدت يف مطلعها طليعية. 

والظاهرة، لعلمك لي�ست عربية، بل عاملية اأي�سًا. وهذا 

التغري عاملي بدوره. 

* هل جاء ذلك على حساب فوزي كريم الشاعر الستيني 
الذي يحتل مكانة متميزة في الشعر العراقي؟

ال�ساعر  بني  العالقة  باأن  اأوؤمن  لأين  بذلك،  اأ�سعر  -ل 

مع  انتهت  قد  الكم  ح�ساب  حُت�سب  والتي  واجلمهور، 
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الق�سيدة  وانطالق  التقليدية،  العربية  الق�سيدة  خمود 

اجلديدة. ولذلك اأعترب ظاهرة املهرجان ال�سعري �سلبية 

لها  عالقة  ل  اإعالمية  مب�سلحة  وحمكومة  متامًا، 

مهرجانية.  لقراءة  اأ�سلح  باأين  اأ�سعر  ل  ولذلك  بال�سعر. 

القراءة  اأف�سل  ما  عادة  اأُدعى،  ما  وقليل  اأُدعى،  وحني 

يف ركن �سغري وحلفنة �سغرية من املعنيني، اأو اأقرتح 

ال�ساعر املهرجاين، ولكن ذلك  . قد يتاألق  حديثًا نقديًا 

التاألق ي�سنع منه جنمًا، ل �ساعراً. جمهور ال�ساعر اجليد 

قراء  من  ر�سائل  والآخر  احلني  بني  عادة.اأ�ستلم  قليل 

جمهولني، ُت�سعرين باأن هناك، يف ركن ما، قارئ ُيح�سن 

احلوار معي، اأو اأُح�سن احلوار معه. ويف هذا 

كفايتي.

تجاه قصيدته.  نقدية  له نظرة  * كل شاعر 
كيف ترى قصيدتك؟ وكيف ترى القصيدة؟

-   الق�سيدة ُتقبل علي من داخلي م�رضوطًة 

الأ�سى  ولكنه  مَل.  اأعرف  ل  الأ�سى.  من  بحالة 

يبتكر ويخلق. عادة  الذي مينحني غبطَة من 

موّقعة،  هيئة  يف  كلغة،  الق�سيدة،  تبداأ  ما 

يف  حلنًا  كانت  الق�سيدة  لأن  هل  وُمنّغمة. 

الالمرئي« بتعبري  لديَّ »راهُب  ال�ساعر  البدء؟ 

تختلف  مهمته  �ستيفنز.  وال�ض  الأمريكي 

ب�سرية  عرب  ي�سعى،  اأنه  يف  الناثر  مهمة  عن 

اللغة  ا�ستخدام  اإىل  احل�سا�سية،  بالغة  داخلية 

كهذه  حالة  يف  اللغة  اآن.  يف  وغاية  كو�سيلة 

الوجود  �سطح  يف  ثقبًا  حُتدث  التداخل  من 

معنية  الق�سيدة  ولأن  غنى.  اأكرث   
ّ
خفي وجود  اإىل  الظاهر 

با�ستثارة الت�ساوؤل، وهو ت�ساوؤل ل ي�سبه ت�ساوؤل الفال�سفة، 

اإل اأنها ل تطّمعك باإجابة. اإنها غنية بت�ساوؤلها، غنى ي�سبه 

غنى املتاهة.

من  وتمنعه  الشاعر  أجنحة  الفلسفة  ُتثقل  أال  ولكن   *
التحليق؟

- اأجنحة الفل�سفة يف التحليق ل تقل قدرة عن اأجنحة 

ال�سعر،  جتاور  التي  الفل�سفة  قراءة  اأف�سل  واأنا  ال�ساعر. 

ول تبتعد عنه. قراءة اأبي حيان التوحيدي، املت�سوفة، 

ريلكة  كقراءة  ملهمة  نيت�سة  كريكارد،  �سوبنهاور، 

واأبي العالء. نحن نفتقد البعد امليتافيزيقي يف �سعرنا 

هذا  ا�ستوحوا  الذين  �سعراوؤنا  التاأملي.  البعد  العربي. 

البعد قلة ولكن موؤثرة )عبد ال�سبور، الربيكان، يو�سف 

اخلال، خليل حاوي، ال�سياب...(. اأما الأجيال املتتالية 

فقد اأهلكتها ظروف الرداءة ال�سيا�سية والثقافية والعمل 

ال�سحفي. لل�ساعر اأن ُي�سهم يف ال�سحافة ككاتب ل غري. 

ال�سعرية  املوهبة  مييت  ال�سحفي  العمل  يف  النغمار 

وُي�سّحر ثقافة ال�ساعر. 

الرسم  النقد،  في  المتعددة  االهتمامات  هذه  هل   *
الكتابة  في  مقال  جعلتك  والموسيقى 
الشعرية، أم أنت حريص أن تظل منطقة 

الشعر محصنة؟
�سعريًا،  ملهمة  املعرفة  م�سادر  تعدد   -

ن�رضه  اأو  ال�سعر  كتابة  يف  ُمقاًل  ل�ست  واأنا 

وخُمتاراتها  ال�سعرية  جمموعاتي  اأبداً. 

اإىل  يلتفتون  والقراء  النقاد  ولكن  كثرية، 

ل  تقدم،  ماذا  الإعالم  وو�سائل  املهرجان 

اإىل دور الن�رض، كما قلت �سابقًا. ولكني ل 

اأو جريدة.  اأن�رض ق�سائد منفردة يف جملة 

يقت�رض  الثقافية  ال�سحافة  يف  اأكتبه  ما 

اإن �سح  والإغوائية،  النقدية  الأعمدة  على 

التعبري، يف حقل ال�سعر واملو�سيقى والر�سم. 

ل اأطمئن على ق�سيدتي اإل حني ت�ستقر يف 

كتاب. الكتاب ال�سعري ل ُيقراأ هذه الأيام. 

هذه احلقيقة قد توؤثر على النا�رضين، و�سكواهم من هذا 

م�رضوعة، ولكنها ل توؤثر علي. اأعرف ُم�سبقًا وبعمق اأن 

وخال�سة  متفرقة،  هادئة  زوايا  يف  جمهولني  قراًء  يل 

ل  واأنا  بع�ض.  من  وننتفع  اأحاورهم،  اجلادة.  للقراءة 

اإذا ُدعيت،  اأطمع بجمهور مهرجاين. اأح�رض املهرجان، 

�سغري،  ركن  يل  توفر  ما  اإذا  واأقراأ  اأ�سدقاء،  لألتقي 

واملحاورة  احلديث  يف  فاعاًل  اأكون  اأن  اأحب  واأحتدث. 

يف حقل ال�سعر ونقده. النقد لدينا معرتك ذهني ونظري 

)ونظري ُم�ستلب الهوية، لأنه حماكاة(.
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123\ �ساعر وكاتب من العراق يقيم يف الرنويج  

العربية   ال�ضعرية  لرفد  كبري  منجم  هو  الطراف  املرتامية  وخارطته  العراقي  ال�ضعر 

بالعديد من ال�ضعراء ، ولعل اأغلب الثورات ال�ضعرية يف التجديد والتطور اللغوي كان 

العراقيون من يفجرها يف حماولة لتغيري الذائقة عند املتلقي وبروز مدار�س �ضعرية 

من �ضاأنها عك�س التطورات الإيجابية على م�ضتوى ال�ضعر داخل الوطن العربي ككل 

. العراق بلد ال�ضعر ومهده الول حني ُكتبت فيه اأول ق�ضيدة يف التاريخ عرب ملحمة 

جلجام�س ملك اور، ثم توالت ع�ضور وحقب كثرية تطور فيها ال�ضعر وتطور اأ�ضلوبه حتى 

وقت قريب لتنقلب الذائقة ال�ضعرية من خالل ثورة ال�ضعر العربي احلديث وتوؤ�ض�س 

ملبادئ جديدة وكتابة مغايرة واأ�ضلوب خمتلف بعيدا عن الق�ضيدة الكال�ضيكية التي 

ختم اجلواهري الكبري كتابتها قبل �ضنوات. 

 حاوره : هادي احل�سيني\

عواد نا�سر :

ل �ضبب للق�ضيدة ول مربر..

اإنها تنبثق من الالمكان مثل �ضرارة الربق!

امل�سهد ال�سعري العراقي اجلديد �سحية فو�سى

 ثقافية �ساملة!



عوامل  اىل  ندخل من خاللها  الب�سيطة  املقدمة  هذه 

طوال  اخال�ض  اأميا  لل�سعر  اأخل�ض  عراقي  �ساعر 

املاآ�سي  من  الكثري  تخللتها  التي  ال�سعرية  م�سريته 

والآلم والن�سال والهروب واخلوف والقمع والهجرة 

غادر  الذي  نا�رض  عواد  ال�ساعر  انه  ال�سعر.  وكتابة 

بعد  املا�سي  القرن  �سبعينات  اأواخر  يف  العراق 

�سل�سلة طويلة عري�سة من القمع الذي تعر�ض له على 

يحلم  كان  انه  ملجرد  اآنذاك،  احلاكمة  ال�سلطات  يد 

احالما جتعل من الن�سان ان يعي�ض ب�سالم، احالما 

الوحد  همه  ل�ساعر  وب�سيطة  م�رضوعة 

والخال�ض،  واحلب  باجلمال  الرتقاء 

لكن الظروف ال�سيا�سية وتقلباتها كانت 

ت�سري عك�ض الجتاه حتى اأ�سطر ال�ساعر 

�سوريا  اقام يف   ! ملغادرة وطنه مرغما 

ال�سحافة  يف  وعمل  ل�سنوات  وبريوت 

الق�سائد  من  الكثري  وكتب  الثقافية 

ا�سما  يكون  لن  اأهلته  التي  اجلميلة 

ولي�ض  العربي  ال�سعر  �سماء  يف  لمعا 

العراقي ح�سب. 

اأكرث  لكن  احدا،  يخاف  ل  نا�رض  عواد 

ما يخيفه هو كتابة ال�سعر ون�رضه، وهو 

واللغوية،  ال�سعرية  اأدواته  من  املتمكن 

كبرية  م�سوؤولية  ال�سعر  اأن  يعتقد  لكنه 

فال�سعر  كذلك،  وهو   ! جدا  وخطرية 

ال�ساعر  عاتق  على  تقع  مهمة  م�سوؤولية 

يف  واملظلومني  الفقراء  ان�ساف  يف 

امل�سع  اجلمايل  اجلانب  واظهار  الر�ض 

الر�ض،  هذه  يف  والقبح  احلقد  عن  بعيدا  لالن�سان 

 ل يفهمه ول يعرف معناه �سوى 
ّ
ال�سعر كائن خفي

ال�سياء  كل  على  و�سمو  علو  ال�سعر  وحده،  ال�ساعر 

دون م�سميات، وعادة ما يكون ال�ساعر هو املنت�رض 

يبق  فلم  اذى وموت  له من  يتعر�ض  ما  دائما رغم 

�سوى �سوت ال�ساعر و�سعره. عواد نا�رض �ساعر عرف 

و�سعوباتها  ومراراتها  بق�ساوتها  وخربها  احلياة 

وغربته  ودمارها  ولوعاتها  واآلمها  وماآ�سيها 

قلبه  يحمل يف  انه ظل  اإل  الأم  الوطن  عن  الطويلة 

ولتلك  ونا�سه  ولهله  لوطنه  والخال�ض  احلب 

الر�ض التي اجنبته. 

ان الخال�ض لل�سعر هو يف الواقع من �سمات ال�ساعر 

احلقيقي، ال�ساعر الذي اختار الطريق ال�سعب اململوء 

بال�سواك والطرق املوحلة، لكن يف قرارة نف�سه هو 

من ميتلك مفاتيح ال�سعادة لوحده، كان من املمكن 

اوعامال  معلما  او  مهند�سا  نا�رض  عواد  يكون  ان 

اإل  الب�رض  ك�سائر  حياته  ويحيا  اأخرى  مهنة  اية  اأو 

وما  ال�سعر  طريق  له  اختار  القدر  ان 

ن�سبيا  املطول  احلوار  هذا  يف   ! اأ�سعبه 

ال�سعر  عن  كثرية  با�سياء  نا�رض  يبوح 

واحلديثة  القدمية  ومدار�سه  واجياله 

عن  يتحدث  كذلك  امل�ستمرة،  وتطوراته 

ي�سوبه  الذي  العربي  النقدي  اخلطاب 

املحاباة  ظل  يف  امل�ستمر  الرتاجع 

الوطن  اما  الدبية،  الن�سو�ض  نقد  يف 

واآلمه فقد حتدث عنهما بكل �رضاحة ل 

الطروحات  تنق�سها  ول  احلب  ينق�سها 

التي  املتالحقة  لالزمات  واملعاجلات 

يرزح حتتها الوطن العراق منذ عقود وما 

العربي  الثقايف  امل�سهد  عن  حتدث  زال، 

انتكا�ساته.  او  بنجاحاته  �سواء  برمته 

وعن احلداثة ومتطلبات الع�رض احلديث 

وحياة  جديدة  لأوطان  توؤ�س�ض  التي 

اأخرى بعيدا عن الدكتاتوريني والنظمة 

ال�سمولية. 

ولد ال�ساعر عواد نا�رض يف حمافظة مي�سان جنوب 

عمره  من  الثالثة  ال�سنة  ويف   ،1950 عام  العراق 

انتقل مع اأبويه اىل العا�سمة بغداد ليوا�سل درا�سته 

بداية  ويف  املعلمني،  اإعداد  معهد  من  ويتخرج 

ال�سحافة  الوىل يف  ق�سائده  ن�رض  ال�سبعيني  العقد 

الثقافية يف بغداد وعمل يف بريوت ودم�سق، كاتبًا 

يف  الثقافية  ال�سفحات  من  العديد  يف  ثم  وحمرراً، 

كربيات ال�سحف العربية التي ت�سدر يف لندن وما 
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العا�سمة  داخل   1992 عام  منذ  يقيم  حيث  زال 

الدبي  واملحور  ال�سعرية  جتربتة  وعن  الربيطانية. 

فيه   ق�سى  الذي  املنفى  وكذلك  والعراقي  العربي 

ن�سف عمره  كان معه هذا احلوار... 

تطورات  أن  القول  يصح  التاريخ  قراءة  خالل  من   *
األمم تعكس تطوراتها الفكرية والفنية وترقى بذائقتها 
الجمال  في  غاية  مستويات  الى  واآلداب  الفنون  في 
حضارات  عبر  االنساني  التطور  وخالل  والرقة، 
وحضارة  والصين  ومصر  الرافدين  وبالد  اليونان 
أوروبا الحديثة، كانت المعادلة صحيحة والسؤال هنا 
الحادي  القرن  بدايات  في  اآلن  العربية  االمة  هل   :
وإذا  شامل،  تراجع  أم  شامل  نهوض  في  والعشرين 
كانت الحالة سلبية فكيف تفسرون الدعوات المستمرة 
ما  أو  والرواية  النثر  قصيدة  في  والتجريب  للحداثة 

وراء الرواية ؟
- ال�سوؤال �سعب ومركب ومعقد.. اأ�سكرك.. 

النقطاعات  خالل  من  ين�ساأ  التعقيد 

احل�سارية لل�سعوب التي ذكرتها. م�رض، 

باحل�سارة  اليوم،  لها  عالقة  ل  مثاًل، 

وبالد  اليونان  وكذلك  الفرعونية، 

م�رضيًا،  �ساألت  فاإذا  و�سواها،  الرافدين، 

يعرف  لن  الفراعنة  اأجداده  عن  اليوم، 

اإيزي�ض، اأو كليوبوترا )رمبا �سيعرفها من اأغنية حممد 

عبدالوهاب فقط( واإذا �ساألت عراقيًا من الأهوار عن 

�سار  باملقابل:  منك.  �سي�سحك  ال�سومريني  اأجداده 

التطور العلمي والفني يف اأوروبا بال انقطاعات منذ 

الدولة  عن  الدين  ف�سل  اإىل  و�سوًل  النه�سة  ع�رض 

لدى  والتكنولوجيا  للعلم  الكربى  باملنجزات  مروراً 

�سعوب راكمت منتوجاتها العلمية والفنية والأدبية، 

اأوًل، ثم  يف �سياق معريف يقوم على �سوؤال الفل�سفة 

على اأ�سئلة جوهرية ب�ساأن الوجود والكون واحلياة.

وجوهر ذلك كله هو احلرية، وما تنتظمه من حقوق 

مكفولة مبا فيها حق البحث والكالم واحللم، وهي 

العربية،  اأمتنا  العربي.  عاملنا  يف  غائبة  حقوق 

به  لتنتقل  الأ�سا�ض  ت�ستغل على منجزها  براأيي، مل 

احلا�رض  �سياقات  وفق  على  معا�رضة  مفاهيم  اإىل 

اأو  باحثًا  ول�ست  �ساعر  ولأنني  امل�ستقبل.  باجتاه 

ناقداً، فاملدخل اإىل الع�رض )اجلاهلي(، مثاُل، يك�سف 

اأكرث انفتاحًا على  اأن احل�سارة اجلاهلية كانت  لنا 

اإعمال العقل واخليال.

اأو مهما كان عددها،  اأو الت�سع،  اإن املعلقات ال�سبع 

اأعمال فنية عظيمة اكتنزت جتربة ع�رضها روحيًا 

وعقليًا وخياليًا )با�ستثناء معلقة عمرو بن كلثوم( 

�سبق  الذي  ال�سلت  اأبي  بن  اأمية  �سياقها  ويف 

اأو  جتاري  او  ديني  ب�سبب  ل  النبوة  بادعاء  النبي 

اآيديولوجي، بل ب�سبب ما كان يتعاطاه خياليَا مع 

الأ�سباح واملالئكة و�سكنة الكهوف.

اليوم،  اأمتنا،  اإن  لأقول:  اأعود  املوجز  هذا  كل  بعد 

نقطة  ثمة  لي�ض  بل  مريع،  تراجع  يف 

ول  نحوها،  لترتاجع  تراجعها  يف  ما 

ترى  اأن  عليك  اأقرتح  اإمنا  بجديد،  اآتي 

املعلومات  وثورة  العلم  جمهودات 

والتقدم الطبي والعمراين والفني والأدبي 

يف العامل )حتى يف ال�رضق طبعًا( لتبلغ 

نقطة ال�سفر التي عليها عاملنا العربي، 

ال�سكوين،  الطفيلي،  ال�ستهالكي،  العامل 

الثابت، بينما العامل متحول .لي�ست، ثمة 

دعوات للحداثة والتجريب يف ق�سيدة النرث والرواية 

باخت�سار  الأمر  ؟  هذا  اإىل  دعا  من  وراءها.  وما 

نقديًا  وتنطعًا  مبت�رضة  برتجمات  تاأثراً  يعدو  ل 

وانقياداً خارجيًا خلف املو�سة الأدبية. من قراأ من 

�سعراء ق�سيدة النرث ال�سبان يف اأ�سولها التاأ�سي�سية: 

لوتريامون ورامبو وبودلري )مثاًل(. اإنها تنويع على 

تنويع، مع الأ�سف، بعد رواج جملة )�سعر( اللبنانية 

وهنا  املاغوط.  حممد  �سعرائها  اأف�سل  كان  التي 

ب�ساعر  اأن تذكرين  لك  ال�سوؤال: هل  اأنا  اأطرح  اأن  اأود 

متداوًل، غري �سالح  ولي�ض جنمًا  موؤثر  عربي مهم، 

الذي  دروي�ض  حممود  ب�سنوات،  وبعده،  عبدال�سبور 

قال: »كن عراقيًا لت�سبح �ساعراً«.. اأعني اأن احلداثة 

ال�سعرية العربية بداأت عراقية ولكنها مل تنته كذلك. 
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ملاذا؟ لأن الإبداع والتجديد يحتاجان مكانًا وزمانًا 

من  اأمنا  العتمة  من  ينطلق  ل  الفن  حيث  اإبداعيني، 

ال�سوء، ونحن نعي�ض يف بحر الظلمات، مع الأ�سف.

من  آخر  ووجه  ملحة  حاجة  الحداثة  أن  تعني  هل   *
ال  شكلي  فكري  ترف  هي  أم  األمة؟  متغيرات  وجوه 
تمزقات  من  العربي  النسيج  في  يحدث  بما  له  عالقة 
الحكم  وأنظمة  االنسان  حريات  مستوى  على  هائلة 

الدكتاتورية الشاملة وضياع المواهب وأندثارها؟
- �سوؤالك يت�سمن �سيء من الإجابة. احلداثة لي�ست 

على  ماثل  واقع  اإنها  ملحة.  حاجة 

�سعيد العامل. لكن الأمة )ح�سب تعبريك( 

اأفهمها هي  خارج احلداثة. احلداثة كما 

�ساكنة،  قدمية،  حال  من  احلياة  انتقال 

متطورة..  متفاعلة،  حديثة،  حال  اإىل 

يعني النتماء اإىل الع�رض بكل مكوناته 

حتى  بل  والجتماعية،  والفنية  العلمية 

بني  العاطفية  العالقات  �سعيد  على 

حداثويًا.  تغريت  اأي�سا  الأزياء  الب�رض.. 

احلداثة، كما فهمت من �سوؤالك، ل تتعلق 

نتاج  هي  اإمنا  ح�سب،  وال�سعر،  بالفن 

على  نوعي  تغري  اإىل  يوؤدي  كمي  تراكم 

من  اأمة  حياة  ت�سكل  متعددة  م�ستويات 

اأمتنا �سوى م�ستهلكة  اأن  اأرى  الأمم، ول 

م�ساهمة  ولي�ست  احلداثة   ملنجزات 

باأدنى املقايي�ض يف هذه احلداثة. اأمتنا 

خارج احلداثة اإل يف م�ستوى ال�ستهالك = من ميلك 

املال حداثوي ومن ل ميلكه يقيم يف الفقر واجلوع 

الأمة  اأكرر:  اأخرى  مرة  املعرفة.  عن  والنقطاع 

احلداثة  منتجات  ي�ستهلك  حداثوي:  طفيلي  العربية 

ول ينتجها على م�ستوى �سناعة اإبرة خياطة..

* االغتراب الذي يتمثل في المنفى، كان قاب قوسين 
أو ادنى منك نهاية السبعينات، غادرت العراق نتيجة 
واالجتماعي  الثقافي  واالنكسار  السياسي  للعصف 
والنك كنت معترضا على ما يدور داخل العراق آنذاك 

وخاصة سلوك السلطة، قررت اللحاق بعربة االغتراب 
والمنجز  االغتراب  بين  العالقة  هي  ما  المنفى،  او 
االدبي، وهل كان االغتراب مفهوما تجريبيا او عرفانيا 
يماثله  ما  او  االغتراب  تحول  وهل  فلسفي،  كخط  أو 
من منفى الى سلم مهترئ بعد التحول الدراماتيكي في 

العراق عام 2003 ؟
فل�سفيًا  واملنفى،  الغرتاب  بني  فرق  هناك   -

ومكانيًا، الغرتاب يتنوع حتى �سيكولوجيًا )اغرتاب 

العامل عن الآلة – كارل مارك�ض( اغرتاب الن�سان 

ت�ساهم  وقد  والوطن،  الفكر  يف وطنه عندما يفرتق 

عن  الن�سقاق  يف  املفرطة  الأحالم 

املكان. املنفى موقف قد يبدو اختياريا، 

بينما هو ا�سطراري.

كتبت مرة: الوطن �سرت واملنفى ف�سيحة. 

حرية  املعاين،  من  معنى  يف  املنفى، 

ا�سطناعية. لأن املكان ل يحرر الإن�سان 

قدر ما حترره اأفكاره واإدراكه ل�رضورات 

وجوده.. حريته الداخلية.

الي�سار  على  الفا�سية  الهجمة  كانت 

غاية  على  وامل�ستقلني  والدميقراطيني 

ال�رضا�سة، فقررت، مثل مئات ال�سخ�سيات 

مغادرة  وال�سيا�سية،  والفنية  الثقافية 

الفل�سطينية  بالثورة  واللتحاق  العراق 

عام 1979 ببريوت، ابان احلرب الأهلية 

اللبنانية. كانت جتربة فريدة للحرية، اإذ 

كان هناك منفيون عرب من كل البلدان 

العربية تقريبًا. 

ون�رضت  الفل�سطينية  ال�سحافة  يف  عملي  وا�سلت 

ووجد  اللبنانية  ال�سحافة  ن�سو�سي يف  من  الكثري 

عراقيتي  تهذيب  على  الوا�سح  اأثره  اجلديد  املكان 

اأول  هناك  وطبعت  حتى،  ال�سعرية  ولغتي  اخل�سنة 

اأعلن  الفرح  اأجل  )من  بعنوان  �سعرية  جمموعة 

كاآبتي( التي مل توزع ب�سكل طبيعي ب�سبب التبا�سات 

الأهلية  احلرب  توترات  حيث  التوزيع  و�سوء  الن�رض 

وا�سطراب احلياة العامة هناك.
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ثقافية  ف�ساءات  جماراة  عمومًا،  منفاي،  يل  اأتاح 

مكتبات  واكت�سفت  وجديدة،  متنوعة  واجتماعية 

الأعمال  خرية  على  منها  ح�سلت  ممتازة  لبنانية 

وكانت  العربية،  اإىل  واملرتجمة  العربية  الأدبية، 

الأ�رضطة  اأحدث  تعر�ض  اللبنانية  ال�سينما  �سالت 

بجدوى  واأمدين  ثقافتي  اأغنى  مما  ال�سينمائية، 

التنوع الثقايف واختالف م�سادر الفن.

اإىل  لن�سل   – ومعقدة  طويلة  �سرية   – قلياًل  لنقفز 

جتحفلت  ومنها  الأخرية،  منفاي  عا�سمة  لندن، 

جيو�ض �ساحبة اجلاللة لتحتل بغداد.

مني  ملت  حتى  بدقيقة،  دقيقة  احلرب،  اأتابع  كنت 

زوجتي وابنتاي.. ومبا اإنني ل اأملك اأي و�سيلة لوقف 

�سدام  نظام  �سقوط  كان  م�سارها،  تغيري  اأو  احلرب 

اجلميع،  عجز  اأن  بعد  للحرب  الآخر  الوجه  ح�سني 

داخل العراق وخارجه عن اإحداث التغيري 

املطلوب.

مل اأتوقع اأن مثل هذا التغيري �سيكون يف 

لأن  ي�سبهونني،  من  و�سالح  �ساحلي، 

اأ�سلحته  يلقم  ل  احلرب  وراء  يقف  من 

بحمامات ال�سالم التي �ستطري يف �سماء 

املرة  هذه  انا،  وهكذا  زرقاء..  بغدادية 

اأي�سًا خارج ح�ساب العائدين اإىل ال�سلطة 

اجلديدة وم�ست�ساري الأمريكان من العراقيني، وهذا 

ومل  قائما،  املنفى  �سلم  بقي  عندما  طبيعي،  اأمر 

يهرتئ، كما قلت اأنت، لأن �سرتاتيج املثقف امل�ستقل 

ل يتغري بتكتيكات ال�سيا�سي.

حول  الحتالل  بعد  العراق  يف  ويجري  جرى  وما 

والوطن  �سرت  املنفى  لت�سبح:  ال�سابقة  مقولتي 

ف�سيحة.

* كيف تنظر الى الحركة الشعرية  في العراق  والعالم 
في  متنوعة  وفنية  ادبية  حركة  بوصفها  العربي 
االشكال والمضامين والحركات االيقاعية والموسيقية 
كنت  خاصة  للمشهد،  متابعتك  خالل  من  والوزنية، 
عربية  لصحف  يومية  ثقافية  صفحات  على  تشرف 

مهمة حيث تقيم في لندن؟

ثمة  لكن  �سوق.  بلد هي  الثقافية يف كل  احلركة   -

فال  ي�سدقونهم  واآخرون  م�سرتيهم  يغ�سون  باعة 

يقدمون لهم ب�ساعة مغ�سو�سة.

ولأن الثقافة �سوق فالذهب نادر وغال يف كل زمان 

ومكان.

اأمران عبثا باحلركة الثقافية هما ال�سيا�سة واجلهل.

ال�ساعر  �سخ�سية  بني  يفرقون  ل  كثريون  زال  ما 

اأحد  ح�سمها  بينما  ون�سه،  الآيديولوجية  ومواقفه 

اأجدادنا القدماء منذ مئات ال�سنني وهو عبد القادر 

اجلرجاين بقوله: الإميان ل يرفع ق�سيدة والكفر ل 

يخف�ض الق�سيدة.

تتحرر  مل  منها،  وال�سعر  عمومًا،  الثقافية  احلركة 

من  اأكرث  عرب  تتلب�سها  التي  ال�سيا�سة  �سطوة  من 

طلبًا  احلاكم  ال�سيا�سي  بالنظام  الرتباط  طريق: 

اأو من  اأو الغنيمة،  اأو الوجاهة  للحماية 

طريق الآيديولوجيا التي يركبها بع�ض 

ال�سعراء، ل كلهم، معتقدين باأن الق�سية 

اإبداعيًا، يف  الن�ض  كافية جلعل  النبيلة 

العامل،  عرب  خالدة،  اأعمال  هناك  حني 

)ال�ساعة  ميينيون  اأو  ق�ساو�سة  كتبها 

الروماين  رواية  والع�رضون(  اخلام�سة 

الأمريكي  واأعمال  جورجيو  كو�ستنتان 

الربيطاين ت. �ض. اإليوت، )مثاًل(.

عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي يولد الالا�ستقرار على جميع 

اجلبهات. النقالبات الع�سكرية واحلروب والقمع يف 

العراق، مثاًل اآخر، �رضبت احلراك الثقايف والإبداعي 

اخلطرية  النقطاعات  تلك  اإىل  لرنى  القلب،  يف 

الإبداعية  والنبتارات املوؤملة يف جميع م�ساريعنا 

التي مل تكتمل، لأنها مل تنُم منواً طبيعيًا يف اأجواء 

�سيا�سية اقت�سادية اأخالقية طبيعية.

من خالل متابعتي لل�سعر العربي، والعراقي منه، ل 

م�سهد غري  لأنه  متوازنًا  راأيًا  فيه  اأقول  اأن  اأ�ستطيع 

ال�ساعر  جتربة  يف  حتى  متذبذب  اإنه  بل  متوازن، 

الواحد.

لكن ثمة جتارب رائعة ل�سعراء نادرين.. ندرة الذهب 
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لأننا يف �سوق تعر�ض الأ�سيل واملغ�سو�ض.

اإىل تنويعات  اجلهل مر�ض يفتك بثقافتنا ليحولها 

على اأ�سول مهمة، حتى اأن بع�ض الكتاب وال�سعراء 

يكتبون اأكرث مما يقراأون!

كثرياً ما �ساألت نف�سي: ملاذا تكتب، اأو تن�رض كتابك، 

جلمهور يعاين اأغلبه الأمية؟ 

ال�ساعر ماًل ليطبع  العربية فقط يدفع  البلدان  ويف 

جموعته ال�سعرية!

الغرب قد يحول كتاب واحد كاتبه من مت�سول  يف 

اإىل مليونري.

طبعًا، ثمة �سعراء ل يزيدون على اأ�سابع اليد جنحوا 

يف النت�سار وحققوا جماهريية عظيمة، 

لكن هذا يقع يف باب )لكل قاعدة �سواذ(.

نقادهم  عدد  العرب  ال�سعراء  عدد  يفوق 

بن�سبة مهولة... من يقّيم اإذن، ومن ميّيز 

لنا الذهب من الرتاب؟

عندما  لالأمل  ويدعوا  مت�سعب،  الكالم 

ناأتي على ذكر دور ال�سفحات الثقافية 

والفن،  الإعالم  بني  املتبادلة  واملنافع 

والرتياحات  الإخوانيات  ولعبة 

ال�سيا�سية  والنق�سامات  ال�سخ�سية 

والطائفية )اليوم(. 

* من خالل جوابك السابق حول المشهد 
من  منزعج  انك  لي  يبدو  والعربي  العراقي  الشعري 
هي  والتي  العربي  الوطن  داخل  االدبي  النقد  حركة 
في تراجع مستمر ولم تستطع السيطرة على المشهد 
االدبي ومواكبة تطوراته ! ترى أين يكمن الخلل في 
هذا التراجع النقدي الذي هو المكمل والموجه للنص 

االدبي ذات القيمة االبداعية العالية؟ 
- الكل يريدون اأن ي�سبحوا �سعراء!! ول اأدري ملاذا؟ 

اأنني  تعني  ل  النقاد  حول  العابرة  اإ�سارتي  لكن 

لأن  حقيقية..  لظاهرة  تو�سيف  اإنها  اأبداً،  منزعج 

واأنا  النقد!  من  اأ�سهل  الكثريون(  يعتقد  )كما  ال�سعر 

وا�سعة  وقراءة  يحتاج معرفة كبرية  الناقد  اأن  اأرى 

الذائقة  عدا  ملزمة،  نقدية  اأدوات  اإىل  يتوفر  واأن 

ال�سخ�سية والإح�سا�ض بجمالية الكلمة والقدرة على 

عنا�رض  وهذه  الن�ض،  �سطح  حتت  والغور  التاأويل 

�رضورية لأي ناقد، وبتعبري اآخر: كالهما �سعب يف 

ال�سعر ل  ات�ساع ظاهرة كتابة  ا�ستغاله، لكن  ميدان 

ينم بال�رضورة عن ات�ساع ف�سحة اجلمال.

القيم  منظومة  تراجع  من  اأ�سا�ض  جزء  النقد  تراجع 

املجتمعات  املجتمع.  يف  املعرفية  الثقافية/ 

احلركة  مهمني.  نقاد  بظهور  ت�سمح  ل  املتخلفة 

�سليم يقوم  النقدية وليدة حراك معريف واجتماعي 

املر�سية  العقد  من  والتخل�ض  التعبري  حرية  على 

اأن  اأي  والقت�سادي،  ال�سناعي  والتقدم 

يحتاج  اآخر،  اإبداع  اأي  مثل  مثله  النقد، 

وحياة  نقي  وهواء  خ�سبة  اأر�ض  اإىل 

الطبيعي  التنف�ض  له  تتيح  اجتماعية 

للتاأمل  الكايف  وال�سرتخاء  حي  ككائن 

يولد  كيف  والإنتاج.  والكتابة  للقراءة 

لعقود  الأفواه  مكمم  بلد  يف  الإبداع 

والقمع  باحلروب  وحمكوم  طويلة 

والفقر  والأمية  احلريات  وم�سادرة 

واجلوع واملر�ض، كما هو حال �سعوبنا 

العربية.

حول  دارت  قد  الطاقة  تلك  وعناصر  طاقة  الشعُر   *
بل   ومتوازنة  ومتوازية  ومتناسبة  متباينة  مدارات 
جرت معها نبوءات وايحاءات مكنت موضوعة الجذب 
بالنسبة الى التجربة الشعرية من أن تكون  تجريبية 
في الشعر، حيث التجريب منفذ ذاتي لفن الشعر. هل 
ُبنيت هذه الموضوعة في تجربتك الشعرية خاصة  منذ 
الحر  والشعر  النثر  قصيدة  حيث  السبعينيات،   مطلع 

والتفعيلة ذات الوقت ؟
ال�ساعة.  مدار  على  جتريبي  كائن  اجليد  ال�ساعر   -

ال�سعر  كتابة  يوا�سل  ال�ساعر  اأن  على  اتفقنا  اإذا 

يفجر  فاإنه  �سبقتها،  عما  خمتلفة  ق�سيدة  ليكتب 

من  خمتلف.  ن�ض  اإىل  و�سوًل  لديه  التجريب  طاقة 
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ناحيتي مل اأدخل حلبة �سباق مع اآخرين، اإمنا كنت 

اأوا�سل حتديًا ذاتيًا لأكون اأح�سن مني، ح�سب، حيال 

ق�سيدة  كل  لأن  جديدة،  ق�سيدة  كل  عند  الوقوف 

والفكرة  البنية  جديدة هي جتربة جديدة من حيث 

والأداء اللغوي.

خارجية،  مكونات  جتربتي  يف  تدخل  اأن  لبد 

بداياتي  ومنذ  هذا،  يومنا  حتى  القي�ض  اأمرئ  منذ 

جميع  متثلت  املا�سي،  القرن  �سبعينات  اأوائل  يف 

العربي وتوقفت عند مناذج جتديدية  ال�سعر  ع�سور 

اأغلب  ال�سخ�سية، وقراأت  النقدية  فيه، ح�سب روؤيتي 

والنرث  التفعيلة  ق�سيدة  يف  واأ�سكاله  ال�سعر  جتارب 

)وامل�سرتك فيها بني النرث وال�سعر( ومل اأف�سل �سكاًل 

�سعريًا على اآخر اإل مبا ميدين بح�سا�سية 

يف  ولوعيي،  وعيي  اإىل  تنفذ  �سعرية 

الوقت نف�سه، لتكون �سمن ذخري اخلفي، 

يف مكان ما من اأر�سيفي الروحي. 

وفعلها  حركتها  ت�ستمد  ق�سيدتي  طاقة 

من جميع التجارب ال�سعرية التي ت�سنى 

القول:  اأتردد يف  الإطالع عليها، ول  يل 

اإنني ابن ال�سعر الإن�ساين كله، من جميع 

يف  مبن  والتجارب،  واملدار�ض  الأجيال 

التي  والأجيال  نف�سه  جيلي  اأبناء  ذلك 

تلت اأي�سَا.

والذي صدر عام  الشعرية  المختارات  كتابك  قرأت   *
مقدمته  وفي  المارة(  )أحاديث  عنوان  تحت   2011
كتبت تقول: ) لم تخف شيئا في حياتك إال اثنين، كتابة 
الشعر ونشره( حيث انتظرت ألكثر من عقدين ونيف 
من الزمان ولم تطبع كتابا حتى جاء )احاديث المارة( 
طقوس  حيث  قراءته  في  شخصيا  أستمتعت  الذي 
الماضي  الى  والحنين  واالمكنة  والنساء  الشعراء 
وتنوع  القصيدة  في  تنتقل  وانت  رائعة  وبلغة شعرية 
في التفعيلة والنثر بحرفة عالية، هل ان الشاعر فيك 
منذ طفولته ظل  القاسية  والحياة  الخوف  الذي عاش 

على خوفه حتى في طباعة شعره؟
اأنا �سعيد لأن خمتاراتي اأعجبتك. الأمر ل يتعلق   -

لأننا  �سجية  تكون  قد  اأنها  رغم  الطفولة،  مبخاوف 

اأبناء ثقافة اخلوف. خويف هنا نقدي. كتابة ال�سعر 

اأمر على غاية ال�سعوبة، بل الق�سوة، وجّدنا الفرزدق 

 من 
ّ
قال قبلي: )كتابة بيت واحد من ال�سعر اأ�سق علي

قلع ال�رض�ض( وتعرف ما يعني قلع ال�رض�ض يف تلك 

الفرتة، اأي بال خمدر.

عندما حتدثنا عن التبا�ض النقد والن�ض، قبل قليل، 

وا�سطراب امل�سهد النقدي، �سي�سطرب لدي �سعوري 

يثق  عندما  بن�سه.  يثق  ل  �ساعر  اأنا  اأكتب.  ما  اإزاء 

القلق  واإذا كف عن  القلق  ال�ساعر بن�سه �سيكف عن 

توقف. القلق هو احلا�سنة ال�رضورية لل�سعر. من هنا 

ينبثق خويف. 

لنف�سي:  ال�سخ�سي  �سوؤايل  يطلق  خويف 

ما الذي �ستقوله للعامل؟ ما جديدك بعد 

اأن مل يرتك الأولون لالآخرين �سيئًا؟ من 

�ساعر  يقراأ؟  ل  عربي  عامل  يف  يقروؤك 

مثل  اأكرث  ل  نّظام،  الثانية،  الدرجة  من 

نزار قباين يقراأه املاليني. �ساعر حليف 

البكر  ح�سن  اأحمد  �سديق  الأنظمة. 

ن�ساأ من حر�سي على  وجماعته. خويف 

هو  نف�سي.  يدن�ض  مما  نف�سي  �سيانة 

خوف على م�سري الكتاب الذي اأم�سيت 

�ساعر  واأنا  كتابته.  عقدين يف  اأكرث من 

وثيقة  ولي�ست يل عالقات  نف�سي  ت�سويق  غ�سيم يف 

بالنقاد  �سخ�سية  عالقات  ول  الإعالم،  بو�سائل 

على  اأ�سدقائي،  ال�ساحة.  على  املتداولني  وال�سعراء 

الأقل، يعرفون مدى م�ساك�ستي و�سخريتي. يعرفون 

وهذا   ، طبعًا  بهم  �سعيد  اأنا  ق�سيدتي.  راديكالية 

خمتارات  اأو  ديوان،  اأو  ق�سيدة،  ن�رض  لكن  يكفيني، 

�سعرية يعني اأن تقف عاريًا اأما اجلميع وهي حالة، 

ل بد تدعو اإىل اخلوف.. اإنه خوف ذو طابٍع نقدي يا 

�سديقي.

الكتابة  تخاف  جعلك  الذي  النقد  من  الخوف  إذًا،   *
والنشر! لكن بالمقابل انت شاعر من الدرجة االولى، 
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حسب  وكبيرة  رصينة  تجربة  الشعرية  تجربتك 
شاعر  يتحدث  حين  خاصة  امامي،  التي  المعطيات 
الحطاب  جواد  مثل  او  يوسف  سعدي  مثل  عنك  كبير 
الناقد،  من  اكثر  الشاعر  بنظرة  اؤمن  وانا  وآخرين، 
قباني  نزار  ان  يقول  كان  الذي  البياتي  سمعت  ومرة 
شاعر بسيط بلغته يناجي المراهقات! اعتقد ان  لغتك 
الشعرية تتفوق بكثير على لغة نزاربالرغم من شهرته 
الشهرة  سبب  ان  تعتقد  أال  هنا  السؤال  الواسعة، 
بأعمار  وهم  اكتسبوها  التي  الرواد  لجيل  وبخاصة 
شابة، نتيجة النتماءاتهم السياسية في ذلك الوقت؟ ام 

كانوا يستحقونها فعال؟
- كال، لي�ض خوفًا من النقد، بل اخلوف من 

نف�سي، اأنا الناقد الأول لن�سي. اأ�سعر اأثناء 

حبل  على  اأ�سري  كاأنني  الق�سيدة  كتابة 

الألغام. تفزعني  م�سدود وحتتي حقل من 

اأكتب ق�سيدتي : هل  ع�رضات الأ�سئلة واأنا 

الورقة  اأثبته على  هو �سعر، حقًا ؟ هل ما 

يف  جديدك  ما  حموته؟  ما  اأم  ال�سعر  هو 

هذه  يف  امل�ستهل..  هذا  يف  العنوان..  هذا 

ال�سورة.. يف هذا الهذيان؟

قباين  بنزار  البياتي  راأي  مع  اأتفق  ل 

طريقًا  �سق  نزار  لأن  �سعراء،  عداوة  لأنه 

�ساعر،  اإليها  ي�سبقه  مل  ال�سعر  اأر�ض  يف 

وحتولت  نف�سه،  يكرر  نظامًا  �سار  لكنه 

مو�سوعات  اإىل  الأوىل  ال�سعرية  مغامرته 

مراهقتي  يف  نزار  اأحببت  �سخ�سيًا  مكررة.  واأ�ساليب 

مثل اأي مراهق عربي اآخر، لكنني غريت راأيي فيما بعد، 

خ�سو�سًا بعد اأن اطلعت على جتارب �سعر العامل.

الأوىل،  الدرجة  من  �ساعر  باأنني  تعّدين  لأنك  اأ�سكرك 

ثانية لأنك وجدت يف »لغتي تتفوق بكثري  لك  و�سكرا 

على لغة نزار« رغم اأنني ل اأحب مقارنتي باأي �ساعر 

اآخر.. لكل �ساعر مراجعه وجتربته ولغته وروؤيته. 

فهمت مما ق�سدته اأنت بـ »�سعر الرواد« باأنهم رواد ما 

�ساعراً  القي�ض  امرئ  اأعترب  لأنني  احلر،  بال�سعر  ي�سمى 

رائداً لل�سعر العربي كله، وكذلك اجلواهري. 

اإىل  ال�سعر احلر فقد نقلوا �سعرنا من م�ستوى  اأما رواد 

ال�سياب  املختلفة..  اإ�سهاماته  منهم  لكل  لكن  اآخر، 

ال�سيا�سية  انقالباته  ب�سبب  يكتمل  مل  ريادي  م�رضوع 

ومن ثم رحيله املبكر، والبياتي �ساعر مهم يف بع�ض 

العربي  ال�سعر  جتربة  راجعت  واإذا  كلها،  ل  ق�سائده، 

املعا�رضة، ما بعد البياتي، لن جتد من ا�ستلهمه و�سار 

اأما ال�سهرة فاأ�سبابها كثرية، وهي ق�سية  على خطاه، 

مثرية للجدل والدجل معًا. لكن الأحزاب وال�سيا�سة قد 

ي�سهمان يف ترويج �ساعر ولكن لفرتة حمددة، لكنها ل 

مرحلة  وال�سيا�سية، يف  الثقافية  البيئة  �ساعراً.  ت�سنع 

ما، اأو ما ن�سميه بـ )الظروف املو�سوعية( 

تلك  تلتقي  عندما  لكن  اأي�سًا  ت�ساعد 

الظروف مع ال�رضط الذاتي لل�ساعر.

مختاراتك   ) المارة  أحاديث   ( في   *
والمكان،  الغربة  بوجوه  تحتشد  الشعرية 
ترسم  نساء،وأحيانا  أصدقاء،  شعراء، 
لوحة فنية داخل القصيدة وأنت تتحدث عن 
اآلخر،الحظت ذلك في قصيدتك عن سعدي 
يوسف او حسب الشيخ جعفر وفي قصائد 
الغربة  على  االعتكاف  تتحدث عن  أخرى 
وكأنك  للوحشة،  تأنس  ثانية  جهة  ومن 
تتأمل تفاصيل الحياة اليومية وتتعامل معها 
المارة«  تحدثنا عن »أحاديث  بدقة، كيف 

تلك المختارات وهي آخر ما أصدرت؟  
�سكل  على  ق�سائدي  ن�رض  قررت   -

خمتارات، منها ما هو من�سور وبع�سها غري من�سور يف 

كتاب يف حماولة مني لتوثيق نف�سي �سعريًا. بعد تردد 

دام لأكرث من ع�رضين عامًا اأفلحت اخرياً يف ن�رض تلك 

املختارات )اأحاديث املارة( والعنوان متجزاأ لل�سويف 

معرفًا  قال  عندما  عربي  بن  الدين  حميي  العرفاين 

تعريف  وهو  املارة«  لأحاديث  تكثيف  »ال�سعر  ال�سعر: 

�ساحبني �سنينا طواًل لأنه يتالءم مع فهمي اخلا�ض 

للق�سيدة اليومية.. اأو ق�سيدة احلياة اليومية.

ولأنني يف املنفى منذ خم�سة وثالثني عامًا فال بد من 

الن�ساء،  الأ�سدقاء،  ال�سعراء،  املكان،  الغربة،  تكون  اأن 
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ثيمات اأوراقي ال�سعرية، وكل مفردة من تلك املفردات 

وق�سوتها  للتبا�ساتها  نظرا  منف�ساًل  حديثًا  حتتاج 

ودللتها لدي.

ل اأعرف كيف اأحتدث عن )اأحاديث املارة( الأمر اأتركه 

للقارئ. 

الالمكان  من  تنبثق  اإنها  مربر.  ول  للق�سيدة  �سبب  ل 

مثل �رضارة الربق التي ل نتوقع مكانها وزمانها، حتى 

تفا�سيل احلياة اليومية ل ميكن ر�سدها كما يف كتابة 

اليومية  احلياة  يف  ثمة  ال�سينما.  عد�سة  اأو  اليوميات 

العني  ول  املجردة،  بالعني  ترى  ل  تكاد  »اأحداث« 

العادية، ثمة م�سهد يومي �رضعان ما يتحول اإىل هالم 

اأو مثل تلك الغيوم البي�ساء التي تتخذ اأ�سكال نر�سمها 

نحن ثم �رضعان ما تتبدد، لكن ال�ساعر، ال�ساعر وحده، 

هو من يلم �ستات ال�سورة قبل اأن تتبدد لي�سعها على 

الورقة.

اأو هو من »مي�سك بتالبيبها« قبل اأن تهرب. 

يف  ويتبدد  يفلت  ما  من  الكثري  ثمة  لكن 

زحمة ال�سماء والأر�ض.

بجودة  قال  من  لكن  نعم،  مقل.  �ساعر  اأنا 

ال�ساعر املكرث؟ 

�سوى  يرتكوا  مل  ال�سعر  يف  معلمون  ثمة 

يف  لدينا  بل  جمموعتني،  اأو  واحدة  �سعرية  جمموعة 

البيت  و�سعراء  الواحدة،  �سعراء  العربي  ال�سعر  تاريخ 

الوحيد. 

اأوؤمن، ب�سدة، باأن بيتًا واحداً من ال�سعر يربر �ساعراً. فلو 

تركت بعدي بيتًا واحداً من ال�سعر يف ذاكرة قارئ واحد 

فقط لكفاين هذا.

ع�ست ن�سف �سنوات منفاي يف مدن الر�سا�ض والظالم 

وال�سمت: احلرب الأهلية ببريوت وكرد�ستان مقاتاًل مع 

الأن�سار ال�سيوعيني، ون�سف احلرية يف �سوريا. وخالل 

يعرفه  ل  الذي  ال�سعر  من  الكثري  كتبت  ال�سنوات  تلك 

القارئ العراقي ب�سبب احل�سار واملنع وم�سادرة الكتب 

املمنوعة. وحتى اأقل من عقد ال�سنوات الذي ع�سته يف 

يف  اإجباريًا  جنديًا  ن�سفه  اأم�سيت  ال�سبعينات  بغداد 

انتمائي  ب�سبب  اأية حلظة  لالإعدام يف  معر�سًا  اجلي�ض 

ال�سيا�سي، يف ذلك الوقت.

والدخان  واحل�سار  اخلوف  يف  ق�سائدي  عا�ست  هكذا 

من  لأبداأ   )2011  –  1972 عام  )من  مديدة  �سنوات 

على  املارة(  )اأحاديث  اأن�رض  لندن  من  انطالقًا  جديد، 

القدمية  ق�سائدي  اأ�سع  مل  اأنني  رغم  خمتارات،  �سكل 

كاملة يف هذه املختارات بل اخرتت »عينات« ب�سيطة 

من اأجل التوثيق ح�سب.

تقول،  كما  شاعرًا  يبرر  الشعر  من  واحدًا  بيتا  أن   *
وايضًا سمعت البياتي يقول نفس ما تقوله! ألهذا الحد 
يبدو الشعر معقدا وصعبًا! إذًا، لماذا يتسابق الشعراء 
االيام   هذه  الشعرية  دواوينهم  بكثرة  االفتخار  على 
والكثير منها أصبح في طي النسيان ! كيف تفسر هذه 

الظاهرة المنتشرة في هذا الزمن تحديدا؟ 
 -  نعم، كتابة بيت واحد من ال�سعر م�سقة 

يكد�سون  �سعراء  ثمة  ومع�سية.  وعذاب 

اأمواًل  يدفعون  اإنهم  وامل�سحك  كتبهم، 

لن�رض دواوينهم!!

ملا  �سباي  اإىل  احلياة  بي  عادت  لو 

اخرتت اأن اأكون �ساعراً.

�ساأختار اأي )وظيفة( اأخرى من الوظائف 

التي تنتهي بانتهاء الدوام.. اأو �ساحب دكان يغلق 

دكانه م�ساء ويتفرغ لزوجته.

وع�رضين  لأربع  ال�ساعر  يعمل  اأن  مريع  لأمر  اإنه 

�ساعة، �سواء كان يكتب اأو يحلم اأو يفكر.

الدواوين  عدد  باأن  يعتقدون  اليوم  �سعراء  من  كثري 

التي ين�رضونها دليل على ال�ساعرية.

حلذفت  احلياة  بي  عادت  لو  قال:  دروي�ض  حممود 

ن�سف �سعري!

�سعدي يو�سف قال: لو بقي من �سعري ب�سعة اأبيات 

لكفتني!

واحدة  مبعلقة  املعلقات  �سعراء  تخلد  ملاذا  �سوؤال: 

لكل �ساعر حتى يومنا؟

* أعتقد أن الشكل الفني المتكامل في شعر المعلقات 
أال  لكن  الزمن.  من  القرون  هذه  كل  خلدها  الذي  هو 
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على  الملقاة  الصعبة  المهمة  أن  عواد  أستاذ  تعتقد 
في  يكون  رائعًا،  شعرًا  يكتب  حين  وخاصة  الشاعر، 
بالعالم  أمسك  وكأنه  توصف  ال  التي  السعادة  غاية 

برمته! كيف يكون شعورك حين تكتب القصيدة؟
- بدءاً، ل �سكل متكامل يف اأي ق�سيدة. اإذا اكتمل ال�سكل 

نق�ض ال�سعر. ال�سكل جزء من بحث متوا�سل و�سوًل اإىل 

الالاكتمال. ما خلد املعلقات هو احلرية. اأعني اأن حرية 

اليومية  حياته  عن  جماليًا  التعبري  له  اأتاحت  ال�ساعر 

واحلب  والر�سوم  والآلهة  الطبيعة  مع  وا�ستباكاتها 

اأمرئ  ق�سيدة  تقارن  اأن  ميكنك  والغزل.  والهجران 

القي�ض مع ق�سيدتنا املحافظة يف الألفية الثالثة.

بل  حقًا.  �سعبة  ال�ساعر  مهمة   : �سوؤالك  اإىل  بالعودة 

تكون م�ستحيلة اأحيانًا. عندما ي�سبح الأمل، مثاًل اأكرب 

من اللغة، اأو حيت تكون الأر�ض اأثقل مني 

اأكتب  اأن  اآمن. كيف يل  مكان  اإىل  لأنقلها 

ق�سيدة؟

اأم�سكت  وكاأنني  بال�سعادة  اأ�سعر  قد  نعم، 

�سعادة  لكنها  قولك،  ح�سب  برمته،  العامل 

�رضعان ما تتال�سى اإزاء اأحزان اأزلية جتل�ض 

يف غرفة النتظار ملعاجلتها �سعريًا.

�سعور ال�ساعر بال�سعادة ي�سبه �سعور نيزك 

حترر من مداره لكنه ل يعرف متى �سي�سطدم ليتحطم.

�سعادات ال�ساعر، يف حياته اليومية، �سغرية وب�سيطة، 

ال�سرتاتيج  حلظة  يف  لكنه  الأطفال،  �سعادات  مثل 

الق�سوى غري �سعيد باملرة حتى لو كتب اأعظم ق�سيدة 

يف التاريخ.. لأن كتابة الق�سيدة ل تدخل يف مقايي�ض 

البعيد  امل�ستقبل  قيا�سات  يف  اإمنا  اليومية  العاطفة 

للعامل.

ق�سيدة  اأجنز  عندما  موقتة  ر�سا  حالة  تنتابني  قد 

اأح�سبها... ماذا اقول: جميلة، موفقة، كفتني �رض نف�سي، 

نقلتني من حال اإىل حال، رمبا هذا اأو �سواه، على وفق 

مذاقي النقدي، لكن دعنا ن�سبه كتابة ق�سيدة جميلة، 

جناح  مثل  لنف�سي(  النقدي  مذاقي  )وفق  ناجحة  اأو 

نحو  موؤقت  جناح  اإنه  املدر�سي.  المتحان  يف  تلميذ 

امل�ستقبل.. امل�ستقبل الغام�ض.

منها  النتهاء  فور  بق�سيدته  يعجب  اجلواهري  كان 

وي�سب نف�سه، على الطريقة العراقية، وهو يق�سد املديح: 

»خرب عر�سك �سلون ق�سيدة«؟

ال�سعر  كتابة  يوا�سل  اإنه  يتوقف.  لن  اجلواهري  لكن 

م�ستقبل  الغام�ض..  م�ستقبله  نحو  يرك�ض  تلميذ  كما 

الق�سيدة، بانتظار الق�سيدة املقبلة التي لن تكون هي 

الأخرى ق�سيدته النهائية.

تقول: »حني تكتب الق�سيدة« اأفهم قولك على اأنه »اأثناء 

كتابة الق�سيدة« اإذا مل اأكن خمطئًا.

حني اأكتب الق�سيدة اأكون يف حلٍّ عن اأي انتماء للواقع 

ما  �سوى  بال مالمح  غائم  عامل  اأرى غري  ول  اليومي. 

تتيحه الق�سيدة – وهي يف حلظة ت�سّكل -  من معامل 

واإمياءاتها،  و�سورها  وحلمها  الق�سيدة  مبناخ  تتعلق 

ول �سي خارج هذا املناخ.

�سوى  حويل  من  فارغ  العامل  وكاأن  اأكتب 

عامل الق�سيدة نف�سها. عامل يكاد يكون يف 

الكلمات  اإ�ساءات  عدا  تام..  اإظالم  حال 

اأن  ميكن  األغام  حقل  يف  ترك�ض  وهي 

تقتلها يف اأي حلظة.

لننتقل اآلن من  أكثر من رائع.  * جوابك 
الشعر وكتابته الى ترجمته، لديك العديد من الترجمات 
عن اللغة االنكليزية التي تتقنها، خاصة وأنت تعيش 
في لندن منبع تلك اللغة، هل تؤمن بأن الترجمة خيانة 
للنص كما اشيع في السابق ! أم أن الشاعر وحده من 
يتمكن من ترجمة الشعر من لغة الى أخرى لمعرفته 

الدقيقة به؟ كيف تفسر لنا ذلك؟
هو  ترجمته  ما  حمرتفًا.  مرتجمًا  ل�ست  اأنا  بدءاً،   -

لنقل  اأجانب  و�سعراء  كتاب  مع  وحوارات  مقالت 

العراقي والعربي. ول يخرج عن  القارئ  اإىل  جتاربهم 

اأكرث،  ل  ال�سحف  من  عدد  يف  ال�سحفية  الإ�سهامات 

حتى اأنني ل اأفكر يف ن�رضها بكتاب م�ستقل. ما اأترجمه 

هو متارين لغوية فقط لتطوير لغتي الإجنليزية، عدا ما 

يل  الكتب  ومراجعات  واحلوارات  املقالت  تلك  توفره 

�سخ�سيًا من متعة ومعرفة. 
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مل اأقرب ترجمة ال�سعر اأبداً لأنني اأخ�سى هذه املحاولة. 

ال�سعري  بالن�ض  دقيقة  معرفة  ت�سرتط  ال�سعر  ترجمة 

الق�سيدة  لأن  البحث  من  الكثري  وتقت�سي  و�ساعره 

)ن�ض  ت�سميته  ميكن  ما  اأو  لغوية  طبقات  من  تتكون 

حتت الن�ض( وكل ترجمة لل�سعر هي ن�ض اآخر خمتلف 

مهما اجتهد املرتجم، من هنا �ساعت العبارة املعروفة 

)اأيها املرتجم.. اأيها اخلائن(، لكن للرتجمة، عرب تاريخ 

الثقافات  تبادل  يف  كبري  ف�سل  وح�ساراتها  ال�سعوب 

وحوار الأفكار.

على  غريه  من  اأقدر  ال�ساعر  اأن  يفرت�ض 

اخلا�سة،  ح�سا�سيته  ب�سبب  ال�سعر  ترجمة 

لكن ثمة مرتجمني رائعني لل�سعر من غري 

ال�سعراء.

قال  كما  ال�سعر  ترجمة  تبقى  قيل  مهما 

الراحل �سريكو بيكه �ض: )ترجمة الق�سيدة 

مثل قبلة من وراء الزجاج(.

* لقد ظهر جيل جديد من الشعراء الشباب 
العراقي  النظام  بعد سقوط  العراق   داخل 
الزمان  من  عقد  من  أكثر   ،2003 عام 
عراقية  منها صحيفة  تخلو  ال  وقصائدهم 
المشهد  لنا  تقّيم  أن  لك  هل  يوم،  كل  في 
الشعري الجديد داخل العراق وأين ذاهب ؟ 
- اأتابع، جزءاً من واجبي ك�ساعر، اأغلب ما 

ين�رض من �سعر عراقي �ساب، وما و�سلني، 

�سحية  اجلديد  ال�سعري  امل�سهد  اأن  هو  و�سلته،  اأو 

اإذا  براأيي  طبيعي  اأمر  وهذا  �ساملة،  ثقافية  فو�سى 

الجتماعي يف عموم  الثقايف/  امل�سهد  اإىل  نظرنا  ما 

الفني  التعبري  طرق  على  بالتاأكيد،  يوؤثر،  الذي  البالد 

والفكري، وثمة عدم �سوية �سعرية بني �سعود وهبوط. 

ثمة �سبان عجولون مل يتدبروا اأمر ق�سائدهم عرب َجَلد 

ال�ساعر املتب�رض، احلري�ض على �سيانة ن�سه من التعرث 

العمودية  الق�سيدة  والنفراط. وثمة من مل يزل يكتب 

على �سيء من التحديث اللغوي، اخلارجي، ل املف�سلي.

اإل   2003 عام  بعد  ال�سعرية  الوعود  من  الكثري  اأَر  مل 

بعد،  ت�ستقم  املتناثرة يف جتارب مل  الن�سو�ض  بع�ض 

رمبا �ست�ستقيم لحقًا. 

ال�سعراء ال�سبان اليوم يكتبون اأكرث مما يقراأون، لالأ�سف، 

وهذا ميثل نق�سًا يف العدة وكرثة يف العدد.

* بمناسبة القراءة، أعتقد ان على الشاعر متابعة ما 
الشعر والنثر والرواية  ابداع على مستوى  ينجز من 
كيف  االنسان،  لعقل  منشط   عامل  والقراءة  والفن، 
تحدثنا عن قراءاتك للكتب في بداياتك االولى وما الذي 
نفس  في  زلت  ما  وهل  واآلن  قبل  اكثر،  انتباهك  شد 

الحماس للقراءة ؟ 
اإنها  ينجز..  ما  متابعة  لي�ست  القراءة   -

والقراءة  ينجز.  مل  وما  اأجنز  ما  قراءة 

اإنها  ح�سب،  للعقل،  من�سطا  عامال  لي�ست 

اإعادة انتاج العقل. الكتب هي الوجه الآخر 

بيدي  د�سه  الذي  الأول  الكتاب  للكتابة. 

�سنًا كان مبثابة مفرتق  اأكرب مني  �سديق 

جيم  جنة..  جيم   : املعري  جيم  مثل  طرق 

جحيم.

ول اأدري، حتى اللحظة ما هي الكتب التي 

يف  �سوتني  التي  هي  وما  اجلنة  اأدخلتني 

اجلحيم. 

التحري�ض  من  مرتابطة  �سل�سلة  الكتب 

مي�سك  كتاب  كل  والكت�ساف..  والتحدي 

الكتب حلقة  بتالبيب ما �سبقه وما حلقه.. 

مفرغة من الدوران الأبدي للبحث عن كلمة ما يف خلد 

اأي قارئ.

بالكتب  ابتليت  التي  ال�سعوب  اأكرث  بني  من  العراقيون 

لأنها دليل ثبوتي على جنحة خملة بال�رضف، فالأملان 

ال�ساحات  يف  املمنوعة  الكتب  حمارق  �سهدوا  الذين 

الكتب  اإحراق  يف  العراقيني  طريقة  يجربوا  مل  العامة، 

بالتنور اأو ردمها يف الآبار واحلفر.

ال�سلطة يف اأملانيا النازية هي التي اأحرقت الكتب علنًا، 

بينما النا�ض، يف العراق، هم الذين اأحرقوا الكتب �رضاً.

ومبدعي  كتاب  من  اأ�سدقائي  هدايا  فهي  كتبي  اأما 
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كوخي  يف  املدفاأة  اأ�سعل  باأنني  ت�سدق  ل  قد  العامل. 

اأولئك  اأترك  ل  لكي  به  اأكن موجودا  لو مل  البارد حتى 

الأ�سدقاء الذين ي�سطفون على رفوف مكتبتي يعانون 

الربد يف �ستاء لندن القا�سي.

ب�رضاحة، لي�ض لدي برنامج دائم للقراءة، لكنني اأ�سع 

برناجمًا جزئيًا، لأ�سبوع اأو �سهر، وقد اأخرق برناجمي 

ب�سبب كتاب جديد، طارئ.

اأو  قراأتها،  التي  للكتب  لئحة  اأثبت  اأن  مبقدوري  لي�ض 

املجالت، اأو الن�سو�ض املتناثرة يف ال�سحف، ومن ثم 

يف املواقع الإلكرتونية التي اأتيحت لنا لحقًا.

اأنا مدين للكتب باأنني مل اأزل على قيد احلياة حتى تلك 

الكتب التي خيبت اأملي.

ل اأكتمك �رضاً باأنني اأقراأ اأنواعًا من الكتب 

التاريخ  مثل:  البع�ض  بال  على  تخطر  ل 

وحيوانات  للثعلب  والثقايف  الطبيعي 

يف  مديدة  �سنوات  �سغفت،  اأن  بعد  اأخرى، 

اخلارجي  الف�ساء  كتب  بقراءة  �سبابي، 

لأعرف  عنها  عدلت  حتى  ال�سماء  وخرائط 

خارطة الأر�ض.

دواوين  من  اأكرث  ت�ستهويني  الروايات 

اأقيم،  حيث  عا�سمتي،  ال�سعر  لكن  ال�سعر. 

والروايات هي املدن التي اأحلم بزيارتها.. 

وهكذا اأروح واأجيء، وما بينهما كتب اأخرى يف الفل�سفة 

والفكر وعلم الجتماع والنقد وغريها.

ثمينة  كاتولوغات  على  احل�سول  من  متكنت  لندن  يف 

يف الفن الت�سكيلي العاملي وهو ما مل يتح يل يف بغداد.

ومتنوعة،  هائلة  مكتبة  هي  التي  اأي�سًا،  لندن،  ويف 

الأدب:  اإىل  اإ�سافة  الكتب،  من  بالكثري  مكتبتي  اغتنت 

الر�سم  وتعليم  والطبخ  والدراجات  احلديقة  كتب  مثل 

وال�سياحة وغريها.

الأنفاق  مرتو  يتيح  اجلريدة  يف  عملي  اإىل  الطريق  يف 

اأنهي كتابًا من 300 �سفحة خالل  فر�سة كبرية لكي 

ثالثة اأيام، ذهابا واإيابًا.

مل اأ�رضق كتبًا يف بغداد لكنني �رضقتها ببريوت خالل 

لأمهات  هائاًل  قبواً  اكت�سفت  اأن  بعد  الأهلية  احلرب 

كتب العامل مرتجمة اإىل العربية. يف لندن �رضقة الكتب 

م�ستحيلة.

كتبًا  يقتني  ال�سبعينات كان  بغداد  تذكرت �سديقًا يف 

يرينا  )كان  مل�سها  من  مبنعنا  يكتفي  ل  لكنه  ممتازة 

خمافة  اأي�سَا  يلم�سها  ل  هو  كان  بل  بعد!(  عن  اإياها 

ت�سويه اأوراقها. كان يقتني ول يقراأ.

ا�سمه  عرفت  الذي  اجلميل  الإن�سان  ذلك  هنا  تذكرت 

املركز  مكتبة  اأمني  هو  اأن�ساه.  ولن  )علي(  فقط  الأول 

نهاية  نوا�ض،  اأبو  �سارع  بغداد/  ال�سوفييتي،  الثقايف 

ال�ستينات – بداية ال�سبعينات. كان يبدي ا�ستغرابه علنا 

الكوكب/  الأر�ض  اأ�ستعريها:  التي  الكتب  جمموعة  من 

الدولة والثورة/ اأنا كارنينا/ راأ�ض املال/ 

الأم!

بوعكة  اأ�ساب  اإنني  اأخرياً،  اأكتمك،  ول 

اأفكر  عندما  الكاآبة،  درجات  من  نف�سية، 

باآلف الكتب التي ت�سدر يف عوا�سم العامل 

والتي مل يت�سن يل احل�سول عليها، بل حتى 

�سباي  بعيون  قراأتها  التي  الكتب  بع�ض 

واأفكر  حاليًا،  عقلي  بعيون  ولي�ض  �سابقا 

يف اإعادة قراءتها.

* يرتبط المثقف الغربي ارتباطًا وثيقًا مع 
يؤشر  أن  يمكن  وال  والرسم،  الموسيقى 
تتبلور  أن  دون  من  الروائي  أو  الشعري  حضوره 
الكثير  في  يكتبه  ما  على  لتنعكس  الموسيقية  ذائقته 
من االحيان، االمر بالنسبة للمثقف العربي بشكل عام 
والشاعر بشكل خاص يبدو مختلفا، كيف تحدثنا عن 
تعيش في مدينة  الموسيقية والتشكيلية وأنت  ذائقتك 
الفنون لندن، وهل لها التأثير الفعلي في تطور حركة 

الشعر؟ 
املعارف  جميع  من  الق�سيدة  ذاكرة  تتكون    -

مبدعيها،  معارف  نتاج  هي  عامة  والفنون  املتاحة، 

املو�سيقى  اأن تدخل  الطبيعي  ال�ست. من  عرب حوا�سهم 

ال�ساعر  ال�ساعر، حتى  والت�سكيل وغريهما يف ل وعي 

املاألوف،  �سكلها  خارج  املو�سيقى  يجد  قد  العربي 

الت�سكيل،  �سمعيًا، فالطبيعة متتلئ باملو�سيقى وكذلك 
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لكن يف البلدان املتقدمة، مثل بريطانيا يذهب النا�ض 

ال�سينما،  اإىل  يذهبون  مثلما  مو�سيقى  حفل  حل�سور 

الكالم  ي�سح  اجتماعيا.  متاحة  املو�سيقى  اأن  اأي 

وال�سعر  املو�سيقى  اأي�سًا.  الت�سكيلية  املعار�ض  عن 

والت�سكيل فنون تقوم على الإيقاع واملنظور والفكرة، 

وكل فن من هذه الفنون يعلم الآخر وياأخذ منه ويعطيه. 

العراقيني والعرب يختزلون  ال�سعراء  الكثري من  اأعرف 

جتاربهم الإبداعية اإىل كتابة ال�سعر فقط، وهذا نوع من 

الإخ�ساء املعريف للذات.

حلفالت  مثابر  متابع  باأنني  اأزعم  ل  ناحيتي،  من 

املو�سيقى واملعار�ض الت�سكيلية لكنني اأحاول ح�سور 

هذه الن�ساطات الفنية ح�سب الوقت واملزاج 

منها  ال�ستثائي  خ�سو�سًا  والفر�سة، 

والت�سكيل  املو�سيقى  تاأثري  اأما  واملهم. 

حتى  ال�سعري،  الن�ض  على  جداً  كبري  فهو 

التجريدي منهما، بل اأن املو�سيقى جتريد 

يدخل  الر�سم  الريا�سيات.  مثل  حم�ض، 

هي  الأوىل  جهتني:  من  الق�سائد  بع�ض 

اللغة  بناء  حيث  من  اخلارجي  �سكلها 

احلالة  اأق�سى  نحو  و�سعودها  وحكمتها 

ال�سورة  تكوين  هي  والثانية  ال�سعورية، 

دللتها  و�سبط  واقت�سادياتها  ال�سعرية 

املق�سودة كي ل تاأتي جمانية.

ق�سيدة  حتى  الق�سيدة،  يف  اأ�سا�ض  عن�رض  املو�سيقى 

على  مقطعا  يرتهل  ل  اأن  بال�ساعر  ويفرت�ض  النرث، 

ح�ساب اآخر، واأن ل يزيد من جرعة الإيحاء يف مو�سع 

و�سعفها يف مو�سع اآخر.

لول احل�ض املو�سيقى لدى اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

بحور  من  اإليه  تو�سل  ما  اإىل  تو�سل  ملا  الأزدي 

قريب  وقت  وحتى  قبله،  موجودة  اأنها  رغم  ال�سعر، 

ال�سعر  �سحيح  لقيا�ض  مهما  مقيا�سًا  العرو�ض  كان 

�سوق  يف  رق�ض  املت�سوفة  ال�سعراء  واأحد  �سقيمه.  من 

اإثر  الروحية  الن�سوة  غمرته  اأن  بعد  بغداد  �سفافري 

�سماعه اإيقاعات ال�سفارين. 

* ما هي مشاريع الشاعر عواد ناصر المستقبلية على 
مستوى الكتابة والنشر ؟ 

- اأعمل على و�سع مل�سات اأخرية على جمموعة �سعرية 

بعنوان )بيت احللزون( وما اأن اأنتهي منها حتى اأعود 

بني  هو  رمبا   ! اإبداعيًا  ت�سنيفه  اأعرف  ل  كتاب  اىل 

ال�سرية والرواية وال�سعر، بعنوان ) اأ�رضار رجل بال ا�رضار 

( والعنوان اأويل حتى الآن قد يتغري اأو ل يتغري. الكتاب 

يغطي فرتة طويلة من حياتي تبداأ منذ الطفولة، وتعرب 

الكتابة  يف  اأتبعت  وقد  احلالية،  اإقامتي  لندن  حتى 

اأ�سلوب زمن خا�ض ! فهو يبداأ من لندن وبغداد وينتهي 

يف املنت�سف، لقاء غربتني وفيه الكثري من اليروتيكا 

ونزع  ال�سائدة  للثقافة  حتديا  املك�سوفة، 

القنعة عن حياتنا امل�سكوت عليها.. لكنها 

فيها  مبا  امل�ستويات،  متعددة  اإيروتيكا 

الغت�ساب داخل ال�سجن.

�ضرية  ال�ضاعر عواد نا�رش : 

الإ�سم: عواد نا�رض

العراق  )جنوب  مي�سان  الولدة: حمافظة  مكان 

. )1950

بداأ بن�رض ق�سائده ومقالته يف بغداد عام 1972.

وعمل يف التدري�ض .

لأ�سباب   1979 عام  العراق  ملغادرة  ا�سطرر 

حريته  احلرية.  وراء  �سعيا  وحتديداً  �سيا�سية.. 

ال�سخ�سية على الأقل ، ب�سبب ظروف بولي�سية غاية 

يف الق�سوة قد ت�سل حد القتل .

والفنانني  الأدباء  مئات  �سملت  جماعية  �سيا�سية  هجرة  كانت 

والكتاب واملفكرين يف �ستى �سنوف الثقافة  .

اأجل  )من  بعنوان   1982 عام  ببريوت  �سعري  ديوان  اأول  ن�رض 

يف  للعمل  العراق  كرد�ستان  اإىل  غادر  ثم  كاآبتي(  اأعلن  الفرح 

الدكتاتوري  للنظام  الوطنيةالعراقية املعار�سة  �سفوف احلركة 

احلاكم اأنذاك.

)حدث  بعنوان  الثاين  كتابه  لين�رض   1983 عام  دم�سق  اإىل  عاد 

ذات وطن( لكنه منع من التوزيع .

ن�رض ديوان �سعر ثالثا بعنوان )هنا الوردة فلرنق�ض هنا ( يف دار 

ن�رض عربية يف بوداب�ست ) هنغاريا ( .

كذلك ن�رض الكثري من الق�سائد واملقالت يف ال�سحف العربية.

غادر دم�سق اإىل لندن عام 1992.

* عمل يف �سحف عربية وعراقية عديدة.
يعمل حاليا يف �سحيفة عراقية ت�سدر يف بغداد  ككاتب عمود 

اأ�سبوعي ومقالت ثقافية   .  
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137 \ كاتب وناقد م�رسحي من لبنان

عبيدو با�شا \ 

لي�س للدم �صوت. طاف الدم بالعراق على مدى عقود طويلة. ال يزال امل�رسحي العراقي 

من  جره  الأنه  خطاأه،  امل�رسح  ي�صمي  لن  بامل�رسح.  العمل  �صهوة  ميتلك  ذلك،  مع   ،

والع�رسين.  احلادي  القرن   ، الراهن  القرن  ع�رسينيات  اإىل  املا�صي  القرن  ع�رسينيات 

وعلى جري العادة، لعبت امل�رسحيات االأوىل بالعراق، كما بالدول العربية االأخرى، يف 

ال�صاالت ال�صينمائية، الأن ال�صالة امل�رسحية غيبت با�صتمرار يف املخططات التوجيهية 

االأوىل باملدن العربية. ال ح�صور للم�رسح يف العقل العربي، بذلك ت�صي غيابات ال�صاالت 

امل�رسحية وحماوالت تدوير ح�صور ال�صالة ال�صينمائية على حاجات امل�رسحي. عرو�س 

كراكوز وعيواظ يف اأول االأمر، مبجاورة حفالت طرب �صعبي وقراءة مقامات. اأبرز من قراأ 

املقامات يف الع�رسينيات ،االأخوان عكار ور�صيد القندرجي. 

يو�سف العاين

حياة يف امل�سرح .. كاتبا وممثال

مل يدفعه املنفى اإىل التغريب يف ن�صو�صه

مل ي�صاوم وهو ميار�س الت�صمني يف ن�صو�صه ، 

بني اعتقال وهجرة، بني حرب واأخرى



من  جمموعة  على  البدائية،  العرو�ض  قدمت 

و»مقهى  اأوب��را«  »ملهى  يف  املرجتلة  املن�صات 

�صينما«.  و»اأوملبيا  البلدية(  مقهى  )الآن  �صبع« 

راق�ض  مع  يهود  ومو�صيقيون  اأت��راك  حمركون 

�صينمائية  وعرو�ض  عراقيون  مقامات  وق��راء 

 ،١٩٢٤ عام  بالزندقة.  قا�صدوها  اتهم  ن��ادرة 

فرقة  اأول  حمادي  امل��ا  خال�ض  حممد  اأ�ص�ض 

م�رسحية بتاريخ العراق، قدمت »هارون الر�صيد« 

 ، املمثلني  اأن  غري  ال�صعادة.  ب��در  م�رسح  على 

خ�صوري  ع��دا  م��ا  ال��ع��ر���ض،  ي��وم  يح�رسوا  مل 

لعب  اإىل  حمادي  ا�صطر  ما  يهودي، 

به،  اجلمهور  �صج  حتى  الأدوار،  كل 

الهرب من غ�صبهم. قدم  اإىل  ما دفعه 

بيد  انكفاأ.  ثم  اأخرى.  م�رسحية  الرجل 

�صهدت  عايدة،  الثانية،  امل�رسحية  اأن 

ظهور اأول ممثلة م�رسحية على خ�صبة 

امل�رسح، عناية اهلل حممود.

اإث���ر ذل���ك، ت��اأث��ر ال��ع��راق��ي��ون ب��زي��ارات 

جورج  فرقة  اأب��رزه��ا  امل�رسية،  الفرق 

وزوجها  ر�صدي  فاطمة  وفرقة  اأبي�ض 

الإ�صتقال   ، لهم  ت�صنى  حتى  عيد،  عزيز 

مع  اخلارجية،  التجارب  ت��اأث��ريات  عن 

بتاريخ  البارزة  الأ�صماء  ذات  الفرق  بع�ض  تاأليف 

وجمعية  ال�صلبي  حقي  مع  الوطنية  الفرقة  العراق. 

العلمي  الع�رسية وفرقة املعهد  الفن والفرقة  اإحياء 

مع  ال�رسقية  والفرقة  الع�رسية  التمثيلية،الفرقة 

وجد  التمثيل.  ان�صار  وجمعية  �صكوري.  �صربي 

بدون  الفرق،  بتلك  ال�صائع  قنديله  العراقي  امل�رسح 

اأن يجد نار القنديل، حتى اخلم�صينيات ، حيث راحت 

ا�صماء الفرق تزيد وتزدهر وتزيد ا�صماء  امل�رسحيني، 

اللغة  طبائع  ع��ن  الباحثة  باملخلوقات  الأ�صبه 

خرجت   ، هكذا  اللغة.  طبائع  يف  ث��م  امل�رسحية، 

الكتاب  من  الكثري  مع  الأرح��ب  مداها  اإىل  التجربة 

واملمثلني واملخرجني الطليعيني، من �صاح الق�صب 

اإىل قا�صم حممد وبدر ح�صون وجواد الأ�صدي و�صامي 

وفوؤاد  وابراهيم جال  ال�صوداين  وفا�صل  عبداحلميد 

جزءاً  يعتربون  ممن  وغريهم  حيدر  وكاظم  التكريل 

الأمر  اعتمد  بالعراق.  العريق  امل�رسحي  البازل  من 

اخلاطئة  الهويات  من  بعيداً  دائمًا،  التجريب  على 

حد  اإىل  الق�صب  ب�صاح  الأم��ر  و�صل  الفهم.  و�صوء 

ال�صتغناء عن املنطوق يف �صالح امل�صهد يف »اأحزان 

مهرج ال�صريك«. هذا غري امل�رسحيات الإميائية. كتابة 

العر�ض بالن�ض اأكرث. اأبرز كتاب امل�رسحية العراقية، 

يو�صف العاين. كتب ع�رسات امل�رسحيات على مناهج 

تطوير  يف  اأ�صهمت  جتارب  اأ�ص�ض  املختلفة.  الكتابة 

وللم�رسح.  للم�رسحية،  امل�رسحي  روؤي��ة 

رجل ل يبحث عن ال�صيغة، حتى يجدها . 

هذه واحدة من ميزاته. ت�صعون �صنة عمر 

اأنه من مواليد العام  يو�صف العاين، ذلك 

١٩٢٤، ق�صى جلها يف �صالت امل�رسح 

جائزة  منح  ومم��ث��ًا.  كاتبًا  ال��ع��راق��ي، 

ب��ال��دورة  الثامنة  ال�صارقة  مهرجان 

اجلائزة  للمهرجان.  والع�رسين  الرابعة 

تكرمي. كرمت اجلائزة م�رسحيًا مل ي�صاوم 

وهو ميار�ض الت�صمني يف ن�صو�صه، بني 

مل  واأخ��رى.  حرب  بني  وهجرة.  اعتقال 

يجد �صالته اإل باكتمال جتربته. اكتمال 

اأن  اإىل  التخبطات  ت��وؤول  ل  اأن  يقت�صي  التجربة 

تختفي من ال�صجات . كاأنها اكتملت . ل يوؤكد العاين 

ذلك ول ينفيه. لأن الكام على اكتمال كام نهاية. » 

مل اأنِه جتربة ، حتى اللحظة، مع اأنني كتبت ع�رسات 

الإعتقال وبع�صها  اإىل  ، قادين بع�صها  امل�رسحيات 

ووزي��ر  الرتبية  وزي��ر  تناق�ض  الهجرة.  اإىل  الآخ��ر 

بالأحمر،  يف  النار  الغر�ض من �صبغ  الثقافة حول 

بعهد  ال��وزي��ران،  خل�ض  م�رسحياتي.  م��ن  واح���دة 

الرتويج  هدفها  احلمراء  النار  اأن  اإىل  ح�صني،  �صدام 

لل�صيوعية يف باد البعث. هدف يهدد ا�صتقرار الباد 

يف  بالدولة  ال�صائد  الواحد  ال�صيا�صي  النهج  و�صيادة 

تركتها  اأخرى.  باد  اإىل  الباد  تركت  املرحلة.  تلك 

اإىل باد بعيدة ب�صبب لون النار  احلمراء. لو اأن للنار 
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لونا اآخر ل�صتعمله الإخراج. غري اأن احلكاية ، حكاية 

وال�صيوعيني،  البعثيني  بني  فرط  �صيا�صي  ائتاف 

بالقرن املن�رسم.  ما عر�ض ال�صيوعيني ، اإىل اأق�صى 

املوزونة  ال�صطور  من  خرجوا  اأن  بعد   ، املمار�صات 

لق�صيدة البعث العراقي«. 

العاين  يو�صف  حملت  الهجرة  اأن  الكثريون  يعرف  ل 

زوجة  هالينافايغل  ا�صتقبلته  حيث  اأملانيا،  اإىل 

امل�رسحي املارك�صي برتولد بري�صت، واآوته يف جتربة 

م�رسح »الربليرن ان�صامبل«.  واحدة من اأبرز  التجارب 

تلك  ، من  بن�صو�صه  التغريب،  لعل  بالعامل.  الطليعية 

كتابة  يف  التنازل  اإىل  الإقامة  تدفعه  مل  املرحلة. 

يح�صن  ل  التغريب  لأن  ل  التغريب،  على  ن�صو�صه 

الأمور ، بل لأن الإنزلق فيه يوؤدي اإىل بناءات معقدة 

اأن  ن�صو�صه  الن�ض.  حيث  اأمام حاجات  منطقية  ل 

يردد  العاين  يزال  ل  والإ�صتقرار.  اإذ  الإخا�ض  �صد 

باأنه كتب. واأنه ، حني كتب، مل يكتب على �صوء منهج 

اأو مدر�صة« كتبت، بدون اأن ا�صتلهم �صيئًا، من ناحية 

�صوى  املعنوية.  العراق  قيمة  �صوى  املعنى،  اأو  الوزن 

 ، املعنوية  قيمتي  �صوى  املعنوية،  امل�رسحي  قيمة 

عن  الكثري  قيل  بالإن�صان.  الظن  يحفر  كما  حفرتها 

بالروح  وتلك  التغريب  على  مكتوبة  هذه  ن�صو�صي. 

ال�صعبية  احلكاية  روح  على  وثالثة  الوثائقية، 

�صعف  اأو  الإفتقار  اأنفي  ل  واآلياتها.  وحمفزاتها 

التطبيق،  ذاك.  الن�ض  اأو  هذا  على  قوته،  اأو  احل�صور 

ما  الآخ��رون  قراأ   ، كتبت  ن�صو�صي.  كتابة  بعيد، عن 

قراأوه بالن�صو�ض املكتوبة. هم الأدرى مبا كتبت. »ل 

يزال امل�رسحي الت�صعيني، يتمتع بح�صور ذهني لفت. 

من  الرغم  على  لفت  ج�صدي  بح�صور  يتمتع  يزال  ل 

الأزمات ال�صحية، التي واجهها يف ال�صنوات الأخرية. 

يطلب ن�ض املقابلة، بعد ن�رس املقابلة . »لأنني اأحتفظ 

بكل �صيء« كتب العاين بالعربية الف�صحى وبالعامية. 

بق�صيدة  بيتني  لأول  افتقار  بالكتابة،  اأ�صلوب  غياب 

طويلة. »لأن تتمة معنى الأول يف الآخر . وبالعك�ض. 

“كتب العاين ن�صو�صًا ق�صرية بروح اأر�صطية. كما كتب 
الرب�صتيني.  وامللحمية  التغريب  حمور  على  ن�صو�صًا 

�صدَّر الهم الإجتماعي العراقي م�رسحياته، من »راأ�ض 

با  و»هوليوود  و»املفتاح«  اإىل»اخلرابة«  ال�صليلة« 

رتو�ض« و�صوًل اإىل »اأنا اأمك يا �صاكر«، ذلك اأن وعيه 

�صكله  واأخذ  تاأ�ص�ض  والإن�صاين  والطبقي  الإجتماعي 

امللمو�ض ، بعد احلرب العاملية الثانية، عندما انق�صم 
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النا�ض  بالعراق بني موؤيد للجي�ض الأحمر وبني موؤيد 

لأنه   ، الأحمر  اجلي�ض  اإىل  »انحزت  النازي.  للجي�ض 

م�صكل من الفقراء، وهو يذود عن اأر�صه. مل اأكن قوميًا، 

معاديًا لاإجنليز واحللفاء. ح�صمت اأمري، حني وجدت 

اأن الإنحياز اإىل ق�صايا الفقراء اإنحياز اإىل ق�صاياي. 

هكذا ، انخرطت بالن�صالت املطلبية، قادها ي�صاريون 

وممثلو القوى الوطنية والدميقراطية الأخرى« اختار 

ما راآه �صحيحًا، لكي ل تقود الكارثة اإىل كارثة. بنى 

املبنية  الأزم��ات  على  كالأخرية،   ، الأوىل  ن�صو�صه 

�صيوع  من  بعيداً  اأج��وف،  ل  بنرث  كتب  نف�صها.  على 

العنا�رس ذات الكرامة الكا�صيكية العالية بالن�صو�ض 

الكا�صيكية. 

بداأت العاقة بكل ما �صكل اخللفية الفكرية يف حياة 

برومان�صية  العاين،  يو�صف  ون�صو�ض 

معاناة  مع  يتعاطف  راح  حيث  عالية، 

اإرتباطًا  واأحزانهم  املحتاجني  النا�ض 

. حزن مربك ل  ال�صخ�صي املبكر  بحزنه 

الوالدين  ، ب�صو�صاء موت  الأمور  يغطي 

ل  الكذب  لأن   . وعقله  اأذنيه  يف  الدائم 

ي�صمح باإيجاد طرق اخلروج من ال�صعوبات . جهات 

التجاوب كثرية.  الأبرز فيها، معطوفًا على يتم الولد 

ال�صغري، عي�صه و�صط الفئات ال�صعبية الكادحة، اإذ مل 

يكذب عقله ما راآه وهو يحل يف اخلان اخلا�ض بعمه. 

عاين  هناك  بوجهه،  الطيبة  النا�ض  ف��ارت  هناك 

ور�صد. هناك راح يتح�ص�ض الأو�صاع الارحيمة على 

وال�صماكني.  واحلرفيني  اخل�صار  وبائعي  احلمالني 

والآن.  ، هنا  اخلان  اأن  لو  اخلان، كما  يذكر  يزال  ل 

املناطق  و�صكان  �صوق حمادة  باعة  يتذكر،  يزال  ل 

الفول  وبائعة  اليا�ض  خ�رس  حملة  يف  ال�صعبية 

اخلانحي  توفيق  عمه   ، وعمه  ال�صغري  والتاجر 

الذي رباه، بعد موت والديه. عم عرف ، با�صتمرار ، 

التجارية  بالنزاهة وال�رسف والأمانة يف معاماته 

وتربية ابنائه. �صاحب البيت املفتوح اأمام اجلميع. 

النا�ض واأعيان البلد والوزراء والنواب وكبار التجار. 

على  الكام  والأخري.  الأول  م�رسحياتي  معني  »هذا 

م�رسحيات  بكتابة  بداأت  واملر�ض.  واجلوع  البطالة 

اأو  الطويلة  امل�رسحيات  ف�صول  بني  قدمت  ق�صرية، 

بامل�رسح  املقدمة  اجلادة  امل�رسحيات  نهايات  يف 

املدر�صي وامل�رسح اجلامعي. بعدها اأ�ص�ض »جمموعة 

الأخ��ري  م��ات  الق�صب.  �صهاب  م��ع  اخل��واط��ر«  ج��رب 

م�صرتك،  وب�صكل  حدة  على  كل  كتبا  بال�صل.  مبكراً 

م�رسحيات هزلية من ف�صل واحد. مل يكتبا ن�صو�ض 

farce(م�صللة ، لأن ثمة فروقا �صا�صعة   ( »فار�ض« 

م�رسحيات  ثم،كتبا   . وال��ف��ار���ض  الكوميديا  ب��ني 

اأخ���ذت  الج��ت��م��اع��ي��ة.  اجل����روح  مب�����ض  تخ�ص�صت 

الكتابات هذه، تتعمق، بتوجهاتها النقدية اجلديدة، 

يف قن�ض ف�صح احلرية الهاربة من تاأزمات الأو�صاع 

ال�صيا�صية بالعراق. تاأثرا مب�رسحيات �صفاء م�صطفى 

اجل��ري��ئ��ة وال���رائ���دة، ك��ات��ب م��ا و�صف 

بامل�رسحيات »الي�صارية«. ل يخفى تاأثر 

اخلا�صة  الهزلية  بالنمر  العاين  يو�صف 

باملمثل ال�صهري جعفر لقلق زاده وم�رسح 

�صابلن  �صاريل  واأف��ام  الريحاين  جنيب 

ال��ع��اين،  م�رسحيات  م��ال��ت  ال�صامتة. 

الطبقة  اإىل  هذه،  والتاأثريات  التاأثرات  قو�ض  على 

الو�صطى والعمال والنا�ض امل�صحوقني. ا�رساقه الأول 

بكتابة امل�رسحيات ال�صعبية  الواقعية، من الإختاط 

والإندماج مبن يكتب عنهم. دائمًا، م�رسحيات بف�صل 

واحد. عودة املهذب ، ماكو �صغل، موخو�ض عي�صه، لو 

�صودة، فلو�ض  بالظلمة، حرمل وحبة  لو  بال�رساجني 

تلك،  بن�صو�صي  الأر�ض.  على  مت�صي  اكبادنا  الدوا، 

بن�صو�صي ب�صكل عام، عودة اإىل الأ�صول واملوروث 

الثقايف العربي والتقاليد ال�صعبية. كتبت »املفتاح« 

على اأهزوجة �صعبية. بنيت اأعمايل، على عدم القطع 

مع الروافد الإن�صانية، ذات الأبعاد الثقافية الوا�صحة 

واملخبوءة. انحاز اإىل الإن�صان وجوهره، اإىل الإبداع 

من خال النحياز هذا، اإىل الكرامة والأر�ض واحلق 

، الوطن بالدرجة  لأجل الوطن وحمايته وا�صتمراره 

الأوىل«.

اأن  املا�صية،  بالفرتة  اأ�صيع  الأو�صاع.  اختلفت  الآن 
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على  يعمل  جديد،  ن�ض  كتابة  ب�صدد  العاين  يو�صف 

خوفهم  من  لإخراجهم  اجلديدة،  النا�ض  اعتقادات 

له  عاقة  ل  امل�����رسح،  هو  امل�رسح  ولأن  وريبهم. 

النا�ض  يدفع  الياأ�ض  اأن  العاين  يدرك   ، الأحياء  بعلم 

الكربى.  الأح��داث  ملواكبة  معدة  نوايا  اإ�صهار  اإىل 

تفكريها  للنا�ض  ا�صكر  الإعتقادات.  من  �رسب  »هذا 

انقلبت  الأو���ص��اع  اأن  غري  الطريقة.  ه��ذه  على  بي 

بالعراق. تقدم م�رسحيات عند الثالثة ظهراً. ل يقول 

م�رسحيات.  الثالثة  ال�صاعة  م�رسحيات  اأن  اأحد  يل 

بالتجمع.  ي�صمح  ل  اإنه  لعبة.  لي�ض  الأمني  الو�صع 

ل  حتى  م�رسحية،  م�صاهدة  اإىل  اأدع��و  اأن  اأري��د  ل 

غايته،  النتحاريني  لأحد  حمققني  النا�ض،  يتجمع 

بها  نف�صه  زنر  نا�صفة  بعبوة  التجمع  يقتحم  بحيث 

اأو ب�صيارة مفخخة. ما تعر�ض له العراق لي�ض قليًا. 

اإقليمية،  حروب  املتعاقبة.  الكوارث  من  جمموعة 

ا�صطفافات.  داخلية،  ح��روب  تفكك،  اجتياحات، 

والحتال  الجتياح  يوؤثر.  ذلك  كل  اأث��ر،  ذلك  كل 

حياة  يف  الغاظة  من�صوب  من  رفعا  الأمريكيان، 

انتهك  دولتهم،  انتهك  حيواتهم،  انتهك  العراقيني. 

ما هو  اأ�صفلها، ك�رس كل  الباد عاليها  قلب  تراثهم، 

اأن  اأنني متفائل. ذلك  قائم ومتني يف حياتهم. غري 

الغزو الأخري لي�ض الغزو الأول ، حيث تعر�ض العراق 

اإىل ٤٤ غزواً ، من غزو هولكو اإىل غزو الأمريكان. 

وقوى  باأرواح  وا�صتمر  نه�ض  دائمًا.  العراق  تعافى 

ا�صماء  اختفيت،  خلف  قدرنا.  هذا  ابنائه.  وعقول 

البعثيني.  قبل  من  ولوحقت  طلبت  حني  م�صتعارة، 

هاجرت، ولكنني مل اأتوقف عن الكتابة. هذه مرحلة 

والطليعية  التجريبية  امل�صارح  ت�صود  ل  انتقالية، 

البواهر  امل�صارح  ت�صود  ل  فيها.  امل�رسحية  ال�صاحة 

فيها. هذا زمن الأعمال الوجودية ذات الطابع العام 

املتهافت . ل ت�صكل امل�صارح هذه حلوًل جزئية. هذه 

فهمًا  متتلك  ج��دالت  ل  عابرة  افرتا�صات  م�صارح 

يف  الواقع،  من  احللول،  بغياب  والفكر.  للنويا  تامًا 

ال�صوق  لقوى  امل�رسح  ترك  �صيا�صي،  جمتمع  مزاج 

ا�صتوطن  مرحلة.  ه��ذه   . باأ�ض  ل   . الطبيعة  وق��وى 

مبجموعة   ، العراقيني  فيها،  حياة  الرحل،  الغجر 

اأفلتت م�رسحيات  من امل�رسحيات باأ�صكال مري�صة. 

علينا،  �صابه،  وما  والبكائيات  والفودفيل  التقويل 

ي�صتطيع  ول  التاريخ،  نهاية  لي�ض  يحدث  ما  اأن  اإل 

التي  ال�صاهقة. تلك  العراقية  التجربة  اأبنية  اأن يردم 
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امل�رسح و�صوًل  متقدمة يف  ومذاهب  مناهج  قدمت 

اإىل �صياغة م�رسحيات وجتارب على لغات خا�صة. 

يتذكر يو�صف العاين اأول اأدواره على خ�صبة امل�رسح، 

املدر�صة  م�رسح  خ�صبة  على  �صعد  اإذ   ،١٩٣٨ عام 

ليلعب دور يو�صف الطحان من »القراءة اخللدونية«.

بعد امل�رسحية، �صاأله ا�صتاذه علي القزويني، عن من 

من  هم  النا�ض  باأن  اأجابه،  عندها،  التمثيل.  علمه 

علمه التمثيل. لأنه ما انفك، يقلد ويحاكي النا�ض يف 

م�صاهدهم اليومية، بت�صجيع من زوجة اأخيه، اأو اأمه 

الثانية، بعد وفاة والدته. 

حدود  اإل  ح��دود  ل  والبتكار  بالإبداع 

من  مادته،  العاين  يو�صف  خلق  احللم. 

تتوقف  مل  حالة  ال��ع��دم.  من  ل  احلياة 

منذ كتابته »القمرجية«. جتدد متوا�صل 

اأن  ت��ردد  حتى  ال��ف��رادة،  التم�ض  بتفرد 

»الوثائقية« ، اقرتاح يو�صف العاين على 

باملفتاح،  »التغريب«  امل�رسح  العراقي. 

لأنها تقود امل�صاهد والقارئ يف ت�صل�صلها 

اآليات كتابتها من  بدون توقف، كا�صفة 

يف  ملحمية  نربة  ثمة  بالكتابة.  التكرار 

من  للحدث  الدائم  بالإ�صتياد  املفتاح، 

والبيك«  »ال�صائق  يف  التغريب  اإجناز  نف�صه.  احلدث 

لربتولد  ماتي«  وتابعه  بونتيا   « عن  املنحولة 

على  الوثائقية  اقرتاح  م�رسحية  »اخلرابة«  بري�صت. 

»الكيفية  باملادة.  و�صنعة  مادة  العراقي.  امل�رسح 

ا�صتقرار.  با  قوة  ب��الأوىل  النوع.  ل  هي  الأ�صا�ض، 

. ن�صو�صي تعرب عن قلق  ا�صتقرار با قوة  بالثانية 

الإن�صان العادي يف خ�صم الأزمات الكثرية بالعامل.

على  اأو  الفردي،  ال�صعيد  على  العمل  زمن  يف  �صواء 

ال�صعيد اجلماعي يف جتربتني من اأبرز التجارب يف 

اأوًل.  الفني احلديث،  العراقي. فرقة امل�رسح  امل�رسح 

التجربتان،  احلديث، حيث جذبت  امل�رسح  فرقة  ثم، 

التجربة  اأ�صماء  اأب��رز  اأ�صحت  اأن  تلبث  مل  اأ�صماء 

عرب  التجربتني،  على  ال�صلطات  �صيقت  العراقية. 

ما  غالبًا  اإذ  اأنها  املبا�رس،  التدخل  عرب  اأو  الرقابة 

قطعت الكهرباء عن �صالت العر�ض. قدمنا عرو�صًا 

مرة.  من  اأك��رث  يف  ذل��ك  ح��دث  ال�صموع.  �صوء  على 

اأرادت ال�صلطة اإعادة ت�صكيل التجربة يف �صاحلها«.

اأدوار  له  كثرياً.  مثل  فقط،  العاين  يو�صف  يكتب  مل 

ل  ت�صعيد  يف  اجل��دي��دة  ال��دلل��ة  حركيات  كثفت 

والتلفزيون.  وامل�رسح  بال�صينما  مثل  فيه.  ترف 

به.  اخلا�صة  »ال�صيتارة«  نف�ض  حني  بذلك،  ��ر  ذكَّ

في�صل  امللك  لأن  الفي�صلية،  ي�صمى   ، عراقي  قلبق 

رئي�ض  من  بالطلب  الروؤو�ض،  على  ح�صوره  ع 
َّ
�رس

حكومته نوري ال�صعيد، باإ�صدار مر�صوم 

ر�صمي يكر�ض ال�صيتارة ر�صميًا كواحدة 

»هذه  العراقية.  املاب�ض  اأ���ص��ول  من 

بفيلم   دوري  يف  لب�صتها  ال�صيتارة، 

اأزال  ل   .١٩٥٧ بالعام  اأفندي«  »�صعيد 

احتفظ بها منذ ذلك احلني«. ل يعرت�ض 

اأو  العراق  الرجل على ت�صميته بغوركي 

غوغول البلد اأو ت�صيخوف امل�رسح، غري 

اأن هذا ل يرتفه، لأنه يجد يف ال�صفات 

طيبة.  و�صول  اأه��داف  با  طيبًا  �صفراً 

امل�صمى  ح��ول  الطق�ض  الت�صمية  تقيم 

عن  مييز  الإن�صان  حياتي،ل  ترديد   .

يكتب  بالت�صمية«.  ل  بالتاريخ،  »العراقة  مثيله. 

ن�صو�صه بالتب�رس، ل بامل�صاحلة. ن�صه لي�ض ن�ض 

جوار، ن�صه ن�ض جديد مكتوب باملوروث. ل يزال 

وامل��وروث. حكايته  اجلديد  قائمًا بني  الزواج  هذا 

م�رسحيته  الرقابة  منعت  حكايات.  الرقابة  مع 

الأمرباطوري،  الوايل  اأن  وجدت  اأن  بعد  »اجلومة« 

لي�ض اإل �صاه اإيران، بزمن التحالف بني نظام ال�صاه 

الثقافة، طارق عزيز،  ونظام �صدام ح�صني. »وزير 

اإىل  ال�صيا�صي  املوقف  اأخ��ذه  منعها«.  على  وق��ع 

الإعتقال يف  »مع�صكر �صعدية ال�صط« واإىل الهجرة.

العام ١٩٤٩، حني  بالعراق،  اأول مونودراما  كتب 

كتب »جمنون يتحدى القدر«. زينت رغباته امل�رسح 

العراقي بالأ�صكال والأ�صناف وامل�صاهد. مل ميار�ض 

املحامي املحاماة، اإل بالدرا�صة يف كلية احلقوق، 
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حيث تاأ�ص�صت جمعية »جرب اخلواطر« املقدمة األوانًا 

من امل�رسح الناقد، املنفذ الوحيد للموقف ال�صيا�صي. 

هواة امل�رسح �صنعوا م�رسحًا ، ل يزال ذكره يرتدد 

حتى اليوم، لأنهم رغبوا يف اأن يتعلموا فن امل�رسح ، 

واأن يغريوا �صيغ امل�رسح الدارجة. و�صح الإن�صجام 

�صذ  من  اأن  درج��ة  اإىل  ه��ذه،  املجموعة  اأف��راد  بني 

الفنية/  احليوية  عن  انعزل  معها  واختلف  عنها 

الثقافية، التي ا�صاعتها التجربة اإىل جانب جتارب 

جامعية اأخرى.« جرب اخلواطر« نواة فرقة امل�رسح 

احلديث. املبادرة من ابراهيم جال والتكري�ض  من 

يف  الإخراج  ميار�ض  مل  اأنه  الافت  العاين.  يو�صف 

ظاهرة  ن�صو�صه.  على  ح�صورها  بنت  م�رسحيات 

امل�رسح.  مع  التعامل  يف  واحل��د  للم�صتوى  اإدراك 

تاأثر خالها مب�رسح  العاين فرتة يف بريوت،  اأقام 

الأخوين رحباين، حيث تابع متارين الأخوين  مع 

امل�رسح  حول  درا�صات  كتب  وعرو�صهما  .  فريوز 

حيث  بالإعجاب.  اإل  التجربة  وراء  مي�ِض  ه��ذا.مل 

يهدفا  مل  فيه،  وامل�صاهد  العاين،  يف  الكاتب  اأن 

لزمة،  كمادة  ا�صتعارتها  بهدف  الطرق  فهم  اإىل 

الأ�صطورة  على  ال�صغل  العاين  الباقي. اختار  وترك 

اأكرث من م�رسحية«  »لأن الأ�صطورة تدلل على  يف 

بها  التفكري  اإىل  بالدعوة  الإجتماعية،  املحتويات 

ودرا�صة.  م�رسحي  ن�ض  كاتب  العاين،  جديد«.  من 

و»التجربة  وال�صينما«  امل�رسح  »بني  موؤلفاته  من 

امل�رسحية معاي�صة وحكايات« و»�صيناريو مل اكتبه 

و»�صخو�ض  واحلدث«  احلديث  بني  بعد«و»امل�رسح 

اإ�صكالية.  جتربة  اب��ن  الت�صعيني،  ذاك��رت��ي«.  يف 

العربي، وجدته وهو ب�صدد  رائد من رواد امل�رسح 

كما  امل�رسحي،  لاإبداع  ال�صارقة  ا�صتام  جائزة 

وامل�صاحات  واملهرجانات  املنتديات  يف  وجدته 

بني  يعي�ض  متحرر،   ، �رسيح  العربية،  امل�رسحية 

عدم اليقني الطبيعي ونوايا النا�ض . جائزة »تدفع 

وتدعم اجلهود العربية املتميزة وحتتفي بالأ�صماء 

الرائدة التي كان لإ�صهامها الدور الكبري يف تثبيت 

الثقافية  بال�صاحة  الفنون  اأب��و  جتربة  وتدعيم 

اأراد  اجل��ائ��زة.  من  بيان  يف  ج��اء  كما  العربية« 

اجلائزة،  ي�صتحق  م�رسحه،  يف  تتفرد  اأن  للحياة 

ي�صتحقها يو�صف العاين.     
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الأقل وخربة الأمل

هل ت�سقى الذكريات مثلنا؟ ما �سار كرمي ر�سن )ر�سام عراقي مقيم يف كندا( يعرث 

عليه الآن مفتتا هو �سظايا املراآة التي كانت وقائع يومياته قد رقدت يف اأعماقها 

زمنا طويال. 

ولأننا نرى يف لوحاته اأقل مما كان الر�سام قد راآه يف اأحالمه، ف�سيكون ما نعرفه 

عن خربة الأمل ال�سخ�سي اأقل اأي�سا. ولكنه الأقل الذي ينفع. الأقل الذي �سيكون يف 

اإمكانه اأن يزودنا بخرية الأمل. 

�سطوح  على  تظهر  التي  الأ�سياء  ونحول  املجازية  املعاين  نلتقط  اأن  �سي�سلينا 

ال�سيء  بني  ت�سل  وهمية  ونر�سم خطوطا  موحية  رموز  اإىل  الر�سام  هذا  لوحات 

وظله. بني ال�سورة وبني ما ترمز له. لكن الر�سم لن يعدنا ب�سيء من هذا القبيل. 

كرمي ر�سن: 

�شياد الذكريات ال�شقية..

\ ناقد و�ساعر من العراق يقيم يف ال�سويد

 فاروق يو�سف\

ير�سم من اأجل اأن يطرد الوحو�ش 

من راأ�سه



ال�سيء  على  العثور  اأجل  من  ومكابدة  كدح  هناك 

من  الر�سام  يتمكن  لن  الذي  ال�سيء  وهو  املفقود. 

حياة  نف�سها.  ت�سبه  تعد  مل  حياة  يف  عليه  القب�ض 

غادرت مثل �سانعها اإىل املنفى. 

ولع البدايات

يف  مولعا  بداياته  يف   )1960( ر�سن  كرمي  كان 

التقاط وحدات �سكلية قادمة من ح�سارات مندثرة 

لينتهي من خالل مزجها بروؤاه الب�رصية اإىل ابتكار 

ي�سم  الر�سام  كان  جديد.  متما�سك  �سكلي  تكوين 

تلك الوحدات القادمة من عامل �سحري بعيد وملغز، 

اإىل  اخلليط  بذلك  ليدفع  الآخر  البع�ض  اإىل  بع�سها 

مركز متخيل، �سيكون هو ذاته مركز اللوحة. كانت 

خربته احلياتية يومها ل تتخطى حدود دائرة مغلقة، 

تعيد اإنتاج م�سادرها التعبريية من خالل اأ�سكال، ل 

مينع اختالفها من تالقيها، واإن جرى ذلك التالقي 

من اأجل خدمة ا�سرتخاء ب�رصي مطلوب. كان �سحر 

بالن�سبة  اطمئنان  عن�رص  ال�سكلي  الوحدات  تلك 

لر�سام كان يحلم يف الوقوف خارج منطقة، يتداول 

حملية  �سكلية  وحدات  العراقيون  الر�سامون  فيها 

ملفهوم  ملفق  ا�ستهالك  ظل  يف  العدد،  حمدودة 

الهوية. 

ما  يف  هويته  يح�رص  اأن  على  حري�سا  ر�سن  كان 

يفعله �سخ�سيًا، يف ما يجعله يقف وحيدا، ل يف ما 

يجمعه بالآخرين.

واإذا ما كان كرمي ر�سن قد انهمك يف التجريد الغنائي 

زمنا طويال، ماأ�سورا بوقع عالقات ل �سكلية كانت 

التقني  الر�سم عن ت�سددها  تنتج عن تخلي عنا�رص 

يعود  فانه  اللوحة،  �سطح  على  وا�سحة  الظهور  يف 

اليوم اإىل �سريته الأوىل، لكن بطريقة خمتلفة متاما. 

يكتب يومياته ر�سما

اإن ما يجمعه اليوم من مفردات يومياته يف غربته 

من  الذي  املتما�سك  التاأليف  على  يعينه  ل  الكندية 

اأو  ذاته  مركز  املركز.  اإىل  ب�رصيا  يقودنا  اأن  �ساأنه 

مركز اللوحة على حد �سواء. 

معاٍن  �سعبة،  معاٍن  لت�سظي  ف�ساء  اللوحة  �سارت 

الطريق  ميهد  اأو  الآخر  البع�ض  اإىل  بع�سها  يقود  ل 

حماولة  عليه  تنطوي  مرهف  عناء  هناك  لظهوره. 

اماطة اللثام عن �سرية املفردة وهي تقيم ف�ساءها 
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يف  هي  �سورا،  يالحق  الر�سام  �سار  اخلا�ض. 

حقيقتها جتليات ل�سعوره ال�سخ�سي بال�سياع. وهو 

ل  لذلك  ملتب�سة،  �ستكون  �سورته  غام�ض،  �سعور 

ميكن التعبري عنه ب�سال�سة من خالل الر�سم. حينها 

تكون احلاجة اإىل �سيء من الأدب باملعنى التعبريي 

�رصورية، غري اأن ر�ساما نافرا من الو�سف من نوع 

كرمي ر�سن ل ميكنه اأن يكون تعبرييا.

 خفيفا مثل غريب

�سيقول لك »اقيم حيثما تقع كوابي�سي. �ساأمر خفيفا 

لوحاته ما ل  اإنه يرى يف  الر�سم مثل غريب«  على 

�سنيع  يف  غربته  اأن  غري  طبيعي،  حدث  وهو  نراه. 

يديه ل ُتخفى. هناك �سيء منه يبدو �ساردا، حريته 

جتعل ال�رصد متقطعا. ما مل ير�سمه يظل هو ال�سيء 

ل  وقد  بعد.  ُير�سم  مل  الذي  ال�سيء  وهو  املفقود. 

اأن يغري هويته كلما �سعر  ُير�سم، ب�سبب قدرته على 

اأن الر�سام �سار يف طريقه اإىل القب�ض عليه. 

ذنب«اأين  مثل  الر�سام  �سوؤال  �سيالحقنا 

اآلف  ر�سن  كرمي  م�سى  احلقة؟«  احلياة  تقع 

على  اإل  يعرث  مل  اأنه  غري  الكيلومرتات، 

اأ�سبه  هي  مفردات  يف  مفتتا  حياته  معنى 

اإىل  بالإيقاعات التي ل تقوى على الو�سول 

يقول  اأن  يف  ر�سن  يرغب  األ  كمالها.  حلظة 

�سيئا، يكون يف اإمكانه اأن ينقذنا من الياأ�ض؟ 

هاوية  عند  يقف  كائنا  فيه  اأفكر  ولكنني 

لر�سن  بالن�سبة  الر�سم  �سار  اأن  بعد  الياأ�ض، 

حال وجوديا بدل من اأن يكون نزهة جمالية. 

اإىل جمال  تطمئنا  اأن  ليديه  مريحا  كان  كم 

يقع باعتباره اأ�سلوب حياة.

احللول  اإىل  يلجاأ  لن  نوعه  من  ر�ساما  ولكن 

املريحة.             

اأن يطرد  اأجل  ير�سم كرمي م�سطرا من  اليوم 

الوحو�ض من راأ�سه. تلك الكائنات امللهمة التي قادته 

اإىل منطقة اخلطر التي �سار بعدها كل �سيء قابال 

ال�سدام  من  نوعا  �سار  الذي  الر�سم  حتى  للفناء، 

اإح�سا�ض  من  عليه  ينطوي  ملا  اخلارجي،  بالعامل 

باللوعة.  

الفتنة التي متهد  �سيتخلى امل�سهد الذي ير�سمه عن 

�سارت  لل�سك  م�ساحة  هناك  الواقع.  مع  للت�سويات 

تت�سع يف ا�ستمرار بني الر�سام واأ�سكاله يف كل حلظة 

لال�ستعمال،  جاهزة  مفردات  هناك  تعد  فلم  نظر. 

الر�سام  ميد  لكي  اجلمايل  وعدها  باأناقة  مكتفية 

اإليها يده ويلتقطها لي�سعها على �سطح لوحته. 

مراآة حلكاية ناق�سة

يتنقل بني  الر�سام  يف مواجهة عامل هذياين، �سار 

ال�سائعة يف  الوح�سية، بحثا عن �سورته  مقتنياته 

مراآة الزمن املفقود. ما من �سورة ليتاأملها، وما من 

حكاية لي�رصدها. دائما هناك �سورة مثلومة. دائما 
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هناك حكاية ناق�سة. وما بينهما هناك �سرية جمال 

تائه، ي�سعى الر�سام اإىل اأن ميالأ ثغرات وقائعها مبا 

هي  �سارت  التي  الر�سم  عنا�رص  من  منا�سبا  يراه 

الأخرى م�سدودة اإىل خيالها الناق�ض، بتاأثري مبا�رص 

من �سعور عميق باحل�رصة مل يعف تلك العنا�رص من 

�سكوكه.  

ُن�سي  ما  اإىل  ر�سام عامل يحن  ر�سن  هل �سار كرمي 

منه؟  

كل لوحة من هذا الر�سام هي كتاب فو�سى. و�سية 

من اأجل امل�سي يف الهدم. 

اإنه  بالقنا�ض.  اأ�سبه  غربته  يف  ر�سن  كرمي  �سار 

يجل�ض يف زاوية ق�سية من حياته لي�سطاد فري�سته، 

جزء  �سوى  تكن  مل  اأنها  بعد  ما  يف  �سيكت�سف  التي 

ميتزج   ر�سن  كرمي  ر�سوم  يف  ال�سخ�سي.  اإرثه  من 

احللم بالواقع، بطريقة ت�سمح للخيال والواقع يف اأن 

يتاأمال معا خ�سائرهما. األي�ض من حق الذكريات يف 

التي  وهي  الأخرى  هي  ت�سقى  اأن  احلالة  هذه  مثل 

ت�سعى اإىل اعادة تركيب الواقع خياليا؟

غري اأن َمن يرى ر�سوم ر�سن يف غربته ل بد اأن ي�سقى 

هناك  المل.  تفكيك  يف  املثالية  الر�سام  بطريقة 

�سطح  من  �سينتيمرت  كل  يف  بوجعه  ي�رصخ  انفعال 

اأو على القل  اأجل جت�سيد ذلك المل،  اللوحة، ل من 

القبول  اأجل  التماهي مع جتلياته، بل من  اأجل  من 

انتهينا  الذي  ال�رصح  نهائيا.  واقعا  باعتباره  به 

اإليه باعبتاره زقورة �سومريينا احلاملني بوطن يقع 

الر�سام  �سار  جنتهم.  من  تنته  مل  التي  اللحظة  يف 

ي�ستخرج من ذاكرته مفردات �سكلية، مل يكن يعرف 

اأنها كانت موجودة هناك، قبل اأن ير�سمها.  

خياليا  كائنا  ب�سفته،  هنا  الر�سام  يجازف  هل 

يحر�ض على اأن يفر من الواقع لكي ل يكون م�سطرا 

الراهنة  ر�سن  كرمي  حالة  يف  مدر�سيا؟  و�سفه  اإىل 

فان الواقع هو الآخر �سيكون متخيال. �سار كل �سيء 

الر�سام نف�سه ي�سك يف  من حوله ي�سيل، حتى �سار 

اأنه  �سالبة املادة التي يتكون منها ج�سده. كما لو 

اأطيب  »ما  اجلاهلي  ال�ساعر  بيت  مع  يتماهى  �سار 

العي�ض لو اأن الفتى حجر«. 

ر�سام احلدود املفتوحة

لقد م�سى الزمن الذي كان فيه كرمي ر�سن م�سيطرا 

على وحداته ال�سكلية، باعتباره الر�سام القادر على 
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العامل  تغري  لقد  حلظة.  اأية  يف  الت�سويري  التاأليف 

ف�سار على الر�سام اأن يغري عاداته. وهو ما ا�ستجاب 

موهبته.  على  احلري�ض  الر�سام  ب�سدق  ر�سن  اإليه 

ولكن هل �سار عليه اأن يثق بالوهم الذي �سار يقف 

بينه وبني احلياة احلقة؟ 

نوع  من  بالأ�ساطري  مولعا  ر�ساما  اأن  جمازا  لنقل 

وما  يراه  ما  ير�سم  اأن  يف  فرقا  يجد  مل  ر�سن  كرمي 

يتخيله. لقد امنحت احلدود بني الواقع واخليال منذ 

اللحظة التي �سعر فيها الر�سام اأن رموزا قادمة من 

اأن  على  قادرة  كانت  واملايا  الزتيك  ح�سارتي 

ت�سع بني اأ�سابعه �سحر البدية التي �ستكون جزءا 

من حياته اليومية. ولكن اأن ت�سنع لوحة �سيء واأن 

تكون جزءا منها �سيء اآخر. وهو المتحان امل�سريي 

اأثناء غربته يف كل حلظة  الذي �سار ر�سن يواجهه 

الإيقاع  منظم  دور  عن  م�سطرا  تخلى  لقد  ر�سم. 

املو�سيقي ليكون جزءا من املو�سيقى الوح�سية التي 

تدوزن ايقاعاتها خارج ما هو متوقع. 

يومياته هي جمل مو�سيقية متقطعة، ي�سقط 

ويحلق  مرئيا،  فيكون  الأر�ض  على  بع�سها 

يهرب  الذي  بالغيم  ممتزجا  الآخر  البع�ض 

به فال يراه اأحد. �سيء من احلزن يظل مقيما 

يف قعر العني التي ل ترى اإل ما تتمكن من 

الحتفال به ب�رصيا. 

الذي  ال�سمت  اأمام  باإجالل  تقف  معادلة 

يف�سل بني مفردة واأخرى من مفردات الر�سم. 

لذة ل نهائية يف  الر�سام  �سيجد  وهو �سمت 

امل�سي بني حمطاته. حماولة رخية يف النظر 

من  معجزاته  تنقذنا  قد  فراغ  اإىل  املتاأين 

�سعور عميق باخلواء، �سار يحيط بنا من كل 

اجلهات. ب�سبب ذلك الفراغ لن ي�سطر الر�سام 

التعبريي  باملعنى  اأدبيا،  غربته  و�سف  اإىل 

اأي�سا. اإنه يهبها �سورتها، مثلما هي ومثلما 

ل  نهارين،  بني  فا�سلة  تقع  وهي  يتخيلها،  �سار 

يت�سل اأحدهما بالآخر. 

اأكان على الر�سام اأن يهب لقاه الب�رصية الكثري من 

ال�سعر، لكي يتاأكد من اأنه كان موجودا حلظة النظر؟ 

�سبيهه يف الر�سم

العام  التاريخ  ل  بالتاريخ.  معنيا  الر�سم  يكون  لن 

اإنه ي�سنع تاريخه اخلا�ض.  ال�سخ�سي.  التاريخ  ول 

قدرته يف التجول بني املعاين التي ي�ستخرجها من 

العدم. ومن اأجل ذلك يفعل الر�سام ما يراه �رصوريا 

لكتمال �سورته ال�سخ�سية، باعتباره واهب حياة، 

يرجتلها اخليال يف غفلة من الواقع.  

اأعي�سه  ما  اأر�سم  »اإنني  يقول  اأن  ر�سن  لكرمي  ميكن 

الع�سيبة من حياتي« ولكنه  اللحظة  الآن، يف هذه 

ول  يتخيله.  ما  نف�سه  الوقت  يف  ير�سم  احلقيقة  يف 

يريد خلياله اأن يخذله مثلما خذله الواقع. ي�سعى اإىل 

اأن يعرث على �سبيهه يف الر�سم. ذلك الآخر الذي توزع 
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بني ال�سور والروائح والأفكار والروؤى والأمتار التي 

ُم�سيت بقدمني حاملتني. 

ير�سم كرمي ر�سن قرينه كما لو اأنه اآخر. 

اأعمى  رجل  يرويها  رواية  لوحة  كل  يف  هناك 

الياأ�ض مطبقا. ي�سعنا كرمي ر�سن  اأ�سم. يبدو  لرجل 

�سيكون  اليجابية.  امل�ساءلة  مو�سع  يف  م�ساهدين 

اأن نحكم برباءة. وهو واجب ن�سبي، ذلك لأن  علينا 

اإل  اإلينا  يلتفت  لن  عمله  من  انتهى  الذي  الر�سام 

وقائع  من  ي�سدمه  ما  يحريه.  ما  هناك  باإ�سفاق. 

كلف  الذي  الآخر  باعتباره  يعي�سها  التي  حياته 

برعاية حياة �سخ�ض مل يتعرف عليه من قبل. الآخر 

من  الهروب  على  تعينه  ممرات  يخرتع  �سار  الذي 

حياة، �سار الر�سام مبثابة حار�ض لها.   

وليمته املده�سة

»هذه هي وليمتي« يقول لنا كرمي ر�سن وهو ي�سع 

عن  ب�سوؤاله  نهم  اأن  ما  تقرع  اأجرا�سا  اأيدينا  بني 

ما�سي اأيامه الآتية. �سيكون علينا اأن نقبل بتناق�ض 

رجل  من  من�سجما  جوابا  ننتظر  ولن  التفا�سيل. 

بالن�سجام،  معنيا  الر�سام  يعد  مل  ال�سئلة.  تعذبه 

طريقة  من  اأيامه  �سالف  يف  ي�ستخرجه  كان  الذي 

غنائية يف النظر.   

الت�سظي  ملبداأ  ر�سن  كرمي  ر�سوم  ت�ستجيب  تقنيا 

الوجودي الذي ي�سكل العمود الفقري حلياة الر�سام 

ُير�سم بالهام قلق �سيقع على �سطح  يف غربته. فما 

البيئة  هي  هذيانية.  لبيئة  جت�سيدا  الأكرث  هو  زلق، 

على  عاكفة  كائنات  عن  الكالم  فيها  يكون  التي 

ياأ�ست من  الكائنات قد  واإذا ما تلك  غربتها ممكنا. 

اإمكانية اأن تقيم �سلحا مع العامل، فان ال�سطح الذي 

�سارت ينزلق من حتتها �سار و�سيلة لنف�سالها عن 

كل حياة �سابقة. 

يعني ر�سن كائناته على الت�رصيح بال انتمائها حني 

يحيطها بال مكان ت�سويري. 

يف هذه احلالة لن يكون هناك معنى حمدد للحياة 

احلقة. 

حياة  عن  نتحدث  اأن  ا�ستمرار  يف  علينا  �سيكون 

يقرتحها الر�سم يف حلظة هلع. 

اأكرث مما  النجاة  نفكر يف  اأننا �رصنا  يعني هذا  األ 

نفكر يف ما يجعلنا يف مناأى عنها؟

ير�سم كرمي ر�سن يف حلظة ارجتال. يذهب يل الر�سم 

بالطريقة نف�سها التي يبا�رص فيها نهاره يف الغربة. 

لي�ست هناك مواد جاهزة. فكرته عن عامل كان يهدمه 
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ليعيد بناءه مل تعد تتحكم بيديه. �سار على يديه اأن 

بنائه  اإعادة  ميكن  ل  ما  خدمة  يف  خيالهما  ت�سعا 

عليه.  للتن�سي�ض  قابال  ن�ض  هناك  يكون  لن  ثانية. 

باملعنى الذي يذهب اإىل حمو كل اأثر من حياة �سابقة. 

مل يبق اإل فتات

تنكره.  ل  ولكنها  الهدم  تقاوم  ر�سن  كرمي  ر�سوم 

حلظة  كل  يف  املاكرة  لعبته  ي�ستاأنف  جمال  هناك 

لكي  الغبار  من  عيوننا  تنظيف  الر�سام  يعيد  ر�سم. 

نرى امل�سهد نظيفا. لكي نقع يف الياأ�ض من غري اأن 

حياة  وقائع  الر�سام  يروي  الأمل.  بقوة  ثقتنا  نفقد 

معي�سة، كما لو اأنها جزء من حياة متخيلة، اأ�سفى 

عليها الر�سم �سيئا من مقارباته الواقعية. 

الر�سم  ي�سع  لكي  معادلته  بقرين  ر�سن  كرمي  مي�سك 

منه  اآخر  و�سيء  يفتننا  منه  �سيء  امليزان:  على 

ي�سدمنا. 

هذا ر�سام بالد مل يبق منها �سوى الفتات. 

�ستكون دفاتره مفتوحة دائما. لي�ض من اأجل خيال 

الر�سام  يعي�سه  الذي  الواقع  لن  بل  الر�سم، 

يكون  لن  التجريبي.  اخليال  من  نوعا  �سار 

اإىل  الواقع م�سطرا  ذلك  مواجهة  الر�سام يف 

اإعادة تركيب روؤاه القدمية. يقف الر�سام هنا 

على اخلط الفا�سل بني حياة كانت قد ُن�سفت 

ميكنها  حياة  مت�سظية،  اإل  حت�رص  ل  وحياة 

بالقدر  اأ�سبه  هي  مُت�ض.  ل  ولكنها  مت�ض  اأن 

الذي �سار الر�سام يلعب باأجزائه من غري اأن 

يكون قادرا على حمو جزء من تلك الأجزاء. 

الر�سم  دفرت  فتح  قد  ر�سن  كرمي  يكون  بهذا 

نف�سه  الوقت  يف  هي  التي  يومياته  ليكتب 

يوميات الر�سم. يبداأ الر�سام يومه من حلظة، 

يف  عنا�رصه  عن  غافال  الر�سم  فيها  يكون 

الر�سم فيه من حلظة يكون  الذي يبداأ  الوقت 

يده.  خيال  مواجهة  يف  حائرا  الر�سام  فيها 

ولكن  �سم؟«  �سريرٌ الذي  »ما  ال�سوؤال  يكون  لن 

»كيف �سرُي�سم ذلك ال�سيء الذي مل يره اأحد من قبل؟«   

ما اأجنزه كرمي ر�سن يف غربته يوؤكد اأنه كائن حياة. 

ا�ستعارة  تكن  مل  الر�سم  يف  يعي�ض  اأن  يف  رغبته 

جمازية. 

يعيدنا الر�سام اإىل خربة العني بطريقة م�سادة. يف 

كل التفا�سيل التي تظهر على �سطوح لوحاته هناك 

روؤيته  من  نتمكن  لن  ما  اإىل  ُيحيلنا  اأن  ميكن  ما 

وبني  نراه  ما  بني  ي�سل  �رصي  خيط  هاك  بي�رص. 

احلياتي  بتاأثريه  منفعال  عا�سه  قد  الر�سام  كان  ما 

املبا�رص. 

وليمة كرمي ر�سن �ستكون مفتوحة على ما نراه وما 

نتوقع اأن الر�سام وحده كان قد راآه. 

ُيرى  اأن  النوع  هذا  من  حالة  يف  �سعبا  �سيكون 

الر�سام يف ما فعله. 

ما مل يفعله يظل م�سدر حرية. 

اأن  موؤمنا  اأمامنا،  غربته  دفاتر  يفر�ض  ر�سام  هذا 

اجلمال هو احلل.                         
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\ �شاعر وكاتب من ُعمان 

ال�شدفة، ا�شٌم اآخر للرغبة اخلفية، قادت 

على  بوك،  موبي  مكتبة  نحو  خطواتي 

بانكوك  مركز  يف  ديك،  موبي  وزن 

تايلندي  �شعٍر  عن  لأ�شاأل  الثقايف 

اأ�شماء  اأقراأ  كنت  قبلها  دقائق  معا�رص، 

الفائزين بجائزة الكتاب الآ�شيويني ووقفت اأمام ا�شمه طوياًل، اأكرث من الآخرين، �شاعر 

تايلندي من اجلنوب فاز يف العام  2010 بجائزة كتاب �رصق اآ�شيا، مالحمه الهادئة 

�شعره،  من  �شغري  ومقطع  احلديث،  النمط  خارج  يطلقها  التي  حليته  املختلفة،  لكن 

وديوانه الفائز )ل ن�شاء يف الق�شيدة(..

زكريا �أماتايا

ق�شائد من ال�شعر التايلندي

املعا�شـر

 تقدمي وترجمة: اإبراهيم �شعيد \

فكرو� فيما كنت �أبحث عنه لأنه ي�سكن قلوبكم

�حلقيقة �لتي لن تقال



يف  فيها  تفر�ست  لدقائق،  املكتبة  فتاة  تركتني 

املكتبة ال�سغرية، والأنيقة، بكتابات متجد القراءة 

بالأ�سود  ومكتوبة  العامل  كتاب  اأ�سهر  من  مقتب�سة 

ال�سقف،  طول  على  ممتدة  بي�ساء  قما�سة  على 

للكتب  املبتكرة  اجلميلة،  بالأغلفة  الكتب  �سدتني 

التايلندية، كانت هناك روٌح قوية يف املكان نف�سه، 

والقا�ص  الكاتب  املكان ميلكه  اأن  �ساأعرف  ولحقًا 

اأي�سًا بجائزة كتاب �رشق  الفائز  برابدا يوون وهو 

اآ�سيا لعام 2002.

ن�شاء  )ل  الكنز  بنف�س  البائعة  عادت 

جمموعة  اأماتايا  لزكريا  الق�شيدة(  يف 

بالكتاب،  فرحًا  كنت  اأنيقة،  �شغرية 

غري  وبالعثور  نف�شها،  بالفكرة  فرحًا 

التايلندية  النافذة  تلك  على  املتوقع، 

بعد  لحقًا  �شعرية،  جمموعة  داخل 

النافذة  تلك  اأن  �شاأكت�شف  القراءة 

التايلندية م�رصعة على الوجود باأكمله. 

ل العامل فح�شب.

رحلتي  رفيق  على  املجموعة  عر�شت 

اأعجب  الذي  احلارثي  حممد  ال�شاعر 

اأن   
ّ
علي واقرتح  الكاتب،  روح  و�شدته  باملجموعة، 

على  �شغري  بحث  كان،  ما  وهو  ال�شاعر،  مع  نتوا�شل 

وجاء  بر�شالة  اليه  وبعثت  عنوانه  وجدت  النرتنت، 

رده، وحددنا موعداً للقاء ثالثتنا مبقهى مركز بانكوك 

الثقايف.

م�شلم،  تايلندي  �شاعر  الثالثينات  يف  اأماتايا  زكريا 

اأنه من مواليد  من با�شو يف اجلنوب التايلندي، ورغم 

منطقة �شديدة ال�شطراب �شالت فيها دماء كثرية، لكنُه 

طائٌر فريد باأجنحته ال�شعرية يحلق فوق احلدود، بغناء 

مميز، �شعريته ل تنق�شها ل الثقافة ول الطالع على 

هواء  يف  ق�شائده  يزرع  العاملية،  ال�شعرية  التجارب 

الزمن بحنكة جمرب حمرتف.

يعني  ما  معلمًا،  وليكون  العربية  ليتعلم  للهند  �شافر 

يف  املر�شوم  القدر  ذلك  جتاوز  لكنُه  وواعظًا،  داعيًة 

ثقافة بيئته املحلية، نحو قدٍر عاملي اأو�شع، واأكرث فنية 

وجماًل لي�شبح �شاعراً، وهو ما تتوج بفوز جمموعته 

الأوىل باأكرب جائزة اأدبية مرموقة على م�شتوى �رصق 

)ل  هو  الأ�شلي  عنوانها  اأن  لنا  ات�شح  والذي  اآ�شيا. 

اختار  املرتجم لالجنليزية  لكن  الق�شيدة(  عوان�س يف 

ترجمته لـ )ل ن�شاء يف الق�شيدة(

ال�شعرية  املجموعة  تفز  مل  لو  وحتى 

ق�شائده،  تعي�شها  التي  احليوية  فاإن 

ا�شتطاعت اأن ت�شلني واأنا اأقراأ، ول�شت 

اأن  ا�شتطعت  الجنليزية،  بال�شليع يف 

�شعره  ت�شكن  التي  الروح  قوة  األم�س 

بقوة  منرية  اللغات  حدود  وتتجاوز 

نهٌر  و�شحري،  جذاب  اآ�رص،  وجماٍل 

اأ�شاأله  جعلني  ق�شائده،  يف  �رصّي 

بعد  املركز،  خارج  ندخن  نحن  بينما 

الروح؟!!  �رّص  فنجان قهوة، هل عرفت 

ليجيبني: ل لي�س بعد!

التقيت بزكريا مرتني خالل اإقامتي الق�شرية ببانكوك، 

ويف املرتني كان برفقتنا ال�شاعر حممد احلارثي، ويف 

املرة الثانية اقرتح علينا زكريا اأن نرتجم معًا للعربية 

ق�شيدته )حكاية( من جمموعته اجلديدة التي �شدرت 

اذ  كان،  ما  وذلك  كالبحر(  عميق  داخلنا  )لكن  حديثًا 

ورموز  لغات  ثالث  من  باأكرث  الكلمات  نتداول  بقينا 

بالتايلندية  العربية،  ترجمتها  يف  لن�شعها  و�شعراء 

التي كتبت بها، وباللغة املحلية التي ولد بها ال�شاعر، 

وباللغة الجنليزية التي نحاول التوا�شل بها، وبلغتنا 

التي تعلمها  بها، وبالعربية  نتكلم نحن  التي  العربية 
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هو يف الهند، وبالعربية التي تعلمناها نحن، يف مزيج 

لغوي يحاول اأن يو�شل قنواته كي ت�شل طائرة الكلمة 

ال�شعرية ب�شالم اإىل مطارها املنتظر. 

 مع غروب �شم�س ذلك اليوم، اقتادنا زكريا للم�شاركة 

القنا�شة  بر�شا�س  قتل  بريء  �شاب  ذكرى  اإحياء  يف 

بنا  التحقت  يف مواجهات بانكوك 2011، وكانت قد 

حلظة  وكانت  حممد،  قريبة  احلارثية  زينة  الرحالة 

�شاحرة: �شموع على قارعة الطريق، وميكرفون مرجتل، 

وعدة م�شاركني، وجمهور �شغري، عّرفنا 

زكريا على اأب الفقيد، ورحب بنا اجلمع 

اللطيف يف امليكرفون، وكان على زكريا 

زكريا  مني  وطلب  ق�شيدة  يلقي  اأن 

هو  فيما  بالعربية،  الرتجمة  األقي  اأن 

ت�رصيفًا  ذلك  كان  بالتايلندية،  �شيلقيها 

العربية  اأخذله،  ل  اأن  حاولت  حقيقيًا 

ت�شدح يف ميكرفون مرجتل على قارعة 

طريق رئي�شي يف مدينة بانكوك، املدينة 

الفرعي:  ا�شمها  الالفتات  تعلن  التي 

مدينة احلياة، يف نف�س العام الذي كانت 

العاملية  للثقافة  عا�شمة  بكونها  املدينة  فيه  حتتفل 

غيلة  قتل  راحل  �رصف  على  ق�شيدة  نلقي  2013م، 

بر�شا�س قنا�شة اجلي�س، قراأت تلك الق�شيدة، الواردة 

هنا مع تراجم لق�شائد اأخرى، يف تلك الليلة العجائبية، 

امل�شاء  الظالم  ذلك  يف  حا�رصاً  ال�شعر  مركب  وكان 

مالٌك  اأو  وا�شعة،  خرافية  �شفينة  اأنُه  ليقول  بال�شموع، 

والأ�شوات،  والعوامل  اللغات  حدود  يعرُف  ل  عظيم، 

فوق الفيزياء، واأكرب من الكلمات نف�شها، �شفينة مالك 

لكي  موجوداً  وحميطًا  حدود  بال  بحراً  نف�شها  ت�شبح 

يحيي روح الكائن ويجعلها ت�شل ميناء نورها الذاتي.

من  كان  والتي  املادة،  هذه  ولدت  الق�شيدة  تلك  من 

اإليه  اأر�شلت  ال�شاعر،  مع  مبقابلة  تتزين  اأن  املفرت�س 

اأ�شئلتها منذ عام، لكن اكتمل العام ومل يت�شّن لُه الرّد، 

رغم وعوده التي تبني عن رغبته، ورغبًة مني يف اأداء 

هذه الأمانة قبل اأن يجرفنا النهر الزمني بعيداً، وخوفًا 

عليها من ال�شياع اأو الن�شيان، قررت اأن اأن�رص ما جتّمع 

لدي.

 اأوًل اأن اأعتذر للقارئ لأين ل�شت مرتجمًا 
ّ
قبل ذلك علي

منها،  اأترجم  التي  باللغة  �شليعًا  حتى  ول  حمرتفًا، 

لغة  نف�شها  هي  التي  الجنليزية،  وهي 

يكتب  التي  التايلندية  اللغة  عن  و�شيطة 

بها ال�شاعر، لكن بقدر ما اأمكنني حاولت 

ال�شعر  قوة  تبقى  كي  الروح،  توخي 

الرتجمة،  تقتلها  واأن ل  حا�رصة وحية، 

على اعتبار اأّن ما ل يدرك جّله ل يرتك 

كامل  من  يعفيني  ل  كله  وذلك  كله. 

امل�شوؤولية عن اأي خطاأ اأو تق�شري يوجد 

يف هذه الرتجمة.

اأ�شكر هنا العزيز الكاتب واملرتجم اأحمد 

املعيني الذي تكرم مبراجعة ن�شف هذه 

احلارثي  حممد  ال�شاعر  جمدداً  اأ�شكر  كما  الن�شو�س، 

الذي فتح بقلبه اأ�شل هذه النوافذ و�شاهم فيها بروحه، 

كما �شارك معنا يف ترجمة اإحدى الق�شائد. 

هذه املادة حماولة للتعريف باأدب بالد عادة ما يذهب 

اإليها الآلف �شياحًة وعالجًا، لكن قلما يتوا�شلون مع 

اأدب  لرتجمة  فاحتة  تكون  اأن  اأمتنى  واأدابها،  فنونها 

اإذا  اإل  اأ�شداوؤه  ت�شلنا  اأو  اإلينا  قلما يرتجم  الذي  اآ�شيا 

الثقافية  املراكز  من  العاملية  مرور  جواز  على  ح�شل 

العاملية. وقد كانت ال�شدفة، الرغبة امل�شترتة، �شديدة 

الكرم ب�شاعر من طراز كوين، روحه ل تزال حية تنب�س 

يف كلماته..
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�أ�سافر

 فـي �ل�سعر

و�ل�سعر 

ي�سافُر فـّي

ونحن ر�حالن 

�إىل 

�لوجهة نف�سها..



ق�سائد خمتارة لل�ساعر �لتايلندي: 

زكريا �أماتايا

�شاعر تايلندي ولد يف 25 مايو 1975م �شدرت 

له جمموعتان �شعريتان عن دار األف ليلة وليلة 

 2010 الق�شيدة(  يف  عوان�س  )ل  بانكوك  يف 

داخلنا  )لكن  اآ�شيا،  �رصق  كتاب  بجائزة  فازت 

عميق كالبحر( 2013  

يف  عوان�س  ل  جمموعة  من  خمتارة  ق�شائد 

الق�شيدة

الفرا�شة(  اأجنحة  ال�شعر،  )حافة  ترجمة  راجع 

م�شكوراً: اأحمد املعيني

فوق حافة �ل�سعر

هو نف�شه قتل ذاته

هي نف�شها قتلت ذاتها،

تتفتح زهرة املدينة بالليل،

اخلنف�شاء حتولت اإيلَّ

وعلى حافة �شوء ال�شوارع

راقبت اأنا�شًا ينتحرون

واحداً تلو الآخر، حتى مات الثالثة 

لالأبد.

كيف ميكن لعامل واحٍد اأن يكون �شديد البوؤ�س.

اأنا رجٌل عادي

مليء بالرغبة

لهذا ال�شبب ل ميكنني مغادرة هذا الكوكب الأزرق

ول اأن اآمل مبا بعد احلياة

لتبق اجلنة واجلحيم منتظرتني يف النهاية

لي�شتنقع العامل يف املتعة

ترفيهًا عن كل امل�شائر.

من ح�رصة

حولت نف�شي اإىل اآلهة جمنحة

مرفرفة بر�شاقة كالعنقاء الأ�شطورية

حملقًا ومتال�شيًا اإىل عناقيد جنمية

وراء ال�شماوات، تركْت اآثار خطواتها على الغيم.

�أجنحة �لفر��سة �حرتقت بالنار 

�لوح�سية

كما هو مكتوب

اعتدِت الطريان

حملقًة يف الهواء

حول الزهر.

كما هو مكتوب

اعتدِت التحومي

فوق غابة الظالل الظليلة

عرب اخ�رصار الأ�شجار الوارف.

كما هو مكتوب

اعتدِت الطريان

عرب احلقول ال�شا�شعة والأودية الكربى

املكللة بالزهر الربّي والزنابق اخلرافية.

كما هو مكتوب

انت اعتدِت الت�شلق

بني املنحدرات العالية وال�شاللت

املغطاة بالكروم امللتّفة.

كما هو مكتوب

اعتدِت اأن تر�شمي

األوانًا جميلة 

حتيي الربيع.

كما هو مكتوب

فقد ُطويِت لتغدي
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قربانًا

ملاآ�شي،

الكارثة الإن�شانية. 

�لبحث �ل�سعري

.1

من ال�شماء اإىل الأر�س

ل حتتاج الزهور ال�شذى

البنادق ل حتتاج الر�شا�س

ل يحتاج خ�شب املوقد النار

الطيور ل حتتاج الأجنحة*

م�شنع الأحالم

املدخنة ال�شوداء

تبعث �شمومها القذرة

ال�شا�شة الفا�شدون

يل�شقون لون قذارة عارهم على العامل

جمال هائل

�شار غباراً

رجاٌل من كل طيف 

حتولوا ل�شياطني

يف ا�شتباك ومعارك

با�شم املناف�شة

احلروب الكولونيالية

احلروب املقد�شة

مرة تلو مرة اأخرى

تن�شب مربرة با�شم اهلل

.2

�شافرت باحثًا عن ال�شعر

الذي تال�شى من اجلماليات

من ل وعي الن�شان

عن ذلك الباب من ال�شعر الذي يجعل العامل يبكي

لكنه يح�شد الأمل للعامل

عندما ُيتلى وُي�شمع

قوته، حما�شة كلماته

تنطق بالإيقاع والأحلان املاأ�شاوية

كلما تك�شفت حقيقة

اجلروح القاتلة.

.3

رحلت باحثًا عن ال�شعر

الذي �شّيع طريقه وغاب من الفلك

قبل اأن تنزل رتبة بلوتو اإىل كويكب

متحطمًا يف درب التبانة

مفقوداً وغريقًا يف الثقب الأ�شود

ل بد اأن ال�شعر يف مكان ما

على �شاحل جمهول

اأو يف اأحد احلقول اجلدباء

يف وطن الرجال الذي يِحن للحرية

اأو يف غيتو �شاخب

رمبا كان ال�شعر معتقاًل
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املرتجم )ميني ال�شورة( ب�شحبة ال�شاعر



يف �شجن مبليون �شور

على تقاطٍع عميق يف املتاهة

يف اأنفاٍق مبنية من الأ�رصار

حتت جزمة ال�شتبداد

اأو يف مكتبة مهجورة

.4

اأيها النا�س

اأخربوين

اأين �شيكون ال�شعر

من كّبلُه بالأ�شفاد؟

من اأمر مبنعه من التجول يف الطرقات؟

من ك�رص اأجنحة احلمام؟

من �شّوب م�شتهدفًا غ�شن الزيتون؟

من اغتال احلرية؟

من اغت�شب �شلطة النا�س؟

ر بالف�شيلة وا�شتغلها؟
ّ
من غر

من اأ�شاب الأبطال بلعنة البكم؟

اأين ال�شعر؟

هل راأى اأحدكم ال�شعر؟

هل مات؟

هل �شاهدمت جثته؟

.5

اأيها النا�س

ملحت ال�شعر

يف عيونكم

يف احلب والكراهية

يف ال�شعادة واحلزن

يف رغبات ال�شالم

مليون ق�شيدة ُتلقى

يف خيالتكم

وتزدهر يف خميلتي

من وادي املعنى

ال�شعر يزهُر يف جمال

ك�شذى الزهور الربيعية

من حقل املوت

ال�شعر ينتحب ويبكي

العيون اجلريحة لليتامى

الوجوه املفجوعة

لالآباء

فيما اأبناوؤهم

مزينون كالأعالم الوطنية 

جثث املثالية

تظل ت�شطادين

من اأنحاء اخلطاب الزائف.

.6

اأيها النا�س

ما قلته

جمرُد حلٍم اأبي�س

ملجنون

وطني

يلتهب
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يف لياٍل بال جنوم

مع اآلف ال�شمو�س املطفاأة

ووحده القمر ال�شاحب احلزين 

يف ليل الوحدة الطويل

الريح احلارة تهب يف الظالم

وثعلب وحيد يعوي يف الوادي

والقطار الأخري يتوقف يف امل�شافة

ويطلق �شافرته

لتنبه العمال من نومهم

ويتقبلوا م�شائرهم

.7

اأيها النا�س

رجاءاً اأن�شتوا ملا مل اأقله

قولوا الكلمات التي ربطتها بال�شمت

والزموا ال�شمت حول اأحالمي

اإين األتم�س اأن حتلموا بكل ما ن�شيته**

ان�شوا كل ما فكرت فيه

فكروا فيما كنت اأبحث عنه

لأنه قد ي�شكن قلوبكم.

حكاية

النجوم تبتلع اجلبال

جباًل جباًل

تختفي يف الظالم.

الراعي تبدد فجاأة

وع�شاه مكانها يف املرعى.

من �شي�شعُل النار �شباح الغد؟

وهذه الليلُة ثوٌب اأ�شود،

لكن النور ميرُق من ثقوبها،

مم�شكة ب�رص العامل.

ملَع الربُق وتالألأ

والأر�ُس �شارت ماًء.

ا�شتدت الأمواج و�شارت عوا�شف

كالرباغي العمالقة.

النمُل يقر�ُس ورقة �شجر اأكرب من

�شفينة نوح.

العامل يف نظر اهلل

واهلل يف نظر العامل

والفارق فقط يف مفاتيح ال�رص الباطن.

الراوي ل يحق لُه قول احلقيقة

لكن احلقيقة تقال بالرواية.

كثرٌي من الروايات لن تروى

وبع�ُس الق�ش�س لن ُتق�ّس

كاحلقيقة التي لن تقال.

ق�شيدة )حكاية( هي ترجمة م�شرتكة مع ال�شاعرين زكريا اأماتايا 

�شاحب الق�شيدة، وال�شاعر حممد احلارثي.

*من ق�شيدة لل�شاعر البو�شني اإليجان لدين

**من ق�شيدة لأوكتافيو باث
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فروغ فرخزاد )1935-1967( �شاعرة و�شينمائية 

وترّبت  طهران  يف  ولدت  اإيرانية  م�رصحية  وممثلة 

يف حميط اأ�رصة مهتمة بالثقافة. تزوجت فروغ لكّن 

اإذ طلبت فروغ الطالق ب�شبب  زواجها مل يطل كثرياً 

اأوقعت نف�شها فيها، حيث كانت  التي  رتابة احلياة 

ة ولأجل ال�شعر فقط، وقد 
ّ
ترى اأّن عليها اأن تعي�س حر

الوحيد كاميار. تعترب  ابنها  روؤية  بذلك من  ُحرمت 

اإذ  الفار�شي  الن�شائي  ال�شعر  يف  حدثًا  فروغ  اأ�شعار 

الإيراين  املجتمع  يف  احلمر  اخلطوط  كل  جتاوزت 

واجلن�س.  العاطفة  باأمور  يتعلق  ما  يف  ول�شّيما 

اأطلقت العنان مل�شاعرها الأنثوية اجلاحمة فجاءت 

اأ�شعارها مفاجئة و�شادمة، فلم تكن املراأة يف ذلك 

الأنثوية  م�شاعرها  عن  الإف�شاح  على  جتروؤ  احلني 

وكان �شوتها يف الكتابة ك�شوت الرجل وموا�شيعها 

كانت تتمركز حول �شوؤون متكلفة وم�شتهلكة. عا�شت 

فروغ حياًة �شعبة من املواجهة واحلرمان والفقر، 

وعا�شت  والدها  منزل  عن  طالقها  بعد  ا�شتقلت  اإذ 

�رصاعًا نف�شيًا وعاطفيًا مريراً وخا�شًة يف ما يت�شل 

بعالقتها مع القا�س وال�شينمائي اإبرهيم ل�شتان. يف 

فيلم  وهو  قامت«،  »البيت  فيلمها  نال   1962 العام 

ت�شجيلي عن دار للمجذومني يف تربيز، جائزة اأف�شل 

فيلم يف مهرجان اأوبرهاوزن باأملانيا الغربية وقد 

فروغ  با�شم  الكبرية  جائزته  املهرجان  هذا  �شمى 

فرخزاد يف دورته التالية.

اللغة  واأتقنت  اأوروبا  اإىل  مراٍت  فروغ  �شافرت 

الأملانية. اأنتجت منظمة الأوني�شكو يف العام 1965 

العام  فيلمًا ت�شجيليًا عنها مدته ن�شف �شاعة ويف 

فيلمًا  برتولوت�شي  برناردو  الإيطايل  اأخرج  نف�شه 

ت�شجيليًا عنها مدته ربع �شاعة.

اأ�شكاله،  اأ�شفى  يف  ال�شدق  ر�شد  اإىل  فروغ  تدعو 

اأّن ل  ترى  والكتابة.  احلياة  احلدود بني  اإزالة  واإىل 

�رصورة  واإن  وحياتها،  �شعرها  بني  يف�شل  �شيء 

بل  وال�رصاب  الطعام  مثل  لي�شت  احلياة  يف  ال�شعر 

واأحمد  يو�شيج  نيما  اإىل جانب  تعترب  التنّف�س.  مثل 

�شاملو و�شهراب�شپهري من اأهم اأعمدة ال�شعر احلديث 

الإطالق يف  �شاعرة على  اأهم  تعترب  اإيران، كما  يف 

تاريخ ال�شعر الإيراين.

توفيت فروغ عام 1967 يف حادث �شيارة ل يزال 

ال�شعرية:  اأعمالها  هذا.  يومنا  حتى  الغمو�س  يلّفه 

»مترد«   ،)1957( »اجلدار«   ،)1952( »الأ�شرية« 

)1959(، »ولدة اأخرى« )1964(، و«لنوؤمن ببداية 

ف�شل الربد« )ن�رص بعد وفاتها(.

160\ مرتجم من �شورية  

خز�د فروغ فرُّ

ترجمها عن الفار�شية: ماهر جّمو\

فروغ فرخزاد



تلك �لأيام

رحلت تلك الأيام

تلك الأيام الطيبة

تلك الأيام املعافاة املبهجة

تلك ال�شماوات املو�شاة بالبهرج،

تلك الأغ�شان املالأى بالكرز

عفة  و�شط  بع�شها  على  املتكئة  البيوت  تلك 

اللبالب

تلك الأ�شطح بطائراتها الورقية املرحة

تلك الأزقة املنت�شية بعبق الأكا�شيا.

رحلت تلك الأيام

فيها  تفوُر  اأغنياتي  كانت  التي  الأيام  تلك 

كفقاعاٍت مرتعة بالهواء

خلل اأجفاين.

عيناي اإذا ما وقعتا على �شيء

كانتا ت�رصبانه كاحلليب الطازج.

ّ
بني بوؤبوؤي عيني

كاأنَّ اأرنب ال�شعادة القلق كان يقبع

كّل  العجوز  ال�شم�س  مع  للبحث  مي�شي  كان  اإذ 

�شباح 

نحو ال�شهول املجهولة، 

ويف الليل كان يغو�ُس يف غابات العتمة.

رحلت تلك الأيام

تلك الأيام الثلجية ال�شامتة

 التي كنت على الدوام يف الغرفة الدافئة

 اأتاأّمُل اخلارَج من وراء الزجاج.

ثلجي الطاهر كان يت�شاقط بهدوء مثل زغٍب ناعٍم 

 القدمي،
ّ
على ال�شّلم اخل�شبي

على حبل الغ�شيل املرتخي

على �شعر ال�شنوبرات الهرمة.

وكنُت اأفّكر بالغد،

اآه 

الغُد حجٌم اأبي�س اأمل�ُس 

كان يبداأ مع خ�شخ�شة عباءة اجلّدة

وظهور ظلها املرتبك يف اإطار الباب

البارد  الإح�شا�س  يف  فجاأة  يتدفق  كان  والذي   

للنور،

ومع �شكل التحليق احلائر للحمامات عرب زجاج 

النافذة امللّون.

الغد...

 * كان يجلُب النعا�س
ّ
دفُء الكر�شي

واأنا بجراأٍة وعلى عجٍل

وبعيداً عن عني اأّمي

كنُت اأحمي الكتابات اخلاطئة من دفرت واجباتي 

القدمي.

عندما كان الثلج يناُم

كنُت اأجتّول بكاآبٍة يف احلديقة

واأدفُن ع�شافريي امليتة

قرب اأ�ش�س اأزهار الليلك الياب�شة.

رحلت تلك الأيام

اأيام الن�شوة واحلرية

اأيام النوم واليقظة.

يف تلك الأيام كّل ظّل كان له �رصٌّ،

كّل علبٍة خمتومة كانت تخفي كنزاً،

كّل ركٍن من حجرة ال�شندوق يف �شمت الظهرية

كان يبدو و كاأّنه عامَل،

وكّل من مل يكن يخاُف العتمة

كان يف نظري بطاًل.

رحلت تلك الأيام

- اأّيام العيد
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وانتظار ال�شم�س والأزهار.

- رع�شات العطر و�شط اجلمع ال�شامت واخلجول 

لأزهار الرنج�س الربّي 

�شباحات  اأواخر  يف  املدينة  تزور  كانت  التي 

ال�شتاء.

الطويل  ال�شارع  يف  اجلّوالني  الباعة  اأغاين   -

املبّقع بالأخ�رص.

كان ال�شوُق ي�شبُح يف الروائح احلائرة،

يف الرائحة احلاّدة للقهوة وال�شمك،

كان ال�شوق ينب�شط حتت الأقدام،

كان يتمّدد وميتزج مع كّل حلظات الطريق

 ثّم ي�شتدير يف قعر عيون الدمى.

كان ال�شوُق اأّمًا تهرع نحو اأحجاٍم ملّونة �شّيالٍة

وتعود بعلب الهدايا

وب�شالٍل مليئة.

 كان ال�شوق مطراً ينهمر..وينهمر..

                                     وينهمر..

رحلت تلك الأيام

اأّيام الذهول اأمام اأ�رصار اجل�شد،

اأيام التعارف احلذرة التي كانت بَجمال �رصاينَي 

زرقاء.

يٌد حتمُل وردًة

كانت تنادي من وراء احلائط يداً اأخرى،

وعلى هذه اليد املرتبكة، امل�شطربة، اخلائفة

 لطخات احلرب ال�شغرية،

ُف عن نف�شه بتحّية خجولة
ّ
كان احلبُّ يعر

ة امللوثة بالدخان..
ّ
يف الظهريات احلار

،
ّ
كّنا ننادي حّبنا يف غبار احلي

كّنا نعرف لغة اأزهار الهندباء الب�شيطة،

كّنا ناأخذ قلوبنا اإىل ب�شتان املحّبة الربيئة

ونعريها لالأ�شجار..

بر�شائل  حمّملًة  اأيدينا  بني  تدور  كانت  والكرُة 

القبالت،

، وكان احلبُّ

ذلك الإح�شا�َس املرتبك

دهة 
ّ
الر عتمة  يف  فجاأًة  يحا�رصنا  كان  الذي   

ويجذبنا 

و�شط الأنفا�س الالهبة والنب�شات والبت�شامات 

ال�رصّية..

رحلت تلك الأيام،

ومثلما تذبُل نباتاٌت و َتبلى يف اأ�شعة ال�شم�س

ذبلت تلك الأيام

و�شاعت تلك الأزقة املنت�شية ب�شوع الأكا�شيا

عودة  ل  التي  ال�شاخبة  ال�شوارع  ازدحام  يف 

منها،

اإبرة  ببتالت  خّديها  تلّون  كانت  التي  والفتاة 

اعي،
ّ
الر

 اآه

هي الآن امراأٌة وحيدة

هي الآن امراأٌة وحيدة. 

*الكر�شي: و�شيلة تدفئة تقليدية يف اإيران.

�سوٌت يف �لليل

منت�شف الليل

دهة ال�شامتة
ّ
يف قلب الر

ترّدد وقع خطوات..

مثل قلوب اأزهار الربيع

امتالأ قلبي بندى اليقني املرتع�س. 

قلُت لنف�شي اإنه هو،لقد عاد.

قفزت من الفرا�س واألقيت بلهفة نظرًة على نف�شي

يف املراآة احلائرة.
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اآٍه،

،
ّ
ارجتفت �شفتاي من احلب

تكدَّر وجه املراآة من الآهة،

لعّلها كانت ترى طيفًا اأمامها.

�شعري مبعرٌث و�شفاهي جافة

كتفاي عاريتان يف قمي�س النوم،

ولكن يف عتمة الردهة ال�شامتة

كان العابر ي�رصع كّل حلظة،

وفجاأًة انحب�شت اأنفا�شي يف �شدري.

كاأّن روُح الن�شيم �شاهد من خالل النوافذ

حزين ووحدتي،

ف�شكَب على خ�شالت �شعري املبعرثة

عطر الأكا�شيا الالهب.

 جزعًة هرعُت نحو الباب،

وقع اخلطوات يف �شدري

هل. ي�شبه �شدى الناي يف اأعماق ال�شَّ

لكنَّ وقع اخلطواِت 

يف عتمة الردهة ال�شامتة

انح�رص وم�شى.

يح 
ّ
الر

اأطلقت غناًء حزينًا.

ق�سيدة �ل�سفر

كّل ليلة 

كان اأحٌد ما ُيتحّدُث اإيّل خفيًة ويقول:

»اأنِت مرتبكٌة جّداً من روؤيته

يف ال�شباح الباكر مع النجوم البي�شاء

�شريحل، ل تدعيه«.

رائحتَك جتعلني اأن�شى العامل

و اأجتاهل مكائد الأيام..

عيناك كانتا تن�شكبان كغبار الذهب

فوق رمو�شي الرقيقة.

ج�شدي ملتهب من مل�شات يديك

ٌة يف تنّف�شك..
ّ
وخ�شالت �شعري حر

كنُت اأتفّتُح من احلبِّ كزهرة  واأقول:

  
ّ
»من وقع يف احلب

ل يوؤذي حمبوبه،

ليذهب، فعيناي �شتكونان يف اإثره

ليذهب، فحّبي �شيحر�شه«.

اآه، اأنت ل�شت هنا الآن،

الغروب يفر�ُس الظلَّ على �شدر الطريق

واإله احلزن القامت

يدخل بهدوٍء معبَد عيني

ويكتُب على كّل جدار

اآياٍت كّلها �شوداء ..�شوداء..
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164\ �شاعر من املغرب 

عبثا 

اأحاول ترميم نف�شي

بافرتا�س الأرق 

ومراق�شة ال�شمكات اجلنيات

يف حو�س اخلرافة ،،،

ل اأرى للخيل عينا

ول ملحيي الدين �شكنا

�شوى 

ما تناقلته الأ�شفار البالية

من درر طائ�شة

يف مهب الزمن ،،،

يل 

يف كل درب 

ملحمة خمبوءة

واأكرث من �شياع

ويل يف الغد

�رص مكتوب 

بدموع ال�شاحرات 

على نا�شية الن�شيان

واأبال�شة �شغار 

من اأعمال يا�رص الفار�شي- ُعمان

عزيز احلاكم \

ترجمان

الأ�شواك



ميرحون فوق ظهري

و�شوؤال هرم 

يرتب�س بي يف كل حني :

ملاذا عدت ؟

تركت العوا�شم 

يف حداد اأبي�س 

وجئت اأ�شعى اإىل غبني 

بغري ميعاد 

اأخال الياأ�س متنزها قريبا 

واأرك�س كاملجنون 

خلف عقلي ،،،

يف اأية هاوية طوحت به

حني ا�شتبد بي احلنني ؟

كنت اأقود الريح 

بعك�س ما 

ت�شتهي الطائرات    

واأهند�س الفراغ 

باألف رميم

واأنحت ا�شمي باأظافر اللعنة 

على �شخر املحال،،،

اأنا من دبر للمنايا  

فخاخ ال�شباح 

وعجل بالرق�س 

فوق املرايا

يف ملكوت العدم  

جل�شت اأح�شي الزهور 

فوق قرب نر�شي�س 

ع�شاين اأتوب اإىل وجه »اإيكو«

واأجنو من لعنة »نيمي�شي�س« ،،،

منحت نف�شي ن�شف مهلة

لقتطاف امللذات

وعمرا كامال 

لزرع احلكمة 

يف ب�شاتني النبالء  

و�شلمت 

مفاتيح اجلحيم 

جحيمي اأنا 

ل�شيدة برتاء 

حت�شن خ�شي الفحول

 واأقفلت كل �شبيل 

ل يف�شي اإىل تيهي ،،،

�شعيد من اأخطاأته �شماحتي

فراح يبكي نف�شه

من دون عزاء

ويريق النبيذ الأبي�س

يف اأ�رصحة الأولياء

باحثا حلار�شة اجلحيم 

عن يد ثالثة 

وزوج عنني 

ويف نهاية النهار

يطوف بالأ�شواق 

عار�شا ما تبقى 

من »اإ�شارات« 

على قراء عميان 
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ل وطن لهم 

�شوى كاأ�س باردة

و�شحائف بي�شاء 

وحلمات مق�شومة 

باأ�شنان الغدر،،،

من يل الآن 

بغري هذا القدر 

اأهبه كل عوا�شمي 

واأ�شكنه ف�شيح  خلواتي  

واأعده بعودة ميمونة 

اإىل ع�رص الظلمات 

كي يرتاح من هرم الأ�شئلة 

ومن حداد العوا�شم 

وعيون ال�شافرات ،،،

غريب اأمر هذا الليل 

ل يبداأ كما ينبغي يل 

اأن اأكون

ينحني باكرا 

للجبابرة املغ�شو�شني 

وي�رصب من دمي 

�شاحكا بالت�شفي

يرتب ما فا�س عن اأ�شيائي 

من تلعثمات 

بها ي�شتعني 

على قهر الندم

ندمي اأنا 

بالقليل من الذكريات

ويكبل اأحالمي 

يف �شطح امل�شيئة 

ي�شتدرجني 

اإىل مرتع ال�شلوان 

ير�شعني حليب اخللود 

من اأثداء ال�رصيفات

ويعيدين اإىل نف�س ال�شوؤال :

ملاذا عدت  ؟

تركت »فراوكه«

تنظف قمي�شي 

من نبيذ الأم�س

 والنوافذ مفتوحة 

)\(
على مروج » فيلينغن« 

واحلدائق ذاهلة 

من هربي

و�رصت حتت رذاذ ال�شيف 

عاريا كال�شم�س 

يف ليل الغرباء

من دون حلي ول قبل للوداع

كالذاهب اإىل 

منازل الندم 

باأكرث من مفتاح .

  Willingen. قرية اأملانية وديعة  \
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167\ �شاعرة من العراق 

تدور الطواحنُي يف الأر�س 

اأر�س العراق 

ول �شيء يجدي

وتوغل يف كل جهد

وت�شقي املرارة يف كل حني 

وحتكي مع الريح اأوتارها 

ليطحن بالغّل يف الليل فّجارها 

ويف ال�شرب مننا .. فنامْت 

من الغيظ اأب�شارها 

نقول لها : 

ما بدا �شاخ�شًا للعيون 

توارى بريح الزوال 

هو ال�شارع الناب�س الآن  

نحو احلراك احلالل 

وذي �شاعة ال�شبح 

فيها الطراوة 

تاأتي من الفجر 

فيها ا�شتياق اليبا�س اإىل النهر 

فيها التبا�س احلياة 

ول بدَّ من �شرب اأغوارها 

فعند ال�شباح الربيئ

حتوم ال�شياطني تنفخ 

من اأعمال حمد التاجر- ُعمان

اآمال الزهاوي \

تفجيــر...



بالنار اأ�رصارها 

ويف كل يوم اىل 

ال�شارع العام اأم�شي 

 للخ�شار 
ٌ
ي�شادفني بائع 

يردُّ ال�شالم 

لآخر يوم 

بهذا النهار احلزين

 واإن الدقائق ترك�س .. 

تهيئ للنا�س اأدوارها

فيا قدراً 

حّط كالن�رص فوق الروؤو�س

ويف حلظة ال�رّص 

نادى على كل فرٍد 

بقول تعال

اإىل اأين مت�شي ؟ 

لأر�س الرحيل 

ت�شد الرحال 

فكن يف مكانك تنجو 

واإّل  فابداله للوبال 

فما للغيوب توالت؟ 

فاأّولها غارٌق يف الغمو�س 

واآخرها من �شنوف اخليال 

 
ٌ
ت�شري لنا �شّبة 

فال�شباح البهي الذي �شار لي�س بهيًا 

اأنا يف طريقي اأ�شّد اخلطى للم�شري 

واأبحث عن لفتة من جوار 

هنا .. اأرك�س الآن بني جدار 

وجدار 

وقبل و�شويل اىل الباب 

اأتت �رصبٌة من جحيم 

لت�شقط كتلة جمٍر تهيل الدمار 

ويطبق كل �شيءٍ  على كل �شيء

ي�شيق جناح النهاية لالحت�شار 

على الأر�س تكبو اجلثامني 

قد مات من مات 

وعا�س الذي عا�س 

اأخرياً اأقول اأاإين جنوت بدربي؟ 

فتلك م�شيئة رّبي 

واأم�شي .. وعند احلوادث 

ي�شفو املثال 

 
َّ
فذا بائع للخ�شار ترف 

اإىل قدح ال�شاي نف�ُشُه 

ي�شري اإىل حتفه 

ت�شد اإليه بها اخلطوات الثقال 

ولكن بائع ال�شاي هذا 

اأبْت روُحُه اأن تفارق ج�شمه 

ينوء بكل ال�شظايا 

يظل به َنَف�ٌس للحياة بعنف الباليا 

متّهْل

 فلالآن مابداأ النهار 

�شتدخل يف موكب الغ�شب طيفا 

على الرغم منك بدون انتظار 

وهذا العراق تدّلت به جنمة من ُدوار 

ويف عتبة اجلهل تغرق ما من خيار 
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وغّط النهار بدائرة من ح�شار 

وقد ن�شبت �شاحة املوت اأقدارها 

هو املوت يختار  

يف مّلةٍ  للرجال 

فياأخذ من �شاء ويرتك ذاك

ملاذا .. وكيف ؟ ن�شيع بعمق ال�شوؤال

اأيف كل يوم ت�شيح الدماء 

 
ْ
وي�شحب لون ال�شجر

؟ 
ْ
ويجفل منه النظر

 يقوم من النوم 
ٌ
هنا حجر 

 
ْ
اإْثَر حجر

يهّز بالط ال�شوارع  حني انفجر 

م�شتعرياً رداء الكاآبة 

 املواويل يف حرقة 
ّ
يجر

عازف لربابة 

تبعرثت القوانني فيها 

فال عا�شم للخطايا 

 يف ظل غابة 
ُّ
هو الواقع املر

فال من يكفكف دمع اليتامى 

ول من يجفف حرب الدماء 

ويف كل يوم لنا فيه 

قتلى وجرحى 

وخوُف َوباْء 

عدا ال�شجر الياب�س .. ال�شجر الكالح 

حيث تعرب يف ال�شبابيك اأق�شى ال�شور 

وفوق الروؤو�س نثار الرمال 

فما لل�شباب يدو�س اخلطر؟ 

وتبكي عليهم عيون ال�شحابة 

ويلب�س هذا املكان 

ثياب ال�شباب 

وينفث فيه اخلراب 

ويجثو عليه ا�شطراب 

جتيئ املنايا لتعرب 

فوق �شهاب 

وت�رصب يف احلال �شاب 

يْنِه م�شواَره بعد .. 
ُ
مل 

ومل يحّقَق غاية 

وهذي الدقائق 

تفتح اأبوابها  للنهاية 

تلّفك فيها لتدخل 

يف اأزٍل للبداية 

ملاذا اخت�رصت احلياة 

و�رصت اإىل املوت ت�شعى؟ 

جناحان عرب  الظالل 

ملاذا الذي كان كان؟ 

تدق الطبول اإىل اأين مت�شي 

يغطي م�شار احلوادث 

مرمى الدخان 

وي�شقط كل يوم �شهيد  

ملاذا يعي�س املاليني دون اأمان؟ 

ومن بعد هذا .. �شكوٌت و�شمُت 

وما كان كان . 
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170\ �شاعر من تون�س 

1

َباْح اأُِفيُق يِف ال�شَّ

ِم�ْس   َعَلى ُعُيوِن ال�شَّ

ْيُتُه ِبالأَْم�ْس  َواأَْغ�ِشُل اْلَوْجَه الَِّذي َراأَ

َواأَْلَب�ُس اْلِقَناْع 

 
ْ
ْدِوير ِليَف َوالتَّ اأْ واأََبَداأُ التَّ

ِغرْي    َمثَِّل ال�شَّ اأَُحاِوُر امْلُ

َلْة َمثِّ اأَُغاِزُل امْلُ

  
ْ
َهاَر ِبالأَْدَوار ُر النَّ اأُ�َشطِّ

َقْة  َواأَ�ْشَتِهي ِنَهاَيًة ُم�َشوِّ

َوَلْو

�ْشِكَلْة  َوَلْو مِبُ

�َشاْء   َحتَّى اإَِذا َحلَّ امْلَ

ْوَم الَِّذي   مَلْ َيْبَق َغرْي اأن اأََرى  النَّ

َلْة     جَّ َغاِر َواْلِكَباِر ِمْثَل َمْوَتٍة ُموؤَ َياأَِتي اإِىَل ال�شِّ

ى  َوَهَكَذا اْلُعْمُر َم�شَ

يِف ُكلِّ َيْوٍم َحْلَقٌة يِف َحْلَقْة:

�َشْل�َشاَل   ِني اأُوؤَلُِّف  امْلُ نَّ
َكاأَ

ى اْلُعْمُر اإَِذْن �َشَبْهَلاَل؟ َفَهْل َم�شَ

     2

َباْح  ُت َبْعَد َقْهَوِة ال�شَّ
ْ
اأَْفَطر

من اأعمال نادية البلو�شي - ُعمان

من�شف الـمزغنـي \

ِغْنَوُة �َسَبْهلاََل



ّمْ 
�ُس َتْبَقى الأُ

ْ
َفالأَر

   
ْ
َجر ِنَها احْلَ َبرَبَِّها َوَبْحِرَها َوُح�شْ

َوُكلِّ َما اأََكْلُتُه 

�ْس  
ْ
ِمْن ُقوِت َهِذي الأَر

ٍة يِف �ُشْنُبَلْة   َكاَن ِبَوْزِن َحبَّ

َتَناَثَرْت َحَياُتَها

َواْجَتَمَعْت َوَكَتَبْت: �َشَبْهَلاَل

3

اأَْحَبْبُت يِف ُطُفوَلِتي 

ْدَر�َشْة   ِتْلِميَذًة يِف امْلَ

ِغرْي َوُقْلُت: َيا ُفوؤَاِدَي ال�شَّ

ّْ
ب ُخ ُذْقَت احْلُ

ْ
َيا َفر

رَياْن   ِمْن اْبَنِة اجْلِ

ُمْبَتِدًئا ِمْن َنْظَرٍة َبِريَئْة 

ُمْنَتِهًيا ِبَحْفَلِة اْلِعَقاْب 

ْبَياْن  ِمْن ُمَعلِِّم ال�شِّ

َبٍة يِف اْلَقْلْب ْ َو�رصَ

َومَلْ اأَُتْب

َطاْف    يِف اآِخِر امْلَ

 ّْ
ب نَّ احْلُ

ْقُت اأَ دَّ �شَ

 
ّْ
َيْحُلو اإَِذا ا�ْشَتَقر

ْعِر َوالأََدْب  َكال�شِّ

يِف َباِطِن اْلُكُتْب   

رَياْن  ُكلُّ النِّ�َشاِء َبْعَد ِطْفَلِة اجْلِ

ْة َغِرْقَن يِف ُبَحرْيَ

ـْيـُتَها النِّ�ْشَياْن �َشمَّ

َرْت �َشَبْهَلاَل  ِمَياُهَها َتَبخَّ

 4

ِحبَّ اْمَراأًَة َواِحَدْة   اأَْحَبْبُت اأَْن اأُ

ي َكَما اْلَهَواْء  �شِ َوِخْفُت ِمْن َهًوى مَيْ

ِني َحِبيُبَها    نَّ
ْقُت اأَ دَّ ُثمَّ اأََنا �شَ

َياْح
ِّ
َكَقاِب�ِس الر

َفاِفَها �َشَبْحُت يِف �شِ

َما َلِكنَّ

يِف ُهَناَك �َشاْء
ْ
َظر

ُفَها َما �َشاْء 
ْ
َوَظر

ُت يِف ِزَفاِفَها َوَهَكَذا َرَق�شْ

اأُْت َمْن اأََخَذَها يِف اللَّْيْل َهنَّ

َوَناَم يِف ِذَراِعَها اْلَعِري�ْس

ُت يِف َكاُبو�ْس   َومِنْ

يَدِتي اْلَعُرو�ْس َباِح اْنَطَلَقْت َق�شِ َويِف ال�شَّ

َمْطَلُعَها: �َشَبْهَلاَل 

5

ْ
ُت يِف ِقَطار

ْ
�َشاَفر

ِتي   طَّ ْبْت حَمَ َواْقرَتَ

ْعُت ِمْن  َعُت َمْن َودَّ َودَّ

�َشاِفِريْن  اأََقاِرِبي امْلُ

اإِىَل اللَِّقاْء

ِدَقاْء   َيا اأَ�شْ

ِتي طَّ ْبْت حَمَ اْقرَتَ

 
ْ
مَلْ اأَْخرَتِ اْلِقَطاَر َلِكْن َفاَتِني اْلِقَطار

ْ
َبْل مَلْ َيُكْن ُهَناَك ِمْن ِقَطار
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ْ
ِة الإَِطار يِف َلْوَحٍة �ِشْعِريَّ

  
ْ
َدار يِف اجْلِ

ِم�ْشَماِرَها: �َشَبْهَلاَل  

6

يِل �َشاَعٌة يِف َج�َشِدي

َناْم  َعْقَرُبَها َيُدوُر اإِْذ اأَُقوُم َل َيَناُم اإِْذ اأَ

  
ْ
َهار يِف اللَّْيِل َوالنَّ

ِع الأََجْل  ًة َواِحَدًة َيْل�َشُعِني يِف َمْو�شِ
َّ
َوَمر

ُدوَلْة    َظٍة جَمْ يِف حَلْ

َماْء َفاأَ�ْشَتِهي اللَِّقاْء �َشْهَوَة ال�شَّ

اإِىَل ُجُذوِر �ُشْنُبَلْة   

َواأَْنَتِهي �َشَبْهَلاَل  

7

ى   الآَن َقْد َم�شَ

ى ِمْن ُعْمِرَي الَِّذي اْنَق�شَ

ى   َما َقْد َم�شَ

َل   مَلْ اأُْنِق�ِس اْلُعْمَر الَِّذي َتَرجَّ

َل جَّ
ِمْن ُعْمِرَي الَِّذي َتاأَ

َفَهْل َغِدي

َذاَك الَِّذي ِلالآَن مَلْ اأَِع�ْس

َومَلْ اأَِق�ْس

َذاَك الَِّذي َيِجيُء َبْعَد �َشْم�ْس 

َذاَك الَِّذي اإَِن َجاَء ُثمَّ َراْح 

َناَدْيُتُه:

َيا اأَْم�ُس 

َماِثَلْة  َيا ُن�ْشَخَة اْلَغِد امْلُ

ِخَتاُمَها �َشَبْهَلاَل؟ 

8

دِّ الآَن  َيا َهْل حِلَ

َما ِع�ْشُتُه َقْد ِع�ْشُتُه َحِقيَقٌة  

َلْة؟ اأَْم ِكْذَبٌة ُم�َشجَّ

ى مَلْ َيْلَتِفْت اإِىَل اْلَوَراْء    َفاإِنَّ َما َم�شَ

َبلََّلْة  ْهِر مَلْ َيُعْد اأَْدَراَجُه امْلُ َكالنَّ

اْب؟   َ َلَعلَُّه ال�رصَّ

َوَهْل؟ َوَهْل؟  

َوَهْل َحَياِتي يِف ِخَتاِم الأَ�ْشِئَلْة 

َواْب    اجْلَ
َ
َكاَنْت ِهي

َعْن ُكلِّ َهِذي اْلَهْلَهَلْة.  

َوال�رِصُّ يِف �َشَبْهَلاَل 

9

ْخَلُع الثَِّياْب ُقَبْيَل اأَْن اأََناَم اأَ

َواأُْقِنُع اْلِقَناَع ِباْلِغَياْب   

اَلِم يِف ِو�َشاَدِتي 
َّ
ِغي اإِىَل ال�ش اأُ�شْ

يِر   ِ ْوَم الَِّذي َيِطرُي يِف ال�رصَّ َواأَْجِلُب النَّ

ِبِغْنَوٍة  ُعْنَواُنَها:

�َشَبْهَلاَل

َدى:   ِجُع ال�شَّ َفرَيْ

َلاَلَلاَل

َلاَلَلال. 

ل .
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173\ �شاعر من البحرين

1- �لغريب هنا: �فتحو� �لأبو�ب 

عن  تبحُث  حراٍء  �شَ يف  اِلقيثارَة  يعزُف  وجدوه 

َرملها.. يف انتظاِر َقافلٍة ينتظرُها من األِف عاْم... 

كانت الراعيُة تكتب النجوَم حتت النخيِل وتبحث 

عن َوجِهها يف الُكثبان 

ككِل  لي�س  �شباٍح  يف  مرٍة  لأوِل  الدنيا  افَح  �شَ

امَلوا�شِم، ل ي�شبُه الَفرَح ول الَن�شوَة

ينتظُرُه  كاَن  الأفَق  وكاأن   ..  
ٌ
ممطر غائٌم  يوٌم   

ِبحننِي البحِر للَنوار�ِس

اأوِل  من  حلظٍة،  اأول  من  مطٍر  اإىل  َوجهُه  حتّول 

ارتَعا�شٍة 

اأ�شبح دُمُه مطراً .. قلُبُه مطراً .. روحُه مطراً ...

 
ّ
احلَب يرتدي  غريبًا  اأ�شبح   .. غريٌب  املطَر  ولأن 

والوطَن وعباءاِت الده�شِة

ول  الريُح  تخرتُقُه  ل  افًا  �شفَّ ِقناعًا  الغيَم  يلب�ُس 

ُعيوُن اجِلدراِن

دُه الغيُم منذ بكائِه الأوِل ولي�س الأخرِي
ّ
جَت�ش

من اأعمال خال�شة الرواحي- ُعمان

عبداحلميدالقائد \

حتلم وتن�سج



َم قلَبه ...هو الغيُم  يرافقُه الغيُم اأينما مَيَّ

هو ال�شماُء بطيوِرها امُلتغربُة يف َملكوِت الُذهوِل

هو ال�شتاُء الذي يع�َشقُه واملطُر الذي يتنا�شلُه

غربة  قدره  كان  الذي  ..الغريُب  الغريُب  هو 

وجودية ومع�شوقٌة ل تاأتي 

حبيبة تطرُي كفرا�شٍة حوَله ولكنها َت�شتع�شي 

على اللم�ِس، مثل ُحورياِت الَبحِر

غيمٌة بخيلة ل تولُد غيثًا 

اف 
َّ
�ُس رداَء العر َجاَء الَغريُب يتقمَّ

نَعَها ال�شحرُة يف ليلٍة  َيعدو َعلى ِحباٍل َرفيعٍة �شَ

َقامتِة مثل َقلِب الُغباِر.. ومل َي�شقُط بعُد

اأنه لن ي�شقَط لأن قلَبه م�شنوٌع من َرماِد  ويبدو 

الذين َم�شوا وما زالوا َظامئنَي لع�شٍق  الَعا�شقنَي 

وِء َوطعَم الَن�شوِة امُل�شتحيلِة ُي�شبُه َنكهَة ال�شَ

جاء يحمُل م�شباَح ديوجني ليحًول 

ال�شماَء وهجًا والقلوَب اأقوا�س قزح 

ُيحيُل البحَر اإىل فريوزاٍت وقطرات ندى 

اأتى يزرُع الأر�َس �َشم�شًا 

وطيور َكناري و�شيمفونياٍت للكادحنَي 

للفقراَء واملعذبني يف الأر�ِس 

الُروؤيا  ًم�شاراٍت  الَفرُح حتى يف  ومن ل يزورهم 

والأحالِم

هو الع�شُق امل�شتحيُل/املمكُن 

 جاَء كالوهِج ...ورمبا مي�شي كالوهِج   

ول يرتُك وراءُه �ِشوى �َشدمٍي َعابٍر 

َيحمُل عناقيدَ  من الق�شائِد 

وع�شقًا ُيحاكي الأ�شاطرَي َورمبا اخُلرافَة

الغريُب ح�رَص 

الَغريُب َيهطُل 

اريَع اك�رصوا امَل�شَ

افتحوا الأبواْب

هام�س:

يف الليلِة َما بعد الألِف من اخَليبِة

لْت �ِشفَة  انبثقْت من رماد الأزمنِة اإمراأٌة َقبَّ

الغريِب بحرٍب �رِصَي  

تقوُد قوافَل حَتمُل َفريوزاِت احُللِم وَباقات 

َق�شائَد ُمعِجزًة

هي القدي�شُة/الَراعيُة الَقادمُة من ُمدِن الَغيِم 

حَتمُل لُه َماَء احَلياِة ُزهوَر اوركيٍد ... بنف�شْج

و�َشماًء �شاهقًة تظلُل َظماأ ُطيوِر الغريِب

وكرنَفالٍت َوفرا�َشاٍت َوعو�َشْج

2- �غت�ساب �لورد

اأْن  َت�شتطيَع  ول  الِريِح  َمهبِّ  يف  َنف�َشَك  جتَد  اأن 

ُلوؤلوؤًة  يوٍم  كل  يف  ِمنَك  الَقدُر  ...َيخَتِطُف  َتنَزاَح 

 ... َيومًا  ِجلجام�س  بها  َحلَم  التي  كتلَك  ثمينًة 

ُت�شبُح  حتى  َو�رَصاويلَك  َك  َقِمي�شِ من  ُيخِرجَك 

غرَي  للموِت  َج�َشدِك  ز  َيجهِّ الَقدَر  وكاأن  َعاٍر  �ِشبَه 

لَتجعلَك  َراأ�شَك  وحتتُل  الريُح  ت�شبُع  ل  ُثم  امُلعلِن 

عن  تتوقف  ل  التي  الَهواء  َطواِحنَي  حتارب 

 ...والعَامُل َي�شعوَن 
ٌ
اٌء ..ِدوار و�شَ ال�ُشخريِة ِمنَك ..�شَ

بالِبحِث عن  َم�شُغولوَن عنك   وَيطوُفوَن...  َحولَك 

اخَليَباِت  ِتيِه  يِف  َغارُق  الكُل  الُهالِم..  او  الهالِة 

ِبعيوٍن  تقُف  ال�ِشحِر...واأنَت  َكحباِل  امُلت�شل�شلِة 
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َقراأَتها  التي  الُكتَب  اآلَف   ... َمذُهولٍة  َم�شدوهٍة... 

َما  َودمًا  ِع�شقًا  َكتبَتها  التي  و�ِس  الُن�شُ اآلَف   ...

َتن�شِكُب  التي  الَعبثيِة  اللَحظاِت  ُتعينَك يِف  َعادت 

فٌة  الِريُح وتر�شُل َعا�شِ َكال�َشاللِت.. ثم ل تكتفي 

ِفرا�شاٍت  من  َقلبَك  يِف  َما  اأجمَل  َتقتُل  َهوجاء 

واأنهاٍر وُمو�شيقى َوتغت�شُب ُوُرودَك البكِر وتغتال 

اع�َشابِك اجَلميلَة التي َزرعَتَها َحول َقلبَك لَتحميِه 

ة  ِمن ُجنون الأْمواْج...... َوت�شقْط يف حلَظٍة يف ِقمَّ

َحادٌة  �ِشكنٌي  الالمكاِن  من  وال�رِصياليِة  الُدراميِة 

َتبقى  َكنٍز  اأجمَل  َكانت  التي  الُطفولَة  َتنه�ُس 

َلديَك... َما َعاَد يف امَلدى فحٌم او خ�شٌب  َيقيَك من 

اأ�َشاريُر َوجهَك  َعادْت  َما   .... الَقار�ِس  ال�شتاَء  َبرِد 

لَها  تفرُح  ِحَكايٍة  او  ابِت�شامٍة  ِر�شم  على  َقاِدرًة 

َتنوراً  ُروحَك....اأ�شبحَت  يف  املغرتبِة  الَع�شافرُي 

�َشيٌء  َعاَد  ...َما  النِفجاِر  َينتظُر غرَي  ...ُبركانًا ل 

الَبعيِد  الأُفق  ال�َشم�ُس ا�شَبحْت َوحيدًة يف   ... َيهُم 

ُح ِل�ُشفٍن نائيٍة .. َواقفًا على  ... والَغريُب َما َزاَل ُيلوِّ

َر�شيِف امَلرفاأ َينتظُر ِميالَد األَواٍن َجديدٍة لَيزهي 

ِبها قو�َس ُقزح القادَم مع احلننْي.

3- �لع�سب

الع�شُب كان ظامئًا حتى البكاْء

رموا زجاجَة ماٍء مقفلةٍ فوقُه

ت�شلَق الع�شُب الزجاجَة

حاوَل ...حاوَل اخرتاقها ُدون جدوى 

ل ماَء يف الف�شاْء ..

ل ماَء يف املاْء

ل ماَء ُيروي ..ل ماَء يغّني

ما زاَل يف انتظاِر مطٍر �رصيْد

4- ملل

فيِح اجلمِر  جال�ٌس على �شَ

اأنتظُر قدوَم الندى 

على �شهوِة فر�ٍس ذهبي

ي النجوَم  قلُت �ُشاأح�شِ

يف ال�شماْء

اأو اأُعدُّ حباِت الرمِل 

يف ال�شحراْء

لأقتَل خناجَر امللِل 

املغرو�شِة الليلَة 

يف َج�شدي

ُفرمبا يطلُّ وجهِك 

من بني األواِن الُقزْح

يبزُغ َما ل َياأتي 

يف َفو�شى الَفو�شى 

 امُلطلِق 
ّ
واأنا الِن�شِبي

�شاأنتظُر الُفلَك يِف الأفالْك

اأخيُط موَج البحِر بالأ�شماْك

اأنا الناظُر املنتظُر 

دى الكوِن امَللعوْن اأنا �شَ

ل اأنتظُر معجزاِت ال�شالحِف 

ل اأنتظُر ....�شواْك
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176\ �شاعر من العراق 

 اإذن .. �شاأر�شم .. دون فر�شاتك

�شاأر�شم قمرا .. يف متناول عا�شقني

واأوقاتا مبللة بالغيوم

و�شماوات مطرزة بال�شحب

وع�شافري حافلة بالأ�شجار

واأمطارا مثقلة بال�شتاءات

***

- اأتغرُي الآن .. مثل الألوان

اأتغري مثل نهر من القرنفل ..

واأت�شور اأنك مثل اأوراق الأ�شجار

اأحالمك مت�شابهة

بنف�شجك فاخر

وقرنفلك غيمة

و�شو�شنك يفر�س األوانه

�شعرك اأرجوان

وخداك يا�شمني

�شاأعطيك حمبة 

***

- اإنك اإلهام

اإنك ملهمة

تتبعك الع�شافري

يف قمر مزود بالزقزقة

وبكالم تر�شمه بهجة

دون فر�شاة

***

- اإنك ملهمة

يتبعك الكالم

بحروف تقرتح مفردات الوهلة

وهلة يف متناول مودة �شهرية

و�شحب تبتكر �شماء حافلة باملدى

الن و�شلت ال�شتاءات .

- املطر وداد

والنثيُث عاطفة

الربوق حمبات

والرعود هجر بليد 

والغيوم مواعيد

***

- من الهديل ف�شاعدا

�شاأ�شتخدُم حماماتي

ل�شالح التحليق

و�شاأدفُع بالعلو

من اأجل الأجنحة

هذا مايرتُب احتمال الطريان

يف �شاحة فائق ح�شن

رمبا .. و�أنا يف طريقي

 اإىل عينيك 

رباح نوري\



عندما تطراأ على فر�شاته

جدارية �شهرية

***

- من اأجل ذلك

�شاأمنُح امل�شاء عطرا باذخا

واأناقة خالبة

و�شهرة فاتنة

وامراأة مدوية 

تلك هي اأنت !!

ولاإمراأة �شواك .. �شاأقدُم لقلبي

***

- م�شتلهما خ�شالتك التي �رصقت املغيب 

لأنتج منها ليال ذهبيا جديدا

وبحرا اأ�شود

�شاأقرتُح له �شفنا لتطمُع بال�شواطئ

وقرا�شنة عاطلني عن الراأفة

ودلفني �شفيفة

***

- رمبا .. واأنا يف طريقي اإىل عينيك

�شاأمُر على الع�شل

لأن عينيك خليتان

ورمبا .. �شاأمُر على الأقمار 

لأن عينيك ليلتان

وقد �رصقتا من قهوة �شباحية لونهما

ومن مطر عنيد بريقه

***

- ورمبا اأي�شا جدا ..

واأنا يف طريقي الآن اإىل �شفتيك

�شاأمر على كرز وديع

ورمبا اأي�شا مرة اخرى

�شاأمر على طعم مل يخطر ببال

�شاأمر .. يف طريقي اإىل خديك  .. بالحمرار

***

- بيد مبللة متاما بالغيمة

�شاأ�شتف�رص عن اأ�شماء املطر

لأدون �شماء حافلة بال�شتاءات

وف�شول مفعمة بالربد اجلزيل

ومناخات مليئة بالأنواء

***

- �شاأكتب درجات الوهلة 

اأر�شم الدقائق باملئوي

وال�شاعات بالفهرنهايت .. 

ُترى : ماهو الفهرنهايت؟!

***

- باأ�شابع بليغة يف احلروف

�شاأرتب الع�شافري

تنفيذا لالأ�شجار

و�شاأثبت الأعياد

امتثال لالأراجيح

هنالك وردة عالقة يف اأغ�شانك

واأنت ت�شافرين عرب بهجة احلدائق

اإىل فرا�شة حافلة بالتحليق

***

- م�شاألة الألوان تراوُح بني اخلرير 

ثمة ماء يجري

وقوارب اأطفال لتغرق

�شاأقرتُح اأنهارا م�شغرة

واأ�شماكا لي�شطادها �شيادون
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وزوارق مزودة بالرحيق

وعا�شقني يتنظرون م�شاء جديدا 

كي يتخل�شوا من نهارات مقبلة

واأقمار بارعة بالظهور

من اأجل املواعيد

***

- اإنني .. اأمتنى .. ومنذ اأوقات

اأن اأو�شك على املحبة

ذلك قلبي

وهذا هو احلفيف

ثمة خريف مقبل

وقد ا�شرتيت له اأوراق اأ�شجار �شفر

وا�شتلفت له نباتات ياب�شة

كي يت�شنى للريح

اأن تكون باهرة .. وحافلة

***

- قبل وهلة من مودة

كنت اأتب�شُع من الكلمات

ا�شتعدادا لكتابة �شيء 

فاخر عن حبي

ومل يكن ال�شعور جاهزا

كان ي�شتعد اأي�شا �شد الفربكة

ولهذا كان من الفاتن

اأن اأطلق القرنفل 

بوجه احلدائق .. ل�شالح الأ�شجار

***

- مثلما كان من الوارف

اأن اأبداأ الظل بن�شمة م�شجرة

ومن املحتمل اأن تولد حلظة يف اأمنية

م�شتظال بها يف وقت

ترت�شم وردة اأوفى 

على م�شهد من رائحة فارهة

للون اآخر 

***

- اأجنحة الثواين مطمئنة 

على رقتها

كاطمئنان فرا�شة وهدوئها

وقلقها الن�شبي

ولذا : �شاأزود الليل اجلديد 

بالنجوم .. وامل�شاهري

***

- �شاأبداأ خطواتي باأزقة 

اأو بزقاق واحد

متهكما من امل�شافة

كي اأو�شف بالو�شول

***

- وعلى منت البهجة

�شاأمنح املوجة

جزءاً ليتجزاأ من اإبحاري

هل اأ�شتطيع متابعة الفنارات؟ 

دون بحر حملى باملراكب؟

هذا هو �شوؤال ال�شواطئ

وهي ترتاد قواربي 

املليئة باملرا�شي .
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179\ �شاعر من ُعمان 

1

ٌث
ْ
الُبَحرَيُة اإر

َماِء
َّ
ال�ش

َواأْنِت ُت�شيحنَي

وَقِة
ْ
َوْجَهِك َعَني ِباأر

الَوقِت

ُفني َماوؤَها َعنِك ُيْن�شِ

اأَْقَرَب ِمْن ُحْزِن َقلٍب

اإيلَّ

اَحًة يف َطريِق �ُشُم ُتفَّ
ْ
َواأر

امَلديَنِة

ّدين َكالّطنِي �شِ

ْ
َت امَلَطر حَتْ

ْكرَثَ َهْل اأُ�َشاِفُر اأَ

َحتَّى َكاأيّن ِبال ا�ْشم

اأَْم�شي

ِلَت�ْشاألني َغاَبٌة :

َهْل ال�ْشُم ِمْنَك

اْنَتَهى ؟

اأَْم ُتَراَك اْنَتهيَت 

ُهَنا ِمْنُه ؟

***

من اأعمال ماهر الزدجايل- ُعمان

 حممود حمد\

�أعد �مل�سافات وحدي



ُقويل :

اأََيْكفيِك َهذا الُبَكاُء

 ؟
ُّ
اخُلال�شي

رْيُ اأَْكرَثَ اأَْم ال�شَّ

َحيُث اأُِعدُّ امَل�َشاَفاِت

َوْحدي

ِبال ِعوَدٍة لْنِت�َشائي امُلَبني

يف َلْوَحِة الَعائديَن

اإىل َوَطني 

ْ
يِف امَلَطار

***

 عّني
َ
َت�ُشّديَن َوْجهي

اْمِتَثاًل اإىل

وِح
ُّ
َحْجِم َزْوَبَعِة الر

اَلً يِف َما اأََراُه حُمَ

ِلأَْن َيْنَتهي 

يِف امَل�َشاِء

َعلى ُكوِب �َشاٍي

اتيَل يِف َجْبَهِة َ َي�شفُّ الرتَّ

اِف َ الْن�رصِ

ِبال ) اأَْنِت ( يِف 

ِل اآِخِر الليَّ

***

ُقويل :

َهْل امُل�ْشَتحيُل ) اأََنا (

اأَْن اأكوَن الَقريب

2

اإىل روح ال�ّسديق علّي املعمرّي   

***

مَلْ تنتظرين كي اأقول لك : 

مل تائهٌة
ّ
» احلقيقُة دْمعٌة يف الر

ا ما ا�ْشتدرنا نحوها اإل رحيال “ لأنَّ

اأْنَت ت�ْشاألنا :

لنْعرف َمْن نكون ؟

ائرون على اخلريطة
ّ
وَمن يكون ال�ش

ِخل�شًة مّنا ؟

يف الَقدمي ة ال�شَّ اأمُيكن اأْن نكون ُخال�شَ

وغرُينا اأْوىل لر�شم ذواتنا

يف الّطني ؟

***

 �شنة
ْ
مْل تنظر

لأْخَت�رَص الّطريق اإليك

من َزمن التفات قبيلٍة لَبياتها الأَبدّي

َتن�شى ) ابن �شولعها ( وحيدا

ماوات الَبعيدة
ّ
خُب ال�ش ِع�ْشقه �شَ

ُكّلَما اْنَد�شْت حبيبته اإليه

اأ يف َخراج الَقوم تنّباأ الوطن امُلعبَّ

اإّن ُطفولٌة اأْخرى �شتن�شُج من قوافلها

بدايَة مو�شم الّن�شيان

ّد
ّ
من عْهد الّت�رّصد يف بالد ال�ش

مْل يجْد احُلَفاة امَللجاأ الَكوينَّ يف �ُشْخٍط

لإجناب امَلزيد من اجُلنود
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اأمام ظلِّ اجَلْدب يف َرِحم الّنهار

***

تها فْحال
ْ
من �َشي�ْشاألها واأنت هجر

لتْثاأر من قبائلنا مبوتك

اللت العقيَمة ّكّلما عادْت َتنام على ال�شُّ

ُكنَت موِعدها احلميم

باأْن �شمْعت نبوءة الّزيت الَكئيبة

ْمل
َّ
يف بيوت الر

َت ُمْن�َشِجما مع الدَّرب مَلْ ُتْخرْب �شواك ومِنْ

 ال�رّصيد اإىل امُلحيط
ّ
ابي الرتُّ

***

» لك بْعدها «

َتَنّف�ْس بالَدك يف اآخر احُلزن

لنا بكّل الّذوات ) فَهْم�ُس اجُل�شور ( َي�شْ

التي عّلمتك الو�شول اإىل َما ُتريد..

وَما زلَت ) اْبنا ل�شولعها ( َتْفَتديَك مبليون عيد ..

نها الآن �ْس بالدك يف ُح�شْ َتَنفَّ

ما زلتَ اأنتَ العليُّ عليها

 الَوحيد..
ُّ
لأّنك اأنت العلي

3

اأراين اأع�رص

خمرا من الروح

اأ�شلب يف 

التيه

واأم�شي لأحمل

جرحا

فماذا تقولني :

فيما اأراه

واأنت كما اأنت

قدي�شة تكتبني

احلقيقة

لكنني خائف من

تالوة تلك

البداية

اأن�شى �رصيعا

واأرق�س يف الريح

م�شتوح�شا

بابت�شام احلياة

كاأين على 

وعدها يف رهان

4

 وجنري ل�شطوة

 هذا ال�شباح املحا�رص

 بني الذهاب

 اإىل زج بع�س احلروف

 التعي�شة

 فيما تعودنا

 اأن نعود بال اأمنيات

 وبني الإياب 

 اإىل ما تبقى

 من الوقت يودعنا

 يف الت�شفي

 من احلزن نن�شى

 امل�شافات يف
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 �شفة الليل

 حريى 

 لنبداأ �رصف الت�شاوؤل

 عن كائنات

 املدى والبعيد

 وئدنا هنا 

 يف الغروب البليد

 ومل ننته بعد

 من رجفة النتباه

 الطفويل

 يوؤملنا كوكب 

 يف امل�شار ي�شيء

 التماثل

 نو�شد اأرواحنا

 دونه 

يف الظالم

5

ين�شل من اأرق 

امل�شافة

كلما امتدت به الذكرى 

يحا�رصه خيال عابث

ببقية منه

ينام على حدود احللم

ي�شخ�س يف التفات الطني

يوؤمل منه اأروقة

البدايات ال�شغرية

يقذف املناأى ويرجع 

مرة اأخرى

اإىل لغة ال�رصاب

يدون الكلمات يف يده

ويغ�شلها مباء البحر

كي ين�شى حدود املاء

يف اأمله

يغطي عريه 

باخلوف منكفئا

على اإ�شفلته الليلي

ين�شب قهره بيد

من الفولذ يع�رصه على

وجهني من زمنني منقطني

يف حتفني 

من �شدين مت�شلني

يف وجعه

بقهوته عتاب �شارم

يف جزئه الب�رصي

ميالأ كله يتما �شبابيا

يبجل جرحه فرحا 

على حلنني مهرتئني 

يف املا�شي

حنني �شادع بالوقت 

يوؤمله 

ومتثال بال عينني ي�شكو

ظلمة اجلدران بالن�شيان 

يف العدم.
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183\ �شاعر من لبنان يقيم يف دبي 

ُت بِه 
ْ
�َشعر

ُيحدُِّق يف تفا�شيلي 

ُيخّيل يل 

على �شْكِل الق�شيدِة

حني اأمْلحُه هناك

 
ْ
مبَلّاًل  مبطر

يراقبني ويتبعني 

ُن ذكرياتي،  يدوِّ

يرتدي يف الليِل 

قبَّعًة 

ويلب�ُس معطفًا مْثلي،

ويف يده اجلريدة،

ن�شف كوب

ْ
من اأ�شى و�شجر

اأراُه تارة متاأبِّطًا 

كتبًا 

واأحيانًا زهوراً 

ي�شتبيُح دفاتري 

وق�شائدي الأوىل 

يخبِّئ وْجهُه يف اأ�شلِعي،

ْ
وبِه حنني وتر

اأراُه مْنذ اأْن عرَبْت يداي

اإىل الكتابِة 

لْونُه القروّي يعرفني 

لُه �شْكُل ال�شنابِل والّندى 

 
ْ
ولُه جبنُي �شجر

ُترى مْن اأين يْطلُع يل؟! 

يالحقني

ويبحُر يف �رصاييني  

وحنَي كرْبُت دهراً، 

�رْصُت اأعرُف َمْن يالحقني

ْ
طواَل �شفر

فكنُت اأنا 

�شبيهي يف الق�شيدِة 

اآخري يف نْب�س قلٍب

!  
ْ
واكتماِل قمر

 حممد غربي�س\

هنالَك

مْن يالحقني
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األم�شـَك بـِ�شـت حوا�س

ما جاء مرادفا لالأبديـة

غوايتي الأوىل

النافذة التي �شنعتها يف الريح

اأ�ُشُدَك من اأجنحة الطري

 ِبَك بني �شجر الُعُتِم
ُّ
اأَُمـر

واللوز

يف دورة الغياب

نبكي ذاكرة ال�شحب العقيمة

وما َكُبـَر وراء املوت 

َف يف هياأة ال�رصُّ

املجدولة باملحاليق

بحارة الغب�س

والليل

اأَُكبِّدك �رُصى الغياهيب

عر وَجـَع ال�شِّ

اأَُكبُِّدَك ما َرُحـَب من الغيـم

ما َهـَجَع وراء احللم

يف كبوة ال�شمت

و�رِصِّ الأزل

اأَُكبُِّدَك ما اختلط يف البيا�س

دمي وال�شفق النبيذ. 

من اأعمال بدر الدرمكي - ُعمان

نوال زياين \

نافذة �سنعتها 

يف �لريح

\ �شاعرة من تون�س



185\ �شاعر من م�رص.

عادُتنا: �حلرماُن و�لغ�سُب �لأ�سوُد.

ارتبْكنا؛ 

اليُد ت�شقُط يف حّيِز الإ�شفلِت. 

�شورٌة قدميٌة لمراأٍة بالأبي�ِس والأ�شوِد 

ت�شُع �شاًقا على �شاٍق، 

وتبت�شُم يف حزٍن خافٍت. 

طلْلنا على املقهى من فوِق الّتّلة، 

نهدُر بح�سِّ الرجولِة والكلماِت، 

و�شعنا وردًة يف كوِب املاِء؛ 

فطارْت الّن�شاُء حولنا 

كاأيقوناٍت تن�شُح بالزيِت. 

تهاوينا بال ندٍم ول جريرٍة، 

البحُر قرَب الفجِر، 

الأر�ُس حتَت �شيِف الفو�شى وامللِل. 

ن�شفُّ الّطرقاِت مبالعَق 

من ليٍل حالٍك.

قلُقنا قرَب الّتّلِة، 

اأ�شابُعنا امللقاُة بال عنايٍة، 

طننُي الذباِب، 

الّن�شاُء يف الّتّنوراِت ال�شتينّية، 

وُر؛  اأربكتنا ال�شّ

حني جل�ْشنا كلُّنا 

اأوجُه الرجُل الذي 

�شكنني قدمًيا.  

من اأعمال اأحمد املحروقي - ُعمان

 �شامل اأبو �شبانة\

ق�سائُد �لر�سيِف

احلجريِّ



�لبحُر يف �ل�سباِح، �ل�سيارُة يف �لو�دي.

اليوُم لي�َس كالبارحِة.

خرجُت من ع�رصيَن عاًما فارًغا، 

 و ل يل. 
ّ
ل على

باِح؛  وعندما حاذيُت البحَر يف ال�شّ

طارْت العقارُب من �شدري، 

يارِة.
ّ
و�شقطْت من �ُشّباِك ال�ش

اأخاُف؛ نعْم. 

واأم�شي بال يٍد، ول ن�شرٍي. 

اخلريُف يف كوِب الع�شرِي، 

�شهوٌة ت�رصُب ترائبي 

منُذ ا�شتفقُت على احلرائِق 

والّندِم والعا�شفِة. 

ي،  ل�شُت ابَن اأحٍد؛ لكّنني ابُن اأمِّ

حملْت يف قناِعها الأ�شوِد، 

حتفَة احلبِّ واملراأِة؛ 

اأحبَّْت �شمتي 

وغرائبّية عيوين يف الّنداِء. 

ل اأثَر يل على اأج�شاِدهّن و البحِر، 

اأ�شرُي ما اأ�شرُي؛ 

غيمًة من الّدِم الأ�شوِد.

مد�ٌر خائٌب يف �لوحِل خرجنا منُه!

اأغرُق اأو اأبتهُل!

يدي يف املوِج الّطويِل فزاعٌة: 

تاريٌخ يف الكهِف، 

نهاراٌت د�شمٌة يف البيوِت الوا�شعِة، 

اآباوؤنا من حزِن ال�ّشجرِة، 

والرائحُة ع�شُب النو�شتاجليا. 

 خائٌب يف الوحِل 
ٌ
مدار

خرْجنا منُه، 

نعْم. خرْجنا لل�شخِب واخُلواِء 

واللهجاِت التي اأجْدنا 

فتَلها كحباِل الّليِف، 

وبال اأثٍر دخْلنا مدفوعني بالرغبِة، 

و�شنخرُج عّما قليٍل فارغني. 

يالطرِقنا التي التوْت فجاأًة! 

فمكْثنا يف اخلراِب 

نرفو الوحدَة بالكلماِت، 

نك�شُط عن اأج�شاِدنا: 

اخلوَف وال�ّشهواِت الّطرّيَة.   

خرِة. �أقتفي �أثَر �لوردِة حتَت �ل�سّ

اأقتفي اأثَر الوردِة. 

اأقوُل للبحِر: دعني للخراِب. 

اأ�شقُط من �رصيري 

بروٍح وحيدٍة عمياَء غافاًل عنِك؛ 

فالطعنُة �شفريي. 

�رصخُت يف العامِل: احلياُة خرافٌة! 

وكنُت بال تاريٍخ اأتلّوى؛ 

كحار�ِس فناٍر 

�شقَط من وهِم البحارِة. 

ابتاُع روحي من احلافلِة 

خِب.  حتَت ال�شّ

عامٌل من الأ�شباِح واحلننِي. 

املوُت يف قلِب الوردِة 

ينمو كالُفطِر، 

خرِة.  ُت حتَت ال�شّ
ْ
مل اأ�شلْم حني مرر

فال �شماُء حتَت الطاولِة 

ول الّندُم كان. 

غريًبا كنُت يف قاِع العامِل.   
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انبثاق وجُهِك

يف هذا ال�شدمي

يعني اأن الأ�شياء

لي�شت تافهة، كلها

لهذا، اأحتاج

وم�شة تاأويل

من �رصفة الن�س واخلراب

لأراِك يف ثياب

احلياة.

َفُمِك، البليُغ بال�شمت

معبدي

لذا، لي�س لدّي

ل�شان طويل

ملّون، بالنرث املزخرف

ولي�س لدّي - اأي�شًا-

كي�ٌس مليء بالأكاذيب

اأحتاُجِك

فناراً توم�شني

�شفحة الياب�شة واملاء

، كهذا.
ّ
يف ليل ذئبي

تر�شمني ج�رصاً

بني �شفتني

ليت�شلل الفرح

اإىل روحي

لهذا ال�شبب

ع�شاوؤنا معًا

حلظة الحرتاق.

طالب املعمري

مالٌذ فـي الكلمات

مقعد فازغ

ينتظرين

»ماملو« ت: ط.م
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ن�صـو�ص

80

داب 2013 في مجال القصة القصيرة ليس مونرو الحائزة على جائزة نوبل لآلٓ أ



189 \ مرتجمة من لبنان.

ق�صة : الي�س مونرو         

ترجمة : مها لطفي \  

ال�سيدة 

الإ�سبانية  

ك��ن��دي��ة تكتب  روائ���ي���ة  م��ون��رو  ال��ي�����س 

اأعمالها  و�صفت  الإجن��ل��ي��زي��ة.  باللغة  

الق�صة  ب��ن��اء  يف  ث���ورة  �صنعت  ب��اأن��ه��ا 

على  قدرتها  حيث  من  خا�صة  الق�صرية 

اخللف. واإىل  الأم��ام  اإىل  الزمن  يف  التحرك 

�صهر  من  العا�رش  يف  مونرو  الي�س  ول��دت 

اونتاريو،  وينجهام،  1931 يف  �صنة  يوليو 

 1951( مونرو  جيم�س  من  تزوجت  كندا. 

جريالد  من  ثانية  تزوجت  ثم   )1972  –
فرميلني )1976 – 2013( . لها اأربعة اأولد 

من زواجها الأول.

املجموعات  من  كتابًا  ع�رش  اثني  كتبت 

الق�ص�صية، حازت على العديد من اجلوائز 

على  اأم  كندا  بلدها  يف  �صواء  الأدب��ي��ة 

م�صتوى العامل.

العزيزان هوج ومارجريت

اال�سابيع  خالل  بها  باأ�س  ال  فرتة  نف�سي  اإىل  خلدت 

حالنا  يف  التفكري  فر�سة  يل  اأت��اح  مما  املن�رصمة. 

تكون  قد  اإىل خال�سات عديدة  تو�سلت  ولقد  جميعًا 

ممتعة اإال اأنها لي�ست مبتكرة. 

للرجال  طبيعية  حالة  لي�س  االأح���ادي  ال���زواج   )1

والن�ساء.

2( اإن ما يجعلنا ن�سعر بالغرية هو �سعورنا بالهجران. 

اإن�سانة نا�سجة قادرة على  وهذا �سيء غريب الأنني 

العناية بنف�سي. 

نحن  كذلك  الهجران.  حتمل  بب�ساطة،  اأ�ستطيع  ال  انا 

ان  ا�ستنتج  الأنني  بالغرية  اأ�سعر  انا  بالغرية.  ن�سعر 

هوج يف حبه ملارجريت اإمنا ياأخذ �سيئًا مني ويعطيه 

لها. لي�س االأمر كذلك فهو اإما اأن يعطيها قدراً اأكرب من 

ي�سعر  ولكنه  ي�سعر بحب نحوي  اأنه ال  – او  حبه يل 

حقيقية  االأخرية  الفر�سية  كانت  لو  وحتى  نحوها. 

فهذا ال يعني انني غري جديرة باملحبة. واإذا ما كنت 

هوج  حب  فاإن  نف�سي  يف  و�سعيدة  قوية  اأنني  اأ�سعر 

لي�س �رصوريًا الإحرتامي لذاتي.

بذلك،  اأ�سعد  اأن  فعلي  مارجريت  يجب  هو  كان  واإذا 

الي�س علي اأن اأفعل لكونه ميلك مثل هذه ال�سعادة يف 

حياته؟ اأو اأن ال اأ�ستطيع طلب اأي �سيء منه ..

العزيزان هوج ومارجريت، 

ما يعذبني لي�س فقط كونكما اأقمتما عالقة بل اأنكما 

بهذه العالقة خدعتماين مبهارة.

�سيء فظيع اأن يكت�سف االإن�سان ان فكرته عن احلقيقة 

هي لي�ست احلقيقة احلقة. ال �سك اأن وجود مارجريت 

معًا  ثالثتنا  نخرج  وكوننا  الوقت  كل  املنزل  يف 

غري  خيانة  لهو  �سديقتي  باأنها  مارجريت  وتظاهر 

�رصورية؟ كم من املرات كنتما ت�سخران مني واأنتما 

عندما  االإح�سا�س  عدمية  احلذرة  نظراتكما  تتبادالن 

نكون معًا. كان هذا كله م�سهداً متثيليًا و�سع من اأجل 

اأ�ستطيع  اأحتقركما كالكما. ال  اأنا  متعتكما الغرامية. 

اأن اأفعل ما فعلتماه. لي�س با�ستطاعتي اأبداً اأن اأ�سخر 

من اإن�سان احببته يف يوم من االأيام وتزوجته اأو من 



تلك التي كانت طيبة معي وكانت �سديقتي.

كومتها  اأن  بعد  بعيداً  ورميتها  الر�سائل  هذه  مزقت 

وو�سعتها يف �سفيحة الزبالة.

يف  وك��اٍف.  جيد  ب�سكل  خمطط  املقطورة  يف  ما  كل 

د ميكن الإن�سان 
ّ
هذا املكعب من املعدن والفر�س املنج

اإزعاجات. اجته  اأو  اأية عقبات  اأن يق�سي حياته بال 

القطار غربًا من مدينة »كاجلري«.

جل�ست اأراقب اأمواج املحيط البنية يف االأر�س اجلافة 

برتابة  اأبكي  اأن��ا  ال��ت��الل.  �سفح  نحو  ترتفع  وه��ي 

امل�سابة بدوار البحر. احلياة لي�ست كالق�س�س الكئيبة 

كامل�سل�سالت  انها  قراءتها،  اأح��ب  التي  املتهكمة 

اي  مثل  تبكي  تفاهة جتعلك  التلفزيون.  اليومية يف 

�سيء اآخر.

�سديقه. ع�سيقه. مل يعد اأحد اأعرفه يقول ع�سيقة بعد 

االآن. ال�سديقة تبدو عالقة ه�سه ومع ذلك ففيها براءة 

غري حقيقية وغمو�س ف�سويل.. فاإمكانيات الغمو�س 

قد  القدمية  الكلمة  حولها  تدور  كانت  التي  والعذاب 

اختفت كليًا »فيوليتا«، ال ميكن لها اأن تكون �سديقة 

اأي اإن�سان. ولكن »نيل جوين« با�ستطاعتها اأن تكون 

كذلك، فهي اكرث ع�رصية.

اليزابيث تايلر: ع�سيقة

ميا فارو: �سديقة 

هذا بال�سبط هو نوع اللعبة التي مار�سناها ثالثتنا 

اأو  معًا،  الفائته  اأم�سياتنا  يف  واأنا  ومارجريت  هوج 

ثم  للت�سلية  اتخذناها  واأن��ا  مارجريت  اأق��رب  ب�سكل 

الإزعاج هوج باندماجنا الكلي بها.

مر�سية  ب�سورة  ال�سفتني  هاتني  من  اأي  تنطبق  ال 

على مارجريت. 

لها  لن�سرتي  ال�سوق  اإىل  املا�سي  الربيع  يف  ذهبنا 

وذوقها  باإقت�سادها  وتاأثرُت  �سعدًت  جديداً.  ثوبًا 

مع  املرتفعات  يف  ت�سكن  غنية،  فتاة  اإنها  احل��ذر. 

والدتها امل�سّنة، ولكها ت�سوق �سيارة رينو عمرها �ست 

ال�سطائر  اإىل جانب واحد، وهي حتمل  �سنوات، متيل 

اإىل املدر�سة، تتمنى اأن ال تثري االإنتقادات.

اخ�رص  قطني  طويل  ف�ستان  ب�رصاء  اإقناعها  حاولت 

اللون مطرز بالف�سة والذهب.

قالت يل »اإنه يعطيني االإح�سا�س باأنني من احلا�سية 

امللكية« »اأو باأنني ان�سان يحاول تقليد اأفراد احلا�سية 

امللكية وهذا اأ�سواأ«

ا�سرتت  اإىل متجر �سخم حيث  تركنا املكان وذهبنا 

اأزرار  له  اأرب��اع  ثالثة  باأكمام  ال�سوف  من  ف�ستانًا 

وحزام، نف�س الثياب التي ترتديها حيث تظهر طولها 

و�سدرها امل�سطح كالعادة جافًا خجواًل متمنعًا. ثم 

ن�سرتي  ان  وقررنا  م�ستعملة،  كتب  مكان  اإىل  ذهبنا 

اأنا لها »ال ال روك«  ا�سرتيت  البع�س.  هدايا لبع�سنا 

وا�سرتت هي يل ن�سخة »من االأمرية« حيث بداأنا نقراأ 

منه ونحن يف الطريق:

»اأيتها الدموع، الدموع اخلاملة، ال اأدري ماذا تعني.«

فتيات  مثل  طائ�ستني  كنا  االأح��ي��ان  من  كثري  يف 

لو  طبيعيًا،  �سيئًا  هذا  كان  هل  الثانوية  املدار�س 

اأنا�س راأيناهم يف  اأّلفنا ق�س�سًا عن  اأخذنا نفكر به؟ 

ال�سارع.. �سحكنا �سحكًا �سديداً كان علينا ان جنل�س 

وما  احلافلة،  وجاءت  احلافلة،  بانتظار  مقعد  على 

ح باأيدينا. 
ّ
زلنا ن�سحك ونحن نلو

ذبنا اإىل بع�سنا ب�سبب الرجل 
ُ

على حافة اله�سترييا. ج

اإىل  ا�سل  كنت  بع�سنا.  ب�سبب  الرجل  اإىل  ذبنا 
ُ

ج اأو 

املنزل م�ستهلكة ب�سبب كرثة الكالم وال�سحك واقول 

لهوج، »اإنه ل�سيء �سخيف انني مل اأحظ بهكذا �سديقة 

منذ �سنني«.

j h j

مقعدها  يف  الغداء  مائدة  اإىل  جتل�س  وهي  لنا  قالت 

مارج  ولي�س  مارجريت  تدعى  اأن  تريد  اأنها  املعتاد 

معظم  به  يدعوها  الذي  اال�سم  هذا  مارج  االآن.  بعد 

اإنها  االأخريات.  املعلمات  به  يدعوها  والذي  النا�س 

تعّلم االنكليزية والرتبية الريا�سية يف مدر�سة هوج. 

املدر�سة التي يديرها هوج.

اأن مارج هونيكر فتاة رائعة عندما تعرفها  يقولون 

من  وتعرف  رائ��ع،«  �سخ�س  م��ارج  اإن  »حقًا  جيداً، 

الطريقة التي يقولون بها ذلك اأنها لي�ست جميلة.
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مثلي.  الواقع  اإنها يف  لبقه،  غري  »مارج خرقاء جداً 

اأعتقد اأن مارجريت جتعلني اأ�سعر اأنني اأكرث ر�ساقة من 

احلقيقة«. قالت هذا على مائدة الغذاء وقد فاجاأتني 

ة. كنت 
ّ
باأمل متوا�سع خمتفي وراء النغمة التهريجي

اأتذكر  دائمًا  وكنت  اإبنتي  كانت  لو  كما  بها  مهتمة 

فيما بعد اأن اأقول مارجريت. ولكن هوج مل يكن يعباأ، 

كان يقول مارج. 

»مارجريت لها �سيقان جميلة. كان عليها ان تلب�س 

ثيابًا اأق�رص من التي تلب�سها«.

»قوية الع�سالت ريا�سية البنية«.

»عليها اأن تطيل �سعرها«.

 ينمو على وجهها«.
ٌ
»هنالك �سعر

»من احلقارة ان اقول هذا«.

 حقيقة«
ّ
»انا ال ا�سدر حكمًا عليه، اأنا اقر

اإنها حقيقة. فمارجريت لها منبت ناعم اأمام اأذنيها، 

ويف زوايا فمها. ولها وجه �سبي يف الثانية ع�رصة 

اأ�سقر طائ�س. متقدة. ذكية ذات وجه بارز العظم ب�سكل 

�سديد  �سيء  هنالك  خجلى.  تبدو  ما  وكثرياً  لطيف 

اجلاذبية عند مارجريت، هذا ما اأقوله دائمًا، ويقول 

يعتربه  الذي  الن�ساء  من  النوع  ذلك  انها  نعم،  هوج 

الن�ساء االآخرون ميتلك �سيئًا جذابًا جداً. وملاذا قالوا 

هذا؟ يت�ساءل. الأنها ال ت�سكل تهديداً لهم.

ال تهديد.

على  �سوانا  االآخرين،  االأنا�س  قدرة  تفاجئنا  ملاذا 

ترديد االأكاذيب؟

j h j

الرجال  ال�سباب.  املدر�سني  عن  بالرتفيه  نقوم  كنا 

ال�سباب الذين يرتدون اجلينز وكذلك الفتيات ال�سابات 

تلب�سن  واللواتي  مماثلة  �رصاويل  يرتدين  اللواتي 

التنانري اجللدية ال�سغرية، �سعورهن طويلة، كالمهن 

النقد.  على  القدرة  ميتلكن  انهن  اإال  �سلبيات  لطيف، 

 املدر�سون، لب�ست مارجريت ثوبها ال�سويف 
ّ

لقد تغري

الوردي املتديل اإىل ركبتها، جتل�س على و�سادة حيث 

القهوة،  اأطول منها، �ساعدت يف �سنع  بدت �سيقانها 

ومل يخرج من فمها ما يزيد عن ع�رصين كلمة. كنت اأنا 

ارتديه  الذي  الطاوو�سية،  الطويلة  اأثوابي  اأحد  ارتدي 

لكونه مالئمًا. مل اتردد يف تهنئة نف�سي بقدرتي على 

يتنافى  الذي  اأ�سلوبي  نعم،  اجلو،  وجم��اراة  التاأقلم 

مع مرحلة منت�سف العمر. كنت اتباهى بنف�سي اأمام 

�سعادة هوج احلقيقية  ما. مارجريت؟ هوج؟  �سخ�س 

جاءت من مارجريت، عندما غادر اجلميع.

»امل�سكلة اأنني ال اأدري اإن كنت فعاًل اأربط االأحداث. ال 

اأدري اإن كنت اأربط ذهنيًا كل هذه العالقة املتبادلة 

اأن كل  اأحيانًا  انني اعتقد  اأعنيه  االأ�سخا�س. ما  بني 

ما اأنا عليه هو حم�س خيال.

�سحكت عليها اأنا اي�سًا، كنت فخورة بها كما يفخر 

�سيوفهم  بتقليد  يقوم  ال��ذي  الوقور  بابنهم  االأه��ل 

كان  االأم��ر  ولكن  املنزل.  يغادروا  اأن  بعد  املهمني 

وتظهر،  تهب  وب��داأت  حقًا،  ومارجريت،  ه��وج  بني 

له.  الذي ال حدود  وال�سك  االأجواء احلميمة  مثل هذه 

لقد اأحبها من اأجل ذكائها، و�سخريتها وخمادعتها. 

مدعاة  تكون  اأن  من  اأقل  االآن  يل  تبدو  االأ�سياء  هذه 

لبق  وغري  خجول  كالهما  ومارجريت  هوج  للحب. 

حرج ب�سهولة. اإال اأن يف اعماقهما برودة 
ُ
اجتماعيًا، ي

داخلية وهذا موؤكد، اكرث برودة من املنطلقني اأمثالنا 

ما يف  يظهران  ال  اإنهما  وغ��زوات.  �سحر  لنا من  مبا 

نف�سيهما. ال يرتكان جمااًل الأي �سيء، غري م�سطرين 

اأن�سب اظافري  اإطالقا للكالم عن اي �سيء، كال، فقد 

تنزف.  التي  هي  نف�سها  ا�سابعي  واأجد  جلدهما  يف 

اأ�ستطيع اأن اأ�رصخ يف وجههما حتى تنفجر حنجرتي، 

وال اأحرك مطلقًا متالكهما لنف�سيهما اأو اأبدل نظرتهما 

اأ�سقر  كالهما  بنظراتها.  ت�سيح  وجوه  من  اخلادعة 

وكالهما يتورد وجهيهما ب�سهولة وكالهما �ساخران 

بربود.

يكّنان يل االإزدراء.

�سيء  كل  ني. 
ّ

يخ�س �سيء  ال  طبعًا.  تافه  �سيء  هذا 

ة. حب.
ّ
بينهما �سوي

اأنا عائدة من زيارة اأقارب يل يف اأجزاء خمتلفة من 

ال  اأكاد  جارفة  روابط  القوم  بهوؤالء  تربطني  البالد. 
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اخ�سى  جتعلني  تعاطف  رواب��ط  تف�سريها،  اأ�ستطيع 

موتهم كما اأخ�سى موتي تقريبًا.

اأن اقول لهم �سيئًا وهم لي�س يف  اأ�ستطيع  ولكنني ال 

و�سعهم فعل اأي �سيء من اأجلي. ا�سطحبوين يف رحلة 

�سيد �سمك وكذلك لتناول ع�ساء يف اخلارج لكي اأرى 

يفعلوا  اأن  ميكنهم  ماذا  العالية.  االأبنية  من  املنظر 

اأكرث من ذلك؟ هم ال يرغبون يف اال�ستماع اإىل اخبار 

العالية  املعنوية  لروحي  يقدروين  انهم  عني.  �سيئة 

ومظهري الطيب وجناحي املتوا�سع امللمو�س – فلقد 

قمت برتجمة جمموعة من الق�س�س الق�سرية وبع�س 

االإجنليزية،  اإىل  الفرن�سية  اللغة  من  االأطفال  كتب 

اأ�سمي  ليجدو  املكتبات  اإىل  الذهاب  وبا�ستطاعتهم 

على اغلفة الكتب – وي�سعر الكبار منهم واالأقل حظًا 

ب�سورة خا�سة باأن علي واجب اإح�سار هذه االأ�سياء 

القليلة  االإ���س��ارات  من  هما  و�سعادتي  فحظي  لهم. 

اأ�سفل  اإىل  لي�ست كلها منزلق  باأن احلياة  االآن  لديهم 

التل.

ينتهى دور االأقارب وتنتهي الزيارة.

لنفرت�س اأنني عدت اإىل املنزل وكان االإثنان هناك، 

»ر�سائل  مثل  متامًا  ال�رصير،  يف  فاإجدهما  اأدخ��ل 

العزيزة اآبي« يف ال�سحيفة )والتي ال اأنوي بعد اليوم 

اتخاذها مادة للتنكيت(؟

اذهب نحو اخلزانة واأخرج ما تبقى من ثيابي، وابداأ 

يف تو�سيب حقيبتي، اأحتدث بدبلوما�سية اإىل ال�رصير.

انكما متعبان  اأظن  القهوة،  »هل تريدان فنجانًا من 

اإىل اأبعد احلدود؟«

وكاأنهما  ي�سحكان  الأجعلهما  ي�سحكان.  الأجعلهما 

على  للجلو�س  يدعوانني  نحوي.  ذراعيهما  مي��دان 

ال�رصير.

ومن ناحية اأخرى رمبا اأذهب اإىل داخل غرفة النوم 

ودون اأن اأنطق بكلمة، التقط كل ما بو�سعي اأن اأجده 

�سورة  الوجه،  لرتطيب  مرهم  زجاجة،  زهرية،   –
من على احلائط، اأحذية، مالب�س اآلة ت�سجيل هوج – 

واقذف بهذه اال�سياء نحو ال�رصير اأو النافذة اأو احلائط 

بقدمي  واأدف���ع  واأمزقها  ال�رصير  اأغطية  التقط  ثم 

املرتبة وا�رصخ واأ�سفع وجهيهما وا�رصب ج�سديهما 

العاريني بفر�ساة ال�سعر. كما فعلت الزوجة يف ق�سة 

اقراأه ب�سوت  ال�سغرية« وهو كتاب كنت  اهلل  »اأر�س 

يف  مغربة  رحلة  خالل  فكاهية،  بلهجة  لهوج،  عاٍل 

ال�سيارة عرب الرباري.

التي  االحداث  فالعديد من  هذا،  لها  ذكرنا  نكون  قد 

�سهر  خالل  وحتى  تعارفنا  فرتة  خالل  بها  مررنا 

الع�سل كانت تروى لها. كنت اتفاخر اآنذاك. البد كنت 

كذلك. ما الذي يفعله هوج وال �سبيل يل ملعرفته.

ت�سدر �رصخة قوية مني معربة عن احتجاج مذهل. 

االأمل  اأوق��ف  وحتى  املفتوح  فمي  على  ذراع��ي  اأ�سع 

واخف�س  انه�س  ثم  ذراع���ي،  اع�س  ه.  بع�سّ اأق��وم 

احلو�س ال�سغري، واأغ�سل وجهى عليه واأم�سح وجهي 

ي 
ّ
واأ���س��و �سعري  واأم�سط  امللونة  ال��ب��ودرة  بفر�ساة 

حواجبي واأخرج.

ت�سمى املق�سورات يف القطار باأ�سماء املكت�سفني او 

اأ�سافر بالقطار  اال�سجار او البحريات. كثرياً ما كنت 

عندما كان االوالد �سغاراً الأنني انا وهوج كنا فقراء 

والقطار كان ي�سمح لالأوالد دون ال�ساد�سة بالركوب 

الثقيلة  االبواب  على  املكتوبة  اال�سماء  اذكر  جمانًا. 

واأدفع  مفتوحة  واتركها  االأب��واب  ادفع  كنت  وكيف 

باالأوالد ال�سديدي احلركة عربها. كنت دائمًا ع�سبية 

املزاج وانا بني املقطورات وكاأمنا االأوالد �سي�سقطون 

ب�سكل ما، رغم انني كنت اأعرف انهم لن يفعلو. كان 

 ان اأنام ملت�سقة بهم يف الليل واجل�س معهم وهم 
ّ
علي

ج�سدي  ح 
ّ
تقر لقد  النهار،  �سوء  يف  حويل  يت�سلقون 

اأفكر  واأقدامهم. عندئذ اخذت  بفعل ركبهم ومرافقهم 

كم �سيكون �سيئًا رائعًا لو كنت امراأة ت�سافر مبفردها 

لتناول  تناول وجبة طعام  بعد  قادرة على اجللو�س 

اإىل  الذهاب  على  قادرة  النافذة،  عرب  والنظر  القهوة 

اأحدى  فاإن  واالآن  ال�رصاب.  من  كاأ�س  لتناول  النادي 

مر�سدة  واالأخرى  اأوروبا،  يف  )جمانًا(  ت�سافر  بناتي 

الوقت  هذا  وكل  االأط��ف��ال،  من  للمعاقني  خميم  يف 

لن  وكاأنه  يبدو  كان  والذي  والفو�سى  االإهتمام  من 

ينتهي اأ�سبح وكاأنه مل يكن.
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وب�سكل ما وبدون اأن اأدري دخلنا اإىل اجلبال. طلبت 

كاأ�سًا من اجلن والتونيك. يلتقط الكاأ�س �سوء ال�سم�س 

عاك�سًا دائرة من ال�سوء على الب�ساط االأبي�س. وهذا 

مياه  مثل  ومعافيًا  �سافيًا  يبدو  امل�رصوب  يجعل 

اجلبل اخذت اأ�رصبه بعط�س.

ومن مقطورة النادي ي�سعد �سلم نحو القبة حيث كان 

ينتظرون  »كالغاري«  منذ  ريب  بال  يجل�سون  النا�س 

يف  ياأملون  املتاأخرون  والقادمون  اجلبال.  روؤي��ة 

ايجاد مقاعد في�سعدون اإىل اأعلى ال�سالمل، ويرفعون 

اأعناقهم ويعودون �ساخطني.

اأ�سبوع،«  »اولئك اجلال�سون يف االأعلى �سيبقون ملدة 

قالت �سيدة �سمينة ت�سع على راأ�سها عمامة، وت�ستدير 

لتنادي م�سرية ممن قد يكونون اأحفاداً لها. �سخامتها 

متالأ كل ال�سلم. يبت�سم العديد منا، وكاأمنا ما نراه من 

احلجم وارتفاع ال�سوت والعظمة الربيئة لهذه ال�سيدة 

الكبرية كانت مبثابة حافز لنا.

يجل�س رجل لوحده بعيداً عند اأ�سفل املقطورة وظهره 

اإىّل ويبت�سم. وجهه يذكرين بوجه  النافذة ينظر  نحو 

جتاوزها  و�سامة  �سابقة.  فرتة  من  �سينمائي  جنم 

ت�سهل  ولكن  وم��رغ��وب،  ملمو�س  �سحر  ذات  الزمن 

هزميته. »دانا اندروز« .. �سخ�س كهذا. 

لدي انطباع غري �سار عن املالب�س اخلردلية اللون. 

ينفك  ال  ولكنه  مني،  بالقرب  ويجل�س  ياأتي  ال  اإن��ه 

اأنه�س واترك  الفينة واالأخرى. عندما  اإيّل بني  ينظر 

القاطرة ا�سعر اأنه يراقبني ات�ساءل اإن كان �سيتبعني. 

ماذا �سيح�سل اإن فعل ذلك؟ لي�س لدي وقت له، لي�س 

االآن، لي�س با�ستطاعتي منحه اي اهتمام. كنت دائمًا 

من  الع�رصين  دون  كنت  عندما  رج��ل.  الأي  جاهزة 

عمري، وفيما بعد اأي�سًا، عندما كنت زوجة �سغرية. 

اي مدر�س يرتك  اإيّل �سمن جمموعة،  اأي رجل ينظر 

عينيه تراقبانني يف غرفة �سف، غريب يف حفلة ما، 

اإىل احلبيب  اأكون لوحدي،  قد يتحول، احيانًا عندما 

ذكي،  عاطفي،  ما  – �سخ�س  عنه  اأبحث  دائمًا  الذي 

اأمامي يف هذه  بالدور  ليقوم  – �سنع  لطيف  قا�ٍس، 

رة التي تر�سيني وم�ساهد 
ّ
امل�ساهد الب�سيطة واملتفج

يعرف عنها اجلميع. فميا بعد، بعد ب�سع �سنوات من 

الزواج، اخذت خطوات لتثمني خياالتي. يف احلفالت، 

وت�رصيحة  �سدري،  ترفع  �سدر  حمالة  الب�س  وان��ا 

�سعري االإيطالية املنكو�سة وف�ستاين االأ�سود ب�رصائط 

التي تغري رجاًل ما  النظرة  اأبقيت  احلذاء املربوطة، 

باأن يقع يف غرامي وي�ساركني يف عالقة بركانية.

هذا ما حدث كثرياً اأو قلياًل. كما ترى فهو لي�س ب�سيطًا، 

و�سعوري  االآن،  حزين  كمثل  مب�سطة  ق�سية  ولي�س 

لت�سديقي.  اإن�سان  اي  يقود  والذي  باخليانة  املوؤكد 

اأكن  مل  ج�سدي  على  عالمات  الرجال  ترك  لقد  كال. 

قلقة ب�ساأن اإخفائها عن هوج، الأن هنالك اأجزاء من 

وكذب  كذبت  لطاملا  مطلقًا.  اإليها  ينظر  مل  ج�سدي 

بحلمات  القاتل  اإعجابهم  عن  الرجال  عرب  لقد  علي. 

املوجودة  وال�سامة  الدودية  الزائدة  وندبة  �سدري 

على ظهري وقد قالو يل كما هو الئق بهم اأن يفعلوا 

»واالآن ال داعي لت�سخيم هذا املو�سوع«.

اأحب زوجتي« وبعد فرتة من  فعاًل  »فاأنا  ذلك،  ومع 

الزمن فلقد توقفت عن مثل هذه االأ�سياء وذهبت خفية 

لروؤية طبيب نف�ساين والذي اأو�سلني لفكرة انني مبا 

ل 
ّ

اأفعله اأحاول جذب انتباه هوج. وقد اأقرتح اأن اأتو�س

اإىل جذبه عن طريق اللطف واللباقة وايجاد االجواء 

جمادلته  على  قادرة  اأكن  مل  املنزل.  حول  اجلن�سية 

ومل يكن با�ستطاعتي اي�سًا م�ساركته يف تفاءوله. لقد 

بدا يل اأنه مل يكن متمكنا من معرفة �سخ�سية هوج، 

نتيجة  بب�ساطة  كان  رف�سه  من  بع�سًا  اأن  مفرت�سًا 

اأنه مل ي�ساأل ب�سكل لبق، بالن�سبة يل كان هذا اأ�سا�سيًا 

ل اية انواع من اخلطط ميكنها تبديل 
ّ
ومطلقًا ومل اأتخي

يعتقد  اأنه  قال  ك��اٍف.  ب�سكل  ذكيا  كان  ولكنه  ذلك. 

كان على حق؛ مل  زوجي.  البقاء مع  ارغب يف  اأنني 

اكن الأفكر بل مل اأكن اأحتمل �سيئًا بدياًل.

يقف القطار عند فيلد، مبا�رصة بعد حدود كولومبيا 

االأعمدة  بجانب  واأ���س��ري  منه  اأت��رج��ل  الربيطانية. 

خمرتقة الهواء ال�ساخن.

»لطيف جداً ان تنزل من القطار لفرتة من الزمن الي�س 

ان  اأعتقد  كما  ق�سري،  اإنه  اأعرفه.  ال  اأن  كدت  كذلك« 
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العديد من جنوم ال�سينما ذوي الوجوه اجلميلة كانوا 

كذلك اأي�سًا. ثيابه كانت حقيقة خردلية اللون. اأعني 

اأن �سرتته وبنطاله كانا كذلك. قمي�سه املفتوح اأحمر 

من  �سوت  مثل  �سوته  غامق.   
ٌ
ي

ّ
فخمر ح��ذاوؤه  واما 

ي�سعه عمله يف �سلة يومية ملت�سقة باجلمهور.

»اآمل اأن ال ت�سيق بي اإذا ما �ساألتك، هل انت من برج 

االأ�سد؟«.

»كال«.

العالمات  هذه  احلمل.  برجل  من  انا  الأنني  �ساألتك 

تن�سجم واحدة مع االأخرى.

»اأنا اآ�سفة«.

الكالم  تبادل  ميّتعني  �سخ�سًا  تبدين  انك  »ظننت 

معه«.

اأذهب واأقفل على نف�سي باب غرفتي واأقراأ جملة حتى 

الرجال.  واأحذية  اخلمر  عن  االإعالنات  حيث  اآخرها 

ولكنني اأ�سعر باأ�سف رمبا مل يكن يعني اأي �سيء اأكرث 

من الذي قاله. انا ان�سانة ممتعة يحلو لالآخرين احلديث 

معي. وال�سبب اأنني اأ�ستمع الأي �سيء. وقد يكون هذا 

كنت  والتي  املجالت  تن�رصها  التي  املقاالت  ب�سبب 

اأقراأها يف بداية �سبايا )حيث كان اأي عنوان به كلمة 

�سهرة قد يحولني اإىل ثلج وي�سدين اإليه( ويحثني على 

عملية تطوير لهذا الفن االإجتماعي املنفتح. ال اأعني 

اإن�سان له  اأي  اأفعل ذلك. ولكن وجهًا لوجه مع  اأنني 

– او  – ومعظم النا�س لديهم هذا  اأوهام  اأو  قناعات 

لديهم فقط م�سرية طويلة من التجارب غري الوا�سحة 

لي�سّلني.  ب�سيء كالذهول كافيًا  اأ�سعر  بها.  لي�ساركوا 

»عليك ان تنه�سي وت�سريي بعيداً، يقول هوج«.

وهذا ما علي ان اأفعله.

j h j

»�سوؤايل لك ان كنت من برج االأ�سد، كان ملجرد تبادل 

الكالم. ما كنت اريد اأن اأ�ساألك فعاًل كان �سيئًا خمتلفًا 

عرفت  راأيتك  اأن  جمرد  اأ�سعه.  كيف  اأدر  مل  ولكنني 

انني قد راأيتك �سابقًا«.

»اأوه، ال اعتقد ذلك. ال اأعتقد انك فعلت«

»اعتقد اننا نعي�س اكرث من حياة«

هل  واح��دة.  يف  متعددة  حيوات  متعاك�سة،  جتارب 

اإخال�سه  هذا ما يعنيه؟ رمبا هو يحاول تربير عدم 

لزوجته، اإذا ما كان له زوجه.

 من قبل هذا 
ّ
»انا اأومن بذلك، قد ولدت قبل االآن ومت

�سحيح«.

له،  ق�سة  بتاأليف  ب��داأت  قد  واأن��ا  لهوج  اقول  اأت��رى؟ 

حول هذا الرجل، يف عقلي. اإنهم دائمًا يجدونني.

»هل �سمعت يف حياتك عن الروزيكرو�سني)1(؟«

»هل هم الذين يعلنون عن �سيادة احلياة؟

تتبع  ي�ستطيع  ولكنه  وتختفي  ال�سخرية  تتال�سى  قد 

زالقة الل�سان فالتاأنيب اململ للمتحول يقوي لهجته.

»منذ �ست �سنوات راأيت احد هذه االإعالنات كنت يف 

وقتًا  ا�رصف  وكنت  حتطم  زواجي  جداً.  �سيئة  حالة 

كل  لي�س  هذا  ولكن  ينا�سبني.  مما  اكرث  التفكري  يف 

امل�سكلة. كما تعلمني؟ هذا لي�س املاأزق احلقيقي. كنت 

مثل  حال.  اأي  على  هنا  انا  ملاذا  الأفكر  فقط  اأجل�س 

الدين – تنازلت عن كل ذلك. مل اكن ا�ستطيع القول اإذا 

ما كان هنالك �سيء كالروح. ولكن اإذا مل يكن االأمر 

كذلك، فماذا بحق اجلحيم؟ اأتعرف ما اأعني؟

وبداأت  ادبياتهم  بع�س  على  وح�سلت  را�سلتهم  »ثم 

املرة  يف  ذهبت  وعندما  اإجتماعاتهم.  اإىل  اأذه��ب 

جمموعة  اجل��م��وع  يكون  الأن  خائفة  كنت  االأوىل 

تعلم؟  اتوقع، كما  ماذا  اعرف  اكن  املجانني. مل  من 

نوعية  راأي��ت  عندما  يل  ح�سلت  التي  لل�سدفة  يا 

اأثرياء  ورجال  نفوذ.  ذوي  رجال  هناك.  االأ�سخا�س 

ومتعلمون  مثقفون  جميعهم  مهن.  حمرتيف  ورجال 

اإنا�س من �سفوة القوم اإنهم لي�سوا اأغبياء اأو معتوهني. 

وهذا �سيء معلوم ومثبت علميا«.

انا ال اجادل.

الدورة  زمن  هو  هذا  عامًا.  واربعون  واربعة  »مائة 

فلو  اإذاً  الثانية.  اإىل  اأحدى احليوات  الواحدة منذ بدء 

 – يعادل  ما  ال�سبعني وهذا  لنقل يف  اأنا  اأو  اأنت  مت 

اربعة و�سبعني عامًا، اربعة و�سبعني عامًا اإىل بداية 

احلياة الثانية عندما تولد روحنا من جديد«.
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»هل تتذكر؟«

»من احلياة االأوىل اإىل احلياة الثانية، هذا ما تعنيه؟ 

يتذكر  ال  العادي  االإن�سان  نف�سك،  تعرف  انت  ح�سنًا، 

�سيئًا. ولكن مبجرد ان يفتح عقلك، ومبجرد ان تعرف 

حياة  التذكر.  يف  تبداأ  عندئذ  حولك،  يدور  الذي  ما 

انا نف�سي اعرف عنها ب�سكل موؤكد. كنت اجد  واحدة 

الفاحتني يف ا�سيا واملك�سيك. هل تعرف الفاحتني؟«.

»نعم«.

اأ�ستطيع  اأنني  دائمًا  اأع��رف  كنت  م�سحك.  »�سيء 

ف�سبي  تعلم،  كما  اأب��داً  ذلك  افعل  مل  اخليل.  رك��وب 

املدينة، مل يكن لديه اأي مال. ومل يركب ابداً ح�سانًا. 

اثناء اجتماع  وكذلك عرفت ذلك كما عرفت هذا. ثم 

فندق  يف  »ال��روزي��ك��رو���س��ن«  مل��وؤمت��ر  ع��ام��ني  منذ 

االأ�سخا�س االأكرب �سنًا، كان  »فانكوفر«، جاءين احد 

من كاليفورنيا، وقال، كنت هناك، كنت واحدة منهم. 

مل اأدري ما الذي كان يتكلم عنه. كنا معًا. قال انني 

اإىل املك�سيك وكان هو  الذين ذهبوا  كنت واحدة من 

وهل  وجهي.  يعرف  ك��ان  عنهم  تخلفوا  الذين  من 

كان  وبينما  االأم��ر؟  يف  ما  اأغرب  تعريف  اأن  تريدين 

قبعة.  ي�سع  اأنه  انطباع  لدي  كان  ليكلمني،  ينحني 

مع انه مل يكن كذلك. تعرف القبعة ذات الري�سة. وكان 

بداًل من  �سعره كان غامقًا وطوياًل،  ان  انطباع  لدي 

كونه رماديًا وق�سرياً. كل ذلك قبل ان يقول كلمة من 

هذا يل. الي�س هذا �سيئًا ذو داللة؟«

ا�سياء من قبل.  نعم، �سيء ذو داللة. ولكنني �سمعت 

�سمعت من اأنا�س يرون ب�سكل منتظم اأج�سام كالنجوم 

اأنا�س  ال�سقف،  حتت  مبا�رصة  املكان  حول  تطوف 

غريوا  والذين  الفلك  بعلم  اأيامهم  بكل  يتحكمون 

يتربكوا  اإىل عناوين جديدة حتى  وانتقلوا  اأ�سماءهم 

االأفكار  هي  هذه  اجلديدة.  لالأحرف  العددية  بالقيم 

اأ�سا�سها النا�س يف هذا العامل. وانا  التي يعي�س على 

ا�ستطيع اأن ارى ال�سبب وراء ذلك.

»ما الذي تريد ان تراهن عليه انك كنت هناك اي�سًا؟«

»يف ا�سبانيا؟«

�سيدة  كنت  راأيتك.  عندما  فكرت  هكذا  ا�سبانيا،  »يف 

ا�سبانية ورمبا بقيت يف اخللف، اي�سًا. وهذا يف�رص ما 

اأي افرتاء، فاأنت  اأق�سد  – وال  اإليك  اأنظر  اأراه. عندما 

االآن، وهذا  اأنت  اأ�سغر مما  – اراك  �سيدة جذابة جداً 

ب�سبب اأنني عندما تركتك خلفي يف ا�سبانيا كنت يف 

الع�رصين فقط اأو الواحد والع�رصين.

اأرك مرة ثانية يف تلك احلياة ال متانعني قويل  ومل 

هذا؟ «

رى 
ُ
ي اأن  حقًا،  ال�رصور،  يجلب  �سيء  هذا  كال،  »كال، 

االإن�سان هكذا.« 

»كنت دائمًا اعرف، كما تعلمني، اأن لهذه احلياة �سيء 

اأكرث مما نراه. انا ل�ست اإن�سانًا ماديًا لي�س بالطبيعة. 

عقارات.  بائع  انا  ج��داً.  ناجحًا  اكن  مل  فاأنا  لذلك 

ولكنني ال اعطيها ما عليك ان تعطيها من اهتمام، اإذا 

اأردت النجاح. ال �سيء يهم. فاأنا لي�س لدي �سوى  ما 

نف�سي«.

التفكري مبا  ا�ستطيع  اإال نف�سي. وال  اأملك  اأي�سًا ال  انا 

علي اأن اأفعل. ال اأ�ستطيع التفكري مبا افعل بهذا الرجل 

�سوى ان اأحوله اإىل ق�سة اتلوها لهوج، �سيء غريب، 

اأن يرى احلياة بهذه  نكته من اجل هوج. هوج يريد 

عارية  م�ساعر  جافة.  نغمة  عن  يبحث  هو  الطريقة. 

عليه ان يخطو عليها، مثل اللحم العاري.

»هل حتبني، هل حتب مارجريت، هل حتبنا كالنا؟«

»انا ال اأدري«.

اإليه. قال هذه  اإنه يقراأ كلما تكلمت  كان يقراأ جملة. 

من  دم  ي�سمع.  بالكاد  تعب،  ملول،  ب�سوت  الكلمات 

حجر.

»هل اأطلقك، هل تريد الزواج منها؟«

»ال اأعرف«

اإدارة  من  ومتكنت  املو�سوع  من  مارجريت  اقرتبت 

احلوار حول بع�س الفناجني البور�سلني التي ا�سرتتها 

اثناء  املنزل  يرميها خارج  ان ال  لنا كهدية متاأملة 

نوبة الغ�سب الأن مارجريت اذا ما انتقلت اإىل املنزل 

ذلك،  �سمع  عندما  هوج  ابت�سم  مفيدة.  جتدها  �سوف 

وكان �ساكراً. اإذا ما قمنا بتاأليف النكات ن�ستطيع ان 

نعي�س. على ما اأظن.

حلظات  من  حلظة  اأ�سعد  حتديد  يف  م�سكلة  اأج��د  ال 

زواجنا. كنا يف رحلة اإىل ميت�سغان ال�سمالية عندما 
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االأن�سجة  كرنفال  اإنه  �سغاراً.  زالوا  ما  اوالدنا  كان 

قطار  يف  ركبنا  الرمادية.  ال�سماء  حتت  ال�سوفية 

قف�س  اأمام  ووقفنا  معًا  التجوال  يف  اخذنا  منمنم. 

ان  عليها  مكتوب  ا�سارة  وهنالك  دجاجة.  بداخله 

البيانو.  على  العزف  با�ستطاعتها  الدجاجة  ه��ذه 

فو�سع  البيانو،  تعزف  ا�سمعها  اأن  اري��د  انني  قلت 

هوج دامي )6 بن�سات( وعندما �سقط الدامي، فتح باب 

املحب�س ف�سقطت حفنة من الذرة نزلت على مفاتيح 

الذرة  تلتقط  وهي  الدجاجة  كانت  اللعبة.  البيانو 

ت�سدر اأنغامًا خا�سة. اأ�سبت بخيبة اأمل و�سميت هذا 

اإليه  ا�سارت  ما  �سدقت  قد  كنت  ما  ول�سبب  احتيااًل، 

اليافطه. �سدقت اأن الدجاجة �ستعزف البيانو فعليًا. 

ولكن كان ت�رصف هوج وهو ي�سقط الدامي، نوعًا من 

الطي�س الغريب الذي بدا مده�سًا جداً ومعرباً عن احلب 

اكرث من اي �سيء فعله اأو قاله يف اأي وقت اآخر، يف اي 

م�ستوى رفيع من حاجاته ومدى ارتوائه منها. كان 

هذا الفعل مبثابة �سيء مذهل وموؤقت – طائر �سغري 

جداً لنقل، باألوان نادرة – يجل�س بالقرب يف زاوية 

نظرك، التي ال جت�رص ان تنظر اإليها ب�سكل �رصيح. يف 

تلك اللحظة مل يكن تبادل اللطف بيننا تغطيه للغيوم 

ومل يكن تكتيكيا، �رصاعاتنا بدت غري حقيقية. فتح 

باب، على ما يبدو.. ولكننا مل نتجاوزه.

اأما اأكرث اللحظات كاآبة فال اأ�ستطيع ذكرها الك. فكل 

�رصاعاتنا تختلط مع بع�سها البع�س وهي يف واقع 

به  نعاقب  الذي  ال�رصاع،  لنف�س  جت�سيد  اعادة  االأمر 

انف�سنا اأنا - بالكلمات وهوج بال�سمت – كوننا نحن 

ما نحن. مل نحتج الأكرث من ذلك.

اإنه االإن�سان الوحيد الذي ال اأمانع يف اأن اأراه يتعذب. 

االأ�سى  وحبيبات  ه 
ّ
يجر العذاب  اأرى  اأن  يف  اأمانع  ال 

»االأن  التحول،  ا�ستطيع  حتى  وجهه،  على  منثورة 

اأق�سى  يف  نعم.  ت��رى«.  االآن  كذلك؟  الي�س  تعرف، 

ال�سغرية،  ابت�سامتي  ل��ه  اأظ��ه��ر  ق��د  اأمل��ه  درج���ات 

املت�سفية، املرتاجعة. قد اأظهرها.

اأين  �سعرت  املو�سوع  اأفهم  اأن  اإىل  تو�سلت  »وعندما 

اأعطيت بداية جديدة«.

حتى  الطازجة.  بالبدايات  االأيام  هذه  النا�س  يوؤمن 

يبداأوا  وان  بذلك.  ي�سموا  ان  عليهم  حياتهم.  نهاية 

اإاّل  القدمية  اأنف�سهم  يعرف  وال  جدد،  كاأنا�س  جمدداً 

هم؛ ال ي�ستطيع اأحد اأن مينع اأحداً من فعل ذلك النا�س 

ويوزعون  م�رصاعيها  على  االأب��واب  يفتحون  الكرام 

الربكات. ومل ال؟ �سوف يحدث هذا على اأي حال.

املتناق�سة  اجلبال  عرب  ريفل�ستوك،  القطار  جتاوز 

عدا  ما  فرتة،  منذ  خالية  القهوة  مق�سورة  تدريجيًا. 

انا والرزوكرو�سن. قام القائمون على خدمة الزبائن 

بتنظيف املكان.

»يجب ان اأعود«.

مل يحاول ان يوقفني.

اأنني  تعتقدي  ال  ان  واأرجو  مبحادثتك،  جداً  »�سعدت 

جمنون«.

»كال، كال. انا ال اأعتقد ذلك«.

يتناول ب�سع كرا�سات من جيبه الداخلي.

اإذا ما كان لديك الوقت  »قد ترغبني يف ت�سّفح هذه 

لذلك«.

�سكرته.

ينه�س، وينحني يل قلياًل، بجالل اإ�سباين.

�سنطتي.  اأحمل  لوحدي،  فانكوفر  حمطة  نحو  �رصت 

موجوداً  يعد  مل  ما.  مكان  يف  الروزيكرو�سن  اختفى 

وكاأنني اأنا التي اخرتعته. رمبا مل ياأت حتى فانكوفر، 

رمبا نزل يف اإحدى بلدات وادي فريزر، يف ال�سباح 

الباكر ال�سديد الربودة.

مل يكن احد يف ا�ستقبايل، مل يعلم اأحد بقدومي. جزء 

من داخل املحطة يظهر وكاأنه مغلق، مقفول. وحتى 

امل�سمونة  الن�ساطات  بع�س  به  يكون  وعندما  االآن، 

مرتني يف اليوم فاإنه يبقى مكانًا مهجوراً كالكهف.

منذ واحد وع�رصين عاما التقيت وهوج هنا يف مثل 

ذلك  يف  املكان  هذا  كان  ال�سباح.  من  الوقت  هذا 

الوقت مليئا بال�سو�ساء ومزدحمًا. جئت اإىل الغرب 

لكي اتزوجه. كان يحمل اأزهاراً �سقطت من يده عندما 

راآين.

يف تلك االأيام كان اقل متالكًا لنف�سه بالرغم من انه 

مل يكن اكرث توا�ساًل مع االآخرين. وجهه احمر، قا�سي 

كان  التي  بالعواطف  مليء  ه��زيل،  ب�سكل  النظرات 

196 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

ن�سو�س.. ن�سو�س.. ن�سو�س 

 s  s s



مل  مل�سته،  عندما  به.  خا�س  حزن  كاأنها  يختزنها 

يفقد متا�سكه كدت اأح�س بعروق رقبته امل�سدود. يغلق 

عينيه ويتابع خمتليًا بنف�سه. لرمبا كان يرى اال�سياء 

قبل وقوعها؛ الف�ساتني املطرزة، احلما�س، اخليانات. 

ومل اكن غالبًا جاهزة الأكون لطيفة. منزعجة ل�سقوط 

عن  يختلف  ب�سكل  بي  يرحب  ان  متمنية  االأزه���ار، 

براءته  ملواجهة  اأملي  خاب  الهزلية،  الكتب  ا�سلوب 

اأن  يف  اأمانع  مل  براءتي،  عن  تزيد  حتى  بدت  التي 

هنالك  اكتفائي.  عدم  زواي��ا  من  زاوي��ة  يرى  اأتركه 

طبقات وطبقات يف هذا الزواج، اخطاء يف التوقيت، 

اإىل  الو�سول  احد  ي�ستطع  ومل  اخطاء،  فوق  اخطاء 

نحو  مبا�رصة  توجهنا  ولكننا  االأ�سلي.  م�سدرها 

بع�سنا البع�س، تعانقنا وبقينا كما نحن.

ببع�سنا  مت�سكنا  املجروحة.  االأزه���ار  على  د�سنا 

معجزة.  انقذتهما  م�سطوحني  اأنا�س  مثل  البع�س 

ولي�س للمرة االأخرية. ممكن اأن يحدث هذا مرة ثانية؛ 

قد يحدث ثانية وثانية. ودائمًا تكون الغلطة نف�سها.

اآووه 

متالأ �رصخة حمطة القطار. �رصخة حقيقية م�سدرها 

اآخرين يقفون،  اأرى انا�سًا  اأن  خارج نف�سي. باإمكاين 

اأح��د  �رصخة  مثل  ال�رصخة  اأي�سًا  �سمعوها  وق��د 

الغزاة مليئة بحزن رهيب. ينظر النا�س نحو االأبواب 

يتوقعون  وكاأمنا  ها�ستينجز،  �سارع  نحو  املفتوحة، 

با�ستطاعتنا  ولكن  نحوهم.  م�رصعًا  ياأتي  االنتقام 

عجوز،  رج��ل  من  تاأتي  ال�رصخة  اأن  ن��رى  ان  االآن 

من رجل عجوز يجل�س مع رجال عجائز على مقعد 

خ�سبي يف اأحد زوايا املحطة.

مل  واالآن  متعددة،  خ�سبية  مقاعد  عادة  هنالك  كان 

ال�سن،  يف  كبار  رجال  عليه  يجل�س  واح��د،  اإال  يبقى 

لقد  القدمية.  ال�سحف  اأحد مثل  ياأتي على ذكرهم  ال 

وقف الرجل الكبري على قدميه لري�سل هذه ال�سيحة، 

غ�سب  �رصخة  اإال،  لي�س  غ�سب  �رصخة  هي  التي 

تبهت  وبينما  اأمل.  �رصخة  منها  اأكرث  ورعب  �سمري 

ال�رصخة ي�ستدير ن�سف ا�ستدارة، يهتز، يحاول البقاء 

مفتوحة،  وا�سابعه  مرفوعتان  وذراع��اه  الهواء  يف 

ي�سقط، م�ستلقيًا على االأر�س وهو يت�سنج.

الرجال االآخرون الذين يجل�سون على املقعد اخل�سبي 

ال ينحنون مل�ساعدته مل يقف واحد منهم، يف حقيقة 

قراءة  يتابعون  ولكنهم  اإليه  ينظرون  بالكاد  االأمر 

ال�سحف اأو احلملقة يف اأقدامهم. يتوقف الت�سنج.

لقد مات، اعرف ذلك. ياأتي اإىل اخلارج رجل يرتدي 

بذلة �سوداء، رمبا كان مديراً اأو اأحد الر�سميني، للتق�سي 

اأمتعتهم وكاأن  عن املو�سوع. يتابع النا�س حاملني 

ويقرتب  االجت��اه.  ذلك  يف  ينظرون  ال  يكن.  مل  �سيئًا 

اآخرون مثلي اإىل املكان حيث ي�ستلقي الرجل العجوز. 

ثم يتوقفون؛ يقرتبون ويتوقفون، وكاأنه كان ير�سل 

نوعًا من االأ�سعة اخلطرة.

»قد تكون حالة قلب«

»�سكتة دماغية«

»هل انتهى؟«

»حتما. انظر اإىل هذا ال�ساب الذي ي�سع معطفه«.

�سرتته  ان  بقمي�سه. حيث  االآن  الر�سمي  الرجل  يقف 

�ستذهب للتنظيف. 

واأ�سري نحو مدخل املحطة.  ا�ستدير مبتعدة ب�سعوبة 

كان من املفرو�س ان ال اأذهب، وكاأمنا �سيحة الرجل 

�سيئًا  تتطلب  زالت  ما  ميت،  هو  واالآن  ميوت،  وهو 

بفعل  يكون.  ماذا  التفكري  ا�ستطيع  ال  ولكنني  مني، 

ومارجريت  هوج  اخللف  اإىل  اندفعنا  ال�رصخة  تلك 

نقوله  ما  هوجي.  مرة  وكل  وان��ا  والروزيكرو�سني 

فقد  اذاننا ك�سيء حقيقي  يرن يف  يعد  به مل  ون�سعر 

جميعًا  كنا  كاأننا  م�ساره.  عن  ما  حد  اإىل  انحرف 

مقيدين لفرتة طويلة ونحن االآن نفلت خارج ال�سيطرة، 

مل�سه  مبجرد  ولكن  ال�سو�ساء.  ونرفع  االأزيز  نر�سل 

ميكننا ان نتوقف، ونرى بع�سنا البع�س للمرة االوىل 

خملوقات غري موؤذية و�ساكنة. هذه ر�سالة، انا اأومن 

اإي�سالها  اأ�ستطيع  كيف  اأدري  ال  ولكنني  كذلك؛  اأنها 

لالآخرين.

هام�ش

انها متلك  ال� 17 و18 وزعمت  القرنني  ا�ستهرت يف  )1( جمعية �رصية 

معرفة �رصية للطبيعة والدين.
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يقيم يف  كان  �أيام  �لغابة  �إىل  �لكاتبة  �آلته  يحمل  كان 

�لباري�سية  فونتانبلو  �ساحية  يف  �لالجئني  م��اأوى 

يف  يعتمل  ظل  �ل��ذي  �لأب��دي  �ل�سيناريو  ذل��ك  ويكتب 

طفولته  منذ  ر�فقه  لقد  طويلة.  �سنو�ت  يختمر  دماغه. 

يف �حلبانية �لعر�قية تلك �لطفولة وتلك �ملدينة �للتني 

�سحبتاه �إىل �لأبد

�حلبانية  �ل�ستينات  و�أو�ئل  �خلم�سينات  �أو��سط  حّبانية 

�لتي كانت ما تز�ل تعبق يف تلك �لأيام �لبعيدة بذكريات 

�حلقبة �لكولونيالية:

لورن�س  ذكرى  �لكاكي...  ببز�تهم  �لنكليز  جنود  فرق 

�لعربية  �لثورة  يف  �سارك  �لذي  �لعر�قي  و�جليل  �لعرب 

عايل  ر�سيد  ثورة  وق�س�س  �لها�سميني  وُملك  �لكربى... 

�أفالما  تعر�س  و�لأ�سود  بالأبي�س  و�سينما  �لكيالين... 

بدموع  مليئة  م�رصية  و�أفالما  و�سرتن  و�أف��الم  هندية 

كانت  �لعامل  �إىل  عندما جاء �سموئيل  �لأطر�س...  فريد 

�لثاين وعبد �لله  �ل�ساب في�سل  �أيام حكم �مللك  �أو�خر 

يف  باأ�سو�ئه  ي�ستعل  �لرحاب  وق�رص  �ل�سعيد...  ونوري 

ليل بغد�د �خلم�سينات يف تلك �حلفالت �لباذخة كما هو 

�ل�ساأن يف بهرج �أو�خر �لدول هكذ� روت يل �سلوى �ساطع 

�إحدى حفالت  �أغاتا كري�ستي يف  �لتقت  �لتي  �حل�رصي 

�ل�ستقبال تلك.

ماك�س  زوجها  لزيارة  �لعر�ق  �إىل  تاأتي  �أغاثا  كانت   

مالو�ن عامل �لآثار... 

و بريت�س برتوليوم يف �أوج حتكمها �خلفي يف جمريات 

�ل�سيا�سة �لعر�قية ويف �لهالل �خل�سيب عاّمة…

در�ماتيكي  ع��ر�ق  هناك  ك��ان  �لأخ��رى  �لناحية  ويف 

عا�سف: قوميون رومان�سيون و�سيوعيون رومان�سيون 

ور�سا�س  رومان�سيون.  �أي�سا  هم  �نقالبيون  وع�ساكر 

�ل�سياب  �ساكر  وب��در  بغد�د  �سو�رع  يف  و�سحل  وقتل 

 عام و�لعر�ق لي�س 
ّ
ي�رصخ يف د�ر �ملعلمني �لعليا ما مر

فيه جوع... 

يف هذه �ملناخات �لدر�مية �لعا�سفة ولد �سموئيل 

ومن هذه �حلبانية �لكولونيالية �نطلق �إىل بغد�د ثّم �إىل 

بريوت حيث م�سكته خمابر�ت حزب �لكتائب 

كان  �سحيح  �لفل�سطيني  �لوجع  �كت�سف  ب��ريوت  ويف 

�لذي  �ل�سغري  �أن غاندي  بيد  �ل�سعبية  يعمل يف �جلبهة 

يف �أعماقه هو �لذي كان يقود خطاه ولي�س �لإديولوجيا. 

ثّم �إىل تون�س حيث عرف �حلب �ملعّذب �لأزرق �لعنيف 

�ملرتع بالدموع و�لأمل

�ساهني  ليو�سف  حمببا  �سديقا  ك��ان  �لقاهرة  ويف 

با�سم  �ل�سينما  عن  مقالته  يوقع  و�سار  لقبه  فاّتخذ 

نناديه  تون�س  يف  �سنو�ت  ظللنا  هكذ�  �ساهني...  �سامي 

يا�سامي... !!!

ثم �إىل قرب�س حيث عا�س غنائّية منا خات بحر �ملتو�سط 

تائها  يعي�س  كان  �ل�سغرى  �آ�سيا  وهاد  من  �لقادم  هو 

 خمور زوربا وي�سغي �إىل 
ّ
بني �لن�سو�س و�لبار�ت يعب

مو�سيقى �ليونان �جلارحة ويحلم بال�رصيط �لهوليوودي

�لذي يع�سف د�خل دماغه

ثم �إىل باري�س �لتي �سكن يف كّل �أحيائها تقريبا وعرفته 

من  ج��اوره  وما  �لالتيني   
ّ
�حل��ي وب��ار�ت  م�سارب  كّل 

�أحياء.

جيل  مع  �ل�سعلكة  تقاليد  �إليها  �أع��اد  �لتي  باري�س 

�لثمانينات من عر�قيني  كامل من �ملثقفني �لعرب يف 

وبع�س  وجز�ئريني  ومغاربة  وفل�سطينيني  وتون�سيني 

�لتقاليد  تلك  و�لنكليز...  �لفرن�سيني  �ل�رصياليني  بقايا 

�لتي ن�سيتها �ملدينة �إذ �نكفاأ جيل ثورة مايو 68 وحتّول 

198\   �ساعر ومرتجم من تون�س .

خالد النجار \

�شموئيل �شمعون..

الولد الذي اغت�سل بكل مياه العامل



اأغلب كتاب فرن�سا يف تلك الثمانينات اإىل بورجوازيني 

حوارات  كتابه  يف  ميللر  هرني  و�سفهم  كما  ا  �سغار 

اأر�سفة املقاهي و يلهثون  البا�سيفيك بالي�ساد ميالأون 

وراء دور الن�رص واجلوائز... !

اأ�س�س دار  ويف باري�س اأي�سا واأي�سا، وهو يف ال�سوارع، 

دار  هي  املهّمة  العناوين  بع�س  اأ�سدرت  �سغرية  ن�رص 

ملا  واملقدمة  واالإره��ا���س  الهاج�س  وكانت  بانيبال 

اأدبي  اإلكرتوين  موقع  من  لندن  يف  بعد  فيما  �سينجزه 

رائدة يف  بالعربي واالنكليزي ودار ن�رص وجملة كانت 

اأجل رائدة  اإىل االنكليزية،  نقل االأدب العربي املعا�رص 

فقبل بانيبال كان نقل االأدب العربي يف جممله العام 

من اخت�سا�س االأ�ساتذة االأكادمييني يف اأق�سام اللغات 

وكان  واالأكادمييات،  اجلامعات  اأ�سوار  داخل  ال�رصقية 

تعليمية  الأهداف  الكال�سيكية  الن�سو�س  نقل  كّل هّمهم 

اأو لدعم بحوثهم حول ثقافة العرب وح�سارتهم، وكاأّن 

ي�سادف  وقد  من�سية...  قبيلة  منقر�سة  قبيلة  العرب 

التي تغامر فتنقل  الغربية  الن�رص  اأن تظفر ببع�س دور 

تقت�رص  اأّنها  بيد  احلديث  العربي  االأدب  من  ن�سو�سا 

على ترجمة كتابات بع�س االأ�سماء الرا�سخة واملكر�سة 

مثل طه ح�سني وتوفيق احلكيم وجنيب حمفوظ والطيب 

�سالح يف اأح�سن االأحوال ويف كّل هذا، كانت دور الن�رص 

هذه هي التي تختار الكتب التي يجب نقلها اإىل لغاتهم 

وح�سب اأجنداتهم حيث ا�ستولوا على ال�سورة التي يجب 

اأن يقّدم بها العرب اإىل العامل.

دنك�سوتية  قل  اأو  وبريئة  خفيفة  وبحركة  �سموئيل   

ك�رص هذا احلاجز االأكادميي، اأنزل الرتجمة من عليائها 

اأق�سام  من  اأخرجها  الفاعلة،  وغري  الباردة  االأكادميية 

العربي  االأدب  من  ن�سو�سا  ونقل  ال�رصقية  الدرا�سات 

الذي يكتب اليوم؛ ن�سو�س فيها نب�س ال�سارع واحلياة، 

االآين،  العربي  الن�س  على  يطلع  الغربي  القارئ  جعل 

مل  طبعا  املعا�رصين.  العرب  بدراما  الناب�س  الن�ّس 

يكن موفقا كامل الوقت يف اختيار ما ينقل بيد اأن هذا 

اأن نتذكر با�ستمرار  اأي�سا منقبة... ويجب  االإخفاق يعد 

تلك االأمثولة التي تقول من يعمل قد يخطئ ولكن من ال 

يعمل اأبدا ال يخطئ مطلقا... 

وهو يتنقل بني بريوت والقاهرة والرباط وتون�س واأثينة 

القارة  حتى  ولندن...  الفرن�سية  والربوفان�س  وباري�س 

االأمريكية واليابان كان يحلم باإجناز الن�ّس املطلق، اأن 

يكتب �سيناريو خارقا وينجز �رصيطا يف هوليوود 

هذا  ي�سّدق  كان  واإمّن��ا  فقط  يحلم  يكن  مل  انه  امل�سكلة 

احللم

دافعة  طاقة  لديه  �سّكل  يقظة  حلم  ك��اأّي  احللم،  وه��ذا 

الجناز ما اأجنز

وكان �سديقه احلميم خالد �سالم يقول يل كلما التقينا:

?  قل ل�ساحبك �سموئيل ي�سيل ق�سة هوليوود هذه من 
دماغه ويعمل اأكرث للمجلة... 

فقد كان الكردي العراقي خالد �سالم اأيامها يدير جملة 

�سوت البالد من قرب�س ويفعل وراء هذه الواجهة اأ�سياء 

اأخرى تك�سفت عنها االأيام... 

كان خالد �سالم واقعيا بل مفرط الواقعية ب�سكل موؤ�سف. 

هذا  اأن  نف�سه  �سموئيل  وال  هو  ال  يدري  يكن  مل  ولكنه 

ما  يخفي  كان  الذي  الثلج  جبل  قّمة  اإاّل  هو  ما  احللم 

يخفي... واأنه الدينامو الذي يحرك حياته.

اخلارجية  وال�سورة  القناع  �سوى  ال�سيناريو  يكن  فلم 

املدفونة يف  الدراما احلياتية  لتلك  الوعي  �سكلها  التي 

ظلمات العقل ال�رّصي اأو العقل الباطن... والتي �ساحبته 

منذ بداياته يف احلبانية، رمبا كانت �سورة ي�سند بها 

كيانه؛ كيان الفنان اله�س، �سورة متنحه معنى حافزا 

وت�سّكل مربرا لوجوده

هو  واخ��رى  ظاهرية  حياة  له  ب�رصي  كاأي  ف�سموئيل 

التي  قل يجهلها متاما وهي  اأو  بها؛  على ن�سف وعي 

جة 
ّ
الدروب وال�سبل املتعر ت�سكل قدره... تقوده يف تلك 

والغريبة التي ت�سوقنا فيها االأقدار... هي اأحداث حياتنا 

تبدو  التي  القطع  تلك  البوزل  بقطع  ال�سبيهة  املنفرطة 

متنافرة والتي ال اأدري بفعل اأي من االأ�رصار تف�سي بنا 

اإىل  الغام�سة  وتعرجاتها  فو�ساها  وبعد  ؛  االأخري  يف 

ال�سورة  تلك  البوزل...  �سورة  ال�سورة  فتكتمل  انتظام 

يف  »عراقي  الفريد  كتابه  يف  بعد  فيما  ظهرت  التي 

باري�س« الذي جعله يقفز اإىل الواجهة...

وكما يبدو يل مل يكن ال�سيناريو والفيلم وهوليوود �سوى 

اآليات دفاع عن ذاك االأنا اله�س والعميق.

مل يكن ال�سيناريو �سوى �سورة خارجية لتلك الن�سو�س 

اأبجدّية  الأنها  اأعماقه  يف  تلقائيا  تنكتب  كانت  التي 

حياته، اأبجدية وجوده ... ن�سو�س بال كلمات... ن�سو�س 

د: هي دراما حياته
ّ
تنتظر التج�س

ولذلك فمن ال�سعب و�سع حدود فا�سلة ووا�سحة بني 
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حياة �سموئيل وبني ن�سو�سه.

مل يتعلم �سموئيل الكتابه؛ اإنه اأكرب من ذلك، فالن�سو�س 

ت�سدر عنه كما تهب الرياح يف ال�سحاري 

اأو كما مترق بني �ساقيك فجاأة واأنت ت�سبح �سمكة ذهبية 

ثم تختفي يف متوجات املياه وظلمة االأعماق 

الن�س  هذا  من  ل�سانه  على  تطراأ  جمل  كانت   ، اأتذكر 

الّداخلي الاّل لغوي كما تنبج�س االآبار االرتوازّية فجاأة 

يف اأرا�سي ال�سبا�سب القاحلة. 

املقهى  ذاك  يف  امل�ساء  اأّول  جال�سان  ونحن  هكذا، 

ال�سعبي الذي يديره �سالح القبائلي اجلزائري قريبا من 

�سارع �سان جاك يف الدائرة الرابعة ع�رصة من باري�س 

وال�سم�س متيل فوق قباب كني�سة التومب اي�سوار 

يوا�سل  ك��اأن��ه  �سمته  م��ن  �سموئيل  ي��خ��رج  ف��ج��اأة 

تاأّوها  كان  لو  كما  �سوت  مرتفع...  ب�سوت  مونولوغا 

وهو يخاطبني وال يخاطبني 

يا اإلهي اأكتب علينا اأن نغت�سل بكل مياه العامل 

ولّذة  عناء  من  املزيج  التعبري  ذاك  عينيه  يف  ويبدو 

و�سرب على العامل 

كّلما ظهرت غيمة

ملعت يف ج�سدي جنمة

هكذا كان يقول الهايكو دون اأن يدري...

بعد ذلك ب�سنوات وباإحلاح من اأ�سدقائه اأ�سدر ق�سائده 

اجلميلة ومن بينها ق�سائد هي ر�سائل ق�سرية وخمتزلة 

الواقعيني  اأ�سدقائه  اإىل  ال�ساعرية  و�سديدة  ومكثفة 

واخلياليني: روبرت دانريو ولوران غ�سبار 

ودزينة من الفنانني العامليني...

ومن  �سعلكة  م��ن  خليط  متفجر  كوكتيل  �سموئيل 

ديونيزي�سية، ومالئكية 

ة نقراأ ن�سا عربيا فيه �سيء من عفوية ارن�ست 
ّ
الأّول مر

هيمنغواي 

�سكوت  غنائية  من  و�سيء  ميللر  �سعلكة  من  و�سيء 

فيتجرالد 

وال  قوّي  الريح  من  عمود  وهو  ب�سموئيل  اأم�سك  كيف 

ّ
مرئي

كائن طافح باحلياة

يذهب اإىل املوؤمترات و اإىل اجلامعات الكربى يف اأوروبا 

واأمريكا ال�سمالية 

وهو يدري حد�سا اأنها تعتدي على كينونته 

ويف اأعماقه �سوت خافت وا�ستفزازي و�سادق يقول له 

اأخرج!! ماذا تفعل هنا يف هذه القاعة !!؟؟

ودنكيخوت  بيكا�سو  م��ه��رج  ب��ني  يجمع  �سموئيل 

�رصفانت�س و�سخب كا�ستمبالي�س*

بطل و�سحية نف�سه 

مثل ال�سبار �سائك ولكن داخله ع�سل

 مل يولد من املطر 

ومل ياأت يف القطارات

مل ياأت مع االأرنب الذي جاء من القاهرة 

مل ياأت من احللم اأو من حقول الذرة 

مل يخرج من املراآة

ومل تتمظهر �سورته يف زجاجة امل�سباح

وال يف كرة بلور ال�ساحر 

رمبا ولد من دياجري الليل ؟

اأومن مياه دجلة

ونحن  اإيطاليا  يف  الزرقاء  االأم�سية  تلك  اأتذكر  اأزال  ما 

نقف مع ال�ساعرة دوناتيال بيزوتي يف �ساحة األ�سندريا 

القدمية فجاأة مرق اإىل الكاتدرائية التي وراءنا فتبعته... 

وراأيته يف �سمت وخ�سوع و�سط ظالل الكني�سة املرتع�سة 

ب�سوء ال�سموع النذرية... كما �سحبته يف اأوقات اأخرى 

وال��رب��اط  وباري�س  تون�س  يف  م�سارب  اإىل  قبل  م��ن 

برافا ومع  الكو�ستا  �ساطئ  بي�سكادور على  و�سان بيري 

�سديقه نيكو�س القرب�سي الذي كان ياأخذه اإىل مالهي 

التوله  بنف�س  العامل  يعاي�س  كان  نيقو�سيا،  ال�سواحي 

الروحي 

و�سموئيل 

ن�سيت اأقول �سموئيل هو الذي جاء بي اإىل اأثينة وكانت 

اجلارحة...  باأغانيه  اليونان  فيها  عرفت  التي  الرحلة 

بوروده الزاهية واآلهته االأبدية ورهبانه االأرثذك�س ذوي 

ال�سحنة ال�رصقية وال�سعور الطويلة وبا�ساته الكهربائية 

التي  كات�سمبالي�س  وروح  القدمية  االأومل��ب  وحجارة 

حلت يف روح �سموئيل �سمعون.
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201 \ ناقد واكادميي من ال�سعودية

اقرتب العيد فتذكرت ال�سفر احلر .. اأجمل ما كان من 

هواياتي واأجّل ما تبقى من غواياتي . فطول املقام 

حب�س ولو يف النعيم . والغياب عن املكان املاألوف 

ح�سور يف اأماكن جديدة مينح احلياة معاين خفيفة 

منع�سة . وال �رص يف االأمر . فامل�سافر املحرتف �رصيعا 

الف�ساءات  يف  يتمراأى  يقظ  كائن  اإىل  يتحول  ما 

الغريبة بده�سة ويتقرى مالحمه احلميمة مبتعة وقد 

ي�ستك�سف من طاقاته اخلالقة وحماقاته الدفينة ما 

مل يعهده من قبل . �سيء �سبيه بالعبور املفاجئ على 

�سل�سلة من االآثار اجلمالية التي تنبه الذهن وترهف 

احلوا�س وتطلق للحلم العنان . ثم اإن معاين الت�سالح 

بني اجل�سد - ال�سيء والذات الواعية ال ت�سل ذروتها 

احل�سنة  الرفقة  اإىل  منهما  كل  يحوج  �سفر  غري  يف 

وتنازالتها املتبادلة وكاأنهما ثنائي متناغم يعي�س 

حلظة اللقاء االأول اأو يقف على �رصفة الوداع االأخري . 

ولعلها   ، الباب  هذا  يف  كربى  ح�سنة  وللريا�س 

الوحيدة االأكيدة االآن ! . فهذه املدينة ال�سحراوية تنمو 

كال�سجرة املجنونة ، لكنها تاأبى اأن تتح�رص فرتاأف 

ب�سحاياها . وهكذا تدفع كثريين اإىل الهرب يف اأقرب 

فر�سة باأي و�سيلة اإىل اأي مكان ، ولو لب�سعة اأيام . 

وال اأبالغ . فهناك املاليني من املواطنني واملقيمني 

يجدون اأنف�سهم حما�رصين يف مدينة تيهانية جافة 

زرهون املغربية

 معجب الزهراين\

الرحلـــــــــــــة املغربيـــــــــة



حمرو�سة باأجهزة عتيدة تراقب كل فرح وتتوج�س من 

كل احتفال ، واإن جاء ب�سيطا ، وحتت �سيغة ر�سمية ، 

فكيف ال يهربون حتى من اأعيادها ؟ ! . 

واإذن فقد جاء قرار ال�سفر عاديا ، ومن داخل القرار 

اأبحث  ال  مل   : قلت   . الغريبة  الفكرة  خطرت  املعتاد 

الذاكرة  اأعياد الطفولة يف قرى  عن عيد ب�سيط ي�سبه 

البعيدة ؟ !.  ومل اأقف طويال يف مقام احلرية . فالفكرة 

جذابة ، وزياراتي لعديد البلدان العربية ح�رص اخليار 

وم�رص  وتون�س  اليمن  يف  فكرت  طبعا   . املغرب  يف 

النائي  البلد  هذا  لكن   . الوديع  النظيف  ظفار  وريف 

فاأر�سه   . وجه  غري  ومن   .. االأف�سل  اخليار  مثل 

واأريافه   . التنوع  يكون  ما  اأجمل  متنوعة  املت�سعة 

العريقة تذكرين دائما باأرياف اجلنوب قبل اأن تت�سوه 

اأو تنقر�س . والنا�س هناك يجمعون بني األفة املع�رص 

التي ت�ساحب ب�ساطة احلياة االأ�سيلة ، وتفتح العقول 

والقلوب الناجت عن االت�سال املنتظم بالعامل احلديث 

وثقافاته . واالأهم من هذا كله اأن الوعي املتقدم لدى 

النخب املغربية جنب اجلميع م�سقات هذه الفنت التي 

تع�سف بالنا�س من حولنا ، وتدمي �سورها قلوبنا 

اإنني زرت املغرب  ثم    . اأخبار مرعبة  مع كل ن�رصة 

ع�رصات املرات لي�س بينها زيارة واحدة حرة منفردة. 

حجزت مقعدا على اخلطوط املغربية واثقا اأن الرحلة 

، لكن  ثقيلة مملة  �ستكون طويلة  بالقاهرة  التي متر 

امل�سقة ثمن م�ستحق ملغامرة ت�سبه احللم .   

. فحني �سعدت  الطريفة كثريا  ومل تتاأخر املفاجاآت 

اإىل الطائرة وجدت طفلة حتتل مقعدي بجوار النافذة 

بابت�سامة  فردت  تنتقل  كي  وحنان  بهدوء  كلمتها   .

والأنه   .! تتحرك  اأن  دون  لكن   .. براءة  تقطر  عري�سة 

من غري املعتاد اأن ي�سافر االأطفال وحدهم فقد بحثت 

�سيدة  خاطبت   . ل�ساحلي  تتدخل  كي  اأ�رصتها  عن 

اأنيقة جتل�س وطفالها على اجلهة اليمنى يف ال�سف 

ذاته فقالت اأنها ال تعرفها ! . توجهت اإىل �سيد يجل�س 

بجوار زوجته يف ال�سف االأمامي فرد باأن ال عالقة 

لهما بها! . جاء امل�سيف وقد ال حظ  املوقف . �ساألني 

ما االأمر فاأخربته اأن االأمرية ال�سغرية اأخذت مكاين 

.. واأ�سفت اأنه ال مانع اأن تبقى بجواري ، فقط اأريدها 

حقيبتها  �سغلته  الذي  االأو�سط  املقعد  اإىل  تنتقل  اأن 

ال�سغرية امللونة . تثّبت من بطاقة ال�سعود فخاطبها 

ت�ستجيب  بها  فاإذا  يده  لها  ميد  وهو  حملية  بلهجة 

يجل�سها  راأيته  مكاين  اإىل  عربت  وحني   . احلال  يف 

ويوايل  االأمان  حزام  ويربط  املمر  جهة  املقعد  يف 

تنبيهاته وحتذيراته بنربة عالية ونظرات حادة كلها 

فتدخلت  فرا�سة  اأو  زهرة  يهدد  بدا يل عمالقا  جفاء. 

اأنها  يل  قال   . الرحلة  جارة  مع  يتلطف  اأن  راجيا 

ت�سافر يف عهدة ال�رصكة ولذا علي اأال اأتدخل يف االأمر. 

ولكي ال يتوتر الهواء فيما بيننا جتاهلته فان�رصف. 

الطاقم  اآخر من  اأي م�سوؤول  ا�ستدعي  اأن  طبعا قررت 

فيما لو كررها هذا اجللف الذي بدا يل �رصطيا يراقب 

ويعاقب ال م�سيفا جويا يخدم ويتفهم . 

والأن االأمرية ال�سمراء مل تغري ب�سمتها التي تنت�رص على 

وتيقنت  اإعجابي  اأثارت  فقد  ال�سمح  الدائري  وجهها 

اأنني حمظوظ بها رفيقة �سفر وال بد من العناية بها 

. ا�ستقرت الطائرة يف ال�سماء فحانت الفر�سة االأوىل 

 . ف�ساعدتها  مب�سقة  احلقيبة  فتح  حتاول  راأيتها   .

ا�ستخرجت منها علبة خ�سبية اأنيقة وفتحتها مبفتاح 

اإعادة  اأغلقتها الأتوىّل  �سغري وتفقدت حمتوياتها ثم 

فتحدثت  الفر�سة  اغتنمت   . مو�سعها  اإىل  احلقيبة 

املمزوجة  املغربية  اللهجة  من  اأحفظ  مبا  اإليها 

ذات  فاالأمرية   . تت�سح  باحلكاية   فاإذا  بالفرن�سية 

الريا�س.  يف  والديها  مع  تعي�س  ال�سبعة  االأعوام 

ول�سبب ما مل يتمكنا من ال�سفر فاأر�سالها اإىل خالها 

يف الدار البي�ساء لق�ساء اإجازة »العيد الكبري« . طلبت 

من امل�سيفة �سيئا تت�سلى به  مليكة فوعدتني خريا 

.. لكن بعد الوجبة كما قالت بلطف . وجاءت الوجبة 

لها  فردت   . جلارتي  معني  خري  اإىل  اأحتول  بي  فاإذا 

تناولت   . �سدرها  على  املنديل  و�سعت   . الطاولة 

االأرز  مع  واأخلطه  اللحم  الأقطع  وال�سوكة  ال�سكني 

العدة  �سلمتها  ثم  الطعام  بع�س  ناولتها   . وال�سلطة 

لتكمل املهمة . والأنني مل اأطلب �سيئا فقد رحت اأتابع 

اإال عند ال�رصورة . ق�ست  اأتدخل  امل�سهد عن بعد وال 
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وما  كاملة  بالكعكة  واأتبعتها   ، الوجبة  ثلثي  على 

تي�رص من املاء والع�سري . وحني طلبت مني اأن اأفتح 

فاقتنعت  �سريي«،  »�سايف  لها  قلت  البيب�سي  علبة 

فمها  فم�سحت  املعطر  املنديل  اأعطيتها   . تردد  دون 

و�سعها  اإىل  لتعود  الطاولة  اأرتب  اأنا  فيما  ويديها 

حمتوياتها  الأت�سفح  ال�رصكة  جملة  تناولت   . االأول 

تي�رص  ما  الأقراأ  املغربية  ال�سحف  ببع�س  واأتبعتها   ،

ارتفعت   . �سنتني  منذ  اأزره  مل  الذي  البلد  اأحوال  عن 

اأ�سوات ال�سباب الثالثة يف املقاعد اخللفية فو�سعت 

ال�سماعة على اأذين كي ا�سمع ما تي�رص من املو�سيقى 

اإىل  التفّت   . .. هوايتي املف�سلة يف اجلو  الكال�سيكية 

جارتي الأعر�س عليها اخلدمة ذاتها فاإذا بها ت�سبح 

يف النوم . عدلت جل�ستها واأ�سندت راأ�سها على و�سادة 

التي  االإرادية  غري  النظرة  بتلك  فرمقتني  �سغرية 

يودع بها النائم العامل ويغيب . واحلقيقة اأنني فرحت 

لها ومتنيت لو فعلت مثلها . لكن هيهات اأن ينام من 

يع�سق ال�سفر ويتخوف من كل هزة خفيفة لهذا الطائر 

اخلرايف  الذي يده�سني كلما ركبته .. كاأول مرة ! . 
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حوايل  بعد  البي�ساء  الدار  مطار  يف  الطائرة  حطت 

عند  مرة   . مرتني  جارتي  ودعت   . �ساعات  ثماين 

تنتظر  راأيتها  حني  واأخرى   ، الطائرة  مغادرة 

متاعها مع خالها قبيل خروجي من املطار . اأخذت 

اأين  اأعرف  ال  الذي  املدينة  ريا�س  اإىل  »الطاك�سي« 

يقع واإن اأعجبتني ال�سور على �سا�سة احلا�سوب واأنا 

قربه  مدى  ال�ساب عن  ال�سائق  �ساألت   . الغرفة  اأحجز 

مربرا  واحلبو�س  الثاين  احل�سن  وم�سجد  البحر  من 

�سوؤايل باأنني مل اأزر الدار البي�ساء من قبل اإال عبورا 

 ، ال�ساطئ  من  دقائق  ع�رص  م�سافة  على  اإنه  قال   .

وامل�سجد على م�سافة ربع �ساعة ، اأما احلبو�س فالبد 

من ال�سيارة . طبعا مل اأبادر ب�سوؤاله عن اأ�سياء اأخرى 

. وجدت  الفر�س  و�ستتعاقب  بدايتها  الرحلة يف  الأن 

ال�سمراء  اال�ستقبال  وموظفة  نظيفا  هادئا  الفندق 

اأنيقة ب�سو�سة فا�ستب�رصت خريا . �سعدت الدور الرابع 

الأدخل غرفة مكونة من �سالون تقليدي اأنيق وغرفة 

النوافذ كلها تطل على  نوم وا�سعة بفرا�س وثري لكن 

على  املفتوح  امل�سهد  اأحب  والأنني  املنور.  جدران 

اأي �سماء فقد هاتفت فتاة اال�ستقبال وقلت لها اأنني 

�سويت  اإىل  غدا  تنقلني  اأن  ع�سى  هنا  الليلة  �ساأرتاح 

اآخر اإن اأمكن فوافقت . رتبت ال�رصوري من حاجياتي 

طعام  من  تي�رص  ما  طلبت   ، دافىء  مباء  اغت�سلت   ،

و�رصاب ، تابعت بع�س القنوات ، وعلى ال�رصير قراأت 

يف  احلكاية  الأتابع  منت  ثم  »�سبوتنيك«   من  ف�سال 

اأحالمي كعادتي . 

يف ال�سباح توجهت اإىل املطعم الذي مل يكن به اأحد 

. تخريت مكونات االإفطار دومنا مبالغة يف التنويع 

جاء   . البهو  على  املطلة  ال�رصفة  من  قريبا  وجل�ست 

بلطف  يل  نف�سه  قدم  و�سيم  �ساب  املطبخ  جهة  من 

. �سكرته وطلبت  بع�س  ا�ستعداده الأي خدمة  واأبدى 

دخل   . تردد  فما  اأمكن  اإن  االأرقان  وزيت  الع�سل 

�سخ�س اأوروبي وجل�س غري بعيد عني ، وحني حلقت 

بالوحدة  �سعوري  زاد  مثله  اخلم�سينية  �ساحبته  به 

حول  الف�ساء  واأ�ستك�سف  اأخرج  كي  فا�ستعجلت 

الفندق . �ساألت املوظفة التي بادرتني بتحية ال�سباح 

عن اأقرب �سارع ابتاع منه اجلرائد ، واأم�سي فيه اإىل 

البحر ، فدلتني اإليه وزودتني بخارطة اأكرب واأو�سح 

. انحرفت ي�سارا مرتني متواليتني فاإذا بجادة كبرية 

 . اأنها مق�سدي  اأدركت  مزدحمة بال�سيارات نوعا ما 

اجتهت ميينا فبدا الر�سيف مليئا باملتاجر واملقاهي 

بيع  مق�سورات  بعك�س   ، مغلق  واأكرثها  واملطاعم 

منذ  فتحت  التي  وال�سجائر  وال�سحف  املرطبات 

وال�رصق  احلياة  ا�سرتيت   . يبدو  فيما  الباكر  ال�سباح 

االأو�سط والعلم وم�سيت . وحني الح االأزرق يف االأفق 

 ، املاء  اأحب مدينة ال جتاور  . ال  ن�سوة  تهياأت الأول 

كل  يوقظ  على حميط   تطل  اأنت�سي مبدينة  ال  فكيف 

االأحالم  ويغرر بكل العابرين ! . 

مل اأجد اأي مقهى يطل على االأطل�سي كما توقعت فقلت 

وحني  املقابل.  ال�ساطئ  اإىل  واأم�سي  الطريق  اأعرب 

و�سلته كان �سبه خال وال كبري عناية به رغم �سعته 
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وامتداده وموقعه القريب من احلي . �سلمت على املاء 

وغ�سلت عيني باألوانه وروحي باأمواجه واتكاأت على 

املنع�س  البحر  بهواء  رئتي  الأمالأ  احلجري  ال�سياج 

كواحد من هذه النوار�س احلرة . لبثت حينا من الوقت 

رددت   . تخيالتي  يف  و�سبحت  �رصحت  اأنني  والبد 

التعويذة القدمية ذاتها :

» قل يل يا هذا املوج االأزرق ، منذ متى ت�سبح فوق 

املاء ، وال تتعب اأو تغرق«.

�رصت   . هناك  البهي  بامل�سجد  فاإذا  مينة  التفت 

اأر  مل  طويلة  فرتة  منذ   . بي  وت�رصع  تزداد  والن�سوة 

تزهو  عالمة  اأ�سبحت  التي  املعمارية  التحفة  هذه 

فاإذا  ودخلت   ، التذكرة  ابتعت   . البي�ساء  الدار  بها 

ورابعة  اأوروبية  منها  ثالث  ال�سياح  من  بجماعات 

اأتقرب من  اآ�سيا . جتولت براحة بال ، مرة  من �رصق 

املعلومات  بع�س  الأ�سرتق  الفرن�سية  الرحلة  دليل 

وحدي  التفا�سيل  الأتاأمل  اأبتعد  ومرات   ، الثمينة 

واالأندل�س  ا�سطنبول  م�ساجد  اأهم  عرفت  والأنني   .

هنا  وكاأنني  حويل  من  اجلمالية  االآيات  تقراأت  فقد 

وهناك يف الوقت نف�سه . ولقد اأعجبني روح االإ�سالم 

احل�ساري حني �سمعت الدليل يذكر باأن قلب امل�سجد 

والكني�س  امل�سيحية  الكني�سة  �سكل  ف�ساء يجمع بني 

 ، املغربي  ال�سعب  لتعددية  متثيال  وذلك  اليهودي 

وجت�سيدا لالأ�سل امل�سرتك ، وتغذية لروح احلوار بني 

االأديان الذي كان امللك احل�سن الثاين يحر�س عليه 

كجزء من تراث املغرب املت�سامح . نعم ، تذكرت اأن 

هذا ال�رصح الكبري االأنيق اأرهق خزينة الدولة واأثقل 

على املواطنني حينا من الدهر ، لكن االأثر جاء حتفة 

تثري االإعجاب وتن�سي كل الت�سحيات . �سورت القليل 

من امل�ساهد الأن ا�ستعمال اأي جهاز هنا يف�سد الن�سوة 

اجلولة  خامتة  ويف   . املكان  جالل  مع  ويتعار�س 

ركعتني  ف�سليت  العبادة  ف�ساء  يعلم  جتاوزت حبال 

وحلقت  الذهن  واطماأن  اجل�سد  هداأ  وقد  جل�ست  ثم 

الكبري  اجلامع  تذكرت  طبعا   . هواها  على  امل�ساعر 

يف حي ال�سلطان اأحمد حتديدا . تذكرته الأن ا�ستقبال 

النا�س من كل االأجنا�س واملعتقدات يف دور العبادة 

هو الت�سامح ذاته . وكم حمدت اهلل اأن بع�س املذاهب 

بر�سول  تاأ�سيا  احلميد  امل�سلك  هذا  تبيح  االإ�سالمية 

 ، املفتوح  م�سجده  يف  الوفود  عديد  ا�ستقبل  كرمي 

امل�سيحيني  عند  ا�ستنكار  اأو  ا�ستغراب  مثار  يعد  ومل 

والبوذيني و الهندو�س . 

املهيب  للمبنى  ال�سور  من  املزيد  والتقطت  خرجت 

ال  ان�رصفت  ثم  ال�سماء  معانقا  اأو  البحر  اإىل  م�ستندا 

اأدري اإىل اأين بالتحديد . مل يلفت نظري �سيء ي�ستحق 

التوقف فندمت على طريق البحر االأكرث جماال وهدوءا 

. وبعد ال�سري لفرتة يف جادة وا�سعة ال تخلو من اأناقة 

فجل�ست  نظيفا  كبريا  مقهى  وجدت  الزمن  تغالب 

الأ�رصب ال�ساي املغربي واأت�سفح جرائدي ثم اأتخل�س 

ا�ست�رصت اخلارطة الأعود  . عند احلادية ع�رصة  منها 

لل�سجيج  . ولكراهيتي  ذاتها  الفندق عرب اجلادة  اإىل 

اإىل  نزلت   . ال�ساعة  ربع  بعد  هناك  فكنت  اأ�رصعت 

ف�ساء احلمام بالدور االأر�سي ويف نيتي اال�ستمتاع 

بخدمات التدليك رغم اأن ال�سعر بدا يل مرتفعا . األقيت 

الودود  البدينة  املوظفة  ب�سحبة  املكان  على  نظرة 

الع�سبية  ال�سوابني  بروائح  ويفوح  نظيفا  فوجدته 

بعد  ما  لفرتة  موعدا  حجزت   . العطرية  والزيوت 

اأخربت فتاة اال�ستقبال اجلديدة   . الع�رص ثم �سعدت 

مبا وعدتني به �ساحبتها باالأم�س فقالت اأن الغرفة 

اإليها  االنتقال  وميكنني  اخلام�س  الدور  يف  جاهزة 

يف احلال .. وهذا ما فعلت . فتحت �سنبور املياه يف 

ال�سالون  يف  وا�سرتخيت  مالب�سي  وغريت  احلو�س 

يف  اأجد  مل  الدافىء.  باملاء  ميتلئ   اأن  بانتظار 

القنوات الف�سائية برناجما يغري باملتابعة فاأغلقت 

التلفاز واكتفيت مبو�سيقى هادئة وجدتها يف اإحدى 

املحطات االإذاعية . وبعد احلمام قراأت ب�سع �سفحات 

من رواية هوراكي موراكامي ذاتها ثم غفوت واثقا 

اأن الفتاة ال�سغرية التي اختفت يف املنتجع اليوناين 

النائي لن تعود ) املفاجاآت الغريبة عادية جدا عند 

هذا الروائي الرتاجيدي الفاتن ( .

حني نزلت اإىل احلمام تهياأت لتلك اللم�سات املحرتفة 

ال�سفر وقلق  املفتقدة بفعل  ليونته  للج�سد  التي تعيد 
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التي  التايلندية  ال�سيدة  يف  ظني  يخب  ومل   . النوم 

�ساآلة  لفرط  القبو  عتمة  يف  خفيا  طيفا  يل  تراءت 

 . الطبع  ورقة  ال�سوت  احلركة وخفوت  اجل�سم وخفة 

ا�ستلقيت فبداأت جت�س و مت�ّسد واأنا م�سرتخ بني يديها 

مفتونا بهذه اللم�سات املدرو�سة التي طاملا بدت يل 

فنا اآ�سيويا بامتياز . وحر�سا على الذهاب بعيدا يف 

اجل�سد  اأترك  اأن  وجربت   
ّ
عيني اأغم�ست  اال�سرتخاء 

اأنه  واحلق   . ترى  كما  به  تت�رصف  كي  عنايتها  يف 

 
ّ
بيني ف�ساء  اإىل  حتول  وقد  وحدي  ج�سدي  يعد  مل 

تلتقي فيه وعليه اإرادات خمتلفة .. وال تنازع ! . حينا 

ينزلق الكفان على القدمني ومن حول ال�ساقني وحينا 

ي�سغطان على مفا�سل الورك والظهر والعنق فاأ�سعر 

لطاقة  اأثر  لكاأنه  حتى  يعذب  ما  �رصيعا  اآين  بوجع 

ظهري  فوق  �سعدت   . االأع�ساء  خارج  االأمل  تطرد 

وين�سيني  القطنية  املن�سفة  يخرتق  بدفئها  ف�سعرت 

ثقلها . ا�ستعملت يديها وكوعيها وكعبيها وركبتيها 

وقد  املتعة  عن  يعرب  مكتوما  اأنينا  لنف�سي  فاأبحت 

انت�رصت يف كل خاليا اجل�سد . وكان للزيت املغربي 

املبارك مفعول �سحري حم�سو�س متاما حلظتها . فهو 

الو�سيط الذي ي�سهل االحتكاك بني اجل�سدين الغريبني 

فيلنّي  امل�سام  يتخلل  الذي  ال�سفيف  العن�رص  وهو   .

التدفق  على  الدم  ويحفز  الع�سالت  ويرقق  املفا�سل 

الطيارة  الزكية  الرائحة  هذه  اأي�سا  لكنه   . والركظ 

يغري  �ساحرا  خدرا  املعتمة  الغرفة  هواء  متالأ  التي 

بالنوم يف �سحابة عطرة بني يدي مالك . نعم ، غفوت 

ال�سعداء  اأن  واثقا  اأ�سح  لو مل  ، وكم متنيت  مرة  غري 

لن يحلموا باأحلى من  الغياب يف مقام كهذا . مرت 

ا�ستعدت ج�سدي   . ال�ساعة وقد ح�سبتها ب�سع دقائق 

ح�سورها  ن�سيت  التي  القطنية  مبن�سفتي  فتدثرت 

دافىء  مباء  املجاور  احلمام  يف  اغت�سلت   . ونه�ست 

اأطفاأتها   . الذئب  و�سهوة  احل�سان  حيوية  يف  انع�س 

وخرجت.  وتدثرت  جتففت  ثم  بارد  ماء  من  بزخات 

لب�ست ثيابي يف العتمة وعدت اإىل مدلكتي ف�سكرتها 

بكلمة وانحناءة وناولتها ما تي�رص وان�رصفت حامال 

تزال  وال  �سكنتني  التي  روحها  من  جزيئات  معي 

تنع�س كتابتي .

j h j

قبيل الظهر من اليوم الثالث �سادفت حممدا ويا لكرم 

اأي مقهى يطل  اإىل  ياأخذين  اأن  !. طلبت منه  ال�سدف 

قليال  اأمت�سى  و  بالنعناع  ال�ساي  الأ�رصب  البحر  على 

الدار  هذه  عن  الكثري  اأعرف  ال  اأنني  اأدرك  وحني   .

اأ�سار علي بالتوجه اإىل حي ال�ساطئ . ويف  البي�ساء 

الطريق الحظت اأنه يتحدث بل�سان األيف بع�س ال�سيء 

ال�رص.  الأعرف  اخل�سو�سيات  يف  ودخلت  فتجراأت 

قال اإنه عمل �سائقا لدى عائلة من جدة خالل ثالث 

�سنوات . وحني تيقنت اأنه عاد من هناك ال يحمل اإال 

العيد  ق�ساء  يف  رغبتي  له  اأبديت  الذكريات  جميل 

اأقرباء له  بقرية بعيدة هادئة . رحب بي �سيفا عند 

فا�س  اأزر  الأنني مل  ا�ستب�رصت خريا   . ناحية مكنا�س 

ومكنا�س و اإفران من قبل . ثم اإن حديثه عن زيارات 

ممكنة الآثار رومانية غري بعيد عن منطقة الزرهون 

ذكرين مبقاطع من ن�س حميم جميل ل�سديقي �سعيد 

على  فوافقت  هناك  من  جاء  الذي  العلوي  بن�سعيد 

االقرتاح يف احلال .

�سياحي حديث  به ف�ساء  فاإذا  ال�ساطئ   و�سلنا حي 

والكازينوهات  واملطاعم  بالفنادق  ميتلئ  اأنيق 

واجلري  امل�سي  ريا�سة  ملحبي  املهياأة  والطرقات 

فوق  من  البحر  زرقة  على  مطلة  ف�ساءات  وكلها   ..

ربوة احلي االأخ�رص . قررت االنتقال اإليه بعد يومني 

فحجزت يف فندق بدا يل االأجمل و االأنظف ، وال كبري 

فرق يف ال�سعر بينه وريا�س املدينة حيث اأقيم . طلبت 

من حممد اأن يعود بعد ثالث �ساعات . مت�سيت قرابة 

على  ال�ساي  الأ�رصب  وا�سعا  مقهى  دخلت  ثم  ال�ساعة 

وقع املوج و اإيقاعات الريح الغربية الن�سطة حينها. 

الفندق  بجوار  االأنيق  التقليدي  املطعم  يف  تغديت 

والت�سمية   ، احلبو�س  زرت  التايل  اليوم  يف   . وعدت 

املركز  مكتبة  ومن   ، بال�سجون  ال  باالأوقاف  تت�سل 

الثقايف ا�سرتيت بع�س الكتب واأودعت ثالث ن�سخ من 

»رق�س« واثنتني من »مقاربات حوارية«. 
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عدا  فيما  الذكر  ي�ستحق  جديد  ال  اجلديد  فندقي  يف 

مطعم  بني  فيما  ومتعة  راحة  من  تخلو  ال  �سويعات 

ال�رصفة املفتوح على ال�سماء والبحر والغرفة الوا�سعة 

الهادئة . متعتي احلقيقية كانت يف ال�سري الطويل على 

. حاولت  الفندق  الرملية حول  ال�سخرية و  ال�سواطئ 

الدخول يف عامل الليل مرة فلم تكن التجربة م�سجعة . 

وال�سبب اأنني ل�ست ممن يطيب لهم النوم نهارا وال�سهر 

ليال . ثم اإن اإدارة هذا العامل ال�سفلي تتخذ من برامج 

للك�سب  مبتذلة  و�سيلة  والرق�س  واملو�سيقى  الغناء 

ال�رصيع وكل الزبائن هنا �سحايا للعبة ذاتها . دخلت 

العابرة  الن�سوة  وكانت  الثانية  للمرة  احلمام  جتربة 

اأن  من  اإثارة  اأقل  ال�سابة  املغربية  املدلكة  يدي  بني 

�سمعت  التي  فا�س  اإىل  اأعرب  قلت  بتكرارها.  تغري 

وقراأت عنها الكثري واآن وقت املعاينة . اأخذت قطار 

بلدة  من  الوقفات  كرثة  لوال  مريحا  وكان  ال�سحى 

الطبيعية  امل�ساهد  �سعدت كثريا بغالبية   . اأخرى  اإىل 

اأحر�س على  فلم  الكئيبة  وقراه  الفقر  اأما �سواحي   ،

 . اللحظة  هذه  يف  منها  ه�سا�سة  اأكرث  واأنا  تاأملها 

الالتي  ال�سابات  من  جمموعة  العربة  يف  جاورت 

زيهن  من  يل  بدا  فيما  داخلية  مدر�سة  اإىل  ينتمني 

املوحد . وطوال الطريق مل يكففن عن احلديث واملزاح 

�سجيج  من  علي  خففت  عالية  باأ�سوات  وال�سحك 

ت�ساك�س  حني  حتى   . احلديدية  والق�سبان  العجالت 

باإزعاج  اأ�سعر  ال  الزعيق  ويطالني  االأخرى  اإحداهن 

اأو نفور الأن هذه االأ�سوات واحلركات املنطلقة دليل 

الكبتية  العربية  جمتمعاتنا  حتتاج  فردية  حرية 

واأثار ف�سويل هو  لفت نظري  الذي   . اإىل مزيد منها 

ويداعب  حينا  يقراأ  اأمامي  اجلال�س  ال�سموت  ال�ساب 

امللل  الأك�رص  نه�ست  الرباط  بعد   . اآخر  حينا  جواله 

والأطل على امل�ساهد اجلميلة واقفا يف املمر ال�سيق 

. حني عدت وجدت جارتي قد احتلت مقعدي وغفت 

نيتي  ويف  ال�ساب  بجوار  فجل�ست  الفر�سة  اغتنمت   .

نظر  البلد يف  اأحوال  معه عن  واحلديث  اإليه  التعرف 

جيله . ا�ستفا�س يف احلديث عن الو�سعية االنتقالية 

اإجنازات  بال  والتنمية  العدالة  حزب  يقودها  التي 

حقيقية ، ولعبة ال�رصاعات احلزبية فيما بني حلفاء 

عامة  م�سلحة  بني  كثريا  يفرقون  ال  خ�سوم   -

اأو حزبية ، وعزم امللك  اأو فئوية  واأخريات �سخ�سية 

المت�سا�س  الدميقراطية  العملية  تطوير  على  ال�ساب 

ال�سغل  و�سعيات  و�سعوبة   ، العام  ال�سعبي  التذمر 

ل�سكان  املعتاد  والتجاهل   ، اأمثاله  لل�سباب  بالن�سبة 

االأرياف وهم قلب املخزن احلزين منذ قرون . اأدركت 

منطق  على  يتغلب  اال�ستقرار  مع  التنمية  منطق  اأن 

التغيري .. وهنا كما يف اخلليج . اأما التحول اإىل منطق 

احلداثة ال�ساملة اعتمادا على علوم الع�رص وتقنياته 

التقليدية  ال�سيا�سية  النخب  تبا�رصه  وال  تدركه  فال 

املتحالفة مع نخب مالية وتقنية من القطاع اخلا�س 

. وقد فوجئت حقا  الداخل واخلارج  بكل ممثليه من 

بتحليالته املعمقة فيما هو حا�سل على دبلوم مهني 

، ومل يقراأ �سيئا للعروي واجلابري واأمثالهم فيما بدا 

يل . لكنه املغرب الذي يقل فيه التعليم انت�سارا لكنه 

تكرث  اأخرى  عربية  ببلدان  مقارنة  جيد  نوعي  تعليم 

و  العلم  تلقن  الأنها  خمرجاتها  وت�سعف  مدار�سها 

نقي�سة يف االآن ذاته .. ومن الرو�سة حتى اجلامعة! . 

j h j

و�سلنا فا�س ع�رصا وكان اجلو معتدال واإن مال اإىل 

وجدته  الذي  الفندق  اإىل  التاك�سي  اأخذت   . احلرارة 

ليطل  هنا  بني  اأنه  واملوؤكد   . جبل  راأ�س  على  ق�رصا 

للعدوتني  ومراقبا  حار�سا  القدمية  املدينة  على 

وجمموعة  كبري  م�سبح  على  تطل  اأنيقة  �رصفة   .

من  خمتلفة  باأنواع  مزدانة  املعلقة  احلدائق  من 

على  غفوت   . والزهرية  الثمرية  والنباتات  االأ�سجار 

 . لال�سرتخاء  حمتاجا  وكنت  ل�ساعة  الوثري  ال�رصير 

اإىل �رصفتي  وعدت  منع�سا  فاأخذت م�رصوبا  �سحوت 

ت�سعل  هي  فيما  للمدينة  ال�سور  بع�س  التقطت   .

الأمت�سى  نزلت   . امل�ساء  انتظار  يف  م�سابيحها  اأوىل 

يف احلدائق مبتعدا عن �سجيج امل�سبح . ويف مطعم 

زاوية  يف  للع�ساء  مقعدا  حجزت  تقليدي  مغربي 

مفتوحة على احلديقة راأيته من �رصفتي . كان هناك 
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برنامج ملو�سيقى اأندل�سية عارفة متيل اإىل الر�سانة 

والهدوء . ولقد اأعانتني الفرقة املتوا�سعة على تذوق 

و  الطعام  بتناول  اأ�ستمتع  ال  الأنني  ال�سهية  الوجبة 

حدي . �سباح اليوم التايل زرت فا�س العتيقة وقلبها 

خبريا  ال�ساب  الدليل  كان  القرويني«.  »جامع  احلي 

فال  ال�رصك  كحبال  تتلوى  التي  التيهانية  بطرقاتها 

ترتك ملثلي جماال للتعرف على �سيء من عالماتها . 

فريدة من نوعها هذه املدينة التي ي�ستوطنها التاريخ 

في�ستبد بها ويف�سلها عن احلا�رص وامل�ستقبل . كاأنها 

اأ�سكالها  فثبتت  العمر  من  عند مرحلة  توقفت  ذاكرة 

و�رصابها  وطعامها  واأزياءها  واألوانها  وروائحها 

ال�سفوح  من  يتحدر  الذي  الثقيل  الهواء  هذا  حتى   .

هو  وكائناته  الوادي  بطن  على  لي�سغط  املتقاربة 

بع�س من خمزونات الذاكرة العتيقة .     

و ال اأدري مل ال يحر�س النا�س على نظافة مدينة بهذا 

الطابع الفريد من نوعه ؟ . ال اأدري كيف ترتك البلدية 

- اإن وجدت - حتفة ح�سارية كهذه عر�سة لالإهمال 

ت�سنيف  قبلت  التي  اليون�سكو  هي  اأين  اأدري  ال  ؟.  

�رص  ما  ثم  ؟.  عنها  غابت  ثم  ان�سانيا  تراثا  املدينة 

االإ�سالمية  املدن  التي جندها يف جل  املفارقة  هذه 

العبادة نظيفة جميلة فيما تكتظ  العريقة حيث دور 

دور احلياة من حولها بالقاذورات من كل نوع ؟ ! . 

 واأطرح الت�ساوؤالت الأن فا�س جوهرة ت�ستحق ما يجعلها 

ت�سع ومتتع . وهناك فقد اقت�سادي موؤكد وراء كل هذا 

. فمن يزور فا�س مرة قد ال يت�سجع لروؤيتها مرة اأخرى 

ال�سخ�س بروائح املوت  الذي يذكر  العطن  ب�سبب هذا 

وهو يف ذروة ع�سقه للحياة ! . وحل�سن احلظ اأنني كنت 

بداية  منذ  الدليل  اأعطانيها  نعناع  عقدة  معي  اأحمل 

الرحلة ومل اأتبني حما�سنها اإال ههنا . فمن حني الآخر 

اأنفي كي ال اختنق ، خا�سة يف مدبغة  اأ�سد بها  كنت 

اجللود و�سوق ال�سمك . وحني طفح الكيل قلت للدليل : 

اجلبل .. اجلبل . �سعدنا معرجني على متجر بن جلون 

و�رصبنا   ، الثمينة  االأنيقة  الفا�سية  بالتحف  املليء 

ال�ساي بالنعناع مع تاجر �ساعر هذبه وعيه الثقايف 

وذوقه الفني فاأعطى للمكان كله رونقا جماليا يليق 

به وبهذه املدينة التي كانت منارة علمية يف الغرب 

تي�رص وتوفر من دواوينه  . زودين مبا  االإ�سالمي كله 

و�سيقه  الطريق  التواءات  ورغم   . وان�رصفنا  ف�سكرته 

لينعك�س  االأعلى  اإىل  ت�سدين  بقوة  اأ�سعر  كنت  اأنني  اإال 

من  املدينة  راأيت  وحني   . متاما  اجلاذبية  منطق 

�رصفتي العالية ع�رص اليوم ذاته كنت اأحاول مد النظر 

اأتذكر �سيئا مما يف بطن  نحو االأفق املفتوح حتى ال 

. وال  اأن تندمل  تاأبى  اآثار خلتها جروحا  الوادي من 

اأ�ستغرب اأن تنتهي رحلتي مب�ساهدة حادث موت كنت 

اأتوقعه يف اأية حلظة . فالنا�س ال يقيمون وزنا لقوانني 

بها  ان�سغاال  اأكرث  لي�سوا  املركبات  واأ�سحاب   ، ال�سري 

وبهم . والأنني �رصفت نظري عن امل�سهد الفاجع فور 

وقوعه فلن اأحكي املزيد عن �سحية بائ�سة تدحرجت 

املجنونة  ال�سيارة  فيما  اأمتار  لب�سعة  االإ�سفلت  على 

توا�سل طريقها ! .

j h j

الهواء  على  مفتوحة  فوجدتها  مكنا�س  اإىل  و�سلت 

وال�سماء من كل اجلهات . جتولت طويال يف الهدامة 

، وزرت ما تي�رص من م�ساجد وق�سور ومتاحف وما 

اأنني �سائح  اإال حني تعبت فا�ستاأجرت عربة  �سعرت 

اأنيقة يجرها ح�سان قوي نادرا ما يتدخل احلوذي 

اأحياء  بع�س  يف  جتولت  ع�رصا   . لتوجيهه  العجوز 

املدينة اجلديدة فلم يلفت انتباهي �سيء من معاملها 

. اأجمل اللحظات ق�سيتها حول بحرية �سناعية ما اإن 

راأيتها حتى طلبت من �ساحب )الطاك�سي( اأن يتوقف 

التي جاءت لتتم�سى  الوفرية  الأ�ساحب هذه اجلموع 

وت�ستمتع باالإجازة . وكم �رصين منظر مئات ال�سباب 

القريبة  املدار�س  النهار من عديد  اآخر  الذين خرجوا 

وهاهم يتقا�سمون الطريق وامل�ساحات اخل�رصاء وما 

لهم من  ما طاب  ويتبادلون  تي�رص من مقاعد عامة 

ب�سبابنا  تع�سف  التي  العقد  تلك  االأحاديث من دون 

وتوّح�س العالقات فيما بينهم.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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�سائحٍة  ب�رصّيٍة  بكلماٍت  حتدّدين  وال  تر�سمني،  ال 

امراأًة من حلٍم وَدم، فاأنا روٌح  بدالالتها، وال تقّدمني 

ّتت�سع وتنب�س. َتْدفق �سابحًة وتتكّور �سوءاً يف عتماٍت 

ومت�سي،  واأحالم،  �سغٍف  من  �سجرًة  وتخرُج  ثالث، 

ما  على  �ساهدًة  الأكون  اآخر،  وردّي  َرْحٍم  اإىل  لتعوَد 

يقب�س  الذي  االأعلى،  بيد  هي  كونّية،  مب�سيئٍة  كان، 

اخلري ويب�ِسطه.

جتاوزُت مقوالت االإحالل ومفردات التقّم�س، وكل ما 

يدركه  مل  ما  فثمة   ، واملتوّهمون  املتاأّملون  اجرتحه 

ب�سحمي   ، حياة  اإىل  حياة  من  العائدة  فاأنا  الب�رص. 

واأ�سع  رجاًل،  واأتزّوج  اأٌب  يبذلني  وقامتي.  وعيوين 

البارىء ويبعثني،  لي�ستّلني  اإىل حني،  واأفنى  �سغاراً، 

ليكون  ال�سابقة،  بحيواتي  ممتلئة  فاأرجع  اأُخرى،  مرًة 

يل غري ذاكرة من بهجة و�سجن.

اأموراً  اأعي  اأين  غري  حيواتي،  تفا�سيل  كل  اأدرك  رمبا 

النار  مثل  تلت�سق  �سارية  اأغنية  تكون  قد  بعينها، 

دمعة  اأو  ر،  ومَتْ رّيان  جمٍر  من  رجاًل  اأو  بوجداين، 

�سالت فرتكت اأخدوداً ال مَتّحي ندوبه، اأو م�سهداً، كاأنه 

ب�سخونته، ير�سم ق�سعريرته على حديد حلمي.

توّرطت يف احلب، وانغم�ست يف ملح ال�سهوة، وحملت 

اأوزاري  عّني  ليحمل  الوا�سع،  للجليل  راكعة  قلبي 

الربيئة. وحلقني ُظلم فادح، وانفتحت يل كّوة �سغرية، 

ك�رصْت الظلمة الغا�سمة والويل املحيط.

ويل اٌ�سٌم واحد، ب�سفاٍه عديدة، وخمارج بّدلت اإيقاعاته، 

اخليال  و�ساحبة  باجلنون،  امُلّتهمة  اأنا،  اأنا  لكني 

العوامل  تخلق  التي  هي  التهيوؤات  اأن  اأو  امل�سحور، 

واحليوات التي اأقّررها اأمامهم وي�سمعونها ! فيفغرون 

تف�سرياً  يجدون  وال  ومكّذب،  م�سّدق  بني  اأفواههم، 

من اأعمال يو�سف احل�رصمي-ُعمان

املتوكل طه \

خطــــاب املــــــــراأة

\ �ساعر من فل�سطني



�سوى رْجمي مبا تي�رّص من م�ّس اأو هو�س اأو غرابة.

دِّق اأو ال ت�سّدق !  َف�سَ

ُبعداً وغوراً من  اأكرث  الَنْف�س  اإن نظريات علم  قد تقول 

اأن تدرك اأعماق االآدميني! وقد تقول اإّن اّلالوعي، الذي 

ت�رّصفاتنا،  باملائة من  ت�سعني  اأكرث من  على  ي�سيطر 

معّقدة  تراكيب  اإاّل  وماهي  اأقول،  عّما  امل�سوؤول  هو 

ينفثها عاملي اجلّواين امللتب�س. وقد تّدعي باأن خيايل 

َرّكب واأعاد ت�سكيل كل ما �سمعته من حكايا ، وَعِملُت 

على ت�سذيبها و�سقلها وتقدميها كما ت�سمع !

ال !

لقد توالدُت يف معظم الع�سور، وكنُت اأدرج على براري 

اأنذا  املتوالية. وها  واأْكرُب يف ف�ساءات احلقب  الزمن، 

قواي  وبكامل  والقانونية  ال�رصعية  االأهلية  بكامل 

واأنا حائزة لكافة  العقلية وبكامل رغبتي واختياري 

واأعرف  اأمامك،  اأجل�س  وال�رصعية،  القانونية  ال�رصوط 

ما ي�سدر عّني، واأفهم كل حرف يطفر من خمارجي، 

ولغة  وت�رصيف  م�سلكي  فاْرُقْب  عّني،  تنّد  كلمة  وكل 

ج�سدي وُجملي، �ستعرف اأنني طاهرة معافاة �سادقة، 

بعباءاتها  االأ�سباح  ت�سملني  ومل  اللعنُة،  تبلغني  مل 

ال�سوداء املّوارة يف هّو الغمو�س، ومل يركبني خملوق 

يحمله  ن�سغ  بي  يحّل  ومل  اأ�سطوري،  رعد  اأو  نار  من 

اأو يتمتم  اأو املاء، ومل ينفث يف �سدري كاهن،  الريح 

على راأ�سي َمْن اآخى الكائنات املطمو�سة املخيفة.

اأنا امراأة عادّية اإىل حّد االإغراء واالنك�سار. اأ�سيُل كّلما 

اأْخَرَج  اأو  �سلوعي،  يف  االألف  اأح�سنته  الرجل  اأطلق 

اأفرا�َسه من النهر مبلّلة بال�سوء، اأو فّحت االأفاعي يف 

 الباردتني. واأغ�سب من مراآتي اإذا مل تخاتلني 
ّ
ذراعي

ظالل  حتت  الآكلها  كاملة  التفاَحة  وتعطيني  بزئبقها 

لهاة  اأدلح حليبي يف  اأن  بعد  واأر�سى  العميق.  كحلي 

نهدي  ي�سحبه حبيبي من جنبات  اأو  الغ�ّس،  الر�سيع 

اأْخذ  ليلة  كاليا�سمينة  واأرق�س  الرحيمة.  باأ�رصا�سه 

الرّمان  ال�رصوق. واأ�سحك حتى ُيربق  اإىل �سفق  ابنتي 

يف رئتي، واأنا على �ساحل الر�سى واالكتمال، قبل اأن 

كّلما  واأبكي  الغيورة.  النزعات  وتلّوثه  االأيام  جترحه 

اإن  التي  �سيقاين،  �سماوات  من  خلخااًل  الليايل  اأخذِت 

وطاأت البحر اأفقدته ملوحته .

ال اأعلم الغيب، اأو ما �سيكون، غري اأّن  ثمة َمْن ا�سرتق 

ال�سمع ياأتيني، وينفث يف اأذين، واأعرف ما جرى، الأين 

ع�سته و�سهدته ووقع بني يدّي واأمام ناظري..

ولطاملا راأيُت ال�سبع املنحوت على جدار الكهف، وهو 

ر�ْسمته  من  يخرج  الغزال،  عنق  على  باأنيابه  يقب�س 

اإىل االأر�س، في�سري بجانبي، واأح�ّس بفرائه وهو يهّف 

اأو وهو يعود الهثًا، يرب�س على  اإىل اخلارج،  م�رصعًا 

مقربة مّني.

يعبد طْوطمي  وهو  فخذي  تلفح  الفحل  اأنفا�س  وتكاد 

النافرة،  اإ�سارته  حتت  وينحني  ويقّبله  ال�سغري، 

باعتباره بوابًة احلياة  واللّذة واخللود.

وكنت على مدار القرون �سورًة مكرورة حتمل �ساللها 

على  وتغ�سل  نارها،  وتوقد  ومنجلها،  و�سغارها 

بالزهور  نا�سحة  وتنفرد  ال�سرْت،  غالالت  ال�سفاف 

الفّواح  ال�سباح  بخار  لتبعث  وت�سحو  الغزال،  لقرن 

للما�سني اإىل احلقول واالأبجديات .

ممّرات  على  الدنيا  اأكرهتني  ما  بقدر  اأتبّدل،  ومل 

اإجبارية، اأو قادتني اإىل م�سارب اأكرث رحابة واإن�سانية، 

وظللُت الروؤوَم التي يرمي ال�سغري والكبري راأ�سه على 

واأنا  امُلتعبة،  جدائلهم  د  م�سِّ
فاأُ الراحة،  نا�سداً  �سدرها 

امُل�سَتْنَفَذة املهلوكة، فاأُعلي ُغ�سوين واأُحيطهم بظالل 

الرجوع اإىل الرحم االأ�سل، حنينًا اإىل الطبيعة االأوىل .

اإىل  لي�سلوا  التي حّطوها  العالية،  بُة،  املُعذَّ االآلهُة  اأنا 

فرح،  اأو  وجع  من  نّز  ما  فت�رصب  ال�سف�ساف،  ذروة 

هتاف  اإىل  املكّدر  املاء  حتيل  التي  الرا�سخة  وتبقى 

يعلو يف ال�سوا�سي اخلافقة.

واأنا �سحن الع�سل املالح، واحلام�س احللو، املرغوبة 

كل  يف  الوجود  واجبة  امل�ستعلة،  امُلْطِفئة  املرتوكة، 

من  ال�ساب   
ّ
كالنبي فقامت  واأدوها،  التي  الع�سور، 

لّذتها،  �سفائَر  الغلظة  ب�سفرات  جّزوا  والتي  موته، 

م�ْسكب  يف  ليتّمرغوا  املدبوغ  ب�ساطها  مبّد  وطالبوها 

الورد .

تبدون  الرجال!  اأيها  وظاملون  مظلومون  اأنتم  كم 

لتظهروا  اجل�سد،  اأفياء  التما�س  حلظات  يف  كاالأطفال 
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وحو�سًا عند ظهرية الَعلن والت�ساوف االأجوف املذموم.

اإن َوْهمي ندى وظالل، َوَوْهَم الرجل �سلٌب كال�سوان، 

واأ�سقطها  لعنتي  اأكّرر  فهل  حامله!  راأ�س  يفغ�س  الذي 

عليكم، اأم اأبكي من اأجلكم اأيها امل�ساكني؟!

مبقتل  ت�سبب  قد  عاطفٌة  االنتقام  باأن  امُلدِركُة  واأنا 

�ساحبها.

ال�سهيل يف عظامي، وينبعث  وملّا يغلي دمي، ويخّر 

على  زوجي  اأجد  وامل�سامات،  الزغب  بني  من  النمل 

جاريتي،  اأو  جارتي  ت�ساري�س  يتمّلى  البديلة،  �رصفة 

واأكاد اأ�سمع نداءه لها .

وحني اأرى يف منامي اأن حيوانًا قاهراً ي�سعى لياأتيني، 

اأمتلىء بلزوجة الوح�س، الذي ي�سافد اأنثى غريي، وعند 

اآثار  اأك�سف عن حلمي فاأجده متوّرمًا وعليه  ال�سباح 

املخالب وريح الوح�س وبقايا ماِئه الكريه .  

زمزٍم  اإىل  اأحالُته  ومياهي  بئري،  يف  ال�سمَّ  رمى  لقد 

و�سل�سبيل. 

مل يعرتف يل رجل واحد من اأزواجي بحق البلوغ اإىل 

الرعدة. كانوا ينهزون باآلية االأرانب، ويرتكون اخلرقة 

ومل  اخلانق.  واحلام�س  املق�سلة  بني  معّلقة  االآدمية 

يفتح واحد منهم اأُذنيه ملطالبي، التي كَتْمُتها احرتامًا 

لثلجي وناري وكثافتي االآدمية .

لهذا  بال�رصورة،  رومان�سيًا  لي�س  الزواج  اأن  واأعرف 

ُخلق ال�ِسعر.

الليل والنهار، يريدونني  �سنابك  واأنا املهرو�سة حتت 

اأُّمًا كاملة الرحمة واخل�سب واالمتالء ال�ساخن، وابنًة 

تطيع الذئب يف اأخوتها و اإلهها القادم، وخليلًة تذيب 

ج�سدها قطراٍت كثيفة يف قرب كل َفٍم متوّثب، وجاريًة 

االأطالل،  على  البدر  وتهّد  النجوم  عن  الليل  تزيح 

ومت�سي كالنبيذ املعتق يف غب�س العروق .

واإن قوة املراأة تكمن يف �سيء اأعمق من اجَلمال، وعلى 

املراأة اأن متلك الرغبة وتعرفها .. لكي متنحها، رغم اأن 

الرغبة اأو املتعة هي التي �سّيعت اجلّنة.

ولي�س يل اإاّل اأ�سكال الطاعة وال�َسْمع واخلنوع، واأنا اآية 

اجَلَمال الذهبية، التي تعطي كل كتاب نهايته وقدا�سته 

وجدواه، وجتعل ملعانيه هاالت وتيجان .

واجلورّي،  املجنونة  عندم  دمي  من  الو�سق.  رّبة  اأنا 

االأيام  جتعل  التي  والقرنفل،  امل�سك  وطاأة  لبني  ومن 

لطيفة معقولة.

ال باأ�س ! فاأنا الواثقة مثل طوبى املمرعة، الأين براأُت 

من الكراهية، واأرجو لك اأن ت�سفى من اإبرها امل�سمومة، 

املنقوعة ِب�سّم اأفاعيها اجلر�سية .

ول�ست  قتلي،  عن  العاجز  واأنت  �سهرزادك،  �ساأكون 

اأرى  واأنا  لرتاثي،  �ساأنت�رص  لكني  املري�س.  ب�سهريار 

حياتي، التي مل تبداأ، اأمام عيوين، كما راأيت كل حيواتي 

املا�سية، ولن اأحتامل اأو اأحّور اأو اأزّيف اأو اأجتزئ .. بل 

�ساأفرد احلكاية كما هي، دون اأن اأد�ّس هواي واأجعله 

�سيء  يوجد  ال  اأنه  واأظّن  ة.  الق�سّ تالفيف  يف  ين�رصب 

ا�سمه تاريخ ! فهناك وجهة نظر يف التاريخ، اأو ما وقع 

من اأحداث يف زمان ومكان ما ، والتاريخ ال يتكّرر لكّن 

املوؤرخني يكّررون اأنف�سهم ، لهذا �ساأكون عني الكامريا 

املحايدة، التي تنقل ما جرى دون اأن اآخذ زاوية ُتظهر 

وُتخفي، بل ت�سيء امل�سهد، من كل جوانبه. و»الن�رص 

حليف املتح�رّصين«.

الغزالة  واأهداب  الوهاد  بني  ال�سّواحة  املاء  قطرة  انا 

فتاأخذين   ، ال�سخرة  جنبات  يف  ريقًا  األوذ  الناغرة، 

اأحزمة ال�سم�س، واأبدو رذاذاً منت�رصاً مثل �َسعر البنات، 

فاأ�ّساقط  الريح  وتدفعني  العلوّي،  املاء  حمولة  يف 

اأو ثلجًا يندف به�سا�سته الهرمة  يئّز،  اأو مطراً  رهامًا، 

من  �سقيقة   اأو  لوزة  حلاء  يف  الأ�سعد  الب�سيطة،  على 

تغو�س  فاّلحة  لت�رصبني  جدول  مع  اأ�سيل  اأو  وهج، 

بالطمي، وهي حت�ّس اأو تودع الف�سائل اأو تكّفر الرتاب 

ماآقيها  واأرتقي  عروقها،  يف  واأم�سي  النوى،  على 

بكّمها  فتم�سحني   ، حلوة  اأو  ماحلًة  دمعًة  الأخرج 

الظماأى  الظهرية  عني  اإىل  الأرجع   ! واأتال�سى  الكّتان، 

يف مْزن ُتغّطي النهار باأ�سداف داكنة ، واأنزل اإىل بحر 

اأجاج، واأعرب بطن �سمكة تلتهمها �سمكة اأكرب.. واأدور .. 

واأحتّول واأدور من مكان اإىل زمان .. وال اأفنى .

الطبيعة،  انب�ساط  يكّدر  عوياًل  اجلباَل  راأيت  ما  كثرياً 

واالأنهاَر ذْوَب فرح را�سخ، وال�سجَر حكايات تتبادلها 

بخالقي،  ممتلئة  وكنت  وربيع.  حريق  بني  ال�سنوات 
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اإْثمٍد  اأراه يف كل برعٍم وغّمازِة طفٍل وفر�ٍس من  الذي 

م�سبوب. اأُناجيه بقلبي، فاأُح�ّس بيده الُفّل على كتفي، 

فاأتنّف�س  وهناءًة،  طماأنينًة  تتفّتح  بروحه  اأح�ّس  اأو 

ال�سعداء دون �سهيق اأو زفري. لقد �سرتين واأنا يف لفحة 

االنك�ساف، وعلى حاّفة الغْيبة، واأنا اأترّن حول النخلة 

جفوين،  مغم�سًة  طّوفُت  ولطاملا  باالأعذاق،  الزاخرة 

وب�سرية ُمتعتي تقودين، يف طرقات ُمبهمة اإىل خْدري 

يغّطي   
ٍّ
ما�سي بَو�َسٍن  يلّفني  بارئي  فاأجد   ، الأنام   ..

اأحالمي املرتاكمة يف حقول ال نهائية الّزهر والظالل .

ابنُة الطني امُل�رّصب بالناي والنداء، و�سل�سايل َجَر�ُس 

و�ِسعة  َحَذَرُه  فاكت�سبُت  اأنفا�َسه،  �رصبُت  الذي  االأّيل، 

حلٍم  اإىل  حتّولت  اأبدّية  ناٌر  وج�سدي  وفتّوته،  عينيه 

قوام  اإىل  فاأحاله  الّراح  م�ّس  برٌق  وج�سدي  يك�سوين، 

امراأة ، هي اأنا. واأنا العا�سقة التي مت�سي فوق الغيوم، 

والعا�سُق ح�ّسا�س!

يف  فاأراين  اأموت،  اأنني  يل،  نهاية  كل  مع  لهم،  يهّياأ 

ف�سقّية مغلقة على هياكل ذائبة حويل، فياأتيني هاتف 

واأولد  االآتي!  ال�رصوق  مع  �ستخرجني  قلياًل،  نامي  اأْن 

من جديد، يف امراأة اأخرى، هي اأنا، واإْن كان لها وجه 

اآخر  ول�سان غريب .

ومع كل يوم مّير، اأقرتب اأكرث من نهايتي، لكنني اأجتّراأ 

 يومًا، كاأن يل �سورًة 
ّ
على االأيام، التي مل تتجّراأ علي

  الذي 
ّ
تهرم نيابًة عّني، اأو اأنني طري الفينيق ال�ساحلي

ي�سطرم باالأوار، لينه�س من جديد، بقوادمه وخوافيه.

اأتوّقف واأنا املتقّدمة، واأُجلي �سفحتي حتى ال تكون 

�سوداء يف كتاب عائلتي الب�رصية.

اأُحّب احلبَّ اأكرث مما اأُحّب الرجَل، الأين اأّم احلرّية، التي 

ال �رصط عليها �سوى املزيد منها ! والأين ابنُة ال�رّصف، 

وملكة الرّب والبحر، والعذراء التي مل يغُزها اأحد.

وحياة،  حياة  بني  بال�ُسبات،  تتّلهى  التي  احلّية،  اأنا 

االأع�ساب  فتنبت  تتحلّل   جثتي  واأترك  اأغفو،  كاأنني 

وثالثة،  ثانية،  روحي،  وتطري  املذرور،  ج�سمي  من 

و�سابعًة، يف بوي�سة َرحم، الأ�سهد اأ�سابع القابلة، وهي 

ت�ستعد ل�سحبي اإىل �رصخة احلياة .

كتف  من  املقدودة  حّواء  من  بدءاً  اأنا.  الن�ساِء  كلُّ 

 ،
ّ
النبي وغاوية  اخلطيئة  ب�ساحبة  مروراً  ال�سعيف، 

واأنا   . االآن  ال�رصّي  حبلها  يقطعون  التي  اإىل  و�سواًل 

املتبتّلة االأوىل والّر�سولة القّدي�سة، التي ابتنى لها رّبها 

بيتًا يف اجلّنة، و�سواًل اإىل ّمْن غّرقها دم ابنها اجلليل 

ودمع حرمانها امُلّر، اأو تلك التي غ�سلت الفيء احلرام 

عن بطنها، وجاأرت يف الليل تائبًة مَلْن ي�سمعها .

 حتى ال اأدخل يف 
ّ
ولعلي مثل التلميذ الذي اأيقظه النبي

جتربة الروح واجل�سد، فرمّبا اأردُت فعل ال�سواب، لكني 

الّرُب  ن اختارهم  مِمَ اأكون  اأن  القوّة. واأرجو  اأجد  قد ال 

ليتمّموا العمل يف االأر�س .

اأبي�س  اأراه  القادرة اجلديرة بقراءة الرتاب، الذي  واأنا 

اأنا  هي  طني  اأو  رمل  من  حفنة  فكل  االأتقياء.  كنوايا 

اأفتح  ثم  واأرفعها،  يدي،  يف  فاأحملها  ت،  َم�سَ التي 

�سغري  �سالل  كاأنه  من�رصبًا،  الرتاب  فينثال  اأ�سابعي، 

جاف ي�ّساقط على االر�س �رصيعًا . لكّني اأنظر اإىل تلك 

الذّرات الواقعة تباعًا، فاأرى حياة �ساحبة تلك احلفنة 

من الرتاب، التي هي، اأ�ساًل،  حلمًا وروحًا ودمًا وحياة 

كاملة .

متامًا مثل تلك التي تتمّلى قعر الفنجان فتقراأ الطالع، 

لكني اأقراأ الواقع املا�سي. فاأنا العائفُة التي تعود اإىل 

الزمن ال�سحيق الفائت لتتعّرف على حيوات اأخواتها .

ورمّبا كانت اإحداهن قد ولدت وُدفنت يف اأر�س بعيدة، 

لكن الرياح اأو ال�سيول حملت �سيئًا من حلمها املذرور 

.. اإىل هذه  اأو ترابًا  اأو طينًا  النا�سف، الذي �سار رماًل 

االأر�س التي اأقف عليها، اأو اأجل�س معَك على ب�ساطها .

كالنا طائر يغّرد ليح�سل على طعامه. وكّلنا يتخّلى 

عن �سيء ما من اأجل غٍد اأف�سل. لكّني لن اأكون �سجينَة 

ج�سد االأنثى، التي هي اأنا.

يريدون جل�سدي اأن يكون حانًة مفتوحة، واأريد له اأن 

يكون معبداً يعَج بالُدخان الطّيب والراكعني، الأوا�سل 

احلليب  مدرج  على  االأحالم،  خ�سب  من  بيتي  بناء 

والع�سل. 
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212\ �ساعر وكاتب من تون�س.

�سّده   - �ساّبا  يزال  ال  رجال   - �ساّبا  رجال  اأتذّكُر 

املوُت عن املوت - و رمبا خطاأ احليف.

اأقدامها على الرّتاب  جنحت قّوات احللف يف تثبيت 

املهزومة  االأملانّية  القّوات  كانت  بينما   ،
ّ
الفرن�سي

تقاتل عبثًا ب�رصا�سة غري جمدية.

يف منزل كبري )ُيدعى »الق�رص«(، �ُسمع طرق خفيف 

جل ال�ّساب ذهب يفتح الباب 
ّ
على الباب. اأعلم اأّن الر

لزّوار جاوؤوا حتما طلبا للّنجدة.

ة،  �رصاخ :
ّ
وهذه املر

 »اإىل اخلارج جميعكم«.

اإىل حّد   طلق 
ّ
فرن�سي بل�سان  بادر  نازّي  اأّول  مالزم 

مطلع  امراأتنْي  يف  ثم  ّن 
ّ
ال�س كبار  باإخراج  اخلزي 

ال�ّسباب: 

»اإىل اخلارج، اإىل اخلارج.«

ال�ّساب الفرار  ة، كان. رغم ذلك، مل يحاول 
ّ
هذه املر

لكّنه كان يتقّدم ببطء �سديد يف هيئة رهبانّية. دفعه 

ا. حدثت  املالزم االأّول، اأراه عيارات فارغة و ر�سا�سً

بالفعل معارك هنا، هذه االأر�س �ساحة حرب. ؟

اأمام  ُمظهرا  غريب  لغو  يف  االأّول  املالزم  اختنق 

ب�رصعة(  االإن�سان  )ي�سيخ  �سّنا  ازداد  اّلذي  جل 
ّ
الر

ثّم  يدوية،  قنبلة  و  �سا�س 
ّ
الر الفارغة،  العيارات 

�رصخ عاليا : 

لَت اإليه«. »هذا ما تو�سّ

 اأمر الّنازّي  رجاله باّتخاذ مواقعهم، ح�سب العادة، 

»اأدخلوا   :  
ّ

ال�ساب جل 
ّ
الر الب�رصي. قال  الهدف  لرمي 

على االأقّل عائلتي«. اأي اخلالة )94 عاما(، اأّمه اّلتي 

هائل،  موكب  اأخيه.  زوجة  و  اأخته  �سّنا،  ت�سغرها 

بطيء �سامت، و كاأّنه قد ُق�سي االأمر.

موري�س بالن�سو

نقله اإىل العربية : اأمين ح�سن \

حلظة موتي

 موري�س بالن�سو



ي�ستهدفه  كان  اّلذي  اأّن   — اأعلم  هل  و   — اأعلُم 

 اآنذاك ب�سعور 
ّ

االأملان منتظرين االأمر الّنهائي اأح�س

ميّت  ال  اأنه  )بيد  الغبطة  من  ب�سيء  باخلّفة،  غريب 

هو  هل  ؟  طاغ  فرح  هو  هل   — ب�سلة(،  عادة 
ّ
لل�س

التقاء املوت باملوت ؟

  لو كنت مكانه، ملا حاولت �سرب هذا ال�ّسعور باخلّفة. 

 — مّيتا  الك�رص.  على  ع�سّيا  فجاأًة  اأ�سبح  رمبا 

حمة جتاه 
ّ
ال�ّسعور بالر اأبدّيا. لعّله االنت�ساء. بل هو 

ا�ستحالة  يف  املتمّثلة  عادة 
ّ
وال�س املعذبة  االإن�سانّية 

تربطه  ذلك احلني، �سارت  منذ   . تكون �رصمدّيا  اأن 

باملوت �سداقة خفّية.

اندالع  الواقع،  اإىل  مباغت  رجوع  الّلحظة،  تلك  يف 

املقاومة  رفاق  اأراد  قريبة.  ملعركة  هائل  �سجيج 

جندَةََ رفيق عرفوا اأّنه يف خطر. ابتعد املالزم االأّول 

يف  االأملان  اجلنود  بقي  يحدث.  كان  ما  م�ستطلعا 

ثبات من  كذلك يف  للمكوث  م�ستعدين  تاأّهب  حالة 

�ساأنه اأن يوقف الّزمن.

 : قائاًل يف لهجة حازمة  اأحدهم  اقرتب  قد  لكن ها 

»نحن ال اأملان، رو�سّيون«، و تابع يف �سبه �سحكة : 

»جي�س فال�سوف«،  م�سرًيا اإليه باأن يختفي.

 يبدو يل اأّنه قد ابتعد، وال يزال يراوده �سعور اخلّفة 

ذاك، اإىل اأن وجد نف�َسه يف غابة بعيدة ت�سّمى »غابة 

كان  التي  االأ�سجار  ظّل  يف  احتمى  حيث  االأريقى« 

يعرفها جيدا. و هكذا، و بعد وقت طويل، ثاب فجاأًة 

الكثيف. حرائق يف كّل مكان،  الغاب  اإىل ر�سده يف 

ت�سطرم.  املزارع  وكّل  الّلهب  من  متتابعة  �سل�سلة 

عرف فيما بعد اأّن ثالثة �سّبان من اأبناء املزارعني 

كان  �سباُبهم  ُقتلوا.  املعارك  عن  البعد  كل  بعيدون 

ذنَبهم الوحيد.  

احلقول  يف  و  الّطريق  على  املنتفخة  اخليول  حّتى 

كانت ت�سهد باأّن احلرب دامت طويال. يف احلقيقة، كم 

من الوقت انق�سى ؟  ملاذا عندما رجع املالزم االأّول 

ي�سمح  مل  بالق�رص  القاطن   
ّ

ال�ساب غياب  اكت�سف  و 

)اّلذي  »الق�رص«  حرق  اإىل  بدفعه  للغيظ  و  للغ�سب 

كان �ساخما و عظيما( ؟ الأّنه كان »الق�رص«. اإذ ُحفر 

على واجهته تاريخ 1807، و كاأّنها ذكرى ال ميكن 

اأّنها  اأن يعرف  حتطيمها. هل كان مثّقفا اإىل درجة 

 نابليون على منت 
ّ
نة امل�سهورة الإيينا عندما مر

ّ
ال�س

غري حتت نافذة »هيجل« اّلذي  ح�سانه الرمادي ال�سّ

راأى فيه »روح العامل«، كما خّط ل�سديق له ؟ اإّنهما 

بوا بيت 
ّ
الّزيف واحلقيقة. فلقد نهب الفرن�سّيون وخر

هيجل كما كتب ل�سديق اآخر. لكن كان هيغل يجيد 

  واجلوهري. �سنة 1944، اأوىل 
ّ
الّتفرقة بني العَر�سي

اّلذي ال  الّتقدير  اأو  للق�رص االحرتام  الّنازي  املالزم 

غم من ذلك مّت الّتفتي�س يف 
ّ
ت�ستحّقه املزارع. و بالر

املال، و يف غرفة منف�سلة  كّل مكان. �رُصق بع�س 

على  االأّول  املالزم  عرث  العالية«،  »الغرفة  تدعى 

اأوراق و على خمطوط كبري رمّبا احتوى على خطط 

حربّية. و ها قد رحل اأخرًيا. كّل �سيء كان يحرتق اإاّل 

»الق�رص«. لقد ُحقن دُم النُّبالء.

حتما راود ال�ّسابَّ همُّ احليف منذ ذلك احلني. ال َوْجَد 

بعد االآن، بل ال�ّسعور باأّنه مل يبَق على قيد احلياة اإاّل 

و�س ينتمي اإىل طبقة نبيلة.
ّ
الأنه كان يف نظر الر

قتٍل  فظاعُة  و  للبع�س  حياٌة   : احلرب  هي  تلك 

لالآخرين.

ظّل رغم ذلك ال�ّسعور باخلّفة اّلذي اأعجز عن تف�سريه 

�سا�س : هل 
ّ
يراودين حلظة التاأهب للموت رميا بالر

الاّلنهائي ؟ ال  انفتاح  رُت من احلياة ؟ هل هو 
ّ
حتر

لعّلها منذئٍذ  فرح و ال ترح. و ال غياب اخلوف، بل 

خطوة يف العامل االآخر. اأعلم، اأت�سّور اأّن هذا ال�ّسعور 

كما  حياته،  من  تبّقى  ما  غرّي  �سربه  ميكن  ال  اّلذي 

لو اأّن املوت اخلارجي مل يعد بو�سعه اإاّل اأن ي�سطدم 

باملوت داخَله. 

. كاّل اأنت مّيت.« 
ّ
»اأنا حي

مالرو  اندريه   « والتقى  باري�س  اإىل  فرتة  بعد  عاد 

»اّلذي روى له اأّنه مّت اعتقاله )دون اأن ُتك�َسف ُهوّيته( 

واأنه متّكن من الهروب تاركا وراءه خمطوًطا

من  تاأليفها  ي�سهل  الفّن  يف  خواطر  �سوى  تكن  »مل 

جديد، لكن ي�ستحيل االأمر بالّن�سبة اإىل خمطوط«. 

ال  لكنها  ببولهان  م�ستعينا  باأبحاٍث  بالقيام  اأمر 

ميكن اأن تكون جمدية.

ال يهّم. وحده يبقى ال�ّسعور باخلّفة و هو املوت ذاته 

اأو بعبارة اأدّق حلظُة موتي اّلتي هي منذ ذلك احلني 

يف حالة انتظاٍر دائم.
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214214\ روائية واكادميية من ُعمان

17 يونيو 2014: 

لتزجية  اأعدت  جملة  يف  تقراأه  اأن  تتوقع  الذي  ما 

الوقت يف الطائرة؟ 

عن  التقارير  بع�س  اخلفيفة؟  االأخبار  بع�س  رمبا 

املدن اجلميلة يف العامل؟ دعايات لل�سوق احلرة؟

اأخرى:  فكرة  لديها  الكورية  اجلوية  اخلطوط  جملة 

الفيل�سوف  عن  �سفحات  عدة  من  متكامل  ملف 

الفرن�سي مي�سيل فوكو.

له  ال�سور  اأروع  ي�سم  الفيل�سوف  عن  مذهل  ملف 

يف مكتبته، كما ي�سم مقاالت عدة عن حياته، عن 

فل�سفته، وعن اأهم كتبه: » تاريخ اجلنون يف الع�رص 

يفعل  ماذا  وغريها.  االأ�سياء«،  »نظام  الكال�سيكي«، 

�ساعة  املفاجاأة؟  هذه  اإزاء  مثلي  بفوكو  معجب 

الطريان من �سيئول اإىل جيجو لن تكفي لقراءة امللف 

كله، وتركه مرميا يف جيب املقعد �ساق على نف�سي؛ 

جملتهم  اأخذت  الكورية  للخطوط  االعتذار  كل  مع 

الثمينة.

يكن  مل  واالأدب  والفن  بالفل�سفة  االهتمام  هذا  لكن 

مفاجئا متاما بعد االأيام التي ق�سيتها يف �سيئول، 

االأدب  اأ�ستاذ  كيم،  الربف�سورجياونغ  حدثني  حيث 

عن  العاملي،  االأدب  جملة  حترير  ورئي�س  الكوري، 

ال�سوارع م�ستغرقا  ال�سعب الكوري الذي نراه يف  اأن 

احرتام  اأي  احلقيقة  يف  يكن  ال  الذكية  هواتفه  يف 

هايونداي،  لرئي�س  وال  �سام�سوجن،  �رصكة  لرئي�س 

الأنهما �رصكتان ال تهتمان بغري املال. قال جياونغ: 

املال  قيم  نحرتم  ال  ولكن  منتجاتهما  ن�ستخدم 

ال�ساي  ارت�سفت  ال�رصكات.  هذه  اأمثال  متثلها  التي 

االأخ�رص الذي عزمني عليه واأنا اأ�ساأله: »من يحظى 

مهرجان االألعاب النارية يف منطقة يويدو، مبدينة �سيوؤول

جوخة احلارثي \

الرحلة اإىل كـــــوريــا
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باحرتام ال�سعب الكوري اإذن؟«، قال بثقة: »العلماء، 

اأ�ساتذة اجلامعات«. 

وقت  كالنمل  يعمل  ال�ساحك،  ال�سعيد  ال�سعب  هذا 

الب�رص  ترى  الراحة،  وقت  توقف  بال  وميرح  العمل، 

وامل�سيحية  والبوذية  الطاوية  الديانات:  كل  من 

عبادته  عن  االآخر  ي�ساأل  اأحد  ال  والكونفو�س�سية، 

وربه، لهم دينهم ولك دين، ولكنهم جميعا يحرتمون 

احرتام  الكونفو�س�سية:  من  انحدرت  التي  التقاليد 

مادام  طبيعي  اأمر  هذا  اإن  جياونغ:  قال  املعلم، 

كونفو�سيو�س نف�سه كان معلما. لكن اأمل يكن ر�سولنا 

املعلم يف جمتمعاتنا  مكانة  فمالها  معلما؟  حممد 

كان  اإن  جياونغ  �ساألت  له؟  مثيل  ال  انحدار  يف 

فظن  كوريا،  يف  االإ�رصاب  يف  يفكرون  املعلمون 

باأين اأمزح معه؛ مكانة املعلم االجتماعية واملادية 

ال تقل اإطالقا عن مكانة االأطباء واملهند�سني.

معر�س  يف  جولتي  فاأكملت  احلديث  هذا  اأ�سعدين 

يف  املراهقات  قريرة،  �سيئول  يف  الدويل  الكتاب 

عائلتي اأبدين احلما�سة ل�سفري اإىل كوريا وزودنني 

ببع�س الكلمات من امل�سل�سالت الكورية التي يدمنَّ 

مل  احلال  بطبيعة  التي  »اأحبك«  كلمة  منها  عليها، 

اأحتج اإليها! القيم التي يعي�س عليها املجتمع الكوري 

ال تعك�سها امل�سل�سالت واإمنا جت�سدها احلياة اليومية 

لهذا ال�سعب املبت�سم، املتعاون، املت�سامح. اأ�ستوقف 

 – باالإ�سارات  الأ�ساألهم  والفتيات  وال�سباب  الكهول 

�سادفت قلة ممن يتحدثون االإجنليزية – عن مكان 

ما، فيخرجون فورا هواتفهم الذكية، اخلرائط ومزيد 

من االإ�سارات، ثم انحناءة خفيفة منهم تتبعها مثلها 

يف  اإنه  بل  ا�ستنكار،  ال  رف�س،  ال  حتديق،  ال  مني. 

مرتني على االأقل وقفت �سيدتان يف الطريق بجانبي 

للت�سوير معي.

واخل�رصوات  واللحوم  املقايل  كانت  االإفطار  يف 

جتربة  وقررت  فيها  اأحدق  وقفت  الطاولة،  متالأ 

التي تقدم يف كل وجبة، ملفوف  االأكلة  الكيمت�سي، 

حمرتق.  ول�ساين  لوقفتي  عدت  ثم  بال�سطة،  خملل 

اأ�سفق النادل املبت�سم علي فاأخرج من خمباأ ما قطعا 

من اخلبز، اأخذتها منه �ساكرة. وقلت يف نف�سي: يف 

ل�سطة  اأ�ست�سلم  �سجاعة. وهكذا مل  اأكرث  �ساأكون  الغد 

الكيمت�سي وظللت اأتذوق منه قليال يف كل مرة.

الروحي  املوطن  الإيتاوان،  املتجهة  احلافلة  يف 

من  دقائق  خم�س  كل  اأنط  ظللُت  كوريا،  مل�سلمي 

املحطة  ا�سم  عليها  املدون  ورقتي  الأعر�س  كر�سي 

بالكورية لل�سائق، فريد علي بنف�س الكلمات التي ال 

�ستخربين  »لكنك  اجلملة:  بنف�س  عليه  واأرد  اأفهمها 

حني ن�سل، �سح؟«، وهكذا حتى اكت�سفت بال�سدفة 

اإين و�سلت فقفزت من احلافلة اإىل املحطة.

والبرتاء،  ودبي  مراك�س  مطاعم  اإيتاوان،  اإذن  هذه 

يف  اجلامع  املفتوحة،  والعربات  ال�سوارع  واأ�سواق 

الوجود  لكن  االأخرى.  اجلهة  يف  والبارات  جهة، 

الكوريون  اأما  نادرا،  يكون  يكاد  هنا  العربي 

األفا.  واأربعني  يتجاوز خم�سة  امل�سلمون فعددهم ال 

يعادل  ثمنها  ولكن  البني  القبعة  هذه  تعجبني 

فهو  باأ�س،  »ال  نف�سي:  يف  قلت  �سهرة،  ف�ستان  ثمن 

االأحوال«.  كل  يف  القبعات  على  االألعاب  �سيف�سل 

بحجز  النف�س  اأمنِّي  اأتعب،  اإيتاوان حتى  اأجتول يف 

القطار وال�سفينة اإىل جزيرة جيجو في�سدمني وقت 

االإبحار: اإحدى ع�رصة �ساعة، اأ�ست�سلم خليار الطريان، 

واأتفق مع املوظفة الرقيقة على ا�ستالم تذكرتي بعد 

�ساعة، الأجدها يف انتظاري رغم انتهاء وقت عملها 

لتعلم  العرب  للموظفني  تقام دورات  الر�سمي، مل ال 

رقي التعامل يف كوريا؟

دقيق  املرتو  نظام  الهان،  نهر  اإىل  املرتو  اأخذت 

اأي  اأجد  فلم  املحطة  اإىل  خرجت  ولكني  للغاية، 

ال�سحيح؟  لالجتاه  املاء  ن�سائم  تهديني  رمبا  نهر، 

املرتي�س  الفتى  يل  اأ�سار  الب�رص،  فليفعل  تهدين  مل 

الي�سار،  اجتاه  يف  اأذهب  اأن  جماورة  حديقة  يف 

اإذ حلق بي  اأمامي  وبعد بع�س الوقت وجدته يلهث 

ليخربين اإنه اأخطاأ يف االجتاه واأ�سار يل جلهة اليمني. 

مل يحتج هذا الفتى قطعا لكل درو�س االأخالق التي 

والوعظ يف نفو�س  بثها باخلطابة  حتاول مدار�سنا 

ى عليها بقطع النظر  اأطفالنا وفتياننا، فالقيم ُيرتبَّ
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عن االنتماءات الدينية وال ُيت�سدَّق بها. مل يقل الفتى 

ابتعدت فعال و�ستجد غريي من  الغريبة قد  اإن هذه 

ير�سدها اإىل الطريق ال�سحيح، بل األزم نف�سه باجلري 

وراءي حتى وجدين واأر�سدين.

وقت  الطيب،  امل�ساء  وقت  الهان  نهر  على  ق�سيت 

تعك�س  ال�سحاب  ناطحات  والطماأنينة،  ال�سالم 

الهان  �ساأنها، ونهر  النهر، ولكنها يف  اأنوارها على 

وح�سارتهم  الكوريني  اأ�سالف  باأرواح  املرتقرق 

الهان  نهر  حافة  على  �ساأنه.  يف  العظيمة  ال�رصقية 

وجدت بائع االألعاب وا�سرتيت منه ال�ساروخ املحلق 

اإليه  ته يف التو  باالألوان البني. اأح�س�ست اإين لو طريَّ

اها النهر. �سي�سله، و�ست�سل معه روحي وقد �سفَّ

القرية  اإىل  الذهاب  قررت  التايل  اليوم  �سباح  يف 

مع  اللغة  ت�سعفني  مل  وكالعادة  الكورية،  ال�سعبية 

يتحدث  من  الركاب  بني  اأجد  ومل  احلافلة،  �سائق 

تبدي  القوية،  الدول  �ساأن  هو  فكما  االإجنليزية، 

املحن  من  الرغم  على  بلغتها،  كبريا  اعتزازا  كوريا 

اأثناء اال�ستعمار  اللغة  اإذ ُقمعت هذه  التي مرت بها 

الهوية  على  للق�ساء  حماولة  يف  لكوريا  الياباين 

الوطنية الكورية،واأجرب الكوريون على احل�سول على 

األقاب يابانية تعرف با�سم �سو�سي كاميي. على اأية 

حال كان قلقي واإزعاجي لل�سائق كل ب�سع دقائق 

بال جدوى الأن احلافلة ا�ستمرت يف ال�سري ملا يزيد 

عن �ساعة ون�سف حتى اأ�سار يل ال�سائق بالنزول.

ت�سور القرية ال�سعبية الكورية حياة ال�سعب الكوري 

احلداد  املهن:  القدمية، هنا جتد ممثلي  االأزمنة  يف 

املعمار  جتد  كما  والب�ستاين،  والبائع  والنجار 

الكوري املميز: بيوت االإقطاعيني وبيوت الفالحني، 

مبكانة  يحظى  الذي  واملعلم  العامل  بيت  وبالطبع 

لعر�س  وعر�سا  للفرو�سية،  عر�سا  �ساهدُت  رفيعة. 

تقليدي، حيث جتل�س العرو�س على هودج ُيحمل على 

املوكب  يتقدم  حني  يف  الرجال  من  اأربعة  اأكتاف 

متاع  حاملو  بهم  يلحق  ح�سانه،  على  العري�س 

ي�سكل  الذي  القو�س احلجري،  العرو�س. عربت ج�رص 

واأح�س�ست  املاء،  على  بتقو�سه  بوذيا  دينيا  رمزا 

التي  القدمية،  جو�سون  ح�سارة  قلب  يف  اإين  لوهلة 

هان�سونغ  اإىل  العا�سمة  »تايجو«  موؤ�س�سها  نقل 

مني  نال  التجوال  من  �ساعات  ب�سع  بعد  )�سيئول(. 

باخل�رصوات«،  كيك  »البان  وجبة  فتناولت  التعب، 

واخل�رصوات  البي�س  قوامها  �سعبية  وجبة  وهي 

رغم  �ساأ�سبح  اإين  اأظن  وال  ملح،  ذرة  بال  ولكنها 

حماوالتي املتكررة من املعجبني باملطبخ الكوري، 

مطعم  من  الفرحة  ال�سحكات  �سدتني  امل�ساء  ففي 

بحري باجلوار، فاتخذت مكانا يل و�سط ال�ساحكني، 

عظيما  وقدرا  طاولتي  على  للطبخ  موقدا  فوجدت 

حركات  النادل  قلَّد  البحر،  وثمار  باملحار  مليئا 

الدجاجة �سائحا : باق بيق، لي�ساألني اإن كنت اآكل 

ال  الأين  امللعقة،  �سكل  الأريه  يدي  رُت  وكوَّ البي�س، 

اأجيد ا�ستخدام ع�سي الطعام وال املق�س الذي يبدو 

يغلي  القدر  ظل  الكوري.  املطبخ  يف  اأداة  اأهم  اأنه 

اأمامي وظلت النادلة ال�سغرية ذات الب�رصة اخلارقة 

واأرجل  املحارات  االأنيق  مبق�سها  تق�س  ال�سفاء 

ببع�س  رغبتي  متنا�سية  اآكل  واأنا  ال�رصطانات، 

البهار، وحني فرغُت من الطعام اأعطيت الفتاة التي 

اأمام طاولتي وموقدي معاونًة  مل تكد تتزحزح من 

البق�سي�س، فا�ستنكرت ورف�ست، فودعتها  يل بع�س 

ليلة  من  ينتظرين  عما  الفندق  اإىل  غافلة  عدُت  ثم 

اأرق، رف�ست فيها معدتي خليط البي�س وثمار البحر 

ومهرو�س اليقطني.

اإىل  االإجنليزية  من  مرتجمتي  مبيكيل،  التقيُت 

واأنني  نف�سها  ال�سنة  مواليد  اأننا  الحَظْت  الكورية، 

يل  املخ�س�سة  الكلمة  وقت  اأدارت  اأم،  –مثلها- 
اجلمهور  اأما  الطيب،  ح�سورها  واأ�سعدين  مبهارة، 

بلدي،  ديانة  عن  ف�ساألوين  ولها،  يل  ا�ستمعوا  الذين 

وعن البخور العماين، وعن جتربتي يف الكتابة، وعن 

مو�سوع روايتي القادمة. اكت�سفت فيما بعد اأن فيهم 

عمان،  مع  جتارية  بعقود  �رصكاتهم  ترتبط  جتارا 

العربية  اللغة  طلبة  مثل  مثلهم  يحر�سون،  ولكنهم 

يف اجلامعات الكورية، على ح�سور ندوة اأدبية.

اأن  االقت�سادي  النمر  هذا  يف  املرء  يت�سور  ال  قد 
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ولكن  االإن�سانية،  العلوم  على  يقبلون  طالبا  هناك 

االأدب  يحظى  العك�س.  يوؤكد  جياونغ  الربوف�سور 

الثقافة  على  الدولة  وتنفق  كوريا،  يف  عاٍل  بتقدير 

واملهرجانات االأدبية اأ�سعاف ما تنفقه دول اأخرى، 

جياونغ الذي يعتز بلقائه مع حممود دروي�س، يحكي 

الفل�سطينية،  وللق�سية  للعرب  منا�رصته  عن  بفخر 

ولكن - ي�ستطرد جياونغ- يف الواقع فاإن االهتمام 

بالثقافة العربية �سئيل جدا يف كوريا. �ساألت اأ�ستاذ 

كيم،  مو�سى  الدكتور  اجلامعة،  يف  العربية  اللغة 

الذي ترجم ال�ساعر الكوري الكبري ت�سو او هيون اإىل 

العربية،  يدر�سون  الذين  الطلبة  عدد  عن  العربية، 

فقال اإنهم قلة، حوايل مائتني. ال اأعرف هل اأ�سحك 

اللغة  دار�سي  باأ�سعاف  يفوق  العدد  فهذا  اأبكي،  اأم 

العربية يف عمان.

20 يونيو 2014: جيجو، هبة الربكان

اجلزيرة  الغمام  عرب  تبدَّت  الطائرة،  نافذة  من 

ال�ساحرة، هبة الربكان، جيجو.

اآمنا  مالذا  جيجو  يف  عرفت  االأوىل  الوهلة  من 

والبنايات  والبحر،  اخل�رصاء  اجلبال  تعانق  للروح، 

نافذة  من  املوج  و�سوت  االرتفاع،  املنخف�سة 

غرفتي. اأ�سحو على هذا التعانق الفذ للبحر واجلبل 

االأ�سماك  اآالف  يف  اأفكر  املوج،  �سوت  على  واأنام 

الغوا�سات  الن�ساء  يف  واأفكر  قعره،  يف  والكائنات 

اللواتي يجمعن قواقع للطعام.

يوم،  مائة  باإكمالها  اليوم  حتتفل  �سوجي-مني 

بع�س  العائلي-  الفندق  –�ساحبا  اأبواها  اأهداين 

اإىل  ال�سكر ُي�ساف  اأن  الوا�سح  الكورية، من  احللوى 

ُي�ساف  ال  ولكنه  اللحوم،  واإىل  اخل�سار  واإىل  االأرز 

اإىل احللوى. اجلزيرة جنة على االأر�س، ولكن الطعام 

ال�سجر من فطائر  فبعد  اأ�سبح هنا حمنة حقيقية، 

الفا�سولياء بال�سكر، وال�سو�سي الكوري والبييم باب 

والب�سل  االأرز  ا�سرتيت  بال�سطة(،  واخل�رص  )االأرز 

وهو  للفندق،  حمل  اأقرب  من  والروبيان  والطماطم 

يبعد بال�سيارة حوايل ن�سف �ساعة، وطبخت لنف�سي 

وجبة بامللح انتهت باإحراق قدر عائلتي اجلديدة- 

مالكي الفندق.

ال�ساطئ  امتداد  على  وال�سيادات  ال�سيادين  اأرقب 

ب�سنارتي  مثلهم؛  اأ�سبحت  ثم  لنافذتي،  املقابل 

الغروب  على  تو�سك  ال�سم�س  ال�سخور،  على  جل�ست 

النهاية  يف  ل�سنارتي،  غمزة  كل  مع  اأ�سيح  واأنا 

ا�سطدت �سمكتني جميلتني فاأهديتهما الأم �سوجي-

مني، التي اأتوا�سل معها باالبت�سامات فقط.

تعترب جزيرة جيجو - الواقعة قبالة ال�ساحل اجلنوبي 

- جزيرًة بركانيًة كبرية ويعترب جبلها )جبل هاال( 

مرتا،   1950 بارتفاع  اجلنوبية  كوريا  يف  االأعلى 

اأما قمة »طلوع ال�سم�س« فهي ما اأ�سعدين هنا، حيث 

املنتهي  اجلبل  قمة  اإىل  الدرجات  مئات  ت�سلقت 

ب�سخرة هائلة منب�سطة، حتكي االأ�سطورة اأن االإلهة 

التي بنت اجلزيرة كانت حتمل االأحجار لبنائها يف 

امل�ساء  يف  م�سباحها  وت�سع  تنورتها،  على  الليل 

من  املمزقة  تنورتها  ثقوب  لرتتق  ال�سخرة  على 

ال�سخور والعمل ال�ساق. ال�سياحة الداخلية يف كويا 

من  ياأتون  اخلارج  من  ال�سائحني  واأغلب  مزدهرة 

ال�سني واليابان، اأما امراأة »بعيون كبرية« بالن�سبة 

اإليهم فمو�سوع ي�ستحق الت�سوير!

َعْدُت اأعايَل َجبِل )نام�سان( �سَ

 تاأفُل غاربًة
َ
راقبُت ال�سم�َس وْهي

كانت مدينة )�سيئول( �رصًبا

من زبٍد اأحمر داكن يتغرغر

هذا هو ج�سدي؛ مل يكن اأكرث من جمرد َعلقٍة 

عالقٍة يف ورقٍة طحلٍب يف هذا ال�رصب

ت�صو اأو هيون     
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218218\ قا�س ومرتجم من املغرب

تقدمي:

العربية  ترجمته  نقدم  الذي  الن�س  هذا  اإىل  النظر  ميكن 

باعتباره متثيال للبعد الآخر للكاتب الفرن�صي ال�صهري كي 

ا�صتغاله  التخ�صي�س  الذي يهم على وجه  دي موبا�صان، 

مرا�صال �صحفيا جلريدة لوكولوا الباري�صية Le Gaulois . يف 

هذا ال�صياق املتميز، تاأتي رحلته الطويلة اإىل اأقطار �صمال 

ن�رشها  التي  ومقالته  وتون�س  اجلزائر  وحتديدا  اإفريقيا 

تباعا والتي �صوف ت�صمها جمموعة »يف ال�صم�س« التي 

بنا يف هذا  الأوىل عام 1884. حقيق  �صدرت يف طبعتها 

اإثر  تخلقت  الن�س  هذا  كتابة  فكرة  باأن  ننوه  اأن  املقام 

لوكولوا  جريدة  من  بدعوة  اجلزائر  اإىل  موبا�صان  رحلة 

لتغطية املقاومة الفذة للبطل اجلزائري ال�صيخ بوعمامة 

الفرن�صية  ال�صتعمارية  ال�صلطات  تعتربها  كانت  التي 

وال�صحافة الناطقة با�صمها متردا. و�صوف يالحظ القارئ 

يف هذا ال�صدد اأن موبا�صان �صوف يك�صف باأكرث من قرينة 

دالة عن وجهه العن�رشي القبيح املناق�س جملة وتف�صيال 

منجزه  يف  عنها  عرب  التي  الإن�صانية  والقيم  لالأفكار 

�صوف  ذلك،  على  تاأ�صي�صا  والروائي.  الق�ص�صي  الإبداعي 

يتحول ال�صيخ بوعمامة يف هذا الن�س اإىل خمادع زئبقي 

واأفاق وزعيم ع�صابة، و�صوف حت�رش كل ال�صور النمطية 

يف  اإجمالها  ميكن  التي  العربي  خ�صو�س  يف  اجلاهزة 

التوح�س والعنف والغت�صاب وال�صطو والنزعة الغالمية. 

اأغلب  ا�صتمال  اإىل  ذاته  ال�صياق  يف  الإ�صارة  بنا  جتدر 

�صمال  ف�صاءات  موبا�صان  فيها  ا�صتلهم  التي  الن�صو�س 

على  نعرث  اأننا  غري  العن�رشي؛  املنزع  هذا  على  اإفريقيا 

التج�صيد القوي لذلك يف ق�صة »علومة« التي �صوف نن�رش 

ترجمتها العربية لحقا..

الن�ش:

 �سوف يكون حاذقا جدا من �سوف يزعم حتى يف الوقت 

الراهن معرفة اأي رجل كان بوعمامة. ذلك اأن هذا املخادع 

اإفريقيا؛  يف  جي�سنا  دوخ  اأن  بعد  متاما  اختفى  الزئبقي 

بحيث ميكن افرتا�س اأنه مل يوجد قط.

كان بع�س ال�سباط الذين اعتقدوا معرفته قد و�سفوه يل 

من اأعمال عي�سى املفرجي - ُعمان

ترجمة وتقدمي: عبد املنعم ال�سنتوف \

ال�سجني

كي دي موبا�سان
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اآخرين يفتقدون لل�رصف  اأ�سخا�سا  اأن  بطريقة معينة، بيد 

وعلى يقني جازم من روؤيته و�سفوه بطريقة اأخرى.

مل يكن هذا االأفاق يف كل االأحوال �سوى زعيم ع�سابة قليلة 

العدد اأرغمت دون ريب على التمرد بتاأثري املجاعة. فهوؤالء 

الب�رص مل يخو�سوا القتال اإال لكي ي�سطوا على خمازن الغالل 

وينهبوا حمولة القوافل. ويبدو اأنهم مل يت�رصفوا ال بدافع 

احلقد اأو بدافع التع�سب الديني، واإمنا بفعل وطاأة اجلوع. 

ينبغي اأن نعرتف اأن نظامنا اال�ستعماري الذي يتمثل يف 

واإرغامه  هوادة  دون  ومطاردته  واإفقاره  العربي  تدمري 

على املوت جوعا �سوف يفرز حتما انتفا�سات اأخرى.

ثمة رمبا علة اأخرى لهذه احلملة، وتتمثل يف وجود جتار 

احَللفاء االإ�سبانيني فوق النجود العليا. ويف هذا املحيط من 

احللفاء، ويف خ�سم هذا االمتداد االأخ�رص العائم واجلامد 

وح�سود  حقيقي  �سعب  يعي�س  كان  م�ستعلة  �سماء  حتت 

ال�سمراء  الب�رصة  ذوي  من  واملغامرين  الرحل  الرجال  من 

اأكرث  وهم  اأرا�سيهم.  من  اأخرى  دواع  اأو  البوؤ�س  طردهم 

بهذا  والأنهم معزولون  العرب.  للخوف من  واإثارة  توح�سا 

فاإنهم  �سلطة،  اأو  قانون  اأو  مدنية  اأية  عن  ومبناأى  ال�سكل 

اإذ  املفتوحة؛  االأرا�سي  اأ�سالفهم يف  يقال حذو  حذوا كما 

االأ�سليني.  ال�سكان  حيال  وق�ساة  ودمويني  عنيفني  كانوا 

احلق اأن انتقام العرب كان فظيعا.

هي ذي يف عجالة العلة الظاهرة لهذا التمرد.

كان اثنان من �سيوخ الزوايا يدعوان بطريقة مك�سوفة اإىل 

املالزم  اإيفاد  وقد مت  اجلنوب.  قبائل  اإحدى  داخل  التمرد 

�سيخ  على  القب�س  اإلقاء  بهدف   Weinbreinner وينربيرن 

القبيلة. كان ال�سابط الفرن�سي حماطا باأربعة رجال، بيد 

الكولونيل  تكليف  مت  وقد  اغتياله.  دون  يحل  مل  ذلك  اأن 

اإينو�سينتي Innocente باالنتقام لهذه اجلرمية، وقد كلف اآغا 

�سعيدة ب�سد اأزره.

يف اأثناء ذلك، التقت فرقة الكوم التابعة الآغا �سعيدة بتجار 

قبيلة الطرايف الذين كانوا يتجهون �سوب اإينو�سينتي. وقد 

الطرايف  انهزام  اأ�سفرت عن  القبيلتني  اندلعت معارك بني 

ال�ساللة  ق�سية  تتمو�سع  وهنا  بوعمامة.  اإىل  وجلوئهم 

التي رويت مئات املرات؛ فبعد الهزمية التي حاقت بحملة 

يتهمه  العام  الراأي  اأن  يبدو  الذي  اإينو�سينتي  الكولونيل 

 Kreîder كريدر  اإىل  ق�رصا  ال�سعود  قرر  فاإنه  ال�سيء،  بع�س 

مل  الذي  خل�سمه  املجال  اأف�سح  ما  وهو  �سفوفه،  لتنظيم 

يرتدد يف انتهاز الفر�سة ال�سانحة.

للف�سول.  بواقعة مثرية  التنويه  املقام  بنا يف هذا  حقيق 

الطابع  وذات  العاجلة  االأخبار  كانت  ذاته،  اليوم  ففي 

بوعمامة يف مكانني متباعدين  اإىل وجود  ت�سري  الر�سمي 

عن بع�سهما البع�س مبائة وخم�سني كيلومرتا. 

اأتيحت  كان هذا الزعيم الذي ا�ستغل احلرية املطلقة الذي 

 Gerryville له لكي يقرتب باثني ع�رص كيلومرتا من جرييفيل

. وقد قتل يف اأثناء ذلك العريف برينغارد Bringeard  الذي 

اأر�سل مع مائة رجل اإىل منطقة م�ستعلة بالتمرد لكي يتيح 

االت�سال التلغرايف، ثم عاود ال�سعود اإىل ال�سمال.

لقبيلتي  االإقليمي  الرتاب  بوعمامة  عرب  هكذا،اإذن، 

االأمر  يبدو  فيما  لهما  يعطي  اأن  قبل  والهرار  احل�سا�سنة 

مت  ما  وهو  االإ�سبان؛  حق  يف  اجلماعية  املجزرة  لتنفيذ 

اإىل  النهاية  يف  و�سل  ثم  ق�سرية.  مبدة  ذلك  بعد  تنفيذه 

اأن ين�سب خيامه بعد يومني يف حا�سي  عني قطيفة قبل 

تري�سني على بعد اثني وع�رصين كيلومرتا من �سعيدة.

كانت ال�سلطة الع�سكرية التي اأح�ست يف النهاية باالنزعاج 

قد اأ�سعرت يف العا�رص من يونيو الفرقة الفرن�سية اجلزائرية 

ب�رصورة ا�ستدعاء كل رجالها؛ الأن البالد لي�ست اآمنة على 

االإطالق. كانت القطارات ت�سري طوال الليل اإىل احلد االأق�سى 

للخط، لكن مل يكن يف املقدور يف ب�سع �ساعات ا�ستدعاء 

و�ستني  مائة  على  متتد  منطقة  يف  املنت�رصة  االأورا�س 

كيلومرتا، ويف احلادي ع�رص من ال�سهر ذاته بداأت املذابح..

والهرار  احل�سا�سنة  قبيلتي  بوا�سطة  تخ�سي�سا  التنفيذ  مت 

الذين كانوا يعي�سون  اال�سبان  الكيل من  اللذين طفح بهم 

فوق اأرا�سيهم.

التمرد،  اإىل  دفعهم  جتنب  وبذريعة  ذلك،  من  الرغم  على 

القبيلتني، وكانت املح�سلة ذبح ما  اإزعاج هاتني  مل يتم 

مت  وقد  واالأطفال.  والن�ساء  الرجال  من  ثالثمائة  يقارب 

باجلثث،  حمملني  العرب  الفر�سان  من  عدد  على  العثور 

وحتت �رصوج خيولهم ف�ساتني الن�ساء االإ�سبانيات. غري اأنه 

�رصعان ما مت اإطالق �رصاحهم بدعوى نق�س االأدلة.

من  العا�رص  يف  اإذن،   مع�سكره،  ن�سب  قد  بوعمامة  كان 

يونيو يف حا�سي تري�سني على بعد اثني وع�رصين كيلومرتا 

  Cérez �سرييز  اجلرنال  كان  نف�سه،  الوقت  ويف  �سعيدة.  من 

يربق اإىل احلاكم بخرب مفاده اإن بوعمامة يحاول العبور 

اإىل اجلنوب. ويف االأيام الالحقة، كان �سيخ الزاوية اجل�سور 
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بالغنائم  جماله  ويحمل  وقرالفالح  تافراوا  قرى  ينهب 

ويعود بقيمة ماليني من القوت وال�سلع.

لتنظيم  تي�رصين  حا�سي  اإىل  �سعد  اأن  ذلك  بعد  يلبث  مل 

�سفوفه، حيث قام بتق�سيم جي�سه اإىل ق�سمني ق�سد اأولهما 

لدن كوم  ونهبها من  اإىل عني قطيفة، وهناك، مت �سدها 

الثاين  الق�سم  اأما   .)Brunetiére برونتيري  )طابور  ال�رصاوي 

الذي كان يقوده بوعمامة نف�سه، فاإنه وجد نف�سه حما�رصا 

املاية  يف  املع�سكر   Détrie ديرتي  اجلرنال  طابور  بني 

كريدر  قرب  املع�سكر   Mallaret ماالري  الكولونيل  وطابور 

يف ق�رص كريليفة. كان لزاما عليه واحلالة هاته اأن ي�سق 

طريقه بني الطابورين؛ وهو ما مل يكن �سهل املنال. عمد 

مع�سكر  قرب  فر�سانه  من  جزء  اإر�سال  اإىل  بوعمامة،اإذن، 

بكل  مطاردته  اإىل  عمد  اأن  يلبث  مل  الذي  ديرتي  اجلرنال 

جنود طابوره اإىل حدود عني �سفي�سيفة بعيدا عن االأغواط 

، وقد متلكه اليقني من اأن �سيخ الزاوية يف قب�سة يده. وقد 

التي تلت  الليلة  اآمنا. ويف  جنحت اخلدعة، واأ�سبح املعرب 

رحيل اجلرنال، متكن الزعيم املتمرد من احتالل مع�سكره، 

وكان ذلك يف الرابع ع�رص من يونيو.

يف  مع�سكره  ن�سب  قد  جهته  من  ماالري  الكولونيل  كان 

مراقبة  عو�س  كيلومرتات  اأربعة  بعد  على  كريليفة  ق�رص 

من  ق�سما  التو  يف  بوعمامة  اأر�سل  وقد  كريدير.  معرب 

بالقذائف  اكتفى  الذي  الكولونيل  اأمام  للعبور  الفر�سان 

قافلة  كانت  ذلك،  واأثناء  االأ�سطورية.  ال�ست  املدفعية 

اجلمال املحملة تعرب باطمئنان االأغواط يف اجتاه كريدر، 

ومن  �سهال.  العبور  فيه  كان  الذي  الوحيد  املو�سع  وهو 

هناك، كان على �سيخ الزاوية اأن يذهب لو�سع غنائمه عند 

قبيلته املغار على بعد اأربعمائة كيلومرت جنوب جرييفيل.

�سوف تت�ساءلون حتما: من اأين ا�ستقيت هاته الوقائع ذات 

الدقة البالغة؟ و�سوف يكون اجلواب: من كل النا�س. �سوف 

يتم االعرتا�س طبعا من لدن البع�س على بع�س النقاط، 

ومن لدن البع�س االآخر فيما يخ�س اأخرى. ولن يكون يف 

التقاط  �سوى  اأفعل  مل  اأنني  مبا  �سيء  اأي  تاأكيد  مقدوري 

ينبغي  للحقيقة.  مطابقة  اأكرث  يل  بدت  التي  املعلومات 

اجلزائر  يف  امل�ستحيل  من  باأنه  ذاته  ال�سياق  يف  االإقرار 

اأو  يحدث  عما  ودقيقة  �سحيحة  تف�سيلة  على  احل�سول 

الذي  املو�سع  من  كيلومرتات  ثالثة  بعد  على  حدث  عما 

فيبدو  الع�سكرية،  املعلومات  يخ�س  فيما  فيه.اأما  نوجد 

على امتداد هذه احلملة اأنها كانت م�ستقاة من لدن مازح 

بوعمامة  وجود  اإىل  االإ�سارة  متت  واحد،  يوم  ففي  �سمج. 

االألوية  قادة  من  �ستة  وبوا�سطة  موا�سع خمتلفة  �ست  يف 

الذين كانوا يعتقدون االإم�ساك به. كانت ثمة ت�سكيلة من 

وكاالت  اإخباريات  بها  اأحلقت  التي  الر�سمية  االإخباريات 

االأنباء املرخ�س لها وكان كل ذلك ي�سكل جمموعة غريبة 

التي  االإخباريات  هاته  بع�س  كانت  الكلمة.  معنى  بكل 

كانت �سحة معلوماتها مفرطة يف البداهة قد مت جتميدها 

على اأية حال يف مكاتب اجلزائر العا�سمة.

نفحة  ذي  كاريكاتوري  ر�سم  على  ال�سياق  هذا  يف  عرثت 

اأبدعه معمر فرن�سي، وقد بدا يل مف�رصا بامتياز  روحانية 

ذي  اجلثة  الر�سم ميثل جرناال عجوزا �سخم  كان  للحالة. 

قبالة  وقف  وقد  بالنيا�سني  مغمور  و�سدر  فخيم  �سارب 

االأطراف  املرتامية  االأر�س  يف  يحدق  كان  ال�سحراء. 

يغمغم:  وهو  حريى  بعني  باالأودية  والعامرة  واجلرداء 

الواقف  ال�سابط  يخاطب  ثم  ما،  مكان  يف  هناك..  اإنهم 

اإىل احلكومة باأن العدو  اأبرق  ك�سنم خلفه بنربة �سارمة: 

اأمامي واأنني اآخذ يف مطاردته.املعلومات املت�سمة ببع�س 

ال�سجناء  م�سدرها  كان  عليها  ح�سلنا  والتي  ال�سدق 

اال�سبان الذين متكنوا من االإفالت من قب�سة بوعمامة. وقد 

متكنت بو�ساطة مرتجم من احلديث اإىل اأحد هوؤالء الرجال، 

وفيما يلي �رصد ملا اأف�سى به اإيل. كان الرجل يدعى بال�س 

روخو بلي�سري Blas Rojo Pélisaire، وكان يقود �سحبة بع�س 

رفاقه يف م�ساء العا�رص من يونيو موكبا م�سكال من �سبع 

حمطمة،  اأخرى  عربات  الطريق  يف  اكت�سفوا  حني  عربات 

على  اأحدهم  كان  بهم.  نكل  وقد  ال�سائقني  العربات  وبني 

انق�س  حني  معاجلته،  اإىل  �سارعوا  اأن  فكان  احلياة،  قيد 

اإال  اال�سبان  بحوزة  يكن  مل  العرب.  من  ع�سابة  عليهم 

اأن  غري  اال�ست�سالم؛  على  اأرغمهم  ما  وهو  واحدة؛  بندقية 

ذلك مل يحل دون قتلهم با�ستثناء بال�س روخو الذي جنب 

نعرف  ونحن  احل�سن.  ومظهره  �سبابه  ب�سبب  امل�سري  هذا 

وقد  الرجال.  جمال  حيال  �سربا  ي�ستطيعون  ال  العرب  اأن 

ال�سجناء.  من  غريه  يوجد  حيث  املع�سكر  اإىل  اقتياده  مت 

وعند مت�سف الليل، عمدوا اإىل قتل اأحد ال�سجناء دون �سبب 

تتحدد مهمته  و  دومينكو  ا�سمه  ميكانيكيا  وا�سح، وكان 

يف �سبط فرامل العربات. ويف اليوم املوايل وحتديدا يف 

الليل.  اأثناء  اآخرين  �سجناء  مبقتل  بال�س  علم  يونيو،   11
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اليوم يوم املذابح الكربى. وقد لبث اجلميع يف  كان ذلك 

املكان نف�سه، ويف امل�ساء، اأح�رص الفر�سان امراأتني وطفال.

12 يونيو: رفع املع�سكر و�رصعنا يف امل�سري طوال النهار.

13 يونيو م�ساء: ن�سبنا املع�سكر بجوار �ساية قرب.

وهو  كريفلة،  ق�رص  باجتاه  امل�سري  يف  �رصعنا  يونيو:   14

�سوت  ال�سجني  ي�سمع  مل  ماالري.  ق�سية  �سهد  الذي  اليوم 

اأن بوعمامة قد عمد  املدفع، وهو ما يحملنا على افرتا�س 

اإىل عر�س جزء من فر�سانه فقط اأمام الفيلق الفرن�سي، فيما 

اأمان االأغواط على  كان املوكب املحمل بالغنائم يعرب يف 

بعد كيلومرتات فقط.على امتداد ثمانية اأيام، م�سينا بكيفية 

متعرجة. وما اأن و�سلنا اإىل تي�س موالن حتى انف�سل اأفراد 

الكوم املن�سقني، وقد �ساق كل واحد منهم �سجينه.

وقد اأبان بوعمامة عن عناية خا�سة بال�سجناء وخ�سو�سا 

الن�ساء منهم الذين كان ينيمهن ويحر�سهن يف خيمة خا�سة.

يف  اجلمال  بارعة  امراأة  وهي  الن�ساء،  هاته  اإحدى  كانت 

الثامنة ع�رصة من عمرها ، قد ارتبطت باأحد زعماء قبيلة 

مقاومة  اإىل  جنحت  اإن  باملوت  يهددها  وكان  الطرايف. 

نزواته، غري اأن �سيخ الزاوية رف�س مباركة عالقتهما.

مت اإحلاق بال�س بخدمة بوعمامة دون اأن يتمكن من روؤيته. 

ومل يكن راأى يف احلقيقة اإال ابنه الذي كان يقود العمليات 

، وكان �سابا  الثالثني من عمره  الع�سكرية. كان يبدو يف 

عينني  وذا  الوجه  و�ساحب  نحيفا  القامة،  طويل  اأ�سمر 

اأ�سقرين  ح�سانني  ميلك  وكان  �سغرية.  وحلية  وا�سعتني 

الرائد  يبدو يف ملك  االأ�سل كان على ما  اأحدهما فرن�سي 

جاكي. مل يكن ال�سجني على علم بق�سية كريدر.

ياال  با�س  من  مقربة  عل  االإفالت  من  روخو  بال�س  متكن 

فاإنه  بالبالد،  قوية  معرفة  على  يكن  مل  والأنه   .  Bas_yala

األفى نف�سه م�سطرا اإىل اأن مي�سي مبحاذاة الوديان اجلافة. 

مرهوم.  اإىل  و�سل  ليال،  وثالث  اأيام  ثالثة  م�سرية  وبعد 

من  وثالثمائة  فار�س  خم�سمائة  بوعمامة  برفقة  كان 

اجلنود امل�ساة عالوة على كوكبة من اجلمال املخ�س�سة 

حلمل الغنائم.

على امتداد خم�سة ع�رص يوما بعد املجازر، كانت القطارات 

االأغواط،  وكنا ن�ستقبل يف كل  ت�سري على خط �سغري يف 

فارعات  وفتيات  بهم  املنكل  امل�ساكني  اال�سبان  حلظة 

ومغت�سبات  عاريات  وهن  اجلمال  وباهرات  الطول 

الع�سكرية  ال�سلطة  مقدور  يف  كان  بالدماء.  ومغمورات 

كما يقول �سكان املنطقة اأن تدراأ هاته املذبحة بقليل من 

احلذر. ومل تتمكن يف كل االأحوال من االنت�سار على حفنة 

من املتمردين. ما هي االأ�سباب الكامنة وراء عجز جيو�سنا 

املتطورة اأمام مطارق وبنادق العرب؟ ليحاول اأي �سخ�س 

اآخر اخرتاقهم والك�سف عن العلل.

منا،  اأف�سل  جتعلهم  ميزة  االأحوال  كل  يف  العرب  ميتلك 

هذه  اأبناء  اإنهم  مقاومتها.  جدوى  دون  نحاول  ونحن 

وحفنة  التني  من  حبات  بب�سع  يقتاتون  وهم  االأر�س، 

الطق�س  التعب يف هذا  اأنهم ع�سيون على  القمح، كما  من 

الذي اأنهك قوى رجال ال�سمال. وهم يقطعون فوق �سهوات 

خيول ب�سيطة وال مبالية مثلهم باحلرارة اخلانقة ثالثني 

كيلومرتا كل يوم. والأنهم ال ي�سوقون خلفهم ال اأغرا�سا اأو 

اإر�ساليات اأو اأمتعة، فاإنهم يتحركون ب�رصعة الفتة للنظر، 

وينهبوا  يهاجموا  كي  اجلنود  من  طابورين  ويخرتقون 

اإحدى القرى التي كانت تعتقد اأنها يف ماأمن منهم، ثم ما 

يلبثوا اأن يعودوا اأدراجهم حني تخال اأنهم اأبعد ما يكون.

ي�سري  التي  ال�رصعة  تكن  ومهما  االأوربية،  احلروب  يف 

اأن يكون متوفرا على  بها جي�س ما، فاإنه ال يتحرك دون 

الثقيلة  ال�سلع  اأن  ذلك  اإىل  ين�ساف  الالزمة.  املعلومات 

يرتك  وال  املتبعة.  الطريق  وتعني  احلركة  حتما  تبطئ 

عبوره،  على  دالة  عالمات  اأية  جهته  من  العربي  اجلانب 

وهو ي�سبه بهذا ال�سنيع طريان ع�سفور. وهوؤالء الفر�سان 

يروحون ويغدون اأمامنا بخفة وزوغان اخلطاطيف. 

يعمدون  عندما  العرب  نهزم  اأن  م�ستطاعنا  يف  يكون 

رغم  دحرهم  من  نتمكن  ما  غالبا  اإننا  بل  الهجوم،  اإىل 

�سجاعتهم. غري اأننا ال ن�ستطيع اللحاق بهم عندما يلوذون 

مبا�رص،  �سدام  اأي  بعناية  يتجنبون  اإذن،   هكذا،  بالفرار. 

ي�سحنون  جيو�سنا.تراهم  مبناو�سة  عموما  ويكتفون 

النحيفة،  خليولهم  املجنون  الرك�س  اإيقاع  على  بنادقهم 

ويزحفون كعا�سفة من الثياب الف�سفا�سة والغبار.

الطويلة  املو�ساة  بنادقهم  يفرغوا  اأن  ذلك  بعد  يلبثون  ال 

الرك�س، وعلى حني غرة وفيما ي�سبه  اآخذة يف  وخيولهم 

انحرافا مباغتا، ين�سحبون زحفا كما اأتوا خملفني وراءهم 

بعد  تتحرك  بي�ساء  علبة  ي�سبه  ما  متفرقة  موا�سع  يف 

�سقوطها كع�سفور جريح ما يفتاأ ري�سه مغمورا بالدم..

 * Guy de Maupassant, Carnets de voyages, Au soleil, Sur l’eau, La Vie 
errante, édition critique et annotée par Gérard Delaisement, Paris, Edi-
tions Rive Droite, février 2006

221 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

ن�سو�س.. ن�سو�س.. ن�سو�س 
 s  s s



222222\ قا�س وباحث من اليمن

ب�سيء  التفكري  يف  غارٌق  هو  رمبا  يق�سدين!...  ال  »رمبا   

ما!...«. طماأنُت نف�سي، واأنا اأحاول مرة اأخرى اأن اأجتاهل 

نظراته التي اأ�سبحت تزعجني بحق.

j h j

كان يومًا خريفيًا بارداً؛ لكنه كان م�سم�سًا حلظة و�سول 

البا�س اإىل حمطة االنتظار. كان البا�س قد تاأخر كثرياً 

كعادته، حتى كدُت اأجتمد من الربد، خا�سة اأنني كنت قد 

ن�سيت كعادتي اأن األب�س قبعتي ال�سوفية.

راأ�سه  فهزَّ  لل�سائق،  االأ�سبوعية  البا�س  تذكرَة  اأظهرُت 

بطريقة اآلية دون اأن ينظر اإليها. جل�سُت متهالكًا يف مقعد 

بعيد عن الباب، الذي كانت تنفُذ منه �سكاكنُي رياٍح باردة.

بنظراته  عيناي  التقت  عندما  حترك  قد  البا�س  يكن  مل 

كما  بعيداً  بت�سنُّع، ونظرُت  له  ابت�سمُت  اأول مرة.  احلادة 

متذمراً  كهاًل  كان  املواقف.  هذه  مثل  يف  العادة  جرت 

ممتع�س؛  وجه  له  ملقعدي،  املقابل  املقعد  يف  يجل�س 

ع�ساه  مي�سك  وكان  كثيف،  اأبي�س  و�سعٌر  و�سمني،  اأحمر 

الطبية بكلتا يديه كما لو كان يخنقها، وقد مّط �سفتيه اإىل 

اخلارج اأكرث من الالزم.

ما  فوجدته  بتعمد  نحوه  نظرُت  البا�س  حترك  عندما 

يزال يحدق نحوي بنظرات حادة وم�ستقرة، وقد ارت�سمت 

اأجتاهل  اأال  قررُت  جارف.  غ�سب  عالمات  وجهه  على 

بة نحو عينيه  نظراته هذه املرة؛ فال بد اأن نظراتي امل�سوَّ

باحلرج،  وت�سعره  �رصوده  من  ي�ستيقظ  �ستجعله  مبا�رصة 

وبالتاأكيد �ستجربه على النظر بعيداً... هكذا تنتهي االأمور 

عادة! اأعرف هذا من خربتي الب�سيطة. لكنه مل يفعل؛ بل 

كنُت اأنا،  حتت وقع املفاجاأة، من اأر�سل نظره بعيداً، وقد 

�سعرت باخلجل واالنزعاج اأي�سًا.

�سغلني  وقد  نف�سي،  �ساألت  هكذا؟!«،  نحوي  ينظر  »ملاذا 

هذا االأمر عن اال�ستمتاع بالدفء احلنون الذي بداأ يت�سلل 

قد  تكن  التي مل  املتجمدة؛ عظامي  الركيكة  اإىل عظامي 

من اأعمال عفاف البجايل- ُعمان

همدان زيد دماج \

رمبا ال يق�شدين!
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تعودت على هذا الربد، وال كان �ساحبها قد تعلم كيف 

يلب�س كما ينبغي اتقاء له، منذ جاء مهاجراً غري �رصعي، 

بعد عناء �سديد، اإىل هذه اجلزيرة الغنية.

j h j

بيت�سمور«  »�سارع  نحو  ي�ساراً  انعطف  قد  البا�س  كان 

جمدداً...  اإليه  اأنظر  اأن  وقررُت  �سجاعتي،  مللمُت  عندما 

من  �سياًل  تطلقان  �سفتاه  تكاد  بي،  يحدق  يزال  ما  كان 

نحو  بوجهي  اأ�سحت  تخيلت.  هكذا  اأو  نحوي،  اللعنات 

النافذة، حماواًل اأن اأقلِّب ذاكرتي، فرمبا اأكون قد �سادفته 

من  لي�س  ماألوفًا...  وجهه  يكن  مل  كال!...  ما!...  مكان  يف 

اجلريان بالتاأكيد... نعم... مل اأكن قد راأيته من قبل.

j h j

ب�سيء  التفكري  يف  غارٌق  هو  رمبا  يق�سدين!...  ال  »رمبا 

ما!...«، طماأنت نف�سي، واأنا اأحاول مرة اأخرى اأن اأجتاهل 

نظراته التي اأ�سبحت تزعجني بحق.

j h j

»هل يعرفني؟!«، �ساألت نف�سي بينما كنت اأتظاهر بت�سفح 

عليه  االأمر  التب�س  »رمبا  املجانية...  »املرتو«  جريدة 

و�سّبهني ب�سخ�س يعرفه!... هذا حمتمل... اأوه! مازال ينظر 

اأنه  لو  حينها  متنيُت  اجلحيم؟!«.  بحق  يريد  ماذا   ...! اإيلَّ

 ...
ّ
علي ب�ستائمه  اأو حتى قذف  االأمر وحتدث،  اأف�سح عن 

ال يهم!... على االأقل �سينتهي كل �سيء حني يدرك اأن يف 

نعم،  يظنه!...  الذي  ال�سخ�س  ل�ست  واأنني  ما،  خطاأً  االأمر 

االأمر  اأ�سبح  اأما هكذا فقد  اأية حال؛  االأمر على  �سينتهي 

مزعجًا حقًا!...

j h j

كان البا�س قد توقف يف اإحدى املحطات لنزول بع�س 

يف  واأجل�س  اأنه�س  اأن  وقررُت  الفر�سة  انتهزُت  الركاب. 

اختيار  عنه، متعمداً  بعيداً  الفارغة  اخللفية  املقاعد  اأحد 

البا�س، حيث ي�سعب عليه  االأخرى من  مقعد يف اجلهة 

اإن جل�سُت  اأظنه، فما  اأو هذا ما كنت  مالحقتي بنظراته، 

َ مكانه، ليجل�س  يف مقعدي اجلديد، متواريًا عنه، حتى غريَّ

يف مقعد مقابل غري بعيد عن الذي كان جال�سًا عليه من 

قبل، وبداأ يف التحديق نحوي مرة اأخرى.

j h j

قطع  قد  كان  البا�س  لكن  الوقت؛  من  مرَّ  كم  اأعرف  ال 

م�سافة ال باأ�س بها، وكان هو ال يزال يحدق نحوي متمتمًا 

ب�سوت مرتفع مبا اأدركت اأنه كان �سّبًا مقذعًا دون �سك. 

كان ك�سياد عرث على فري�سته التي حاولت االختباء دون 

جدوى. اإذن، مل يكن غارقًا يف التفكري كما ظننت، اأو كما 

 اأن 
َّ
اأحببت اأن اأظن؛ بل هو يق�سدين دون �سك!... ماذا علي

اأفعل؟! قررُت اأن اأجتاهل االأمر متامًا هذه املرة، فاأنا يف 

غنى عن اأية م�ساكل اإ�سافية، فمنذ اأن قررت الهجرة اإىل 

هنا واأنا يف �سل�سلة غري منتهية من امل�ساكل واملغامرات 

جهد  من  اأنفقته  قد  ما  اأن  ولوال  النتائج،  حم�سوبة  غري 

ل�سلمُت  توقعته  مما  بكثري  اأكرث  االآن  حتى  ومال  و�سرب 

نف�سي طواعية اإىل مكاتب الهجرة، وطلبت منهم ترحيلي 

اإىل بالدي مرة اأخرى. »!too late«، هكذا يقولون هنا... 

وهكذا هو االأمر معي.

j h j

عليه.  هو  ما  على  الو�سع  يزال  وال  الوقت  بع�س  مرَّ 

واأ�ساأله،  اإليه  اأذهب  اأن  وقررت  �سجاعتي  مللمُت  حينها 

اأ�سبح مهينًا حقًا؛ لكنني تذكرت  الذي  االأمر  واأنهي هذا 

اأنه رمبا لن يكون با�ستطاعتي فهم ما �سيقوله، وال الرد 

عليه مبا يجول يف راأ�سي من حجٍج دفاعية مقنعة ت�سع 

حداً ل�سلوكه غري املهذب، فلغتي االجنليزية ال تزال دون 

امل�ستوى، ولهجته اليورك�سريية �ستزيد الطني بلة... نعم، 

ردة  يف  اأتاأنى  اأن  قررُت  �سك.  دون  ذريع  بف�سل  �ساأمنى 

فعلي، واأن اأ�سغل نف�سي بتقليب اال�ستمارات الكثرية التي 

ت�سلمتها من مكتب االإعانة االجتماعية املقيت؛ فهو دون 

التي  رمبا  اأو  القادمة،  االنتظار  حمطة  يف  �سينزل  �سك 

تليها، واإن مل يفعل نزلُت اأنا قبله، ولن اآبه ملا �سيقوله يل. 

�ساأجتاهله متامًا، فلي�ست املرة االأوىل التي اأ�سطر اإىل اأن 

متامًا  �ساأجتاهله  نعم،  متحرك.  �سنم  روح  فيها  اأ�ستلهم 

مهما حدث!

j h j
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مل ينزل يف املحطة كما متنيت... وال يزال يحدق نحوي؛ 

و�ستائمه ترتفع اأكرث من ذي قبل... وها هم الركاب بداأوا 

ينظرون نحوي اأي�سًا! »يا اإلهي! ما الذي يحدث؟!«. غمرين 

قلُق مهزوٍم، و�سعرُت باخلوف وبجفاف مباغت يف حلقي. 

اأنا فيها،  قررُت اإن هو مل ينزل يف املحطة القادمة نزلُت 

اأن اجلو بارد،  واأكملُت امل�سوار �سرياً على االأقدام. �سحيح 

يف  امل�سي  اأحتمل!  اأعد  مل  لكنني  بالزكام؛  اأ�ساب  وقد 

التي  الوجوه  هذه  كل  من  بكثري  اأرحم  الباردة  االأر�سفة 

اأنه  بد  ال  خميف.  وا�ستهجان  بغ�سب  نحوي  حتدق  بداأت 

ك�سب تعاطفهم! ال يهم... لن اأعريهم اأدنى اهتمام؛ بل اإنني 

�سيء؛  اأي  له  �ساأقول  ب�سجاعة.  �ساأحدثه  اأمرُّ بجانبه  حني 

مثاًل:  له  �ساأقول  كلمة.  دون  اأخرج هكذا  اأن  اإذ ال ميكنني 

»Good bye«... ماذا؟! بالطبع ال!... ال ي�ستحقها. �ساأقول 

�سوؤال  هذا  انتظْر!   ...»?What do you want« له: 

اأتيح  ولن  الوقت،  لدّي  لي�س  ال!...  اإجابة...  منه  �سيتطلب 

 You are« :اأية فر�سة للنيل مني. ح�سنًا، �ساأقول له له 

not a nice man«... هذا ممكن... اأو اأي �سيء من هذا 
القبيل... ال يهم... املهم اأن اأقول له �سيئًا يرد يل اعتباري!

j h j

من  قليلة  اأمتار  وقبل  االنتظار،  حمطة  اقرتاب  ترقبت 

االأحمر،  التوقف  زر  على  �سغطُت  اإليها  البا�س  و�سول 

البا�س  باب  اإىل  ونه�سُت من مقعدي، وتوجهت ب�رصعة 

تتابعني  كانت  التي  الغا�سبة  الوجوه  لتلك  اآبه  غري 

قد  بالفعل  كنت  ب�ستائمه...  وال  العدائية،  بنظراتها 

ا�ستلهمت روح �سنم متحرك. عندما توقف البا�س وُفتح 

؛  بتحدٍّ اإليه  ونظرت  اأخرى  مرة  �سجاعتي  مللمُت  الباب 

لكنني مل اأقل له �سيئًا، بل اجتزته بكربياء... حينها، ويا 

رافعًا  نحوي  وي�ستدير  يقف  به  �سعرُت  املفاجاأة،  لهول 

يف  �سابًا  كان  لو  كما  ب�رصعة  ذلك  فعل  عاليًا...  ع�ساه 

الع�رصينيات من العمر يطارد ل�سًا هاربًا!

ابتعدُت ب�رصعة، وقذفت نف�سي خارج البا�س، وانبطحت 

يف  اأحملها  كنُت  التي  واأ�سيائي  اأوراقي  لتتبعرث  اأر�سًا، 

كانت  عني...  بعيداً  االآخر  هو  انبطح  بال�ستيكي  كي�س 

الغيظ  من  اأ�سناين  على  ع�س�ست  حقًا...  موؤملة  ال�سقطة 

والتفتُّ اإىل اخللف... كان باب البا�س الزجاجي قد اأُغلق، 

ووجه ذلك الكهل االأحمق قد الت�سق بزجاج الباب، مك�رصاً 

باأ�سابعها  ت�سنع  اليمنى  كفه  كانت  بينما  اأنيابه،  عن 

الطي�س  اأمواج  بعنف  حترك  اأن  ا�ستطاعت  بذيئة  اإ�سارة 

واحلماقة بداخلي، فما كان مني اإال اأن التقطُت، بال وعي، 

به  ورميُت  بجانبي،  وجوده  �سادف  االأر�س  من  حجراً 

الباب  زجاج  ليته�سم  امللعون،  الوجه  ذلك  نحو  بعنف 

واأفرُّ  العنان،  املرتع�ستني   
َّ
ل�ساقي اأطلق  اأن  قبل  متامًا 

ب�رصعة، خملفًا ورائي البا�س، ووجه ذلك الكهل اللعني، 

واأ�سيائي املبعرثة على االأر�س، و�سوت ال�سائق الذي ظل 

ي�رصخ بي دون جدوى...

j h j

مبنى  من  االأول  الدور  يف  �سغري،  زجاجي  مكتب  يف 

»�سنرت بوينت« يف و�سط املدينة، اأخرج املفت�س »جيم�س 

كروك« من �سدره زفرَة ملل وهو يقّلب اأوراق امللف الذي 

بني يديه قبل اأن ينظر نحوي بهدوء قائاًل:

- م�سرت كا�سيم! ال بد اأن تفهم اأنك ارتكبت عماًل تخريبيًا 

ي�ستوجب العقاب القانوين...

وقبل اأن يت�سنى يل اأن اأفتح فمي اأكمل كالمه، الذي كنت 

قد �سمعته مراراً: 

البالد  هذه  يف  تعي�س  اأنك  اأثبتت  التحريات  اأن  كما   -

ب�سكل غري قانوين...

- اأااا...!

- نعم، نعم... اأعرف ما تريد قوله... لقد �سمعنا مربراتك 

اأن  اأخربناك من قبل  لكننا، كما تعلم، قد  اأكرث من مرة؛ 

�سائق البا�س اأكد اأنك كنَت الراكب الوحيد عندما �سقطَت 

اأر�سًا، واأن كل ما ذكرته عن ذلك الرجل العجوز، اأو بقية 

اأنك  عليك  يبدو  ال  ال�سحة...  من  له  اأ�سا�س  ال  الركاب، 

اأي نوع من املخدرات م�سرت كا�سيم؛ لكن عليك  تتعاطى 

اأن تعرف اأنك يف و�سع حرج!

كنت اأريد اأن اأقول �سيئًا خمتلفًا هذه املرة؛ لكن املفت�س 

امللف،  معه  حاماًل  مقعده،  من  نه�س  قد  كان  »كروك« 

الزجاجية  جدرانها  امتالأت  التي  التحقيق  غرفة  وغادر 

بال  نحوي  حتدق  كانت  التي  الغا�سبة  الوجوه  بع�رصات 

رحمة، وت�سنع باأ�سابعها اإ�سارة بذيئة.

�سيفلد، اجنلرتا 2013

224 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

ن�سو�س.. ن�سو�س.. ن�سو�س 

 s  s s



225225\ قا�س وناقد من �سورية

كان »امليجر« معروفًا الأهل البادية معرفتهم  ب�سباع 

كان  فقد  يقطنونه،  الذي  بال�سهل  املحيط  اجلبال 

اأبنائهم  على  تهجم  التي  ال�سباع  مع  �رصاعهم 

واأغنامهم يكاد يكون كّل ليلة، ولكرثة ما فقد من اأوالد 

و اأغنام وحمري، باتوا يعرفون هوية كّل �سبع، فمنها 

اخلراف،  باأكل  ومنها  الكبا�س  باأكل  خمت�س  كان  ما 

على  تعّودت  التي  تلك  واأخطرها  احلمري  باأكل  ومنها 

تن�سل منها  التي  اجلهة  يعرفون  وكانوا  اأبنائهم،  اأكل 

املواتية النق�سا�سها، وكذلك كان  والريح  كل �سبع، 

�ساأنهم مع امليجر فهم يعرفون رغباته واحدة واحدة 

كل  ب�سجن  ومّوله  الوردية،  اخلراف  اأكل  يع�سق  فهو 

غري  حمار  كل  وبركب  قامته،  من  قامة  اأطول  �ساب 

طويل  كان  يحكى  كما  الأنه  وذلك  االأذنني،  جمدوع 

اإىل  ان�سم  اأنه  ويحكى  للنظر،  الفت  ب�سكل  االأذنني 

اأن يئ�س من تروي�س  �سفوف اجلي�س االإجنليزي، بعد 

قبعة  اعتمر  اإذا  اأذنيه،  طول  األفة  على  خطيبته 

اأال  قبعة،  تلب�س  مل  اأنك  لو  وتقول  ت�سحك  ليخفيهما، 

اأكرث  للنظر  الفتان  حتتها  نافرة  اأذناك  بدت  كم  ترى 

فتبدو  جلدها  وترفعان  القبعة  حتت  ت�رصئبان  فهما 

كاأنها جامو�س بقرنني، واإن خلعها، ت�سحك وتقول يا 

طيب  عنزة،  مثل  تظهر  اأنك  ترى  اأال  اأذنيك  ا�سرت  اأخي 

�سعرها  اأرخى  واإن  منهم،  جزءاً  لتخفي  �سعراتك  طّول 

احلق  له:  وتقول  ت�سحك  فكانت  الن�ساء،  ترخيه  كما 

مثل  فتبدو  منه  تنبتان  اأذنيك  اأن  ترى  اأال  �سعرك، 

�سيطان مطعم على خنزير، وبداأت متيل اإىل �ساب اأطول 

بطوله،  التغزل  على  اأنبها  وكلما  اأذنني،  واأق�رص  منه 

اأدرك  اأذنني،  بطول  اأتغزل  اأن  راأيك  ما  ترد  كانت 

اإال  الأذنيه  حاًل  يجد  ومل  ي�ست�سلم،  مل  لكنه  هزميته، 

من اأعمال اأدهم الفار�سي- ُعمان

خالد زغريت \

َرُجٌل َعلَْى َراأْ�ِشه َِنْاٌر 
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يلب�س  الذي  االإجنليزي،  امللكي  اجلي�س  اإىل  االنت�ساب 

جنوده قبعات مري�سة بري�س اإوز وطاوو�س ، وكلما زاد 

ن�ساط اجلندي كوفئ بري�سة اأخرى، فقرر اأن يتطّوع يف 

الفرقة املعدة لتطبيق خريطة بايكتبيكو، حيث فر�سة 

�سيحظى  اأنه  يعني  وهذا  حدود،  بال  هناك  املكافاآت 

وال  بتمامه،  حب�سي  ديك  وحده  راأ�سه  يجعل  بري�س  

جمال الأذنيه اأن ت�رصاأبا من بني كّل هذا الري�س، وحتقق 

له اأن اأم�سك بذيل حلمه، فكلفته قيادة اجلي�س امللكي 

بعد تخرجه، بقيادة �رصية حماية خط التابلن العابر 

ينت�رصون  الذين  الرحل  بالبدو  يختلط  وراح  للبادية، 

له  خمربين  زرع   على  ويعمل  املحيطة،  البادية  يف 

الذين برعوا  ال�سبان  القب�س على  بينهم ليعينوه على 

يف ال�سطو على  مقرات عنا�رصه املنت�رصة على طول 

يحمي  اأن  م�سطراً  فجاأة  نف�سه  ووجد  التابلن،  خط 

خلد�س  يتعر�س  مل  الذي  اخلط  يحمي  اأن  بدل  جنوده 

واحد، لكنه عجز يف القب�س على واحد منه وبداأ ذيل 

حلمه يفلت منه، وقد و�سل الياأ�س به اأن يرغب باإفالت 

ا�ستلذ بلبطه،  ذيل حلمه لكن حلمه مل يعد يفلته الأنه 

فها قد مر عام، ومل يظفر، بري�سة �سو�س مكافاأة، بل 

تخرجه،  مبجرد  اكت�سبها  التي  الري�س  كل  من  جّرد 

ومطاردة  احلمري  وركب  اجلديان  اأكل  حمى  وانتابته 

ال�سبان الطوال، وكانت معركة البدو مع ال�سباع بني 

كر وفر فال غالب وال مغلوب الأن ال�سباع كانت تهجم 

امليجر  مع  معركتهم  اأما  اجلوع،  غريزة  بدافع  عليهم 

فقد انت�رصوا بها الأّن دافعه بطر حلمه العدواين وعقده 

احليوانية التي �سنعها بيديه، فقد عرفوا حقيقة عقدته 

من طول اأذنيه، فعزموا على االحتيال عليه، فاأوملوا له 

ودعوه للغداء الذي ذبحوا فيه ع�رصة خرفان وردية ، 

وو�سعوها كلها يف �سينية كبرية يف منت�سف اخليمة 

ووزعوا اإىل جانبيها ع�رص �سوان و�سعوا فيها اأرزاً من 

دون حلم، ثم �ساح كبريهم تف�سلوا اإىل املي�سور تقدم 

اأّي  يتقدم  ومل  منها  ياأكلون  االأرز  �سوان  اإىل  اجلميع 

منهم اإىل �سينية اللحم ،فارتاب امليجر ومتنع عن مّد 

 ، يرتقبه  كان  وقد  ذلك  البيت  �ساحب  حظ  وال  يده، 

البدو  ف�ساح يارجال امليجر معذور ال يعرف عادات 

التي ال تغدر بال�سيف ، فقام اجلميع بانتظام اأكل كل 

واحد منهم لقمة من اللحم ثم عاد اإىل �سينته يتابع 

اأكل االأرز، ف�ساأل مرتجمه عما يحدث، ف�رصح له عادات 

البدو وقال له : اأكلوا من اللحم كي تتاأكد من �سالمته، 

ف�ساأل: اللحم كثري جداً يكفي اجلميع ويزيد فلماذا مل 

يوزعوه ،هل هذه عادة يف االإكرام، فقال املرتجم:ال، 

بعد،  فيما  ذلك  ونعرف  االآن  كل  اأعرفه،  ال  هذا  لكن 

وحني فرغ من الطعام ب�سهية كبرية، طلب اإىل املرتجم 

معه،  اللحم  اأكلهم  عدم  �سبب  عن  كبريهم  ي�ساأل  اأن 

ناأكل  ال  نحن  امليجر  �سيادة  يا  الكبري:  ورد  ف�ساله، 

اجلديان الأن َمن ياأكلها تطول اأذناه وكما ترى ال اأحد 

على  امليجر  حرم  يومها  ومن  طويلتني،  اأذناه  بيننا 

يبق  ومل  فجدعوها  احلمري  اأما  اجلديان،  اأكل  نف�سه 

كلهم  الطوال  ال�سبان  واأما  امليجر  يركبه  واحد  حمار 

اختفوا خلف اجلبال ال يخرجون اإال لياًل ليغزو مقراته،  

فوّد لو يعودون فيحرم على نف�سه معاقبة �ساب اأطول 

منه وال �سيما اأن الزمن طالبه ومل يك�سب ري�سة واحدة 

بل اأم�س جاءت برقية من قيادة اجلي�س امللكي تاأمره 

بخلع قبعته لهوانه يف حماية املقرات، وذلك تك�سرياً 

اإىل  وعودته  كفاءته،  لعدم  بت�رصيحه  واإيذانًا  لرتبته 

بريطانيا، فجن جنونه، وبدل اأن ين�ساع لالأوامر، فّر 

واأتقن  حياته،  فتعلم  البوادي،  يف  وهام  اجلي�س،  من 

رعاية اجلديان، وو�سل اأخرياً اإىل َمن قبل اأن ي�رصحه 

بجديانه، ومرت االأيام عليه حتى و�سقط �سعره وتهّدلت 

على  عينه  يحط  ،وراح  يتزوج  اأن  وفّكر  كثرياً،  اأذناه 

عليها  يرتّدد  متطرفة..وباَت  خيمتها  فقرية   اأرملة 

بحجج امل�ساعدة، لكن �ساحب اجلديان �سّك به، فراقبه 

جيداً، وما اإن راآه يف ليلة معتمة يدخل خيمة االأرملة 

اإن  وما  القبيلة،  رجال  مع  عليه  اأطبق  حتى   الغافلة 

يرك�س  وراح  ال�سقوق،  اأحد  من  فّر  حتى  بهم  اأح�ّس 

هّده  اأن  وبعد   ................. بنف�سه  لينجو  اجلبال  �سوب 

فراأى �سوءا  اأنفا�سه  يلتقط  على �سخرة  التعب، جل�س 

اأنه  اأن �سار نحوه، وحني اقرتب عرف  قريبًا، ما لبث 

يوم  عهدته  من  كان  الذي  املرتجم  اأم  مزرعة  و�سل 

كان ميجراً، وكان يعرف حالها فقد ان�سغل ابنها يف 
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ونزواتهم  وعاداتهم  لغتهم  ليتقن  االإجنليز  معا�رصة 

حاملًا باأن ي�سبح مرتجمًا عند عليتهم، بينما راح اأبوه 

لعل  املح�سنة  املقرات  يف  جنودهم  ن�ساء  يحر�س 

اإحداهن حتّن عليه، وتعمل على م�ساعدته يف حتقيق 

حلمه باأن ي�سبح حار�س حديقة حيوانات يف بالدها 

فيم�سي عمره بني ال�سبايا ال�سقراوات اللواتي ياأتني 

مل�ساهدة احليوانات الغريبة هناك، وهو متقن الأغلب 

اأمامهن فيحظى بلم�سة  اأ�سواتها وحركاتها، فيمثلها 

منهن وي�سبح فرداً اأ�سا�سيًا مثله مثل اأي حيوان غريب 

يف احلديقة، اأّما اأّم املرتجمة  فقد كان امل�سجع االأول 

الرئي�سي  واملحر�س  باالإجنليز  باختالطه  البنها 

ي�سيب  اأحدهم  لعل  باالجنليزات،  الحتكاك  لزوجها  

فت�سبح  من اأفراد العائلة املالكة، م�ستخدمة، و�سيفة، 

خليلة حار�س مقطوع من �سجرة ... ال فرق  ... ومل تقنط 

فراحت  �سيئًا،  لت�سيب  بنف�سها  �سعت  بل  املرتجم  اأم 

و�سل  وحني  االإجنليز،  اجلنود  لبدالت  خياطة  تعمل 

عندها  يكون  اأن  فخ�سي  مواربا  الباب  راأى  منزلها، 

ليتفّح�س من  الباب  يراقب ويقرتب من  اأحد، فانتظر 

فيه ، وتاأّكد اأنه وحيدة تغفو مك�سوفة ال�ساقني وكاأنها 

جداً  حنونة  كانت   فقد  قلب  الأعمى  فخًا  ت�سليهما 

رجل  الذي  حلمها  وبرد  زوجها،  ظل  برد  من  وتعاين 

بحديقة احليوانات ورجل يف حمامات العائلة املالكة، 

فان�سل اإىل فرا�سها غطاها.. فكانت غارقة بحلم والدة 

في�سبح   .. خ�سبة  الأنثى  عقيم  بعل  من  يولد  مل  ابن  

راعي كّل عنز اجلبل ... �سال حنانها ملا راأت الهارب، 

حلمها،  هوية  �سالمة  من  فتاأكدت  اأذنيه  وملحت 

اأنها  ال�سيف وال �سيما  ولتوحي بكرم �سيافته للحلم 

اأنها  جريانها   ماعز  لنب  ب�رصقة  اُتهمت  عندما  ادعت 

كان  زوجها  اأن  قيل  تبايل،  وال  اللنب  تهدي  تغلبية 

و�سل  قد  وكان  ق�سرية،  اإجازة  يف  منزله  اإىل  عائداً 

اأعلى، وهناك على اجلبل مل يكن يفكر حلظتها ب�سوق 

زوجته اإليه، فقد كان غارقًا بتاأمل حلمه ي�سرتخي يف 

الذي  القار�س  اجلبل  بربد  وهناك  �سقراء،  امراأة  حذاء 

يح�سه ال�سرتخائه يف احلذاء، مل�س  بحا�سته ال�سابعة 

دفء ج�سد زوجته، فابتهل، وفرح ...فقد حكت له اأنها 

  اأن 
َ
يف غيابه  كانت تتخذ من ظله بعاًل و�سن ... ُحِكي

ابنه  ي�ساعد  فراح  ذلته  عن  يكّفر  اأن  اأراد  امليجر  

قرية  من  جديًا  ي�رصق  ليلة  كل  يف  بعد  عن  املجهول 

وير�سل  لياأكله  اإجنليزي  جلندي  بخ�س  بثمن  ويبعه 

موؤقت  مع خليل  تتعاون  ع�سيقة  اأو  اإىل خطيبة  جلده 

على حتمل  برد غياب خطيبها الذي ا�ست�رصق ليكحل 

�سواد عينيها بتحف ال�رصق وحليب ع�سفور �سحره ......

ابنها ذو  بذيل حلمها فقد �سار  اأّم املرتجم  واأم�سكت 

االأب االحتياط حلار�س الن�ساء ال�سقر  راعي ماعز كل 

اجلبال  التي ال بّد له اأن يغزو بها ق�رص العائلة املالكة، 

اأويف اأ�سعف االإميان  ميلك اأحد ق�سورها يف ال�رصق، 

ومل يتخل االبن الراعي عن  وفائه للماعز  على الرغم 

من عجز كّل َمن عرفه عن تف�سري ولعه باملاعز، حتى 

�رصقة  تورث  مورثات  وجود  اأنكروا  الوراثة  اأطباء 

اأحد  يعرف  وال  االبن  وتدرج  االأذان،  طول  اأو  املاعز 

كيف يف مراتب عالية يف ق�رص العائلة املالكة التي مل 

تلبث اأن عينته واليًا على اأمر اإحدى م�ستعمراتها التي 

وجبالها.....فاأمر  املرتجم  اأم  �سيعة  ت�سم  فيما  ت�سم 

على  ق�رصاً  له  يبني  اأن  املهند�سني  كبري  اأمر  ما  اأول 

هيئة  معزة  �سمطاء ملحاء ......قيل : كان طوال الليل 

رعي  يف  عادته  ميار�س  الق�رص  جانب  اإىل  يجل�س 

... فهو مل ين�س وال ين�سى.. وتذكر ما فعله به  املاعز 

ا�سمه  وهو  اأخطاأ يف تهجئة  الذي  ال�سيعة  مرة معّلم 

املاعز  ثغت  حتى  ،ف�سحك  التفقد  جدول  يف  يقراأه 

البكماء. فا�ستهجن املعلم ، وقال له: ما الذي ي�سحك  

اأال  قال:   ..  ) بعد  فيما  ا�سمه  غرّي  طبعًا   ( التي�س  اأيها 

راأ�سه  اأنت علم  يف  رّد املعلم: بلى  اأ�ستاذ:  يا  تعرفني 

نار... واأخذ اأذنه  و�سّدها حتى مطت ف�سارت ت�سبه اأذن 

امل�ستعمرة   له  ت�سّفق  اأن  يطلب  كان  لذلك  املاعز... 

قد  اإذ  راعيها،  �سار  ويديهاعندما  برجليها  كاملة 

اأ�سعف االأ�ستاذ �سمعه... ولي�س ما بهر الراعي التلميذ  

بل  لوؤمه..  الرغم من  على  اأذنيه   اأ�سابه من طول  ما 

بهره عجزه عن فهم  كيف تكون النار يف راأ�س العلم  

وهو من قما�س... فهو ال يعرف اإال العلم الذي يرفرف 

ذكريات  مباعز  مرة  املدر�سة........�رصح  �سارية  على 
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رئي�س  ...طلب  تطول  باأذنه  فاأح�س  حادثة  فتذكر 

االأر�س  املعلم فالن من حتت  : هات  له  قال  احلر�س 

ق�سم  الذي  امل�سكني   املعلم  اأح�رصوا  وملا   ..........

اأ�سابعه التي �سّد بها اأذن طالبه �سابقًا ومواله الحقًا 

اأحد حرفًا لكي ال ي�سري  .. ومتنى لو مل يعلم  – ندمًا 
�سمع  حتى  كثرياً  ذعر  االأيام،  من  ي�ستقبل  فيما  عبده 

دمه يثغو اأملًا، لكنه دخل، و انحنى اأمام معلم معلميه 

............  ا�ستقبله مواله ثاغيًا ب�سحكة رعت كل  االآن 

ع�سب اجلبال و احلروف التي علمها، ثم قال: علم يف 

يجب  مل  ن�سيت،  الف�سيحة  املعيزة   اأيها  نار   راأ�سه 

املعلم بل  بكى واأراه ما فعل باأ�سابعه، واأردف: موال 

ي. ومل ي�سمح مواله اأن يلتفظ، فقد زعق ) وعيمة وف�سة، 

الذي  اأنا  الرعاة  املوا�سي(..  ُينهر بهما  وهما كلمتان 

َدين  �سيء واحد عقدين واأعجزين و اأنا الذي عجّزت  عقَّ

حتى  علمك   بهراء  م�ستعّبداً  تلميذك  كنُت  منذ  الدنيا 

�رصت مليكك م�ستعِبداً لك، قل يل: كيف تكون النار يف 

حكمة  طوياًل  املعلم  اأطرق   ... يحرتق  وال  العلم  راأ�س 

كبري البدو يف االحتيال على امليجر، وتنفريه من اأكل 

هو  اأنه  وتّذكر  ال�سباب،  و�سجن  احلمري،  وركب  اللحم 

الذي علمه مع البادية الدهاء والنقاء، لكنه تذكر اأّن اأّم 

املرتجم يف ليلة باردة �سارت قابلة اإجنليزية، فولدت 

يف كل بيت ولد اإال ما رحم ربك، وقيل اأنها كانت تزرق 

من  وقيل  بارد،  اأزرق  اإجنليزي  دم  اإبرة  مولود  كل 

لكنه   ، دهاوؤهم  وبهت  حميتهم،  اأبناوؤهم  فقد  يومها 

لو  املعلم: موالي  رّد  واالإطراق،   الذكرى  تلك  بعد كل 

عرفت ال�رّص لعفوت عني؛ اإنها نبوءتي ب�سلطانك دعني 

اأف�رّص لك: العلم هو اجلبل: وهذا مَثٌل يقال  للم�سهورين،اأال 

للناهب  يلوح  جبل  فوق  اأ�سبح  ق�رصك  اأن  ترى  

انظر   ... القا�سي  والعا�سي، طبعًا مواله ظّن للداين و 

اأمل ت�سبح علمًا يف راأ�سه نار.. متتطى مواله فقد حلت 

�رّص  يكون  رمبا  نف�سه  وناجى  للتف�سري  وطرب  عقدته 

جمدي نبوءة املعلم.. يجب اأن اأراعيه قلياًل فال اأنفذ به 

معنى  اأفهم  اأ�سبحت  دمت  وما  حيًا  اجللد  �سلخ  حكم 

عبارة علم يف راأ�سه نار؛ فيعني �رصت مثقفًا واملوىل 

 ... ثقافته  لرعيته عن  مدى  اأب يربهن  املثقف يجب 

لذلك �ساأحكم بالتايل: على وزير الرتبية يف م�ستعمرتنا 

املاعزية  اأن يعمم م�سمون اأمرنا ال�سامي: كل �سباح 

اأمام طوابري الطالب و يثغون ب�سوت  يقف املعلمون 

نهاية  قبل  ثغاوؤه  يبح  ومن  �ساعة  ن�سف  مدة  واحد 

الدوائر  ال�سلخ، وعلى جميع  اإىل  ، يحال  الثغاء  ح�سة 

�سعلة  االأي�رص  قرنها  يف  ملحاء  معزاء،  �سورة  اإ�سافة 

الثورة ويف االأمين ع�سب ال يحرتق .. اأما املعلم  فحكم 

امل�ستعمرة   اأبناء  اأن  يحكى   ... املوؤبد  بالثغاء  عليه 

.. وال يف  الليل من ثغاء املعلم  كانوا ال ينامون  يف 

النهار اإذ  كان هناك �سخ�س- مل تبل معاين النعمة يف 

اجلبال  يف  تهيم  معزاء  اإىل  حتّول  قد    .......- �سحنته 

ما  على  الندم  ثغاء  وتطلق  ال�سال،  ابنها  عن  تبحث 

اأّم  حنني  �سامتة  ميجر،  برتبة  كانت  حني  اقرتفته 

جلو�س  لذكرى  االأربعني  العيد  ................ويف  املاعز  

الوايل االأمعز طال ثغاوؤه على عر�س امل�ستعمرة خرج 

اأنه  .. ويروى  �سعبه ب�سيبها،و �سبانها  ي�سفق، ويثغو 

�سعبه يومها  ظّل  يثغو حتى طلع الفجر و نبت بجلد 

حتى  اليوم  ذلك  م�ساء  ياأت  ،ومل  ماعز  �سعر   اأفراده 

�سارت  اأذنا كل فرد بطول اأذين  تي�س ... وبرغم جوعه 

قدمه  الذي  االأجرب  اجلبل  ق�سم  ي�ستطع  مل  ومتعزه  

الوايل  ل�سعبه يف ذكرى والية ثغائه ، لي�سد رمقه بعد 

�سعبه  وكان  الياي�س..  و  االأخ�رص،  ماعزه   اأكلت  اأن 

واليه ومكرماته فقد تربع بجبل بكل  مذهواًل بعطف 

�سخره وملحه ل�سعبه، حتر�سه �سبعان من غدر االأعداء، 

اأكل  غريزة  فقدتا  فقد  ال�سعب،  مع  األيفتني  وكانتا 

واالأنفة  الع�سب  اأكل  على  رّو�سهما  الوايل  الأن  الب�رص، 

من املوتى، هكذا تكّلم جدي  بعد اأن خرج اال�ستعمار، 

وتركه بارودة اإجنليزية معطلة، فيه�ّس به على ال�سبع 

كربته   يف  عليها  فيتعّكز  منه  جنا  واإن   ، داهمه  اإذا 

ويتذكر فقد تنفع الذكرى، هكذا تكّلم حتى  ُبحَّ �سوته 

ال�سباح  : طلع  الثغاء،فثغثغا اخلتام بقوله  اإىل  ومال 

الق�سة،  بقية  لكم  اأكمل  غداً  املباح  الكالم  وخل�س 

فالليلة اآخرها  برد، �ساأذهب يف ال�رصاب لعل من كوخ 

بال  بق�رص  ...ولو  اأحفادي  تكفي  حنون،  امراأة  فيه 

جبل... فاأكمل ر�سالة االأّم احلنون بالثغاء ...............
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229229\ قا�سة وروائية من االمارات

اأن  تذكرت  �سليمًا  �سحيحًا  ولداً   )حف�سة(  اأجنبت  عندما 

اآخر  ب�سطته بحرقة وهوان عند  الذي  القدمي  بنذرها  تفي 

يف  نف�سها  طمرت  اأن   حدث  التي  االأجنة  قبور  من  قرب 

جدار الرحم ، وانغر�ست وع�س�ست ومدت اأ�سابع اإ�سفنجية 

مهيجة   ، االأوعية  وتدغدغ  االأغ�سية  توؤرجح    ، منمنمة 

�رصعان  ثم  حف�سة ،  عند  ال�سباحي  الغثيان  بوادر  اأوىل 

ما رف�ست  االحتواء املظلم يف احلجرة الدنيوية االأوىل ، 

م�ستعجلة هطولها على النور املتدفق يف اخلارج .

تدفع   اجلدار ،  متزق   ، حف�سة  رحم  يف  تتمرد االأجنة   

ب�ساقها احلبل ال�رصي، تنف�سل عن ج�سدها  ، ترتطم براأ�س 

ال�سيطان ، ثم ت�سقط ميتة. 

)غان (

 يكرب ملت�سقًا يف حجر حف�سة ، يتقدم خفيفًا يف الدهليز 

ال�سا�سع للنور ، ت�سقط �رصَّته املنفوخة يف وعاء اال�ستحمام 

ينت�رص   ، وفخر  بن�سوة  ال�رصَّة  حف�سة  تلتقط   ، ال�سباحي 

الدمع من عينيها على قماط الطفل ، تفكر بتمعن وخوف 

، تت�ساءل : اأين تدفن ال�رصَّة امل�رّصبة لل�رصد الغيبي لغان ؟   

اأحالمًا واأمنيات معلقة يف جزيء حلمي ذي رائحة  حارة 

منبعثة  من ف�سيلة ترابية ، تراب اأحمر هائج �سقط تواً يف 

جذع  يف  ملتحمان  ن�سيجان  وماء  تراب  املائي ،  الوعاء 

عرب  املرتل  وال�سوء  بالظل  وارفة  خ�رصاء  اأيكة   ، �سجرة 

ال�سباحات امل�رصقة بالبخت ال�سعيد .

فاإىل اأين مت�سي حف�سة لتدفن ال�رصَّة  ؟

املت�ساقطة من اجل�سد  االأطفال  الن�ساء عادة ب�رصر  مت�سي 

نحو اأتربة امل�ساجد .

لكن حف�سة م�ست  ب�رصية تامة اإىل الندود الرملية على البحر 

الروح  بابت�سامة   ، املاء يف اخلور  األقت �سالمًا على زرقة   ،

ائتمنت اخلور على ال�رص ،  ثم راحت تطمر �رّصة الطفل بعيداً 

االأطفال  اأ�رصار  طمر  �سهدت  التي  امل�ساجد  منابر  اأعني  عن 

حتت ج�سد اجلدران وحول اأعناق البئر منذ قرون. 

من اأعمال �سامي ال�سيابي- ُعمان

لوؤلوؤة املن�سوري \

قرب حتت راأ�سي
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تغم�س حف�سة ج�سدها يف البحر، تتطهر، ترجع اإىل وليدها 

االأربعني  عدة  يف  نة  حم�سّ لتجل�س   ، تعويذة  �سدرها  وعلى 

يومًا .

اإىل  يزحف   ، االأر�س  ح�سن  اإىل  م�سدود  وبطنه  يكرب  غان 

رائحة  عليه  لتهبط   ، ثوبها  بطرف  يلت�سق   ، حف�سة  قدمي 

التكوين امل�سيمي ، يرفع راأ�سه اإىل اأعلى ويناغي مب�سقة واأمل.  

راأ�س  على  يهبط  الذي  ال�سخم  الراأ�س  اإىل  حف�سة  تنتبه 

غان ، ومائاًل باجتاه ال�سدر. 

تذعر حني تتذكر منيمة الن�سوة الالتي �سبهن طفلها غان 

بج�سد النَّد على راأ�س اخلور. 

  ترفع الطفل اإىل �سدرها ، تتلو على راأ�سه  �سورة النا�س 

فيت�سخم قلبه وي�رصخ عند اآخر اآية )من اجِلنَّة والنا�س (.

تهرول حف�سة نحو طا�سة اأ�سماء اهلل احل�سنى ، ت�سكب املاء 

، و  الف�سية ثم تر�سه على وجه غان  الطا�سة  املرقي يف 

تدمغ املاء يف نبتة )اخل�سخا�س( ، ت�سكبه يف ريق الطفل 

، تنجرف هي مع  التخدير  �سبات  امل�ساء يف  اإىل  ، فينام 

كوكبة الن�سوة  اإىل حطب اجلبال.

و�ساقني  ذراعني  ميد   ، بطنه  وينتفخ  راأ�سه  يكرب  غان  

يف  مي�سي   ، االأ�سابع  روؤوؤ�س  انفالجات  مع  ق�سريتني  

الزقاق  ملت�سقًا بج�سد اجلدار، وحني يهتف ال�سبية خلفه 

الرملية   الندود  على  ويتقافزون  يت�سايحون   ، كالوعول 

)القزم غان .. الدب غان (.

ي�سع الطفل غان عينيه يف اأر�س الزقاق ، يهبط  اإىل حو�س 

اأ�سوات انحدار  ، تتداخل  ال�سماتة  البيت امل�رصع يف وجه 

احلجارة على اجلبال يف �سدره ، احلجارة التي تتقّزم اأكرث 

حتت وقع �رصب الديناميت يف اجلبال ، ويتقزم معها غان 

يف العمق العميق من دخان اجل�سد الغائب.   

     غان يكرب ، مع ال�سبية الذين ا�ستوؤ�سلت منهم  القطعة 

اأو  البحر  يف  وقذفت   ، الذكوري  ال�سفلي  للجزء  اللحمية  

د�سدا�سة  حف�سة  األب�سته  ال�ساحل،  على  الدجاج  اأفواه  اإىل 

بت الدفوف وغرد  بي�ساء وطوت جرحه باإزار هندي ، �رصُ

الن�سوة   الرجال وطبخت  املزمار وذبحت اخلراف ورزف 

اللحوم ، واحتدم اجلدال على القدور بني فقراء اجلبال عند 

تق�سيم ح�سة الطعام . 

وحني التفتت حف�سة ، مل يكن لغان من اأثر.

كان ال�سبي  يجل�س مع الكالب ال�سالة يف وحدته مغلفًا 

بال�سواد ، �ساعداً على اأ�سالء اأمواته اإىل االأعايل ، حيث الند 

الرملي املكتنز باأ�رصار ال�رصد القادم نحوه.

الرملي املعانق  اللولبي   الفارعة على  املد  تالل املقابر 

الوح�سة  من  املتناهي  الفراغ   ، العارية  االأر�س  للبحر، 

العذبة .

غان ي�ستمد مقوماته من االأر�س ، ت�سكنه الده�سة : ) ما 

النف�س  اإىل  بالعدم  املتخمة  العذراء  االأر�س  هذه  اأقرب 

الب�رصية التي تهوى العزلة ! العزلة هي االأن�س واإن كانت 

يف مقربة ، املقربة هي احلرية ( .

اأفكاره بزجمرة  ، وتعرت�س  ترك�س حف�سة باجتاه غان 

االأم .

غان يطوي �سفحة العزلة ويتنف�س جواً خانقًا من الكاآبة  

) اأمي اأحقيقة اأن على اأحد هذه الندود دفن اأ�سقائي الذين 

مل تكتمل روؤو�سهم ؟(

ت�سمت حف�سة.

يلح غان : )ملاذا دفنت اأ�رصاري معِك قرب املوتى ؟(

تناثر يف ن�سيم البحر �سحوب حف�سة ، ت�رصبت اإليها رائحة 

االأجنة امليتة من حتت الند الرملي الذي تقف عليه: ) مل 

اأ�ساأ اأن اأقذف بك يف باطن امل�ساجد بعيداً عني ، امل�ساجد 

ال توؤوي االأجنة امليتة وال ت�ستودع ما ت�ساقط عن اأج�ساد 

الن�ساء من اأ�رصار ، امل�ساجد يا ولدي لالأحياء الذين ي�سلون 

اهلل بحبل ال�سالة ، اأما االأج�ساد فو�سالها حبل �رصي اأبدي 

، اجل�سد يفت�س عن رائحة الدم يف وعاء االأر�س (.

***

غان يكرب ... يتقدم اإىل االأمام ، وينطلق فوق كل احلدود 

املمنوعة وامل�سّيجة بحبل �رصي وراء االأقنعة واالألغاز .

من خلف غان ي�رصب االإع�سار االأر�س

 ينبج�س البحر

 ينفتح اخلور .

تنح�رص الّندود عن بلدة كربى قلبت كبد التاريخ  وتعرت 

بال�سوء االأ�سفر  كال�سم�س العمودية الثاقبة.

االأج�ساد ال�سغرية الواهية تتطاير للبعيد.

اإرث  من  االأر�س  يف  االإع�سار  نقبه  مبا  الرجال  يت�سبث   

عظيم يدعى) جلفار( .     

غان يلت�سق بجذع نخلة �سامقة ت�رصب جذورها يف رحم 

االأر�س .

تنجد  اأو حباًل  �سعفة نخيل  اإليها  يلقي  باأن  اأمه  ت�ستغيثه 

فيه ج�سدها الهزيل املتطاير عن الندود الرملية. 
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يحملق غان يف وجه اأمه املتقاذف يف الريح بعيداً ، يلوِّح 

لها مودعًا بوقار اأبله ، ويعتذر ب�سوت خاف�س بال اكرتاث 

:) اآ�سف اأمي ، غري اأنها لي�ست غلطتي كما تدرين ، كل �سيء 

حمكوم عليه باأن يتوارى بعيداً ، و�سياأتي دوري اأنا اأي�سًا 

ت حبلك ال�رصي عنها و�سقطت حتت هذه  كاالأجنة التي ف�سّ

الندود (.

اأمه باتت خلفه وجلفار �سارت اأمامه ..

 ويبداأ ال�رصد  ...

   ميوت املا�سي على يدّي غان بعدما تنه�س من حتت 

من  جرات  معريي�س  خور  خا�رصة  على  الرملية  الندود 

الذهب من بني رفات التاريخ .

ت�ساقطوا مع غان  الذين  الب�رص  ي�سيح املا�سي يف وجه 

على الذهب وتبعرثوا على الندود يف ج�سع : ) هنا جلفار .. 

اتركوا احلقيقة ت�سجلها االأر�س ، احلقيقة االأزلية لالأموات 

، اتركوا االأر�س لل�رصد القادم  (.

ويكرب غان ، غان الذي كان ي�سعقه اأطفال القرية بالقزم 

ويغرتف  االأر�س  خندق  يف  ينزلق   اليوم  راح    ، الدب 

 / اأطفال  )اأظافر  ب�رصية  اأع�ساء  فيه  ذابت  الذي  الذهب 

و�سيقان  اأذرع   / مك�سور  امراأة  حو�س   / لبنية  اأ�رصا�س 

طويلة تكالبت يف عناق من�سجم ، يفككها غان ليقي�سها 

الب�رصي  العن�رص  ليكتمل  با�ستعارتها  ويفكر  ج�سده  على 

الناق�س فيه، لكنه يعدل عن الفكرة منزلقًا لالأ�سفل ، يحفر 

عميقًا اأكرث واأكرث حيث القتامة الراب�سة على ج�سد الذهب.

من  اأ�سطورية  ذراعًا  ي�رصق   ، البحر  ملح  يف  غان  يكرب 

بحبل  االأر�س  يطوق   ، املوت  على  ال�سائخ  اخلور  ج�سد 

�رصي من ال�سكوك ، ير�س الفجاجة على ال�ساحل ، يبعرث 

فو�سى االأبنية ويفتح االأمواج للغرباء ، ال�سقراوات  ينرثن 

بية ، فيرتاجع ال�سبية  زوبعة العري الفظة يف قلوب ال�سِّ

على ا�ستحياء اإىل البيوت ذات املالمح املحرمة ، جترهم 

خلف  القزم  غان  ب�سعار  ليقدحوا   ، النا�سعة  الفطرة 

ظهورهم وي�ستجيبوا لفكرة ال�سوم عن النظر.

يكرب غان برائحة ال�رص  ملت�سقًا بزقاق القرية .

القزم ميد ذراعيه و�ساقيه بني اأزقة جلفار ، ي�سند �سفتيه 

اإىل جدار بيتي ، ي�سم �سيامي ،

 ويقحمني يف ال�رصد القادم ..

على  الرملية  للندود  حب  �ساهد  كان  الذي  غان   القزم 

ال�ساحل و�ساهد انبثاق جلفار من حتت االأر�س ، يقحمني 

االآن يف �رصده.

يطالب كل تعوي�س عن ذرة تراب اأجل�سُت فيه بيتي على 

خاليا حبل اأمه ال�رصي املطمور مع اأجنتها امليتة.

و�رصده  واأ�رصاره  �رّصه  هي  حتتي  االأر�س  هذه  اإن  يقول 

وفاحتة �سيادته القادمة.

 التنازل عن كل ذلك بانحناء مبجل .
َّ
وعلي

فيها  تنا�سلت  التي  العارمة  باملقربة  ويت�سدق  يراوغ 

الكنوز باجلماجم حتت اأر�سي .

االأر�س تطلبه ، وتريده هو دون غريه لب�سط ملكية اجلذور 

والتاريخ .

كان بو�سعي اأن اأدع�س هذا القزم واأردم ق�سة املقربة يف 

�سدره برف�سي املطلق للتنازل عن وجودي الذي �سيدته 

ة �سخية من ذراع الندود القدمية. على كفَّ

اإال اأين اكتفيت كاأنثى وحيدة ال ذراع لها و? �سقف وال باب 

باأن اأنحني اإىل وجهه املحملق ب�رصاهة يف جدارن بيتي 

، واأب�سق ..

اأب�سق..

اأب�سق..

اإىل اأن يغرق وجه القزم يف االأر�س وينحدر مع بيتي الذي 

�سطح  عن  تدريجيًا  ويهبط   ، الطني  يف  الزمن  مع  ينزلق 

االأر�س ، تاركًا ج�سد االإ�سفلت يخنق احلبل ال�رصي حلف�سة 

البعيدة عن امل�ساجد،  ال�رصَّة  واالأجنة املت�ساقطة ورائحة 

نحو  جائع  مبهم  �رصد  يف  جلفار  �سرية   اأقحمت  والتي 

احلقيقة . 

اأين احلقيقة ؟

ال اأدري

و? يدري غان

و? حف�سة تدري

  ، بيتي  اأ�سفل  تغط  كربى  مقربة  ثمة  اأن  اأعرف  لكني 

وحتديداً اأ�سفل راأ�سي .

 وحتت �رصيري ينام قرب اأحدهم ...

قرب غان؟

قرب حف�سة ؟

قرب احلبل ال�رصي واالأجّنة ؟

قربي ؟ 

قربي؟

هل قلُت  قربي ؟
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كيف تاأتى اأن يكون اأبو العالء املعري مو�ضوعًا 

دائمًا للقراءة، ما الذي يجده يف املعري فيل�ضوف 

منتم اإىل ذاته واإىل ع�رصه الراهن ؟.

فهل من احلكمة اأن اأُلب�س املعري لبو�س فل�ضفة 

الأنا التي ت�ضغلني الآن ؟ وهل تاأتي على قده؟ اأم 

نقّول املعري ما مل يقله؟ .

لقراءات  مفتوح  ن�ص  املعري  ن�ص  اأن  من  انطلق 

ذلك  واآية  قراءة.  اإمكانيات  على  ينطوي  ن�ص  متعددة، 

اأن املوا�سيع التي ان�سغل بها فيل�سوف املعرة موا�سيع 

هذه  واأهم  البلى.  ي�سيبها  اأن  ميكن  ال  اإن�سانية  كلية 

املوا�سيع : االإن�سان، االإن�سان من حيث وجوده وم�سريه 

وقيمه واأخالقه.

وعندي اأن الفيل�سوف الذي يجعل من االإن�سان مو�سوعًا 

دائمًا له، فيل�سوف ي�سمح لتاريخ االأفكار اأن يحتفظ به، 

وي�سهره الأن احلاجة اإليه �رسعان ما تظهر عند كل حال 

من اأحوال اأزمة االإن�سان.

ولعمري اأننا يف هذا الع�رس نعي�ص اأزمة خانقة و�سعبة 

وخطرية اأال وهي اأزمة االإن�سان.

االإن�سان  موت  عن  اليوم  يتحدث  االأوروبي  كان  فاإذا   

وعن البنيوية تعبرياً عن هذا املوت، وعن نهاية االإن�سان 

االإن�سان رف�سًا  التقنية، وعن غياب  تعبرياً عن همجية 

اإن�سان  عن  يتحدث  عمليًا  فاإنه  له،  املغيبة  للموؤ�س�سات 

كان عائ�سًا ومات، وعن اإن�سان كان فاعاًل وانتهى وعن 

اإن�سان كان حا�رساً فغاب.

غري اأن العربي با�ستطاعته اأن يعلن بكل �سجاعة ودون 

اأن يخاجله ال�سعور باخلطاأ اأن االإن�سان يف عامل العرب 

مل يولد بعد. 

بحال  ين�سغلوا  مل  والفال�سفة  املفكرين  فاإن  ولهذا 

االإن�سان رغم هواج�سهم الكلية حول االأمة وم�سريها. 

اإطار  يف  تاأتي  املعري  وعي  يف  االإن�سان  ا�ستعادة  اإن 

يتحملها  قراءة  عرب  االإن�سان  والدة  �رسوط  عن  البحث 

ن�ص مليء باأحوال االإن�سان. 

اآثرت  فلقد  املحدود  االأكادميي  البحث  حقل  يف  والأين 

اأن اأقف عند لزوميات اأبي العالء املعري فقط، وغايتي 

ك�سف احلدو�ص الفل�سفية العالئية املتعلقة باالإن�سان . 

واإذاأقول احلدو�ص الفل�سفية فهذا الأن اأبا العالء قد كتب 

الفل�سفة حدو�سًا يف اإهاب �سعري، كتبها �سعراً يف اإهاب 

اأو  هيجلي  اأو  اأر�سطي  ن�ص  اأمام  فل�سنا  كلية،  اأحكام 

فوكوي.. بل اأمام �سذرات فل�سفية اأرادها �ساحبها نظرة 

اإىل العامل، لكنها ت�سمح للقارئ اأن يلم �ستاتها ويدخل 

حول  االأفكار  من  مكتماًل  ن�سًا  منها  لي�سوغ  معانيها 

الوجود ومعناه وحول االإن�سان واأحواله . 

 طبيعة الإن�سان :

باالأ�سل،  االإن�سان  لوجود  ناقداً  موقفًا  العالء  اأبو  يقف 

بكلمة  �سيء.  طبعه  يف  االإن�سان  اأن  من  انطالقًا  وذلك 

احلياة  تاأتي  ثم  �رس،  اأو  ذئب  االإن�سان  حديثة:  فل�سفية 

لتخفف من ذئبيته و�رسه . 

خ�س�ست يا اأمنا الدنيا فاأف لنا   

)1(
بنو اخل�سي�سة اأوبا�ص اأخ�ساء .   

اأبناء  على  كلي  حكم  من  ينطلق  هنا  املعري  اأن  ال�سك 

كلية  منطقية  �سياغة  حد�سه  �سغنا  ما  واإذا  الدنيا، 

اأحمد برقاوي\

\ مفكر واأكادميي من فل�سطني

�سورة الإن�سان

فـي اللزوميات

اأبو العالء املعري



اأوبا�ص  الدنيا  اأبناء  كل   : االآتي  احلكم  على  حل�سلنا 

اأخالقي �سلبي، االإن�سان تافه  اأمام حكم  واأخ�ساء. نحن 

وحقري. 

اأمناط  كل  على  بظلها  تلقي  لالإن�سان  كهذه  نظرة  اإن 

يف  لي�ص  بذاته  املعتد  هذا  فاالإن�سان  و�سورها.  حياته 

االأ�سل اإال كائن غبي . 

حكم جرى للمليك فينا 

)2(
ونحن يف االأ�سل اأغبياء    

ملاذا نحن اأغبياء، يتيح لنا ن�ص اللزوميات اأن ن�ستنتج 

اأن الغباء االإن�ساين يظهر بعالقة االإن�سان باحلياة وحبه 

لها، وتعلقه بالزائل . بل اإن الغباء االإن�ساين يظهر اأكرث 

ما يظهر ب�سفة قلما قالها اأحد بحق االإن�سان : 

تفرقوا كي يقل �رسكم 

فاإمنا النا�ص كلهم و�سخ .    

ترى : هل كل الب�رس و�سخون، اأم اأن االإن�سان جمبوٌل من 

و�سٍخ، و�سواء كان هذا اأو ذاك فاحلكم اأي�سًا كلي فاإمنا 

النا�ص كلهم و�سخ، اأي�سًا نحن اأمام ق�سية كلية . 

واإن جتلى و�سخ االإن�سان فاإنه اأكرث ما يتجلى يف اأخالق 

النا�ص وبخا�سة الرياء . 

اأرائيك فليغفر اهلل زلتي بذاك ودين العاملني رياء . 

ويوؤكد هذا املعنى بيت اآخر : 

 قد ُحجب النور وال�سياء 

 
)3(

واإمنا ديننا رياء.    

ولي�ص الرياء هنا اإال االأخالق نف�سها، فالرياء هو الدين 

كائنات  املعنى  بهذا  فالب�رس  اأجمعني،  للخلق  احلقيقي 

كذابة بامتياز . 

اأن كل هذه ال�سفات ال�سيئة وغريها ما كانت  ولعمري 

لتكون لو مل يكن االإن�سان باالأ�سل كائنًا �رسيراً. 

اأمل َتر اأن اخلري يك�سبه احلجى

 
)4(

طريقًا واأن ال�رس يف الطبع متولُد .   

اأن  يعني  فهذا  مكت�سبًا  واخلري  فطريًا  ال�رس  يكون  اأن 

يكت�سبها  عملية  اإال  اخلري  اإىل  الو�سول  وما  �رٌس  احلياة 

ي�سل  اأن  هيهات  ولكن  بالعقل.  و  بالرتبية  االإن�سان 

الكائن اإىل اخلري اإذا كان ال عقل له . 

بل اإن ال�رس يف كل ما هو حيوان على هذه االأر�ص: 

وال�رس يف حيوان االأر�ص مفرتق 

واالإن�ص كالوح�ص من �ساٍر ومبتقِل  

واآكل  اللحم  اآكل  بني  والوح�ص،  االإن�سان  بني  فرق  ال 

البقول فكلكم �رسير . 

واحلق اأن احلياة ت�سمح للمعري اأن ي�سل اإىل حكم كهذا 

فال�رساعات بني الب�رس على الدنيا ال تنتهي، والقتل من 

اأجل املاأكول واملنكوح جاٍر جريان ال�سنني، وال يتوقف 

التاريخ،  فروؤية  وحا�رسها،  احلياة  ما�سي  على  االأمر 

تاريخ احلياة االإن�سانية، يوؤكد ا�ستمرار ال�رس يف احلياة. 

ولهذا يوؤكد املعري املعنى الذي اأذهب اإليه حني يقول : 

م�سى الزمان ونف�ص احلي مولعة 

بال�رس من قبل قابيل وهابيل    

 �سبحان من األهم االأجنا�ص كلهم 

اأمراً يقود اإىل خبل وتخبيل    

ويبدو اأن ال اأمل يف اخلال�ص من �رس االإن�سان، وذلك الأنه 

جمبول عليه، ولعمري اأن �سوؤال املعري �سوؤال مم�ص : 

اأكان اأبوكم اآدم يف الرثى اأتى 

جنيبًا فرتجون النجابة للن�سل    

غاية  يف  اأمر  اإىل  �رساً  بو�سفه  االإن�سان  فكرة  تقودنا 

االأهمية، اأال وهو : كيف نقلل من �ساأن ال�رس يف احلياة ؟ .

فال ميكن للحياة اأن جتري جمرى اآمنًا وال�رس مبثوث يف 

بني الب�رس . ول�سنا منيل مع املعري اإىل اأن االأمل مفقود 

يف حياة يقل فيها ال�رس، واإال ا�ستبد بنا الياأ�ص وفقدنا 

لذة الوجود . ومع اعتقادنا باأن االإن�سان �رسير بطبعه، 

فاإن حب احلياة اآمنة تخلق لدى الب�رس ت�سوراً للجم هذا 

ال�رس، واإال بررنا ال�رس . 

والدولة  والقانون  واالأخالق  العقل  اأهمية  تظهر  هنا 

وما ا�ستعار الب�رسمن عادات تلجم �رسورهم، واإذا كان 

املعري قد �سهد ع�رساً مليئًا بال�رساعات وال�رسور، اأقل 

من ع�رسنا فماذا يقول لو اأنه عا�ص يف هذا العامل ؟ .

لظل يردد : 

وزهدي يف اخللق معرفتي بهم 

 
)5(

وعلمي باأن العاملني هباء    

 املوت : 

ياأتي على اخللق اإ�سباح واإم�ساُء 

)6(
وكلنا ل�رسوف الدهر ن�ساء    
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اأجل : فاالإن�سان ن�ساٌء، وكرث اأمٍر قابل للن�سيان من قبل 

بقاء  العدم  ون�سيان  العدم،  ن�سيان  املوت،  هو  الب�رس 

الطبيعة ال�رسيرة عند االإن�سان بال جلم . 

املوت  فكرة  دائمًا  تذكر  ما  اإذا  االإن�سان  اأن  ذلك  واآية 

بو�سفها موته قل نزوعه نحو ال�رس، الأن الزوال �سيلفه 

ويلف عامله وما ميلك . فـ:

اأرواحنا كالراح اإن طال حب�سها 

)7(
فالبد يومًا اأن يكون �سباُء    

وال مفر من املوت : 

نفر من �رسب كاأ�ص وهي تتبعنا 

 
)8(

كاأننا ملنايانا اأحياء    

اإن فل�سفة املوت عند العرب قدمية وب�سيطة جداً . 

اإن القول يف املوت قد خرج من معطف طرفة بن العبد :

لعمرك اإن املوت ما اأخطاأ الفتى 

لكطول املرخى وثناياه باليد    

اأرى قرب نحام بخيل مباله 

كقرب غوي يف البطالة مف�سد   

عبثًا  بو�سفها  املوت  فكرة  �ساغ  فلقد  املعري  اإال 

وجوديًا، فاإذا كان املوت يوحى ب�رسورة اأن نغتنم من 

اأثر طرفة  يقتفي  الذي  اخليام  لذاته على قول  احلا�رس 

بن العبد :

اإذا كنت ال ت�ستطيع دفع منيتي 

فدعني اأبادرها مبا ملكت يدي    

اأقول اإال املعري، الأن فكرة املوت عند املعري توؤدي اإىل 

زهٍد يف هذه احلياة بانتظار امل�سري املحتوم، وال�سبب 

يعود اإىل احتقار املعري لالإن�سان نف�سه، فما االإن�سان اإال 

هذا الرتاب الذي يعود اإىل الرتاب :

فمن تراب اإىل تراٍب 

)9(
ومن �سفاة اإىل �سفاة    

من  �سورة  بل  احلياة،  من  �سخرية  املعري  عند  املوت 

بالمعنى  االعتقاد  فاإن  وبالتايل  معناها،  ال  �سور 

احلياة يلغي من النف�ص كل نزوع نحو ال�سعادة الدنيوية: 

اإن التوابيت اأجداث مكررة 

)10(
فجنب القوم �سجنًا يف التوابيت   

معناه  ال�سعر  من  البيت  هذا  اأعطى  من  على  اأعرث  مل 

العميق، بل اكتفوا بظاهره . 

بع�ص  يعتقد  مكررة،  قبور  مكررة،  اأجداث  التوابيت 

تقرب  فال  قرب  التابوت  اأن  يق�سد  املعري  اأن  ال�سارحني 

اإن  ال   . القرب  يف  ومرة  التابوت  يف  مرة  مرتني  امليت 

القرب منذ والدته فاجل�سد  االأ�سل قائم يف  االإن�سان يف 

قرب النف�ص . 

اأراين يف الثالثة من �سجوين 

فال ت�ساأل عن اخلرب النبيث    

لفقدي ناظري ولزوم بيني 

)11(
وكون النف�ص يف اجل�سد اخلبيث   

من  ينتقل  وهو  الرتاب،  يف  �سجني  االأ�سل  يف  االإن�سان 

تراب اإىل تراب .فالنف�ص تابوت ن�ساأت من تابوت وتعود 

اإىل تابوت، فاحلقيقة املطلقة هي املوت . لكن هل يفنى 

االإن�سان ج�سداً وروحًا ؟ .

ال �سك اأن الثقافة التي تف�سل بني اجل�سد والروح عميقة 

اجلذور يف الوعي االإن�ساين، ويف اللزوميات ال نظن اأن 

املعري يذهب مذهب خلود الروح، األي�ص هو القائل : 

الروح تناأى، فال ندري مبو�سعها 

)12(
ويف الرتاب لعمري يرفت اجل�سد    

واإذا كان اأبو العالء قد �ساق ذراعًا بوعي النا�ص العامي، 

فاأوىل به اأن ي�سيق ذرعًا بالقول حول الروح .

يف الدهر وقابيال  حديث جاء عن هابيل  

وطرٌي عكفت يومًا   على اجلي�ص ابابيال 

)13(
متى نرحل عن دنيا  تزيد االأهل تخبيال 

من  يجعل  ذلك  كل  واملوت  واأخالقهم  النا�ص  طبيعة 

املعري زاهداً باخللق كلهم : 

وزهدي باخللق معرفتي بهم 

)14(
وعلمي باأن العاملني هباء    

 املراجع :

ندمي  حممد  �رسح   –  1986 دم�سق   – يلزم  ال  ما  لزوم   – املعري  العالء  اأبو   -1  

عدي�ص.39

2- اللزوميات �ص.47   3- اللزوميات �ص.36  4- اللزوميات �ص.399

5- اللزوميات �ص.32  6- اللزوميات �ص.39  7- اللزوميات �ص.34

8- اللزوميات �ص.40  9- اللزوميات �ص.29510- اللزوميات �ص.279

11- اللزوميات �ص.38   12- اللزوميات �ص.415   13- اللزوميات �ص.1272

14- اللزوميات �ص.39
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236\ كاتب من م�رس

ل�سعر قا�سم حداد نكهة خا�سة ورائحة مائزة االأثر، 

ذلك  البحر  فقط  لي�ص  البحر؛  بطعم  ياأتي  ف�سعره 

امل�سطح املائي املرتامي املدى، ولكن البحر مبعنى 

واالحتواء،  واالمتالء  والعمق  والف�ساحة  االت�ساع 

مرتامي  بحر  عنده  فالوجود  والتموج،  والبعد، 

�ساطئ،  ي�ستقر على  لديه موج ال  املاآالت، واملعنى 

ق�سائده،  ب�سباك  يرمي  �سفينة  ربان  وال�ساعر 

برائحة  ق�سيده  يفوح  املعنى.  لالآلئ  ا�سطياًدا 

الت�سكك، وال�سك دهن تفرزه م�سام ال�سعر، والاليقني 

�سحم يلت�سق بجلد القول ال�سعري.

�شوفية الت�شكك

وال  جرًحا  »ل�ست  ديوانه  يف  حداد«  »قا�سم  يعاين 

يلج  الذي  النازف  االرتياب  من  حالة  خنجًرا« 

تاأرجح بني الئني،  فثمة  الرتدد،  بحار  بالوعي يف 

يقني  فال  املابني،  منطقة  يف  الذات  ي�سع  ما  وهو 

�سفائن  فيه  تر�سو  �ساطئ  وال  اأ،  َيربرْ اأمل  وال  ُيح�سم، 

البحث عن خرب املعرفة:

اأين ال�سفينة

كلما اأ�سغيَت اأجلت املراثي

ل�سَت يف حل من التاأويل

ال املعنى يدلك

ني وهو َيجرح �سوَته ال انتهاكات املغِّ

ال رفقة احليتان

فيها،  الوعي  يتورط  اإ�سكالية  ال�سعر  ي�سدِّر  هكذا 

املتمهل،  الرتقب  من  حالة  فثمة  بحلها،  وُيَطالب 

وحماولة للر�سد، وم�سعى للتاأويل، ورغبة يف تف�سري 

الو�سوح ترجئ  ل�سماع �سوت  اإ�سغاء  احلال، حالة 

غري  وتف�سري،  جلو  يعوزها  واأمل  فقد  حالة  املراثي، 

اأن ال�سفينة و�سيلة التنقل ومركب االرحتال واالإبحار 

�سائعة، فالو�سح غائب، والغمو�ص �سائد، والتاأويل 

اإجباري، واملعنى ال ي�سعف، و�سوت املغني ال يبني، 

مما يوجب �رسورة االنتظار: 

اهداأ وانتظر

وانظر �سفينتك الوحيدة وهي تغرق عند راأ�ص البحر

يف حل من التاأويل

يدها  التناق�سات  وتب�سط  تعقيًدا،  املوقف  يزداد 

القاهرة على مقب�ص امل�سهد، فبينما تكون احلاجة 

تغرق  للتاأويل،  االإجباري  والفر�ص  املفرو�سة 

ال�سفينة دومنا تاأويل وبال تف�سري، فتجرد الذات من 

و�سيلة خو�سها غمار بحر املعنى بحًثا عن تف�سري 

ال�سعر حكايته  ي�ستهل  الغمو�ص، هكذا  اأ�ستار  يهتك 

بحار  يف  غارًقا  امللغز،  االنبهام  ب�ساطئ  واقًفا 

احلرية واال�سطراب، فاقًدا املعنى، �سابًحا يف اأغوار 

الالو�سوح:

�ُسعب �ساخ�ص يف الغيم

مل يح�سن قراءة موجه

مل يبتكر �سفًرا بال �سفن

وال ُيح�سي م�سامري ال�سفينة وهي ت�سداأ

فانتظر واأهداأ قليال

يخيم االنف�سام على امل�سهد، ويربز النتوء من ثنايا 

اللوحة الوجودية املثقلة بالتوتر، وامل�سبوغة بالال 

اإبانة، فما هو ينجلي من عنا�رس املنظر هو )�ُسعب( 

لهذا  اأن هذا االجنالء  ال�سورة، غري  ميثل عالة على 

ال�سبابية،  اأن تداخله  العن�رس قليل اخلطر ما يلبث 

فال�ُسعب البارز من ج�سد البحر بات كاأنه بديل عن 

وم�سدر  حركة  و�سيلة  هي  ال�سفينة  ولكن  ال�سفينة، 

ر�سا عطية\

قا�سم حداد:

يف »ل�شت جرًحا وال خنجًرا«



حركة،  بال  جامد  ثابت،  وال�سعب  بالبحر،  حراك 

باالنك�سار،  حركته  تقرتن  ما  فغالًبا  حترك  واإن 

اأما ال�سفينة فقد طال ال�سداأ م�سامريها، فقد ف�سدت 

االنتظار؟  فِلَم  مكوناتها،  روابط  وتهراأت  اأو�سالها 

وكيف الهدوء؟

اهداأ قلياًل 

وانتظر تلك احل�سود متر ذاهبة اإىل املا�سي

ودعها،/ دع لها م�ستقباًل ين�ساك

واهداأ/ ريثما يتذكر القتلى خريطتهم

ح�سود تن�سي بالغيم

تهفو للداللة

فانتظرها وهي تعرب

رمبا تكبو كما جي�ٍص وهاويٍة

وحتتمل اخل�سارة

املا�سي  ت�سفية  على  ال�سعر  ا�سرتاتيجية  تتاأ�س�ص 

والتخل�ص من روا�سبه والتنقي من عوالقه، فرهان 

وقوف  الواقفة  فالذات  خا�رس،  رهان  هو  املا�سي 

الزمن  العارفني ترقب احلركة احلادثة على �ساطئ 

ل�سوارد  ال�ساغط  الثقل  وطاأة  من  التخل�ص  تن�سد 

املا�سي  تتابع  اإنها  الذاكراتية،  ومتثالته  املا�سي 

الف�ساء  فتهييء  لالن�رساف،  املدى  له  وتفتح 

وامل�ستقبل  املرتوك  املا�سي  بني  وما  للم�ستقبل، 

املن�سود تنبلج ا�ستياقات اللهفة اإىل ا�سطياد الداللة، 

املا�سي؟  روح  يزهق  الذي  للداللة  قن�ص  اأي  ولكن 

اأي جلو للغمو�ص الذي يتاأتى باإراقة دماء الذكرى؟ 

اأ�سبه بوقوف املت�سوفة  فيم الوقوف املتمهل الذي 

باأبواب الوجد طلًبا للك�سف االإ�رساقي؟

مع  تن�سجم  التي  والالح�سم-  بني  البني  حالة  اإن 

م�سارات  على  �سيطرتها  حُتكم  ال�سويف-  الروح 

ه وحتدد له خط �سريه: الوعي املوجِّ

ل جنة املعنى ونرفل يف اجلحيم دعنا نوؤجِّ

نفنى قلياًل ريثما ي�ستيقظ القتلى

وينثلج احلواريون يف تابوتهم

دعنا نراهن اأن دار اهلل وا�سعٌة

لت�سملنا اإذا متنا بعيًدا عن اخلوف.

اإن الرغبة يف اإرجاء املعنى وتاأجيل بلوغه تت�ساوق 

يف  راحة  اإىل  تخلد  ال  التي  ال�سوفية  الطبيعة  مع 

�سبيل نيلها املعرفة، وال تعرف م�ستقًرا يف مبحثها 

منفي،  واليقني  غائبة،  فاحلقيقة  احلقيقة،  عن 

واملعنى �سائع، فاأي جهاد ذلك الذي يع�سق الفناء؟ 

اإنه الفناء ال�سويف يف الوجود الذي يرى كل الوجود 

بعياناته املادية والفوق مادية ماأوى وبيًتا للذات، 

ولكن اأي ذات تتحدث؟ اأهي ذات ال�ساعر يف كينونتها 

املفردة اأم الذات التي تنوب عن الذات اجلمعية؟ اإن 

بني  االإ�سمار  تنوع  رغم  ال�ساعرة-  الذات  �سوت 

اإمنا يتربع الأن  الفردي واملتكلم اجلمعي-  املتكلم 

الذات املفردة بالذات  اإنه تلب�ص  الكلية،  الذات  ميثل 

ومتثياًل  مواجدها  عن  تعبرًيا  الكربى  االإن�سانية 

ملكابداتها.

املو�سومة  املعرفة  يف  ال�سويف  التطلع  هذا  واإزاء 

يبدو  حقيقة،  اأي  ُتعدم  التي  واحلقيقة  بالالمعرفة 

جمال الروؤية منفتًحا يف مداه:

دع لعينيك اأن ترى ما ال تراه

دع لها اأن تف�رس ما ي�ستقيم من احُللم

عيناك ماأخوذتان مبا يجعل النوَم اأحبولة

والقمي�ص اجلريح احتماال
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وما �سوف يبقى من املوت اأخدوعة للحياة

دع لها

فهي ماأمورٌة

�سوف يبقى لها اأن ترى ما تراه.

حول  حا�سل  وحجاج  قائمة  مفاو�سة  ثمة 

روؤية  فهي  النظر،  ومتاحات  الروؤية  �سالحيات 

متمادية ال تقنع بفتات الواقع اليقظان، وال تكتفي 

املعرفة  لهبات  تخلد  وال  املحدود،  احل�ص  بعطايا 

املبا�رسة، بل تطمع يف جتاوز اآفاق اجلزئي القا�رس، 

حالة  فتتلب�سها  الفارقة،  الكليات  بلوغ  يف  وتطمح 

من ال�سطح اجلامح، �سطح �سويف مارق، اإنه امل�سعى 

واإزالة  باخليال،  واحلقيقة  باحللم،  العلم  لو�سل 

اإنه  العيان املبا�رس والعيان املفارق،  احلواجز بني 

�سوق التحان اإىل حرية املعرفة وك�رس قيود ال�سواب 

اخلادع  احل�ص  اإمالءات  على  والتمرد  املتمطلق 

واإنكار احلل االأحادي.

يف مديح العزلة

حداد«  »قا�سم  لدى  الفاعل  ال�سعري  ال�سوت  يبدو 

جنوحه نحو العزلة والرغبة يف االنكفاء على الذات، 

فتبدو اأن ثمة حاجة قوية للرجوع اإىل النف�ص:

ق�سي عن الليل والنوم

يف الهام�ص البعيد من الن�ص

ترثي حروفَك

تن�سى الكالَم

وتنثال يف �سكل طرٍي

يف غزالة الذعر

الق�سي عن النا�ص والن�ص

ح�سن يتال�سى وينهار.

مواجده،  العا�سق  يرفع  ال�سويف،  الت�سبيب  ليل  اإنه 

ويف�سح عن مكابداته، وقد انخلع عن النا�ص، واعتزل 

العامل، وجترد من عوالقه املادية، فبات يف هام�ص 

يقف  اإنه  متنه،  هجر  اأن  بعد  العامل  هام�ص  الن�ص، 

على االأعراف بني عاملني: عامل املادة، عامل النا�ص، 

وال�سويف يف  املفارق،  العامل  العزلة،  اإزاء عامل  يف 

حلظات التجلي بعد اأن امتلكه النور االإ�رساقي، يفقد 

نف�سه  يجد  اأن  يلبث  ما  الذي  املعنى،  ويتبدد  اللغة 

تكاثر  يف  املتناثرة  الوجود  عنا�رسة  يف  متحقًقا 

وجودي.

والوجود  العامل  من  موقفها  ت�ساءل  التي  الذات  اإن 

تر�سد مكانها وتراجع اأحوالها يف هذا الكون:

�ساألت �سم�ًسا جاءين ظالٌم

يداَي م�سقولتان بالعط�ص

وراأ�سي مق�سوفة بحلكة الهواء

واقف

يقت�سمني الوقت

.
َّ
ويجتاحني مكان ي�سيق علي

ين�سد  فهو  مباأتاه،  ير�سى  ال  دائًما  ال�سويف  اإن 

ا تروي  االإ�رساق وفيو�سً املزيد، نوًرا م�ستعاًل بلهب 

الزمان  مع  نا�سب  �رساع  فثمة  املعرفة،  ظماأ 

ال�سوق امل�ستعر  واملكان، �رساع مع الوقت يوؤججه 

مع  اآخر  و�رساع  النور،  وبلوغ  الغايات  الإدراك 

هفو  يخنق  حًدا  ميثل  ات�سع  مهما  فاملكان  املكان، 

الذات لالنطالق، فاملكان ي�سيق الأن املعرفة تت�سع، 

املكان ي�سغر الأن الذات تتمدد، فالعالقة �سدية بني 

الذات واملكان، تلك الذات امل�ستاقة لالنت�سار الرحب 

ي�سايقها املكان مهما ات�سعت اأرجاوؤه الطبوغرافيا، 

املكاين،  اال�ستيعاب  على  ع�سية  الذات  تبقى  اإذ 

ومتمنعة على التحدد املادي.

تربز عرب هذا الديوان »ل�سِت جرحا وال خنجًرا« رغبة 

البيت تتكرر عدة مرات على  اإىل  العودة  عارمة يف 

امتداد الديوان:

هل حقك يف البيت

اأقل من ن�سيبك يف الغياب

كلما و�سعَت قدًما يف طريٍق

َف�صَّ وتقل�ص وتال�سى
رْ
ار

طارترْ يف وجهك غربان وكفت �سم�ٌص عنَك

لن تهزم امل�سادفات مبديح االأمل

املكان  �سيق  من  بال�سكوى  تئن  الذات  كانت  اإذا 

وت�ساأل �سعة تف�سح لها جمااًل لالنب�ساط وتهييء لها 

ف�ساحة لالنت�سار، فكيف اإذن تطلب العودة اإىل البيت 

ن�سدان  بني  يقع  الذي  هذا  ت�ساد  اأي  العامل؟  وترك 

االت�ساع وطلب التح�سن بالبيت؟ اإن البيت املق�سود 

فلكي  اأناها،  اإىل  العودة  تريد  فالذات  الذات،  هو 
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الوجود  واحتواء  العامل  ا�ستيعاب  من  الذات  تتمكن 

فالذات  فيها،  والثبات  الذات  ترميم  من  لها  بد  ال 

هي مو�سع العامل وحمتواه، فالذات هي البيت هي 

امل�سكن وح�سن االأمان واالألفة:

لي�ص لك �سلطان عليه

ال �سيفك يهزمه

وال �سغائن الليل تناله

بيٌت ذاهل لفقد كائناته املاأخوذة

يريد اأن ينام يف كتاب احللم

يف لوؤلوؤٍ/ يف حمارٍة

يف بحٍر/ يف �سفٍر/ ويف مكابدات.

اإن البيت/ الذات الظليلة تبقى مبناأى عن اأي تاأثري 

مو�سوًعا  اأو  يهزمه(  �سيفك  )ال  ا  ذاتيًّ كان  �سواء 

قد  الذهول  اإن  تناله(.  الليل  �سغائن  )وال  ا  خارجيًّ

النف�ص  فقدت  كائناته،  فقد  وقد  النف�ص  البيت/  لف 

جوهرها الذاتي/ ذاتها الظليلة/ اأو الذات املن�سودة، 

كتاب  يف  بالبيات  حتلم  زالت  ما  الذات  والبيت/ 

كينونتها  للذات  يعيد  الذي  هو  احللم  وكاأن  احللم، 

الذات  فتحقق  الغائبة،  اأ�سالتها  وي�سرتد  املفقودة 

اإىل  يرمز  الذي  البحر  البحر،  عنا�رس  يف  يكون 

واملكابدات،  ال�سفر  يف  وكذلك  املرتامية،  املعرفة 

اإنها املعرفة ال�سوفية التي ال ُتنال اإال باملكافدات 

ا يهيكل  واالأ�سفار العرفانية التي تكوٍّن حد�ًسا �سوفيًّ

الذات.

مو�شيقى احلزن

يغلب على القول ال�سعري يف ديوان »ل�سِت ُجرًحا وال 

خنجًرا« طابع احلزن، فخاليا الق�سيد تئن بالوجع:

كلما �سادف ُجرًحا طرح عليه ال�سكوك واملواثق

كلما بكته امراأة منهمكة ب�سنيع املعادن

تخلله غيٌم وخاجلته �سهوة املغامرين

مو�سيقاه كنزه الوحيد وخ�سارته النادرة

ميزان الذهب �ساعته

وكرة اللهب بو�سلته يف �سهرة الندم

حمتقن بالدالالت

يغوي اخلطاأ لكي ي�سيب.

الكون  لعنا�رس  القار  القانون  هو  اجلدل  اإن 

الذات  تغريبة  يف  ال�سائد  هو  واجلرح  وموجوداته، 

الوجودية، فالبكاء وغ�ساء الغيم الذي يرمز لل�سحب 

الكثيف يزيد من نزوة املغامرة، فاالأمل هو  املعنى 

اجلمالية  املغامرة  ويحر�ص  املعنى  يكثف  الذي 

املو�سيقى  يرثي  ما  وهو  بقن�سه،  املطالبة  على 

وي�سعل لهيب الداللة املتوهج، فكاأن اجُلرح هو الذي 

املو�سيقى،  يحرك  الذي  هو  واملعنى  املعنى،  يولد 

واملو�سيقى ت�سعل الدالالت يف دورة احلياة ال�سعرية 

متقابلني  وجهني  تعاين  التي  الذات  بها  متر  التي 

لكل حالة من حاالت الوجود.

رحم  من  تخرج  حداد-  قا�سم  لدى-  الق�سيدة  اإن 

احلزن، فاحلزن هو ملهم الق�سيدة وموجهها:

ق�سيدتنا النثرية تخرج من تخوم القو�ص

من يقوى على تقدير اإيقاع البكاء

كاأن حزن النا�ص بحر ثالٌث

ن�سٌف حزيٌن

والبقية �سهقة القتلى

وجوقة نادمني ونادبني

لكاأنَّ ن�سف احلزن فعٌل ناق�ٌص

ال يقبل التاأجيل.

ال�سابط  وهو  الق�سيدة،  لدفة  املحرك  هو  االأمل  اإن 

الإيقاعها، وما اأ�سد اجلدل املفارقة بني احلالة و�سكل 

التعبري اجلمايل عنها، ببينية ال�سعور وقالب التعبري 

واأي  التفاعيل  اإيقاع  عن  تخٍل  فاأي  عنه،  االإبداعي 

ترتك  التي  النثرية  فالق�سيدة  احلزن؟  باإيقاع  لواذ 

وكاأن  البكاء،  باإيقاع  ارتباًطا  التفعيلي  االإيقاع 

اإمنا  ال�سوتي  التفعيلة  اإيقاع  عن  الق�سيدة  تخلي 

بحر  فاحلزن  البكاء،  وتعاظم  احلزن  مدى  لتمادي 

غ�سا النا�ص وال يقبل تاأجيل التعبري عنه.
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240\ كاتب وباحث من املغرب

اأعظم الثوار يف التاريخ واأكرثهم متردا هي الرغبة.اإنها 

يتوجه  اأن  حريا  كان  لذلك  تقهر.  ال  التي  التمرد  طاقة 

ا�ستولت  التي  الرغبة  اإىل  لالأبطال،  الذي مينح  التمجيد 

وجودهم  وطوعت  اأج�سادهم  حفزت  والتي  عليهم، 

ووجود االآخرين معهم.

للتاريخ،  ال�سخم  العمل  اكت�ساف  ميكن  الرغبة  ففي 

لكل  مو�سوعا  يكون  اأن  يف  املتمثلة  العامل  ولقيمة 

الرغبات املمكنة التي بقدر ما ت�سعه يف اأفقها بقدر ما 

ت�سنع قيمته.

اأ�سياء العامل لتجعله  فعندما ت�ستدعي الرغبة �سيئا من 

مو�سوعا لها ، حتوله وتعدل من �سيغة وجوده ومتنحه 

البعد  هو  خاللها،  من  اإال  عليه  يتح�سل  ال  جديدا  بعدا 

اجلمايل الذي تخلقه فيه ، بجعل وجوده رهينا مب�سافة 

تت�سكل كل االأ�سياء بالن�سبة له من جديد انطالقا منها.

ميكننا اأن نحدد امل�سافة باعتبارها االأثر االأول لتدخل 

الرغبة، التي ال تندفع يف اجتاه �سيء ما اإال على قاعدة 

فرزه من بني االأ�سياء االأخرى، اأي منحه كيان امل�سافة 

الذي يجعلمنه نزوعا م�سادا لالأ�سياء االأخرى، اأو توثرا 

مواجها لها.

وهذا يعني اأن امل�سافة – من حيث كونها مفعول الرغبة 

– لي�ست عالقة بينية خارجية بني االأ�سياء، واإمنا هي 
اأثر يدرك يف �سلب الوجود اخلا�ص ال�سيء املرغوب فيه. 

ت�ستحوذ الرغبة على اللون ، فتختلق فيه طاقة حتويلية 

يف مواجهة االألوان االأخرى، وهو ما ينتهي بعمل فني 

. كذلك االأمر بالن�سبة للج�سد املرغوب فيه، الذي مبجرد 

قد  اإليها  بالن�سبة  يكون  الرغبة حتى  اأفق  يظهر يف  ما 

اأو  كتماثل  االأخرى،  لالأج�ساد  كامتداد  ت�سوره  تعذر 

كهوية م�سرتكة. فتكون امل�سافة فيه عمال ديناميا يدفع 

. عندما  الرغبة  اأفق  اإىل االختفاء من  االأخرى  االأج�ساد 

عن  للرغبة  بالن�سبة  يتوقف  فاإنه  فيه،  مرغوبا  ي�سري 

اإن ذلك يعني  التماثل.  اأن يوا�سل وجوده يف جغرافيا 

اأننا ما نكاد نرغب حتى ن�رسع يف حتويل ما نرغب فيه 

 ، امل�سافة  اأثر  فيه  ونعدل من طبيعة وجوده ونحدث   ،

ومنزق هويته ونعيد ت�سكيلها.

لذلك نتيجتان اأ�سا�سيتان . االأوىل: اأن املو�سوع مبعزل 

عن الرغبة ال قيمة له. بل اإن طاقة ال�سهوة التي تن�سب 

اجل�سد خارج  اأن  . مبعنى  قيمته  التي متنحه  عليه هي 

لبعد  فاقدا  يبقى   ، لها  كمو�سوع  تبتكره  التي  الرغبة 

امل�سافة، ومن ثمة فهوامتداد هالمي لالأج�ساد االأخرى، 

وهذا ما يوؤكد نتيجة اأ�سا�سية هي اأن القيمة االأهم للرغبة 

ولي�ص للمو�سوع.

اأبدا  نكون  ال  الرغبة  مع  اأننا  فهي  الثانية  النتيجة  اأما 

 ، اإياه  اأكرب مما نحن  دائما  ، بل نحن  لذاوتنا  م�ساوين 

فاأثر امل�سافة ي�ستغل فينا كذوات راغبة ، وانطالقا من 

املجال  اخلا�ص  وجودنا  �سميم  يف  ُيف�سح  االأثر  هذا 

اللحظة وا�ستدعاء امل�ستقبل. فا�ستمراريتنا يف  البتكار 

الزمن م�رسوطة بهذا االنقطاع الذي عربه ميكن للذاكرة 

اأن تب�سط مفعولها.

اإن ما كان يدعوه اأونامونو )Unamuno( باملبداأين 

االأمر �سوى نتيجة  املحددين لالإن�سان لي�ص يف حقيقة 

كان   . الوجود  �سلب  يف  يعمل  الذي  االنقطاع  لهذا 

 يتحدث عن االإن�سان املعني( هذا اأو ذاك )، 
)1(

اأونامونو 

الذي هو منلحم ودم ، ولي�ص الفكرة. وهو حمق يف ذلك 

الأن االإن�سان الفكرة لي�ص يف نهاية املطاف �سوى عائق، 

الواقعة  االإن�سان  اأما  املفهوم.  يف  واقعه  يبني  جتريد 

بالن�سبة  احلياة.  احلياة ويف  الفعلي من  كيانه  فيحقق 

 )Son moi( اأناه  عن  اإن�سانا  ن�ساأل  فان  الأونامونو 

نظره  من  االأنا  يحرر  اإنه   . ج�سده  عن  ن�ساأله  اأن  يعني 

.
)2(

في�سته 

مبداأ  هو  اأونامونو،  ح�سب  اإن�سانا،  االإن�سان  يجعل  ما 

عبد ال�شمد الكبا�ص\

الرغبة 
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تتحقق  املكان  يف  وحدة   . اال�ستمرارية  ومبداأ  الوحدة 

من خالل اجل�سد والفعل واالإرادة. فاجل�سد ي�ستغل لديه 

كمبداأ موحد الأفعالنا. فعندما تتناق�ص غايات اأع�ساء 

اجل�سد، يختل وميوت . اأما املبداأ الثاين فهو اال�ستمرارية 

يف الزمن. فما اأكونه اليوم متاأت من �سل�سلة متوا�سلة 

حلاالت الوعي يف ج�سدي. والذاكرة هي املنفذ االأ�سا�سي 

)3(
لهذه اال�ستمرارية. اإنها » قاعدة ال�سخ�سية الفردية«

خالل  ومن  الذكرى  يف  نحيا  اأننا  اأونامونو  يرى  لذلك 

�سوى  العمق  يف  لي�ست  الروحية  »وحياتنا  الذكرى. 

)4(
جمهود ما�سينا من اأجل اأن يكون لنا م�ستقبل«

واجل�سد  الذاكرة  جعل  اأنه  هو  اأونامونو  يدركه  مل  ما 

الذي  الوعي  من  ودائمة  اأولية  حالة  من  متفرعني 

والذاكرة كمبداأ  للوحدة  ي�ستغل كمبداأ  اجل�سد  يجعل من 

احل�سور  نفوذ  عليهما  يب�سط  الوعي  الن  لال�ستمرارية 

احلالة  هذه  الذات.ويف  اإزاء  كاإح�سا�ص  ي�ستغل  الذي 

جمرد  وكوحدة،هما  كا�ستمرارية  واملكان  فالزمان 

تاأويل لعمل الوعي.

و�سع  من  تغري  العمل  يف  الرغبة  ت�رسع  عندما  لكن   

االأخري  هذا  تف�سل  فهي  الوعي.  اإزاء  والذاكرة  اجل�سد 

نفوذا  يكون  عن  يكف  الذي  احل�سور  اإح�سا�ص  عن 

تتلقاه الذاكرة واجل�سد وتدفع اجل�سد بعيدا عن الذاكرة. 

في�سبحان ال يتقا�سمان ذات املكان. وحتول اجل�سد اإىل 

الفعلي  اإجناُزه  يغدو عمال  اأنه  للم�ستقبل. مبعنى  اجناز 

اجل�سد   . املا�سي  جمهود  املف�سولعن  امل�ستقبل  هو 

ي�ستدعي امل�ستقبل لي�ص الأنه ما�ص لكن الأنه رغبة.

فر�سة  تكون  بف�سله  الذي  امل�سافة  اأثر  تفعل  فالرغبة 

التجدد متاحة اأمام من يرغب.

املبداأ  هي  ت�سبح  اال�ستغال،  يف  الرغبة  تبداأ  حاملا 

الذي ينظم عمل الذاكرة والوعي . اإنها ت�ستحوذ عليهما 

وو�سعهما  وظائفهما  من  وتغري  فيهما،  اأثرها  مفعلة 

يكفان  اللذين  واملكان  الزمن  لوظيفتي  بالن�سبة  العام 

عن اأن يكونا حقل اال�ستمرارية والوحدة، ليغدوا جمال 

االنقطاع والتيه عن الذات.

الرغبة جتعل املكان االأول هو اجل�سد. وجتعل االإ�سباع 

ت�رسع  اأن  ما  ذلك،  معنى  للزمن.  االأوىل  البداية  هو 

العامل،  مكان  هو  اجل�سد  ي�سري  حتى  العمل  يف  الرغبة 

مثلما ي�سري للزمن قابلية للتجدد يف بدايات منف�سلة 

عن بع�سها، الن االإ�سباع هو عتبة الزمن اجلديد. ومن 

لفقدان  املبا�رسة  النتيجة  هو  الزمن  فا�ستمرارية  ثمة 

االإ�سباع . اال�ستمرارية حالة مر�سية، حالة من تعطلت 

اإمكانية اإ�سباعها.

 ، مكانا  نبني  خالله  ومن  ج�سدا،  نبني  نرغب،  حينما 

وحينما ن�سبع رغبتنا نبني بداية زمن جديد. ومن هذه 

البوابة يدخل مفعول الرغبة يف التاريخ ويف اللغة ويف 

احلياة، بل ي�سبحون جميعهم عن�رسا م�ستقا منها.

بعيدا عن الرغبة، ما الذي تكونه اللغة ؟ قواعد �سكلية ، 

اأي تنظيمات �سورية الإمكانات القول . ما الذي يكونه 

وال  انقالبات،  وال  بال متزق،  امتدادا  ؟  بدونها  التاريخ 

تكونه  الذي  ما  دونها  ومن  حدث.  بال  اأي  حتوالت، 

. فما ن�سميه االإبداع  اأخمدها االأنرثوبي  احلياة ؟ طاقة 

يف اللغة، واحلدث يف التاريخ، واحليوية يف احلياة، اأي 

تلك العنا�رس التي لها قيمة االنقطاع وت�سييد العتبات 

�سوى  لي�ست  متوقعة،  غري  اإمكانات  وابتكار  اجلديدة 

الب�سمة النافذة للرغبة يف هذه احلقول الوجودية التي 

من دونها ي�سعب تاأويل التجربة االإن�سانية، اأي ي�سعب 

عليها اأن تفتح جماال لتحيني معناها.

تاريخيا  منح  الذي  اخلطاب  ذلك  عند  قليال  �سنتوقف 

الثقافة  قلب  يف  واال�ستثناء  والتفرد  االمتياز  قيمة 

الندرة  مبداأ  من  انطالقا  قيمته  �سكل  والذي  الب�رسية. 
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يف  يقولونه  من  حظوظ  ووزع  اإنتاجه  اآلية  حكم  الذي 

،اأفكر هنا  الت�سكيل  اإطار تراتبية �سارمة قابلة الإعادة 

يف ال�سعر.

كثريون ال ين�رسون اأن ال�سعر متوقف يف وجوده على 

الرغبة، الأنهم يرون اأن حقله الوحيد هو اللغة وما تتيحه 

الت�سور  عززه  اآيل  مبوقف  يتم�سكون  اإنهم  اال�ستعارة. 

داخليا  نظاما  ال�سعري  القول  من  جعل  الذي  البنيوي 

الذات  �سارت  حتى  ذاتي،  بعمل  ا�ستغاله  قواعد  يفرز 

عن�رساوظيفيا، ين�ساف اإىل عنا�رس اأخرى ويخ�سع يف 

ا�ستغاله داخل نف�ص املنظومة، اإىل ذات القوانني.

لكن ما ملينتبه اإليه هوؤالء، هو اأنه اإذا كان ال�سعر خطابا 

يراكم نف�سه يف حتققات متناثرة تعرب ثقافات متعددة 

انطالقا من نف�ص املبداأ فذلك متاأت من طاقة التحويل 

الكلمات  اإمكانات  من  معدلة   ، اللغة  يف  تتدخل  التي 

اإدها�ص  من  هناك  لي�ص  اإذ   . املده�سة  اآفاقها  وجمددة 

يف الكلمة اإال بف�سل هذه الطاقة التي تدفع الدوال نحو 

متوقع  حتديد  اإىل  ن�سعى  عندما  لها.  لي�ست  مدلوالت 

واملدلول.  الدال  بني  ما  جنده  فاإننا   ، اللغة  يف  الرغبة 

اأي امل�ساحة التي حتدثها ما بينهما فتتيح بذلك موطنا 

واإمنا  للقول،  ووا�سحة  خا�سة  باإرادة  يتعلق  ال  للذات 

دون  ومن   ، والنبذ  للجذب  كقوى  ي�ستغل  للطاقة  بعمل 

اأي  قا�رسا،  معجميا  جردا  اللغة  تظل  اال�ستغال  هذا 

وحدات داللية باأثر داليل موقوف التنفيذ. 

هو  باالنزياح  املعا�رس  االأدبي  النقد  يف  �سمي  فما 

يف  الرغبة  حتدثه  الذي  امل�سافة  الأثر  املبا�رس  التجلي 

نتحدث  فعندما  االآتي:  باالحرتاز  االحتفاظ  مع  اللغة. 

الذات بني  با�ستيطان  ي�سمح  اللغة  للرغبة يف  فعل  عن 

الدال واملدلول، فاإن ذلك ال ينبغياأن يدفع اإىل االعتقاد 

اللغة،  اإمكانات  على  للوعي  ب�سيطرة  يتعلق  االأمر  باأن 

لالنا  خدعة  اأكرب  حتت  واقعني  احلالةن�سري  هذه  ففي 

، فالذات هنا لي�ست  العك�ص  املهمني على ما يقول. بل 

لي�ست مبداأ  الذات  الرغبة.  �سوى تركيبا وظيفيا تن�سجه 

تدفقات  تخلفه  اأثرا  اأو  تابعا  عن�رسا  واإمنا  موؤ�س�سا 

الرغبة.

يبدوال�سعر  الرغبة  تبا�رسه  الذي  اال�ستحواذ  خارج 

م�ستحيال. من هنا ينبغي اأن نفهم من اال�ستعارة طاقة 

التحويل التي حتررها الرغبة يف اللغة، فكما هو االأمر 

مع اجل�سد املرغوب فيه ، حيث تخلق الرغبة جمااليظهر 

فيهاجل�سد كاأفق لالإ�سباع ، تفرزه وُتباعده عن االأج�ساد 

 ، اللغة  يف  الرغبة  تتدخل   ، ا�ستثناءه  وتبتكر  االأخرى 

الدوال عن  ا�ستقاللية  وحترر فيها جماال للطاقة يعمق 

املدلوالت، يباعد بينها ويفجر اأي ارتباط منطقي اأ�سلي 

اأ�سال  فاقدة  كدوال  البدئي  و�سعها  اإىل  يعيدها   . لها 

يت�سكل  بينهما  جديد  التقاء  فر�سة  مهيئا  ملدلوالتها، 

مدلوله،  يكت�سف  الدال   : مرة  الأول  يحدث  كاكت�ساف 

ده�سة  اإنها   . القول  اأفق  يف  مرة  الأول  تظهر  الكلمة 

البداية. لذلك تكون الكلمات يف ال�سعر قد قيلت الأول مرة 

نف�ص وظيفة  اإنها   . تقال  واأبدا  دائما  كانت  اأنها  رغم   ،

بناء عتبة جديدة لبداية الزمن التي يوؤديها االإ�سباع.

من املوؤ�سف اأن النقد والبالغة معه حاوال ابتكار و�سائل 

القت من الرواج م�ستوى حال دون اإدراك الدور احلا�سم 

للطاقة التي حتررها الرغبة عندما ت�ستلوي على اللغة. 

ُجعل  الذي  امل�سابهة  الو�سائل مفهوم  ويف مقدمة هذه 

كقاعدة اال�ستعارة . فاأ�سبح ال�سعر معها ح�سيلة لتدرج 

على  الدوال  حتافظفيه  املدلوالت.  توليد  يف  منطقي 

ك�سفها  قرابةميكن  مدلوالتها.  مع  ال�سامتة  قرابتها 

مبجهود ب�سيط الإثبات اأ�سا�ص امل�سابهة الذي متت عليه . 

حينها ي�سعب اإدراك عمل الرغبة يف اللغة وقيمة الطاقة 

التي حتررها منتجة ما ن�سميه �سعرا.

هي  التي  اللغة  يف  نتعرف  اأن  ميكن  ال  القول  خال�سة 

اأي مفعول   ، الرغبة  على عمل  �سوى  لالإبداع،  مو�سوع 

اجل�سد.

نقادا  يدعون  – الذين  املنقبني  ي�سعى بع�ص  ما  كثريا 

لكنهم  االأدب.  يف  اجل�سد  ح�سور  �سكل  ا�ستجالء  اإىل   –
ت�سكله  مالمح  عن  يبحثون  عندما  طريقهم  يخطئون 

كثيمة اأدبية، اأي ثيمة يبينها اخلطاب.غري اأن االأهم من 

كل ذلك، لي�ص هو كيف تعرب الرغبة عن نف�سها يف االأدب، 

واإمنا كيف غدت مبداأهالوحيد؟ اأي كيف اأن االأدب �سار 

نظاما للرغبة ، يعمل كج�سد؟

اإن حقيقية االإبداع يف اللغة، ال ميكن اإدراكها من دون 

هذا الفعل الذي يربط اللغة باجل�سد، اأي ذلك الفعل الذي 

اللغة بالطاقة  التي ت�سحن  الرغبة  يتحقق عرب تدفقات 

التي حترر الكلمات من اأي انتماء م�سرتك قبلي، حتررها 

من نف�سها، ومن اأي اإرث داليل قد توحي باأنها تدخره، 

مثلما حترر الكلمات من بع�سها، لتغري من قيمة القول 

عمل  اإىل  ممكنة،  الإبذاالت  ا�ستنفاذ  من  اإياه  حمولة 

يف�رس  ما  ذلك   . ذاتها  اللغة  جوهر  بناء  يعيد  حتويلي 

كيف اأنه مع كل اإبداع جمايل ، ُيحفر عمق جديد للغة. 
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االإبداع هنا هو الطاقة .

يف التاريخ، متهد الرغبة للحدث. تخلق الفوران الالزم 

لربوزه، تفعل االنقطاعات املطلوبة لتحقيقه . يف منطق 

التاريخ يكون بروز احلدث مفاجئا . بل اإن �سفته كحدث 

متاأتية من طابع املفاجاأة واالنقطاع الذي مييزه . لكن 

قلما ينتبه اإىل اأن ما يفجر اال�ستمرارية الرتيبة للتاريخ 

. هذه االأخرية جتعل  هو فعل ناجت عن تدفقات الرغبة 

ُيدرك  التي  امل�سافة  برحابة  مو�سومة  التاريخ  حركة 

اأي�سا  ولكن  للتناهي،  كتوقيع  فقط  لي�ص  احلدث،  فيها 

كفر�سة لبداية جديدة. 

اإذ اأن هذه امل�سافة هي التي متنحنا اإح�سا�سا باأننا نحن 

التاريخ، وانه رغم املوت فنحن  الذين نتحرك يف قلب 

احلرب  ماكينة  يف   – اأنف�سنا  �ص 
ّ
نعر احلياة،  ننادي 

الف�سل  ، نحول  العي�ص  يف  لال�ستمرار  طلبا   ، للموت   –
امل�سرت�سل لالأمل اإىل حقل للنجاح.

ال   ، امل�سافة  هو  الذي  االأول  الرغبةومفعولها  ب�سبب 

ميكن اإدراك التاريخ كا�ستمرارية . الرغبة متزق التاريخ 

لتخلق جمال بروز احلدث الذي يرمي بقب�سته معر�سا 

)العملية  االإتالف  لقدر  ومنظومات  وكائنات  ذوات 

املالزمة لكل ما هو تاريخي(،ليهيئ لظهور اأخرى . هنا 

فقط ميكن اأن نتحدث عن حيوية التاريخ، عن التاريخية 

العنيفة:  مظاهرها  خلف  الرغبة  حتتجب  ت�سكنه.  التي 

بناء   : البناء  ثم  التمزيق  التدمري،  الت�ستيت،  االإتالف، 

التاريخيعادل  يف  العنف   . تفردات   ، جديدة  كينونات 

ال�سعرية يف اللغة.

فردي.  كدافع  التاريخ  نف�سها يف  الرغبة عن  تك�سف  ال 

بل كتيارات تندفق قادمة من م�سادر خمتلفة ومتعددة 

حلظة  يف  تتقاطع  لكنها  خطية.  غري  وباجتاهات  ن 

حا�سمة ، يف منعطف اأو منحنى. وعند تقاطعهما تفجر 

وحدة التاريخ، ومتزق ا�ستمراريته، فاحتة حيزا النبثاق 

احلدث. لذلك ففي التاريخ ال حتمل الرغبة ا�سم علم، اإنها 

لي�سرتغبة فالن، واإمنا هي رغبة، م�سدر تعريفها الوحيد 

هو ما تخلقه من فر�ص لتجدد التاريخ نف�سه ،وعثوره 

هذه  ت�ستويل  كثرية  حاالت  ويف  حيويته.  منبع  على 

الرغبة على االأفراد واجلماعات، ت�سادم بينهم، وتدفع 

بهم اإىل م�سائر مل يكونوا ينتظرونها وتزحزح مواقعهم 

وتعيد ت�سكيل تطلعاتهم واأحالمهم وقد تتلفهم نهائيا.

بني  �سداميا  فوران  التاريخ  يف  الرغبة  حُتدث 

و�سولها  عند  تراكمها  يتحول  التي  اجلزئياتاملتحققة 

اإىل معنى يلتقط كفا�سل بني مرحلتيناأو  درجة معينة 

حقبتني . يف هذا الفوران يكون احلدث هو املعرب الفعلي 

عن امل�سافة التي تنتجها الرغبة. لذلك ال ُيدرك للحدث 

يف  امتدادا  له  الأن   . وينتهي  يبتدئ  اأنه  رغم   ، بداية 

لها  يدرك  ال  التي  االندفاعات  تلك  الرغبة،  اندفاعات 

وجه وال حتمل ا�سما اأو ملمحا ، لي�ص الأنها كائن غفل ، 

ولكن الأنها ال ُتظهر �سوى اآثارها .

. لي�ست  ، وظائف عابرة لها  التاريخ  الرغبة يف  تخلف 

الوظائف  هذه  اأ�سهر  للعبور.  منفذا  واإمنا  حمطات  هي 

هي ما ي�سمى بالذات ، التي هي موقع تكثف فيه الرغبة 

ت�ستوطن  ذاتا  لي�ست  الرغبة  اأن  يعني  وهذا   . نف�سها 

التاريخ . بل اإن الذات نقطة تظهر من خالل�سدة تكثيف 

الرغبة.  للعبور تخلقه  اإنها جمرد منفذ  لنف�سها.  الرغبة 

عند هذا امل�ستوى ما اأن ن�رسع يف ا�ستخراج كيان للذات 

تكتمل عنده كلية التاريخ وت�ستجمع غايته ، حتى نكون 

اندفاعها  الرغبةلتقوي  فيه  ت�ستد  معرب  جمرد  اأمام 

يكون  ال  .حينها  التاريخ  يف  لها  جديدا  جمرى  وتفتح 

ما ت�سورناه كلية �سوى حلقة مفرومة اإىل اأجزاء ، وما 

على  التاريخ  اللحظةاحلا�سمةالنغالق  اأنه  على  فهمناه 

نف�سه ، �سوى انفتاح اآخر ال يحمل اأي معنى نهائي ، وما 

ت�سورناه كغاية نهائية ، لي�ص �سوى عتبة بداية جديدة . 

الرغبة بهذا تف�سح اأن اإ�سباع التاريخ، اأي االإ�سباع الذي 

يبحث عنه ، يكمن يف عدم اكتماله ، اإنه ال ي�ستويف ذاته 

اأبدا.

لذلك ، وب�سبب منطق الرغبة امل�سار اإليه اأعاله ما نكاد 

نكون يف التاريخ ، اأي ما نكادنكون كائنات تاريخية 

عنه»�سيزالف  عرب  ما  هو  وجودنا  مبداأ  يكون  حتى   ،

اأوجد«  اإذن  »اأحترك  وهو   ، البديل  بالكوجيطو  ميلوز« 

�سيء  اأي  موقعة  اإىل  احلاجة  ، عن  بح�سبه  يعرب  والذي 

 فما �سميناه بعدم 
)5(

بالن�سبة للج�سد يف الزمن والف�ساء 

الذي  الطاقة«  جتدد  احلركة»اأي  هو   ، الذات  ا�ستيفاء 

 ، فّوارة  بدينامية  التاريخ  ت�سحن  التي  الرغبة  تتيحه 

جتعل منه جماري غري موحدة الوجهة . احلركة هنا هي 

اإىل هيجل( حمروما من قدرة  )ن�سبة  الهيجلي  التجاوز 

االحتفاظ. 

يف التاريخ ال تكون الرغبة جمرد نفوذ يفر�ص نف�سه من 

الداخل اإىل اخلارج. بل هي فعل ي�سع اخلارج ك�رسورة 

، الأن الرغبة تر�سخ االنفتاح يف �سلب ما ت�ستغل فيه . 

فاخلارج بالن�سبة للرغبة هو احلركة عينها التي حتقق 
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التي  للطفرة  املحدث  التقاطع  من  نوع  اإنه  االإ�سباع، 

الوجود  يف  بفائ�ص  الرغبة  انبثاق  جمال  على  تعود 

خمتلف كيفا.

ينزع  الذي  الف�سل  هذا  هو  للتاريخ  بالن�سبة  اخلارج 

، ويحركه يف جتاه ما لي�ص له  كل حتقق من جوانيته 

اأو التلقيح الذي يج�سد عم  اإنه نوع من االإخ�ساب   . هو 

 . التاريخ  اإ�سباعها يف  الرغبة  الذي به حتقق  االكتمال 

اأومكانا   ، للغيب  لي�ص جغرافيا  التاريخ  اأن  يعني  وهذا 

واإمنا   ، مرئية  غري  يوتوبيا  لي�ص  اإنه   ، االأمثل  لال�سيء 

حقل ينفتح مع انفتاح الرغبة ، حقل للممار�سة الفعلية 

يج�سد ممكنات ُينتظر حتققها .

ال   ، اأعاله  �سغناه  الذي  الت�سور  ،ح�سب  التاريخية  اإن 

من  �سفة  اإنها   ، ي�سري  الذي  الكائن  �سفة  فقط  تعني 

يرغب، اأو تتدخل الرغبة يف نحث كيانه . لذلك نقول عن 

االأ�سكال ) ال�سعر مثال ( اإنها تاريخية، الأن الرغبة ت�سوغ 

كيانها، ولذلك بال�سبط فهي مطبوعة بالتحول.

ُتظهر لنا هذه العالقة بني الرغبة والتاريخ ، اأ�سا�سا اآخر 

للتاريخ ، ال ندفاعه دون اأن ي�ستويف ذاته اأبدا. فاالأ�سكال 

لي�ست   ( املوؤ�س�سات   ) االجتماعية  للتنظيمات  املجردة 

منتجاته  اأحد  باالأحرى  اإنها  التاريخي.  للفعل  مبداأ 

الذي  االندفاع  هذا  ف�سحنة  العمق  يف  لكن   . العر�سية 

اأن  تك�سف  لنا،  كتاريخ  ندركه  والذي   ، الرغبة  تخلقه 

اأر�سية التاريخ احلقة هي اجل�سد ، مكانه االأول ، ونواة 

لف�ساء  ، ال وجود ال  اأج�ساد  توجد  تاأرجحه. »فحيث ال 

لي�ص  االإن�ساين  والفكر  «  كما قال »ميلوز« 
)6(

لزمان وال 

ا�سياء  اإزاء  اأنف�سنا   se situerموقعة اإىل  احلاجة  اإال 

اأخرى ، وموقعة عاملنا اإزاء عوامل اأخرى ، اأي هو عالقة 

كياننا  ببنية  م�رسوط  للمكان  واإدراكنا   
)7(

باملكان.

كونية  مادة  هو  الذي   .
)8(

الدم« بحركة  اأي  الع�سوي 

 لذلك فالذاكرة نف�سهااأي 
)9(

مو�سومة باحلركة التلقائية.

كنا  ، »فاإذا  دمنا  يف  –حمفوظة  فينا  ترقد  التي  تلك 

.
)10(

نتذكر، فذلك الأننا كائنات حية«

عند هذا احلد نتوقف مع ميلوز الأنه يوظف هذه النتيجة 

التيولوجيا،  يف  بنا  يقذف  �سيءاآخر  كمقدمةالإثبات 

مثايل.  مبداأ  على  ويوؤ�س�سه  نف�سه  من  التاريخ  لينزع 

فهو عندما يت�ساءل: ما الذي نتذكره بال�سبط ؟ يجيب » 

نتذكر واقعا اآخر اأعلى ، متنعنا حدو�سنا منه..واإذا كانت 

الأننا  فذلك   ، بقوة  فينا  تدق  واالأ�ساطري  االأديان  لغة 

نتعرف فيها ، على ما كنا نعرفه �سلفا ب�سكل ال واعي. 

للنور  اجل�سدية  غري  للحركة  مماثلة  للمادة  حركة  كل 

 ي�سمي ذلك بقانون املماثلة. 
)11(

الذي خلق العامل »

بهذا ال�سكل يهدم ميلوزقوة احلقيقة التي ك�سفها: اأ�سا�ص 

واأ�سا�ص   ، اجل�سد  هو  التفكري  ،اأ�سا�ص  الدم  يف  احلركة 

الطابع  تر�سخ  التي  الثالثية  .وهي  احلياة  هو  الذاكرة 

جعل»  اأنه  حتى   ، والتاريخ  والفكر  للتخييل  اجل�سدي 

يف  الأن  امليتافيزيقا،  اأ�سا�ص   )LE rythme(  « االإيقاع 

االإيقاع تتاأ�س�ص كل الو�سائل التي ت�سمح بالتوا�سل مع 

من  موقفة  يبني  ميلوز  اإن  بل   
)12(

العليا. العامل  حاالت 

من   ، ينعته  كما  القاتلة،  الب�ساعة  الع�رسينقرن  القرن 

اأنها �سارت عاجزة  الروح حتى  اإليه  اآلت  الذي  الو�سع 

عن فهم قانون املماثلة الذي قام عليه الع�رس الو�سيط 

.
)13(

وا�ستخل�ست  احلياة،  عوامل  فيه  تكثف  الذي  اجل�سد  اإن 

ظهور  تتيح  التي  الوحيدة  امل�ساحة  يظل   ، فيه  قوتها 

التي  اخللفيات  عن  بعيدا   ، �سحنته  واندفاع  التاريخ 

 وقانون 
)14(

حركت روؤية ميلوز و ت�سوره للعوامل الثالثة

املماثلة .

املوؤ�س�سات  اأو  لالأفكار  تاريخا  التاريخ  كان  و�سواء 

التي  اخلفية  اأر�سه  اأر�سيا،  تاريخا  �سيظل  للخيال،  اأو 

بكيانات  اأنيق  حتليلي  مبجهود  وت�ستبدل  تدرك،  ال 

اأخرى، هي اجل�سد نف�سه احلقل الفعلي للغة  ا�سطناعية 

قيمة  اإىل  اإال  ي�سري  ال  الفن  اأن  وكما  واحلياة.  والتاريخ 

احلوا�ص، فكذلك ال ي�سري التاريخ اإال قيمة اجل�سد.

 M. Unamuno : le sentiment tragique de la vie . Gallimard - 1

19 P . 1966 .

19 .M. Unamuno. P - 2

20 .M. Unamuno. P - 3

20 .M. Unamuno. P - 4

 C. Miloz : la terred’Ulro Méditation sur l’espace et la  -  5

227 : P .1985 .religion. Albin Michl
230 .C. Miloz . P - 6

237.Cazelau Miloz : p - 7

  230 : C. Miloz .p - 8

 -  10     239: C. Miloz .P - 9

 Miloz : p239

239 Miloz : p - 11

230.231 : Miloz - 12

240 : Miloz - 13

اخلالقللنقطة  النور  وعامل   ، ال�سماوي  العامل   : عوامل  ثالثة  بني  ميلوز  مييز   -  14

الريا�سية، وعامل النور الفيزيائي اأو عامل الطبيعة. 
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245\ مفكر من املغرب

هي اأكرب جملة ظهرت بعد احلرب العاملية لتحل يف 

التي  الفرن�سية اجلديدة«  دار غاليمار حمل »املجلة 

منعت من الظهورعقب حترير باري�ص لكونها مالت 

العدد  ظهور  منذ  الرو�سيل.  دريو  مع  العمالة  نحو 

على  �سارتر«  »جملَة  1945غدت  اأكتوبر  يف  االأول 

نحو ما كانت املجلة الفرن�سية اجلديدة قبل احلرب 

بف�سل  عاملية  �سهرة  �سارتر  �سيعرف  جيد«.  »جملة 

مو�سة جديدة هي النزعة الوجودية.

التي  االأوىل  التحرير  هيئة  فمن  ذلك  رغم  وعلى 

ومي�سيل  دوبوفوار  و�سيمون  رميون  ت�سمل  كانت 

الير�ص وموري�ص مريلوبونتي واألبري اأوليفي وجون 

بوالن، مل يكن يجد نف�سه يف الوجودية �سوى �سارتر 

ودوبوفوار. فقد اختارا، وفاء ل�سارلو، عنوانا للمجلة 

ارادتهما  عن  تعبريا  احلديثة«  »االأزمنة  عبارة 

يراأ�ص  واليوم  االأحداث.  ماجريات  يف  التدخل  يف 

التي مازالتتحتفظ ب�سورتها  املجلة  كلود النزمان 

االأ�سلية وروح االلتزام وامل�سئولية التي كان �سارتر 

امللتزم  االأدب  يف  التايل:«  النحو  على  اأجملها  قد 

من  وجه  باأي  االأدب  االلتزام  ين�سينا  اأن  ينبغي  ال 

خدمة  على  اهتمامنا  ين�سب  اأن  الوجوه...ينبغي 

واجلماعة  هو  جديدة  دماء  فيه  ن�سخ  باأن  االأدب 

الب�رسية، وذلك باأن نهب لهذه اجلماعة االأدب الالئق 

بها«.

مل يفتاأ اجلدال اأن اندلع، فقام اأندري جيد مع اأندري 

بروتون واآخرين بتوجيه اأ�سابع االحتجاج �سد هذا 

احلا�رس.  يخدم  اأن  يريد  الذي  االأدب  عن  املفهوم 

اأراغون: »ال نلزم باخلدمة اال اخلدم«.  وهكذا �رسخ 

»ماهو  يف   1947 �سنة  ذلك  على  �سارتر  فعقب 

ال�سيت:«  الذائعة  النتيجة  هذه  م�ستخل�سا  االأدب؟« 

بامكان العامل اأن ي�ستغني عن االأدب، اال اأن بامكانه 

كذلك اأن ي�ستغني حتى عن االن�سان«. مل يحد �سارتر 

الكتاب  مقاالت  ن�رس  اتبعه يف  الذي  النهج  عن  قط 

فيوليت  رايت،  ري�سار  االأوائل  بني  من  املجددين. 

لودوك، جان جوين، نتايل �ساروت، فران�سي�ص بوجن، 

ال�سيغة  حتيد  ولن  بيكيت.  �سمويل  فيان،  بوري�ص 

ذلك.  عن  النزمان  كلود  برئا�سة  للمجلة  اجلديدة 

ل�سريج  �سنة 2001 ظهرعدد خم�س�ص  ففي  وهكذا 

دوبروف�سكي.

االاأن هذا التوازن بني االأدب وااللتزام ال�سيا�سي لن 

يعمر طويال. وقد اأدت امل�ساألة ال�سيوعية اىل احداث 

ترجمة:عبد ال�شالم بنعبد العايل\ مي�شيل كونتا  

جملة »الأزمنة احلديثة«:

االأدب فـي خدمة احلا�شر 



انق�سامات وانف�سامات، فغادر رميون اآرون املجلة 

اأن ي�سبح حمررا يف �سحيفة  اأجل  �سنة 1946 من 

ال�سيا�سي  اخلالف  �سيف�سي  كامو  مع  الفيغارو. 

عن  كامو  عرب  عموميا:  مظهرا  �سيتخذ  خ�سام  اىل 

ي�سعوا  مل  مراقبني  »من  الدرو�ص  تلقي  من  عيائه 

على  �سارتر  رد  التاريخ«.  اجتاه  يف  كرا�سيهم  اال 

ذلك: »ا�سمح يل يا كامو، قل يل ما ال�رس يف اأننا ال 

ن�ستطيع انتقاد موؤلفاتك من غري اأن جنرد االن�سانية 

من مربرات عي�سها«.

املجلة  يعطي  الذي  هو  عمليا  بونتي  مريلو  كان 

اىل  قربا  اأ�سد  البداية  يف  كان  ال�سيا�سي.  توجهها 

اأخذ  ما  �رسعان  اأنه  اال  �سارتر،  من  ال�سيوعيني 

يبتعد عنهم بقدر ما كان �سارتر يقرتب من احلزب 

ال�سيوعي الفرن�سي اىل اأن ان�سحب م. بونتي من غري 

�سخب �سنة 1950 عند اندالع احلرب الكورية قائال: 

لي�ص علينا االآن اال اأن نخلد لل�سمت«. �سريوي �سارتر 

التاريخ ال�سيا�سي للمجلة عند تاأبني م. بونتي حلظة 

وفاته �سنة 1961. خالل �سنوات 1960و1970

�سينحو اأندري غورز باملجلة نحو »التوجه االيطايل« 

للمنا�سلني ال�سباب للي�سار املتطرف، ثم نحو النقد 

الراأ�سمايل اجلديد فيما بعد.

كانت املجلة ت�سل يف عهد ازدهارها اىل 20000 

قارئ داخل فرن�سا وخارجها، وكانت متار�ص تاأثريا 

حرب  خالل   .1960 �سنوات  اأوا�سط  حتى  بليغا 

التحرير  جي�ص  منا�سلي  املجلة  �ساندت  اجلزائر 

مما  التعذيب،  اأ�سكال  كل  وا�ستنكرت  قوية،  م�ساندة 

اأدى اىل اخ�ساعها للرقابة فاحلجز.

على  بعد  فيما  الذي عمل  �سارتر  معركة  كانت  تلك 

فبينما  وهكذا  جملته.  عن  التدريجي  االنف�سال 

التي  »الفكر«  جملة  تاأثري  تزايد  يفرت،  تاأثريها  اأخذ 

التناف�ص،  ظهرت خالل �سنوات 1930. توا�سل هذا 

تنهج  التي  ال�سخ�سانية  الكاثوليكية  وانت�رست 

تعد  مل  التي  الوجودية  ح�ساب  على  منا�سال  نهجا 

نعرث  ال  واليوم  لها.  تنت�رس  احلديثة«  »االأزمنة 

اأنها  للمجلة على وجود اال يف بع�ص املكتبات، اال 

مازالت حتافظ على عدد من امل�سرتكني.

هل هو �سري يف طريق االأفول؟ اجلواب نعم اإن نحن 

ق�سنا االأمر عدديا، اال اأن املجلة مازالت تقراأ بعناية، 

ق�سايا  طرق  على  حتفز  جيدة  مقاالت  تن�رس  الأنها 

احلا�رس. فهي قد ظلت ،على طريقتها، وفية ل�سارتر 

حتى بعد وفاته �سنة 1980.. حتدث كلود النزمان، 

عندما ت�سلم من يدي �سيمون دوبوفوار التي توفيت 

�سنة 1986 مقاليد ادارة املجلة، حتدث عن »ميثاق 

اأن  رغم  عليه  حوفظ  ميثاق  وهو  الالخيانة«. 

ما  اأن ي�رسح على غرار  لي�ص يف مقدوره  النزمان 

الفل�سطينيني  اأ�ساند  فعل �سارتر �سنة 1976: »انني 

بقدر ما اأ�ساند اال�رسائيليني، والعك�ص«.

اذا راجعنا االأعداد ال�سابقة، فاننا نتبني اأن االأعداد 

العدد  ففي  املجلة.  تاريخ  التي جت�سد  اخلا�سة هي 

�سارتر  كان   1946 �سنة  ظهر  الذي  االأول  اخلا�ص 

لتوه  منها  عاد  التي  املتحدة  الواليات  قدم  قد 

عرب  اال  يعرفونها  يكونوا  مل  الذين  الفرن�سيني  اىل 

كلي�سيات واأحكام م�سبقة و اأ�ساطري. عدد خا�ص اآخر 

كلود  فيه  حاول  »الي�سار«  حول   1955 �سنة  ظهر 

مارك�سية،  �سارترو-  ميول  ذي  كفيل�سوف  النزمان 

اأن ير�سم �سورة »رجل الي�سار«. يف �سنتي 1956-

منددا  الهنغاري«  التمرد   « حول  عدد  ظهر   1957

يف  مر�سوما  ظل  اآخر  عدد  ثم  ال�سوفييتي.  بالقمع 

الذي  العربي«  اال�رسائيلي  »ال�رساع  حول  التاريخ 

ظهر خالل حرب ال�ستة اأيام �سنة 1967 وهكذا متكن 

من اأن ي�سع يف العدد نف�سه مثقفني ا�رسائيليني مع 

مثقفني عرب جنبا اىل جنب.

لن ناأتي على ذكر العناوين جميعها: »اأفغان�ستان« 

)1980(، »�سهادات �سارتر« ) عددان �سخمان �سنة 

اأن  )1995(...غري  بوروندي«  »روواندة-   )1990

العدد  وهو   1974 يتعننت«  »الن�ساء  اخلا�ص  العدد 

الذي  هو  ورائه،  من  دوبوفوار  �سيمون  كانت  الذي 

كانت   .1970 �سنوات  روح  عن  تعبري  اأح�سن  يعرب 

دوبوفوار قد ن�رست »اجلن�ص االآخر« 1948- 1949 

على �سكل مقاالت يف املجلة. وماذا عن �سارتر؟ انه 

تن�رس خالل  بف�سل مقاالت مل  ظل حيا يف جملته، 

حياته، وهي مقاالت رائعة، هامة ومثرية لالهتمام.
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ال�شعري،  للإبداع  بالن�شبة  وامل�شدر  املنهل  هي  الذاكرة 

لعودة  الأرحب  الف�شاء  هي  ـ  لذلك  تبعا  ـ  الق�شيدة  فتكون 

وقدرته  ال�شاعر  لطبيعة  تبعًا  متنوعة،  اأ�شكال  يف  املن�شي 

يكون  اأن  املربر  من  لي�س  »ولكن  والن�شيان،  التذكر  على 

الواقع.  يف  ح�شوره  جن�س  من  ن�شه  يف  املبدع  ح�شور 

اإنه يخ�شعه  فال�شعر ل ين�شخ الواقع ول يقوله كما هو، بل 

معلومة  الكتابة  يف  اأعراف  وفق  وتغيري  حتويل  عملية  اإىل 

بالزمن  العتداد  ميكن  اإذ   ،i»دقيقة الإبداع  يف  وقوانني 

امل�شخ  ويف  الفجوات،  واإحداث  التلوين  يف  اأ�شا�س  كعن�رص 

املبدع،  طاقة  تع�شد  اأخرى  اآلية  الزمن  اإن  اأي�شا.  واملحو 

ومتده بو�شائل التحويل. فالتحديدات الزمنية التي تعارف 

النا�س عليها )املا�شي، احلا�رص، امل�شتقبل( غري نهائية يف 

�شكلها الفيزيائي ال�شائع. فاملا�شي املرتبط عادة بالذاكرة 

املحتوى  فح�س  طريق  عن  تقومي  اإىل  حاجة  يف  يبقى 

»ل  با�شلر  كا�شتون  ح�شب  الذاكرة  لأن  للذاكرة؛  املفكك 

تقدم لنا الن�شق الزمني مبا�رصة، فهي بحاجة اإىل اأن تتقوى 

بعنا�رص انتظام اأخرى...«ii مبعنى اأن هيكلة الزمن املا�شي 

ونب�شاته تختفي كلها يف تفا�شيل الأحداث التي ع�شناها.

احلا�رص،  )املا�شي،  للزمن  الثلثي  التحديد  فاإن  وهكذا 

اأن  من  الإن�شان  مينع  مل  بالذاكرة،  علقته  يف  امل�شتقبل( 

يتكيف معه، ويخلق لنف�شه زمنا رابعا يتغذى على الأزمنة 

الثلثة. فهو يدعم حا�رصه بذكريات يجدها م�شعفة له، كما 

اأنه ينع�س �شعوره بطموحات ل ي�شتبعد حتققها عن قريب، 

اإ�شباع  وبهذا المتداد ت�شبح احلياة ممكنة وواعدة بتحقق 

وجودي، يقل�س من حدة الأ�شئلة واحلرية. وهذا ما ي�شميه 

.iiiبا�شلر بال�رصوط الزمنية لتثبيت الذاكرة

ثلثة  املو�شوع  �شياق  يف  ن�شادف  �شبق  مما  انطلقا 

يقرتح  مفهوم  كل  وال�شعر.  والزمن  الذاكرة  هي:  مفاهيم، 

علينا �شياحة يف الرتاكم املعريف الذي حققه. اإل اأن هناك 

علقًة جتعل هذه املفاهيم الثلثة مندجمة فيما بينها اإىل 

حدود التماهي. ذلك اأن الن�س ال�شعري ميت�س كل العنا�رص 

املتاحة ليغدو ـ اأي ال�شعر ـ ال�شورة الإبداعية النهائية لتلك 

تعني  ل  اأم�س  عن  احلا�رص  كتابة  فاإن  ثم  ومن  العلقة. 

ما  اإبداع  تعني  ما  بقدر  اإنتاجه،  واإعادَة  م�شى  ما  اجرتار 

م�شى اعتماداً على لغة تك�شف ول ت�شف.. لغة �شبيهة بلغة 

املت�شوفة التي جنحت يف ن�شف احلدود بني الأنا واملطلق. 

يذهب  بل هو  للأحداث.  موؤرخا  لي�س  املعنى  بهذا  وال�شاعر 

الأمتعة،  تلك  تتحول  هناك  امل�شتقبل،  اإىل  الذاكرة  باأمتعة 

فيندثر ما ل يقوى على البقاء، وتنتع�س املدخرات النفي�شة 

وتلتحم باللحظة احلا�رصة، وباللحظة القادرة على ال�شمود 

قادرة  اأن�شاغًا  الذاكرة  حتف  ت�شبح  هكذا  الزمن.  وجه  يف 

ـ  ذاتها  ـ  الأن�شاغ  هذه  اإن  بل  والآتي.  احلا�رص  تلقيح  على 

حياة  الأحلم  الذكريات.  مقابل  يف  اأحلم  اإىل  تتحول 

الذكريات  اأما  امل�شتهى؛  باملطلق  مليئة  من�شودة،  موؤجلة 

فاأطلل واأ�شلء معان، منها ما ي�شتعاد بابتهاج، ومنها ما 

يحيي ظلل الأمل.

علقته  يف  املغربي  ال�شعر  منجز  بع�س  فح�س  �شياق  يف 

بالذاكرة، ولأن املنجز كبري ومتنوع ي�شعب معه النتقاء، 

معيار  وهو  مو�شوعيا،  يل  يبدو  معياراً  ا�شتح�رصت  فقد 

مكثفا  ح�شورا  يفرت�س  مثلما  املنجز  هذا  جودة  يفرت�س 

كاحلب(  )اأذى  ديوان  اأن  يل  بدا  وهكذا  الطفولة.  لذاكرة 

من  الذاكرة  ملو�شوع  كثريا  ي�شتجيب  جنمي  ح�شن  لل�شاعر 

اأخرى  جهة  ومن  للحظاتها،  الكثرية  ال�شتح�شارات  خلل 

هو عمل متوج بجائزة املغرب للكتاب �شنة 2011.

مدونته  يف  ويوجد  اإل  �شاعر  من  ما  باأن  اجلزم  ن�شتطيع 

يتاأخر  قد  الطفولية.  مدخراته  من  كثرية  اأ�شياء  ال�شعرية 

عمره؛  اأواخر  حتى  �شعره  يف  املدخرات  هذه  بع�س  ظهور 

تعد  ال�شخ�شية  تكوين  يف  الطفولة  مرحلة  اأن  اعتبار  على 

من اأخطر املراحل واأهمها على الإطلق. بل اإن ما ُيخزن يف 

يبقى متوهجا  الذاكرة من جتارب  ومرئيات وم�شموعات، 
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اإىل  النف�س  يف حيويته وانتعا�شه. وهذا راجع ح�شب علماء 

منو  باإيقاع  تت�شل  كثرية،  وج�شدية  �شيكولوجية  عوامل 

الطفل يف هذه املرحلة، وعلقة بوالديه وحميطه وبالتعلم 

وباأنواع اللعب التي ميار�شها.

على  وت�شع  ذلك،  بكل  تتلون  الطفولة  ذاكرة  مدخرات  اإن 

كالروائح  للتذكر،  الأ�شا�شيَة  املثرياِت  احلوا�س  �شطح 

قابلة  مواد  باخت�شار  فهذه  واملو�شيقى.  الطعام  ونكهات 

ل�شتعادة ذكريات مرتبطة بها ب�شهولة. ويف حالة الإبداع 

ال�شعري ت�شبح تلك املدخرات قطعًا قابلة للرتكيب، لت�شبح 

الأعماق من خياله  الراب�س يف  الطفل  يعطيه  �شعريا  ن�شا 

تهذيب  احلا�رص  الرا�شد  ويحاول  الكثري،  ال�شيء  اللحمدود 

على  العمل  مع  قبله،  الطفل  اأطلقها  التي  اخليال  م�شاحة 

حتديث معطيات الذاكرة مبا يتما�شى مع جو الن�س وجتربته. 

بل جند اأحيانًا موؤثرات ذاكرة الطفولة تاأخذ بتلبيب ال�شاعر 

بقوة، وتهّزه هّزاً عنيفًا، مثلما يحدث يف هذا الن�س ال�شعري 

من ديوان )اأذى كاحلب( لل�شاعر ح�شن جنمي:

واِء الَبعيدة َول ل اأ�ْشتطيُع اأن اأْمنَع راِئحَة ال�شِّ

باِئعاِت اخُلْبز عْن ُلغتي. كلَّما َحاولُت اأْن اأم�ِشك ِبك

يعة. ُكلَما ور ال�رصَّ َوجْدُت �شورَة اأِبي ت�ْشبُقني اإىل ال�شُّ

ي َجال�شًة تِبيُع َحاولُت اأْن اأعرَتَف باحُلّب وجْدُت اأمِّ

اخُلْبَز. وها اأَنذا وْحدي وَراأ�شي �ُشوٌق َقرويٌة َت�شجُّ

جيج النَّاعم النَّائي َيْقرتب داِئمًا هذا ال�شَّ

َهذا التَّذكر الِذي ُيعاِقب النِّ�ْشيان، َوهذا الْغِتباط

ivه وْجه َميٍت ِبل َعزاء ُي�شيُء وْجهي. كاأنَّ

الرا�شد لتعطل  اأمام م�شاريع  اأ�شياء الطفولة تقف بقوة  اإنها 

يعاقب  الذي  »التذكر  اإنه  احلب.  على  وتواطوؤاته  اتفاقاته 

الن�شيان« بتعبري ال�شاعر نف�شه. بل اإن ال�شاعر يعرتف بتحكم 

يف  اخلبز(  بائعات  ـ  ال�شواء  )رائحة  البعيدة  العنا�رص  تلك 

الدرا�شات  �شعره. وهو حمق متاما، لأن معظم  اأي يف  لغته 

الت�شكيل  يف  اللعب  واأنواع  البيئة  على  ركزت  النف�شية 

لأنهم عا�شوا  �شعراء  ال�شعراء  لل�شخ�شية. ومعظم  امل�شتقبلي 

الغرابة والده�شة منذ بواكري جتربتهم باحلياة. 

اإن الطفولة م�شدر كبري لغتناء الذاكرة، باعتبارها املهاد 

وا�شعا. فهي متتلئ  واإطلق اخليال  لتجميع اخلربات  الأول 

مبختلف ما يعا�س وُيتلقى باحلوا�س، بدون رقابة اأو تهذيب 

اأو ت�شذيب، لأن الطفل يكون يف املرحلة البدئية والفطرية، 

لذلك  التبلور.  يف  الفكرية  اأو  العقلية  قواه  بعد  ت�رصع  ومل 

اأو ترتيب، ما يوؤهلها لأن  حتت�شد تلك املدخرات بل منطق 

اخليال  اأن  نعلم  وكلنا  وتنافر.  فو�شى  علقة  يف  تدخل 

ال�شعري املعا�رص، ويف خمتلف الآداب العاملية يجعل تنافر 

بني  العلقة  وانحراف  ال�شعري،  الإبداع  يف  مبداأً  الأ�شياء 

الدال واملدلول اأ�شا�شًا لبناء متخيله. وقد ُوجد ـ اليوم ـ من 

العجيبة  لقدرتهما  واحدة  مكانة  يف  والطفل  ال�شاعر  ي�شع 

على خلق عوامل طريفة قائمة على اأ�شا�س امليل اإىل ما ي�شبه 

يعطل  �شاعر  من  وكم  باملعجم.  وال�شخرية  باللغة  اللعب 

مراحل الر�شد، عائدا اإىل خمائل الطفولة وعواملها العجيبة 

ليغرتف منها بع�س ما يجعله ممتلئًا بتلك العوامل ال�شحرية، 

يقول ح�شن جنمي:

َووْجُهك  َنظَرتي/  َنْظُرتك  ُت�شيُء  عْيني/  يف  عْيَنيِك  �َشْم�س 

درِك / ُيْحرُقني َلهيُب الَقْلب/ ُمْبَتهٌج  َوْجهي/ وِلُقْربي ِمْن �شَ

بالدِّْفء/ َظلَّ َجناُحِك ُيَغّطيِني/ ......................

 vُت اأ�ْشَتلقي َعلى ِذراِعك لأَنام ْ �رصِ

اإن املتاأمل يف الن�س �شيجد �شخ�شني: الرا�شد والطفل معًا، 

لغة  تنا�شبه...  بلغة  ير�شمه  والطفل  احلب،  ميار�س  الرا�شد 

ـ  نظرتي  نظرتك  ت�شيء  ـ  عينيك  )�شم�س  وعميقة  ب�شيطة 

النهاية  ويف  القلب...(،  لهيب  يحرقني  �شدرك  من  ولقربي 

من  اأمان  القدمي..  الأمان  عن  بحثا  بالطفل  الرا�شد  يتحد 

ي�شتلقي على الذراع  لينام. وهنا ي�شبح فعل احلب طريقة 

الرا�شد  هذا  لتعني  جموحها  بكل  الذاكرة  لعودة  اأخرى 

الأ�شيان على حتويل ذراع احلبيبة اإىل ذراع الأم. ذلك الذراع 

هذا  يف  ي�شادفنا  هذا  ومثل  املفتقدة.  للطماأنينة  ال�شامن 

املقطع ال�شعري اأي�شا:

َكانْت يل ُطفولة فَن�شيُتها

ل وَّ
درِك َحليِبي الأَ ْرُت على �شَ َتذكَّ

ُت اأِحبُّ اأَرق َنْهِدك ْ �رصِ

اأْهُفو واأَهاِجر اإىل ُع�ّشك َكدْوري

ْت اأْهُرب اإىل ُلَغٍة اأْخَرى �رصِ

viِك ِلأُقوَل: اأِحبُّ

 ولي�س معنى هذا اأننا ندين بنظرية فرويد يف هذا امل�شعى 

الفكر  ورجحان  احل�شا�شية  من  ال�شاعر  اأوتي  فقد  التاأويلي، 

والذائقة الفنية، ما يجعله ي�شتثمر مدخرات الذاكرة بذكاء، 

فالزمن  والأبعاد.  الدللت  فنية عميقة  لوحات  بها  را�شما 

رائعة،  جمالية  �شورة  يف  ال�شابق  للمقطع  بالن�شبة  يتجلى 

غبطة  اأي  ال�شائع،  الزمن  عن  البحث  فيها  يتم  التي  تلك 

البحث يف الذاكرة عن حلظة طفولة حيوية، كرد فعل نف�شي 

ال�شعور باخلوف من املجهول. ويف  يقي من ال�شتمرار يف 

 Mercia ELIADE اإلياد  مر�شيا  يتحدث  ال�شياق  هذا 

اإىل  العودة  مبحاولة  املتعلقة  ال�شت�رصارية  الطقو�س  عن 
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اإىل منط  للو�شول  اأو  اكت�شاب ولدة جديدة  اأجل  الرحم من 

اأعلى من الوجود، كاأن يبتلع وح�س بحري بطل، فيخرج هذا 

البطل ظافرا بعد اأن ي�شق بطن الوح�س، اأو كاأن ينزل �شاحب 

اأو  الأر�س  فم  فيه  يتمثل  �شق  اأو  اإىل حفرة خطرية  الطق�س 

رحمهاvii. وهذا النوع من الطقو�س اإن هو اإل رغبة الإن�شان 

يف اإخ�شاع زمن الذاكرة، وجعله �شيئا تابعا ل متبوعا. 

لكن يحدث اأحيانا اأن يتعار�س احلا�رص مع بع�س املا�شي 

امل�شتعاد من الذاكرة. يقول ح�شن جنمي يف مو�شع اآخر من 

)اأذى كاحلب(: 

 امُلْمتِلئ ِبلْحظِة امَل�شاء
ُّ
بي َذِلَك ال�شَّ

امُت، امُلَتكتُِّم على اأ�رْصاِره ِمْثل اأْكَمام الوْرد ال�شَّ

مْل َيعْد يْلعُب الُكرَة اأو ُتْغريه اأْع�شا�ُس الدَّْوري

ُه مْل َيكرُب بْعُد ـ كلَّْمُته اأْم�ِس يف اللَّْيل: َولكنَّ

ِعْندما ُكْنُتك مْل َتُكن ِذراعي َفاِرَغٌة

مَلْ َيُكْن َج�َشدي َوحيدا

viiiمَلْ اأُكْن ِبل ُحْلم

هاهنا يح�رص امتلء الطفولة ـ اعتمادا على حمولة الذاكرة 

مل  اليوم،  طفل  هو  الأم�س  فطفل  احلا�رص.  خواء  ليعو�س  ـ 

فقد  بالأم�س،  امتلكه  مما  كثريا  فقد  لقد  تغري.  لكنه  يكرب، 

القابلية للعب وفقد القابلية للحلم. ومن ثم تعطل التوا�شل 

املا�شي  �شبي  كاأن  احلا�رص.  و�شبي  الأم�س  �شبي  بني 

يرف�س اأن ينتزع من ذكرياته التي كانت تفي�س باحلما�س 

عنه  يغيب  ل  جنمي  لن�س  القارئ  اأن  �شك  ول  واحليوية. 

ا�شتح�شاره ـ على م�شتوى التنا�س العفوي اأو الواجب ـ ن�س 

اأدوني�س ال�شهري:

ْفل الذي كْنُت، اأَتان َذلَك الطِّ

ًة، مرَّ

وْجهًا َغِريبا

مْل َيُقْل �َشيئًا. َم�شينا

ْمت. ُخطاَنا وِكلنا َيْرُمق الآَخر يف �شَ

َنْهٌر يْجري َغِريبا

وُل ْمِت، الأُ�شُ اِرب يف ال�شَّ َجمعْتنا با�ْشم هذا الَورق ال�شَّ

َواْفرَتقنا

ول غابًة َتْكُتبها الأْر�ُس وَتْرويَها الُف�شُ

ْفل الذي ُكْنت، َتقدَّْم ها الطِّ اأيُّ

َما الَّذي َيْجمُعنا الآَن، وَماذا �َشنقوُلix ؟    

طفل  بني  الهوة  ات�شاع  على  يوؤكدان  ـ  كلهما  ـ  والن�شان 

القطيعة  من  م�شافة  امتداد  اأي  اليوم،  وكائن  الأم�س 

كاأن  الطفولة؛  وذاكرة  احلا�رص  ذاكرة  بني  واللتوا�شل 

�رصخا ما اأوقف احلياة يف عّز ان�شيابها، وقطع على المتداد 

التكامل. فالطفل امل�شتعاد يظهر غريبا و�شامتا ول  �رصَط 

يبدي اأية ا�شتجابة للتوا�شل، حتى لكاأنه يرف�س اأن ينتزع 

معاناتها  اأوج  يف  الذات  تبدو  ولذلك  القدمي.  برزخه  من 

وهي تواجه ذاكرتها. وال�شاعر كالطفل متاما يدفع باللغة 

يبتكر  اأن  للخيال  يتيح  الذي  الغرائبي  ال�شعرية يف الجتاه 

بتعبري  اإنه  مطلقا..  ارتواء  للذات  حتقق  �شورة  يف  الزمن 

حممد لطفي اليو�شفي »ذلك الطفل الذي �شيظل يقود ال�شاعر 

 x».من حافة الأر�س اإىل حافة اللغة

يف  الطفولة  ذاكرة  ا�شتغال  اإىل  بالنظر  فاإنه  وعمومًا، 

الن�شو�س امل�شتح�رصة يف  )اأذى كاحلب(، �شواء يف  جتربة 

الوقت يف  ي�شعفنا  اأخرى مل  ن�شو�س  اأو يف  املداخلة،  هذه 

ي�شتح�رص  ال�شعري ل  الأنا  اأن  ن�شتنتج  ا�شتق�شائها جميعًا، 

معطيات الذاكرة بدافع حنيني جارف يحافظ على معاملها 

وتفا�شيلها، بل حت�رص تلك الذكريات كعنا�رص م�شاعدة على 

ا�شتجلء الروؤية اخلا�شة، وتع�شيد مواقف تتخذها الذات يف 

اللحظة املعا�رصة. اإنها تبدو كموتيفات مكملة لل�شور التي 

ير�شمها ال�شاعر يف �شياق تاأ�شي�س الزمن الرابع الذي يتغذى 

الثلثة. وينطبق على جتربة ح�شن جنمي يف  الأزمنة  على 

هذا الديوان، راأي حممود دروي�س الذي يقول فيه: »ال�شاعر 

التي حتول احلجارة  اليد  لي�س هو �شاحب  ـ  ـ كما يبدو يل 

التي  اليد  �شاحب  هو  ال�شاعر  ال�شاحر.  هو  فذلك  ذهب،  اإىل 

حتول احلا�رص اإىل ما�س. وحتول خ�رص الع�شيقة اإىل ري�شة 

من  واأبعد  الروح،  اإىل  اأقرب  وال�شدى...  الريح  يف  �شائعة 

xi».الغرفة. ال�شاعر هو �شانع الغياب وذاكرة الغياب معا
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قيل عن احلركة الفو�سوية التي ظهرت اإّبان الثورة 

كًا لالأفكار حول العامل«، 
ّ
الفرن�سّية اإّنها كانت »حمر

من هنا يقول عامل االجتماع بنديكت اأندر�سون اإنها 

بات  االإرهاب  لالأفكار«.  عوملة  حركة  »اأّول  كانت 

االإرهاب  فكرة  »تلّقي«  ولكن  اأي�سًا،  معوملًا  اليوم 

اإليه والتعامل مع نتائجه وحماربته هي  واالإ�سارة 

اأمور تختلف من بقعة اإىل اأخرى. فكيف ترى اليابان، 

الرقمية  والثورة  �سابقًا،  والغي�سا  ال�ساموراي  بالد 

وجمتمع ما بعد احلداثة اليوم، م�ساألة االإرهاب؟

مفردة  االإرهاب  اإىل  لالإ�سارة  اليابانيون  ي�ستعمل 

الالتينية  من  امل�ستقة  و« 
ّ
»ِتر االأ�سل:  غربية 

اليابانية  والقوامي�ص   .Terrorisme وريزم« 
ّ
»ِتر

العنف  ت�ستعمل  »و�سيلة  باأّنه  االإرهاب  ف 
ّ
تعر

والتهديد من اأجل حتقيق بع�ص االأغرا�ص ال�سيا�سية 

واإعالء بع�ص املبادئ ون�رس اأفكار منفّذي العنف«. 

التي  التناق�سات  من  الكثري  التعريف  هذا  يحمل 

اجلزم  تاأبى  التي  اليابانية«  »النف�سية  تعك�ص 

واحل�سم يف االإجابات وتعريف االأمور حتى يف اأدنى 

ال�سوؤون اليومية. اإال اأن االإعالم اليومي يف ال�سحف 

والو�سائل االإعالمية يتجاوز هذا التعريف االأكادميي 

و« على ن�سق ورود الربقيات يف 
ّ
وي�ستعمل كلمة »ِتر

وكاالت االأنباء العاملية وترجمتها.

التاريخية  التعريفات  يف  البحث  اأردنا  حال  ويف 

لالإرهاب يف املو�سوعات اليابانية جند اأنها تتجاوز 

متامًا »احلالة اليابانية«. فالتعريف بامل�سدر االأول 

»ديكتاتورية  بحقبة  مرتبطًا  جاء  »اإرهاب«  لكلمة 

 ،)1793-1794( الفرن�سية  الثورة  اإبان  االإرهاب« 

التعبري  م�سدر  تثبيت  بعد  التعريف  عملية  وتنطلق 

اإرهاب ا�سربطة  للغو�ص يف التاريخ القدمي فت�سف 

)الزيلوت(  »الغيورون«  ثورة  وكذلك  اليونان  يف 

التف�سريات  وتطال  الرومانية،  االمربطورية  على 

اأفعال لينني و�ستالني على �سبيل املثال يف املا�سي 

القريب. الفكرة العامة القائمة يف االأرخبيل الياباين 

اإما  هي  االإرهاب  وراء  تقف  التي  االأ�سباب  اأن  هي 

باأع�ساء  االإرهابيني  وت�سّبه  �سيا�سية،  اأو  دينية 

بدعة.  اأو  حم�سورة  مّلة  ب�سكل   - متما�سكة  طائفة 

الياباين  الالوعي  »املعا�رس« فريبطه  االإرهاب  اأما 

التي  الكتابات  كافة  ويف  له  القانوين  بالتعريف 

القارئ  اأمام  يعود  االإرهاب  ظاهرة  تف�سري  حتاول 

الدفاع  قانون  الف�سل 1 من   2 املادة  »الف�سل 81 

الع�رسين،  القرن  ثمانينّيات  يف  املو�سوع  الذاتي« 

والذي يجعل من االإرهاب جرمية. كما يتّم الت�سديد 

»لوائح  بـ  اعرتفت  اليابانية  احلكومة  اأن  على 

االإرهاب ذات ال�سلة« وربطتها بقوانينها واأنظمتها. 

وتلوح دائمًا يف اأفق احلديث عن االإرهاب وجهة نظر 

ال جندها يف الغرب: ففي عدد من الطروحات يقارب 

ويعطون  ر« 
ّ
والتحر »املقاومة  م�ساألة  اليابانيون 

حماربني  عن  لالإفراج  لل�سعي  »عملّية  اأن  يف  اأمثلة 

يخو�سون حرب ا�ستقالل« ميكن اأن ت�سّنف »من وجه 

انف�سالية  قوة  باعتبارها  املركزية  احلكومة  نظر 

عن  بالنف�ص  والناأي  التاأيّن  هنا  نالحظ  اإرهابية«. 

ر املتنّوعة 
ّ
اتخاذ موقف فيما يتعلق بحركات التحر

والتي تلجاأ يف ن�سالها لل�سالح.  

�ص يف املعهد الوطني للغات واحل�سارات ال�رسقية بباري�ص - ق�سم اليابان
ّ
مدر
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و« من كّل »االأحداث االإرهابية« 
ّ
ولكن تغيب كلمة »ِتر

 تاريخها وهي لي�ست 
ّ
التي �سهدتها اليابان على مر

يف  يختبئ  ما  ومنها  اإعالميًا  ال�سهري  منها  بقليلة، 

طّيات كتب التاريخ.

من   20 »اأوم«  يف  جماعة  هجوم  يابانيًا  اأ�سهرها 

مار�ص عام 1995 على �سبكة قطارات االأنفاق يف 

العا�سمة طوكيو بوا�سطة غاز »ال�سارين«، ما ت�سبب 

�سخ�ص  االألف  حوايل  واإ�سابة  �سخ�سًا   12 مبقتل 

بينهم 54 باإ�سابات خطرية. 

ثالثة  نّفذه  الذي  الهجوم  عربيًا  فهو  اأ�سهرها  اأما 

�ِسكي  »نيهون  الياباين   االأحمر  من  اجلي�ص  عنا�رس 

اأبيب  تل  يف  غوريون  بن  »اللد«  مطار  يف  ُغون« 

�سخ�سًا  ت�سببت مبقتل 26  والذي  مايو 1972،  يف 

واإ�سابة 80 �سخ�سًا بجروح. 

الياباين  عام 1971 بعدما  االأحمر  �ص  اجلي�ص 
ّ
تاأ�س  

احلزب  عن  فرداً  اأربعني  من  جمموعة  ان�سّقت 

ال�سيوعي الياباين وكان من اأهدافه االإطاحة باحلكم 

�سجّل  وقد حفل  عاملية.  بثورة  والبدء  االمربطوري 

اإعالميًا  املدّوية  العمليات  من  بعدد  التنظيم  هذا 

يف داخل اليابان )1971: خطف طائرة ونقلها اإىل 

كوريا ال�سمالية(، ويف اأوروبا )1973: خطف طائرة 

�سفارة  اقتحام  ثم  ليبيا،  اإىل  والتوّجه  هولندا  من 

بطائرة  والتوّجه   1974 يف  ام�سرتدام  يف  فرن�سية 

مع رهائن وفدية اإىل عدن(.  

التي  ريكيوو«  �سني  »اأوم  طائفة  اأعمال  وبخالف 

مبهمة،  ا�ستعارية  دينية  الأ�سباب  لالإرهاب  جلاأت 

اآالف(   9 اأعدادهم  )بلغت  اأع�ساوؤها  ميار�ص  حيث 

الياباين  االأحمر  العنف، فاإن اجلي�ص  ت�سّوفًا مبدوؤه 

حركة  مثل  معوملة  �سيا�سية  اأهداف  له  كانت 

يف  م�ساره  نهاية  يف  انغم�ص  هو  واإن  الفو�سويني، 

منه  الفديات  وراء  وال�سعي  لالإجرام  اأقرب  م�سار 

للن�سال ال�سيا�سي.

كتب  طيات  يف  مكانًا  وت�سغل  االإعالم،  عن  تغيب 

التاريخ، بع�ص االأعمال االإرهابية التي اأثرت كثرياً 

يف امل�سار الفكري وال�سيا�سي الياباين، لعل اأ�سهرها 

»حماولة االنقالب« التي قام بها اأحد كبار الكتاب 

ا�ستهر  مي�سيما«  الذي  »يُوكيو  عنيت  اليابانيني، 

يف  عمل  كما  م�رسحيًا،  وكاتبًا  و�ساعراً  روائيًا 

ال�سينما ممثاًل وخمرج اأفالم . 

اأ�سهر كّتاب ع�رسه وهو مل يخِف  كان مي�سيما من 

البتة �سوفينّيته وحّدة �سعوره القومي ودعوته للعودة 

اإىل »اجلذور اليابانية«، حمّذراً من »تاآكل احل�سارة 

اليابانية ب�سبب االن�سهار يف ح�سارة الغرب«. ويف 

تعمل  ميل�سيا  مب�ساعدة  مي�سيما  احتّل   1970 عام 

الدفاع(  اليابانية )وزارة  الدفاع   قوات 
ّ
باإمرته مقر

اختطف  ان  بعد  الثورة  على  اجلنود  بتحري�ص  وبداأ 

عبثية  مي�سيما  اأدرك  وعندما   .
ّ
املقر قائد  جرنال 

فانتحر  ال�ساموراي  فر�سان  تقيلد  اإىل  عمَد  حركته 

بطريقة الـ »هاراكريي«.

ال ُتدرج الذاكرة اجلماعية لليابانيني انقالب مي�سيما 

يف خانة العمل االإرهابي. ملاذا؟ 

هل الأّن مي�سيما كتب حوايل مائة رواية وم�رسحية 

َح  وُر�سِّ ودرا�سية،  بحثية  وكتب  ق�س�سية  وجمموعة 

اأم الأنه يعرّب عن  ثالث مرات جلائزة نوبل لالآداب؟ 

اليابانية  النف�سية  داخل  بعمٍق  خمّباأة  مكنونات 

املولع  مي�سيما  كان  التاأّلق؟  اأجل  من  التفاين  متّثل 

حلركة  �سًا 
ّ
موؤ�س القدمية  اليابانية  بالكتابات 

بحّد  وقيمة  كهدف  بالت�سحية  توؤمن  رومانطقّية 

ذاتها، وهو م�سار اتبعه فر�سان »ال�ساموراي« �سابقًا 

وطّيارو »الكاميكاِز« اإّبان احلرب العاملية الثانية. 

الأّن  »اإرهابّيني«  الكاميكاِز  االأمريكّيون  اعترب 

اأو  للعودة  جمّهزة  »غري  بطائرة  يقلع  كان  الطّيار 

»قنبلة  عن  عبارة  كانت  الطائرة  للهبوط«.  حتى 

طائرة« يقودها كاميكاز لي�سطدم بال�سفن احلربية 

االأمريكية املتوّجهة نحو االأرخبيل الياباين، دفاعًا 

عن اأر�سه. اإذاً هو ا�ست�سهادّي ح�سب تعبريات �سائدة 
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ع�رس  الرابع  القرن  اإىل  يعود  الكاميكاِز  اإ�سم  اليوم. 

اأ�سطواًل  ر جنكيز خان غزو اليابان فجّهز 
ّ
عندما قر

كبرياً وعندما و�سل اإىل �سواطئ هبَّت عا�سفٌة هوجاء 

مل  التي  اليابان  واأنقذت  قتها، 
ّ
وفر بال�سفن  اأطاحت 

تكن قادرة على مقاومة جحافل املغول. وقد اأطلق 

االآلهة«  »رياح  ت�سمية  العا�سفة  هذه  على  القدماء 

)»كامي« تعني اآلهة، و»كاِز« تدّل على رياح(.

عدم  وراء  يقف  الذي  هو  الوطني  ال�سعور  هذا  هل 

اإرهابّيًا؟  الثانية  العاملية  احلرب  كاميكاز  اعتبار 

ب�سفتهم  هوؤالء  اأبطالهم  عن  اليابانيون  يتحدث  ال 

ويعود  مقاومني.  ب�سفتهم…  حتى  وال  اإرهابيني، 

ذلك اإىل اأن »املوت« لدى اليابانيني ال يحمل املعاين 

لي�ست  وهذه  االأخرى.  ال�سعوب  لدى  ال�سائدة  ذاتها 

�سفات بطولة بل هي مرتبطة بظروف ن�ساأة البالد  

فهي غالًبا ما تعاين من الكوارث الطبيعية اخلطرية 

والزالزل  الربكانية  واالنفجارات  االأعا�سري  مثل 

يف  حا�رسة  فوكو�سيما  ت�سونامي  اآثار  زالت  )ما 

الذي   1923 عام  طوكيو  زلزال  وقبله  االأذهان، 

اأودى بحياة 140 األف ياباين(. فحياة الفرد الياباين 

كانت دائمًا على كّف اأهواء الطبيعة وتقّلباتها. وقد 

انعك�ست هذه الظروف على منط حياة وتفكري الفرد 

»م�ساهدة  يحّبون  اليابانيني  اأن  معروٌف  الياباين. 

الزهور« )َهَنمي( وهي عادة تاأّمل زهور �سجر الكرز 

)�َسُكورا( عندما تتفّتح يف مطلع الربيع. وتف�سري ذلك 

اأيام  اأكرث من  ال�سجرة  الزهور ال تدوم على  اأن هذه 

حلياة  »حماكاة  اليابانيون  ذلك  يف  فريى  قليلة 

االإن�سان«: ال ثبات وال دميومة. فحقيقة كون املوت 

ثابتة  حقيقة  هي  زمان  اأّي  يف  �سيء  كّل  حم�سلة 

لدى الياباين، وهو موت ميكن اأن ياأتي يف اأي حلظة. 

 انتحارّي. اإال اأن االنتحار ال يعترب جرمية 
ّ
االإرهابي

بحّق الذات يف اليابان. كما اأنه لي�ص نتيجة ياأ�ص اأو 

 اأو األيم. اأمل ينتحر كبار 
ّ
اإحباط اأو هروب من واقع مر

كاواباتا  اأي�سًا  ولكن  مي�سيما  اليابانّيني؟  الكتاب 

وغريه.  

الياباين« يف احلرب،  وعليه، فاأن ميوت »االإرهابي 

بغر�ص  ينتحر  اأو  �رس�سًا،  حماربًا  اأو  كان  كاميكاَز 

اأو  ال�سيبوكو  طريقة  على  ج�سمه  يف  ال�سيف  ن�سل 

هو  الياباين  لالإن�سان  بالن�سبة  فهذا  هاراكريي، 

جوهر احلياة.  

عوملة  خ�سو�سًا  العوملة،  ع�رس  يف  اليوم  ولكن 

 لدى االإن�سان 
ّ
االإعالم و�سموليته، يربز انف�سام جلي

اأو  جتاهل  فهو  االإرهاب.  م�ساألة  جتاه  الياباين 

اليابانّيني«  »الكاميكاِز  مئات  ب�رسعة  تنا�سى 

الذين طاروا وهم يحملون املتفجرات ليموتوا فوق 

البواخر االأمريكية، ولكنه يتابع ما تكتبه ال�سحف 

الذي  اال�ست�سهادّي«  »الكاميكاِز  عن  اليابانية 

رات ويذهب للموت املحّتم وال 
ّ
يزّنر نف�سه باملتفج

وحتى  )اإرهابي(.  و« 
ّ
»ِتر باأنه  له  باالإ�سارة  يرتّدد 

العوملة. مع مطلع  تتاآكل بفعل  التاريخية  الذاكرة 

دواًل  اليابان  احتّلت  املا�سي،  القرن  ثالثينيات 

اآ�سيا، وجوبهت مبقاومة مثلها مثل كّل  عديدة يف 

كان  اليابانية  احلرب  �سحافة  يف  احتالل.  ة 
ّ
قو

ي�سار اإىل هوؤالء املقاومني ب�سفة »جمرمني«، وذلك 

النازية  اأملانيا  دخول  قبل  اأي   ،1940 عام  قبل 

ت�سف  كانت  مقاومة  ومواجهة  اأوروبا  غرب  اإىل 

رجالها ون�ساءها بـ »ِتروري�سنت« )اإرهابي يف اللغة 

اأملانيا  مع  اليابان  حتالفت  وعندما  االأملانية(. 

ل مقاومو االحتالل الياباين يف اآ�سيا 
ّ
الهتلرية حتو

وبعد  االأملانية(.  للكلمة  اخت�سار  )وهو  و« 
ّ
»ِتر اإىل 

و« 
ّ
اليابان حتولت كلمة »ِتر انتهاء احلرب بهزمية 

يف القوامي�ص اإىل و�سٍف لفرتة يف الثورة الفرن�سية 

احلرب  لفرتة   
ّ
تام جتاهل  يف  اأعاله،  ذكرنا  كما 

»املعومَل«  االإرهاب  بداية  ومع  الثانية.  العاملية 

ال�سحافة  يف  و« 
ّ
»ِتر لفظة  عادت  الثمانينات  يف 

ح�سب  باالإرهابي  لتلت�سق  احلديثة  واملن�سورات 

عن  بعيدة  تظل  ولكنها  حاليًا،  املتداول  التعريف 

و�سف اأّي »حدث اإرهابي ياباين«. 
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253\ ناقدة وكاتبة من تون�ص

الناظر عن بعد تبدو له الكويت بالدا جميلة وثرية 

فرتى  فيها  تتجول  فعال  كذلك  وهي  وهادئة 

يف  والنا�ص  االأنيقة  وال�سوارع  الفخمة  املباين 

فيعاملك  اأحدهم  اىل  جتل�ص  قد  حاالتهم،  اأف�سل 

بلطف وينفتح معك يف اأحاديث هادئة ولكن وحده 

يف  ويجو�ص  املدن  اأقنعة  في�سقط  قلمه  ميّد  الكاتب 

ال�سوارع اخللفية ويدخل البيوت الفو�سوية ويالم�ص 

ال�سامل  �سوي�ص  فوزية  والروائية  املهّم�سني،  اأوجاع 

بالكتابة  ان�سغلت  التي  الكويت  كّتاب  من  واحدة 

باملن�سيني  واهتمت  للكويت  اخللفية  الواجهة  عن 

النهار«،  »�سالمل  روايتها  مثال  ذلك  من  والبوؤ�ساء 

للمدر�سة  وفقا  تكتب  ان  اختارت  انها  يعني  مبا 

الواقعية االجتماعية التي تتحدث عن امل�سكوت عنه 

يف جمتمعات العامل الثالث ويف دول اخلليج وهي 

املهم�سة  الطبقة  عن  املجتمع  قاع  عن  تكتب  بذلك 

ان�سغلت  اأي  القاع«  »قاع  اختارت  بل  واملن�سّية 

املدن  قاع  كان  وان  والفو�سى،  الف�ساد  بتفا�سيل 

يختلف من بالد اىل اأخرى وفقا للمنظومة الثقافية 

واالجتماعية وقد يتمّثل يف ظاهرة الزواج ال�رّسي اأو 

يف اأطفال ال�سوارع اأو يف عامل الدعارة فانها تتحدد 

والتي  البدون  �رسيحة  يف  الكويتي  املجتمع  يف 

بقدر ما يحاول ال�سيا�سي التعتيم عليها واالحتفاظ 

الكويت  اأدباء  فان  ومّلاعة  �سيا�سية جميلة  بواجهة 

اهتموا بهذا القاع كّل على طريقته ابتداء بالروائي 

روايته  ا�سماعيلفي  فهد  ا�سماعيل  الكبري  الكويتي 

اىل  و�سوال  الويف«  واخلّل  العنقاء  ح�رسة  »يف 

ال�سنعو�سي احلائز  الروائي ال�ساب واملوهوب �سعود 

على اجلائزة العاملية للرواية العربية عن روايته » 

 )2013( اال�سدارات  باآخر  وانتهاء  البامبو«  �ساق 

والروائية فوزية  الظفريي..  لنا�رس  »ال�سهد«  رواية 

يف  بعيدا  لتذهب  البدون  �رسيحة  ت�ستغل  �سوي�ص 

اخللفية  الواجهة  يف  ال�سديد  الف�ساد  مالمح  ر�سد 

وفق  ُت�سّمى  التي  الواقعية  هذه  مبثل  ولعل  للبالد 

املدر�سة االمريكية بـ»الواقعية القذرة« التي تتوّغل 

بعيدا يف امل�سكوت عنه واملهّم�ص والتي نهل منها 

نيويورك  ثالثية  يف  اأ�سرت  بول  االمريكي  مثال 

وامل�رسي �سنع اهلل ابراهيم يف »تلك الرائحة«حيث 

التي  املتعّفنة  القاع  م�ستنقعات  عن  االأدب  يك�سف 

ذلك  اىل  يذهب  مثلما  لالبداع  تعترب حقوال خ�سبة 

فوزية  الروائية  اختارت  قد  الرو�ص.  ال�سكالنيون 

فاطمة بن حممود\

فوزية �سوي�ش ال�سامل

فـي »�شالمل النهار«



�سوي�ص قد امل�سلك التجريبي – مبعنى ما - ملقاربة 

امُلهمل يف املجتمع الكويتي واهتمت كثريا بو�سف 

التقّلبات النف�سية ل�سخو�سها ومن خالل ذلك تك�سف 

املتقلبة  احلياتية  جتاربهم  للقارئ  ال�سخو�ص  هذه 

ويقومون بتعرية قاع املدينة.

1 – عتبات ممكنة ...

اأ / داللة العنوان »�سالمل النهار«:

ايحائيا  ال�سامل عنوانا  �سوي�ص  تختاراالأديبة فوزية 

مييل اىل ال�سعرية » �سالمل النهار« :

البناءات هي  تكون يف  وقد  �ُسّلم  : جمع  ال�سالمل   -

بني  توا�سل  و�سيلة  تعترب  الدرجات  من  �سل�سلة 

من  االنتقال  حركة  جتعل  وبحيث  واالآخر  الطابق 

اال�سفل اىل االعلى باأ�سلوب مريح واآمن .

املو�سيقي  ال�سّلم  على  يحيلنا  ان  لل�سلم  ميكن  كما 

وهو ت�سل�سل النغمات )ري - مي - فا - �سول - ال 

– �سي( وال�سلم املو�سيقي نوعان فيه الكبري وال�سغري 
الكبرية  ال�سالمل  على  القائمة  االأحلان  اىل  وبالن�سبة 

تبدو المعة ومبهجة ومتفائلة يف حني تبدو االأحلان 

املعتمدة على ال�سالمل ال�سغرية كئيبة وجادة.

- النهار من »ال�سبح اىل املغرب اأي من طلوع الفجر 

اىل غروب ال�سم�ص« وهو جمع ُنهر واأنهر والنهار �سد 

الليل وهما ال يجتمعان اأبدا ونقول كناية عن انفراج 

االأزمة »نهار اآخر الليل« ) املعجم الو�سيط ( 

�سالمل  للنهار  جتعل  ال�سامل  ال�سوي�ص  فوزية  االأديبة 

يعني  مبا  واحلياة،  ال�سوء  اجتاه  جفي 
ّ
بتدر لن�سعد 

الظالم، هي  الليل،  الراهنة املفرت�سة هي  اللحظة  ان 

حراك اجتماعي موبوء باأمرا�ص خمتلفة لعلها اجلهل 

يعني  مبا  امل�سحوقني  واأوجاع  والفو�سى  والتخّلف 

�سالمل  وترتقي  املجتمع  قاع  من  تخرج  االأديبة  ان 

لعلها  اأو  احلياة  من  االأعلى  الطابق  لتطلع  ا�سمنتية 

الكاآبة  اأنغام  لتنتقل من  �سالمل مو�سيقى  ترتقي على 

اىل اأنغام البهجة .

ب / لوحة الغالف :

الرواية  عنوان  مع  ما  ب�سكل  تتماهى  الغالف  �سورة 

مظلمة  غرفة  داخل  على  تفتح  لوحة  جندها  عندما 

بدون  طيفا  ونلمح  النهار  توّهج  لرنى  الباب  ويفتح 

مالمح وا�سحة يرتك النهار خلفه ليدخل الليل لعلها 

الظلمة  القارئ بالدخول يف  طريقة مق�سودة الرباك 

وتاأكيد ان �ساحب الطيف يرتك ال�سوء املبهر ليحتمي 

العقل  ان  للتاأكيد  طريقة  هي  ورمبا  الداكن  بال�سواد 

ال�سوء  ب�سهولة  للظلمة ال يعتاد  ا�ستكان طويال  الذي 

متاما مثلما كان الفيل�سوف اليوناين افالطون يفعلفي 

اىل  املتفل�سف  يدفع   )1( »الكهف«  ال�سهرية  امثولته 

اخلروج من كهف العادات والتقاليد واالأحكام امل�سبقة 

خارج  لينطلق  املتكّل�ص  واليقني  اجلاهزة  واملعارف 

الكهف واكت�ساف املثل احلقيقية ولكن هذا املتفل�سف 

الذي اعتاد ان يفكر يف الظالم ال يتحّمل �سوء املعرفة 

ُيَعّود  الكهف يف كل مرة حتى  اىل  يعود  اأن  فيحتاج 

ب�رسه على حتّمل ال�سوء ال�ساطع خارج الكهف وحتى 

الكهف  ثقافة  �سد  العقالين  التفكري  على  عقله  َيعتاد 

فاذا  الرواية  لعنوان  تتّمة  الغالف  لوحة  تبدو  ..لذلك 

لت�سعد  الليل  بنا  يغادر  النهار(  )�سالمل  العنوان  كان 

تقوم  الغالف  لوحة  فان  النهار  �سوء  ال�سالمل  بنا 

بحركة ارتدادية من خارج ال�سوء والعودة اىل الظلمة 

على طريقة افالطون وعندما نقراأ الرواية جند الروائية 

فوزية �سوي�ص يف بنائها ال�رسدي تنزل بنا يف كل مرة 

عرب ال�سالمل اال�سمنية اىل قاع املجتمع وعرب ال�سالمل 

يف  بنا  وت�سعد  لتعود  الواقع  فو�سى  اىل  املو�سيقية 

اجتاه احلياة حيث احلركة واحلب والت�سالح مع الذات 

بعناية  اختارتها  انها  يبدو  مرتبكة  �سخ�سيات  عرب 

لتعك�ص حراكا �سديدا يف قاع املجتمع الكويتي.

- ملّخ�ص الرواية :

الرواية كما اأجدها ال تهتم باأحداث، ال تفكر يف حبكة 

 على 
ّ
وال تن�سغل بحكاية وامنا تهتم ب�سخو�ص وتن�سب

هواج�سها  يف  وتتوّغل  لل�سخ�سيات  معّقدة  تركيبة 

وتبنّي �سعوبة ت�ساحلها مع  وانك�ساراتها  واأحالمها 

عواملها ومن ثمة الرواية تهتم بالعالقات االن�سانية 

اأتاأكد  مرتني  قراءتها  بعد  وجدتني  لذلك  املرتبكة.. 

يقدم  وامنا  كاأولوية  احلدث  يقدم  ال  فيها  ال�رسد  ان 

هو  والقارئ  حكاياتها  ت�رسد  التي  وهي  ال�سخو�ص 

الذي يكت�سف حبكة احلكيولعل هذا من عنا�رس اجِلّدة 

اأ�سا�سيتني  �سخ�سيتني  حول  تدور  التي  الرواية  يف 

من  الكويت  بدون  من  �سقيقان  والر�سو�ص  فهدة  هما 

ومتناق�سة  مرّكبة  �سخ�سية  على  نتعرف  خاللهما 
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وقلقة وحاملة وه�ّسة متثلها فهدة يف جانبها االأنثوي 

�سو�ص يف جانبها الذكوري، تعاين هذه ال�سخ�سية 
ّ
والر

النف�ص  وحتلم  واجتماعية  نف�سية  �سعوبات  من 

باالأف�سل وهذا االأف�سل يبدو يف اآخر الروايةباختيار 

بالدها  عن  بعيد  مكان  يف  االنزواء  فهدة  املراأة 

واالنغما�ص يف جتربة روحية كاأنها تعتذر من نف�سها 

الر�سو�ص طريق  الدرن يف جمتمعها واختيار  عن كل 

العلم واملعرفة االكادميية بعيدا عن بالده اأي�سا ولعله 

يف احلالتني تنتهي اىل تقنية دفاعية من ال�سخ�سية 

الرئي�سية ملواجهة الف�ساد والفو�سى واجلهل املتف�سي 

يف البالد وذلك بتح�سني الذات باال�سباع الروحي من 

جهة وطلب العلم من جهة اخرى. 

2 - ال�شوارع اخللفية اأو واقعية القاع :

والر�سو�ص  فهدة  هما  اذن  الرئي�سيتان  ال�سخ�سيتان 

لعبة  من  نقرتب  خاللهما  ومن  البدون،  من  �سقيقان 

متكّل�سة  اجتماعية  عالقات  وفق  واالأنوثة  الذكورة 

اجتماعية  لتك�سف عن طبقة  له  وترّبر  بالظلم  ت�سمح 

مهّم�سة،وتذهب بنا اىل ال�سوارع اخللفيةالتي ي�سودها 

وتتكّد�ص  الر�سوة  تنت�رس  هناك   . والفو�سى  الف�ساد 

العمالة  من  املقهورين  باأحالم  املتاجرة  من  ثروات 

االأجنبية ويتم » توزيع املخدرات واخلمور واختطاف 

والقيام  الدعارة  �سبكات  لقّواد  وبيعهن  اخلادمات 

باأعمال ال�رسقة من �رسقة اأ�سالك الكهرباء النحا�سية 

اىل �رسقة االأفراد اىل جانب تزوير االأختام واملعامالت 

املغ�سو�سة وغريها » ) �ص 27 ( .

الروائية فوزية �سوي�ص عاملني يف روايتها عامل  تبني 

 ( الكويتيون  يعي�سه  الذي  والهدوء  والّرخاء  الوجاهة 

ال�سكان االأ�سليون ( وعامل الف�ساد والفو�سى واالحتيال 

 ) )الهام�سيون  البدون  من  الكثري  منه  يتمّع�ص  الذي 

 « املدينة  قاع   « عن  يك�سفان  متناق�سني  عاملني   ،

كتابها  يف  املعطي  عبد  عفاف  الدكتورة  تعّرفه  الذي 

» واقعية القاع يف الرواية االأمريكية وامل�رسية » )2( 

القاع«  الف�سل االأول حول حتديد مفهوم »واقعية  جاء 

ينطوي  ما  بكل  املدينة  قاع  هو«  املق�سود  ان  فتقول 

عليه من بوؤ�ساء ومهّم�سني وعادات وتقاليد وتراث يعرّب 

عن فئات زاخرة باحلكي ومغرية على كتابتها روائيا«.

عادة ترتبط » واقعية القاع » بثقافة املعي�ص اليومي 

ي�رسده  حكي  خالل  من  تتمظهر  التي  للم�سطهدين 

الراوي والروائية فوزية �سوي�ص جتو�ص بقلمها داخل 

االن�سجام  مظاهر  كل  وتفكك  االجتماعي  الن�سيج 

�سعود  ببداية  الكويتي،فتهتم  املجتمع  يف  الوهمي 

الطبقة البورجوازية الطفيلية التي تتغّذى علىخمتلف 

فرتة  )يف  واالدارات  املعامالت  يف  الف�ساد  اأ�سكال 

�سنوات االألفني (. وهي بذلك تق�سي على مفهوم احللم 

لتوحي  اخلليجية  االأنظمة  ت�سّدره  الذي  اخلليجي 

�سوي�ص تذهب بعيدا  الروائية فوزية  ان  برفاهتها بل 

نقول  اأن  ميكن  حيث  املجتمع  قاع  يف  التغلغل  يف 

اأنهذه الرواية مقاربة اأدبية ت�سمح بالولوج يف العامل 

الب�سيكولوجي لالن�سان املطهد وتلّم�ص حالة الت�سّتت 

�سيغة  يف  مقهورا  كائنا  منه  يجعل  الذي  النف�سي 

االأنثى )فهدة( والذكر )الر�سو�ص( لذلك ت�ستغل الروائية 

يف  تقيم  التي  هذه  البدون  �سخ�سية  �سوي�ص  فوزية 

القاع والتي قد تدفع بهم من جهة اىل التكالب على 

الذي  للمال  �سديد  جوع  لرّد  اال�سترثاء  من  املزيد 

تدفع  قد  اأخرى  جهة  ذاتهومن  يف  هدف  اىل  يتحّول 

جتارب  فيختربون  والياأ�ص  االنهيار  حاالت  اىل  بهم 

االن�سحاق  جتربة  بهم  توؤدي  احلياة  يف  ق�سووية 

احلالتني  ويف  ال�سذوذ.  اختبار  تدفعهماىل  والتي 

يتعّمق انف�سالهم عن ذواتهم.

لكن الروائية فوزية �سوي�ص ال تهتم باحلكي بالطريقة 

ج 
ّ
التقليدية ولن جتد يف روايتها عقدة وحبكة وال تدر

اىل حل متوّقع بل تن�سغل ب�سخو�ص مرتبكة ومتاأزمة 

وجتعلها وا�سطة بينها وبني القراء وبذلك ترفع الغطاء 

عن قاع املجتمع .

اأ / اأزمة املكان :

تف�ّسخ  بوؤرة  اىل  املكان  يتحّول  القاع«  »واقعية  يف 

وانهيار وفو�سى وهذا ما يجعله يفقد داللته وي�سبح 

كل  ويف  االأحداث،  فيه  جتري  مو�سعي  اطار  جمرد 

الروايات الكويتية التي قراأتها وتهتم ب�رسيحة البدون 

عالقتها  يف  جدا  مرتبكة  البدون  �سخ�سية  دائما  اأجد 

ويعجز  اال�ستقرار  داللة  املكان  يفقد  بحيث  باملكان 

عن تثبيت ال�سخ�سية وال ي�سمن لها ال�سعور باالنتماء 

البدون  لدى  تاأزم  عن�رس  املكان  ي�سبح  املعنى  بهذا 

الكويتي نا�رس الظفريي  الروائي  لهذا نالحظ مثال ان 

ي�سبح  الذي  املكان  على  يركز   « ال�سهد   « روايته  يف 

متحركا ولذلك جند �سخ�سية البدون فيه كائن متنقل 
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الروايات  اأكرث  من   « ال�سهد  رواية   « ولعل  با�ستمرار 

التي قراأتها فيها تعداد لالأمكنة مبا يعرّب فعال عن اأزمة 

التكّيف مع املكان والروائية فوزية  انتماء وعجز عن 

ل�سان  االنتماء هذه تقول على  اأزمة  اىل  تنتبه  �سوي�ص 

وبينهم  بيننا  ق 
ّ
تفر التي  االأ�سياء   « فهدة  ال�سخ�سية 

اأنهم  هو  وح 
ّ
الر على  واأ�سعبها  اأوقعها  ...لعل  كثرية 

فيها مواطنون ومنتمون اليها ونحن ل�سنا لنا حق يف 

مواطنتها، وال االنتماء اليها وال التمّتع فيها نحن ل�سنا 

وعقود  باتفاقات  جئنا  وال  مبقيمني  ول�سنا  بوافدين 

اأو  اأو يغطينا  .. نحن » بدون » بدون اأي �سيء يحمينا 

يوؤمننا نحن عراء منبوذ يف بدون » ) �ص 40 (

العالقة باملكان �ست�سهد اختالفا بني املراأة والرجل، 

َدة �ستغادر الكويت نحو اروبا ) مع زوجها �ساري  َفهرْ

وهنا  الكويت  داخل  �سيبقى  الَر�ُسو�صرْ  و�سقيقها   )

لدى  حتى  مهتزا  �سي�سبح  املكان  ان  كيف  �سنالحظ 

القارئ نف�سهفالطريقة التقنية التي اختارتها الكاتبة 

خمتلفني  مكانني  بني  يتاأرجح  القارئ  من  �ستجعل 

كّليا الكويت واأروبا مبا يعرّب عن اهتزازات ال�سخ�سية 

املحورية التي تتمظهر يف �سكلها االأنثوي من خالل 

فهدة ويف �سكلها الذكوري من خالل الر�سو�ص .. ولعل 

تغرّي املكان واهتزازه يعرب ب�سكل بنّي على حالة التيه 

التي تعي�سها هذه ال�سخ�سية املحورية .

ب / اأزمة ال�شخ�شية املحورية : 

1 – ت�ضّدع اجل�ضد :

وت�سّتت  �سياع  حالة  هو  مبا  التيه  مالمح  اأبرز  لعل 

الذات  عن  ال�سديد  البحث  ذلك  يف  يتمظهر  و�رسود 

مغامرة  يف  التوّغل  �سكل  ياأخذ  والذي  �سدعها  لراأب 

فوزية  الروائية  تقوم  وهنا  الذات  مع  للت�سالح  اجل�سد 

�سوي�ص بجراأة من خالل دفع فهدة اىل اختبار جتربتني 

يف  الذكور  واغواء  الدعارة  جتربة  وهما  قا�سيتني 

اأجل متعة ج�سدية رخي�سة واأي�سا  �سوارع باري�ص من 

من خالل جتربة ال�ِسحاق التي تقوم بها فهدة مع بنات 

جن�سها .. لكن الغريب ان فهدة تدخل هاتني التجربتني 

ذاته  مع  منهلت�ساحله  بايعاز  بل  زوجها  مب�ساعدة 

يل  »ي�رسح   )  85  /  84 �ص   ( تقول  رغباته  وال�سباع 

)...( يدفعني  ).....( يحدثني عن كتابة اجل�سد  ويعلمني 

اىل قراءة كل ما يحبه ويهواه من كتب ...« 

عن جتربة البغاء جند يف �ص 123 ..

من  يقّلبني  ليتاأملني   ) الزبون   ( مني  قريبا  يقف   «  

ر وي�ساأل بكم الليلة ؟  ِفّ فوق اىل حتت ُي�سَ

 الكالم فيما بيننا حتى ن�سل اىل ال�سعر املقبول 
ّ
ي�ستمر

من الطرفني »

فهدة  تقول  عندما   « �ساري   « الزوج  ح�سور  ويكون 

واأدواته متثل  البغاء بكل معطياته  �ص 124 » ج�سد 

له فل�سفة عامل �سهي يف غاية االثارة ، ال يريد منه اال 

االثارة وفن االثارة . وهذا ما تعلمته منه .«

حاق جند يف �ص 119 
ّ
عن جتربة ال�س

» يهم�ص يف اأذين برقة غري ماألوفة ، يطلب مني جماراة 

الرقيقة  الر�سالة  اأفهم  مل  معهن،  واالن�سجام  اجلو 

ورجاء  اأكرث  بو�سوح  الطلب  يعيد  العادة  غري  على 

ل الطارئ، تركت مكاين 
ّ
التو�س اأكرب ملفوف بنوع من 

ال�سحاقيات  حب  عندي  واردا  يكن  مل  اليها  واجتهت 

ومل اأجد يف نف�سي اأي ميل اليهن ومل اأو�سع يف حمك 

َقترْ  والَت�سَ َبترْ مني  اقرَتَ  ، معهن من قبل حلظتي هذه 

اأ�سابعها  واأخذت  بذراعيها  اأحاطتني  ثم  ومن   
ّ
بي

تتخّلل خ�سالت �سعري..«

ويكون ح�سور الزوج يف حديث فهدة عنه اىل احدى 

اأحب  ف�سويل  رجل  زوجي   «  120 �ص  ال�سحاقيات 

م�ساهدة طقو�ص العالقة بينكن »

اأن تدخل املراأة هاتني التجربتني القا�سيتني من اأجل 

يف  املراأة  اإغرتاب  �سدة  هذاعن  يعرّب  زوجها  اإمتاع 

ثقافة ذكورية م�ستبدة ال ت�سمح لها حتى بالتوا�سل 

نف�سه، ففهدة مل تكن  الذكر  اال عرب و�سائط  ذاتها  مع 

التي  الت�ستت  حالة  عن  بنف�سها  التعبري  على  تقدر 

ينخرها  الذي  والّتيه  يهّدها  الذي  وال�سياع  تعي�سها 

وت�سطر وهي يف اأ�سعف حلظاتها اأن حتتمي بزوجها 

ا�سباع  اأجل  من  بل  توازنها  ا�ستعادة  اأجل  من  ال 

رغباته وبذلك تعرّب عن عمق اال�ستيالب الذي تعي�سه 

املراأة اخلليجية.

ل البقاء يف  من جهة اأخرى جند اأن الر�سو�ص الذي يف�سّ

الكويت ي�سعى من جهته اىل التاأقلم مع قاع املدينة 

به من عامل الرثوة واجلاه وبذلك 
ّ
واأن يجد له اأدوارا تقر

لتحقيق  للف�ساد  اأنفاق مت�سابكة  بولوج  لنف�سه  ي�سمح 

يدي  بني  وينتهي  ذلك  عن  يعجز  ولكن  الهدف  هذا 

العدالة بتهم الف�ساد املايل .

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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257\ �ساعر وكاتب من اليمن 

من  اليمن  يف  االأنثوي  االإبداعي  ال�سوت  طفرة  كانت  اإذا 

منت�سف ت�سعينيات القرن املا�سي وحتى اليوم توجب تراكمًا 

اأن يلم�ص فيه ن�سو�ص  اأو الناقد  كميًا ميكن للقارئ املتابع 

اخلربات احلياتية.. تلك التي تكاد ت�سيع يف زحام ن�سو�ص 

املنحى  ذات  االجتماعي  التمرد  ون�سو�ص  وال�سكوى،  البوح 

احلقوقي، ون�سو�ص اجل�سد املمتلئة بال�سهيق املجاين الفج.. 

كهذا  اإجراءاً  فاإن   .. البائ�سة  املحاوالت  ن�سو�ص  عن  ناهيك 

لذلك  الن�سو�ص..  لتلك  املنتج  الواقع  عن  مقطوعًا  يتم  لن 

م�سمياتها  بكل  الن�سو�ص  تلك  تعييب  ب�سدد  ل�ست هنا  فاإين 

بال�سياق  وحمكومة  ظروفها..  نتاج  فهي  وتو�سيفاتها 

التاريخي واالجتماعي والثقايف ملبدعاتها.. فقد كانت رحلة 

الزمان معركة لي�ست  املبدعات عرب ما يزيد عن عقدين من 

بالهينة مع عقلية اجتماعية مت�سلطة ت�سحق الوجود االآدمي 

للمراأة ، وال ترتك يف روحها نافذة لالأنني، ف�ساًل عن االإبداع..

مميزاً  منوذجًا  العريقي  �سو�سن  ال�ساعرة  جتربة  كانت  رمبا 

ملحاولة تبني االنتقاالت التي و�سمت جزءاً من م�سهد الكتابة 

الن�سائية يف اليمن.. فرغم اأن جمموعاتها االأوىل )مربع االأمل( 

قليلة  �سعرية  جمموعات  من  كانت  2004م،  �سنة  ال�سادرة 

يف امل�سهد ال�سعري اليمني بكل ممثليه )ال�سعراء وال�ساعرات( 

من  نف�سهاالإفادتها  عن  االإعالن  وقوية  نا�سجة  بداية  متثل 

التاأتاأة  لتخل�سها بحكمة من ق�سائد  اأو  �سبقنها  جتارب من 

من  تخل  مل  اأنها  اإال  اأي�سًا..  الوعي  وتاأتاأة  والفنية..  اللغوية 

اآثار البوح وال�سكوى التي تتماهى مع �سائد الن�سال االإبداعي 

االأنثوي �سد القهر الذكوري واالجتماعي ب�سكل عام:

نعي�ص يف الظل

نرت�سي العي�ص يف الهام�ص

وال نريد اأن ن�سدق 

اأننا

يف احلقيقة اأموات

اأما يف جمموعتها الثانية )اأكرث من الالزم( التي �سدرت �سنة 

2007م فاإنها ت�سيف قدراً كبرياً من التاأمل جلدلية العالقة 

بني املراأة والرجل يف ظل �رسوط اجتماعية و ثقافيةجمحفة 

اأنانيًا  خماتاًل  �سيبدو  الذي  االأخري  هذا  ل�سالح  دائما  متيل 

ومت�سلطًا يف معظم االأوقات :

اأدخل يف كينونة احللم املمتد 

براكني �سوئية يف دهاليزك

لكني اأتعرث باأزمنتك الظامئة 

اإىل اإعادة �سياغتي على مقا�سك

لكن جتربة �سو�سن العريقي تبدو اأكرث ن�سجًا يف جمموعتها 

2011حميث  �سوكوالته«  على  دمي  حتول  لو  »ماذا  الثالثة 

وتولف  االإن�ساين..  الوجع  مب�سادر  الن�سو�ص  تلت�سق 

..و�سوح  الو�سوح  من  كبري  قدر  فيها  جمل  عرب  م�ساهده.. 

مبقدار  احتجاجية  لي�ست  فالنربة  لذلك  ال�رساخ..  ال  الثقة 

من  ب�سيء  املمزوجة  الندية  فيها  تتالمح  حجاجية  هي  ما 

التهكم:

ما زلت تت�سلى 

برمي احل�سى

علوان اجليالين\

�سو�سن العريقي:

فـي )ماذا لو حتول دمي اإىل �شوكوالتة؟(

يف ظل ال�سمعة

وتبقى ال�سمعة

�سغرية

نتعانق 

يف ظل ال�سمعة

وتبقى ال�سمعة وحيدة



يف بحاري

الل�سيء

اإاّل 

لت�ستمتع برد الفعل

كونه يف كل مرة

يختلف متامًا 

عن توقعاتك 

ن�ص جتدد �ص16.

هو  لي�ص  فيها  االآخر  �سدية..  لي�ست  فالن�سو�ص  هذا  مع 

اجلحيم.. كما اأن الذات لي�ست مثالية وال جّنة..

الن�سو�ص هنا حتاول مقاربة احلياة بو�سفها غري منوذجية 

طبائعنا  وب�سبب  االأزلية  طبائعها  اأو  طبيعتها  ب�سبب  اأ�ساًل.. 

وثقافتنا..  روؤيتنا  وزوايا  عي�سنا،  وطرق  وعاداتنا  نحن 

ولكن ذلك ال يجب اأن يكون حماب�ص لوجودنا وقدراتنا على 

اقتنا�ص حلظات احلياة الدافئة حتى ونحن على يقني من اأن 

كل اكتمال يوؤدي اإىل النهاية:

ال�سوق يتوهج لينطفئ

املوجة تكتمل لتتال�سى

احللم يتحقق ليموت

وهاهي م�ساعري تكتمل

فهل اأنت جاهز للفراق

ن�ص اكتمال �ص15

اأو  اأمام عالقة �سد وجذب  معظم ن�سو�ص املجموعة ت�سعنا 

�سد واإرخاء بني الذات واالآخر.. ت�سور ما نعرب به يف عالقاتنا 

تلك  من  تتولد  حيث  والدوافع  الرغبات  يف  تقابالت  من 

التقابالت اإرباكات ال نهاية لها... بع�سها يعيدنا اإىل البداية 

فحوى  وحواء  اآدم  الب�رسي  اجلن�ص  مبداأ  اأ�سطورة  يف  االأزلية 

املعادلة: يجري الرجل خلف املراأة حتى ميتلكها اأو باالأحرى 

امراأة  عن  بالبحث  يبداأ  ذلك  له  يتحقق  وحني  قلبها..  ميتلك 

اأخرى اأو ن�ساء اأخريات ليبداأ يف عني الوقت لهاث املراأة خلفه 

ت�سلية

�سغلت وقتك بي

......................

�سغلت.. وقت فراغك بي

وحني امتالأت بك

بحثت عن امتالء اآخر

وهويت اأنا يف الفراغ

ن�ص ت�سلية �ص18

م�رسحية  عليها  انبنت  التي  نف�سها  الثيمة  هي  األي�ست 

بها  توحي  وكما  احلكيم...  توفيق  ت�سورها  كما  بجماليون 

مزدوجة اأر�سطو ؟

تكرار م�ساهد التقابل يف ن�سو�ص اأخرى مثل )م�سهد �ص 23( 

،)غربة �ص 27( ، )الركن البعيد �ص 23( ، )اأظافر �ص 44( ، 

)برجمة �ص 48( ، )غروب �ص 49(.. ينبهنا اإىل مقدار ت�سظي 

م�ساهد  ت�رسحهالنا  دالالت  يف  االآخر  الذات  بني  العالقة 

متعددة يتوازى يف تقدميها فعل التقابل بني ذاتني باأفعال 

وجمل التقابل اللغوي... ما �ساعد على جعل الن�سو�ص مرايا 

حلاالت اإن�سانية تتبدل اأفعالها النف�سية با�ستمرار:

بكامل فرحي

�ساآتيك

وبكامل ق�سوتك

�ستبادر 

باإيقاظ حزين

من 

�سباته

)اأظافر �ص 44(

 ، �ص48(  برجمة   (  ،  ) �ص44  )كثافة  ن�سو�ص  يف  كذلك 

)غروب �ص49( ، )اأحادية �ص50( و )غطاء �ص51 ( ترتكز 

املفارقة على �سدية امل�ساعر والطباع والعادات واالأفعال يف 

العالقة مع االآخر الذي يرتمد يف الوجدان نتيجة االإطمئنان 

يف  ح�سوره  يتاألق  ما  مبقدار  باأنفا�سه  والت�سبع  لوجوده 

زحمة ال�سوق اإليه غائبًا تتمناه احلوا�ص كلها.. كما هو االآخر 

لنا  فيظلم  له  ون�سيء   ، ويرانا جمرد ج�سد  روحًا  نراه  الدي 

.. ونتجلى له يف مرايا جمال متعددة فيما هو ينمطنا وفق 

ت�سوراته اخلا�سة :

ت�رسق من عيني وردة

تغني يف قلبي جنمة 

ما زالت يف اأعماقي �سجرة 

....................

......................

لكنك ال تراين 

اإال بعني نف�سك 

اأحادية �ص 50

****

على طول وعر�ص ن�سو�ص املجموعة كان الكثري من االأ�سياء 

اللزمية حلياتنا املهملة يف تفكرينا وكتاباتنا حا�رسة بقوة 

ت�سيء  جوانحنا..  بني  يند�ص  ما  على  الداللة  بالغة  جتعلها 

الداخل لكنها ت�ساعد على اإبعاد الن�سو�ص عن لغة التهومي اأو 
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االنفعاالت احلادة.. يتبدى ذلك مثاًل يف ا�ستنطاق اللحظات 

املكرورة والعابرة التي منر بها اأو متر بنا دون تفكري الأنها 

يف الغالب حلظات غرائزية تتخلق يف غرائزنا اأو نتطبع بها 

تكوينًا وخلفيات ثقافية:

ها اأنت ت�ستعد

لر�سم

ابت�سامة 

مكوية

فامل�سعد ينفتح

على وجوه 

مل تاألفها من قبل

)جمايلة �ص 22(

ال�سرية  ي�سبه  ما  الن�سو�ص  بع�ص  تر�سم  ال�سياق  هذا  ويف 

للكائن مع تفا�سيل احلياة ال�سغرية التي تنمنم وجودنا يف 

عي�سنا امل�سرتك مع من نحب اأو مع من ن�ساكن اأو مع النا�ص 

من حولنا، ومع االأفكار واالأ�سياء وخلجات النف�ص:

تنفتح يل

اآذان كثرية

يف اجلدران

...........................

حني ال ت�سمعني

حني ال تنتبه ملا اأقول

حني ترد بـ: نعم

واالإجابة 

ال ت�ستدعي املوافقة

)بدائل �ص 25(

من  االأفكار  جت�سيد  على  ال�ساعرة  بقدرة  اأي�سًا  مت�سل  وهو 

اإيحاءات مرتاكبة تتاألف م�ساهدها فنيًا من ا�ستعمال  خالل 

املختلفة  اجل�سد  ت�سخري حوا�ص  وروؤيويًا من  املفارقة  تقنية 

لت�سوير التجربة احلياتية املعرب عنها.. وذلك مينح الن�سو�ص 

ات�ساعًا  اأكرث  ا�ستب�ساراً  املتلقي  اأمام  ويف�سح  جاذبًا،  تاأثرياً 

وعمقًا ملع�سلة وجوده..

من جهة اأخرى ثمة ا�ستفادة مميزة من ات�سال ال�ساعرة بعامل 

لل�سورة..  امل�سهدي  االإيحاء  مل�ساعفة  ال�سينمائي  الت�سوير 

وذلك يتاأكد حتى يف العنوان كما يف ن�ص )زووم( �ص 36:

نكرب

يف ظل ال�سمعة

وتبقى ال�سمعة

�سغرية

نتعانق 

يف ظل ال�سمعة

وتبقى ال�سمعة وحيدة

تتمرى الن�سو�ص يف جمموعة من اخل�سارات التي ال نتعامل 

معها كماآ�ص.. بل نقبل يف الغالب بها.. ونتعاي�ص معها وعلى 

حني  االأمكنة  مع  با�ستمرار  جنربه  ما  اخل�سارات  تلك  راأ�ص 

تفقد قدرتها على اإدها�سنا يف ا�ستعادة اأحا�سي�سنا االأوىل بها 

ولوازمه..  التذكر  حمر�سات  اأو  الروح  بحواّث  ا�ستعنا  مهما 

فال �سيء ي�ستطيع مباغتة االعتياد.. وال حيلة تك�رس الرتابة 

والتكرار اململ بعد فقد عيوننا اللتماعات الده�سة:

اأكرر املحاولة 

املكان هو املكان

ال�ساي ي�رسبنا باعتياد

مل ناألفه

اأ�ستعري االإح�سا�ص القدمي

اأجل�ص على نف�ص الطاولة

لكن الده�سة االأوىل 

ان�سحبت بهدوء

)اعتياد �ص 40(

كذلك ما جنربه يف عالقتنا مع االآخر الذي طاملنا حلمنا به... 

اإ�ستقنا اإليه.. وتقنا الكت�ساف عوامله.. والتعرف على اأعماقه، 

لكن احتادنا به اأو اقرتابنا منه مبقدار ما يو�سلنا اإىل املعرفة 

اإذ ال يبقى فيه ما يده�سنا.. بل  به.. يقتل حرارة �سغفنا به.. 

يتخلق من اكت�سافه رتابة االألفة.. وبرودة االعتياد فيما نحن 

نداأب مفت�سني عما يثري احلما�ص:

يورق وجهك 

�سطراً

�سطراً

فاأظل 

اأبحث

فيه

عن هام�ص)رتابة �ص 42(

عجالة  يف  التجربة  هذه  مثل  تناول  اأن  اإىل  االإ�سارة  تبقى 

اإىل  للقارئ  دعوة  جمرد  تكون  اأن  تعدو  ال   – فعلت  كما   –
يف  كما  املجموعة  هذه  يف  ال�ساعرة  فعوامل  واإال   ، االقرتاب 

جمموعتيها ال�سابقتني اأكرث رحابة وامتالءاً وا�ستعداداً باأكرث 

من مقرتح لالقرتاب واملقاربة .
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260\ قا�ص وكاتب من العراق

)نحو  الق�س�سية  الدين  عز  من�سورة  جمموعة  تن�سىء 

اجلنون(* عرب اإحدى ع�رسة ق�سة ق�سرية عالقة توج�ص 

التي  الذات  مبواجهة  خاطفًا  �سعوراً  وتبني  العامل  مع 

تبدو غريبة حائرة، اإنها رياح اجلنون وقد ُفتحت اأمامها 

ك مب�سيئتها، تغرّي املالمح 
ّ
اأبواُب الق�س�ص وها هي تتحر

وتبّدل االأحوال وتعّدل التفا�سيل فهي تتحكم مبجريات 

البدء  منذ  يقّيدها  التي  �سخ�سياتها  وم�سائر  الق�س�ص 

االأزل.  منذ  ي�سكنها  بدائي عميق  �سعور باخلوف »خوف 

االأ�سباب«،  اخرتاع  يف  تاليًا  تبداأ  ثم  خائفة،  دائمًا  هي 

املجموعة،  ق�س�ص  النيل(،اآخر  )جنيات  ق�سة  يف  كما 

عوامل  تت�سكل  االأ�سباب  واخرتاع  باخلوف  ال�سعور  فبني 

و�سبب  �سعور  ق�سة  فلكلِّ  ق�س�سها،  وتنتظم  املجموعة 

ال�سعور  واأ�سبابها،  الق�س�ص  باقي  �سعور  عن  يختلفان 

فجائيٌة  اإ�سارٌة  خفي،  اإيعاٌز  عّلٌة،  بدايٌة،  املجموعة  يف 

غرُي مدركة، وال�سبُب اآليٌة ومتّثٌل وانتظاٌم ُيحّدد م�سارات 

اخلوف حد�سًا كما  �سيتجلى  وُي�سيء عواملها،  الق�س�ص 

وتكتمه،  ال�رسِّ  �سمت  يف  ي�سعُّ  قوطي(،  )ليل  ق�سة  يف 

تيه  فيه،  التيه  اإىل  العامل  ادراك  حماولة  من  به  منتقاًل 

ر كاأمر قدري يتعدى م�سري الفرد نف�سه ليحكم 
ّ
�سفر يتقر

الراوية  عيني  اأمام  اأنا�سها  م�سارات  ويحّدد  املدن 

روايته  تتبنى  الذي  احلدث  اإىل  �ستنزلق  ما  �رسيعًا  التي 

االأخرى.  هي  بحد�سها  ماأخوذًة  منه،  بع�سًا  فُت�سبح 

ال�ساحبة،  ب�سوارعها  املبتغاة  راأيت مدينته  »ويف احلال 

الذي  الرمادي  �سوى  األوان  اللون، مل يكن هناك  رمادّية 

االأ�سود  ا�ستحياء،  على  وبجواره،  املكان،  معظم  يغطي 

الباهتة  ال�سوارع  يف  ي�سريون  كثريون  ب�رس  واالأبي�ص. 

ثابتة  نقطة  اإىل  ناظرين  داكنة  م�سوحًا  مرتدين  ببطء 

اأمامهم. هدوء ثقيل يخّيم على كلِّ �سيء، وهو هناك ي�سري 

متنكراً ب�رسود، واأنا خارج امل�سهد اأتل�س�ص عليه بقلق«، 

الق�س�ص  عّلَة  اخلوف،  من  باإيعاز  التل�س�ص  �سيغدو 

مطار  يف  نف�سها  »وجدترْ  وتورطًا،  م�ساركة  واإ�سارتها، 

يف  جميعًا  كاأنهم  زميالن،  معها  اأجنبية،  ملدينة  فخم 

رحلة عمل«، اإنها جملة االفتتاح يف ق�سة )مطر خفيف(، 

اأوىل ق�س�ص املجموعة، وهي اجلملة التي ُتن�سىء عالقة 

ثمة  فلي�ص  العالقة،  هذه  جت�سدات  وتقرتح  التوج�ص 

بل  العامل وحتكم منطقه،  مقدمات وا�سحة تنظم حركة 

غرُي  خوٌف  ويغّذيه  احلريُة  حتكمه  فجائي  ح�سور  هو 

الق�س�ص وطاقتها  الذي ميكن عّده مادَة  مف�رّس، اخلوف 

كة، فالتوج�ص الذي يرّتب االأفعال ويربط جمريات 
ّ
املحر

�سبه  ت�رسي على نحو  تفّعله طاقٌة من اخلوف  الق�س�ص 

اإىل  اأقرب  للق�س�ص، خوٌف  الداخلية  القنوات  �رسيح يف 

حمّفزاً  احلوا�ص  م�سّو�سًا  �سباب  مثل  يت�ساعد  البديهة 

قابلياتها للخو�ص يف غرابة ما تروي، من دون اأن يكون 

الق�س�ص(،  )رواية  و  )الت�سو�ص(  فعلي  بني  تناق�ص  ثمة 

وتاأّمل  لرتّقبها  مبتكرة  ل�سبل  بحاجة  تظلُّ  فالغرابة 

موقعًا  االفتتاح  جملة  يف  )كاأنهم(  �ستمتلك  تفا�سيلها. 

موؤثراً بني املفاتيح اللغوية للمجموعة، فلي�ص ثمة �سيء 

الت�سبيه، ووقائُع  ُتروى على �سبيل  اأحداٌث  يقيني موؤكد، 

تت�سّكل، اإنها قّوة الكناية التي متنح الق�سة م�ساحًة فاعلًة 

تتوج�سها  كما  تفا�سيله  وتدوين  العامل  انتاج  الإعادة 

الق�س�ص، حيث ال عامل قبل عامل الق�سة وال عامل بعده، 

اإمنا هو )جوهر ال�سورة( الذي يتحّدث عنه هيدغر، ذلك 

الذي يرينا العامل اليومي غريبًا، فال�سورة، بذلك، »ترينا 

املرئي  قلب  يف  احل�سور  ولغز  الغرابة،  اأي  الالمرئي« 

، وهي التجربة التي ت�سّكل 
)1(

االأ�سد ب�ساطة واأكرث و�سوحًا«

نف�سها كما لو كانت حتاكي عاملًا قدميًا مل يتج�ّسد بعد. 

ثمة رحلة تتجاوز )رحلة العمل(، وحياة تتوا�سل باإيقاع 

خمتلف، ولغات غريبة، عنا�رس قليلة كافية خللق �سعور 

بتوتر ال�سخ�سية وهي تتابع النظرات )القلقة( لزميليها، 

كانا مرتبكني مثلها )كاأمنا( يتجاهالن وجودها، لكنهما 

لوؤي حمزة عّبا�ص\

من�سورة عز الدين

فـي »نحو اجلنون« 



للغرابة يختفيان عن جمال ب�رسها، وللغرابة ال ي�سعرها 

اختفاوؤهما باخلوف واالندها�ص. ثمة وحدة مطبقة تهّدد 

ال�سخ�سية كما لو كانت قدراً، » اإن ما اأعي�سه لي�ص العزلة، 

، ذلك ما يقوله مارتن هيدغر يف حديثه 
)2(

واإمنا الوحدة«

عن غابته ال�سوداء، وهو عني ما تعي�سه �سخ�سيات )نحو 

اجلنون( من ق�سة اإىل اأخرى، كاأن الوحدَة اليقنُي الوحيُد 

النادُر يف جممل الق�س�ص، فعلى الرغم من ن�سدان احلياة 

د خطواته، فثمة �سعور كثيف  وانتظار االآخر، ترّقبه وتر�سّ

بالوحدة ي�سيء عالقة التوج�ص التي حتكم العامل وجتعل 

اخلوف م�سّوغًا قائمًا واإن مل يكن مف�رساً. 

لي�ص عامل الق�سة وحده يحاكي عاملًا قدميًا، بل الق�سة 

)مطر  توؤديه  ما  ذلك  قدمية،  بق�سة  نف�َسها  متّول  نف�ُسها 

حمراء(  دائرة  يف  )لقاء  ق�سة  ت�ستعيد  وهي  خفيف( 

في�سبادن  االأملانية  املدينة  توؤديه  مبا  كورتاثر  خلوليو 

اللتني  الق�ستني  بني  ا�ستدعاء  واآلية  ربط  ج�رس  من 

حتّولت  كورتاثر،  العزيز  »بف�سل  املخاوف،  تغّذيهما 

املدينة، يف خميلتها، اإىل بقعة خرافية م�سكونة باأ�سباح 

باردي  قتلة  براثن  من  الإنقاذ �سحايا حمتملني  جتاهد 

باردي  القتلة  ح�سور  لي�ص  هنا  يهمُّ  ما  االأع�ساب«، 

االأع�ساب بل ال�سحايا الذين �ستحيا ال�سخ�سية احتمال 

اأن تكون بينهم، فاجلنون امل�ستور يف ق�س�ص املجموعة، 

اء عتبة �سعور طويل 
ّ
امل�رّسح به يف عنوانها، يتفّجر جر

لي�ص  املقبلة،  ال�سحية  توّج�ص  خالله  ال�سخ�سية  تعي�ص 

قلقها،  يقود  ما  املفهومة  وغري  الغريبة  العامل  خماوف 

بل اح�سا�ص ال�سحّية التي �ستغدو تفا�سيل الق�سة معها 

خارطَة عامٍل غريب له من الِقدم ما مينحنا ال�سعور باأننا 

يجعله  ما  اجِلّدة  من  له  مثلما  قبل،  من  اٍت 
ّ
مر ع�سناه 

عاملًا وليداً مل نره من قبل، وهو ما يزيد خماوفنا وُيربك 

مهّددًة  املعرفة  تتجّلى  واجِلّدة  الِقدم  فبني  اأحا�سي�سنا 

باجلهل واحلرية والاليقني. بحثًا عن في�سبادن، املدينة 

اإليها  تذهب  اأن  ال�سخ�سية  على  ينبغي  التي  االأملانية 

اأن تعرف ملاذا عليها الذهاب، وماذا ينتظرها  من دون 

الطرق  اأق�رس  عن  بحثًا  خطواتها  توا�سل  اإنها  هناك، 

معتمة  حفرة  مثل  تت�سع  التي  ال�سعور  حلظة  اإىل  للنزول 

املتقاطعة،  املعدنية  املمرات  من  جمموعة  اإىل  مف�سية 

لن ُتدرك ال�سخ�سية » كيف و�سلت اإىل هذه النقطة رغم 

اتباعها عالمات ار�سادّية«، العالمات نف�سها مت�سي اإىل 

تيه يغدو غابًة من املمرات » وال من �سخ�ص اآخر يف هذا 

ال�سخ�سية  للجنون،  �رساوة  االأكرث  التمثيل  اإنه  الفراغ«، 

نف�سه  النزول  حيث  املعتمة،  اللحظة  قاع  اإىل  تنزل 

وهي  الق�سة  اأ�س�سته  الذي  املكان  لتال�سي  مادًة  ُي�سبح 

القطارات  حمطة  تغيب  الالمكان،  نحو  موؤقتًا  مت�سي 

معتم،  �سبه  عتيق،  خمزن  »يف  نف�سها  ال�سخ�سية  لتجد 

اطالق  �سوت  و�سلها  والروبابيكيا.  باخلردة  ومزدحم 

ويحرتق  يتفّحم  باأ�رسه  العامل  كاأن  حريق،  ورائحة  نار 

وخردته،  وعتمته  بعتقه  اإذن،  عاملنا،  اإنه  اخلارج«،  يف 

خطًا  الق�سة  تعرب  ويتفّحم.  يحرتق  واطالقاته،  بزحامه 

بينهما  يربط  عاملني  بني  فحميًافا�ساًل  اأ�سوداأت�سّوره 

يظلُّ  لكنه  هياأته  وتتغرّي  طبيعته  تتبّدل  خوٌف  اخلوف، 

بل يف  كورتاثر،  ق�سة  »ل�ست يف  العاملني،  متحّكمًا يف 

تغّيب  اأن  دون  من  نف�سها  اإنها حتّدث  الواقعّية«،  احلياة 

ال�سابقة،  للق�سة  قبل  من  اأعادها  الذي  املخاوف  ج�رس 

لكن »املطار واملتاهة املعدنّية �سارا جزءاً من واقع اآخر 

تن�سطر وتتنا�سخ،  العوامل يف خماوفنا،  لتتعّدد  مراوغ«، 

ابتداًء  الق�سة على ثالثة عوامل ميكن تنظيمها  فتتاأ�س�ص 

املدينة  مبطار  مروراً  كورتاثر،  خوليو  ق�سة  عامل  من 

املدينُة  تكون  الذي  )الواقعي(  للعامل  و�سواًل  االأجنبية، 

القدميُة فيه »باأكملها دائرًة حمراء تعّج باأنا�ص يهتفون 

بغ�سب، يحا�رسها رجال عنيفون باأزياء ر�سمية داكنة«. 

الق�سة،  يف  االأ�سا�سي  التغرّي  ت�سهد  التي  املدينة  لكنها 

فال�سخ�سّية تغادر وحدتها لتم�سي اإىل �سعور بامل�ساركة 

داخله  تغدو  ح�سد  ثمة  انفعاالتها،  ذروة  خالله  تعي�ص 

نقطة يف نهر، ذرة رمل يف �سحراء �سا�سعة، من دون اأن 

261 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



تغادر فرديتها على نحو كامل. اإن االن�سجام مع املحيط 

�سُيعيد ال�سخ�سّية طفلًة الهيًة بعينني مت�سائلتني، لتنتظم 

ار�ساد  جملَة  الق�س�سي  ال�رسد  داخل  الطفلة  حكاية 

ُت�سيء قادم ال�رسد بعد اأن يعرث االأهل عليها فاقدًة الوعي 

قنابل  بفوارغ  تتعرّث  االآن  اإنها  �سم�ص،  وم�سابًة ب�رسبة 

الغاز حيث العربات املجنونة تده�ص الع�رسات، وال�سظايا 

لت�سرتيح  عينيها  �سُتغم�ص  االأج�ساد.  تخرتق  املطاطّية 

وتغدو جميلًة كما لك تكن من قبل، جميلًة كفكرتها عن 

العامل،  ليكون اجلمال، بذلك، منقذاً من �رساوة  اجلمال. 

من وح�سته وق�سوته وجنونه، وهو ُيقرتح وطنًا ال نهائيًا 

الذي  اخليار  اإنه  اجل�سد.  واأوجاع  الروح  لوعة  ملواجهة 

وعنف  الوقائع  ج�سامة  مقابل  خفيف(  )مطر  جترتحه 

تفا�سيلها.

بق�سة  مبا�رساً  ارتباطًا  خفيف(  )مطر  ق�سة  ترتبط 

ق�سة  لتعّد  حتى  املجموعة،  ق�س�ص  ثالثة  )مارين(، 

مارين املكتوبة يف مار�ص من العام 2010 عتبًة للق�سة 

االأوىل املكتوبة يف ال�سهر نف�سه من العام 2012، على ما 

بينهما من م�ساحة زمنية باأحداث وا�سعة وحتّوالت تعمل 

اآثارها وفهم متغرياتها، فال�سخ�سية  الق�سة على ك�سف 

التي تنه�ص برواية ق�ستها مع مارين املكّلفة با�ستقبالها 

وتو�سيلها اإىل الفندق يف املدينة الغريبة تعلن تابعيتها 

التي  مارين  ل�سخ�سية  وان�سدادها  الق�سة  افتتاح  مع 

كدت  مغادرًة،  وا�ستدارت  عني،  بعيداً  بوجهها  »اأ�ساحت 

برداء  تت�سبث  كطفلة  الطويل،  الرمادي  مبعطفها  اأت�سبث 

اأكرث«،  بها  تتعّلق  وعيوين  ببطء،  مارين  تغادرين  اأمها. 

اإن الطفلة التي توا�سل �سريها مالحقًة مارين يف الق�سة 

بعيدة  وذكرى  م�ستعاد  طيف  �سوى  تكون  لن  الثالثة 

للطفلة يف الق�سة االأوىل التي ا�سُتح�رست جملة ار�ساد 

وتنبوؤ عن م�سري ال�سخ�سية وا�سارة لراهنها، مثلما تكون 

املعبق  البار  عنا�رسها،  مبختلف  الثالثة  الق�سة  عوامل 

املنبعثة  الغام�سة  واملو�سيقى  والكحول،  التبغ  برائحة 

والباب  ينبغي،  مما  اأكرث  يطول  الذي  واملمر  بقوة، 

املدينة  من  باهتة  ن�سخة  هي  اأخرى  مدينة  اإىل  املوؤدي 

يف  االأم  املدينة  اإىل  للو�سل  �سبحّية  عالمات  االأوىل، 

حتجب  الق�ستني،  يف  ب�رسّية  جموع  ثمة  االأوىل،  الق�سة 

فيه  تعجز  وقت  يف  تيهها  من  تزيد  الراوية،  عن  مارين 

يف  تلتئم  جموع  االأوىل  الق�سة  يف  تقابلها  النطق،  عن 

ق حتت �سغط الهجوم ثم تعاود االلتمام 
ّ
ال�سوارع وتتفر

التي تده�ص  العربات املجنونة  اأن تعدو هاربًة من  قبل 

الع�رسات، وقنابل الغاز وال�سظايا املطاطّية التي تخرتق 

اأن  قبل  الق�سة  ختام  يف  النظر  تعاود  مارين  االأج�ساد، 

تعود خلطوها العابث، »ثوان معدودات لكنها كافية كي 

اأب�رس يف وجه مارين ال�ساحب قلقي، ويف تعبها ارهاقي 

وخويف«، لكن ال�سخ�سّية يف ختام الق�سة االأوىل حتقق 

ذات  بخطوات  متبوعًة  فتغدو  خال�سها  وحتقق  ذاتها 

الر�سيف  الفراغ.  اإال  جتد  فلم  »ا�ستدارت  معدين،  رنني 

املبتل مباء املطر انعك�ست عليه ا�ساءة امل�سابيح فامتّد 

اقًا«.
ّ
بر

املخاوف  من  عامان  و)مارين(  خفيف(  )مطر  بني 

وال�رسور، طريق وا�سع قطعته ال�سخ�سية وهي تعاين يف 

احللم  ي�سبه  مبا  لُتن�ست  متبوعها  عن  انف�سالها  �سبيل 

على  حتافظ  املخاوف  لكن  هواج�سها،  وتغادر  الإرادتها 

تتنوع  ح�سورها،  وقوة  هيمنتها  على  ذلك  من  الرغم 

وتعّدد  الق�س�ص  تنّوع  مع  وجوهها  وتتعّدد  مظاهرها 

مو�سوعاتها، لتظلَّ ال�سمة املوؤثرة يف حقل من�سورة عز 

الق�سرية  الق�سة  توا�سل عملها يف  ال�رسدي وهي  الدين 

جمموعة  يف  جتد  التي  الفارقة  وعالمته  والرواية، 

اأر�سًا  الق�س�ص  االأوفى مانحًة  )نحو اجلنون( ح�سورها 

التي  البذار  اجلنون،  وح�ساد  الهواج�ص  لبذار  �ساحلة 

تبدو اأحيانًا قريبة من �سطوح الق�س�ص فُتنتج ن�سو�سًا 

و�سواًل  عالقاته  وانتظام  بو�سوحه  الواقع  اإىل  اأقرب 

للحظة الفا�سلة، حلظة جتلي املخاوف وانك�سافها فيغدو 

وارتباكًا  قلقًا  وانتظام عالقاته  الواقع غمو�سًا  و�سوح 

والنزول  فرديتها  �سعور  اإىل  للعودة  ال�سخ�سية  يقود 

توؤَ�َس�ص  مثلما  هواج�سها،  عتمة  اإىل  اخلا�سة،  بئرها  اإىل 

ق�س�ٌص اأخرى على مبداأ نق�ص الواقع وهي مت�سي بعيداً 

)ليل  التيتقع  الفئة  عواملها،  وافرتا�سات  احلكاية  يف 

قوطي(، ثانية ق�س�ص املجموعة يف قلبها، وهي تكّثف 

ليل املخاوف الذي يلتهم مدنًا ويغّيب عوامل ويقود اأنا�سًا 

على نحو مبهم مل�سائرهم، فثمة �سبب غري معروف يدعو 

لل�سفر، ووجهة بعيدة تنتظر، ومدينة مل ُي�سمع بها من قبل 

تنادي، اإنها النداهة التي حتافظ على ح�سورها اخلاطف 

يف العديد من الق�س�ص، مدينة لن نعرف عنها اأكرث من اأن 

»حروف ا�سمها توؤدي اإىل االنقبا�ص واحلرية«، لكن االأهم 

ر �سلفًا«، 
ّ
يف ذلك اأن يكون ال�سفر اإليها » كاأمر قدري مقر

ر كما لو كان يداً قاهرة توّجه 
ّ
وهو ايعاز القدر الذي يتكر

دائم،  نحو  على  تغّذيها،  التفا�سل،  بناء  وتعيد  الوقائع 

حتى  ابهامه  على  يحافظ  الذي  والقلق  الوحدة  ب�سعور 

نهايات الق�س�ص التي لن تعتمد حلظة ا�ساءة جتيب عن 
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اأ�رسارها، اإمنا تعمل على مطابقة  اأ�سئلة الق�سة وتك�سف 

افرتا�ص الق�سة الق�سرية واإدامة فتنتها وهي تقارب بني 

عاملي الراوي الغريب، امل�سافر غالبًا، وعامل املروي له، 

املرتّقب واملقيم، وجتمع بني مدينتيهما يف مدينة خوف 

ق�سة  يف  بناوؤها  لُيعاد  اإال  ق�سٍة  يف  تختفي  لن  واحدة 

الراوي ومدينة املروي  الحقة، لتكون املدينتان، مدينة 

مع  وانف�سااًل  تباعداً  ت�سهدان  حكايتني  وليدتي  له، 

افتتاح الق�س�ص وتعي�سان تطابقهما مع نهاياتها، االأمر 

الذي ين�سحب على ال�سخ�سية نف�سها وهي تتلّب�ص �سورة 

الق�سة م�ساحًة للتعبري عن  ما تخ�سى وتخاف لتجد يف 

خ�سيتها وك�سف خماوفها من دون اأن تعلم اأن تعبريها 

هو طريقها للذوبان يف ما عا�ست طوياًل تتجنبه وتهرب 

عابرًة  �سبحّيًة  �سورًة  عندئذ  املخاوف  تكون  لن  منه. 

نتاج  نف�سها  ال�سخ�سية  �ستكون  اإمنا  دفينًة،  وو�ساو�َص 

خماوفنا،  �سور  �سوى  االأخري،  يف  نحن،  فما  خماوفها، 

بدورها كلما  لنا  تنظر  التي  نيت�سه  اإنها هاوية فردريك 

. حتّول كاًل منا اإىل هاوية �سخ�سية 
)3(

اأطلنا النظر اإليها 

بني  ال�سلة  جمال  اإنه  الق�س�ص.  وتكتب  وتتنف�ص  تاأكل 

جديد  نحو  على  الالعقل  يتك�سف  حيث  واجلنون  الق�سة 

مع كلِّ ق�سة، وهو نوع اجلنون الذي توؤ�س�سه املجموعة 

يف  فاجلنون  الق�س�ص،  نهايات  حتى  روايته  موؤجلة 

جمموعة من�سورة عز الدين ال ُيروى فح�سب بل ُيكت�سف 

اإنه منط حياة تنمو ببطء يف دواخل  لُيعا�ص،  على مهل 

اختالل  من  نوع  يف  تنك�سف  اأن  بانتظار  ال�سخ�سية 

التو�سيف  يكون  رمبا  ال�سعور.  خلل  عن  النابع  اخلربة 

ثمرة  �سخ�سيات املجموعة هو  العديد من  االأدق جلنون 

احللمي واخلاطيء بتعبري مي�سيل فوكو، وهو »ي�سرتك مع 

والنفي«  االثبات  واالعتباطية يف  الالحقيقة،  اخلطاأ يف 

وهي  ة 
ّ
املر وح�سيلتها  جزاوؤها  الق�سة،  ثمرة  اإنه   ،

)4(

حكت  لو  باجلنون  »�سيتهمها  باجلنون،  احلكاية  تقابل 

عما تراه« كما يف ق�سة )جنيات النيل (، وب�سببه تقرتح 

جنون  حكاية  يف  ودورانًا  مراوغة  اأكرث  طرقًا  الق�س�ص 

�سخ�سياتها، حيث تروي ال�سخ�سيات حكايتها بو�سفها 

وهي  واحدة،  �سخ�سية  م�سافة  ذواتها  عن  مبتعدة  اآخر 

اجلنون  من  كلٍّ  اإمكانية  على  معّولة  اأوهامها  توا�سل 

مراآة  كلُّ  لذاتيهما،  متعّددة  مرايا  انتاج  على  واحلكاية 

ويروي  اأوهامه  يعي�ص  عامل  وكلُّ  عاملًا،  تك�سف  منها 

حكايته بطريقته »فاإن اجلنون ميالأ بال�سور فراغ اخلطاأ، 

اإنها   ،
)5(

املزّيف«  اثبات  اال�ستيهامات من خالل  ويربط 

مراوغة الق�س�ص وهي مت�سي يف �رسد عواملها على نحو 

يحكمه التوج�ص ويقّيده اخلوف.

تختار ق�سة )نحو اجلنون( مراقبة اجلارة »وهي تخطو 

نف�سها  بالب�ساطة  اإليه  تتجه  كانت  اجلنون،  نحو  بداأب 

كلَّ  �سقتها  باب  اأمام  القمامة  اأكيا�ص  بها  ت�سع  التي 

اأوهامها،  نحو  بدورها  الق�سة  راوية  لتخطو  �سباح«، 

بني  احلدود  وك�رس  املزّيف  اثبات  �سبيل  يف  جاهدة 

عاملني، موا�سلة الدفاع عن عامل زائل فقدت فيه اأبناءها 

�سادم  عامل  و�سط  اأ�سباحهم  �سوى  يديها  بني  يتبق  ومل 

عامليها  انف�سال  الراوية  ترعى  والنظر.  املراقبة  ُيطيل 

وتر�سم �سخ�سيتيها مبا ميّكنها من احلكم على �سورتها 

يل  بدت  اإذ  البداية  منذ  جتّنبها  على  »حر�سُت  االأخرى 

حتادث  ة 
ّ
مر من  اأكرث  �سمعتها  ال�سيء  بع�ص  متزنة  غري 

نف�سها وهي ت�سعد اأو تهبط، كنت فقط اأتبادل معها حتية 

ال�سباح اأو امل�ساء حني اأقابلها على الدرج فرتدُّ دون اأن 

اإيّل ثم توا�سل همهماتها غري املفهومة«، ت�ستثمر  تنظر 

ودورانها،  مراوغتها  الأداء  اجلنون  ا�ستيهامات  الق�سة 

مر�سوداً  فيها  �سيء  كلُّ  يبدو  زجاجّية(  )حياة  اإنها 

ومتابعًا وقاباًل للك�رس، مثلما يكون كلُّ وهم فيها مهدداً 

الكت�ساف  و�سواًل  النظرة  طبيعة  من  ابتداًء  باالنك�ساف 

اجلنون نف�سه، »اكت�سفت فجاأة اأن الرعب احلقيقي ال يكمن 

اإمنا  ميت  قلب  ذي  �رس�ص  عدو  خلطر  اأحدنا  �ص 
ّ
تعر يف 

على  ال�سيطرة  ي�ستطيع  ال  جمنون  خمالب  حتت  نقع  اأن 

احلاالت،  تلك  مثل  يف  مفزعًا  يغدو  العقل  فقدان  نف�سه، 

كما  عداها«،  فيما  وجوده  اإىل  اأ�ساًل  نفطن  ال  اأننا  رغم 

يف ق�سة )حياة زجاجّية(، االأمر الذي �سي�سعنا مبواجهة 

وا�ستعادة  ذواتنا  ال�ستعادة  اأخرية  حماولة  يف  اأوهامنا 

العامل، حيث �سيظلُّ الوهم حمافظًا على قدرته على دفع 

ال�سخ�سية اإىل نهايات مفزعة. 

الهوام�ص:

القاهرة  دار مرييت،  اجلنون، جمموعة ق�س�سية،  الدين، نحو  عز  * من�سورة 
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264\ �ساعر وناقد من املغرب

)ديوان  يف  والرتاب  واملاء  اجل�سد  متخيل  رمزية 

الن�ساء( لل�ساعرة التون�سية املبدعة جميلة املاجري

ت�ستهدي يف ق�سيدتها بفتنة عنف املتخيل،معتمدة 

�سعري  ن�ص  بناء  يف  احلوا�ص  خ�سوبة  على 

جتربة  حلرارة  االنتماء  يف  ن�سبه  ُمغاير،يجد 

البيا�ص،وتوؤ�س�ص  على  تاريخها  تكتب  وهي  اليد 

بتفا�سيل  امل�سبعة  ال�سعرية  لغتها  املعنى  بطراوة 

باحللم  م�سكونة  غنائية  على  الروؤيا،وامل�رسعة 

واحلكمة واالأمل واحلرية والغبطة والده�سة.

اأدركت قيمة االنت�ساب اإىل �ساللة الق�سيدة االأندل�سية 

ال�سعري  اخلطاب  بناء  يف  ال�سعراء  الأجدادها  وفاء 

الأعماق  االإن�سات  وكينونة  التاأمل  على  امل�رسع 

العنيفة،  الن�ص  خلوة  اخرتقت  معا.  والنف�ص  الروح 

اللغة  وخ�سوبة  املتخيل،  فتنة  �سوب  فاجتهت 

لتعرب حجاب ال�سمت والعتمة، حيث ت�سبح الكتابة 

وامل�سادرة،  الكبت  اأ�سكال  لكل  حقيقية  مقاومة 

واحلرية يف حترك اجل�سد مكانا يف الوجود والكون، 

قبل اأن يكون كائنا ب�رسيا يتحرك، ويعي�ص.

1- �سلطة العنوان، متعة القارئ: 

 يعترب العنوان من العتبات الن�سية الهامة التي اأولتها 

خا�سة  عناية  احلديثة  والنقدية  االأدبية  الدرا�سات 

العنوان  خ�سو�سا مع جريار جينيت. بحيث ي�سبح 

العامل  على  للتل�س�ص  وال�سحرية  ال�رسية  البوابة 

االإبداعي. فعنوان »ديوان  للعمل  وال�سعري  اجلمايل 

الن�ساء« التي اختارته ال�ساعرة بق�سدية متقنة ليمرر 

ر�سالتها للحياة والكون عرب املرور من مغارة اللغة 

لتعرب جل�رس املعنى يحتمل عدة قراءات وتاأويالت، 

ويف التعدد تتجلى خ�سوبة العناوين الطرية بحرارة 

التجربة، وفتنة الق�سيدة. فن�ساء ال�ساعرة من حقهن 

اإقامة، هربا من برد  اأو  االإقامة يف ديوان/ م�سكن 

الديوان  الداخل/  العامل، وبحثا عن دفء  اخلارج/ 

مبا يحمله من موروث لغوي وتخييلي ورمزي يف 

القدمية  العربية  ال�سعرية  ال�سفويةوالكتابة  الذاكرة 

�ساللة  حفيدة  املاجري  جميلة  املبدعة  باعتبار 

»ديوان  اإلينا  و�سل  هكذا  اأبدا.  ت�سيخ  ال  �سعرية 

االأع�سى«.  »ديوان  املتنبي«،  »ديوان  ال�سنفري«، 

وكاأن جمٍع الن�سو�ص ال�سعرية تاأريخ لوعي �سعري 

اإبداعي خوفا من �سيخوخة حمتملة للمعنى،  وزمن 

مع  املكتوب  ال�سعري  الفعل  اإرث  ل�سياع  حت�سبا  اأو 

ديوان  يف  الن�ساء  ال�ساعرة  جمعت  لذا  الزمن.  مرور 

وحريتهن  ومتعتهن  غبطتهن  األ�سنتهن  عرب  لتحكي 

اجلمع  اإن  وخ�ساراتهن.  وانت�ساراتهن  وخيباتهن 

�سهادة عميقة لتاريخ اإن�ساين ا�ستند لوجعه املكابر، 

اأو لفتنته املوح�سة. والديوان يف رمزيته يدون �سرية 

الكبت  اأ�سكال  كل  اأي�سا  يدين  ،كما  الن�ساء  تاريخ 

واال�ستالب وامل�سادرة للحرية. 

2- رمزية متخيل اجل�سد 

تقول ال�ساعرة جميلة املاجري:

ِد قدرْ
رْ
منهنَّ ِمطَفلة مباء الَور

َفاَحـترْ و ماء العطر �ساءرْ

ـَفـِل امٌلَعّطر و ال�ّسذى
َّ
مالآى من الطـ

تطلي به َج�َسًدا َيتوُق اإىل بَداَيته

طينا و َمــاءرْ

ليتحرر  فاجل�سد  م�سكن،  الق�سيدة  منفى،  اجل�سد   

اأحمد الدمناتي\

جميلة املاجري 

فـي )ديوان الن�شاء(



عرب  طويل  لزمن  عليه  مور�ص  الذي  الكبت  من 

بالكتابة/املاأوى  يتح�سن  متعددة  تاريخية  حقب 

واالإقامة يف مواجهة �سارية تعلنها الق�سيدة باللغة 

يف  �ساهمت  التقليدية،التي  الروؤية  لتك�سري  وعربها 

بع�سق  حية،متم�سكة  كينونة  من  وتقزميه  تقلي�سه 

يجد  عميق  لوجع  احلر  التعبري  يف  واحلق  احلياة 

يغيب  وهنا  فقط.  لالإنتاج  احلياة  يف  دوره  اأحيانا 

الب�رسي.تغييب  للكائن  والوجودي  االإن�ساين  ال�رسط 

مق�سود وممنهج وخمطط له �سلفا حتى يبقى اجل�سد 

باعتباره  واحلمام  فقط.  وه�سا�سته  لعزلته  �سجينا 

م�ساحبة  يف  املوؤقته  اجل�سد  واإقامة  الألفة  مكانا 

طهراين  هو  مبا  املتخيل  يف  ارتبط  والدفء  املاء 

حمكوم بال�سفاء واملحبة،واأحيانا مبا هو ايروتيكي 

ي�ستند للرغبة وال�سهوة اأكرث مما يتجه �سوب وجوده 

ككياناإن�ساين اأوال، ففي اجل�سد الواحد اأج�ساد متعددة، 

تت�سالح،  تخت�سم،  تتاآلف،  تتجاور،  تت�سارع، 

تتاأوه،  ت�رسخ،  تع�سق،  تكره،  تقاوم،  حتب،  تواجه، 

الرمزي  االأمر  )اإن  فـ  لهذا  حتن،تئن...اإلخ،  تنادي، 

�سبل  لل�سخ�ص  يعطي  بطباعه  اجل�سد  يطبع  الذي 

االإخفاء الق�سوى لهذه احلقيقة املبهمة التي ارتبط 

بها. اإن اجل�سد هو احلا�رس-الغائب، اإنه يف اآن واحد، 

حمور اإدراج االإن�سان يف ن�سيج العامل. واملركز الذي 

اإنه ال يوجد  ال بد منه لكل املمار�سات االجتماعية 

اإال يف اللحظات التي يكف فيها  يف وعي ال�سخ�ص 

عن القيام بوظائفه املعتادة، عندما يختفي روتني 

 
)1(

احلياة اليومية، اأو عندما ينقطع »�سمت االأع�ساء«

عند  االإن�ساين  املتخيل  يف  عميقة  حلظة  فاحلمام 

تعرتف  طقو�ص  له  والثقافات،  ال�سعوب  من  العديد 

ترتع�ص  وهي  املاء،  �سب  يف  اليد  بحرارة  اأ�سا�سا 

االإ�سارة.  اأو  بالرمز  تاريخها  �سرية  تكتب  اأو  مرة، 

يف م�ساحبة املاء ينتع�ص اجل�سد ويتطهر ويتقوى، 

كاأنه يعي�ص مرحلة والدة جديدة. اإن ال�ساعرة جميلة 

جتربة  داخل  من  اجل�سد  عن  تكتب  وهي  املاجري 

الذي  اال�ستبداد  ملواجهة  املعنى  عرب  تهاجر  اللغة، 

مور�ص على تاريخ اجل�سد يف حريته وغبطته اأي�سا. 

اإن )تقارب التجربة اجل�سدية واالإ�سارات التي تظهر 

الطقو�ص  يف  امل�سرتكة  وامل�ساطرة  لالآخرين،  بها 

التي  ال�رسوط  هي  االجتماعية  احلياة  تنظم  التي 

الثابت  واالنتقال  االت�سال  قيام  املمكن  من  جتعل 

للح�ص يف داخل جمتمع ما، اإال اأنه يبدو غريبا، من 

مراآة  يف  الظاهر  اجل�سد  بني  القائم  التواطوؤ  خالل 

الغري، واألفة ال�سخ�ص مع ترميز ا�ستعماالته اجل�سدية 

اجل�سد،  ميحي  اأن  اليومية،  حياته  طوال  اخلا�سة 

و�سط  األوانه  وت�سعف  الوعي،  ميدان  من  ويختفي 

)2(
الطقو�ص اليومية �سبه املوؤمتنة.(

3- رمزية متخيل املاء 

احلقيقة  يف  الكون  اأ�سل  باعتباره  املاء  ا�ستطاع 

وعناية  انتباه  حمل  ي�سبح  اأن  الب�رسية  ومتخيل 

والرواية  والق�سة  الت�سكيل،  املبدعني يف  من طرف 

معمار  بناء  يف  توظيفه  فتم  االأخرى،  واالأجنا�ص 

العربية  الق�سيدة  ويف  عموما.  االأدبي  الن�ص 

املعا�رسة خ�سو�سا،تقول ال�ساعرة:

تهـِـٌن
رْ
ـِق ُمر

رْ
باملـــاء ُحكُم اخَللـ

ـُع
َ
فـ

رْ
 االأر

ُّ
ِمي ُه ال�سَّ ـنُي ُعن�رُسُ

ِّ
و الطـ

بِّي امَلاَء..زيِدي امَلـاء امَلـــاء..�سُ

ي امَلاَء َينَدِفـُق
ِّ
َخلـ

ِتُق
َ
ٌن من االأ�رسار َينفـ َكورْ

ة اَبة �ِســريَّ َبوَّ

ي اإىل �سِ
رْ
ـفـ

ُ
تـ

ماواِت
ّ
َملكوتـِـِه و اأفَياء ال�س

واخل�سوبة  والتجدد  لل�سيالن  يرمز  فالتدفق   

تعاند  منتهية  ال  حياة  التدفق  يف  والدميومة. 

موت  التدفق  ح�سار  ويف  م�سريها،  �سيخوخة 

يعرب  االأمر  وفعل   .
ّ
ُمر وخريف  وفناء  و�سيخوخة 

دالليا عن احلاجة امللحة واال�ستمرار بالفعل االإرادي 

من  واأمر  دعوة  هي  َخلي(.  ِزيِدي،  ّبي،  )�سُ املعقلن 

من�سابا،  متدفقا،  املاء  لرتك  ال�ساعرة  الذات  طرف 

رقراقا ي�ستهدي بكرثته التي حتيل يف رمزيتها على 

وا�ستهاء  اخ�رسارا  اأكرث  وحياة  متجددة،  خ�سوبة 

ومتعة.)هكذا �سيبدو لنا املاء مثل كائن �سامل : له 

ج�سد، وروح، و�سوت. وقد يكون للماء، اأكرث من اأي 

ت�سمن  اأن  وميكن  كامل.  �سعري  واقع  اآخر  عن�رس 
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وحدة ما �سعرية املاء، على الرغم من تنوع م�ساِهده. 

بواجب جديد ،  ال�ساعر  اإىل  املاء  اأن يوحي  اإذ يجب 

وحدة العن�رس. ففي حال فقدان وحدة العن�رس هذه، 

اخليال  ويظل  م�سبع،  غري  املادي  اخليال  ي�سري 

ال�سوري غري كاٍف لو�سل اخلطوط املبعرثة، ويفتقد 

)3(
املوؤلف احلياة الفتقاره اإىل املادة.(

تقول ال�ساعرة جميلة املاجري:

بع�ص الرجال بك يف احلب ما �سدقوا.. و بقية ماتوا 

مروا   .. غدا  ي�ساألون  لو  ؟  عذرهم  ..ما  ع�سقوا  وما 

بجنب النبع رقراقا و ما �رسبوا..

للخ�سوبة  الرامز  النبع  اأمام  املرور  اإن 

الب�رسي  الكائن  يجعل  واحلياة  والدميومة 

النبع-  اأي  كان-  اإن  لل�رسب،خ�سو�سا  م�ستاقا 

ق�سيدتها،ومل  يف  النبع  وظفت  رقراقا،وال�ساعرة 

النبع  البئر مثال،الأن من �سمات وخ�سائ�ص  توظف 

الدائم  اأن ماءه يتجدد وين�ساب وي�سيل،ويف جتدده 

امل�ستمر وان�سيابه و�سيالنه يحي االأر�ص واالإن�سان 

عط�ص  لكل  ال�سقي  ِنيَّة  النبع  واحلياة.يف  والكون 

واقعي اأو رمزي.ومن اخل�سائر الفظيعة التي يتكبدها 

االإن�سان يف روحه واأعماقه ووجدانه موت مفاجئ 

وال�سبابة  والوله  واحلب  الع�سق  طعم  تذوق  دون 

الفاتنة،لهذا

الليل،  واإذابة  عامل  خللق  واحدة  ماء  قطرة  )تكفي   

قطرة  اإىل  اإال  املرء  يحتاج  ال  بالقوة،  احللم  وبغية 

متخيلة يف العمق فاملاء املحرك هكذا برعم، يعطي 

)4(
احلياة، انطالقا ال ي�ستنفذ(

تنه�ص ق�سيدة ال�ساعرة جميلة املاجري على �سعرية 

متخيلها  ت�سحذ  التي  العني،املتج�س�سة،املتل�س�سة 

بكثافة لتتعمق يف م�ساءلة اجل�سد بالعني املتطورة، 

واحلركات،اإنها  التفا�سيل  الأدق  الفاح�سة،الالقطة 

يف  والروؤية  بالتاأمل  امل�سبعة  الب�رسية  الثقافة 

ملكوت اجلمر واملاء:

ـقٌد
َّ
ُر ُمـتـ و اجَلمرْ

ـِعُل
َ
يف امَلـاء ُم�ستـ

فلكـلِّ َبارَئـة.

ال�ساعرة،فاجلمر  بها  اآمنت  متناق�سات  بني  جمع 

واجلربوت  للقوة  ترمز  حارقة  ونار  لهب  هو  مبا 

والعنف والق�سوة يحافظ على دميومة حياته عندما 

يزداد  والعطاء  للخ�سوبة  رامز  هو  مبا  املاء  يلم�ص 

جميع  يف  املتداول  للمفهوم  تقوي�ص  ا�ستعاال.اإنه 

الثقافات االإن�سانية باأن اجلمر امللتهب يقتله املاء 

مبوت  وعينا  يف  ال�سائد  للماألوف  ب�رسعة،واخرتاق 

النار العنيفة عرب عدوانيةاملاء الهادرة.

رمزية متخيل الرتاب اأو ال�سل�سال :

تقول ال�ساعرة:

ـَتَب�َسترْ بالّطني ثانَية
رْ
حّتى اإذا الـ

ة
َ
َدترْ بامَلاء غارقـ و تَوحَّ

ـرَها ـو ُعن�سُ
رْ
ـفـ يف �سَ

اُل بالّنرَيان ُم�ستاقا ل�سَ ـَج ال�سَّ و مَتعَّ

ـَتهـِـبا
رْ
و ُمـلـ

تـَوترْ ثّم ا�سرْ

ـوًرا..
ُ
نـ

يخفي  الذي  ال�سعري  متنها  يف  ال�ساعرة  توظف 

متعته،اأكرث مما يبدي ق�سوته واإدانته العنا�رس االأربعة 

)املاء،الرتاب،النار،الهواء(،  والكون  للحياة  املكونة 

ماهو  على  يحيل  ال�سل�سال  اأو  الرتاب  اأو  والطني 

والرجوع. واملنتهى  والبدء  التكوين  حيث  اأر�سي 

للعبور  مهياأ  العجني  يجعل  باملاء  الطني  التبا�ص 

النار يف �سمت.حيث ين�سج  املوقد ومعا�رسة  نحو 

ال�سمت والن�سيان واملحو والرغبة يف �سفاء عميق 

ُه. ينذر بعا�سفة مرتقبة باجل�سد وَعربرْ

لهذا من )من اأجل فهم علم النف�ص الال�سعور املبدع، 

يف االإحلاح على جتارب ال�سيولة، وجتارب املرونة، 

مادة  بو�سوح  املاء  يبدو  املجبوالت،  جتربة  ففي 

مهيمنة. فيه نحلم عندما يفيد بو�ساطته من ليونة 

)5(
ال�سل�سال.(

ا�ستياق ال�سل�سال لدفء النريان هروب من روتني 

يف  واملوؤان�سة  االإمتاع  عن  برودته،وعزلته،بحث 

غياب �رسيك اأو �سديق لتبديد ُعنف اخللوة،واإ�سافة 

احلرارة  قوة  على  دليل  لـ)م�ستاقا(  كلمة)ملتهبا( 

يف  يتحرك  ا�ستعاله  يف  اأي�سا،فاللهيب  واحلركة 

األكائني  التحول  )اإنه  االأمكنة.  اجتاهات  جميع 
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قدره  الذي  والكائن  والرتاب.  النار  بني  اجلوهري 

دون  ومن  حلظة،  كل  ميوت  فهو  دائخ.  كائن  املاء 

املوت  ولي�ص  مادته.  من  ما  �سيء  ي�سيل  توقف، 

اليومي باملوت املفرط للنار التي تخرتق ال�سماء ،اإذ 

املوت اليومي هو موت النار. املاء يجري كل يوم، 

مبوته  ينتهي  الدوام  وعلى  يوم،  كل  يهطل  املاء 

االأفقي، و�سوف نرى يف االأمثلة التي ال حت�سى عمل 

اأكرث حلمية  املاء  اأن موت  املج�سد  باخليال  يت�سل 

)6(
من موت الرتاب: نهائي هو عذاب املاء(

الغنائية يف اخلطاب ال�سعري جلميلة املاجري:

تغزو  الق�سيدة  حرارة  نلم�ص  الن�ساء(  يف)ديوان 

برودة  من  لتخل�سها  نادرة  مبحبة  ال�ساعرة  الذات 

جبال  اأق�سى  يف  الراب�ص  احلنني  ثلج  العزلة،اأو 

واالأنيقة  العميقة  ال�سعرية  اللغة  قدرة  املخيلة.تلك 

يف اإنقاذ الذاكرة من �سلطة االأمل اأو ا�ستح�سار الروح 

واحلياة. والكتابة  الن�ص  حنايا  بني  االألفة  ل�سفٍر 

ر�سم  اال�ستثنائية يف  املعني يعي جيدا قوته  حيث 

معامل االنت�ساب ل�سوؤال �سعري،تقول ال�ساعرة جميلة 

املاجري:

يل مذهب يف الع�سق منفرد

وللع�ساق اأهواء

فاأنا ال�سفية يف الهوى خل�ست

ولهم مذاهب يف الهوى التب�ست

من  بكونها  املمتع  ال�سعري  ن�سها  خالل  من  تعتز 

اأبي  ابن امللوح وعمر بن  ابن زيدون وقي�ص  �ساللة 

يف  حمامته،والبقية  طوق  يف  حزم  وابن  ربيعة 

هّبت  كلما  خل�سة  ت�ستيقظ  الذاكرة  يف  كما  الروح 

ريح الق�سيدة على خميلتها فجاأة،يف ع�سقها مذهب 

يف  اخلا�ص  منطها  لل�سائد،لها  وخمالف  مغاير 

مع  عالقتها  ال�ساعرة  تتذكر  جميل  احلب،وبحنني 

االأدبية  التيارات  اأو  املدار�ص  الق�سيدة)اأما  طفولة 

البدايات وكونت ذائقتي،  التي وجهت كتاباتي يف 

فمثل اأي ُمبتِداأ اأحببت كل ما كنا ندر�سه يف برامج 

واالأدب  املتنبي  خا�سة  حينها  الثانوي  التعليم 

االأندل�سي واالأدب الرومنطيقي: جربان واأبو ما�سي 

بداأنا  ثم  ال�سابي،  القا�سم  واأبو  نعيمة  وميخائيل 

اأبناء جيلي ن�ستقل بقراءاتنا ونتلقف دواوين  اأنا و 

نزار قباين ونحفظ روايات جنيب حمفوظ ثم جاءت 

مرحلة اجلامعة وبداأنا نتحرر من قراءاتنا ونوؤ�س�ص 

لتجاربنا اخلا�سة ونطلع اأكرث على التيارات االأدبية 

)7(
املختلفة، ففي جيلي كّنا نقراأ كثريا.( 

االأعماق  َيَهُب  وجمايل  و�سعري  اإبداعي  زمن  اإنه 

املبدعة كما كثافة املتخيل �سحرا مبتهجا بطفولة 

اأوجه  حّمالة  كلمات  من  ف�سيف�ساء  هي  مبا  اللغة 

تقدمي خ�سوبتها  ُتعلن،ومتتنع عن  اأكرث مما  ُتخفي 

ال�رسي  حياتها  منط  على  حفاظا  �رسيع  ب�سكل 

�َسَفِر  �سرية  الق�سيدة  ُتقدم  االمتناع  اخلا�ص.يف 

بَع�َس�ِص  مكرتثة  غري  واأ�رسارها  واألغازها  بيا�سها 

ال�سعراء  )متثل  فقد  االأبجدية،لهذا  وحرا�ص  املتخيل 

وقيما  ت�سورات  بعامة  الرومان�سية  املغاربيون 

اأروبية يف �سورة مركبة من عنا�رس وخ�سي�سات 

اطلعوا عليها وبها تعرفوا �سمن اخلطاب الرومان�سي 

اأول عن�رس  العربي يف املركز فن�سيا كانت احلرية 

حر�ص  فقد  املمار�سة.  احتاجته  ونظري  وجودي 

كطريقة  ومظاهرها  معناها  ا�ستجالء  على  ال�ساعر 

وتتداخل  اإليهما  الروؤية  تلتب�ص  واحلياة  الفكر  يف 

اقرتب  بها  معا.  والق�سيدة  احلياة  يف  عنا�رسها 

عالقته  انتقلت  حيث  ال�سعري،  االإبدال  مكان  من 

مبفهوم ال�سعر من حدود التقيد بالت�سورات القدمية 

باحلياة  تت�سل  التي  تلك  بحث  اإىل  والتقليدية 

بالوجود  عالقته  بها  حدد  التي  واالأحا�سي�ص 

اأو  اخليال  مفهوم  كان  هنا  ومن  واملوجودات. 

�سوغها  الرومان�سية  ال�ساعر  اأعاد  التي  املفاهيم 

اأجل االنطالق يف  ال�سنعة من  وحتريرها من قيود 

اجتاه الذات ال�سعرية التي اأ�سبحت تعنى بالتجاوب 

املعريف مع ال�سعر االأوروبي والقطيعة مع التقليدية 

االأخرى  ال�سعرية  املفاهيم  يف  اأثر  من  لذلك  ما  مع 

التي تعر�ست بدورها لقلب يف الت�سورات والتاأويل(

)8(

واخلفي،  ال�رسي  لعبور  مغامرة  ق�سيدتها  يف 

االأعماق  لن�سيد  عميقة  فيه،م�ساحبة  والالمفكر 

الروح  املعنى م�ساءلة عنيفة حلفر ت�ساري�ص  حيث 
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هنا.اإنها  مرتوك  اأو  هناك،  مفقود  كنز  عن  والقلب 

التي  املتجددة،  اخل�سبة،  الطرية،  النيئة،  ال�سهوة 

اأو  حمدد،  لقاء  غياب  يف  الن�ص  مع  موعدها  تقبل 

مكان حمتمل. تقول ال�ساعرة:

قلبي من البلور

فاحذر اإن ك�رسته

اأنت جترح ثم يجرفك الدم

مكان  يف  به�سا�سته،ويكون  يتح�سن  دائما  البلور 

بعيد عن متناول اليد خوفا من االنك�سار ال�سهل،فقلب 

ال�ساعرة كاأي امراأة يجب التعامل مع بليونة مفرطة 

وبحري  بري  اإع�سار  من  خوفا  وتفاهم  واإن�سات 

ياأتي على االأخ�رس والياب�ص.خ�سو�سا اإن كان هذا 

لها ح�سا�سية فائقة يف  القلب قلب مبدعة و�ساعرة 

يوؤدي  بها.فالك�رس  املحيطة  الكائنات  مع  التعامل 

يكون  ان  قبل  ج�سدي  اإيذاء  هو  الذي  للجرح  حتما 

عاطفيا اأو رمزيا.وال�سيل ال ينتظر اأبدا حظ اخل�سارة.

ب�سهوة  امل�سبعة  ال�سعرة  املتتالية  هذه  �سمن 

ال�سعر  لغة  يجعل  ما  التج�س�ص  و�سلطة  التل�س�ص، 

واال�ستقرار  واالأمن  واملالذ  العزاء  منح  على  قادرة 

ال�ساعرة حلظة  الرمزية للذات  والطماأنينة واالإقامة 

اإح�سا�سها باليتم و الفراغ و اخلواء العزلة. م�رسوع 

اأي  بدرا�سة  االأمر  تعلق  اإذن-�سواء  ال�سورة  �سعرية 

االفرتا�سات  اأو  معني  �سعري  عمل  داخل  �سورة 

خا�ص،يرجع  عمل  كل  خارج  لل�سورة  املتعددة 

اأوال اإىل تاأمل كل اأ�سكالها وطرقها، واأمكنة بروزها 

ودرجات  تكرارها  واإيقاعات  حتريفاتها  وطرائق 

�سداها وان�سجامها، ولكن هذا كله يرجع، بعد ذلك، 

تتمنع  ال�سورة  اأن  كيفية  يف  التعمق  اإىل  وخا�سة 

منها،  اأبعد  اإىل  وحتيل  داللة،  كل  عن  هوادة  بال 

اإعداد حقيقة خمتلفة  ت�ساعد على  اأو  تعد  فال�سورة 

عن تلك التي يفرت�ص اأن متثلها اللغة.اإن فائدة هذه 

املقارنة مرفو�سة �سيئا ما. لي�ص فقط الأنها ت�ساعد 

بتتبع  وذلك  ال�سعري  للعمل  خمتلفة  مالم�سة  على 

كذلك،  والكتابة  القراءة  مع  بتواطوؤ  الداخلية  ال�سبل 

بع�ص  يف  االأقل  على  بتو�سيح،  ت�سمح  الأنها  لكن 

)9(
مظاهرها، للطابع اخلا�ص للعمل ال�سعري.(

تاأ�سي�سا على ما �سبق،تبقى ال�ساعرة جميلة املاجري 

باللغة  الق�سيدة،ُتهاجر  داخل  حلياة  منذورة 

تنخرط  اجلواين،كما  الباطني  عاملها  يف  وعربها 

باأكوانه  االإدراكي  واملجال  الواقع  م�ساءلة  يف 

الكتابة  من  الدقيقة،اتخذت  وتفا�سيله  وكائناته 

من  احتماء  وبيتا  ووطنا  واإقامة  م�سكنا  ال�سعرية 

اخلارج.اآمنت  العامل،وعزلة  الواقع،و�رسا�سة  خالء 

ح�ساري  اإن�ساين  وجودي  كبعد  ال�سعرية  بالكتابة 

يليق  الن�ساء(  للذات،و)ديوان  تطهريا  تكون  اأن  قبل 

يف  وانتماءه  تاريخه  اأ�س�ست  التي  اليد  بحرارة 

عندها  املعا�رسة.فاللغة  العربية  الق�سيدة  خريطة 

مقاومة،والق�سيدة برحابة متخيلها منفى اختياري 

�سا�سع داخل فلوات املعنى.

الهوام�ص :

الفنون  وتنمية  للن�رس  التون�سية  الن�ساء،ال�رسكة  املاجري،ديوان  جميلة   *
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269\ كاتب وقا�ص من م�رس

منه  ميتح  الذي  النبع  هي  املراوغة  الذاكرة  �رساديب 

.
)2(

 روايته »ال�سويرة«
)1(

حممد بن �سيف الرحبي

فالرواية كلها ا�ستدعاء ذاكرة البطل »�سالح« الذي جتاوز 

واأجداده، عامل  واآباوؤه  عمرة املائة عام لعامل عا�سه هو 

يلذ له تذكره وهو يجوب طرقات حارته »ال�سويرة« اإحدى 

قا�سيا  اأحيانا  ي�سبح  التذكر  لكن  �رسور.  قرية  حارات 

موؤملا و�سديد الوطاأة على �سالح ملا يف هذا التاريخ الذي 

يحمله على ظهره من نكبات ومعاناة ي�سعب اأن يتحملها 

اإن�سان.

فهو  بطله،  ذاكرة  مع  الكاتب  )لعب(  ياأتي  هنا  ومن 

بل  الذاكرة،  تلك  خميلة  يف  يدور  ما  ب�رسد  يكتفي  ال 

يعينها على التذكر، وي�ساعدها على اإعادة بناء املا�سي 

من  الذاكرة  عن  يعرف  ما  رغم  متما�سكا  منطقيا  بناء 

يحاكمها،  اأنه  واالأهم  اأحيانا،  منطقيتها  وال  انتقائيتها 

باأ�رسه،  جمتمع  وفكر  تاريخ  بها  ويواجه  ويواجهها، 

اأو حتى عمان، بل  اأو �رسور،  لي�ص فقط جمتمع ال�سويرة، 

االآخر،  ا�ستغالل  على  قام  الذي  االإن�ساين  املجتمع  رمبا 

واال�ستعالء عليه نتيجة اأ�سياء ال يد له فيها مثل لونه.

ال�سمري يخاطب

اأن ا�ستخدام �سمري املخاطب لريوي  رمبا يجب اأن نوؤكد 

»ال�سويرة« كان اختيارا موفقا جدا من الكاتب، لكن االأهم 

يف هذا التاأكيد اأن نحمل كلمة »�سمري« هنا كل الدالالت 

النف�سية واالجتماعية واالأخالقية لهذه الكلمة، اإذ �سمري 

املخاطب هنا لي�ص جمرد اإ�ساره لغوية، بقدر ما هو اأداة 

حمملة بكل معانيها امل�سار اإليها.

املرء  �سمري  �سور  اإحدى  هي  الذاكرة  اأن  يعي  فالكاتب 

نهاياتها، وهذه  يراجع حياته، خ�سو�سا وهو يف  الذي 

املراجعة ت�ستدعي م�سافة بني ال�سخ�ص وذاكرته، م�سافة 

الراوي  وال  املتكلم  �سمري  يحققهما  ال  معا  وحميمية 

واالأمر  لهlا.  االأن�سب  هو  املخاطب  �سمري  ولكن  العليم، 

امل�سافة  اأن  اإذ  املالحظة،  يتعدى حتى هذه  ال�سويرة  يف 

املذكورة ميكن اأن تكون مراوغة اأو متلونة، حيث ينتقي 

املرء ما يتذكره، اأو مير �رسيعا على ما ال يريد اأن يعيده 

الأنه يدينه، فيعمق الكاتب من ا�ستخدام �سمري املخاطب 

املو�سوعية  الطبقة  عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  يجعله  باأن 

وا�سحا  التذكري،  باالأحرى  اأو  التذكر؛  فيكون  للتذكر، 

ومو�سوعيا ميتلك القدرة على املواجهة، وهو هنا يكون 

حال  ل�سان  هو  مما  باأكرث  اجلمعية  الذاكرة  حال  ل�سان 

�سريتك،  من  توارى  ما  عليك  »اأعيد  الفرد  البطل  ذاكرة 

. لذا فالرحبي ي�ستخدم نف�ص �سمري اخلطاب 
)3(

وم�سريتك«

منري عتيبة\

حممد �سيف الرحبي

فـي »ال�شويرة«.. الذاكرة املراوغة



فردي  ذاتي  اأحدهما  حكي،  مب�ستويي  لكن  روايته  يف 

يدين  اأو  �ساأنها  من  يعلي  اأو  الذات  يهدئ  ما  اإىل  يجنح 

اأي�سا  وهو  بالالئمة،  عليهم  ويلقي  واملجتمع  االآخرين 

بناء  حياته  وير�سم  االأ�ساطري  وي�سدق  وخيايل  �ساعري 

اإىل ا�ستيعاب  عليها، وهذا امل�ستوى جتنح لغته ال�رسدية 

للحكي  الثاين  امل�ستوى  اأما  معا،  وال�سعر  احلكمة  مزيج 

ب�سمري املخاطب فهو �سوت املجتمع والتاريخ واحلقائق 

ما  الفرد بحقيقته، وحقيقة  البطل  يواجه  املجردة، وهو 

حدث له والأ�رسته، ويك�سف االأوهام عن اأفكاره واأ�ساطريه، 

ويوؤطر ماأ�ساته ال�سخ�سية يف اإطار قيم املجتمع، ويو�سح 

�سريورة احلياة وتغريها بتقاليدها وقيمها مقابل جمود 

ويراكم  بل  يغادرها،  اأن  يريد  ال  التي  قوقعته  البطل يف 

للخروج  ي�سطر  اأو  تنك�رس  ال  حتى  ذاته  حول  طبقاتها 

اأدخله  الذي  هو  العتيقة  بقيمه  املجتمع  كان  واإن  منها، 

مو�سوعية  اأكرث  هنا  الكاتب  البداية،ولغة  منذ  فيها 

ومبا�رسة »لي�ص بيدك اأن حتذف من ذاكرتك ما ال ترغب 

.
)4(

فيه، خلقت ذاكرتنا لتقت�ص منا«

احلكي الع�سوائي

.
)5(

»تعيد ترتيب االأ�سياء التي تنا�سبك«

»لكن اأن يلتقي املع�سوقان، �ساكن البيت العود، و�ساكنة 

والزمان  �رسوري..  اأي  ح�سبان  يف  يكن  مل  ال�سعف،  بيت 

.
)6(

الذي كان لي�ص كالزمان الذي �سيكون«

ترى هذه القراءة لرواية ال�سويرة اأن العبارتني ال�سابقتني 

ومفتاحها  التقني،  مفتاحها  الرواية،  مفتاحا  هما 

املو�سوعي اأي على م�ستوى املو�سوع.

اأهم  اأ�سل  يعرف  اأحد  ال  اأ�رسة  تاريخ  يقدم  فالكاتب 

التي  الكربى  اجلدة  يحيي،  بنت  �سالمة  فيها،  �سخ�سية 

الكبري،  اأي  العود  البيت  لها  فبنوا  �سخرت اجلن خلدمتها 

واأبعدوا عن اأ�رستها االأمرا�ص واالأوبئة، ومنعوا اأو عاقبوا 

)نف�ص  �سالح  فزوجها  �سريتها،  يف  يخو�ص  �سخ�ص  اأي 

اال�سم الذي حمله بطل الرواية وكاأنه يغلق دائرة ال�ساللة( 

نا�رس  وابنها  موؤكد،  �سبب  بال  فجاأة  القرية  غادر  الذي 

الذي غادر خلف عبدة ع�سقها »جدك ويف لع�سقه، تزوج 

مع�سوقته، االآخرون اأبقوهن ع�سيقات ال عا�سقات، واألقوا 

رفع  يرومون  ال  الذين  الفقراء  بيوت  يف  الن�سل  ف�سيحة 

والد  هالل  منها  واأجنب   ،
)7(

اأ�سيادهم« وجوه  يف  اأعينهم 

لكنه  »موم�ص«  االآخر عبدة  الذي ع�سق هو  البطل  �سالح 

نطفة  بطنها  ويف  القرية  برتك  اأمرها  بل  يتزوجها،  مل 

منه ليداري الف�سيحة، هذه العائلة بكل ما ترويه الرواية 

يف  اأحيانا  ال�ساربة  املت�سابكة،  املعقدة  عالقاتها  من 

اجتماعيا  املحرم  الع�سق  يف  اأخرى  واأحيانا  االأ�سطورة، 

دينيا  املحرم  الع�سق  يف  واأحيانا  الطبقات،  يخلط  الأنه 

عليها  واملكتوب  االأحوال،  كل  يف  واملفككة  واأخالقيا، 

بتقنية �رسد  الكاتب  لنا  دائما، يقدمها  والغربة  الرتحال 

لكنها  ع�سوائي،  تذكر  جمرد  لي�ست  هي  ع�سوائية،  تبدو 

ع�سوائية مق�سودة، يقدم ويوؤخر، ويقتطع بع�ص االأحداث 

من حكاية ثم يكملها يف حكاية اأخرى، وهكذا، الأن هذه 

التقنية هي االأن�سب ل�رسد تاريخ مثل هذه االأ�رسة، لذلك 

جنده يعود اإىل الثنائية التي حتكم الرواية كلها، فعندما 

يكون املو�سوع هو اأ�رسة �سالمة بنت يحيي يكون ال�رسد 

متيقظة  ذاكرة  ذي  قارئ  اإىل  يحتاج  متقطعا،  غام�سا، 

لريبط احلكايات واالأحداث ب�سخ�سياتها، وعندما يتعلق 

من  الكثري  فيه  وا�سحا  يكون  االأ�رسة  هذه  بغري  ال�رسد 

الت�سل�سل املنطقي املقبول.

اأما على م�ستوى املو�سوع فهو يقدم ثنائية اأخرى، تبدو 

يف ظاهر احلكاية العالقات بني ال�سادة والعبيد، والف�سل 

جن�سيا  يلتقوا  اأن  يحرم  حتى  بينهم  التام  االجتماعي 

فتختلط االأن�ساب، لكنه يف الطبقات العميقة للرواية ي�سري 

اإىل املجتمع الطبقي القائم على ت�سل�سل �سارم نتيجة قوة 

العادة والتاريخ وال�سالح واالقت�ساد. فال�سيخ يحكم هذا 

املجتمع كاإله، فوقه اآلهة اأخرى؛ االإمام وال�سلطان، حتته 

االأثرياء،  االأ�رس،  يف  الكبار  القبائل،  �سيوخ  اأ�سغر؛  اآلهة 

يف  نقطة  اأحط  يف  يقبعون  الذين  العبيد  اإىل  ن�سل  حتى 

هذا الت�سل�سل الظامل.

املجتمع الذي تزلزل لع�سق جد البطل للعبدة ابنة خادوم 

البالد يبحث عنها  القبيلة، وذهابه خلفها يف  عبد �سيخ 

لتعي�ص  بها  وعودته  اأ�رستها،  مع  ال�سيخ  طردها  اأن  بعد 

نف�سه  هو  يحيى،  بنت  �سالمة  اأمه  بيت  يف  واأوالدها 

خلروج  متقبال  الرواية  نهاية  يف  نراه  الذي  املجتمع 

حفيدة البطل مع زميلها الطالب اجلامعي االأ�سود، حبيبها 

نف�سه ال  البطل �سالح  لكن  التخرج،  بعد  �سيخطبها  الذي 

يتقبل هذا االأمر، وهو ال ميثل نف�سه العائ�سة يف املا�سي 

فقط، بل ميثل ما مل يزل قابعا يف اأعماق املجتمع بعيدا 

واإن اتخذت  الثنائية مل تنته  ال�سطحي. فهذه  عن ظاهره 

يف  عليه  كانت  عما  خمتلفة  اجتاهات  اأو  اأخرى،  اأ�سكاال 

املا�سي.
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�سيزوفرينيا العن�رسية

تبدو ماأ�ساة �سالح اأنه حفيد بنت خادوم، وقد ولد بلون 

من  قبيلي  االآخر  جده  اأن  رغم  ومالحمه،  خادوم  جده 

االأ�رساف، ورغم اأن اأمه ابنة اأخ �سيخ القبيلة نف�سه، لكنه 

بني  ول�ست  القبائل،  رجال  و�سط  القبيلي  ل�ست  »كاأنك 

اخلدم اإال ابن البيت العود«. فهو ال يجد ذاته بني هوؤالء وال 

بني هوؤالء. لكن الرواية ت�سري اأي�سا اإىل ما هو اأهم واأعمق 

من ظاهرها. ف�سالح يوؤمن اإميانا تاما بتقاليد املجتمع 

وقيمه، التقاليد نف�سها التي يريد اأن يك�رس طوقها ليحقق 

االأثرياء  من  يكون  اأن  يريد  الذي  الوقت  ففي  اأحالمه. 

)الهناقرة( واأن يكون اأحد اأع�ساء جمل�ص ال�سيوخ، ومينعه 

لونه من احل�سول على هذا االحرتام الذي حتققه الرثوة 

العظيمة التي امتلكها بجده وكده، كما يعر�سه لل�سخرية 

ملجرد اأنه فكر يف الرت�سح لع�سوية املجل�ص، يوؤمن اإميانا 

تاما باأن النا�ص درجات وغري مت�ساويني، واأبناء القبائل 

هم خري من ذوي اللون االأ�سود حتى لو و�سل االأخريون 

اإىل اأعلى منا�سب الدولة بذكائهم وكفاحهم. »اأعرف اأنك 

كان  حمد  اأخوك  العبودية،  وزمن  الذكريات  �ست�سرتجع 

وتقول  عدمي،  حفيد  �سيده  مر  اإذا  حتية  االأر�ص  ي�رسب 

الظاهر،  يف  حترروا  زمان«..  اأيام  يرحم  »اهلل  �رسك  يف 

وال يزالون يف بواطنهم.. ل�ست وحدي، املجتمع عن�رسي 

.
)8(

رغما عني وعنك«

االأ�سطورة احلقيقية

اأمريكا  اأدب  على  يطلق  عندما  الغرائبية  و�سف  اأحب  ال 

و�سف  عليه  يطلق  مما  فلكه  يف  دار  وما  اجلنوبية 

»الواقعية ال�سحرية«. الأنني اأعتقد اأن و�سف الغرائبية هو 

االأدب،  هذا  يكتبون  ال  الذين  اأطلقه  باالأ�سا�ص،  عن�رسي 

لهم،  بالن�سبة  غريب  فهو  املجتمع،  هذا  يف  يعي�سون  وال 

الذي  واملجتمع  االأدب  اأ�سحاب  على  غريبا  لي�ص  لكنه 

نبت فيه. وهو ما ينطبق متاما على ما امتالأت به رواية 

ال�سحرية  الواقعية  باب  يف  تدخل  حكايات  من  ال�سويرة 

واقع  �سمن  تدرج  لكنها  �سطحيا،  تناوال  تناولناها  اإن 

املجتمع الذي عا�سها واآمن بها، ور�سم اأفكاره وتاريخه 

بناء  واالقت�سادية  االجتماعية  تعامالته  وخريطة 

عليها، مثل حكاية �سالمة بنت يحيي وعالقتها باجلن، 

ما  البطل  اأر�سعت  التي  واملراأة  القبيلة،  �سيخ  واأ�سطورة 

لي�ص كاحلليب، والتي ظهرت هي نف�سها لالأمهات الالئي 

اأنقذت �سالمة بنت يحيي اأبنائهن من احل�سبة، هذه املراأة 

التي يبدو اأنها اأحد اجلن امل�سخرين خلدمة بنت يحيي، بل 

واأ�سطورة البطل �سالح نف�سه التي ين�سئها الكاتب ويقدمه 

لنا وكاأنه عزير الذي اأماته اهلل مائة عام ثم بعثه، لريى 

االأ�سمنتية  البيوت  ويرى  ال�سطح،  على  واإن  تغريت  القيم 

ال  القدمية  االأ�ساطري  ويرى  الطينية،  البيوت  حمل  حتل 

اأ�ساطري جديدة منا�سبة  اإال هو، حيث تن�ساأ  اأحد  يتذكرها 

فكما  الدوران،  عن  يتوقف  ال  التاريخ  لكن  الع�رس،  لهذا 

فتزوج  جده  قلبها  التي  عنرتة  حكاية  اإىل  الكاتب  ي�سري 

بعنرتة  الدائرة  تغلق  خادوم،  بنت  ال�سوداء  العبدة  من 

اآخر ياأتي من اجلامعة يف �سيارة مع رقية حفيدة البطل 

البي�ساء.

املراوغة بني الكاتب والقارئ

رمبا تكمن القدرة االإمتاعية التي تتميز بها هذه الرواية 

لعبة  معه  تلعب  فهي  القارئ،  مع  ولعبها  �سغبها  يف 

وهي  واملو�سوعي،  التقني  امل�ستويني  على  الثنائية 

تقدم نف�سها يف طبقات متعددة �ساحلة للغو�ص واحلفر 

وخبري  ذكي  كدليل  الكاتب  يبدو  اإذ  والتاأويل،  والتنقيب 

وي�سري  الطريق،  على  القارئ  ي�سع  متناهي  ال  عامل  يف 

ويرتكه  الوعرة،  الرمال  يف  الوا�سحة  غري  االآثار  اإىل  له 

التي ال تتجاوز  الرواية  اأن هذه  يكمل هو امل�سوار، حيث 

حكايتها  ت�ستطيع  املتو�سط  القطع  من  �سفحة   172

ت�ستوعب  اأن  واجلغرايف  الزمني  وامتدادها  و�سخ�سوها 

متتع  وال�ساعر(  )القا�ص  الكاتب  لكن  �سفحة،  خم�سمائة 

فاأعطى عمله قيمة  االإ�ساري  واالإيجاز  التكثيف  بف�سيلة 

فنية م�سافة.

هوام�ص:

1- حممد بن �سيف الرحبي، روائي وقا�ص و�ساعر واإعالمي عماين.

م�سقط،  عمان،  �سلطنة  والرتجمة،  للن�رس  الغ�سام  بيت  رواية،  ال�سويرة،   -2

الطبعة االأوىل2014

3- الرواية �ص 14

4- الرواية �ص15

5- الرواية �ص35

6- الرواية �ص77

7- الرواية �ص93

8- الرواية �ص60 و�ص167
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»ما الذي �سيقوله الُعماين اإذا ما ُمنح فر�سة الكالم«، 

على  القارئ  عني  ُت�سادفها  التي  االأوىل  اجلملة  من 

تكفي«،  ال  واحدة  »�رسخة  لرواية  اخللفي  الغالف 

 ،2014 العربي  االنت�سار  موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة 

الرواية،  به  تقدح  الذي  الغليان  ن�ست�سعر كقراء حجم 

تلك التي ُتل�سقنا باخل�سو�سية الُعمانية وهي تطرح 

�سوؤالها حول ما قد يقوله العماين حتديدا اإذا ما منح 

فر�سة للكالم ولي�ص اأحدا اآخر.

االقرتاب  ال�سكيلي  حمود  من  جيدة  حماولة  كانت 

له  ب�سيطا مل يكن  اختار رجال  الغاز.  بائع  من حياة 

يف  كبري  حظ  له  يكن  مل  وبالتايل  التعليم  من  حظ 

م�سقط  العا�سمة  يف  ليعي�ص  القرية  ترك  فقد  العمل. 

ال�سكيلي  جنح  اأٌقول:  اأن  اأ�ستطيع  اخلوير.  يف  حتديدا 

ذكيا،  وامتيازا  ح�سورا  املكان  من  يخلق  اأن  يف 

ومل  الغاز،  لبائع  مهما  احلال  بطبيعة  املكان  وكان 

يف  وقته  معظم  يق�سي  فهو  حا�سل.  حت�سيل  يكن 

ما،  ملكان  يقوده  ما  ات�سال  انتظار  يف  ال�سوارع، 

ل�سارع ما، ل�سكة ما لبيت ما الأ�سخا�ص من نوعية ما. 

ُي�سمي ال�سكيلي م�سقط وُي�سمي اخلوير حتديدا، ُي�سمي 

حمالت  بالزا.  خمي�ص  االأحذية  وحمل  م�سقط  بنك 

روا�سكو وخمبز م�سقط ومكتبة الفكر وفندق رادي�سون 

بلو وحمطات تعبئة الوقود وجامع �سعيد بن تيمور، 

ُت�سفي  كانت  الواقعي  مبعناها  التفا�سيل  هذه  وكل 

باأننا  لن�سعر  حتى  الرواية،  حياة  على  جديدة  حياة 

نعرف هذا الرجل.. فقد كان مير من هنا، بالقرب مّنا. 

كنُت اأٌقول يف نف�سي: رجل الغاز.. اأي حكاية كان ميكن 

لدخول  مفتاحا  ميلك  الذي  الرجل  هذا  عن  ُتن�سج  اأن 

اأن  كل البيوت. بيوت االأغنياء وبيوت الفقراء. ميكنه 

واأمزجتهم.  النا�ص. مع روائحهم  يتقاطع مع حيوات 

رجل  واملطبخ.  البيت  حديقة  ترتيب  يف  ذوقهم  مع 

ال�سغري  الدفرت  املدينة.  اإىل  الريف  من  القادم  الغاز 

الذي ُي�سجل فيه عناوين النا�ص واأرقام هواتفهم. بني 

اأو قهوة عمانية  اأو كوب ماء  من ي�ستقبله بابت�سامة 

املال  وينقده  عاب�ص  بوجه  ي�ستقبله  من  وبني  حارة 

على م�س�ص. الراتب ال�سئيل وانتظار العائلة لعودته 

يرف�ص  الذي  الرجل  الغاز،  بائع  الهدايا.  من  بقليل 

ثم ي�سبح احلل يف  اإفراغ مثانته مقابل فل�ص واحد، 

كم  ال�سعبة.  املدينة  حياة  ملقاومة  الغاز  �سعر  رفع 

كيف  مهل..  على  تنمو  اأن  ميكن  كان  التفا�سيل  من 

االت�ساالت  يتلقى  كيف  بال�سال�سل،  الغاز  يربط 

ويتحايل  الزحمة  تخذله  وكيف  املالحظات،  ويدون 

باملمرات الداخلية التي يعرفها جيدا. ي�ساهد الن�ساء 

املنزل  عامالت  على  يتعرف  والقبيحات،  اجلميالت 

وهن ُي�ساعدنه وقد ي�رسبن موعدا غراميا معه. ماذا 

و  »وا�رسات«  من  الغاز  بائع  عمل  ُعّدة  عن  اأي�سا 

انابيب ا�سطوانات و»�سبانة«.

الغاز فوق  بائعي  نوم  كان هنالك حديث طويل عن 

كرتونة يف مدينة اخلوير، حتت �سقف احلرارة العالية 

ال�سينية  الكلمات  عن  التدخني،  عن  مطر،  ر�سق  اأو 

الهندية والتايالنية التي يرددونها للن�ساء الذاهبات 

حبة اإىل ال�سقق املفرو�سة. عن لعبة »االأونو«  مع ال�سُ

ي�سمون  وهم  القا�سية  نهاراتهم  عن  الوقت.  لت�سلية 

ثم  �رسائه،  على  يقدرون  وال  ال�سهي  الطعام  رائحة 

يكتفون باخلرب والروب طعاما لهم.

اأي ق�سة �سحرية كان ميكن اأن تخرج من مطبخ هذه 

احلياة  على  يعرب  اإن�سان  حياة  تر�سد  التي  الفكرة 
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ترتع�ص يف روحه.. كم  القرية  امل�سقطية، فيما حياة 

�سخ�سية  لنا  ي�سنع  اأن  ال�سكيلي  لـ حمود  كان ميكن 

�سيئا  ال�سكيلي  البطل من حلم ودم وحياة.. رمبافعل 

الأنه  �سديد  عجل  على  ولكن  حال،  كل  على  ذلك  من 

بائع  حياة  يتعدى  واأن  اأكرب  الأهداف  يقفز  اأن  يريد 

مده�سة  �رسد  امكانيات  حتمل  والتي  اجلميلة  الغاز 

اإىل ق�سايا ميكن اأن تقال كيفما اتفق لها. 

فل�سفية  الأبعاد  د�سمة،  �سخ�سية  هو  الغاز  بائع 

و�سفره  وانتظاراته  �سقائه  يف  االإن�سان  تخت�رس 

االأبدي، ت�سوروا معي لو اأن ال�سكيلي جعلنا نراه يف 

بعده اجلواين الداخلي، وهو ي�سوق ال�سيارة الربتقالية 

والب�سطاء.  الفقراء  ككل  يومه  قوت  يف  ويفكر  تلك، 

واأقول هنا لو اأن حمود ال�سكيلي كان مهتما بالرواية 

روائيا  عمال  لنا  �سنع  قد  لكان  ال�سعيد  هذا  على 

النا�ص  من  املن�سية  الفئة  هذه  عن  خمتلفا،  عمانيا 

التي ال نعرف عنها الكثري واحلقيقة اأنها كانت لتكون 

اأكرث من ذلك.. فكما يبدو  مادة غنية بالتفا�سيل بل 

بهذا  اخلا�سة  العجيبة  اخلام،  املادة  ال�سكيلي  ميتلك 

ويف  الو�سف  يف  طريقته  من  ذلك  ويت�سح  املجتمع 

وتلك  ال�سخ�سيات  بها  تتحدث  التي  اللهجة  م�ستوى 

وحادة  خاد�سة  طبيعتها  على  تخرج  التي  املفردات 

جوهر  اأن  اإىل  منتبها  يكن  مل  لالأ�سف  لكنه  اأحيانا. 

الرواية يكمن هنا.

ذكرى  عن  واحلديث   ،2006 عام  يف  تدور  االأحداث 

األيمة ح�سلت عام 2005 . فقد تعر�ص البطل لل�رسب. 

بينما  �رسي.  تنظيم  �سمن  اأنه  باخلطاأ  به  ا�ستبه 

الف�سول هو الذي قاده اإىل ذلك التجمع. هكذا يتحول 

كل  ين�سب  لذا  فجاأة.  هنا  اإىل  ونواتها  الرواية  مركز 

الرتكيز على هذه احلادثة وعلى ال�رسبة التي تلقاها 

الدم فيها. هذا الرجل  اأحمد بالقرب من عينه، فجمد 

ب�سيط الوعي يدخل من حيث ال يدري لي�سطدم مبزلق 

امل�سهد،  ر�سم  من  ال�سكيلي  يتمكن  وال  ال�سيا�سة، 

واإدخالنا اإليه بطريقة روائية، واإمنا يبداأ ال�رسد على 

هذا  البطل  يتذكر  »ملاذا  وال�سوؤال:  املقاالت.  طريقة 

اأو  االأمام  اإىل  االأحداث  لدفع  �سي�سيف  وماذا  امل�سهد 

زحزحتها اإىل الوراء«.

ر�سيقة،  لغة  ال�سكيلي  حمود  ميتلك  اأقول..  دعوين 

الزائدة. ومينح  اللغة  من  كبري  اإىل حد  متخل�ص  فهو 

التي  العمانية  التفا�سيل  عرب  اإ�سافيا  بعدا  الو�سف 

اللهجة  تتناوب  كما  املدينة.  مالمح  لت�سكل  تكرب 

متناغم.  ب�سكل  احلوارات  يف  الف�سحى  مع  العامية 

اأحمد  البطل  ي�ستخدم  كما  العليم،  الراوي  ي�ستخدم 

دون  بينهما من  ويتنقل  االأمر  تطلب  كلما  ثاٍن  كراٍو 

ُيجرب  اأن  يح�سل  ولكن  بارتباك.  القارئ  ي�سعر  اأن 

الراوي..  فوق  راٍو  ياأتي  كاأن  �رسدية  لعبة  ال�سكيلي 

ليقول )اأحمد يتحدث االآن ويختفي الراوي الأن االأخري 

تقنيات  يف  االأالعيب  وهذه  امل�سهد(..  هذا  يح�رس  مل 

ال�رسد غالبا ما يكون اختيارها نابعا من جدوى، اإال 

 اكت�سافها هاهنا. 
ّ
اأن اجلدوى تعذر علي

اإىل  اأي�سا  العليم  الراوي  يتحول  الرواية  نهاية  ويف 

خُماطب مبا�رس للبطل فبدا االأمر ثقيال جدا، وبدا حال 

اإليها  الدخول  دون  من  االأ�سياء  الكاتب  ليقول  �سهال 

تلعب  وجنوم  ظالم  اأحمد  يا  غريك  �سيء  ال   « بعمق: 

يف ال�سماء«. 

ال�سكيلي  ُيعط  مل  ملاذا   :
ّ
علي يلح  كان  الذي  ال�سوؤال 
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�سخ�سيته فر�سة الأن تتنف�ص مبعزل عنه هو ككاتب، 

اأن  اأراد  الذي  العليم  الراوي  �سلطة  اأي�سا عن  ومبعزل 

يقول لنا باأن واقع بائعي ا�سطوانات الغاز مرير، واأن 

رمبا  قليلة.  ورواتبهم  الوحيد،  زادهم  هي  ال�سجائر 

يكون االعرتا�ص والوقوف يف مظاهرة و�سيلة لرف�ص 

ُمعطلة.  ظلت  البطل  الواقع،لكن�سخ�سية  لذلك  البطل 

عرب  احلادة  بنقمتها  تقنعنا  ال  مبفردها.  تتحرك  ال 

الكالم واجلمل  واإمنا عرب  التوتر  وبوؤر  االأحداث  خلق 

االن�سائية. 

اأحمد يف هذا املكان ما  اأن ب�ساق  اأحدكم   »قد يرى 

هو اإال تعبري عن رف�ص الواقع«، ما ميلكه هذا الراوي 

يرتك  وال  والتف�سري،  والتعليل  والتعليق  التلقني  هو 

قال:  اأنه  لو  ماذا  اللحظة.  يعي�ص  اأن  متعة  للقارئ 

»ب�سق« وانتهت اجلملة وترك لنا نحن القراء دالالت 

ذلك. ماذا لو تركنا ننتبه ملا يتعر�ص له بائع الغاز 

من اإغواء واإهانة من حمبة وجفاء اأو بروديف حلظات 

ال  كلمات،  يف  �سفها  دون  من  بدقة  ا�سطيادها  يتم 

ت�سيف الكثري لـرتمومرت وح�سا�سية املنت.

كثرية  اأفكار  ومبا�رس،  وناقم  مرتفع  �رساخ  هنالك 

جملة  القارئ  وجه  يف  بها  يزج  اأن  الكاتب  يرغب 

واحدة، »هل ير�سى وطني العزيز اأن يزج باأنا�ص يف 

وقوله:  م�سدود«،  طريق  اإىل  املمثلني  اأخذت  ق�سية 

حياته،  يف  تغيريها  العماين  ي�ستطيع  كثرية  »اأ�سياء 

هو  الدائم  العنوان  تبديله،  عن  يعجز  واحد  �سيء 

املكان الذي ولد فيه هذا االإن�سان«. 

نعرف  وال  ال�سخ�سية،  حياة  يف  الكاتب  يعجننا  فال 

الكثري عن ما�سيها وطفولتها، فهي �سخ�سية مبتورة 

حتر�سنا  ال  فهي  الكاتب.  اأفكار  لتقول  فقط  نعت  �سُ

اأن  على  حتر�سنا  وال  معها،  التعاطف  على  حتى 

بيننا  العالقة  كانت  لذا  كرهها.  اأو  بحبها  نتفاعل 

وبينها �سالبة مما يعني اأنها ف�سلت يف اإقناعنا.

ال تت�سح عالقة وا�سحة بني املوقف ال�سيا�سي الذي 

زج البطل نف�سه فيه بوعي اأو بدون وعي، وبني حياته 

االجتماعية واالقت�سادية، هنالك ه�سا�سة هائلة بني 

املوقف الذي ت�سرتجعه هذه ال�سخ�سية وبني واقعها. 

هذه  �سوت  من  بكثري  اأعلى  الكاتب  �سوت  كان  ولذا 

ال�سخ�سية. 

ال�سينما  اأن ال�سورة الب�رسية يف  اأنا متاأكدة منه  ما 

يخدم  فني  دون غر�ص  من  تف�سيال �سغريا  ُتظهر  ال 

للرواية.  بالن�سبة  االأمر  كذلك  امل�ساهد،  من  املقبل 

ال�سكيلي  اأن  اإال  فال يوجد تف�سيل يطرح نف�سه عبثا.. 

يرتك خيوط روايته ُمرتهلة من دون اأن يبني عليها، 

ويت�ساعد بها، فها هو رجل الغاز يلتقي بامراأة يعرف 

�سوتها و�سيارتها ، ولكنه ال يعرف متى وكيف واأين 

تتحدث  االأول  االت�سال  بها ومن  فيت�سل  بها.  التقى 

كافية،  مربرات  دون  من  تعرفه  كاأنها  املراأة  اإليه 

وال  تعرفه  ال  امراأة  منطقي.  غري  معها  االأول  احلوار 

وعن  الغاز  عن  مطوال  حديثا  معها  يخو�ص  يعرفها 

غالء الديزل ورفع االأ�سعار، ثمت�ساأله عن الدم اجلاف 

العقل  ي�سل  الذي  اجلوع  عن  فيخربها  عينه،  حتت 

دمه.  اأ�سالت  التي  املظاهرات  والل�سان ويخربها عن 

رقم  وياأخذ  عليها  يتعرف  جميلة  بخادمة  يلتقي  ثم 

يف  فيبقى  ال�رسطة  مركز  اإىل  يذهب  كما  هاتفها، 

االنتظار، وال يلتقي بال�رسطي الذي اأراد االلتقاء به. 

كل هذه الق�س�ص الداخلية مل تكن بذورا تنمو لت�سكل 

عقيمة  مطبات  كانت  الق�سة.  بوؤرة  يف  اأ�سيال  حدثا 

حماولة  وكاأنها  متوت،  حتى  تبداأ  اأن  ما  وهزيلة، 

عندما  الكربى  الفاجعة  وتاأتي  ال�سفحات،  لتاأثيث 

ياأتي اإع�سار جونو ليق�سي على كل �سيء. 

االإع�سار وخرابه هو عقوبة  باأن  يقول  اأن  اأراد  كمن 

اهلل على الظلم. تتغري م�ساعر البطل فتتحول الكراهية 

به  وينتهي  وخوف،  لهفة  اإىل  يكنها  التي  للمدينة 

االأمر اإىل حلظة اإخراج »جثث �سائقي �سيارات الغاز«.

هذا التنقل بني املراأة التي �سك رجل الغاز اأنه يعرفها، 

وبني خادمة ناولته رقمها، وبني مركز ال�رسطة، ثم 

التحول اإىلاإع�سار »جونو« الذي ياأتي ليدمر املدينة. 

هو حتول �سطحي، مل يتم اال�ستغال عليه جيدا، فنحن 

ل�سنا بحاجة اإىل كل هذه الفجائعيات لنقول: هنالك 

هنالك  الرثوات.الأن  توزيع  يف  عدالة  ال  وهنالك  فقر 

ما هو اأبعد من ذلك الك�سف ال�سهل غري الر�سني.
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275\ كاتبة من ُعمان 

رواية،  الأي  الفني  البعد  اإبراز  يف  اأهمية  للمكان  كان  طاملا 

وكثري من االأماكن على مر التاريخ ا�ستهرت ب�سبب الروايات 

والق�س�ص واأ�سبحت مزارا له اأهميته ال�سياحية واالقت�سادية.

ووادي  ياء  ووادي  قعبت  ووادي  ال�سويح  قمة  �سي�سبح  فهل 

خويل�ص ووادي خب الغافة من االأماكن التي �ستدفع ف�سول 

قراء رواية »القنا�ص« اإىل زيارتها؟. 

نباتات  بها  حتيط  املدخل  اأ�سفل  تقف  ظفر  �سجرة  »كانت 

الق�سب ذات الزهور اللوؤلوؤية ال�سفر، بعيدانها اخل�رس الدقيقة 

قنا�ص  كنانة  من  خارجة  �سهام  مثل  ممتدة  تت�سعب  التي 

قدمي.«

من ال�سفحة االأوىل ياأخذنا زهران القا�سمي يف روايته الثانية 

اإىل حكاية جديدة ي�سيطر فيها املكان بح�سوره  »القنا�ص« 

القوي كا�سفا عن تفا�سيل دقيقة لت�ساري�ص املنطقة وجبالها 

ووديانها وممراتها، ذاكرا ا�سم كل طريق وجل وواد، وا�سفا 

جمال املكان و�سحره بالرغم من �سعوبة احلركة فيه وم�سقة 

التنقل والعي�ص فيه.مل يكن زهران القا�سمي لي�ستعر�ص هذه 

التفا�سيل اإال لي�سعنا يف لب حكاية ال حتدث يف اأي مكان، 

اإمنا يف مكان يليق بالقنا�ص والطريدة وبتاريخ عميق من 

عارفا  خبريا  يكون  اأن  للقنا�ص  �سنحت  التي  تلك  املطاردة. 

التي بالتايل تعرف جيدا  التي تعي�ص فيها طريدته،  بالبيئة 

كيف تهرب واأين.تلك االأماكن واإن بدت بعيدة وغريبة اإال اأنها 

ما زالت موجودة لكننا ن�سيناها ون�سينا جغرافية الكثري من 

كانت  اأماكن  واالأقرب.  االأ�سهل  عن  بحثا  ال�ساحرة  املناطق 

�سكنوها  ماأهولة برعاة وحطابني وقنا�سني، وقبائل وب�رس 

وعمروها و�سنعوا فيها تاريخا وذكريات. والأن الكاتب بال 

تو�سح  واجلغرافية،  التاريخية  الأهميتها  ي�ستح�رسها  �سك 

اأي�سا العادات والتقاليد واأ�سلوب العي�ص وطبيعة  لنا الرواية 

اجلبال  �سكان  املرتفعة،وخربة  اجلبلية  املناطق  يف  احلياة 

الكاتب  اأن  اأي  والنباتات و�سفاتها.  احليوانات  بدورة حياة 

هي  قوية،  عالقة  ت�سودها  متكاملة  بيئة  يف  حكايته  بنى 

ال  متاأ�سلة  عالقة  واملكان،  االإن�سان  بني  احلقيقية  العالقة 

تنتهي بالوجود اجل�سدي فقط، واإمنا هي عالقة متاهي وحب 

ي�رسي يف العروق. 

يف هذه الرواية يك�سف »زهران القا�سمي« عن خربته العميقة 

باجلبال والوديان التي ارتادها بطل حكايته واأ�سبحت جزءا 

منه، فهو ي�سفها باأ�سمائها وطرقها ونباتاتها وحيواناتها، 

فلي�ص �سهال اأن تتبنى اأمرا ل�ست عارفا بتفا�سيله، لذلك فمن 

االأ�سماء  »القنا�ص«:  رواية  يف  جدا  واملميزة  امللفتة  االأمور 

واحليوانات  واجلبال  والوديان  والنباتات  لالأ�سجار  الغريبة 

والطيور مثل �سجرة الظفر والع�سبق واملحمرية واأ�سجار االأثل 

وال�سوع والنخيل، وطائر اأبو �رسيد والبالبل والن�سور وطائر 

والوعول  واحلمري  الثعالب  مثل  اجلبل  وحيوانات  املنعيم 

الوطيدة  الكاتب  عالقة  متثل  اأنها  الوا�سح  من  وهي  طبعا. 

باملكان، كما اأنها متثل مرجعا بيئيا هاما ودليال وا�سعا ملن 

اأراد ا�ستق�ساء تلك املناطق وعنا�رسها.

اجلدات  حتكيها  اأن  ميكن  حب  حكاية  هي  القنا�ص  حكاية 

والتم�سك  واالإرادة  املغامرة  حب  اإىل  دفعهم  بهدف  لل�سغار 

للمطاردة،  اأزيل  وع�سق  متوارث،  حب  حكاية  هي  باحللم، 

�سيء.الرجال  يغلبهم  ال  الذين  فقط  االأقوياء  الرجال  يعي�سه 

اأنا«.  اأو  اأنت   « واحد  هدف  وراء  حياتهم  جّل  يق�سون  الذين 

ق�سة هذا القنا�ص الذي اعتزل احلياة والنا�ص يفكر ليل نهار 

يف وعل ن�ساأت بينهما ق�سة حب من بعيد.يتبادالن النظرات 

من م�سافات هائلة يتحديان بع�سهما البع�ص. هذا القنا�ص 

يحب وعال ف�سل �سنوات طويلة يف ا�سطياده، ذلك احلب كان 

التهديدات  بالرغم من  لقائه  قلبه، ومل يرتاجع عن  يكرب يف 

وتقدمه يف العمر واالأهم القرار احلكومي الذي �سدر فيما بعد 

االإنقرا�ص.  الأنها ثروة وطنية على و�سك  الوعول  مبنع �سيد 

لكنه مل ياأبه وبقي حبا ي�سكنه وكل ما حوله يزيد ذلك احلب 

األقا. 

اللعبة التي يلعبها القنا�ص مع الوعل لعبة قدمية تلعبها كل 

تغري  واإن  الزمن  مر  مهما  فيها  االأدوار  تتغري  ال  الكائنات، 

املطارد والطريد. والقنا�ص يعلم اأن هذه اللعبة لن تنتهي اإال 

مبوت اأحدهما، فهذا احلب قاتل وهذه اللعبة االأزلية م�ستمرة 

الأنها لعبة انتظار حلظة لقاء قد تدوم لالأبد.كان الوعل يلعب 

اأزهار اأحمد\

زهران القا�سمي

فـي »القنا�ص« .. انت�شار املكان 



بال�سمود.  القنا�ص  يغذي  كان  من  هو  اأي�سا،  بنجاح  دوره 

ي�ساء، يخطط ال�ستفزاز  ي�ساء ويختفي حني  كان يظهر حني 

قنا�سه واثقا من نف�سه خا�سة حني يرتاءى له من البعيد بكل 

جربوت. 

 يتحداه، يوقعه يف �رسكه ثم يهرب، تلك اجلبال القائمة اأمامه 

وبطولته  اأبيه  مع  ذكرياته  انتظارا،  ذراعيها  له  تفتح  اأي�سا 

ذلك  كل  املطاردة،  يف  االأوىل  �سنواته  راأ�سه،  يف  ترتاق�ص 

كان يدفعه دفعا ملوا�سلة حلمه يف البحث عن تي�ص الوعل، 

فانطلق مع �سنني عمره الكثرية حامال �سكتونه وحقيبة ظهره 

ي�ستطع  ومل  له  لي�ست  لكنها  فيها  نف�سه  وجد  كثرية  واأ�سياء 

انتظارا للوعل  الذي ق�سى حياته كلها  التعاي�ص معها، وهو 

الذي ميثل حلمه وحلم اأبيه وعمه: الوعل البعيد الذي ال تكتمل 

حياة اأي قنا�ص اإال با�سطياده.ما الذي كان يريد اأن يثبته؟

مل ي�ستطع ال�سمود حتى �سمم على املطاردة من جديد والبدء 

فيما اأنهاه والده. حطم القواعد والقوانني وترك قريته و�سعد 

اجلبال حامال معه عمره وحقيبته، وبعد عناء وجد �سالته 

وا�سطاده، لكن املفاجاأة اأن ذلك مل يفرحه الأنه وجد بداخله 

نف�سه وحيدا دون حب ودون حلم. بقي  فراغا هائال، ووجد 

�سامتا مت�سائال: ماذا االآن؟ ماذا بعد اأن امتلك الطريدة؟ اأي 

حلم �سيقتفي االآن وهو على م�سارف ال�ستني من عمره؟. هل 

انتهى كل �سيء؟

يحدث  الذي  املطاردة.فما  وهم  اكت�سف  حلمه  حقق  حني 

حلم  وراءه،  عمرنا  ونفني  جدا  بعيد  بحلم  نتعلق  حني  فينا 

ويدخلنا  االجتماعية  احلياة  عن  ويبعدنا  م�ساجعنا  يق�ص 

حتى  واملراقبة  والت�سبث  واالإ�رسار  املطاردة  متاهات  يف 

تاأتي اللحظة االأخرية. حلظة مالقاة الطريدة، حلظة انك�ساف 

يحدث  ماذا  حلمك.  فيها  تلم�ص  التي  اللحظة  االأ�سياء، 

حلما  ح�سدنا  كلما  هل  �سوؤاال:  راأ�سي  اإىل  يقفز  حينذاك؟هنا 

انتهينا؟.

و�سظف  القروية  احلياة  اإىل  روايته  يف  الكاتب  تطرق 

العالقات  واالأحقاد  وال�سغائن  العائلية  واخلالفات  العي�ص 

القنا�ص  �سخ�سية  تكوين  وراء  تكون  قد  التي  االإجتماعية 

ونفوره وعزلته.كما كان للخرافات واالأ�ساطري ن�سيب يف هذه 

اأو معللة حدث ما.  اإىل القاريء �سارحة فكرة  الرواية تت�سلل 

كخرافة عدم ال�سباحة يف العني التي ت�سحب من ي�سبح فيها 

اإىل نهري دجلة والفرات وتطفو جثته هناك، والنذر عليها من 

االأمرا�ص. كما بدا الكاتب عارفا ب�سل�سلة حياة الوعل وطبيعة 

حركته ووقت ظهوره وموعد تنا�سله وكل ما يخ�ص به، وهذه 

ميزة رفعت من قيمة املحتوى العلمي للكتاب.

بالن�سبة الآلية الكتابة التي اتبعها الكاتب يف رواية القنا�ص 

طبيعة  ينا�سب  ممتع  ب�سكل  حمبوكة  �سينمائية  اآلية  فهي 

االأول  الطراز  من  حكايات  راوي  زهران  اأن  ويبدو  الرواية 

ينب�سها.لذلك  اأن  تنتظره  قدمية  بق�س�ص  مليء  راأ�سه  واأن 

البحث والرتقب كما برع يف  الكاتب يف و�سف عملية  جنح 

ا�ستح�سار الوعل ب�سفته �سخ�سية رئي�سية واأعطاه دوره حتى 

لتح�ص بذكائه وقوته وخماتلته للقنا�سني.كما و�سف حركة 

دقيق  ب�سكل  اآخر  اإىل  جبل  ومن  اآخر  اإىل  واد  من  القنا�سني 

ومثري حتى لت�سعر اأنه كان معهم يكتب عنهم ومنهم وي�سف 

باأم عينيه تلك الطرقات واملنحدرات. 

بالن�سبة للغة فهي ب�سيطة اأدخل يف حواراتها اللهجة املحلية 

حتى يكتمل امل�سهد. وبالرغم اأنه مل يكن �رسوريا لقلة احلوار 

بالرواية، اإال اأنه مل ي�سبها بخلل بل اأن بع�ص احلوارات اأ�سفت 

نكهة على االأحداث.

 تطرق زهران القا�سمي يف هذه الرواية اإىل فكرة جديدة حتدث 

قانونيا  ن�سمع عنها وعن مو�سوع حمرم  نعد  اأماكن مل  يف 

مما  اأكرث  الرواية  حتتمل  ال  قد  هذا  ومع  اجتماعيا،   
ّ
ومن�سي

هي عليه، ولي�ست بحاجة لتهوميات وتف�سريات وجودية بل 

اأنها ب�سيطة بب�ساطتها، تعيد القارئ اإىل حياة ال�سابقني، اإىل 

املغامرة، اإىل حياة الكد التي ت�سنع االأحالم واإىل اخلرافات 

قدمي هائل  زمن  اإىل  بالقارئ  ي�سافر  الكتاب  واالأ�ساطري.هذا 

مر، وبقيت اأماكنه حا�رسة ثم يبعث فينا رغبة ال�سفر ل�سماع 

احلكايات، وقد يفتح يف قلوب اآخرين روح املغامرة.

على  اأحثكم  بالتاأكيد  لكن  هنا،  القنا�ص  ق�سة  نحكي  لن 

احلكايات  من  الهائل  الزخم  ذلك  يفوتكم  ال  كي  قراءتها 

القابعة خلف اجلبال.
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تكتب  فيها،  ال�سعر  قوة  تختزن  ومكثفة  ق�سرية  بجمل 

الق�س�سية  جمموعتها  خلفان  ب�رسى  الُعمانية  الكاتبة 

اجلديدة »حبيب رمان«، ال�سادرة عن موؤ�س�سة االنت�سار 

العربي. حيث مُتكنك ب�رسى من اأن تقراأ ق�س�سها يف اأكرث 

وم�ستوى  التاأمل  االإمتاعوم�ستوى  م�ستوى  م�ستوى.  من 

جيدا  تختبئ  اأن  ب�رسى  ُتف�سل  كبري  وبذكاء  التاأويل. 

وراء الن�ص كما ُتف�سل اأن ُتخفي معها تفا�سيل �سغرية 

كاأنها تلعب مع القارئ لعبة الغمي�سة. تقوم مبهمة حمو 

التي  تلك  جيداببيا�ساتها،  وحتتفظ  ن�سها  عن  الزائد 

مينحك  ال  الذي  للن�ص  العديدة  القراءات  عرب  تتك�سف 

نف�سه ب�سهولة، واإن بدا لك ب�سيطا غري متمنع يف القراءة 

االأوىل.

من  واحدة  خلفان  ب�رسى  باأن  اأي�سا  القول  ميكننا   

يتخففوا  اأن  ا�ستطاعوا  الذين  العمانيني  الكتاب  اأجنح 

اإىل  الذهاب بقوة  الطويلة مع  اللغة واجلمل  من زخرفة 

اأخرى  جهة  من  وهي  للن�ص.  اجلواين  العمق  �سعرية 

عن  تتخلى  كما  الف�سفا�سة  اجلمل  عن  ب�سهولة  تتخلى 

ت�سوير املواقف بدراما عالية، عندما ترغب يف التعبري 

عن و�سع املراأة العربية، اإذ ال حتتاج اإىل »كال�سيهات« 

ممجوجة وم�ستهلكة لتقول لنا: »انتبهوا الن�ساء يكابدن 

عالية  بدالالت  ن�سها  ت�سنع  بل  املاآزق«.  من  الكثري 

تلك  كالري�سة،  وخفيفة  ممتعة  ن�سو�ص  عرب  احل�سا�سية 

ثقل  من  طياتها  اأ�سفل  يرزح  ما  جيدا  نعي  التي  اخلفة 

بعرثةالزمن،  على  اأي�سا  خلفان  ب�رسى  تلعب  وعمق. 

لترتكك اأمام لوحة ُمربكة، تطلب منك اإعادة ترتيبها اأو 

تتذكر  واأن  لها،  تبقى منتبها  اأن  االأقل  تطلب منك على 

كل جملة قراأتها، فالزمن غري مرتب، غري مت�ساعد يف 

اجتاه واحد غالبا، هكذا يبدو كموؤ�رس نب�سات القلب، يف 

�سعوده و�سقوطه.. موؤ�رسا يوؤكد حياة الن�سو�ص خارج 

اأوراقها.

لبع�ص  بطال  الكتابة  تقنية  من  خلفان  ب�رسى  جتعل 

ق�س�سها، كما هو احلال يف ق�سة»�رساج االأعمى«،حيث 

تركز الق�سة على طرح هذا ال�سوؤال: كيف �سيكتب الراوي 

العليم حكاية �سامل بن حمد، ماذا يفيد منت الن�ص وماذا 

الفكرة تخرج ب�رسى من مطب  به. و عرب هذه  ُي�رس  قد 

اأن جتد مربرات واقعية اأو حتى فانتازية للق�سة. فق�سة 

الكاتبة  كاأن  تتاأرجح،  ظلت  احلقيقية  حمد  بن  �سامل 

غري معنية بها، واإمنا معنية بالكيفية التي �ستكتب بها 

�ساهد  الأنه  فقط  ال�ساب ب�رسه  فقد  الق�سة. فهل  الراوي 

فتاة ت�ستحم من ثقب جدار الطني عند طوي النل، اأم ثمة 

ما ن�سي الراوي العليم اأن يقوله لنا؟

قول  من  االأ�سلوب  هذا  عرب  خلفان  ب�رسى  تهرب  رمبا   

حُتول  عندما  ذلك  م�سوؤولية  من  تهرب  كاملة.  احلكاية 

وعندما  ولذا  العليم.  الراوي  عاتق  على  كاملة  احلكاية 

ال�رسد  فراغات  عن  ب�رسى  ي�ساأل  اأن  الأحدنا  يتاح 

الغام�ص، �ستكتفي باأن تقول باأنها ق�سة الراوي العليم. 

ورمبا تخاتل ب�رسى القارئ، تخاتل انتباهه وتوقعاته، 

وترتك له م�ساحة جيدة ليكتب ن�سه اخلا�ص به.

اللعبة ال�رسدية تظهر اأي�سا يف ق�سة »رجل ال�رسفة«، عن 

ذاك الذي يريد اأن يتجاوز االأحداث �رسيعا فيعرج عليها 

اأن  املهم  من  لي�ص  اأنه  ُيخربنا  تف�سيال.  تف�سيال  كاملة 

نفي  يرغب يف  ما  كل  لنا  ي�رسد  بينما  وكذا  كذا  نعرف 

دعوتنا  من  يبداأ  امل�سهد  مبتغاه.  اإىل  لي�سل  اأهميته، 

لتجاهل عرثته االأوىل على الدرجة املك�سورة اإىل الرغبة 

الو�سيك.  الوقوع  للحظة  الكامل  الو�سف  يف  الكاملة 

وعرثة  �سيئا  تغدو  ال  الأنها  نتجاوزها  عرثة  فهنالك 

تكون النهاية االأبدية. عرثة عابرة و�رسيعة وعرثة اأخرى 

تذكرنا بالع�ساق واخليانات والذنوب واالأخطاء. 

ففي  ال�رسد،  تقنيات  حبل  على  باللعب  ب�رسى  وت�ستمر 

البطل،  هو  الراوي  يغدو  البحر«،  مبحاذاة  »كوخ  ق�سة 
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اأذهاننا،  يف  وحا�رس  غائب  هو  املفرت�ص  االآخر  بينما 

ن�ستطيع اأن نفرت�ص اأحيانا اأن نكون نحن القراء هو هذا 

االآخر املفرت�ص. نعم جرعة كبرية من الف�سول تكرب يف 

اأنف�سنا، ونحن نحاول جاهدين التكهن من ع�ساه يكون 

هذا املتحدث اإليه »الغائب« احلا�رس. 

ُتقدم  التي  املعتادة  »الكال�سيهات«  عن  ب�رسى  تبتعد 

�سورة  وحمطمة،  م�سحوقة  ُمت�سابهة،  �سور  يف  املراأة 

عن  ب�رسى  تبتعد  احلبيب.  بخيانة  ُتطعن  التي  املراأة 

واملكررة  املتوترة  الدراما  وخلق  الزائد،  ال�رساخ 

والنهايات البائ�سة واملتوقعة �سلفا. مت�سك ب�رسى مبتانة 

والتاأويل.  للقراءة  اإمكانيات هائلة  زمام ن�سها، وتقدم 

»ري�سة  ق�سة  يف  ال�سغرية  البطلة  طموحات  فاأب�سط 

الطاوو�ص« اأن تلم�ص الري�سة املخباأة يف امل�سحف، تلك 

التي تكون للموعودين باجلنة. ظلت حتلم بها، فتعلمت 

الري�سة. مل�ص  تلك  الأجل  تغ�ص يف �سيامها  ال�سالة ومل 

الري�سة يغدو اأكرب همومها. لكن ال تغفل ب�رسى اأن ت�سور 

لنا ذلك االنك�سار لبطلتنا ال�سغرية رغم العالقة القوية 

يف  كلمة  لها  تكن  فلم  زمزم.  ب�سديقتها  جتمعها  التي 

هذه  ر�سوخ.  بكل  واهلل«  »هي  تقول  اأن  �سوى  حياتها 

ال�رسارة اخلفية التي توقدها ب�رسى، تفي بالغر�ص لكي 

الكاتبة  عنه  تف�سح  مل  الذي  االآخر  ن�سه  القارئ  يكتب 

وتركته معلقا. 

اأنا  نف�سي  يف  قلُت  العتمة«،  »اأرنب  ن�ص  قراأُت  عندما 

اأعرف هذه الفتاة جيدا. هذه التي يدلها اأرنب البيجامة 

األي�ص  دّل  الذي  احلقل  اأرنب  ي�سبه  اإنه  نعم  الطريق.  اإىل 

عجائب  من  لكن  العجائب.  لبالد  املوؤدي  الطريق  على 

لتلب�ص  البيجامة  ترتدي  اأن  اأمها  ترف�ص  اأن  البنت  هذه 

اجللبية التي تذعن باأنها حتولت اإىل امراأة نا�سجة. هكذا 

تقتن�ص ب�رسى خلفان تف�سيال يوميا ب�سيطالهذه الفتاة 

التي ت�ست�سعر اأمها ن�سجها، ت�ست�سعر اخلوف من �سجيج 

اأنوثتها، وتقاوم ذلك با�ستبدال »البيجامة«بـ »اجللبية«. 

يف »ق�ص امللح«، مل ُيحالف البطلة احلظ لتدخل اجلامعة 

االأطباق  الكيمياء فدر�ست كيمياء املطبخ، لتعد  لدرا�سة 

مع  تذهب  اأن  اأمنياتها  اأٌق�سى  كانت  لزوجها.  ال�سحرية 

يف  مرات  اأربع  يزورها  كان  التي  فرن�سا  اإىل  زوجها 

ال�سنة، ولكنها مل تف�سح عن رغبتها تلك. كانت تزيل عن 

كاهله كل االأعباء، لتتحملها وحدها، فمن املهم اأن يعود 

االأ�سياء  من  بالكثري  �سنفكر  رمبا  براقا،  �سيء  كل  ليجد 

اأن  من  بدال  ولكن  العالقة،  هذه  تخد�ص  اأن  ميكن  التي 

تكت�سف  كاأن  املعتادة  الرتابة  اإىل  بنا  ب�رسى  تذهب 

يكاد  ال  تف�سيل  اإىل  بنا  تذهب  الزوج،  خيانة  البطلة 

الذي  امللح  الزائد.  امللح  اليومية.  رتابتها  عن  ينف�سل 

اجلرعة  تلك  حقيقيا.  ذلك  يكن  ومل  زائدا  الزوج  توهمه 

الزائدة  الدالل  التي حتمل دالالت عميقة جلرعة  الزائدة 

الذات،  الإلغاء  دالالت  تام،  بر�سا  الزوجة  تقدمها  التي 

لتكون ظله، فهي يوما مل  لوجوده،  كاأن وجودها رهن 

لكن  ر�ساه.  مظلة  وخارج  نف�سها  ترى  اأن  من  تتمكن 

اأن بداأت تظهر  تهتز العالقة، يهتز ال�سعور باالأمان منذ 

 البطلة، منذ اأن بداأ يظهر الزوج 
ّ
التماعة جديدة يف عيني

الطعام.  طاولة  جوار  اإىل  دائم  ب�سكل  مبملحته  حمتفظا 

هكذا يت�ساعد �سجيج االإرباك، عندما يت�سلل ما يخد�ص 

ات�ساق العالقة بينهما. وقد كان »امللح« ولي�ص عبثا اأن 

ُيعطي  هوالذي  امللح  الأن  امللح،  خلفان  ب�رسى  تختار 

يتعدى  اأن  يريد  ال  الزوج  ولكن  وذوقا.  طعما  الطعام 

اأن يتغري. كما ال يريد  امللح امل�ستوى املعتاد. ال يريده 

 الزوجة. فهنالك ما 
ّ
لتلك »االلتماعة« اأن تظهر يف عيني

ب�رسى  بنا  تذهب  هكذا  اليومي.  وان�سجامه  اأمانه  ُيهدد 

اإىل العمق االإن�ساين عرب اخلفة اليومية. 

حتاول  االأمرية«،  وف�ساتني  غرمي  »االخوان  ق�سة  يف 

»مها« اإكمال ق�سة االأمرية. الق�سة الناق�سة. ق�سة االأمرية 

وبالف�ساتني  املائية  وباملراآة  الق�سري،  بال�سعر  ال�سعيدة 

تك�سف  املبتكرة  الفكرة  هذه  عرب  املتوردة.  وباخلدود 

ب�رسى عن التنميط الذي وقعت فيه املراأة ل�سنوات طويلة. 

الفتاة اجلميلة،  اأنها  اإال على  الق�س�ص  ُتقدم يف  فهي ال 

التي ال هم لها �سوى انتظار االأمري، والتخل�ص من لعنة 

ال�ساحرات.. هكذا تثور ب�رسى على هذه الفكرة وذلك باأن 

الناق�سة.  احلكاية  اإكمال  مبحاولة  »مها«  الفتاة  ُت�سغل 

املراأة  اختالف تفكري  ترينا ب�رسى  ب�سيط  تف�سيل  وعرب 

االأمرية  )تبدو  البنتها:  تقول  »مها«  فاأم  االأجيال  عرب 

�سعيدة ورا�سية يف غرفتها فلماذا تريدين اأن تخرجيها 

اإن مل ترد هي ذلك؟(. هكذا يفكر جيل االأمهات، ب�رسورة 

القناعة مبعطيات االأمور و قبولها كما هي. بينما جيل 

الكثري  اأن يطرح  يريد  اأخرى،  نهاية  يريد  اجلديد  »مها« 

كانت  االأمرية  غفلة  اأن  »يبدو  يثور،  واأن  االأ�سئلة  من 

على  املتمردات  الفتيات  حكايات  جتليها  اأن  من  اأعظم 

ال�ساحرة  لعنة  على  للتمرد  فتدفعها  ال�سيقة،  اأقدارهن 

الن�ص..« هكذا قررت  ومع ذلك �ساأتدخل كقارئة واأنهي 

»مها«، وبالفعل تكتب النهاية التي تريد لالأمرية »جزت 
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�سفريتها ب�سكني و�سقطت على الع�سب الطري«. 

كل هذه اجلراأة، كل هذا االندفاع لتغيري نهايات ق�س�ص 

كل  احلياة،  اإىل  ق�سورهن  من  الإخراجهن  االأمريات، 

ويف  طويلة،  ل�سنوات  ا�ستمرت  التي  املحاوالت  هذه 

اللحظة التي اأو�سكنا فيها اأن ن�سفق عاليا لـ »مها« التي 

اأحبت،  التي  للبطلة  اأخرى  نهايات  ت�سجل  اأن  ترغب يف 

ت�سفعنا ب�رسى خلفان بهذه اجلملة »خرجت مها �ساحبة 

�سفائرها الطويلة جدا خلفها«، فهذه الفتاة التي اأرادت 

يف  طويلة  ليايل  ق�ست  والتي  االأمرية  واقع  تغري  اأن 

اللعب واال�ستمتاع، كانت  والتنائي عن  وال�سهر  التفكري 

اأ�سعف بكثري من اأن تغري واقعها ال�سخ�سي. كانت ت�سنع 

التغيري ل�سخ�سية وهمية ورقية ، فيما كانت ترزح حتت 

وطاأة واقعها و�سفائرها الطويلة.

على  يبقى  ال  لكي  ال�رسد،  لتلوين  خلفان  ب�رسى  متيل 

امُلركبة،  الق�س�ص  كتابة  مثال  فتختار  واحدة،  وترية 

حال  هو  كما  املجموعة.  هذه  يف  ق�سة  داخل  ق�سة 

ق�س�ص،  عدة  على  حتتوي  التي  رمان«  »حبيب  ق�سة 

وامراأة  رجل  ينظر  وكيف  احلمامة«  »طوق  ق�سةكتاب 

فيها  يلتقي  التي  والطرق  املقهى  وق�سة  احلب،  اإىل 

حبيبان، والق�سة التي حكتها اجلدة للطفلة عن »حبيب 

تنف�سل  ال  الق�س�ص  هذه  اأن  جديا  نعرف  نحن  رمان«. 

ت�رسد  التي  الرمان  حبيب  فق�سة  البع�ص  بع�سها  عن 

حكاية  تك�سف  اجلدات،  طريقة  وعلى  املحلية  باللهجة 

الفتاة الفقرية التي يذهب االأمري من بني يديها اإىل بنت 

قوية  فنية  مربرات  عن  نبحث  ال  نحن  وعادة  اجلريان، 

ال�سلطان  ابن  يطلب  ال�سفهية.فلماذا  اجلدات  ق�س�ص  يف 

الزواج بالفتاة الفقرية، وعندما ترتك كوخها لتلتحق به، 

يرتاجع عن ذلك ويذهب اإىل بنت اجلارة التي ال ت�سبهها. 

ولكن وبذكاء ت�ستثمر ب�رسى خلفان املربرات ال�ساذجة 

يحتاج  ال  والزواج  احلب  باأن  لتقول  اجلدات،  لق�س�ص 

م�سغوال  »تركتك  البطلة:  تقول  اأ�سال،  قوية  مربرات  اإىل 

فهكذا   . لندن«  التقيتها م�سادفة يف  اأخرى  امراأة  بحب 

ثم  متوهجة  تبداأ  التي  احلب  ق�س�ص  من  العديد  تنتهي 

تفرط  اأن  يف  �سعوبة  البطلة  جتد  مل  لذا  �سعلتها.  تخبو 

تقع  رمبا  اأخرى  �سديقة  الأجل  احلمامة«  »طوق  بكتاب 

باأن  تقول  اأن  ترد  مل  اأو  اأرادت  ب�رسى  ولعل  احلب..  يف 

دائما.. فهو خارج كل هذا.  ُي�سيب  التنظري يف احلب ال 

وهو عادة ما نعي�ص ولي�ص بال�رسورة اأن يكون ما نقراأه 

يف الكتب التي نحبها.

تورطك  وال  الفجائعيات،  عن  تتحدث  ال  اأي�سا  هي 

على  مثال  تقب�ص  كاأن  خفية.  اأبواب  من  اإال  باحلزن 

تف�سيل الدينا�سور الذي انحنى الطفل اللتقاطه اأكرث مما 

تركز على فجائعية ده�ص االأب البنه.. هذا الأننا جميعا 

تكاد  الأنها  ماأ�ساويتها-  رغم   - الده�ص  ق�سة  �سنن�سى 

تتكرر كل يوم يف احلياة، ولكن �ستبقى خ�سو�سية م�سهد 

االنحناءة اللتقاط الدينا�سور لزمن لي�ص بالق�سري. 

عرب  ق�س�سها،  خلفان  ب�رسى  تبني  عالية  بح�سا�سية 

قب�ص حُمكم على حوا�ص القراء للدخول بهم اإىل �سينما 

وت�سم  وتلم�سهم  اأبطالها  ترى  تكاد  ُمتدافعة،  متحركة 

روائحهم وت�سمع اأ�سواتهم، كاأن حياة جديدة تدب فيهم 

مبجرد اأن تقرر قراءة »حبيب رمان«.

الكاتبة  اأرادت  الذي  املجموعة،  عنوان  يحمل  ورمبا   

بالف�سحى،دالالت  ولي�ص  العمانية  بالدارجة  ُينطق  اأن 

ت�سطف  فكما  لن�ص،  داخليا  عنوانا  يكون  اأن  من  اأبعد 

تن�سد ب�رسى  اإىل جواربع�سها،  الرمان مرتبة  حبيبات 

ق�س�سها ق�سة اإىل جوار ق�سة، لكن الق�رسة ال�سلبة التي 

جتمعها واحدة ومتينة.
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يف  تبُث  التي  الوحيدة  العربية  القناة 

لذهول  املتاخم  البعيد،  ال�ضقع  هذا 

الذي  االأليم،  االكت�ضاف  حلظة  البوذا 

زحمة  وو�ضط   . فيه  موجود  انني  �ضدف 

اأ�رسطة  يف  املذاعة  واملجازر  االأخبار 

بالعرب دون غريهم من  القناة اخلا�ضة 

م�ضمون  واإمنا  فح�ضب  لغة  لي�ض  االأمم 

بالتخلف،  املنعوتة  تلك  حتى  وداللة، 

التي على ما يبدو تخففت من ثقل هكذا 

اأوغلت  واأحزاب  واأنظمة  و�رسور  مذابح 

�ضارت  حتى  واال�ضتباحات  اجلرائم  يف 

بغريها  ووجودها،  كينونتها  علة  هي 

تتحطم وتتال�ضى يف مزابل التاريخ على 

بعيد...  غري  يوم  ذات  ي�ضاريون  عرب  ما 

التي  الدموية  االأخبار  هذه  زحمة  و�ضط 

والالمعقول،  الفنتازيا  مبناخات  تتلفع 

وا�ضتباحة »غزة« كا�ضتمرار ال�ضتباحات 

العتيدة خرب »وفاة  القناة  متكررة، مترر 

ال�ضاعر الكبري �ضميح القا�ضم«. 

ال�ضاخب  ال�ضاعر  حياة  �رسيط  ينتهي  هكذا.. 

معروف  هو  كما  كان  وقبله  املقاوم  املرح 

رحيل �ضديقه حممود دروي�ض. االثنان ارتبطا 

باأكرث من رباط م�ضرتك واقرتنا به، واإن اختلفا 

يف التعبري ال�ضعري، عمقه وطرائقه ... وحمال 

قدر الرتاجيديا الفل�ضطينية العاتي مثل �ضفينة 

ال تكاد تبحر على حال اإال وتاأخذها العوا�ضف 

من  اجلارفة  العنيفة  دوامتها  يف  واالأعا�ضري 

جديد.

الر�ضائل  تلك  باري�ض  يف  وجودي  فرتة  اأتذكر 

على  الفل�ضطينيني  ال�ضاعرين  بني  املتبادلة 

دروي�ض  ال�ضابع«،  »اليوم  جملة  �ضفحات 

بعد  الفرن�ضية  العا�ضمة  يف  يقيم  كان  الذي 

اأماكن، والقا�ضم الذي  اإقامات و�ضتات  ت�ضدع 

اأر�ض والدته يف اجلليل االأعلى. تلك  كان يف 

ما  اأجمل  �ضكلت  التي  وال�ضفحات  الر�ضائل 

كَتَب  ما  اأجمل  ومن  نرث  من  ال�ضاعران  كتب 

 ِ ال�ضعراء العرب يف ال�ضياق اخلارج، على ح�رسرْ

هوام�ضها  وعلى  وت�ضنيفها،  ال�ضعرية  املدونة 

وفيو�ضها التي تذهب اأحيانا اإىل مناطق اأعمق 

واأبهى من املدونة نف�ضها ..

اأتذكر �ضميح القا�ضم بوجهه الب�ضو�ض ال�ضاحك 

�سميح القا�سم:  

جملة فـي �شريط الأخبار الدموي 

�سيف الرحبي
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دائما على نحٍو من حزٍن خبيئ ي�رسق يف ال�ضحك 

والدعابة ويدفع بهما اإىل اال�ضرت�ضال واملوا�ضلة، 

من ال�ضاحية الباري�ضية حيث ترجم له ال�ضديق 

له  كتاب  اأول  اللعبي  عبداللطيف  امل�ضرتك 

بالفرن�ضية، واأقيم احتفال يف تلك ال�ضاحية التي 

مل اأعد اأتذكر ا�ضمها، هل هي »كرتي« حيث ي�ضكن 

اللعبي منذ خروجه من املغرب اأم غريها؟.

حتى جل�ضات احلي الالتيني حيث ُيرجئ �ضميح 

اأ�ضحاب  منه  يطلب  حني  ال�ضحفية  املقابالت 

املهنة ذلك، لكنه يف اجلل�ضة نف�ضها يتحدث مبا 

يفي�ض على مقابلة �ضحفية، وي�ضري عبداللطيف 

اللعبي اىل ال�ضحفيني اأن ي�ضجلوا، حيث ي�ضفرون 

مبا هو مطلوب واأكرث.

اأتذكر �ضميح القا�ضم وي�رسق وجهه اأكرث هذه املرة 

اإخفاءهما خلف قناع  مبرارٍة وحزٍن ال ي�ضتطيع 

ُعمان بدعوة  �ضلطنة  زار  املرح وال�ضخرية، حني 

خا�ضة من وزارة الرتاث والثقافة وكنت معه يف 

معظم اأوقات اإقامته يف العا�ضمة الُعمانية حيث 

طق�ض ال�ضتاء يجمل اللقاءات واملنا�ضبات... كان 

كثرياً،  تتغري  مل  مالحمه  كثيفة،  بوترية  يدخن 

الزمن  ثقل  يعربها  دوجنوانية  من  بريق  هناك 

وت�رسرْم  م�ضى  فيما  للتاأمل   مطارحها  تاركة 

كثريات  ون�ضاء  واأ�ضدقاء  ووجوه  اأماكن  من 

موزعات يف بقاع كثرية من العامل . لكن يف جِل 

حديثه كان ماأخوذا باأم حممد واأوالده وعائلته، 

عن  املوت،  غيبهم  الذين  واالأ�ضدقاء  فل�ضطني 

حممود دروي�ض الذي عرفت منه انه يكربه �ضنًا، 

لكنه رحل قبله..

التفا�ضيل  عدا  ما،  ي�ضكوا من مر�ض  انه  يقل  مل 

من  ال�ضبعينيات  يف  وهو  االن�ضان  تدهُم  التي 

وحافل.  كثيف  نحو  على  عا�ض  وقد  العمر، 

النوم  اىل  ويخلد  ال�ضهر  يف  يزهد  انه  الحظت 

باكراً.. التدخني هو العالمة االأكرث األقًا وح�ضوراً، 

االأنحاء  والذاكرة املت�ضظية يف  وال�ضعر  التدخني 

وتلك  النوم  يف  الثاوية  املدن  والف�ضاءات، 

مبخلوقاتها  املحتدمة  كالوحو�ض  تنق�ض  التي 

وجراحها يف خميلة ال�ضاعر..

»كوالج«  االأخري  ديوانه  اأهداين  الفرتة  تلك  يف 

وجدته  قراأته  وحني  تقراأه  اأن  حاول  يل  قال 

واإن  املعهود،  الن�ضايل  ال�ضعري  ل�ضياقه  مفارقًا 

جتريب  ثمة  كان  ومنطلقًا.  هاج�ضًا  يفارقه  مل 

يعهده  مل  التعبري  اآفاق  على  مفتوح  وهذيان 

قارئه من قبل. 

كيفية  عن  �ضاألته  م�ضقط  من  عودته  قبل  مرة 

اإر�ضال كتاب بالربيد اأو ر�ضالة وعلى اأي عنوان؟ 

�ضميح  اكتب  ميزح  انه  اأظن  وكنت  يل  قال 

غادرنا  وحني  »الرامة«  االأعلى  اجلليل  القا�ضم 

فرتة  بعد  طرداً  له  اأر�ضلت  بالفعل  فل�ضطني  اإىل 

ومل  و�ضلت  الر�ضالة  باأن  هاتفني  طويلة  لي�ضت 

يذكر �ضيئا عن مر�ضه حتى �ضمعت الحقا باأيام 

ب�ضيطة باأن املر�ض ال�ضعب قد اأ�ضابه وعلى ما 

به  ات�ضلت  مباغت..  نحو  على  اكت�ضف  انه  يبدو 

لن  و�ضاأهزمه  ال�ضيطرة،  حتت  لكنه  �ضحيح  قال 

كلمات  ب�ضع  ثمة  احلياة،  اإرادة  اىل  ينفذ  اأتركه 

اأغادر... لن  اأن  اأريد قولها للحياة والتاريخ قبل 

من  خربت  التي  االإرادة  تلك  اىل  يت�رسب  يرتكه 

املواقف وال�ضنني والغيابات ال�ضيء الكثري..

رحل حممود دروي�ض ورحل �ضميح القا�ضم ورحل 

ترددها  الكلمات  وبقيت  الكثريون،  الكثريون، 

االأر�ض الفل�ضطينية والعربية املحتلة من اأكرث من 

عدو واأكرث من �ضهيوين معاٍد للحياة واالن�ضان..

جملة ق�ضرية يف �رسيط االأخبار الدموي الطويل، 

تف�ضح عن موت ال�ضاعر، جملة ت�ضقط مما تبقى 

من جمال العامل، ورقة من �ضجرة احلياة االآخذة 

يف الهرم والذبول.
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283\ ناقد و�ضاعر�ضوري

ينظر اإىل جتربة ال�ساعر الفل�سطيني �سميح القا�سم الإبداعية »1939-2014«، وعلى 

نحو خا�ص، من خالل م�ستويني، اأحدهما موقع خطابه �سمن ما  ا�سطلح عليه بـ»�سعر 

املقاومة« حيث كان اأحد مبدعي فل�سطني الأكرث ترجمة له، عرب مراحل اإبداعه الأدبي 

اأجزاء  اأغم�ص كلتا عينيه، وجرحه ل يزال ينزُّ يف بع�ص  اأن  الأول، وحتى  منذ �سبابه 

خريطته، وثانيهما طبيعة خطابه، واأدواته، وروؤيته التي �سعى لاللتزام بها طوال عقود 

من حياته، واإن كان �سيدفع ب�سببها ال�رضيبة على اأ�سعدة عديدة، من بينها نري الحتالل، 

ومن ثم عنت بع�ص الذين من حوله، وما اأكرث اجتاهاتهم الفكرية، اإذ يريد كل منهم من 

الأديب اأن يكون �سورة طبق الأ�سل، عن عامله هو، وعلى ح�ساب ا�ستقاللية راأيه، اإذ اأنه 

وعلى امتداد اخلط البياين خلطابه، ركز على اأ�س�ص عديدة مل يحد عنها، قيد اأمنلة، ويف 

مطلع ذلك: رف�سه لالحتالل، وت�سبثه بالأر�ص، رغم ما له من زخم يف جمال احل�سور، 

عربيًا، وعامليًا، نتيجة ما خلطابه من خ�سو�سية م�سهود لها حقًا.

�سميح القا�سم 

ال يحب املوت.. لكن ال يخافه

اإبراهيم اليو�سف \

بني ف�ساء املقاومة والت�سبع بالفكر االن�ساين



القا�سم،  عوامل  من  مقاربة  اأية  اأن  بداية،  اأعتترتف، 

هي يف جوهرها جمازفة كربى، بل مغامرة كربى، 

اإىل  التي عمل عليها،  وذلك ب�ضبب ت�ضعب املجاالت 

الفن،  اإىل عامل  وبوابته  اإبداعه،  بوؤرة  ال�ضعر،  جانب 

وهو نف�ضه عامل مقاومة املحتل الذي بات يف حالة 

تالٍغ م�ضتمرة معه، ومع ذكريات طفولته، وفتوته، 

واأ�ضجاره،  مكانه،  و�ضرية  االأول،  و�ضبابه  وحبه، 

واأ�ضدقائه، بل �ضرية وطن و�ضعب كاملني، فما كان 

منه اإال اأن اختار الطريق االأكرث خطورة، وهو عارف 

جند  فاإننا  هنا،  ومن  �ضيء،  كل  قبل  ذلك  ثمن  ما 

الكاتب  و�ضميح  االإعالمي،  و�ضميح  ال�ضاعر،  �ضميح 

اأو  ال�رسبي،  و�ضميح  الروائي،  و�ضميح  امل�رسحي، 

�ضايل،  و�ضميح املرتجم، 
ِّ
ال�ضارد، بل ال�ضريوي، اأو الر

احلزبي،  و�ضميح  املواطن،  احلكاء،و�ضميح  و�ضميح 

عروبته- على  تركيزاً  االأكتترث  و�ضميح  بل  االأممتتي، 

حتى كم�ضطلح ولهذا الرتكيز اأ�ضبابه التي �ضنتوقف 

و�ضميح  العا�ضق،  �ضميح  اإىل  اإ�تتضتتافتتة  عندها- 

والغتترو،  �ضبق،  مما  حالة  كل  اإن  حيث  املنا�ضل، 

ال  كيف  خا�ضة،  جملدات  حمور  تكون  الأن  ت�ضلح 

وعدد كتب الرجل يزيد عن عدد �ضنوات حياته التي 

اإنتاجه  من  ظل  ما  هناك  اأن  عن  ناهيك  عا�ضها،  

الكاملة  اأعماله  جملدات  خارج  االآن،  حتى  االأدبي، 

اأهمية،  االأكرث  حواراته  ذلك  مطلع  ويف  املطبوعة، 

والتي كان يل �ضخ�ضيًا �رسف اإجراء اأحدها معه.

اأوجه، فهو التزام  يبلغ االلتزام لدى ال�ضاعر القا�ضم 

وحياتيًا،  فكريًا،  الوجوه،  متعدد  ا�ضتثنائي،  فريد، 

املبدع،  هذا  خلطاب  ا�ضتقراء  اأي  اإن  بل  واإبداعيًا، 

هذا  حتقق  مدى  يبني  عمره،  من  عقود  امتداد  على 

التزام  واأهتتلتته، وهتتو  ببيته،  االلتتتتتزام  اإنتته  االلتتتتتزام، 

اأية  على  م�ضاومة  اأية  دون  وبتتروؤاه،  االأول،  مبهاده 

اأن  اإمكاننا  اأن يف  مفردة من هذه املفردات، بحيث 

الثِّيمات، و�ضواها، يف خطابه، عامة، هذا  جند هذه 

ما جعل  له،   في 
َ
وي اأي�ضًا،  به،  يلتزم  الذي  اخلطاب 

الذاتي،  اأو  احلياتي،  اجلانب  اأن  يرون  النقاد  بع�ض 

بعد  وما  احلداثية،  اللحظتان  عليه  تتاأ�ض�ض  التتذي 

اأنتجه، يف ظل وجود  احلداثية تكادان تغيبان عما 

م�رسوع كبري، متبنى من قبله، وهو �ضليب ق�ضيته 

التي عرف اأنه من عداد اأ�ضحاب املواقف الكبار يف 

�ضبيل  يف  حياته  عقود  كر�ض  اأنه  مادام  ميادينها، 

همه، ور�ضالته، من دون اأية م�ضاومة، ما جعله يطرد 

من عمله، بل ي�ضيق عليه، ويهدد بالقتل، بل متار�ض 

املنزيل  ال�ضجن  من  النفي،  اأو  احلجر،  اأ�ضكال  عليه 

اإىل ما وراء ق�ضبان ال�ضجن الرهيب الذي طاملا راآه 

معقل الرجال، واأكادميية عليا ل�ضقل روؤاهم، يقول:

لكني اأومن يا اأماه

اأومن..اأن روعة احلياة

تولد يف معتقلي

اأومن اأن زائري االأخري..لن يكون

خفا�ض ليل . مدجلًا  بالعيون

البداأن يزورين النهار

وينحني ال�ضجان يف انبهار

ويرمتي ويرمتي معتقلي

مهدمًا لهيبة النهار...

يكمن  اإبداعيًا،  القا�ضم،  خلطاب  الفقري  العمود    

ا�ضمه،  مع  تتتواز  يف  ولتتدت  التي  هذه  ق�ضيدته،  يف 

االأوىل  باكورته  يف  االأوىل  ال�ضعرية  مغامرته  منذ 

»مواكب ال�ضم�ض« التي طبعت يف العام1958، وهو 

الثامنة ع�رسة والتا�ضعة ع�رسة من عمره، كما  بني 

يحب اأن يركز على ذلك، هذه الباكورة التي ج�رست 

نحو دائرة قرائه االأوائل، ومن بينهم حممود دروي�ض 

الذي ي�ضرتك مع هوؤالء يف ر�ضالة االإعجاب موقعة 

الثانوي، يطلبون  با�ضمه وزمالئه يف ال�ضف االأول 

منه حتديد موعد لزيارته، حيث تكون هذه الر�ضالة 

متميزة،  نواة  لت�ضكيل  لهوؤالء جميعًا،  انت�ضاب  طلب 

تعك�ض عالقته مع حممود دروي�ض وجهها احلقيقي، 

وهي عالقة حياة، واإبداع، وروؤى، ال�ضيما اأن االثنني 

ال�ضيوعي  احلزب  هو  واحد،  حزب  �ضمن  �ضيعمالن 

االإ�رسائيلي-راكاح، قبل اأن يرتكاه، من اأجل التفرغ 

للخطاب االإبداعي، ولتظلَّ �ضطوة الروؤى االأممية على 

حياتيهما، وق�ضيدتيهما على نحو بارز، اإىل الدرجة 
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اأحد  بل  الق�ضيدة،  هذه  مالمح  اأحتتد  �ضتكون  التي 

مالمح خطابيهما عامة، يف اآن:

نحن �رسيحان يف احلب واملوت

يومًا غ�ضبت عليك

ويومًا غ�ضبت علي

وماكان �ضيء لديك

وماكان �ضيء لدي

�ضوى اأننا من تراب ع�ضي

ودمع �ضخي

نهاراً كتبت اإليك

ولياًل كتبت اإيل

واأعياد ميالدنا طاملا اأنذرتنا ب�رسخفي

وموت قريب وحلم ق�ضي

ويوم احتفلت بخم�ضني عامًا من العمر

عمرال�رسيد ال�ضقي البقي

�ضحكنا معًا  

وبكينا معًا 

حني غنى و�ضلى

يعايدك ال�ضاحب الربذي

على ورق ال�ضنديان

ولدنا �ضباحًا

الأم الندى واأب الزعفران

ومتنا بال اأبوين

على بحرغربتنا

يف زوارق من ورق ال�ضيلوفان

�ضحيح، اأن القا�ضم، عندما فتح عينيه على االإبداع، 

العامل  هذا  اإىل  له  مدخاًل  ال�ضعري  العمود  يف  وجد 

بني  تنو�ض  التي  روحتته،  ح�ضا�ضية  اأن  بيد  الرحب، 

كي  بعدها،  وما  اللحظة،  اأ�ضئلة  وا�ضتقراء  اأرومتها، 

من  يعد  جعلته  التتثتتالث،  املحطات  لهذه  تخل�ض 

املجددين،  ال�ضعراء  بل  التجريبيني،  ال�ضعراء  هوؤالء 

حيث ال�ضكل الفني للخطاب ال يتحول لديه اإىل قيد، 

وهي  التقليدية،  الق�ضيدة  ل�رسط  يخل�ض  اإنتته  بل 

تنب�ض باحلياة، كما هو �ضاأن ق�ضيدة التفعيلة التي 

�رسبياته  يف  تظهر  التي  النرث  ق�ضيدة  اأو  يكتبها، 

وهي ماأخوذة من كلمة ال�رسب وكان اأول من اأوجد 

ال�رسبي،  الن�ض  كتب  من  اأول  هو  امل�ضطلح،  هذا 

الكوالجي  اإن ن�ضه  ت�ضميته، بل  اأن يطلق عليه  قبل 

جتربة  من  ا�ضتفاد  اأن  بعد  با�ضمه-  ي�ضجل  التتذي 

الت�ضكيل- يدل على روحه االأميل اإىل التجديد، وفق 
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نن�ضى متاهي  اأن  ودون  اخلا�ضة.  الفنية  معادالته  

خطاب ال�ضاعر القا�ضم، ال�ضيما يف العقود االأوىل من 

اال�ضرتاكية،  الواقعية  املدر�ضة  خطاب  مع  جتربته، 

وامتثاله روح جتارب عاملية كربى يف هذا املجال، 

من دون ن�ضيان خ�ضو�ضية ق�ضيته:

حاوروين باملنايف..اأحتدى

فندوا احلجة باالأ�ضفاد والزنزانة اخلرقاء

اإين اأحتدى

األبوا الطاعون واحلزن

واأبقى اأحتدى

اقطعوا زندي

بال�ضدراملدمى اأحتدى

واقطعوا �ضاقي

اأعلو�ضهوة اجلرح واأم�ضي

وبعنقي اأحتدى

بجبيني اأحتدى

وباأ�ضناين

واأ�ضنان االأغاين اأحتدى 

معه  تعاي�ض  التتذي  باجلمال،  القا�ضم  ال�ضاعر  ولع 

كاإحدى املفردات اليومية، دعاه اإىل البحث الدوؤوب 

عنه يف مظانه كلها، واأية مظان اأرحب، لهذه ال�ضالة 

االإبتتداع، حيث بات يحفر فيه عميقًا، كي  من عامل 

ي�ضمو اإبداعه، وهو ما ال يتم اإال عن روح جتعل من 

خالل  من  العامل،  قبح  وتواجه  بل  �ضالتها،  ال�ضمو 

اإفراد اأجنحة اجلمال، ليكون اإك�ضري االأرواح الظماأى، 

اإىل دروب اخلال�ض، وهو ما كان يدعو  وبو�ضلتها 

اأدل على  روحه تزداد حتليقًا مع هذا احلفر، ولي�ض 

من  املحتل،  جرائم  اأ�ضكال  كل  واجتته  اأنتته  من  هذا 

ينظر  دعاه  ما  اجلمال،  على عن�رس  ا�ضتغاله  خالل 

كامل،  ل�ضعب  يقظ  ك�ضمري  حقيقته،  هي  كما  اإليه، 

كانت  له،  ما  ق�ضيدة  جتاه  فعله  ردود  فاإن  ولذلك 

جتيء م�ضاعفة، نظراً ملا يعرفه من دور كبري لهذا 

ال�ضالح االأكرث فتكًا، وهو طهرانية اجلمال و�ضموه....!

وال�ضاعر القا�ضم الذي وجد نف�ضه، مب�رساً بانتفا�ضة 

�ضعبه، قبل اأن تطلق يف الن�ضف الثاين من ثمانينيات 

القرن املا�ضي، وهلل لها، وغنى، واأن�ضد، وكان من 

اإىل ثورات  بالن�ضبة  املنتف�ضني، فهو فعل ذلك  بني 

�ضاحة  يف  يرق�ض  �ضار  اإنتته  بل  العربي،  الربيع 

علي،  ابتتن  نظام  �ضقوط  بعد  تون�ض،  يف  بورقيبة 

اأن روح �ضديقه دروي�ض التي طاملا انتظرت  موؤكداً 

هذا احلدث كانت حا�رسة معه، واتخذ املوقف ذاته 

�ضجل  اأنه  بيد  نظام،  من  اأكرث  �ضقوط  من  اأكرث  مع 

واإن كان  وا�ضتثناه،  بنظام دم�ضق،  تفاءل  اأنه  عليه 

قد قال »اأنا مع مطالب ال�ضوريني«، واأنا �ضد الف�ضاد 

اأحد  يف  النظام  هذا  عن  دافع  اأنه  بيد  واال�ضتبداد« 

مقاالته، واأكد يل �ضخ�ضيًا يف حوار بيننا اأنه �ضديق 

الق�ضايا  ببع�ض  واأو�ضاهم خرياً  االأ�ضد..اإلخ،  الأ�رسة 

ومنها ق�ضية الكرد..اإلخ..!

يالحظ متابع جتربة القا�ضم ال�ضعرية اأنه رغم نزوعه 

ق�ضيدته  يف  اخلارجي  االإيقاع  اأن  اإال  التجديد،  اإىل 

العناية،  حماولته  اإىل  اإ�ضافة  عليه،  يهيمن  كان 

الداخلي، ال�ضيما يف  باالإيقاع  �ضمن حدود معينة، 

اأو ال�رسبية التي راح يكتبها، لذلك  ق�ضائد التفعيلة 

جماهرييتها،  ت�ضتحوذ  اأن  ا�ضتطاعت  ق�ضيدته  فاإن 

يواجهون  وهتتم  �ضعبه،  اأبتتنتتاء  األ�ضنة  على  وتتتردد 

االحتالل، كما اأن غناء بع�ض هذه الق�ضائد اأعطاها 

بعداً اآخر، لتك�رس ق�ضيدته تلك احلدود التي قد تر�ضم 

اإىل الدرجة التي تكون روحه  بني الن�ض واملتلقي، 

حا�رسة  بت�ضاري�ضها، ووجدها، وعالماتها الفارقة، 

عرب خطاب فني، مت�ضاٍد مع فعل املقاومة، ليكون 

واحداً من  ميكن اأن ن�ضميهم مبربع هذا ال�ضعر، مربع 

ب�ضي�ضو،  معني  زيتتاد،  توفيق  وهم،  املقاوم،  ال�ضعر 

دروي�ض، القا�ضم، واإن كنا هنا �ضنق�ضي الطوقانيني: 

اإبراهيم وفدوى باالإ�ضافة اإىل اآخرين منذ اأبي �ضلمى 

ورا�ضد  جربان  ب�ضامل  ومتتروراً  حممود  وعبدالرحيم 

ح�ضني وحتى اأ�ضغر �ضاعر فل�ضطيني يكتب بدم قلبه.

يف  ال�ضعرية  ل�ضورته  ال�ضاعر  ر�ضم  طرائق  تتعدد 

ق�ضيدته، تبعًا لبنية الن�ض، وهو يتدرج يف طبيعته، 

اأميل  الو�ضوح والغمو�ض، حيث كان  على �ضعيدي 

اأن ق�ضيته  ذلك  اإىل  دافعه  ولعل  االأوىل،  احلالة  اإىل 
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روؤيته  واأن  وا�ضحون،  حريته  اأعتتداء  واأن  وا�ضحة، 

اأحد  يف  حتتريف  نحو  على  قاله  ما  وهتتو  وا�ضحة، 

ن�ضو�ضه.

يف  البارزة  الثِّيمات  كاإحدى  تظهر  التي  امللحمية 

ت�ضتمد  املركب،  البناء  ذات  ال�ضاعر  ق�ضائد  اأكتترث 

للق�ضيدة،  ومفهومه  ثقافته،  من  الفني  م�ضوغها 

ومعاناته كابن مكان حمتل باأقدام الغرباء، ناهيك 

يف  واالأغنية،  واالأ�تتضتتطتتورة،  امللحمة،  ح�ضور  عن 

حياته قبل اأن توجد يف خمتربه االإبداعي، يف دورة 

املقاوم،  والفعل  التترتاث  بعدي:  بني  االأ�ضكال  هذا 

عديدة،  ملكونات  ا�ضتجابة  امللحمية  هذه  لتكون 

وواقعه،  بل  وروحه،  ووجدانه،  ذاكرته،  من  تنطلق 

ما جعل بع�ض ق�ضائده حتلق �ضمن هذا التو�ضيف، 

حمققة �رسوطها الفنية، والواقعية معًا:

يارايحني اإىل حلب

معكم حبيبي راح

ليعيد خامتة الغ�ضب

يف جثة ال�ضفاح

ومادام ال�ضاعر القا�ضم لي�ض �ضاحب م�رسوع حم�ض 

حداثي، واإمنا يرتاوح م�رسوعه هذا بني مرجعيتني 

فاإن  لذلك  و»احلتتداثتتة«،  »االأ�ضالة«  هما  فنيتني، 

التزامه بالبحور ال�ضعرية، اأو تفعيالتها، يظل مهيمنَا 

لغته  اأن  عن  ال�ضعرية،ناهيك  ن�ضو�ضه  اأغلب  على 

�ضترتدد، �ضمن اإطار الن�ض الواحد، بني معجميتها، 

الزمن،  لدورة  العايل  فهمه  وفق  احلياة،  ومعجمية 

ما يدل على اأن مفهومه للغة �ضمن اخلطاب االأدبي، 

كانت  االأداة  هذه  اأن  بيد  اأداة،  عن  عبارة  اأنها  هو 

اأنه يعد يف �رسده، كما �ضعره،  جد متطورة، ال�ضيما 

اأحد هوؤالء الذين اأ�ضعلوا يف املفردة نب�ضها، ليكون 

كت»نزار  املعروفني،  املبدعني  بع�ض  جانب  اإىل 

دروي�ض«  وحممود  بركات  و�ضليم  واأدوني�ض  قباين 

وغريهم اأي�ضًا، ممن لهم معجمهم اللغوي، وال ينغلق 

اأمتتداء  اإىل  به  ومت�ضي  مفردتهم،  على  التجني�ض 

بغريب  لي�ض  وهو  فتوحاتها،  للغته  لتكون  بعيدة، 

و�ضال�ضة  احلديث،  بطراوة  يتميز  الذي  القا�ضم  على 

اأو  ال�ضعري،  اللغة، وجماليتها، و�ضطوتها، يف ن�ضه 

الروائي، اأو امل�رسحي، اأو حتى املقايل، اأو احلواري، 

ده�ضة  من  م�ضرتك  قا�ضم  ثمة  حيث  �ضايل، 
ِّ
الر اأو 

ت�ضكلها االأداة اللغوية يف �ضائر هذه الن�ضو�ض.

وكاأين بال�ضاعر القا�ضم الذي كتب يف هذه املجاالت 

فعل  اأن  يح�ض  كتتان  كثرية،  ف�ضاءات  وراد  كلها، 

اأن  الفل�ضطيني  املبدع  عاتق  على  يفر�ض  املقاومة 

اأنه �ضمري �ضعب،  يكون كتيبة من املبدعني، مادام 

ق�ضيدة  يف  يدقق  ومن  ر�ضالة،  وروح  اأر�ض،  ون�ضغ 

النقدي  ت�رسيحها  خالل  من  تبدو  التي  االنتفا�ضة 

اأنها قد �ضورة عن روح ابن املكان الفل�ضطيني، وهي 

يربط  ن�ضيداً  لتكون  االنتفا�ضة،  حلظة  يف  تتاأجج، 

بني املا�ضي واحلا�رس وامل�ضتقبل، حيث فيها خطا 

واأحالمهم،  وجراحاتهم،  واأنفا�ضهم،  املنتف�ضني، 

ورب قائل لو اأن القا�ضم مل يكتب غريها ل�ضجل له اأن 

اأخرى  الكبار، فما بالك بق�ضائد  ال�ضعراء  يكون من 

ترتقي اإىل مقامها، ومن بينها: 
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ومن خالل و�ضع جتربة ال�ضاعر القا�ضم من الناحية 

يظهر  الت�رسيح،  اأو  التقومي،  طاولة  على  الفنية 

تقوم  الذي  الدور  يف  كامنًا  منها،  الرئي�ض  هاج�ضه 

فعلية،  مالحظة  وهي  اأهله،  خدمة  �ضبيل  يف  به، 

اإذا  ما  يف  ال�ضيما  بارز،  نحو  على  اكت�ضافها  ميكن 

حممود  الروحي  وتواأمه  ق�ضيدته  تقنية  بني  قارنا 

دروي�ض التي راحت يف �ضنواتها االأخرية تتاأثر مبا 

هي  ت�ضاوم  اأن  دون  حداثي،  بعد  وما  تفكيكي  هو 

االأخرى على وظيفيتها، ولكن �ضمن حدود معينة، 

ال�ضاعر  قبل  من  اخلطاب  مبتلقي  العناية  اأن  اإذ 

االأر�ض  �ضمن  وجوده  يف  ولعل  اأكرث،  تبدو  القا�ضم 

االأمر  يتعلق  الظاهرة،حيث  هذه  يف�رس  ما  املحتلة 

لدورها  ال�ضاعر  وروؤيتتة  الن�ض،  با�ضرتاتيجات  هنا 

القا�ضم،  ال�ضاعر  اأن  كنا جند  واإن  �ضايل،  
ّ
والر الفني 

و�ضمن قربه من متلقيه، وعنايته به، ال ي�ضاوم على 

الكثري من �رسوط ق�ضيدته، خارج ثنائية: الغمو�ض 

الكثري من  اأن يحلق يف  ا�ضتطاع  اإنه  والو�ضوح، بل 

هذه الق�ضائد التي باتت ترتدد على اأو�ضع نطاق.

يف  واملتتجتتازات،  اال�ضتعارات  مع  ال�ضاعر  تعاطي 

حدودها االأوىل، يتجلى،  بالن�ضبة اإىل الق�ضائد التي 

يكتبها بعيداً عن حلظة الغ�ضب،بيد اأنه يكاد يزول، 

يف تلك التي يكتبها حتت وطاأة االأمل، وردود الفعل، 

لتظل اللغة الطيعة التي ينهلها من معجمه بال تلكوؤ، 

يف توازمع تطويع االإيقاع للحالة، وهو ما يدخل يف 

التي  الغنائية  وهي:  لق�ضيدته  البارزة  ال�ضمة  اإطار 

�رسعان ما جت�رس نحو متلقيها، وتتوا�ضج مع روحه، 

وتاأ�رسه،، ناهيك عن �ضال�ضة ال�ضورة، وا�ضتفزازيتها، 

اأن نن�ضى هيمنة  اأدوات ال�ضاعر، ودون  اأهم  من بني 

اأم  مكثفًا،  اأكان  �ضواء  ق�ضيدته،  على  الق�ض  عن�رس 

اليومي  جتربته،  ف�ضاء  يف  يح�رس  ملحميًا،  كان 

بني  والفتترق  امليثولوجي،  جانب  اإىل  بتفا�ضيله، 

لدى  مثيلتها  اأو  غ�ضبه،  حلظة  يف  ال�ضنفرى  ب�ضالة 

اأ�ضاطرياالآباء،  بني  الفرق  بل  الدامناركي،  هاملت 

تتعدد  حيث  واالأحفاد،  االأحبناء  بطوالت  واأ�ضاطري 

تناول  يف  حتى  البارع  وهو  ن�ضه،  يف  االأ�تتضتتوات 

الذات عرب�ضمرياملخاطب، كما يتجلى ذلك يف »اإنها 

جمرد منف�ضة...« :

جلوادنا العربي، ي�ضله يف معاركه الطويلة

ويقول: ياناراالأعاجم

اأفنى واليرتد عريف

اأفنى ولكن ل�ضت اأغدر فار�ضي، واأخون �ضيفي

اأنا مل اأزل يف وجهك املجدورياناراالأعاجم 

لقد ركز ال�ضاعر القا�ضم على انتمائه القومي-ب�ضكل 

ولذلك  »العروبة«،   ا�ضتخدام م�ضطلح  اأو�ضح- عرب 

اأ�ضباب عديدة، فهو ا�ضتمرار ل�رسخة املواجهة �ضد 

االحتالل والتي كان تواأمه دروي�ض قد �ضبقه اإليها، 

التحدي،  اإهتتاب  يف  عربي«  اأنتتا  »�ضجل  قوله  عرب 

اإن�ضانه،  اأن املحتل يف �ضدد  حمو مالمح  باعتبار 

وهو من مفردات املقاومة التي ت�ضتفز هذا املحتل، 

بل هي مواجهة ملحاوالت حمو املالمح، واالقتالع 

ظهر،  لدنه  من  الرتكيز  هذا  اأن  ورمبا  الوجود،  من 

بوترية اأعلى، ال�ضيما بعد انهيار االحتاد ال�ضوفييتي، 

وحماولة بع�ض خ�ضومه من املنتمني اإىل التيارات  

بزعم  �ضاأنه،  من  التقليل  االأختترى  والفنية  الفكرية 

املحتل  دعاية  فعل  اأن  ال�ضيما  الرهان،  فقد  قد  اأنه 

وجند  هويته،  يخ�ض  ما  يف  و�ضاق،  قدم  على  كان 

يف بع�ض ن�ضو�ضه، و حواراته، مواجهة لذلك، وكاأن 

اأكرث من جبهة، وهم  اأن يعملوا على  قدره واأمثاله، 

الدرجة  اإىل  اأهلهم،  اأجل  من  اأرواحهم  ي�ضرتخ�ضون 

قبل  من  نف�ضه،  دروي�ض  با�ضتهداف  تذكرنا  التي 

اأبعا�ضهم.

اأن تفهم على نحو وا�ضح،  القا�ضم يجب  جبلة روح 

من خالل ثقافته البيتية االأوىل، مبا يف ذلك بع�ض 

وانبثاق املا�ضي  الروح،  ا�ضتمرارية  املفاهيم حول 

وعيه  وتبلور  متوا�ضلة،  دورة  �ضمن  احلا�رس،  يف 

بالفكر  والت�ضبع  االحتتتتتالل،  مقاومة  ف�ضائي  يف 

االإن�ضاين-وقد ولدا متوازيني- ناهيك عن توزع هذه 

كان  واإن  والتجريب،  االأ�ضالة  م�ضتويي  بني  الروح 

ال�ضعري،  القالب  �ضمن  اأولهما  �ضكلني،  يف  جتديده 

لديه،  والتفعيلة  العمود  ق�ضيدتي  يخ�ض  ما  يف 
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وكوالجاته  �رسبياته  وي�ضمل  خارجه،  من  والثاين 

م�ضيء  هو  ما  ياأخذ  به  وكاأين  التحديد،  وجه  على 

من كل مدر�ضة فنية، كما كل مدر�ضة فكرية، دون اأي 

على  ن�ضدد  اأن  من  احلالتني،والبد  كلتا  يف  انغالق، 

م�ضاألة مهمة، وهي اأن انتقائيته من املدار�ض الفكرية 

والفنية-مع وجود نواة خا�ضة لديه- التخرج عن 

حدي  اأق�ضى  يف  واالآختتر،  الذات  فهم  معادلة  اإهاب 

ل�رسورات  واال�ضتجابة  واالنفتاح،  اخل�ضو�ضية 

ال�ضريورة، من خالل الثقة بح�ضور هذه الذات، فنيًا، 

ودالليًا، وروؤيويًا، �ضمن معادلة التجذر يف االأر�ض، 

ومقاومة املحتل، وحب النا�ض، وترجمة كل ذلك يف 

خطاب اإبداعي الفت، عربحامل لغوي،يوا�ضل دورته 

بني مداميك معجم ثالثي االأبعاد، تراثيًا، وحداثيًا، 

وحلميًا يكاد يتعالق مع مابعد احلداثة كما هو �ضاأن 

ن�ضو�ض دروي�ض االأخرية،  م�ضتقى من لغة احلياة، 

الوجود  »�ضعرية  بذلك  لي�ضكل  اليومية،  مبفرداتها 

رموز  امل�ضاحة  هذا  يف  تلتقي  حيث  واملقاومة«، 

اللحظة، يف موازاة مع مثيالتها  اأ�ضاطري تطلع من 

الت»�ضدوم«  لتتعاي�ض  والعامل،  املكان  ف�ضائي  يف 

واأنتيغونا« واأوديب وطفل االنتفا�ضة املفتوحة يف 

اإىل  تائقًا  املطاف،  نهاية  يف  واحدة،  هي  ملحمة، 

�ضناعة ن�ض جديد يرتقي اإىل م�ضتوى جرحه:

يا اأمتي

ماذا لديك تكلمي

ما اأنت اأمه

عودي فقد تعب الل�ضان

ومات قراء اجلريدة

عودي مغنيك القدمي يود تبديل الق�ضيدة

يا اأمتي قومي امنحي هذي الربابة

غري الرباعة يف اخلطابة

حلنًا جديداً

وامنحي االأجيال

اأجماداً جديدة   

انطلقت  التي  القا�ضم،   �ضميح  جتربة  فاإن  واأختترياً، 

جتربة  مع  وتاأثراً  تاأثرياً  تفاعلت  فهي  الواقع،  من 

دروي�ض، واإن كان لالأول �ضبقه الزمني على الثاين، 

بل اإنها تفاعلت مع جتارب من هم مربع املقاومة 

جتارب  عن  نغفل  اأن  دون  من  اللهبي،  اأو  الذهبي، 

ووايتمان،  اإليوت،  حال  هو  كما  عامليني،  �ضعراء 

لوركا  اأمتتثتتال:  من  التقدمي  ال�ضعر  رادة  وحتتتديتتداً 

اأن  التجربة  لهذه  وما كان  وناظم حكمت،  ونريودا 

لوال  والالفت،  الرا�ضخ،  ح�ضورها  وحتقق  ت�ضتمر، 

و�ضفافيتها،  روحه،  و�ض�ضاعة  ال�ضاعر،  موهبة  عمق 

العام  الف�ضاء  وت�ضكل  له،  ت�ضجل  التي  وح�ضا�ضيتها 

لتجربة، ا�ضتثنائية، فريدة، اأ�ض�ضت مع جتارب اأقرانه 

مدر�ضة ال�ضعر املقاوم، لتدخل تاريخ ال�ضعر العربي 

واالإن�ضاين العام، بكل جدارة، يقول:

لن نلني

دون حرياتنا ع�ضف املنون

يف هفانا

كان يف الليل مع االأن�ضام ي�رسي

ياحفيدي يابن كوبا الثائرة

لن تغطي الفجر كف غادرة

ياحفيدي من

فعينا والديك لن تناما

تر�ضدان البحر واجلو لكي

ال ت�ضاما

_______________________________________________

\ ف�ضل من خمطوط بالعنوان نف�ضه حول جتربة ال�ضاعر.
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291\ �ضاعر وكاتب من لبنان

الغياب  امُلفاجئ لل�ساعر اللبناين  جوزيف حرب ، �سّكل حدثًا مفاجئًا وُمباغتًا ، 

ذلك اأن هذا الغياب ك�سف، وب�سكل �رضيع عن واقع الق�سيدة التي ميّثلها هذا ال�ساعر 

الذي اأغنى اللغة مبفردات جمالية بالغة،واأخذ الق�سيدة اإىل مناخات خا�سة جداً. 

واذا ما نظرنا اإىل تاريخ وح�سور الق�سيدة التي كتبها الراحل، جند اأننا اأمام م�ساحة 

جمالية كبرية، كانت مبثابة امل�سافة ال�رضورية لنتقال الق�سيدة اإىل واحة ناب�سة 

بحيوية املعنى واحلب والعاطفة والّتاأّمل.بالإ�سافة اإىل اللغة اخلا�سة التي انطلق 

منها ال�ساعر،حيث بدت كلماته كتتمة لواقع منتظر، اإن يف املعنى واإن يف ال�سكل 

املطلوب للغة نف�سها.

جوزيف حرب:

ناأتي اىل احلياة لنفت�ش عن حزٍن اأقل

اإ�سماعيل فقيه \

كلما اأنهيت ن�ساً جديدا .. اأ�سعر كاأين

جنوُت من موٍت حمتٍم



،ال�ضعراء  الذين يغادرون  ال�ضعراء  اآخر  الراحل  رمبا كان 

الوعي اجلمايل  انعطافة كبرية يف حتديث  �ضكلوا  الذين 

ب�ضكل  اللبنانية  والق�ضيدة  احلديثة،  العربية  للق�ضيدة 

خا�ض. فقد كانت وما زالت ق�ضيدة جوزيف حرب مُتّثل 

الّنفاذ   ، خالله  من  ميكن  الذي  ال�ضارم  اجلمايل  الوعي 

ال�ضكل  داخل  يتالحق  العناق  حيث   ، الكبري  الوعي  اىل 

مبثابة  ال�ضاعر  كتبها  التي  االأغنيات  وكانت  واملعنى، 

املق�ضود.  الوعي  باجتاه  واملت�ضعب  الطويل  ال�ضري  هذا 

ال�ضيدة  غّنتها  التي  االأغتتاين  اأجمل  اأن  املعروف  ومن 

كلمات  من  كانت  الكبار  الفنانني  من  و�ضواها  فريوز 

ال�ضاعر الراحل. ورغم ان ال�ضاعر كان يف�ضل بني االأغنية 

والق�ضيدة، وكان يعترب لكل واحدة م�ضارها وحيثياتها 

الق�ضيدة خمتلفة كليًا عن  اأن  القول  واأ�ضبابها، وبلغ به 

ال�ضاعر  كلمات  اجتهت  التحفظ،  هذا  كل  ورغم  االأغنية، 

وانفردت يف م�ضاحة الوعي لدى االآخر على اأنها ق�ضيدة 

مكملة للم�ضرية التي انطلق منها ال�ضاعر.

مبفرداته  لق�ضيدته،ن�ضجها  خ�ضو�ضية  ال�ضاعر  حدد 

اخلا�ضة الهادئة التي ت�ضبهه كثرياً ، وذهب اىل اأبعد يف 

ال�ضعرية  املعّلقات  واأ�ضدر  كتب  حني  اخل�ضو�ضية  هذه 

ما  واأبلغ  واحد.  كتاب  يف  ق�ضيدة  كل  وكانت  الطويلة. 

خم ) املحربة( والذي  ميكننا اال�ضت�ضهاد به هو كتابه ال�ضّ

احتوى على م�ضمون ق�ضيدة طويلة ، بلغ عدد �ضفحات 

يقول جوزف  ، وكان  )1700( �ضفحة  اأكرث من  كتابها 

، ذلك  له  الكتاب املقد�ض بالن�ضبة  باأنه  الكتاب  عن هذا 

اأنه كتب لغة احلياة وتفا�ضيل االإن�ضان ووعيه يف مراحل 

الوعي  لغة  اأن  دائمًا  ، كان يردد  الوجود. وقبل كل هذا 

هذه ال ميكن اأن تكتمل قبل والدة الوعي اجلمايل داخل 

الق�ضيدة وداخل اللغة نف�ضها.

اأغلب ُكتب جوزيف حرب كانت كمثال كتابه )املحربة(، 

ومنها: )�ضجرة االأكا�ضيا( ،)مملكة اخلبز والورد( ، ) �ضيخ 

) طالع على  ، )اخل�رس واملزمار(،  الريح(  الغيم وعكازه 

)اأجمل  الكحلية(،  ب�ضهوتها  البي�ضاء  )املراأة   ، فّل(  بايل 

�ضم�ضية  حتت  عليها(،)�ضنونو  اأبقى  اأن  االأر�تتض  يف  ما 

بنف�ضج(،)رخام املاء(... و�ضواها من الكتب ال�ضخمة التي 

اأ�ضدرها الراحل وتباعًا، وكانت كاأنها ت�ضدر تباعًا حتت 

نف�ض واحد ودون توقف، ورمبا هذا االأ�ضلوب  املت�ضارع 

داللة  مبثابة  كان  ال�ضعرية  الكتب  اإ�ضدار  يف  واملتتايل 

ال�ضاعر  عًا( 
ّ
ت�رس )ولي�ض  اإ�تترساع   على  وعاجلة  وا�ضحة 

ق�ضيدته  خالل  من  اليه  ي�ضبو  التتذي  اجلتتواب  بتحقيق 

وا�ضعاره.

اأعطى ال�ضاعر م�ضافة كبرية للق�ضيدة باملحكية اللبنانية، 

اللبنانية،  باملحكية  ال�ضعرية  الكتب  من  العديد  واأ�ضدر 

باللغة  الكتب  مع  االإ�ضدار،  حيث  من   ، متوازية  وكانت 

الف�ضحى.

يف  واملتتتوزون  ال�ضعري  االإيتتقتتاع  على  ال�ضاعر  حافظ 

اىل  اأقتترب  كانت  كتبها  التي  االأغنية  وحتى  ق�ضيدته، 

امُللحن  قول  ح�ضب   ، تلقائيًا  ُملحنة  وكانت  املوزونة، 

نها، ومنهم الفنان زياد الرحباين.
ّ
الذي كان يلح

�ساعر اللغة بامتياز 

جوزيف حرب �ضاعر ينتمي اإىل �ضاعريته اخلا�ضة، له يف 

حرية،  م�ضاحة  له  بالن�ضبة  ال�ضعر  ة. 
ّ
جم مناخات  اللغة 

ل فيها قلياًل وكثرياً.يكتب بدافع من 
ّ
واأمكنة كثرية يتجو

روحه ووعيه، االإن�ضان يف ق�ضائده وردة ح�ضور عا�ضفة 

وعذاب مفتوح على م�ضافات ال تنتهي. واجلمال مندلع 

يف كل كلمة يكتبها وتغنيها ال�ضيدة فريوز.

اإنه ال�ضاعر جوزف حرب الذي قال الكثري، وكتب الكثري، 

مل  اأنه   
َ
�ضعر  ،  

َ
كتب ما  قراأ  بالكثري، وحني  و�ضعر   

ّ
واأح�ض

يكتب �ضيئًا. ال�ضاعر الذي َجَمَع اللغة، كلها، وو�ضعها يف 

اأكرث من خم�ضة ع�رس كتابا، جملدات �ضعر  اأ�ضعاره.  بحر 

 يف منتجع احلب والعذوبة. 
ّ
اأ�ضدرها حرب. وكلها ت�ضب

جتري اأ�ضعاره كاملياه، وميكن ت�ضبيهها ب�ضالالت هائلة، 

يخّف  ال  ف�ضل.  كل  يف  وت�ضتد  وحتتد  ومتفاعلة،  فاعلة 

وهجها، اإنها م�ضتمرة دون عناء.

زة ،جملدات �ضخمة جتاوزت اآالف ال�ضفحات، 
ّ
كتبه املمي

)دهٍر( من احلياة، ويعتربها  كتبها جوزف حرب خالل 

كتبه،  مبا  اإعجابه  يخفي  وال  حياته،  يف  االأهتتم  الكتب 

ويجاهر باأنه كتب كل �ضاردة وواردة �ضعرية فيها. 

جازف جوزف حرب بال�ضعر، وحاول الو�ضول اإىل اأعلى 

 – نف�ضه  اإىل  ال�ضعود  اإال  ح�ضبانه  يف  يكن  ومل  القمة، 

اإقامة ي�ضتهيها دائمًا. وكان  اجلال�ضة فوق، بالقرب من 

يقول با�ضتمرار: »ال�ضعر مدخل احلياة، من مل يدخل من 

هذا الباب لن يعرف الو�ضول«.
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ال�سعــــــر 

ال�ضعر بالن�ضبة جلوزف حرب »هو كل �ضيء«، وقبل كل 

�ضيء، وبعد كل �ضيء، كل ما يفعله و�ضيفعله هو من منبع 

اأعطاين كل �ضيء، جعلني  »ال�ضعر  اً:  ال�ضعر، ويقول مف�رسِّ

بناء  يف  �ضاهمت  لغة  ال�ضعر  احلياة.  كل  على  ف 
ّ
اأتعر

مفهوم احلياة، فتح يل الطريق لولوج تفكري خا�ض. اأعتقد 

لو اأن ال�ضعر غائب عن حياتي، لكنت اليوم يف طريق اآخر، 

ويف مناخات اأخرى. ر�ضم ال�ضعر معامل حياتي وميكنني 

القول: كل �ضيء اأفعله يف هذه احلياة ال يحيد عن ال�ضعر«.

يد  له  ومتتّدت  حرية  اأعطته  الق�ضيدة  اأن  حرب  يعرتف 

امل�ضاعدة: »اأعطتني م�ضاحة الأطّل من خاللها واأقول ما 

يعتمل وما يجي�ض يف كياين«.

يلتزم جوزف حرب كتابة الق�ضيدة الطويلة، واالأمر اأقرب 

ال�ضعرية«.  العمل »املطولة  ي هذا 
ّ
ي�ضم اإىل امللحمة وهو 

متثل  خ�ضو�ضية  »هي  ال�ضعرية  املطولة  هذه  اأن  ويرى 

م�رسوعًا �ضعريًا انطلق منه اإىل كل اللحظات. كل ما اأود 

قوله يف الكتابة ياأخذين اإىل املطولة ال�ضعرية. اأو العمل 

مل�رسوع  جت�ضيداً  اإال  ذلك  يف  اأرى  وال  الطويل.  ال�ضعري 

اإىل  دخلت  لقد  االإن�ضان.  االأ�ضا�ضي  عماده  اأن�ضد  �ضعري 

واإنني  اأكتترث.  وم�ضيت  كثرياً  وتوقفت  امل�ضاحات،  كل 

الكثرية  اخليبات  طعم  وذاقوا  عرفوا  الذين  ال�ضعراء  من 

من  بّد  ال  خال�ض،  من  بّد  ال  ولكن،  العميقة.  واالأحتتزان 

فجر يداوم يف بهجة الوجود. وال�ضوؤال الكبري: كيف ميكن 

اخلال�ض؟ اجلواب من اأوىل مهام ال�ضعر«.

تعب تعب تعب

تعب  داخلي،  »تعب  هو  حرب  عنه  حتدث  التتذي  احلتتزن 

�ضّخ  يف  ت�ضاهم  والدة  م�ضاحة  عن  التفتي�ض  جراء  من 

وا�ضرتاح  متعبًا  وم�ضى  متعبًا،  عا�ض  املتجدد«.   اجلديد 

متعبًا،ورغم هذا التعب الكبري الذي عاناه ال�ضاعر، اإال اأنه، 

وجد، دائمًا منفذ حب وعاطفة: »بعد كل تعب اأ�ضرتيح يف 

اأ�ضعر  كثرية،  مرات  اأم.  اأو  ة 
ّ
اأبو اأو  �ضجرة  اأو  ذكرى  يفء 

بالتعب الكبري واالإرهاق الداخلي، فاأ�ضرتيح عند احلدائق 

الفاتنة، بني زهور الق�ضيدة، وتكون ا�ضرتاحة املغامر اأو 

ار«.
ّ
البح

اأ�ضعاره هو حزن  النواحي من  املخيم يف بع�ض  احلزن 

له امتداداته يف االأ�ضئلة الكثرية، اأ�ضئلة احلياة والوجود، 

مقت�ضب:  بكالم  احلتتزن  هتتذا  تف�ضري  ال�ضاعر  ويخت�رس 

»ناأتي اإىل هذه احلياة لنفت�ض عن حزن اأقّل«. وحني يلح 

عليه �ضوؤال الفرح يقول: »مل نح�رس اإىل احلياة لنفت�ض عن 

فرح اأكرث«، ويكرر كالمه »يجب اأن نفت�ض عن حزن اأقل«.

هكذا هو جوزف حرب، ال يوارب وي�ضري اإىل فداحة احلزن 

اأقل«، وتبقى الق�ضيدة هي  اأيامه وي�ضعى اإىل »حزن  يف 

ال�ضفيعة، �ضفيعته يف هذا امل�ضاب.

قهر  وتعا�ضة،  ياأ�ض و�ضجر  وقلق ومعاناة،  حزن وتعب 

ك يف م�ضاحة ال�ضاعر وكيانه 
ّ
وغ�ضب وتعب، كّلها تتحر

ال�ضافية  املراآة  وروحه وج�ضده، لكن يف املقابل هناك 

التي تعك�ض ما هو بعيد وغائب وجميل:« الق�ضيدة مراآتي 

ال�ضافية  مراآتي  وبعيد،  غائب  ما  كل  فيها  اأرى  التي 

الوجود.  ومتعة  احلياة،  ولذة  االأفراح،  فرح  تعك�ض  التي 

نريده  الذي  العامل  على  نطّل من خاللها  مراآة  الق�ضيدة 

ون�ضتهيه، العامل الذي يقف بعيداً وينظر اإلينا  ونحن ال 

نراه«

ال�سيدة املراأة

البهجة  معمر  والرغبة.  ال�ضوق  ومتتالك  العاطفة  �ضيد 

وموؤ�ض�ض ال�ضالم الداخلي.

ال�ضاعر،  اأيام  واملتتراأة، كالهما عاطفة خارقة يف  احلب 

ويف ال�ضوؤال عنهما، ي�رسخ ال�ضاعر باأعلى هم�ضه ويعرتف 

اأن »اجل�ضد كارثة، ياأخذنا اإىل حالة جهنمية، اإىل انقالب 

النف�ض.  مع  هائل  �رساع  ماأ�ضاة،  حطام،  اجل�ضد  دموي. 

مقاوم  اأنني  اأ�ضعر  ومرات  ج�ضدي  اأحتدى  كثرية  مرات 

�رس�ض يف �ضبيل ج�ضدي.. كل هذه االأمور والتفا�ضيل ال 

اأ�ضل  وحني  خا�ضة.  لغة  اإىل  مدخاًل  تكون  اأن  اإال  ميكن 

اإىل اأعماق نف�ضي يف حلظة التجّلي، اأ�ضعر اأنني ال اأ�ضتطيع 

العي�ض واحلياة مع املراأة اإال باأ�ضلوبي ال�ضعري، باأدوات 

ال�ضعر التي ترافقني يف حلي وترحايل«.

اخلال�ض  عاطفة  اخلا�ض،  املنظور  من  العاطفة  اإنها 

بكل  العاطفة  ب�ضوؤال  – وعندما حت�رسه  يها 
ّ
ي�ضم – كما 

اإىل  واأذهب  »اأعي�ض يف �ضلبها  يقول:  ما تعني من حب 

اأقا�ضيها واأتوغل يف برها وبحرها، اإنها احلرية اخلطرة، 

مكان احلرية اخلطر. العاطفة يف حياتي بالد ممطرة ال 

تعرف ال�ضم�ض«.
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اأنه »رجل املراأة الواحدة«، وال زيادة على  لكنه يعرتف 

هذا التف�ضري اإال بالكالم القليل: »اأق�ضد باملراأة الواحدة، 

بال�ضوؤال  اأحّليت  واإذا  متناهية«.  ال  حالة  احلالة،  املراأة 

»هي  ويزيد:  احلالة  املتتراأة  عن  قاله  ما  يتتردد  الوا�ضع 

اخلال�ض«.

رددها  ّكها،  العاطفة  هي  املتتراأة  باخت�ضار،  العاطفة. 

ال�ضاعر كثرياً، وكتبها اأكرث.

 اجلمال 

الكثري، واأكرث ما  ، فراأى  اإىل واحة اجلمال  ال�ضاعر  دخل 

راأى  واأحا�ضي�ضه.  التي ر�ضمها بحروفه  راأى،وجه احلياة 

ظالله و�ضوره الكثرية على اأكتاف من ُيحب.

على  قب�ض  ومهما  ح�ضور،  متتن  ال�ضاعر  حقق  مهما 

االأ�ضياء واالأفعال واملنا�ضب، تبقى قناعته يف مكانها. 

ال�ضاعر،  لها 
ّ
يتقب ال  جملة  احلياة،  جمال  على  القب�ض 

اأن  علينا  عالية.  وهم  حالة  االأ�ضياء،  على  »القب�ض  الأن 

ال نقب�ض على االأ�ضياء، واإذا حاولنا ذلك نخ�رس احلرية، 

ه ال�ضعر باالأمر ويقول: 
ّ
وال�ضوق اإىل بلوغ الو�ضول«. وي�ضب

»القب�ض على ال�ضعر، يعني خ�ضارة ال�ضعر. اأجمل الق�ضائد 

تلك التي ت�ضعرك برغبة الو�ضول اإليها، بال�ضوق اإىل بلوغ 

يعدم  احلياة،  جمال  على  القب�ض  وحريتها.  م�ضاحاتها 

من  تخنق  قة 
ّ
�ضي دائرة  اإىل  ويحوله  ي�ضجنه  اأو  اجلمال 

نن�ضده  الذي  اجلمال  ذاك  هو  اجلاذب  اجلمال  بداخلها. 

ون�ضعى للو�ضول اإليه«.

طقو�س الكتابة 

يكتب جوزيف حرب كي يعي�ض، كي ي�ضتمر، كي يرى ما 

يريد ،يكتب دائمًا.

الكتابة يف حياة جوزف حرب �ضعبة وطقو�ضها اأ�ضعب، 

وحني يتحدث عنها، ي�ضعرك وكاأنه بداأ للتو يف الكتابة، 

»الكتابة  ويقول:  بال�ضوت  وين�ضح  بالكالم،  فريتفع، 

حرية هائلة ترت�ضم يف كياين، ت�ضيطر وت�ضعرين باخلوف. 

وقد  مطرود.  باأنني  اأ�ضعر  ومرات  بالياأ�ض.  اأ�ضعر  مرات 

ار 
ّ
فو �ضعور  واحدة..  كلمة  كتابة  اأ�ضتطيع  وال  اأ�ضهر   

ّ
متر

اإىل  اأ�ضل  عندما  ولكن  احلرية.  اأنواع  كل  على  ومفتوح 

 
ّ

اأنتهي من كتابة ن�ض اأنوي كتابته، عندما  ما  م�ضاحة 

ما، اأ�ضعر وكاأنني ا�ضتطعت الهرب من �ضجن حتت االأر�ض، 

وكاأين جنوت من املوت املحتم. بل اأكرث من ذلك، اأ�ضعر 

وكاأين جنوت من االغتيال. طقو�ض الكتابة مذهلة وتكاد 

تكون حلظة الكتابة، حالة رعب هائلة حتت�ضد فيها كل 

املذابح واجلنون والعذاب والويالت واالإذالل.. ورغم كل 

وال�ضعر،  الق�ضيدة  االإنتحاري، خارج نطاق  الن�ضاط  هذا 

اأ�ضعر اأنني ال �ضيء، اأ�ضعر اأنني خارج احلياة«.

اعرتا�ض كبري على قوانني احلياة التي �ضاغها االإن�ضان 

ًا يف كالم ال�ضاعر، وهو اعرتا�ض كبري وي�ضعى 
ّ
يربز جلي

اإن�ضان  كل  اإىل  دخلت  »اإذا  حتترب:  ويقول  التغيري،  اإىل 

وهذا  الرف�ض  هتتذا  �ضتجد  ال�ضاعر،  قلب  اإىل  حقيقي، 

واأنا  التغيري،  اإىل  ي�ضعى  الذي  الن�ضاط  وهذا  االإعرتا�ض، 

وحتويل  بالتغيري  يحلمون  الذين  من  واحتتد  بالتاأكيد 

العامل اإىل فردو�ض اأر�ضي«.

اللغة املحكية اللبنانية

كتابته  عن  اأهمية  تقّل  ال  اللبنانية  باملحكية  كتاباته 

املفتوحة  اللغة  �ضاعر  حرب  ..جوزف  الف�ضحى  ق�ضيدة 

املحكية   اللغة  ويقول:»  يعرتف  فهو  متتدى،  اأبعد  على 

الذي  بال�ضعر  مليئة  وهتتي  النا�ض  لغة  هي  اللبنانية 

يخاطب جوانبه االإن�ضان ، واأنا اأكتب بها كما اأ�ضاء وكما 

حرب،  كتبها  التي  االأغنية  عن  اأما  نف�ضها«.  اللغة  ت�ضاء 

فيقول عنها انها تندرج يف �ضياق خا�ض »كتابة االأغنية 

مرتبطة  فاالأغنية  الق�ضيدة،  كتابة  عن  كثرياً  تختلف 

من  الق�ضيدة.  مليزان  تخ�ضع  وال  واللحن  باملو�ضيقى 

هنا ميكن الف�ضل بني الق�ضيدة واالأغنية. كتابة االأغنية 

لي�ضت �ضهلة كما يت�ضور البع�ض.اأما لغة الف�ضحى، فهي 

اللغة التي تر�ضمني حني اأر�ضمها، فاأ�ضتقّلها ومن�ضي معًا 

اىل اأجمل هاوية.«

الريف واحلديقة

حياته،  ن�ضف  من  اأكرث  قريته  يف  حرب  جوزيف  عا�ض 

اجلغرافية  امل�ضاحة  هذه  يف  يرى  وكان  �ضنوات،  ملدة 

الذي  الطبيعي  املكان  اإنها  الطبيعية.  احلياة  »�ضورة 

اأداوم فيه كي اأحقق ح�ضوري االإن�ضاين الطبيعي. لي�ضت 

ميكن  وال  حتمل  ال  بالتاأكيد  لكنها  �ضيئا  مكانا  املدينة 

اأن  ميكن  التي  اخلا�ضة  احلياة  لالإن�ضان  تقدم  اأن  لها 

الذي  اجلميل  االإن�ضان  مكان  الريف  الريف.  يف  تتوافر 
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ي�ضاعد على بناء ال�ضفاء الداخلي لالإن�ضان«.

جوهر ال�ّساعر .. املُلتهب

احل،�ضنجد اأننا 
ّ
لو ت�ضّفحنا كّل كتاب من كتب ال�ضاعر الر

والتف�ضري،وقد  والداللة  املعنى  يف  طويلة  م�ضافة  اأمام 

ات،قد 
ّ
يحتاج كّل كتاب اإىل اأكرث من قراءة، قراءته عّدة مر

فيه  رة،ملا 
ّ
وُمتكر ُمتعّددة  قراءات  اىل  كتاب  كل  يحتاج 

هذا  كان  ولغوية.واإذا  اإبداعية  واإ�ضارات  تفا�ضيل  من 

االأمر ين�ضحب على كّل كتبه تت التي جتاوزت اإثنتي ع�رسة 

امُلهتم  يجد  ال�ضفحات،فلن  اآالف  واحتوت   ،)12( كتابًا 

ر ُمتابعتها،وقد يحتاج اإىل وقت 
ّ
احة اإذا ما قر

ّ
ُمّت�ضعًا للر

زمني طويل جداً ملعرفة ركائز ومنطلقات ال�ّضاعر.ولكن، 

ال�ّضعرية  هذه  اإىل   ، القراءة  هذه  اإىل  الّدخول  من  بّد  ال 

عند  واأتتتوقتتف  امُلمكنة،  احلتتتدود  �ضمن  التتوا�تتضتتعتتة،واإن 

االإ�ضم  هذا  عليه  اأطلق  الذي  ال�ضخم  الكتاب  )املحربة(، 

كتاب  تقريبًا،وهو  �ضنوات  ع�رس  قبل  الراحل  واأ�ضدره 

ال�ضاعر ح�ضيلة  جامع،ق�ضيدة واحدة طويلة،ويقدم فيه 

اأيامه،لذلك جاء  اأغلب  ما جناه من احلياة وما ظّنُه يف 

الكتاب ب�ضفحات كثرية )اأكرث من 1700 �ضفحة(، واأبلغ 

يف الكتاب  هو ذلك االإهداء الهادر الذي افتتح به ال�ضاعر 

هذه  ال�ضاعر  اأهدى  لقد  تتت   املوت   اإىل  تتت  كلماته:   اأوىل 

ا�ضتقل  ثم  املوت،  اىل  تنتهي  ال  التي  الطويلة  الق�ضيدة 

عزف الكلمات وانطلق بق�ضيدته.

يفتتح ال�ضاعر كتابه )املحربة( باإ�ضارات وا�ضعة ودالالت 

مفتوحة على تنوعات الو�ضف، وتكاد تكون لغته جازمة 

»يدي/ريح./ الكبري:  التعب  باأ�ضئلة  وممتلئة  وقا�ضية 

مييني،قربها  غيم/عن  واالأوراق  الليل.  �ضواد  وطاولتي 

ماء  الكحلي/من  تقطر/حربها  وحمربًة  �ضندلٍة،  اأقالم 

يدعونها:  ٍة،  ف�ضّ من  البنف�ضج./عن/ي�ضاري،/�ضمعة 

فيه/ اأجل�ض  احلتتور،  خفيف  اأيلول،  كر�ضي  قتتمتتراً./ويل 

عري�ضٍة،/عند  �ضحابة،/وظهر  اىل/قتتزحتتي  م�ضتنداً 

الكتابة...«)�ض11 ت 12( 

ويدخل اأكرث اإىل العمق، اإىل اجلوهر امُللتهب،حيث الق�ضيدة 

مكانها  وتكاد حترق يف  املتطايرة،  ال�رسقطة  مهب  يف 

فيها  ي�ضري  التي  املت�ضعبة  امل�ضافة  وتلتهم  وحولها، 

ال�ضاعر: هناك/قنطرة/ما بني هذي االأر�ض/وال�ضماء./

يعربها الذين كانوا/�ضادقني اأنقياء...«)�ض332(

اإالَك. يل  »لي�ض  مطمئنة:  ية 
ّ
ب�رس ويبتهج  اأكتترث  يقول 

غقُل/ يتتا  حيًا،غندما  اأنتتتَت  اإال  اأحتتٍد/يتترجتتع  متتن  متتا 

يرحل...«)�ض365(

وفق  ال�ضاعر  تها 
ّ
)املحربة(،يثب يف  متوا�ضلة  مراحل 

بينهما. وما  واملوت  احلياة  تتمحور حول هوية  اأ�ضول 

واالإن�ضان  التتتذات  يف  التفا�ضيل  كتتّل  ويتتبع  ُيتتالحتتق 

هو  ما  كل  تف�ضري  على  قادر  اأنه  يقول  يكاد  والوجود. 

غام�ض وُمربك ،تف�ضري كل ما هو مده�ض ومريح وممتع. 

كل  ونظراته،ي�ضتعمل  واإح�ضا�ضه  باإلهامه  يقراأ  �ضاعر 

احلوا�ض ليعرف ما يجي�ض يف �ضدر احلياة والب�رسية وما 

بعدها وما قبلها.

اإىل  مفتوح  �ضياق  للمحربة،هو  للن�ض،  الطويل  ال�ضياق 

كثرية  دهاليز  اىل  ال�ضاعر  معنى.يدخل  وكل  اجتاه  كل 

هو  يظنها  مما  اأو�ضع  ونورها،دهاليز  احلياة  عتمة  يف 

اإىل  ق،وال يرتك جمااًل للعودة 
ّ
اأنه يدخل،يتعم نف�ضه،ذلك 

ويدخل،يثقب  مغامر،يحفر  �ضاعر  اإنه  االأقل.  املراآة،على 

وروؤياه:«يف  �ضيء يف جعبته  ويريد كل  الهواء وي�ضعد، 

احلقل،يدّق  نبت  املو�ضد،/يوؤخذ   
ّ

الفاحم/كال�رس الليل 

مبنت�ضف الليل،/لياأخذ لون/الليل االأ�ضود...«)�ض1188(

، اإىل حياة االإن�ضان والوجود،اىل 
ّ
يدخل ال�ضاعر اإىل كل �رس

كّل الكائنات،وبلغة جازمة وهادئة جداً ُيجاهر ب�ضورته 

العامة،وال  حياته  يف  غائبة،رمبا،  كانت  الّداخلية،التي 

يرتدد باالإعرتاف اأنه على و�ضك الغياب.

ظالله  ي،لكن 
ّ
احل�ض اأثتتره  واختفى  ج�ضداً  ال�ضاعر  غاب 

خت 
ّ
و�ضعره و�ضاعريته حافظت على ح�ضورها اأكرث،تر�ض

يف كتبه ولغته وق�ضائده واأغانيه واأفكاره.

ب�رسعة. ويختفون  فجاأة  يح�رسون  ال�ضعراء،  قدر  اإنه 

ليقولوا،اآه  اإىل احلياة  ُيغادرون على عجل كانهم قدموا 

يا تعبي ..

مقالتي  يف  الراحل  لل�ضاعر  املن�ضوب  الكالم  ومرجع:  مالحظة   \\

حرب،  جوزف  الراحل  ال�ضاعر  ول�ضان  قلب  عن  �ضادر  كالم  هنا،هو 

واقتطفته من حوارات كنُت اأجريتها معه يف لقاءات متعددة جمعتنا.
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ال�ساعرة �سباح  العني غابت  الوم�سة ورفة  برّفة عني.. بني  اأو   .. بوم�سٍة 

زوين، غادرت احلياة عن عمر ل يتجاوز الن�سف قرن بب�سع �سنوات. هكذا 

وبدون �سابق اإنذار، بدون اإ�سارة اأو دللة اأطّل املوت، حملها وم�سى ب�رضعة. 

اأ�سابيع قليلة عا�ستها مع املر�ص، تاأمّلت كثرياً، وفجاأة قالت كلمتها الأخرية 

واختفت. م�سهد غيابها، كم�سهد �سعرها وق�سيدتها، ملحات واإ�سارات مفتوحة 

�سطور مبنية  والقلق،  ناب�سة بجربوت اخلوف  الحتمالت. �سور  على كل 

على �سفة الأمل.

�سباح زوين

غيابها ك�ِشعرها ا�شارات مفتوحة

على الحتمالت

اإ.ف  

قالت: »�ساأنه�ض الأكتب عن �سرير املوت«

لكنها مل تنه�ض



�سباح زوين ، ال�ضاعرة التي قالت الكثري باأ�ضعارها 

هو  ما  لتقول  موتها  توؤخر  اأن  مبقدورها  يكن  مل   ،

اأكرث ، ما كانت تبوح به يف �رّسها و�ضمتها ، كانت 

اأقل  مل  باأ�ضعاري،ولكني  الكثري  قلت  تقول،  دائمًا 

روحي  يف  بقية  له  كالمًا  قلت  قوله.  اأنوي  ما  بعد 

وعظامي وقلبي،وال بد اأن ياأتي اليوم الذي �ضاأقول 

احلياة  كيان  داختتلتتي،ويف  يف  يعتمل  ما  كل  فيه 

الو�ضول  ت�ضتطع  مل  لالأ�ضف،  ويا  واالإن�ضان..لكنها، 

اإىل تلك اللحظة ، اإىل هذا البوح، كّل ما قالته ، بعد 

وباأمل  موتها  قالت  موتها.  ، هو  بالبوح  الوعد  هذه 

حاد، فتَك بروحها وج�ضدها وغّيبها . مل يكن موتها 

هذا  وتتوقع  تنتظر  تكن  مل  هتتي  حتى   ، متوقعًا 

يعرف  كان  �ضباح  يعرف  من  املفاجىء،  الغياب 

اأنها تعرف اأنها على موعد مع احلياة، ما زال مبكراً 

كالم الغياب . يف ح�رستها كان الكالم عن احلياة 

ولي�ض عن املوت . يف ح�رستها كانت احلياة �ضاجة 

و�ضاخبة ، هادئة ولطيفة  ال توحي باملوت اأبداً. 

اإن  اأعرف  ، وال  ال�ضاعرة  لقد حّل املوت �ضيفًا على 

قبل   ، متامًا  اأذكر  ولكنني   ، هادئة  بروح  ا�ضتقبلته 

ما  الأكتب  �ضاأنه�ض  قالت،  اأنها  ب�ضاعات  موتها 

واملر�ض،  املوت  �رسير   ، ال�رسير  هذا  به يف  �ضعرت 

ويا للح�رسة والقهر ، مل تكن تدري اأنها تلفظ كلماتها 

االأخرية واأنفا�ضها االأخرية.

التي  اللحظة  ُتنا�ضب  ال  �ضورة  كان  موتها  اأن  ثم 

اأن  الذي حاول  للوعي  اأخذتها، كانت حلظة حرجة 

يكون م�ضهداً اأو كلمة معنى للوداع. ال مل يحدث هذا 

، كل ما ح�ضل هو �ضدمة للوعي نف�ضه،الوعي الذي 

اعبة.
ّ
اأذاقنا طعم ال�ضدمة الر

»ال�ساعرة ال�ساعرة«

لقد غّيب املوت �ضاعرتنا ، اأخذها اإىل �رّسه ، لكنه مل 

ها  و�ضدورنا.  عيوننا  يف  ال�ضافية  �ضورتها  ياأخذ 

هي ق�ضيدتها ، اأ�ضعارها ، كتاباتها واأفكارها تنمو 

�ض يف م�ضافة وعينا  ويف اأغ�ضان م�ضوارنا مع 
ّ
وُتعر

احلياة . كتبت واأ�ضدرت العديد من الكتب واالأبحاث 

ما  وكلمات  حروف  اإىل  العودة  ويكفي  والدرا�ضات. 

عليها   نعرث  ورمبا   ، اأكرث  ن�ضتح�رسها  حتى  كتبت 

وجمال  و�ضحرها  األقها  من  فاتنا  ما  على  نعرث   ،

وعيها وهند�ضة حياتها. واذا ما تو�ضعنا واأبحرنا يف 

م�ضاحة  اأكرث  ونالم�ض   ، اأكرث  �ضنكت�ضف   ، ق�ضيدتها 

كانت  اأخرى  حياة  م�ضافة  اإىل  وعربت  كانت  حياة 

ت�ضتذكرها �ضاعرتنا دائمًا.

اإىل  ، دخلت  فوراً   ، ثم   ، احلياة  �ضكل  الراحلة  كتبت 

ر�ضمت   ، داخلها  يف  توّزعت   ، احلياة  هذه  اأعماق 

ولّونت و�ضيدت وبنت، وكذلك حمت و�ضطبت ورّتبت 

اجلميل  امل�ضري  هذا  يف  وا�ضتمرت  ورممت،  وجّملت 

حتى اآخر اأيامها يف احلياة.

»كّلما اأنِت، وكّلما انحنيِت على اأحرفِك«

»كّلما اأنِت، وكّلما انحنيِت على اأحرفِك«، هذه اجلملة 

ال�ضعرية التي حتمل دالالت كثرية يف معناها ولغتها 

الراحلة  لل�ضاعرة  �ضعر  كتاب  عنوان  هي  واأحرفها، 

املفتوح  الوعي  من  الكثري  فيه  قالت  زوين،  �ضباح 

على الوعي الالمتناهي ، قالت فيه ال�ضورة ال�ضعرية 

تفا�ضيل  فيه  رّتبت  واالإنتت�تتضتتان.   بالزمن  الناطقة 

حياتها وحياة من تريد له اأن يتبعها . قالت ما ي�ضبه 

البليغ،  العاطفي  باللحن  املمزوج  اجلنائزي  اللحن 

ميزان  يف  واملتتوت  احلياة  جتمع  اأن  اأرادت  كاأنها 

وعيها اخلا�ض . وياأتي كتابها هذا ، كتاب ال�ضاعرة 

اأ�ضدرتها  التي  االأختترى  كتبها  اإىل  لين�ضّم  املميز 

�ضابقًا، يف م�ضافات زمنية متنوعة، ولي�ضكل مع تلك 

الكتب االأخرى، مدماك التجربة التي بداأتها ال�ضاعرة 

كانت  �ضهلة،  لي�ضت  جتربة  وهي  كثرية.  اأعتتوام  منذ 

الكثري  فيها  قالت  لل�ضاعرة، حركة حمورية  بالن�ضبة 

جماهيل  يف  يتحرك  ومتتا  داخلها،  يف  يعتمل  مما 

املعنى الذي قد يظّنه االإن�ضان، ، باب اللغة التي ميكن 

اأ�ضئلة  على  نهائية  اأجوبة  اىل  الدخول  خالله  من 

احلياة والوجود، على اأ�ضئلة ال�ّضعادة واحلزن ، ولكن 

وفق  برزت  اأو  ظهرت  واإن  ذاتها  هي  الظنون  تبقى 

�ضوٍر واأ�ضوٍل ومرتكزات لغوية ومعرفية جديدة.
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يف اإحدى �ضفحات كتابها »كّلما اأنت،وكلما انحنيِت 

احلة: »كنِت اىل �ضّفة 
ّ
على اأحرفِك«، تقول ال�ضاعرة الر

النهر، اأو مت�ضني على حاّفة ال�ضم�ض...« كاأنها تخاطب 

بتحّبب وحنان  نف�ضها  ُتعاتب  اأنها  واالأرجح  نف�ضها، 

كبري  هوائي  �ضاخب،متنف�ض  ُمتنف�ض  اىل  وتاأخذها 

اأنها  رغم  الكبري.  ال�ضوؤال  بهذا  ح�ضورها  ُيريح  قد 

ال�ضم�ض  وحافة  النهر  �ضفة  بني  ح�ضورها  حت�رس 

مرتاح،  بالها  والبال،  الذهن  �ضافية  كانت  اأنها  ااّل 

وحنينها لكل �ضيء ممكن. حاولت اأن تعرب ، اأن تنزلق 

اىل م�ضافة خا�ضة و�ضافية وجميلة.اختارت م�ضاحة 

فا�ضلة بني املياه والنار، بني النهر وال�ضم�ض. وهكذا 

اأن ت�ضوغ ما  اإقامتها وتركت لرغبتها  ر�ضمت مكان 

هو اأبعد واأبلغ يف ال�ضعور واالإح�ضا�ض.

كّل ق�ضيدة لل�ضاعرة الراحلةت�ضتحق القراءة الهادئة 

اأكرث  ق�ضيدة  كل  قراءة  تكرار  يكون  وقد  املتكررة، 

اإليه  ة حاجة للغو�ض يف تفا�ضيل ما ترمي 
ّ
من مر

الذي  امل�ضترت  الق�ضد  فهم  يف  وللتعّمق  ال�ضاعرة، 

واإذا  ال�ضعري.  الن�ّض  حمتويات  كل  عن  يغيب  ال 

اأخذنا  لو  كتبها.  اأحتتد  ن�ضو�ض  تناول  حاولنا  ما 

جديد،  �ضكل  على  نعرث  ال�ضكل،  ناحية  من  الكتاب 

ففي  االإبتكار.  اإىل  اأقرب  هي  جديدة  لغة  ونتلّم�ض 

 ، اأنِت  »كّلما  كتابها  وحتديداً  الكتاب،  ن�ضو�ض  كل 

تتحرك  اللغة  اأن  جند  اأحرفِك«  على  انحنيِت  وكّلما 

تتواىل  ت�ضاعدي  خٍط  ووفتتق  اخلا�ضة  لغتها  وفق 

ما  اىل  االأمر  وي�ضل  والت�ضبيهات،  اال�ضتعارات  فيه 

و�ضيعة  قاعدة  من  يبداأ  الذي  الهرمي  البناء  ي�ضبه 

ف�ضيحة وي�ضيق تدريجيًا اىل اأن ي�ضل اإىل قّمة مرئية 

املجردة.  بالعني  مرئية  اأي�ضًا  ورمبا  باالإح�ضا�ض، 

الكتاب  ن�ضو�ض  جعل  ال�ضكل،  يف  التنا�ضق  هتتذا 

اإذ ال قيود لغوية،  تتحرك يف م�ضاحة حرية كبرية، 

وحتى ال وجود لقيود يف النحو وال�رسف، كذلك ال 

ينتج عن  قد  )الذي  التعبريي  املّد  لزوائد يف  وجود 

اللغة  حواجز  وتخّطت  ال�ضاعرة  تالفت  ق�ضد(.  غري 

اللغة  الكامل يف  ال�ضكل  اىل  املبا�رسة حتى و�ضلت 

والكالم، وكاأنها تهند�ض اللغة باأ�ضول املعنى الذي 

جنحت  فقد  بالعك�ض.  والعك�ض  لق�ضيدتها،  اأرادتتته 

املتوّترة  غري  املتواترة  العالقة  اإقامة  يف  ال�ضاعرة 

كثافة  القائلة«  والنظرية  وامل�ضمون،  ال�ضكل  بني 

داخل  يف  كثرياً  جتّلت  امل�ضمون«،  هي  االأ�ضكال 

اللغة، لغة ال�ضاعرة، مع بروز �ضورة اإ�ضافية يف هذا 

ال�ضكل، ي�ضاف اىل تلك النظرية، �ضورة اأخرى توؤكد 

جمال  اأي�ضًا  وهو  ال�ضكل،  ذروة  هو  امل�ضمون  اأن 

وبجهٍد  جليًا  ا�ضتغلت  ال�ضاعرة  ان  واأعتقد  ال�ضكل. 

تفتي�ضية)من  وبقدرة  �ضاعري كبري  معريف وبخياٍل 

هذا  ال�ضكل،  هتتذا  اللغة،  هتتذه  الإجتتترتاح  تفتي�ض(، 

االأ�ضلوب... لتكون ق�ضيدتها، وعاء ال�ضكل وامل�ضمون 

يف اآن معًا.

املبا�رس  اجلتتواب  ت�ضديد  عن  ال�ضاعرة  تتاأخر  مل 

للجواب  اإطاراً  ر�ضمت   ، نف�ضها  الأ�ضئلتها  )ال�ضعري( 

و�ضبقته بال�ضوؤال الناري ال�ضاخب امللتهب . تعاملت 

مع اجلوهر كمن تتعامل مع ما يلي اللهب ، ما ينتج 

عنه  من مفاعيل وترددات �ضاخبة.
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�سدى الق�سيدة

ن�ضو�ضها،  يف  عّدة  كلمات  وتكرر  ال�ضاعرة  تردد 

مثل:  الكلمات  تلك  تظهر  ن�ض  كتتل  بتتدايتتة  ومتتع 

هذه  وتكون  انحنت..«  كيف  ت�ضكنني،  اأنتتِت،  »كنِت، 

الكلمات منعطفات خطرة يف البناء اللغوي، واأقول 

اأنها يف بداية الّن�ض، الأنها جتاهر  منعطفات، رغم 

خطر  اىل  الكالم،  اأول  من  وتتوغل،  املعنى  بخطر 

يرتب�ض باملعنى. لكن ال�ضاعرة، على ما يبدو، اأرادت 

هذه املنعطفات اخلطرة واملجازفة عن �ضابق ق�ضد 

الذي  التنبيه  ي�ضبه  مبا  الكالم  اأول  لتفتح  وت�ضّور 

ويجذب  يلفت  اأمر  هو  وتاليًا،  احلذر  من�ضوب  يرفع 

االإح�ضا�ض اإليه بثقة كبرية.

نف�ضها  ظنت  حتتني  اإح�ضا�ضها  متتع  فعلت  كتتذلتتك 

ظنها  غلبها  وقد   ، الكثرية  امل�ضاحات  يف  متناثرة 

،ورمبا،حتول اىل حقيقة ثابتة يف وعيها املتنامي.

اأغلب كتب ال�ضاعرة هو عبارة ن�ض واحد اأو ق�ضيدة 

واحدة مكتوبة على مدى �ضفحات متعددة ، كثرية 

مراحل  على  الق�ضيدة  هذه  تتوزع  ولكن  قليلة،  اأو 

وال  مكّملة  مقاطع  اأنها  فيها  القول  ميكن  واأ�ضكال 

ميكن اأن تكون خارج هذا ال�ضكل، خارج �ضكلها الذي 

ما  جمتتدداً  يربز  وهنا  لكتاباتها.  ال�ضاعرة  اأرادتتته 

اأ�ضلفته حول ال�ضكل وامل�ضمون.

ال�ضاعرة يف كتاباتها ويف ق�ضائدها؟  من تخاطب 

من هي ال�ضاعرة يف ظل هذا التزاحم االإرادي وغري 

املعرفة،  ويتوخى  بريئًا  ال�ضوؤال  يبدو  قد  ؟  االإرادي 

ولكنه �ضوؤال يفر�ض نف�ضه عى مدى ق�ضائدها كّلها. 

بال�ضوؤال  معنيا  نف�ضه  كتبها،  قارئ  القارئ،  ويجد 

عّله  ال�ضاعرة،  لغة  داختتل  �تترسوداً  فيزداد  وجوابه، 

من  ويقرتب  ال�ضوؤال  حّدة  من  يخفف  ما  على  يعرث 

هل  نف�ضها؟  ال�ضاعرة  تخاطب  اجلواب:هل  حمتوى 

ترمز وترمي بهذه املخاطبة اىل ما هو وراء الق�ضد 

وهل  اأنِت«؟  »كّلما  التي  هي  للمعنى؟..من  املبا�رس 

اأو  هي«كّلما«؟  ال�ضاعرة  تق�ضدها  التي  الكلمة  حقًا 

املتابع  ي�ضل  حني  ال�ضاعرة  كالم  مربك  »دائمًا«؟؟ 

واملهتم اىل ذروة االأ�ضئلة التي تطرحها، من داخل 

من  اأعلى  ورمبا  ح�ضورها،  اأعلى  من  اأو  اأعماقها، 

غيابها؟

ويف   ، ق�ضائدها  يف  وا�ضعًا  نقا�ضًا  ال�ضاعرة  تفتح 

دالالتها  يف  وتريده  ت�ضتهدفه  الذي  املعنى  داخل 

املبا�رسة وامل�ضترتة، وياأخذ هذا النقا�ض حيزاً كبرياً 

يف التف�ضري. ورغم هذا، كّل هذا االن�ضغال يف النقا�ض 

التي  الوم�ضة  اأو  ال�ضورة  تولد  فجاأة،  والتف�ضري، 

مغرية،  �ضعرية  اإ�ضاءة  اىل  وحتّوله  املعنى  تختزل 

تقول يف اإحدى ق�ضائدها: »كم رك�ضِت، وعرب املدن 

الكثرية وكم، ثم بج�ضدِك ر�ضمِت اأنِت تخوم االأر�ضفة 

على  وقفِت  التي  اأنتتِت  البيوت،  وزوايتتا  وال�ضوارع 

كانت،  اجلبل،  وكان  ال�ضم�ض  وكانت  الباب،  عتبة 

النا�ضعتان  �ضاقاِك  اأو،  اخل�ضب،  على  الذهب  وذلك 

يف وهج النور، يف وهج ال�ضباح دائمًا كنِت، عندما 

الكلمة �ضورة  الكلمة حتّولت بريقًا وعندما بنورها 

قلب  يف  بريقه  وكيف  وجهِك  كيف  تكون،  �ضاطعة 

والنربات  ال�رسيع  ال�ضوري  التتابع  هذا  املكان...«، 

يظهر  متتابع،  مرئي  م�ضهد  اأمتتام  لكاأننا  العاجلة 

على  يربز  ما  و�رسعان  ب�رسعة،  ويختفي  ب�رسعة 

�ضكل اأ�ضوات هادئة و�ضارخة يف اآن معًا.

يتوقف  وال  لولبيته  يف  ال�ضاعرة  ن�ض  يتمادى 

لها  واأ�ضوات  ملحات  اإنها  وال�ضوت،  اللمحة  عند 

ونرباتها  اخلا�ضة  وكلماتها  اخلا�ضة  �ضخو�ضها 

الدوران  لولبية متوالية ال تكّف عن  اإنها  اخلا�ضة.، 

يف فلك املعنى، وكلما ت�ضارع هذا الدوران انت�رست 

�رسيع  نف�ٍض  على  مفتوحة  �ضوراً  و�ضارت  ال�ضورة 

واإيقاع اأ�رسع.

األغام الن�ّس ال�سعري

واإذا ما حاولنا الدخول اىل تفا�ضيل امل�ضمون الذي 

حقل  يف  اأننا  �ضنجد  ال�ضاعرة،  ن�ض  داخل  يتاأ�ض�ض 

من »االألغام« والتي تنفجر تباعًا، واإن بغري �ضياق 

ن�ضو�ض  يف  مدوية  انفجارات  ثمة  نعم،  منظم. 

ال�ضاعرة، انفجارات تفتح اأ�ضكااًل و�ضوراً يف املعنى 

300 نزوى العدد 80 - اكتوبر 2014

ملف الغياب.. �سباح زوين.. 

 s  s s



يف  متناثرة  �ضظايا  اىل  املرتا�ضة  الكلمات  وحتّول 

دالالت  يوّلد  الذي  االأمر  املق�ضودة،  الفكرة  ارجاء 

كثرية ال ميكن ح�رسها يف م�ضاحة اأخرية، م�ضاحة 

مليئة باأقنية واأ�ضوات واإ�ضارات تتناوب على تلّقف 

ال�ضور واإعادة ر�ضمها وفق اأ�ضول ومفاجاآت.

اأنها تقوم بعملية  ال�ضاعرة ن�ضو�ضها كما لو  تكتب 

معقدة، عملية م�ضح وبحث وتدقيق، ويلزمها ن�ضاط 

وثمة  ال�ضعبة،  العملية  هذه  واإجنتتاح  الإمتتتام  كبري 

مفارقة تربز حني ي�ضتّد لهاث ال�ضاعرة بني كلماتها، 

انبالج  دون  ي�ضتكني  ال  فّعال  جهد  عن  ناجت  لهاث 

هدف  منه،  تنطلق  الذي  ال�ضعري  الهدف  اأو  الفكرة 

يجاهر بقوة ح�ضوره، وهو هدف املحو من اأجل ان 

تبقى الكتابة مدخاًل اىل بناء غريب يفر�ض ح�ضوره 

يف هذه الهداأة الغريبة. 

تبقى ق�ضيدة ال�ضاعرة هي املحور الكبري الذي يقدم 

ال�ضورة بكل تناق�ضاتها، تناق�ضات ت�ضع اللون يف 

متناق�ضة)اذا  هند�ضة  مكانه.  يف  واحلرف  مكانه، 

ال�ضكل  تر�ضم  التناق�ض،  ،بهذا  الأنها  القول(  جاز 

والداللة. والتف�ضري  ال�رسح  يف  ُي�ضاعد  الوا�ضح،مبا 

املعنى  ويقدم  وجميل  خالق  منطقي  تناق�ض  اإنه 

واملعرفة وال�ضورة اجللية النا�ضعة . تقول ال�ضاعرة 

يف كتابها »عندما الذاكرة، وعندما 

عتبات ال�ضم�ض« ،تقول كالمًا ناريًا 

اجلمر  كاأنها  هتتادئتتة،  بلغة  ولكن 

ماد،فماذا تقول الراحلة يف 
ّ
حتت الر

كتابها االأخري؟:

»ملاذا على املكان

اأن يوؤملني،

وعلى الوقت اأن ي�ضبح وقتًا

واأن ، نوافٌذ يف الذاكرة

ُحفرت

واأياٌم يف جوف العينني.«

وم�ض وبرق وعوا�ضف وهواء حار 

وبارد يف هذا الكالم ال�ضعري، تكاد 

وحترق  تلتهب  م�ضاعرها،  تنفجر 

معها ما هو اأبعد ومتال�ٍض.

تلغي  التالية  الكلمة  تكتب،  حني  ال�ضاعرة  متحو 

ال�ضابقة التي �ضبقتها، اجلملة التالية تلغي ال�ضابقة، 

اىل  ي�ضل  حتى  املحو  ن�ضاط  الن�ضاط،  هذا  وي�ضتمر 

مرحلة مّلاحة. وتكاد تكون ال�ضورة، �ضورة الق�ضيدة 

مما  اأكتترث  الكتابة  فر�ضية  على  مبنية  الداخل  من 

اأن ن�ضو�ضها تتواىل حمواً، يختفي  اأي  هي حقيقة. 

الكالم ال�ضابق ويرتاءى الكالم القادم، وهكذا ت�ضتمر 

اإ�ضارات ودالالت املحو  الكالم  بتلقيم  ال�ضاعرة  لغة 

كامل  حمو  اىل  الن�ضو�ض  نهاية  يف  ت�ضل،  اأن  اىل 

واملح�ضو�ض،  املكتوب  امل�ضهد  يف  د 
ّ
جت�ض ما  لكل 

و�رسعان ما يتبّدى هذا املحو على اأنه حمو متعمد 

ال�ضورة،  يف  و�ضفاء  نقاء  اىل  الو�ضول  ي�ضتهدف 

وكاأنها ت�ضتغل على قاعدة تقول: »حمو ما هو قائم 

ال�ضاعرة  الكالم على م�رساعيه«، ولغة  اأبواب  يفتح 

هي اأ�ضا�ض هذا املحو.

خ�سو�سية ال�ساعرة وق�سيدتها

د يف كتابات 
ّ
كتابة خا�ضة جداً، غري ماألوفة تتج�ض

بالطبع  وهي  فريدة،  تكون  تكاد  كتابة  ال�ضاعرة، 

اكت�ضافها  ي�ضعب  خ�ضو�ضية  من  وقادمة  غريبة 
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ومن  ال�ضاعرة.  ب�ضخ�ضية  التعّمق  بعد  اإال  ب�ضهولة 

و�ضاعريتها  ال�ضاعرة  توجهات  يف  فعاًل  يتعّمق 

اأن  لل�ضك  جمتتااًل  يتترتك  ال  مبا  يكت�ضف  وثقافتها 

ال�ضاعرة متاأثرة بنف�ضها جيداً وتاليًا، هي قادمة من 

ال�ضاعرة  اآخر،  اأعماق ذاتها ومتاأثرة بذاتها. مبعنى 

ال�ضعر  غريبة  احل�ضور،  غريبة  ذاتها،  ن�ضيج  هي 

واللغة والق�ضيدة، تبني لعاملها ال�ضعري ق�ضيدة من 

وحي ح�ضورها وغيابها، فال ت�ضبه وال تت�ضابه مع 

اأحد، تناأى �ضمن خ�ضو�ضية متركزت داخلها باكراً. 

ولتاأكيد هذه اخل�ضو�ضية ، اأنقل مما تقوله يف اإحدى 

ق�ضائدها : 

»ل�ضُت اأنا

بعد اليوم ،

ولن اأكون ،

بعدما تبعرثت ظاللنا

على العتبات«.

من  الكثري  وق�ضائدها  كتاباتها  يف  ال�ضاعرة  قالت 

الت�ضرت  وهذا  �ضاعريتها،  من  الكثري  واأخفت  ال�ضعر 

واالنك�ضاف هما من �ضمن لعبة املحو التي متار�ضها 

اأثناء  حموه  يتم  فما  والق�ضيدة،  الكتابة  عملية  يف 

واأمينة،  اآمنة  �ضعرية  بعواقب  ينذر  الكتابة  عملية 

االنتظار.  حديقة  يف  ال�ضعر  من�ضوب  ترفع  عواقب 

تكتب ح�ضورها  اأكرث،  ومتحو  ال�ضاعرة كثرياً  تكتب 

ومتحو  متحو  ومتتتحتتوه،  غيابها  تكتب  ومتتتحتتوه، 

لتختفي اللغة نهائيًا وحت�رس الق�ضيدة بقوة.

اإن دالالت املحو اأبلغ يف ق�ضيدة ال�ضاعرة، وما املحو 

عندها اإال غياب �ضاطع خارج ح�ضورها، ح�ضورها 

الذي اأرادته حمواً كاماًل ، ليحفظ عن كثب، ليمالأ ما 

هو فارغ. متحو ال�ضاعرة ال�ضعر بق�ضيدتها كما ميحو 

العط�ضان عط�ضه باملاء.

ال�ضاعرة  كتابات  يف  ووم�ضاتها  اللغة  ملحات 

وا�ضحة جداً، واأكرث ما يف و�ضوحها هو ذلك امل�ضهد 

امل�ضتمر الذي تقدمه بنربة خافتة اأحيانًا، وبنربات 

عالية يف اأكرث االأحيان، ويف االأمر ما يعك�ض حيوية 

وجليًا  جيداً  الداللة  خاللها  من  ا�ضتطاعت  داخلية 

على مكان ح�ضورها الزمني والعاطفي، فهي تقول 

ورق  حتّول  كيف  تذكرين   ...« ق�ضائدها  اإحدى  يف 

انه  حتولت.  العتيقة  النافذة  تلك  حنني  اىل  ال�ضجر 

واأنتتِت  �ضورة،  يف  البهي  املكان  هو  مكانِك،  وقت 

كيف اجل�ضد يف كلمة، عندما اأوقات االأمكنة العابرة 

م�ضت«.

احل�سور والغياب

ق�ضيدة احل�ضور والغياب ، ق�ضيدة ال�ضمت ، الق�ضيدة 

ق�ضيدة   ، والعذاب  واالأمل  التعب  ق�ضيدة   ، الوم�ضة 

احلب واالإن�ضان .. كّلها ق�ضيدة واحدة ،مفتوحة على 

الروؤية  ويكثف  وينري  ي�ضيء  الذي  اللولبي  ال�ضكل 

تتتتتتتتتت  الق�ضيدة  هذه  كّل  اللحظة،  مناخ  ويجعلها 

روحها  باأريج  الراحلة  ال�ضاعرة  كتبتها  الق�ضائد 

حتى  وعيها  متتع  �ضادقة  وكتتانتتت  بدنها،  وعبري 

الثمالة. كانت وما زالت ق�ضيدتها �ضاهدة على تعبها 

ظاللها  وت�ضتانف  وتوم�ض  وت�ضري  تقول   ، وفرحها 

الّنظرة  اإاّل  خليالها  يكن  ومل  الده�ضة.  من  بكثري 
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املفتوحة  امل�ضافة  على  املفتوحة  املمتدة  ال�ضاملة 

م�ضافة  كانت  الراحلة  ق�ضيدة  ال�ضعر يف  م�ضافات   .

حذرة ،لكنها تقدم االأمان ل�ضاحبها، وتعطيه حيوية 

البقاء و�ضط التعب وال�ضجيج.

يوازي  ال�ضعرية  حياتها  يف  ال�ضاعرة  قالته  ما  اإن 

املراآة الكبرية التي تعك�ض امل�ضاحة باأ�رسها. ق�ضيدة 

واأهم ما كان يجول ويتجّول يف   ، ممكنة و�ضافية 

اأفق  ير�ضم  التتذي  الكبري  احلب  ذاك  هو   ، الق�ضيدة 

احلياة وتاللها العالية. و�ضلت ق�ضيدتها اىل اجلبل 

واملوت  وال�ضهوة  الرغبة  تنمو  حيث   ، القمة  اىل   ،

وال�ضورة املتالحقة التي تقدم كل لون وفق نب�ض 

تتوقف  مل  عمرها.  م�ضافة  يف  العاطفي  التتوعتتي 

هادئة،  حلظة  عند  وال  واحتتد،  تنوع  عند  ق�ضيدتها 

اىل  نف�ضها  اأخذت  بل   ، فقط  عابرة  تعا�ضة  عند  وال 

املتاهة الكربى ، اىل حيث ال�ضياع هو االأ�ضل ، وهو 

الُهدى الذي ميكن للغة اأن تن�ضفه وحتوله �ضوب اأفق 

و�ضلت  ال�ضاعرة  اإن  القول  وميكنني  حمدد.  وا�ضح 

اىل االأفق املنري امل�ضيء امل�ضع الذي ا�ضتطاعت من 

ما  وهذا   ، معًا  اآن  يف  وذواتها  ذاتها  روؤيتتة  خالله 

جعلها ترتاح وتناأى داخل حديقتها الوا�ضعة.

اأحتدُث واأكتُب عن ال�ضاعرة وغيابها ، واأراها واقفة 

داخل  واأجتتتّول  اأدختتُل  ال�ضعري.  وعيها  يف  ُمتجلية 

على  كاأنها  روحها،  ملء  قادمة  فاأراها  ق�ضيدتها، 

وارفة �ضافية طائرة حائمة  اأراها   . احلياة  �ضهوة 

حُتّلق يف ف�ضاء الروح ، واأرى م�ضافتها املمتدة التي 

ال تنتهي.

وهناك  هنا  تبقى   ، تغيب  ال  لكنها  غابت  �ضاعرة 

 ، وقالتها  كتبتها  �ضعر  م�ضاحة  كل  ويف  وهنالك 

الدائمة  غربتها  يف  الراحلة  تبقى  اأن  يكفي  وهتتذا 

التي فارقتها. رمبا كانت  على توا�ضل مع  احلياة 

احلياة  بني  الو�ضل  وهتتي  ال�ضلة  هي  ق�ضيدتها 

واملوت ، اأو بني احل�ضور والغياب.

كتاباتها واأ�سعارها

وثنية  اأو  هيام  عار.  ر�ضيف  على  ال�ضعر:  يف   -

يف  اأو  خلاًل  اأن  لو  كما  رمبا.  اأو  من  بدءاً   . لكن   .

خلل املكان. ما زال الوقت �ضائعًا. البيت املائل 

والوقت واجلدران. الأين وكاأين ول�ضت. هي التي، اأو 

زرقاء يف قلب املدينة. كّلما انِت، وكّلما انحنيِت 

عتبات  وعندما  التتذاكتترة،  عندما  اأحتترفتتِك.  على 

ال�ضم�ض.

اللبناين  الن�ضائي  االأدب   اأنطولوجيات:  اأ�ضدرت   -

االأفق)اأنطولوجيا  يف  التي  االأ�ضياء  تلك  املعا�رس. 

لي�ض  ينبح  املتتعتتا�تترس(.التتذي  اللبناين  ال�ضعر  يف 

ال�ضعر  يف  االإ�ضبانية  باللغة  ال�ضتاء)اأنظولوجيا 

ال�ضعر)باالإ�ضبانية(.  لقاء  يف  املعا�رس(.  اللبناين 

اأ�ضوات لبنانية معا�رسة)بالفرن�ضية(.

الواقعي  العربية:  اىل  التالية  الكتب  ترجمت   -

ال�ضعر  قطان(.  لنعيم  الفرن�ضية،  وامل�رسحي)عن 

الفرو�ضي)عن االإ�ضبانية، لبيدور دي بيتيا(. العوملة 

حريق(. الإليا  االإجنليزية،  )عتتن  والدميقراطية 

املمر�ضة  دولوز(.  الفرن�ضية،ملارك  )عت  فزاعات 

اإي  ماكراخ  لكارل�ض  االإ�ضبانية،  )عن  التون�ضية 

االإ�ضبانية،  )عن  االأرجنتني  من  �ضعراء  بروخا(. 

فدغار زوين( . الظل يحرتق )عن الفرن�ضية، ملامي 

يونو�ضيه دييغ( . جمازات مك�ضيكية )عن العربية 

اىل االإ�ضبانية، لعالء الدين املوىل(. الال �ضفر )عن 

الفرن�ضية، ملي�ضال ق�ضري(.

ال  ينتهي،  وال  الراحلة  ال�ضاعرة  عن  الكالم  يطول 

م�ضاحة   عنها  الكالم  اأختترية.  م�ضاحة  اىل  ي�ضل 

بانتهاء  تنتهي  ال  م�ضاحات  على  تطل  مفتوحة 

اأ�ضله  يتجاوز  ال�ضاعرة  عتتن  احلتتديتتث  التتكتتالم. 

تف�ضريه  يف  نتوغل  حني  ال�ضعر  كاأنه  وقتتواعتتده، 

و�رسحه.

اللبناين  ال�ضعر  ال�ضاعرة �ضباح زوين يخ�رس  بغياب 

وهجًا �ضعريًا كان ال يتوقف يف اأحلك ظروف البالد. 

الناب�ض  ال�ضعري  زخمها  يف  حا�رسة  كتاباتها 

ال�ضعري  امل�ضهد  �ضيتاأثر  غيابها  وبعد  بامتياز، 

اخل�ضارة  هتتذه  متابع  وكتتل  مهتم  كتتل  ويتح�ض�ض 

الكبرية. 
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