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يف هذ� �لعدد �خلا�ص من جملة نز�ى �لتي حتتفي باإكمال عقدها �لثاين، بر�ؤية 

ظلت حُتا�ل  قدر �لإمكان �ملحافظة على متانتها �ر�سانتها على مدى �لعقدين، 

�در��سات  �نقد  �فكر  ��رسد  �سعر  من  �لعربي  �لعامل  جديد  على  تنفتح  �هي  

لتخرجه من  ماين، 
ُ
�لع �لكاتب  بيد  تاأخذ  ��إىل جو�ر كل ذلك ظلت  تخ�س�سة، 

ُ
م

جغر�فيا حمليته �إىل �آفاق �أكرث �ت�ساعا. فهي كما ��سفها �لدكتور ��لأكادميي 

حم�سن �لكندي: »جملة ثقافية ر�سينة ���سحة �لأهد�ف، بينة �ملعامل، متطلعة 

�إىل �لفكر �حلر �لقائم على �ملنهج  ��لر�ؤية  ��لتحليل«

يف هذ� �لعدد تفتح جملة نز�ى عددها �حلادي ��لثمانني  مبلف خا�ص ي�رسد 

عدين �لعربي 
ُ
عالقة بع�ص �ملثقفني باملجلة، �كيف تركت �أثرها �ملهم على �لب

��ملحلي.

 امللف من اإعداد وتقدمي : هدى حمد

« ُتكمل عقدها الثاين جملة »

كتاب وفنانون.. يحتفون بها وي�سائلون 

الواقع الثقايف الُعماين



�أخرى  قر�ء�ت  �أي�سا على  �مللف  ينفتح    كما 

�لأربعة  ط��و�ل  تبلور  �ل��ذي  ماين 
ُ
�لع للم�سهد 

مانية، 
ُ
�لع �لنه�سة  عمر  من  عاما  ��لأربعني 

�تبلور  مان، 
ُ
ع يف  �لثقافة  مالمح  فتغريت 

موؤ�س�سات  �تنامت  �ل�سابق  من  �أكرث  �مل�سهد 

�لطموح،  ت���ارة  ل��ت��و�زي  �مل���دين،  �ملجتمع 

�خُلطا  ُت�سارع  قليال،  ترت�جع  �أخ��رى  �ت��ارة 

�أخرى، فكان  تارة  بهد�ء �ر�ية  ة، �ت�سري 
ّ
مر

للقب�ص  �مل�سهد،  لر�سد  �مللف حما�لة جادة  

�ل�سهاد�ت يف  على تالبيبه عرب جمموعة من 

�لعماين،  �لثقايف  �لعطاء  من  خمتلفة  مو�قع 

ا قد يتبادر 
ّ
بعيد� عن �ملجاملة �لفارغة، �عم

بالتلميع  �لحتفاء  �ختز�ل  �لأذهان حول  �إىل 

تنب�ص  �سهاد�ت  فهي  �حلقيقي.  غري  ��لتلوين 

بني  �لعماين،  �لثقايف  �لو�قع  �أعماق  �ت�سرب 

�سريه �حلثيث �عرث�ته.

بني  �سهاد�ته  ت��رت��ح  �ل��ذي  �مللف  ه��ذ�  عرب 

�لبع�ص  رب��ط��ت  �ل��ت��ي  �حلميمية  �ل���ق���ر�ء�ت 

�لتي  �لأخ����رى  �ل�����س��ه��اد�ت  �ب��ني  باملجلة، 

�لتي  �لتجارب  ببع�ص  خا�سا   
ً
�حتفاء قّدمت 

�تاأثيثه،  �مل�سهد  �أر�سية  فر�ص  يف  �ساهمت 

يف  ��ل�سعف  �لقوة  ب��وؤر  عن  ك�سفت  ��أخ��رى 

�لبنية �لثقافية �لعمانية من �رسد ��سعر �نقد 

�ت�سوير  �ت�سكيل  ثقايف  ��إع���الم  �ترجمة 

ن��ز�ى  �م��وؤ���س�����س��ات م��دن��ي��ة، حت���ا�ل جملة 

تر�سد  ��أن  �خل��ا���ص،  مبنجزها  حتتفي  �أن 

لأنها  �يكرب  ينمو  �هو  لها  �ملجا�ر  �مل�سهد 

لونه �طعمه  ُتقرب  �أن  تتما�ص معه، �حتا�ل 

�خ�سائ�سه من �ملتابع �لعربي �لذي ل يز�ل 

يت�ساءل عن غيابه �أ� تغييبه.  

�لإع��الم،  �زير  �حل�سني  عبد�ملنعم  �لدكتور  معايل 

مان 
ُ
لنا جميعا يف ع

ّ
حم

ُ
ر�أى �حتفالنا يف هذ� �لعدد ي

م�سوؤ�لية �حلفاظ على هذ� �لكيان �لثقايف �لعماين. 

نز�ى  مع  �حلميمية  �سهادته  حكايته  �يحكي عرب 

بقيت  حلقات  �سبع  يف  �أ�جزها  حياة  حمطات  عرب 

حم�سن  �لدكتور  �ر�أى  �لذ�كرة.  يف  �بقوة  حا�رسة 

جديد  مفهوم  نحو  �جتهت  نز�ى  �أن  �أي�سا  �لكندي 

مانية يف كافة 
ُ
م�ستثمرة �لإنتاج �لرفيع للثقافة �لع

مر�حلها ��أطو�رها، �هي ثقافة متنوعة ل�سك  �لها 

�أ�سماء  �لبقاء ��خللود مبا قدمته من  مقوماتها يف 

هذه  �لعل  ��حلياة،  ��لفن  �لأدب  حقول  يف  لمعة 

. فاإىل جو�ر  �ل�سمة قد ل تتو�فر ملجلة غري نز�ى« 

من  �ملهم  �لر�سيد  هنالك  �ملجلة،  ر�ؤي��ة   ��سوح 

�لأ�سماء �لكبرية �لتي حتجز ح�ستها على �سفحات 

�ملجلة �إىل جو�ر �لأ�سماء �ل�سابة �لتي ت�سق طريقها، 

حتى لتغد� �ملجلة كما �أكدت �لكثري من �جلامعات 

�ملرموقة، م�سدر بحث معتمد ميكن طلبة �ملاج�ستري 

�بحوثها،  در��ساتها  على  يعتمد��  �أن  ��لدكتور�ة  

هي  فكانت  للدر��سة  �ملجلة  �أخ�سع  �لبع�ص  �إن  بل 

�ملعمري  طالب  يذهب  ��لتق�سي.  �لبحث  جم��ال 

�لبنى  من  »��حدة  نز�ى  باأن  للقول  �لتحرير  مدير 

�سياق  يف  �أ�سا�سي  كمتطلب  جاءت  �لتي  �ملعرفية 

يحيى  يرى  فيما  �لثقافية«،   �حل�سارية  �لتطور�ت 

تطور  ر�فقت  �ملجلة  باأن  �لتحرير،  من�سق  �لناعبي 

مانية منذ �لكتابات �لأ�ىل �لتي 
ُ
�لكتابة �لبد�عية �لع

�نتقلت من �لو�قع �لبيئي �لقر�ي لتتحول نحو هموم  

���قع �لن�سان.  ��أ�سار حممد بن �سيف �لرحبي �إىل 

ح�سن �حلظ �لذي �سادف ُكتاب جيل ما بعد �لنه�سة 

مانية، فقد �نفتحو� على �أبو�ب �أ��سع من �ملعرفة. 
ُ
�لع

�لبع�ص يعتب على جملة نز�ى كونها مل  ��إن كان 

فهي  �لعماين،  �لثقايف  باملجتمع  عالقتها  تطور 

بل  حملي،  طابع  ذ�ت  تكون  �أن  �أ�ل  لها  ��رد 
ُ
ي مل 

ماين 
ُ
�لع �ملثقف  بيد  تاأخذ  فهي  متاما  �لعك�ص  على 

�لوطن  من  �أخرى  مناطق  �إىل  حمليته  من  لتخرجه 

مانية 
ُ
رد لها �أي�سا �أن حُتابي �ملادة �لع

ُ
�لعربي. �مل ي
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�ل�سياق  يف  تدخل  �أن  ��إمن��ا  مانية، 
ُ
ع �أنها  ملجرد 

�لأكرث  �ملو�د  �نتقاء  من  �ملجلة  تن�سده  �لذي  �لعام 

�لكثيفة،  �لف�سلية  ح�سيلتها  �سمن  �ق��وة،  عمقا 

��لتي تكاد تكفي لإنتاج جملة مبعدل �سهري �لي�ص 

ف�سليا �ح�سب. ��لغريب حقا �أننا �أمام كل �مل�ساريع 

�لثقافية �لتي ُترجمت �إىل جمالت ت�سدر من �لوطن 

مرد�د�  بع�سها    
ُ
قدم

ُ
ي �رمبا  �خلليج،  �من  �لعربي 

عطل 
ُ
ي �أن هذ� كله مل  �إل  زيا، 

ُ
�لبع�ص جم ماليا ير�ه 

مرغوبة  فظلت  ن��ز�ى  جملة  مع  �لتو��سل  كثافة 

�أكرث من كم �ملو�د  �أدل على ذلك  �من�سودة ، �لي�ص 

��لر�سائل �ملتدفقة ب�سكل يومي.  �قد �أ�سار �لإعالمي 

منذ  �ملجلة  �أن  �إىل  �ل�سدد  هذ�  يف  �ل�سيدي  عا�سم 

م�رس�عا  تتبنا   مل  �أنها  ���سحا  كان  �لأ�ل  عددها 

م�رس�عا  تكون  �أن  تن�سد  كانت  »بل  �سيقا،  ثقافيا 

ثقافيا �فكريا عربيا �أ��سع من �أن يكون �سيقا على 

يخرج  �أن  �ل�سهل  من  كان  �لذلك  جغر�فية.  حد�د 

ماين �إىل خارج �حلد�د 
ُ
�ملنتج �لإبد�عي ��لفكري �لع

��ر�ء �لبحار ��ل�سحارى �ي�ستقر يف �سياقه �لعربي 

�لثقافة  تقدمه  ما  مع  جنب  �إىل  جنبا  ��لإن�ساين 

�لعربية«

 مل تتذبذب  نز�ى كثري� يف م�سارها �ملن�سود، ��إن 

على  �لقدرة  فهو  ر�سيدها  يف  ح�سب 
ُ
ي ما  ثمة  كان 

ت بها، 
ّ
�ل�ستمر�رية،  رغم �لظر�ف �ملختلفة �لتي مر

ربحا  جتلب  ل  �لتي  �ملجالت  �أن  متاما  يعي  فكلنا 

جتاريا، ل حت�سد �هتمام �مل�سوؤ�لني، �رمبا ت�سبح 

تنا�سني 
ُ
بالن�سبة لهم عبئا �عالة ل �أكرث، نا�سني �أ� م

تكون  عندما  يتحقق  �لذي  �لآخر  ��ملك�سب  �ملرد�د 

�لعربية،  هذه �ملجلة مطلوبة �منتظرة يف �لأ�سو�ق 

�أي�سا، بل قد تنفد ب�رسعة  �يف �لبلد�ن غري �لعربية 

فائقة.

�أّن  �أحدهم  يقر�أ  عندما  �لفارقة  �لإ�سارة  هذه  تكفي 

هذه �ملجلة بكل طرحها �مغامر�تها �جتو�لها يف 

كتابات �لعامل �ملرتجم من لغات �إجنليزية �فرن�سية 

���سبانية �هندية �فار�سية �حتى تايلندية �غريها، 

�جلغر�فيا  �أبقتها  �لتي  مان، 
ُ
ع �سلطنة  من  ت�سدر 

�طبيعة �لإن�سان فيها �ظر�فها �ل�سيا�سية، �قالعها 

�ساعات  يف  �ساكنيها  على  �أ���س��و�ره��ا  تغلق  �لتي 

�لعامل  �سجيج  عن  ما  نوعا  معز�لة  �أبقتها  �لليل، 

�قد  ��سلبها.  �إيجابها  بني  �تالقحاته  �فو�ساه 

يف  �لرحبي  �سيف  حممد  ��لكاتب  �لإعالمي  �أ�سار 

�إىل ذلك قائال: »�فيما كانت �ملجلة تبقى  �سهادته 

�أمام �ملت�سوق يف �ل�سلطنة كانو� يف �خلارج ي�ساألون 

عن �ملزيد من �لن�سخ �لتي تنفد ب�رسعة كبرية، لكن 

متطلبات �ل�سحن �هو�ج�ص �لتوزيع )�ملادية( حتول 

د�ن حتقيق رغبة عدد كبري من مريديها  لإدر�كهم 

قيمتها«، ��أ�ساف قائال: »م�سوؤ�ل يف �سحيفة عربية 

قال �أن لديكم جملتني يبد� �أنكم ل تدركون قيمتهما 

جيد�، �ما حتققانه من ح�سور عماين على �مل�ستوى 

�لثقايف، نز�ى �جملة �لت�سامح، �لتي �أ�سبح ��سمها 

لحقا  �لتفاهم«.           

�جود  من  نتعجب  زلنا  ل  نحن  �أخ��رى،  جهة  من 

�لتجربة  حول  خمتلفة،  ب�سيغ  يتكرر  ��حد  �سوؤ�ل 

�إىل  مانية، �سوؤ�ل ن�سمعه منذ كنا نحبو 
ُ
�لع �لثقافية 

يومنا هذ�، �سوؤ�ل يبد� ب�سيطا �عابر� �إل �أنه يف ��قع 

رتبكة 
ُ
�لأمر بالغ �لتعقيد، ��إجابته غالبا ما تكون م

�أي  يف  به  نتعرث  �لذي  �ل�سوؤ�ل  ذ�ك  ن�سفة. 
ُ
م غري  �أ� 

�ساركة 
ُ
م يف  �أ�  موؤمتر  �أ�  ند�ة  حل�سور  عمل  مهمة 

�أدبية لإلقاء ن�ص �أ� ق�سيدة �أ� �رقة فكرية �أ� نقدية. 

مانية ��إن 
ُ
�لع �لآذ�ن  عتاد� على 

ُ
�لذي بات م �ل�سوؤ�ل 

ربر متاما. »ل نعرف �لكتاب �لعمانيني.. 
ُ
كان غري م

نقد  �حركة  ��سعر  �ر��ي��ة  ق�سة  ُكتاب  لديكم  هل 

�مل�رسح  يف  جتربة  لديكم  هل  حقا؟  �تاريخ  �فكر 

��ل�سينما.. ملاذ� ل ن�سمع بكم، ملاذ� ل نعرف �لكثري 

عنكم؟« �هنا ينبغي �أن نكون قدر �لإمكان حذرين 

يف �لرد، لأن �ل�سوؤ�ل مدعاة للتفكري �أ�ل. فهل يحدث 

ك�سول،  �لآخر  لأن  نظر�  �لتغييب«  �أ�  »�لغياب  ذلك 

لها  �مل�ساألة  �أن  �أم  ��لتق�سي،  بالبحث  مهتم  �غري 

عالقة ب�سعف �لت�سويق �لعماين. ت�سويق �ل�سد�ر�ت 
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ا يعتمل يف �ل�ساحة 
ّ
عرب عم

ُ
�لأدبية ��لفنون كمنتج ي

مانية من حر�ك. 
ُ
�لع

��رسدي  �سعري  نجز 
ُ
م �لأم��ر،  حقيقة  يف  فهنالك   

�جتارب  ��لت�سكيل،  �لت�سوير  يف  �منجز  �فكري، 

ل  �لكن  �لهتمام.  ت�ستحق  �م�رسحية  �سينمائية 

رغم  ��ستحياء.  على  قدم 
ُ
ي ماين 

ُ
�لع �مل�سهد  ي��ز�ل 

�لتجربة  حد�ثة  �أن  يرى  قرب  عن  له  �مُلر�قب  �أن 

�لفن  يف  �أكانت  �سو�ء  جتاربها  بع�ص  يف  �لعمانية 

�أ� �لأدب مل جتعلها تبد�أ من �ل�سفر �لكبري، بل بد�أت 

من نقاط تتما�ص بها مع �مل�سهد �لعربي، ��إن كان 

�أهم �لنقاط �لتي ُت�سعف  �إحدى  ذلك بتفا�ت. �لعل 

�مل�سهد �لعماين �تقدمه ه�سا هو �أن �لبنية �لأ�سا�سية 

للم�ساريع �لثقافية ل تز�ل ب�سيطة يف ظل غياب �أ� 

ندرة �ملكتبات �لعامة، ��مل�سارح ��ملر�كز �لثقافية 

�لو��سعة ��ملمتدة من  مان 
ُ
ع �ملتوزعة يف جغر�فيا 

�مل�ساريع  لكن  �إىل حمافظة ظفار.  حمافظة م�سندم 

كانت  »��إن  �مل�ستقبلية  �خلطط  �سمن  عنها  �مُلعلن 

متاأخرة« تنبئ عن قليل من �لتفا�ؤل.    

فلو كانت لدينا د�ر ن�رس كثرية مب�ستوى �لعمل �لذي 

ُتقدمه حاليا موؤ�س�سة بيت �لغ�سام للن�رس ��لرتجمة 

��لت�سويق  �لتوزيع  م�ساكل  بع�ص  رمب��ا  لنحلت 

للكتاب �لعماين. �لو كانت حركة �لنقد �ملحلية على 

�لعمانية  �لكتب  فر�ص  لكانت  مان، 
ُ
ع يف  ير�م  ما 

لدينا  يكون  لأن  �حلاجة  �أم�ص  يف  فنحن  لذ�  �أك��رث. 

�أ�رسة  به  تقوم  �سابهة ملا كانت 
ُ
م �أن�سطة  يف عمان 

�لنادي  يف  �لرتجمة  ��أ���رسة  �ل�سعر  ��أ���رسة  �لق�سة 

�لثقايف يف تتبع كل جديد. �لعلنا ن�سري هاهنا �إىل 

جتربة »خمترب �ل�رسد« �لتي بد�أت خطو�تها بر�سانة 

جاذبة. 

�لثقافية،  �ملوؤ�س�سة  �أد��ر  �سعف  ننكر  ل  كنا  ��إن   

ن�سري  �أي�سا  �سابقا، فنحن  �لأهلية منها ��حلكومية 

�أد�ئها   يف  تتح�سن  ب��د�أت  �لتي  �جلهود  بع�ص  �إىل 

�لثقايف،  ��لنادي  ��لكتاب  �لأدباء  جمعية  كاأد��ر 

��ملنتدى  ��لثقافة  �لرت�ث  �ز�رة  م�ساريع  �بع�ص 

�لأدبي، �لكن ما ينق�سنا �أي�سا هو �أن تكون للثقافة 

مان ُخطة ��سرت�تيجية �برنامج �أكرث ��سوحا 
ُ
يف ع

مما هو عليه �لآن من فعاليات تنه�ص ��أخرى تخبو!       

�ملر�كز  بناء  �أن  جيد�  نعي  نحن  �أخ��رى  جهة  من 

�لتنويرية، ل يكفيها توفر �ملناخ �لقت�سادي �جليد 

�أن  �سيء  كل  �قبل  بد  ل  �إذ  �ل�سيا�سي..  ��ل�ستقر�ر 

��سكل  �ملعرفة  لتلقف  �ن�ساين  ��ستعد�د  ثمة  يكون 

علينا  كما  �لعاملية.  مبعايريها  �ملدنية  �حلياة 

�لفرد  بني  �مل�ستمرة  �للوم  �سل�سلة  نوقف  �أن  �أي�سا 

على  �لثقافية  �لأ����س��اط  بني  فد�ئما  ��ملوؤ�س�سة، 

�إلقاء  ين�سط  �خل�سو�ص،  على  مان 
ُ
ع �يف  �لعموم 

تبادر  �سيئا �مل  �لتي مل تقدم   �ملوؤ�س�سة  �للوم على 

�مل متهد �لطريق، �لكن من جهة �أخرى �أي�سا ل تز�ل 

�قّلما  ��سحيحة،  قليلة  �مبادر�تها  �لأف��ر�د  جهود 

ت�سمد.  

نز�ى  جملة  تخو�ص  �أن  يف  يرغبون  كرث  ي��ز�ل  ل 

��لكاتب  �لإعالمي  �منهم  �آخر،  نوع  من  مغامر�ت 

حممد �ليحيائي �لذي يرى �رس�رة �أن  يكون للمجلة 

بفتح  �ياأمل  �ل�سنوي،  موؤمترها  �أ�  �ل�سهرية  ند�تها 

�ملتنوعة،  �لثقافية  �لق�سايا  يف  �لف�سلية  ملفاتها 

بحيث تتجذر �ملجلة �أكرث فاأكرث يف �لذ�كرة �لثقافية 

�لعمانية، ل�سيما مع جتربة �جليل �جلديد من �لكتاب 

�أن  �ملحر�قي  حممد  �لدكتور  ياأمل  كما  ��ملثقفني. 

�لهيئة  عمل  تدعم  ��ست�سارية  هيئة  �ملجلة  ت�سوغ 

ت 
ّ
�تثب ��ملقرتحات،  بالآر�ء  �ملوجودة  �لتحريرية 

�أ�سار  كما  ر�ئ��د.  �طني  كم�رس�ع  �ملجلة  م�رس�ع 

�لدكتور هالل �حلجري يف �رقته �ىل �أن �أحد �أ�سباب 

ماين عن ح�سان �لأدب 
ُ
تخلف عربة �لنقد �لأدبي �لع

�لثقافية  �ملوؤ�س�سات  ��ستكتاب  عدم  هو  �جلامح، 

 �
ً
جزء �حلجري  حمل 

ُ
�ي �لعماين.  للناقد  ��لإعالمية 

كل  »ن��ز�ى«.  جملة  عاتق  على  �مل�سوؤ�لية  هذه  من 

بعني  تاأخذها  �ساغية،  �آذ�ن  لها  ك��ار  �لأف  ه��ذه 

�لعتبار، لكي تتجا�ز بها تقليدية �ملجالت �لف�سلية 

�لثقافية، من د�ن �أن ت�رس بهويتها �ر�ؤيتها.
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��إىل جو�ر �حلديث عن نز�ى.. كنا �أي�سا نتحدث عن 

�أ� باأخرى  �مل�سهد �لعماين ملحا�لة تقريبه بطريقة 

تاأخذنا  لذ�  �أ�سلفنا.   كما  �لعربي  �لقارئ  عني  من 

�لباحثة منى �ل�سليمي  من يدنا �إىل �لنقد �لذي نر�ه 

��لر��ئية  �لقا�سة  تتنا�ل  كما  عليه.  نقب�ص  �ل 

د.جوخة �حلارثي �سفحات مطوية من �أ�سعار �سعر�ء 

ُقدمت  يف حمافل  ��أحبوهم. ق�سائد  �لنا�ص  �أجّلهم 

جمع لهم ديو�ن. 
ُ
�ماتت بختام تلك �ملنا�سبات فلم ي

�إىل �لأ�سو�ت  بينما ياأخذنا �ل�ساعر عو�ص �للويهي 

ُتعنى  �لتي  �لدر��سات  لأن  ذلك  �لن�سائية،  �ل�سعرية 

�ليوم  �حتى  �لقدمي  منذ  �لن�سائية  �لأ�سو�ت  بتتبع 

�لق�سيدة  يرى  �لعرميي  خالد  �ل�ساعر  ج��د�.  قليلة 

�ليوم على قطيعة معرفية �جمالية مع  �ملعا�رسة 

��إمنا  لها  �لتنكر  مبعنى  لي�ص  �لكال�سيكي  �ل�سعر 

تتبع  �ليحيائية  د.�رسيفة  ��لناقدة  �لتجا�ز.  مبعنى 

مانية منذ بد�يتها 
ُ
موت �حللم يف �لر��ية �لن�سوية �لع

�لأ�ىل 1999 �حتى �آخر ر��ية �سدرت عام 2014م. 

يف �مللف �ستتحدث �مل�رسحية د.�آمنة ربيع عن قلة 

�مل�رسح،  نقد  يف  �ملتخ�س�سة  �لنقدية  �ل�سد�ر�ت 

��ستتنا�ل كتاب »�لآخر يف �مل�رسح �لعماين«. بينما 

�مل�رسح  عن  �لغبار  �لبادي  �مل�رسحي هالل  ينف�ُص 

حا�رسه بكثري من �لأ�سئلة.
ُ
�لعماين �ي

�سياأخذنا  �ملعمري  �سليمان  ��لإع��الم��ي  �لكاتب 

�جزرها  مدها  ف��رت�ت  ب��ني  �لع��الم��ي��ة   للرب�مج 

��نتعا�سها �خفوتها. كما ينتقى لنا �ملعمري �سالح 

يف  �ملوؤثرين  �أحد  كونه  للحديث،  منوذجا  �لعامري 

�لإذ�عي على مدى خم�ص �ع�رسين  �لثقايف  �مل�سهد 

عاما. 

�مل�سور �لفوتوغر�يف �بر�هيم �لبو�سعيدي، �أ�سار �إىل 

�أن  خط زمن �لت�سوير �ل�سوئي يف عمان �لذي �متد 

من �لتوثيق �إىل �ملو��سيع �لفنية �مُلركبة ��لتعبريية، 

�من ثم �إىل تبني �ملزيد من �لجتاهات �ملفاهيمية 

تاريخ  �إىل  �لوهيبي  ر�ساد  �أخذنا  ��لال��قعية. فيما 

�أما  قابو�ص.  �ل�سلطان  جامعة  يف  �لت�سوير  جماعة 

لديه  فكان  �مليمني  عبد�لكرمي  �لت�سكيلي  �لفنان 

مان. 
ُ
�لكثري ليقوله عن حركة �لت�سكيل يف ع

�يبد� �لدكتور خالد �لبلو�سي متفائال بالرتجمة يف 

�إىل كونها متميزة ل مبا ترجمته  مان �هو ي�سري 
ُ
ع

��إمنا كونها قوة ثقافية فاعلة، ل تكتفي با�ستبد�ل 

لغة باأخرى ��إمنا  تاأتي موؤطرة بر�ؤى نظرية ��طنية. 

م�ستقبل  �أن  �إىل  �ل��ر��ح��ي  علي  �لباحث  �يذهب 

��لرت�جع  بالغمو�ص  ��اط 
ُ

حم عمان  يف  �لفل�سفة 

�أي�سا �ي�سري �إىل �لعديد من �لأمثلة يف معر�ص ذلك. 

�لوعي  �أهمية  �إىل  ياأخذنا  �لعليان  عبد�هلل  �لكاتب 

�لباحث  فيما  �لآر�ء.  تعدد  على  ��لنفتاح  باحلو�ر 

�هو  �ملدين،  �ملجتمع  فكرة  يناق�ص  �ملخيني  �أحمد 

�ل�سعبية  �مل�ساركة  �تو�سيع  �لدميوقر�طية  �أن  يرى 

هي �لتي توؤدي لت�سكل جمتمع مدين �لي�ص �لعك�ص �إذ 

�أن �ملجتمعات �ملدنية ل ت�سل بال�رس�رة �إىل �جود 

عن  يتحدث  �لكثريي  م�سلم  �ملو�سيقي  دميوقر�طية. 

مركز عمان للمو�سيقى �لتقليدية �همومه �إىل جو�ر 

�لطار�سي  �سعيد  ��لباحث  �لكاتب  �أم��ا  �جن��از�ت��ه. 

فيتحدث عن �لكتابة �لتاريخية يف عمان يف �لفرتة 

عرب  �لوليات  �سل�سلة  �ينتقي   ،  2014 �إىل   1980

�لتاريخ كنموذج ليربز �ملوقف من �ملا�سي �منظور 

�لباحثني ��ملوؤرخني �لعمانيني لعلم �لتاريخ.      

بذرة  متتلك  �لتي  �مل�ساريع  من  هي  ن��ز�ى  جملة 

�حلياة  غمرته  رجل  فكر  خلفها  يقف  �إذ  �ختالفها، 

�هي  ��خل��ط��و�ت  �ل���در�ب  �عجنته  مبفارقاتها، 

دير 
ُ
تقوده من يده  ملغامرة �لقر�ءة ��لكتابة، فكان ي

�لكال�سيكي  �لتاريخ  على  منفتحة  بعقلية  �ملجلة 

للفنون ��لآد�ب، �على �حلد�ثة على حد �سو�ء �كثري� 

تز�ل  ل  �لتي  �ملجلة،  ر�ح  على  ه��ذ�  �نعك�ص  ما 

�جلديدة  �لدماء  ملقرتحات  ��ستطاعتها  قدر  تن�ست 

لديها عرب  لتقول ما  لها �ملجال  ��ل�ساخنة �تف�سح 

ملف رمبا يخرج للمرّة �لأ�ىل بهذه �ل�سورة.       
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10\ كاتب ��أكادميي من ُعمان 

من  �لأ�ل  �لن�سف  يف  �لعمانية  �لثقافة  ��ستب�رست 

ت�سعينيات �لقرن �ملن�رسم مبيالد  » نز�ى« �لثقافية 

مبثيلتها  �ل�سبيهة  �لر��سية  �حل�سينة  �لقلعة  هذه   ،

يف �لو�قع ��حلقيقة بل يف �لتجذر ��لمتد�د ،�أعني 

برمزيته  �حل�سني  �ح�سنها  �ل�سهباء  ن��ز�ى  قلعة 

�لعميقة �لر��سخة يف تاريخ �لوطن ... ��ستب�رست هذه 

�لثقافة �هي يف طور �لت�سكل - �فق �ملفهوم �جلديد 

»نز�ى« جملة  ��لإب��د�ع - بح�سور  �لكلمة  خلطاب 

 ، �ملعامل  بينة   ، �لأه��د�ف  ���سحة  ر�سينة  ثقافية 

متطلعة �إىل �لفكر �حلر �لقائم على �ملنهج ، ��لر�ؤية ، 

��لتحليل ، ��ملر�هنة على �لكو�در �لب�رسية �ملخل�سة  

، ع�سد كل ذلك تر��سل  ��لطاقات �ملبدعة  �خلالقة 

يف  �لأف��ق  حد  �سامق  ��أف��ق   ، ��ملعنى  �ملبنى  يف 

��لحتفاء  �لإ�سالحية   �لر�ؤية   حتقيق  �إىل  �لتطلع 

باملنجز �لوطني �خلالد  .

منذ ذلك �لجتماع �لتاأ�سي�سي �لفا�سل بني مرحلتني 

��لذي عقد يف نادي �ل�سحافة يف منت�سف فرب�ير 

 ( �ل�سابق  �لإع��الم  �زير  برئا�سة  1994م  عام  من 

معايل عبد�لعزيز �لرّ���ص ( ، كان �ملطلب ملّحا نحو 

تغيري م�سهد �لثقافة �لعماين ��إيجاد تو�زن للخطاب 

على �لأقل بني طرفيه �لتقليدي �ل�سائد - �لقائم على 

��ل�سعر  ��لتاريخ  ��لنحوية  �لفقهية  �ملتون  ثقافة 

 - ��للحى  �لعمائم  له  تهتز  �لذي  �ملقفى  �مل��وز�ن 

�بني ذلك �لنمط �حلديث �لذي �أخذ ي�ساير م�ستجد�ت 

تنا�سب  باأ�سئلة حية  �لنف�ص  �سو�كن  �يحرك  �لع�رس 

��قع حال �حلياة  �جلديدة �حر�كها  �ملت�سارع .

�ملطلب  ذلك  نحو  �آذ�نهم  �ملجتمعون  �سنف  �عليه   

��رسعو� يف �لتفكري مب�رس�ع ح�ساري كانت جملة 

�لإبد�عات  �لتقت  ، �فعال  �أهم حم�سالته   « نز�ى   «

�لأجنا�ص  �تعاي�ست  �لغر�ء  �ملجلة  هذه  �أبو�ب  على 

�لثقافية فيها ��ن�سهرت يف بوتقة �لإبد�ع �ملتناهي 

��ل��ر��ئ��ي��ون  ��لق�سا�سون  �لفنانون  ،��ل��ت��ق��ى 

 ، ��لت�سكيليني  ��لفال�سفة  ��مل��وؤرخ��ني  بال�سعر�ء 

�كان لقا�ؤهم حميميا ، �ت�سم بحمل ر�سالة �لإ�سالح 

�أ�ل  �لعماين  ، �مد �خليوط جتاه �ملجتمع  ��لتنوير 

ثم �لعربي فالعاملي ثانيا ، �لعل هذه �لر�سالة تتكئ 

مثل  حمل  فقد   ، قدمية  ح�سارية  مرجعيات  على 

هذه �لر�سالة �أ�سالفهم ��أجد�دهم �مليامني ، �كانت 

نتيجة حملهم �سد�ر �أكرث من �ثنتي ع�رسة �سحيفة 

�سحيفة  ثمانني   من  ��أكرث   ، �لإفريقي  �ملهجر  يف 

�جملة يف �لوطن �لأم لعل �أهمها : » �لثقافة �جلديدة 

��لوطن  عمان  �مالحق  �»�لغدير«   ، �ل�رس�ج   «�  ،

�غريها .   

منذ ذلك �لجتماع – �إذن - �مطلب �لتغيري بات ملّحا 

��نتماء�تهم  �أطيافهم  بكافة  �ملثقفون  كان  فقد   ،

يف  قار�  جوهريا  مطلبا  �ي�سعونه  عليه  يوؤكد�ن 

�لر�سمية  �ملوؤ�س�سة  �عي  �لعل  تفكريهم،  منظومة 

لها  �عنّي  نز�ى  ف�سدرت  �ل�رسيعة  �ل�ستجابة  عزز 

��سم كبري ، �قامة �سامقة يف ف�ساء �لثقافة �لعربية ، 

فاأ�سبح �حللم حقيقة منذ نوفمرب من عام   1995م.   

 ��ستقت »نز�ى« ح�سورها من منابع �أ�سيلة �كو�در 

مرموقة �سمنت لها �ل�ستمر�رية ��لبقاء ، ��أهمها  : 

منبع رئي�ص �لتحرير �ل�ساعر �ملبدع ��ملثقف �لكبري 

�لأ�ستاذ �سيف �لرحبي ، �مكانته �عالقاته �لو��سعة 

�لوطن  يف  �لثقايف  �حل���ر�ك  ��أق��ط��اب  باملثقفني 

�لعربي ، فعزز بقاءها ��سمن �إي�سالها �إىل �أ�سقاع 

بعيدة يف ف�ساء�ت �ملعمورة ،فاقرتن ��سمها با�سمه 

�كاأنهما تو�أما �لر�ح .  

« وحتوالت الثقافة  «

العمانية اجلديدة 

 حم�سن بن حمود الكندي\



منبع �لثقافة �لعمانية �لأ�سيلة �أبد� ، ف�سد�ر نز�ى 

�أهمها  ،لعل  دلل��ة  من  �أك��رث  له  عمان  �أر���ص  من 

�لثمر  تنتج  فاأر�ص عمان �لدة   ، ��لعطاء  �خل�سب 

�لطيب ، �يفوح �سذ�ها لدى كل بعيد ، �لهذ� ترى �أن 

مو�سوع  من   �أكرث  على  م�رسعة  ظلت  نز�ى  �أبو�ب 

�لظو�هر  �إىل  �لأعالم  �إىل  �إىل �حل�سارة  �لرت�ث  ؛ من 

�إىل �لجتاهات، �إىل �ل�سري �إىل غريها ، �ي�ستوي ذلك 

يف خطابها �ملقدم من عمان �لأم �لوطن ��لن�سان 

ج�سور  �لعمانيون  م��ّد  �إذ  �لإف��ري��ق��ي  �ل�����رسق  �إىل 

 ، �متحقق  معر�ف  هو  كما  �خلالدة  �إمرب�طورتيهم 

فتجد يف نز�ى ق�سائد �مقاطع �أبي م�سلم �عبد�هلل 

�لريامي  �عبد�لرحمن  �لطائي  �عبد�هلل  �خلليلي 

بن  �هالل   ، �رس�ر  ��أبي  �لرحبي  هالل  بن  �خالد 

�لأجيال  ن�سو�ص  بجانب  جمّيل  بن  �خلفان  بدر 

�ي�ستوي   ، �جلديدة  �لق�سيدة  �سعر�ء  من  �ملتعاقبة 

فكلها   ، ��لعاملي  �لعربي  �ل�سعري  �لإنتاج  يف  ذلك 

عرفت يف نز�ى طريقا . 

�ل�سائد ��ملاألوف ،  منبع �جلدة ��ملغايرة �خمالفة 

فنز�ى �جتهت نحو مفهوم جديد م�ستثمرة �لإنتاج 

�لرفيع للثقافة �لعمانية يف كافة مر�حلها ��أطو�رها 

يف  مقوماتها  �لها   ، ل�سك  متنوعة  ثقافة  �هي   ،

�لبقاء ��خللود مبا قدمته من �أ�سماء لمعة يف حقول 

�لأدب ��لفن ��حلياة ، �لعل هذه �ل�سمة قد ل تتو�فر 

ملجلة غري نز�ى . 

فنز�ى    ، �ملن�سورة  للمادة  �لعلمية  �لقيمة  منبع   

ت�سعى د�ئما �إىل  تنوع مادتها �تقدم يف ذلك �ملميز 

 ، ��لفنون  �لإن�سانية  �لعلوم  يف  �سيما  �ل  ��ملبتكر 

لذ� جتد فيها  �لدر��سات �لنقدية ��ملقالت �لفل�سفية 

�ملو�سيقية  ��لدر��سات  �لت�سكيلية،  �للوحات  بجانب 

��لق�س�ص  ��ملقامات  �ل�سعر  �ق�سائد  ��لأث��ري��ة 

�لقيمة  ؛ �مما ز�ن هذه  �لر��يات  �لق�سرية �مطالع 

�ز�دها تاألقا مقدمات رئي�ص �لتحرير ��فتتاحياته ، 

فهي مبثابة فاحتة نز�ى �جلميلة ، �ل�سانها �لعذب 

من  ن��ز�ى  لت�ستقبل  ح��د�د  بال  �ملتدفق  �ل��رق��ر�ق 

خاللها �لقارئ ب�سحر �لكلمة �جمال �لعبارة �عمق 

�لفكرة .. كيف ل �كاتبها �ساعر مبدع �أ�تي موهبة 

�لبيان فرتبع على قمته .    

منبع ��ستقطابها لالأقالم �لعربية �لر�ئدة من �سعر�ء 

فاأ�سماء من مثل �سالح ف�سل   ، �مفكرين �فنانني 

�ليو�سفي  لطفي  �حممد  ع�سفور  �جابر  ��أد�ني�ص 

�ملجلة  متنح  �غريهم  �ل�سيخ  �خليل  حد�د  �قا�سم 

، لبت من خالله نز�ى �سغف �لقارئ  �متياز� كبري� 

�أ�قات �سد�رها بكل  ، �ينتظر  �إليها  ين�سّد  �جعلته 

�سوق . 

 ، �تابعوها  �ساند�ها  �لذين  �لعرب  �لقر�ء  منبع 

��أ�سبحت تتو�ىل لهم كز�د معريف له مذ�قه �خلا�ص 

، �طعمه �ملميز ، حتى باتت �سفرية للثقافة �لعمانية 

بال منازع، ي�ستوي ذلك لك ��أنت �لقادم من عمان 

��لر�حل عنها بعيد� ،فاأ�ل �أ�سئلة يتبدى ملن يلقاك 

 ، �لرحبي  ��سيف  ن��ز�ى  عن  ��لقر�ء  �ملثقفني  من 

�قد خربنا ذلك �إبان �إقامتنا يف تون�ص �يف جممل 

��ليمن  �موريتانيا  �لأق�سى  �ملغرب  �إىل  زيار�تنا 

�لأطر�ف ناهيك  �لعايل( �غريها من د�ل  �) بلد�ن 

نز�ى  بحب  قر��ؤها  حظي  �لتي  �ملر�كز  د�ل  عن 

�إىل  بهم  �لأم��ر  ���سل  عنها  ��لكتابة  ��قتنائها 

مناق�ستها يف نو�ديهم �جمعياتهم �»�سالوناتهم«  

�لأدبية .

رئي�ص  من  موفق  باختيار  عليها  �لقائمني  منبع   

نز�ى خرية  فلقد عمل يف   ، منه  �مباركة  �لتحرير 

�ملثقفني �لعمانيني ��لعرب من �أمثال �ل�ساعر �ملبدع 

�لأ�ستاذ طالب �ملعمري �لذي كان له باع طويل يف 

نز�ى كيانا �ر�ؤية ، كما �أ�سهم يف حتريرها مثقفون 

، �يحيى  �ليزيد  �أبو  �أ�رسف   : بينهم  ، من  �مبدعون 

يت�سمون  كلهم  �ه���وؤلء   ، حمد  �ه��دى   ، �لناعبي 

�بالطالع   ، �جلديدة  �بالذ�ئقة   ، �لثقايف  بالوعي 

��لفكرية  �لإبد�عية  �لتجارب  جمريات  على  �لعميق 

�ملتعددة .   

 منبع �ملوؤ�س�سة �لر�سمية ، فقد �ت�سمت هذه �ملوؤ�س�سة 

من  ز�د  منها  نز�ى  ف�سد�ر   ، ��مل�ساندة  باملر�نة 

�لقر�ء  قيمتها �ملعنوية ، �جعلها م�سوغا لكثري من 

�لذين يحبذ�ن مثل هذ� �لتوجه ، �إ�سافة �إىل �أن هذه 

��سمنت   ، �معنويا  ماديا  نز�ى  �ساندت  �ملوؤ�س�سة 

لها �لبقاء ��ل�ستمر�رية يف �قت �قعت فيه بع�ص 

�ملادي  �لعوز  فخ  يف  �لعربية  �لثقافية  �ملجالت  
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من  جعلت  �ملوؤ�س�سة  فهذه   ، رجعة  ب��ال  فانتهت 

��ملجالت  �ل�سحف  لكافة  مو�زية  م�ستمرة  نز�ى 

كمجلة »�لت�سامح« �قبلها »عمان« مبلحقها �لثقايف 

�أ��ئل  منذ  �جلديدة  �لثقافة  تطوير  يف  �أ�سهم  �لذي 

�أكفاء  �حمرر�ن  كتاب  قادها  بجهود  �لثمانينيات 

�لفالحي �حممد  ��أحمد  �ليحيائي  : حممد  من مثل 

�حلارثي �عي�سى �لطائي �حممد �حل�رسمي �م�سعود 

�حلمد�ين �حممد �لرحبي �غريهم .   

فلقد   ، ��خلليجية  �لعربية  �لثقافية  �لبيئة  منبع   

�سدرت نز�ى متو�فقة مع جملة »كلمات« �لبحرينية 

�ظل   ، �لثقافية«  »دبي  �أ�  �لكويتية   �لبيان«   «�   ،

�ملوؤ�س�سات  هذه  حمى  حول  يحوم  �لعربي  �ملثقف 

�ل�سحفية فين�رس فيها خا�سة �أنها متازجت بع�سها 

فتعززت   ، �طالبت بخطاب جديد  �تعالقت  ببع�ص 

��أ�سبحت  �تالحمت  ببع�ص  بع�سها  �ملوؤ�س�سات 

ل�سانا ��حد� نحو �لتجديد ��لإ�سالح ��لتنوير .

، فنز�ى �ملجلة غذت  لنز�ى  �لد�ري  �لكتاب  منبع 

م�رس�عها �لكبري باإ�سد�ر كتابها �لد�ري �ساأنها يف 

ذلك �ساأن �أية جملة ناجحة �موؤثرة ، فقدمت للثقافة 

�لعمانية �حلديثة �منها كتب  �لعربية فخر �ملكتبة 

ق�س�سية  �جمموعات  �سعر  �د���ي���ن  �ترجمات 

فت بالكاتب �لعماين يف �لثقافة �لعربية 
ّ
عديدة ، �عر

عن  �ملحر�قي  حممد   « كتابي  �لعل  ��لعاملية 

�ملغامر �لعماين يف �أدغال �إفريقيا » حميد بن حممد 

�ملرجبي  �ملعر�ف ب� » تيبو تيب » �كتاب عبد�هلل 

�غريهما   « �ملفاهيمية  �ل�ستعارة   « �حلر��سي  

�أمثلة حية على �هتمام نز�ى �عدم �قت�سارها على 

كل  ت�سجع  فنز�ى   ، �لق�سرية  ��ملقالت  �لدر��سات 

�إي�سال �سوت عمان  ��قع  �تتبناه من  �أ�سيل  عمل 

�ملعريف  �إىل كل مكان .  

منبع �لتقنية �حلديثة ��لتو��سل �للكرت�ين ، فنز�ى 

 ، ��لتوزيع  �لن�رس  يف  �لتكنولوجيا  ث��ورة  ��كبت 

�لعل هذه �لثورة منحتها �سفة �لتو��سل مع قر�ئها 

�كتابها �رسقا �غربا ، �جعل قر�ءتها �سهلة مي�رسة 

��ملجالت  �ل�سحف  بقية  ���س��اأن  ذل��ك  يف  �ساأنها 

�ملعا�رسة .

 منبع �لنتظام يف �ل�سد�ر ، فنز�ى �لد�رية مل تكد 

�لدقيق  �حلر�ص  ب�سبب   ، �لبتة  موعدها  عن  تتخلف 

رغم   ، باأ�ل  ��ل  مادتها  ��إجناز   ، عليها  للقائمني 

�متنوعة   ، �لعدد  �كثرية   ، كبرية  �مل��ادة  هذه  �أن 

 ، فيها  للن�رس  �لكتاب  تهافت  نتيجة   ، �لجتاهات 

�هذه خ�سي�سة من خ�سائ�ص �ملجلة �لناجحة ذ�ت 

، �يتمنى  �إليه  �لكاتب  ي�سعى  �لذي  �لكبري  �مل�رس�ع 

�أن يجد ح�سوره فيه   .   

 مل حتجر نز�ى �لكتابة ، �مل تدخل يف مز�لق �لنظرة 

منفتحا  خطا  لنف�سها  ر�سمت  بل  �لعقيمة،  �ل�سيقة 

ي�ستوعب �أغلب �لتيار�ت �حلديثة ��لقدمية ، ففتحت 

��ل�سري  �للتاريخ  �ل��ق��دمي،  �لعماين  لل�سعر  منافذ 

�لفكر  يف  �حل��د�ث��ة  تيار  ���ستوعبت  ��لرتجمات، 

�لفكرية  للتعددية  مثال  نز�ى  تعّد  �بذلك   ، ��لفن 

��لإبد�عية ، �لعل ملفات �ل�سعر ��ل�سعر�ء �ملن�سورة 

�سيف  قول  حد  �على   ، ذلك  على  حيا  مثال  فيها 

ت�سمو  بهم   « لكتابها  ملك  فنز�ى هي    «  : �لرحبي 

�على �أفكارهم �لنرية تعي�ص .  

�جلدة  منهج  باتخاذها  �ل�سائد  حيز  نز�ى  ك�رست   

منافذ  �فتح   ، ��لعاملي  �لعربي  �خلطاب  �م�سايرة 

��لظهور فا�ستقطبت  �لتعبري  لالأجيال �جلديدة نحو 

�لذي  �لعمانيني  �ملبدعني  من  �ل�ساعدة  �ملو�هب 

تخرجو� لتّوهم من �جلامعة �لأم ) جامعة �ل�سلطان 

��لكتابة  �لإب���د�ع  ج��ذ�ة  لديهم  �كانت   ) قابو�ص 

 ، ��ل��د�ر���س��ني  �ل�سعر�ء  ب��اأق��الم  ن��ز�ى  فحظيت   ،

�أن ميالدها ��كب تخريج  ��لباحثني منهم خا�سة 

باجلامعة  �لعليا  �لدر��سات  طلبة  �لأ�ىل من  �لدفعة 

��للغة  �لجتماع  �علم  �لعربية  �للغة  �أق�سام  يف 

ه��وؤلء  فانخرط   ، ��لإع���الم  ��لرتبية  �لجنليزية 

مبلخ�سات  ��مل�ساهمة  فيها  بالكتابة  �لطلبة 

ر�سائلهم ، �لعل �أ�سماء من �أمثال : عبد�هلل �حلر��سي 

، ��رسيفة �ليحيائي ،�رفيعة �لطالعي ، �عبد�ملنعم 

�لكندي  ، �عبد�هلل  ، �يحيى �سالم �ملنذري  �حل�سني 

�علي   ، �ملحر�قي   �حممد   ، �لبلو�سي   �حممد   ،

�لكلباين ، �هالل �حلجري �غريهم  كانو� �أ��ئل من 

ن�رس�� يف نز�ى ، �قدمو� �أبحاثهم فيها  . 

 �أّما نحن فكانت جتربتنا مع نز�ى قبل ع�رسين عاما 

�سفحاتها  �حت�سنتنا  فلقد   ، �لعطاء  بر�ح  مفعمة 
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��سجعنا رئي�ص حتريرها ، �قّدمنا �نحن يف بد�ية 

كان   .. خمل�سة  بر�ح  �لعربية  �لثقافة  �إىل  �لطريق 

، حتد�ه يف ذلك  �لرجل يف قمة �حلميمية ��لتدفق 

�أتذكره  �ما   ، �لعربية  �لثقافة  يف  �لعميقة  جتربته 

من معامل تلك �لفرتة �أنني ن�رست �أ�ل مقالتي عن 

�لعماين  �ل�سعر  يف  �لغياب  ثيمات  �عن   ، �ملتنبي 

��سخ�سياتها  �لعمانية  �ل�سحافة  �عن   ، �حلديث 

بت�سجيع منه ، �مل يكن �لرجل ليغامر بنا لول �عيه 

ب�رس�رة ت�سجيع �أ�سو�تنا �جلديدة ��إعطائها فر�سة 

�لظهور م�ستند� يف ذلك على ما قر�أه ��طلع عليه من 

�أعمالنا ، �كنا نعر�ص عليه عديد �ملقالت ��لأبحاث 

فيختار منها ما ي�سلح ، �فق ر�ؤية دقيقة �سعارها 

�لنظرة بح�ص �لناقد �ملتمر�ص ، �فكر �لو�عي �ملثقف 

�طرق  ��لكتابة  �لن�رس  جتربة  تو��سل  فينا  فعزز   ،

كان  مما   ، �آنذ�ك  �لتاريخية  �أهميتها  لها  مو��سيع 

م�سرية  نخطو� يف  �نحن  نفو�سنا  �لأثر يف  كبري  له 

�لكتابة بخطى متئدة ناأمل �أن تكون مفيدة . 

�لتوجه  نف�ص  على  ظلت  �أنها  لنز�ى  يح�سب  ما   

�لفكري ، فلم تنحن ، �مل تنك�رس �أمام عو��سف �لزمن 

�لتطوير  �إىل  ، بل عمدت  �لآخر �ملنا�ئ  ، ��رسبات 

جملة  جعلها  مما  ��مل�سمون،  �ل�سكل  يف  �ل��د�ئ��م 

�عتبارية مبقايي�ص علمي �لإعالم ��لنقد �ل�سحايف، 

�حد� بالباحثني للكتابة عنها ، �مما قر�أته يف هذ� 

�ل�ساأن �أطر�حة علمية قّدمها �لباحث �لأ�ستاذ خليفة 

�لثقافية  �ل�سحافة   « بعنو�ن   �لتوبي  حمود  بن 

�كانت   « �أمنوذجا  نز�ى  جملة   : عمان  �سلطنة  يف 

جزء� من متطلبات �حل�سول على درجة �ملاج�ستري 

�لإن�سانية  ��لعلوم  �لآد�ب  بكلية  �ل�سحافة  بق�سم 

�لطر�حة  هذه  ففي   ، قابو�ص  �ل�سلطان  بجامعة 

قر�ءة م�ستفي�سة خلطاب نز�ى �لثقايف �إ�سافة �إىل 

ت بها هذه �ملجلة ، �طبيعة 
ّ
مناق�سة �ملر�حل �لتي مر

�مل�سحي  �ملنهج  ذلك  يف  ���ستخدم   ، مو�سوعاتها 

�لو�سفي ، �تو�سل �إىل نتائج نح�سبها ر�سيد� لهذه 

�ملجلة �ملهمة .  

 تدخل نز�ى من حيث ح�سابات �لقيمة - منذ �أ�ل 

�أبو�به  �أ��سع  من  �لتنوير  خطاب  يف   - �أع��د�ده��ا 

فمثلها مثل كثري من �ملجالت �لثقافية �ملتخ�س�سة 

خليفة  �لباحث  قول  حد  �على   ، �لعربي  �لوطن  يف 

: » ت�سكل موؤ�رس� متحركا يف  �لتوبي )  �ص 102 ( 

يف  �هي   ،  « ��لأمم   �ل�سعوب  لثقافة  �لبياين  �خلط 

طموحات  حتقق  فيها  ���ستمر�رها  للمعرفة  �لئها 

�تطوير  ذ��ت��ه��م  عن  �لتعبري  يف  ��لكتاب  �ل��ق��ر�ء 

على  بقدرة  نز�ى   �ت�سمت  �لفكرة  �بهذه   ، حياتهم 

�لعربية  بالثقافة  �مزجها  �لعمانية  �لثقافة  بلورة 

�لثقافة  ربط  يف  يندرج  فيها  قر�أناه  ما  فاأغلب   ،

��لعاملي  �لعربي  �لعامل  يف  مبثيالتها  �لعمانية 

��لإن�ساين ، فملفات نز�ى ، �مقالتها ، تنمان عن 

�لب�رس ب�سناعة  �إنتاجه كل  �إن�ساين ي�سرتك يف  ح�ص 

بذلك  �هي   ، �لنخاع  حتى  ماهرة  عمانية  �حرفية 

عمان  ر�سالة  �أنها   «  : �ملرعي  �لكاتب  ي�سفها  كما 

�هذ�   ، �لعامل  على  عمان  نافذة  قل  ،�أ�   « للعامل 

يتاأكد �أكرث عندما ي�سافر كل منا �يلتقي بالأ��ساط 

�لثقافية ، فيجد �لكل ي�ساأل عن نز�ى ، �عن جديد 

�ل�ساعر �سيف �لرحبي ، �ي�سيد بهذ� �إ�سادة تفوق �حلد 

، �عندما عملت مبركز �لدر��سات �لعمانية باجلامعة 

كان �لطالب �لغربيون - �لذين يفد�ن �إىل �ملركز-  

من  فيها  �ما  ن��ز�ى  عن  لنا  �أ�سئلتهم  �أ�ل  تتبدى 

�أعد�دها  يحمل  كان  من  منهم  �لكثري  بل   ، مقالت 

بني يديه ، �ل�سان حاله �لعجاب ��ل�سعي �إىل تلقي 

�ملزيد .

جملة  منها  جعلت  نز�ى  خلقته  �لذي  �لتاأثري  هذ�   

– يف �حلقيقة - نتاج �عي  ذ�ت �سيت عاملي هو 

فنز�ى   ، �خلطاب  �ر�سالة   ، �لثقافة  بعمق  حقيقي 

 ، �ملاألوف  �ل�ساكن �غريت  كت 
ّ
– حر �أ�رست  – كما 

�ربطت �لقا�سي بالد�ين ، �مل تلتفت �إىل �جلزئيات 

�لهام�سية ، بل كان مبلغ �هتمامها �لغايات �لثقافية 

�لكربى يف حترير �لعقل �لب�رسي ، �فتح �لذ�ئقة على 

�ب��ورك   ، لنز�ى  فبورك   ، �مميز  مفيد  هو  ما  كل 

للقائمني عليها ، فهي بحق هدية عمان للعامل يف 

زمن �لتحولت .  
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  1980 -

يف �ملكان �ملزّنر باجلبال ��ل�سحرة �بنات �آ�ى ن�ساأُت. 

�ل�ساحلني  ��لأ�لياء  �خلر�فة  �ترعرعت على ق�س�ص 

ق�سة  كل  على  �ملكان  ذلك  يف  ��ل�سياطني.  ��مل��ردة 

تريد �أن تكون مقّدرة �أن ترف�ص حد�د �لو�قع ��ملنطق 

جما�رة للخر�فة �أ� جما�زة لها حّد �لأ�ساطري.

�لفتى ظهرت عليه  �إن  كان ياما كان. تقول �حلكاية 

�سيماء �ل�سالح ��لنبوغ يف علوم �ل�رسع منذ طفولته 

�ل�سيخ.  �أبيه  يد  على  �لقر�آن  من  �أجز�ء  حفظ  �ملبكرة. 

�لنائمة يف  �لعربية يف قريته  �حاز ق�سطا من علوم 

�أح�سان �جلبل �لوديع ل يزعجها �سوى هدير �لو�دي 

من حني �إىل حني. 

�ل�رسيعة.  علوم  يف  �لفتى  تبّحر  �لإم��ام  م�سجد  يف 

��عتمر �لعمامة �لبي�ساء. �كثري� ما ناب عن �سيوخه 

غيابهم.  يف  �ملكان  �رعاية  �لدر�ص  حلقة  ت�سّدر  يف 

��لده  معه  �لفتى  ز�ر  بقليل  قبلها  �أ�  �لفرتة  هذه  يف 

ح�رسي.  �ن�سفها  بد�ي  ن�سفها  قرية؛  من  �سديقا 

�سالة  بعد  معهم  للقر�آن  �قر�ءته  بجلده  كبار  �أعجب 

�لفجر حتى م�رسق �ل�سم�ص. قالو�: »كان �سوته عذبا 

ممو�سقا«.

�سّب �لبلد ��سّب �لفتى. ذهب مع �لدفعة �لأ�ىل للدر��سة 

تلك  يف  مت��ّرده  �أخبار  �لبلد  على  تو�ترت  باخلارج. 

ي��وؤ�ي   �ل  �لعمامة  يلب�ص  يعد  مل  �إن��ه  قالو  �لبالد. 

�مل�سلني. ت�سطح �أخبار �أخرى جتنح نحو �خلر�فة. هذ� 

�لأ�سالف. �ت�ستعل  �لفتى ترك �سنن  �إن  �لأخبار تقول 

�لق�س�ص ��لأخبار عن �لفتى �لذي حتّول من �ل�سد �إىل 

�ل�سد. 

ذلك؟  حدث  كيف  عقولنا.  يف  �ملكتوم  �ل�سوؤ�ل  يكرب 

�أم �سيء؟ بل ��زد�دت �لرغبة  �هل ما حدث �أمر جيد 

يف لقاء هذه �ل�سخ�سية �ملختلفة �أ� �لرغبة يف قر�ءة 

�نتاجها �لذي كان ل ي�سل �إلينا لعتبار�ت كثرية. 

  1984-

�لثانوية.  �ملرحلة  در���س��ت  �لإ���س��الم��ي  �ملعهد  يف 

�إىل  طالبه  �أخ��ذ  ه��ي  �لكرمية  �ملعهد  ع���اد�ت  �م��ن 

»نادي  يف  تتم  �لتي  ��لدينية  �لعلمية  �ملحا�رس�ت 

حاليا.  �لثقايف«  »�لنادي  �آنذ�ك،  �جلامعي«  �ل�سباب 

جامع  �إىل  تاأخذنا  ر�تبة  حافلة  هناك  كانت  كما 

�ل�سلطان قابو�ص بر�ي لال�ستماع �إىل تف�سري �سماحة 

�سالة  بعد  من  �ثنني،  يوم  كل  �لكرمي  للقر�آن  �ملفتي 

�ملغرب حتى �سالة �لع�ساء. 

�ل�سباب �جلامعي«. كانت  �إىل »نادي  �أخذتنا �حلافلة 

يقّدم  ��ملتحدث  ��سلنا.  عندما  بد�أت  قد  �ملحا�رسة 

قر�ءة مل�سهد �لق�سيدة �لعربية �ملعا�رسة، م�ستعر�سا 

�ق�سيدة  �لتفعيلة  ق�سيدة  جت���ارب  �أه���م  بجمال 

�لق�سيدة  �أن  �إىل  عبارة  �إىل  عبارة  من  م�سري�  �لنرث، 

طريقته  �أعجبتني  زمانها.  ��نتهى  �نتهت  �لعمودية 

بانتهاء  �أطر�حته  ��ست�سغ  مل  ��إن  �ملحا�رسة  يف 

من  �ملحا�رس  �نتهى  �إن  �ما  �لعمود.  ق�سيدة  زمن 

حديثه �فتح باب �لنقا�ص حتى برز �ساب عماين �آخر، 

بتم�سرية �رسقية ��سك�سوكة �عينيني جنال�يني. قّدم 

�أثلجت �سدري فّند  هذ� �ل�ساب مد�خلة جميلة �طيبة 

14\ كاتب ��أكادميي من ُعمان 

 كان ياما 

كان

 حممد املحروقي\



�سعرية  مناذج  تقدمي  عرب  �ملحا�رس،  �أطر�حة  فيها 

مثل  �لتجديد  ��أح�سنت  �ل��رت�ث  ��ستوعبت  معا�رسة 

حممد مهدي �جلو�هري من �لعر�ق �عبد�هلل �لربد�ين 

من �ليمن. 

�سعرت ��أنا طالب �لثاين �لثانوي بفخر �سديد ��أنا �أرى 

��لنقد  �ل�سعر  يتحدثان يف  �لعمانيني  �ل�سابني  هذين 

�ملتحدث  ك��ان  ب��الدي.  يف  يجري  �أعهده  مل  حديثا 

�لأ�ل هو �لأ�ستاذ �سيف �لرحبي. ��ملتحدث �لثاين هو 

�لأ�ستاذ �أحمد �لفالحي. 

 1995 -

بعنو�ن«  �ملاج�ستري  در��سة  لتوي  �أنهيت  قد  كنت 

�لتي خرجت  �لدر��سة  �أبوم�سلم �لبهالين �ساعر�«. هذه 

�لعماين  »�ل�سعر  بعنو�ن  مطبوع  كتاب  يف  لحقا 

�ل�سديق  عّرفني  ر�ئ��د�«.  �لبهالين  م�سلم  �أبو  �حلديث، 

عندما  �لرحبي  �سيف  �لأ�ستاذ  على  �حلر��سي  عبد�هلل 

�ل�سلطان  مدينة  يف  �لقدمي  �ملجلة  مكتب  يف  زرن��اه 

�إىل  �سيف  ع��اد  ب��اك  �لفال�ص  ي�سبه  �فيما  قابو�ص. 

�تذكر  �م�سقط  مطرح  يف  للو�لد  �سحبته  ��إىل  �سنا� 

ق�سة �لربتقال. �أما عن مو�سوع در��ستي فقد تفاجاأت 

باأن هناأين عليه �قال: »�ختيارك لأبي م�سلم �رسبة 

�لعمودية  �لق�سيدة  �أن ل ي�ست�سيغ  �أعتقد  معلم«. كنت 

قر�ءة  بعد  لحقا  �ساأعرف  لكنني  كانت.  �ساعر  لأي 

�سعره معرفته �لرت�ثية �لدفينة �ميله �إىل �جلذ�ر �ما 

�لتحرير:  رئي�ص  قال  �حلقة.  �لعمانية  �لهوية  ي�سّكل 

»عليك �أن حت�رس لنا مقالة مطولة عن در��ستك لأبي 

م�سلم �لبهالين. �إنه موؤ�س�ص. �على �ملجلة �أن تفرد له 

مكانا يليق به«. 

ن�رس  �لبهالين  م�سلم  �أبي  �سعر  عن  لدر��سة  ن�رسي  تال 

�أدغال  يف  عماين  »مغامر  لكتاب  م�سل�سلة  ترجمات 

�أفريقيا«. �قد �جدت �حللقات �سدى طيبا د�خل عمان 

�ل�ساعر  �جلمل  د�ر  �ساحب  طلب  �عندما  �خارجها. 

ي�سدر  يجمعها  بكتاب  �حللقات  ن�رس  �ملعايل  خالد 

يكون  �أن  �لأ��ن  �آن  »�إنه  قائال:  له  �عتذرت  د�ره  عن 

للمجلة كتاب يخرج ملحقا بها. �كتابي هذ� �سي�سدر 

�سمن هذه �ل�سل�سلة«. �كتبت �إىل رئي�ص �لتحرير �أحثه 

على تنفيذ هذه �لفكرة. �قد ��ستح�سنها لت�سبح جمرى 

جديد�ً ي�سب يف �ساقية جملة نز�ى. 

خريجي  من  جيدة  جمموعة  نز�ى  جملة  ��ستوعبت 

�ل�سلك  يف  �نتظمو�  �لذين  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة 

على  �هتماماتهم  ت��وزع��ت  باجلامعة.  �لأك��ادمي��ي 

فرتة  �يف  ��لتاريخ.  ��لرتجمة  ��ل�سعر  �لت�سوير 

ق�سرية ت�ساعفت �نتاجات جديدة ذ�ت طابع �أكادميي 

�بحثي ممنهج. يغري هوؤلء �لكتاب �حت�سان �ملجلة 

لهم فيتناف�سون يف �لعطاء. �يغريهم �سري�رة �ملجلة 

�لعربي  �لعامل  يف  �لعربية  �لثقافية  �لأ����س��اط  يف 

�سفري�  نف�سه  ع��ّد  منهم  ��ح��د  كل  �أي�سا.  ��ملهاجر 

للمجلة. ناأخذ معنا �أعد�د� منها لالأ�سدقاء ��لباحثني 

خارج عمان. 

 2004 -

�لكتاب  لأجيال متعاقبة من  �ملجلة  �حت�سان  تتابع 

يف  �لأ�سعب  �لرقم  منازع  بال  �أ�سبحت  �لعمانيني. 

�لعربية.  �لثقافة  يف  كبري  حد  ��إىل  �لعمانية  �لثقافة 

�لإ�سادة  ينبغي  �لتي  �لإيجابية  �لأمور  دميومتها من 

بها. 

ظلت �لر�ؤية �لتي ت�سرّي �ملجلة ��حدة �أ� هكذ� تبد� من 

�أن�رس بها منذ فرتة  �لبعيد لأنني مل  �أقول من  �لبعيد. 

طويلة. �ذلك يتعلق بالرغبة يف �لن�رس �لعلمي �ملحّكم. 

�لن�رس يف  من  كثري�  �أ�ستفيد  لن  كاأكادميي  �أنني  ذلك 

��إذ  ��سيتها.  �سري�رتها  كانت  مهما  ثقافية  جملة 

تغلق �ملجلة عقدين من �لزمان �تفتح ثالثا فاإنه على 

�لهيئة  تدعم عمل  ��ست�سارية  �أن ت�سوغ هيئة  �ملجلة 

�تثّبت  ��ملقرتحات،  ب��الآر�ء  �ملوجودة  �لتحريرية 

م�رس�ع �ملجلة م�رس�عا �طنيا ر�ئد�، حتى ل مت�سي 

�ملجلة، يوما ما، خرب� من �أخبار كان ياما كان.                
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16\ باحث ��كادميي- �زير �لعالم �لُعماين. 

عمانية  ثقافية  ح�سارية  ظاهرة  ن��ز�ى  جملة 

خال�سة؛ هكذ� كانت منذ �لبدء �ل تز�ل. يف ظل 

�لثقافية على م�ستوى �لوطن  ت�سدع �لإ�سد�ر�ت 

ع�رسين  مر�ر  بعد  �ساخمة  نز�ى  تظل  �لعربي، 

عاما على بد�ية �لإ�سد�ر. 

��لفني  �لتحريري  بطاقمها  نز�ى  مع  حكايتي 

كانت حمطات حياة �أ�جزها يف �سبع حلقات مبا 

تنهمر على ذ�كرتي من �م�سات:

1

يف  �جلامعية  لدر��ستي  �لأخ��رية  �ل�سنة  يف  كنت 

عن  �سمعت  عندما  ��لع���الم  �ل�سحافة  جم��ال 

»رجل من �لربع �خلايل« يعود �ىل بالده بعد �أن 

حَلق بعيد�ً عن مطرح متنقال بني عو��سم عربية 

�أنهكته  ��أجنبية يحط رحاله يف م�سقط كنور�ص 

»نز�ى«.  با�سم  ثقافية  جملة  لري�أ�ص  �مل�سافات 

��أً�سدقاء  يل  بالن�سبة  مهما  حدثًا  كان  يومها 

�جلامعة.

 2

بحب عميق �فرح طفويل ن�ستقبل �لعدد �لأ�ل من 

�ملجلة لأنه منا .. ميثلنا �ميثل �لثقافة مبفهومها 

�لأ�سمل ��لأجمل. خمتلف فر�ع �ملعرفة ��لفنون 

عالية  �مهنية  ر�قية  بلغة  �لإن�سانية  ��لآد�ب 

�ل�سوؤ�ل  كان  متناهية..  بدقة  منتقاة  �لوحات 

متى يحني د�رنا ملقال �أ� �سورة؟!

3

�ملرحوم  �لت�سكيلي  �لفنان  يد  فنيا على  تتلمذت 

�لدكتور حممود عبد �لعاطي �أ�ستاذ �لفنون بق�سم 

يف  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  يف  �لفنية  �لرتبية 

�ملجلة  �خر�ج  على  �لفني  ��مل�رسف  �لفرتة  تلك 

للحياة  �حمبًا  لعمان  عا�سقا  كان   ،1995 يف 

�معاين  �لفني  �لإخ��ر�ج  فنون  طويال  تد�ر�سنا 

د�ن  رحل  نز�ى..  مع  ��سهرنا  �لفنية  �للوحات 

�د�ع �ترك فر�غًا لن ميتلئ. 

   4

�لعدد �لر�بع �سبتمرب 1995 كان �أ�ل مقال يل يف 

�آفاق  �ل�سوئي..  »�لت�سوير  بعنو�ن  �ملجلة  نز�ى 

�ملا�سي �موؤ�رس�ت �مل�ستقبل«. كان بحق ��حد�ً 

بد�أت  بعدها  �لكتابية.  حياتي  حمطات  �أهم  من 

�سل�سلة من �ملقالت �ملتتابعة.

 5

ما �أجمل �أن تتقا�سم خبز �ملعرفة مع �لأ�سدقاء 

ب�سغف نز�ى  نتلقف  .. كنا  �لغربة  .. خا�سة يف 

�ململكة  يف  �لعليا  �لدر��سية  مر�حلنا  يف  �نحن 

�لأ�سدقاء  هم  �كرث  �أبو�بها،  يف  لنبحر  �ملتحدة 

�ل�سمر  نز�ى.. كان  �لذين حتلقو� حول  �لر�ئعون 

لنتجادل  �للندنية  �ل�ستاء  ليايل  يف  طويال  ميتد 

 عبداملنعم احل�سني\

!» وم�سات »



حول فكرة �أ� مقال �أ� رمبا �سورة.

6

يف  »در�����س���ات  �لأ�ل  ك��ت��اب��ي  بن�رس  ت�����رسف��ت 

�كم  2010؛  يف  ن��ز�ى  جملة  م��ع  �لت�سوير« 

مع  �أم�سيتها  �لتي  �حل��و�ر�ت  هي  ر�ئعة  كانت 

�لدقيقة  متابعاتي  حتملو�  �لذين  �لتحرير  هيئة 

لتفا�سيل �لكتاب ليخرج بال�سكل �ملنا�سب.

7

�لقاهرة �بري�ت ��لرباط  �لأ�سدقاء يف  يتحدث 

عو��سم  من  �غريها  �لندن  �باري�ص  �تون�ص 

حول  �لكثري�ن  �ي�ساأل  �ملجلة  نز�ى  عن  �لعامل 

عندما  بالغة  �سعادتنا  كانت  �كم  فيها  �لكتابة 

ق�سية  �سو�رع  يف  �سغرية  مكتبات  �ىل  نذهب 

عمان  من  �أننا  يعرف  �أن  بعد  �لبائع  �يجيبنا 

ب�»نعم �أنتم من نز�ى«.

يف  جميعا  يحملنا  �لعدد  هذ�  يف  �حتفالنا  �ن   

عمان م�سوؤ�لية �حلفاظ على هذ� �لكيان �لثقايف 

باألق  �ملجلة  �ن��ز�ى  عام  كل  �جلميل.  �لعماين 

د�ئم �عطاء متدفق ���سافة ر�سينة �ىل �مل�سهد 

�لثقايف �لعربي يف كل بقاع �لأر�ص.  
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18\ كاتب ��عالمي من ُعمان 

 يف حركة �ل�سعوب ثمة حلظات على قدر من �لأهمية 

حجم  يف  هائلة  تبد�  ل  قد  �إغفالها،  ميكن  ل  بحيث 

�جتياز  على  قادرة  لكنها  باحليو�ت  �ملحدق  �لفر�غ 

بخ�سائ�ص  م�ستعينة  �ملمكنة،  �خل�سا�ص  بع�ص 

�أ�  �ملعتمة،  �لكهوف  �ملغلق،  فك  على  قادرة  تنويرية 

عقول �لب�رس.

�لعمانية  �لنه�سة  �سنو�ت  جيل  نحن  حظنا،  �ك��ان   

للمعرفة،  ف�ساء�ت  من  �أ�ت��ي  مبا  كبري�..  �ملعا�رسة، 

��نفتاح،  �سخامة  بهكذ�  قبل  من  �لأج��د�د  يعرفها  مل 

يت�سا�ق  �ملعريف  �ملمكن  من  ���سعا  ع�رس�  ف�سهدنا 

تقنيا،  �أهمها،  لعل  حت�سى،  ل  م�سار�ت  عرب  علينا 

�لنفجار �ملعلوماتي �لرهيب عرب �ل�سبكة �لإلكرت�نية، 

معه مل تعد �حلو�جز ممكنة، حو�جز �لرقيب، �أ� حو�جز 

�لإيديولوجي  حتى  �أ�  �سيا�سية،  �أ�  جغر�فية  �حلد�د.. 

منها، �إمنا �أ�سبحت جزء� من �لأم�ص يكتب كحالة من 

�لطفر�ت �لإن�سانية عرفتها �لب�رسية �هي تن�سد �لكمال، 

�لده�سة  مفارقاتها  يف  تبلغ  تخبطها،  �رغم  لكنها، 

�ملرتقبة، تتقن فن �حلياة كما تتقن �سناعة �ملوت.

كم�ستغلني  عرفنا  �ملا�سي  �ل��ق��رن  ت�سعينيات  يف 

بالكتابة م�رس�عا ح�ساريا يو�زي �نبعاثنا كمجموعة 

�لكتابي  �لتحقق  �إدر�ك  يف  ب��د�أ��  �لذين  �لكتاب  من 

على م�ستوى �لبالد، كانت حركة ثقافية د�ؤ�بة تركت 

تلك  يف  ت�سدر  �لتي  �لثقافية  �ملالحق  على  �آثارها 

بالن�سو�ص  �مل�ستغلني  من  ���سعة  جمموعة  �لفرتة، 

فكان  �ن�رس�،  كتابة  تن�سط  بد�أت  ��لق�س�سية  �ل�سعرية 

حال  هو  كما  بال�سماء  عامر�  �لثقايف  عمان  ملحق 

ملحق �سحيفة �لوطن �لثقايف.

�لد�لة  تدعمها  ثقافية  جملة  �إىل  �حل��اج��ة  �ك��ان��ت 

يوؤثثون  �هم  �ملثقفني،  من  �لعديد  به  نادى  م�رس�عا 

�إبد�عية متتلك حيويتها �طموحاتها من خالل  حلالة 

�لعربية  �لثقافة  نتاجات  �أمامه  �نفتحت  �ساب  جيل 

��لعاملية عرب ترجمات باتت متاحة، �مع �جود �أجيال 

قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  عمان،  يف  تعلمت  جديدة 

�مل�ستغل  �بينهم  خريجيها،  دفعات  من  �لعديد  قدمت 

�أكادمييون  �جلامعة،  مقاعد  على  �هو  �لكتابة  بفنون 

من  �مل��ت��د��ل  �سد(  �أ�  )م��ع  �لنقدية  �أفكارهم  قدمو� 

�لإبد�عات �لكتابية، �سعر� �ق�سة.

�إز�ء ذل��ك، ��أك���رث، ك��رب �حل��دي��ث ع��ن م�����رس�ع ثقايف 

�أكرب من ملحق ثقايف ي�سدر  �لكتابة،  ي�ستوعب حركة 

��سبوعيا ثم يطوى يف ذ�كرة �ل�سحافة �لتي ل تعرتف 

�إل ب�)عدد �ليوم(.

ذلك  فكرة  �لدت  �لت�سعينيات  عقد  ينت�سف  �أن  �قبل 

�حللم..

ر�أى  ن��ز�ى،  ��سم  حملت  جملة  بهكذ�  �سغوفني  �كنا 

لكن  ن���ز�ة،  �أن��ه��ا  ينطقها  �ه��و  �خل���ارج  يف  �لبع�ص 

توؤكد  �لآن  حتى  عمرها  عربت  �لتي  عاما  �لع�رسين 

�نقطاع لها، مدعومة من  �لأجمل حيث ل  �لنز�ة  �أنها 

قبل د�لة �آمنت بالد�ر �لثقايف لهذه �ملجلة، �بح�سور 

فكري ��ع مّكنها من مد عرى �لتو��سل مع �أهم كتاب 

�لوطن �لعربي �مفكريه، �ل حاجة لالدعاء، باإجالل.. 

�تف�سيل، �إىل د�ر رئي�ص �لتحرير �ل�ستاذ �ل�ساعر �سيف 

�لرحبي، فثقل �ملجلة يغني عن كلمات �ملديح يف حقه، 

�ثقله �ل�سعري على �متد�د د�يل، �لي�ص عربيًا فح�سب، 

ل يحتاج �إىل �سهادة يف هذه �لعجالة / �ل�سهادة.

�ل�ساعة  هذه  عنق  على  تنثل  مل  عاما  �لع�رس�ن  كاأمنا 

عامها  �ملجلة  �أكملت  هكذ�  �ع��م��ارن��ا،  م��ن  �لرملية 

خالل  ت�ساعف  �ل��ذي  �لعمر  �إىل  ن�سيفها  �لع�رسين، 

�مل�سادفة  هذه  يف  م�ستذكر�  ��مل�سو�ر،  �مل�سار  هذ� 

« امل�سار..  «

وامل�سوار

 حممد بن �سيف الرحبي\



جمموعتي �لق�س�سية �لأ�ىل بو�بات �ملدينة �ل�سادرة 

�أي�سا يف ذ�ت �لعام، �أتذكر �أنني قدمت �لق�سة �لرئي�سية 

��لتي حملت عنو�ن �ملجموعة للن�رس يف �ملجلة، لكن 

�ملجموعة �سدرت قبل �أن ي�سدر ذلك �لعدد من )نز�ى( 

يكون  ل  �لن�رس  �أن  بحجة  �لثقايف  �ملحرر  فا�ستبعدها 

ملا �سبق ن�رسه.

�لجتماع  )تذكر(،  من  �أكرث  ��ستعيد  �ملرحلة  تلك  من 

�لذي كان يف نادي �ل�سحافة مبدينة �لإعالم بح�سور 

حممد  بن  عبد�لعزيز  )حينئذ(  �لع��الم  �زي��ر  معايل 

�لذ�كرة  يف  طريا  ي��ز�ل  ل  �حلديث  �كاأمنا  �ل��ر�����ص، 

رئي�ص  ع��ودة  ���ستعيد  مثلنا،  بال�سيخوخة  ي�سب  مل 

)�منفاه  مغرتبه  من  �لرحبي  �سيف  �ل�ستاذ  �لتحرير 

تذهب  ثقافية  ملجلة  �لتاأ�سي�ص  �أمر  ليتوىل  �ملتنقل( 

�أن  �إىل درجة  �د�سمة  رزينة..  �حللم مبجلة  �أق�سى  �إىل 

�لبع�ص كان يغ�ص من د�سامتها فيدعي �أنها )نخبوية( 

�أكرث مما يجب �هو مل يقلب �سوى بع�ص �سفحات منها 

حيث �أنها �أثقلت )قلبه( �أكرث مما ينبغي.

بهكذ�  تعامل  �أن  يفرت�ص  ل  جم��ل��ة،  لي�ست  ن���ز�ى 

��ستب�ساط �سحفي، فهي م�رس�ع ثقايف عماين منفتح 

��أ�س�ست  �سمنه،  من  )��ل��ع��رب��ي(  �لعامل  ح��د�د  على 

ت�سري  �لتي  �لت�سطيح  لغة  �إىل  ينحاز  ل  فكري  مل�سار 

فهي  �جتماعية،  �أ�  ثقافية  �لعربية،  �ملجالت  عليها 

حالة خا�سة، جمعت �حلد�ثي، �ملوغل يف حد�ثة لغته 

��أ�سلوبه، مع �لتقليدي، �لذي يجعل من �لتقليد �ل�سعري 

بو�بة للجمال �لإبد�عي، د�ن تكري�ص للعادي ��ملبتذل 

يف لغة �خلطاب �لأدبي ��أ�ساليب بنائه.

مذ�هبهم،  �خ��ت��الف  على  �ل��ع��رب،  �ملفكر�ن  �فيما 

يعتنون باملجلة، ن�رس� �متابعة، كان هناك من يعتني 

بالت�سكيك يف جد�ى م�رس�ع كهذ�، ���سعا �لتهامات 

على �سكة �مل�سار، مطالبا بتخفيف ثقلها، �مر�هنا على 

�منافذ  �لبالد  مكتبات  يف  تعانيه  �لتي  �لك�ساد  حالة 

�لتوزيع، �تر�جع �لأعد�د �ملطبوعة، �غريها مما �أعّده 

ذي غايات �أبعد من �ملجلة.. �من م�سو�رها �حل�ساري.

قبل  �ملجلة  نز�ى،  عن  �ل�سوؤ�ل  كان  عدة  عو��سم  يف 

�أن  �أ�لئك  يعرف  �ل  بال�سم  �سافرت  لأنها  �ملدينة، 

مدينة عمانية عظيمة تدعى نز�ى منحت �ملجلة �رسف 

�ل�سم..

�ل�سلطنة  �ملت�سوق يف  �أمام  تبقى  �ملجلة  كانت  �فيما 

كانو� يف �خلارج ي�ساألون �ملزيد من �لن�سخ �لتي تنفد 

ب�رسعة كبرية، لكن متطلبات �ل�سحن �هو�ج�ص �لتوزيع 

)�ملادية( حتول د�ن حتقق رغبة عدد كبري يريد�نها، 

باإدر�كهم قيمتها.

جملتني  لديكم  �أن  ق��ال  عربية  �سحيفة  يف  م�سوؤ�ل 

يبد� �أنكم ل تدركون قيمتهما جيد�، �ما حتققانه من 

ح�سور عماين على �مل�ستوى �لثقايف، نز�ى ��لت�سامح 

)�لتفاهم لحقا(.

ذلك  ين�سحب  �هل  لدينا؟  ما  قيمة  نعرف  ل  حقا  هل 

على �ملجلتني، �أم �أن هناك �أ�سياء �أخرى ل ننتبه لها؟

�لذين  �لكّتاب  من  جمموعة  �إىل  �أ�سري  �لنقطة  هذه  يف 

كتابية  �أد��ت  من  ميتلكون  ما  تقدير  يف  يفرطون 

�أ� �ن�سحبو�، عن �حل�سور  جميلة �متفوقة، �قد غابو�، 

عرب بو�بة �ملجلة باأعذ�ر ت�سّوق من باب �إعفاء �لنف�ص 

بقوة  م�سوؤ�ليتها جتاه م�رس�ع ح�ساري، حا�رس  من 

على �ل�سعيد �خلارجي، لكننا نزهد يف �أد��تنا، �لذ�تية 

��لوطنية، حميلني )تخاذلنا( على �لآخر �لذي ندعي �أنه 

نخبوي،  �أنه  باتهامه  برّمته  �مل�رس�ع  �على  يخذلنا.. 

�حد�ثي )�فق نظرة دينية ترى �حلد�ثة �إحلاد� �كفر�(، 

�ي�سري باملح�سوبية يف عالقته مع �لن�رس.

يف  نختلف  �طني،  عماين  م�رس�ع  �ملجلة  �أن  نتفق،   

�أفكارنا حول هذ� �مل�رس�ع، ما نتفق عليه بديهي كما 

نز�ى  لكن  عليه،  �أ�  حوله  نختلف  ما  مع  �حل��ال  هو 

�إجن��از  عاما  ع�رسين  ب��ق��ا�ؤه  جميل  ح�ساري  ره��ان 

�أخرى  عاما  ع�رسين  ��ستمر�ريتها  لدعم  �أكرث  يحفزنا 

��أخرى، �ما �أجنزتها حتى �لآن من م�سار يجعلنا نفخر 

باإرث ثقايف �معريف مهم، حمظوط من ميتلك كل رقم 

من م�سو�ر )نز�ى( لأنه يحتفظ بكنز �أدبي تزد�د قيمته 

زمن  على  �إثبات  �ساهد  فاملجلة  �لعمر،  تقادم  كلما 

ثقايف عماين �عربي، �حده يبقى �ل�سمعة �مل�سيئة يف 

عتمات ي�سنعها قاعديون �د�ع�سيون �ظالميون ير�ن 

يف �لكلمة �حلّرة ر�سا�سة، �هم ل ياأبهون بالر�سا�سة 

�لتي ي�سدد�نها �إىل �لعقل، قبل �جل�سد.  
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20\ كاتب ��عالمي من ُعمان 

ت�ستغل  �أن  �لثقافية  �مل�ساريع  �ملجالت/  على  هل 

على بناء هوية �طنية �أ� ُقطرية يف م�سريتها �لتي 

�حقيقي  جمعي  عربي  �عي  �بناء  �لتنوير  تتو�سل 

�لعربي  �لعامل  �لت�سظي �لتي بقي  يحا�ل ردم حالة 

�أن تتجا�ز يف  �أن عليها  �أم  يز�ل؟  يتخبط فيها �ل 

�إىل عامل  م�سريتها كل �لت�سنيفات �ل�سيقة �تنطلق 

�أكرث رحابة ��أكرث توقا نحو تركيب �سورة مت�سعة 

للم�سهد؟

�لكنها  �سعبة  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  �لإجابة  تبد�  ل   

بالثقافات  فالن�سغال  حال؟  �أية  على  �سهلة  لي�ست 

ن�سميه  �أن  ميكن  ما  بني  �أك��رب  حيز�  �أخ��ذ  �لوطنية 

بقيت  فيما  �لعربي،  �لعامل  يف  ثقافية  م�ساريع 

�مل�ساريع �لتي ت�ستغل على فكرة �أن �لثقافة �لعربية 

�لأ�سمل حمد�دة �نادرة يف �لغالب.

�لتي باتت  �لعربية �سو�ء تلك  �إىل �ملجالت  ��لناظر 

ت�سكل �أيقونات بارزة �عالمات م�سيئة �أ� تلك �لتي 

�أن تختفي  تظهر بني فينة ��أخرى ثم يكون قدرها 

�لثقايف  ��لفعل  �لتاأثري  �إن  �سجيج  �أي  عن  بعيد� 

م�رس�عها  يكون  �لتي  �ملجالت  من  ياأتي  �حلقيقي 

�لفرت��سية  �جلغر�فية  حد�دها  من  ��أ��سع  �أ�سمل 

�أن حت�رس نف�سها يف حد�د تيار  حتى ��إن حا�لت 

�أيديولوجي بعينه، رغم �أن هذ� يحد من قوة تاأثريها 

بال�رس�رة. �ميكن يف هذ� �ل�سياق �أن نتذكر جمالت 

�لهالل  جملة  �أمثال  �لعربية  �مل�سرية  يف  عظيمة 

�جملة  �سعر  �جملة  ف�سول  �جملة  �لعربي  �جملة 

�ليوم  جميعها  ت�سكل  �لتي  �لكرمل  �جملة  �لآد�ب 

تر�ثا عربيا عظيما ل ميكن جتا�زه.

�يف هذ� �ل�سياق �سارت جملة نز�ى �لتي ن�ستح�رسها 

�ليوم يف منا�سبة مر�ر عقدين كاملني على �سد�ر 

عددها �لأ�ل �لذي �سدر يف نوفمرب من عام 1994.

ل  نز�ى  جملة  �أن  ���سحا  كان  �لأ�ل  �لعدد  �منذ 

تبحث عن تبني م�رس�ع ثقايف �سيق ل يخرج خارج 

�أن تكون  تن�سد  �لقريبة بل كانت  �حلد�د �جلغر�فية 

يكون  �أن  من  �أ��سع  عربيا  �فكريا  ثقافيا  م�رس�عا 

�سيقا على حد�د جغر�فية. �لذلك كان من �ل�سهل �أن 

يخرج �ملنتج �لإبد�عي ��لفكري �لعماين �إىل خارج 

�حلد�د ��ر�ء �لبحار ��ل�سحاري �ي�ستقر يف �سياقه 

تقدمه  ما  مع  جنب  �إىل  جنبا  ��لإن�ساين  �لعربي 

�لثقافة �لعربية من �إنتاج �إ�سافة �إىل ما يرتجم من 

ثقافات �أخرى. هذ� �لتو�زي �لذي ظل يحكمه �لتقييم 

�أعطى  ��لُقطري  �جلغر�يف  �لي�ص  ��ملهني  �لفني 

�باتت  �لعربية  �ملجالت  بني  مكانتها  نز�ى  جملة 

فكرة �لن�رس فيها �أمر� يلح عليه �لكتَّاب �لعرب نظر� 

على  ��ل�رس�ر  �مهنية..  ر�سانة  من  به  تتمتع  ملا 

�لإبد�عي  خدم  �لأ�ل  �ملقام  يف  عربية  �ملجلة  �أن 

�ملجلة  تن�رسه  م��ا  �إىل  ينظر  فلم  كثري�  �لعماين 

باعتباره ن�رس� لأ�لويته �ملحلية ��إمنا ن�رس لقيمته 

�لفنية ��لإبد�عية.

�رغم �لظر�ف �لتي مرت بها �ملجلة، ��لتي يعرفها 

�أكرث من كاتب هذه �ل�سطور،  حتما �لقائمون عليها 

�إل �أنها بقيت منارة ثقافية �بقي نهجها ثابتا بعيد� 

�لثقايف  �مل�سهد  ترثي  ل  �لتي  �لأدبية  �ملعارك  عن 

�ل ت�سيف له �تنطلق من منطلقات �سخ�سية �سيقة. 

مل  �ملجلة  تاريخ  )طو�ل  حتريرها  رئي�ص  �أن  ��حلق 

« م�سروع ثقايف  «

عربي ولي�س قطريًا

 عا�سم ال�سيدي\



يزد عدد طاقمها �لتحريري مبا فيهم رئي�ص �لتحرير 

�مدير �لتحرير ��ملخرج ��ملنفذ عن �أربعة �أ�سخا�ص 

فقط( مل يتخذها منرب� يطعن به �لآخر�ن، ��ملتتبع 

لفتتاحيات رئي�ص حتريرها طو�ل عقدين من �لزمن 

ل يجدها تخرج عن �لن�سو�ص �لإبد�عية �لتي ترت��ح 

خمتلف  على  �ملفتوح  ��لن�ص  ��لنرث  �ل�سعر  بني 

�أي  �لحتمالت ��لقر�ء�ت �لتاأملية. �ل ميكن ر�سد 

�فتتاحية يف �ملجلة تطعن بالتلميح �أ� �لت�رسيح يف 

�سخ�ص �أ� موؤ�س�سة �أ� تيار فكري �أ� ثقايف �إل ما كان 

منها يف �سياق �حلو�ر �لثقايف �ملتزن ��حليادي.

�أن نتاج �لعمانيني  �أن نقول  �يف هذ� �ل�سياق ل بد 

�أن يجد لنف�سه  ��ستطاع  �لإبد�عي ��لفكري ��لنقدي 

م�ساحة ي�ستحقها يف �ملجلة لي�ص لأن �ملجلة ت�سدر 

يف عمان �هو �أ�ىل بالن�رس فيها �لكن من حيث �نه 

��ستطاع �أن يناف�ص �لنتاج �ملقدم للن�رس يف �ملجلة 

�يحجز لنف�سه �مل�ساحة ��سط �لنتاج �لعربي �لكبري.

»ن��ز�ى«  حترير  رئي�ص  كتب  �لأ�ل  �ل��ع��دد  �منذ 

�ملجلة  توجه  فيها  يو�سح  �أن  ح��ا�ل  �فتاحية 

�م�سارها �مل�ستقبلي فنقر�أ له يف ذلك �ملقال »لي�ص 

هناك من �جتاه بعينه ميلي �رس�طه �مناخه على 

�أن  �ملمكن  ح��د�د  يف  نحا�ل  ��إمن��ا  �ملجلة  م�سار 

تكون منرب� مفتوحا على �أكرث من مد�ر ��جتاه �على 

�أكرث من ر�ؤية ��جهة �أدب �ثقافة يف حد�د معايري 

يف  �ملت�سارعة  �رمب��ا   ، �ملتعددة  �ملعرفية  �لقيم 

�لإطار نف�سه ، من غري �أن ت�سقط يف �لت�سطيح با�سم 

لي�ص هناك من �جتاه بعينه يفر�ص  �لتعددية.  هذه 

�رس�مته على �ملجلة كما تر�ج لذلك ثقافة �ل�ساعة 

يف �لبالد قبل �سد�ر �ملجلة �أمال يف �أل ت�سدر �بعد 

ي�سيقون  �لذين  �أ�لئك  ير�ج  �كما  �سد�رها،  بدء 

ذرعا باأي �سيء جديد �خارج �سياق �لعادة �ملرت�كمة 

عرب �أزمنة �جلمود ��لتخلف �كما ير�ج �أي�سا �أ�لئك 

�أر�ص  على  �إيجاده  عن  عجز��  د�ر  عن  �لباحثون 

�لإبد�ع ��لكتابة ��حلياة فتحولو� �إىل ن�سيج �سبحي 

ذ�  ذ� �عاه �ل  )ل  لإبد�عات متوهمة �على طريقة 

ح�سل( مل يبق �أمامهم �إل �سقف �لرثثرة �م�سغ خرق 

نقول  �أن  ميكن  �سنة  ع�رسين  �بعد  �لبالية«.  �لكالم 

�أن تلك �لفتتاحية/ �لبيان �لتاأ�سي�سي حتقق �إىل حد 

كبري ���ستطاعت �أن حتافظ على تفا�سيله �منهجه.

جملة  حققت  �أن  �بعد  �لعقدين  هذين  �بعد  ��ليوم 

نز�ى كل هذ� �لألق يف �لعامل �لعربي �يف �لعو��سم 

�نحتفل  بها  نحتفل  �أن  جميعا  لنا  يحق  �لغربية 

�ل�ساعر  �ملا�سيني  �لعقدين  طو�ل  عليها  بالقائمني 

طالب  ��ل�ساعر  حتريرها  رئي�ص  �لرحبي  �سيف 

�سنو�ت  �أغلب  يف  �هما  حتريرها  مدير  �ملعمري 

�ملجلة كانا �إ�سافة �إىل كونهما رئي�ص حترير �مدير 

حترير حمررين �مر�جعني �يعمالن على ��ستخر�ج 

جملة  يف  حد�ثه  ُيت�سور  �أن  ميكن  ما  �كل  �مل��و�د 

حتى ��إن كانت ف�سلية.

لكنَّ �ل�ساعر �سيف �لرحبي عندما نتحدث د�ئما عن 

يذكر  بها  مرت  �لتي  ��لظر�ف  �تاريخها  �ملجلة 

�لف�سل على  �لكثري من  �سخ�سية عمانية �يعيد لها 

منذ  كثري�  باملجلة  عنيت  �سخ�سية  �هي  �ملجلة، 

حتققت  �أن  �إىل  �ل��ورق  على  فكرة  جمرد  كانت  �أن 

عالمة  ��سارت  ��أينعت  �كربت  �لو�قع  �أر�ص  على 

�لعربي  �لثقايف  �مل�سهد  يف  ب��ارزة  عربية  عمانية 

�لر���ص  بن حممد  عبد�لعزيز  �سخ�سية معايل  �هي 

��زير  �لثقافية  لل�سوؤ�ن  �ل�سلطان  جاللة  م�ست�سار 

من  �لكثري  يعيد  �لتحرير  رئي�ص  �لأ�سبق.  �لإع��الم 

�إىل معايل عبد�لعزيز  �ألقها  بقاء �ملجلة على  ف�سل 

توقد  �ملجلة  فيما  يذكر  �أن  ي�ستحق  �هو  �لر���ص. 

�سمعة لبد�ية عقد جديد. لكن �سيف �طالب ي�ستحقان 

�لذكر ��ل�سكر كذلك على »نز�ى« �لتي كربت �كربت 

لكنها بقيت �سابة �فاتنة �تر��د �جلميع للن�رس فيها 

�قر�ءة مالحمها �لعذبة. 
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لأن  ل  ُموِجٌع؛  ُعمان  يف  �لأدب��ي  �لنقد  عن  �حلديث 

يتي�رس  ما  لكون  ��إمن��ا  فح�سب  �سحيٌح  �لنقد  ه��ذ� 

على  هذ�  �أقول  مغامر.  �ل  جريء  غرَي  خجول  منه 

�إىل �ل�ستثناء �لذي قد يكون  �لإجمال د�ن �حلاجة 

��إن كان مغمور�. �لي�ص هذ� من باب جلد  متحققا 

منه  ��ساأقرتب  يطول،  تف�سري�  ذلك  �ر�ء  لأن  �لذ�ت؛ 

ب�سيء من �لإيجاز.

زمنيا، ل ميكننا �أن نتحدث عن �جود نقد �أدبي يف 

عمان قبل �سنة 1970؛ لالأ�سباب �ملتعلقة بظر�ف 

�حلديث.  مبعناه  �لتعليم  غياب  من  �ملرحلة  تلك 

كتابات  م��ن  �لطائي  ع��ب��د�هلل  �لأدي���ب  قدمه  �م��ا 

عمان  �سعر�ء  ببع�ص  فيها  ف 
ّ
يعر �ل�ستينيات  يف 

در��سات  ع��ده  بحال  ميكن  ل  �لعربية  ��جل��زي��رة 

يف  تدخل  �سحفية  �أ�  �إذ�عية  مادة  لكونها  نقدية؛ 

تاريخ �لأدب. �بعد �أن �نطلقت �لنه�سة �حلديثة يف 

عمان، �سنحتاج �إىل عقد �ن�سف من �لزمن كي نرى 

بالأدب  تت�سل  نقدية  �بحوث  مقالت  ظهور  بد�ية 

عام  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  �فتتاح  �إن  �لعماين. 

1986، �ساحبه ح�سور ثلة من �لأكادمييني �لعرب 

�لذين حا�لو� مقاربة �لأدب �لعماين، بجن�سيه �ل�سعر 

�حلديث  �لعربي  للنقد  �لعام  �ل�سياق  عرب  ��لق�سة، 

�لذي بد�ره مل يطور منهجا عربيا يف �لنقد ��إمنا ظل 

ي�سّدر �ملناهج �لنقدية �لغربية �يف�سلها، يف غالب 

�أكانت  ��لنرثية  �ل�سعرية  �لن�سو�ص  على  �لأحيان، 

هوؤلء  تاأثري  ��سينعك�ص  حتتملها.  مل  �أ�  حتتملها 

�لذين  �لعمانيني  �لطالب  على  �لعرب  �لأكادمييني 

�لعربية  �للغة  �لتحقو� بربنامج �ملاج�ستري يف ق�سم 

�لدفعة  �أن  من  �لرغم  فعلى   .1993 �سنة  ��آد�ب��ه��ا 

�أطر�حات  تقدم  �أن  حا�لت   1995 �سنة  �لأ�ىل  

جيدة يف نقد �ل�سعر �لعماين �لقدمي، �سنجد �أن �لتيار 

�لتقليدي جرف معظم �لطالب �إىل �لدر��سات �للغوية 

�أن  �م��ع  �ملخطوطات.  حتقيق  ��إىل  ��ملعجمية 

�لتحقيق عمل جليل �مهم؛ فاإنه لي�ص �أطر�حة يرجى 

�لأ�ىل،  خطو�تهم  يف  �هم  �لطالب،  �إك�ساب  منها 

��لتاأمل،  �حلد�ص،  مثل  �لعلمي  �لبحث  مهار�ت  �أهم 

��ل�ستنتاج.  ��ملقارنة،  ��لتحليل،  ��ل�ستق�ساء، 

�ل �سك �أي�سا، �أن �لق�سم لحقا قدم �أطر�حات نقدية 

�لأخ��رية؛  �ل�سنو�ت  يف  �أنه  كما  قلتها.  رغم  مهمة، 

لن�سمام كوكبة من �لأ�ساتذة �لقادمني من �ملغرب 

�أطر�حات  �أن يغري من م�سار  ��ستطاع  �إليه،  �لعربي 

�لطالب لتكون ذ�ت مناهج جديدة �مد�خل متتح من 

�لل�سانيات �حلديثة. 

�خرتُت جامعة �ل�سلطان قابو�ص بح�سبانها �جلامعة 

من  �سيعفيني  �ه��ذ�  عمان،  يف  ��لأف�سل  �لأ�ىل 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  من  غريها  عن  �حلديث 

�حلكومية ��خلا�سة. لالأ�سف مل تتمكن كلية �لآد�ب 

��لعلوم �لجتماعية، حتى ل يكون �حلديث مقت�رس� 

على ق�سم �للغة �لعربية؛ �إذ �أن �حلال نف�سه �إن مل يكن 

من  جيل  خلق  من  �لإجنليزية،  �للغة  ق�سم  يف  �أ�سو�أ 

�لنقاد �لعمانيني يتنا�لون �لأدب �لعربي، ��لعماين 

هذ�  تطور  مع  تتو�كب  عميقة  بدر��سات  بخا�سة، 

ح�سانا  �عنفو�نه  بجموحه  �أ�سبح  �ل��ذي  �لأدب 

�لباحثني  �ر�ءه عربة مت�سع�سة من  يجر  طر��ديا 

�ملبتدئني ��لأكادمييني �لعَجزة.

كال، مل ت�ستطع �لكلية فعل ذلك رغم عمرها �لطويل 

�ل�ساحة  يف  يظهر  فلم  ق��رن؛  رب��ع  يتجا�ز  �ل��ذي 

23\ ناقد ��كادميي من ُعمان 

النقد االأدبي 

فـي ُعمان

 هالل احلجري\



�لأدبية ناقد متحقق كما حدث يف بع�ص جامعات 

�أمثال عبد  �لتي برز فيها  �لعربي �ملجا�رة  �خلليج 

�لبازعي،  ��سعد  �ل�رسيحي،  ��سعيد  �لغذ�مي،  �هلل 

��إن  ��آخرين.  �لها�سمي،  �علوي  غلوم،  ��إبر�هيم 

ة فهي �أن �لكلية مل ت�سّدر لل�ساحة 
ّ
�سئنا �حلقيقة �ملر

يف  متحقق  عماين  �أ�ستاذ  �أي  مبجملها  �لثقافية 

�مل�رسح،  �أ�  �لتاريخ،  �أ�  �لجتماع،  علم  �أ�  �لأدب، 

�لتي  �لعنقاء  هي  ��لأخرية  �لفل�سفة!  �أ�  �لإعالم،  �أ� 

عناها �ل�ساعر بقوله:

ُلّ  ِ َقاُء َ��خلخْ َعنخْ َ��لخْ �لخُْغوُل  َثاَلَثٌة *  َتِحيَل  �سخْ
ُ َنّ �ملخْ

�أَ ُت  َقنخْ �أيخْ

�لخَْويِف!

�مل�سهد  هذ�  �سنعت  �لتي  �لأ�سباب  يف  �أخو�ص  �لن 

�لبائ�ص، �لكن رمبا يكمن �ل�سبب يف عدم متكن �لنقاد 

ز�لو�  فما  ��لبحث،  للدر��سة  غ 
ّ
�لتفر من  �لعمانيني 

�لقا�سية.  �لوظيفة �متطلباتها  �أعباء  يرزحون حتت 

�نحن نعلم باأن �لنقد يحتاج �إىل مثابرة ��إخال�ص 

كي يتحقق، ��لهام�ص �ملتاح حاليا ملعظم �ملهتمني 

بالنقد،  فامل�ستغلون  �فقري.  �سيق  لدينا  بالنقد 

هام�ص  لديهم  يوجد  ل  منهم،  �لأكادمييني  ��أخ�ص 

عمل  لأي  �ملثابرة  �ملتابعة  لهذه  يكفي  �لوقت  من 

�إن  �لثقافة ب�سكل عام.  �أ�  �لفن  �أ�  جديد يف �لإبد�ع 

�لأعباء �لتدري�سية، ��لأعمال �لإر�سادية �لأكادميية، 

��للجان  �ملاج�ستري،  ر���س��ائ��ل  على  ��لإ�����رس�ف 

بة  بالُع�سخْ تنوء  �أثقال  كلها  ��خلارجية،  �لد�خلية 

�لأكادمييني مطالبون،  فاإن  �لقوة. �فوق ذلك  �أ�يل 

�در��سات  ببحوث  �لرتقية،  من  حقهم  ينالو�  كي 

مة د�ليا ت�ستغرق �سهور� ��سنو�ت. �مما يوؤ�سف  حُمكَّ

�جلامعي  �لأ�ستاذ  �إىل  تنظر  لدينا  �جلامعات  �أن  له 

على �أنه جمرد عامل م�سنع، مطلوب منه �أن يعالج 

كي  �جلامعة؛  معامل  يف  �مُلدخَْخالت  من  جمموعات 

نعلم  �كما  �ل�سوق!  يف  ل�ستخد�مها  �ساحلة  تكون 

فاإن ُعّمال �مل�سانع يكون �قتهم م�ستنَزفا يف عملية 

�لت�سنيع هذه، �ل يوجد لديهم هام�ص ملمار�سة �أي 

ن�ساط �آخر. ل تفقه جامعاتنا لالأ�سف �أهمية �لبحث 

�لعلمي، رغم �أنها تنادي به ليَل نهاَر. �فكرة تخفيف 

�لأ�ساتذة  كاهل  عن  ��لإد�ري��ة  �لتدري�سية  �لأعباء 

غو� �لو قليال لو�جبهم �لوطني يف 
ّ
من �أجل �أن يتفر

�لإبد�عي  للمنجز  �لر�سينة  �لنقدية  �لدر��سات  �إجر�ء 

�لعماين �أدبيا �فنيا �ثقافيا، تكاد تكون م�ستحيلة، 

�ٍص  د تَرٍف حَمخْ
ّ
بل ي�سخر منها �لبع�ص �يعتربها جمر

�جلامعات  �أ�سهر  باأن  نعلم  نحن  �لعمل.  عن  �ُعطٍل 

�لزمن  �لد�لية عرب  �سختخْ �سمعُتها 
ّ
�إمنا تر �لعامل  يف 

نتيجة �لهتمام بالبحوث ��لدر��سات �لي�ص مبجرد 

تفريخ �ملوظفني �إىل �سوق �لعمل.

ح�سنا،  �جلامعة؟!  ح��ول  مزعجة  �سهادة  قلُت  هل 

�ساأذهب �إىل ما هو �أبعد من هذ� لأقول �إنه ل توجد 

�لنَُّخب  من  جيل  خللق  �طنية  ��سرت�تيجية  لدينا 

��لأدب��ي��ة،  �لعلمية،  �ملجالت  �ستى  يف  �لعمانية 

��لفنية، ��لثقافية. �إن غياب �لأ�سماء �لعمانية ذ�ت 

�ملنجز�ت  �ملجالت،  هذه  يف  �ملتميزة  �ملنجز�ت 

�سمن  لت�سبح  �لإقليمية  حد�دها  تتجا�ز  �لتي 

ُيقِلُق  ل  �أنه  يبد�  �أمر  ��لعاملية،  �لعربية  �ملنظومة 

�أحد� �مل ُيلتم�صخْ له عالج. ��ساأ�ستبعد يقينا �أن يكون 

�لور�ثية!  �ر�ء هذه �مل�سكلة �سبب مرتبط باجلينات 

�ل�ساأن،  فُعمان متتلك ر�سيد� تاريخيا قويا يف هذ� 

��حلديث عن ذلك مدعاة لإ�سهاب ل يت�سع له �ملقام 

هنا. ��لر�جح عندي �أن �لأمر يعود �إىل توفري مناخ 

مالئٍم لالإبد�ع ��لتميز يف هذه �ملجالت.

�أن  هو  �لنَُّخب  �سناعة  با�سرت�تيجية  �أعنيه  ما  �إن 

تكون لدينا خطة بعيدة �ملدى ل�ستقطاب �لكفاء�ت 

�ملجالت  خمتلف  يف  �لعمانيني،  من  �ملتميزة، 

�تذليل �سعاب �حلياة �أمامهم كي يتفرغو� لالإبد�ع 

�أن���ه ب��رت�ك��م �خل���رب�ت  ك���لٌّ يف جم��ال��ه. �ل ري���ب 

��لإجناز�ت �ستت�سكل �أعالم تتجا�ز �سهرتها �حلد�د 

�إىل �لعاملية؛ مما ي�سنع  �لوطنية ��لإقليمية لت�سل 

لعمان �سيتا علميا �ثقافيا يليق مبوقعها �لتاريخي 

يف �حل�سارة �لعربية.

�لطرح،  بهذ�  �تب�سيطيا  عاطفيا  �أظهر  �أن  �أ�د  ل 

�إد�رية  �إىل �سو�بط  �أن �مل�رس�ع يحتاج  ��أعلم جيد� 

ل  �أن  له  ت�سمن  كما  �لنجاح،  له  تكفل  �تنفيذية 
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ذلك  �أعي  ��ملّدعني.  للمنتفعني  مرتع  �إىل  يتحول 

�أن فر�سة �لتفرغ �لعلمي �لتي  جيد�، ��أعرف، مثال، 

�أحيانا  �سنة  �إىل  ت�سل  ��لتي  �جلامعات  متنحها 

َرين،  �ملز�َّ �لأكادمييني  من  ثلة  ��ستخد�مها  ي�سيئ 

�لتدري�ص يف  �أ�  بالعمل  �ملايل  للك�سب  �ي�ستغلونها 

جهات �أخرى، بدل من �ل�ستغال على �لبحث �لعلمي 

�ملحاذير، �لكني  �أعرف مثل هذه  �ملفرغني لأجله. 

�إذ�  حتقيقه  ميكن  �أمر  �لكفاء�ت  ��ستقطاب  �أن  �أدرك 

�سدقت �لنو�يا ��أخل�ست �أهد�فها للوطن.

�لنقد  يف  �لنخب  �سناعة  لإمكانية  مثال  �ساأعطي 

هذ�  على  مرتكزة  �ل�سهادة  هذه  ماد�مت  �لأدب��ي، 

من  نخبة  خللق  �لطريق  منهد  �أن  ميكننا  �ملجال. 

�أمثال  من  كفاء�ت  با�ستقطاب  �لعمانيني  �لنقاد 

�لإجنليزية  �للغة  ق�سم  من  �لبلو�سي  خالد  �لدكتور 

حممد  ��ل��دك��ت��ور  ق��اب��و���ص،  �ل�سلطان  جامعة  يف 

نز�ى،  بجامعة  �لعربية  �للغة  ق�سم  من  �ملحر�قي 

�لعربية  �للغة  ق�سم  من  �حلارثي  جوخة  ��لدكتورة 

بجامعة �ل�سلطان قابو�ص، ��لدكتور حميد �حلجري 

من جامعة �ل�رسقية، ��لدكتورة عائ�سة �لدرمكي من 

�أخرى  �أ�سماء  هناك  �سك  )د�ن  �ملفتوحة  �جلامعة 

بها  معرفتي  ح�سب  �لأ�سماء،  هذه  �قرت�حها(.  ميكن 

�متابعتي لكتاباتها، ميكن �أن تكون �أعالما متميزة 

�آخر يعفيها من  �لأدبي لو تهياأ لها مناخ  �لنقد  يف 

جانب  �إىل  فهي  �لعي�ص،  لقمة  �ر�ء  �ليومي  �لكدح 

�لدر��سة  يف  ق��در�ت  لديها  �جليد،  �لعلمي  تاأهيلها 

على  ��لنفتاح  ��ل�ستنارة  بالذكاء  تت�سم  ��لبحث 

�لناقد  ُع��ّدة  �حلديثة.  ��ملناهج  �لأجنبية  �للغات 

�لوقت.  هو  ينق�سها  ما  �لكن  لديها،  متوفرة  �جليد 

�هنا ميكن ملوؤ�س�سات مثل جمل�ص �لبحث �لعلمي �أن 

�لتي ي�رسفون جلها يف متطلبات  �أ�قاتهم  ي�سرتي 

تت�سل  حمددة  مب�ساريع  �لتز�مهم  مقابل  �لوظيفة، 

بال�سعر ��ل�رسد يف عمان. لي�ص بال�رس�رة �أن تكون 

ميكن  �لكن  �حلياة،  مدى  مفتوحة  �لزمنية  �لفرتة 

تقنينها �ربطها بالإجناز�ت �ملتوقعة. �إن فعل هذ� 

يف  ��ستّنت  �لعامل  د�ل  من  �كثري  م�ستحيال،  لي�ص 

غ �لعلمي« �ملدعوم ملن ي�ستحقه 
ّ
قو�نينها حق »�لتفر

�حل�سارة  ت��اري��خ  �يف  ��لباحثني.  �لعلماء  م��ن 

�لأعيان  �أ�  �لد�لة،  لقيام  كثرية  �أمثلة  �لإ�سالمية 

غو� للعلم«. 
ّ
�ملي�سورين، بو�جب كفالة �لعلماء »ليتفر

ه قال ملو�سى عليه  �أَنّ �قد ُنِقَل يف �لأثر عن �خل�رس 

غ للعلم �إن كنَت تريده، فاإمنا 
ّ
�ل�سالم: )يا مو�سى، تفر

�ل�سافعي  �لإمام  �أبيات  �لعل  له(.  غ 
ّ
تفر مِلنخْ  �لعلم 

�لعلماء  �تخذه  �ل��ذي  �ملوقف  ه��ذ�  تلخ�ص  �أي�سا 

غ �لعلمي:
ّ
�مل�سلمون من م�ساألة �لتفر

َرُه  ل ُي�دِرُك �حِل�كَمَة َمن ُعمخْ

ِل  هخْ
َي�ك�َدُح ف�ي َم��س�َلَح�ِة �لأَ    

ً
َ�ل َي�ن�اُل �لِعلَم �إِّل َفتى

ِل  خ�اٍل ِم�َن �لأَفكاِر َ��ل�ُسغخْ     

نَّ ُلقماَن �حَلكيَم �لَّذي
َلو �أَ

ِل  �ساَرت ِبِه �لُركباُن ِبالَف�سخْ     

ُب��لي ِب��َف��ق�ٍر َ�ِع�ي�اٍل مَل�ا 

ِل ِ َ��لَبقخْ َق َب�ي�َن �لِت�بخْ
َّ
َف�ر    

��لّنَخب  �لعلماء  تفريغ  ��سرت�تيجية  �أن  جند  �هكذ� 

�إن  منه  منا�ص  ل  �أم��ر  ��لبحث  للدر��سة  �ملثّقفة 

�أر�دت �لد�لة �أن ت�سع لها قدما يف �سلم �حل�سار�ت 

��لتقدم. 

ثمة عامل �آخر �ساهم يف تخلف عربة �لنقد �لأدبي 

عدم  �هو  عمان،  يف  �جلامح  �لأدب  ح�سان  عن 

للناقد  ��لإعالمية  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  ��ستكتاب 

مثل  �لثقافية  �ملجالت  �أن  بهذ�  ��أعني  �لعماين. 

»���رسف��ات«  مثل  �لثقافية  ��مل��الح��ق  »ن���ز�ى«، 

حول  نقدية  ملفات  لفتح  تخطط  مل  �»�أ���رسع��ة« 

با�ستكتاب  ��مل�رسح،  ��لر��ية،  ��لق�سة،  �ل�سعر، 

�ملتخ�س�سني يف �لنقد �لأدبي من �لعمانيني. ظلت 

�د�ن  تخطيط،  د�ن  تن�رس  �لثقافية  �ملنافذ  هذه 

ٍز، مقالت متناثرة ل جتمعها ثيمة معينة،  دعم جُمخْ
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�يغلب على كتابتها �لت�رسع �عدم �لتحليل �لعميق 

��ملجالت  �ملالحق  هذه  بو�سع  كان  للن�سو�ص. 

بق�سايا  تتعلق  متنوعة  ملفات  تخ�س�ص  �أن 

»ق�سيدة  �أ�  �لنرث«،  »ق�سيدة  مثل  �لعماين  �ل�سعر 

»�حلد�ثة«،  �أ�  �لعمودية«،  »�لق�سيدة  �أ�  �لتفعيلة«، 

�لعماين. فتح  �ل�رسد  �أخرى لق�سايا  �تفتح ملفات 

بعيد  تخطيط  عليه  �سيرتتب  �مللفات  ه��ذه  مثل 

بالنقد  �مل�ستغلني  من  نخبة  ���ستكتاب  �مل��دى، 

لهذ�  جمزية  ميز�نية  �تخ�سي�ص  �لعمانيني،  من 

ب��د�ر  يتعلق  فيما  نف�سه  ��حل���ال  �ل�ستكتاب. 

��لثقافة،  �ل��رت�ث  ك��وز�رة  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات 

للكتاب  �لعمانية  ��جلمعية  �لثقايف،  ��ل��ن��ادي 

ل��ن��د��ت  تخطط  �أن  �أي�����س��ا  بو�سعها  ��لأدب�����اء. 

ب��الأدب  تتعلق  حم��ددة  ق�سايا  يف  متخ�س�سة 

خلق  يف  �جلهود  هذه  �ست�ساهم  �يقينا  �لعماين. 

تر�كم  عرب  �ملتميزين  �لعمانيني  �لنقاد  من  جيل 

�خلرب�ت ��لكتابة.

حني �أنظر �إىل ركن يف مكتبتي خ�س�سُته لالإ�سد�ر�ت 

�حلديثة،  �لعمانية  ��لر��ئية  ��لق�س�سية  �ل�سعرية 

�أحت�رس على �سياع �لعمر �فقد�ن �لوقت لتنا�ل هذ� 

زمالئي  �أن  ��أظن  ��لدر��سة،  بالنقد  �لغزير  �لإنتاج 

يجد�ن  �غريهم  �ل�سهادة  ه��ذه  يف  ذكرتهم  ممن 

�لإح�سا�ص نف�سه. �إن جتربة �ساعر غزير �لإنتاج مثل 

لالأ�سف  �هي  �أغو�رها،  ب�سرب  مغرية  �لرحبي  �سيف 

�جليل  �سيتمكن  فهل  خفي،  ف 
خْ
طر من  �إل  ُتدر�ص  مل 

�جلديد من �لنقاد �ل�سباب من تتبع مثل هذه �لتجارب 

�سيكونون �سحايا مثلنا  �أنهم  �أم  �لعميقة؟  �ل�سعرية 

تفرت�سهم طاحونة �لعمل ��لتدري�ص؟!
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�أفرت�ص �أن �حلديث عن �سوؤ�ل �لنقد يف �مل�سهد �لعماين 

بات يف خانة �ملوؤجل؛ ذلك �أن �أي حديث مهما �دعى 

�لإملام بنا�سية �لقول يف متاري�سه ��آفاقه هو حديث 

لن يكون �سوى حديث بالغي ل �أكرث. لذلك كانت �ل 

�أحا�سي�سنا  من  تقطفنا  طبيعية  �لدة  �لكتابة  تز�ل 

�لقلق  هذ�  �كاأننا موجود�ن حقا،  �لطازجة  �لأ�ىل 

هو �لذي دفعني ��أنا �أقا�م ت�سحر �لورقة �لبي�ساء 

�إىل تخطيط �جهة نظر �سخ�سية ع�ساها تزيح عني 

رد�ء �حلرية، �بخا�سة ��أنا �أنظر �إىل �مل�سهد �لنقدي 

بطبيعة  تكون  لن  �لتي  �لقا�رسة  بعيني  عمان  يف 

�در�ية  �طالعا  �أكرث  �أخرى  عيون  من  �أف�سل  �حلال 

م�ساعفة:  فيه  �خلو�ص  مغامرة  فاإن  لذ�  �ممار�سة، 

عن  �حلديث  تخول  حمددة  �سفة  �متالك  لعدم  مرة 

يف  ميتلكها  من  �ج��ود  ظل  يف  عمان«  يف  »�لنقد 

يف  »�لنقد  لأن  �م��رة  �لعمانية،  �لثقافية  �ل�ساحة 

عمان« �أ�سبه بال�سيء �لذي تر�ه �ل جتده، تلم�سه �ل 

ته موؤكد  تقب�ص عليه. ��أن تتحدث عن �سيء هذ� �َسمخْ

�أنها جمازفة كبرية!

ح�سنا �إذن، ل �أظن �أن ثمة لقبا يثري رعب �مل�سوؤ�لية 

تكون  �أن  ثالثة:  �ألقاب  من  �أك��رث  حامله  نف�ص  يف 

�مرد  ناقد�!  تكون  ��أن  طبيبا،  تكون  ��أن  قا�سيا، 

�أ�  �حلالة  ت�سخي�ص  �خلطاأ يف  قابلية  �إىل عدم  ذلك 

�حلكم عليها، �ذلك بخالف غريها من �لألقاب �لتي 

تتخذ نتيجة �لعمل فيها مدى طويال حتى تتخلق يف 

�سكل قابل لقيا�ص دقة �ل�ستغال ��سو�به.

 �كما �أن �خلطاأ �لطبي قد يكون قاتال، فكذلك �خلطاأ 

�لأخري   �أن هذ�  بيد  �لنقدي،  �خلطاأ  �لق�سائي، �مثله 

لي�ص قاتال – باملعنى �لفيزيائي - ملن ت�سدر فيه 

ك�ساِبَقيه، ��إمنا قاتل – باملعنى �لأدبي – مُل�سدِره 

بها.  خبري�  ب�سنعته  عارفا  يكن  مل  ما  غريه  قبل 

الن  َيف�سُ كليهما  ��لقا�سي  �لطبيب  �أن  �إليه  �أ�سف 

�لناقد يف كونهما ميلكان �سفتيهما �لر�سمية بحكم 

يحاججهما  فال  مبهنتيهما،  تعرتف  علمية  �سهادة 

عليها �أحد، �لكن �لناقد ما من �سهادة علمية ت�سميه 

ناقد� �إل ما ينجز من عمل نقدي يتخلق عرب �لوقت 

فاإن  لذ�  �لر�ؤى،  �حمدد  �ملعامل  ���سح  م�رس�ع  يف 

 – �لنقدية �ملطر�حة مبجانية هنا �هناك  �لألقاب 

مر�جعة  �إىل  حتتاج   – �لعربي  �طننا  �متد�د  على 

ما  �إذ�  �إطالقها  قبل  �حذر  جهة،  من  نظر  ��إع��ادة 

من  ي�ستحق  �لتي  مبكانته  يحظى  �أن  للنقد  �أردن��ا 

جهة �أخرى. �يحق لنا �أن ن�ساأل عن حال »�لنقد يف 

عمان«، �هو �سوؤ�ل يعلو - يف كل منا�سبة �أدبية �أ� 

يو�زي  نقدي  بحثا عن حر�ك  �سو�ه،  ثقافية - عما 

فنون  �ملت�ساعدة يف خمتلف  �لأدبي  �لنتاج  حركة 

من  �ل�سكوى  �ترية  معه  لرتتفع  ��لإب��د�ع،  �لكتابة 

غياب �لنقد �ملو�سوعي يف �مل�سهد �لثقايف �لعماين 

بع�سهم  تفا�ؤل  رغم   – عموما  �لعربي  ��مل�سهد   –
�أر�سا خ�سبة  باأن �ملناخ �لإنتاجي �حلا�سل ي�سّكل 

نظرة  �هي  �لبالد،  يف  ن�ِسطة  نقدية  حركة  مليالد 

تفا�ؤل لها ما ي�سفعها، غري �أنها يف �ملقابل ت�سطدم 

بعدد من �لتحديات �لتي �جب �لتفكري فيها ب�سوت 

م�سموع �إذ� ما �أردنا �لتو�سل �إىل حلول لها.  

ي�سيل  �نرث�  �سعر�  موؤخر�  �لأدب��ي  �لإنتاج  �فرة  �إن 

لها لعاب �لباحث �ل�سغوف يف جديد هذ� �ملنجز – 

�قدميه بطبيعة �حلال – لأن �ملعادلة )�لنقد �أدبية( 

ُت�سّلم باأن �لنقد �إمنا هو عملية تابعة لعملية �لإنتاج 

�فرت�سنا يف  �فري�  �لإنتاج  كان  ما  �متى  �لأدب��ي، 

جنب  �إىل  جنبا  ي�سري  مماثال  نقديا  حر�كا  �ملقابل 

امل�سهد النقدي

 الذي نريد 

 منى بنت حربا�س ال�سليمية\

\ ناقدة �باحثة  من ُعمان 



لتحقيق مناخ ثقايف فاعل، تاأخذ �لأطر�ف �ملختلفة 

�لعام،  �لثقايف  بامل�سهد  نهو�سا  بع�سها  ب��ر�ؤى 

عمان  يف  �لأدب��ي  �لإنتاج  �ف��رة  حققت  هل  �لكن 

يبذلها  �لتي  �جلهود  �ملقابل؟رغم  يف  نقدية  �فرة 

�لأ�سخا�ص �مل�ستغلون يف �حلقل �لنقدي يف عمان، 

�لتي   - �ملقّدرة   – ��لنقدية  �لبحثية  ��إ�سهاماتهم 

�لد�رية  ��ملجالت  �لثقافية  �ملالحق  بها  تطالعنا 

بني �لفينة ��لأخرى، �كذلك �لإ�سد�ر�ت �لنقدية هنا 

�هناك، ف�سال عن �جلهود ��ملبادر�ت �لتي تنه�ص 

بها �ملوؤ�س�سات �لثقافية كالنادي �لثقايف، ��جلمعية 

�لعمانية للكّتاب ��لأدباء، ��ل�سالونات �لأدبية �لتي 

بد�أت تن�سط يف �لآ�نة �لأخرية بعقد ند��ت �جل�سات 

نقدية يف �لنتاجات �لأدبية، �أقول على �لرغم من تلك 

�جلهود �إل �أن �حلركة �لنقدية يف عمان ل تز�ل د�ن 

�لن�ساط �لذي نطمح �إليه، �لأ�سباب �سرتد مف�سلة يف 

�ل�سطور �لقادمة، �هو قول ي�سح �إطالقه على �مل�سهد 

فلي�ست  �لثقافية،  �مل�ساهد  من  غريه  �على  �لعماين 

�لعربية يف  �لأقطار  عمان مبختلفة عن غريها من 

هذ� �لنق�ص، �ما مقولة �لدكتور �سالح ف�سل باأننا 

�إل دليل على ثبوت  »نعي�ص زمن �ملجاعة �لنقدية« 

عنده  �لوقوف  ي�ستلزم  �لذي  �لنقدي  �لقحط  فر�سية 

بحثا يف حتدياته لتفكيكها �معاجلتها.

�ملن�سودة  �لنقدية  �حلركة  ميالد  ت�سبق  �أن  لبد  �إذ 

عن  ف�سال  �موؤ�س�سية،  �سخ�سية  جهود  �تنتجها 

�رس�رة �حت�سان �حلركة �لنا�سئة �حت�سانا �سبور� 

م�ستغلني  ُينتج  حتى  مد�ه  ياأخذ  �لأط��ر�ف،  متعدد 

قيادة  على  قادرين   - تاليا   - �نقاد�  �أ�ل،  بالنقد 

فاعلة  ثقافية  حركة  يحقق  مبا  �لنقدي  �مل�سهد 

تاأخذ بالأدب �لعماين �إىل �مل�ستوى �لذي يطمح �إليه 

�جلميع.   

   �لعل ��حدة من �أبرز حتديات قيام حركة نقدية 

فاعلة تتمثل يف حتديد: من هو �لناقد؟ �ما �ظيفته 

�لنقدية؟�أ�سئلة  �لعملية  �رس�ط  هي  �ما  ��أهميته؟ 

�مل�سهد  مالب�سات  يف  �خلو�ص  قبل  حتمية  ثالثة 

فما  �غيابه،  ح�سوره  �درج��ات  عمان  يف  �لنقدي 

عن  معا  �يفرقهما  �لناقد،  عن  �لكاتب  ق 
ّ
يفر �لذي 

هو  �لناقد  فاإن  مثقفا،  كالهما  كان  فاإذ�  �ملثقف؟ 

كان  ��إذ�  �لثقافة،  �سلم  يف  درجة  �لأعلى  �ملثقف 

ل  بعقله  �لكاتب  هو  �لناقد  ف��اإن  كاتبا،  كالهما 

�أعيننا  يف  �ت�سحت  ذلك  عرفنا  ما  �متى  باإلهامه، 

مرحلة  كل  تتطلبها  �لتي  �مهمته  �لناقد  �ظيفة 

ثقافية.     فالنقد – ب�سفته علما له �رس�طه �مبادئه، 

�فنا له تقنياته ��إدها�سه – ل يز�ل غائبا �أ� مغيبا 

عن �لإدر�ك، فمتى ما عرفنا �لنقد ب�سفتيه �لعلمية 

�لك�سف ��لإ�ساءة ��مل�ساءلة  �إىل  �لر�ميتني  ��لفنية 

– ل �لنتقاد ��لنتقا�ص -  �أمكننا �لنظر، من بعد، 
�لتي  ��لريبة  �ل�سك  تبعد  بعني  ��ظيفته  �لناقد  �إىل 

��أحو�له، كما  جتعله مغ�سوبا عليه يف كل حالته 

جتعله متهما بالنخبوية ��ل�سللية من جهة �أخرى.

�لإجابة عنه يف زحمة  ي�ستدعي  �لذي  �لأهم   �لعل 

�إيجاد حركة  �أجل  �ل�سوؤ�ل، هو: ما �لذي قدمناه من 

�لوقت  يف  �إذ  عماين؟  ناقد  ��سناعة  فاعلة  نقدية 

�لذي يدعو فيه �جلميع �إىل �سناعة �ملبدع يف �ستى 

�لدعوة  تغيب  �ت�سجيعه،  ��حت�سانه  �مل��ج��الت 

�لإبد�عية  �لكتابة  كانت  ف��اإذ�  �لناقد،  �سناعة  �إىل 

�رتباطا �ثيقا باملوهبة  �لتي هي فن بحت مرتبط 

��ل��د�ر�ت  �لور�ص  لها  تقام  �لفطري  ��ل�ستعد�د 

�لتدريبية من �أجل �سناعة كاتب حقيقي، فهل حظي 

�لنقد بالن�سيب نف�سه من تلك �لور�ص ��لد�ر�ت �لتي 

بد�أت تظهر هنا �هناك، ��نطلقت يف عمان موؤخر� 

�للجنة  نفذتها  �لتي  فيها(  �ما  )�حلكاية  �ر�سة  مع 

�لوطنية لل�سباب يف �سيف 2014م، �تالها �إ�سهار 

من  �سبتمرب  �أ��خر  يف  �لعماين(  �ل�رسديات  )خمترب 

بد�ر�ت ��ر�ص يف �سنوف  �لذي �عد  نف�سه،  �لعام 

�ل�سوؤ�ل  – ��إجابة عن  �لو�قع  �ل�رسدية؟ يف  �لكتابة 

��لناقد  �لنقد  �إىل  ينظر  �جلميع  �أن  يبد�   – �أع��اله 

د�ن  �ملوجود  ��أنه  حت�سيل،  د�ن  �حلا�سل  باأنهما 

�إىل  �حلاجة  من  �أغنى   – �لناقد  �أي   – ��أنه  �إيجاد، 

�إنه  يقول  �لذهني  �لفرت��ص  لأن  �لإعد�د،  ذلك  مثل 

ملجرد  ب�سدده  هو  ما  مب�سوؤ�لية  للنهو�ص  جاهز 

�سحيح  هذ�  �لنقدي.  �حلقل  يف  لال�ستغال  ت�سديه 

��إن�سافا   – ��قعية  نظرة  �فق  �لناقد  لأن  )ن�سبيا( 

ك�سف  به  ��ملنوط  �لعادة(،  )فوق  �ملبدع  هو   - له 

�لإبد�ع  �سيد  فالنقد  مكامنه،  ��إب��ر�ز  �لأ�ل  �لإب��د�ع 
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�لإب��د�ع  �سنوف  قيمة  تتحدد  �به  مر�تبه،  ��أرف��ع 

�لأخرى متى ما كان يف م�ساره �ل�سحيح �فاعليته 

�لق�سوى، �لكنه ي�ستحق – يف �ملقابل - �أن توؤهل 

تهيئ  �د�ر�ت  مماثلة  بور�ص  �)ت�سنع(  ك��و�دره 

�ملت�سدين للعملية �لنقدية – ل�سيما �ل�سباب منهم 

- لال�سطالع مبهامهم �لنقدية بعيد� عن �لكتابات 

�لنطباعية �لتي ل تقدم عمقا �أ� �ملقالت �ل�سحفية 

�لعابرة.   �عود� �إىل �لتحديات �لتي تو�جه �لعملية 

لها  �أف�سّ ف��اإين  عمان  يف  �لثقايف  �مل�سهد  �لنقدية 

كالآتي:-  �ملوؤ�س�سة �لأكادميية: رغم ما يتطلبه �لنقد 

من موهبة �ذكاء ���ستعد�د فطري، �إل �أنه يف �سقه 

�لآخر عبارة عن �سناعة تتطلب بيئة ت�سنع من �لفرد 

�لناقد  توؤهل/ت�سنع  �أكادميية  �موؤ�س�سات  ناقد�، 

�ت�سلحه باملعارف �لتي تخوله �لوج �لعمل �لنقدي 

�ساعر�«،  يولد  �ل�ساعر  »�إن  يقال  كان  فاإذ�  بكفاءة، 

�ملوؤ�س�سة  ت�سطلع  فهل  �سناعته،  تتم  �لناقد  فاإن 

جمرد  من  لأبعد  �لناقد  �سناعة  مبهمة  �لأكادميية 

تهيئة �سبل نيل �ل�سهادة �جلامعية �ح�سب؟نقول ذلك 

لأن �لتعويل على �ملوؤ�س�سة �لأكادميية ل يقت�رس على 

�سناعة �لناقد �ح�سب، �لكنه يتو�سع لي�سمل د�رها 

يف قيادة قافلة �لثقافة يف �أي بلد، بيد �أن �ملوؤ�س�سة 

– كما يلحظه كل ذي ب�رس - ح�رست  �لأكادميية 

عمل،  عن  �لباحثني  من  �أع��د�د  تفريخ  يف  مهمتها 

كما  مهماتها  �سمن  بارز�  �لعلمي  �لبحث  عاد  �ما 

يفرت�ص �أن يكون! ��حلديث عن �ملوؤ�س�سة �لأكادميية 

�لذي  �لأكادميي  �لناقد  د�ر  عن  �حلديث  �إىل  يقود 

�ل�ستفهام حول د�ره يف �مل�سهد  تكاثرت عالمات 

�ل�ساحة،  عن  �لأكادميي  �لناقد  يغيب  �إذ  �لثقايف، 

د ��لنا�رس 
ّ
ليرتكها للقارئ �لعادي �أ� �ملدّ�ن ��ملغر

�حل��الت  �أح�سن  �يف  �لفي�سبوك،  �سفحات  على 

يرتكها للكّتاب �أنف�سهم �لذين بد�أ�� حركة تعوي�سية 

تعّو�ص غياب �لناقد بالكتابة عن نتاجات بع�سهم 

�مناق�ستها �سمن فعاليات قر�ءة تقام هنا �هناك، 

يف  تقع  �أن  يعدم  �ل  متخ�س�سة  غري  قر�ء�ت  �هي 

�حلالت  �أح�سن  �يف  ��ملجامالت،  �لحتفاء  مطب 

يبد�  �لت�سا�ؤلت.�قد  ط��رح  �أ�  �ملالحظات  �َسوق 

مطالبة  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سة  �أن   - �لأقل  على   –

�لأكادميية  �لر�سائل  طباعة  �هو  �لإميان،  باأ�سعف 

يف مكتباتها ��إتاحتها للقر�ء، ل�سيما تلك �لر�سائل 

د�ن  �لطباعة(،  مع  )�لإج���ازة  بقر�ر  حظيت  �لتي 

على  �ل�سنو�ت  م�سي  رغ��م  �أث��ر�  للطباعة  ن��رى  �أن 

غري  �إيجاد  من  �أ�سهل  �ملوجود  فاإتاحة  بع�سها، 

�إذ ما  �لبحثي:  �لك�سل  �لعذر.-   �ملوجود مع �سعف 

�أكرث �لباحثني يف �لنقد �لأدبي ممن يتوقف د�رهم 

فور حت�سيل �ل�سهادة �جلامعية، فريكنون �إىل �لدعة 

�لر�تينية �لقاتلة �لتي توفرها لهم �حلياة �لوظيفية 

توقفت  بحث  م�سرية  بذلك  �ينهون  ��لجتماعية، 

�أطر�حة  �إجناز  ح�سنة  لها  كانت  عليا  �سهادة  عند 

هذ�  يبد�  �قد  �جلامعة.  مكتبات  �أرف��ف  يف  بقيت 

بني  �لباحث  توّزع  ظل  يف  مربر�  �لبحثي«  »�لك�سل 

بحثه  جمال  عن  تقرتب  �أ�  تبتعد  قد  �لتي  �ظيفته 

���جباته  �لجتماعية  �ل�سغوطات  �بني  �لنقدي، 

باأن  �سَلمنا  �إذ�  مقبول  غري  مربر  �أنه  غري  �لعائلية، 

�لإبد�ع �أرقى درجات �لتحدي. �من جانب �آخر فاإن 

عملية �لتفريغ �ملمنهجة �لتي يجب �أن ي�رسف عليها 

جمل�ص �لبحث �لعلمي – �أ� غريه من موؤ�س�سات �لد�لة 

ذ�ت �ل�سلة - ��جبة �م�ستحقة لأ�سحاب �مل�ساريع 

عملية  �لفكر  لأن  �أحدها،  �لنقد  ي�سكل  �لتي  �لفكرية 

م�ساغل  من  �سيء  يز�حمها  �أن  ينبغي  ل  مت�سلة، 

�حلياة �إذ� ما �أردنا للم�ساريع �لفكرية �أن يكون لها 

�لكاتب  بني  �مللتب�سة  �لعالقة  م�سهدنا.-   يف  �ساأن 

للم�ستغل  بالنقد حمفز�  �ل�ستغال  يبد�  ��لناقد: فال 

ي�ستمر  �لناقد  من  جتعل  حقيقية  مغريات  �ل  فيه، 

نظر�  �لنقدية،  بالعملية  �سغفه  �سوى  فيه  هو  فيما 

كان  �أن  منذ  ��لكاتب  �لناقد  بني  �مللتب�سة  للعالقة 

�أدب �كان نقد، فهو )�لناقد( ممقوت �مكر�ه �ُمّتهم 

�أ�لئك  )�قلة  �لكاتب  يهو�ه  ما  عك�ص  قال  ما  متى 

�ختلفت(،  �أم  ��فقت  �لنقد  بر�سالة  يوؤمنون  �لذين 

��فق هوى  ��إن  كذلك  �ُمّتهم  �هو ممقوت �مكر�ه 

�قد  ��ل�سللية.  ��ملجاملة  �لتملق  بدعوى  �لكاتب 

�ملوؤ�س�سات  يف  �ملمثلة  �لثقافية  �لكيانات  �ع��ت 

�لإ�سكالية،  هذه  �لثقافية  ��ل�سالونات  �ملبادر�ت 

فعمدت �إىل جعل �لكاتب ��لناقد �جها لوجه خالل 

�لنقدية  �لقر�ء�ت  فعاليات  يف  �لأدبي  �لعمل  تنا�ل 
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�جلبل  يك�رس  ما  هذ�  �لعل  �هناك،  هنا  تقام  �لتي 

قريبا  �لناقد  من  �يجعل  �لطرفني  بني  �جلليدي 

مهما  ر��سيا  متقبال  �لكاتب  من  يجعل  كما  نافذ�، 

�ختلفت �جهات �لنظر �تناءت بغية جتا�ز �ملرحلة 

�لر�هنة، ن�سد�نا ملر�حل �أكرث ن�سجا من عمر �لإبد�ع 

تتو�لد  �لذي  �لوقت  ففي  �حلافز:  �حلقيقي.-  غياب 

�سعر�  �إبد�عي  مبنجز  �حتفاًء  �تتنا�سل  �جلو�ئز  فيه 

�ملنجز  عن  �جلو�ئز ت�رسب �سفحا  تلك  فاإن  �نرث�، 

ما  جائزة  تخت�سه  �أن  يجدر  ل  مما  �كاأنه  �لنقدي، 

مقّيما  �لقدمي  د�ره  حبي�ص  فيظل  �أ�سحابه،  فتكرم 

�مر�ِسحا ملن ي�ستحق تلك �جلو�ئز من زمرة �لأدباء 

��لكتاب فقط.

 ��أخري�، يبد� �أنه يتوجب علينا جميعا �أن نكف عن 

يحقق  �لعمل  فوحده  فور�،  �لعمل  �نبا�رس  �ل�سكوى 

م�سفوعا  يكن  مل  ما  عد�ه  ما  ملمو�سة، �كل  نتائج 

بخطة عمل فلن يكون �أكرث من جمرد جعجعة لن تعيد 

جانب  �من  �ل�سحيح،  �لطريق  �إىل  جمدد�  �حل�سان 

�آخر، �أح�سب �أنه �آن �لأ��ن للم�ستغلني بالنقد – على 

�لنقدية  جمعيتهم  �أ�  نقابتهم  يوؤ�س�سو�  – �أن  قلتهم 

�ملناق�سة  من  مناخا  �ل��د��م  على  �ست�سمن  �لتي 

�مبا  �زدهاره،  يكفل  �لذي  �لنقدي  ��لعمل  ��لبحث 

يحقق حركة نقدية منهجية �منظمة تعمل على �سرب 

�ل�سمولية  تر�م  ر�ؤية  �فق  �لعماين  �لأدب��ي  �ملنتج 

�حتقق �لعمق ��لأثر، �مبا يجعل من �لنقد فكر� له 

كيانه �لذي يتمدد لي�سمل �سنوف �لإبد�ع كافة. 

�سمام  بو�سفه  �لنقد  تقدير  �أهمية  نغفل  �أن  د�ن   

�أمان، ��سمانة من �سمانات �ملناف�سة �لأدبية �لتي 

�لرديء مبا  �لرفيع �متح�ص  �لأدب  �ساأن  تعلي من 

يجعله يقوى مع �لوقت؛ فال يختلط �سافيه بكدره. 

مبر�عاة  �لرجاء  فهو  �أخ��ري،  مطمح  من  ك��ان  ��إن 

�أ�سحاب �مل�ساريع �لفكرية عامة �)�لنقدية خا�سة( 

من  باملتابعة  تفريغ - م�رس�طة  بفرت�ت  �خ�سهم 

 - عملهم  �جهات  �سو�ه،  �أ�  �لعلمي  �لبحث  جمل�ص 

�أعمالهم �لفكرية  �إجناز  �أجل  تخولهم �لعتكاف من 

ر�سينة  علمية  بكنوز  �لعمانية  �لثقافة  يرفد  مبا 

ت�ساف �إىل �ملكتبة �لعمانية ��لعربية. �بعدها فقط 

�سيح�سن �لنظر �إىل ��قع �أعقب �لعمل ل �ل�سكوى.
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من �أعمال رمي �لر�سيدي- ُعمان



�أُِجلَّ  �عميق؛  طويٌل  متجيٌد  ُعمان  يف  �ل�سعَر  ��كَب 

من  �لنا�ص  بني   
َ
��سُطفي �لكلمة،  �ُقدِّ�ست  �ل�ساعر 

حر �مل يرتجل عن �سهوة �خليال. ��متد�ًد�  �متلَك �ل�سِّ

�لأ�سعاَر  تنوقلت  �لقدم  يف  �سارب  عربي  لتاريخ 

�لأ��ئ��ِل  �ل��ر��ِة  ُخطى  على  �ل��ر��ُة  �م�سى  �سفاهًة، 

يف  �إن�����س��اَده  �يعيد�ن  �سعر�ئهم،  �سعر  يحفظون 

جمال�ِص �لقوِم، �يف مو�قِفها كلَّها، ِجدِّها �هزِلَها.

�حلر  �ل�سعر  جنيمات  فيه  �أزه��رت  �لذي  �لوقت  �يف 

يا�سمينته  غار�سو  �ر�أى  �لعرب،  �أ�سقاع  باقي  يف 

�ل�سياب  ك��ان  �ح��ني  حياتهم،  يف  جتديدهم  ثمار 

�لتي  ي�سيح باملطر، �نازك �ملالئكة تخطُّ كلماتها 

�ستثري �جلدل طويال من بعد، �حتى بعد ذلك، حتى 

مع فد�ى طوقان ��سالح عبد �ل�سبور ��أمل دنقل، 

كان �ل�سعر �لعماين ماز�ل م�ستظال بنخلِته �لعريقة، 

نخلِة �لعموِد �يفء �لكال�سيكي، �كان �سعر�ء �لقرن 

ق�سائدهم  ينظمون  عمان  �أرج���اء  يف  �لع�رسين 

�سنة  �لثالثني  �لعل  �لُعماين،  �خلليل  َعر��ص  على 

تلكم  ج��ذ�ر  زعزعت  �لع�رسين  �لقرن  من  �لأخ��رية 

�لنخلة، ��ساءلت مو�ءمة ذلكم �لفيء للع�رس، فبزغت 

�لعمانية حقبة  �لق�سيدة  �لأ�سو�ت �جلديدة �دخلت 

�أخرى من �لدهر.

مت�سك  م��ن  �لعمانيني  �ل�����س��ع��ر�ء  م��ن  بقي  �ل��ك��ن 

�سجالت،  �د�رت  بعقيدته،  �ملوؤمن  مت�سك  بعموده 

�ملقام،  هذ�  يف  تعنينا  ل  �كلُّها  �سعار�ت،  َلت  ��ُسجِّ

هوؤلء  �سفحات  من  بع�سا  نب�سط  �أن  يعنينا  ��إمنا 

يف  ًد�  جُم�سَّ �ل�سعري  ذ�قهم  من  ��سيئا  �ل�سعر�ء، 

�لقرن  �سعر�ء  بع�ص  ��إن كان  لهم،  نختارها  �أبياٍت 

��سدحت  ذك��ره،  ��نت�رس  �سيته،  عال  قد  �لع�رسين 

بق�سائده حناجر طلبة �ملد�ر�ص، حتى مل يكد يخلو 

�لبهالين،  م�سلم  كاأبي  د���ي��ن��ه،  من  عمايٌن  بيٌت 

�ل�ساملي،  �سيخان  ��بن  �خلليلي،  علي  بن  �عبد�هلل 

��أحبوهم،  �لنا�ص  �أجلَّهم  �آخرين،  �سعر�ء 
َ
هناك  فاإن 

على �أن �سهرتهم مل تطبق �لآفاق، ��أغلب ق�سائدهم 

�أن�ِسَدت يف حمافل ثم ماتت بختام تلكم �ملنا�سبات، 

ق�سائَد  �إل  لبع�سهم  يبَق  �مل  ديو�ن،  لهم  ُيجَمع  مل 

معد�دة على �لَبنان. �رمبا حظي بع�سهم بعد �سنني 

�ملتناثرة،  �أ�ر�ق���ه  يجمع  مبن  موته  على  طويلة 

�ي�ستن�سد حافظي �سعره، �يعود للت�سجيالت �لقدميِة 

�لدفاتر، فيجمع  �لبالية يف  �لالأ�ر�ق  �ملحافل،  يف 

�أن  �لز��ل، على  �أمكن حفظه من  ديو�نه �يحفظ ما 

كرثة منهم مل جُتمع د���ينهم �مل يبَق من �سعرهم 

يتعرف  �أن  �ل�سفحات  هذه  يف  ��أملي  �لقليل،  �إل 

�لقارئ �ملعا�رس �سيئا من �ِسريهم �يتن�سق َنف�ًسا من 

عبري �سعرهم، على �أين ل �أح�سيهم عدد� ��إمنا �أختار 

��أنتقي، �يف �لإ�سارة غنى عن �لعبارة.

�ساعر  �أحمد �حلارثي،  �أحمد بن عبد�هلل بن  �ل�ساعر   

�فقيه ��سيا�سي، لقب باأبي �حَلَكم، �ب�ساعر �ل�رسق. 

�ل�رسقية  باملنطقة   1928�  1923 عامي  بني  �لد 

بُعمان. تلقى در��سته يف �مل�سريب �نز�ى على يد 

كبار علماء ع�رسه، عمل ��لًيا لالإمام حممد �خلليلي 

��ل�سلطان �سعيد بن تيمور، كما عمل �كيال لوز�رة 

�ملخطوطات  جمع  لهيئة  �رئي�ًسا  �لأر��سي،  �سوؤ�ن 

�ل�سلطاين يف عهد  �لديو�ن  �لعمانية، �م�ست�ساًر� يف 

�ل�سلطان قابو�ص بن �سعيد. �ُسِغَف بالأدب، ��لتف�سري 
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 جوخة احلارثي\



�أ�  ق�سائده  بحفظ  ُيعَن  �مل  �لفلك،  �علم  ��لفقه، 

�إ�سد�رها يف ديو�ن، �من �أعماله غري �ملن�سورة:

-تف�سري �لقر�آن �لكرمي حتى �سورة �ل�سعر�ء.

- �رسح )غري مكتمل( لنونية �أبي م�سلم �لبهالين.

م�سلم  لأبي  �ملق�سورة  لق�سيدة  )مفقود(  �رسح   -  

�لبهالين.

 22 يف  م�سقط  يف  �حل��ارث��ي  �أحمد  �ل�ساعر  ت��ويف 

ديو�نه  �سدر   2014 نوفمرب  �يف   ،1995 �سبتمرب 

بع�ص  �ه��اك��م  �حل��ارث��ي،  جوخة  �حتقيق  بجمع 

�أبياته:

َذ� منخْ جَمل�ٍص بعَد جَمل�ٍص �يا حبَّ

 �ساقيِه َ�ِخلِّي ُمناِدمي
َ
حبيبي   

ًة �ُكنَّا جميعًا غد�ًة �ع�سيَّ

ٍل �أنُفُه غرُي َر�غِم على جمِع �َسمخْ   

�ياُربَّ ليٍل ُمدجِن �لَغيِم قامِت

�رسيناُه َ��ساًل يف زماٍن ُمالئِم   

1
ٌ
ر َ�نازَعني فيه �لرحيُق ُم�َسوَّ

 �مَلبا�سِم
ِّ
يطوُف بكاأ�ٍص من �َسهي   

فاأيَن �لرُثيا َطلعًة من جبيِنِه

ًنا مثُلُه يف �مَلقا�سِم �ل �لبدُر ُح�سخْ   

ِبُحو� يقوُل �قد ناَدى �ملنادي �أل ��سخْ

كائِم2 ًقا بالُنهى ��ل�سَّ حنانيَك ِرفخْ   

بابٍة َفِملنا �ُسكاَرى من �َسموِل3 �سَ

ُح �إل غد�ًة يف �ملاآمِت4 �مل َن�سخْ   

بلغنا  مفقودة،  ق�سائد  �حلارثي  �أحمد  �لل�ساعر 

يف  ق�سائده  كبع�ص  عينها،  على  نقع  �مل  خربها 

�لرثاء �لتي مل يبق منها �إل �أبيات نادرة يف �سد�ر 

ُن�رِست  له ق�سائد  �أنه  �ملرثيني، على  ��أبناء  حمبيه 

يف حياته، يف منابر ثقافية يف ذلك �لوقت كمجلة 

�لتي  ق�سيدته  �منها  عمان،  �سحيفة  �يف  �لغدير، 

ُ��ِسَمت بالو�دي �ملقد�ص:

ٍل ِنلخُْتها َ�َمعي يا ربَّ ليلِة َ��سخْ

منخْ َحلَّ من ُمهجتي بنَي �حُل�َسا�ساِت5   

َبديُع ُح�سٍن َمليٌك يف �جَلماِل لُه

َهى �َسنُّ َغار�ٍت �َغار�ِت َعلى �لنُّ   

مائِل ، لنٌي يف َمعاطِفه6 ُحلُو �ل�سَّ

 �لثَّنياِت
ِّ
َم عن ُغر ُيبدي �لتب�سُّ   

يبيُت عندَي �أجُلو ِمن حَما�سِنِه

كا�ساِت َخمِر �مُلَنى، ل خمَر َحاناِت   

فلمخْ �أَزلخْ هكذ� ��حُلبُّ يظهُر بي

َحتى بلغُت من �لُقرَبى بَغاياِت   

نُت نف�سي بالَعَفاِف �ملخْ هناَك ح�سَّ

ِم �لدياناِت  َهو�َي َعلى َهدخْ
خْ
�أ�ؤثر   

يا نف�ُص َ�يحِك ِجدِّي َما �إذ� �ختلَفتخْ   

فيِك �لأ�سنَُّة7 ��لقيَها َبعزماِت   

ل ُتطرِقي َكطر�ِق �لأُفعو�ِن َعلى

اِت8 ويَّ    بطائِن �ل�سوِء يف ُخبِث �لطَّ

فالأمُر َحاَن �ِمنخْ َحاِن �لَوَفا �غَتِبقي9

بعَد ��سطباِحِك10 من كاأ�ِص �لَكر�ماِت   

�إخو�نه يف  لنب�ص  �ل�ساعر م�سغيا  نب�ص  �لقد كان 

بالعمانيني يف زجنبار  �لنكبة  ��إذ حلَّت  �أر�ص،  كل 

جند له �سعر� يقطر �أ�سى، �هذه �لأبيات من ق�سيدته 

�لتي  �لبحرتي ��سوقي-   – �لتي ت�ستدعي �سينيتي 
�إىل  ��أدت  زجنبار،  يف  بالثورة  ُعرف  ما  يف  قيلت 

�لثورة  �هي   ،1964 عام  للعمانيني  �أليمة  مذ�بح 

�لتي �أطاحت بال�سلطان ذي �لأ�سل �لعماين جم�سيد 

بن عبد�هلل �حكومته �لعربية، �بلغ عدد �لقتلى من 

�ملدنيني �أكرث من ع�رسين �ألف �سخ�ص:

ي11 �أتاأ�سى ��أيُّ �سيٍء ُيوؤ�سِّ

ُت َذرًعا بنف�ِسي قخْ ربي ��سِ ِعيَل �سَ   

�سٍل ياُء �لنهاِر عندي مِبُ ما �سَ

ي �ُدَجى �لليِل بالهموم مُي�سِّ   

�أَِدِر �لكاأ�َص يا َندميي �ِسَمال

َجلَّ ذ� �خَلطُب عن َندمٍي �كاأ�ِص   

َعٌة تطايَر منَها �إنها َر�خْ

ي    طاِئ�ًسا عقُل كلِّ ُلبٍّ ُموؤ�سِّ

ِدي  ُر�سخْ
َ
ربي ��سلَّ عني  ِعيَل �سَ

ُت بني َطي�ٍص �َكيخْ�ِص12 �حتريَّ   

ل�سُت �أدري َ�َليَت لو كنُت �أدري

�سي13 عن ُغر�ب يف �لأر�ِص يبحُث َرمخْ   
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ِح �خْ َ�غريٍب �قوُعُه يف ُربى �لدَّ

�ِص14... َعاُبه ِبر�أ�ِص �لدَِّرفخْ �َتنخْ   

اِح، َحدِّثخْ َع�َسى َحديُثَك ُيطفي �سَ

للهيٍب �أفَنى �رَس��ِسيَف15 َنف�ِسي   

�أَتَرى َباِرًقا يلوُح �ُسَهيال16

�ِسي نخْ
هلخْ �َسَقى َغيُثُه َمر�ِبَع �أُ   

لَف �مُلزَن َر�ِجي� �أمخْ �َسحاٌب قد �أخخْ

�ِص يٍِّب17 �إثَر ِرجخْ �ِه برجٍز ��سَ   

اِح، باهلِل �أين تلَك �لَر��بي �سَ

�ِص18 َما لها ُبدَّلتخْ مَبحٍو َ�َطمخْ   

دٍق ِكَها َمعاهَد �سِ ِقفخْ بنا َنبخْ

�لُنِقمخْ ماأمًتا باأعد�ِد خم�ِص   

ُم ِح�صٍّ يف ُطُلوٍل كاأنها َ�هخْ

�ِص19
خْ
 ِطر

ُ
ي �ُربوٍع كاأنها َ�حخْ   

�من ق�سائد �أحمد �حلارثي �لرقيقة، �لتي متتح من 

�لق�سيدة  �ر��فد  �ملرهف من جهة،  �ل�سعور  جد��ل 

 ، �أخ��رى  جهة  من  �لعربي  �ل��رت�ث  يف  �لكال�سيكية 

ق�سيدة �سذ� �لأر��ح:

�أ�سو�نُح �خلَطر�ِت ِمنخْ ِذكَر�ِك

اِك20  ��سَذ� �ملر��ِسِف من عبرِي مَلَ   

�أم ذ� خياٌل �َساَقُه طيُف �لَكَرى

�َسَحَر �ل�سَبا �ُمولٌَّع بهو�ِك   

ا ِر �لَق�سَ َعد�َء من َجمخْ �َص �ل�سُّ فتنفَّ

اِك ���ستن�سَق �لأر��َح من ريَّ   

َر �لأ�سو�َء ِمنخْ َناِر �حِلَمى �تنوَّ

ياِء �َسناِك  �سُع عن �سِ قب�ًسا ي�سعخْ   

�باأميِن �لعلمنِي يل �سجٌن �إَذ� 

جنَّ �لُدجى َحنَّت بِه �أ�سالكي   

ا من �أ�سُلعي ��ل�ساكننَي بذي �لق�سَ

��لو�رديَن عيوَن �سبٍّ َباكي   

َرًما بهو�ِكُم هالَّ رحمُتم ُمغخْ

��أ�سرَي ُحبٍّ َماَلُه بفكاِك   

با ُة �لأح�َساِء من َعرِف21 �ل�سَّ �نديَّ

م�سكيُِّة �لأرد�ِن22 ِمنخْ �أند�ِك   

ُدها  هبَّتخْ فهاَج من �لبالبِل �جخْ

��رَستخْ فطاَب ن�سيُمَها ب�سذ�ِك   

ي يا َجارَة �لو�دي ��سجِعي �ترمنَّ

 ُم�سناِك
خْ
�سدخْ��ً يهيُب مب�سَمَعي   

تٍم َهالَّ َتبلخِْت �سوى فوؤ�ِد ُمَتيَّ

��سغفِت �إل ُمغرًما بهو�ِك   

هذ� �َسمرُي ُدجى �ل�سبابِة ��جَلَوى

��لنجُم �َساٍر يف ُذَرى �لأفالِك   

 �أ�سو�ٍق ُيبعرَثَ �َسجَوُه
ُّ
ي �جَنِ

َن على غ�سوِن �أر�ِك ٌق23 �َسَجعخْ
خْ
ُ�ر   

�ندمُي �أحز�ٍن َكَحلخَْن جفوَنُه

�أرًقا ��سبُغ �لليِل يف �أحالِك   

�ترّدُد �لزفر�ِت يف �أح�َساِئِه

كتجا�ِب �لأ�تاِر يف �لأ�سالِك   

ذكرى لأياٍم َخَلتخْ يف �َسالِف �ل�

�أياِم حيُث �ل�سمُل يف ��سِتم�َساِك   

َعتخْ تلك �لُعَرى عن ُخلٍَّة24 فتقطَّ

 �لت حنُي در�ِك
َّ
بانو� علي   

ُر �لَعرب�ِت من �أجَفاِنِه �حتدُّ

كالدِّميِة �لوطَفا لفرِط هو�ِك   

اَق ذرًعا بالتي �جتلُّدي ما �سَ

هي �أعظُم �لأهو�ِل يف �لإرباِك   

لكنني قد �سقُت ذرعًا �أنخْ �أَرى

ُمتجلًِّد� يف �حلبِّ َمنخْ �أغو�ِك   

يا َمن تبدَّى ُمقِباًل ��ل�سم�ُص ِمنخْ

�إ�رس�ِق َطلعِتِه على �إدر�ِك   

�أَملي �ما �أَملي �سوى �أنُتمخْ َفَهلخْ

ِمن رجعٍة تق�سي بها �أهو�ِك   

�ع�سى ن�سيٌم �أنخْ َيُهبَّ بوعِدُكُم

اِك فتدبَّ يف ر�ِح �لهوى ريَّ   

ُكمخْ  باأر�سِ
َّ
��إذ� �َسذ� �لأر��ِح مر

 برَد �سباِك
َّ
فعلى فوؤ�دي جر   
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َنني �نو�زُع �لأ�سطاِن25 ما �أزَعجخْ

�إذخْ ل�سُت �أخُلو من َهوى ذكر�ِك   

ُرحماِك �سفًحا عن جنايِة ُمفل�ٍص

يف �حلبِّ �إل من ديوِن ِغناِك   

َ�َرَد �لَهوى �سفًو� فاأ�سَدَر عن َجَد�26

�عرفاِنكم م�ستحقًبا بذر�ِك   

ٌج
ِّ
ماِك ��ساحبيِه ُمعر �على �ل�سَّ

ِك يرُجو به فوًز� من �ملالَّ   

َة عا�سق ُمتاألٍه فلُتِحي ِهمَّ

يف �حلبِّ ل يرجو �لهَوى ب�سو�ِك   

اأبدعوا  الذين  ُعمان،  يف  املجيدين  ال�شعراء  ومن 

يف كل فن، واأجروا خيول اأذهانهم يف كل م�شمار، 

جمعة بن �شليم بن ها�شل بن �شامل اخلنجري. �لد 

ق�سى  �فيها   ،1871 حو�يل  »�مل�سريب،  بلدة  يف 

�إىل زجنبار  �سافر  حياته �ملديدة، �فيها مات، �قد 

عدة مر�ت �حج بيت �هلل �حلر�م. تردد �ل�ساعر جمعة 

�خلنجري على حلقات �لدر��ص يف �مل�ساجد، فدر�ص 

��ل�سعر،  ��لنحو،  ��لفقه،  ��لتف�سري،  �لكرمي،  �لقر�آن 

له  ك��ان  �لعلم.  طلب  يف  ع�ساميا  بكونه  ��فتخر 

�هتمام بالزر�عة، فاقتنى عدًد� من �ملز�رع يف بلده 

�إليها،  �نتقل  حني  زجنبار  جزيرة  �يف  غريه،  �يف 

�كان خطه جمياًل �ن�سخ �لعديد من كتب نور�لدين 

�ل�ساملي. تويف يف يناير 1949، مل ُيجمع �سعره فلم 

ُين�رس له ديو�ن.

تهلََّل ل�يل�ي ب�ال�ح�ب�يب �ل�م�������و��سِل

�س�ر�ر�ً �أم�ال �لعطَف م�ن كل م���������ائِل   

َف م�وم�اًة ب�ه�ا ق�ائُف �لقط���������ا 
َّ
تع�س

ر �ل�م�ن���������اهِل  ي�سلُّ ب�ه ��ستتب�اع �إثخْ  

 �ل�س�وُق ��ل�تَّوُق ��ل��������ذي 
َّ
دع�اه �إل�ي

يح�ا�ُله م�ن رغِم ���ٍص �ع��������������اذل   

فت�اٌة ه�ي �ل�سم�ص ��ستق�لَّتخْ بق����������امٍة 

 كخ�وِط �ل�ب�انِة �ل�مت�م���������ائِل
ّ
�إل�ي  

فك�ان �س�ر�ر �ل�و�سل �أح�سَن ق�اع����������ٍد 

 �َغمُّ �لهج�ِر �أفلَج ر�ح��������������ل 
َّ
�إل�ي  

ف�م�ا ك�ان �إل �أن ج�معُت ج�و�ن�ب�������ي 

ع�ل�ي�ه�ا ع�ن�اق�ًا ف�ا�ست�وتخْ م���نه د�خل   

�ق�د �سكَرتخْ فع�ل �لن�وى بع�دم�������ا �سكتخْ 

لأن �لن�وى �أف�ستخْ بن�ا لل�ت����������و��سِل _  

�ق�د د�ر كاأ�ُص �لأن�ِص م�ا ب�ي�نن�ا ع����لى 

ة ق�������������ائِل 
َّ
ِع ع�وٍد ب�ال�م�س�ر ت�س�وُّ  

�إىل �أن �أ�س�اب �لفج�ُر ن�ا�س�يَة �ل������دجى 

ل د�ج�ي �س�ب�غه�ا ب�ال�م�ن��������ا�سِل �ن�سَّ  

�أ�س�ال�تخْ ع�لى �خلدِّ �لأ�س�يل مد�مع�������ًا 

كطلٍّ ع�لى غ�صٍّ م�ن �ل�ورِد ه�ام�����������ِل   

�ق�د خطرتخْ لل�م�نحنى �ت�������������وجهتخْ 

�ك�ان�ت ب�ه م�ن �أ�سلع�ي ف�ي م�ن������ازِل   

تناقلها  �سهرية،  م��ر�ٍث  �خلنجري  جمعة  �لل�ساعر 

��إحياء  ��لر�ثي،  للمرثي  �إجالل  بالر��ية،  �لنا�ص 

�ل�سعر  ب�سفاهية  �لحتفاء  يف  �لعرب  عند  قدمي  لفن 

�نربته �خلطابية، �منها مرثيته يف حمد بن حميد 

بن عبد �هلل �حلارثي:

ُد موِتَك من �رس�ٍر يا َحَمدخْ ما َبعخْ

ِ ��لَكَمدخْ للعاملني �سوى �لَتَح�رسُّ   

�ِسَك �أن �أَرى ما كنُت �أح�سُب قبَل نعخْ

َجباًل ُي�ساُر به �تتبُعُه �لَبَلدخْ   

ُ �لعظيُم �ناُرُه فكاأنه �حَل�رسخْ

ِدَك يف �جَلو�نِح ��خَلَلدخ27ْ ِنري�ُن َفقخْ   

ًنا ��لأ�َسى َخرُجو� به مَي�سوَن َهوخْ

َقد قاَم يف هذ�، �يف هذ� َقَعدخْ   

ِمن كلِّ ُمنخِلِع �لفوؤ�ِد بر�أ�ِسِه

مَّ َيدخْ �أثَنى يًد� �ب�سدِرِه قد �سَ   

فاحتلَّه فَحَوى �سماَء َف�سائٍل

�ِت28 به َتِقدخْ َف�َسَما �كلُّ �لنريِّ   

 �َقدخْ 
ٌ
ر فخْ ُهُم �سُ � ��أُكفُّ ثم �نثَنوخْ

ُمِلئتخْ قلوُبهُم بِه حزُن �لأَبدخْ   

ِرِه مبماِتهِ  عرفو� حقيقَة َقدخْ

��ل�سم�ُص بعد غر�ِبها قد ُتفتَقدخْ   
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ُطِرقو� باأعظِم َفادٍح من حادٍث

مُب�ساٍب مفقوٍد له ُفِقَد �جَلَلدخْ   

ُلوِد29 �أذ�َبُه لو َحلَّ باجلبِل �ل�سَّ

ُه َج�َسدخْ َ ريَّ َبُه ��سَ ��لبحُر َذ�َّ   

�أ� َحلَّ باجلوز�ِء َحلَّ ِنطاَقها

َدُه َبَددخْ ُه �بدَّ َ ��لنجُم َنرثَّ   

كان  �ل��ذي  �خلنجري-  جمعة  �ل�ساعر   
َ
ُعِني �لقد 

�ملقتنى«  بئ�ص  »عد��ته  اًء  هجَّ �لرقيق  �سعره  �إىل 

من  �عدَّها  �لكتب،  بجمع   
َ
ُعني �ملتنبي-  ر�أي  على 

نفائ�سه �لنفي�سة، فكوَّن مكتبة �سخمة، �ساعت بعد 

موته، �تبددت، كما تبددت ق�سائده فلم يبق منها 

�من  ��لكر��سات،  �ملجاميع  حفظته  مما  �لقليل  �إل 

�أحدها �نتقيُت هذه �لأبيات:  

�غرٍر من �أ�جٍه �إذ� بَدتخْ ليال

   حَمتخْ ب�سبِحها غيوَنه

تبد� بقاماٍت مييُل عطَفها

   طر��ُة �ل�سباِب ��للد�نة

وِب �حَلَيا بر��سٍة متي�ُص من �سَ

�ذ�قها ك�سارٍب زرجوَنه30   

�إذ� جرى �لريُح عليها

ه �طيََّبت رد�َنه31 َرتخْ قمي�سَ    عطَّ

�إذ� ذكرُت ما م�سى �أ�رى

   �جَلوى مبهجتي �كبدي �ملحز�نة

للَنَف�س  املخل�شني  العمانيني  ال�شعراء  وم��ن   

يف  اأعمالهم  ب�شائر  ا�شُتهروا  الذين  الكال�شيكي، 

حممد  ال�شاعر  ال�شعر،  يف  ال  وال��ت��اري��خ  الفكر 

حميد  بن  عبداهلل  الدين  نور  ابن  بال�شيبة  امللقب 

يف  مهم  د�ر  له  كان   ،1896 عام  �لد  ال�شاملي،  

�لأحد�ث �ل�سيا�سية يف خم�سينيات ��ستينيات �لقرن 

�أقا�سي  �لع�رسين بعمان، كانت عالقاته ممتدة من 

كعالقاته  �خلليج  �د�ل  �ل�ساحل  �إمار�ت  �إىل  عمان 

�خلليج  ��أمر�ء  �سباح  ��آل  مكتوم،  ��آل  �سعود،  باآل 

�إىل �أقا�سي �جلزيرة �لعربية ��أقطار �لوطن �لعربي، 

�سكلت �رسبا من �رس�ب  �ملتناهية  �لعالقات  هذه 

�لتو��سل �ل�سيا�سي ��لجتماعي لي�ص لل�سيبة �حده 

�لعلماء  مع  بعالقات  �ل�سيبة  �رتبط  كما  لعمان،  بل 

�مل�ست�رسقني، من �أمثال جورج ر�ن�ص �ملقن �مايلز. 

ملحمد �ل�ساملي كتاب نه�سة �لأعيان بحرية عمان، 

كما �أ�س�ص مكتبة �ل�ساملي يف بدية، �هي من �أعظم 

�ملكتبات �خلا�سة بُعمان. تويف يف دي�سمرب 1985، 

�من �سعره:

ما جاَل َبعدِك حلظي ف�ي �َسنا

�ع ِب�الأغي�اِر ُم�نفردي    �أحِد�ل جتمَّ

َدُك�مخْ ليلي َعل�ى َ�ل�مخْ َيُطل َبعخْ

ِد �سَ
َّ
َّتخْ ِمَن �لر

يٍة َفر �أَ�سٍفاإِل َعلى ُدمخْ    

َقلَب ِمنخْ ِتذَكاِرُكم َقدخْ َخاَمَر �لخْ

َفِد ٍن �يِف �سَ ُه يِف �ِسجخْ �أَ�سٌفَكاأنني ِمنخْ   

يا ربَة �حل�سِن عطًفا بالفوؤ�ِد �هل يا �أعنَي �ملزِن من 

في�ٍص �من مدِد

     �إين لأحفظ �رس� ل ُيذ�ُع �ل

       يدريِه غريي �غري �هلِل من �أحِد

     �إذ للن�سيِم �عتالٌل يف �أ�سائلِه

     كاأنه رقَّ يل فاعتلَّ بالكمِد

     ��جلو �ساٍف �قد رقَّ �ل�رس�ُب لنا

     ��لر��ص �ألب�ص �أطو�قا من �لربِد

    ��حلبُّ منب�سُط �لآماِل ذ� ثقٍة

بالز�ئِر �ل�سبِّ يخ�سى طارَق �حل�سِد    

   �قاَم يختاُل تيًها �أثقلته �سنوُف

   �حللي عجًبا بال خمٍر �ل �سهِد

   لبيَك يا حلظَة �جلاين على كبدي

     هال ترقَّ �إذ� ناديُت ��كبدي

�مل ي�سدر لل�ساعر حممد �ل�سيبة ديو�ن، فما �أُِثَر عنه 

ل يتعدى ق�سائد قليلة، غري �أن كتابا ُن�رِس عن حياته 

بن  حممد  ب�سري  �أب��و  »�ل�سيبة  كتاب  �ه��و  م��وؤخ��ر�؛ 

عبد�هلل �ل�ساملي«، �قد �سدر يف �أربعة �أجز�ء عن د�ر 

ريا�ص جنيب �لري�ص �للبنانية، �قد خ�س�ص �ملوؤلف 

»�ل�سيبة«  حياة  ل�سرية  �لأ�ل  �جلزء  �لكندي  حم�سن 

�أما �جلزء�ن �لثالث ��لر�بع فقد خ�س�سهما للوثائق 

لالأدبيات  �لر�بع  بينما خ�س�ص �جلزء  ��ملر��سالت، 
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��ل�سور. �مما قاله:

�فُه   حلى �هلل دهر�ً �رسدتني �رسُ

ُت َحري�َن َباِليا ِل حتى �رسِ هخْ
َعِن �لأَ   

ُك�ن �إل�ى ِظ�ِل ِنعمٍة �سخْ
 َل�مخْ �أَ

َ
�ي   َكاأنِّ

 ِبَه�ا َعين��ي �َير�س��ى ُف�وؤَ�ِديا
ُّ
َتق��ر   

ديقًا َ�ل�مخْ �أُِهنخْ   َكاأينِّ َل�مخْ �أُك�ِرم �سَ

 ُم�سي�ئًا َ�َع�اِريا
خْ
َع��د��ً َ�َل��مخْ �أَ�سُت��ر   

 
َ
�ِسي نخْ ل�مخْ تُك�نخْ �أَياُم َعيخْ

  َكاأَ

����ر�ِر ِت�َج�اِهيا ��اِم �ل��سُّ ًة َ��أ�ج��ُه �أيَّ َغ�سَّ   

ب���ع �آه��ًا ��إي��ٍه ��آه��ًة 
خْ
  َفي���ا �أَر

َّتخْ َعليِه �لَّلياِليا
��ي َج��وى ك�ر لت�سفخْ   

غاب�س  بن  عبداهلل  بن  �شعيد  الفقهاء  �شعراء  ومن 

من  �ل�ساحل  �د�م  بلدة  يف  �لد  احلب�شي،  النوفلي 

�إبر�ء  منطقة �لباطنة عام 1911، �تويف يف �لية 

من �ملنطقة �ل�رسقية عام 2002. عا�ص �ل�ساعر �سعيد 

�حلب�سي يف عمان �زجنبار. تلقى تعليًما تقليدًيا عن 

يف  �علومه  �لكرمي  �لقر�آن  �بخا�سة  بالده،  علماء 

�لقر�آن �لكرمي. عمل معلًما ملادة  �مل�ساجد �مد�ر�ص 

�لرتبية �لإ�سالمية يف مدر�سة �ملتنبي �لثانوية. ُن�رِس 

ديو�نه بعنو�ن»�حي �لقريحة« عن د�ر جريدة عمان 

غري  موؤلفاته  �من   .2000 عام  ��لن�رس  لل�سحافة 

�ملن�سورة كتاب بعنو�ن »قطوف �لبالغة يف ��سوح 

�ل�ستعارة« �هو خمطوط مبكتبته.

�ساعر ��عظ د�عية، يتنوع �سعره بني �ملديح �لنبوي، 

عن  �حلديث  �يحتل  ��لرثاء،  زمانه،  �أع��الم  �م��دح 

�لب�رس  ينتظر  �ما  �لآخرة  ��لد�ر  به  ��لتذكري  �ملوت 

فيها م�ساحة كبرية من ق�سائده، �منها ق�سائد �لرثاء 

��ملوت  �حلياة  يف  بتاأمالت  غالًبا  ي�ستهلها  �لتي 

عن  �لإعر��ص  �إىل  ��لدعوة  �لقيامة،  بيوم  ��لتذكري 

�لدنيا، يف قالب حكمي مييل �إىل �ملوعظة:

ل�ون������������ا  م�سى ل�سب�يل �لَفن�ا �لأ�َّ

�ي�م�س�ي ع�لى نهِجه�م �آخر�ن�������������ا   

تب�ي�د �خلالئُق ج�ياًل فج�������������ياًل 

ح�ل ل مُيَهل�ون������������ا 
َّ
�إذ� �ج�ب �لر  

ف�س�ار�� ��سّطو� �لرح�يل ف�ن�ام���������و� 

  متى غادر�� �ل�د�َر ل يرجع�ون����������ا 

ع�وُن بن�ا م�س�رع�������������اٍت  ت�س�ري �لظُّ

فح�ادي �ل�م�ن�وِن ي�س�وق �لّظع�ون��������ا   

فاإن�ا ُخلقن�ا لأم�ٍر ع�ظي���������������ٍم 

�خطٍب ج�س�ي�ٍم ي�ق�دُّ �ل�َوت�ي�ن�����������ا32   

ُخلقن�ا ب�د�ر ه�ًوى �ه����������������و�ٍن 

فتزه�و لن�ا فله�ا ع�اكف�ون������������ا   

ُخلقن�ا ب�د�ر �لَفن�ا ل حم������������اٌل 

ن�ا بذ�ك �لف�ن�ا �أم ر�س�ي�ن���������ا  �سخطخْ  

�هكذ� مد�ر �أبيات �ل�ساعر �سعيد �حلب�سي  يف �لوعظ، 

يف  �حلكمة  عن  ��لبحث  �لب�رسية  �لنف�ص  �آد�ب  �يف 

�حلياة. �قد ن�رس حمود �لطوقي در��سة يف �سعره عام 

1994 بعنو�ن »�لبالبل: قر�ءة يف �سعر �ل�سيخ �سعيد 

بن عبد�هلل بن غاب�ص �حلب�سي«، �لل�ساعر: 

دٌّ ف�ي �لغو�ي������������اِت  �سّل �ل�سب�يَل جُمِ

�ُمل�ِب�ُص �لنف�ص جل�ب�اَب �خلم����������الِت   

��س�اقٌط ف�ي مه�ا�ي �جلهل م�ل���������تب�ٌص 

م�الب�َص �ل�س�وء ف�ي زيِّ �ل�بط���������الت   

�جُمت�ٍن م�ن ث�م�ار �ل�ب�غ�������ي كلَّ �أذى 

ي�ه ف�ي ج�س�ر �ل�����������م�رّس�ت  لك�ي يوؤدِّ  

فلل�دَّن�يِء خ��س�اٌل ل�ي�ص ياألُفه�����������ا 

ُب �لنف�ص م��سح�وُب �ل�م�����������رّ��ت  مه�ذَّ  

م�ن �أح�زم �لر�أي �إن ج��������ار�ك ذ� �سفٍه 

�س�ي�انُة �لنف�ص ع�ن �أهل �ل�سف�اه��������ات   

�سه���������ا  ن�ته�ا َعّما ي�دنِّ ف�النف�ُص �إن �سُ

�ت 
ّ
تاأت�ي �إل�يك باأن�و�ع �ل�م�س�����������ر   

��إن طلقَت ه�و�ه�ا ف�ي م�العب�ه���������ا 

ت�رعى �خ�ي�ًما �ت�ر�سى ب�ال�مع�يب������ات  

ِ �لنف�ص لل�تق�وى �ك����������نخْ �ِرًعا  ف�س�ريِّ

ك �أي�اُم �ل�بط���������������الت 
َّ
فال تغر  

احلارثي،  اأحمد بن حمدون بن حميد  ال�شاعر  اأما   

فلم ُيجمع �سعره �مل ي�سدر ديو�نه، على �لرغم من 

�سهرته بني جمايليه، فهو فقيه ��ساعر، �لد حو�يل 
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بُعمان،  �ل�رسقية  منطقة  من  �مل�سريب  يف   1906

ن�ساأ يف بيت علم ��رسف، �تعلم عند �لإمام �خلليلي 

��ل�سيخ عبد�هلل بن عامر �لعزري، عا�ص يف زجنبار 

هاجمه  حتى  �لإفتاء،  من�سب  متوليا  طويلة  مدة 

�لنفي�سة،  مكتبته  ��أحرقو�  ز�جه  فقتلو�  �لل�سو�ص 

فمات كمد� يف مايو 1965م، �كان بينه �بني عديد 

من �ل�سعر�ء م�ساجالت �سعرية، �من خمتار�ت �سعره:

��ه �َسِمي��ري ِله��ذ� �خلرب   تنبَّ

خْ
ِب َهبَّت �سَحر ِ ريخْ       َن�سيُم �مُل�سَ

َذكرن��ي ِب��َمَح�لِّ �جِلي����اِد
ُ
  ت�

خْ
ِهُجن�ي ِب��َسِقي����ِق �ل�َقَمر        َ�ت�بخْ

هِه �ِص ِمن َ�جخْ مخْ َلُع �ل�سَّ   مَبن َمطخْ

خْ
َرر      َ�ِم�نخْ فِم�ِه َق�دخْ ُيِري�َك �لدُّ

با ُت ِب�ه ِف�ي َزم�اِن �ل�سِّ   لَه�وخْ

�د� �لَب�رَسخْ ُتُه ف�ي �ُسَويخْ َكنخْ      َ��أ�سخْ

ى ق�سَ ى َما �نخْ ق�سَ ى ��نخْ ى ما َم�سَ   َم�سَ

خْ
��ُت ِلَتق�وى �لأََبر �ُه َعَدلخْ       َ�َعنخْ

�ملو�هب  لبذ�ر  �لذي كان متوخيا  �ل�ساعر-   �لهذ� 

�أبياته   - لهم  ر�عيا  �ل�سعر�ء  �سباب  عند  �ل�سعرية 

�لرقيقة: 

    ن�سم�ُة �ل��ودِّ �َسقتن�ا �س���رَفَها

َمخْ ي�ساِبهخْ ِعَنبا
      م�ِن َع�سي��ٍر ل���

ا
ً
وؤُ�س� تع�سن��ا َي��وَم َد�رتخْ �أَكخْ     فانخْ

با َ ُق َ��ساغتخْ َم�رسخْ �خْ       َ�َحلى �لذَّ

�س��ى
ِّ
َتخْ َتن�ُس�ُر ُع�ذر�ً للر

    َ��أَت�

َة �ل�سخِط َلدى َمن َعتبا
َ
ي�       َخ�سخْ

    ل َ�ربِّ �لَعر�ِص َما �سخط َبد�

تبى َنخْ َنهَوى َحبيبًا جُمخْ
      �أَنَت م�

الهوام�س

�أ� �خلاِل�ُص،  ُلها،  �سَ �أفخْ �أ�  َيُبها،  �أطخْ �أ�  ُر،  �خَلمخْ حيُق: 
َّ
�لر 1  رحيق م�سور:  

ُتها  َرُة �خلمِر: ِحدَّ ر: �َسوخْ �َسوَّ
ُ
ُفوة �خلمر. �ل�م� ِحيُق �سَ

َّ
�أ� �ل�سايف، �قيل: �لر

�ُحَمّيًا دبيبها يف �ساربها. 

لخِْم. ��ملق�سود يف �لبيت:  ت�ساُر من �لظُّ ِكيمُة: �لأََنَفُة، ��لنخْ 2  �ل�سكائم: �ل�سَّ

يَّة. �لنفو�ص �لأبِّ

�قيل:  �لنا�َص،  ِبريحها  َمل  َت�سخْ ها  نَّ
لأَ ر  �خَلمخْ ُمول:  �ل�سَّ �سبابة:  �سمول    3

�لَبِق�يَّة  �ل�سبابة:   / مال.  �ل�سَّ َفة  كَع�سخْ َفًة  َع�سخْ لها  نَّ 
لأَ بذلك  يت  �ُسمِّ

�لي�سرية تبقى يف �لإِناِء من �ل�رس�ب.

4  فقد �ل�ساعر باملوت �أكرث من ز�ج له، �لعل �لإ�سارة هنا لهن.

5  مفردها ُح�سا�سة �هي بقية �لر�ح. 

6  َمعاِطُف: جمع ِعطف على غري قيا�ص، ��ملق�سود جو�نب �جل�سم. 

7  �لأ�سنة: جمع �سنان للرمح. 

معاين  �فيها  �ل�سمري،  �أ�  �ل�رسيرة  �هي  ة،  ِويَّ �لطَّ جمع  ات:  ويَّ �لطَّ   8

�لإخفاء ��لإ�سمار، خري�ً �أ� �رس�ً على �ل�سو�ء. 

ُبوح، �يكون  9  �غتبقي: من �لَغُبوق �هو �رسب �آخر �لنهار، مقابل �ل�سَّ

من �للب عادًة. 

بوح �هو �خلمر ُي�رسب �سباحًا.  10  ��سطباح: من �ل�سَّ

ي: معناه يد��ي �يعالُج، �معناه ُيعزِّي.  1 ُيوؤ�سِّ

ُف.
ُّ
ٌد �َتَظر ٌل �َتَوقُّ �ُص: َتَعقُّ 2 َكيخْ

َطَم�َص  �سًا:  َرمخْ ُم�ُسه 
خْ
َير �ل�سيَء  �َرَم�َص   .

ُّ
�خَلِفي �ل�سوت  �ُص:  مخْ َّ

�لر �ُص:  َرمخْ  3

 . �أََثَره. �لر�ء ��مليم ��ل�سني �أ�سٌل ��حٌد يدلُّ على تغطيٍة ��َسرتخْ

�ُص: �لبعرُي �ل�سخُم �لعظيُم. 4 �لدَِّرفخْ

َمِة �لخَْق�صِّ يف ��سِط ُمقدِم  11 �رَس��ِسيُف: �أطر�ُف �ل�سلوِع �ملغر�زُة يف َعظخْ

�ل�سدِر.

ُل: ��سم جنم �أ� كوكب. 12 �ُسَهيخْ

ُك �ل�سحاِب بطيًئا لكرثِة 
ُّ
ر  متدفٌق. �لرجز هو حَتَ

ٌ
 منهمر

ٌ
يُِّب: مطر 13 �سَ

ماِئِه.

�ُص هو ��ستئ�ساُل �أَثِر �ل�سيِء، �هو �مل�سخ، �هو �ملحو. مخْ �ُص: �لطَّ 14 َطمخْ

عليه  ُتعاَد  �أن  َتطاُع  ُي�سخْ �لذي  حو  �ل�َممخْ �لِكتاُب  هو  �ُص 
خْ
ر �لطِّ �ُص: 

خْ
ِطر  15

�لِكتابة.

َتح�َسن. 20 �للمى: �سمرة يف �ل�سفة ُت�سخْ

21 َعرف: �لر�ئحة.

22 �لأرد�ن: جمع ُرُدن �هو �أ�سل �لكم، �قيل �لكم كله.

23 �رق: جمع �رقاء �هي �حلمامة.

24 �خُللَّة: �ل�سديق من �لذكر ��لأنثى.

25 �لأ�سطان: مفردها �َسَطن �هو �حلبل، �ُت�ستعار للحياة.

26 �جَلَد�: �ملطر ��لعطاء.

يف  ذلك  �قع  يقال:  �أَخ��الد؛  �جمعه  ��لنف�ص،  ��لقلب  �لبال  �َخَلُد:  �لخْ  1

َخَلدي �أَي يف ُر�عي �قلبي.

�ُت: �ل�سم�ص ��لقمر ��سائر �لنجوم ��لكو�كب. �ريِّ 2 �لنَّ

َل�ُص. مخْ
لخُْب �لأَ ُلوُد: �ل�سُّ 3 �ل�سَّ

م، �يق�سد بها هنا �خلمر.
خْ
30 زرجونه: �لَكر

ن: �أ�سل �لُكم. دخْ ُّ
31 �لر

32  �لوتني: عرق يف �لقلب �إذ� �نقطع مات �ساحبه.
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�إىل  �لعماين  بال�سعر  �خلا�سة  �ل��در����س��ات  تفتقر 

�ل�سعري   �لإبد�ع  م�سار  بتتبع  تعنى  �لتي  �لدر��سات 

�لآن،  �إىل  �لقدمي  �لعماين منذ  �لن�سائي  �ل�سوت  لدى 

�ملر�جعات  �أ�  �ملقالت  على  ينطبق  كذلك  ��لأم��ر 

�ملر�أة يف عمان.  ب�سعر  �هتماما  �لتي تويل  �لنقدية 

�لن�سائية  �ل�سعرية  �لأ�سو�ت  ر�سد  هو  هنا  هدفنا 

�لعمانية ر�سد� تاريخيا من �لقدمي �حتى �حلا�رس 

مالمح  ر�سم  ذل��ك  عرب  حما�لني  �مل�ستطاع،  ق��در 

ظهرت  �لتي  ��مل��ه��اد�ت  �مل��ر�ح��ل  من  مرحلة  كل 

��ملرجعيات  �لن�سائية  �ل�سعرية  �لأ�سماء  هذه  فيها 

ل  كما  �ل�سعري.  �مل�سار  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لثقافية 

�لريادة  فكرة  من  تتبعنا  يف  ننطلق  �أن  هنا  ميكن 

فنحن غري معنيني بذلك يف هذ� �ملقال بل نحا�ل �أن 

نر�سم م�سار �لأ�سو�ت للوقوف على جممل �لتجربة 

��لنبناء  �لت�سكل  طور  يف  تز�ل  ما  ��لتي  �ل�سعرية 

�ل�سعرية  �لتجربة  هذه  عمر  على  �سنو�ت  مر�ر  رغم 

�لغنية ��ملتنوعة.  

متت  �ل��ق��دمي��ة  �ل�سعرية  �ل��ت��ج��ارب  ر���س��د  �لأج���ل 

�ملخ�س�سة  تلك  �سو�ء  �لرت�جم  بكتب  �ل�ستعانة 

�لعمانيات  �لن�ساء  معجم  مثل  للن�ساء  حت��دي��د� 

ل�سلطان �ل�سيباين �أ� �ل�سرية �لزكية للمر�أة �لإبا�سية 

خلليفة  �لتاريخ  يف  عمانيات  �ل�سق�سية،�أ�  لبدرية 

بن عثمان �لبلو�سي �أ� تلك �ملخ�س�سة لل�سعر�ء مثل 

�سعر�ء  معجم  �أ�  للخ�سيبي  �لنعمان  �سقائق  كتاب 

من  ع��دد  �سد�ر  �رغ��م  �ل�سعدي.  لفهد  �لإبا�سية 

�لفرتة  طو�ل  �لعماين  بال�سعر  عنيت  �لتي  �لدر��سات 

�إل �أننا مل جند تلك �لدر��سات قد حا�لت �لدخول �إىل 

عد�  �لعمانية  �ملر�أة  �ل�سعرية عند  �لتجربة  تفا�سيل 

خاطر  بنت  �سعيدة  �لدكتورة  ن�رستها  �لتي  �لورقة 

�ملنجز  ر�سد  �ل�سوء«....  )»ن�ساء  بعنو�ن  �لفار�سية  

�ل�سعري �لن�سوي يف �مل�سهد �لعماين(.

يتح  مل  �لقدمي  يف  �لعماين  �ملجتمع  باأن  �لقول  �إن 

للمر�أة �أن تربز يف جمال �ل�سعر فهذ� �أمر تعوزه �لدقة 

�لعمانيات  �ل�ساعر�ت  ل��رب�ز  من��اذج  هناك  فمثال 

�لفنون  �سعر  ذلك  يف  مبا  �ل�سعر  فنون  خمتلف  يف 

بنت  �سليمة  �ل�ساعرة  برزت  �لعمانية حيث  �ل�سعبية 

غفيل �مل�سكرية )1868-1954م( �لهذه �ل�ساعر�ت 

ذلك  يف  �مليد�ن  �سعر�ء  �أبرز  مع  �سعرية  م�ساجالت 

�لوقت من �أمثال �ل�ساعر حافظ �مل�سكري )ت 1936 

غفيل  بنت  بجانب  1962م(.  )ت:  هم�ص  �د  م(� 

)ت: 2008م(  �لر��سبية  �سويد�ن  بنت  هناك جميعة 

��ملعر�فة ببنت نعمى، �نبغت يف عدة فنون منها 

�لت�سح �سح، بو زلف، �ملغايظ �عدت مرجعا يف فن 

�أم مب.

يخ�ص  فيما  �أما  �ل�سعبي  �ل�سعر  فن  جانب  يف  هذ� 

�لق�سيدة �لف�سيحة فيمكن �لتوقف عند عدة مناذج 

�ن  رغم  �لعمانية،  �لتاريخية  �ملد�نة  لنا  حفظتها 

�لقدمية  �لعمانية  ��لوثائق  �ملخطوطات  خز�ئن 

�أ�سعدة مبا فيها  ماز�لت تعد باملفاجاآت على عدة 

لنا  معر�فة  ن�سائية غري  �سعرية  �أ�سماء  عن  �لك�سف 

يف �لوقت �حلا�رس. 

� �لأ�سماء �لتي متكنا من ح�رسها من �لقدمي �حتى 

�لقرن �لع�رسين هي:

�سعرهن  �إلينا  ��سل  �لتي  �ل�ساعر�ت  �أقدم  من  لعل 

�ل��ه��ج��ري(   3 )�ل���ق���رن  �ل�سقطرية  �ل���زه���ر�ء  ه��ي 

مالك  ب��ن  �ل�سلط  �لم���ام  زم��ن  يف  عا�ست  ��ل��ت��ي 

�خلر��سي)237ه�/272ه�( �هي �ساحبة �لق�سيدة 

�ملعر�فة ��لتي مطلعها 

38\ �ساعر �باحث  من ُعمان 

اأ�سوات �سعرية ن�سائية 

من عمان

 عو�س اللويهي\



قل لالإمام �لذي ترجى ف�سائله 

�بن �لكر�م ��بن �ل�سادة �لنجب   

�هذه �لق�سيدة هي �لق�سيدة �ملعر�فة لهذه �ل�ساعرة 

�هناك خالف حول ن�سبة �لق�سيدة لها حيث �أن �أقدم 

�لأعيان  حتفة  كتاب  يف  جنده  �لق�سيدة  لهذه  ذكر 

�للغة  مناهج  يف  تدر�ص  �ه��ذه  �ل�ساملي  ل��الإم��ام 

�لعربية يف مر�حل �لتعليم يف عمان.

�ل�ساعرة ريا �هي بح�سب �لباحث �لعماين خليفة بن 

�لتاريخ(  يف  )عمانيات  كتابه  يف  �لبلو�سي  عثمان 

ريا �لتي ُيكرث �ل�ساعر �سليمان بن �سليمان �لنبهاين 

�إىل هذ�  �لبلو�سي  من ذكرها يف ق�سائده. �ما دعا 

»قالت«  ريا  قول  ت�سمني  �أ�  �جود  هو  �لفرت��ص 

قالته  قد  �لقول  هذ�  فلرمبا  �لنبهاين  ق�سيدة  �سمن 

�هذ�  �سعر�.  ب�سياغته  تكفل  فد  �لنبهاين  �لكن  ريا 

ا فلرمبا  �لفرت��ص له �جاهته �يف �لوقت نف�سه �أي�سً

تكون ريا �ساعرة �لكن مل ي�سل �إلينا �سعرها �بقيت 

�لإ�سارة �إليها يف �سعر �لنبهاين. 

�ل�ساعرة بنت عامر �ل�سيارية )عا�ست بعد 1059ه�( 

مر�سد  ين  نا�رس  �لإم��ام  رث��اء  يف  ق�سيدتان  لها 

�لق�سيدتان ترد�ن �سمن  �ليعربي )تويف 1059ه�( 

عامر  �بنت  مر�سد  �بن  �لإم��ام  مر�ثي  خمطوطات 

�إ�سارة  جند  �لتي  �لوحيدة  �ل�ساعرة  تكون  �أن  تكاد 

�لإمام  �لأ�ىل يف  �ليعاربة. مرثاتها  �إليها يف زمن 

نا�رس بن مر�سد تقع يف 31 بيتا �مطلعها:

لقد نابنا �أعظم �لنايبات

�حلَّ بنا �أعظم �لد�ير�ت   

�أما �ملرثاة �لثانية فهي 29 بيتا �يقول مطلعها:

�أحن �إذ� ما حنت �لعي�ص حنتي

��أبكي بدمٍع م�سبل فوق �جنتي   

على  )توفيت  �لريامية  �لعبد  بنت  ن�سرية  �ل�ساعرة 

�لدت  1922م(  �ملو�فق  1340ه���  �سنة  �لتقريب 

بالمام  �ت�سال  على  كانت  منح.  �لية  يف  مبعمد 

�م�سائل  ق�سايا  عن  �إياه  �سائلة  �ل�ساملي  نور�لدين 

ر��سد  ب��ن  �سامل  �لإم��ام��ني  ع��ا���رست  كما  فقهية، 

�لها  �خلليلي  عبد�هلل  بن  حممد  ��لإمام  �خلر��سي 

فيه مد�ئح عديدة  �لل�ساعرة كذلك �أر�جيز فقهية. مل 

يورد فهد �ل�سعدي يف كتابه )معجم �سعر�ء �فقهاء 

�لإبا�سية –ق�سم �مل�رسق( مناذج لق�سائد �ل�ساعرة. 

يف  �ملولودة  �لو�ئلية  �سليمان  بت  عائ�سة  �ل�ساعرة 

بهال حو�يل عام 1283ه� �ملو�فق 1866م �توفيت 

يف  ن�ساأت  1928م.  �ملو�فق  1347ه�  �لعو�بي  يف 

بن  �سليمان  �ملعر�ف  �لكتب  نا�سخ  ��لدها  كنفه 

�عملت  بهال  من  خرجت  �لو�ئلي.  مطر  بن  حممد 

بقي  �لعو�بي.  يف  ثم  �لر�ستاق  يف  للقر�آن  معلمة 

خر�جها  فرتة  �إىل  تعود  ق�سائد  �سبع  �سعرها  من 

رثاء  يف  �ق�سيدتان  �لزهد  يف  ق�سيدة  بهال؛  من 

��لدها �ق�سيدتان يف ن�رسة �لإمام �سامل بن ر��سد 

 
 
�خلر��سي �ق�سيدتان يف رثائه.

عز�ء بنت حماد �ملغريية من �أهايل بطني من �رسقية 

كتابه  يف  �لفالحي  �أحمد  �لأ�ستاذ  ذكرها  عمان 

)بطني(  �ي�سوق لها عدة مناذج من �سعرها د�ن �أن 

يحدد تاريخ ميالدها ��فاتها. 

�ل�ساعرة ح�سينة بنت ر��سد بن حميد بن ر��سد �حلب�سية 

)عا�ست �إىل �سنة 1396ه�/ 1976م ( ن�ساأت يف بيت 

ر��سد  �أبي جبل م�سعود بن  �لعاملني  �أخت  علم فهي 

��أبي �سهل عبد�هلل بن ر��سد �حلب�سيني �للذين تتلمذ� 

على يد �لإمام نور�لدين �ل�ساملي، �لها �أخت فا�سلة 

لها د�ر يف �حلركة �لعلمية يف �مل�سيبي يف �لقرن 

ق�سيدة  ح�سينة  �لل�ساعرة  �لهجري،  ع�رس  �خلام�ص 

خم�سني  على  تربو  �آنذ�ك  �مل�سيبي  ��يل  تاأنيب  يف 

�ل�سيباين يف معجميهما  �ل  �ل�سعدي  يورد  بيتا. مل 

مناذج ل�سعرها عد� عن ذكرهما لهذه �لق�سيدة.  كما 

كانت ح�سينة مفتية للن�ساء يف ع�رسها.

باأمكاننا �أن نعد هذه �لأ�سو�ت �ملرحلة �ملبكرة من 

�لتجربة �ل�سعرية للمر�أة �لعمانية، �مع ذلك ل ميكن 

�جلزم باأنَّ �لأ�سو�ت �ل�سعرية �لتي ��ستعر�سناها هي 

�أ� ما  بالأحرى هي ما بقي  �لوحيدة،  بل  �لنماذج 

�ملخطوطات  خز�ئن  فماز�لت  �إليه،  �لو�سول  �أمكن 

�لعمانية �ملتحفظ عليها من قبل مالكها  ��لوثائق 

حتتاج �إىل �إخر�ج �متكني �لباحثني من �لنب�ص فيها 

ل�ستخر�ج �لرت�ث �لثقايف �لدفني فيها. 

�عتمدنا عليها يف تق�سينا  �لتي  �أنَّ �مل�سادر  برغم 

لتلك �لأ�سماء مل تعمد �إىل توفري �لن�سو�ص �ل�سعرية 

ب�سكل  عليها  �ل��وق��وف  من  نتمكن  حتى  جميعها 
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جلي �إل �أنه ميكننا �خلر�ج بعدة خال�سات يف هذ� 

�جلانب منها: 

��لتاريخ  �ل�سري  كتب  يف  �ل�سعرية  �لتجارب  توثيق 

�تد��لها دليل على عدم �ل�ستنكاف عن �سعر �ملر�أة 

�ملو�سوعات  فلك  يف  ي��د�ر  �لنهاية  يف  هو  �ل��ذي 

�ملطر�قة �سو�ء �أكانت هذه �ملو��سيع �أ�سئلة نظمية، 

رثاء ، زهد �أ� مديح.

ذ�ت  يف  تكونت  قد  �لن�سائية  �ل�سعرية  �لأ���س��و�ت 

�ملحيط �لذي تكون فيها �ل�سعر�ء ��لعلماء من �لرجال 

على حد �سو�ء. م�ستخدمة ذ�ت �لطرق �لكال�سيكية يف 

طرح �لق�سيدة �بنيتها.

�حلا�سنة  هما  ��لأ���رسة  �لعلمي  �لبيت  �أنَّ  يالحظ   

من  �لتمكينها  �ل�سعرية  �ملوهبة  لرعاية  �لأ�ىل 

�لأ�سا�ص  �ملناخ  يوفر  �لأ���رسي  فاملحيط  �لعطاء، 

لبز�غ �ظهور هذه �ملوهبة.هذ� بجانب �ملدر�سة �أ� 

�سمن  تكون  �أن  لل�ساعرة  يتيح  �لذي  �لتعليم  مكان 

طرح  م��ن  مُمكنة  �مل���ر�أة  تكون  بحيث  �ملتعلمني 

بجانب  فاملر�أة  �لعلم.  �أهل  مع  ��لتحا�ر  �لأ�سئلة 

كونها �ساعرة فهي معلمة للقر�آن �مفتية.

من �ل�رس�ري �لتاأكيد هنا �أن هذ� �ل�ستق�ساء ماز�ل 

ينق�سه �جلانب �ملتعلق بزجنبار �لتى �نتع�ست فيها 

�لوجود  مرحلة  ��سهدت  ��لثقافية  �لفكرية  �حلركة 

�بتعاث  من  �ملو�رسة  �ل���رس  متكن  هناك  �لعماين 

�لأبناء من �جلن�سني للدر��سة يف د�ل عربية �غربية 

ما  �ملرحلة  تلك  �ثائق  من  �لكثري  �أنَّ  �مبا  �آن��ذ�ك، 

ز�لت بعيدة عن متنا�ل �لباحثني ��لد�ر�سني �رمبا 

لفقد�ن �لكثري من تلك �لوثائق �لتي رمبا حتمل يف 

�ل�سعرية. كما ينطبق  �لبد�عات  طياتها مناذج من 

للمر�أة  �جد  �إن  �لأدب��ي  �ل�سهام  على  كذلك  �لقول 

�لعمانية يف ثورة ظفار. 

التحول يف م�سار الق�سيدة:

ح�سينة  �ل�ساعرة  �أن  ر�أينا  �ل�سابق  تق�سينا  بح�سب 

هذه  �أن  �إل  1976م  ع��ام  يف  توفيت  قد  �حلب�سية 

من  �ساعرة  فهناك  تنقر�ص  مل  �ل�سعرية  �ل�ساللة 

�ل�سيخة  �هي  �حلياة  قيد  على  ماز�لت  �ل�ساللة  تلك 

�ملولودة  �حلارثية  �سالح  بن  عي�سى  ينت  عائ�سة 

�لقابل يف 1945م ذكرها �خل�سيبي يف �جلزء  يف 

�لثاين من كتابه �سقائق �لنعمان �عدَّها من �سعر�ء 

�أتى  �لتي  �لوحيدة  �ل�ساعرة  �هي  �لثانية  �لطبقة 

من  عمانيني  �سعر�ء  بجانب  كتابه  ذكرها يف  على 

عدًد�  �خل�سيبي  �أ�رد  �قد  �لأدبية.  �لع�سور  خمتلف 

�ملنظومة  �سمن  تدخل  �هي  �ل�ساعرة  ق�سائد  من 

�ل�سعرية �لكال�سيكية �إل �أنها متتاز بعذ�بة �ب�سفافية 

�سعرية. يف 2012م �سدر لل�سيخة عائ�سة كتاب »من 

�أيامي« متحدثة فيه عن �سرية حياتها، ��سمت هذه 

�ل�سرية جمموعة من ق�سائد �ل�ساعرة مل ترد منف�سلة 

�ملنا�سبة  �أ�  �ملوقف  بح�سب  �ل�سرية  منت  �سمن  بل 

�لتي قيلت فيها �لق�سيدة.

�أن  من  ��إر�دتها  مبوهبتها  متكنت  عائ�سة  �ل�سيخة 

�إل  مبكرة  �سن  بالعمى يف  �أ�سيبت  �أنها  رغم  تتعلم 

 �ملحيط 
َّ
�لعلم، كما �فر �أن ذلك مل مينعها من طلب 

ما  لل�ساعرة  ��لعلمي  �لأدب��ي  �مل��ري�ث  ذ�  �لأ���رسي 

حتتاجه من عو�مل �لإبد�ع ��لنبوغ.

يف  �أتى  �حلارثية  عائ�سة  لل�سيخة  �ل�سعري  �مل�سار 

�لإعالم  يلعب  �مل  ذ�ته  �مل��ور�ث  �لعماين  �ل�سياق 

�لقليل  كتب  �قد  �ل�ساعرة،  بهذه  �لتعريف  يف  د�ر� 

يف  حياتها  �سرية  ��سدرت  �جتربتها،  �سعرها  عن 

مرحلة قريبة جد� �برغم �حتو�ء �ل�سرية على مناذج 

�سعرية كثرية �إل �أنها �ردت غري موؤرخة، �مع ذلك 

تبقى جتربة �ل�سيخة عائ�سة مهمة يف �سياق فهمنا 

مل�سار �لتجربة �ل�سعرية �لن�سائية  يف عمان.

�نت�سار  �أنَّ  جند  ��لثمانينات  �ل�سبيعنات  فرتة  يف 

يف  كثرية  مناطق  يف  مر�حله  مبختلف  �لتعليم 

للوعي يف  �آفاق جديدة  فتح  �ساهم يف  قد  �ل�سلطنة 

��ل�سحف  �جلر�ئد  توفر  �برغم  �جلديد،  �جليل  ذهن 

�لأ�سماء  هي  قليلة  �لكن  �لأخرى  �لإعالم  ���سائل 

تلك  من  ���ستمرت  بقيت  �لتي  �لن�سوية  �ل�سعرية 

�لفرتة، �مع ذلك يبقى هذ� حكم يحتاج �إىل �إثبات من 

خالل �لرجوع �إىل �أر�سيفات عدد كبري من �ل�سحف 

��ملجالت �لتي �سدرت يف تلك �لفرتة للوقوف على 

حقيقة �م�سار �ل�سوت �ل�سعري �لن�سوي �حلديث يف 

عمان �آنذ�ك . 

خاطر  �سعيدة  ��سم  ملع  �لثمانينات  منت�سف  يف 
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�لفار�سية �ملولودة يف 1956م ��لتي تعد من �سمن 

�أ�ل  تن�رس  �لتي  �ملبكرة  �لن�سوية  �ل�سعرية  �لأ�سماء 

�لأ���رسة  �سكلت  لقد  1986م.   يف  لها  �سعري  عمل 

�سعيدة  �لدكتورة  عا�ستها  �لتي  �جلامعية  ��حلياة 

ك�ساعرة  لها  مهمة  خا�سنة  �لكويت  يف  خاطر 

�ل�سلطنة يف �حلر�ك  �إىل  �ستهم فور عودتها  �كاتبة 

�لعمل  مو�قع  �لآن عرب  �إىل  �لفرتة  تلك  منذ  �لثقايف 

�لعام.  �لثقايف  �لن�ساط  خالل  من  �أ�  تولتها  �لتي 

�ماز�ل نتاجها �لأدبي م�ستمًر� حتى �لآن. 

تركية  �ل�ساعرة  كذلك  جند  �لثمانينات  عقد  يف 

�لبو�سعيدية ��أمينة �لعرميية، عائ�سة �لفز�رية، نو�ل 

��ستمر�ر  يف  تفا�ت  مع  �لبادية.  �ن��ورة  �سعيد  �آل 

�لتجربة �بقائها �أ� �نز��ءها ��بتعادها عن �مل�سار 

�ل�سعري لأ�سباب غري د�خلة �سمن نطاق هذ� �ملقال.

لقد لعبت �ملو�س�سات �لثقافة ��لتعليمة �لد�ر �ملهم 

دعمها  �أ�  �لإبد�عية  �ملو�هب  عن  �لك�سف  يف  �سو�ء 

�لثقايف  �لنادي  مثل  لها  �ملنا�سب  �ملناخ  �توفري 

�ل�سحفية،  �ملوؤ�س�سات  �لثمانينات،  ف��رتة  ط��و�ل 

�لثمانينات،  �أ��خر  �فتتاحه  عند  �لأدبي  ��ملنتدى 

لل�سوت  منابرها  فتحت  جميعها  �ملوؤ�س�سات  هذه 

كليات  �أي�سا  هناك  �لعماين،  �لن�سائي  �ل�سعري 

قد  �لتعليم  مر�حل  خمتلف  يف  ��ملد�ر�ص  �لرتبية 

�ساهمت يف دعم �ت�سجيع �ملوهبة �ل�سعرية ��لأدبية 

لدى �لطالبات.

اأفق الت�سعينات:

نقطة  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  �فتتاح  �سكل  لقد 

�نطالق فعلية خللق �أجيال من �لعمانيني �ملوؤهلني 

كان  �لقد  �لنو�حي  خمتلف  يف  �فكريا  معرفيا 

بالغ  �لفر�هيدي  �أحمد  بن  �خلليل  جماعة  لت�سكل 

�لأثر يف تنمية �حتفيز �لأ�سو�ت �ل�سعرية �لن�سائية 

�سبيل  بارًز� يف  د�ًر�  �لثقافية  �ل�سحافة  لعبت  كما 

�لوقوف مع �ملر�أة �لكاتبة. كما جند يف هذه �لفرتة 

�أن �مل�سابقات �لأدبية ��ملهرجانات �ل�سعرية �تكون 

�أ�رسة �لكاتبات يف �لنادي �لثقايف يف 1996م كلها 

كافة  �أمام  جديدة  �آفاق  لفتح  �سعت  �مناخات  بوؤر 

�لكتابة  ذل��ك  يف  مبا  �لأدب��ي��ة  �لبد�عية  �ل�سكال 

�ل�سعرية �لن�سائية.

د�حة  يف  �سدحت  �لتي  �ل�سعرية  �لأ�سماء  �م��ن   

�أحمد �لفر�هيدي جند �ل�ساعر�ت؛  جماعة �خلليل بن 

ذك��ري��ات  �ل�سيدي،  فاطمة  �مل��و���س��وي،  ها�سمية 

�ل�ساعدي. بجانب  �لبادي، �مرمي  �خلابوري، ح�سة 

مثل  �جلامعة  خارج  من  برزت  �أ�سو�ت  هناك  ذلك 

بدرية  �خل��ر����س��ي،  �سمرية  �لبو�سعيدي،  ن�رسين 

�لوهيبي، عزيزة �ملع�رسي.

ملمحا  حتمل  ل  �لق�سيدة  �أن  �لفرتة  هذه  يف  جند 

��حد� بل جند �لتنوع يف �أ�ساليب كتابة �لق�سيدة بني 

�لأ�سو�ت  كرثة  �برغم  ��لنرث.  ��لتفعيلة  �لعمودي 

ل  �ل�سماء  بع�ص  �أن  جند  �لعقد  هذ�  يف  �ل�سعرية 

�لن�رس  عن  �حتجبت  بل  �ختفت  �أنها  �لقول  ن�ستطيع 

جيل  م��ن  �لعمانيات  �ل�ساعر�ت  بع�ص  �أن  كما 

طويلة  لفرتة  د���يهن  ن�رس  تاأخر  من  �لت�سعينات 

�عند �لن�رس يتم ��ستبعاد جزء كبري من �لتجربة �ذلك 

�حتكاما على م�ستوى �لوعي �لفني �لذي ��سلت �إليه 

�ل�ساعر�ت  بع�ص  فهناك  �لن�رس،  حلظة  يف  �ل�ساعرة 

�لق�سيدة  �ل�سعرية يف  با�ستبعاد جتاربهن  من قمن 

�لعمودية ��لإبقاء على جتاربهن يف �لتفعيلة مثال. 

�لتجارب  �لد�ر�ص ��ملتتبع لهذه  فهذ� �حلذف يحرم 

من فهم م�سار تطور هذه �لتجارب.  

�إليها  تنتمي  �لتي  �لأ���رسة  �أن  جند  �لعقد  ه��ذ�  يف 

�ت�سجيعها  معها  �لوقوف  يف  �ساهمت  قد  �ل�ساعرة 

�لتي  �لأم�سيات  يف  ��مل�ساركة  �لن�رس  عملية  �لكن 

�لكبري  �لد�ر  لها  كان  �لثقافية  �ملوؤ�س�سات  تقيمها 

�لتجارب  ل��ه��ذه  �حم��ف��زي��ن  متابعني  �ج���ود  يف 

�لأم�سيات  يف  �مل�ساركة  �سكلت  كما  �ل�سعرية 

�ل�ساعر�ت. كما ل  باإبد�ع هوؤلء  منا�سبة لالعرت�ف 

�ل�سعرية  �ملهرجانات  يف  �مل�ساركة  ن�سيان  ميكن 

�لتي  ��لعربية  ��خلليجية  �ملحلية  ��مل�سابقات 

�لأدب��ي،  �ملنتدى  منها  خمتلفة  موؤ�س�سات  ترعاه 

لالن�سطة  �لعامة  �لهيئة  ��لثقافة،  �ل��رت�ث  �ز�رة 

�لتي  �مل�ساركة  هذه  )�سابقا(.  ��لريا�سية  �ل�سبابية 

ر�سخت فكرة �لفوز ��حل�سور �لقوي لل�سوت �ل�سعري 

�خلوف  حاجز  ك�رست  �مل�ساركة  �ه��ذه  �لن�سوي، 

��لعزلة �لتي قد تنتاب بع�ص �لأ�سو�ت �ملبتدئة.
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اآفاق االلفية اجلديدة:

ميكن �لقول �أن �لفرتة منذ �لعام 2000 �حتى �لآن 

عرفتها  فرتة  �أخ�سب  تكن  مل  �إن  �أخ�سب  من  هي 

�أ�سكال  خمتلف  يف  �لن�سائية  �ل�سعرية  �لأ���س��و�ت 

�لق�سيدة من عمودية �تفعيلة �نرث ففي هذه �لفرتة 

لعبت عدة ظر�ف يف ن�سح هذه �لأ�سو�ت �من هذه 

دعم  �إىل  عمانية  ثقافية  موؤ�س�سات  �جتاه  �لظر�ف 

�لدعم  هذه  لعب  �قد  عام  ب�سكل  �لأدب��ي  �لإ�سد�ر 

ميكن  كان  �سعرية  �أ�سو�ت  ظهور  يف  �ملهم  �ل��د�ر 

لها �أن تبقى يف طي �لكتابة بعد توقفها عن �لن�رس 

�سعرية  �لظهور يف منا�سبات  �أ� حتى  �ل�سحف  يف 

��لثقافة  �لرت�ث  ��ز�رة  �لثقايف  للنادي  كان  �قد 

للثقافة  عا�سمة  م�سقط  مبنا�سبة  2006م  يف 

�لعمانية  �جلمعية  م�رس�ع  �نطالق  �أتى  ثم  �لعربية 

مالحق  �إ���س��د�ر  �ت��رية  �أن  ثم  ��لأدب����اء.  للكتاب 

�لد�ر �حليوي يف �جود  لها  �أ�سبوعية كان  ثقافية 

نافذة ن�رس �أ�سبوعية م�رسعة �أمام خمتلف �لأ�سو�ت 

�ملوؤ�س�سات  ع��دد  يف  زي��ادة  نالحظ  كما  �لأدب��ي��ة. 

بعدها  �لأهلية �من  �جلامعات  فيها  �لتعليمية مبا 

�لكليات ��ملعاهد �لتقنية �لتي ت�رسف عليها �ز�رة 

�لرتبية  كليات  م�سمى  تغري  �برغم  �لعاملة  �لقوى 

�جود  نلحظ  �أننا  �إل  �لتطبيقية  �لعلوم  كليات  �إىل 

جماعات �أدبية تلعب د�ر� حمفز� ملنتميها.

�إبد�عية  كحا�سنة  �خلليل  جماعة  ��ستمرت  لقد 

�ل�ساعر�ت  فاأغلب  �لآن  �حتى   2000 ع��ام  من 

هذه  عباءة  من  خرجن  قد  �لفاعالت  �لعمانيات 

�سيم�سة  �ل�سيفية،  عائ�سة  فهناك  �لأدبية  �جلماعة 

�ل�سمياء  �ل�سعيدي،  �لربيدية، نوف  �لنعمانية، رقية 

�لعلوية. من كلية �لرتبية/كليات �لعلوم �لتطبيقية 

رقية  �ملعمرية،  خمي�ص  بنت  منرية  �ل�ساعر�ت  جند 

بجانب  �حل�رسمي.  ��أح��الم  �حلارثية،  علي  بنت 

�لق�سيدة  كتابة  بني  يجمعن  �ساعر�ت  جند  ه��وؤلء 

بدرية  �لعامرية،  بدرية  مثل  ��لنبطية  �لف�سيحة 

�ل�رسيانية.  �ج��وه��رة  �لربيكية،  هاجر  �لبدرية، 

�ل�سعر  �إىل  �لقادمة  زهر�ن  طفول  �ل�ساعرة  �هناك 

�ساهمت  �لتي  �لأ�سو�ت  �من  �لق�سرية.  �لق�سة  من 

�مل�سابقات ��لفعاليات �لثقافية يف �إبر�ز �أ�سو�تهن 

مرهونة  ��ل�ساعرة  �جل�سا�سية  دلل  �ل�ساعرة  فنجد 

�ملقبالية.  

�سعرية  �أ���س��و�ت  ظهرت  �أي�سا  �لفرتة  ه��ذه  خ��الل 

جديدة متخذة من ق�سيدة �لنرث نقطة بد�ية بعك�ص 

�لعمودي  م��ن  �نطلقت  �ل��ت��ي  �لأخ���رى  �ل��ت��ج��ارب 

رمي  �ل�ساعرة  مثل  م�سو�رها  بد�ية  يف  ��لتفعيلة 

�ل�سقرية  ديو�نان، فتحية  لها  ��لتي �سدر  �للو�تي 

�إح�سان  �فاطمة  د���ي��ن،  ثالثة  لها  �سدر  ��لتي 

/ف��وز  ري��ا  �ف��وز   ، ��ح��د  دي���و�ن  لها  �سدر  �لتي 

�ل�سو�ت  هذه  د���ين.  ثالثة  �سدر  �لتي  �حلارثي 

بع�سها �ساهمت فرتة در��ستهن خارج �ل�سلطنة يف 

�أنف�سهن  على  �عتمدن  من  �منهمن  موهبتهن  �إبر�ز 

يف تطوير موهبتهن �لإبد�عية . �يف �سياق ق�سيدة 

�لنرث ميكن �لإ�سارة �إىل �لأ�سو�ت �ل�سابة ��ملنتمية 

�لعليا  �لتقنية  بالكلية  �لأدب  �طي�ص  جماعة  �إىل 

باخلوير �هذه �لأ�سو�ت هي عهود �لأ�سخري، زهر�ء 

�لُبحري، �عبري �ل�سعيدي.

يف  مهما   �
ً
د�ر ��نت�ساره  �لنرتنت  ظهور  لعب  لقد 

�لعماين  �لن�سائي  �ل�سعري  �ل�سوت  ��نت�سار  ذيوع 

�ملد�نات  ب��الأدب،  �خلا�سة  �ملنتديات  خالل  من 

عرب  ��لنت�سار  �لذيوع  هذه  ��ستمر  كما  �ل�سخ�سية، 

�لفي�سبوك  �لجتماعي مثل  �لتو��سل  �نت�سار مو�قع 

من  مكنتنا  �لتي  �لو�سائل  من  �غريها  ��لتويرت 

�لتعرف على �أ�سو�ت �سعرية عمانية مل يكن لها ظهور 

يف �ل�سحافة �ملحلية �يف �لوقت ذ�ته �ساهمت هذه 

�ملو�قع يف �إي�سال �لأ�سو�ت �ل�سعرية �لتي كان لها 

�جود عرب �لم�سيات �أ� �لن�رس يف �ل�سحف �ملحلية 

�لأ�سو�ت  �من  ��لنت�سار.  �ملقر�ئية  من  مزيد  �إىل 

�ل�سماء  ��لتويرت،  �لفي�سبوك  يف  �لفاعلة  �ل�سعرية 

�لعلوية، �سمية �ليحمدي، عهود �ل�سخري، فوز ريا، 

تن�رسه  فما  �ل�سيابي  حارث  مرمي   ، �إح�سان  فاطمة 

�أغلب هذه �لأ�سماء يتكئ على ق�سيدة �لنرث ��إن على 

درجات خمتلفة من �لوعي ��لتمثل لإمكانات �لقول 

�ل�سعري. فكما �أن بع�ص �ل�ساعر�ت يف�سلن �لكتابة 

�إىل  بع�سهن  مييل  �ل�رسيحة  �لأدبية  باأ�سمائهن 

�لكتابة من خلف قناع لأ�سباب لي�ص �أقلها ما يتعلق 
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�مل�ساحة  ذل��ك  يف  م�ستغلة  �لجتماعي  باجلانب 

�لتو��سلية �لتي تتحيها مثل هذه �ل�سبكات. �هناك 

�أ�سماء كتبت �لق�سة �لق�سرية �لكن جند لها �أعمال 

�أي�سا مثل ب�رسى خلفان  �ل�سعر  من�سورة يف جمال 

�ساعر�ت  ذ�ته  �لوقت  �للو�تي، كما جند يف  ��أمامة 

يكتب يف فنون �أخرى غري �ل�سعر من ق�سة ق�سرية 

�مقال �م�رسح �أ� يف جمالت تتعلق بال�سحافة �أ� 

يف تخ�س�سات علمية بعيدة كل �لبعد عن �ملجالت 

�لتي تتعاطى مع �لأدب.     

�لكتابة يف �أفق لغة �أخرى:

�ل�ساعرة  تكون  �أن  تكاد  �لعد�ية  ن�رسة  �ل�ساعرة 

من  �هي  بالجنليزية،  �ل�سعر  تكتب  �لتي  �لعمانية 

�لعربية  �لإم���ار�ت  يف  �ترعرعت  زجنبار  مو�ليد 

�ل�سعري  م�سور�ها  يف  بد�ياتها  �كانت  �ملتحدة. 

بكتابة �خلو�طر �ل�سعرية ثم �نتقلت للكتابة باللغة 

 1998�  1994 بني  ما  �لفرتة  �يف  �لجنليزية 

يف  بالإجنلزية  �سعرية  م�سابقات  عدة  يف  ��سرتكت 

عام  يف  �ملر��سلة.   طريق  عن   �ملتحدة  �لوليات 

عنو�ن  حتمل  �سعرية  جمموعة  لها  �سدرت   2002

�سعري  كتاب  لها  �سدر   2004 يف  �أفكار«  »باقة 

�ل�سلطان  بجامعة  �لرتجمة  قامت جماعة  �قد  �آخر 

»بني  عنو�ن  حتت  �لعربية  �إىل  برتجمته  قابو�ص 

حنايا �أ�سلعي: �لقوة �لد�فعة للحياة لتخطي مر�ص 

�أ�سدرت جمموعة �سعرية  �ل�رسطان«، يف 2007 م 

با�سلة:  »�ج��وه  عنو�ن  حتمل  بالإجنليزية  �أخ��رى 

مقا�مة �ل�رسطان ب�سالبة«�هي تاأخذ ذ�ت �ملنحى 

كاملة  �ل�سعرية  جتربتها  يف  �لعد�ية  تكر�سه  �لذي 

�ل�رسطان،  �لأمل ��لتفا�ؤل لتحدي  لأجل بعث ر�ح 

د�خل  يف  �لد�خلية  �لقوى  على  �سعرها  يف  �ترتكز 

�لن�سان �لقادرة على �خلر�ج من �سيق هذ� �ملر�ص 

�لتجربة  �لأمل.فهذه  بقوة  �لإميان  �أفق  �إىل  �لفتاك 

�لذ�تي  �لهم  من  تخرج  كونها  من  �أهميتها  تكت�سب 

�إىل �أفق �إن�ساين �أ��سع �تتجا�ز �لكثري من �لثيمات 

�ل�سعرية  �لأ���س��و�ت  معها  تتعاطى  �لتي  ��ل�سور 

�لن�سائية �لعمانية �لأخرى.

اخلال�سة:

�سعت  �لن�سبي  طولها  رغم  �ل�رسيعة  �لإطاللة  هذه 

يف  ماز�لت  �سعرية  لتجربة  �لأ�ىل  �ملعامل  لتلم�ص 

�ملبكرة  �ل�سعرية  فالتجارب  ��لتحول.  �لت�سكل  طور 

�أ�سو�ت  �للحظة �هناك  ماز�ل بع�سها منتجا حتى 

جترب حظها يف �ل�سعر ثم تنتقل �إىل فن �آخر �هناك 

من يرتك فنه ليلتحق بال�سعر. يف �للحظة �لتي تن�رس 

فيها جتربة �سعرية نت�ساءل عن �ملحذ�ف ��ملق�سي 

من �ل�سعر، كم من �لن�سو�ص �ل�سعرية �لتي فقدت �أ� 

ب�سبب عدم �جود نظام  �إليها  �لو�سول  �ل�سعب  من 

�ملن�سورة  �لن�سو�ص  با�ستعادة  لنا  ي�سمح  �أر�سفة 

�ملو�قع  يف  �أ�  �ملتفرقة  ��مل��ج��الت  �ل�سحف  يف 

�للكرت�نية ��ملنتديات �لتي طالها �لغلق ل�سبب �أ� 

لآخر. 

لي�ص ثمة من حكم نهائي على م�سار �لق�سيدة �لتي 

�حتى  �لثمانينات  منذ  عمان  يف  �ملر�أة  �جرتحتها 

تت�سكل  �أ���س��و�ت  هناك  �للحظة  ه��ذه  فحتى  �لآن 

�لن�سيان  �أدر�ج  يف  ماز�لت  قدمية  جتارب  �هناك 

�لآن  فلدينا  ذلك  �برغم  �ملفقود.  من  �لكثري  هناك 

منت �سعري يغري فعال بقر�ءته بال�سورة �لتي تليق 

��أ�ه��ام  �ملجامالت  عن  بعيد�  �حتليال  فح�سا  به 

�أن  �ملهم  من  �لق�سيدة.  ل�سكل  �لتع�سب  �أ�  �لريادة 

جنيد �ل�ستماع �إىل هذه �لتجارب �حما�لة �لتب�رس 

فيما تثريه من ر�ؤى �تفتحه من �آفاق. 
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ميثل �ل�سعر �لعماين �ملعا�رس يف جل �نتاجه قطيعة 

�لكال�سيكي،  �لعماين  �ل�سعر  مع  �جمالية  معرفية 

قطيعه ل تعني �نكار �لقدمي  �نبذه بقدر ماهي تطور 

بالقدر  منه  �ي�ستمد  �ملا�سي  علي  يرتكز  طبيعي  

�لعمانية  فالق�سيدة  �يتجا�زه.  عنه  يبتعد  �لذي 

�ن  هنا  �ريد  ل   � �ملعا�رسة  بالأحرى  �أ�  �حلديثة 

�قع يف ماأزق �لتاأطري  �لذي ي�ستوجب حتديد� دقيقا 

للنطاق �لزمني للق�سيدة �حلديثه ��لكال�سيكية ، لذ� 

�سالتزم بو�سف �ملعا�رسة لتحديد �لف�ساء �لر�أ�سي 

�لذي �سنحلق فيه ل�سرب �غو�ر �لن�ص �ملر�د يف هذ� 

�ملقال-�  هي م�رس�ع فكري �جودي ��ستمد جذ�ره 

من جتارب �ل�سعر �لعماين �لقدمي خا�سة �من تنوع 

جتارب �ل�سعر  عرب �لزمان عامة، مما �أثرى حلظته 

�لنية ��أغنى ��سكاله �لتعبريية فتنوعت بني عمود 

�ل�سعر �حره �نرثه.

�لق�سيدة �ملعا�رسة �ن تقفز قفز�ت  ��ستطاعت  لقد 

�لفنية ���سكالها  نوعية من حيث ت�سكلها ���س�سها 

حتولته  �ر�عت  بالو�قع  �رتبطت  �للتي  �لتعبريية 

�لثقافية ��ل�سيا�سية ��لجتماعية ��هتمت  بالفرد 

كعن�رس فاعل يف كليه �لتجربة �لن�سانية، ��ت�سعت 

لت�سرب  �لوجودية  ���سئلتها  �لفل�سفيه  ف�ساء�تها 

عتمة �لكائن كجوهر فريد م�سوؤ�ؤل م�سوؤ�لية مطلقة 

عن تكوين معنى �حلياة، تكوينا من �سانه �ن مي�ص 

ت�سكيل  يف  �ي�سهم  �لن�ساين  �لوجود  حركة  عمق 

�عيه �جلمعي.

�ملعا�رسة  �لق�سيدة  على  ط��ر�أ  �ل��ذي  �لتطور  هذ� 

تفكيكه  يحا�ل  ما  بقدر  للما�سي  نبذ�  ي�سكل  ل 

�ت�سكيله   تركيبه  لع��ادة  �لكن  هدمه  بغر�ص  ل 

مت�ص  �لتي  ��لطارئه  �جلديدة  للتحولت  مر�عاه 

�لفرد �ملهم�ص. فالفرد هو نو�ة �لتجربة �عمادها. 

�حلياه  ع��ن  �ل��ك��ربى  �لفل�سفية  �ل�سئله  تعد  �مل 

��ستمرت عند  � ��ن  �لن�ص  ��لوجود طرفا يف لعبة 

�لكثري من �ل�سعر�ء �ملعا�رسين � �ل بقدر ما تتقاطع 

مع �لفرد. فالتفا�سيل �ليومية  يف �لق�سيدة ��سارة 

�ىل حدث �كرب من �ساأنه �ن ميد ج�سور� من �لوعي 

حما�له  هي  ر�ؤي��وي،  هو  �ما  يومي  هو  ما  بني 

ت�سكل  �للتي  �ملت�سابكة  �لعالقات  �سياغة  لعاده 

يف جوهرها ر�ؤى تتقاطع مع ر�ؤى �ل�ساعر لنف�سه 

�لالخر كفر�سي رهان .

ر��حت �لق�سيدة �ملعا�رسة بني �سعر �حلدث �ليومي 

�ذلك �ل�سعر �لذي يتجا�ز �ملادي ��لو�قعي �يهرب 

نطلق  �ن  ما ميكن   �� �حللم  �ىل منطقة  �لو�قع  من 

حد�د  تتجا�ز  ق�سيدة  فهي   ، �لر�ؤيا(  )�سعر  عليه 

جتربة  كليه  يف  عميقا  ت�رسب   ، ��لزمان  �ملكان 

�لوجود �لن�ساين ت�ستدعي جتلياته ��حد�ثه �رموزه 

�ل�ساعرة  �لذ�ت  �ملت�سابكة،  عالقاته  �غو�ر  �ت�سرب 

ما  بكل  �تقد�سه  تد�ر حوله  �لذي  �ملركز  فيه هي 

حتمله من قلق �توتر ��ح�سا�ص بالغربة ��لفجيعة 

، فهي حتا�ل د�ئما ) �لك�سف عن عامل يحتاج �بد� 

�سار.  رينيه  �لفرن�سي  �ل�ساعر  يرى  كما  للك�سف( 

حما�لة �لك�سف تلك هي �لتي �عطت لكل جتربة من 

�ذ�  �عمقها  خ�سو�سيتها  �ملعا�رس  �ل�سعر  جتارب 

�لغو�ص  �ل�ساعر �قدرته على  جاءت حمملة بوعي 

�لباطن  �لظاهر �ىل  �لكون متجا�ز�  عميقا يف هذ� 
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�ل�سياء  ترتيب  �عادة  على  �لقدرة  ق�سيدته  ليمنح 

يف �طار ر�ؤيته �خلا�سة ��للتي متيزه عن غريه من 

�ل�سعر�ء.

لقد تفتق �عي �لذ�ت �ل�ساعرة �لعمانية �ملعا�رسة 

�ق��وة  �لفعل  �يجابية  فيه  ف��ق��دت  ح�سور  على 

�لتاثري ��لقدرة على تغيري �لو�قع �سيا�سيا �ثقافيا 

عاملا  يوجد  �ن  �ساأنه  من  تغيري�   ، ��جتماعيا 

عن�رس�  ل  �لكون  مركز  �لن�سان  فيه  يكون  �ف�سل 

من  بالكثري  حمملة  فاأتت   ، �ملهملة  عنا�رسه  من 

�ل�سئلة : ما هو �لن�سان؟ كيف يري نف�سه ؟ �ماهي 

موقعه  �لن�سان  يرى  كيف   ، �لدنيوية؟  �ظيفته 

ب�سكل  �لعماين  �ل��رت�ث  من  هو  ��ين  �لوجود؟  من 

خا�ص ��لن�ساين ب�سكل عام، �ين �ملفر من جحيم 

�لتف�سري  بني   �لفا�سله  �مل�سافة  هي  ما  �لر���ص؟ 

�للهي ��لتف�سري �لدنيوي �هل هناك نقطة �لتقاء؟ 

�كيف يرى �لن�سان موقعه بني هذين �لتف�سريين؟ 

�ل�سئله  تلك  ��لعقيدة،   ��لت�سظي  �لغرت�ب  ��سئلة 

�غريها �للتي جندها حا�رسة ب�سكل �� باآخر عند 

�ختالف  على  �ملعا�رسين  �ل�سعر�ء  من  كبري  عدد 

يف  ح��ا���رسة  فهي  �جيالهم  �ت��ب��اع��د  جت��ارب��ه��م 

�لغافري ��سماء عي�سي  ن�سو�ص �ملتقدمني كز�هر 

��سالح �لعامري ��سيف �لرحبي  كما �نها حا�رسة 

)جيل  �ملعا�رسين  من  �لو�سط  جيل  جت��ارب  يف 

�ملعمري  �عبد�هلل  �لر��حي  كعلي  �لت�سعينيات( 

�ملطر��سي  �ح�سن  �ل�سحي  �حممد  قلم  �خمي�ص 

مر�ر�   ، �غريهم  �ل�سيباين  �بدر  �لبدري،  �نا�رس 

�ىل جتارب �كرث حد�ثة � من حيث �لزمن � كتجربة 

��سحاق �خلنجري �حممد �ل�سناين �عبد�هلل �لعرميي 

�عو�ص �للويهي �زهر�ن �لقا�سمي �نتهاء بتجارب 

غ�سه ل تز�ل يف طور �لنمو ��لت�سكل. 

�ملعا�رس  �لن�ص  �ل��ر�ؤي��وي   �لبعد  ه��ذ�  فتح  لقد 

عن�رس�  ��سكل  �لدللة  من  ع��دة  م�ستويات  على  

لبقية  �ملوجه  �ملركزية  �لدللة  عنا�رس  من  مهما 

ب�سقيه  ��لي��ق��اع  ��ل�����س��ورة  كاللغه  �لعنا�رس 

�لد�خلي ��خلارجي ، �ن مل يكن هو �لعن�رس �لهم 

�لذي  �ل�رك�سرت�  قائد  مبثابة  فهو  �لط��الق  على 

يوجه �يقود عنا�رس فرقته �ملو�سيقية بكل �قتد�ر 

 ، �لبناء  متما�سك  �لتجان�ص،  �سديد  حلنا  لتعزف 

�ىل  يحتاج  �لر�ؤيوي  �لن�ص  هذ�  �لنغمات.  �سجي 

نطاق  خارج  يكون  �ن  ير�سى  ل  خمتلف  ق��ارىء 

�لتجربة �ل يقبل بالقو�لب �جلاهزة بل هو قارئ 

ميتلك ح�ص �ملغامرة ��لبحث ��لقدرة على �لتاأ�يل 

تتد�خل  �ل�سعرية  �لتجربة  يف  فاعل  عن�رس  �هو  

مو��سع  يف  معها  �يتقاطع  �لن�ص  ر�ؤى  مع  ر�ؤ�ه 

ح�سب  �لن�ص  لدلله  �حلقيقي  �ملنتج  هو  كثرية.بل 

تعينه   �سعرية  �درب��ة  ��عي  �د��ت  من  ميتلك  ما 

�ن  نغايل  �ل  تركيبه.  ��ع��ادة  �لن�ص  تفكيك  على 

قلنا �ن �لق�سيدة �ملعا�رسة �ساهمت يف ت�سكيل هذ� 

�لوعي عند �لقارئ �لعماين ��دخلته �لتجربة بقوه 

��أك�سبته �لدربة ��سجعته على �ملعرفة. �على �لرغم 

�لقدمي  فلك  يف  يد�ر  بالقليل  لي�ص  عدد  �جود  من 

�يرف�ص �لق�سيدة �ملعا�رسة بل �يتهم ��سئلتها من 

�لتي  منطلق ديني �حتت تاأثري �لكثري من �لفكار 

�لهوية �حماية  �ملحافظة على  ��هام  ترتكز على 

�لعدد مل يبتعد بقدر ما �قرتب،  �ن هذ�  �ل  �لرت�ث  

�قد �ساهمت �لق�سيدة �ملعا�رسة يف ت�سكيل �عيه 

حتى ��ن كان �عيا مناه�سا للق�سيدة �ملعا�رسة.

ل  عمان  يف  �ملعا�رس   �ل�سعر  لتجربة  �ملتتبع  �ن 

يخفي عليه �جود �لكثري من �لتفا�سيل �ليومية �� 

�ليومي(  �حلدث  ق�سيدة   ( عليه  نطلق  �ن  ميكن  ما 

قد  �ملعا�رس  �ملنتج  يف  مهما  حتول  �سكلت  ��لتي 

يبعده ظاهريا عن ق�سيدة �لر�ؤيا �ل �نه يف باطنه 

�متد�د� له يطرح نف�ص �ل�سئلة �لكن ب�سكل خمتلف، 

�كرث  ب�سورة  �لد�خل   �ىل  �خلارج  من  يطرحها  �ذ 

فهو  �ليومي  لغة  من  تقرتب  �بلغة  �عمقا  طر�فة 

�ليومية  �حلياة  يف  �لر�ؤيا  �سعر  من  �نغما�سا  �كرث 

بكل تفا�سيلها �هو تعبري عن كل ما هو مهم�ص يف 

�حلياه مهما بد� تافها. �يف نف�ص �لوقت يتفق مع 

�سعر �لر�ؤيا يف كون �لن�سان هو مركزه ��ن �ختلفت 

ز��ية �لتنا�ل. �قد �رتبط هذ� �ل�سعر �كرث بق�سيدة 
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�لنرث رمبا لن ق�سيدة �لنرث يف ��سل تكوينها ثورة 

�لتقليدية من مو�سيقى  رنانة  �ل�سعر  على عنا�رس 

�لغة تعتمد على �لبهار ��ل�سنعة �كرث مما تعتمد 

بذلك  �هي  �لتعبريية.  مكنوناتها  ��ستنطاق  على 

تفا�سيلها  بكل  �ليومية  �حلياة  تنا�ل  �ىل  �قرب 

�لفرد.�لكن  حياة  يف  �ملهم�ص  عن  تعبري�  ��أ�سدق 

�لق�سيدة   �� �لتفعيلة  ق�سيدة  خلو  يعني  ل  ه��ذ� 

�ليومي  �حلدث  مناق�سة  حما�لت  من  �لعامودية 

من  قدرة  �قل  كانت  ��ن  فهي  تفا�سيله  �مد�عبة 

 �� �لتفا�سيل  هذه  يف  �لغو�ص  على  �لنرث  ق�سيدة 

لنكن �كرث دقة،  هي �قل ر�نقا �ل �نها �قرتبت من 

هذ� �لعامل كثري�. 

�لق�سيدة  يف  �ل��ي��وم��ي  �حل���دث  مظاهر  تنوعت 

م�ساعر  من  تنبع  جلها  يف  كانت  ��ن  �ملعا�رسة  

�ل�ساعر  جتربة  غلفت  �ل��ذي  ��لغ����رت�ب  �لعزلة 

فعل  كرد  جاءت  �ختيارية  عزلة  �هي  �ملعا�رس، 

�ينخر  �حلياة  �جه  يلون  ��سبح  �لذي  �لقبح  على 

�سا�سها ،�  طغيان �ملادي على كل ما هو معنوي، 

�يجابها،  �حلياة  من  ينفر  �ل�ساعر  جعل  طغيانا 

ليدخلها يف  ���ستنطقها  �ملهم�سة  للتفا�سيل  فلجاأ 

�ل�سعرية كمعادل مو�سوعي ل�سعور �لغ�سب  �للعبة 

�لتكنولوجي  ��لتطور  �ملجتمع  �جت��اه  ��لرف�ص 

ففي  �ل��ه��ا�ي��ة.  �ىل  �ل��ع��امل  يقود  �ل��ذي  �ملجنون 

�لعزلة يولد �لوقت ، ��لوقت هو ما يحتاجه �ل�ساعر 

�ن  �ساأنه  من  دقيقا  تامال  �حلياه  لتامل  �ملعا�رس 

�لتفا�سيل  من  �لكثري  عند  �ل�ساعة  عقارب  يوقف 

�لقهوة  فنجان  �ت��ن��ا�ل   نخلة  تخت  فاجللو�ص 

�ل�ساخنة كفيل �ن يكون حدثا يف حد ذ�ته ينطلق 

ك�سف  حلظة  فتتلب�سه  �لزمن  ملو�جهة  �ل�ساعر  منه 

�قرب ما تكون للحظات �لك�سف �ل�سويف ، �تتك�سف 

�ل�ساعر  لدى  �لقدرة  تتولد  عندها  تباعا،  �ل�سياء 

على �عادة ترتيب �لعالقات بني �ل�سياء، فالنخلة 

�أخت  ��لقهوة)  حيو�ت  هي   بل  نخله  جمرد  لي�ص 

عامل  �ىل  تقود  خمر  در�ي�����ص  يقول  كما  �ل��وق��ت( 

حيز  جمرد  �لبئر  �سطح  يكون  ل  عندها  �حلقيقة. 

تك�سف  مر�آة  بل   ، ��لق�ص  �لغبار  ذر�ت  فيه  ت�سبح 

�ملعني  فيفي�ص  ��ل�سماء،  قاعه  بني  �لعالقة  عمق 

�يلب�ص �لكون ثوب �ل�رس�ق، �تكت�سب �ملفردة على 

�جودها  من  ��ستمدتها  عميقة  �سعريه  ب�ساطتها 

تاركا  ي�رسح  �ل  يوحي  �سعري  كيان  يف  كلبنة 

�لن�ص  عتمة  يف  يتجول  �ن  حذق  لقارئ  �ملجال 

�سديدة  �ل�سعرية  �ملعادلة  هذه   . فانو�سه  يده  �يف 

�لتعقيد �جادها �كرث من �ساعر معا�رس مثل حممد 

�زهر�ن  عي�سى  ��سماء  �لغافري  �ز�ه��ر  �حلارثي 

تفا�تت  ��ن  �غ��ريه��م  قلم   �خمي�ص  �لقا�سمي 

�على  ق�سيدة.   �يل  �ملهم�ص  حتويل  على  قدرتهم 

�ل�سعرية �سكال �م�سمونا، جند  �لرغم من حد�ثتهم 

�نهم �رتبطو� بتفا�سيل �حلياة �ليومية �لب�سيطة يف 

تللك  لنا  يك�سف  �لرتباط  ب�سكل �ثيق، هذ�  �لقرية 

��ملدنية  �ملعا�رس  �ل�ساعر  بني  �ملتوترة  �لعالقة 

�جلوفاء، �يف�رس �سبب �لعزلة ��ل�سعور بالغربة.

�لعماين  �ل�سعر  يف  �لر�ؤيا  ��سعر  �ليومي  �حل��دث 

�ملعا�رس كالهما �ثيق �ل�سلة بالخر ��ن �ختلفو� 

�ل�سغرية  �لتفا�سيل  من  ينطلق  فاليومي  ظاهريا، 

ليبني عو�مل من �لر�ؤى �لتي تتمركز حول �لن�سان، 

��سعر �لر�ؤيا ينطلق من ��سئله فل�سفية ليبني ر�ؤ�ه 

بينهما،  ��لعالقة  ��لن�سان  �لكون  ماهية  حول 

مل  رمبا  �لن�سان.  هي  �خلالدة  ق�سيته  �كالهما 

يحظى �لكثري من �ل�سعر �ملعا�رس بدر��سات نقدية 

�ملعا�رسين  م��ن  �لو�سط  جيل  خ�سو�سا  ج��ادة 

�ملعريف  �لتطور  لر�سد   ، تلتهم  �لتي  ��لج��ي��ال 

من  يقلل  ل  ه��ذ�  �لكن  �لتجارب  لهذه  ��ل�سعري 

�أهمية جتربة �ل�سعر �ملعا�رس �تفردها. فهي جتربة 

�أ�سافت لبنه مهمه يف بناء �ل�سعر �لعماين �حلديث.
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ظهور   �سياق  يف  �لعمانية  �لن�سوية  �لر��ية  ظهرت 

�لثمانينات  مرحلتي  يف  �ل��ر��ئ��ي��ني  م��ن  جيل 

�لقرن  من  �لثالثة  �لألفية  بد�ية   � ��لت�سعينات 

�حلادي ��لع�رسين،�إذ ظهر زخم هائل من �لر��يات 

��لر�مان�سية  �لو�قعية  �لتيار�ت  مبختلف  �لعمانية 

ح�سور�ً   م�سجلة  طريقها  �لن�سوية  �ل��ر��ي��ة  لت�سق 

لنوعية كتابة �ملر�أة �لر��ئية �ملغايرة لكتابة �لرجل 

�لر��ئية. 

�ل�رسدي  �مل�سهد  ق��ر�ءة  �ل�سهادة  هذه  حتا�ل  عليه 

�لر��ئي �لن�سوي �لعماين منذ بد�يته حتى �ليوم �ما 

لك�رس  �لتحليق  ملحا�لت  عميق  �سرب  من  يحويه 

�سمت �لأنثى عن خ�سو�سيتها ��لإف�ساح عن ذ�تها 

�ل�سائدة.   ��لجتماعية  �لثقافية  لالأن�ساق  مغايرة 

كما تعلن هذه  �لقر�ءة �لفاح�سة �أن ح�سور �لر��ية 

�لعماين جاء  �ل�رسدي  �مل�سهد  �لعمانية يف  �لن�سوية 

متاأخر�  حتى �أ��خر �لت�سعينيات من �لقرن �لع�رسين. 

�رغم هذ� �لتاأخر يف �لتجربة �لن�سوية لكتابة ن�ص 

لكل  �خمتزًل  مكَثفًا  جاء  �أن��ه  �إل   ، مغاير  ر��ئ��ي 

مبعنى  �لن�سوية.  �لعربية  �ل��ر��ي��ة  كتابة  مر�حل 

عماين  ن�سوي  ر��ئ��ي  ن�ص  �أ�ل  ظهور  يكن  مل  �آخر 

يف  �لتجربة  عادة  هي  كما  م��رتدد�ً  خجوًل  ظهور�ً 

ُيّتهم كذلك بال�سعف ��له�سا�سة  �لكتابة �لأ�ىل �مل 

مل  �أنها  كما  �ل�سائدة.  �لذكورية  �لكتابة  �جم��ار�ة 

�سحالة  عليها  تغلب  متخبطة  تقليدية  جتربة  تكن 

�لفكرة �ه�سا�سة �لت�سل�سل لالأحد�ث بل جاءت حمملة 

�لنا�سجة  �لن�سوية  �لر��ئية  �لتجربة  مقومات  بكل 

�كاأنها ُ�لدت �لدة طبيعية مل حترق معها مر�حل 

�لكتابة �لر��ئية �ملفقودة. 

ن�سوية عمانية  ر��ية  �أ�ل  �سبق منذ  يتبدى  كل ما 

�ل�سحي  لبدرية   « �جلمر  حيث  »�ل��ط��و�ف  بعنو�ن 

علو  �لر��ية  قارئ  يجد  �إذ  ��ل�سادرة عام 1999،  

�سوت �ملر�أة �لر�ف�ص لل�سمت �لطويل �سد �لأن�ساق 

فنيًا  ن�سجًا  ميثل  �لن�ص  �أن  يت�سح  كما  �ل�سائدة 

�لغويًا �عمقًا فكريًا.

ح�سور  يف  ��لإخ��ت��الف  �ل��رف�����ص  ����رس�رة  منذ   �

�لفني  �جلانب  من  �سو�ء  �لعمانية  �لن�سوية  �لر��ية 

�أ� �ملو�سوعاتي كانت بد�ية �حللم باإعالن �لرف�ص 

�ل�سائدة،  ��ملجتمعية  �لقيمية  �لأن�ساق  كل  �سد 

منذ  �لعماين  �لن�سوي  �لر��ئي  �مل�سهد  �أتخذ  حيث 

)1999-2014( من حلم ك�رس �لأن�ساق �لجتماعية 

��لتمرد  للرف�ص  منرب�ً  �لأبوية  �لذكورية  ��لثقافية 

��لتحطيم �كاأنها ردة فعل قا�سية مبقد�ر ق�سوة تلك 

�لإن�سانة.   / �ملر�أة  تعاملها مع  ��لأن�ساق يف  �لقيم 

�لن�سوي  �ل�رسدي  �مل�سهد  ر��ي��ات  غالبية  ��أعلنت 

�سو�ء  �ملحورية  �ل�سخ�سية  �رف�ص  مترد  �لعماين 

كانت �إمر�أة �أ� رجل �سد �أية �سلطة �أبوية �جتماعية 

- حتى ��إن كانت تلك �ل�سلطة  متار�ص من قبل �لأم 

�لثقايف  بالن�سق  ذلك  يف  متمثلة  نف�سها  �مل��ر�أة  �أ� 

�لر��سخة  ��لتقاليد  �لعاد�ت  خالل  من  �لجتماعي 

يف ذهنية �ملجتمع.  

� �ملتمعن يف جملة �مل�سهد �لر��ئي �لن�سوي �لعماين 

يدرك �أن �عيًا ثقافيًا حا�رس�ً بقوة لتحطيم �خلخلة 

�لتي  �لأبوية  ��لجتماعية  �لثقافية  �لأن�ساق  جملة 

�ت�سيطر  تتكثف  بعمق  بدت  �ملجتمع  على  �سيطرت 

طبيعة  هي  تلك  �ن�سو�سها.   �مل��ر�أة  كتابات  على 

��ملختلف  للمغاير  طرحها  يف  �مل���ر�أة  كتابات 

كانت  �لأنثى-  �ملر�أة/  -�أي  �لأنها  �لرجل  لكتابة 

بالتهمي�ص  مقرتنة  �ق�سية  مو�سوعا  ز�ل��ت  �م��ا 
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��لد�نية ��لحطاط من قيمتها �مكانتها منذ بد�ية 

�لكتابة / �للغة �بد�ية �لتاريخ / �لذ�كرة مما �سكل 

��ألغى  �مل��ر�أة  مكانة  �سحق  ن�سقيًا  جمعيًا  ل�عيًا 

حتولت  جامدة  �سورة  يف  �قدمها  �فكرها  عقلها 

تتجا�ز  �إىل �سورة منطية ذهنية ل  �لتكثيف  بفعل 

�لتي  �جل�سدية  ��ملتعة  ��لإغ���ر�ء  �ل�سهوة  قيمتها 

قدمها �مار�سها �ملجتمع �لأبوي. فجاءت كتاباتها 

لتوؤ�س�ص لفكر ن�سقي مغاير �لرتد �لعتبار لكينونتها 

�جل�سد/  ت�سخيم  من  بدًل  ��عيها  فكرها  �تقييم 

معا  �لأثنني  �مزجت  فيه.  قيمتها  �ح�رس  �جلن�ص 

�إذ مل تنفي قيمة �جل�سد �لكنها كذلك مل تغفل قيمة 

�لعقل �عمق �لوعي كجزء ��سا�سي من كينونتها.  

�لن�سوية  �لر��ية  بدت  ��لختالف  �ملغايرة  بتلك 

�لعمانية منذ نقطة �لبد�ية �أكرث ج�سارة ��أعلى �سوتًا 

حتت  عا�ست  �ل��ذي  �ملطبق  �ل�سمت  ذلك  ك�رس  يف  

كاهله عقود�ً طويلة ��لذي خلق منها �سورة منطية 

فما  �عقلها،  فكرها  �فر�غ  �هام�سيتها  لد�نيتها 

كان منها- �ملر�أة �لر��ئية-  �إل �أن تعلن �ب�سوتها 

�تعري �أدق تفا�سيل حياتها �كينونتها  �لتي تغاير 

�لتاأكيد  مع  منها  تقرتب  �قد  �لنمطية  �ل�سورة  تلك 

�لي�ص  �عربها  منها  ياأتي  �لإق��رت�ب  ذلك  �أن  على 

بالإنابة عنها. 

�سلطنة  يف  �لن�سوي  �لر��ئي   �مل�سهد   عاي�ص  �قد 

�لفرتة )1999-2014( حتولت جذرية  عمان من 

على �مل�ستوي �لفني ��لفكري للكتابة �لإبد�عية مما 

بارز�ً  موقعًا  لها  تتمو�سع  �لعمانية  �لر��ئية  جعل 

لفت  �حلديث  �لعماين  �ل�رسدي  �لأدب  خريطة  على 

�إنتباه �لنقاد ��لر��ئيني من �خلليج ��لعامل �لعربي 

بدرجات متفا�تة �برزت ��سماء لر��ئيات عمانيات 

�لعماين ب�سورة  �لر��ئي  �مل�سهد  ت�سكيل  �أ�سهمن يف 

�لن�سوي ب�سورة خا�سة ملا  �لر��ئي  عامة ��مل�سهد 

�لأن�ساق  �حتطيم  �ملغايرة  يف  د�ر  من  لهن  كان 

يف  جندها  كما  �لتقليدية  ��لجتماعية  �لثقافية 

�هدى  �حلارثية  �جوخة  �سعيد  �آل  غالية  ر��ي��ات 

��أخريات  �ل�سيدي  �فاطمة  �لكلبانية  �ز�ينة  حمد 

ممن ظهرن موؤخر�ً. 

�مل��ر�أة  كتابة  �تتغاير  تتمايز  �أن  �لبديهي  من   �

�لي�ص  �ل��ر��ي��ة  بحرفنة  ��عية  كتابة  تكون  حني 

ملجرد �لكتابة. �إذ مل يكن ح�سور �لر��ئية �لعمانية 

�أثبتت  بل  �أرقام  �لعماين جمرد  �ل�رسدي  �مل�سهد  يف 

ن�ص  �أ�ل  منذ  ��عيها  معرفتها  �لعمانية  �لر��ئية 

ر��ئي ن�سوي ��سوًل �إىل �أخر ر��ية �سدرت يف عام 

�لن�سوية  �لر��ية  كتابة  يف  �ملغايرة  تلك    .  2014

ق�سية  ح��ول  �لتمحور  خ��الل  من  ب��دت  �لعمانية  

�سائكة يف كتابة �ملر�أة عن ذ�تها �م�سريها ب�سورة 

�لر��ية  يف  �مل���ر�أة  عن  ق��دم  ما  عن  كلية  تختلف 

لالأن�ساق  ته�سيم  يف  �لختالف  يكمن  �لذكورية، 

�جلمعية  �لقيم  تلك  ل�سيما  ��لجتماعية  �لثقافية 

د�نيتها  على  �توؤكد  قيمتها  تلغي  �لتي  �ملعلنة 

�ملقابل  ��لو�أد �يف  ��لف�سيحة  ��لعار  �لعيب  كقيم 

توؤكد ذ�ت �لقيم ��لأن�ساق على �أن �ملر�أة لي�ست �سوى 

لل�سياق  �مل�سايرة  ملجرد  ��جل�سد.   للجن�ص  معادل 

�لعام �ملقبول ��لالعقالين.  

�لفكرية  �جلذرية  �لتحولت  تلك  على  ن�ست�سهد  ��إذ 

�فكرها  بوعيها  �لعمانية  �لر��ئية  �أعلنتها  �لتي 

���سبحت  �لر��ئية  نتاجاتها  خالل  من  �معرفتها 

منهجًا فكريًا يف تكثيف �لرف�ص ��لتمرد من خالل  

�لزخم �لر��ئي بدء�ً من ر��ية » �لطو�ف حيث �جلمر«  

�ختامًا ب�»�لتي تعد �ل�سالمل«.  �إذ توؤكد غالبية تلك 

�لر��يات على رغبة عارمة يف �لتمرد �رف�ص �لقهر 

��لكبت �لذي طغى على حياة �ملر�أة حتى ��إن تبدت 

تلك �لرغبة يف حلم �أ� خيال ينق�سع �أ� ينتهي بنهاية 

�لن�ص �لر��ئي.   

�أح��د�ث  ت�سيري  يف  �ملركزية  �ل�سخ�سيات  �جن��د 

��ملعرفة  �لعلم  ب�سوت  تتكلم  �لن�سوية  �لن�سو�ص 

��سغف �لإطالع ��لتجربة مهما كانت جتربة موؤملة 

�أ� قا�سية؛ فكل من »زهرة – �سابرة- مّيا-  �أمل – 

نورة – زهّية  ��أخريات » ي�سعني للتغيري حلياتهن 

بعيد  �أ� حتليق  للحلم  �إما مبوت  ينتهي  تغيري  لكنه 

عن �لو�قع �يف كالهما يبقى �لرف�ص ��لتمرد جمرد 

حلم د�خلي نف�سي ل يقوى على �ملجابهة ��لت�سادم 

لتهوي  ��ل�سلطوية  �ل�سائدة  �لثقافية  لالأن�ساق 

�لثقافية  �لأن�ساق  �تبقى  �ملتمردة  �لأ�سو�ت  كل 

��لجتماعية قوية �سامدة.  
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تبد� زهرة يف »�لطو�ف حيث �جلمر«  متمردة  بك�رس 

/�لتابو  للكالم  كمعادل  �حل��الل  �ل�سمت  مرحلة 

للتعلم  رغبتها  خالل  من  �ملر�أة  حياة  على  �ملحرم 

��لأختيار �من ثم هر�بها �إىل زجنبار �ملكان �لذي 

لها  �لأهل  نذر�ه  �لذي  �حلبيب  »�سامل«  �إليه  هاجر 

�أفريقية.  تز�ج من  �أن  بعد  �ل�سغر �مات غرقًا  منذ 

تقرر  حني  �أب��وي  �إجتماعي  ن�سق  �أ�ل  زهرة  تك�رس 

تز�يجها  ���لدها  عمها  قر�ر  �سد  متمردة  �لهرب 

من �بن عمها �لذي ي�سغرها بع�رس �سنو�ت فتهاجر 

�حلرية.   حلم  حول  �لطو�ف  رحلة  لتبد�أ  زجنبار  �إىل 

�لتقليدي  �لن�سق  �لإنتقام من  �أجل  هر�ب زهرة من 

 / زجنبار  يف  �حلرية  عن  ��لبحث  عليه  �ملجربة 

�جهة �لعمانيني : مكان رحيل �ملحبوب �لذي تركها 

من �أجل حب �أفريقي زجني غري قبيلي » حمرم �آخر 

من حمرمات �لن�سق �لجتماعي- �ل�سلطوي �لقبلي«. 

��إذلل  �مهانة  موت  مبحطات  زه��رة  رحلة  �متر 

حماية  �لزجني  خادمها  من  تتز�ج  ب��اأن  لتنتهي 

�أ�ستعلت �بالتايل تنتهي  لها من ثورة �لزنوج �لتي 

بعبودية من نوع �آخر. �كاأن حلم �حلرية ��لإنعتاق 

�أنك�سها فيما كانت ترف�سه �تتمرد عليه لتاأتي هي 

نف�سها مبمار�سته. 

�ملجتمعية  �لقيم  �سلطة  من  �لنعتاق  حلم  �يتكثف 

��لأبوية ك�سلطة �لأخ ��ملجتمع لدى » �سابرة« يف 

�سعيد  �آل  لغالية   « ��أ�سيلة 2007«  ر��ية »�سابرة 

حمد  �أخيها  قبل  من  �ملحكومة  »�سابرة«  تبد�  �إذ 

�لأن�ساق  ت�سريها  �لتي  ��لأم  بنات«  لثماين  »�أب 

�لبنت لت�سبح �سابرة فتاة  �لقدمية جتاه  ��لعاد�ت 

حتطيمًا  متار�ص  ذ�تها  عن  تبحث  مقهورة  منهكة 

�لعلم �ملحرم �رغبة عارمة  �أخر بحب  ن�سقيًا خفيًا 

يف �لهر�ب من �ملجتمع �ملنغلق بفكره �ممار�ساته 

�إىل  بالعلم  �ل�سغف  ليتحول  �لرحبة  للمعرفة  حبًا 

لتدخل  طفلة«  �أبو  »�سهم  �لعربي  باملدر�ص  �سغف 

عودة  د�ن  �سهم  بعدها  ي�سافر  حمرمة  عالقة  يف 

�تنتهي بحمل غري �رسعي تنوء بثقله حتى تلد �لولد 

�أخيها  يد  على  �حللم  مبوت  �لن�ص  لينتهي  »با�سم« 

�لبي�سطة  �لفتاة  �سابرة   �لعيد«.  يوم  �سبيحة  حمد 

�لعدد  �لقليلة  ��لأ�رسة  ��جلميلة  �لأ�سمر  �للون  ذ�ت 

تتحول بفعل �لكبت ��لبوؤ�ص �ملجتمعي �لذي تعي�سه 

�حرمانها من �لتعليم ��خلر�ج من �لبيت �حكرها 

�لرغبة يف  �إىل ثورة يف  �لعيب ��لعار  �سياق  �سمن 

�تنتهي  �ملت�سلطة.  �لأخ��وة  �سنم  �ك�رس  �لتجربة 

حتديد  د�ن  �تركها  بارد  بدم  باملوت  �لرغبة  تلك 

لهويتها لتعلن �لر��ية موت حلم �حلرية ��لإنعتاق.     

يف  »�أم���ل«  بحكاية  �لإنعتاق  حلم  يتو��سل   ��  

ر��ية  يف »�لأ�سياء لي�ست يف �أماكنها« لهدى حمد 

يف  �لر�غبة  �لبي�رسة  �لفتاة  ؛   2009 يف  ��ل�سادرة 

من  �لقبلي  ��لثقل  �لجتماعي  �لعبء  من  �لتخل�ص 

�لذي ل يغري من  ��لرذيلة  �لف�ساد  خالل ممار�ستها 

�لعبء  من  يخفف  �ل   �لد�نية  �مكانتها  حالتها 

�لجتماعي يف عالقتها �ملفتوحة ��ملعلنة ي�سل كل 

ذلك �ل�سوت يف �لرف�ص ليكون جمرد م�سهد لتنومي 

مغناطي�سي لدى »منى«. 

�حلارثية  جلوخة  �لقمر«  »�سيد�ت  ن�ساء  �تكمل 

��لتحليق  �حللم  م�سرية   2010 ع��ام  ��ل�����س��ادرة 

من  كل  عالقة  �لر��ية  لتك�سف  �حلرية  �سمو�ت  يف 

مع  �»�أ�سماء«  �»خ��ول��ة«  »مّيا«  �لثالث  �لأخ���و�ت 

�لأم  �م��ع  بع�سهن  مع  �حظهن  عقليتهن  تفا�ت 

»�سليمة« ��لأبنة »لندن« �ذ��تهن �ملاأز�مة بالآخر 

معاناة  خبايا  لتك�سف  ��لز�ج  �لأب  مع  �عالئقهن 

�لذ�ت �ليبقى حلم �لإنعتاق مكلفًا �باه�سًا بخ�رس�ن 

�لآخرين كالز�ج ��لأب ��لعائلة.

�أما »نورة« يف »ثالوث �تعويذة« لز�ينة �لكلبانية 

�سود��يتها  من  ��لهاربة   2011 عام  ��ل�سادرة  

على  تتعرف  نف�سها  �لتجد  ثالثة  للرقم  �ت�سا�ؤمها 

من  لتنتقل  لندن  �إىل  �لهر�ب  رحلة  يف  »�سعود« 

لها  يخلق  حلب  تتطور  �إعجاب  بعالقة  �سود��يتها 

�أجو�ء جديدة من �لفرح �حلذر ��مللتب�ص بخوف قاتل 

من �مل�ستقبل �لذي ل يخطئها لتنتهي مبوت �حللم / 

�سعود ليلة زفافها بحادث تدهور ثالثة جمال تدخل 

بعدها يف غيبوبة طويلة تتعافى منها ببطء.   

 �يختم �مل�سهد �ل�رسدي �لن�سوي �لعماين  ب�»زهّية« 

يعينها  ��لتي  حمد  لهدى  �ل�سالمل«  تعدُّ  »�لتي  يف 

بني  ��سمه  لرتفع  �لتعلم  حلم  حتقيق  على  ��لدها 

ل  �لبيت  تعليم  لكون  ��لدتها  رف�ص  رغم  �لقبيلة 
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�نحر�ف  ��سيلة  �لتعليم  ��أن  �لعار  �سوي  منه  فائدة 

يف  معها  �حللم  �يكرب  تكرب  ثم  �ف�سادها.  �لبنت 

رغم  لها  �سور�« ز�جًا  »بي  �ل�سو�حيلية  �بن  �إختيار 

��لف�سيحة  �لعار  من  �خوفهما  ��لديها  رف�ص 

�لنغالق  د�ئ��رة  يف  �دخولها  لعامر  �تز�يجها 

�لجتماعي لتظهر �أحالم �أخرى �كو�بي�ص تنتقل من 

ذهنية خادمتها �إىل ذهنية زهية نف�سها �لتكت�سف 

من  بخر�جها  �إل  يتعد�ها  لن  �لنتحار  ذلك  ب��اأن 

�لالأخرين  للخدم  ر�سمتها  �ملربعات  �من  �لنغالق 

�لكنها تعي�ص فيها. �تنتهي �لر��ية بانفر�ج �حللم 

من خالل �نعتاق »زهية« نف�سها من ��سا��سها.  

�ل�رسدي  للم�سهد  �لفاح�سة  �ل��ق��ر�ءة  من  ختامًا، 

 )2014-1999( من   �لفرتة  يف  �لعماين  �لن�سوي 

�لعمانيات  �لر��ئيات  لدى  �ل�سديدة  �لرغبة  تت�سح 

يف تكثيف رف�سهن لالأن�ساق �لجتماعية �لذكورية 

�لنمطية  ��ل�سورة  �ملجتمع  يف  �ملر�أة  �سد  �ل�سائدة 

عن د�نيتهن �هام�سيتهن �حما�لتهن يف حتطيم 

�ملغلوطة  �ل�سورة  �ت�سحيح  �ل�سائدة  �لأن�ساق  تلك 

عن �ملر�أة.  

عينة  غالبية  نهايات  ق��ر�ءة  يف  يتعمق  من  لكن 

��ستنتاجات  �إىل  ي�سل  �لن�سوية  �لر��ئية  �لن�سو�ص 

يف  �لر��ئية  �مل���ر�أة  م�ساعي  كل  �أن  تبني  موؤملة 

�لرف�ص �إما ب�سبب �لرجل �أ� حلب رجل �آخر �أ� �لهر�ب 

ذلك  على  جتمع  �ل��ر��ي��ات  �جميع  رج��ل  ظلم  من 

�ل�سبب  نف�سها هي  �ملر�أة  �أن  تتفق على  �ل�سبب، �مل 

��أن  ���ستبد�د  �قهر  ظلم  من  فيه  تقع  ما  كل  يف 

قدرتها  لعدم  ر�جع  لالأن�ساق  �خ�سوعها  خنوعها 

�لأنثى  مترد  �أن  كما   . باحللم  �إل  مو�جهتها  على 

�لأر�ص  �إىل  تتها�ى  معلقة  �أحالما  كونه  يعد�  ل 

�كاأن حتطيم  �حللم.   فارغة مبوت  فقاعات  خملفة 

�لأن�ساق �لجتماعية ��لثقافية �لتي ترف�سها �ملر�أة 

من  يقرتب  لن  حلمًا  يبقى  تعي�سه  �لذي  �لو�قع  يف 

�لو�قع �لن جتازف �ملر�أة يف �لإعالن عنه ب�سوتها 

بل جتعله حلمًا حملقًا موؤجل �لتنفيذ.   
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من �أعمال �لفنان �سليم �سخي- ُعمان



ما بني هذه �لورقة �لتي �أ�سعى فيها �إىل ر�سد بع�ص 

��رق��ة  �لعماين  �مل�رسحي  �لنقدي  �لنتاج  ح��ر�ك 

�لنقد  )ق�سايا  بعنو�ن  كانت  عليها  �سابقة  بحثية 

قدمتها  ��ملتغري�ت(  �لأ�سئلة  عمان:  يف  �مل�رسحي 

عمان:  يف  ��لفني  �لأدبي  �لنقد  ند�ة  �أعمال  �سمن 

لي�ص  2008م  دي�سمرب   24-21 ��ملاأمول  �لو�قع 

�لزمن بالطويل �أ� �لبعيد، فهي �ست �سنو�ت �ب�سعة 

�لو�قع  �أن  �إل  �لزمن،  ق�رس  من  �لرغم  �على  ��سهر. 

قد جاء حممال بالعديد من �ملنجز�ت �لثقافية على 

�مل�ستوى �مل�رسحي. 

من  �لعليا  �لتوجيهات  �سدرت   2009 ع��ام  ففي 

�زير  برئا�سة  عليا  جلنة  بت�سكيل  �لبالد  �سلطان 

ديو�ن �لبالط �ل�سلطاين �ملوقر �آنذ�ك لتطوير �لدر�ما 

��مل�رسح يف عمان.

�سهد تاريخ 25/ �سبتمرب/ 2009م تاأ�سي�ص �جلمعية 

�لعمانية للم�رسح.

لإقامة  ��لثقافة  �ل��رت�ث  �ز�رة  تنظيم  ��ستمر�رية 

عمان  حمافظات  يف  �لعماين  �مل�رسح  مهرجان 

�ملختلفة برغم قلة �ملو�زنة �ملخ�س�سة للمهرجان، 

��لر�بعة  2009م،  ع��ام  �لثالثة  �ل��د�رة  فاأقيمت 

2011م ��خلام�سة 2013م

�أن مت تد�سني م�رسح  حدث يف  8 �سبتمرب 2012م 

�ساللة  مبدينة  للرت�ث  �لعامة  �ملديرية  مبقر  �أ�بار 

�لد�رة  �فتتاح  فيه  ُد�سن  ��لذي  ظفار  حمافظة  يف 

�لثانية ع�رسة ملهرجان �لفرق �مل�رسحية �لأهلية يف 

د�ل جمل�ص �لتعا�ن �خلليجي.

�ملحلية  �مل�رسحية  �ملهرجانات  �نعقاد  مو��سلة 

�مهرجان  قابو�ص(،  �ل�سلطان  )جامعة  �جلامعية 

�مل�رسح �جلامعي لوز�رة �لتعليم �لعايل، �مهرجانات 

�مللتقى �جلامعي )جامعة نز�ى(.

�لتاأليف  م�سابقات  ����س��ت��م��ر�ري��ة  على  �حل��ر���ص 

�مل�رسحي )�ملنتدى �لأدبي( بوز�رة �لرت�ث ��لثقافة، 

��مل�رسح �ملدر�سي بوز�رة �لرتبية ��لتعليم.

يف  ن�سو�سهم  ن�رس  �إىل  �مل�رسحيون  �لكّتاب  تد�فع 

�ملادي  بالوجود  يكرتثون  ل  كانو�  �أن  بعد  ُكتب، 

للكتاب يف ظل هيمنة ��سائل �لتو��سل �لجتماعي 

عرب �لأنرتنت �تف�سي ظاهرة �ملد�نات �خلا�سة. 

�إ�سد�ر  قلة  لحظنا  �ل�سابقة،  �لنقطة  من  �نطالقا 

�عندما  بامل�رسح.  �ملتخ�س�سة  �لنقدية  �لكتب 

�لطبعة  �ل�سلطنة  يف  �حلكومية  �ملطبعة  �أ���س��درت 

ب�سلطنة  �لأهلي  �لنادي  يف  )�مل�رسح  كتاب  �لأ�ىل 

عمان عام 1977م( كان على �مل�رسحيني يف عمان 

�لنتظار ما يقرب )29( عاما لتظهر �لطبعة �لأ�ىل 

�لتقليدية  �لظاهرة  من  عمان  يف  )�مل�رسح  لكتاب 

�إىل ر�ؤى �حلد�ثة( للموؤلف عبد�لكرمي بن علي جو�د 

�سمن �حتفالية م�سقط عا�سمة للثقافة �لعربية عام 

��لعربية  �لوطنية  �لحتفالية  تلك  �لول  2006م، 

�أط��ول  زم��ن��ا  �مل�رسحيني  �نتظار  ل��ط��ال  �لكبرية 

لظهور در��سات نقدية تقف على �حلركة �مل�رسحية 

باجلمع ��لتحليل ��لتف�سري، ثم تطرح �أ�سئلتها �لفنية 

��لإخر�ج  ��لتمثيل  �لكتابة  م�ستوى  على  ��لنقدية 

��لتقانة على �ملن�سة. فقد ظهر يف ذلك �لعام ��سمن 

بالتوثيق  �هتما  كتابان  ��إمكانياتها  �لوز�رة  خطة 

�لفرق  ن�ساأة  تاريخ  حيث  )من  �مل�رسحية  للحركة 

51\ م�رسحية �باحثة  من ُعمان 

عن امل�سرح العماين 

ونقده

 اآمنة الربيع\



مز�د�  �جو�ئزها  �عر��سها  �عددها  �مل�رسحية 

للباحثة  �لعماين  �مل�رسح  يف  ر�ؤية  �هما  بال�سور( 

عزة بنت حمود �لق�سابية، �كتاب �حلركة �مل�رسحية 

�إذن  �حلب�سي.  �سيف  بن  حممد  للباحث  عمان  يف 

�لعام  �يف  فقط!  كتب  ثالثة  هي  �ل��وز�رة  فمح�سلة 

كتاب  �سدر  �سخ�سية  نفقة  على  �لكن  �أي�سا  نف�سه 

)ن�سو�ص �عر��ص( طبعته  �لعماين  �مل�رسح  معجم 

بني  م�سرتك  تاأليف  عن  عبارة  �هو  �لوطن  جريدة 

�لباحثني حممد بن �سيف �حلب�سي، ��سعيد بن حممد 

�ل�سعبي  �لأدب  توظيف  كتاب  �سدر  كما  �ل�سيابي. 

يف �لن�ص �مل�رسحي لل�سيابي ��لذي �أ�سدره جمل�ص 

لتتوقف  قابو�ص.  �ل�سلطان  بجامعة  �لعلمي  �لن�رس 

حتى  �سنو�ت  �سبع  �مل�رسحية  �لنقدية  �لإ�سد�ر�ت 

يف  �لآخر  �لكتاب  ب�سد�ر  2013م  �لعام  �إىل  ن�سل 

�مل�رسح �لعماين �هو تاأليف م�سرتك للباحثة كاملة 

بنت �لوليد �لهنائية، ��سعيد بن حممد �ل�سيابي عن 

د�ر بيت �لغ�سام للن�رس ��لرتجمة، �يف عام 2014م 

عمان  يف  �مل�رسحي  �لن�ص  مغامرة  كتاب  �سدر 

م�رسحيات �لنادي �لأهلي �أمنوذجا، عن د�ر م�سعى 

للن�رس ��لتوزيع ملعدة هذه �لورقة.

�لثمانية  �لكتب  عدد  �إىل  �لأ�ىل  للوهلة  �لناظر  �إن 

ملقارنتها بعمر �لتجربة �مل�رسحية �لعمانية ��لتي 

عدد  مع  �ل�سبعينيات  يف  �لأ�ىل  مغامرتها  �نطلقت 

من �لنو�دي كان �أبرزها �لنادي �لأهلي �لذي نبتت 

من  جمموعة  يد  على  �مل�رسحي  �لفعل  مغامرة  فيه 

�أبناء  ��أمني  �ح�سني  ر�سا  هم:  �ل�سباب  �لطليعيني 

فقري،  �إليا�ص  �حممد  جعفر،  �مو�سى  عبد�للطيف، 

��سول �إىل �لعام 2014م �سيجد نف�سه �أمام خارطة 

للرثاء، �ل تتنا�سب مع  نقدية متو��سعة جد� تدعو 

يكون  �لن  �متغري�تها.  �مل�رسحية  �لتجربة  زمن 

�سعبا �لكت�ساف �أن ف�ساء �مل�سافة �ملمتدة بني �أ�ل 

�إ�سد�ر نقدي �إىل عام 2014م، قد �جهت ��ستغالت 

�هتمامات  �إىل  �لعمانيني  �مل�رسحيني  �لباحثني 

�ملوؤلفات  �لهتمامات،  تلك  ��سمت  حمددة،  نقدية 

فجرت  كما  متقاربة  مبالمح  �لنقدية  �مل�رسحية 

كذلك �لعديد من �لأفكار ��لأ�سئلة �ملت�سلة مب�ستقبل 

�خلطاب �لنقدي �مل�رسحي يف عمان.

فمن �ملالمح �لعامة لهذه �لكتب )�مل�رسح يف عمان 

من �لظاهرة �لتقليدية �إىل ر�ؤى �حلد�ثة، �ر�ؤية يف 

عمان،  يف  �مل�رسحية  ��حلركة  �لعماين،  �مل�رسح 

�ع��ر����ص(  )ن�سو�ص  �لعماين  �مل�����رسح  �معجم 

�تباعها �أ�سلوب �لإح�ساء ��لر�سد ��لتوثيق للحركة 

�مل�رسحية يف عمومها منذ ظهورها ��إىل �ليوم. كما 

�أنها �عتمدت على �ل�ستفادة من جتليات �ملنهجني 

�لتاريخي ��لجتماعي �توظيفهما لقر�ءة �لظاهرة 

�مل�رسحية بغية تف�سريها �حتليلها.

�ساأحا�ل يف �لأ�سطر �لقادمة �لوقوف على ��سعية 

)�لآخ��ر  كتاب  خ��الل  من  �لعماين  �مل�رسحي  �لنقد 

�إليه يف  �أتطرق  �لعماين( �هو كتاب مل  �مل�رسح  يف 

�لأ�سئلة  عمان  يف  �مل�رسحي  �لنقد  )ق�سايا  �رقتي 

ميزة  للكتاب  �إن  ظ��ه��وره.  حل��د�ث��ة  ��مل��ت��غ��ري�ت( 

�جلامعي  �ل�ستغال  بد�يات  �إىل  يوؤ�رس  فهو  ���سحة 

على �ختيار ثيمة حمددة هي ثيمة )�لآخر(. �هو ما 

�ملو�سوع  »�إطار  فيقولن:  �لكتاب  موؤلفا  عنه  �أعلن 

�مل�رسحية  �لن�سو�ص  ��قع  يف  ق��ر�ء�ت  على  مبني 

خ�سبات  على  ُقدمت  �لتي  ��لعر��ص  �ملكتوبة، 

ل �لآخر حتديا لأزمة قناعات  �مل�رسح �لعماين، �إذ �سكَّ

�ملوؤلفني ��ملخرجني؛ نتيجة توؤيدها كرثة �ل�سو�هد 

هذ�  حمتوى  كان  لذ�  ح�سوره،  درجات  على  �لد�لة 

�لكتاب �إبحار� يف �لكثري من �ملنجز �مل�رسحي �لذي 

�نطلق على �أر�ص �سلطنة عمان، ��ساهم يف تقدميه 

�كتابته جمموعة من �ملبدعني...�إلخ«، ��إذ يجزمان 

�لعمانيون  ب�سعوبة »تق�سي كل ما كتبه �ملوؤلفون 

��لعر��ص  �لن�سو�ص  من  �لكثري  لغياب  �لآخر؛  عن 

��لأر�سفة من قبل  �لتوثيق  �لعمانية عن  �مل�رسحية 

كباحثني  فاإنهما  �لأهلية...�إلخ،  ��لفرق  �ملوؤ�س�سات 

�لآخ��ر  ح��ول  �لأ�سئلة  �يطرحان  بجدية  مي�سيان 

��لن�سو�ص؟  �ملعاجم  فته 
ّ
عر �كيف  يكون؟  �من 

�أ� هو �ملخالف يف  �لعقدي  �لآخر هو �ملختلف  هل 

�لعقيدة؟ �كيف �لعالقة معه �سو�ء كان هذ� �لآخر هو 
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حما�لتهما  ��سمن  �خلليجي.  �أ�  �لعربي  �أ�  �لغربي 

ر�سد �لآخر بغية حتديد �ملفهوم يعلن �ملوؤلفان ما 

ينطوي عليه �لتعريف من �إ�سكاليات معرفية فل�سفية 

�تاريخية �عقدية �ح�سارية، فالآخر هل هو كل ما 

مل يكن عمانيا �أم عربيا �أم عقديا؟ �هل عامل �لآخر 

��سورته هي ذ�تها �لتي عك�سها �لكّتاب �مل�رسحيون 

�لعمانيون؟ �أم �أن هناك �سورة متخيلة ل �أ�سا�ص لها 

ح�سور�  �سكلت  �لتي  �لق�سايا  �ما  �لآخر؟  ��قع  يف 

كبري� يف �لن�سو�ص �مل�رسحية �لعمانية؟

�لباحثني  من  تطّلب  �لأ�سئلة  تلك  على  �جل��و�ب  �إن 

�لقيام بجرد تاريخي لوجود �لآخر بامل�رسح �لعماين 

��جوده. فبعد تعريفهما باملوقع �جلغر�يف ل�سلطنة 

�حل�ساري،  بالتو��سل  �ملوقع  هذ�  �عالقة  عمان 

عن  حديث  م��ن  �م��ا  مت��اي��زه.  �لعماين  فللتاريخ 

�مُلغيب  بالد�ر  �يت�سل  �إل  لُعمان  �حل�ساري  �لد�ر 

لالأ�ر�بيني �عدم �هتمامهم �أ� ت�سجيعهم بابتعاث 

بالد  يف  فعلو�  كما  بلد�نهم  يف  للدر��سة  �لعمانيني 

�ل�سام �م�رس، �كان ذلك حتى عهد �ل�سيد �سعيد بن 

معامل  لتحديد  ينطلقان   )1970-1932( تيمور 

ما  على  بال�ستناد  �ج��وده  �بد�يات  �لآخ��ر  ظهور 

�لثالث،  �ل�سعيدية  �ملد�ر�ص  تاريخ  حول  توثيقه  مت 

�لتي كانت موجودة يف �ل�سلطنة قبل عام 1970م؛ 

��ل�سعيدية  1940م،  مب�سقط  �ل�سعيدية  �ملدر�سة 

مبطرح 1959م، ��ل�سعيدية ب�ساللة 1951م. �بعد 

هذه �لإ�سارة �ملهمة ينتقالن �إىل تخ�سي�ص �حلديث 

عن فرقة �مل�رسح �ل�سباب �لتي تاأ�س�ست عام 1980م 

�لبندقية  �لفرقة مت تقدمي م�رسحية تاجر  �مع هذه 

لوليم �سك�سبري، ثم يتحدثان عن �فتتاح ق�سم �لفنون 

�مل�رسحية عام 1990م بجامعة �ل�سلطان قابو�ص. 

�لباحثان  ي�سجلها  �لتي  �مل��الح��ظ��ات  ب��ني  �م��ن 

�لهنائية ��ل�سيابي مالحظة تت�سل بالنادي �لأهلي 

للنادي  عربية  م�رسحية  �أي  تظهر  ف��ي��ذك��ر�ن«مل 

�لأهلي يف فرتة ما قبل 1970، ��قت�رس �لتاأثري فقط 

�مل�رسح  خ�سبة  على  �لتطوير�ت  بع�ص  �إدخال  على 

�لنه�سة 1970م  بد�ية ع�رس  ��ل�ستارة... �لكن مع 

��لعاملي؛  �لعربي  بامل�رسح  ���سحا  �لتاأثري  ب��د�أ 

�سو�ء يف م�سمونه، �أ� �سكل �لأعمال �مل�رسحية �لتي 

��إخر�جها  �تاأليفها  باإعد�دها  �لأهلي  �لنادي  قام 

�زدهار  مر�حل  �إحدى  �مثلت  �ل�سبعينيات  يف فرتة 

على  �قوفهما  بعد  �ي��ري��ان-  �لعماين«  �مل�رسح 

�إح�سائية-  بعملية  �مل�رسحيات �قيامهما  جمموع 

��لتي  �لآخ��ر  من  �ملوؤلفة  �مل�رسحيات  جمموع  �أن 

 )54( ح��و�يل  بلغت  �لعماين  �مل�رسح  على  قدمت 

خليجيني  ملوؤلفني  م�رسحية   )37( منها  م�رسحية، 

من  ملوؤلفني  عربية  غري  م�رسحية   )17(� �ع��رب، 

خمتلف قار�ت �لعامل، �أ�ر�با ��أمريكا ��آ�سيا. 

�لثالثة  �لف�سول  تتوزع  �سفحة   )239( طول  �على 

موؤلفا يف  )�لآخر  �لأ�ل  �لف�سل  ُيخ�س�سان  للكتاب. 

�مل�رسح �لعماين( ير�سد�ن فيه جمموع �مل�رسحيات 

�ملوؤَلفة من �لآخر خالل زمن ممتد منذ �ل�سبعينيات 

ي�ست�سهد�ن  �لد�لة  �لنماذج  �من  2012م،  عام  �إىل 

من  لكل  م�رسحية   )17( عددها  بلغ  مب�رسحيات 

حكمت،  �ناظم  كا�سونا،  ��ليخاندر�  �سك�سبري، 

�ب��ريج  ثيوتوكا،  �ج���ورج  ر�بل�ص  �عمانوئيل 

�لعربي  �لآخ��ر  �م��ن  �أب�سن.  �هرنيك  زيتونيتان، 

�حممود  فرج،  ��ألفريد  �حلكيم،  بتوفيق  ي�ستدلن 

�مل��دين،  �ع��ز�ل��دي��ن  بر�سيد،  �ع��ب��د�ل��ك��رمي  دي���اب، 

�قا�سم  م��ك��ا�ي،  �عبد�لغفار  م��ك��ا�ي،  �من�سور 

��إبر�هيم �سعر��ي، ��سالح  مطر�د، �توفيق عزيز، 

�خزعل  �ساكر،  �ف��الح  �سالح،  �ف���ار�ق  ر�ت���ب، 

�ملاجدي، �عبد�لأمري �سمخي، �عثمان عبد�ملعطي. 

�أما من �لآخر �خلليجي غامن �ل�سليطي، �عبد�لرحمن 

��سامل  عبد�هلل،  ��إ�سماعيل  حمّمد،  �عالية  �ملناعي، 

)�لإعد�د  عنو�نه  فجاء  �لثاين  �لف�سل  �أما  �حلتا�ي. 

من �لآخر يف �مل�رسح �لعماين( �يطرحان يف �لف�سل 

�أ�سئلة يريان �أنها ت�ساعد على تو�سيح فكرة �لإعد�د 

يف  �مل�رسحيون  يلجاأ  فلماذ�  �لعماين:  م�رسحنا  يف 

هل  �ملخرجني؟  �سيما  لالإعد�د  �مل�رسحية  �أعمالهم 

لغياب �لن�ص �مل�رسحي؟ �هل �لن�ص مقد�ص �يجب 

�لإع��د�د  تعريف  �إىل  يخل�سان  �أن  �بعد  �حرت�مه؟ 
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يق�سمان ما مت تقدميه من �أعمال م�رسحية معدة من 

�لآخر يف �مل�رسح �لعماين �إىل ثالثة عنا�رس رئي�سة 

�أكرث  ��إع��د�د عن  �لأ�سل،  ن�ص طبق  �إعد�د عن  هي: 

من ن�ص، ��إعد�د عن فكرة ن�ص. �يف �لف�سل �لثالث 

يتتبع  �لعماين(  �مل�رسح  يف  �لآخر  )�سورة  �ملعنون 

�لكتاب �سورة �لآخر يف بنية �لن�سو�ص �مل�رسحية 

�خلبري،  �لآخ��ر  ��سورة  �مُل�سَتعِمر،  �لآخ��ر  ك�سورة 

�أجانب،  ��أبناء  كز�جة،  �لآخر  ��سورة  ��مل�ستثمر، 

��لآخر  �أجانب،  كعمال  �لآخ��ر  ��سورة  ��أ�سدقاء، 

ك�سائح ��سيف يف برنامج تلفزيوين، ��أخري� �سورة 

�ملر�أة �لأجنبية �ملت�سولة.

�إن هذ� �لتق�سيم يقدم فكرة جيدة عن �جود �لآخر يف 

��ل�سيابي  �لهنائية  �إملام  �يعك�ص  �لعماين،  �مل�رسح 

هذه  ُت�سكله  ملا  �لآخر؛  ثيمة  حول  �جليد  �طالعهما 

�لثيمة بالن�سبة للبحث �لأكادميي من مادة خ�سبة 

�لق�سايا  م��ن  �لعديد  مناق�سة  للباحثني  تخول 

�جلزئية  هذه  �إىل  �لباحثان  تنبه  �قد  �لإ�سكالية. 

حينما تطرقا يف �لتمهيد �إىل حما�لة �سبط مفهوم 

م�سطلح �لآخر بقولهما: »�إن �جود �لآخر قدمي ِقدم 

�جود �لإن�سان على هذه �لأر�ص، ��لتنوع ��لتمايز 

بني �لآخر �سفات خلقها �خلالق مب�سيئته �قدرته... 

�أم  بحد�د  هل  قبوله؟  يكون  �كيف  �لآخ��ر؟  فمن 

بد�نها... �إلخ 

ختاما: �إن قيمة هذ� �لكتاب تنبع من �نفتاحه على 

��لتحولت  �مل�ستويات  من  �لكثري  ي�ستقطب  �أف��ق 

�لآخ��ر  �ثيمة  �لعماين.  جمتمعنا  يف  �لجتماعية 

�ملحمولة بالكثري من �لنظريات �لثقافية، توثق يف 

�لوعي  مر�حل  من  مهمة  ملرحلة  �لعماين  م�رسحنا 

�عيني  عن  ��لكتابة  �لأن��ا  �ج��ود  ظل  يف  بالآخر 

من  مبزيد  �إل  �ملعادلة  تكتمل  لن  �عليه  خمتلفني، 

�لبحث ��حلو�ر ��لدر��سة �ملعمقة لهذين �لوعيني.
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للعمل  �ملحركة  �لبد�يات  �لكثري عن  �ل�سيء  �سُيكتُب 

��ستذكار �حلر�ك  �مل�رسحي يف عمان، ��سندخل يف 

�لذي قام به م�رسح �لنادي �لأهلي يف �ل�سيتينيات 

�سيكتب  �كذلك  �لع�رسين،  �لقرن  من  ��ل�سبعينيات 

ت�سنى  ممن  به  قام  �لذي  �لكبري  �لد�ر  عن  كثري�ن 

لهم �لحتكاك �لتعليمي مبمار�سني للعمل �مل�رسحي 

يف �ملد�ر�ص ��جلامعات �لعربية يف �لقاهرة �بغد�د 

�ملهمة  �لأد��ر  �لبع�ص  ين�سى  لن  كما  �ب���ري�ت، 

�لطالب  تدري�ص  ملهمة  �مل��وف��د�ن  بها  ق��ام  �لتي 

�لعمانيني يف �ملد�ر�ص �ل�سعيدية �لثالث �لتي �أن�سئت 

لكثري  ب��ذرة  �كانت  �لع�رسين،  �لقرن  �أ�����س��ط  منذ 

تلك  �سكلت  حيث  ��لإبد�عية،  �لثقافية  �لأن�سطة  من 

�ليوم  �إليه  �أن ي�سار  �لثالث نو�ة ملا ميكن  �ملد�ر�ص 

على �أنه بد�يات �لتنوير �لعمانية �حلديثة، نظر� ملا 

جتلبه �ملدر�سة � ��لتعليم �إجمال � من تغيري �أمناط 

��أ�ساليب  جديدة  �مفاهيم  عاد�ت  ��إدخال  �حلياة، 

�سائد من قبل،  �إىل حد كبري عما هو  عي�ص خمتلفة 

��ملدر�سة مبفهومها �حلديث لبد �أنها �ستجلب كثري� 

من �لتغيري لأي جمتمع كان يرزح حتت �طاأة �جلهل 

��لتخلف �عدم �لقدرة على نيل �ملعرفة ب�سكل �سليم.

يف  �لكثري�ن  كتب  ما  �أعيد  لأن  م��ربر�  �أج��د  ل  لذ� 

كونه  ترديده  كثري�ن  ي�ست�سهل  �ملا  �ل�سياق،  هذ� 

قد  عامة  معلومة  كبري،  حد  �إىل  م�ساعة  معلومة 

حمركات  عرب  �لبحث  يف  يرغب  ملن  متوفرة  تكون 

�أن  �برغم  �لإنرتنت،  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  يف  �لبحث 

�حلديث عن �مل�رسح يف �ل�سلطنة لبد �أن يرتبط بتلك 

�لبد�يات؛ �إل �أنه لي�ص من �ل�رس�ري �لآن �أن نكثف 

ذلك �حلديث، �نكرره جمدد�، �كاأنه هو �حلدث �ملهم 

يف �سياق �حلركة �مل�رسحية �لعمانية.

يف ر�أيي �أن منطلق �حلديث لبد �أن يكون من �ل�سوؤ�ل، 

ملاذ� حتى �لآن مل يت�سكل �عي باأهمية �مل�رسح يف 

ت�سكيل قاعدة فنية يف �ل�سلطنة؟ ملاذ� د�ئما ن�ستكي 

دعم  يوجد  ل  �ملاذ�  �مل�رسح؟  على  �لقبال  �سعف 

له �ل بنية ملمو�سة برغم �أن �ملد�ر�ص �لثالث باتت 

�آلف �ملد�ر�ص، ��لكليات، ��ملعاهد، ��جلامعات؟ 

�سيء  نكاد نكون ل  �مل�رسح  زلنا يف  برغم ذلك ما 

مقارنة باحلركة �مل�رسحية �لن�سطة يف �أماكن قريبة 

منا يف د�ل �جلو�ر، برغم ما قد يحيط تلك �لأماكن 

�إبد�عية  حركة  �أي  تعيق  قد  �«قو�نني«  عاد�ت  من 

»جمعية« كامل�رسح.

علينا �أن نعرتف باأن هذ� هو �حلا�سل �ليوم، �باأننا 

حركة  �إن�ساء  يف  جد�  بطيئة  خطو�ت  �إل  نتقدم  مل 

�إمكانات  من  لدينا  مبا  مقارنة  حقيقية،  م�رسحية 

�عدم  لالإبد�ع  �حب  تعددي  ثقايف  �مناخ  �إبد�عية 

م�سميات  حتت  يندرج  �أن  ميكن  ما  قبل  من  �سغط 

»عاد�ت �تقاليد«.

باأن  �نقول  مب�سمياتها،  �لأ�سماء  ن�سمي  �أن  علينا 

�إل  �لثقافة، ل �جود له،  �مل�رسح �لذي هو جزء من 

يف �لت�سميات ��لتو�ريخ ��لأحاديث �ملكر�رة د�ئما.

كان لدينا يف يوم م�رسح لل�سباب، �أين هو �ليوم؟

كان لدينا عمل �أكادميي للم�رسح، ماذ� حل به �ليوم؟ 

كان لدينا ن�ساط م�رسحي � لي�ص د�ئما لكنه موجود 

� �إىل �أين ذهب �ليوم؟

عجلة  �سيحرك  �لذي  هو  ��ل�سوؤ�ل  م�رس�ع،  �ل�سوؤ�ل 
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باملا�سي  ت�سلنا  ��سلة  �إي��ج��اد  �أج��ل  من  �لزمن 

�لذي نردده: م�رسح �لنادي �لأهلي، م�رسح �ل�سباب، 

�لأندية،  م�رسح  قابو�ص،  �ل�سلطان  جامعة  م�رسح 

م�رسح �لفرق �لأهلية، �مل�رسح �ملدر�سي...

�لتنمية  عجلة  حركة  باإ�رس�ع  �ليوم  �ن�سغالنا  هل 

يجعلنا نتخلى عن �لثقافة؟ ��مل�رسح جزء �أ�سيل يف 

هذه �لثقافة؟ �أم �أننا تعبنا من ترديد �ملقولت ذ�تها 

�لتي تو�سف �حلالة �لثقافية يف �ل�سلطنة، �بتنا غري 

�لثقافة  �هل  �ليوم؟  ترديدها  ملو��سلة  م�ستعدين 

حلظة  يف  يقرر  �أن  �أحد  لأي  ميكن  هام�سي  »�سيء« 

ما �أن يتخلى عنه؟ �أن مي�سي يف حياته د�ن �جود 

هذه �لثقافة يف حياته؟ �إنها »�أ�سياء ل ت�سرتى« كما 

يقول �ل�ساعر �أمل دنقل يف ق�سيدته �مل�سهورة.

تقدمة  �إل  ما هو  �سبق  ما  �أن  ذلك، �عطفا على  مع 

يف  بها  �لبدء  جد�  �ل�رس�ري  من  �أن  ر�أيت  �سغرية 

�لكتابة عن �حلالة �مل�رسحية يف �ل�سلطنة، مع ذلك 

�حلب  من  بكثري  �إليه  ي�سار  �أن  ميكن  ما  ثمة  �أن  �إل 

��لفرح، بكثري من �لغبطة ��ل�رس�ر، ذلك �أنه يحا�ل 

�ي�سعل  مظلما،  يبد�  م�سار  يف  �سوء  كوة  يفتح  �أن 

�أثناء لعنه لذلك  �سمعة د�ن �أن يلعن �لظالم، �أ� يف 

�لظالم يوؤكد �أن �ل�سمعة لبد �أن ي�سعلها �أحدهم، �ها 

هو يبادر.

ما  فردية �جماعية،  �أن جتارب،  �إىل  �أ�سري  هنا  من 

تز�ل حتا�ل رغم توقف حركة د�ر�ن عجلة �لثقافة 

يف  تتمثل  �لتجارب  �هذه  ب�سو�ء،  �سو�ء  ��مل�رسح 

�لدن  فرقة  ر�أ�سها  �على  �لفنية  �لفرق  ��ستغالت 

م�رسحيني  مهرجانني  �خالل  �لتي  ��لفن  للثقافة 

�أف�سل  بجائزة  �تفوز  �ملطلوب  حتقق  عمانيني 

عر�ص م�رسحي مع جو�ئز �أخرى مل تذهب �إل �إليها.

�لتي  �جلامعية،  �مل�رسح  جماعة  م�رسح  �جتربة 

�لفنون  ق�سم  غياب  تعو�ص  �أن  حت��ا�ل  ت��ز�ل  م��ا 

يف  �لجتماعية  ��لعلوم  �لآد�ب  بكلية  �مل�رسحية 

من  �أكرث  منذ  �أغلق  �لذي  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة 

ع�رس �سنني، �كان بحد ذ�ته منتجا �سنويا للعر��ص 

�حلركة  �إث��ر�ء  �ساأنها  من  �لتي  �لنوعية  �مل�رسحية 

جزء�  فقدنا  �إغالقه  �منذ  �ل�سلطنة،  يف  �مل�رسحية 

لالأ�سف  �لتي  �مل�رسحية،  �حلركة  ه��ذه  يف  مهما 

توقف  عندما  �آخ��ر  فاعال  عن�رس�  خ�رست  �ل�سديد 

ن�ساط م�رسح �ل�سباب �لذي كان مو�ظبا على تقدمي 

عر��ص م�رسحية تقام يف عدة مدن عمانية �لي�ست 

م�سقط فح�سب، �قد توقف �جلهد�ن يف �قت متقارب 

تقريبا، علما باأن م�رسح �ل�سباب يف �لآ�نة �لأخرية 

�لغبار عن كاهله، �يعيد تقدمي عر��ص  بد�أ ينف�ص 

م�رسحية، لكنه يحتاج للكثري ليعود �إىل �سابق عهده، 

حيز  �إىل  �ل�سباب  م�سارح  مهرجان  �إع��ادة  �رمب��ا 

�لوجود جمدد� قد يعيد جزء� من بريق مفقود.

�لإ���س��ادة،  ت�ستحق  فردية  جت��ارب  هناك  �أن  كما 

ن�ص  كتابة  �لكتابة،  جتارب  هي  �لنظر،  �ت�ستحق 

م�رسحي مغاير، لي�ص حمليا، بل عربيا �أي�سا، �هي 

��لدر��سة،  �لنتباه  ت�سرتعي  قلتها  على  جت��ارب 

بدر  �أ�  �جل��اب��ري  حمود  �أ�  �لربيع  �آمنة  كتجربة 

�حلمد�ين، ��لتجربة �لأخرية هي من �ساأحتدث عنها 

لقربي منها �معرفتي ب�ساحبها ب�سكل كبري.

جتربة الفرق امل�سرحية االأهلية: 

تظهر  ب��د�أت  �لع�رسين  �لقرن  ثمانينات  �أ��خ��ر  منذ 

على  �ل�ستغال  �إىل  ت�سعى  �مل�رسحية  �لأهلية  �لفرق 

كفرقة  متعددة،  م�رسحية  عر��ص  �تقدمي  �مل�رسح 

�مل�رسحية  �لفرق  �أ�ىل  تعد  �لتي  �لأهلية،  �ل�سحوة 

على  �كان  �ل�سلطنة،  يف  �إ�سهارها  مت  �لتي  �لأهلية 

ر�أ�ص موؤ�س�سيها �سخ�سية م�رسحية مهمة يف تاريخ 

�مل�رسح يف عمان، هي خليفة بن عثمان �لبلو�سي. 

�منذ ذلك �لإ�سهار تو�لت �لفرق �مل�رسحية �لعمانية 

يف �لظهور حتى بات م�سجال لدى جهة �لخت�سا�ص 

فرقة  ثالثني  من  �أك��رث  ��لثقافة(  �ل��رت�ث  )�ز�رة 

�إنتاجها  �إىل  �لإ�سارة  م�سجلة ر�سميا، بع�سها ميكن 

�لوفري ��ملتو��سل كفرقة �ساللة �لأهلية �مل�رسحية، 

�كفرقة �لر�ستاق �لأهلية �مل�رسحية، �أ� فرقة مز�ن 

��لفن،  للثقافة  �لدن  فرقة  �إىل  �إ�سافة  �مل�رسحية، 

تز�ل مو�ظبة  �لتي ما  �لتي ذكرت هي  �لفرق  �هذه 
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على �لنتاج �مل�رسحي، غري ناظرة �إىل م�ساألة �لدعم، 

بل �إنها ت�سعى �إىل �إيجاد دعم خا�ص لها بو�سائلها 

�خلا�سة.

كتجربة  تذكر،  �أخرى  جتارب  �حلال  بطبيعة  هناك 

�لتي  �ملخ�رسمة  �لفرقة  هذه  جمان،  فناين  م�رسح 

�سمت يف تاأ�سي�سها �أ�سماء �ل�سف �لأ�ل من �لفنانني 

يف  يذكر  ��سم  جم��رد  باتت  �أنها  غري  �لعمانيني، 

�لتو�ريخ فح�سب، �هناك جتربة فرقة م�رسح م�سقط 

�حلر، �لتي �قرتنت بد�يات �نطالقها بالكاتبة �ملبدعة 

�آمنة �لربيع، �با�سم �ملخرج جا�سم �لبطا�سي، فكان 

عماين  م�رسحي  مهرجان  �أ�ل  يف  �ل�سبق  حذ�ء  لهم 

تنظمه �ز�رة �لرت�ث ��لثقافة عندما فاز�� بجائزة 

م�رسحية  عن  2004م  عام  م�رسحي  عر�ص  �أف�سل 

�لكاتبة  بتوقيع  �لق�سوة«  منتهى  �حل��ب،  »منتهى 

�لفرقة  هذه  لدى  �لبد�يات  َنَف�َص  لكن  �لربيع،  �آمنة 

مرتبطة  عر��سها  باتت  حيث  �ليوم،  نف�سها  غري 

عامني،  كل  يقام  �لذي  �لعماين  �مل�رسح  مبهرجان 

ملوؤ�س�سها  �فن  فكر  كفرقة  �أخرى  فرق  حال  حالها 

من  د�ر�ت  ثالث  يف  �ساركت  �لتي  �حلمد�ين،  بدر 

مهرجان �مل�رسح �لعماين �كان لها ح�سورها على 

من�سة �لتتويج؛ �إل �أنها ظلت غائبة ل حت�رس �إل يف 

هذ� �ملهرجان، �لذي تغيبت عن �آخر د�رتني له.

لقد �سكلت تلك �لأ�قات �لتي ظهرت فيها هذه �لفرق 

�أن نطلق عليه �لع�رس �لذهبي  بالذ�ت؛ ع�رس� ميكن 

ح�سورها  �ل�سحوة  لفرقة  كان  حيث  �لفرق،  لهذه 

�لكبري كتاأ�سي�ص حقيقي ملا تنتجه �لفرق �مل�رسحية، 

كما كان لفرقة فناين جمان �لد�ر �لريادي ذ�ته يف 

�أر�دت  �أما فرقة م�رسح م�سقط �حلر فقد  تلك �لأيام، 

�أن تخرج عن �إطار ما كان يقدم، �أن تاأتي بجديد يف 

�لأعمال �مل�رسحية، فظهرت �أعمال مغايرة ملا كانت 

تقدمه �لفرق �لأخرى �لنا�سئة يف ذلك �لوقت، �أعمال 

�لأيام،  تلك  �ل�سائدة يف  �مل�رسحية  �للغة  عن  تبتعد 

تقدمي  �إىل  �ت�سعى  �لفني  باملحتوى  تعتني  �أعمال 

�حلال  �بطبيعة  متكاملة،  �إبد�عية  م�رسحية  فرجة 

�أن �لعر��ص  فاإن هذ� �لكالم ل يعني على �لإطالق 

�لتي قدمتها فرقة �ل�سحوة �مل�رسحية � مثال � كانت 

تنحى منحى �لأعمال �مل�رسحية »�لجتماعية« كما 

ي�سميها �لبع�ص، ��لتي عادة ما كانت تت�سح باأ�سلوب 

كثري�  يلتفت  �ل  �حل��ال  يزجي  فني  ��إخ��ر�ج  �سهل 

�إىل �لفنيات �لتي ت�ساهد يف �لأعمال �لتي عادة ما 

�لفرقة  هذه  �إن  بل  �ملهرجانية،  �لعر��ص  يف  تقدم 

)�ل�سحوة( قدمت يف ذلك �لوقت �أي�سا �أعمال تناق�ص 

�لتاريخ  ق�سايا خمتلفة، �ت�ستقي مو�سوعاتها من 

�لأعمال  �أن تقرتب من  ��ل�سيا�سة، �حتا�ل  ��ل�سعر 

�لتي كتبها على �سبيل �ملثال �لكاتب �مل�رسحي �سعد 

�هلل �نو�ص.

حينها  �لن�سط  �ملخرج  ل��دى  �ل�سباب  ف��ورة  �رمب��ا 

تلك  ن�ساهد  جعلنا  م��ا  ه��ي  �لبطا�سي«  »جا�سم 

�لعر��ص، كما �أن در��سته �لأكادميية للم�رسح جعل 

حينها  يقدم  كان  عما  �أك��رث  تختلف  عر��سه  من 

�أن جا�سم �لبطا�سي خمرج  �إل  يف م�سقط ��ل�سلطنة، 

�لثنائية  �تلك  فجاأة،  توقف  ح�سور  له  م�رسحي 

�أي�سا  �لربيع  �آمنة  �لكاتبة  �بني  بينه  ت�سكلت  �لتي 

توقفت، �ذلك عقب مهرجان �مل�رسح �لعماين �لأ�ل، 

�نح�سار  �حلر  م�سقط  �فرقة  جا�سم  على  ��سيالحظ 

غالبا،  �لعماين  �مل�رسح  مهرجان  يف  �إل  ح�سورهم 

�بطبيعة �حلال د�ن ح�سور �آمنة �لربيع موؤلفة يف 

عر��ص هذه �لفرقة.

�يف �لوقت �لذي �نح�رست فيه �لعر��ص �مل�رسحية 

ت�ستهر  ب��د�أت  �لذكر،  �آنفة  �لفرق  هذه  تقدمها  �لتي 

فرقة م�رسحية جديدة هي فرقة �ساللة �مل�رسحية، 

مع  �مل�رسحي،  �إنتاجها  يف  م�ستمرة  ز�لت  ما  �لتي 

�ل�سبب يف  � �لعل  �لأهلية  � ظفار  لها  فرق جما�رة 

يكون  �أن  على  �ساعدت  �لبيئة  �أن  هو  �ل�ستمر�رية 

للم�رسح ح�سور كبري، فهذه �لفرق �فرق �أخرى �لدت 

يف حمافظة ظفار �جدت لنف�سها مناخا ي�ساعد على 

�لنتاج د�ن �نتظار مهرجان �مل�رسح �لعماين �لذي 

ظفار  �لأخ��رى،  ��لفرقة  �أنها  كما  عامني،  كل  يطل 

�لأهلية، �بعد �أن �أ�جدتا لهما جماهريية �ح�سور�؛ 

�نطلقتا لتقدمي عر��ص م�رسحية خارج �ل�سلطنة، بل 
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�أن حتقق جو�ئز م�رسحية مهمة يف �ملهرجانات �لتي 

�ساركت فيها، كما حدث مع فرقة ظفار �مل�رسحية.

بفرقة �ساللة  �مل�رسحي �خلا�ص  ميكن متييز �خلط 

عر��ص  بتقدمي  يكتفي  ل  خط  �أنه  على  �مل�رسحية، 

بل  متنوعة،  �جتماعية  ق�سايا  تناق�ص  جماهريية 

تاريخ  ت�ستوحي  م�رسحية  �أعمال  تقدمي  �إىل  �سعت 

�تر�ث حمافظة ظفار، �لعل �جود �لكاتب ��ملخرج 

عماد �ل�سنفري يف هذه �لفرقة �ساهم يف ت�سكيل هذ� 

�خلط �مل�رسحي.

يف جو مماثل ن�ساأت فرقة م�رسحية �أخرى هي فرقة 

�لقاعدة  على  �لعتماد  حيث  ��ل��دن،  للثقافة  �لدن 

ثم  �لأ�ىل،  بالدرجة  �ل�سعبي  �جلماهريية ��حل�سور 

حمبة  �سابة  دماء  على  �لعتماد  لحقة  مرحلة  يف 

�لفنية، حتى  �أن ت�سقل قدر�تها  �إىل  للم�رسح، �سعت 

مبهرجان  �حل�سور  يف  �ب��د�أت  �لأم��ر  هذ�  لها  تهياأ 

�عتبار� من  �لعماين بل يف حتقيق جو�ئزه  �مل�رسح 

�لد�رة �لر�بعة.

نظر�  حيوية،  جتربة  هي  �ل��دن  م�رسح  جتربة  �إن 

لأمرين �أ�سا�سيني: �لأ�ل، مرتبط بوجود هذه �لفرقة 

يف قرية من قرى �لية �سمائل مما �سكل لها جمهور� 

مل  �لتي  �ل�سابة  بالدماء  مرتبط  ��لثاين،  خا�سا، 

يعقها تها�ي �مل�رسح يف �ل�سلطنة، �تر�جع �لأ�سماء 

��لفرق �لتي كان لها �حل�سور �لكبري يف تلك �لأيام.

جماعة امل�سرح يف جامعة ال�سلطان قابو�س:

�لأ�سا�ص طالب  �لفرقة هم يف  �سباب هذه  كثري من 

يف �لكليات �لتطبيقية �لتابعة لوز�رة �لتعليم �لعايل 

�لكليات  لهذه  م�رسحيا  مهرجانا  �سنويا  تقيم  �لتي 

على  �أ�  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  �يف  �لتطبيقية، 

�جه �لدقة جماعة �مل�رسح يف هذه �جلامعة.

�هنا ينبغي �لقول باأن لهذه �جلماعة �لطالبية د�ر� 

�جلامعية  �مل�رسحية  �حلركة  على  �لإبقاء  يف  كبري� 

�إن  بل  �مل�رسحية،  �لفنون  ق�سم  �أغلق  بعدما  متقدة 

خمرجات هذه �جلماعة تبد� يل �أكرث ��ستمر�رية من 

�لتي  �ملخرجات  تلك  �لذكر،  �آنف  �لق�سم  خمرجات 

تز�دت باملعرفة �لأكادميية �لنظرية ��لتطبيقية.

�جلامعية  �مل�رسح  به جماعة  تقوم  �لذي  �لد�ر  هذ� 

�ج��ود  ل��ول  �لكبري  �حل�سور  ب��ذل��ك  يكن  مل  رمب��ا 

على  م�رسفة  �جلابرية  رحيمة  �مل�رسحية  �ملخرجة 

�لفنون  ق�سم  خريجات  �إح��دى  �هي  �جلماعة،  هذه 

��ملخرج  �لأكادميي  يد  على  �تتلمذت  �مل�رسحية 

هاين مطا�ع �لذي قدم �أعمال م�رسحية مهمة عندما 

�لفنون �مل�رسحية، ��لذي برحيله  كان يرت�أ�ص ق�سم 

توقف ق�سم �لفنون �مل�رسحية.

�أي�سا فاإن �جود مهرجانني م�رسحيني خا�سني بهذه 

�لأ�ل هو �ملهرجان �مل�رسحي  �جلماعة، �ملهرجان 

للمونودر�ما،  �لثاين خ�س�ص  ��ملهرجان  �جلامعي، 

للعمل  �ملمار�سني  �لطالب  �أف��ق  ت�سكيل  يف  �أ�سهم 

�مل�رسحي، �إذ �أتاح لهم �لتجريب ��لتفكري بف�ساء�ت 

�مل�رسح عرب �لتطبيق �لي�ص من خالل �لنظرية، كل 

�غريها،  ��سينوغر�فيا  ��إخر�جا  تاأليفا  جماله،  يف 

هو  �لر�هن  �لوقت  يف  �لتجربة  هذه  مييز  ما  �إن  بل 

�لت�سارك بني هوؤلء �مل�رسحيني، جتد �أحدهم موؤلفا 

�أ�  �ملخرج  بد�ر  يقوم  فيما  �لعر��ص،  �أحد  لن�ص 

كل  �آخر،  عر�ص  يف  ��ل�سينوغر�فيا  �لديكور  م�سمم 

��حد منهم كان يحا�ل تقدمي طاقة �إبد�عية متعددة، 

��لأهم تقدمي عر�ص م�رسحي ممتع.

مبجرد  �لتي  �لأ�سماء  �أهم  �إىل  هنا  �لإ�سارة  �ميكن 

م�رسحية  فرق  �إىل  �ن�سمت  �جلامعة؛  من  خر�جها 

من  )كثري  ��لفن  للثقافة  �ل��دن  فرقة  مقدمتها  يف 

تو��سل  فرقة  يف  �أع�ساء  هم  �جلماعة  هذه  �أع�ساء 

�لأ�سماء:  تاأ�س�ست موؤخر�( �من تلك  �لتي  �مل�رسحية 

�لريامي،  قا�سم  �لكرمي،  عبد  جالل  �لهنائي،  حممد 

طاهر �حلر��سي، خليل �لبلو�سي، �أحمد �ل�سيباين.

�قد قدم هوؤلء ��آخر�ن �سبقوهم عر��سا م�رسحية 

�أ�سو�ر  خارج  باملطر�ح  كبري  ب�سكل  معنية  تكن  مل 

�أنها كانت تقدم عر��سا  �أق�سده هنا  �جلامعة، �ما 

�ل�ساأن  يعد  فلم  م��غ��اي��رة،  �أط��ر�ح��ات  ذ�ت  فنية 

هنا،  �مل�رسحية  �لتجربة  �أ�سا�ص  هو  �لجتماعي 

خمتلف  ب�سكل  يطرح  كان  طرحه؛  حال  يف  �حتى 
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��ملبا�رسة،  �لوعظية  �خلطابية  �سياقات  عن  يبتعد 

��لأهم  متعددة،  �مد�ر�ص  متعددة  �أ�سكال  يقدم  بل 

تقدمي تلك �لعر��ص �سمن لوحة �إبد�عية متكاملة.

جتربة الن�س امل�سرحي يف عمان: 

جماعة  يف  قدمت  �لتي  �لنوعية  �لعر��ص  تلك  من 

�مل�رسح ما كان بدر �حلمد�ين يقدمه، �بدر �حلمد�ين  

�لذي �أن�ساأ حال تخرجه يف كلية �لتجارة ��لقت�ساد 

فرقة  حاليا(  �ل�سيا�سية  ��لعلوم  �لقت�ساد  )كلية 

عليها  عرجنا  �لتي  �فن،   فكر  فرقة  هي  م�رسحية 

هو  �أ�سلفنا،  كما  �مللفت  ح�سورها  لها  �كان  �آنفا، 

جامعة  يف  طالبا  كان  �أيام  )�خمرج  �ممثل  كاتب 

�حلركة  يف  مهم  ��سم  �ليوم  هو  قابو�ص(  �ل�سلطان 

�لتي  �لقليلة  �لأ�سماء  �أحد  بل  �لعمانية،  �مل�رسحية 

عالية،  �إبد�عية  ر�ؤية  �فق  �مل�رسحي  �لن�ص  تكتب 

�كتاب �مل�رسح يف �ل�سلطنة هم قلة يف ��قع �لأمر، 

بل �إن عدد �لن�سو�ص �ملطبوعة يف هيئة كتاب تكاد 

تكون منعدمة، با�ستثناء ما ن�رسته �تن�رسه �لكاتبة 

�آمنة �لربيع، �أ� ما ن�رسه �ين�رسه كاتب هذ� �ملقال.

�لكتابة  يف  ب��ه  خا�سا  خطا  �حل��م��د�ين  ب��در  �أن��ت��ج 

�ملن�سة  على  قدمت  �لتي  فاأعماله  �مل�رسحية، 

�مل�رسحية �أ� �لتي ت�سنى لها �لطباعة، كما هو �حلال 

نز�ى،  جملة  مع  �ملطبوع  �لقطة«  »مو�ء  ن�سه  مع 

�لتي  �لكربى  ��لق�سايا  �لأفكار  �لغو�ص يف  حتا�ل 

ت�سا�ؤلت معقدة تغو�ص عميقا يف  عادة ما تطرح 

لقر�ءة  متعددة  م�ستويات  �تطرح  �لق�سايا،  تلك 

�لقارئ/  بل ترتك  �حللول،  �لعمل، �كثري� ل تقرتح 

�ملتفرج يطرح �لت�سا�ؤلت عقب �لنتهاء من �لن�ص/ 

�لعر�ص

�غالبا ما طرحت ن�سو�ص بدر �حلمد�ين �سخ�سيات 

مكبوتة تعاين �إ�سكاليات �لوجود ��لهزمية ��ل�سعف، 

كما هو �حلال مع ن�سه »مو�ء �لقطة« �أ� »بذ�ر عباد 

للن�رس  �لغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  عن  )�سدر  �ل�سم�ص« 

�أ�  �ل�سفلى«(  �حلارة  »بذ�ر  كتاب  �سمن  ��لرتجمة 

ن�سه  مع  �حلال  هو  كما  ��لوجودي  �لنف�سي  �لتيه 

»رحلة �لألف ميل« 

�لدينية  �خل��ط��اب��ات  ت�سائل  ن�سو�ص  �أن��ه��ا  كما 

��ل�سعبوية �ميكن �لقول �أي�سا باأنها ن�سو�ص تتخذ 

موقفا حاد� من تلك �خلطابات، �لتي حتا�ل �ل�سيطرة 

�إليها  ت�سل  تتلون كي  �أن  ل�سيادة ميكن  ��لتاأ�سي�ص 

�فق مقت�سى �حلال ��ملوقف �لذي تو�سع فيه، كما 

�لطني« �»فكرة« �»�لعيد«  نرى يف ن�سو�ص »زفت 

)حاز هذ� �لن�ص على جائزة �لهيئة �لعربية للم�رسح 

يف �لد�رة �لأخرية 2014(

ميكن  �لتي  �لفكرية  �لأط��ر�ح��ات  ناحية  من  ذل��ك 

ر�سدها يف هذه �لتجربة، لكن �أي�سا ميكن م�ساهدة 

�أن تلك �لن�سو�ص مبقد�ر ما هي ن�سو�ص حية قابلة 

تقر�أ  حية  ن�سو�ص  فاإنها  �خل�سبة؛  على  للح�سور 

كن�سو�ص �أدبية �سل�سة، �هذه ميزة حت�سب لن�سو�ص 

�آمنة  لن�سو�ص  �أي�سا  حت�سب  كما  �حل��م��د�ين،  ب��در 

�لربيع، �قلما توجد هذه �لن�سو�ص �لتي تكتب على 

�أ�سا�ص �أنها ن�ص �أدبي م�ستقل.

�لعل هذ� �لأمر يرجع �إىل �للغة �ل�سعرية �لتي يطعم 

بها بدر �حلمد�ين ن�سو�سه، لغة حيوية �حية �قادرة 

على �لتوغل �إىل �لأعماق، كما هو �حلال مع �لق�سيدة 

�ل�سعرية �ملفعمة باجلماليات ��ل�سور ��لبديعيات.

قابل  ككيان  �مل�رسحي  بالن�ص  يخّل  مل  �لأمر  هذ� 

�إن ممار�سة بدر �حلمد�ين  للتطبيق على �خل�سبة، بل 

للتمثيل مكنته من ن�سه �مل�رسحي �لأدبي، �جعلته 

�أكرث حيوية �قدرة على جعله حيا يف �خل�سبة د�ن 

كثرية  �أحيان  يف  بل  �لن�ص،  �إع��د�د  يف  كبري  عناء 

�نتهاكا  متمكنا،  يكن  مل  �إن  �لإع���د�د  ذل��ك  �سيبد� 

للن�ص �جمالياته �حيوته.

لقد مار�ص بدر �حلمد�ين مع �لكتابة �لإبد�عية �لتمثيل 

�أ�جد  �ر�سيقا،  بارعا  ممثال  فكان  �أي�سا،  ��لإخر�ج 

لنف�سه حياة �إ�سافية فوق �حليو�ت �لتي �كت�سبها من 

خالل كتابة �لن�ص �مل�رسحي.

�بطبيعة �حلال فاإن جتربة �لن�ص �مل�رسحي يف عمان 

برغم حمد�ديتها، تبد� ثرية �متنوعة، فاإ�سافة �إىل 

�لهما  بارزين  كاتبني  �لربيع  ��آمنة  �حلمد�ين  بدر 
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نهجهما �لو��سح يف �لكتابة �م�سارهما �لذي ي�سي 

�آخر�ن  كتاب  هناك  �خلا�سة؛  �لإبد�عية  بثيمتهما 

�ل�سلطان  بجائزة  موؤخر�  فاز  �لذي  �ل�سنفري  كعماد 

�لآد�ب،  فرع  عن  ��لآد�ب  ��لفنون  للثقافة  قابو�ص 

�لكرمي جو�د، �حمود �جلابري  �لدكتور عبد  �هناك 

�لرحبي  �حممد  �مل�سلماين  �مالك  �لهنائي  �حممد 

ترثي  �أن  لتجاربهم  ميكن  ممن  �لبطا�سي  �عبد�هلل 

جتربة �لن�ص �مل�رسحي يف �ل�سلطنة، �لكن ما يعاب 

�أنها ما تز�ل تهمل �جلانب  �أغلب هذه �لأ�سماء  على 

�جتاربهم  �إبد�عاتهم  ن�رس  يف  �ملتمثل  �لتوثيقي 

�أن  �أمر ينبغي عليهم  �لكتابية يف هيئة كتب، �هذ� 

ينظر�� �إليه لي�ص من جانب �لتوثيق فح�سب، بل من 

جانب �إثر�ء �لتجربة �مل�رسحية يف �ل�سلطنة، �إذ كلما 

يف  �مل�رسح  �زد�د  كلما  ��ل��ر�ؤى،  �لتجارب  تعددت 

عمان ثر�ء، ���ستطعنا �أن ن�سكل حالة م�رسحية �لو 

على �لورق فح�سب.

خال�سة هذ� �حلديث هو �أن �مل�رسح �لعماين يحتاج 

عنه،  �لغبار  نف�ص  من  كثري  �لعمل،  من  كثري  �إىل 

كي يحيا �ينمو �ت�سبح له ر�ح خال�سة به تو�زي 

بالآمال  م�سبعة  �أح��الم  من  �لبد�يات  �أنتجته  ما 

م�رسح  باإن�ساء  هذ�  �لغبار  نف�ص  �بد�ية  �لعري�سة، 

��ملدن  �ملحافظات  يف  له  متعددة  �ف��ر�ع  �طني 

��ستقطاب  على  قادر  م�رسح  �لأق��ل،  على  �لرئي�سية 

تقدمي  يف  �لفر�سة  ��إعطائها  ��لكفاء�ت  �ملو�هب 

�أعمال م�رسحية ل ترتبط مبهرجان بذ�ته يقام كل 

عامني، �يكفينا ما �أهدرنا حتى �لآن، �عدم �لميان 

بال  �باأننا  �لثقافة،  من  �أ�سيل  جزء  �مل�رسح  ب��اأن 

ثقافة ل ر�ح حقيقية لنا.
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من م�رسحية »�لبئر« �حلائزة على �جلائزة �لأ�ىل ملهرجان �مل�رسح )�جلزيرة نت(



مر�ر  مبنا�سبة  �سخ�سية  �سهادة  كتابة  مني   ُطلب 

�أن  ��ُقرتح  نز�ى،  جملة  �سد�ر  على  عاما  ع�رسين 

ُعمان  يف  �لثقافية  �ل�سحافة  جتربة  حول  تكون 

�ما  �ملجلة  عن  بال�رس�رة  �لي�ص  عامة  ب�سورة 

�ل�سنو�ت  مدى  على  �عالقات  جتارب  من  ر�كمته 

�لع�رسين �ملا�سية.

�ل�سحافة  جتربة  عن  �لكتابة   
ّ
علي ُيقرتح  مل  لو 

هذ�  مقاربة  �ق��رتح��ت  لكنت  �ل��ب��الد  يف  �لثقافية 

فعلى  �مو�سوعي.  �سخ�سي  ل�سببني،  �ملو�سوع 

يف  ��سحافيا،  كاتبا  تربيُت،  �ل�سخ�سي،  �ل�سعيد 

»مدر�سة �ل�سحافة �لثقافية«، �على م�سار مو�ز مع 

�ملدر�سة �لأم »�ل�سحافة«. كنت حمظوظا �أن �لتحقت 

بالعمل يف جملة �لنه�سة يف �سنو�ت مبكرة من �لعمر، 

�سنو�ت �لتاأ�سي�ص �ملعريف �لأ�ىل، ثم كنت حمظوظا 

�لبالد،  �لأ�ىل يف  �ل�سحيفة  �لتحقت بالعمل يف  �أن 

على  ��لنفتاح  �ل�سغف  �سنو�ت  يف  ُعمان  �سحيفة 

�لقر�ءة ��ملعرفة ��ل�سفر ��لنقا�سات ��إثارة �لأ�سئلة، 

�أ�سهمت يف  �أن  »�لتطور«. ثم كنت حمظوظا  �سنو�ت 

�لتح�سري للعدد �لأ�ل لأ�ل ف�سلية ثقافية يف �لبالد 

��لتحقق«. �فوق كل  »�لن�سج  نز�ى« يف مرحلة   «

�سمن  كنت  �أين  ��لأك��رب  �لأه��م  كان  �حلظوظ،  هذه 

�عا�ص،  عاي�ص  �سباب  ��سحفيني  كتاب  من  جيل 

عد �م�ستويات خمتلفة، مرحلة خر�ج �لبالد  على �سُ

�جل�رس  ر�أى  جيل  جديد�،  زمنا  �دخولها  زمن  من 

من  ��ساحبه  �لعبور  �ساب  ما  �ر�أى  �لعبور  �ر�أى 

تد�فع �تعرث �نهو�ص، جيل تفاعل مع تلك �ملرحلة  

�كتب عنها.

�أن  يزعمون  ممن  فاأنا  �ل��ع��ام،  �ل�سعيد  على  �أم��ا 

�حلركة  لت�سكل  �حلا�سن  كانت  �لثقافية  �ل�سحافة 

�أ�  »�حلديثة«  �لكتابة  �حركة  �جلديدة  �لثقافية 

هذه  �أ�سماء  معظم  �ب��ر�ز  ُع��م��ان،  يف  »�جل��دي��دة« 

ُعمان  تغادر  مل  �لتي  �لأ�سماء  عن  �أحتدث  �حلركة. 

�مل تع�ص خارجها يف �سبعينيات �ثمانينيات �لقرن 

�ملا�سي.

كانت جملة �لغدير �لتي �أد�رها �لأ�ستاذ �أحمد �لفالحي 

�ملبادر�ت  �إحدى  �ملا�سي  �لقرن  ثمانينيات  مطلع 

يف  متخ�س�سة  ثقافية  �سحافة  م�سار  يف  �ملبكرة 

�لبالد. �أ�سهمت �لغدير يف �لدة �أ�سماء، ل �سيما يف 

�ل�سعر، �سيكون لها ح�سورها �لبارز على �ل�ساحتني 

» حممد  �أبرزها  �قت لحق،  ��لعربية يف  �لعمانية 

�لعامري«.  �م��ب��ارك  �لريامي  �ع��ب��د�هلل  �حل��ارث��ي 

�لغدير مل ت�ستمر طويال ل�سديد �لأ�سف. 

�ل�سفحات  كانت  �لثمانينات،  عقد  �لفرتة،  تلك  يف 

�لثقافية يف ثالث جمالت �أ�سبوعية، حتا�ل بد�رها، 

�أدبية  �حركة  ثقافية  �سحافة  لتجربة  �لتاأ�سي�ص 

�لعامري  مبارك  �ل�سديق  كان  �لبالد.  يف  جديدة 

يف  �لق�سبي  حممد  �لزميل  �ك��ان  �لعقيدة«   « يف 

»�لنه�سة«.  يف  �ل�سطور  هذه  كاتب  �كان  »�لأ�رسة« 

�إل  �نت�سارها،  حم��د�دي��ة  �رغ���م  �مل��ج��الت،  ه��ذه 

�لعديد  �إث��ارة  يف  متفا�تة،  بدرجات  �أ�سهمت،  �أنها 

�لإ�سكالية  �لطبيعة  ذ�ت  ��لق�سايا  �لأ�سئلة  من 

�ل�ساحة  �أدبية مل تكن  ��ملوؤ�ِس�سة ملغامرة ثقافية- 

فتحنا  �لنه�سة،  جملة  يف  بها.  خربة  على  �ملحلية 

»�لركود  ��سميناه  ما  حول  ملفا  �أ�سهر،  مدى  �على 

�لثقايف يف ُعمان«، حا�رنا فيه �لعديد من �لأ�سماء 

�ملعنية ��مل�ستغلة بال�ساأن �لثقايف ��لأدبي، ��أثرنا 

�أ�سئلة عديدة حول ق�سور �ملوؤ�س�سات �لر�عية للثقافة 

�لعقيدة،  �ملفرت�سة. جملة  ��أد��رها  بناها  ��سعف 
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حول  ��لأفكار  �مللفات  من  �لعديد  تبنت  بد�رها 

�سهادة  �هذه  �أذك��ر،  �لبالد.  يف  �لأدبية«  »�حلد�ثة 

جملة  يف  �لعامري  مبارك  مكتب  ك��ان  للتاريخ، 

�لثمانينيات  منت�سف  يف  �لكبري  بالو�دي  �لعقيدة 

ملتقى �أدبيا �ثقافيا يلتقي فيه �لعديد من �لكتاب. 

فيما بعد ّ��سع �مللحق �لثقايف يف جريدة عمان هذ� 

�لد�ر �ذهب به �إىل مدى �أكرب.

توقفت جملة �لعقيدة عن �ل�سد�ر �لعلها ذهبت �إىل 

�لن�سيان بكل �ر�سيفها �ذ�كرتها، �كانت هناك جملة 

�أخرى توقفت هي » �لأ�سو�ء« فيما ل تز�ل  �لنه�سة 

ت�سدر �لكن، ل يبد� �أن �ل�ساأن �لثقايف يحتل، �لآن، 

حيز� كبري� فيها. 

�لثمانينيات مل تظهر  بعد توقف »�لغدير« منت�سف 

�ل�سنو�ت  حتى  متخ�س�سة  ُعمانية  ثقافية  جملة 

�سامل  �لأ�ستاذ  قرر  حينما  �لت�سعينيات  لعقد  �لأ�ىل 

»�ل�رس�ج«  جملة  باإ�سد�ر  �ملغامرة  خو�ص  �لغيالين 

��لتحقت  طويال  تعمر  مل  لكنها  �لثقافية،  �ل�سهرية 

 1994 �يف  �مل��ج��الت«.  »مقربة  �إىل  ب�سابقاتها  

�سمنت  ��إمكانيات  ب�سيغة  »ن��ز�ى«  جملة  جاءت 

�لع�رسين،  عامها  �بلوغ  ��ل�ستمر�ر  �حلياة  لها 

��قفة على قدمني ر��سختني �د�ن عرث�ت.

 )1995-1985( �لع�رس  �ل�سنو�ت  ��سف  مُيكن 

�ل�سحافة  ن�سج  �لن�سج.  �سنو�ت  �لذهبي،  بالعقد 

�لثقافية �ن�سج �حلركة �لأدبية �حلديثة، ل �سيما ما 

�سار ُيعرف ب�»تيار �حلد�ثة« يف ُعمان. �ملغامر�ت 

»�لثقافية« �لر�ئدة ��ملهمة ملجالت �لغدير ��لعقيدة 

��لنه�سة ��لأ�رسة مهدت لرب�ز ظاهرة جديدة غري 

ظاهرة  �لبالد،  يف  �ليومية  �ل�سحافة  يف  م�سبوقة 

�لتناف�ص على �إ�سد�ر مالحق ثقافية ��لتناف�ص على 

��حلر�ص  ��خل��ارج  �لد�خل  من  �لكتاب  ��ستقطاب 

�سحيفتي  يف  �ملالحق.  هذه  ���ستمر�ر  تطوير  على 

جاءت  – بعدها  �لتحديد  �جه  على  ��لوطن  ُعمان 

�أ�سده، بل ���سل، يف  �لتناف�ص على  �ل�سبيبة- كان 

ُعمان  ملحقي  بني  �لرت��سق  �إىل  �حل��الت،  بع�ص 

��لوطن. 

عام  ُعمان  �سحيفة  يف  بالعمل  �لتحقت  قد  كنت 

لأت�سلم  »�لنه�سة«،  �سنو�ت يف  – بعد رحلة   1988

��لإ�رس�ف على ملحق عمان  �لثقايف  �لق�سم  رئا�سة 

»جامعة  �لبالد  يف  جامعة  �أ�ل  كانت  �لثقايف. 

�لثاين  عامها  �إىل  تعرب  بالكاد  قابو�ص«  �ل�سلطان 

�كان �حلر�ك » �لثقايف – �لأدبي �لطالبي« مندفعا 

لالأدب  �أحمد  بن  �خلليل  »جماعة  �كانت  �حيويا، 

�سفار�ت  خالله  من  دّ�ت  �لذي  �لر�سيف  �لعربي« 

كتاب �سباب قادمون، بينهم من �سي�سبح فيما بعد 

بني �لوجوه �لبارزة يف �حلياة �لأدبية ��لأكادميية 

�لكندي  �طيبة  �حلجري  هالل  �أمثال  ��لإعالمية 

�رفيعة  �لأخ��زم��ي  �يون�ص  �حل��ر����س��ي  �ع��ب��د�هلل 

�ملو�سوي  �ها�سمية  �لبلو�سي  �حممد  �لطالعي 

�يحيى �سالم �ملنذري ��آخرين. 

دخل ملحق ُعمان �لثقايف، �يف �سياق �لتناف�ص مع 

م�ستقطبا  �جلامعة  �لثقايف، على خط  �لوطن  ملحق 

من  عدد  �مع  معهم  �مثري�  �ل�سباب،  كتابها  معظم 

�لكثري  �جلامعة،  يف  �لعاملني  �لعرب  �لأكادمييني 

�لأ�سالة  »جدلية  ل�سيما،  ��لأ�سئلة،  �لق�سايا  من 

��ملعا�رسة« »�لتقليد ��لتجديد« »�لق�سيدة �حلديثة 

�أ�س�ست  �ل�سياق،  ه��ذ�  يف  �لتقليدية«.  ��لق�سيدة 

�لعالقة بني �ل�سحافة �لثقافية ��ملجتمع �لآكادميي 

مل  حديثة  �أدبية  نقدية  �جتارب  لثقافة  للجامعة، 

يكن �مل�سهد �لأدبي �لعماين على خربة عميقة بها. 

�أكرب  ليحتل حيز�  يتقدم  �لثقايف  ُعمان  ملحق  كان 

ل�سحيفة  تابع  �أ�سبوعي  كملحق  حجمه  من  بكثري 

»�لذهبية«،  �ل��ف��رتة  تلك  يف  يومها،  ب��د�  يومية. 

موؤ�س�سة قائمة بذ�تها. كان ن�ساط �مللحق ميتد من 

مبنى �ل�سحيفة يف ر�ي �إىل مقاهي م�سقط �بيوت 

�مكاتب ُكّتابها �مثقفيها. 

�كان  �مللحق،  �سد�ر  يوم  هو  �خلمي�ص  يوم  كان 

�ليوم �لذي ينتظره كثري من �لكتاب لري�� ن�سو�سهم 

من�سورة �بع�سهم لريى �أ�ل ن�ص له ُين�رس يف ملحق 

بحجم ��سمعة ملحق ُعمان �لثقايف. كان �لن�رس يف 

ملحق ُعمان �لثقايف للكتاب �ل�سباب، يف تلك �لفرتة، 

�سهادة عبور �حتقق. 

يف تلك �لفرتة �أي�سا حتول ما كان ُيعرف بالنادي 

�لثقايف،  �لنادي  ُيعرف(  �سار  )ما  �إىل  �جلامعي  

للطبقة  �جتماعيا  ترفيهيا  ناديا  كونه  من  �خرج 
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�لعائدين من جامعات  �لد�لة  �لو�سطى من موظفي 

�لثقايف  �حلر�ك  ُت�سهم يف  موؤ�س�سة  لي�سبح  �خلارج، 

�مثقفي  كتاب  على  �لتنفتح  �لبالد  يف  �ملتنامي 

�لبالد جميعهم. ظهور �لنادي �لثقايف فتح لل�سحافة 

�آخر جديد� للتناف�ص ��لتطور �لإثارة  �أفقا  �لثقافية 

من  عرب  خ�سو�سا  ��لأ�سئلة،  �لق�سايا  من  �ملزيد 

يف  ب���ارزة  �أ�سماء  م��ن  ي�ست�سيفهم  �ل��ن��ادي  ك��ان 

�لأم�سيات  نتذكر  لعلنا  �لعربية.  �لثقافية  �ل�ساحة 

عابد  �حممد  �سالح  ��لطيب  لأد�ن��ي�����ص  �مل��ث��رية 

�لأ�سئلة،  �م��وج��ات  �مل��اغ��وط  �حم��م��د  �جل��اب��ري 

�لرف�ص ��لقبول، �لتي �متدت �إىل �ل�سحافة �لثقافية 

يف  �لثقافية  �ل�سحافة  �د�ر  ح�سور  من  �عّمقت 

�حل�سور  ذينك  ��لثقافية،  �لجتماعية  �حلياتني، 

فاعلني  لظهور  �لتمهيد  يف  �أ�سهما  �للذين  ��ل��د�ر 

ثقافيني جدد كاملنتدى �لأدبي ��جلمعية �لعمانية 

�خلا�سة«  – �لتي ت�سدر جملتها  �لت�سكيلية  للفنون 

�لرب��ز« �جملة »نز�ى« ��جلمعية �لعمانية للكتاب 

�لعايل  �ل�سلطان قابو�ص  ُتوجت مبركز  ��لأدباء، ثم 

للثقافة ��لفنون �جائزته �ل�سنوية.

بها  قامت  �لتي  �لإ�سهامات  نتذكر  �أي�سا  لعلنا 

نقدية  لند��ت  �أفكار  �قرت�ح  يف  �لثقافية  �ل�سحافة 

تاأ�سي�سية يف تلك �ملرحلة، مثل ند�تي »�أ�سئلة �لن�ص 

�سارك  �للتني  ��لثانية«  �لأ�ىل  �لعماين  �لق�س�سي 

مع  بال�سرت�ك  تنظيمهما  يف  �لثقايف  ُعمان  ملحق 

�لثقايف  ��لنادي  �لأ�ىل  �لند�ة  �لأدبي يف  �ملنتدى 

�مل�ساركني  �لنقاد  ��سماء  �ق��رت�ح  عرب  �لثانية  يف 

يف  ���س��ارك  عليهم.  �ستعر�ص  �ل��ت��ي  ��لن�سو�ص 

لأ�ل  �ل��ب��الد  ي���ز�ر�ن  معر�فون  نقاد  �لند�تني 

�سعيد  ��ل�سعودي  �لعيد  مينى  �للبنانية  �أمثال  مرة 

�ل�رسيحي ��مل�رسية �عتد�ل عثمان ��ملغربي �سعيد 

يقطني. كانت تينك �لند�تني �أ�ل »�رتطام« مبا�رسة 

بني كتاب �لق�سة ��لنقد ��لنقاد، �كانتا �أي�سا بني 

�لثقافية  لل�سحافة  �لتقليدية  غري  �ل�سهامات  �أبرز 

يف �حلياة �لثقافية. 

هل كان هوؤلء �لفاعلون �لثقافيون �سيظهر�ن لول 

�حلمالت، �لأ�سئلة ��لنقا�سات �لتي �أثارتها �ل�سحافة 

�لثقافية منذ منت�سف ثمانينيات �لقرن �ملا�سي، ل 

�سيما ملحق ُعمان �لثقايف؟ رمبا. لكن �ملوؤكد �أن تلك 

للمطالبة  �ملالحق  تلك  خا�ستها  �لتي  »�حلمالت« 

للكتاب  مدنية  �مظلة  متخ�س�سة  ثقافية  مبجلة 

�أكرب يف دعم �ت�سجيع  �لد�لة بد�ر  ��لأدباء �قيام 

�لن�ساط �لثقايف ��لفني يف �لبالد، �ساهمت يف ظهور 

تلك �مل�ساريع �لتي حتولت �إىل موؤ�س�سات.

عاي�ص   – �ل�سطور  �كاتب   – ن��ز�ى  جملة  ج��اءت 

��ستمر  ��لذي  �إ�سد�رها  �سبق  �لذي  �جلدل  ��ساحب 

لتحقق  ج��اءت  �لأ�ىل،  �أع��د�ده��ا  �سد�ر  بعد  حتى 

�مل�سهد  لوجوه  حا�سنة  تكون  �أن  �لأ�ل  هدفني، 

�لثقايف �ملحلي من �لكتاب ��لأكادمييني ��لباحثني 

��لفنانني، حا�سنة �أكرب حجما ��أكرث ر�سانة �قدرة 

�ل�سحف  يف  �لثقافية  �ملالحق  من  �لحتو�ء  على 

�ليومية، ��لثاين �أن تكون ��جهة للكتابة �لعمانية، 

بكل �جوهها ��ألو�ن طيفها، يف �خلارج،.

�لأ�ىل،  ع��دده��ا  ���س��د�ر  على  عاما  ع�رسين  بعد 

�لنجاح،  درج��ات  ما  هدفيها،  »ن��ز�ى«  حققت  هل 

�ملحلي  �ل��ب��ع��دي��ن  يف  �ل��ن��ج��اح،  ع���دم  �درج����ات 

��خلارجي؟ 

�لع�رسين  �لأع��و�م  خالل  �ملجلة  �أع��د�د  ير�جع  ملن 

على  متوفرة  جميعها  �حل��ظ  �حل�سن   – �ملا�سية 

ُيح�سب  مهم  جناح  �هذ�  �للكرت�ين  �ملجلة  موقع 

لإد�رة �ملجلة– ملن ير�جع تلك �لأعد�د �سيالحظ �أن 

�سيما  ل  �ملوؤ�س�ِسني،  �أكرث من هدفيها  نز�ى حققت 

نز�ى ذهبت، د�ن �سجيج كثري �ل  �لثاين.  �لهدف 

�إن مل يكن  �لأب��رز،  �لعنو�ن  �أن تكون  �إىل  �دع��اء�ت، 

على  �لقادرة  �لعربية  �لثقافية  للف�سلية  �لوحيد، 

�ل�ستمر�ر �على �حلفاظ على �مل�ستوى �لذي بلغته. 

لكن نز�ى، �ليوم �بعد ع�رسين عاما، حتتاج �إىل �أن 

تذهب �أبعد قليال، �أن ت�سبح �أكرث من ف�سلية ثقافية. 

�إىل تطويرعالقتها باملجتمع �لثقايف  لعلها حتتاج 

تقليدية  يتجا�ز  ثقافيا  فاعال  تكون  ��أن  �لعماين 

�ل�سهرية  ند�تها  لها  يكون  كاأن  �لثقافية،  �لف�سلية 

�أ� موؤمترها �ل�سنوي، بحيث تتجذر �أكرث يف �لذ�كرة 

�لثقافية �لعمانية، ل�سيما �جليل �جلديد من �لكتاب 

��ملثقفني.
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�لعامري �سالح  ��لعالمي  �ل�ساعر  كان 

�لُعماين  �لثقايف  �مل�سهد  يف  �ملوؤثرين  �أحد   - يز�ل 

فقط  لي�ص  �لأخرية،  ��لع�رسين  �خلم�ص  �ل�سنو�ت  يف 

بها  ي��رثي  ظل  �لتي  ��لنرثية  �ل�سعرية  بكتاباته 

برب�جمه  �أي�سا  �لكن  �ملحلية،  �لثقافية  �ل�سفحات 

على  فيها  حر�ص  �لتي  �ملميزة  �لثقافية  �لذ�عية 

��ملثقفني  �ملبدعني  من  كثري  على  �ل�سوء  ت�سليط 

�لُعمانيني بنف�ص حر�سه على تربية �لذ�ئقة �لأدبية 

للم�ستمع �تعريفه بثقافات �لعامل �كتابات مبدعيه 

�ملتنوعة، �على �لأخ�ص تلك �لكتابات �جلديدة، غري 

�ل�سهرية  �لأ�سماء  ل�سطوة  �ل  �لنمط،  ل�سلطة  خا�سع 

بطون  يف  ينقب  �لعامري  ظل  هنا  �من  �لالمعة. 

�أ�ًل  هو  ظماأه  ير�ي  عما  �حديثها  قدميها  �لكتب 

لنا  مقدمًا  ثم  �لرفيع،  �لالأدب  للمعرفة،  كمتعط�ص 

�لأذن،  �لذي ل يكتفي بدخول  �ياها ب�سوته �ملميز 

�لقلوب بنربته �ملميزة  �أي�سا يع�س�ص يف �سغاف  بل 

كافيا  �حده  هذ�  كان  ��إذ�  �سوت.  ي�سبهها  ل  �لتي 

يف  �لثقايف  لالإعالم  �أمنوذجًا  �لعامري  لختياري 

ميزه  �آخ��ر  �سبب  يع�سده  �ل�سبب  ه��ذ�  ف��ان  ُعمان، 

�هو  �لثقايف  �لع���الم  يف  �مل�ستغلني  جميع  ع��ن 

�ل�ستمر�رية، فمنذ �أ�ل برنامج �إذ�عي قدمه لالإذ�عة 

هذه  كتابة  حلظة  1989�ح��ت��ى  �سنة  �لعمانية 

�ل�سطور ماز�ل �سالح متدفق �لعطاء، بل �إن عطاءه 

بر�جمه  ��أ�سبحت  ت�ساعف  �لأخ��رية  �ل�سنو�ت  يف 

�لذ�عية من �لعالمات �ملميزة لإذ�عة �سلطنة ُعمان، 

متابعة  �لأكرث  �لذ�عية  �لرب�مج  �سمن  �سارت  كما 

على �ليوتيوب . 

�لعالمية  �لرحلة  هذه  يف  �ليغال  �قبل  �أنني  غري 

�لطويلة ل�سالح �لعامري �أجد �أنه من �ملنا�سب تقدمي 

تلفزيون  يف  �لثقايف  �لع��الم  عن  ق�سرية  ملحة 

�سورة  �لكرمي  �لقارئ  تعطي  ُعمان  �سلطنة  ��إذ�عة 

�عن  �لعامري،  فيه  عمل  �ل��ذي  �لعام  �ملناخ  عن 

�ملرحلة �لتي عا�سها �تاأثر بها، ��أثر فيها.

�لعالم �لثقايف يف تلفزيون �سلطنة ُعمان :

 1974 عام  ر�سميا  �لعماين  �لتلفزيون  �فتتاح  منذ 

�لثقافية ت�سهد فرت�ت مد �جزر  �ليوم ��لرب�مج  �ىل 

�ل�سنو�ت  خ��الل  كانت  ��إن  �خ��ف��وت،  ��نتعا�ص 

دفعت  �لتي  للدرجة  �لقهقرى  رجعت  قد  �لأخ��رية 

��ستطالعاتها  �أحد  لعنونة  �ملحلية  �ل�سحف  �إحدى 

ب��»�لرب�مج �لثقافية بالتلفزيون.. �أطر�حات مكررة 

. هذ� �لرت�جع مل يكن ب�سبب �إلغاء 
)3(

تفتقر �ىل �لبد�ع«

�جلديد  �لد�ري  �لهيكل  يف  �لثقافية  �لرب�مج  ق�سم 

لهيئة �لذ�عة ��لتلفزيون فح�سب، �لكن �أي�سا ب�سبب 

عدم �جود مذيعني متخ�س�سني يف �لعالم �لثقايف، 

مثلما كان �سابقا، ��كتفاء �لتلفزيون بتغطية بع�ص 

�ليومي  �ملنوعات  برنامج  يف  �لثقافية  �لفعاليات 

�آخر  عنو�ن  �ىل  ذلك  بعد  حتول  �لذي  ُعمان«  »هنا 

هو«من ُعمان«، �هو برنامج لي�ص ثقافيا متخ�س�سا، 

�يتعر�ص �سيوفه �لثقافيون لكثري من �لغب ب�سبب 

من  �لربنامج  معد  �أي�سا  هو  �لذي  خمرجه  تخوف 

يفقده  قد  �ل�سيوف  ه��وؤلء  حم��ا�رة  يف  �لتعمق  �أن 

تنقل  مبا�رس«  »عمان  قناة  كانت  ��إذ�   .
)4(

م�ساهديه

بع�ص �لأحد�ث �لثقافية �ملحلية �لهامة على �لهو�ء 

قابو�ص  �ل�سلطان  جائزة  ت�سليم  )كحفل  مبا�رسة 

64\ كاتب ��عالمي  من ُعمان 

االإعــالم الثقافـي.. 

املرئي وامل�سموع  

 �سليمان املعمري\

�سالح العامري اأمنوذجًا



للثقافة ��لفنون ��لآد�ب، �مهرجان �ل�سعر �لُعماين ( 

ه �عالما ثقافيا  �ل �أن هذ� �لنقل �ملبا�رس ل ميكن َعدُّ

باملعنى �لدقيق للكلمة ما مل يكن مرت�فقا با�ستديو 

متخ�س�سون،  ثقافة  مذيعو  عليه  يقوم  حتليلي 

�لنكو�ص  �أن هذ�  َد  بيخْ �لآن.  �هو ما مل يح�سل حتى 

ر�ؤي��ة  من  مينعنا  ل  للتلفزيون  �ملتاأخر  �لثقايف 

نحو  م��دى  على  ت��وزع  �لكاأ�ص  م��ن  ممتلئ  ن�سف 

�ملذيع  حو�ر  بالتاأكيد  بد�يُته  لي�ست  عاما،  ثالثني 

�ل�ساعر  مع  �لثمانينيات  يف  �ل�سعد�ن  عبد�لعزيز 

حو�ر  نهايته  �ل  �قتذ�ك،  لل�سلطنة  �لز�ئر  �أد�ني�ص 

نهاية  �لر�مي  ماجدة  �لفنانة  مع  �لزدجايل  خالد 

2011. فما بني هذين �لتاريخني �قبلهما �بعدهما 

بث �لتلفزيون بر�مج ثقافية متعددة بع�سها ماز�ل 

حتى  �لعماين  �لتلفزيون  متابعي  ذ�ك��رة  يف  باقيا 

�لذي  �ليوم، منها مثال برنامج »زيارة �ىل مكتبة« 

كان يقدمه �ملذيع نا�رس �ليحمدي �جتول فيه يف 

�برنامج  �لعمانيني،  �ملثقفني  من  �لعديد  مكتبات 

من  �لثاين  �لن�سف  يف  قدمه  �لذي  ثقافية«  »�أ�ر�ق 

��لع��الم��ي  �لكاتب  �ملن�رسم  �ل��ق��رن  ت�سعينيات 

�أملع  من  نخبة  فيه  ���ست�ساف  �ليحيائي،  حممد 

للم�ساركة  �ل�سلطنة  ز�ر��  �لذين  �لعرب  �ملثقفني 

�ل�سعر  ثقافية خمتلفة، منها مهرجان  يف فعاليات 

�منهم  �لثقايف،  �لنادي  يف  حما�رس�ت  �أ�  �لعربي، 

��ملفكر  بول�ص،  �ل�ساعر �رسكون  �ملثال  �سبيل  على 

�لذي  ثقافية«  »م��د�ر�ت  �برنامج  �أرك���ون..  حممد 

قدمه �لتلفزيون مع مطلع �لألفية �جلديدة، حيث بد�أ 

يف جزئه �لأ�ل مهتما بال�ساأن �لثقايف �ملحلي من 

باإ�سد�ر�ت عمانية جديدة، �طرح مو��سيع  �حتفاء 

ثقافية على طا�لة �لنقا�ص، ��لأهم من ذلك تقدميه 

قر�ءة للمور�ث �ل�سعبي �لعماين بوجهة نظر خمتلفة 

هذ�  من  �لأ�ل  �جل��زء  جناح  �مع  �سائد�.  كان  عما 

�لربنامج قام طاقمه �ملكون من �لعالميني حميد 

��أحمد �حل�رسي برحلة �ىل  �لبلو�سي �مّيا �حلب�سي 

م�رس �لبنان ��سوريا ��لأردن �تون�ص �خرجو� يف 

�لقاء�ت مع نخبة  ��لثالث بحو�ر�ت  �لثاين  جزءيه 

�أحمد  �لر�حل  �ل�ساعر  منهم  �لعرب  �ملثقفني  من 

فوؤ�د جنم، �فنان �لكاريكاتري �ل�سوري علي فرز�ت، 

��ملو�سيقية �للبنانية هبة �لقو��ص، ��لفنان �مل�رسي 

�كركال  �ل�سورية  �أنانا  �فرقتا  �لفخر�ين،  يحيى 

�للبنانية . يف تلك �لفرتة من مطلع �لألفية �جلديدة 

 2003�  2002 عامي  �أي�سا  �لتلفزيون  عر�ص 

�لكاتب ��لباحث  �لذي قدمه  �لفكر«  برنامج »��حة 

من  نخبة  فيه  ���ست�ساف  �حلجري  �سعيد  حممد 

منهم حممد  �لعرب  ��ملثقفني  ��ملفكرين  �لباحثني 

عمارة،  �حممد  �لبوطي،  �سعيد  �حممد  �لعو�،  �سليم 

�نبيل علي، �ريا�ص نع�سان �أغا. �هي �لتجربة �لتي 

كررها حممد �سعيد �حلجري عام 2008 بربناجمه 

�أ�سماء  م�ست�سيفًا  ��لفكر«  �لثقافة  يف  »ح��و�ر�ت 

ثقافية معر�فة منها حممد لطفي �ليو�سفي، �حممد 

جو�د  ��سادق  �لعودة،  ��سلمان  �لنابل�سي،  ر�ت��ب 

�ملعرفة«  »�سدى  برنامج  نن�سى  �أن  د�ن  �سليمان. 

م�سقط  معر�ص  تظاهرة  مر�فقة  على  د�أب  �ل��ذي 

من  �لأخري  �لأ�سبوع  خالل  عام  كل  للكتاب  �لد�يل 

عام.  كل  من  مار�ص  �سهر  من  ��لأ�ل  فرب�ير  �سهر 

�ملثقفني  لأحد  �تقدميه  �عد�ده  مهمة  ت�سند  �كانت 

�لأخري  �لكتاب  �أعده �قدمه يف معر�ص  ��آخر من   ،

)عام 2014( هو �لكاتب حممد بن �سيف �لرحبي.

�لثقايف  �لعام  �أما عام 2006م فيمكن �عتباره      

�سلطنة  تلفزيون  تاريخ  يف  متيز�  ��لأك��رث  �لأب��رز 

ُعمان، �ذ �حتفل �لتلفزيون مبنا�سبة »م�سقط عا�سمة 

�لثقافية  �لرب�مج  من  �لعديد  ببث  �لعربية«  �لثقافة 

�لعالمي  قدمه  �لذي  ثقافية«  »�آف��اق  �أميزها  كان 

�ملخ�رسم �بر�هيم �ليحمدي، �كان يبث �أربع حلقات 

�لأ�سماء  ��ستقطاب عدد من  �لأ�سبوع، �جنح يف  يف 

�ملهمة يف �مل�سهد �لثقايف �لُعماين لتكون يف فريق 

�حممود  عي�سى،  �سماء  منهم  �لربنامج  هذ�  �إع��د�د 

�لرحبي، ��سامل �آل تويه، ��آمنة �لربيع، �قدم خالل 

عام كامل مالمح خمتلفة من �لثقافة �لُعمانية �أدبًا 

�فكر�ً �فنًا ت�سكيليا �م�رسحيا ��سينمائيا، �مل يكتف 

��لعاملية  �لعربية  �لثقافتني  على  عرج  بل  بذلك، 
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عام  بعد  �لتليفزيون  �عمد   .. فقر�ته  من  �لعديد  يف 

�لرب�مج  ق�سم  �لغاء  من  قريبة  فرتة  �حتى   2006

�لثقافية فيه �ىل تخ�سي�ص برنامج ثقايف �أ�سبوعي 

بعنو�ن »��ساء�ت ثقافية« ُيعنى بتغطية ما ت�سهده 

�لكن عاب   ، ثقافية خمتلفة  فعاليات  �ل�سلطنة من 

�ذ  �تقدميه،  �عد�ده  طاقم  ثبات  عدم  �لربنامج  هذ� 

تنقل يف �سنو�ت قليلة بني �أربعة �عالميني هم : �سامل 

��سامل  �لعمريي،  ��سعيد  �ل�سعدي،  �ر��سد  �لعمري، 

�لأخريتني  �ل�سنتني  �لرحبي، حتى توقف متاما يف 

��لتليفزيون �هي  لالإذ�عة  �لعامة  �لهيئة  �ت�ستعد   .

�لتي  �لرت�ثية  �لقناة  لإط��الق   2015 عام  ت�ستقبل 

�أهم  ، ��لتي �سيكون من  �سبق �لعالن عنها موؤخر� 

ب�رسيا،  �توثيقه  �لُعماين  �ل��رت�ث  �إب��ر�ز  �أهد�فها 

�تقدميه للم�ساهد يف ثوب فني ق�سيب .  

االعالم الثقايف يف اذاعة �سلطنة عمان :

�سخر  ذي��اب  )�آن��ذ�ك(  �ل�ساب  �ملذيع  �أج��رى  عندما 

ري�سة  �أبو  عمر  �لكبري  �ل�ساعر  مع  حو�ره  �لعامري 

�لثقافية يف  عام 1973 مل تكن تلك بد�يَة �لرب�مج 

�لذ�عة �لوليدة �لتي تاأ�س�ست عام 1970 . فقد �سبق 

ذلك �لأحاديُث �لثقافية �لرم�سانية �لتي كان يقدمها 

�لأديب عبد�هلل �لطائي عام 1971 .. �تز�منت معها 

بر�مج ثقافية منوعة قدمها كل من �ل�ساعر عبد�هلل 

�سخر �لعامري، �عبد�هلل حمد �آل علي، قبل �نتقالهما 

جهات  �ىل  �ل�سبعينيات  منت�سف  يف  �لذ�ع��ة  من 

حكومية �أخرى، )يذكر لالأخري مثال حو�ره مع �ل�ساعر 

عبد�هلل �لفي�سل موؤلف �أغنيتي »ثورة �ل�سك« �«�من 

�أجل عينيك« لأم كلثوم( . �رغم �أن �ل�سبعينيات كانت 

�لرب�مج  �كانت  �لعمانية،  �لذ�عة  تاأ�سي�ص  مرحلة 

�لأبرز لتلك �ملرحلة  �ل�سمة  هة هي  �لتنموية ��ملوجَّ

�لتي كانت فيها �لد�لة يف بد�يات ت�سكلها �حلديث، 

تلك  �أن  �ل  �جلنوب،  يف  حربا  خو�سها  على  عال�ة 

ُل من �للتفات للجانب �لثقايف، خا�سة  �لفرتة مل َتخخْ

بعد �لنتهاء �لر�سمي للحرب يف 11 دي�سمرب 1975 

، ف�سهدتخْ بر�مج ثقافية م�سموعة من قبيل برنامج 

�لفالحي،  �أحمد  �لأديب  قدمه  �لذي  �لعربي«  »�أدبنا 

من  ع��دد�ً  �لثمانينيات  مطلع  يف  �أي�سا  �أعد  ��ل��ذي 

�»بني  عمان«،  من  »�أع��الم  مثل  �لناجحة  �لرب�مج 

فرتة  �كانت  �ل�سالم«.   �»�أع��الم  ��لأدب«،  �لفقه 

�لنوعية  �لثقافية  �لرب�مج  تر�سخ  بد�ية  �لثمانينيات 

�لكبري عبد�هلل  �لفنان  �لعمانية. فها هو  �لذ�عة  يف 

برنامج  يف  �لعمانية  �لأ�سعار  باأجمل  ي�سدح  غيث 

�لر�حل  �أع��ده  �ل��ذي  �لعماين«  �ل�سعر  د�ح��ة  »م��ن 

�لطيب  �لكبري  �لر��ئي  هو  �ها  �لقا�سي.  �لوفا  �أبو 

يف  �ملعويل  طيبة  �ملذيعة  على  �سيفا  يحل  �سالح 

طالل  �لفنان  هو  �ها  �لثقافة«..  »ز�رق  برناجمها 

»�لبث �ملبا�رس« على  مد�ح يحل �سيفا يف برنامج 

�لربنامج  يف  حا�ر  �لذي  �ملحر�قي،  ز�هر  �ملذيع 

�أي�سا  ��ملحر�قي  �أمني.  م�سطفى  �ل�سحفي  نف�سه 

�سارك �ملذيعة فخرية خمي�ص تقدمي برنامج »�لر�سم 

هو  �ها  �لقا�سي.  �لوفا  �أبو  �أعده  �لذي  بالكلمات« 

 1984 ع��ام  يقدم  �سليل  زكريا  �مل�رسي  �ملذيع 

برناجمه »كتاب من ُعمان«. �ها هو �ل�ساعر �لر�حل 

�سهرة  يف  عمانيني  �سعر�ء  يحا�ر  �ل�ساملي  �سعود 

ثقافية �أ�سبوعية . ��سوًل �ىل �سالح �لعامري نف�سه 

-مو�سوع هذ� �ملقال- �لذي توظف يف �لذ�عة عام 

1988 ��سار بعد ذلك رئي�سا لق�سم �لرب�مج �لثقافية 

�لت�سعينيات  فرتة  ف�سهدت   ،1998 عام  حتى  فيها 

�لتي  تلك  �سو�ء  �لثقافية،  للرب�مج  �نتعا�ص  ف��رتة 

�أعدها �قدمها �سالح بنف�سه ) كما �سنف�سل يف ذلك 

�آخرين،  �مقدمني  معدين  خالل  من  �أ�  قليل(  بعد 

يف  )�ملقيم  در�ي�ص  �أحمد  �مل�رسي  كالأكادميي 

�لفرتة  تلك  قدم يف  �لذي  �لوقت(   ذلك  �ل�سلطنة يف 

منت�سف  �حتى  �لت�سعينيات  منت�سف  من  ب��دء�ً   (

�لرب�مج  ( عدد� من  �لألفية �جلديدة  �لأ�ل من  �لعقد 

�لثقافية �لناجحة، منها »�إن من �ل�سعر حلكمة« �»�إن 

�لعربية«،  �لثقافة  �لبيان« ل�سحر�«، �»من كنوز  من 

�«قر�أت لك«، �»ر��ئع �لأدب«، ��ل�سحفي �ل�سود�ين 

خالد عبد�للطيف �لذي �أعد عدد� من �لرب�مج �لثقافية 

�لفنية منها »فنون« عام 1993. 

�لعل تقدمي �ل�ساعر ز�هر �لغافري برناجمه �ليومي 

»ما �ر�ء �لقناع« عام 2002 على مد�ر 90 حلقة، 

�سلطنة  �ذ�ع��ة  يف  جديدة  مرحلة  ببدء  �يذ�نا  كان 

�لأ�سبق  �لذ�ع���ة  ع��ام  مدير  عهد  يف  ب��د�أت  ُعمان 
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�بر�هيم �ليحمدي )���ستمرت بعد ذلك مع �ملديرين 

�جلابري،  علي  ثم  �ل�سيباين،  نا�رس   : خلفوه  �لذين 

�ملثقفني  با�ستقطاب  �لبلو�سي(  �سعيد  حممد  ثم 

كل يف  �لذ�عية،  �لرب�مج  �تقدمي  لإعد�د  �لُعمانيني 

جمال �خت�سا�سه �أ� �هتمامه �لثقايف، ف�سهدنا منذ 

قدمت  �لتي  �لُعمانية  �لأ�سماء  �لتاريخ ع�رس�ت  ذلك 

ثقافية  بر�مج   ) معًا  بالد�رين  �أ� قامت   ( �أعدت  �أ� 

حممود  �حل��ج��ري،  د.ه���الل   : منهم  نذكر  �ذ�ع��ي��ة، 

�لرحبي، عبد�هلل خمي�ص، عبد�لعزيز �لفار�سي، هالل 

مازن  �لبلو�سي،  د.�سامل  �سعيد،  �بر�هيم  �ل��ب��ادي، 

حبيب، ح�سني �لعربي، �أحمد حممد �لرحبي، د.حممد 

�أزه��ار  �لنوفلي،  �أحمد  �لعد�ي،  خمي�ص  �حلب�سي، 

�أحمد، منى جعبوب، �أحمد �لر��سدي، �سعيد �حلامتي، 

هدى حمد، بد�ر �لريامي، معا�ية �لر��حي، نبهان 

عائ�سة  �لبادي،  يو�سف  �لند�بي،  ماجد  �حلن�سي، 

�سعيد  �لر�جحي،  با�سمة  �لناعبي،  يحيى  �ل�سيفي، 

�أحمد  �جلابري،  حمود  �حلمد�ين،  م�سعود  �لطار�سي، 

�سيخة  �لبطا�سي،  ناجية  �للو�تي،  ح�سن  �لغافري، 

�ملثقفني  من  عدد  �ىل  ��سافة  ��آخ��ر�ن،  �لفجري، 

�سافعي،  �أحمد  منهم  �ل�سلطنة  يف  �ملقيمني  �لعرب 

�رنا  عبا�ص،  ��أثمار  �ل�سيد،  �ختام  زر�ق،  �حممد 

علي، �مرمر جاد، �فتحي �حلد�د، �عطا �أبو جبني، 

��يهاب مبا�رس. تر�فق ذلك مع بر�مج ثقافية �أعدها 

منهم  بالإذ�عة  يعملون  �لذين  �لعالميني  من  عدد 

هذه  �كاتب  �ل�سيباين،  �بدر  �لبلو�سي،  �سعيد  حممد 

�ل�سطور.  

بالن�سبة  متيز�  �لأك��رث  هي   2006 �سنة  كانت  ��ذ� 

�أي�سا  ك��ذل��ك  فانها  ُع��م��ان،  �سلطنة  لتلفزيون 

مب�سقط  �لحتفال  ذ�ته:  �لل�سبب  لالإذ�عة،  بالن�سبة 

بر�مج  �لعربية، حيث كانت معظم  للثقافة  عا�سمة 

برنامج  �أب��رزه��ا  ثقافية،  �لعام  ذل��ك  يف  �لذ�ع���ة 

عا�سمة  »م�سقط  عنو�نه  �ساعة  مدته  يومي  ثقايف 

من  عدد  فقر�ته  �عد�د  يف  �سارك  �لعربية«  �لثقافة 

�أحمد  �لقا�ص  منهم  �لعمانيني  ��لأدب��اء  �ملثقفني 

�لربيع،  �آمنة  �مل�رسحية  ��لكاتبة  �لرحبي،  حممد 

بد�ر  ��لت�سكيلية  �لبلو�سي،  علي  حممد  ��لأكادميي 

�لريامي. �بالتز�من مع هذ� �لربنامج، بثت �لذ�عة 

كل  مدة  �أ�سبوعيني  حو�رَينيخْ  ثقافيني  برناجمني 

منهما �ساعة من �عد�د �لكاتب عبد�لعزيز �لفار�سي، 

�أ�لهما »حو�ر�ت ثقافية« �لذي ��ست�ساف نخبة من 

�لفالحي  �أحمد  منهم  �لبارزين  �لعمانيني  �ملثقفني 

حبيب  �ع��ب��د�هلل  �لغافري  �ز�ه��ر  �لرحبي  ��سيف 

�لآخر  �لربنامج  �أما   . ��آخ��ر�ن  �حلر��سي  �عبد�هلل 

من  نخبة  ��ست�ساف  �لذي  قا�ص«  مع  »�ساعة  فهو 

�لرحبي  حممود  منهم  ُعمان  يف  �لق�سة  كتاب  �أهم 

�آل  ��سامل  خلفان  �ب�رسى  �ملنذري  �سالم  �يحيى 

�أي�سا  �ل�سنة  هذه  ��سهدت  �لقرمطي.  �حممد  تويه 

�ليومية،  �لثقافية  �لرب�مج  من  �لعديد   )  2006(

�ل�ساعر  يعده  كان  �لذي  هناك«  من  »�أ�سو�ت  منها 

يوم  �سافعي مت�سمنًا كل  �أحمد  ��ملرتجم �مل�رسي 

عليها،  �أدبيا  �تعليقا  �لعاملي  �ل�سعر  من  ق�سيدة 
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من �أعمال �لفنان عبد�هلل �لريامي - ُعمان 



�لذي  �لريامي  بد�ر  للت�سكيلية  »�لرب��ز«  �برنامج 

�»ديو�ن  ُعمانيني،  ت�سكيليني  فنانني  فيه  حا�رت 

�سعر�ء  فيه  حا�ر  �لذي  �لر��حي  ملعا�ية  �لعرب« 

�سبابًا ممن يكتبون �لق�سيدة �لف�سيحة، �»مع �ل�سعر 

�سعر�ء  فيه  حا�ر  �لذي  �حلمد�ين  مل�سعود  �لنبطي« 

�لرحبي،  لأحمد  �ل�سينما«  على  �»�أ�سو�ء  �سعبيني، 

�«�أمكنة  �لناعبي،  ليحيى  �لع�سور«  �»�لفل�سفة عرب 

��لفن«  �«�لن�سان  جاد،  ملرمر  �لأدب��اء«  ذ�كرة  يف 

ملحمود  �لعمانية«  �ملكتبة  �»من  �لبادي،  ليو�سف 

�لرحبي ��أحمد �لأزكي. �مل تكد �سنة 2006 تنتهي 

�لربنامج  بث   2007 عام  من  يناير  يف  ب��د�أ  حتى 

�لأ�سبوعي »�مل�سهد �لثقايف« �لذي يغطي �لفعاليات 

�ما  �أ�سبوع،  خالل  �ل�سلطنة  ت�سهدها  �لتي  �لثقافية 

�ي�سبهه يف  �ليوم.  م�ستمر� حتى  �لربنامج  ز�ل هذ� 

�ل�سيباين  لبدر  جلي�ص«  »خري  برنامج  �ل�ستمر�رية 

�سنويًا  بثه  على  �لذ�عة  د�أبتخْ  �لذي  �لبادي  �هالل 

طو�ل فرتة معر�ص م�سقط �لد�يل للكتاب. �ت�ستقبل 

�ذ�عة �سلطنة ُعمان �لعام �جلديد )2015( بربنامج 

�أ�سبوعي يحتفي بنز�ى عا�سمة �لثقافة �ل�سالمية 

لهذ� �لعام، يعّده �لكاتب ��ل�سحفي خلفان �لزيدي.

لعبت ثقافة �سالح �لعامري �لو��سعة، ��طالعه على 

يف  كبري�  د�ر�ً  �حديثها،  قدميها  �لعاملية،  �لآد�ب 

�ذ�عة  �لتي قدمها عرب  �أعماله �لذ�عية  ثر�ء �تنوع 

يع�سده  عاما،  �ع�رسين   25 خالل  ُعمان  �سلطنة 

يف ذلك �سوت د�فئ ، ��أد�ء مرهف بنربته �ملميزة 

�لقادرة على �ي�سال �أ�سعب �لن�سو�ص ��أعقدها �ىل 

�أذن �مل�ستمع ب�سال�سة �ي�رس. �لأنه قارئ نوعي يف 

�لأدب  يف  �لقر�ئية،  �لهتمامات  �غزير   ، �لأ�سا�ص 

��ل�سينمائية  �لت�سكيلية  ��لفنون  ��لفل�سفة  ��لفكر 

�نتقاء  على  �ساعده  ذلك  فان  �غريها،  ��لت�سكيلية 

�ملده�سة  ��ل�سذر�ت  ��لتاأمالت  �لن�سو�ص  �أجمل 

�لذ�ع��ي��ة  �ل��رب�م��ج  م��ن  �سل�سلة  �سمن  �جتميعها 

�لو��سعة  ه عالقاته  رفدتخْ كما   ، �لو�حدة  �لفكرة  ذ�ت 

مميزة  برب�مج  �ع��رب  عمانيني  ��أدب���اء  مبثقفني 

فيها  يقر�أ�ن  �لتي  تلك  �سو�ء  ه��وؤلء،  على  تعتمد 

ن�سو�سهم باأنف�سهم ، �أ� �لتي حا�رهم خاللها حول 

ق�سايا ثقافية متنوعة . 

بربنامج  �لذ�عية  �لعامري  �سالح  رحلة  ب��د�أت      

بعد  – �أي   1989 �سنة  قدمه  �لذي  ثقافية«  »مر�يا 

– �هو برنامج  �لذ�عة  �سنة ��حدة من توظفه يف 

�حل��و�ر  ب�ساط  على  يطرح  �ساعة  مدته  �أ�سبوعي 

�لُعماين  �لثقايف  بامل�سهد  مرتبطة  ثقافية  ق�سايا 

�آنذ�ك، م�ست�سيفًا عدد� من �ملثقفني �لعمانيني �لذين 

�أحمد  كالأ�ستاذ  �مل�سهد  هذ�  يف  ��سهاماتهم  لهم 

حممد  ��لدكتور  �لعامري  هالل  ��ل�ساعر  �لفالحي 

�لذهب. هذه �حلو�ر�ت �لثقافية �ملتعمقة �سيخرج بها 

�طار عربي  �لطار �ملحلي �ىل  �سالح بعد ذلك من 

�لذي  ��أ�سئلة«  »�ج��وه  �لآخ��ر  برناجمه  يف  �أ��سع 

بد�أ بثه عام 1990 �حا�ر فيه �لعامري نخبة من 

ن  ��لناقَديخْ �لرحبي  �سيف  كال�ساعر  �لعرب  �ملثقفني 

عوين  ��مل�رسحي  �لعيد،  �مينى  �لغذ�مي  عبد�هلل 

حممد  ��لدكتور  عقيل  عبد�لقادر  ��لأدي��ب  كر�مي 

�ل�سنة  يف  �غريهم..  لوؤلوؤة  �لو�حد  �عبد  �لرميحي 

من  يوميا  برناجمًا  �سالح  قدم   )  1990( نف�سها 

»م�سابيح  بعنو�ن  �لفار�سي  جمعة  بن  هز�ع  �عد�د 

حلقة  ت�سعني  مدى  على  م�ستمعيه  يعرف  فكرية« 

ببع�ص �مل�سطلحات يف �لفكر ��لأدب ��لفن . �هذ� 

فيها  �كتفى  �لتي  �لقليلة  �لرب�مج  من  هو  �لربنامج 

، متاما كما  �لعد�د  بالتقدمي فقط من د�ن  �سالح 

يف  �ملخرجني  »عباقرة  برنامج  يف  لحقا  �سيفعل 

�لقرن �لع�رسين«.. بعد ذلك بعامني، �أي عام 1992، 

�لثقايف«  »�مللتقى  برنامج  �لعامري  �سالح  قدم 

�ملعويل  ب�سمة  �ملذيعة  تقدميه  �ساركته  �ل���ذي 

�ت�سمن قطوفًا ثقافية خمتارة من �سعر ��رسد �فكر 

�أم�سيات �سعرية �حما�رس�ت ثقافية..  �م�سامع من 

برنامج  �سالح  ق��دم   )  1992  ( نف�سه  �لعام  �يف 

على  خالله  ��ست�ساف  �لذي  �خلليجي«  �لأدب  »من 

�ستم�سي  �خلليج.  �أدباء  من  �لعديد  حلقة   39 مدى 

»عامل  برناجمه    1993 ع��ام   ليبد�أ  ��ح��دة  �سنة 

عام  بثه  ُعمان  �سلطنة  �ذ�عة  بد�أتخْ  �لذي  �مل�رسح« 

1993 ���ستمر حتى عام 1996 مقدما 133 حلقة 

عن �أهم م�رسحيات �لعامل �موؤلفيها، بدء�ً ب�سك�سبري 

��ألفريد  �حلكيم  بتوفيق  �م��ر�ر�ً   ، ��ب�سن  �موليري 
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فرج ��سعد�هلل �نو�ص ، �لي�ص �نتهاء ب�سماء عي�سى. 

»ق�سايا  برنامج  �لعامري  يقدم  بعامني  بعدها  ثم 

لقاء�ت  من  خالله  ي�ستفيد  �لذي   )  1995  ( ��آر�ء« 

مع كثري من �لأدباء ��ملفكرين �لعرب �سجلها �أثناء 

عام  �يف  �لعربية..  �مل��دن  من  ع��دد  يف  له  رحلة 

�لقرن  يف  �ملخرجني  »عباقرة  برنامج  قدم   1996

، ��لذي تنا�ل  �ليه  �لذي �سبقتخْ �ل�سارة  �لع�رسين« 

�مل�رسحيني  �ملخرجني  كبار  �فكر  ��أعمال  حياة 

��لربيطاين  �ستان�سالفي�سكي  كالر��سي  �لعامل،  يف 

 ، جر�توف�سكي  جريزي  ��لبولندي  كريج،  جوردن 

��لأملاين برتولد بريخت �غريهم .

    �يف �أ�ل يوم من �سنة 1997 بد�أ بتقدمي برناجمه 

كان  �لذي  �لعامل«  من  »كتابات  ُعمان  يف  �لأ�سهر 

يقدم فيه »نتفًا ��سذر�ت من ف�ساء �لكتابة �خلالق« 

�قد  بامل�ستمعني،  ترحيبه  �لقول يف  على  د�أب  كما 

�أ�سبوعي، ثم حتول �ىل  �لربنامج ب�سكل  بد�أ بث هذ� 

يومي حتى عام 2006 مقدما خالل هذه �ل�سنو�ت 

�لت�سع 575 حلقة �ذ�عية. ثم قدم عام 1998 برنامج 

��لتحليل  بال�رسح  يعر�ص  �لذي  نقدية«  »مفاهيم 

�لتي  �لعنو�ن - بع�ص �ملفاهيم  -�كما يت�سح من 

��ل�سرية  كالإبد�ع  �لأدب��ي  �لنقد  يف  عليها  تعورف 

�ل�سنة  هذه  �يف   .. �غريها  �ملقارن  ��لنقد  �لذ�تية 

من  �ملبكر  �لتقاعد  على  �لعامري  ح�سل   )  1998(

بل  تنته،  مل  بها  عالقته  �لكن  �لذ�ع��ة،  يف  عمله 

�أ�سبه بابتعاٍد عن �لغابة  كان خر�جه من �لوظيفة 

بو�سوح. فظل �سالح  �لو�رفة  �أ�سجارها  ر�ؤية  بغية 

برناجمه   1999 عام  �قدم  �لذ�ع��ة،  مع  متعا�نًا 

»�أنفا�ص مبدعة« �لذي �سلط فيه �ل�سوء على مبدعني 

عامليني �عرب �أثر�� �لعامل باأدبهم �لغتهم �خيالهم 

��ملتنبي  �ريلكه  بورخي�ص  �أم��ث��ال  من  �خل�سب 

�لوركا �طاغور ، معرجًا كذلك على �أدباء عمانيني 

�حلارثي  �حممد  �لغافري  �ز�ه��ر  عي�سى  ك�سماء 

�نا�رس �لعلوي �عبد�هلل �لريامي �يحيى �للز�مي .

    �عندما تطرق �لألفية �جلديدة �لأبو�ب ي�ستقبلها 

�لذي  �ملعنى«  »ظالل  بربنامج   2002 �سنة  �سالح 

فيه  �تنا�ل  �حلجري  هند  �ملذيعة  تقدميه  �ساركته 

�ل�سحك   ، �ل��ر�ح   ( ما  عربيًة  كلمة  حلقة  كل  يف 

معانيها  متتبعا   ) �لخ   ، �لنار   ، �حلب   ، �لذكرى   ،

�ملختلفة يف �للغة ��أهم ما كتبه �لأدباء ��لفال�سفة 

�سبيه  برنامج  �هو  �لكلمة،  هذه  حول  ��ملفكر�ن 

عام  �لعامري  �سيقدمه  �آخ��ر  بربنامج  ما  حد  �ىل 

2007 بعنو�ن »كلمات لي�ست كالكلمات«، تتبع فيه 

�لكتابات ��لتاأمالت �ملتنوعة حول كلمة ��حدة من 

�هذه  �لخ..  »�ل�رس«  �أ�  »�ل�سعادة«،  �أ�  »�لأمل«  قبيل 

�أخرى  بر�مج  ثالثة  �سهدت   )  2007  ( �أي�سا  �ل�سنة 

ل�سالح �لعامري هي : »رهافة �لو�سف« �لذي تنا�ل 

يف نحو 30 حلقة �أجمل ما قيل يف ��سف �لكائنات 

 ، ��ملعري  لبورخي�ص  �لعمى  كو�سف  ��لأ�سياء، 

حي  ظبية  موت  ���سف   ، جلوته  �لطبيعة  ���سف 

��لغريب  �لغربة  ���سف  طفيل،  لبن  يقظان  بن 

لل�سنفرى،  �لذئب  ���سف  �لتوحيدي،  حيان  لأبي 

على  �ل�سوء  �سلط  �لذي  فنية«  »�سو�خ�ص  �برنامج 

عدد من �لأعمال �لت�سكيلية �خلالدة لعدد من فناين 

�لعامل كرمرب�نت �بيكا�سو �فان جوخ �خو�ن مري�، 

�برنامج »من ر��ئع �لر��ية �لعاملية« �لذي تنا�ل 

فيه عدد� من �لر��يات �لعاملية �ملهمة ك�«�جلرمية 

لهرمان  ديك«  �»موبي  لد�ستويف�سكي،  ��لعقاب« 

 ، لكوندير�  خفته«  حتتمل  ل  �»ك��ائ��ن  ميلفيل، 

، �يف  للطيب �سالح  �ل�سمال«  �ىل  �لهجرة  �»مو�سم 

هذ� �لربنامج �كتفى �لعامري بالعد�د تاركًا مهمة 

�لتقدمي للمذيَعنيخْ �سعيد �لزدجايل �با�سمة �لر�جحي، 

�ل�سباحي  �لربنامج  �لذي تكرر يف  ذ�ته  �لأمر  �هو 

 2009 عام  �لعامري  كتبه  �لذي  �ل�سباح«  »�أ�سو�ق 

بلغة �سعرية �أخاذة �قدمه �ملذيعان عايدة �لزدجايل 

��سعيد �لعمريي.

    �ميكن �لقول �ن �سنة 2008م هي �حدى �ل�سنو�ت 

�لأغزر �نتاجًا �ذ�عيًا ل�سالح �لعامري، حيث قدم فيها 

�حدها �سبعة بر�مج يومية بع�سها ��ستمر �سهر� ��حد�، 

��لبع�ص �لآخر كانت بد�يته يف عام 2008 ثم ��ستمر 

يف �ل�سنو�ت �لالحقة ، �هذه �لرب�مج هي »كيف رحل 

�قدم  �حلجري  هند  تقدميه  �ساركته  �لذي  ه��وؤلء؟« 

لالأيام �لأخرية يف حياة نحو ثمانني من  فيه �رسد�ً 

م�ساهري �لأدب ��لفكر ��لفن كاحلطيئة ��بن �ملقفع 

.. ثم  ��أمل دنقل �د�ستويف�سكي �نوفالي�ص، �غريهم 
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ثالثني  فيه  تنا�ل  �لذي  �م�ساهري«  »مدن  برنامج 

مدينة عربية �عاملية ��أهم �مل�ساهري �لذين �رتبطت 

�برنامج  عنها،  �قالوه  كتبوه  �ما  �ملدن  هذه  بهم 

ر�سالة  �ثمانني  �ثنتني  فيه  ق��دم  �ل��ذي  »ر�سائل« 

كر�سائل  ��ل��ف��ن،  ��لفكر  �لأدب  مل�ساهري  خمتلفة 

لأمه،  قباين  �نز�ر  زيادة،  ملي  جرب�ن  خليل  جرب�ن 

»�آلم فريتر«  �لأملاين جوته  ر�ئعة  لوليم يف  �فريتر 

�غريها، �برنامج »�جوه �ظالل« �لذي قدم فيه نحو 

�ستني مهنة �أ� �سفة ب�رسية �ما قيل �أ� كتب فيها من 

��جلندي  ��لر�عي  كاحلطاب  �فل�سفية  �أدبية  �سذر�ت 

��لفالح ��حلار�ص ��ملهرج ، �لخ، �برنامج »لقاء�ت 

�لزمن �لو�حد« �لذي عر�ص يف كل حلقة من حلقاته 

�لثالثني �جلو�نب �مل�سرتكة بني �سخ�سيتني �سهريتني 

�علقمة  �لقي�ص  �م��رئ  مثل  ��ح��د  زم��ن  يف  عا�ستا 

�فريلني،  �ر�مبو  �كونفو�سيو�ص،  ت�سو  �ل�  �لفحل، 

�برتر�ند ر��سل �هرني برج�سون، �غريهم. �برنامج 

»��سائج خالدة« �لذي تنا�ل فيه �سالت ربطت بني 

يف  د�ر  لها  ك��ان  عالقات  يف  ثقافية  �سخ�سيات 

��ل�سياب  بجدته،  �ملتنبي  كعالقة  �ل�سخ�سيات  هذه 

باأمه، �جمال �لدين �لأفغاين مبحمد عبده ، ��سقر�ط 

»عالمات  �برنامج  باأ�سدقائه.  �لوركا  باأفالطون، 

��ستهر بها  �ل�سوء على عالمٍة ما  �لذي �سلط  د�مغة« 

�أحد �مل�ساهري كم�سباح عالء �لدين، �ُعود �لفار�بي، 

�ديك �سقر�ط، �غر�ب قابيل، �حذ�ء �مباد�قلي�ص.

برنامج  �لعامري  �سالح  ق��دم   2009 ع��ام  يف      

»ر�ؤى« �لذي ينتقي بع�ص �ل�سذر�ت �ملكتوبة من قبل 

�أدباء �مفكرين �فال�سفة، ��لتي تعرب عن ر�ؤ�هم يف 

مو��سيع متنوعة، �قد قدم من هذ� �لربنامج 169 

حلقة. كما �أعد �لربنامج �ل�سباحي »�أ�سو�ق �ل�سباح« 

��ستمر�ر  على  ع��ال�ة  �ليه   �ل���س��ارة  �سلفت  �ل��ذي 

برنامج »كيف رحل هوؤلء؟« �لذي بد�أ عام 2008، 

��أخري� �لي�ص �آخر� برنامج »�أقنعة فنية« �لذي قدم 

ثالثني �سخ�سية �سهرية يف �لأدب ��لفل�سفة ��لثقافة 

�حلقيقية،  �أ�سمائها  بغري  �لظهور  �ختارت  �لعاملية 

فقد   2010 عام  يف  �أما  توين.  �م��ارك  كاأد�ني�ص 

 150 نحو  يف  �ذك��ري��ات«  »يوميات  برنامج  قدم 

�لذ�تية  �أدب �ل�سرية  حلقة تقدم كل منها جانبًا من 

��ملذكر�ت ��ليوميات للعديد من �لأدباء ��ملفكرين 

قباين  �ن���ز�ر  در�ي�����ص  حم��م��ود  مثل  ��ل��ف��ن��ان��ني 

��سبحي حديدي �جان جاك ر��سو ��سلفاد�ر د�يل 

�غريهم. �أما �لربنامج �لآخر �لذي قدمه يف 2010 

فهو »ثنائيات« �لذي يتنا�ل مفردتني مت�سادتني ) 

كالقوة ��ل�سعف ، ��ل�سمت ��لكالم، �لخ ( �ما قيل 

�»�أ�سياء  ��لعلوم.  ��لفكر  �لأدب  يف  عنهما  �كتب 

 ( �سيئا �سغري�ً  يتنا�ل يف كل حلقة  �لذي  �سغرية« 

نقطة، فا�سلة، �برة، خيط، ثقب، �لخ( �ما كتب عنه 

عرب �لق�سة ��ل�سذر�ت �لر��ئية ��مل�رسحية ��ل�سعر، 

كما قدم برنامج »حكايات من �لعامل« �لذي عر�ص 

�برنامج  �لعاملية.  ��لأ�ساطري  �حلكايات  �أ�سهر  فيه 

»ذكرى« �لذي تتبع فيه بع�ص تو�ريخ �لدة �رحيل 

�لثقافة ��لفكر ��لأدب على طريقة »حدث  �أ�ساطني 

��ذ�  ثقايف..  منظور  من  �لكن  �ليوم«  هذ�  مثل  يف 

كانت 2008 �سنة غزيرة �لنتاج ل�سالح �لعامري، 

فان 2011 ل تقل عنها غز�رة، حيث قدم فيها عدة 

بر�مج، منها برنامج »مائدة �لكاتب« �لذي تتبع فيه 

ُكِتب عن �لأطعمة ��لأ�رسبة  خالل ثالثني حلقة ما 

يف �لكتب �لأدبية ��لفكرية ��لفل�سفية، �قدم بعدها 

ُكِتب  ما  فيه  تتبع  �ل��ذي  �لكاتب«  »�أزي��اء  برنامج 

»�ل�سوت  برنامج  قدم  ثم  ��لأقم�سة،  �لألب�سة  عن 

�سهرية  عبارة  ثالثني  نحو  تنا�ل  �لذي   ��ل�سدى« 

مع  ��ملكاين،  �لزماين  �تاأثريها  بقائليها  فًا 
ّ
معر

ذكر بع�ص �لن�سو�ص �لتي حا�رتخْ تلك �لعبار�ت، �أ� 

�لذي  »�سهاد�ت«  برنامج  ثم  ناق�ستها.  �أ�  جمدتها، 

��ستعر�ص عدد� من �ل�سهاد�ت حول �لتجربة �لثقافية 

»حو�ر�ت  برنامج  �أما  ��ملفكرين.  �لأدباء  من  لعدد 

فيه  �ختار  �لعنو�ن  من  يت�سح  فكما  م�ستعادة« 

�لعامري نحو ثالثني حو�ر� من�سور�ً لأبرز �لأ�سماء يف 

�لثقافة �لعربية ��لعاملية من �أمثال جنيب حمفوظ، 

�هلل  �سعد  �سيور�ن،  جرين،  جر�هام  �ستيتية،  �سالح 

�نو�ص، �لخ. �يف عام 2012 قدم �لعامري برنامج 

»�أ�سماء« مقدمًا فيه ما ُكِتب �سعر�ً ��رسد� عن بع�ص 

�لأ�سماء �لعربية ��لعاملية �ل�سهرية من قبيل »ليلى« 

�لخ.  �»�سالومي«،  �»�أ�فيليا«  �»لبنى«  �»عائ�سة« 

�سور�ً  بالكلمات  فيه  ر�سم  �لذي  »�جوه«  �برنامج 

70 نز�ى �لعدد 81 - يناير 2015

حول الثقافة واالبداع الُعماين..

 s  s s



�لعمانية  �لثقافية  �ل�سخ�سيات  من  لعدد  �سخ�سية 

�حلارثي  �حممد  عي�سى  ��سماء  �لرحبي  ك�سيف 

�لكاتب«  »�أل���و�ن  برنامج  �أم��ا  �لريامي.  �ع��ب��د�هلل 

بعدها  �ملختلفة..  �لأل��و�ن  عن  ُكِتب  ما  فيه  فتتبع 

مدى  على  فيه  ��نتقى  �ن�سو�ص«  »ف�سو�ص  قدم 

�رسدية  كتابات  من  �أخ��اذة  �سذر�ت  حلقة  ثالثني 

�تاأمالت لكّتاب من �لعامل، �برنامج »بريد �ل�ساعر« 

�لذي تخيل يف كل حلقة من حلقاته  بريد�ً موجهًا 

هومري��ص  من  �بتد�ء  �ملعر�فني،  �ل�سعر�ء  �أحد  من 

ببع�ص  م�سحوبًا  �حلا�رس،  �لع�رس  �سعر�ء  �حتى 

قر�ئح  �سّجلتها  �لتي  �لفريدة  ��لن�سو�ص  �لق�سائد 

هوؤلء �ل�سعر�ء يف م�سار�تهم �ل�سعرية. �يف برنامج 

»�سفر يف �لبد�يات« دعا عدد� من �ملثقفني ��لكّتاب 

بالأ�سياء،  تعرفهم  بد�يات  عن  للحديث  �لعمانيني 

هذ�  من  �ب��دء�ً   .. �لخ  ��لكتابة،  ��مل��وت،  كال�سفر، 

�لربنامج �رسع �لعامري يف حتويل بر�جمه �ليومية 

كرر  �ذ  فيها،  �ملثقفني  با�رس�ك  تفاعلية  بر�مج  �ىل 

برناجمه  يف  للم�ساركة   2014 ع��ام  لهم  دعوته 

عن  منهم  كل  حتدث  حيث  �أغنية«  على  »هو�م�ص 

عالقته باأغنية ما �حكايته معها، م�سيفا �لعامري 

�ىل هذه �حلكاية بث �لأغنية نف�سها، �يف �ل�سنة ذ�تها 

برناجمه  يف  للم�ساركة  جم��دَّد�  �ليهم  دعوته  كرر 

»�سفاف« مقدما خالل 150 حلقة ن�سو�سًا �بد�عية 

��سذر�ت �تاأمالت باأ�سو�ت �لكّتاب �أنف�سهم �أحيانا، 

�أي�سا )  �ب�سوته هو �أحيانا �أخرى. �يف هذه �ل�سنة 

برناجمه »حرب  من  �ستني حلقة  نحو  قدم   )  2014

�لذي يت�سع  �لعري�ص  �لعنو�ن  له هذ�  �أزرق« خمتار�ً 

لقر�ءة ن�سو�ص �أ� �سذر�ت �رسدية ��سعرية خمتلفة، 

�طرقات  �أجمل،  بعامل  �حللم  ر��ب��ط  معًا  يربطها 

هذ�  �أخرجت  خ�سوبة.  �أكرث  �ينابيع  �إبهاجًا،  �أكرث 

له  �أخرجت  �أن  �سبق  �لتي  �لبلو�سي  مرمي  �لربنامج 

فيه  قدم  �ل��ذي  �أخ��رى«  »عني  برنامج   2013 عام 

�سو�نح �خو�طر ذ�ت طابع �أدبي، �متزج فيها �حل�ص 

�ل�ساعري بالنطباع �لنقدي، �د�رت حلقاته �ل� 139 

حول �لطبيعة ��لإن�سان ��لأ�سياء ��لكائنات، �حول 

بع�ص �مل�ساهد �لثقافية ��حلياتية �لعامة. 

�ل�ستديو  �ل��ع��ام��ري  �سالح  يدخل  ��ذ   ، ��ل��ي��وم 

لت�سجيل �سهرته �لذ�عية �جلديدة »يف هو�ء �لكتابة« 

�لتي ت�ستقبل بها �ذ�عة �سلطنة عمان عام 2015 ، 

هو  �لطريق  على  �ل�سري  �أن  عملي  ب�سكل  يثبت  فانه 

�ثر  �خطوة  �لهدف،  لبلوغ  طريقة  ��أجن��ح  �أ���رسع 

خطوة ، �لبنة �ثر لبنة، بنى �سالح �لعامري معماره 

�لثقايف �لذ�عي �ل�سامخ �لذي جعله �ليوم ��حد�ً من 

ُعمان  يف  لي�ص  �لثقايف  بالإعالم  �مل�ستغلني  �أب��رز 

من  متخذ�   ، �أي�سا  �لعربي  �لوطن  �يف  بل  فح�سب، 

�ل�سان  �لناجعة،  ��سفته  ��ملخل�ص  �جلاد  �لعمل 

حاله عبارته �لتي ختم بها �سهادة �ذ�عية عن �أحد 

�ل�سعر�ء �لُعمانيني: »ما يبقى هو �لقلب، �لقلب �ليتيم 

�حلنني  يف  �ملنخرط  �لقلب  �لتلوث،  عن  �ملح�سن 

��حلب، يف �ل�سوؤ�ل ��لكتابة«.

الهوام�س

* »ُمراودات«، شعر، الرؤيا للنشر/ مسقط 1994
* »خّطاط السهو«، شعر،  دار ميريت/ القاهرة  2001 

 *»مثل ينبوع معتكف في قلب الشاعر« أنطولوجيا عن قصيدة 
النثر في عمان، الجزائر 2007

* »ساللم صوب الولع«، كتابة سردية وشذرات وتأمالت، دار 
نينوى للنشر، دمشق، 2011

* »ظٌل يهوي معبـّأ بالضحك«، يليه »وجه الُقبلة« شعر، دار 
االنتشار العربي، بيروت 2013

* »بريد الغابة ، وحيوانات أخرى«، نصوص ، مؤسسة بيت 
الغشام للنشر والترجمة، مسقط، 2015

دار  وتأمالت،  وشذرات  سردية  كتابة  الراعي«،  * »فرجار 
مسعى للنشر، المنامة، 2015

 18 الخميس  ليوم  الورقي  العدد   .. الرؤية  أنظر صحيفة   33
الكترونيا  أما  وتليفزيون«،  »اذاعة  .. صفحة   2014 سبتمبر 

فمنشور مساء األربعاء 17 سبتمبر 2014  
ُعمان«  »من  برنامج  حلقة  ذلك  على  مثااًل  سأضرب   444
على  متوفرة  وهي   (  2014 نوفمبر   19 بتاريخ  أذيعت  التي 
العدوي  خميس  والباحث  الكاتب  استضيف  حيث  اليوتيوب( 
مجلس  ورئيس  ــاء،  واألدب للكّتاب  العمانية  الجمعية  رئيس   ،
أمناء مكتبة الندوة العامة بوالية بهال للحديث عن ندوة »الدور 
الحضاري والثقافي لُعمان« التي نظمتها المكتبة.  ومن الوقت 
ثماني  العدوي  كان حظ  دقيقة  و51  ساعة  البالغ  للحلقة  الكلي 
دقائق وثالث ثوان فقط ، في حين نال ضيف آخر بدرجة وزير 
26 دقيقة، وضيف ثان بدرجة وزير أيضا 18 دقيقة ونصف 
، وظفر ضيف رابع ُقدِّم على أنه مغرد نشط في تويتر بــ 14 

دقيقة !!
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فيما  جد�  كبري  �أثر  لها  كان  تقنية   .. �لفوتوغر�فيا 

يف  �خا�سة  �حلا�رس،  يف  �ليومية  حياتنا  ت�سهده 

�لو�قع  باختز�ل  ��لتخاطب  �ملرئي  �لتو��سل  لغة 

يف  للحاجة  �لخرت�ع  بد�ية  �سورة.  يف  ��للحظات 

لتكون  �متدت  �بعدها  �لو�قعي،  �لتوثيق  �لتوثيق، 

يف  �سدقا  �لقل  �لكن  عمقا  �لكرث  للتعبري  حاجة 

�لتعبري  �ىل  باحلاجة  �رتبط  لأنه  �لو�قع،  حماكاة 

�لفني من ناحية، ��ىل �ل�ستهالك �لتعبريي للح�سول 

على مكانة مادية �أ� معنوية. �يف كل �حلالت، هذه 

باملادة  ترتبط  �غريها  �لب�رسية  �لفنون  طبيعة 

تلقائية  نفعية  ��ستمر�ريتها.  على  �لقدرة  لت�سمن 

تعزز من متكني �لفنون �لب�رسية. 

لل�سورة  ت��اري��خ  �أي�����س��ا  ه��ن��اك  �ل�سلطنة،  �يف 

من  كافية  م�ساحات  يجد  مل  �لكن  �لفوتوغر�فية، 

�حلديث،  للع�رس  �ملوؤرخني  ��سد�ر�ت  بني  �لتوثيق 

فالبد�يات متو��سعة كما �نوعا ��نت�سار�. فال جند 

عمانية  بعد�سات  �لتقطت  �لتي  �لقدمية  �ل�سور  من 

تاريخ  حتكي  �لتي  �لكتب  �سفحات  يف  �لي�سري  �ل 

�أ� �ملجتمع �� تاريخ �لفر�د �لذين يت�سغلون  عمان 

بال�سورة للتوثيق. 

النخبة والتوثيق

�ملتتبع لتطور تقنية �لت�سوير يف بد�يات �خرت�عها، 

حتمل  على  �ل��ق��ادرة  �لنخبة  على  �قت�رست  �نها 

بالتقنيات  �لعارفني  ��أي�سا  �لكامري�ت  تكاليف 

�ل�سور.  �طباعة  �لف��الم  لتظهري  ن�سبيا  �ملعقدة 

على  ��قت�رست  ج��د�،  قليلة  �أع��د�ده��م  كانت  حيث 

�لنخبة �فق مقايي�ص تلك �حلقبة. �مع تطور �لتقنية 

�أن  �لمريكية  �ي�ستمان  ك��ود�ك  �رسكة  ��ستطاعت 

حجما  �لعامة،  يقتنيها  كامري�ت  ب�سناعة  تقوم 

بامتالك  �ل�سغف  بني  عمان،  يف  �كذلك  �قيمة. 

�قت�رس  �للحظات،  توثيق  �حب  �لت�سوير،  كامري�ت 

�لقلة  على  �لت�سوير  بد�يات  يف  �لكامري�  �قتناء 

�من  �لكامري�،  يحملون  �سوهد��  �أ�  �سور  لهم  ممن 

بن  هالل  ��ل�سيد  �سعيد،  �آل  عبا�ص  �ل�سيد  �سمنهم 

��لخري  �لزبري،  حممد  �معايل  �لبو�سعيدي،  �سعود 

���سل هو�يته �ىل يومنا �حلا�رس �كان �لكرث ن�رس� 

�أعماله  ن�رس  �ىل  ذلك  جتا�ز  بل  لعماله،  �توثيقا 

�لزبري  بيت  ��أ�سماه  �سيده  �لذي  �ملتحف  خالل  من 

�لت�سوير  �قت�رس  �لكن  �آخ��ر�ن  �هناك  م�سقط.  يف 

ل�رسد  �ملا�سي  �لقرن  ثمانينات  �ىل  �لفوتوغر�يف 

بال�سافة  ��لماكن.  �للحظات  �توثيق  �لح��د�ث 

 ،1980�  1940 بني  �لفرتة  �سور  من  مانر�ه  �يل 

من  �أجنبية،  ��أ�سماء  حمد�دة  عمانية  لأ�سماء  هي 

�لز�ئرين لعمان ��خلليج.

االحرتاف

�سهد ع�رس �لنه�سة �ملباركة يف عام �ل�سبعني تو�سع 

�لتخ�س�سية،  �ملوؤ�س�سات  �تعددت  �حلكومي  �لهيكل 

مما لزم تو�جد م�سورين يعملون يف تلك �ملوؤ�س�سات، 

�ملهنية،  �حلرفية  على  �لنظر  بغ�ص  حمرتفون  �هم 

�لكن �ساهمو� كثري� يف �لوثيق �ل�سحفي ب�سكل كثيف 

�ل�سبعينات  منذ  ��لفعاليات  �لحد�ث  جمريات  لكل 

�لذين  �مل�سورين  �ىل  بال�سافة  هذ�.  يومنا  ��ىل 

يعملون يف ديو�ن �لبالط �ل�سلطاين ��لذين يوثقون 

عن قرب �لفعاليات �لتي يح�رسها جاللة �ل�سلطان 

يحفظه �هلل، �من �ل�سماء �ملعر�فة حممد م�سطفى 

��سامل �لها�سلي. 

72\ رئي�ص جمل�ص �د�رة جمعية �لت�سوير �ل�سوئي- ُعمان 

الت�سوير ال�سوئي... 

بني التوثيق والرتكيب والالواقعية

 ابراهيم بن �سعيد البو�سعيدي\



�لنه�سة  ع�رس  �منذ  �ل�سحفي  �لتوثيق  زخ��م  �ن 

�ل�سلطنة  لأح��د�ث  ر�ئعا  �ر�سيفا  ��س�ص  �ملباركة، 

�أرجائها.  خمتلف  يف  ��ملنا�سط  �لفعاليات  �توثيق 

من  �لكثري  حفظت  معرفية،  ث��ر�ة  مبثابة  �ه��ي 

يوم  �ك��ل  ��سعبها.  لعمان  ��حل�����س��ارة،  �لتاريخ 

فالتغري�ت  �مادية.  معنوية  قيمة  �أكرث  هو  مي�سي، 

�لب�رسية كثرية ملن عا�رس�� �عملو� يف �لعديد من 

�ىل  بال�سافة  ��خلا�سة،  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 

�ل�سا�سية،  ��لبنية  �لتنمية  يف  �مل�ستمر  �لمتد�د 

يف  ��ملدن  �لمكنة  معامل  من  �لكثري  غريت  ��لتي 

�لقادرة  �لوحيدة  �لوثيقة  �ل�سورة،  �تبقى  �ل�سلطنة. 

للتطور  عالية  ��سفية  مب�سد�قية  �لتعبري  على 

�لتنموي.

الهواية

ي�سنعون  �أ�سخا�سا  حياته  يف  منا  �لكثري  ي�سادف 

لول  فيها  لنخطو  نكن  مل  ج��دي��دة،  م�سار�ت  لنا 

�لفنانني  بع�ص  م��ع  �حل����و�ر�ت  �يف  توجيههم. 

باأن  �رسدهم  يف  �أج��د  عمان،  من  �لفوتوغر�فيني 

�لكرب  �لثر  �أ�  �لف�سل  لها  كان  ما  �سخ�سية  هناك 

�ل�سوئي لهم. �تعريفهم  �لت�سوير  يف متكني هو�ية 

�لفني �باأنه مدر�سة فنية تعبريية من  بهذ� �ملنهج 

�ثيقا  �رتباطا  �ترتبط  �لب�رسية،  �لفنون  ��سناف 

�لغرفة  لتلك  �ل��د�خ��ل  �ل�سوء  يف  �لتحكم  مبهارة 

ب�سكل  تتطور  ��لتي  )�لكامري�(  �ل�سغرية  �ملظلمة 

مت�سارع منذ �خرت�ع �لت�سوير �ل�سوئي. �ن ما مييز 

هو  �ل�سوئي،  �لت�سوير  يف  �جلادين  ��لهو�ة  �لهو�ة 

�لنفتاح �لنتاجي لل�سور د�ن توجيه ملزم، �سوى 

رغبتهم  متليه  �ما  ��ملجتمعية،  �ل�سخ�سية  �لقيم 

لنتاجهم  �مل�ساركة  ��سغف  �جلمال  عن  �لتعبري  يف 

�لفني ��لت�سابق مع �لغري للح�سول على جائزة تقدر 

�بد�عهم يف حمفل. 

�لت�سوير �ل�سوئي يف عمان بد�أت  �ن طالئع هو�ية 

مالحمها تظهر للعيان يف �لثمانينات، �جاءت �أكرث 

مع �لتد�خل �حل�ساري مع �لغرب، �سو�ء بال�سفر، �� 

بتو�جدهم يف عمان. فللغرب تاريخ �أطول يف �لفنون 

�لت�سوير  �خرتعو�  من  �هم  عام،  ب�سكل  �لب�رسية 

��ملحرتفني،  �ل��ه��و�ة  �أع���د�د  ت��ز�ي��د  م��ع  �ل�سوئي. 

للتقاط  �لزحام  بني  �لقاء�تهم  �لفعاليات  �تز�يد 

�ن�ساء  ب��و�در  ت�سكلت  بينهم،  ��حل���و�ر�ت  �ل�سور 

��لهو�ة  �ملحرتفني  �لفوتوغر�فيني  جتمع   حا�سنة 

�لفوتوغر�فيا،  عو�مل  مهار�ت  �كت�ساب  يف  �لر�غبني 

�لماكن  �أحد  �ل�سباب  بهيئة  �لعلمي  �لنادي  �كان 

��ي�سا  فيه،  يلتقون  مكانا  للم�سورين  �فرت  �لتي 

كان  �لت�سعينات  بد�ية  ��ىل  �لثمانينات  �أ��خر  يف 

�لنادي �لثقايف بالقرم. 

نادي الت�سوير ال�سوئي

بد�ية �حلر�ك �ملوؤ�س�سي �جلاد �نطلق من خالل تاأ�سي�ص 

�لعمانية  �جلمعية  يتبع  �ل�سوئي  �لت�سوير  ن��ادي 

للفنون �لت�سكيلية �كان ذلك يف مار�ص عام 1993، 

�يف �لعام ذ�ته �لتحق �لنادي بالحتاد �لد�يل لفن 

�لت�سوير �ل�سوئي ��لذي بد�ت معه مرحلة �لنت�سار 

�سمن  �من  �ل�سلطنة،  يف  للهو�ة  �ل�سوئي  للت�سوير 

��سيف  �لها�سلي  �سامل  �لفا�سل  للنادي،  �ملوؤ�س�سني 

�ل�سوئي  �لت�سوير  فن  حمبي  من  ��أخرين  �لهنائي 

�لفنان �ملتاألق خمي�ص �ملحاربي ��لذي عرف  مثل 

ب�سغفه لت�سوير �لطبيعة ��لن�سان يف عمان. 

خالل  من  �ل�سوئي  للت�سوير  �لفني  �حل��ر�ك  ��متد 

نادي �لت�سوير 19 عاما من �لعطاء �ملحلي ��لد�يل، 

حيث مت تبني م�سابقة �سنوية لأع�ساء �لنادي ��لتي 

فتحت لحقا جلميع �لعمانيني ��ملقيمني يف عمان، 

�لهو�ة  من  ممكنة  �رسيحة  �أك��رب  ل�ستقطاب  �ذل��ك 

لالنت�ساب للنادي. بال�سافة �ىل ذلك يقوم �لنادي 

بتنفيذ برنامج ��سبوعي لع�سائه لتطوير مهار�تهم 

��ستمر  �لفني.  نتاجهم  خالل  من  خرب�تهم  �تد�ر�ص 

حيث  �لد�لية،  �ملحافل  يف  �ي�سا  �برز  �لعطاء  هذ� 

كان يح�سد �أع�ساء �لنادي جو�ئز �قليمية �عاملية، 

لل�سدى  نتيجة  �لفوتوغر�فيا  �نت�سار  من  ع��ززت 

كرم   ،2012 �لعام  �يف  �لجناز�ت.  لتلك  �لعالمي 

من  �سامية  مبباركة  جلمعية  حت��ول  ب��ان  �ل��ن��ادي 

قائد �لبالد �ملفدى يحفظه �هلل، �هي مرحلة جديدة 

لتنمية �لفنون �لب�رسية يف عمان، لحت�سان �لهو�ة 

لزخم  ��ملتتبع  �ل�سوئي.  �لت�سوير  يف  ��ملحرتفني 
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عدد  يف  يجده  �جلمعية،  لع�ساء  �لفني،  �لنتاج 

يف  ��أع�سائها  �جلمعية  حت�سدها  �لتي  �جل��و�ئ��ز 

��مل�سابقات  ��لهيئات  �لحت��اد�ت  حمافل  خمتلف 

�ل�سوئي بال�سافة �ىل  �لت�سوير  �لد�لية يف جمال 

�ل��سمة �لتي نالها �لع�ساء �هلل �حلمد.

اقت�ساد ال�سورة

توثيقية  قيمة  ذ�ت  �لفوتوغر�فية  �ل�سورة  تعترب 

زيادة  �بالتاأكيد  ��بتكارية،  فنية  قدرة  عن  �تعرب 

ت�سهد  مل  �ملادية.  قيمتها  من  يعزز  عليها  �لطلب 

ح�سور�  عمان  يف  �لفنية  �لفوتوغر�فية  �ل�سورة 

�ل�سور،  لعر�ص  د�ر  تتو�جد  فقلما  قويا،  جتاريا 

�يعترب هذ� �أمر� طبيعيا، حيث �ن عهد هذ� �لفن يعترب 

��لعالن  �لدعاية  قطاع  تطور  مع  �يتطور  يانعا 

�ل�سياحي  ��لت�سوير �لتجاري ��ي�سا مع �لنتعا�ص 

��لفنون  �لفنية  �ل�سورة  جتاه  �ملجتمعية  ��لثقافة 

�ملجتمعي  �ل�سغف  برغم  ع��ام،  ب�سكل  �لب�رسية 

بالطبيعة ��لعاد�ت ��لتقاليد �لعمانية ��لتي �متدت 

�لنكون  �ل�سورة.  �توثقها  �ىل حا�رسنا  ممار�ستها 

من�سفني، ظهر جيل يتمتع بالقدرة ��ملهارة �لفنية 

��لحرت�فية يف قطاع �لفوتوغر�فيا خالل �ل�سنو�ت 

يف  ملفت  نتاج  �له  �ل�سلطنة،  يف  �ملا�سية  �لع�رس 

�لدعاية ��لعالن �يب�رس بتطور هذه �ل�سناعة ��لتي 

�على  ع��ام  ب�سكل  �لقت�سادي  �لد�ء  على  تعتمد 

�لتقبل �ملجتمعي �تفاعله �تف�سيله جلودة �ل�سورة.

تطور حماور الت�سوير ال�سوئي

�ن  �سيجد  �لزمن،  خط  يف  �عينه  بذ�كرته  �ملتجول 

�أخذ منهج �لتوثيق يف  �لت�سوير �ل�سوئي يف عمان 

مقتبل ح�سوره يف منت�سف �لقرن �ملا�سي �ب�سكل 

�أ��سع يف �لثمانينيات،  حمد�د ��ىل �نت�ساره ب�سكل 

�لنا�ص  حلياة  فنيا  توثيقا  ليكون  �جت��ه  �بعدها 

�ل  �لت�سعينات.  نهاية  �ىل  ��ملعمار  ��لطبيعة 

تفرع  ب��و�در  كانت  �لثالثة،  �للفية  بد�ية  يف  �نه 

�لفنية  �ملو��سيع  لت�سمل  �لفوتوغر�فية  �ملحا�ر 

نهاية  �يف  ��لتعبريية.  ��ملركبة  �لو�قعية  �غري 

�لتقنية  �مب�ساندة  �لثالثة  �للفية  من  �ل�ل  �لعقد 

�لعاملي  �لتفاعل  �زيادة  �ل�سورة  عامل  �لرقمية يف 

ملن�سات  �جلامح  ��لتاأثري  عمان  يف  للم�سورين 

�لتو��سل �لجتماعي، مت تبني �ملزيد من �لجتاهات 

لثقافة  يوؤ�س�ص  �لذي  �لمر  ��لال��قعية.  �ملفاهيمية 

فنية للم�سورين ��ملجتمع، تتو�زى مع �حل�سار�ت 

�لتي �سبقت يف �لت�سوير �ل�سوئي.  
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د�ئما ما كان �لهتمام باملو�هب يف مر�حل مبكره 

�بد�عية  �ن�سانية  جتربة  �أي  تطوير  على  م�ساعد�ً 

هذ�  يفرزها  �لتي  �ليجابية  �لنقاط  لعديد  �لذلك 

�لأجيال  م�ستمر�  كان  �إن  ما  �بالذ�ت  �لهتمام 

متعاقبة. �أحد هذه �لتجارب هي جتربة فن �لت�سوير 

عدد  يف  تز�يد�ً  ي�سهد  ��لذي  �ل�سلطنة،  يف  �ل�سوئي 

�ملهتمني مبمار�سته.

يف هذه �ل�سطر ن�سلط �ل�سوء على جتربة متفردة ما 

ز�لت م�ستمرة �هي جتربة جماعة �لت�سوير �ل�سوئي 

يف جامعة �ل�سلطان قابو�ص. 

�ل�سلطان  جامعة  يف  �ل�سوئي  �لت�سوير  جماعة 

قابو�ص تاأ�س�ست يف �لعام 1990 �هي تتبع عمادة 

هذ�  ن�ساأة  كانت  �لبد�يات  كمختلف  �لطلبة،  �سوؤ�ن 

بجهود  �لتطور  يف  معه  �أخ��ذت  متو��سعة  �لكيان 

معايل  منهم  �ملوؤ�س�سني  �لع�ساء  من  جمموعة 

�نا�رس  �لعرميي  �م��ريف��ت  �حل�سني  عبد�ملنعم 

�حلو�سني ��سامل �ملحر�قي. �ساهم يف تطور جماعة 

�لذين  �لعمانيني  �مل�سورين  من  جمموعة  �لت�سوير 

�جلماعة،  �أع�ساء  مع  للوقوف  جهد�ً  ي��دخ��ر��  مل 

نذكر منهم خمي�ص �ملحاربي �عبد�لرحمن �لهنائي 

�ملعويل  �حممد  �لنعماين  �ب��در  �لهنائي  ��سيف 

�لعربي  ��سليم  �لريامي  �خمي�ص  �ملنذرية  �زهرة 

�نبيل �لر��حي.

برنامج  تطوير  خالل  من  ن�ساطها  �جلماعة  ب��د�أت 

مهار�ت  �لع�����س��اء  �ك�ساب  على  يركز  �أ�سبوعي 

�ل�سا�سية ��لتعرف على خمتلف  �ل�سوئي  �لت�سوير 

�مل�ستوى  �حل��ر�ك  هذ�  مع  تطور  �لت�سوير.  مد�ر�ص 

تنظيميه  �سعوبات  �جود  مع  بطيء  ب�سكل  �لفني 

�منها  بالأ�رس�ف  يتعلق  ما  منها  خمتلفة  �فنية 

للتعلم  �ملتوفرة  ��مل�سادر  �ملو�رد  ب�سح  يتعلق  ما 

��كت�ساب �ملعرفة. 

�أ�ل �ملعار�ص �لفنية للجماعة كان يف �لعام 1991 

عالمة  كان   1997/1996 �لكادميي  �لعام  لكن 

�جلامعة،  يف  �لت�سوير  جماعة  م�سرية  يف  فارقة 

يف  �ل�سوئي  �سل�سلة  �لت�سوير  �أ�سابيع  بد�أت  فيه  �ذ 

�لظهور، ��لذي �نتقلت من خالله �جلماعة من جمرد 

�لفعاليات  من  جمموعة  تنظيم  �إىل  معر�ص  تنظيم 

تز�يد  �ل�سوئي  �لت�سوير  بفن  ��ملتعلقة  �ملتز�منة 

�من  عام.   بعد  عاما  بها  �لنوعية  �تطورت  �لزخم 

�برز �لطالب �لذين بد�أ�� هذه �ل�سل�سلة من �لفعاليات 

�حل�سني  عبد�ملنعم  معايل  �لكادميي  ��رس�ف  حتت 

هم مبارك �لرحبي �ليلى �حلارثي ��سيخة �لأخزمي 

�عبد�هلل �لربخي ��سم�سة �لنعماين �مو�سى �لك�رسي.

 �جلدير بالذكر �أن ��سبوع �لت�سوير جلماعة �لت�سوير 

��سل يف �لعام 2014م �إىل ن�سخته �لثامنة ع�رسة، 

يف  جمهور  م��ن  �����س��ع  باهتمام  يحظى  ز�ل  �ل 

�قد  �جلامعة.  �خارج  د�خل  من  �ل�سوئي  �لت�سوير 

�لت�سوير  فن  حركة  رفد  يف  �ملنظومة  هذه  �أ�سهمت 

من  بالعديد  م�ستمر  �ب�سكل  �ل�سلطنة  يف  �ل�سوئي 

جمعية  خالل  من  عطا�ؤها  تو��سل  �لتي  �ملو�هب 

مو��سلتهم  خالل  من  حتى  �أ�  �ل�سوئي  �لت�سوير 

هذه  تطوير  �أ�  م�ستقل  ب�سكل  �لبد�عية  �مل�سرية 

يف  ت�سهم  �إبد�عية  جتارية  ملوؤ�س�سات  �ملخرجات 

تطور خمتلف �لفنون يف �ل�سلطنة. 

75\ م�سور فوتوغر�يف من ُعمان 

جماعة الت�سوير فـي 

جامعة ال�سلطان قابو�س

ر�ساد الوهيبي\



عامًا بعد عام �مع �قرت�ب �ليوبيل �لف�سي جلماعة 

�لت�سوير )25 منذ �لتاأ�سي�ص(�كت�سبت جتربة جماعة 

�لت�سوير �ملزيد من �لن�سج �على م�ستويات خمتلفة، 

جنملها يف �لنقاط �لتالية:

التكامل الفني واالبداعي

تطور م�ستوى �لدر�ك �لفني مع تعمق �لتجربة �لفنية 

�لعتبار  يف  �لخ��ذ  مع  �جلماعة،  �أجيال  ملختلف 

�أن  بحكم  لآخ��ر  جيل  من  �لفني  �مل�ستوى  تفا�ت 

لي�سو� د�ئمني، فالع�سوية مرتبطة  �أع�ساء �جلماعة 

جامعة  يف  طالبة  كطالب/  مقيد�  �لع�سو  بكون 

�ل�سلطان قابو�ص. لكن ما ميز �جلماعة هو �لتو��سل 

�مل�ستمر بني خمتلف �أجيالها حتى بعد �لتخرج مبا 

�لفنية  �لتجربة  �نقل  ��خلربة  �ملعرفة  نقل  ي�سمن 

��حل�ص �لفني من جيل لآخر.

التكامل االإداري

�لفني  �مل�ستوى  يتطور  �أن  ب��الإم��ك��ان  يكن  مل 

�إد�ري ي�سمن تطور  ��ستقر�ر  ��لبد�عي د�ن �جود 

ب�سكل  �لطالبي  �لعمل  ��سناد  يف  �ي�ساهم  �لتجربة، 

منظم. �إذ �أ�جدت �جلماعة نظم خمتلفة لتناقل �إد�رة 

متطلبات  �ح�سب  �لجيال  ح�سب  �ختلفت  �جلماعة 

�لد�ري  �لهيكل  �أخذ  حيث  �لع�ساء،  ��هتمامات 

للجماعة �أ�سكال خمتلفة تبعًا للمجالت �لتي ن�سطت 

بها �جلماعة، �مبا ي�سمن مر�نة تنفيذ �ملهام.

هنا ل بد �أن ن�سري �إىل �أن �ل�رس�ف �لد�ري من قبل 

عمادة �سوؤ�ن �لطلبة �ساهم �على فرت�ت خمتلفة يف 

على  �ملبا�رس  �ل���رس�ف  ناحية  من  ��ستقر�ر  �يجاد 

على  �أ�رسفت  �لتي  �ل�سماء  من  برز  �قد  �لأع�ساء، 

�جلماعة �ل�ستاذة �ردة �ملحر�قية ��ل�ستاذ عو�ص 

�لعلوي ��لدكتور يو�سف �لبلو�سي. 

تطور املعرفة التقنية والتكنولوجية

�أع�ساء  �لتقنية ��لتكنولوجية لدى  تطورت �ملعرفة 

للتطور  مو�كبتهم  �أ�سهم يف  �جلماعة مبا  �ع�سو�ت 

�لتقني �ملت�سارع �لذي يعي�سه �لعامل جيل بعد جيال، 

يف  ���سحا  كان  �لتقنية  �إىل  �لجن��ر�ف  �أن  �رغ��م 

بع�ص �لفرت�ت مبا �أثر �سلبًا على ر�ح �لفكرة �لفنية 

�لثر  لها  كان  �لتقنية  مو�كبة  �أن  �إل  ��لبد�عية، 

�ملهم يف تو��سل جتربة �جلماعة، �ذ مل يوؤثر �لتحول 

�جلماعة  �نتاج  على  �ل�سوئي  �لت�سوير  يف  �لرقمي 

�لفني �إمنا �من خالل هذه �جلاهزية ملو�كبة �لتقنية 

كان هنالك تز�يد يف كمية �ملنتج �نوعيته �أي�سا.

نقل املعرفة

بحكم �أن هذ� �لكيان ينتمي �إىل �ملوؤ�س�سة �لكادميية 

��لتعليمية �لأ�ىل يف �سلطنة عمان، كان من �لطبيعي 

طريق  عن  �سو�ء  �هتمام  حمل  �لتجربة  تكون  �أن 

�لفعاليات �ملنظمة �أ� عن طريق �لزيار�ت �مليد�نية 

�لتي يقوم تقوم بها خمتلف �جلهات. �ساهم يف ذلك 

�أي�سا �أن خريجي �جلماعة �مع �نخر�طهم يف �سوق 

��سهمو�  ��لتعليم،  �لرتبية  �لعمل �بالذ�ت يف جمال 

�كت�سبوها  �لتي  �ملتطورة  �لتقنية  �ملعرفة  نقل  يف 

�لت�سوير  جماعات  يف  �بالأخ�ص  بيئاتهم،  �إىل 

�ل�سوئي �لتي توجد يف بع�ص �ملد�ر�ص. 

امل�سادر

 عبد�ملنعم �حل�سني، )2011( در��سات يف �لت�سوير �ل�سوئي، 

كتاب جملة نز�ى �ل� )14(، �سلطنة عمان. 
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 ، يف ذ�ت يوم كان �لفجر يتثاءب بعد غفوة طويلة 

بينما كان كل ما يف �لطبيعة ل يز�ل غافيًا يكتنفه 

�لهد�ء �تغمره هالت �ل�سكينة ، �كانت بع�ص بذ�ر 

يوقظها  من  بانتظار  �هناك  هنا  منت�سحة  �لور�د 

�ي�سق طريقها �إىل منار�ت �لف�ساء �لف�سيح ، لتتحرك 

مع ن�سوة هذ� �لتثا�ؤب �تتنف�ص مع جمال هذ� �لفجر 

�لذي يبد� �أنه ُيعلن عن ميالد عهد جديد على �طن 

�ملوكب  يتقدم  �ل��ذي  �لر�ئد  ذل��ك  فكاأنها  �جلمال، 

ليعلن عن قد�م �أ�سياد �لنهار، ��أ�سياد �لنهار هنا هم 

من �أحيت نفو�سهم �ألق �لفن ��جلمال يف هذ� �لوطن 

نرث  ما  ��أفئدتهم  قلوبهم  خري�ت  من  لنا  ��أنبتو�   ،

�لر��ئح �لعبقة �لتي ل زلنا ن�ستمتع كالن�سو�ن ب�سم 

ريب  ، �ل  �جلميل  بلدنا  �أركان  �لأخاذ بني  عطرها 

بعث  يف  �منزلتهم  قدرهم  عرف  قد  عرفهم  من  �أن 

حق  من  �كان   ، �لُعمانية  �لت�سكيلية  �لفنون  حركة 

�تذكري  عنهم  لآخر  حني  من  �لتحدث  علينا  �لوفاء 

 ، �لت�سكيلية  �لنه�سة  تاأ�سي�ص  يف  ف�سلهم  ن�سي  من 

لأن لهوؤلء �ملبدعني �لأ��ئل يف �أعناقنا دينًا يجب 

��ألزمها علينا  �لو�جبات  �أ�سمى  بل هو من   ، �فاءه 

نحن �لأجيال �لالحقة ، �هذ� �إن دل على �سيء فاإمنا 

فيهم  �أن  كما   ، بالف�سل  �لع��رت�ف  مزية  على  يدل 

ليقتد�� بهم �ين�سجو�  �لأحياء  ت�سجيعًا لغريهم من 

على منو�لهم . �ل ريب يف �أن نفر�ً قليلني فينا هم 

�لذين  منهم  ��أقل   ، �لفنية  نه�ستنا  يعرفون  �لذين 

يعرفون �سيئًا عن �لذين عملو� لها ��أقامو� دعائمها 

، كما �أنهم يجهلون �ل�سيء �لكثري عن �لآلم �ملتعبة 

بناء  �سبيل  يف  عمرهم  فيها  ��أفنو�  حتملوها  �لتي 

هذه �لنه�سة ��خلر�ج بها �إىل �لنور �لذي نر�ه �لآن.

     فمنذ بد�ية �ل�ستينيات �ملن�رسمة �ما تالها ، قام 

نفر من �لُعمانيني �لذين حترك يف قلوبهم حب �جلمال 

�تاأثرت م�ساعرهم مبعانيه �ملعت يف عيونهم �أنو�ر 

�فتنة  ف�سحرهم جماله  مناظره  �ر�عة  �لوطن  هذ� 

�ألو�نه ، �حياة جمتمعه ، فاأخذ�� �لري�سة يلونون بها 

على لوحاتهم �ل�سغرية ما علق يف نفو�سهم �لكبرية 

�تلك  �جلمال  ذلك  من  �لذكية  عيونهم  يف  ملع  �ما 

تالهم  من  فنون  يف  �أث��رت  �لطالئع  فهذه   ، �لفتنة 

�لعبت د�ر �لريادة �حلقيقي �لذي بلور �لفكر �جعل 

�جلانب  �ساق  فني  �أث��ر  من  فيه  مبا  ين�سح  �لإن��اء 

�سك  ل  ، �مما  �لوطن  هذ�  �إن�سان  �مل�سيء حل�سارة 

فيه �أن تلك �خلطوط �للونية �لأ�ىل للفنان �لت�سكيلي 

عليها  باديًا  كان  �ما  ب�ساطتها  رغم  على  �لعماين 

�ملنطقي  �لَت�َسُكل  مبثابة  لُتعد  جدية  حما�لت  من 

�أننا نعذر  �إل  �لتالية  �لإبد�ع  �لأ�ىل ملر�حل  للحالة 

�لب�سيط  �إنتاجها  على  �لفئة  تلك  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 

��ملتو��سع لوقوعها يف مرحلة �لتكوين �ما تقلبت 

عليه من ظر�ف �سعبه يطول �رسحها يف هذ� �ملقال 

�مل تتهياأ لهم �لفر�سة �لكافية لتقدم �لفن ��ل�سعي 

نحو تطويره يف تلك �لفرتة ب�سكل كبري ��أعني بها 

�لر�سيدة  �أن قامت �حلكومة  �إىل   ، �ل�سبعينيات  فرتة 

�مت  �ل�سباب  مر�سم  باإن�ساء  �لثمانينيات  بد�ية  يف 

رفده ببع�ص �لتجهيز�ت �لتي �ساعدتهم على �لتطور 

��لتقدم ب�سكل �أ�رسع من ذي قبل بعد �أن تغلغلو� يف 

�دفعهم  �لتليد  �حا�رسهم  �لثقايف  �طنهم  ما�سي 

�لعي�ص يف تلك �ملرحلة �إىل �ثبة متطورة نحو �لفن 

��ت�سالهم  �جلغر�يف  ��سعهم  خالل  من   ، ذلك  بعد 

�لتز�د  لهم  ي�رسَّ  �لذي  ��ل�رسق  �لغرب  مع  �ملبا�رس 

تطالعنا  ب��د�أت  ذل��ك  �على   ، �غريها  �لفنون  من 

�أطيب  �أعطتنا  ب�سببهم تبا�سري نه�سة فنية حممودة 
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�لُعماين  �لت�سكيلي  �لفنان  �سم  ��ساهمت يف  �لثمار 

بفخر �إىل حلقة فنون �لأمم �لأخرى �قدمت �لنف�سية 

بني  �أهميته  له  مما  �خلال�ص  ��لتعبري  �ل�رسقية 

�لفن  ر�سالة  �أهمية  هوؤلء  �أدرك  �لقد   . �لعامل  فنون 

�لتطور ��حلياة  �لتي ت�سري باجلمهور نحو  �لثقافية 

، فا�ستمرت بع�ص تلك �لفئة يف م�سريتها �لتنويرية 

من  �لفن  م�سعل  �تنا�لو�  �لآن  �إىل  بد�أتها  �لتي 

ر��د  �أبرز  ، �من  �لر�سالة  تلك  كافة جو�نبه لإمتام 

�لذي  �لعطاء �ملتو��سل  �أ�سحاب  �لت�سكيلية  حركتنا 

مل يذبل �مل يتوقف حتى �ل�ساعة �لفنان �أنور �سونيا 

�عبد�هلل  ��سعود  �خمي�ص  عبد�هلل  �حلنيني  ��لأخوة 

�لريامي ��أيوب �لبلو�سي �منري �سادق �حممد نظام 

�مو�سى �سديق �مل�سافر �من �لعنا�رس �لن�سائية يف 

هذ� �حلقل ر�بحة حممود �مرمي عبد�لكرمي �نادرة 

حممود �زكية �لرب��ين �غريهم �لكثري من �لنماذج 

�لذين ل  �لعماين  �لت�سكيلي  �لفن  �مل�سيئة يف �سماء 

يت�سع �ملقال ل�رسدهم جميعا.

هذه �سورة موجزة لأنو�ر �لقافلة �لطويلة من رجال 

�لفن �لت�سكيلي �لأ��ئل عندنا ، �قد بنت لنا جمد�ً فنيًا 

��لإخال�ص  �جلمال  �حب  بالأمانة  ��متازت  ر�ئعًا 

بتاأدية  قامت  �أن  بعد  جماهدة  �ق�ست   ، فنهم  يف 

ر�سالتها على �أكمل �جه يف مرحلة �لتاأ�سي�ص �لأ�لية 

للفن �لت�سكيلي �لعماين من خالل ما تركته من �آثار 

فنية كرمية ، ��إذ� كان �أفر�د هذه �لع�سبة �ملجاهدين 

فال  ي�ستحقونه  �ل��ذي  �لتقدير  حياتهم  يف  ينالون 

، قد عرف قدرهم ��أدرك  �لطالع  �أن �جليل  ريب يف 

�أية خدمة م�رسفة قدمها هوؤلء لبالدهم بامل�ساهمة 

مع �سو�هم من �ملثقفني �ملبدعني ، فاأعطونا �سمعة 

طيبة بني �لعامل �أقلها �أننا �أ�سحاب ذ�ق �فن رفيع.

�أن بد�أت �جلمعية �لعمانية  ثم تطورت �لتجربة بعد 

�لت�سكيلية )1993م( م�سريتها �لفنية فكانا  للفنون 

��لقدر�ت  �ملو�هب  لتنمية  �لتكميلي  �لوعاء  مبثابة 

�ل�سابة للظهور  ��سقل �لمكانات �حتفيز �لطاقات 

��لنمو يف بيئة تعليمية �تربوية �سحية ذ�ت ر�ؤية 

تنظر للم�ستقبل �تهتم مبختلف �ملجالت �لفنية �من 

لت�ساهم   ، ��ملهارية  ��ملعرفية  �لوجد�نية  �لنو�حي 

خالل  من  �لطاقات  �تفعيل  �لقدر�ت  �إن�ساج  يف 

باإقامة �ر�ص فنية �د�ر�ت  فنية تعنى  بر�مج  عقد 

�ل�سلطنة �خارجها  د�خل  تثقيفية  �ند��ت  تدريبية 

��لأد��ت  �خلامات  �توفري  �لقاعات  �ساهمت  كما 

�لفنية �ملجانية �لتي يتم منحها لأع�سائها �إ�سافة 

�إىل ��ستقطاب �لأ�ساتذة �كبار �لفنانني �ملتخ�س�سني 

بارز�ً  �لت�سكيلية �ملختلفة د�ر�ً  �لفنون  يف جمالت 

�متيزهم  للفنانني  �لفنية  �مل�ستويات  رف��ع  يف 

عدد  تبو�أ  حتى  جتربتهم  يف  �تفردهم  فنهم  يف 

�لت�سكيلية  �لفنية  �حلركة  �إد�رة  يف  مكانة  منهم 

م�سريتهم  منهم  ب��ارزة  فئة  ����سلت  �ل�سلطنة  يف 

�د�لية  �عربية  حملية  معار�ص  يف  �م�ساركاتهم 

�لفنية يف  �لرتبية  ق�سم  بافتتاح  �لعقد  �نتظم  ، كما 

�أق�سام  �فتتاح  ثم  �من  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة 

��لكليات  �لت�سكيلية يف عدد من �جلامعات  للفنون 

�ل�سالت  من  عدد  ��فتتاح   ، بال�سلطنة  �خلا�سة 

�لفنية �حلا�سنة للتجارب �لفنية كمتحف بيت �لزبري 

��سالة  مزنة  بيت  ��سالة  للفنون  غالية  �متحف 

م�سقط ��سالة �ستال ففا�ست �لعطاء�ت ��لإجناز�ت 

�لتجارب  �تطورت  �ل�سليم  �لفني  �ل��ذ�ق  ��أرت��ف��ع 

ح�سًا  عك�ص  مما  �لت�سكيلي  �لإنتاج  ��رتقى  �لفنية 

�عمقًا موؤثرين يف �لتجربة �جلمالية ، �ذلك بعد �أن 

�لإ�ستفادة من  �لأمثل يف  �لأ�سلوب  �لفنان  ��ستوعب 

��لإ�سالمية  �لعربية  �لفنية  ��لجتاهات  �لتجارب 

��لعاملية ��سبغها بخ�سو�سية �ملنطلقات ��لر�ؤى 

�لعمانية �كيفية توظيف �لدللت ��لرموز �لرت�ثية 

��لبيئية ��ملعمارية �لأ�سيلة يف فنهم .

�ملا�سية  �لعقود  مدى  على  �لفنية  �لطفرة  �بهذه 

عاملي  ت�سكيلي  فن  عن  �حلديث  بالإمكان  �أ�سبح 

�لأ�سلوب يف �سلطنة عمان ��أ�سبح للفنون �لت�سكيلية 

خليجية  فنية  حركات  بني  مميزة  مكانة  �لعمانية 

�جلماليني  �لنقاد  من  عدد  ��أ�سبح  �د�لية  �عربية 

�إىل  �ي�سري�ن  �لعمانية  �لتجربة  ع��ن  يتحدثون 

بع�ص �لأ�سماء �ي�ستعر�سون �سريهم �لفنية �مالمح 

جتربتهم �خ�سو�سيتها . �حيث �أنني من �ملتتبعني 

للحركة �لت�سكيلية �لعمانية فاإنني �أمتنى �أن تتوج كل 

هذه �جلهود باإن�ساء متحف للفنون �ملعا�رسة يجمع 

�أ�س�ست جمد �لفن �لت�سكيلي يف  �لأعمال �لفنية �لتي 
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�ل�سلطنة �لي�ساهم يف ��ستيعاب �لتطور�ت �ملتالحقة 

�أ�ساليب  باأف�سل  �لالحقة  لالأجيال  �نقلها  للفنون 

�لعر�ص �لعاملية �حلديثة فاحلفاظ على �ملور�ثات 

�لُعمانية بعمومها �تفا�سيلها ي�سكل هاج�سًا مهمًا 

�هي  ل  ، مل  �لوطن  هذ�  ��سرت�تيجيًا حلكومة  �بعد�ً 

�لُعماين  �لإن�سان  فكر  �تطور  لنماء  ملمو�ص  �أ�سا�ص 

��سبيل من �سبل �رتقاء ح�سارته ، ��ساهد�ً حيًا خلري 

ما �أجنز يف م�سمار �حلياة مبختلف جمالتها . �يف 

�أن  �لد�لة بجمع كل ما من �ساأنه  �سبيل ذلك قامت 

يقف دلياًل على ح�سارة �ل�سلطنة �يعرب عن حقيقة 

بني  �لقدم  يف  �ل�سارب  �لأ�سيل  ��جودها  كيانها 

�لأبرز  �لتنظيمية  �خلطوة  �كانت   ، ��ل�سعوب  �لأمم 

لالأجيال  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �إن�سان  م��ور�ث��ات  لإظ��ه��ار 

�أماكن  يف  حمدد  بت�سنيف  ��سعها  هي  �لالحقة 

�ل�سالت  �أ�  �لقومية  كاملتاحف  �توؤ�يها  جتمعها 

�ملعرفة  كنوز  معها  لتك�سف  �لأث��ري��ة  �لبيوت  �أ� 

�فل�سفة  �فكر  لعلوم  �لإن�سانية  �لتجارب  �خال�سة 

�ر�ؤية �لإن�سان �لعماين يف كثري من جو�نب حياته 

�تقاليدهم  ع��اد�ت��ه��م  يف  ذل��ك  �متثل   ، �ليومية 

��جهات نظرهم ��نطباعاتهم للعديد من �ملو��سيع 

�لجتماعية ��لثقافية ��ل�سيا�سية .

اإال اأننا نرى وكفنانني ت�شكيليني اأن االهتمام بحفظ 

االأ�شعف  احللقة  ي�شكل  الت�شكيلية  الفنون  موروث 

قورنت  ما  اإذا  بها  املتحفي  االهتمام  جانب  يف 

االأثرية  املتاحف  اإن�شاء  يف  احلا�شل  ب��االزده��ار 

�ملنت�رسة  الخ   ... والع�شكرية  والعلمية  والطبيعية 

�أمر طبيعي كون هذه  ، �هذ� يف ظني  �ل�سلطنة  يف 

�لآثار تاأتي يف �ملقدمة بالن�سبة لن�ساأتها �ظهورها 

�لت�سل�سلي يف �حلقبة �لتاريخية ، �لكن �إذ� ما �أردنا 

�حلديث عن �ستني �سنة قادمة �أي مبعنى مر�ر مائة 

عام على �لنه�سة �لت�سكيلية يف �ل�سلطنة ��أردنا �أن 

�للوحات  �لوطن  هذ�  يف  �ملتعاقبة  لالأجيال  نقدم 

�لتي  �لجتاهات  �ملختلفة  �لت�سكيلية  �لأعمال  �أ� 

�أُنتجت يف بد�ية ع�رس �لنه�سة �ملباركة �أ� ما قبلها 

، �سنقف �أمام ��سع حمرج كون تلك �لأعمال مل جتد 

من يحفظها �يهتم باأر�سفتها من �لبد�ية ، �حينها 

بعد  هذ�   ، �لأخ��رى  على  �للوم  موؤ�س�سة  كل  �سرتمي 

�ستني �سنة � �إذ� ُقدِّر لنا  �أن نعي�ص �إىل تلك �ل�سنني � 

�أما �لآن فاإن �ملجال فيه �سعة �إىل حد ما ، �جمال 

غالبية  �أن  �هو   ، ��ح��د  ل�سبب  حم��د�د  �ل�سعة  هذه 

�لت�سكيلي  للفن  �لأ�ىل  �لبنية  �أ�س�سو�  �لذين  �لفنانني 

�حلياة  قيد  على  �حلمد  �هلل  ز�ل��و�  ما  �ل�سلطنة  يف 

ما ��سعت  ��إذ�   � �أعمارهم  �أن ميد يف  �هلل  ��أ�ساأل   �

�خلطط �لطموحة من قبل �حلكومة يف �إن�ساء متحف 

�عكفت  �لفرتة  هذه  خالل   � مثاًل   � �لت�سكيلي  للفن 

�لإرث  جتميع  على  �مل�رس�ع  بهذ�  �ملكلفة  �جلهة 

جتميع  يف  نوفق  قد  فاإننا   ، �ل�سلطنة  يف  �لت�سكيلي 

عدد ل باأ�ص به من �أعمال ر��د �حلركة �لت�سكيلية يف 

�ل�سلطنة ، هذ� �إذ� ما قلنا �أن بع�سهم يحتفظون بها 

بالأفر�د  �در�ية  علم  على  �أنهم  �أ�  �سخ�سية  ب�سفة 

�إذن  فالأمر   ، باقتنائها  قامت  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �أ� 

 ، �لآن  �إذ� ما مت معاجلته  �لن�سبية  �ل�سهولة  فيه من 

�جنينا  فرطنا  قد  �سنكون  بذلك  فاإننا  تاأخرنا  ��إذ� 

فربغم   ، بال�سياع  �لعماين  �لت�سكيلي  �لإرث  على 

�سعب  �سيكون  �أنه  �إل  �حلا�رس  �قتنا  يف  منا  قربه 

�ملنال �بعيد�ً عنا يف �مل�ستقبل �لقريب ، ��سن�سطر 

عن  ��مل�سني  �حلثيث  �لبحث  �إىل  م�ساعف  �بجهد 

تلك �لأعمال ، �قد تكون حينها قد ُفقدت �أ� �ساعت 

�أ� �أخذها من ل يعرف قيمتها حتى �أتلفها.. �عندها 

من �سيكون �مُلالم ؟!! 

  عمومًا �إن �حرت�م هذ� �لرت�ث ل يقل يف ميز�ن �لأمم 

�ملدنية  بناء  �لآخر عند  �لرت�ث  �حرت�م  �لأخرى عن 

، فهذه  �إن�سانية عاملية  �لإن�سانية لأن �لفن هو لغة 

�ساقت  جميعًا  ناظرينا  ��أم���ام  �ملتحدة  �ململكة 

�لفنانني  من  �لأ��ئ���ل  �أكبادها  فلذ�ت  ر��ئ��ع  لنا 

قبل  �ل�سعب  لذلك  �ملجد  �سطر��  �لذين  �لت�سكيليني 

هبط  �لتي  �للوحات  تلك  ز�لت  �ما   ، �ل�سنني  �آلف 

في�سل  �ل�سيد  متحف  يف  �سنو�ت  قبل  منها  �لبع�ص 

�ساهد  خري  ��لثقافة  �لرت�ث  �ز�رة  مببنى  علي  بن 

�لذي ل يقدر بثمن يف �قتنا  �لت�سكيلي  �لإرث  على 

�حلا�رس ، فلو مل تكن تلك �لأمة تعي �أهمية �حلفاظ 

على �ملور�ث �لت�سكيلي ملا ��سل �إلينا جمدهم هذ� 

، �ملا حَق حلكومة �سعبهم �ملفاخرة باأجماد �أبنائها 

من �ملبدعني ، فبد�ن �هتمامهم يف حفظ هذ� �لإرث 
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�لتي  �لتاريخية  �حلقب  معرفة  من  �أحد  يتمكن  لن 

�نه�ستهم  �لت�سكيلية  نه�ستهم  ت�سطري  يف  ب��د�أت 

�حل�سارية يف ذ�ت �لوقت . 

م��ر�آة  هي  �لأم��ث��ال  يف  قيل  كما  �لفنون  �أن  �مب��ا 

�ل�سعوب ، فاإن �أبناء هذ� �لوطن �ملبدعني قدمو� منذ 

ت�سكيليًا  مبعثًا  �ملباركة  �لعمانية  �لنه�سة  بد�ية 

�سع من بني جنباته �لألق ��جلمال ، فكان هذ� �لفن 

��حد�ً من �لأبو�ب �لز�هرة للنه�سة �حلديثة حتت ظل 

�لقيادة �ل�سامية ملولنا �ملعظم � حفظه �هلل �رعاه � 

�ل�سلطنة بد�أت  �لت�سكيلي يف  �لفن  ، ذلك لأن م�سرية 

نعي�سه  �ما  �لنه�سة  هذه  لفجر  �لأ�ىل  �خليوط  منذ 

من عز �فخر ��إجناز�ت ت�سكيلية تتعاىل �ترتفع يف 

مبعثه  �أن  نن�سى  ل  �أن  يجب  يوم  بعد  يومًا  �سموها 

�حمركه �لأ�ل هي تلك �لأنامل �لر�ئدة �لتي حفرت 

. لكن �لأمل  لنا �ملجد �لت�سكيلي يف �قتنا �حلا�رس 

من  �سيئًا  ن�ساهد  باأن  يتحرك  ز�ل  ما  د��خلنا  يف 

ت�سعر  ما  لأن   ، منها  �أ�سمى  هو  ما  �أ�  �لأم��اين  هذه 

، �ما يختلج  �لنفو�ص  به كل  ت�سعر  ��حدة  نف�ص  به 

�أن  �ع�سى   ، �لقلوب  كل  يف  يختلج  �إن�سان  قلب  يف 

تنال �حلركة �لت�سكيلية يف �ل�سلطنة يومًا �سيئًا من 

هذ� �لتكرمي ، لي�ساف �إىل �سل�سلة �ملكارم �لتي حظي 

بها �لفن �لت�سكيلي يف هذ� �لوطن �لعزيز.
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تنق�سم مد�خلتي حول �لرتجمة يف عمان �إىل جزءين، 

�تنظريهم  �ملرتجمني  نتاج  �إىل  �أّ�لهما  يف  ق 
ّ
�أتطر

�لرتجمة  �إىل  �لّثاين  ن�ساًطا �ممار�سة �يف  للرتجمة 

كفعالّية ذ�ت مدلولت ثقافّية.

�أّ�ًل، �لرتجمة نتاًجا �تنظري�

�أّن  جند  �لعماين   
ّ
�لرتجمي �لنتاج  �إىل  �لنظر  عند 

للرتجمة من �لإجنليزية ما لالأ�سد من ن�سيب. فهناك 

مثل  �لعربّية،  �إىل  ُترِجمت  �إجنليزّية  �أدبّية  �أعمال 

�حليو�ن«  »مزرعة  لر��ية  �لعرميي  حممد  ترجمة 

لأعمال  ترجمات  �هناك   ،)2006( �أ�ر�يل  جلورج 

عبد�هلل  كان  فقد  عمان،  حول  �إجنليز  كّتاب  �أّلفها 

����س��ي م��ن �أ��ئ���ل م��ن ت��رج��م �أع��م��ال رّح��ال��ة 
ّ
�حل��ر

�ترجم  �قتفى  كما  ز�ئرين،  عمان  �أتو�  بريطانّيني 

�أث��ر ك��ّل ذك��ر لعمان يف �لأدَب���ني  ه��الل �حل��ج��ري 

�ب��ت��د�ًء من  �ن���رًث�،  �سعًر�   ،
ّ
��لأم��ري��ك��ي  

ّ
�لأ�ر�ب����ي

�ل�ساعر �لربتغايل لوي�ص دي كيمو )1580-1524( 

كا�ين  جوليو�ص  مادي�سن  �لأمريكي  �ل�ّساعر  حّتى 

هاموند  �لربيطاين  ��ل��ر��ئ��ي   )1914-1865(

�أمثال  من  برّحالة  م��ر�ًر�   )1998-1913( �إني�ص 

�سمويل مايلز �لذي ز�ر �جلبل �لأخ�رس عام 1876 

�لإجنليزي«،  �لأدب  يف  عمان  �ملجهول،  )»غو�ية 

�أُلِّفت  عمانّية  �أعمال  �ثّمة   .)2010 �لنت�سار،  د�ر 

ذلك  م��ن  �لعربّية،  �إىل  ُترِجمت  ث��م  بالإجنليزّية 

�ملعرفة«  ل�»�قت�ساد  �ملطر��سي  ح�سن  ترجمة 

�ل�»مذكر�ت   )2012 �لفرقد  )د�ر  �لرحبي  لإبر�هيم 

 ،)1014 �لنت�سار،  )د�ر  زجنبار«  من  عماين  رجل 

�ترجمة خالد �لبلو�سي ل�»عمان يف عيون �لرحالة 

لهالل  لال�ست�رس�ق«  جديدة  ق��ر�ءة  �لربيطانّيني، 

مبارك  �ترجمة   ،)1013 �لنت�سار  )د�ر  �حلجري 

�جتارة  �ل�ستعماري  �لتكالب  ل�«زجنبار،  �ل�سبحي 

 .)2012 �لغرير،  )د�ر  �لإ�سماعيلي  لعي�سى  �ل��رق« 

فاإّنها   
ّ
�لعاملي �لأدب  من  ن�سو�ص  هناك  كان  ��إن 

�لأ�سلّية،  لغاتها  من  ل  �لإجنليزّية  من  ترجمت 

�لإجنليزّية  من  �ل�سارمي  �سامل  حممد  ترجم  فقد 

�لياباين  �ل�سعر  ا من  ترجمًة موز�نًة مقّفاة ن�سو�سً

�لأدب  جانب  �إىل   – ��لهندي  ��ل�سيني  ��لأفريقي 

مرتجمة  ق�سائد  جمموعة  »�إطاللة،   ( – �لإجنليزي 

من �لأدب �لعاملي« د�ر �لفرقد، 2013(. 

ُيلَحظ �أّن جميع هذه �لرتجمات تخ�ّص عمان، ��أّنها 

من �لإجنليزية �إىل �لعربّية، �إل �أّن ثّمة ترجمات لكتب 

ح�سن  ترجمة  مثل  �أخرى  ��سعوًبا  ثقافات  تتنا�ل 

�ملعيني من �لإجنليزّية ل�»�لُفر�ص، �إير�ن يف �لع�سور 

�لقدمية ��لو�سطى ��حلديثة« لهوما كاتوزيان )د�ر 

جد��ل، 2014(، كما �أّن هناك ترجمات من �لعربّية 

لديو�ن  �لبلو�سي  خالد  ترجمة  مثل  �لإجنليزّية،  �إىل 

هالل �حلجري »هذ� �لليل يل« )د�ر �لنت�سار، 2015، 

قيد �لطبع(.

�للغة  �إىل  �لعمانّية  �لرتجمة  حركة  توّجه  �أّن  على 

�لإجنليزية ل يعني �أّنها �رسفت �لنظر على نحو مطلق 

عن �للغات �لأخرى، فهناك �لرتجمة �لر��سية ل�»بوح 

�ترجمة   ،)2010( �لرحبي   حممد  للكاتب  �سلمى« 

)»نافذة  �لفار�سّية  من  �للو�تي  �سادق  بن  �إح�سان 

 )2008 �حلديثة«،  �لفار�سية  �لق�سرية  �لق�سة  على 

�حممد �ملحر�قي من �ل�سو�حيلية )»مغامر�ت رجل 

عماين يف �أدغال �أفريقيا«، من�سو�رت �جلمل 2006(. 

�حلّق �أّن �لرتجمات من لغات غري �لإجنليزية �جدت 

فاإىل   .
)1(

�لرتجمة« »جمموعة  يف  متّثَل  حا�سًنا  لها 

ر�حت   
)2(

�لإجنليزية من  �لكثرية  ترجماتها  جانب 
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مدلولت  ذ�ت  ترجمّية  حما�لت  تتبّنى  �ملجموعة 

�خلام�ص  �لعدد  �ل�ساأن  هذ�  مهّمة، �يربز يف  ثقافّية 

نرى  �إذ   ،2008  /1/16 يف  �ل�سادر  »�جل�رس«  من 

فيه ترجمات من لغات غري �لإجنليزّية، كالفرن�سّية 

��لر��سّية ��ليابانّية ��لفار�سّية، �إل �أّن متييز �لعدد 

متّثَل �أكرث ما متثَل يف �حتفائها باللغات ��للهجات 

�ملتد�َ�لة يف عمان. فهناك ترجمات حممد �ل�سحري 

�عبري  �للو�تية  عن  �للو�تية  �عقيلة  �ل�سحرّية  عن 

عن  �لبلو�سي  �خالد  و�حيلّية 
ّ
�ل�س عن  �حل�رسمية 

)3(
�لبلو�سية.

ا �أ�سهمت ب�سكل فاعل  هذه �ملحا�لة �جل�سورة ثقافيًّ

يف �إثرء حركة �لرتجمة يف عمان، �إذ �ساحبه ن�ساط 

 
ّ
�لتون�سي  

ّ
�لأكادميي �أّن  مثال،  جند،  لفت.  تنظريّي 

ترجماته  ميّهد  زي��د،  بن  منري  ُع��م��ان،  يف  �ملقيم 

�لعمايّن  �ل�سعر  من  لن�سو�ص  ��لفرن�سّية  �لإجنليزّية 

ق 
ّ
بتنظري م�ستند �إىل كّل من �ل�ّسعر ��لرتجمة، فيتطر

ر�برت  �لأمريكي  مثل  �سعر�ء  به  قال  ما  �إىل  �أّ�ل 

�إىل  ثّم  �ل�سعر،  ترجمة  يف  بنيامني  ��لرت  فر��ست 

�رس�رة  ير�ن  منّظرين  متنا�ًل  »�لتكافوؤ«،  مفهوم 

عملية  يف  �لأه���ّم  �ملّتكاأ  �لأ�سلي  �لن�ّص  �ّت��خ��اذ 

»غريبة«  تبد�  برتجمة  �لإتيان  ثّم  �من  �لرتجمة، 

مرتَجما  ا  ن�سًّ يقر�أ  �أّنه  له  يوحي  نحو  على  للقارئ 

�أّن �ملرتجم يجب  ل �أ�سلّيا، ��ملنّظرين �لذين ير�ن 

ي�سعر  فيجعله  لقارئه،  �ملرتَجم  �لن�ّص  »يوّطن«  �أن 

�أ�سليًّا ل مرتجما. ثم يقدم ترجماته  ا  �أّنه يقر�أ ن�سًّ

عمانّية،  �سعرّية  لن�سو�ص  ��لفرن�سّية  �لإجنليزّية 

�»ي��ن��ام  �ل�سقال�ي  ل�سعيد  �حل��ائ��رة«  »�ل��دم��وع 

�أك��رب«  �»ح��ّب��ك  �لعامري  ملبارك  بعينك«  �لع�سق 

قدم  مما  موقفه  باإجمال  �ينتهي  �ل�سيباين.  لبدر 

�للغة  �أّن  »يرى  �إنه  بقوله  �لرتجمة  حول  ر�ؤى  من 

يف  �سيء  كل  متثالن  ل  �لأ�سلوبية  ��خل�سائ�ص 

�لق�سيدة، بل ل بد �أن تركز �لق�سيدة ب�سكل �أكرب على 

»نزعة  من  قّلل  �أّنه  �ي�سيف  �جلمالية«،  �لتاأثري�ت 

�لأمانة �ملفرطة ��لتكافوؤ ��لف�سيلة يف �لتعامل مع 

.
)4(

�لق�سيدة �لأ�سل«

تنظريه  يف  ذ�ته  �ملذهب  �لبلو�سي  خالد  ذهب  كما 

�أن تعّد  �إىل  �لبلو�سي، فقد دعا  �ل�سعر  لرتجماته من 

ا عربًيّا ل �أدًبا مرتجًما، �كانت  ترجماته �أدًبا عمانيًّ

دعو�ه هذه م�ستندة �إىل قوله باأّنه �ّتبع منهًجا يقوم 

ز�عًما  ا«،  تاأ�يليًّ »حفًر�  ي�سّميه  �لأ�ل  مبد�أين:  على 

ترجمها  �لتي  �ل�ّسعرية  للن�سو�ص  قر�ء�ته  يف  �أّنه 

بل  فح�سب  �لن�سو�ص  تلك  �أغ��و�ر  �سرب  يحا�ل  مل 

يف  تاأتيه  كانت  �لتي  ��أحا�سي�سه  �نطباعاته  �أغو�ر 

�إّنه نقل تلك �لنطباعات  �إىل  �لقر�ءة، �يذهب  �أثناء 

�لأ�سلي،  للن�ّص  ل  لها  �أميًنا  كان  نقاًل  ��لتاأ�يالت 

��أّنه )�ملبد�أ �لثاين( مل ين�سد حماكاة �لن�ّص �مل�سدر 

 ،
ّ
�ل �لوفاء �لتاّم به، ��إمّنا �سعى �إىل �إنتاج عمل �أدبي

ع 
ّ
، موؤّثر. �لتحقيق �سعيه هذ� يقول باأنه مل يتور

ّ
فّني

من �أن ي�سيف �إىل �لن�ّص �لهدف من �ل�سور �جلمالية 

�لأثر، ��أن يرتك من  �أّنه يزيد من �قع ذلك  ر�أى  ما 

 .
)5(

�لأث��ر ذلك  من  يقّلل  �أّن��ه  ر�أى  ما  �مل�سدر  �لن�ّص 

�إىل  �أقرب  كان  �مل�سلك  هذ�  ب�سلك  �أّنه  �إىل  �يخل�ص 

�إعادة كتابة تلك �لن�سو�ص منه �إىل ترجمتها.

�إّن تنظرًي� من هذ� �لنوع ل بّد ��أن تكون لها مدلولت 

ا منها يف �جلزء �لثاين. ثقافّية �ساأ��سح بع�سً

ثانيا، �لرتجمة كفعالية �طنّية ثقافّية 

لها يف  ر  ُنظِّ ر�ؤى  �لرتجمة يف عمان مل تنطلق من 

علوم �لرتجمة فح�سب بل ��ستندت �إىل �سياقها �لعمايّن 

�لعربي. �إذ جند �أنها تنطلق من فكرة �أّن �لعر�بة قيمة 

ثقافّية حا�سنة للمختلف ��ملتعدد ��ملتنوع. فمحمد 

ل��الأدب  �لعربية  ترجماته  يقّدم  �أن  قبل  �ل�سحري 

�للغات  �إحدى  �ل�سحرية،  �للغة  �أهّمّية  �ل�سحري يبنّي 

�ل�سامية �جلنوبية، بقوله �إّنها لها �آد�بها �حكاياتها 

»�لنانا«  مثل  مغّناة  بفنون  تتمّيز  ��إّنها  �ل�سعبية، 

�»�لدبر�رت« �»�لويد« �»�لرتكيز«. �يدعو �لّناطقني 

بها ��ل�سلطات �لر�سمية  �إىل �لإ�رس�ع على �ملحافظة 

عليها لكونها جزًء� من �لثقافة �لعمانّية، بل ي�سيف 

در��سة  بتوكيده �رس�رة  ا  عاًمّ ا  بعًد� �طنيًّ ذلك  �إىل 

��ملهرية  ’�ل�سحرية  �لعمانّية  ��للهجات  »�للغات 

��لبلو�سية  ��لهبيوتية  ��لبطحرية  ��حلر�سو�سية 

ذلك  يف  �يقرتح   ،
)6(

�غريها..‘« �ل�سحوح  �لهجات 

�للغات  �ل�سوء �لإعالمي على هذه  ت�سليط مزيد من 

لها  علمية  م�ساقات  �تخ�سي�ص  �لباحثني  �تفريغ 
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يف �ملوؤ�س�سات �لعلمّية.

�قد نحا خالد �لبلو�سي �ملنحى نف�سه يف ترجماته 

�إطار  �لبلو�سي، فهو ي�سع تلك �لرتجمات يف  لل�سعر 

مهّمتني  ركيزتني  بو�سفهما  ��لعر�بة  �لإ���س��الم 

قيمة  �إىل  �أق��رب  �أنهما  مبّيًنا  �لعمانية،  للهوّية 

ياألفها  عاملّية  كوزموبوليتينّية  ثقافية  ح�سارية 

�لغريب، �ياأن�ص بها �ملختلف، �تتمازج بها �لأعر�ق، 

�أ� عرق، ��أّن عمان، تاريًخا ثقافة،  منهما �إىل دين 

دها خري جت�سيد؛ ثم يّتخذ 
ّ
تتبّنى هذه �لقيمة بل جت�س

�أن  �لتمازج ��لّتعدد ينبغي  ذلك منطلًقا ليقول باأّن 

��إن�سانّية  عاملّية  به  تتجّلى  �حتفاًء  بهما  ُيحتفيا 

.
)7(

�لعر�بة ��لإ�سالم

هذ�  على  بتنظريها  عمان  يف  �لرتجمة  �أّن  �لالفت 

ثقافّية  �أد�ة  لت�سبح  �سوًطا  قطعت  قد  تكون  �لنحو 

�أخ���رى.  لغة  م��ن  للمعنى  ناقلة  د 
ّ
جم���ر ل  فاعلة 

حتمل  عمان  يف  �ملتد��لة  �للغات  من  فالرتجمة 

�آفاق  نحو  ��لنطالق  �لنفتاح  ر�ؤي��ة  طّياتها  يف 

�ؤية تت�سابك 
ّ
جديدة من �ملعاين ��لتاأ�يالت. هذه �لر

هذه  فتوؤّيدها  �ملجتمع،  يف  �لأخرى  �خلطابات  مع 

�تعار�سها تلك. �ل ريب �أّن ثّمة من ينظر لها نظرة 

�سّك �حتّفظ، �ل �سّيما �أ�لئك �لذين ير�ن تاأ�يالتهم 

كتلة �سلبة من �حلقيقة، لعّل �سيًئا من ذلك ي�سري �إليه 

ت�سليط  �أّن  �لبع�ص  »يظّن  بتعقيبه:  �ل�ّسحري  حممد 

�ل�سوء على �ملكونات �للغوية �لعمانية ��لغو�ص يف 

�أعماقها، يعد تهديد� للغة �لعربية �لف�سحى، جوهر 

للم�ساعر  ا  تقوي�سً �أ�  �لعمانية،  �لوطنية  �لهوية 

ذلك  �أعترب  �لكني  �لعربي،  �لوطن  ��حدة  �لوطنية 

هو  �لو�حد  �لوطن  �سمن  �لثقايف  �لتنوع  لأن  �إثما، 

 .
)8(

م�سدر ثر�ء �غنى للثقافة �لوطنية...«

اخلامتة

عمان  يف  �لرتجمة  حركة  �أن  �سبق  مّم��ا  ن�ستنتج 

قّوة  بكونها  بل  فح�سب  ترجمته  مبا  ل  متمّيزة 

منها  ثقايّف  ن�ساط  �إىل  �أق��رب  فهي  فاعلة.  ثقافّية 

�إىل �سعي حم�سور يف ��سبتد�ل لغة باأخرى، �إذ تاأتي 

موؤّطرة بر�ؤى نظرية ��طنية، �بذ� ت�سهم يف �لثقافة 

�لأخرى من  �لأمم  �لعمانّية ل بتز�يدها مبا تنتجه 

 
ّ
�طني باإ�سهامها يف خلق حو�ر  بل  فح�سب  معرفة 

��لوطنّية بل قل  �لدين  تاأ�يالتنا حول  تتد��ل فيه 

حول �حلياة باأ�جهها �ملختلفة �ملتعّددة. 
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مقدمة :

بالكثري  ُعمان حُماط  �لفل�سفة يف  �ن م�ستقبل  يبد� 

�إطار  يف  خا�ص  �ب�سكلٍ    ، ��لرت�جع  �لغمو�ص  من 

 ، بعيد  حدٍ   �ىل  ��خلا�ص  �لر�سمي  �لتعليمي  �خلط 

�لر�سمي باإلغاء تعليم ق�سم �لفل�سفة  حيث قام �خلط 

ت�سعينيات  مطلع  مع  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  يف 

�لقرن �ملا�سي ، غري �ن �ملبادر�ت �ملدنية ، خارج 

�ملقا�مة  جانب  �ت��خ��ذت  ق��د   ، �حلكومي  �لنطاق 

��لفعاليات  �لأن�سطة  ببع�ص  �لقيام  على  ��لإ�رس�ر 

يف هذ� �ملجال ، م�ستخدمة بذلك �لكثري من �لو�سائل 

��لطرق �ملختلفة ، بالرغم من تو��سعها �ب�ساطتها.

ذلك  ، حما�لة يف  �جلانب  لهذ�  �لورقة  تتطرق هذه 

عن   ، ��ملق�سية   ، �ملهم�سة  �ملنطقة  هذه  �إ�ساءة 

�جلانب �لر�سمي ، �هي يف ذلك تهدف �ىل غر�ص هذ� 

�لعمومي  �لهتمام  يف   ،  
ً
جد�  �لهام  �ملعريف  �لفن 

�لإط��ار  خ��ارج  �أي   ، �سو�ء  حدٍ   على  ��ملجتمعي 

�لكادميي.

حمنة الفل�سفة : 

منذ فرتة طويلة ، قبل قيام �لد�ل �خلليجية باملعنى 

�ملفهومي ��ل�سيا�سي �حلديث ، ��لفل�سفة تعي�ص يف 

 ، فهي تو�جه �لكثري من �لت�سويه 
)1(

حمنة جمتمعية 

 ، �لدين  مع  �مل�ستمرة  �لوهمية  معار�ستها  ظل  يف 

 ، �مقولت �خرتقت 
ً
 �سعبيا 

ً
�لأمر �لذي �أنتج خميال 

باملعنى  لتهمي�سها  �أدت   ، ��ملكان  �لزمان  حد�د 

�مل�ستوى  على  ب���د�ره  �إنعك�ص  ��ل���ذي   ، �ل�سعبي 

�لتاريخية  �لهيمنة  نتيجة  �ذلك   ،
ً
�أي�سا  �لر�سمي 

للفقهاء يف �لع�سور �ل�سابقة ، ���ستمر�ر هذه �لهيمنة 

يف �لع�سور �حلديثة.

غري �ن هذه �لهيمنة �لفقهية قد �أ�سيفت لها هيمنة 

�زدي���ادٍ   يف  للفل�سفة  �ملناف�سني  جعلت   ، �أخ��رى 

م�ستمر ، فالتقنية ��حل�ص �ل�ستهالكي �للذين يزد�د� 

�لفل�سفة يف ��سع  �أهمية  ، قد جعال   بعد يوم 
ً
يوما 

، فهي بالإ�سافة لرتدي �ملناهج يف  للغاية  حرجٍ  

ب�سوق  �ربطها   ، عام  ب�سكلٍ   �خلليجية  �جلامعات 

 ، قد مت �لت�سييق عليها 
)2(

�لعمل من �جلهة �لأخرى 

�لطابع  ب�سبب  لي�ص   ، �جلامعات  هذه  يف   
ً
تدريجيا 

بل   ، �لعظيم  �ملعريف  �لفن  لهذ�  �ملبا�رس  �لنفعي 

ب�سبب �لكثري من �خلوف �لذي ير�فق جمرد ذكر ��سم 

�لفل�سفة كتخ�س�ص در��سي ، �كنمط فكري �معي�سي 

.
ً
�أي�سا 

من  �لكثري  يف  �لفل�سفة  على  �لكبري  �لت�سييق  هذ� 

�لد�ر�سني  من  �لعديد  جعل   ، ��لأ�سعدة  �مل�ستويات 

��لباحثني ، يلجاأ�ن للبحث لي�ص عن �جلذ�ر �لدينية 

��لنفعية ��ملجتمعية لهذ� �لت�سييق ، بل عن كيفية 

من  �لكثري  يف  ��لتفكري  �لقويل  �لفن  هذه  ��ستمر�ر 

�ملناخات  من  �غريها  ��أمريكا  �لأ�ر�بية  �ل��د�ل 

بل   ، فيها  ��زده�����رت  ت��رع��رع��ت  �ل��ت��ي  �خل�سبة 

من  للكثري  �لوحيد  �رمبا  �ل�سا�سي  �ملحرك  �كانت 

�لطر�حات ��لتحولت �لفكرية يف تلك �ملجتمعات 

، ذلك �ن هذ� �لزدهار قد �إ�ستمر بالرغم من �حل�سور 

�بالرغم   ، �مغرياتها  للتقنية  ��ملنت�رس  �لطاغي 

 من ح�سور �ملناف�سني لها يف �أثو�بٍ  جديدة ، 
ً
�أي�سا 

.
ً
غري معهودة �سابقا 

جديد  ع�رس  �م��ام  �لفل�سفة  جعلت  �لتحولت  ه��ذه 

يف  �إن��ن��ا  �ىل  ت��ذه��ب  �لط��ر�ح��ات  م��ن  فالكثري   ،

84\ باحث من ُعمان 

م�ستقبل الفل�سفة

 يف ُعمان

علي �سليمان الرواحي\



 Age �لهرمينوطيقيا  ع�رس   �� �لتاأ�يلي  �لع�رس 

 ، �هي يف ذلك ت�ستمد 
)3(

  of Interpretation
د�سنه  �لذي  �ملقولتي  �لتاريخ  ذلك  من  حيويتها 

1900م(   – )1844م  ني�سته  �لمل��اين  �لفيل�سوف 

�لتي  �لرمزية  �لقنبلة  تلك  �جهنا  يف  رمى  عندما   ،

من  �لعديد  �خلخلت  �لقناعات  من  �لكثري  ه��زت 

بل   ، حقائق  توجد  ل   « �ن��ه  حيث  من  �مل�سلمات 

م�سدد�   ، للحياة  م�ستمرة   ،
)4(

���ستعار�ت«  تاأ�يالت 

�أهمية  م�ستمر على  ب�سكلٍ   علينا   
ً
ذلك �مكرر�  ً يف 

�لت�سبث  ���رس�رة  على  �أي   ، �لُن�سكي  غري  �لتاأ�يل 

بالفهم �ملغاير للحياة ، ذلك �ن هذ� » �لمتناع عن 

ذلك   ��  ،  
)5(

�لف�سيلة« ُن�سكية  يعرب عن  �إمنا  �لتاأ�يل 

�لقتد�ر  قوة  مع  يتنا�سب  ل  �لذي  ��لزهد  �لتق�سف 

 
ً
�لب�رسية �لتي ينبغي �ن ي�سل لها �لإن�سان ، خمالفا 

بذلك �خلط �لذي ينتهجه �لن�ساك ��ملتق�سفني.

��ستمد   قد  �لتاأ�يلي  �لع�رس  فان  لذلك  بالإ�سافة 

�لأملاين مارتن هيدغر  �لفيل�سوف  �جاهته من خط 

) 1889م- 1976م( ، �ذلك من خالل �عينا باأن 

، كما جاء يف  �آخر   
ً
�ملعرفة تاأ�يالت �لي�ست �سيئا 

�لق�سم �لأ�ل من �لكينونة ��لزمان ، كما �أن �لتاأ�يل 

جندها  �لتي  �تلك   ، فقط  نعرفها  �لتي  �حلقائق  هو 

متج�سدة يف هذ� �لعامل من حولنا ، �لأمر �لذي منح 

 مل يكن 
ً
�لفل�سفة �ملُعا�رسة دفعة قوية ، �خطًا جديد� 

�لتاأ�يل  دخل  لقد  �ل�سابقة.  �لع�سور  مثل   
ً
مطر�قا 

جند  مثلما  جديد  منعطف  يف  هيدجر  مارتن  بعد 

يتعلق  فيما  ن�س�اأ  �لذي  »ذلك  لغويًا    
ً
لدينا منعطفا 

�لقارية  �ل�ر�بية  �لفل�سفة  بني  �لقائم  بال�رس�ع 

جعلنا  �لذي  �لأمر   
)6(

�لجنلو�ساك�سونية« ��لفل�سفة 

�نتقال معا�رس من  �أمام  باأننا  �أطر�حة تقول  �أمام 

من  جعل   ،  
)7(

�لوعي« بر�ديغم  �ىل  �للغة  »بر�ديغم 

باأن  �لقول  باللغة حتى ��سل   
ً
تهتم كثري�  �لفل�سفة 

�لتفكري  معارك  ��أن   ، �للغة  هي  �لتفل�سف  »�ر�سية 

هي يف جوهرها  معارك لغوية« )نف�سه ، �ص109(.

 ، 
ً
مهما يكن �لأمر ، فاإن هذ� �لعر�ص �ملخت�رس جد� 

يو�سح لنا باأن �لفل�سفة ل تفقد �أهميتها �ر�هنيتها 

�ل ت�سبح ثانوية ، مهما تكاثر �ملتناف�سون عليها 

ت�ستمد  فهي   ، ذل��ك  م��ن  بالعك�ص  ب��ل   ، �ت��ز�ي��د�� 

��لخرت�عات  �ملعرفية  �ل�سبكات  هذه  من  حيويتها 

�لعامل  �ج��ه  تغري  �لتي  ��لأح���د�ث  ��لكت�سافات 

على  ب��اأن  يعني  �ل��ذي  �لأم��ر   ، �طرقه  �م�سار�ته 

�ن   ، خا�ص  ب�سكلٍ   ��خلليجية  �لعربية  �حلكومات 

خطو�ت  باتخاذ  �ذلك  �لتعليمية  �سيا�ساتها  تر�جع 

�لهتمامات  خارطة  تغيري  يف  ت�ساهم   ، جريئة 

ُتدرج  �باأن   ، �لالحقة  لالأجيال  �لفكرية  ��ملناطق 

�لتعليمية  مناهجها  يف  �ملثال  �سبيل  على  �لفل�سفة 

بالعتماد  �ذلك  �سو�ء  حدٍ   على  ��لعليا  �لأ�سا�سية 

 ، جهة  من  �لإ�سالمية  �لتاريخية  �مل�رس�عية  على 

��مل�رس�عية �لكونية �لعقلية �لتي تتجا�ز ما عد�ها. 

الفل�سفة واملجتمع املدين الُعماين :  

 ، مت �فتتاح منتدى �لفل�سفة 
ً
يف عام 2008 م تقريبا 

�لعماين  �للكرت�ين  فرق  منتديات  �سمن  �ل�سغرى 

طرح  �إىل  يهدف   ، تفاعلي  �إلكرت�ين  منتدى  �هو   ،

�كما هو   ، �ملختلفة  �لفل�سفية  ��لق�سايا  �ملو��سيع 

ل  �للكرت�نية  �ملو�قع   �� �ملنتديات  فان  معر�ف 

 ، �لتقليدية  �ملكان  حتديد�ت   �� للجغر�فيا  تخ�سع 

فهو يتجا�ز كل ذلك ، �يرتفع عنه ، غري �ن �لكثري 

من �ملو��سيع �ملطر�حة متنح هذه �ملنتدى م�ساره 

�طابعه د�ن بقية �ملنتديات.

منا�سط  من  �لفرتة  تلك  يف  تبعه  �ما  �ملنتدى  هذ� 

 �� �إن�ساء  مبثابة  �عتبارها  �ملمكن  من   ، �فعاليات 

�مل�ستمر  �لر�سمي  �لتغييب  لهذ�  نتيجة   ، بد�ئل  خلق 

لهذ� �لفن �لقويل ��لفكري ، غري �ن �لأمر مل يتوقف 

عند هذ� �حلد ، فهذ� �ملنتدى �نتيجة للتفاعل �لكبري 

 ، فيه  �ملطر�حة  �ملو��سيع  مع   ، �ملتوقع  �غري   ،

�بع�ص  للكتاب  �لُعمانية  �جلمعية  مع  �بتعا�ن 

يف  �لعامل  م�ساركة   
ً
جميعا  �آثر��   ، �لفل�سفة  ع�ساق 

، �هي فعالية  للفل�سفة  �لعاملي  �لحتفالت باليوم 

�ملقرتح  لذلك   
ً
تنفيذ�  �ليون�سكو  ��ستحدثتها  عاملية 

�ت�سجيع  بالفل�سفة  لالحتفاء  تهدف   ، �ملغربي 

 كل عام ، يتم من 
ً
 معينا 

ً
�ملعرفة �لتي تتخذ عنو�نا 

خالله �لرتكيز عليه ، �ن�رس قيمه �لكونية.
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�لعا�سمة  على  �لفعاليات  هذه  تقت�رس  مل   ،  
ً
لحقا 

 ، خلارجها  ��ل�سغف  �لتفاعل  هذ�  �متد  بل   ، م�سقط 

�لثقافية  �مل�سنعة  �سبكة  تبنته  قد  �لمتد�د  �هذ� 

هذ�  ��ستمر�ر  �آث��رت  �لتي  �ملدنية  �ملوؤ�س�سة  تلك   ،

�لتفاعل مع كل ما هو ثقايف �عدم �لقت�سار على 

�أجريت عن  �جلانب �لفل�سفي ، مثل تلك �لند�ة �لتي 

 لد�رها �لكبري 
ً
جملة نز�ى �لثقافية �لعمانية تقدير� 

�لقر�ء  �لكثري من  ��لريادي يف دعم ��إنتاج �تنوير 

�خارجها  �لعمانية  �جلغر�فية  �حل��د�د  د�خ��ل  يف 

�غريها �لكثري من �لند��ت ��لفعاليات �ملهمة.

�لعام  من  دي�سمرب  مطلع  يف   
ً
�حتديد�   ،  

ً
موؤخر� 

جلنة  �هي   ، #جلنة_�لفل�سفة  تد�سني  مت   ، 2014م 

 ، ��لأدب��اء  للكتاب  �لُعمانية  �جلمعية  عن  منبثقة 

��ل�سوؤ�ن  �ملو��سيع  للتفكري يف  �للجنة  تهدف هذه 

�ل�سمعة  �لتح�سني   ، �ملجتمع  يف  فيها  �لالمفكر 

مثل  ع��ن  �ملنت�رس  �ملجتمعي  ��ملخيال  �ل�سيئة 

��لدميقر�طية  كاحلرية  �ل�رس�رية  �ملفاهيم  هذه 

بالعديد  �لأخ��رية  هذه  �رتباط  حيث  من  ��لفل�سفة 

�تخذت  ذلك  �لتحقيق    ، �لتاريخية  �ملحرمات  من 

من  �لتي   ، �ملختلفة  ��خلطو�ت  �خلطط  من  �لعديد 

�ملتلقني  من  ممكنة  �رسيحة  لأكرب  �لو�سول  �ساأنها 

�توجهاتهم   ، �ملعرفية  �أطيافهم  ، مبختلف  �ء 
ّ
��لُقر

�لأيديولوجية ،  من بني هذه �خلطو�ت �إقامة �سالون 

فل�سفي �سهري يناق�ص من خالله �لكتب ��لإ�سد�ر�ت 

�ل�سالون  هذ�  ميتد  �أن  على   ، �ملختلفة  �لفل�سفية 

�لأط���ر�ف  �ملرت�مية  �لعمانية  �جلغر�فيا  جلميع 

مبثابة  يكون  ف�سلي  ملحق  �إ���س��د�ر  �سيتم  كما    ،

�للجنة  حتا�ل  �لقارئ  مع  �م�ستمر  مكتوب  تفاعل 

نف�ص  يف  �خفيفة  د�سمة  �جبات  تقدمي  خالله  من 

، �هي يف ذلك تهدف لرت�سيخ ثقافة �حلو�ر  �لوقت 

�تبادل �ملعرفة �لتي من �ساأنها �إنتاج جمتمع �أكرث 

تاريخ  يف  �ل�سارب  �ملعريف  �لفرع  لهذ�   
ً
�طمئنانا 

�لأمم ��حل�سار�ت �ملختلفة. 

ب�سكلٍ   �لفل�سفة  على  �لر�سمي  �ملنع  ه��ذ�  �نعك�ص 

خا�ص ��لعلوم �لإن�سانية ب�سكلٍ  عام ،  يف م�ستوى 

�نوعية ��جتاهات تلك �لأ�ر�ق �لتي مت تقدميها يف 

�ليوم  مبنا�سبة  تقام  �لتي  �ملختلفة  �لحتفائيات 

�لأ�ر�ق ل تنخرط  �ن هذه  ، حيث  للفل�سفة  �لعاملي 

بل   ، �ملعا�رسة  �لعاملية  �لفل�سفية  �لهتمامات  يف 

هي ُتغرد خارج هذ� �مل�سار ، �هذ� ل يعني باأي حال 

�لهتمامات  لهذه  مطابقتها  �رس�رة  �لأحو�ل  من   ٍ

خارج  تقع  باأنها  يعني  لكنه   ، �لعاملية  �لفل�سفية 

�لبحث  ب��اأن  يعني  مما  �لهتمامات  ه��ذه  تاريخ 

 ب�سنني �سوئية كبرية ، 
ً
�لفل�سفي لدينا متاأخر �أي�سا 

غري �ن هذ� �لق�سور غري �ملق�سود بطبيعة �حلال ل 

ينبغي ��سعه كحتمية لزمة ، �� كقدر ل مفر منه ، 

بل هي ��سعية تاريخية من �ل�رس�ري جتا�زها ، 

��لعمل على ذلك بطرق موؤ�س�سية كثرية. 

م�ستقبل الفل�سفة يف اأزمنة احلرية :

باأنها تعي�ص مع كل  �ل�سياق  �لفل�سفة يف هذ�   تبد� 

مهتم بها يف �أزمنة �حلرية ��لتيه ، بني �ل�ستجابة 

�لنفي  ه��ذ�  �ب��ني   ، بها  ��له��ت��م��ام  �ل�سغف  لهذ� 

�لتي  �ملفاهيمية  �لغربة  �تلك   ، لها  �مل�ساعف 

تعي�سها �سو�ء لدى �ملوؤ�س�سة �لر�سمية �� لدى �جلانب 

�ل�سعبي كذلك ،  غري �ن هذه �جلو�نب �لقامتة حتمل 

من  ��لعديد   ، �لأمل  نقاط  من  �لكثري  جنباتها  بني 

م�ساحات �حلركة ��حلياة ، فهي مثل �لأزهار �لتي 

ت�سيء  �لتي  �لقط  �أ� مثل عني   ، �لأ�سو�ك  تنمو بني 

معها  تاأتي  �ن  �ل  تلبث  ل   ، �ملظلمة  �لغرفة  يف 

�ل  �مل�سهد  هذ�  قتامة  من  فبالرغم   ، �حلياة  ن�سائم 

�لعربية  �ل�سياقات  يف  �لرتجمة  حركة  ن�ساط  �ن 

 من عو�مل بعث 
ً
�حركتها �ملت�ساعدة ، تبقى عامال 

�لأمل يف نفو�ص �ملهتمني بها ، �أ�سف �ىل ذلك فاإن 

هذه �لأن�سطة �ملدنية �ملتز�يدة �لتي تهتم باجلانب 

�لإقليمي  �أ�  �ملحلي  �ل�سعيدين  على  �سو�ء  �لفل�سفي 

��ملتلقني  �لقر�ء  من  �لكثري  �أذه��ان  بتغيري  كفيل   ،

من مثل هذه �ملفاهيم �ت�سجيع �لإقبال عليها ، بل 

�جعل �ملجتمع �ملدين �ملحلي بالرغم من ه�سا�سته 

هذ�  لت�سجيع  �ملبادر�ت  من  �لعديد  ين�سئ   ، �لكبرية 

�لفن �لقويل ، ذلك �نها )�لفل�سفة( ت�سبح �أكرث �أهمية 

�إذ�  �لأهمية  هذه  �تت�ساعف  بل   ، يوم  بعد   
ً
يوما 
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على  �ملوؤثرة  �ل�سخ�سيات  من  �لكثري  ب��اأن  عرفنا 

 ، فل�سفية  خلفية  على  ت�ستند  �لعاملي  �مل�ستوى 

�ن  بحيث   ، عميقة  تكون  �ن  بال�رس�رة  لي�ص  رمبا 

حلظة  ��ملنت�رسة  �ل�سائدة  هي  �لكونية  �مل�سرتكات 

�لقيام بالتفكري �لعمومي ، مما يجعل �لفل�سفة حتظى 

بقبول متز�يد �أكرث من �أي �قت م�سى.

�حلرية  مثل  ����رس�ري��ة  �أ�سا�سية  مو��سيع  �إن 

��لدميقر�طية �غريها ، ما كان لها �ن حتظى بهذ� 

�لنت�سار �لكبري من �لنقا�ص ��ملطالبات �لعمومية يف 

خمتلف �لأ�سعدة ��ملجالت �باختالف �جلن�سيات 

�لو��سع  �لفل�سفي  �لتنظري  ذلك  د�منا   ، ��لثقافات 

�لأمم  لدى  �ملو��سيع  هذه  به  حظيت  �لتي  ��لكبري 

فل�سفية  �أ�س�ص  على  �لقائمة   ، �ملختلفة  ��حل�سار�ت 

�لعو�مل  �ت�سجع  �لختالفات  كل  تتجا�ز  �كونية 

معامل  �أن   
ً
جيد�  �أدركنا  �ذ�  ذلك  نقول   ، �مل�سرتكة 

�لع�رس �حلايل ��مل�ستقبلي تقوم على �إبر�ز �لعو�مل 

�لب�رسية �مل�سرتكة �تنميتها ، يف حني �ن �لعتماد 

ب�سكلٍ   ينخف�ص  �ن  ينبغي  �لفئوية  �جلو�نب  على 

م�ستمر ، �لأمر �لذي يعني باأن �لعقل �هو �مل�سرتك 

 عن �لتق�سيمات �لدينية 
ً
�لأكرب بني بني �لب�رس ، بعيد� 

�لعامل  هو  ي�سبح   ، �غريها  ��لعرقية  ��لثقافية 

�لذي تد�ر حوله �لنقا�سات �ملختلفة ، �ترتكز عليه 

كل �مل�ساريع �لب�رسية ، بالرغم من �سطوة �لكثري من 

�د��فعها   ، �لقوي  �ح�سورها  �ل�سخ�سية  �مل�سالح 

فخ  يف  �ستقع  �إنها  �إل   ، يوم  بعد   
ً
يوما  �ملتز�يدة 

�لتبعي�ص ، �لذي ينطبق على �جلزء د�ن �لكل ، فهو 

قابلة  �يجعلها  �لقو�نني  كل  ُي�رسعن  �ملعنى  بهذ� 

للتطبيق ��لتفنيد يف �سل�سلة طويلة ل تنتهي.

خامتة : 

لفهم   
ً
ُمهما   

ً
عامال  �مل�ستقبل  يف  �لفل�سفة  ت�سكل 

�حتليل �حلا�رس فهي مل تعد جمردة كما هي �لتهمة 

من  �ملتفل�سف  �ن  ذل��ك   ، بها  �مللت�سقة  �جلاهزة 

�لر�هنة  �لأح��د�ث  حتليل  يف  ينخرط  �أن  �ل�رس�ري 

�ملتوفرة  �ب��الأد��ت   ، �مبجتمعه   ، به  حتيط  �لتي 

 بعد يوم 
ً
لديه ، �باملناهج �لتي يتم ت�سييدها يوما 

على  بناء  �حلا�رس  لإ�ساءة  يهدف  ذلك  يف  �هو   ،

جند  حيث   ، �لب�رس  بني  �مل�سرتكة  �لب�رسية  �ملعايري 

�لفيل�سوف  لدى  �جلي  ���سح  ب�سكل   
ً
متج�سد�  ذلك 

)1949م- جيجك  �سالفوي  �ملعا�رس  �ل�سلوفيني 

؟؟؟( ، �لذي قال عنه �لناقد �لجنليزي تريي �إيجلتون 

على  مو�سوع  ثمة  »يعد  مل  باأنه   ، )1943م-؟؟؟( 

 ملطحنته �لثقافية » فجيجك 
ً
�لر�ص مل يكن قمحا 

قد حتدث يف �ملو��سيع �لفل�سفية �لأ�سيلة ��لدخيلة 

 رحالته �لفل�سفية يف 
ً
عليها على حدٍ  �سو�ء ، مو��سال 

 بال�سينما ��لفالم �حتليل 
ً
�ملو��سيع �لنف�سية مر�ر� 

�لع�رس  يف  ��حلب  �ل�سيا�سية  ��لنتخابات  �لقهوة 

�لفرن�سي  �لفيل�سوف  عنو�ن  هو  كما  �ل�ستهالكي 

من  �غريها  ب��ادي��و)1937م-؟؟؟(  �ألن  �ملعا�رس 

لها  �سلة  ل  �لوهلة  من  �ن��ه  جند  �لتي  �ملو��سيع 

بالفل�سفة ، غري �نه مع تقدم �لنقا�ص نكت�سف باأنه ل 

توجد مو��سيع يف ماأمنٍ  من �لتنا�ل �لفل�سفي �لذي 

مينحها �لكثري من �لعمق ��ملتعة ��جلمال �ملفتقد.
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تخندقو�  �أنهم  �ملثقفني  بع�ص  على  �لبع�ص  يعيب 

��لع�سبوية  �ل�سللية  لأنف�سهم  ��أ�س�سو�   ، فكريا 

�لطليعي  �ل��د�ر  لعب  من  �ب��دل  �ل�سيقة،  �لفكرية 

للمثقف يف �لإ�سهام يف ثقافة �حلو�ر ��لنفتاح لكل 

تقوقعو�   ، �ملختلفة  �لثقافية  ��لنتماء�ت  �لأفكار 

يف  �لفكرية  �لرنج�سية  ��ظ��ه��ر��  �أنف�سهم،  على 

��لتوج�ص  �لنغالق  حلد  ��سلت  بحجة  تعامالتهم 

��لتي  ��لتنوع  �لتعدد  ثقافة  �من  �لختالف  من 

�مل�ساكل  �سنة كونية من �خلليقة، �هذ� م�سكلة  هى 

هو  �لتمرت�ص  ��أ�سبح   ، �لعربي  �لثقايف  �لر�هن  يف 

جعل  ما  �لثقافية،�هذ�  �ل�ساحة  على  ي�سيطر  �لذي 

�ملوقف  هذ�  بفعل  ��حلر�ك حمد�د�،  قائمة،  �لأزمة 

��ملثقفني،  �لثقافة  ق�سايا  من  للمثقف  �لنحيازي 

�سو�ء يف جمتمعنا �لعماين ،�أ� �ملجتمعات �لعربية، 

�إىل  �حتتاج  متعددة،  ��أ�سبابها  قائمة،  فالأزمة 

�ملثقف  �أزمة  ظاهرة  �يدر�ص  يحلل  �إيجابي  مناخ 

�تر�جع د�ره �لهام يف خلق �لوعي �لثقايف، �دفع 

ق�سايا  يف  ��أنفع  �أج��دى  هو  ما  �إىل  باملجتمعات 

�حلرية ��لدميقر�طية ��لت�سامح مع �لآخر �ملختلف 

��لقبول بالختالف �لطبيعي �لذي هو �سنة كونية. 

�ملثقف  �أ�ساب  ما  �أ�سابه  �أي�سًا  �لعربي  ��ملثقف 

بهذه  �ملتاأثرين  �ملثقفني  خا�سة   ، �لع�رس  هذ�  يف 

�ملثقف  ه��وؤلء  �من   ، منها  �ملقرتبني  �أ�  �لأفكار 

�لي�ساري  ��ملثقف   ، �لليرب�يل  ��ملثقف  �لقومي، 

يف  �لكربى  �ل�سدمة  �أن  يرى  �لبع�ص  �مللتزم.لكن 

حياة �ملثقف �لعربي ��لتي �سكّلت له منعطفًا خطري�ً 

�أيديولوجيته �لفكرية ،جاءت مع هزمية 1967  يف 

 ، نف�سه  �ينقذ  قناعاته  ير�جع  �أن  ��ستطاع  لكنه   ،

�يعيد �لنظر يف بع�ص ما �عتنقه من �أفكار ��أ�هام 

كمثقف  نهايته  من  �أنقذته  رمبا  �ملر�جعة  �هذه   ،

ملتزم بق�سايا �أمته �جمتمعه �ع�رسه ، �فاعل يف 

ر��سخة  كانت  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملبادئ  عن  �لدفاع 

��حلرية،  ��لتقدم  ل��الإب��د�ع  �د�فعة   . �جد�نه  يف 

ترت�كم  �ملثقف  جتاه  �لفكرية  �لن�سد�د�ت  �ظلت 

بفعل �لحتقان �ل�سيا�سي ��لتذبذب �لفكري �غياب 

�لدميقر�طية  يف  �ملتعددة  مب�سامينها  �حلريات 

�ح��ق��وق �لإن�������س���ان، ح��ت��ى ج����اءت �لن��ه��ي��ار�ت 

�جاءت  �لقائمة.  ��أزمتها  �تبعاتها  �لأيديولوجية 

عن  تتحدث  �لغرب  �جلادة يف  �لكتابات  من  �لعديد 

�نهاية   . �لأيديولوجيا  �نهاية  �ل�سيا�سة  نهايات 

هذه  مقولت  �آخ��ر   . �لدميقر�طية  �نهاية  �ملثقف 

�لغربية  �لليرب�لية  عند  �لتاريخ  نهاية   ، �لنهايات 

لفر�ن�سي�ص فوكوياما .�تلقف بع�ص �لكتاب �لذين ل 

�لغرب  يف  ��لنظريات  �لأفكار  توريد  عن  يتورعون 

طرح ما يقوله �لغرب �ي�ستعريه بال مناق�سة �أ� نقد 

، ليعرف ما م�سامني هذه �لأطر�حات �مطابقتها 

على ��قع �لعربي ��أزمته �حلقيقية .�بالفعل طرحت 

 ، �لعربي  �ملثقف  على  �ملثقف«  »نهاية  م�ساألة 

يف  ��لأيديولوجية  �لثقافية  �لأزم���ة  ���ستعريت 

�لغرب بكل ظر�فها ، ��إ�سقاطها على �لثقافة �لعربية 

�لو�قع  عن  تعرب  �ل  قا�رسة  نظرة  �سك  بال  �هذه   .

�لعربي �ظر�فه �ق�ساياه .

يف  ��لرت�بط  �لتد�خل  من  �لكثري  هناك  �أن  �سحيح 

 ، �لكون عمومًا  �ملثقف يف  ��أزمة  �لثقافة  �إ�سكالية 

يف  تتقاطر  قد  م�سكالت  من  �لإن�سانية  �أفرزته  �ما 

�أي�سًا  هناك  لكن   ، �م�سامينها   ر�ؤ�ه��ا  من  �لكثري 

�ملثقف  مفاهيم  يف  ��لتنافر  �لتقاطع  من  �لكثري 

�أ�سبح  �إذ�  �إل   ، �لغرب  يف  �ملثقف  يف  عنه  �لعربي 
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�ملثقف  من   « كربونية   « ن�سخة  �لعربي  �ملثقف 

ثم  �من   ، ��إ�سكالياته  �ر�ؤ�ه  �أفكاره  يف  �لغربي 

غري  يف  هنا  ت�سبح  �لعربي  �ملثقف  ت�سمية  ف��اإن 

��لإ�سكالت  �لق�سايا  معاجلة  �تكون   . معنى  ذ�ت 

خمتلفة  �ق��ر�ءة   ، م�سطنعة  �لعربي  �ملثقف  عند 

�لغرب  يف  �ملثقفة  �لنخب  �أن  ذلك   ، �لأم��ة  لتاريخ 

�ساغت ق�ساياها ��أفكارها من د�خل �لغرب نف�سه 

، �من ثم فاإن نخبنا �لعربية �ملثقفة عندما ت�ستعري 

�لنظرة  فاإنها بهذه   ، �لغرب  �مل�سكالت ��حللول من 

، �تكون  ت�سبح كتلة منف�سلة عن �ملجتمع ��لأمة 

حلولها �ملطر�حة جمرد ��ستعارة �همية مل�سكالت 

غري قائمة ، �ت�سبح �أزمة �ملثقف �لعربي �أ� نهايته 

، �رمبا  للمتابع �حل�سيف  �لطرح ����سحة  مقبولة 

ل حتتاج �إىل تنظري �أ� حتوير يف هذ� �ل�سدد ، �مع 

�أ�  �ملثقف  �أزمة   � �مل�ساألة  هذه  �إن  نرى  فاإننا  ذلك 

�لعرب  �أ��ساط �ملثقفني  ن�سبية بني  � ق�سية  نهايته 

�إ�سكالية �ملثقف �لعربي  ، �قد ل متثل �ل�سد�رة يف 

�لذي نق�سده .

�لتجارب  كل  فيه  ت�سب  �لذي  �لوعاء  فالثقافة هي 

�لفكري  ��مل��خ��ز�ن   ، �لعي�ص  �ط��ر�ئ��ق  ��خل���رب�ت 

��لعطاء �لإبد�عي �لخ :� لذلك فاإن �لثقافة من �أبرز 

�لإن�سانية  �ملجتمعات  يف  �حلياة  حركة  مكونات 

�لأمم  من  �أم��ة  لأي  �مل�سرتكة  �لذخرية  باعتبارها 

�إىل جيل عرب تاريخ طويل من  تنتقل بها من جيل 

�لأفكار ��لعاد�ت ��ل�سلوكيات ��ملعتقد�ت �غريها 

من �ملعطيات يف هذ� �مل�سمار .

�إن�سان له ظر�فه  �أ�ًل �أن �ملثقف يف �لنهاية  لنتفق 

�لنف�سية ��لجتماعية ،  �له حاجاته �ملتعددة كاأي 

حتميله  �لعدل  من  لي�ص  �لذلك   ، حميطه  يف  �إن�سان 

بنات  من  �أ�  �سنعه  من  لي�ست  ��إ�سكالت  ق�سايا 

�لثقايف  �لإ�سكال  من  �لكثري  �أن  مبعنى   ، �أف��ك��اره 

�ملثقف  ي�سنعه  ل  قد  �لإبد�عي  �جلمود  �أ�  �تاأزمه 

عديدة  تر�كمات  عن  عبارة  �لثقافة  لأن   ، �ح��ده 

�فق   ، �لإن�سانية  ��ملجتمعات  �ل�سعوب  ت�سنعها 

عليها  �سك  بال  �لنخب  لكن   ، حياتها  ��سبل  بيئتها 

�حتويلها  �لثقافة  هذه  تفعيل  يف  �لأ�سا�سي  �لد�ر 

�لعربي  .��ملثقف  �ملجتمع  يف  فاعلة  موؤ�س�سة  �إىل 

ي�سعون  �لذي  �ملثقفني  من  �ل�سنف  هذ�  �إىل  ينتمي 

�لتطلعات  �إجناز  �إىل  ��لعملي  �لنظري  ن�ساطهم  عرب 

�لإب��د�ع  �إيجاد  يف   ، �لعربي  �ملجتمع  يف  �لثقافية 

�حلقيقي يف نظرته �د�ره �ممار�سته .

�أن �ملثقف ي�ستطيع �لإجابة على كل  �هذ� ل يعني 

�لأ�سئلة ، �حل كل �ملع�سالت �لقائمة ، لكن �ظيفته 

هي �لنطالق ��لإبد�ع ، ��ل�سعي �إىل ك�سف �لق�سايا 

 ، �جلوهرية  م�سامينها  يف  ��لبحث  ��لإ�سكاليات 

�إىل  يهدف  مبا  فيها  �لتفكري  على  �لنا�ص  �حتفيز 

��سع هذه �ل�سكالت مو�سع �لنقا�ص ��لنقد �جلدي 

�لأب��ر�ج  يف  ��ملعاي�سة  ��لتقوقع  �لهر�ب  �لي�ص   ،

�إبد�عه  يوجد  �لذي  هو  �ملبدع  فاملثقف   . �لعاجية 

خالل   م��ن  �لفاعل  �ل���د�ر  على  لأق��ر�ن��ه  �حتفيزه 

�مل�ستمر  �ملعريف  ��حلفر   ، �ملفتوح  �لثقايف  �لأفق 

�إىل  به  لالرتقاء  �لإب��د�ع  لهذ�  �لد�ئمة  ��ملر�جعة   ،

م�ستويات رفيعة .

�إن ر�سالة �ملثقف �لعربي يف �ملجتمع لي�ست هام�سية 

بقدر ما هي هامة ح�سوريًا ، �ما ي�ستتبع ذلك من 

مهام ��أد��ر ملقاة على عاتق �ملثقف يف �لنفتاح 

�لوطن �همومه  ��لتفاعل مع ق�سايا   ، �لنا�ص  على 

 ، �لذي يلغي �حلو�جز  ، �هذ� �لنفتاح �ملرغوب هو 

�ي�سمح باإقامة عالقة ثابتة ��سحيحة مع �ملجتمع 

جتعل منه مثقفًا �سادقًا مع نف�سه �جمتمعه ، �يدرك 

بالتايل متطلباته �مللقاة عليه ، �غر�ص بذ�ر �لثقة 

��لتفاعل �لإيجابي بني �ملثقف �ق�سايا �لوطن يف 

عمومه ، �سيما ق�سايا �لدميقر�طية �حقوق �لإن�سان 

�لتي تعد من �ملتطلبات �مللحة يف �طننا �لعربي .

لذلك نعتقد �أن  ثقافة �حلو�ر هي �ملنقذ من �لرتباك 

�أد��ر  �أزمة �ملثقف، بقدر ما للثقافة من  يف ق�سية 

يف  ��ل�سلوكية  �لفكرية  �لأن�ساق  كل  يف  �تاأثري�ت 

�حلو�ر  يك�سب  �لذي  لكن   ، �لع�سور  �ملجتمعات عرب 

�لتعدد   ، �لقومي  �لإن�ساين  �بعده  �إيجابياته  �لثقايف 

�لثقايف ��لقبول به . فالتعدد يف �لثقافات �لب�رسية 

ي�سلكها   « خمتلفة  م�سار�ت  يف  تعدد  عن  عبارة 

�أغو�ر �لعامل ، �حما�لة �لتعرف  مبجرد �سعيه ل�سرب 

�ملاء  حركة  ت�سبه  �حلركة  هذه  �إن   . حقيقته  على 

بكل  بالنت�سار  ياأخذ  عندما  �لأر���ص  على  �مل��ر�ق 
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فالفكر  ؛  مانع  مينعه  مل  ما  �ملمكنة  �لجت��اه��ات 

من  حتد  مل  ما  تو�جهه  �لتي  �لف�ساء�ت  يف  يتحرك 

�جهة  يتوجه  لأن  قابل  �أن��ه  كما   ، مو�نع  حركته 

��إذ�   ، عليه  �لتوجه  هذ�  فر�ص  مت  ما  �إذ�  خاطئة 

��سعنا يف �عتبارنا عالقة هذ� �لفكر بحركة �لو�قع 

، �كونه �لقوة �لتي جتر �حلياة �لب�رسية �ر�ءها باأي 

�جتاه �سارت ، عرفنا خطورة ��أهمية عملية ت�سكيل 

�لأفكار �خطورة �لأغالط �لتي يقرتفها �لوعي �هو 

يحدد عالقته مبو�سوعاته . 

�من هذ� �ملنطلق فاإن �حلو�ر �لثقايف ياأتي بثمر�ت 

 ، �لآخر  على  �لنفتاحي  بعدها  من  تكت�سب  عديدة 

�لذي  �جلاد  �لثقايف  للعمل  �ل�سلبة  �لنو�ة  �ي�سكل 

يرت�كم �يتو��سل » خللق حالة ثقافية ب�سفات جديدة 

�عقلية ح�سارية متار�ص �لقطيعة �ملعرفية مع تلك 

�لعقلية �ل�سيقة �لتي ل ترى يف �لوجود �إل لونني �إما 

�أ�سود �أ� �أبي�ص ..�بالتايل فاإن �حلو�ر �لثقايف لي�ص 

ت�سدعًا يف �لذ�ت �لثقافية ، بل هو �إثر�ء لها ��إ�سافة 

ما  �أهم  ��أن   ، �ملعريف  ��سياقها  بنائها  �إىل  نوعية 

عن  �لأ��ب��د  ترفع  �أنها  هذه  �حل��و�ر  عملية  متار�سه 

�لإبد�ع ��آفاق �لثقافة �جلديدة . من هنا تربز ثقافة 

مقت�سياته  يف  للحو�ر  كنتيجة  ��لتنوع  �لتفاعل 

، بهدف  للقبول بالآخر �حما�رته  �لعديدة �كثمرة 

توطيد ج�سور �لتو��سل ، �يف غياب �حلو�ر �لثقايف 

�تثمر   ، �لكربى  �ثمر�ته  �إيجابياته  بالتايل  نفتقد 

�ملجتمع  يقود  بحديث  �ل�ستبد�د  ثقافة  مقابله  يف 

 ، �لرت�بط  �عدم  �لتو�زن  عدم  من  �سلبية  حالة  �إىل 

�لت�سادم  ؛�إما  �إطارين  �بالتايل ��سع �ملجتمع يف 

��لو�سول  �ملتعار�سة  ��لجت��اه��ات  �لأفكار  بني 

��حد  فكر  يف  �لكل  ��سمحالل  �أ�   ، �ملادي  لل�سد�م 

�لإبد�ع  �نقر��ص  ؛ مما يعني  ت�سلطي منفرد  ��جتاه 

، �موت �لتنوع ، ��إق�ساء �لجتهاد ، ��لتوقف �لتام 

عن �حلركة �حليوية �مل�ستمرة .

فمع   ، �حل��و�ر  (م��ع  يتناق�ص   ( �ل�ستبد�د  �لذلك 

�جوده ) يرت�جع ( �حلو�ر ؛لأنه ميثل �عرت�فًا بالآخر 

�أمر  �ه��ذ�   ، ��لتنوع  للتعددية  �إذعانًا  �بالتايل   ،

قطع  فاإن  �لوقت  نف�ص  �يف   ، �لدكتاتورية  ترف�سه 

�ل��ر�أي  لت�سلط  تدريجيًا  يقود  �حل��و�ر  �أم��ام  �لطريق 

�ملنفرد ، ��إق�ساء �لر�أي �لآخر 

فاحلو�ر �لثقايف يثمر �أي�سًا ثقافة �لنفتاح �ملح�سة 

د/  يقول  كما   � �لنغالق  �أن  ذلك   ، �لخ��رت�ق  �سد 

 . فاعل  غري  �سلبي  موقف   � �جلابري  عابد  حممد 

يكون  �أن  �لذ�تي  للتح�سني  �لإيجابية  ��لطريقة 

�سيكون  �بالتايل  �مرت�بطًا  قائمًا  �لد�خلي  �حلو�ر 

�لقدر�ت  يف  �لتكافوؤ  عدم  حالة  يف  حتى  متما�سكًا 

��لإمكانيات �ملختلفة بيننا �بني �لآخر ، مع �جوب 

حترير  �إطارها  �يف   « بها  يتم  دميقر�طية  �إر�ساء 

عن  �لقيود  جميع  برفع  �ذلك  �ل�سيا�سة  من  �لثقافة 

حرية �لتعبري �لتي من د�نها ل تفكري �ل حو�ر �ل 

�إبد�ع . �إن �ل�ستقالل �لثقايف يبد�أ من �إ�ستقالل �لفكر 

، �لي�ص هناك من بديل للفكر �مل�ستقل غري �لتبعية 

توفره  �لذي  .��حل��و�ر  �لتقليد  على  �جلمود  �أ�  للغري 

��سمن  �لفر�ص  تكافوؤ  �إطار  يف  �حلقة  �لدميقر�طية 

�أن  على  �لقادر  �حده  ..هو  �لثقافية  �لإ�سرت�تيجية 

، عملية تبيئة  �لد�خل »  �لتجديد من  يحفز عملية » 

�لإن�ساين �ملعا�رس  �لفكر  �حلد�ثة �جميع مكت�سبات 

مع  ��لتو��سل  �لت�سال  من  جتعل  �لتي  بال�سورة 

، ل عامل  �إغناء ��إخ�ساب  �لثقافات �لأخرى ع�رس 

��ستالب ���ست�سالم . 

�من �سمن ما قام به �لإ�سالم عند �نطالقته �لعظيمة 

، �أنه �تخذ �حلو�ر طريقًا �إىل �لإن�سانية ، فاأثمر هذه 

�حل�سارة �لعمالقة �لتي تفاعلت مع كل �حل�سار�ت 

تاريخ  يف  لها  �سابق  ل  بوترية   « �لع�رس  ذلك  يف 

��أ�ر�با  �أفريقيا  يف  كما  �آ�سيا  يف  .فتو�سعه  �لب�رس 

فيها  �ن�سهرت  بوتقة عمالقة  يكون  �أن  له  �أتاح  قد 

ثقافات عدة . �هكذ� ن�ساأت ح�سارة �أ�سيلة عاملية 

�سكلت  �قد   . م�سرتكة  لغة  �لعربية  متخذة   ، �لطابع 

قدمت  فقد   . �لإن�سانية  تاريخ  يف  حا�سمة  مرحلة 

على  بها  يعتد  لمعة  �أ�سماء  �لإ�سالمية  �حل�سارة 

�مل�ستوى �لعاملي يف ميادين �ملعرفة كافة : �لأدب ، 

علم �للغة ، �ملعاجم ، �لت�رسيع ، �لالهوت ، �لت�سوف 

��كت�ساف  �لرحالت  ر��ية   ، �جلغر�فيا   ، �لتاريخ   ،

�لفلك   ، �لريا�سيات   ، �ملالحة   ، �لق�سية  �لبلد�ن 

 ، �لنبات   ، �لكيمياء   ، �لطب   ، �لفل�سفة   ، �ملو�سيقى   ،

�لفن ��لعمارة . �إنه �لرت�ث �لثقايف �لكال�سيكي �لذي 
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ي�ستمر در�سه ���ستك�سافه 

كما �أن �حلو�ر ي�ساهم يف �لتعاي�ص مع ثقافة �لآخر 

�لثقايف  بالتعدد  �لقبول  منطلق  من  �ر�ؤ�ه  �فكره 

 للثقافة نف�سها ، 
ً
��لإقر�ر بها ، �هذ� يف حد ذ�ته غنى

�قوة لعنا�رسها �لذ�تية ، ي�ساف �إىل ذلك �أن نظرتنا 

للقبول بالآخر ��لتعاي�ص معه تعترب جزء�ً ل يتجز�أ 

من ثقافتنا �ح�سارتنا �ديننا �حلنيف ، لذلك فاإن 

��لتعاي�ص  بالآخر  �لقبول  ثقافة  تعميم  �ملهم  من 

يلتزم  د�م  ما  �لتعبري  يف  حقه  عن  ��ل��دف��اع  معه 

�أي�سًا  يدفعه  ما  �هذ�   ، �ملرعية  ��لأنظمة  �لقو�نني 

للقبول باحلو�ر �لثقايف ��لتعاي�ص معه .

��ل�سعوب  �لأمم  بني  �حل�ساري  �لتفاعل  �ينمي 

�سلمها  �أم��ة  لكل  �أن  �مع   ، �لتفاعل  هذ�  خالل  من 

�حل�ساري ، �حيزها يف هذ� �ل�سلم �درجته ، �إل �أن 

هذ� �لتفاعل يتنامى مع �حلو�ر �لثقايف ، �يرتك �أثره 

�تاأثريه بالرت�كم �لثقايف ، �يكون �أقدر على �لثبات 

�لثقايف  �حل��و�ر  على  �أي�سًا  ��لأق���در   ، ��لتاأ�سيل 

��حل�ساري مع �حل�سار�ت ��لثقافات �لأخرى بحكم 

تفاعلها �لثقايف معهما . 

�لتكوين  �سميم  يف  تدخل  �لقيمة  ف��اإن  هنا  م��ن 

لأن   ، ���س��و�ء  ح��د  على  ��ل��ف��ردي  �جلمعي  �لثقايف 

�سكل  على  تو�سع  جمموعة  لأي��ة  �ملميزة  �لثقافة 

معرفية  �منظومات   ، �سلوك  ��أمناط  �قيم  مفاهيم 

حتققت لدى �أن�ساق متتالية من �جلماعات �لب�رسية 

عرب مر�حل متعددة 

�إيجابية يف  ي�سهم م�ساهمة  بثقافة �حلو�ر  فالوعي 

من  �لقرت�ب  �لأقل  على  �أ�   ، �لآر�ء  لتعدد  �لنفتاح 

بغ�ص   � �لدميقر�طية  �هذه   ، �حلو�رية  �لدميقر�طية 

كثري�ً  تقرتب   � ��مل�سطلحات  �مل�سميات  عن  �لنظر 

�لتعدد  حيث  من  �لإ�سالم  يف  �ل�سورى  مفهوم  من 

��ل�سللية  �لإق�ساء  عن  بعيد�  �قبولها  �لآر�ء  يف 

��لأحادية يف �لعمل �لثقايف �لعام.
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من �أعمال �لفنان �دري�ص �لهوتي - ُعمان



من نافلة �لقول، �أن �ملجتمع �ملدين يعد موؤ�رس� هاما 

على ن�سج ح�ص �ملو�طنة لدى �لأفر�د �تفاعلهم مع 

عنا�رس  يف  ينتظم  �لذي  �لد�لة  مبفهوم  �لإح�سا�ص 

��لأفر�د.  �ملجتمعية  ��لهياكل  �حلكومة  منها  عدة 

�لذ� فاإن �ملجتمع �ملدين يخدم من خالل موؤ�س�ساته 

لتفاعل  فاعلة  ��سيلة  كونه  هامة،  �طنية  �أغر��سا 

�ملو�طنني  لدى  �تر�سيخهما  ��مل�سوؤ�لية  �ملو�طنة 

بعني  �لأخ��ذ  مع  �لوطن،  جت��اه  ��أف���ر�د�  موؤ�س�سات 

�ل�سخ�سية  ��مل�سالح  �لفردية  �لفر�قات  �لعتبار 

�لتي ت�سوب �أي عمل �إن�ساين حكومي �أم �أهلي.

�لعل من �أبرز �لتطور�ت �لتي �ساحبت نه�سة عمان 

�أمن��اط  بع�ص  على  ح�سل  �ل��ذي  �لتغيري  �حلديثة 

)كالوقف(  �لتقليدية  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�س�سات 

موؤ�س�سات  �ظهور  �لبحر(  �سنن  )�جل��ان  ���سائله 

��جلمعيات  �مل��ر�أة،  )كجمعيات  حديثة  �أ�  جديدة 

�لرعائية ��خلريية ��ملهنية( ، �يف هذ� �لتغيري تعبري 

عن �لتطور �حلادث ��مل�ستمر على �مل�سهد �لجتماعي 

��ل�سيا�سي بال�سلطنة �ملز�من مع �لنه�سة �لعمر�نية، 

��لفتوة �لدميوغر�فية ، ��لتموجات �لقت�سادية، �إل 

يتنا�ل  �أن  �لتعبري  لهذ�  �ملجال  يتح  لالأ�سف مل  �أنه 

يف  �إل  مبا�رس  ب�سكل  �لفكرية  �لع�رسنة  مقاربات 

بع�ص �ملجالت �لبع�ص �لوقت. 

�ما يجب �أل يفوت ذكره هو �أن مفهوم �ملجتمع �ملدين 

لي�ص  مقا�سده،  من  عليه  ي�ستدل  كما  �تطبيقاته، 

باجلديد على �ملجتمع �لعماين �ثقافته، ��أح�سب �أن 

�إن�سانيتني متعامدتني هما  ذلك مرتبط بخا�سيتني 

��خل�سو�سية(  �ل�ستقاللية  )مبعنى  �لفردية  �لنزعة 

�إىل  �حلاجة  )مبعنى  �لفردية  �لقدر�ت  �حمد�دية 

�لتعا�ن ��لتكامل(؛ فال�سبلة، ��ملجال�ص، ��لأ�قاف 

 ، لها(  �ملر�فقة  ��ملد�ر�ص  منها  �لتعليمية  )خا�سة 

�لتاريخية لعمان  �لق�سبات  ��لأ�سو�ق �ملركزية يف 

)كنز�ى ��لر�ستاق �بهالء �منح على �سبيل �ملثال ل 

�حل�رس( بالإ�سافة �إىل �لأفالج �نظم �إد�رتها �لرفيعة 

، ��سنن �لبحر ��حلمى )�أ� �حلامية(1؛ كل هذه �سو�هد 

على عمق �جود مفهوم �ملجتمع �ملدين �مبادئه يف 

�ملجتمع  هذ�  �سيغ  �ختلفت  ��إن  �لعمانية،  �لذهنية 

�ملدين �تعددت. �يف هذه �لنظم �ملعي�سية ��لعملية 

�لأ�ل ه��و �سيغ  �لأم���ر  �أم��ري��ن:  ل��وج��ود  م��وؤ���رس�ت 

حملية للمو�َطنة ��ستنبطها �لعمانيون من حمد�دية 

��لتاريخية  �ل�سيا�سية  �سياقاتهم  �من  مو�ردهم 

مع  �تعاركهم  �ملحلية،  �رس�عاتهم  من  �ملت�سكلة 

��لأمر  �لإ�سالمي �غريه.  ��لفكري  �لأممي  حميطهم 

�لثاين هو �سيادة �لقانون �لذي يرتكز )بخالف حكم 

�لقيمية  ��لقاعدة  �خللقية  �ملبادئ  على  �لقانون( 

��ل�ستد�مة  ��لتحكيم  �لتنظيم  لآليات  توؤ�س�ص  �لتي 

يف �ملجالت �لتي تنا�لتها �لنظم �ملدنية، مبا يهيئ 

بيئة ت�سمها �ملر�نة ��لتكيف مع حاجات �لب�رس.

�مع مكوث �لعمانيني يف �خلارج ردحا طويال من 

للمجتمع  حديثة  ��سيغ  �أطر  مع  �تعاملهم  �لزمن، 

لهم  �أتيحت  ما  �رسعان  �لعمانيون  توجه  �مل��دين، 

يف  ��ل�سيغ  �لأط��ر  ه��ذه  يوجد��  �أن  �إىل  �لفر�سة 

يف  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ب��ادل  ك��ن��ادي  �ل��ع��م��اين  �سياقهم 

�لأربعينيات، ��جلمعية �لتاريخية �لعمانية �جمعية 

�ملر�أة �لعمانية يف م�سقط ��لنادي �لوطني �لثقايف 

يف �ل�سبعينيات، على �سبيل �ملثال ل �حل�رس. �خالل 

�أخرى من موؤ�س�سات  �أ�سكال  �لعقود �ملا�سية تو�لت 

 ، �ملدين كاجلمعيات ��ملوؤ�س�سات �خلريية  �ملجتمع 

��جلمعيات  �لدعم،  �جمموعات  �لتوعية  �جمعيات 
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��جلمعيات  �ملجتمع،  من  حمددة  لفئات  �لرعائية 

�لأجنبية  ��جلاليات   ، �ل�سد�قة  �ملهنية، �جمعيات 

�موؤخر�  �لأهلية  )�لتكافل(  �لت�سامن  ��سنايق   ،

��لفكرية  �ل�سبابية  ��حلمالت  �لعمالية،  �لنقابات 

على ��سائط �لتو��سل �لجتماعي. 

م�سجلة  مدين  جمتمع  موؤ�س�سة   150 حو�يل  هناك 

�يقدر   ، �لجتماعية  �لتنمية  �ز�رة  ل��دى  حاليا 

موؤ�س�سات  من  غريها   100 �إىل  ي�سل  ما  هناك  �أن 

�أ� غري �مل�سجلة حتت  �لر�سمية  �ملجتمع �ملدين غري 

مظلة قانون �جلمعيات �لأهلية، �إل �أنه من �لأهمية 

�ل�ساعد يف عدد  �لنمو  �أنه مع هذ�  مبكان مالحظة 

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين ما تز�ل معظمها تعمل يف 

ل�سيما  �خلريي،  ��لعمل  ��لرعاية  �خلدمات  جمال 

يف  �لعاملة  �ملوؤ�س�سات  ع��دد  �أم��ا  منها،  �لر�سمية 

�ملجال �لفكري ��لبحثي ��لتخطيطي فال يزيد عن 3 

موؤ�س�سات من بني �ملوؤ�س�سات �لر�سمية، �أي ما ن�سبته 

فئة  يف  �أما  �ملوؤ�س�سات،  هذه  �إجمايل  من  فقط   %2

في�سعب  �مل�سجلة  غري  �أ�  �لر�سمية  غري  �ملوؤ�س�سات 

�إح�سائيات معتمدة  �لن�سب لعدم �جود  حتديد هذه 

�كذلك لتغري مدى تكثيف جهودها بح�سب �لظر�ف 

�لقانونية ��ل�سيا�سية ��لفكرية �ملحيطة. 

�أ�  �مل���دين،  �لعمل  تنظيم  م��ن  عقود  م��ر�ر  �بعد 

�ملجتمع  �أم��ام  حتديات  هناك  تقييده،  ب��الأح��رى 

د�خلية،  جمموعتني:  يف  ت�سنيفها  ميكن  �مل��دين 

مبعنى �أنها متعلقة مباهية �ملجتمع �ملدين مفهوما 

�تطبيقا �موؤ�س�سات؛ �خارجية، مبعنى �أنها متعلقة 

بالبيئة �ملحيطة به ��ملمكنة له. 

�أ�لها �سبابية  �لد�خلية ثالثة،  �لتحديات  �أبرز  فمن 

مفهوم �ملجتمع �ملدين �ر�سالته، فيما بني �لعاملني 

�تعود  �جلمهور.  �كذلك  �ملدين  �ملجتمع  جمال  يف 

�ملدين  �ملجتمع  �أ�سكال  تعدد  �إىل  �ل�سبابية  هذه 

عمان  د�خ��ل  �ملختلفة  �ملجتمعات  يف  ��سيغه 

�ملتجددة  �ملدين  �ملجتمع  طبيعة  ��إىل   ، �خارجها 

يف  �لد�ئر  �جلدل  �إىل  �كذلك  با�ستمر�ر،  ��ملتغرية 

�ملدين  �ملجتمع  عالقة  ح��ول  �لعمانية  �لأ����س��اط 

�ل�سيا�سية.  ��مل�ساركة  �لدميقر�طية  باملمار�سة 

�بالن�سبة للنقطة �لأخرية فاإن ما �أظهرته �لتجارب 

تو�سيع  �أ�  �لدميوقر�طية  �أن  �لعاملية  ��لدر��سات 

�تتطلب �جود  تو�سل  �لتي  �ل�سعبية هي  �مل�ساركة 

�لي�ص  ن�سجها  مر�حل  من  كمرحلة  مدين  جمتمع 

�لعك�ص، �أي �أن �ملجتمع �ملدين ل يو�سل بال�رس�رة 

�إىل �لدميوقر�طية.

�ل�سبابية تو�فر خدمات رعائية من  ��ساحب هذه 

ر�حا  �أ�ج��د  مما  �حلديث  �لع�رس  يف  �حلكومة  قبل 

�ل�سابق.  يف  �لثقل  بهذ�  موجودة  تكن  مل  �تكالية 

�ترتبط هذه �ل�سبابية بتحد خارجي �أل �هو �لإرث 

عمان  )يف  �مل��دين  �ملجتمع  ملوؤ�س�سات  �لتاريخي 

للمجتمع  حم��د�د�  فهما  ��د  �لَّ هذ�  كل  �خارجها(. 

�لرعائية  �خل��دم��ات  ت��ق��دمي  على  ق�����رسه  �مل���دين 

�لتوعوية  �لأن�سطة  �بع�ص  �خلريية،  ��مل�ساعد�ت 

يف �ملجال �ل�سحي، �بع�ص �لرب�مج �ملوجهة لبناء 

�أن �لأخطر من ذلك هو حد�ث  �إل  �لقدر�ت �ملحلية. 

منا�ئ  �ملدين  �ملجتمع  �أن  فيظن  �لفهم،  يف  خلط 

للحكومة يف حني �أنه ل يعد� �أن يكون جهد� مو�زيا 

يتفق مع  بذلك  ذ�ته. �هو  �ملجتمع  منبعثا من  لها 

�لإن�سان  �أن  �هو  �مل�ستد�مة  للتنمية  �حلاكم  �ملبد�أ 

��سيلة �لتنمية �هدفها.

�ملو�رد  �لد�خلية هو حمد�دية  �لتحديات  ثاين هذه 

بالتحدي  كبري  حد  �إىل  �ملرتبطة  ��لتمويل،  �ملالية 

�لأ�ل،  ��فتقاد كثري من موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين 

�لتي  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  ملهار�ت  عمان  يف 

�م�ساريع  ���سحة  �ر�سالة  ر�ؤي��ة  �سياغة  ت�سهل 

�لثقة  من  نوعا  �متنح  �لإط��ار  هذ�  ترتجم  ��أن�سطة 

للمانحني �ملحتملني، بالإ�سافة �إىل غياب �سيا�سات 

مالية ���سحة لدى �لعديد من �ملانحني ��ملمولني 

 – ��سرت�تيجي  �إطار  لغياب  نتيجة  �ملوؤ�س�سات  لهذه 

باجلو�نب  خربتها  لعدم  – �أ�  �أعاله  �إليه  �أ�سري  كما 

�لتمويل  بني  مغلوط  ذهني  لرت��ب��اط  �أ�  �ملالية 

�ملوؤ�س�سي ��ل�ستجد�ء �ل�سخ�سي.

االأجيال،  هوة  فتمثل يف  التحديات  هذه  ثالث  اأما 

مبعنى انقطاع انتقال الريادة من جيل الآخر ب�شكل 

منظم و�شل�س، ويعود ذلك اإىل اأ�شباب، اأبرزها وجود 

العمل  على  املهيمنة  االأجيال  بني  ثقافية  هوة 

املدين احلايل واالأجيال ال�شابة، ومما �شاعد يف ذلك 
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املهيمنة  االأجيال  بني  والثقايف  العمري  التوافق 

اآنفة الذكر واالأجيال املهيمنة يف احلكومة واأرباب 

العمل اأو �شلطة اتخاذ القرار يف جماالت اأخرى، مما 

اأنتج احتكارا »جيليا«. 

�أما �لتحديات �خلارجية فيمكن �إجمالها يف حتديني 

�حمد�دية  �لعام  �ل�سيا�سي  �ل�سياق  هما  رئي�سني 

مبتطلبات  �لوفاء  يف  ��لقانونية  �لتنظيمية  �لأطر 

�لعام  �ل�سيا�سي  بال�سياق  يتعلق  فما  �ملدين.  �لعمل 

موؤ�س�سات  �إىل  ��جلمهور  �حلكومة  نظرة  ت��ز�ل  ما 

�أنها موؤ�س�سات خريية  �ملجتمع �ملدين قا�رسة على 

�إليها كعو�مل م�ساعدة يف  ينظر  �رعائية فقط. �ل 

�ساعد  �مما  �لعام.  �ل��ر�أي  توجيه  �أ�  �لقر�ر  �سنع 

على  �لعتماد  ذهنية  �أي�سا  �لنظرة  هذه  ت�سكيل  يف 

�لرفاه(. بالإ�سافة  �أطلق عليه )د�لة  �حلكومة فيما 

جتاه  �حلكومية  �جلهات  قبل  من  عام  توج�ص  �إىل 

موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين: �لو �أنه �آخذ يف �لنح�سار 

من  منبثق  �لتوج�ص  ه��ذ�  �أن  �إل  �ببطء،  ما  نوعا 

�أذه���ان  يف  �مل���دين  �ملجتمع  موؤ�س�سات  �رت��ب��اط 

�مل�سهد  يف  ��ملوؤثرين  �لقر�ر  �سناع  من  �لعديدين 

�ل�سيا�سي �لعماين من �لرعيل �لأ�ل بحركات �لتحرير 

�أ� باحلركات �ل�سيا�سية، �يع�سد هذ� �لربط �لتاريخ 

�حلديث،  ��لعربي  �لعماين  ��لجتماعي  �ل�سيا�سي 

��إ�سكالية �ل�سطالح ��رتباطه عامليا بالتغيري يف 

�لتغيري  هذ�  ��أن  �سيما  ل  �نظامه،  �حلكم  �سيا�سات 

�لقمة  �أ�  �لنخبة  �لي�ص  �ملجتمعية  �لقاعدة  م�سدره 

�لتي �عتادت �أن تقود دفة �لتغيري. 

�لتنظيمية  �لأط���ر  مب��ح��د�دي��ة  يتعلق  فيما  �أم���ا 

�سيق  �إجر�ئي  تف�سري  هناك  يز�ل  فما  ��لقانونية؛ 

موؤ�س�سات  لت�سكيل  ��لتنظيمية  �لقانونية  لالأطر 

�آخر  �إىل  �سخ�ص  من  يتفا�ت  �لذي  �ملدين  �ملجتمع 

منا�سبة  قانونية  �أطر  غياب  �أ�   ، �أخرى  �إىل  �حالة 

��رس�رية م�سجعة.  فعلى �سبيل �ملثال عدم �جود 

ربحية  غري  موؤ�س�سات  باإن�ساء  ي�سمح  قانوين  �إطار 

�جلمعيات  قانون  �إطار  خارج  عام  نفع  طابع  ذ�ت 

يف  �ملوؤ�س�سات  من  �لنوع  هذ�  ي�سع  �لذي  �لأهلية 

�أي�سا  �يخلطها  �خلريية  �جلمعيات  مع  �لفئة  نف�ص 

مع �جلمعيات �ملهنية �غريها من �أنو�ع �جلمعيات 

�موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين. 

�لعالقة بني �ملجتمع �ملدين ��مل�ساركة  �إن  ختاما، 

 ، �متبادلة  �طيدة  عالقة  �لد�لة  �تطور  �لعامة 

�مل�ساركة  تاأ�سيل  �أن  �إىل  �لدر��سات  بع�ص  �ت�سري 

�لعامة �ن�سجها عرب �ملمار�سات �لدميقر�طية يقوي 

�ملجتمع �ملدين، �لي�ص �لعك�ص �سحيحا بال�رس�رة ، 

�إل �أنها �أ��سحت �أي�سا �أن �لبعد �لتاريخي ��لرت�كمي 

تقوية  يف  ��أ�سا�سي  حيوي  �مل��دين  �ملجتمع  لبناء 

�إيجاد  �ملجتمع �ملدين �تطويره، �من هنا ل ميكن 

�إيجاد  يجب  بل  �ليلة،  ي��وم  بني  �مل��دين  �ملجتمع 

�لبيئة �ل�سيا�سية �ملنا�سبة لنمو هذ� �لقطاع �لهام. 

�أن  يجب  ل  �موؤ�س�ساته  �ملدين  �ملجتمع  مفهوم  �إن 

�أن يقت�رس على  ، �ل  �أنه تقليد م�ستورد  يوؤخذ على 

�لعربية  �لد�ل  بع�ص  يف  عليه  �ملتعارف  �لأ�سكال 

�لأ�سكال  ه��ذه  بع�ص  يف  ك��ان  ��إن  �لأجنبية،  �أ� 

من  فيه  مبا  �ملدين  �ملجتمع  مفهوم  �إن  بل   ، فو�ئد 

موؤ�س�سات �م�ساركة من قبل �جلميع مفهوم متجذر 

�ل�سلطنة.  يف  �لإن�سانية  �جتاربنا  جمتمعاتنا  يف 

�ملدين هذ�  �ملجتمع  ��أ�سالة  �لعتقاد مبحورية  �إن 

�أكرب  م�سد�قية  �مل��دين  �لعمل  مينح  �أن  �ساأنه  من 

�أ�رسع لتناغمه مع مفاهيم عمانية �تقاليد  �تقبال 

عريقة �أخرى تتكامل معه ، �يف ذ�ت �لوقت مينحنا 

ن �ملو�طن  �لفر�سة لإيجاد جمتمع مدين عماين ميكِّ

يف  �مل�ساركة  من  بعمان  مكان  كل  يف  ��ملو�طنة 

�لبناء ��لتنمية �يجعل من �لوطن �سنيعة �ملو�طنني.

الهام�س

�لزر�عية  �لأر��سي  ��ستخد�م  تقنني  يتم من خالله  تقليدي  نظام   - 1

�لتدهور  من  ��ملناخية حلمايتها  �لبيئية  �لظر�ف  بح�سب  �لرعوية  �أ� 

من  منتخبة  جلنة  عرب  �لنظام  هذ�  �ي��د�ر  ��ستد�متها.  على  ��حلفاظ 

��لتي  �لقبائل(  �لقرى/  )�ملجتمعات/  للم�ستفيدين  �لعامة  �لهيئة 

تخت�ص �أي�سا بف�ص �لنز�عات ��إيقاع �لعقوبات.

�ل�سفحة 5 من 5
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�لطبيعية  �سو�ء  �لعلوم  من  كغريه  �لتاريخ  علم 

بتطور�ت  مير  ��لجتماعية  �لإن�سانية  �لعلوم  �أ� 

�لعملية  �ملمار�سة  حقل  �يف  �ملنهج  يف  �جتديد�ت 

�آخر ما  بدء�ً من �لتاريخ  �لكامن يف �لأ�سطورة �إىل 

�لتاأريخ �حلديثة، حمققًا عمق  �إليه مد�ر�ص  تو�سلت 

فهم  ��ساعد يف  �لإن�ساين،  للما�سي  ��لفهم  �لإدر�ك 

�حلا�رس ���ست�رس�ف �مل�ستقبل.

  يف عمان  ��ستهرت عبارة نور �لدين �ل�ساملي �لتي 

�لتاريخ،  بعلم  »�لأ�سحاب«  �هتمام  عدم  �إىل  ت�سري 

مربر�ً �لأمر –��إن مل يكن ب�سكل مقنع- بان�سغالهم 

باإقامة �لعدل.

�لقرن  �سبعينيات  بعد  �ختلف  قد  �لأمر  هذ�  �إن  �إل    

�هتمامًا  ف��رنى  �لثمانينيات،  �ب��د�ي��ة  �ملا�سي 

على  بل  »�لأ�سحاب«،  قبل  من  فقط  لي�ص  ملحوظًا 

�لد�لة  �رسعت  فقد  �لر�سمي،  �ملوؤ�س�سي  �مل�ستوى 

يف  جتلى  �تاريخًا،  تر�ثًا  باملا�سي  �لهتمام  يف 

للرت�ث عام 1976  �ز�رة  �إن�ساء  �سور عديدة منها 

ق�سم  ��فتتاح  ��ملوؤمتر�ت  �لند��ت  ع�رس�ت  ��إقامة 

للتاريخ يف كلية �لآد�ب بجامعة �ل�سلطان قابو�ص، 

كذلك ي�ساف �إليه م�ساهمات للباحثني �لأفر�د...�لخ، 

�أثمرت هذه �جلهود �إنتاج ع�رس�ت �لكتب ��لدر��سات 

�لتاريخية.

    �ل�سوؤ�ل �لذي نحا�ل طرحه يف هذه �لدر��سة متعلق 

مب�ستوى عينة من هذه �لكتابات، �ما �لذي �أ�سافته 

�إىل �لبناء �لرت�كمي حلقل �لكتابة �لتاريخية، �إن كان 

يف �لر�ؤى �أ� �ملناهج ��لأد��ت، �أ� يف �ملو�سوعات 

�لتاريخ  علم  م�ستوى  على  ��لأطر�حات،  ��لق�سايا 

يف  �لتاريخ  علم  م�ستوى  �أ�  خا�سة  ب�سفة  �لعربي 

�لعامل.

    �من �ملعلوم �أن علم �لتاريخ قد مر مبر�حل تطورية 

كان  �قد  �لتاريخية،  �لفرت�ت  خمتلف  يف  �ث��ور�ت 

ملختلف �سعوب �لعامل م�ساهمات يف تلك �لإجناز�ت 

�لفرن�سية  �حلوليات  مدر�سة  �إىل  ه���ري�د�ت  منذ 

��لتاريخ �جلديد، مر�ر�ً بع�رس�ت �ملوؤرخني ��لعديد 

�لكتابات  �أي��ن  فال�سوؤ�ل  �لتاريخية،  �ملد�ر�ص  من 

��لثور�ت  �لتطور�ت  هذه  من  �لعمانية  �لتاريخية 

��لقفز�ت هل تفاعلت ���ستفادت ��أفادت؟

     تاأتي هذه �لدر��سة كمقدمة لدر��سة �أ��سع يقوم بها 

�لتاريخية يف عمان  »�لكتابة  �لباحث حتت عنو�ن 

علمية  در��سة  �هي  �لتاريخ«،  خ��ارج  �لتاأريخ  �أ� 

�لعمانيون  يف حقل  ���سعة مما كتبه  لعينة  نقدية 

���ستقر�ء  ر�سد  فيها  نحا�ل  �لتاريخية،  �لدر��سات 

�در��سات،  كتب  من  �أنتج  مما  ���سع  جانب  �تقييم 

عام  ب��د�ي��ات  �إىل  ع��ام 1980  م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 

2014، لتكوين �سورة ���سحة �متكاملة عما كتب، 

مكتفني  معينة،  منهجية  معايري  �فق  تقييمه  مع 

يف هذه �لدر��سة بتحليل �نقد �سل�سلة �لوليات عرب 

�لتاريخ �لتي �أقامها �ملنتدى �لأدبي.

    �ملنتدى �لأدبي كان �أحد �ملوؤ�س�سات �لتي �ساهمت 

بقدر كبري يف منتج �لكتابة �لتاريخية �لعمانية من 

خالل �لكثري من �لند��ت ��ملحا�رس�ت، فقد �أقامها 

-منذ �إن�سائه عام 1988- يف خمتلف نو�حي �لعلم  

��لثقافة، منها ق�سم كبري خا�ص بالتاريخ جتلى من 

قر�ء�ت  ��سل�سلتي  تاريخية،  حما�رس�ت  عدة  خالل 

�لتاريخ، حيث قام  يف فكر �لعلماء، ��لوليات عرب 

�تعمم  قر�ءتها  ت�سهل  كتب  باإ�سد�رها يف  �ملنتدى 

�ل�ستفادة منها.     

95\ كاتب �باحث من ُعمان 

الكتابة التاريخية يف عمان

 يف الفرتة من1980اإىل2014

�سعيد الطار�سي\



�سل�سلة الواليات عرب التاريخ للمنتدى االأدبي 

اأمنوذجا

�ياأتي �لختيار ل�سل�سلة �لوليات عرب �لتاريخ لعدة 

�متدت  زمنية  �لند��ت يف فرتة  عقد   : منها  �أ�سباب 

من عام 1992 ند�ة �ل�سيب �إىل �لعام �ملا�سي ند�ة 

بركاء، �لكونها متثل �رسيحة ���سعة من �ملوؤرخني 

��لباحثني �لعمانيني �ساركو� فيها بدر��ساتهم، �هي 

�سل�سلة لها ذ�ت طموح علمي �ت�سعى لتحقيق �أهد�ف 

حمددة، �تنوع مو�سوعاتها �لتاريخية... �لخ. 

�لوليات عرب  �سل�سلة  �ملنتدى يف  �أقامها  ند�ة  �أ�ل 

دما/�ل�سيب  بعنو�ن     1992 عام  كانت  �لتاريخ 

�مكانتها  دما-�ل�سيب  يف  قر�ء�ت  �أ�  �لتاريخ  عرب 

�لفرتة من 1994  ند��ت يف  عدة  تلتها   ..
)1(

�لأدبية

�ن��ز�ى  �ظفار  ��سور  �سحار  ح��ول   2013 �إىل 

��سنك  ��إب��ر�ء  ��لر�ستاق  �بهلى  �م�سندم  �عربي 

��سنا�ص  ��لربميي  ��مل�سيبي  �قريات  ��سمائل 

�بدية �بركاء.

للمدن  �تكرمي  كاحتفاء  تاأتي  �ل��ن��د��ت  �أن  مع   

�لقارئ  �أن  �إل  �لعمانية،  ��ل��ولي��ات  ��حل��و����رس 

يالحظ - عندما يقر�أ هذ� �ل�سد�ر، �كلمات �ملنتدى 

�لأدبي �لو�ردين يف مقدمة �لإ�سد�ر�ت �لتي تت�سمن 

�لدر��سات �لتي �ألقيت يف ند��ت �لوليات- �لتاأكيد 

�لدر��سات  ��أن  �ملنهجية،  �أ�  �ملنهج  ق�سية  على 

حول �لوليات �لتي يقيمها  �ملنتدى تاأتي يف �إطار 

مهمة علمية �طنية، �هي-�أي �لند��ت- عبارة عن 

در��سات علمية جادة �عميقة �مو�سوعية �معمقة 

�موثقة، بحوث قيمة جاءت لت�سوغ  �لتاريخ ب�سكل 

��لعربية،  �لعمانية  �ملكتبة  ترثي  �مدر��ص  علمي 

بها  ق��ام  بعدنا،  ياأتي  ملن  �أ�سا�سية  لبنة  �تكون 

��لعلم  �لفكر  �رجال  �لأ�ساتذة  من  خمتارة  �سفوة 

�نخبة من �لباحثني �ملتخ�س�سني من حملة م�ساعل 

 
)2(

�لفكر.

مدى  ما  �هي:  �أ�سئلة،  عدة  �لورقة  هذه  يف  نطرح  

�لعلمية؟  �لكتابة  يف  ��ملنهجية  باملنهج  �للتز�م 

�لعلمي  �لبحث  مبعايري  �لباحثني  �لتز�م  مدى  �ما 

�حتقيقهم لرغبة ��سعي �طموحات �ملنتدى �لأدبي 

�لدر��سات  �سمات  �نطباق  م��دى  �م��ا  �مل�رس�عة؟ 

ما  �مو�سوعية؟  �ج��دة  عمق  من  عليها  �لعلمية 

�لدر��سات  من  �لطويلة  �لقائمة  هذه  ت�سيفه  �لذي 

ثر�ء  �أثرتهما  �هل  ��لعربية؟  �لعمانية  �ملكتبة  �إىل 

حقيقيًا؟

�لإجابات  تقدمي  �لقادمة  �ل�سفحات  يف  نحا�ل 

ق��ر�ءة  خ��الل  م��ن  نقدية  مالحظات  ع��ن  �ع��ب��ارة 

�لتالية:  �لعنا�رس  مركزين  للدر��سات  حتليلية 

�ملوقف من �ملا�سي، �منظور �ملوؤرخني ��لباحثني 

�لبحث  مر�حل  �ملنهج،  �لتاريخ،  لعلم  �لعمانيني 

�حلدث  ��ملر�جع،  �مل�سادر  �أ�  �لوثيقة  �لتاريخي، 

��حلدث �ل�سيا�سي، ��لتاأريخ للحا�رس، ���ستقر�ء ما 

يتعلق بها، ثم تقدمي مالحظتنا حولها.

    املربرات واالأهداف واملو�سوعات:   

�لند��ت  هذه  لإقامة  ��لثقافة  �ل��رت�ث  �ز�رَة  دعا 

تعر�ص  ما  ر�أ�سها  على  ياأتي  �مل��ربر�ت،  من  �لعديُد 

هذ�  يف  ��سفه  جاء  �لنا�سع-كما  عمان  تاريخ  له 

�لإ�سد�ر-من عدم �هتمام ��إن�ساف من قبل �لعديد 

من �ملوؤرخني ��جلغر�فيني، �عدم �إيالئهم �أي عناية 

�لإ�سالمية  �ملدن  �أن  مع  �مدنها،  عمان  بحو��رس 

�حتلت   �لأدبي،  �ملنتدى  يرى  �حتلت-بد�هة-،كما 

مكان �ل�سد�رة يف كتاباتهم �در��ساتهم.

�حو��رسها  عمان  ملدن  كان  ما  ذلك،  �إىل  ي�ساف 

��لإن�سانية،  ��لفكرية  �حل�سارية  �لثو�بت  م��ن 

��حل�سور �لفاعل ��ملتميز لألق تلك �ملدن �لثقايف، 

�ملدن،  به  قامت  �لذي  �حل�ساري  بالد�ر  ��لعتز�ز 

�لأج��ي��ال  ع��ات��ق  على  �مل��ل��ق��اة  للمهمة  �ت��ق��دي��ر�ً 

��حلو��رس  �مل��دن  �تاأثري  ��مل�ستقبلة،  �حلا�رسة 

�ل�ساحتني  على  ��لقت�سادي  �لجتماعي  �لعمانية 

�لتاريخ،  قبل  ما  ع�سور  منذ  ��لعاملية  �ملحلية 

��إيالء �لهتمام ملفهوم �لتنوع �لثقايف، �ملحافظة 

على �لثقافة ��لهوية ��لرت�ث، مهمة �طنية �علمية 

�ملر�جع  به  ز�دتنا  ما  �ن��درة  �قلة   ،
)3(

��إن�سانية

، �ما تطرحه 
)4(

تلك �حلو��رس ��مل��دن �ل�سابقة  عن 

خماطر  من  �لأخرى  �حل�سار�ت  ��إفر�ز�ت  معطيات 

�جو�نب  »�ج��وه  ��ج��ود   ،
)5(

�لعمانية �لهوية  على 
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ح�سارية �ثقافية كانت مثار�ً لالإعجاب ��لإكبار« 

 .
)6(

غري مدر��سة

�تهدف �سل�سلة �لوليات �إىل: 

�لنا�سع  �لعماين  �لتاريخ  �سياغة  يف  �لنظر  �إعادة 

ب�سكل  �تاريخ مدن عمان �حو��رسها  ب�سكل عام، 

��ل�سعاعات  �ملتميزة  �لب�سمات  �نقل  خا�ص، 

�ملكتبة  ��إث��ر�ء  �لتاريخ،  عرب  �ملدن  لهذه  �مل�سيئة 

 ،
)7(

�عميقة ج��ادة  بدر��سات  ��لعربية  �لعمانية 

�توثيق �لرت�ث �لعماين ��إعادة �سياغته ب�سكل علمي 

�مدر��ص، �لك�سف عن �جلو�نب �لعلمية ��لتاريخية 

�إل  �ل�سابقة  �ملر�جع  بها  تز�دنا  مل  �لتي  ��لرت�ثية 

�لغابرين  �ل�سلف  ماآثر  �جتديد   ،
)8(

�ل��ن��ادر بالقليل 

 ،
)9(

ليقتدي بهم �جليل �لناه�ص يف م�سريته �ملباركة

لتلك  �لإبد�عية  �لعطاء�ت  ��أب��رز  باأهم  ��لتعريف 

، ��سحذ همم �ل�سباب لالهتمام 
)10(

�ملدن ��حلو��رس

 .
)11(

بالفكر ��لثقافة ��لرت�ث ��حل�سارة

حتتوي كل ند�ة على عدة در��سات تتنا�ل ما�سي 

�لية عرب �لتاريخ من �ليات �ل�سلطنة من خمتلف 

�جلو�نب �جلغر�فية ��لفكرية ��لجتماعية ��لعاد�ت 

�ملعا�رس  ��لتاريخ  ��لآث���ار  ��لتاريخ  ��لتقاليد 

�لإ���س��د�ر«،  ب�»هذ�  �لند��ت  درت  �سُ �قد  للولية، 

�إليه، مع �حتو�ء �أغلب �لند��ت  �لذي �سبقت �لإ�سارة 

على كلمة للمنتدى �لأدبي، ��لقليل منها على كلمة 

لر�عي �لند�ة.

��جلو�نب  �ملو�سوعات  �ل��در����س��ات  تنا�لت  �ق��د 

�لتالية:

ت��ن��ا�ل  فيها  ي��ت��م  �جل��غ��ر�ف��ي��ة:  -�مل��و���س��وع��ات 

��لت�ساري�ص  �جلغر�فية  ��أهميتها  �لولية  موقع 

��مل��ي��اه  ��ل��رتب��ة  ��مل��ن��اخ  �ل��ولي��ة  �جيولوجيا 

��ل�سكان.

�لفكرية  ��حلياة  �لتعليم  �لفكرية:  -�ملو�سوعات 

��لعلمية ��سري �لعلماء �موؤلفاتهم.. �إلخ.

�لوليات  �أهمية  مثل  �لقت�سادية:  -�ملو�سوعات 

تخ�ص  �مو�سوعات  ن��د��ت،  عدة  يف  �لقت�سادية 

�لية بعينها مثل: �لتفاقات بني �حلكومة ��لولية 

عرب  �سحار  ن���د�ة  يف  �لعبيد�ين  ع��ب��د�هلل  ملحمد 

�لتاريخ، ��حلياة �لقت�سادية يف عربي لعبد�هلل بن 

نا�رس �حلارثي. 

-�ملو�سوعات �لأدبية ��للغوية: مثل �حلياة �لأدبية 

�لية  تخ�ص  �مو�سوعات  �ملدينة،  �أ�  �لولية  يف 

�سحار  للهجة  �ل�سوتية  �خل�سائ�ص  مثل:  بعينها 

�ل�سعر  يف  �ظفار  �ل�سيز��ي،  حممد  بن  لعبد�لغفار 

�لعربي لإ�سماعيل بن حمد �ل�ساملي. 

-�مل��و���س��وع��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة: ت��در���ص �ل��ع��اد�ت 

��ملالب�ص  �لدينية  باجلو�نب  �خلا�سة  ��لتقاليد 

��لز��ج ��لطالق ��لوفاة �غريها.

��لقالح  �لآث���ار  يف  �ملتمثل  �مل���ادي  -�ل���رت�ث     

��حل�سون ��مل�ساجد ��لأبر�ج ��ملقابر.

-�لتاريخ �ملعا�رس �أ� �لولية يف ع�رس �لنه�سة: يتم 

تنا�ل �لتعليم ��ل�سحة ��خلدمات �لبلدية ��لإ�سكان 

��لكهرباء ��ملياه ��لت�سالت ��لقت�ساد ��لتجارة 

�خلا�سة  �لدر��سات  هذه  على  �يغلب  ��لندية...�إلخ، 

يف  �ترتيبها  �خلام  �ملعلومات  �رسد  �جلانب  بهذ� 

هو  �لباحث  هم  �أ�  �ملتكرر  ��لهدف  مو�سوعات، 

�إد�نة ما قبل عام �سبعني. 

من  �لن��ط��الق  �ل��در����س��ات   ه��ذه  يالحظ يف معظم 

ت�سغل  �إ�سكالية  �أ�  م�ساألة  م��ن  �لي�ص  مو�سوع 

�ملناهج  ��ستخد�م  خالل  من  يحا�ل  �لباحث  بال 

�تقدمي  �ملنا�سبة  �لبحثية  ��لد��ت  ��لجتاهات 

هم  يتجه  لذلك  مبدعة،  علمية  �أطر�حات  �أ�  طرح 

�ملعلومات  من  ممكن  قدر  �أكرب  �رسد  نحو  �لباحث 

عادة  يكون  �لذي  �لعنو�ن  �أ�  باملو�سوع  �ملرتبطة 

���سعًا �ف�سفا�سًا.

ز��يا  �أ�  �ملطر�قة،  �ملو�سوعات  تنوع  �مع  لذلك 

�أنها  �إل  �لولية  ح��ول  تتنا�لها  يتم  �لتي  �لبحث 

ُتتنا�ل كجزر منعزلة عن بع�سها �لبع�ص، �هو ما 

�لعلوم  بقية  من  �ل�ستفادة  من  �لتاريخ  علم  يحرم 

�تاريخ  ��لقت�ساد  ��جلغر�فيا  �لجتماع  كعلم 

�لأفكار، �يحرم تلك �لعلوم �أي�سًا من �لبعد �لتاريخي 

�لفكرية  منطلقاتها  م��ن   تدر�سها  �لتي  للظو�هر 

��ملنهجية.

كما �ت�سح فاإن لهذه �لند��ت مربر�ت �د��فع �طنية 

�دينية �تاريخية �لها �أهد�ف متعددة، �قد تنوعت 

�مل�سايخ  من  كبري  عدد  فيها  ��سارك  مو�سوعاتها، 
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بعد �رسد هذه  ��لباحثني ��ملثقفني،  ��لأكادمييني 

�ملو�سوعات ننتقل للحديث حول جو�نب  تف�سيلية 

بتحليل  قمنا  حيث  ��لدر��سات،  �لبحوث  تلك  من 

جانب كبري من تلك �لدر��سات، �ستكون مالحظاتنا 

من  �مل��وق��ف  �لتالية:  �لنقاط  ح��ول  �ت�سا�ؤلتنا 

�لعمانيني  ��لباحثني  �ملوؤرخني  �منظور  �ملا�سي، 

�مل�سادر  �أ�  ��لوثيقة  ��ملنهج،  �ل��ت��اري��خ،  لعلم 

�مل��دن،  �در����س��ة  �ل�سيا�سي،  ��حل���دث  ��مل��ر�ج��ع، 

��لتاأريخ للحا�رس.

 مدن مالئكية: مثالية املا�سي و�سيطرة الفخر

��لأهمية  �لعر�قة  �لباحثني  ل��دى  �ملا�سي  ميثل 

�مل�سيئة،  ��لأح��د�ث  �مل�رسقة،  ��ل�سفحات  ��ملجد 

�ملا�سون-  كتبه  ما  على  فقط-��عتماد�ً  علينا 

له،  ذ�تية  �أهمية  فال  �حلا�رس  �أم��ا  ��ستدعا�ؤها، 

فاأهميته �مبا ل يقبل �ل�سك » تاأتي �متد�د� لأهمية 

�ملا�سي، فاحلا�رس ي�ستمد قوته منه، �أما �لب�رس فال 

، �أما �ملدن 
)12(

�جود لهم �إل فيما  ي�ستمد من �ل�سلف«

��حلو��رس فقد »متتعت باأهمية جعلت منها م�رسحًا 

�لذي  �لقدمية  �لب�رسية  للعر�قة  �موطنًا  لالأحد�ث 

�مو�كبة  �لرقي  مع  �لأب��دي  بالتو��سل  ر�حها  �أمد 

�أمر  �هذ�  ��لعاملية،  �لزدهار  يف  �خلارجي  �لعامل 

عليه  يختلف  �ل  �لتاريخ  قارئي  كل  عليه  ي�سهد 

�لبحر  ت�سق  �لعمانية  �ملر�كب  تز�ل  ، »�ل 
)13(

�ثنان«

�لنا�ص  تذكر  �لعمانية  ��ل�سو�حل  �خلليج  عباب  يف 

فيه  ��أبدعو�  �لعمانيون  �سنعه  �لذي  �لتاريخ  بذلك 

)14(
�أميا �إبد�ع«.

�إن هذه �ل�سورة �ملثالية عن �ملا�سي تخالف قو�عد 

�لبحث �لعلمي، �توؤثر يف جد�ى �لبحوث ��لدر��سات، 

��ملظلم،  �مل�رسق  فيه  بد�هة  �لإن�ساين  فاملا�سي 

��كب  �قد   ��لتخلف،  ��لرقي  ��ل�سلبي،  ��لإيجابي 

ذلك �سيطرة مفهوم  تقليدي عن علم �لتاريخ يكتفي 

مبنهج �رسد �لأحد�ث، ��لأحد�ث �ل�سيا�سية عادة، �ل 

��لجتماعية  �لإن�سانية  �لعلوم  مناهج  من  ي�ستفيد 

�ملتكاملة، ��لتي من �ساأنها �أن تلقي �أ�سو�ء جديدة 

على �ملا�سي �لإن�ساين بكافة جو�نبه.

   �ملنهج بني �لو�سف ��لتف�سري:

على  ح��ك��ر�ً  لي�ص  �ملنهج  �أن  حنفي  ح�سن  ي��رى   

ق�رس�ً  �أ�  بعينها  ثقافة  على  �قفًا  �أ�  بعينه  �سعب 

�ل�سعوب،  على ح�سارة خا�سة بل هو عام عند كل 

�ل��ث��ق��اف��ات، �م��وج��ود يف كل  �م��ع��ر�ف يف ك��ل 

على  بناء  ح�سارة  كل  يف  ين�ساأ  �هو  �حل�سار�ت، 

�تطورها  ن�ساأتها  خالل  �من  �تاريخها  ظر�فها 

.
)15(

�طبقًا لتكوينها �بنيتها

�يوؤكد معظم �لباحثني �أهمية �ملنهج ��سغله م�ساحة 

�أ�سبح  حيث  ��لثقايف،  �لفكري  �لبحث  من  ���سعة 

مو�سوعًا لنقا�ص د�ئم ملعظم �مل�ستغلني يف �حلقول 

�فر�عها  ميادينها  ب�ستى  ��لإن�سانية  �لثقافية 

��أ�سنافها، حتى ل نكاد نعاين معرفة من �ملعارف 

 .
)16(

�ملعا�رسة �إل �نقول باملنهج

�أن  يف  �سك  »ل  عبيد  �سابر  حممد  �لباحث  �يقول 

�ملنهج يعد حاجة نظرية ��إجر�ئية ل ميكن �إهمالها 

�سيما  ل  �ساأنها  من  �لتقليل  �أ�  عنها  �لتغا�سي  �أ� 

�أن ع�رسنا �لر�هن �على �فق �ملقايي�ص  �أدركنا  �إذ� 

�ملعرفية  �مليادين  كل  يف  �ملنهج  ع�رس  هو  كلها 

فهو �رس�رة  �بالتايل  بها،  �ن�ستغل  نتد��لها  �لتي 

��لتاأ�يل  ��لتف�سري  ��لك�سف  ��ل��ر�ؤي��ة  للتنظيم 

)17(
��لقر�ءة ��لتد��ل« 

�ن�سيف يف �لتدليل على �أهمية �ملنهج  قول ح�سن 

��لعلمية  �لفكرية  �لكت�سافات  معظم  »�إن  حنفي: 

�نقاط �لتحول يف تاريخ �حل�سار�ت �كت�سافات يف 

 
)18(

�ملنهج �حتولت �ملنهج«

 مير �لبحث �لتاريخي كما هو �حلال مع بقية �لرب�مج 

��لتف�سري،   �لو�سف  مبرحلتني،  �ملنهجية  �لبحثية 

�لتالية:-كيفية  �خلطو�ت  �لو�سف  عملية  �ت�ستمل 

ظهور �لأمر �أ� �حلدث �أ� �لظاهرة �لتاريخية، �كيفية 

�ل�سكل  �كت�سابه  �كيفية  �تكامله،  �حتوله  تطوره 

�لنهائي، �أما مرحلة �لتف�سري فتحتوي على �خلطو�ت 

��سبب  �لظهور،  �سبب  �أن تو�سح:  �لتي يجب  �لتالية 

.
)19(

�لتطور ��لتحول ��لتكامل، ��سبب �ل�سكل �لنهائي

مع كل هذه �لأهمية للمنهج  �لتي تكاد تكون بدهية  

�ملنهج يف �سوء  �حلديث عن  نت�ساءل كيف ميكننا 

حتليلنا ل�سل�سلة �ملنتدى �لأدبي؟

 مع تاأكيد �ملنتدى �لأدبي على نوعية �لند��ت �لتي 
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�مما  �إلخ،   �عميقة..  علمية  در��سات  ��إنها  يقيمها 

علمية  من  يتاأتيان  ��لعمق  �لعلمية  �أن  فيه  �سك  ل 

�ملنهج �عمقه، �إل �أننا نالحظ �أن غالبية �لدر��سات 

ب�رسد  مكتفية  �لبحث،  يف  ل�سريها  منهجًا  حتدد  ل 

�لأحد�ث �ل�سيا�سية �أ� تر�جم �لعلماء ��حلكام �أ� قرى 

للع�رس  �لتاأريخ   كحالة  خام  معلومات  �أ�  �لولية، 

�أن  �إل  �إل قلة منها حدد فيها منهج معني،  �حلايل، 

مع �لتحديد ل جند �للتز�م بخطو�ته.

»�لعاد�ت  �مل�سلمية  �سيخة  بدر��سة  ذلك  على  �منثل 

�جتماعية  عالئق  من  بها  يرتبط  �م��ا  ��لتقاليد 

حددت  �لتي  �لقليلة  �لدر��سات  من  ميد�نية«  در��سة 

منهجًا معينًا للبحث �هو منهج �مل�سح �لجتماعي، 

�مل�سح  »باأن   : هويتني  تعريف  باإير�د   قامت  �قد 

�لجتماعي حما�لة منظمة لتحليل �تاأ�يل �لو�سع 

�لر�هن لنظام �جتماعي �أ� جلماعة �أ� منظمة« 

توظيف   طريق  عن  �ملعلومات  بجمع  قيامها  �مع 

�ملقابالت لعينة �لدر��سة، �إل �أننا نت�ساءل عن م�سري 

�لتحليل ��لتاأ�يل؟

�سوى �رسد  �لطويلة جد�ً  �لدر��سة  ن�ساهد يف هذه  ل 

ملعلومات معر�فة �تنظيمها يف �أق�سام، �ما ت�سميه 

�لباحثة حتلياًل �أفرز نتائج، لي�ص �سوى �أمور معر�فة 

للجميع، مثاله: »تتميز �لية �سنا�ص قدميًا بالز��ج 

لولية  ميزة  ه��ذه  ه��ل   »
)20(

ع��ام��ة ب�سفة  �ملبكر 

�سنا�ص؟

عاد�ت  يخ�ص  فيما  للدر��سة  ك�سفًا  �عتربته  �ما 

�لز��ج، �هو �نت�سار �لز��ج يف �سن �سغرية، هل هذ� 

ك�سف؟ �تو�سلت �لدر��سة -�أي�سًا- �إىل �أن �لن�سوة يف 

�لعطرية  �لنباتات  من  جمموعة  ي�ستخدمن  �سنا�ص 

هذه  �أن  �لباحثة  �كت�سفت  �قد  للزينة!،  ��لأع�ساب 

�تعا�ن  تكاتف  مدى  عن  تعرب  )�لتح�سونة(  �لعادة 

! »
)21(

�أبناء �لولية

�ملعنونة  در��سته  �يف  �لبو�سعيدي  يعقوب  �أم��ا 

�ملنهج   �أهمية  �إىل  �أ�سار  فقد  ن��ز�ى«  �آث��ار  ب���»يف 

�لثالث �ملدنية  باأنو�عها  �لعمارة  عند »�حلديث عن 

��لدينية ��حلربية، �يحتاج �إىل �قت �جهد طويلني 

�لبحث ��ملقارنة ��لتحليل، ��خلر�ج بنتائج... من 

���ستخر�ج  �ملقارنة،  �لدر��سات  جمال  يف  �سيما  ل 

�ل�سمات �ملميزة لها ��ل�سمات �مل�سرتكة مع �ملناطق 

�لتي كانت لها عالقة ��لتي تاأثرت ��ثرت باأمناطها 

�ملعمارية ك�سبه �لقارة �لهندية �بالد �لعر�ق ��ل�سام 

 »
)22(

�بالد فار�ص ...�إلخ

هذه �لدر��سة من �لدر��سات �لقليلة �لتي تبني ب�سيء 

على  �توؤكد  فيها،  �مل�ستخدم  �ملنهج  �لو�سوح  من 

لكنه  ��ملقارنة،  ��لتحليل  �لو�سف  من  عملياته 

�قت�رس على �لو�سف، ��سيء من �لتحليالت �جلزئية، 

مع عدم  �إجماله لنتائج ما تو�سل �إليه من حتليالت 

يف خال�سات �أ� نتائج خامتة، �ل �أثر للمقارنة يف 

در��سته مع �أهميتها.

يتم �لتعامل مع �ملنهج يف هذه �لدر��سات بالأ�سكال 

عن  �حلديث  عدم  نرى  �لدر��سات  �أغلب  يف  �لتالية: 

�ملنهج،  ��لعتماد على جمع ��رسد �ملعلومات حول 

مو�سوع معني، �يف در��سات قليلة هناك حديث عن 

�ملنهج، مع �لإ�سارة �أحيانًا �إىل مناهج متعددة مع 

به  �للتز�م  عدم  مع  لكن  �فو�ئدها،  �أهميتها  �إبر�ز 

��لكتفاء ب�رسدها ��رسد �لأحد�ث.

�ل�سوؤ�ل �لذي نختم به هذه �لنقطة �ملهمة جد�ً حول 

على  نطرحه  فاننا  �ملنهج  �سوؤ�ل  �لأهمية  �ملنهج، 

م�ستويني �حلا�رس ��ملا�سي، م�ستوى �حلا�رس: ملاذ� 

�لدر��سات  معظم  يف  باملنهج  �لك��رت�ث  عدم  نرى 

��لكتفاء بجمع �ملعلومات ��رسدها؟ 

�لتي  �لعلمية  �لعر�قة  كل  مع  �ملا�سي:  �م�ستوى 

�لتي  ��ملكانة  ��لفكري  �لعلمي  تر�ثنا  به  يتمتع 

يتمتع بها علما�ؤنا، نت�ساءل، هل �ساهمنا يف ��سع 

�أي منهج من �ملناهج �لتي تعتمد عليها �لإن�سانية 

يف علومها �لطبيعية ��لإن�سانية ��لجتماعية؟  

-الوثيقة اأو امل�سادر واملراجع البحثية: 

كل  لت�سمل  �لتاريخية  �لوثيقة  مفهوم  �ت�ساع  مع 

ب�سلة،  له  ميت  �أ�  �ملا�سي  عن  يعرب  �أن  ميكنه  ما 

��لر��ية  �لقبور  ��سو�هد  ��لر�سم  �ل�سورة  قبيل  من 

��ستى  ��لأدب،  �لفقه  �كتب  ��ل��رم��وز،  �ل�سفوية، 

�لتعابري، نرى يف هذه �لدر��سات �لكتفاء بامل�سادر 

منها  ي�ستفاد  ل  ه��ذه  �حتى  �ملكتوبة،  �لعمانية 

مناهج  توفره  �أن  ميكن  ��ل��ذي  �ملنا�سب  بال�سكل 
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�لتحليل �حلديثة �للغوية ��لح�سائية.

�لوليات  �سل�سلة  يف  �لتاريخية  �لدر��سات  �أغلب 

�ملح�سور  �لتقليدي  مبعناها  �لوثيقة  على  �عتمدت 

بالكتاب، بل �ملكتوب يف جمال �لتاأريخ، �ل تعتمد 

على م�سادر مكتوبة �أخرى ف�ساًل عن تغيري نظرتها 

�ملثال  �سبيل  على  ��أخ��ذه��ا  �لتاريخية،  للوثيقة 

�لباحثني  بع�ص  �عتماد  �مع  �ل�سفهية،  بالر��يات 

�ملقابالت  ط��ري��ق   ع��ن  �ل�سفهية  �مل�����س��ادر  على 

�ل�سن نت�ساءل  �ل�سخ�سية مع �سيوخ �ملناطق �كبار 

تغري  نتيجة  هو  هل  �ل�سفهي  للتاريخ  يلجاأ  مل��اذ� 

�لنظرة للوثيقة؟ �من باب �لوعي بتجا�ز �مل�سادر 

�ملكتوبة �إىل غريها �أم لعدم �جود كفاية باملكتوب 

��سطر �لباحث للمعلومات �ل�سفهية؟

يقول ح�سن  �ملطر��سي يف در��سته �حلياة �لفكرية 

�نعد�م  �أ�  ندرة  »يف  �حديثًا:  قدميًا  �سنا�ص  لولية 

�لباحث �ملتاأخر لي�ص  )....(،فاإن  �مل�سادر �ملكتوبة، 

«، يفهم 
)23(

�أمامه بد �سوى �للجوء �إىل �لنقل �ل�سفهي

�لنظرة  تغري يف  لي�ص هناك  �إنه  �ل�سابق  �لكالم  من 

�إىل �لوثيقة، بل �ل�سطر�ر لذلك ب�سبب ندرة ما توفره 

�مل�سادر �لتاريخية مبعناها �لتقليدي.

  درا�سة املدن وتاأريخها:

�لبديهي  ك��ان من  �لإ���س��د�ر«:« فقد  ج��اء يف »ه��ذ� 

مبكان �أن حتتل �ملدن �لإ�سالمية عرب �لتاريخ مكان 

�ل�سد�رة يف در��سات �لد�ر�سني �بحوث �لباحثني«، 

�لكالم غري �سحيح؛  فالتاأريخ للمدن مل ي�سغل  هذ� 

�لقدمي �ل يف �حلديث، �»مع  �ل�سد�رة ل يف  مكان 

��حلديث،  �لقدمي  يف  �مل��دن  حول  موؤلفات   �ج��ود 

�أحمد  �لإ�سالم  يف  �ملدن  حول  كتب  من  �أ�ل  فكان 

بن �أبي طاهر طيفور ت )893/280( بكتابه تاريخ 

تاأريخها مل يكن �سوى جزء ي�سري من  �أن  �إل  بغد�د، 

�لع�رس  �يف  �لرت�ثية،  �لتاريخية  �لكتابات  جممل 

�إل  �ملدن،  حول  ر�ئدة  در��سات  �مع �جود  �حلديث 

�لعربي  �لتاريخ  يف  �جلديدة  �حلقول  من  يعترب  �أنه 

  »
)24(

�حلديث

     يف �لع�رس �حلديث جند كتاب �لكوفة ن�ساأة �ملدينة 

جعيط،  ه�سام  �لتون�سي  للموؤرِخ  �لإ�سالمية  �لعربية 

�لعربية  �ملدينة  حول  �جلنحاين  �حلبيب  �كتابات  

��لجتماعية  �لقت�سادية  �حياتها  �لإ�سالمية 

مدن  ع��ن  �ملخ�س�ص  ع��ن  �حديثه  ع��ام��ة،  ب�سفة 

..�عن  ��أ�دغ�ست  ��سجلما�سة  �تاهرت  �لقري��ن 

لندر�  �لتاريخ  عرب  �سحار  كتب  �لعمانية  �مل��دن 

�يليام�سون، �كتاب �سحار تاريخ �ح�سارة جلون 

حملية  عديدة  موؤلفات  �إىل  بالإ�سافة  �يلكن�سون، 

حول بع�ص �لوليات �لعمانية.   

يقول �أحد قر�ملكي: »�إن �خت�سا�ص �لبحث مبو�سوع 

حمدد يعني �سلته بتاريخ ذلك �لعلم، فحني ميار�ص 

�ملرء �لبحث يف مو�سوع معني ل بد له من �لعتماد 

�أي  �ل�سابقة،  ��ملنجز�ت  �لتاريخي  �مل��ور�ث  على 

�أن بحثه �سيمثل تو��ساًل مل�سار �لأبحاث �ل�سائد يف 

ذلك �ملو�سوع، لي�ص �لبحث �لعلمي �ساأنا �سخ�سيًا �أ� 

حمليًا عدمي �ل�سلة بتاريخ �لعلم �تطوره، �هكذ� فال 

ميكن �أن نغفر للباحث جهله مبا يد�ر يف �لأ��ساط 

 »
)25(

�لعلمية

�لعماين  �لباحث  ��ستفادة  مدى  حول  هنا  نت�ساءل 

تلك  من  �لعمانية  ��حلو��رس  �ملدن  عن  يوؤرخ  �هو 

�لأطر�حات؟ هل  �أ� يف  �لدر��سات �سو�ء يف �ملنهج 

حول  �لكتابات  مع  تو��ساًل  �لوليات  �سل�سلة  متثل 

�ملدن ��إ�سافة �إىل �ملنجز �لبحثي حولها؟

�عو�مل  �مل��دن  ن�ساأة  ح��ول  نظريًا  حديثًا  جند  ل 

�ز��لها،  �نهيارها  �عو�مل  ��زده��اره��ا  تطورها 

�أ�  لها،  �لتاأريخ  �كيفية  �خ�سائ�سها،  ��سماتها 

حول  �ل�سابقة  ��لدر��سات  �ملوؤلفات  �إىل  �لإ�سارة 

�ل�سقال�ي  �سعيد  در��سة  ��ستثناء  مع  �أخ��رى،  مدن 

�لتاريخ، فهي  ند�ة �سور عرب  �ملدينة« يف  »ثقافة 

من �لدر��سات �لتي ناق�ست جانبًا عامًا نظريًا حول 

تعريفًا  يذكر  �إذ  �لعامل؛  �أنحاء  خمتلف  يف  �مل��دن 

للمدينة، �ي�سري �إىل �هتمام خمتلف �لأدباء ��ل�سعر�ء 

�لفال�سفة  �نظر�ت  �ملدينة،  مبو�سوع  ��ملوؤرخني 

�علماء  ��لقت�ساديني  ��ملهند�سني  ��جلغر�فيني 

مدن  �أ�سهر  بع�ص  ��سمات  حولها،  �غريهم  �ل�سحة 

�لعامل.

ما  على  �ن��ظ��رة  �ل��ت��اري��خ،  ع��رب  �سحار  ن��د�ة  يف 

�سحار  ك��ت��اب  جن��د  بحثية،  م�����س��ادر  م��ن  �عتمد 
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�إليه  يرجع  مل  �يلكن�سون  جلون  �ح�سارة  تاريخ 

لدرجة  جيد�ً  كتابًا  كونه  من  �بالرغم  باحث  �أي 

�لعلمي  �لبحث  ��ستمر�رية  معينة، �ميثل جانب من 

كتاب  على  �أي�سًا  هذ�  ينطبق  �سحار،  مدينة  حول 

�يليام�سون،   لندر�  �لتاريخ  عرب  �سحار  هو   �آخر 

�آل حفيظ  ��حد هو علي حم�سن  باحث  �مع رجوع 

قد  �أنه  �إل  �لأحد�ث  در��سته �سحار يف مو�جهة  يف 

�أكتفى بنقل بع�ص �لأحد�ث �لتي كان من �لأ�ىل �أن 

يعود �إليها يف م�سادرها �لأ�سلية، هذ� بالن�سبة ملا 

من  �ل�ستفادة  عن  ف�ساًل  عمان،  حو��رس  عن  كتب 

، ملا يتميز به من منهج 
)26(ً

كتاب �لكوفة �لهام جد�

�إ�سالمية  عربية  مدينة  هي  فاأي�سًا  ��أط��ر�ح��ات، 

فال بد من �جود جو�نب تقارب بينها �بني �ملدن 

��حلو��رس �لعمانية ت�ساهم يف فهم �ملدن ��حلو��رس 

�لعمانية.

احلدث واحلدث ال�سيا�سي

�لتاأريخ  �سيطرة  »�لتاريخية«  �لدر��سات  يف  نالحظ 

�لإن�سانية  �ل�سيا�سية، �رد تطور�ت �حلياة  للحو�دث 

من  كثري  يف  �ح��ده  �ل�سيا�سي  للعامل  �ع��ز�ه��ا 

�أحيان  يف  �أخرى  عو�مل  مع  �بال�سرت�ك  �لأحيان، 

�لتي- �لعو�مل  ببقية  �لهتمام  قلة  مع  جد�ً،  قليلة 

�ملا�سي  �سري�رة  على  تاأثري  لها  كان  �سك-  �بال 

جو�نب  جتد  ل  �أخرى  ��أحيانًا  �تطور�ته،  �لإن�ساين 

��لجتماع،  ��لدين  كالقت�ساد  �هتمام،  �أية  �أخرى 

��جهة  من  �أك��رث  لي�ص  �ل�سيا�سي  �لتاريخ  »�أن  مع 

�لذي تد�ر  للتاريخ  �ل�سكل �حلقيقي  يتخفى �ر�ءها 

�لتي  �لبنى �خلفية  �لكو�لي�ص، �يف  �أحد�ثه يف  بقية 

يتوجب علينا �لك�سف عنها �حتليلها �تف�سريها، �إن 

ما  �منها  جغر�يف  هو  ما  منها  �حلقيقية  �لأ�سباب 

هو �قت�سادي �منها ما هو �جتماعي �منها ما هو 

 
)27(

فكري �منها ديني �نف�ساين«.

التاأريخ للحا�سر:

تنموية  عمالقة  لنه�سة  تاأريخ  للحا�رس  �لتاأريخ 

كافة  يف  �ل�سلطنة،  �لي��ات  كافة  �سملت  �خدمية، 

جمالت �حلياة �أنتجت د�لة ع�رسية حديثة �منظمة، 

�إنها تغيري �سامل يف جمريات حياة �ملجتمع، �حمط 

�إعجاب �تقدير د�ل �لعامل، �يف �جلانب �لآخر �عند 

عن  �حلديث  نرى   1970 عام  قبل  ما  عن  �حلديث 

�غياب  �مر�ص،  �فقر  جهل  �حياة  مظلم،  ما�ص 

�أب�سط  �إىل  ��فتقار  ��لتطور،  �لنه�سة  مظاهر  كل 

م�ست�سفيات  ل  مد�ر�ص  ل  �ملدنية؛  �حلياة  مقومات 

يتم  �لأحو�ل  �أح�سن  �إلخ، �يف  موؤ�س�سات خدمية..  ل 

�لع�رس ��سعوبات  لظر�ف  نظر�ً  بالب�ساطة؛  ��سفه 

�حلياة، �عدم �لأخذ باأ�سباب �لتقدم.

يف  ��إح�سائيات  ملعلومات  �رسد  هنا  �لدر��سات 

��لقت�ساد  ��خل��دم��ات  ��ل�سحة  �لتعليم  جو�نب 

�خلام،  باملادة  ��سفها  ن�ستطيع  ...�إل��خ،  ��لزر�عة 

�قبل �رسدها يعود �لباحثون ل�رسد جانب من تاريخ 

�لولية قبل عام �سبعني، يف �لتاأريخ للزمن �ملعا�رس 

ل �سيء �سوى �لإجناز�ت، ل توجد �خفاقات �أبد�ً.

�تف�سري  �حتليل  بقر�ءة  �هتمام  �أي  فيها  يوجد  ل 

تلك �ملعلومات، �ما �جد من ��ستثناء�ت يف بع�سها 

حتليل  عن  تعرب  لي�ست  �تف�سري�ت  ��ستنتاجات  من 

تف�سري�ت  �أنها  �أ�  �لتغري�ت،  لأ�سباب  �بيان  حقيقي 

�أبد�ً،  علمية  غري  تف�سري�ت  ��أحيانا  بدهية  �أ�  عامة 

�لتغني  �هي  �سلفًا  حمددة  �لدر��سات  من  فالنتيجة 

بالإجناز�ت، ��لجناز�ت �حدها.

من �لأمثلة على �لعمومية ما تو�سل له �لباحث علي 

ع�رس  يف  »ع��ربي  در��سته  يف  �لكلباين  �سالح  بن 

من  عربي  »�أن  �إىل  تو�سل  فقد  �ملباركة«،  �لنه�سة 

�لوليات �لتاريخية ذ�ت �لبعد �لتاريخي ��حل�ساري 

�لعريق، ��أن �لتقدم يت�سارع على م�ستوى �ل�سلطنة.... 

 .»
)28(

�إلخ 

�آخر على بدهية �ل�ستنتاجات ��ملالحظات  �مثال 

يف  �ليحيائي  يون�ص  �ل��ب��اح��ث  �إل��ي��ه  تو�سل  م��ا 

بعد حديثه  يقول  �لنه�سة«،  »�سنك �ع�رس  در��سته 

فيها  �حلياة  �سمة  عن  �لنه�سة،  قبل  تاريخها  عن 

من  �حلقبة  تلك  يف  �حلياة  �أن  تقدم  مما  :«�نالحظ 

 »
)29(

�لزمن ب�سيطة ..

�يقول مبارك �لر��سدي يف نهاية در��سته »�مل�سيبي 

يف ع�رس �لنه�سة«:« ��حلقيقة ل توجد ثمة مقارنة 

 »
)30(

بني ما�سي �لولية �بني �حلا�رس
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�مثال �آخر يف فهم �تف�سري �لنه�سة �لعمانية، يقول 

يون�ص �ليحيائي: »�إن رياح �لتغيري جاءت مفاجئة، 

ع�رس  �إىل  لتنقلهم  �حل�سبان  يف  تكون  �أن  �د�ن 

تنزل  مل  فالنه�سة  علمي؛  غري  كالم  هذ�   »
)31(

جديد

عليهم من �ل�سماء دفعة ��حدة هكذ� بغري مقدمات.

�إن �لكتفاء باحلديث عن �لجناز�ت ��أحيانًا كثرية 

�لتاريخية،  للحقيقة  ت�سويه  ت�سويرها  يف  �ملبالغة 

�لإجن���از�ت  بجانبيها  �لأ���س��ي��اء  نذكر  �أن  فعلينا 

��ستح�سار  علينا   يجب  �لتف�سري  �يف  ��لإخفاقات، 

خمتلف �لأ�سباب �لتي �أثرت يف تاريخنا  �ملعا�رس، 

�عدم �لكتفاء بالبعد �ملحلي بل �لنظر �إىل ما ح�سل 

�لتي  �ل��د�ل  من  �غريها  �لأخ��رى،  �خلليج  د�ل  يف 

دخلت �أطو�ر� من �لنه�سة �د�ر �لنفط،...�إلخ.

موقف  �إن  �ملالحظات:  بهذه  �لدر��سة  هذه  نختم 

يتميز  �ملا�سي  من  �لعمانيني  �مل��وؤرخ��ني  معظم 

بنظرة مثالية غري علمية، �منظورهم لعلم �لتاريخ 

ر��ي��ة  يتجا�ز  ف��ال  تقليديته  يف  غ��ارق  منظور 

�لأحد�ث ��رسدها �إىل در��سة �لبنى �لتاريخية، ��أما 

�لأحد�ث �ملعر�فة- �إل �رسد  لهم  يف �ملنهج فلي�ص 

�لكربى-،  �مل�ساحة  �ل�سيا�سي  �حل��دث  �إعطاء  مع 

بعيد�ً عن تف�سريها �فهمها �تطوير نظريات يف فهم 

�ملا�سي �لإن�ساين.

�فيما يتعلق بالوثيقة �أ� �مل�سادر ��ملر�جع �لبحثية 

باملكتوب  تكتفي  �لد�ر�سني  من  �لغالبية  ز�لت  فال 

منها مع مالحظة �هتمام بجمع �لتاريخ �ل�سفوي من 

قبل بع�ص �لباحثني، لكن مل ي�ستثمر بعد ب�سكل جيد، 

�ل نرى ��ستفادة �لباحثني �لعمانيني مما كتب يف 

در��سة �ملدن �سو�ء على �مل�ستوى �لعربي �أ� �لعاملي 

مع �أهمية ذلك لتعزيز جتربة �لكتابة �ملحلية، ��أما 

�لتاأريخ للحا�رس، فهو تاأريخ للمنجز�ت فقط، بعيد 

عن �لتاأريخ �لعلمي.

نخل�ص يف نهاية در��ستنا �إىل �أن در��سات �ملنتدى 

�لكتابة  مت��ار���ص  �ل��ولي��ات،  �سل�سلة  يف  �لأدب���ي 

حيث  �ل��ت��اري��خ؛  علم  ت��ط��ور�ت  خ��ارج  �لتاريخية 

عامل  يف  تعي�ص  �كاأنها  �لتاريخ،  خ��ارج  �لتاأريخ 

�نظرتها  �ر�ؤيتها   �مناهجها  مبو�سوعاتها  �آخر 

للم�سادر.

امل�سادر واملراجع:

�أ�ًل: �سل�سلة �لوليات:

�ملنتدى  –م�سقط:  �لأ�ىل.  )17(.-�لطبعة  �لتاريخ  عرب  1--�أدم 

�لأدبي، 2012/1433.

�ملنتدى  –م�سقط:  �لأ�ىل.  �لطبعة   -.)10( �لتاريخ  عرب  2-�إبر�ء 

�لأدبي، 2007/1428.

–م�سقط:  �لأ�ىل.  �لطبعة   -  .)15( �لتاريخ  عرب  3-�ل��ربمي��ي 

�ملنتدى �لأدبي، 2011/1432.

�ملنتدى  –م�سقط:  �لثالثة.  �لطبعة   - .)8( �لتاريخ  4-بهلى عرب 

�لأدبي، 2012/1433.
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عندما تاأ�س�ص مركز ُعمان للمو�سيقى �لتقليدية عام 

1984 مل يكن حينها يف �ل�سلطنة موؤ�س�سات مو�سيقية 

�ملا�سية  �لفرتة  حكومية �ل غري حكومية، �خالل 

��ستغل � بجانب �جلمع ��لتوثيق �مليد�ين � كما �أر�د له 

جاللة �ل�سلطان قابو�ص بن �سعيد �ملعظم حفظه �هلل 

�رعاه على �لعديد من �مل�ساريع �لعلمية �لفنية �لتي 

�لُعماين  �لثقايف  �مل�سهد  على  �لطيب  �لأثر  لها  كان 

��ل��ن��د��ت  �مل��وؤمت��ر�ت  �إق��ام��ة  �ملعا�رس من خ��الل 

�لتقليدية  �ملو�سيقى  عن  �لبحوث  �ن�رس  �لعلمية 

�لكن  �لثقافية.  هويتها  على  ��ملحافظة  �لُعمانية 

�ملركز ��جه خالل م�سريته حتديات كثرية �متنوعة 

�أخطر  �أن تطيح به، �لعل  كادت يف بع�ص �ملر�حل 

هذه �لتحديات تتمثل يف �لتقليل من د�ره ��أهميته. 

�إن �ل�ستغال علميًا على مو�سيقى �سفهية ���ستنباط 

��سيغها  �ملو�سيقية  �لغتها  �لنظرية  قو�عدها 

�حتليلها  �لإيقاعية  ��رس�بها  �مو�زينها  �للحنية 

�لثقافة  على  طارئة  �أم��ور  �جماليًا  فنيًا  �نقدها 

يعتقد  ��لبع�ص  ��لتوثيق،  �لكتابة  �تقاليد  �لُعماية 

�أن �لغناء ��لعزف من �أمور �لت�سلية فح�سب ل �أهمية 

للكتابة عنها باأي م�ستوى. 

لقد كانت �ل تز�ل مكتبة �لوثائق �ل�سمعية ��ملرئية 

�ثيقة  �أل��ف  �خلم�سني  عن  حمتوياتها  تزيد  �لتي 

�لُعمانية  �ملو�سيقى  ت��ر�ث  يحفظ  �ل��ذي  �مل��ك��ان 

بال�سوت ��ل�سورة �ت�ستقي منه خمتلف �ملوؤ�س�سات 

�ملركز  د�خ��ل  م��ن  �لباحثني  ��لأف����ر�د  �حلكومية 

�خارجه بياناتهم يف جمال �ملو�سيقى �هو مرجع 

�م�سدر مل�ساريعهم �لبحثية. 

من  ُعمان  �سلطنة  به  قامت  ما  باأهمية  ��عرت�فًا 

نال  �ملو�سيقي  تر�ثها  �توثيق  جمع  جتاه  خطو�ت 

�ملجل�ص  جائزتي  �لتقليدية  للمو�سيقى  ُعمان  مركز 

��ملجمع  �ليون�سكو عام2002،   � للمو�سيقي  �لد�يل 

عام  �لعربية  �ل��د�ل  جامعة   � للمو�سيقى  �لعربي 

     .2005

�ملعا�رسة  نه�ستها  �باين  ُعمان  قائد  تف�سل  �قد   

�ل�سلطان قابو�ص بن �سعيد  ح�رسة �ساحب �جلاللة 

�ملعظم حفظه �هلل �رعاه باإ�سد�ر �ملر�سوم رقم 24/ 

2013 �لقا�سي بنقل تبعية مركز ُعمان للمو�سيقى 

�ل�سلطان  مركز  �إىل  �لإع��الم  �ز�رة  من  �لتقليدية 

�لبالط  بديو�ن  ��لعلوم  للثقافة  �لعايل  قابو�ص 

�ل�سلطاين.

عن توجهات املركز العلمية

�لتي  �لتقليدية  ُعمان  ملو�سيقى  �لد�لية  �لند�ة  منذ 

نظمها �ملركز عام 1985، ��سارك فيها عدد من �أبرز 

علماء �ملو�سيقى من خمتلف د�ل �لعامل دخل ن�ساط 

�ملركز  �هتمامات  �إىل  �لعلمي  �ملو�سيقي  �لبحث 

�إىل ن�ساط �ملركز  �أمر طبيعي نظر�  �لأ�سا�سية، �هذ� 

�أر�سيف �بيانات عن  �لأ�سا�سي �ما جتّمع لديه من 

�ملو�سيقى �لتقليدية �لُعمانية. �ت�سم م�سرية �ملركز 

�لعلمية  ��لإ���س��د�ر�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  من  ع��دد�  �ليوم 

�جلديد  كتابنا  �آخرها  ��ملكتوبة  ��ملرئية  �ل�سمعية 

�أمناط   .. �مل�سور  �لدليل   « بعنو�ن:  �لطبع(  )حتت 

�منا�سبات  ��آلتها  �لُعمانية  �لتقليدية  �ملو�سيقى 

�أد�ئها » �لذي يقوم � �إىل جانب معاجلة �أ� مناق�سة 

فكرة  على   � �ملو�سيقية  �لعلمية  �لإ�سكاليات  بع�ص 

��لتاريخ كل ما مت  بال�سورة  توثيق  �أ�سا�سية �هي 

جمعه �توثيقه من فنون ��آلت مو�سيقية يف جميع 

�آخر   2010 �حتى   1983 منذ  �ل�سلطنة  حمافظات 

مركز ُعمان للمو�سيقى

 التقليدية 

 م�سلم بن اأحمد الكثريي\



لعدد  بد�ية  �لإ�سد�ر  �هذ�  بها.  قمنا  ميد�نية  جولة 

�يف  �هلل.  �ساء  �إن  �مل�سابهة  �لبحثية  �مل�ساريع  من 

د�ر  كبريين  �تقدير  باحرت�م  نتذكر  �ملنا�سبة  هذه 

�كيل  م�سطفى  �سوقي  يو�سف  �لدكتور  �لأ�ستاذ 

�ملو�سيقى  �عامل  �لأ�سبق  �مل�رسي  �لثقافة  �ز�رة 

مركز  تاأ�سي�ص  على  ��مل�رسف  �ملعر�ف  �لعربية 

ُعمان للمو�سيقى �لتقليدية باعتباره موؤ�س�ص �لبحث 

هذ�  لنا  ت��رك  حيث  ُعمان،  يف  �لعلمي  �ملو�سيقي 

من  به  قام  ما  بجانب   � �لكبري  ��ملو�سيقي  �لعامل 

من  ع��دد�   � �ملحافظات  خمتلف  يف  �توثيق  جمع 

�لبحوث �لهامة �سمهما �لتقرير �لنهائي �لذي �أعده 

عن نتائج م�رس�ع �جلمع ��لتوثيق خالل �لفرتة من 

�سوقي  �لرب�في�سور  �كان   .1985 عام  �إىل   1983

رحمة �هلل عليه قد ترك قبل �فاته يف عام 1987 

�لتقليدية«،  ُعمان  مو�سيقى  »معجم  كتاب  م�سودة 

فقام مركز ُعمان للمو�سيقى �لتقليدية �لتابع حينها 

�لإعالم بطباعته عام 1989، �ل يز�ل هذ�  لوز�رة 

�لكتاب ميثل حتى �ليوم �ملرجع ��مل�سدر �لأ�سا�سي 

�لتقليدية  �ملو�سيقى  يف  �مل�ستعملة  للم�سطلحات 

خالل  �ملركز  �سيقوم  �مكانته  �لأهميته  �لُعمانية. 

مر�جعته  ب��اإع��ادة   � �هلل  �ساء  �إن   � �لقادمة  �لفرتة 

�طباعته.  

ن�سعى  �لتقليدية  للمو�سيقى  ُعمان  مركز  يف  �إننا 

جاهدين �إىل ترجمة �لتوجهات �لثقافية �ملو�سيقية 

ملولنا ح�رسة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�ص بن 

�سعيد �ملعظم حفظه �هلل �رعاه يف �أن�سطتنا �لعلمية 

�ل�سياق  هذ�  �يف  مو�سوعاتها.  �تنويع  �ملو�سيقية 

�إىل تنظيم ���ست�سافة �لجتماع �لأ�ل  بادر �ملركز 

للموؤرخني �ملو�سيقيني �لعرب من 15 � 18 دي�سمرب 

2014 حتت عنو�ن:

»نحو قر�ءة معا�رسة يف تاري�خ �ملو�سيق�ى 

�لأقطار  خمتلف  من  �مل�ساركون  قدم  �لعربية 

ثالثة  ح��و�يل  �أي��ام  �أرب��ع��ة  م��دى  على  �لعربية 

�ع�رسين بحثا يف �سياق خم�سة حما�ر �أ�سا�سية 

من بينها حمور خ�س�سناه للمو�سيقى �لُعمانية 

بعنو�ن: »نحو كتابة تاريخ �ملو�سيقى �لُعمانية« 

ن�ستعر�ص فيه ما �أجنزه مركز ُعمان للمو�سيقى 

جمعه  مت  ما  ���ستثمار  �أعمال،  من  �لتقليدية 

�ل��رت�ث  عن  �معلومات  بيانات  من  �توثيقه 

�ملو�سيقي �لُعماين لتحقيق هدف م�رس�ع �ملركز 
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« كتابة عن �أحد �مل�ساريع  �لكتابة عن جملة »

�لطموحة للثقافة �لُعمانية ��لعربية.

�لطرح  ��ستوعبت  ففي م�سريتها عرب  ع�رسين عامًا 

ح�سور�ً  ��سجلت  �لإب��د�ع  �أطياف  ملختلف  �لفكري 

حا�رسه  �يف  �أ�سالته  يف  �لُعماين  ��لأدب  للفكر 

�ملتجدد.

��إذ نحتفل باإ�سد�رها عدد�ً بعد عدد فنحن نحتفي 

�ملنابر  كاأحد  �سورها  �أبهى  يف  �لُعمانية  بالثقافة 

جانب  ��إىل  فهي  بها.  ت�سطلع  �لتي  �لتنويرية 

د�رها �لطليعي على �مل�ستوى �لد�خلي �لُعماين تربز 

�يف  �لعربية.  �لثقافية  �ملنابر  �أهم  كاأحد  �ملجلة 

�ملجلة  تقدمه  �لذي  �ل�سخي  �لثقايف  �ملنعطف  هذ� 

��لإن�سانية  �لعربية  �للثقافة  �أ�ًل  �لُعمانية  للثقافة 

كو�حدة  لها  �لد�لة  تقدمه  �لذي  �لدعم  ياأتي  ثانيًا، 

لُعمان  ح�ساري  �ك��وج��ه  �حلديثة  بناء�تها  م��ن 

د�خليًا �خارجيًا.

ثقافية  ممار�سة  �مل�ستمر  بح�سورها  �ملجلة  �سكلت 

��حل��و�ر  �لنقا�ص  ع��رب  �لتنويري  ل��د�ره��ا  ��ع��ي��ة 

��جلدل �ملعريف �لر�سني �بغنى مو�دها �توجهاتها 

�أثبتت �ملجلة باأنها �سقف بال حد�د للمعرفة ��أنها 

للحلم  م�ساحة  ��أن��ه��ا  متميز  بعطاء  ج��ريء  �ع��د 

�جلميل �هي بذلك منرب للفكر �مل�ستنري كو�حدة من 

طليعيات �ملجالت �لتي ي�سي عملها با�ستغال عميق 

جاد �ر�سني.

فر�غ،  من  تنطلق  ل  �لبهي  �حل�سور  بهذ�  فاملجلة 

�لذي ت�ستقي �ملجلة  ��إرثه �ملنبع  �لُعماين  فاملكان 

�إرث �حل�سارة �تر�ث �لأ�سالف �لعون  طاقتها منه، 

�لذي ت�ستمد منه ز�دها �ملعريف �ملتجدد ��مل�رسق.

بهذ�  �هي  ��لفكر  للثقافة  �ساملة  م��ر�آة  ف�)نز�ى( 

��لأفكار  �ل��ر�ؤى  يف  ��لختالف  �لتفاق   ، �لتنوع 

�م�سريته  �لُعماين  �ملجتمع  ديناميكية  عن  تعرب 

نحو �لأف�سل يف تعاطيه لالإبد�ع بعيد�ً عن �لتع�سب 

هناك-  دية،  �ملجخْ غري  بالأفكار  ��لتم�سك  ��جلمود 

�أن  �مل�ستنرية  للمعاي�سة  ت�سمح  خاّلقة  �أفكار  ثمة- 

تتالقى لتنتج عطاء�ت م�رسقة ل�سالح �لإن�سان يف 

�لفكر ��لأدب ��حلياة �جماًل.

�إذن فاملجلة يف م�سريتها منذ �لعدد �لأ�ل �ل�سادر 

يف نوفمرب 1994 �حتى �لآن �سهدت تطور�ت على 

�لإبد�عي مب�سامينها �لبد�عية ��لثقافية  �مل�ستوى 

��سكلها �لفني ك�سفرية للمكان �لُعماين بامتياز نحو 

�لف�ساء �لعربي ��لعاملي.

يز�ل يتو�سل  للمجلة كان �ل  �لإبد�عي  �لتحقق  هذ� 

مفتوح  كمنرب  �لثقايف  �لتوجه  ه��ذ�  يف  �لأف�سل 

�قر�ء�تها  �غناها  تبادلها  �يف  �ملعرفة  مل�سار�ت 

�ملتعددة.

للمدينة  ن�سبة  )نز�ى(  ��سم  فاملجلة مبا حتمله من 

�ل�سم  مبقاربتها  فهي  ��ملعرفة،  بالعلم  �لعريقة 

ت�ستمد م�رس�عيتها من ر�ؤية مكانية ذ�ت خ�سو�سية 

« جملة الثقافة  «

االإن�سانية

 طالب املعمري



ُعمانية �من خمز�ن تر�ثي �أ�سا�سي �مهم مرجعيته 

ت�سدق  د�ن  ��لأدب  ��لثقافة  بالعلم  �لُعماين  متّيز 

تكون  �أن  �ملجلة  حتا�ل  �لر�ؤية  هذه  �من  ��دعاء.. 

�أكرث من �جتاه باأريحية ��سدر  منرب�ً مفتوحًا على 

�ملحبة  �لُعمانية  �لأر����ص  ��ق��ع  ه��و  كما  رح��ب، 

للت�سامح ��ملعرفة �متازج �لثقافات ��حل�سار�ت.

�لُعمانية  �لثقافة  بني  ��سل  حلقة  ن��ز�ى  فمجلة 

�لأكرب  �لعربية  ��لثقافة  مهمًا  �زده��ار�ً  ت�سهد  �لتي 

��لأخ�سب، هذ� �لتالقي ملّد �جل�سور هو �لأ�سا�ص من 

�إبد�ع يف م�ستوياته �مل�ستد�مة ��لر�قية ��لتي  �أجل 

ل غنى عنها يف حياتنا �لر�هنة.

بلورة  يف  د�ر�ً  لعبت  فقد  �ملجلة..  من  �كمحا�لة 

�تفرد�تها  �خ�سو�سيتها  �لُعمانية  �لثقافة  ��إظهار 

��أ�سو�تها �ملتعددة يف جديدها �قدميها ل ت�ستثني 

�ملتميز ��لعريق منه ��ملختلف ��جلديد يف حلظته 

مر�آة  حقيقة  فهي  �ملعرفية،  �إنارته  يف  ��مل�سيء 

���ستمر�ريتها  �جودها،  �أ�سا�ص  يف  للثقافة  �ساملة 

�أي�سا.

كمتطلب  ج��اءت  �ف��ك��ري  ثقايف  كمنرب  فاملجلة 

�أ�سا�سي يف �سياق تلك �لتطور�ت �حل�سارية �كو�حدة 

– �لثقافية �لتي تقدمها �لد�لة  من �لبنى �ملعرفية 

مع غريها من �لإد�ر�ت �لثقافية ذ�ت �ل�ساأن..

�أن يكون لول  �لثقايف �غريه ما كان له  �لفعل  هذ� 

�أن هناك همة ق�سوى بالنهو�ص بالإن�سان �لُعماين 

�لعربية  ح�سارته  مع  يتو��سل  كي   ، حا�رسه  يف 

�لتاريخ �ربط هذ�  �أعماق  �ل�ساربة يف  ��لإ�سالمية 

�حلا�رس �مل�رسق باآفاق �مل�ستقبل ��إ�رس�قاته �ر�ؤ�ه.

�هذه  مو��سيعها  يف  غنى  عن  �ملجلة  �أبانت  فقد 

من  حتمله  ما  عرب  �ملجلة  �سفحات  تثبتها  �سهادة 

عنا�ين ملو�د من �ملكان �لُعماين �كتابات �إبد�عية 

تك�سف  لالأعد�د  �لالحقة  فالقر�ءة  لكتاب عمانيني.. 

هذ� �لزخم �لكبري ملحتويات جملة نز�ى من مو�د ل 

غنى عنها لقارئ ��أكادميي �مثقف..

هذه �سهادة حقيقية ت�سهدها �توؤكدها �ملخاطبات 

�أرجاء  كل  من  تاأتي  �لتي  ��لت�سالت  ��لر�سائل 

�لوطن �لعربي..

�ريادتها  �مكانتها  ح�سورها  �ملجلة  ��أثبتت   

�قد  ��ل�سكل  �مل�سمون  م�ستوى  على  ���ستمر�ريتها 

�لعماين قدميه �جديده، يف  فت �ملجلة بالإبد�ع 
ّ
عر

فت بالإنتاج �خلاّلق 
ّ
�سكل �حلة مقر�ءة. كما �أنها عر

���ستطاعت  �ملحلية  �لإب��د�ع��ات  باأمهات  �ملتمثل 

للكتاب  جديدة  �إب��د�ع��ات  من  تن�رسه  مبا  �ملجلة 

عربها  ��ستطاع  حقيقيًا  منرب�ً  تكون  �أن  �لعمانيني 

�لكتابة  ��أ�سكال  م�سامني  على  �لآخ��ر  يتعرف  �أن 

�ملجلة  ��ستطاعت  كما  طر�ئقها،  �بتنوع  �جلديدة، 

�لفنانني  ��إنتاجات  ��إب��د�ع��ات  هموم  تالم�ص  �أن 

�لُعمانيني �لت�سكيليني ��مل�سورين )�لفوتوغر�فيني( 

ف بتجاربهم عرب كتابات 
ّ
�كذلك �لنحاتني ��أن تعر

��أجانب،  ع��رب  متخ�س�سون  بها  ق��ام  �در����س��ات 

بها  �تقوم  قامت  �لتي  �ل�ستطالعات  �سكلت  كما 

من  كبري  لعدد  ��ل��و�يف  �ل�سامل  بالتعريف  �ملجلة 

باخل�سو�ص  �منها  �لتاريخية  �لعمانية  �لأماكن 

��ساللة  ��لر�ستاق  ��سحار  �نز�ى  كم�سقط  مدن 

�غريها  ��سور  ��لبليد  ��سمائل  �قلهات  ��لربميي 

من �ملدن �لُعمانية �لعريقة، يف نه�ستها �رجالتها 

�علمائها.. ب�سكل مل ي�سبق �أن قامت به جملة �سابقة 

عليها.

��حتفت �ملجلة بكثري من علماء ُعمان يف جمالت 

�لعلوم  يف  �كذلك  ��لإب���د�ع  ��لأدب  ��للغة  �لفكر 

��لعر��ص  �لبحار  �علوم  �لفلك  كعلم  �ملختلفة، 

��لنحو �غريه.. عرب تتبع تلك �ل�سري �ر�سدها ب�سيء 

مبنجز�تها  ��لتعريف  ��لرتكيز  �خل�سو�سية  من 
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�ل�سباقة يف �ملجالت �ملختلفة �لتي ��ستغلت عليها.

لتلك  مكمل  ج��زء  ه��و  جديد  ع��دد  ك��ل  ���س��د�ر  �ذن 

�ل�سرية �لنرّية ملجلة ر�سينة فاعلة �موؤثرة �رتبطت 

حميم  ��إب���د�ع  �كتابة  كقناعة  �لعماين  باملكان 

م�ستو�ها  يف  للثقافة  نافذة  �ملجلة  مثلت  كما  به. 

�لعربي ��لإن�ساين �بذلك فهي �ت�سعت لكل �لكتابات 

�لإبد�عية �خلاّلقة على تعدد طر�ئقها �تعدد �أ�ساليب 

��ستغالتها �ملتميزة.

باتت  عدد  كل  �مع  �رس�رتها،  بل  �أهميتها،  �هنا 

�لتنوع  هذ�  هو  ذلك  �عالمة  تتاأكد،  �لأهمية  هذه 

��لنفتاح على �ستى �لجتاهات ��لتيار�ت �لثقافية 

�لعربية ��لإن�سانية، فلي�ص من تع�سب �أ� حتزب لفئة 

�أ� تيار ثقايف.

�يف �لوقت ذ�ته، فاإنها �أ�لت �هتماما للكتاب �لذين 

�مل��ادة  ج��ودة  من  متخذة  بد�ياتهم،  يف  ز�ل��و�  ما 

معيار� لها �لي�ص من ذيوع �ل�سم �أ� عدمه، لذلك جند 

�ق�سا�سني  �نقاد  ل�سعر�ء،  ��لتعاي�ص  �لتجا�ر  هذ� 

�لأعمار  خمتلف  من  �فنانني  �باحثني  �ر��ئيني 

��لتجارب ��لبلد�ن. 

باملعنى  �لعربية  �ملجلة   ، بحق   ، �لآن  ف���)ن��ز�ى( 

كافة  تغطية  على  ��حلر�ص  �ل�سعة  فهذه  �لرحب.. 

لأن  �ل�سعي  كذلك  �عامليا،  عربيا  �لثقافة  ميادين 

كافة  من  �فنانني  لكتاب  �سفحاتها  �ملجلة  تتيح 

�أ� يتوفر  �لعربي، هو �سيء قلما توفر  �أقطار �لوطن 

ملجلة �أخرى.

فر�سالة )نز�ى( لهي لكل �ملثقفني �أينما كانو�، �هي 

بالتايل نافذة ُعمان على �لعامل، �نافذة �لعامل على 

ُعمان.

بهذ� �ملعنى تكون )نز�ى( �أكرث من جملة.. �أنها د�ر، 

بل د�ر كبري ت�سطلع به، فهي �سوت عمان ��جهها 

�مل�رسق �لنا�سع، من خالل �ملنجز �لأجمل ��لأبقى، 

�هو �لثقايف.

�لعام  �سكلها  على  حافظت  �سد�رها  منذ  فاملجلة 

�لثقافية من حيث �ملحتوى �ملكتنز  �أبو�بها  �كذلك 

باملفيد ��جلديد، �هي:

]فكر،  ��ل��در����س��ات  ��ل�ستطالعات  �لفتتاحية 

فن  �سينما، م�رسح،  مو�سيقى،  لقاء�ت،  ثقافة[  �أدب، 

ت�سكيلي �ت�سويري، �سعر، ن�سو�ص، متابعات. 

�ما  لفت  ح�سور  من  �سكله  �ما  �إ�سد�رها  فلي�ص 

هو  عاٍل  معريف  �ن�سغال  ذ�ت  مو��سيع  من  �حتوته 

هدفها، فان �لهدف �ل�سامي �لآخر هو �سد�ر »كتاب 

نز�ى« �لذي ي�سكل �أحد �أبرز �لإ�سد�ر�ت �لتي حتافظ 

�لهتمام  يف  متمثاًل  �سد�ره  تتابع  على  �ملجلة 

بال�ستغال �لكتابي ��لإبد�عي �لُعماين.

* �خلتام

�سكاًل  ��سعيتها  ثبخْتت  �ن���ز�ى  �ل�سنو�ت  م�ست 

�م�سمونًا ��أثبتت �أنها منرب حقيقي للثقافة حاملة 

�مل�ستويني  �على  ُعمان  م�ستوى  على  �عي  ر�سالة 

�لإقليمي ��لعربي.

على  ره��ان��ه  �أث��ب��ت  �مل�����رس�ع  كهذ�  م�����رس�ع  �ذن 

هذه  دعم  يف  �ساهم  من  لكل  فال�سكر  �ل�ستمر�رية، 

يف  �لن�سانية  للثقافة  ح�ساري  كم�رس�ع  �ملجلة 

جتلياتها �ملتعددة، حا�رس�ً �م�ستقباًل.
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110\ كاتب ��عالمي من ُعمان 

�أعو�م تتلوها �أعو�م ، �تبقى �لأ�ىل يف د�ئرة �حلنني، 

هكذ� ت�سنف حلقة �لذكريات مع جملة نز�ى �لثقافية 

�لف�سلية، �لتي �أنهت عامها )�لع�رسين( بعددها )81(. 

عند  كانت  حينها  باملجلة،  �لعمل  يف   �لبدء  منذ 

�لعدد 24، مع �ل�ساعر �سيف �لرحبي، لذلك كانت من 

�إحدى �خلطو�ت �ملهمة يف م�سار �لعمل، حيث �مل�سهد 

�لثقايف �لعماين ��لعربي عن كثب، �مر�قبة حتولت 

�لن�ص �لأدبي �لعماين ��لعربي يف �سيغه �لفنية كتابة 

تكون جمر�حة،  ما  غالبا  �سهادتي  فاإن  لذلك  �نقد�، 

ملا حققته �ملجلة من �أهمية �د�ر يف �لتعريف بثقافة 

متابعة  خالل  من  �عامليا،  عربيا  �لعماين  �لكاتب 

�لآخر لها �ترجمة بع�ص �ملن�سور يف �سفحاتها ، فقد 

كانت �ل تز�ل قبلة �مل�ست�رسقني ��ملهتمني بالأدب 

هو  حتريريا  به  �لعمل  �أ�سارك  عدد  �أ�ل  مع  �لعربي. 

جيال  مت�سمنا  �لعمانية،  �لأدبية  �لكتابة  عن  ملف 

�لأدبية �حري�سا على  �إبر�ز مادته  حيويا مهتما يف 

�إنها  حيث  نز�ى،  كمجلة  به  يليق  مكان  يف  ن�رسها 

�لنحو  على  �لإطالق  على  �لعربية  �ملجالت  �أبرز  من 

�سو�ء  �لعماين  للكاتب  ثقافيا  مك�سبا  �متّثل  �لد�ئم، 

على �مل�ستوى �لأكادميي �ملنهجي �أ� �ملو�سوعي يف 

�لكال�سيكي  ب�سقيه  كال�سعر  �ملتعددة  �لأدب  �سنوف 

��حلديث ��لق�سة �لق�سرية ��لر��ية ��لفن �لت�سكيلي، 

��لت�سوير ��ملو�سيقى �غريها. تلك �لتجربة، ثر��ؤها 

عليه  حر�ست  �لذي  �لأ�سيل  للد�ر  ��ملكمل  �ملعريف 

بعد  عدد�  حمتو�ها  تابعنا  ��لتي  �لأ�ل  عددها  منذ 

�لأ�سدقاء  مع  قرب  عن  ذلك  تتلم�ص  �أن  �لكن  عدد، 

�ل�ساعر �سيف �لرحبي ��ل�ساعر طالب �ملعمري حترير� 

��لزميل خلف �لعربي �إخر�جا، هو �إ�سافة مذ�ق خا�ص 

�لح��رت�يف،  �لعمل  بيئة  يف  ق 
ّ

�خل��ال �لتعاي�ص  بنكهة 

بل  �لر�سمي  �لعمل  �ساعات  فقط  ت�ستوعبها  مل  ��لتي 

�لد�ؤ�بة  �لتفكري ��ملتابعة  �أبعد من ذلك حيث �سملت 

من  ي�سكنها  ملا  �حل��ي��اة،  من  �لأخ���رى  �لأ�ق���ات  يف 

تو��سل حميمي مع �لكاتب �لعماين يف �ملقهى ��للقاء 

�أكرب قدر من  �لعابر حر�سا من �ملجلة على م�ساركة 

�ملثقفني �لعمانيني لي�سعو� ب�سمة �إبد�عهم �نتاجهم 

�لفني ��ملعريف.

تاأ�س�ست جملة نز�ى يف �أهم مرحلة ثقافية ��إبد�عية 

يف �ل�سلطنة، حينها بد�أ جيل من �خلريجني يتنا�سلون 

�أ�  �ملختلفة  ��لكليات  قابو�ص  �ل�سلطان  جامعة  من 

للجيل  �ملعريف  �لن�سوج  مرحلة  �آخر  مبعنى  فلنقل 

�ترجمة  �حلديثة،  �لثقافة  عامل  على  �ملنفتح  �جلديد 

�لأعمال �لكال�سيكية عرب قر�ء�ت خمتلفة ل�ستات �لأدب 

�لأكادميي  �جليل  من  لنخبة  فكان  �لغابر،  �لعماين 

بني  �متكامل  ر�سني  متنف�ص  �إيجاد  يف  مهم  د�ر 

كان  �لذي  �لرحبي  �سيف  �ل�ساعر  �مع  �ملجلة  طيات 

لالأدب  �ملحدّثني  �لعمانيني  �ملثقفني  طليعة  ميثل 

عربيا عرب جتربته �ل�سعرية ��سنو�ت من �لغرت�ب يف 

�أ�سقاع �لأر�ص �متون �لثقافة. 

�جتماعية  منغ�سات  من  تنج  مل  ق 
ّ

خ��ال عمل  ك��اأي 

�فكرية م�سوبة بعدم تقبل �لثقافة �حلديثة، بالإ�سافة 

�إىل �ل�سعوبات �لإد�رية �لبعيدة كل �لبعد عما تقوم به 

�ملجلة، �لكن �لإ�رس�ر نحو �ل�ستمر�ر ��إثبات �أهميتها 

كونت قاعدة متينة تو�زي ثقلها �قيمتها، ���ستمرت 

حتى  �ثبات  مبكابرة  ��لعطاء  �لإبحار  يف  �ل�سفينة 

�أ�سبحت تلك �ملنغ�سات هو�م�ص ��إرها�سات، ناجتة 

عن جهل �لآخر، �ساعدها على �لنجاح �ما نر�ه �ليوم 

ل�ستخر�ج  د�ره��ا  يف  �ملجلة  لر�سالة  �كتمال  هو 

�لعمانية  �لثقافة  �معا�رسة  �أ�سالة  من  �ملكنون 

« .. �سنوات من  «

الر�سد للثقافة العمانية 

 يحيى الناعبي\



خ�سو�سا ��لعربية عموما.

�لأ�ل للمجلة �ساعدت على �سقل �ملو�هب  �لعدد  منذ 

��لفن  ��لرتجمة  ��لق�سة  �ل�سعر  يف  �ل�ساّبة  �لعمانية 

د�ن  ��لفكر  �لأدب  �سنوف  من  �غريها  �لت�سكيلي 

�لجت��اه  �ن  �حيث  جنب،  �إىل  جنبا  كلها  مم��اي��زة، 

�لكال�سيكية  من  �لتحول  يف  �لعربي  لالأدب  �ملرحلي 

�لفنية  �ل�سيغة  يف  �لأعماق  نحو  �جلزلة،  �ل�سطحية 

�ملتخيلة، ��كبت �ملجلة هذه �لغاية مع قريناتها من 

�ملجالت �لإبد�عية يف تلك �لفرتة، حيث غاب بع�سها 

�لبع�ص  ��ستمر متذبذبا  �لثقافية يف حني  عن �حلياة 

�لآخر بني �لظهور ��لغياب، ��أ�سبح لنز�ى ب�سمودها 

�لثقافية  �ملحافل  يف  �سيتها  �ذ�ع  قويا  ح�سور� 

من  �لأخ���رى  ��لأط���ر�ف  �لعربية  �لعو��سم  كل  يف 

�لعامل، منوذجا متميز� ل طارئا.  كان �ل�سقل ظاهر� 

�لنتقال  حيث  �لإب��د�ع��ي��ة،  �لتجارب  يف  �ملمو�سا 

بال�سيغة  �لوقائع  ��رسد  �لقر�ي  �لبيئي  �لو�قع  من 

�لأ�ىل للكتابة �لإبد�عية، لتتحول عرب �لرت�كمات نحو 

�نفتاحه  نحو  �ملتغري  �لعماين  �لإن�سان  ���قع  هموم 

�لفني ��ل�سيغة  �لبناء  �لتطور يف  �إىل  �إ�سافة  لالآخر، 

متفرقة  ن�رست  �لتي  �لنرثية  �لأعمال  فتلك  �ملتخيلة، 

�لكتابة  تطور  على  �ساهدة  �ملجلة،  �أعد�د  �سل�سلة  يف 

�لإبد�عية عند �ملثقف �لعماين �لتي تبلورت بعد ذلك 

يف �أعمال �كتب نرثية، ��أي�سا لحظنا عن قرب بع�ص 

�لهتمامات  �ل�سعرية �ملتاأثرة منطيا ل�سعر�ء بعينهم 

�غريهم،  ��مل��اغ��وط  �در�ي�����ص  �ل�سّياب  �أمثال  من 

حتى   ، �لأ�ىل  ببد�ياتها  �ملن�سورة  مو�دهم  يف  �ذلك 

خرجت عن عباءة �لتاأثر نحو �ساحات �ل�سعر �لف�سيحة 

�ت�سّكل �لتجربة �لفردية، كل ذلك يف طّيات �سفحات 

تنازلها  �ع��دم  حر�سها  بقدر  كانت  �لتي  �ملجلة، 

كانت  �أنها  �إل  �لأدب��ي،  للعمل  �لفنية  �لقيمة  باأهمية 

�لن�ص  م�ساركة  ب�رس�رة  �لإدر�ك  �سديدة  ت��ز�ل  �ل 

�آخر  �لعماين �لو�عد من �أجل �سقل �ملوهبة ن�رس� بعد 

حتى �لن�سج ، �حّولت مقربة �لكاتب يف �أدر�ج مكتبه 

حديقة  يف  �ملتجّول  �ل�سطوع  �إىل  �خلبيئة  ��سفحاته 

�ملجلة �حتت ظاللها.

�لتحرير مع  �إد�رة  �لأخالقي بني  �لتو��سل  يف خ�سّم 

�ن  حيث  �لتعا�ن،  حلمة  ت�سّكلت  �لعمانيني  �لكّتاب 

بالآر�ء  ��لأخذ  �مل�ساركة  مبد�أ  على  تاأ�س�ست  �ملجلة 

�لبناءة نحو تطويرها، �كما لالإطر�ء ح�سوره �لكبري 

�أي�سا للمالحظات د�رها يف  بني �لأ��ساط �لثقافية، 

�أبو�ب  فتحت  �ملجلة  �إن  حيث  ��لتطوير،  �لت�سويب 

�مل�ساركة يف طرح �لآر�ء �خ�سو�سا من قبل �أ�سحاب 

�لعتبار  بعني  توؤخذ  فهي  ��لعملية،  �لعلمية  �خلربة 

��لذي  هدفها  حتقيق  نحو  �ملجلة  تخدم  �أنها  طاملا 

يعرّب عن د�رها �لنبيل.

�لعمانية،  �لثقافة  رئي�سيا يف ر�سد  د�ر�  للمجلة  �إن   

فاملتابع عن كثب ���ستمر�ر لأعد�د �ملجلة يجد ذلك 

���سحا ��أن هذ� �لزخم �ملعريف يف غالبيته نبع من 

رحم �ملجلة، �مل تقف عند �لتجربة �حلديثة فح�سب بل 

ذهبت �بعد من ذلك من خالل �لنب�ص يف �لإرث �ملعريف 

حيث  �لعريق،  �تاريخه  �لعماين  �لأدب  �كال�سيكيات 

�هتمو�  ��لباحثني  �لأكادمييني  من  نخبة  هناك  �أن 

عرب قر�ء�تهم باملخز�ن �ملعريف �لذي خّلفه �لأ�سالف 

كما  �لكتب،  �أمهات  من  ��لآد�ب  �لعلوم  خمتلف  يف 

قدميا  �لعمانية  بالد�لة  �ملتعلقة  �لعلوم  لرتجمة  �أن 

كنوز  �لعماين  �ل��ق��ارئ  تعريف  يف  د�ر�  �حديثا، 

للمثقف  ك�سفت  بينما  �ملتعاقبة،  �أجياله  عرب  تر�ثه 

كل  �حديثا،  قدميا  عمان  لعبته  �لذي  �لد�ر  �لعربي 

بثقافة  يتعلق  ما  كل  ن�رس  يف  ما�سية  ��ملجلة  ذلك 

�لأ�سالف.

�أهم  من  ن��ز�ى«  »كتاب  �إ�سد�ر  جتربة  تعترب  �أي�سا 

�لهتمام  يف  �ملجلة  د�ر  �أب���رزت  �لتي  �مل�ساريع 

باملبدع �لعماين، �هي �أ�ل موؤ�س�سة ن�رس د�خل �ل�سلطنة 

تعنى بن�رس �لأعمال �لأدبية ��لفكرية �لعمانية، ��لتي 

تتز�من مع �سد�ر �أعد�د �ملجلة.

�إن ثر�ء �لتجربة بالعمل يف جملة نز�ى لها �أهميتها 

�حلر�ص  يجب  �لعمانية،  �لثقافة  �إب��ر�ز  يف  �لق�سوى 

�لو�سط  حا�رس  يختزل  كونه  �مل�رس�ع  هذ�  دعم  على 

للعامل �خلارجي  �إىل كونه نافذة  �لثقايف، بالإ�سافة 

�منه �أي�سا، فكل �لتقدير للقائمني عليه.   
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من  ترافقـه  واإمنا  بداخله،  ويحولها  اأخرى  خطابات  فقط  ميت�ص  ال  االأدبي  اخلطاب  اإن 

اأو  متبددة  الن�صو�ص  هذه  تكون  وقد  املعنى،  بناء  يف  ت�صاركه  ن�صو�ص  اأي�صا  اخلارج 

مند�صـة داخل النـ�ص امل�صاحب، وقد تكون اأحيانا ظاهرة، تعلن عنه وتوطئ له قبل كلمته 

االأوىل. اإنه التوازي الن�صي، النا�صئ من عالقة الن�ص مبحيطه، املوؤلف من العنوان الرئي�صي 

اأو الفرعـي، والت�صديـر والتنبيـه واملالحظة ح�صب احل�رص الذي قدمه »جريار جينيت«.

 اأما يف ق�ص�ص »خورخي لوي�ص بورخي�ص« 
)1(
يقول ابن ر�صيق »ال�صعر قفل اأوله مفتاحه«

الفاحتة  اإن  اإغالقه.  على  وي�رص  فتحه،  الذي مينع  االأول  القفل  هو  الن�ص  ا�صتهـالل  فاإن 

الن�صية عند القا�ص لي�صت مدخال عاديا خلطابه االأدبي، بل ميكن القول، اإنها اأول عتبة 

الجتياز املتاهة الن�صية، لذلك ي�صكلها بورخي�ص ت�صكيال مكثفا متداخال مت�صابكا، كما لو 

اأنها ن�ص ملحق بن�ص اآخر، ال يتقدمه لكـي ي�صلمـه اأو يو�صحه واإمنا لي�صاكله ويعتمه. 

من هنا، ال تبدو بع�ص الفواحت الن�صية عند بورخي�ص يف جمموعته الق�ص�صية »االألف«، 

ال تبدو اأنها تهيئ لتوا�صل القارئ، اأو ت�صتميله اإىل الن�ص، بقدر ما تبدو اأنها تتمنع عن 

االإعالن عن بداية الق�صة، مرجئة اإياها اإىل الفقرة الالحقة للجملة اال�صتهاللية.

 عائ�شة زمام\

\ باحثة واأكادميية من اجلزائر

 توظيف فن ال�سند العربي

يف ال�شرد الأجنبي

الإ�سناد فـي احلديث والأدب العربي ُيراد منه الإجماع على 

�سحة النقل بينما الإ�سناد لدى بورخي�ص رف�ص مللكية الن�ص



و�صف  ميكن  فوكو«،  »مي�صال  تعبري  وبا�صتعارة     

ا�صتهالالت الن�صو�س الق�ص�صية البورخي�صية باأنها 

»�صقوق خطاب« تف�صل مواربة باب املدخل الن�صي 

اإىل ما  النظر  بدل فتحه، فال تاأذن �صوى باختال�س 

اأفق  وم�صاعفة  القارئ  توقعات  لتاأجيج  �صياأتي، 

انتظاراته. ولعل املفارقة يف ت�صكيلها وبنيتها، اأنها 

ال حتمل �صمة مدخل، بقدر ما تلوح كجملة خارجة 

لف�صم  اخلارج  اإىل  الداخل  ثني  حتاول  الن�س،  عن 

�صلتها بكثلة الن�س الالحقة. اأي اأنها تعلن عن الن�س 

وعن انف�صالها عنه يف الوقت نف�صه. فهي تابعة له 

اأي�صا  لكنها  توؤديها،  التي  اال�صتهالل  وظيفة  بحكم 

اأحـداثه وعن خط  م�صتقلة عنه بحكم انقطاعها عن 

ال�رسد الذي يبتدئ بعدها.  

   هكذا، يبطل ال�صارد خ�صائ�س ال�صدارة والتوجيه 

االفتتاحية،  اجلملة  بها  تتميز  التي 

االرتباط  يقاوم  بالتواء  وي�صتبدلهـا 

يف  ك�رسا  باعتباره  بالن�س،  املبا�رس 

عامل  اإىل  تقود  وعتبة  ال�رسدية،  اخلطية 

ت�صفه  الــذي  للعامل  خمالف  تخييلي 

فــواحت  فـــاإن  واحلــــال،  االأوىل.  اجلملة 

خطـابه  �صفـرة  هي  بورخي�س  ق�ص�س 

ر�صالة  اأو  جملة  كونها  من  اأكرث  االأدبي 

ذات �صفرة، فهي ال توؤطر روؤاه يف ق�صة 

جتربته  اأبعاد  عام  ب�صكل  توؤطر   واإمنا  ق�صتني،  اأو 

خلق  ويف  الكتابة،  يف  الفني  ومنطه  اجلمالية 

ا�صرتاتيجية ا�صتهاللية جديدة مل ياألفها قراء قارته، 

على االأقل، من قبل. 

ن�صو�صه  يفتتح  بورخي�س  اإن  الــقــول،  وميكن     

الق�ص�صية ب�صكل عام تارة مروية عن م�صـدر ما اأو 

عن جمموعة من امل�صادر، ويقتب�صها تارة اأخرى من 

وكـاأنه  القـا�س  يبـدو  احلـالتني،  ويف  ما.  خمطـوط 

من  وحتوله  العربي  الــرتاث  تطور  مراحل  يحاكي 

املخطوطات.  يف  حفظه  عرب  التـدوين  اإىل  الروايـة 

مثلما �صنبينه يف ما يلي:

اجلملة  »بلغني عن« يف  �صخ�صية،  ال�صند عن    -1 

الفاحتة: 

 ،
)2(

   يقول اجلاحظ »اإن الفتتاح الكتاب فتنة وعجبا«

الأنه يج�صد  القـدم،  منذ  اأدبيا  ا 
ّ
االبتداء هم لقد كان 

للقاء  االأوىل  واللحظة  االأدبــي  العمل  ميالد  حلظة 

اللحظة  هـذه  يـرافق  وما  بقارئه،  الن�س  وات�صال 

الن�س،  بحبال  املتلقي  جلــذب  واإغـــواء  اإغـــراء  من 

واإخ�صاعه ل�صلطته، انطالقا من وقع و�صحر جملته 

»حممود  امل�رسي  القا�س  عن  �صاع  ولقد  الفاحتة. 

تلك  هي  حيـاته  يف  دقيقة  اأطــول  اإن  قوله  تيمور« 

اأما  الق�صة.  من  االأوىل  اجلملة  فيها  يبتدئ  التي 

عندهم  »البالغة  كانت  فقد  القدماء،  العرب  النقاد 

.
)3(

ح�صن االإبتداء«

ن�صو�صه  بالغة  عن  دافع  بورخي�س  اأن  ونح�صب     

تنزاح عن  اختارها مميزة،  التي  فواحتها،  بدءا من 

عن  غريبا  منطا  م�صتقيا  لقارته،  االأدبية  النماذج 

قـارته  يف  القـراء  الأذواق  بالن�صبة  وجديدا  ثقافته 

وال�صمايل  اجلنوبي  بجزءيها  االأمريكية 

فباأ�صلوب  االأوروبــيــة.  القارة  يف  وكــذا 

عالمات  لوازم  من  يرافقه  وما  مبا�رس، 

اخلطاب  ين�صاب  كاملزدوجتني،  الرتقيم 

مــتــدفــقــا، مــرويــا عــن م�صدر  ــــي  االأدب

والتناق�س  الت�صارب  من  وبكثري  مــا. 

و�صط  ى 
َ
و

ْ
املــر الن�س  يتيه  والالحتديد، 

�ــصــواهــده واأ�ــصــانــيــده. »ثــمــة �ــصــيء من 

التمييز  يكون  ولن  الــدوام.  على  احلرية 

م�صدرا من م�صادر الت�صنيفات. واإن حمور االختيار 

�صيعلو �رسيـــره، و�صيكون املعنى عار�صا، ومنطويا 

على قابلية نق�صه، ومعكو�صا، كما �صيكون اخلطاب 

   
)4(

ناق�صا.«

به  حتيط  خمطوط،  من  انطالقا  الق�صة  �ــرسد  من 

يف  يجـدد  اأن  القـا�س  يحـاول  خمتلفة،  روايــات 

يف  م�صتبدال  الفاحتة،  جملته  يف  ال�صند  اأ�صاليب 

بع�س ق�ص�صه امل�صدر الورقي مب�صدر اآخر، يتمثـل 

يف الرواية عن �صخ�صية كق�ص�س »األف ليلة وليلة« 

املنقولة على ل�صان �صهرزاد التي اتخذت لها اأحيانا 

كانت  وقد  احلكي.  وظيفة  �صاركوها  اآخرين  رواة 

�صهرزاد كثريا مـا تبداأ �رسدها بفعل »بلغـني« الذي 

»اإىل  ي�صري  ال  فهو  خيالية،  عوامل  عنه/منه  تتدفق 

تنـاقلوا  الذيـن  الرواة  اإىل  واإمنـا  احلكايات  موؤلفي 
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احلكايات«5. كذلك يفعل بورخي�س، واإن كان اأحيانا 

يوحد بني راوي احلكاية وبطلها.

ب�صيغة  نف�صه  عن  االإعــالن  اإىل  يحتاج  »ال�رسد  اإن 

كاالإطـار  احلكاية  اإىل  بالن�صبة  تكون  ال�صيغ  من 

اإطارا  القا�س  اختار  وقد   
)6(

اللوحة.« اإىل  بالن�صبة 

الرواية ال  اأن  العربي. ذلك  الرتاث  يبدو م�صتمدا من 

متتد  بل  وليلة«،  ليلة  »األف  حكايات  اإىل  فقط  متتد 

»ا�صطلع  فقد  اجلاهلي.  الع�رس  منذ  ال�صعر  رواة  اإىل 

لهم  فكانت  الرواية،  هام يف  بدور  اأنف�صهم  ال�صعراء 

ونظمه،  ال�صعر  �صوغ  فيها  يتعلمون  التي  املدر�صة 

اأراد  ومن  القول،  وفنون  الكالم  باأ�صاليب  والتمر�س 

اأن ي�صبح �صاعرا لزم واحدا من فحولهم، يحفظ عنه، 

الراوي  دور  وي�صبح  خطاه...  ويرت�صم  له،  ويــروي 

اأكرث اأهمية بعد وفاة ال�صاعر، الأنه يتعدى مهمة ن�رس 

الظروف  واإظهار  جمعها،  اإىل  ق�صائده 

وتف�صري  بها،  اأوحــت  التي  واملنا�صبات 

تت�صمنها،  التي  التاريخية  االإ�صـارات 

تراث  على  اأمينا  الواقع  بحكم  وي�صبح 

القبيلة  اهتمام  ومناط  �صانعه،  حياة 

)7(
التي ين�صب فيها.«

وحماكاة لفعل الرواية العربية، ول�صنعة 

يبتدئ  القا�س  جنـد  ال�رسدية،  �صهرزاد 

متهد  فاحتة  بحكاية  ن�صـو�صه  بع�س 

حلكاية مركزية تتفرع عنها، من خالل بنية �رسدية 

التي  الفاحتة  احلكاية  �صنو  وذلك  ومعقدة،  مركبة 

ُتروى بال�صمري الغائب عن ق�صة �صهريار املنتقم من 

منها،  وزواجه  ب�صهرزاد  لقـائه  ثم  اللـطيف،  اجلن�س 

هي  به  لت�صتاأثر  احلكي  فعل   
)8(

اإليها �صلم 
ُ
ي اأن  قبل 

و�صخو�صها احلكـائيني عرب ليايل طويلة. ففي ق�صة 

و�صفحاته  املخطوط  يغيب  العتبة«،  على  »الرجل 

املفقودة عن اجلملة الفاحتة، وتاأتي الق�صة مروية 

عن ع�صو من املجل�س الربيطاين، كاالآتي: 

ذا  غريبا  خنجرا  لندن  من  كا�صاري�س  بيو  »جلب   

�صفـرة م�صتطيلة ومقب�س على �صكل حرف ا�س؛ وذكر 

الربيطاين  املجل�س  مـن  دويي،  كري�صتوف  �صديقنا 

باأن هـذا النوع من االأ�صلحة هو ذو ا�صتعمال وا�صع 

بهندو�صتان. و�صجعه هـذا التاأكيد لي�صيف باأنه عمل 

احلربني  بني  ما  املمتدة  الفرتة  يف  البلد،  هذا  يف 

اإذا  بالالتينية،  ذلك  قال  وغانغام،  اأورورام  )اأولرتا 

ببيت  ب�صكل خاطئ  م�صت�صهـدا  قوية،  ذاكرتي  كانت 

التي  احلكايات  جمموع  ومن  جلوفينال(.  �صعري 

الق�صة  ا�صتعادة  على  اأجتــراأ  الليلة،  تلك  يف  رواهــا 

من  اهلل  وليحررين  اأمينا:  ن�صي  و�صيكون  التالية. 

حماولة اإ�صافة مالمح ق�صرية ظـرفية اأو من تاأزمي 

من  زيـــادات  بتـوظيف  للحكي  الغرائبي  الطابع 

نكهة  له  احلكي  هذا  فاإن  اآخــر،  جانب  من  كبلينغ. 

قدمية و�صاذجة، �صتكون خ�صارة يف حالة فقدانها، 

   
)9(

ولرمبا هي نكهة األف ليـلة وليلة.«

الق�صة  اأن  على  اإذن،  البداية  منذ  ال�صارد  يوؤكد     

التي  احلكايـات  من  لواحدة  ا�صتعادة  هي  املروية 

�صمعها من �صديقه »كري�صتوف دويي« لكنه ي�صكك 

اإىل  ملمحا  عنه،  روايته  م�صداقية  يف 

اإ�صافات  عليها  ــحــِدث 
ُ
ي اأن  اإمكانيـة 

اإىل  ين�صبها  تارة  غرائبي«  »طابع  ذات 

كبليـنغ«،  »غوديارد  االجنليزي  الكاتب 

وين�صبها تارة اأخرى اإىل حكي »األف ليلة 

ال�صارد  ي�صتت  االإ�صنادين،  ويف  وليلة«. 

تلقي القارئ بني قطبني غربي و�رسقي، 

عن  االنــزيــاح  هام�س  لنف�صه  ويــخــول 

الق�صة امل�صدر التي �صمعهـا من الرجـل 

االجنليزي، با�صتعارة حكيا غرائبيا.

اجلملة  يف  الــ�ــصــارد  يوقعه  ت�رسف  اأول  ولعل    

اآخــر،  �صخ�س  عــن  ى 
َ
ــــرو امُل للن�س  االفتتاحية 

هوتلميحه اإىل تغيري موقع اأحداث الق�صة. فبعد ر�صم 

املزدوجتني اإعالنا عن بدء احلكاية املنقولة، يخرب 

ال�صارد القارئ باأن »الدقة اجلغرافية لالأحداث التي 

�صاأنقلها ذات اأهمية قليلة... ليكفيني اإذن القول باأنه 

يف ذاك الزمان، كانت هناك ا�صطرابات يف مدينة 

اأر�صلت رجال قويا  اإ�صالمية، واأن احلكومة املركزية 

اأن  يتبني  احلكي  وبا�صتتباع   
)10(

النظام« ال�صتعادة 

اأحداث  عن  ومنف�صـال  متعاليا  �صوتا  لي�س  ال�صارد 

الق�صة، بل هو �صخ�صية تعد جزءا من هذه االأحداث 

وتوليها  الــقــوي  الــرجــل  ــر  الأث تق�صيها  خــالل  مــن 

البحث عنه، بعدما اختفى فجاأة يف �صخب املدينة 
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امل�صطربة. 

تتمثل  مفارقة،  كليته  يف  الن�س  يثري  هنا،  ومن 

ـد 
ّ
التي جت�ص ال�رسدية،  القائم بني اجلملة  التوتر  يف 

اجلملة  وبني  االأوىل،  واحلكاية  االإ�صنادية  املقدمة 

عن  املتفـرعة  الثانية  للحكـاية  املفتتحة  ال�رسدية 

واملروية  املزدوجـتني،  خلف  والواقعة  االأوىل، 

ن 
ّ
خم الذي  الق�صة  راوي  اأن  ذلك  مبا�رس.  باأ�صلوب 

اإمكانية الت�رسف فيها، والذي ف�صل عدم الدقة يف 

ذكر املكان، �رسعان ما اختفى يف الن�س امل�رسود 

ليحل حمله �صوت »كري�صتوف دويي« ع�صو املجل�س 

الربيطاين الذي عاي�س اأحداث الق�صة. 

ى ي�صرتك فيه ههنا اأي�صا 
َ
   معنى هذا، اأن الن�س املرو

ق�ص�صية  �صخ�صية  وهو  ظاهر  اأحدهما  �ــصــاردان، 

من  جـــزءا  وكــانــت  ال�صخو�س،  بباقي  اختلـطت 

الراوي  فهو  الثاين  اأما  احلكاية.  وقائع 

الق�صة  لينقل  �صوته،  حجب  الذي  عنـه، 

بع�س  لكن  االأول،  عن  مبا�رس  باأ�صلوب 

فلتات ال�رسد تك�صف وجـوده بني �صقوق 

اخلطاب ال�رسدي. ومن ثمة، فاإن خدعة 

اأنا ال�صارد املعادل الأنا ال�صخ�صية تكاد 

للق�صة، من  امل�صتح�رس  الـراوي  حتـجب 

بعني  الداخل  من  الوقائع  حتليل  خالل 

ال�صخ�صية ال�صاردة، والتعليق على بع�س 

تفا�صيلها من اخلارج ب�صوت الراوي الثاين، الغائب 

ى.
َ
عن االأحداث واحلا�رس يف اخلطاب املرو

الداخلي يف اخلطاب  التبئري     فرغم هيمنة �صيغة 

حدود  يف  الــروؤيــة  ت�صييق  طريق  عن  الق�ص�صي 

اأن  اإال  ال�صاردة،  ال�صخ�صية  عني  تلتقطه  اأو  تراه  ما 

التبئري اخلارجي ال يعدم ح�صوره، �صواء من خالل 

يف  الثاين  املحكي  بدء  قبل  املعلنة  الــراوي  رغبـة 

مدينة  انتقاء  مثل  اإ�صافات،  اأو  حتريفات  ــراء  اإج

اإ�صالمية كموقع لالأحـداث با�صتيحاء لرمبا من »األف 

الن�س  بداية  ما جاء يف  اأو من خالل  وليلة«،  ليلة 

املروية  املعطيات  يف  الدقـة  كتجـاوز  تدخـل  من 

»ليكفيني«؛  فعل  ذلك  اإىل  ي�صري  ح�صبما  وانتقائها 

جينيت«  »جــريار  با�صطالح  ال�صذوذ  من  نوع  اإنــه 

اأفكار  حــول  عر�صـي  خــرب  مبثابة   « يكون  ــذي  ال

اأو حول م�صهد ال  البوؤرية،  ال�صخ�صية  �صخ�صـية غري 

التدخل هو  اإن هذا   
)11(

روؤيته.« االأخرية  لهذه  ميكـن 

اأو االإطناب«  اأ�صكال »االإفراط يف االإخبار  �صكـل من 

ح�صب النقاد، لكنه ح�صب الراوي امل�صتح�رس للق�صة، 

انزياح جمايل ملحاكاة حكي  ال�صذوذ هو  فاإن هذا 

 االأدبي.
ّ

غرائبي، اإ�صفاء لبع�س ال�صحر على الق�س

   ويتكرر اأي�صا هذا النمط للرواية عن �صخ�صية ما يف 

اجلملة االفتتاحية يف ن�صو�س اأخرى، يحاكي فيها 

»ملكان  ق�صة  ففي  �صهرزاد.  ليايل  فواحت  القا�س 

ال�صارد  بقول  االأوىل  اجلملة  تطالعنا  ومتاهتان« 

اهلل  )لكن  االإميان  اأهل  »روى  قائال  راويا عن غريه 

اأعلم( باأنه يف االأيام االأوىل للعامل، كان هناك ملك 

واأمرهم ببناء  جلزر بابل جمع مهند�صيه وحكمائه 

جدا،  موجزة  ههنا  ال�صند  جملة  تبدو   
)12(

متاهة...«.

وهو  عــام  م�صدر  يف  الــروايــة  وحت�رس 

»اأهل االإميان« متهيدا لفعل احلكي. 

»عبد  الدكتور  يرى  ال�صياق  هذا  ويف    

الفتاح كيليطو » اأن ابتداء احلكي بعبارة 

ال  وليلة«  ليلة  ــف  »األ يف  اأن«  »زعــمــوا 

يهدينا اإىل هوية هوؤالء الرواة. لكن »هذا 

ال�صبق يف الزمن مينحهم مزية عظيمة، ثم 

هم حكماء حكوا ما حكوا ق�صد اإفادة من 

 
)13(

اأقوالهم.« �صياأتي بعدهم ويطلع على 

ومن ثمة، فاإن اإبراز حكمتهم ي�صتدعي عدم ت�صميتهم 

اإال حكمة  عنه  ترتتب  ال  االإعالن عن هويتهم  »الأن 

كما   
)14(

وعار�صة.« طارئة  باأمور  مرتبطة  ن�صـبية، 

انت�صـرت  اأعلم«  »اهلل  عبارة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

يف احلكي العربي وبني الرواة العـرب قـدميا بعدما 

اأمانة وم�صداقية بع�صهم، فقد  اإىل  ال�صكوك  ت�رسبت 

َد بها 
ُ
ع

َ
�صار »من الع�صري التحقق من اأ�صياء كثرية ب

الزمن ف�صاعت على اأقالم املوؤلفني كلمة »واهلل اأعلم« 

العامل  يجد  حني  دورانــا  يكون  ما  اأكرث  تعبري  وهو 

له  يتـاأتى  وال  قبـوله،  يتوقـف يف  باإزاء خرب  نف�صه 

 ويالحظ يف املثال البورخي�صي املذكور 
)15(

تكذيبه.«

اأنه يحاكي العبارة العربية حماكاة حرفية، يتجـلى 

فيها وقع »األف ليلة وليلة«.

كروث  اإي�صيدورو  تاديو  »�صرية  ق�صة  يف  اأمــا     
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)1829-1874(« فاإن افتتاح احلكي ياأتي خمتلفـا 

ال�صارد  اأن  ذلــك  املــذكــورة،  ال�صابقة  االأمنــاط  عن 

ميار�س اال�صتباق اإىل اأحداث الق�صة الإخبار القـارئ 

مبو�صوعها. فبعد فقرة معتربة توجز اأهم معطيات 

الق�صة وتعر�س ال�صخ�صية الرئي�صية امل�رسود عنها، 

ا�صتح�صار  يف  تكمن  ال  مهمته  اأن  ال�صارد  يبني 

حكاية )تاديو اإي�صيدورو( الأنه من جممـوع »االأيـام 

والليايل التي توؤلفها ال تهمه �صوى ليلة واحدة؛ اأما 

اإال ما هو �رسوري لفهم  اأ�صتح�رس  البقية، فلن  من 

 اأما م�صدر الق�صة املروية فال يحدده 
)16(

تلك الليلة.«

تناولـوا  اآخرين  بتعليقات  ي�صت�صهد  لكنه  ال�صارد، 

�صرية »تاديو اي�صيدورو«، فبع�صهم راأى اأنه مل يتاأثر 

راأى  االآخــر،  والبع�س  الرحل،  بالهنود  تكوينه  يف 

على  عا�صوا  الذين  »القو�صو«  حياة  ت�صبه  حياته  اأن 

�صفاف نهر بالتا. 

يحجب  ال  ههنا  ال�صارد  كــان  ولئن     

دون  احلكاية  منه  ا�صتقى  م�صدر  وجود 

اأن يحدده، مكتفـيا مب�صدر عام، عبارة 

عن اأنا�س اأ�صدروا تعليقات، اأو عن كتاب 

و�صخ�صية  تتفق  اإ�ــصــارات  يحمل  قــدمي 

بطله، اإال اأن روايته التي تتخللها ثغرات 

للتفا�صيل  بجهله  يربرها  وبيا�صات، 

اأو  االأحــداث،  بع�س  تو�صح  مل  معلومات  غياب  يف 

ال�صطراره اإىل ال�صكوت ل�صبب ما مينعه، ك�صمته عن 

نقل املعركة التي جرت بني البطل واملجرم امللتحي. 

هذا احلال يك�صف عن رغبة ال�صارد يف اإ�صفاء �صحر 

على احلكي من خالل تعتيم بع�س جيوب اخلطاب 

االأدبي للحكاية، وترك فجوات مظلمة ت�صند اإنارتها 

للقارئ الذي ي�صدد فراغاتها من خميلته. ومن ثمة، 

واالآخر  لل�صارد  اأحدهما  بتوقيعني  احلكاية  توقع 

تركها  التي  املبتورة  االأجــزاء  يكمل  الذي  للقـارئ 

الراوي ناق�صة.

   من جهة اأخرى، ي�رس ال�صارد على االهتمام بليلة 

واحدة دون الليايل االأخرى، ويعيد هذا املوقف  اإىل 

من  اأكرث  عرب  توالت  التي  �صهرزاد  حكايات  الذاكرة 

ثالثمائة ليلة تدفقت من قلب الليلة الرئي�صية التي 

»نظام  بذلك  لتقلب  ب�صهرزاد  �صهريار  امللك  جمعت 

دميومة  يف  الكـوين  الزمـن  وتدخل  املعتاد،  الزمن 

 وعليه تبدو حماكاة القا�س جلية يف 
)17(

احلكاية.«

التي فتـنت  �صهريار  لليلة واحدة كتـلك  ا�صتق�صائه 

واأ�رسته يف فخ احلكي، واأنقذت �صهرزاد كفدية  لها 

ولغريها من املوت.

الذي  بورخي�س  لبطل  احلا�صمة  الليلة  اأي�صا  اإنها 

املتمـردين.  اإىل �صف  انقلب فيها من �صف اجلنود 

فرغم ق�صـر ق�صة بورخي�س اإال اأن �صحنها بفراغات 

انقالب  عن  مفتوحة  بجملة  واإنهاءها  ال�رسد،  يف 

اإىل �صف اخل�صوم وحماربته للجي�س الذي  اجلندي 

الق�ص�صي  لوائه، يفتح اخلطاب  كان من�صويا حتت 

على اآفاق متعددة، توحي بدميومة ال�رسد املتوا�صل 

يف �صمت، ميار�صه القارئ عرب توقعاته، ويكتبه يف 

خميلته بعدما ا�صتعجل ال�صارد اإنهاء الق�صة يف اأوج 

اأحداثها.

   ويتكرر تدفق احلكي برواية �صخ�صية ما 

ينقل عربها ال�صارد الق�صة يف اأكرث من 

ن�س؛ مـن ذلك مثال ق�صة »احلقري« التي 

ال�صخ�صية  بحث  عن  عام  ب�رسد  ت�صتهل 

تكت�صف  لكنها  مكتبة،  عــن  الــ�ــصــاردة 

بعدما  للعاديات،  اإىل حمل  اأنها حتولت 

ف�صبني«. يف  »�صانتياغو  مات �صاحبها 

املكتبي  �صخ�صية  اإىل  ال�رسد  ينقلب  الــبــوؤرة،  هذه 

املتويف التي �صتتحول اإىل �صوت حي يروي الق�صة 

امل�رسودة، عن طريق ا�صرتجـاع لقاءات �صابقة متت 

معها. وبالعودة يف الزمن، ينقل ال�صارد: 

اأعمال  من  غزيرا  منتخبا  يجمع  باأنه  »اأبلغني   

تـلك اجلـلبة  اأن خل�صه من كل  باروخ �صبينوزا بعد 

االإقليدية التي تعطل القراءة وتدن�س نظريته الرائعة 

 يعود فعل احلكي ال�صهرزادي »اأبلغني« 
)18(

باخليال«

عن  املروي  للحكي  ال�صارد  ا�صتهالل  يف  جديد  من 

لتحـول  توقـع  اأخــرى  جملة  تعقبه  ــذي  ال االآخـــر، 

الرواية عن �صخ�صية املكتبي من االأ�صلوب املبا�رس 

اإىل االأ�صلوب غري املبا�رس:

 ف�صال 
ّ
 » يف اأحد امل�صاءات كنا فيه وحدنا، ق�س علي

من حياته بو�صعي االآن اأن اأحكيه، وقد اأغري بالطبع 

)19(
بع�س تفا�صيله...«
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الت�صميم احلكائي يف  القا�س يوظف نف�س     يكاد 

عنه  ومروي  راو  على  معتمدا  الق�ص�صية،  ن�صو�صه 

اأغلب  ويف  الق�صة.  �صلب  يوؤلف  حكي  اأو  ــة  ورواي

ال�صحر  الن�صو�س يحافظ دائما على خلق نوع مـن 

والفتنة يف ال�رسد، وذلك اإما بتغيري بع�س تفا�صيل 

اأو بتحويلها اإىل نوع من البـوح ب�رس دفني  الق�صة، 

اأن اجلملة  اأي�صا،  به من قبل. وجند ههنا  تلفظ 
ُ
ي مل 

مبزدوجتني،  تبـداأ  املـروية  الق�صة  من  اال�صتهاللية 

هذا  لكن  وبل�صانه.  املكتبي  حكي  نقل  عن  اإعالنا 

داخل  للق�صة  الناقـل  االأول  ال�صارد  تواجد  مينع  ال 

وتغيريه  بتدخله  للقارئ  اإخباره  بحكم  امل�رسود، 

لبع�س التفا�صيل.

كمنتج  الكاتب  فاإن  فون�س«  »ذاكرة  ق�صته  يف  اأما 

للن�س، يعمد نف�س التقنية ال�صـردية، خمـوال لل�صارد 

باأ�صلوب  فون�س  ال�صاب  �صخ�صية  عن  احلكاية  نقل 

اأكثـر يف  التدخـل  له  ليتيح  غري مبا�رس، 

وت�صف  حتلل  خارجية  كعني  الق�صة، 

التقنية  هــذه  وتتعدل  اأحيانا.  وتعلق 

اال�صتهالل  »امليت« من خالل  يف ق�صة 

يردفه  الق�صة،  ملو�صوع  عــام  بتقدمي 

الق�صة  هذه  من  دوره  بتحديد  ال�صارد 

اإذ  الأحداثها،  وملخ�صـا  راويـا  بو�صفـه 

يرد على ل�صانه قوله:  

   »اأريد اأن اأق�س الأولئك الذين يقا�صموين 

اأوتالورا الذي مل يعد له  هذا الراأي م�صري بنجامني 

بال �صك اأي ذكرى يف حي بلفانريا، والذي مات بطلقة 

مغامـرته؛  تفا�صيل  اأجهل  به...  تليق  ميتة  م�صد�س، 

ال�صفحات.  هذه  واأطور  �صاأ�صحح  تبلغني،  وعندما 

 
)20(

اأما االآن فاإن هذا امللخ�س قد يكون نافعا.«

فعل  اأن  امل�صتطردة  اجلملة  هذه  خالل  من  ويت�صح 

حا�صـل  هو  واإمنا  ال�صارد  خميلة  وليد  لي�س  احلكي 

ما تر�صب يف ذاكرة العامة يف حي »بلفانريا«، واإن 

بع�س  يف  يقـر  اأنــه  بدليل  تبدد،  قد  معظمها  كان 

مواقع �رسده اأن هناك اأحداثا كثرية وقعت ال يعرف 

منها اإال جزءا �صئيال. ناهيك عن اعرتافـه يف بداية 

تلخي�س  يف  وبرغبته  للتفا�صيل،  بجهله  الق�صة 

ي�صحح  معلومات  على  احل�صول  انتظار  الق�صة يف 

بها �صفحاته. 

ناق�س،  اإىل عر�س حكي  االعرتاف  ويف�صي هذا     

يف  را�صخ  اآخر  تقليد  وهو  بي�صاء.  فراغات  تتخلله 

اأدبيات بورخي�س املولع باإنتاج خطاب ذي �صقوق 

و�صكوك مل�صاعفة التوترات اجلمالية التي ميكن اأن 

القا�س  اإن  القول  وميكن  بالن�س.  التفاعل  يثريها 

يعمد دائما اإىل و�صع خطاب مفتوح، يــورط القارئ 

جملته  من  انطالقا  جتاهه  بامل�صوؤولية  ويلزمه 

اال�صتهاللية، لت�صديد النق�س وملء فراغه. ففي اأغلب 

ق�ص�س  عنه  رويت  الذي  امل�صدر  يفتقد  االأحيان، 

كغياب  التفا�صيـل،  لكافة  دائما  يفتقد  بورخي�س 

اأو  املروى عنه،  اأو �صفحتني من املخطوط  �صفحة 

االفتقاد اإىل تفا�صيل الرواية املنقولة عن �صخ�صية 

ما اأو جمموعة من ال�صخ�صيات، اأو عـن ذاكرة العوام. 

واأن  �صيما  ال  النق�س،  وهــذا  الريبة  هــذه  وحتيلنا 

م�صادره  مــرة  من  اأكــرث  يبطل  ال�صارد 

اأحداث الق�صة، يحيلنا  التي يروي عنها 

التي  ال�صهرية  العربية  الرتاث  كتب  اإىل 

يف  نف�صه  التقليد  هذا  اأ�صحابها  انتهج 

»اأبو  �صنعه  ما  مثال  ذلك  من  الت�صكيك. 

يف  967م(   -897( االأ�صفهاين«  فرج 

»يـورد  الــذي  »االأغـــاين«  ال�صهري  كتابه 

باالإ�صناد،  يقنع  ال  ثم  م�صندة،  اأخباره 

واإمنا ينتقد الرواة، ويبني وجه اخلطاأ اأو 

التناق�س يف روايتـهم، ثم يرجع اإىل راأيه، وال يرتدد 

االأخبار  بع�س  ذكر  وقد  الكلبي،  ابن  عن  القول  يف 

نقال عنه، باأنـه كذاب، واأخباره مو�صوعة، والتوليد 

فيها بنّي، ويعتذر لنف�صه عن روايتها باأنه »ذكرها 

الكتاب �صيء وقد رواه  ي�صقط من  لئال  على ما فيه 

)21(
النا�س وتداولوه«.«

ق�ص�س  يف  ال�صارد  ي�صنع  اأي�صا  النحو  هذا  على 

اأو جمموعة من  بورخي�س، فهو يبتدئ بذكر م�صدر 

للق�صة  روايتها  م�صداقية  يف  لي�صكك  امل�صادر، 

البع�س.  ببع�صها  امل�صادر  لي�رسب  املــ�ــرسودة، 

فح�صا  ـــرواة  ال ينتقد  »االأ�ــصــفــهــاين«  كــان  ولئن 

يعدد  بورخي�س  فاإن  اأخباره،  مل�صادر  ومتحي�صا 

بوجود  اإقــرارا  فيها  وي�صكك  وينتقـدها  امل�صادر 
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م�صدر وراء كل ن�س ونفيا لهذا امل�صدر يف الوقت 

نف�صـه، باعتبـار العمل االأدبي نا�صئا عن مرياث من 

يف  �صيمـا  ال  واحد،  اآن  يف  لها  وخمالفا  الن�صو�س 

الق�صـ�س التي ي�صطنع لها اقتبا�صا عن خمطوطات، 

كما �صرنى الحقا. 

وعموما، وباملقارنة بني منطي اجلمل اال�صتهـاللية 

اإىل  امل�صند  احلكي  اأن  يتبني  بورخي�س،  ق�ص�س  يف 

ب�صاأن روايته، فبا�صتثناء  ال�صكوك  �صخ�صية ما تقل 

االإحاطة  اإىل  واالفتقار  املعلومات  يف  النق�صان 

يف  الغرابة  بع�س  اإ�صفاء  اأو  االأحــداث،  بتفا�صيل 

احلكي بغر�س افتتان القارئ، فاإن ال�صارد الو�صيط 

يف نقل الق�صة ال ي�صكك يف م�صداقية الراوي الذي 

اأخذ عنه. كما اأن اجلملة اال�صتهاللية يف هذا النوع 

من احلكي، تخلو من املراوغة، وتف�صي ب�رسعة اإىل 

مو�صوع الق�صة. 

   اأما يف الق�ص�س املروية اأحداثها عن 

تلتف  االأوىل  اجلملة  فــاإن  ما،  خمطوط 

عـلى نف�صهـا، دون اأن تف�صي اإىل م�صدر 

ثابت،  ب�صبب تعدد امل�صادر والعناوين 

مو�صوع  مع  تتقاطع  التي  املحتملة 

االإ�صناد  �صحة  يف  الت�صكيك  ثم  الق�صة، 

اأحــداث  �ــرسد  ن�صبيا  يعطل  مما  اإليها، 

بعـد  ما  اإىل  ويرجئه  �صة 
َ
املقتب الق�صة 

اجلملة الفاحتة الطويلة، كما �صيتقدم.

2-  ال�صند عن »خمطوط« اأو الرواية عن مكتوب:

اأبو هالل الع�صكري قال قبل قـرون خلت   لئن كان 

دالئل  فهن  االبــتــداءات  الكتاب  معا�رس  »اأح�صنوا 

 فاإن بورخي�س اآثر ممار�صة عناية خا�صة 
)22(

البيان«،

ا�صتهالالت  لها  اختـار  حني  ن�صو�صه  ببدايات 

العربية  الرتاثية  الن�صو�س  من  م�صتمد  منط  ذات 

واالإ�صالمية، تقوم على العنعنة وال�صند، املمتد عـلى 

اأن تر�صو  �صكل �صل�صلة، تتدفق باإحاالت خمتلفة اإىل 

متوالية  ففي  �رسدها.  ليبداأ  الق�صة  اأخريا يف مطلع 

توؤجل بداية الن�س احلقيقية، وت�صوق اأ�صماء خمتلفة 

ذات �صلة مبا �صياأتي، ي�صتبدل القا�س ال�صند املروي 

مثلما  وال�صهود،  الرواة  من  جمموعة  اأو  ال�صيخ  عن 

اأ�صانيد  من  ب�صل�صلة  العربية،  الرتاث  كتب  يف  جاء 

عن  خربه  بلغها  اأو  كمخطوط،  الن�س  تلقت  اأدبية 

عنعنة اأخرى، وهكذا. 

ق�صة  يف  الفاحتة  اجلملة  ترد  املثال،  �صبيل  وعلى 

»اخلالد« كاالآتي:

»يف لندن، يف اأوائل �صهر يونية 1929، قدم جوزيف 

الأمرية  اأزمــري-  من  عاديات  –تاجر  كرتافيلو�س 

مبجلداتها   )1720-1715( بوب  اإلياذة  لو�صينج 

ال�صتة من القطع ال�صغرية. اقتنتها االأمرية وتبادلت 

اإنه  االأمرية  لنا  وتقول  الكلمات.  بع�س  حينئذ  معه 

كان رجال �صعيف البنية وتـرابي الب�صـرة وذا عينني 

رماديتني وحلية رمادية ومالمح مبهمة على نحو 

فريد. كان يتحدث بطـالقة وجهل عدة لغات، ففي 

اإىل  بالفرن�صية  التحدث  من  انتقل  معدودة،  دقائق 

اإ�صبانية  من  غام�س  خليط  اإىل  ومنها  االجنليزية 

�صهر  يف  ماكاو.  وبرتغالية  �صالونيكا 

ركـاب  اأحد  من  االأمرية  �صمعت  اأكتوبر، 

حتفه  لقي  كرتافيلو�س  اأن  »زيـو�س« 

عودته  طــريــق  يف  الــبــحــر،  عــر�ــس  يف 

»اإيـو�س«.  جزيرة  يف  ودفن  اأزمــري،  اإىل 

االإلــيــاذة، عرثت  االأخــري من  املجلد  يف 

االأمــــرية عــلــى هـــذا املــخــطــوط. كتبت 

وهي  باالجنليزية  االأ�صلية  الن�صخة 

هي  وهذه  الالتينية.  بالعبارات  مثقلة 

)23(
ترجمتها احلرفية.«

لعل املالحظة االأوىل التي ميكن ت�صجيلها عقب قراءة 

ي�صمنها  الـقا�س  اأن  الطويلة،  الفاحتة  اجلملة  هذه 

واملكان  التاريخ  كتحديد  االأدبية  ممنوعاته  كل 

تكتمل  واحد  م�صهد  يف  ال�صخ�صيات  اأ�صماء  و�صبط 

اال�صتهالل  وظيفة  مع  ت�صاوقا  وذلك  عنا�رسه،  كل 

ل�صمان  االإخبار،  معلومات  لكل  اجلامع  ال�صندي 

الوثوقية وم�صداقية الن�س االآتي. اإنه نوع من دفع 

كل ريبة، لك�صب ثقة القارئ وجـعله ي�صدق االأحداث 

املتخيلة التي �صت�رسد. كما يالحظ اأي�صا، اأن القا�س 

وههنا،  م�صادر،  االأدبيـة  اإجنازاته  ملعظم  يختلق 

�صخ�صيات  باأ�صماء  يدعمها  طويلة،  مقدمة  يكتب 

»لو�صينج«  االأمرية  مثـل  حقيقية عرفها يف حياتـه 

لكي يربهن على اأن الق�صة امل�رسودة موجودة فعال، 
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واأن اإجنازه ال يتجاوز حدود ترجمتها احلرفية كما 

جاءت يف املخطوط االأ�صلي.

اأنه  على  ن�صه  يقدم  اأن  ال�صارد  يحاول  هنا،  من     

واقعة اأدبية منقولة عن خمطوط، من�صئا بذلك عالقة 

يف  والــراوي  ال�صيخ  عالقة  ت�صبه  قارئه  مع  جديدة 

دور  باأفـول  منـه،  وعيا  ولرمبا  العربية.  املرويات 

ال  القراء،  لذوق  مالءمتها  وعدم  ال�صفوية،  الرواية 

بالروايـة  ا�صتبـدلها  فقـد  الغربي،  عامله  يف  �صيما 

عن  بذلك  باحثا  قدمية،  خمطوطات  عن   املكتوبة 

اأ�صانيد اأدبية الإنتاجه الق�ص�صي.

اأن االهتمام  اإىل     ويف هذا ال�صياق، جتدر االإ�صارة 

قدمي.  عربي  اإرث  اإىل  ميتد  الن�س  ب�صند 

ــن خـــالل روايـــة  فــقــد عـــرف رواجــــا م

ال�صالة  عليه  حممد  النبي  ــث  ــادي اأح

وال�صالم، بغر�س �صبط تواتـر منت اأقواله  

حلفظها  املبا�رسين،  رواته  اإىل  اإ�صتنادا 

من ال�صبهات، ثم تطور هذا االهتمام اإىل 

�صند  ل�صبط  االأدبــي  احلقل  يف  توظيفه 

من  االأ�صيل  تنقيح  بغية  ال�صعر  روايــة 

مبـادرة  يف  ذلك  جت�صد  مثلما  املنتحل 

»ابن �صـالم اجلمـحي« املبكرة يف كتابه 

اأفعال  بذلك  لتغذو  ال�صعراء«.  »طبقات 

و»روى«  »حـــّدث«  مثـل  الكـالم  نقل 

ن�صب  وتاأكيد  حتــري  اأفــعــال  ـــرب«  و»اأخ

وهوية القائل واملقول، بغر�س اإيداع ما 

هو �صحيح منه يف الت�صانيف.  

يف  االإ�صناد  كان  فقد  النحو،  هذا  على   

منه  يراد  خا�صة(  )ال�صعر  العربي  واالأدب  احلديث 

االإجماع على �صحة النقل، منعا لت�رسب اأي تدلي�س 

اأو حتريف. اأما لدى بورخي�س فيبدو االإ�صناد رف�صا 

مللكية الن�س، وادعاء انتمائه لكاتب اآخر. لقد بات 

القا�س يفتتح ق�ص�صه بجمل تنكر اأبـوته لن�صـو�صه، 

وتوهم القارئ باأنه يروي حكايات مروية من كتب 

الن�س  فاحتـة  اأن  مبعنى  اآخرين.  ملوؤلفني  اأخــرى 

توؤرخ للحظة انف�صال ال�صارد عن املادة امل�رسودة، 

باعتباره جمرد ناقل عن غريه، اأو باالأحرى مرتجم 

االأخري  املجلد  يف  �صدفة  عليه  عرث  خمطوط  لن�س 

من االإلياذة.

وتوؤكد جملة »الرتجمة احلرفية«، جحود ال�صارد ملا 

هو م�رسود، على اأ�صا�س اأن دوره ال يزيد عن حتويل 

ن�س من لغة اإىل لغة اأخرى، ومن خلفه، يقف القا�س 

موقف املقتبـ�س من غـريه، ولي�س موقف الكاتب اأو 

املبدع. كما اأن تاأكيد عثور املخطوط يف اآخر املجلد 

الكتاب،  االإلياذة ي�صكك يف �صنده لهذا  ال�صاد�س من 

ولي�س  مند�س  كورق  �صدفة  فيه  جد 
ُ
و اأنه  ويوحي 

�صند  يت�صح  ال  ثمة  ومن  االإلياذة.  ن�س  من  كجـزء 

هي  باالإلياذة  �صلته  الأن  عنه،  املــروي  املخطوط 

خلطاب.  امتداد  �صلة  ولي�س  وتخزين،  حفظ  �صلة 

ي�رس  ال  القا�س  اأن  اإىل  يلمح  ما  وهــو 

بل  فحـ�صب،  ن�صه  خارج  التموقع  على 

امل�صدر  خارج  اأي�صا  الن�س  هذا  ي�صع 

�صنده  يف  ريبة  بذلك  مثريا  املحتمل، 

من  اإليها  من�صـوبا  باعتباره  لالإلياذة، 

موجودا  اأي  الداخل،  من  ولي�س  اخلارج 

ل�صيق  اخلــطــاب،  حـــدود  خـــارج  فيها 

بالغالف فقط.

املرتجم  الن�س  مل�صدرية  وتعتيما 

امل�رسود، يختار ال�صارد م�صريا ماأ�صاويا 

جملدات  اأهدى  الذي  االأزمـريي  للتاجر 

رجل  وهو  »لو�صينج«،  لالأمرية  االإلياذة 

تكـون  وقــد  لغات،  عــدة  ويجيد  مثقف 

هذه االأو�صاف اإيحاء باإمكانية اأن يكون 

العـارف  رمبا  اأو  املخطوط،  موؤلف  هو 

ي�صتحيل  الــتــي  مب�صـدريته،  الــوحــيــد 

جملته  يف  القا�س  يوقظ  وهكذا،  مبوته.  اإدراكــهــا 

االحتماالت،  كـل  ويعـدم  �صك،  من  اأكثـر  الفاحتة 

لي�صع القارئ يف مواجهة ن�س جمهول املوؤلف. اأو 

مبعنى اآخر، اإن ال�صارد وهو يترباأ من �رسده لي�صنده 

اإىل غريه، ال يو�صح هوية امل�صند اإليه، مفخخا بذلك 

اجلملة االأوىل للن�س باأكثـر من �صوؤال. 

 هذا املدخل غري الق�ص�صي الذي يبتدئ بتوقيعات 

اأخرى للن�س غري توقيع الكـاتب، ميـار�س �صغوطات 

االأدبية  خربته  يف  امل�صتَفّز  القارئ  على  حتري�صية 

مواجهة  يف  ي�صـعه  �صـعب  رهــان  اأمــام  لتواجده 
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ومتييز ال�صند االأ�صيل من املزيف. ففي ق�صة »تقرير 

ن�س  بني  كو�صيط  الفاحتة  اجلملة  ترت�صم  برودي«، 

وبني  اآخــر،  موؤلف  قبل  من  ــع  ــوقِّ
ُ
وم �صلفا  مكتوب 

ن�س الحق تعاد كتابته اأو ترجمته بتوقيع القا�س. 

اأي�صا على عر�س  الق�صة  ال�صارد يف هذه  ويحر�س 

وم�صتق من خمطوط  امل�رسود كعمل مرتجم  الن�س 

منقو�س ال�صفحات، ح�صبما جاء يف اجلملة الفاحتة 

الطويلة:    

وليلة«  ليلة  »األف  االأول من  املجلد  ن�صخة من  »يف 

)لندن، 1938(، ترجمة لني، كان ح�صـل 

عليها من اأجلي �صديقي العزيز باولينو 

الــذي  املخطـوط  على  عــرثنــا  كين�س، 

ويوحي  االإ�صبانية.  اإىل  االآن  �صاأتـرجمـه 

اآالت  تعلمنا  الذي  الفن   - اجلميل  خطه 

املخـطوط  بــاأن  تفقده-  كيف  الكتابة 

اأفا�س  اأي�صا.  التاريخ  ذلــك  يف  ن 
ّ
دو

الــ�ــرسوح  ــروف، يف  ــع م هــو  كما  لــني، 

املطولة، كما تفي�س هوام�س املجلد يف 

االإ�صافات وعالمات اال�صتفهام واأحيانا 

يف بع�س الت�صويبات التي دونت بنف�س 

اليـد التي خطت املخطوط. 

مل  املجلد  قــارئ  بــاأن  القول  وميكن     

بقدر  العجيبة  �صهرزاد  بحكايات  يهتم 

اأ�صتطع  مل  االإ�ــصــالم.  بعادات  اهتمامه 

برودي«،  »ديفيد  �صيء عن  اإىل  التو�صل 

املخطوط،  اجلميـل  توقيـعه  يذيل  الذي 

اأبردين  من  ا�صكتلندي  مب�رس  اأنه  �صوى 

ب�رس بالديانة امل�صيحية يف و�صط افريقيا 

وهي  بــالــربازيــل،  الغابات  مناطق  بع�س  يف  ثم 

بالربتغالية.  معرفته  اإليها  دفعته  التي  االأرا�صي 

املخطوط  ي�صل  ومل  وفاته،  ومكان  تاريخ  اأجهل 

مطلقا اإىل املطبعة، على حد علمي. �صاأترجم باأمانة 

هذا التقـرير، الذي �صيغ باجنليزيـة رتيبة، دون اأن 

اأ�صمح لنف�صي بحذف اأي �صيء منه فيما خال بع�س 

عن  وفقرة طريفة  املقد�س  الكتاب  من  اإ�صـحاحات 

حياء  �صجلها  »الــيــاه«  لــدى  اجلن�صية  املمار�صات 

املخطوط  تنق�س  بالالتينية.  امل�صيخـي  الكاهن 

)24(
�صفحته االأوىل.«

ههنا اأي�صا، تخربنا اجلملة الفاحتة اأن الق�صة التي 

�صت�رسد هي ترجمة حرفية عن االإجنليزية، ملخطوط  

عليه  عــرث  ــد  وق مــفــقــودة،  االأوىل  �صفحته  كــانــت 

ترجـمة  مـن  وليلة«  ليلة  »الألــف  االأول  املجـلد  يف 

القارئ،  تلقي  يربك  ال�صارد  اأن  غري  الن«.  »اإدوارد 

»ديفـيد  بتوقيع  مذيل  خمطوط  عن  يتحدث  فتارة 

اأخرى  تارة  ويتحدث  اال�صكتلندي،  املب�رس  برودي« 

املجلد،  هوام�س  يف  واإ�صافاته  لني  �رسوحات  عن 

وت�صويباته التي جاءت بنف�س خط اليد 

الذي ورد يف املخطوط. 

�صتت ال�صارد تركيـز وانتباه 
ُ
   ومن ثمة، ي

القارئ اأكرث من مرة، اإحداها حني يخربه 

اأي  ال�صفحـات،  منقو�س  ن�س  برتجمـة 

مبتدئـا بفراغات وبيا�صات يوعز ملوؤها 

ي�صند املخطوط  للمتلقي. وثانيها، حني 

كتبه  ــر  واالآخ وقعه،  اأحدهما  لكاتبني 

بخط يده. وثالثها، حني يجعل املخطـوط 

بطلته  �رسقي،  كتاب  جملد  جــوف  يف 

�صهرزاد، مركزا على عادات االإ�صالم اأكرث 

�صهريار.  زوج  ق�س  على  تركيـزه  من 

يف  ال�صارد  ميهد  الثالث،  احلــاالت  ويف 

افتتاحه الن�صي الأدب تراكمي من خالل 

الن�س  ملرويات  م�صدرين  اإىل  االإ�صارة 

النوع  عــن  يف�صح  اأن  دون  املــ�ــرسود، 

 الذي اأفرزه.
)25(

ن
ّ
االأدبي املكو

اأن  تقدم،  ما  على  بناء  القول  وميكن 

يف  االإ�ــصــنــاد  اأ�صلوب  يقتب�س  القا�س 

م�صادا  توظيفا  بتوظيفه  لكـن  الن�صية،  فواحته 

الريبة  يفيد  عــنــده  االإ�ــصــنــاد  اأن  ــك  ذل لطبيعته، 

جاء  كما  االإجماع  اأو  االإحالة  يفيد  وال  واالحتمال 

يف الروايات العربية القدمية، وبالتايل فهو ال يقوي 

الن�س بل ي�صعفه، وال يح�رس اأفق م�صدره بل يو�صعه 

اإىل اآفاق متعددة. 

الن�صو�س  ـــواحت  ف تــــرتاءى  الــنــحــو،  هـــذا  عــلــى     

فيها  ي�صيع  حيث  تراكمية،  �رسدية  البورخي�صية 

ال�صارد اأجواء م�صافات زمنية ومكانية قطعها الن�س 
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�صكل  يف  مكتوبا  خطابا  يتج�صد  اأن  قبـل  امل�صـرود 

تقريبا  ن�س  كل  مطلع  يف  ال�صارد  ويحاول  ق�صة. 

ا�صتغرقها  التي  الزمنية  الفوا�صل  �صتـات  يجـمع  اأن 

)جملد(،  اآخر  كتاب  داخل  وطيه  ن�صيانه  يف  الن�س 

ليحتـويها يف جملة واحدة ي�صتفتتح بها الن�س كي 

يربر كتابته. لكنه يعمد دائما اإىل الطعن يف �رسعية 

�صنده بالت�صكيك فيه.   

اأما يف ق�صة »حديقة الطرق املت�صعبة« فاإن ال�صارد 

اإعادة  قبل  االأول،  الق�صة  كاتب  اإليه  امل�صند  يحدد 

كتابتها ونقلها للقارئ، فقد جاء يف اجلملة الفاحتة: 

  » نقراأ يف �صفحة 22 من كتاب ليـدل هارت »تاريخ 

فرقة  ع�رسة  لثـالث  هجـوما  اأن  االأوروبية«  احلرب 

مدفعية(  قطعة  واأربعمائة  األف  )تدعمها  بريطانية 

�صد خطر �رس – مونتوبان كان قـد خطـط ل�صنه يف 

الرابع والع�رسين من يوليو عام 1916، ولكنه تاأجل 

ليدل  القائد  وي�صجل  والع�رسين.  التا�صع  ل�صباح 

هارت اأن االأمطار الغزيرة هي التي ت�صببت يف هذا 

االإقرار  ويلقي  حال(.  اأية  على  املهم  )غري  التاأخري 

التايل، الذي اأماله وراجعه ووقعه د. يوت�صون، اأ�صتاذ 

اللغة االإجنليزية االأ�صبق بجامعة ت�صينج تاو، �صوءا 

التقرير �صفحتاه  وتنق�س  الق�صية.  هاما على هذه 

)26(
االأوليان.«

تك�صف هذه املقدمة اأن ال�صارد يحدد �صندين لق�صته، 

اأولهما يتمثل يف تثبيت الوقائع املروية على اأ�صا�س 

احلرب  خــالل  فعال  وقعت  تاريخية  اأحـــداث  اأنها 

العاملية االأوىل، مثلما جاء يف كتاب »تـاريخ احلرب 

 .)1970-1895( ــارت«  ه »ليدل  لـ  ــة«  ــي االأوروب

اإمــالوؤه  مت  اإقــرار  عن  عبارة  فهو  الثاين،  ال�صند  اأما 

ومراجعته وتوقيعه من قبل الدكتور يوت�صون، وهو 

اأ�صتاذ بجامعة �صينية. وبالتــــــايل تعر�س اجلملة 

تاريخي  كتاب  اأحدهما  للق�صة  م�صدرين  الفاحتة 

�صهري لكاتب اإجنليزي حقيقـــي ولي�س وهميـــا، 

ا�صمه  مقتب�س  الأ�صتاذ  �صيني  جامعي  اإقرار  واالآخر 

من اإحدى ال�صخ�صيات امل�صهورة يف الرواية ال�صينية  

يف  �صدرت  التي   Hung Lu Meng منغ«   لو  »هونغ 

�صان«  »ت�صاو  ال�صيني  للكاتب  ع�رس  ال�صابع  القرن 

وترجمت   ،)1763-1715(   )Ts’ao chan(

هو  اآخر  بعنوان   1929 عام  االإجنليزية  اللغة  اإىل 

»الغرفة احلمراء«.

التي يقدمها  للبيانات املوجزة  الت�رسيح  اإن هذا     

ال�صند  عملية  اأن  يبني  الفاحتة،  جملته  يف  ال�صارد 

التي ميار�صها لي�صت وهمية، اإذ متتد تارة اإىل ن�س 

اأكادميي،  باأ�صتاذ  ــرى  اأخ تــارة  وتت�صل  حقيقي، 

اأدبي لي�س من نتاج خيال  ا�صمه من كتاب  اقُتِبـ�س 

م�صدرين  بني  �صنده  يف  يجمع  اأنــه  كما  ال�صارد. 

وان�صجاما  تهيئة  واالآخر �صيني  اإجنليزي  اأحـدهمـا 

مع اأحداث ق�صته التي جتري من خالل لقاء وحوار 

فّكك  اإجنليزي،  ومب�رس  �صيني  عميل  بني  يجمـع 

لكن  االأ�صفر.  طال�صم كتاب حاكم قدمي من اجلن�س 

العدم،  كلية من  تنبثق  التي ال  االإحاالت  رغـم هذه 

يختـم  عندمـا  �صنده  يف  الت�صكيك  اإىل  ال�صارد  يعود 

اجلمـلة الفاحتة للق�صة بقوله اإن التقرير الذي كتبه 

املروية  التاريخية  احلادثة  اجلامعي حول  االأ�صتاذ 

ينتق�س ل�صفحتني.  

التي  املخطوطات  �صفحات  يف  النق�صان  اإن     

ا�صُتقت منها ق�ص�س بورخي�س، لي�صت عالمة ت�صوه 

يف الن�س امل�صدر بل عالمة حتفيز للقارئ، لي�صدد 

دين الكلمات املحذوفة اأو املفقودة، وقد يكون هذا 

النق�صان اأي�صا الهام�س االأبي�س الذي يتيحه ال�صارد 

تفا�صيله  يف  ويتدخل  احلكي،  يف  ليت�رسف  لنف�صه 

يقول  يّدعيه.  ــذي  ال امل�صدر  عن  انزياحا  ليوقع 

»خورخي لوي�س« يف ق�صته )تلون اأوكبـار اأوربيـ�س 

نقي�صه  يت�صمن  ال  ــذي  ال الكتاب  »اإن  ترتيو�س( 

يتعمد  القا�س  يكون  وقد   
)27(

ناق�صا« يعتربكتابا 

االإ�صارة اإىل النق�صان يف �صفحات املخطوط مدعيا 

على ل�صان �صارده اأنه ناقل »خمل�س« ومرتجم حرفيا 

عنه، ليخفي حتريفاته وهدمه للن�س امل�صدر، كنوع 

من الكتابة امل�صادة ليخل�س ن�صه من كل نقي�صة. 

 
)28(

»اإن النق�س - ويا للمفارقة- هو �صمان البقاء.«

على حد تعبري »تزفتان تودوروف«.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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123\ �صاعر من املغرب 

مل ي�صبح ال�صعر املغربي  �صعرا اإال بعد الأي، بعد جهد جهيد. من عالئم هذا اجلهد 

يت�صم  كان  �صعريا  االأمر  اإذ  اجلديد،  اإىل  احلثيث  وال�صعي  والت�صييد،  الهدم  اجلهيد، 

بالتاأخر، وباملراوحة، بني التقليد والتجديد، واالحتذاء والرتجيع امل�رصقي. 

حيث  من  ال�صعري  البناء  املغربي  الوجه  اإحالل  بـ  تو�صيفه  ميكن  ما  بدا  �صتينيا، 

�صعرية  كينونة  عن  والبحث  اخل�صو�صية،  ذي  والرتكيب  ال�صعري،  ال�صوت  تكري�ص 

مفارقة لل�صدى واالجرتار. ولعل التجارب ال�صعرية على حمدوديتها – لكل من حممد 

الطبال،  واإىل حد ما عبدالكرمي  الكنوين،  واأحمد املجاطي وحممد اخلمار  ال�رصغيني 

ر�صمت املفارقة، واأ�صهمت يف خلق �رصاع �صعري َواَرَب بني الريح ال�صعرية امل�رصقية 

الذي  واجلمايل  الوجودي  واالنبثاق  يكون،  ما  كاأعتى  املغرب  تهب على  كانت  التي 

اأفرزته هذه ال�صعريات املذكورة، انطالقا مما كان يعرفه املغرب فرتتئذ – من خما�ص 

وحماولة نهو�ص وبناء وطني. 

 حممد بودويك\

 املعنى املخفي

لدى حممد بنطلحة

يقود معركته الوجودية مع الن�ص، وهو يْنكتب

بني يديه



وا�صتمر  قائما،  امل�رسقي  ال�صدى  هذا، ظل  ومع      

يكن  الع�رسين. ومل  القرن  ال�صبعينات من  بداية  اإىل 

التلقي املغربي م�صعفا يف حتقيق النقلة املرجتاة، و 

التحول املن�صود لل�صعرية املغربية يف هذه املرحلة 

ال�صعري،  التحول  �صمور  اأن  يعني  ما  التاريخية، 

والفتح الرتكيبي، املطلوبني، متاأت – مبقدار- من 

اأ�صلفنا-  كما   – ب�صبب  الوطنية  »االإ�صاحة«  تلك 

لها  ا�صتتب  التي  العاتية  امل�رسقية  ال�صعرية  طغيان 

ال�صطوة  ثم  ومن  االأعلى،  املكانة  وتبنكت  االأمر، 

وال�صيادة. 

ال�صعر  وبع�س  ال�صتيني،  املغربي  ال�صعر  فخروج 

ال�صبعيني من معطف ال�صعر امل�رسي، وال�صعر العراقي، 

بالنظر  فيها،  مراء  ال  حقيقة  واللبناين،  وال�صوري 

تراكمت  مو�صوعية  التاريخي، وجملة �رسوط  لل�صبق 

التي  املعروفة،  امل�رسقية  النه�صوية  االنتقالة  لتثمر 

م�صتوى  على  بعامة  واالإبداع  والثقافة  الفكر  طالت 

ال�صينما وامل�رسح والت�صكيل وال�رسد وال�صعر. 

    ومن ثم، وجد املتلقي املغربي نف�صه  م�صدودا اإىل 

هذه اليقظة املتالألئة هناك، واملن�رسبة اإىل اأعطاف 

– باخل�صو�س- يف وطننا.  ما كان يت�صكل �صعريا 

فكان هذا املتلقي قلما يلتفت اإىل املنتوج االإبداعي 

ما  مغاربة  ل�صعراء  يقراأه  ما  اأن  متوهما  املغربي، 

واحلال  والكمال،  بالتمام  م�رسقي  �صدى  اإال  هو 

على  وتاأكد  ت�صكل  املغربية  لل�صعرية  اآخر  وجها  اأن 

وعنفوانا،  قوة  وزاد  امل�رسقي.  ح�صورالتاأثري  رغم 

املنت  يف  الوجوه،  بع�س  من  للمحلية  وتر�صيخا 

ال�صعري ال�صبعيني على يد ثلة من ال�صعراء، واجهوا 

حتدي  واجهوا  يعني  ما  االأوىل،  الكتابة  م�صكلة 

واال�صتثنائية.  املتميزة  االأوىل  املغربية  الق�صيدة 

وهم رفعوا هذا التحدي، واأبانوا عن مقدرة معتربة 

مبحمد  االأمر  يتعلق  واأن�صاأوه،  وكتبوه  طرقوه  فيما 

وحممد  راجع،  اهلل  وعبد  بنطلحة  وحممد  بني�س 

االأ�صعري، وغريهم. 

التجربة  الزمن عمله يف      بطبيعة احلال، �صيعمل 

ال�صعرية اإياها، اأق�صد التجربة ال�صعرية باجلمع. 

    ويتجلى هذا العمل يف انك�صار احللم بانك�صار الواقع، 

ومالئمة،  موائمة  جديدة  لغة  جتريب  اإىل  قاد  ما 

وقاد – بالتايل- اإىل جتريب اأ�صكال بنائية، واأوجه 

للذات  واأف�صحت  االأنا،   قيمة  من  اأعلت  تركيبية 

اإىل  الطريق  املكلومة،  ال�صخ�صية  والذات  ال�صعرية، 

املدونة  تندرج  ال�صدد،  هذا  ويف  واالإن�صاد.  القول 

هنا،  نوؤرخ  ل�صنا  بعدها،  وما  الثمانينية  ال�صعرية 

�صعرية  جتربة  ملو�صعة  والتمهيد  التذكري  ق�صدنا 

ذات خ�صو�صية معلومة ، اإنها جتربة حممد بنطلحة، 

لل�صعر  وقدمت  اأعطت  ماذا  التجربة؟  عن  فماذا 

املغربي ما جعله يتكيء على �صمته ونعته وجهده 

حتى  التجربة  هذه  تطورت  وكيف  وثمراته؟  وكده 

نبات  من  �صعريتها  وحققت  املن�صود،  على  اأوفت 

متخيلها ولغتها وت�صويرها و�صوتها ؟ .

مغرما  م�صتهاما،  التجربة  بنطلحة  حممد  دخل      

يحمل  الت�صوير،  وبديع  الكالم  وبرقيق  بال�صعر، 

يف  تغلغلت  التي  احلرائق  وهي  املرحلة،  حرائق 

ال�صطح،  على  تطفو  اأن  دون  من  االأوىل  كتاباته 

تهيمن  اأن  دون  من  اأي   ، ودمامل  بقعا  ومتالأه 

كان  الذي  احلزبي  الزعيق  ويهيمن  االإيديولوجيا، 

يرتدد يف ف�صاء وجنبات وجهات الفرتة ال�صبعينية 

وماءه  ال�صعر،  جمرة  ولعل  اآن.  يف  واحلادة  اله�صة 

اللذين ي�رسيان يف ال�صعر جنبا جلنب، اأن يكونا قد 

وال�صعار،  والتقريرية  املبا�رسة،  ح�صور  من  خففا 

وطم�صت  ال�صعر،  مناء  عرقلت  التي  املطاب  وهي 

 . باإجمال  ال�صعرية  املدونة  واجلمال يف  الفن  وجه 

اأفلت بنطلحة بجلده، اي ب�صعره من لهاث ال�صيا�صة 

واإن كانت عذابات الوطن مند�صة برهافة �صفرة يف 

ثنيات هذا ال�صعر، يف »ن�صيد البجع« كما يف »غيمة 

التي  اإياها  . فالعناوين  اأو حجر« كما يف »�صدوم« 

واأملعية  بذكاء  تلخ�س  ال�صعرية،  الن�صو�س  تدمغ 

املعارك  تعرفه  كانت  وما  املغرب،  يعي�صه  كان  ما 

من  الدميقراطية،  واالأحزاب  النظام،  بني  الوجودية 

ا�صطراع �رس�س، ومن مد وجزر، و�صعود للجزمات 

مقابل خفوت وانتكا�س لوردة االأحالم، ون�صيد الدم 

ا�صتطاع  التي  العجيبة  املفارقة  هي  تلك  واالآمال. 

�صعر بنطلحة اإتيانها وهو يبني نف�صه، ويت�صيد على 

حمف لغة جميلة، رائعة، لكن حادة وم�صنونة، لها 

الوعيد فرا�صات، والوعد خممل وبهاء. 
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    ولي�س من �صك يف اأن انخراط حممد بنطلحة يف 

ال�صجاالت الفكرية والثقافية دفاعا عما يعتربه عني 

اأفاده  البديع،  ال�صايف  ال�صعر  وعني  البني،  املوقف 

وروؤياه،  روؤيته  و�صحذ  قلمه،  �صحذ  يف  كبرية  اإفادة 

بع�س  كانت  �صوته،  وتذويت  اأ�صلبته،  ومتنيع 

الق�صائد ال�صعرية يف مغرب ال�صبعينات والثمانينات، 

حدثا عند ن�رسها وتداولها، ومقاربتها قراءة ونقدا. 

من هنا، بداأ التلقي املغربي يعرف انتعا�صا، وتوثبا، 

وتيقظا، ومتابعة ملا ين�رس. بات �صيئا جميال ي�صمى 

اإليه.  والقلب  النظر  ويلفت  االنتباه،  يجذب  ال�صعر، 

ومن هذا ال�صيء العجيب اجلميل واجلليل، �صعر حممد 

بني�س،  حممد  و�صعر  راجع،  اهلل  عبد  و�صعر  بنطلحة 

الأن  هوؤالء  اإال  نذكر  ال  حتى  االأ�صعري  حممد  و�صعر 

اأخريف، واالأمراين ح�صن،  اأمثال املهدي 

يكونوا  مل  وغريهم  املومني  ور�صيد 

وال�صعري  الثقايف  امل�صهد  مقدمة  يف 

من  اأ�صعارهم  لطبيعة  رمبا  العام، 

ناحية، ولتجربتهم النرثية التي مل يكن 

مرحبا بها مبا يكفي، من ناحية ثانية، 

وبخا�صة املومني واأخريف. 

    علما اأن بنطلحة وراجع  وبني�س الخ، 

البديل  وال  الوحيد،  اال�صتثناء  ي�صكلوا  مل 

على  باالإعدام  يحكموا  مل  كما  االأوحد، 

ا�صتمر  اإذ  ال�صتينية  ال�صعرية  التجربة 

ويت�صدرون  بل  ويزاحمون،  ينتجون،  ال�صتينيون 

احلالة ال�صعرية املغربية اإىل جنب ال�صبعينيني الذين 

اأحمد  ال�صتينيون، فلم يكونوا غري  اأما هوؤالء  ذكروا. 

املجاطي، وحممد ال�رسغيني، وحممد اخلمار الكنوين 

اإىل حد ما، فيما تواتر ح�صور الطبال ال�صعري، ب�صكل 

اأن  بعد  امليموين  االأمام حممد  اإىل  تقدم  الفت، كما 

» اأبليا البالء احل�صن« يف تركيب ن�س �صعري جديد 

ومركبا،  مطية  والت�صوير  رداء،  امل�صع  املتخيل  له 

واالإيقاع دارة وخيمة. 

    فاإذا عدنا اإىل حممد بنطلحة، فاإنه ب�صم املرحلة 

انعطافية،  بق�صائد  �صعريا  والثمانينية  ال�صبعينية 

»مواويل   : البال  يف  املغربي.  ال�صعر  معها  انعطف 

وخولة«،  اخليل«،  تد�صه  مل  وجه  و«اأي  العزاء«، 

و«التاآليل«،  ال�صفر«،  غبار  و»يا  احلال«،  و»ديوان 

وازنة  وجملة  حجرية«،  و»اأ�صاور  البطريق«  و»برج 

من ن�صو�س جمموعته »�صدوم« .

اأو  النهزام  اأو  ِلَعٍي  ال�صعراء  بع�س  توقف  وفيما      

عمارته  ت�صييد  بنطلحة  وا�صل  الكتابة،  يف  »لزهد« 

قطربي،  وعناد  وحر�س  توؤدة،  بكل  ال�صعرية 

الهفهافة  الرهيفة  الغنائية  الروح  تلك  ظلت  واإن 

تخ�صب  لة  اخَل�صِ واخل�رسة  �صعره،  اأطواء  ت�صكن 

املرجعية  تقف  وجذوره.  وعروقه  اأن�صاغه  وتروي 

ح�صورها  حا�رسة  تقف  التجربة،  يف  مركوزة 

دوحتها، وحفيف  اأوراق  بكثيف  امللكي، وجمفجفة 

فيها  العربي  ال�صعري  الرتاث  ي�رسي  اأي  خمائلها، 

قراءات  �صعريته  اأو�صال  يف  ومي�صي  بحذق،  ممحوا 

ال�صاعر املنتقاة، التي متتح من حيا�س 

�صعريات كونية باذخة، من »ماالرمي«، 

و»�صيلفيا بالت »، و»دكن�صون« وغريهم 

. ثم تنت�صب جغرافيات ورقية مل يج�صها 

اأو  »طوباها«  ي�صتطب  ومل  ال�صاعر،  اإال 

رذاذها  فيما  هو،  اإال  بجحيمها  يتلظى 

املتمكن،  االفرتا�صي  القارىء  ي�صل 

الأنه  وحكمة،  �صربا  اأوتي  الذي  املتلقي 

املم�صوط،  البهي،  ال�صعر  ح�رسة  يف 

العارف،  مبقيا�س  املكتوب  امُل�َصوى، 

التكرار  من  املتوج�س  اخلائف  وعيار 

واالإجرتار وال�صقوط . 

كثري  ويف  كالمه،  يف  مقت�صد  بنطلحة  ال�صاعر      

والتظاهر،  الظهور،  يف  مقل  وياأتيه،  يعمله  مما 

امل�صطنع،  ال�صوء  عن  عازف  الكاذبة،  واملظهرية 

عازف على قيثارة ال�صجن، وبيانو اللوعة، وهو يوقع 

اللغة  مع  و�رساعه  عذاباته  وامليزان  بالق�صطا�س 

وبها. االقت�صاد بهاء، االقت�صاد اأناقة، وهي االأناقة 

البادية  الظاهرة  ويتلب�صها،  تتلب�صه  التي  عينها 

برانيا  َوَمْبَطنا،  مظهرا  به  والوا�صية  عليه،  املخربة 

ال�صعري القوي اله�س  اإىل بنيانه  الوا�صلة  وجوانيا، 

يف اآن. القوي بلغته وبنائه وتركيبه وخمياله الفريد 

ليبقي على ما ي�صنع  العجيب، يبني ويعلي فيهدم 

ال�صعر، على ما يتقوم به ال�صعر ويقوم عليه، على ما 
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وال�صالالت  الع�صور،  كل  الهائلني يف  ال�صعراء  عذب 

اللغة  باإقدار  ت�صميته  ميكن  ما  وهو  واجلغرافيات، 

واالأ�صياء،  الكون  و�صهر  وا�صتيعاب  احت�صان  على 

على اإنطاق الالمرئي، وا�صتباق االآتي، على اقتحام 

الفكري،  وال�صعر  ال�صعري،  بالفكر  واملكان  الزمن 

وامللمو�س  احلديد،  الثاقب  باملح�صو�س  باملخيال، 

الرهيف املنك�رس، وباملتعايل وهو يلح�س احلا�رس، 

وي�صتقبل امل�صتقبل. 

وتركيبا  حاذقا،  بناء  بنطلحة  حممد  جتربة  َتَطُوُر 

البعيدة،  االإ�صتعارة  نحو  وجنوحها  متق�صفا، 

اال�صتعارة الق�صية، اال�صتعارة ال�صورياليه فيما يبدو 

كامل  جتد  املت�رسع،  والقاريء  املتعجل،  للعابر 

داخل  القدم  وو�صع  بح�صبان،  اخلطو  يف  تف�صريها 

كمثل  ال�صعر  م�صط  يت�صممها  مثلثات  اأو  مربعات، 

فرا�صخ،  مبعدة  على  باأذنيه  يت�صمم  االأحمر  الهندي 

هدير الرعود االآتية، و�صفري القطارات املتعبة. وجتد 

تف�صريها و�رسها يف امل�صي بتوؤدة، والتحرك الواثق، 

وتقليب املرجعيات الفل�صفية والتاريخية وال�صعرية، 

ما يعني تقليب كتاب الكون. هي ذي �صعرية بنطلحة 

ال تقول الكثري العميم، وبخا�صة يف اإبحاره ال�صعري 

اجلديد – بدءا من »بعك�س املاء«، لكنها تقول القليل 

العميق، بعيد املهوى، �صحيق القعر. 

    دال حمموم، »وال دال« هادىء وم�صتنيم اإىل �صكينة 

كاأنها الغ�صارة تقطر �صحوا، دال ال�صعر يحمحم يف 

َبُح، ويقدح دوامة من الدالالت  ق�صائد بنطلحة، وَي�صْ

ال تف�صي اإىل �صيء، ال تف�صي اإال لنف�صها – وقد كان 

هذا اأحد رهانات »ماالرمي«-، وقد تف�صي اإىل �صيء 

ما.. �صيء غري متعني متى ما اأحلحنا على وجود هذا 

االأنا  بني  الفا�صلة  امل�صافة  يف  وح�صوره  ال�صيء، 

واجلمع، وبني الذات والواقع، وبني ال�صعور املتوثب، 

واحلجر املتحجر، اأي بني الروح وهي ت�رسي معذبة، 

معلقة يف »الالمبو«، واملادة وهي تت�صكل يف املتاح 

من النظر والروؤية. 

غمو�س  اإىل  دال«،  »ال  اإىل  ينقلب  قد  دال  اأنه  كما 

املقول  ح�رسة  يف  اللغة  تنهزم  عندما  وعتمة 

على  املفتوح  والنداء  الفاغر،  واجلرح  ال�صا�صع، 

اجلهات ال�صت، وعلى االنك�صار الذي يطول االأ�صياء، 

امللتب�صة،  امل�رسوخة  والهوية  والعامل،  والنا�س 

املتجاذبة املتنابذة، املمزقة من كل االأطراف. 

    تنهزم اللغة، ولكنها تلتمع وتوم�س مبا تبقى من 

روح، ومن رماد. 

    ـ حممد بنطلحة 

    ا�صم م�صتعار 

: هو الذي، حينما عرث على برج      عند هريودوت 

بابل 

    يف �صندوقه الربيدي، 

    عرث اأي�صا 

    على 

    رقعة �صطرجن 

    وحكمة قدمية : اأعلى مراتب احلقيقة، الكذب 

    واليوم، حيث كل احلقائق موؤجلة : النبيذ اإىل الغد، 

    والذكريات اإىل حياة غري هذه، ماذا �صاأفهم؟ يف 

موقع : 

    خلية نائمة، ويف اآخر : ال ينام اأبدا. 

    اأنـا 

    كيف اأكون معا�رسا له، 

    وكل ما بيننا منذ ما قبل التاريخ 

    ظالل 

    واأقنعة.

    اإن ما يلفت االنتباه يف ن�صية بنطلحة، اهتمامها 

وهو  الرتقيم،  بعالمات  و»املر�صي«  بل  ال�صديد 

على  �صاعري  نابع من حر�س  اهتمام غري جماين، 

اللغة،  وت�صذيب  ال�صوت،  ومعرية  البناء،  تقديد 

واإن  وت�صميكه  وتدكيكه،  بتدكينه  املعنى  وتلوين 

بنطلحة،  تقراأ  واأنت  لك  معدى  فال  �صيق.  حيز  يف 

من االنتباه اليقظ اإىل �صكل كتابته، وطريقة اإتيانه 

العبارات  اجلمل  وتوزيعه  الالمعنى،  اأو  »املعنى« 

فاإذا  البيا�س،  وجه  على  واالأحرف  بل  والكلمات، 

احلذف  واإذا  ناجزة،  التجريبية  اجلديدة  البالغة 

اأ�صا�س، اأكرب مبا ال يقا�س،  وهو اأحد عناوينها، دال 

ال�صمت  على  تندلق  وهي  احلربية  املادة  دال  من 

االأبي�س، وال�صكون الورقي احلاف. وهو عمل ي�صاهم 

االإبهار واالإدها�س.  التعتيم كما يف  بق�صط وافر يف 

و�صقلبة  املعنى  بعرثة  من  االإدها�س  ياأتي  وقد 
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الداللة، والفنطا�صتيك، وال�صكية املحبوكة . فبنطلحة 

لي�س  معني،  زماين  �صياق  يتغ�صاه  الذي  التاريخي 

الرمزي:  بنطلحة  هو  ولي�س  الورقي،  بنطلحة  هو 

 : بنطلحة  يقول  اآخر  مكان  يف  اإذ  ال�صاعر.  بنطلحة 

واالإلتبا�س  للتمتمة  فري�صة  ويرتكك  �صاعرا«  »ل�صت 

تف�صي  قراءة �صحيحة  العنوان  قراءة  واأنت حتاول 

التاء هنا  الكامن. فهل  االأعم، واملبتغى  الداللة  اإىل 

هي التاء املتحركة املرفوعة التي ترفع عن ال�صاعر 

النفي  بنا�صخ  مع�صودة  منها  وجترده  �صاعريته، 

اإذا  الفعلي: )لي�س( ؟، اأم هل هي التاء التي ت�صدمك 

َدِعيا حني يقع عليها الن�صب، فتوقعك  كنت �صاعرا 

مبا  واالدعاء  الفهاهة  فخ  لك  وتن�صب  ال�رسك،  يف 

لي�س فيك. 

مداميك  اإحدى  هي  احلاذقة  اللغوية  اللعبة  فهذه 

يقوم جزء  عليها  بنطلحة  �صعرية حممد 

والروحية  احلياتية  جتربته  من  كبري 

املعرفة  تتاأ�ص�س  وعليها  وال�صعرية، 

بالتجربة اأو االقرتاب منها باحلري. 

ال�صخرية  ت�صتدعي  اآخر،  مبفهوم  اللعبة، 

يف  ومركوز  رئي�س  ُبْعٌد  وهي  امُلرة، 

�صعرية ال�صاعر. ومتى ما عنت ال�صخرية 

يف ق�صيدة من الق�صائد اإال ولفها مناخ 

�صوريايل، اأو دادائي اأو �صحري: 

    - دع يل كماأة ماأهولة احلجرات 

    - حتى الن�صف –

    باحليتان . 

    دع يل يا ندميي 

    جورب الدفلى 

    و�ِص�ْصع االأرغن احلجري 

    اأو عرج على اآثار �رسب اخلط يف �صباأ

    فاإن �رسيرة املمحاة معراجي 

    واإن دمي غرميي 

فها نحن اأمام ن�س �صعري، ال تخطىء العني وال الفهم 

ع�رسه، وزئبقية معناه، وال تخطىء �صلوع �صاحبه 

اللغوي، ولعبه مبهارة على حبل التنافرات املعنوية، 

فهذا  املنطقية،  والغرابات  الداللية،  والتعار�صات 

بنطلحة،  حممد  منت  يف  اأ�صباهه  من  وكثري  الن�س 

حيث  من  ال�صاعر،  على  ال  اللغة  على  احلجة  يقيم 

وه�صا�صتها  االعتبارية،  قوتها  و�صيقها،  �ص�صوعها 

اخلفية، ويقيم الدليل، من جهة ثانية، على متامية 

و�صيلفيا  وماالرمي  متام،  اأبي  �صليل  ال�صاعر: 

ال  مل  الال�صعري:  التاريخي  ال�صوؤال  �صليل  واآخرين. 

تقول ما يفهم؟. و�صليل اجلواب املحبط الثخني: ومل 

ال تفهم ما يقال؟.

    هل ممكن العودة االآن اإىل الناقد » تاْين«، والنقد 

لال�صت�صعاف  بعامة،  والفيلولوجي  التاريخي، 

مبنجزه وخال�صاته من اأجل فتح كوة و�صط الظالم 

النقدية  االأنواع  – ح�صب هذه  بالعودة  الن�صو�صي، 

وحياته،  وم�رساه،  ومعراجه  ال�صاعر،  تاريخ  اإىل   -

ومزاجياته، للقب�س على املعنى ال�صاري.. والكامن 

يف مدونته ال�صعرية؟. 

َومِلَ   : وهو  قاطعا،  اإال  اجلواب  اأخال  ال 

جنهد يف البحث عن املعنى، األي�س اللغة 

ملكية،  لغة  �صامية،  لغة  وهي  ال�صعرية، 

�صوى  لي�س  الذي  املعنى  بب�صط  قمينة 

هي : مبتدعة، متحررة من اأثقال البالغة 

واخلطية  النظم  من  متحللة  املا�صية، 

والر�صالة. 

معركته  بنطلحة  يقود  املعنى،  بهذا 

ينكتب  وهو  الن�س،  مع  الوجودية 

ال�صعراء  بع�س  يقودها  كما  يديه،  بني 

والراأ�س  الرا�صخة،  القدم  ذوي  الهائلني 

الدوارة، وال�صغف باللغة، والهيام بها. 

ومع ذلك، ال نعدم فيما يكتبه ال�صاعر، عذوبة اآ�رسة، 

واملو�صيقا  الراق�صة،  الغنائية  يف  منقوعة  ولغة 

اخلافتة. ولنا يف النماذج التالية ما يدمغ بال�صدقية 

قولنا : »عام الرمادة« – »حالة خا�صة« – »حالة 

�صممت  »حني   – –عدن  »ع�صقالن«   – خمتلفة« 

رائحة املوت« – »مدار العو�صج« .. اإلخ،. 

دون  من  بطي�س  عليها  وقعنا  وعينات،  مناذج  هي 

لها  ي�صهد  التي  الن�صو�س  باقي  يف  النظر  تقليب 

يف  العايل  بالكعب  و�صنعتها،  وبيا�صها  �صمتها 

التعبري ال�صعري، واالإن�صاء االإبداعي، والبوح اخلارق 

اأو ل�صمت ال�صاعق. املمحاة �صكل ال �صكل له، موت 
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املحو،  هذا  ويف  والنتوءات.  للعنا�رس  مبا�رس، 

فاإذا  باالأ�صياء،  ال�صاعر  ي�صتوي  الوجودي،  القا�صي 

كالهما اإىل حمو، واإىل تال�س، كما لو اأن االأمر ع�صق 

و�صبق ينتهي بقتل االأنثى للذكر.. ينتهي بقتل ال�صعر 

– اللغة لل�صاعر، ماحيا عنه كل تو�صيف وكل ت�صبيه 
ومماثلة : 

    -اأكرر: 

    ال اأنا االإ�صكندر، وال اأنا زوربا 

    اأنا �صاعر جمهول 

    اأنا ال اأحد. 

االإقامة يف املجهولية، تقت�صي االإقامة يف العرفان  

واملعرفة. ال جمهولية من دون معرفة، ال عدم من 

من  خالء  ال  انبثاق،  دون  من  حمو  ال  وجود،  دون 

عن  ينفي  وهو  بنطلحة  حممد  ولعل  مالء..   دون 

الباب  يرتك  الفاحت،  املقدوين  االإ�صكندر  كونه  نف�صه 

والن�رس.  والغزو،  الفتح،  معنى  للمعنى،  مواربا 

ال�صخ�صية  »زوربا«  من  املعنى  ي�صتجلب  كما 

عن  تعلن  التي  املجذوبة  املجنونة  الرائعة  البديعة 

بالرق�س،  والب�رسي،  اللدين  وعلمها  انخطافها، 

والتيه، وال�صياع، ومن جهله بنف�صه، اأو يقينه باأنه 

ال اأحد، ومل يقل : ال �صيء. 

    ثم، هل نعترب اأن العمى مبعناه الثقايف والنف�صي، 

�صعرية  ُم  وَي�صِ َي�ِصُم  والذي  البيولوجي  مبعناه  ال 

واملجهولية،  املجهول  قرين  عام،  بوجه  بنطلحة 

ال�صخرية  وقرين  وال�صمو،  والبيا�س،  ال�صمت  قرين 

التي  احلفر  يف  ي�صقطون  َيَنْوَن  ال  مب�رسين  من 

بينما  الفعلي  العماء  اأحبولة  يف  ويقعون  حفروها، 

يعتقدون اأنهم ينظرون. َوَهْب اأنهم نظروا، فاإىل اأين 

يتجه ناظرهم، وتتجه اأب�صارهم؟ : 

ـ فالرخ اأعمى 

    ومن حوله حداآت يرفرفن 

    يف فلوات املجاز. 

    اإذن، 

    نحن من�صي بعينني مغم�صتني 

    ومن حتتنا الغيم. 

    من  حتتنا �صفن �صوف تبحر 

    من قمم الهماليا 

    بنا. 

    ثم تر�صو 

    اأحقا �صرت�صو؟ 

    �صرت�صو، 

    وتبحر، 

    ثم تعود وتر�صو 

    ولكن، اأمام مرافىء اأكرثها 

    من ورق .. 

من  طيفية  بذيول  ال�صعرية  بنطلحة  ق�صائد  تنتهي 

النهاية،  تلك  يتوقع  وال  القارىء،  يحت�صب  ال  حيث 

بنهايات  يذكر  ما  العمل  هذا  ويف  النهايات.  تلك 

ونهايات  االأمريكية،  ال�صاعرة  بالت«  »�صيليفيا 

وهي  دكن�صون«.  »اإمييلي  ال�صاعرة  مواطنتها 

–كما نعلم- لها وقع ال�صدمة واملفاجاأة،  نهايات 

هذه  منوقع  اأن  ولنا  الداللية.  وال�صقلبة  وال�صخرية، 

الن�س  م�صمار  يف  والغرائبية  العجائبية  النهايات 

مبا هو ميدان وحقل لل�رساع والتناف�س والتباري، 

واخليال  باحللم،  والواقع  باللغة،  اللغة  فيه  حتتدم 

باحلقيقة،  واملخيال  باملعنى،  واللفظ  بالوهم، 

وال�صورة باملح�صو�س..

وال�رسبات  النهايات،  )اأي  هي  فاإذا  وهكذا،      

اللحظة  َتنِق  خُمْ من  للتو  خرج  �صوٌت  الفجائية(، 

يف  النف�صية  احلالة  من  تَبج�َس  وانبثاٌق  ال�صعرية، 

غمرة �رساع �رس�س مع االأ�صكال والدالالت املوطوءة 

التي �صاغت الن�س منذ البداية اإىل و�صول احلالة. 

اللغة  بانب�صاط  دراية  املتلقي  ُيوؤَْت  مْل  فما      

احلال  تبدل  يعني  ما  عني  رم�صة  يف  وانكما�صها 

اأنطولوجي  �صوؤال  �صوؤال،  اإىل  �صوؤال  من  ال�صعرية 

وجمايل بالتاأكيد، فاإنه يتوه، ويحتار، ويعر�س عن 

ال�صعر الذي يجنح اإىل هذه الرتكيبة النف�صية البعيدة 

نف�صي  و�رساع  وجودي،  قلق  من  النابعة  الغور، 

وجمايل باللغة مع اللغة : 

    -ال يهم، 

    هكذا هي االأنهار، 

    مرة تاج 
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    ومرة طعنة. 

بها  يختتم  التي  الفجائية  اخلال�صة  ترى  فاأنت 

كماأة  كانبثاق  اأتت  فهي  �صفاف«،  ال  »حيث  ن�س: 

اأتت غري مدركة،  اأو مطر هطال بعد برق،  بعد رعد، 

وغري مفكر فيها عرب ا�صتنفار وان�صفار احلوا�س، اأتت 

واالأ�صياء،  بالوجود،  االفتتان  عني  ال�صعر،  عني  من 

واالن�صعاق بها . ويف اأماكن اأخرى من �صعر بنطلحة، 

طائعا  غرابته،  يف  بهيا  ال�صعري  الت�صوير  يتقدم 

�صاخرا يف وداعته  يف مناعته، ذلوال يف ع�صيانه، 

اللغوي  معناها  حيث  من  ]الفقهية  و«فقهيته«، 

القراءة  اآلية  يف  ارتباكا  يخلف  ما  واجلنيالوجي[، 

ي�صفي  ما  ولكن  والتفكيك،  واملقاربة، 

اجلميل  ال�صعر  األي�س  ال�صحر،  على  �صحرا 

اجلليل �صحرا ؟، ويف االأثر: »اإن من البيان 

اأن للمفارقة مبا هي تباعد  ل�صحرا«. بيد 

وتعار�س وت�صمية، وتو�صيفة ماكرة، يد 

يف ما يرج الن�س تخييال، وبناء، وترحال 

تكون  وقد  والتماثالت؛  لل�صور  مباغتا 

اجلديدة،  ال�صعرية  ع�صب  االآن،  املفارقة 

عما  واالأخرية  االأوىل  امل�صوؤولة  وهي 

ال�صعرية من تركيب مدوخ  جترتحه هذه 

ال�صورة  يتو�صل  وتخييل  وعجائبي، 

اإيقاعا  واحلد�س  واحل�س  اأ�صا،  الغربية 

وهيكال: 

    ـ زينون االإيلي 

    توت عنخ اأمون 

    واالإن�صان االأخري 

    )منذ اأن ظهر يف اأقدم �صورة رقمية 

    على هيئة مالك. ي�صحك 

    وحتت اإبطيه 

    �صكني(

    هوؤالء 

    واحلا�صية، اأكلة �صيقان احل�رسات 

    كلهم يقولون احلقيقة 

    اإال اأنا 

    ما حيلتي؟ 

    اأنا، لهذا ولدت

    ولي�س كي اأذبح كلما تاأك�صد النبيذ 

    كمنجتي. 

بنطلحة ال يقول احلقيقة، بل يقول ال�صعر. لكن »اأعلى 

اإذن،  اآخر.  مكان  يف  يقول  الكذب«،  احلقيقة  مراتب 

واالأ�صياء  الواقع،  بتزوير  احلق  اإىل  مدعاة  الكذب 

من  �صميك  َماكِياْج  خلف  ومواراتها  بطم�صها 

»البودرة« البي�صاء والوردية. فمنذ ما قبل التاريخ 

اأو  بنانا  يحرك  ما  كل  يبدو،  ما  كل  يجري،  ما  كل 

يف  يختفي  النجدين«،  »هديناه  من  كل  �صفتني، 

وينظر  واالأقنعة،  الظالل  وي�صكن  برقع، 

اأ�صباهه بعيون من زجاج، وين�صت  اإىل 

اإليهم باآذان من طني. 

حكمة  بني  حاذقة  مفارقة  ويف      

واال�صم  العنوان.  حتت  ما  امل�رساع 

»بروتاغورا�س«،  العمومي  الفل�صفي 

ي�صع ال�صاعر اليد على مقولة الريا�صي 

الفيل�صوف »بروتاغورا�س«، مع�صدا بها 

–فيما يبدو- ن�صه ال�صعري، وهي حيلة 
جمدولة باإتقان : »االإن�صان مقيا�س كل 

اأن  بعد  يهدمها  ما  �رسعان  ثم  �صيء«، 

ميهد لها مبا يهدمها : يف ن�صه الرفيع : 

»بيننا مالئكة«. 

.................    

    -اأنا اأي�صا 

    اأنا االإن�صان الذي بال مزايا 

    حينما، قبل فقرة واحدة، و�صلت 

    اإىل حانة البا�صا 

    كنت 

    ما اأزال 

    اأ�صبح 

    وكان البحر االأبي�س املتو�صط 

    ي�صفي ح�صاباته 

    معي : 

    بروتاغورا�س كذاب. 

    والعنوان، عنوان الن�س ي�صي بال�صد مما يوحي 
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يقوم جزء 

كبري من 

جتربته بنطلحة 

احلياتية 

والروحية 

وال�سعرية

على اللعبة 

اللغوية

احلاذقة



به، وترعاه اللغة والتداول املعريف االإن�صاين من ان 

املالئكة كائنات من نور، ت�صبح بحمد ربها، وتعبده 

الليل واأطراف النهار، ال عالقة لها ب�صهوة وال  اآناء 

مبلذة وال ب�صبق وال بع�صيان. 

فماذا تفعل املالئكة يف ال�صارع العام.. هذه املالئكة 

الطعام، ومي�صي  ياأكل  ال�صاعر وهو  يلتقي بها  التي 

مركبة  اأو  حانة  نحو  باأناقة  وي�صعى  االأ�صواق،  يف 

اأو بركة اأو غط�صة – بال رجعة- يف بحر املو�صيقا 

وال�صمفونيات؟.. 

امل�صاحيق  ت�صع  اأخرى،  طينة  من  مالئكة  اإنها 

النا�صوت  اأقنعة  وترتدي  وجهها،  على  والزجاج 

وال�صكوت، فاإذا هي – يف احلقيقة- فجور وطاغوت. 

    فال�صاعر خربهم، واطلع على خباياهم، و�رسائرهم، 

فتاأكد له – مبا ال جمال معه لتاأتاأة- اأن: »االإن�صان 

لي�س مقيا�س كل �صيء« كما ذهب »بروتا غور�س«، 

يكن  مل  اإن  جميل،  �صيء  كل  هادم  هو  االإن�صان  بل 

م�صدر �رس كل �صيء. 

هي ذي املفارقات التي يلعب بها ال�صاعر، ويوظفها 

وبعدا  معرفيا،  وبعدا  �صاخرا،  لغويا  بعدا  لتعطي 

فيه  وين�رس  يوتره،  هو  فيما  ي�صنده  للن�س،  بنائيا 

القلق واحل�رسة، والرع�صة، وال�صورة النابذة اجلاذبة، 

والقرف يف اأحايني كثرية. 

    ت�صحك �صور بنطلحة من التنميط وعلى التقميط، 

وهي �صحكات تهتز لها اأركان ال�صورة، و�رسح اللغة. 

تواتر،  ما  لكرثة  الذي  العارف  ال�صاخر،  ال�صحك  اإنه 

ت�رسب  معينة،  وم�صلكيات  ومواقف،  موا�صع،  واحتل 

اإىل الكلمة، اإىل اللغة فاإذا هي �صاحكة م�صتب�رسة على 

رغم  وعلى  ت�صتبطنها،  التي  العميقة  التعا�صة  رغم 

النفاق  الفادح، و�صور  والظلم  املتوالية،  االنك�صارات 

املو�صوفة،  وال�رسقة  ال�رساح  والكذب  االجتماعي، 

واإك�صري  مزية  ال�صحك  فهل  الكاذب.  و«التنا�س« 

للكتابة ال�صعرية؟. اأجل، هو كذلك، بل هو مزية املزايا 

واأرتال  التجربة،  واأثقال  املعرفة،  بعبء  اقرتن  اإذا 

واالإرمتاء  امللمات،  يف  االإن�صان  واختبار  اخلربة، 

امللكوت.  اإىل  ال�صعود  قبل  النا�صوت  ح�صن  يف 

ال�صاعر، وهو �صمت  الذي يلف ق�صائد  ال�صمت  ولعل 

ال  واأنواره،  الن�س  ظالل  من  متبج�س  نابع،  حمايث، 

زائد، وال فائ�س، وال ملت�صق ِبَعَنٍت . ال�صمت املوعى 

به الذي ينبني كتفا لكتف مع املكتوب، مع احلرب وهو 

ينطوي  والذي  البيا�س،  على  ال�صفحة،  على  يندلق 

كل  جوهر  هو  مبا  التاأمل  على  منه،  كبري  جزء  يف 

هائل،  اأيوبي  و�صرب  هادئة،  نار  على  تن�صج  �صعرية 

يكون  اأن  ال�صمت  هذا  ولعل  يحد.  ال  قطربي  وعناد 

– برمتها  الطلحاوية  ال�صعرية  التجربة  وراء خطورة 

اإغماط  دون  من  املاء«،  »بعك�س  منذ  االأقل-  يف  اأو 

التجربة ال�صعرية ال�صابقة حقها من حيث هي واحدة 

اأر�صت الق�صيدة املغربية  من التجارب املغربية التي 

املعا�رسة، وحققت لها الذيوع واالنت�صار واملقروئية، 

و«اال�صتقاللية« عن »املركزية«، اإىل حد ما. 

منحى  تنحو  اجلديدة،  ال�صاعر  ن�صو�س  اأن  ومع 

باملرئي،  حتتفي  فاإنها   – يتبدى  كما  جتريديا، 

اآن التحديق مليا يف ال�صورة  باأن يو�صع عليه اليد 

املفارقة، واللغة احلادة املتق�صفة. اأي اأن ا�صتعارات 

اأكرث حاالتها  االأعم، ويف  اأغلبها  ال�صاعر ح�صية يف 

مفارقة وتوترا، واجنرارا نحو ال�صوريالية. 

ال�صعرية،  التجربة  يف  وحملها  مكانها  وللمو�صيقى 

وذلك ما َي�ِصُمها بالغنائية مبعناها ال�صعري النقدي 

وغريهم.  واأمريكا  اأوروبا،  �صعراء  لدى  ا�صتقر  كما 

عليها  وينه�س  الن�س،  بها  ينبني  التي  الغنائية 

الرديف.  والهز  ال�صطحي،  التطريب  بعيدا عن مفهوم 

يكون  عليه،  تنه�س  وال  بها،  ينه�س  ال  �صعر  فكل 

–رمبا-  وهو  يقا�س،  ال  مبا  فكريا  جافا  �صعرا 

املغربية،  ال�صعرية  التجارب  مزلق ومطب كثري من 

والتجارب ال�صعرية العربية. 

    ال�صمت والغنائية مبا هما جوهر التجربة ال�صعرية 

لدى حممد بنطلحة، يغنيان اللغة ال�صعرية، ويغتنيان 

بها. فحني تعمى اللغة، يقودها ال�صمت يف الدياجري 

نحو  واالأ�صطورية،  اخلرافية  بعكازته  والديامي�س 

ال�صوء الرهيف واجلرح ال�صامي املتعايل : 

ـ اللغة 

       حينما عميت عن كل �صيء 

       تطوع ال�صمت 

و�صار عكازها. 
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وهو  »با�صالر«،  يرى  فيما  للغة  امتداد  ال�صمت  اإن 

»التعكيز«  وبني  بنطلحة.  يرى  فيما  لها  عكاز 

وقما�صة  البيا�س،  بتاج  ال�صعر  يتو�صح  واالمتداد، 

من  الطالع  املعنى  ورذاذ  ال�صافية،  العزلة 

»الالمعنى«،  والدال من »الالدال« مبا هو –يف نهاية 

املطاف، وعند االختبار – ع�صب االإيقاع ال�صعري، 

ع�صب املقول وغري املقول.. ومبداأ املفارقة، و«التيه 

نف�صه،  يحرتم  �صعر  منه  ي�صلم  ال  الذي  ال�صوريايل« 

بال�صمت،  املراد  اأن  وال�صك  قارئه.  يحرتم  اأن  قبل 

وتق�صري  احلذف،  هو  �صمت،  هكذا  من  واملق�صود 

احلرا�صف، واإزالة الزعائف، وتك�صيط اللحاء، فال�صعر 

�صمكة و�صجرة. 

 الكالم الكثري م�رس بال�صعر، م�صبب له وجع الراأ�س 

واأ�صيب  وان�صدع،  ال�صعر،  راأ�س  اأًَن  واإذا  وال�صداع. 

ينهار  كبرية،  ف�صية  دماغية  »ب�صقيقة« 

كارطون  من  علب  كما  اأو  كاالآُجر، 

يحاكي بها طفل �صقي، ق�رسا يف اخليال 

 .STATION   »اأو ال�صينما اأو »ْباَلْي �ْصَتْي�َصن

وقدميا قال البحرتي : 

    وال�صعر ملح تكفي اإ�صارته 

    ولي�س بالَهْذر طولت خطبه. 

ال�صمت ثاويا وراء      ومن ثمة، يكون 

املختزل..  وال�رسد  املقت�صد،  احلكي 

والنقاط املنثورة كحب الدجاج اأمام اخلم. مثل ذلك 

ماذا  انظر  اجلبارة،  التاريخية  »االأودي�صا«  ملحمة 

يقول فيها ال�صاعر : 

.................    

ـ  ماذا تظن؟ 

      االأودي�صا برمتها 

     مل ت�صتغرق اأكرث من الوقت ال�رسوري 

     لقرقعة االأ�صابع

     ثم 

    خيمت 

      غيوم كثرية

    فوق مائدة العائلة. 

لي�س مطلوبا من حممد بنطلحة اأن يتحدث عن بناء 

واأ�صطوريتها  واأحداثها،  �صخو�صها  وعن  امللحمة، 

اإذا  وبذاختها، فذلك عمل املوؤرخ والراوي، وال�صارد 

�صئنا. اأما ال�صاعر فينبيء بالعجيب الغريب املفارق 

باحلقيقة  متاما،  امللت�صق  الواقعية،  للحقيقة 

هي  مبا  »االأودي�صا«  بناء  ا�صتغرق  ولئن  ال�صعرية. 

عمل �صخم غري م�صبوق، وال ملحوق، عديد ال�صنوات 

– فيما يروي املوؤرخون القدامى-  فاإن بناءها يف 
ملة واعتقاد ال�صاعر ال�صعري، مل ي�صتغرق اأكرث »من 

اأقل من  اأي يف  الوقت ال�رسوري لفرقعة االأ�صابع« 

دقيقة. وبهذا املعنى، وبهذا املفهوم، يكون ال�صاعر 

والوقائع،  واالأقا�صي�س  احلكايا  وتكون  هدهدا، 

بلقي�صا. 

مادة  على  تنطوي،  اإياها،  ال�صوريالية  فالداللة 

اإال  تباع  ال  نادرة،  بل  قليلة  مادة  وهي  ال�صحك. 

ت�صاحب  لكنها  العمر،  يف  واحدة  مرة 

موؤازرة  حياته،  مراحل  عرب  م�صرتيها 

يف ال�صدة، منفرجة يف الغمة، م�صتب�رسة 

الكاآبة  يف  حيية  منطلقة  العبو�س،  يف 

»الرتتيب«  وجه  يف  �صاخرة  والقنوط، 

اأبدع  وما  القانون  اأبدع  الذي  االإن�صاين 

من  ليع�صمها  اإليها  التفت  وما  نف�صه، 

اإىل  و�صعد  التنور،  به  فا�س  وقد  املاء، 

قمة اجلبل بعد اأن غمر ال�صفح والقيعان 

�صعريا  بنطلحة  حممد  متكاأ  ال�صحك  والوديان. 

ووجوديا، ي�صهره يف وجه االأمل، واعوجاج االأ�صياء، 

وي�رسعه اأمام ال�صفيق واملدعي، والكاذب، على رغم 

اأن اأعلى مراتب احلقيقة هي الكذب«، غري اأنه الكذب 

االآخر، الكذب ال�صعري، الكذب على الكذب ال�صتئ�صال 

�صاأفته، واجتثات اأ�صله وفرعه : 

    -ال�صكة من عظام املوتى 

    عيونهم عجالت، والعربات األفاظ، ولكن 

    عالقة 

    يف 

    بخار املعاين .. 

.................    

    اأنا باٍق علي 

    اأن اأتفل�صف اأكرث 
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    واأن اأبرهن على اأن كل نفق مهبل 

    واأن كل قطار حيوان منوي

    هكذا ن�صاأ الكون 

...........    

    على االأقل 

    اإذا بداأت عمال كن يف نباهة اللقالق ال�صعيدة 

    ال تختمه 

    واتركه مثل �صعرة 

    فوق الل�صان. 

    �صنعة اإبلي�س؟ 

    عدم بالقوة

 بالفعل 
ٌ
    َوِنْكتار

    هو ذا ال�صحك يلب�س د�صدا�صة ال�صخرية العري�صة، 

ق�صابتك«،  »َو�صْع  نقول  الدارج،  املغربي  املثل  يف 

والتو�صيف،  بالتعليق  االأمر  يتعلق  حينما 

والذي  الالذع.  االجتماعي  و«التحنتري«،والنقد 

اأو  لبا�صه  على  ويعلق  ينتقده،  من  وجه  يف  ي�صمد 

هيئته اأو �صلوكه، ن�صفه بـ : »ق�صابتو وا�صعة«. 

    واالأمر كله  كناية عن وجوب احتمال النقد �صواء 

اأكان بناء اأو هداما، ما مل يخرتق حريتك، ويخرتم 

�صخ�صك وكرامتك. 

    فما اأ�صميته بال�صحك الو�صيع الذي يتخذه ال�صاعر 

عذبة  �صعرية  وذريعة  اإجرائية،  و�صيلة  بنطلحة 

واالإدها�س  ل�صعريته،  الفرادة  مينح  ما  هو  وحادة، 

جلمالية جتربته، وفنية اإن�صائه )االإن�صاء هنا مبعنى 

اخللق، وباملعنى الذي قعده ال�صكالنيون الرو�س(. 

لي�س ال�صحك املجاين ما عنيت، اأو ال�صحك )القهقهة( 

اأرقى جتلياتها،  ال�صوداء يف  ال�صخرية  اأردت، بل  ما 

االأمل واملرارة فيما هي  ال�صوداء ت�صمر  ال�صخرية  اإذ 

تظهر ال�صحك على االأ�صياء، والعالئق واملوجودات. 

فلي�س غري ال�صحك حممال على اجلد، ولي�س غري اجلد 

ما  والفن. فمتى  ال�صعر  لل�صحك يف م�صمار  عجينا 

االآدمي  على  االآدمية  من  حالة  اإ�صفاء  يف  رغبنا 

وتنوير  الدم،  لتدوير  ال�صحك  اإىل  التجاأنا  الفعلي، 

القواطع  واإظهار  العينني،  و»تدميع«  الوجنتني، 

واالأنياب، واالأ�رسا�س والنواجذ؟ اأال ي�صحك ال�صحك 

من ال�صحك وعلى ال�صحك؟. 

لنتفل�صف قليال مثلما تفل�صف حممد بنطلحة، فاأمام 

و�صيادة  املعايري،  واختالط  املقايي�س،  انقالب 

واأمرك،  اأمري  على  القردة  وت�صلط  الغاب،  قانون 

واأمر العاملني، ال مندوحة لل�صحك، لل�صخرية من اأن 

والقهر  العام،  بالقحط  منددة  عاليا  وترتفع  تكون، 

املبني، وتاآكل القيم، وت�صليع االإن�صان واالأ�صياء : 

االأوىل(،  الطبعة  الفردو�س  كتب  الرب  -)حتى 

كله.  الن�س  انهار  زالت  اإذا  اآُجرٌة  هنا  ها   : يقل  ومل 

اآجرة،  اخلطاطون هم الذين زادوا فيه، وكتبوا : كل 

ها هنا، طوطم(..

.........................    

    �صوف ياأتي يوم، وت�صبح الفرا�صة 

    حاملة للطائرات 

    اآنذاك، من اأمازح : غوتنربغ 

    اأم اأحد ع�رس كوكبا؟ 

مغربية  �صيا�صية  ق�صا�صة  ت�صبح  كيف  اأراأيت 

مو�صوعا لل�صعر، وفري�صة لل�صحك ال�صعري، لل�صخرية 

واحلمولة  البعيدة،  واال�صتعارة  املبطنة،  املرة 

ال�صوريالية املقفلة. لكن مهال، فاالأمر يت�صل بخرب 

مقا�صاة �صحايف مغربي �رسح باأن حجارة الق�رس 

امللكي غري مقد�صة، وكان يتحدث عما حل بق�رس ب 

»ال�صخريات«. وقد قامت قيامة املخربين، واعتربوا 

اأن يف املعلومة ال�صحافية هاته، م�صا ب »القدا�صة«، 

امللكي. هي ذي  للملك، وللق�رس  الواجب  واالحرتام 

اإليه  اآلت  ما  يف  وغريبة  وباهتة،  عادية،  املعلومة 

اللغة  على  فيعر�صها  ال�صعر  يتناولها  اأطوار،  من 

العجب  هذا  باإزاء  العجيبة  القهقهقة  وعلى  امللكية، 

بني  �صعري  ن�س  املعلومة(  )اأي  هي  فاإذا  العجاب، 

احلوا�صي، واالأو�صال، وامل�صمرات، على رغم غم�صه 

احلرة،  االإرادة  ال�صعر، وطال�صم  ُلوغاريتميات«  يف« 

وال�صحك االأ�صود البديع. 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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133\ كاتب وباحث من املغرب 

يف ع�رص الت�صليع املعمم، حيث كل �صيء بات يقا�ص مبردوده املادي ونفعه وما يدره 

من اأرباح ومكا�صب، مل يعد للقيم املتعالية واملت�صامية على الربح والنفع من قيمة. 

فال�صلعة اأ�صبحت قيمة القيم، هذا اإذا جاز لنا اأن نتحدث بعد اليوم عن وجود ما للقيم  

باملعنى االأخالقي اأوالرمزي. لقد �صار العامل منزوعا رمزيا كما قال عنه داين- روبري 

، مع حلول ع�رص الراأ�صمالية ال�صاملة، والفرد، الذي يجد نف�صه غارقا يف عامل 
)1(
لوفور 

جمرد مبثابة كابو�ص �رصمنة بال نهاية كما يقول باديو، هو عامل املجتمع الذي حتكمه 

ال�صلعة ويديره ال�صوق، ال يجد مالذه �صوى يف الت�صبث بالهويات اللغوية والدينية 

والوطنية والعائلية واالإقليمية القادمة من عمق االأزمنة. اإنه عامل االنطواء الدفاعي 

ونقي�ص عامل اللقاءات حيث يولد وي�ُصَبُ احلب، يوؤكد باديو. ومن هنا فاإن الدفاع عن 

احلب هو �صكل من اأ�صكال مقاومة الت�صليع الذي يطاول امل�صاعر واالأج�صاد، واالرتياب 

من االختالف وعبادة الهوية. 

 عبد املجيد ال�شخريي\

الفل�سفة واحلب يف

ع�شر الراأ�شمالية ال�شاملة

الدفاع عن احلب هو �سكل من اأ�سكال مقاومة 

الت�سليع



امل�صتغرق  الزمن  هذا  يف  للحب  تبقى  الذي  فما 

حب  يوجد  هل  ال�صوق؟  وتقدي�س  ال�صلعة  عبادة  يف 

املجتمع  بذلك  يعد  كما  باملخاطر  حمفوف  غري 

»�صفر  عن  احلديث  يجري  حينما  اأفراده  املعا�رس 

خطر« يف احلب على غرار خرافة »�صفر قتيل« يف 

القدرة  بادعاء  غرامية  مواقع  لذلك  وتروج  احلرب، 

عر�صة  احلب  ترك  وعدم  املخاطر  تقلي�س  على 

وجود  بدون  احلب  ي�صتقيم  هل  ال�صدفة؟  الأهوال 

احلقيقة  بكل من  احلب  وما عالقة  ومغامرة؟  خطر 

وال�صيا�صة؟ 

مديح املخاطرة

ال�صحايف  يجال�س   ،
)2(

احلب« كتاب«مديح  يف 

الفيل�صوف  ترونغ،  نيكوال  الفرن�صي 

باديو  اآالن  الالمع  الي�صاري  الفرن�صي 

ب�صاأن احلب بو�صفه اأحد �رسوط الفل�صفة، 

ت�صورات  و�رسامة  ب�صغف  ي�صائل  حيث 

ويالحق  احلديث،  الزمن  يف  احلب 

ُب  الزمن املعا�رس، ويتعقَّ اجنرافاته يف 

ا�صتهالكية  مادة  اإىل  الع�صق  حتوالت 

االإلكرتوين  الو�صيط  تاأثري  حتت  بوقوعه 

يعمل  الذي  التحول  وهو  )االإنرتنت(، 

حتت طائل نوع من »الدمقرطة« املبتذلة 

التداول  من  و�صيغ  الأ�صكال  والتتفيهية 

الغرامية  الدرد�صة واملواقع  داخل غرف 

حتديا  ميثل  ذاته  حد  يف  وذلك  والبورنوغرافية؛ 

ما  العوملي،  الليربايل  الع�رس  يف  للفل�صفة  جديدا 

يدعو الفيل�صوف اإىل ا�صتنفار طاقته التحليلية و�صحذ 

وتعبئة  ويقظ،  حمرت�س  كعامل  والت�رسف  االأدوات 

الوجود  يتاأمل  اأن  ينبغي  عندما  خياله  وتن�صيط 

للمخاطرة  واال�صتعداد  ز  والتحفُّ لل�صعر،  كعا�صق 

الدور  يحني  حينما  التحفظ  ورفع  وموقعه  بج�صده 

اأال  الفيل�صوف  على  اإمنا  �صيا�صي.  كمنا�صل  عليه 

يخطئ املوعد مع الطوارئ العنيفة واملخلخلة للحب 

ب�صفته  جديرا  يكون  فلن  عنها.  بالفكر  وينعزل 

احلب  يف  التفكري  يف  ينغم�س  مل  اإذا  »الفل�صفية« 

املخاطر  �س 
ّ
حت�ص كلما  ابتكاره  اإعادة  اإىل  وينطلق 

اليوم من  نعي�صه  ما  نوع  تتهدده، خا�صة من  التي 

اإقحام للحب يف ممار�صات جتارية، وكما يحدث يف 

مواقع التوا�صل الغرامي على ال�صبكة العنكبوتية. اأمل 

يقل اأفالطون باأن »من مل يبداأ باحلب لن يعرف اأبدا 

ما هي الفل�صفة«؟ 

اإنه حلقيق بالفيل�صوف االقتناع باأن الفكر ال ينف�صل 

اأبدا عن الرَجات العنيفة للحب؛ ولعل يف هذا االجتاه 

هو  احلب  اأن  مفادها  لقناعة  باديو  ينت�رس  بالذات 

على  ال�صائع  االعتقاد  لذلك  م�صاد  اختبار  مبثابة 

نطاق وا�صع الذي يرى اأن كل واحد يخ�صع وين�صاع 

التي  الثقة  هذه  بالذات  هو  فاحلب  مل�صاحله. 

فلي�س  لفيل�صوفنا،  وبالن�صبة  ال�صدفة.  اإزاء  ت�صاورنا 

واإمنا  ابتكاراحلب  اإعادة  يتوجب  فقط 

اأي�صا الدفاع  عنه يف مواجهة االأخطار 

التي تتهدده من كل حدب و�صوب؛ وهو 

ي�صاير اأفالطون اأكرث من غريه من  كبار 

الفال�صفة بحثا عن اإيثيقا جديدة للعالقة 

الع�صقية والغرامية، جتمع بني الفردانية 

والهجران،  ال�صجاعة  بني  والت�صامن، 

وبني العابر والدائم، حيث يجعله اختبارا 

للعامل يف االختالف ولي�س فقط  انطالقا 

»االثنني«  جتربة  فاحلب  الهوية.  من 

واللقاء، ولي�س بتجربة »اإغمائية« ين�صى 

وال  االآخر،  لفائدة  نف�صه  العا�صق  فيها 

هو كذلك بتجربة الهوتية يتعاىل فيها 

العا�صق عن وجوده احل�صي وين�صهر يف املطلق.  

بها  قام  التي  الدعائية  للحملة  باديو  تنَبه  لقد    

تدريب غرامي يحمي  اأنه  يزعم  »ميتيك« ملا  موقع 

الع�صاق من الوقوع يف احلب ومطباته، وحيث تغزو 

»اأُح�صل  قبيل:  من  املبحرين  خُمَيلة  فجة  �صعارات 

على احلب بدون �صدفة«؛ »ميكننا اأن نكون مغرمني 

تكون  اأن  »ميكنك  اأو  احلب«؛  يف  نقع  اأن  دون  من 

مقتنع  وهو  وغريها.  معاناة«،  دون  متاما  مغرما 

اأن احلب هنا مهدد فعال بنوع من الروؤية التاأمينية 

واليمينية التي تنعقد حول احلب بعقد »�صفر خطر«، 

التي  قتيل«  »�صفر  حلروب  الغريبة  الدعاية  نظري 

وقد  اجلديدة.  االمربيالية  الع�صكرية  العقيدة  تبثها 
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تعّقّب املقالب التي ين�صبها هذا النوع من احلمالت 

هذه  ت�صمره  ما  ى 
ّ
وعر مماثلة،  مبواقع  االإعالنية 

وما  للحب،  وبولي�صية  اأمنية  ت�صورات  من  االأخرية 

املمار�صات  يف  تتخّفى  جتارية  قيم  من  ره 
ّ
مُتر

يف  التاأمني  �رسكات  ملمار�صة  املحاكية  الوقائية 

جمال حوادث ال�صري. فلي�س بحب ما ال ينطوي على 

خماطر، يقول باديو، ومن ثّم ال معنى للتدخل من 

عليها كل مغامرة  تنطوي  اأخطار  من  الوقاية  اأجل 

غرامية. واإذا كانت هناك من حجة ملثل هذا التدخل 

وتلك  الليربالية،  االنزالقات  �صد  بالتاأكيد  فهي 

احلاجة  هنا  ومن  اأ�صا�صا.  الفيل�صوف  مهمة  هي 

يف  واملخاطرة  املغامرة  ابتكار  الإعادة 

التاأمينية\  االأطروحة  ملواجهة  احلب 

مقتنع  باديو  اآالن  اأن  غري  البولي�صية. 

الي�صار  على  احلب  و�صعية  باأن  كذلك 

اليمني؛  على  منها  حال  باأح�صن  لي�صت 

يف  م�صلال  اجلبهة  تلك  على  فتجده 

�صورة اأفاتار نزعة اال�صتمتاع اجلن�صي، 

يف  واملتحرر  الليربايل  يرى  ال  وحيث 

احلب �صوى خماطرة غري جمدية.

 الت�شورات ال�شائدة للحب

ثالثة ت�صورات تتجاذب ق�صية احلب: 

- ت�صور رومانطيقي  يرتكز على ن�صوة 

اللحظة  و�صطح  »فورة  على  ويلح  اللقاء 

االآنية«؛

الغرامية  املواقع  ده 
ّ
جت�ص مريكنتيلي  ت�صور   -

بني  تعاقد  جمرد  يعدو  ال  احلب  حيث  االإلكرتونية 

عن  التخلي  دومنا  م�صرتك  حب  عن  يعلنان  اثنني 

م�صاحلهما اخلا�صة.

- واأخريا ت�صور ريبي �صكي يرى احلب جمرد وهم.

وميكن اأن نر�صد يف تفا�صيل حماولة باديو االأخرية 

جتميعا لت�صورات متنافرة ومتعددة �صمن حزمات 

فر�صية  اأو  اأ�ص�س  يف  جمموعة  كل  داخلها  ت�صرتك 

يبدو  ما  رغم  جنب  اإىل  جنبا  ت�صري  جتعلها  عامة 

بينها من تناق�صات �صغرية وهام�صية. وهكذا فاإن 

الت�صورات ال�صكية والتجارية والقانونية والليربالية 

والتحررية ت�صرتك يف فر�صية واحدة تكر�س »ن�صيان 

حتدث  التي  الكينونة«  »ن�صيان  غرار  على  احلب«، 

عنها هيدغر بخ�صو�س تاريخ امليتافيزيقا الغربية؛ 

فردين  بني  كعقد  احلب  ت�صور  جرى  �صواء  وذلك 

خالل  من  اأو  مت�صاوية،  حقوقا  لهما  ي�صمن  حرين 

والغرام  ال�صدفة  اأخطار  �صد  تاأمني  عقد  حت�صري 

واملعاناة، اأو اإخ�صاع العا�صقني لتدريبات حت�رسهم 

كل  من  ومتحرر  التزام  بال  حب  اختبار  ملواجهة 

القيود االأخالقية ومفتقر لل�صاعرية الوجودية؛ حب 

ذاته،  له يف  قيمة  اأهمية وال  ال  وا�صتهالكي  طائ�س 

اإذ ال يعدو اأن يكون جمرد نزعة ا�صتمتاعية معممة 

وعميقة  اأ�صيلة  جتربة  كل  من  تفلت 

للغريية؛ اأو جرى ت�صوره كمخاطرة غري 

جمدية وعدمية الفائدة، ما يفر�س نوعا 

برتتيبات  والقيام  العاطفة  اقت�صاد  من 

مت  اأو  واللذة،  باملتعة  م�صبعة  جن�صية 

ت�صوره كاإ�رساف طبيعي للجن�س، ور�صم 

خيايل على واقع اجلن�س، وطريقة الإمالء 

الفراغ اجلن�صي الذي يدعو اإىل التكرار، اأو 

اأي�صا جمرد وهم؛ اإذ اأن ما يوجد حقيقة 

هو الرغبة، وما احلب �صوى بناء خيايل 

فاإن  هنا  ومن  اجلن�صية.  بالرغبة  مطلي 

باختالف  جميعها  الت�صورات  هذه 

ن�صيان  اإىل  تدعو  الفل�صفية  خلفياتها 

دومنا  اجلن�س  اإىل  طوال  والذهاب  احلب 

للطاقة  ا�صتنفاد  اأو  لرتتيبات  حاجة 

ل اأعباء الغريية. العاطفية والنف�صية وبالتايل حتَمُ

الرومان�صية  الت�صورات  ت�صم  الثانية  احلزمة 

فلكها،  من  قريبا  تدور  التي  وتلك  وال�صوريالية 

بفر�صية  ترجمته  ميكن  ما  تتقا�صم   وجميعها 

يرتكز  اإليها  بالن�صبة  فاحلب  الدميومة«.  »ن�صيان 

�رسيعا.  ويحرتق  ي�صتهلك  حيث  اللقاء  ن�صوة  على 

اجلمال  من  نوعا  الت�صورات  لهذه  اأن  يظهر  وقد 

على  ذلك  مع  تنطوي  اأنها  غري  اال�صتثنائي،  الفني 

تنكر وجود احلب يف  �صلبي وجودي، عندما  جانب 

العامل/، وهي عالوة اإىل ذلك تفتقر لفل�صفة حقيقية 

اأو  متوقع  غري  كحدث  العامل  يف  يوجد  الذي  للحب 
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حم�صوب مبوجب قوانني ذلك العامل. فاحلب احلقيقي 

البدايات،  اأو ن�صوة  اإىل جمرد لقاء  ال ميكن تقلي�صه 

اأكرب من كل ذلك؛  اإمنا هو  التي ال �صبيل الإنكارها، 

اإنه بناء م�صتدمي، ومغامرة عنيدة ال ت�صت�صلم ب�صهولة 

اأمام العقبات االأوىل اأو اخلالفات الفعلية اأو متاعب 

البداية وما �صابه؛ فهو الذي يتن�رس يف النهاية على 

كل ذلك على نحو دائم ومتني. 

الدينية  الت�صورات  ت�صم  الثالثة  احلزمة 

جنمعه  اأن  ميكن  فيما  ت�صرتك  التي  وامليتافيزيقية 

الديني  الت�صور  ففي  احلب«.  »�صلبية  فر�صية  يف 

نظر  يف  وهو  الزواج،  بوا�صطة  االلتزام  يتكَر�ُس 

الهيام  اأخطار  �صد  للرابطة  بتوطيد  لي�س  باديو 

اإىل  واأقرب  اإن�صانية  فوق  يجعلها  واإمنا  الغرامي، 

امل�صيحية  االإلهي.  املقام  وبلوغ  الدينية  الدافعية 

ت�صور  اجتاه  يف  الغرامية  الكثافة  ت�صتخدم  مثال 

للكوين، حيث جماعة املتحابني  متعال 

تنحو �صوب املنبع االأخري لكل حب وهو 

ال  االأديان  اأن  واحلال  االإلهي.  التعايل 

ذلك  باديو،  نظر  يف  احلب  عن  تتحدث 

اأنها تهتم مبورد كثافته، واحلالة الذاتية 

اأن يخلقها، وهي  التي ميكن فقط للحب 

اإبداعا  بو�صفه  املقاتل  احلب  ت�صتبدل 

منتزعة  و�صعادة  للعامل  متمايز  مليالد  اأر�صيا 

لي�س  الذي  ومرَكع  �صلبي  بحب  م�صطردة،  ب�صورة 

يف النهاية بحب، رغم اأنه يف احلب اأحيانا ي�صت�صلم 

املغرم)ة( ملن يحب. 

الت�صورات ال يج�صد املعنى  اأيا من هذه  اأن  واحلال 

باديو  يطرح  مواجهتها  يف  اإذ  للحب.  احلقيقي 

من  انطالقا  للعامل  جتربة  احلب  من  يجعل  ت�صورا 

االختالف ولي�س من الهوية. فاحلب يبداأ من عملية 

ف�صل، ومن اثنني كما يقول. ولقاء هذه »الثنائية« 

هذا  الفردان  فيه  يتوقع  ال  الذي  باملعنى  هو حدث 

البناء  يحدث  اللقاء  فمن  الغريية.  وجميء  اللقاء 

واإمنا  ثنائية،  فقط  لي�س  حياة  ما  مبعنى  هو  الذي 

حياة من خالل اثنني ومن وجهة نظر اثنني. واللقاء 

الوجود من  هو ما يحدث �صدفة ودفعة واحدة يف 

دون تخمني وال ح�صاب، وهو بداية مغامرة حمتملة 

مزعوم  عقد  �صمن  خماطراتها  ن�صع  اأن  ميكننا  ال 

للتاأمني؛ اإذ اأن كل حماولة لتفادي اخلطر هي اإلغاء 

اأن  اإمكانية  تلغي  اأن  اأي  االأ�صا�س،  من  نف�صه  للقاء 

اللقاء عن  اأحد حياتك؛ واإن هذا لهو ما مييز  يدخل 

الطي�س. ما ياأتي بعد اللقاء يكون بناء الأنه ال يعود 

التخاذ  حاجة  هناك  طاملا  ال�صدفة  على  متوقفا 

قرارات واإجراءات.

اإن هذه  اأي�صا بناء وت�صكيل للحقيقة، حيث   واحلب 

ميالد  مل�صاهدة  دائمة  اإمكانية  يف  تتج�صد  االأخرية 

العامل من خالل ما ميثله على �صبيل املثال ميالد 

طفل على اأ�صا�س عالقة حب �صادق. احلب هو فجر 

مبلور  حقيقة«  »اإجراء  اإنه  با�صتمرار؛  يتجدد  اثنني 

االثنني،  على  »للحقيقة  �صبور  وبناء  االأر�س،  على 

هذه  النبثاق  اأنه  على  هو«.  كما  االختالف  حقيقة 

اأن  اإذ  االختالف،  بتجربة  املرور  ي�صرتط  احلقيقة 

بني  واختالف  ان�صطار  اأ�صله  يف  احلب 

مت�صال  دائما  يبقى  اأنه  رغم  �صخ�صني، 

واللقاء.  العالقة  اأو  االرتباط  ي�صمى  مبا 

يبقى  احلب  اأن  على  حدث؛  هو  واللقاء 

ق�صية دميومة وبناء متوا�صل، ومغامرة 

عنيدة تتغلب على احلواجز وال�صعوبات. 

يعني  ما  هي  الدميومة  وم�صاألة 

اأن  احلب  على  بحيث  االأوىل،  بالدرجة  الفيل�صوف 

يبتكر �صكال اآخرا لدميومة يف احلياة. فاالنتقال من 

اإذ  اأمر حا�صم وحمفوف باملخاطر،  اإىل احلب  اللقاء 

ثمة �رسورة للمرور اإىل االلتزام الأن احلب احلقيقي 

م�صتدمي،  نحو  على  ينت�رس  الدميومة،  على  بناء 

املرتبطة  العوائق  كل  على  قا�س،  ب�صكل  واأحيانا 

يف  باحلب  فالت�رسيح  والعامل.  والزمان  باملكان 

العبارات املعتادة من نوع »اأنا اأحبك« تر�صخ حدث 

يذهب  ذلك  ومبوجب  البناء.  يف  وال�رسوع  اللقاء 

تثبيت  من  انطالق  اأبديا  احلب  اعتبار  اإىل  باديو 

ال�صدفة/ اللقاء يف الدميومة، رغم اأن امل�صكلة تظل 

كما  الزمن.  يف  االأبدية  هذه  اإدراج  جهة  من  قائمة 

من  بالدميومة،  احلب  يف  االإخال�س  فكرة  ترتبط 

حيث اأنها تعني االنت�صار الطويل على ال�صدفة »يف 

ابتكار الدميومة، ويف ن�صاأة العامل«.   
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يوؤكد باديو هنا على فكرة اأن احلب م�صل�صل تتجلى 

احلب  اأن  رغم  �صخ�صني،  بني  احلقيقة  خالله  من 

احلقيقي يهم الب�رسية جمعاء. اإننا نحب احلب، يقول 

وهنا  احلقيقة.  نحب  الأننا  اأغو�صتينو�س،  القدي�س 

وتكت�صب  فاعليتها  عن  الفل�صفة  تك�صف  اأن  نتوقع 

يحبون  االأفراد  جميع  اأن  طاملا  التدخل،  م�رسوعية 

احلقيقة حتى واإن كانوا على غري علم بذلك.

لقاءات  تثمره  الذي  للحب  اإذن  باديو  ينت�رس 

وغياب  وال�صكوك  باملخاطر  املحفوفة  ال�صدفة 

املراقبة، ويرف�س ما تكر�صه االإيديولوجيا الوقائية 

من  تنويعة  جمرد  احلب  اعتبار  من  واالأمنية 

اأهمية  واأقل  ثانوي  ن�صاط  اأو  اال�صتمتاع،  تنويعات 

التاأمينية  النزعة  اأن  يرى  وهو  الفرد.  حياة  يف 

اإىل  تدعو  احلديثة  االإيديولوجيا  لهذه 

باالآخر،  االرتباط  دون  من  اال�صتمتاع 

وبدون  اآمان  بكل  ا�صتهالكه  واإىل 

احلب  جتربة  ت�صتوجب  بينما  خماطر، 

للمخاطرة  اال�صتعداد  متاما:  العك�س 

وخو�س املغامرة. واإنه اأي�صا مبعار�صته 

واالأخالقيني  وال�صكيني  للرومانطيقيني 

يوؤكد  االآخر،  االجتاه  يف  وال�صوفيني 

بان�صهار  ال  لي�س  احلب  اأن  على  باديو 

وال باأخالق وال جمرد وهم.

الدفاع عن احلب هو اإحدى مهام 

الفل�شفة

بزمن  ما  نحو  على  للحب  باديو  »مديح«  يذكرنا 

لدينا  اقرتنت  فال�صفة  واأ�صماء  املمجدة،  الوجودية 

يف حلظة ما من حلظات االفتتان الف�صلفي باالنهمام 

واآفاق  م�صائره  يف  والبحث  االن�صان  بق�صية 

و�صارتر  كريكغارد  �صوبنهاور،  اأمثال  الكينونة، 

تاأمالته  جملة  من  �صوبنهاور  متَيز  فقد  وغريهم. 

بال  بو�صفه  للحب  املناوئة  باأطروحته  الفل�صفية 

معنى وال قيمة، خا�صة واأن املراأة هي الكائن الذي 

انفعال احلب؛ يف حني جعل  كريكغارد من  ميتلك 

التجربة  الذاتية، وهي  للتجربة  اأ�صمى  احلب مرحلة 

االإ�صتيطيقية  املرحلة  من  تنتقل  التي  الوجودية 

حيث ت�صود نزعة اأنانية اللذة ويقرتن احلب باملتعة، 

حقيقة  احلب  ي�صبح  حيث  االإتيقية  باللحظة  مرورا 

التزاما  احلب  بو�صف  �صدقها  من  نتحقق  جُمرَبة 

من  االرتقاء  اإمكانية  اأخريا  ثم  املطلق؛  نحو  خالدا 

االأ�صمى  وهي  الدينية،  الدرجة  اإىل  الثانية  اللحظة 

حني تتكَر�ُس القيمة املطلقة لاللتزام بالزواج، وهو 

املحرك للحب احلقيقي نحو قدره االأ�صلي. 

اإىل  يعود  احلب  بق�صية  الفل�صفة  ان�صغال  اأن  غري 

ع�صور  من  ع�رس  مير  يكاد  ال  اإذ  البعيدة،  بداياتها 

احلب  يف  اأطروحاته  لنا  يخلف  اأن  دون  الفل�صفة 

واجلمال واملراأة، من خاللها نتلم�س حتوالت الزمن 

الوجودي وجتربة الذات االإن�صانية، ورهانات التاريخ 

وتطور االجتماع الب�رسي. ففي العديد من حمطات 

وان�صدادات  ماآزق  برزت  االن�صغال  هذا 

منها  �صواء  الفال�صفة،  معاجلة  اأفق  يف 

مبثابة  احلب  اعتبار  نحو  اجتهت  التي 

راأت  التي  تلك  اأو  للرغبة،  �صذوذ طبيعي 

اأقرب  فيه ت�صعيدا مثاليا لتجربة الذات 

اإىل املمار�صة الدينية. فاأفالطون القريب 

اأن  يعترب  مثاليته،  رغم  باديو،  قلب  اإىل 

جتربة احلب ت�صتدعي بال�رسورة الفكرة 

وبالتايل  الكونية،  خوا�صها  من  التي 

يكون وازع احلب نف�صه كذلك.  

التحليل  �صُيعَرُج  الكان،  جاك  ومع 

النف�صي، يف �صكل مميز للتفل�صف ما بعد الوجودي، 

احلب  بني  امللتب�صة  العالقات  عن  الك�صف  نحو 

هو  احلب  اأن  على  يوؤكد  فنجده  واملتعة؛  والرغبة 

حماولة لالقرتاب من وجود االآخر، وذلك خللوه من 

الفعل اجلن�صي، وجتاوز الذات لرنج�صيتها بتعاليها، 

بينما يظل اجلن�س كتجربة م�صاألة ذاتية متوقفة على 

وارتباط   كج�صد،  االآخر  تاأمل  خالل  من  املتعة  نيل 

و�صيلة  جمرد  اإىل  االآخر  وحتويل  بذاتها،  الذات 

الكت�صاف واقع املتعة. الكان كان يقول اأنه ال توجد 

االت�صال  نق�س  ليمالأ  ياأتي  واحلب  جن�صية،  عالقة 

اجلن�صي. ويف هذه النقطة يقر باديو بتطابق نظريته 

يتبنى  واأنه  الالكانية،  النظرية  مع  للحب  الفل�صفية 

هذه االأخرية من دون فح�س. فاالأطروحة الالكانية 
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ا�صتحالة  يحجب  الذي  القناع  مبثابة  احلب  تعترب 

العالقة اجلن�صية، وهو ما تلخ�صه العبارة ال�صهرية: 

البع�س  راأى  هنا  ومن  جن�صية«؛  عالقة  ثمة  »لي�س 

اأن باديو يوؤ�ص�س يف هذا الباب لنظرية الجن�صية يف 

احلب.

يف الزمن املعا�رس، تنحو الفل�صفة اإىل جعل الدفاع 

الذي  الت�صليع  مقاومة  اأ�صكال  من  �صكال  احلب  عن 

يطاول امل�صاعر واالأج�صاد، واالرتياب من االختالف 

حماولته  يجعل  اأن  باديو  واختار  الهوية،  وعبادة 

الوقائية  االإيديولوجيا  علنية �صد  االأخرية مناو�صة 

من  لنوع  الفَعالة  بو�صائلها  تروج  التي  واالأمنية 

تطلعات  تروجه  ما  اإىل  اأ�صبه  هو  االأمني«  »احلب 

دولتية من قبيل اأن »يكون لك جي�س ممتاز وبولي�س 

ممتاز وتاأمني ممتاز و�صيكولوجية ملذات �صخ�صية 

للعقل  املخادعة  االإعالنية  امل�صحة  ذات  جيدة«، 

والعواطف.

وقد متيز ت�صور باديو لق�صية احلب باأ�صالة وعمق 

العامل،  يف  االإن�صانية  التجربة  روح  ي�صتلهم  فل�صفي 

اأي حديث عن  باأن  يقتنع  الذي جعله  الت�صور  وهو 

اأربعة  من  الفيل�صوف  بتمُكن  اإال  ي�صتقيم  ال  احلب 

ففنانا،  عاملا،  نف�صه  الوقت  يف  يكون  اأن  �رسوط: 

ي�صتند  الت�صور  هذا  ومثل  عا�صقا؛  ثم  ومنا�صال 

اإذ  للحب.  ومتفائل  دينامي  تعريف  اإىل  باالأ�صا�س 

على خالف فال�صفة اآخرين، يلح باديو على معاودة 

امل�صار،  امتداد  على  وعي  بكل  االأويل«  »االختيار 

و�صواء  ما.  نحو  على  باحلب  جديد  من  والت�رسيح 

اجلماعي،  امل�صتوى  على  اأو  االثنني  م�صتوى  على 

املخاطر  كل  اأجله  من  نبذل  اأن  ي�صتحق  احلب  فاإن 

بالن�صال �صد الردة الهوياتية الراهنة و�صد املجتمع 

الليربايل الذي يعترب اأن احلب ا�صتثمار ينطوي على 

ف�صدفة  وجنربه.  عليه  نقدم  لكي  كبرية  خماطرة 

اأو قدر، �رسط  اأن نحولها اإىل م�صري  اللقاء ن�صتطيع 

االهتداء  اإنه  الطويل؛  والنف�س  واالإخال�س  االإ�رسار 

بنوع من »اأخالق موؤقتة لزمن مرتبك«. 

غري  خماطرة  للبع�س  بالن�صبة  احلب  كان  واإذا 

اإىل  جمدية، فاإن باديو بخالف هوؤالء متاما  يدعو 

االأمان  �صد  واملغامرة  املخاطرة  ابتكار  »اإعادة 

والرفاهية«، وهو ي�صع يف احل�صبان اأن احلب مهدد 

بالذات من جهة املفهوم التاأميني الذي ي�صيع لوهم 

العنكبونية  بال�صبكة  املثايل  الوجود  عن  البحث 

ذاك،  اأو  ال�رسيك  هذا  اختيار  خماطر  من  والتقليل 

اأنه  واحلال  ال�صارة.  ال�صدفة غري  مفاجاآت  وتفادي 

احلياة  �صاعرية  نفقد  واللقاء  ال�صدفة  غياب  يف 

تام  غياب  يف  يكون  اأن  ميكن  ال  واحلب  بالكامل، 

كل  قبل  نخاطر  اأن  معناه  نحب  فاأن  للمخاطر. 

ما  وهو   ، اآمالنا  وتخيب  ونقا�صي  نخطئ   : �صيء 

اأن  على  للحياة.  والكثافة  املعنى  بالتحديد  مينح 

اإىل جمرد  احلب يف نظر باديو غري قابل لالختزال 

ت�صورات ومفاهيم، اإنه اأغنى واأعمق من ذلك بكثري: 

اإنه بناء للحقيقة، والعامل ممار�صا باثنني من خالل 

االختالف ال الهوية؛ يبداأ احلب يف اللقاء لي�صري ثَم 

»اثنني«، وُتبنى احلياة بعده باثنني فيتحقق احلب 

يف املدى الزمني من  حيث هو بناء م�صتدمي. 

باديو  يحتفي  اأن  التناق�س  من  يبدو  اأال  لكن 

الوقت  يف  ويجعل  واملخاطرة  واملغامرة  بال�صدفة 

االأمر  اأن  يبدو  ال  حقيقة«؟  »اإجراء  احلب  من  نف�صه 

فاأ�صالة  وهلة.  الأول  القول  به  يوحي  كما  كذلك 

ال�رس  بالذات:  هنا  تتجلى  لباديو  الفل�صفي  املوقف 

ال�صدفة  حتويل  يف  بالتحديد   يكمن  للحب  الكبري 

االإثنني«،«حقيقة  »حقيقة  احلقيقة:  اختبار  اإىل 

االختالف كما هو«؛ فاإن احلب يجعلنا نخرب وجنرب 

الكون على نحوخمتلف مما نفعل لوحدنا، ويجعلنا 

يف ح�رسة العامل ، »العامل الوحيد حيث تفك �صفرة 

اأننا اثنني«؛ اأي االختالف مقابل الهوية.

اإن اإعالن احلب هو مبثابة تثبيت للعر�صي يف االأبدي: 

بناء  بداية  اإىل  احلدث-اللقاء  من  منر  اأن  اأي«هو 

منه  �صاأ�صتق  كان �صدفة،  ما  تقول:  اأن  احلقيقة)..(، 

التزاما،  اإ�رسارا،  دميومة،  منه  �صاأ�صتق  اآخرا.  �صيئا 

»الن�رس  هو  واالإخال�س  باديو.  يقول  واإخال�صا«، 

اإنه  الطويل« للدميومة على حلظية وعبورية اللقاء؛ 

» نزول االأبدية يف الزمن«. فال ينبغي اأن نن�صى اأن 

»كل حب يعلن اأبديا«، وبالتايل كل قرار، واالأحادي 

دائما  هو  ما،  حب  نهاية  الإعالن  بخا�صة،  منه 

الع�صقي للدميومة  البناء  »كارثة عظمى«. لقد �صار 
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الذي يقت�صي  العامل  العامل كما هو؛  �صكال ملقاومة 

فوري،  رئي�صي ملا هو  نحو  النا�س على  اأن يخ�صع 

ا�صتهالك ملا  اال�صتهالك هو  الأن  ب�صاطة  بكل  وذلك 

هو فوري. وعندما نقول الفوري فاإننا نقول مبعنى 

قواعد  الواقع نظام  الراأ�صمالية بو�صفها يف  اأو�صح 

ي�صيد  ما  كل  اأن  حتى  للفوري،  وجماعي  اجتماعي 

الدميومة وما يبني زمنا مقتطعا من ذلك، فهو ي�صكل 

خطرا فعليا على هذا النظام يف جمموعه. احلب هو 

االإثنني«  »عامل  اآخر،  عاملا  يبني  الذي  بالذات  هذا 

ُوجد قبل احلب، وزمنا جديدا  اأن  له  ي�صبق  الذي مل 

قابل  غري  يجعله  نحو  على  اخلا�صة  طريقته  على 

لالختزال اإىل اأي نوع من اأنواع التجارة اأو ما �صابه، 

وبالتايل فهو ال ين�صجم متاما مع النظام الراأ�صمايل. 

�صَيدا وفَكرا وخربا  اإن احلب هو ما ي�صمح »الثنني« 

فعليا العامل الذي لي�س �صيئا اآخرا غري الذي ي�صهدان 

با�صتمرار على ميالده، وهو بعيد عن اأن 

الفردي  الوعي  يدركه  الذي  ذلك  يكون 

ويراه الفرد يف عزلته ووحدته.

ثَم ثالثة اأزمنة يقطعها احلب: االأول هو 

هو  كالفن،  احلب  اأن  حيث  اللقاء؛  زمن 

ما  حدث  فيها  ياأتي  التي  اللحظة  تلك 

الوجود )م.ح/ �س:82(،  ليخرق وي�صق 

للج�صد  احلميمية  احلقيقة  ويفر�س 

كحجة ملمو�صة، واعرتاف اأخري بحقيقة 

االأرواح. عندما يقول اأحد ما لالآخر »اأنا 

اأحبك«، فاإنه بذلك ير�صخ ويختم حدث اللقاء، وهذا 

اأن  بخالف  �صاحبه؛  يلزم  الأنه  جوهري  الت�رسيح 

ي�صلم اأحد ج�صده ويتعرى من اأجل االآخر وما يرافقه 

اأن  يعدو  ال  فاإنه  وانفعاالت،  وحركات  اأفعال  من 

احلب  هجر  على  ودليال  ج�صديا  ا�صتعرا�صا  يكون 

)م.ح/ �س:43(. 

يجتاز  فاحلب  ؛  امل�صتحيل  الثاين هو تخطي  الزمن 

نقطة اال�صتحالة، وهو لي�س

بالتحديد اإمكانية؛ اإمنا هو باالأحرى تخط ل�صيء ما 

ميكن اأن يظهر م�صتحيال )م.ح/ �س: 72(.

باديو  يقرتح  حيث  البناء؛  زمن  هو  الثالث  الزمن 

بناء  اأي  اأكرث،  و�صاقا  اإعجازا  اأقل  لالأبدية  ت�صورا 

لالأبدية الزمنية، وجتربة االثنني، نقطة نقطة«. غري 

اأن القبول باملعجزة ال يعني ترك احلب بال توجيه 

نحو ال�صريورة امل�صنية حلقيقة مبنية نقطة بنقطة؛ 

فاحلب يحتاج اإىل عمل ولي�س فقط اإىل معجزة، وهو 

يتطلب االحرتا�س، واالجتماع مع الذات ومع االآخر، 

التفكري والفعل والتحويل )م.ح/ �س: 83(. 

كذلك  احلب  يرتبط   الزمانية،  نظر  وجهة  ومن 

فالرومان�صية  التاريخية؛  وال�صياقات  باالأحداث 

ع�رس،  التا�صع  القرن  بثورات  ارتبطت  مثال  العا�صقة 

فيما ارتبطت ال�صوريالية باجلبهة ال�صعبية واملقاومة 

والن�صال �صد الفا�صية بفرن�صا على اخل�صو�س. كما 

يقول  ومكتئبا،  رجيعا  ال�صياق  يكون  عندما  اأنه 

الهوياتية  املو�صوعة  ال�صطح  على  تطفو  باديو، 

دعاية  وتنت�رس  مهددا،  احلب  وي�صبح  املتوح�صة، 

لالختالف،  افتتانه  يف  والت�صكيك  املوؤمن،  احلب 

املتوح�س  وجانبه  الالجتماعي  وُبعده 

كمهمة  يتوجب  وبالتايل  والعنيف، 

عاجلة الدفاع عن احلب فيما يعود له من 

انتهاك واختالف مع القانون، ومعار�صة 

هو  ما  بحب  للتكرار  الهوياتية  العبادة 

خمتلف وفريد من نوعه وال يتكرر، وما 

هو غري متوقع وغريب، ما لن نراه مرتني 

اأبدا. فاإعادة ابتكار احلب هو يف املجمل 

حركة فنية وجودية و�صيا�صية. 

ال�شيا�شة واحلب

اأن يبعث على اال�صتغراب يف  لي�س هناك ما ينبغي 

فبالن�صبة  احلب.  �صاأن  يف  للخو�س  باديو  مغامرة 

احلب  �صيكون  احلقيقة،  مثله يحب  ملتزم  لفي�صلوف 

على  االأخرى  هي  ال�صيا�صة  اأن  اإذ  ن�صاليا،  فعال 

عالقة وثيقة باحلب والع�صق. ومبا اأن حقل ال�صيا�صة 

ميدانا  بدوره  يبقى  احلب  فاإن  العداء،  على  يقوم 

من ميادين احلرب، اأو على االأقل ذلك ما توحي به 

االعالنات التي تروجها بع�س املواقع االإلكرتونية 

ب�صاأن الوقاية من انعكا�صات احلرب بني العا�صقني 

باقرتاح تاأمني للعالقة الغرامية. هذا عالوة اإىل اأنه 

يظل ميدانا حلروب خارجية ي�صنها اأعداء خمتلفون، 
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الرئي�صي،  العدو  درجة  �صمن  ي�صنف  بع�صهم 

واإذا كانت  الثانويني.  االأعداء  واآخرون �صمن خانة 

بدقة،  االأعداء  باديو هي فن حتديد  ال�صيا�صة ح�صب 

فاحلب كذلك يفرت�س هو االآخر اأن نحدد له اأعداوؤه.

 هكذا فالعدو الرئي�صي للحب يتمثل يف »االأنا« الذي 

يريد الهوية يف مقابل االختالف، واأن يفر�س عامله 

منظور  من  جديد  من  وُم�صَكل  ُم�صَفى  عامل   �صد 

نحو  على  اليوم  جت�صده  ما  ذلك  ولعل  االختالف؛ 

�صتى  يف  املتنفذة  اليمينية  التاأمينية  الروؤية  وا�صع 

املجتمع  بها  يعج  التي  واخلطابات  املمار�صات 

الراأ�صماليني  اأن  نن�صى  فال  العوملي.  الليربايل 

وهم  و�صوحا،  االأكرث   االأعداء  هم  املتحررين 

النزعة  من  مزدوج  نظام   ظل  يف  يعي�صون  الذين 

يف  وهما  املخاطر،  �صد  والتاأمني  اال�صتمتاعية 

عقد  �صالمة  للحب:  عدوين  على  يحيالن  احلقيقة 

هنا  ومن  الالحمدود.  اال�صتمتاع  ورفاهية  التاأمني 

فاإن كل من يخف�س احلب اإىل احلياة اجلن�صية ي�صهم 

ففي  امل�صعورة«.  »االأنانية  تلك  اإمناء  يف  حقيقة 

على  املطاف  نهاية  يف  اأنت  باديو،  يقول  اجلن�س، 

عالقة بنف�صك بوا�صطة االآخر؛ ويف احلب، باملقابل، 

فاإن تو�صط االآخر هو اأمر يعني لذاته. 

رجل  اأو  االأخالقي  هو  للحب  االآخر  الكبري  العدو 

ي�صتنكر  الذي  اأو  االأوهام  من  امُلخل�س  االأخالق، 

اأوهام  اأي  املعرو�صة،  والف�صائل  احلب  اأوهام 

االإن�صان كما يتمظهر بنف�صه واأوهام العمل ال�صيا�صي. 

وبالن�صبة لباديو فاإن هوؤالء االأخالقيني لي�صوا اأكرث 

من عمالء رجعيني وحمافظني اإن مل يكونوا كلبيني 

يريدون  ال  فهم  التافهني.  من  جماعة  بب�صاطة  اأو 

وال  االثنني  خالل  من  ال  جديد  من  احلياة  ابتكار 

من  بااللتحاق  عمليا  وينتهون  جماعية،  ب�صورة 

�صبل اأخرى بالليربايل املتحرر الذي ال يعترب احلب 

بالن�صبة له �صوى »خماطرة غري جمدية«. ومن هنا 

فروؤية االأخالقيني تظل �صيقة االأفق، وما يتحدثون 

عنه يف الواقع لي�س �صوى احلب-الهوى.

اأما االأعداء الثانويون فهم من الكرثة مبكان، وجند 

ا�صتحالة  اإىل  احلب  حولوا  الذين  الكاثوليك  بينهم 

امل�صيحي  املوقف  يقرن  حيث  بعد،  ما  اإىل  موؤجلة 

اإىل   الب�رس  عموما احلب مب�صدر تر�صندنتايل ويدعو 

ل املعاناة من اأجل اخلري واجلماعة. وهذا النوع  حتَمُ

من احلب، يف نظر باديو، يظل �صلبيا وم�صّخرا. 

تبدو  الذين  وال�صورياليون  الرومان�صيون  هناك  ثم   

هم  اإذ  �صحيحة،  اأنها  رغم  حمدودة  للحب  نظرتهم 

يركزون على الن�صوة ونو�صتاجليا اللقاء. واحلال اأن 

جانب   : عنيدة  »مغامرة  هو  لباديو  بالن�صبة  احلب 

املكابرة«.  من  اأقل  لي�س  اإمنا  �رسوري،  املغامرة 

نقطة  هو  �صدفة-  اأو  حدثا  يدعوه  الذي  ـ  واللقاء 

اأن يت�صكل  انطالق �صريورة من خاللها ميكن للحب 

»اإمكانية  يفتح  ما  وهو  نظر،  وجهتي  خالل  من 

امل�صتحيل« بتعبريه.

و�صقاء  العامل  مب�صري  مهموم  فيل�صوف  اأي  وكمثل 

االإن�صانية، انغم�س باديو يف �صوؤون ال�صيا�صة مبكرا 

ومار�صها كمنا�صل ي�صاري من موقع معلن،ال كمهنة 

واإمنا كموقف والتزام اإىل جانب املغلوبني، بو�صفه 

مثقفا يعي جيدا وظيفته كمنتج اأفكار وت�صورات يف 

جمتمع راأ�صمايل ي�صحق وي�صوه وي�صتلب. ولذلك من 

العادي جدا اأن ال يكون اخلو�س يف �صاأن احلب ببعيد 

عن م�صاغل ال�صيا�صة، كيف ال واحلب مراآة للعالقات 

املواقف  بني  االختالفات  فيها  تنعك�س  االن�صانية 

نف�صه،  اجلن�صي  لالختالف  اإنتاج  وهو  بل  اجلن�صية، 

يبتعد  ال  ما  وهو  واالأنثوي،  الذكوري  وللموقفني 

ولل�صيا�صة  �صيا�صته،  فللحب  ال�صيا�صي.  املوقف  عن 

اجلن�صية.  واملواقف  باحلب  اخلا�صة  ارتباطاتها 

التقليدية  املفاهيم  فيه  ت�صود  جمتمع  يف  فاحلب 

للن�صوانية لي�س هو نف�صه يف جمتمع متحرر من هذه 

املفاهيم، وال هو كذلك حيث ي�صود الت�صور التجاري 

للحب الذي يجعل من هذا االأخري ممار�صة تقع حتت 

طائل اأحكام العقل البولي�صي.

ترتجم  احلديث  املجتمع  يف  املراأة  و�صعية  اإن 

حتوالت احلب وتطورات املوقف اجلن�صي الذي اأحرز 

تقدما كبريا على م�صتوى التحرر من �صلطة الذكورة 

ترقد  الكال�صيكية، فيما  االت�صال اجلن�صي  ومفاهيم 

ظل  يف  التقليدية  املجتمعات  يف  املراأة  و�صعية 

مفاهيم للحب واجلن�س موروثة من الع�صور القدمية، 

حيث العالقات اجلن�صية والع�صقية تخ�صع لرتتيبات 
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تاأويالت  من  امل�صتقة  واالأحكام  التقاليد  �صلطة 

االأديان وت�رسيعات مفت�صي ال�صمري الديني.

مت�صورة  واحلب  ال�صيا�صة  بني  العالقة  ولي�صت 

احلب  حلالة  حتويل  ثم  اإذ  مبا�رسة،  كعالقة  هنا 

وال�صالم  العنف  يروج  احلب  ففي  ال�صيا�صة.  يف 

يوؤدي  للعامل   م�رسح  كاأنه  وال�صجار،  والرومان�صية 

اإنه »يف احلب ال بد  فيه االأدوار اثنان. يقول باديو 

ال�صيا�صة  ويف  مبدعا،  وجعله  االختالف  ل  حتَمُ من 

ُيخ�صب  فاالختالف  امل�صاواة«.  اإبداع  من  بد  ال 

احلب ومينحه �رسعيته، فيما التناق�س يف ال�صيا�صة 

ت�صوية ما،  اإىل  اإىل حل، ويحتاج االختالف  يحتاج 

املطلوبة يف  امل�صاواة هي  اأن  نفهم معنى  ثم  ومن 

واإنهاء  التناق�صات  حل  قاعدة  هي  اإذ  ال�صيا�صة؛ 

االختالفات املدمرة.

هل ثمة �صيا�صة خا�صة باحلب؟ يوؤكد باديو اأنه يف 

هو  والذي  فردين،  بني  مطلق  اختالف  يوجد  احلب 

مبعنى ما واحد من اأعظم االختالفات التي ميكنها 

وبا�صتطاعة  النهائي،  اختالف  الأنه  تتمظهر،  اأن 

خاَلق.  وجود  اإىل  يقلبه  اأن  واإخال�س  ت�رسيح 

واحلال اأن ال �صيء من هذا القبيل ميكنه اأن يوجد يف 

ما  اجلوهرية،  بالتناق�صات  يتعلق  فيما  ال�صيا�صة، 

يعني اأنه يوجد يف الواقع اأعداء حمددين )م.ح/�س: 

يكون  اأن  ينبغي  العدو  تعريف  اأن  ومثلما   .)64

كذلك  االأدنى؛  احلد  اإىل  ومقل�صا  حمدودا  مراقبا، 

يتوجب  االختالف،  حلقيقة  متفردة  كمغامرة  احلب 

اأن يكون مف�صوال بدقة عن ال�صيا�صة )م.ح/ �س:75(. 

على  ي�صتطيعون  االأفراد  اأن  يفيد  احلب  ان  وحيث 

خاَلقا،  وجعله  االختالف  ل  حتَمُ االثنني  م�صتوى 

النوع،  اإنتاج  اإعادة  هي  لي�صت  هنا  الغاية  اأن  مبا 

االختالف،  نظر  وجهة  من  العامل  جتريب  واإمنا 

واإمنا  ال�صلطة،  اأي�صا  غايتها  لي�صت  ال�صيا�صة  فاإن 

اأن تقول ما هي قادرة عليه اجلماعة من امل�صاواة 

واإدماج ما هو خمتلف، والتفكري يف اأنه يوجد عامل 

جماعة.  االأفراد  ي�صتطيعه  ما  اآخر  بتعبري  اأو  واحد؛ 

تقوم  التي  وهي  احلب  اأفق  يف  العائلة  توجد  وكما 

من  اجتماعيا  للحب  املتوح�س  االبتكار  بجعل 

خالل امللكية واالأنانية، كذلك توجد الدولة يف اأفق 

ال�صيا�صة التي تخيب االآمال وتقمع احلما�س الثوري. 

العائلة احلب يتوجب عليها احلفاظ  ولكي ال حتبط 

اجلن�صي،  االبداع  يف  احلب  اإعالن  عنا�رس  على 

والعمل وال�صفريات والرتبية وغريها من الرتتيبات 

االأمل  تخيب  ال  لكي  الدولة  على  كما  واالإجراءات، 

نظر  وجهة  ومن  الداخل،  يف  حتافظ  اأن  ال�صيا�صي 

القوانني  على  وثورية،  مت�صاوية  منفتحة،  �صيا�صية 

احلب  بني  فرق  ثم  اأن  على  ال�رسطة.  اأو  واحلدود 

وال�صيا�صة؛ فهذه االأخرية حتدد االأعداء بدقة اإىل هذا 

اإن لقاء االأعداء ال يف�صح املجال  اأو ذاك، حيث  احلد 

الإعالن احلب، بينما يف احلب ال يتعلق االأمر �صوى 

مع  نزاع  يف  يدخل  الهوية  منظور  حيث  باملاآ�صي، 

منظور االختالف. اإمنا ال�صيا�صة تقرتب من احلب مع 

ذلك عندما نتحدث عن ال�صيوعية كقدرة على اإدماج 

كل اختالف خارج �صيا�صي يف اجلماعة، مثل اللغة 

عن  نتحدث  عندما  اأو  وغريها،  والثقافة  واالأ�صل 

حميميا  متعاونا  ح�صورا  بو�صفها  االأممية  االأخوة 

التاأثري  ويراقب  جدا  الكبرية  االختالفات  يدمج 

القوي للهوية، كما يف حال االأممية. وحيث اأن احلب، 

الفورية  امل�صالح  عن  بعيدا  يوجد  حقيقة،  كاإجراء 

فكرة  بو�صفها  ال�صيوعية  فاإن  امللتزمني،  للفردين 

اأي  اخلا�صة،  امللكية  ال�صتهاء  نف�صه  مينح  ال  عامل 

عامل اجلمعية احلرة وامل�صاواة، حتمل للحب املبتكر 

من جديد ال�رسوط املثلى لالإمكانية اأكرث مما يفعل 

االعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  الراأ�صمايل،  الغ�صب 

اإن  كذلك.  لال�صتحالة  تخط  هو  باديو  عند  احلب  اأن 

ال�صيوعية يف حدها االأدنى، بذلك املعنى  احلب هو 

الذي ُيعنى فيه احلب مب�صري »االثنني« اأو الزوج، ال 

باإ�صباع وتلبية رغبات االأفراد الذين ياألفونه.

واإخال�س.  واإعالنات  اأحداث  ثَم  اأي�صا  ال�صيا�صة  يف 

فهي اإجراء حقيقة ين�صب على اجلماعة، فيما يتوىل 

هذه  ت�صتطيع  ما  حقيقة  ك�صف  ال�صيا�صي  العمل 

اأن تقوم به وهي موحدة ومنظمة، وتفكر  اجلماعة 

اإبداع امل�صاواة.  فيه وتقرره باعتبارها قادرة على 

اإذا  ما  مبعرفة  يتعلق  احلب  يف  االأمر  اأن  حني  ويف 

ل  كان االأفراد على م�صتوى اثنني قادرين على حتَمُ

يتعلق  ال�صيا�صة  يف  فاإنه  خاَلقا،  وجعله  االختالف 
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االأمر مبعرفة ما اإذا كانوا قادرين جماعة على خلق 

امل�صاواة.

ال�صيا�صية  بني  ال�صعبة  العالقة  نف�س  توجد  وكذلك 

والدولة  ال�صلطة،  وم�صاألة  جماعية  ممار�صة  كفكر- 

كابتكار  احلب  وبني  وتطبيعا،  تدبريا  باعتبارها 

قاعدية  خلية  بو�صفها  والعائلة  لالثنني  متوح�س 

للملكية واالأنانية.

ماهيتها،  العدو جزءا من  ال�صيا�صة ميثل وجود  يف 

بحيث ان كل حقيقة �صيا�صية حتدد عدوها احلقيقي؛ 

وبالتايل فال�رساع �صد العدو يعد خا�صية تاأ�صي�صية 

عدو  يوجد  ال  احلب  يف  بينما  ال�صيا�صي.  للعمل 

الواقع  يف  نواجه  اإذ  للكلمة،  املاألوف  باملعنى 

متاعب وعراقيل وماآ�س حمايثة ال اأكرث؛ اإال اأن احلب 

اأي�صا كغريه من اإجرءات احلقيقة لي�س مب�صامل مثله 

اخلا�س  نظامه  للحب  فاإن  الثورية.  ال�صيا�صة  مثل 

من التناق�صات واأ�صكال العنف. واإذا كنا يف احلب ال 

نواجه �صوؤال االأعداء كما يف ال�صيا�صة، فالأنه هناك 

م�صاألة املاآ�صي الداخلية املحايثة التي ت�صع الهوية 

الغرامية هي  االختالف. فاملاأ�صاة  يف مواجهة مع 

جتربة ال�رساع بني الهوية واالختالف، يقول باديو.

يوجد  حيث  ال�صيا�صة،  يف  ينبغي  ال  اأنه  واحلال 

عمل  كل  اأن  اإذ  والكراهية؛  احلب  ندرج  اأن  االأعداء، 

فعلى  دائما.  اخلطورة  غاية  يف  هو  القبيل  هذا  من 

التنظيم ال�صيا�صي اأن يراقب وميحو كل اأثر للكراهية، 

االأكرث  التعريف  ال�صيا�صي  العدو  اإعطاء  وبالتايل 

ال�صيا�صي  فامل�صكل  اأمكن.  ما  تقييدا  واالأكرث  دقة 

يكمن هنا بالذات يف مراقبة الكراهية ولي�س احلب؛ 

فالكراهية هي ما يثري م�صاألة العدو. وال�صيء اجلدير 

ال�رسف  ال�صيا�صي  االختالف  اأن  هو  هنا  بالتفكري 

له  نظري  ال  وبالتايل  للت�صوية  قابل  غري  العدو  مع 

يف االإجراء الغرامي. واإذا ال ينبغي للحب اأن يتورط 

ويتدخل يف العاطفة ال�صيا�صية. 

احلب والرغبة واجلن�س: اقت�شاد العاطفة

نظر  وجهة  من  ذاتها  حد  يف  احلب  عالقة  ترتبط 

�صكل  يف  عنها  املعرب  »بالرغبة  النف�صي  التحليل 

ذلك  يتمظهر  كما   ،
)3(

باال�صباع« الواعد  التوتر  من 

الطفولة  مرحلة  يف  لالن�صان  العاطفية  احلياة  يف 

يف العالقة مع االأم. غري اأن احلب ال يرتبط با�صباع 

الواقع  يف  الرغبة  ا�صباع  اأن  ذلك  للرغبات،  فوري 

الو�صائل  واإبداع  االآخر،  عن  والبحث  النداء،  يقطع 

الكفيلة بااليحاء له بذلك«)ل.ر/ �س:292(؛ ذلك اأنه 

ال  وعندها  النداء،  يتوقف  الرغبة  ما متتالأ  »مبجرد 

يعود ثَم توتر وال رغبة وال حب« )ل.ر/ �س: 293(. 

باديو بدوره يرى اأنه اإذا »كانت الرغبة طاقة فورية 

 يتطلب عناية اأكرث يف غري مرة«؛ فاحلب  
ّ
فاإن احلب

يوجد يف اجلزء املت�صامي للرغبة، وهو ي�صكل واحدا 

»عالقة  تظل  ذاتها  يف  الرغبة  اإمنا  اأعرا�صها،  من 

 .)334 )ل.ر/�س:  مبو�صوعها«  للذات  متخيلة 

ال�رسورية  احلاجة  عند  ت�صبع  رغبة  كل  اأن  واحلال 

فوري،  ج�صدي  اإ�صباع  مبجرد  عنها  التخلي  يتم 

اأن تكون »رغبة »�صاعرية« ال يف  ومن ثم ال ميكن 

ذاتها وال يف توترها وال يف اال�صتمتاع بها«)ل.ر/ 

ما  »اإذا  فقط  كذلك  تكون  اأن  ميكنها   .)294 �س: 

اأف�صحت املجال لالبتكار اخلالق لتو�صطات متنوعة 

بلذة  مبادلتها  الأجل  الرغبة  وتعديالت  ومتمايزة، 

للرغبة  ت�صام  والتي هي  واملعطاة،  املطلوبة  الغري، 

يف احلب...«)ل.ر/�س: 294(. 

لقاء  يف  الرغبة  »يغلف  احلب  فاإن  جهته،  ومن 

للرمزي،  الثالثة  احلقول  يف  واملو�صوع  للذات  ما 

اخليايل والواقعي يف نف�س الوقت«)ل.ر/ �س: 332(.

يف  الطبيعة،  نظام  اىل  باديو  الرغبة ح�صب  تعود 

حني اأن احلب يعود اىل نظام االحداث؛ وهو اإذ ياأتي 

االت�صال  نق�س  النق�س،  ي�صد  فلكي  بامل�صادفة، 

الذات من عدم- ح�صور  اجلن�صي. يف احلب »تعاين 

ال�صيء، واالأ�صياء الو�صيطة ال تكفي«. فاإذا كان احلب 

ال�صيء  مع  اجل�صدية  اللقاءات  يف  الرغبة  »يكثف 

املعلوم  ويف االعرتاف واإعادة االكت�صاف، من اأجل 

لذة ا�صباع الرغبات اجلزئية ورغبات اللغة..«)ل.ر/ 

�س:332(؛ فاإنه لي�س جمرد كائنني يرغب اأحدهما 

يف االآخر، بل هو حدث يوؤلف موقفا وجوديا، ويجعل 

وجود الفرد كامال.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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143\ روائي ومرتجم من م�رس 

ما اأعنيه بال�صبط: اإىل اأي مدى يرتبط احلكي ب�صمري املخاطب مع منطي احلكي االأكرث 

�صيوًعا، واملدرو�صني كثرًيا: احلكي ب�صمري املتكلم، واحلكي ب�صمري الغائب؟ م�صطلح 

�صمري املخاطب نف�صه يوحي بف�صيلة �رصدية خمتلفة متاًما عن �صمري املتكلم و�صمري 

الغائب. بل اإنه حتى التحليالت املتعجلة  للحكي ب�صمري املخاطب، تك�صف عن عالقة 

خمتلفة متاًما بينه وبني �صيغتي ال�رصد التقليديتني؛ فنحن هنا نواجه تداخاًل حتميًّا 

ل�صمري املخاطب، �صواء مع �صمري املتكلم اأو مع �صمري الغائب، الأن �صمري املخاطب 

ا. هو على الدوام �صمري للمتكلم و�صمري للغائب اأي�صً

التداخل يحدث الأن هذه ال�صيغ يجري تعريفها على حماور متباينة؛ فبينما يجري 

تعريف احلكي ب�صمري املتكلم وب�صمري الغائب على حمور الراوي، فاإن تعريف احلكي 

ب�صمري املخاطب يتم على حمور املروي له، اأو فلنقل بدقة اأكرث، اإن تعريفه يحدث من 

خالل املروي له والبطل يف وقت واحد.

ترجمة: خريي دومة\  مات ديلكونتي   

 ملاذا ل ميكن

لـ»اأنت« اأن تتكلم 

احلكي ب�سمري املخاطب، وال�سوت،

ومنوذج جديد لفهم ال�سرد



مكانه  ي�صتحق  املخاطب  ب�صمري  احلكي  اأن  غري   

تاأثرياته  ب�صبب  ال�رسد  ت�صنيفات  يف  اخلا�س 

البالغية اخلا�صة.

    وم�صكلة الت�صنيف هذه، هي يف احلقيقة م�صكلة 

مع مناذج ال�رسد احلاكمة، وهي مناذج ال تقوم اإال 

املخاطب،  فال�رسد ب�صمري   .
)1(

ال�صوت على و�صعية 

من  بل  يتكلم،  الذي  من  خالل  من  يتحدد  ال  الذي 

مع  يتالءم  ال  له(،  )املروي  ي�صتمع  الذي  من  خالل 

اأو الراوي. واأنا  منوذج لل�رسد يتمركز حول ال�صوت 

ب�صمري  لل�رسد  حتلياًل  هذه  مقالتي  يف  اأ�صتخدم 

ال�رسد  مناذج  مالءمة  عدم  عن  الأك�صف  املخاطب، 

منوذًجا  �صاأقرتح  وبعدها  ال�صوت.  على  القائمة 

ال�رسدي،  النقل  جديًدا يوظف تنويعات متعددة من 

الراوي،  ثالثية  ت�صكلها  التي  العالقات  تلك  اأعني 

ال  اجلديد  النموذج  وهذا  له.  واملروي  والبطل، 

ل  يفعِّ واإمنا  فح�صب،  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد  يف�رس 

ا باأنها  فهمنا للن�صو�س التي يجري تعريفها حاليًّ

ن�صو�س ب�صمري املتكلم وب�صمري الغائب.

    وقبل الدخول يف تفا�صيل امل�صكلة، اأود اأن اأ�صري 

يف  بوث  مزاعم  فربغم  اأ�صاًل.  امل�صكلة  ن�صاأت  ملاذا 

بالغة ال�رسد باأن تاأثريات ا�صتخدام �صمري املخاطب 

اختيار  اأن  املده�س  من  واأن  اأبًدا،  مفيدة  تكن  مل 

برغم   -  
)2(

يذكر اختالف  اإىل  يوؤدي  ال  ال�صمري  هذا 

تاأثريات  ينتج  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد  فاإن  ذلك، 

برو�س  حتليل  ويحدد  الو�صوح.  بالغة  بالغية 

Bruce Morrissette ل�صمري املخاطب، حتى  موري�صيت 

يف اإطار مقالته املحدودة »�رسد »االأنت« يف االأدب 

املعا�رس«، تلك االإمكانات املحتملة لل�رسد ب�صمري 

يتيحها  التي  االإمكانات  عن  واختالفها  املخاطب، 

ال�رسد ب�صمري املتكلم و�صمري الغائب:

»خدعة«  ل  ي�صكِّ اأنه  عن  ف�صاًل  اأنت«،  »الـ  ف�رسد      

ا، يبدو  تقنية«، وبرغم تطوره يف زمن متاأخر ن�صبيًّ

متنوعة،  �صيكولوجية  اأ�صداء  ذات  �صيغة  وكاأنه 

اإنتاج  اال�صتخدام املنا�صب، على  اإذا وجدت  وقادرة 

احل�صول  ميكن  ال  الق�ص�صي،  املجال  يف  تاأثريات 

عليها من خالل �صيغ ال�رسد االأخرى.

»اأ�صواء   Jay McInerney اإن رواية جاي مكلنريين      

على    Bright Lights, Big City مدينة كبرية«  �صاطعة، 

�صبيل املثال، ت�صتخدم ال�رسد ب�صمري املخاطب لرتكز 

النظر على اهتمامات تيمية معينة، فق�صة مكلنريين 

عن رجل اأنهكته الوظيفة، والزيجة الفا�صلة، واحلياة 

املوجه  االأنت  خطاب  ي�صتخدم  وهو  عمومها،  يف 

الرواية للرتكيز على وجود ميليه اخلارج.  اإىل بطل 

يتعلق  فيما  وفعالة،  مالئمة  �رسدية  �صيغة  اإنها 

الثمانينيات.  يف  اال�صتهالك  لثقافة  الرواية  بنقد 

وعند نقطة معينة، يدرك الراوي )من حيث ال�صوت( 

والبطل )من حيث التبئري( اإىل اأي مدي ي�صبح البطل 

املجتمع(  ذلك  يف  يعي�س  من  كل  اأعم،  وب�صكل   (

نتاًجا لثقافته: » اأنت االأ�صل الذي ت�صنع منه �صور 

الو�صطى  الطبقة  االأمريكي، منوذج  امل�صتهلك، احللم 

املتعلمة. وحني تكون مقيًما يف الق�رس مع زوجتك 

خمر  اأفخم  تطلب  اأن  معنى  ذا  �صيًئا  األي�س  اجلميلة، 

ميكنك �رساوؤها قبل الذهاب اإىل امل�رسح، الليموزين 

بالن�صبة  الثمانينيات  جتربة  اإن  بك؟«.  اخلا�صة 

مفرو�صة  جتربة  املتعلمة،  الو�صطى  الطبقة  الأبناء 

تلبيان  وثقافة  الإعالم  مبهم  ح�صور  اخلارج،  من 

االختيار  اأن  الرواية  وتك�صف  وتوقعاتك،  رغباتك 

ب�صمري  وال�رسد  وهًما.  كان  الثمانينيات  يف  احلر 

املناخ؛ الأنه يعلن ومن خالل  د هذا  املخاطب يج�صِّ

اأو  ا ما  اأن �صح�صً تقنية �رسدية، عن مقولة مفادها 

واأفعالك.  اأفكارك  �صيًئا ما خارج ذاتك، ميلي عليك 

واالقتبا�س ال�صابق – لكي يوؤكد هذا – ميزج ال�صوت 

اآخر  الرواية، ب�صوت  الذي نلقاه على مدار  ال�رسدي 

مائل.  بخط  املكتوبة  الكلمات  اإليه  ت�صري  جتاري 

وكال ال�صوتني يتجه اإىل البطل ب�صفته »اأنت«، رغم 

�صة، بل اأنت  اأن اأنت اجلملة الثانية لي�صت اأنت م�صخَّ

عامة تنطبق على كل مواطن يف الثمانينيات، يجد 

البطل  هذا  من  ملحة  باأخرى  اأو  بدرجة  نف�صة  يف 

القراء  ت�صم  »االأنت«  �صمري  �صمولية  اإن  اخلا�س. 

والبطل مًعا، متاًما كما كانت الثقافة اال�صتهالكية 

بكامله  جمتمع  جعل  على  تعمل  الثمانينيات،  يف 

وكاأنه من جن�س واحد.

    نحن نرى يف »اأ�صواء �صاطعة، مدينة كبرية« ما 

ال�رسد ب�صمري املخاطب من  ا�صتخدام  ينطوي عليه 
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 Bill Manhire مو�صوعات. اأما يف ق�صة بيل مانهاير

The Brain of Katherine Man�‹  »مخ كاترين مان�صفيلد«

اال�صتخدام.  لهذا  البالغية  امل�صامني  فرنى   ،»sfield

اأخرى من نوع »اخرت  ا  اإن ق�صة مانهاير ) وق�ص�صً

ذلك  ا؛  جدًّ مثرية  ق�صة  هي  اخلا�صة«(  مغامرتك 

من  متمايزين  نوعني  اإىل  مبا�رس  ب�صكل  تتجه  اأنها 

خارجها(؛  واالآخر  الق�صة  داخل  )اأحدهما  اجلمهور 

اإىل  بالغة،  بنعومة  يتحرك  راويها  فاإن  ثم  ومن 

مكان  خمتلقني،  مكانني  بني  االأمام،  واإىل  الوراء 

داخلي بالن�صبة للق�صة ومكان خارجي، رغم اأن هذا 

تبداأ  مانهاير  فق�صة  واحد،  وقت  يف  اأبًدا  يحدث  ال 

على هذا النحو:

    »اإن اأنت اإال نيوزيالندي عادي. لديك القوة والذكاء 

ا. عائلتك  اللغات خ�صو�صً اأنك ال جتيد  واحلظ، رغم 

واحد  وهناك �صديق  مثلك،  واأ�صدقاوؤك 

يف  ا  حقًّ يفكر  الذي  هو  خم�صو�س، 

جيًدا،  م�صقولة  �صخ�صيتك  منتفخ،  اأنك 

حظك جيد يف العادة، يقول عنك تقرير 

قلق  ولكنك  »ُمر�ٍس«،  باأنك  مدر�صتك 

التحدي  اإىل  تفتقر  حياتك  ما.  ب�صورة 

يحدث،  اأن  ما  ل�صيء  تريد  واالإثارة، 

اذهب اإذن اإىل رقم 2«.

معظمه  يف  ال�صابق  االقتبا�س  يتوجه 

وبو�صوح، اإىل اأنت من داخل ال�رسد، اإىل بطل الق�صة، 

لكن الق�صة، وب�صبب بنيتها كواحدة من ق�ص�س اخرت 

مغامرتك، تغري من تتوجه اإليه باخلطاب يف اجلملة 

رقم  اإىل  »اذهب  جملة  فمع  االقتبا�س،  من  االأخرية 

عن  خمتلف  موقع  من  يروي  راو  لدينا  ي�صبح   »2

املوقع الذي كان يف اجلمل ال�صابقة؛ فاملخاطب يف 

ال�رسد  داخل  من  يتحرك   »2 رقم  اإىل  »اذهب  جملة 

مع  ات�صااًل  يجري  اأنه  الوا�صح  ومن  خارجه،  اإىل 

قارئ �صمني ) وقارئ من حلم ودم( م�صوؤوليته اأن 

نقوم  مركبة،  وبطرق  كقراء،  ونحن  ال�صفحة.  يقلب 

بالتوفيق بني كوننا م�صاركني يف العامل الق�ص�صي 

ويف العامل االأدبي. اإن العالقات بني القارئ واملروي 

عليه والراوي– يف ق�صة »مخ كاترين مان�صفيلد« – 

ال تقدم اإال ملحة من التاأثريات البالغية التي يفتحها 

ال�رسد ب�صمري املخاطب. وال�صيء املهم الذي يجب اأن 

اأ�صواء �صاطعة«  – يف رواية »مدينة كبرية،  نفهمه 

العملني  اأن  هو   – مان�صفيلد«  كاترين  »مخ  وق�صة 

كتبا  لو  االأ�صا�صية  البالغية  تاأثرياتهما  �صيفقدان 

ب�صمري املتكلم اأو الغائب. وهكذا، ندرك احلاجة اإىل 

التمييز بني ال�رسد ب�صمري املخاطب، وال�رسد ب�صمري 

البد  االحتياج،  هذا  نفهم  ولكي  الغائب.  اأو  املتكلم 

النقدية حول �صمري  الدرا�صات  اإلقاء نظرة على  من 

املخاطب.

 Monika Fludernik     وكما تقول مونيكا فلوديرنيك 

يف تقدميها للعدد اخلا�س من جملة Style املخ�ص�س 

العوائق  اأكرب  »اأحد  ، فاإن 
)3(

لل�رسد ب�صمري املخاطب

ب�صمري  لل�رسد  مالئمة  معاجلة  دون  حتول  التي 

املخاطب، هي غياب التعريف ااملتفق عليه ملا هو 

بال�صبط الن�س الذي ميكن اأن نطلق عليه 

ن�س ب�صمري املخاطب«. ونق�س االتفاق 

حتليالت  اإف�صال  اإىل  فقط  يوؤدي  ال  هذا، 

فهمنا  كذلك  يف�صد  بل  املخاطب،  �صمري 

ال�رسدية  ال�صيغ  بني  العالقة  ل�صورة 

�صرنى  )كما  االآخر  والبع�س  بع�صها 

بيدفورد  معجم  تعريفات  اإن  بعد(.  فيما 

واالأدبية،  النقدية  للم�صطلحات   Bedford

وبرايان   ،  Gerald Prince برن�س  وجريالد 

تعريف  عن  ف�صاًل   ،  Brian Richardson ريت�صارد�صون 

بها  مت  التي  الطرق  عن  تك�صف  نف�صها،  فلوديرنيك 

تعريف ال�رسد ب�صمري املخاطب:

    اإن الراوي يف ق�صة حمكية من وجهة نظر �صمري 

حني  وهكذا،  »اأنت«.  اإىل  خطابه  يوجه  املخاطب، 

اأورليانز،  نيو  تعرف  اأن  ا  حقًّ تود  كنت  اإذا   « نقراأ: 

عند  بوربون  �صارع  يف  امل�صي  اإىل  حتتاج  فاأنت 

منت�صف الليل« �صيكون هذا منوذًجا لل�رسد ب�صمري 

املخاطب )بيدفورد 292(

ال�رسد ب�صمري املخاطب هو �رسد يكون املروي      

عليه فيه هو نف�صه البطل يف الق�صة التي حُتَكي اإليه 

اأو اإليها )برن�س 84(

اأي  باأنه  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد  تعريف      ميكن 

املخاطب.  ب�صمري  بطله  اإىل  اخلطاب  يوجه  �رسد 
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وعادة ما يكون البطل مركز التبئري الوحيد، كما اأنه 

يكون كذلك هو املروي عليه )ريت�صارد�صون 311(

املخاطب  ب�صمري  لل�رسد  ا  مبدئيًّ تعريًفا  �صاأقرتح      

باأنه الق�صة التي ي�صار اإىل بطلها الرئي�صي با�صتخدام 

اأن  و�صاأ�صيف  »اأنت«(،  الغالب  )يف  املخاطب  �صمري 

ا،  اأي�صً ن�صو�س �صمري املخاطب، كثرًيا ما يتوفر لها 

م�صتوى ات�صايل يحكي فيه راو )متكلم( ق�صة »االأنت«، 

البطل  لـ»اأنت«  االأعقل  الذات  اإىل  اأحياًنا  ويوجهها 

فلوديرنيك   ( البطل  هذا  ميًتا  اأو  كان  ا  حيًّ احلا�رسة، 

)288

ان�صباًطا،  التعريفات  اأقل هذه  بيدفورد  تعريف      

االأنت.  ح�صور  جمرد  االأ�صا�صي  معياره  يجعل  الأنه 

وهذا النوع من التعريفات ي�صم نوعيتني خمتلفتني 

االأنت  فيهما  تكون  حيث  الن�صو�س،  من  متاًما 

يف  اجلمهور)كما  دور  فقط  يلعب  عليه  ا  مرويًّ اإما 

اأو رواية  افتتاحية رواية الن�صيلوت لووكر بري�صي، 

جي. دي �صالنجر The Catcher in the Rye )، اأو م�صارًكا 

اإيتالو  رواية  يف  الق�صة))كما  عامل  داخل  وبطاًل 

جي  رواية  اأو  م�صافر«،  �صتاء  ليلة  يف  كالفينو«اإذا 

وهذه  كبرية«(.  مدينة  �صاطعة،  »اأ�صواء  مكليرنين 

لنف�س  وذلك  لي�صت مالئمة،  التعريفات  النوعية من 

ح�صور  معيار  اأجله  من  جينيت  انتقد  الذي  ال�صبب 

ال�صمري بالن�صبة لل�رسد ب�صمريي املتكلم والغائب، 

واأعاد النظر متاًما يف هذا املعيار؛ فكما ميكن الأي 

اإىل  التوجه  ميكنه  راو  اأي  فاإن  »اأنا«،  يقول  اأن  راو 

جمهوره ب�صمري املخاطب. وبعبارة اأخرى، فاإن هذا 

النمط من التعريفات ال ميكنه اأن يف�رسِّ االختالفات 

البالغية بني اأعمال من قبيل Lancelot، واأعمال اأخرى 

تعد ن�صو�س �صمري خماطب »حقيقية«)فلوديرنيك: 

 ، �صاطعة  »اأ�صواء  رواية  مثل   )284 �س  املقدمة، 

مدينة كبرية« .

والتعريفات الثالثة االأخرى تختلف اختالًفا وا�صًحا 

عن تعريف بيدفورد، وتتحا�صى ذلك النوع من عدم 

التعريف، بحيث ال  االن�صباط، وذلك بتحديد نطاق 

املروي  االأنت  يكون  التي  الن�صو�س  �صوى  يت�صمن 

تعريفاتهم  اإن  الق�صة.  عامل  داخل  بطاًل  فيها  عليه 

 The Catcher in the اأو Lancelot ت�صتبعد اأعمااًل من قبيل

Rye ، ومع ذلك فاإنها ال تتفق يف كل �صيء؛ فرغم اأن 

التعريفات الثالثة ت�صرتك يف وجوب اأن تكون االأنت 

جوانب  على  خمتلفة  بدرجات  تركز  فاإنها  بطاًل، 

اأخرى من الرواية ال�رسدية. اإن تعريف ريت�صارد�صون 

تعريف  عن  يختلف   - فلوديرنيك  ت�صري  كما   -

ا  البطل مرويًّ اأن برن�س يجعل من كون  برن�س؛ ذلك 

عليه املعيار االأ�صا�صي للق�س ب�صمري املخاطب، اأما 

معياًرا  البطل  اإىل  االإ�صارة  يف  فريى  ريت�صارد�صون 

ا، بينما يجعل من فكرة املروي عليه معياًرا  اأ�صا�صيًّ

فلوديرنيك  وتعريف   .)286 فلوديرنيك   ( ا  ثانويًّ

برن�س،  وتعريف  ريت�صارد�صون  تعريف  على  يبنى 

ويجمع – واإن ب�صكل ثانوي – بني الرواي وما يقوم 

به من دور.

تعريف  دققوا  قد  واآخرين  فلوديرنيك  اأن  ورغم      

ال�رسد ب�صمري املخاطب، وجعلوه �صكاًل اأكرث اإفادة، 

ا  خ�صو�صً تعديل،  اإىل  حاجة  يف  يزال  ال  فاإنه 

عليه،  واملروي  الراوي،  بني  بالعالقة  يت�صل  فيما 

وريت�صارد�صون  برن�س  تعريفات  اإن  الق�صة.  وعامل 

تربير مالئم  تقدمي  ف�صلت جميعها يف  وفلوديرنيك 

 ،
)4(

املخاطب ب�صمري  امل�رسوط  اأو  املفرت�س  لل�رسد 

قبيل  من  اأعمال  يف  ال�رسد  لهذا  ال�صعبي  والظهور 

وكتاب  »كيف«،   Lorrie Moore موري  لوري  ق�صة 

ا  جانوت دياز  Junot Diaz »كيف ت�رسب موعًدا غراميًّ

مع بنت �صوداء، اأو بنت ملونة، اأو بنت بي�صاء، اأو بنت 

خمّلطة«. يف كال هذين املثالني ال نلتقي ببطل )اأو 

تتجه  الق�ص�س  هذه  الأن  التقليدي،  باملعنى  ق�صة( 

مفرت�صة)  �صيناريوهات  يف  مفرت�صني  ممثلني  اإىل 

برن�س  تعريفات  فاإن  ذلك،  ومع  متغرية(.  واأحياًنا 

وريت�صارد�صون وفلوديرنيك ت�صري اإىل بطل- مروي 

عليه مفرد وحمدد.. وهكذا فاإننا نحتاج اإىل تعديل 

الق�ص�س  هذه  يف�رس  بحيث  فلوديرنيك،  تعريف  يف 

لل�رسد  املبدئي  املعيار  على  حتافظ  تزال  ال  التي 

ب�صمري املخاطب، اأي وجود املروي عليه والبطل يف 

م�صتوى واحد. واأقرتح التعريف التايل، وهو تعريف 

اأكرث �صمواًل: ال�رسد ب�صمري املخاطب �صيغة �رسدية، 

يحكي فيها الراوي ق�صة ملروي عليه )يكون اأحياًنا 

ا(، وهو مروي عليه  وافرتا�صيًّ غري حمدد، ومتبدال، 
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املبدئي  املمثل  ا  اأي�صً هو  الذي  باأنت،  اإليه  ي�صار 

يف  واالفرتا�صي(  واملتبدل،  اأحياًنا،  املحدد  )غري 

تلك الق�صة. ومن املهم اأن نالحظ اأن انتقاد جينيت 

ملعيار ح�صور ال�صمري يف ال�رسد ب�صمريي املتكلم 

والغائب، ال ينطبق على �صمري املخاطب؛ الأن االأنت 

ال�رسد ب�صمري املخاطب ) وعلى خالف ح�صور  يف 

للقارئ  بالن�صبة  اأو غيابها( حتمل  ال�رسدية  »االأنا« 

ب�صمات من خارج ال�رسد.

ميكننا  التعريف،  ق�صية  عن  بعيًدا  حتركنا  واإذا      

اأن نرى م�صكالت اأخرى يف تاريخ التعليق على هذا 

هذا  اعترب  املخاطب  �صمري  عن  نقد  فاأول  التكنيك؛ 

التكنيك ال�رسدي بدياًل لوجهة النظر، موازًيا ل�صمري 

املتكلم و�صمري الغائب، وحيث اإن موري�س بوري�صيت 

كان يعمل على عدد حمدود من ق�ص�س 

كانت  تاأثرًيا  )اأكرثها  املخاطب  �صمري 

فاإنه  »التعديل«(،  بوتور  مي�صيل  رواية 

االأنت  »�رسد   1965 عام  مقالته  يف   -

يف  االأنت  ن�َصَب   - املعا�رس«  االأدب  يف 

الراوي،  اإىل  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد 

موازًيا  ال�رسدي  التكنيك  هذا  وجعل 

الوحيد  فالفارق  املتكلم؛  لل�رسد ب�صمري 

ت�صتبدل  االأنا  اأن  بينهما  املوجود 

باالأنت. وحني يتكلم موري�صيت �رساحة 

و�صمًنا   ،  Dos Passos با�صو�س  دو�س  عن 

اأن  يزعم  عموًما،  املخاطب  �صمري  عن 

نف�صه  يت�صور  اأن  اإىل  القارئ  تدعو  االأنت  اأ�صكال 

مكاَن الراوي. واأن اأو�صاف االأنت هي اأعمال حمددة 

وحتليل   .)10 )�س  املا�صي  يف  املتكلم  بها  قام 

موري�صيت حمدود الأنه ال يف�رس الق�ص�س التي تكون 

 ( الراوي  اأنت  عن  خمتلفة  عليه  املروي  اأنت  فيها 

جتليات �صمري املخاطب، التي يتمايز فيها الراوي 

مقالة  منذ  �صيوًعا  اأكرث  اأ�صبحت  عليه،  املروي  عن 

اإىل  اإال  ي�صري  الرائدة(. والأن موري�صيت ال  موري�صيت 

ن�صو�س تتوجه فيها االأنت اإىل نف�صها، فاإنه ي�صنف 

�صمري املخاطب باخلطاأ على اأنه وجهة نظر. ولكن 

ال�رسد ب�صمري املخاطب بطبيعته، و كما �صرنى يف 

وجهة  ولي�س  تلّقي،  وجهة  هو  الالحقة،  التفا�صيل 

نظر اأو وجهة كالم.

ا على نقد �صمري      لقد كان تاأثري موري�صيت جوهريًّ

فران�صوا هوبكنز  بعده؛ فماري  الذي جاء  املخاطب 

 Leon Perkins ، وليون بريكينز   Mary Frances Hopkins

املخاطب«،  ب�صمري  النظر  »وجهة  مقالتهما  يف   ،

�صمن كتاب م�صح نقدي للق�ص�س الق�صري )1981(، 

ياأخذان على عاتقهما »تو�صيع« حتليالت موري�صيت، 

وي�صتمران يف االإ�صارة اإىل �صمري املخاطب ب�صفته 

عدًدا  ويحلالن  يعرفان  اأنهما  برغم  نظر،  وجهة 

وعن  الراوي،  عن  االأنت  فيها  تتمايز  الق�ص�س  من 

حتلياًل  عملهما  ي�صمنان  اإنهما  بل  ال   .
)5(

منظوره

فيها  ميوت  رواية  وهي  اأحمر«،  »�صاطئ  لرواية 

ي�صتمر يف توجيه  الراوي  لكن  املروي عليه،  البطل 

م�صافة  وجود  اإىل  الفًتا  اإليه،  اخلطاب 

وا�صحة بني وجهة نظر الراوي ووجهة 

عليه.  املروي  البطل/  االأنت/  تلّقي 

ريت�صارد�صون  برايان  فاإن  وباملثل، 

يقيم »حدوًدا« منيعة بني ق�ص�س �صمري 

املتكلم  �صمري  وق�ص�س  املخاطب 

والغائب، معتمًدا اجلدول التايل، وم�صرًيا 

اإىل اأن �صمري املخاطب يتمايز ويتوازى 

مع �صمري املتكلم و�صمري الغائب.

ميكننا  فاإنه  اأمر،  من  يكن  ومهما      

ب�صهولة اأن نرى اأن هوؤالء النقاد ي�صعون 

مع  عالقة  يف  املخاطب  �صمري  ق�ص�س 

اأن ندرك  ق�ص�س �صمريي املتكلم والغائب، مبجرد 

الدوام،  وعلى  ا  اأي�صً هو  املخاطب،  �صمري  �رسد  اأن 

كان بالفعل �رسًدا ب�صمري املتكلم اأو ب�صمري الغائب.  

ب�صمري  ال�رسد  بتعريف  املت�صل  اخللط  من  وكثري 

املخاطب وو�صعيته، ناجت عن م�صطلحاتنا التي ال 

تالئم املو�صوع. وكما قد يت�صح من هذه املناق�صة، 

م�صلل  م�صطلح  املخاطب  �صمري  م�صطلح  فاإن 

ل�صببني اثنني: 1- اأنه ي�صجع على اإدراك يعتمد يف 

االأ�صا�س على ح�صور �صمري املخاطب اأنت، 2- اأنه 

يوحي بف�صيلة من ال�رسد متمايزة وبعيدة عن ال�رسد 

وامل�صكلة  الغائب.  ب�صمري  وال�رسد  املتكلم  ب�صمري 

اإذ  املالئم،  غري  امل�صطلح  حدود  تتجاوز  الثانية 
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اأحد اأكرب العوائق 

التي حتول دون 

معاجلة مالئمة 

لل�سرد ب�سمري 

املخاطب، هي

غياب التعريف 

املتفق عليه



ونرى  الق�ص�س،  بها  ن�صنف  التي  بالطريقة  تتعلق 

عالقاتها اإحداها باالأخرى. وللتو�صيح اإليك االأمثلة 

االأربعة التالية من ال�رسد ب�صمري املخاطب:

     »واأنت ميت مرعوب من الزمن، من تلك الفجوات 

يف االأبدية حني نتحدث اأحدنا لالآخر، األ�صت كذلك؟ 

ونظيفة،  اأنيقة  غرفة  يف  االآن  جال�ًصا  تكون  رمبا 

ت�صتمع اإىل بع�س مقطوعات باخ، وحتاول اال�صتماع 

ب�صعوبة بالغة، األ�صت كذلك؟ فقط يف هذه االأيام ال 

ميكنك اال�صتماع اإليها، ولي�س حتى اإىل واحدة منها، 

الت�صاوؤل،  يف  عقلك  يبداأ  مل  ما  الطريق،  طول  على 

َّ
وحتاول العثور علي

من  مرتعب  ولكن  اأكرث،  خائًفا  ت�صبح  وحينئذ 

للتو،  تنفتح  قد  التي  االأبدية،  يف  الوا�صعة  الفجوة 

 ... فقط  اأنا  ومعي  حد،  اأبعد  اإىل  م�صتوحًدا  وترتكك 

وقت،  كل  يف  معك  �صاأكون  الأنني  تبتئ�س،  ال  لكن 

واأنا اأنتظرك كي متر من تلك الفجوة لتلتحق بي، هل 

حدث قط اأن تركتها تنفتح«.

)بوتلني: غرفة املبارزة، �س 62-61(

)Butlin, «The Tilting Room» 61�62(

كثري من االأ�صياء يبداأ - ورمبا ينتهي -  يف �صورة 

لعبة، واأنا اأفرت�س اأنه ميتعك اأن جتد اال�صكت�س اإىل 

نزوة،  �صدفة  اإىل  ذلك  تعزو  واأن  ا�صكت�صاتك،  جوار 

اأق�صد  كنت  اأنني  فقط  الثانية  املرة  يف  واأدركت 

اأنت  مهل،  على  اال�صكت�س  اإىل  نظرت  ذلك،حينئذ 

اأخرى، متخًذا  اإليه مرة  لتنظر  بعد  فيما  حتى عدت 

احتياطاتك املعتادة«

)  كورتاثار: جرافيتي ، �س 33(  

)Cortazar, «Graffiti» 33(   

عندما يقول »جلود اأم بطانيات؟« �صت�صتغرق حلظة 

تنام.   اأن  تريد  اأيهما  حتت  ي�صاأل  اأنه  تدرك  لكي 

ملتحًفا  جلدك  يرى  اأن  هو  �صيقرر  ترددك  وخالل 

مبو�صهايد اأ�صود كبري«

)هاو�صتون: كيف تتحدث اإىل �صياد«، �س 98(

     )Houston, «How to Talk to a Hunter» 98(

  اإذن يا دورين، من ياأِت يف اأوقات ما بعد الظهرية 

خطى؛  ووقع  �صوًتا  زائًرا،  معه  يح�رس  للم�صاعدة، 

كان على االأم اأن ت�صتيقظ لكنِك دليِت راأ�صك واأخذِت 

يف احلياكة. اأ�صوات �رسير وحفيف وتنهيدة، جل�صت 

الزائرة. هي االآن تهم�س لالأم: »ما ا�صمها؟«

الطابق  اإىل  ال�صعود  اإىل  حاجة  يف  اأنت   : )جودين 

العلوي(  

)Godden, «You Need to Go Upstairs» 144(

املبارزة«  »غرفة  يجعل  االأنا  ح�صور  اأن  الحظ 

املخاطب،  �صمري  ملجرد  لي�س  مناذج  و»جرافيتي« 

االأنا  غياب  واأن  املتكلم،  ب�صمري  لل�رسد  ا  اأي�صً بل 

و»اأنت يف حاجة  اإىل �صياد«  يجعل »كيف تتحدث 

ا لل�رسد  اإىل ال�صعود اإىل الطابق العلوي« مناذج اأي�صً

ب�صمري الغائب.

و�صنلتقي بنماذج م�صابهة من التداخل لو انتقلنا اإىل 

التق�صيمات  يرف�س  الذي   ،  Genette جينيت  ت�صنيف 

ويتبني  غائب،  و�صمري  متكلم  ل�صمري  النحوية 

وال�رسد   homodiegesis االأحادي  ال�رسد  مقوالت 

التعددي heterodiegesis ؛ ذلك اأن مقوالت جينيت هي 

االأخرى يحددها ال�صوُت/ الراوي. ورغم اأن جينيت 

اأنه  باعتبار  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد  على  يعلق 

يدرك  فاإنه  الب�صاطة«،  بالغة  ولكنها  نادرة،  »حالة 

ب�صكل جيد اأنه يندرج حتت منط من ال�رسد، وين�صبه 

اإىل ال�رسد التعددي )اخلطاب ال�رسدي، روؤية جديدة: 

اأن مزاعم جينيت كما تقول فلوديرنيك   133(. غري 

ن�صو�س  من  املتزايد  العدد  »تتجاهل   Fludernik

ف�صاًل  الراوي  فيها  ي�صهم  التي  املخاطب،  �صمري 

عن املروي عليه، يف االأفعال املحكية على م�صتوى 

للمرء  وميكن   .)446 املخاطب«:  الق�صة«)»�صمري 

يف احلقيقة اأن يوؤكد اأن كل ال�رسد ب�صمري املخاطب 

اأن  ، معترًبا   homodiegesis ال�رسد  داخل  فعاًل من  هو 

نف�صه  ال�رسدي  امل�صتوى  يف  يكون  اأن  يجب  الراوي 

الذي للمروي عليه - البطل.) وهكذا، يجب عليه اأن 

يكون يف م�صتوى عامل الق�صة( وذلك لكي يتوا�صل 

مبا�رسة مع ذلك املروي عليه - البطل. ولكن حتى 

نوع  من  ق�ص�س  يف  ا�صتثناءاتها  لها  القاعدة  هذه 

Man�  »اخرت مغامرتك اخلا�صة«، مثل ق�صة مانهاير

 The Brain of Katherine»»مخ كاترين مان�صفيلد« hire

مروي  بني  الراوي  خطاب  يرتاوح  حيث   ،Mansfield

عليه من داخل ال�رسد  intradiegetic ، وقارئ �صمني 
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.extradiegetic من خارج ال�رسد

فاإن  املقوالت،  يف  اخللط  هذا  مع  نرى  وكما      

فكرة  على  ا  ح�رسيًّ القائمة  احلالية،  ال�رسد  مناذج 

ال�صوت/ الراوي، ال ميكنها اأن ت�صتوعب جيًدا �صيغ 

ال�رسد التي ال يكون فيها ال�صوت �صمة مائزة )مثل 

ال�رسد ب�صمري املخاطب(. ولكي نف�رس ب�صكل اأو�صح، 

تنوَع النماذج ال�رسدية، فاإننا يف حاجة اإىل عر�س 

منوذج لل�رسد، يحلل )دون امتياز م�صبق( العالقات 

بني املتغريات املتعددة يف عملية ال�رسد. واأنا اأقرتح 

منوذًجا يقوم على ثالثية الراوي، والبطل، واملروي 

عليه )هذه العنا�رس الثالثة تطابق عنا�رس النموذج 

واجلمهور( والن�س،  املتكلم،  التقليدي:  البالغي 

الفروَق  اأف�صل،  نحو  على  يف�رس  النموذج  وهذا   .
)6(

مميًزا   ال�رسد،  مناذج  بني  البالغية 

�رسًدا  االآن  يعد  ما  وبينها،  داخلها 

والغائب،  واملخاطب،  املتكلم،  ب�صمري 

وذلك بطريقة يوؤديها منوذٌج يقوم على 

عن�رس ال�صوت وحده )اأو اأي متغري اآخر 

وحيد(. وقبل اأن نطبق هذا النموذج على 

اأن  مفيًدا  يكون  رمبا  فعلية،  ن�صو�س 

نر�صم تخطيًطا للتجليات املختلفة لهذه 

تخطيطات  خم�صة  هنا  ولدينا  الثالثية. 

:
)7(

اأ�صا�صية

االأول ي�صف �رسًدا تكون فيه  ال�صكل      

الراوي، واملروي عليه، والبطل  وظائف 

غري  �رسًدا  النمط  هذا  اأ�صمي  واأنا  متاًما،  منف�صلة 

متطابق، واأ�صمنه مناذج من ال�رسد من داخل العامل 

خارج  من  ال�رسد  من  مناذج  عن  ف�صاًل  الق�ص�صي 

العامل الق�ص�صي؛ ذلك اأنه على الرغم من اأن الراوي 

والبطل يف ال�رسد غري املتطابق قد يكونان يف نف�س 

والبطل  الراوي  فاإن  »لوليتا«(  رواية  امل�صتوى)مثل 

موجودان يف م�صتويني �رسديني خمتلفني، ومن ثم 

فاإن لهما وظائف حمددة. 

ال�رسد  يوجد  التخطيط  من  االآخر  اجلانب  وعلى      

الثاين، وهو منوذج ي�صف �رسًدا  ال�صكل  الذي ميثله 

والبطل،  فالراوي،  الذات؛  خماطبة  على  يقوم 

يف  يوجدون  ال�صخ�س،  نف�س  هم  عليه  واملروي 

ال�صكل  هذا  اأ�صمي  واأنا  نف�صه،  ال�رسدي  امل�صتوى 

ال�رسد املتطابق متاًما.

من  خمتلفة  اأمناًطا  االأخرى  الثالثة  االأ�صكال  ومتثل 

ا؛ فال�صكل الثالث ي�صف تطابق  ال�رسد املتطابق جزئيًّ

الراوي والبطل، مع اختالف وظيفة املروي  وظائف 

الق�ص�س، وهو �رسد غالًبا ما يكون  عليه؛ ففي هذه 

اإىل  نف�صه  عن  الراوي  يتكلم   ، امل�صارع  الزمن  يف 

يكون  ا  ق�ص�صً ي�صف  الرابع  وال�صكل  اآخر.  �صخ�س 

ال�صخ�س،  نف�س  هما  فيها  عليه  واملروي  الراوي 

لكنهما متمايزان عن البطل، اإذ يحكي الراوي لنف�صه 

ا  ق�صة �صخ�س اآخر. اأما ال�صكل اخلام�س في�صف ق�ص�صً

بينما  والبطل،  عليه  املروي  بني  تطابًقا  فيها  جند 

يكون الراوي خمالًفا، فالراوي يتكلم اإىل مروي عليه 

ال�صخ�صية  ا هو  اأي�صً اخلارج، ويكون  من 

الرئي�صية. 

يختلف هذا النموذج عن ت�صنيف جينيت 

املوؤثر القائم على �رسد من داخل العامل 

ذلك  خارجه؛  من  و�رسد  الق�ص�صي 

ال�رسدية  الوظائف  يربز  منوذجي  اأن 

وم�صتويات احلكي، اأكرث مما يربز العوامل 

االأنطولوجية. والعالقة بني عامل اخلطاب 

اإذا  ما  اأي  )االأنطولوجي(،  الق�صة  وعامل 

موجود  غري  اأو   – موجوًدا  الراوي  كان 

االأنطولوجي  العامل  - يف نف�س م�صتوى 

هذا  الأن  �صخ�صياته،  فيه  توجد  الذي 

يف  فتنظر  مقوالتي  اأما  جينيت.  مقوالت  يحدد 

العالقة بني هذه العوامل. ففي حالة التطابق الكامل 

امل�صتوى  نف�س  على  الثالثة  املتغريات  ،توجد  مثاًل 

وق�صة  )الراوي(،  احلكي  ق�صة  اإن  اإذ  الوجودي؛ 

اال�صتماع )املروي عليه( لي�صتا خمتلفتني عن ق�صة 

اإن الرتكيز على الوظائف   .
)8(

القيام بالفعل )البطل(

االأنطولوجية،  العوامل  من  بداًل  احلكي  وم�صتويات 

الت�صابهات البالغية بني ن�صو�س معينة من  يف�رس 

فامل�صافة  خارجه؛  ومن  الق�ص�صي  العامل  داخل 

 Humbert الزمنية واالأخالقية مثاًل بني هومربت

الراوي وهومربت البطل، والناجتة عن وجود هاتني 

ت�صبه  الوظيفتني على م�صتويني �رسديني خمتلفني، 
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اخللط املت�سل 

بتعريف ال�سرد 

ب�سمري املخاطب 

وو�سعيته، ناجت 

عن م�سطلحاتنا 

التي ل تالئم 

املو�سوع



مما  بكثري  اأكرث  الق�ص�صي  العامل  خارج  من  ال�رسد 

يقع  الذي  الق�ص�صي،  العامل  داخل  من  ال�رسد  ت�صبه 

فيه الراوي والبطل على نف�س امل�صتوى ال�رسدي)كما 

يف ق�ص�س الزمن احلا�رس املتزامنة، مثل رواية جي 

Wait� »يف انتظار الربابرة« J. M. Coetzee  .اإم. كويتزي

ing for the Barbarians ، ورواية »اأ�صواء �صاطعة، مدينة 

كبري  حد  اإىل  وذلك   )Bright Lights, Big City كبرية« 

ب�صبب اإمكانية احلكي والتقييم على نحو ا�صتعادي.

اإىل االأمثلة االأربعة من ال�رسد ب�صمري      ولو عدنا 

لتو�صيح  قبل  من  اإليها  اأ�رست  التي  املخاطب 

اأن  كيف  �صرنى  احلالية،  ال�رسد  مناذج  م�صكالت 

هذا النموذج الثالثي اجلديد ي�صمح لنا اأن منيز بني 

تاأثرياتها  بالتايل  نف�رس  واأن  االأربعة،  االأمثلة  هذه 

البالغية املختلفة. وحيث اإن االأمثلة االأربعة جميًعا 

ما  والبطل)هذا  عليه  املروي  تطابق  يف  ت�صرتك 

عن  ومييزها  املخاطب،  ب�صمري  ا  ق�ص�صً يجعلها 

عليه  املروي  فيها  يكون  التي  االأخرى  الق�ص�س 

اإىل املقارنة فيها  فاإننا نحتاج  والبطل خمتلفني(، 

حتى  عليه-البطل،  واملروي  الراوي  عالقات  بني 

ن�صتو�صح ال�صلة بني التكنيك واملو�صوع.

    املوقف ال�رسدي يف ن�س بوتلني »غرفة املبارزة« 

هو موقف يعك�س وعي �صخ�صية تتحدث اإىل نف�صها 

ال�رسد  ف�صيلة  اإىل  ينتمي  فهو  ولهذا  نف�صها؛  عن 

املتطابق متاًما )ال�صكل رقم 2(. ت�صف ق�صة بوتلني 

وعي �صخ�س ي�صكو اإىل ال�صخ�س نف�صه اأنه يفقد هويته 

له  اآخر  له  اأن  االآن  نف�صه  هو  ويتجاهل  وا�صتقالله، 

معناه يف حياته)نحن ال نعلم اأبًدا طبيعة العالقة(. 

ق�صة  تاأثرًيا خالل  اأ�صد  ت�صبح  ال�صكوى  هذه  اإن  بل 

اآخر  فيها  يك�صف  ا(  اأي�صً املخاطب  داخلية)ب�صمري 

البطلة لعدد من الغرباء اأنها حامل. اإن خطاب االأنت 

البطل  وعي  من  جزء  بني  االنق�صام  يوؤكد  لنف�صها 

وجزء  الراوي(  داخل  م�صتقاًل)مقموع  يظل  اأن  يريد 

-املروي  البطل  يف  العالقة)ممثل  يف  منخرط  اآخر 

بني  توتًرا  التالية  ال�صفحة  يف  نرى  اإننا  عليه(. 

 . اإح�صا�س باالنق�صام واإح�صا�س باالحتاد:« حتدث اإيلَّ

ولكن  عنه،  نتحدث  مما  احلقيقة  يف  منزعًجا  ل�صت 

 ، اإيلَّ يتحدث  اأن  ميكن  الذي  الوحيد  ال�صخ�س  اأنت 

يتحدث  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  ال�صخ�س  اأنني  كما 

«)60( واإذا اأخذنا يف احل�صبان  اإليك، اإذن حتدث اإيلَّ

ي�صتخدم  اأن  املالئم  من  �صيكون  الق�صة،  مو�صوع 

بوتلني ال�رسد ب�صمري املخاطب؛ الأنه يخلق م�صافة 

توازي  عليه  واملروي  الراوي  بني  وبالغية  نحوية 

املرتاجعة  با�صتقالليته  للبطل  املتزايد  االإح�صا�س 

وعلى  االإزاحة(.  يحاول  باأنه  اإح�صا�س  وجود  )رغم 

خالف احلال يف االأمثلة االأخرى من ال�رسد ب�صمري 

بالن�صبة  االأنت خارجية  التي تكون فيها  املخاطب 

ق�صة  يف  نف�صها  تخاطب  التي  االأنت  فاإن  للراوي، 

 .
)9(

غرفة املبارزة تعزل نف�صها متاًما عن القارئ

 ،  Cortazar لكورتاثر   Graffiti »جرافيتي«  ق�صة  ويف 

نلتقي بعالقة خمتلفة متاًما بني الراوي والبطل - 

املروي عليه؛ فنحن ال نرى اإال يف الفقرات االأخرية اأن 

ا عن بطلها املروي عليه)ال�صكل  الراوية خمتلفة فعليًّ

5(، وهو تاأجيل يوؤكد االحتاد العاطفي بال�صخ�صية. 

الراوية وحماوالت املروي  حتكي الق�صة حماوالت 

املمنوع.  اجلرافيتي  فن  عرب  يتوا�صال  اأن  عليه 

يلتقيا  لن  عليه  واملروي  الراوية  اأن  ندرك  ونحن 

اأبًدا يف احلقيقة، وهكذا لن يجري نقل هذه الق�صة، 

الفنانان  فيه  ي�صرتك  الذي  احلميم  التوا�صل  ولكن 

ممكًنا،  ذلك  يجعل  جرافيتي،  من  ير�صمانه  ما  عرب 

وميّكن الراوية من تخيل اأن باإمكانها اأن تتكلم اإىل 

املروي عليه- الفنان االآخر. اإن الراوية وهي حتكي 

فيه،  يفكر  وما  به  يقوم  ما  املخاطب(  )ب�صمري  له 

تره،  مل  اأنها  عن  ناهيك  قط  به  تلتق  مل  اأنها  برغم 

فنهما  التوا�صل من خالل  قدرتهما على  توؤكد  اإمنا 

، وحتزن يف الوقت نف�صه الأنها لن يكون مبقدورها 

احلكومة  الأن  نظًرا  اإليه،  »تتحدث«  اأن  ذلك  بعد 

القمعية التي يعي�صان يف ظلها قد منعت اجلرافيتي. 

بنية   «  : فاإن  الق�صة،  عن  كاكانديز  كتبت  وكما 

بنية  اإذن  هي  الرئي�صي،  ال�رسد  م�صتوى  يف  التلفظ 

ما ال ميكنها  �صخ�س  اإىل  تتوجه باخلطاب  متكلمة 

اإليه  مبا�رسة، �صخ�س ما لي�س »غائًبا«  اأن تتحدث 

فقط، بل من الوا�صح اأنها مل تلتق به يف احلقيقة قط. 

وهذا املوقف فيما يبدو ال مينع اإح�صا�ًصا باحلميمية 

اإىل  اأذهب  اأن  باإمكاين  اإن  بل  ال�صخ�صيات؛  بني 
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القول باأنه يقوي ذلك االإح�صا�س«)339-340(. اإن 

املبا�رس  بالتوا�صل  اإيهام  املخاطب  ب�صمري  ال�رسد 

باملعنى  معه  الكالم  على  قادرة  غري  الأنها  )اإيهاٌم 

احلريف(، ووهو يف الوقت نف�صه تهيوؤٌ لالت�صال من 

يف  ونحن  فعاًل.  جرباه  الذي  الفني  التعبري  خالل 

املبارزة«  »غرفة  ق�صة  يف  كما  »جرافيتي«،  ق�صة 

البطل،  عليه-  املروي  عن  متاًما  اأنف�صنا  ،نف�صل 

ومع  الدقيق؛  البالغي  املوقف  ن�صتجمع  اأن  مبجرد 

ال�رسد ب�صمري املخاطب يف  كل ذلك، وبينما يكون 

ق�صة »غرفة املبارزة« من نوع احلديث اإىل النف�س، 

املخاطب يف ق�صة »جرافيتي«  ال�رسد ب�صمري  فاإن 

عليه  مروي  اإىل  اخلارج،  اإىل  احلديث  نوع  من  هو 

حمدد10. نحن »ن�صمع بال�صدفة« ال�رسد، بالطريقة 

نف�صها التي قد ي�صهد بها ع�صٌو يف عامل خيايل ذلك 

واملروي  الراوي  بني  الفني  التوا�صَل 

عليه- البطل؛ فنحن نقف موقف جمهور 

ال�رسد ولي�س موقف املروي عليه. 

الراوي واملروي  العالقة بني      تتاألف 

هو�صتون  بام  ق�صة  يف  البطل،  عليه- 

Pam Houston »كيف تتحدث اإىل �صياد«، 

من عالقات موجودة يف ق�ص�س اأخرى 

ي�صف  راٍو   : تــــ«11  »كيف-  نوع  من 

تقع  قد  التي  املحتملة  االأحداث  ويوجه 

رقم  )ال�صكل  امل�صتقبل  الزمن  يف  مفرت�س  لفاعل 

واملروي  الراوي  بني  العالقة  من  النمط  وهذا   .)5

عليه- البطل، خمتلف عن تلك االأمناط التي جندها 

عالقة  يخلق  اإنه  بل  االأخرى،  الثالثة  اأمثلتنا  يف 

البطل.  عليه-  واملروي  القارئ  بني  تعقيًدا  اأكرث 

James Phel� فيالن  جيم�س  يالحظ  كما   –  ونحن

تــ«  »كيف-  نوع  من  ا  ق�ص�صً نقراأ  عندما   –  an

�رسد  )جمهور  عليه  املروي  بني  تداعياتنا  تتذبذب 

م�صتوى  على  بناء  ال�رسدي،  واجلمهور  املنا�صبات( 

ومنط ر�صم �صخ�صية املروي عليه)146( اأي اإىل اأي 

حد  اأي  واإىل  عليه،  املروي  �صخ�صية  تو�صف  مدى 

القارئ يف �صماته مع  التج�صيد والقرب ي�صرتك  من 

املروي عليه)هل التقت هي قط ب�صياد؟( بحيث قد 

عليه،  املروي  موقع  اإىل  ينجر  ال  اأو  القارئ  ينجر 

ذلك،  على  وعالوة  اإليه.  موجه  اخلطاب  اأن  وي�صعر 

عليه-  للمروي  املتغري  االفرتا�صي  الطابع  فاإن 

البطل يوحي مبعنى االأحداث اجلربية؛ فبغ�س النظر 

دور  يلعب  اأي  االأحداث)  هذه  بال�صبط  يعي�س  عمن 

املروي عليه مثاًل( فاإن النتيجة �صتكون هي نف�صها. 

الراوي واملروي عليه-  النمط من العالقة بني  هذا 

الق�صة،  ا يف كيفية تف�صري مفهوم  اأي�صً البطل، يوؤثر 

الق�ص�س  يف  الزمن  ومفهوم  ال�صخ�صية،  ومفهوم 

ا كيف  من نوع »كيف- تــ«) من االأمور املوؤثرة جدًّ

نرتبط نحن بالق�صة كقراء(. 

مثاًل  �صياد«  اإىل  تتحدث  »كيف  ق�صة  يف  لي�س 

من  يتكون  كله  فاحلدث  التقليدي؛  باملعنى  ق�صة 

خطاب، الأن االأحداث املو�صوفة اأحداث افرتا�صية/

م�رسوطة. ال �صيء يحدث يف احلقيقة. واالأمثلة التي 

نعرث فيها على خيارات متعددة للحدث، 

للق�ص�صية«  انعدام   « من  يبدو  ما  توؤكد 

دعه  ا�صتطعت  لو   « الق�ص�س:  هذه  يف 

ينام وحده لليلة واحدة على االأقل، واإن 

تزيني  من  لينتهي  فادُعه  ت�صتطع  مل 

الكري�صما�س عندك«)103(. ت�صري  �صجرة 

ا اإىل �صيولة ال�صخ�صية  هذه القطعة اأي�صً

املحتملون  فالفاعلون  وت�صو�صها؛ 

املختلفون قد يقومون بفعل اأو باآخر.  ثم 

اإننا يف النهاية نعي�س الزمن بطرق خمتلفة يف هذه 

ال  ق�صة حقيقية  دون  من  الأنه  ال�رسد،  من  االأمناط 

يوجد زمن ق�صة حقيقي، الأن ق�ص�س »كيف – تــــ« 

 Hopkins and Perkins  كما يالحظ هوبكنز وبريكينز -

-  »اإن هي اإال تنبوؤ، لي�صت تقريًرا عما حدث، ولي�صت 

داخلة يف اإطار اأي نوع من الزمن الق�ص�صي«)123(.

الطابق  اإىل  ال�صعود  اإىل  حاجة  يف  »اأنت  ق�صة  يف 

ا بالن�صبة  االأعلى« لرومر جودين، يكون الراوي خارجيًّ

للمروي عليه- البطل، لكنه يحافظ ال يزال على بوؤرة 

ُيحَكى  وهكذا   )5 رقم  البطل)ال�صكل  عليه-  املروي 

التوجه  حميمية  دون  االأنت  به  تقوم  ما  ونعي�س  لنا 

اإن من االأمور احلا�صمة بالن�صبة لتاأثري  اإذ  الذات؛  اإىل 

الق�صة، اأال يف�صلنا نحن كقراء عن اأنت املروي عليه 

– البطل، اأو عن االأحداث، ذلك االحتواُء املوجوُد يف 
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خماطبة الذات )كما جند يف ق�صة »غرفة املبارزة«(. 

ل بالطريقة املوجودة  وباملثل، فاإن من املهم اأال ُنف�صَ

يف  الراوية  تعرتف  اإن  فما  »جرافيتي«؛  ق�صة  يف 

ق�صة »جرافيتي« باأنه لي�س يف ا�صتطاعتها اأن ت�صل 

اإىل املروي عليه املق�صود، وعلى فر�س اأننا �صنكون 

قادرين على قراءة الق�صة، �صن�صعر اأننا مف�صولون عن 

االأنت. حتكي ق�صة جودين الق�صرية عن �صابة عمياء 

االأعلى،  الطابق  اإىل  فيها  ت�صعد  يومية،  مهمة  يف 

لت�صتخدم املرحا�س. و�رسد الق�صة ب�صمري املخاطب 

يف الزمن احلا�رس، يدعو القارئ اإىل تبني بوؤرة البنت 

العمياء، ال لكي ي�صري البطل مبحاذاة البطل، بل لكي 

تف�صل القارئ عن البطل، من خالل اإجبارنا اأن نفهم 

بال�صبط اأننا ل�صنا هو.  

»ل�صِت خائفة على االإطالق من الطابق االأعلى، ملاذا؟ 

الأن االأم و�صعت لِك عالمات هناك، حتت الدرابزين 

يقودونِك  وهم  عليها،  يعرث  اأن  الأحد  ميكن  ال  حيث 

على طول الطريق اإىل االأعلى، قدماِك االآن ت�صعدان 

تقريًبا.  البيانو  على  اليدين  �رسعة  يف  ال�صلم  على 

وعند القمة يوجد قلب خ�صبي من اأجلك تتح�ص�صينه 

باأ�صابعك؛ فعندما ت�صلني اإليه، �صتكون هذه مبثابة 

ر�صالة، و�صي�صبح قلبك هادًئا. ال يكون هادًئا متاًما 

يف ال�صعود على ال�صلم.)147(

    كل من ي�صتطيع قراءة الق�صة )متوقًعا لها ن�صخة 

برايل حمتملة( �صيتخيل نف�صه يف �صورة هذه البنت، 

اأننا خمتلفون عنها.  للمفارقة كيف  ويا  لنا  ليظهر 

يف  امل�صمنة  العمومية  عن  متاًما  خمتلف  وهذا 

التجربة التي ن�صادفها يف �رسد »كيف- تـــ«.

ف�صاًل  الثالثي،  للنموذج  وفًقا  التحليل  هذا  اأن  غري 

ب�صمري  ال�رسد  لتف�صري  بطريقة  ميدنا  اأنه  عن 

ا يف كيفية اإدراكنا وا�صتيعابنا  املخاطب، يوؤثر اأي�صً

باعتبار  حمددة  االآن  للن�صو�س  فهمنا  طريقة  الأن 

والغائب.  املتكلم  ب�صمري  �رسًدا  الن�صو�س  هذه 

اأنهما  هناك على �صبيل املثال ن�صان يعرفان على 

ب�صمري املتكلم )اأو من داخل العامل الق�ص�صي( وقد 

اختالف  ب�صبب  خمتلفة،  ف�صائل  يف  االآن  يقعان 

العالقة مع املروي عليه فيهما، وهما  ق�صة »ورق 

ا  اأي�صً هي  الق�صة  يف  فالراوية  االأ�صفر«،  احلائط 

اخلفي«،  »الرجل  وق�صة   )2 )ال�صكل  عليها  املروي 

واملروي عليه فيها منف�صل عن الراوي )ال�صكل 1(. 

قراءة  كيفية  على  يوؤثر  عليه  املروي  اختالف  اإن 

اأقول  »لن  عبارة  قارن  معهما:  والعالقة  الق�صتني 

هذا لروح حية بالطبع، اأما هذه فورقة ميتة وراحة 

احلائط  »ورق  ق�صة  من   41 لعقلي«)�س  عظيمة 

على   - اأنني  �صوى  يعرف  »من  بعبارة  االأ�صفر«(، 

اأجلك«)�س 439 من  اأتكلم من   - ترددات خفي�صة 

ق�صة »الرجل اخلفي«( . وباملثل، والأننا نتحرك اإىل 

ما هو اأبعد من ال�صوت، فمن املمكن اأن ن�صم ق�صة 

ب�صمري املتكلم مع ق�صة ب�صمري الغائب؛ فاالأ�صكال 

ال�صمريين  احتمالية  على  تنطوي  كلها   5  ،4  ،1

كاثر   لويلال   My Antonia رواية  اإن  والغائب.  املتكلم 

ب�صمري  ا  )نحويًّ املثال  �صبيل  على   Willa Cather

املتكلم(، وق�صة »Lost in the Funhouse« جلون بارث 

منهما  كل  الغائب(12،  ب�صمري  ا  )نحويًّ  John Barth

يفهم  اأن  يحاول  بينما  لنف�صه،  يروي  راوًيا  ت�صور 

اإىل  الق�صتني  كلتا  تنتمي  وهكذا  اأخرى.  �صخ�صية 

ا، على حمور الراوي/ ف�صيلة ال�رسد املتطابق جزئيًّ

املروي عليه )ال�صكل 4(. وال�صيء االأكرث داللة اأن هذا 

العالقة بني  لي�س فقط  النموذج ي�صع يف احل�صبان 

اأقامته  �صيء  )وهو  الق�صة  عامل  يف  والبطل  الراوي 

النماذج ال�صابقة على اأر�صية ال�صوت(، واإمنا ي�صع 

ا العالقة بني الراوي واملروي عليه،  يف احل�صبان اأي�صً

ا على  وبني املروي عليه والبطل، ويلقي �صوًءا خا�صًّ

الطرق التي توؤثر بها و�صعية املروي عليه يف كيفية 

عالقتنا وفهمنا للق�ص�س بكل اأ�صكالها  .

من الوا�صح اأن نطاق هذه الورقة مينعنا من اإمتام 

مناذج  من  اجلديد  الثالثي  النموذج  هذا  اختبار 

ال�رسد.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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متنح الكاتبة العراقية املرموقة عالية ممدوح ن�صها اجلديد )االأجنبية(،)1(

وهو كتابها الثاين ع�رص، عنوانا فرعيا جديدا هو االآخر على الكتابة العربية؛ اأال وهو 

»بيوت روائية«. وهو عنوان يطرح على القارئ ق�صايا التلقي. وهل هو باإزاء رواية 

اأم نوع اآخر من الن�صو�ص ال�رصدية التي امتاحت حدود االأجنا�ص االأدبية؟ كما يطرح 

على الناقد م�صاألة اجلانب التجني�صي للن�ص الواعي جدا بن�صيته، كما �صرنى. فهو ن�ص 

ين�صد التفرد، حيث ال يريد باأي حال من االأحوال اأن يعامله القارئ، ناهيك عن الناقد، 

على اأنه رواية، وال يريد بوعي ن�صي معلن اأن يكون �صرية. اإذ تقول كاتبته: »ال اأميل 

الأي عنوان تدخل فيه كلمة ال�صرية. 

 �شـربي حـافـظ\

 عالية ممدوح  

كتابة ال�شرية فـي »الأجنبية«  

حياة  تنبثق بدون توريات اأو ا�ستعارات



 فهذه كلمة ما اأن اأ�صمعها تنطق من فالن اأو غريه، 

قاعات  يف  يتجمع  ال�صفري  من  لنوع  اأ�صغي  حتى 

وهو  )�س20(  التغامز«.  يبداأ  هناك  ومن  مغلقة، 

الذات  تربير  يف  الرغبة  عادة  تولده  الذي  التغامز 

مع  ح�صاباتها  ت�صفية  اأو  متجيدها  عن  ناهيك 

احلديث  اأدبنا  يف  ال�صرية  كتب  طال  فقد  االآخرين. 

ال�صري واملالحم العربية باعتبارها  �صيء من تاأثري 

�صجال لبطوالت حقيقية اأو خمتلقة. 

عتبة الن�س واإ�شكاليات التجني�س:

مالمح  من  ممدوح  عالية  كتاب  يف  فاإن  ذلك  ومع 

هذا  العربي،  ال  الغربي  مبفهومها  الذاتية،  ال�صرية 

باأ�صمائها  االأ�صياء  ي�صمي  الذي  التوثيقي  اجلانب 

احلقيقية دون مواربة اأو اأقنعة، �صواء اأكانوا اأ�صخا�صا 

حجر  على  ينه�س  هنا  وهو  اأحداثا.  اأو  اأماكن  اأو 

الزاوية الذي يعتمد عليه فن ال�صرية، وال�صرية الذاتية 

ال�صخ�صية  على  الوا�صحة  االإحالة  وهو  خا�صة، 

اأنواع  من  نوع  اأي  على  ولي�س  ال�رسد،  مو�صوع 

اال�صتعارة اأو التلميح. وفيه اأي�صا منها التماهي بني 

فح�س  يف  الرغبة  وتلك  واملكتوبة،  الكاتبة  الذات 

اأدق تفا�صيل الذات ومتحي�صها. وتلك االأريحية مع 

االآخرين، والتي ال تعادلها اإال ال�رسامة مع النف�س. 

والواقع اأن ال�رسامة مع النف�س تلك هي التي دفعت 

 Wilhelm Dilthey املفكر االأملاين الكبري ولهيلم ديلثي

الأن ي�صف ال�صرية الذاتية باأنها »اأرقى اأ�صكال بلورة 

 
)2(

فقه احلياة، ونقلها اإلينا«.

ع�رسنا  كتاب  اأبرز  اأحد  يكرره  الذي  االأمر  وهو 

الكبار، وهو ج م كوت�صيا، ولكن ب�صورة اأخرى حينما 

يقول: »اإن م�صكلة االعرتافات العلمانية، غري الدينية 

الكني�صة،  الق�س يف  اأمام  متييزا لها عن االعرتافات 

�صواء يف ال�رسد اأو حتى يف ال�صرية الذاتية، تكمن يف 

كيف يواجه الكاتب اأو حتى كيف يتهرب من م�صكلة 

الوقوع يف  الذات، بدون  كيف يعرف احلقيقة حول 

الروح  بنف�س  االعرتاف  ينهي  وكيف  الذات،  خداع 

التي متاثل يف العلمانية، ما يعادل التطهر الديني 

الكن�صي. الأن حتول االعرتاف  الناجم عن االعرتاف 

من طبيعته الدينية اإىل املجال العلماين يحتم قدرا 

من التحلل من طبيعة االعرتاف الدينية، لتنقله اإىل 

املجال العلماين. وميكننا هنا التمييز بني نوع من 

باالعرتافية،  ندعوها  اأن  التي ميكن  الذاتية  ال�صرية 

عن تلك التي ت�صتخدم املذكرات، اأو ت�صعى اإىل تربير 

امل�صمرة  الدوافع  على  بناء  عنها،  واالعتذار  الذات 

للك�صف عن جوهر احلقيقة الكاملة عن الذات. فهي 

ولكن  كتاباته،  بع�س  يف  مونتاين  مار�صه  �صكل 

)3(
حتددت قواعده يف اعرتافات جان جاك رو�صو.«

تاأملية  كتابة  باإزاء  )االأجنبية(  يف  هنا  ونحن 

الذي  النوع  من  روائية  �رسدية  منها  اأكرث  حتليلية، 

تكتب  رواية  باإزاء  هنا  فل�صنا  عالية.  عليه  عودتنا 

ن�س  من  اأكرث  يف  فعلت  – كما  �رسديا  ذاتها  فيها 

بذوات  اأو  )النفتالني(  باأ�رستها  حتيطها  وهي   –
من  حتى  اأو  )املحبوبات(  ال�صديقات  من  اأخرى 

رفاق رحلة العمر املوؤ�صية يف )الولع( اأو )الغالمة(. 

اأغوار  فيها  ت�صرب  براجماتي(  )غرام  ق�صة  ولي�صت 

حالة غرام وجودية ملغرتبني عراقيني وهي تتاأمل 

)غرام  كانت  واإن  تواريخها،  عنها  وتنف�س  ذاتها، 

لـ)االأجنبية(.  ال�رسوري  التمهيد  هي  براجماتي( 

ولكنها كما �صرنى �صرية ذاتية من طراز فريد على 

حد  اإىل  النف�س  مع  ب�رساحة  تت�صم  العربي،  االأدب 

الوجع، وب�رسامة مع الوقائع اإىل حد الق�صوة. 

الكتابة  خ�صائ�س  اأهم  من  ال�رسامة  وهذه 

ال�صريذاتية التي تقوم فيها »الذات الراوية لق�صتها 

املتفح�صة،  املراِقبة  الذات  بدور  الكتابة  فعل  اأثناء 

وهذا  اآن.  يف  والتاأمل  والتذكر  البحث  ومو�صوع 

هدفا  باعتباره  ال�رسد  مع  التعامل  ي�صتدعي 

املمار�صات  من  جمموعة  اأو  الدوام،  على  متحركا 

تعاملها  يف  التي  املتحولة  الذاتية  املرجعية  ذات 

 ويو�صك هذا 
)4(

الواقع والهوية«. مع املا�صي تتاأمل 

كثريا  ينطبق  اأن  الغربية  الذاتية  لل�صرية  التعريف 

هذا.  كتابها  يف  ممدوح  عالية  به  تقوم  ما  على 

مراقبة  عن  اأبدا  تتخلى  ال  راوية  ذات  باإزاء  فنحن 

الواقع  متحي�س  عن  وال  دوافعها،  وم�صاءلة  ذاتها 

بطبيعة  نف�صه  الوقت  يف  والوعي  املا�صي،  وتاأمل 

نف�صه  فالكتاب  معا.  واملتحولة  املتحركة  ال�رسد 

لي�س اإال دليال على هذا الوعي لدى الكاتبة، خا�صة 
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يف  ت�صكل،  التي  ال�رسدية  مب�صريتها  ربطناه  ما  اإذا 

م�صتوى من م�صتويات تاأملها النقدي، حفرا م�صتمرا 

يف طبيعة ال�رسد املتحولة. وهو كما يقول اأحد اأبرز 

ليجيون  فيليب  االأدب،  يف  الذاتية  ال�صرية  منظري 

الذاكرة  فيه  تفعل  م�صتعاد،  �رسد   Philippe Lejeune

ف ال�صرية الذاتية 
ّ
والذات املتاأملة فعلهما. حيث يعر

باأنها »�رسد نرثي م�صتعاد يكتبه اإن�صان حقيقي عن 

الفردية،  حياته  على  فيه  ويركز  اخلا�صة،  جتربته 

)5(
وق�صة تكوين �صخ�صيته«.

االأجنا�س  من  الكثري  مع  الذاتية  ال�صرية  وتتقاطع 

هذه  كل  توفر  هو  مييزها  ما  لكن  االأخرى؛  االأدبية 

عن  نرثي،  �رسد  فيها:  جمتمعة  االأربعة  العنا�رس 

فيه  يتوحد  �صخ�صية،  تكوين  ق�صة  اأو  فردية  حياة 

الرئي�صية،  ال�صخ�صية  اأو  و/  الراوي  مع  الكاتب 

ال�صارد  الراوي/  فيه  يتماهى  م�صتعاد  �رسد  وهو 

يتوفر  بينما  االأ�صا�صية.  ال�صخ�صية  مع 

يف  جمتمعة  ولي�صت  اأكرث  اأو  اأحدها 

اأجنا�س اأخرى مثل املذكرات واليوميات 

وال�صورة  وال�صرية  ال�صخ�صية  والرواية 

الذاتية  احلياة  وق�صيدة  ال�صخ�صية 

هذه  طبقنا  ما  واإذا  املقالة.  حتى  اأو 

ال�رسوط االأربعة على ن�س عالية ممدوح 

�صنجد اأنها جميعها حا�رسة فيه. فنحن 

باإزاء �رسد مكتوب ب�صمري املتكلم، ومن 

Autodieget�  النوع الذي يدعوه جريار جينيت بالبوح

والذي  عنها،  اأو  لذاتها  بوحها  اأو  الذات  �رسد  اأي   ic

يتوحد فيه الراوي مع ال�صخ�صية االأ�صا�صية من حيث 

ال�صوت ال�رسدي، فال�صارد/ الكاتب/ ال�صخ�صية هي 

كلها لنف�س ال�صخ�س. ولي�س من �رسد �صمري املتكلم 

امل�صابه له واملختلف عنه، والذي يوظفه الروائيون 

كثريا يف رواياتهم، ويدعوه جينيت ب�رسد الت�صابه اأو 

املحاكاة Homodiegetic حيث ال يتماهى فيه الراوي 

واإمنا  الرئي�صية/  ال�صخ�صية  مع  املتكلم  ب�صمري 

يحاكيها بتبني �صوتها.

ينطلق  م�صتعاد  �رسد  باأكمله  ممدوح  عالية  ون�س 

هواج�س  ا�صتثارة  حلظة  الت�صعينيات،  منت�صف  منذ 

من  ا�صتدعاء  تلقت  حينما  كلها  القدمية  اخلوف 

ال�صفارة العراقية. ويتوا�صل قدما يف زمن ما جرى 

اأبعد  اإىل  الزمن  يف  يرتاجع  ثم  اال�صتدعاء،  هذا  بعد 

القدمي  الن�صاأة  بيت  واإىل  البداية،  نقطة  من  كثريا 

وكاأن  جديد.  من  ليرتاجع  يتقدم  ثم  االأعظمية،  يف 

التاأملية،  النزعة  ابن  ال�رسد، وهو  التذبذب يف زمن 

للذات  امل�صتمرة  التمحي�س  عمليات  �صارة  هو 

و�صياغتها فيه. ذلك الأن ال�صرية الذاتية – كما يقول 

الكتابة  نطاق  اإال يف  تتحقق  »ال  �صربنكر -  مايكل 

واملوؤلف  واالأنا  الذات  مفاهيم  فيها  تت�صافر  التي 

 
)6(

الن�س«. انتاج  عملية  يف  بينها  احلدود  وتنمحي 

وهذا ما يدفع بع�س منظري هذا اجلن�س االأدبي اإىل 

الزعم باأنه »جن�س غربي بامتياز ل�رسد احلياة، واأنه 

الأنه  الذات.  لكتابة  م�صيحي  �صكل  اخل�صو�س  على 

الفهم  ولي�س  للزمن،  تعاقبيا  تاريخيا  فهما  يتطلب 

ال�رسمدي الدائري القدمي له، وي�صتلزم مفهوم الفرد 

اجلمعي،  الكيان  عن  منف�صل  ككيان 

اأرقى  الفردية  اعتبار  على  وينه�س 

منجزات احل�صارة االإن�صانية. ولهذا فاإن 

تركيب  اإعادة  فعل  هي  الذاتية  ال�صرية 

 
)7(

وحدة حياة ما وتفردها عرب الزمن«.

يدهم على ما دفع  املنظرون  هنا ي�صع 

عالية ممدوح اإىل طرح التجني�س العربي 

لل�صرية الذاتية عن ن�صها والتمل�س منه، 

الذي يتجمع  ال�صفري  حينما حتدثت عن 

يف القاعات املغلقة ويوّلد التغامز. الأن الف�صل بني 

الذات الفردية والكيان اجلمعي مل يتحقق يف ثقافتنا 

بها يف  التي حتقق  والو�صوح  الدقة  بنف�س  العربية 

ال�صرية  ي�صتخدم  الكاتب  زال  فما  الغربية.  نظريتها 

اأو متوهمة، اإن مل  الذاتية يف تاأطري �صورة متخيلة 

تكن خمتلقة، للذات التي مل تقطع بعد حبلها ال�رُسي 

مع اجلماعة. وال تزال تزعم متثيلها لها، اأو باالأحرى 

الأف�صل ما فيها، فهي وريثة ال�صاعر/ ل�صان القبيلة 

و�رس فخرها. وما زال القارئ يقراأها بنف�س العقلية 

العقل  بداية  التغامز:  �رس  هو  وهذا  التلقي،  وقواعد 

ال�صّكي الذي مل يف�صل بعد الفردي عن اجلمعي، ومل 

يتعلم بعد اأهمية احرتام تفرد الفرد وخ�صو�صيته يف 

االأبوية  اأو  القبلية  املركزية/  لل�صلطة  تزال  ال  واقع 
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املرة،  هذه  حق  وعن  يت�صكك،  ولكنه  �صطوتها.  فيه 

واقع  يف  اجلماعة  الفرد  هذا  ميثل  اأن  اإمكانية  يف 

الزمن  مفهوم  اأن  كما  دوما.  ومتحول  م�صطرب 

امل�صمر يف جل الكتابات ال�صريذاتية العربية اليزال 

القدمي  ال�رسمدي  الت�صور  اأ�صري  متفاوتة  بدرجات 

للزمن وفق ت�صور والرت بينامني، واملت�صق مع فكرة 

مركزية ال�صلطة، والذي يبدو فيه احلا�رس م�رسوطا 

فكرة  معه  تزال  وال  لتكراره.  وم�صتهدفا  باملا�صي، 

الذي ميثل اجلماعة م�صيطرة على  النموذج  البطل/ 

فعل الكتابة وعلى عملية تلقيها معا.

املعلن  اأو رف�صه  نفور كتاب عالية ممدوح،  وبرغم 

م�صاألة  كلما حم�صنا  فاإننا  ذاتية،  ك�صرية  لت�صنيفه 

ال�صرية  �رسوط  جل  اأن  �صنجد  له  االأدبي  التجني�س 

الذاتية تنطبق عليه. ولكنها �صرية ذاتية مغايرة بنية 

وروؤية وتكوينا، وهي كلها عنا�رس اأ�صا�صية يف هذا 

العربية،  الذاتية  ال�صرية  الن�س، ملا اعتدنا عليه يف 

اإ�صهاماته  واأبرز  الن�س  هذا  ف�صائل  اأهم  من  وهذه 

هذه  مدار  وهو  فيه  البنية  حمتوى  الأن  التجديدية. 

االأ�صا�صي، وما ت�صي به من روؤى  الدرا�صة و�صاغلها 

اأو  الق�صايا  من  اأي  عن  اأهمية  يقل  ال  ودالالت، 

اهتمامي  التي يطرحها. وهذا هو �رس  املو�صوعات 

اأعرف  ال  الأنني  ودرا�صتها.  البنية  تلك  بتمحي�س 

كتاب  غري  العربية  الكتابة  يف  �صلفا  الكتاب  لهذا 

عبداحلكيم قا�صم البديع )قدر الغرف املقب�صة(؛ وهو 

كتاب ي�صتع�صي على الت�صنيف هو االآخر، واإن كان 

من ال�صهل اعتباره رواية جتريبية. فهو كتاب يعي 

جتريبيته ككتاب عالية واإن اأخفى عبداحلكيم قا�صم 

اإزاحة  االأ�صماء احلقيقية، يف نوع من  يف ن�صه كل 

الن�س املبكرة بعيدا عن التماهي مع االأماكن التي 

ُكتب عنها اأو االأ�صخا�س الذين �صهدوا بع�س اأحداثه. 

على العك�س متاما مما تفعله عالية ممدوح يف ن�صها 

الذي  احلد  اإىل  والتوثيق،  بالوقائع  املثقل  اجلديد 

ا�صتحال معه غالف الكتاب، يف نوع من التناغم مع 

عامله، اإىل اأم�صاج من الوثائق واالأختام والب�صمات، 

التي يتعلق معظمها مبو�صوع الن�س االأ�صا�صي وهو 

الرتحال. الرتحال يف املكان ويف الزمان ويف اأغوار 

ال�صخ�صية االأ�صا�صية على ال�صواء، كما هو احلال يف 

ن�س عبداحلكيم قا�صم. 

ال�صرية  ن�صو�س  �صمات  اأبرز  من  اأي�صا  والرتحال 

اأو  الرحلة  ي�صتخدم  للهوية  �رسد  كل  الأن  الذاتية. 

اأو  املكان  يف  رحلة  وهي  الن�صية،  امل�صار  �صرية 

اإىل  حالة  من  حتّول  �رسد  الأنه  ال�صياق،  اأو  الزمان 

موقع  ومن  اآخر،  اإىل  مكان  من  وارحتال  اأخرى، 

اأكان  �صواء  مغاير،  ا�صتعاري  موقع  اإىل  جمازي 

االرحتال حقيقيا اأو جمازيا. لكن ن�س عالية يو�صك 

اأن يكون نقي�س ن�س عبداحلكيم قا�صم الذي يختار 

لبطله »عبدالعزيز« ا�صما مغايرا ال�صم الكاتب. ويقدم 

لنا ن�صا يحكمه قدر الزنزانة املبهظ، وهو يطارد كل 

الغرف املقب�صة فيه. ويقدم العامل ك�صجن رازح البد 

من حتطيم اأ�صواره. 

باختالفها  الذات  يطرح  فاإنه  عالية  ن�س  اأما 

ومتايزها و»اأجنبيتها« عنوانا له، ويجعل التمل�س 

احلقيقي،  مو�صوعه  املقب�صة«  الغرف  »قدر  من 

ويحدد  النف�س  يبهظ  ما  كل  اأمرا�س  من  والتحرر 

بالغرف  الروائية  البيوت  ا�صتبداله  �رس  هو  اأفقها 

املقب�صة، وانفتاحه على عامل اأو�صع. عامل يو�صك اأن 

ي�صمل العراق كله، واأن يطرح بطلته يف الوقت نف�صه 

كا�صتعارة لكل ما جرى للعراق، وكنموذج للمواطن 

والع�رسين. قرن  القرن احلادي  االإن�صاين اجلديد يف 

ال�رسعيني،  وغري  ال�رسعيني  املهاجرين  ماليني 

وقد  مكان،  كل  يف  اأوطانهم  يف  اغرتبوا  والذين 

ا�صتحالوا اإىل جزء اأ�صا�صي يف ف�صيف�صاء العامل الذي 

اجلانب  وهذا  تنتهي.  ال  با�صطرابات  دوما  ميوج 

اال�صتعاري، اأو تلك الطاقة الرمزية للن�س، هي التي 

ت�صده بعيدا اإىل حد ما عن ال�صرية الذاتية التقليدية، 

اأفق االأعمال الروائية التي تتحول اإىل  وتطرحه يف 

ا�صتعارات الأماكن اأو ظواهر اإن�صانية عامة.

اأفق التلقي وامليثاق والف�صاء ال�صريذاتي:

وما يعزز طاقة الن�س الرمزية تلك اأننا باإزاء كتابة 

واعية بذاتها وبدورها؛ كتابة يت�صافر فيها ال�رسد 

واحدا  االأزمنة  فيها  والتحليل، وترتاكب  التاأمل  مع 

تلك  لنف�صها عن مكان يف  االآخر، وهي تبحث  فوق 

الفرعي.  العنوان  لها  ي�صري  التي  الروائية  البيوت 

كتابة تعي ن�صيتها بقدر ما تعي اأو باأكرث مما تعي 
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مرجعيتها، حيث توؤكد: »وال اأود اأن يكون ال�رسد هو 

الذي يتغلب على احلكاية وهي غري قابلة لالندغام 

االأ�صل  يف  »وهذا  اأو  )�س12(  �صرية«  اأو  رواية  يف 

لي�س غر�س تاأليف هذا الكتاب« )�س 13( ثم تقدم 

وعيها بطريقة عملها: »اإنني اأعمل بعدة طرق: اأحاول 

اأن اأطّوع ال�صرية داخلها اأو جعلها موازية ملا يحدث 

داخل الن�س الذي اأجهل متاما ماذا يوجد داخله اإال 

ال�صرية  اأ�صول  انتهك  اإنني   .. اأق�صاه  اإىل  بالذهاب 

وال اأحر�س اأية تلميحات ميليها مزاج القارئ اخلفي 

الذي انتظره يف كل �صفحة، وغالبا �صيح�رس الأنني 

حاولت  كتاب  »هذا  اأو  )�س20(  اأي�صا«.  فيه  اأفكر 

ال�صموكنج  بني  ما  خمتلفة  اأزياء  يرتدي  اأجعله  اأن 

واجللباب«. )�س 20( 

باإزاء  يجعلنا  الذي  هو  الن�س  بن�صية  الوعي  وهذا 

كتابة حتليلية تاأملية تدعونا اإىل التفكري فيما وراء 

ما يتبدى فيها. فهي تعي اأهمية القارئ، 

بح�صوره  تثق  بل  تغازله،  ال  ولكنها 

واحتفت  الكتابة  جّودت  ما  اإذا  النهائي 

بها. وهذا ما يجعل الكتابة عندها ترياقا 

ملا يعج به العامل من اأوجاع: »اأزعم اأن 

وحال  حايل،  اأ�صلح  الذي  هو  التاأليف 

�صحتي، وتقومي تاأتاأة ل�صاين ال�صخ�صي، 

اأف�صل من جميع جتارب احلياة واملعي�س 

والرتهات«.  ال�صفا�صف  بالكثري من  املدجج  اليومي 

بول  درا�صة  اأكدته  ما  هنا  تدرك  وكاأنها   )21 )�س 

جون اإيكني Paul John Eakin بناء على منهج التحليل 

الذات  حول  العيادية  املالحظات  وتدوين  النف�صي 

االإعياء  من  تعاين  الذات  اأن  من  احلداثية،  بعد  ما 

الداخلي  والتوتر، ومن االإخفاق يف حتقيق �صالمها 

حينما ت�صطرب قدرتها على ال�رسد والبوح. واأن هذا 

وان�صجامها  ال�صخ�صية،  هويتها  على  بالتايل  يوؤثر 

 
)8(

مع ذاتها.

من  اآخر  جانب  اإىل  القارئ  باأهمية  الوعي  ويردنا 

يدعوه  ما  وهو  ال�صريذاتية  للكتابة  التنظري  جوانب 

فيليب ليجيون Philippe Lejeune بالتعاقد اأو امليثاق 

فيه  يتناول  الذي   Autobiographical Pact ال�صريذاتي 

يف  واأهميته  الذاتية  ال�صرية  يف  امل�صمر  القارئ 

هذا  الأن  ال�صرية.  كتابة  يف  املعنى  توليد  عملية 

م�صمر  تعاقد  على  بناء  الن�س  اإىل  يدلف  القارئ 

باأن الكاتب والراوي والبطل اأو ال�صخ�صية االأ�صا�صية 

يف الن�س هم يف حقيقة االأمر �صخ�س واحد. ومييز 

ليجيون يف هذا املجال بني ال�صرية وال�صرية الذاتية 

الق�ص�صي  وال�رسد  الذاتية  ال�صرية  وبني  ناحية،  من 

خا�صة  عناية  ليجيون  ويويل  اأخرى.  ناحية  من 

تاأخذ  اأنها  وكيف  الن�س،  لـ»اأنا«  اللغوية  لل�صيغة 

اأعاله  املقتطف  )راجع  االعتبار  يف  القارئ  موقف 

كنقطة   )20 �س  يف  القارئ  ذكر  فيه  يرد  الذي 

يفرت�س  والقارئ  الكاتب  بني  تعاقد  يف  انطالق 

الغالف،  على  املدون  املوؤلف  ا�صم  اال�صم:  هوية  اأن 

وا�صم  الن�س،  يف  والوقائع  االأحداث  راوي  وا�صم 

هي  الن�س  حولها  يدور  التي  املحورية  ال�صخ�صية 

هوية واحدة. الأن العالمة االأ�صا�صية املميزة لل�صرية 

املحدد  اال�صم  هوية  هي  عنده  الذاتية 

فها 
ّ
الذاتية ويعر ال�صرية  تلك. »فما مييز 

بالن�صبة ملن يقراأها هو يف املحل االأول 

تعاقد وا�صح حول الهوية التي يج�صدها 

اال�صم: ا�صم املكتوب عنه وهو يف الوقت 

 
)9(

الن�س« اأنتج  الذي  الكاتب  ا�صم  نف�صه 

قد  احلقيقي  القارئ  اأن  ي�صتبعد  ال  لكنه 

للقراءة،  مغايرة  ا�صرتاتيجيات  يتبنى 

واأن  التعاقد،  هذا  يف  امل�صمرة  تلك  عن  تختلف 

كثريا من ال�صري الذاتية املن�صورة قد ال تنطوي على 

اأحد  التلقي  اأفق  يجعل  ما  وهو  اأي�صا.  التعاقد  هذا 

العنا�رس املوؤثرة والفاعلة يف هذا اجلن�س االأدبي. 

النحوية  النواة  التعاقد مبثابة  اعتربنا هذا  ما  واإذا 

the basic gram� الذاتية ال�صرية  جلن�س   االأ�صا�صية 

هذا  �صنجد  فاإننا   mar of the genre of autobiography

الن�س  لكن  )االأجنبية(،  يف  بالفعل  متحققا  ال�رسط 

االإ�صكالية  االأ�صئلة  من  جمموعة  له  بتحقيقه  يطرح 

حول الهوية كمفهوم ب�صكل عام، وحول اجلدل بني 

التي  الذات  املكتوبة،  والذات  الكاتبة  الذات  هوية 

وخلقها  تاأليفها  تعيد  باالأحرى  اأو  نف�صها  تكتب 

ما  اأقرب  رمزية  عملية  باإزاء  هنا  فنحن  من جديد. 

التي مهما  للثانية،  االأوىل  اإجناب  اإىل عملية  تكون 
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رغبتها  ومن  رحمها،  من  املكتوبة  الذات  خرجت 

يف اأن تكون هي املنجب الوحيد لها، فاإنها كما يف 

معها  متطابقة  تكون  اأن  ميكن  ال  الفعلي  االإجناب 

لتفرد  لي�س فقط  االأ�صل منها.  ن�صخة طبق  اأو  كلية، 

الكائن الب�رسي، �صواء اأكان كاتبا اأو مكتوبا، ولكن 

اأي�صا لدخول العديد من العنا�رس يف عملية االجناب 

اأو التاأليف تلك، من الذاكرة االنتقائية، وهي بطبعها 

يف  هي  كما  الذات  بني  الدائم  اخللط  اإىل  خوؤون، 

كما  اأو  نف�صها،  تت�صور  وكما  وخيباتها،  حتققاتها 

ال�صريذاتية  فالكتابة  تكون.  اأن  ت�صتهي  اأو  تريد 

بالطبع،  والن�صيان  التذكر،  من  مزيج  على  تنطوي 

مما يجعلها اإذا كانت �صادقة كتابة ف�صيف�صائية يف 

املحل االأول. وهذه الف�صيف�صائية هي ما جت�صده تلك 

الف�صول الكثرية الق�صرية املتعددة كقطع الف�صيف�صاء 

)االأجنبية(  يف  متتد  اأر�صية،  اأو  جدارية  لوحة  يف 

على مدى اأكرث من مئتي �صفحة، وهي جتمع اأ�صالء 

بقدر  وبلورتها،  اكت�صافها  ت�صتهدف  املمزقة،  الذات 

ما ت�صتهدف التعبري عنها واإعادة خلقها.

وتزداد اإ�صكالية هذا التعاقد تعقيدا اإذا ما اأدخلنا اإىل 

طرحه  الذي  املوؤلف«  »موت  مفهوم  اجلدل  �صاحة 

روالن بارت، وتاأكيده على اأن كل كتابة »تنطوي على 

تدمري ال�صوت، وتبديد كل نقط االنطالق االأ�صلية«.

 اأو غريه من املفاهيم النقدية اجلديدة التي تقلل 
)10(

الن�س، وتوؤكد  ال�صيطرة على  من قدرة املوؤلف على 

اأن الكثري مما يرد فيه، وي�صكل ن�صيجه، وي�صارك يف 

انتاج ما به من لغة وروؤى وقيم وت�صورات، اإمنا متت 

�صياغته �صلفا يف الثقافة التي ي�صدر عنها. لكن دور 

الذاتية مهم وحموري وال ميكن  ال�صرية  املوؤلف يف 

اأن ننحيه جانبا لرنكز على الن�س وحده، كما يدعو 

بارت. الأن كل تركيز على الن�س يردنا اإىل املوؤلف، 

والعالقة  �صريته،  ويكتب  ا�صمه  الن�س  يحمل  الذي 

با�صمه،  �صخ�س  اأي  اأو  الكاتب  عالقة  اأي  باال�صم، 

هي اأقرب ما تكون اإىل مرحلة املراآة عند الكان، ال 

من  عالية  ون�س  االإ�صكالية.  من  االأخرى  هي  تخلو 

اأكرث الن�صو�س التي حتيلنا اإىل عالية املوؤلف بقدر 

البطل/  الراوي/  االإن�صان/  عالية  عن  تخربنا  ما 

مو�صوع ال�صرية. وهو اأمر يدعونا ال�صتدعاء مفهوم 

اآخر من مفاهيم التجني�س يف ال�صرية الذاتية. 

يف  ملوؤلفاتها  املتكررة  ممدوح  عالية  اإ�صارة  الأن 

منت هذا الكتاب، بدءا من جمموعتيها الق�ص�صيتني 

)افتتاحية لل�صحك( و)هوام�س اإىل ال�صيدة ب( مرورا 

اإىل  العودة  منا  تتطلب  ال�صابقة،  رواياتها  مبعظم 

 The ال�صريذاتي  بالف�صاء  ليجيون  فيليب  ي�صميه  ما 

تَخّلق  الذي  الف�صاء  وهو   
)11(

 Autobiographical Space

ال�صابقة على  اأعمال املوؤلف  �صلفا عرب  القارئ  لدي 

هذا  عربه  يحتل  والذي  الذاتية؛  لل�صرية  كتابته 

الكاتب الواقعي م�صاحة ما يف وعي القارئ. فنحن 

باإزاء ذات فر�صت على القارئ عرب اأعمالها ال�صابقة 

وجودا، واحتلت مكانة على خريطة معارفه االأدبية 

وحتدثه  ال�صريذاتي  العمل  بهذا  تتقدم  اأن  قبل  بها، 

الواقعي  وجودها  تكت�صب  الذات  وهذه  نف�صها.  عن 

من خالل انتاجها ال�صابق لتلك االأعمال التي تنتمي 

يف حالة كاتبتنا جلن�صي الق�صة الق�صرية والرواية. 

وهو »اأمر ال ميكن اال�صتغناء عنه يف تخليق الف�صاء 

هذا  و»ي�صتمد  ليجيون.  يقول  كما   
)12(

ال�صريذاتي« 

الواقعية  حقيقته  القراء  لغالبية  بالن�صبة  الكاتب 

نهاية  يدونها يف  التي غالبا ما  اأعماله  قائمة  من 

�صريته الذاتية، وهي االأعمال التي تك�صب هذا الكاتب 

ت�صعى  القارئ،  لدى   Identity of Name ا�صمية  هوية 

وال�صخ�صية  الراوي  مع  ملماهاتها  الذاتية  ال�صرية 

 هذا التماهي �رسوري بل اأ�صا�صي 
)13(

املروية فيها.«

لل�صرية الذاتية، حتى لو كان كاتبها ي�صتخدم ا�صما 

اأدبيا اأو ا�صما م�صتعارا، كما هي احلال مع عدد من 

القارئ يف مدى  الغربيني. وحتى لو ت�صكك  الكتاب 

م�صابهة ما يقراأه ملا يعرفه عن كاتب ال�صرية الذاتية 

اأو كاتبتها، فاإن هذا ال�صك ال ينتاب هويته/ها اأبدا.

ال�صوت واللغة واإ�صكاليات الهوية:

الن�صية  اال�صرتاتيجيات  من  الكثري  ثمة  الأن  ذلك 

املت�صابهة بني الرواية ال�صريذاتية، وال�صرية الذاتية، 

ال�رسدية،  االأ�صاليب  نف�س  كالهما  ت�صتخدم  حيث 

ولكن املعيار االأ�صا�صي يف الف�صل بينهما عنده هو 

ال�صريذاتي  الف�صاء  التي يتوحد فيها  الهوية  م�صاألة 

يف  االأ�صا�صية  ال�صخ�صية  الراوي/  املوؤلف/  مع 

ال�صريذاتي  التعاقد  كله  هذا  عن  وف�صال  الن�س، 
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لو  حتى  خمتلفة  بطرق  عنده  يتحقق  الذي  نف�صه، 

يف  كما  العنوان،  �صفحة  يف  الكاتب/ة  يعرتف  مل 

الذاتية.  �صريته/ا  هو  الن�س  باأن  الراهنة،  حالتنا 

»لي�صت هناك درجات من  ليجيون  يقول  الأنه، كما 

هنا  ومن   
)14(

�صيء« ال  اأو  الكل  اإنها  الذاتية،  ال�صرية 

تنوب  التي  املختلفة  االإ�صمار  و�صائل  هناك  كانت 

العنوان، والتي يتخلق  التجني�صي يف  عن الت�رسيح 

عربها التعاقد ال�صريذاتي. وهذا يف الواقع ما قامت 

خالل  من  فقط  لي�س  كتابها.  يف  ممدوح  عالية  به 

من  بالعديد  املعمور  ال�صريذاتي  الف�صاء  تخليق 

معها  واال�صتباك  ال�صابقة  اأعمالها  اإىل  االإ�صارات 

يف جدل حواري يعزز هذا الف�صاء، ولكن اأي�صا من 

خالل حتقيق �رسوط التماهي الثالثة يف 

الن�س بني الراوي/ ال�صخ�صية الرئي�صية 

يف الن�س/ والكاتبة. 

التعرف  يف  اأنف�صنا  نرهق  ملاذا  لكن 

على كل �رسوط ال�صرية الذاتية املتجلية 

الدرا�صة  قبيل  من  اإال  اللهم  الن�س،  يف 

اجلميل  الن�س  هذا  تعطى  التي  النقدية 

حقه من الدر�س االأدبي، والكاتبة نف�صها 

تقول لنا دون مواربة »هذه لي�صت رواية 

هذه  االأكرب.  احليز  فيها  التخييل  ي�صغل 

اأو  توريات  بدون  اأمامي  تنبثق  حياتي 

ا�صتعارات« )�س113( وهذا يف حد ذاته 

التي  الذاتية  ال�صرية  تعريفات  اأدق  من 

تنبثق فيها احلياة اأمام القارئ والراوي 

الذاتية  فال�صرية  ا�صتعارات.  اأو  توريات  دون  معا 

الذات بال نزاع. وحينما نتحدث عن  هي فن كتابة 

اإ�صكاليات  كل  الدرا�صة  اأفق  اإىل  جنلب  فاإننا  الذات 

الذات والهوية يف الفكر احلديث. وقد �صبق اأن ن�رست 

»رق�س  بعنوان  املو�صوع  هذا  عن  مطولة  درا�صة 

الن�صية  اال�صرتاتيجيات  حتوالت  كتابتها:  ال  الذات 

 وهي درا�صة اهتمت بالك�صف 
)15(

يف ال�صرية الذاتية«

لهويتها  الكاتبة  الذات  ت�صور  يف  تغري  كل  اأن  عن 

ا�صرتاتيجيات  يف  تغري  يرافقه  القومية  اأو  الفردية 

كتابة هذه الذات ل�صريتها الذاتية، الأن ا�صرتاتيجيات 

الكتابة وبنيتها جزء ال يتجزاأ من هذا الت�صور نف�صه، 

واأحد جتلياته االأ�صا�صية. 

و�صوف اأك�صف يف تناويل لكتاب عالية اجلميل هنا 

تغري  اأن  وعن  البحثية،  الفر�صية  هذه  �صالمة  عن 

ا�صرتاتيجيات الكتابة عندها هي اأحد جتليات تغري 

احلادي  القرن  يف  العربية  والهوية  الذات  مفهوم 

والع�رسين. لكن ما اأود التوقف عنده اأو االإحالة اإليه 

Theories of Iden� الذات نظريات  تعدد   هنا منها هو 

نظريات  وهي  الهوية.  اأو   tity or Theories of the Self

كي  معرفتها  اإىل  نحتاج  حد،  اأق�صى  اإىل  مت�صعبة 

يف  نف�صها  تكتب  التي  الذات  ماهية  على  نتعرف 

اإىل  الو�صول  من  نتمكن  كي  ال�صريذاتي،  الن�س 

ت�صور معريف دقيق عنها. واإذا ما جتاوزنا بداءة عن 

على  تعتمد  التي  التب�صيطية  النظريات 

االإن�صانية،  احلياة  يف  الع�صوي  اجلانب 

وعرقية  طبيعية  بيولوجية:  اأ�صول  من 

تغازلها  التي  النظريات  وهي  وجينية، 

عالية ممدوح يف ن�صها يف »بيت القرد 

من  تهكمية  ب�صورة  واأحيانا  العاري«، 

والتي  الظاهرية،  القرد  هذا  حتوالت 

و�صمريه.  عقله  يف  منها  اأي  يوؤثر  مل 

كيف  املراوغة  بطريقتها  لنا  وتك�صف 

اأو  البيولوجية  النظريات  تلك  مثل  اأن 

اأ�صا�س الكثري من النزعات  العرقية، هي 

والروؤى العن�رسية ال�صقيمة، فاإننا �صنجد 

تلك  من  اأ�صا�صية  اأنواع  اأربعة  هناك  اأن 

النظريات. 

م�صرتكة  قوا�صم  على  االأربعة  االأنواع  وتنطوي هذه 

�صريورة  جميعا  عندها  الهوية  اأن  اأولها  مهمة: 

اجتماعية نف�صية ثقافية، ولي�صت معطى بيولوجيا. 

وتخ�صع  وتتبدل  تتحول  ك�صريورة  اأنها  وثانيها 

للعديد من املوؤثرات التي ت�صاهم يف تبديل ت�صورها 

لذاتها ولوعيها باالآخر، وثالثها اأنها تنطلق جميعا 

االإن�صانية  الذات  لت�صورات  اجلذرية  املراجعة  من 

النه�صة  عليها  قامت  التي  الثابتة  املركزية 

االأوروبية، واأحيانا القطيعة الكلية معها. فقد انبنت 

على  االأوروبية  اال�صتنارة  وعملية  النه�صة  اأفكار 

اأ�صا�س عقالين ديني يف وقت واحد. ينطلق من الفكر 
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الديني امل�صيحي الذي يوؤمن باأن اهلل خلق االإن�صان 

على �صورته، وبالتايل فاإن ثمة �صيئا اإلهيا نورانيا 

– ليحرره  – االبن  الذي جاء امل�صيح  االإن�صان،  يف 

من اخلطيئة االأ�صلية، ويخل�صه من اأوزارها. 

Hu�  وهذا الت�صور هو اأحد م�صلمات النزعة االإن�صانية

كن�صي  ن�س  اإىل  االأوىل  بداياتها  تعود  التي   manism

»دفاع  بعنوان  مرياندوال  ديلال  بيكو  جيوفاين  كتبه 

عليه  وبني   1486 عام   
)16(

االإن�صان« كرامة  عن 

البارون كوندر�صيه فيما بعد »مقال عن تقدم الروح 

الب�رسية« عام 1794 والذي �صاغ فيه خال�صة فكر 

الثورة الفرن�صية عن االإن�صان والنزعة االإن�صانية بعدما 

دمر  الذي  الرعب  ع�رس  اآثار  من  الفكر  هذا  تخل�س 

فيه اجلريوند واليعاقبة بع�صهم البع�س. لذلك ميكن 

م�صريته  بداأ  الذي  الفل�صفي  اال�صتنارة  فكر  تلخي�س 

يف  الغربيني  والفكر  الفل�صفة  و�صاد  الوقت،  ذلك  منذ 

اأن االإن�صان الذي خلق على �صورة الرب، يكون جديرا 

�صلطة  اأي  من  يتحرر  اأن  ي�صتطيع  عندما  باإن�صانيته 

اأو  يريد.  ما  يكون  لكي  وامل�صوؤولية،  العقل  �صلطة  اإال 

�صت�رسق  ال�صم�س  »اإن  كوندر�صيه:  البارون  يقول  كما 

فقط على االأحرار من الب�رس على هذه االأر�س، الذين 

ال يخ�صعون الأي �صلطان اإال �صلطان العقل، اأما الطغاة 

فلن  املنافقني  من  و�صنائعهم  والق�صاو�صة  والعبيد 

)17(
يوجدوا اإال يف م�رسح التاريخ«.

ال�صم�س،  عليه  ت�رسق  باأن  اجلدير  احلر  االإن�صان  هذا 

العقلية  اال�صتنارة  �صم�س  هنا  كوندر�صيه  ويق�صد 

اجلدير  االإن�صان  هو  احلرية،  و�صم�س  اجلديدة 

تلك  االإن�صانية  النزعة  فكر  عند  وهو  باإن�صانيته، 

املعاين.  من  مبعنى  ومطلق  ثابت  خال�س  جوهر 

هذا  يف  امل�صكلة  لكن  الرب؟  �صورة  على  يخلق  اأمل 

هو  �صك،  بال  ومثايل  نبيل  ت�صور  وهو  الت�صور، 

معا  وم�صتحيلة  اأ�صا�صية  فر�صية  من  ينطلق  اأنه 

جميعا  ومتتعهم  الب�رس،  بني  املطلقة  امل�صاواة  هي 

ومازال  الفرن�صية،  الثورة  بها  ب�رست  التي  باحلرية 

ق�صم كبري منهم ال يعرف حتى احلروف االأوىل من 

لقيم  تعميدها  من  قرنني  من  اأكرث  بعد  اأبجديتها، 

احلرية وامل�صاواة بالدم يف �صوارع باري�س. واليزال 

عمود ميدان البا�صتيل ال�صهري �صاهدا على نهر الدم 

عن  ناهيك  توقف.  دون  اأيام  ثالثة  يف  �صال  الذي 

افرتا�س  حول  االإ�صكالية  اال�صئلة  من  عدد  بزوغ 

الثقافات  اختالف  رغم  ثابت  اإن�صاين  جوهر  وجود 

يتعر�س  اأال  واالجتماعية.  منها  الفردية  والظروف 

هذا اجلوهر للتغري والتبديل؟ وما هي العوامل التي 

تغريه؟ هذه الت�صاوؤالت هي التي اأجهزت على الكثري 

اإىل  ودفعت  القدمية،  االإن�صانية  النزعة  اأ�ص�س  من 

بزوغ تفكري جديد يف م�صاألة الهوية وطبيعة الذات 

اإىل  الفردية، تعددت مبقت�صاه نظرياتهما وت�صعبت 

اأق�صى حد.

فاإذا ما عدنا اإىل االأنواع االأ�صا�صية االأربعة من تلك 

النظريات التي احدثت قطيعتها املنطلقية مع النزعة 

النظريات  وهي  تلك:  القدمية  االإطالقية  االإن�صانية 

االجتماعية التي انطلقت من الت�صورات املارك�صية 

وما انبنى عليها من تراكمات، والنظريات النف�صية 

لالوعي  فرويد  �صيجموند  اكت�صاف  مع   بداأت  التي 

يوجن،  كارل  وعرب  الكان  جاك  حتى  وا�صتمرت 

ليفي  اإىل  �صو�صري  من  اللغوية  البنيوية  والنظريات 

�صرتاو�س التي لفتت النظر اإىل دور اللغة يف �صياغة 

ت�صوراتنا الأنف�صنا وعالقة بنيتها ببنية الذات التي 

تت�صكل فيها وهويتها، ونظريات جنيولوجيا الذات 

�صنعتها  التي  االركيولوجية  والرتاكمات  احلديثة 

بداأ احلفر فيها مع مي�صيل فوكو ومل يتوقف  والتي 

عدنا  اإذا  اأقول  جيجيك.  و�صالفو  بتلر  جوديث  حتى 

ف�صلت  اأن  �صبق  وقد  جميعا،  النظريات  هذه  اإىل 

اإرهاف  على  اأقدرها  اأن  �صنجد   
)18(

عنها، احلديث 

اأوالها.  هي  )االأجنبية(  تكتبها  التي  للذات  فهمنا 

واالقت�صادية  االجتماعية  العوامل  تلعب  حيث 

الفردية  الذات  �صياغة  يف  دورها  وال�صيا�صية 

ميتزج  وحيث  ال�صواء.  على  االجتماعي  وحميطها 

ال�صخ�صي بالتاريخ االجتماعي وال�صيا�صي  التاريخ 

يف تكوين بنية م�صاعرها. 

فاإنهم  التاريخ،  ي�صنعون  الذين  هم  الب�رس  كان  فاإذا 

ي�صنعونه – كما يقول لنا مارك�س - »وفق قاعدة من 

الظروف التي لي�صت من �صنعهم« والتي �صنعها لهم 

اإليهم من  اآل  ال�صياق الذي ن�صاأوا فيه، واملرياث الذي 

االأجيال ال�صابقة، والطبقة التي ينتمون اإليها، والنظام 
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اآخر  اإىل  له،  يخ�صعون  الذي  وال�صيا�صي  االقت�صادي 

Frag�  هذه العوامل. وبذلك و�صع مارك�س بذرة ت�صظي

ثابت  من معطى  االإن�صانية وحتولها  الذات   mentation

االإن�صانية  النزعة  على  واأجهز  متحولة.  �صريورة  اإىل 

قدر من  له  اإن�صاين  تقول بوجود جوهر  التي  القدمية 

الثبات، الأنه م�صتمد من اجلوهر االأعلى اأو املطلق، وله 

القدرة على ت�صيري التاريخ. 

االإن�صانية هي  النزعة  لهذه  وكانت زعزعة مارك�س 

للذات  �صديدا على ت�صوراته  ا�صتقطبت هجوما  التي 

تلغيه  الذي  الفرد  دور  اأهمية  على  ركز  االإن�صانية، 

املارك�صية.  عليها  تنطوي  التي  التاريخية  احلتمية 

لذلك جاءت بعده تنويعات اجتماعية على نظريته 

ال�رسوط  اأهمية  من  التقليل  دون  دوره  للفرد  تعيد 

اأهمها تنويع جورج هريبرت  االجتماعية. كان من 

القرن  ع�رسينيات  يف  عاد  الذي  ميد 

املا�صي اإىل الت�صور الهيجلي عن الذات 

فكرة  و�صاغ   Social Self االجتماعية 

ال�صياق االجتماعي  الذات املتفاعلة مع 

املحيط بها؛ وهي يف املحل االأول ذات 

هذا  مع  الدائم  حوارها  متار�س  حوارية 

الداخلي  الذاتي  امل�صتويني  على  ال�صياق 

تكوين  يف  بدوره  فرويد  اعرتف  الذي 

مع  التفاعل  م�صتوى  وعلى  الوعي، 

االآخرين والتعامل معهم. 

فالذات عنده حوارية اجتماعية واأفقية معا، ال تعتمد 

الراأ�صية  الرتاتبات  على  االآخرين  مع  �رساعها  يف 

وحدها، واإمنا على البنية االأفقية املوقوتة مبراحل 

الذات الزمنية املختلفة من ناحية، وبعالقاتها مع 

اأخرى.  ناحية  من  االجتماعي  ال�صياق  يف  االآخرين 

هنا،  بن�صنا  ال�صلة  �صديدة  ميد،  اإ�صهام  اأهمية  لكن 

بذاتها  الذات  عالقة  اأن  على  برهن  اأنه  يف  تكمن 

تعتمد   Intra�personal communication معها  وتعاملها 

من  الذات  هذه  تعلمتها  التي  واالأن�صاق  البنى  على 

 Inter�personal communication االآخرين  مع  عالقاتها 

. مبعنى اأن ال�صياق االجتماعي ي�صاهم يف �صياغة 
)19(

مع  الداخلي  الذات  حوار  مثل  ذاتية،  االأمور  اأ�صد 

ذاتها. الأن الذات تتعلم بوعي ويف مراحل مبكرة من 

تبلورها، اأهمية ال�صيطرة على هذا ال�صياق اأو التاأثري 

عليه، ويتخلق من هذا التفاعل وعيها بهويتها.

ت�شظي بنية البيوت الروائية وجتميع الذات لها:

واإذا عدنا بعد هذه الوقفة النظرية اأو التنظريية اإىل 

اخلا�صة  تناظراته  ذاتها  بنيته  يف  �صنجد  الن�س، 

ولتحوالتها  مارك�س  له  نّظر  الذي  الذات  لت�صظي 

ناحية،  من  تاريخية  اجتماعية  ك�صريورة 

اأخرى.  ناحية  من  ميد،  اأر�صاها  التي  وحلواريتها 

لها  مراوغة؛  بطريقة  هنا  تتم  احلوارية  كانت  واإن 

وا�صرتاتيجياتها  الن�صوية  الكتابة  بطبيعة  عالقة 

اخلالقة يف القلب واالإبدال. ولي�س ت�صظي الذات يف 

)االأجنبية( مو�صوع الن�س الظاهري، الأننا ظاهريا 

نف�صها  عن  وتدافع  تفردها  تعي  قوية  ذات  باإزاء 

ومتا�صكها، ولكنه املو�صوع امل�صمر يف 

تقول  كما  الن�س،  فبنية  نف�صها.  بنيته 

الفرعي،  العنوان  اأي  الثانية،  عتبته  لنا 

ت�صع املكان يف املرتبة الثانية مبا�رسة 

اأولوية  ومتنحه  »االأجنبية«،  الذات  بعد 

الن�س  هذا  يف  يتمتع  التي  الزمان  على 

اإىل  حتتاج  لالهتمام،  مثرية  ب�صيولة 

حمتوى  على  للتعرف  م�صتقلة  درا�صة 

بنية  مع  �صك  بال  تت�صادى  التي  بنيتها 

الن�س املكانية من ناحية، وتتيح للذات 

ال�صيطرة على الزمن واإعادة ترتيبه بحرية من ناحية 

الكتابة  حولتها  وقد  هنا،  االأماكن  وتتوزع  اأخرى. 

اجلدارية  منها  تتكون  ف�صيف�صائية  وحدات  اإىل 

متتد  �صا�صعة.  جغرافية  م�صاحة  امتداد  على  الكلية، 

واإن  الغرب،  اأق�صى  العراق �رسقا حتى كندا يف  من 

املرتامية  اخلارطة  تلك  ثقل  مركز  باري�س  جعلت 

الن�س  ي�صعى  التي  الذات  اأم�صاج  فيها  تتوزع  التي 

بوطنها،  يحيق  الذي  الدمار  براثن  ال�صتنقاذها من 

وبالعامل من ورائه. 

اإذن فنحن باإزاء بنية مكانية مت�صظية تلملم الذات 

ندخل  دعنا  لكن  نف�صها.  بيوتها  عرب  فيها  املوزعة 

باإزاء  هنا  فنحن  اأبوابها.  من  الروائية  البيوت  تلك 

الفرعي، والبيت هو  العنوان  لنا  »بيوت« كما يقول 
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التي  املكان  ولكنه  فح�صب،  ن�صكنه  ال  الذي  املكان 

وقلقنا  وهواج�صنا  و�صبواتنا  تواريخنا  فيه  ن�صّكن 

وم�صاعرنا وكل ما يت�صل باحلميمية وال�صكن، كما 

الثقافة  املراأة يف  اأي�صا مملكة  با�صالر. وهو  عّلمنا 

اإىل  حتيله  اأ�رسارها،  وم�صتودع  وملكوتها  العربية 

جنة لو اأرادت، وتقلبه اإىل جحيم متى �صاءت. ولكن 

»بيوت  واال�صتعارية  منها  الواقعية  البيوت  هذه 

من  بالرغم  الروائي  اخليال  فيها  يلعب  روائية«. 

ون�صبة  اأحيانا،  التوثيقية  بل  ال�صديدة،  واقعيتها 

فتح  يف  اأ�صا�صيا  دورا  اأ�صحابه،  اإىل  منها  الكثري 

خ�صبة.  وتاأويلية  ا�صتعارية  اأفاق  على  الن�س 

متتابعة،  ق�صرية  كثرية  ف�صول  من  مكون  فالن�س 

كقطع الف�صيف�صاء: خم�صة و�صبعني ف�صال فيما يزيد 

اأي  الف�صول،  هذه  ثلث  �صفحة.  مئتي  عن  قليال 

خم�صة وع�رسون ف�صال، حتمل عنوانا ي�صتخدم كلمة 

هذه  اأكرث  فاإن  ذلك  ومع  مرتادفاته،  اأحد  اأو  البيت 

البيوت بيوت ا�صتعارية: بيت الطاعة، بيت اجلحيم، 

اخلوف  بيت  العمر،  بيت  الل�صان،  بيت  الثمالة،  بيت 

ما  اإقامات  اللغة،  بيت  العاري،  القرد  بيت  املعتق، 

بعد احلداثة، بيوت اإليكرتونية .. اإلخ. وحتى البيوت 

الواقعية املن�صوبة اإىل اأ�صحابها، �صواء اأكانوا اأفراد 

بيت  بلقي�س،  بيت  نهلة،  بيت  مثل:  موؤ�ص�صات  اأم 

القانون  بيت  املر�صى،  بيت  االأ�صدقاء،  بيوت  اأبي، 

الأ�صحابها  ن�صبتها  فاإن  بوعزيزي،  بيت  الفرن�صي، 

ت�صفي عليها طابعا ا�صتعاريا هي االأخرى.

البيوت  تلك  باأكرث  الن�س  يبداأ  اأن  لذلك كان طبيعيا 

اال�صتعارية داللة على عامله، وعلى �صاحبته معا، 

حينما يبداأ بف�صل معنون لرباعة اال�صتهالل بـ»بيت 

الطاعة«. وهو البيت الذي يت�صافر فيه الواقعي مع 

ورف�صت  ال�رسع  قننه  الذي  البيت  اإنه  اال�صتعاري؛ 

الراوية اأن ت�صكنه منذ ال�صبا. اأهو هذا الرف�س املبكر 

التزال  وهي  حتى  »اأجنبية«؟  بالفعل  جعلها  ما 

ففي هذا  باالأعظمية؛  القدمي  العائلة  بيت  �صبية يف 

احلي العتيق املتق�صف يف بغداد الذي تعنونه ملرارة 

الأجنبيتها  الراوية  توؤ�ص�س  اجلحيم«  »بيت  املفارقة 

بع�رسات  الفرن�صية  االأر�س  اأقدامها  تطاأ  اأن  قبل 

ال�صنني. فهي »وديعة يف البيت، �صارية يف ال�صارع«، 

اخلا�س  الف�صاءين  يف  موقعها  بني  املقابلة  الحظ 

الأنها كما  اأي�صا  مراوغة  والعام يف طفولتها، وهي 

با�صرتاتيجيات  وفطري  مبكر  وعي  يف  لنا،  تقول 

القلب واالإبدال ومراوغاتها الن�صوية: »كنت اأقول نعم 

لكل طلب يطلب مني، لكني ال انفذه«. )�س22( هي 

املرفو�صة  ال�صبا،  بواكري  اإذن منذ  املقلوبة  الطاعة 

ونفوذ  القانون،  ب�صطوة  تذرعت  وقد  العمر،  اأوج  يف 

ال�صفارة العراقية املثلوم يف باري�س. حيث يوؤكد لها 

القن�صل العراقي »االأمر الوحيد الذي مبقدوري تاأكيده 

االأ�صخا�س  ت�صليم  والعراق  فرن�صا  بني  لي�س  اأن  لك، 

املطلوبني لوزارة العدل العراقية يف مثل هذا النوع 

من الق�صايا القانونية وال�رسعية«. )�س10( 

الدعوى  بتلك  البداية  من  الن�س  يواجهنا  هكذا 

املرفوعة �صدها من الزوج. وهو هنا املمثل الر�صمي 

»بيت  يف  الإدخالها  الوطن  املا�صي/  لل�صلطة/ 

الطاعة« ال�رسعي يف عامل عربي فقد فيه كل �صيء 

�رسعيته وم�صداقيته. فما يبدو ظاهريا على اأنه توتر 

العالقة مع الزوج، ينطوي باطنيا عن توتر العالقة 

مع العراق. »كنت ا�صتميت يف طلب االنف�صال وكان 

 )12 )�س  الطاعة«  اأيديولوجية  توزيع  يف  يتفنن 

التي  ال�صلطة  الزوج/  فيه  ميلك  عامل  يف  واالإذعان 

الراوية  البطلة/  اأوراق  على  ي�صتحوذ  اأن  له  تتيح 

العراقية،  اجلن�صية  �صهادة  االأ�صلية:  »الثبوتية 

الزواج«. )�س11(  املدنية، ووثيقة  االأحوال  وهوية 

»الثبوتية«/  اأ�صلحتها  كل  من  جمردة  يرتكها  كي 

العراقية دون اأن تتجرد من عبء ما�صيها، وال من 

ويف  كاهلها  على  حتمله  الذي  املبهظ  العراق  ثقل 

داخلها. 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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163\ باحث ومرتجم من املغرب 

 

املاء الذي اأدخل غماره مل ي�صبق الأحد اأن جرى فوقه.)*(

اجلنة، الن�صيد II، البيت 7   

    

»الكوميديا  حال  مثل  عنا  متزايد  تباعد  حالة  يف  املوجودة  املوؤلفات  هي  قليلة 

االإلهية«: فهي واإن كانت تاريخيا اأحدث عهدا من »االإليادة«، من حيث ت�صتمد اأ�صلها، 

فاإنها مع ذلك تبدو لنا اأقدم منها بكثري؛ فرغم ما ا�صتدعته من تعليقات ومن ح�صو 

م�صحوب بتبحر مهوو�ص، فهي مل تفقد يف نظرنا �رصَّها الدفني. ولكن مما ال �صك فيه، 

ان ال�صبب يعود اإىل لغز مبهم متخفٍّ يف اأعمق اأعماق ثقافتنا مثل لطخة عمياء، حيث 

اأن قربه منا يوؤدي بنا اإىل الت�رصع والرثثرة.

عة بحيث اأن قابليتها للروؤية، التي  امل�صاألة التي تطرحها »الكوميديا« هي من ال�صِّ

تبقى اإ�صكالية هي، رمبا، كل ما يعلن عن نف�صه لنا. 

 فليب �شولِّريز     ترجمة: حممد العرابـي\

دانتي 

ورحلة الكتابة 

ُي�سدد دانتي على واقعية اأن: »�سكال ُمعينا من اللغة 

خلقه الرب بالتزامن مع الروح الأوىل«
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لتجمدها  كثريا  تتاأخر  مل  االإن�صانية  النزعة  اإن 

الفنان  اأن  ثقافية، ويبدو  مرجعية  يف  وتختزلها 

اخلدر.  هذا  من  حررها  وحده  بوتي�صيللي  الت�صكيلي 

النزعة الكال�صيكية، رغم ميلتون، مل تكن لديها اأدنى 

فكرة حول ما يجري يف هذه الق�صيدة امللحمية التي 

بدت لها همجية. يف القرن الثامن ع�رس- اإذا ا�صتثنينا 

»العلم  كتاب:  ع�رسه  هام�س  على  األف،  الذي  فيكو 

الذي  لدانتي  يعد من عنوانه تكرميا  الذي  اجلديد«، 

ي�صميه ب»هومريو�س التو�صكاين«- فاإن ن�صا كهذا 

ال ي�صكل �صوى ب�صاعة غري قابلة للقراءة، الاَلاإن�صانية 

الالاإن�صانية(،  دائما  تعني  للقراءة  القابلية  )عدم 

اأكرث  تدقق  امل�صو�س«،  »اخلليط  نوع من 

يف  )االإن�صيكلوبيديا(.  املعارف  دائرة 

هذه اللحظة ميكننا القول دون اأن ن�صقط 

دانتي غري مرئي هو  باأن  التناق�س  يف 

اأي�صا اأكرث من »املاركيز دو �صاد« الذي 

يف  املوجود  الوحيد  رمبا  م�رسوعه  يعد 

التا�صع ع�رس  القرن  اأ�صحى  م�صتواه. لقد 

العمى:  اأي�صا  ولكن  احلرية  ت�صوده  قرنا 

من  جزء  دانتي  اأ�صبح  �صيلينغ  فبف�صل 

احتفظت  التي  الرومان�صية،  االأ�صطورة 

ب�صورة  اخل�صو�س،  على  فرن�صا  يف  له 

من  كل  �صار  حيث  تر�صيعية  تزيينية 

مرتادفتني  مفردتني  واجلحيم  دانتي 

واملرعب.  الروؤياوي  �صنف  يف  تدخالن 

القطيعة  اإىل  يعود  فالف�صل  ذلك،  مع 

التي عرفت عن الن�صف الثاين من القرن 

19 والتي �صتجعل ح�صور »الكوميديا« يتخذ طابعا 

على  �صيجري  الذي  االأمر  وهو  »هومرييا«،  �صكليا 

اأ�صا�صه حتويل وقلب حا�صمني مرتبطني بظهور الدال 

يف ذاته، وباللغة ك�صوؤال جذري اأكرث فاأكرث. 

اإنه ح�صور يف�صح عن نف�صه ب�صكل متناق�س: جيم�س 

جوي�س وعزرا باوند �صددا فيه على ما ميكن ت�صميته 

ذي   microcosmique جمهري   - الكون  بامل�رسوع 

اأنه  عن  ف�صال  كلوديل  ال�صمولية.  الل�صانية  ال�صبغة 

وجد فيه املجال لي�صوغ على طريقته مناذجه حول 

ال�صعر الذي »ال يغو�س يف الالنهائي لكي يعرث على 

يعرث  لكي  املنتهي  عمق  يف  يغو�س  ولكنه  اجلديد 

يطمئن  اأن  كالعادة  يريد  امل�صتنفذ«،  غري  على  فيه 

تفعل  ماذا  تعرف  مل  التي  الكاثوليكية  الطائفة 

الكونية(.  يف  )وم�رسف  االإرباك  غاية  يف  بكاتب 

منه:  نريده  ما  لكل  قابل  فدانتي  القول،  اأردنا  واإذا 

احلداثية؛  النزعة  االأكادميية،  النزعة  اجلامعة، 

واإذن  خماطر.  كبري  بدون  تتبناه  منها  واحدة   كل 

بالقطع  )وهي  هنا  تكمن  ال  تاأكيد،  بكل  فامل�صكلة، 

اأو  للوتريامون،  لهولدرلني،  بالن�صبة  كذلك  تكن  مل 

زمن  منذ  تخلى  الفكر  فاإن  نعرف  وكما  ملاالرميه، 

كان  واإذا  امل�صطنعة(.  الت�صنيفات  هذه  عن  بعيد 

واإذا  دانتي،  ي�صمى  »ل�رسِّ«  وجود  من 

اأن  لن�صه  االأركيولوحي  االنبثاق  كان 

يلقننا �صيئا ما مل يكف خفية عن حتديد 

نبحث  اأال  لنا  ينبغي  فقطعا  تاريخنا، 

عنه يف مظهر هذا الن�س وال يف حمتواه، 

يقيمها  التي  العميقة  العالقة  يف  ولكن 

دانتي مع الكتابة.

   اإن »الكوميديا االإلهية«ـ  التي مل يكن لها 

الكا�صفة  الهالة  لهذه  احلامل  اال�صم  هذا 

اإال ابتداء من القرن ال�صاد�س ع�رس، والتي 

»ق�صيدة  ب�صاطة،  بكل  دانتي،  اعتربها 

اإلينا  بالن�صبة  اإذن  �صتغدو  مقد�صة«،-  

اإىل االنكتاب، بل واأكرث  ن�صا يف �صبيله 

من ذلك اأي�صا الكتاب االأول الكبري الذي 

من  بالكامل  وبلورته  فيه  التفكري  مت 

طرف موؤلفه ككتاب.

التاريخية  االأهمية  اأف�صل  ب�صكل  ندرك  بداأنا  ولقد   

وبالكتاب.  بالكتابة  اخلا�صة  للرمزية  اجلوهرية 

ت�صتبدل نف�صها  ا�صتعارة المتناهية  الرمزية  ولكون 

بل  اأدب،  داخل كل  فاإنها متثل  الزمن،  بنف�صها عرب 

نوعا  فكرية،  منظومة  كل  داخل  ذلك،  من  واأكرث 

احلد  من  نوعا  املراآوية،  املثالية،  الو�صعية  من 

بالف�صاء  فقط  لي�س  فيه  �صنحظى  الذي  املرجعي، 

جتد  وهكذا  تعبري.  كل  ومعنى  مبفتاح  اأي�صا  ولكن 

م�صريها  تتبع  ميكن  التي  التكوينية،  الرمزية  هذه 

ط من  ه اأو املن�صَّ املعدَّل با�صتمرار، امل�صتن�صخ، امل�صوَّ
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جديد - هذا القا�صم امل�صرتك اخلفي، امل�صتَّت والذي 

نف�صه  عن  يعلن  تركه  من  اأكرث  اأحيانا  اإخفاوؤه  يتم 

دانتي يف  االأ�صواء-  جتد مع  ويعر�صها يف كامل 

التي  الكلية  وتعني  اكتماال،  االأكرث  جتليها  الغرب 

كممثل  اأي�صا  ولكن  »كموؤلف«  كموؤلف.  واجهها 

مف�صلية،  واقعية  لظهوره  يعطي  ما  وهو  وكقارئ، 

منوذجية، كما لو كان عند التقاء جمالني: اأحدهما 

وكرمز  )فردي(.  عمودي  واالآخر  )تاريخي(  اأفقي 

االأزمنة  ولتبا�صري  القدمية  االأزمنة  ال�صتعادة 

�صابق  احلديثة، وكرمز ملغامرة فريدة ال الحق وال 

لها ، يتموقع دانتي اأي�صا ب�صكل متوازن و�صط الزمن، 

يف اخلط الزمني الذي نوجد عليه، بال�صبط يف مركز 

 nel mezzo cammindi« :كل جتربة متميزة

di nostra vita«  وهذا على االأقل ما يريده 

عاملا  ن�صه  من  جاعال  تام،  بوعي  له 

بنف�صه، وكوميديا  نف�صه  يربز  �صموليا 

من  تعرب  اأن  ميكن  التي  وللطريق  للغة 

من  ت�صتنفذها  اأن  حتاول  ذات  خاللها 

جميع اأبعادها من خالل انك�صاف فعال.

التفكري  نحاول  اأن  اإذن  علينا  يتوجب 

جهة،  من  املزدوجة:  احلركة  هذه  يف 

ياأخذ موقعه مكان  تركيب وبناء كتاب 

الكتب-اأي  بكل  اخلا�صة  التنظيمات 

مبجموع ما هو موجود )بحث، فكر، حلم، 

ثقافة،  تاريخ،  مادة،  طبيعة،  اأفراد،  عامل،  اأفعال، 

الكتاب  اأ�صاطري، ن�صو�س، دين( مبا يجعل من هذا 

تركيب  اآخر:  وبتعبري  الكتابة-  لرمزية  ينت�صب 

وبناء كتاب يرتجم يف العالقة معه كل الكتب )كل 

اأخرى،  جهة  ومن  به.  واملحيطة  الدائرة  الظواهر( 

الكتاب،  بهذا  اخلا�صة  الذات   – تكوين   – تاأ�صي�س 

اأو  ومعناه.  جماعة  �صت�صكل  التي  تلك  ذلك  يف  مبا 

اأنها   على  ُتفهم  لغة  مكونات  �صت�صكل  التي  اأي�صا: 

ا اأخريا من  امل�صاحة الوحيدة لكل اللغات التي متكنَّ

تخلي�صها وترجمتها، كما ت�صكل املكانة التي ينبغي 

اأو زيادة يف  اأن يحتلها يف هذه اللغة رمز ح�صابي 

الدقة ناظم اآيل ordinateur �صي�صكل داخلها يف اآن رمز 

القبيل  هذا  من  جملٌد  الفعلي.  واال�صتعمال  الدخول 

بالنتيجة واإن كان ال يطمح اإىل اأن يكون مثاليا بل 

لوجوده  كاإوالية  الكتاب  رمزية  متخذا  )اأي  مكتوبا 

اخلا�س: كتاٌب الكل بالن�صبة اإليه كتاب لكنه الوحيد 

القادر على قوله، وبالنتيجة كتاب �صيكون النقي�س 

لكل كتاب مفرد( �صيكون دقيقا يف كليته من وجهة 

نظر القارئ. وتلك خا�صية اأ�صا�صية جتعل من دانتي، 

وبعيدا عن كل م�صاكل التبحر، �صخ�صا يتحدث اإلينا 

اليوم وعن قرب.

    اإن مالحظة نداء الكوميديا الدائم ال يعني، فعليا، 

نحو  موجها  النداء  هذا  يكن  مل  اإذا  الكثري  ال�صيء 

هي  النداء  هذا  عن  اأكرث  املعربة  )وال�صيغة  القارئ 

بدون �صك:«O tu che leggi udiron nouvo ludo« / » اأنت 

من  جديدا«/  لعبا  �صت�صمع  يقراأ  من  يا 

اجلحيم(. ينبغي تاأكيد الق�صيدة برمتها 

املكان  هذا  نحو  انعطافا  باعتبارها 

اإليه  ه  توجِّ والذي  يقروؤها  الذي  الفارغ 

تكون  نف�صه  يجعل  اأن  اأجل  من  القول 

من  مكان  االأخرى.  هي  للقراءة  قابلة 

 مما هو 
ُ
القبيل لن يكون خارج-هـ هذا 

، ولي�س هو قطعا وجهه االآخر، 
ُ
داخل-هـ

وعلى كل حال فهو ال ي�صبه مكانا ينبغي 

اأن نتخيله بل هو باالأحرى ي�صبه طاقة 

ودانتي،كما  ممكنة.  موَقعة  لكل  �صابقة 

�صرنى، مل يجد من كلمات يحدد بها هذا 

م�صاعفة:  حيوية  طاقة  تعني  التي  تلك  اإال  املكان 

ال�صغف، الفعل. اإنه قراءة الن�س ولكن اأي�صا كتابته، 

ال�صطر االأول حتى  باملعنى الذي يجعل االأمر- من 

عند  ينتهي  ل�رسد  الزمني  املنحى  بح�صب  االأخري، 

نهاية  بال  املتجددة  البداية  وعند  �رسد  كل  خامتة 

لق�صيدة اأو للغة فريدة، جمهولة،- ال يعدو اأن يكون 

�صيئا اآخر غري الوالدة املتوا�صلة للنا�صخ داخل هذه 

اللغة املوجهة نحو �صخ�س تتجدد والدته با�صتمرار، 

بالتزامن مع والدة املعنى الذي ين�س على كل من 

النا�صخ والقارئ يف كل زمان ويف كل مكان. وتلك 

»التمدد   – الكتاب  منا  يتطلبها  التي  التجربة  هي 

الكلي للحرف«، كما �صيقول ماالرميه الحقا.

    ولكي ن�صيء هذا العب، �صيكون علينا رمبا اأن نعنيِّ 
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قطبني  بني  متاأرجحة  كحركة  للغة،  موؤقتة  اأ�صطورة 

اأحد من  )اأي االأ�صطورة(  موجودين بالقوة، مل يبلغها 

قبل، ونحن جمربون على اأن ن�صع لها كحدود متحولة 

 والغمو�َس: قطب عدم قابلية 
َّ
با�صتمرار الواقَع الفعلي

القراءة، اأي العتمة املتعذر عبورها؛ والقطب املناظر 

بال�صفافية املطلقة. فال �صيء يكون غري  له، اخلا�س 

قابل للقراءة باملطلق، وال �صيء يكون مقروءا ب�صكل 

انعكا�صا  يعتربان  الذين  القطبني  هذين  بني  كامل. 

باملعنى  املتعلق  الف�صاء  كل  ميتد  واحدة،  لِقمة 

وتعيينه يف كل منهما. وال�صوؤال املطروح دوما حول 

مطابقتها  حول  اأو  اللغة،  يف  االعتباطي 

لالأ�صياء )ي�صتعيد دانتي ال�صيغة: االأ�صماء 

nomina sunt consequen�)1 )نتيجة لالأ�صياء 

يف  مدجما  بالتايل  �صيكون   )tia rerum

موؤ�ص�صا  واحد،  مبعطى  اخلا�س  االزدواج 

للتباين بني الذات même le واالآخر، ك�صكل 

فارغ واأويل للفكر. ومن املغري، واإن كان 

نت�صور  اأن  �صياعنا،  اإىل  يوؤدي  قد  ذلك 

يف  يعمل  وهو  والفردي  الكوين  التاريخ 

يجعلنا  القطبية مبا  بوا�صطة هذه  اخلفاء 

من  العبور  جتنب  على  قادرين  غري 

هاتني  من  تتخذ  اإ�صمارية  �صورة  خالل 

دائري  م�صار  لها.  بوؤرتني  االأ�صطورتني 

كانت  لـِفيكو  Vico وحده اجلراأة ل�صياغة 

بني  ميَّز  حينما  واإيقاعه،  تكوينه  قانون 

ال�صامتة  )اللغة  اللغة  من  اأمناط  ثالثة 

من  ونوع  العامية(  اللغة  امللحمية،  اللغة   ، لالآلهة 

انتهاء توزيع هذه امل�صتويات  الذي يعيد بال  التكرار 

الو�صف  ت�صكل  الكوميديا  اأن  ونعترب  الدالة.  الثالثة 

امل�صاعف لهذه احلركة.

 Vita Nova, Ars Nova  حياة جديدة، فن جديد

مفاتيح  لنا  يقدما  اأن  هنا  املفرو�س  ن�صان من     

و»احلياة   ، العامية«  الف�صاحة  »يف  الدخول: 

مكتوبا  االأول  يكون  اأن  داللة  له  ومما  اجلديدة«. 

بالالتينية ويعالج م�صكل اللغة )االيطالية( التي كان 

الثاين قد كتب بها والذي �صيغدو ب�صكل وا�صح عتبة 

دانتي  اأحدثها  التي  القطيعة  اأهمية  »للكوميديا«. 

تلفظ  يف  تتاأرجح  قرون  )ع�رس  الو�صيط  الع�رس  مع 

جديد، وبالنتيجة يف عامل جديد( جندها مدرجة يف 

التاأكيد  اللغة،  التناق�س: ف�صال عن خ�صو�صية  هذا 

الذين نعترب  )» نحن  الوقت على كونيتها  نف�س  يف 

العامل موطننا، مثلما هو البحر بالن�صبة لالأ�صماك«(. 

فاللغة »العامية«، يكتب دانتي يف موؤلفه »ال�صيف، 

التي  اجلديدة  ال�صم�س  اجلديد،  النور  »�صتكون 

لهوؤالء  نورا  ومتنح  الغاربة،  القدمية  مكان  ت�رسق 

عن  الناجتة  العتمة  ويف  الظلمة  يف  يغرقون  الذين 

التي مل تعد متلك  االآفلة  ال�صم�س  انطفاء 

باأن  نعرف  ونحن   ( به«.  ت�صيئهم  ما 

من  نوع  هي  لدانتي،  بالن�صبة  ال�صم�س، 

اال�صتعارة املاألوفة يف علم احل�صاب، يف 

الوحدة التي ت�صع منها االأرقام االأخرى، 

جحيم،  »ت�صمت«يف  دامت  ما  واأي�صا، 

االإله(. هذه اللغة ينبغي البحث عنها يف 

ثالثة م�صتويات:

اللغة  اللغة احلية يف مقابل   1- هناك 

ن�صميها  ما  اأي  القوامي�س[،  امليتة]لغة 

االأطفال  يتلقاها  التي  »تلك  االأم،  بلغة 

عندما  بهم  يحيطون  الذين  من  ال�صغار 

خمتلفة...  اأ�صوات  تركيب  يف  ي�رسعون 

اخل�صوع  دون  نتكلمها  التي  اللغة  اأي 

ومن  مر�صعتنا«،  مقلدين  قواعد  الأية 

خاللها،

وظيفة  االأ�صلية.  للغة  امل�صاعف  البعد  هناك   -2

يقوم  الذي  املحور  تعترب  االأخرية  االأ�صطورة  هذه 

بالفعل،  الكالم،  خالل  فمن  دانتي:  تفكري  عليه 

احليوانات  بني  ما  و�صطى  مرتبة  االإن�صان  يحتل 

االأفعال  نف�س  على  تتوفر  فاحليوانات  واملالئكة. 

تقيم  ال  لكنها  النوع،  نف�س  داخل  العواطف  ونف�س 

املالئكة  اأما  املختلفة.  االأنواع  بني  التوا�صل  نف�س 

فيما  مبا�رسة  يتوا�صلون  اأنهم  فيهم  فيفرت�س 

ت�صع  التي  املراآة  و�صيلة  خالل  من  اأي�صا  اأو  بينهم، 

من االألوهية )ال�صياطني اأنف�صهم، اعتبارا لو�صعيتهم 

بع�صهم  اإدراك  على  قادرين  يكونون  املتقدمة، 
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بع�صا من خالل احلد�س(. ميكننا القول اإجماال باأن 

الفريق  يوجد  بينما  تام،  دال  داخل  يوجد  فريقا 

االآخر داخل مدلول خال�س. ووظيفة اللغة التي هي 

يف اآن »عقلية وحم�صو�صة« ، جتد اإذن اعرتافها هنا: 

» الأنها لو كانت عقلية فقط، فلن تتمكن من االنتقال 

فلن  فقط،  حم�صو�صة  كانت  ولو  اآخر،  اإىل  مكان  من 

اأي  اأن تقدم  اأي عقل وال  تتلقى  اأن  باإمكانها  يكون 

�صيء يت�صف باملنطق. واإذن هذه العالمة احلقيقية 

اأق�صده،  الذي  النبيل   sujet املو�صوع  بال�صبط  هي 

�صوت،  اأنه  اعتبار  على  حم�صو�س  �صيء  اأنه  ذلك 

على  يدل  نراه  ما  مبقدار  اأي�صا  عقلي  �صيء  ولكنه 

ما  اإرادتنا«.  بح�صب  وذلك  واآخر،  �صيء 

هي الطبيعة االأ�صلية لهذه العالمة؟ من 

نَف�س االإله، واإجابة عن هذا النَف�س، �صدَر 

عن اآدم كالم فوري: اإن االإله باإمكانه اأن 

يجعل الهواء يتكلم، بيد اأن الكالم ينتمي 

يوجه  الذي  االأول  االإن�صان  اإىل  اإجماال 

الهبة  ميجد  لكي  ويتكلم  اهلل  اإىل  الكالم 

�صفر  درجة  اإذن  )هنا  له  اأعطيت  التي 

»اإذ  الكالم(:  اأجل  من  كالم  الداللة،  من 

التي نح�س من  الغبطة  ت�صدر عنا، هذه 

خاللها باأن انفعاالتنا الطبيعية حتتاج 

منا اأن نرتجمها اإىل اأفعال منظمة، فاإن 

باأنها توجد فينا بعناية  قناعتنا تزداد 

هذا  غري  �صيئا  لي�صت  اجلنة  اإن  اإلهية«. 

املكان من الكالم االأول، وكلمة »االأول« 

هنا، هي بال �صك، ال ت�صري اإىل البعد الزمني وحده. »

  3- كمقابل لهذه اللغة االأ�صطورية تنه�س التعددية 

دامت  »ما  التوا�صل:  ا�صتحالة  اأي  للغات،  احلالية 

اللهجات  ومئات  مئات  عرب  تناق�س  الب�رس  �صوؤون 

خالل  من  النا�س  من  مئات  دام  وما  املختلفة، 

اأف�صل  تفاهم  اإىل  يتو�صلوا  مل  الكلمات،  من  مئات 

اإال بالكالم، فمن االأف�صل اأن نذهب للبحث عن هذه 

االإن�صان  نعتقد،  كما  ا�صتخدمها،  التي  االأ�صل  اللغة 

الذي مل تلده اأم، االإن�صان الذي مل ير�صع اأي حليب، 

والذي مل يعرف زمنا طفوليا، وال هو ترعرع وكرب«. 

وي�صدد دانتي على واقعية اأن �صكال معينا من اللغة 

خلقه اهلل بالتزامن مع الروح االأوىل، و«�صكل« تعني 

لديه ف�صال عن االألفاظ، عملية جتميع هذه االألفاظ 

وطريقة نطق هذا اجلمع من الكلمات: اإنه هذا ال�صكل 

ت�صتخدمه لغة  »الذي كانت  اآدم(  اإىل  )ن�صبة  االآدمي 

كل الكائنات املتكلمة لوال اأنها مل تتعر�س لالإبادة 

الغرور  خطيئة  خالل  من  الرياح  اإىل  اإلقاوؤها  ويتم 

اللغة  يف  عليها  احلفاظ  مت  والتي  االإن�صانية«، 

العربية »املنحوتة من خالل �صفاه املتكلم االأول«، 

لدانتي  بالن�صبة  وبابل  اللغات.  واختالط  بابل  بعد 

اأي�صا  ولكنها  فقط �صورة عن و�صعيتنا  لي�صت  هي 

مبثابة  يعترب  الذي  لالإجنيل  املركزية  االأ�صطورة 

نقطتها االأكرث التبا�صا – و�صرنى بالفعل 

هذا  من  انطالقا  �صيكتب  دانتي  باأن 

�صت�صتحوذ  )جوي�س  االأ�صطوري  املنظور 

عليه نف�س الفكرة و�صيوكل اإىل احللم اأمر 

ا�صتكمال �صهر الدوال(.

   الرمز اجل�صدي لبابل يتمثل يف منرود 

يف  حمددة  مرتبة  يتبواأ  والذي  اجلبار، 

اللغة  هذه  اإذن  تكون  من  لكن  اجلحيم. 

الالتينية(  �صاأن  امليتة  )ولي�صت  احلية 

اأن  على  قادرا  دانتي  �صيكون  التي 

يتكلمها )بحيث متكنه من حتقيق ذاته(؟ 

وكيف له، بالرغم من فردانيته املتغرية، 

اأن يلج اإىل املحرك االأ�صلي لكل لغة؟ من 

اأن  التي �صيكون عليه  الثالث لغات  بني 

)si لغة ،oïl لغة ،oc يحلها يف ذاته )لغة

  oui :فة انطالقا من طريقة نطقها لـ
َّ
)2(، اللغات املعر

)نعم(- وهو ما يذكرنا بالوظيفة الكربى لتاأكيدية 

على  اإحداها  يف  يتعرف  اأن  بالنتيجة  عليه  اللغة- 

العن�رس ال�صكلي االأ�صا�س باعتبار اأن »تناغم االألفاظ 

يكون بال�صبط يف �رساع مع البلبلة التي �ُصيِّدت من 

فيه  تبنى  كانت  الذي  الوقت  يف  ال�صماوات  اأعلى 

مدينة بابل«. وهكذا، كما يقول، فاإن كلمة حب هي 

هذه  اختيار  الثالث)اإن  اللغات  بني  م�صرتكة  كلمة 

دانتي،  بح�صب  فيه،  يتحكم  منوذجي  كدال  الكلمة 

كون هذه الكلمة �صتكون االأكرث امتالء »باملعنى«(. 

وامل�صكلة �صتكون اإذن على النحو التايل: يف االأفق، 
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بلوغها،  املتعذر  الثابتة،  للغة  االأوىل  االأ�صطورة 

تكون  اأن  اإال  لغة، ال ميكنها  كل  قبالتها  تقف  التي 

لغة ُمقاربة asymptotique بال�صكل الذي اأدى، وخالفا 

�صياغة  اإعادة  اإىل  املخلوقة،   – غري  اللغة  لهذه 

اللغات ب�صكل دائم بعد البلبلة )االختالط( االأ�صلية. 

بالن�صبة  البلبلة،  هذه  تو�صم  اأن  امللفت  ملن  واإنه 

هذا  يكون  وباأن  االأوىل،  للغة  بن�صيان  لدانتي، 

الن�صيان اأي�صا ما ميكن ت�صميته التاريخ الذي يغريِّ 

بال انقطاع العادات والتقاليد، وعلى االأخ�س الكالم 

ذاته. فلو ُقدِّر لالأموات الذين م�صوا هنا حيث من�صي 

اأن يبعثوا اإىل احلياة، يقول دانتي، فاإننا ال ميكن اأن 

نفهمهم. اأكرث من ذلك، فاإن هذا التغيري غري املرئي 

لنا  بالن�صبة  يعترب  اجل�صدي،  بالنمو  ن�صبهه  والذي 

�صببا دائما للعمى: اإننا نعترب ما ال يكف عن التغيري 

)نحن اأنف�صنا، ج�صدنا، اللغة( ك�صيء غري 

قابل للتغيري: »مبقدار ما يتطلب التغيري 

وقتا اأكرث حتى يكون باالإمكان اإدراكه، 

باأن  االعتقاد  ر�صوخا  يزداد  ما  مبقدار 

 .« للتبدل  قابل  غري  املتاأمل  ال�صيء 

حلظة  كل  يف  املا�صي  يغدو  هذا  وعلى 

)حل�صوره يف كالمنا(،  منا  قربا  االأكرث 

هي  واللغة  بعدا.  االأكرث  االآن  نف�س  ويف 

ذلك.  على  الدليَل  ال�صعوريا  تقدم  التي 

وبالنتيجة فاإن لغة ما »تتبدل تباعا من 

ع�رس اإىل ع�رس، وال ميكنها باأي حال من االأحوال 

مرَتهنون  االأفراد  اإن  واحدة«.  حال  على  تظل  اأن 

داخل التحديد املزدوج للف�صاء وللكالم، حيث ُتلعب 

داخلهما اأحداث الكوميديا الوهمية حلريتهم.

هوية  اإال  »لي�س  الذي  النحو،  خالل  ومن  ذلك،  ومع 

االأزمنة  بتغري  التغيري  يد  قط  تطالها  ال  لغوية 

واالأمكنة«. ) مبدئيا، ينفلت النحو من الوقوع اأ�صريا 

ومن  الولوج،  من  نتمكن  فاإننا  منا(،  اأي  »لرغبات« 

اللغات  اإىل  اللغات،  لـ»متلمالت«  االآخر  اجلانب 

االأخرى غري تلك التي نظهر فيها، اأي اإىل الغريب، اإىل 

املا�صي )اإىل االآداب، ونحن نعرف باأن دانتي يق�صد 

املوؤلفات  بها  يق�صد  مما  اأكرث  االإجنيَل  بالكتابات 

اأن  يريد  من  على  يفر�س  فدانتي  هكذا  القدمية(.  

ياأخذ الكلمة، باأن يتيقظ لتاريخ الكالم، جلغرافيته، 

الدائمة  جِلدَّته  بها،  املعرتف  غري  لراهنيته  لتياره، 

ثوري  فعل  طريق  عن  اخرتاعها  اإعادة  علينا  التي 

على نحو من االأنحاء. وتلك هي ال�صورة ال�رسيحة 

اإال ما  االأ�صياء  اأمكنه من  الذي ال مي�صك ما  للغربال 

تعلق منها مبتعدد التكافوؤ والعام )متعدد املعاين(، 

عند  والفردية.  اجلهوية  االإحلاحات  من  متخل�صا 

جهة  من  دانتي  لنا  يعني  خطابه،  من  النقطة  هذه 

بني  »من  لغة  عن  وببحثنا  الكوميديا.  عتبة  اأخرى 

كل اللغات دون تبكيت«، فاإننا نحر�س على االإيقاع 

التي يت�صوع  الطريدة  ال�صباك، كما يقول »بهذه  يف 

الأحد  ترتك  اأن  دون  ولكن  االأنحاء،  كل  يف  عطرها 

اأن يراها يف مكان ما«،  اإننا نالحقها داخل الغابة 

»غابة  والعالمات،  اللغة  غابة  )اإنها  االيطالية  

التي �صيتحدث عنها بودلري يف  الرموز« 

الدال  تعددية  فبعد  مرا�صالت(.  �صوناتة 

 ، املدلول  منا  يفلت  اإطارها  يف  التي 

ينبغي اأن تعقبها وحدة الدال القادر على 

اإبراز التعددية الالمرئية للمدلول. 

وعلى هذا النحو، يقول دانتي » داخل كل 

�صيء  يوجد  اأن  ينبغي  االأ�صياء  من  نوع 

ميكن اأن نقي�س عليه كل �صيء ينتمي اإىل 

االأ�صياء  هذه  �صتكون  )منذئذ  النوع  نف�س 

قابلة للقيا�س من خالل عالقتها باأب�صط 

النوع: االأعداد انطالقا  اخل�صائ�س امل�صرتكة يف هذا 

االأبي�س..الخ(.  من  انطالقا  واالألوان  الوحدة،  من 

اإىل  تنق�صم  »فلكي  الأفعالنا،  بالن�صبة  ال�صيء  ونف�س 

اأنواع علينا اإيجاد العالمة التي مبوجبها ميكن لهذه 

االأفعال نف�صها اأن ت�صبح قابلة للقيا�س. يتعلق االأمر 

كما نرى اإذن، مب�صلمة اإنا�صية: مبوجبها ميكن تق�صيم 

االإن�صان اإىل »اإن�صان كامل«، واإىل اإن�صان مواطن، واإىل 

املدن  بني  عنها  البحث  ينبغي  التيني...اللغة  اإن�صان 

)هذه املدن زمن الهمجية املتوا�صلة حيث كان يعي�س 

دانتي والتي قال عنها فيكو Vico  باأننا نعي�س كما 

البحث  ينبغي  باأنه  القول  ميكن  غابات(،  يف  كنا  لو 

عنها كذلك بني املوؤلفني)يف هذه املدن من املدن التي 

للغرابة،  ويا  اأي�صا،  هي  واملتوفرة  املكتبات  متثلها 
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يف  الوجود  يرى  دانتي  اإن  اخلا�س(.  جحيمها  على 

يقرتب  تقريبا  الكل  حيث  الن�صق  من  كنوع  �صموليته 

على  �صنح�صل  الطريقة  وبهذه  قيا�صه.  وحدة  من 

زوجي//  فردي/عدد  واحد/عدد  التالية:  الثنائيات 

تبعا  تظهر  �صيغة  ويف  اأخ�رس//،  اأ�صفر/  اأبي�س/ 

اإله/اإن�صان/حيوان/  خال�صة:  �صكلية  وكاأنها  لذلك 

التنبه  ي�صهل  تراب.   / نار   / عن�رس  معدن/  �صجرة/ 

اإىل اأن هذه ال�صل�صالت الكنائية تغور يف نف�س احلدث 

بالن�صبة  هي،  )االأخرية  باال�صتعارة  املتعلق  االأ�صلي 

لدانتي كما بالن�صبة لدونات Donat، مبثابة النوع الذي 

جمرد  اإليه  بالقيا�س  هي  والتي  املجازات  كل  ي�صم 

 »parlure اأجنا�س( وعلى هذا النحو �صتغدو »مراآة الكالم

التي ينبغي اأن نعرث عليها - والتي �صيغدو باإمكاننا 

اأن نقي�س عليها كل �صيء- مو�صوَعنا الرئي�س: االأداة 

التفريعات  لكل  واملخت�رَس  والعامل،  االإن�صان  لقيا�س 

والتحديدات اخلا�صة باللغات والتي يقوم 

عليها، ويجعلها بالتايل ت�صطلع بوظيفة 

تركيبية. اإن دانتي يعرِّف، هذه اللغة، من 

معنى  يعطيها  م�صطلحات  اأربع  خالل 

حمددا ودقيقا: - م�صهور illustre – رئي�صي 

. courtois عفيف - ،royal ملكي –  cardinal

    امل�صهور illustre: الذي ي�رسق، واإذ ي�رسق، 

فيه  »الالمرغوب  من  يجعل  الذي  ُيعلِّم؛  الذي  ي�صع؛ 

مرغوبا فيه«، من خالل قوة اأكرب من تلك اخلا�صة 

بامللوك وباملنفى )هذا املنفى الذي يعد بدون اأدنى 

�صك نتيجة مبا�رسة للقوة(.

    الرئي�صي cardinal  : اإنه »الباب واملحور«، »الب�صتاين 

والتطعيم«، اأي ما ميكن ت�صميته باجلانب املحوري.

    امللكي  royal : الأن هذه اللغة« تبحث عن اال�صت�صافة 

يف املنايف الو�صيعة على اعتبار اأننا ال نتوفر على 

ق�صور ملكية«.

العفيف  courtois: الأنه ي�صكل املثقال وامليزان نف�صه 

) ما يقي�س ولي�س ال�صيء امُلقا�س(.

للغة  العا�صق  الق�رس  هذا  اأع�صاء  فاإن  وكخال�صة 

)وللغة احلب، كما �صرنى الحقا(، على عك�س اأع�صاء 

الق�صور اخلا�صة باالأمراء، » يتم جتميعهم بوا�صطة 

نور العقل«، )يتعلق االأمر بالطبع ب�صيء خمتلف عن 

املقطع  هذا  معنى  اإن  احلروف«،  جمهوريٍة   « تيار 

وم�صطنعة  انتقائية،  اأكادميية  نظرية  ي�صتدعي  ال 

نحن  نحاول  و�رسية  عنيفة  جتربة  ي�صتدعي  ولكنه 

اأن نعطي فكرة عنها(.

     يف تاأ�صي�س هذه اللغة التي هي مبثابة االنعكا�س 

العتبارات  ال�صعر،  يلعب  ولالأ�صياء،  لالأ�صل  املطلق 

اللغة  تعرث  خالله  فمن  جوهريا:  دورا  ل�صانية، 

»اجلانب  باإظهار  يقوم  الذي  هو  )اإنه  ترابطها  على 

الناب�س للعالمات« )جاكب�صون(. ال�صعر هو »االإبداع 

ط بوا�صطة  اخلطابي املوزون »)3(، اأي اخليال املنمَّ

خا�صا،  در�صا  يت�صمن  والذي  واملو�صيقى،  البالغة 

اإىل  اأعيدت  وقد  الب�رسية  »اللغة  اإنه  وباخت�صار، 

عن  ماالرمي  �صيكتب  كما  اجلوهري«-  اإيقاعها 

ن�صميها باملو�صيقى  باأن ما  اأال نن�صى  ال�صعر. علينا 

ولدت، بح�صب تقارب مليء بالداللة، يف نف�س الوقت 

كتاب  ظهور  مع  بالتزامن  دانتي:  مع 

االإيقاعي،  التماثل  ظهر  اجلديد«،  »الفن 

وعرف  املتنا�صب،  النغمي  والتق�صيم 

وكذلك  كبريا،  تطورا  ال�صوتي  التعدد 

اال�صتقاللية  من  قدر  اأكرب  عن  البحث 

باالأجزاء؛  اخلا�صة  واالإيقاعية  النغمية 

ثورة هي، حتديدا، ثورة كتابة مو�صومة 

اأ�صبحت  اآخر،  جانب  من  ال�صعرية.  االأ�صطر  بظهور 

»مع  بينهما:  عميق  توا�صل  على  واملعرفة  اللغة 

اأف�صل  تتنا�صب  اأن  ميكن  فقط  الكبرية  املفاهيم 

تلك  يف  مُتثَّل  كانت   »اأف�صل«  كلمة  العبارات«. 

االنت�صارات احلربية، ومن خالل  احلقبة من خالل 

وهج احلب، و«ا�صتقامة االإرادة«، اأي اإجماال بوا�صطة 

ما يكون قابال للمزيد من االإبداعية،- والرتوبادور 

اآخر،  اإىل  مكان  من  ينتقلون  اإذ  الذين،  هوؤالء  هم 

يبحث  الذي  احلر  ال�صوت  هذا  اإ�صماع  على  يعملون 

عن نف�صه ويكررها يف �صبيل اأن يجد �صالته. وعلى 

اإنها  املف�صل:  ال�صكل  هي  فاالأغنية  االأ�صا�س  هذا 

يكون  ولكي  �صموليته«.  يف  الفن  »تعانق  و  تكثف 

ال�صاعر يف م�صتوى هذا الفن عليه اأن ميتلك » يقظة 

العلوم«.  ا�صتعمال  على  والقدرة  الفن  وعناد  الفكر، 

من  ال�صاد�س  الن�صيد  وحال  فرجيل،  حال  هو  وهذا 
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طرف  من  املع�صوقني  »ال�صعراء  وحال  »االإنيادة«، 

من  االأثريية  ال�صماء  غاية  اإىل  املرفوعني  جوبيرت 

كما  االآلهة،  �صليلي  ال�صعراء  ملتهبة،  ف�صيلة  خالل 

تتدخل  وهنا  جمازي«.  بكالم  )فرجيل(  ي�صفهم 

االأهمية  يف  غاية  دورا  تلعب  التي  الُعقاب  �صورة 

اجلنة  ويف  املعراج(  )حلم    Purgatoire املطهر«  يف« 

)باعتبارها ا�صتعارة للكتابة املتعددة(.

غري  الدرا�صة  العامية«،  الف�صاحة  »يف  كتاب  اإن 

تقنية.  بتاأمالت  املنتهية، تتالحق ف�صوله وتختتم 

 hendécasyllabe مقطعا  ع�رس  االأحد  ذات  الق�صيدة  اإن 

ف »يف الف�صاحة العامية« 
َّ
لة للكوميديا( تعر )امل�صكِّ

 « كماال،  االأكرث  الِوْتر  ال�صعري  البيت  باعتبارها 

يحتله،  الذي  الزمن  خالل  من  اآن،  يف  روعة  االأكرث 

ومن خالل �صعة الفكر والعاطفة اأو جمموع الكلمات 

وتقريبا  البناء  اإ�صكاليات  اإن  يت�صمنها«.  التي 

هكذا  داخله:  مهيمنة  ت�صبح  االإخبار  اإ�صكاليات 

اليد  حتى  اجلنة  يف  الكلمة  تناول  الذي  اآدم  فمنذ 

يف  فاملح�صلة  الورق،  على  العالمات  ر�صمت  التي 

العمق ال تعدو غري ب�صع �صفحات. فاالأ�صلوب ينق�صم 

باعتدال،  لذيذ  باهت،  اأ�صلوب  اإىل  لدانتي  بالن�صبة 

عذب  واإىل  �صطحية(،  )بالغة  ومزخرف  عذب 

ت�صويرية(.  )بالغة  الثانية  الدرجة  من  ومزخرف 

�صتاي�س،  اأوفيد،  فرجيل،  ال�صعراء:  من  ذلك  ومناذج 

بلني   ،Tite�live ليف   تيت  الناثرين:  ومن  لوكني؛ 

Pline، فرونتني Frontin، بول اأوروز Paul Orose . بينما 

ومذكرة؛  موؤنثة  طفلية،  اإىل:  الكلمات  ت�صنيف  يتم 

وم�صقولة،  منقحة  ح�رسية،  غابوية،  اإىل:  اأي�صا  اأو 

يكون  والفظة  امل�صقولة  الكلمات  اإن  وفظة.  غزيرة 

جتمع  التي  تلك  هي  واملنقحة  قوي.  �صوت  لها 

املقاطع،  بثالثي  املتعلقة  تلك  التالية:  اخل�صائ�س 

وغري امللفوظة مبلء النف�س، بدون نرب حاد اأو اإ�صارة 

مد، بدون حروف م�صغمة مثل z  و x، بدون �صيولة 

اأحادية امل�صتوى، تخرج من  اأو ك�صامتة،  متزاوجة 

amore, donna, disio, vertute, donare, le� )ال�صفاه بعذوبة 

اأحادي املقاطع  الغزيرة تتكون من  اإن   .)titia, salute

تلك  اأي�صا  اأو   )si, no, me, te, se( التعجب  اأدوات  اأو 

مثل:  تفاديها  ميكن  ال  زخارف  مبثابة  هي  التي 

كل  terra, honore, speranza, gravitate, impossibilità. من 

هذه التاأمالت �صيتم ت�صكيل حزمة و�صهم الق�صيدة، 

حبكتها وقوة نربها التي �صتكون اإذن اأكرث حدة منها 

حني مت التفكري فيها اأي�صا كدال غفل )اأي حينما مل 

يف  منيز  اأن  اإذن  علينا  يتوجب  داللة(.  اأية  له  تكن 

»االأغنية، يف  اأن  والعاطفة. ذلك  الفعل  االأغنية بني 

اال�صم، تعني  لهذا  الداللة احلقيقية  الواقع، وبح�صب 

كما  متاما  بالغناء،  ال�صغف  اأو   ، نف�صه  الغناء  فعل 

القراءة«.  فعل  اأو  �صغف  يعنى  ـ  القراءة  ـ  الدر�س  اأن 

والغناء هنا لي�س باملعنى نف�صه الذي جنده يف قول 

�صخ�س  اأي  اأو  وال�صجعان«  االأ�صلحة  »اأغنِّي  فرجيل: 

االأغنية  اإن  اأغني«.  »اأنا  يقول:  اأن  وميكنه  يغني 

)الن�س( هي تارة فاعلة وتارة منفعلة. ففعل �صخ�س 

الوقت  يف  )ن�صتعمل  اآخر  �صخ�س  �صغف  يناظره  ما 

ال�صفرة   encodage  وحل  الت�صفري  الراهن م�صطلحات 

décodage(. وبالرغم من كل ذلك فالن�س يتم حتديده 

من خالل فعله، وهذا هو ما يف�رس باأن املوؤلف، لي�س 

اإن  األَّفها.  الذي  ذلك  واإمنا  االأغنية،  يغني  الذي  ذلك 

االأغنية هي: »الفعل املنتهي ال�صادر عن ذلك الذي 

ميلي عبارات متناغمة فيما بينها، وتكون جاهزة 

للتلحني«، وهذا الفعل �صيقودنا اإىل املقطع ال�صعري 

الذي هو عبارة عن »غرفة ف�صيحة يتلقى فيها الفن 

.»estage باأكمله احلمايَة

وهكذا يف هذه الدرا�صة التي ميكننا النظر اإليها على 

وعلى  الكبري،  لعمله  ال�صغري  العامل  و  البوتقة  اأنها 

دانتي  فاإن  ال�صكلية،  ومولدته  الوراثي،  خياله  اأنها 

ال يكف عن اأن يجعل نظرة القارئ، من خالل نظرته 

اإنه ينبهنا بدون لب�س  اأكرث.  اخلا�صة، ت�صبح نقدية 

اإىل اأن امل�صاألة تكمن هنا، اأمام اأعيننا، يف �صوتنا؛ 

اللغة؛ وباأن �رسط  وباأنها تتجذر يف و�صعنا داخل 

وجودنا يوجد داخلها يف اآن معرو�صا بدون اأ�رسار 

املطلق.  ال�رس  من  بنوع  داخلها  ذلك  مع  وحمتفظا 

اإن الكلمات، عالقاتها، اأحكامها، اأ�صولها، اأ�صكالها 

ومعانيها، حتدد موقعنا داخل حقل جتربة ميكن اأن 

نتكبدها اأو اأن نريدها.  ولقد �صبق اأن قلنا باأنه كان 

االأول الذي طرح ثالثية: املمثل، املوؤلف، والقارئ. 

الفعل  القارئ، ولكن هذا  اإن فعل املوؤلف هو �صغف 
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هذا  املمثل.  �صغف  غري  اآخر  م�صدر  من  له  لي�س 

الالواعي  الت�صفري  من  يفلت  اإذ  للغة،  اخلالد  املمثل 

جديدة،  بحياة  اإال  اإجابته  تكون  لن  وامليكانيكي، 

�رسط اأن يتقن اللعب، ويتغلب على هذه اجلدة التي 

ال تكف عن احلياة. من هنا �صندخل يف بعد الن�صخ 

اليدوي للكوميديا.

»احلب«

مثل  اجلديدة«؟  »احلياة  كتاب  تاأويل  ميكننا  كيف 

قلب  هو  احلرف  اإن  حرفيا.  دانتي:  يكتبه  ما  كل 

حياته وكتاباته. وكتاباته، ينبغي علينا مقاربتها 

امل�صكلة  املكررة،  املتغرية،  املمتدة،  االأ�صماء،  مثل 

ال  االأخرية  هذه  للن�صو�س:  املتموجة  لالأر�س 

الثانية،  الدرجة  من  كانت  اإذا  اإال  معربة  اأبدا  تكون 

 – الثانية  الدالالت  اإن  منـزاح.  ب�صكل 

باأعداد المتناهية – ال تفعل يف اأق�صى 

امل�صتوى  هذا  عن  التفرع  غري  احلاالت 

ال�صطحية  البالغ  اأو   – العمق  البالغ 

احلاالت  اأ�صعف  يف  تبلغ  حني  يف   –
)يف  �صو�صري  الحظ  ولقد  نف�صها.  الداللة 

من�صور   ،   Anagrammes »اأناغراماته« 

من طرف �صتاروبين�صكي، 1964( جيدا 

باأن االلت�صاق باحلرف كان يف االأ�صل 

امللغز لل�صعر )وباالأخ�س يف اأ�صل ال�صعر 

]الهندي[ védique.(. اإن املو�صيقى ميكنها يف  الفيديِ ٍٍٍٍ

هذا املقام اأن ت�صاعدنا على املقارنة، ولكن بطريقة 

عابرة. اإن هذه املقاربة تنتمي لالختبار الذي جتريه 

ذات على املعنى باعتباره علة لوجودها، وللتجربة 

اجل�صدية – و للف�صاء املجهول – حيث اأن موقعها 

كذات يتعر�س جذريا الإعادة امل�صاءلة.

     يت�صمن كتاب »احلياة اجلديدة« ثالثة م�صتويات 

لوجود  املجال  يعطى  حكي   -1 التلفظ:  من 

 -3 من  جمموعة  بدورها،  هي،  تثري  ق�صائد   -2

)ما  هذه  الثالثة  التدوين  »خطوط«  التعليقات. 

التق�صيم  وهذا  الن�س(،  �صياق  الن�س،  الن�س،  قبل 

)مبعنى الو�صف، احلكي، وما يجعل من هذه الكلمة، 

تق�صيم-  ال�صل�صلة:  راأ�س  على  اال�صتقاق،  حيث  من 

– �رسد - قول(،  ل- و�صف  متييز- تف�صري / مف�صَّ

الذي  ذلك  و�صعية  والتق�صيم[  ]اخلطوط  يعر�صون 

نقاط  اأوىل  »للكوميديا«.  واملوؤلف  املمثل  �صيغدو 

كتاب  مع  )اللغة(  العامل  كتاب  تقاطع  التقاطع: 

الفرد )»كتاب الذاكرة«(. ونقطة التالقي هذه حتمل 

باالأحرى  اأو  ا�صم،  ، احلب.   Béatrice بياتري�صي  ا�صما: 

اإال ترجمته  الذي ال ي�صكل هذا اال�صم  الرقم 9،  رقم: 

اللفظية )بياتري�صي هي 9 يقول دانتي(. اإن » احلياة 

لنا احلياة املتجددة،  لي�صت فقط بالن�صبة  اجلديدة« 

املتخذة  احلياة  اأي�صا  ولكن  العهد،  احلديثة  احلياة 

الوليدة،  احلياة  اآن  يف  اأنها  )اأي   neuf ت�صعة  عالمة 

تلك التي تخرج اإىل الوجود بعد انق�صاء ت�صعة اأ�صهر، 

االإيقاعي  الف�صاء  يف  مو�صعها  تتخذ  التي  وتلك 

هذا  ت�صعا(.  عددهن  ي�صاوي  اللواتي  الفن  لربات 

التقاطع – املولد الل�صاين للذات- يحدث 

»�صعقة  وكوين.  يومي  بعد  خالل  من 

ما  اأي  دانتي،  لها  تعر�س  التي  احلب« 

ميكن ت�صميته اليوم باالنبثاق املفاجئ 

خلخلة  لديه  حتدث  الوعيه،  وفي�صان 

حتييه،  بياتري�صي  يرى  فحني  ع�صوية: 

يو�صك على ال�صقوط مغ�صيا عليه، ويحث 

باأن  اإقامته، يحلم  اإىل مكان  العودة  يف 

هذه  مائدة  على  غذاء  قلبه  يقدم  احلب 

وكما  الكتابة.  يف  ي�رسع  وتوا  املراأة، 

نرى فاإننا نح�صل هنا على �صل�صلة منطقية مده�صة. 

الأنه اإذا كان دانتي يدخل بهذه ال�رسعة اإىل الكتابة، 

من  متناهيا،  ال  �صيغدو  الذي  البحث،  يف  وي�رسع 

بالكتابة  له  تتكلم )جمال ال عالقة  اللغة  اأن  زاوية 

الالاأرادية ولكن بحركة اأكرث تعقيدا، اأبدية وعميقة(، 

فاإنه ال يفعل ذلك اإال بغر�س واحد: حتقيق التوا�صل. 

فمن اللحظة التي جتدد فيها حياته نف�صها، حياته 

املنت�صلة من الو�صعيات املاألوفة، لكي تكتب ) حدث 

تقت�صي طبيعته اإق�صاء كل من يقبل الر�صوخ لثقل 

املتناق�صة  املعادلة  دانتي  ي�صع  الو�صعيات(،  تلك 

الكالم،  اإىل  يدفع  ما  اأحد  هناك  دائما:  متيزه  التي 

واإذ يتكلم، فاإنه يتكلم من اأجل �صخ�س اآخر. معادلة 

جتعله يقع يف اآن يف موقف ال�صحية املرتعة ويف 
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الق�صمة  اإليه:  اأي�صا املر�صل  موقف الرتجمان، ولكن 

جت�صيده،  يتم  االأول،  الكالم  هذا  للمجهول.  الثالثية 

النكات:  من  قليل  عدد  خالل  من  يقال،  واحلق 

بياتري�صي »توجد«، والقارئ، الذي يجيب من جهة 

اأخرى، لي�س اإال �صديقه كافالكانتي. بيد اأن االأ�صا�صي 

ملجمل  والنظري  امللمو�س  النموذج  هذا  يف  يتمثل 

حركة،  �صوى  لي�س  ذلك،  ولنكرر  الذي،  دانتي  كالم 

وتوا�صل. اإن الف�صاء املكت�صف هنا هو ذلك اخلا�س 

الذي  الرمزي  التحديد  حقل  اأي  اأكرب،  كدال  باجل�صد 

نبلغه داخل ا�صطراب الرغبة. فالريا�صيات املعقدة 

التي حتر�س بالن�صبة لدانتي، على اأن حتجب وتعري 

العالمة يف اآن عن هذه الرغبة، تتبع قانون الكالم 

التعيني  هذا  داخل  مغلَّفا  ويبقى   » »يعنيِّ الذي 

كمكان مل�صتودعه اخلا�س. داخل هذه املتاهة، فاإن 

احللم  متوقع:  غري  ب�صكل  وترتابط  تتهياأ  الظواهر 

بلقاءات »حقيقية«، الهو�س باالرجتاجات اجل�صدية، 

التحول من النظر اإىل الروؤيا )ي�صتهل الكتاب بتحية 

متحو الوعي، تطفو باجل�صد اإىل ال�صطح، وُتهيِّج اللغة؛ 

االإخفاق(  اإىل  اللغة  هذه  تقود  مبكا�صفة  وينتهي 

ما  دانتي  اأن  بيد  يتجاوب.   الكل  ينقب�س،  الكل 

كمو�صوع:  اتخذه  الذي  اال�صتغال  هذا  خارج  يزال 

اإنه  بعد.  فيها  ي�صارك  مل  دائرة  مبثابة  هو  فاحلب 

»اأ�صبح  يكون  وقد  ينطقها.  وال  عبارته،  يخاطب 

ا�صتحوذت  ال�صطح  اآخر«منذ زمن، وقد تكون جتربة 

عليه )هذه التجربة ت�صكل يف اأحيان كثرية املعيار 

الوحيد الذي من دونه ال ميكن للقارئ اأن يفهم ما 

ميكن  متى  ميوت/  ذاكرتي  يف  يوجد  ما   « ُكتب(: 

العيون املولهة   « – اأراك، يا �صعادتي اجلميلة«  اأن 

مبوتها اخلا�س«. مل يكن دانتي واقعا باأقل من ذلك 

»ال�صيدات«  كانت  ما  وهذا  ذاتي،   تعبري  �رسك  يف 

الالئي يقابلهن، »كما لو كان يحظى برثوة طائلة«، 

باأن  الوقت  نف�س  يف  اإقرارهن  مع  عليه  يعاتبنه 

على  يحتم  ما  وهو  باملرة«.  غاية جديدة  »له  حبه 

اأن تتوقف عن  اأن تغري من وجهتها: عليها  الكتابة 

الت�صكي »اخليايل«، واأن تتحلى باملو�صوعية. وهذا 

�صتظهر  ومعه،  الوجود،  اإىل  �صيظهر  اآخر  م�رسوع 

اخلوف  اأي�صا  ولكن  يكتب  لكي  احلقيقية  الرغبة 

من اأن يبداأ. وعلى البداية اأن تتم ب�صكل اأكرث عمقا، 

وب�صكل غري متعمد، وعليها اأن حتدث بدون اأن نكون 

قد قررنا ذلك اأو خططنا له، كما يف ذلك اليوم الذي 

اأن  »نهر �صاف«  ي�صري مبحاذاة  وهو  لدانتي،  اأمكن 

يجزم: »واإذن فقد قلت باأن لغتي تكلمت كما لو اأن 

 Donne  « قائلة:  اخلا�صة  حركتها  من  اآت  كالمها 

ch’avete intelletto d’amore » )» اأيتها ال�صيدات اللواتي 

دانتي،  على  عزيز  البيت   هذا  احلب«(.  مهارة  لكنَّ 

الف�صاحة  »يف  كتابه  يف  مرتني  يذكره  اأنه  لدرجة 

اأنه  ذلك  ر«: وتف�صري  »املطهِّ العامية« وي�صتعيده يف 

�صكله،  عليه  يقوم  الذي  العفوي  االأ�صا�س  اإىل  ي�صري 

اللغة التي ينتمي  اأي  وطبقته ال�صوتية والالواعية، 

التي  اللغة  خا�س،  ب�صكل  اإليه  تن�صب  والتي  اإليها 

االإيطايل.  ال�صعب  ولتطور  لوجوده  مرتكزا  �صت�صكل 

داال  بياتري�صي  ت�صبح  اللحظة  هذه  من  وانطالقا 

يف  وانزوائها  الوجود،  عن  تواريها  بعد  اإذ  كونيا. 

عزلة ال حدود لها فاإن فمها، وعينيها، وابت�صامتها، 

ونظرتها �صياأخذون االآن لبَّ اأي �صخ�س. ويف نف�س 

اإىل الدائرة القاتلة،  االآن تدخل وُتدِخل معها دانتي 

»ال�صياع«:  جمال  اإنه  الدائم.  بالفناء  املتعلقة 

الت�صدع  االختفاء،  عن  اإعالنات  الهذيان،  املر�س، 

اأخذ  ميتة،  بياتري�صي  دانتي  راأى  فحني  ال�صدميي. 

احت�صار  مع  بالتزامن  �صيموت  باأنه  نف�صه  يحدث 

اإذ ت�صل فيها  التي  النقطة  العامل. وهنا نقرتب من 

مبادلة،  تقيم  فاإنها  حدتها،  ذروة  اإىل  التناق�صات 

غري معروفة لغاية هذه اللحظة، بني داخل وخارج، 

وتقيم عدم متييز ي�صل، من خالل اللغة، اإىل احلالة 

الال�صخ�صية، التنبوؤية. من االآن ف�صاعدا، فاإن احلب 

�صياأتي و�صيتكلم داخل القلب، داخل اال�صطراب الذي 

يتهياأ  العزلة.  من  ال�صمت،  من  له  امُلكاِبد  �صينت�صل 

يف  لي�س  يكمن  لدانتي  بالن�صبة  االأ�صا�صي  باأن  لنا 

القدرة على  اإىل  اإىل االطمئنان،  عدم الركون مطلقا 

تف�صري كل ظاهرة على حدة، وكل ملمح من مالمح 

واملح�صلة  الفهم  �صكب  اإعادة  يف  ولكن  ق�صائده، 

االأبدية  احلركة  داخل  عليها  ح�صل  التي  املوؤقتة 

للرغبة: بجعل االإبداع والنقد غري قابلني لالنف�صال. 

فاحلب ال ميلُك �صيئا وال يريد اأن ميلَك �صيئا: حقيقُته 
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انفتاحه على  الالمتناهية( هي يف  الوحيدة )ولكن 

ت�صكل  بياتري�صي  موت  فاإن  املعنى  وبهذا  املوت. 

موتا  كان  واإن  املوت  هذا  الأن  دانتي،  لغة  مفتاح 

خا�صا ب�صخ�س اآخر، فاإنه يعترب ال�صكل الوحيد الذي 

ميلكه ليحيى موته اخلا�س ويتكلمه. وانطالقا من 

هذا املوت، يدخل التعليق من جهة اأخرى اإىل �صف 

يت�صح  )لكي  تنتهي ب�صمت  الق�صيدة  تاركا  ال�رسد، 

جيدا، يكتب دانتي، باأن الن�س اأرمل veuf : ال ن�صتطيع 

اأن نعني ب�صكل اأف�صل دور الدال الذي تتخذه من االآن 

ف�صاعدا بياتري�صي، ف�صياق الن�س يعرب اإىل �صف ما 

قبل الن�س متيحا للن�س باأن يظهر كمخرج وحيد، 

اأو  تختفي  داخله  الفردية  العنا�رس  النهاية:  ككلمة 

ال  »حيث  املنطقة  هذه  اإىل  اإرجاعها  يتم  باالأحرى 

توجد لغة ت�صتطيع قول هذه العنا�رس«(.

     لُنِلح، مع ذلك، دون اأن نخ�صى من التكرار: 

اإن النزعة االإمتثالية االإن�صية وال�صيكولوجية، املوؤ�ص�صة 

وب�صكل  دائما  ان�صغلت  »ال�صريذاتية«،  احلماقة  على 

حمموم »بتعني هوية« بياتري�صي. وهو ما يوقعنا يف 

تف�صري  من  نوعا  باأن  القول  فهم حتمي: ميكننا  �صوء 

معكو�س منوذجيا يوجد جممال يف هذا االن�صغال. وهذا 

ال يعني البتة باأن بياتري�صي عبارة عن ا�صتعارة: بيد 

تتحقق  التي  تلك  هي  لدانتي،  بالن�صبة  واقعيتها،  اأن 

يكون  عندما  فقط  اإنه  واملوت.  البعد  طريق  عن  لديه 

مو�صوع رغبته مو�صوعا لي�س غري قاتل فقط ولكنه 

ال يحقق حياته اإال داخل موت متوا�صل- وهي نقطة 

م�صيئة تزيدها الظلمات توهجا حيث ميكن لها فقط 

القابل  )غري  املو�صوع  هذا  هوية  فاإن   - تتوكد،  اأن 

ولكن  تاأكيد،  بكل  املو�صوع،  و�صعية  يف  لالختزال 

وكاأنها  ُتفر�س   ) فاأكرث  اأكرث  غريية  اأخرى،  ذات  يف 

تقوي�ٌس لن�صيج الهوية االجتماعية.

ال�صعرية  نفهم  اأن  علينا  يتوجب  النحو  هذا  على 

ولـ،   »trobar cluz»لـ( الرتوبادور،  ل�صعراء  الباطنية 

»التي   fedeli d’amore للحب  »االأوفياء  ولـ   »)»senhàl«

ولكنها  واقعي،  لكائن  الوهميَة  النمذجَة  تعترب  ال 

بني  املحفوظة  االأيروتيكية،  امللمو�صة،  العالقة 

ميكننا  املوت.  وبني  للتدمري  القابلة  غري  الرغبة 

منه(  جئنا  الذي  )املكان  املراأة  عن  عموما  القول 

اأن  على  القادرة  الوحيدة  العالمة  تعترب  باأنها 

جترفنا نحو رغبة ال حدود لها. اإنها مكان القانون 

القوة  متتلك  فاإنها  الوقت  نف�س  ويف  )االإجناب(، 

عن  التعبري  على  القادرة  )البيولوجية(  املادية 

االنتهاك. فموت رجل يبدو اأمرا باالإمكان املطالبة 

باحلاجة،  باالنتهاء،  انطباعا  يعطينا  اأنه  كما  به، 

والوا�صحة.  املحددة  االأحا�صي�س  من  جمموعة  اأي 

وعلى العك�س فموت امراأة يبقينا يف حالة من عدم 

الر�صا. يظل يحتفظ بجانب خفي، خمادع، ال يكف 

عن مناداتنا. وهو ما يحتم علينا �رسورة مالحقة 

هذا املوت، واأن جنعل من لعبه الذي ال ين�صب، وال 

يخ�صع الأي منطق، منبعا لكتابة ولقابلية روؤية غري 

هو  باملوت،  مرتبط  اأنه  باعتبار  االآخر،  مكت�صفني. 

راأ�س  لالإ�صالح:  القابلة  غري  احلقيقة  لهذه  العالمة 

املوت، يقول Quevedo، هو امليت )مذكرا(le mort، بيد 

اأن املوت )موؤنثا(  la mort، هو الوجه، الوجه االأكرث 

امتالء باحلياة.

من   ( االأم  لغة  من  االأم،  من  العبور  هذا  هي  املراأة 

اأوديب(  خالف  )على  الروؤيا  نحو  االأكرب(،  املنع 

اإنها هي التي تقود  نحو النار التي عليها وجودنا. 

موت  املكررة.  واالأج�صاد  الوجه  ماوراء  روؤية  نحو 

بياتري�صي �صمح لدانتي، يف �صكل حياة ج�صدية يف 

امليتة  املراأة  هذه  حياة  ي�صتلهم  باأن  املوت،  عامل 

هذا  بف�صلها  يرى  واأن  حلياته،  �رسطا  باعتبارها 

تتجلى  »روؤياه  يجعل  واأن  باملوت،  اخلا�س  العامل 

لالأ�صطورة  اأخرى  قلب  عملية  للعيان«.  باأكملها 

مع  االأوجه  كل  من  بياتري�صي  تعاُر�س  القدمية: 

القدمية  لالأزمنة  االأعمى  الكالم  وعو�س  اأوريدي�س. 

، جميٌئ وا�صتنفاٌد للروؤية 
ٌ
�صيحل حمله انتهاٌك متحرر

– لغة  اللغة االأبوية  )يف الكوميديا، مبجرد اختفاء 

فرجيل- يف غمار مولد لغة بريئة منفلتة من اإ�صار 

اإليها  ينظر  باأن  دانتي  بياتري�صي  ترغم  القانون، 

التي  الطرق  عرب  اأدراجه  يعود  وجتعله  ويكلمها، 

قطعها، نحو االأر�س، ومتحى يف النهاية يف الكتابة 

التي كانت هي وراء اإثارتها(.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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اللوحة من اأعمال الفنان 



175 \ كاتبة وباحثة من �سورية

�أثري حممد علي \ 

يبدو لمن يتتبع األبحاث والمقاالت النقدّية التي اهتمت بالمنجز الفني لرسام 
الحفر اإليطالي، المولود في البندقّية، جيوفاني باتيستا بيرانيزي )1720-
Giovanni Battista Piranesi )1778، أن شخصيات ثقافية من أجيال القرن 
التاسع عشر وإلى اآلن، رأت نفسها بوجه من الوجوه في تصوراته الفنية، 
أو أن دافعًا جماليًا أو فلسفيًا أو نفسيًا كان وراء توقفها المحموم عند مخبآته 
واللقاء المنفرد معه، والكالم بانفعال اليخلو من ذهول وإعجاب بفعله الجمالي 
االستثنائي، خاصة سلسلة لوحاته المعنونة »السجون المختلقة« المنجزة 
بين )1745 و1760(، والتي تجاهلتها أنوار عصره، فلم تلق في راهن 

يومها التقييم واالعتبار الذي تستحقه.

بريانيزي 

»فنان �لبندقية«

�لر�ئي

)قراءة مو�سورية فـي العمران وال�سجون(



وال�سعراء  والر�سامني  النقاد  هوؤالء  ن�سو�ص  اأ�سارت 

بريانيزي  ل��وح��ات  ملعا�رصة  والفال�سفة  وال���رواة 

اأو تك�ّسفت عن طروحات م�سدودة  ملرحلتهم الزمنية، 

ة، 
ّ
االأخالقي اأو  ة، 

ّ
االإبداعي بتاأثري من توجهاتهم  نحوه 

ة ا�ستطاع اأن 
ّ
ة، وكاأن فنان البندقي

ّ
ة الفل�سفي

ّ
اأواجلمالي

الذي  زمنه  اأبعاد  متخطيًا  املغايرة  برهتهم  يخاطب 

اأفرزته »اأزمة ال�سمري االأوروبي« على حد تعبري بول 

هازار.

باأن  القول  على  املتنوعة  ة 
ّ
التاريخي الدرا�سات  تتفق 

القرن الثامن ع�رص هو قرن جلل �سديد التعقيد، ت�سارعت 

التاريخ،وجتان�ست  نهر  جلج  يف  وتعملقت  متغرياته 

ة بالمواربة، كما وازدحمت 
ّ
روا�سي خال�سته الفل�سفي

مطلقة  ثقة  حدتهم  مبو�سوعيني  ة 
ّ
املعرفي ردهاته 

القراءات  اأن  اإال  ب�»التقدم«،  واإميان عميق  بالعقل)1( 

ة تنو�ص به وتتعدد، من 
ّ
ة اأو التفكيكي

ّ
ة التحليلي

ّ
النقدي

تنوير ن�سق اإىل عتمة ن�سق نقي�ساأخالقيًا واجتماعيًا 

وثقافيًا. لهذا القرن تعود بداية التفكري العلمي احلديث، 

الثورة  مت�ست  عروقه  ويف  ة؛ 
ّ
القومي الدولة  وعقلنة 

والعقل  ة، 
ّ
والنفعي ال�سيا�سي،  واالقت�ساد  ة، 

ّ
ال�سناعي

القطارات  انطلقت  ة 
ّ
احلديدي �سككه  وعلى  االأدات���ي؛ 

للمراكز  ة 
ّ
العنكبوتي امل�سالح  �سبكة  تربط  ة 

ّ
البخاري

ة الكربى؛ وعند عتباته بداأت الهجرة من الريف 
ّ
املديني

اإىل املدينةوت�سكلت الربوليتاريا، وفيه �رصعت عقلنة 

ال�سجون بالتاأهيل واالإ�سالح االجتماعي؛ اإىلكل ذلك 

الدرا�سات  هو ع�رص تاأ�سي�ص علوم وفروع جديدة يف 

وعلم  الفن،  تاريخ  وعلم  اجلمال،  كعلم  ة 
ّ
االإن�ساني

Pa� 2(، وعلم الكتابة القدمية )االآثار، وفل�سفة التاريخ

.leografia

ة 
ّ
العقالنوي الثقافة  ة 

ّ
طهراني عن  ورغمًا  باملقابل، 

تخطيط  على  واأث��ره��ا  عظمتها،  اأن���وار  و»و���س��وح« 

بوادر  القرن  هذا  هام�ص  على  ظهرت  احلداثي،  املدن 

ة 
ّ
وفكري ة 

ّ
وفني ة 

ّ
اأدبي واأعمال  ن�سو�ص  يف  ة 

ّ
اندفاعي

ة 
ّ
ة وال�سبقي

ّ
الوجداني النف�سي، واحلالة  تنبهت للبنيان 

املخنوقة  والغمغمات  احلنني  وطال�سم  ة، 
ّ
وال�سوفاني

بالتمزق  �سعور  من  مازجها  وما  الب�رصي،  للكائن 

اأو  التاريخي،  النكو�ص  اأو  الرومان�سي«  »ماقبل 

جناح  على  املوعودة  ال�سعادة  اإزاء  وال�سك  التحفظ 

على  االإن�سان  و�سيطرة  و»التقدم«  ة 
ّ
العقلي املعرفة 

الر�سوم  تنتمي  املغايرة  التعبريات  ولهذه  الطبيعة؛ 

بريانيزي،  من  لكل  ًا، 
ّ
وح�سي ًا 

ّ
معرفي اإث��ارة،  االأك��ر 

وجون هرني فو�سللي )1741-1825(، وفرانثي�سكو 

-1757( بريك  ووليم   ،)1828-1746( غويا  دي 

بني  )1789-1854(م�����ن  مارتني  وج��ون   )1827

فجاج  عن  فنونهم  يف  الطرف  اأ�ساحوا  فنانيناآخرين 

»العقل اخلال�ص«.

له  م�ستقراً  بريانيزي  اتخذها  التي  روما  مدينة  اأما 

اإال غب�سة  اأيام عمره منذ عام 1740، فلم تكن  لبقية 

من  ال��ظ��اف��رة«  الباباوية  ال���»روم��ا  لتلك  ة 
ّ
�سبابي

اأخمدت  التاريخ  رياح  اأن  ذلك  ع�رص،  ال�ساد�ص  القرن 

للم�ساريع  احلما�سة  فيها  فركدت  النه�سوي،  وجهها 

املدينة  حتوالت  بتوا�سع  تعي�ص  وب��داأت  ة، 
ّ
املعماري

يف  التنوير  واأفكار  ة 
ّ
ال�سناعي الثورة  الإيقاع  املميز 

ة، ففقدت دورها املوؤثر على النزوع 
ّ
االأ�سقاع االأوروبي

املدن  ل�سالح غريها من  ة 
ّ
االأوروبي ة 

ّ
والفني ة 

ّ
الثقافي

م�سري  من  ينقذها  ومل  واجنلرتا،  فرن�سا  يف  خا�سة 

االأفول اإال ال�سجال االب�ستمولوجي االأوروبي الدائر يف 

ة االأ�سول، 
ّ
�سبيل البحث عن جذور ل�»العقل« يف �رصدي

من  واحدة  اإىل  لها 
ّ
وحو حينئذ  روما  اأنقذ  الذي  االأمر 

مدارج  على  عنها  غنى  ال  التي  ة 
ّ
الثقافي املراكز  اأهم 

برنوات  املا�سي  وتاأمل  ��ة)3(، 
ّ
االأك��ادمي��ي املعرفة 

»اجلميل«  تعتمد  ذائقة  بناء  تتغيا  ة 
ّ
حداثي ة 

ّ
تنويري

ة، 
ّ
لعمرانها امل�ستلهم من تراث االإمرباطورية الروماني

اأو »�سلفها ال�سالح« الذي مثلته احل�سارة االإغريقية؛ 

ولي�ص بخاف على اأحد ما و�سلت اإليه هذه النزعة –

ة االأقانيم: 
ّ
ة ثالوثي

ّ
ة– من وحداني

ّ
مبغاليقها اجلوهراني

و»اال�ست�رصاق  و»امليرتوبويل«،  ة«، 
ّ
االأوربي ة 

ّ
»املركزي

احلديث«، طاملا اأن ف�سيلة اللوغو�ص-اخلري مل تف�ص 

ة.
ّ
عن تخوم اخلارطة االأوروبي

اأن  اأود  بريانيزي،  عن  حديثي  اأتابع  اأن  قبل  ح�سنًا، 

ة 
ّ
االأوروبي للرحالت  هنا،  احلديث  معر�ص  اأ�سري،يف 

 Le grand�ب تاريخيًا  واملعروفة  اجلنوب،  نحو 

ثقايف  حج  لقبلة  ايطاليا  معها  لت 
ّ
حتو tour،التي 

واأه��ل  الباحثني  ال���زوار  م��ن  ك��ب��رية  اأع���داد  بتدفق 
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الرية،  ة 
ّ
االأوروبي العائالت  اأبناء  من  خا�سة  العلم، 

ال�ستكمال تكوينهم املدر�سي والفني، ولالطالع على 

ة، 
ّ
الروماني واحل�سارة  النه�سوي  الكال�سيكي  املنجز 

ة، 
ّ
البندقي م��دن  ي�سمل  اجل���والت  ه��ذه  م�سار  فكان 

وفلورن�سا، وروما اأ�سا�سًا، ومن ثم نابويل بعد اكت�ساف 

هريكوالنيوم �سنة 1738 وبومبي �سنة 1748، ومع 

هذه االأ�سفار اإىل ايطاليا و�سعت اللبنة االأوىل ود�ّسن 

ة كما يعرف يف راهن يومنا.
ّ
مفهوم ال�سياحة الثقافي

كان من عادة الوافدين والطالب املبعوثني والدار�سني، 

اآن يحني وقت رحيلهم وعودتهم لبالدهم، حمل تذكار 

الذاكرة  ا�ستعادة وتوثيق ما احتوته  معهم يبغون به 

اإىل  منهم  االأغنياء  فعمد  ة، 
ّ
االإيطالي جولتهم  اأثناء 

كارليفاريج�ص  لوقا  كلوحات  ة 
ّ
الفني اللوحات  �رصاء 

Ca� وكاناليتو    ،)1730-1663(  Luca Carlevarijss

Fran� naletto)1697-1768(، وفران�سي�سكو غواردي  

املثال؛  �سبيل  على   )1793-1712(  cesco Guardi

grabado, en� )واكتفى االأقل غنى باقتناء اأعمال احلفر 

 Giuseppe لفنانني من اأمثال ال�سقلي )graving, gravure

Vasi)1710-1782( وفنان البندقية بريانيزي.

هكذا فالتذكار الذي ي�ساعد الزائر على ا�ستح�سار ما 

�ساهده باأم العني، حّفز اجلن�ص الفني الذي اأطلق عليه 

ة Vedutismo، اأو فن ال�»منظر« Vedute، والذي 
ّ
بااليطالي

ة 
ّ
ة البانورامي

ّ
�سمل االأعمال الت�سويري

اأن  القول  ة. وميكن 
ّ
االإيطالي للحوا�رص 

اإ�سافة  حاليًا،  تخدم  اللوحات  هذه 

ة، 
ّ
التاريخي ة 

ّ
الفني وقيمتها  للجمايل 

كونها  العلمي  التوثيقي  اجل��ان��ب 

ة املدينة اأو حال االآثار 
ّ
تو�سح م�سهدي

ة عند اكت�سافها اآنئٍذ.
ّ
الروماني

»املنظر«  اأو  البانورامي  الفن  وم��ن 

�ستى،  تنويعات  تفرعت  االي��ط��ايل 

اأهمها ت�سوير االأطالل وعراء االأماكن 

وفن  اخلرائط،  ور�سم   ،ruinas ة 
ّ
االأثري

املنظر  وه��و   capriccios »ال��ن��زوات« 

الفنان  فيه  يطلق  ال��ذي  الفانتازي 

يعنى  وال  خميلته،  ات 
ّ
جلني احلرية 

م�سابهته،  اأو  ال��واق��ع  حماكاة  بدقة 

�سواء على كامل م�ساحة اللوحة اأم يف جزء منها.

التذكارات  وباملجمل كان النتعا�ص الطلب على هذه 

الفن، فت�ساعفت  �سوق  ازدهار  البليغ يف  اأثره  ة 
ّ
الفني

التي متثلمواطن  تلك  املطبوعة، خا�سة  اأعمال احلفر 

ة، و�سيمياء طلول احل�سارة 
ّ
االإثارة يف املدينة االإيطالي

ة. وكما هو منتظر انعك�ص هذا الن�ساط الفني 
ّ
الروماني

احلفر  مار�ص  ال��ذي  بريانيزي،  ة 
ّ
البندقي فنان  على 

اأنواع »املنظر«، واأبدع  القوي«، فاأجنز كافة  ب�»املاء 

وحافلة  بذاته،  م�سكونة  م�سبوقة:  غري  مرت�سمات 

كما  م�سمونها  يف  الزمن  ل��دورة  ة 
ّ
لولبي بتعرب�سات 

ة.
ّ
�سرناى مع التو�سع يف هذه الدرا�سة النقدي

ق�صة مدينة المكانّية يف �ملكان

ال��والي��ات  يف  البندقية  ل�سفري  امل��راف��ق  ال��وف��د  م��ع 

ة، وبعمر ع�رصين �سنة، ي�سل بريانيزي روما 
ّ
الباباوي

ت�ساكنه،  ة« 
ّ
االأبدي و»املدينة  حينها  مرة،ومن  الأول 

ولها قدم ما ا�ستطاع اإليه �سبيال..

يا ل�سرية هذه املدينة!!

الطرف  رو�سيليني..نغ�ص  بازوليني،  رومافلليني،  من 

القدي�ص  اإىل  التاريخ  ة، ونعود مع جوبات 
ّ
لربهة دهري

روما  نهب  ظالل  تبدو  حيث   ،)430-354( اأغو�سطني 

على يد القوط �سنة 410 خميمة فوق ري�سته اآن حتبري 
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»مدينة اهلل« يف الفرتة الواقعة بني )426-412(.

العقود  وتتحرك  ��ة، 
ّ
االأوروب��ي الو�سطى  القرون  تنطوي 

ة، بجحيمها ومطهرها 
ّ
االإن�سانوي املدينة  نحو حتوالت 

-1308( ة« 
ّ
االإلهي »الكوميديا  يف  املتبّدية  وجنتها 

وت�ساد   ،)1351( �سنة  الع�رصة«  »االأيام   
ّ
ومتر  .)1321

ة 
ّ
قواعد هذه احلا�رصة يف الت�ساوير وال�رصوح االإن�سائي

للجيوتو )1267-1337(، ويرى منظورها يف »املدينة 

 )1492-1415( الفران�سي�سكا  دي  لبريو  ة« 
ّ
املثالي

د 
َ
�رص

ُ
املنا�سبة ل�»الرجل الفيرتويف« )1490( رغم ما ي

ذلك  كل   .)1513( »االأم��ري«  يف  حكمها  ة 
ّ
مكيافلي من 

توما�سو  ياأخذ  اأن  قبل  التاريخ  ة 
ّ
م�سهدي يف  يندرج 

ال�سم�ص«  »مدينة  بكتابة  كامبانيال)1639-1568( 

�سنة 1602 يف زنزانته التي �سجن فيها ملدة 27 �سنة 

ب�سبب موؤامرة حيكت من قبل القوى امل�سادة لالإ�سالح.

اإىل  بريانيزي  يح�رص  ع�رص  الثامن  القرن  ومع  هكذا 

خ�سبة م�رصح تاريخ الفن االإيطايل، مكر�سًا اأغلب منجزه 

تداعيات  بكافة  واحل�سارة،  لروما،املدينة  اجلمايل 

معانيها يف الواقع امللمو�ص واملجازي واملتخيل على 

حّد �سواء.

ة، ينتمي كامبانيال مع مدينته 
ّ
يف اإطار الثقافة االأوروبي

معنى  ن 
ّ
كو الذي  االإن�سانوي،  املعريف  التحدي  لزمن 

م�رصوعه النه�سوي كل من جاليليو )1642-1564(، 

-1564( �سك�سبري   ،)1535-1478( م��ور  توما�ص 

بيكون  فرن�سي�ص   ،)1616-1547( ثربانت�ص   ،)1616

)1596-1650(..بينما  ديكارت   ،)1626-1561(

التنويري  التوتر  لتاريخ  مدينته  مع  بريانيزي  ينتمي 

فلكها  يف  دارت  اأوق���ات  ة، 
ّ
الفرن�سي ال��ث��ورة  ماقبل 

 ،)1704-1632( ل��وك  ج��ون  اأمثال  من  �سخ�سيات 

جيامباتي�ستا فيكو )1668-1744(، جان جاك رو�سو 

جياكومو   ،)1784-1713( ديدرو   ،)1778-1712(

 ،)1832-1749( غوته   ،)1798-1725( كازانوفا 

دي��ف��و)1660؟- دان��ي��ال   ،)1781-1729( لي�سينغ 

بريك  ادم��ون��د   ،)1727-1642( نيوتن   ،)1731

 ،)1814-1740( �ساد  دو  املاركيز   ،)1797-1729(

وجريميي بنثام )1748-1832(من بني اآخرين.

ة، ميكن القول اأن »مدينة اهلل« تتمو�سع 
ّ
كخال�سة ت�سكيلي

على �سطح م�ستوى ثنائي االأبعاد، يغيب عنها املنظور، 

من  ظالل  االإن�ساندون  �سقوط  ة 
ّ
كابو�سي فيها  وتتجلى 

ة املقاديرالتي 
ّ
اجلنة على االأر�ص، وفيها ن�ستبني جربي

وجالل  ة«، 
ّ
االإلهي ل���الإرادة  ة 

ّ
اخلفي »احلكمة  ر�سمتها 

بينما  ج��دي��دة«.  »قد�ص  ة 
ّ
روحاني �سبيل  تدبريهايف 

ثالثي  فراغ  اإطار  �سمن  جبهيًا  ال�سم�ص«  »مدينة  ترى 

ة 
ّ
مركزي عند  املنظور  خطوط  فيها  تتالقى  االأب��ع��اد، 

نقطة التال�سي، ويتمظهر فيها االإن�سان العليم وهو يقود 

ة واثقًا من الظفر. اأما املدينة 
ّ
م�سريه وظالله االإن�سانوي

التي اأبدعها ونظمها مهند�ص احل�سارة الفنان-اخلالق 

لوحاته  باجتماع  ة 
ّ
الكلي �سماتها  فتتو�سح  بريانيزي 

ة متعددة 
ّ
املتباينة كلها،كما لو كانت ت�سكيالت حواري

ة 
ّ
مديني واأزمنة  حلاالت  الوجوه  ة 

ّ
مو�سوري املناظري، 

وطباق  القول  وي�ساد  املعنى  عربها  ي�ساجل  متعددة، 

القول )contrapunto( على حد �سواء.

مهند�س معماري من �لبندقّية

وفق  بريانيزي  اأعمال  فرز  مبكان  ال�سهولة  من  لي�ص 

اقرتاحات  تفرت�سها  متتالية،  ة 
ّ
تاريخي مراحل  ترتيب 

متاأتية من التغريات التي تعاقبت على م�سرية الفنان، 

موا�سيعه  على  الفني  بفعله  قام  بريانيزي  الأن  وذلك 

املختلفة بوقت متزامن اأو مت�سابك تقريبًا.

باملجمل ميكن التعرف على وجوه ممار�سات بريانيزي 

ةمن خالل عمله كر�سام باحلفر 
ّ
ة اجلمالي

ّ
ة والبحثي

ّ
الفني

طبيعة  ح��ول  فني  ومنّظر  واأركيولوجي،   ،Grabador

خرائط  ووا�سع  احلديثة«،  »االأزمنة  يف  العمارة  ودور 

معماري  ومهند�ص  القدمية،  روما  ملدينة  ة 
ّ
تو�سيحي

ة، اإ�سافة 
ّ
وم�سمم داخلي، وم�سمم اأثاث ومدافئ جداري

لكونه تاجر عاديات .. كل هذه االألقاب والتخ�س�سات 

مهر  عند  احلثيث،  التو�سيفي  اإحلاحه  تتجاوز  ة 
ّ
في

َ
احِلر

 Architetto توقيعه على اأعماله املختلفة، على اأنه حم�ص

ة«.
ّ
veneziano« مهند�ص معماري من البندقي

باملقابل، ثمة اأمر ال بد من التنويه له، ذلك اأن اأيًا من 

على  تتحقق  مل  ة 
ّ
الهند�سي بريانيزي  وخمططات  ر�سوم 

اأ�سا�ص  حجر  من  لواقع  تتحول  فلم  املكان،  االأر���ص 

وهياكل عمران، وبقيت حرباً على ورق با�ستثناء كني�سة 

لطائفة  التابعة  روما،  يف  بريوراتو  دل  ماريا  �سانتا 

اإدخ��ال  على  بريانيزي  عمل  والتي  مالطا،  فر�سان 
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الكاردينال  من  بتكليف  عليها،  االإ�سالحات  بع�ص 

القرن  �ستينات  يف   )1799-1724( ريزونيكو  كارلو 

ة على واجهتها 
ّ
الثامن ع�رص، فاأجرى تعديالته الزخرفي

القدر  حلكمة  الحقًا،  الكني�سة  لتوّظف  فقط،  وم�سالها 

ة، كف�ساء قربي دفن فيه بريانيزي بعد 
ّ
البليغة ال�سخري

وفاته.

اخلا�سة  ة 
ّ
املعماري اللغة  لي�ست  االأم���ر،  حقيقة  يف 

قابلة  ب��امل��ج��م��ل،  ري��ا���س��ي��ًا  ال�سليمة  ب��ب��ريان��ي��زي، 

اإدراك��ه  رغم  فريد  بعناد  عليها   
ّ
اأ���رص ولكنه  للتحقق، 

مداه  اأق�سى  يف  ي�رصح  اأن  اأراد  ا�ستحالتها؛وكاأنه 

املن�سوب  العقلي  زمنه  �رصك  يتجاوز  اأن  االإب��داع��ي، 

ة العمل الفني املتخيل.. اأن 
ّ
بزمن ين�سبه هو على اأر�سي

يو�سل ت�سكيالت فكره وخميلته حول املدينة-احل�سارة 

ما  له  فكان  التاريخ؛  انعطافة  عند  مفارق  اجتاه  اإىل 

املر�سوم  البناء  طريق  عن  واإرادت��ه،  باأدواته  ا�ستهواه، 

واملخطط االإن�سائي املنفذ بتقنية احلفر والطباعة.

ر�سوم  الإجن��از  املتوثبة  روحه  بريانيزي  كر�ص  هكذا، 

ت عما ع�سف به، وا�ستوعبه من »جمال جتريبي« 
ّ

عرب

احلفائر  وبني  روما  ة 
ّ
م�سهدي يف  وليال  الأيام  ده 

ّ
تر�س

لتجمع  لوحاته  فجاءت  ��ة، 
ّ
االأث��ري التنقيب  وعمليات 

»املخيلة«  وجموح  الريا�سي«  »العقل  ح�سابات  بني 

الوحدة  ه��ذه  واأث���ارت  تنف�سم؛  ال  ة 
ّ
غرائبي ف��رادة  يف 

الأ�سباب  التحقق،  واملحالة  اجلامعة 

االهتمام  املحايثة،  خل�سائ�سها  تعود 

فعلها  على  اإ����رصاره  كما  الحقًا  بها 

ق�سبان  اأو  كلل  دون  عربها  والتحليق 

رها.
ّ
ت�سو

يف  امل��ت��اأم��ل  ينتاب  االأوىل،  للوهلة 

اأعمال هذا املعماري الفنان االإح�سا�ص 

باأن اأهم ما قدمه يتمحور حول �سل�سلة 

االأمر  املتخيلة،  املختلقة«  »ال�سجون 

�سريجي  ال�سينمائي  ل��ه  اأ���س��ار  ال��ذي 

اأ�سقط  حني  له،  درا�سة  يف  اي�سن�ستني 

بريانيزي،  قدمه  ما  كل  اعتباره  من 

éxtasis »اإ���رصاق«  لبهاء  فقط  واأ�سار 

املحفورة  �سجونه  يف  اإبداعه  �سويداء 

اأن  معترباً  ال���ورق،  على  واملطبوعة 

هو  عليها،  حتويرم�ستمر  اإج��راء  مع  اإجن��ازه��ا  تكرار 

مبثابة هاج�ص ملقاربة الكمال، هاج�ص ي�سابه ما داوم 

ة 
ّ
م�رصحي على  املتتالية  تعديالته  اأثناء  غوته  عليه 

»فاو�ست«)4(.

االحتفائي  حما�سه  اي�سن�ستني  مع  اأتقا�سم  بالطبع 

بالتكوينات الفانتازية لل�سجون البريانيزية، وتاأثرياتها 

ولكني  لديه،  ال�سينمائي  املونتاج  نظرية  يف  البديعة 

اأحتفظ على وجهة نظره فيما يخ�ص »توا�سع« ما تبقى 

من اإنتاج بريانيزي اجلمايل، بل اأرى اأن اأعمال الفنان 

ت�سكل كاًل ا�ستثنائيًا متكاماًل يف القرن الذي راأت فيه 

النور، والقيام بف�سلها عن بع�سها البع�ص هو اإجحاف 

الفنان  اأراد  ما  ومعنى  مبنى  اأ�سا�سيات  بحق  نقدي 

الفريدة، وحواره مع حا�رصه  ة 
ّ
التجريبي قوله بخربته 

وما�سيه وم�ستقبله، ومع ذات �سخ�سه، ذلك اأن لوحاته 

االأخرى  اإحداها  تو�سح  الفنية  واأغرا�سه  وت�ساميمه 

على  ة 
ّ
الت�سكيلي فت�ساويره  ح���واري،  منطق  �سمن 

بينها  فيما  الفنان  يقيمه  منهجي  تبدو كجدل  تنوعها 

التاريخ ودورته  بينها وبني  فيما  ثم  من جانب، ومن 

مفهوم  هنا  واأق�سد  اآخر.  جانب  ةمن 
ّ
احللزوني ة 

ّ
احلولي

التاريخ  ال  ة، 
ّ
االإن�ساني ال�سريورة  يحكم  الذي  التاريخ 

ن االأحداث.
ّ
كن�ص ي�رصد الوقائع ويدو

كما اأنني اأرى اأن بريانيزي من خالل موقفه عرب �سل�سلة 
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من  يقرتب  ة، 
ّ
الفني اأعماله  من  غريها  كما  ال�سجون 

من  ال  غوته،  اأبدعها  التي  ة 
ّ
الدرامي فاو�ست  �سخ�سية 

ل�سيطان  باع روحه  يبدو كفاو�ست  املوؤلف، فهو  غوته 

طريق  عن  وعمارته  التاريخ  حول  مقولتة  فقال  الفن، 

اجلمال وفانتازيا املكان الذيحلم به.

تقنية فن �حلفر �لتي ��صتخدمها بري�نيزي

ة لدرا�ستي هذه، اأود 
ّ
قبل اأن اأتابع ن�سج احلبكة الرئي�سي

اأ�سري  ة؛ وعليه 
ّ
التقني اأتطرق ال�ستخدامات بريانيزي  اأن 

الثامن  القرن  يف  معترباً  متيزاً  حقق  احلفر  فن  اأن  اإىل 

املتنوعة،  »املنظر«  اأجنا�ص  انت�سار  مع  خا�سة  ع�رص، 

فتعددت اأ�ساليبه وو�سائله كاحلفر على اخل�سب، والنق�ص 

االأخري  الفن  هذا   يخ�ص  وفيما  واملعدن،  احلجر  على 

مهنة  يف  درجت  ال�ستخدامات  تطوير  اأنه  القول  ميكن 

التفكري  اجته  حينما  والرت�سيع،خا�سة  احللي  �سياغة 

الثمينة  املعادن  على  املنقو�سة  الزرك�سات  طبع  نحو 

فوق الورق يف كل من فلورن�سا والبندقية النه�سويتني. 

الأجل  بريانيزي  اعتمدها  التي  للتقنية  بالن�سبة  اأم��ا 

فكانت«املاء  واملطبوعة  امل��ح��ف��ورة  اأع��م��ال��ه  كافة 

 aguafuerte,( ب�»التنمي�ص«  اأي�سًا  تعرف  القوي«،والتي 

ممار�ستها  على  درج  التي  الطريقة  وهينف�ص   ،)etching

)1471-1528(،رمربانت  دورر  مثل  الفنانني،  بع�ص 

غويا   ،)1770-1696( تيوبولو   ،)1669-1606(

.)1828-1746(

تقوم هذه الطريقة على النق�ص الغائر فوق لوح نحا�سي، 

وجتري  الزنك،  بريانيزي  ا�ستخدم  نادرة  حاالت  ويف 

الراأ�ص  ذات   ،buril املنقا�ص  اأداة  بوا�سطة  احلفر  عملية 

الفوالذي امل�ساء )املنقار( مبقاطع وثخانات خمتلفة؛ 

فبعد تنظيف �سفيحة املاتريك�ص امل�سقولة ب�سكل جيد 

الر�سم  اأثالم  الفنان  ال�سمعي، يحفر  بالورني�ص  ودهنها 

الذي يف ذهنه وخميلته على ال�سطح النحا�سي،لتمكني 

احلم�ص يف املرحلة التالية من الو�سول اإليها، وتتعدد 

ت�ستطيع  االأثالم املحفورة على نحو تقني  اأعماق هذه 

معه اأن حتمل املوؤثرات التعبريية اخلا�سة التي يريدها 

وحتوالت  والنور،  الظالل  قيم  يف  تدرجات  من  الفنان 

»الف�ساء االأثريي« ال�sfumato اإىل ما هنالك من موؤثرات. 

املرفقة  الكتابة  ذلك على نحو مقلوب، حتى  ويتم كل 

املرافقة  الن�سو�ص  يف  احل��ال  ه��و  كما  وج���دت،  اإن 

كان  والتي  التو�سيحية،  الرومانية  العمارة  لر�سوم 

بعد  ت�ستوي  ب�سكل معكو�ص كي  على بريانيزي حفرها 

الطباعة.

وفيما يخ�ص الظالل، ال�سيما يف ر�سوم االأطالل واملدافن 

على  بريانيزي  يعمد  فلم  ال�سجون،  ودهاليز  الرومانية 

للح�سول  االأ�سا�سي،  الر�سم  خلط  مواز  ثلم  حفر  ت��رداد 

بحفره  قام  بل  مالزمة،  بقوة  له  املرافق  الظل  على 

مبيالن مبتكر خا�ص به، مما ولد بعد التحبري والطبع 

واأق�سد  ة، 
ّ
البريانيزي الر�سوم  ز 

ّ
مي الذي  االح�سا�ص  ذلك 

للخط  ومقلقة  متوترة  رجفة  اأو  باهتزاز  االح�سا�ص  به 

ولل�سكل النهائي باملح�سلة.

بعد ذلك تاأتي مرحلة تغطي�ص ال�سفيحة املحفورة يف 

مغط�ص حم�ص االآزوت الذي ين�رصب يف االأثالم لي�رصي 

مفعولة التفاعلي مع املعدن. وكلما طالت مدة التغطي�ص 

الحقًا  املحربة  اخلطوط  كانت  احلم�ص،  تركيز  و�سدة 

وجتفف  ال�سفيحة  تغ�سل  اأخ��رياً،  وظلمة.  دكانة  اأك��ر 

وبال�سغط  فوقها،  الطباعة  ورق��ة  مت��دد  ث��م   ،
ّ

وحت���رب

 
ّ

الر�سم املحفور واملحرب بوا�سطة مكب�ص خا�ص ينطبع 

على �سطح الورق.

مرجعيات بري�نيزي �لفنّية �الأوىل

يف فرتة ا�سمحالل �سيا�سي واقت�سادي، فتح بريانيزي 

»جمهورية  ملا�سي  امل��ع��م��اري  ال���راء  على  عينيه 

االأع��م��ال  على  تعرف  ففيها  النه�سوي،  البندقية« 

ة، ال�سيما تلك التي اأ�سادها مواطنه املهند�ص 
ّ
الكال�سيكي

كما   ،)1580-1508(  Andrea Palladio باالديو  اأندريا 

 70/80( فيتورفيو  ماركو  الروماين  موؤلفات  در���ص 

وقرر  ة. 
ّ
املعماري الهند�سة  قواعد  حول  ب.م(  ق.م-23 

ة 
ّ
االأولي مبادئها  تلقيه  بعد  العمارة،  هند�سة  احرتاف 

يد خاله، واحتكاكه مع معنى كتلة احلجر اخلام  على 

وامل�سقول يف املقالع التي ا�ستغل بها والده.

Valeri� فالريياين االأخ��وة  يد  على  الر�سم  تعلم   بداية، 

االأوىل  الفنية  ثروته  وتعمقت  مولده،  مدينة  يف   ani

خا�سة   ،Bibbiena بيبينا  عائلة  اأفراد  من  جمايليه  مع 

لي�ص   ،)1743-1657(  Ferdinando Galli Bibbiena

فقط،  ة 
ّ
امل�رصحي العمارة  ت�سميم  يف  يتعلق  فيما  فقط 
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ة، 
ّ
امل�سهدي وت�سميم  ال�سينوغرافيا  يخ�ص  فيما  واإمنا 

اجلديد  والتوظيف  )الرتمبويل(،  الب�رص  وتقنيات خداع 

للمنظور الت�سويري، والذي ال يقت�رص على روؤية البناء 

املعماري املر�سوم يف اللوحة جبهيًا، كما هو احلال يف 

ة« 
ّ
املثالي ل�»املدينة  ة 

ّ
الكال�سيكي ة 

ّ
الهند�سي ة 

ّ
املعياري

لبريو ديلال فران�س�سيكا، واإمنا من زوايا متباينةخلقتها 

تنويعات فن الباروك )مثل »املنظور القطري«(، وكان 

ب�»الر�سام- ًا 
ّ
تاريخي يعرف  فيما  اأثرها  الطريقة  لهذه 

االأث��ر  اأك��رب  ل��ه  �سيكون  ال��ذي  االأم���ر  ال�سينوغراف«؛ 

عامًة،  بريانيزي  نقو�ص  ة 
ّ
م�سهدي عمق  على  بعد  فيما 

ةو»ال�سجون 
ّ
االأثري ة 

ّ
الروماني ور�سوم اخلرائب واملقابر 

املختلقة«خا�سًة.

اأ�ستاذ املنظور يف  اأثر  ويف هذا املجال ال ميكن اإغفال 

»اأكادميية فرن�سا يف روما« الر�سام واملهند�ص املعماري 

Giovanni Paolo Pannini)1691-1765(، والذي عزز يف 

ونزوات  ة 
ّ
اأثري و�رصوح  اأطالل  لر�سم  ال�سغف  بريانيزي 

ة؛ كما وداوم على حمرتف 
ّ
تطغى عليها الروح الفانتازي

 Giovanni باتي�ستاتيوبولو  جيوفاين  والنقا�ص  الر�سام 

الباروكي  الفنان  البع�ص  الذي يعتربه   ،Battista Tiepolo

االأخري واأهم من ميثل الروكوكو االيطايل، اإ�سافة الأنه 

البندقية؛  يف   Vedute ال�»منظر«  الفني  اجلن�ص  موؤ�س�ص 

تناق�سات  اأو  بتدرجات  بريانيزي  �سيتاأثر  وبرفقته 

chiar� )الكيارو�سكورو  النور-الظل 

كما  احلفر،  لوحة  م�ساحة  oscuro( على 

sfuma� ال تقنيات خلق  على  �و�سيتعرف 

to« الف�ساء االأثريي« الذي و�سل الأوج 

ة.
ّ
ن�سجه يف الت�ساوير الباروكي

على  اأّث���ر  م��ن  اأ���س��م��اء  وبا�ستعرا�ص 

املهند�ص  ذك��ر  م��ن  ب��د  ال  ب��ريان��ي��زي، 

Fischer von Er� النم�ساوي  املعماري 

�ص 
ّ
حر والذي   ،)1723-1656(  lach

ل 
ّ
لتخي ع�رص  الثامن  القرن  ت��وق  فيه 

واإعادة خلق اأبنية جليلة قدمية، وتاأثر 

الرائدة  املقارنة  ة 
ّ
التاريخي بدرا�ساته 

عظمة  م��ع  وتعاطفة  ال��ع��م��ارة،  ح��ول 

ة يف ال�رصق االأق�سى 
ّ
الهند�سة املعماري

موؤلفه  يف  ة،خا�سة 
ّ
الفرعوني وم�رص 

ة« 
ّ
ة واملدني

ّ
االأهم: »درا�سة يف هند�سة العمارة التاريخي

ت�ساميم  على  بو�سوح  التاأثري  هذا  فانعك�ص   ،)1721(

تتو�سح  كما  الح��ق��ًا.  ة 
ّ
الداخلي وديكوراته  ب��ريان��زي 

الن�سج مع موؤ�س�ص تاريخ  موؤثرات ل�سجاله يف �سنوات 

حول   )1768-1717(  Winckelmann فينكلمان  الفن 

واملفا�سلة  ة، 
ّ
الروماني للح�سارة  ة 

ّ
املعماري امل�سادر 

ة اخلا�سة باإن�ساءات 
ّ
ة والروماني

ّ
بني املعيارية االإغريقي

العامل القدمي؛كذلك نقا�سه مع املهند�ص املعماري وعامل 

 )1803-1724(  Julien�David Le Roy الفرن�سي  االآثار 

املدافع عن اإعجاز ثقافة وفن وعمارة املا�سي اليوناين 

ة.
ّ
على ما عداه من اأزمنة راحلة يف تاريخ الب�رصي

اخلامدة  ة 
ّ
املعماري احلياة  ترتك  مل  االأم��ر،  حقيقة  يف 

كاأي  مهنته  ميار�ص  كي  لبريانيزي  املجال  روما  يف 

الإجن��از  ة 
ّ
متويلي عرو�سًا  يتلقى  معماري  مهند�ص 

اأن يتحايل  ة، فكان عليه 
ّ
م�ساريع وخمططات ت�سميمي

منه،  يعتا�ص  عماًل  لنف�سه  ويجد  القدر،  م�سيئة  على 

ة، فوجد يف 
ّ
ة الفتي

ّ
ويعرب به عما يجول يف دخيلته الفني

انتعا�ص مهنة احلفر، فر�سة لالنزياح عن حظه املتعر 

يف الهند�سة نحو ممار�سة النق�ص على النحا�ص.

بريانيزي  اأن  اإال  فكان،  وق�سى  ك��ان،  ما  كان  وعليه 

داوم على روؤية نف�سه يف مراآة اأعماله على اأنه »مهند�ص 

معماري من البندقية« كما متت االإ�سارة �سابقًا. وحينما 
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اأخذ بالتعمق يف درا�سة  ا�ستقر يف روما ب�سكل نهائي، 

 Giusepe فن احلفر، وتتلمذ على يد الفنان االأ�سهر حينها

ز مبناظره ملدينة روما؛وراأى االأ�ستاذ يف 
ّ
Vasi، الذي متي

تلميذه »موهبة عالية يف الر�سم تفي�ص عما يلزم فنان 

يف  القيم  �سّلم  هذه  النظر  وجهة  وت�ستبطن  جيد«.  حفٍر 

ذلك الع�رص، والذي ترك لفن احلفردرجة اأدنى من غريه 

ة، ونظر مل�ساره الفني نظرته للمنتج 
ّ
من االأجنا�ص الفني

املوهبة،  عميق  ي�سرتط  ال  وال��ذي  اقت�ساديًا،  املربح 

وتكرار طباعة  االإنتاج مل�ساعفة  بال�رصعة يف  وميتاز 

ال�سفيحة االأم )املرتيك�ص( ميكانيكيًا.

ب�»املاء  احلفر  اأ���رصار  فازي  جوزيبي  من  بريانيزي  تعلم 

القوي«، وتاأثر باأ�سلوبه اخلا�ص يف توظيف النور وتدرجاته 

املنقو�سة  االأبنية  يف  احلجر  �سطح  ت�سكيل  على  املختلفة 

على �سفيحة النحا�ص، قبل اأن تاأخذ م�سارها للطبع.

ة 
ّ
ويف �سنة 1743 اأجنز بريانيزي ال�ساب جمموعته الفني

االأوىل، املوؤلفة من 13 لوحة، حتت عنوان: »اجلزء االأول 

Prima parte di archotetture e pros� «من العمارة واملنظور

pettive. وت�سري ر�سوم هذه املجموعة لدالئل ن�سج مبكر 

مده�سة، وقلق جمايل ومعريف اليخرج فيها بريانيزي 

ة امل�ستقرة، ولكنه -رغمًا عن ذلك- 
ّ
عن التقاليد العقلي

يقول  يلغيها،  اأن  دون  يفككها  داخلها،  من  يتجاوزها 

ي�ستبطن  الذي  احلني  يف  للعقل«-،  -«نعم  »نعم«  لها 

فت�سبح  الفني،  الفعل  م�ساحة  كامل  على  ال�»ال«  فيها 

وتبدو  والتمحي�ص،  واجلدل  لل�سك  قابلة  ال�«نعم«  هذه 

معلقة .. دائمًا معلقة بر�سم الزمن القادم.

الفني  االإن��ت��اج  عن  بريانيزي  يتوقف  مل  حينها  من 

التي  الفنية  امل��وؤث��رات  على  االأمثلة  ورغ��م  والبحث، 

لعبها كل من الفنانني ال�سابق ذكرهم، اإال اأن بريانيزي 

ة الفارقة يف �سريورة 
ّ
ا�ستطاع اأن يخلق عالمته اجلمالي

يف  حتى  اأب��دع  اأن��ه  القول  وميكن  اأنتجه،  ال��ذي  احلفر 

كان  حينما  اأو  الواقع،  فيها  ين�سخ  كان  التي  احلاالت 

على تنا�ص مبا�رص مع مرجعياته.

حيز لبري�نيزي يف حلبة �صر�ع �ملد�ر�س �لفنّية

ة 
ّ
غالبًا ما يجري التعميم الفني على اأن املدار�ص اجلمالي

ع�رص  الثامن  القرن  مدار  على  تواجدت  التي  ة 
ّ
االأوروبي

ة اجلديدة 
ّ
تتمحور حول فن البالط الروكوكو، والكال�سكي

ع�رص.  ال�سابع  القرن  من  ال��ب��اروك  خملفات  وبع�ص 

ة املتحزبة، على اأن 
ّ
وتركز كلي�سة هذه الدرا�سات النقدي

ة 
ّ
ة ال�سدي

ّ
ت�سارع املتناق�سات جرى بني قطبي الثنائي

املتحّدرة من  ة 
ّ
التنويري ة 

ّ
العقالني القوى  املت�سكلة من 

البالط  �سلطة  عن  املعربة  والقوى  الديكارتي،  املنطق 

القرن  اأواخر  مع  الذي ح�سم  االأمر  ة، 
ّ
للعقالني امل�سادة 

ة اجلديدة بانت�سار »العقل املجيد«، 
ّ
ل�سالح الكال�سيكي

ة اجلديدة 
ّ
وحتديداً مع تبني نابليون للمدر�سة الكال�سيكي

»ق�سم  لوحته  دافيد  اجناز  بعد  للثورة،  ة 
ّ
ر�سمي كممثلة 

االأخوة هورا�ص«)1784(، على اعتبار اأن هذه املدر�سة 

�ساحلة لتمثيل االأيدلولوجيا القائمة على فكرة ال�سلطة 

ة 
ّ
الكال�سكي ي�ستبطنه جديد  النظر عما  بغ�ص  ة، 

ّ
املركزي

من روح حمافظة.

ة، 
ّ
لي�ص بخاف على من يهتم بتفا�سيل احلدوث اجلمالي

الفن،  تاريخ  يف  ال�سائد  التب�سيطي  الت�سنيف  هذا  اأن 

نحو  ومييل  ة، 
ّ
الفني الظواهر  تعدد  عن  يتعامى  والذي 

العري�ص،  البند  مفهوم  حت��ت  وجتميعها  توحيدها 

الفني،  بفعلها  قامت  مغايرة،  ممار�سات  عن  يتغافل 

مبفرد  الذاتي  اجلمايل  �رصاعها  التاريخ  يف  وخا�ست 

اأثبتت اأنها كانت قادرة على متثيل زمنها،  ة 
ّ
لغة جدلي

ا�ستع�سائها  رغم  عنهما،  يفي�ص  وما  البديل،  وزمنها 

على الت�سنيف الر�سمي االأكادميي االآنف الذكر، فرتكت 

املهيمن،  الت�سنيفي  اخلطاب  قبل  من  االإه��م��ال  طي 

مل  النزعة  هذه  اأقطابه.  من  بقطب  جت��اوزاً  اأحلقت  اأو 

ت�ستثن بريانيزي، فرناه م�سمواًل �سمن مدر�سة الباروك 

للمدر�سة  منجزه  ترك  اأو  الروكوكو  من  موؤثرات  مع 

ة اجلديدة.
ّ
الكال�سيكي

فن  ة 
ّ
االأوربي ة 

ّ
االأر�ستقراطي تبنت  معروف،  هو  كما 

مبعنى  الباروك.  االآخ��ر:  فنها  عن  كبديل  الروكوكو 

 ،Grand gout الرفيع«  »الذوق  مبداأ  عن  انزاحت  اأنها 

البطويل   
ّ

واحل�����ص ة 
ّ
ال�سعائري للفخامة  امل���رادف 

امل�ستبك بت�ساوير وعمارة ق�سور امللوك واأ�رص النبالء 

احلاكمة يف القرن ال�سابع ع�رص، كما وهجرت خطوط 

ة، واأ�ساحت الوجه 
ّ
التكوين الت�سويري الثابتة اليقيني

حول  تتمحور  التي  ة 
ّ
االأ�سي ة 

ّ
الباروكي النظرة  عن 

ة متثلت يف 
ّ
ة عك�سي

ّ
اخلطيئة واملوت نحو روؤية �سكلي

ال�سهواين  االأبيقوري  الرقيق،  البهيج،  الروكوكو  فن 
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ة الرهيفة.
ّ
اللعوب، باألونه املخففة، وظالله احل�سي

هذه  عن  رغمًا  اأن��ه  التنويه  من  البد  اآخ��ر،  جانب  من 

الروكوكو وفيًا ملنبته االجتماعي، فلم  التحوالت بقي 

التعبري  يف  ة 
ّ
والتلقائي ة 

ّ
العفوي اإىل  وينجرف  يتحرر 

واعتمد  الفني،  بنموذجه  التم�سك  على  �سّدد  بل  الفني، 

اجلمايل،  املنتج  وتكرار  ال�سنعة  وتقانة  الرباعة  على 

النموذج،  ه��ج��ران  اأو  لالنطالق  امل��ج��ال  ي��رتك  ومل 

الكربى  الو�سطى  الفئات  من  وا�سعة  جموع  اأن  رغ��م 

املرفهة تهافتت على الروكوكو من اأجل تزيني بيوتها 

وزخرفتها واقتناء اللوحات التي تن�سوي حتته، هذا اإن 

ة لبع�ص فناين هذه النزعة 
ّ
مل نتحدث عن رعايتها املالي

ة)5(.
ّ
الفني

ة كان على فنان 
ّ
ة واملعماري

ّ
�سمن هذه التيارات الفني

ة بريانيزي اأن يطرح قوله وروؤياه حول الفن!!
ّ
البندقي

ة 
ّ
ة يف م�سهدي

ّ
للوهلة االأوىل، تبدو ر�سومه ملختلف االأبني

ًة للمناخ العقلي املاألوف يف دائرة الراهب 
ّ
اللوحة وفي

 )1761-1690( Carlo Lodoli الريا�سي كارلو لودويل

راأى  والذي  اجلديدة  ة 
ّ
للكال�سيكي املوايل  البندقية،  يف 

ة خري ممثل ل�»العقل«؛ ولكن مع 
ّ
يف الهند�سة املعماري

ة تعود 
ّ
التدقيق فيها ينح�رص هذا االنطباع بفعل اآثار تقني

ة، 
ّ
بالباروكي لي�ست  ولكنها  املهيبة،  الباروك  ملالمح 

كما اأن رهافة الزخرف احل�سي يف ديكوراته وت�ساميمه 

الروكوكو  من  ولي�ست  للروكوكو  ت�سري 

اأن  اليلبث  االأم���ر،  نهاية  يف  ب�سيئ. 

ر�سومه  يف  املتاأمل  الناقد  لدى  يتعزز 

بعدم  املوم�ص  االإح�سا�ص  وت�ساميمه 

امل�سبق  املدر�سي  التو�سيف  ج��دوى 

امل��ع��رف��ة، وخ��ط��ل ال��ب��ح��ث ع��ن م��ربر 

ال  ة 
ّ
تب�سيطي ة 

ّ
تلفيقي ل�سالح  حتققها 

ة، فمفاتيح قراءة اأعمال بريانيزي 
ّ
نقدي

فن  نظرية  تتطلب  م�سالكها  وا�ستيعاب 

املكر�سة  تلك  عن  تختلف  بها  خا�سة 

اأن  ذل��ك  ة؛ 
ّ
الزمني ملرحلتها  ر�سميًا 

خا�ص  الذي  للمناخ  ينتمي  بريانيزي 

لو  فيما  وامل�ساءلة  الفني  �سجاله  فيه 

كان من الواجب اإعطاء االأ�سبقية للعقل 

اأم  املو�سوعات  لعامل  للوجدان،  اأم 

 .. وما هو دور اخليال واالنفعال 
ّ

للذات، لالإدراك اأم للح�ص

يف عملية اخللق؛ لعل هذا ما يربر وجود البناء املحكم 

اإىل جانب  للمدينة،  البانورامية  »املناظر«  القواعد يف 

التفكك واالنحالل الت�سويري كما هي يف »النزوات« اأو 

»ال�سجون املختلقة«.

نظرة تو�صيفّية عامة الأعمال بري�نيزي

االأم���ام،  نحو   »
ّ
اخل��ط��ي »التقدم  ت�سورات  ب��زوغ  م��ع 

خلفًا  باخلطف  االأوروب���ي  ع�رص  الثامن  القرن  �سغف 

جميل  نحو  وحت��دي��داً  وجميله،  القدمي  التاريخ  نحو 

الفنانني،حني  اأغلب  وحر�ص  ة)6(، 
ّ
الروماني احل�سارة 

الهند�سي  املا�سي  ه��ذا  واإن�ساءات  ل�رصوح  تناولهم 

بائنة  رفعة  من  هالة  اإ�سافة  على  ة 
ّ
الفني اأعمالهم  يف 

هذه  يف  النقاد  بع�ص  وي��رى  الريا�سي.  للنموذجهم 

ة للعتيق من الزمن ح�سا�سية »ما قبل 
ّ
العودة النو�ستاجلي

ة، 
ّ
املا�سوي العودة  هذه  ِقبلة  اختلفت  واإن  ة«، 

ّ
رومان�سي

ع�رص  التا�سع  القرن  ة 
ّ
رومان�سي لدى  متحورت  اأنها  ذلك 

ة ومدينتها 
ّ
حول الطواف بكعبة الع�سور الو�سطى القوطي

الغب�سة غري املنظمة ذات االأزقة املتعرجة امللتوية.

املذهلة  ة 
ّ
االأثري االكت�سافات  ترافقت  اآخ��ر،  جانب  من 

ة 
ّ
ة يف ايطاليا مع بدئي

ّ
ة الروماني

ّ
واالأبحاث االأركيولوجي

ة وجدت تعبريها يف االهتمام والت�سديد على 
ّ
روح قومي
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بالتعار�ص  ة، 
ّ
الروماني للح�سارة  ة 

ّ
االأترو�سكي اجلذور 

املوؤرخ  مثل  من  لها،  ة 
ّ
االإغريقي االأ�سول  منا�رصي  مع 

املعماري  واملهند�ص   Winckelmann فينكلمان  االأملاين 

.Julien�David Le Roy الفرن�سي

باملجمل، مل يبتعد بريانيزي، الفنان واملنّظر، عن ذائقة 

االأ�سول  على  التاأكيد  ري��ادة  عن  وال  روم��اين،  هو  ما 

مرامه  تف�سري  اختلف  واإن  ة ملا هو روماين، 
ّ
االأترو�سكي

ة تتغيا ا�ستعادة 
ّ
 مغلق، اإىل ق�سدي

ّ
 قومي

ّ
من جمرد ح�ص

ة مبنحى يذكرنا 
ّ
هذا املا�سي وبالغة هند�سته املعماري

فل�سفة  حول  فيكو  جيامباتي�ستا  مواطنه  بطروحات 

مع  التو�سيح  ب�ساط  على  �ساأفردها  والتي  التاريخ، 

امل�سي قدمًا يف تعمري درا�ستي هذه.

وال��ق��ول  ال�سعر«  »ف��ن  على  التعرف  ميكن  تقنيًا، 

اخل���ا����ص ب��ب��ريان��ي��زي م���ن خ���الل اأع���م���ال احل��ف��ر 

ة 
ّ
التزيني واالأغرا�ص  الديكور،  ة،وت�ساميم 

ّ
الت�سويري

التي تغرف على كيف كيفها من جماليات احل�سارة 

مقاربة  اأن  للقول  البع�ص  يقود  قد  ة.هذا 
ّ
الروماني

بقعة  ت�سلط  ة، 
ّ
�سكلي روؤي��ة  تظللها  بريانيزي  اأعمال 

ال�سوء على ال�سنعة واملهارة وتقانة عمل احلفر اأثناء 

»ن�سخ« املو�سوع الروماين، ولكن االأمر لي�ص على هذا 

النحو باأي حال من االأحوال، ذلك اأن بريانيزي و�سع 

ة، ودرا�سته 
ّ
على كاهل حممول �سنعته،ودربته العقلي

التجريبي  واجل��م��ال  ة، 
ّ
االنفعالي الطاقة  ة، 

ّ
العلمي

اأثناء  معها  تعاي�ص  التي  ة 
ّ
احل�سي واخلربة   ،emmpirico

املكان  ف�ساء  من  واالأث��ري  املديني  مو�سوعه  نقل 

اإبراز  على  وعمد  الفني،  الت�سكيل  ف�ساء  اإىل  الواقعي 

التاريخ  وبني  مو�سوعه  بني  املحايثة  اجلدل  قنطرة 

عمران  ة 
ّ
درامي اإبراز  على  رّكز  اأنه  مبعنى  التطوري؛ 

ة 
ّ
�سببي فهم  حماولة  مع  املفقود،  املا�سي  وانحطاط 

التي  اللوحات  جممل  خالل  من  واال�سمحالل  الفقد 

االأعمدة،  وحمافل  املديني،  واملنظر  االأوابد،  تتناول 

ة، 
ّ
الروماني واملدافن  املقببة،  ة 

ّ
االترو�سكي واالأ�سقف 

والنزوات  احلا�رص،  عمارة  مع  املت�سابكة  واالأط��الل 

ع�ّسق  ذلك  الخ؛لكل  املتخيلة..  وال�سجون  ة، 
ّ
الفانتازي

فناين  من  اأ�سالفه  عن  ورثه  الذي  ال�سوء  بريانيزي 

البندقية مع موؤثرات »املنظور القطري«، امل�ستقى من 

الباروك، كي مينح امل�سهد �سحنة غري م�ستقرة ونوراً 

 pintoresco,( البعد »الت�سويري«  مذرراً، كما �سدد على 

املر�سوم،  البناء  مقام  يف   )pittoresque, picturesque

« »اجلليل« sublime اإىل 
ّ
ونقل مفهوم »ال�سامي« »العلي

الفنون الت�سكيلية فكان االأول يف هذا امل�سمار.

اأو  اأدعوه هنا ب�»مقيا�ص اجلاللة«،  اعتمد بريانيزي ما 

ة 
ّ
»مقيا�ص ال�سمو«،والذي تبدو معه ال�سخو�ص الت�سويري

ة.. 
ّ
املعماري االإن�ساءات  �سواهق  اأم��ام  احلجم  �سئيلة 

�سخو�ص ال بد من االقرتاب من اللوحة لتمييزها؛ وهنا 

ال يجب اأن يفهم من ت�سغري احلجوم الب�رصية يف اللوحة 

غار االإن�سان، كما هو احلال يف 
َ

اأنه داللة على �س على 

العك�ص من ذلك،  ة، بل على 
ّ
ة الالهوتي

ّ
الفني ات 

ّ
الق�سدي

احلداثي  املعمار  عوايل  وخالق  مهند�ص  هو  فاالإن�سان 

واأ�سبه ما يكون ب�Demiurgo اأو �سانع العمارة )كما هو 

معيار  فيكو(..هو  جيامباتي�ستا  لدى  التاريخ  �سانع 

بيان بنيانه امل�ساد.

وبت�سخيم البناء على م�ساحة التخييل يف اللوحة، مبا 

الفيتوريف  الهند�سي  والنموذج  االأثري  الواقع  يخالف 

عرب  حا�رصه  مع  بريانيزي  يتحاور  �سواء،  حد  على 

اجلمال  ترديد  يروم  ال  فهو  للما�سي،  اخلا�ص  ره 
ّ
ت�سو

كان(،  )كما  اأو  ه��و(،  )كما  الواقع  من  ًا 
ّ
رفي

َ
ح القدمي 

يرغب  بل  م�ستن�سخة،  ة 
ّ
وثائقي ك�سهادة  له  الوفاء  وال 

تخوم  اإىل  اللوحة  بجماليات  ياأخذ  بعٍدفني  باإ�سافة 

مماجعل  روؤي��ت��ه،  مبقت�سى  »ال�سمو«  اأو  »ال�سامي« 

التي  الطريقة  تن�سح مبعنى مبتكر خا�ص عرب  اأعماله 

املتلقي كي  اأمام  الدرب  املو�سوع، ممهداً  بها  يحاكي 

بالغمو�ص  االإح�سا�ص  من  عمارته  ر�سوم  �سمو  ي�ستقبل 

ال�سعور  اأومن  القدمية،  لروما  ال�سنوغرايف  التكوين  يف 

من  اأو  ��ة، 
ّ
ال��ق��ربي احل��ج��رات  ت�ساوير  اأم���ام  بالرهبة 

االأطالل  بني  املبعر  الرميم  ة 
ّ
م�سهدي من  االنقبا�ص 

وحطام  الرمو�ص  م�سارب  اأمام  الكرب  من  اأو  البائدة، 

اأومن  ة، 
ّ
التماثيل املتناثرة على مرمى من زواحف حي

�سخرية  متّثل  من  اأو  ال�سجون،  ب�سحيق  واالأمل  التمزق 

اأو  ظليلة،  اأم��واه  من  طافية  خرائب  ر�سوم  يف  القدر 

ة وهي تقتفي اأثر الب�رص 
ّ
مقاربة جربوت الطبيعة الغولي

املوتى يف التاريخ وت�ستويل عليه..

ومتظهرات  االآثار  دوافن  تتعاي�ص  ذلك،  كل  جانب  اإىل 

ة يف بع�ص اللوحات مع اأنا�ص رعاة 
ّ
الطبيعة االعتباطي
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موحياتها  تذكر  ة 
ّ
غنائي ة 

ّ
بفني الر�سم  م�ساحة  يعربون 

ب�»اجلن�ص الرعوي« لدى رومان�سيي القرن التا�سع ع�رص 

الباحثني عن اأركاديا البعيدة.

هذه  املتنوعة  التلقي  موؤثرات  كل  بريانزي  ميو�سع 

معًا  وتاأملها  اجتماعها  عن  يغيب  م�سهديات  يف 

حني  باال�سرتخاء  ت�سمح  فال  بال�سكينة،  االإح�سا�ص 

تثري  ذل��ك  من  العك�ص  على  بل  ب�رصيًا،  ا�ستقبالها 

امل�ساعر وحتر�ص املخيلة ل�سالح توتٍردرامي يحايث 

بالرهاب  ال�سعور  يثريها  التي  ال�سامية«  »املتعة 

والهول والذهولوالهيبة لدى م�ستقبل العمل الفني.

لت�سكيالته  بريانيزي  اخ��ت��ار  م��رام��ه،  والكتمال 

جتربته  مع  املتناغم  التزييني  العن�رص  املحفورة 

ة، فنزع الزخرف من حيزه ال�سكالين املطلق، 
ّ
اجلمالي

ة 
ّ
الواعي واملحاكاة  واالبتكار  االختيار  حيز  اإىل 

العمارة  اأم��ام  التوقف  ف��اإن  وباملجمل  امل��درك��ة. 

ة التي تفي�ص عن اإطار اللوحة، واملحملة 
ّ
الت�سويري

يدع  ال  لبريانيزي،  ة 
ّ
احل�سي ة 

ّ
الذاتي التجربة  بطاقة 

فلك  املهتم يف  املتلقي  تورط  بل  جمااًل لالمباالة، 

ة فيها.
ّ
�سيفرة جماليات املعرفة احلد�سي

اإن فعل بريانيزي الفني ال�سابق على ع�رصه، مل ياأت 

ك�سدفة عابرة غري مق�سودة، بل قام به وهو بكامل 

ة 
ّ
ال�رصاعي ل�سعريتها  املدركة  ق��واه 

اأهمية  تاأتي  وهنا  فنيتها،  وعوامل 

ة التي مل متنح التقدير 
ّ
اأ�سبقيته اجلمالي

اللوحات  فكل  زمنها،  يف  ال��واج��ب 

خ�س�سها  التي  ة 
ّ
التو�سيحي ة 

ّ
الفني

ة 
ّ
بريانيزي لعنا�رص الهند�سة املعماري

وتاأن  ب�سرب  وامل�ساغة  ة، 
ّ
الروماني

كبريين، لي�ست اإال �سجال يف حفريات 

كما  العمارة  �سعر«  و»ف��ن  املعرفة 

يخ�س�ص  فرناه  وتب�رصها؛  اأب�رصها 

التفا�سيل  لت�سوير  ��ة 
ّ
ج��م ل��وح��ات 

ل��الأع��م��دة  ��ة 
ّ
وال��ب��ن��ي��وي ة 

ّ
التخطيطي

وقنوات  البناء،  وحممول  والتيجان، 

ال�سوارع  واأ�سا�سيات  واجل�سور،  املياه 

واالأ�سقف  واالأق��وا���ص  القناطر  ة 
ّ
وهيكلي ة،  

ّ
الرئي�سي

للعمارة  ة 
ّ
التحتي ة 

ّ
البني عنا�رص  وخمتلف  ة، 

ّ
احلجري

ة من م�ساقط عدة،  وال ين�سى اأن يرتك دالئل 
ّ
الروماني

ة التي �سيدت بها 
ّ
يف لوحات خا�سة اأخرى على الكيفي

اإنتاج  اأدوات البناء وو�سائل  االأبنية، اإ�سافة لت�سوير 

العمارة يف لوحات اأَُخر.

القدمية،  ة 
ّ
الروماني املدينة  عمران  فّكك  اأنه  مبعنى 

وحللها لعنا�رصها االأوىل يف احلني الذي ركبها فيه 

فكرة  على  تتكئ  جعلها  اأن  بعد  زمنه  �سفاف  على 

ع�رص،  الثامن  القرن  يف  نظره  وجهة  من  »ال�سمو« 

وميكن القول اأن عمله التفكيكي هذا للعمارة الرومانية 

ة ليوناردو دافين�سي )1519-1452( 
ّ
يذكر بت�رصيحي

للج�سم الب�رصي يف ع�رص النه�سة.

ة 
ّ
التاأمل يف الرتاكم الت�سويري يف اللوحات التو�سيحي

ةيقود لال�ستنتاج باأن بريانيزي يقول بدورة 
ّ
التفكيكي

ة مغلقة 
ّ
التاريخ وحركته، ولكنها لي�ست دورة �سكوني

بل منفتحة وب�رصوط اأكر رقيًا وتعقيداً. من هنا يرى 

ة تعود مبا�رصة 
ّ
بريانيزي اأن اأ�سول العمارة الروماني

ة. 
ّ
ة ال االإغريقي

ّ
للح�سارة االترو�سكي

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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187 \ كاتبة ومرتجمة من لبنان

�سيناريو جويل كوين و�إيثان كوين

عن رواية الكاتب كورماك مكارثي

ترجمة مها لطفي \ 

م�ساهدة هذا الفيلم ت�سع الإن�سان يف حالة من الإثارة البدائية التي مير بها وهو يراقب 

ظل غيمة يتمدد ب�رسعة جنونية فوق ار�ض �سا�سعة خالية. م�ساهدة ت�سعنا امام معان 

مثقله بالحتمالت املثرية للق�سعريرة الثلجية حول ماهية امريكا..

الناقد: بيرت بارد�شو / جملة اجلارديان 

بالن�سبة يل الأ�سلوب هو الغالف اخلارجي للم�سمون وامل�سمون هو املحتوى الداخلي 

اإىل جنب ول  لالأ�سلوب متامًا مثل خارج وداخل ج�سد الإن�سان كالهما ي�سريان جنبًا 

ميكن ف�سلهما واحدا عن الآخر.

جان لوك جودار        

»�إنها لي�ست

 بلد�ً لل�سيخوخة «

              املمثلون 

ال�رسيف بيل توم يل جونز   

للويلني مو�ض جو�ض برولني   

انطون �سيغور جافيري باردمي   

كار�سون ويلز وودي هاريل�سون  

كارلجني مو�ض كيلي ماكدونالد   

لوريتا بيل تيت�ض هارير   

رجل �ستيفان روت   



الذي  الغالف  هو  للفيلم  الفني  الأ�شلوب  كوين  الخوة  عند 

طيب  بني  بتنوعها  وال�شخ�شيات  امل�شمون  عن  متامًا  يعبرّ 

ال�شخ�شية.  مع  املتنا�شق  اللون  با�شتخدام  تنعك�س  و�رشير 

دائمًا  مييل  وال�رشير  والفاحت  الأبي�س  اللون  يرتدي  الطيب 

والألوان  الأبي�س  يرتدي  بيل  فال�رشطي  الداكنة.  الألوان  اإىل 

الفاحتة بينما ل يظهر �شيغور �شوى يف اإ�شاءة داكنة مظلمة 

والوان غامقة.

وهكذا فهما يجعالن من كل م�شهد بتفا�شيله الدقيقة تعبري 

دقيقا عن م�شمون الرواية. وهذا يت�شمن كل النواحي الفنية 

من اإ�شاءة واختيار لالأمكنة واخللفيات.

ال�شخ�شيات مدرو�شة ا�شا�شًا من قبل املوؤلف مكارثي فاأنطون 

�شيغور هو ال�شخ�شية يف الكتاب التي تبتعد فعليًا عن كونها 

واقعية. اإن �شيغور هو واقعي يف الكتاب وميثل اأي�شًا فكرة ما.

وحتى ال�رشيف بيل الذي لديه بع�س القواعد الأخالقية التي 

يتبعها والتي اأدت دورها معه اإل اأنه يف نهاية الفيلم يبدو 

التج�شيد  من  نوع  وكاأنه  جاء  �شيغور  اإن  عنه.  تخلت  وقد 

يوقف  اأن  هو  ودوره  الغريق  باآلهة  فيذكرنا  املوت  لفكرة 

�شلطة الفعل ويجعله غري مت�شل بالواقعة.

ريت�شارد حيلمر يف كتابه »فل�شفة الغربيني«

لل�شيخوخة« عندما  كتب مكارثي »الطريق« و»لي�شت بلداً 

من  النقاد  براأي  وكانا  عمره.  من  ال�شبعني  من  يقرتب  كان 

اجنح كتبه يف التعبري عن املجتمع الأمريكي وما و�شل اإليه.

حتى  الآخر  بعد  واحدا  الإثنني  نقدم  ان  اخرتنا  فقد  لذلك 

يت�شنى للقارئ التعمق فيما بعد يف عامل مكارثي الأدبي.

ظهور تدريجي

خارجي. جبال – لياًل

* يت�ساقط الثلج والرياح طاغية. �سوت رجل عجوز:
�سوت خارجي

بلغت  عندما  املقاطعة  لهذه  الأمني  امل�سوؤول  كنت 

ت�سديق  ال�سعب  من  العمر.  من  والع�رسين  اخلام�سة 

اأنا وهو  ذلك. جدي كان رجل قانون. وكذلك والدي. 

كنا م�سوؤويل الأمن يف نف�ض الوقت، هو يف بالنو واأنا 

هنا. اأعتقد اأنه كان فخوراً جداً بذلك. وكذلك كنت اأنا.

 / فجراً   – الوا�سعة  تك�سا�ض  غرب  ارا�سي  خارجي. 

نهار 

ال�سم�ض  تك�سا�ض.  اأخرى من غرب  ارا�سى  * مزج مع 
ترتفع يف ال�سماء.

�شوت خارجي

يحملوا  مل  القدمي  الزمن  يف  الأمن  م�سوؤويل  بع�ض 

ي�سعب  هذا  اأن  النا�ض  من  العديد  يعتقد  بندقية. 

باملطلق.  بندقية  �سكاربورو  جيم  يحمل  مل  ت�سديقه. 

بويكتي  جا�ستون  يكن  ومل  الأ�سغر.  جيم  كان  ذلك 

منطقة  يف  الأعايل  يف  واحدة.  يرتدي  اأن  ير�سى 

الكومان�سي.

* اإحالل املزيد من الأرا�سي ال�سا�سعة اإىل اأن ت�سل اإىل 
الأرا�سي  هذه  من  اأي  على  يظهر  ل  النهار.  منت�سف 

ال�سا�سعة ب�رس اأو �سكان اآدميون.

�شوت خارجي

القدمية.  الأيام  ق�س�ض  اإىل  ال�ستماع  اأحببت  طاملا 

ومل اأترك فر�سة تفوتني لأفعل ذلك. وهناك يف منطقة 

ارقام  يعرف  هو�سكتن�ض  الزجني  كان  با�سرتوب 

اإل ان تقارن  هواتف اجلميع عن ظهر قلب. ل ميكنك 

الت�ساوؤل  �سوى  ميكننا  ل  الأقدمني،  بالنا�ض  نف�سك 

حول كيف كان لهم اأن يديرو الأمور يف هذه الأيام. 

الغاز  غرفة  اإىل  ار�سل  الذي  ال�سبي  ذلك  هنالك  كان 

اعتقايل  ب�سبب  ق�سرية  فرتة  منذ  هنا  هونت�سفيل  يف 

العمر.  الرابعة ع�رس من  فتاة يف  قتل  لقد  و�سهادتي. 

ذكرت الأوراق اأن اجلرمية كانت جرمية �سهوة ولكنه 

قال يل اأنه مل تكن هنالك �سهوة بتاتًا.

خارجي. طريق تك�شا�س الغربي – نهاراً

حرارة  تخبزها  بواد  ال�سا�سعة،  الأرا�سي  هذه  اآخر   *
ال�سم�ض القا�سية، تظهر يف لقطة بانورامية بطيئة.

�سوت خارجي

طويلة  لفرتة  اأحدهم  لقتل  يخطط  كان  اأنه  اخربين 

ح�سب ما يذكر. وقال انهم لو اأخرجوه ف�سوف يفعلها 

مرة ثانية.

الأعمدة  الإطار  اإىل  ادخلت  البانورامية  اللقطه   *
املكان.  كتف  عند  توقفت  بولي�ض  ل�سيارة  امل�سيئة 

اجلانب  على  اخللفي  الباب  يفتح  ال�رسطة  من  �ساب 

البعيد من ال�سيارة.

�سوت خارجي

قال انه يعرف اأنه �سوف يذهب اإىل جهنم. �سوف يكون 

هناك خالل خم�ض ع�رسة دقيقة. ل اأدري ماذا �ساأفعل 

بهذا. من املوؤكد اأنني ل اأفعل.

به على زوج من الأيدي املقيّدة خلف ظهر 
ّ
* لقطة مقر

اأحدهم. تدخل يد لتاأخذ ال�سجني من اأحد كتفيه.
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�سوت خارجي

اخذ  حتى  ال�سعب  من  الآن،  تراها  التي  اجلرمية 

قيا�ساتها. لي�ض لأنني خائف منها.

يحاول  امل�ساءة:  الأعمدة  فوق  اللقطة  اإىل  عودة   *
البولي�ض امل�سوؤول م�ساعدة ال�سجني ليدخل اإىل املقعد 

لي�ساعده  راأ�ض �سجينه  اخللفي وذلك بو�سع يده على 

على الدخول من اإطار الباب. كل ما نراه من ال�سجني 

هو �سعره الغامق يختفي داخل ال�سيارة.

�سوت خارجي

للموت حني  م�ستعد  تكون  ان  انك لبد  لطاملا عرفت 

حت�سل  لكي  ولي�ض  الوظيفة..  هذه  توؤدي  ان  تر�سى 

على املجد. ولكنني ل اأريد ان ا�ستعجل الأمور واأخرج 

لأقابل �سيئًا ل اأفهمه.

باب  يفتح  اخللفي.  الباب  امل�سوؤول  البولي�ض  يغلق   *
الأ�سفل  يف  الإم�ساك  ويحاول  الأمامي  امل�سافرين 

ب�سيئ ثقيل عند قدميه.

�شوت خارجي

با�ستطاعتك القول اأن مهنتي هي حماربتها ولكني مل 

اأعد اأعرف ما هي.

املقعد  ويدفعه نحو  الثقيل  بال�سيء  البولي�ض  يلّوح   *
انبوبة  اأنه  يبدو  ال�سيارة:  داخل  ي�ستقر  الأمامي. 

يخرج  باأنبوب  ومو�سولة  اأعالها  ب�سدادة  اوك�سجني 

منها.

�شوت خارجي 

.. واكرث من ذلك، ل اأريد ان اأعرف. على 

املرء اأن يغامر بروحه.

* ي�سفع البولي�ض الباب.
* وعند �سفع الباب يقطع امل�سهد فرنى 
طريقا يف منطقة تك�سا�ض حتت العد�سة 

ال�سفق  ال�سا�سعة منب�سطة نحو  والر�ض 

وي�سمع دوي ال�سفارة.

�شوت خارجي

ا�سبح  �سوف  موافق،  يقول،  ان  عليه   ...

جزءاً من هذا العامل.

داخلي. مكتب امل�سوؤول المني – نهاراً 

امل�سوؤول  مكتب  يف  يجل�ض  البولي�ض   *

الأمني اأمام الهاتف. وال�سجني يقف يف 

اخللفيه. نقطة تركيز الكامريا ل متّكننا 

اإن  فقط  العام  �سكله  تظهر  فهي  تقاطيعه  روؤية  من 

ذراعيه ما زالتا خلف ظهره.

م�سوؤول الأمن: نعم �سيدي، لقد دخلت من الباب تواً.

اأنبوبة  مثل  ما  �سيء  معه  كان  امل�سوؤول  �سيدي 

اأوك�سجني ل�سيق التنف�ض اأو �سيء من هذا القبيل. ومن 

داخلها اأنبوب تدىل على كمه...

مفرت�سًا  لوحده  جل�ض  وقد  ال�سجني  نرى  خلفه  من   *
يديه  وا�سعًا  �سجه  اأية  يحدث  ان  دون  الأر�ض 

املقيدتني حتت �ساقيه. اليدان الآن اأمامه، يقف.

�سيدي.  يا  عليه،  قب�ست  …لقد  الأمني:  امل�سوؤول 

ت�ستطيع اأن ترى ذلك عندما تدخل…

امل�سوؤول  ظهر  من  اقرتب  وكلما  ال�سجني..  يقرتب   *
الأمني ي�سبح اأكرث �رسا�سة ولكنه يبداأ يف اخلروج من 

اأعلى الإطار.

امل�سوؤول الأمني: …نعم �سيدي لقد قمت بتغطيتها.

* وبينما يتقدم امل�سوؤول لي�سع الهاتف مكانه، يرفع 
اليدان  خلفه.  مبا�رسة  الإطار  خارج  يديه  ال�سجني 

املقيدتان ت�سقطان داخل الإطار اأمام رقبة امل�سوؤول 

وتهتزان اإىل اخللف والأعلى. 

معركة  يف  الرجلني  تدخل  ال�سجني  دفع  قوة  او�سع: 

اأعلى  اإىل  اإىل اخللف نحو الأر�ض ووجهاهما  طاحنه 

وامل�سوؤول الأمني فوقهما.

حتت  لي�سعها  يديه  رفع  الأمني  امل�سوؤول  يحاول 
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ر�سغاه  اكرث.  ي�سغط  ال�سجني  تخنقه.  التي  ال�سال�سل 

تبي�ض حول القيود.

ويتحرك  وتتجمدان.  تلتويان  الأمني  امل�سوؤول  �ساقا 

الرجل  ظهر  من  الظاهرة  النقطة  مغطيًا  غبية  بدائرة 

الآخر املقو�سة على الأر�ض.

�سلة  املتاأرجحتان  الأمني  امل�سوؤول  �ساقا  تلبط 

املهمالت فرت�سلها تدور نحو كر�سي املكتب وت�رسب 

املكتب نف�سه.

ي�سيل الدم من ر�سغي ال�سجني ب�سبب الحتكاك بينهما 

وبني القيود. يب�سق امل�سوؤول الأمني الدم.

ال�سجني باإبهامه على رقبة امل�سوؤول الأمني  يح�س�ض 

انفجار  اإىل  يوؤدي  مما  ال�سل�سال  ينتزع  وجهة.  ويبعد 

حائط  نحو  بقوة  الدم  فيندفع  ال�سباتي  ال�رسيان 

املكتب ب�سوت اأجوف.

داخلي. حمام امل�سوؤول الأمني لمار – نهاراً

* يدخل ال�سجني ويفتح املاء وي�سع ر�سغيه املحررتني 
حتتها.

داخلي – املكتب – نهاراً

بة على وعاء الهواء، من�سفة ملفوفة على 
ّ
* لقطة مقر

الر�سغ ويد تثّبتها.

خارجي. طريق – اآخر النهار 

* طريق تندفع امام العد�سة. من منظور زجاج ال�سيارة 
�سوئي  بخط  املكد�سة  ال�سيارات  جمموعة  يف  الأوىل 

طويل.

ي�سمع �سوت �سفارة �سيارة.

تنطلق ال�سيارة. �سيارة فورد �سيدان ذات اربعة اأبواب.

تنطلق �سيارة البولي�ض خلفها.

�سيارة  من  يخرج   .. �سيغور  انطون  ا�سمه  ال�سجني.. 

البولي�ض وي�سع الأنبوبة على كتفه. ي�سري على الطريق 

نحو الرجل ليفتح �سباكه ويحاول اأخذ حمفظته.

الرجل: ما هذا؟

�سيغور: اأخرج من ال�سيارة من ف�سلك يا �سيدي.

ذي  الرجل  اإىل  �سذراً  النارية  الدراجة  راكب  ينظر 

اجلهاز الغريب

الرجل: هه؟ ماذا ...

�سيغور: اريدك اأن تخرج من ال�سيارة.

يفتح الرجل بابه ويخرج

الرجل: هل اأنا...

نهاية  ي�سع  حيث  الرجل  جبهة  نحو  �سيغور  يتقدم 

اخلرطوم املو�سول ب�سفيحة الهواء.

�سيغور: هاّل توقفت عن احلركة من ف�سلك، يا �سيدي.

اخللف  اإىل  الرجل  يندفع   .. م�سغوط  غازي  �سوت   *
م�ستنداً اإىل ال�سيارة. والدم يتدفق من حفرة يف جبينه.

ينتظر �سيغور لينزلق اجل�سد اإىل اأ�سفل ال�سيارة ويتكوم 

�سفيحة  ويدخل  فيفتحه  الأمامي.  الباب  اخلى  وقد 

الهواء اإىل املقعد الأمامي.

خارجي – �سهل جاف – نهاراً.

* نراه من خالل عد�سة بعيدة مكربة. حرارة ال�سحراء 
لالأفق  بانورامية  لقطة  الأر�ض.  على  اأبخرة  تت�ساعد 

تك�سف عن قطيع من الغزلن الربية. احليوانات تاأكل 

الع�سب.

ويف اجلهة املقابلة رجل يلب�ض اجلينز الأزرق وجزمة 

راعي بقر ويقرف�ض على كعب رجليه وي�سع مرفقيه 

على ركبتيه ويحدق من خالل منظار. يحمل بندقية 

ثقيلة على ظهره. هذا هو مو�ض.

من  وينظر  البندقية  يحمل  وببطء  املنظار،  يخف�ض 

خالل بوؤرتها.

ي�سبح امل�سهد خالل بوؤرة الروؤيا لربهة من الزمن حتى 

ب�سكل  بنا  يحدق  احليوانات  هذه  احد  القطيع.  يجد 

مبا�رس، تتوّقف حركته وكاأنها �سمعت وراأت �سيئًا.

امل�سهد  تتابع  واحدة  مو�ض،  عيني  على  مقربة  لقطة 

والأخرى مغم�سة.

اخذ يتمتم.

مو�ض: توقف.

* يفتح عينه املغم�سة ويدير راأ�سه بعيداً عن امل�سهد 
ليعطي نف�سه ف�سحة.

نظرة عرب امل�سهد: ي�سّوب مو�ض نقطة تقاطع البندقية 

نحو احليوان الذي يحملق به.

ي�سّد مو�ض اأ�سبعه على الزناد.

طلقه: الرتداد يرفع اجتاه الروؤيا اإىل اأعلى.

ي�سدها مو�ض مرة ثانية اإىل الأ�سفل.

زال  ما  ثانية،  احليوان  ت�ساهد  امل�سهد  عرب  نظرة 

يحملق بنا.

يدوي �سوت الطلق الناري عرب احلاجز.

�رسبة ق�سرية

احليوان  ي�ستدير  يقتله.  ل  الغزال:  الر�سا�سة  ت�سيب 
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ويرك�ض حاماًل احدى �ساقيه.

يرك�ض باقي احليوانات معه.

مو�ض: اللعنة.

دوت  التي  الر�سا�سة  مظروف  عن  ويبحث  يقف   *
وهي ت�سيب ال�سخور. ينحني ليلتقطها وي�سعها يف 

جيب قمي�سه.

خارجي. �شهل قاحل – فيما بعد 

على  من  تتدىل  والبندقية  قدميه  على  مو�ض  ي�سري   *
الأر�ض.  اإىل  ينظر  اإنه  رقبته.  حول  واملنظار  كتفه. 

حبل من الدماء املتقطع

خطوات مو�ض �رسيعة. امل�سافات طويلة.

يتوقف فجاأة، حمملقًا.

وقطرات  الأر�ض،  على  الطازجة  الدماء  من  حبل 

متلئلئة جّفت يف املحيط. ولكن هذا احلبل يقطعه حبل 

اآخر من الدماء. اكرث جفافًا.

منظورة:  من  القدمي:  احلبل  هذا  باجتاه  مو�ض  ينظر 

اأر�ض منب�سطه. ا�سجار خفي�سة. جمود تام.

ينظر اإىل الجتاه الآخر.

جمموعة جبال بعيدة. جمود تام.

يتجه ليتفح�ض احلبل.

يبحث به اإىل اأن يجد طبعة وا�سحة كافية للدللة على 

اجتاه �سري احليوان.

يقف وينظر مرة ثانية باجتاه اجلبال البعيده. يح�رس 

املنظار. 

اأر�ض �سا�سعة، ت�سبح نحو  من منظوره: 

�سخمها  التي  احلرارة  وامواج  البوؤرة، 

�سغط العد�سة.

لقطة بانورامية وهو يبحث عن احليوان.

يف  احليوان  يدخل  جداً.  بعيدة  حركة، 

له،  ذيل  ل  ا�سود  كلب  العد�سة:  بوؤرة 

وراأ�ض كبرية، يعرج ب�سكل �سيء، �رسابي 

املظهر نتيجة ملوجات احلرارة ال�سديدة 

وال�سكينة.

يخف�ض مو�ض العد�سة. وياأخذ بالتفكري 

اإىل  ويتجه  ي�ستدير  بعيداً.  يحّدق  وهو 

حيث جاء الكلب.

بعد   – البحرية  فوق  مرتفع  خارجي. 

ب�سع دقائق

* يقف مو�ض على ظهر تلة. مي�سح الف�ساء حتته.
بعيدة،  وم�سات  عدا  ما  لرتاه  الكثري  هنالك  لي�ض 

تتجاوز ما هو ماألوف من املحيط.

يح�رس مو�ض املنظار.

اأنواع  اأو  �رسيعة  ثقيلة،  منها  ثالث  متوقفه:  اآليات 

الطريق  جانب  على  املتوقفه  ال�ساحنات  من  اأخرى 

واإ�ساءة  بنيانها  ورافعات يف  اإطارات �سخمة،  ولها 

معلقة يف ال�سقف.

غامقة  اأ�سكال  ال�ساحنات  من  بالقرب  الأر�ض  وعلى 

ترب�ض �ساكنة.

خارجي. بحرية – بعد ب�شعة دقائق

تتدىل  امل�سهد،  نحو  اأعلى  اإىل  بحذر  مو�ض  ي�سري   *
بندقيته جاهزة لالنطالق. ذباب يطن.

ومغطاتني  الع�سب  على  ملقاتني  جثتني  مكان  يحّدد 

يعرج  وجدناه  الذي  النوع  نف�ض  من  وكلب  بالدماء. 

ملقى بجانبهما. وبندقية مقطوعة وبجانبها م�سد�ض 

ملقيتني على الع�سب.

الأوىل  ال�ساحنة  يف  النوافذ  وزجاج  الإطارات  معظم 

التي ي�سل اإليها مو�ض م�سابة بالر�سا�ض.

يفتح الباب وينظر اإىل الداخل.

مو�ض  يغلق  املقود.  على  يتكئ  وهو  ميت،  ال�سائق 

الباب.

يفتح باب ال�ساحنة الثانية. ال�سائق يجل�ض م�ستقيمًا، 
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اإىل  مو�ض  يتعرث  به.  يحملق  كتفيه،  �ساداً  زال  وما 

اخللف، ويرفع بندقيته.

ل يتحرك الرجل. قمي�سه من الأمام مغطى بالدم.

الرجل: Agua )ماء( 

يحدق مو�ض به

الرجل: PorDios. Agua )ماء. بحق اهلل(.

مو�ض: لي�ض معي ماء.

اآلية.  بندقيه  هنالك  للرجل  املجاور  املقعد  وعلى   *
ينظر مو�ض نحوها. ويعاود النظر نحو الرجل. ما زال 

الرجل يحملق به. ودون ان يخف�ض عينيه ميد مو�ض 

يده ويتناول امل�سد�ض.

يخرج مو�ض من ال�ساحنة وي�سع البندقية ثانية على 

ويعيده  يختربه  الأوتوماتيكي،  امل�سد�ض  يفتح  كتفه. 

اإىل ما كان عليه.

يتجاوز مو�ض خلفية ال�ساحنة ويرفع الغطاء عن ج�سم 

ال�ساحنة.

كل  القرميدة  بحجم  اللون  البنية  الطرود  من  حمولة 

واحدة منها ملفوفة بالبال�ستيك. 

يعيد الغطاء على احلمولة ويتوجه نحو باب التاك�سي.

الرجل: Agua )ماء( 

تتكلم  هل   .  Agua احمل  ل  اأنني  لك  قلت  مو�ض: 

الجنليزية

* نظرة خالية من املعاين 
مو�ض: اين الرجل الآخر.

*  يحملق الرجل اجلريح، دون جتاوب. ي�رس مو�ض:
مو�ض: ال�سخ�ض الآخر. الرجل الواقف الأخري، لبد ان 

يكون هنالك واحد ما. اإىل اين ذهب؟

... Agua :الرجل

* ي�ستدير مو�ض لري�سم الأفق. ينظر نحو اآثار الإطارات 
التي تركتها ال�ساحنة وراءها. يفكر للحظة.

�ساأخرج من حيث  انني  اعتقد  نف�سه(  مو�ض )خماطبًا 

دخلت ... 

* يبداأ يف اخلروج. من باب ال�ساحنة املفتوح:
Hay Lobos .... La puerta ... :الرجل

 )Lobos( لي�ض هنالك ذئب )ًمو�ض )ي�سري بعيدا

خارجي – اأر�ض مفتوحة بالقرب من البحرية – فيما 

بعد 

* يقف مو�ض لينظر اإىل م�سهد جديد. اأر�ض مفتوحة، 

ل �سيء يغطيها. 

يرفع املنظار.

فل�سوف  خلفك....  الطريق  لرتاقب  توقفت..  اإذا  مو�ض: 

ت�ساب خلفيتك.

* ل يرى �سيئا. يخف�ض الزجاج. ويفكر. يرفع الزجاج 
ثانية.

مو�ض: .... ولكن. اإذا ما توقفت ... توقف يف الظل.

* ثم ينطلق.
خارجي – بالقرب من قبة ال�شخرة – نهاراً

* وجهة نظر
عرب املنظار، بعد وقت قليل. اأحد ال�سور املتدلة تر�سل 

ظالًل علينا. احلرارة ترتفع بينها.

ال�سم�ض ال�سديدة ل تخرتق ظل ال�سخرة. ولكن هنالك 

وا�سابعها  ال�سم�ض  نحو  ترتفع  جزمة  تلب�ض  قدم 

الكبرية اإىل اأعلى مثل نتوء على ال�ساعة ال�سم�سية.

 11:30 �ساعته  اإىل  ينظر  املنظار.  مو�ض  يخف�ض 

يجل�ض.

خفوت �رسيع.

خارجي- بالقرب من اأعلى ال�شخرة – نهاراً 

ال�ساعة 12:30

مرة  املنظار  ويرفع  املع�سم  �ساعة  مو�ض  يخف�ض   *
ثانية.

مو�ض  ينه�ض  القدم.  تتحرك  مل  الظل.  مكان  تبدل 

وي�سري نحوها.

خارجي – اأعلى ال�شخرة – بعد دقائق.

* ي�سل مو�ض اإىل اأعلى ال�سخرة. ج�سد الرجل مقلوب 
اأن  اإل  القاذورات  اأنفه مغرو�ض يف  اإىل ناحية واحدة 

عينيه مفتوحتان، وكاأنه يدقق يف �سيء �سغري على 

الأر�ض. يحمل يف يده م�سد�ض اتوماتيكي.

على جانب اجل�سد حقيبة جلدية حتتوي على اأوراق.

اإليها،  ينظر  البندقية،  ياأخذ  الرجل.  نحو  مو�ض  ينظر 

عن  بعيداً  الأوراق  حقيبة  يجر  حزامه  يف  وي�سعها 

كما  املئات  من  برزم  مليئة  اإنها  ويفتحها.  اجل�سد 

و�سعها امل�رسف. وعلى كل رزمة دمغت »$10.000« 

لكي  اإما  الرزمات،  بالبندقية  ويقلب  مو�ض.  يحدق 

يوؤكد اأن احلقيبة ممتلئة اأو ليقدر الكمية.

يقف، ينظر حوله، ويعيد النظر اإىل الطريق الذي جاء 

منه.
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خارجي – طريق موا�شي – نهاراً

�ساحنته

املوا�سي  حرا�سة  من  بالقرب  مو�ض  �ساحنة  تقف   *
بعيداً عن طريق غري م�ستعمل.

والبندقية  الوثائق  حقيبة  يرمي  يقرتب.  مو�ض 

وامل�سد�ض الأوتوماتيكي.

يدخل ال�سيارة وي�سفع الباب.

خارجي – حديقة مقطورة ال�شحراء – الغ�شق

والتي  احلامالت  حديقة  نحو  مو�ض  �ساحنة  تتقدم   *
�سواحي  يف  ال�رسيع  الطرق  حافة  على  ت�ستقر 

بلح  �سجرة  على  قدميه  يافطة  تك�سا�ض.  �سندر�سن، 

م�ساءة بالنيون ت�سري اإىل احلديقة »حديقة ال�سحراء«

ات�ساعًا.  اكرث  مكان  اإىل  ال�ساحنه  من  مو�ض  يخرج 

وامل�سد�ض  احلقيبة  ياأخذ  الداخل.  يف  تتالألأ  الأ�سواء 

الأوتوماتيكي، وينزل على ظهره بالقرب من القاطرة 

ويبقى حتتها.

من وجهة نظره: الواح من اخل�سب واأنابيب بال�ستيكية. 

ويرفع  اجلانب  اإىل  العازلة  الأنابيب  بع�ض  يحرك 

امل�سد�ض الأوتوماتيكي اإىل اأعلى حتت الأنابيب.

داخلي – املقطورة – لياًل

يف  امراأة  الوثائق.  حقيبة  حاماًل  مو�ض  يدخل   *
بال  وقمي�سا  مق�سو�سا  جينزا  تلب�ض  الع�رسينات 

اكمام ت�ساهد التلفزيون. اإنها كارلجني.

كارلجني: ماذا يف احلقيبة؟

مو�ض: اإنها مليئة باملال.

كارلجني: �سيكون هذا هو اليوم.

* يقطع مو�ض نحو غرفة نوم يف اخللف. 
قبل ان يختفي يف الداخل 

يف  معلق  امل�سد�ض  كارلجني  ترى   *
خلفية حزامه.

كارلجني:... من اين اأتيت بامل�سد�ض؟

مو�ض: من حيث جنده.

* يخرج بدون احلقيبة او البندقية نحو 
منها  برية  زجاجة  ويتناول  الثالجة 

ويفتحها.

كارلجني: هل ا�سرتيت تلك البندقية؟

مو�ض: كال. وجدتها.

كارلجني: للويلني.

مو�ض: ماذا؟ توقفي عن ال�سياح والتذمر.

البرية ويتمدد على  ي�سري نحو اخللف وهو يرت�سف   *
املقعد.

كارلجني: ماذا اعطيت مقابل ذلك ال�سيء؟

مو�ض: انت غري م�سطرة ملعرفة كل �سيء يا كارلجني.

كارلجني: اأنا حمتاجة لأن اأعرف هذا.

مو�ض: اإذا بقي فمك هذا يدور ف�سوف اآخذك اإىل اخللف 

واقتلك.

كارلجني: كالم كبري.

مو�ض: فقط لو تكتميه.

كارلجني: ح�سنًا. ل اأريد اأن اأعرف. وحتى ل اأريد ان 

اأعرف اأين ام�سيت نهارك كله.

مو�ض: هذا ح�سن.

داخلي – غرفة النوم يف املقطورة – لياًل.

* نحن ننزل باجتاه مو�ض وهو ي�ستلقي على ال�رسير 
حماذاة كارلجني. 

راأ�سه.  يهز  ولكنه  مغلقتان،  وعيناه  هادئًا  ي�ستلقي 

وعندما تتوقف الكامريا يفتح عينيه، مك�رساً

مو�ض: ح�سنًا.

* ينظر نحو ال�ساعة بالقرب من ال�رسير.
عقاربها ت�سري اإىل 1:06

* يخرج �ساقيه بعيداً عن ال�رسير، ينظر اإىل كارلجني، 
وي�سد احلزام فوق كتفيه.
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داخلي – مطبخ املقطورة – لياًل

من  مو�ض  ميالأه  بينما  جالون  على  مقربة  لقطة   *
ال�سنبور باملاء.

تظهر كارلجني يف املمر، وعليها �سيماء النعا�ض.

كارلجني: للويلني

مو�ض: نعم.

كارلجني: ماذا تفعل، يا طفلي؟

مو�ض: �ساأخرج.

كارلجني: ذاهب اإىل اأين.

مو�ض: �سيء ن�سيت ان اأفعله. �ساأعود.

كارلجني: ما الذي �ستفعله؟

ال�سنبور  وا�سعًا  امل�سبنة  على  من  مو�ض  ي�ستدير   *
داخل الإبريق.

مو�ض: انا اأخطط لفعل �سيء جهنمي ولكنني �ساأذهب 

على اأي حال.

* يبداأ نحو الباب الأمامي.
مو�ض: ..... اذا مل اأعد اأخربي اأمي اأنني اأحبها

كارلجني: والدتك ماتت يا للويلني

مو�ض: ح�سنًا اذا �ساأخربها بنف�سي.

داخلي. ال�شاحنة/خارجي. طريق املوا�شي – لياًل

خريطه 

* خريطه طوبوغرافية مف�سلة لتحديد املكان م�ساءة 
بك�ساف نور.

يغلق  حلظة  بعد  �ساحنته.  داخل  يف  مو�ض  يدر�سها 

من  اأخذه  الذي   0.45 امل�سد�ض  يتفح�ض  اخلريطة 

اجلثه مع الدراهم.

* اأو�سع: تقف ال�ساحنة خارج مركز الرعاة. بعد برهة 
نحو  اخل�سنة  الأر�ض  فوق  ال�ساحنة  تتجه  الزمن،  من 

اجلزء غري املمهد من الطريق وهي تقفز فوق امل�سار 

غري امل�ستوى.

كاحل  �سواد  امل�سهد  الأمامي  الزجاج  خالل  ومن 

تلتقطها  التي  وال�سجريات  ال�سخور  بع�ض  با�ستثناء 

اأ�سواء ال�سيارة وهي تقفز بجنون.

خارجي. البحرية – لياًل.

�سفق الباب

* لقطة مقربة لإبريق املاء ي�رسب �ساق مو�ض ونحن 
بالكاد  املتوقفة  �ساحنته  �سكل  الظالم.  خارج  ن�سده 

نراه خلفه وقد اأر�سل �سورة ظّلية بفعل �سوء القمر.

ال�ساحنة  نحو  البحريه  عرب  ي�سري  وهو  مو�ض  يتجمد 

القريبة ويالحظ: اأن باب �سائقها: مغلق

ير�سم مو�ض بدقه ال�سفق. فيجد على حدوده �ساحنته. 

يقطع اخلطوات املتبقيه نحو ال�ساحنة. ي�سع اجلالون 

البريق. بلطافة. 

مو�ض: مرحبًا؟.....

ل جواب.

يفتح الباب.

ما زال ج�سد الرجل واقفًا من عند الكتف ولكن راأ�سه 

طار بر�سا�سة من مكانه.

يحدق مو�ض اإىل داخل ال�ساحنة. خالية. يعاود النظر 

نحو الأفق.

�ساحنته.  من  بالقرب  اأخرى  ل�ساحنة  ظليه  �سورة 

هنالك رجالن. 

يختبئ مو�ض خلف �ساحنة الرجل امليت. يريح راأ�سه 

اإىل اخلارج بحثًا عن نظرة اأخرى.

هنالك رجل واحد الآن.

من ال�سعب معرفته. �سيء كالأثري. عند املرتفع تهتز 

�ساحنته وت�ستقر. لقد انفجرت عجالتها.

ي�ستعيد حمرك ال�ساحنة الأخرى احلياة. اأ�سواء الأمام 

خلف  لالإختفاء  مو�ض  يعود  نورها.  ت�ستعيد  وال�سقف 

ال�ساحنة.

لوحة  عرب  واإيابًا  ذهابًا  تتحرك  �سوئية  بحث  بوؤرة 

اأن  وبعد  وال�ساحنات.  الأج�ساد  املت�سمنه  البحريه 

ما  �سيء  يحدث  واإيابًا  ذهابًا  مرات  ب�سع  تتحرك 

الإرتداد.  يف  يبداأ  املغزول  �سووؤها  ال�سوء:  لبوؤرة 

وهي  لل�ساحنة  معلقات  ارتداد  �سماع  با�ستطاعتنا 

تتاأرجح نازلة اإىل اأ�سفل.

ببطء.  القادمة  ال�ساحنة  بقدوم  ينبئنا  ال�سوء  ان  اإل 

يرتاك�ض  وهو  اآليته  ظالل  يف  خمتبئًا  مو�ض  يبقى 

يف  البقاء  حماول  ال�سوء  عن  بعيداً  مبا�رسة  منثنيًا 

الظل الذي يذهب ويجيء.

طلقة بندقية. �سغطها يدفع الأو�ساخ متامًا اإىل ميني 

مو�ض، ي�ستدير مو�ض لريى:

رجالن يهرولن ويحيطان بال�ساحنة مثل جماعة من 

جند امل�ساة يواكبان �سيارة م�سفحة. اأحدهما توقف 

ليطلق النار والآخر يرفع بندقيته الآن.

حتت  ويتدحرج  �رسيعًا  ويعدو  متعرجًا  مو�ض  يتلوى 
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�ساحنة ثانية مهجورة على ي�ساره. ي�سمع �سوت طلقة 

اأخرى ل ت�سيب. 

احلديدي.  ال�ساحنة  ج�سد  يف  الر�سا�ض  يغو�ض 

القاذورات  عن  بعيداً  فتتجه  امل�سار  تخطئ  ر�سا�سة 

اأمام ال�ساحنة وتئز نحو العربة ال�سفلى.

ي�ستقر مو�ض على مرفقه يف اجلهة البعيدة بالقرب من 

ج�سد ملقى امام باب الركاب.

توقف اإطالق النار: ي�سرتق مو�ض نظرة من فوق اجلثة:

امل�سلحان من  ال�ساحنه املالحقه تبطئ حتى يتمكن 

القفز اإليها.

ت�رسع ال�ساحنة وبينما هي ت�ستدير من امام ال�ساحنة 

التي  ال�ساحنة  عن  بعيداً  اأ�سوائها  تتحول  املهجورة 

يختبئ يف ظلها مو�ض.

يدور مو�ض بعيداً، باجتاه عامودي على ممره ال�سابق. 

يرتطم بالأر�ض، �ساغطًا نف�سه نحو الرتاب وراأ�سه بني 

ال�ساحنة  ت�ستعيد  بينما  يبتعد  مرفقيه  وعلى  ذراعيه 

تغطيته.

خارجي – نهر جورج – فجراً

الأمام.  اإىل  ويرك�ض  وي�ستقيم  قلياًل  نف�سه  يرفع   *
مو�ض  خلف  ونرى  ي�سابقه  ال�ساحنة  �سوت  ن�سمع 

�سوءها ير�سل نوراً خلفيًا عرب جانب ال�سيارة.

ال�سماء  نهري  م�سيق  منحدر  باجتاه  مو�ض  يرك�ض 

هناك زهرية اللون ب�سبب عدم بزوغ ال�سم�ض.

يقف مو�ض عند املنحدر، يلهث.

جمال  عند  اأعلى  اإىل  ال�ساحنة  تهتز 

واأ�سواء  اخللف  من  جلانبها  الروؤيا 

مكانها  حتديد  ميكن  متقده.  �سطحها 

من زاوية معينة. و�سووؤها يغطي �سهل 

النهر.

ال�ساحنة وجدت مو�ض. تعاود اجتاهها 

وي�ساراً.  ميينًا  تهتز  وهي  ملالحقته 

من  يخرج  البندقية  فوهة  ملعان 

البندقية. ينا�سل مو�ض جريًا نحو النهر. 

خطا  ترتبك  ثانية.  طلقة  �سوت  ي�سمع 

مو�ض وي�ستدير لينظر خلفه.

الأر�ض.  من  م�سافة  ال�ساحنة  تك�سب 

يد  ال�ساحنة،  �سقف  خارج  رجل  يقف 

على ال�سقف والأخرى حتمل بندقية.

�سوت  ي�سمع  النهر.  حافة  نحو  تقريبًا  مو�ض  ي�سل 

ر�سا�سة اأخرى. ت�سيب الطلقة مو�ض يف كتفه اليمني. 

متزق ظهر قمي�سه وتر�سله نحو جانب �سفة النهر.

الرملية  التلة  اأ�سفل  اإىل  فيقلبه  مو�ض  الهواء  يحمل 

مرتطمًا بالأر�ض. يتدحرج ليقف وينظر اإىل اأعلى.

والغبار  الأو�ساخ  ونرى  ال�رسعة  كابح  �سوت  ن�سمع 

يطفو على جانب الطريق بفعل توقف ال�ساحنة القوي. 

يف  رجال  ا�سوات  ن�سمع  حذاءه  مو�ض  يخلع  وبينما 

ال�ساحنة. �سوت بوابتها اخللفية وقد ا�سقطت واأ�سوات 

ن�ساط وحركة على �سطحها.

املياه  مقتحما  ويرك�ض  بحزامه  حذاءه  مو�ض  يربط 

التي جتري ب�رسعة.

نظر اإىل اخللف. �سيء ما يحرك ال�سجار الق�سرية عند 

املنحني.

يجّدف مو�ض اإىل اخللف نحو مكان اأعمق.

كلب  املنحنى:  اأ�سفل  عند  الأ�سجار  خارج  من  ينطلق 

مق�سو�ستان.  واذنان  كبريه  راأ�ض  له  اأ�سود  كبري 

يتحرك نحو مو�ض.

متعرثاً  ن�سف  النهر  نحو  ويقرتب  مو�ض  ي�ستدير 

املاء  حتت  جامدة  كتلة  اإىل  يتحول  �سابحًا.  ون�سف 

يتبعها �سوت ر�سا�ض ال�سيد.

نف�سًا،  ياأخذ  املاء،  �سطح  على  من  راأ�سه  مو�ض  يرفع 

وينظر خلفه: ا�سكال على اأعلى الطريق والكلب ي�رسب 
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املاء يف اأ�سفل املكان.

نعلم.  ت�ستقر ل  اأين  ال�سفة.  اأخرى من على  ر�سا�سة 

تيار النهر و�رسبات مو�ض ت�رسع خطاه بعيداً.

خارجي. منعطف النهر. فجراً

* ي�سبح مو�ض حول منعطف. يجد قدميه حتته ويتمايل 
نحو منطقة رملية ثم يخرتقها نحو ال�سفة البعيدة.

راأ�ض الكلب الذي يالحقه يندفع ب�سكل منتظم يف املاء.

ي�سحب مو�ض البندقية من حزامه. يرفع الزناد ويلف 

بيت الطلق.

الرملي:  العامود  من  جداً  قريبة  �سيقانه  الكلب  يجد 

من  يخرج  وهو  ال�سخم  راأ�سه  وينخف�ض  يرتفع 

�سباحته. يخرج من النهر وي�ستقر على الرمال.

يهز مو�ض البندقية وي�سوبها نحو الربميل.

ي�سق الكلب طريقه يف املاء الذي يف�سله عن الإن�سان.

الزناد ويّجهز لطلقة بينما يرك�ض  يعيد مو�ض و�سع 

الكلب وعندما يقفز يطلق عليه النار.

منتظراً  غري  اكرث  ب�رسعة  مرتني  النار  مو�ض  يطلق 

لريى اإذا ما ا�سابته الأوىل.

اخذ  ميت.  مل  ولكنه  توقف  مكانه،  يف  الكلب  ا�ستقر 

يرجتف وير�سل اأنينًا.

مو�ض: اللعنة.

* اإنه ينظر نحو النهر. حذاوؤه يتحرك هناك.
خارجي- �شفة النهر. نهاراً

على  البعيدة ووجد مقعداً  ال�سفة  ت�سلق مو�ض نحو   *
�سخرة. الآن ا�سبح النهار وا�سحًا. خلع مو�ض قمي�سه. 

ملفوفة  اخللفية  ذراعه  واأعلى  الأمام  اإىل  رقبته  و�سد 

اللون  وردية  ذراع  فاإن  الطلقة،  ا�سابته  نحوه. حيث 

القمي�ض  خيطان  التقاط  مبهارة  حاول  وم�سابه. 

العالقة يف حلمة بفعل اإ�سابة الطلقة.

يغطي  بداأ  قمي�سه.  من  �رسائط  اأخذ  ذلك.  من  انتهى 

اأقدامه العارية ويحدق بعيداً.

* وجهة نظره: ار�ض �سا�سعة، طريق دويل على م�سافة 
من املكان عربه هزازة ذات ثمانية ع�رس دولبًا ت�سري 

يف هذا احلر.

خارجي. حمطة متوين الغاز/بقاليه. �شيفيلد – نهاراً

تقف  ال�سفق  �سوء  وعلى  مغرية  طرق  مفرتق  عند   *
جانب  اإىل  �سيغور  اأوقفها  التي  �سيدان  الفورد  �سيارة 

امل�سخة.

داخلي. حمطة متوين الغاز/ بقالية – نهاراً 

* يقف �سيغور على جهاز املحا�سبة يف اجلهة املقابلة 
ملالك املحطة الكبري يف ال�سن. يحمل يف يده كي�سًا من 

الكا�سو.

�سيغور: كم؟

املالك: 69 �سنت.

�سيغور: هذه. والغاز.

املالك: هل �سيت�ساقط املطر يف طريقك؟

�سيغور: اي طريق هذه؟

املالك: اعتقدت اأنك من دال�ض.

يفتح �سيغور كي�ض الكا�سيو وي�سكب قلياًل منه يف يده.

�سيغور: ما �ساأنك من اأين اأنا، يا �سديقي؟

املالك: ل اأعني �سيئًا ب�سوؤايل هذا.

�سيغور: ل تعني �سيئًا.

املالك: كنت فقط اأبغي مت�سية الوقت.

�سيغور: اعتقد ان هذا يعرّب عن اخالقك يف روؤية الأمور.

حلظة توّقف.

قبول  تريد  ل  كنت  واإذا  اعتذر.  �سيدي  ح�سنًا  املالك: 

ذلك فال ادري ماذا �ساأفعل لك.

يقف �سيغور مي�سغ الكا�سيو، يحملق بينما يقوم املالك 

بت�سجيل املبلغ وي�سع باقي الفلو�ض على الن�سد.

املالك: .... هل هناك �سيء اآخر؟

�سيغور: ل اأدري. هل هنالك؟

حلظة توّقف.

ي�ستدير املالك وي�سعل. �سيغور يحملق.

املالك: هل هنالك �سيء ما؟

�سيغور: مباذا؟

املالك: باأي �سيء؟

�سيغور: هل هذا ما ت�ساألني؟ هل هنالك �سيء ما باأي 

�سيء؟

ينظر املالك نحوه، غري مرتاح، ثم ينظر بعيداً.

املالك: هل �سيكون هنالك �سيء اآخر؟

�سيغور: لقد �ساألتني هذا ال�سوؤال من قبل.

املالك: ح�سنًا.... اأنا حمتاج للقيام بالإقفال.

�سيغور: اأن تدر�ض مو�سوع الإقفال.

املالك: نعم يا �سيدي.

�سيغور: متى تقفل؟

املالك: الآن. نقفل الآن.
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�سيغور: الآن لي�ض وقتًا. متى تقفلون.

املالك: ب�سكل عام عندما يحل الظالم. عند الظالم.

* يحدق �سيغور وهو مي�سغ ببطء.
�سيغور: انت ل تعرف عما تتكلم. األي�ض كذلك.

املالك: �سيدي.

�سيغور: قلت انت ل تدري عما تتكلم.

�سيغور مي�سغ.

�سيغور: ... متى تذهب اإىل الفرا�ض؟

املالك: �سيدي؟

�سيغور: اأنت ا�سم قلياًل ال�ست كذلك؟ قلت متى تذهب 

اإىل الفرا�ض.

املالك: ح�سنًا...

* توّقف.
وقت  يف  والن�سف.  التا�سعة  حوايل  ....اأقول  املالك: 

حوايل التا�سعة والن�سف.

�سيغور: با�ستطاعتي ان اعود اإذاً.

املالك: ملاذا �ستعود؟ �سوف نكون قد اأقفلنا.

�سيغور: انت قلت هذا.

يتابع حملقته وهو مي�سغ

املالك: ح�سنًا.. اأنا الآن بحاجة لالإغالق....

�سيغور: انت ت�سكن يف ذلك املنزل خلف املحل؟

املالك: نعم اأنا اأ�سكن هناك.

�سيغور: لقد �سكنت هناك طوال عمرك؟

.برهة ق�شرية من الزمن.

والد  مكان  اأ�سا�سًا  هذا  كان  املالك: 

زوجتي.

�سيغور: تزوجت به؟

لعدة  تك�سا�ض  تامبل  يف  �سكنا  املالك: 

�سنوات. وان�ساأنا عائلة هناك. يف تامبل. 

جئنا اإىل هنا منذ اربع �سنوات.

�سيغور: تزوجت به.

التي  الطريقة  هذه  كانت  اإذا   ... املالك: 

تقولها.

بها.  لأ�سعه  طريق  لدي  لي�ض  �سيغور: 

هذه الطريقة هي ما حدث.

الكي�ض  وي�سع  الكاجو  اكل  ينهي 

يف  يبداأ  حيث  الن�سد  على  املكرم�ض 

تتابع  املالك  عيون  ثانية.  النتفاخ 

الكي�ض. وعيون �سيغور تبقى م�سلطة على املالك.

ت�سارطت  ما خ�رست عندما  اق�سى  ما هو   ... �سيغور: 

على قطعة معدنية.

املالك: �سيدي؟

�سيغور: اق�سى �سيء. خ�رسته يف حياتك. يف امل�سارطة 

على قطعة نقود معدنية.

املالك: ل اأدري. ل اأ�ستطيع ان اأقول.

الف�ساء  يف  يرميه  ربعًا:  جيبه.  يف  �سيغور  يبحث 

وي�سعه على ذراعه ولكن يبقيه مغلقًا.

�سيغور: قم بت�سميته.

املالك: قم بت�سميته؟

�سيغور: نعم.

املالك: على ماذا؟

�سيغور: فقط قم بت�سميته.

املالك: ح�سنًا.. نحن بحاجة ملعرفة على ماذا ن�سارط.

لن  لك.  ا�سميه  اأن  اأ�ستطيع  ل  بت�سميته.  عليك  �سيغور: 

يكون هذا عادًل. ولن يكون حتى �سحيحًا.

املالك: انا مل اخمن على �سيء.

حياتك.  طوال  تخمن  كنت  انت  خمنت.  انت  �سيغور: 

التاريخ  هو  ما  تعلم  هل  ذلك  تعرف  تكن  مل  ولكنك 

املوجود على هذه القطعة املعدنية.

املالك: كال.

وع�رسين  اثنني  ملدة  ت�سافر  كانت   .1958 �سيغور: 

197 نزوى العدد 81 - يناير 2015

s �ســينما.. �ســينما.. �ســينما   s s



عامًا لت�سل اإىل هنا. وهي اما روؤو�ض اأو اأذناب وعليك 

ان تقول. �سّمها.

وقفة طويلة.

املالك: انظر... علي ان اأعرف ما الذي اأقف اليه لأربح.

�سيغور: كل �سيء.

املالك: وكيف كان ذلك؟

�سيغور: انت تقف لتفوز بكل �سيء �سّمه.

املالك: ح�سنًا. روؤو�ض اإذا.

يبعد �سيغور يده عن القطعة املعدنية ويدير يده لينظر 

اإليها.

�سيغور: ح�سنًا فعلت.

ي�سلمه اإياها.

�سيغور: ........ ل ت�سعه يف جيبك.

املالك: �سيدي؟

�سيغور: ل ت�سعه يف جيبك. اإنه ربعك املحظوظ.

املالك: ... اين تريدين اأن اأ�سعه؟

�ستختلط  وال  اأي مكان ولي�ض يف جيبك.  �سيغور: يف 

مع الآخرين وت�سبح جمرد قطعة معدنية. وهي كذلك.

ي�ستدير ويذهب.

املالك يراقبه

خارجي – متنزه ال�شحراء – لياًل

ليلة كاملة ال�سياء.

نرى  مقطورته.  اإىل  املوؤدي  الباب  مو�ض  يدفع   *
كارلجني يف الداخل.

كارلجني: للويلني؟ ماذا بحق اجلحيم؟

* يدخل مو�ض ويقف الباب
داخلي. مقطورة مو�ض. فيما بعد

* تنتهي كارلجني من ت�سميد ذراعه.
مو�ض: اودي�سا.

كارلجني: ملاذا علينا ان نذهب اإىل اأودي�سا؟

مو�ض: لي�ض نحن، اأنت. تبقني مع والدتك.

كارلجني: ح�سنًا... ماذا حدث؟

مو�ض: الآن منت�سف ليل الأحد. عندما تفتح املحكمة 

اأبوابها بعد ت�سع �ساعات من الآن فهنالك �سخ�ض ما 

�سوف يتلو برقم الآلية من على لوح التفتي�ض املوجود 

على �ساحنتي. وعند ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سوف 

ياأتي اإىل هنا.

كارلجني: اذا... حتى متى علينا ان نبقى...

الإنزعاج  عن  �ستتوقفني  متى  طفلتي،  يا  مو�ض: 

لتبحثني عن املليوين دولر خا�ستك؟

حتملق كارلجني وهي تفكر.

كارلجني: ماذا علي اأن اقول لأمي؟

مو�ض: حاويل الوقوف امام الباب وانت ت�رسخني: يا 

اأمي لقد عدت اإىل املنزل.

كارلجني: للويلني....

لن  �سترتكيه  �سيء  اي  امتعتك.  احزمي  تعايل  مو�ض: 

جتديه.

* تبداأ كارلجني بو�سع حوائجها يف احلقيبة متربمة.
كارلجني: �سكراً ل�سقوطك مرة ثانية واعتذارك.

مو�ض: ال�سياء حتدث. ل اأ�ستطيع ا�ستعادتها.

خارجي. طريق غري معبده. لياًل

* وجهة نظره من خالل الزجاج الأمامي
الطريق  اية مركبة يف هذه  لي�ض هنالك  لياًل..  الوقت 

املحفورة.

وعلى  معبدة.  غري  طريقًا  وتاأخذ  �سيارتنا  ت�ستدير 

الناحية الأخرى تقف �سيارة »رام �سارجر«. يبداأ باب 

ركابها بالنفتاح..

يف اخلارج: يخرج �سيغور من �سيارة الفورد.

الرجل الذي يخرج من ال�ساحنه يلب�ض بذلة غربية.

الرجل: هل متانع يف الركوب اأيها احلقري.

خارجي. البحرية- لياًل

الرام �سارجر

* تتهادى على الأر�ض غري امل�سفلته.
* تتوقف ويخرج منها ثالثة رجال ال�سائق و�رسيكه 
و�سيغور من  الناحيتني  يلب�سان بدلت. من  وكالهما 

املقعد الأو�سط..

ينزلون عند �ساحنة مو�ض.

�سيغور: هذه �ساحنته؟

يف  املرب�سم.  الطبق  على  وينظر  الباب  يفتح  اإنه   *
الداخل.

الرجل: مم-هم.

�سيغور: �سكروجي

الرباغي.  مفك  ويناوله  جيبه  يف  يده  الرجل  ي�سع 

بينما �سيغور يعمل به حتت الطبق.

�سيغور: ... من الذي مزق عجالته؟

ال�سائق
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لي�ض نحن.

خارجي. البحرية – لياًل

�سعاع ك�ساف النور يلتقط جيفة الكلب.

ال�سائق: ذاك كلب ميت.

�سيغور: �سكراً.

جثث  امل�سهد.  حول  النور  بك�ساف  �سيغور  يلعب   *
موتى على الأر�ض.

�سيغور.

.....اأين جهاز التلقي؟

الرجل

يف ال�ساحنة. �سوف اح�رسه.

ال�سائق: هذا بع�ض الباذجنان النا�سج.

* يعطي �سيغور ك�سافه لل�سائق
�سيغور: ام�سك هذه من ف�سلك.

* ينحني ويتناول 9مم من احد جثث املوتى ويتفقد 
امل�سبك.

ال�ساحنة. ي�سلم �سيغور متلقيا  الرجل الآخر من  يعود 

الكرتونيا �سغريا.

�سيغور: .... هل تريد �سيئًا مقابل هذا؟

الرجل: ل �سيء بتاتًا.

�سيغور: ح�سنًا...

* يقف �سيغور ويرفع يده ليتناول ك�ساف النور.
اإياه. ي�سيئه �سيغور يف وجهه ويطلق  ال�سائق  ي�سلمه 

ي�سقط  وبينما  جبهته.  يف  النار  عليه 

الرجل يحرك �سيغور ال�سوء نحو الرجل 

ينظر  ي�سقط.  رفيقه  �ساهد  الذي  الآخر 

اإىل اأعلى، مذهوًل، ويطلق عليه النار هو 

اأي�سًا.

خارجي. مزرعة بيل – �شباحًا

اإىل  تعود  ح�سان  يجرها  مقطورة   *
اإ�سطبل بوابته املغلقة.

ال�رسيف بيل يف ال�ستني من العمر يلب�ض 

على  ح�سانًا  ي�سفع  الر�سمية  بذلته 

ليوجهه  »هّياه«  به  وي�رسخ  موؤخرته 

نحو املقطورة.

تظهر زوجته لوريتا تلب�ض رداًء �سميكًا 

وحتمل فنجان قهوة.

لوريتا: ظننت انها كانت قطة على نار.

بيل �سيارة على نار. ولكن ويندل قال اأن هناك �سيئا 

ما يف الريف اأي�سًا.

لوريتا: �سيبداأ الريف بدفع اأجرة حل�ساين.

بيل: هياه.

اإنه ير�سل ح�سان اآخر نحو املقطورة

بيل: .... اأحبك اكرث واكرث، كل يوم.

لوريتا: )ل تتاأثر(

هذا �سيء جميل.

* ي�سع ال�رسيف بيل البوابة ويقفلها. هي تراقب
لوريتا... انتبه.

بيل: اأنا انتبه دائمًا.

لوريتا: ل تدع كالمي يجرحك

بيل: اأنا ل اأجرح بتاتًا.

لوريتا: ل جترح اأحداً.

بيل:  ح�سنًا. اإذا كان هذا راأيك.

خارجي. طريق غري معبدة – نهاراً

الأح�سنة  مقطورة  جتر  التي  ال�ساحنة  تخ�سخ�ض   *
وبقربها �سيارة �سكواد. وبعيداً عن الطريق قلياًل تر�سل 

بيل  ال�رسيف  يخرج  ا�سواًء.  �سيدان  الفورد  �سيارة 

يتابعان  وهما  ويندل  برجله،  ويلتحق  ال�ساحنة  من 

ال�سيارة. وبعد وقت قليل من التحديق: 

بيل: ل تعتقد ان �سيارة ما حترتق بهذا ال�سكل.

ويندل: نعم �سيدي. كان علينا ان نح�رس مقانق..
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يخلع �رسيف بيل قبعته ومي�سح حواجبه.

بيل: هل يبدو هذا لك مثل �سيارة فورد 77، يا ويندال.

ويندال ممكن ان تكون.

بيل: اقول انها هي ولي�ض لدي اي �سك يف ذلك.

ويندال: ال�ساب الكبري ا�سيب بالطريق العام؟

م�ساعد  قتل  رجل  مركبته.  اإنها  �سيدي  يا  نعم  بيل: 

العام.  الطريق  على  واحد  وقتل  �سيارته،  واأخذ  لمار 

قاي�ض على �سيارته والآن هذا هو ول ندري على ماذا 

يقاي�ض.

ويندل: هذا وا�سح اخلطوط ايها ال�رسيف.

يحدق بيل يف النار.

بيل: ح�سنًا. ال�سيخوخة ت�سطح الإن�سان.

ويندل: نعم يا �سيدي. ولكن هنالك هذا الآخر.

يهز راأ�سه وهو ي�سعد املرتفع بعيداً على الطريق.

بيل: اوهوه.

ي�سري عائداً اإىل املقطورة.

بيل: انت تركب على وين�ستون.

ويندل: هل انت متاأكد؟

حل�سان  يحدث  �سيء  اي  متاأكد.  من  اأكرث  انا  بيل: 

تكون  اأن  تريد  ل  انت  الآن  لك  اقول  اأن  اأريد  لوريتا، 

املجموعة التي كانت بعيدة.

خارجي. بحريه. نهاراً

احل�سانني  ميتطيان  اللذان  الرجالن  يخرتق   *
طريقهما بني ال�سجريات ويقرتبان من �ساحنة مو�ض. 

يدر�ض ال�رسيف بيل الأر�ض.

بيل: اإنه نف�ض الإطار الذي دا�ض الأر�ض ذهابًا واإيابًا 

وقد ت�سكل تقريبًا يف نف�ض الوقت.

ميكنك روؤية مكانه بو�سوح.

* يقف ويندل يف الركاب، ينظر اإىل اعلى التلة
التفتي�ض  لوحة  خلع  احدهم  هناك،  ال�ساحنة  ويندل: 

من على الباب. 

ينظر بيل اإىل اأعلى حميطًا ال�ساحنة بنظره.

بيل: اأعرف هذه ال�ساحنة. ميلكها �سخ�ض يدعى مو�ض.

ويندل: للويلني مو�ض

بيل: ذاك هو ال�سبي

ويندل: اأنت ت�سوره كمدمن خمدرات؟

* يجل�ض بيل على ح�سانه ينظر اإىل العجالت املقطعة.
بيل: ل اأدري ولكنني اأ�سك بالأمر.

البحريه. نهاراً

بالقرب من اجلثث

يرتجل رجال القانون.

ويندل: اأجرا�ض جهنم. اإنهم حتى قتلوا الكلب.

ي�سريان نحو ال�ساحنة القريبة.

ويندل:... ح�سنًا اإنها لي�ست �سوى اتفاقيه اأبرمت خطاأً.

ي�سعد ال�رسيف بيل لينظر اإىل الغالف.

بيل: نعم، يبدو اأن الأمر كان حادثًا اأو اثنني موؤ�سفني.

يا  عليها،  ح�سلت  التي  العيارات  هي  ما  ويندل: 

�رسيف؟

بيل: ت�سع ملليمرتات. زوج بنادق 0.45.

يقف وهو ينظر اإىل ال�ساحنه.

بيل: ... احدهم افرغ بندقيته على هذا.

ويندل: مم.

يفتح بيل باب ال�ساحنة. ينظر اإىل ال�سائق القتيل.

ويندل: ... كيف ح�سل باعتقادك ان الذئاب ال�سغريه 

مل تهاجمهم.

بيل: ل اأدري..

يغلق الباب بلطف بكلتا يديه.

بيل: ... لنفرت�ض اأنهم ل ياأكلون مك�سيكيًا.

ينظر ويندل عن قرب اإىل اجلثتني معًا، يلب�سان بدلت. 

ويندل: يبدو على هوؤلء ال�سبيان انهم اداريون.

يقيم  بينما  ال�ساحنة  ج�سم  باجتاه  عائداً  بيل  ي�سري 

ويندل الأمر.

ويندل: .. اأعتقد اأننا ننظر لأكرث من م�ساجرة واحدة 

حركة باجتاه الأج�ساد املبعرثة.

ويندل: ... الغرب املتوح�ض هناك...

البدلت  يلب�سان  اللذين  الرجلني  نحو  راأ�سه  يحني 

وروؤو�سهن جمروحة.

ويندل: ... العدامات هنا.

وميرره  ا�سبعه  ال�ساحنة،  خلف  املوجود  بيل،  يبلل 

على ال�رسير وينظر اإليه.

بيل: ذلك املك�سيكي البني املدمن..

يتجول ويندل بني الأج�ساد.

ان  اإذن  يبدو  اجلثث  منتفخو  ال�سبيان  هوؤلء  ويندل: 

احلادثة حدثت منذ فرتة: جاهزون للعمل. ثم توّقف، 

الختالف... كما تعلم: قد ل يكون من اأجل املال.

بيل: هذا ممكن.
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ويندل: ولكنك غري مقتنع به.

بيل: كال. رمبا ل�ست مقتنعًا.

ويندل: اإنها خلبطة.. الي�ست كذلك يا �رسيف.

ي�سيف بيل.

حتى  فعلها  �ستفعل  فاإنها  خلبطه  تكن  مل  اإذا  بيل: 

تتحول اإىل ذلك.

خارجي. �شاحنة مو�س. نهاراً

* ا�سطوانة هواء
اإىل  ومنه  احل�سى  من  ممر  تقطع  وهي  خلفها  ي�سري 

درجات ثالث م�سطحة.

تقود اإىل باب املقطورة.

ترتفع يد لتدق على الباب تخرج انابيب من الأكمام 

وتغلق عند الر�سغ. يطرقع الباب حتت دقاتها. توقف 

ق�سري.

الأنبوب  نهاية  يف  الفوهة  على  لت�سغط  اليد  تفتح 

امللت�سق بالأ�سطوانة املقفولة. تقرير قا�ٍض وحاد.

الباب  من  داخلة  نحا�سية  ا�سطوانة  ت�رسب  الداخل: 

احلائط البعيد فتقع اأر�سًا وتتدحرج.

عودة بالجتاه العك�سي نحو الباب. يظهر �سوء النهار 

الداخل  نحو  ببطء  الباب  يتاأرجح  الغلق.  خالل  من 

الأ�سطوانة  ي�سع  خلفه.  من  وال�سوء  �سيغور  ويدخل 

اأر�سًا عند الباب ينظر حول املكان. ينظر اإىل الداخل.

يفتح باب.

ملء  ب�سبب  الرتتيب  قليلة  نوم،  غرفة 

احلقائب على عجل.

الذي  الن�سد  على  الرئي�سية.  الغرفة 

يف�سل دائرة املطبخ اكوام الربيد.

احدها  الربيد.  ببطء  �سيغور  يت�سفح 

فاتورة هاتف.

الثالجة  ي�سعها يف جيبه. يذهب نحو 

ر. 
ّ
يقر يفتحها. يبحث عن حلظة هدوء. 

املقعد  اإىل  يذهب  حليب.  علبة  يتناول 

يفتح  ويجل�ض.  الرئي�سية  الغرفة  يف 

العلبة وي�رسب.

التلفزيون  �سا�سة  يف  نف�سه  اإىل  ينظر 

امليت  الأخ�رس  الرمادي  اللون  ذات 

املواجهة له.

 – ال�شحراء  حديقة  مكتب   – داخلي 

نهاراً

مكتب  متنوعة.  قدمية  خ�سب  رقائق  �سيغور.  يدخل 

يعمل  تكييف  �سباك  الورق.  من  اكوام  وعلبة  معدين 

ب�سعوبة.

�سيدة يف اخلم�سني من عمرها و�سعرها م�سبوغ بلون 

حديدي جتل�ض خلف املكتب.

املراأة: نعم يا �سيدي؟

�سيغور: انا اأبحث عن للويلني مو�ض.

املراأة: هل ذهبت اإىل مقطورته؟

�سيغور: نعم فعلت.

ان ترتك  تريد  العمل. هل  انه يف  اأقول  املراأة: ح�سنًا، 

له ر�سالة؟

�سيغور: اأين يعمل؟

املراأة: ل اأ�ستطيع القول.

�سيغور: اأين يعمل؟

املراأة: �سيدي غري م�سموح يل ان اعطي اأية معلومات 

عن املقيمني لدينا.

ينظر �سيغور حول املكتب. ينظر اإىل املراأة.

�سيغور: اأين يعمل؟

املراأة: امل ت�سمعني؟ ل ن�ستطيع ان نديل باأية معلومات. 

باب.  يفتح  ما.  مكان  يف  احلمام  ماء  �سوت  ي�سمع 

خطوات يف اخللف.

ينتبه �سيغور لل�سوت. ينظر نحو املراأة. ي�ستدير ويفتح 
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الباب ويغادر.

داخلي. اتوبي�س املقطورات – نهاراً

يخرج بع�ض امل�سافرين. مو�ض يف الأتوبي�ض يقف يف 

املقاعد.  اأعلى  الرف  من  حقيبة  اخراج  يحاول  املمر 

زالت  الأر�ض حيث ما  الأوراق من على  يرفع حقيبة 

كارلجني جتل�ض بالقرب من النافذة.

كارلجني: ملاذا كل هذا الطريق نحو دلريو؟

مو�ض: �سوف اقرت�ض �سيارة. من الدون.

تهز كارلجني موافقة على حقيبة الأوراق.

كارلجني: لي�ض مبقدورك ذلك؟

مو�ض: ل اأريد ت�سجيلها. �ساأهاتفك خالل يومني.

كارلجني: تعدين بذلك؟

مو�ض: نعم اأعدك.

كارلجني: لدي اح�سا�ض �سيء.

مو�ض: ح�سنا لدي اح�سا�ض ح�سن. وهكذا �سيتعادلن.

تخل�سي من اح�سا�سك الدائم بالإ�سطراب.

كارلجني: والدتي �ستفتح ابواب جهنم.

مو�ض: اوه هوه.

كارلجني: انها �ستنف�سك اإىل اأعلى واإىل اأ�سفل.

مو�ض: من املفرو�ض انك تعودت على ذلك.

اعمل يف  فاأنا  اأ�سياء كثرية،  تعودت على  كارلجني: 

»واملارت«.

مو�ض: مل تعودي هناك يا كارلجني. فاأنت تقاعدت.

كارلجني: للويلني؟

مو�ض: نعم يا �سيدتي؟

كارلجني: �ستعود الي�ض كذلك؟

مو�ض: �سوف اعود

خارجي. مقطورة مو�س. نهاراً

يقرع وندل باب املقطورة. يقف ال�رسيف بيل على بعد 

خطوة منه.

ويندل: ق�سم ال�رسيف!

ل جواب

بيل: انظر اإىل القفل. ينتظران حلظة من الزمن.

ينظر الإثنان.

ويندل: هل �سندخل؟

بيل: اخرج البندقية وارفعها اإىل اأعلى.

* يفك ويندل بندقيته. ولكنه يرتدد.
ويندل: ماذا عن بندقيتك؟

بيل: انا خمتبىء خلفك.

*يحرك ويندل الباب ليفتحه.

ويندل: ق�سم ال�رسيف.

داخلي. مقطورة مو�س – نهاراً.

* يدخل الرجل بحذر ويقود ويندل الطريق.
ويندل: .... لي�ض هنالك اأحد.

* يخف�ض بندقيته ويبداأ يف تاأمينها.
بيل: لي�ض هنالك من �سبب لأن ل تبقى اآمنًا.

* يبقى ويندل البندقية خارج غطائها.
ويندل: كال يا �سيدي.

* يذهب اإىل باب غرفة النوم، بينما يرى ال�رسيف بيل 
لإلتقاطها.  فينحني  الأر�ض،  على  املقفلة  الأ�سطوانة 

ينظر اإىل احلائط املقابل للباب، انبعاج �سغري. يخرج 

ويندل راأ�سه من غرفة النوم.

ويندل: ... انا اعتقد اأنهم قد قاموا باإ�ساءة �سئيلة.

بيل: اعتقد انك على �سواب.

ويندل: هذه من القفل؟

* يقف ال�رسيف بيل ويراقب املكان حوله.
بيل: رمبا قد تكون كذلك.

ويندل: اإذا متى كان هنا؟

بيل: ل اأعرف. اأوه.

* اإنه عند الن�سد يحدق يف �سيء ما.
بيل: ... الآن هذا اكرث خطورة.

ويندل: �رسيف؟

* ي�سري ال�رسيف بيل اإىل علبة احلليب.
بيل: ما زالت تعرق.

* يتهيج ويندل.
ويندل: من هذا! يا �رسيف!

اإىل  ينظر  اخلزائن.  اأحد  ببطء  بيل  ال�رسيف  يفتح   *
داخلها ويغلقها، ويفتح اخرى.

ذلك!  نعلن  ان  يجب  اخطاأناه!  لقد  �رسيف،   .. ويندل: 

على الراديو.

* ياأخذ ال�رسيف بيل كاأ�سًا من اخلزانة.
بيل: ح�سنًا، �سنفعل ذلك...

* ي�سكب احلليب يف الكاأ�ض.
بيل: ماذا �سنذيع؟

* يجل�ض على املقعد وياأخذ ر�سفة من احلليب.
بيل: نبحث عن رجل كان قد �رسب احلليب قبل قليل.
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* يحّدق ويندل به.
ويندل: �رسيف، هذا اكرث خطورة.

بيل: انا جتاوزتك بهذا.

* يحدق ويندل حول املقطورة وهو يهز راأ�سه.
ويندل: هل تعتقد ان هذا ال�سبي مو�ض لديه اأية فكرة 

عن نوع اولد الكلب الذين يالحقونه؟

بيل: ل ادري. عليه ان يدرك ذلك...

* ياأخذ ال�رسيف بيل ر�سفه ثانية.
بيل: ... راأى ما راأيت وهذه تركت اثراً يف نف�سي.

خارجي. حمطة حافالت – دلريو – نهاراً

* يخرج مو�ض من املحطة ويدخل �سيارة اأجره.
وبينما هو يجل�ض:

مو�ض: خذين اإىل موتيل.

�سائق التاك�سي: هل هنالك اأ�سم تق�سده.

مو�ض: فقط اأن يكون رخي�سًا.

داخلي. باحة موتيل يف دلريو – نهاراً

معدل الإيجار معدلت �ساريل جودنيث ديلريو موتيل 

:AAA هي حتت عنوان 84 �رسق و�سعار بي�ساوي بـ

24.00$ فردي    

27.00$ مزدوج/زوجني 

28.00$ 2مزدوج/زوجني 

32.00$ 2مزدوج/3ا�سخا�ض 

الأ�سوات من بعيد 

�سيدة: قل يل خياراتك.

مو�ض: ملاذا؟

�سيدة: اخليار.

* روؤيا او�سع ترينا اننا يف �سالة موتيل. 
تواجه مو�ض �سيدة على طاولة فورميكا 

وقد ناولته بطاقة عليها املعدلت.

�سيده:... اختار ما تف�سله وما ي�ستوجب 

عليك دفعه.

تهمني  ول  مبفرده.  �سخ�ض  اأنا  مو�ض: 

�سخامة ال�رسير.

داخلي. غرفة موتيل. نهاراً

للحجرة. �رسير مزدوج  مو�سعه  لقطة   *
احلائط  على  مثبتة  الراأ�ض  لوحة 

�رسيرا  نرى  البعيد  اجلانب  على  ولكن 

على  مو�ض  يجل�ض  هناك.  مو�سوعا 

ال�رسير والهاتف على اذنه. يرن مرتني.

ي�ست�سلم يوقف املكاملة، يقف.

داخلي. غرفة احلمام. نهاراً

* يقف مو�ض امام املراآة يلف نف�سه لرياقب جرحه يف 
اخللف.

يعاود و�سع قمي�سه عليه.

الأ�سا�سية  الغرفة  اإىل  عائداً  ي�سري  فرناه  املراآة  حتمل 

ويتوقف.

فينظر حوله. ينظر ببطء اإىل اأعلى نحو ال�سقف.

داخلي. غرفة املوتيل. نهاراً

لقطة مقربه على مفك براغي

على  يقف  مو�ض  نرى  فاإننا  مغلق  غري  انه  ومبا   *
ينزل  راأ�سه.  فوق  الهواء  اأنبوبة  فتحه  يفك  ال�رسير، 

من على ال�رسير يفتح حقيبته ويخرج حقيبة الوثائق 

منها. يفتحها ويخرج د�سته من الأوراق املالية. يعد 

بع�ض املال وي�سعه يف جيبه. ثم يعيد اقفال احلقيبة.

يذهب باجتاه النافذة ويقطع جزءاً من خيط ال�ستارة. 

يربط خيط ال�ستارة اإىل يد حقيبة الوثائق. يذهب نحو 

اخلزانة ويرتك احلقيبة على ال�رسير.

ال�سرتة  حامل  يخرج  الفارغة.  اخلزانه  من  يقرتب 

نحو  بعيداً  تنزلق  احلمالت  ويرتك  تثبيته  مكان  من 

الأر�ض.

داخلي. ينظر نحو انبوب الهواء – نهاراً
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امل�سغوط.  املنخف�ض  الهواء  ب�سوت  الأنبوب  يئن   *
تغو�ض  املرفق.  طول  بنحو  بعيداً  املعدن  ويتمدد 

حقيبة الوثائق اإىل ا�سفل مقدمة الأر�سية ومن ثم تدفع 

حمالت  بفعل  الأنبوب  امتداد  على  بلطف  ا�سفل  اإىل 

ال�سرتة. اما اجلانب املحرر من اخليط فيجرجر بعيداً 

عن احلمالت لكي ي�ستعيد موقعه...

داخلي. غرفة موتيل. نهاراً

عدة العمل

* يفتح مو�ض احلقيبة ويخرج بندقيته الأوتوماتيكية 
يرفع  امليت.  الرجل  من  اخذه  الذي   0.45 وم�سد�سه 

البندقية حتتها. يفح�ض خمزن  ال�رسير وي�سع  فر�سة 

الـ 0.45 ثم ي�سعه يف حزامه.

داخلي. غرفة موتيل/خارجي. موقف لل�شيارات. نهاراً.

ال�سباك

* يفتح مو�ض احد جانبي ال�ستارة لينظر اإىل املوقف. 
ل يوجد ما يقلقه هناك. يغلق ال�ستائر. وي�سع جانبا 

برفق  ويغلقه  الباب  من  يخرج  الآخر.  اجلانب  فوق 

خلفه.

داخلي. مطعم �شغري على جانب الطريق. نهاراً

فاتورة هاتف 

ريو  ديل  منطقة  يف  رقم  على  ر�سا�سي  قلم  ينقر   *
الفاتورة. ن�سمع �سوت جر�ض  والذي نراه معاداً على 

اخلط.  اإقفال  ا�سوات  تقطعه  اجلر�ض  �سوت  الهاتف. 

الوحيدة  الإعادة  اأودي�سا،  يف  رقم  نحو  القلم  يتحرك 

على القائمة الق�سرية لطلبات الهاتف.

قطع على �سيغور وهو ينهي طلبه املكاملة يف غرفة 

هاتف على الطريق بالقرب من املطعم. الغ�سق

ي�سمع رنني الهاتف. ات�سال، �سوت امراأة 

املراأة: مرحبًا؟

�سيغور: هل للويلني هنا؟

املراأة: للويلني؟! كال هو لي�ض هنا.

�سيغور: هل تتوقعني ح�سوره؟

* �سوت املراأة هو �سوت �سيدة كبرية يف ال�سن كثرية 
ال�سكوى.

املراأة: وملاذا علي ان اتوقع ح�سوره؟ من املتكلم؟

* يحّدق �سيغور لربهة ق�سرية ثم يقفل الهاتف.
داخلي. ميني ماركت – نهاراً

يف  الكاوبوي  لأحذية  معر�ض  امام  مو�ض  يقف   *

نهاية املحل.

ينظر نحو بائع قادم نحوه. رجل متقدم يف ال�سن له 

�ساقان مقو�ستان ويلب�ض مريوًل اأبي�ض.

البائع: نعم ح�رستك؟

مو�ض: انا اريد حذاء لري ماهان منره 11.

البائع: ح�سنًا.

مو�ض: هل تبيع اجلوارب؟

البائع: الأبي�ض فقط.

ي�سع امامه كي�ض بني ورقي من ال�سيدلية.

مو�ض: الأبي�ض هو الذي الب�سه. هل لديك حمام؟

داخلي. حمام – نهاراً

جواربه  ويخلع  احلمام  كر�سي  على  موى  يجل�ض   *
كي�ض  وبجانبه  الأر�ض  على  حذاء  دم.  بقع  وعليها 

ال�سيدلية.

ير�ض على قدميه م�ساد لالإلتهابات. ويخرج اربطه.

داخلي. خمزن احذية. نهاراً

* يعود مو�ض. فيجد البائع ذا ال�سيقان املقو�سة يقف 
عند العامود ويحمل زوجا من الأحذية.

البائع: لي�ض عندي لري�ض باللون الأ�سود ولكن عندي 

جلد نعامة. طري على القدم.

داخلي. تاك�شي / خارجي. ديل ريوموتيل. لياًل.

يتحرك قلياًل لكي يتوقف امام فندق �ساريل جودنايت 

ديل ريوموتور. 

يبحث مو�ض عن حمفظته ولكنه يتوقف، وينتظر..

عن  بعيدة  �ساحنة  املوتيل  امام  ال�سارع  يف  تقف 

الطريق لها ا�سواء �سطح.

مو�ض: ل تتوقف. حترك بي حتى اأجتاوز مكان الغرف.

ال�سائق: اية غرفة؟

مو�ض: توجه بي حول املكان. اأريد ان ارى اذا ما كان 

واحد ما هنا.

يكرج التاك�سي ببطء فوق املكان.

مو�ض: ... تابع ال�سري.

ينظر اإىل غرفته. تظهر النافذة جزءاً بني ال�ستائر.

مو�ض: .. تابع ال�سري. ل تتوقف.

ال�سائق: ل اريد ان ادخل هنا يف اأية مغامرات خطرية 

يا رفيق.

مو�ض: ل باأ�ض يف ذلك.

حول  نقا�سنا  نتابع  ول  هنا  اتركك  ل  ملاذا  ال�سائق: 
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املو�سوع.

مو�ض: اريدك ان تاأخذين اإىل موتيل اآخر.

ال�سائق: دعنا ن�سمي ذلك تعادل.

* يخرج مو�ض ورقة مائة دولر ويعطيها لل�سائق.
احاول  وانا  متوقع.  غري  و�سع  يف  الآن  اأنت  مو�ض: 

اخراجك منه. والآن خذين اإىل موتيل.

* يتناول ال�سائق الورقة ويدير ال�سيارة خارج املوقف 
اأي  اإىل  وينظر  مو�ض  ي�ستدير  ال�رسيع.  الطريق  نحو 

ا�سواء املوتيل وهي تبتعد.

خارجي. تقاطع الطريق ال�رشيع – لياًل.

ر�سيف

ت�سارع حتت العد�سة التي ت�سيئها الأ�سواء املرتفعة.

من املكان املرتفع نرى تقاطع الطريق ال�رسيع بينما 

من  الأمين  اجلانب  ال�رسيعة  �سيغور  �سيارة  تاأخذ 

�سوئية  خ�رساء  ا�سارة  توجد  حيث  ال�رسيع  الطريق 

مكتوب عليها ديل ريو.

داخلي. ال�شيارة ال�رشيعة. لياًل

ينظر �سيغور نحو مقعد امل�سافرين حيث جهاز الرادار 

املكتوم ال�سوت امل�ساء. بالقرب منه بندقية ر�سا�سة 

�سكل علبة مو�سولة  لل�سوت على  بها كامت  مو�سول 

بالربميل نف�سه.

ير�سل الرادار �سوتا ملرة واحدة.

اأعلى. اقرتبنا من ج�رس من ال�سلب.  اإىل  ينظر �سيغور 

تلتقط الأ�سواء طائرا ا�سود كبريا ي�ستقر 

�سوت  ي�سمع  الألومنيوم  ج�رس  جانب 

�سفري نافذة الركاب.

يلتقط �سيغور امل�سد�ض وي�سوب باجتاه 

الربميل عرب اإطار النافذة.

واإطاراتها  اجل�رس  نحو  ال�ساحنة  تنطلق 

ال�سفلت.  يف  ال�سقوق  على  من  تقفز 

وعندما تقرتب وقد ت�ساوى هيكلها يفرد 

باهما  �سيغور  ويطلق  اجنحته  الطائر 

الأعلى  من  الهواء  �سوت  مثل  اأ�سم 

فوق الروؤو�ض: ت�سيب الر�سا�سة حاجز 

بينما  طنني  �سوت  وير�سل  احلماية 

نحو  الطائر  ويرتفع  ال�سيارة  ترتاجع 

الظالم وهو يرفرف باأجنحته ب�رسعة.

داخلي. قهوة – �شباحًا 

�سباحًا. يجل�ض بيل يحت�سي القهوة. يقف ويندل عند 

العامود يناوله �سيئًا.

من  جاءت  التي  املخربية  الفحو�سات  هاك  ويندل: 

او�سنت حول رجل الطريق ال�رسيع.

ياأخذ بيل الأوراق ويبدا يف النظر اإليها.

بيل: ما نوع الر�سا�سة؟

ويندل: مل يكن هنالك ر�سا�سة.

ينظر بيل اإىل اأعلى عند �سماعه ذلك.

بيل: مل يكن هنالك ر�سا�سة؟

ويندل: نعم �سيدي. مل يكن هنالك اية واحدة.

غري  هذا  احرتامي،  كل  مع  ويندل،  يا  ح�سنًا،  بيل: 

منطقي.

ويندل: كال يا �سيدي.

بيل: قلت جرح داخلي يف اجلبهة ولي�ض هنالك جرح 

خارجي.

ويندل: نعم �سيدي

بيل: اأتخربين انه اطلق النار على راأ�ض ال�سبي ثم ذهب 

يبحث حوله ب�سكينة جيب.

ويندل: �سيدي، ل اأريد اأن ات�سور ذلك.

بيل: ول اأنا اي�سًا.

برهة ق�شرية من الزمن يت�شور خاللها الرجالن احلدث 

وتنتهي بح�شور نادلة.

النادلة: هل ا�ستطيع ترطيب اجلو لك ايها ال�رسيف؟
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نظرة ال�رسيف البائ�سة تنعك�ض اإليها.

بيل: نعم يا نورين من الأف�سل اأن تفعلي. �سكراً.

نحو  متجهون  واملخربون  الغابة  حرا�ض  ويندل: 

ال�سحراء هذا ال�سباح. هل �ستلتحق بهم.

اأعرف. هل هنالك جمموعات جديدة جتمعت  ل  بيل: 

هناك؟

ويندل: ل يا �سيدي.

بيل: ح�سنًا اإذن اعتقد انني ا�ستطيع تالفيها. يا الهي 

 فطوري.
ّ
يا ويندل لقد قطعت علي

خارجي. خمزن لبيع ادوات ريا�شية. نهاراً

الذي كان يتكئ عليه: واحد  يبتعد مو�ض عن احلائط 

من داخل الأبواب الزجاجية املزدوجة يحاول فتحها.

داخلي. خمزن لبيع الأدوات الريا�شية – نهاراً 

ي�سلم البائع بندقية من على الن�سد.

البائع: اثنا ع�رس معيارا. هل حتتاج اإىل ذخرية؟

ينظر مو�ض اإىل البندقية متفح�سًا اإياها.

مو�ض: اوه هوه يجب ان تكون مزدوجة

البائع: �سوف تعطيك �رسبة قوية..

يدفع بالذخرية اإىل الناحية الثانية.

مو�ض: هل لديك متوين خميمات؟

ن�سد اآخر

بائع يحملق يف مو�ض.

البائع: اعمدة خيمة.

مو�ض: اهوه.

البائع: انت متلك اخليمة؟

مو�ض: �سيء من هذا القبيل.

البائع: ح�سنًا اعطني رقم منوذج اخليمة فا�ستطيع ان 

اطلب لك الأعمدة.

مو�ض: ل باأ�ض. اريد خيمة.

البائع: اأي نوع من اخليم؟

مو�ض: النوع الذي يحتوي على اكرب عدد من الأعمدة.

البائع: ح�سنًا، اعتقد اأن هذه �ستكون الريجول اخللفية 

ح�سنًا،  بها.  الوقوف  با�ستطاعتك  اقدام.  ع�رسة  ذات 

بع�ض النا�ض با�ستطاعتهم الوقوف فيها �سعتها �ستة 

اقدام.

رمبا باإمكانك ان تفعل.

ادوات  خمزن  اأقرب  اجد  اين  هذه،  اآخذ  دعني  مو�ض: 

معدنية.

داخلي. غرفة مو�س يف املوتيل اجلديد. نهاراً

* ي�سع البندقية على درج مفتوح ويحاول ن�رس جزء 
من ما�سورتها مبن�سار حديد.

بعد ب�سع دقائق

ال�سطوانة  مغطيًا  ال�رسير  على  مو�ض  يجل�ض   *
املا�سورة  اإىل  وينظر  جانبًا  املربد  ي�سع  بالقما�ض 

مرة  الأمام  واإىل  اخللف  اإىل  الأمامي  الذراع  يحرك 

ثانية ويرتك املطرقة اإىل الأ�سفل با�سبعه 

* يعيد النظر اإىل البندقية وقد اعجبته ثم يفتح �سندوق 
الذخرية ويبداأ مبلئها بالأحمال الثقيلة امل�سمعة.

داخلي. باحة املوتيل الأول – نهاراً

املراأة  جديدة.  تخييم  حقيبة  يحمل  مو�ض  يدخل   *
نف�سها خلف الن�سد.

مو�ض: هل ا�ستطيع اخذ غرفة ثانية.

املراأة: تريد ان تغرّي غرفتك؟

مو�ض: كال، اريد ان احتفظ بغرفتي واآخذ غرفة اخرى.

املراأة: اخرى اإ�سافية.

مو�ض: اوه هوه. هل لديك خريطة للغرف؟

حتني راأ�سها لتنظر حتت الن�سد.

املراأة: نعم كان لدينا واحدة تقريبًا.

من  �سيارة  �سورة  عليه  له.  وتعطيه  الر�سم  جتد   *
اخلم�سينات متوقفة امام الفندق حتت ا�سعة ال�سم�ض.

يفتح مو�ض ال�سورة ويدر�سها.

مو�ض: ما راأيك باملائة والثنني والأربعني.

املراأة: بامكانك احل�سول على واحدة مال�سقة لغرفتك 

اإذا ما اأردت.

واحد وع�رسون مل ياأخذها اأحد.

مو�ض: كال، مائة واثنتان واربعون.

املراأة: تلك بها �رسيران مزدوجان.

خارجي. موقف �شيارات املوتيل – نهاراً

* وجهه نظر مقو�سه على �سباك غرفة مو�ض القدمية. 
ال�ستارة ما زالت مفتوحة قلياًل.

نحو  املوقف  من  يقطع  مو�ض  يظهر  عك�سية  لقطة 

ينظر  الغرفة.  يدر�ض  النايلون  �سنطته  يحمل  املكتب 

بعيداً نحو ال�سارع.

ال�ساحنة ذات ا�سواء ال�سطح ما زالت متوقفة هناك.

داخلي. غرفة املوتيل الثاين

من  بالقرب  ي�ستمع  مو�ض  مزدوجان.  �رسيران   *
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وي�سد  احلقيبة  ويفتح  ال�رسير  نحو  يذهب  احلائط. 

يخرج  ال�رسير.  على  ي�سعها  ن�رسها.  التي  البندقية 

اعمدة اخليمة وبع�ض لفات الأنابيب خارج احلقيبة.

داخلي. �شاحنة �شيغور/طريق �رشيع اجتاهني – اآخر 

النهار

�سيغور 

النظرات  يخرتق  وهو  ال�سارع  على  ببطء  يقود   *
املتتاليه اإىل جهاز ال�ستقبال على املقعد املجاور له. 

اجلهاز ي�سيء كثرياً ويرم�ض مرة.

ترتفع  التي  البنايات  اإىل  وينظر حوله  �سيغور  يبطئ 

على جانبي الطريق ال�رسيع.

داخلي. غرفة املوتيل الثاين. اآخر النهار

انبوب  الطبق من على  *يقف مو�ض على كر�سي يفك 

الهواء املعّلق. ي�سعه جانبًا ويرفع ال�سوء وينظر اإىل 

داخل انبوب الهواء.

داخلي. موتيل دكت. اآخر النهار

* يف نهاية الأنبوب نرىو�سلة لالأنبوب تبعد ع�رسة 
وقد  لنا  تظهر  بالكاد  الوثائق  حقيبة  نهاية  اقدام. 

برزت من خلف الو�سلة.

�شيغور

* يرم�ض جهاز ال�ستقبال ببطء بينما تزحف ال�سيارة 
اإىل الأمام. متجهه اإىل تقاطع بعيد هو موتيل �ساريل 

جودنيت ديل ريو.

داخلي. غرفة املوتيل الثاين

�رسيط  لفة  من  قطعة  مو�ض  ي�سد   *
من  عامودين  حول  يلفها  الأنبوب. 

بنهاية  نهاية  مو�سوعة  اخليمة  اعمدة 

ولكن على بعد بو�سة بينها، ل تت�ساوى 

فيقوم يلف ال�رسيط ب�سع كفات.

خارجي – مراآب �شيارات املوتيل. اآخر 

النهار

�سيغور

جهاز  املراآب،  نحو  ببطء  ي�سوق   *
ال�ستقبال يف ح�سنه.

يبداأ  ثم  ذروته  اإىل  ي�سل  ال�سوت  تردد 

ال�ساحنه  �سيغور  ي�سع  النخفا�ض.  يف 

اإىل  ي�سرتخي عائداً  ثم  باجتاه معاك�ض 

القمة.

وجهة نظره: �سباك مفتوح ال�ستائر.

داخلي. غرفة يف املوتيل الثاين- اآخر النهار

�سكل  على  ين�سفه  ال�رسيط  مف�سل  مو�ض  يجرب   *
اأن  وبعد  العامودين.  با�ستقامة  م�ستقيمًا  ثم  زاويه 

�سعر بالراحة بدا يدق على طول ثالث من العامود.

داخلي. باحة املوتيل. لياًل.

الذي  الن�سد  من  الآخر  اجلانب  على  �سيغور  يقف   *
يقف اإليه املوظف. الذي ينظر اإليه، منتظراً.

ينظر اإىل لئحة الأ�سعار مقطبًا جبينه.

داخلي. غرفة �شيغور يف املوتيل. لياًل

الباب

�سيغور يف  الداخل نحونا. يقف  اإىل  ببطء  يتاأرجح   *
املمر. منرة الغرفة معلقة بعيداً عن املفتاح يف قب�سة 

الباب.

يحملق نحو الداخل حلظة من الزمن.

ال�سوء. ل ي�سيئه.  يدخل ببطء وميد يده نحو مفتاح 

ي�سقط يده. يرفعها نحو املفتاح ثانية ويتح�س�سه.

ينظر حول الغرفة. ياأخذ املفتاح ويغلق الباب خلفه.

مو�ض

* ي�سد مو�ض ثالثة حبال تعليق من اخلزانة. ياأخذهم 
نحو املن�سدة ويلتقط قاطعة.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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209
\ �شاعر ومرتجم من لبنان 

اخرتنا من بع�ض املجالت والدواوين وال �شيما كتاب »انطولوجيا ال�شعر الربتغايل 

املعا�رص«، حوايل 35 �شاعراً يعربون اأو ميثلون امل�شار ال�شعري منذ 1935 – 2010. 

الظواهر  هذه  اكت�شفنا  اخل�شب،  امل�شار  لهذا  »جزئية«  نعتربها  التي  قراءتنا  ومن 

ال�شعرية املتنوعة، التي قد يجمعها عن�رص م�شرتك هو »احلنان« وهذا ما كتبه بي�شوا 

عام 1915 يف ن�ض ُوجد بعد مماته. الذي اأ�شاف »ما مييز ال�شعر الربتغايل الغنائية، 

الرثائية، احلاملة، البطولية، ال�شاخرة، الكئيبة امليتافيزيقية ال�شوفية«.

ال�شعراء الذين اخرتناهم يجمعهم اىل حد كبري هذا امل�شار، لكن، اىل ذلك اأحدث بع�شهم 

»قطيعة« تاريخية واأدبية مع هذا االرث.

 ترجمة واختيار بول �شاوول \

خمتارات من ال�شعر الربتغايل احلديث )1935 – 2010(

ن�شو�ص احلنان والغنائية الرثائية 

والبطولية الوطنية



وما يلفت يف �شعراء هذه املرحلة الرا�شخني، 

واملخ�رصمني، وال�شباب، ابتعادهم عن تاأثريات 

القرن  اأوائل  يف  كانت  كما  الفرن�شي،  ال�شعر 

املا�شي، ليتقربوا اأكرث من التجارب ال�شعرية 

االنكلو-�شاك�شونية وخ�شو�شًا االأمريكية.

اديليا لوبيز

 No More tears

كم مرة

كم مرة اأغلقت على نف�شي لكي اأبكي

يف حمام منزل جدتي

كنت اأغ�شل عيني بال�شومبوان

ثم زال ال�شومبوان

الذي يحرق عيني

 No More tears »قال »جون اند جون�شون

االمهات هّن بنات البنات

والبنات هن اأمهات االمهات

االأم تغ�شل �شعر االأخرى

قر ولكل منهّن �شعور االأطفال ال�شُّ

مل نعد ن�شتعمل ال�شومبوان لكي نبكي

وكنت اأحب اأن اأبكي بال توقف

وكنت اأبكي

بال اأي اأ�شف بال اأي اأمل بال اأي منديل

بال اأي دمعة

مغلقة على نف�شي باملفتاح يف حمام

منزل جدتي

وكنت وحيدة اأبعد من نف�شي

واأغلقت كل نف�شي اأي�شًا يف اخلزانة

لكن ال ميكن اأن تغلق 

اخلزانة من الداخل

وال اأحد اإطالقًا راأى ثوبًا يبكي.

تينة

تركت �شورة ت�شقط منها

رك�ض جمهول خلفها

ليعيدها اليها

رف�شت اأن تاأخذ ال�شورة الفوتوغرافية

لكن املدام تركتها ت�شقط

مل اأ�شتطع اأن اأتركها ت�شقط مني

الأنها لي�شت يل

ال حتب اأن ي�شتبه اأحد

وخ�شو�شًا جمهول

باأن هناك عالقة

بينها وبني ال�شورة

كاأمنا تركت مندياًل ملطخًا بالدم 

ي�شقط منها

الأنها هي التي كانت يف ال�شورة

وال �شيء يخ�شنا اأكرث من الدم

ولهذا عندما يجرح اأحد ما ا�شبعًا

ي�شع حااًل ا�شبعه يف 

فمه ليمت�ض الدم

انتبه املجهول لذلك

انها بورتريه املدام

رمبا كان بورتري ل�شخ�ض

 ي�شبهني كثرياً

لكنه لي�ض اأنا

املجهول بدافع املحبة

مل ُي�رّص

ومبا انه يعرف ان املت�شولني

ال ميلكون املال ليت�شوروا

اأعطى ال�شورة ملت�شول 

اأكلها كتينة.

)1987(
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األربتو كايرو

 Alberto cairo

�شريتي..

اإذا اأراد اأحد، بعد موتي، كتابة �شريتي،

فلن يكون اأ�شهل من ذلك.

لي�ض هناك �شوى تاريخي – مولدي وموتي.

بني الواحد واالآخر كل االأيام ُملكي.

من ال�شهل حتديدي.

ع�شت كملعون.

اأحببت االأ�شياء من دون اأي عاطفية.

مل اأ�شعر برغبة اأبداً مل اأحققها،

الأنني مل اأعَم اأبداً.

مرافقًا  يل  بالن�شبة  يكن  مل  اال�شغاء  حتى 

للروؤية.

فهمت كل االأمور حقيقية وكل فارق بينها:

فهمتها بعيني، ال بفكري اأبداً.

وفهم االأمور بالفكرة يجعلها كلها مت�شاوية.

يوما ما منحني النوم كاأي طفل.

فاأغم�شت عيني. ومنت.

ما عدا ذلك، كنت �شاعر الطبيعة الوحيد

)1986(

النافذة

ال يكفي فتح النافذة

لروؤية احلقول واالأنهار.

وهذا لي�ض كافيًا لكي ال تكون اأعمى

لروؤية االأ�شجار واالأزهار.

فيجب اأي�شًا اأال يكون هناك اأي فل�شفة

فل�شفة ومل يعد من اأ�شجار،

مل يعد هناك �شوى اأفكار.

لي�ض اال اأن يكون كل منا مثل باطن االأر�ض

لي�ض اإال �شوى نافذة مغلقة

والعامل كله خارجا؛

وحلم ما ميكن اأن نراه اذا انفتحت النافذة،

والذي هو لي�ض اأبداً ما نراه

عندما تنفتح النافذة

 )1986(

الفارو دي كامبو�ص

 Alfaro De Campus

14 ت�شرين الأول 1930 

�شليب على مكتب التبغ.!

من مات؟ اأهو الفي�ض؟ بئ�شًا!

الراحة التي كان يوفرها يل.

تغريت القرية منذ البارحة.

من كان؟ ذلك الذي كنت اأراه، هذا كل �شيء.

كنت اأراه كل يوم. وها اأنا اليوم ُحرمت من 

هذه الرتابة.

تغريت القرية منذ البارحة.

كان مدير مكتب التبغ.

نقطة ا�شتدالل ل�شخ�ض مثلي.

كنت اأمر به نهاراً ولياًل.

تغريت القرية منذ البارحة.

قلبي خال من الفرح

الأن املكان الذي اأنا فيه قد مات.

وبحب مقفل ملكتب التبغ.

تغريت القرية منذ البارحة.

لكن وهو، كّنا على االأقل نراه،

كان هنا! اأنا من مير

فاإذا مّت لن ي�شتاق اإيل اأحٌد؛ 

ولن يقال:

تغريت القرية منذ البارحة.

)1988(
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األربتو كايرو

ميغيل تورغا



فيتورينو نيميزيو

)1978 – 1901(

 Vitorino Nemério

رعب

راأيت احل�شان اجلاري، ومل تغّطه.

جاء بال فار�ض، واأنت تركت امليت

يف احُلفر.

نعم، كمن يبحث عن بزاٍق اأو عن

خامت �شائع،

اأنا تقبلت رمقه االأخري يف

دمعتي االأوىل

اأنظر كيف اأقف من دون ارجتاف قرب اجلثث.

كن دقيقًا مع املهر الذي يهرب يف عدوه ال�رصيع،

وال تلم�شه!

بالن�شبة اىل العادل، فال�شوط جمرد �شارة، 

ذريعة يف يده، وداع النزهات على اجلواد.

ابتعد عن الباب، ها هو ي�شل، ال ت�رصبه،

ها هو يعود!

ح�شان؟ ميت؟ العتبة عري�شة، الريح قار�شة.

لكن وحده ُعرُفه ُيعطر 

مربطه العايل املهجور.

ميغيل تورغا

)1995 – 1907(

 Miguel Torga

حقل الرز

هناك قرابة مائتي امراأة يغنني وال

اأعرف اأي حزن ينحني 

وال يظهر وجهه

يغنني، مزروعات يف املاء،

يف ال�شم�ض وحرارة �شهر اآب.

يغننَي ال�شمال واجلنوب معًا.

يغنني ب�شوت خفي�ض، ويبدو

انه يف جذر اأقدامهن االن�شاين

�شيٌء ما يتعفن.

�شوفيا دي ميللو اأندر�شن

)مواليد 1919 -(

 Sophia de Mello Anderson

بحر

 - 1-

بني كل اأمكنة التاأمل

اأحب احلب االأقوى واالأعمق

هذا ال�شاطئ املنت�شي والعادي،

حيث اأذوب يف البحرية، يف الريح، 

ويف القمر

 – 2 -

اأح�ض االأر�ض االأ�شجار الريح

التي ينفخها الربيع بالعطور

لكن فيها ال اأرغب وال اأ�شعى

�شوى اىل فوح املوج املتوح�ض

�شاعداً نحو النجوم ك�رصخة نقية.

تعرفت اليك

 – 1 -

- تعرفت اليك فور دمارك

من دون اأن اأقدر على النظر اإليك، الأنك

كنت قلب حياتي

انتظرتك يف كل االنتظارات.

 – 2 -

عرفتك، ع�شتك يف كل اإله
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وهو وزنك يفَّ ما جعلني حزينًا 

دائمًا بعدها مل حتققي �شوى تدمريي

بخطاك االأكرث حقيقية من خطاي

�شرية

كان يل اأ�شدقاء ماتوا، اأ�شدقاء رحلوا

اآخرون حطموا 

وجوههم على الزمن

وبحثت عن نف�شي يف ال�شوء، 

يف البحر يف الريح.

كارلو�ص دو اأوليفريا

)1982 – 1921(

 Carlos De oliveira

 ريح

تلمع

الكلمات

يف غابة النوم

وجلبتها �شبيهة

الظبي املطاردة

الر�شيقة اخل�شنة

كما تتكلم الريح

عن احلب

والعزلة.

من يجرحك اأيتها الكلمات

ال يفعلها 

عبثًا.

�شواطئ

تنّف�ض  الربكة.  من  نوع  على  تطفو  تنام، 

النهرين تدفع على جدران الغرفة، كاأمواج 

على  اأقوى  ال  املختنق،  ج�شمي  بطيئة، 

النوم.

انتظر طيلة الليل 

على هذه ال�شواطئ 

من الكل�ض. املهجورة،

 العمودية.

اأوجينيو دو اندرادي

)مواليد 1923(

Eugènio de Andrade

املكان الأقرب

اجل�شد ال يعرف اأبداً احلزن!

اجل�شد هو املكان

االأقرب الذي تغني فيه النار.

ففي النف�ض وحدها يبني 

املوت بيته.

وداعاً

اأ�شتدير وها هي بي�شاء

االأح�شنة.

القمح اجلديد، 

مو�شيقى

االأ�شماء، زمن الزهرة

كل هذا قد عرب.

لكن االأر�ض تلمع

كمن ال يعرف

 املوت اأبداً.

اأ�شتدير، 

ويعود احلمام.

مل تكوين هناك

واأنا وحدي

راأيتها ت�شل.
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األك�شندر اأونيل

كارلو�ص دو اأوليفريا



األك�شندر اأونيل

)1986 – 1924(

 Alexandre O’Neill

.. هناك كلمات...

هناك كلمات قبالتها

جتعلني اظن اأنها �شفاه،

هي كلمات احلب، اأو االأمل

احلب الوا�شع، 

واالأمل البال هدنة.

هذه الكلمات عارية وتعانق

عندما يفقد الليل وجهه

هذه الكلمات 

عارية ومتانع

جدران خيبتك.

كلمات فجاأة 

عالية االألوان

و�شط اأخرى بال طعم،

كلمات �شيوف غري موؤملة

مثل ال�شعر اأو احلب.

هذا هو اال�شم الذي نحب

من حرف اىل 

حرٍف مك�شوفًا

على طرف رخام الٍه

اأو على ق�شا�شة

 ورق مهملة.

اإنها كلمات حتملنا 

اىل حيث الليل هو االأقوى

حتى �شمت الع�شاق

الذين يتعانقون 

يف وجه املوت.

انطونيو رامو�ص روزا

)مواليد 1924(

 Antonio Ramos Rosa

ل اأ�شتطيع اإرجاع احلب...

ال اأ�شتطيع اإرجاع احلب اىل قرن اآخر

ال اأ�شتطيع

حتى ولو اختنقت ال�رصخة يف حلقي

حتى ولو انفجرت الكراهية فرقعت

ا�شتعلت

حتت جبال رمادية

وجبال رمادية

ال اأ�شتطيع تاأجيل هذا العناق

الذي هو �شالح بحدين

من احلب والكراهية

ال اأ�شتطيع التاأجيل

حتى ولو ثقل الليل قرونًا على كتفي

حتى ولو تاأخر الفجر الغام�ض

ال اأ�شتطيع اإرجاع حياتي اىل قرن اآخر

وال حبي

وال �رصخة حترري

ال ال اأ�شتطيع تاأجيل القلب

عندما مّيحي ال�شوء

عندما ميحي ال�شوء 

تقريبًا ب�شكل كامل

عندما ال تزال االأ�شواء تتنف�ض

عندما تنحني الرايات

عندما ي�شمت النا�ض

عندما تتحرك الروح ببطء يف ال�شمت

عندما ميتزج البحر

 وال�شماء يف الليل
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عرب الظالل التي تتنف�ض 

عندما ميحو ال�شوء.

اآخر �شعاع للنهار فيك

وتدخل يف �شمت الليل

مع ال�شم�ض حتت املياه

يف �شمت الليل.

دافري موراو – فرييرا

)1996 – 1927(

 David Mourao – Ferreira

بيت

حاولت االإفالت من البقعة الداكنة

على ج�شمك، لكنني عزفت عن ذلك

ما راأيت اأ�شواأ مائة مرة من املوت؟

اإنه الوجع الرهيب اأن نكون بال قرب.

�رصبت بني جنبيك اجلنون اخلارق

باأال اأ�شتطيع العي�ض اأبداً بعيداً عنك!

اأنت ظل البيت الذي ولدت فيه

اأنت الليل الذي ياأتي ليقابلني 

يف الليل

فيك، وفيك وحدك ممرات

ويف غرف منعزلة الرائحة الثمرية

التي تغمر بالن�شارة كل الظلمة...

فيك اأنت، وفيك اأنت 

جند اأزهاراً تتفتح

فيك وفيك اأنت 

ميكن الليل اأن 

اأن ُي�شغي اىل ما ي�شعد

بال �شوت من 

عمق اأعماق القلب.

فرناندو غيماراي�ص

)مواليد 1928(

 Fernando Guimaraés

ِهبة

حتى االآن الوردة.. اأبعد

ال�شورة املحمولة من النهار

الظل املماثل، املنعطف

حيث كل ما كرب مل يعد هنا.

ارتعا�ض، اثر مثل احلرير

الذي يولد من احلركات، ن�شيج حيث

االأيدي )املتحدة اأ�شاًل( هي الطريق 

التي توؤدي اىل احلدود امل�شت�شعرة؛

وردة اأخرى، �شاكنة

احل�شاد لكل ما ُوهبت.

الأمواج

تتقارب االأمواج وها ن�شمع االآن هذه

اجللبة، جلبتنا، اأوراق البحر ثقيلة.

 Reguieur

املوت تعٌب ويجد بذلك

يف ج�شدك العري، مكان راحة اأخرى.

فرناندو اي�شيفاريا

)مواليد 1929(

Fernando Echevarria

  جثة املوتى

جثة املوتى ملغزة:

لي�ض لها ابعد من ذاتها، 

وال من الداخل.

ال نقراأ �شيئًا يف حجمها، العقد

التحتي الذي يدعم الفكرة
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انطونيو رامو�ص روزا

فرناندو اي�شيفاريا



اخلى مكانه للفراغ

الذي ال ُي�رصف اإال على توقف بال نهاية.

جثة املوتى ملغزة

الأن اللغز فيها فقد كل وزنه.

 الُعزلة

العزلة هي ذلك املوت الوا�شع

حيث مل يكن املوتى عن احلياة.

حيث يقطف االأحياء حزن

الذهاب بعد املوت من دون معرفة اإىل اأين،

على الرغم من كل قلقهم. 

وان حدثت

الوالدة البارزة ملا نحن اأ�شاًل.

انطونيو اوزوريو

)مواليد 1933(

Antonio Osorio

الفقراء

يكتبون على ال�شارع:

يجمعون

بتاأٍن

كلمات وياأخذونها

حرفًا حرفًا

يختارون، يجمعون

يكملون

ت�رصبهم

بخفة

ثم تكمل.

دبو�ض

يحرق

تواقيعهم.

اأكرث من ال�شباب

 اأكرث من ال�شباب.

حورية يف �شباب

ممت�ض

ح�رصة �شارة،

ترى بو�شوح.

جمرة

ال�شلوك داخلها

كما نرى

كما نحب

اأ�شجار الدلب العتيقة.

بيدرو تامني

)مواليد 1934(

Pedro Tamen

�شد – مورير

ت�شكن معي. تخط

    ا�شابعك على ا�شابعي.

تاأكل معي، تنام، تعك�ض

ُتطعم اجلوع، وال�شبع،

ترفع عظامك وجتعل منها علمًا،

جد اليف، قريب، ماألوف،

نحول اجليب، كوز �شنوبر

ناميًا على وقع القدر وعينه:

املوت

اتكلم

اتكلم. اأقول لك زرقات، خ�رصات،

جتارب، عظاءات، ن�شائم دافئة،

اقول لك �رصفًا ورغبة، اأ�شكن

اأحذر، حيثما اأردت الكعك
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واأ�شقط. اأ�شمع اغنية

يف �شدغي ال�شتاء،

�شفري، املحيط، انها جبهتي.

مانويل اليغر

)مواليد 1936(

Manuel Alegre

 ال�شاعر

عندما مي�شي االإن�شان

يرتك �شيئًا منه يف الطريق.

فهو كله يف االنطالق ومبعرث لدى الو�شول

الباقي يبقى دائمًا يف الطريق

عندما مي�شي االإن�شان.

يبقى دائمًا يف الطريق ذكرى

يبقى دائمًا يف الطريق �شيء اأكرث

عند  تبقى  ما  اأو  الرحيل  يف  كان  مما 

الو�شول.

يبقى اإن�شان ال يعود اأبداً كليًا

عندما مي�شي االإن�شان.

 متاأخرون...

هناك متى يتاأخرون يف موتهم.

ال جدوى من دفنهم �شيعودون.

يتاأخرون اأحيانًا يف ظل

على ذراع كر�شي اأو على طرف

فنجان مثلوم. اأو عندها يختبئون

يف علب �شغرية على الطاوالت.

هناك اأ�شياء ما زالوا ي�شكنونها

وهم مثل وجه الغائبني املتجلي

عالماتهم يف املنزل ويف العابر.

كذا، قا�ٍض جدا �شحب ال�شحى

والغطاء

ترتيب املالب�ض نزع ال�رصير.

هناك موتى ال يذهبون اأبداً

هناك موتى ال يكفون عن ا�شدار االأمل.

فرناندو ا�شي�شي با�شيخو

)1995 – 1937(

Frenando Assis Pacheco

 حيوانات النار

ذات يوم

ُو�شع االن�شان اأمام التجربة، ت�شتجوبه

الرمال التي تتحرك؛

ت�شدمه العا�شفة

التي تريد اإغراقه.

حذار حيوانات ال�شتاء!

انتهى زمن القيثارة.

اأ�شاًل اأنا ال اأحب اأن اأغني

العهود املخادعة. �شاعي بريد

يتبع �شارحًا كيف يبداأ ال�شالم.

دائمًا هناك مركب لل�شفر،

جذع كرمة للعط�شى.

ال�شنة االقل �شكنًا يف حياتي

ال ميكنني ترك احلزن

ان يخ�شع هذه اال�شعار. 

ال اأريد.

اأنا على و�شك اأن اولد مرة اأخرى

بعد ب�شع خطى متعرثة وُحمى خبيثة،

اأجد نف�شي على �شاطئ قارتي املزهر.

ال اأ�شتطيع. ال اأريد 

ولن اأترك نف�شي

اأحتول اإىل �شاعر �شاخط.
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بيدرو تامني

مانويل اليغر



 فياما ها�شي بايي�ص براندوي

)مواليد 1938(

بيت هولدين االآخر

البيت االول الذي �شمعته يتكلم يف ال�شمت.

بيت االأم�ض. الذي مل نعد نتكلم عنه.

الفراغ

العط�ض الذي �شنع منه الكتاب. عمق من التفتا 

الدمق�شي من ال�شور

املنعزلة

عدم التكلم اأبداً، يف �شمت، البيت.

هو منزل االنغام. منزل �شعاف،

لكي ترن الكتب. روؤية الري�شة

من جديد واملبحرة الغريبتني. 

على اخل�شبة.

يف البيت املنفرد.

 فليكن بيتي منه جديد. فالدرك نعمة

املكان العبثي. هذه الدائرة،

عرب اإعادة قراءته.

=موكب ل�شديق ميت

يف هذه النزهة

اأعرف

انك لن تذهب

لي�ض الأنني راأيتك

ميتًا

بل الأن خطوتك

ال تتبع يف املوكب

جثمانك

لي�ض الأنني راأيتك

بل الأنك

كنت تتبع نف�شك

ميتًا

ال اتبعك

  كاأمنا مب�شادفة

تلك

مل تكن نزهتك

االأخرية

واإذا كنت راأيتك

اأعرف

اأنك كنت �شتذهب

ميتًا

اأعرف

يف اأي جثمان.

ارماندو �شيلفا كارفالو

)مواليد 1938(

Armando Silva Carvalo

دعوين اأدخل...

 دعوين اأدخل اإىل الق�شيدة.

م�شباح من طبيعة ثانية للنظر

اإىل املوتى

املوتى االأحياء

الذين افرت�شهم الرتاب واخلريف املبعرث

باأمطار الذعة.

دعوين اأدخل اإىل الق�شيدة.

رئتاي جتيدان اأ�شاًل تنف�ض

مو�شيقى اهلل يف هواء

الطاعون.

 اليوم

متوت اليوم اخلطب يف الرئات

فالهواء �رصوري لالأفواه الباذخة
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يف الريح التي هّبت على �شعور الليل

ويف دود ال�شوق من البقاء

يف مت�شية الوقت عند ال�شيادلة العجائز

قواعد  جتلدها  التي  ال�شمكة  اكلت  اإذا 

ال�رصف

ملح ال�شمت يف ممرات احلانات.

يجب االح�شا�ض باملطرقة الفا�شية

يف بلدة ريفية. ومن جديد يف اجلنوب

اأنفا�ض ال�شواح يف بخار ال�شجر.

لويزا نيتو خورخي

)1989 – 1939(

Lwiza Neto Jarge

عاجزة...

عاجزة عن التكلم اإىل كل االأر�ض

�شاأبوح ب�رص الأذن واحدة.

النهر..

جّف النهر.

�شعدت بخفة اإىل النبع

امليت.

نزلت،

وكان احلرب.

الل�شان

الل�شان

الذي هو �شائل

مقد�ض

ال يفي�ض

اإ�شبع

مل�شت

الكلمة

ال تبلغها.

نحن الذين نعي�ض

نحن الذين نعي�ض املوت

لن ندخل بدحرجة غري مهدئة

للعامل. نحن نتغذى

من الكائنات الدونية

نيون حرير تديرها

غيالن، فقاعات �شابون

تنفجر ب�شمت.

ثم يف حقول احل�شاد، اال بحرق

الرحم قرنًا

بعد قرن �شفود.

غا�شتو كروز

)مواليد 1941(

Gastao Gruz

 اليد الغام�شة

اليد الغام�شة تلت�شق

بجدار املنزل

اجلرح ي�شتنفد

حيل اللغة الوا�شحة

الكل�ض يغلي يف الكّف املتقرحة

 الزمن

ع�شت حيث ت�شوّد النجوم

يف ال�شوء املتقطع

يف م�شافات متباعدة

خباأوا الزمن عن ناظري

تخلى عنها

اجلثة امللتهبة التي لها حق يف تلك

ما تبقى

يف البحر حيث
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ارماندو �شيلفا كارفالو

فرناندو ا�شي�شي با�شيخو



كان ج�شمك

يرتاح كاأمنا كل موجة تبني

احلفارة الواقية

حقل مقروء ثانية هذا ما يبقى

�شبيهًا بال�شمت

ممرات

تقودين اىل زمن اآخر

عابراً

اوقيانو�ض االأمكنة.

رنني

لن اأ�شتطيع انت�شالك

من هذه الهاوية

واأجل�شك اإىل طاولتي

اأنا

اأنا اأي�شًا، اأعرف ذلك، �شبه ميت

منذ اأنت منذ

ذلك النهار

الذي يف طلوعه جعل

اأنني الزمن م�شموعًا

د
ّ
يف القطن الذي �ُش

به فمك

فا�شكو غرا�شا مورا

)مواليد 1942(

Fasco Graca Moura

مهنة املوت

هكذا اأتخيل موت بافي�شي:

كانت غرفة يف فندق تورينو،

بالتاأكيد فندق متوا�شع من جنمتني

اإذا كان له جنوم.

�رصير خ�شب، ذو طالء خمرث،

ي�رص لدى لقاءات طارئة،

مري�ض متال�ٍض ورطب

بتويجوينة يف الو�شط، وتخ�رصها

و�شع ثالث وردات بال�شتيك يف اإناء اأخ�رص.

اأرى كيف دخل بافي�شي، و�شع باإهمال

حقيبته، طوى ب�شع اأوراق

ونزع رداءه )كما يف االأفالم االيطالية

يف ذلك الزمان(. ثم ذهب

اإىل املرحا�ض، يف العمق، رمبا

فكر يف ان احلياة لي�شت �شوى بدلة،

هناك نف�ض عفنه يف كل ذلك.

فتح النافذة

وطلب اخلط.

كان الليل يهبط بال كلمات،

وحتى بال زمامري

فجائية،

�شكب كوب ماء، وانتظر.

عندما رّن الهاتف، مل يكن من كالم كثري للقول

فهو �شبق اأن قال كل �شيء:

�شبق اأن قال كم يجعلنا احلب معطوبني،

وا�شقياء، وممحوين.

ويلزمه الذل، ال الكربياء،

ثم الكف عن الكتابة.

فهذا العوز هو الذي يقتلنا،

انه نوعًا ما، و�شعنا االن�شاين

الكثري اإن�شانية، ال�شوت االإن�شاين،

التعبري اله�ض عن كل ذلك، �رصامة م�شدودة:

»وحتى من كل الفتيات اللواتي �شنعنه،

فهناك اأ�شماء غام�شة، وال اأي ندامة موؤثرة،

ال اأحد يتكلم منهن.
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ما تخافه هي �شجاعة

ما يبدو انه �شهل: كل ما مل ت�شل

تقبل �رصبة واحدة من حدود مفاجاأة.

هكذا جرت نوعًا ما االأمور. ال اأعرف

اإذا كان و�شع بعد ذلك الفتة

»نرجو عدم االزعاج« اأو �شيئًا من هذا

القبيل«

وال اإذا كان اأخذ احلبوب واحدة

واحدة اأو اإذا كان عّدها.

ال اأعرف اإذا كانت تلك التي راآها خادمة،

وال اإذا كانت ال�رصطة جاءت فوراً،

اإذا كان ترك ر�شالة اإىل

�شديقه االأف�شل، اإذا اأطفاأ ال�شوء.

اإذا و�شع قربه حمفظته، �شاعته اليد، قلمه

ال اأعرف اإذا كان ولج املوت كان�شان عنده

�شور ال حتتمل يف راأ�شه،

كلمات موقعة بالرغبة، اأو كان�شان يقف

بربودة يف اجلانب االآخر من النوم،

وانه �شي�شمت، وهو على حق.

ال�شكل،  االمور على هذا  اإذا جرت  اأعرف  ال 

اإذا

كانت هناك حقيقة متخيلة اأو حمرمة. اأعرف

انه كان يتمتع بنظرة م�شممة، حمر�شة

واثنان واأربعون عامًا.

اأعرف اأنه يف هذه ال�شن مل يعد اأي

وجود للحقائق

وال اأي ُبعد بيوغرايف يف املوت.

فهذا اأ�شاًل يف الكتابات. اأف�شل

اأن اأقول انه اأغلق باملفتاح

الباب، واأعرف اأنه كان ذكوريًا

يف �شفافيته.

مانويل اأنطونيو بينا

)مواليد 1943(

Manuel Antonio Pina

 كل �شيء على ما يرام

كل �شيء على ما يرام، يا اأمي

فقط اأفرغ من دمي

الدم يذهب، ياأتي

نفد مني كثري من الدم

ال�شرب هو الذي ينق�شني

وبع�ض الوقت

)واملكان(، تركت يل

قلياًل من املكان ملثل هذا الوجود الكثري.

ذكريات اأهل

تفيدين

وكذلك الن�شيان

ودم وماء اأقل

جرحي يف اجلنب

كان ميكن ان يلتئم

وكنت انبعث

من الداخل.

فاأنا هنا بالذات م�شمر

بال �شلطة

وبال اأمل.

بني يديك

اأ�شع روحي

ولتكن م�شيئتك،

وهكذا دواليك.

وجلتك اال

ي�شطرب

وال يرتعب،

فاأنا بال طائل اأموت.
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غا�شتو كروز

فا�شكو غرا�شا مورا



 املوت

الرعب يغني خلفي

)َمن تراه يغني هكذا من اأجلي؟(

حيث يحلم حياتي

يعي�ض عندي، ياأكل طعامي.

االأ�شياء االأكرث �رصية

�شاعت ب�رصعة هائلة!

ذهب الدم مل ي�شل ابداً

ومل اأعد ذاتي وال خمتلفًا.

جواو ميغيل فرنانديز خورخي

)مواليد 1943(

Joao Miquel Fernandez Jorge

 املركب الفارغ

مياه النهر

مل تكن تنف�شل عن االأخ�رص

ال�شائل اللطمي. فال�شوء

يغطيها بالبيا�ض،

غ�شن طويل يلوي

على املركب الفارغ،

ي�شمه حنني اأخ�رص

بالعمق ذاته.

اأنا بني احليطان

اأنا بني حيطان احلديقة.

هناك ثالثة اأنواع من الكائنات: احلية،

امليتة والبحارة.

بالكاد يطفو النخيل.

احاذي احلائط الرتابي.

حلديقة االأخرى »مباركة

جنمته«. متابعة منحى دروب

حماطة باأ�شجار نخيل كل مرة اأكرث �شالبة.

اأ�شلك الطريق من حيث تنمو �شجرة الق�شب.

اأنطونيو فرنكو األك�شندري

)مواليد 1944(

Antonio Franco Alexandre

تف�شل

اأنت تف�شل يف �شماع ما ت�شمع هنا

انه �شيء بال بداية وال نهاية

فوا�شل بان�شاف االن�شاف

اأترك، تركت، ال اأبداأ

وال بعدها اللعب ذاتها باالأ�شابع.

انت ملوي كلك يف االأر�ض. كنت اأخف�ض

من االأخرى، اأو وجهك ماأخوذ باخلدر

اأمام تقدم ال�شتاء املع�شوم

يف �شدع الكلمات التي نتهجاأ.

اأنت يف �شم الرياح املدفون،

ال نعرف اذا كنت تتنف�ض، ن�شيت

�شببًا ما، التوقيع

التي ي�شتقر اأ�شفل الربيد والبورتريهات.

انت تف�شل يف �شماع ما ت�شمع هنا 

هذا كل �شيء.

مانويل غو�شماو

)مواليد 1949(

Manuel Gusmao

�شرعة ال�شوء

دوران يف ج�شمك

اأو يف جزء ي�شري اإىل الكلل

خارج حماور العامل.
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ت�شتدير انطالقًا من القامة، متد ذراعًا.

ع�شلة تاأخذ ال�شوء، موجة

عمودية حيث ترتفع اأنت.

عندها �شاق تلوي والقدم االأخرى

على طرفها

منحٍن على العامل الذي يتجّمد

يف هذه اللحظة.

دوران يف ج�شمك.

مت�شي يف املنزل: اأنت جلبة خفيفة

حتت ال�شمت

جلبة ت�شعل القيمة ال�شامتة،

يف ال�شالون، رجل اأ�شم تقريبًا اأعمى

ي�شمعك، يظن اأنه يعرفك: تاأتي.

اأنت هنا. انقطاع الوقت قد بداأ.

دوران يف ج�شمك.

اأنت هنا. انقطاع الوقت قد بداأ.

دوران يف ج�شمك.

يطردين من العامل

ويف الوقت ذاته موّجه اإيّل؛

يدركني

ب�رصعة ال�شوء.

وانت االن�شان االأ�شم واالأعمى تقريبًا

مم�شوك بريح النار التي ت�شتنفذين

حتى اجلمرة االأخرية:

�شيول �شغرية من ال�شوء

احلريق املتبقي حتت ق�رصة االأر�ض النافدة.

كنت هنا

الزمن يبداأ من جديد.

تظهر وتختفي.

ك�شوء املنارة امل�شوب عرب ال�شماء

على منازل

اأو مثل اليافطة امل�شيئة للبناية املقابلة

الذي تكن�ض بالتعاقب عتمة الغرفة

يف الفيلم.

لكن هذه النقطة يف الزمن، متى ترجع؟

كاأمنا كنت تعرف

انها �شرتجع، نعم، وال، ال ت�شتطيع الرجوع

حتى، واإذا عادت، ف�شتكون اأنا

الذي لن يكون هنا، متى يكون

ذلك، متى؟

)مقاطع(

األ برتو

)1997 – 1948(

Al Berto

فوق�س

– 1 -

هنا ال اأقيم معك �شوى العالقات الب�شيطة

لهذه ال�شفن ال�شامتة يف �شدى الزمن

وا�شماوؤها التجارة والك�شب اللذان ما زاال

يتنقالن اليوم من وحدة اإىل وحدة.

– 2 -

كان يريد اأن يعمل بحاراً يجوب العامل

تابعًا طريق الطيور ال�شاحلية 

بيدين مفتوحتني

ال�شفاه م�شلوخة مبراأى االأ�شفار

لكان حمل يف املتاع 

اغنية الرياح

الناع�شة

وانتظاراً بال نهاية لبالد

 اأرعبتها املياه
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هيلدر مورا برييرا

مانويل غو�شماو



انحنى على اجلانب االآخر من املراآة

حيث ي�شبح اجل�شم �شفاق حتى العظم

يف اهمال �رص عودة.. ثم

حفظ �شغف االيام البعيدة يف

حقيبة الكتان

ولت عمق املراآة النو�شتاجلي

بدت فجاأة عيون البحر،

موج ملحات تكرب على احفافه وحمارات �شغرية

للمدو�شات امل�شيئة تتحرك على مرمى االأ�شوات

حيث ن�شيت االأ�شاطري والتواريخ

هياكل عظمية ح�رصات ومعادة ثمينة

�شبكة ح�شاد ربطت قبلته جمتاحة

من الفوق�ض ج�شمه انف�شل من

الظل االلفي

جتمد يف نوم االأر�ض القدمي

نزل حتى ن�شيان كل �شيء.. البحر

يف �شخب املياه املوؤك�شدة مقلق

بجذر �شيوف

ذهب من �شارية اإىل �شارية ير�شد االرق

رمى نريانًا حام�شيًا على وجه البحر

غري الواثق

)مقاطع( 

خو�شيه اأغو�شتينو باتي�شتا

)مواليد 1948(

Jose Agostinho Baptista

 يوماً بعد يوم

يف بطء النهار امل بال حدود.

يف اأغ�شان هذا اليوم ع�شفور موت.

هذه الورقة تعك�ض غياب اأوراقك هي

بي�شاء ووجهك اأبي�ض

وحلم.

ثمرتك ثمرة قاتلة تطهر

دروب النهار.

�شتكون م�شيئتك يف هذه االأر�ض

و�شط ال�شموات

يف منت�شف النهار

الريح

بال جدوى ال�شالة عندما 

يف الغ�شق

ن�شمع طبول اخلوف

االإرهاب يرتاءي يف

 انتباه االأطفال.

ب�شاتني الن�شب ت�شطرب، 

يذبل القمح.

�شنبلة تت�شاعف بايقاع ن�شيد

بعيد

من بعيد جداً يهبط ال�شمت.

هيلدر مورا برييرا

)مواليد 1948(

Helder Moura Pereira

اأترك هذه الأمكنة..

اأترك هذه االأمكنة

واأنا ال اأحمل معي �شيئًا

حتى هذا الوداع القا�شي

الذي يقدم اجلوز اإىل

فاقد االأ�شنان. اأنا

حزين. ال اأحمل هذه الربتغال

يف قلبي. اأح�ض اأين اأعيد

النظر بكل �شيء. حزين.
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جد حزين اإىل درجة ال اأريد

فيها �شوى اأكل الثمار والتدخني

واأفكر ما كانت 

تلك املفاجاأة

مفاجاأة احلب التي 

جعلتني حزينًا.

عندما اأموت

عندما اأموت،

ال ت�شعوا يل ربطة عنق،

وال البدلة املخططة، كرهت،

بال اأي ندامة، الوحو�ض

مطلعة اآثار دماء

يف ايدمي، على ماآزر

الق�شابني، 

يف باب »ان�شيتو مويكو

بيغال« دّفانو املوتى 

حوله ووجهك،

يا امي، م�شتند اإىل وجهي 

وعلى االأمل.

ال اأح�شن نقل االنفعاالت

اىل مقاطع �شعرية هادئة وال اأن

اأحمل جتاهك كلمات مفيدة، 

فلقد اأخذنا

اجازة من اآلة اللحم، تابعني

نحن االثنني، على الطريق 

القدمية، ب�شمت،

النع�ض املغلق يف املقدمة،

مل تكن عندي ذكرى،

مل اأكن اأرى �شوى املرة

 االأخرية التي اراه فيها.

لوي�ص ميغيل نافا

)1995 – 1957(

Luis Miguel Nava

بال اأي هدف

كّنا نرمي حجارة

يف املاء لكي ي�شعد ال�شمت 

اإىل ال�شطح.

العامل، الذي تقويه املعاين

يربز لنا، وهو مدفون

يف ج�شدنا، حماط اأحيانًا

ب�شفافيات مفرت�شة تكهربها

احلجارة من 

دون اي هدف

�شوى ا�شتخراج 

مياه ال�شمت

التي جتمعها.

اجلوع

 هنا حيث ال تتو�شل اليد

اىل قاطع احلياة، هنا تلمع

العزلة فقط تتهاوى 

على نوافذ الزجاج.

هنا، حيث

 بيا�ض منديل

هو بيا�ض الف�شل،

هنا ال تلمع

العزلة، خ�شو�شًا

اإذا انك�رصت

يتكلم بجوع 

عرب اجلروح.              
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مانويل اأنطونيو بينا

جواو ميغيل فرنانديز



226\ �شاعر ومرتجم من تون�ض 

خمتارات �شعرية

ن�شو�ص لاليل ميلدور

اليل لي�شت ر�شوله ولي�شت �شيطانه

LALE MULDOR

اليل لي�شت ر�شوله ولي�شت �شيطانه، امراأة 

ت�شري يف احلياة على حافة احللم والواقع... 

تلم�ض  اأنها  بيد  و�شبابية  خمتلطة  تبدو 

حقائق االأ�شياء عن غري ق�شد... ت�شع الكلمة 

بالكلمة يف  فاإذا  يف ق�شيدتها يف مكانها 

اأعماقك... لقيتها اأّول مرة يف حمطة قطارات 

مدينة مونبولييه الفرن�شية... كان معها يف 

هذه الرحلة ال�شاعر الرتكي طغرل تانيول 

وحملتنا نحن الثالثة �شيارة املهرجان التي كانت 

اأواخر  من  القيظ  ذلك  يف  حملتنا  انتظارنا،  يف 

يوليو اإىل لوديف واإىل مهرجانها ال�شعري... 

والنائمة  الهادئة  املهّم�شة،  املدينة  لوديف 

ب�شاتينها  و�شط  الفرن�شي  اجلنوب  يف  واملن�شية 

جاءها  للمتو�شط...  عا�شمة  اإىل  حتولت  ومياهها 

ال�شعراء من كّل مدن املتو�شط واأجنا�شه من عرب 

وبربر و�شقالبة وترك وبلغار وال تينيني وامتالأت 

وباحثني  متوحدين  مغامرين  من  ون�شاء  برجال 

هذه  يف  اأعماقهم  يهز  عما  واملطلق  ال�شعر  عن 

االأوروبا الراأ�شمالية التي مل تعد ت�شبع متطلباتهم 

الروحية... 

تانيول  وطغرل  ميلدور  اليل  رافقت  لوديف  ويف 

طيلة اأيام املهرجان، وراأيت اليل عن قرب... راأيت 

اليومية  حياتها  بتفا�شيل  ال�شعر  ميتزج  كيف 

وقوتها  به�شا�شتها  وتيهها،  ب�شهومها  بحركاتها 

اخلفية اإزاء العامل... راأيتها وهي ت�شري يف �شوارع 

كلما  تانيول  طغرل  رفيقها  على  تنادي  لوديف 

معاناتها  عن  تتحدث  و�شمعتها  عنها؛  ابتعد 

االنكليزي  وال�شعر  املارك�شية  عن  عالقاتها  عن 

يف  املدار  مناطق  مو�شيقى  عن  ا�شطنبول  عن 

اأ�شفارها  عن  ديالن  وبوب  البيتلز  واأغاين  اأمريكا 

تركية  لكنة  ذات  فرن�شية  بلغة  تتحدث  ووحدتها؛ 

مازجة بع�ض الكلمات االنكليزية... 

نادرا ما راأيت يف كامل اأ�شفاري �شعراء ممتزجني 

ال�شعرية  ومداراتهم  وبق�شائدهم  باأحالمهم 

لديهم  �شعراء  راأيت  اليل،  هي  كما  ومبكابداتهم 

و�رصكات  البنوك  موظفي  مثل  باردة  دماثة 

زهوا  مفعمني  واآخرين  الفنادق  ومديري  االأ�شفار 

يتكلمون  هادئني  واآخرين  باأنف�شهم  مر�شيا 

يف  خطرين  اأع�شاء  وكاأنهم  متفاقمة  بر�شانة 

حاكمة  اأحزاب  يف  اأع�شاء  اأو  �رصّية  جمعيات 

خا�شة  مبهمات  يقومون  ممن  الثالث  العامل  من 

ة  وخا�شّ املطلقة  ال�رصية  ت�شتوجب  وم�شرتابة 

ال  مبا  تنزلق  ال  حتى  الأل�شنتهم  ال�شديدة  املراقبة 

حتمد عقباه، �شعراء وجوههم كالرخام تخلوا من 

اأي تعبري اأوناأمة...

ليل �شيء خمالف   

وخفة  بتلقائية  بحرية،  العامل  يف  تتحرك  اليل   

لديها هو  كاأن احللم  اأو  بها  �شيء يحيط  وكاأن ال 

لدى  جندها  نعمة  وهي  اآخر  حلم  والواقع  الواقع 

االأطفال وقلما يحتفظ بها الكبار؛ هكذا هي اليل. 

ترجمة خالد النجار \



واأنا ما اأزال اأتذكر تلك االأم�شية البعيدة يف لوديف 

اأر�ض  واجلميلة  الطويلة  ق�شيدتها  تقراأ  وهي 

النريان

ثمة ق�شائد ون�شو�ض ت�شحبك كما يقول جورج 

فيك  �شيئا  تفعل  فهي  قدر  مثل  بورخي�ض  لوي�ض 

واأر�ض  معك  تظل  وهكذا  م�شريك  يف  وبالتايل 

النريان واحدة من تلك الق�شائد.

ولكن من اأين جاءت اليل يف هذا الع�رص املزدحم 

بال�شعراء والذي يفتقر اإىل ال�شعر احلقيقي

جاءت اليل ككل االأ�شياء �شدفة؛ جاءت اإىل العامل 

ال�شعري  االنفجار  حلظة  مع  موعد  على  وكاأنها 

والفني الكبري.

ال�رصيالية  وت�شونامي  الدادا  موجة  اأحدثته  الذي   

ال�شيكولوجي وال�شعري متوافق مع هذه  فمزاجها 

والقوالب  االأ�شاليب  وال  العقلنة  يقبل  ال  املدار�ض 

واللغات اجلاهزة... جاءت اليل بعد ان انفتح باب 

الالوعي تلك القارة املظلمة وال�شا�شعة والالنهائية 

بوجودها  وعي  على  والر�شامون  ال�شعراء  و�شار 

االإبداع  عملية  يف  منها  االإفادة  وباإمكانية 

الالنهائية.. وظهرت نتيجة هذا االكت�شاف الكتابة 

االأوتوماتيكية التي فجرت االأ�شكال واللغات، 

باب  الالوعي  باب  املظلم  الباب  هذا  دخلت  اليل 

تقول  كما  واأ�رصتها  املظلمة  احلقول  يف  الكتابة 

هي �شاحة ال�شعر املظلمة. لذلك جتد لديها ظهورات 

النق�شبندية  الطريقة  و�شيوخ  امل�شيح  كروؤية 

و�رصيالية  اأورو�شكوب  من  خليط  وعواملها 

وت�شوف و هذيان على حافة اجلنون، 

j h j

* اليل ميلدور �شاعرة تركية ولدت يف مدينة اأيدن 

اأوروبا،  يف  هامت  ا�شطنبول.  يف  ون�شاأت   1956

عا�شت يف بلجيكا جتربة زواج اأ�شقطتها يف وهدة 

املر�ض النف�شي، جتربة كان لها تاأثري حا�شم على 

م�شتقبل حياتها... در�شت اليل يف فرن�شا وانكلرتا 

االآداب.  اإىل  وانتقلت  بالهند�شة،  بداأت  واأمريكا. 

تعترب  ال�شحافة.  يف  حياتها  من  ما  فرتة  عملت 

لها  احلديث.  الرتكي  ال�شعر  اأ�شوات  اأهم  من  اليل 

بعنوان  واحد  �شعرّية وكتاب نرثي  ع�رص جماميع 

بيزنطّية. نقل �شعرها اإىل لغات عّدة. من �شعرائها 

االأثريين : رامبو، ريلكة ، ايزرا باوند وت �ض اإليوت. 

حترتف الكتابة وتعي�ض يف ا�شطنبول.

عرب نافذة مطرية...........

 اإىل اأّمي

1ــ هيلويز       

اأمرية  ذكريات  مغاير  ب�شكل  تروى  اأن  يجب  كان 

�شاك�ض

اأح�ّشت مّرة اأخرى ذات يوم وب�شكل ال يحتمل 

باأمل ي�شل احلركة

فجاأة انفجرت الريح واأخذت حجما اآخر

بدت �شوداء متنقلة

بني �رصخات النوار�ض و�شباب الغابة

كانت الثلوج ت�شقط فوق منطقة كاتاي 1
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اليل ميلدور



والفرا�شات البي�شاء تنت�رص مع حركة الر ياح

وكانت هيلويز نائمة حممولة يف حلم النهائي

                      مدفونة حتت الثلوج...

j h j

ليايل  الغريبة كما يف  ال�شبابية  ال�شباحيات  يف 

ال�شتاء اللبنية اللون

كانت هيلويز تتقدم يف هالة بنف�شجية. فوق �شطح 

بحر ال�شمال 

�رصيط من�شوج بزهور ال�شو�شن

من جليد اأ�شود يتحرك بني �شباب الغابة...

ليايل  الغريبة كما يف  ال�شبابية  ال�شباحيات  يف 

ال�شتاء اللبنية اللون

على خيط اأ�شوات طفولّية ت�شطدم بال�شقيع

كانت هيلويز تتقّدم �شنيعة مثل الرب�شالن

ورغم ال�شنون التي ال متّر

لنقل العام الذي ال ميّر...

وهيلويز ماتزال تعر�ض يديها اللتني من كري�شتال.

j h j

ليايل  الغريبة كما يف  ال�شبابية  ال�شباحيات  يف 

ال�شتاء اللبنية اللون

على خيط اأ�شوات طفلّية ت�شطدم بال�شقيع

كانت هيلويز تتقدم فوق �شفحة بحر ال�شمال

كانت هناك �شم�ض من ال�شاتان االأ�شود وتلك االآلهة 

البكاء  عن  ال�شائعون  االأطفال  يكف  ال  التي 

لعودتها 

ليايل  الغريبة كما يف  ال�شبابية  ال�شباحيات  يف 

ال�شتاء اللبنية اللون

كانت هيلوبز تتقّدم يف نف�ض الوقت ونف�ض االأماكن

وعلى �شطح بحر ال�شمال �شم�ض من �شمع.

وعلى �شخرة بي�شاء كتب ا�شم جمهول...

كان البجع االأرجوايّن �شجينا مع اأنا�شيده 

اآر  موديل  ليلية  م�شابيح  فيها  ت�شتعل  غرفة  يف 

نوفو

يكت�شي لبا�شا ليليا من الآلئ �شائلة

واذ مير من اأمام املراآة تتكرر �شورته

وريح ال�شمال تكن�ض هنا وهناك ندف ال�شوف اإىل 

الداخل

ويف و�شط الغرفة بال�شبط امراأة من رخام م�شجاة

و�شط زهور الليلك االأبي�ض والدفلى

وقد توزعت نقاط التق�شيم اإىل ثالث

الأنا�شيد  ت�شغي  كانت  احلزام.  وعرب  الرقبة  عرب 

االأطفال 

احللوة يف اأعماق الليل.

منتزعة مالب�شها الليلية ا�شتلقت فوق الرّز

جامدة مثل زنبق املاء... هيلويز...

عندما تربطه مبا�شيها

ينبثق من عينيها البنف�شجيتني بريق

و�شبعة خوامت من الياقوت االأزرق تغلق احلجرة. 

j h j

ذات يوم و�شط طحالب بحر �رصق�شطة 

امراأة تركت نف�شها حلركة املاء وغرقت

بني الطحالب وقنافذ البحر والكتل ال�شخرّية 

مثل  الزمن  مي�شي  املائّية  حتت  التيارات  ويف 

�شحلية... 

وهيلويز مو�شومة بحرف يف لوح كتفها... 

مثل  تقرتب  والنهاية  دخيلتها...  يف  البحر  تعرب 

توليب البحار

ملوث  ووجهها  الّراأ�ض  على  جتثم  فوالذية  قبعة 

بالزبد

لت�شع  البرتويل  االأزرق  اللون  ذات  يديها  تدفع 

اخلامت يف اإ�شبعها...

والق�شطل  الر�شا�ض  بلون  ذهبية  فرا�شات  وب�شع 

تطري يف دوائر ... 

 1987 /1985

2ــ مطر

مطر... يجعل اخليول ت�شقط منهارة على جنوبها 

يف  نحيلة  واأزهار  القطارات...  مطر...وحمطات 

املحطات 
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وخا�شة اوالئك النا�ض الذين ي�شدون على االأيدي 

اإىل االآخر... الذين يلتفتون اإىل الوراء حّتى عندما

يكون كل �شيء قد انتهى... من اأحذيتهم الفرو 

املرتوكة... مطر... بالد من�شّية

اأنا�ض نرتكهم جانبا...

هو البحث عن بالد ال اأدري اأين... بالد �شبتمربّية... 

بعد ليال من ت�شّوف غام�ض

يف �شواد قاع البحر... ريح طحالب... 

م�شيء واأ�شود... اأزرق رائق يف اأع�شاب قاع البحر...

هو البحث عن �شم�ض املحيطات ال�شوداء...

عن املو�شيقى وعن املعنى وعن كاآبة الطحالب...

3- عرب نافذة مطرية 

عرب نافذة مطرية

اأنا ربوط الك�شف

اأراكم

ينامون

مثخنني بجراحهم مثل وحيد القرن العا�شق

.واأنتم تعزفون 

على الكمان يف ال�شالون

وتك�رصون زجاج نوافذه

عرب نافذة مطري ة

اأنا ربوط الك�شف

اأراكم

تعزفون مو�شيقى

ال تو�شف

باأناملكم الطرّية

يف �شجيج 

خفيف يزيل �شهر اآب 

النباتات املائّية من ال�شيل اجلارف

واالأنهار ذات املياه ال�شحلة

ويف القلوب املغلقة حتفر

    اأ�رّصتها

j h j

عرب نافذة مطري ة

اأنا ربوط الك�شف

اأب�رص �شورة جدارية

اأرى النجوم تخبو

و�شجرة تني

م�شعوقة 

و�شط رياح هوجاء

واأنتم ت�شاهدون األوان االأر�ض

ت�شاهدون جميء اخليول

اأنا ربوط الك�شف

اآخر االأ�شاطري

بيد اأن النا�ض ال تاأبه ب�شيء

ويف ال�شيول الغامرة �شتجف ذات يوم النباتات 

املائّية

واأعلن

كّل �شيء مات يا ربوط الك�شف

1986

4ــ القمر

اأيها الزمن امنحني القمر

اأنظر . كّل �شيء م�شى

كّل �شيء م�شى منتحبا

واملياه بردت

وها هو القمر ينزل بيننا

قربانا لنا نحن الثالثة

�شكل م�شيء ين�شحب اإىل اأعماق ال�شماوات

اأما االآن فالوقت متاأخر جّدا

مي�شي القمر ويرتكني مّرة اأخرى يف مكابداتي

�شمو�شي لن تعيد يل احلياة

عقاب يطري بقوة من جبهتي يالم�ض ال�شماء

يخد�شها

ويف اأماكن اأخرى

ّ
ن�شغي اإىل ال�شجيج ال�شاخب لدوالب المرئي

الذكريات القدمية 

تنبعث ثانية من غربي اأنا

كالكواكب

229 نزوى العدد 81 - يناير 2015

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 
 s  s s



وكذلك ال�شمو�ض تنهار يف االأخري

اأنظر

ها اأنت جتذبني للحياة يف دوائرك

 التي من معدن �شاف 

بوا�شطة قوى ملغزة

بوا�شطة اآالم غام�شة وكثيفة جتذبني للحياة 

تتجلى كما اأنت 

مرعبا

األديك �شي اإن�شاين اأيها القمر

j h j

كّل �شيء ممكن، كّل �شيء ي�شيء ما اأن تظهر

كّل �شيء مو�شوع يف مكانه

اأنت عد اإيّل يف الليل اأيها االإمرباطورة

ا�شحبيني مّرة اأخرى من العتمة بوا�شطة عينيك 

اأ�شبك �شعري مبفاتيحك القدمية اأيها القمر

اأجدل جروحا يف وجهي

يف حداد ومب�شوح

وهّيئني لتلك االأعرا�ض الوح�شية

مثل اأ�شباح تخرتق جدرانا داكنة

مثل زهور تنتظر ليايل جليد اأزرق نا�شع 

مثل منارات جتو�ض اآفاق البحر الالحمدود 

رجل يف الف�شاء يتاأرجح على امل�شنقة 

 
ّ
مثل بندول ف�شي

ومن دموعه تنبثق بذرة

اإن�شانية، ف�شيلة لراهب

مثل دخان م�شموم

   يت�شلل من حتت زجاج ندي

والغيوم تن�شاب، تن�شاب

فوقك اأيها القمر من البداية اإىل النهاية

اأيها الزمن امنحني القمر

     لب�شع الوقت

ولن�شغي مّرة اأخرى اإىل 

القيثارة يف ال�شّوان

واإىل االأنا�شيد البنف�شجية لعرائ�ض

 البحار يف البعيد... 

1986

5 ــ الأيام الأخرية  

 يف خرائب دو اإينو ثمة ظّل وكاآبة

لي�شت اآتية من القمر وال من �شيء اآخر

اأن ت�شتبطن ما �شاع... الروح 

الذي ميور داخلنا.. . العود..  حتّوالتي

االأيام  للكاآبة...  واملحجوبة  اجلديدة  العالمات 

االأخرية...

يف بحر يوم طويل... اأحد اأيام النهاية

�شيد مائة غرام و�شع حائطا على الكون والرغبة

فاملجهول هو )العالمة االأوىل تظهر اإن�شانا حمطما

مقيدا بخيوط وبحبال... طوال ثالث �شنوات 

مل ي�شتطع الفكاك 

النريان واحلواجز واخلطر

كانت هناك يف الليل ب�شمة ياء تهوي عليك

يف تهجئة ا�شمك ويف اال�شم نف�شه

وقد لقيته وتزوجته 

دى... م�شافة كما يف االأيام االأوىل وقّوة ال�شّ

j h j

ال�شا�شعة يف  االأ�شجار وامل�شاحات  ظّلك يتيه بني 

مدينة بومبيي...

الواحدة جترح االأخرى

         تخنقها

            تبتلعها 

لو كنت يف قمري لكانت انتهت ثوراتهم

تغري  الثقل  �شديدة  النجوم  اأكدا�ض من  راأ�شي  ويف 

مواقعها...

 1986                                  
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231\ قا�ض وكاتب ومرتجم من العراق 

من مواليد مونرتي �شمال املك�شيك 1951. من 

ا�شول هندية اذ يرجع ن�شب والده اىل قبائل 

املايا يف اجلنوب املك�شيكي. ا�شدر حتى اليوم 

اربع جماميع �شعرية

ـ الفجر بعيدا  1992

ـ وادي يف �رصق البالد1999

ـ مرييدا 2006

ـ مك�شيكو تنتظر غودو 2010

العا�شمة  يف  عاما  ع�رصين  من  اكرث  منذ  يعي�ض 

االنفر�شال.  ادبيا يف �شحيفة  يعمل حمررا  مك�شيكو، 

على  حاز  والربتغالية.  االجنليزية  اىل  �شعره  ترجم 

جائزة ال�شعر التي متنحها موؤ�ش�شة اوكتافيو باث يف 

عام 2008 عن جمموعته »مرييدا« وهو ا�شم ملدينة 

يف جنوب املك�شيك يف اقليم ال�شابا�ض.

ال�شعرية  املجاميع  �شمن   ، افيال  كارلو�ض  يبدو 

ي�شتجيب ملا كتبه  كاأنه   ، اطلعنا عليها  التي  االربعة 

ان  يف  املن�رصم  القرن  ثالثينات  يف  ارتو  انتونان 

هي  اذ   ، ا�شاطريها  احياء  على  قادرة  »املك�شيك 

ا�شتعادة   .« جديد  من  وبعثها  تر�شدها  على  قادرة 

التاريخ واال�شاطري لكن بتاأويل اآخر جديد و�شعري هو 

املو�شوع االكرث تواترا  يف اعمال دفيال. فاحلوار بني 

وتركيب  وبحث  �شياغة  اعادة  يبدو  والعامل  ال�شاعر 

جديد للخيال املك�شيكي واعادة لتاريخ التدمري للخيال 

االآلهة  ابتعاد  اال�شباين.  لالحتالل  ال�شابق  املك�شيكي 

خلطيئة  نتيجة  هي  املك�شيكية  ال�شعوب  عن  وتخليها 

 ، الديني املك�شيكي  ا�شلية كانت را�شخة يف املتخيل 

اليوؤمن  افيال  كارلو�ض  لكن  باث.  اوكتافيو  عرب  كما 

بها بل يناق�شها وي�شع الثقل االكرب يف املاأ�شاة على 

يف  تدور  ق�شائده  اغلب  �شالحهم.  وقوة  الغزاة  عاتق 

يف  متثلت  التي  الكربى  للواقعة  الق�ض  اعادة  حمور 

زمن  يف  املختلفة  ح�شاراتها  وتدمري  املك�شيك  غزو 

اال�شبان.  املحتلني  �شد  ال�رص�ض  والن�شال  قيا�شي 

الق�شيدة تروي لنا ما هو خمفي عن انظار املوؤرخني، 

اليومي واخليايل يف احلياة املك�شيكية ل�شعوب البالد. 

الذاكرة  لنا ماتخمر يف  تروي  فانها  الوقت  نف�ض  يف 

ال�شعبية االكرث حياة من ذاكرة املوؤرخني. يروي افيال 

التاريخ على ل�شان جده حينا او جدته ليربز املعاناة 

الدائمة واحلا�رصة الأحفاد تلك احل�شارات. فهو الذي 

خميلته  يف  ينزف  مازال  هندية  ا�شول  من  ينحدر 

ال�شعرية رغم انتظاره لغودو. 

كارلو�س  افيال

�شاعـــر مك�شيـكـــي

جبار يا�شني \



 يختلف كارلو�ض افيال عن جمايليه من �شعراء املك�شيك 

�شديقته  او  »الع�شال«  جمموعة  �شاحب  هريتا  كدافيد 

املقربة كورال براجو االكرث قربا من ال�شعر االمريكي ، يف 

�شفاهيا.   املروي  للتاريخ  الكلي  وانحيازه  الب�شيطة  لغته 

ا�شتعادات  الن�شيان فهي  ن�شاال �شد  تبدو  اغلب ق�شائده 

للرتاث احل�شاري النادرللمك�شيك قبل االحتالل اال�شباين 

ومراحل االبادة التي تعر�شت له �شعوب القارتني ال�شمالية 

التاريخ  من  املخفي  ل�شياغة  حماوالت  واجلنوبية. 

افيال  كارلو�ض  .يتكلم  خ�شو�شا  االزتيكية  واال�شاطري 

قارة  �شعوب  وزفري  ب�شهيق  بل  فح�شب  املك�شيك  باأ�شم  ال 

تن�شح  انرتولوبوجية  االطالل ومناذج  منها غري  يبق  مل 

ال�شاعر«  مراآة  »الكلمة  للقارة.  املاأ�شاوي  التاريخ  بثقل 

يقول افيال يف احد حواراته. يف هذه املراآة العميقة تكون 

ركام  خلف  املخفي  للمعنى  قراءة  هي  ال�شعرية  الكتابة 

هائل من الرموز احلية وامليتة يف الق�شيدة. انها فر�شة 

لرواية التاريخ الدامي وك�شف اجلروح التي مازالت تنزف 

عنها  عرب  التي  احلزينة  املك�شيكية  واملخيلة  اجل�شد  يف 

فوينت�ض  وكارلو�ض  باث  واوكتافيو  رولفو  خوان  قبله 

حلظة   ، اللحظة  هذه  من  الرباكني.  ار�ض  من  واآخرون 

العامل  تركيب  اعادة  هي  ال�شاعر  مهمة  فاأن   ، الق�شيدة 

التي  املوت  اقنعة  ومتاهته خلف  للحا�رص  القدمي كجذر 

يكر�ض  افيال  لكن  احتفالية..  كل  يف  املك�شيكي  ي�شعها 

الناجني  ال�شنة  على  املوت  ووقائع  افكار  ق�شائده  يف 

اجيال  ترويها  رموز  اىل  حتول  وما  اال�شبان  مذابح  من 

حتى اليوم باعتبارها التاريخ احلقيقي الأزالة ح�شارتي 

على  ق�شائده  اكرث  يف  ال�شاعر  يركز  واملايا.  اال�شتيك 

فكرة االبادة التي تعر�ض لها اجداده ، مبتعدا عن الواقع 

الذي ر�شمته الرواية اال�شبانية للغزو ، وهو اكرث من ذلك 

»هزمية  ق�شيدة  يف  كما  احيانا  االول  رمزها  من  ي�شخر 

كورتي�ض« فالفاحت العظيم للمك�شيك يف هذا الق�شيدة يبدو 

»كم�شخرة« او قدر طائ�ض.

 يذكرنا يف هذه الق�شيدة ، مبا يعرفه القليل وهو هزمية 

كورتي�ض يف حرب اال�شبان مع اجلزائر وجناته لكن بعد 

ان ذاق طعم الهزمية وعارها. فتبدو الق�شيدة اعادة كتابة 

للتاريخ ، حقيقية رغم ترميزها. وهكذا احلال مع ق�شائد 

كثرية يف جمموعته » مك�شيكو تنتظر غودو »التي تتمحور 

حول ا�شتحالة االجابة على ا�شئلة فقدت معناها اال�شلي 

ونكهتها الأنها مل جتد جوابا يف احلا�رص. يف هذا املعنى 

فاأن �شعره مكمل ملحاوالت دي ال في�شكا�ض و اوكاتفيو 

باث وبحوث جان ماري لولكليزيو يف »احللم املك�شيكي« 

حيث ي�شلط ال�شوء على ح�شارة من�شية لو كتب لها التاريخ 

فبفقدانها  احلديثة.  ح�شارتنا  وجهة  لغريت  اال�شتمرار 

خ�رصت الب�رصية ح�شارة الوان وتعازمي وت�شورات غيبية 

وروحانية عميقة.

اغريقي  م�رصح  جلوقة  كرتديد  يبدو  افيال  كارلو�ض  �شعر 

ح�شارة  افول  حلظة  الدامية  الف�شول  يروي  تراجيدي 

وبزوغ اخرى » االلهة ترحل الأن الزمن انق�شى، وهاهي 

عودة زمن اآخر واآلهة اخرى وع�رص اآخر » كتب اوكتافيو 

باث.

و�شول غودو

ا�شرتيت بطة من �شوق االربعاء

على املائدة 

قالت زوجتي انها دجاجة م�شوية

وا�رصبت عن الطعام.

ّكنت امت�شى يف حديقة اين�شتاين

افكر بق�شيدة لهولدرلني

فذرق ع�شفور على كتف معطفي

�شحكت النادلة

التي كانت تنظف من�شدة على الر�شيف

غادرها الزبائن

قبل ان ميرق الع�شفور

يف �شماء ذلك ال�شباح

من يعلم مب�شريه حينما يرن املنبه؟

ال�رصا�شف ت�شبه االكفان

ال�رصير مثل تابوت

والليل مثل ظلمة القرب

مع ذلك
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ن�شتيقظ يف ال�شباح 

ونحن ن�شفر حلنا

ومن�شي مل�شرينا اليومي

بعد ان ندفع اجرة احلافلة

التي �شتقلنا اىل حيز اكرب يف املقربة

ـ �شباح طيب ، قالت بولني

اجبتها باأبت�شامة

وانا اقطع غ�شن وردة

ثم امطرت ال�شماء

فدخل كل منا ، بولني وانا ، يف متاهة

مل يتوقف املطر طوال اليوم

و�شاع كل منا يف متاهته

كما �شاع اثر ال�شباح

حتت رذاذ املطر.

حتت �شجرة االفوكاتو

ي�شكن �شنجاب مرقط منذ �شهور

نت�شابق انا واياه عل جمع الثمر

حني ترافقني القطة حتى ال�شجرة

امالأ �شلتي فاكهة بلون زبد بحر هائج

وحني اكون وحدي

اعرث على ثمرة او اثنتني

مقطعتا االو�شال

وارى ال�شنجاب

يداعب ثمرة ثالثة على غ�شن �شاهق.

اخربين الب�شتاين انه �شاهد افعى

افعى كبرية خلف اكمة ورد الفلومبيون

مرت ايام والب�شتاين غائب عن احلديقة

ويف �شباح راأيت االفعى تتدىل من غ�شن �شجرة تفاح

قلت لزوجتي لنتعرى ونلتقط �شورة هناك

مل يكن ثالث بيننا 

مر ال�شباح

وغابت االفعى

وحني جاء الب�شتاين

كان الوقت متاأخرا

قالت حوائي:

دائما ي�شل غودو متاأخرا.

املركب ال�شكران

حني قراأت املركب ال�شكران

كان الوقت ظهرية

وكاأ�ض نبيذ ابي�ض بني يدي

كنت يف اوتكان

وكان البحر امامي.

حني تركت نف�شي للموج

ن�شيت الق�شيدة وال�شاعر

وهبطت اىل عمق الكاريبي

راأيت �شالحف وطيورا ت�شق املاء

راأيت ا�شماكا ذهبية و�شذرية

راأيت �شخورا بلون الدم

وعناقيد من عقيق البحر

وبقايا �شفينة خ�شيبة

�شاكنة، منذ قرنني، يف االعماق

املاء يف امل�شتنقعات كان يتعفن

واال�شماك تهرب من ال�شباك

بينما الغ�شق كان ير�شم حمرته على املاء

مل ابك فقر�ض ال�شم�ض الغاربة كان بهيا

والقمر الذي بزغ اكرث بهاء

مل ار ال�شفن التي ت�شحن القطن االجنليزي

وقمح الفاالند

رغم ذلك

حملني املاء اىل ماكنت احلم فيه

راأيت هنديات ي�شبحن يف الليل

ين�شجن من خيوط املاء ق�ش�شا
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ينرثن عطرهن على ال�شاحل

حيث تبي�ض ال�شالحف

كن يغنني لالأله كوتزال كوات وري�شه املقد�ض

 بينما الرجال كانوا يرق�شون بعيدا

خلف النخيل

عند بركة تنفث الدخان

راأيت �شخورا هناك

نحت االن�شان عليها م�شتقبله باأحرف من زمرد

ويوما كان الذهب يغطي ال�شخور

قبل ان ياأتي االن�شان احل�شان من هذا البحر

االن�شان الذي �شعره من ذهب

والذي فتت ال�شخر

واباد اجدادي يف حرب �شاخبة

راأيت يف امل�شاء مك�شيكو القدمية تخرج من البحريات

على ايقاع �رصب الطبول وال�شافرات

بي�شاء كال�رصاب

عامرة كانت وا�شبه بحلم من ف�شة وري�ض

وكانت تنتظر غودو

هزمية كورتي�س

الفاحت العظيم عرب البحر املتو�شط �شباحة

بعد ان اغرق العرب �شفينته قبالة اجلزائر

قال لنا العربي ، كما يدعوه جابو

يف املتو�شط غرق جمده

واكل امللح درعه

ومازالت �شفينته يف االعماق

حيث تنام ا�شماك احلمري.

 هرنان كورت�ض راعي دودة القز

ن�شي ل�شانه الدونا مارينا

ن�شي التي كان ي�شري خلف كلماتها

كما ت�شري الفر�ض خلف جوادها

اال�شبان ين�شون �رصيعا

املجد ين�شيهم لعب االقدار

كورتي�ض ن�شي املك�شيك

بعد قبلة على �شفاه ابنة الدوق اغويالر

 يف �شاحة ق�رص باأ�شبيلية.

وحني تذكر ليايل مك�شيكو و�شواحل يوكاتان

اراد ال�شري مرة اخرى نحو بالد الذهب

نحو البريو البعيدة

لكن الزمن عبث ب�شاقيه فم�شى نحو ال�شمال

يف �شهول كاليفورنيا ذاق طعم احلمى والفنت

فعاد ادراجه خايل الوفا�ض

ان�شغل اياما يف النظر لدود القز تن�شج الزمن

كان ال�شهر ايار

وخلفه كان ايار اآخر بعيد قانيا

مرعبا بدوي الطبول

نام كورتي�ض يف حديقة ق�رصه

يف احللم جاء �شبي بلبا�ض االمرباطور

كان ي�شد جراحه باأوراق الذره

ـ مازالت يف مقتبل العمر بعد هذي ال�شنني

مازلت انزف يا مالنجا

لكني مازلت يف مقتبل العمر

وما زلت غري راغب باحلياة معكم يف جنتكم

ا�شتيقظ كورتي�ض �شارخا

ماذا تريد مني يا مكتوزوما ؟

اال ترى الديزانرتي كيف جعلني منبوذا ؟

مل ينم الفاحت بعد تلك القيلولة

على �شواحل اجلزائر بعد الهزمية

تذكر كورتي�ض حلمه

بينما كان ي�شمع انني 

اجلنود اال�شبان اجلرحى

خلع درعه وراح ينظر للبحر

كاأنه ينتظر و�شول غودو
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الرتجمانة

اجمل  كانت  املاناجلا  ان  كارلو�ض  دون  جدي  قال 

امراأة يف املك�شيك

�شعرها فاحم كقلب منجم

جلدها امل�ض كاالأفعى

وعيناها �شفراوتني كدمع ال�شم�ض

اغرت الفاحت من اول نظرة

وحني انزلق ج�شده على جلدها االمل�ض

يف ليلة مقمرة 

كان كممحاة م�شحت كل تاريخنا.

مل ت�رصق ال�شم�ض بعد ذلك اليوم

و�شار الدم يخرج من الينابيع والغدران

واالطفال �شاروا يولدون �شارخني

وانقطع احلليب يف �رصوع االمهات

وملكنا االأله �شار حزينا وفقد النطق

قالوا انه ن�شي لغة االجداد

فاملاالجنا �رصقت ل�شانه

وعرفت جتاويف راأ�شه

الذي يخفي كنوز االزتيك 

ويوما 

بينما كانت تتم�شى قرب ا�شوار مك�شيكو

كانت احجار اال�شوار ت�شقط مع خطوها

مع كل خطوة حجر �شارت ثالث �شنني

ومل يبق من ا�شوار املدينة غري الذكرى

حتى دخل الفاحت املدينة دون عناء

فالطرق اىل املعابد كانت مفتوحة

واالهرامات كانت تخفي ترابا

لكن حمامة كانت فوق املذبح اعلى الهرم

�شاهدت املاأ�شاة

مل حتلق منذ ذلك اليوم

فهي تنتظر ان تروي احلدث حني و�شول غودو

هرم كوليكان

ا�شاليف �شيدوا هرم كوليكان

يف قلب الغابة العذراء

هناك حيث يحفظ هوناب القر�ض الذهبي

حتى يوم فناء الكون

حينما �شتبكي االلهة هلعا

وهم يرون النجوم تتفتت كما عرنو�ض الذرة حتت الرحى

يومها �شتنتهي مهمة كوتزالكوت

خالق الريح والتقومي و�رصق الدنيا

بعدذاك لن ت�رصق ال�شم�ض

فلن يكون لها بيت لتخرج من بابه.

قبل ذلك ، يف الزمن البعيد

اىل قلب الغابة 

حمل �شعب االتزا االحجار الثقيلة

 تعرقت اج�شاد النبالء

وهم ي�شعدون باحلجر لقلب ال�شماء

حني �شففوا حجر ال�شالمل كانت عناية ك�شو�شيبيلي

اله اجلمال

تقود ا�شابعهم الرقيقة التي ت�شبه اوراق االجاف

يف الفجر �شال دم ال�شم�ض من ثقب ابرة

ثم ا�شتد النزيف يف ال�شفق ليخلق النور

 فان�شاب املاء الكرمي على احلجر ال�شقيل

على ال�شالمل جتمع دم كن�ض اهو

نازال، برقة اله ، درجة درجة

�شافيا ، كماء الينابيع

نقيا كزهر الزعفران

حتى ال�شحن املقد�ض

فاأرجتفت يدا امللك

هلل االأ�شالف لالأ�شحية

لدم ال�شم�ض الكرمية على �شالمل الهرم

يف الليل، على قرع الطبول
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بادلوها باال�شاحي الب�رصية

هكذا كل ليلة ي�شكرون الدم بالدم

ويف الفجر يجمعون دم ال�شم�ض

برقة جامعي تويج الزعفران

يف مروج االندل�ض 

 بادلوا الظلمة بالنور دهرا

حني جاء القر�شان يف �شنة الريح

باحثا عن الذهب

كان هرم كوكولكان جمدبا

فالعا�شفة مرت قبل و�شول الغريب

وال�شم�ض مل تعد تنزف هناك

تاأمل ال�شلم املف�شي اىل ال�شماء

وكان كندورا يحوم فوق الهرم

مل يجروؤ القادم من البحر علىال�شعود 

وقف هناك �شنينا

ينظر مينة ي�رصة

ثم يحدق يف االفق

كاأنه ينتظرو�شول غودو.

جابال

بني الرباكني حفر �شيد املاء هذه البحرية

ثم �شحر املياه ف�شبت وابلها ثالثة ايام

امتالأت احلفرة باملاء

فجاءت الثعابني وا�شتوطنت بني الق�شب

الق�شب الذي منا بينما كان �شيد املاء �شاهما

يحدق يف قطرات اللوؤلوؤ ال�شاقطة.

قالت جدتي راعية البقر قرب كوالداالخار

ان قطرات �شقطت خارج حفرة ال�شيد

يف ايام حتولن اىل �شاحرات

فكل مايخلق �شيد املاء هو �شحر

يف الليايل املقمرة

كن يجتمعن هناك عند �شفة البحرية

قريبا من الطريق املف�شي اىل بيت دون افيال

�شعرهن  من  امللونة  وال�شجاجيد  ال�شالل  يحكن  كن 

الطويل

يف ال�شباح

حينما يتبخر ماء البحرية

عائدا اىل العني الذهبية

كانت كالبنا تقودنا اىل لقى عجيبة

منثورة حول بقايا رماد

تقول جدتي راعية البقر

مبرور االيام

تركنا االبقار يف املروج وحدها حتى عجفت

�رصنا نرعى الكالب

ونتبعها وهي ت�شم ال�شفاف

ويف يوم

ن�شينا ابقارنا التي قادتها خيول الكرنغو اىل تك�شا�ض

هكذا �رصنا نبيع ال�شالل وال�شجاجيد

على الطريق املا�شي اىل تكيال

ومن يومها ماتت البحرية

فعدنا خادمات لن�شاء الكرنغو

ذوات االرداف الكبرية

لكن... 

وت�شمت جدتي طويال

تفرك ا�شابعها ثم ت�شلي

كاأنها تنتظر عودة غودو

من جمموعة مك�شيكو تنتظر غودو 

عقد الدم

يف اول الزمان

تاأمل ا�شاليف االفق يف الغروب

فارجتفوا هلعا وبردا

حينما اختفت احلمرة خلف الق�شب

عا�شوا الفناء تلك الليلة
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دبت االفاعي بني اقدامهم

والوحو�ض الكا�رصة نه�شت حلمهم

�شدوا اآذانهم حني عوت اآفات الغابة

االر�ض ارجتت حتت اقدامهم 

حينما مر قطيع تابري مذعور

اكل النمل اطفاال

تلك الليلة

حتت انظاركويوالك�شوكي » اله القمر

املحدق يف ار�ض الظلمات

مل ياأت احد من الهة اجلنوب االربعمائة

االآلهة التي �شت�شقط يوما من اعايل الهرم

فبكى الرجال حني تاهت نبالهم يف الظلمة

لكن احدا مل ير الدموع 

والغابة كانت تعي�ض ليلها مب�رصة

فقطعان الفرا�ض اململوكي تتنا�شل ب�شمت

وزهرة الهوتلكو متت�ض ندى االوراق

بينما �شحلية الكوان هاجعة فوق اوراق ندية

تنتظر مرور فري�شة

والفناء كان ليل الغابة الذي بال خرم ليمر منه النور

الظالم الذي يك�رص العزمية بني ظلوع الرجال

وميحي املحبة من �شواد عيون الن�شاء

وكالنبل يخرتق ح�شا�شات الر�شع

عرف ا�شاليف لب الياأ�ض تلك الليلة

حينما انربى �شيخهم ليهتف ان العامل وم�شة نور

واحلياة حلم فرا�شة

واملوت يقظة هي باملر�شاد لكل من �شم رحيق زهرة 

االأوركيدية

 على االر�ض كل نف�ض ذائقة املوت

االآلهة ح�شب التعرف االقدار

الأن عقدها مع النور ازيل

ونحن بال عقد والظلمة يف ميكتالن م�شرينا

انطرح اال�شالف على االر�ض الندية باأنتظار املوت

وران ال�شمت كحل اخري

كما يف يوم �شياأتي بعد دهور

حينما 

لكن بينما يف العال كانت جنمة ت�شعد لل�شماء

كان �رصق الدنيا ين�شبغ باحلمرة كقلب ناب�ض

كانت جنمة امل�شاء تعود 

براقة كانت  كما ري�ض طيور الغابة 

من اطرافها الالنهائية كان النور ينبج�ض كالدم 

دبت النجمة يف ال�شماء

كما تدب افعى را�شمة طريق زحفها

بقطرات �شيالة كالدم

افعى جمللة بالري�ض

كان كوتزالكوات ميرق يتبعه النور

حينذاك نه�ض اال�شالف عن بكرة ابيهم

�شلوا للمرة االوىل

�شقوا �شدر حمارب اثري 

ووهبوا قلبه الراجف للنور كي ي�شطبغ باحلمرة

ثم �شاروا حتت ال�شم�ض ما�شني اىل البحر

وقفوا هناك كاأنهم يتاأملون االبدية

امللك ال�شاعر

»انا ال�شاعر ، �شيد الكلمات والن�شيد

انا املغني حتت �شماء الي�شم

ن�شيدي يوقظ ارواح ا�شدقائي املوتى »

حتت �شماء الي�شم

تن�شج الكلمات كما عراني�ض الذرة

ومن فمي ي�شيل حلنها

كما املاء يف فردو�ض تاللوكان

انا نيزوالوكوتيل

ملك على �شعب االزتيك يف �شبابي 

و�شاعر مدى العمر
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ا�شع الزمرد يف فوا�شل الكالم

اغني �شاللتي واجماد االلهة

ام�شك اوتار الكالم كما ام�شك وتر القو�ض

يزهر الربيع حني اغني

واالوركيديا تتفتح على الطريق

حينما مت�شك يدي ب�شوكة ال�شبار

ال�شيء ابدي يف هذه احلياة

ال املُلك وال احلجر املر�شوف يف االهرامات

االر�ض معلقة على اغ�شان �شجرة

وبالكلمات نروي ن�شغها

قبل ان تتحقق النبوؤة

من ا�شاليف تعلمت حكمة حياتي:

�شيئان الميكن الن�شال �شدهما

املوت واحلب

الكلمات وحدها جتتاز بنا ال�شهوب الت�شع

وجتدد غمار العاطفة

كما قلوب ال�شحايا على املذبح  جتدد العامل

حينما ترتع�ض يف الهواء الطلق

او كما الن�شيد يحلق على ايقاع الطبول

ليعطي للغابة ثمار الب�رص احللوة واملرة

حياتي حلم 

والكلمات تبتكر م�رصحه ووممثليه

عر�شي حم�ض حلظة عابرة

كحياة وردة

و�شعري يجدد نذر اال�شالف

فال�شم�ض �شت�رصق بعد الفجر

حينما تنطلق الكلمات من فمي

مبللة برذاذ ال�شباح ورحيق الزهر

حلظتها يكون لعر�شي معنى يف هذا الدوار

فالعامل �شيعي�ض يوما اآخر

حينما �شيدفع ن�شيدي القدر خطوة للوراء

و�شعبي �شيم�شي اماما

رفيقا لرحلة ال�شم�ض قبل املغيب

حيث يلتمع الري�ض طوال النهار.

ذكرى حفيد

جروحنا تخربنا ان املا�شي مل يكن حلما

فحينما كانت �شجرة ال�شييبا

وتدا يحمل قبة ال�شماء

كانت اجلبال جرار ماء

منها ي�شيل املاء لالأنهار

وحول املدينة تلمع البحريات كاأجنحة نوار�ض

الربيع كان ابديا

لون الفرا�شات وحده كان يعلن الف�شول

و املطر حني ينزل فلكي يفر�ض موائدنا بالفاكهة

الن�شاء كن يحكن �رصا�شف االعرا�ض

وين�شجن املهفات

ويتقا�شمن البتالكايل مع خزائن امللك

الرجال مبعاطف القنب االبي�ض يف ال�شوق

كانوا ير�شمون حياتهم

كما تر�شم االلهة اقدار الب�رص

ويف البعيد

كان البحر ميتزج مباء البحريات

كنا نن�شف االآلهة بدم طيور احلجل وقلوب املحاربني

وهي تن�شفنا بديومة النور

بالفجر وال�شحى والظهرية والع�رص

ويف الليل تقا�شمنا م�شريها 

لننام مطمئنني جنب زوجاتنا

را�شمني م�شتقبل اطفالنا

م�رصورين بتنهدات الع�شق

و�رصخة االنثى التي ت�شقط اوراق ال�شجر

جروحنا تخربنا ان املا�شي مل يكن حلما

فعند اجلبال تدور الطرق ما�شية لل�شهول

والغابة كانت تكفي لنزهاتنا
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وال احد ينتظر من البحر غري املحار وال�شمك

وغروب ال�شم�ض ثم �رصوقها

ليبداأ النهار

مل تكن االلهة تعرف اخلداع

يف  واحدا  نرتك  ومل  ايامنا  يف  يومه  منهم  فلكل 

�شيخوخته

مل تكن حروبنا اال من اجلهم

كي يدوم العامل والي�شقط يف جلة الفناء

حينما متوت االلهة عط�شا

اهراماتنا ت�شهد

ق�شورنا ت�شهد

طبولنا ت�شهد

انا�شيدنا ت�شهد

واحلجر الكرمي ي�شهد

واال�رصى ي�شهدون

ان الذهب مل يكن غري دموع فرحنا باحلياة

جروحنا تخربنا ان املا�شي مل يكن حلما

على كل �شخرة �شال دمنا

ومياه البحريات كلها تعرف لون الدماء

حديد ال�شال�شل يعرف طعم جلودنا

و�رصا�شف ا�رصة الفاحتني

تذكر الدم النقي لعذرواتنا

يوما

بعد املذبحة بقرون

حينما جفت البحريات

وابتعد املاء

و�شار البحر بعيدا

وفتت الزمان ال�شخور

وحديد ال�شال�شل �شار ترابا من ال�شداأ

ذرته الريح بعيدا

وال�رصا�شف تهراأت كما الزمان

لكن اجلروح بقيت يف الذكرى تنزف

تعلمنا ان املا�شي مل يكن حلما 

ولدة 

قبل ليال من ليل مك�شيكو االخري

انتحبت امراأة مل�شوعة ب�رصاخ وليدها

الذي التهمه اجلوع

كانت وحيدة خلف احرا�ض البحرية

على الطني كانت اقدامها تر�شم الطريق

وتنظر اىل لهب امل�شاعل الذي انار الهرم

بينما الطبول تقرع واملزامري ت�شفر

والرهبان يلقون التعاويذ يف النار

مل يكن احد هناك لي�شمع نحيبها يف هذا الدوي

وجنوم ال�شيف كانت تقطر دما

حليب  وليدها  لت�شقي  تربعت  البحرية  ق�شب  بني 

ال�رصع

بينما االفاعي تن�شل اىل املاء

والبحرية تلمع كدرع الفاحت الكبري

كما لو كانت تلد اطلقت هي والر�شيع �رصخة واحدة

ا�شتجارت بكاوتيليكو ام االآلهه

جاءت املحزمة باالفاعي يف عز الظلمة

بني الق�شب �شقت طريقها

فانهزمت اخلنازير الربية

انت�شبت 

يف عينيها نار م�شاعل

ويف حزامها تفح االفاعي

وم�شت.

يف تلك الليلة

فار الدم من قلب حمارب 

اىل النجم 

مك�شيكو تيبوزتالن

الطريق من مك�شيكو اىل تبيوزتالن طويل

ومليء بالذكريات والدم
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هانحن ، بعد قرون

نقطعه عك�ض زحف الفاحت العظيم

مل نعد مكبلني باحلديد بل بالكالم

ا�شالفنا  بلغة من ختموا على جلد  �شعرا  نكتب  فنحن 

بالنار واحلديد

هوؤالء الذين تقا�شموا جداتنا على هذا الطريق

�شاروا يف ليلة اخرى ا�شحيات

وكان رفاقهم يف ال�شالح

ي�شمعون �رصاخهم املرعب

بينما كانوا ميوتون �شكرى على ايقاع الطبول 

يذكر الهرم تلك الليايل

كما يذكر الطريق طلعة كومتاك

ايقونة اال�شتيك

حامل الرمح 

ذو ال�شوت الرخيم

عبودية  من  خري  املدينة  هذه  اجل  من  منوت  »ان 

جنتكم«

ثم كان ال�شمت.

احلطام نحت وجه تلك الليلة

يف جوع اجدادي

يف الوباء املدبر مبكر الديانة اجلديدة

يف تعب االبطال على ا�شوار املدينة

ويف الدوي الذي ايقظ االلهة.

مل ير هي�شيلوبو�ض من عليائه قمه الياأ�ض

 حينما يرمي الرجال انف�شهم يف االأتون

والن�شاء ميزقن اطفالهن ب�شكاكني ال�شوان

الٌنبل انقر�ض يف ليلة واحدة

يف جيثوم ن�شيان الفاحت لوعده

العفونة �شارت رائحة العامل

قبل ان يغمر الرتاب البحريات

واجداث �شكان مدينة

حيث كانت تقوم مك�شيكو تينوكيتتالن

االلف ليلة م�شت مع بريق ال�شيوف

وليلة واحدة حزينة 

ظلت يف ذاكرة اال�شبان

حينما انهمر مطر النبال

على روؤو�ض الباحثني عن كنز اك�شاياكاتزن

يف تلك االيام

االحجار اي�شا حمقت

والفهد املقد�ض خر �رصيعا بر�شا�ض جند االمرباطور

يف الليل

عند �شهر اأب تئن احجار الكاتدرائية

حنينا اىل وطنها عند ا�شوار املدينة البي�شاء

فقد كانت يوما هناك

قبل ان ت�رصف على �شاحة ال�شكالو 

يف اآب الدم يفور

من كاحل امل�شلوب

وحني تقرع الطبول 

املاء اي�شا يفور

يف االثر الباقي هناك

يف احلفرة التي تف�شي اىل الطريق

بني مك�شيكو و تيبوتزالن

يف البعيد

عند قوائم اجلبال

وحيث ينحني الطريق

مازال اثر قدم حمارب 

مل ي�شل امليدان

حمفورا على �شخرة

ينتظر طلوع ال�شم�ض

او انعكا�ض مدينة ال�رصاب يف املرايا.
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241\ �شاعر من العراق 

تالميذ املاء

  الراأ�ُض بطاريٌة .

وال�شاعُر ممتلئ باحلليب والرتاب والطائرات

َي�شعُد نف�شه مزجمراً مبرافقة اخلوف 

كما ال�شاك�شوفون.

وخلفُه النباُل واالإ�شعاعاُت والن�شاُء بفرائهن 

املنزوع من �شدة االحتكاك.

اأي�شا .. �شتئُن االآلهُة بني اجلمل كالزالزل، 

م�شحوبًة بقدماء ال�شعريِة املرتمنِة 

ب�شمّو الكاآبة واحلطام.

ومن ثم...

الأمٍد قادم ، 

خملوقاُت ال�ِشفاح من مواليد 

الق�شائد. 

تربتنا  قاُع  ، واحليتاُن  املاء   �ض/اأنحن تالميُذ 

ال�رصّية؟

الطواحني  بانوراما  يف  القر�ض  نحن   .. ج/ال 

احلمراء لي�ض اإال .

�ض/احب�ض طغيانَك ال�شكِران يف ثوٍب من �شفيح.

وانتبه !

يف  ذئب  �شهوة  �رصَت   واإن  �شاأراَك  ج/ولكني 

غوا�شة.

- �ض/اأنَت يف هيهات . واأنا اأخذُت من املخطوطة 

من اأعمال الفنانة انعام اللواتيا- ُعمان

ن�شو�ٌس

فـي التكوين

اأ�شعد اجلبوري \



ظالل الكائنات ال�شتعجل الريح يف التخيل.

وهو   . االأر�ض  لتغيري  مياهُه   . للماكِر  ج/يا   -

لتغيري الكلمات.

يف  املوت  يتقم�ُض  الذئُب  وكان   .. ليلى  كانت 

غرفة �رصد االأرواح.

مقطعًا  الكهف  وكان   .. واالجتهاد  التاأويل  كان 

عر�شيًا للظالم.

باالختزال  م�شقواًل  نظريًا  موؤلفًا  البحر  كان 

واال�شتعارة والطوفان.

البجع  والن�شاء  لالأ�شاطيل  الورق  وكان 

والكامريات احلاملة .

والطيور  باالأ�شلحة  مليئة  االأبراج  كانت 

واملو�شيقى..وكانت النموُر لل�شيد يف االأجرا�ض. 

كانت الر�شائل اأبوابًا .. وكان الع�شاُق فاكهًة دون 

هوام�ض.

وكان  املنازل..  يف  مرايا  ال�شياطني  كانت 

احتكاك املغرتب مب�شادر املياه.

االآن .. اخلريف على باب املوؤرخ. االأرانُب يف الرحلة. 

، الأمِل حتديث  االأ�رصُة تن�شم كلها يف فرا�ٍض واحٍد 

ال�شهوة قبيل تراكم الغروب يف م�شفاة العقل. 

 عطلة الأوك�شجني

 الأن اأحدهم ال يهتم بهم�ض املق�شلة 

امل�شتعلة يف القاع،

الكاآبة من اأدوات املنزل.

َتع�رُص الرعَب يف اخلزائن ال�شوداء،

وجترت املوت كالقات على مهل . 

اأهي اآخر التمارين اأم اأولها، 

لي�شبح العارُف على درج مو�شيقى  

الفناء.

يا للعقل ال�شا�شع ..يتحول حبة ذرٍة زرقاء.

وعلى اأبوابه متاثيُل الغائبني وقحُط االأقمار 

والعطور واالأ�شلحة والهذيان.

يا للكهرباء ..

حلظة اأن تنقطَع عن توائم الذكريات ،

فنتمزق قطنًا يف بقع االآالم . 

 -�ض/اأين الرحلُة بعد عطلة االأوك�شجني ؟ 

خطابات  وتاأويل  االأحالِم  ت�رِصيع  مواقَد  -اإىل 

اخلمر واالأ�شابع!

�شطح  على  غرفًة   
ّ
احلب و�شنرتك   . عارفًا  -اأراين 

الكون ممتلئني باملحو.

-لي�ض قبل اأن نعطَر مفاتيحنا يف عيادة فرويد 

. حيث الباُب الفا�شُد يف واجهة العامل، واملدمُن 

بالذوات  حمماًل  الذنوب  ثقب  من  مير  الرعوي 

التي على متونها املدُن .

يف  التاأليُف  ي�شتعجلُه   . ذبابي  يوم  من  له  -يا 

حطب املوتى.

-وما اأجمَل املتجليات ، عندما تت�شخُم كحبات 

النار يف منازل اللبالب ؟

القائمة.وما  اأول  تاريخ اجلمال..اال�شت�شهاد يف   

بني العني والفتنة ، بريٌد ال يتوقف . ُيخَيّل للرغبِة 

اللحاء  يف  تنزُل   ، هايل  مذنب  �شاللة  من  اإنها 

وطقو�ض  العقل  اأحواَل  ملخ�شًة   ، مرا�شالت  دون 

اال�شطرابات واالإغواء يف م�شتعمرات اجل�شد. 

ا�شتن�شاقًا.  ُي�شتن�شُق   ، �شحري  م�شحوٌق  اجلماُل 

الق�شيدة.  اأبواب  على  بالريح  املخمورُة  قالت 

الرتدد  موجات  عرب  التدمرُي  يرتفُع  بعدها 

ال�شيكولوجي ، و�شواًل اإىل الن�شوة ال�شادمة!

لذا  تك�رصت.  يب�شت،  ما  متى   .. غ�شوٌن  االأج�شاُد 

اإنه   . واحدة  مراآة  يف  العاطفي  ال�شجر  يهجع  ال 

ما�شيًا  الزجاج،  يف  االفرتا�شي  قربه  من   
ّ
يفر

حوله  تتمايُل   ، مرجٍل  داخل  اللقاح  بخطوات 

احل�شائ�ُض طلبًا للتدفئة بنقاط ال�شهقات.
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 حلُم القامو�س املُدخن

 الراأ�ُض املرتو.

العقُل املك�شوُر.

والكلماُت تركُب االأ�شباَح ،

بانتظار حربها اخلارج من احلانة

مبعية فتيات االأرجوان . 

هكذا املراأُة التاريخية قالت، 

وهي تعرب  ج�شدها ال�شليَع يف قناة

املوبقات.

،
ّ

وكانت معها غرفتها ت�شحُك باللم�ض

رف�شًا للتجمد يف غري الفتنة.

ال�شيء ذاته حدث يف النف�ض .

عندما ذبلت املنارُة يف زاوية التقومي.

وكنُت اأنا يف النعا�ض مناديًا :

الهجرة يا نا�ُض راديو العارف.

راديو �شوته يرى. 

يتلم�ُض ويتناكُح.

يتقدُم يف ال�شجرة من اجلذر 

حتى النخاع.

وكان اأحدهم مثله ينادي على االأقوام

يف �رصائح الكومبيوتر:

�شيكون االأمُل فاكهًة �شغرية ال�شّن ،

تعرُف مغادرَة تختها يف اجلينات. 

مرة اأخرى: 

هل الكلماُت مقاعٌد..

ومنها العا�شفة على �شطح العقل ،

لتجريف املوؤرِخ العميِق لالأ�شاطري  ؟

ونفعل ..

ماذا .. 

نحن ..

�شوى ع�شاق.

و�شتذهب بهم ال�شرُي الذاتيُة للتجدد

يف النريان .

خرائطه  يفتح  راأيتُه  اأما  الفخذ.  يف  احلُب   -

لل�شمو�ض هناك ؟!

-راأيُت اأفرانًا خلف مالب�ض داخلية لي�ض اإال .

مقامات  يف  العا�شق  لرتبية  االأقم�شُة  تلك   -

البارود ؟!

-كاأنه الرتاُث يا �شيد . القنابل يف الن�شغ تتكد�ُض. 

بعدها ان�شكاب الزيت يف رقاب املدافع. 

خمترب  من  النووي  البخار  مع  ارتفعَت  -وهل 

ال�شهقة ذاك؟

اأعلُق النهوَد على حبال ال�شبورة،  -اأجل . وكنُت 

لتمتلئ باالإحلاد. 

-يا مل�شقة الن�شوة دون حليب اأو ثعالب!!

، واالأرواُح اأ�رصٌة بال نوم.وكم كنا 
ّ
 االأج�شاُد للحب

كالورق يف امتحان املوؤلف و�شتاته،نت�شُع ونطري 

ب. فوق مباين اللغات.نحن �شفاُت الهدير املخ�شّ

ومعنا االأنهُر لال�شطراب يف اخلراطي�ض املراهقة 

 . املحرك   
ّ
لب ال�شاعق يف  ُي�رصُم  هكذا  األي�شت   .

نق�شُد   . اال�شتفهام  عائالت  يف  التبدُد  ويرتفُع 

،لروؤية  الفردو�شي  املحفل  يف  الكونتي�شات  مع 

االأج�شاُد  حيث  الفاجرة.  ال�شخرة  يف  �شيزيف 

متجارفٌة،  مت�شادٌة  متنافرٌة  متجاورٌة  قاراٌت 

.ومنها  لل�شيطرة  لغًة  باالإغراء  يحتمي  ما  منها 

ما يخمد فريتد للتناق�ض مع بنيته حتت طائلة 

تاأثري  حتت  لينكم�ض  يرتد  اأو   ، اجلمال  طوارئ 

�شقف  حتت  للنمر  القباحة.يا  اأخالق  عوار�ض 

اللحم املاجن ،ومعه نتهاوى دون اكرتاث.قلوبنا 

ال�رصوق.  بداية  يف  تتفكك   . ال�شم�ض  عباد  زهوُر 

كوؤو�شنا  من  ..ن�شنُع  ثانيًة  العا�شُق  ونحن  كما 

حرارة  بتاأثري  حمراء  �رصائط  ،فنتاأرجح  �شفنًا 

الديالكتيك الفمّوي.
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244\ �شاعر من العراق 

ومت�شي، ح�شاُنَك حتتك، اإىل التهلكة

روؤاك اندملت رماًل بطنٍي، وحّظَك

التقاَك حينما كنتما تفرتقاِن

فكالكما �شاَر بنف�شِه �شوَب امل�شري

املعّلَق، بانتظاره يف خراب احلياِة،

ي�شّدُه الياأ�ُض بحبٍل وراءه، وكلما

هّم بالرجوِع، �شّده من جديٍد

و�شاَر، راأ�شُه مرفوٌع والدنيا ظالم.

من اأي اأم�شار احلياِة جئَت؟ لّوَح

ثقُل الرزايا وجهَك، رتوُق الرداِء

مل تُعد تبنُي، وكلُّ ما فاتَك من اأمٍل

ها هو يعوُد من جديٍد، ُيداهُم

اأو�شاَل االآماِل يف قعِر روحَك

واأنَت، كنَت ُت�شايُر الذكرى، بالداً

تبدُو خلف ال�شنني البعيدة، راياُت

اأقواٍم بال ُهدى يحّثون اخلطى

�شوَب نهر ال�رصاِب، كالبهُم يلهُث اجلوُع 

يف اأفواهها، كانوا ياأتوَن، حراُبهُم تلمُع من بعيٍد، 

فيما حلُن الفراق ُيباعدهم، واأنَت ُي�شرّيُ 

ح�شاُنك نف�شُه ببطء ويبدو اأنه يعدو.

ن�شتُه املعاين يف الطريق

ت اأحالُمه، ي�شعى بها
ّ
وكان، كّلما كر

يحملها، عابراً حدوَد املدن الكبرية،

مفتاحًا بجيبِه لكّل �شيٍق، يهم�شهُا

لنف�شِه، كّل وقٍت، وكاأّنُه ُيغّني

لكنه مل َيُعْد يجدها، راحُه ت�شّققت

اأ لبا�ُشُه، حتى ظهرُه انحنى
ّ
وتهر

من اأعمال الفنان علي الهنائي - ُعمان

يلهُث اجلوُع

فـي اأفواهها

خالد املعايل \



وكّلت منه العينان، �شاَر ُيحادث نف�شه

وكاأنُه �شخ�ٌض وحيد، جاء من املا�شي

ن�شتُه املعاين يف الطريق، عّلُة الياأ�ِض

اأم�شكتُه من اأزياقِه، فيما كان من

ال�شباك، يرنو، حافيًا، ُينّقُل

اأقدامُه على اأر�شيٍة غّطاها الُغبار..

تلك الذكريات، اأينها؟ كيف �شاعت؟

كاأنها ق�شوُر رمٍل، وقد تهّدمت

يف خياله، تال�شْت، فيما هو بكلِّ

اوزار الطريق، متعرّثاً، يعرُب الثنايا.

و�شّجت هاَمه الوعوُد

وكاَن ُيتعُبُه امل�شرُي رويداً رويداً نحَو

خْيط ال�رصاِب، لكي يعُرَج من جديٍد

ّ
اإىل مبتداه، نف�ُشُه تريُد اأن ت�شتقر

، اإىل الوهِم، لتلم�َض الغ�شَن يداً متدُّ

، لتفّز الطيوُر بعيداً، فقد الطريَّ

هّبْت رياُح ال�شنني عليِه، و�شّجت

هاَمُه الوعوُد، فراَح بعّكاٍز ي�شرُي

يلمُّ ياب�َض االأوراِق، بكي�ٍض، ثم

ُيفرُغه من جديٍد، لكي تنرثها الرياُح

ويبقى ُم�شغيًا ل�شوٍت، يبدُو اأنُه

من املا�شي، ياأتيه اأحيانًا، في�شفُرُه

ولكن فُمُه االأدرَد، مل يُعد يقوى..

انها عودٌة اأوىل، كان الطنُي ينزُّ

والياأ�ُض ظلٌّ يقيه من الذكرى، يقيه

من �شكون الطريِق، فتبدُو كاأنها ما�ض

ترفرُف اأعالُمُه يف العتِم، تناديه.

كان يوّدُع ظاًل يف الظالِم

وحينما حانت حياُته، كان انتهى

من الرْوِع، و�شّد اليقنَي بحبٍل

وراءه، ثم �شاَر، كان ببطٍء

ي�شرُي، له تلوُح الالجدوى من بعيٍد

ونهاُرُه الذي بدا لتوِه، �شاَع

ادلهّم الغيُم وا�شوّد كّل �شيٍء

يف خياله، كان يدري، اأنها الذكرى

االأ�شى الوحيَد له، خاطره الذي اتكاأ

ثم تال�شى، الريُح هّبت، هّدمت لُه

اأركاَن احلياة، وو�شعْت له الياأ�َض

بكا�ٍض، ذاَقه، ثم متّدَد على الدرِب

اأرخى حزاَم عمرِه، وتبنّيَ النجَم البعيد.

حتى �ُشعلة الأ�شى انطفت

حينما كنُت – يف االأحالِم – اأطرُق باَبها

وال�شدى من بعيد يجيبني، فاأفّز من نومتي

الليُل مل مي�ِض كّلُه، الرحيُل يدكُّ

بقوٍة، ي�شتعجُل القياَم، فيما كلُّ

ما يّف ميٌت، حتى �ُشعلُة االأ�شى انطفت،

و�رِصنا حفاًة، يف اجلنازِة، نبكي

ب�شمٍت، تلهُج اأرواحنا بالدعاء، فيما

كّنا نخطو على طريق الرتاب، وقد

فاجاأنا الفْجُر، وكاأن احلياَة من جديٍد

تبداأُ، فا�شتفاق امليُت بيننا و�شاَر

على الدرب، مّد يَده حاماًل

تابوت اخل�شِب، �شاهمًا بحزٍن، مثلنا.

�شّيعُت الروؤى كّلها

اإىل: �شو�شن ب�شري

ملن اأكّلم الناَر، ملن اأرفُع الظماأ؟

�شائراً، حافيًا، رّث املالب�ِض

ع�شاي اأكَل العثُّ اأطراَفها، وفمي

اأ�شحى اأدرَد، حتى الكالُم �شاَر فيِه

غريبًا، اأرفُع الرايَة املنّك�شِة

غري اأنها متيُل من جديٍد، رمانتي

اأكَل الدوُد قلَبها، ودمي ي�شيُل

حام�شًا، ملن اذن، اأعطي حكمتي؟

�شّيعُت الروؤى كلَّها، وال�رصيُر رّث
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مل اأعْد اأناُم، حتى ليلي تعرّثَ

ف�رصُت اأخلُط بينه والنهاَر، طالعي

ال يبدو جيداً، اأحمُل القربَة فارغًة

وكلُّ ما كاَن يل، تركتُه ُملقى، �رصُت

واحداً، اأُكّبُل ِعلتي، اأُ�شارُع يف اخلطِو

غري اإين �رصُت اأبطاأ، خيايل فقدتُه

اأجل�ض هنا، الع�شا بقربي، اأنتظر.

كيَف ُعدُت القهقرى؟

تعوُد من التيه، خامَل اخلطى

، يداك كلُّ �شيٍء فيك يئنُّ

وقد لّوحتا من بعيٍد، فيما

يهيمُن الغباُر على الوجوه

والعتمُة تنرُي الطريَق، الذي 

من اأجله اأتيَت، انتفى

كنُت حتادُث نف�شَك، ت�شّيُع

اأحزانَك ثم تغلُق الباب خلفك.

كيف عدَت القهقرى؟ اأمن اأجل

نخلٍة؟ اأمن اأجل كلٍب كان ينبُح 

طيلة ال�شنني يف اخلياِل؟ اأمن اأجل

و�شلة ماٍء يف النهر الذي باَن

احل�شى يف قاعِه واأ�شحى ماوؤُُه

داكَن اخل�رصة، اأمن اأجِل

التالل؟ وتلك الزهور يف الربيع؟

حيُث كنَت ُت�شعُد نف�شك بها

اأغناُمك ترتُع واأنَت تبني بيوتًا 

من الطنِي وحتلُم بال�شفر؟ وكاأن 

اليقنَي اختفى، ترمُق ال�شماَء من 

ال�شباِك، ثم ترمي اجلريدة ولكنك

ال ت�شرتيح، تبقى معّلقًا بخْيِط

الهموِم، ت�شّدك من جديٍد اإليها

ال كالم عندَك لتقولُه، ال ليَل

لرتقَد، ال �رصير لتناَم وتن�شى.

اأن يرى �شيئاً بني ال�شطور..

كان يجل�ُض ُقبالة نف�شه

يظنُّ احلياَة انتهت،

الذكرياِت وقد ان�رصبت

خيوَط ال�شنني وقد تقّطعْت.

كّل ما كانُه، اختفى

حتى اأ�شابعُه التي يراها

د �شعره
ّ
االآن، فيما هو مي�ش

ال�شائَب، ليَلُه، نهارُه،

اأيامُه التي كان يح�شبها

ثم يجدُّ يف ال�شرْي بحثًا

عّما، رمبا، ما يراُه، ما يح�شُبُه

كالمًا، اأو ِحَكمًا من الُعمِر

كلُّ هذا، مل يعد اإال ح�شالة

اآالمِه، تعُب العينني يف امل�شاِء

فيما هو يحاوُل اأن يقراأَ

اأن يرى �شيئًا بني ال�شطور.

خْيطاً من الوهِم كان لديَك

يف حياتك التي كانت، على من ُتنحي 

بالالئمة؟ ت�شرُي طوياًل يف النهاِر، ويف اأحالمك

ترفُع �شوتَك عاليًا لكي ُت�شمَع، وكلما

فتحَت عينيك، ُعدَت واأغم�شتهما

لكي تناَم، يُدك توّزُع اأرزاقها

ثم حني ت�شحو، تنادي اأحالَمك ب�شمٍت

وترنو اإىل العامل الذي يبدو بهيًا

ثم حتمُل كي�َض الرزايا، كي�َض الو�شايا

ومت�شي، اليقنَي تركَت على جانب الدرب

اأحالمَك وقد كّورتها كورقٍة، الذكريات

اأ�شعَت، وحينما عدَت اإىل ر�شدك

ناأيَت قلياًل، وخْيطًا من الوهِم كان لديك.
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1

اآه لو يدري

كتف املار بجواري

حني بث للنهد ال�شوق

ماتركه يف �شاحة احلرمان

ي�شتكي الفقد

2

ياه لكعبها كل هذا البيا�ض

فكيف حلال املخبوء

مابني

و مل يب�رص ال�شم�ض اأبدا

خمافة اأن ................؟

فيا ريح البوح هلمي

غافلي الكفني

واأتيني باخلرب 

3

 هي تع�شقه

هو متيم بال�شيكوالتة

فكيف ياربي للعا�شقني اأن يجتمعا

عند نقطة اليقني

فو�شو�شت لها ال�شبابة

ماذا لو دلكِت ج�شدك بع�شقه ؟

وتركت له فعل التنظيف

على اأن يكن بال�شفاه والل�شان

4

للرجل الكهل

م�شاًء يفتعل امل�شاكل

ما اأن يلمح زخرف الزوجة

من بعيد قادم

ال�شعر ال�شارح

القد الطارح نهد جارح

يتمتم  ال�شرت ربي

فبنت الع�رصين ربيعا

يف املهد

اأتون ثائر

5

الزوجة امل�شتهاة :قالت

رم�شان وىل

فتعال من اأول النهار

ارتع يف جناتي ويف امل�شاء

دع ال�شاق ت�شكو لهفتها لل�شاقي

وا�شلب على القد الناحت �شوقا

اآهاتي

6

بجوار و�شادته

�شنابل ح�رصات الب�رص

احلرب وال�شالم

املعذبون فى االأر�ض

احلرافي�ض /االأر�ض اليباب

الت�شالح/

اأ�شعار جنيب �رصور املمنوعة

وعلى باب حجرته

ميقته كتاب االأمري

لفعلته:عا�ض عمره رغم اجلوع 

تعافه يده

247\ �شاعر  من م�رص  

�شفحة ممزقة من

 كتاب البوح

اأحمد م�شطفى �شعيد\
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249 \ قا�ص من ُعمان 

)1(

عامل �صغري يف غرفة

من  ال�شخ�ص  على  حتكم  اأْن  ال�شعب  من  �شك،  بال 

الوهلة  اأ�شل �شيني. يف  مظهره. هي بريطانية من 

وذات  لالنتباه.  ملفتا  �شيًئا  فيها  اأجد  مل  الأوىل 

ب�شبب نغمة هاتف كانت تنبعث  يوم حتدثُت معها 

�شعرها  �شوى  ماألوف  فيها  �شيء  كل  غرفتها.  من 

الأ�شقر. الكثري من ال�شينيني متلوؤهم ال�شعادة حينما 

يجتمعون مع اأقرانهم يرطنون بلغتهم التي ل نفهمها. 

ندر.  فيما  اإل  الآخر  جتاه  التحفظ  بع�ص  ويبدون 

اأوروبية م�شتعارة و�شهلة  باأ�شماء  اأنف�شهم  ويلقِّبون 

اأ�شمائهم احلقيقية. لكن  ب�شبب طول و�شعوبة نطق 

ال�شينيني  بقية  عن  تختلف  ال�شينية  الربيطانية 

هل  معهم.  وحتدثت  التقيتهم  الذين  من  الأقل  على 

لأنها عا�شت يف لندن؟ 

كب�شولة  التيت�شبه  غرفتي  بجانب  غرفتها  كانت 

بداخلها  الأ�شوات.  اأمام  ه�شة  جدرانها  �شغرية 

حمام ل يغطيه �شوى �شتارة بي�شاء.. كل �شيء يف 

متناول يدي: ال�رسير والطاولة وجهاز احلا�شب الآيل 

ال�شغرية  والثالجة  دي  يف  الدي  وجهاز  والتلفاز 

اإىل جانب مغ�شلة م�شطحة. كل هذه  وامليكروويف، 

اإن  اأربعة.  اأمتار يف  الأ�شياء يف غرفة بحجم ثالثة 

اأخرج  لأن  داعي  فال  �شيئا  ون�شيت  احلمام  دخلت 

منه، من هناك اأمد يدي واأجلب ال�شيء املطلوب بكل 

الطاولة  اأمام  الكر�شي  على  جال�ًشا  كنت  واإن  ي�رس. 

واحتجت اإىل �شيء لآكله من الثالجة ، اأي�شا اأمد يدي 

امليكروويف  واأدخله يف  ال�شيء من داخلها  واأجلب 

عاملي  احتوى  �شغري  عامل  الغرفة  تلك  لت�شخينه. 

هذه  يف  ال�شتياء.  يثري  ما  يوجد  ل  عنه.  الأ�شغر 

الكب�شولة اأنام واأدر�ص واأعي�ص فيها. كب�شولة موؤثثة 

ب�شكل جيد. حياة �شغرية. لكنها جميلة. وكفيلة باأن 

جتلب يل ال�شعادة.

)2(

نغمة هاتف

غرفتي  جدران  اخرتقت  النقال  هاتفها  نغمة 

هذا  ففي  جفوين،  يثقل  والنوم  ا�شتيقظُت  ال�شغرية. 

الثواين  وهذه  لثوان.  هاتفها  يرن  بالتحديد  الوقت 

من  وانت�شايل  النتزاق،  بابر  اأذناي  لغرز  تكفي 

�شندوق النوم. 

مثل  تنطلق  اأبدا.  اأن�شاها  ولن  النغمة  تلك  كرهت 

الفا�شل  اجلدار  خمرتًقا  �شباح  كل  �شغري  �شاروٍخ 

وطاأة �شخبها.  يئن حتت  قلبي  بني غرفتينا. �شار 

قبل  يرن  هاتفها  اأنَّ  هو  الأ�شى  على  يبعث  والذي 

يحيى �سالم املنذري\

االبت�صامة

 ال�سينية



النوم،  ل�شندوق  اأرجع  اأْن  اأحاول  ا�شتيقاظي.  موعد 

اأ�شتطيع. رمبا �شديقها يهاتفها يف ذلك  ولكنني ل 

الوقت، اأو اأنها و�شعت النغمة كمنبه ليوقظها. 

وبعد اأن تعرفت على جارتي ال�شينية قررت اأن اأعرتف 

لها عن �شعوري جتاه النغمة. ترددت يف بداية الأمر 

حتى ل اأزعجها. وبعد تفكري �رسحت لها عن ا�شتيائي 

ومعاناتي ب�شكل غري مبا�رس، قلت لها بود:

- اأنا معجب بنغمة هاتفك.. فاأنا اأ�شمعها كل �شباح.

بادرتني بابت�شامة. وقالت باأنَّ اأمها هي من يت�شل 

لتطمئن  يومًيا  الوقت  هذا  يف  تكلمها  كانت  فيها. 

عليها، فهو الوقت املنا�شب يف بلدها، واملنا�شب اإىل 

حد ما جلارتي.لكنه غري منا�شب يل. ولكن بعد �شرب 

الن�شاط  اإىل  طريقا  النغمة  هذه  من  جعلُت  وتفكري 

ومنبها يوميا حتى يف اأيام الإجازات. 

)3(

�صباح من زجاج

غرفتي  من  خرجت  الزجاج.  من  اليوم  هذا  ِنَع  �شُ

فكلما  مك�شور،  ولكنه  زجاجي  �شباٌح  وا�شتقبلني 

لوحة   .. مك�شوًرا  الزجاج  راأيت  طريق  يف  م�شيت 

اأحد  نافذة  الأر�ص،  على  زجاجها  تناثر  اإعالنات 

املتاجر ت�شققت .. زجاج �شيارة تناثر هنا وهناك. 

�شاهدت جارتي ال�شينية جتمع قطع الزجاج امللون 

لوحة  من  تدفق  والذي  الطريق  على  واملتناثر 

)ماذا  عمانية  اإجنليزية  بلغة  اأ�شاألها  العالنات، 

اإجنليزية  وبلغة  بابت�شامة  وجاوبتني  تفعلني؟(، 

اأجل  من  الزجاج  قطع  جتمع  باأنها  �شينية  لي�شت 

وتيقنت  البت�شامة  بادلتها  الكولج.  فن  يف  در�ص 

ثم   ، منه  وت�شتفيد  الزجاج  بتك�رس  ت�شتمتع  باأنها 

ملون  زجاجي  كائن  اإىل  تتحول  راأيتها  وكاأين 

على  ملون  زجاج  قطع  لننرث  ال�شماء  اإىل  يحملني 

اإىل  عدت  ثم  زجاجية.  كائنات  اإىل  حتولوا  ب�رس 

الأر�ص، بينما هي ظلت جال�شة يف غيمة زجاجية. 

كل ما حولنا زجاج، بنايات �شاهقة من الزجاج، هل 

امل�شابيح،  الآيل،  احلا�شب  الغرفة،  مراآة  �شتتك�رس؟ 

اإن تك�رس كل  التلفاز، ماذا  النقال،  الهاتف  النافذة، 

هذا الزجاج؟ 

قلت لها:

تخ�ش�ص  تدر�شني  باأنك  يل  قلت  باأنك  ظننت   -

الرتبية واخلا�ص باملعاقني.

اأهدتني ابت�شامة واأجابت:

-  هذا �شحيح.. فن الكولج هواية.

�شمتْت قليال ثم اأردفْت:

-   على فكرة هذا التخ�ش�ص لي�ص طموحي.. اأق�شد 

تربية الإعاقات اخلا�شة.

 قلت لها:

-  هل اأجربك اأحد على درا�شته؟

اأجابت:

-  ل..اأنا اأخرتته بنف�شي.

قلت:

-  ولكن؟

اأجابت:

اأخي  اأجل  من  التخ�ش�ص  هذا  اأدر�ص  الآن  اأنا    -

التخ�ش�ص  بدرا�شة  �شاأفكر  اأنتهي  اأن  وبعد  املعاق، 

الذي اأحبه.

الزجاج  وحتول  بدين،  واأق�شعر  مكاين،  يف  جتمدت 

ونغمة الهاتف وغرفتي ال�شغرية اإىل حدائق �شحرية، 

واحرتمت البت�شامة ال�شينية احرتاما ل حدود له.
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251\ طبيب ومرتجم من ُعمان                             \ \ كاتب وقا�ص من الهند

جلزار حممد جوريا\\                 ترجمة : �سعيد الريامي \

تقاطع

نظره  يف  حتولت  – التي  الغرفة  جدران  يف  يحدق 

ثم يعاود  اإىل حدود جغرافية فا�شلة. يرم�ص ببطء 

احلقيقة  يف  هي  اجلدران.  ذات  يف  ثانية  التحديق 

�شنعتها  �شفافة  حواجز  يتخيلها  جدرانا،  لي�شت 

يف  ويبداأ  ينه�ص  بال�شخط.  ي�شعر  الأديان.  كتب 

اليوم  الغرفة جيئة وذهابًا. مل يكن قبل  ا�شتعرا�ص 

وجدران  اأر�شية  على  املتناثرة  بالأ�شياء  يبايل 

الغرفة، لكنه اليوم ميلك من الوقت الكثري،  ولذا فقد 

»�شوبها  لوحة  بالغة:  بدقة  منها  كاًل  يتفح�ص  بداأ 

املعلقة   
)1(

ماهيوال« »�شوهني  الأ�شطورية  �شينج« 

كانت  كاأ�ص  منها  بالقرب  كوة  ويف  اجلدار،  على 

لل�شباحة،  م�شابقة  يف  به  فازت  قد  ال�شغرى  ابنته 

الأ�شغر  لأخيه  �شورة  تتدىل  املقابل  اجلدار  وعلى 

يح�رس  الآن  وهو  اجلامعة،  من  تخرجه  يوم  اأخذت 

الدكتوراه يف جامعة جواهرلل نهرو، يبدو  ر�شالة 

اإحدى  وكاأنه  الواثقة–  بابت�شامته  ال�شورة–  يف 

ومل  العمامة  يلب�ص  ل  اأخوه  البارزة.  ال�شخ�شيات 

ال�شيخية  اأن  يوؤمن  لب�شها.  على  يومًا  هو  يرغمه 

لي�شت يف ارتداء العمامة، بل هي حالة ذهنية قبل 

كل �شيء، وقد احرتم باقي اأفراد الأ�رسة اآراءه هذه. 

على اأر�شية الغرفة وعلى مقربة من ال�شورة يوجد 

حلن  منه  في�شدر   ، يديره  يلتقطه..  �شغري..  مذياع 

ي�شعر بالختناق.  اإىل مكانه.  يغلقه ويعيده  حزين. 

ُي�شّغل املروحة فتبداأ بالدوران حتى ت�شل اإىل اأق�شى 

من اأعمال �شارة الطائي  - ُعمان



ويدغدغ  املتعرقة  مالب�شه  الهواء  يخرتق  �رسعتها. 

املروحة.  ُيطفىء  طفيف.  بتح�شن  ي�شعر  ج�شده. 

تدور  كما  متاما  ببطء  تدور  وهي  �شفراتها  يتاأمل 

�شتوؤول  الأمور  اأن  قط  يتخيل  مل  راأ�شه.  يف  اأفكاره 

اإىل هذا الو�شع. الوقت يداهمه. هو يف احلقيقة لي�ص 

يوميًا– هذا  اجلريدة  يقراأ  اإن�شان عادي جداً.  �شوى 

زار  وموؤخراً  الآخرون،  يفعل  كما  متاما  �شحيح– 

اأباه واأمه يف البنجاب، لحظ اأن اأباه كان منزعجًا 

من حادثة الهجوم على »املعبد الذهبي« على عك�ص 

اأمه التي بدت �شامته. حاول اأن ي�رسح لأبيه كيف 

اأن  اكت�شف  املعبد.  ا�شتخدام  اأ�شاوؤا  امل�شلحني  اأن 

اأباه كان يبحث عن اإجابات لأ�شئلة كثرية تدور يف 

اإليه حماوًل �رسح اخللفيات ال�شيا�شية  ذهنه. جل�ص 

ملا  اهتماما  يعريا  األ  والديه  من  طلب  يجري.  ملا 

املنزل  على  من�شبا  اهتمامهما  يظل  واأن  يحدث 

اأن يطمئن على �شالمتهما، نظر  بذلك  اأراد  والقرية. 

اأمه ي�شعف كل يوم، واأبوه دائم ال�شكوى من اآلم يف 

ركبتيه، لكنه ما زال يحظى بتقدير كبري يف القرية 

حيث يلقبه اأ�شدقاوؤه بـ»عميد اأبناء دلهي«. 

ببا�شه  البيت  اإىل  العودة  طريق  يف  وهو  اليوم، 

كي�ص  �شد  العامة.  من  جمموعة  هاجمته  ال�شغري، 

النافذة  من  راأ�شه  اأخرج  اإىل �شدره، وحاملا  النقود 

راأ�شه،  يف  ال�شاروخ  كاأنه  بحجر  اأحدهم  عاجله 

الأمل.  �شدة  من  يتلوى  وهو  ال�شيارة  من  ف�شقط 

تعاظمت اجللبة من حوله ففقد ال�شيطرة وفقد كي�ص 

النقود بعدما �شحبه اأحدهم ب�شدة من حزامه. �شقطت 

اأ�شوات تتعاىل  عمامته جانبًا. مل يعد ي�شمع �شوى 

اأعمدة الدخان ترتفع من با�شه  بال نهاية، ثم ملح 

ال�شغري نحو ال�شماء. نه�ص وبداأ يجري م�رسعًا  نحو 

النار  لهيب  ومن  الأحجار  من  بنف�شه  لينجو  البيت 

�شعودها  توا�شل  حوله  من  الدخان  �شحب  بينما 

نحو ال�شماء. 

اإىل  الأمامي  الباب  خالل  من  بج�شده  دفع  لهثًا 

داخل البيت. كادت زوجته اأن تطلق �رسخة عندما 

الأ�شغر  اأخوه  و�شع  اأن  لول  تلك  حالته  على  راأته 

اأن  اإىل الآخر، وقررا  يده على فمها. نظر كل منهما 

البيت  اإحدى غرف  اأن يغلقا عليه باب  الأف�شل  من 

حاًل. اأما هو فلم ينتبه اإل عند �شماع دوران املفتاح 

ُمر�شاًل ب�رسه  الأريكة  على  ا�شتلقى  الباب.  قفل  يف 

اأنفا�شه لكن راأ�شه مازال  ا�شتعاد  اأرجاء الغرفة،  يف 

يلفه الدوار. ملح �شورته يف املراآة، قمي�شه م�شقوق 

وج�شده مليء بالكدمات، ذراعه الذي كان يعلق فيه 

كي�ص النقود تك�شوه اخلدو�ص . �شعره ُمر�شل واأ�شعث 

وكاأنه  يبدو  حليته.  يلف  الذي  للخيط  وجود  ول 

حيوان بري جامح. 

تتناهى اإىل �شمعه ال�شعارات التي تعلو بها اأ�شوات 

النا�ص يف ال�شارع .. »يحيا .. »، »املوت ل ..« . تت�شارع 

تلتهمه.  والنار  البا�ص  �شورة  ي�شتعيد  قلبه.  دقات 

ما  معرفة  يحاول  الباب  يف  �شغري  ثقب  خالل  من 

ال�شمت.  يلفه  البيت  الغرفة.  جدران  خارج  يجري 

بدلت مالب�شها.  اأن زوجته  القبور. لحظ  اإنه �شمت 

وا�شتبدلته  ترتديه  كانت  الذي  القمي�ص  خلعت 

ب�شاري اأبي�ص اللون. حّلت �شفريتها الطويلة وطوت 

ترتديان  ابنتاه  كرة.  �شكل  على  اإياه  مثبتة  �شعرها 

بوابة  فتح  فقد  اأخوه  اأما  القدميتني.  تنورتيهما 

مردداً  ال�شارع  يف  املتظاهرين  اىل  وان�شم  البيت 

�شعاراتهم وكاأنه هو الذي يقود املظاهرة. اإنه فِطن. 

ال�شيخ يف  اأفراد من  اأن يعرف بوجود  ل يريد لأحد 

املنزل. لرمبا كان هذا قراراً حكيمًا يف ظل الظروف 

زوجته  اأظهرتها  التي  كاحلكمة  متاما  احلالية. 

البنجاب  اإىل  الأ�شغر  اأخيه  باإر�شال  هو  هّم  عندما 

»ل  له:  قالت  يومها  واأمه هناك.  اأبيه  ليطمئن على 

تر�شل �شوخبانز اإىل البنجاب. اإنه حليق اللحية واأنت 

ال�شيخ هناك،  الذي يتعر�ص له غري  اأدرى بالتهديد 
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ب�شعره  هو  اأما  للخطر«.  حياته  نعر�ص  اأن  يجب  ل 

الطويل وعمامته فقد كان اآمنًا يف البنجاب عندما 

جميعًا  اإنهم  بل  هنا،  باأمان  �شوخبانز  والديه.  زار 

باأمان ب�شبب براعة �شوخباز وح�شن ت�رسفه. فلوله 

يزال  ما  البا�ص.  التهمت  كما  بيتهم  النار  للتهمت 

طعم ذلك الدخان الكثيف عالقًا بفمه. 

اأحد  فال  اليوم،  هذا  طعام  اأي  املنزل  يف  ُيطبخ  مل 

ي�شعر باجلوع. كيف  لأحد اأن ياأكل يف اأوقات كهذه؟ 

يفتح  اأن  له  كيف  ولكن  التبّول  يف  برغبة  ي�شعر 

الباب؟ يقرع الباب برفق فت�شمعه زوجته املتيقظة 

تغلق  معدين.  وعاء  وبيدها  الباب  تفتح  دائمًا. 

وترمتي  الأر�ص  على  الوعاء  ت�شع  خلفها.  الباب 

نحيبها.  حب�ص  جاهدًة  حتاول  باكية.  اأح�شانه  يف 

يدها  مترر  املمزق.  قمي�شه  وتتح�ش�ص  وجهه  تقبل 

على جروح ذراعه وهي تبكي. يطلب منها اجللو�ص 

على الأريكة. يتناول الوعاء  وينزوي جانبا ليتبول. 

براأ�شها  متيل  منها.  بالقرب  �شامتًا  فيجل�ص  يعود 

على �شدره. كالهما �شامت. ميرر يده على ظهرها. 

راأ�شها  يرفع  ج�شده.  على  الدافئة  بدموعها  ي�شعر 

بكلتا يديه حماول النظر اىل عينيها. 

اأرادتا  خائفتان.  البنتان   ، الآن  اأخرج  اأن  بد  »ل 

الدخول لروؤيتك لكن �شوخبانز منعهما وطلب منهما 

لنا  النتظار ب�شمت كي ل يت�شبب ذلك يف خ�شارة 

اإغالق  حمكمة  هي  وخرجت  براأ�شه  اأوماأ  جميعًا«. 

الباب خلفها. 

منك�شًا  الوقت  لبع�ص  الغرفة  يف  وحيداً  يجل�ص 

راأ�شه. ينه�ص حماوًل امل�شي في�شعر باأمل يف �شاَقيه. 

�شار   
ُ
وامل�شي تتورم  بداأت  ج�شده  على  الكدمات 

على  عيناه  ت�شتقر  الكتب.  خزانة  اأمام  يقف  موؤملًا. 

اأحدها. يقراأ العنوان: »اكت�شاف الهند«. ي�شعر ب�شيء 

من الرهبة فيبتعد عن اخلزانة. يلتقط و�شاحًا ويلفه 

حول راأ�شه. 

بالباب  يلت�شق  اخلارج،  يف  تتعاىل  الأ�شوات 

ال�شيدة  يرى  فيه.  �شغري  �شق  من  النظر  حماوًل 

كري�شنامورتي– زميلة زوجته يف العمل– وزوجها. 

عليهم.  لالطمئنان  جاوؤوا  الطيبني  اجلريان  كعادة 

زوجته ترحب بهم وتقودهم اإىل داخل البيت. يرتفع 

بنظره اإىل  ال�شقف حماوًل تخّيل لون ال�شماء يف تلك 

الغرفة.  داخل  اإىل  ت�رّسبت  الدخان  �شحب   . اللحظة 

بدت الأ�شياء من حوله غريبة. عاود النظر من �شق 

الباب ال�شغري حماوًل ا�شتطالع ما يجري يف الغرفة 

املجاورة. 

رجل  وال�شاردار   معكم.  هنا  اإننا  اأبداً،  تقلقوا  »ل 

يف  يعمل  الذي  كري�شنامورتي-  ال�شيد  قال  طيب«، 

لحظ  العائلة.  طماأنة  حماوًل  الداخلية–  وزارة 

اأنهم ي�شتعملون اللغة الهندية يف حديثهم. تذكر اأن 

�شعر  فجاأة  الهندية.  يتقنون  جميعهم  اأ�رسته  اأفراد 

لل�شفقة.  مدعاة  اليوم  هو  اإذن،  هكذا  دمه..  بفوران 

متر  الباب.  �شق  عن  يبتعد  بالغثيان.  �شعور  انتابه 

يعاود  �شينمائي.  ك�رسيط  حياته  اأحداث  ذهنه  يف 

اأحداث  تتال�شى  وذهابًا.  جيئة  الغرفة  ا�شتعرا�ص 

ال�رسيط ال�شينمائي مع ازدياد �رسعة خطواته. تذكر 

اأنه غادر منزل والديه يف البنجاب لي�شتقر يف دلهي 

اأف�شل  فر�شة  لتوفري  و�شعيا  زوجته  وظيفة  ب�شبب 

يف  �شوخبانز  اأخيه  فر�شة  اأن  كما  اأولده.  لتعليم 

حياة  مريحة-  بعد تخرجه من اجلامعة-  اأف�شل 

بكثري هنا. ذهب كل هذا اأدراج الرياح الآن. البا�ص 

تلك  ياأ�شًا.. لعنًا  راأ�شه  �شعر  �شّد  وىّل.  اأي�شا  اجلديد 

اللحظة التي اتخذ فيها قرار انتقاله اإىل هنا. توقف 

اأم  احلياة  قيد  على  �شيبقى  كان  اإن  ليت�شاءل  برهة 

اأطلق العنان ملخيلته يف حني امتدت يده  �شيموت. 

الق�شم  ال�شغري. احلاكم اجلديد يوؤدي  لتدير املذياع 

اأغلق  واحلداد.  احلزن  من  اأجواء  و�شط  اليوم  هذا 

املذياع وعاد ليلت�شق ب�شق الباب. لقد غادرت عائلة 
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كري�شنامورتي. زوجته واأخوه �شوخبانز يجل�شان يف 

�رسفة املنزل. ابنته الكربى جتل�ص يف الداخل بينما 

دامعتني.  بعينني  اخلارج  يف  معهم  ال�شغرى  تقف 

يتجاذبون اأطراف احلديث ب�شوت خافت. من املوؤكد 

اإيهام اجلميع باأن كل �شي طبيعي..  اأنهم يحاولون 

اأن يت�رسب  جمرد يوم اآخر كباقي الأيام. ليريدون 

ال�شك اإىل اأحد ممن حولهم. يبدو �شوخبانز يف غاية 

الهدوء لكن ق�شمات وجهه ت�شي للمتفح�ص مب�شحة 

من احلزن. 

مو�شوع  يعرف  اأن  يريد  القلق.  من  �شيء  يداخله 

املنهمكة  زوجته  لكن  الغرفة  باب  يقرع  حديثهم. 

بقب�شته  الباب  يه�شم  لو  يود  ت�شمعه.  ل  احلوار  يف 

لكن قوة ما متنعه من ذلك. يتجه اإىل الأريكة ويلقي 

بج�شده عليها. بعد قليل يفتح �شوخبانز الباب. يدخل 

اجلميع اإىل الغرفة ويغلقون الباب خلفهم. اأح�رست 

مل  يدها.  يف  ال�شينية  اإىل  ينظر  الع�شاء.  زوجته  له 

تطبخ �شيئًا. لي�ص يف ال�شينية �شوى بع�ص قطع من 

الطاولة.  على  ال�شينية  ت�شع  ُمربى.   وعلبة  اخلبز 

اخلبز  قطع  يف  طوياًل  يحدق  باجلوع.  ي�شعر  ل  اإنه 

ثم ينظر اإىل وجوههم. �شوخبانز– رغم حماولته– 

فيحول  اأخيه  عيني  يف  مبا�رسة   النظر  عن  يعجز 

نظره اإىل جدار الغرفة، ثم يقرتب ويجل�ص اإىل جانب 

اأخيه وُيقرب �شينية الطعام. يبداأ يف الكالم حماوًل 

�رسح ما يجري. 

»الو�شع يف اخلارج يف غاية ال�شوء. املدينة حترتق. 

اجلثث متالأ ال�شوارع ورائحة الأج�شاد املتفحمة متالأ 

الهواء. لو حدث لك مكروه لن جند من يرعانا. ولذا 

فقد قررنا.. « . 

البكاء  يف  تبداأ  زوجته  وجوههم.  قراءة  يحاول 

و�شوخبانز ينك�ص راأ�شه. 

»تناول �شيئًا من الطعام، قطعة خبز رمبا. ل ميكن 

ل  لكنه  زوجته.  تقول  اأكل«،  بدون  يحيى  اأن  لأحد 

بذهول.  وجوههم  يف  التحديق  يوا�شل  بل  يفعل 

بتناول  اإقناعه  عن  عجزوا  بعدما  باخلروج  يهمون 

ُيخرج  جانبه.  اإىل  وجتل�ص  زوجته  تقرتب  الطعام. 

على  وي�شعه  بنطلونه  جيب  من  ًا  مق�شّ �شوخبانز 

الأريكة ثم يغادر الغرفة. 

ترمقه  ذراعيه.  يف  رع�شة  وت�رسي  عيناه   
ّ
حتمر

ينظر  الأخرى.  هي  الغرفة  تغادر  ثم  برثاء  زوجته 

اإىل املق�ص على  اأمامه ثم  اإىل �شينية الطعام التي 

الأريكة. ي�شعر اأن جميع اأحا�شي�شه قد غادرته. يلتقط 

اأمام املراآة. يطوي حليته يف قب�شة  املق�ص ويقف 

يده ويهم بق�شها، لكن اأمراً غريبا يحدث. فبدًل من 

اللحية يتجه املق�ص مبا�رسة نحو رقبته.    
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بر�شمه  ا�شتهر  البنجاب  اإقليم  من  هندي  ر�شام  �شينج:  �شوبها   -1

لأ�شاطري ورموز الديانة ال�شيخية، وتعد لوحته »�شوهني ماهيوال« 

كل  النهر  تعرب  التي   - �شوهني  العا�شقة  فيها حكاية  ي�شور  التي 

لوحاته.  اأ�شهر  اإحدى   - الأخرى  ال�شفة  على  حبيبها  لتقابل  ليلة 

)املرتجم(

    



255\ قا�ص من ُعمان 

 1( الن�ش املفقود

املقهى  تاميل،  حي  يف  املقهى  يف  اجلال�شان  امل�شافران 

املفتوح على املطر والأ�شجار والع�شافري وال�شارع، يف البدء 

فتح امل�شافر الذي اأعطى ظهره للجال�شني خلفه ولل�شارع     

حا�شوبه املحمول، وبداأ ينقل اإىل �شفحته الفي�شبوكية ـ  من 

كتاب يحمل يف غالفه  �شورة امراأة نائمة تقف على ثغرها 

منذ  به  بداأ  والذي   
ّ
اليومي اجلمايل  واجبه  ـ  �شفراء  فرا�شة 

واجبه  ونقل  الكتاب،  فتح  يوما،  واأربعني  اأكرث من مائتني 

بع�ص  لك  �شاأقراأ  الرحلة  يف  لرفيقه  قال  وبعدها  اليومي. 

الن�شو�ص.

�شوته  يرفع  اأحيانا،  الكالم  ميدُّ  الكالم،  بخ�شوع  يقراأ  بداأ 

حينا، ويهم�ُص حينا، والرجل اجلال�ص مقابله ين�شت للكالم 

الن�ص  من  املتعة  اأ�شماك  بع�ص  ي�شيد  لعّله  املن�شاب، 

ومي�شي  الن�ص،  يقراأ  الرجل  كان  �شديقه.  فم  من  املن�شاب 

يف البالد ويفكر. يف الن�ص مي�شي الرجل على البحر ويدخل 

حديقة.

واأخذا  اأمامهما،  الذي  الطعام  تركا  الرنويجّيان  الزوجان 

ين�شتان للكالم املنبعث من فم الرجل. الده�شة وال�شتغراب 

عنوان نظراتهما للم�شافرين.

وعندما و�شل الرجل اإىل عبارة )ال�شايب حميد ِقْيم ال�شالة(. 

وقف ال�شائح الَكَندي لي�شاأل قارئ الن�ص واملن�شت له: هل 

تقراأ القراآن؟

ن�صُّ عن رجل  اأدبي،  ن�ص  هذا  القارئ:بل  الرجل  عليه   ردَّ 

ميت كان يرفع الأذان يف قريتي البعيدة قبل ربع قرن.

 2( طفلة املعبد

معبد  يقف  )كتمندو(  يف  )ُدربار(  ميدان  زوايا  احدى   يف 

من  ال�شياح  ياأتي  الأبي�ص.  املتحف  بجوار  احلّية  الآلهة 

كل  جهات العامل لريوا الطفلة/ الآلهة. لدقيقة واحدة تطلُّ 

ليتاأملوا  فقط  واحدة  دقيقة  متنحهم   ال�شّياح،  على  الإلهة 

وجهها و�شمتها، يف �شاحة املعبد ال�شّيقة يتجمع ال�شّياح. 

 على الفوج ال�شيني بعدم الت�شوير، 
ّ
ي�شدد املر�شد ال�شياحي

الأملاين  الفوج  اآخر بعينني يقظتني  ويراقب مر�شد �شياحي 

مفتوحة،  ال�رسفة  النقالة.  هواتفهم  اإدخال  منهم  ويطلب 

اأن  الآلهة  ينتظر  والكلُّ  ال�رسفة،  على  ويحط  يطري  واحلمام 

. يف و�شط ال�شاحة نبتت �شجرة واأزهرْت ورود حمراء. تطلُّ

ُت�شّجُل  الأديان  علم  تدر�ص  بّكني  جامعة  من  طالبة 

مالحظاتها عن املكان وعن تفا�شيل الزوايا والنقو�ص يف 

من اأعمال اأن�ص الذيب  - ُعمان

حمود �سعود \

ماء

احلكاية



املر�شد  ت�شاأل  اأوروبا  �شائحة من  اجلدران يف دفرت �شغري، 

ير�شد  العربية  اجلزيرة  �شحراء  من  �شاعر  الآلهة.  عمر  عن 

التفا�شيل ليكتب ق�شيدة يف ديوان قادم. الع�شفور اجلائع 

ال�شاحة  ال�شياحي والآلهة ونزل يف  ال�شياح واملر�شد  غافل 

واأكل طعام الآلهة.

الآلهة/  تطل  النهار،  ينت�شف  عندما  ع�رسة  الثانية  يف 

ال�رسفة لدقيقة واحدة وحتّدُق يف وجوه  الطفلة. تقف على 

والطفولة  الغمو�ص  لتقراأ  تكفي  واحدة  دقيقة  الغرباء. 

املكان،  والرهبة، عيناها تختزلن طفولة �شائعة وقدا�شة 

املر�شدان ال�شياحيان �شّما اأيديهما ورفعا راأ�شيهما بخ�شوع  

الوحيد  الكائن  هو  الع�شفور  الطفلة.  اإىل  واللحظة  املكان 

ووقف  طار  وبعدها  ال�شباحّية.  وجبته  باأكل  ان�شغل  الذي 

يف �شطح املعبد، اأطلَّ على امل�شهد بفرح.

 )3 

العميان  من  جوقة  امُلقّد�ص  »باجماتي«  نهر  مدخل  على 

تعزف املو�شيقى، هم ل يرون ال�شياح واحلجاج واملت�شولني 

خطواتهم  �شوت  ي�شمعون  فقط  وال�شجائر،  املاء  وبائعي 

الب�رس  وخطايا  املوتى  رماد  يجرف  الذي  النهر  النهر،  اإىل 

مدخل  على  تعزف  التي  العميان  الرهبان. جوقة  و�شلوات 

وخطوات  تتوقف،  ل  القردة(  )معبد  »با�شوباتيات«  معبد 

اجلوقة،  لهذه  ين�شت  منهم  القليل  كذلك.  تتوقف  ل  الب�رس 

النقود لهوؤلء العميان  القليل يرمي بع�ص  والقليل من هذا 

الذين يقودون اخلطايا اإىل نهر باجماتي.

يف  رمادا  لت�شري  ت�ّشتعد  النهر،  حافة  على  املمددة  اجلّثُة 

عد�شات  املاء،  يف  اجلّثة  قدما  ودمعا،  ماًء  ولت�شري  النهر، 

اأقارب  اأيادي  تذكارية،  ال�شينيات تلتقط �شوراً  ال�شائحات 

اأوراقًا  وت�شع  جّثته،  وت�شقي  النهر  من  املاء  حتمل  املّيت 

نقدية على �شدر الرجل.

النهر  من  ماء  كفيه  يف  املمددة  للجثة  قريب  كل  يحمل 

لي�شقيها. وجه اجلّثة كان مك�شوفا وكان الفم مفتوحا نحو 

ال�شم�ص.

تنرث  وورود  املكان،  تعطر  بخور  ورائحة  ت�شعُد،  �شلوات 

عد�شات  كانت  النهر  الأخرى من  ال�شفة  وعلى  اجلثة.  على 

امليت. وقرود  للرجل  الأخري  امل�شهد  تلتقط  والزوار  ال�شياح 

تقتل بحر الظهرية حتت الظالل.

)4

يف الطريق املمتد بني اجلبال واملاء، ويف احلافلة ال�شباحّية 

التي تخرج من العا�شمة كتمندو اإىل بخارا، ي�شع امل�شافر 

�شماعة الهاتف يف اأذنيه ي�شمع اأغاين لغته، ُتده�شه ال�شور 

ال�شباحّية اخلاطفة للعابرين، طالب مدار�ص يتبعهم كلبهم، 

لعلم  يهتفون  جنود  الر�شيف،  على  ال�شاي  تبيع  عجوز 

امراأة  ال�شيارات،  حركة  ُينّظم  الدّوار  و�شط  �رسطي  بالدهم، 

ال�شوارع.  رزقها يف  وتبحث عن  على ظهرها  حتمل طفلها 

اليوم ي�شادف عيد ميالده، هل كانت �شدفة وجودية  هذا 

اأّن ُي�شافر �شبع �شاعات يف عيد ميالده، ول اأحد يتّذكُر عيد 

ميالده الآن.

طوال الرحلة كان ُيفّكُر يف فكرة العمر والرحلة وحياته. كل 

منحنى يف الطريق كان ي�شرتجع العمر، كان ي�شمع �شوت 

والزمن  املمتد،  الزمن  الزمن؛  فكرة  اأقلقته  كثريا  طفولته، 

الظلُّ  واجلبال.  التالل  خلف  املختبئ  الزمن  امل�شرتجع، 

يداعب املاء، هل يجرح املاء الظالل؟، �شور كثرية مت�شي 

معلمني  الذاكرة،  عربوا  اأ�شخا�ص  وجوه  الرحلة،  يف  معه 

وعّمال ورفاق ون�شاء واأودية و�شيوح ومقاه و�شوارع ومدن 

واأحالم، وطفولة مل تكرب بداخله.

) 5 (  

Pokahare على بحرية ) فيو ( يف   Mint’ s hut يف مقهى

ال�شوداء،  قهوتي  اأ�رسُب  مبتعة.  ال�شباحي  ك�شلي  اأُمار�ص 

يبكي  البحرية. و�شوت طفل  املاء يف  اأمامي �شالة  اأتاأمل 

اأطفال  املعبد.  اإىل  ت�شعد  وهي  ظهرها،  على  اأمه  حتمله 

الطريق  يتبعون  و�شحكاتهم  اأحالمهم،  حقائب  يحملون 

بلون  مظالت  روؤو�شهم  فوق  ويحملون  للبحرية،  املحاذي 

البحرية،  اأن ي�شيد رزقه من  اأحالمهم، رجل عجوز يحاول 

يحمُل  قارب  بها.  يرتّن  التي  بالأغاين  الأ�شماك  ُيغري 

املعبد  اإىل  لي�شعدوا  الخرى  ال�شفة  اإىل  الهند  من  حجاجًا 

يف راأ�ص اجلبل. نادلة املقهى ممددة على الكر�شي اخل�شبي 

امل�شنوع من اأغ�شان �شجرة البامبو، اأ�شابعها ُتداعب �شا�شة 

هاتفها اجلالك�شي وردي اللون، وعيناها يف �شا�شة التلفاز 

تتابعان م�شل�شاًل رومان�شيًا. �شوت كلب يف اجلوار. �شاب من 

املحمول،  احلا�شوب  �شا�شة  يدفن وجهه يف  العجوز  القارة 

رمبا يكتب يومياته اأو ير�شل اأ�شواقه اإىل امراأة بعيدة.

احلطب  يحملون  املجاورة  اجلبال  من  ينزلون  الرعاة 

والأغاين والتعب.

�شتدخل ال�شابة الرو�شّية يف الثامنة والن�شف، وتطلب قهوة 

اأغاين  مع  تندمج  حا�شوبها،  يف  وجهها  �شتدفن  و�شجائر، 

العاريتني،  رجليها  متدُّ  الهماليا،  عبوات  ت�رسب  بالدها، 

تطلب وجبة للكلب اجلائع حتت طاولتها.   
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257\ �شاعر وقا�ص من ال�شعودية 

  منذ ال�شباح الباكر كان خرب عودة فاطمة هاربة  من 

، لكن ذلك مل يكن  القرية  اأرجاء  انت�رس يف  بيت خلف قد 

ملن  فاطمة  اأم  توؤكدها  التي  عودتها  مقابل  �شيئا  يعني 

وال�شمن  الرُب  من  لهما  خفيفا  زاداً  الأم  جهزت   ، ي�شاألنها 

غليظة  ع�شا  الأم  حملت  بينما  فاطمة  والع�شل  وحملته 

، وم�شيتا  الطلح  وجرة ماء �شغرية  �شجرة  اجتزتها من 

نحو  ثم   ، واملراعي  الب�شاتني  ي�شق  الذي  الطريق  يف 

من  �شيتفرع  به�شبة  تنتهي  التي  اجلرداء  �شميت  منطقة 

قبلها  منعطف ممهد من بني ال�شخور يوؤدي اإىل م�شاحة 

اإىل  ، حتى ي�شال  ، يقطعانه على مهل  مع�شبة باحل�شي�ص 

ت�شتند على ربوة  التي كانت كاأمنا  الأ�شخم  ال�شجرة  ظل 

مع�شبة ، ويرى من بعيد بيوت اأخوالها ..

الأخرى  هي  وجل�شت  الأم  قالت  �شوي«  هنا  »اجل�شي   -

من  املراد  هي  اجلل�شة  تلك  وكاأن  وبدا  الطعام  اأخرجت   ،

كل هذا ، قالت فاطمة وقد اعرتاها ال�شتغراب ، األن نكمل 

تتاأمل  وكاأنها  قليال  الأم  اأطرقت  ؟  الأخوال  نحو  طريقنا 

�شيئا يف املدى الع�شبي املمتد ، وقالت » زّين اهلل الأ�شجار 

بالثمر والأوراق  ، وزّين كل �شيء ب�شيء » ثم اأ�شارت على 

بينما   ، مرت  بعد  على  الأرجل  فيه  تختفي  الذي  الع�شب 

الهواء يحركه مينة وي�رسة ، واأردفت » ياجمال احل�شائ�ص 

والفرق ال�شا�شع بينه وبني اجلرداء .. » اأخذت كف فاطمة 

، ابت�شمت وعال وجهها  واأخفتها يف الع�شب القريب منها 

اعجابها  عن  �شيئا  قالت  يهم�ص  من  ومثل   ، ما  ده�شة 

بها  عرفت  التي  الروائية  بطريقتها  الأم  قالت   ، بامل�شهد 

عن  �شيئا  وحكت   »... الع�شب  هذا  مثل  الرجال  يجمل   «

بالع�شب  حكاية  كل  تربط  وهي   - فاطمة  -والد  زوجها 

من  مثاًل  حتتاج  مرة  كل  ويف  وحركتهما،  واحل�شائ�ص 

الق�شرية  احل�شائ�ص  بني   ، جهاتها  كل  من  املمتد  املدى 

ثم   ، وامل�شذبة  واملبعرثة  والقبيحة  واجلميلة  والطويلة 

�شحكت �شحكة ق�شرية لكنها عميقة ..

- �شذبي ح�شائ�شك يافاطمة . 

 ، الأوىل  العبارة  منذ   ، املغزى  اأدركت  قد  فاطمة  كانت 

وتقابلها  خيالها  يف  وجمالها  الطبيعة  ت�شتدعي  وكانت 

باجلرداء التي تبعد م�شافة لي�شت طويلة من ا�شرتاحتهما 

، وكاأنها لأول مرة ت�شاهد منظر احل�شائ�ص والأع�شاب كما 

راأته لأول مرة يف خلف ،  �شاألت اأمها بغتة » واي�ص يجّمل 

البنات ؟ » 

- يجملها مثل هذا الهوا اللي يحرك احل�شائ�ص ..

- ب�ص هي جرداء ! 

ها .. - احل�شائ�ص لو نبتت على باب الدار نق�شّ

 ، خلف  زوجها  بيت  يف  ودعتها   ، عودتهما  طريق  يف 

لذا بقي هذا  اإىل املدينة  لل�شفر  اأنه ي�شتعد  اأخربهما  الذي 

الغنم  ،  ببيع  اأقاربه  من  بع�شا  ..كلف  الدار  يف  ال�شباح 

والثور الوحيد يف �شوق ال�شبت ، واأغلق باب �شفلي خا�ص 

باملا�شية باأقفال كبرية و�شال�شل ، التفت جهة اأم فاطمة 

من  خذوه  املزرعة  �شغل  من  �شيء  احتجتم  اإذا   «  : وقال 

احلو�ص » كان قد ترك عدة املزرعة كاملة يف ركن الفناء 

اأقل  وبثمن  باأيام  زواجه  قبل  ال�شغرية  مزرعته  وباع   ،

..حلفت  ا�شرتاها مناحي جاراهلل  قيمتها حيث  بكثري من 

�شاهرة األ يذهب قبل اأن تعد له الع�شيدة واخلبزة واملرقة 

..يلتفت بعدها لفاطمة  ويطلب منها يف �شياغة عجلة اأن 

..قد يجدان �شاحنًة  للطريق  تاأخذ كل مالب�شها وتعد زاداً 

ذاهبًة جهة احلجاز البعيد قبيل الظهرية ..ومن هناك اإىل 

جّدة حيث قد يغيبان مدة طويلة ..

هام�ش

- جزء من رواية مل تن�رس بعد  

حممد خ�سر \
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258\ قا�ص وكاتب من فل�شطني 

�شاأكتب ر�شالة اإىل فانيا، ل بد من ذلك.

اأتنف�ص، واإن من حويل ما  اإنني ما زلت  �شاأقول لها 

ق�شيت  قد  باأنني  اعتقدت  فلعلها  اأي�شًا.  كذلك  زالوا 

مع �شاروخ غادٍر �شفع املخيم اأو احلي الذي نقطنه، 

وباأننا الآن حتت الركام. �شاأ�شحك، و�شاأقول لها باأن 

اأج�شادنا تكل�شت واأ�شابتها مناعة غريبة من املوت. 

الذين  وحدهم  ال�شغار  فقط.  ال�شغار  هم  ماتوا  من 

ل يعرفون معنى املوت، ومل يخطر لهم على بال اأن 

ت�شقط القذائف ك�شيمفونيات على اأرواحهم لتاأخذهم 

اإىل رحاب ال�شماء. 

رمبا �شتجادلني فانيا وتقول: اإنني ل اأوؤمن باجلنة 

التي  ج�شدها  واإمياءات  بخطبتها  و�شتبداأ  واخللود. 

در�ص  فتعطي  الكني�شة  تناظر  باأنها علمانية  توحي 

وينطلق  عني  رغمًا  اأوداجي  تبت�شم  بينما  احلياة. 

ل�شاين باأنني م�شلم اأعتز بهويتي واأبداأ باحلديث عن 

الأخطاء واخلطايا، واحلياة واملوت واجلنة واخللود. 

نعم، �شاأكتب لها ر�شالتي، ل بد من ذلك. 

اأتقي  باأنني يف زمن احلرب �رست ماًء  �شاأقول لها 

فقد  واملعدين.  اخل�شبي  والأثاث  اجلدران  م�شارع 

خلعت اأع�شائي ع�شواً ع�شواً، وحتللت مني حتى مل 

اأعد عالقًابني الركام كما حدث مع زوجتي واأبنائي 

الذين مل يتعلموا كيفية التحول اإىل اأ�شياء اأخرى.

�شار  حتى  اجلدران  بني  ت�رسبت  كيف  �شاأخربها 

من  وكم  قباًل،  اأ�شمعه  اأو  اأعرفه  مل  خريراً  �شوتي 

معطف وقمي�ص وبنطال ت�شبثت بي، واأنا يف طريقي 

واآلمها.  تنهداتها  �شوى  اأ�شمع  ل  التي  عائلتي  نحو 

�شجيجًا  اأحدث  ل  حتى  بهدوء  اإليهم  اأت�رسب  كنت 

ول  يل  حول  ل  الذي  واأنا  جروحهم.  عمق  من  يزيد 

فيجعلنا  اأعلى  من  يق�شفنا  الذي  اجلنون  اأمام  قوة 

اأر�شًا حمروقة. 

من اأعمال يا�رس ال�شنكي - ُعمان

ي�سري الغول \

عزيزتي

فانيا



يدي  وتنبت  جروحي،  من  اأتعافى  حاملا  حقًا، 

الي�رسى جمدداً �شاأبعث بر�شالتي اإىل فانيا، و�شاأكتب 

جعلتني  واأطفايل  زوجتي  رائحة  باأن  اأي�شًا  لها 

عا�شفةتنفث رائحتهم اإىل اخلارج. فبعد اأن وجلتهم 

اأفواههم ومي�شح الدماء  و�رست ماًء بارداً يقطر يف 

التي علقت باأج�شادهم املثخنة انهاروا ومل ي�شمدوا 

البقاء بذات املكان.ولقد حاولت وقتها جاهداً  على 

اأن اأ�شبح ذلك الـ)Hulk( ال�شخم الذي ل مكان له يف 

غزة، لأرفع عنهم ركام البناية التي نقطنهافاأف�شل.

عن  وت�شاألني  �شتنهار  ر�شالتي،  فانيا  تقراأ  عندما 

ال�شبب؛ فاأجيبها بهدوء اأن موت طفلي ال�شغري الذي 

م�شام  غري  الذي  ال�شبب  ذلك  هو  بغمامتي  ظللته 

من  كنخلة  عظيمًا  �شامقًا  يجعلني  اأن  دون  ج�شدي 

اأن  دون  بهدوء  امل�شاك�ص  ذلك  غادر  فقد  الفولذ. 

اأي �شوت.كان ي�شخر ثم انطفاأ فانطفاأت كل  ي�شدر 

حوا�شي بعده.

ذلك  نف�شي  من  لأ�شنع  جمدداً  عدت  باأنني  �شاأكتب 

وت�شققت  الأر�ص  انفجرْت  حتى  و�رسخت  ال�شخم، 

املثقوب  ال�شقف  ي�شل  رفيع  خيط  وظهر  ال�شماء 

بابًا مواربًا كانت جدتي  لهم  اأتبينه.اأفتح  بعر�ص ل 

قد اأقلعت عن فتحه بعد عودتها اإىل ال�شماء. فتبت�شم 

وت�شري  ال�شغري،  اأخاها  يدها  يف  حاملة  طفلتي 

اأحدق فيهم متجمداً ل طاقة يل بفعل  مودعًة.بينما 

�شيء.. هل اأبكي اأم اأ�رسخ اأم اأموت؟ 

وزوجتي. الِبكر  لولدي  عدت  باأنني  لفانيا  �شاأقول 

لن  �رسبة  يدي  من  و�شقيتهم  بحذر  اإليهم  ت�رسبت 

لأكت�شف  مهروًل  حملتهم.خرجت  بعدها،ثم  يظماأوا 

باأنهم بال �شيقان/ باأننا بال �شيقان.  

اأعلم باأنها �شتقول يل: هل تذكر ذلك الرجل الذي كان 

يقوم باأعمال بهلوانية يف �شوارع مانهنت بنيويورك 

دون اأن تظهر �شيقانه اأمام العامة؟ اأم لعلك ل تذكر؟ 

ذلك  مداعبة  اأرادت  حينه  يف  باأنها  اأي�شًا:  و�شتقول 

امل�شكني فقر�شته من اإحدى ردفيه لي�رسخ:)اآاآو( كما 

يتحلقون  من  في�شحك  ت�شحك  هوليود.  اأفالم  يف 

العجوز  ذلك  يبكي  بينما  بدولراتهم  يلقون  حوله. 

لإهانته. تخرج قدمه اخل�شبية اأمامنا فتدمي قلوبنا. 

خده  على  قبلة  امل�شكني،تطبع  لذلك  فانيا  تعتذر 

وتلقي بع�رسة دولرات داخل قبعته ثم مت�شي. 

�شتقول �شديقتي: مل ل ت�شنع لزوجتك قدمًا خ�شبية؟ 

وهي ل تعلم باأن غزة ل اأ�شجار فيها لن�شنع الآلف 

من ال�شيقان التي ُبرتت. وباأن غزة لي�شت بلداً اأو حتى 

مدينة اأو قرية. اإمنا قطعة من جحيم ل لون فيهاغري 

الأ�شود. 

بجناحني  واأ�شري  اأتعافى  حاملا  ر�شالتي  �شاأبعث 

الأملونيوم  اأو  اإن كانا من احلديد  كبريين.ل م�شكلة 

زوجتي،  �شاأعانق  الري�ص.  من  حتى  اأو  الفولذ  اأو 

بعد  ما  ن�شل  عاليًا،  نطري  معًا،  �شاأحت�شنهاون�شافر 

احلدود الأخرية. نحلق رغم اأقدامنا اخل�شبية ون�شقط 

و�شاأجعل  �شينمائية خميفة.  )Iron man( بطريقة  كما 

امل�شاة يتوقفون عن ازدراد الطعام اأو �رسب الع�شائر 

ويحلمون  عاملنا،  يف  يهيمون  �شاأجعلهم  املثلجة، 

فانيا،  يا  �شي�شفقون  باأجنحة.  مثلنا  يكونوا  باأن 

�شاأكتب لك باأنهم �شي�شفقون. ويخرج اأحدهم من بني 

لنا �شورة تت�شدر �شفحات اجلرائد  ليلتقط  اجلموع 

واملجالت. ورمبا يخرج اأحدهم بعنوان كبري ليقول 

باأننا الـ)Jumpers(. اآه لو كنا حقًا كما يف ذلك الفيلم يا 

فانيا ن�شتطيع اأن ن�شافر كيفما نريد. ل نتوقف عند 

�شلطات  توقفنا  ول  �شفر،  جوازات  نختم  ول  حدود، 

اأي بالد اأو تاأمر برتحيلنا اأو ترف�ص منحنا تاأ�شريات 

دخول. لو كنا يا فانيا بغري حدود اأو مطارات لعربنا 

العامل ومل نتوقف عند حمطة بعينها. 

اآه يا فانيا لو كان لنا مطار. لو كان لنا ميناء. لو 

كانت لدينا ن�شف حياة لخرتت العي�ص يف اإ�شبانيا 

والتقيتك هناك. 

قت.  اأي  يف  اإليك  بر�شالتي  �شاأبعث  فانيا..  عزيزتي 

لأن الزمن يف غزة خارج اإطار املجرة. 

رفح  معرب  بوابة  تفتح  حاملا  بر�شالتي  �شاأبعث 

ال�شوداء. 

�شاأبعث ر�شالتي ودموعي َت�ِشُم اأوراقي كختم من نوع 

اأظل يف هذا  اأن  جديد فاخر. و�شاأقول: باأنني قررت 

العراء م�شجونًا حتى تاأذن يل جدتي ب�شعود ال�شماء. 

نعم �شاأقول لك ذلك، �شدقيني.   
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اأمام ما يحدث يف هذا العامل العربي:

كتابة  يف  اخلو�ض  على  قادرة  العربية  الكاتبة  هل 

�سريتها الذاتية؟

الكاتبة  لل�سان  ت�سمح  �سيا�سية  ال�سو�سيو  الظروف  هل 

العربية كي يندلق بكل حرية على الورق؟

قادرة  العربية  للمراأة  ال�سريوية  الروائية  الكتابة  هل 

جمتمع  ظل  يف  �سادق،  ل�رسد  �سافية  مراآة  تكون  اأن 

منافق اجتماعيا و�سيا�سيا وثقافيا؟

املراأة  تكتبها  التي  العربية  ال�سريوية  الرواية  ملاذا 

غائبة اأو مغيبة اأو مرتبكة؟

معر�ض  العربية  الكاتبة  عند  الإبداعي  اخليال  هل 

ترفع  اأن  حاولت  كلما  ج�سدها  هو  كما  لالغت�ساب 

�سوتها لتقول الأوجاع وتر�سم الأحالم على طريقتها 

امل�سوبة  واأيامها  الذاتية  مراآتها  من  انطالقا  اخلا�سة 

بالقلق واحللم؟   

كلما  الداخل  من  وتاأكلني  ترافقني  اأ�سئلة  بع�ض   تلك 

حملت القلم للكتابة اأو كلما قراأت ن�سا لروائية عربية 

املجتمع  و�سعها  التي  احلدود  تخطي  عن  تبحث 

مرتبطا  املو�سوع  يكون  حني  خا�سة  للكاتبة، 

بتجربتها اخلا�سة؟

وها اأنذا اأق�ض عليكم، اأفتح قجر الأيام بحريره و�سوكه:

الطفلة التي كنتها، جال�سة اإىل جوار والدي يف مكتبته 

بداية  يف  واأنا  الن�سو�ض  اأحد  اأطالع  بالبيت،  العامرة 

اكت�سايف للغة الفرن�سية احرتت ملعنى كلمة، �ساألت اأبي 

وهو املثقف باللغتني العربية والفرن�سية 

بابا  ما معنى اآموغ Amour؟؟

اأبدا يف  الذي ل يرتدد  اأبي  رفع نظره نحوي مرتددا.. 

والكتب  القوامي�ض  يحب  الذي  وهو  الكلمات  معاين 

زوجته  غرية  يثري  كبري  بحب  وي�سرتيها  باللغتني  

اجلميلة، اقرتب مني :

ماذا تقرئني بنيتي ؟؟

بني يدي  ال�سغريتني  كتاب جميل بغالف ملون عرفت 

ل�سارل  ال�رس«  »اأزهار  ديوان  كتاب    اأنه  بعد  ما  يف 

لبودلري » Les Fleurs du Mal «رائد احلداثة يف 

ال�سعر الفرن�سي.

اأخذه والدي مني برفق واأعطاين كتابا اآخربدل منه قائال:

- هذا كتاب �سعب عليك بابا ..اقرئي هذا اأح�سن 

برباءة مل اأتنازل عن �سوؤايل، وقد حاولت اأن اأراوغ نظر 

حاملتني  عينيه  من  اأقرب  واأنا  ثانية  و�ساألته  والدي، 

باللغتني  ويرتجم  ويكتب  يقراأ  عامل  مثقف  نظارة 

العربية والفرن�سية،  ذهابا واإيابا: 

- ما معنى اآموغ Amour  بابا ؟

- معناها اخلطيب يا بنيتي. 

وغرزت  ذلك،  بعد  بحدة   جدتي  نهرتني  حدة  على 

ب  الكلمة  وو�سفت  اخل�رساوين،  عينيها  وجهي  يف 

دون  كلمة  على   اأتعرف  اأي�سا  مرة  ولأول  الـ»العيب« 

فقه معناها:   »العيب«.

بينهما  يجمع  لمعنى   .. والعيب  احلب   : اإذن  كلمتان 

ول فل�سفة .. فكيف جمعت بينهما جدتي ؟ وكيف جمع 

بينهما املجتمع ؟

ال�سكوت فا�سال بل مف�سل قوي، فمن  .. مل يكن  و�سكتُّ

يومها بداأت اأقف بتاأمل وتفح�ض عند تلك الكلمة التي 

وق�س�سي،  كتبي  كل  يف   ،Amour  : والدي  اأربكت 

كنت  اأكرث،  كربت  كلما  املختلفة  ظاللها  اأكت�سف  

باخلري  بالإيثار،  الآخر،  بوجود  دائما  مقرونة  اأجدها 

وال�سعادة  بالدفء واحلنان، بالكرم باملروءة والأنوثة 

والرجولة والأمومة والأبوة، بالوفاء  بالع�سق املتفاين 

الب�رس  فلكها  يف  يدور  كلمة  باخت�سار   .. بالإخال�ض  

ربيعة جلطي\

\ �ساعرة واكادميية من اجلزائر

الكاتبة العربية

ورواية ال�سرية الذاتية



من  لالقرتاب  غالبا  اليائ�سة  حماولتهم  يف  قاطبة 

اإن�سانيتهم.علمت اأن جميع �سكان الأر�ض يبحثون عنها 

على الرغم من العذاب الذي يعانيه النا�ض من اأجلها.

هل  ارتبك؟  ملاذا  يرتدد،  ل  الذي  والدي  تردد  ملاذا 

اأم  ؟  توؤذي  الكلمات  وهل  ؟  الكلمات  من   
ّ
علي يخاف 

 من املجهول الذي حتتويه املعاين .؟
ّ
يخاف علي

�سنوات مرت ..اأحببت ق�س�ض الع�سق جميعها، احلزينة 

منها وال�سعيدة.. واأحببت ارتباك اأبي، لوله لرمبا مرت 

الكلمة دون اأثر .

وليلى،  قي�ض  العربي:  الرتاث  اأحببت ق�س�ض احلب يف 

عنرتة وعبلة، ولدة وابن زيدون. 

ثم اأحببتها يف الرتاث العاملي ق�س�ض : روميو جولييت

 Tristan تري�ستون واإيزت ،Roméo et Juliette
واأحدب   Don Juan جوان  ودون    et Iseut
ومدار   Le Bossu de Notre-Dame نوتردام

بوفاري Madame Bovary غريها.

فاأثارتني  بوفوار  دو  �سيمون  كتب  قراأت  ولحقا 

 Mémoires  جراأتها، قراأت : مذكرات فتاة منتظمة

ثم كتاب الفل�سفي:   d’une jeune fille rangée
    Le Deuxième Sexe اجلن�ض الثاين

نظرة  تف�سريا  اأبحث  بداأت  ومنها  ال�سوؤال.  بداأ  ومنها   

والدي الثاقبة التي واجهني بها واأنا اأ�ساأله عن معنى  

  .Amour »كلمة: » احلب

واليوم، واأنا اأكتب ال�سعر والرواية اأحاول اأن اأفهم نظرة 

والدي الغائمة تلك  خلف نظارته ال�سافية، لأفهم  ما 

كان  »يحرجه«  حني ت�ساأله طفلته عن املعنى . 

اأكرر  مل  اأنني  الرغم  على  رحل،  وقد  له  اأقول  اأن  اأريد 

رغبة  ..بي  اأبدا  اليوم  ذلك  منذ  منذئذ،  اأمامه   الكلمة 

عارمة  اأن اأكررها اأمامه لعله الآن ي�سمعها مني: 

- اأحبك والدي اأحبك اأحبك ..كم اأحبك . 

اأريد اأن اأعرب له عن هذا احلب، واأخربه اإنني  اأحب العامل 

واخلري، اأحب احلب.

احلب بكل ظالله  لي�ض عيبا جدتي احلنون . الكره بكل 

م�ستقاته هو العيب .. كلمة الكراهية بكل م�ستقاتها هي  

العيب  امل�سني الذي مافتئ  ي�سوه وجه الكرة الأر�سية 

اجلميل .

كثرية   نظرات  من  كم  اأت�ساءل:  تلك   والدي  نظرة  من 

واجهتها املراأة العربية الكاتبة من مثل نظرات والدي، 

عنفا،  اأكرث  ورمبا   جدتي   مثل  جدة  تعنيف  من  وكم 

اإل  ل�سيء  ل  قطع  اأو  ل�سانها  �رسق  كاتبة  من  وكم 

لأنها جتراأت اأن ت�ساأل عن اأ�سمى �سيء يف احلياة وهو  

» احلب« ؟ واأن تكتب ذاتها، اأناها وغريها من خالله .

اأ�سا�سا  مرتبطة  الأنثوية  ال�سريوية   الكتابة  لأن 

وبكل  األقها  وبكل  لعبها  وبكل  نرج�سيتها  بكل  بالأنا 

الن�ض  جدال  بال  ولأنها  مقاوماتها،  وبكل  اإخفاقاتها 

ال�رسدي الأقرب اإىل احلقيقة مبفهومها الروائي والواقع  

وال�سيا�سية  الأخالقية  �سلوكياته  بكل  الجتماعي 

جمتمعا  فاإن  كذلك  ولأنها  والجتماعية،   والدينية 

املراأة  ل�سان  يرتك  ل  ومنافقا  ورقيبا  رقابيا  ذكوريا 

الكاتبة يقول ما يف قلبها وما عليه ما يف ج�سدها وما 

عليه من جروح وندوب نف�سية ومادية.

لباأ�ض اأن حتكي املراأة،  اأن ترثثر،  نعم، لكن اأن ترى 

بعني مالحظة ناقدة فتتفل�سف  ثم تف�سي،اأن  تتعامل 

يغدو  فالأمر  الفهماء  جماعة  حتت  تن�سوي  اأن  اأو 

يت�ساقط  قد  ال�رسج  وي�سقط  اللجام  ي�سقط  خطريا،قد 

اإىل   الهواء  املحنطة،ويعود  الغزالة  حلق  من  التنب 

فتفلت من  قوائمها  اإىل  الريح  اأروقة  �سدرها  وتعود 

قب�سة ال�سبح  وتنطلق نحو الأرا�سي الف�سيحة اأو نحو  

ال�سحاب ..نحو الكتابة  التي تزعج وتبقى �ساهدة .  

ولأنها  كذلك،  هي  ال�سريوية  الروائية  الكتابة  ولأن 

حني  فهي  املعبد  حرا�ض  طماأنينة  على  خطرا  ت�سكل 

املبني  للرت�سد  عر�سة  تكون  امراأة  ل�سان  على  جتيء 

امل�سبقة  الأخالقية   الأحكام  اأ�سا�سها  مبيتة  نية  على 

والرقابة  واملنع والتهديد والتهمي�ض واملحاربة . 

اأن تكتب املراأة العربية �سريتها الذاتية التي هي جزء 

جيدا  تعرف  فهي  ملجتمعاتنا  اجلماعية  ال�سرية  من 

الأعور«   جي�ض  »ال�سوت  �سد  حرب  يف  خرجت  باأنها 

الذي حرب قلمه من  دواة ال�سيطان  وحرب العيب .. 

اأن تكتب املراأة العربية مراآتها احلميمة فهي معر�سة 

اأنهما  ولو  الكاتب  الرجل  اإليه  يتعر�ض  قد  ما  �سعف 

اتفقا على ذات القيم،  حاربا على ذات اجلبهة وبنف�ض 

ال�سالح: الرواية واللغة والذات. 

انطالقا من جتربتي ك�ساعرة وروائية واأ�ستاذة جامعية 

الدول  فيها كثريا من  اأدبية عرفت   ومرتجمة، جتربة 
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العربية م�رسقا ومغربا، حيث جميعها قد تختلف يف 

ال�سيا�سة ويف اللهجات واأختام �رسطة املرور وكلمات 

تتفق  جميعها  ولكنها  الد�ستور  ومواد  الوطني  الن�سيد 

يف حماربة �سوت املراأة الكاتبة اجلريئة ما بالك حني 

تكون الكتابة لقول هذه الذات يف حمنتها مع جمتمع 

ذكوري يعاين من عقدة العجز ال�سيا�سي والع�سكري.  

ككاتبة تنتمي اإىل هذا املجتمع العربي املختل �سيا�سيا 

ما  وي�سغلني  يخيفني  وثقافيا  واجتماعيا  واأخالقيا 

اأراه، يحدث على مدى الع�رس �سنوات الأخرية، يخيفني 

ٌ مقارنة مع ما كان قد حققه املجتمع  لأنه تراجع بنينِّ

العربي حتى نهاية ال�ستينات. 

القرن  من  اخلم�سينات  اإىل  وعاجلة  ب�سيطة  عودة 

املا�سي �سنجد باأن املراأة املبدعة العربية وعلى الرغم 

متميزا  كان  اأن وجودها  اإل  ال�سعبة  الظروف  كل  من 

الذي  الجتماعي  الوعي  ت�ساعد  مع  مت�ساعدا  وكان 

والقومية  الوطنية  الأفكار  من  �سبكة  داخل  ينمو  كان 

باحلما�ض  املميز  اجلو  هذا  يف  وال�سرتاكية،  الالئكية 

بكل  مقبلة  العربية  املراأة  كانت  والتغيري   واحللم 

فيها  م�ساركة  الت�ساركية،  املواطنة  فل�سفة   على  قوة 

ومدافعة عن قيمها.

لكل  واجلمالية  الجتماعية  ال�سورة  اإىل  ب�سيطة  نظرة 

وغادة  املالئكة  ونازك  طوقان  فدوى  ال�ساعرة  من 

ال�سمان وكوليت خوري وخناثة بنونة ونوال ال�سعداوي 

وزهور وني�سي واآ�سيا جبار ونظرة اأخرى اإىل ال�سورة 

الطبقة  واإىل  اجلامعات  طالبات  فيها  تتجلى  التي 

كم  لنكت�سف  الإدارية  الوظائف  والنخبة  يف  العاملة  

بالطموح  مليئة  وال�ستينات  اخلم�سينات  �سورة  كانت 

ويتجلى  املواطنة  يف  ال�رساكة  تعك�سه  الذي  والتطلع 

املليئة  الأدبية  الن�سو�ض  ويف  املظهر  يف  اأي�سا 

بال�سدق والتحدي.

اأو  ب�سيطة  فوارق  مع  نف�سه  العربي  املجتمع  وجد 

عميقة على م�ستوى ت�سكل النخب الثقافية وال�سيا�سية 

واملوؤ�س�سات وطبيعة اإرث ال�ستعمارات التقليدية التي 

تقليدية،  ا�ستعمارات  من  اخلارج  امرتها،  حتت  عا�ض 

�ساركت  اأو  التحريرية   احلروب  عا�ست  اأنظمة  ظل  يف 

فيها ف�ساء ي�سمح بهام�ض من حلم املعا�رسة واأطياف 

احلداثة  يعي�سها يف قطيعة ولو مرحلية، مع اخلطاب 

القبلي والع�سائري والديني املنغلق واملتزمت.

تكن  مل  التي   ،1967 جوان  هزمية  �سدمة  باأن  اأعتقد 

�سدمة  كانت  بل  وفقط  �سيا�سية  اأو  ع�سكرية  �سدمة 

نهاية  بداية  عن  اأعلنت  التي  هي  واإبداعية،  ثقافية 

الأنظمة الوطنياتية التي كنا نعتقد باأنها حاملة اجلنة 

للرجال والن�ساء على ال�سواء، من املثقفني اأو املواطنني، 

يف  اأو  برتول  من  برميل  يف  اأو  ذهب  من  طبق  وعلى 

خطاب بعربية مدججة بالنت�سار الواهم واملوهوم.

نحو  ي�سعد  العربي  واملجتمع   67 جوان  هزمية  منذ 

لإقالع  الأول  ال�سفر  عن  يبحث  كاأمنا  كان  الأ�سفل. 

و�سيكولوجيا،  و�سيا�سيا  ثقافيا  الذات  عن  بحثا  جديد، 

ويف هذا ال�سعود اإىل الهاوية الذي هو عودة اإىل ال�سلفية 

كانت  ثقافته،   ومن  الآخر  من  واخلوف  واملا�سوية 

قرو�سطيا  خطابا  ت�ستعيد  ف�سيئا  �سيئا  ال�سيا�سية  الطبقة 

يف  �سليبية  حرب  الغرب،  معاداة  مفردات   على  معتمدا 

�سكل معاداة ا�ستعمارية، وبالتايل فاإن اأي مظاهر للحرية 

وخا�سة حرية املراأة يتم ربطها بثقافة الغرب العدواين  

�سنعت   التي  اليد  واأ�سبح  بالأم�ض  امل�ستعمر  كان  الذي 

اإ�رسائيل وبالتايل ما ترتب عنها من  هزمية جوان 67.

واإذا كانت معاداة القلم وال�سوت اجلريء للمراأة العربية 

الكاتبة  يف اخلم�سينات اأ�سا�سه وحمركه  بع�ض النخب 

كان  عامة  ب�سورة  املجتمع  اأن  اإل  الدينية  التقليدية 

العريق  التاريخ  ذلك  على  ويدلنا  اآنذاك،  ت�ساحما  اأكرث 

الأدبية  الكتابة  و�سجاعة  امل�رسية  ال�سينما  جلراأة 

ال�سعرية وال�رسدية يف لبنان و�سوريا والعراق وتون�ض 

وال�سودان، اإذا كان احلال هكذا البارحة  فاليوم ال�سارع 

ال�سيا�سي والديني واجلمايل يبدو على العك�ض من ذلك 

فهو جمند اأيديولوجيا �سد املراأة املبدعة.

العلم  اأكرث يف  الأمام  اإىل  الغرب   الآخر/  تقدم  وكلما 

اأنف�سنا  وجدنا  الإن�سان  حقوق  واحرتام  واحل�سارة 

تخلف  قيم  معنا  حاملني  اأكرث،  اخللف  نحول  نتقدم 

العقدة هو عدم   الآخر ومركز هذه  مركب وعقدة جتاه 

املراأة  حقوق  راأ�سها  وعلى  الإن�سان  حقوق  احرتام  

ب�سكل عام واملراأة املبدعة على وجه اخل�سو�ض، تلك 

قيم  عن  والدفاع  التخييل  �سجاعة  تبني  على  القادرة 

احلرية جماعية كانت اأو فردية.   

كلما ن�رست كاتبة عربية ن�سا روائيا عن احلب وعن 
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اأ�سحاب  غ�سب  ذلك  اأثار  الواقع  يف  �سورتها  حقيقة 

الأيديولوجيا الذكورية ل لأنها تتحدث عن حميمياتها 

ول لأنها تتحدث عن اأ�سياء ل توجد وبكل �سجاعة اإل 

يف الرتاث الفقهي والأدبي الكال�سيكي الذي يجهلونه، 

لأنها وهي  بل  اإليه،  النتماء  ادعائهم  الرغم من  على 

بتعرية فحولة  تقوم  الإن�سانية  تكتب هذه احلميميات 

وهي  واجل�سد  واحلب  والأخالق  ال�سيا�سة  يف  كاذبة 

اأنتجتها  املمار�سات  من  ف�سيلة  اإىل  تنتمي  فحولة 

التي  العابرة  واملتعة  اجل�سد  و�رساء  ال�ستعباد  ثقافة 

هي �سلعة من �سلع �سوق النخا�سة البي�ساء.

م�سوؤولة  فهي  احلب  ن�سا يف  عربية  امراأة  تكتب  حني 

عن جميع ال�سخ�سيات بل هي �سورة ومرادف جلميع 

عليها  وبهذا  والأنثوية،  منها  الذكورية  ال�سخ�سيات 

اأن  مبجرد  الكاتبة  املراأة  لأن  املحاكمة،  على  ترد  اأن 

تكتب عن �سيء ينتمي اإىل هذا الف�ساء فهي تقف اأمام 

املحكمة وهي متهمة حتى قبل قراءة الن�ض، حتى قبل 

التوزيع، هي متهمة لأن ا�سمها ا�سم يحمل �سفة الأنثى 

ومو�سوع كتابتها هي احلرية واحلميميات.

املراأة ومبو�سوع احلميميات  الأمر بكتابة  كلما تعلق 

والذات كان الرقباء باملقابل باجلمع، منهم   البولي�ض 

هذا  واأمام  والأخالقي.  والأ�رسي  وال�سيا�سي  الفكري 

جتد املبدعة نف�سها حما�رسة من كل اجلهات واجلميع 

�سوت  يرفع  كي  الن�ض  هذا  يف  له  �سورة  عن  يبحث 

التهمة عاليا اأكرث.

يف  املتلب�سة  والتهديد   التخويف  ثقافة  ظهور  اإن 

واملراأة  املراأة،  اإىل  اأ�سا�سا  واملوجهة  اأخالقي  خطاب 

املثقفة املبدعة ب�سكل اأخ�ض، لتكميم قلمها وحتجيمه 

هو نتيجة اأزمة �ساملة يعي�سها املجتمع العربي، اأزمة 

يف  املجتمع  هذا  يعي�سها  اأزمة  ال�سيا�سية،  طبقته  يف 

عالقته مع الآخر. 

ال�سيا�سي  ال�سارع  اإىل  ال�سلفي  ال�سوت  عودة  اإن 

يف  الفو�سى  انت�سار  ومعه  والثقايف  والجتماعي 

املوؤ�س�سات التي كانت ت�سري وخالل اأزيد من �سبعني �سنة 

بالقمع والت�سلط والتوريث ولي�ض  بالقوانني والتداول 

جعل املتهم الأول هو املراأة التي ت�سور حريتها على 

اأنها من ثقافة الغرب، وكاأن احلرية هي �رسكة غربية 

بينما ال�رسكة العربية  �رسكة طاعة وا�ستبداد. 

ينظر  التي  الريبة  ثقافة  ت�سكلت  ذلك  من  وانطالقا 

ثقافة  وهي  للمراأة  الإبداعي  النتاج  اإىل  خاللها  من 

و�سلوك يطبعان ممار�سات اجلديدة   لهذه املجموعات 

املوؤ�س�سات  على  ا�ستولت  التي  الغا�سبة  ال�سيا�سية 

وال�سارع واأرادت اأن تفر�ض �سوتها بذات املنطق الذي 

كان عليه الزمن الديكتاتوري وال�ستبدادي الذي هوى.

والرف�ض  بالغ�سب  املليء  العربي  احلراك  كان  اإذا 

والبحث عن التغيري قد اأ�سقط اخلوف من الديكتاتوريات 

باملقابل  فاإنه  واملخابراتية  والبولي�سية  الع�سكرتارية 

اأقام خوفا بديال وهو خوف تعي�سه املراأة اأ�سا�سا والتي 

يراد لها اأن حتتجب عن الفاعلية الجتماعية وال�سيا�سية 

بل اإن هناك قوى  ترى باأنها هي �سبب التخلف وال�ستبداد 

بعد  الوطني  ال�ستبداد  حكم  خالل  املواطن  عا�سه  الذي 

ال�ستبداد ال�ستعماري.  وهو ل يدري اأن التخلف هو العدو 

امل�سرتك الذي يحيد عربة تقدم املجتمعات العربية عن 

الطريق الكبري املفتوح البني،ويزج بعجالتها بني احلفر 

ويحيد النقا�ض عن املوا�سيع ال�سا�سية يف ا�سرتاتيجية 

م�ستقبلية وا�سحة املعامل والآفاق

نعم اأبي احلبيب �ساأكتب  �سريتي الذاتية �ساأقول احلقيقة 

كل احلقيقة �ساأقول اإنني اأحبك واأحب اأمهات الغري رغم 

يتمي واأحب رجال يبداأ ا�سمه بالألف يحبني اإىل الياء، 

واأحب خما�ساتي الثالثة لأحفادك ابنتي لينا وولدي 

:اإليا�ض حبيبي و�سغريي هزار،واأحب  النا�ض الطيبني 

واأحب  البيت  اإىل  املطار  طريق  من  مرت  اآخر  واأحب 

غرزت  واإن  جدتي  قهوة،واأحب  فنجان  من  ر�سفة  اأول 

املهوو�سني  اأحب  ل  واأنني  اخل�رساوين.  عينيها  يّف 

بالكراهية و�ساأقول لهم اإن الكره هو العيب  وهو رديف  

الكراهية والظلم وال�ستبداد والتعنرت  الكره الذي األقى 

ب�سعوب كاملة يف اجلحيم .

تعلمت  لأنني  احلبيب،  اأبي  الذاتية   �سريتي  �ستعجبك 

منك حب النا�ض، النا�ض جميعا، ولكنني �سوف لن اأحب 

َلمة وهواة ال�ستبداد.     الطغاة والظَّ
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265265\ ناقد وكاتب من املغرب 

العراقي،اإىل  والإعالمي  الكاتب  نوري،  �ساكر  ينزع 

اأن يجعل من روايته »جحيم الراهب« )بريوت، �رسكة 

املطبوعات للتوزيع والن�رس،2014(، مبا�رسة، عمال 

اجلن�ض  هذا  به  تكفل  الذي  البحث  م�سار  قلب  يف 

عند  املتقدمة  ولدته  منذ  واأدبيا،  تاريخيا  الأدبي 

ثربانت�ض، ثم بدايات ظهوره الفعلي يف نهاية القرن 

ومنه  املوايل،  القرن  يف  ل  فاملوؤ�سّ ع�رس،  التا�سع 

اإىل الآفاق املمتدة، حني تبلور على اأكرث من �سيغة 

وبجماليات وافرة، وا�ستوعب عديد القيم والدللت.

 بهذه الرواية 
ُّ
ولن يفوت القارئ الفطن، وهو املعني

وتنازع  الوجود  بقلق  واملن�سغل  غريه،  من  اأكرث 

لن  اأقول  واملطلق؛  والإميان  الرغبة  بني  الذات 

اإىل الطباق املعنوي يف  يفوته النتباه منذ البداية 

اإ�سهار  الغالف،  اأي  البداية،  من  يربز  اإذ  العنوان، 

طبعا،بني  وهلة،  املثرية،لأول  دية  ال�سنِّ املادة، 

لختالف  يت�ساحلان،  اأو  يتعاي�سان،  ل  عاملني 

اأي�سا: اجلحيم الذي  روؤيتهما ومنطقهما وروحهما، 

هو بالتعريف)»مكان عذاب ل ُيحتمل، وهو ا�سم من 

اأ�سماء النار وكل نار عظيمة يف مهواة فهي جحيم 

يف  فاألقوه  بنيانا  له  ابنوا  )قالوا  تعاىل:  قوله  من 

الزاهد)يف  املتعّبد  تعريفا  الراهب  كذلك  اجلحيم(، 

الدنيا(  متاع  عن  تخلى  من  الن�سارى،  �سومعة 

ممار�سة  نظام  وفق  العي�ض  والرهبانية  والرهبنة 

دينية مقّننة بتعاليم حتكمها طقو�ض خ�سو�سية)يف 

واإذا  الإ�سالم(.  يف  رهبانية  فال  خا�سة،  امل�سيحية 

العذاب  هو  باجلحيم  املرتبط  الأول  املعنى  كان 

باحرتاق النار، لوجود �سبب �سابق هو اآثام اقرتفها 

املرء)يف احلياة الدنيا( وي�ستحق عليها العقاب)يف 

و�سع  يف  الإقامة  هو  الرهبنة  مقام  فاإن  الآخرة(، 

طاهر، طهراين، ملتزم دينيا، يقي من الدَّن�ض وي�سع 

يف  ُيقرتف  حمتمل  اإثم  واأينِّ  الراهب  بني  حاجزا 

الدنيا، فيما هو جدل مع�سوم منه، مبا اأنه يقيم يف 

الآخرة، بل يف اجلنة، دار النعيم، املنّزهة عن الآثام.

البَدهي بني عاملني،  التعار�ض  اأن  وا�سٌح بذا كيف 

اأعلى،  مرتبة  اإىل  املتلقي  ينقل  اأن  �ساأنه  ن  مَلِ

ثم  املعنى،  لهذا  ال�رسورية  التمثيالت  فيها  حت�رُس 

اأحمد املديني\

جحيم راهب نوري:

الرواية بني اقت�ساء النوع، ونزعة  التب�سري



منطق  تك�رس  التي  تلك  عنه،  النزياحية  التمثيالت 

البداهة ومعطاها املعنى الأول، تدفع بعربة ال�رسد 

يف طريقها ومفازاتها ومنعرجاتها خللق التمثالت 

الكاتب)نوري(يدرك  فاإن  اأخرى  بعبارة  الكربى. 

بدللته  م�ستقل  الرواية)كعامل  �سنع  اأن  البداية  من 

يتطلب  اإنتاجه(  اإوالية  ح�سب  ومتميز  الإن�سانية، 

وجود �رساع يربز على �سعيدين متقابلني،هما:ذات 

الكائن، وكيان اخلارج)بو�سفه طراز حياة و�سياقا 

وخلقية( عقيدية  فكرية  ومنظومة  تاريخيا 

ال�رسدي يولدان  التمثيلي  وهما،معا، يف م�ساريهما 

الإن�سان،  مب�سري  ال�رساع)الرتاجيدي(املرتبط  ن�َسق 

تنتظم   )Laquête(بحث بنية  اأ�سا�ض  على  وهذا 

يف اأي ن�ض �رسدي ي�ستحق اأن يت�سّمى وينت�سب اإىل 

جن�سه، ل لينقل حكاية وتوابعها ويحليها بتوابلها، 

واأف�سد  الكتابة،  حاجة  عن  وفا�ض  كثري  منه 

اإمكانية التقومي  م�سمار الرواية، حدا اختلطت معه 

والتجني�ض، واأ�سحى جمع �ستات اأخبار ومعلومات 

متهافتة عن حادث، وافتعال اللتزام بق�سية وقت، 

م�سنفا روائيا بالزور ولغو التعاليق!

مبعنى  ببحث،  ال�رسدي  الن�ض  هذا  يف  الأمر  يتعلق 

روحية،  ا�ستك�سافية،  طبيعة  ذي  وطموح  م�سعى 

الرواية   
ُّ
حمكي فيه  احلقيقة،مثال،هو  عن  كالبحث 

الآن  ويف  ونتوءاتها  تفا�سيلها  من  املركزي،دعك 

اإعادة  بالأحرى  بناء،  يف  رهانها  مو�سوعها، 

وت�سان  وُمثل،  حقوق  فيه  ت�ستعاد  ماأمول،  بناء 

تاريخية  فر�سيات  وفق  ومعتقدات،  اأعراق  فيه 

حول  كلها  تتقاطع  بعينها،  ثقافية  وطروحات 

لها  تهياأ  لو  �سخ�سية)بطولة(اإ�سكالية،  ن�سج  م�سعى 

طابع  ذي  للروائية  ت�سور  مع  ين�سجم  ل  ما  ذلك، 

ملفهومها،  ونقي�ض  )غنائي(  رومان�سي  واإيقاع 

و�رسحه يطول. 

مدينته  يغادر  الذي  اإ�سحاق  البحث  هذا  يقود     

الغرب  اإىل  النتقال  يف  راغبا  بغداد  الأ�سلية 

الأوروبي، وعو�ض ذلك، وبعد مغامرات �ساقة يفقد 

�سوري،  �سجن  يف  �سنوات  ويحب�ض  له،  قريبا  فيها 

ينتقل  اتفاقية  دف  ب�سُ ومنها  بريوت  اإىل  ي�سل 

اأنها  يتبني  لطائفة  تابع  باجلبل،  دير  يف  للعي�ض 

جماعة اآثورية، من �سمال العراق، تتدّين بامل�سيحية 

اإ�سالحي وتق�سفي،ل  وتاأويل  الكاثوليكية بت�رسف 

يوافق تعاليم الكني�سة البابوية، مبا �سيجلب ال�سخط 

على رهبانها الذين تتواىل حكاياتهم تن�سج توليفة 

ق�س�سية ملكان وف�ساء الرهبنة واملرا�ض الروحي، 

حيث  كذلك  املادية  اللحمة  وت�سنع  ال�سويف،  �سبه 

الرهبان، وتعالقها مع بنية  تتمظهر حيوات هوؤلء 

�ساللية وتاريخية وعقيدية، هم جزء منها، متجذرة 

يف تربة الكتابة، متنازعة بني احلقيقة التاريخية، 

التي هي هاربة دوما ون�سبية، وبني فر�سية املوؤلف 

تخييال  الرواية  باعتبار  التخييلية،  نزعته  ل  ومل 

املبتذل  العامِل، ل  النقد  تقومي  الأوىل، يف  بالدرجة 

العائم.

حمور هذا الرتاوح وبطله يف احلقيقة هو الأب جوزيف، 

يف  ظاهريةهي  بطولة  متثله  رغم  اإ�سحق،  ولي�ض 

احلقيقة طافية، مراآوية انعكا�سيةاأكرث منها م�سمرة 

وارتكازية، وخا�سعة للهوى وال�سطحات)تنت�سب اإىل 

عنوان  جوزيف  فالأب  روائية(.  قبل  تعبريية  بنية 

املعاناة الدينية، ذاتية ودينية مذهبية، ثم �ساللية 

الآثوريني،  اإىل  بحكم ما يراد له متثيله بالنت�ساب 

الآ�سوريني،  مكان  جعلهم  على  املوؤلف  ي�رّس  الذين 

هو  وقفة.  وحدها  ت�ستحق  ق�سية  هذه  ولعمري 

اأيقونة ال�سرب والثبات على العقيدة، داخاًل، والتحمل 

واملكابدة، تاريخًا، والت�سحية من اأجل رد العتبار 

 
ٌ
م�سمر هو  كما  �سياديًا،  واإن�سافهم،  �ساللته  لأبناء 

اآن. وهو ملتقى ومفرتق �سبٍل  يف العمل وجهرٌي يف 

الدير،  واأحالم رهبان  اإميان  وانهيار  وبحٍث،�سعود 

يف  يو�سف..(  اإليا�ض،املطران  و�سغارا)الأب  كبارا 

عن  حدة،  كالًّعلى  وبحثهم،  الروحية  جتربتهم 

ول  اأبرزهم  و�ساردا،  اآخر  بطال  اإ�سحق،  ما.  خال�ض 

ولأنه  اجلماعية،اأول،  ال�سرية  يروي  باعتباره  �سك 
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بوؤرة  املفرت�سة،  واإ�سكاليته  �سريته  ق�سته،  يطرح 

التي  الأطروحة  عمقه  يف  تثوي  كله،  البحث  للعمل 

الدفاع  ما  روايته،  املوؤلف  اأجلها  ومن  عليها  بنى 

ال�سيادية  بل  الثقافية  وهوياتها  الأقليات  حق  عن 

حمّل  اأ�سحت  �ِسن�ِسنٌة  وثناياها،  اأطرافها  اأحد  اإل 

عديد دعاوى، وتوظُف يف اخلطاب الروائي العربي 

ان�سجاما،جدل، مع واقع �سيا�سي واجتماعي وعرقي 

الإحالة  عن  نتحفظ  حتولته،  خ�سم  يف  ديني 

اإليهاتنزيها ملقولنا عن الهوى، يروم عندنا بالدرجة 

الروائي  للعمل  الفنية  الإواليات  عن  الك�سف  الأوىل 

ودللته ان�سجاما مع دواله وبنائه، الأهم.

يعي�سه  الذي  ال�رساع  يف  هي  اإ�سحق  معاناة     

العقيدية  والتزاماتها  بفرو�سها  رهبانيته  بني 

والأهواء  الغرائز  وبني  ال�سلوكية،  ومقت�سياتها 

ول  ج�سده،  يف  نارها  تنطفئ  مل  الدنيوية 

�سحوه  وا�ستعاراتها  واأخيلتها  متثالتها  تفارق 

�سنوه،  الزدواجية  هذه  �سارت  ومنامه،حتى 

يف  النهاية  يف  �ستتهافت  اأنها  لول  اإ�سكاليته، 

ومفتقدة  م�سطنعة،  ال�سخ�سية  هذه  يظهر  ذوبان 

 )Complexe(مركبة وثقافية  تاريخية  لهوية 

من  مقتطعة  ل  اإ�سكالية،  �سخ�سية  بكل  يجدر  كما 

البحث  يف  لتوظف  والعقيدي  الجتماعي  �سياقها 

روائية  باأدوات  جماعي،  مل�سري  وال�ستجابة 

اتفاقية، مل يكن لي�سمح للرواية باأن تنمو عمومااإل 

الذي  كذلك،  والتحول  �ساردها)موؤلفها(  ذهن  يف 

يوفر  مبا  اإيقاع،  وله  حدثي،  منطقي،  منو  هو 

منذ  غولدمان  عنه  حتدث  الذي  الروائي  التناغم 

قلب  من  اأدبي  تعبري  هي  الرواية  اأن  طاملا  زمن، 

املجتمع، ل قبله ول خارجه، اأي لي�ست جتريدا ول 

متتلك  ال�سخ�سية  هذه  فاإن  تاأكيد،  وبكل  فر�سية. 

مرتكزات �ستى يف بيئتها، وينزع املوؤلف اإىل �سنع 

مالحمها من عجني هالميتها كاأي نحات لتخو�ض 

�سيناريو  يف  لها  املر�سوم  اخلط  وتنهج  م�سارها، 

ال�رساعي،وعبورها  و�سعها  مع  حد  اإىل  ين�سجم 

اإىل  الخ..(  ال�سياع  ال�سجن،  )ال�سحراء،  من اجلحيم  

املطهر)الدير،الرهبنة، الت�سالح مع الذات، اكت�ساف 

الإ�سالح  يف  والرغبة  وجمه�ض،  من�سي  تاريخ 

وت�سحيح الدين، ومنه تقومي اأخالق النا�ض..(. كذلك 

�سنادات  مع  بت�سافر  الروائي(  تعمل)العمل  هي 

مرويات)خطابات(،  وعديد  اأنرتوبولوجية  تاريخية 

ما هّم لبُّها من ق�رستها، �سحيُحها من زائفها، بلغة 

التاريخ،حتى  غري  الرواية  اأن  معلوم  ال�سريفة،اإذ 

الكاتب  على  لزاما  م�سادرها)وكان  من  والتوثيق 

توثيق م�سادره، دعما لأطروحته،تن�سوي زعما يف 

اأكرث من ا�ستيحائه له، وهذه ق�سية  منت التاريخي 

اأخرى(. 

  واإذ ناأخذ هذه اخل�سائ�ض يف العتبار، لوزن عيار 

اإىل ما  فاإن هذه حتتاج  الروائية، طبعا،  ال�سخ�سية 

م�سارها  منطق  ويقونِّم  جهة،  من  معقوليتها،  ُيقيم 

الناحية  من  لي�ض  ثانية.  ونهج م�سريها، من جهة 

اأقوال  الأخالقية املعنوية، ويف ما ي�سدر عنها من 

خيالت  من  كذلك  اإليه  وجتنح  اأفعال،  من  وتاأتيه 

اإننا  التخييل.  لنزوة  نعزوها  اأن  هلو�سات، ميكن  اأو 

ابتكره  الذي  البديع  امل�سطلح  ذلك  عن  نتحدث 

جمازا  للرواية  هنا  ون�ستعريه  لل�سعر  طباطبا  ابن 

اأ�سئلة، من  اإىل طرح جملة  وهو يالئم. هو ما يدعو 

�سخ�سيات  لها  تخ�سع  التي  التحول  كيفية  قبيل 

�سادرة  اأهي  حتكمها،  التي  واحلوافز  الرواية، 

خطابية  اأيقونات  هي  اأم  منوها،  طبيعة  من  عنها، 

الرهبنة  حمفل  الأيقونات،  دير  م�سمى  اإىل  ت�ساف 

الطهرانية، مالذا وبديال عن الأر�ض الآثورية، ولي�ض 

الهجرة  بعد  عودتها  واملاأمول  الآ�سورية،املفقودة 

اأي  اإىل  ثم  وال�ستات.  الديني  وال�سطهاد  الق�رسية 

بخطابات  ل�سحنها  �سخ�سيات  ت�سويغ  ميكن  حد 

هي  واإما  �سّبا،  جوفها  يف  م�سبوبة  اإما  تبدو، 

لو  حبذا  �رسد  منت  على  وحوا�ٍض  تدوينات  مبثابة 

ُتِرَك ل�سياقه املنا�سب، لي�ستقل �رسدا مهيمنا عو�ض 

اأن تهيمن عليه تيمة التاريخ ترويها مدونٌة كاملة 
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من الأخبار وال�سري والعرب وال�سيغ للتذكري واإقامة 

تقابل  اإما  ـ  الرواية  مراآة  عرب  احلا�رسـ  يف  ن�سب 

تتقاطع  اأو  الكن�سية،  الدينية  املدونة  مع  وتتوازى 

الغالبة بال  اأف�سل، ويف احلالتني فهي  معها، وهذا 

منازع.

   ول �سك اأن �ساكر نوري ت�ساءل قبل قارئه اإىل اأي 

اأن  حد، حتى وهو ي�ستوحي ق�سة واقعية، ي�ستطيع 

بال مقدمات،اأو هي  تنتقل  �سخ�سية  �سخ�ساـ  يجعل 

غري كافية، من ِملة اإىل اأخرى، هي ذاُتها تتخل�ض من 

امللة املعتنقةواإهاب الرهبانية مبقت�سياتها، مبجرد 

خلع جبة الرهبان، �سنيع اأ�سحق وهو يتهياأ للنزول 

طويلة  جماهدة  بعد  اإليها  ي�سل  روما،  مطار  يف 

للنف�ض، و�سعي حثيث من روؤ�سائه يف الدير كي ينزل 

يف الفاتيكان ليناق�ض اأطروحة عن دير الأيقونات، 

 نزٍق، تراوُده، عجبا،عن نف�سه 
ً
وها هو، مثل اأي فتى

اإىل  ال�سهوة  الطائرة،هي وهواج�ض  غواياُت م�سيفِة 

ال�سماء، �رسيعا  الب�رسية، وحملقا يف  امللذات  حياة 

املائدة  على  بَنهم  لُيقبل  الأر�ض  ينزل)يهوي(اإىل 

بديال  وطنا  الديُر  ي�سبح  اأن  يقبل  الأبيقورية،ل 

ميكن  حد  اأي  ت�ساءل،اأي�سا،اإىل  ل�سك  ال�سماء!  ول 

اجلحيم  من  النتقال  يف  حت�سم  اأن  »القفلة«  لهذه 

�رساع  لينتهي  املقلق،  الُي�رس  هذا  بكل  املطهر،  اإىل 

وكل  الذاتي،  البعد  ذو  )جحيُمه(  امُلم�ّض  الراهب 

)الآثورية(  الآ�سورية  والفجائع  ال�سخ�سيات  معاناة 

و�سيطا  ا�ستخدم  ل�سانه،اأو  على  بالأحرى،املنقولة 

ل�رسدها واأيقونيتها، كُبعٍد مو�سوعي.

يف احلالتني معا، وبقيا�ض جدارة املهارات وال�سيغ 

ت�ستحق  وحدها  الكاتب،  لدى  امل�ستخدمة  الفنية 

تعيينا نقديا مفردا، فاإن ما يالئم الإجابة على مثل 

الت�ساوؤلت عندنا، وكذلك  هو جدير بحو�سلة  هذه 

يف ختام قراءتنا ل »جحيم الراهب« ميكن التما�سها 

ر�سم  ما  نعتربه  العمل،  لهذا  الأ�سا�ض  املنظور  يف 

هذا  وفوق  وحمكياتها  و�سخ�سياتها  الرواية  خطة 

 ، تب�سرييٌّ وم�سمونا  �سكال  هو  اأملى خطابها،  وذاك 

ما  يف  واأدخل  عنها،  وللمنافحة  بق�سية،  تب�سرييٌّ 

ي�سمى بـ»رواية الأطروحة« التي ُيَبّجُل فيها الق�سد 

 
ٌ
وال�سنادات والربهنة، اأخالقية وقيمية، وهو اختيار

يف الرواية ونوٌعمن كتابتها. غري اأن من يتعاطى هذا 

امتحان،  من  عر�سةلأكرث  منظوره،  ويتبنى  النهج، 

ونواياها  املتبناة  الر�سالة  بني  القلق  و�ساو�سه  من 

ل�ستيعابها.  الفني  القالب  وتكييف  مرونة  ومدى 

مب�سداقية  املجازفة  احتمال  الأ�سعب،  ومنه، 

ميكن  م�سمونها  اأن  ظهر  لو  فيما  نف�سها،  الر�سالة 

الكاتب عن متا�سك لعمله  اأن يتهافت قيا�سا ببحث 

الرهان  يقع  ما  على  واأخرية:  اأخرى  بعبارة  فنيا. 

يف هذا النوع من ال�رسد: الرواية، وهي عامل حمكم 

اأم  التخييلي،  واأفقه  الدقيقة،  باإوالياته  وحمكوم 

الإيديولوجي،  مبحموله  خطاب  من  به  تُعّج  قد  ما 

نوري يف  �ساكر  اأن  اأ�سك يف  ل  التب�سريية؟  ونزعته 

روايته الأخرية، هذه، كان على وعي باأنها مغامرة 

قيمة، وطريقة  املجازفة  تخلو من خماطر، ويف  ل 

احل�سنيني،  بني  اجلمع  �سعي  هو  حمتواه  للجواب 

الذي يظل طموح كل روائي  الرتكيب اخلالق  نعني 

حّق، ونوري على دربه.    
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269269\ ناقد واأكادميي من م�رس

فو�سى وجودّية يف ق�سرة اجلوز

وباأية  الإطالق،  على  »ل�سيء«،  اأنه  من  الرغم  على 

اأ  يتنبَّ اأن  ميكن  القاطع،  اليقني  درجات  من  درجة 

كل  فاإن  لالأ�سياء«،  احلقيقية  »الطبيعة  بـماهية 

( ل ميكن اأن تتاأ�ّس�ض 
)2(

امل�رسوعات )كما يقول نيت�سه

ثمة  يكون  اأن  يجب  النهاية،  ففي  �سيء«.  »ل  على 

اعتدنا  ما  فح�سب  نقاوم  اأن  �رسيطَة  ما،  م�رسوٌع 

الال�سيء،  اأنه »ل �سيء«. فخارج  ت�سنيفه دائما على 

ما  كل  �سد  ثورًة  انتفا�سًة،  ما:  �سيًئا  ن�سنع  �سوف 

)َمن( ينادي جهاًرا مبا ياأتي: »اإن طبيعة الأ�سياء هي 

كذا وكذا«، »نحن نختلف، نحن غري عاديني«، »نحن 

اأقل من ل �سيء يف نظر القانون، �سواء كان القانون 

الإلهي، اأوالقانون الطبيعي، اأو القانون الجتماعي«. 

�سوف  الال�سيء،  فخارج  تختار.  اأن  اإل  اإذن  عليك  ما 

اأفعال  من  الفعل  ذلك  وبوا�سطة  قيمنا،  نتخّيل 

الكت�ساف �سوف نحيا.

النظر يف »الال �سيء«، غري متجاهلني  اأمعّنا  واإذا ما 

كونه �سيئا غري حمّدد بالأ�سا�ض، فاإننا ن�ستطيع، ويا 

كان  واإن  )حتى  ما،  �سيئا  عنه  نقول  اأن  للمفارقة، 

من  نوًعا  يبدو  »اإنه  مثل:  جماز(،  حم�ض  �سنقوله  ما 

الفو�سى«. ويف ثنايا كل من الأ�سطورة القدمية، وتبعا 

لـ»العلم احلديث«، تكمن الفو�سى يف قلب م�رسوعنا. 

Tia� تيامات يف:  )ممثَّال  ال�سخم  الثعبان  من  كال   اإن 

 
)5(

،)Leviathan وليفياثان   ،
)4(Python وبايثون   

)3(
،mat

He� هزيود الإغريقي  ال�ساعر  عند  البدائية   والفو�سى 

والقدمي  الطويل  احللم  عر�ض  على  يرتّبعان   
)6(

،siod

والكهنة،  امللوك  جميع  قبل  احلجري،  الع�رس  يف 

وعمالء النظام، والتاريخ الر�سمي الهرمي )الرتاتبي(، 

والقانون. يبداأ قانون »الال�سيء« يف اكت�ساب مالحمه 

- وهي مالمح مل�ساء مثل بي�سة بال مالمح، اأو مثل 

ثمرة  ت�سبه  التي   
)7(Hun�Tun تون  هن-  ال�سيد  وجبة 

الفو�سى  �سريورة،  بو�سفها  الفو�سى  اإنها  القرع، 

من  املتدّفق   
ّ
ال�سخي الفي�ض  ذلك  �سَطًطا،  بو�سفها 

»ل�سيء« نحو »�سيء ما«.

فكل  احلياة.  هي  الأمر،  واقع  يف  الفو�سى،  اإّن       

ُركام لأ�سياء �سّتى، وكل عربدة باللون، وكل املطالب 

فو�سى.  هي  حركة،  وكل  اّللحوح،  الربوتوبالزمّية 

كان  لو  كما  »النظام«  يبدو  تلك،  النظر  وجهة  ومن 

موًتا، توّقًفا مطلقًا، َبْلَورًة ل�سيء ما، �سمًتا مغرتًبا.

لي�ست  »الفو�سى  اأن  الفو�سوّيون  يزعم  �سنوات،  منذ 

Anarchism يبدو  جمرد هيويل«. حتى نظرية الفو�سى 

وفطرية  داخلية  اأخالًقا  طبيعيا،  قانونا  تبتغي  اأنها 

�رّس  يف  تبحث  اإنها  باإيجاز   لنقل  ما؛  م�ساألة  يف 

هذا  يف  امل�سيحّيني  من  اأف�سل  يوجد  )ول  الوجود. 

ال�سدد، هكذا يوؤمن نيت�سه، الراديكايل فقط يف باطنه، 

مبدى ا�ستيائهم من ذلك(. تقول نظرية الفو�سى باأنه 

جديًدا  �سكال  �ض  توؤ�سنِّ كي  فقط  الدولة«،  اإلغاء  »يجب 

اأكرث راديكالية للنظام يف مكانها. ويف مقابل ذلك، 

ميكن  »دولة«  ل  باأنه  قائلًة  الوجودية  الفو�سى  ترّد 

اأن »توجد« يف الفو�سى، فكل املزاعم الوجودية هي 

مزاعم زائفة با�ستثناء الزعم بالفو�سى ذاتها )ولكنه 

على اأية حال اأمر غري حمدد(؛ ومن ثّم فاإن احلكم على 

متوت  ل  »الفو�سى  م�ستحيل.  اأمر  هو  منها  نوع  اأي 

اأبدا«. اإن اأي �سكل من اأ�سكال »النظام« التي مل نتخّيلها 

قّط من قبل، واأنتجناها مبا�رسة وبطريقة عفوية يف 

ولأغرا�ض  وجودية«،  »حرية  قبيل  من  عبارة  جمرد 

بيرت المبورن ويل�سون   ترجمة: حممد ال�سحات\

الآنّية

اأو »اإميدياِتزم«)1(



احتفالية خا�سة بنا؛ هو �رسب من �رسوب الوهم.

العقاب  تقتل. ف�سور  اأن  لالأوهام  بالطبع، ميكن       

الوجودية  الفو�سى  اأما  نومه.  يف  النظام  تطارد 

نهارنا  نخلق  واأن  ن�ستيقظ،  اأن  نحن  علينا  فتقرتح 

اخلا�ض، حتى يف ظالل الدولة التي ت�سبه ذلك العمالق 

عن  اأحالمه  تدافع  والذي  ينام،  الذي  البو�ستولنتي 

النظام مثل موجات من العنف املذهل.

اإن القوة الوحيدة ذات القيمة مبا فيه الكفاية، والتي 

رغبة،  وكاأنها  وتبدو  الإبداع،  ممار�سة  لنا  ت�سّهل 

قوة  هي   ،Fourier  )8(
فورييه �سارل  ي�سّميها  كما  اأو 

Chaos والإيرو�ض  اأن »الكو�ض  passion«. كما  »العاطفة 

Eros« ]اأي رغبة الفو�سى والرغبة اجلن�سية[ )جنبا اإىل 

الأّولن  املعبودان  هما  القدمي(  والليل  الأر�ض  جنب 

ين�سغل  ل  الب�رسي  الن�ساط  فاإن  ولذلك  هزيود؛  لدى 

اجلاذبية  رغبة  اأو  الفتتان  دائرة  خارج  هو  مبا 

.
)9(

الكوزموجينية

كل  اأن  مفادها  نتيجٍة  اإىل  »العاطفة«  منطق  يوؤدي 

عدا  الأنظمة وهميٌة  الوجود، وكل  م�ستحيلة  »الدول« 

فاإن  ثم  ومن  بذاته،  قائم  وجود  ل  الرغبة.  اأنظمة 

احلكومة الوحيدة الباقية على قيد احلياة هي احلب، 

اأو هي »رغبة اجلاذبية«. تتوارى احل�سارات من تلقاء 

ذاتها، خلف غالف رقيق من العقالنية. واحلقيقة اأن 

الرغبة وحدها هي ما يخلق القيم. ومن ثّم، تتاأ�ّس�ض 

قيم ح�سارٍة ما على مبداأ اإنكار الرغبة. 

     اإن الراأ�سمالية التي تزعم لنف�سها القدرة على اإنتاج 

هي  فيه،  الرغبات  اإنتاج  اإعادة  طريق  عن  ما  نظاٍم 

اإنتاجاحلاجة،  بدافع  تن�ساأ  راأ�سمالية  الأمر  واقع  يف 

اإنتاج نف�سها فقط يف حالت بعينها  اإعادة  وميكنها 

مثل العجز وال�ستهجان والغرتاب.

كما يتفّتت امل�سهد يف م�رسحيٍة ما )مثلما هو احلال يف  

، تك�سف الراأ�سمالية عن ه�سا�سة عظام 
)10(

)VR برنامج

امل�سافرين  اأولئك  كمثل  َمَثَلنا  اإن  »ال�سلعة«.  مفهوم 

اجلان  حكايات  يف  �ساعات  ب�سع  ي�ستغرقون  الذين 

الأيرلندية، حيث يزورون العامل الآخر، ويبدون كمن 

يتناولون طعاما ب�سهيةخارقة، ثم فجاأة ن�سحو على 

فجر غائم، والرماد ل يزال يف اأفواهنا.

     الفرد واجلماعة، الأنا الآخر، ثنائية زائفة اأذاعتها 

ذلك  وال�سيطرة، وكان  التحّكم  بهدف  الإعالم  و�سائل 

اإن هريم�ض، وبو�سفه  اللغة قبل كل �سيء.  من خالل 

القول  اأما  �سيء.  كل  قبل  ر�سول  هو  الو�ساطة،  مالَك 

ال�رسيح،  التوا�سل  اأ�سكال  جميع  على  يجب  باأنه 

ال�سّفاف، اأن تكون مالئكيًة، وعلى اللغة ذاتها اأن تكون 

مالئكيًة، فهو نوع من اأنواع الفو�سى الإلهية لي�ض اإّل. 

اللغُة معّر�سًة لالإ�سابة بفريو�ض  اأن تكون  وبدل من 

يتكّرر ذاتيا، فاإن ثمة بّلورة ل نهائية القدرة تف�سل 

Grammar« الذي مينعنا من  اإنها »الّنحو  بني الأ�سياء، 

قتل »ل اأحد« مرة واحدة واإىل الأبد.

ْنوان ل ينف�سالن، وكل منهما يكمل  الذات والآخر �سِ

بذاتها«،  مكتفية  مطلقة  »فئة  هناك  لي�ست  الثاين. 

فح�سب  هناك  ولكن  »املجتمع«،  ول  »الأنا«  ل 

املتبادلة  العالقات  من  وع�سوائية  معقدة  �سبكة 

العجيب«،  »املغناطي�ض  ذلك  اأي�سا  وهناك  بينهما، 

الأ�سداء  من  زوبعًة  يثري  الذي  ذاته،  اجلاذبية  فعل 

والأ�ساليب اأو الأمناط يف جمرى ال�سريورة. 

من قلب هذا ال�سطراب، تن�ساأ قيٌم �سّتى تتاأ�ّس�ض على 

مبداأ الوفرة والكرثة بدل من ال�سّح والندرة، الهدّية بدل 

املتبادل  التاآزر  تعزيز  ال�سلعة، بحيث تعمل على  من 

بني الفرد واجلماعة، لكنها قيمت ناق�ض اأخالق الفرد 

اأن  يجب  لأنها  �سيء؛  كل  يف  احل�سارة  واأخالقيات 

تعمل مع احلياة بدل من املوت.

اإن عبارة »احلرية مهارة نف�ض-حركية« لي�ست مبتداأ 

�سكَل  ل  ذاتها  العمليُة  اإنها  خرب.  دون  من  جمّردا 

احلكم.  نظام  ل  الفاعلة  احلركُة  النهائي،  »الدولة« 

دقيق  نظام  اأي  اأّن  تدرك  الفانني،  املوتى،  فاأر�ض 

وحمكم اإىل حّد الكمال، بحيث ينكم�ض منه كل ما هو 

ع�سوي وحيوي طوًعا اأو كرًها، والذي يف�رسنِّ لنا ملاذا 

لهو   ،Civilization of Slippage النزلق  ح�سارة  توجد 

نظام ينفق اأكرث من ن�سف وجوده يف تقدي�ض املوت 

امل�رسية  واحل�سارة  البابلي  الع�رس  فمنذ  الهادئ. 

القدمية حتى القرن الع�رسين، لن ت�ستطيع التمييز اأبدا 

بني الطراز املعماري لل�سلطةو�سواهد القبور.

     متّدنا كل من البداوة والنتفا�سة بنماذج ممكنة 

حياتنا  يف  الوجودية  الفو�سى  من  لأ�سكال  احلدوث 

الكمال  مرحلة  ثورة  اأو  ح�سارة  اأية  اليومية.فبلوغ 
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عرفنا  ما  اإذا  وعزميتنا  اهتمامنا  يثّبط  الِبّللوري 

واأدركنا  اأ�سكال احلرب،  �سكلني من  باعتبارهما  هما 

الربج  ذلك  عليها  يبدو  التي  الختالفات  حجم 

والندرة.  ّح  ال�سُّ خرافة  اإنها  املتعب؛  العجوز  البابلي 

م�سنوًعا  معماريا  طراًزا  نختار  البدو،  يفعل  ومثلما 

للمرء  ميكن  باأماكن  ممتلئًة  ا  اأر�سً ونطاأ  اجللود،  من 

نختار  اأو �ساحية،  بلدٍة �سغرية  مثل  فيها.  الختباء 

ف�ساء �سيَّال بالحتفال واملغامرة، بدًل من خمّلفات 

العمل(؛  �سجن  )هو  معلَّب  زجاجي  ملن�سور  متجّمدة 

اإنه اقت�ساد الزمن ال�سائع، وخالٌف يبلغ حّد ال�سقاق 

م�ستقبل  اإىل  حتّن  متباينة  نو�ستاجلية  م�ساعر  بني 

ا�سطناعي.

رغباتنا.  معرفة  على  الطوباوية  ال�سعرية  ت�ساعدنا 

النظريات  اأنواع  من  بنوع  متّدنا  اليوتوبيا  فمراآة 

النقدية التي ل اأمل حتى لل�سيا�سة العملية اأو الفل�سفة 

الوقت  منلك  ل  لكننا  تطويرها.  اإمكان  يف  املنهجية 

مبجرد  نف�سها  ُتلزم  ما  نظريٍة  اإىل  لالإ�سغاء  الكايف 

الال  »مكان  باعتبارها  الفا�سلة  املدينة  يف  التاأّمل 

»ا�ستحالة  على  ح�رسًة  تتفّجع  اأنها  حني  يف  مكان«، 

الرغبة«. اإنه لأمر رائٌع اخرتاُق احلياة اليومية بوا�سطة 

العجائب اأو اخلوارق؛ اأي ابتداع »املواقف« املختلفة، 

التي تنتمي اإىل »مبداأ ج�سدي ومادي«، كما تنتمي اإىل 

 من اأن�سجة احلا�رس.
ّ
اخليال، واإىل ن�سيج حي

 immediacy الآنّية  يدرك هذه  الذي  الفرد  ي�ستطيع       

ما،  اإىل حد  اإليه  بالن�سبة  املتعة  دائرة  من  يو�ّسع  اأن 

التنومي  من  ال�ستيقاظ  طريق  عن  اإما  بب�ساطة  وذلك 

عليه  يطلق  )الذي   »Spooks »الأ�سباح  لـ  املغناطي�سي 

 ،)abstractions سترينر11جملًة من الأو�ساف الغام�سة�

املرء متوّرًطا يف »جرمية  اأن يكون  اأكرث من ذلك  اأو 

طريق  عن  ذلك  كل  من  واأكرث  اأكرث  هو  ما  اأو  ما«، 

تعزيز الذات )الأنا( تعزيًزا م�ساعفا يف اأثناء ممار�سة 

العملية اجلن�سية. ومن خالل احتاد �سترينر لأ�سحاب 

عن  نيت�سه  حلقة  يف  قدًما  من�سي  »امتالك-الذات«، 

»الأرواح احلرة Free Spirits«، ومن ثم ننتقل اإىل �سل�سلة 

وم�ساعفة  لفورييه،   Passional Series القدي�سني  اآلم 

ثم اإعادة م�ساعفة ذواتنا، اإىل الدرجة التي ي�ستن�سخ 

فيها الآخر نف�سه يف اإيرو�ض اجلماعة.

     �سوف يحّل اإبداع مثل هذه اجلماعة حمّل الفن،حيث 

يعرفون  الفقراء،   ،PoMo  
)12(

البومو �سعب  اأوغاد  اإن 

وتبادل  »اللعب«،  اأو  اين،  املجَّ فالإبداع  جيدا.  ذلك 

الهدايا، �سوف يت�سّببان يف ا�سمحالل الفن باعتباره 

�سوف  بالغة،  وبنعومة  لل�سلع.  اإنتاج  اإعادة  جمرد 

النف�سال  ذلك   
)13(

الدادائية« »الإب�ستمولوجيا  تذيب 

وال�سلعة، ومتنح ميالدا جديدا لع�رس  الفن  التام بني 

بني  التمييز  فيه  ممكنا  يعد  مل  �سيكولوجي  حجري 

املعنى، كاندائما يف  بهذا  الفن،  اإن  احلياة واجلمال. 

 الن�سيان، ومقموعا عرب ع�سور التاريخ ال�سامي، 
ّ
طي

الأمثلة  واأحد  حياتنا.  من  كليًّا  يختِف  مل  ولكنه 

الزخارف  تلك  هو  املح�سّوة-  –النحلة  املف�سلة 

هرمية  غري  اإبداعية  جماعة  بها  قامت  التي  العفوية 

مو�سوع  اإنتاج  اأجل  من  جتريبية(  )طليعية،  الطابع 

متفّرد ومفيد وجميل، وبطريقة منطية، بو�سفه هديًة 

ل�سخ�ض ما على �سلة بهذه احللقة.

     ميكن تلخي�ض املهمة التي تقوم بها منظمة الأفراد 

الدائرة.  هذه  رقعة  ات�ساع  ح�سب   ،Immediatist الآنّيني 

انتزاعه من  الذي ميكن  الأكرب من حياتي  فالن�سيب 

ميكن  كما  املوت،  دورة  ال�ستهالك/  العمل/  دائرة 

فر�ستي  هو  »النحلة«،  اقت�ساد  يف  ت�سغيله  اإعادة 

اأحد  يقوم  قد  املتعة.  مقام  بلوغ  اأجل  من  العظمى 

اأمل  الأ�سخا�ض مبغامرة موؤكدة؛ ومن ثم فهو يخّيب 

املوؤ�س�سات.  عليها  تنطوي  التي  الدماء  م�ّض  طاقة 

املتعة  خربة  من  جزءا  ت�سّكل  نف�سها  املغامرة  لكن 

حلظات  كل  يف  مالَحظة  حقيقٌة  وهي  املبا�رسة، 

متع  من  جزءا  ت�سّكل  كما  اليقظة،  كللحظات  التمّرد، 

املغامرة املكّثفة. اإنه اجلانب املهرجاين لالنتفا�سة، 

والطبيعة املتمّردة للمهرجان اأو فعل الحتفال.

     يف امل�سافة الكائنة بني ال�سحوة الأحادية للفرد 

وال�سوابق املر�سّية للتاآزر يف اجلماعة املتمّردة، ثمة 

بع�ض  مع  الجتماعية  الأ�سكال  من  كاملة  �سل�سلة 

اخلارج. يف  هناك  تتمّدد  »مل�رسوعنا«  الحتمالت 

البع�ض الآخر من هذه الحتمالت مل يعد لهمن فر�سة 

قد  التي  املت�سابهة  الأرواح  اثنني من  لقاء بني  لعقد 

اأحدها الآخر ويو�ّسع منه، عرب مواجهة خاطفة  يكرّب 

وغام�سة، وهناك احتمالت اأخرى تتمّثل يف الأعياد 
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اأو الأجازات، ول يزال هناك احتمال اآخر هو يوتوبيا 

جدا،  طويال  �سي�ستمر  اأنه  يبدو  �سيء  ل  القرا�سنة. 

ولكن ماذا يف ذلك؟ فالأديان والدول تفتخر ببقائها 

 :..14 jive  اخلا�ض الذي نعرف اأنه جمرد رق�سة جاز

فما تعنيه هو املوت.

الثورة«  فـ»بعد  »ثورية«.  مبوؤ�س�سات  نطالب  ل  نحن 

يف  وم�ستمرين  النحراف،  يف  م�ستمرين  �سنظّل 

بدل  النتقام،  ل�سيا�سة  امل�ستمر  الت�سلب  من  التهّرب 

من البحث املفرط، الغريب، الذي اأ�سبحبالن�سبة اإلينا 

ان�سممنا  ما  اإذا  لكننا  املمكنة.  الوحيدة  القاعدة  هو 

اأودّعمنا بع�ض احلركات »الثورية« الآن، �سنكون من 

ال�سلطة«.  »ا�ستلموا  ما  اإذا  »يخونهم«  من  اأول  املوؤكد 

وبعد كل �سيء، لي�ست ال�سلطة بالن�سبة اإلينا هي جمّرد 

قذف حزب الطليعة ال�سخيف اأو التطاول عليه.

The Temporary Au�  يف كتابي »منطقة موؤقتة حمظورة

نيويورك،  اأوتونوميديا،  )ال�سادر يف   »tonomous Zone

»الرغبة  بعنوان  مو�سوعا  ناق�سُت  قد  1991(،كنت 

على  فيه  �سّددُت  اختفاًء«،  بو�سفها  ال�سلطة  يف 

اأما  وغمو�سها.  »احلرية«  للحظة  املراوغة  الطبيعة 

ُقدنِّمت  )التي  الن�سو�ض  احلالية من  ال�سل�سلة  يف هذه 

اأُذيعت  مواعظ  اأو  خطب  جمموعة  باعتبارها  اأ�سال 

عنواٍن  حتت  وُن�رست  نيويورك،  يف   FMحمطة على 

فو�سويٍّ يف »نادي الكتاب الليربايل«(، ف�سوف ينتقل 

لبحث  العملي  التطبيق  اإىلفكرة  والهتمام  الرتكيز 

اإعادة متظهرها؛ ومن ثم اإىل م�سكلة املنظمة )منظمة 

ا�ستيطيقا  نظرية  يف  حماولة  ثمة  الآنّيني(.  الأفراد 

علم  منها  اأكرث  حماولة  جمرد  وهي  اجلماعة، 

التعبري  مّت  لقد  �سيا�ستها.  اأو  اجلماعة  �سو�سيولوجيا 

عن هذه املحاولة بو�سفها لعبًة لالأرواح احلّرة، بدل 

من كونها خمطًطا ملوؤ�س�سة ما. لقد ا�سُتبِدل باجلماعة 

الغرتاب،  اآليات  من  اآليًة  اأو  و�سيًطا،  باعتبارها 

على  للتغلب  �سة  املكرَّ املتزامنة(،  )اأو  الآنّية  اجلماعة 

اأنه  اأن ُيطلق على هذا الكتاب  النف�سال. من املمكن 

جتربة فكرية عن طائفة احتفالية دينية؛ اإذ لي�ست له 

اأية طموحات عليا. وفوق ذلك، فهو ل يّدعي لنف�سه اأنه 

يعرف »ما يجب عليه القيام به«؛ اأي معرفة اخلداع اأو 

التمويه الذي �سيقع ل حمالة بني املفّو�سني الر�سميني 

اأو  حوارّيني  يريد  كتابال  اإنه  الروحيني.  والوّعاظ 

اأن يحرتقوا كقربان حقيقي، ل  ل  يف�سّ مريدين، فهو 

متثياًل وحماكاة. يف واقع الأمر، ل يكاد هذا الكتاب 

ميلك اأية رغبة يف �سنع »حوار« على الإطالق، بل اإنه 

من  اأكرث  اإليه  املتاآمرين  جذب  ذلك  من  بدل  ل  يف�سّ

القّراء. اإنه كتاب يع�سق التحّدث، ولكنه فح�سب حتّدث 

من نوع الحتفال، بدل من حتّدث العمل. اإن الت�سّمم اأو 

ْكر فقط هما ما ميكن اأن يقفا يف وجه هذ الكتاب،  ال�سُّ

وكذلك ال�سمت.

)حكيم بك، فرنال اإكوينوك�ض، 1993(.

 ،»Ontological Anarchy in Nutshell « 1ـ هذا الن�ض هو املقالة الأوىل بعنوان

من كتاب:

6-1 .P  ،1994 ،Immediatism، Essays by Hakim Bey، AK Press
2ـ نيت�سه )1844-1900(: فيل�سوف و�ساعر اأملاين �سهري. تعّد اأفكاره ون�سو�سه م�سدر اإلهام 

كبري للوجودية وما بعد احلداثة، �سواء يف جمال الفل�سفة عموما اأو الأدب والفن خ�سو�سا.

3ـ تيامات: اإلهة البدائية ووح�ض الفو�سى، ح�سب ح�سارة ما بني النهرين.

4ـ بايثون: ثعبان اأ�سطوري، وهو تّنني الأر�ض يف دلفي.

5ـ ليفياثان: نظرا ل�سهرة الكلمة اأ�سبحت مرادفا للوح�ض ال�سخم. وت�سري دللة ال�سم كثريا 

اإىل احلوت اأو الثعبان اأي�سا.

6ـ هزيود: )اأو ه�سيود(: �ساعر اإغريقي �سهري )ت 700 ق. م(

7ـ هن تون: وجبة طعام�سينية ًينظر اإليها -من منظور غربي- اأحيانا باعتبارها اأمنوذجا 

على الفو�سى. لكّن الفو�سى، عند ال�سينّيني القدماء، هي الكمال ووحدانية الطبيعة. والأمر  

يختلف كثريا عما هو عليه لدى املجتمعات الغربية.

8ـ �سارل فورييه: مفكر اجتماعي و�سيا�سي فرن�سي )1772- 1837(.

9ـ الكوزموجينية: تعني التجان�ض الكوين.

الطوعي«،  الف�سل  »برنامج  اأو    Voluntary Redundancyاأو  VR برنامج  10ـ 

علىال�ستقالةطواعيًة،  املوظفني  بع�ض  لت�سجيع  ما  تقّدمهمنظمٌة  احلافزاملاليالذي  وهو 

ويتم ذلك عادة فيحالة تقلي�ساأواإعادة هيكلةبع�ض املوؤ�س�سات. والغر�ض من هذا الربنامج 

هوجتّنبت�رسيح العّمال اإجباًرا، اأو بغر�ض التحايل علىالقوانني الرقابية والنقابات العّمالية. 

 ،Max Stitner 11ـ يوهان كا�سرب �سميتد)1806- 1856( املعروف با�سم ماك�ض �سترينر

احلداثة  بعد  وما  والوجودية  العدمية  الفل�سفة  رّواد  من  واحًدا  يعّد  هوفيل�سوفاأملاين، 

والال�سلطوية.

وكان  كبريًة،  كاليفورنيا  �سمال  يف  الواقعة  التاريخية   Pomoالبومو اأرا�سي  كانت  12ـ 

لحًقا،  تعني،  »البومو«  كلمة  اأ�سبحت  ثم  الغرب.  جهة  من  الهادئ  املحيط  يحّدها�ساحل 

»اأولئك الذي يعي�سون يف حفرة الأر�ض احلمراء«.

13ـ الدادائيةحركة ثقافية وفنية اأوروبية طليعية عال مّدها تقريبا يف اأثناء احلرب العاملية 

زيوريخ  من  الأوىل  انطالقتها  وكانت  و1921.   1916 بني  ما  الفرتة  يف  وحتديًدا  الأوىل، 

الفّن  ويرف�ض  ناحية،  احلروب من  يعادي  فّنًيا  اأ�سا�ض كونها مذهًبا  قائمًة على  )�سوي�رسا( 

الب�رسية  بالفنون  له عالقة  ما  كل  الدادائية يف  اأّثرت  وقد  ثانية.  ناحية  اآنذاك من  ال�سائد 

وكذلك يف الأدب ونظريات الفن وامل�رسح والت�سميم،.. اإلخ.

الأربعينيات  عقدي  يف  خا�سة  ب�سفة  �ساع  ال�سعبي،  الرق�ض  يف  حيوي  اأ�سلوب  14ـ 

واخلم�سينيات من القرن الع�رسين، وهو اإيقاع راق�ض م�سحوب باملو�سيقى اأو الروك اآند رول.
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الناقد  ا�سم  املعا�رس  العربي  النقد  تاريخ  ظلم  لقد   

الفل�سطيني يو�سف �سامي اليو�سف )1938- 2013(، كما 

النقد  عن  كتبوا  من  ظلم  كان  رمبا  بل  اجلغرافيا؛  ظلمته 

العربي املعا�رس لليو�سف اأكرث فداحًة وجتاهاًل ون�سيانًا؛ 

فهو ناقٌد ميتلك روؤية ونظرة عميقتني اإىل الأدب والثقافة 

العربي  ال�سعر  لقراءة  عودته  اإىل  اإ�سافًة  وهو،  العربيني. 

القدمي قراءًة جديدة، مل يتواَن عن و�سع الظواهر الثقافية 

العربية املعا�رسة مو�سَع البحث وامل�ساءلة، جاعاًل ال�سعَر 

وجهة  من  ال�سعر  لأن  النقدي،  تفكريه  بوؤرة  يف   
ّ
العربي

قدميًا  العرب  اإنتاج  يف  والأهّم  الأبرز  النوع  هو  نظره 

وحديثًا. ولعل ذلك يدفعنا اإىل اإعادة العتبار لناقد دفعته 

العقدين  خالل  بعيداً  النزواء  اإىل  الكربى  النك�سارات 

ال�سخ�سي  ومنفاه  ت�رسّده  مذكرات  كاتبًا  املا�سيني، 

قدميه.  حتت  من  دومًا  الأر�ض  متيد  كفل�سطيني  والعاّم 

ُهّجر  الأوىل عندما  اليو�سف مرتني،  لقد ظلمت اجلغرافيا 

مع عائلته عام 1948 اإىل  لبنان ثم اإىل �سوريا، والثانية 

عندما ا�سطر اإىل مغادرة خميم الريموك يف دم�سق نتيجة  

املعارك  التي وجد اأبناء املخيم اأنف�سهم يف و�سطها اأواخر 

ال�سنة املا�سية. يف املّرة الأوىل كافح اليو�سف مع عائلته 

الرحيل  لينجو من كارثة حمو هوّيته وهوّبة �سعبه. لكن 

الثاين يف اجتاه خمّيم نهر البارد يف لبنان ك�رس قلبه. لقد 

والعالمة  الفل�سطيني  قدر  هما  والت�رسد  الرحيل  اأن  اأيقن 

الفارقة التي تنطبع على ج�سده، فاآثر مغادرة هذا العامل 

الظامل �سديد الق�سوة يوم الثالث من مايو )اأيار( هذا العام.

التاأ�سي�س الأنرثوبولوجيا نقدية عربية

اإىل  كتبه،  ما  معظم  يف  اليو�سف،   �سامي  يو�سف  ي�سعى 

من  نوع  يف  لها  اأ�سا�سًا  جتد  عربية  نقدية  روؤية  �سياغة 

الأنرثوبولوجيا الثقافية التي تقراأ املنجز الأدبي العربي، 

اليو�سف  ي�سميه  عّما  وتعبري  ك�سورة  وحا�رساً،  ما�سيًا 

ل اإىل هذه الروؤية، اأو  »الروح العربي«. وهو ي�ستخدم، للتو�سّ

لَنُقْل هذه القراءة الأنرثوبولوجية، اأدوات وتقنيات حتليلية 

الأ�سطوري،  النقد  من  تارًة  م�ستقاة  نظرية  وت�سورات 

اليونغي )ن�سبًة  اأو  الفرويدي  النف�ض  وتارًة ثانية من علم 

اإىل عامل النف�ض ال�سوي�رسي كارل غو�ستاف يونغ(، وتارًة 

ثالثة من فل�سفة املفكر الأملاين جورج ويلهيلم فريدري�ض 

ه النقدي،  هيجل املثالّية التي تبدو فاعلًة يف خلفّية ن�سّ

فهو ي�ستقي واحدًة من املقولت الهيجلية الكربى، اأق�سد 

مقولة »الروح« التي يوؤ�س�ض عليها اليو�سف قراءاته لل�سعر 

اجلاهلي والغزل العذرّي وال�سعر العربي املعا�رس، وكذلك 

فدوى  و�سعر  عزام  �سمرية  وق�س�ض  كنفاين  غ�سان  لأدب 

طوقان. كما اأنه يرى اأن ال�سعر العظيم ل يكون عظيما اإل 

اأو نف�ٍض تطلب ال�سمّو، فـ»اأعمق  اإذا �سدر عن روح عظيمة 

ما يف الإن�سان«، كما يقول، هو »وجدان الَعَليان، وجدان 

الدائمة  الكونية  احلقيقة  يف  والعي�ض  والكمال  الرفعة 

اخل�رسة والزهرار«. )ما ال�سعر العظيم؟، �ض: 47(

يوؤ�س�ض اليو�سف لروؤيته الأنرثوبولوجية اخلا�سة بالوجود 

الذي يرى  الع�رس اجلاهلي  اإىل  العودة  العربي من خالل 

الع�رس  اأن نفهم ما تال هذا  اأنه دون فهمه ي�سعب علينا 

اأنرثبولوجيا  »قيام  املتعذر  من  اإنه  وع�سور.  حقب  من 

عربية دون النطالق من احلقبة اجلاهلية، وذلك بو�سف 

و�سلتنا  التي  العربية  للبدائية  جت�سيداً  احلقبة  هذه 
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فخري �سالح\

يو�سف �سامي اليو�سف

ومركزّية ال�سعر اجلاهلّي



�سوء  قطرة  اإذن،  فاجلاهلية،  مكتوبة.  ن�سو�ض  عنها 

املتح�رس  الوعي  وبدايات  الأْن�َسَنة  فيها  تنك�سف  ممتازة 

واملتجاوز للمرحلة الوح�سية من مراحل التطور الب�رسي 

باأ�سواط مديدة.... ولذا بات من املتعذر علينا فهم الع�رس 

احلقبة  ا�ستيعاب  دون  اخلالية،  بالع�سور  ناهيك  الراهن، 

اجلاهلية ا�ستيعابًا �سموليًا عميقًا، وذلك حللول الغابر يف 

الراهن، ولأن كل حلقة من حلقات التحّول ال�ساعد حتمل 

لها. فاحلا�رس هو  ال�سابقة  اإيجابيات احللقات  ذاتها  يف 

جملة النطفاءات التي ل ترتّمد اإل كي تتجدد. �سحيٌح اأن 

املا�سي حتّول اإىل رماد، اإل اأن يف منطويات هذا الرماد 

تكمن جذوٌة ت�سهم يف اإ�ساءة احلا�رس وحتريكه.« )مقالت 

يف ال�سعر اجلاهلي، �ض: 17(

القتبا�ض  يف  بو�سوح  النقدي  اليو�سف  م�رسوع  يتحدد 

ال�سابق، فهو ي�سعى اإىل مقاربة الثقافة العربية، يف ع�سورها 

املختلفة، ا�ستناداً اإىل هذه الروؤية التي ترى املا�سي مقيمًا يف 

احلا�رس، موؤثراً ب�سورة عميقة يف ت�سكيل روؤية الذات للعامل، 

« يلهم الذات القومية العربية. ل غنى، 
ّ
و�سانعًا لـ»روح عربي

اجلاهلي  ال�سعر  قراءة  اإعادة  عن  املنظور،  هذا  من  انطالقًا 

للتاأ�سي�ض لقراءة ال�سعر العربي، وغريه من منتوجات »الروح 

اإن التجربة اجلاهلية  العربي«، يف احلقب والع�سور الالحقة. 

متثل  اإنها  بل  امل�رسوع،  هذا  اإمتام  اأجل  من  الأهمّية  �سديدة 

العربية، لكونها و�سلت  الذات  تتاأ�س�ض فيه  اأ�سا�سيًا  َرقًا«  »حَمْ

ومرحلة  جهة،  من  الروح،  ارتقاء  درجات  من  معينة  »درجة 

معينة من مراحل الت�سّكل الجتماعي ـ القت�سادي، من جهة 

اأخرى« )�ض: 17(. هذا الت�سور هو ما يفتتح به اليو�سف كتابه 

املتفّرد، العميق ونافذ الب�سرية، »مقالت يف ال�سعر اجلاهلي«: 

»حني حتاول الذات القومية اأن تعي ذاتها واأن تبحث عنها، ل 

كمعطى تاريخي حتدد مرة وانطفاأ، بل كح�سور يت�سكل على 

بحثها  فاإن  امل�ستقبل،  �سريورة  يف  الندراج  ويقبل  الدوام 

التغا�سي عن  وحماولتها ملعرفة ما �ستكونه ل يخّولها حق 

ما كانته ذات يوم.« )�ض: 5( وهو واإن كان ل يغفل عن كون 

ال�سعر العربي املعا�رس قد تخّطى الأدب اجلاهلي، اإل اأنه يرى 

 موؤ�س�ض يف جتربة ال�سعراء العرب 
ّ
هذا الأدب كعن�رس تكويني

الأ�سالة  تهجني  من  نوٍع  اإحداث  اإىل  يدعو  اإنه  املعا�رسين. 

اإجناز نوع من  اإىل  اإىل نف�سه،  الأثري  اأو بتعبريه  باملعا�رسة، 

التي  العنا�رس  مع  املا�سي  من  املتحّدرة  العنا�رس  »َمْلَغَمة« 

لالإن�سان  الكيانّية  التجربة  الآخر ومع  التفاعل مع  نتاُج  هي 

العربي يف الوقت الراهن.

 الروح التاريخي 

 
ّ
ما يهّمنا يف هذا ال�سياق من ربط اليو�سف بني ال�سعر اجلاهلي

التي  التاريخي«  »الروح  مقولة  على  ت�سديده  هو  واملعا�رس 

حا�رس  يف  اجلاهلية  احلقبة  ا�ستمرارية  نتاج  اأنها  يرى 

التطور  ال�ستمرارية يف كون  املعا�رسين. وتقيم هذه  العرب 

لأنها  اجلاهلية  التجربة  ي�ستنفد  ل  العربية  للذات  التاريخي 

ـ  العن�رس  ارتقاء،  كل  رغم  تظل،  التي  البدائية،  نتاج  »من 

النواة يف بنية الروح، ف�ساًل عن اأن ال�سعر اجلاهلي ل يت�سف 

ب�سمولية الواقع فقط، اأعني ب�سمولية اللحظة اجلاهلية، بل هو 

الكيان  ثوابت  ي�سمل  كما  احلياة،  يف  متاأ�سل  هو  مبا  يحيط 

النف�سي.« )�ض: 18(  

عن  للك�سف  و�سيلًة  اجلاهلي  ال�سعر  حتليل  ي�سبح  هكذا 

غريهم  عن  اجلاهلية  عرب  متيز  التي  الأن�سنة  خ�سائ�ض 

هو  اليو�سف  اإليه  يهدف  ما  اإن  والأمم.  والأقوام  ال�سعوب  من 

»الك�سف عن ردود فعل النف�ض البدائيةـ  التي حتاول اأن تتخطى 

الرببرية اإىل احل�سارة ـ اإزاء ظواهر بيئية معّينة، وعن الكيفية 

التي ا�ستطاعت بها هذه البيئة اأن ت�سوغ النف�ض وت�سنعها.« 

الطللية، على �سبيل املثال، هي »توليف  )�ض: 18( فاللحظة 

اجلن�سي  والقمع  احل�ساري  التهّدم  ثالث:  للحظات  اندغامي 

الق�سيدة  تراجيدّية  هي  كذلك   )19 )�ض:  الطبيعة.«  وقحل 

اجلاهلية التي يتوّحد فيها الإن�سان مع الوح�ض ب�سبب يبا�ض 

الإن�سان  على  متار�سه  الذي  وال�ستالب  ال�سحراوية  الطبيعة 

اإن »ال�ساعر اجلاهلي يعي�ض احلياة  والوح�ض معًا )�ض: 20(. 

كماأ�ساة« )�ض: 23(، كما اأن الإن�سان اجلاهلي »حيوان ميار�ض 

�سه« )�ض: 43(.  م�رسوع تاأنُّ

اأوردناها  التي  القتبا�سات،  هذه  من  نتبنّي  اأن  لنا  ميكن 

للتدليل على املنهجية التي يتبعها اليو�سف يف حتليل ال�سعر 

الذي تلعبه »لمّية   ،
ّ
الو�سوا�سي الدوَرَ املحورّي، بل  اجلاهلي، 

اليو�سف بال�سعر اجلاهلي،  العرب« لل�سنفرى يف ت�سكيل وعي 

روؤيته،  اإطار  حتدد  اإنها  القول  اإىل  ذلك  جناوز  قد  اإننا  بل 

يف  وحا�رساً،  ما�سيًا  العظيمني،  والأدب  لل�سعر  وتف�سيالته، 

الثقافة العربية كما يف جميع الثقافات. فالمّية العرب متثل 

)�ض:  احلياة«  مباأ�ساوّية  ال�ساعر  ل�سعور  جتلٍّ  واأن�سع  »اأرقى 

46(. وهو ي�ستخدم الت�سور الروؤيوي ذاته يف مقاربته لل�سعر 

العربي املعا�رس. اإنه يوؤمن اإميانًا قاطعًا اأن ما يوؤ�س�ض اأهمية 

الفاجعة  تاأمل  على  قدرتها  هو  التفعيلّية  العربية  الق�سيدة 

من  كثرية  موا�سع  يف  تركيزه  رغم  وهو  اأعماقها.  وا�ستغواِر 
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كتابه »ال�سعر العربي املعا�رس« على اأهمية ال�سورة املكثفة 

املتوترة واللغة الدرامّية امل�سحونة، التي تتمّيز بها الق�سائد 

اجلديدة، اإل اأن مداَر حكمه على اأهمية ال�ساعر وعظمته يتجلى 

يف قدرة ذلك ال�ساعر على جت�سيد البعد الفجائعي املاأ�ساوي 

الق�سيدة  »ولدت  لقد  املعا�رس.  الوجود  جتربة  ي�سم  الذي 

املحدد  و�رسطها  الذات  معانقة  من  تتمكن  لكيما  اجلديدة... 

التحولت  تعك�ض  اأن  من  تتمكن  ولكيما  العميقة،  ملاهيتها 

اجلديد  النمط  فكان  وحمموم.  كالح  مقلق  عامل  يف  النا�سطة 

عن  والقتالع،  التمزق  عن  للتعبري  نهج  خري  ال�سعر  من 

لهذا  املعا�رس، �ض: 23(  العربي  )ال�سعر  الدرامي«.  الن�سطار 

�سوى عدد حمدود من  النقدي  اليو�سف  ي�سمد حتت معول  ل 

ال�سعراء العرب املعا�رسين: بدر �ساكر ال�سياب وخليل حاوي 

يف  يعرب  فالأول  اخلال؛  ويو�سف  دروي�ض  وحممود  واأدوني�ض 

�سعره عن الإح�سا�ض بالبوؤ�ض وال�سقاء الب�رسيني، على �سعيد 

التاريخ والوجود، والثاين يح�سد �سعره بال�سور القامتة التي 

تعك�ض »الدمار والتقزز وخواء الوجود وقحل املجتمع العربي 

ميثل  كما  العاتية«،  العاملية  احل�سارة  قوى  اأمام  املهزوم 

حموَر  الثانية«  الولدة  حلركة  احلامل  الت�ساد  عن  »التعبري 

عمل الثالث )�ض: 23 ـ 24(، فيما ي�سّخ�ض الرابع »الإح�سا�ض 

)وهو   )264 )�ض:  املاأ�ساوي«  ال�سعور  وت�سوير  بالفجيعة 

الأمر نف�سه الذي يج�سده اأدب غ�سان كنفاين الذي �سور »القلق 

تخوم  على  الواقع  والنزق  الذنب  وعقدة  وال�سجر  والتمزق 

اأما   ،)22 �ض:  املاأ�ساة،  رع�سة  كنفاين:  )غ�سان  الع�ساب« 

الآين  بني  واملحدود،  املطلق  بني  فـ»يوّحد  والأخري  اخلام�ض 

)ال�سعر  الوجودي«  وم�رسوعه  الب�رسي  الكائن  بني  والأبدي، 

العربي املعا�رس، �ض: 58(. 

ال�سعر والفاجعة

والبعد  الفاجعة  على  الو�سوا�سي  الرتكيز  هذا  من  يخفف  ل 

املاأ�ساوي يف ال�سعر العربي املعا�رس خا�سة، والأدب العربي 

القومي  والنبعاث  التموزي  البعد  عن  اليو�سف  كالُم  عامة، 

الع�رسين.  القرن  العربية يف  الق�سيدة  كبار جمددي  �سعر  يف 

�سحيٌح اأنه ي�سري، يف موا�سع عديدة من كتابه »ال�سعر العربي 

املعا�رس« ويف بع�ض مقالته، اإىل اأثر نكبة فل�سطني وانبعاث 

نهاية  يف  العربية  الق�سيدة  حتّولت  يف   
ّ
القومي الروح 

ال�رسوط  هذه  يف  يرى  ل  لكنه  املا�سي.  القرن  اأربعينيات 

العربي  ال�سعر  بلوغ  على  وحافزاً  فعلّيًا  موؤثرا  اخلارجية 

القرنني  يف  الأوروبي  ال�سعر  بلغها  التي  املنزلَة  املعا�رس 

التا�سع ع�رس والع�رسين. فـ»الق�سيدُة العربية املعا�رسة تفتقر 

املعنى  روؤية  تنق�سها  كونيتها،  كلّيِتها،  الروؤيا،  �سمولية  اإىل 

الواحد وهو يتنف�ض يف كائنات الوجود برمتها. ولهذا ل ميلك 

مطبقة،  نبويٍة  ب�َسكينة  اجلوهرية  املاهّيَة  ُينطق  اأن  �ساعرنا 

وبالتايل ل ميلك الروُح اأن يتعّرف على ذاته يف لغته«. )ال�سعر 

العربي املعا�رس، �ض: 282- 283(      

ميكن القول اإن اليو�سف اجته اإىل الأدب اجلاهلي لريى عنا�رَس 

اأ�س�َض  مّيز  وقد  الأدب.  هذا  يف  الوجودية  الكيانّية  التجربة 

هذه التجربة الوجودية الكربى يف معلقات �سعراء اجلاهلية، 

ولمّية ال�سنفرى، والغزل العذرّي. لكنه مل يكتف بدرا�سة ال�سعر 

املعا�رس  العربي  ال�سعر  ظاهرَة  درا�سته  يف  انطلق  بل  القدمي 

ال�سياب  �سعر  على  اأ�سا�سية  ب�سورة  مرّكزا  كيانّية،  روؤية  من 

الفل�سطيني  ال�سعر  تطور  عن  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  واأدوني�ض، 

املقاوم. واملتاأمل لهذه الدرا�سات يجد اأنها طالعٌة من روؤيته 

ال�ساملة لل�سعر والأدب والثقافة، ول تنف�سل عن قراءته لل�سعر 

العربي القدمي. فالأدب بالن�سبة له هو تعبري عميق عن ماأ�ساة 

الوجود الكربى، وهو ما عرّب عنه يف درا�سة مكّثفة عن غ�سان 

كنفاين معنونا كتابه �سغري احلجم بـ »رع�سة املاأ�ساة«. 

العظيم؟«  ال�سعر  »ما  كتابه  اأ�سا�ض  يف  تقيم  نف�سها  الروؤية 

للوجود.  الكلّية  التجربة  عن  تعبرٌي  ال�سعر  اأن  فيه  يوؤكد  الذي 

الع�رس  مادّية  على  �رس�سة  حملًة  الكتاب  هذا  يف  ي�سّن  وهو 

يف  النظر  اإعادة  اإىل  داعيًا  فيه،  وال�ستهالك  الت�سليع  ونزعة 

نظرية ال�سعر ونظرية الفن اللتني تنتميان اإىل الغرب املادّي 

املعا�رس. وهو من ثّم يدعو اإىل العودة اإىل جذور ال�سعر والفن 

الوجود،  مبنابع  تت�سل  التي  الكربى  والن�سو�ِض  املركزية 

وعلى راأ�سها ن�سو�ُض املت�سّوفة واأ�سعاُرهم. 
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276\ �ساعر واأكادميي  من تون�ض

ال�سعرّية  الوهايبي  من�سف  جمموعة  اأّن  يف  �سّك  ل 

اجلديدة »ديوان ال�سيد البحري« ترتبط مبجموعاته 

الو�سائج  هذه  اأهّم   لعّل  وا�سجة  من  باأكرث  ال�سابقة 

فاأغلب  باملكان،  احتفاوؤها   : بالعناية  واأولها 

ت�ستدعي  حمّددة  اأمكنة  من  تنبثق  ال�ساعر  ق�سائد 

وخرافاتها  اأ�ساطريها  ورمّبا  ورموزها  �سورها 

�ض من خاللها خطابها ال�سعرّي.وهذه الأماكن 
ّ
لتوؤ�س

لي�ست كّلها اأماكن واقعّية فبع�سها متخّيل واإن حمل 

قد  نف�سها  الواقعّية  الأماكن  اإّن  ..بل  واقعّية  اأ�سماء 

وواقعّيتها  مرجعيتها   عن  الق�سائد،  داخل  تخّلت، 

وحتّولت اإىل ف�ساءات �سعرية .اإىل م�ساحات رمزية..

وهذا ل يعني اأّن �سعر الوهايبي هو �سعر اأفكار...كاّل 

التي  العقلّية  ال�سياغات  عن  بعيد  الوهايبي  �سعر 

نقل  اإىل  ي�سعى   �سعر  اإّنه  بل   دة  
ّ
جمر �سورا  تنتج 

حرارتها  بكّل   ون�سارتها.،  واقعّيتها  بكل  الأ�سياء 

والأمكنة،  والألوان  الأ�سياء  �سعر  وح�سورها.فهو 

هذا  يف  . وهو  واجل�سد  واجلارحة  ة 
ّ
احلا�س �سعر 

وا�سحا.فلي�ض  اختالفا  جمايليه  �سعر  عن  يختلف 

ه الأّول »مبعّلقة  غريبا بعد هذا اأن ي�سم الوهايبي ن�سّ

تقريظ املكان«، ولئن كنا �سرنجئ احلديث  عن داّل 

املعلقة فاإّننا �سنقف، يف البدء،  على عبارة »تقريظ 

الق�سيدة  هذه  تختزل  التي  العبارة  وهي  املكان«، 

ويف  الديوان  هذا  يف  كثرية   اأخرى  ق�سائد  ورمبا 

دواوين اأخرى لل�ساعر .

وال�سوؤال الأول الذي نريد اإثارته :ما هو املكان الذي 

تقر�سه الق�سيدة ؟

جاء يف م�ستهّلها :

حيث املكاُن جزيرُة العرِب الُقدامى

 ،
ٌّ
 والزمان هنا زماٌن لولبي

يف  البّلوَر  تخُرَق  اأن  على  اأ�سابعنا  عّودنا  نحُن 

ال�سحراْء 

وتوّقَع الأحجاَر والأ�سجار

ومت�سَك  جنٍد..  يف  الربق  َت�ِسيَم  اأن  الأ�سابع  عّلمنا   

�سوَءُه املبلوَل؛ عّلمنا الأ�سابَع اأن تكون املاْء

 لكاأّننا اأ�سالُفنا اإْذ نلتقي اأ�سالَفنا،

َوَكاأْن ُهُمو جاوؤوا اإلينا من وراء البحِر، 

اأو خرجوا اإلينا من وراء الأر�ض 

حيُث ال�سوُء اأزمنٌة  بها جمدولٌة

لكاأّننا يف البدِء.. ل عدٌم ول موت ول ليٌل يريُن ول 

 ي�ستبنُي بها..
ٌ
نهار

 لنا متتدُّ اأيديهْم اإلينا من خالِل عيونهْم وبريِقه

 مرتّدديَن جميعنا

»هْل نحُن اأنتْم اأّيها الأ�سالُف؟ اأْم؟«

الن�ّض  يعمد  الدرامّية  الأعمال  يف  احلال  هو  وكما 

اإىل  حتديد املكان: جزيرة العرب القدامى، والزمان 

 وال�سخ�سيات التي تقت�سم  داخل 
ّ
: الع�رس اجلاهلي  

حممد الغزي\

حني يفّك ال�ساعر حروف املدن

»ديوان ال�سيد البحري« ملن�سف  الوهايبي



البطولة: »الأ�سالف« عامة و�سعراء  الق�سيدة مغامن 

اجلاهلية على وجه اخل�سو�ض،..كما يعمد الن�ّض اإىل 

الإ�سارة اإىل  الأحداث يف �رسب من التلويح البعيد 

اإىل  ف�ساء تت�ساّم داخله  الق�سيدة  ... هكذا تتحّول 

اأم�ساج من الفنون امل�رسحية وال�رسدية وهي الفنون 

التي �سّدت كل حركاتها وعنا�رسها وجعلتها جملة 

نحوّية  جمل  على  احتوت  )وان  واحدة..  �سعرية 

كثرية(.. 

نفهم  باملكان،  الحتفاء  �سياق  ال�سياق،  هذا  يف 

�سبب اختيار ال�ساعر لعبارة املعّلقة يجعلها عنوان  

ق�سيدته. واملعّلقة، كما هو معروف، ق�سيدة املكان 

ر�سومه..وهي  تتهّجى  اأو  ت�ستنطقه  او  ت�سرتجعه 

منه  تنبثق  مركزا  الطلل  من  تّتخذ  الأحوال  كّل  يف 

جمموعة من الدوائر املجازّية التي تنداح متباعدة 

اأبيات الق�سيدة.
ّ
عن ذلك املركز وتغمر باإ�سعاعها كل 

اإىل كتابة معّلقة جديدة،ي�سيفها  اإذن يعمد  ال�ساعر 

هي  نعرف،واملعلقة  التي  ال�سبع  املعلقات  اإىل 

ال�سعراء  التي ظّل  الق�سيدة الأمنوذج  الأم،  الق�سيدة 

يتقّفون خطوها على امتداد قرون كثرية، وهي فوق 

من  اكت�سبت  التي  ال�سعرية  التقاليد  من  جملة  هذا  

اأثر تكرار بعد تكرار قدا�سة متوّهمة . لكّن ال�ساعرل 

يلتزم بقوانني املعلقة ول بنوامي�سها...كل ما  بقي 

من املعلقة  القدمية يف هذه املعلقة اجلديدة النربة 

النو�ستاجلية للمكان الأول يتهّدده البلى..

لكْن �سميُم عرار جنٍد مل يزْل فينا يهمهُم ناعمًا،

ُد  َتَردَّ اأجرا�ُض َماِعِزهْم  اإىل ريٍح بنا.  ويدوُر من ريٍح 

 جبالهْم فينا 
نِّ
ي مْن َق�سِ

 ُمتـ�َسّمًما اأحالمنا 
ٌ
 قطيٌع هادر

دوِع  �سُ ويف  العنكبوِت؛  كن�ْسِج  خيٍط  على  مي�سي 

ق�سيدٍة وظالله

 يجري عميًقا 

دوِع ق�سيدٍة وظالله  ويف �سُ

جاهلية  لن�سو�ض  ا�ستدعاء  املعلقة  وا�ستدعاء   

رموزها   حاور  كما  باقتدار  ال�ساعر  حاورها 

دارة  حادثة  ي�ستعيد  املقاطع  اأحد  ففي  و�سورها 

جلجل التي �سورها امروؤ القي�ض يف معلقته :

َولأْدُخلْن كالظّل دارَة جلجٍل، 

من بيتها الع�رسين)اأعني جّيدا بيت الق�سيدْه(  

واأراه خمتطفا ثياب امل�ستحّماِت املرايا ال�ساحباِت 

على ُف�سول ِو�سادنا،من ليلهّن،حريَرُه، 

نا عليِه ول  والواهباِت لنا ِو�ساًدا خافقا اأبدا؛فما مِنْ

َحْونا. كاَن لل�سّليل عاداٌت  اإليِه ول �سَ

ويعرُف كيف يف ُدْهن ال�سموع يفكُّ اأرداَن القمي�ِض،

وكيف ت�ستعُل الوروُد، وكيف يهبُط كالّندى

معّلقة  الذباب يف  ي�ستدعي �سورة  ثان  مقطع  ويف 

عنرتة:

 يف عيون ذبابٍة ُقزحّيٍة كانت حتّك ذراَعها بذراِعها، 

يف الريِح جاءْت من اأقا�سي الأر�ِض، من بئٍر هناَك،

�َض موتاهْم
ْ
 حتمُل َجر

َ
بعيدِة امَلْهوى،اإلينا؛ وهي

ويف مقطع اأخر ي�ستدعي �سورة الناقة /ال�سفينة يف 

معلقة عنرتة:

الق�سيدُة فْلـُك  ُتطِعُمنا وتاأكلنا..  البحر  الأر�ُض مثل 

نوٍح..

غري اأّن نبّيها املاّلَح يا ابَن العبِد، مْل َيْقـ�رِسْ بها وجَه 

املياِه 

�سبيحة الطوفاِن.. مل يبلْغ بها دمْلوَن اإّل 

وهي تغط�ُض ثّم تطفو ثّم تغط�ُض ثّم تطفو.. 

احلوُت  من موٍج اإىل موٍج ُيقاِذفها؛ ونحُن مكّد�سوَن 

هناَك يف �سندوقها العّوام

تقوم  املجموعة،  هذه  يف  الوهايبي،  ق�سيدة  اإّن 

ترتاءى يف  ور  ال�سّ وهذه  ور  ال�سّ من  على جمموعة 

من  تبدو  فهي  مزدوج  اإيقاع  ذات  الأحيان  معظم 

ي�سُندها  الذي  لة بالن�ّض املتعنّي  ال�سّ ناحية وثيقة 

من  تبدو  لكّنها  وتوّهجها،  ح�سورها  ومينحها 

وخا�سة  قدمية  بن�سو�ض  مرتبطة  اأخرى  ناحية 

جاهلية تلّوح لها وتذّكر بها ومن هنا ت�سبح قراءة 

بني  واإياب  ذهاب  حركة  الق�سائد  من  ال�سنف  هذا 

تربط  اأن  القراءة  هذه  �ساأن  قبله،ومن  ما  و  الن�ّض 

تتفاعل فيها  التي  احة 
ّ
ال�س التي هي  الق�سيدة  بنية 

 . الأدب  بنية  هي  اأكرب  ببنية  املختلفة  العنا�رس 

الن�ّض  اأن  يعني  ل  م�ستقلة  بنية  الن�ّض  فاعتبار 

اأو  منه،  انبثق  الذي   
ّ
الأدبي اجلن�ض  عن  معزول 

منف�سل عن اجلذور الثقافّية التي حتّدر منها. الن�ّض 
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نتاج قد اكتمل من حيث الكتابة لكّنه مو�سول باملا 

قبل )اأي جملة الن�سو�ض التي ت�رّسبها اأدبية كانت 

اأم غري اأدبية( كما اأّنه مو�سول باملا بعد )اأي �سور 

والكتابات  الآثار  جتلّيه يف ن�سو�ض لحقة( وهذه 

من  حال  يف  الق�سيدة   باطن  يف  تتماوج  التي 

الئتالف والختالف، والتقارب والتباعد، والتقاطع 

�سعريتها  الق�سيدة  متنح  ااتي  هي  والتوا�سل 

و�رسعيتها.

.اإّن ن�ّض الوهايبي يراهن على الإخفاء والإغما�ض 

اأكرث من مراهنته على الإبانة والإي�ساح ومن �ساأن 

ل  تاأويلّية  احتمالت  تفتحه على  اأن  املراهنة  هذه 

يحّد مداها...وهو بذلك ي�سل و�سيجة قوّية مع تيار 

 اختار اللغة الالزمة بدل اللغة املتعّدية 
ّ
�سعرّي عربي

ي  ..اللغة املتعّدية هي التي تراهن على اخلارج الن�سّ

التي  فهي  الالزمة  اللغة  اأّما  �سعرّيتها،  منه  ت�ستمّد 

ورموزها  �سورها  على  اأي  نف�سها،  على  تراهن 

بداأ  الذي  التّيار  �سعرّيتها...وهذا  �ض 
ّ
لتوؤ�س واأقنعتها 

مع جمّلة �سعر قد �سهد حتّولت كثرية جعلته متعّددا 

على وحدته، متنّوعا على جتان�سه.. والوهايبي، واإن 

انخرط يف هذا التّيار، وا�سرتفد اأهّم مقّوماته اإّل اأّنه 

حافظ على �سوته ومتّيز جتربته  :

  ق�سيدة الوهايبي هي  ق�سيدة الحتمالت والظالل 

بع�ض  برقاب  بع�سها  ياأخذ  واملجازات  والأخيلة 

..ال�سعر هنا يتنّكب عن الوظيفة الإخبارّية وينه�ض 

 والبعيد واملجهول، كّل غايته 
ّ
بوظيفة كتابة اخلفي

الروؤية  جتديد  خالل  من  الوجود  اإىل  الروؤية  جتديد 

اأداة  املجاز  ي�سبح  ال�سياق  هذا  .ويف  اللغة  اىل 

على  مفتوحة  نافذة  ذلك،  اإىل  وهو،  لغته،  ال�ساعر، 

على   ،
ّ
واجلماعي  

ّ
الذاتي على  والال�سعور،  ال�سعور 

ميكننا   ل  الأحوال   كّل  والأ�سطورّي...يف   
ّ
الواقعي

اأو نحيط بدللته نحن  ان نرتجم م�سمون املجاز، 

نكتفي عادة باحلد�ض يتيح لنا  اإدراك بع�ض اأ�رساره 

ـبُت حجارتُه واأثافــيـْه
ّ
وخفاياه . قلـ

مراْت(
ّ
يها حـَبـٌب لزٌج كغبار الثـ

ّ
)كان يغطـ

واأنا اأقفُز من �سدر البيت اإىل عُجِز البيِت،

اآِخـِر  من  ثهمِد  برقَة  على  واأطلَّ  ذروته  اأبلَغ  اأن  اإىل 

�ٍض فـيْه ل �سيَء �سوى اأ�سواٍت �سافرٍة
ْ
َجر

 /

 ك�رسير احل�رساْت

ـُل كالو�سِم يف اأطالٍل تـْنـ�سَ

عْد
ّ
و�سوٍت كـهزمِي الر

يرتّدُد يف داليِة ابِن العبْد

اعُد من جمهوِر قوافـيـْه ـاآٍر ي�سّ
ْ
وتـجاُوِب اأظـ

منطق  الق�سيدة ي�سبه هنا منطق احللم حيث تتواىل 

ال�سور يتوالد  بع�سها من بع�ض دون عالقة وا�سحة 

العقل  �سلطان  من  تخففت  الق�سيدة  تنتظمها..لكاأّن 

الواعي وم�ست توؤ�س�ض لنف�سها منطقا خم�سو�سا  ل 

يرى حرجا يف اخلروج عن وحدة املعنى والت�سل�سل 

 مع كّل ما 
ّ
املاألوف لل�سور والرموز.اإّننا  اإزاء تداع حر

ينطوي عليه هذا التداعي من »فو�سى« و»ا�سطراب« 

ظاهرين يخفيان توافقا وتنا�سقا خفّيني...والنتيجة 

يف  الطرائق  هذه  اأّن  هذا  كّل  من  ن�ستخل�سها  التي 

الطرائق  اأف�سل  هي  الكالم  واإن�ساء  القول  ت�رسيف 

التي تف�سح عن جتربة ال�ساعر وتقول تغريبته. 

ال�سعر الذي كتبه من�سف الوهايبي   النوع من   هذا 

يذكرنا باأن اللغة هي �سكن الإن�سان، ذاكرته الذاهبة 

العامل،عنوان  يف  ح�سوره  طريقة  الزمن،  يف  بعيدا 

تيهه وانك�ساره. 

والرواية  بال�سعر  تو�سلت  التي  الوهايبي  جتربة  اإّن 

م�ساعرها  غائر  عن  .وتف�سح  تغريبتها  لتقول 

العربّية  ال�سعرّية  الن�سو�ض  اأهّم  اإىل  اأ�سغت  قد 

ماء  ت�سفح  اأو  ذاكرتها  تفقد  اأن  غري  من  والأجنبّية 

فاإنها  التجربة  قيمة  تكن  مهما  ..لكن  �سعريتها 

اأ�سلوب، يف طريقة  د يف �سياغة، يف 
ّ
اأن تتج�س لبّد 

بال�سبط،  خم�سو�سة..وهنا،  القول  لت�رسيف 

تتجّلى قيمة الأعمال الأدبية، وال�سعرّية، على وجه 

اخل�سو�ض، التي كتبها من�سف الوهايبي.فقد عمل 

عمل  اأي  وا�ستعارات  رموز  خلق  ال�ساعرعلى  هذا 

على خلق عامل متخّيل ل يحاكي العامل املو�سوعي 

واإمّنا يوازيه،يدخل يف حوار معه دون اأن يذوب فيه 

..وتلك اإحدى خ�سائ�ض ال�سعر احلديث الالفتة.
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وهو  بالأنثى ظلَّ وجُهُه م�سوّداً  اأحُدهم  ُب�ّشَ  »واإذا 

كظيم«  

- القراآن الكرمي  )اآية 57( �سورة النحل .  

 العامل«
ُ
 زجنية 

ُ
»املراأة 

– لويز دين/ رواية: اأن ن�سبح اأغرابًا – �ض65  

»  اأكرُث ذكاًء ِمَن احلبِّ
َ
»اإّن الكراهية 

- كارلو�ض فوينت�ض / كر�سي الن�رس-�ض350 .  

فرلني..!!.   حياتي«-  من  الن�ساء  جميُع  تخرُج  »�سوَف 

ها نهب   اجلناح، وع�سُّ
ُ
 وديعة، ك�سرية 

ٌ
- حمامة 

ُ
املراأة 

الريح !!

الرجُل – اإمرباطور من �سمعٍ ، بكر�سي �سدىء، واأو�سمة 

من اأوهام !!

الذكورة والأنوثة عاملاِن اأزليان، بت�ساري�ض كونية 

خمتلفة، يلتقيانِ  يف �سحوٍ  كاذبٍ ، ويفرتقان على 

برقِ  غيمٍ  كاذٍب !!

ذلَك،  من  اأكرَث  تقوُل   
*
ال�سياع« »رحلة  رواية 

�سفحاتها املمغنطة الع�رسة �سفور الق�سيدة، ممهورة 

امل�سادفة،  �سهري  د.  والروائية  الكاتبة  بتوقيع 

باأ�سابعها الع�رسة من دون ترّدد اأْو ندم !!

 عامٍ  تقريبًا اأْن اأرمي مينَي الطالق على 
ُ
رُت منذ 

ّ
:«قر

هذِه احليوانة ال�سغرية.. اأم�سُك بها بقرٍف من �سعرها 

الطويل، واألقيها خارَج بيتي كما األقي فاأراً ميتًا«- 

الرواية �ض9.

بني  متبادل  ال�سطراري  كالهبوط  ملٌح  حبٌّ   .

 
ّ
حب  .. )نرمني(  والزوجة  اإبراهيم(  )جمال  الراوي 

متاهية  �سة 
ّ
موؤ�س عن  »عبارة  عاملٍ   يف  فّعاًل  لي�َض 

ُمقِلق،   
ّ
حب  .. كونديرا  ميالن  تعبري  هائلة«-ح�سب 

يف عيون حريى اأكرث قلقًا، ُيقّزُم فيه خملوق �سّفاف، 

وهو يعي�ض حلظة ع�سقِ  �سادق، يبني عليها حياته 

الطرف  لل�سقوط، وهو  اآيلة  التي تبدو م�سطربة، بل 

دمعًا  لأجلها  الروائية  ت�سكُب  التي  )الأنثى(  الثاين 

�سوى  �سيء  لينق�سها  التي  )الزوجة(  وهي  لوؤلوؤيًا، 

اأّنها )عاقر(، والطرف الأول )الرجل( و)الزوج( حالة 

قلقٍ  مزمنٍ  اأخرى ت�سرُي بقدمني، وتفّكر اإىل الوراء، 

الرجُل  يتغلُب  رمّبا   .. �سيء  اإىل  تنتهي  اأن  دون  من 

باحتقارِه  هذِه  امل�ستع�سية  حالتِه  على  )الزوج( 

د ظّل لهذا العجل« – �ض12 
ّ
، فهو »جمر

ً
لنف�سِه تارة 

حترير  رئي�ض  )العجل(  العمل  يف  رئي�سه  واحتقاره 

اجلريدة التي يعمُل به، الذي ل يفقُه �سيئًا يف الكتابة 

ول يف ال�سحافة، وهو كريه منّفر ح�سب البورتريه 

279\ �ساعر وكاتب من العراق 

ِعذاب الركابي\

 »رحلة ُ ال�سباع«- ل�سهري امل�سادفة

  االأنثى هَي االأ�سُل !!



الذي ير�سمُه له البطل » جمال اإبراهيم«: »اأدخُل على 

 الذي ليعك�ُض اإّل كراهية كّل 
ٌ
وجهه امل�سوّد الكظيم 

ما حولُه من ب�رسٍ  واأ�سياء، والأهّم كراهية نف�سه« – 

�ض13.

 .ورئي�ض حترير اجلريدة هَو ال�سورة املعرّبة ل�ساحفة 

ت�سرُي وفق قوانني وتعليمات النظام العثماين البائد، 

فهو مكروه، جاهل، غري مقنع مهنيًا، وُيعّو�ُض كّل 

وبال  معنى،  بال  والإيعازات  الأوامر  خالل  من  ذلك 

حدود والتي جعلت العاملني يف املوؤ�س�سة ال�سحفية 

اإذ  اأمنية،  نقطة  اأو  اأنف�سهم يف مركز �رسطة  يظنون 

واملوؤامرات  الكراهية  �سور  بكّل  حافٌل  املكان  اأّن  

البطل  اأن  حّتى  اأي�سا،  والزهق  والنميمة  واخلوف 

 �ساقة، 
ً
املدعو )جمال اإبراهيم( يجُد ال�سحافة مهنة 

بْل كثرية عليه، وهو الك�سول املخبول، فاقد التوازن 

التحرير:«  واأوامر واقرتاحات رئي�ض  اإيعازات  لكرثة 

ك�سول  فاأنا  �سحفيًا،  لأكوَن  اأخَلْق  مْل  احلقيقة  يف 

للغاية، وخمي ليبدُع اأّي �سيء جديد، وهناك عطٌب 

يف م�ساعري« – �ض15.

 قلقٍ  دائمة بامتياز !!
ُ
.البطُل )جمال اإبراهيم( حالة 

ُيحّب ويكرُه يف الآن، يعتّد بنف�سِه ويحتقرها يف الآن، 

�سعوٌر دائُم بالإحباط، و�سعور اأكرث قتامة اأّنُه ظلُّ اإن�سان، 

ابتداًء  ال�ستعطاف  هو  الآخرين  وبنَي  بينُه  يجمُع  وما 

من رئي�ض التحرير)ع�سام ال�سواين(، وانهاًء برفقائه يف 

َمْن حوله، مبا  وبكّل  بالنف�ض،  ثقة  عدم  .. حالة  العمل 

راحته،  على  وت�سهُر  حتّبُه  التي  اجلميلة  زوجتُه  فيهم 

وحتّقق لُه حلمه يف ال�رسير، وهو ي�سفها بـ«العاهرة« .. 

حالة قلق مر�سية م�ستدمية، مقرونة ب�سخرية مرة من 

)جمال  �سخ�سية  تبدو   .. وت�سغريها  واحتقارها  نف�سه 

بها  تكتمَل  اأن  مُيكن  كاريكاتريية،  �سورة  اإبراهيم( 

بْل  جاد،  ككاتب  ل  بها،  يعمُل  التي  اجلريدة  �سفحات 

وم�سدر  مهزومة،  �سخ�سية  عن  معرّب  كارتوين  كر�سك 

اأبي،  اأبداً  اأحْب  مْل  اأنني  يبدو   »: الآن  يف  و�سحك  رثاء 

ومن ح�سن حظِه انُه ماَت واأنا يف ال�سابعة من عمري، 

يف احلقيقة اأنا لاأ�سعُر بذنٍب ما اإزاء م�ساعري تلك، فلقْد 

حاولُت كثرياً اأن اأحّبُه، ولكّنني مْل اأ�ستطع«- �ض22.

�سخ�سية  اإىل  )البطل(  يحّوُل  النف�سي  ال�سطراب  هذا    

للت�ساوؤل  وامُلثري  اأكرث  والغام�ُض  اي�سًا،  جّداً  غام�سة 

كان  اأنُه  يذكر  مل  فهو  �سبٍب،  دون  من  لأبيه،  كراهيته 

 من �سورة 
ً
ي�رسبه اأو ُيوؤذيه اأو يحتقره، ليقرتب قليال 

)حممد  الفا�سح  العابث  الروائي  لدى  كانت  التي  الأب 

�سكري( يف روايته )اخلبز احلايف( وهوي�سُف كراهيته 

لأبيه الذي كاَن ي�رسبه، وي�سطهدُه، في�سطُر اإىل �ستمه 

 
ْ
الذي ميوت فيه كي اليوم  ولعنه يف �رّسه، وهو ينتظر 

لكي  قربه  �ساأزور  اأبي  ميوت  حنَي   »: قربه  على  يتبوَل 

اخلبز  ملرحا�ض«-  اإّل  ي�سلَح  لْن  قربُه  اإّن  عليه،  اأبوَل 

احلايف �ض 104.

 زجنية العامل« – لويز دين !!
ُ
. » املراأة 

ال�سباع«، فالبطل )جمال  املراأة يف »رحلة  هكذا تبدو 

الأمواج،  ال�ساخبة  قلقِه  بحار  من  منطلقًا  اإبراهيم( 

�سورة  يف  الن�ساء  كّل  يرى  الكراهية،  راية  يرفع  وهو 

لل�سلوك«  عفوية  �سورة   « فامل�ساعُر  الزوجة)نرمني(، 

موقفًا  )جمال(  يتخذ   .. فوينت�ض  كارلو�ض  يقول  كما 

ظلمِة  يف  الدافىء  �سكنه  وهي   – الأنثى  من  �سلبيًا 

على  زائداً  خملوقًا  روؤاه  ح�سب  لتبدو  واأيامه،  روحِه 

العامل، وي�سعى اإىل تكوين )احتاد( للرجال �سّد الأنثى، 

الرتويج لنقرا�ض  الكراهية  اأهدافِه املكتوبة بحرب  من 

العامل  رجال  كّل  يتحد  باأْن  حلمت  املراأة:«ولطاملا 

وينه�سّن حلم  البع�ض  بع�سهن  �سعر  بنتفّن  فيرتكونهن 

كّل  �سيكفي  منهّن  �سيتبقى  وَمْن  البع�ض،  بع�سهمّن 

رجال الدنيا، لأنهّن يف احلقيقة كرٌث«- �ض 36.

الآخَر«-  مّنا  كلٌّ  و�سيفهُم  حولَك،  ما  كّل  يف  »�ِسْك 

كارلو�ض فوينت�ض / كر�سي الن�رس �ض 183.

ال�سّك مر�ض الرجل بال دواء، ح�سب اآخر روي�سته كتبتها 

اإذ �سعب  اأنثاها،  ل�سان  امل�سادفة على  �سهري  الروائية 

اأْن ي�سفى منه )جمال اإبراهيم(، فثقته باملراأة )الزوجة( 

الرواية،  �سطور  تقول  كما  فيه،  لنق�ٍض  متامًا،  معدومة 

عالقته  امل�سادفة،  �سهري   – تقّر  كما  فيها  واكتمال 

اأكرث   « ويجدها  لها،  مثيل  ل  كراهية  عن  تنّم  بزوجته 

ذكاًء من احلّب«- كما قاَل فوينت�ض، كراهية من طرٍف 

وحري�سة  لزوجها،  وحمّبة  مطيعة،  زوجة  فهي  واحد، 

على �سوء بيتها، ومْل يلحظ عليها اأي �سلوك �ساذ وغري 

اأعراف  يرُث  جعله  وقلقُه  وكراهيته  و�سكُه  اأخالقي، 

 – الأنثى  بواأد  قاموا  الذين  اجلاهلية  عرب  وتقاليد 

الظالمي  تفكريهم  ح�سب  للعار  املو�سوعي  املعادل 
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اأنكرها عليهم القراآن  املقيت، تلك العادة الذميمة التي 

الوجود  حّق  املراأة  يعطي  وهو  وا�ستهجنها  الكرمي، 

بدرجة  اأذكياء  العرب  يكْن  اأمل   »: احلياة   – احللم   –
كبرية عندما اكت�سفوا يف اجلاهلية، اإنهم لْن ي�ستطيعوا 

التخل�ض من فتنة املراأة وعارها اإّل بواأدها حّية مبجّرد 

املراأة يف احلياة،  اأهمية  ما  اأبداً  اأفهم  مْل  اأنا  ؟  ولدتها 

ذلك املخلوق البائ�ض املكون من اأع�ساء ل ت�سلح كلها 

اإّل للجن�ض والولدة« – �ض43.

هكذا يبدو )جمال اإبراهيم( بطل الرواية ح�سب البورتريه 

الروائية �سهري امل�سادفة، بلغٍة ملغمٍة  لُه  الذي تر�سمُه 

اأحيانا، واإذا ما انفجرت، وكّررت من عالمات ا�ستفهام 

الكلمات  من  �سياًل  �ستكون  فاأّنها  واأعرافها،  القبيلة 

التوت، حلالة رجل  والعارية، حتجبها ورقة  الفا�سحة 

ٍ )دينا�سور( هَو نابي يف روؤاه، وخمجل وفا�سح يدعو 

اإىل الرثاء يف تفكريه املري�ض، اإمرباطور من �سمع،يفقد 

التي  لالأنثى  ونظرته  تخلفه،  بحر�ض  ال�سدىء  كر�سيه 

مهما بدت �سورتها يف مراآة واقعه  الذكوري )جحيمًا 

الرائي  احلداثة  �ساعر  يرى  فاأنها )جحيم عذب( كما   ،)

الكبري اآرتور رامبو :« فالنقود يف حقائب الن�ساء مف�سدة، 

– �ض  اأن ينفقنها«  ل يدري �سوى ال�سيطان فيَم ميكن 

.49

ف�سيلة  من  وهو  ال�سباع،  اأحد  ال�سبور«  عبد  ح�سن 

ترتوي  وبروح  قلقًا،  اقلَّ  ولكْن  اإبراهيم(،  )جمال 

غري  �سيئًا  لميلك  �سحفي  الطازجة،  باللذات  وت�ستقيم 

يبو،  كما  متهالكة  بناية  �سطح  على  مهجورة  �سقة 

وميار�ُض فيها كّل اأ�سكال الرذيلة مع )فتيات( )وديعات 

مقهورات  اإناث(  )لأنهّن  يائ�سات  جمتمع،  �سحية   )

حياتيًا  واجتماعيًا، ياأتني اإىل غرفتِه اخلانقة طائعات، 

باحثات عن حبٍّ موؤقت، يعو�سّن خيبتهّن وانك�سارهّن 

مبمار�سة اأقدم واأرذل مهنة يف التاريخ .. » عبد ال�سبور« 

�رسيحة اجتماعية، غابت ال�سم�ُض طوياًل عن روحه، فظل 

يبحث عن ل�سيء، يف حياة ل �سيء، وهو ل اأحد، يعب�ض 

منه  تنبعث  الذي  وزمنِه  وقته  على  طارىء  كمخلوق 

رائحة ال�سداأ والعفونة، بعمر اللذة واملتعة املوؤقتة التي 

اأي�سًا يف الالزمن،  اأج�ساد فتيات يع�سّن  متّن عليه بها 

ومتوجات بلعنات احلياة، وخيانات الذكور:«اإّن املراأة 

نوعان ل ثالث لهما يا )ح�سن( واحدة تبحث عن احلّب 

الأبدي وال�سكن يف اأح�سان زوج، وواحدة عاهرة، واأنت 

ثّم  احلّب،  بـ»طِعم«  الأول  النوع  من  الفتيات  ت�سطاد 

تهجرهّن فيتحولّن على الفور اإىل قاتالت اأو عاهرات« 

– �ض 55.
»اإّن اأكرث الرجال ق�سوة هو اأكرثهم افتقاداً لالأمان، فهم 

متنحهم  موجودين،  يكونوا  اأّل  يخ�سون  لأّنهم  قا�سون  

كر�سي   / فوينت�ض  كارلو�ض   – الهوية«  �سّك  الق�سوة 

الن�رس – �ض 148.

الفاقد  الرجل  بْل  امانًا،  اأقّل  اإبرهيم(  )جمال  البطل   

عّدة  بْل  ُعقد،  جمموعة  هو  �سيكولوجيًا  بتفوق،  الأمان 

تفتُك  التي  الأمرا�ض  واأ�رس�ض هذِه  اأمرا�ض م�ستع�سية، 

هو  اأفكاره،  غابة  يف  كربيتًا  وت�سع  ووقته،  بج�سدِه 

�سورة  اإىل  ويحيلُه  و�سعادته،  بحياته،  يودي  ال�سك، 

على  عمَل  التي  فالكامريا  وم�سحكة،  مبكية  كارتونية 

)نرمني(،  الزوجة  ملراقبة  الزوجية،  بيت  يف  تركيبها 

ومعرفة كّل حركة من حركاتها، ت�سّجل لُه فوزاً نف�سيًا 

اإىل  اإ�سافة  يف دفرت �سّكِه امل�سطرب احلروف واجلمل، 

اأين جاءت بِه ؟  اأّمه، كيف ولدته؟ ومن  اأي�سًا يف  �سّكِه 

كراهيته  يف   ،.. اأ�سباب  ذكر  دون  من  لأبيه  وكراهيته 

وكراهيته  وراحته،  حّبه  يف  املتفانية  وهي  للزوجة 

�سحفي  وظيفة  حّتى  يجُد  وهو  واحتقارها،  لنف�سِه، 

كثرياً عليه:« اأنا كْم اأكره هذِه املراأة، اأكرُه وجهها الذي 

وغمازتها،  املرفوع  احلريري  و�سعرها   
ً
فجاأة  جتّمَد 

اكرهها« – �ض66.

الذي  نف�سه  ال�سوؤال  فيها:«  و�سّكه  لأّمِه  كراهيته  وعن 

اأكاًل: هل كانت حاماًل من  �ساًر كابو�سًا ثابتًا ياأكلني 

واألقت  نف�سها  اجه�ست  ثم  الق�سرية،  حياته  اأثناء  اأبي 

ابنها على كوم زبالة ؟ من اأيَن اأتت بهذا الولد ؟« – �ض 

.73

تكن  مْل  الرجل  هذا  كراهية  كاأّن   : لأبيه  وكراهيته    

كنت  اأنني  حّتى  حياتي،  طوال  اأي�سًا  ال�ساغل  �سغلي 

اأخرتع اأ�سبابًا لكراهيته، رمبا مْل تكن تنتمي اإليه، وكنُت 

اأ�ستغرب من نف�سي، ومن مدى كراهيتي له« – �ض 78.

. يقوُل اإفالطون :« اإّن الكتابة مثل اجلرمية التي يرتكبها 

الأُب، لأّنها ت�ستمُر حتمُل املعنى بعَد غياب املتحّدث« ..!! 

ولأّن الكتابة » ت�سبُه احلّب« كما يقول اآنرد�ض فيومان، 

ملقاومة  واأداتها  ال�سحية،  )نرمني(  البطلة  عادة  فهي 
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ومداهمات  الذكورة،  باإعازات  امل�سّور  وقتها  �رسا�سة 

 
ً
كتلة  نف�سها  التي جتُد  الأنثى  )نرمني(  .. هي  ال�سباع 

والإح�سا�ض  وب�سمري  كلمات،  من  امراأة  كلمات،  من 

املرهف للكاتبة �سهري امل�سادفة، فاّن بطلتها  - بع�ض 

اأكرث ماتع�سقُه يف احلياة هو  اإذا مل ذاتها، فهي  ذاتها، 

كما   – �سلطة«  متتلُك  الكلمات   « لأّن  ورمّبا  الكلمات، 

يرى بورخي�ض!

ال�سطراب  هذا  كّل  �سبب  هي  و)كتابتها(  و)نرمني( 

)جمال  املزمنة  اآلمه  يعاين  الذي  واجل�سدي  النف�سي 

اإبراهيم(، وهما �سبب الغرية والكراهية القاتلة، املقرونة 

بحقٍد دفني اأ�سّد قتاًل : » فقْد يكون النظر للمروحة اأثناء 

دورانها  طق�سًا من طقو�ض الكتابة لدى هذِه املراأة«- 

�ض83.. ورغبة قاتلة يف  معرفة اأكرث حلركات الزوجة 

)نرمني(، .. هي ل ترى ماُيدّبُر لها، وهو ًي�سّخر وي�سّغل 

كّل  يتابع  كي  ج�سدِه  من  جزء  وكل  وكامريته،  عينيه 

اأعرُف ماذا  اأكْن  مْل   «  : بْل كل رم�سة عني  حركة منها، 

 « غيابي  وقت  طوال  بيتي  يف  اأوؤويها  التي  هذِه  تفعُل 

 غري 
ً
رياة  لها  يرفُع  م�سبوقة،  – �ض83.. كراهية غري 

متهالكًا،  �سعيفًا،  ظاللها  حتَت  يبدو  وبالية،  خفاقة 

، �سخ�سًا كاريكاترييًا، بال ظل، بال خطوات، فقط 
ً
وهما 

قامتة،  واألوان  متهالكة،  بفر�ساة  مر�سومة  �سك،  لوحة 

تر�سمها ذاكرته  التي ل ترتقي اإىل هيبة الن�سيان: »كْم 

خلف  من  تدخُن  اأنها  اأعرُف  و»كنُت  املراأة«  هذِه  اأكره 

وال�سك،  التناق�ض  اأفعى  فري�سة  هو  �ض84..  ظهري«- 

هي كما تبدو يف عد�سة عينه جميلة، بْل فائقة اجلمال 

ووابل  املتخلفة،  روؤاه  اأ�سفلت  على  ولكنها  �ساحرة، 

�سكوكه، وقلقِه، وا�سطرابه �سورة م�سو�سة، لي�َسْت بريئة، 

فعادة التدخني لديه، ولدى فكره املتهالك، وروؤاه البالية 

مرتبطة بـ)العاهرات والراق�سات«، و)نرمني( يف نظرِه 

)ح�رسة(، وهو يكرهها، معرتفًا بق�سورِه الثقايف وهزاله 

الفكري، واأنُه مثقف اإعالين ديكوري فقط :« يبدو اأن هذا 

�سهٌل معرفته، فانا ل اأفتح اأّي كتاب يف البيت اإل ملاما 

ً، واإمنا اأتباهى اأمام �سيويف بتلك املكتبة«- �ض85.

     وبنًي وابل ال�سطراب وال�سك والقلق، حلظات تاأّمل 

بع�ض  للروح  تعيُد  لكنها  ال�سيف،  كاأمطار  طارئة، 

ان  جيداً  ويعرُف  نف�سه،  اإىل  يجل�ُض  حنَي  ا�ستقرارها، 

ي�سفها  كما  و)العاهرة(  )ال�ساحرة(  املراأة  هذِه  جمال 

: » ما  ال�سعيدة  ال�سبب يف انعتاقه، وحلظات تاأّمله  هو 

اأنهال  اأنا زوجها من الهجوم عليها لكي  الذي مينعني 

« – �ض 90. كاأّنُه 
ً
على وجهها ال�ساحك اللذيذ تقبيال 

يراها للمرة الأوىل، فُيده�ُض، ويختلط الأمُر عليه، حنَي 

اإىل  احلجرية  دموعها  وتاأخذُه  عليها،  ويق�سو  يغ�سب، 

عامل اآخر، ل يخلو من �سعقات ترّدد وا�سطراب وقلق:« 

هْل دموعها هذِه من تاأثري كلماتي الغا�سبة واإهانتي 

 – لها«  الكلمات  مطاردة  اأمام  عجزها  من  اأْم  لها، 

�ض92.

لالإن�سان«-  الداخلية  احلياة  ا�ستك�ساُف   
ُ
الرواية 

ريت�سارد�سون !

لل�رساع  قاهرة  حلظات  ال�سباع«  رحلة   « ورواية 

املحتدم لـاكيد الوجود .. �رساع الرجال )ال�سباع( حيث 

مبدعي  الكون،  بتاأييد  املتّوجة  الذكورة،  مملكة  ت�سمُخ 

احلروب والغزوات ونا�رسي بخور اخليانات، املباركني 

بفقٍه ديني واأخالقي ل عالقة لُه بفقه الروح .. و�رساع 

ٌيوؤ�ّس�سن ململكِة  اجلّنة، وهّن  )الأنوثة( ع�سافري  الن�ساء 

اجلمال واحلنان والدفء، بْل ا�سا�ض اجلمال يف احلياة، 

)ذكوررة(  اأمام  وجود،  �رساع  وهو  الوجود،  وزهور 

 – الأنوثة  اأح�سان  يف  ُمزخرفة  و)فحولة(  حاكمة 

اأورك�سرتا احلياة، وكمال الأ�سياء ..!!

التي  الرائعة  )الفانتازيا(  هذِه  عرَب  )نرمني(  وحكاية   

الق�سيدة،  اإيحاء  على  املدربة  الروائية  اأ�سابع  ن�سجتها 

واأراجيح اخليال، هي حكاية )الأمرية( التي »عا�ست يف 

�سالف الأزمان، اأمرية جميلة يف ق�رس منعزٍل يف اإحدى 

الغابات مع حبيبها، اأحيانًا يّدعون اأنها رومية، واأحيانًا 

بالد  من  اأنها  يّدعون  واأحيانًا  حب�سية،  اأنها  يّدعون 

الفراعني، املهم اأّن الأمرية نعمْت بهذِه اجلنة لردحٍ  من 

الزمان«- �ض101 .. لكّنها املراأة )نرمني( اأخرى، وهي 

تتحمُل ال�سعاب، وتفقُد �سبابها يف ر�ساء وحّب )احلبيب( 

ال�سم�سية،  مالحمِه  يف  وتاهت  احلبيب  راأت  )الرجل(، 

ع�سل  يديه  على  تتذوق  ومْل  اخللبية،  اأحالمه  وتفا�سي 

احلنان، كذلك كان )جمال اإبراهيم(، وقْد كانت )نرمني( 

تراُه مبلء العني واجل�سد، وت�ستقبلُه مبنطق القلب » الذي 

وهو  فوينت�ض،  كارلو�ض  يقول  كما  اخلا�ض«  عقلُه  لُه 

يراها بعني فحولته، وغريزته، تراُه حبيبا  اإلهيًاً جمياًل 

ويراها كريهة وح�رسة وعاهرة ..!!
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زمانٍ   كّل  يف  الأنثى  حكاية   
َ
هي )نرمني(  حكاية    

اأبيها ( التي ا�ستهرت  ..!! حكاية )احلبابة بنت  ومكانٍ  

بجمالها، لكّنها ل متلك قدراً �سئياًل من احلظ يف دنياها 

وهي ت�سعُل ال�سعادة يف قلب وج�سد الرجل :« حاولُت اْن 

اأ�ستبقيه، فاأم�سكُت بطرف جلبابه، فا�ستداَر وركلني كما 

عيناه  اّت�سعت  بينما  اأ�سنانِه،  على  وجّز  �سيطانًا،  يركًلُ 

على اآخرها حّتى راأيت فيها اجلحيم القادم..

 
ً
-اأغربي عن وجهي ياامراأة واإىل الأبد، اإذاما راأيتك مرة 

ثانية �ساأحّز راأ�سك هذا عن ج�سدك« – �ض104.

 جميعهّن ي�سرتكّن يف قدرٍ  قامتٍ  واحد، قدُر )الأمرية( 

هو قدُر )احلبابة( وهو قدُر )نرمني( يف عامل الذكورة، 

اإذ  املغفرة  بقانون  اأبداً  امل�سفوع  )ال�سباع(  الرجال 

قانون  جمتمعنا  يف  متف�سيًا  يظل  اأكرث  تقدمنا  كّلما   «

عريف واحد، مغفرة كّل خطايا الرجل، اأّما املراأة فال« – 

كارلو�ض فوينت�ض – كر�سي الن�رس 225.: »فكانوا اأماَم 

عجزهم عن اللحاق بها ينتحوَن بها جانبًا وينكحونها 

�ساربنَي اإّياها باأرجلهم وفيها النعال« – �ض 107.

وبيته،  لزوجها  وحّبها  جمالها  لـ)نرمني(  ي�سفع  ومل 

والحتقار  ال�سك  دخان  يخنقُه  بيٍت  يف  تعي�ض  وهي 

والكراهية وحّتى البذاءة.. ومْل ي�سفع لــ)الأمرية( جمالها 

الذي  احلبيب  اأجل  من  ب�سبابها  وت�سحيتها  ال�ساحر، 

�سوتها  لـ)احلبابة(  ي�سفع  ومل   .. واجلحود  النكران  اآثر 

 الذي امتلكت بِه قلوب الرجال )ال�سباع( وهي 
ّ
املالئكي

على  ال�سوء  يفتُح  �سوتها  كاَن   «  : واإ�سفلت  حجرٍ   من 

مبا�رسة  الروح  اإىل  ويت�سلل  املظلمة،  القلوب  يف  اآخرِه 

دومنا املرور على العقل اأو القلب« و»اإذا ما غّنت احلبابة 

يتوحدون مع تغريد طيور اأ�سطورية مْل ي�سمعوا �سوتها 

من قبل«- �ض109. الت�سحية اأبداً هي �سعار )الأنثى( 

النكران  اأّما  )نرمني(،  الرواية  بطلة  �سعار  ذلك  وكان 

والأنانية وال�سك واخليانة فهو �سعار الرجل – احلبيب 

الهالمي، اأ�سري �سهواته وغرائزه ومطامعه با�سم )ن�رسة 

املزارع  من  الغنائم  با�سم  هي  واحلقيقة  واحلق(،  اهلل 

واجلواري: » ركلني يف راأ�سي، كاأنني اأنا عدوته، و�ساح 

يف خدمِه ومماليكه :

-خذوها واألقوا بها يف ال�سحراء، واتركوها هناك حّية، 

لتلتهمها الن�سور اجلارحة« – �ض 120.

.« فّت�ض عن املراأة« – �سقراط !!

لكّنها مْل تلعب مع الغيم هذه املرة، فت�سطجع، كما �سورها 

ال�سباع(  – امل�سادفة بطلة )رحلة  امراأة  اأدوني�ض، لأّنها 

الفاعلة يف جمتمع الرجال – ال�سباع الذي ينخرُه �سو�ُض 

وهي  بجمالها،  )نرمني(  املراأة  هي  والتعايل،  الأنانية 

حتمي  وهي  و�سحرها،  وعقليتها  عبقريتها  يف  )بدور( 

من  ق�ساة:«مايقّربني  رجالٍ   من  مافيهم  رغَم  قومها، 

غايتي لكي اأعمل عمَل ال�ساحرة )بدور( لقومها، فاأحميهم 

من العدوان ومن اأنف�سهم«- �ض128.

» احلبابة بنت اأبيها« يوجعها ما يفعلُه الرجال، بقلوب 

قلب  تقتلع  كي  )بدور(  دور  توؤدي  اأن  وتتمنى  �سباع، 

واأح�ساء ال�سباع من اأج�سادهم التي اأدمنت القتل واملوت 

الدين  الدفاع عن  والدم والركل، والقتال املفتعل با�سم 

وعن اهلل، وماهُم عليه من قوانني غاب جائرة، لياأمر 

بها الإ�سالم ولير�سى لها اهلل ..)احلبابة( وجدت)الليث 

الالمكان  اإىل  ورحلة  درب  ورفيق  طيبًا،  اأخًا  اآ�سيد(  بن 

باحثان  وكالهما  اإليها،  طريقه  اجلمال  وجَد  وهَو   ..

الرجال  �سيوف  ملعان  حتت  غائمًا  بدا  الذي  احلّق  عن 

الذي  احلّق  هذا  عن  اأبحَث  اأْن  اأحاوُل   »: املتناحرين 

يريدون رفع رايته، فال اأجُد اإّل اخل�سام«- �ض135.

واملكان،  الزمان  توؤنث  التي  املنقذ   – املراأة  ولكّنها    

عربي،  ابن  الفيل�سوف  راآها  كما  الرجال،  عليها  وُيعّول 

وهي التي �ستقتلع قلوب ال�سباع، وجتتثها من جذورها 

والقتل،  العداء  يف  يتفّننون  الذين  الرجال  اأح�ساء  من 

وال�سعي اإىل ت�سليحهم بقلوب زهور ربيعية، وتلك مهمة 

الأنثى فح�سب :«

-هلمي ياامراأة !! ا�رسعي، اإنهم يجتزوَن روؤو�ض بع�سهم 

دجاجات،  اأعناق  كاأنها  الأعناق  ويقطعون  البع�ض، 

ويطاأون �سدور بع�سهم البع�ض بالأقدام، لقْد راأيت َمْن 

يدور  كاَن  َمْن  ومنهم  اخليل،  �سنابك  حتَت  جاره  األقى 

ب�سيفِه راق�سًا، فتطري الروؤ�ض زهقت يف هذا اليوم اأرواح 

كثرية، اإنهم لْن يوقفوا هذا الأمر اإّل اإذا نزلت لهم معجزة 

من ال�سماء«- .�ض138 

و«ل اأحد �سواِك ي�ستطيع اإعادة هوؤلِء الرجال عن جلود 

ال�سباع التي يرتدونها« – �ض 137.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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اول  هنا حماولة لالقرتاب من عوامل ال�شاعر جودت فخر الدين عرب �شهادات تحُ

اأن تبني ج�رسها مع جتربته. كونه واحدا من ال�شعراء القالئل الذين يف�شلون 

بني حلظة الكتابة وحلظة النقد. �شاعر ال يكرر نف�شه ، بل يتجاوزها ، لكونه 

م�شكونا بال�شغف واملغامرة الكتابية. كما اأنه حافل بالتجريب على امل�شتوى 

اللغوي والبنائي والروؤيوي ... كونته اللغة التي �شب عليها يف بيته والطبيعة 

يف قريته اجلنوبية ، ولي�س اأخريا مدينة بريوت.

�أعد �مللف و�حلو�ر: �إ�سماعيل فقيه\

 \ �شاعر من لبنان

جودت فخر الدين ..

كليم �لغيم و�لوحدة

ال تتك�سر فـي �سعره الروا�سخ وال تهتز 

القوانني وال�سرائع



التما�س اجلمال واحلياة يف الطبيعة عند 

جودت فخر الدين، هو مبثابة حجاب يظلل 

واحت�شان  االأ�شى  واإيقاع  الوحدة  متاه 

والروؤى  امل�شاهد  التما�س  اإنه  االأ�رسار. 

لتتفّتح يف اأروقتها خفايا امل�شاعر وظالل 

احلكايات.

يتوارى  اأو  ب 
ّ
يتحج الدين  فخر  جودت  فعامل 

ال�شاعر  هذا  مراآة  والغيُم  املرايا.  يف  اإال  يلوح  فال 

لي�س  ونافذته على املمكن واملحَتَمل، يف كتابيه 

.
)1(

بعد وف�شول من �شريتي مع الغيم

وا�شتدراج  للخيال  نداٌء  الكتابني  هذين  يف  ال�شعر 

ل 
ّ
الزمن وحتو عبور  اإىل  ال�شاعر  يرى  فيه  للحوار. 

ه وتومىء اإىل خباياها.
ُ
امل�شائر. وفيه تتمراأى نف�ش

فال�شاعر  املرايا.  كتاب  اإنه  اأقول  اأن  اأكاد  حتى 

الطبيعة  مرايا  عرب  نف�شه  خماطبة  عن  يتوقف  ال 

لتتواىل ال�شور وتتالمح االأحزان ال�رسية.

» اأطبق ال�شاعر يف الوادي جناحيه ومال...« 

�شاعر«،  مرثية   « الغيم،  مع  �شريتي  من  )ف�شول 

)�س 36(.

كتابني  يف  املراثي  ح�شور  نفهم  كيف  لكن، 

متواليني على هذه الدرجة من احلميمية؟ وال اأعني 

 
َ
 بها جودت ال�شاعر

ّ
هنا ح�رساً الق�شيدة التي خ�س

رثى  التي  تلك  وال  ال�شبور،  عبد  �شالح  الراحل 

 هو دائمًا من يح�رس يف 
ّ
بها والده. )وهل املرثي

العنوان؟(.

عن  ينف�شل  ال  املراثي  ح�شور  اإن  القول  اأ�شتطيع 

ح�شور ال�شاعر عرب مراياه. ومرايا جودت متعددة، 

الوالد. عرب  �شيما  اأنف�شهم، وال  بينها املرثيون هم 

هذه املرايا تنعك�س هواج�س ال�شاعر، ومن خاللها 

قرينه،  ويخاطب  خياله،  وبنات  �شوره  حت�رس 

ة 
ّ

اخلا�ش عالقته  اإىل  االإملاح  يكون  ذلك  وعرب 

هم  ال�شاعر  اأبطال  اإّن  القول  ليمكن  حتى  بالعامل. 

على �شورته، اأو اأنه على �شورتهم.

ل 
ّ
لتاأم دعوة  باإزاء  الكتابني  هذين  قراءة  يف  اإننا 

م�شاهد الدواخل. لكنه الفّن العايل يلتّف باالأ�رسار 

دات واالأحوال. 
ّ
ز ال�شخو�س وي�شّخ�س املجر

ّ
اإذ يرم

التي  االأخيلة  مواكب  تعربه  مفتوح  هنا  االأفق 

ومع  االأخيلة؛  يبعث  الذي  الغيم  اأو  الغيم،  تلب�س 

 بني 
ُّ
 خفي

ٌ
عبور املواكب تولد امل�شاهد ويولد حوار

 يو�ّشحه اخلفر واالأ�شى؛ مع 
ٌ
ال�شاعر والطبيعة، حوار

ذلك تطّل عربه �شوانح الدعابة اخلفّية.

اأم  اأم حجاب؟  الغيم هنا مراآة خلواطر جودت  هل 

هو كليم الوحدة وراعي الذكريات؟ الت�شاوؤالت التي 

عن  البحث  ملوقف  توؤ�ش�س  االأ�شعار  هذه  تثريها 

286\ ناقدة واكادميية من �شورية

خالدة �سعيد\

»ال ت�سرتح كي تظّل طليقاً«

خالدة �سعيد



الدين:  املعنى عند جودت فخر  املعنى وعن بالد 

؟ يف 
ّ
هل يقيم املعنى يف حّيز م�شَمر اأم حّيز مرئي

حّيز الداخل اأم يف العامل املحيط؟ هذا هو ال�شوؤال 

ل الذي يلوح يف هذه االأ�شعار.
ّ
االأو

عند جودت فخر الدين ال يقيم املعنى اأو يوجد يف 

اأي حّيز م�شتقّل. يقيم اأو يقوم يف العالقة واحلوار 

واأحّبًة.  طبيعًة  والعامل،  ال�شاعر  بني  والتبادل 

ماهّيات  وحوار  �شوؤاٌل  وم�شار،  طريٌق  هنا  املعنى 

ال�شاعر  اإىل  ن�شغي  هكذا  واأ�شوات.  �شور  وتبادل 

يخاطب الغيَم واإىل الغيِم يخاطب ال�شاعر اأو ي�شيح 

عنه. ويرتاءى الغيم �شورًة لل�شاعر، ونرى ال�شاعر 

ي�شطفي الغيَم كليمًا. فكاأّن الغيم، حتى يف �شمته 

نف�شك،  اأنوار  اإىل  اأ�شِغ  لل�شاعر:  يقول  والمباالته، 

اأو  للوحدة  الغيُم  ذاتك. يرتكه  مراآتك يف  يقول:  اأو 

ي�شتدرجه للكالم.

ّ
غيوٌم راأتني اأجوب ال�شماَء بعيني

اأّن  غرَي   / اأهدافها.  نحو  وم�شت   / تكرتث،  مل 

ت�رّسبتها،

اأو ت�رّسبُت ظالًّ ت�شاقط منها بال هدٍف

وبنيُت �شماًء له يف كالمي، / ويف خطواتي، ويف 

وح�شتي. )» ف�شول«، �س 47(.

الغيم هنا اأكرث من مراآة خلواطر جودت. الغيم كليٌم 

يبّث املعنى وي�شيء الدواخل. وال�شاعر املقيم على 

روؤاه.  عليه  وُي�شقط  الغيم  ي�شّخ�س  الوحدة  �رسفة 

مبا  ذاتّية،  الأحوال  ا�شتح�شار  و�شيط  اأو  مراآة  اإنه 

ظالل  خلف  تتالمح  املت�شائلة  الالهفة  الذات  اأّن 

الغيوم.

» جتيء الغيوم ومت�شي كاأمنية حائرْة.

ويف كّل يوٍم جتّددن، / واأراها جتيء ومت�شي بال 

ذاكرْه. )» ف�شول«، �س 48–49(.

فكيف جتدِّده الغيوم، اإن مل تكن من بع�س نف�شه؟ 

اأم لعله هو من يجّدد حكاياتها؟

اإّن  القول  على  ع 
ّ
ت�شج وامل�شاءالت  االأجواء  هذه 

جودت فخر الدين يحلم ويكتب خارج اجلحيم التي 

االأخرية.  العقود  خالل  احلديث  ال�شعر  فيها  غامر 

ندخل يف �شعره كنزهة يف احللم، يف اأفق �شحري، 

مهما غرق هذا احللم يف االأ�شى.

يتقدم  اإذ  وامل�شري.  وامل�شاعر  ال�شعر  تاأمل يف  اإنه 

املو�شيقى  ت�شونه  جمروح،  غري  يبدو  عامل  هنا 

ال  كمال  اإىل  ي�شبو  عامل  لكنه  املثال.  واأحالم 

العزلة.  انك�شفِت  اخلواطر  متظهرت  وكلما  ُينال. 

هذا احلوار والتبادل بني ال�شميم ال�شامت احلميم 

الراحل،  ل 
ّ
املتحو والغيم  املفتوح  الف�شاء  وبني 

يف  ارمتاء  يك�شف  اأحوااًل.  ويك�شف  �شوراً  يخلق 

ح�شن املعان الكونّية الغام�شة.

فاملعنى ياأخذ هنا مداه من حركة املرايا بني الذات 

ل الدواخل اإىل 
ّ
والعامل، حيث يتاأن�شن العامل وتتحو

لكن  واأحوال.  دخائل  اإىل  العامل  وم�شاهد  م�شاهد، 

هل هي �شورة ال�شاعر يف الغيم ما يطالعنا هنا؟ 

للخيال  كم�رسح  الغيم  اأهو  ذاته؟  مراآة  الغيم  اأم 

د؟
ّ

و�شديق يف الوحدة اأو كليم املتوح

اإنها طفولة الروح، مبعنى الأالأة البدايات، واكت�شاف 

االأفق.  وقراءة  والوحدة،  الطبيعة  اكت�شاف  العامل، 

اإنها �شداقة ال�شفق، والرحيل مع حتوالت ال�شوء.

 وال ُيقَب�س 
ّ
هذه ال�شورة »الغيمية« التي ال ت�شتقر

من  تفلت  التي  اله�شا�شة  بل  اللطافة،  هذه  عليها، 

هذه  والظالل؛  الن�شيم  وتعانق  والتما�شك،  ال�شكل 

القوام،  انعدام  من  امل�شادفة،  من  النابعة  ال�شور 

االأنواء،  ور�شالة  ال�شكل  الت 
ّ
لتحو اال�شت�شالم  من 

وتغنيه  الهواج�س  وتثقله  يتاأن�شن  عامل  هي 

ال�شور؟ لكن ما ل�شحائب الكاآبة تفاجئنا؟ وما لهذا 

االأ�شى  طيور  ير�شل  حنينًا  مالأنا  الذي  الفردو�س 

وبروق االرتياب؟

هنا كلما متظهرت اخلواطر اأو لب�شت الغيم انك�شفت 

عزلة �شاحبها وكاآبته.

على هذا امل�رسح يعر�س جودت م�شاعره وروؤيته 
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للعامل.

يتمحور �شعر جودت، يف املجموعتني املذكورتني، 

حول الزمن الذي ُتْلَتَم�س �شورُته يف رحيل الغيم، 

يف  يتمّثل  غيابًا  اليقني  وغياب  القلق  وحول 

ظالل  يب�رس  الغيم  ففي  الته. 
ّ
وحتو الزمن  عبور 

العامل العابر والزمن الغائب الذي »مل يجىء بعد« 

و»الزمن الذي مل َيُعد«، ما يذّكر بقراءة هيدغر ل�شعر 

هولدرلن وكالمه على »الفقدان املزدوج« و»الّنفي 

. اأي الوجود على �شفا الغياب، ووجود 
)2(

املزدوج«

هذا  يف  واملنتظر.  الهاج�س  م�شتوى  يف  الغياب 

الذي  االإن�شان  اإن�شان جودت.  يقيم   
ّ
الَبْيني الربزخ 

ويحلم  ويرجو  وي�شائل  وياأ�شى  ويبتدع  يتخيل 

وُي�شقط على االأ�شياء ظّله وروؤاه. اإنه االإن�شان الذي 

يتمراأى يف الكون - ممّثاًل هنا بالغيم. فيغدو العامل 

الت. 
ّ
م�رسح الروؤى، اأي م�رسح الوالدات ومهد التحو

وي�شري الغيم كليمًا لل�شاعر ُت�شَقط عليه الت�شورات 

جودت،  عند  العامل  عنا�رس  الأّن  املعان،  وترت�شم 

يتمراأى بع�شها يف بع�س وتتبادل النجوى.

الغيم  مع  �شريتي  من  ف�شول  كتاب  يف  فامل�شاألة 

تتخّطى  اأنها  كما  للوحدة.  و�شف  من  اأكرث  هي 

املعنى  اإىل  القامة،  طول  حول  العابرة  الدعابة 

املعنى  اأو  العامل  يف  احل�شور  ل�رّس  اجلوهري 

اجلوهري للم�شري.

وال ينف�شل عن هذا املعنى ما يطبع اأ�شعار جودت 

من مناخ االأ�شى ال�شفيف والتما�س زمن اآت. الغيم 

دة، تقراأ ذاتها يف مرايا الطبيعة 
ّ

هنا مراآة ذات متوح

العزيزة  ال�شورة  وتلك  العابرة  �شورها  وت�شائل 

الراحلة، �شورة االأب. االأب هنا ظّل بل مراآة حميمة 

تك�شف ما يتوارى يف اأحزان ال�شاعر املكتومة. حتى 

هة اإليه،  هذا الوالد، يف املرثية العذبة املوؤثرة املوجَّ

يف كتاب ف�شول من �شريتي مع الغيم، يبدو اأقرب 

اإىل �رسيك يف الوحدة والطفولة واحلرية. كاأنه كليم 

اآخر يف مرايا الغيم  اآخر للطبيعة واملغيَّب. �رسيك 

االأب  �شمات  من  يختار  فال�شاعر  الوحدة.  ومرايا 

ورمّبا  �شوره،  من  اأخرى  �شورة  يبدو  ما  الراحل 

وعذوبة.  وحنانًا  وارتباكًا  طفولًة  االأكرث  ال�شورة 

اإىل  في�شرتيح  له،  ظاًل  يلتقي  اأخرى،  مرة  هكذا، 

البوح املقّنع.

لكن، من جهة ثانية، ال�شاعر هو بدوره مراآة لالأب 

من  بكثري  اللعبة  هذه  يف  جودت  مي�شي  الراحل. 

اإزاء  االأب  دور  يلب�س  واالأ�شى:  واحلنان  اللطافة 

يف  ومي�شي  له،  ابٍن  �شورة  يف  اأباه  وُيظِهر  اأبيه، 

و�شف حنون موؤثر لنوع مده�س اآ�رس من التوا�شل 

والتبادل.

)3(
» كاأّنك فارقت باملوت داًء / ) اأمّل بنا فرتًة (

)...( وحدك االآن )...( اآالُمك انطفاأت، /

اإليك.«  طريقي  يف  اأماًل  �شاأح�شنها  اأّن  غري 

)»ف�شول«، �س 79(.

تداويُت بك؟«  اأنا قد  اأم   / تداويَت بي،  » ترى هل 

)»ف�شول«، �س 82(.

الدين  فخر  جودت  ي�شيد  العذبة  اللغة  هذه  عرب 

الروؤى والهنيهات، ير�شم دربه باالأخيلة يف لوحة 

يتيه  واالأمنيات،  اأحالمه  الغيم  على  ي�شقط  االأفق، 

وحيداً، ترفرف يف م�شاره الذكريات ال�شامتة.

هذه �شورة �شاعر ي�شائل املكان وي�شائل ح�شوره 

رفيع  االأر�س  يف  لالإقامة  ويلتم�س  املكان،  يف 

املعان:

 احتماالت هذا الزماِن
ِّ
» واأِقْم يف مهب

ْم به اأّي وجٍه الأيِّ احتماْل « )» لي�س بعد 
ّ
 وال تتو�ش

«، �س 85(.

ويف الن�س نف�شه: »... ال ت�شرِتْح كي تظّل طليقًا«.

وبني  احلميم  ال�شامت  بني  والتبادل  احلوار  هذا 

يتمثل  الراحل،  ل 
ّ
املتحو والغيم  املفتوح  الت�شاد 

غري  عامل  هو  االأحالم.  ووالدة  لل�شور  ينبوعًا 

جمروح، لكنه عامل امل�شتوحد وخياله امل�شافر يف 

�شحبة االأفق وموكب اأ�شوائه الغروبية.
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» والغيُم مي�شي ومي�شي...

اأحّدثه، ال يحّدثني،

غرَي اأّن الظالَل التي تت�شاقط منه، 

جتال�شني، وت�شري معي، وتعانقني،

 مت�شي بال هدٍف يف �شمائي. » )» ف�شول «، �س 
ّ
ثم

)48

باالأ�شماء  ت�رسيحًا  الدين  فخر  جودت  عند  وجند 

�شيما  وال  للطبيعة،  وحماورًة  الفردية،  واحلاالت 

الغيم واحلور واملوج واملدى. اإنها اإقامة املراآة بني 

ال�شاعر وعامله، يف نوع من �شحرية تبادل ال�شور.

الِفَكر  التما�س  اإمكان  للقارىء   
ّ

الن�س هذا  يهّيئ 

فال�شاعر  وامل�شهدي.  املح�شو�س  حلة  يف  املجردة 

هنا ماأخوذ، رغم ال�شور العينية، بالالنهاية؛ ويف 

اإنه  واالأحوال.  املرئّيات  رحيل  يقراأ  ال�شور  هذه 

ماأخوذ بعبور الزمن واإيقاع العودة، عودة الغيوم 

اأو عودة املوج يف  ابنه،  االأب يف �شورة  اأو عودة 

وعوده،  جتّدد  يف  االأمل  وعودة  هجومه،  جتّدد 

وحتى عودة القافية بعد خفاء وخفر.

اإىل  والهواج�س   
َ
الِفَكر الدين  فخر  جودت  ي�شتدرج 

املعي�س   
ّ
اليومي بحيوية  كًا 

ُّ
 مت�ش

ّ
التاريخي  

ّ
العيني

التم�شه  اأو مهما  الفكرّي  مهما فتح له منافذ على 

يف مرايا الفكرّي. 

البيت   املعنيَّ حا�رس هنا، حتى يف 
ّ
فاخل�شو�شي

بناوؤه.  واأعيد  الق�شف  ره 
ّ
دم الذي  اجلنوب  يف 

على  واقف  املعنّي  هذا  لكن  حا�رس؛  هنا  املعنّي 

�شفا: جناٌح يف الواقع وجناح يف الرمز والكناية، 

يف  املعنى  ا�شطياد  يروم  فكرّي  مناخ  يف  ي�شبح 

�شبكة املعاَين.

ال تنك�رس يف �شعر جودت فخر الدين الروا�شخ وال 

اأو  م�شاءالت حممومة  وال�رسائع. ال  القوانني  تهتز 

غا�شبة على قَدر الب�رس. ال�شعر هنا مالك امل�شتوِحد 

ولغته ال�رسية مع العامل.

»والأّنك ما زلَت جتهل درَبَك / ها اأنت مت�شي طليقًا

«، �س  بعد  لي�س   «( الف�شاْء.«  باَب  يفتح  وخطُوَك 

.)87

يف  تتنّزه  ووحدة  حامل،  وم�شار  هادىء  اإيقاٌع 

اأحوال الطبيعة وتتمراأى يف العنا�رس. نف�س تبحث 

عن نف�شها يف مرايا الكون. نف�س تبحث عن غائب 

موعود، وتلتم�س االأن�س يف الرّبّي ال�شامت كاأمنا 

اً.
ّ
لتقب�س على ظّل اأو تفتح يف االأفق ممر

كاأمنا  الذات  اإىل  هة  املوجَّ االأ�شئلة  تكرث  هكذا 

ح�شاد  وعن  افتتحتها  التي  الطرق  عن  ت�شتفهم 

املعنى، وال �شيما يف ق�شيدة » لي�س بعد...« )�س 

�س 63–87(.

اإنه التما�س الدروب املجهولة وامل�شائر الغام�شة. 

الأنها رحلة البحث عن طريق اإىل املعنى، البحث عن 

�شورة للذات املبعرثة يف مرايا الغيم وعلى �رسفات 

الوحدة، حيث تتعّدد ظالل الذات امل�شتوحدة بتعدد 

املرايا وتوايل الغيوم وحكاياتها.
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عنوان املجموعة ال�شعرية اجلديدة لل�شاعر واالأكادميي 

مع  �شريتي  من  »ف�شول  الدين،  فخر  جودت  الدكتور 

ال  امل�شتهل،  هذا  يف  االأكادميية،  اإىل  واالإ�شارة  الغيم« 

هذا  �شعرية  من  انتقا�شًا  اأو  ال�شعر،  اإىل  اإ�شافة  تعني 

غاية  يف  بعبارة  �شعره  يذكرن  الذي  املبدع،  ال�شاعر 

تقول:  التي  »اأو�شو«  االأ�شهر  الهندي  للمفكر  اجلمال 

عندما  اأي  موجوداً«،  تكون  ال  حينما  ال�شعر  »يح�شل 

الق�شيدة.  الوعي يف حلظة كتابة  ال�شاعر خارج  يكون 

وجودت من بني اأهم ال�شعراء الذين يتمثلون هذه احلالة، 

كما اأنه من ال�شعراء النقاد القالئل، الذين يف�شلون بني 

ال�شعرية، وهو واحد  الكتابة  النقد، وحلظة  حالة حلظة 

هذا  و�شعراء  طبعًا(،  لبنان  )جنوب  اجلنوب  �شعراء  من 

اجلنوب كثار، ولكل واحد منهم اأ�شلوبه ونهجه االإبداعي، 

لكن  والعربي،  اللبنان  ال�شعري  امل�شهد  يف  وح�شوره 

ثالثة منهم فقط، هم -من وجهة نظري- من يحتلون 

من  قدموه  مبا  العربي  ال�شعر  �شاحة  يف  كربى  مكانة 

علي  حممد  هم:  والثالثة  وعميق،  فائق  �شعري  اإبداع 

 ، الدين  فخر  وجودت  بزيع،  و�شوقي  الدين،  �شم�س 

ولالأخري من �شال�شة االإيقاع وعذوبة الغنائية ما يجعل 

�شعره قريبًا اإىل وجدان املتلقي وباعثًا لبهجته. 

ن�شو�س  خم�شة  احلديث،  مو�شوع  املجموعة  ت�شم    

�شعرية مطولة هي: »مل اأجد غري نف�شي«، »ورق لف�شول 

خريف كثرية«، »يوميات بي�شاء« »ف�شول من �شريتي 

من  واملجموعة  يومًا«.  نتذكر  و»رمبا  الغيم«،  مع 

من�شورات دار ريا�س الري�س، بريوت عام 2011م. 

مع  �شريتي  من  »ف�شول  الديوان  عنوان  يف  والالفت    

الغيم«، هذه املقدرة على التماهي مع مفردات الطبيعة، 

وهي نقطة االرتكاز يف �شعر جودت ابتداًء من جمموعته 

يف  االآداب  دار  عن  ال�شادرة  ريفية«،  »اأوهام  الثانية 

االأحدث.  املجموعة  هذه  اإىل  1980م،  عام  بريوت 

وهذا التماهي يعك�س عمق التوا�شل احلميم القائم بني 

بينهما  القطيعة  فيها  برزت  والوجود يف فرتة  ال�شاعر 

بو�شوح تام، بعد اأن ذهب ال�شعر العربي خالل الن�شف 

ال�شيا�شية  الق�شايا  اإىل  الع�رسين،  القرن  من  الثان 

واالجتماعية والت�شابك مع اليومي املبا�رس، مما اأخرج 

الرحب،  االإبداعي  املجال  عن  يخرجه،  كاد  اأو  ال�شعر، 

املليء بال�شور اجلمالية، واالأحا�شي�س الذاتية، اخلالية 

كلمة  خالل  من  ال�شاعر  وكاأن  والتكرار.  الت�شابه  من 

»�شريتي« املثبتة يف العنوان ي�شري اإىل اأن هذا الديوان 

الوا�شعة  ف�شاءاته  من  ال�شاعر  يطل  الذي  وحده  لي�س 

على م�شاهد ال متل العني روؤياها، وال النف�س من التغني 

حاالت  من  الف�شيح  الكون  به  يزخر  وما  باأ�رسارها، 

جمالية خالقة. 

جودت  ل�شعر  االأدبي  الدار�س  يكت�شفه  ما  اأول  ولعل    

اأنه �شعر ال يعرف التكرار، وال يتوقف عند  فخر الدين، 

اإاّل لكي ينتقل منها اإىل  اأر�س بعينها مهما كانت بكراً 

يف  الهائلة  بنقلته  اأده�شني  وكما  اأخرى،  بكر  اأر�س 

جتربته  عنه  تك�شف  وما  »�شماوات«  اخلام�س  ديوانه 

فقد  واالأجمل،  االأعلى  اإىل  وتطلع  طموح  من  الفريدة 
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»ف�شول  يف  واملتطور  املتقدم  توا�شله  كذلك  اأده�شني 

من �شريتي مع الغيم« هذا العمل ال�شعري الباذخ، فنيًا 

بديع  ا�شتخدام  من  رافقه  وما  واإيقاعًا،  و�شكاًل  ولغة 

اإليه من دالالت  »الغيم« وما ترمز  العذبة  الكلمة  لهذه 

من  عوامل  على  املفتوح  االأفق  نحو  املتجدد  التطلع 

احلالة  هذه  يف  الغيم  وكاأن  والرواء.  والنقاء  الرباءة 

قبل  املطر  فيها قطرات  تتجمع  �شحابة  لي�س  ال�شعرية، 

اأن ت�شتقبلها االأر�س، واإمنا هو م�شهد حلمي تتجمع فيه 

الكلمات، قبل اأن يلتقطها ال�شاعر، يف ن�س �شعري بالغ 

العذوبة وال�شفاء: 

 ،
ّ
  غيوم راأتني اأجوب ال�شماء بعيني

  مل تكرتث، 

  وم�شت نحو اأهدافها. 

  غري اأن ت�رسبتها، 

  اأو ت�رسبت ظال ت�شاقط منها بال هدٍف، 

  وبنيت �شماًء له يف كالمي 

  ويف خطواتي، ويف وح�شتي... 

  كان ذلك يحدث منذ الطفولة، 

  واالآن مازال يحدث بعد الكهولة، 

  والغيم مي�شي ومي�شي... 

  اأحدثه، ال يحدثني، 

  غري اأن الظالل التي تت�شاقط منه 

  جتال�شني، وت�شري معي، وتعانقني، 

 .
)1(

  ثم مت�شي بال هدف يف �شمائي

لغيم  ظالاًل  ال�شماوي،  الغيم  هذا  ظالل  يف  اأقراأ  اأكاد    

بعد  ما  واإىل  طفولتنا،  منذ  يرافقنا  الذي  هذا  الزمن، 

كهولتنا، وهو �شامت ال يقول �شيئًا، بل يجعلنا نحن من 

نقول. ثم كاأنه ي�شتكرث احلديث معنا ويرتك هذه املهمة 

من  تاأنف  وال  وعطفًا  حنانًا  اأكرث  تبدو  التي  لظالله 

جمال�شة ال�شعراء، بل ومن معانقتهم. اللغة هنا �شافية 

ال�شعرية،  لل�شور  الهائل  التدفق  على  ت�شاعد  ب�شيطة 

منها  يحّد  ال  عالية،  �شعرية  يف  واملتوالية،  املركبة 

االلتزام الثابت با�شرتاطات ق�شيدة التفعيلة وقواعدها 

التق�شيم  من  القارئ  يلحظه  ما  ورغم  التاأ�شي�شية، 

متعددة  متتابعة،  مقاطع  اإىل  وتوزيعه  للن�س  ال�شكلي 

املعان واملواقف اإاّل اأن كينونته، القائمة على التجربة 

التي  املو�شوعية  املركزية  عن  به  تخرج  مل  املوحدة، 

متحورت حول مفردة الغيم، وما اأنتجته من ت�شابكات 

الق�شدية  عن  البعد  كل  وبعيدة  م�شرتكة،  وتداخالت 

والت�شور امل�شبق. 

  وهذا هو املقطع الثالث من الن�س الذي �شار عنوانه 

ا�شمًا للمجموعة وعتبة الفتة عند مدخلها: 

  اأ�شائل نافذتي: 

  كم م�شى والغيوم متر بنا؟ 

  متر بنا، فاأراقبها 

  وهي تر�شم يل قدري يف ال�شماء البعيدة 

  يف كل يوم اأراقبها 

  وهي تر�شم يل قدري من جديد. 

  اأ�شائل نافذتي وهي ت�شهق نحو ال�شماء 

  اإىل َم تظلني مثلي 

 
)2(

  األي�س لنا قدر غري هذا اخل�شوع؟

  هناك �شعٌر يلمع ثم ينطفئ، و�شعٌر ي�شيء ويبقى �شووؤه 

ع�شيًا على الزوال واالنطفاء، االأول يرتبط باملنا�شبات 

واالجتماعية  ال�شيا�شية  العواطف  وبدغدغة   ، العابرة 

ف�شاءات  على  وينفتح  احللم،  يكتب  واالآخر  االآنية، 

التي ال تفي�س عن  الدالالت  زاخرة بكّم ال يح�شى من 

املعنى، بل ت�شيف اإليه وترثيه �شواء عن طريق البيا�س 

اأو الفراغات املرتوكة، اأو اإجادة تكرار ال�شور بعد تغيري 

دالالتها كما حدث يف املقطع ال�شابق من تكرار يعّمق 

ع من ف�شاء ال�شورة. ويف املقطع التايل،  الروؤية ويو�شِّ

وهو ال�شابع ع�رس من الن�س نف�شه، ي�شجل ال�شاعر نقلة 

الدالالت  من  جديدة  جمموعة  ت�شكيل  يف  ت�شهم  اأخرى 

وال�شور البديعة، وثيقة ال�شلة بتجليات الغيم وحتوالته 

على مدار �شاعات الليل والنهار: 

  ... ويف ال�شيف ال ي�شهر الغيم 

  ال يتوقف فوق الذرى 

  قد مير �رسيعًا، ليخطف ما ي�شتطيع من ال�شوء 

  مي�شي وتبقى الكواكب ذاهلًة... 

  قد مير �رسيعًا ومي�شي اإىل النوم 

  يرقد ملء الوهاد 

  ويف ال�شبح ي�شحو �شبابًا...)?( 

  هكذا حتول الغيم يف الن�س اإىل اأيقونة تختزل الطبيعة، 

يف  ال�شلة  ذات  املفردات  من  قدر  اأكرب  حولها  وحت�شد 

عامل  خارج  املجردات  فيه  تتحول  �شعري،  ت�شخي�س 
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املاألوف اإىل قوى حتاور وتلهو وتنام . ولن نرتك هذا 

ودورانه  ال�شعورية  وحاالته  بتداعياته  املثري  الن�س 

الفاتن حول الغيم قبل اأن نقرتب من املقطع التا�شع ع�رس 

من الن�س نف�شه، وفيه ي�شتعيد ال�شاعر من الذاكرة جل�شة 

. واالألف  اليمانية  متت ذات يوم يف مدينة »كوكبان« 

والنون يف »كوكبان«، كما يقول علماء اللغة القدمية، 

�شاأنها يف بقية االأ�شماء التي تاأتي على هذه ال�شيغة ، 

اأداة التعريف »االألف والالم« وتقع يف اآخر  توؤدي دور 

الكلمة ال يف اأولها و»كوكبان« وفقا لهذا املفهوم تعني 

الكوكب، وهو ا�شٌم ملدينة معّلقة يف الف�شاء على حافة 

جبل عاٍل يطل على مدينة ت�شمى »�شبام« كما يطل على 

يف  تبدو  التي  املجاورة  واله�شاب  والوديان  القرى 

معظم ف�شول العام مغطاة بالغيوم . وعندما نكون يف 

واحدة من غرف اأحد املنازل املبنية على حافة القمة 

طائرة  يف  كاأننا  ن�شعر  التاريخية،  املدينة  هذه  يف 

توقفت عن احلركة، مبهورة مبا تراه على االأر�س، يف 

واالأ�شجار  والبيوت  الب�رس  اأ�شكال  من  ال�شحيق،  البعد 

والنباتات والغيوم التي تتناو�شها الرياح: 

  هل جل�شنا طوياًل؟ 

  هنالك يف »كوكبان« 

  على �رسفٍة هي اأعلى من الغيم 

  والغيم من حتتنا هائٌم 

  لي�س يدري اأي�شعد، 

  اأم يرمتي فوق اأر�س تهيم بِه، 

  مل نكن نتحدث، 

  كان املكان يطري بنا يف ف�شاٍء حميْم 

  مل نكن نتحدث، 

  كان البهاء يحدثنا 

  والرثى يرتاءى من الف�شحات القليلة، 

  م�شتب�رساً مثل حلٍم قدمْي. 

  مل نكن نتحدث، 

  كانت اأحاديثنا مطراً 

  يت�شاقط فوق الغيوْم.)?( 

  لي�س �شعبًا وال م�شتحياًل على ال�شاعر الكبري املوهوب، 

لكي  ذاكرته  يف  ويحتجزها  املواقف  يلتقط  اأن 

ي�شتح�رسها يف اللحظة املنا�شبة، وي�شعها على الورق 

�شاخنًة طازجة، وبكامل تفا�شيلها واأبعادها، يف لغة 

�شعرية وروؤية اإيحائية تخلو من التمثل الفج والت�شوير 

اأنني كنت واحداً من �شهود تلك اجلل�شة  املبا�رس. ومبا 

اجلميلة التي متثلها ال�شاعر جودت فخر الدين ودّونها 

املقطع  هذا  يف  و�شعها  اأن  اإىل  احُلُلِمية،  ذاكرته  يف 

لتلك  ا�شتعادة  حالة  يف  نف�شي  وجدت  فقد  اجلميل، 

ذلك  معه  متذكراً  بديعًا،  �شعراً  �شارت  اأن  بعد  اجلل�شة 

املكان ال�شاهق ورفاق اجلل�شة وكاأنها متت منذ دقائق 

معدودة ، وتلك واحدة مما يجود به علينا الفن القويل 

من الوظائف التي ال يوؤديها غري ال�شعر وال ت�شدر يف 

كيف  يعرف  �شاعر  من  اإال  امل�شتهاة  الباذخة  �شورتها 

ي�شتذكر االأ�شياء ويفل�شف احللم. 

وال�شغف  بالتجاوز  م�شكونًا  ال�شاعر  يكون  اأن  جميل    

ال�شعراء الذين ال ميتلكون هذه  اأن  الثابت  بالعلو. ومن 

اأن  اإما  والتجاوز،  بالعلو  االإح�شا�س  وهذا  اخلا�شية 

عن  يتوقفوا  اأن  اأو  مكرور،  ذابل  ل�شعر  اأ�شارى  يظلوا 

كتابة ال�شعر. وما يده�شنا يف �شرية ال�شاعر جودت فخر 

حالة  يف  يعي�س  اأنه  االأخيلة  وغيوم  ال�شعر  مع  الدين 

اإبداع م�شتمر، ويف حالة رغبة تطمح يف جتاوز االأم�س 

واليوم بحثًا عن غٍد تتجاوزه اإىل ما بعده يف رهان على 

قراءتي  كانت  واإذا  واالأيام.  احلياة  بتجدد  يتجدد  �شعر 

-كما اأ�شلفت يف امل�شتهل- �شتكون م�رسوطة باحلديث 

من  »ف�شول  وهو  �شدوراً،  االأحدث  ال�شعري  العمل  عن 

اأخرج  باأن  القارئ  اأ�شت�شمح  فاإنني  الغيم«  مع  �شريتي 

قلياًل على هذا ال�رسط، واأعود اإىل جمموعة �شابقة، هي 

»�شماوات«، لنقراأ معًا مقطعًا من ن�س حتمل املجموعة 

التجاوزي  العلو مبدلولها  ، وفيه تتكرر مفردة  عنوانه 

الرحب، ومل يكن ذلك الن�س يخلو من ال�شغف بالغيوم 

تبدالت  اإياها  متنحنا  التي  ال�شوئية  واالإ�رساقات 

الف�شول: 

  يف البيت اأ�شجاٌر و�شم�ٌس. 

  وال�شماء العائلية ال تنام، 

  تظل �شاهرة لتحر�س نومنا، 

  وتظل �شاهمًة لتحر�س �شحونا، 

  تدنو كثرياً كي تالم�س �شمتنا، 

  وتروح تعلو ثم تعلو كلما انطلقت جنوم من روؤانا 

  لي�س من ُحُجٍب حتّد �شماَءنا 

  تدنو وتعلو دون حٍد اأو حجاْب. 
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  وت�شوقنا يف كل اآونة بنافذة ونافذة... وباْب 

  هذي ال�شماء قريبة يف بعدها 

  وبعيدة يف قربها 

 ?)5(
  وال�شم�س فيها توقنا نحو اجلهات النائيات.

  يف هذا املقطع تربز رغبة ال�شاعر، وتوقه، اإىل الك�شف 

عما وراء احُلُجب الكونية وال�شعرية، وهنا جتدر االإ�شارة 

وباحثة  نافرة  ال�شاعر  لغة  تكون  اأن  يكفي  ال  اأنه  اإىل 

ل�شعره عن مناخات و�شماوات وغيوم، اإذا مل يكن ال�شاعر 

فيما  التحليق  على  موهبته  اقتدار  على  معتمداً  نف�شه 

وراء امل�شافات البعيدة، وقد اأثبت �شاعرنا  اأن موهبته 

العالية قادرة على التجاوز والت�شاعد والعلو، وكتابة 

ن�شو�س توقع املتلقي يف غواية ال�شعر واالنكباب على 

من  يثريه  وما  واكت�شاف،  غبطة  من  يقدمه  ما  تتبع 

ت�شاوؤالت: 

  ... وكنت اأرى كل �شيء قلياًل 

  فقال يل ال�شعر: هذا طريقي، 

  عليك اإذا �رست اأن تتلم�شه دائمًا، 

  اأن ت�شّيعه دائمًا، 

  اأن تراه واأن ال تراه، 

  عليك اإذن اأن تهيم معي. 

  ... وانطلقنا... 

  وكان ال�شمري وكان ال�شياء 

  وكان النداء القريب، 

  وكان النداء البعيد، 

  وكان الهوى والردى، والن�شور، 

  وكان ال�شماء الع�شية حينًا، 

  وكان ال�شماء ال�شخّية حينًا 

 .
)6(

  وكان اجلموح وكان ال�شكينة...

املجموعة،  يف  االأول  الن�س  من  جمتزاأ  املقطع  هذا    

الن�شو�س  من  وهو  نف�شي«  غري  اأجد  »مل  وعنوانه 

م�شتويات  اإىل  ترقى  التي  املعا�رسة  العربية  ال�شعرية 

العنان  ال�شاعر  يطلق  وفيه  رفيعة،  ولغوية  جمالية 

للبحث عن نف�شه، وقد بداأه بال�شطرين االآتيني: 

  مل اأجد غري نف�شي 

  فكيف تنكرُت يل! 

  يف هذين ال�شطرين، تكمن حقيقة ال�شعر، واأ�شلوب كتابة 

ال�شعر، وكيف ت�شتطيع كلمات معدودة اأن ت�شنع بكثافة 

وملهمًا  غائمًا  �شعريًا  ف�شاًء  م�شبوقة  غري  تعبريية 

وان�شغاالت.  تاأمالت  من  يثريه  وما  الأ�شئلته،  حدود  ال 

هذان  اإليه  امل�شار  الن�س  هذا  يف  ي�شتوقفني  وال 

ال�شطران فقط، بل ي�شتوقفني مبقاطعه اخلم�شة اجلديرة 

املجموعة  يف  اأخرى  ن�شو�س  هناك  لكْن  بالتوقف، 

من  تطرحه  فيما  والنظر  عندها  الوقوف  اإىل  تدعون 

ن�س  ومنها  واملعنى،  املبنى  يف  واجلوهري  ال�شعري 

بعنوان »رمبا نتذكر يومًا«، وقد اأهداه ال�شاعر اإىل اأبيه 

يف غيابه، ومنه: 

  وحدك االآن من دون خوٍف 

  دع اخلوف يل. 

  وحدك االآن من دون ياأ�ٍس 

  دع الياأ�س يل. 

  غري اأنك اأورثتني نبل خوفك، 

  اأورثتني طهر ياأ�شك، 

  اآالمك انطفاأت، 

  غري اأن �شاأح�شنها يف طريقي اإليك، 

  لقد هدَّك الداء، 

  لكنك االآن اأفلّت منه، 

  �ُشفيت، واآالمك انطفاأت 

 .
)7(

  واأنا ما �ُشفيت

  وداٌع هادٌئ ، وغيوُم حزٍن عميقة مفعمة مبا ال ُيحّد 

ُيحّد  ال  وما  املوت  ح�رسة  يف  الباهظة  الذكريات  من 

االأحبة  غياب  يرتكه  وما  املحتوم،  امل�شري  اأ�شئلة  من 

ازية احلياة.  من ا�شطراب، و�شعور حاد بالفقدان وجَمَ

  وهنا اأتوقف لكي اأعتذر للقارئ عن اأن هذه االإطاللة 

اإىل ما ال  اإ�شارة  املوجزة مل تكن قراءة بقدر ما كانت 

يح�شى من التجليات، على اأمل اأن تتبعها قراءة مو�شعة 

�شعرية ي�شعب  ينفتح على ف�شاء جتربة  اإبداعي  لعمل 

تتبع اأبعادها ودالالت مفرداتها يف �شفحات قليلة. 

  هو�م�ش: 

1. ف�شول من �شريتي مع الغيم: �س35. 

2. نف�شه: �س37. 

3. نف�شه: �س52. 

4. نف�شه: �س54. 

5. �شماوات: �س72. 

6. ف�شول من �شريتي مع الغيم: �س8. 

7. نف�شه: �س66. 
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ناأى  لكاأّنه  الدين.  فخر  جودت  �شعِر  مقاربُة  �شعبٌة 

االقرتاُب  متعذِّراً  باَت  حّتى  ال�شائد  معظم  عن  ب�شعره 

ِب على  منه اإاّل به. وعلى الرغم من َولعي مبثل هذا التقرُّ

طريقة ال�شوفيني الذين قال غرُي واحٍد منهم: »ما دّلني 

اأحٌد عليك«، اإاّل اأّنني واجهُت، على ما يبدو، ما واجهوه، 

اأعني: تلك امل�شافَة امل�شتحيلَة العبور بني ما يعرتيَك 

من حال ما اقرتبَت منه وبني ما ي�شعُفَك التعبرُي عنه. 

دَت االأناأى واالأ�شفَّ قلَّْت االأدواُت، وانزاحْت  فكلَّما تق�شّ

الكلماُت، وا�شتدرَج البعيُد القريَب اإليه يف الوقت الذي 

كان يظنُّ القريُب فيه اأّنه ذاهٌب اإىل تقريبه.

ال  �شعره،  من  وقراأته  �شبق  ما  قراءَة  اأعدُت  حماواًل، 

)لي�س  االأخريتني:  ال�شعريتني  جمموعتيه  يف  �شيما 

بعد...( 2006 و)ف�شول من �شريتي مع الغيم( 2011. 

اإىل  م�شيت  ثم  واالأنظاِر،  املالحظاِت  بع�َس  ودّونُت 

الورق الأرَيُه ما راأيُت.

على عتبة اأن اأهمَّ بذلك ا�شتوقفني اإيقاُع احلياِة الذي 

اإىل  اأرى  اأن  اأ�شتطيُع  ال  واأنا  ال�شعر،  هذا  فيه  و�شعني 

عامل  يف  اأراها  املو�شيقية،  عزلتها  يف  االإيقاع  كلمة 

نف�ِشِه:  اللغويِّ  جذرها  من  امل�شتّقة  املفردات  من 

وبذلك  والتوقيع...اإلخ.  والوقوع،  واملواقعة،  الوقيعة، 

اإًذا،  ا�شتوقفني؛  فما  ُع.  نتوقَّ مما  اأو�شع  طيُفها  يغدو 

اإيقاٌع )�شوٌت، �شكٌل، معنى( ممتلئ مبا فيه من هدوٍء 

َل قلًبا لهذا  ٍل.. ول�شُت اأنا غرَي وْهٍم يحاوُل اأن يت�شكَّ متاأمِّ

 هدوٍء اأخلَد اإىل ال�شامت من قلب االأ�شياء، 
)1(

ال�شكون«

اأّنه  ِم  َتَوهُّ حدَّ  فيه،  بالتال�شي  اآخًذا  ذاته،  من  ًفا  متخفِّ

يحاوُله  الذي  حاَلُه  اإال  اإًذا  تعبرُيه  يكون  فلن  الوهُم، 

 ،
)2(

ثوُبُه« يالم�شني  »و�رِسُْت  رهيٍف  وهدوٍء  الكالُم. 

ووزن  اللم�ِس  فعِل  بني  جتمع  ٍة  خا�شّ ح�شا�شّية  يف 

طاملا  ا�شتقاٍق  يف  )يالم�ُس(،  ُيفاِعُل  منه:  امل�شاركة 

فيه  ما  م�شاألُة  والبالغيني  والفقهاَء  ين  املف�رسِّ �شغَل 

الكثرَي مما  من حقيقّيٍة تلم�س الظاهَر وجماِزّيٍة تولج 

حياديٍّ  وهدوٍء  ا.  بع�شً بع�شهما  يف  املتالم�شني  يف 

االأ�شياِء متاخمَة َمن كانها  َة َمن تاخم ماهّيَة  حياديَّ

وكانته اإىل درجٍة كبريٍة:

»يقوُل يَل الثلُج: ال لوَن غريي.

وما اأنا لوٌن.

ويف األقي كلُّ لوٍن...

ا: يقوُل يَل الثلُج اأي�شً

�رسيرُتَك اليوَم مثلي...

يخالُطها الهمُّ من كلِّ لوٍن

.
)3(

فاإْذ هي بي�شاُء بي�شاْء...«

بتقنية  رنا  يذكِّ ما  االأوىل  الثالثة  االأ�شطر  يف  ثّمَة 

ما  املقبو�س  م�شمون  ويف  )املواقف(..  يف  النّفرّي 

يحيُل على ما هو اأبعد من التقنية.. اإنها حماولُة راأب 

ما وقفت )الوقفُة( النفرّيُة دونه، وحالْت دون معانقة 

اإطار  اإىل  منقولٌة  حماولٌة  هنا،  ولكّنها،  املطلق.. 
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اأكرث حيادّيًة وه�شا�شًة قوامًا  اإىل ما هو  بل  الطبيعة، 

الثلج يف ممازجٍة بني ما هو يف  اإىل  اًل..  ولوًنا وحتوُّ

ال�رسِّ وال�رسيرِة  القواِم واللوِن وبني ما يف  �رسير ذلك 

املوغِل  البيا�س  مفردة  على  ي�شاكلُهما  معنى  من 

هو  كما  جميًعا  لالألوان  واجلامع  كلوٍن  حيادّيته  يف 

»عاد  الالعادّية:  درجة  اإىل  ب�شيٍط  وهدوٍء  ا.  فيزيائيًّ

قريًبا/ /وحاَم  باالأم�ِس،  اأتى  /كان  االأبي�ُس،  الطرُي 

هو  اليوَم،/وها  عاَد  قد  اأبي�س.../ها  اأبي�َس،  اأبي�َس، 

اأقرب.../من  اأقرَب،  قريًبا/اأقرَب،  يحوُم  االآن،  يقرتُب 

.
)4(

اأين يجيء الطرُي االأبي�ْس؟/«

لقد ذهب ال�شوؤال اإىل اإ�شفاء ما ي�شبه الرمزّية على هذا 

الطائر، وما ي�شبه االأ�شطرة على فعله ما دام �شوؤاله قد 

بغائبه  حا�رُسُه   
ِّ
املعني الف�شاء  هذا  يف  مر�َشاًل  جاء 

الذي يجيء منه الطائر.

التجربة  هذه  اإيقاع  طبيعة  يف  نظٍر  من  �شبَق  ما 

ال�شعرّية يف اآخر ما اأجنزته يف جمموعتني �شعريتني، 

اأجابني على �شوؤاٍل طاملا راودن حول جتربة جودت 

التجربُة  هذه  كانت  ملاذا  هو:  ال�شعرّية،  الدين  فخر 

�شعرّية  بتجارب  مقارنًة  واالأجرا�ِس  االأ�شواِء  خافتَة 

اأخرى لبنانّيٍة وعربّية جايلتها، وما كانت، يف راأيي، 

واالأجرا�س  باالأ�شواء  )واأعني  بال�شعر؟!  اكتناًزا  اأكرَث 

... اجلماهرييَّ املنربيَّ  االإعالنَّ   
َّ
االإعالمي احل�شوَر 

اإلخ(.

ًة  معنيَّ كانت  �شاعرنا  جتربة  اأّن  االأمر  يف  ما  كلُّ 

عنها،   ُ تعربِّ التي  ال�شعرّية  الربهة  يف  باال�شتغراق 

ترتدَي من  اأن  اإىل  فيه، عنايًة جعلتها متيل  كما هي 

القارئ  ت�شدُّ  �شيات  من  متخفٌِّف  هو  ما  ال�شكل  اأثواب 

اإىل تفا�شيل ينجزها ال�شكُل من خارجه. وقد تبّدى هذا 

يف مالمح كثرية يف هذه التجربة لعّل اأبداها:

1 ـ تنحية �لتقفية:

اعتمدت ق�شيدُة التفعيلة يف اأمنوذجها االأكرث �شيوًعا 

نظام تقفية عام، ا�شتقرَّت قوافيه يف خواتيم املقاطع 

املقطع  اأّن  لو  كما  فبدا  الق�شيدة،  هذه  يف  ال�شعرّية 

حلَّ حملَّ البيت ال�شعرّي، اأو ا�شتقّرْت يف نهاية ال�شطر 

نظام  تخّلل  وقد  تفعيالته.  بعدد  املفتوح  ال�شعرّي 

يذهُب  ثانوّي،  تقفية  نظاُم  املقطع  يف  العام  التقفية 

لقافية  مغايرة  بقافية  اأكرث  اأو  �شطرين  تقفية  اإىل 

خواتيم املقاطع.. ورمبا تخّلل املقطع الواحد اأكرث من 

تقفية ثانوية يف املقاطع الطويلة ن�شبيًّا.

هذه االعتبارات على �شعيد التقفية جتاوزها ال�شاعر 

املجموعتني  ق�شائد  معظم  يف  الدين  فخر  جودت 

لهذه  عناية  يويل  ال  فهو  املقاربة.  حملُّ  هما  اللتني 

االأجرا�س التي ترنُّ يف خواتيم املقاطع رننَي االأ�شاوِر 

التي ينتظر املتلّقي وقعها، موؤذنًة بتكامل مدماٍك من 

مداميك البناء، وال لهذه اخلالخيل التي تتخّلُل املقطَع، 

الّلهّم  داخله،  ال�شعرّية  اجلمل  �شري  مع  رنينها  فت�شدر 

اإال ما يبدُر على ندرٍة وتباعٍد من تقفية ي�شعر القارئ 

ما  َق لرتد على  وفَّ ل�شغٍل  اأثَر  اأّنها جاءت متوافقًة وال 

يف  هذا  مثُل  يرَد  ان  ميكن  مثلما  متاًما  عليه،  وردت 

د. اأثناء الكالم النرثّي على غري تعمُّ

العموم، هي  املجموعتني، على وجه  اأن ق�شائد  ومع 

اأعر�س،  اأن  باأ�س يف  فال  اإليه،  ذهبُت  ما  على  �شواهُد 

 
)5(

)عبث( ق�شيدة  مقاطع  خواتيم  املثال،  �شبيل  على 

التي جاءت مرّقمًة يف خم�شة مقاطع، وجاءت اأ�شطُرها 

اخلامتُة كاالآتي:

»ال اأغنُم اإذ ذاَك �شوى الن�شِف ال�شائْع«

»ال �شيَء �شوى �شيٍف ملهوٍف و�شحاباْت...«

»من اأين يجيء الطرُي االأبي�ْس؟«

»خلف االأفق النائي مّت�ِشًحا برماٍد كالغيْم..«

»اأو �شجًرا يف الودياْن«

فال تقفيَة مقطعّيًة كما هو وا�شٌح، والكلمات اخلامتة 

وخمارج  الوزنية  بنيتها  حيث  من  كبري  تباعد  على 

اأثَر �ُشبهة  احلروف التي كان ميكن لتقاربها اأن يرتك 

تقفية عندما يتقارب حرفا روّي.

يف التقفية داخل املقطع يف هذه الق�شيدة نقُع على:

يف املقطع )2(: »بني �شماٍء مت�شي

)6(
و�شماٍء تاأتي«

يف املقطع )4(: »اأخربن اأّن العملّيَة ال بّد �شُتجرى

)7(
يوًما اأو يومني.. وجترى«

295 نزوى العدد 81 - يناير 2015

جودت فخر الدين ٫٫ جودت فخر الدين 
 s  s s



يف املقطع )5(: »واأنا ال اأدري هل اأب�رس �شيًئا يدعون؟

)8(
هل كنُت اأرى �شيًئا مثلي اأو مثل ظنون؟«

داخلية  ثانوية  تقفية  من  ورد  ما  قلَُّة  هنا  ملحوظ 

مقاطع،  خم�شة  ذات  ق�شيدة  من  موا�شع  ثالثة  يف 

تتعّمُد  التي  القوايف  تلك  لي�شت  اأنها  ا  اأي�شً وملحوظ 

تواطوؤَ احلروِف الإْحداث الوْقِع، فهي هنا تابعة ل�شياق 

املعنى يف اجلملة ال�شعرّية اأكرث مما هي تابعة لتواتر 

الوروِد املوّطاأ له مبا ي�شوغه.

اأذهب اإىل اأبعد من ذلك اإذ اأرى اأّن جودت فخر الدين ال 

يتعّمُد القافية، ويعمد اإىل اأن يختم الكثري من مقاطع 

اجلملَة  يوقُف  بَقْطٍع  ال�شعريتني  املجموعتني  هاتني 

ال�شعرّيَة عند كلمة... كما يظهر يف ما ياأتي:

»الأيلول بني ال�شهور غيوٌم

تبعرُث كلَّ ال�شهوِر، وجتمعها.

رمّبا هو معًنى ت�شرُي اإليه ال�شهوُر، وتخطئه دائًما.

رمبا هو روٌح لكلِّ ال�شهوِر التي ا�شت�شلمْت.

هو �شهٌر من الغيِم،

)9(
روٌح لكلِّ ال�شهوْر«

النقطُة  اأ�شطره هي  االأبرز يف هذا املقطع يف خواتيم 

اجلملة  قطع  يف  باتًرا  دوًرا  اأّدت  فقد  ترقيم،  كعالمة 

بـ  اخُتتمت  التي  ال�شطور  يف  يليها  عّما  ال�شعرّية 

)جتمعها. دائًما. ا�شت�شلمْت. ال�شهور(. بدا االأمُر كما لو 

ر�شف ال�شاعر جماًل مفيدًة، رّكَز فيها على ما اأفادته، 

ميكن  اإ�شافٍة  الأّي  منّحًيا  التفعيلة،  مبو�شيقى  مكتفًيا 

اأن ت�شيفها القافية.

ويقول: »نهاٌر ف�شيٌح

�شفا اجلوُّ فيه، ومل ينجِل الربُد،

، واحتّلت ال�شم�ُس كلَّ ال�شقيِع النهاريِّ

فانطلق الثلُج مبتهًجا...

)10(
عانَق ال�شم�َس يف قّوٍة...«

ا  وتعوي�شً للقول،  اإيقاًفا  نرى  االأخريين  ال�شطرين  يف 

حلركتي  واإبقاًء  ترقيم،  كعالمة  متتالية  نقاط  بثالث 

التنوين ال�شارمتني يف الكلمتني اخلامتتني )مبتهًجا، 

واإّنه  القطِع.  َد  تعمُّ فيه  لب�س  ال  تاأكيًدا  يوؤّكد  ما  قّوٍة(، 

اجلملة  حتتمله  اأن  َطْوِق  فوق  اأحياًنا  يتبّدى  لقطٌع 

النرثّية، يف اأكرث اأحوالها، كما يف ال�شطر االأخري »عانَق 

ٍة...«، اإذ غالًبا ما تذهب اجلملُة اإىل �شفٍة،  ال�شم�َس يف قوَّ

لنُقْل )يف قّوة... فاعله( مثاًل، لي�شتقرَّ بها القول.

اإّن ملمح تنحية التقفية يف هاتني املجموعتني ي�شمر 

من  معلم  عن  يناأى  ال�شاعر  اأن  مفاده  داخلًيا  بياًنا 

ناأًيا  ال�شكل  �شعيد  على  التفعيلة  ق�شيدة  بناء  معامل 

ليناأى  جتربته  طبيعة  متليه  ناأًيا  لنقل  اأو  متعّمًدا، 

ميكن  رننٍي  من  التقفية  هو  الذي  املْعَلم  هذا  يف  عّما 

اأن ُي�شنع وُيتقن، وجمّنًبا ق�شيدته ما ميكن اأن يكون 

م�شوِّ�ًشا على ما يريده لها اأو تريده لنف�شها من ابتعاٍد 

اأناٍة  على  دمُيها  ت�شحُّ  مبا  واكتفاٍء  والرعد  الربق  عن 

ومهل، فهي م�شتغنيٌة بجمالها عن زينتها وحلّيها.

ِة �ملو�سيقى: 2 ـ تخفيُف ِحدَّ

عن  القوايف  رنني  الدين  فخر  جودت  نّحى  مثلما 

حّدة  تخفيف  اإىل  ا  اأي�شً ماَل  ال�شعريتني  جمموعتيه 

هنا،  باملو�شيقى،  واأعني  ق�شائدهما..  يف  املو�شيقى 

اأو تفعيالته،  تلك التي ي�شنعها الوزن بتواتر تفعيلته 

اإذ نلحظ يف هاتني املجموعتني ال�شعريتني:

)اأ( االبتعاد عن الوزن املرّكب من تفعيلتني، هما غالًبا 

من الطويل والب�شيط: فعولن مفاعلني، م�شتفعلن فاعلن 

)مع جوازات تفعيالتها(.

من  اأكرث  من  املوؤلفة  التفعيالت  عن  االبتعاد  )ب( 

م�شتفعلن،  مفاعيلن،  متفاعلن،  �شوتيني:  مقطعني 

فاعالتن...اإلخ.

ال�شوتيني:  املقطعني  ذوات  بالتفعيالت  اكتفى  )ج( 

واحدة،  ق�شيدة  هذا  عن  )نّدت  فاعلن.  فعولن،  فعلن، 

.
)11(

هي )اإّنه ال�شاعر... اإذ غاب(

يف  فقر  من  املعطيات  هذه  تبديه  ما  عك�س  على 

راأى  ما  عك�س  وعلى  االأوىل.  وهلتها  يف  املو�شيقى 

القدماء يف ثالث التفعيالت التي اعتمدها ال�شاعر من 

مو�شيقى �رسيعة، ت�شنعها �رسباٌت متتاليٌة مت�شابهة 

اأن �شارت  اأن هذه التفعيالت بعد  اأرى  )اخلبب، مثاًل( 

اإىل نرث  اأقرب  مفتوحة العدد مع جوازاتها قد �شارت 

الكالم  جمرى  يجري  ما  اإىل  واأقرَب  و�رسده..  الكالم 

296 نزوى العدد 81 - يناير 2015

جودت فخر الدين ٫٫ جودت فخر الدين 

 s  s s



ال  الوزن  لعبة  يف  املاهر  ولعّل  تواليه.  يف  العادّي 

الربط  اأدوات  تغيري بع�س حروف  اأو  اإال حذُف  يعوزه 

والتاأخري هناك حتى يجعل  التقدمي  �شيٌء من  اأو  هنا 

مع  التفعيالت  هذه  على  مفّعاًل  ا  ن�شًّ نرثيٍّ  ن�سٍّ  من 

جوازاتها.

املجموعتني  هاتني  مو�شيقي  اأّن  اأرى  هذا  على 

غنّيًة، فهي خافتة متوائمة مع ما  ال�شعريتني جاءت 

يف امل�شمون ومعاجلته من هدوء متاأّمٍل ورهافٍة يف 

ر�شم خطوط روؤى ال�شاعر التي مل تقدِّم نف�شها  �شاحبة 

مقوالت اأو �شعارات اأو م�شتقرات ت�شتويل على املتلّقي. 

اإنها، يف ب�شاطة، تدعو قارئها اإىل م�شايرتها اإذا اأحبَّ 

واإيقاع  املو�شيقى  اإيقاع من هذه  امل�شايرة على  هذه 

ل. من هذا التاأمُّ

لن�شِغ ملو�شيقى هذا املقطع:

َنوبرتاِن، »يف حديقة بيتي �شَ

اأحّييهما، فرتّدان يف خجٍل،

ثم اأ�شمع هم�شًا اإذا ما اقرتبُت...

هما غيمٌة حني تعتنقاِن، تلفُّ

وحني يلفُّ احلديقَة حرُّ الظهريِة،

تنف�شالِن قلياًل، وتنكم�شاِن،

)12(
وتنتظراِن الغيوَم التي انهزمْت...«

وزًنا، ينطلق املقطُع من )فاعلن(، ومي�شي يف هدوء، 

تعزِّزه حروف العطف )الفاء، ثم، الواو( كاأدوات ربٍط، 

لها  �شانعًا  الوزن  يبدو  ال  املقطع  هذا  مو�شيقى  لكّن 

هي  واالأفعال  االأ�شماء  يف  التثنيُة  تبدو  ما  بقدر 

تنف�شالن،  تعتنقان،  ترّدان،  )�شنوبرتان،  ال�شانعة 

ال�شاعر تركيًزا وا�شًحا  تنكم�شان، تنتظران(، فقد رّكز 

ل عليه يف داخل  على االإيقاع املتولِّد من التثنية، وعوَّ

مو�شيقى الوزن اخلافتة، رمبا يف تعوي�س عن هزمية 

التي  الغيوم  املقطع...  نهاية  قّررتها  التي  الغيوم 

بينما  ال�شاعر،  يريده  الذي  ال�شنوبرتني  اعتناق  تلّف 

يباعدهما حرُّ الظهرية. وهكذا ي�شري امل�شهد املر�شوم 

اأن اعتناق االأ�شياء يحتاج  اإىل روؤيا ترى  للروؤية باًبا 

خّفتها  يف  الغيوم  كما  ويغ�شاه  ويغ�ّشيه  يّلفه  ما  اإىل 

ونداوتها وحنّوها... ولكّن الغيوم انهزمت ...

�شجيج  من  اخللِو  الهادئِة  املقطع  هذا  مو�شيقى  ففي 

معادل  ـ  اأرى  ما  يف  ـ  القوايف  ورنني  التفعيالت 

كلمة  ولعّل  ال�شاعر...  يقوله  اأن  اأراد  ملا   
ّ
مو�شوعي

قلت  لو  كما  متاًما  يعربِّ  ما  هي  لي�شت  هنا،  )يقوله(، 

ه، اأو يو�شل فحواه. يبثُّ

3 ـ �أنا هو، وغياب �ملخاَطب:

�شمريا  املقاربة  حملَّ  ال�شعريتني  املجموعتني  ي�شود 

هو  املفرد  والغائب  املفرد،  والغائب  املفرد  املتكلم 

ق�شيدتني  عدا  املكان،  او  الطبيعة  اأ�شياء  من  ل�شيء 

غاب( اإذ  ال�شاعر...  )اإّنه  ق�شيدة  لالإن�شان:  فيهما  هو 

�شمري  ويغيب   .
)14(

يوًما( نتذّكر  )رمّبا  وق�شيدة   ،
)13(

موؤّنثه  ويف  وجمعه  ومثناه  مفرده  يف  املخاطب 

ومذّكره، عدا يف ق�شيدة واحدة، هي ثانية الق�شيدتني 

ال�شاعر  بني  كان  ما  لتداعيات  �شة  املكرَّ املذكورتني 

يف  )اأنت(  الـ  يح�رس  حيث  االأخري،  مر�شه  يف  ووالده 

و�شعه  ب�شبب  قال،  اأّنه  عنه  مرّوًيا  كبري،  غياب  حال 

اإىل  املهداة   
)15(

)
ٌّ
�شتائي )م�شاٌء  وق�شيدة    .

ّ
ال�شحي

غائًبا.  بو�شفه  فيها  املخاطب  ال�شبور  عبد  �شالح 

ح من خاللها اأّن   التي يتو�شّ
)16(

وق�شيدة )لي�س بعد...(

تّدعيه  عّما  فكرًة  تعطي  نف�شه.  ال�شاعر  هو  املخاطب 

هاتني  يف  الق�شائد  فواحت  اإىل  نظرٌة  املالحظة  هذه 

املجموعتني ال�شعريتني، حيث جاءت كاالآتي:

_ فواحت ق�شائد )لي�س بعد...(:

»اآخر الليل تاأتي«، »تقول الطبيعة يف بع�س اأحوالها:«، 

»اأطبق  اأنهاره«،  اأن ميوَت بح�رسة  ينفعه  لي�س  »عامٌل، 

اأوقاتي  »اأجعل  وماْل«،  جناحيه  الوادي  يف  ال�شاعر 

ل«  متهَّ بعُد...  »لي�س  عدٌو«،  يل  يكن  مل  »اإذا  ن�شفني:«، 

االأفق«، »حني  الغروب ر�شوًما على  االأمر كان  »اأول   ،

اجلنوب«،  يف  بيتنا  اإىل  »طريق  االآخرون«،  يندثر 

»ال�شماء التي...«، »�شجٌر...«، »نحلة...«، »اإىل من حتّدث 

ذاك ال�شباْب«، »�رسفٌة هزها الع�شف«،

_ فواحت ق�شائد )ف�شول من �شريقي مع الغيم(:

»يقول  ال�شارع«،  ينتزع  »ورق  نف�شي«،  غري  اأجد  »مل 

ال�شماء  اأجوب  راأتني  العام«، »غيوم  اأول  الثلج يف  يل 
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«، »وحدك االآن من دون خوف«.
ّ
بعيني

ففي هذه الفواحت البالغ عدُدها ع�رسين فاحتة نقع على 

ثالث فواحت فقط، توّجه فيها اخلطاب اإىل مفرد، وهي 

املخاطب  اأّن  وذكرت  ذكرتها:  التي  الق�شائد  فواحت 

فيها كان غائًبا، و�شبَه غائٍب، وال�شاعَر نف�َشه.

ُترى، مَل غاَب املخاطُب هذا الغياَب؟!

مل غاب �شمري جمع املتكلمني )نحن(؟!

مل غاب حّتى �شمريا جمع الغائبني والغائبات: )ُهم(، 

(؟! )هنَّ

كان  ح�شورهم  باأن  هوؤالء  غياب  تعليل  اإىل  اأذهب 

ميكن اأن يكون م�شوِّ�شًا على اإيقاع جتربة �شعرّية هي 

و�شفتها  ما  على  ال�شعريتني  املجموعتني  هاتني  يف 

الالعادّية.  حدَّ  احليادّي  الرهيف  ل  املتاأمِّ الهدوء  من 

اأن  ميكن  كان  ال�شمائر  هذه  اأ�شحاب  ح�شور  اإّن 

يكون مدعاًة حل�شور االأخذ والرّد )احلوار(، واملعاجلة 

هداأٍة  على  ال�شاعر  ا�شتخل�شها  التي  للروؤى  الفكرّية 

واأناة، فاالآخرون هم الدراما على نحو ما، و�شاعرنا قد 

ن نف�شه باإزاء املواجهة حتى مع عدّوه، فثاب اإىل  ح�شّ

/�شوى  اإذن، /لي�س يل من عدوٍّ بنف�شي  نف�شي  »اأواجه 

يرتّب�س  الذي  »لعدّوي  وقال:   ،
)17(

بالت�شّفي...« فرحي 

بي/اأن ميوت هنالك يف غيظِه،/حيث لن اأ�شتعّد لُه،/

حيث اأتركه يتخّبُط يف كيده اآمًنا،/اأ�شتخفُّ مبا ي�شتبدُّ 

َر يل ما ي�شاُء،/ به،/لعدّوي الذي يرتّب�س بي/اأن يدبِّ

.
)18(

فلن اأ�شتعّد لُه،/و�شاأتركه يتخّبُط يف كيده اآمًنا«

للمواجهة،  اإق�شائه  يف  املقطع  هذا  الو�شوح  بالغ 

واأتوقف فيه عند ثالثة موا�شع:

ـ تكرار الرتك، وتكرار عدم اال�شتعداد.

ـ العدو �شيموت هنالك، ولي�س هنا، ولي�س باملواجهة.

اأن  جلملتها  النحوّي  البناء  اأتاح  التي  )اآمًنا(  كلمة  ـ 

تكون حااًل للتارك واملرتوك.

اأن  روؤيته  اإطار  يف  راأى  ال�شاعر  الأن  هذا؟  كل  مَل  ـ 

هي  حقيقّية  واالأكرث  ا�شتحقاًقا،  االأكرث  املواجهة 

هاتني  يف  ذهبت  التي  النف�س  النف�س...  مواجهة 

املجموعتني ال�شعريتني اإىل االإخالد اإىل الذات ال�شاعرة 

وم�شاهده  العامل  اخلا�س مفردات  اإيقاعها  على  لتقراأ 

اأعمق  �شادقة  وكانت  وال�شو�شاء،  اجلَلَبِة  عن  بعيًدا 

ما  �شعيد  على  حتى  عنهما  ابتعادها  يف  ال�شدق 

يرتاءى لالآخرين اأنه اأ�شواء واأجرا�س على �شعيد بناء 

الن�ّس وعلى �شعيد ا�شتجالب املتلّقي اإىل اإغرائهما.

تلك كانت مالمَح من هذه التجربة ال�شعرّية يف هاتني 

املجموعتني ال�شعريتني توؤّكد على ما اأ�رست اإليه بداية 

اخلارجية  املوؤثرات  نفي  يف  ال�شاعر  خ�شو�شية  من 

الذي  منها   
ّ
الداخلي على  والتعويل  كبرية  درجة  اإىل 

توّقعه روؤية عميقة تبا�رس االأ�شياء مبا هي عليه فيه. 

عد املعجم  واأنا زعيم اأّن مقاربَة مالمَح اأخرى على �شُ

من  بّد  ال  واخليال،  ال�شعرية،  اجلملة  وبناء  ال�شعري، 

اأن تنعطف على ما ذكرت من مالمح وتوؤّكد على ما 

ذهبت اإليه من اأ�شباب توّلدت عنها هذه املالمح.

درجة  اإىل  فارقًة  اأراها  التي  الدين  فخر  ميزة جودت 

كبرية هي اأّنه ي�شيع برًدا ودفًعا طويلي االأمد، هما من 

عالقته بالعامل واأ�شيائه، بعيداً عّما  جوهر طبيعة  

يثري ويخلب وي�رسع اإىل زواله.
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ق�شيدته  الدين  فخر  جودت  ال�شاعر  يكتب 

كلماتها  مع  ال�رّسفة،يبقى  اىل  يخرج  وال 

ينقحها.. يتابعها،  يراقبها،  وحروفها، 

خوابيها،  امتالء  من  يتاأكد  وعندما 

ياأخذ  هواها،  وا�شتداد  م�شاربها،  وجريان 

اأنه  نف�شًا عميقًا ويتنّهد، ويف قرارة نف�شه 

حّقق ح�شوراً ال يزول وال مُيحى.

واللغة. الق�شيدة  مع  دائمًا  هو  هكذا 

وامل�شترت  املف�رس  تف�شري  اىل  ي�شعى،دائمًا 

وقعها  لها  اأخرى  بتف�شريات  والغام�س 

التف�شري  تنوعات  على  املفتوح  ومعناها 

يف  والتاأويل  االإجتهاد  يعتمد  اأي�شًا.كاأنه 

كتاباته ال�شعرية.

جودت فخر الدين:

�لهدوء �لذي ينطوي على

 خمزون انفعايل م�شطرم

ال ينبغي اأن ن�ست�سهل الكتابة املوجهة لالأطفال



والعوامل  التفا�شيل  ال�شعرية  جتربته  يف  تكمن 

وكذلك  للمعنى.  اآمنًا  تكون مالذاً  اأن  التي ميكن 

فتتحول  االأ�شئلة،  يوؤّجج  الذي  ال�شك  على  تاأخذ 

ق�شيدته اإىل ف�شاء ممتلىء بالده�شة واالأجوبة.

يف هذا احلوار يف�شح ال�شاعر اأكرث عن جّوانيته، عن ما 

يعتمل يف داخله ويف اأعماق ق�شيدته، وياأخذ اللغة اىل 

، يف كالمه، اإىل م�شاحة وعي اأخرى، حيث التف�شري يجّر 

التف�شري واملعنى يجّر املعنى، اىل اأن تكتمل ال�شورة ، 

اأو الهرم ال�شعري املرجتى.

فماذا يقول ال�شاعر يف هذا احلوار الذي اأجريته معه يف 

بريوت يف م�شاء هادىء جداً؟

* من أّول ديوانٍ لك إلى آخر ما أْصَدْرَتُه، كيف ترى إلى 
تحّوالتك الشعرية ؟

ُ عن  ــ ت�شعة دواوين �شدرْت يل حتى االآن. اأّولها »اأق�رسِّ

اأكرث  ُطِبَع  ها  حبِِّك« الذي �شدَر يف العام 1979. بع�شُ

ال�شعرية«  »اأعمايل  من  االأول  اجلزء  اأّن  كما  مّرة.  من 

للدرا�شات والن�رس  العربية  كان قد �شَدَر عن املوؤ�ش�شة 

يف العام 2006، وبعده �شدَر يل ديوانان عن موؤ�ش�شة 

و  بعد«  »لي�س  هما:  والن�رس  للكتب  الري�س  ريا�س 

»ف�شوٌل من �شريتي مع الغيم«. واالآن اأُِعدُّ لديوانٍ جديد 

جلريدة  الثقايف  امللحق  يف  تباعًا  ُن�رسْت  ق�شائَد  من 

»ال�شفري«.

تقّدمُت  باأنني  اأ�شعُر  جديدًة  ق�شيدًة  كتبُت  كّلما     

ُق  �شوطًا جديداً يف طريق البحث عن ذاتي، وباأنني اأعمِّ

يف  ما  واأجمُل  حويل.  من  وبالعامل  بنف�شي  معرفتي 

تبتدئ  بل هي  نهاية،  لها  لي�س  الطريق  اأّن هذه  االأمر 

وتتمادى با�شتمرار. وكلما 

ترامْت اأمامي، تزايدْت مفاتُنها واإغراءاُتها.

حافلٌة  ال�شعرية  م�شريتي  اإّن  القول  اأ�شتطيع  اإذاً،     

بالتحّوالت، وذلك يف م�شتويات ٍمتنّوعة، لغوية ٍوبنائية 

ٍوروؤيويةٍ  ... وغري ذلك. هذه التحّوالت هي التي بلورْت 

اأ�شليةٍ منبثقة  �شخ�شيتي ال�شعرية، ارتكازاً على نكهةٍ 

حتّوالت  اإّن  ن�شاأتي.  اأو  كيان  يف  اأ�شليةٍ  عنا�رَس  ٍمن 

ال�شاعر نف�شه. فلديهما  بتحّوالت  الق�شيدة �شبيهٌة جّداً 

معًا ال بدَّ من التطّور امل�شتمّر الذي ُيْبقي على عنا�رَس 

ز ُتتيُح لل�شاعر ول�شعره اأْن ُي�شكِّال جتربًة فريدة.  للتميُّ

* كأنك ُتعيُر اللغَة أهميًة في القصيدة ، وهذا أمٌر طبيعيٌّ 
باللغة  االهتمام  إن  يقول  من  ثمة  ولكْن  وضرورّي. 

يخفِّف من الشعر داخَل القصيدة. ما رأيك؟
االأف�شل  التعبري  هي  معنّي  ل�شاعرٍ  ال�شعرية«  »اللغة  ــ 

عن خ�شو�شية جتربته. فكّل �شاعرٍ ي�شعى اإىل اأْن تكون 

وتدخُل  التطّور.  على  القادرة  املمّيزة  لغُتُه  لغُتُه،  له 

يف تكوين اللغة ال�شعرية عنا�رُس العملية الفنية كلُّها، 

معنويًة كانت اأو لفظيًة اأو بالغيًة اأو بنائيًة اأو اإيقاعية 

باللغة  اأهتّم  اأنا  نعم،  اأقول:  اإيّل،  وبالن�شبة  ...الخ. 

اأّن  واأح�شُب  ال�شعرية،  لغتي  تطوير  على  دائمًا  واأعمُل 

هذا التطوير هو الذي ُيْغني ق�شيدتي ويفتُح لها اآفاقًا 

رحبة.

»أوهام  حبِِّك«،  عن  ُر  »أقصِّ دواوينك:  عناوين  من   *
»منارٌة  خائفة«،  »قصائد  وقت«،  »للرؤية  ريفية«، 
العناوين  هذه  هل  ...وغيرها.  »سماوات«  للغريق«، 
هي اختصاٌر لمراحَل من حياتَك أرْدَت ترجمَتها بالشعر؟
)اأو  احلّية  التجربة  من  تنطلُق  ال�شعرية  الكتابة  ــ 

احلياتية(، ولكّنها ال تعمُل على نْقلها نقاًل حْرفيًا، بل 

تعمُل على حتويلها اأو تكثريها اأو تعميقها اأو اإغنائها. 

اإىل  ال�شاعر من كتابٍ  اإّن  القول  ولكْن، مع ذلك، ميكن 

باأنه  ي�شعُر  ق�شيدة،  اإىل  ق�شيدةٍ  من  واأحيانًا  كتاب، 

اآَخر.  اإىل  ُعْمرٍ  من  اأو  مرحلة،  اإىل  مرحلةٍ  من  ينتقُل 

واأ�شرُي هنا اإىل جمموعتي ال�شعرية »ما بني ُعْمر ٍواآَخر«، 

التي هي عبارٌة عن خمتاراتٍ من �شعري، �شدرت يف 

الثقافة« يف  العامة لق�شور  الهيئة  العام 2009 عن« 

اخرتُت  وقد  عربية«.  »اآفاق  �شل�شلة  �شمن  القاهرة، 

كلِّ  من  املختارة  الق�شائد  باأّن   
َ
الأوحي العنوان  هذا 

الكثرية  اأعمارَي  ُعْمراًمن  ُد  جت�شِّ دواويني  من  ديوانٍ 

الكتابَة  اإّن  القول  اأرْدُت  هكذا  حياتي.  ع�ْشُتهايف  التي 

ال�شعريَة جتعُل حياَة ال�شاعر حافلًةبالتنّوع والتحّول.

* في قصيدة جودت فخرالدين قلٌق وجوديٌّ يقابُلُه نْبٌض 
هادٌئ يوحي بالطمأنينة. هل هذا االستنتاج في محلِّه؟

كلِّ  اإزاء  القلق  ال�شعر.  مفاتيح  من  مفتاٌح  اإنه  القلق،  ــ 

�شيء. اأنا كثرُي الهواج�س.

اأراقُب  اأتبّيُنها.  ال  اأمورٍ  واإزاء  اأتبّيُنها،  اأمورٍ  اإزاء  اأقلُق 
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اأِعُد  ولكنني  ا�شتمرار.  يف  الزمَن  واأكابُد  كثرياً،  نف�شي 

االآتي  باأّن  اأِعُدها  ال�شاّرة.  باملفاجاآت  دائمًا  نف�شي 

اأف�شُل من الغابر.

باالأحرى  اأو  الكبرية،  االأ�شئلة  طْرح  اإىل  دائمًا  اأنزُع     

ويبتعُد  االفتعال  يتجّنُب  نْحوٍ   على  ولكْن  الوجودية، 

عن التهويل. اأنزُع دائمًا اإىل التاأمل يف ق�شايا امل�شري 

ذلك.  اإىل  وما  الوجود  معان  ويف   ... واملوت  والزمن 

النب�ُس  ذلك  �شعري  يف  ي�رسي  ذلك  من  ب�شببٍ  ورمّبا 

تكّلم  ما  وكثرياً  �شوؤالك.  يف  اإليه  اأ�رْسَت  الذي  الهادئ 

الذين كتبوا عن �شعري على هدوءٍ يف النربة اأو خفوت 

بنوعية  ذلك  ربطوا  ما  نادراً  اأنهم  اإال  ال�شوت.  ٍيف 

االإيقاع الناجتة عن طريقتي يف الت�رسُّف باللغة ويف 

الهدوء  اأّن  اإىل  اأ�شار  قد  البع�س  ولكّن  َيِغها.  �شِ ت�شكيل 

يف �شعري لي�س اإال ظاهريًا، واأنه ينطوي على خمزون 

ٍانفعايّلٍ م�شطرم، وكذلك على كثافةٍ معنوية.

 . بالزمن  فاجعًا   اإح�شا�شًا   اأكابُد  اإنني  اأي�شًا  اأقوُل     

اأو ياأ�شًا. ال  اأو �شجراً  اأكتُبُه خوفًا  ويتجّلى ذلك يف ما 

اأدري كيف بداأ معي هذا االإح�شا�س وما م�شدُرُه.

ما اأعرُفُه هو اأنني اأراقُب نف�شي يف كلِّ حلظة، وكاأنني 

رمّبا  وثوانيه.  بدقائقه  واأح�شُبُه  الزمن  مرور  اأراقُب 

اأو  املوت،  من  موقٌف  اأ�شا�شه  يف  اأو  ذلك  وراء  كان 

اأّن   حيال فكرة املوت. ذلك 
ٌّ
ا�شتثنائي باالأحرى �شعوٌر 

ودائمًا  �شعري.  يف  بارٌز  ح�شوٌر  له  املوت  مو�شوع 

املوت  مبو�شوع  اهتّموا  الذين  معجبًابال�شعراء  كنُت 

�شوا له م�شاحات ٍكبريًة يف دواوينهم. اأذكُر منهم  وخ�شّ

اأبا العالء املعّري واأبا العتاهية.

* هل الشعر مخلِّص؟ وما جدوى الكتابة؟
اأكتُب  اأنا  خملِّ�س.  ال�شعر  باأّن  اأ�شعر  ما  كثرياً  نعم،  ــ 

ال�شعَر لكي اأغو�َس اأكرث فاأكرث يف معنى وجودي. اأكتُب 

ال�شعر لكي اأ�شعَر بنف�شي. الق�شيدُة هي جت�شيٌد ل�شعوري 

هذا. اإنها غايٌة يف حدِّ ذاتها. جدوى الق�شيدة يتمثَُّل يف 

حتقيق املتعة وجت�شيد الِقَيم اجلمالية.

* أين أنت من الحّب والمرأة؟
اأحُد  وهو  الفّن.  نات  مكوَّ من   

ٌّ
اأ�شا�شي ٌن  مكوِّ احلبُّ  ــ 

اأهمِّ عنا�رس القّوة فيه وله. اإنه بالن�شبة اإيلَّ حالٌة من 

ال�شغف هي التي تقوُدن اإىل الكتابة. وهو بهذا املعنى 

اأعمُّ من احلبِّ الذي يّتجُه يف اجتاه �شخ�سٍ  معنّي، اأي 

اأنه اأعمُّ من الهوى اأو الغرام. اأنا اأتكلم هنا عن حالة ٍ من 

ال�شغف قد تكون حيال اللغة مثاًل، اأو حيال الطبيعة،اأو 

حيال فكرةٍ اأو موقفٍ اأو اأيِّ �شيٍء من اأ�شياء العامل.

اأما احلّب مبعناه الذي يتبادُر اأواًل اإىل الذهن، فهو اأي�شًا 

من منطلقات وحوافز الفّن االأ�شا�شية، واإْن كان يف نظر 

البع�س حالَة �شعف، كما هو ال�شاأن عند املتنبي، الذي 

نظَر اإىل احلّب نظرًة متعالية.

ولل�شعر بخا�شة.  للفّن،  اإّن احلبَّ �رسوريٌّ  اأقول  اأنا     

اأو  �شطحيًا  لي�س  نْحوٍ  على  ق�شائدي  يف  موجوٌد  وهو 

اأظّن _ وجوٌد عميٌق ورا�شٌخ  فاقعًا، واإمنا له _ يف ما 

فيها.

احلّب.  يف  التحوالت  ت�شبُه  ال�شعر  يف  التحّوالت  اإّن     

د، فاإّن احلبَّ  واإذا كان ال�شعر يحيا ويتطّوُر على التجدُّ

احلبيبُة  كانت  لقد  د.  التجدُّ على  ويتطّوُر  يحيا  كذلك 

ولكنَّ ح�شورها  ق�شائدي.  اأ�شا�شيًا يف  ركنًا  تزاُل  وال 

يرتاءى للقّراء خفّيًا اأو ر�شيقًا اأو عميقًا. وذلك الأنني مل 

اإىل املراأة واإىل عالقتي بها نظرًة تقليدية.  اأنظْر يومًا 

مل اأجْد يف املراأة جمّرَد مو�شوعٍ لل�شعر اأو لغريه، واإمنا 

ري مو�شَع التكافوؤ مع الرجل. وتاليًا  و�شعُتها يف ت�شوُّ

باتت احلبيبُة التي اأخاطُبها اأو اأحتدَُّث عنها يف مو�شع 

ل لها. والعالقُة هذه  ل يل، اأو اأنا يف مو�شع املكمِّ املكمِّ

بيني وبني احلبيبة

نف�ُشُه  �شعري  يتطّوُر  كما  �شعري  يف  ُد  وتتجدَّ تتطّوُر 

ويتجدَّد.

عالقتك  عن  ماذا  قصائدك.  في  بقّوة  حاضٌر  المكان   *
من  أكثر  إليه  تهتدي  معيٌّن  مكاٌن  هناك  وهل  بالمكان؟ 

غيره؟
ــ عن�رسان اأ�شا�شيان كان لهما، منذ طفولتي، دْوٌر كبرٌي 

 الثقايف ويف ت�شكيل مزاجي ال�شعري: االأول 
َ
يف تكويني

العائلة  بيت  يف  حبِّها  على  ون�شاأتي  باللغة  عالقتي 

جّدي  من  العربية  الق�شائد  اأجمل  اأ�شمع  كنُت  حيث 

حبِّها  على  ون�شاأتي  بالطبيعة  عالقتي  والثان  واأبي. 

يف قريتي اجلنوبية التي احت�شنْت طفولتي و�شباي.

يف قريتي هذه، يف لبنان اجلنوبي، تلقيُت يف بدايات 

من  جاءْتني  التي  واالإيحاءات  َور  ال�شُ اأجمَل  تفتُّحي 
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م�شاهد الطبيعة ال�شاحرة، الطبيعة الريفية التي دخلْت 

يف كيان ، ومل ُتفارقني اأبداً.

)�شدرت يف  ريفية«  »اأوهام  الثانية     يف جمموعتي 

الطبيعة  كائنات  مع  �شعرّي  تعامٌل   )1980 العام 

بيني  تخاطٌب  اإنه  الرومنطيقيني.  تعامل  عن  يختلف 

وبني كائنات الطبيعة يف قريتي. اإنه ا�شتنطاٌق الأ�شياء 

والوادي  والقمر  والنبع  وال�شخرة  لل�شجرة  الطبيعة، 

...الخ. اإنه نوٌع من ال�شداقة بيني وبني اأ�شياء الطبيعة، 

اأينما  كنت،  اأينما  يح�رسن  ظلَّ  الذي  املكان  حيث 

 االأمكنُة التي قادْتني اإليها االأقدار، وظلْلُت 
َ
ابتعدْت بي

اأكتُبُه واأوؤلُفُه واأبتكُرُه واأتذّكُرُه واأعيُد ابتكاره ...

اإنه املكان الذي اأهتدي اإليه دائمًا، ودائمًا يهتدي اإيّل.

 ،    بريوت هي املكان الثان الذي احت�شنني واأّثَر يفَّ

ات  وما زال كذلك بكلِّ ما مرَّ عليه وال يزال ميرُّ من تغريُّ

.
ّ
ٍواأحداثٍ تكون اأحيانًا ذات طابعٍ دراماتيكي

   اإىل ذلك، عرفُت اأمكنًة كثرية، و�شافرُت كثرياً، وع�ْشُت 

مراحَل من عدم اال�شتقرار. وكان لهذا كلِّه تاأثرٌي وا�شٌح 

يف �شعري. واأحبُّ اأْن اأقوَل هنا اإّن بع�َس

االأمكنة حتثُّ على كتابة ال�شعر اأكرث من غريها. وذلك 

تبعًا للعالقة التي ميكن اأْن تقوَم بني املكان وال�شاعر 

نتيجًة لعوامَل خمتلفةٍ ، طبيعيةٍ اأو �شخ�شيةٍ  اأو ثقافية 

... اأو غري ذلك. هنا اأذكُر اليمن، التي زْرُتها مّرات ٍعديدة، 

وكان يل فيها اأن اأكتب جمموعًة من الق�شائد، �شدرْت 

عن وزارة الثقافة اليمنية يف العام

لْت يل  2004. وكان يل ذلك بف�شل الده�شة التي حت�شّ

اإزاء الطبيعة اليمنية،

االأوىل.  زيارتي  يف  اأده�شْتني  التي  اليمن  جبال  اإزاء 

اإىل كالم  اأمثلٌة غرُيُه حتتاُج  ذكْرُت هذا املثال، ولدّي 

ٍكثري. وهنا اأحبُّ اأن اأقول اإّن ال�شاعر اإْذ ينفعُل اإزاء مكان 

، فيحتفي به ويعمل على ت�شويره، اإمنا يفعُل فيه  ٍ معنيَّ

ُلُه على  ي�شكِّ اأنه  اأو  الق�شيدة،  ت�شكيَلُه يف  فُيعيُد  اأي�شًا، 

مزاجه.

إلى  النقدية. كيف ترى  الكتابة  * أنت شاعر وتمارس 
حال النقد األدبّي اليوم؟

الكتابة  يف  انخراطي  هو  النقديَّ   
َ
ي ح�شِّ يحرُِّك  ما  ــ 

تطوير  حيال  الدائمة  هواج�شي  اإىل  اإ�شافًة  ال�شعرية، 

جتاربي يف الكتابة. واأظنُّ اأّن هذا االأمر ينبغي اأْن يكون 

ماثاًل لدى جميع الُكّتاب. من ناحية ٍثانية، يدفُعني اإىل 

باحلاجة  �شعوري  االأحيان  بع�س  يف  النقدية  الكتابة 

اإىل تو�شيح بع�س امل�شائل، اأو اإىل اإثارة بع�س الق�شايا. 

اأتناوُل يف مقاالتي  هكذا تالحظ اأنني منذ مّدةٍ طويلةٍ 

الدخول  عن  عازفًا  اأ�شا�شية،  وق�شايا  م�شائَل  النقدية 

يف حومة املراجعات النقدية ذات الطابع ال�شحايف.

كثرية.  وم�شاكُلُه  معّقدٌة،  اليوَم   
ّ
االأدبي النقد  ق�شية     

فقدان  من  حالًة  نعي�س  اإننا  القول  من  ن�شجر  وبْتنا 

نقديةٍ   حركةٍ  اإىل  نفتقر  اإننا  الفّعال.  اأو  اجلاّد  النقد 

عميقة.  اأ�شئلًة  عليها  وتطرح  االأدبية،  احلركة  تواكُب 

م�شكلة النقد مزدوجة: يف

اأو  التطبيق. وقد بات يف معظمه �شْحاًل  التنظري ويف 

يف  ح�شوراً  اليوَم  لون  ي�شجِّ الذين  والنّقاُد  مت�رسِّعًا. 

�شاحتنا الثقافية ال يحّققون فعاليًة ملحوظة.ومعظمهم 

رمبا  ال�شعر،  نقد  متجّنبني  الرواية  نقد  اإىل  يتجهون 

الأنهم يجدون الثان اأكرث �شعوبًة من االأّول.

ُم  التقدُّ عليه  ي�شعُب  االأدبي  والنقد  عميقة.  امل�شكلة     

كافًة.  الثقافة  ميادين  يف  النقدّي  للفكر  غيابٍ  يف 

يف  ويتطّوَر  ينمَو  اأْن   ٍ
ّ
حقيقي نقدّيٍ  لفكرٍ  ميكن  كيف 

مثل اأو�شاعنا العربية الراهنة، التي تعان من خمتلف 

اأ�شكال الت�شييق والكْبت، حيث الف�شاء، ف�شاء التفكري 

واملحظورات،  املمنوعات  اأنواع  ب�شّتى  والتعبري،مليٌء 

بل املحرَّمات؟!

من  �شّيئًا،  يلعبدْوراً  ما  كثرياً  الثقايف  واالإعالم     

فيه  العاملني  معظم  اأّن  ذلك  يدري.  ال  اأو  يدري  حيث 

 والكفاءَة الكافينْي. وب�شببٍ من ذلك، 
َ
ال ميلكون الوعي

ال�شادق  النقد  من  بداًل  املنافع  وتبادَل  التكاذَب  جنُد 

املرَهف.

اأ�شحاب  قّلًة قليلًة من  ُيْعفي  ال�شعب ال  الواقع     هذا 

مناخ  خْلق  على  العمل  من  واخلربة  واملعرفة  الذْوق 

ٍموؤاتٍ للنقد، ومن العمل على اإطالق حركةٍ نقديةٍ 

ق يف  فّعالة، تطرُح على االأدب اأ�شئلًة ت�شاعُدُه على التعمُّ

ذاته، وعلى جتديد طرائقه واآفاقه.

* نأتي اآلن إلى كتابك »ثالثون قصيدة لألطفال« الذي 
فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثامنة. كيف 
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حضرْت هذه القصائد في مسيرتك الشعرية؟
اإىل  املوّجهة  االأ�شعار  كتابة  يف  جتربتان  يل  كانت  ــ 

والرتبوية  اللغوية  االأبحاث  مركز  يف  االأوىل  ال�شغار. 

اإىل  املوّجهة  »توتة«  جملة  مع  والثانية  بريوت،  يف 

ال�شغار.

طريقة  ع  لو�شْ برنامجٍ  �شمن  عملُت  االأوىل،  املرة  يف 

ٍلتعليم ال�شعر. ويف املرة الثانية كانت املجلة ال�شهرية 

مني  تطلُب  بريوت  يف  احلدائق«  »دار  عن  ال�شادرة 

ق�شيدًة لكلِّ عدد ٍمن اأعدادها. وقد ا�شتمرَّ ذلك على مدى 

اأكرث من اأربع �شنوات، اإىل اأْن �شارت لديَّ جمموعٌة من 

دار  اأ�شدرْتها  ق�شيدًة،  ثالثني  منها  اخرْتُت  الق�شائد 

كتابي  وهو  باجلائزة.  فاز  الذي  الكتاب  يف  احلدائق 

التي  الكتابة  جمال  يف  اأي  املجال،  هذا  يف  الوحيد 

االأدب  به  ويق�شدون  الطفل«،  »اأدب  اإ�شم  عليها  ُيطَلُق 

املوّجه اإىل االأطفال والنا�شئة.

إلى  تحتاج  ربما  الصغار  إلى  هة  موجَّ قصيدة  كتابة   *
هةٍ إلى  جهدٍ  إبداعّيٍ يفوق الجهَد في كتابة قصيدةٍ موجَّ

الكبار. ما رأيك؟
اإىل  هة  املوجَّ الكتابَة  ن�شت�شهَل  اأن  ينبغي  ال  نعم،  ــ 

ال�شغار. فامل�شوؤولية كبرية عندما تكون مهّمُة الكاتب 

ِاأْن ُينِتَج اأّواًل اأدبًا جمياًل، يتقّبُلُه ال�شغاُر وُيقِبلون عليه، 

َق ثانيًا من خالل اأدبه هذا اأغرا�شًا تربويًة اأو  واأْن يحقِّ

اأْن تكون  اإذاً، االأولوية _ يف نظري _ ينبغي  تعليمية. 

للناحية الفنية اجلمالية.

هة  الموجَّ قصائدك  في  الخاصة  طفولَتَك  تحاكي  هل   *
إلى األطفال؟

كتبُت  اأنني  �شابقٍ  �شوؤالٍ  عن  اإجابتي  من  يّت�شُح  ــ 

هَة اإىل ال�شغار بناًء علىتكليفنْي �شمن  الق�شائَد املوجَّ

يف  متباعدتنْي  جتربتنْي  فيهما  ُت  خ�شْ م�رسوعنْي 

الزمن.

يف  خربتي  من  التجربتنْي  هاتنْي  يف  ا�شتفْدُت  وقد 

توّزعت  وقد  الكبار.  اإىل  املوّجهة  الق�شائد  كتابة 

الق�شائد التي �شدرت يف الكتاب الفائز باجلائزة على 

بكتابتها  كّلفْتني  التي  املجلة  الأّن  متنّوعة،  موا�شيع 

كنُت  اإذاً،  املوا�شيع.  من  اأمكنها  ما  تغّطي  اأْن  اأرادْت 

ُد يل �شلفًا. ولكْن، مع  اأكتُب الق�شيدة يف مو�شوعٍ ُيحدَّ

 اأْن اأ�شتعني بطفولتي على نْحو 
ّ
ذلك، كان من الطبيعي

، فتاأتيني منها
ّ
ٍتلقائي

َوٌر اأو اإيحاءاٌت اأو ذكرياٌت ... اأو غري ذلك. �شُ

* كيف ترى اليوَم إلى »أدب الطفل« في عالمنا العربّي؟
ي�شت�شهلون  فالكثريون  �شعيف.  معظمه  اأّن  اأرى  ــ 

الكتابة املوّجهة اإىل ال�شغار، �شعراً كانت اأو ق�شًة ... اأو 

غري ذلك. واالأخطر من ذلك اأّن الُكُتب املعتمدة

املرحلة  يف  خ�شو�شًا  العربية،  اللغة  تعليم  يف 

االبتدائية ، مليئٌة بن�شو�سٍ �شعيفةٍ 

التعليم  موؤ�ش�شات  على  القيِّمون  ويُعدُّها  رديئة،  اأو 

وموؤّلفو الُكُتب ن�شو�شًا اأدبية!

   اإّن تراجع م�شتويات االأدب يف اأيامنا مرتبٌط برتاجع 

اللغة العربية يف اال�شتعمال، وخ�شو�شًا يف موؤ�ش�شات 

التعليم وموؤ�ش�شات االإعالم، حيث ينبغي

لها اأْن ت�شتعمَل على نْحوٍ �شليم وجّذاب.

   اإننا نحتاُج اإىل �شيا�شات ٍتربوية ٍتعليمية ٍر�شيدة، تعمُل 

على النهو�س بلغتنا العربية يف مراحل التعليم كلِّها، 

واملناهج  فالربامج  االأوىل.  مراحله  يف  وباالأخ�ّس 

املعتمدة يف مدار�شنا تدفُع التالمذة، ويا لالأ�شف، اإىل 

اأنواع االأدب كلِّها. وهذا  النفور من اللغة العربية ومن 

على  �شلبيٌة  انعكا�شاٌت  وله  اخلطورة،  غاية  يف  اأمٌر 

مناحي حياتنا كلِّها.

»اأدب الطفل« هو جزٌء من هذا امل�شهد العام. فما ي�شدر 

جّداً  كثرٌي  الطفل«  عنوان«اأدب  حتت  ُكُتبٍ  من  عندنا 

حيث  من  نادٌر  بل  جّداً  قليٌل  ولكنه  الكمية،  حيث  من 

النوعية اجليٍّدة.

االأدب،  يف  اجليِّدة  الُكُتب  عن  البحث  ينبغي  اإذاً، 

تتمّتُع  التي  واجلوائز  الطفل«.  »اأدب  يف  وخ�شو�شًا 

دْوراً  تلعب  اأن  �شاأنها  من  والنزاهة  بامل�شداقية 

اأ�شا�شيًايف هذا املجال. 

�لهو�م�ش

من  ف�شول  2006؛  بريوت  الريِّ�س،  ريا�س  من�شورات  بعد،  لي�س   1

�شريتي مع الغيم، من�شورات ريا�س الرّي�س، بريوت 2011.

,Martin Heidegger, Approche de H?lderlin (trad. H. Corbin  2

.M. Deguy, et J. Launay. Edit, Gallimard, 1962), p. 60 
3 �س 87، والقو�س مثبتة يف الن�س االأ�شلي. 
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