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اللوحة من اأعمال الفنان �شلطان الر�شيدي- ُعمان 



يف غمرة هذا الليل االجنليزي ال�شارب يف الرتف 

البالد  هذه  اأحال  وكيف  )اإليوت(  اأتذكر  والهدوء، 

املزهّوة باحل�شارة واملجد، اإىل �شحراء، ال جتود 

مبثلها قحالًة ويبا�شًا وق�شوًة، حتى �شحراء الربع 

)اآتاكاما(  �شحراء  اأو  العرب  جزيرة  يف  اخلايل 

�شكانها  يهلك  مل  التي  الالتينية،  الت�شيلي  يف 

االأ�شلّيون من عنف الطبيعة، بل من غزو احل�شارة 

وتب�شريها..

j h j

باالأمطار  مثقلة  النافذة،  من  تدخل  الغيوم 

ليلَة  غرفتي  يف  نام  الذي  )عّزان(  تقبِّل  والثمار، 

الذي  والتم�شاح  الغابة  بنمر  حاملًا  البارحة، 

يطارد ال�شناجَب والبط املحلِّق يف اأرجاء البحرية 

الفكتورية.. الرعد يحمل االأفق على �شهيل ح�شان 

بينما  الرباري.. وقهوة مرة مع كتاب  ينطلق يف 

اأخرياً،  النعمة  ويذهبون:  املقهى  يدلفون  غرباء 

هذا  خ�شم  يف  اأدركُتها  وقد  حلمُت،  التي  تلك 

ال�شيف الذي تناءْت عني �شاديته ال�شارية.

j h j

جدران  على  احللزون  يتنزه  وخفي  جليل  بهدوء 

وال  تلحظه  احل�رشة  تكاد  ال  والغابات..  احلدائق 

امل�رشدون  يحمله  كما  بيته  حاماًل  االن�شان.. 

ميار�س  ال�شمت  من  اأكرث  هو  ومبا  وال�شعاليك.. 

ها  لكن  االأر�س..  على  اخلاطفة  ال�رشيعة  حياته 

منه  جاعلني  عزلته  يقتحمون  امل�شتك�شفون  هم 

قربانًا ل�شّد اجللود املرتهلة يف مطلع ال�شيخوخة..

j h j

اخلوف الذي ُولد مع �رشخة الوالدة، ومنا وتراكم 

عرب اأطوار العمر واخلطوب، حتى حتّول اإىل تالل 

ووهاٍد وجبال:

غذاٍء  اإىل  يتحول  اأم  معنا،  القرب  يف  ُيدفن  هل 

للرباكني النائمة يف اأعماق االأر�س منتظراً حلظة 

االنفجار؟؟

j h j

بني اليقظة والنوم اأ�شمع االأطفال، وقد ا�شتيقظوا 

الع�شافري  ت�شتيقظ  كما  بع�س،  اإىل  متحدثني 

من  ت�شتيقظ  نحٍل  خلّية  اأو  النبع،  اإىل  وتهرع 

خمابئها اإىل احلركة واالنطالق.. ال �شيء مينعهم 

العالية  كاحلرارة  واحلرية،  الف�شاء  معانقة  من 

مثاًل..

اأن يح�شل اال�شتباك،  اأم�شي �رشيعًا قبل  اأن   
ّ
علي

نحو املقهى االأكرث هدوءاً يف هذه القرية.

j h j

رحالتها  ت�شريِّ  التي  االإمارات(  )طريان  اخرتنا 

j5 جزء من متوالية »�شريّية« بعنوان »يف و�شف رحلة �شظايا واأمكنة« 

ال�شرطي الإجنليزي

)�شظـايــا ب�شــٍر و�أمكنـــة(



قرية  الق�شد  وكان  مبا�رشة،  )برمنجهام(  اإىل 

)بري�شتون( يف الريف االجنليزي، غري البعيدة عن 

هذه املدينة ال�شناعية وامللت�شقة مبدينة )روبن 

هود( )نوتنجهام( تفاديا ملطار )هيرثو( ال�شخم 

مما  الب�رشي  اجلن�س  اأنواع  مبختلف  املزدحم 

يجعل الت�شديد والكثافة االأمنية، وجتنبا لذكريات 

اإىل  مرة  الأول  اأتيت  حني  ال�شياق،  هذا  يف  مريرة 

بالد االجنليز..

كان ال�شيف الُعماين واجلزيري يف ذروة عنفوانه 

احلراري جفافًا ورطوبة )فرن جريي( هكذا و�شف  

)رامبو( يف ر�شائله )عدن( و)م�شقط( من االأماكن 

االأكرث حرارة يف العامل ح�شب ال�شابط االجنليزي، 

املنطقة  على  ينطبق  والذي  ميجان(   )روبرت 

باأكملها.. وكالعادة كان طق�س بالد )اخلواجات( 

ال�شخي ما زال مييل اإىل الربودة، حلما فردو�شيا 

نحلم به ونتمناه كخال�س قادم، ونحن نتطلع اإىل 

�شا�شات التلفزيون واالجهزة االلكرتونية، خا�شة 

بالغيوم  ملبدة  �شماوؤه  تكون  الذي  الطق�س  ذلك 

واالأمطار كما هو حال هذه القرية االجنليزية.

م�شت الرحلة من غري عوائق عدا ازدحام ال�شيف 

االأماكن  عرب  واملرتّحلني  بامل�شافرين  العادي، 

والقارات..

والن�شف  ال�شابعة  )برمنجهام(  مطار  و�شلنا 

بتوقيتهم، وبجانب حلم الطق�س ال�شبابي الغائم 

ذلك  غري  من  ال�شِل�س  الدخول  حلم  هناك  كان 

لهذا  الكثريين  ذاكرة  حتمله  الذي  ال�شيئ  االإرث 

البلد الكولونيايل العتيد، املوؤ�ش�س لقيم اال�شتعمار 

كانت  فاذا  ومرجع..  مدر�شٍة  برباعة  االأ�شا�شية، 

زمنيا  رائدة  االإيبريية  اجلزيرة  و�شبه  )ا�شبانيا( 

لهذه ال�شياقات املدوخة فقد اأ�شاف الربيطانيون 

فتكًا  واملبا�رش  الكا�شح  االيبريي  العنف  اإىل 

وتنكياًل  وا�شتئ�شااًل لل�شعوب االخرى التي تاأتي 

�شعوب قارة اأمريكا الالتينية يف طليعتها، اأ�شاف 

درا�شاتهم  وعرْب  واملكر،  واملراوغة  الدهاء  قيم 

اي�شا  )الفرن�شيون  لل�شعوب  والنف�شية  التاريخية 

العاري  العنف  اأي دجموا �شالح  يف هذا املنحى( 

االأكرث  نتائجه  تظهر  الذي  اخلبيء  العنف  بقيم 

تدمريية مع تقادم الزمان..

املطارات  بتلك  مقارنة  جدا  �شغريا  املطار  كان 

طوياًل  وقتا  امل�شافرون  يق�شي  التي  العمالقة 

وغري  البولي�شية  االإجراءات  عقبات  الجتياز 

على  كانت  )الكاونرت(،  اإىل  و�شلنا  البولي�شية... 

بولي�شيتها  تن�شيك  اأن  �شقراء جميلة ميكن  مقعده 

�شارحًا يف حقول اجلمال الف�شيحة، لوال ال�رشامة 

وقد  اجلوازات،  بهما  تناولت  اللذين  والتجهم 

بع�س  طارحًة  وميينًا،  ي�شاراً  تقليبها  يف  اأخذت 

االأ�شئلة ال�رشيعة، حني قالت انتظروا مع اأطفالكم 

الذي  الوقت  يف  اأعود،  حتى  الكرا�شي  على  هناك 

ال�رشقية  ال�شحنات  ذوي  من  امل�شافرون  كان 

توقيف..  غري  من  يدخلون  والباك�شتانية  الهندية 

تفادي  ميكن  ال  لزوجتي  قائاًل  غ�شبا  ا�شتعلُت 

ذلك ال�شلوك االجنليزي املدّمر لالأع�شاب، ال يفيد 

ثمة  واملحطات،  املطارات  وال  اجلوازات  تغيري 

نحو من �شلف وغمو�س، ال حل  على  عقد مربم 

مناأى  االأر�س  )ففي  االأبد  اإىل  املجيء  بعدم  اإال 

للكرمي عن االأذى( اذن ما زال هذا القول �شاحلًا 

الوا�شعة،  اهلل  بالد  يف  وهناك  الراهنة،  للمرحلة 

االن�شاين  بالتعامل  مقرونا  جمااًل  اأكرث  هو  ما 

قادمًا من  ذات مرة حني كنت  وتذكرُت  الطّيب... 

)باري�س( عرب القطار، اإىل حمطة )واترلو( يف قلب 

6 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

s الشرطي االنجليزي ..  )شظايا بشٍر وأمكنة(  s s



وتفتي�س  �شارمة  الإجراءات  تعر�شت  كيف  لندن، 

تاأ�شرية  اأحمل  انني  بحجة  ل�شاعات  امتد  دقيق، 

)كولومبيا( التي كنت قادما منها للتو، مع اأ�شدقاء 

من الكتاب وال�شعراء، الذين دخلوا من غري ارتياب 

وحني  امل�شبوهة.  التاأ�شرية  نف�س  يحملون  وهم 

احلقيبة  يف  والكتب  املطبوعات  بع�س  اكت�شفوا 

وفق  واال�شبانية،  للعربّية  مبرتجم  جاءوا  للتو 

حمتوى الكتيبات التي اأ�شطحبها من كولومبيا.. 

لكن  املحطة،  يف  ينتظرين  مبن  االت�شال  حاولت 

�شورة  اإىل  واأ�شار  ممنوع،  ذلك  ان  قال  املفت�س 

قلت  اإطالق �رشاحي  بعد  ذلك..  تو�شح  اجلدار  يف 

للمفت�س انني قادم من موؤمتر اأدبي يف كولومبيا، 

جواز  واأحمل  ا�شكوبار(  )ببالو  �شلة  يل  ولي�شت، 

ابت�شم  قرون..  منذ  املتحدة  للمملكة  �شديق  بلد 

املفت�س ب�شخرية وذهب... حمطات الدخول دائما 

يف  للم�شافرين  ح�شا�شية  االأكرث  الربهة  هي 

البلد  حول  االأولية  واالنطباعات  امل�شاعر  تكوين 

املق�شود..

غري  والكرا�شي  احلواجز  بني  يقفزون  االأطفال 

التي  واالإجراءات،  املهازل  هذه  بكل  عابئني 

وخماوفهم  عدوانيتهم  منط  على  الب�رش  �شنعها 

اأخرى،  �شفة  اأي  من  اأكرث  النفو�س  يف  املتجذرة 

الدقائق  مرت  الوالدة..  منذ  الكائن  يحملها 

والثواين ثقيلة حالكة، تذكرت خاللها اأول اتفاقية 

مع   ،1800 عام  اأحمد  بن  �شلطان  ال�شيد  اأبرمها 

واإن  ال�شم�س،  عنها  تغيب  ال  التي  االمرباطورية 

دْرك  اإىل  تنحدر  مل  لكنها  و�شعفت  الحقا  غابت 

الهاوية واالنحطاط التي تنحدر اليها احل�شارات 

الغرب  ح�شارة  من  جزءا  كونها  عادة  القوية 

مفردات  حتمل  التي  االتفاقية  تلك  االأمريكي.. 

البلدين  بني  العالقة  اأزلّية  يف  الهوتي  خطاب 

البلدين  بني  »ال�شداقة  ومتانتها...  ووثوقيتها 

اأن  واىل  الزمن  نهاية  حتى  مهزوزة  غري  �شتبقى 

ينتهي دوران ال�شم�س والقمر« وتذكرت جميئي اإىل 

والعمل يف �شحيفٍة  االإقامة  اأول مرة ق�شد  لندن 

عربية اأ�شوة بالزمالء يف تلك املرحلة..

يخفف  مل  قامتة،  ثقيلة  والثواين  الدقائق  مرت 

منها ح�شور االأطفال و�شقاوتهم بل زادها قتامة 

يارد(  )ا�شكتولند  �رشطّية  عادت  حتى  وحزنًا، 

ن�شاء  كاإحدى  تلوح   ال�رشّية،  املكاتب  داخل  من 

واعتذار  ابت�شامة  �شفتيها  على  بوند(  )جيم�س 

يف  اأخذت  الذين  لالأطفال  �شوكوالتة  من  و�شيء 

�شلوك  جعلني  اأ�شمائهم..  عن  وال�شوؤال  مالطفتهم 

غ�شبي  علياء  من  فجاأة  اأنزل  احل�شناء،  ال�رشطّية 

اإىل قْعر الر�شا القروي الذي يتهافت وين�شى، اأمام 

)الكلمة الطّيبة(.

j h j

يف ذلك الزمن الذي اأ�شحى يف غابر االأزمان مبا 

و�شباب  كثيف،  غبار  من  العبارة  هذه  يكتنف 

غري  على  والوجوه  احليوات  فيها  ت�رشح  وعتمة 

املا�شي،  القرن  من  الثمانينات  مطلع  يف  هدى، 

لوال  اأول مرة  انها  القول  اإىل اجنلرتا، ميكن  اأتيت 

جئنا  حني  القاهرة  من  ال�رشيعة  الزيارة  تلك 

الربيطانية..  العا�شمة  اإىل  اأتيت  طالبّية،  كرحلة 

عرب  �شوريا  من  قادما  وكنت  �شتاء،  الف�شل  كان 

ال�شفارة  من  التاأ�شرية  فيها  عملت  التي  الكويت 

يف  نف�شها  ال�شفارة  رف�شْت  اأن  بعد  الربيطانية 

دم�شق..

االأول  االإ�رشائيلي  الغزو  كان  املرحلة  تلك  يف 
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رحيل  ب�رشاوة،  مهماته  اأجنز  قد  لبنان  على 

والثقافية  الن�شالية  برموزها  التحرير  منظمة 

الثقيلة  وتبعاته  بظالله  يلقي  كان  وال�شيا�شية، 

الداخل  وكان  و�شوريا،  لبنان  على  القامتة 

النظام  بني  م�شلحة  مبواجهات  يغلي  ال�شورّي 

ولي�س  ع�شكريا،  يت�شدرها  التي  واملعار�شة 

امل�شلمون.  االخوان  املرحلة  تلك  يف  �شيا�شيًا 

واملثقفني،  الي�شار  �شفوف  يف  وا�شعة  اعتقاالت 

فرج  جنم،  مفيد  من  كل  اعُتقل  نف�شها  الفرتة  يف 

�شالح،  احلاج  يا�شني  ديب،  وثائر  البريقدار، 

ت�شمل  والقائمة  عبداهلل،  هالة  عبدلكي،  يو�شف 

الع�رشات واملئات، اأي كان الو�شع يف قلب التوتر 

العربي  اخلليج  من  الحقا  واعتقل  واالنفجار. 

�شعيد  اأو  النعيمي  البحريني عبدالرحمن  القيادي 

لنهج  منه  معار�شة  رائحة  ا�شتموا  حني   �شيف 

كان  والت�شفية..  القمع  الكا�شح  ال�شوري  النظام 

انفجارات  دموّية،  اأزمة  ذروة  يف  االأمني  الو�شع 

يف كل مكان خا�شة يف دم�شق تطال رموز �شيادة 

النظام ووجوده وحرائق وتفجريات يف كل اأنحاء 

اأنحاء  بع�س  يف  ملقاة  واأ�شالء،  جثث  العا�شمة، 

العا�شمة حتى يف املزابل وبراميل القمامة. ويف 

االأفق االأعم انطالقًا من لبنان الذي خا�س فيها 

حربا  اللبنانيني  حلفائهم  وبع�س  الفل�شطينيون 

يف  اال�شطورة  حّد  ت�شل  االإ�رشائيلي  الغزو  �شد 

الت�شدي البطويل واملواجهة، كما خلدها حممود 

الكبرية.. وحيدين  امللحمّية  دروي�س يف ق�شائده 

اإال من خطابات  يف �شاحة املعركة الالمتكافئة، 

مثل  اأحيانًا  والكوميدية  اللفظية  العرب  الزعماء 

خطاب القذايف الذي يدعو فيه ال�شعب الفل�شطيني 

اإىل االنتحار ويلقنهم درو�شًا يف الثورة  وقيادته 

حترك  الذي  الغزو  ذلك  ف�شح  بداهة  واملواجهة، 

وعتاده  قوته  بكامل  اال�رشائيلي  اجلي�س  فيه 

العربي  القومي  االأمن  اأطروحة  ه�شا�شة  وتعبئته 

وتهافته الذي امتد ب�شكل اأكرث فظاعة وانحطاطًا 

ع�شفْت  التي  الالحقة  واالأحداث  الوقائع  يف 

باملنطقة واأحالتها اإىل نهٍب وحطام..

كانت مرحلة جديدة تر�شم يف االأفق انطالقا من 

لبنان توزع فيها االأدوار على قوى واأحزاب ن�شاأت 

حديثًا اأو هي طور الن�شوء.. تلك العنا�رش والظروف 

�شحبت نف�شها على االأ�شدقاء من خمتلف االأر�س 

الذين كانوا يقيمون يف لبنان  العربّية املوبوءة، 

و�شوريا، معظمهم يف كنف املنظمات الفل�شطينية 

ماديًا ومعنويًا.

وال�شيق حّد  ال�شجر  كان  اجلديد  املناخ  ذلك  يف 

االختناق رحيل االأ�شدقاء وا�شطراب الو�شع حيث 

حتولت دم�شق اإىل ثكنة ع�شكرية )تلك املرحلة وما 

اأكرث من بذور ومهد وجنني، تتعاظم  �شبقها هي 

الثورة  النفجار  ووا�شح،  م�شت�رش  وعنف  بقوة 

ال�شوري  ال�شعب  ان  واحلقيقة  املغدورة،  الالحقة 

القيامي  امل�شهد  هذا  يف  املغدور  هو  بكامله، 

�شمعت  الفرتة  تلك  يف  االإن�شاين،  للعذاب  املرّوع 

العربية(  )االأزمنة  اأن جملة  االأ�شدقاء،  من بع�س 

العربّية املتحدة، تنوي  اأغلقت يف االمارات  التي 

حممد  واأن  الربيطانية،  العا�شمة  يف  ال�شدور 

ظبية  وال�شاعرة  غامن  االأكرب  واأخاه  غبا�س  عبيد 

موجودون  االأم(  جهة  من  حممد  )اأخت  خمي�س 

لندن الإجناز و�شع املجلة اجلديد.. كنت قبل  يف 

لها  مرا�شال  عملت  قد  املذكورة  املجلة  اإغالق 

اإىل  املجلة  ر�شمّية من  ر�شالة  دم�شق.. حملُت  يف 

ال�شديق  الراحل  مبعّية  ال�شورّية  االعالم  وزارة 
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الوزارة  نف�س  يعمل يف  الذي كان  ممدوح عدوان 

ال�شاعر  الرقابة  م�شوؤول  وكان  الرقابة،  ق�شم  اإىل 

حممد حديفي الذي جتاوز �شل�شلة اإجراءات معقدة، 

وي�رش..  ب�شال�شة  املعتمدة  املرا�شل  بطاقة  الأعطى 

العا�شمة  اأ�شدرنا من  احلادثة حني  تذكرت هذه 

الُعمانية م�شقط، جملة )نزوى( وطلبنا دخولها اإىل 

�شوريا التي ت�شكل يقينًا منطقة حيوّية وحا�شمة، 

كان  وراهنا،  ما�شيا  العربية  الثقافة  م�شار  يف 

اأو  جملة  اأي  املجلة  دخول  بحث  اأن  اجلواب، 

مطبوعة، ال يتم اإال بعد اإ�شدارها ال�شاد�س، وهكذا 

دخلْت نزوى بعد العدد ال�شاد�س..

ا�شتطعُت التو�شل اإىل هاتف حممد غبا�س يف لندن، 

وعلى الفور ات�شلت به واأبدى ترحيبًا، اأخويا من 

تاأ�شرية ونحن  )اأعمل  غري كلفة وال مماطلة، قال 

التي  الربيطانية  ال�شفارة  رف�شْت  بانتظارك( 

ذهبت اليها مبعية الراحل عبداهلل طر�شي اعطائي 

تاأ�شرية، حيث اإن قانون ال�شفارة ين�س على ان اأي 

مواطن البد اأن يح�شل على تاأ�شرية دخول اجنلرتا 

من بلده، ولي�س من بلد اآخر.. ن�شحني البع�س ان 

اأقل  هناك  االأمور  تكون  رمبا  الكويت،  اإىل  اأذهب 

�شعوبة. ا�شافة اإىل ان الكويت بلد خليجي.. اأخذُت 

بع�شي اإىل الكويت، حيث ان البع�س االآخر �شيظل 

عامة،  ال�شام  وبالد  لدم�شق  متدفقة  عاطفة  اأ�شري 

حتى النهاية..

يف الكويت حيث ال اأملك من املال ما يكفي لنزول 

فندق، نزلُت لدى عائلة عمانّية م�شى عليها زمن 

هناك، �شَمن عائالت ُعمانّية ا�شتوطنت ذلك البلد 

ذي االنفتاح املبكر، مقارنة ببالد خليجية اأخرى.. 

وجه  على  اأتذكر  واأقارب  اأخوة  العائلة  كانت 

كثريا  �شاعدين  الذي  العلوي  عبدالكرمي  التحديد 

وافقت  التي  الربيطانية  ال�شفارة  مع  لعالقاته، 

ال�شفارة  من  بر�شالة  لكن  التاأ�شرية،  على  اأخرياً 

عبدالكرمي  قام  اي�شا  وهنا  الكويت.  يف  الُعمانّية 

الغ�شاين عريق  بدور حا�شم مدعومًا باأبي �شالح 

الغ�شاين  البالد.. ذات مرة دعاين  االإقامة يف تلك 

جامع  �شيخ  لزيارته  جاء  و�شدفة  منزله،  اإىل 

عليه  عرفني  ُعماين،  اأ�شل  من  رمبا  الكويت،  يف 

كنت  اإن  ال�شيخ،  �شاألني  الفور  على  اأبو�شالح.. 

متزوجا؟! ُفوجئت بال�شوؤال، وب�رشعة اأجبته باأنني 

اجلوانب  بداهة  كانت  قريبة،  فرتة  منذ  )مطلق( 

م�شرية  معي  يتابع  وال  يحّل،  اأن  ترمي  ال�رشيعة، 

من  فعندي  وغريه  بالزواج  وتب�شريه  �شم�رشته 

الهموم وامل�شاكل ما ال ي�شمح يل مبثل هذه الرثثرة 

مع �شخ�س األتقي به للمرة االأوىل.  لكن ما ح�شل 

العك�س حيث قال )جئت يف وقتك( والتفت اإىل اأبي 

ارجاأنا  اأن  بعد  له(  زوجة �شاحلة  )عندي  �شالح 

البحث يف الزواج، وخرج ال�شيخ قال يل اأبو�شالح 

ذلك.. حني خرجُت  بهم  يلتقي  لكل من  يقول  انه 

بال�شفر  اأفكر  رحت  اذ  ال�شيخ،  ن�شيت  املنزل،  من 

بالدميقراطية  متنعمًا  هناك  واالقامة  لندن  اإىل 

الغربّية والطق�س، بعد اأن تنعموا طوياًل وما زالوا، 

من خريات ال�شعوب الرازحة حتت اأحمال التاريخ 

الباهظة..

اأزورها  التي  الكويت  يف  الق�شرية  اإقامتي  فرتة 

العلوّية  الُعمانية  االأ�رشة  تلك  مع  مرة،  الأول 

الكرمية.. والعلوي انتماء اإىل قبيلة )بني بوعلي(  

ومبا  ُعمان  من  ال�رشقية  باملنطقة  جعالن  يف 

اننا يف ال�شياق االجنليزي تقول الرواية، ان هذه 

)البحر  �شواحل  على  االجنليز  حاربت  القبيلة 

يف  ملناطقهم،  املتاخم  العرب  بحر  احلْدري( 
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التالل واله�شاب حربًا �شعواء �رش�شة امتدت فرتة 

واحدة  االجنليزي  اجلي�س  فيها  الزمن، جترع  من 

االجنليز  عاد  وحني  واأق�شاها..  هزائمه  اأفدح  من 

يف  مالزمًا  كان  الذي  ميجنان(  )روبرت  ح�شب 

االآنفة  الهزمية  من  للثاأر  الع�شكرية  احلملة  تلك 

عام 1821، ور�شا اال�شطول االجنليزي قبالة تلك 

بني  قبل  ا�شطورية من  ال�شواحل، وجدوا مقاومة 

الربيطانيني  اجلنود  توقعات  كل  فاقت  بوعلي 

كما  واملعدات،  االأ�شلحة  باأحدث  املدججني 

الهجوم  هذا  �شاهد  من  كل  »ان  ميجنان  ي�شفها 

مل  اأم�شى  وعزمية  اأقوى  �شكيمة  اأن  اأعلن  الفريد 

تظهرها قط قوات اأي �شعب اآخر.. واأن العرب كانوا 

اأكرث ثباتًا و�شجاعة من القوات الربيطانية«.

)هاملنت(  و�شف  ي�شبه  البطويل  التو�شيف  وهذا 

ل�شجاعة الُعمانيني يف مواجهتهم للغزو الربتغايل 

قبل االجنليز »رغم اأن الربتغاليني هاجموهم من 

اإىل  العرب مل ينظروا  ح�شونهم على اجلبال فان 

العظيمة من رفاقهم  الوراء، ومل يحفلوا باالأعداد 

املوتى بل �شعدوا احليطان على جثث قتالهم«. 

االأدباء  بع�س  التقيت  الكويت  يف  اإقامتي  خالل 

يف  لع�شاء  دعاين  الربملان  يف  ونائبا  الكويتيني 

فندق )ال�شرياتون( وكان ال�شاعر �شليمان الفليح يف 

مقدمة هوؤالء، وقد رحل عن عاملنا يف غ�شون هذه 

االيام التي اأكتب فيها عجاالت الذاكرة هذه..

وقته  معظم  وكان  دم�شق،  زار  الفليح  كان 

املقاهي  دم�شق،  على  فيها  تعرف  ب�شحبتنا، 

والفنانون،  االأدباء  ي�شتوطنها  التي  واملنتديات 

عا�شمة  اإىل  الوافدين  بني  ح�شوراً  االأكرث  وكان 

مقهى  يف  مرة  العراقيون...  االأدباء  االأمويني، 

االأدباء  باأحد  �شليمان  ا�شطدم  )الالترينا( 

العراقيني حول �شلة الكويت بالعراق، هل تابعة 

اأم ال، ورغم اإن �شليمان من فئة )البدون( والعراقي 

من معار�شي البعث ال�شدامي، تطور النقا�س اإىل 

دام �شخ�شي حيث انفجر العراقي )م�شوي نف�شك  �شِ

�شعلوك واأنت يف جيبك بطاقة بنكية( كانت بطاقة 

االأو�شاط  هذه  يف  غريبة  الفرتة  تلك  يف  البنك 

بدوية،  اأ�رشة  املنحدر من  اأبو�شامي  لكن  وتهمة.. 

لي�س غريبًا على ال�شعلكة والرتحل.. مل اأكن اأعرف 

اأعرف  كنت  ذاك.  اإبان  الكويت  يف  االأدبي  اجلو 

�شماعًا،  ا�شماعيل  فهد  وا�شماعيل  العثمان  ليلى 

وال اأعتقد اأن �شعدّية مفرح وجيلها قد ظهروا على 

ال�شاحة بعد.. كان جو ال�شيف الكويتي راعبًا لي�س 

اخلليج  مع  يتقا�شمها  التي  احلرارة  غلّو  ب�شبب 

واجلزيرة العربّية، واإمنا ب�شبب ذلك الغبار الكثيف 

)الطوز( تلك الرمال املتحولة التي ت�شوقها رياح 

الوجوه  اأو  اجلهات  تتبني  جتعلك  فال  ال�شحراء، 

واالأ�شياء، الكل غارق يف �شدمي الغبار، ذكرين على 

نحو مفارق ونقي�س بطق�س �شوفيا ال�شتوي حني 

تكت�شح الرياح الثلجية القادمة من جبل )فيتو�شا( 

املدينة فال جتعلك ترى اأ�شابع يدك املتجمدة اأو 

احلقيبة التي حتملها على كتفك..

j h j

الزجاج،  خالل  من  نهاراً،  )هيرثو(  مطار  و�شلت 

انقطاع،  غري  من  بغزارة  متطر  ال�شماء  راأيُت 

وطوابري امل�شافرين يف املمرات وحواجز التفتي�س 

وعلى مداخل مراقبة اجلوازات، ورغم طول امل�شي 

ومن ثم الوقوف املزدحم مل يكن هناك �شجر اأو 

واحلركة  الروؤية  بزخم  امل�شهد حافل  اأن  اذ  تعب، 

يف  العامل  اأرجاء  كل  من  القادمة  الب�رشّية  لهذه 
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حيث  دوري  جاء  للمطار..  االأنيقة  املباين  هذه 

مني  ظنا  التاأ�شرية،  �شفحة  على  اجلواز  �شلمت 

اأ�شوة مبن كان  االأمور �شتم�شي �شهلة �رشيعة  ان 

قبلي من القادمني.. اأخذ �رشطي )ا�شكوتلند يارد( 

اجلواز، ال�رشطي ذو اللحية ال�شقراء التي لو تركها 

�شبها  اأكرث  لكان  ت�شذيب  غري  من  �شجيتها  على 

اأخذ اجلواز، دقق يف  بقرا�شنة ال�شمال ال�رش�شني، 

والتدقيق كل  االإمعان  وبنف�س  باإمعان،  التاأ�شرية 

الواقفني  يوزع  انه �شار  لدرجة  اجلواز  �شفحات 

اأخذ يف  االأخرى.. ثم  الكونرتات  الطابور على  يف 

طرح االأ�شئلة واحداً بعد اآخر، حتى نفدت ذخريتي 

اللغة  اإن  حيث  االجنليزية،  اللغة  مفردات  من 

العربية التي ُقّدت من ع�شمة النظام القائم، بني 

النائية،  البالد  تلك  ومعظم  ال�شام  وبالد  القاهرة 

ال تغري بدرا�شة لغة اأخرى، عدا املقرر الروتيني 

االأنظمة  اأو  النظام  ذلك  املناهج،  يف  ال�شعيف 

التي حت�شد �شواهد التاريخ وعنا�رش القومية لي�س 

لهدف، عدا تغييب احلا�رش وامل�شتقبل ووقائعهما 

اأقدام  حتت  والتاريخ  الزمن  بتجميد  احلية، 

الع�شكرية والطائفية.. ثم وجدت نف�شي  ال�شبابيط 

يف مكتب داخلي لالأمن ب�شحبة مرتجمة، بعد اأن 

فت�س حمتويات احلقيبة من املتاع القليل، اأخذ يف 

تفتي�س االأوراق التي كنت اأحملها، وي�شاأل من غري 

وم�شمونها  االأوراق  تلك  حمتويات  عن  انقطاع 

والأي هدف ت�شتخدم... 

ت يف غمار ذلك التحقيق الذي 
ّ
خم�س �شاعات مر

واملكانية  ال�شخ�شية  التفا�شيل  كل  اإىل  امتد 

�شوريا،  واقاماتها،  اأختامها  اجلواز  يحمل  التي 

عني  اأُفرج  حني  الخ  بلغاريا...  اجلزائر،  القاهرة، 

بعبارة ال�رشطي املودعة )�شنعرف اإن كنت قادمًا 

للعمل، واالأف�شل اأن تخربنا بنف�شك(.

الزوغان  حّد  متعبا  التحقيق  مكتب  من  ذهبت 

ُعمان  اإىل  العودة  يف  قوية  رغبة  وبي  والغياب، 

االأوطان  اأهمية  وتذكرت  وغيبة،  انقطاع  بعد 

الوعي  يف  ة 
ّ
القار االطروحات  هذه  واال�شتقرار. 

اجلمعي على مدى تاريخ الب�رش، لكن عمري اآنذاك 

بالن�شبة  اال�شتقرار  وفكرة  بعد،  الثالثني  ي�شل  مل 

يل لي�شت اإال جتريدا حم�شًا.

ملحُت  املرتبك   امل�شو�س  الو�شع  هذا  خ�شّم  يف 

يوفرها  مل  التي  املفكرة  اأخرجُت  تلفون  كابينة 

التفتي�س، واأخذت ات�شل مبحمد غبا�س، قائال انني 

يف املطار، اأجاب انه بانتظاري يف البيت..

j h j

زرقة  الغارق يف  املطار،  من  املمتد  الطريق  عرب 

النقي�شة  الطبيعة  تلك  باب،  وال�شَ وال�شجر  املطر 

تكويني  تن�شجم مع  والتي  االأوىل،  البالد  لطبيعة 

تلك  بني  والن�شاأة  الوالدة  رغم  على  املزاجي، 

رمبا  بال�شحراء  امُلحاطة  اال�شطورية  االأطواد 

االأكرث ق�شوة يف العامل، والتي ظلت على ق�شوتها، 

نبع وجدان وخيال ال ين�شب، انه الكائن املجبول 

من  اأكرث  الغام�شة،  ونوازعه  التناق�س  على 

هذه  رغم  على  وات�شاقه...  املزعوم  االن�شجام 

ح�شب  منظرها(  ي�شق  )ال  التي  الباذخة،  الطبيعة 

عبارة املتنبي، واإمنا ينع�س احلبور واحليوية يف 

النفو�س امل�شطربة خا�شة، هذه الطبيعة احللمّية 

»امللتحي«  ال�رشطي  �شورة  ظلت  ذلك  رغم  على 

و�شتظل  تالحقني،  اجلافة  املظلمة  بنربته 

اأمن  رجال  نربات  مثل  مثلها  طويلة  لفرتة  كذلك 

الوطن  مطارات  على  يتوّزعون  كرث  و�رشطيني 
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وظالمًا  جفافًا  اأكرث  وب�شورة  وبلدانه،  العربي 

مثلها مثل �شورة )املقدم زكي يف ق�شم جابر بن 

حّيان يف الدقي( يف ذلك الزمن البعيد الذي ظلت 

براأ�شه  املتالحقة،  ال�شنوات  مدى  على  �شورته 

االأ�شلع وال�شيجارة تتدىل من �شفتيه املنتفختني 

الرتقية..  وهاج�س  ال�شهر  ب�شبب  رمبا  عينيه  مثل 

�شيارات  كل  يف  اأراها  املقدم  �شورة  كانت 

القاهرة، يف  �شوارع  التي جتوب  وال�رشطة  االأمن 

مرة جاء  العامة...  واالأماكن  الطالبّية  املنتديات 

البحرين  طلبة  احتاد  اإىل  غرة،  حني  على  املقدم 

جابر  ق�شم  من  البعيد  غري  ال�شبكي  �شارع  يف 

هناك..  تعقد  �شيا�شية  ندوة  ثمة  كان  حيان.  بن 

وقف املقدم زكي ب�شموخ، مي�شح القاعة الغا�شة 

من  وملح  الكا�شحة،  بنظراته  الطلبة،  بجمهور 

الطلبة  ي�شميه  )ح�ّشان( كما  الغلبان  املخرب  بعيد 

يغالب  وهو  وملحه  الندوة  لتغطية  اأر�شله  الذي 

النوم حتى يتدىل راأ�شه اأحيانا يف �شخرة �رشيعة، 

الندوة،  بحما�س  املاأخوذ  اجلمع  و�شط  منه  تقدم 

هزت  امل�رشّية  باللهجة  )اأمل(  �شفعة  واأعطاه 

لكن  الربيطاين(  )ال�رشطي  ومثله  املكان..  اأركان 

جالفة  االأكرث  وال�رشقية  العربية  ن�شخته  عرب 

الذي جاء مع  ال�شوري  ال�شابط  بالطبع مثل ذلك 

الدم�شقي املبكر، حني  �رشطيني يف ذلك ال�شباح 

كنا ن�شكن يف �شاحة )�شمدين( بركن الدين، �شعد 

بروؤو�شهم  املطلني  اجلريان  ذهول  و�شط  العمارة، 

من النوافذ وال�رشفات، فالأول مرة يروننا يف هكذا 

موقف.. خبطوا الباب وكان ب�شحبتهم )ج( ُمدمى 

)ج(  ب�شحبة  البارحة  ليلة  كنت  واجل�شد..  الوجه 

الذي دعاين اإىل مطعم انيق يف ال�شاحلّية، ُيدعى 

التي  الدم�شقية  وال�شهرة  الع�شاء  بعد   .. )�شومر( 

يت�شّوع يف واحاتها ندى اليا�شمني والليل، ذهب 

كل اإىل منزله.. قال ال�شابط: اأريد اأن تذهب معنا 

الواقع  )املخفر(  نحو  اجتهنا  �شتعرفها،  الأ�شباب 

يجمع  الذي  املبنى  حيث  )عرنو�س(  �شاحة  يف 

)الفريدي(  من  بعيد  وغري  العرب،  الطالب  مقرات 

�شلم  جنتاز  ونحن  عبداحلميد..  بندر  وبيت 

ال�رشطيني  اأحد  و�شع  ال�شيارة،  باجتاه  العمارة 

�شيف  اأنا  رجاء  لل�شابط:  قلت  ذراعي،  على  يده 

جرمية  ثمة  اأن  االآن  حتى  اأعتقد  وال  �شوريا،  يف 

با�شمي، اأمر ال�شابط بتحرير يدي، دائما ال�رشطة 

االأمن، فهوؤالء  اأب�شط مبا ال يقا�س من  �شوريا  يف 

ثم  واأ�شابيع  اأياما  )ياأكلها(  اأحدا  ي�شتلمون  حني 

يخاف  ال�رشطة  ورجل  معه.  التحقيق  يف  يبداأون 

من رجل االأمن خوف الرجل العادي، اذ ان ال�شلطة 

املرجعية املطلقة لرجل االأمن، وهذه من ال�شمات 

اجلوهرية للمجتمعات القمعية املتخلقة يف غياب 

القانون واأي نوع من املوؤ�ش�شات املدنية الفاعلة.

)ج(  الدكتور  ان  ات�شح  �شاحة عرنو�س،  يف خمفر 

الباب،  على  طرقا  �شمع  لينام  �شقته  دخل  حني 

ال�شهر،  بهم  تاأخر  الذين  االأ�شدقاء  اأحد  اأن  ظن 

من  جمموعة  عن  لينفجر  الباب،  فتح  عليه،  َقدم 

امل�شلحني، من غري كلمة اأو�شعوه �رشبًا باأخما�س 

البنادق والر�شا�شات.. بعد هذه املقتلة �شاد �شمت 

لثواٍن، ليقرتب قائد املجموعة من الرجل اجلريح 

تاركينه  وان�شحبوا  هوه(  م�س  هوه  )م�س  و�رشخ 

يرف�س يف االأمل والدماء.

)رمبا فكر املنفي اجلريح، يف هذه اللحظة املحت�شدة 

واالأمان  البعيد  بالوطن  والعذاب،  بالوحدة 

واال�شتقرار(.

زميلنا  واإ�رشار  املخفر،  رئي�س  مع  مداوالت  بعد 
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عن  والبحث  الدعوى  �رشيان  على  املجروح، 

لدى  ورعبها  احلادثة  غمو�س  رغم  على  اجلناة، 

ال�شابط  اأخذين  االأمور..  هذه  مثل  يف  العارفني 

على جنب، قال، ا�شمع: �شار يل ثالثني عامًا يف 

اأن  االأف�شل  من  احلوادث،  هذه  ومثل  املهنة  هذه 

ُت�شحب من التداول، الأن نتائجها اأكرث فاجعّية، قل 

ل�شاحبك. قلُت ل�شاحبي ما قاله ال�شابط العريق، 

لكنه  الدعوى،  �شي�شحب  انه  ال�شابط  اأمام  اأجاب 

الدعوى  �شتكون  اجلناة  اإىل  الو�شول  ا�شتطاع  لو 

قائمة.. وافق ال�شابط بعد �شحكة عبثية �شاخرة 

انفجرْت من كل جوارحه.

على  جل�شت  )�شومر(  مطعم  اإىل  ذهبُت  اأيام  بعد 

بدل  ال�شارع،  على  املطلة  الطاوالت  احدى 

االأنيق،  بلبا�شه  املطعم  �شاحب  جاء  اجلر�شون 

هذيك  معكم  �شار  )�شو  الطاولة  على  معي  جل�س 

الليلة؟( )و�شلك اخلرب؟( طبعا.. �شباحا ات�شلوا بي 

من فرع اأمن ال�شاحلية ي�شاألون ان كنت اعرفكما 

ت ال�رشطة مع 
ّ
منذ زمن، اأو اأي �شيء اأعرفه، ثم مر

ال�شحّية.. على كل هذه اأمور حت�شل كثريا، اأخطاء 

عابرة، �شاألته من باب الف�شول، وما دخل االأمن 

باحلوادث اجلنائية؟ ما دخل االأمن؟ له دخل بكل 

�شيء. اأنا باالأ�شل �شابط اأمن متقاعد، واأخرج يل 

بطاقته.

الأول  دم�شق  و�شويل  حلظة  الفور  على  تذكرت 

اأجد  االأ�شدقاء، حيث مل  اإىل عنوان  مرة وذهابي 

اأحداً، بعد رحلة �شاقة من بغداد، التي ق�شدتها من 

اخلانق  العام  جوها  لكن  االإقامة،  بغية  اأبوظبي، 

باملقارنة...  املقام  وطيب  دم�شق  اإىل  بي  دفع 

تهاويُت من التعب، افرت�شت احلقيبة، وذهبت يف 

يوقظاين،  �شابني  على  �شحوت  حتى  عميق،  نوم 

بلطف  املقابلة.  ال�شقة  يف  ي�شكنان  انهما  ات�شح 

عودة  حتى  ليومني  �شيافتهما  يف  مكثت  وكرم 

ال�شابان  االأ�شدقاء من رحلة خارج دم�شق، كان 

العبي كرة يف املنتخب، يف اإحدى املرات ذهبت 

حني  حم�س،  من  وليد  ا�شمه  وكان  اأحدهما،  مع 

تهياأت  ال�شاحلّية،  باجتاه  احلافلة  اإىل  �شعدنا 

تفعل  ال  قال،  لكنه  للجابي،  التذكرة  ثمن  لدفع 

ثمن  دفع  غري  من  اجلابي  وذهب  بطاقته،  اأخرج 

التذكرة ثم اطلعني على البطاقة االأمنية واأردف: 

فيه  ما  هون  لكن  قدم،  كرة  حمرتف  انا  �شحيح 

�شيء مي�شي من غري اأمن، اأجبته، كل البالد العربية 

تت�شابه بدرجات متفاوتة.

j h j

)االأزمنة  جملة  يف  العاملني  االخوة  على  تعرفت 

مبكاتبها  اجلديدة،  اللندنية  فرتتها  يف  العربّية( 

�شواحي  من  �شاحية  ت�شكل  منطقة  يف  الواقعة 

رغم  فريدة،  يبدو  ما  على  لكنها  العا�شمة.. 

امل�شرتك بينها وبني ال�شواحي االأخرى، من حيث 

والدينية،  الثقافية  والهويات  االأعراق  اختالط 

اأن  اإال  كوزموبولوتية..  لعا�شمة  �شاحية  كاأي 

هذه ال�شاحية التي حتمل ا�شم )هكني( ت�شل يف 

ال  الفنتازي..  الغريب  حدود  واختالفها  هجنتها 

تكاد تلمح فيها عن�رشاً اجنليزيًا على عك�س قرية 

)بري�شتون( ونواحيها من مدن واأرياف التي اأنعم 

اللحظة بطق�شها واألوانها املتحولة، األوان الطبيعة 

بالكامل  رمبا  فهي  والفي�س...  الكرم  البالغة 

للجاليات من االأعراق وال�شعوب امللّونة.. ويزداد 

املاطر  ال�شباح  يف  ترى  حني  غمو�شًا  االأمر 

ينت�رشون  املخدرات،  ومدمني  ال�شكارى  قطعان 
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الزجاجات  حطام  بني  واالأزقة  ال�شوارع  يف 

يف  ويدخنون  اخلمور  يجرعون  واملليئة  الفارغة 

يف  اعتيادي  حمظ  االأمر  هذا  كاأمنا  عالية،  جلبة 

هذه ال�شاحية االأكرث اإثارة خليال االأدب الهام�شي 

اأين منها )�شوهو(  واجلاذبة للف�شول واملغامرة.. 

ذلك احلي االر�شتقراطي الذي كان املتاه وال�شياع 

لبطل )كولن ول�شن( الوجودي..

العن�رش االجنليزي يوؤكد ذلك،  قلت، ال تكاد ترى 

تلك الليلة التي اأخذنا فيها تاك�شي من )بيكاديل 

)هكني(  اإىل  له  قلنا  وحني  ثواين  م�شى  �شريك�س( 

تفكر ال�شائق االأبي�س قلياًل ثم قال  انزلوا، خذوا 

عرفنا  املنطقة..  تلك  اإىل  اأذهب  ال  اآخر،  تاك�شي 

اأن ال اأحد يذهب اإىل )هكني(، اإال اذا كان من تلك 

االعراق اأو على �شلة، التي ت�شتوطن تلك املنطقة 

النائية يف خيال الرجل االأبي�س واإن كانت جزءا 

مرتو  ي�شلها  ال  والتي  العا�شمة،  من  جغرافيًا 

االنفاق.

حكايات كثرية تتنا�شل ب�شكل �شبه خرايف منها، 

ان »املختار« اأو امل�شوؤول اأمام ال�شلطات من اأ�شل 

جلرائم  ال�شجن  يف  اإقامته  فرتات  ق�شى  تركي، 

قبله  والذي  عاما،  الع�رشين  تفوق  وخمالفات 

من اأ�شل افريقي، وطبعًا كلهم يحملون جن�شيات 

ما  حديقته  او  بيته  حو�س  يف  وجدوا  بريطانية، 

ي�شبه املقربة اجلماعية.

الوجبات  اوقات  يف  نرتاده  كنا  الذي  املطعم 

الر�شمية، كان ا�شمه )كازابالنكا(، رغم اأن �شاحبه 

املطعم  ديكور  معظم  يوناين.  اأ�شل  من  ال�شتيني، 

اأو  )كازابالنكا(  لفيلم  م�شاهد  �شتات  من  يتكون 

الدار البي�شاء، الأجنريد برجمان وهنفري بوجارد، 

الرومان�شي املعروف.

ي�شتقطب  املطعم  هذا  ان  تقول  اأخرى  حكاية 

دفع  من  يعفيهم  ومراهقات،  مراهقني  م�رشدين 

وهم  املطعم  �شاحب  يراقبهم  ان  على  الفواتري، 

ميار�شون القبل واحلب على الطاوالت والكرا�شي، 

حّد  ال�شاحبة  االإ�شاءة  ذات  وال�شور  االأ�شواء  يف 

التي  االأمنية،  ال�شلطات  نظر  يلفت  ال  كي  العتمة، 

ال تهتم عادة مبثل هذه االأماكن الق�شّية، وتتدخل 

فقط يف احلوادث الدموية املدّوية..

يعمل  وكان  الالذقاين،  الدين  حميي  �شاألت  مرة 

ق�شيباتي  وزهري  )اأوراق(   جملة  لتحرير  مديراً 

وكان مديراً لتحرير االأزمنة... قد عملنا معا فرتة 

مبنى  نف�س  يف  تقع  )اأوراق(  وجملة  الزمن  من 

)االأزمنة العربية( �شاألتهما ملاذا ال تكون املكاتب 

املطبوعات  من  الكثري  مثل  املدينة  )�شنرت(  يف 

نتعرف  كي  الفكاهة،  �شبيل  على  اأجابا  العربّية، 

لي�س هنا من  لكن  االجنليزية!!  الربوليتاريا  على 

التي  تلك  حتى  بروليتاريا،  من  وال  بريطانيني 

و�شفها )لينني( بالرثة؟

تاأ�شرية عمل،  الكثري يعملون من غري  كان هناك 

كان  لذلك  امل�شتقبل،  يف  اأمورهم  بتدبر  حاملني 

وحني  الدائم،  البولي�شية  احلمالت  هاج�س  هناك 

بني  اخلرب  ي�رشي  بالفعل،  اأتوا  وقد  هوؤالء،  ياأتي 

وتغري  املكاتب  لتقلب  و�شولهم،  حلظة  اجلميع 

يف  ونتفرق  اآخر،  �شيء  اإىل  العمل،  جو  معامل 

يذهبون  حتى  املجاورة  واملطاعم  الردهات 

لنعاود كرة العمل من جديد.

j h j

والكتب  الثكنات  بني  كرب  الذي  العربي  اجليل 

الفجر(  )زائر  يكون  اأن  البد  امُلْجه�شة،  واالحالم 
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حتكمها  التي  البلدان  يف  حتى  الرئي�س،  هاج�شه 

وان  الدميقراطية،  الد�شتورية  والقيم  القوانني 

بدرجة اقل... ي�شحبه ع�شويا ووجدانيا، مثل ظله 

ترتاءى  التي  اللحظة  هذه  وذهب.. يف  توجه  اأنى 

القرية االجنليزية،  اآ�شيوية يف مقهى  فاتنة  فيها 

اأبدع  الذي  �شكري(  )ممدوح  امل�رشي  اأتذكر 

�شبعينيات  الفجر( يف  )زائر  فيلم  الوحيدة  حتفته 

ال�شاب  الفنان  هذا  كاأمنا  ورحل  املا�شي،  القرن 

اال�شتمرار  رف�س  احلادة  وح�شا�شيته  بب�شريته 

الذين  الدامي،  فجره  زوار  وهيمنة  �شغط  حتت 

العربية  البالد  يف  �شلطتهم  وتعاظمت  تكاثروا 

مكاتب  وراء  من  خمتلف،  ب�شكل  وان  والعامل، 

واأبنية تلك احل�شارة املديدة ذات الربيق االأخاذ، 

اأي  اإبادة  عن  وقوانينها  بريقها  مينعها  ال  التي 

بتهديد  �شبحّية  تلويحة  اأي  منه  ارتاأت  اذا  �شعب 

م�شاحلها وامتيازاتها..

من  الهائج  القطيع  هذا  وبعد  اللحظة  هذه  يف 

ال�شنوات واالأحداث، اأتذكر �رشطي )ا�شكوتلنديارد( 

االأنيقة،  ببذلته  للمقهى  اخللفي  الباب  من  يدخل 

ولي�س مثل عم )ح�ّشان( يلقي نظرة ما�شحة على 

املنزوية  الطاولة  على  يركزها  ثم  الطاوالت، 

خلفها،  اأوراقي  مع  اأختبئ  كنت  الذي  الركن  يف 

ول�شان حاله يقول: ها اأنت هنا، نحن نعرف انك 

للعمل  اأتيت  املا�شي،  القرن  من  الثمانينات  يف 

اأ�شياء  ومار�شته ولو لفرتة لي�شت طويلة، ونعرف 

اأخرى كثرية ال تعرفها عن نف�شك..

املخرب  هذا  كان  ان، 
ّ
ح�ش عم  �شرية  ومبنا�شبة 

املهنة،  يلعن  ويجعله  اأحد  يدوخه  ال  ال�شغري، 

الفرتة  تلك  يف  اليمنيون..  الطلبة  اإال  واأ�شالفها، 

كانت املخابرات امل�رشّية كرمية مع عنا�رشها، 

وما زالت على االأرجح، فحني يكلف اأحدهم ملراقبة 

ي�شتقلون  كانوا  اذا  اأ�شخا�س،  اأو  اآخر  �شخ�س 

تاك�شي او �شيارة خا�شة، فمن حق املخرب اأن ياأخذ 

تاك�شي للتمويه اأو �شيارة مثلهم، وهذا ما يتحقق 

غالبا مع طلبة اخلليج، لذلك كان ح�شان الطيب، 

ال�شعيد  اليمن  اأبناء  اأما  الطلبة.  لهوؤالء  ينب�شط 

واملوا�شالت  االوتوبي�شات  ي�شتقل  فمعظمهم 

دّمره  اأوتوبي�س  من  يت�شعبط  يجعله  مما  العامة، 

الزمن اإىل اآخر )تلك املوا�شالت التي خربها كانت 

هذه الكلمات فرتة من الزمن، حني كان يذهب من 

البعوث  مدر�شة  الأن  العبا�شية،  اإىل  )الدقي(  حي 

ي�شطر  واأحيانًا  تقع هناك(،  والثانوية  االعدادية 

يختنق  حني  االتوبي�س  �شطح  فوق  ال�شعود  اإىل 

املكان بالركاب. لذلك حني تاأتي �شريُة اليمنيني 

يعلو �شوته »ما جتيبولي�س �شريتهم دول مبهدلني 

حياتي، اخلاليجة ب�س هم اللي مريحني«.

طلبة  او  �شياح  �شعودية،  اأو  عمانية  عائلة  تدخل 

تاأتي  التي  هي  املحجبة،  ال�شابة  املراأة  اإن  حيث 

على  الطفل  قبعة  ت�شقط  الطاولة..  اإىل  بالطلبات 

من  يقوم  االجنليزي،  ال�شبعيني  املقهى..  اأر�شية 

الطفل  راأ�س  على  وي�شعها  القبعة  يحمل  كر�شيه 

ومداعبته  تدليله  يف  ياأخذ  ثم  جديد.  من  العربي 

والطفل ي�شتجيب له كاأمنا يعرفه منذ زمن.. مثل 

يف  الحظتها  االن�شانية،  العاطفية  اخللجات  هذه 

ال�رشيعة  املكتظة  املدن  من  اأكرث  الريف،  مناطق 

ب�شبب  لي�س  الوقفات،  هذه  مثل  فيها  تندر  التي 

رمبا   – والرتكيز  الهدوء  اإمنا  جذري،  اختالف 

اأف�شل حااًل- معربة عن اجلوهر االن�شاين املغّيب 

والكراهيات  االإعالمية،  اخلطابات  غبار  خلف 

اجلاهزة..  االيديولوجية  واالأحكام  واحلروب 
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َتّدعي  التي  اأ�شحى نادراً يف بلداننا  اأي�شا  مثلها 

الب�شاطة والتقاليد امل�شيئة والرتاث، وهي تفرت�س 

بع�شها اأفراداً وجماعات وال يبقى منها غري َزبد 

اخلطابات والهَذَر اللفظي..

j h j

والدميقراطية،  الطق�س  اأن  يقني،  غري  من  فكرت 

االن�شاين  والرثاء  التنوع  خلق  يف  جوهريان 

املقموعة  املكبلة  فاملجتمعات  واالأخالقي. 

�شيئا  تنتج  اأن  وامل�شادرة حياة وموتًا، ال ميكن 

عرب  �شواء  املجانية،  واحلروب  البغ�شاء  عدا 

وال�شمت  التواطوؤ  عرب  اأو  و�شجيجه  ال�شالح  لغة 

جترف  واحدة  ملجزرة  خمتلفة  دروب  االإكراهي: 

حتت  املطحونة  ال�شعوب  لتلك  حلم  من  تبقى  ما 

عجالت التاريخ واحلياة.

j h j

ال�شماء  احلقول  اأيتها  االأطفال،  اأيها  لكم  طوبى 

يف  ال�شاخبة  واحليوات  الطيور  اأيتها  الناطقة، 

الغابة، اأيتها الكالب ت�شلحني على الع�شب االأخ�رش 

االأليفة  للقطط  طوبى  البحريات..  حواف  وعلى 

واملتوح�شة، للبولي�س والهوملي�س.

طوبى لهذه احلياة العابرة الهنيئة.. ولطفا، يا اهلل 

باأولئك الذين حكمْت عليهم االقدار بحمل االأثقال 

االأزلّية.

j h j

)بكّمة(  راأ�شه  يغطي  املعهود  بلبا�شه  باك�شتاين 

ت�شبه الكمة الُعمانية اأو ال�شواحيلية، مطابقة لهذه 

االأخرية اأكرث.. �رشطّية تعرب لي�شت بجمال �رشطّية 

املطار، ال، اإنها لي�شْت �رشطّية بال�شبط، بل جندّية 

بريتون(  )اأندريه  يانعة،  ة  ن�رشِ الـ)اأولدنيفي( 

م 
ّ
ال�شوريايل الفرن�شي الذي يدعو اإىل انتهاك املحر

لي�س  كني�شة،  يف  �رشطّية  مع  احلب  وممار�شة 

راديكايل  الفرن�شي  املحافظ.  االجنليزي  )اإليوت( 

مل  التاريخ،  �شواهد  من  يبدو  ما  على  بطبيعته 

واإمنا حطم  الفرن�شية فح�شب  امللكية  يدّمر عر�س 

تهاوت  التي  ورموزها  اأوروبا  عرو�س  )نابليون( 

اأمام اأح�شنته الكا�شحة...

االجنليز حافظوا على امللكية من غري اأن يخ�رشوا 

رمز  )اإزراباوند(  وقيمها.  الدميقراطية  املمار�شة 

مب�رشوع  حلمه  اأو�شله  واملحافظة،  ال�رشامة 

امل�رشوع  تبني  اإىل  وخال�شها  اأوروبا  �شحوة 

النازي، الفا�شي بالكامل.

اجلندية  هواج�س  تغويهما  ال  واإليوت  باوند 

اأو  بها  ف�شيلحق  )بريتون(  اأما  وفتنتها،  ال�شقراء 

يكتب ق�شيدة ايروتيكية..

j h j

براأ�شي  تع�شف  )برمنجهام(  مطار  يف  واقف 

االأحداث والذكريات، يرتنح راأ�س امل�شافر، ويدور 

يف فلك االأميال وامل�شافات، على اختالف االأماكن 

اأكرث  هو  ما  العربية،  البالد  يف  هناك  والزمان... 

الربيطانية  اجلمارك  �رشطة  من  ومرارة  ق�شوة 

لي�شت  ال�شغرية  احلكايات  )وهذه  واالأوروبية.. 

من  ذهبت  مرة  اأتذكر،  املا�شي(  على  عينات  اإال 

نزلت  حني  طنجة،  مطار  عرب  املغرب  اإىل  فرن�شا 

الذين  امل�شافرين،  طابور  يف  الأقف  الطائرة  من 

ال�رشطة  جاءتني  االأجانب،  من  معظمهم  كان 

بلبا�س مدين وع�شكري، اأخذتني عنوة من الطابور، 

التحقيق  غرف  اإىل  خاطفة  �رشيعة  وبحركة 
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ت�رشفهم  االأمن  رجال  يربر  ولكي  والتفتي�س، 

جئت  انك  قالوا:  تربيره،  اإىل  بحاجة  لي�شوا  الذي 

انني دخلت  اأجبت  )تاأ�شرية(  املغرب من غري  اإىل 

املغرب ع�رشات املرات ومن معظم مطاراتها من 

اجلن�شية  حامل  يحتاجها  ال  التي  تاأ�شرية،  غري 

العمانية، وهناك اأختام الدخول واخلروج، فاجلواز 

حول  كالمي  من  جملة  باأي  يهتموا  مل  يتغري،  مل 

الوقائع البديهّية، وا�شلوا التفتي�س والتحقيق.

)من تعرف يف املغرب، مع من تتوا�شل.... الخ؟(

معي،  اأحملها  كنت  ملغاربة  كتب  عن  و�شاألوين 

للروائي  باري�س  يف  �شديق  من  ر�شالة  وهناك 

يهودي،  وهو  تعرفه  كيف  املليح،  عمران  ادمون 

الفل�شطينية  للحقوق  اأعرفه ككاتب ون�شري   : قلت 

فكلنا  �شيئا،  دينه  اأمر  يل  يعني  وال  والعربية، 

�شياق  يف  اأُخذت  اذا  التوحيدية  الديانات  اأبناء 

اخلطاب احل�شاري ال�شحيح.. يف الواقع ونقي�شه 

لهذا  الع�شبّية  فرط  ومن  ومرتبكا  حائراً  كنُت 

بالن�شبة  قبل  من  يح�شل  مل  الذي  املرير،  احلدث 

القول،  اإىل  اندفع  وانا  بقوة  نف�شي  كبحُت  يل، 

كي  يهودي،  م�شت�شاريه  اأكرب  احل�شن،  امللك  بان 

كما  عقباها  حُتمد  ال  التي  املنطقة  اإىل  اأ�شل  ال 

يقال، فحركة رجال االأمن بلبا�شهم املدين، كانت 

القب�س على جمرم  األقوا  متوترة وخميفة، كاأنهم 

مطلوب اأمنيا لديهم منذ زمن طويل..

اإىل   تعود  اأن  )عليك  وجتهم،  بح�شم  احدهم  قال 

من  لي�س  قلت  باري�س،  منها(  اأتيت  التي  البالد 

اأو  عي�شى  بن  مبحمد  االت�شال  اأريد  ذلك،  حقكم 

مكانة  له  مغربي  �شديق  اأي  اأو  االأ�شعري  حممد 

اأن  عليك  باأحد  تت�شل  لن  واملجتمع..  الدولة  يف 

تغادر يف الطائرة التي جئت فيها... واإن مل تكن 

اإىل فرن�شا؟ قال �شابط االأمن  لدي تاأ�شرية عودة 

املغربي )... ليعتقلوك هناك(..

ال�ُشبل  اآخر املطاف، حني �شاقت بي  حاولت يف 

يعطوين  اأن  املظلم،  املجهول  هذا  على  واأُغلقْت 

ا�شبانيا  اأو  طارق،  جبل  اإىل  املغادرة  خيار 

واإكراها،  القريبة، يف هذه االأثناء اقتادوين ق�رشاً 

اإىل الطائرة العائدة اإىل باري�س، ومن ح�شن حظي 

انني دخلت مدينة االأنوار التي اأح�ش�شت بها كذلك 

فعال، اأمام ذلك الظالم املغربي والعربي القا�شي..

بعد فرتة عرفت اأن ظرفا اأمنيا م�شطربًا كانت متر 

�شوئه  وعلى  احل�شن،  بامللك  يتعلق  املغرب،  به 

اتخذوا تلك االجراءات اال�شتثنائية ال�شارمة، التي 

مل ت�شمل يف ذلك امل�شاء القامت مبطار طنجة، اأحداً 

غريي، اذ ان كل )اخلواجات( من ركاب الطائرة، 

دخلوا ب�شالم اآمنني.

اأت�شاءل، هل  عنف رجال االأمن وق�شوتهم جعلني 

اأنا يف املغرب اأم اخطاأت الطريق ونزلت الطائرة 

يف بلد اآخر؟
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عا�صت حياتها كاأ�صطورة من �أ�صاطري �ألف ليلة وليلة، لأجل تاجر �أملاين من �أ�صل 

هانزي �صحت �صاملة بكل �صيء وعر�صت حياتها للخطر، و��صتبدلت بحياة �لق�رص 

عاملا ذ�قت فيه مر�رة �لغربة وفقد�ن �لن�صري.

مرة �أخرى ت�صتن�صق عبق جزيرة �لتو�بل وت�صمع هدير �ملحيط �لهندي، كان ذلك 

يف عام 1888 عندما عادت مرة �أخرى �إىل زجنبار على منت �صفينة يف حماولة 

يائ�صة للرجوع �إىل �لوطن، يبدو وكاأنها �صتكون �لزيارة �لأخرية للوطن، حيث مل 

�لذي ملأته من  �لرمل  �ل�صغري من  �لكي�س  �أثر لوطنها �صوى ذلك  لديها من  يبق 

�ل�صاحل قبل �أن تفارق وطنها �إىل �لأبد. 

 زاهر الهنائي\

\ باحث و�أكادميي - ُعمان 

�ساملة بنت �سعيد

اأمرية عربية بني عاملني )1924-1844(

اجلزء الثاين من 

مذكراتها مل يرتجم 

اإىل العربية ... ما�ٍض 

يف ترجمته لريى 

النور قريبا



قبل ذلك بعقدين من �لزمن ��سطرت �بنة �الثنني 

على   �
ّ
�رس زجنبار  مغادرة  �إىل  عاما  و�لع�رسين 

منت �سفينة حربية بريطانية. �أمرية عربية، و�بنة 

�الأملاين  �لتاجر  من  ب�سبي  وحامل  لل�سلطان، 

»�إميلي  �أي�سا  با�سمه  وت�سمت  روته،  هايرني�ش 

قد  ي�سدق،  ال  ممنوعا  ع�سقا  ذلك  كان  روته«، 

يجرها �إىل �ملوت. 

قررت �لهرب و�حلياة مع هايرني�ش يف هامبورج 

�لبعيدة، حتولت من �الأمرية �ساملة �إىل �ملو�طنة 

�إميلي روته. ر�فقتها �ل�سعادة بعد ذلك  �لهانزية 

و�سولها  من  �سنني  ثالث  فبعد  ق�سري�،  وقتا 

ده�ش.  حادث  يف  زوجها  مبوت  �لقدر  فاجاأها 

تبقى يف  �أن  �ل�سغار  �أوالدها  �أجل  من  ��سطرت 

�لغريب  �لعامل  هذ�  يف  �لغربة  وتقا�سي  �أملانيا 

كليا عنها، معربة عن ذلك يف مذكر�تها: »غادرت 

وطني و�أنا عربية خال�سة وم�سلمة ملتزمة. وماذ� 

�أنا �ليوم؟ م�سيحية غري ملتزمة و�أكرث قليال من 

ن�سف �أملانية«.

�ساملة هايرني�ش يف زجنبار عام 1864  �لتقت 

عندما كان ممثال الإحدى �ل�رسكات �الأملانية يف 

�ل�سو�حلية.  �للغة  �أتقن  جزيرة زجنبار، وكان قد 

مل  �الآخر.  منهما  كل  فاأحب  كثري�  يلتقيان  كانا 

�ساملة  �أ�سبحت  �أن  بعد   �
ّ
�رس �الأمر  هذ�  ي�سبح 

فقررت  �لر�بع،  �ل�سهر  يف   1866 عام  حامال 

منها  طلب  �أن  بعد  حياتها  على  خوفا  �لهرب 

بذلك  دبر  وقد  �حلج  �إىل  ترحل  �أن  ماجد  �أخوها 

على  �لربيطاين  �لقن�سل  مب�ساعدة  هربت  قتلها، 

�إىل  متجهة  كانت  بريطانية  حربية  �سفينة  ظهر 

عدن.

يف  هايرني�ش  قبل  عدن  �إىل  �ساملة  و�سلت 

�بنها  �ل�سابع من دي�سمرب 1866، وهناك ولدت 

باعتناقها  �أي�سا  تعميدها  مت  كما  تعميده،  ومت 

بها  حلق  روته.  باإميلي  وت�سمت  �مل�سيحية 

�ليمن  هايرني�ش بعد ذلك ومت عقد زو�جهما يف 

�إىل  �أي�سا، بعدها بوقت ق�سري �نطلقت رحلتهما 

رحلة  وكانت  �الأحمر،  �لبحر  طريق  عن  �ل�سمال 

�أغفلت  فمات.  �لر�سيع  م�سقتها  يتحمل  �ساقة مل 

ومل  مذكر�تها  يف  �ملو�سوع  هذ�  ذكر  �ساملة 

ر�أي  ح�سب  ذلك،  يكون  وقد  �لبتة،  له  تتعر�ش 

�أ�رستها �ليوم، من جر�ء بالغ حزنها �لعميق.

�لكربى  �البنة  �أوالد:  ثالثة  لها يف هامبورج  ولد 

و�البنة  �سعيد  رودولف  و�البن  توقا  �أنطونيا 

�الأملانية  �ساملة  تعلمت  غوز�.  روز�ليا  �ل�سغرى 

منط  من  �لذهول  و�أ�سابها  تعلمها،  يف  وعانت 

�حلياة �جلديدة يف هامبورج، �لتي كان فيها �ملال 

�لعطف  ح�ساب  على  كان  ولو  �سيء  كل  من  �أهم 

مذكر�تها.  يف  ذلك  عن  عربت  مثلما  �الإن�ساين، 

�سكنت �الأ�رسة �ل�سغرية عند و�سولها �إىل هامبورج 

يف بيت م�ستاأجر يطل على بحرية �الأل�سرت. رحبت 

�أ�رسة هايرني�ش بالع�سوة �جلديدة، و�سعت �ساملة 

�إد�رة �لعمل �ملنزيل كما  �إظهار مقدرتها على  �إىل 

يتوقع من �أي �مر�أة يف هامبورج.
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تلقت   1870 عام  من  �أغ�سط�ش  من  �ل�ساد�ش  يف 

تعر�ش  حينما  زوجها،  بوفاة  قا�سية  لطمة  �ساملة 

حلادث ده�ش عندما قفز من �لعربة لينزلق فتده�سه 

عربة �لقطار، تويف بعد �حلادث باأيام قليلة وعمره 

�ساملة  �أ�سبحت  �سنة،  وثالثني  �إحدى  يتجاوز  مل 

دون  �ل�سغار،  �لثالثة  �أوالدها  مع  وحيدة  فجاأة 

�ت�سال حقيقي باملجتمع ودون �أ�سدقاء حقيقيني. 

�الأوروبية  �ملر�أة  �أن  �الآن  �أن تعلم من  ويجب عليها 

زوجها  �أهل  �سيبذر  �حلقوق.  من  قليال  �إال  متلك  ال 

�إىل �النتقال من  مري�ثه و�سيت�رسفون به. ��سطرت 

�ل�سغار،  الأوالدها  �ملال  لتك�سب  �أخرى  �إىل  مدينة 

للعربية  مدر�سة  فعملت 

ومرتجمة. وحاولت مر�ر� 

تت�سل  �أن  فائدة  دون 

زجنبار،  يف  باأ�رستها 

من  منعت  �أي�سا  وهناك 

عن  ورثته  �لذي  مري�ثها 

�أبيها و�أمها.

 1885 عام  �سافرت 

زجنبار  �إىل  �أوالدها  مع 

�أملانية  بارجة  منت  على 

�للوبي  كان  حربية، 

�أملانيا  يف  �القت�سادي 

يف  ��ستغاللها  يحاول 

�أفريقيا،  �رسق  يف  �ال�ستعماري  للتو�سع  حماولة 

�أر�سلها �مل�ست�سار �الأملاين ب�سمارك لتحقيق رغباته 

لتدخله  غطاء  وكانت  �ال�ستعمارية  وم�ساحله 

�لع�سكري يف �ملنطقة يف حال تعر�ست �ساملة الأي 

نوع من �لعنف ب�سفتها مو�طنة �أملانية يجب �لدفاع 

عنها، ورمبا كانت �الإمرب�طورية �الأملانية تطمع يف 

وبذلك  زجنبار  على  �سلطانا  �سعيد  �بنها  يكون  �أن 

ميهد لها �لتو�سع �ال�ستعماري يف �ل�رسق �الأفريقي. 

باالأ�رسة  �الت�سال  من  �ساملة  تتمكن  مل  ذلك  ومع 

�حلاكمة ومنعت من ذلك، مل تهتم �أملانيا باالأمرية 

بعد �أن وقعت معاهدة هيلغوالند-زجنبار، وحتددت 

مبوجبها �مل�سالح �ال�ستعمارية الأملانيا وبريطانيا. 

ويف عام 1888 عاودت �ساملة �لكرة بالرجوع �إىل 

وِجهت بالرف�ش مرة �أخرى.
ُ
وطنها �إال �أنها و

�لتي  مذكر�تها  �أ�سدرت  قد  كانت  بعامني  ذلك  قبل 

حققت مفاجاأة لها يف �أوروبا ب�سبب �الإقبال �لكبري 

�حلياة  �سحرتهم  فقد  �الأوروبيني،  جانب  من  عليها 

حتى  �أثارت  مذكر�تها   ولكن  لالأمرية،  �الأ�سطورية 

فاآالف  �لرقيق،  لفكرة  ر�ف�سة  �أفعال  ردود  �ليوم 

�لرقيق يف زجنبار يكدحون يف �ملز�رع، تذكر �ساملة 

يف  حتدثت  ولكنها  �نتقاد،  دون  مذكر�تها  يف  ذلك 

هامبورج  من  �لتجار  ��ستغالل  عن  �الآخر  �جلانب 

خدمة  يف  وت�سخريهم  زجنبار  يف  للعبيد  ولندن 

�أعمالهم. و�نتقدت ب�سكل الذع �الأو�ساع �الجتماعية 

للتباين  م�سهد�  ما  مكان  يف  �أر  »مل  هامبورج:  يف 

�لبارد«. »ثر�ء  �ل�سمال  �لطبقي مثلما يوجد هنا يف 
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يوجد  ال  �أنه  جازما  »�أعتقد  مدقع«.  وفقر  فاح�ش 

بهذه  يقبالن  �لعبيد  من  مائة  من  �ثنان  بالتاأكيد 

�حلرية، فالعبودية �أرحم لهما«.

و�نتقلت  �أملانيا  �ساملة  �أوالدها غادرت  عندما كرب 

�أي�سا ولكن  �إىل �ل�رسق �الأو�سط. هناك كانت غريبة 

�رسقي  عامل  ويف  �لغرباء  من  كثري  و�سط  كانت 

�لذي  �سعيد  �بنها  مع  طويلة  فرتة  �أقامت  ماألوف. 

ا يف بريوت. وقررت �أن تعود 
ّ
كان دبلوما�سيا �أملاني

�إىل �أملانيا عام 1920. فقد غلبها �ل�سوق وحنت �إىل 

�أحفادها.

�بنتها  مع  يينا  مدينة  يف  �الأخرية  �سنو�تها  ق�ست 

�ل�سغرى روز�يل، وتوفيت هناك عام 1924 دون �أن 

�أوالدها  قرر  وطنها،  �إىل  بالرجوع  �أمنيتها  تتحقق 

مبقربة  زوجها  قرب  بجانب  رمادها  يحفظو�  �أن 

�ل�سغري  �لرمال  �أول�سدورف مع كي�ش  هامبورج يف 

لها  زيارة  �آخر  �جلزيرة يف  �ساحل  �لذي جلبته من 

عام 1888 وظلت حمتفظة به �إىل حني وفاتها، وقد 

تيودور  �الأملاين  �الأديب  كتب على �رسيحها عبارة 

قلبه من يحب وطنه  �أعماق  فونتانه: »خمل�ش من 

مثلما  وزجنبار  عمان  �أمرية  عا�ست  هكذ�  مثلك«. 

�أك�سل تيدمان يف مقاله  �سورها �ل�سحفي �الأملاين 

�ليومية  بالت«  �أبند  »هامبورجر  بجريدة  �ملن�سور 

و�لذي يحمل عنو�ن �لع�سق �ملمنوع الأمرية زجنبار، 

م�ستمد� معلوماته من �حلفيد �لثاين لالأمرية �ساملة 

»�إري�ش �سفينجه« و�لذي يعمل حاليا مدير� للم�ساريع 

يف �رسكة بي �أم دبليو. 

j h j

لالأدبيات  تتبعي  تكثيف  خالل  من  هنا  �أ�سعى 

�الأملانية �لتي تعنى ب�ساحبة مذكر�ت �أمرية عربية، 

�إىل لفت �أنظار �ملهتمني �إىل بع�ش �ملناطق �ملعتمة 

فكثري  �لعرب،  �لقر�ء  عن  غيبت  رمبا  �أو  غابت  �لتي 

�ملذكر�ت من  لديه �سورة عن �ساحبة  ت�سكلت  منا 

خالل �لرتجمة �لعربية مبختلف مرتجميها بدء� من 

عبد �ملجيد �لقي�سي 1978 نقال عن �للغة �الإجنليزية 

�الأملانية،  عن  نقال   2002 �سالح  ب�ساملة  ومرور� 

تكون  تكاد  �إ�سافة  يجد  ال  للرتجمتني  و�ملقارن 

نوعية قدمتها ترجمة �ساملة �سالح �إال �أنها ترجمة 

عن �للغة �الأملانية �لتي هي لغة �ملذكر�ت �الأ�سلية. 

هناك وثائق �أخرى وجدها �الأملان يف تركة �ل�سيدة 

ما  �لتي  �لعربية  �الأدبيات  عنها  تتحدث  مل  �ساملة 

ز�لت تتغنى باملذكر�ت منذ زمن بعيد مكتفية بها 

عن  �أهمية  تقل  ال  �أخرى  وثائق  من  ن�رس  ما  رغم 

�ملفارقات  ومن  �لعربية،  لالأمرية  تعود  �ملذكر�ت 

ال  عمان  يف  هنا  �سيما  وال  مكتباتنا  �أن  �لعجيبة 

حتتفظ بن�سخ من كتاب �ملذكر�ت باالأملانية، وللعلم 

�لفرن�سية ف�سال  �أخرى منها  لغات  �إىل  ُترجمت  فقد 

م�ستمر�  يز�ل  ال  �لذي  حولها  �لرو�ئي  �الإنتاج  عن 

للجمهور  �لتي خرجت  �الأعمال  وو��سحا من خالل 

موؤخر� كالفيلم �لوثائقي �الأملاين 2007 �لذي وثق 

Sterne ue�  �سريتها مرور� برو�ية جنوم على زجنبار

�سدرت   2013 عام  يف  و�أخري�   ،2010  berSansibar
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مان  هارت  لوكا�ش  �ل�سوي�رسي  للرو�ئي  رو�ية 

�ل�سياق  هذ�  يف  �ساأحاول  زجنبار...  ود�ع  بعنو�ن 

�حلديث عن هذه �جلو�نب مركز� على �لرتكة �الأدبية 

لالأمرية، �لتي وجدها �أوالدها يف تركتها بعد موتها 

�لوطن،  �إىل  �أملانيا »ر�سائل  وتت�سمن مذكر�تها يف 

ق�سري�  �آخر  ون�سا  ملذكر�تها  تكملًة  ق�سري�  ون�سا 

�سيكون  �ل�سورية،  و�لتقاليد  �لعاد�ت  عن  �أي�سا 

مذكر�تها  من  �لثاين  �جلزء  عن  �أكرث  هنا  �حلديث 

�إىل �لوطن«و�لذي تتحدث فيه عن حياتها  »ر�سائل 

غري  مذكر�تها  من  �جلزء  هذ�  يز�ل  ال  �أملانيا،  يف 

مرتجم �إىل �لعربية، وقد �رسعت قبل مدة من �لزمن 

ما�ش  و�أنا  بالكتاب،  ظفرت  �أن  بعد  ترجمته  يف 

قطعت  وقد  ترجمته  يف 

و�آمل  به  باأ�ش  ال  �سوطا 

�أن يخرج قريبا �إىل �لن�رس 

من  �سيئا  هنا  و�ساأقدم 

ن�سو�ش �لكتاب مرتجمة 

عن  عاما  ت�سور�  تعطي 

�لذي  �ملهم  �لكتاب  هذ� 

هو تكملة ملذكر�تها. كما 

�ساألقي �ل�سوء قليال على 

�لتي  �لرو�ئية  �الأعمال 

�ل�سيدة  ب�سخ�سية  �هتمت 

�ساملة وال �سيما �الأعمال 

�لرو�ئية يف �أملانيا.

�ساملة  لل�سيدة  �لكتابية  �الأن�سطة  على  �أوال  �ساأعرج 

هناك  و�ستكون  عام،  ب�سكل  وكتب  عنها  ن�رس  وما 

��ستطر�د�ت حني يلزم �الأمر للحديث �أكرث عن بع�ش 

�لتفا�سيل �ملتعلقة بالكتاب �أو �ملن�سور.

1- »مذكرات اأمرية عربية،

 ،»MemoireneinerarabischenPrinzessin 

و�ل�رسق،  �لغرب  من  و��سعة  مبتابعة  حظي  �لذي 

�أن  ذلك  على  يدل  ومما  �أملانيا،  يف  به  �حتفي  وقد 

عن  برلني  يف   1886 عام  مرة  �أول  �سدر  �لكتاب 

Friedrich Luck� د�ر عن  H. Rosenberg )الحقا   د�ر

hardt(، و�أعيدت طباعته يف �لعام نف�سه 1886 �أربع 

مر�ت، وقد ترجم بطبعات خمتلفة بعد ذلك �إىل عدة 

و�لفرن�سية  و�الإجنليزية  �لعربية  منها  حية  لغات 

بالطبعة  �الأملانية  �ملكتبات  وحتتفظ  و�الإ�سبانية، 

مكتبة  يف  يوجد  �إذ  �لكتاب،  من  و�لر�بعة  �لثالثة 

للمذكر�ت  �الأوىل  �لطبعات  من  ن�سخ  بربلني  �لدولة 

وحتديد� �لطبعة �لر�بعة )1866( يف جملدين.
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ق�رس  يف  �ساملة  �ل�سيدة  حياة  متثل  �ملذكر�ت  هذه 

�أنه  كثريون  ظن  وقد  وطفولتها.  بزجنبار  �أبيها 

�لكتاب �لوحيد لها، ومما ز�د هذ� �لظن ترجمة �ساملة 
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�سالح للمذكر�ت من �للغة �لتي كتبت بها )2002، 

�ساملة  �ل�سيدة  كتابات  �إىل  ت�رس  مل  �إذ  �جلمل(؛  د�ر 

�الأخرى على �لرغم من ظهور �لكتاب �لثاين »ر�سائل 

�إىل �لوطن، Briefenach der Heimat« عام 1999.

2-  حياة يف ق�سر ال�سلطان، مذكرات من القرن 

التا�سع ع�سر 

:)LebenimSultapalast(

ن�رسه  �أعيد  �أنه  �إال  �ملذكر�ت  نف�ش  هو  �لكتاب  هذ� 

 Athen?um عن د�ر AnnegretNippa عام 1989 من قبل

�ل�سلطان«،  ق�رس  يف  »حياة  بفر�نكفورت بعنو�ن 

كتغيري  �الأ�سلي  �لن�ش  على  �لتعديالت  بع�ش  مع 

�لعنو�ن وكتابته بالطريقة �الأملانية �حلديثة وحذف 

طفيف لبع�ش �ملقاطع مع حذف مقدمة �ملوؤلفة.

3-      الرتكة الأدبية لل�سيدة �ساملة

:)Emily RuetesilterarischerNachlass( 

يظن كثري منا كما ذكرت �أن �لرتكة �الأدبية لل�سيدة 

�أيدينا،  بني  �لتي  مذكر�تها  يف  تنح�رس  �ساملة 

�أدبي  �إرث  �ساملة  فلل�سيدة  كذلك،  لي�ست  و�حلقيقة 

يف  وجد  حياتها،  يف  تن�رسه  مل  �ملذكر�ت  بجانب 

�الأدبي على  �الإرث  بعد موتها، يحتوي هذ�  تركتها 

 Briefenach ،لوطن� �إىل  »ر�سائل  ن�سو�ش هي:  ثالثة 

»تكملة  هما  ق�سري�ن  �آخر�ن  ون�سان   ،»der Heimat

و«عاد�ت   ،»NachtragzumeinemMemoiren،ملذكر�تي

  .»SyrischeSitten und Gebraeuche ،وتقاليد �سورية

     �لكتاب �الآخر لل�سيدة �ساملة �لذي ن�رس بهذ� �لعنو�ن 

�ملذكر�ت؛  عن  �أهمية  يقل  ال  �لوطن«،  �إىل  »ر�سائل 

ل�ساملة،  �الآخر  �لعامل  �لغائب من  �لبعد  فهو يتناول 

حياتها يف �أملانيا، ولهذ� �لكتاب ق�سة وتفا�سيل. فـ 

»ر�سائل �إىل �لوطن« هو تكملة للمذكر�ت يف �حلقيقة، 

ي�سف حياة �الأمرية بعد خروجها من زجنبار عام 

�سبعينيات  �أو�خر  برلني  �إىل  �نتقالها  حتى   1866

�لقرن 19 تقريبا، قام باإخر�ج هذ� �لكتاب الأول مرة 

�سابق  �سفري  وهو   ،Heinz Schneppen الأملانية� باللغة 

الأملانيا يف تنز�نيا، وقد �سدر عن د�ر Philo بربلني 

.1999

�ملذكر�ت  �أن  �سنينب  هاينز  �لكتاب  نا�رس  يرجح 

و�لر�سائل هما كتاب و�حد يهدف �إىل �ملقارنة بني 

قد  رمبا  �ساملة  �أن  �ىل  ي�سري  كما  و�لغرب  �ل�رسق 

فونتانه  تيودور  �الأملاين  و�الأديب  بال�ساعر  تاأثرت 

بري�ست  �إيف  �لفتاة  �سخ�سية  يف  ووجدت   )1898(

رفيقة  فونتانه  لتيودور  بري�ست  �إيف  رو�ية  يف 

يقول  مذكر�تها،  يف  ذلك  ت�سجيل  فحاولت  معاناة 

�سنينب: »يف �سارع بوت�سد�م 70�أ �سكنت �إميلي قريبا 

عامل  عن  بعيدة  كانت  ولكنها  فوناته،  تيودور  من 

زوجات �مل�ست�سارين �لتجاريني و�لقادة �لع�سكريني 

�لالتي كن يف رو�ياته ي�سكّن يف حي تريجاردن يف 

برلني. رمبا وجدت يف �إيف بري�ست رفيق معاناة؛ �إذ 

حينما  و�لتقاليد.  �الأعر�ف  ك�رس  على  مثلها  جتر�أت 

�أنهى فونتانه �ملجلد �لر�بع من رو�يته رحالت يف 

�أمرية  مذكر�ت  �أكملت  قد  �إميلي  كانت  بر�ندنبورج 
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عربية. ويف حني �أنها وفت لبع�ش �لقر�ء باإعطائهم 

ملحة عن �أ�رس�ر حرمي �ل�رسق كان هدفها نقل �سورة 

�أفكار �لنا�ش يف وطنها وعاد�تهم.  لالأوروبيني عن 

كانت  زجنبار  حول  مذكر�تها  تكتب  كانت  عندما 

�أملانيا، وحينما كانت تكتب ر�سائلها عن  تفكر يف 

�أملانيا كان يف فكرها زجنبار، كال �لن�سني ينزعان 

�إىل �ملقارنة وينتميان �إىل مو�سوع و�حد«. تتحدث 

�ل�سيدة �ساملة يف »ر�سائل �إىل �لوطن« عن تفا�سيل 

�لذي  �لعامل  ذلك  �الآخر،  عاملها  يف  حياتها  من 

كانت تاأمل منه �خلال�ش و�حلرية، وتبد�أ فيه بذكر 

�إىل  �الأحمر  �لبحر  �أملانيا من عدن عرب  �إىل  رحلتها 

�إىل مدينة هامبورج باأملانيا،  �ل�سمال و�سوال  بحر 

من  كثري  معرفتها  �إىل  يتوق  كان  �لتفا�سيل  هذه 

�لعربية، ورمبا  �الأمرية  ل�ساأن  �ملهتمني و�ملتابعني 

و�سل بهم �لياأ�ش �إىل حد مل ياأملو� به ك�سف �حلجب 

�لياأ�ش  فاأقنعهم  �ل�سمال  يف  عاملها  �أغو�ر  و�سرب 

بعاملها يف �جلنوب من خالل مذكر�تها.

 وجتدر �الإ�سارة هنا �إىل �أن �لكتاب قد ن�رس مرتجما 

قام  وقد   ،1993 عام  �أوال  �الإجنليزية  �للغة  �إىل 

�لهولندي E. Van Donzel عن  �لباحث  باإخر�جه 

عاملني،  بني  عربية  »�أمرية  د�ر E.J.Brill بعنو�ن 

�لوطن،  �إىل  ر�سائل  �ملذكر�ت، 

عاد�ت  للمذكر�ت،  تكملة 

An Ara� �سورية،   وتقاليد 

 bian Princess Between Two

 Worlds: Memoirs, Letters Home,

Sequels to the Memoirs : Syr�

�أ�سار   ،»ian Customs and Usages

�لدكتور  �أي�سا  �لكتاب  هذ�  �إىل 

�لذي  �ملقال  يف  �ل�سيخ  خليل 

»قر�ءة  نزوى:  جملة  يف  ن�رسه 

عربية«،  �أمرية  مذكر�ت  يف 

�إىل  �لقارئ  يلفت  مل  ولكنه 

و�كتفى  �ساملة،  �ل�سيدة  �إرث 

�لباحث  �أعاد  وقد   ...« بقوله: 

در��سة  مع  �ملذكر�ت  �لهولندي E. Van Donzel ن�رس 

م�ستفي�سة له عن �ساحبتها بعنو�ن...«.

�الأدبية  بالرتكة  يعرف  مما  جزء  �أ�سله  يف  �لكتاب 

�لتي   ،Emily RuetesliterarischerNachlass لل�سيدة �ساملة

)�لذي  �لوطن  �إىل  ر�سائل  �لثالثة:  �لن�سو�ش  ت�سم 

حتى  �أملانيا  �إىل  و�سولها  منذ  حياتها  فيه  تروي 

�نتقالها �إىل برلني يف �أو�خر �سبعينيات �لقرن 19(، 

ملذكر�تي«  »تكملة  هما  ق�سريين  �آخرين  ون�سني 

زجنبار(،  �إىل  رحلتيها  �إخفاق  فيه  حتكي  )�لذي 

�لكتاب:  نا�رس  وح�سب  �سورية«،  وتقاليد  و«عاد�ت 

متت طباعة �لن�ش �الأ�سلي للر�سائل باالآلة �لكاتبة 

وتت�سمن   ،20 �لقرن  من  �لع�رسينيات  منت�سف 

بخط  كتابية  ملحوظة  بربلني  �لدولة  مكتبة  ن�سخة 

ي�سمح  »ال   :1929/9/7 لندن،  روته،  �سعيد  �بنها 

بن�رس هذه �لرتكة جزئيا �أو كليا قبل 1 يناير 1940، 

وال ميكن �إتاحتها للجمهور قبل هذ� �لتاريخ.«

j h j

 قام �ل�سفري هاينز باالقت�سار فيما ن�رسه على �لن�ش 

�الأول »ر�سائل �إىل �لوطن«، و�سفعه مبقدمة وخامتة 

�لتاريخي  �لن�ساأة  �سياق  فيهما  �أو�سح  �إ�سافية 

للن�ش، وقدم �أي�سا روؤية جديدة تتمحور حول عالقة 
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�إىل  يهدف  و�حد  كتاب  و�أنهما  بالر�سائل  �ملذكر�ت 

�ملقارنة بني �ل�رسق و�لغرب، كما تعر�ش �أي�سا للغز 

تاأخر �إخر�ج �لكتاب �لذي مل يظهر حتى �سنة 1993.

طبع �لكتاب كما �أ�رست بلغته �الأ�سلية �أول مرة عام 

نا�رسه  له  و�سع   ،  Philo د�ر  عن  برلني  يف   1999

Heinz Schnep� تنز�نيا يف  �ل�سابق  �الأملاين   �ل�سفري 

وجهات  تباين  فيها  �أو�سح  ق�سرية  مقدمة   pen

وو�سفا  للعلن  �ملذكر�ت  ن�رس  حول  �أوالدها  نظر 

عدة  �إىل  ق�سمها  خامتة،  �أ�ساف  كما  للكتاب،  عاما 

مو�سوعات:

- ِمن �ل�سيدة �ساملة �إىل �إميلي روته

وزمنها  حلياتها  وثيقة  روته  �إميلي  ر�سائل   -

)1884-1867(

- بني عاملني )1924-1884(

- �مل�سادر و�ملر�جع

- تعليقات

لتعريف  �خلامتة  من  و�سيء  للمقدمة  ترجمة  وهذه 

هذ� خمت�رس  ذلك  وقبل  قرب،  بالكتاب عن  �لقارئ 

ملحتوى �لكتاب.

جمموعة  من  حمتو�ه  يف  �لر�سائل  كتاب  يتاألف 

ر�سائل جاءت على �لنحو �الآتي:

بحر  �إىل  �الأحمر  �لبحر  من   - �لوطن  �إىل  ر�سائل 

غريب  عامل   - و�مل�سيحية  �الإ�سالم  بني   - �ل�سمال 

جديد - منزل على نهر �الأل�سرت - عاد�ت هامبورج 

- �ستاء حزين - قيود �ملجتمع - �أعياد �مليالد يف 

�أملانيا - �الأ�رسة مالًذ� - �حلرب �الأملانية �لفرن�سية 

 - �لفر�ق  �أمل  و�لياأ�ش-  �الأمل  بني   - فاجعة   –
و�الأزمات  �لنف�سي  �ال�سطر�ب   - �مل�ساعر  �نف�سام 

�ملالية - زيارة من زجنبار - تغري �حلياة - ود�ع 

م�ساعدة   - دري�سدن  يف  �سعبة  بد�ية   - هامبورج 

وّدية - تركة �لزوج - من دري�سدن �إىل رودول�ستات 

عا�سمة  يف   - �أملانية  مقاطعة   - �الأم  قلق   -

�الإمرب�طورية �الأملانية - حياة من �أجل �الأوالد.

�لر�سائل:  ومقدمة  �لنا�رس  ملقدمة  ترجمة  وهذه 

»مقدمة« ..

�سنة  روته  �إميلي  موت  فبعد  ق�ستها.  �أي�سا  للكتب 

ن�رس خمطوط  مبكر� مو�سوع  �أوالدها  �سغل   1924

�أمهم »ر�سائل �إىل �لوطن« �لذي وجدوه يف تركتها، 

كان موقف �بنها �سعيد من �لن�رس �إيجابيا يف حني 

كتبت  فقد  ذلك؛  على  �لتحفظ  بع�ش  �بنتاها  �أبدت 

يونيو  �سعيد يف  �أخيها  �إىل  روز�يل  �ل�سغرى  �بنتها 

فلدى   – �سعبة  كانت  »معاناتها   :1924 عام 

قر�ءتها ي�ساب �ملرء بالذهول«.

عانت �الأم  كثري� بعد حادثة موت زوجها، �إذ تعقب 

�حلياة  »فم�سكالت  ذلك:  على  ر�سالتها  يف  روز�يل 

�أخاها  روز�يل  جعلت  ر�حة«.  يف  تعي�ش  ترتكها  مل 

يعيد �لتفكري فيما �إذ� كانت مذكر�ت �الأم على درجة 

عالية من �حلزن و�خل�سو�سية ال ت�سمح باإظهارها 

�إحدى �سديقات  �أن  �أي�سا  ولكنها ذكرت  �لعلن.  �إىل 

�إحدى  �إىل  عهدت  بنف�سها  �أمها  �أن  لها  ذكرت  �أمها 

�أنطوين  �بنتها  �ملخطوطة.  على  بالعمل  �لكاتبات 

�ملبادرة  يف  نيتها  و�أظهرت  �أدبية،  �هتمامات  لها 
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�ساملة مع �بنها �سعيد، وهايرني�ش مع �بنته  �نطونيا، هامبورج 1870



الأمها،  �سرية  تاأليف  �إىل  �لر�سائل  على  باالعتماد 

يلزم،  ما  وحذف  �لالزمة  �الإ�سافات  ببع�ش  لتقوم 

من  ذلك  بعمل  �أوىل  هم  �أقاربها  من  فخا�ستها 

�لغريب �لذي ال ينتظر منه فعل ما هو �سو�ب، كما �أن 

هذ� �لفعل �سيمنح خا�ستها و�أقاربها �سعور� �أف�سل.

عربت  �لتي  روز�ليا  �أختها  لر�أي  خمالفا  كان  هذ� 

عام  يناير  يف  �أخيها  �إىل  بعثتها  ر�سالة  يف  عنه 

حياديني  يكونو�  لن  �الأوالد  �أن  يف  يتمثل   ،1928

ب�سبب  الأمهم  �سرية  كتابة  يف  ومو�سوعيني 

�مل�رسوع  هذ�  �أن  كما  جتاهها،  �لطبيعي  �نحيازهم 

هو  و�ملهم  حال.  كل  على  مادية  مبكا�سب  ِعُد 
َ
ي ال 

�حل�سول على �أكرب قدر من ذكريات �الأم.

ولدت �إميلي روته عام 1844 �بنة ل�سلطان زجنبار. 

برجل  للزو�ج   1866 عام  �رس�  �جلزيرة  وغادرت 

ليتجها  عدن  يف  روته  هايرني�ش  �الأملاين  �الأعمال 

بعدها �إىل هامبورج، وبزو�جها و�عتناقها �مل�سيحية 

قطعت عالقتها بوطنها ودينها. كتابها »ر�سائل �إىل 

�أملانيا من 1867  �لوطن« يتحدث عن حياتها يف 

�إىل منت�سف �لثمانينيات تقريبا. ور�سائلها موجهة 

كانت  �إن  يعرف  ال  زجنبار  يف  لها  �سديقة  �إىل 

�سخ�سية حقيقية، ولكن ال ينق�ش هذه �لر�سائل ذكر 

�ملر�سل �إليه فقط بل تفتقد �أي�سا �إىل �ل�سكل �ملعهود 

لل�رسد،  �مل�ستمر  �لتدفق  يوقف  �سيء  فال  للر�سائل، 

بطريقة  ر�سائلها  �إميلي  �ساقت  ذلك  �إىل  �إ�سافة 

حو�رها مع نف�سها. 

�لتي  عربية«،  �أمرية  »مذكر�ت  نظرية  هي  �لر�سائل 

يف  �ل�سعيدة  طفولتها  ذكريات  عن  فيها  حتدثت 

مرة  �أول  ن�رست  �لتي  مذكر�تها  ز�لت  وما  زجنبار. 

عام 1886 تخرج �إىل �الآن بطبعات جديدة وبلغات 

�ملرة  هي  فهذه  �لوطن«  �إىل  »ر�سائل  �أما  خمتلفة. 

�الأوىل �لتي تن�رس فيها باللغة �لتي كتبت بها. 

ر�سائل �إىل �لوطن )مقدمة �ملوؤلفة(

�أذكر  �أن  �حلبيبة  �ل�سديقة  �أيتها  مر�ر�  مني  طلبِت 

�ل�سمال  يف  وجتربتي  حياتي  عن  تفا�سيل  لك 

)هامبورج(. ولكن ذلك مل يحدث حتى �الآن و�ل�سبب 

�حلقيقي هو خويف من �إعادة �لذكريات بتفا�سيلها 

يف نف�سي مرة �أخرى، كما �أين ل�ست متاأكدة من تلبية 

�خل�سو�ش؛  وجه  على  ر�ساك  بل  عموما  رغبتك 

للنا�ش  و�لت�سور�ت  و�لتقاليد  و�لعاد�ت  �حلياة  الأن 

�الأمر  �ل�سمال هي خمتلفة متام �الختالف عنا،  يف 

�الأ�سياء  �ستعتربين بع�ش  �أنك  �أخ�سى  �لذي يجعلني 

�ستبدو غري معقولة. هل  �أو حتى رمبا  فيها  مبالغا 

27 نزوى �لعدد 82 - �بريل 2015

كتابات.. كتابات.. كتابات 
 s  s s

�بنة �سعيد 

روته، حفيدة 

�ل�سيدة 

�ساملة، �وجلا 

�سعيد روته، 

مع زوجها 

�لربيطاين

�بنها �لدكتور �سعيد



كان هذ� �الأمر خمتلفا معي يف �لبد�ية عندما �ألقي 

من  الأفيق  �سنني  �حتجت  �لو�سط؟  هذ�  يف  ج�سدي 

�أ�سمعه  كنت  وما  بي  يحيط  كان  ما  �سدمة  هول 

هنا  �لنا�ش  �خرت�عات  الأن  �لوقت،  مرور  مع  و�أر�ه 

عموما مذهلة جد�، وهي على �أي حال تظهر تفوقهم 

�لعقلي. ولكن ح�سب مفهومنا فيها بع�ش �ل�سيء من 

لدينا  �ل�سهل  من  لي�ش  بحيث  فيها،  �ملبالغ  �جلدية 

�الأجنبي  مع  ت�سور�تهم،  منطلق  من  ذلك  ��ستيعاب 

كل  قبل  لهم  فاملخالف  مهذبون،  هم  ذلك  �إز�ء  يف 

�سيء ي�رس د�ئما بانتباههم وم�ساركتهم، يف مقابل 

ذلك يو�جه �جلديد على هذ� �ملجتمع يف كل مكان 

يدفعه  كبري�  طغيانا  و�ل�رس�حة  �لو�قعية  طغيان 

ب�سكل ق�رسي وب�سبب نق�ش �ال�ستيعاب �إىل �النعز�ل 

جعل  قد  �ملفرط  �لتمدن  �إن  �لذ�ت.  على  و�النطو�ء 

هذ�  تف�سري  ميكن  وال  �ل�ساكلة،  هذه  على  �لنا�ش 

بخالف ذلك. مع �لتح�رس ظهرت �لقدرة على �لتخيل 

جنب،  �إىل  جنبا  �لغرور  معه  ظهر  �آخرين  ولدى 

د�ئما  ويف�سل  قبيح جد�  د�ء  بالتاأكيد  �الأمرين  كال 

�البتعاد عن مثل هوؤالء �لنا�ش قدر �الإمكان، عموما 

�ل�سعيف  على  يجب  حيث  �سماوي  خط  هنا  يوجد 

�إىل �الأر�ش عندما ال تكون لديه �ملقاومة  �أن ينزل 

غري  �لتعبري  جاز  �إن  �الأخالقية  لل�سدمات  �لكافية 

ر�ودين  مرة  كم  �حل�سارة.  �إىل  و�ملنتمية  �ملعدودة 

�لقليل من �الأفكار �ملعزية مع مرور �لوقت.

 �أ�ساحية �أنت فعال �أم نائمة؟

ولكن ملاذ� ن�ستبق �حلقائق؟«

يبني  �لتي  �ملهمة  �لنا�رس  خامتة  من  ترجمة  وهذه 

فيها م�سادر ومر�جع �لوثائق �الأملانية �لتي تعنى 

مادة  تناولت  �خلامتة  �أن  علما  �ساملة،  بال�سيدة 

�سفحة(   50 من  يقرب  )ما  مو�سعة  جيدة  حتليلية 

��ستندت �إىل وثائق تاريخية وم�سادر مهمة ك�سفت 

جانبا كبري� كان مغيبا من حياة �ساملة يف عامليها 

تكن  مل  مهمة  فجو�ت  مالأت  دقيقة  وتفا�سيل 

معروفة:«

امل�سادر واملراجع

يف 1929/9/12 �سلم رودولف �سعيد روته �لرتكة �الأدبية الإميلي 

روته �إىل �مل�ست�رسق �لليدين )جامعة ليدن �لهولندية( و�سديق �أمه 

بن�رس  �ل�سماح  عدم  منه  طالبا  هورجرونيه«،  �سنوك  »كري�ستيان 

»ر�سائل �إىل �لوطن« دون مو�فقته قبل 1 يناير 1940.

 »LegatumWarnerianum« �ال�ست�رس�قي  �الأر�سيف  مدير  �أ�سكر 

بن�رس  لل�سماح   J.J. Witkam �لدكتور  ليدن  جامعة  مبكتبة 

�أن  �لتنبيه  ويجدر  مرة،  الأول  بها  كتبت  �لتي  باللغة  �ملخطوطة 

�لن�ش مل يكتب بلغة �ملوؤلفة �الأم. فقد كتبت �إميلي روته ر�سائلها 

من  تخلو  ال  �أخرى  جهة  من  ولكن  وم�سرت�سلة  معربة  باأملانية 

�لرتكة  خمطوطة  على  �لطبعة  هذه  ن�رس  يف  �عتمدت  �الأخطاء. 

وقد متت  �لع�رسينيات،  منت�سف  باآلة طابعة  كتبت  �لتي  �الأدبية 

وكان  يلزم،  كان  ما  وت�سحيح  �الأ�سلية  باملخطوطة  �ال�ستعانة 

فيه ومقروء يف  �إظهار ن�ش �سحيح موثوق  ذلك هو  �لهدف من 

�لوقت نف�سه.

كان �مل�سدر �الأهم ل�سرية �إميلي روته و�أعمالها هو كتاب »�ل�سيدة 

�ساملة/ �إميلي روته، �أمرية عربية بني عاملني. �ملذكر�ت، ر�سائل 

مع  طبع  �لذي  �سورية«  وتقاليد  عاد�ت  �ملذكر�ت،  تكملة  �لوطن، 

مقدمة لـ E. vanDonzel، ليدن/ نيويورك/ كولن 1993.

�ل�سيا�سي  و�الأر�سيف  بربلني،  �لفيدر�يل  �الأر�سيف  �أ�سكر  كما 

بوز�رة �خلاجية ببون/برلني، و�أر�سيف �لرت�ث �لثقايف �لربو�سي 
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�ل�رسي بربلني، و�أر�سيف �لدولة بهامبورج، ومكتبة �لدولة بربلني 

و�أي�سا �الأر�سيف �لوطني لزجنبار �لذي تتو�فر مقتنياته م�سورة 

وز�رة  يف  �ل�سيا�سي  باالأر�سيف  �الأملانية  �لقن�سلية  ملفات  يف 

�خلارجية. كما كان الأر�سيف �ملدينة بدري�سدن ورودولف �ستات 

دور يف معرفة �لتفا�سيل �ملحلية.

�أفريقيا«،  �رسق  زجنبار-  »�أملانيا-  كتاب  على  �أي�سا  �عتمدت 

برلني )�رسق( 1959، لـ Fritz Ferdinand Müller، وكتاب »�رسق 

 ،»1890  -1884 �الإجنليزية  �الأملانية  �ل�سيا�سة  يف  �أفريقيا 

�خللفيات  على  لالطالع   GüntherJantzen لـ   ،1934 هامبورج 

لـ  �ملرجعية  �الأعمال  �أي�سا  هنا  ذكره  يجدر  ومما  �ل�سيا�سية. 

وكذلك  زجنبار،  تاريخ  عن   John Grayو  Reginald Coupland
م�ساهمة )John Gray( يف م�رسوع »تنجانيقا �ملذكر�ت و�لوثائق، 

 ،1954  ،43 �ل�سالم،  د�ر   ،»»Tanganyika Notes and Records
�لقرن  باأحو�ل زجنبار منت�سف  �أما ما يتعلق  �إميلي روته.  حول 

زجنبار،  يف  بالتعميد،  روته  ،�إميلي  �ساملة  �ل�سيدة  وحياتها   19

�أمرية  مذكر�ت  �ل�سلطان،  ق�رس  يف  »حياة  كتاب  �إىل  فا�ستندت 

�أول  AnnegretNippa )فر�نكفورت 1989(، �لذي ظهر  عربية« لـ 

مرة عام 1886 يف برلني. و�لطبعة �ملن�سورة لـ »مذكر�ت �أمرية 

G.S.P. Freeman� Gren� 1981 لـ  عربية« باللغة �الإجنليزية عام

ville، لندن/ الهاي، هي مفيدة ملا حتويه من تعليقات ووثائق.
Legatum� �ال�ست�رس�قية  �ملحفوظات  �إد�رة  بال�سكر  �أخ�ش  »كما 

Warnerianum« مبكتبة جامعة ليدن على ت�سليم �ل�سور«.
�لعمل  يف  ح�سور  �ساملة  �ل�سيدة  ل�سخ�سية  كان  �آخر  جانب  ويف 

�لرو�ئي، �إذ كانت مو�سع �هتمام عدد من �لكتاب و�الأدباء �لذين 

��ستوحو� �سخ�سيتها وما �سجلته يف مذكر�تها لي�سوغو� �أعمالهم 

يف قالب رو�ئي، ومتثل ح�سورها ب�سكل حموري �أحيانا، وثانوي 

تارة �أخرى.  

 « بعنو�ن  �الإجنليزية  باللغة  رو�ية   1963 عام  �سدرت  فقد 

»Trade Wind، ريح �لتجارة« لـ Mary M. Kaye، و�سفت حماولة 

جانبيا،  دور�  �ساملة  �ل�سيدة  فيها  �أدت  زجنبار.  يف  �النقالب 

Inse�  :« بعنو�ن  �الأملانية  �للغة  �إىل  مرة  الأول  �لرو�ية  »ترجمت 

lim Sturm، جزيرة يف �لعا�سفة«، عام 1986 يف 912 �سفحة. 
متثل �أحد�ث �لرو�ية يف زجنبار يف �لقرن 19 بانور�ما غريبة من 

�لعنف  �ملوؤ�مر�ت،  و�لثوريني،  �الأمري�ت  و�ل�سالطني،  �لقر��سنة 

ها 
ّ
�أثينا هوليز عم �إذ تزور �ل�سابة �الأمريكية  و�لكو�رث �لطبيعية. 

�لرق  مقاومة  هدفها  وكان  �الأفريقية،  �جلزيرة  يف  �لدبلوما�سي 

و�لعبودية، ولكن تاجر �لرقيق روري فرو�ست �أحبط حماولتها.

Nicole C. Vossler رو�ية بعنو�ن  �الأملانية   للرو�ئية  كما �سدر 

»Sterne überSansibar ، جنوم على زجنبار«، 2010، وقد �سلطُت 
�ل�سوء عليها يف مقال ن�رس يف جريدة �لزمن �لعمانية، تاريخ  6 

�أغ�سط�ش 2014.

على  �ل�سلطان  البنة  �ل�سعيدة  �لطفولة  �أحد�ث  ب�رسد  �لرو�ية  تبد�أ 

بتعليمها  ماجد  �ل�سقيق  غري  �أخيها  و�هتمام  �لتو�بل،  جزيرة 

�أجنبية  ولغات  و�لكتابة  �لقر�ءة  وتعلمها  و�لرماية،  �لفرو�سية 

�رس�. ثم مقابلتها لرجل �الأعمال �لرثي هايرني�ش، وتعرفهما على 

بع�سهما، ف�سارت �لعالقة �أكرث حميمية و�نتهت بحمل و�رتقاب 

ملولود. ال يت�سور �أن يكون الأمرية م�سلمة �بن غري �رسعي. �لزو�ج 

بغري م�سلم كذلك غري و�رد، مل يكن �ملخرج من ذلك �سوى �لهرب، 

ويجب عليها �الآن �أن تتخلى عن حياتها و��سمها وثروتها. ياأمل 

�سعيدين يف مدينة هامبورج. ولكن  �أن يكونا  �ل�سابان  �لزوجان 

عن  يختلف  �لذي  �لبارد  �الأجنبي  �لبلد  يف  �ساملة  ينتظر  ماذ� 

وطنها كثري�؟!

هارمتان  لوكا�ش  �ل�سوي�رسي  للكاتب   2013 حديثا  �سدر  كما 

�أحد�ث  تدور  زجنبار«،  ود�ع   ،Abschied von Sansibar« رو�ية 

مدينة  من  �أعمال  رجل  مع  تهرب  لزجنبار  �أمرية  حول  �لرو�ية 

�لعائلة  �أ�سطورة  تبد�أ  �ملمنوع  �لع�سق  وبهذ�  باأملانيا.  هامبورج 

�ل�رسقية �لغربية بني �أوروبا و�لعامل �لعربي نهاية �لقرن �لتا�سع 

ع�رس. �لرو�ية تاريخية وت�ستند الأحد�ث حقيقية لل�سيدة �ساملة.

الأغو�ره  �سرب  �إىل  بحاجة  �الأمرية  عامل  يز�ل  ال  هذ�  كل  بعد 

�الأر�سيف  بها  يحتفظ  �لتي  و�لوثائق  فامل�سادر  �لعميقة، 

ويعمل  يخرجها  من  تنتظر  بهولند�  ليدن  وجامعة  �الأملاين 

وترجمة  ترجمتها  عن  ف�سال  ودر��ستها،  حتقيقها  على 

�لرو�يات و�الأعمال �لتي قامت عليها، فالطريق بكر وال يز�ل 

يف بد�يته.

هوام�ض:

http://www.abendblatt.de/kultur�live/                           -1

article106756511/Die�verbotene�Liebe�der�Sansibar�
Prinzessin.html
http://digital.staatsbibliothek�berlin.de/dms/werkans(  -2

 ،)icht/?PPN=PPN655942750&PHYSID=PHYS_0005
/http://staatsbibliothek�berlin.de/recherche/fachgebiete -3

/germanistik/emily�ruete/nacherzaehlungen
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�صادق جالل العظم

)....( اأو نواجه القيم ال�صائدة يف التحدي الذي اأطلقه �صادق جالل العظم من خالل 

املحكمة،  يف  موؤلفه  وبراءة  منعه،  معركة  كانت  الذي  الديني«  الفكر  »نقد  كتابه 

 يف تاريخ مدينة ذهبت اىل حتفها باختيارها..
ً
احدى اأكرث اللحظات بهاء

إليا�س خوري، متحدثااإليا�س خوري، متحدثاإليا�س خوري، متحدثًا عن دار الطليعة وبريوت( (
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يحاول هذا امللّف الإ�صاءة على �صخ�صية واأعمال �صادق جالل العظم من خالل 

للفكر  وناقداً  للفل�صفة وكاتبًا  اأ�صتاذاً  لكتاب عرب عرفوه  ودرا�صات  �صهادات 

ال�صيا�صي والديني وما يرتبط بهما من و�صائج.

الفكر  وفاعل يف  موؤثر  مثقف  لقراءة  مهمة  منا�صبة  امللف  هذا  اأن  اإىل  اإ�صافة 

العربي احلديث، فاإن اإزجاء العظم حقه يجعل منه منا�صبة اأي�صا ملمار�صة ما 

الأوراق  الذي جمع يف كثري من من  دائمة، وهو  نقد وم�صاءلة  درج عليه من 

امل�صاركة من الحتفاء والتاأريخ والتلخي�س اإىل التحليل واملراجعة و�صوًل اإىل 

اأطياف وا�صعة  الذي هو م�رشوع عام انخرطت فيه  النقدية مل�رشوعه،  القراءة 

من النخبة العربية التي كان هذا اخلّط تعبرياً عن اأفكارها وروؤاها وتطلعاتها 

واآمالها... وكذلك خ�صاراتها وتراجعاتها، الأمر الذي يجعل من نقد امل�رشوع هذا، 

�صمن �صياقاته الفكرية وال�صيا�صية والتاريخية، �رشورة ملحة.

 ح�سام الدين حممد\

\ �صاعر وكاتب من �صوريا 

القب�ض على حلظة �صادق جالل 
العظم

نقد م�سرية الفكر العربي عرب 

ن�سف قرنه الأخري...



من الذاتّي اإىل العام

تتفق جّل ال�صهادات على مناقبية العظم والإن�صجام بني 

اأمر غالبا ما يكون  �صلوكياته احلياتية والعلمية، وهو 

مثار جدل يف �صري وحيوات املثقفني، عربًا وعامليني، 

الدينامّيات  اإىل  الأخرى  البحث  مناطق  متتّد  فيما 

التي حّركها العظم ب�صلوكه واأعماله تلك والآفاق التي 

جمالت  يف  النقدية  اأفكاره  مناق�صة  واإىل  فتحها، 

الفل�صفة والدين وال�صيا�صة والأدب وغريها. 

ت�صري د. رجاء بن �صالمة يف مادتها املعنونة »ل يحّن 

 والعاّم لدى الكاتب 
ّ
اإىل خبز اأّمه« اإىل العالقة بني الذاتي

فتقول  العذري«  واحلّب  »احلب  عن  كتابه  خالل  من 

وبالق�صايا  التاريخية  باملادية  فح�صب  يهتم  »مل  اإنه 

واإنه  الذاتية«،  يق�صي  نحو  على  واملنهجية  املعرفية 

النف�صي«،  ومعي�صه  وباجل�صد  وج�صدها  بالذات  »اهتّم 

الأنفة  العظم هذه  ا�صتمّد  اأين  �صالمة: من  وتت�صاءل بن 

يف�صل  »مل  املهم:  ال�صتنتاج  هذا  اإىل  لت�صل  الفكرية 

)العظم( الفكر عن الذاتية، ومل يف�صل الذاتية عن وقائع 

والأمهات  الآباء  املتحررة من  ذاته  اجل�صد، ومل يف�صل 

عن ذاته املتفل�صفة، ومل يف�صل فكره عن حياته«.

كما ت�صتعيد ليانة بدر عالقتها بالعظم من خالل فرتة 

بريوت  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  يديه  على  تلمذتها 

مع  الدميقراطي  بالتعامل  متميزاً  »كان  اإنه  بقولها 

والفكرية  النف�صية  بنيتنا  تكوين  »اأعاد  وبذلك  الطلبة« 

»�صار  بدر،  تقول  وهكذا،  امل�صوؤولية«،  نتحّمل  لكي 

ومناق�صًا  متطوعًا  املخيمات  يف  مداومًا  بع�صنا 

ومتعلمًا لألف باء الثورة، وم�صاعداً يف ت�رصيف احلياة 

اليومية لالجئني«.

مرتديًا  »يجل�س  كان  العظم  فاإن  بدر  ليانة  وبح�صب 

النكات  بنطلون اجلينز مع الأولد ليحاورهم ويتبادل 

معهم، خملفًا وراءه اأ�صحاب البزات والياقات العالية«، 

وباأنه كان مثقفًا ع�صويًا »ي�صارك يف ندوات املخيمات، 

بني  التطابق  هذا  وكان  الكوادر«،  اجتماعات  ويف 

من  العاّمة جزءاً  واأفكاره  الآخرين  مع   
ّ
اليومي تعامله 

منهجية تعليمه للطالب، وبح�صب بدر فاإن العظم عّلمهم 

كطالب »اأن جمرد اإطالق الراأي هو عملية تغيري كاملة 

لنهج ال�صلوك احليادي والنتهازي والبعيد عن العمل«.

من جامعة »يال« الأمريكية اإىل دم�سق 

املحافظة

وت�صتخدم غادة ال�صمان، اأ�صلوبها الروائي ال�صّيق، لتقدمي 

�صورة لبداية ال�صتينيات وللبيئة التي عاد اإليها �صادق، 

ال�صاب  �صادق  ا�صتقبل  الذي  املحافظ  اجلّو  اإىل  م�صرية 

الأمريكية،  »يال«  جامعة  من  دكتوراه  ب�صهادة  العائد 

الب�صيط  بيته  وعن  اخلا�صة  حياته  عن  بال�صائعات 

فر�صة  يوّفر  ما  وهو  املهاجرين،   
ّ
حي يف  املتوا�صع 

على  الدار�س  العظم  اأفكار  بني  الت�صادم  هذا  لقراءة 

فيل�صوف  فكر  يف  اأطروحة  ليقدم  الأمريكية  املناهج 

يف  ال�صائد  املحافظ  اجلّو  مع  كانط،  املح�س«  »النقد 

�صوريا اآنذاك، خ�صو�صًا بعد انقالب حزب البعث العربي 

ال�صلطة يف دم�صق عام 1963،  ا�صتلم  الذي  ال�صرتاكي 

يحكمه  راكد   
ّ
�صلفي جمتمع  مع  العظم  ت�صادم  وبذلك 

اأ�ص�س دكتاتورية ع�صكرية، مما دفع  باإر�صال  بداأ  نظام 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  للعمل  للرحيل  لحقًا  به 

لبنان، الذي كان وقتها حا�صنة كبرية لالأفكار احلديثة 

فكريًا و�صيا�صيًا.

ب�صري  من  زواجها  عرب  وال�صّمان  العظم  قدرا  يتالقى 

اجلامعة  يف  اأ�صتاذاً  بدوره  هو  كان  الذي  الداعوق 

احت�صنت  التي  الطليعة«  لـ«دار  و�صاحبًا  الأمريكية، 

العظم، وزمياًل له يف املحكمة التي حاكمتهما كنا�رص 

وكاتب لـ«نقد الفكر الديني«.

العظم  بدايات  عن  عرودكي  الدين  بدر  مقالة  تكمل 

تظهري �صورة الكاتب حيث تعيدنا اإىل �صتاء عام 1963 

الدم�صقي  اجلامعي  ال�صباب  من  جمع  لقاء  وم�صهد 

لال�صتماع اإىل �صاب جمهول عاد من اأمريكا حيث ح�صل 

على الدكتوراه يف الفل�صفة قبل �صهور و�صيقدم حما�رصة 

بعنوان »ماأ�صاة اإبلي�س«، واأهم ما يذكره عرودكي الذي 

ول  عدوانيًا  يكن  مل  العظم  اأن  املحا�رصة  هذه  نّظم 

م�صتفزاً و«مل يكن بو�صع اأحد اأن يتهمه على �صبيل املثال 

بالكفر اأو بالإحلاد«، لأنه »جمع كل ما ميكن جمعه من 

الوثائق واملراجع« واعتمد »التحليل الذي يعتمد العقل 

وحده اأداة«. 

من  كل  لّونها  مناطق  اإ�صاءة  فخر  اأبو  �صقر  يتابع 

وبريوت،  دم�صق  من  مب�صاهد  وبدر  وعرودكي  ال�صّمان 
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العربية  الثقافية  احلياة  على  العظم  اإطاللة  في�صتعيد 

من لبنان مع اإ�صداره عام 1968 كتابه »النقد الذاتي 

بعد الهزمية«، ثم »نقد الفكر الديني« عام 1969، رابطًا 

التي  العظم بهزمية حزيران/يونيو 1967  جذر ثورية 

النقد  العرب واأطلقت »موجة عاتية من  هّزت املثقفني 

والأحزاب  املجتمع  طاول  الذي  اجلريء  الراديكايل 

والنظريات ال�صيا�صية والنظم احلاكمة والدين والتاريخ 

والأدب والفنون«، كما يو�صح النقلة التي ح�صلت بني 

اإىل  القومية  الجتاهات  من  العربية  الفكرية  النخبة 

املارك�صية، وامليل املتعاظم اإىل »نقد ال�صماء« كمقدمة 

»لنقد الأر�س«.

ويوؤكد اأبو فخر �صمتي اجلراأة وال�صجاعة يف قول العظم 

اأّدى ذلك به،  �صارداً كيف  الثمن،  اأّيًا كان  به  ما يعتقد 

املرة بعد الأخرى، اإىل الت�صادم مع املوؤ�ص�صات القاّرة، 

عام  عقده  جتديد  عند  الأمريكية  اجلامعة  فامتنعت 

درا�صتيه  ون�رصه  الأمريكية،  لل�صيا�صة  نقده  بعد   1968

و«ماأ�صاة  الديني«  الفكر  وبوؤ�س  العلمية  »الثقافة  عن 

اإبلي�س« وانتقاده موؤمتراً دعا اإليه رئي�س اجلامعة �صارل 

مالك.

اليومي  و�صلوكه  العظم  عقل  ا�صتنارة  فخر  اأبو  ويعيد 

املعا�رصة  اىل  نزوعه  اىل  اإ�صافة  بالنا�س  وعالقاته 

اإىل  وامل�صلكية  الفكرية  وحداثته  الجتماعي  والتحرر 

جالل  الكاتب  والده  اإىل  بذلك  م�صرياً  العائلية،  جذوره 

تر�صم  كانت  التي  العظم  نزيهة  ووالدته  العظم  موؤيد 

وتتكلم عدة لغات.

كما ي�صتفي�س ح�صني العودات يف احلديث عن �صخ�صية 

من  متكنه  اإىل  و�صجاعته  جراأته  ويعزو  العظم  و�صلوك 

اإىل اأنه بقدر �صالبته  راأيه ووثوقه من مراجعه، م�صرياً 

يف النقد ويف الدفاع عن اأفكاره بقدر ما هو دميقراطي 

موقفه  على  انعك�س  ما  وهو  والنقا�س،  احلوار  اأثناء 

دائمًا:  يردد  العودات،  بح�صب  كان،  حيث  ال�صيا�صي 

واحرتام  ودميقراطيتها  الدولة  علمانية  عن  اأدافع  »اأنا 

حقوق الإن�صان واأعتربها املعركة الأهم على امل�صتوى 

ال�صيا�صي«.

ل مثقف عاما من دون ف�ساء عام

وال�صجاعة  اجلراأة  �صفات  حلدود  مناق�صة  يبدو  فيما 

ال�صتينيات  يف  العظم  بها  متّيز  التي  احلّر  والنقد 

مع  تتواجه  حني  املا�صي،  القرن  من  وال�صبعينيات 

اإىل  �صالح  احلاج  يا�صني  ي�صري  دكتاتورية،  �صلطات 

م�صاألة خفوت �صوت العظم ملّدة عقدين »فظيعني« يف 

اإىل  ذلك  حمياًل  الع�رصين،  القرن  وت�صعينات  ثمانينات 

»متام احتالل الف�صاء العام من قبل الدولة الأ�صدية يف 

�صوريا ولبنان«، حيث »ل مثقف عاما دون ف�صاء عام«، 

ومع عودته اىل العمل العاّم يف مرحلة ما ي�صمى »ربيع 

املثقفني  »اأنوات«  بني  �صالح  احلاج  يقارن  دم�صق«، 

ان  معترباً  املرحلة  هذه  يف  �صاركوا  الذين  ال�صوريني 

اأ�صيلة ومنتجة وانهم »ل ينق�صهم  ا�صتقالليتهم لي�صت 

يحاول  »مل  الذي  بالعظم  مقارنة  للتبعية«  ال�صتعداد 

مثلما   )...( ونا�صطني  كتاب  ا�صتتباع  او  قبيلة  بناء 

وخا�س  عام  بف�صاد  مت�صببني  جمايليه،  بع�س  فعل 

اجلدلية بني  العالقة  اإىل  اإحالة جديدة  قليل«، يف  غري 

ال�صخ�صي والعام.

وي�صتفي�س �صكوت ليدل يف بحث هذه املرحلة من حياة 
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للعظم مع  العظم فيت�صاءل معلقًا على مقابلة من�صورة 

املعقول  من  »هل  �صوريا  عن  فيها  حتّدث  ح�صني  لوؤي 

و«نقد  الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  �صاحب  طرف  من 

الدولة  موؤ�ص�صات  فيهما  ينتقد  اللذين  الديني«  الفكر 

اإىل  انتقاداته  يخفف  اأن  وحّدة  ب�صدة  العرب  واحلكام 

املثقف  ماأزق  اإىل  ذلك  ويعزو  الوديعة؟«،  النربة  هذه 

العربي املوجود حتت رقابة �صلطة دكتاتورية ويواجه 

بذلك خيارين »اإما اأن يبقى يف بالده مما يجعله عاجزاً 

عن قول احلقيقة لل�صلطة بطريقة نافذة، اأو يرتك بالده 

لكي ي�صتطيع اأن يتحدى ال�صلطة بطريقة تطابق �صمريه 

وقيمه«.

اندلع »احلوادث ال�سورية«

نقطتني  اإىل  م�صاهمته  يف  اللطيف  عبد  كمال  ينبه 

ن�صو�س  مع  التعامل  �رصورة  هي  الأوىل  مهمتني: 

والثانية  واأ�صئلتها،  �صياقاتها  �صمن  تاريخيًا  العظم 

هي اأن اأفكار العظم واآفاقها تقدم ت�صّورات جيل كامل 

حلظة تفكريه يف كيفية جتاوز التاأخر التاريخي وبناء 

اأعماله �صكلت  اأن  ثقافة جديدة وجمتمع جديد، معترباً 

امتداداً متقدمًا لفكر النه�صة العربية، وتو�صيعًا مل�صاحة 

اأنها افتتحت م�صاريع  العقالنية يف الفكر العربي، كما 

نقد الرتاث الإ�صالمي.

ي�صدد حازم �صاغية على اأهمية ربط العظم نقد الثقافة 

بنقد ال�صيا�صة، وا�صفًا اإّياه بـ«ناقد الثقافة وال�صتبداد«، 

موؤّكداً، مثل كثريين من امل�صاركني يف هذا امللّف، على 

الفكر  بني  التقاطع  نقاط  على  التاأكيد  يف  �صجاعته 

القت�صادية،  وامل�صالح  ال�صيا�صية  والأنظمة  الديني 

معطيًا اأمثلة عديدة على �صجاعة نقده الفكري وال�صيا�صي 

يف موا�صيع كالال�صامية، والدفاع عن �صلمان ر�صدي، 

منبها اىل اأن ثقافية العظم كانت تقرتب من ال�صيا�صي 

ال�صورية  الثورة  من  مبوقفه  ذلك  على  وميّثل  تدريجيًا 

من دون تقدمي اأي تنازل للخرافات.

املواجه  للمثقف  ممثاًل  العظم  الزعبي  عدّي  ويعترب 

لل�صلطة، رابطًا ذلك بابتعاده عن املخاتلة والتورية اإىل 

اآنية،  الت�رصيح، واختياره موا�صيع �صيا�صية واأخالقية 

وبعدم ت�صاغله عن دوره كمثقف عاّم كما فعل غريه من 

وال�صهروردي  احلالج  كقتل  ق�صايا  بطرحهم  املثقفني 

زيد،  اأبو  حامد  ن�رص  او  ر�صدي  �صلمان  عن  �صامتني 

وانتقادهم ال�صلطات الأموية والعبا�صية يف الوقت الذي 

اأن  اإىل  الزعبي  وينّبه  احلاليني.  احلكام  فيه  ميالئون 

اأ�صياء حّية وق�صايا  الرتاث بالعالقة مع  العظم يدر�س 

وم�صاكل يعي�صها النا�س يف احلا�رص، معترباً اأن »اللغة 

واخلائفني،  للمرتددين  ملجاأ  واملخاتلة  الغام�صة 

وملثقفي ما بعد احلداثة وتهومياتهم الفارغة«.

يف  امللف  يف  امل�صاهمني  بني  التوافق  ي�صبه  ما  ورغم 

تو�صيفاتهم لكتابات العظم ومواقفه، ل يخلو الأمر من 

تاأويالت خمتلفة لبع�س هذه املواقف والكتابات، ومن 

ذلك تقريظ ح�صني العودات وعدّي الزعبي وغالية قباين 

ال�صتبداد  من  العظم  ملواقف  �صالح  احلاج  ويا�صني 

معه  يختلف  ما  وهو  ال�صورية،  الثورة  ومن  ال�صيا�صي 

�صقر اأبو فخر الذي يعترب اأن خيارات العظم »ت�صقلبت« 

غري  ال�صورية«،  احلوادث  »اندلع  ي�صميه  ما  مع  كثرياً 

املثقفني  عن  العظم  انفراد  اإىل  ي�صري  �صالح  احلاج  اأن 

من  وا�صح  موقف  عن  تعبريه  يف  جيله  من  ال�صوريني 

كفاح ال�صوريني منذ البداية، ويف الوقت نف�صه مل يعمل 

ك�صيا�صي بل عمل »باأدوات الثقافة«، وبفعل مواقفه يف 

هذه املرحلة الأخرية، ي�صري احلاج �صالح اإىل اأن العظم 

تعّر�س للتاأثيم والت�صفيه، »ب�صورة تطابق ت�صفيهه من 

الديني  الفكر  نقد  يف  م�صاهماته  ب�صبب  اإ�صالميني  قبل 

باأنه  املّرة  هذه  فو�صف  ر�صدي«،  �صلمان  عن  والدفاع 

»منّظر ال�صّنة واإ�صالم البزن�س«.

وفيما يربط اأبو فخر حداثة العظم وحترره الجتماعي 

الفرن�صية  وتتكلم  تر�صم  كانت  كونها  حتديداً  بوالدته 

فاإن  ال�صفور،  والعربية وتدافع عن  الرتكية  عالوة على 

اإنه  العظم يف مقابلة معه  رجاء بن �صالمة تربط قول 

العذرّي«  احلب  »يف  كتابه  مع  اأّمه«  خبز  اإىل  يحّن  »ل 

الأب  ومن  احلا�صنة  الأم  من  متحرر  العظم  اأن  وترى 

الالاأوديبي الذي يريد قتل الإبن واإخ�صاءه.

العظم  �صادق  �صفات  اأن  بدوره،  دراج،  في�صل  يوؤكد 

تقليدي  ن�صق  وعن  امل�صيطرة  الثقافة  عن  كّليًا  اأق�صته 

فيه،  اجلامعي«  »الأ�صتاذ  يهّم�س  ب�صكل  املثقفني،  من 

ويو�ّصع »متّرده الثقايف« تو�صيعًا غري م�صبوق.

باختالفه  يفرح  العظم  اإن  النبواين  خلدون  ويقول 

وتفرده عربيًا، واأنه على عك�س الكثري من ال�صخ�صيات 
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عن  مثالية  �صورة  بتقدمي  بهو�س  تهتّم  التي  العامة 

فيها  يعترب  مهمة  فكرة  النبواين  ويعر�س  نف�صها، 

احلديث عن العظم حديثًا عن نف�صه وعن جيله يف حالة 

بتجربته  م�صابة  اأو  متاأثرة  اأو  م�صكونة  جماعية  »اأنا 

و�صريته وحياته واأفكاره«.

النقد �سرورة دائمة

 
ّ
العربي الذاتي  للنقد  رائداً  العظم  يا�صني  ال�صيد  يعترب 

ويعود عودة معمقة اإىل كتابه »النقد الذاتي بعد الهزمية« 

الذي يعيد الهزمية العربية فيه اإىل عوامل داخلية »تدخل 

وبال�صتناد  التقليدي«،  العربي  املجتمع  بنيان  يف 

لـ«ال�صخ�صية  حتليال  العظم  يقدم  م�رصي  كاتب  اىل 

تقبل  عن  عاجزين  »جتعلنا  التي  وخ�صالها  الفهلوية« 

املفاجئ  للحما�س  تنزع  وهي  والواقع«،  احلقيقة 

والإقدام العنيف وال�صتهانة بال�صعاب يف اأول الطريق 

اأن  »الفهلوي«  يتبني  عندما  الهمة  وفتور  انطفاء  ثم 

الأمر ي�صتدعي املثابرة واجللد والعمل املنتظم«.

فكر �صادق  والتاريخ يف  »العقل  املعنونة  درا�صته  يف 

التعار�صات  »وليد  املذكور  اأن فكر  العظم« يرى  جالل 

ول  والعاملية  والعربية  ال�صورية  البيئة  يف  العميقة 

�صيما التعار�س بني التبعية وال�صتقالل، وبني التقليد 

واحلداثة، وبني التيوقراطية والعلمانية، وبني ال�صتبداد 

والدميقراطية«.

العقل  مفاهيم  على  العظم  عمل  اجلباعي  يو�صح 

تواريخ  على  العظم  ا�صتغال  مثال  �صاربًا  والتاريخ 

الفل�صفة الذي يك�صف ميل املوؤرخني اىل ف�صل الفل�صفة 

الواقع  عن  الفكر  وف�صل  الجتماعية  التعار�صات  عن 

وهو ما يعتربه نتاج بنية اجتماعية وثقافية تناق�صية.

»بع�س  طويلة  درا�صة  يف  فيعر�س  دروي�س  ح�صام  اأما 

الوثيقة  ال�صلة  مربزاً  العظم«  عند  النقد  حمفزات 

بخلفيته  العظم  فكر  يف  له  والتنظري  النقد  ملمار�صة 

املارك�صية،  والي�صارية  والتنويرية  العلمية  نزعاته  اأو 

مربزاً ارتباط هذا كله بكانط الذي كتب العظم اأطروحته 

للدكتوراه عنه، لكنه ينبه اإىل الختالفات الكبرية بني 

العظم  عند  فالنقد  وكانط،  العظم  عند  النقد  مفهومي 

للذات املفكرة ل تفكر فيهما«، وعلى  اأو  للعقل  »تفكري 

عك�س كانط يوؤكد العظم تاريخية العقل »املنافية لكل 

.»
ّ
ما هو ميتافيزيقي اأو قبلي

كما يربز دروي�س عالقة العظم الوثيقة باملارك�صية من 

وجهة اأن »العنا�رص الكربى اجلامعة« يف فكر مارك�س 

ياأتي يف مقدمتها »النقد واأهمية ممار�صته على الدوام 

وبا�صتمرار« منبها اىل ان هذه ال�صلة ل تعني ان نقده 

كان مارك�صيًا ب�صكل كامل، فالختالفات بينهما كبرية، 

بطريقة  ليرباليته،  مع  العظم  مارك�صية  »تزاوجت  فقد 

باملارك�صي  ول  اخلا�س  بالليربايل  هو  ل  فكراً  اأجنبت 

اخلال�س«.

ويربط دروي�س وجود النقد عند العظم بالواقع العربي 

املاأزوم، لكنه ي�صري اإىل اأن النقد، بح�صب العظم، ل يرتبط 

بالأزمات فح�صب فهو �رصورة »دائمًا وبا�صتمرار«.

القراءة الغائّية للتاريخ

بعقالنية  العظم  احتفاء  اأن  اإىل  ال�صمعة  خلدون  ينّبه 

مطلقة العنان يف قراءة التاريخ باعتباره �رصدية تقدم 

وارتقاء يثري ق�صايا خالفية، ويرى اأن عقالنية العظم 

غائّية يف قراءتها للتاريخ مت�صائال اإن كان هناك حقًا 

�صانعة  تاريخية  كحتمية  التاريخ  قراءة  يف  عقالنية 

للتقدم.

اأن  اكت�صف  حني  ال�صديد  ا�صتغرابه  اإىل  ال�صمعة  وي�صري 

كتاب »ال�صت�رصاق وال�صت�رصاق معكو�صًا« كان م�صممًا 

لن�صف فكرة كتاب ادوارد �صعيد كلها، متجاهاًل يف ذلك، 

مي�صيل  ملفاهيم  �صعيد  ا�صتخدام  الفل�صفة،  اأ�صتاذ  وهو 

فوكو حول ال�صلطة واملعرفة واخلطاب.

ويقدم حممد الرحموين قراءة نقدية لكتاب العظم »النقد 

الذاتي  النقد  بكتب  اإّياه  مقارنا  الهزمية«  بعد  الذاتي 

�صمي  ما  بعد  خ�صو�صًا  �صدرت  والتي  عليه  ال�صابقة 

وقوع  على  الربهنة  على  وي�صتغل  فل�صطني«،  »نكبة 

ذلك  ومن  �صابقوه،  فيها  وقع  التي  الأخطاء  يف  العظم 

التفكري اأيديولوجيا حيث قّدم وعيًا مانويًا زائفًا للعامل، 

ميثل  حني  يف  ال�صرتاكي  بالعامل  املالئكة  فيه  تتمثل 

املجتمع العربي التقليدي واملجتمع الغربي الراأ�صمايل 

الكمال  عامل  هو  ال�صرتاكية  فعامل  ال�صياطني،  عامل 

الن�صال  مار�س  والذي  ال�صداقة  معنى  يعرف  الذي 

قيمة  يدرك  والذي  الأكمل  الوجه  على  امل�صلح  ال�صعبي 

العلم والعلماء وكل ذلك ح�صل لأن »العامل ال�صرتاكي 
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الجتماعي  بنيانه  من  نهائيًا  يتخل�س  اأن  ا�صتطاع 

والثقايف البايل«.

علمية  ا�صرتاكية  عن  العظم  حديث  الرحموين  يعترب 

�صاحلة لكل مكان وزمان حديث »خرافة« وجداين، كما 

فل�صطني  يف  اإ�رصائيل  باإجنازات  العظم  احتفال  ي�رصح 

واقعًا،  العرب،  على  انت�صارها  اأ�صباب  عر�صه  بق�صد 

بح�صب الرحموين، �صحية الدعاية ال�صهيونية والغربية 

حول »املعجزة« اليهودية يف فل�صطني.

ولكل ذلك يعترب الرحموين اأن ن�س العظم كان يف جزء 

كبري منه تكراراً لأدبيات املوجة الأوىل واأنه ورث عن 

�صابقيه الأخطاء نف�صها التي »�صريثها لحقوه من اأعالم 

املوجة الثالثة والرابعة«.

انك�سار الدائرة

بتوجيه  حمادة  جنالء  تقوم  متوا�صلة،  مناو�صات  يف 

من  خمتلفة  مناطق  اإىل  املركزة  النقدية  الأ�صئلة 

املعلنة  النظر  اإعادة  من  بدءاً  العظم  ومراحل  ن�صو�س 

حقوق  مع  وقوفه  من  املارك�صية  القناعات  بع�س  يف 

مع  الوقوف  من  اأهمية  اأكرث  اأولوية  باعتباره  الن�صان 

ال�صتبداد على  تف�صيل  تراجعه عن  الي�صاريني، وكذلك 

الفو�صى، مقارنة موقفه امل�صاند للثورة ال�صورية بنقده 

الإيرانية، لتفتح قو�س  اأدوني�س امل�صاند للثورة  ملوقف 

عقيدة  يكن  مل  والعظم  اأدوني�س  اإحلاد  كان  اإن  ال�صوؤال 

ثابتة حتكم املواقف واخليارات.

العظم من مفاهيم  وت�صتمر حمادة يف متابعة مواقف 

النا�رصيني  مع  ومعاركه  والغرب  وال�رصق  العن�رصية 

معتربة اإياه مارك�صيا ينحو نحو البعد القومي، وهو ما 

يجعله، براأي الكاتبة، اأكرث ان�صانية وتاريخية.

»العقالنية  املعنون  اجلبار  عبد  فالح  بحث  يفتتح 

بعد  العظم  جالل  �صادق  م�صاهمة  والدين:  النقدية 

العظم،  مل�رصوع  �صاملة  حتليلية  قراءة  قرن«  ن�صف 

والعلوم  الفل�صفة  منجزات  على  اعتمادا  نقده   معترباً 

و«خ�صو�صا  والنرثوبولوجيا،  والل�صانيات  احلديثة 

ح�صارية  مهمة  يقول،  كما  الدين«،  �صو�صيولوجيا 

جمعية.

ويبا�رص  الديني«  الفكر  »نقد  كتاب  اجلبار  عبد  يختار 

نقده من كونه »�صاخت و�صاخت اللغة معه«، فاحتفاوؤه 

مبا �صّمته احلركات املارك�صية عمومًا »حركات الطليعة 

ال�صرتاكية العربية« تك�صفت عن اإر�صاء ا�صتبداد �صيا�صي 

يثريها  التي  النقاط  اأهم  من  و)هذه  اقت�صادي،  ونهب 

احلالية  العربية  اللحظة  تف�رّص  تكاد  لأنها  اجلبار  عبد 

باأكرب تركيز ممكن( »اإحياء براجماتيًا لكل الالعقالنية 

الزعيم  عبادة  من  والجتماعي،  الديني  املوروث  يف 

نزع  كان  اإن  مت�صائال  املوؤمن«،  الرئي�س  ظهور  اإىل 

العظم  و�صادق  العربية،  النخبة  اأذهل  الكولونيالية 

الربملانية  البنى  »تقوي�س  املخاطر:  عن  قلبها،  يف 

الد�صتورية وحكم القانون، املرافقة لطبيعة القوى التي 

العربية(  البلدان  اأغلب  )يف  الع�صكر  النزع:  بهذا  قامت 

والإكلريو�س )يف اإيران(«.

يوجه عبد اجلبار نقداً اآخر للعظم على تاأخره يف اللتحاق 

�صو�صيولوجية  منظورات  من  للدين  اجلديد  بالنقد 

�صيا�صية، الذي بداأ بالتبلور يف الت�صعينات )واحلقيقة اأن 

العربية  اللغة  كانت حا�رصة يف  النقد  هذا  من  مالمح 

مع كتب مرتجمة مثل »الثورة املغدورة« لفرانز فانون، 

قبل الت�صعينات بكثري(.

حماكمات  يف  اأخرى  تناق�صات  اجلبار  عبد  ويك�صف 

اأن  وال�صيا�صة معترباً  الدين  بجدل  ترتبط جمدداً  العظم 

الكيان املركب املعقد للدين يرباأ باأي اختزال و»يطالب 

بحثه  نهاية  يف  م�صتنتجًا  معقدة«،  مركبة  مبقاربة 

وانزوت  تهاوت  ال�صوفيتية  ب�صيغتها  املارك�صية  اأن 

ومذاهب ما بعد احلداثة تر�صخ حالة الاليقني، و»حتى 

الليربالية املنت�صية بظفر نهاية التاريخ« تتهاوى حتت 

تبلور  اأن  خامتًا  احل�صارات«،  »�رصاع  ت�صاوؤمية  وقع 

خيارات عقالنية يحتاج زوال »غب�س الاليقني«.

والنتيجة اأن اأوراق امللّف عمومًا تندفع يف اأنحاء كثرية 

منها، رمّبا بتاأثري من نقدية وجذرية و�صجالية العظم، 

الأعمق  املعنى  ب�صفتها  النقدي  م�رصوعه  م�صاءلة  اإىل 

لالحتفاء بهذا الكاتب، وبقدر ما حتاول الإ�صاءة على 

اأكرث  املغلقة  الدائرة  تفتح  فاإنها  ون�صو�صه  جتربته 

العربية  النخبة  على  واأعقد،  اأعمق  اأ�صئلة  نحو  فاأكرث 

اأن تتعب كثريا للو�صول اإىل اإجابات عليها، واإل فاإننا 

والته�صيم  العطالة  من  مفرغة  حلقة  يف  ندور  �صنظل 

الذاتي.
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ارتبط تاريخي ال�صخ�صي على نحو ما بتاريخ �صادق 

العظم فقد ن�رص له زوجي �صاحب »دار الطليعة« العديد 

الديني«،  الفكر  »نقد  القنبلة:  كتابه  وبينها  كتبه  من 

يف  وبعدها  بدم�صق  بدءاً  املدى  طويل  ارتباط  وهو 

اجلامعة  يف  للدرا�صة  اإليها  ذهبت  وعندما  بريوت 

الأمريكية وجاء هو اأي�صا من دم�صق للتدري�س فيها.

�صمعت للمرة الأوىل با�صم د. �صادق العظم يف دم�صق 

الذي كان قد عاد  ال�صبان  الدكتور رفيق  من قريبي 

د.  �صديقه  كما  الدكتوراه  �صهادة  حاماًل  باري�س  من 

ه�صام متويل.

طوقان  فوز  )اآنذاك(  وزوجته  �صادق  د.  مع  تعاريف 

ير�صم �صورة من غليان دم�صق ال�صتينيات )التي تنوء 

حر  فكر  كل  اإىل  بحذر  والنظر  التقاليد(  وطاأة  حتت 

حتى لو كان كفكر د. العظم، مل يقطع �صلته حقًا مع 

الرتاث كما يرى البع�س لكنه يطمح اىل عالقة �صحية 

الدكتور  ولأن  الع�رصي.  منوه  تعيق  ل  معه  اإن�صانية 

هو  امل�رصحية  ال�رصدية  النه�صة  اأعمدة  اأحد  ال�صبان، 

قريبي جداً )ابن خال جدتي و�صقيق زوجة عمي( كان 

ي�صعر باأن )املراهقة غادة( تتوق وعمرها 13 �صنة اإىل 

اكت�صاف اجلديد واملعا�رص اإىل جانب املناخ الرتاثي 

جدتي  لزيارة  مرة  جاء  بها،  يحيط  الذي  التقليدي 

)ابنة عمته( حاماًل معه )فونوغراف( هدية واأ�صطوانة 

الروك،  مو�صيقى  اأمهات  من  وهي  )الرا�صبا(  رق�صة 

رق�صة  واأنا،  اأخي  يعلمنا،  و�صار  الأ�صطوانة  وو�صع 

فلي�س  العرتا�س  جدتي  بو�صع  يكن  ومل  »الرا�صبا«. 

اأما  املتناغم.  القفز  بل  »التانغو«  عناق  الرق�صة  يف 

والرا�صبا  )الفونوغراف(  اإىل  ب�رصور  ينظر  فلم  والدي 

ودعوة د. ال�صبان يل ولأخي بعدها باأعوام للتعارف 

قام  الذي  �صوريا  يف  الوليد  امل�رصحي  الن�صاط  مع 

الذين  ال�صبان  من  جمموعة  وبدعم  مبعونة  بتاأ�صي�صه 

تخرجوا من اجلامعة ال�صورية )وهكذا كان ا�صم جامعة 

دم�صق يومئذ( ومن جامعات الغرب وعادوا اإىل الوطن 

هذه  ر�صمت  وقد  تطويره.  بل  تخريبه  اإىل  يهدفون  ل 

الأول  اللقاء  لو�صع  ال�صتينات  مطلع  لدم�صق  ال�صورة 

الجتماعي  اإطاره  يف  العظم  د.  مع  واأمثايل  بيني 

املتمرد.

ففي مناخ »الغليان ال�صوري« هذا للتفاعل مع الع�رص 

والتوق اإىل فكر جمدد حر متطور دومنا قطع ال�صلة مع 

الرتاث بال�رصورة، تعارفت مع د. العظم وزوجته فوز 

اإىل عودته  الإطار نظرت دم�صق  طوقان. و�صمن هذا 

اخلا�صة  حياته  عن  ال�صائعات  يطلق  م�صتنكر  بني 

فكانت  ال�صائعات  اأما  معه.  للتعارف  ي�صعى  وموؤيد 

زادت  وجذابة  بل  م�صلية  وجدتها  حتى  ال�صخف  من 

فوز...  وزوجته  ودعمه  للقائه  و�صواي  حما�صي  يف 

لقد كان الدكتور العظم منذ بداياته مغناطي�صًا يجذب 

العك�س. وهكذا حني قالت  اأو  واأن�صار فكره  ن�صريات 

يل �صديقتي ثريا متويل اخلريجة اجلامعية و�صقيقة 

الدكتور متويل اأنها �صتذهب برفقة �صقيقها د. ال�صبان 

ود. �صفيق الأخر�س و�صواهم لزيارة د. العظم وزوجته 

حاماًل  اأمريكا  من  دم�صق  اإىل  بعودته  والرتحاب 

حتم�صت  القبيل،  هذا  من  �صيء  اأو  الدكتوراه  �صهادة 

العظم  الدكتور  اأن  ال�صبان  د.  يل  قال  حني  وبالذات 

بكلمة  يعنيه  ما  جيداً  اأفهم  مل  مثلي.  )اأوريجينال( 

رغبتي  يف  وزاد  لذلك  ابتهجت  ولكنني  )اأوريجينال( 

تلك، انتقاد قريب تقليدي يل قال يف معر�س حتذيري 

37\  روائية وكاتبة من �صوريا

 العظم: بعيد على قرب!
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وزوجته  العظم  د.  اأن  تعلمني  »األ  الزيارة:  تلك  من 

ببيتهم؟«  ال�صيوف«  »اأو�صة  يف  غ�صيلهم  ين�رصون 

وجدت ذلك عقالنيًا وقلت له: »ومل ل والطق�س ماطر 

الزائر  )اإل  اأحد!«  اإليها  يدخل  ل  ال�صتقبال«  و«غرفة 

بعد الت�صال الهاتفي ملوعد( كما يفرت�س لياقة.

وللرتحاب  للزيارة  اآخرين  وبرفقة  جميعًا  ذهبنا 

لذلك  �صوقًا  ازددت  وقد  العظم  بالدكتور 

ملا �صمعته من انتقاد، زادين حمبة لأ�رصة 

العظم تلك حتى قبل اأن األتقيها.

كانت زيارة متوهجة بالأفكار الع�رصية 

من  ت�صيل  التي  احلديثة  وامل�صتقبلية 

رفيق  د.  ومت�صعبًا...  احلوار... وكان حيًا 

الع�رصية  امل�رصحية  والنه�صة  ال�صبان 

التي يريد تر�صيخ دعائمها... اأ�صداء كالم 

على ن�صاط يقوم به د. �صباح قباين الذي 

الدكتوراه  حاماًل  فرن�صا  من  اأي�صًا  عاد 

وثمة هم�س يف اأو�صاط املثقفني عن اأنه 

ال�صوري...  التلفزيون  بتاأ�صي�س  �صيقوم 

�صوريا  ك�صفري  عمله  قبل  فعله  ما  )وهو 

يف الوليات املتحدة(.

يغلي  الذي  ال�صامي  املناخ  هذا  يف 

بالإرها�صات امل�صتقبلية تعارفت مع د. 

الذي  املتوا�صع  الب�صيط  بيته  يف  العظم 

اآل العظم التي يروي لنا  ل ي�صبه ق�صور 

كيف ولد يف اأحدها وذلك يف حوار رائع 

وهو  فخر  اأبو  �صقر  الباحث  املفكر  مع 

حوار �صدر يف كتاب ا�صتثنائي العمق.

املهاجرين  حي  اإىل  يومها  ذهبنا 

ترابية  درجات  عدة  وهبطنا  ال�صامي. 

اىل  نتجه  )ونحن  ال�صارع  ي�صار  اإىل 

اأنيق  بيت  يف  اأنف�صنا  ووجدنا  املهاجرين(  �صاحة 

مريح وطيب. واأحببت ذلك كما ا�صتمتعت يومها بتلك 

الزيارة.

مل يكن كتابي الأول قد �صدر بعد ولعبت دور امل�صتمعة 

امل�صحورة بهم لأنني مل اأكن قد غادرت دم�صق بعد اإل 

اأخوايل واأبعد م�صافة عن دم�صق  اإىل الالذقية لزيارة 

اإحدى  تزوجت  حيث  حلب  مدينة  هي  اإليها  و�صلت 

اآفاق  واكت�صاف  بال�صفر  اأحلم  كنت  اأبي.  عم  بنات 

اجلديد  اإىل خلق  الطامح  املتحرر  جديدة... وحوارهم 

بالرحيل  اأحلم  بلدان  من  عادوا  لقد  راقني...  املبدع 

اإليها... ومّرت اأعوام.

بعدها التقيت م�صادفة بالعظم يف حرم 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت التي رحلت 

التحيات  وبعد  الدرا�صة  ملتابعة  اإليها 

والتبادل التقليدي لالأ�صواق وا�صتف�صاري 

لآل  لأن  ملاذا؟  بالذات.  خامن  فوز  عن 

فقد  عندي  خا�صة  معزة  جميعًا  طوقان 

الرائعة  ال�صاعرة  اأهدته  بكتاب  اأغرمت 

مع  »وحدي  وا�صمه  لأبي  طوقان  فدوى 

م�صلح  �صطو  غزوة  يف  وقراأته  الأيام« 

ي�رّص  كان  التي  مكتبته  على  بالف�صول 

على اأن اأقراأ فيها كتاب )الكامل( للمربد 

و�صواه من الكتب الرتاثية اأو »الع�رصية« 

طه  ل�صديقه  »الأيام«  ككتاب  نظره  يف 

ح�صني!

حني التقينا يف بريوت يف... »كامبو�س« 

اجلامعة الأمريكية منذ األف عام قال يل 

اأنا  نعم،  ودوران(:  )لّف  دومنا  العظم  د. 

اأ�صتاذ يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت 

دم�صق  جامعة  يف  يريدين  ل  والدك  لأن 

للجامعة(.  رئي�صًا  يومئذ  والدي  )كان 

والهزل  اجلد  بني  �صادق  د.  قالها 

�صّدقته...  لكنني  املعهودة  ظله  وبخفة 

اأنه  واأعرف  اأبي  احلبيب  اأعرف  فاأنا 

العظم،  ل�صورة  يرتاح  ل  حمافظ  رجل 

ما  وهو  حترري  يهادن  لكنه  مرغمًا  اإل  يهادنها  ول 

دّونه املفكر الكبري مطاع �صفدي حني كتب عني يف 

وبالأحرى  دم�صق  يف  زلت  ما  واأنا  الأدبية  بداياتي 

ابنة رجل حمافظ هو  ال�صمان  »غادة  قائاًل:  اأبي  عن 

ال�صمان مدير جامعة دم�صق ومع ذلك  اأحمد  الدكتور 
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بجانبها  الوقوف  على  والدها  حتمل  اأن  ا�صتطاعت 

يف  لها  وتتعّر�س  تعّر�صت  التي  احلمالت  كل  �صد 

بباله  يخطر  مل   – بب�صاطة   – والدي  لكن  حميطها« 

قبل اأن يرحل عن عاملنا واأنا ما زلت طالبة جامعية 

وبالأحرى  )�صاأقع(  اأنني  الأمريكية  اجلامعة  يف 

ب�صري  الدكتور  هو  ثائر  تقدمي  حب  يف  )�صاأقف( 

و�صاحب  الأمريكية  اجلامعة  يف  الأ�صتاذ  الداعوق 

لقائنا  بعد  �صنتزوج  واأننا  ال�صهرية  الطليعة«  »دار 

اأ�صهر  الأول ب�صهرين و�صاأجد نف�صي حاماًل بعد ثالثة 

م�صاحة كبرية من  يحتل  العظم  زواجي و�صادق  من 

تقّدم  ما  اأكتب  مل  اأي  الفرتة!  تلك  يف  زوجي  حياة 

لأن  كتبته  بل  ال�صخ�صي  تاريخي  من  جانبًا  لأروي 

)عري�صي( الدكتور ب�صري الداعوق اأ�صدر عن من�صوراته 

»دار الطليعة« ذلك الكتاب الأ�صهر للدكتور العظم وهو 

كتاب »نقد الفكر الديني« ولأنني ق�رصت يف متابعة 

واأقيمت  بحملي  ان�صغلت  فقد  )حماكمتهما(  احلدث 

)لعري�صي(  ي�صفع  ومل  عليهما  املحكمة  يف  الدعوى 

الداعوق  اأحمد  الأ�صتاذ  الوزارة  رئي�س  �صقيق  ابن  اأنه 

والأب  الداعوق«  »ق�رص  من  الأول  الطابق  يف  جارنا 

الروحي لزوجي الذي فقد والده وهو يف الثامنة من 

عمره. ولكنه كرب م�صتقّل الفكر نا�رصاً كتاب »نقد الفكر 

فكرية  ثورة  كان  بالذات  الفرتة  تلك  ويف  الديني« 

واآخر  �صامي  اأر�صتقراطي  عليهما.  القيامة  وقامت 

بريوتي، �صابان متمردان يف كتاب انفجر كقنبلة.

احلدث  ذلك  مع  اأتفاعل  مل  باأنني  العرتاف  اأكرر 

كان  كما  للنا�رص(  وكزوجة  )ككاتبة  الكبري  الفكري 

ينبغي لأنني بب�صاطة كنت من�صغلة بطفلي... مل يكن 

هاج�صي »نقد الفكر الديني« بل حماية ذلك املخلوق 

ويخاطبني  وروحي  ج�صدي  يف  ينمو  الذي  الغام�س 

بالقرع على جدران بطني كال�صجني، وقراءة كتاب د. 

�صبوك عن الأطفال ل د. العظم.

باللغة  يدعي  ما  وهو  طفلي  ل�صالح  دماغي  تعّطل 

الب�صيطة »الوحام« ب�صورة كافة وع�صته ع�صرياً... لكن 

الأخرية من  اجلل�صة  بيني وبني ح�صور  يحل  ذلك مل 

حمكمة زوجي النا�رص والدكتور املوؤلف.

حكم  و�صدر  ب�صعوبة،  واأم�صي  يتقّدمني  بطني  كان 

الفعل.  ردود  بع�س  يعفني من  ذلك مل  ولكن  الرباءة، 

هو  زميل  ويل  »احلوادث«  جملة  يف  اأعمل  كنت 

ال�صحايف جالل ك�صك وكان من اأ�صد الراف�صني لكتاب 

اليومية  املناو�صات  و�صارت  الديني«  الفكر  »نقد 

قهوة �صباحنا... اأما والدة زوجي ال�صيدة �صارة غندور 

بريوت  اأو�صاط  يف  بن�صاطاتها  املعروفة  داعوق 

جمعية  الأحمر،  )ال�صليب  واخلريية  الجتماعية 

العناية بالطفل والأم التي تربعت واأولدها للجمعية 

التقت  فقد  ذلك(  الراقي وغري  فردان  باأر�س يف حي 

باملفتي الراحل الأ�صتاذ ح�صن خالد وقال لها عبارة 

�صخ�صًا  ير�صل  ومل  ي�صاحمه!  اهلل  لإبنك  قويل  واحدة: 

لإرهابه اأو لقتله لكنه لالأ�صف مات هو مقتوًل!

العظم بتاأييد �صعبي وا�صع على  الدكتور  حظي كتاب 

مثل  املدنية  املوؤ�ص�صات  من  وبالذات  اجلري  كتابه 

من  ربيز  جانني  الدار  رئي�صة  وكانت  الفن«  »دار 

الديني«  الفكر  لـ«نقد  واملتحم�صات  املتحم�صني  اأ�صد 

و�صواها كثري... كاأن ذلك الكتاب جاء لبلورة �رصخات 
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با�صم  م�صتثمريه  من  املقّد�س  حترير  تريد  كثرية 

التقاليد الرتاثية.

الطليعة«  »دار  عن  كتب  عدة  العظم  للدكتور  �صدرت 

درا�صات  منه:  بها  بالحتفاء  �صعيداً  زوجي  كان 

ال�صادات  زيارة   – الفل�صطينية  الثورة  حول  ي�صارية 

 – الذاتي بعد الهزمية  – النقد  العادل  ال�صالم  وبوؤ�س 

�صيا�صة كارتر و�صواها...

»درا�صات  جملة  لتحرير  رئي�صًا  العظم  د.  عمل  كما 

عربية« التي كان زوجي ي�صدرها عن داره »الطليعة« 

وكان من روؤ�صاء حتريرها العديد من املفّكرين اأمثال 

خليل  اأحمد  وخليل  طرابي�صي  وجورج  علو�س  ناجي 

الإدارة  مدير  وكان  و�صواهم  نف�صه  العظم  والدكتور 

يف  ت�رصي  تزال  ما  اأيام  وكانت  نا�رص.  احلميد  عبد 

الأ�صتاذ  �صالل  اإيلي  كالدكتور  �صاب...  جيل  عروق 

»اجلديد«  جملة  و�صاحب  كاليفورنيا  جامعات  يف 

ال�صادرة بالإنكليزية هناك، والذي كان يطالع جملة 

»درا�صات عربية« اأيام الدرا�صة وتاأثر بها وباملفكرين 

ال�صالعني فيها... وما زال يف كتاباته وجملته الراقية 

وفيًا لعطائها.

لقد �صكل مترد الدكتور العظم يف كتبه عامة وبالذات 

يف كتاب »نقد الفكر الديني« عالمة تطور فكري عربي 

والدليل اأنني حتى اليوم كم�صوؤولة عن »دار الطليعة« 

مبعونة العاملني فيها منذ اأيام الراحل زوجي ما زلت 

لرف�صها  متهيداً  اأطالعها  التي  املخطوطات  يف  اأقع 

حديثة  خمطوطات  على  اأقع  بن�رصها،  للرتحاب  اأو 

ت�صتلمه  اأو  الديني«  الفكر  »نقد  كتاب  تقّلد  الكتابة 

بنجاح ل يذكر غالبًا ولذا اأقوم بالعتذار عن ن�رصها... 

اإذ تنق�صها روح البتكار الفكري وال�صالة والتجديد 

التي جاء بها يومئذ �صادق العظم. ويف ذلك برهان 

ورك�س  عديدة  اأجيال  يف  العظم  د.  فكر  تاأثري  على 

اجتهاده يف الدورة الدموية الثقافية جليل جديد ينهل 

من عطاءاته ويتقبلها اأو يرف�صها لكنه يتفاعل معها 

�صلبًا اأو اإيجابًا.

لقد كان كتاب »نقد الفكر الديني« ال�صهري الذي �صدر 

قبل حوايل اأربعة عقود يقوم بالت�صدي ال�رصيح للبنى 

الفكرية، والأيديولوجية الغبية ال�صائدة يف جمتمعنا، 

لأن اقتحام هذا املجال مي�س اأكرث املناطق ح�صا�صية 

الثورة  ولكن  الدينية.  امل�صاألة  العربي،  املجتمع  يف 

ما ل  اإىل  تتجاهل  اأن  ت�صتطيع  املعا�رصة ل  العربية 

نهاية طرح الق�صايا احليوية املرتبطة بالأيديولوجيا 

يتفرع  نف�صها. وما  بالثورة  الدينية وعالقتها  الغبية 

عن  اجلماهري  بن�صال  تتعلق  م�صكالت  من  ذلك  عن 

»النظري«  ال�صالح  باعتباره  الدين  ا�صتخدام  طريق 

الرئي�صي بيد الرجعية العربية يف هذه املرحلة. من هنا 

ت�صكل �صل�صلة الدرا�صات النقدية للفكر الديني حماولة 

جريئة و�رصورية يقوم بها �صادق جالل العظم لهدم 

الثقافة  اإحالل  والعمل على  امل�صيطرة  الغبية  العقلية 

العلمية الع�رصية والثورية حملها باعتبار اأن الثورة 

القت�صادي،  للواقع  تغيري  جمرد  لي�صت  ال�صرتاكية 

يوم  الكتاب  – كما جاء يف غالف  ال�صائدة  والطبقة 

�صدوره.

باأ�صمائها  الأ�صياء  ي�صمي  مقاتل  العظم  والدكتور 

ال�صادر  كارتر  �صيا�صة  عن  كتابه  ففي  يهادن  ول 

الرهان  يتناول  املا�صي  القرن  من  ال�صبعينيات  يف 

العربي على الوليات املتحدة وعلى �صيا�صات الرئي�س 

الأو�صط« ب�صورة عادلة  ال�رصق  »اأزمة  لت�صوية  كارتر 

ح�صنني  حممد  على  ب�صدة  النار  ويفتح  ومتوازنة. 

باعتبارهم  مق�صود  وكلوفي�س  تويني  وغ�صان  هيكل 

كانوا اأهم املرّوجني واملدافعني عن هذا الرهان. كما 

والتكتيكية  ال�صرتاتيجية  اخل�صائ�س  بع�س  يناق�س 

اأنها ل ميكن  مبينًا  منطقتنا  الأمريكية يف  لل�صيا�صة 

اأن تو�صل اإل اإىل مزيد من الإ�صعاف للجانب العربي 

والتقوية للجانب الإ�رصائيلي وهو ما يحدث اليوم بعد 

انق�صاء اأعوام طويلة على �صدور الكتاب.

ال�صجاعة  على  م�صيئة  عالمة  �صيظل  العظم  و�صادق 

وقول ما يجده »احلقيقة« دومنا مبالة بالثمن الذي 

اإل  متلك  ل  اختلفت  اأو  معه  اتفقت  و�صواء  يدفعه.  قد 

تقدير م�صريته الطويلة.
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الأ�صتاذ  �صفتني:  بني  ظاهريًا،  العظم،  �صادق  ينو�س 

اجلامعي، الذي در�س طوياًل يف جامعة دم�صق، و»مثقف 

الجتماعية  الق�صايا  بثقافته  قراأ  الذي  العام«،  ال�صاأن 

خمت�س،  مثقف  القراءة  هذه  يف  وهو  وال�صيا�صية. 

يقارب ال�صاأن العام مبقولت نظرية، بعيدة عن التجريد 

خمت�س،  غري  ومثقف  الإيديولوجية،  والعموميات 

اإىل  ل  املجتمع  اإىل  يتوّجه  الفقري،  الأكادميي  باملعنى 

املهنة،   - الثقافة  بني  مبكراً،  مايز،  اجلامعة.  تالميذ 

التي ت�صعه مع غريه من الأ�صاتذة اجلامعيني، والثقافة 

اإجابات  اإىل »قارئ عام« ينتظر  التي ت�صّده  الر�صالة   -

من  وخارجها،  الثقافة  داخل  حياته،  مار�س  خمتلفة، 

الثقافة  عن  كليًا،  اأق�صته،  التي  الختالف،  نظر  وجهة 

امل�صيطرة، وعن ن�صق تقليدي من املثقفني«، ائتلف مع 

املاألوف والأحكام اجلاهزة. ولعل هذا الختالف، الذي 

لزم حياته كلها، هو ما يهم�س »الأ�صتاذ اجلامعي« فيه، 

ويو�ّصع »مترده الثقايف« تو�صيعًا غري م�صبوق.

 1ـ املثقف املختلف

اأن  اإليها،  امل�صار  »ظاهريًا«  كلمة  اإىل  بالركون  ميكن 

العقالين،  املثقف  »فهو  متعددة:  �صفات  ب�صادق  تقرن 

الداخلية  الأ�صباب  يف  الجتماعية  الوقائع  يرى  الذي 

اجتماعية  لواقعة  اأنتجتها، فال وجود  التي  واخلارجية 

الذي  التنويري  املثقف  وهو  التف�صري،  على  ت�صتع�صي 

ي�صتنطق يف الإن�صان اإمكانياته الفكرية والعملية، وهو 

الجتماعي  ال�صبب  بني  يف�صل  الذي  احلا�صم  العلماين 

بلغة  الدنيوي،  املثقف  اأنه  مثلما  الديني«،  و»املجال 

بق�صايا  ل  الدنيا  بق�صايا  امل�صغول  �صعيد،  اإدوارد 

غمو�صه  يغلب  الذي  ال�صيا�صة،  ب�صوؤال  بدءاً  ال�صماء، 

تاأمل  التي  »الهزمية«،  دللة  اإىل  و�صوًل  و�صوحه، 

وجوهها تاأماًل متواتراً. وعلى الرغم من تكاثر ال�صفات، 

اأو قريبة من ال�صحة، فاإنها قد تخت�رص  وهي �صحيحة 

جميعًا يف �صفة: املثقف احلر، الذي بنى خطابه الفكري 

من جتاربه النقدية، معرتفًا مبارك�س وكانط واملوروث 

ل  التي  املفكرة،  بذاته  اأوًل  ومعرتفًا  بعامة،  التنويري 

كان  اأم  كانت  �صلطوية  اخلارجية،  الو�صايا  مع  تاأتلف 

اجلامعة، وهي من  قلياًل. فعمله يف  ال�صلطة  حظها من 

ت�صويغيًا  بعداً  كتاباته  يف  ي�صع  مل  الدولة،  موؤ�ص�صات 

اإىل  يومًا  به  تاأخذ  مل  املعلنة  ومارك�صيته  تربيريُا،  اأو 

ليرباليته،  متنعه  ومل  املتحزبة«،  »الدوغمائية  اأر�س 

باملعنى الن�صبي، عن نقد وجوه ال�صلب يف »منط الإنتاج 

الراأ�صمايل«.

القاعدة،  عن  اخلارجة  العظم،  �صادق  �صفات  جعلت 

اجتماعية،  وقائع  كتاباته  من  امل�صيطر،  عن  والغريبة 

الذي  احلر  الفكر  وب�صبب  املحددة،  اأ�صئلته  على  تفي�س 

بالتقليدي  زهد  جمهور  من  ا�صتقبالها  وكذلك  اأنتجها، 

يكتب  اأن  املاألوف  من  كان  فقد  فكريا.  جديداً  وينتظر 

اأو  تالميذه،  على  يقّرره  »كرا�صًا«  اجلامعي  الأ�صتاذ 

�صلفًا،  بها،  تعّرف  م�صاهمة  احلزبي«  »الكاتب  يقدم  اأن 

ل  باأفكار  ال�صلطة  كاتب   ي�رّصح  اأن  اأو  حزبيْتها، 

العظم  �صادق  كان  هذا  خالف  على  اأحد...  يحتاجها 

ي�صطحب فكره احلر، يف جمتمع  عربي ي�صيق باحلرية، 

اإىل  يلتفت  ول  معارفه،  من  ا�صتّقه  ملنهج  ويتحزب 

اأم  ال�صلطة  من  اأجاءت  واملمنوع،  امل�صموح  ثنائية: 

ول  يتزّلف  ول  يرا�صي،  ول  ي�صرت�صي  ل  املجتمع،  من 

يجاري، ويوكل اإىل ذاته قول ما ل يريد الآخرون قوله، 

ول ي�صتطيعون قوله حتى لو اأرادوا... ولهذا كانت تاأخذ 

كتاباته �صفة »الوقائع الجتماعية«، التي يدور حولها 

اتفاق واختالف، ونفور وحتبيذ، معلنة، يف احلالني، عن 
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اجتهاد يثري احلوار.

بعد  الذاتي  »النقد  ال�صهري:  كتابه  احلر يف  فكره  تك�ّصف 

قوامه  �صلطويًا،  اإيديولوجيًا  فكراً  واجه  الذي  الهزمية«، 

والتلفيق، يف حلظة  والتزوير  اأوىل،  الت�صويغ، يف حلظة 

الفكري  بالركود  الحتفاء  احلقيقي  وقوامه  ثانية، 

والجتماعي، الذي يعيد اإنتاج ثنائية القامع واملقموع... 

مل يقمع �صادق فكره ومل يعرتف بهوؤلء الذين يقمعون 

حزيران  هزمية  قراأ  نقدي  منهج  مع  و�صار  فكرهم، 

يف  الفل�صطينية  املقاومة  اأمرا�س  لحقًا  وقراأ   ،1967

�صياق عربي جديد »اأطلقته هزمية حزيران« التي حتّولت 

اإىل هزائم. 

2ـ مالمح املثقف احلديث

تقّره ذات حّرة،  اإىل قانون  اأن ميتثل  العظم  اآثر �صادق 

بدا  ولهذا  معاجلتها.  واأ�صكال  الفكرية  ق�صاياه  عّينت 

مغايراً »للكاتب« الذي ميتثل تاريخيًا، اإىل ال�صلطة ويرى 

الجتماعي«.  و»النفوذ  الراحة  يوؤمن  فعاًل  الكتابة  يف 

ولعل الفرق بني كاتب مرجعه من خارجه و»عامل يف 

الذي يحّدد معنى املثقف.  الثقافة« مرجعه داخله، هو 

فعلى خالف الكاتب، الذي يحيل على التقليدي والقدمي 

والتباعي، فاإن املثقف من مالمح الأزمنة احلديثة، التي 

اأعطت الثقافة وال�صيا�صة �صياغة نقدية، تنت�صب ممار�صة 

الثقافة  اإىل ف�صاء تتحرر فيه  الثقافية، نظريًا،  �صادق 

متحرر  اجتماعي  اأفق  اإىل  عمليًا،  وتنت�صب،  ال�صيا�صية 

يعرتف بحق الإن�صان يف الكالم والتعبري. وهذا النزوع 

اأن ي�صع درا�صة ممتازة عن  اأملى عليه مبكراً  الذي  هو 

�صياغة  التنوير  اأعطى  الذي  كانط،  الأملاين  الفيل�صوف 

فل�صفية، وّحد فيها بني الإن�صان وا�صتعمال العقل ب�صكل 

نقدي. قاده هذا النزوع اإىل �صكل من »املعاجلة العقلية« 

مل تاألفه ال�صلطات الفكرية امل�صيطرة، اأكان ذلك يف حقل 

ال�صلطة لل�صيا�صة، اأم يف مواقفها »املدر�صية« من الدين 

وت�صور العامل ب�صكل عام.

معنية،  بلغة  الثقافية،  العظم  �صادق  ممار�صة  حايثت 

مقولت  اأخرى،  بلغة  عملي،  ب�صكل  الفل�صفة  ممار�صة  اأو 

احلياتية،  ومن جتاربه  »كانط«  من  ا�صتمدها  »نظرية« 

وهو »املثقف العملي«، الذي يقراأ الظواهر يف �صببيتها 

يرمي  الذي  القدري،  النظر  عن  بعيداً  الجتماعية، 

يف  اأعلن  جانبًا.  الجتماعية  وبال�صببية  بالتاريخ 

الفعل  يف  اإذ  الوجود،  على  العقل  اأولوية  عن  مقولته 

املمكن  واأن  وزمانه،  الإن�صان  مكان  يو�صع  ما  العقلي 

الذي يراه العقل احلر قابل للتحقق عمليًا، اأكان ذلك يف 

حقل العلم الطبيعي، اأم يف حقل املمار�صات الجتماعية. 

ولعل اأولوية العقل الفاعل على الوجود الجتماعي هي 

اأ�صكالها  يف  العظم،  الدكتور  كتابات  على  اأملت  التي 

املتنوعة واملتفرقة، اأن تتناول »الكل الجتماعي«، من 

اأن ما يبدو متقطعا  واأن تظهر  حيث هو نظام مرتابط، 

القت�صادي  وال�صاأن  والتعليم  ال�صيا�صة  على  وموزعًا 

يتحّول يف املنهج العقلي اإىل كل مّوحد، ل جملة ظواهر 

مرتاكمة. والأ�صا�صي يف كل هذا عامل يرى بعني الإن�صان 

الفكر  وباإمكانيات  للفكر،  الذاتي  بالتحرر  املقتنع 

املتحرر اأن ينتج اآثاراً عملية.

مل يكن �صادق مييل، يف فرتة امتازت بتعومي اخلطاب 

فقد  مبا�رص،  �صيا�صي  بخطاب  الت�رصيح  اإىل  ال�صيا�صي، 

اأنه  ذلك  وال�صيا�صة«،  الفكر  »عّطاري  مهنة  ذلك  كان 

اأوكل اإىل كتاباته وظيفة اأكرث عمقًا وطموحًا و»خطراً«، 

بلغة طه ح�صني، تتمثل يف اإيقاظ العقل وت�رصيع يقظته، 

وذلك يف جمتمع عربي مييل اإىل الركود والعطالة، على 

التنويري  الق�صد  هذا  اأدرج  معًا.  والعمل  النظر  م�صتوى 

ال�صعيف«  »العقل  اخت�رصه  اإ�صكاليًا،  بعداً  كتاباته  يف 

يف »ا�صتعرا�صية خفيفة«، تاأخذ بيد �صاحبها اإىل ال�صهرة 

والنجومية، بينما كان ميّثل فعليًا »واقعة اجتماعية«، 

مطلوبة فكريًا و�صيا�صيًا، ذلك اأن على القول التجريدي، 

اإىل  ال�صوت  عايل  يكون  اأن  »اجلمهور«  ياألفه  مل  الذي 

كثرية،  اأ�صوات  بني  ي�صيع  ل  كي  ال�صجيج،  تخوم 

ترتاح اإىل اللغة اجلاهزة وتطمئن اإىل »تربيع الدائرة«. 

كان �صادق وهو يرفع �صوته عاليًا ميتثل اإىل »قانون 

اأخالقي« ي�صع الفكر النقدي فوق ح�صبان الفرد املتحرر 

الذي يقول به.

العام،  ال�صاأن  الفل�صفية املخت�صة بق�صايا  يف ممار�صته 

بداأ �صادق العظم موحداً، اأفكاره تعك�س ق�صايا جمتمعه، 

اأن  اأراد  اأفكاره.  يعك�س  الق�صايا  تناول  يف  ومنهجه 

يكون »املثقف النقدي« بال ح�صبان، يق�صد »ال�صحيح« 

فكري  خيار  به  ياأتي  ما  با�صتثناء  مكافاأة،  ينتظر  ول 

عّما  بعيداً  كان  ولهذا  الكثريون.  عنه  تنّكب  �صجاع، 

42 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

�ص���ادق ج���الل العظ���م 

 s  s s



اأن  اعتبار  على  اجلماهريي،  املثقف  يدعى:  اأن  ميكن 

اجلماهريية جته�س الفكر ومتنعه عن الرتقاء، ومل ي�صاأ 

اأن يكون ذلك »املثقف ال�صعبوي« الذي يطلق اأفكاراً تعيد 

اإنتاج العطالة والركود. ق�صد املفكر ال�صوري اإىل اأمرين: 

يعالج  الذي  التنويري،  خطابه  ات�صاق  عن  الإعالن 

التجهيل واملنظور الظالمي باأدوات تنويرية اأو الإعالن، 

ب�صكل اأدق، عن ات�صاق الفكر التنويري، يف ف�صاء ثقايف 

عربي ملتب�س يعطي »للتلفيق التنويري« مكانَا وا�صعًا. 

وتاأكيد، وهنا الأمر الثاين، اأن املفكر النقدي يعي�س يف 

زمنه ويحاور ق�صاياه ناظراً، �صمنًا، اإىل م�صتقبل مغاير 

ل تعرتف به �صلطات متعددة ترى حا�رصها �رصمديًا، ل 

يقبل باحلذف اأو بالإ�صافة.

�صادق  على  تطلق  اأن  ميكن  التي  امل�صميات  تخت�رص 

الذي  املت�صق  التنويري  املفكر  م�صّمى وحيد:  العظم يف 

اإىل �صفة جماورة  اليومية  الفكرية  اهتماماته  ترتجمه 

هي: املثقف )بالألف والالم( البعيد عن مفردة املثقف 

مل  بال�صت�صهال:  الطافحة  الدارجة  ا�صتعمالتها  يف 

يف  عمل  وحني  موؤ�ص�صاتيًا،  مثقفًا  يكون  اأن  يرت�س 

والأخالقي،  الفكري  تكامله  على  حافظ  موؤ�ص�صات 

حول  يتمحور  بامتياز،  نقدي  الفكري  عمله  اأن  واأدرك 

مبادئ اأ�صا�صية مرجعها »الهنا - الآن«، على اعتبار اأن 

الذي  الزمن  وهو  املا�صي،  اإليه  انتهى  ما  هو  احلا�رص 

يبداأ منه امل�صتقبل. اأدرك مبكراً اأن الرتاث ل يق�صد لذاته، 

فال تراث اإن مل يرّهنه احلا�رص ويرتهن به، واأن للقومية 

التي  الذي ت�صدر مدنّيته، عن احلرية  جمتمعها املدين، 

يعي�صها.

املجتمعات  بني  يقارن  كان  حديث  مثقف  ولأنه 

بني  يف�صل  ول  كونيّته،  يف  احلداثي  ويرى  الإن�صانية 

الهام:  كتابه  )انظر  العلمي  وتقدمها  املجتمعات  تقدم 

»هزمية  قراأ  ولهذا  والتاريخ«(.  املادية  عن  »دفاعًا 

حزيران« بنظر خمتلف عن غريه، وقبل من املارك�صية 

لـ:»دراوي�س  املب�صطة  اإيديولوجيتها  وترك  »علميّتها«: 

ا�صرتاتيجيته  يف  قريبًا،  كان  اأنه  الأمر  وواقع  الثورة«. 

دعته  مما  ل  القارئ«،  »اجلمهور  فكرة  من  الكتابية 

الإيديولوجيا ال�صائرة »بالطبقة الثورية«، ذلك اأنه كان 

اإىل »ما ميكن حتويله«، بعيداً عن »ثبات فكري  ي�صعى 

بالتنوير وميار�س نقائ�صه، فالثبات ل  مبارك«، يقول 

يحتاج اإىل الفكر واملفكرين.

اندرج �صادق يف م�رصوع فكري يقراأ الظواهر الجتماعية 

الزائف  الديني  للوعي  اإذ  املو�صوعية،  �صببيتها  يف 

الفل�صطينية«  »املقاومة  يف  الفكري  للفقر  واإذ  اأ�صبابه، 

جاءت  التي  النفطية«  »للحقبة  واإذ  ونتائجه  اأ�صبابه 

واإذ  واآثارها،  م�صادرها  الزائف«  و«ال�صالم  بكي�صنجر 

يف »تكفري الإبداع الأدبي« نظر اتباعي، يرف�س اجلديد 

اأن يرف�س ما يدعى بالأدب.  الأدب، قبل  الذي يقرتحه 

القائل: »ل ثورة  ال�صعار  اأو مل يقبل  و�صواء قبل �صادق 

من دون نظرية ثورية«، وهو ت�صور ذهني على اأية حال 

)يعلي من �صاأن الفكر ويهم�س املمار�صة(، فقد �صعى اإىل 

الإن�صان  يف  تقلق  النقدية  املفاهيم  من  منظومة  بناء 

به،  ويتحّرر  عقله  يحرر  الذي  الإن�صان  العقل،  تفكريه: 

الرتاكم  املعتقل،  والعقل  الطليق  العقل  بني  املقارنة 

النقدي الذي ي�صع العقل على عتبة جديدة، التجروؤ على 

مبعارف  امل�صتقر  الفكر  مواجهة  وامل�صيطر،  البديهي 

معرفية،  مقاربة  اإىل  الفكري  ال�صجال  وحتويل  جديدة، 

الوقائع  بل  املوروثة  البالغة  ت�صّوغه  ل  ال�صجال  حيث 

امل�صتجدة...
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اإذ كان لالإن�صان احلقيقي اأ�صلوب خا�س به، يتجّلى يف 

اأ�صلوبه، بقدر  النظر والعمل والكتابة، فقد كان ل�صادق 

ما كان اإن�صانًا ـ اأ�صلوبًا، ل يخت�رص اإل يف ذاته. فله ذلك 

املظهر الب�صيط، الذي يتاخم التق�صف والالمبالة، ولغته 

الفكري  ت�صاوم، وله و�صوحه  التي ل  ال�صجالية احلادة 

الذي ل يحتجب وراء لغة معقدة اأو مراوغة. وباملح�صلة 

اأفعاله  وردود  وكتاباته  فكره  يت�صمن  اأ�صلوبه  فاإن 

ال�صوت  العالية  ال�صاخرة  ال�صحكة  وتلك  وحما�رصاته، 

العالقة  الكالم. مبا يكون يف احلديث عن  تقت�صد  التي 

باجتهادات  يذّكر  ما  واأ�صلوبه  �صادق  بني  املتبادل 

واأ�صاليبها تقول: كل ثقافة متتلك  الثقافات  معينة عن 

اأ�صلوبًا خا�صًا بها، بقدر ما اأن لكل اأ�صلوب ثقافة تتعَرف 

به. واأ�صلوب �صادق، يف عالقتيه، يقوم على وحدة العقل 

والو�صوح، التي تقراأ املجرد وامللمو�س يف تعييناتهما 

املحددة.

مببداأ  »معها«  واحتفى  املفكرة،  اأناه  على  مبكراً  عرث 

الو�صوح، الذي ي�صتدعي الأ�صئلة ول يرتكها بال اإجابات، 

ا�صتقاللها  التي حققت  الأنا  اإن  مقرتبًا من فكرة تقول: 

الذاتي تعي�س يف حقيقة م�صتمرة، علمًا اأن العقل النقدي 

ل يرحب كثرياً مبا يدعى: احلقيقة.

3 ـ كلمات ناق�سة

يف م�صار �صادق العظم، على م�صتوى النظر واملمار�صة، 

ما جعل منه مثقفًا نقديًا عربيًا بامتياز. فعلى خالف 

واحلياة  املعرفة  بني  يف�صل  »الأكادمييني«  من  منط 

نقديًا،  يقراأ،  اأن  اجلامعي  الأ�صتاذ  هذا  اآثر  الجتماعية، 

الظواهر ال�صلبية الأ�صا�صية يف املجتمع العربي، م�صاويًا 

اأداة  النقد  ومعترباً  املو�صوعية،  واملعرفة  النقد  بني 

ال�صلطوية  اأن نقد الأفكار  الزائف. فبعد  ملواجهة الوعي 

التي �صّوغت هزمية 1967، يف كتابه: »النقد الذاتي بعد 

الذي  الديني«،  الفكر  »نقد  الرائد  كتابه  قّدم  الهزمية«، 

اأطلق �صده اأ�صواتًا تكفريية دفعت به اإىل »املحاكمة«، 

دون اأن ي�صاوم على خياره الفكري العقالين، الذي ات�صم 

بات�صاق وا�صتمرارية يقرتبان من الندرة.

الراأي  واإىل جانب دفاعه احلا�صم عن العقالنية وحرية 

والتعبري اأعطى �صادق العظم درا�صة علمية منوذجية عن 

الطبقي«،  وال�رصاع  »ال�صهيونية  عنوانها  ال�صهيونية 

بقدر ما اقتفى اآثار النزوع النهزامي ال�صلطوي العربي 

يف  اندرج،  اأنه  ومع  البائ�س«.  »ال�صالم  عن  درا�صته  يف 

فرتة من حياته، يف العمل الوطني الفل�صطيني، فاإن هذا 

اخليار مل مينعه عن نقد »انحرافات العمل الفل�صطيني« 

يف  متكئًا  جاورها  وما  املا�صي،  القرن  �صبعينات  يف 

مواقفه كلها عل منظور حداثي ل التبا�س فيه.

عمل �صادق العظم، حال كل مثقف نقدي حقيقي، على 

العامل،  اإىل  والنظر  ال�صيا�صي  الفعل  بني  العالقة  قراءة 

ذلك اأن النظر ال�صيا�صي الفقري يف�صي اإىل ل �صيء. ولعل 

جهده يف اإنارة هذه العالقة هو الذي حمله على و�صع 

الذي  والتاريخ«،  املادية  عن  »دفاعًا  الكبري:  كتابه 

واجه به �صياقًا فكريًا عربيًا متداعيًا طغت عليه اأ�صكال 

الكتاب،  هذا  عرّب  احلقائق.  واإهدار  التلفيق  من  خمتلفة 

الذي هو عالمة فكرية فارقة يف زمنه، عن ات�صاق فكري 

ـ اأخالقي يف ثمانينات القرن املا�صي اأقرب اإىل الندرة، 

ال�صياق،  خدمة  يف  الأفكار  و�صعوا  »اآخرين«  عن  بعيداً 

وعبثوا باملبادئ ال�صغرية والكبرية.

ولعل هذا الت�صاق، داخل الفكر وخارجه، هو الذي حّول 

�صادق اإىل مثقف وطني من نوع خا�س، يقراأ الواقع من 

وجهة نظر حتويله، موؤكداً احلرية الإن�صانية قيمة عليا، 

ذلك اأن جمتمعًا حرم من حريته ل بد اأن ي�صري اإىل خرابه.

انفتح �صادق على احلياة وا�صتق منها موا�صيعه، التي 

والعوملة،  والدين  والأدب  والفل�صفة  ال�صيا�صة  ت�صمنت 

حماذراً اأن يكون »مثقفًا خمت�صًا«، ير�صي الخت�صا�س 

ويجانب احلقيقة، وحماذراً اأكرث »النغالق الفقري«، الذي 

وتناوئ  بالن�صياع  حتتفي  عربية،  جامعات  به  تاأمر 

النعتاق.
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 تخطيطيا، اأعتقد اأنه ميكن التمييز بني ثالث مراحل 

اأوىل،  مرحلة  متتد  العظم.  جالل  �صادق  عمل  يف 

بريوتية، منذ بداية ن�صاطه ككاتب ومثقف يف الن�صف 

الثاين من �صتينات القرن الع�رصين، كان عمره وقتها 

نحو 30 عاما، ومتتد عرب ال�صبعينات، ومرحلة ثانية 

دم�صقية ت�صمل ثمانينات القرن الع�رصين وت�صعيناته، 

ومرحلة ثالثة دم�صقية بريوتية غربية متتد اإىل اليوم. 

ورغم اأن الرجل ظل مثقفا م�صتقال طوال الوقت )خالل 

كان  اأنه  اإل  الفل�صطيني(،  الإطار  يف  تطل  مل  جتربة 

ال�صيا�صية  الق�صايا  يف  الأوىل  املرحلة  يف  منخرطا 

الأوىل  لت�صكل املرحلة و�صجالتها. كتب يف مرحلته 

»النقد  الفل�صطينية«،  الق�صية  يف  ي�صارية  »درا�صات 

الذاتي بعد الهزمية«، و»درا�صات نقدية لفكر املقاومة 

احلقبة«،  تلك  ومنظرو  كارتر  »�صيا�صة  الفل�صطينية«، 

ويف  العادل«.  ال�صالم  وبوؤ�س  ال�صادات  و»زيارة 

الأ�صا�صي  الكتاب  ظهر  املرحلة  هذه  من  مبكر  وقت 

املوؤلف  حوكم  الذي  الديني،  الفكر  نقد  والتاأ�صي�صي: 

اإثره يف بريوت، و�صار بفعل ذلك مثقفا عاما. وهذا 

للفل�صفة،  العظم دار�س  ف�صال عن م�صاهمات فل�صفية. 

ونال الدكتوراه بر�صالة عن فل�صفة كانط. 

واإن  الثقايف.  ال�صاغل  عليها  يغلب  الثانية  املرحلة 

يكن العظم كتب مقالت يف ال�صحف، ومنها �صحف 

ر�صمية �صورية حول ال�صاأن الفل�صطيني، اإل اأن ق�صايا 

بعد  عمله.  يف  الهيمنة  لها  كانت  التي  هي  الثقافة 

العظم  كتب  العذري«،  »احلب  يف  الطريف  كتابه 

عن  »دفاعا  معكو�صا«،  وال�صت�رصاق  »ال�صت�رصاق 

املادية والتاريخ«، »ذهنية التحرمي«، »ما بعد ذهنية 

التحرمي«. وخالل معظم هذه الفرتة كان الرجل مقيما 

يف دم�صق، يدّر�س يف ق�صم الفل�صفة يف جامعتها. ومثل 

واأكرث  البلد،  يف  املقيمني  ال�صوريني  املثقفني  جميع 

املقيمني خارجه اأي�صا، مل يعرف ل�صادق جالل العظم 

قول يف ال�صوؤون ال�صورية يف ذينك العقدين الفظيعني. 

املثقف العام غاب مع متام احتالل الف�صاء العام من 

قبل الدولة الأ�صدية يف �صوريا ولبنان. ل مثقفا عاما 

دون ف�صاء عام.  

بعد.  وما  دم�صق«  »ربيع  الثالثة هي مرحلة  املرحلة 

برز �صادق جالل العظم يف هذه املرحلة كمثقف عاّم 

من جديد وم�صتغل بال�صاأن العام، من موقع معار�س، 

م�صتقلون،  �صنعه  دم�صق«  »ربيع  م�صتقال.  بقي  واإن 

باجليد يف هذا وال�صيئ. كان من املوقعني على بيان 

والإفراج  الطوارئ  حالة  اإلغاء  اإىل  يدعو  الذي  الـ99 

عن املعتقلني ال�صيا�صيني واحلريات العامة. وعمل يف 

وعي  لديه  وكان  املدين،  املجتمع  اإحياء  جلان  اإطار 

حاد بوجوب انخراط املثقفني يف احلقل العام، وكان 

ياأخذ على نف�صه وغريه البتعاد عن الأن�صطة العامة، 

ويتابع اأكرث من غريه النقا�صات اجلديدة وامل�صاهمني 

حما�رصة  يلقي  لأن  م�صتعدا  كان  �صادق  اجلدد. 

خا�س،  بيت  يف  �صخ�صا   20 يح�رصها  العوملة  عن 

اإحياء  »جلان  اجتماعات  يف  للم�صاركة  وم�صتعداً 

ويف  املهاجرين،  حي  يف  بيته  يف  املدين«  املجتمع 

بيوت غريه، دون اأن يدخل يوما يف جدال ويت�صبب يف 

�صجار، مما كان �صائعا جدا وقتها، بارتباط مع اأبرز 

الآفات الداخلية لربيع دم�صق: اآفة الأنوّية. ال�صتقالل 

من  يحيل  دم�صق«  »ربيع  فرتة  يف  للمثقفني  ال�صهري 

جهة اإىل �صعف جاذبية التنظيمات املعار�صة الأقدم 

45\  كاتب وناقد من �صوريا

العظم: مراحل واأدوار

يا�سني احلاج �سالح\



عقدين  وطاأة  حتت  وهياكلها  تفكريها  تقادم  بفعل 

من  يحيل  لكنه  العام،  العمل  اأطر  �صحق  من  واأكرث 

لل�صخ�صية  وكنمط  كجيل  الأنوات،  اإىل  اأخرى  جهة 

دم�صق«،  »ربيع  اأيام  يف  للعموم  ظهر  العام،  والدور 

وهيمن يف ال�صنوات ال�صابقة للثورة. الثورة اأظهرت اأن 

ا�صتقاللية الأنوات لي�صت اأ�صيلة ومنتجة، واأن رجالها 

ل ينق�صهم ال�صتعداد للتبعية.

اأجواء  اإف�صاد  الأنوات يف  اأ�صهمت  وبينما 

العالقات  ت�صميم  وحتى  العام،  العمل 

اأ�صحابها الأبدي  اخلا�صة بفعل انخراط 

جالل  �صادق  كان  املكانة،  حروب  يف 

العام،  العمل  اإىل  جذب  عامل  العظم 

الرجل  البينية.  ال�رصاعات  عن  وبعيدا 

معتد بنف�صه، نقي ال�رصيرة، ويخلو متاما 

اأو  قبيلة  بناء  يحاول  ومل  اخلبث.  من 

ا�صتتباع كتاب ونا�صطني من جيل اأ�صغر، 

وهو الأ�صتاذ اجلامعي، مثلما فعل بع�س 

وخا�س  عام  بف�صاد  مت�صبيني  جمايليه، 

غري قليل.   

جالل  �صادق  كان  الأوىل  مرحلته  يف 

املارك�صية  كانت  مارك�صيا،  العظم 

وقتها مع�صكرا دوليا واأحزابا ومنظمات 

يف  موؤكدة  وهيمنة  تكاد،  اأو  �صاعدة 

اأو�صاط املثقفني. مل ينخرط موؤلف »نقد 

املبا�رص،  ال�صيا�صي  العمل  ذلك يف  مع  الديني«  الفكر 

ُيعرِّف  الدم�صقي  املثقف  وظل  جيله.  يف  نادر  وهذا 

بنف�صه كمارك�صي يف مرحلته الثانية، هذا وا�صح يف 

التي  الق�صايا  لكن  والتاريخ«،  املادية  عن  »دفاعا 

حتيل  بالأحرى،  »ليربالية«  كانت  هنا  عليها  ا�صتغل 

املرحلة  يف  الثقايف.  والتحرر  العقلية  احلرية  اإىل 

والعلمانية  الليربالية  اأن  يرى  العظم  �صار  الثالثة 

واأنه  املارك�صية،  املبادئ  عن  خلفي  دفاع  خط  هي 

�صخ�صيا مار�س هذا الدفاع فيما يكتب، ويف انخراطه 

امل�صتجد يف العمل العام. 

العظم  جالل  �صادق  م�صار  يبدو  بعد،  عن  بنظرة 

معاك�صا مل�صار معظم املثقفني ال�صوريني، فالرجل مل 

ينخرط يف تنظيم يف �صنوات �صبابه، وقت كان نادرا 

اأن جتد مثقفني غري منخرطني يف اأحزاب اأو منظمات، 

وهو خالفا ملعظم املثقفني انخرط يف جتارب العمل 

وال�صتني.  ال�صاد�صة  بعد عام 2000، وكان يف  العام 

منفل�س،  بل  مركزي،  مفتوح وغري  �صكل  ذات  جتارب 

مثقف  يكر�س  اأن  راأيي  يف  م�رصفا  �صيئا  كان  لكن 

غريه  مع  للعمل  وجهدا  وقتا  مكّر�س 

التجربة  تكن  مل  جمعي.  عام  ن�صاط  يف 

ال�صوريني  تطلع  اأظهرت  لكنها  مثمرة، 

والقول  الجتماع  ال�صيا�صة،  امتالك  اإىل 

العظم  جالل  �صادق  كان  والحتجاج. 

�رصيكا يف هذه التجربة. 

املرحلة  التمييز �صمن هذه  ولعله ميكن 

الثانية  فرعيتني،  الثالثة، بني مرحلتني 

املرحلة  يف  الثورة.  مرحلة  منهما 

دم�صق«،  »ربيع  وبعد  الأوىل،  الفرعية 

اأوقاتا اأطول خارج  �صار �صادق يق�صي 

يدر�س  الغرب،  ويف  بريوت  يف  البلد، 

اأمريكية  جامعات  يف  زائر  كزميل 

عن  تقاعد  كان  واأملانية.  ويابانية 

التدري�س من جامعة دم�صق، واإن مل اأكن 

خمطئا، فاإن م�صاركته مع طيب تيزيني 

يوم  برقاوي يف  واأحمد  �صالمة  ويو�صف 

الفل�صفة العاملي بدم�صق عام 2004 كانت اآخر ظهور 

عام له يف �صوريا. 

الالفت اأن العظم مل ين�رص كتبا يف هذه املرحلة الثالثة. 

كتب مقالت بالعربية والنكليزية، واأعطى مقابالت، 

غري  يف  اأي�صا  �صاهم  تلفزيونية.  قنوات  على  وظهر 

كتاب، لكن م�صاهماته عبارة عن مقالت مطولة. 

عن  العظم  جالل  �صادق  ينفرد  ال�صورية،  الثورة  بعد 

املثقفني ال�صوريني من جيله باأنه مل يبتعد عن التعبري 

منذ  ال�صوريني  كفاح  اإىل  منحاز  وا�صح  موقف  عن 

البداية، ويف الوقت نف�صه مل يعمل ك�صيا�صي. مل يتذرع 

واملوقف  بالكلمة  يتدخل  ل  كي  الفكري  بالن�صغال 

46 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

ينفرد �سادق 

جالل العظم عن 

املثقفني ال�سوريني 

من جيله باأنه 

مل يبتعد عن 

التعبري عن موقف 

وا�سح منحاز اإىل 

كفاح ال�سوريني 

منذ البداية، ويف 

الوقت نف�سه مل 

يعمل ك�سيا�سي

�ص���ادق ج���الل العظ���م 

 s  s s



اأخرى غري معلومة على  واأن�صطة  واملقالة واملقابلة، 

نطاق وا�صع، يف �رصاع مواطنيه التحرري، وقول كالم 

ن ومع من. لكنه ظل يعمل  وا�صح يف �صاأن هو من ومممِ

باأدوات الثقافة، مل يخرج منها ليعمل ك�صيا�صي بني 

التاأ�صي�صي  اأنه �صارك يف الجتماع  �صيا�صيني. الواقع 

لالئتالف الوطني، واأظنه لي�س �صعيدا بتلك امل�صاركة 

اليوم.

الأخرية  الفرعية  املرحلة  هذه  يف  مواقفه  وبفعل 

تطابق  ب�صورة  والت�صفيه،  للتاأثيم  �صادق  تعر�س 

يف  م�صاهماته  ب�صبب  اإ�صالميني  قبل  من  ت�صفيهه 

يف  ر�صدي  �صلمان  عن  والدفاع  الديني  الفكر  نقد 

املرحلتني ال�صابقتني من عمله. هذه املرة و�صف باأنه 

منّظر ال�صنة واإ�صالم البزن�س، وتقرر لرّداحة لبناين اأن 

الواقع،  اأو هو منف�صل عن  اإخواين«  اإما »مفكر  العظم 

قبل اأن يقرر الكاتب القومي ال�صوري اإن العظم: »مفكر 

يهودية«.  بفر�صيات  تطرفه  يرّبر  بامتياز  متطرف 

اأما نارام �رصجون، وهو ا�صم حركي لبهجت �صليمان، 

�صابط املخابرات ال�صابق وال�صفري ال�صوري ال�صابق يف 

عّمان، واأحد مرّبي ب�صار ال�صيا�صيني يف �صنوات ولية 

العهد، فو�صف العظم باأنه »املفكر املحنط واملومياء 

»العظام  و�صاحب  اجلليل«،  و«ال�صحابي  الثائرة«، 

املتقيحة«، واأخريا »املومياء العثماين«.

من  ل�صيء  ينبغي  ل 

مفاجئا.  يكون  اأن  ذلك 

من  املنحط  ال�صكل  هذا 

الإيديولوجي  ال�رصاع 

جلبهة  مكملة  جبهة  هو 

املدفعية  بالقذائف  احلرب 

املتفجرة  والرباميل 

وال�صالح  �صكود  و�صواريخ 

حتت  والقتل  الكيماوي، 

التعذيب، واملجازر بال�صالح 

�صار  ولطاملا  الأبي�س. 

اإىل  جنبا  املعنوي  الغتيال 

الفعلي  الغتيال  مع  جنب 

ي�صاري  خم�رصم،  كمثقف  الأ�صد«.  »�صوريا  عامل  يف 

وجها  ميثل  العظم  جالل  �صادق  وم�صتقل،  وعلماين 

من  ت�صويهه،  يجب  ال�صوري  للكفاح  حترريا  علمانيا 

اأجل اإظهار اأنه لي�س هناك يف مواجهة فا�صيي ربطة 

العنق غري فا�صيي اللحية. 

ختاما، حتدثت هذه املقالة الوجيزة عن �صادق جالل 

العظيم كدور وكمثقف عام، ي�صتخدم راأ�صماله الرمزي 

والعدالة  التحرر  لق�صايا  ن�رصة  العام،  احلقل  يف 

وكرامة الإن�صان. مل تتطرق املقالة اإىل م�صامني عمله 

عن  املرء  اختالف  لالختالف،  ميدان  هذا  الفكرية. 

ت�صنيفا  لكن  نف�صه، وعن غريه ومع غريه.  نف�صه مع 

ونظرا  وحتولته  العظم  عمل  ملراحل  خ�صونة  اأقل 

لي�س  اأمر ملح. وهذا  نقديا مدققا يف م�صامني عمله 

ومثقفي  بلد  من  بالتكرمي  جدير  لرجل  تكرميا  فقط 

على  املدقق  النظر  �صاأن  من  لأنه  كذلك  واإمنا  بلده، 

اأن يكون  العظم ودوره خالل ن�صف قرن  �صجل عمل 

املنعطف  عند  اأحوالنا وحتولتنا.  م�صاهمة يف وعي 

واملثقفني  الثقافة  وتاريخ  �صوريا  تاريخ  الراهن من 

فيها ل ن�صتطيع النظر اإىل الأمام دون مراجعة نقدية 

جالل  �صادق  املعا�رص.  والثقايف  الفكري  لتاريخنا 

العظم ا�صم اأ�صا�صي يف هذا التاريخ. 
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 قد ل يكون هنالك مثقف عربي اأثارت اأفكاره اجلدل 

العظم،  جالل  �صادق  الأ�صتاذ  فعل  مثلما  واحلوار 

»النقد  بامل�صارحة  املتفجر  كتابه  عرب  خ�صو�صًا 

التي  احلرجة  املرحلة  تلك  ففي  الهزمية«.  بعد  الذاتي 

تواطاأت فيها جميع الأنظمة على اإخفاء حقيقتها حتت 

م�صميات واأعذار عدة ل تبقي ول تذر، مثل »النك�صة« 

و»الوك�صة«، ومثل عبارة »توقعناهم من الغرب فاأتوا 

من ال�رصق«، اأتى من يكا�صف يف جردة ح�صاب كاملة، 

وعرب كتاب ينتقد الكثري، وبينها تلك الألعيب اللغوية 

الغ�صا�س  يفعل  كما  كاملة،  اأمة  خلديعة  جريت  التي 

تلك  يف  ال�صجادة.  حتت  ويد�صه  الغبار  يكن�س  عندما 

الأيام ال�صعبة التي هيمنت فيها الأنظمة على و�صائل 

الإعالم انبثق �صوته املتمرد عاليًا، موؤ�رصاً وناقداً لكل 

اأو�صل  الذي  الأول  التي جتري. ولرمبا كان  الأكاذيب 

ُي�صتهان بها  اإىل قطاعات جماهريية ل  �رصخته تلك 

الي�صارية، وهي  العديد من احلركات  اأن جتاذبته  بعد 

للجماهري  ي�صوغ  ما  منهٍج  عن  بحثها  اإكمال  حتاول 

حتليل تلك الهزمية املدوية وجتاوزها.

ال�صوت  ذلك  حينها  يف  كان  العظم  �صادق 

الأنظمة  تدجني  عن  بعيداً  الربية  من  الآتي  اجلريء 

واملوؤ�ص�صات ودجل املجتمعات والتواطوؤات امل�صبقة. 

تعار�س  نظرية  لأُطروحات  حاماًل  فقط  يكن  ومل 

القول  قرن  بل  بالنظرية،  والنظرية  باحلجة،  احلجة 

العربية  التقدمية  التيارات  اإىل  وانتمى  بالعمل، 

املوؤ�ص�صية  القمع  ُبنى  حول  معها  التحاور  حماوًل 

التي  اأنتجت �صخ�صيات »الفهلوة« و»البلطجة«  التي 

ميزت ال�صخ�صية العربية املو�صومة بالنتهازية، ومل 

تتوقف عن الفتك بكل ما هو موجود من بنى ال�صلطة 

والأحزاب اأي�صًا، ولرمبا ما زالت م�صتمرة كما كانت 

حتى اليوم. 

لقد مّثل �صادق العظم م�رصوع الإن�صان العربي لوعي 

لكي  �صعفه  واأماكن  مواجعه  ونقد  وقدراته،  ذاته 

يتجاوز ال�صيئ اإىل الأف�صل، لكن املوؤ�ص�صات الر�صمية 

يف  الأمريكية  اجلامعة  فيه  مبا  له،  ت�صدت  كافة 

حتت  متوهمة  حداثة  من  تطرحه  كانت  مبا  بريوت 

اإدارة اليميني �صارل مالك.

و�صاأظل اأُح�س بالعتزاز لأنني اأعترب دائمًا اأنني كنت 

اأنتمي جليل من الطلبة املحظوظني الذين  وما زلت 

العظم  جالل  �صادق  الفل�صفة  واأ�صتاذ  املفكر  قام 

بت�صكيل ذائقتهم وتفتيح مداركهم. 

من  خمتلفة  نواٍح  على  اآخرون  �صيتكلم  بالتاأكيد، 

العربي  الواقع  على  التاأثري  يف  الغنية  جتربته 

اأتناول طرفًا من  اأن  اأُحب  العربية. ولكني  والثورات 

ومتثلت  اأ�صتاذنا،  مّثلها  التي  الفريدة  التجربة  هذه 

الأكادميي  اجلمود  عن  بعيداً  الثوري  بالنتماء 

والتعايل عرب الوظيفة، ومن ثم ا�صتخدام التعليم اأداة 

العمياء  والطاعة  المتثال  فرو�س  القمع و�صد  �صد 

بني العبد وال�صيد، لكي يكون عاماًل يف اإغناء احلياة 

وتغيريها نحو الأف�صل والأح�صن. لذلك، كان متميزاً 

بالتعامل الدميقراطي مع الطلبة ومناق�صتهم وتفتيح 

اأريحية واهتمام.  مداركهم على اجلدل واحلوار بكل 

وانعك�صت ريادته على مفاهيم جيل اجته اإىل الي�صار، 

العمل  انطالق  اأيام  الطالبي  العمل  بداية  يف  وذلك 

الفدائي )املقاومة امل�صلحة(، فقد كان يف تلك الآونة 

48\  روائية وكاتبة فل�صطينية
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من اأول من عملوا على بلورة اأوليات نقدية ملرحلة 

كاملة من ال�صحو الثوري، بالرغم من اأنها مل ت�صتمر، 

ل�صوء احلظ، بفعل الهزائم املتالحقة. 

جيل  على  هائل  تاأثري  العظم  �صادق  لالأ�صتاذ  كان 

باآخر  اأو  ب�صكل  اندرجوا  الذين  الطلبة  من  كامل 

ما  العربية،  والأحزاب  الفل�صطينية  املقاومة  داخل 

مبفهوم  تتعلق  التي  الثقافية  الأمية  فك  يف  �صاهم 

دور  وكان  للممار�صة.  احلقيقي  باملعنى  احلرية 

املثقف الع�صوي هو ما قام به الأُ�صتاذ املتمرد على 

املوؤ�ص�صة التي اعتربته العدو الأول؛ لأنه يهدم كل ما 

الع�صور  ورثتها من  تقليدية  اأ�صوار  بنته حولها من 

الو�صطى.  

املثال  بهذا  التاأثر  يف  كثريين  تالميذ  مع  اندرجت 

اأحالمنا بالتغيري. �صادق  الثوري احلي الذي يج�صد 

اأنه  اأي  اجلماعي،  ا�صمه  التغيري  حللم  اأعطى  العظم 

دعانا لكي نعلن النية عن بناء عامل جديد وحتطيم 

اأ�صوار العامل القدمي اجلامد بكل ما منلكه من قوة. 

كنا الأولد والبنات الذين فتحوا اأعينهم على هزمية 

بانت  امل�صتور.  ال�رص، وبان  انك�صف  بغتًة  حرب 67. 

هزمية كل ما نعرفه من حكام واأهل وموؤ�ص�صات وُبنى 

بنا  العامل  انهار  لقد  نعم،  ومفاهيم.  وقيم  وجيو�س 

اآنذاك لنكت�صف اأن اللجوء �صار القدر القاهر لغالبية 

اأننا جيل مكتوب عليه  الفل�صطيني. ولنعرف  ال�صعب 

ال�صياع وال�صتات والت�رصذم يف كل مكان.

النف�صية  بنيتنا  تكوين  اأعاد  بنا،  عالقته  عرب 

والفكرية لكي نتحمل امل�صوؤولية، ول نكتفي بـ»النق« 

واملوؤ�ص�صات  الآباء  �صنعه  مما  والتذمر،  وال�صتم 

الأر�س،  التي تخ�ص�صت بقمع كل ح�رصة تدب على 

عالوًة  �رصنا  احلرية.  وراء  ت�صعى  اأنها  عرف  لو 

كافة  يف  والتطوع  باملجتمع  الثوري  اللتزام  على 

امليادين الجتماعية وال�صيا�صية والفكرية، نحر�س 

على مناق�صة اأفكارنا، وقراءة كتب ال�صيا�صة والفل�صفة 

وكل ما اعتقدنا قبلها اأنه لزوم ما ل يلزم.

كنا معدين لكي نكون مواطنني منوذجيني يف مملكة 

اأن  ميكن  ما  وح�صاب  الأكرب«  »الأخ  لكلمة  الإذعان 

من  وحيوات  حياتنا  يف  اأذى  من  تدخالتنا  ت�صببه 

حولنا، م�صتمدين املثال احلي مما دفعه اأهالينا من 

وق�صائهم  وحرياتهم  اأعمارهم  ت 
ّ
م�ص باهظة  اأثمان 

الوقت الطويل يف ال�صجن ال�صيا�صي، وما نتج عنه من 

يعانيه  الذي  والجتماعي  املادي  �صنوف احلرمان 

كل من هو قيد املراقبة، حتى لو ا�صتطاع الإفالت من 

العتقال والأ�رص املر�صود. 

كنا نعتمد يف تقرير نوع �صلوكياتنا على كتب ال�صعر 

والأدب لكي نعي�س عامل الأحالم، وعلى اأفالم ال�صينما 

وعلى  اخليال،  دنيا  يف  واهمني،  ولو  نحلق،  لكي 

لكي  التلفزيون  اأو  الراديو  يف  ع�صوائية  معلومات 

نقرر مواقفنا يف احلياة. لكن الأ�صتاذ كان له الف�صل 

ومناق�صتها  ال�صيا�صة  لق�صايا  متابعتنا  يف  الأكرب 

باهتمام وانتماء للواقع. وهكذا، تغريت اهتماماتنا 

من بكاء املراهقني ولوم »الكبار« اإىل الندماج يف 

حماولت تغيري كل ما ل يعجبنا، ول ن�صتطيع قبوله 

اأو الكتفاء بفرد ال�صجاد عليه لد�س الغبار حتته، كما 

اأنظمة بائ�صة جتيد  اليومية يف ظل  عودتنا ثقافتنا 

�صنع الفئران داخل اأقفا�س ال�صدور خوفًا من القمع 
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املك�صوف اأو امل�صترت. 

والت�صكي  والبكاء  ال�صكوى  اأفانني  انعدمت  وهكذا، 

انعدمت  �صابقًا.  بها  برعنا  التي  والنق  والتباكي 

مداومًا  بع�صنا  �صار  وهكذا،  قوامي�صنا.  من  كلها 

لألف  ومتعلمًا  ومناق�صًا  متطوعًا  املخيمات  يف 

اليومية  احلياة  ت�رصيف  يف  وم�صاعداً  الثورة،  باء 

اإىل  الآخر  بع�صنا  وذهب  والقدامى،  اجلدد  لالجئني 

التاريخ بوعي  الفدائيني من�صمًا لعملية تغيري  خيم 

وعن قناعة واقتدار. 

التي  الأُوىل  احل�صة  اأذكر  زلت  ما 

اجلامعة  م�رصح  على  الأ�صتاذ  قدمها 

قد  كان  بريوت.  ترك  اأن  بعد  الأردنية 

كتاب  اأن  بنف�صي  عرفته  عندما  اأخربين 

»الكون  بدر  الرحيم  عبد  الطبيب  والدي 

الأحدب«، الذي ي�رصح نظرية اآين�صتاين، 

�صاعد  واأنه  الفكري،  تكوينه  يف  اأثر  قد 

املثقفني  من  اأجيال  م�صار  تغيري  على 

العرب، وقد اأتى �صدوره يف الوقت ذاته 

واملادية  املارك�صية  اأفكار  طرح  مع 

اجلدلية يف العامل العربي يف تلك الآونة. 

دلياًل  حينه  يف  الن�صبية  النظرية  كانت 

العلم وقدرته على فهم  دامغًا على قوة 

األغاز احلياة وتف�صريها.

الأوىل  احل�صة  ويف  الأوىل،  ال�صنة  يف 

اأحد  اأن  يل  تهياأ  بها،  �صاهدته  التي 

يخطر  كان  القدمي  اليونان  فال�صفة 

عن  يحدثنا  كان  يحادثنا.  وهو  اأمامنا 

قوة الأفكار وجدالها بع�صها مع بع�س، 

اليونانية  الفل�صفة  عن  يخربنا  وكان 

واأفالطون،  �صقراط  بني  الدائر  واجلدل 

ثم هراقليط�س الذي قال اإن النهر ذاته ل 

يجري مرتني، وكان يطالبنا باأن نعرف باأن التاريخ 

يتقدم، واأنه لن يتوقف عند حلظة الهزمية التي علقت 

مكعباتها  داخل  العربية، فجمدتها  ال�صعوب  داخلها 

الثلجية.

يف تلك اللحظة، اأح�ص�صت اأّن نهر الزمن يجري حويل 

وتناق�صها  الأفكار  تف�رص  التي  الفل�صفة  واأن  مرتني، 

واأنها  العامل،  لفهم  مدخاًل  تكون  �صوف  وحتاورها 

الكافيتني  والقوة  الطاقة  ولغريي  يل  ُتقدم  �صوف 

الرتابة، وذلك اجلمود الذي كان ي�صيطر  لتغيري تلك 

على احلياة الراكدة من حولنا. 

لالأحزاب،  ال�صلطات  قمع  يف  �صيء،  كل  يف  جمود 

والأحزاب لبع�صها، والقبائل لغريها من الب�رص، ويف 

لل�صغار، ويف  الكبار  قمع  للن�صاء، ويف  الذكور  قمع 

قمع ذوي ال�صلطة لل�صعفاء والفقراء.

كان العجب الُعجاب هو اأن ذلك الأ�صتاذ 

اجلامعة  يف  َيق�سمِ  مل  الذي  اجلديد، 

ي�صمح  مل  وحيد  عام  �صوى  الأردنية 

متبوعًا  �صار  عقده،  بتجديد  بعدها  له 

بجي�س جرار من الطلبة الذين يرافقونه 

يف  معهم  يجل�س  فهو  حلظة.  كل  يف 

الطعام  ويتناول  ويحدثهم  الكافترييا 

معهم، ول ياأبى اأن يعزمونه اأو يعزمهم. 

الذي  احلديدي  ال�صتار  خارج  كان  لقد 

اأنه  على  التقليديون  الأ�صاتذة  عّودنا 

غطاء نووي ع�صي على الخرتاق، حيث 

�صوى  �صيء  اأي  الأ�صتاذ  عن  نعرف  ل 

حما�رصة ال�صف املجففة وحدها. 

هذا الأ�صتاذ الكبري بعقله واآرائه ومترده، 

اهتمام،  من  فينا  ما  بكل  تبعناه  الذي 

ا�صرتعاه تغرياتنا اجلذرية باجتاه

نكون  باأن  نكتفي  واأل  نكون«،  »اأن 

�صلبيني �صائعني ككل الأجيال امل�صتلبة 

التي تولد يف ظل الدجل والبريوقراطية 

ال�صائدة يف جميع الأمكنة حولنا. وبقدر 

الهمم  ما عمل على ت�صجيعنا وا�صتثارة 

بدا  ما  بقدر  والتفكري،  العمل  من  للمزيد  والعقول 

اإدارات اجلامعات التي عمل بها؛ لأنه  اأمام  جمنونًا 

ورمبا  ونقا�صاته،  واآراءه  واأعماله  حياته  �صاركنا 

قطع الكعك ب�صم�صم التي كنا نحملها لوجبة �رصيعة 
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بني حني وحني.

بعليائهم  ال�صعيدين  الأكادمييني  ده�صة  يثري  كان 

الطلبة  عن  بعيداً  وهمية،  �صماوات  يف  املفرت�صة 

امل�صاكني كما كانوا يظنون. هذا الذي كان ي�صارك يف 

ندوات املخيمات، ويف اجتماعات الكوادر ليعاونها 

على ا�صتخال�س النتائج اأو امل�صلمات غري البديهية، 

اأو كي يناق�صها اأو يناكفها، كان من املهم له اأن يظل 

قريبًا، ولي�س على مبعدة مثل غريه ممن ل يهتمون 

كلما  الطلبة،  وعزل  والرتفيعات  الرواتب  بثبت  اإل 

انتهت املحا�رصة بعيداً عنهم، مثل وباء الكولريا. 

مثل  وجتتذبهم  ال�صبان  ت�صحب  التنظيمات  كانت 

املغناطي�س، وهكذا �صهدت طرقات اجلامعة الأردنية 

كانوا  ممن  والذاهبني  القادمني  من  غفرية  اأفواجًا 

�صار  لقد  ومكاملته.  اإليه  التعرف  على  حري�صني 

بعد  والجتماعية  الفكرية  والإثارة  للحركة  معلمًا 

العزل الأربعني املقررة بني الطالب  اأن خرق قواعد 

والأ�صتاذ. 

اأن يرى ويتابع هذا الأ�صتاذ الغريب  كان الكل يريد 

الذي رف�صت اجلامعة الأمريكية جتديد عقده، ويجل�س 

ليحاورهم  الأولد  مع  »اجلينز«  بنطلون  مرتديًا 

ويتبادل النكات معهم، خملفًا وراءه اأ�صحاب البزات 

والياقات العالية. 

فر جديد يف تواريخنا ال�صخ�صية، عندما  هكذا ابتداأ �صمِ

القرار  اتخاذ  علينا  واأن  ممكن،  حلم  كل  اأن  علمنا 

والعمل. 

واجلريدة  نحل،  خلية  مثل  حوله  اجلميع  التّف 

�صابقًا  بها  ن�صمع  اأو  نعرفها  نكن  مل  التي  اللبنانية 

�صارت قيد الإعارة والتداول طيلة اليوم لأنه يجلبها 

لنا معه، ويعرينا الكتب ويطلع على م�صوداتنا. 

كانت مرحلة خ�صبة عجت بالكثريين من الأ�صاتذة 

امل�صت�صافني الذين كان لهم م�صتوى اأكادميي متميز، 

مثل: فوؤاد زكريا وعبد العزيز الأهواين واأ�صتاذ تاريخ 

اأُ�صبوعيًا  دم�صقي ا�صمه »نبيه« كان ياأتي من ال�صام 

الطبقي  التاريخ  حتليل  املمكن  من  اأنه  يعلمنا  كي 

للجزيرة العربية.

اأهم ما تعلمناه من �صادق جالل العظم اأنه ل ميكن 

دون  من  الأ�صياء  وعلى  الآخرين  على  الآراء  اإطالق 

املو�صوع  اإىل  النظر  دون  ومن  عملية،  ممار�صة 

الثوري  التغيري  واأن  متعددة،  زوايا  عرب  املطروق 

قوقعة  داخل  اللوذ  ميكن  ل  لهذا  متكاملة،  عملية 

جامدة مطمئنة يهرب املرء اإليها مثل الَبّزاق. 

علمنا الأ�صتاذ اأن جمرد اإطالق الراأي هو عملية تغيري 

كاملة لنهج ال�صلوك احليادي والنتهازي والبعيد عن 

بالكالم،  لعبًا  لي�صتا  والفل�صفة  التفل�صف  لأّن  العمل، 

بقدر ما تعطيك موقعًا لتغيري العامل.

يف  الذاتي  النقد  عن  نبحث  كيف  حينها  عرفنا 

ت�رصفات كل يوم، ويف ممار�صات كل حلظة. تاأثرنا 

كتابه  من  وعرفنا  غرينا.  على  بالتاأثري  وقمنا  به، 

اأن  العربي  الأدبي  التاريخ  يناق�س  الذي  الآخر 

النقا�س  على  ع�صية  ظاهرة  لي�س  العذري«  »احلب 

والت�صنيف، بل ميكن اأن يوجد لها تف�صريات ع�رصية 

م�صتمدة من التحليل النف�صي، لأن الرومان�صية وحدها 

ل تكفي لتقدمي العذر ملا ُيدَعى باحلب العذري، هذا 

الذي له وجهة خمتلفة ومغايرة ملا يعنيه ال�صم على 

امل�صتوى ال�صطحي. 

وفيما بعد، حينما تتابعت كتبه و�رصوحاته لظواهر 

الغيبيات  باأمرا�س  جمتمعاتنا  اأ�صابت  متعددة 

اأنواع  وبالرغم من  باملعجزات،  والإميان  واخلوارق 

يتوقف  عليه، مل  انهالت  التي  والتجريحات  الهجوم 

جتريح  من  عليه   
ّ
مر ما  بكل  يهتم  ومل  الأ�صتاذ، 

واإ�صاءات لأنه ظل خمل�صًا لنا، لكل اإن�صان تعلم منه 

الواقع  وجلدلية  العتيادي  للمواطن  معه،  وعمل 

والتاريخ. 

الن�صال �صد  اأمام حتمية  يتخاذل  اأي�صًا، مل  ولذلك، 

الأحزاب الفا�صية املحلية، وكان من اأوائل املثقفني 

الذين ان�صموا اإىل الثورة ال�صورية، واإىل احتاد كتابها 

الذي �صار رئي�صًا له، واإىل �صعب لن يتوقف عن احللم 

مب�صتقبل جديد للوطن. 

للعمل  عمره  كر�س  الذي  اجلميل  اأُ�صتاذي  اإىل  حتية 

�صد الطغاة واأفكارهم، وما زال. 
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اأّن كتاب » النقد الذاتي بعد الهزمية« يندرج  من املعلوم 

املوجة  وكانت  الذاتي.  النقد  من  الثانية  املوجة  �صمن 

اجلي�س  اأمام  العربية  اجليو�س  هزمية  اأعقبت  قد  الأوىل 

كان  واإذا  بـ»النكبة«.  عرف  فيما   1948 �صنة  ال�صهيوين 

العالمة  عّد  قد  زريق  لق�صطنطني  النكبة«  »معنى  كتاب 

الذاتي بعد  النقد   « فاإّن كتاب  الأوىل  البارزة يف املوجة 

.
)1(

الهزمية« قد عّد اأبرز عناوين املوجة الثانية

من  جملة  على  الذاتي  النقد  من  الأوىل  املوجة  ركّزت 

وال�صيا�صية  والثقافية  الجتماعية  والقيم  الظواهر 

اعتربتها ال�صبب الرئي�صي يف النكبة راف�صة بذلك التفا�صري 

التاآمرية والتب�صيطية )اإلقاء امل�صوؤولية على العدو وحلفائه 

اأو على ال�صيا�صيني والقادة الع�صكريني(. ومن هذا املنطلق 

فل�صطني  يف  هزميتنا  اأّن  النكبة  بعد  الذاتي  النقد  اعترب 

وتكالب  والع�صكريني  ال�صيا�صيني  تخاذل  ب�صبب  تكن  مل 

الأمم الغربية علينا واإمنا ب�صبب اأعمق من ذلك بكثري هو 

تخلف جمتمعنا العربي. وقد جت�ّصد هذا التخلف يف هيمنة 

العادات والتقاليد البالية وحتجر الفكر والثقافة و�صيادة 

الغيبيات واخلرافات مما اأورث املجتمع اأمرا�صا وعاهات 

 – العلمي  الفكر  �صمور   – املراأة  دور  تعطيل   - )الأّمية 

�صيوع روح التكالية والعجز... الخ(.

من  الأوىل  املوجة  حرب  يجّف  ومل  النك�صة  ح�صلت  ولكن 

النقد الذاتي. لقد عانى النقد الذاتي بعد النكبة مّما �صميناه 

» التفكري اخلاطىء« وقد متّثل يف:

- التب�صري با�صرتاكية الع�صكر على اأنها ثورة ثقافية

- الوقوع فري�صة �صهلة للدعاية ال�صهيونية حول »املعجزة 

اليهودية« يف فل�صطني

)2(
- اأفيون الأدجلة

العظم من  الثانية. ويعّد �صادق جالل  املوجة  ثم جاءت 

�صبقوه؟  الذين  هنات  جتاوز  يف  وّفق  فهل  اأعالمها.  اأبرز 

وهل كان اأكرث منهم جراأة يف نقد الذات؟

الكتاب

املتو�صط   على 173 �صفحة من احلجم 
)3(

الكتاب يحتوي 

�صهر  الطليعة« ببريوت يف  »دار  لأول مرة عن  وقد �صدر 

ال�صنة  من  مار�س  �صهر  يف  ثانية  طبع  ثم   1969 يناير 

نف�صها وثالثة يف  اأغ�صط�س ورابعة يف يوليو 1972.

An�  ا�صُتهل الكتاب بت�صدير لالأديب الفرن�صي اأندري مالرو

ال�صهري  كتابه  من  مقتطف   )1976-1901(  dré Malraux

»ال�رصط الإن�صاين« La Condition humaine ويتعلق بـ«التحّول 

وعي  اإىل  ال�صطهاد  بتحويل  حتما  املرتبط  احل�صاري« 

بال�صطهاد اأي اإيل قيمة. ثم بناه على مقدمة وجمموعة 

ق�صم  اأق�صام،  املقدمة ثالثة  املرقمة وملحق.  الفقرات  من 

النقد )التحليل الدقيق بغية حتديد مواطن  اأّول عّرف فيه 

وجود  اإىل  املوؤدية  واملوؤثرات  العجز  واأ�صباب  ال�صعف 

فيه  قّدم  ثان  وق�صم  اأهميته،  وبنّي  والنقائ�س(  العيوب 

حمتوى الكتاب )نقد وحتليل لالأو�صاع املحيطة بالهزمية 

واملرتبطة بها... ومناق�صة لعدد من الآراء ووجهات النظر 

العرب  واملعلقني  والكّتاب  املفكرين  بع�س  ن�رصها  التي 

يف تف�صريها والعمل على تخّطيها(، وق�صم ثالث اأ�صار فيه 

اإىل اأن بع�س الآراء الواردة يف الكتاب كان قد عرب عنها 

يف حما�رصات �صابقة للنك�صة وتالية لها. 

واحدة  كّل  ا�صتقلت  �صتة.  فهي  املرقمة  الفقرات  اأما   

مبو�صوع:

بني  مقارنة   :26 �س  اإىل   11 �س  من  الأوىل:  الفقرة   -

اأمام  املدوية  هزميتها  مع  وحكومة  �صعبا  رو�صيا  تعامل 

اأمام  هزميتهم  مع  العرب  وتعامل   1904 �صنة  اليابان 
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»اإ�رصائيل« �صنة 1967.

- الفقرة الثانية: من �س 27 اإىل �س69: مناق�صة الآراء 

جهة  من  ال�صهيوين  »الغدر«  اإىل  الهزمية  عزت  التي 

لل�صيا�صة  اليهود  )توجيه  الذاتية  غري  اإ�رصائيل  قّوة  واإىل 

الأمريكية اخلارجية(

- الفقرة الثالثة: من �س69 اإىل �س 92: دور ال�صخ�صية 

الجتماعية العربية يف الهزمية )ال�صخ�صية الفهلوية(

- الفقرة الرابعة: من �س 92 اإىل �س98: مناق�صة النموذج 

الفيتنامي يف الن�صال �صد ال�صتعمار.

اأهمية   :126 �س  اإىل   98 �س  من  اخلام�صة:  الفقرة   -

البحث العلمي يف التح�صري للن�رص على اإ�رصائيل

- الفقرة ال�صاد�صة: من �س 126 اإىل �س 166: نقد الثورة 

اأ�صا�صي(  ب�صكل  النا�رصي  )النظام  ال�صرتاكية  العربية 

وبيان دورها يف النك�صة.

وختم الكتاب مبلحق اأثبت فيه مناذج من كتابات بع�س 

النظام  »و�صطية«  �صّماه  ما  حول  امل�رصيني  املفكرين 

النا�رصي.

تربز اأهمية الكتاب من خالل طبعه اأربع مرات يف ظرف 

دار  يف  كان  والن�رص  الطبع  اإّن  ثم  اأ�صهر.  وب�صعة  �صنة 

الطليعة التي كانت اإىل عهد قريب خمت�صة يف ن�رص الفكر 

التقّدمي )= ال�صرتاكي(. وي�صي الت�صدير بالإطار الفكري 

العام الذي ينتمي اإليه الكاتب وهو الفكر ال�صرتاكي كما 

يرتبط  بحث  فهو  العام  اإطاره  يف  البحث  مو�صوع  ي�صع 

بامل�صكلة احل�صارية اأي هو يتجاوز �صطح امل�صكلة )هزمية 

فقد  الكتاب  اأّما حمتوى  احل�صاري.  اإىل عمقها  ع�صكرية( 

ُبني بطريقة متدرجة اإذ بداأ الكاتب بعر�س مو�صوعه وهو 

»النقد الذاتي«. ثم عر�س لنماذج من النقد »غري الذاتي« 

اأية م�صوؤولية عّما ح�صل.  الذات من  الذي يعفي  النقد  اأي 

الهزمية  اإنتاج  يف  العربي  املجتمع  دور  بنّي  ذلك  بعد 

اأّما  الفهلوية«.  »ال�صخ�صية  القاعدية  من خالل �صخ�صيته 

اأن تقدم  الفيتنامي �رصط  النموذج  احللول فهو يراها يف 

الذاتي  نقدها  )النا�رصية(  ال�صرتاكية  العربية  الثورة 

وتتجاوز »و�صطيتها« )= نزعتها التلفيقية(.

الكاتب  اآراء  م�صداقية  على  ال�صاهد  دور  يلعب  امللحق 

ومواقفه من النظام النا�رصي من خالل كتابات مفكرين 

ومثقفني م�رصيني )و�صهد �صاهد من اأهلها(.

م�سامني النقد الذاتي

رّكز العظم يف نقده للذات العربية على ثالثة جمالت هي 

على التوايل املجال الع�صكري واملجال ال�صيا�صي واملجال 

املجالت برتتيب منطقي  لهذه  الإيديولوجي وقد عر�س 

متثل  �صيا�صي  خللل  نتيجة  هو  الع�صكري  الفكر  ف�صمور 

واخللل  قّوتها.  ومكامن  اإ�رصائيل  طبيعة  تقدير  �صوء  يف 

الكامن يف املجالني الع�صكري وال�صيا�صي اإمنا هو النتيجة 

يف  العلمي  ال�صرتاكي  امل�صمون  و�صوح  لعدم  الطبيعية 

الثورة العربية )النظام النا�رصي(.

1- �صمور الفكر الع�صكري

حزيران/يونيو  من  اخلام�س  فجر  ح�صل  ما  العرب  اعترب 

النعوت ويرد  العظم من هذه  ي�صخر  عدوانا ع�صكريا غادرا. 

الإ�رصائيلي  اجلوّي  الهجوم  »اإّن  بالقول:  اأ�صحابها  على 

املعركة  وح�صم  امل�رصي  الطريان  �صالح  دّمر  الذي  املرّكز 

ال�رصاع  ق�صنا  اإذا  اإّل  غدرا  اعتباره  ميكنه  ل  بدايتها  منذ 

والفرو�صية  النزال  مبعايري  الإ�رصائيلي  العدّو  وبني  بيننا 

اخل�صمني  والأ�صلحة بني  الفر�س  تتكافاأ  اأن  يفرت�س  حيث 

لالأجدر  املعركة  يف  الغلبة  تكون  حتى  املتنازلني 

والأ�صجع«. )�س 28(. ثم ي�صيف. »يف الواقع اإّن ما قيل عن 

الغدر بالن�صبة للهجوم الإ�رصائيلي ل ينم عن حماولة هزيلة 

بل  فح�صب  املعنويات  ورفع  النف�س  عن  امل�صوؤولية  لإزاحة 

يف  الفرو�صية  وعقلية  احلرب  دخلوا  العرب  اأّن  اأي�صا  يبنّي 

ولي�س  فعلهم.  وردود  عقولهم  على  ت�صيطر  تزال  ل  القتال 

اأدّل على ذلك من العبارات والأفكار والأحكام والقيم التي 

واأقوالنا  �صحفنا  يف  ترّددت  والتي  اإذاعاتنا  من  �صمعناها 

حول �صليل ال�صيوف، والكّر والفر، ورباط اخليل واملفاهيم 

وال�رصف  وال�صتب�صال  ال�صجاعة  ملعاين  الع�صائرية  الفردية 

القتال«.  واحلمّية والغدر والدناءة واملواجهة املبا�رصة يف 

)�س 30( ويختم بنموذج مما �صّماه هيمنة عقلية الفرو�صية 

على القادة العرب: »وجدنا اأنف�صنا يف حرب قال فيها عبد 

الرحمن عارف جليو�صه الزاحفة اإىل اجلبهة كونوا اأ�صّداء مع 

العدّو ولكن ل تقتلوا امراأة اأو ولدا... علما باأّن جزءا كبريا من 

جي�س العدّو موؤلف من الن�صاء« )�س 32(.

2 - �صوء تقدير قّوة اإ�رصائيل وطبيعتها

النت�صار  من  واثقني  العرب  والإعالميون  ال�صا�صة  كان 

على اإ�رصائيل حجتهم الأ�صا�صية يف ذلك التفّوق الدميغرايف 
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العربي. وبعد الهزمية عزوا انت�صار اإ�رصائيل اإىل قّوتها غري 

الذاتية اأي اإىل ارتباطاتها بال�صتعمار والمربيالية. يرف�س 

يف  فامل�صكلة  تاآمريا  تف�صريا  ويعتربه  التف�صري  هذا  العظم 

وثّبتها  اإ�رصائيل  خلق  الذي  ال�صتعمار  لوم  يف  لي�صت  راأيه 

اإىل  العربي  واملجتمع  العربي  الإن�صان  حتويل  يف  واإمّنا 

طاقات فّعالة ت�صتطيع حتّمل م�صوؤولية مواجهة ال�صتعمار 

حتويل  على  قدرتنا  مدى  ويف  اإ�رصائيل،  يف  يتج�ّصد  كما 

ال�صتعمار قبل اخلام�س من  كّنا نعرفه من حقائق عن  ما 

حزيران اإىل جزء من ا�صرتاتيجية العمل العربي على م�صتوى 

التنفيذ الفعلي والواقع املح�صو�س. )�س 42 - 43(. وعو�س 

وال�رصاخ  و�صتمه  العدو  ل�صب  انربوا  اأخطاءهم  يراجعوا  اأن 

حرمة  وخرقت  الأعرا�س  انتهكت  اإ�رصائيل  باأّن  امل�صتمر 

هذا  على  العظم  يعّلق  ونّكلت...  ونفت  واعتقلت  امل�صاجد 

الظاهرة  هذه  يف  يقال  ما  »اأقل  بالقول:  الإعالمي  ال�صلوك 

اأنها تنزل باملعركة القومية امل�رّصفة التي تواجه العرب اإىل 

م�صتوى التفاهة وال�صف�صطة وال�صتهتار واأنها تعك�س علينا 

�صاأنه  العدّو وخّف�صنا من  كّلما حّقرنا  اأننا  اإذ  �صلبية  ظالل 

لأننا  الواقع،  يف  عليه  هي  مما  واأ�صواأ  اأفجع  هزميتنا  بدت 

نكون قد هزمنا اأمام عدو حقري ومنحط مما ي�صلبنا كل مربر 

معقول يف�رّص الهزمية«. 

هناك مربر اآخر ي�صلب العرب كّل مربر معقول بف�رّص الهزمية 

وهو ت�صخيم قّوة ال�صهيونية العاملية اإذ اعتربت الراأ�صمالية 

اعتمد  وقد  لها.  ربيبة  وال�صيوعية  تاأثريها  حتت  واقعة 

حكماء  »بروتوكولت  كتاب  على  التحليل  هذا  اأ�صحاب 

العامل(.  لغزو  يهودية  خطة  عن  تتحدث  )وثيقة  �صهيون« 

يرى العظم يف هذا التف�صري ت�صخيما لقوة اإ�رصائيل ونفوذها 

اإىل حّد �صبغها بقدرات اأ�صطورية فائقة جتعلها �صّيدة النظام 

واحدة.  مرة  التاريخ  وجمرى  ال�صيوعي  والنظام  الراأ�صمايل 

ونفوذه  و�صطوته  العدو  قّوة  ت�صخيم  اإّن  احلال  وبطبيعة 

على هذا النحو اخليايل هو اأ�صلوب من اأ�صاليب تربير ف�صلنا 

نطاق  عن  خارجة  اأ�صباب  على  الهزمية  م�صوؤولية  واإ�صقاط 

اإرادتنا لأنها متّت اإىل قوى نريد اأن نعتقد باأنها على درجة 

ال�صجعان.  �صجاعة  اأمامها  تعجز  بحيث  والكرب  ظم  العمِ من 

)�س 55(.

والت�صخيم  بالتحقري  اخلرقاء  العربية  ال�صيا�صة  تكتف  مل 

ال�صيا�صة  تف�رص  هي  اإذ  التب�صيط  ذلك  اإىل  اأ�صافت  واإمنا 

اخلارجية الأمريكية املعقدة بطبعها بكونها رهينة اللوبي 

اإىل كون  العظم،  يعود، ح�صب  التب�صيط  ال�صهيوين. مثل هذا 

العقل العربي مل ياألف تف�صري الأحداث باأ�صاليب علمية جديدة 

ل تعتمد على التعليالت الغائية واإرجاع الأحداث اإىل اإرادات 

خفية وقوى �صخ�صية، واإمنا تعتمد على اعتبارات اقت�صادية 

اأو  اآلية  ب�صورة  ت�صغط  اجتماعية  قوى  اأو  مثال  مو�صوعية 

تتفاعل على نحو جديل فيما بينها. )�س 56(

الثورة  يف  العلمي  ال�صرتاكي  امل�صمون  و�صوح  عدم   -3

العربية

تكن  مل   67 حزيران  يف  ح�صلت  التي  الع�صكرية  الهزمية 

ال�صيا�صي فهذان املجالن  اأو  الع�صكري  الفكر  ب�صبب �صمور 

يك�صفان  هما  اأي  الإيديولوجية  قاعدتهما  نتيجة  هما  اإمنا 

ال�صرتاكية  العربية  الثورة  من  متّكن  اإيديولوجي  خلل  عن 

وطليعتها النظام النا�رصي.

الثورة  تكن  »مل  وا�صح:  بحكم  اخللل  هذا  العظم  ي�صخ�س 

العربية ال�صرتاكية ثورية مبا فيه الكفاية ول ا�صرتاكية مبا 

ويق�صد  الو�صطية«.   « دوامة  غارقة يف  فهي  الكفاية«،  فيه 

بالو�صطية عدم القدرة على احل�صم اجلذري اأي عدم الإميان 

القبول  اإنها ثورة مرتددة يف  بالتغيري اجلذري لأو�صاعنا. 

الإ�صالح  من  الهدف  حتديد  يف  وا�صحة  وغري  بالعلمانية، 

الزراعي ويف املوقف من امللكية الفردية، وغري قادرة على 

املوروث  بني  جتمع  فهي  الت�رصيعية  امل�صاألة  يف  احل�صم 

الت�رصيعي الديني والت�رصيعات الغربية الراأ�صمالية والت�رصيع 

»الو�صطية«  هذه   .)133  -  132 )�س  ال�صرتاكي.  العلمي 

اأوقعتها يف اأخطاء واأوهام كثرية منها:

- العودة اإىل مفهوٍم للقومية العربية يت�صاوى فيه املوقف 

العلمي  ال�صرتاكي  الي�صاري  باملوقف  الرجعي  اليميني 

اليميني  الوطني  بني  التمييز  عدم  اإىل  النا�رص  عبد  )دعوة 

والوطني الي�صاري(

اإىل  الهائلة  الب�رصية  الطاقات  حتويل  على  القدرة  عدم   -

طاقات فاعلة: املثال ال�صارخ هي املراأة   باعتبارها اأ�صخم 

م�صتودع للطاقات الإن�صانية الكامنة غري امل�صتخدمة وغري 

املم�صو�صة بعد. اإنها اأعظم كتلة من املادة الب�رصية والعقلية 

اخلام التي متلكها الأمة والتي مل ت�صتفد منها حركة الثورة 

العربية باأي وجه من الوجوه« )�س 151(

اخلداع  من  نوع  وهذا  عربية  فيتنام  بقيام  التب�صري   -

والتمويه على الطريقة الفهلوية )�س 131(
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معنى النقد الذاتي

هزمية ع�صكرية مدوّية كانت نتيجة منطقية ل�صيا�صة خرقاء 

كانت بدورها نتيجة لثورة ا�صرتاكية مل تكتمل. هذه احللقات 

املرتابطة من الأخطاء ل تف�رّص �صيئا اإل اإذا جتاوزناها اإىل 

اإىل  نف�صه  املجتمع  جتاوزنا  ثّم  ومن  الجتماعي  عمقها 

تاريخه.

 يرجع العظم هذه ال�صل�صلة من الأخطاء اإىل منط من ال�صلوك 

امل�رصي  الجتماع  عامل  در�صه  الجتماعي 

ال�صخ�صية   « ا�صم  عليه  واأطلق  عّمار  حامد 

الفهلوية«. اأهم خ�صائ�س هذه ال�صخ�صية هي:

واأ�رصعها  الطرق  اأق�رص  عن  البحث   -

لأن  معينة  غاية  اأو  معنّي  هدف  لتحقيق 

على  العمل  اإجناز  لي�س  الفهلوي  يهم  الذي 

ل  حتى  وكفى  اإجنازه  واإمنا  وجه  اأكمل 

الإح�صا�س  غياب  يعني  ذلك  عاجز.  اإنه  يقال 

بامل�صوؤولية وح�صور الإح�صا�س بالذنب خوف 

ما  هذا   .)71 )�س  والعــــــــــار  الف�صـــــــيحة 

الع�صكريني  تبليغ  عدم  العظم  ح�صب  يف�رّص، 

ما  حقيقة  قادتهم  املطارات  يف  امل�رصيني 

)�س  الف�صيحة  من  خوفا  الإبان  يف  ح�صل 

)74-73

والإقدام  املفاجىء  احلما�س  اإىل  النزوع   -

اأول  يف  بال�صعاب  وال�صتهانة  العنيف 

الطريق ثم انطفاء وفتور الهمة عندما يتبنّي 

والعمل  واجللد  املثابرة  ي�صتدعي  الأمر  اأّن 

املنتظم الذي ل تظهر نتائجه اإل ببطء وعلى 

�صكل تراكمي )مثال ال�صاب الذي يندفع بفعل 

حمل  على  مقدرته  ولكن  ال�صالح  بحمل  مطالبا  احلما�س 

)�س 76-75(.  بندقية �صيد  م�صتوى  تتعدى  قد ل  ال�صالح 

اجتماعيا  وحمافظا  ال�صيا�صة  يف  ثوريا  يكون  ال�صاب  هذا 

ودينيا وثقافيا، فالثورة �صلوك ولي�صت �صعارات �صيا�صية.

القدرة  لإظهار  امللح  وامليل  الذات  تاأكيد  يف  املغالة   -

الأفراد  التحكم بالأمور كما يتبنّي من ت�رّصف  الفائقة يف 

الأ�صخياء بوعودهم حني يقولون » اعترب امل�صكلة حملولة. 

الخ...« 

بهم،  وال�صتهزاء  �صاأنهم  من  والتقليل  بالغري  ال�صتهتار   -

وقد ظهر ذلك ب�صكل وا�صح يف ا�صتهانة العرب بقوة اإ�رصائيل 

)�س 82(

الذاتي ل يقف عند حّد فهو يبحث دوما  النقد  ولكن منطق 

اأنه خرج نهائيا عن جمال  اإليك  العّلة حتى يخّيل  عن عّلة 

احلفر  العظم  وا�صل  املنطلق  هذا  من  املدرو�صة.  الق�صية 

مبا�رصا  ارتباطا  ترتبط  الفهلوة  اأّن  ليدرك  الهزمية  قاع  يف 

وال�صهامة  والكرامة  وال�رصف  للرجولة  الفرو�صية  مبفاهيم 

املجتمعات  يف  الفهلوية  ال�صخ�صية  تزدهر  اإذ  وال�صجاعة... 

منط  اإىل  ونظراتها  �صلوكها  يف  ترتكز  التي 

احلياة التقليدي التباعي حيث تتوجه اأنظار 

الأفراد واأفكارهم وردود فعلهم نحو التقاليد 

)�س  املتوارثة...  ال�صلفية  وال�صنن  العريقة 

84(. وعلى هذا الأ�صا�س فاإّن اخلطاأ )باملفهوم 

الثورة  فيه  وقعت  الذي  الأ�صا�صي  التالرياين( 

التحتية  البنية  بتغيري  اكتفاوؤها  العربية هي 

الفوقية  البنية  على  والإبقاء  ما(  حد  )اإىل 

مل  وما  الفهلوية.  ال�صخ�صية  اأنتجت  التي 

يحرر  فلن  الفوقية  البنية  هذه  تغيري  يتم 

ا�صتن�صاخ  حاولوا  واإن  حتى  اأرا�صيهم  العرب 

النموذج الفيتنامي يف حرب التحرير ال�صعبية 

العلمية  العقلية  تعوزه  العربي  اجلندي  لأن 

الأ�صطورية  اخلرافية  الذهنية  عليه  وت�صيطر 

)�س 94 - 95(.

نقد »النقد الذاتي«

الذاتي  النقد  من  الأوىل  باملوجة  مقارنة 

ذلك  من  »املكّرر«.  النقد  من  الكثري  هناك 

الديني  املوروث  ونقد  العربية  ال�صيا�صة  نقد 

... الخ)5( ومل يتمّيز  الفعل  والثقايف ونقد غياب املراأة عن 

العظم �صوى بـاإ�صهابه يف عر�س اجلوانب الع�صكرية للنك�صة 

وبنقده للثورة العربية ال�صرتاكية)6( حيث حّملها م�صوؤولية 

عدم الإجهاز النهائي على البنيان الجتماعي التقليدي.

العظم،  وقوع  هو  الدرا�صة  هذه  يف  ا�صتوقفنا  ما  اأّن  اإل 

يف  الذاتي،  النقد  من  الثانية  للموجة  ممثل  اأهّم  باعتباره 

من  الأوىل  املوجة  رجال  فيها  وقع  التي  نف�صها  الأخطاء 

اإيديولوجيا«  »التفكري  �صمّيناه  ما  بذلك  نعني  الذاتي.  النقد 

و«قبول ال�رصدّية الإ�رصائيلية«.
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التفكري اإيديولوجيا

وعيا  باعتباره  الإيديولوجي  التفكري  خ�صائ�س  اأهّم  من 

زائفا التق�صيم املانوي للعامل، فهناك عامل املالئكة وهناك 

بعد  الذاتي  »النقد  يف  بينهما.  �صيء  ول  ال�صياطني  عامل 

الهزمية ميّثل العامل ال�صرتاكي )رو�صيا – ال�صني - فيتنام 

حني ميثل املجتمع العربي  يف  املالئكة  عامل   )... كوبا   –
لقد  ال�صياطني.  الراأ�صمايل عامل  الغربي  واملجتمع  التقليدي 

افتتح كتابه بتمجيد النقد الذاتي الذي مار�صته رو�صيا بعد 

هزميتها �صنة 1904 متجيدا جعل من الرو�س / ال�صوفييت 

لحقًا قدوة للعاملني: »وبعد الهزمية التي منيت بها رو�صيا 

انطوت على نف�صها تراجع نف�صها وتعيد النظر يف كّل �صيء 

وفّنانيها  ومفّكريها  مثقفيها  ل�صان  على  ذاتها  وتنتقد 

الكادحة  طبقاتها  من  الواعية  القيادية  والفئات  واأحزابها 

املبا�رصة  النتائج  اأول  امل�صهورة   1905 ثورة  فكانت 

الكبرية للهزمية الع�صكرية واأّول ثمار حركة مراجعة النف�س 

ونقدها. ومع اأّن ثورة 1905 اأخفقت فقد تلتها ا�صطرابات 

التي  ال�صاملة  اأكتوبر  لثورة  الطريق  مهدت  وانتفا�صات 

املتوارثة  التباعية  التقليدية  الأمناط  على  حاقدة  جاءت 

وختمه   .)16 )�س  واحلكم«  والتنظيم  والتفكري  الإنتاج  يف 

بالثناء الكبري على التجربة الفيتنامية: »وينبغي علينا يف 

هذا الظرف اأن ن�صارح اأنف�صنا اأّن عقد املقارنات والت�صبيهات 

ال�صرتاكية  الثورات  وبني  حالها  على  العربية  الثورة  بني 

الكربى وفيتنام فيه الكثري من الإجحاف والتجني على تلك 

الثورات التي نقرن اأنف�صنا بها ومبنجزاتها ال�صخمة.« )�س 

الوحيد  فهو  الكمال،  عامل  هو  ال�صرتاكية  عامل  اإّن   .)131

م�صاكله،  كّل  ذلك  بف�صل  الذاتي وجتاوز  النقد  الذي مار�س 

دولة  من  ما   ...[ ال�صداقة:  معنى  يعرف  الذي  الوحيد  وهو 

يف التاريخ فقدت اجلزء الأعظم من �صالحها يف بحر اأ�صبوع 

اإل  �صهرين  بحر  يف  فقدت  مّما  الأكرب  اجلزء  ا�صتعادت  ثم 

اجلمهورية العربية املتحدة والف�صل يف تعوي�صه يرجع اإىل 

مار�س  الذي  الوحيد  وهو   ،  )18 )�س  ال�صوفييتي[  الحتاد 

الوحيد  وهو  الأكمل،  الوجه  على  امل�صلح  ال�صعبي  الن�صال 

اجلمهورية  تاأ�صي�س  ]بعد  والعلماء:  العلم  قيمة  اأدرك  الذي 

ال�صعبية يف ال�صني ب�صهر واحد فقط قامت احلكومة اجلديدة 

بتاأ�صي�س الأكادميية ال�صينية للعلوم ثم وجهت نداء للعلماء 

اإىل  لين�صموا  الأـجنبية  اجلامعات  يف  العاملني  ال�صينيني 

)�س  النداء[  منهم  كبري  عدد  ولّبى  ومعاهدها  جامعاتها 

119(، وهو الوحيد الذي حّرر املراأة حتريرا حقيقيا: ]وكان 

وا�صتب�صاله  ب�صموده  الطويلة  ال�صعور  »جي�س  الن�صاء  جي�س 

مرهوب اجلانب من قبل ال�صباط واملوظفني والعمالء ... اإن 

هذا ال�صرتاك املبا�رص للجماهري، والن�صوة منهن خا�صة قد 

لعب دورا حا�صما يف احلرب[. )�س 155(.

لقد تبّواأ العامل ال�صرتاكي كّل هذه املكانة لأنه ا�صتطاع اأن 

يتخّل�س نهائيا من بنيانه الجتماعي والثقايف البايل. هكذا 

واملوروث  الهزمية  بني  وجّلي،  وا�صح  ب�صكل  العظم  يربط 

الثقايف والديني العربيني. اإنه تفكري اإيديولوجي طاملا هو 

يقّدم اأن�صاف حقائق فلي�س هناك ثورة يف العامل تخل�صت 

نهائيا من موروثها بل احتفظت بكثري من عنا�رصه وطّورت 

عنا�رصه الأخرى. اإّن حمتوى الثورات ال�صرتاكية يف ال�صني 

بني  يوائم  قوميا  حمتوى  دوما  كان  وفيتنام  ورو�صيا 

ال�صرتاكية واملوروث الثقايف. وهذا هو جوهر اخلالف بني 

ا�صرتاكية الحتاد ال�صوفياتي وا�صرتاكية ال�صني على �صبيل 

املثال. ولذلك اإن حديث العظم عن ا�صرتاكية علمية �صاحلة 

حديث  هو  اأو  »خرافة«  حديث  هو  اإمنا  وزمان  مكان  لكل 

وجداين وكاأنه يتحدث بل�صان حال هرني كورييل، اأحد اأبرز 

رموز احلركة ال�صيوعية امل�رصية، عندما قال: » كّلما فّكرت 

ال�صاعرية  هذه  �صاعر«.  اإىل  اأحتّول  ال�صوفياتي  الحتاد  يف 

يف  واحلريات  الإن�صان  حقوق  واقع  عن  يحّدثنا  اأن  اأن�صته 

العامل ال�صرتاكي العظيم.

قبول ال�سردية الإ�سرائيلية

ويف  فل�صطني  يف  اليهودية  بالإجنازات  حمتفال  العظم  بدا 

العرب.  على  اإ�رصائيل  انت�صار  اأ�صباب  عر�س  جمرد  نّيته 

وبذلك وقع، مثل غريه، �صحية الدعاية ال�صهيونية والغربية 

حول »املعجزة« اليهودية يف فل�صطني.

فل�صطني:  يف  ال�صهيوين  العلمي  الإجناز  عن  العظم  حتدث 

»اإّن اأّول ما اأ�ّص�س اليهود يف فل�صطني كان اجلامعة العربية. 

وبعد اأن قامت دولة اإ�رصائيل ازدهر معهد وايزمان لالأبحاث 

الفيزياء  يف  العلماء  من  ممتازة  نخبة  ي�صّم  الذي  العلمية 

عن  ناهيك  الخ.  والريا�صيات  والكيمياء  الذّرة  النووية 

املنت�رصة  الأخرى  وال�صناعية  واملهنية  الفنّية  املعاهد 

فيها« )�س 115(. كما حتّدث ب�صيء من الإعجاب عن املراأة 

اليهودية التي �صاهمت يف الدفاع عن امل�صتعمرات اليهودية 

)�س 154(. بل اإنه حتدث عن دور الإيديولوجيا ال�صهيونية 
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يف حتويل املراأة اليهودية العربية من امراأة �رصقية اإىل امراأة 

ثورية! )�س 156(. هذا التفّوق ال�صهيوين اإمنا يعود اإىل كون 

املتقدمة  الغربية  احل�صارة  عن  م�صّغرة  �صورة  اإ�رصائيل 

الغرب  تعاطف  العظم  يف�رّص  وتكنولوجيا.  و�صناعيا  علميا 

مع اإ�رصائيل بالقول: »اإن �صعوب وحكومات الدول املتقدمة 

�صناعيا وح�صاريا، �صواء يف الكتلة ال�صيوعية اأو الراأ�صمالية، 

بينها  القربى  و�صالت  والتفاهم  التعاطف  من  نوعا  جتد 

و�صناعيا  علميا  م�صتوى  حققت  اإ�رصائيل  مثل  دولة  وبني 

تكنولوجيا، اأي اأن هذه الدول وال�صعوب ترى يف اإ�رصائيل وما 

حققته على هذا امل�صتوى �صورة م�صّغرة عن نف�صها وامتدادا 

اإجنازات ع�رصية وعلمية  حل�صارتها ولكل ما تعنز به من 

العامل،  هذا  على  ال�صهيونية  الدعاية  �صّددت  وقد  وتقنية. 

احلركي  الديناميكي  املجتمع  مبظهر  اإ�رصائيل  فاأظهرت 

واحل�صاري  العلمي  الرتاث  اإثراء  يف  ي�صارك  الذي  املتقدم 

املتقدمة  املجتمعات  مثل  ذلك  يف  مثله  احلديث  والأدبي 

البلدان  حتى  �صواء.  حّد  على  وال�رصقية  الغربية  اأوروبا  يف 

النامية و�صعوبها اأخذت تنظر اإىل اإ�رصائيل على اأنها جتربة 

التعلم منها وال�صتفادة من  رائدة يف هذا امل�صمار يح�صن 

خرباتها«. )�س 50(. وبذلك تكون اإ�رصائيل منوذجا يحتذى. 

فاأح�صن دعاية نقوم بها لفائدة الق�صية الفل�صطينية هي اأن 

نكت�صب العلم واملعارف والتكنولوجيا )�س 51(.

الإجناز  تعيد  اأن  �صاأنها  من  للواقع  ر�صينة  نظرة  ولكن 

ال�صهيونية  فالإجنازات  الطبيعي،  حجمه  اإىل  ال�صهيوين 

الأموال  لول  ال�صخامة  بتلك  تكون  اأن  لها  ما كان  العلمية 

الأمريكية والغربية والتعوي�صات التي اأخذتها دولة اإ�رصائيل 

من اأملانيا والنم�صا بحيث ت�صّلم حكام اإ�رصائيل بعيد النكبة 

اإطار  يف  اأوروبي  مليون  مائتا  ت�صّلمه  مما  اأكرث  اأموال 

م�رصوع مار�صال لإعادة تاأهيل اأوروبا بعد احلرب العاملية 

الثانية)7(. اأّما القول باأن اإ�رصائيل جزء من احل�صارة الغربية 

الأوروبي  القومي  الوعي  اأّن  التاريخية  التجربة  اأثبتت  فقد 

يختلف جذريا عن الوعي القومي اليهودي من حيث املن�صاأ 

البورجوازية  للثورة  اأثرا  الأول  كان  فقد  املاآل،  حيث  ومن 

التي حّطمت الالهوت واأ�صاطري الأ�صول املقّد�صة، يف حني 

اإىل الأ�صاطري وي�صتولد احلا�رص  الثاين لهوتيا يرتكن  جاء 

القوميات  �صّكلت  »لقد  تاريخي.  فوق  ما�س  من  التاريخي 

بالإن�صان  الحتفاء  على  انطوت  حداثية  وقائع  الأوروبية 

الحداث  تنق�س  ل�صهيونية  خالفا  والتاريخ  والعلم 

والأ�صاطري  باملا�صي  حتتفي  وهي  احلداثية،  واملعطيات 

بل  ال�صعوب.  من  غريه  ل  يف�صُ الذي  املختار«  اهلل  و«�صعب 

اإّن ال�صهيونية وهي تنقلب على العقل والإن�صان والتاريخ، 

على  عا�صفا  رّدا  مّثلت  بامتياز،  بورجوازية  مراجع  وهي 

.
)8(

العقل احلديث وما يرتبط به« 

اخلامتة

النقد  من  الثانية  املوجة  اأعالم  من  علم  اأهم  العظم  مّثل 

ه يف جزء كبري منه تكرارا لأدبيات املوجة  الذاتي. وكان ن�صّ

الأوىل. ومل يكتف بذلك بل ورث عن �صابقيه الأخطاء نف�صها 

والرابعة.  الثالثة  املوجة  اأعالم  من  لحقوه  �صريثها  التي 

م�صاغل  لأهم  النك�صة  بعد  الذاتي  النقد  اأ�ص�س  فقد  ذلك  ومع 

الفكر العربي املعا�رص وحتديدا جدلية الرتاث واحلداثة.

الهوام�ش

ال�صّيد  راجع:  املعا�رص  العربي  الفكر  يف  الذاتي  النقد  موجات  حول   )1(

يا�صني، يف الأ�صول التاريخية للنقد الذاتي العربي املعا�رص من�صور �صمن 

»املاأزق العربي«، مركز الأهرام للرتجمة والن�رص، �س �س 605-597.

)2( حول النقد الذاتي بعد النكبة راجع كتابنا: النقد الذاتي يف الفكر العربي 

)اخلطاب النقدي للمفكرين العرب حول نكبة فل�صطني منوذجا(، مركز مناء 

للبحوث والدرا�صات، بريوت 2013.

)3( اعتمدنا الطبعة الرابعة ال�صادرة عن دار الطليعة �صنة 1972.

الفرن�صي  ال�صيا�صي  اإليه  الذي ق�صد  )4( ن�صتعمل عبارة اخلطاأ هنا باملعنى 

النبالء فقال قولته  اأحد  اأعدم  اأّن نابليون  اإذ بلغه   Talleyrand تالريان 

امل�صهورة »اإنها اأكرب من اأن تكون جرمية لقد كانت خطاأ«.

�س  �س  مذكور  مرجع  العربي«،  الفكر  يف  الذاتي  »النقد  كتابنا  راجع   )5(

133 وما بعدها

كّلهم  احتفلوا  الذاتي  النقد  اأعالم  فاإن  اجلمايل  فا�صل  با�صتثناء حممد   )6(

العدوان  من  وعرب  ذكريات  كتابه،  راجع  ال�صرتاكية.  العربية  بالثورة 

اجلديد،  الكاتب  دار  احلياة،  دار  ط2،  العربي،  الواقع  يف  واأثره  ال�صهيوين 

بريوت 1965 �س 171.

)7( روجي غارودي، الأ�صاطري املوؤ�ص�صة لل�صيا�صة الإ�رصائيلية، ترجمة حافظ 

 249 �س   1996 بريوت  للن�رص،  عطية  دار   ،2 ط  جهيم،  و�صباح  اجلّمايل 

وما بعدها.

)8( في�صل دّراج، ذاكرة املغلوبني: الهزمية وال�صهيونية يف اخلطاب الثقايف 

الفل�صطيني، ط1، املركز الثقايف العربي، الدار البي�صاء، 2002 �س 13.
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الحتفاء بالدكتور �صادق جالل العظم واأبحاثه احتفاء 

باعتباره  التاريخ  قراءة  يف  العنان  مطلقة  بعقالنية 

من  ال�رصب  هذا  يثريه  وما  وارتقاء.  تقدم  �رصدّية 

للفنان  بعمل  يذكرين  خالفية  ق�صايا  من  العقالنية 

باأ�صلوب  نّفذت  اأعمال  جمموعة  من  وهو  »غويا« 

)الرو�صمة( Etching ويعود تاريخها اإىل عام 1799. 

وميثل العمل رجاًل ُيعتقد اأنه »غويا« نف�صه نائمًا اأو مكّبًا 

على مكتبه بينما حتت�صد من خلفه وحوله اأ�رصاب متثل 

كائنات متوح�صة تندفع بال هوادة من اأعماق الظالم.

وهناك حتت ال�صورة عبارة تف�صريية نق�صت 

و�صيغت  املكتب  �صطح  على  بالإ�صبانية 

فهي  اإ�صكاليًا.  تف�صريها  يجعل  نحو  على 

حتتمل ح�صب النقاد قراءة من قراءتني:

للعبارة  وفقًا  �صياغتها  ميكن  الأوىل 

التالية:

»نوم العقل يطلق الوحو�س من عقالها«.

يطلق  بالعقل  املرء  »حلم  الثانية:  ويف 

الوحو�س من عقالها«.

التنويرية  القراءة  تبدو  الأوىل  للوهلة 

التي  الثانية  القراءة  مع  متناق�صة  الأوىل 

املو�صوع  هي  نف�صها  الوحو�س  اأن  ترى 

الذي يحلم به العقل.

لظلمة  معاك�س  �صوء  جمّرد  العقل  يغدو  ل  وهكذا 

الفانتازيا بل يبني اأن له جانبه املظلم اخلا�س به.

ولكن هذا التناق�س يظل تناق�صًا ظاهريًا على اأي حال.

يجمع  التحرمي«  و»ذهنية  الديني«  الفكر  »نقد  يف 

ل�صنا  هنا  فنحن  القراءتني.  بني  العظم  جالل  �صادق 

اإزاء ن�صو�س تنتمي اإىل النقد )criticism(، باملعنى 

العادّي املاألوف، بل تطُفر اإىل ما هو اأبعد منه، اإىل النقد 

التاأ�صي�صي ال�صامل )critique(، النقد امل�صّلح مبحمول 

معريف متعدد الأنظمة، امل�صفوع بطاقة حجاجية تقوم 

املتوح�صة  الكائنات  برتوي�س  ال�صجايل  تدخلها  اآليات 

)التي متثل الأفكار املناه�صة للفكر العقالين(، وتتجنب 

يف خماطبتها القارئ العام لغة الفل�صفة الخت�صا�صية 

قدر امل�صتطاع.

من  الهائل  احل�صد  هذا  خلف  ولكن 

املحاجات، وتدفقها العفوي الذي يجعلها 

الن�س  اإىل  الن�س املنطوق منها  اإىل  اأقرب 

املكتوب، تكمن عقالنية العظم الغائّية يف 

قراءة التاريخ، وهي عقالنية ت�صف نف�صها 

عادة باأنها �صانعة �رصدية التقدم امل�صتمر 

بامتياز.

قراءة  يف  عقالنية  حقًا  ثمة  هل  ولكن 

التاريخ كحتمية تاريخية �صانعة للتقدم؟

تاريخ من؟... ووفقًا لأي منوذج )بارادمي(؟

وما القول عندما ت�صري احلتمية التاريخية 

يف الجتاه املعاك�س؟

وهل يتعني علينا نحن العرب املعا�رصين 

وفقًا  التقدم  نحقق  لكي  العبور«  »طقو�س  عرب  املرور 

للنموذج الأوروبي امل�صبق ال�صنع؟

واأخرياً ولي�س اآخراً: هل املركزية الإثنية و�صع ميكن اأن 

نتجنبه فعاًل اأم اأن وجودها ل خيار لنا فيه؟
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الطروحات  عن  غائبة  تبدو  اخلالفية  الأ�صئلة  هذه 

املت�صمنة يف الكتابني امل�صار اإليهما والتي يعلو فيهما 

والآخر.  احلني  بني  الباحث  �صوت  على  الداعية  �صوت 

ويف تقديري اأن ذلك رمبا يعود اإىل كونهما ميثالن فكراً 

تاأ�صي�صيًا جريئًا ومبكراً للمواجهة بني العقل والدين يف 

بالدنا.

كتاب: »الإ�صت�رصاق والإ�صت�رصاق معكو�صًا« الذي اأتيحت 

جملة  يف  ظهوره  لدى  بالجنليزية  قراءته  فر�صة  يل 

اآنذاك. فهو  ال�صديد  ا�صتغرابي  اأثار  �صنوات،  ي�صارية قبل 

لي�س نقداً لكتاب »ال�صت�رصاق« لإدوارد �صعيد بقدر كونه 

ن�صف  هو  حمدد  هدف  لأداء  �صمم  وكاأنه  يبدو  تفنيداً 

ا�صتغراب  كلمة  هنا  اخرتت  وقد  الأ�صا�س.  من  فكرته 

عن عمد لأنني اأحتدث عن مفكر واأ�صتاذ فل�صفة لمع ل 

ميكن اأن يغفل اأو ي�صهو عن اأن اأحد اأعمدة »ال�صت�رصاق« 

اإدوارد �صعيد ملفهوم »فوكو«  الرئي�صية يتمثل يف طرح 

�صعيد  نقد  وكذلك  واملعرفة،  ال�صلطة  بني  العالقة  يف 

ال�صلطة  بني  التالزم  موقع  من  الليربايل  للفكر  املهم 

اخلطاب  لفكرة  العملي  ا�صتخدامه  عن  ف�صاًل  واملعرفة، 

تنميطيًا  خطابًا  املعنى  بهذا  ال�صت�رصاق  ي�صبح  بحيث 

�صلبيًا لالآخر.

يقوله  مما  الكثري  العظم  مفكرنا  لدى  اأن  عندي  �صّك  ل 

مدعاة  هو  وهذا  يفعل.  مل  ولكنه  املو�صوع.  هذا  يف 

ال�صتغراب.

لعبه  الذي  الدور  جوانب  بع�س  ا�صتعرا�س  اأردنا  واإذا 

كتاب ادوارد �صعيد يف اأكرث من جمال معريف، وهو دور 

ميكننا  التجاهل،  اأو  الإغفال  م�صريه  يكون  األ  ينبغي 

الإ�صارة على �صبيل تعداد القلة ل احل�رص، اإىل اأن �صعيداً 

قدم نقداً بالغ الأهمية لفكرة �صائعة يف نظرية املعرفة 

والعلم الجتماعي يف اأمريكا وهي انف�صال احلقائق عن 

القيم وحياد العلم. كما قدم الأ�صا�س لتطوير مفهوم الـ

الإن�صانية،  الثقافات  Otherness وم�صكلة الآخر يف 
الدرا�صات  – يف  معروف  هو  – كما  اأثر  املفهوم  وهذا 

الن�صوية وال�صوداء وما بعد احلداثة.

بلورة  يف  �صعيد  بدور  التنويه  من  لبد  واأخرياً 

حتليل  يف  جديدة  لجتاهات  الن�س  ميثودولوجيا 

الظاهرتني التاريخية والجتماعية. 
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والتنظري  النقد  ممار�صة  اأهمية  اأو  مركزية  يف  جدال  ل 

له يف فكر العظم. وللو�صول اإىل فهٍم اأويلٍّ لهذه الأهمية 

وتلك املركزية، �صنعمل، يف هذا الن�س، على اإبراز ال�صلة 

العظم،  فكر  يف  له،  والتنظري  النقد  ملمار�صة  الوثيقة 

والتنويرية  العلموية  اأو  العلمية  نزعاته  اأو  بخلفيته 

تاأكيد  اأو  والي�صارية - املارك�صية؛ ثم �صنقوم بتو�صيح 

اأو ال�رصوري، لهذه املمار�صة وذاك  الرتباط الوجودي 

للواقع  املالزمة  »الأزمة«  بحالة  اأو  ب�صمة  التنظري، 

والفكر العربيني املعا�رصين.

النقد والنزعات العلمية والتنويرية 

واملارك�سية

العظم،  فكر  يف  »العلموية«  اأو  العلمية  النزعة  تتاأ�ص�س 

»م�صدر  هو  وحده  احلديث  العلم  باأن  العتقاد  على 

والإن�صان  واملجتمع  العامل  بحقيقة  اجلدية  معرفتنا 

 والعلوم الطبيعية والإن�صانية - اأو علوم الأحداث 
)1(

.»...

علوٌم  هي   - العظم  ي�صنفها  اأو  ي�صميها  كما  والأفعال 

للعلوم  املحايثة  النقدية  ال�صمة  هذه  وتربز  ا.  جدًّ نقديٌة 

تكتفي  ل  التي  الأفعال،  علوم  اأكرب، يف  لدرجٍة  عموًما، 

املغلوطة  ال�صائعة  والأفكار  اخلاطئة  »الت�صورات  بنقد 

عن طبيعة مو�صوعها« - وهو اأمٌر ت�صرتك فيه مع علوم 

الأحداث - بل تنفرد، مقارنًة بالعلوم الأخرى، يف اأنها 

وب�صورة  ذاته  بحّد  مو�صوعها  »نقد  اإىل  ذلك  تتعدى 

 وتهدف درا�صات العظم اإىل الكتابة »بروح 
)2(

مبا�رصٍة.«

 - العلمية  نزعته  كانت  هنا  ومن  النقدية«،  العلوم 

املتمثلة، على �صبيل املثال، يف حماولة التحلي بال�صمة 

العلمية - تت�صمن، بال�رصورة ويف الوقت نف�صه، القيام 

اأو  وللت�صورات  بحثه  ملو�صوع  م�صتمرٍة  نقٍد  بعمليات 

الأفكار اخلاطئة اأو املغلوطة عن طبيعته.

حقبًة  اأو  فكرًة  كان  �صواٌء   - بـ»التنوير«  النقد  ويرتبط 

ة  ماهويَّ د  يوؤكِّ املفكرين  اأحد  جعلت  لدرجٍة   - زمنّيًة 

خالل  من  والنقد(،  )التنوير  الطرفني  بني  العالقة 

: »ما الذي يبقى من التنوير اإذا ا�صتبعدنا 
ٍّ
ت�صاوؤٍل بالغي

البالغية  الأ�صئلة  طبًعا  جانًبا؟«)3(.  و�صعناه  اأو  النقد 

عنها  الإجابة  اأن  تفرت�س  لأنها  الإجابة،  تنتظر  ل 

وا�صحٌة اأو بديهيٌة، لدرجٍة ل ت�صتدعي ذكرها. وقد اأعلن 

وفل�صفته  التنوير)4(  بقيم  فكره  ارتباط  بو�صوٍح  العظم 

اأعالم  اأبرز  )اأحد  »فولتري  لقب  اإىل  واإ�صافًة  وفال�صفته. 

مبعنى  ا،  حمقًّ البع�س  اأطلقه  الذي  العربي«،  التنوير( 

بكانط،  للعظم  الوثيق  الرتباط  جند  العظم،  على  ما، 

وهو اأحد اأبرز فال�صفة التنوير و�صاحب الثالوث النقدي 

ال�صهري )»نقد العقل النظري«، »نقد العقل العملي«، »نقد 

ملكة احلكم«(. فاأوىل ن�صو�س العظم الفل�صفية باللغتني 

زًة على فل�صفة كانط   كانت مركَّ
)6(

 والإجنليزية
)5(

العربية

كانت  الدكتوراه  يف  العظم  واأطروحة  الأوىل؛  بالدرجة 

ا عن كانط حتديًدا. وميو�صع العظم نف�صه يف تاريخ  اأي�صً

ام  الفل�صفة التي متيل »مبعناها احلديث« اإىل »النقد الهدَّ

تعد،  مل  النقدية«  »الفل�صفة  ـ   .
)7(

كانط« منذ  والبنَّاء  منه 

كانط  لفل�صفة  ا�صًما  العظم،  عند  احلديث«  »مبعناها 

اأو كما ينبغي  الفل�صفة كما هي كائنٌة،  فح�صب، بل هي 

بالفل�صفة  النقد  مفهوم  وارتباط  الأقل.  على  تكون،  اأن 

الكانطية وثيٌق، لدرجٍة اأوجبت على الفال�صفة واملفكرين 

ومدى  الكانطي  النقد  مفهوم  اإىل  الإ�صارة  الالحقني 

الختالف عنه اأو معه، يف اأي حماولٍة لتحديد مفهومهم 

)8(
عن النقد.

ول ينبغي لهذه ال�صالت العامة، بني فكر العظم النقدي 
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وفل�صفة كانط النقدية، اأن ت�صلِّلنا، بحيث جتعلنا مناهي 

د بينهما.  بني مفهومي النقد عند العظم وكانط، اأو نوحِّ

العظم  لدى  فالختالفات كبريٌة بني املفهومني. فلي�س 

 التي 
)9(

نقٌد للعقل اأو حماولٌة ملحاكمته وتعيني احلدود

ة  ثمَّ ا  واإمنَّ كانط؛  فعل  كما  عليها،  القت�صار  له  ينبغي 

وبهذا  منهما.  وانطالًقا  والعقالنية،  العقل  با�صم  نقٌد، 

ا،  ذاتيًّ ًرا  تفكُّ بو�صفه  النقد  العظم  ميار�س  ل  املعنى، 

القيام  بغر�س  نف�صها،  على  املفكرة  الذات  فيه  تنعك�س 

اأو  ترن�صندنتايلٌّ  هو  ما  اإىل  والو�صول  ما،  بتاأ�صي�ٍس 

نف�صه.  الوقت  يف  لها،  �ٌس  وموؤ�صِّ التجربة  على  متعاٍل 

ٌر  فالنقد عند العظم تفكرٌي للعقل اأو للذات املفكرة ل تفكُّ

فيهما، ومو�صوع التفكري عنده مفارٌق للذات اأو منف�صل 

اأكرث مما هو حمايٌث لها ومتاأ�ص�ٌس  �ٌس لها،  عنها وموؤ�صِّ

عليها اأو بوا�صطتها. وعلى العك�س من كانط، يربط العظم 

ول   ،
ٌّ
قبلي اأو  متعاٍل  هو  وما   

ٌّ
ميتافيزيقي هو  ما  بني 

د تاريخية العقل  يرى يف العقل بنيًة ل تاريخيًة، بل يوؤكِّ

 اأو متعاٍل على 
ٌّ
 اأو قبلي

ٌّ
املنافية لكل ما هو ميتافيزيقي

التمو�صع بني  العظم قريًبا من  يبدو فكر  التاريخ. وقد 

النقدية،  كانط  فل�صفة  تفعل  كما  والريبية،  الدوغمائية 

ه ال�صديد على قطبي هذه الثنائية،  ويظهر ذلك يف حتفظِّ

عموًما، وعلى الريبية، يف �صيغتها الن�صبوية اأو العدمية، 

؛ لكن اأهمية اأو دللة هذا القرب اأو الت�صابه 
)10(

ا خ�صو�صً

الختالف،  العتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  �صعيفًة،  تبدو  قد 

اجلزئي لكن الكبري، بني معاين الدوغمائية والريبية لدى 

العظم ومعانيها لدى كانط.

رمبا كان تو�صيح �صلة ال�صمة النقدية لفكر العظم بنزعته 

التنويرية هو املدخل املنا�صب لتو�صيح �صلة تلك ال�صمة 

حد  على   ،
)11(

املتمرك�صة الي�صارية  خلفيته  اأو  بنزعته 

»الوريث  العظم،  منظور  من  هو،  مارك�س  لأن  و�صفه؛ 

ال�رصعي لإجنازات القرن الثامن ع�رص العلمية والنقدية 

 وقد قام العظم بالعديد من املقارنات 
)12(

والتنويرية ...«

و»الي�صار«،  »اليمني«  لدى  النقدية  املمار�صات  بني 

الي�صاري«  »النقد  تف�صيل  اإىل  مقارناته  وانتهت 

اأكرث  دائًما  يكون  اأن  ميكن  اأنه  راأى  لأنه  با�صتمراٍر؛ 

وتقدميًة. وثوريًة  حتديًدا  اأو  ا  وتخ�صي�صً وفائدًة  عمًقا 

للمارك�صية،  العظم  تبني  وال�رصيح  الوا�صح  ومن   
)13(

ا  جزئيًّ وفيها،  معها  وتخندقه  �صيغها،  من  ل�صيغٍة  اأو 

اأو  حتزبه  عدم  من  الرغم  على  الأقل،  على  ا  مرحليًّ اأو 

اأكد  وقد  ال�صيوعية.  الأحزاب  من  حزٍب  اأي  اإىل  انت�صابه 

ا  اأو اأبرز العظم، يف اأكرث من موقٍع ومنا�صبٍة )وخ�صو�صً

اأثناء حماولته اإظهار اأهمية النقد و�رصورته وم�رصوعية 

ومركزيته  النقد  اأولوية  ممار�صته(،  على  اجلهد  تركيز 

»عند مارك�س ويف املارك�صية عموًما، من نقد الدين اإىل 

نقد القت�صاد ال�صيا�صي، مروًرا بنقد الفل�صفة واملجتمع 

املركزية،  وتلك  الأولوية  ولإبراز هذه   
)14(

اإلخ.« والدولة 

ي�صري العظم اإىل اأنه »لي�س �صدفًة اأن حتمل اأهم موؤلفات 

الرئي�صية  عناوينها  يف  »النقد«  عبارة  دوًما  مارك�س 

الرغم  وعلى   
)15(

الفعلية.« اأو يف حمتوياتها  الفرعية  اأو 

ملارك�صية  وال�صيا�صي  والعملي  الفكري  التطور  اأن  من 

العظم  مارك�س قد مر بعدٍد من املراحل املختلفة، فاإن 

يعتقد بوجود قوا�صم م�صرتكٍة مهمٍة بني هذه املراحل، 

مارك�س  لفكر  اجلامعة«  الكربى  »العنا�رص  مبثابة  هي 

وياأتي  نهايته«،  وحتى  بدايته  منذ  فيه  »ت�رصي  والتي 

يف مقدمة هذه العنا�رص: »النقد واأهمية ممار�صته على 

 »على الدوام وبا�صتمراٍر«؛ التكرار 
)16(

الدوام وبا�صتمرار.«

61 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

�ص���ادق ج���الل العظ���م 
 s  s s



هنا لي�س ح�صًوا، بل يفيد التوكيد اأو الت�صديد، لي�س على 

اأعمال  يف  امل�صتمرة  اأو  الدائمة  واأهميته  النقد  �رصورة 

اأعمال كل املارك�صيني لحًقا  مارك�س فح�صب، بل ويف 

)ومن �صمنهم العظم نف�صه بالتاأكيد(. وعلى هذا الأ�صا�س، 

املارك�صي  والفكر  عموًما،  الفكر  حيوية  اأن  العظم  راأى 

مبدى  وثيًقا،  ارتباًطا  ترتبطان،  وقوته  ا،  خ�صو�صً

اأجنلز  كان  اإذا  وباخت�صاٍر،   
)17(

النقدي. حمتواه  ح�صور 

الرئي�صية  الوظائف  اإحدى  النقد امل�صتمر هو  اأن  راأى  قد 

، واإذا كانت فل�صفة كانط هي الفل�صفة النقدية 
)18(

للفل�صفة

للقرن الثامن ع�رص، فاإن »املارك�صية هي فل�صفة الع�رص 

تبنيه و�رصحه  العظم، يف  يقول  كما  بامتياز«،  النقدية 

لقول �صارتر: »املارك�صية هي الفل�صفة املعا�رصة التي ل 

.
)19(

ميكن جتاوزها«

العظم بال�صمة  النقدية لفكر  ال�صمة  ويف قولنا بارتباط 

املارك�صية )وببقية �صمات فكره املذكورة اآنًفا اأو لحًقا( 

ل ن�صعى اإىل اإقامة عالقٍة �صببيٍة باملعنى امليكانيكي اأو 

العظم هو نقديٌّ لأنه  اإن  ذات اجتاٍه واحد، بحيث نقول 

ناجتًة،  لي�صت  مارك�صيته  واإن  العك�س،  ولي�س   
ٌّ
مارك�صي

هذا  يف  ل،  نف�صِّ ونحن  نقديته.  عن  الأقل،  على  ا  جزئيًّ

يتم  األ  على  العظم،  تفكري  »بنية«  احلديث عن  ال�صياق، 

اأو  ال�صيِّق  للمعنى  وفًقا  هنا،  »البنية«  م�صطلح  فهم 

اخلا�س الذي اكت�صبه يف البنيوية »املعا�رصة«. والعظم 

ر يف بنية ظاهرة  اأنه »لي�س كل من فكَّ ا  اأكد حمقًّ نف�صه 

. فالبنيوي هنا ميكن اعتباره مرادًفا 
)20(

هو »بنيوي«...«

اأو �صبه مرادٍف للجديل والع�صوي، ومقاباًل للميكانيكي 

تبادل  اإىل  ت�صري  املعنى،  بهذا  فالبنية،  الأحادي.  اأو 

اأو  جمموعٍة  عنا�رص  بني  الإيجابي  التفاعل  اأو  التاأثري 

منظومٍة معينٍة، بطريقٍة جتعل كل عن�رٍص من عنا�رصها 

الوقت  يف  بها،  ومتاأثًرا  الأخرى،  العنا�رص  يف  ًرا  موؤثِّ

نف�صه. وانطالًقا من هذا املعنى الوا�صع واملحدَّد للبنية 

النظر  – ميكن   
)21(

دلتاي وتبناه غادامر د�صنه  الذي   -

اإىل فكر العظم على اأنه بنيٌة  تتاأثر فيها ال�صمة النقدية 

بال�صمة املارك�صية وال�صمات الأخرى لهذا الفكر، وتوؤثر 

املري  حممد  مع  نتفق  ولهذا  نف�صه.  الوقت  يف  فيها، 

الأحمد يف ربطه بني النقدية واملارك�صية، يف تو�صيفه 

للعظم، يف قوله اإن »العظم هو مثقف نقدي ومارك�صي«؛ 

ال�صمتني  هاتني  بني  العالقة  �رصح  يف  اأنه،  نرى  لكننا 

)النقدية واملارك�صية(، ُي�صتح�صن اأو ينبغي عدم الكتفاء 

، واإمنا ينبغي 
)22(

»  لأنه نقديٌّ
ٌّ
بالقول اإن العظم »مارك�صي

اإ�صافة املقابل اجلديل لهذا القول، اأي: »وهو نقديٌّ لأنه 

.»
ٌّ
مارك�صي

العظم ومارك�صيته  نقدية  الوثيقة بني  ال�صلة  تعني  ول 

ا ب�صكٍل كامٍل اأو حم�ٍس، اأو مماثاًل  اأن نقده كان مارك�صيًّ

»منطقه«،  اأو  �صكله  اأو  النقد  م�صمون  حيث  من  متاًما، 

نقد  بني  فالختالفات  مارك�س.  مار�صه  الذي  للنقد 

تزاوجت  وقد  وكبريٌة؛  كثريٌة  مارك�س  ونقد  العظم 

ل  فكًرا  اجنبت  بطريقٍة  ليرباليته،  مع  العظم  مارك�صية 

اخلال�س«.  بـ»املارك�صي  ول  اخلال�س«  بـ»الليربايل  هو 

ينبغي  العظم،  عند  النقدي  الفكر  دللة  اأو  معنى  ولفهم 

اأو  الأخرى  فكره  ب�صمات  ربطه  على  القت�صار  عدم 

اأو اخللفيات الفكرية النظرية التي تبناها  بالجتاهات 

ا، ربط  ا وخ�صو�صً وتاأثر بها واأثر فيها؛ بل ينبغي، اأي�صً

هذا الفكر بالواقع و/اأو الفكر اللذين �صعى اإىل نقدهما. 

وذاك  الفكر  لهذا  التاريخية   - املو�صوعية  فال�صمات 

�صياغة  يف  ل  التاأثري  اأو  الأثر  بالغ  لها  كان  الواقع 

اأو منطقه فح�صب، واإمنا يف  م�صامني هذا النقد و�صكله 

�صنحاول،  ذلك،  على  وللتدليل  اأ�صاًل.  النقد  هذا  وجود 

من جهٍة اأوىل، الإ�صارة اإىل الروابط املفهومية بني النقد 

والأزمة عموًما، ومن جهٍة ثانيٍة، تاأكيد العالقة اجلدلية 

بني النقد الذي مار�صه العظم والواقع و/اأو الفكر العربي 

املاأزوم )اآنذاك، وحتى الآن(.

النقد والأزمة

الفكر  و/اأو  بالواقع  العظم  لدى  النقد  ممار�صة  ترتبط 

بني  الوثيق  بالرتباط  ر  تذكِّ بطريقٍة  املاأزوم،  العربي 

 critique،« النقد و/اأو النتقاد  اأو م�صطلحي  فكرتي 

 »crisis« الأزمة  م�صطلح  اأو  وفكرة   »criticism
واحٍد.  لغويٍّ  جذٍر  اإىل  اليونان،  لدى  ينتميان،  اللذين 

اأو  القرار  اأو  التقييم  ال�صياق،  ذاك  يف  النقد،  ويعني 

واقٍع  خ�صو�س  يف  الذاتي  التقرير  اأو  التمييز  اأو  احلكم 

 
)23(

 فيه خالٌف اأو �رصاٌع اأو �صقاٌق وما �صابه.
ٍّ
مو�صوعي

ا،  وقد غاب هذا الرتباط بني النقد، بو�صفه حكًما ذاتيًّ
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الأحيان،  من  كثرٍي  يف  لحًقا  املو�صوعية،  والأزمة 

واقت�رص النقد عندئٍذ على اأن يكون جمرد ممار�صٍة ذاتيٍة 

عاد  الرتباط  هذا  لكن  ما.  مو�صوٍع  جتاه  ما  لذاٍت  اأو 

بارًزا،  وجوًدا  موجوٌد،  وهو  رو�صو،  فل�صفة  مع  بو�صوٍح 

عند مارك�س الذي نظر اإىل النقد على اأنه »نظرية اأزمٍة« 

»وظيفتها الأ�صا�صية حتديد تناق�صات احلا�رص وت�صجيع 

حتدد  التي  والكفاح  التفاعل  ومناذج  احلاجات  انبثاق 

 وانطالًقا من روؤية النقد 
)24(

الطريق نحو جمتمٍع جديٍد.«

قرابٍة  عن  احلديث  ميكن  الزاوية،  هذه  من  املارك�صي 

قويٍة بني النقد عند العظم والنقد املارك�صي.

الفكر  هذا  وم�صامني  العظم،  عند  النقد  وجود  ويرتبط 

املاأزوم  العربي  بالواقع  املختلفة،  �صيغه  اأو  واأ�صكاله 

الكارثية  وُبعيد هزمية حزيران  اأثناء  للعيان  برز  الذي 

جمرد  العظم  عند  النقدي  الفكر  يكن  ومل   .1967 عام 

ا  اأي�صً كان،  بل  فح�صب،  الهزمية  واقع  على  فعٍل  رد 

الهزمية  من  التهوين  حماولت  على  ا  ردًّ ا،  وخ�صو�صً

 
ٍ

بوعي وتربيرها،  ت�صويغها  اأو  وقعها  من  التخفيف  اأو 

»نقد  ففي  مبا�رٍص.  غري  اأو  مبا�رٍص  وب�صكٍل  بدونه،  اأو 

التي  الأزمة  »اإن  بو�صوٍح:  العظم،  يعلن  الديني«،  الفكر 

اإنها  الإطالق.  على  اأزمة طارئة  لي�صت  الهزمية  خلقتها 

باأ�رصه  العربي  الكيان  تهدد  جوهرية  م�صريية  اأزمة 

للتخفيف  الوجه  ]...[ وكل ت�صور لالأزمة على غري هذا 
وجماملة  خمادعة  اإل  لي�س  وحدتها  خطورتها  من 

الواقع  عن  احلديث  يقت�رص  ومل   
)25(

وت�صليل.« فارغة 

بل  حزيران،  هزمية  ُبعيد  فرتة  على  املاأزوم  العربي 

التي  الالحقة  العظم  ن�صو�س  كل  اأو  معظم  يف  ا�صتمر 

العربي.  الواقع  مبا�رٍص،  غري  اأو  مبا�رًصا  تناوًل  تتناول، 

ففي عام 1987، على �صبيل املثال، حتدث العظم عما 

العربية  احلياة  يف  امل�صتحكمة  العاّمة  »الأزمة  اأ�صماه 

. وهذه الأزمة امل�صتحكمة هي التي ت�صتدعي 
)26(

الراهنة«

 عنه؛ لت�صخي�صها 
ً
النقد وتتطلبه، بو�صفه �رصًطا ل غنى

وفتح  فيها،  املوؤثرة  العوامل  اأو  اأ�صبابها  عن  والك�صف 

الطريق اأمام جتاوزها.

بالأزمة،  ا،  ذاتيًّ عماًل  بو�صفه  النقد،  ربط  يقود  قد 

ا، اإىل العتقاد باأن النقد لي�س  بو�صفها واقًعا مو�صوعيًّ

ه مرتبط مبا  ا، ب�صكٍل دائٍم وم�صتمٍر؛ لأنَّ ا اأو �رصوريًّ مهمًّ

اإليه  احلاجة  تزول  بحيث  الأزمة(،  )مرحلة   
ٌّ
مرحلي هو 

اأو  الرد على مثل هذا العتقاد  بزوال هذه املرحلة. يف 

مع  العظم  بتاأكيد  بدايًة  التذكري  من  بد  ل  الفرتا�س، 

النقد »دائًما وبا�صتمرار«. ول يتنافى  مارك�س �رصورة 

هذا التاأكيد مع الربط بني مفهومي النقد والأزمة. ف�صواٌء 

فهمنا الأزمة على اأنها مرتبطٌة بوجود واقٍع فيه �صجاٌل 

وخالٌف وانق�صاٌم اإلخ، اأو فهمناها على اأنها متثل مرحلة 

اأو  واقٍع  اأو حا�صمًة يف �صريورة  اأو خطريًة  حتوٍل مهمًة 

حالٍة ما، فاإنَّ معنى الأزمة يف احلالتني ي�صري اإىل ما هو 

حمايٌث اأو مالزٌم للوجود الإن�صاين؛ وهو ل يتنافى بذلك 

وبالن�صبة  امل�صتمر.  اأو  الدائم  النقد  �رصورة  تاأكيد  مع 

فهذا  الب�رص،  بني  الفكري  النق�صام  اأو  الختالف  اإىل 

ٍة. ومن  ا وبطريقٍة تع�صفيَّ اإل ظاهريًّ اإلغاوؤه  اأمٌر ل ميكن 

هذه  خ�صو�س  يف  وقراًرا،  تقييًما  بو�صفه  فالنقد،  هنا 

و�رصوريٌّ  بل  ممكٌن،  اأمٌر  النق�صامات،  اأو  الختالفات 

في�صتلزم  دائمٍة،  اأزمٍة  حالة  يف  نا  باأنَّ القول  اأما  دائًما. 

ا، ميكن ا�صتهالله بالتمييز بني نوعني  تو�صيًحا اإ�صافيًّ

تدهوٍر  اأزمات  �صلبيٌة هي  اأزماٌت  الأزمات:  من  ممكنني 

وازدهاٍر.  منٍو  اأزمات  هي  اإيجابيٌة  واأزماٌت  وانحطاٍط، 

ففي اأزمات التدهور والنحطاط نعي�س مرحلًة ع�صيبًة 

وجود  مع  الإيجابيات،  وت�صاوؤل  ال�صلبيات  تنامي  من 

هذا  م�صتقباًل.  الأو�صاع  �صوء  لزدياد  ٍح  مرجَّ احتماٍل 

العظم يف ظلها  التي عا�س  الأزمات  اأو  الأزمة  هو نوع 

غالًبا؛ وميكن النظر اإىل هذه الأزمات على اأنها الأ�صا�س 

ثمة  لكن  النقدي.  توجهه  ا�صتدعى  الذي  املو�صوعي 

اأو  مهمًة  حتوٍل  مرحلة  بو�صفها  الأزمة،  من  اآخر  نوٌع 

الأزمة جمرَّد مرحلٍة �صعبٍة،  حا�صمًة، ويتمثل يف كون 

ذات م�صكالٍت واإ�صكاليَّاٍت متنوعٍة، تتطلبها بال�رصورة 

اأف�صل، وفق املعايري  اأو  اأرقى  اإىل مرحلٍة  عملية العبور 

ممكًنا  لي�س  النقد  يكون  الأزمة،  نوعي  ويف  املعتمدة. 

ا. فالأزمة، بو�صفها  ا اأي�صً فح�صب، بل مطلوًبا و�رصوريًّ

ا�صتقالٍل  يف  لنا،  يح�صل  اأمًرا  لي�صت  حتوٍل،  مرحلة 

�رصوريًة  نتيجًة  لي�س  والنقد  وفعلنا؛  اإرادتنا  عن  تامٍّ 

عاماًل  ا  اأي�صً يكون  اأن  ميكن  بل  فح�صب،  الأزمة  حلال 

وجتاوز  الإيجابية  الأزمات  »خلق«  عوامل  من  ا  مهمًّ

الأزمات ال�صلبية اأو التعاي�س اأو التكيف معها، اإذا مل يكن 
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العظم  عند  النقد  متحور  وقد  منها.  التخل�س  بالإمكان 

قائمًة  زالت  وما  كانت  التي  ال�صلبية  الأزمات  حول 

اأزماٍت  خلق  على  وعمل  العربيني،  وفكرنا  واقعنا  يف 

اأزماٍت  اإىل  ال�صلبية  الأزمات  وحتويل  جديدٍة  اإيجابيٍة 

النتائج،  عن  ا،  ون�صبيًّ ا  جزئيًّ النظر،  وبغ�س  اإيجابيٍة. 

م�صتقباًل،  اأو  �صابًقا  املحاولة،  لهذه  والعملية،  النظرية 

املحاولت  هذه  وا�صتمرار  لوجود  كبريُة  �رصورٌة  ثمة 

اأن نكون فاعلني يف  اإىل  ال�صعي  اإطار  وما ي�صبهها، يف 

اأو  متلقني  اأو  به  منفعلني  جمرد  ولي�س  التاريخ،  �صنع 

مو�صوًعا لفاعلية غرينا.

عند  النقد  حمفزات  »بع�س  الن�س  هذا  يف  تناولنا  لقد 

على  ال�صياق،  هذا  يف  الت�صديد،  ال�رصوري  ومن  العظم«. 

مرتابطٍة  اأخرى  حمفزاٍت  وجود  لتاأكيد  »التبعي�س«، 

ورمبا  املفيد،  ومن  املذكورة.  املحفزات  مع  ومت�صابكٍة 

عند  النقدي  الفكر  حمفِّزات  درا�صة  اإىل  النظر  ال�رصوري، 

ا  حاليًّ نعمل   - اأو�صع  درا�صٍة  من  جزٌء  اأنها  على  العظم 

النقد  هذا  خ�صائ�س  جممل  تتناول   - بها  القيام  على 

العظم  فكر  خ�صائ�س  جممل  وبالتايل  واإ�صكالياته، 

واإ�صكالياته.
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اتفق مع العظم، يف هذا اخل�صو�س، على الرغم من الأجواء ال�صجالية ال�صلبية 

ن�صه  على  كبريٍة،  ولدرجٍة  ا  خ�صو�صً طغت،  التي  موؤ�صفٍة،  ولدرجٍة  بطريقٍة 

املنتقد للعظم؛ انظر: اأحمد برقاوي، »�صادق جالل العظم: اأ�صري الوهم. عندما 

اإىل مهنة« يف �صادق جالل العظم، ما بعد ذهنية  النقد من موقف  يتحول 

التحرمي. قراءة »الآيات ال�صيطانية«، رد وتعقيب، ط1 1997، )بريوت: دار 

املدى، ط2 2004(، �س 353. ويف احلديث عن املارك�صية بو�صفها نقًدا، 

ا وعلى �صبيل املثال: انظر اأي�صً

Jürgen Habermas, «Between Philosophy and Science: Marxism as 
Critique», in Theory and Practice, John Viertel (trans.), (Boston: 
Beacon Press, 1973), pp. 195-252.

 )17(العظم، دفاع عن املادية والتاريخ ...، �س 130.

 )18(العظم، نقد الفكر الديني، �س 222.
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)20(املعطيات ال�صابقة نف�صها، �س 365.

 )21(هانز جورج غادامر، بداية الفل�صفة، ترجمة علي حاكم �صالح وح�صن 

ناظم، )بنغازي: دار الكتاب اجلديدة املتحدة، 2002(، �س 26.

ذهنية  بعد  ما  العظم،  يف  والر�صا�س«،  »العقل  اأحمد،  املري  )22(حممد   

التحرمي ...، �س 482.

 )23(يف العالقة بني فكرتي اأو مفهومي »النقد« و«الأزمة«، انظر:

Reinhart Koselleck, Critics and Crisis. Enlightenment and the 
pathogensis of Modern Society, Victor Gourevitch (trans.), 
(Cambridge: MIT Press, 1988); Habermas, «Between Philosophy 
and Science …», op. cit.; Seyla Benhabib, Critique, Norm, and 
Utopia. A Study of the Foundations of Critical Theory, (New 
York: Columbia University Press, 1986).
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)25(العظم، نقد الفكر الديني، �س 170.

 )26(العظم، ذهنية التحرمي ...، �س 154. 
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من يقراأ اأعمال �صادق جالل العظم يجد اأن جممل 

فكره ومناظراته تنبثق عن كونه مارك�صًيا يحمل 

اللذين  واملعاناة  التعرّث  كل  وجه  يف  قومًيا،  هًما 

ترفل بالده بهما.  ولو حا�صبناه كفيل�صوف طاملا 

عند  الفكري  الن�صجام  �صعف  عن  اللثام  اأماط 

ا 
ً
حماور كونه  اأن  لوجدنا  اآخرين  وكّتاب  فال�صفة 

فيل�صوًفا  كونه  مع  متاًما  ين�صجم  ومنا�صاًل 

منه  اأكرث  قومًيا  منا�صاًل  كونه  لكن  ومارك�صًيا، 

طبقًيا قد يوجد اإ�صكاًل بينه وبني املارك�صية. 

الأتا�صي  علياء  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ا، 
ً
وموؤخر

املتمدن«،  »احلوار  اإطار  يف   2013/4/22 يف 

قناعاته  بع�س  يف  النظر  يعيد  وكاأنه  العظم  بدا 

املارك�صية فقد �رّصح يف هذه املقابلة اأن الي�صارية 

خط دفاع اأول انكفاأ عنه معظم الي�صاريني اإىل خط 

دفاع ثان هو حقوق الإن�صان ب�صفة عامة )والعظم 

الإن�صان(.  حلقوق  ال�صورية  املنظمة  يف  ع�صو 

ال�صيا�صي  ملوقفه  ال�رصيحة  العظم  مراجعة  ومن 

البديل  يرى  كان  حني  املقابلة،  تلك  يف  ال�صابق، 

ومن  الفو�صى،  اإل  هو  ما  بلده  يف  ال�صتبداد  عن 

ذكره اأنه بف�صل احلراك ال�صعبي الأخري بات ي�صاند 

ا ثالًثا يراه لئًحا يف الأفق، يظهر اأن موقف 
ً
خيار

العظم ال�صيا�صي، يف ال�صابق كما هو حالًيا، اختلف 

عن املارك�صية التي طاملا الت�صق بها اأيديولوجًيا، 

اإىل  يركن  والآن  الثورة  يخاف  كان  ال�صابق  ففي 

ليربالية  مع  ان�صجاًما  الأكرث  الثالث«  »اخليار 

دة منه مع ثورة ا�صرتاكية 
ّ
مّدعاة اأو اأ�صولية جم�ص

اأو مارك�صية. لذلك، فعندما يذكر العظم، يف املقابلة 

ولي�س  ال�صيا�صة  »اخرتنا  الغنو�صي  قول  نف�صها، 

الأيديولوجيا« ل يجد القارىء مندوحة من التفكري 

مع  من�صجم  غري  مبوجبه  العظم  يكون  اإ�صقاط  يف 

الذي  العقائدي  املوقف  تتقّبل  ل  التي  املارك�صية 

ل يعي�صه �صاحبه يف جممل مواقفه. وعندما يتكّلم 

ال�صّنة«  »املقاتلني  عن  نف�صها  املقابلة  يف  العظم 

بو�صفهم »اأم ال�صبي«، ويتذكر القارىء نقد العظم 

ل  اخلميني،  ثورة  ال�صيعية عقب  اأدوني�س  ل�صحوة 

يجد مندوحة من الت�صاوؤل اإن كان العظم قد تذّكر 

بد  ول  ي�صبهها.  ما  يعي�س  لأنه  الآن  ال�صحوة  تلك 

كل  اأعلنه  ما  ا�صتعادة  مع  الت�صاوؤل،  هذا  يتبع  اأن 

عن  ا 
ً
مرار العظم  والفيل�صوف  اأدوني�س  ال�صاعر  من 

اإحلادهما، حرية يف اإن  كانا يف قرارهما ملحدين 

قدمية  مقالة  الذهن  اإىل  تعيد  حرية  اإنها  ل؟  اأم 

لهوزيه اأورتيغا اإي غا�صيت ميّيز فيها بني العقيدة 

والفكرة، حيث ميكن اأن تكون الأوىل غري متما�صكة 

يف  الفرد  خيارات  حتكم  لكنها  منطقية  غري  اأو 

متا�صًكا  اأكرث  اأفكار  من  لديه  كان  مهما  احلياة 

-165  ،1941 غا�صيت،  اإي  )اأنظر  وقًعا  واأقوى 

والعظم  اأدوني�س  من  كل  اإحلاد  كان  فهل   .)167

فكرة جاذبة ومل يكن عقيدة ثابتة حتكم املواقف 

واخليارات؟

حياة  م�صار  عن  نعرفه  ما  غالبية  ففي  هذا،  ومع 

املارك�صية  تبدو  كتاباته  عن  كما  العظم  �صادق 

العائلة  فابن  عنها.  يحيد  قلما  التي  العقيدة  هي 

الإقطاعية املو�رصة مل يع�س اإل من عرق جبينه من 

دوؤوًبا على عمله  والكتابة، حيث ما فتىء  التعليم 

ا مب�صوؤولياته بجدّية وتفان. فكتاباته تنبىء  ناه�صً

اأ�صتاًذا للفل�صفة  عن جدّيته يف العمل. وعندما كان 

يف ق�صم الفل�صفة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

يف ال�صتينات من القرن املا�صي، مل�صت كواحدة من 
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ة ومل ي�صتخّف  تالميذه اأنه مل يتاأخر يوًما عن ح�صّ

ة بت�صحيح درا�صة اأو امتحان ومل يتوان اأبًدا عن 
ّ
مر

حماورة طالبه وزمالئه كما عن خو�س ال�صجالت 

الراأي  يف  املوؤثرين  الكّتاب  مع  خا�صة  الفكرية، 

العام.

اأذكر من زمن التلمذة، اأنه عندما عرّب حما�رص اإجنليزي 

يف  الأمريكية  اجلامعة  يزور  كان  ويل�صون  كولن  ا�صمه 

بدرا�صات  مدعوم  اأنه  قال  )الذي  اكت�صافه  عن  بريوت، 

حقلية على اأنا�س وحيوانات( اأن �صتة باملائة فقط من 

كل جماعة ميلكون احلا�صة /  التي توؤهلهم لأن يكونوا 

قياديني، انتف�س العظم غا�صًبا، م�صتغرًبا نظرية تقول 

الآخر.  بع�صهم  يف�صلون  بطبيعتهم  النا�س  بع�س  اإن 

منطلقات  يف  التفاوت  تعزو  التي  العظم  فمارك�صية 

النا�س و�صلوكهم اإىل ظروفهم القت�صادية والجتماعية 

رف�صت اإمكانية وجود تفاوت فطري بينهم. 

العن�رصية  النظرة  العظم  يرف�س  نف�صه  املنطلق  ومن 

الق�صية  حول  ي�صارية  »درا�صات  ففي  لليهود  املوؤبل�صة 

تناط  التي  ال�صلبية  ال�صفات  العظم  يعزو  الفل�صطينية« 

ا جمموعات  بهم اإىل اأ�صباب اقت�صادية كالتي تطال اأي�صً

والفينيقيني،  كال�صوريني  والأغراب،  التجار  من  اأخرى 

ب�صبب امتعا�س النا�س مّمن يجنون ثرواتهم من التجارة 

غري  بالد  ويف  املنتجة،  غري  الأعمال  اأي  وال�صريفة، 

املعكو�س  ال�صت�رصاق  ا  اأي�صً العظم  ويرف�س  بالدهم. 

عند اأدوني�س و�صواه، الذي مبوجبه يعترب ال�رصق متفوًقا 

الب�رصّية  العظم من كل اجلماعات  الغرب. فموقف  على 

مثاًل،  الذي و�صع،  التاريخي  للحراك  متفّهم  هو موقف 

الراأ�صمالية  م�صالح  جانب  اإىل  ال�صهاينة  م�صالح 

يف  وتطلعاتهم  العرب  الثوريني  وو�صع  وال�صتعمار 

الأنكليز  �صبب تف�صيل  لهوؤلء، والذي  املوقع املناه�س 

لل�رصيف  مكماهون  وعد  على  بلفور  وعد  مل�صاندة 

الثاين.  من  اأكرث  م�صاحلهم  يخدم  الأول  لأن  ح�صني، 

بالدرجة  ينظر  العظم  كان  اإن  القارىء  يت�صاءل  وقد 

نف�صها من »التفّهم« اإىل ما يذكره من اأن معظم احلكام 

اأقرب  العرب، اخلائفني على عرو�صهم، يّتخذون مواقف 

الفل�صطينيني  الثوريني  اإىل  منها  ال�صهيوين  الفريق  اإىل 

الثوريني  اليهود  من  والقياديون  الأغنياء  ي�صاند  بينما 

ال�صهاينة، اأبناء الطبقة املتو�صطة الدنيا.  فهل الأو�صاع 

القت�صادية والجتماعية تختلف بني املتنفذين العرب 

اأعداء  اأولئك  يجعل  حّد  اإىل  ال�صهاينة  املتنفذين  وبني 

ل�صعوبهم وهوؤلء م�صاندين لها؟ 

لنظرة  جماّل  ترتك  ل  العظم  �صادق  مارك�صية  ولأن 

من  كاًل  يعترب  فهو  النا�س،   من  فئة  اأي  اإىل  عن�رصية 

النظرتني الدونية اأو ال�صتعالئية اإىل اليهود اأو العرب اأو 

ال�رصق اأو الغرب اأو اأي فريق اآخر، من وجهة نظر عرقية 

اأو دينية اأو اأخالقية* غري مرّبرة. وهو يرف�س هكذا نظرة 

على  ترّكز  لكونها  التاريخ  مل�صار  معيقة  ا  اأي�صً لأنها 

مالمة الآخر اأو اإق�صائه اأو ت�صّجع على الكتفاء والقعود 

التاريخي  واحلراك  التجديد  طبيعة  تتطّلبه  مّما  بدًل 

من ت�صابك تناف�صي مع النقي�س. ومع اأن قومية العظم 

تدعوه  فمارك�صيته  العرب،  الثوريني  جانب  اإىل  ت�صعه 

قبل  ما  اإىل  العودة  غري  )اأي  رجعي  غري  حل  لجرتاح 

1948( للق�صية الفل�صطينية، طارًحا ال�صرتاكية البعيدة 

عن العن�رصية حاًل.  

يتفّهم  حني  يف  اأنه  العظم  اأعمال  يف  املفارقات  ومن 

اخل�صم ويكاد يعذره، حتفل اأعماله باخل�صام واملناكفة 

ونقد  جدل  من  الفل�صفة  تتطّلبه  مما  بكثري  اأبعد  لدرجة 

ا هو املارك�صية. فمع اأن اجلدل  لالآخر. وال�صبب هنا اأي�صً

والت�صابك  ب�صكل عام، فالعراك  الفل�صفة،  هو من طبيعة 

النظرة املارك�صية )وقبلها  الأ�صداد هو من �صميم  بني 

الهيغيلية( اإىل فل�صفة التاريخ. فهذه النظرة ت�صّجع على 

والتطّور،  التغيري  ي�رّصع   لأنه  الأ�صداد،  بني  عراك  كل 

و�صوًل اإىل احللول النهائية التي ينتهي عندها التاريخ.  

العظم  العراك �صحي ومطلوب، كثري من عراكات  ولأن 

يف  الفتيان  يحب  الذي  الت�صابك  �صبغة  حتمل  الكتابية 

نظره،  يف  نقي�صها،  اأما  فيه.  النخراط  حيويتهم  اأوج 

التاريخ.  فكاأن  التقوقع واجلمود املبطئان لعجلة  فهو 

اإىل حلبة  اإىل   العظم عندما يتحّدى كاتًبا يحاول جّره 

التاريخ الذي ي�صهمان مًعا، ومع كل الأ�صداد املت�صابكة، 

يف �صناعته. لذلك جند اأن العظم يناكف اأكرث ما يناكف 

التباعد  اإىل  اأو  اجلمود  اإىل  توؤدي  التي  واملواقف  الآراء 

بني الأ�صداد. ونراه يزكي من يواجه ال�صد مقرتًبا منه 

»يرف�س  اإذ  ر�صدي  �صلمان  يفعل  كما  معه،  وم�صتبًكا 

قطًعا التق�صيم امليتافيزيقي للعامل اإىل »�رصق« و«غرب« 
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)ذهنية التحرمي، 168( ويقابلهما وجًها لوجه با�صتفزاز 

وزخم يف كتابه »اآيات �صيطانية«. 

ويف »نقد الفكر الديني« ياأخذ العظم على التدّين تطّلعه 

اإىل املا�صي وعزوفه عن الكت�صاف والتجديد، وي�صيق 

عند  خا�صة  العلمي،  الأ�صلوب  عن  له  املروجني  ببعد 

العلوم  جميع  اأن  مروة،  يو�صف  يّدعي  كما  يّدعون،  من 

 .)52 الديني،  الفكر  )نقد  القراآن  يف  م�صبًقا  موجودة 

املجتمعات  تقوقع  العظم  يعترب  التحرمي،  ذهنية  ويف 

مغايرة  �صمو�س  تدخلها  ل  جيتوهات  يف  الإ�صالمية 

تدمرًيا للذات و»احلكم عليها بالتخّلف الأبدي« )ذهنية 

التحرمي، 199(. 

�صعيد  اإدوار  تق�صيم  العظم  ينتقد  نف�صه  املنطلق  ومن 

التق�صيم  هذا  ي�صتتبعه  وما  و»غرب«  »�رصق«  اإىل  العامل 

من نظرية �صعيد يف املعرفة على انها حمكومة بذاتية 

ن�صبية �صبه مطلقة حتول دون فهم كل قطب للقطب الآخر. 

ويبنّي العظم اأن هذه النظرية يف املعرفة ترّبر ما ينتقده 

�صعيد من �صوء ت�صوير الغربيني لل�رصق ولالإ�صالم. فاإن 

كان من الطبيعي اأن ي�صيء كل قطب فهم الآخر، تكون 

والأ�صالم  لل�رصق  وكتّابه  الغرب  مفكري  ت�صوير  كيفية 

ب�صكل يقّلل من �صاأنهما اأمًرا مفهوًما ومتوقًعا. 

يعتربه  مّما  تنبع  ل  لال�صت�رصاق  نقده  يف  العظم  وحّدة 

عليه  ت�صجع  تنبع مما  ما  بقدر  �صعيد  ثغرات يف منطق 

احل�صارات  بني  والتحاور  للتالقي  اإثباط  من  نظريته 

واإىل ف�صلها عن بع�صها البع�س.  فهذا الف�صل يخالف 

مبداأ العظم الفل�صفي املارك�صي حول امل�صار الديالكتيكي 

اإىل  املارك�صية  النظرة  مع  يتعار�س  كما  للتاريخ، 

الطبقات  بني  يقع  واخليارات  الغايات  تعار�س  كون 

الجتماعية ولي�س بني ال�صعوب. فـ»ال�صت�رصاق« يف نظر 

العظم يوؤدي اإىل النغالق بينما ما حتتاجه املجتمعات 

وثقافًيا،  علمًيا  �صبقوها  من  على  النفتاح  هو  العربية 

والتطّور.   احلداثة  بركب  اللحاق  لها  يت�صّنى  حتى 

ذاتي  اكتفاء  من  فيه  مبا  املعكو�س،  وال�صت�رصاق 

وا�صتعالء على الآخر، يوؤدي اإىل النتيجة نف�صها املعيقة 

من  النوعني  فكال  للتطّور،  املوّلدين  والت�صابك  للتالقح 

ال�صت�رصاق يختلفان عن النظرة املارك�صية لالأمور. اأوًل 

ولي�س بني  والغرب  ال�رصق  التناق�س بني  يف و�صعهما 

الطبقات القت�صادية\الجتماعية.  وثانًيا لعتبارهما 

التناق�س �صبًبا لف�صلهما معرفًيا وتاريخًيا عن بع�صهما 

بني  التقارع  عن  املارك�صية  النظرة  بعك�س  البع�س، 

الأ�صداد يف حماولة كل منهما اأن ينفي الآخر، مما يوّلد 

او�صاًعا م�صتجدة.

يناق�س  احلديثة«  الغربية  الفل�صفة  يف  »درا�صات  ويف 

العظم موقف ال�صت�رصاقني الفا�صل بني ال�رصق والغرب 

العالقات  ي�صف  فهو  �صّدان.  باأنهما  القول  ويناق�س 

واحدة  اأديانهما  اأن  ذاكًرا  ومتددّية،  كامتدادّية  بينهما 

واحد،  اليونانية،  الفل�صفة  اأي  الأول،  فل�صفاتهم  ومورد 

بوا�صطة  وتنوير  فائدة  من  الغرب  جناه  مبا  ومذكًرا 

امل�رصق العربي يف قرون ما�صية، وتائًقا اإىل تالقح اآخر 

�صبقته.  التي  الغرب  ح�صارة  من  بوا�صطته  ال�رصق  يفيد 

ويف حماأة رف�صه لهذا النوع من التفرقة، يرف�س العظم 

متييز هرني برغ�صون لل�صوفية امل�صيحية عن ال�صوفية 

بعيد  حّد  اإىل  مت�صابهتان  اأنهما  مبيًنا  الإ�صالمية، 

-215 احلديثة،  الغربية  الفل�صفة  يف  درا�صات  )اأنظر 

216(، ويعترب اأن من يّتهم املثقفني العرب من ثوريني 

وا�صرتاكيني واإ�صالحيني بالتقليد الأعمى لأوروبا يكون 

يف �صف اأعداء الأمة )اأنظر ذهنية التحرمي، 189-187(.

وللعظم عركة اأخرى مع النا�رصيني. فالأنه يرى التاريخ 

باأنه  له  اإدري�س  �صهيل  اّتهام  على  يرّد  دائًما،  متحّول 

»معاد اأ�صّد العداء لثورة 23 يوليو« باأنه مع تلك الثورة 

للحل  القابل  موقفها  يف  لها  معار�س  لكنه  زمنها  يف 

ال�صلمي بعد حرب 1967.  فاحلركة التي كانت )ن�صبًيا( 

التي  الثورية  ثورية يف 1952 غدت عبًئا على احلركة 

متثلها املقاومة الفل�صطينية الراف�صة للحل ال�صلمي.   

مطاع  الآخر  النا�رصي  انتقاد  على  العظم  ويرّد 

يوليو/متوز   23 ثورة  بني  لتفريقه  له  ال�صفدي 

باحلل  الأوىل  قبول  ب�صبب  الفل�صطينية،  والثورة 

ال�صلمي ورف�س الثانية لهذا احلل، قائاًل اأن ما يعتربه 

ال�صفدي اأمًرا عر�صًيا هو يف الواقع مراآة لختالفات 

الطبقي  »الرتكيب  من  نابعة  الثورتني،  بني  بنيوية 

الو�صطية  »الأيديولوجية«  ونوعية  الثورة،  لنظام 

 23 ثورة  بها  بداأت  التي  الفجة  التجريبية  والنزعة 

)والتي(  دوامتها،  من  اخلروج  من  تتمكن  ومل  يوليو 

مالزًما  بقي  الذي  الع�صكري  النقالبي  من�صاأوها 

حتاول  التي  اخلارجية  املظاهر  كل  من  بالرغم  لها 
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الإيحاء بالعك�س.« )درا�صات ي�صارية، 201(.

فالنا�رصية و�صطية، يف نظر العظم، وطبيعي اأن يعار�س 

املارك�صي كل و�صطية لأنها تعيق التغيري الثوري الذي ل 

ينتجه اإل التعار�س بني اأ�صداد مطلقة. وهذه الو�صطية 

هي من اأهم ما ياأخذه العظم على اأدوني�س، متهًما اإياه 

للحداثة  املوازي  الإبداع  حول  املبهمة  نظريته  باأن 

النبوة.   وبني  العلمي  اأو  الدنيوي  الإبداع  بني  جتمع 

فيقول العظم عن »بيان احلداثة« لأدوني�س »ل �صك اأننا 

�صنجد فيه ما يكفي من الهالمية والرباعة يف التوليف 

اأن  نف�صه،  الوقت  يف  لأدوني�س،  ي�صمح  مبا  وال�صياغة 

املتحّول  الدنيوي  املوقع  اأ�صحاب  من  نقاده  يخاطب 

ناحية  من  حليفهم  انه  لهم  وتبني  تر�صيهم  بن�صو�س 

املوقع  اأ�صحاب  من  نقاده  كذلك،  يخاطب،  واأن  اأوىل، 

لهم  وتبني  ا  اأي�صً تر�صيهم  بن�صو�س  الثابت  ال�رصمدي 

 .)79 التحرمي،  )ذهنية  ثانية«  ناحية  من  حليفهم،  اأنه 

وعاطفية  العلم  عقالنية  بني  اجلمع  للعظم،  وبالن�صبة 

الدين ينطوي على اإبهام ل يتقّبله )اأنظر ما يقوله العظم 

عن وليم جامي�س يف نقد الفكر الديني، 77-74(.

يف  العظم  �صادق  اأعمال  يف  القومية  النزعة  وتظهر 

اأمثال  فال�صفة  ينتقد  غربيني  كّتابا  ينتقد  عندما  كونه 

كتاًبا  »يعارك«  عندما  لكنه  وكانط،  ووايتهد  برغ�صون 

تكوين  ويف  املجتمع  يف  تاأثرًيا  الأكرث  ي�صتق�صد  عرًبا 

اإدوارد  اأمثال  فال�صفة،  يكونوا  مل  اإن  حتى  العام  الراأي 

امل�صلمني.  والإخوان  والنا�رصيني  واأدوني�س  �صعيد 

فيبدو اأن همه يف احلال الثاين قومًيا اأكرث منه فل�صفًيا. 

لكن تكوينه الفل�صفي يوؤدي اإىل نقده من هم من خارج 

بناة  من  وكاأنهم  للكلمة،  الدقيق  باملعنى  الفل�صفة، 

على  �صعيد  اإدوار  فيلوم  املتكاملة.  الفل�صفية  الأنظمة 

�صعيد  و�صف  يعتربه  �صلوك  على  امل�صت�رصقني  انتقاد 

التغري  اأدوني�س  على  وياأخذ  ومتوقًعا،  طبيعًيا  للمعرفة 

بني الإحلاد وم�صاندة ثورة اخلميني. فهل الأديب وكاتب 

على  كالذي  وفكري  منطقي  بان�صجام  مطالبون  الراأي 

يورد  نف�صه  العظم  اأن  رغم  هذا،  به؟  التقّيد  الفال�صفة 

بن  قدامه  قول  ر�صدي  �صلمان  عن  دفاعه  معر�س  يف 

نف�صه  يناق�س  ان  عليه  �صري  »ل  اأن  ال�صاعر  عن  جعفر 

يف منا�صبتني خمتلفتني« )ذهنية التحرمي، 176(.  وهل 

من  ال�صابق  يف  عليه  كان  ما  على  نف�صه  العظم  بقي 

مارك�صية �رصفة؟

يبدو مما �صبق اأن �صادق العظم فيل�صوف مارك�صي اأبدع 

العابر للوطنيات والقوميات  الطبقي  البعد  ا�صتبدال  يف 

الجتماعية  العدالة  ينفي  ل  بانهماك  مارك�س  عند 

نحو  حيوية  واأكرث  مبا�رصة  اأكرث  ب�صكل  ينحو  ولكنه 

البعد القومي وما يتطّلبه هذا البعد يف الظروف العربية 

العاطفية  التغيري وبع�س  بع�س  اأن  راأيي  الراهنة. ويف 

يف ما اتخذه العظم موؤخًرا من مواقف، مدفوًعا ب�صعوره 

اأما  تاريخية.  واأكرث  اإن�صانية  اأكرث  يجعالنه  القومي، 

عن  قيل  ما  ي�صبه  فلعله  باملائة  مائة  الفل�صفي  الثبات 

الراق�س الذي ل يدعي فقط اأنه قادر على القفز عالًيا بل 

اأنه قادر على الطريان.

النظرة املتفهمة ملوقع اخل�صم وعمله  ت�صّكل هذه  ــ قد 

)حتى عندما يحتل اأر�س �صعب اآخر كما فعل ال�صهاينة 

يف فل�صطني( اإ�صكاًل يف فهم العراك بني خ�صمني ل يلوم 

اأحدهما الآخر ول يكرهه اأو يحتقره.  ففي هذه احلال، 

هذه  وعى  �صارتر  ولعّل  اإلغاءه؟   ويحاول  يقاتله  كيف 

الإ�صكالية ووجد لها احلل يف »نقد الفكر الديالكتيكي« 

عن طريق اعتبار كل من الفريقني يقاتل يف �صبيل بقائه 

اأو  لالآخر  كرًها  )ولي�س  ويقتله  الآخر  يلغيه  ل  وحتى 

لتلقينه در�ًصا الخ(.
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مل تنف�صل اإطاللة جيلي على هذه الدنيا الوا�صعة 

بعد   
ّ
الذاتي »النقد  العظم  عن كتاب �صادق جالل 

الهزمية«، وعن كتبه املبكرة الأخرى كـ »نقد الفكر 

 العذرّي«. فقراءة هذه 
ّ
 واحلب

ّ
« و»يف احلب

ّ
الديني

وال�رصط  الواجب  اإىل  اأقرب  يومذاك  كانت  الكتب 

ال�صارط يف اآن معًا.

اآنذاك، نازعًا   الأ�صجع 
ّ
 العربي

َ
ف�صادق بدا الكاتب

ال�صائد   
ّ
الديني الفكر  وناقداً  الواقع  عن  ال�صحر 

دون  من  واخلرافة،  الأ�صطورة  يف  وم�صادره 

الفكر،  ذاك  توظيفات  اإىل  الإ�صارة  عن  الإغفال 

ة 
ّ
واإىل نقاط التقاطع بينه وبني الأنظمة ال�صيا�صي

ة.
ّ
وامل�صالح القت�صادي

 »
ّ
»ال�صيا�صي اأّن  منهم،  واأنا   ،

ّ
اأح�س بع�صنا  لكّن 

يف  هذه،  امل�صتقّلة  ب�صفته  كبرياً،  زاً 
ّ
حي يحتّل  ل 

ول  يومذاك،  نعي�س  وكّنا  العظم.  �صادق  اأعمال 

« يعادل تطّلبنا اإىل نقد 
ّ
نزال، تطّلبًا اإىل »ال�صيا�صي

هزمية  اأّن  ذاك  وا�صتخداماتها.  واأدوارها  الأفكار 

خ�صو�صًا  الأنظمة،  واقع  اإىل  اأي�صًا  هت 
ّ
نب  1967

ت 
ّ

ة – القومية التي انهزمت بعدما اأمم
ّ
تلك الع�صكري

اأنظمة ما  جمتمعاتها واأمعنت يف تعطيلها. وهي 

اأّي  لي�صتدعي  املك�صوف  واقعها  اإىل  ه 
ّ
التنب كان 

ة، 
ّ
الرطانة املناه�صة لالإمربيالي جهد لول كثافة 

»الأنظمة  نّزهت  التي   ،
ّ
والقومي  

ّ
الي�صاري ب�صّقيها 

ة التقّدمية« عن النقد الذي ت�صتحّقه.
ّ
الوطني

الثقايّف  التعميم  هو  الرائج  املخرج  كان  يومها 

بو�صفه  �صيئًا،  يقول  ول  �صيء  كّل  يقول  الذي 

ل  ني، 
ّ
ال�صيا�صي والتحديد  التخ�صي�س  عن  البديل 

ني حجبت 
ّ
ما يف بلدان ك�صوريا والعراق البعثي

ّ
�صي

ة الأمن 
ّ
داخَلها عن النظر وحكمت حمكوميها بقو

ان 
ّ
اإب لنا،  املتاح   »

ّ
»ال�صيا�صي ا 

ّ
اأم والإرهاب. 

املو�صوع  ينح�رص يف  فكان  البلدان،  تلك  تاأجيل 

الهجاء  ويف  وحده   
ّ
الإ�رصائيلي  –  

ّ
الفل�صطيني

و»موؤامراتهما«.  والغرب  لأمريكا  املتوا�صل 

الأنظمة  تناول  لأّن  هنا  كّلها  ة 
ّ
احليوي ت 

ّ
�صب لقد 

ا 
ّ
اإم ال�صائدة يف املجتمعات التي ن�صدر عنها هو 

خروج عن ال�رصاط امل�صتقيم اأو اأّنه مكلف اأو غري 

متاح اأ�صاًل. 

يف  وميينًا،  ي�صاراً  املثّقفني،  �صائر  انخرط  ولئن 

جالل  �صادق  لنخراط  بقي  اخلارج،  مطاردة 

: فهو، ف�صاًل عن �صجاعته التي ل 
ّ

العظم طعم خا�س

ن ان�صغلوا بالتعميم الثقايّف، 
ّ
 يف كثريين مم

ّ
ت�صح

ه 
ّ

توج يحكم  الذي   
ّ
الال�صامي التناول  اإىل  ه 

ّ
نب

اإىل  العرب  واملثّقفني  ني 
ّ
ال�صيا�صي من  الكثريين 

. وبهذا، ومن 
ّ
– الإ�رصائيلي  

ّ
الفل�صطيني املو�صوع 

لة ُجمعت يف كتاب حمل عنوان 
ّ
خالل مقالت مطو

ة«، 
ّ
الفل�صطيني ة 

ّ
الق�صي حول  ة 

ّ
ي�صاري »درا�صات 

كافح �صادق خرافة اأخرى م�صت�رصية وذات �رصر 

ة 
ّ
اأوروبي ة 

ّ
مارك�صي اأعمال  من  م�صتفيداً  مبا�رص، 

ة، ككتابات ابراهام ليون 
ّ
يف التعريف بالال�صامي

عن  دفاعه  ا 
ّ
اأم و�صواهما.  رودن�صون  وماك�صيم 

ًا مداوراً، 
ّ
ته، �صيا�صي

ّ
�صلمان ر�صدي فكان، اإىل ثقافي

�صته 
ّ
 الذي اأ�ص

ّ
اإذ هو ي�صدم املناخ اخلانق والقمعي

اأنظمة ا�صتعانت، على قدر من التفاوت، باملقّد�س 

 .
ّ
من اأجل اأن متعن يف تدني�س عامل النا�س الفعلي

�صادق  كان  ور�صدي،  ة 
ّ
الال�صامي احلالتني،  ويف 
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ته 
ّ
زان ثقافي

ّ
ة متي

ّ
يطرح م�صاألتني بالغتي احل�صا�صي

ة 
ّ
الثقافي عن  ال�صيا�صة  تتاخم  والتي  ال�صجاعة 

يف  واملقت�صدة  الرائجة  ة 
ّ
التعميمي

التعيني والت�صمية.

ة العظم، لأّنها �صجاعة 
ّ
لقد راحت ثقافي

 
ّ
ال�صيا�صي من  تقرتب  وملمو�صة، 

الثورة  انفجرت  فحينما  تدريجيًا، 

 ،2011 )مار�س(  اآذار  يف  ة 
ّ
ال�صوري

فيه  لب�س  ل  بو�صوح  �صوته   
ّ
�صم

املقهورين  من  املاليني  اأ�صوات  اإىل 

من  نظام  مواجهة  يف  وامل�صطَهدين 

 املتمادي. وهذا من 
ّ
ال�صتبداد الوراثي

دون اأن يقّدم تنازًل واحداً للخرافات 

بيئات  بع�س  يف  تقيم  قد  التي 

املقهورين اأنف�صهم. 

احلياة  تناول  بالتايل،  مّت،  ما  فاإذا 

ككّل  العظم  جالل  ل�صادق  ة 
ّ
الفكري

اأّن �صاحبها جتّنب الوقوع  واحد، بدا 

وقع  اللتني  تني 
ّ
اجلوهراني اأّي من  يف 

واحدة  يف  العرب  املثّقفني  معظم 

تق�رص  التي  ة 
ّ
الثقافي تلك  منهما: 

ها، وبكثري من التعميم والتمويه، على مطاردة 
ّ
هم

 وال�صحرّي و�صوى ذلك، مع العزوف 
ّ
»العقل« الديني

وتلك  ة، 
ّ
واحلاكمي ال�صلطة  اأمور  يف  اخلو�س  عن 

ة التي ترّكز جهدها كّله على 
ّ
ال�صيا�صي

يالزم  قد  ما  مع  ال�صتبداد،  مكافحة 

ُين�صب  ما  كّل  د 
ّ
متج ة 

ّ
�صعبوي من  ذلك 

وخرافات.  اأفكار  من  »ال�صعب«  اإىل 

تغيرياً  التغيري  يكون  ل  العظم،  فعند 

واإطاحة  ال�صلطة  م�صاألة  يطرح  مل  اإن 

ال�صتبداد، اإّل اأّن التغيري ل يكتمل ما مل 

ي�صادم الوعي اخلرايّف و�صبه اخلرايّف 

املجتمع  اإىل  ال�صلطة  يتعّدى  الذي 

والثقافة.

ا 
ّ
مم �صادق  من  يبقى  اآخر  �صيئًا  لكّن 

العادة  يف  النقدّي  التقييم  يتناوله  ل 

عن  وترّفعه  �صدقه  اإّنه  قلياًل.  اإّل 

قناعاته  وعي�صه  وتوا�صعه  ال�صغائر 

واحرتامه العميق ملا يقول وما يفعل. 

واحدنا  يك�صب  فاأن  هذا،  املعنى  ويف 

 �صادق 
ّ
�صداقة الرجل املحرتم املدعو

جالل العظم فهذا بذاته اإجناز ل يرقى 

ال�صّك بتاتًا اإليه. 
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الثقافية  احلياة  على  العظم  جالل  �صادق  اإطاللة  كانت 

يف  اأ�صدر   1968 �صنة  ففي  البداية؛  منذ  مدوية  العربية 

عالمة  لي�صكل  الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  كتابه  بريوت 

اأن  يلبث  ومل  اآنذاك.  العربي  ال�صيا�صي  النقد  يف  تاأ�صي�صية 

الفكر  »نقد  ال�صيت  الذائع  كتابه   1969 �صنة  يف  ن�رص 

املثقفني  اأبرز  اأحد  �صنتني  من  اأقل  يف  لي�صبح  الديني« 

العرب يف امل�رصق العربي، الأمر الذي جعل ملحق جريدة 

»النهار« الثقايف يفرد له غالف اأحد اأعداده وعليه عبارة 

بال  هو،  العظم  �صادق  اأن  واحلقيقة  الكافر«.  »الدم�صقي 

العرب  املفكرين  من  طويلة  �صل�صلة  يف  مهم  �صوط  ريب، 

حزيران/يونيو  من  اخلام�س  هزمية  �رصبتهم  الذين 

كثري  يف  النظر  اإعادة  اإىل  فاأجلاأتهم  ال�صميم،  يف   1967

من املفاهيم والبديهيات والعقائد والأفكار. 

الراديكايل  النقد  من  عاتية  موجة   1967 هزمية  اأطلقت 

والنظريات  والأحزاب  املجتمع  طاول  الذي  اجلريء 

والأدب  والتاريخ  والدين  احلاكمة  والنظم  ال�صيا�صية 

والفنون. ومنذ ذلك الوقت بداأ نقد النا�رصية ونقد البعث 

ا. وتفاعلت عنا�رص �صتى  ونقد املارك�صية ال�صوفياتية اأي�صً

لتبداأ عملية حتول مت�صارعة يف �صفوف التيارات القومية 

العربية. فحركة القوميني العرب التي ارتبطت بالنا�رصية 

مارك�صية  اإىل  ودعت  الرباط،  هذا  فّكت  وثيًقا،  ارتباًطا 

جديدة مقاتلة، فظهرت منظمة العمل ال�صيوعي يف لبنان 

اإىل  املتحولة  البعثية  العنا�رص  بني  اندماج  هي  التي 

املارك�صية )و�صاح �رصارة وفواز طرابل�صي واأحمد بي�صون 

جلاأوا  الذين  العرب  القوميني  حركة  وعنا�رص  وغريهم( 

وحممد  ابراهيم  حم�صن  اأمثال  بدورهم  املارك�صية  اإىل 

اجلبهة  ظهرت  ال�صياق  هذا  ويف  حوامتة.  ونايف  ك�صلي 

لتحرير  ال�صعبية  واجلبهة  فل�صطني  لتحرير  الدميقراطية 

اليمن  يف  القومية  واجلبهة  العربي  واخلليج  البحرين 

وخ�صع  بعد(.  فيما  اليمني  ال�صرتاكي  احلزب  )�صارت 

حزب البعث لهذا امل�صار نف�صه منذ انفكاك الوحدة ال�صورية 

- امل�رصية يف �صنة 1961، اأي قبل هزمية 1967 بقليل. 

عملية  تركته  الذي  الكبري  ال�صطراب  ذلك  خ�صم  ويف 

)وهي  ال�صرتاكي«  »لبنان  جمموعة  ظهرت  النف�صال 

لحًقا  لتندمج  احلزب(  على  خرجت  بعثية  جمموعة 

مبنظمة ال�صرتاكيني اللبنانيني )قوميون عرب متحولون 

اإىل املارك�صية( وي�صكال مًعا منظمة العمل ال�صيوعي. ويف 

العربي«  الثوري  العمال  »حزب  تاأ�صي�س  جرى  �صورية 

ال�صعدي  �صالح  وعلي  ال�صويف  وحمود  احلافظ  )يا�صني 

وحمدي عبد املجيد( لي�صم عنا�رص بعثية �صورية وعراقية 

ا راح الي�صار العربي اجلديد  متمرك�صة. ويف تلك الأثناء اأي�صً

يتبلور على قاعدة نقد الهزمية وا�صتلهام ينبوع حركات 

بوليفيا  يف  جيفارا  �صيما  ول  العامل  يف  الوطني  التحرر 

اجلزائرية.  الثورة  على  عالوة  فييتنام،  يف  منه  وهو�صي 

وبطبيعة احلال ظهر دح�س النموذج ال�صيوعي يف الحتاد 

ال�صوفياتي، ونقد جتربته ال�صيا�صية والجتماعية، ورافق 

ذلك ن�صوء جمموعات ل حت�صى من ال�صيوعيني املناوئني 

املنتمية  الرتوت�صكية  كاملجموعات  ال�صوفياتي  لالحتاد 

واملاوية  الغيفارية  واملجموعات  الرابعة،  الأممية  اإىل 

واملجال�صية واأن�صار العمل امل�صلح.

التحولت

اإًذا، بداأ حتطيم الأيقونات املقد�صة بعد �صنة 1967. وكان 

العملية  هذه  يف  �صاهموا  الذين  من  واحًدا  العظم  �صادق 

بقوة، و�صّكل لدى ال�صبيبة العربية التائقة اإىل احلرية مثاًل 

للمفكر املنا�صل يف الوقت نف�صه. ففي خم�صينيات القرن 

على  العربية،  ال�صبيبة  كانت  �صتينياته  واأوائل  املن�رصم 

العموم، غارقة يف قراءة الأدب الرومن�صي، وكانت الروايات 
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و»اأحدب  و»البوؤ�صاء«  اخلبز«  »بائعة  هي  انت�صاًرا  الأكرث 

نوتردام« و»ال�صيخ والبحر« و»ثلوج كليمنجارو« و»كوخ 

العم توم« و»موبي ديك« و»ذهب مع الريح« و»اآلم فارتر« 

�صوير«،  و»توم  و»الأم«  اآير«  و»جني  مدينتني«  و»ق�صة 

ف�صاًل عن بع�س روايات النكبة الفل�صطينية، ومعها »�صجرة 

و»نحن  عبداهلل،  احلليم  عبد  ملحمد  و»لقيطة«  اللبالب« 

الأعرج«  و»ال�صبي  ال�صباعي،  ليو�صف  ال�صوك«  نزرع  ل 

الالتيني«  و»احلي  عواد،  يو�صف  لتوفيق  و«الرغيف« 

ل�صهيل اإدري�س، عالوة على روايتي »يف ظالل الزيزفون« 

و»ماجدولني« مل�صطفى لطفي املنفلوطي وغريها الكثري 

من هذا الطراز. لكن، بعد 1967، وبالتوازي مع التحولت 

مثل  خمتلفة  روايات  تظهر  راحت  املتالطمة،  ال�صيا�صية 

الهزمية  نقد  لتواكب  حمفوظ  لنجيب  النيل«  فوق  »ثرثرة 

على امل�صتوى الفكري وال�صيا�صي والجتماعي والعقيدي، 

الأر�س. وهنا  لنقد  بد منها  ال�صماء مقدمة ل  نقد  و�صار 

انخرط،  �صيما حني  العظم، ول  بالذات ملع �صادق جالل 

اأع�صا�صها،  من  الدبابري  اإثارة  يف  متاًما،  واعًيا  انخراًطا 

وان�رصف اإىل نقد النظم ال�صيا�صية العربية، ونقد ال�صيا�صة 

الأمريكية بالتحديد، الأمر الذي اأدى اإىل عدم جتديد عقده 

)للم�صادفة، فاإن  الأمريكية يف �صنة 1968  يف اجلامعة 

»الكلية  تدعى  كانت  التي  بريوت  الأمريكية يف  اجلامعة 

اأر�س  على   1866 �صنة  يف  ُبنيت  ال�صورية«  الإجنيلية 

كان ميلكها موؤيد با�صا العظم، وهو اجلد الأعلى ل�صادق 

العظم(، ثم انثنى اإىل نقد الفكر الديني، ومل يوفر املقاومة 

الفل�صطينية التي كان اأحد عنا�رصها الن�صطة. اأما م�صكلته 

له  درا�صتني  ن�رص  مع  فاحتدمت  الأمريكية  اجلامعة  مع 

و«ماأ�صاة  الديني«  الفكر  وبوؤ�س  العلمية  »الثقافة  هما: 

الالحق  كتابه  عماد  الدرا�صتان  هاتان  )�صكلت  اإبلي�س« 

اأكرث فاأكرث حني  »نقد الفكر الديني«(. ثم تفاقمت الأمور 

 )1967 )�صباط/فرباير  »النهار«  جريدة  ملحق  يف  ن�رص 

مالك  �صارل  اإليه  دعا  الذي  للموؤمتر  لذعة  نقدية  مقالة 

الفكر  يف اجلامعة نف�صها حتت عنوان »اهلل والإن�صان يف 

الإ�صالمي املعا�رص«. ونقم عليه �صارل مالك، و�صعى اإىل 

عدم جتديد عقده يف �صنة 1968.

الع�رصين  القرن  �صتينيات  اأواخر  يف  اأي  الأثناء،  تلك  يف 

للتمرد  دروب  نفت�س عن  يافعني  كنا  �صبعينياته،  واأوائل 

واأنبيائنا.  وجمتمعنا  ومدار�صنا  وعائالتنا  اآبائنا  على 

وكان غيفارا ياأ�رص اأفئدتنا، ومعه ثورة باري�س يف اأيار/

مايو 1968 و�صيحة كوهني بندت »كونوا واقعيني، اأطلبوا 

امل�صتحيل«، ف�صاًل عن الفيتكونغ واجلرنال جياب وهو�صي 

عنا  بعيدين  كانوا  جميًعا  هوؤلء  اأن  غري  وكا�صرتو.  منه 

جغرافًيا، فا�صتوىل الفدائي الفل�صطيني ذو الثياب املرقطة 

على حوا�صنا حني �صار بيننا ومعنا، وراحت اأ�صعار نزار 

و�صميح  دروي�س  حممود  ق�صائد  وبع�س  الغا�صبة  قباين 

القا�صم وفدوى طوقان واأحمد فوؤاد جنم تغمرنا بوعودها 

البهية. 

العظم،  جالل  �صادق  ا�صم  اأ�صماعنا  طرق  احلقبة  تلك  يف 

الفكر  »نقد  كتاب  اأثاره  الذي  ال�صجيج  غداة  وبالتحديد 

وح�رصت  وهناك،  هنا  يكتبه  ما  اأتعقب  ورحت  الديني«، 

�صارع  يف  العربي  الثقايف  النادي  يف  حما�رصاته  اإحدى 

اإليه مبا�رصة.  اأتعرف  اأن  عبد العزيز يف بريوت، من دون 

وفيما بعد منت �صداقة مع العفيف الأخ�رص وحممد الكبة 

)اأبو  الكبة  اأحمد  دكان  اإىل  نختلف  و�رصنا  كيوان،  وعبد 

حممد( يف مبنى �صينما اأدي�صون يف �صارع بل�س لنكت�صف 

اأن �صادق العظم يقطن يف الطبقة الرابعة من ذلك املبنى 

الزوجة  اخلال  هلني  الت�صكيلية  الفنانة  فيه  تقطن  الذي 

�صار  وبالتدريج  اخلال.  يو�صف  ال�صوري  لل�صاعر  الأوىل 

يهداأ  اأن  بعد  الأثرية  ا�صرتاحتنا  الكبة  حممد  اأبو  دكان 

جامعة  يف  تنتهي  ل  التي  �صجالتنا  جراء  القلب  وجيف 

اأو  الأمريكية،  بارك اجلامعة  اأو يف هايد  العربية  بريوت 

بعد غداء فقري يف مطعم الأمني يف طلعة »الهور�س �صو«، 

منفيني  �صيا�صيني  مع  التهذيب  قليلة  م�صاك�صة  بعد  اأو 

نعرث عليهم يف هذا املقهى اأو ذاك )مطعم في�صل مثاًل اأو 

الدولت�صي فيتا اأو الهور�س �صو اأو �صرتاند... اإلخ(. واأمام ذلك 

التي  الرقيقة  املراأة  تلك  فوز طوقان،  اإىل  تعرفت  الدكان 

والتي  واإيفان،  عمرو  ولديها  على  اهتماًما  تفي�س  كانت 

رحيلها  حتى  لزوجتي  �صديقة  اأف�صل  لحًقا  اأ�صبحت، 

الفاجع يف دم�صق. ومنذ الوفاة مل تدخل زوجتي قط منزل 

فوز طوقان العظم يف بريوت. 

دكان الي�ساريني ومنزل املثقفني

يقطن  العظم  جالل  �صادق  كان  التي  املبنى  اأ�صفل  يف 

فيه يف راأ�س بريوت، يقع دكان اأبو حممد الكبة اإًذا، وهو 

العربي  امل�رصق  يف  ي�صاري  يبَق  مل  اإذ  تاريخي،  مكان 
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اخلارجية  الف�صحة  يف  نتحلق  وكنا  املكان.  بهذا  مير  مل 

حول بع�صنا، ونتجادل ب�صخب ونختلف ب�صدة، ويتعاىل 

احلي.  �صكان  من  اأحد  منا  يتاأفف  مل  ذلك  ومع  �رصاخنا، 

حممد  ومعه  الأخ�رص  العفيف  التقيت  الدكان  ذلك  ويف 

الدميقراطية لتحرير  الكبة، وهو مقاتل �صابق يف اجلبهة 

وقد  الدكان.  �صاحب  وابن  ومرتجم  وكاتب  فل�صطني 

نيت�صه،  يرتجم  كي  الأملانية  ليتعلم  اأملانيا  اإىل  �صافر 

اليوم  يلوذ  وهو  بال�صيزوفرينيا،  منها  فعاد 

الرباجنة.  برج  خميم  يف  والده  منزل  يف 

واأ�صامة  اخلياطي  م�صطفى  ا  اأي�صً والتقيت 

حامد و�صعيد جواد وعلي بن عا�صور وح�صن 

قبي�صي وحميي الدين �صبحي وحممد حربي 

وي�صاريني عربا واأجانب من اجتاهات �صتى 

مفعمة  �صداقات  انعقدت  وهكذا  متنافرة. 

فوز  و�صارت  والروؤى،  والأفكار  بال�صيا�صة 

عن  ف�صاًل  واإيفان،  عمرو  وولداها  طوقان 

جواد يو�صف اخلال، من لطائف ذلك ال�صارع 

اأدي�صون  �صينما  مبنى  يف�صل  الذي  يق  ال�صّ

الطبيب  اأ�ص�صه  الذي  اخلالدي  م�صت�صفى  عن 

معلًما  واأ�صبح  اخلالدي،  م�صطفى  احلم�صي 

اأقمنا  راأ�س بريوت. ويف �صيف 1975  من معامل منطقة 

خيمة كبرية )جر�س( عند �صاطئ خلدة جنوب بريوت كي 

ن�صايل  يوم  بعد  لهم  ومهجًعا  لالأ�صدقاء،  مق�صًدا  تكون 

واأقامت خيمة  العظم بنا،  م�صٍن. وا�صتاأن�صت فوز طوقان 

�صادق  جاء  الأيام  اأحد  ويف  جانبنا.  اإىل  ولولديها  لها 

العظم اإىل اخليمة لي�صطحب عائلته، ومكث معنا، وا�صتعر 

نقا�س �صاخب. وهكذا اأ�صبحُت �صديًقا للعائلة كلها. ويف 

�صقيقه  اإىل  وتعرفت  اأكرث،  و�رصبنا  كثرًيا،  �صهرنا  منزله 

�صونيا،  �صقيقته  واإىل   2014 �صنة  يف  رحل  الذي  �صعيد 

نقا�صاتنا  تراقب  كانت  التي  خامن  نزيهة  والدته  واإىل 

ما،  يوًما  ي�صبح  اأن  العظم  ل�صادق  توقعت  فهي  بتربم، 

�صوريا  للوزراء يف  رئي�ًصا  »يال«،  بعد عودته من جامعة 

على غرار قريبه خالد العظم، ل اأن ي�صبح ي�صارًيا ذا �صعر 

طويل وثياب عادية، وكنا نت�صاحك لأمرها. ويف منزله 

جراء  دم�صق  اإىل  وعائلته  غادر  اأن  بعد  فيه  اأقمُت  الذي 

اإىل ح�صن حنفي  اللبنانية، تعرفت  ا�صتداد احلرب الأهلية 

ونوال ال�صعداوي ونايف بّلوز وفي�صل دّراج وكثريين جًدا، 

وكان نايف حوامتة احلا�رص دوًما بيننا والغائب دائًما، 

ف�صادق العظم كان ع�صًوا �صابًقا يف اجلبهة الدميقراطية 

وباحًثا، يف الوقت نف�صه، يف مركز الأبحاث الفل�صطيني، 

وكانت النقا�صات اآنذاك من�صبة كلها على ق�صية فل�صطني 

اللبنانية  الأهلية  واحلرب  واملارك�صية  امل�صلح  والكفاح 

الفل�صطينية...  للف�صائل  املتعاك�صة  ال�صيا�صية  واخليارات 

اإلخ. 

يف  اأقام  الذي  الأخ�رص  العفيف  يل  قال 

متقدم  »�صادق  فرتة:  العظم  �صادق  منزل 

وكان  �صنة«،  مائتي  العربي  املجتمع  على 

اليومي  و�صلوكه  عقله  ا�صتنارة  اإىل  ي�صري 

باأ�صدقائه  ا  وخ�صو�صً بالنا�س  وعالقاته 

اإىل املعا�رصة  اأما نزوعه  واأنا واحد منهم. 

الفكرية  وحداثته  الجتماعي  والتحرر 

يف  موجودة  عنا�رص  كلها  فهي  وامل�صلكية 

جذوره، وبالتحديد لدى والدته ووالده جالل 

وتتكلم  تر�صم  كانت  فوالدته  العظم؛  املوؤيد 

والعربية،  الرتكية  على  عالوة  الفرن�صية 

يف  عا�س  الذي  ووالده  ال�صفور.  عن  وتدافع 

فرن�صا فرتة من الزمن كان َعلمانًيا ومعجًبا 

بداأ يف  نف�صه  العظم  و�صادق جالل  النا�رص.  عبد  بجمال 

احلزب ال�صوري القومي الجتماعي، اأي ليربالًيا علمانًيا، 

الثالثي على  العدوان  اأ�صبح قومًيا عربًيا تقدمًيا بعد  ثم 

م�رص يف �صنة 1956، وحتول بعد هزمية حزيران/يونيو 

ومع  الثورية.  املارك�صية  اإىل  بقليل،  ذلك  قبل  اأو   ،1967

ال�صيا�صية  خياراته  »ت�صقلبت«  ال�صورية  احلوادث  اندلع 

اأميا »�صقلبة« الأمر الذي وقع لنا جميًعا على ما اأعتقد.

اأ�ستاذ الفل�سفة ل يكتب فل�سفة

واأطروحته  للفل�صفة،  اأ�صتاذ  الأ�صا�س،  يف  العظم،  �صادق 

للدكتوراه كانت عن كانط. لكن، من بني جميع موؤلفاته 

ل نعرث اإل على كتاب واحد يف الفل�صفة هو »درا�صات يف 

الفل�صفة املعا�رصة« )1981(، وهو عبارة عن حما�رصات 

ممتازة تلّبي حاجة طالب اجلامعات. وقد متكن �صديقنا 

قي�رص عفيف من اإجراء حوار مطول وممتاز معه واأ�صدره 

يف كتاب بعنوان »دفاًعا عن املادية والتاريخ« )1987(، 

الحتاد  �صقوط  قبل  املارك�صية  عن  دفاع  اآخر  وهو 
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منزله  يف  عليه  دخلت  املرات  اإحدى  ويف  ال�صوفياتي. 

اأ�صتمع  ابنه عمرو در�ًصا يف املنطق، وجل�صت  وكان يعلِّم 

بطالب  يليق  الدر�س  هذا  اإن  له  قلُت  انتهى  وحني  اإليه. 

جامعة يف �صنته الأخرية، ل بتلميذ يف املرحلة الثانوية... 

»اإن  بالقول:  عليه  يتندرون  اأ�صدقاوؤه  وكان  ف�صحك. 

�صادق العظم لو اأراد كتابة ر�صالة غرام لكتبها على النحو 

التايل: اأحبك لالأ�صباب التالية: اأوًل، ثانًيا، ثالًثا...«.

كتبُت نقًدا ملعظم كتبه التي �صدرت يف �صبعينيات القرن 

الع�رصين ف�صاعًدا. وعندما �صدر له كتاب »�صيا�صة كارتر 

ومنظرو احلقبة ال�صعودية« )بريوت: دار الطليعة، 1977( 

ن�رصت نقًدا له يف جريدة »ال�صفري« )1977/10/31(، ورّد 

 اأمري اأحمد )وهو ال�صم امل�صتعار اآنذاك للكاتب العراقي 
ّ
علي

 ،)1977/11/5( »ال�صفري«  يف  الركابي(  الأمري  عبد 

الزمن  ورددت عليه بدوري يف 1977/11/9. ومل يطل 

�صهرة يف منزله،  اإىل  قليلة حتى دعاين �صادق  اأياًما  اإل 

ات�صعت  وقد  دراج  في�صل  وجدت  املنزل  وجلت  وعندما 

اأنكما  حدقتاه، وقال يل حني جل�صُت اإىل جانبه: اعتقدت 

متخا�صمان بعد مقالتك والردود عليها. ف�صحكت وقلت: 

فهذا  معه  اأختلف  اأن  لكن  اأحياًنا،  الراأي  �صادق  اأخالف 

من املحال، فهو �صديقي اأوًل واأخرًيا واأحبه كثرًيا واأحب 

اأفراد عائلته باملقدار نف�صه. وقد انتظر �صادق العظم حتى 

العادل«  ال�صالم  وبوؤ�س  ال�صادات  »زيارة  كتابه  �صدور 

�صفحات  خم�س  ليفرد   )1978 الطليعة،  دار  )بريوت: 

عربية«  »درا�صات  كتبتها يف جملة  كنُت  مقالة  ملناق�صة 

على  ولريد   )1978 �صباط/فرباير   ،4 العدد  )بريوت، 

مقالتي التي نقدت فيها كتابه ال�صابق. وعندما نبهته اإىل 

اأكرث من حممد ح�صنني  اأي  اأنه خ�صني بخم�س �صفحات، 

هيكل وحم�صن ابراهيم، قال يل: ت�صتحق ذلك.

»القومية« والقيامة

بال  »حوار  بعنوان  املو�صوم  معه  املطوِّل  حواري  يف 

والن�رص،  للدرا�صات  العربية  املوؤ�ص�صة  )بريوت:  �صفاف« 

1998( والذي �صدر يف طبعته الثانية بعنوان »حوار مع 

اجلديدة  »ال�صلفية  يقول:   )2000( العظم«  جالل  �صادق 

جديد...  فعل  هي  مما  اأكرث  فعل  ردة  لكنها  جّدّي.  خ�صم 

 1919 ثورة  على  فعل  ردة  كانوا  امل�صلمون  الخوان 

»دميقراطية  على  و�صّدد  التحديث«،  وعلى  امل�رصية 

التوافقية  »الدميقراطية  ورف�س  الأحرار«،  املواطنني 

والأقليات«. ويف  والإثنيات  والقبائل  والع�صائر  للطوائف 

عقيدة  ظهرت  وم�رص،  والعراق  ال�صام  بالد  اأي  بالدنا، 

املوت والقيامة )اأدوني�س ومتوز(، وكان اأعظم متثيل لهذه 

العقيدة امل�صيح نف�صه. وقد تطلعنا يف بالدنا، بتاأثري من 

موًتا   1967 هزمية  تكون  اأن  اإىل  وغريه،  العظم  �صادق 

جديدة  لثقافة  وانبعاًثا  انتهت،  تاريخية  وحلقبة  لثقافة 

وقيامة  العربي  لال�صتبداد  موت  جديدة؛  �صيا�صية  وحقبة 

للحرية يف هذه البقعة املهمة من العامل. لكن هذا الوعد 

اأخفق متاًما. نعم، اأخفق الوعد العظيم باحلرية، وكان من 

اأوىل  �صجلت  ال�صلفية  اجلماعات  اأن  الإخفاق  هذا  نتائج 

اأقل من خم�صني  بعد  العربي  العامل  انت�صاراتها. وها هو 

�صنة على ظهور �صادق جالل العظم يئن حتت مع�صالته 

ال�صائكة واجلاثمة فوقه كاأهرام اجليزة. وقد توهم �صادق 

العظم، كما توهمنا، اأن »قومة« النا�س يف �صوريا يف �صنة 

2011 �صتجلب احلرية والدميقراطية اإىل بالده فنا�رصها، 

بريوت  يف  مراًرا  ذلك  يف  وجتادلنا  جلجها.  يف  وانخرط 

قبل اأن يغادر امل�رصق العربي اإىل اأملانيا ثم اإىل الوليات 

�صاكر.  اإميان  ال�صديقة  زوجته  برفقة  الأمريكية  املتحدة 

ما  �صوريا  اأن  اليوم  له  تبني  قد  العظم  اأن �صادق  واإخال 

والف�صاد  ال�صتبداد  على  �صعبية  انتفا�صة  ت�صهد  عادت 

�رصيحة  اأهلية  حرًبا  بل  الأوىل،  البدايات  يف  ظهر  كما 

تنتهي،  الثالث ل  العامل  الأهلية يف  ومك�صوفة. واحلروب 

على الإطالق، اإىل ت�صييد نظام �صيا�صي ا�صتناًدا اإىل احلرية 

�صهدناه  ما  هذا  الأحرار.  املواطنني  واإىل  والدميقراطية، 

يف لبنان والعراق واأفغان�صتان وجنوب ال�صودان واجلزائر 

وغريها. ويف معمعان هذا املوت ال�صوري الذي ل يتوقف 

يكن  مهما  الأهلية  احلرب  »وقف  �صعار  اأرفع  اأن  اخرتُت 

على  يتكلم  العظم  �صادق  �صديقي  راح  بينما  الثمن«، 

وهم«،  و«نحن  الرتكي«  و«النموذج  ال�صنية«  »الأكرثية 

وهذا انقالب على تاريخه الفكري البهي. ومع ذلك، فاإن 

وعالقتنا  له،  الغامرة  وحمبتي  العظم  ل�صادق  �صداقتي 

الوثقى املديدة، و�رصاكتنا الفكرية وال�صيا�صية العظم، ذلك 

جمياًل  �رصيًطا  والإن�صانية  الثقافية  جتربتي  يجعل  كله 

وعمرو  العظم  طوقان  وفوز  العظم  �صادق  يحتل  واأخاًذا 

ل  �صداقة  وهي  منه،  كبرًيا  �صوًطا  �صاكر  واإميان  واإيفان 

تنتهي على الأطالق، و�رصاكة فكرية ل تنف�صم. 
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 �صادق جالل العظم اأحد اأعالم الثقافة ال�صورية والعربية، 

الفكر  اأعالم  واأحد  واأخالقيًا،  معرفيًا  نبالئها  اأحد  بل 

وعملية  فكرية  ممار�صة  عنده،  احلداثة،  احلديث.  النقدي 

اأ�صيلة، ل تلبي�س فيها ول تلفيق؛ وعلمانيته راديكالية 

الفكر  »نقد  فمن  مناورة؛  ول  فيها  مداورة  ل  �رصيحة، 

عن  دفاعه  اإىل  الهزمية«  بعد  الذاتي  و»النقد  الديني« 

كان  التحرمي«،  »ذهنية  بنقد  مروراً  والتاريخ،  املادية 

�صيد الو�صوح. 

هو  هنا  ال�صتقالل  امل�صتقل؛  املثقف  منوذج  وهو 

يعترب  ل  فالعظم  ال�صمري.  وحرية  الوجدان  ا�صتقالل 

املراجعة  تقبل  ل  �صلطة  متنحانه  وثقافته  معرفته 

�صلطة  لأي  يخ�صع  مل  لذلك  واملعار�صة،  والنقد 

احلقيقة  �صلطة  �صوى  �صيا�صية،  اأو  دينية  اأو  اجتماعية 

الن�صبية والقانون العام، ببطانته الأخالقية. 

لثقافته  مالزمان  وتوا�صعه  دماثته  فاإن  ذلك،  واإىل 

�صهادة  لي�صت  هذه  العميقة.  ومعرفته  املو�صوعية 

فكره  لأن  عنها،  غنى  يف  هو  و�صديق،  واأ�صتاذ  ملفكر 

وممار�صته ومكانته ت�صهد له، بل اإ�صارة اإىل �صعوبة ما 

والتاريخ يف  العقل  تق�صي معاين  اأنا مقدم عليه، من 

فكره.

على  الفكر  »مراجعة  يف  العظم  منهجية  مع  ات�صاقًا 

لعله  العقل،  اأو  الفكر  لتاريخية  روؤيته  ومع  الواقع«، 

ببيئته  فكره  عالقة  عن  نت�صاءل  اأن  ال�رصوري  من 

وهو  والأخالقية،  وال�صيا�صية  والثقافية  الجتماعية 

ت�صاوؤل يثري غري قليل من الإرباك واحلرج اأي�صًا، اإذا مل 

ندرك اأن بيئة العظم – كاأي �صخ�س اآخر - هي م�صادر 

معرفته وثقافته وموئل قيمه، وكل ما ي�صكل �صخ�صيته. 

يحيلنا هذا، ونحن نفكر يف عالقة فكر العظم ببيئته، 

على م�صاألتي الكونية واملعا�رصة.

بوجه خا�س، م�صدر  والفل�صفة منها  الغربية،  الثقافة 

الثقافة  مثل  مثلها  العظم،  ثقافة  م�صادر  من  رئي�س 

العربية وبع�س الثقافات ال�رصقية، ولكنه لي�س مولعًا 

بالغرب، ولي�س م�صحوراً به؛ موقفه من الغرب يتجاوز 

للثقافة  نقده  ذلك  يدل على  املعرفة، كما  اإىل  الده�صة 

العرب،  املثقفني  مر�س  به  مري�صًا  ولي�س  الغربية، 

ا�صتعملنا  اإذا  والإ�صالميني،  منهم  القوميني  ول�صيما 

انتماءه  لأن  ذلك  طرابي�صي.  جلورج  ال�صارب  التعبري 

اجلذري اإىل اجلماعة الإن�صانية والع�رص احلديث اأ�صا�س 

انتمائه العربي اأو الإ�صالمي اأو ال�صوري اأو الدم�صقي اأو 

الإن�صان يف  اغرتاب  كلية  اأدرك باكراً  �صئتم، ولأنه  ما 

النظام الراأ�صمايل العاملي، الذي ل ميكن اإخراج العامل 

العربي من دائرته اإل باإخراجه وخروجه من التاريخ. 

يف  الفاعلني  اأبرز  من  راديكاليًا  ي�صاريًا  جتده  لذلك 

مواجهة الذهنية اأو العقلية التقليدية والثقافة التقليدية 

والفكر املحافظ، ومن اأبرزهم يف مواجهة الدوغمائية 

فكر  فاإن  ثم  ومن  ذاتها.  الي�صار  جبهة  يف  والتلفيق 

ال�صورية  البيئة  يف  العميقة  التعار�صات  وليد  العظم 

التبعية  بني  التعار�س  �صيما  ول  والعاملية،  والعربية 

وال�صتقالل، وبني التقليد واحلداثة، وبني التيوقراطية 

والعلمانية، وبني ال�صتبداد والدميقراطية، عالوة على 

ومن  منها.  الطبقية  �صيما  ل  الجتماعية  التعار�صات 

�صياق  يف  يت�صكل  فيل�صوف  اأو  مفكر  اأي  فكر  فاإن  ثم 

ت�صكل املفكر ذاته، وفقًا لعالقته بعامله وع�رصه، حتى 

لكاأن كل ما يحدث يف العامل اإمنا يحدث له �صخ�صيًا، 

بتعبري الفيل�صوف الرو�صي نيكولي برديايف.
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العربية  الثقافة  متثل  مثل  الغربية،  الثقافة  متثل  اإن 

�صعور  اأي  اإن�صاين، من دون  اأو غريها، هو متثل منجز 

اأزعم  التي  القاعدة  هي  تلكم  بالدونية.  اأو  بالتفوق 

نه�س  قد  والفل�صفية  الفكرية  لالأن�صاق  العظم  نقد  اأن 

الفكر  التي تعنيِّ احلدود بني  القاعدة هي  عليها، هذه 

عند  العقل،  للعقل.  حجاب  هي  مبا  والأيديولوجيا، 

اأي  الواقعية،  احلقيقة  عن  احلجاب  نزع  هو  العظم، 

كانت  �صواء  العقالء،  فيها  مياري  ل  التي  التاريخية، 

احلقيقة حقيقة كون مادي اأم كون اجتماعي واأخالقي. 

مو�صع  و�صف،  اأي  بدون  »احلقيقة«،  كانت  واإذا 

تاأويالت �صتى، فاإن احلقيقة العلمية لي�صت كذلك، لذلك 

كانت امل�صالة الأ�صا�صية عند العظم هي مواجهة اجلهل 

بالعلم، واملواجهة اأي�صًا من املعاين الأخالقية للعقل، 

لأن العقل اإذ يك�صف حقيقة الواقع اأو يعريه من الأوهام 

بعد  مرة  جديد،  من  وت�صكيله  تغيريه  على  يعمل  اإمنا 

مرة، اإذ لي�س من حقيقة نهائية، ما دام الواقع متغرياً 

بحكم تعار�صاته املالزمة، وما دام العقل نف�صه ينمو 

ويتطور.

يف عقل العقل

�صيخ  راأي  هذا  فيه«،  يحكم  مبا  حمكوم  »احلاكم 

املت�صوفة، ابن عربي. غني عن القول اإن احلاكم هنا هو 

الذات العارفة اأو العاقلة، اأو »العقل«. هذا يوؤدي بنا اإىل 

»وحدة املعرفة والوجود«، اأو وحدة الذات واملو�صوع، 

عند هيغل )الذي تاأثر، على ما يرى بع�صهم، بالت�صوف 

وغريه  مارك�س  وعند  به(  تاأثر  ما  جملة  من  الأملاين، 

اأكرث  من  وا�صحًا،  يبدو  الذي  »احلكم«،  هذا  اأي�صًا. 

والتبا�صه  غمو�صه  يتاأتى  والتبا�صًا؛  غمو�صًا  الأحكام 

من ثالثة م�صادر يف اآن معًا، الأول هو التبا�س معنى 

الذات، ومن هي،  الذات والختالف يف حتديد ما هي 

وكيف هي، هل هي »العقل الكلي« اأم الإن�صان املجرد، 

واملجتمع  واجلماعة  واأنثى،  ذكراً  الإن�صاين،  الفرد  اأم 

التبا�س  هو  والثاين  معني.  وع�رص  معني  مكان  يف 

هو  هل  حتديده،  يف  والختالف  املو�صوع  معنى 

والإن�صاين  والجتماعي  الطبيعي  املو�صوعي،  العامل 

القائم بتمامه خارج الذات، اأم هو ت�صور الذات نف�صها 

الذات  بني  العالقة  طابع  هو  والثالث  العامل،  هذا  عن 

واملو�صوع، اأو بني العقل ومعقوله اأو معقولته. 

الذات واملو�صوع«، عند هيغل،  العظم »وحدة  نقد  واإذ 

اأظن، بل نقد روؤية هيغل  فاإنه مل ينقد املبداأ، على ما 

للذات، مبا هي الفكر املجرد اأو العقل املطلق اأو الروح 

الذي  العامل  هو  مبا  للمو�صوع،  روؤيته  ونقد  املطلق، 

»الق�رصة  مارك�س  �صماه  ما  اأي  ذاته،  العقل من  يخلقه 

ال�صوفية التي تغلف ديالكتيك هيغل«.

اإىل  ي�صتند  امل�صادر  لهذه  حتديد  كل  اأن  املوؤكد  من 

كو�صمولوجيا معينة اأو روؤية عامة لن�صاأة الكون ووجود 

لن�صق  ويوؤ�ص�س  فيه«،  الربية  »حارت  الذي  الإن�صان، 

فكري وبنية معرفية. هذه الروؤية »الن�صكونية« اإما اأن 

تكون روؤية ثابتة، اأ�صطورية اأو دينية، على ما بينهما 

واإعادة  بهيجة  بطقو�س  حتيينها  يجري  ات�صال،  من 

اإنتاجها مرة تلو مرة، واإما اأن تكون روؤية علمية تتغري 

الب�صيطة  الذرية  كالكو�صمولوجيا  العلم،  لتطور  وفقًا 

توؤ�ص�صها  التي  والروؤية  النيوتونية  والكو�صمولوجيا 

ن�صبية اآين�صتني والفيزياء الكمومية. 

وكيفية  العظم  جالل  �صادق  فكر  اأهمية  تتجلى  هنا 

تفكريه، اأي يف حتديده الوا�صح للذات على اأنها الإن�صان 

والآن، )يف  املجتمع، هنا  الأحياء، يف  والنا�س  احلي، 

اأ�صكال  كل ع�رص(، الذين يفكرون ويعملون، وينتجون 

على  للمو�صوع  الوا�صح  وحتديده  باأنف�صهم،  وجودهم 

القائم  والإن�صاين  والجتماعي  الطبيعي  العامل  اأنه 

العامل  هذا  من  جزء  هي  التي  الذات،  خارج  بتمامه 

كلي  ت�صور  اإنتاج  ومبقدورها  تطوره،  اأ�صكال  واأعلى 

عنه، وت�صور تف�صيلي عن اأي جزء من اأجزائه ومعرفته 

للعالقة بني  واأخرياً من حتديده  معرفة علمية دقيقة، 

وهذه  ديالكتيكية،  عالقة  اأنها  على  واملو�صوع  الذات 

الب�صيط  باملعنى  »تناق�صية«  عالقة  كونها  من  اأكرث 

كونها  من  واأكرث  العدمية،  اإىل  يف�صي  الذي  الدارج، 

تفاعلية اأو تبادلية، لأنها عالقة �صلب حلّدي التعار�س 

اأو التناق�س معًا، ينتج منه - اأي من ال�صلب - اإيجاب 

جديد، لي�س اأيًا من احلدين املتعار�صني. يتوقف الأمر 
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على فهم معنى ال�صلب )ذي ال�صمعة ال�صيئة عندنا(.

لعل من اأهم ميزات العظم يف اإنتاجه الفكري وتعليمه 

بنواتها  الدينية،  الكو�صمولوجيا  تفنيد  وحما�رصاته 

اليوم،  ال�صائدة  ثقافتنا  يف  وجتلياتها  الأ�صطورية، 

اللتني  اخلليقة،  وفكرة  التوراتية  اخللق  اأ�صطورة  اأعني 

كافة،  امل�صتبدين  وتاأليه  الرعوية  اأ�صا�س  يف  تثويان 

الع�رصين،  القرن  كو�صمولوجيا  مببادئ  ومعار�صتها 

اإذ بدون تفنيد  التي تن�صجها منجزات العلوم الأحدث، 

هاتني الأ�صطورة والفكرة وبدون نقد »ذهنية التحرمي« 

والتكفري )والتخوين( ل ن�صل اإىل الفرد الإن�صاين احلر، 

اإىل  ن�صل  ول  الإن�صاين،  للنوع  كامل  منوذج  هو  مبا 

املجتمع املدين، الذي هو من اإنتاج ذاته، 

اإىل املواطن، يف دولة �صيا�صية  ول ن�صل 

و»حتديد  ع«  ْو�صَ مُمَ »اإن�صان  هي  حديثة، 

ذاتي لل�صعب«، كما و�صفها مارك�س. وهذا 

عن  وثورية  اأهمية  يقل  ل  اأو�صاعنا،  يف 

وهذه  علميًا،  امليكانيكية  املادية  تفنيد 

بعد.  ثقافتنا  �صواغل  من  لي�صت  لالأ�صف 

يتاأرجح  يزال  ل  اجلامعي  تعليمنا  حتى 

وكو�صمولوجيا  دينية  كو�صمولوجيا  بني 

العامة  الروؤية  تفنيد  فاإن  ميكانيكية. 

للكون واملجتمع والإن�صان هو تفنيد لبنية 

حبي�س  يزال  ل  معريف  نظام  اأو  للعلم  �صاّدة  معرفية 

خرايف  لوعي  وتفنيد  ويقينياته،  وثوابته  م�صبقاته 

»املثقفني«  وجمهور  الرعاع  حمّية  يوؤجج  واأ�صطوري 

لدى ما ي�صمونه امل�ّس بالثوابت واملقد�صات. لنقل، ولو 

قبل الأوان، اإن دفاع العظم عن املادية دفاع عن العلم 

العلمية  والروؤية  العلمية  املعرفة  وعن  وتاريخيته، 

للعامل.

وذكوراً،  اإناثًا  الأ�صحاء،  لالأفراد  ذاتي  ن�صاط  العقل 

اعتبار  على  عامة،  اإن�صانية(   =( نوعية  خ�صائ�س  ذو 

الإن�صاين؛  للنوع  الكامل  النموذج  هو  اأو  هي  الفرد 

هذه اخل�صائ�س هي مناط كونية العقل ومو�صوعيته 

بال  كونية  فال  والتوا�صل.  التبادل  على  املحمولتني 

العقل  نتجنب  بهذا  ذاتية.  بال  مو�صوعية  ول  فردية، 

واليقينية  للقطعية  املوؤ�ص�س  واملفارق  املطلق  املجرد 

معرفيًا ولال�صتبداد اجتماعيًا و�صيا�صيًا.

والغرتاب،  التمو�صع  زاوية  من  العقل  يف  نظرنا  فلو 

الفيزيقي  العامل  يف  يتمو�صع،  الذي  ما  وت�صاءلنا: 

مارك�س،  عند  وا�صحًا،  اجلواب  لوجدنا  والأخالقي؟ 

اأو  الإن�صاين  والن�صاط  الإن�صانية  اخل�صائ�س  باأنه 

عقل  عن  يتحدث  مل  مارك�س  فاإن  النوعية.  الفاعلية 

جمرد اأو مطلق واإن�صان مثايل، بل حتدث عن الإن�صان 

الواقعي، عن الفرد الإن�صاين يف خ�صم الن�صاط والتفاعل 

الجتماعي، ويف خ�صم عملية الإنتاج الجتماعي، اأو 

عن »النا�س، كما هم يف الواقع، كائنات منفعلة متلقية 

وحموِّلة  فاعلة  واعية  مفكرة  متكيفة 

ومكافحة...«  جمربة  مندفعة  و�صانعة 

)العظم، 1991، 174(. 

اأ�صكال  تغري  خالقة،  ممار�صة  اإذاً  العقل 

الجتماعي،  الوجود  واأ�صكال  الطبيعة 

وتتغري بتغريها. هذا هو الطابع التاريخي 

للتاريخ،  العقلي  واملحتوى  للعقل 

يف  وجه  اأح�صن  على  العظم  َب�َصطه  وقد 

واملمار�صة  الغرتاب  مو�صوعي  مقاربته 

للميتافيزيقا  نقده  ويف  )الرباك�صي�س(، 

»دفاع«  ما يف  اأهم  ولعل  الذات.  وفل�صفة 

العظم عن املادية والتاريخ، اأنه ممار�صة فكرية خالقة 

وغري  املارك�صي  الن�س  �صلطة  من  متحررة  بالفعل، 

املارك�صي، مو�صوعها تاريخية الفل�صفة ون�صو�صها اأو 

ا�صتجرت ردود  اأن املارك�صية  ل تاريخيتها. فهو يرى 

فعل فكرية وفل�صفية وما زالت ت�صتجر، مب�صتوى ردود 

الكوبرنيكية  من  كل  زمانها  يف  اأثارتها  التي  الفعل 

تتميز  ول  والداروينية.  وامليكانيكية  الذرية  واملادية 

يخ�صها  فريد  �صيء  باأي  ال�صعيد  هذا  على  املارك�صية 

اإنها ا�صتمرار لتقليد علمي ثوري حترري  دون غريها، 

حقبتنا  يف  ذاته  الوقت  يف  له  وتتويج  وعريق  طويل 

نفقد  ل  حتى  النقطة  هذه  نوؤكد  اأن  علينا  احلا�رصة. 

عمقها  املارك�صية  تفقد  ل  وحتى  التاريخية  ذاكرتنا 

التاريخي )م. ن. 166(. 
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ما دام العقل ن�صاطًا نوعيًا للفرد الإن�صاين، زيد اأو هند، 

ومعقدة،  مركبة  وتفاعلية،  ديناميكية  ل  تعقُّ عملية  اأو 

يدل على م�صمى،  ا�صمًا  ب�صفته  بذاته،  يتعرف  فاإنه ل 

ومفهومًا يرمز، بل يتعرف مبنتجاته الفكرية والعلمية 

اإنتاجها،  والفنية وطريقة  والأدبية  والعملية  والتقنية 

وميكن القول اإنه تفكري وتدبري، اأو معرفة وعمل. وهذا 

ل يعني اأنه ل ميكن مقاربته مبفاهيم نريوبيولوجية، 

لأنه  كاف،  غري  هذا  ولكن  الدماغ«،  »ن�صاط  اأنه  على 

قوى  نقول  ل  لكي  اجل�صد،  قوى  جميع  ت�صافر  يهمل 

البيئة  اأثر  ويهمل  والتعقل،  التفكري  عملية  يف  النف�س، 

طبيعة  على  عالوة  املتغرية،  املو�صوعية  والظروف 

موا�صيع الفعل والفاعلية. 

يف هذا ال�صدد، يلفتنا قول العظم: »لي�س ل�صحة )اأحكام 

)التي  العلمية  القوانني  »ل�صحة  اأو  ومقارباته(  العقل 

اأو  مناهجه  ل�صالمة  اأو  نظرياته  ل�صدق  اأو  ي�صتنبطها( 

اأو ما  اأو طبقيته  لعملية تعليالته عالقة ببورجوازيته 

ن.  )م.  امل�صوؤول«  وغري  املبتذل  الكالم  من  ذلك  �صابه 

منجزات  اأن  البديهي  فمن  كذلك،  الأمر  كان  اإذا   .)53

يته. العقل ل تتعلق بعرقيته اأو قوميته اأو قارِّ

يف عقل التاريخ

و�صعها  التي  املهمة،  الفل�صفة  تواريخ  اأن  العظم  يرى 

رينوفييه،  اأوبرفيك،  في�رص،  كوزان،  فيكتور  اأمثال 

اإذ  التاريخ؛  اإىل  تفتقر  كرم،  ويو�صف  فولر،  فيندلباند، 

زمني  تعاقب  اأنه  على  الفل�صفة  تاريخ  منها  كل  يقدم 

الفل�صفة،  تاريخ  فيبدو  الفل�صفية،  الأن�صاق  من  ل�صل�صلة 

اأنه من �صنع  على  العادي،  باملعنى  العام،  كالتاريخ 

اأبطال الفل�صفة وفر�صانها )العظم 1991، �س 19(.

بني  العالقة  ا�صتجالء  ميكن  النقدية  القاعدة  هذه  على 

العقل فعَل  اعتبار  العظم، على  العقل والتاريخ، يف فكر 

ٍل للتاريخ، مبا هو �صريورة الكون و�صريورة الكائن،  تعقُّ

ل  اأم  الكائن  كان  ماديًا  و�صائر،  ناجت  كائن  )كل  اأوًل 

ماديًا(. ومبا هو علم جميع العلوم، كما و�صفه مارك�س 

ثانيًا. فال �صبيل اإىل ف�صل العقل عن التاريخ، اإل اإذا كان 

الأخري خطابًا اأيديولوجيًا اأو �صيا�صيًا، يت�صادى مع »قوة 

ال�صيا�صي   – التاريخي  كاخلطاب  الثعلب«،  ومكر  الأ�صد 

للقوميني والإ�صالميني، ولي�س من التاريخ يف �صيء.

اهتمامها  عدم  على  الفل�صفة  لتواريخ  العظم  نقد  يرتكز 

اجلدي بالبنية الجتماعية والفكرية والثقافية التي ن�صاأ 

فيها هذا الن�صق الفل�صفي اأو ذاك، اأو بالبحث عن م�صادر 

الفل�صفية  الن�صو�س  خارج  وموؤثرة  فاعلة  تاريخية 

مو�صوع  اأن  اأ�صا�صية  ب�صورة  يعني،  وهذا  املعروفة. 

الفل�صفة هو الإن�صان. ولكن ما هو الإن�صان، الذي ل يجوز 

اأن  يجوز  ل  اأي  احلال،  هذه  يف  اإل  مو�صوعًا  يكون  اأن 

الإن�صان، كما عرفه مارك�س،  لذاته؟  اإل  يكون مو�صوعًا 

هو »عامل الإن�صان«، اأي املجتمع والدولة، ولي�س يف هذا 

العامل ما هو جذري �صوى الإن�صان ذاته. 

اأفالطون  بني  النزاع  يعر�س  الذي  الفل�صفة  فتاريخ 

بني  اأو  غريه،  اأو  العدالة  مو�صوع  يف  وال�صف�صطائيني 

جمرد  اأنه  على  الأموي،  الع�رص  يف  واجلربية،  القدرية 

اأو بني م�صكالت ن�صية ولهوتية، يعرب  اأفكار  نزاع بني 

التعار�صات  عن  الفل�صفة  ف�صل  اإىل  املوؤرخني  ميل  عن 

هذا  عام.  بوجه  الواقع  عن  الفكر  وف�صل  الجتماعية، 

امليل لي�س مياًل فرديًا اأو هوى يف راأ�س املوؤرخ، بل نتاج 

بنية اجتماعية وثقافية تناق�صية، واإل ملا كانت هناك 

اأن�صاق فل�صفية متزامنة وخمتلفة ومتعار�صة.

والعقل  )املعقول(  التاريخ  معاين  اأحد  على  نقع 

)التاريخي(، عند العظم يف مطلع كتابه ال�صهري: »دفاعًا 

ما�صي  بني  بو�صوح  يفرق  اإذ  والتاريخ«،  املادية  عن 

هو  الفل�صفة  تاريخ  اأن  اإىل  وي�صري  وتاريخها،  الفل�صفة 

»كيفية تولُّد الأن�صاق الفل�صفية« )العظم 1990، �س19(، 

تعاقبها، ول جمرد ما�صيها وتتايل عبقريات  ل جمرد 

�صوؤال  هو  احليثية،  هذه  وفق  التاريخ،  ف�صوؤال  منتجيها. 

)الب�صيطة(  ال�صببية  لكن  ال�صببية،  تت�صمن  التي  الكيفية، 

ل ت�صتنفدها: كيف حدث ما حدث؟ وكيف ين�صاأ ما ين�صاأ؟ 

املوجود  انطالقًا من خ�صائ�س  الوجود،  ل  يت�صكَّ وكيف 

ن�صتدل  هنا  من  وجوده؟  اإمكان  اأو  وجوده،  و�رصوط 

عرَّفناه،  ما  نحو  على  العقل،  معاين  اأحد  على  ا�صتدلًل 

هذه  اإنتاج  كيفية  بل  اأحكامه،  جمموع  لي�س  فالعقل 

طبيعية  و�رصوط  حمددين  وزمان  مكان  يف  الأحكام، 

بتغري  تتغري  الأحكام  حمددة.  واإن�صانية  واجتماعية 

فاإن  ثم،  ومن  املعرفة.  وتقدم  واملعطيات  الظروف 
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العالقات  حمتوى  هو  بل  املقولت«،  »ن�صق  لي�س  العقل 

يجعل  الذي  الواقعي(،  اأو  املثايل  )املحتوى  والروابط، 

اأو  الهيغلية  اأو منظومة، كاملنظومة  ن�صقًا  املقولت  من 

املارك�صية، على �صبيل املثال. 

اأي  العقل،  �صوؤال  نف�صه  هو  اإليه  امل�صار  التاريخ  �صوؤال 

والعمل«.  والتقدير  والتمثُّل  والإدراك  التفكري  »كيفية 

اأن العقل هو التاريخ، والتاريخ هو  اإطالقًا  هذا ل يعني 

تاريخ  هو  التاريخ  عقل  اأن  يعني  اأن  ميكن  بل  العقل، 

العقل. فاإن كيفية اإنتاج الأحكام، اأحكام الواقع واأحكام 

بالبنية  كلها  حمكومة  الأن�صاق،  اإنتاج  وكيفية  القيمة، 

من  فيها،  ُتنَتج  التي  والثقافية  والفكرية  الجتماعية 

اجلهة  من  فيها  ُيحَكم  التي  املوا�صيع  وبطبيعة  جهة، 

اأو  له  اأو  فيه«  يحُكم  مبا  حمكوم  حاكم  »كل  املقابلة. 

الطريق  ولي�س  لي�صت  املنهج  اأو  الطريقة  اأن  غري  عليه. 

امللكية اإىل احلقيقة، التي ل ت�صوبها �صائبة؛ لأن املنهج 

كان  لو  فقط،  الذات  على  احلاكم  املو�صوع  منطق  لي�س 

كذلك لت�صابهت اأعمال العلماء والفال�صفة والباحثني، بل 

هو منطق الذات الناظرة يف املو�صوع، من موقع معني 

معينة،  لغاية  معينة،  �رصوط  يف  معينة،  نظر  وزاوية 

الذي  التاريخ،  غائية  عن  احلديث  ميكن  ل  لذلك  اأي�صًا. 

يتاأولون  ومن  ي�صنعونه،  من  غايات  �صوى  له  غاية  ل 

وقائعه.

عليه  نقع  متوا�صجني  والعقل  للتاريخ  الثاين  املعنى 

التاريخي  »املنظور  �صماه  مما  العظم  موقف  يف  اأي�صًا 

احلقيقي« عند هيغل الذي كان يعترب »التعاليم الفل�صفية 

لع�رص ما هي روح ذلك الع�رص«. فالفل�صفة هي زمكانها 

معقوًل يف الفكر. ولكن الروح عند العظم، وهي ا�صم اآخر 

للعقل، ل ت�صتمد فرادتها من كونها جوهراً ب�صيطًا يحدد 

اأفرزت  التي  الكلية  البنية  تعقيد  من  بل  الع�رص،  طبيعة 

اكت�صبتها  التي  املميزة  اخل�صو�صيات  ومن  الروح،  تلك 

هذه البنية يف اأثناء ت�صكلها التاريخي. )م. ن. �س 30(. 

ياأخذنا هذا مبا�رصة اإىل الفكر الالهوتي، الذي اإما اأنه ل 

يزال يعي�س يف ع�رص غري ع�رصه، واإما اأن املجتمع الذي 

يحت�صنه ما�ٍس ملقى على هام�س الع�رص اأو يف فجواته، 

على  الديني«  الفكر  »نقد  �رصورة  اإىل  ثم،  من  وياأخذنا 

نحو ما فعل العظم يف اأواخر �صتينات القرن املا�صي. 

خالل  من  عليه  نقف  اأن  ميكن  للعقل  الثالث  واملعنى 

اعتبار  على  والأيديولوجيا،  العلم  بني  العظم  تفريق 

العقل  يتجادل  اأخرى  مرة   .)36( زائفًا  وعيًا  الأخرية 

والتاريخ يف نقده لتاريخ الفل�صفة، وتاريخ العلوم اأي�صًا، 

»تبحث  متتالية  فردية  لعبقريات  ت�صجيل  اأنهما  على 

على م�صتوى النظر املح�س عن حقيقة الظواهر... بتجرد 

اأي هم دنيوي«. لعل ال�صبب الأعمق ملثل هذا  مطلق عن 

اأو  للعامل  اخلا�صة،  الفردية  احلياة  ف�صل  هو  التوجه 

الفيل�صوف، عن احلياة النوعية العامة، واعتبار العبقرية 

والإبداع نوعًا من الإلهام، ل نتاج العالقة اجلدلية بني 

احلياة الفردية واحلياة النوعية. 

والفاعلني  الفاعالت  تن�صف  وحدها  العالقة  هذه 

واملبدعات واملبدعني، وتربز خ�صائ�صهن وخ�صائ�صهم 

الفردية، ومتو�صع الفاعلية والإبداع الفرديني يف احلياة 

ومن  اإنتاجها،  من  اأنهما  على  والإن�صانية،  الجتماعية 

العلم  اندماج  بعد  �صيما  ول  وتطورها،  منوها  عوامل 

العاملة  الطبقة  وطبيعة  العمل  طبيعة  وتغري  والعمل، 

و�رصوط كفايتها يف ال�صناعات الأحدث، وحتول املعرفة 

اقت�صاد  عن  نتحدث  �رصنا  اإذ  رائدة،  اإنتاج  قوة  اإىل 

املعرفة وتخليق املواد وتقنيات النانو وثورة املعلومات 
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اأو  الوراثية  والهند�صة  الذكية  والآلت  والت�صالت 

التعديل اجليني ... »فاإن حتول الراأ�صمالية ال�صاعدة اإىل 

اأوروبا الغربية  النمط الإنتاجي الأكرث قوة و�صيطرة يف 

)منذ( القرن اخلام�س ع�رص اقرتن ع�صويًا بتحول الطرائق 

اإىل املنهج  الطبيعية  الريا�صية والتجريبية يف املعرفة 

الأكرث قوة وهيمنة يف حت�صيل املعرفة وتف�صري الظواهر 

وحل م�صكالت الإنتاج والتقنية علميًا«، فال ميكن ف�صل 

الإبداعات العلمية والتقنية عن هذه ال�صريورة. )39(.

اأ�صئلتهما،  تاريخ  هو  الفل�صفة  وتاريخ  العلم  تاريخ 

الإجابات  عند  فالتوقف  اإجاباتهما،  تاريخ  جمرد  ل 

واإهمال  ونهائية،  ناجزة  حقائق  واعتبارها  وحفظها 

الأ�صئلة ل تف�صي اإىل تقدم. ومن ثم، فاإن العقل هنا هو 

املنهج  معًا.  اآن  يف  الناقد،  اأو  والنايف  املت�صائل  العقل 

التاريخي عند العظم ل يغلق الأبواب يف وجه اأي نوع من 

اأنواع الدرا�صات الفل�صفية العلمية، التي ت�صتخدم مناهج 

اإل بف�صل هذه  اإنه ل يغتني ويرتقي  غري تاريخية... بل 

يتطلبها  اأنه  كما  العلمي،  الإنتاج  هذا  ومثل  الدرا�صات 

ويفرت�س اإجنازها على م�صتوى رفيع من الدقة وال�صمول 

واإل عجز عن ا�صتكمال عمله التف�صريي بفاعلية وجناح. 

اأو العلم... قيمة  اإذاً، للتاريخ العام، كما لتاريخ الفل�صفة 

تف�صريية، اأو وظيفة تف�صريية، تقيم احلد على اخلطابات 

الأيديولوجية وال�صيا�صية – التاريخية، ومتكن الفيل�صوف 

والباحث من الك�صف عن زيفها وغاياتها احل�رصية.

يف تن�سيب العقل

اأنه �صريورة مو�صوعية،  للتاريخ على  العظم  روؤية  لعل 

روح  مظاهر  من  مظهر  اأنها  على  الفل�صفة  اإىل  ونظرته 

ع�رصها، وقوله: »لي�س ل�صحة قوانني العلم احلديث... » 

عالقة ببورجوازيته اأو طبقيته، لعل هذه تذهب مبا�رصة 

اإىل رف�س تن�صيب العقل، وتبني اأن العقل اأو عملية التعقل 

هو اأو هي عملية جتذر يف الوجود، تذويت للطبيعة واأن�صنة 

للذات، وانتماء جذري اإىل عامل الإن�صان، هنا والآن، على 

للوجود  متالزمني  وجهني  و»الآن«  »هنا«  الـ  اعتبار 

والعقل  العربي  العقل  مقولت  اأن  بجالء  وتبني  الفعلي، 

وعن�رصية،  تفا�صلية  اأيديولوجية،  مقولت   .. الغربي 

التي  التاريخية  ال�رصوط  عن  الفكر  اأو  »العقل«  تف�صل 

ال�رصوط  نقد  من  بدًل  املتاأخرة  ال�صعوب  فتدين  ت�صكله، 

التي جعلتها كذلك، وحتكم عليها بالبوار، على نحو ما 

قيمة  الغربية  الثقافة  من  جعل  الذي  ال�صت�رصاق،  فعل 

معيارية ل تقبل الختالف، ولعلها حتذف »ال�رصقيني« 

املختلفني من دائرة الكائنات العاقلة والأخالقية، حني 

يلتب�س  املعنى  بهذا  دينيًا.  اأو  عرقيًا  اأو  جهويًا  تعرفهم 

اإمكانية  العقل والالعقل يف كل زمان ومكان، ما يرتك 

النتكا�س اإىل الالعقل مفتوحة دومًا، على نحو ما نالحظ 

اليوم، يف غري مكان من العامل. الفل�صفة معنية بالدرجة 

الأوىل بك�صف اأ�صباب هذا اللتبا�س وعوامله. وهذا بع�س 

مما قام به العظم، حني ك�صف مظاهر الالعقل يف ثقافة 

املجتمع وعالقاته وموؤ�ص�صاته. 

والأ�صمل  الأبداأ  املعنى  ينك�صف  احليثية  هذه  �صوء  يف 

للعقل، ب�صفته نقداً يثبت وينفي، على نحو ما هو متجذر 

يف جميع اللغات، التي ميكن ق�صمة اأي منها بال تع�صف 

اإىل اإثبات ونفي اأو اإيجاب و�صلب، لي�صا �صدين متقابلني، 

اأو  �صلب  هو  تعنيُّ  كل  لأن  واحدة،  حلقيقة  وجهان  بل 

)هيغل  متو�صع  اأو  تعنيُّ  هو  �صلب  وكل  )ا�صبينوزا(  نفي 

وتطور  العلمية(  )للمعرفة  العام  »فامليل  ومارك�س(. 

الدائم  النقدي  العمل  باجتاه  بالتاأكيد  هو  احلديث  العلم 

للتخل�س من الختالطات الأيديولوجية املت�رصبة اإليهما 

عفويَا اأو املقحمة عليهما عمداً« )م. ن. 36(

من اأبرز ما يف روؤية العظم للعالقة بني العقل والتاريخ 

القرتان  وهذا  احلديث،  بالعلم  احلديثة  الفل�صفة  اقرتان 

اأحد معامل احلداثة؛ منذ بدايات النه�صة حترر العلم من 

الالهوت، فكف عن كونه عذراء منذورة لالآلهة، ويف الوقت 

فل�صفة  اأ�ص�س  واأُر�صيت  والفل�صفة،  ال�صيا�صة  نف�صه حتررت 

للحقيقة واملجتمع  وحيداً  الطبيعة م�صدراً  مدنية تعترب 

الدنيوية والب�رصية  للقيم. وتوؤكد الطبيعة  م�صدراً وحيداً 

لل�صلطة ال�صيا�صية وامل�صدر التعاقدي ل�صلطانها. ورفعت 

على  الوا�صع،  باملعنى  الإيكولوكي،  اأو  البيئي  �صاأن  من 

م�صائر  وتقرير  الإن�صان  تكوين  يف  البيولوجي  ح�صاب 

وامتيازاتهم.  وم�صتقبلهم  مكانتهم  وحتديد  الأفراد 

)راجع/ي، م. ن. 47(، فقد �صار ُينَظر اإىل الفرد الإن�صاين 

اأو�صع  منظومات  �صمن  اإيكولوجية،  منظومة  اأنه  على 

فاأو�صع، يتاأثر بها، مبقدار ما ت�صمح به طبيعته وطبيعة 

كل منها، ويوؤثر فيها باملعيار ذاته.  
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على  حتّرره  يقت�رص  ومل  احلّرّية،  عن  يتب  ومل  يجامل،  مل 

)»مل«(  جزم  اأدوات  ثالث  واملنهجّية.  النظرّية  الّتمارين 

جالل  �صادق  الأ�صتاذ  يف  اأراها  التي  ال�ّصمات  بها  اأخّل�س 

»رابطة  اإطار  يف  به  التقيت  كما  ثّم  له،  قراأت  كما  العظم، 

العقالنّيني العرب«، اأو غري ذلك. وقد تعّمدت 

ل  لأّنني   
ّ
ال�ّصلبي الو�صف  وهذا  الّنفي،  هذا 

نوع من  اأّي  ال�ّصهادة  اأّدعي يف م�صاحة هذه 

ال�صتيعاب اأو الإحاطة.   

 ،»
ّ
الّديني الفكر  نقد  قراأ »يف  اإىل جيل  اأنتمي 

اإبلي�س  متّرد  عن  فيه  جاء  ما  بذكر  ولهج 

لبو  املحّرم«  »الّثالوث  قراأ  كما  وماأ�صاته، 

علي يا�صني. كان هناك طلبة اإ�صالمّيون لهم 

اأّن  اأظّن  اأخرى، بطبيعة احلال. ولكن  مراجع 

الكتابني املذكورين كانا �رصورّيني يف زاد 

اأ�صيف  اآنذاك،  امل�صّي�س  اأو  »املثّقف«  الّطالب 

الأخ�رص،  العفيف  ن�صو�س  بع�س  اإليهما 

ن�صو�س  اأو  املارك�صّية  الأدبّيات  وبع�س 

»مبدعي الأو�صاع« اأحيانا. واأق�صد بالّطالب 

الكلمة  املثّقف من »يحّلل ويناق�س«، وياأخذ 

 هو �صاحة اجلامعة.  
ّ
يف مكان �صبه عمومي

وحممّيا  خمملّيا  يبقى  ف�صاء  اجلامعة  لكّن 

احلياة  »معرتك«  من  ال�ّصيا�صّية  بهام�صّيته 

ن�صعر  نكد  مل  اجلامعة  فداخل  وال�ّصيا�صة. 

الّثمانينات.  بحلول  جاء  الذي  اجلارف  الأ�صويّل  باملّد 

اأحرقت »األف ليلة وليلة« يف القاهرة �صنة 1985، ون�صطت 

بال�صعودّية  وظهر  له،  مثيل  ل  ن�صاطا  الأزهرّية  الّرقابة 

م�صلمني  واأمواتا،  اأحياء  العرب،  املفّكرين  كّل  يكّفر  كتاب 

ون�صارى. ثّم انفجرت ق�صّية »الآيات ال�ّصيطانّية« وما حّف 

وجاءت  واملرتجمني.  الّنا�رصين  ا�صتهدفت  جمازر  من  بها 

حمفوظ،  جنيب  وطعن  فودة،  فرج  مبقتل  الّت�صعينات 

وحتّولت اجلزائر اإىل مقربة كربى للكّتاب واملبدعني.   

ال�ّصيطانّية«.  »الآيات  اأزمة  مع  اجلامعة  دخويل  تزامن 

اأجمع تواقيع  اأخذت  اأّنني عدت بخّفي حنني عندما  واأذكر 

ي�صاند  بيان  على   1989 �صنة  اجلامعّيني 

التي  اخلمينّية  الفتوى  �صّد  ر�صدي  �صلمان 

كبري  عدد  من  خيبتي  واأذكر  دمه.  تهدر 

اخلوف  عن  بعيدين  ظننتهم  املفّكرين  من 

الأ�صل.  وعلى �صياع  الهوّية  على   
ّ
الغوغائي

 .»
ّ
ومل يخب ظّني يف ناقد »بوؤ�س الفكر الّديني

فقد كان من املائة الذين �صاهموا يف كتاب 

�صنة  بالفرن�صّية  �صدر  وقد  ر�صدي«  »مع 

عن  بالعربّية  ذلك  بعد  له  قراأت  ثّم   .1993

وحقيقة  ر�صدي  �صلمان  الّتحرمي:  »ذهنّية 

الأدب«، و»ما بعد ذهنّية الّتحرمي«.  

« اأمام �صيوخ 
ّ
�صمد �صاحب »نقد الفكر الّديني

والأخالقوّية  الّدينّية  الّرقابة  واآلة  الّتكفري 

التي تّتخذ من اأدواتها القتل اأحيانا، واملحو 

عن  يعلن  ومل  ي�صمت  فلم  دائما.  والّطم�س 

يكت�صف  الرّتاث  كتب  اإىل  يلذ  ومل  توبته، 

الّنه�صة  رّواد  من  الكثري  فعل  مثلما  روعتها 

الأّول  الّتقليدّي  الأ�صويّل  املّد  من  احتماء 

القرن  من  الأّول  الّن�صف  يف  راأيناه  الذي 

يعترب  ومل  قّطا،  القّط  ت�صمية  عن  يرتاجع  ومل  الع�رصين، 

 
ّ
العربي للعرب وامل�صلمني. فالّنظام  العلمانّية غري مالئمة 

الّنفطّية كان  الّطفرة  انت�صب مع هزمية 1967 ومع  الذي 

يحمل معه الكثري من الإغراءات التي ميكن اأن حتّول »بوؤ�س 

« اإىل نعيم هووّي وترف توّفره موؤ�ّص�صات هذا 
ّ
الفكر الّديني

الّنظام من جوائز ومنابر ومراكز ثقافّية وبحثّية.
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من اأين ا�صتمّد العظم هذه الأنفة الفكرّية؟  

اكت�صفت  والكتابة،  الع�صق  عن  اأطروحتي  اأعّد  بداأت  عندما 

قطعة  فيه  ووجدت  العذرّي«،  واحلّب  احلّب  »يف  كتاب 

ناب�صة باحلياة والّتوق اإىل الّتحّرر الفردّي، وكاأّنه تعبرية 

يعرّب عّما ميكن  كاأّنه  اأو  اأّيار 68،  ثورة ماّيو/  عربّية عن 

ت�صميته بـ»احلداثة الع�صقّية«. 

الّتاريخّية  باملاّدّية  يهتّم فح�صب  العظم مل  ف�صادق جالل 

الّذاتّية،  املعرفّية واملنهجّية على نحو يق�صي  وبالق�صايا 

الإن�صان  وكاأّن  نهائّيا،   
ّ
بالأب�صتمولوجي  

ّ
الّنف�صي ويعّو�س 

العرب  ق�صايا  كاأّن  اأو  لوعي،  بال  ووعي  نف�س،  ل  عقل 

 .»
ّ
« اأو »العقل الإ�صالمي

ّ
تتلّخ�س فيما �صّمي بـ«العقل العربي

، وباأهّم 
ّ
لقد اهتّم بالّذات وج�صدها وباجل�صد ومعي�صه الّنف�صي

ما يع�صف بهذه الّذات من �صوق ودوافع غريزّية، واأهّم ما 

الذي  الكتّيب  هذا  فكان  بالّذنب.  و�صعور  كبت  من  يكّبلها 

اأ�صطورة  يعّري وهم احلّب بقدر ما يحتفي به، كما يف�صح 

لي�صقطوا  املحدثون  العرب  ا�صتخدمها  التي  العذرّي  احلّب 

راأى  فقد  حديثا.  املكت�صبة  الأخالقوّية  �صفوّيتهم  عليها 

يف احلّب العذرّي »حالة مر�صّية متغلغلة يف نف�س العا�صق 

باأمله  وتلّذذه  وحرمانه  وهزاله  ب�صقمه  ولعه  يف  وتتبنّي 

و�صقائه وتعا�صته وا�صتمتاعه بحرقة ال�ّصوق الذي ل اأمل يف 

ال�ّصادومازي�صّية  بالو�صعّية  مرتبطة  حالة  وهي  اإ�صباعه«، 

حّية واجلاّلد.  املعنوّية، اأي باملتعة بلعب دوري ال�صّ

فانهارت بذلك اأ�صطورة »احلّب« اخلالد الذي تبنّي اأّنه حّب 

للكره اأو نوع من تنظيم منع احلبيبة، والإيهام باأّن القوم 

مينعونها يف نطاق قانون تبادل الّن�صاء. 

ويف �صنة 2009، ن�رص موقع الأوان حوارا لالأ�صتاذ �صادق 

جالل العظم، اأجراه معه الأ�صتاذ خلدون الّنبوايّن، وهو اأحد 

طلبته ال�ّصابقني يف جامعة دم�صق. �صاأله خلدون: »...  بعد 

العظم  عولي�س/  فيها  حارب  التي  الأودي�صّية  الرحلة  هذه 

الوحو�س اخلرافية وغ�صب الآلهة وتنقل فيها عرب كل بحار 

العامل وعرف يف رحلته ن�صاء كاليب�صو، هل عرف هذا البّحار 

اإيثاكا؟«   دروب  واإىل  بينلوب  اأح�صان  اإىل  الطريق  اأخرياً 

فقراأت يف احلوار هذا اجلواب الذي اأده�صني: »اأ�صافر واأبحر 

واإذا  تنتظرين،  اإيثاكا  لدي  لي�س  لذلك  اأعود.  ولكنني  كثرياً 

ا�صتخدمُت تعبري فرويد اأقول اأي�صًا ل اأريد بالتاأكيد العودة 

اإىل الرحم الأول حيث ال�صكينة وال�صالم. لي�س هذا هديف اأو 

لأنني  اأمي«  خبز  اإىل  »اأحّن  ل  لذا  اأريده.  اأو  اإليه  اأطمح  ما 

ال�صماء  اآباء  قتلت  كما  زمن طويل  منذ  ال�رصة  قطعت حبل 

والأر�س جميعًا يف داخلي حلظة الر�صد والن�صج والرجولة 

وال�صتقالل. ما يهمني هو الإ�صهام يف الثقافة املعا�رصة 

ثقافة  تكون  اأن  لها  اأريد  التي  العربية  الثقافة  وبخا�صة 

حية، ثقافة جتّدد نف�صها وتعيد قراءة ما�صيها وت�صت�رصف 

الذي جنم  الفل�صفي  والفكر  العلم احلديث  امل�صتقبل وحتمل 

والبحثي  النقدي  للعقل  وزنًا  وتقيم  اجلّد  حممل  على  عنه 

وللتقدم اأي�صًا. هذه هي اإيثاكا بالن�صبة يل.« 

نفوره  و�صبب  العذرّي  باحلّب  العظم  عالقة  اآنذاك  فهمت 

منه وكتابته عنه. فالعا�صق العذرّي حبي�س ع�صاب يجعل 

ظالل اأمه، وهي املراأة الأوىل املمنوعة املحّرمة، مكت�صحة 

�صورة املراأة الأخرى، وهي املراأة املتاحة يف حدود تنظيم 

ممنوعة  الأخرى  املراأة  ت�صبح  بحيث  والإخ�صاء،  املتعة 

بل  مفرطا،  حمّبا  لي�س  العذرّي  فالعا�صق  الأوىل.  كاملراأة 

منع  تنظيم  اإىل  م�صطّر  لأّنه  احلّب،  عن  عاجز  حمّب  هو 

املانعني، خوفا  الآباء  اأمام  الّركوع  اإىل  احلبيبة، وم�صطّر 

الأّم  من  الثنني:  من  متحّرر  العظم  جالل  �صادق  وتاأّثما. 

 الذي يريد 
ّ
احلا�صنة اأكرث من الّلزوم، ومن الأب الاّلاأوديبي

م�صتقاّل.  متحّررا  البن  يرى  اأن  بدل  واإخ�صاءه،  البن  قتل 

اأبا  بطلبته  عالقته  يف  يكون  األ  اإىل  منتبه  فهو  ولذلك 

الأبناء والّت�صحية بهم  اأو �صيخ طريق موؤّبد لقتل  خا�صيا، 

يف هيكل الق�صيبّية القبيلّية املنت�رصة: يقول يف حوار له 

�صدر ب�صحيفة ال�ّصفري )2009/07/30(: »... مل اأحب اأبداً 

املريدين والأتباع واحلفظة و�صيوخ الطرق )بعمامة او من 

دونها( واملقلِّدين واملقلَّدين والوعاظ وعبدة ال�صخ�صيات، 

والنقاد  واخل�صوم  والأنداد  الزمالء  دومًا  عليهم  وف�صلت 

والعلم  البحث  اأهل  من  كانوا  اإذا  بخا�صة  والأ�صدقاء، 

ورد  والختالف  واملراجعة  واجلدال  وال�صجال  والنقا�س 

ال�صاع �صاعني اإن اقت�صت احلاجة«. 

الفكرّية؟  الأنفة  العظم هذه  ا�صتمّد  اأين  من  اأعاله:  ت�صاءلت 

واأجيب الآن: مل يف�صل الفكر عن الّذاتّية، ومل يف�صل الّذاتّية 

الآباء  من  املتحّررة  ذاته  يف�صل  ومل  اجل�صد،  وقائع  عن 

والأّمهات عن ذاته املتفل�صفة، ومل يف�صل فكره عن حياته، 

الّتحّرر طاقة موّلدة لفكره، وظّل  فظّل �صاّبا متجّددا، وظّل 

ته من الهام�صّية املبدعة.  غيورا على ح�صّ
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للمثقف دور اأخالقي يف مواجهة ال�صلطة، وهو ك�صف 

خلفها  تخفي  التي  والثقافية  الإيديولوجية  البنى 

ال�صيا�صيون ورجال  بنية قمعية يتحّكم من خاللها 

اأن  املثقف  على  البنى،  هذه  لك�صف  بالنا�س.  الدين 

يف  عاّلم  نقاط  ت�صّكل  معا�رصة  مو�صوعات  يختار 

اأن  اأي�صًا  وعليه  والجتماعي؛  ال�صيا�صي  ال�رصاع 

ومبا�رص  وا�صح  باأ�صلوب  املو�صوعات  هذه  يناق�س 

وبنيتها  البنى  هذه  زيف  فهم  القارئ  ي�صتطيع  كي 

الذي  العظم،  جالل  �صادق  عمل  يف  نرى  العميقة. 

املثقف  لدور  اأمنوذجًا  املذكورين،  املطلبني  د 
ّ
يج�ص

يف مواجهة ال�صلطة. 

املبا�رص  ال�صيا�صي  املثقف  دور  بني  بدايًة  �صنمّيز 

وبني دور املثّقف كمثقف. من جهة، يلعب املثقفون 

الأحزاب  يف  كاأع�صاء  ال�صيا�صة،  يف  مبا�رصاً  دوراً 

الإن�صان؛  حقوق  ق�صايا  يف  ونا�صطني  ال�صيا�صية 

واإ�صدار  واعت�صامات  مظاهرات  يف  ي�صاركون  كما 

للمثقف  الرئي�صي  الدور  هذا  ذلك.  اإىل  وما  بيانات 

اأفراد  كجميع  املجتمع  يف  فاعاًل  كونه  من  ياأتي 

وطالب  وحرفيني  ومهند�صني  اأطباء  من  املجتمع، 

هذا  نناق�س  لن  املقال،  هذا  يف  وعمال.  واأ�صاتذة 

املثقف  دور  �صنناق�س  بل  املبا�رص،  ال�صيا�صي  الدور 

كمثقف. 

ما اأعنيه بدور املثقف كمثقف هو الإنتاج الثقايف: 

ما هي املو�صوعات التي يكتب فيها، وكيف يكتب 

عن  متيزه  حتليلية  قدرة  للمثقف  اأن  مبا  فيها. 

الفاعلني الآخرين يف املجتمع، وب�صبب هذه القدرة، 

نرى اأن للمثقف دوراً مميزاً يف تناوله ملو�صوعات 

البنى التي تعتمدها ال�صلطات للتحكم بالنا�س. هذا 

الدور هو الذي �صنناق�صه يف مقالنا هذا، من خالل 

�صادق  كتابات  يف  رئي�صتني  مليزتني  ا�صتعرا�صنا 

جالل العظم.

يتميز العظم يف هذا املجال عن الكثري من جمايليه 

ففي حني �صادت يف كتابات املثقفني العرب اللغة 

طريق  عن  ال�صلطات  مواجهة  تّدعي  التي  املخاتلة 

للكالم  ي�صعى  باأ�صلوب متويهي  طرح ق�صايا كربى 

عن الثقافة والدين واملارك�صية والنه�صة املجه�صة، 

يتكلم  اأن  اأي  مب�صمياتها،  الأمور  ت�صمية  ويتحا�صى 

الدينية  البنى  وعن  احلاكم  ال�صيا�صي  النظام  عن 

قمع  عن  مبا�رصة  م�صوؤولية  تتحمل  التي  احلالية 

مو�صوعات  عن  الكتابة  اإىل  العظم  انحاز  النا�س؛ 

له  م�صهودة  و�رصاحة  بو�صوح  اإياها  حملاًل  اآنية 

حتى من اخل�صوم. 

متيزان  نراهما  اللتني  للخ�صلتني  حتليل  يلي  فيما 

القادر  للمثقف  ممثاًل  وجتعالنه  وكتاباته،  العظم 

على مواجهة ال�صلطة.

اأوًل، يف اختيار املوا�صيع املعا�رصة. جند يف اأعمال 

مو�صوع  للنقا�س  املطروح  املو�صوع  اأن  العظم 

�صيا�صي واأخالقي اآين معا�رص. ي�صّمي العظم الأ�صماء 

ولّيًا  كذبًا  يراه  ما  لف�صح  وي�صعى  مب�صمياتها، 

ما  اأو�صح  ذلك  يبدو  ال�صلطات.  طرف  من  للحقائق 

يكون يف كتب »نقد الفكر الديني« و»النقد الذاتي بعد 

م�صغوًل  العظم  يبدو  التحرمي«.   و»ذهنية  الهزمية« 

بالواقع املبا�رص ومبهمة �رصحه وتغيريه. يف »نقد 

الفكر الديني«، ي�صعى العظم اإىل طرح مو�صوع الفكر 
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يف  وي�صعى  العقالين،  النقا�س  طاولة  على  الديني 

ل الإميان 
ّ
ذات الوقت اإىل ف�صح ال�صلطات التي تتو�ص

الديني والغيبيات لتثبيت �صلطتها القمعية. ما ميّيز 

كتابات العظم، منذ هذه املرحلة املبكرة، هو نقده 

»العلمانية«  ولل�صلطات  ال�صيا�صي  لالإ�صالم  املزدوج 

»معجزة  يف  املثال،  �صبيل  على  نف�صه.  الوقت  يف 

العظم  يربط  العدوان«،  اآثار  وت�صفية  العذراء  ظهور 

الدينية،  الأو�صاط  يف  ال�صائد  ال�صحري  الفكر  بني 

وا�صتغالل ال�صلطات امل�رصية لهذا التفكري يف تربير 

هزمية اخلام�س من حزيران/يونيو. 

�صوؤال  طرح  اإىل  الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  ي�صعى 

دون  حزيران،  من  اخلام�س  هزمية  حول  مبا�رص 

وتطمني  فارغة  وادعاءات  تربيرات 

النف�س باأن الن�رص قادم ل حمال، ودون 

تيئي�س فارغ عبثي ل طائل من ورائه. 

بعد ذهنية  التحرمي« و«ما  اأما »ذهنية 

عن  دفاعه  ي�صمان  واللذان  التحرمي«، 

فارقة  نقطة  في�صّكالن  ر�صدي،  �صلمان 

يف الدفاع عن حرية التعبري يف العامل 

العربي. مل يخ�صع العظم ملوجة الت�صهري 

بر�صدي التي �صادت بني الكّتاب العرب، 

�صلمان  عن  متارى  ل  ب�رصا�صة  ودافع 

هذا  يف  الأهم  روايته.  وعن  ر�صدي 

الهجوم  ا�صتخدمت  التي  القوى  ك�صف  هو  الدفاع 

وال�صعودية  اإيران  من  �صلطتها،  لتثبيت  ر�صدي  على 

نقد  مع  هذا  ترافق  الغرب.  يف  اليمينية  القوى  اإىل 

وا�صع للمثقفني العلمانيني الذين �صاركوا يف جوقة 

قيم  كل  متنا�صني  وكتابه،  ر�صدي  بحق  الكراهية 

العدل واحلرية التي ت�صّدقوا بها على مدى عقود.

القلة  اإل  حاول العظم، ب�صدق و�صجاعة مل ميلكهما 

من  اخلالفية  املوا�صيع  يطرح  اأن  الكّتاب،  من 

خالل الواقع املعا�س. ل تعنينا حرية التعبري، على 

يناق�صون  متفل�صفون  عنها  يكتب  حني  الإطالق، 

مقتل احلالج اأو ال�صهروردي، وي�صمتون يف الدفاع 

عن �صلمان ر�صدي اليوم اأو عن ن�رص حامد اأبو زيد. ل 

يعنينا نقد ال�صلطات الأموية والعبا�صية واململوكية، 

يف زمن ميالئ فيه الكتاب حكام اخلليج وال�صودان 

العربية باأبحاث عن »العقل  واإيران. متتلئ املكتبة 

العربية«  و»الثقافة  الإ�صالمي«  و»العقل  العربي« 

ودرا�صات،  وكتب  ومبقالت  الإ�صالمية«،  و»الثقافة 

املعتزلة  عن  عالية،  فكرية  �صوية  ذات  بع�صها 

ولكنها  ذلك،  وغري  والغزايل  ر�صد  وابن  والت�صوف 

اإىل الواقع املعا�س اليومي،  اإ�صارة واحدة  تخلو من 

اإىل  مبا�رص،  ب�صكل  النا�س  تقمع  التي  ال�صلطات  اإىل 

تاأتي  اليوم.  عامل  يف  ال�صلطة  على  الفعلي  ال�رصاع 

كتابات العظم كاإ�رصاقة يف زمن يتلّب�س اخلوف كل 

من يّدعي الإميان بالعلمانية واحلرية وقيم التقّدم. 

حقيقي  باإميان  امل�صّلحة  ال�صجاعة 

من  جتعل  الفعليني  الب�رص  بتحرير 

يريد  من  لكل  نربا�صًا  العظم  كتابات 

اإىل  الهروب  العام.  ال�صاأن  يف  اخلو�س 

تاريخ ميت وخو�س معارك وهمية مع 

الذين  اأولئك  نا�س وهميني هو ما مييز 

ل يوؤمنون حقًا باحلرية. اخلط الفا�صل 

معارك  يخو�صون  الذين  املثقفني  بني 

يخو�صون  من  وبني  الفعلية  التحرير 

بني  الفا�صل  اخلط  هو  وهمية  معارك 

�صادق جالل العظم ونقاده. 

النا�س  دور املثقف احلقيقي يتجلى يف دفاعه عن 

الفعليني اليوم يف مواجهة ال�صلطة، من خالل قدرته 

الكا�صفة  املعا�رصة  اخلالفية  املوا�صيع  طرح  على 

والتاريخ  الرتاث  ندر�س  هنا  من  ال�صتبداد.  لبنى 

الرتاث  مع  للعالقة  روؤيته  العظم  ي�رصح  الإ�صالمي. 

كما يلي: 

حية  باأ�صياء  بربطه  اإل  يتم  ل  الرتاث  اإحياء  »اإن 

اأ�صاًل وبق�صايا وم�صاكل يعي�صها النا�س يف احلا�رص 

ويتح�ص�صونها ويتفكرون بها ويعانون منها ويعربون 

ويف  املعا�رصة  وثقافتهم  واأدبهم  فنهم  يف  عنها 

جهودهم الرامية اإىل اإعادة النظر الدائمة وامل�صتمرة 

مبا ي�صمى الرتاث« )نقد الفكر الديني(. 
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الو�صوح  هي  العظم  متيز  التي  الثانية  اخل�صلة 

والدقة. رمبا ل يرى البع�س يف هذه اخل�صلة اأهمية 

اأن  اأرى  العك�س  لذكرها، ولكنني على  خا�صة تدعو 

لو�صوح كتابات العظم بعداً اأخالقيًا يرتبط مبا�رصًة 

بدوره كمثقف. 

جزء  هو  والب�صيط  الوا�صح  الأ�صلوب  اأن  هنا  اأقرتح 

ل يتجزاأ من دور املثقف. الغمو�س والتخفي خلف 

تعرّب  القارئ  على  والتعايل  الكبرية  امل�صطلحات 

ترتبط  ما  وغالبًا  الثقافية،  الرنج�صية  من  نوع  عن 

من  نوعًا  نف�صه  يف  يرى  الذي  الكاتب  بتقدي�س 

لي�س م�صاألة جمالية يختارها  الكتابة  اأ�صلوب  نبي. 

يف  ما  دور  للكتابة  كان  اإن  هواه.  على  الكاتب 

حياتنا، فعليها اأن تكون مفهومة للقراء. العظم يف 

»نقد  يف  الإ�صالميني  وللكتاب  �صعيد،  لإدوارد  نقده 

الفكر الديني« و»ال�صت�رصاق وال�صت�رصاق معكو�صًا«، 

يكرر  عقاله«،  من  املنفلت  »النقد  يف  ولأدوني�س 

يقوله،  ما  اإي�صاح  البع�س  يريد  ل  الو�صوح.  مطلب 

خوفًا من النقد اأو من نقا�س اأفكارهم ب�رصاحة. على 

�صبيل املثال، اأن يكون لالإ�صالميني راأي �رصيح باأن 

بع�س منجزات العلوم احلديثة تتعار�س مع الدين، 

اأو اأن يكون الإميان باملاورائيات يف حالة اأدوني�س 

يعني حكمًا التخلي عن املارك�صية وعن العلمانية، 

غري  مقعرة  لغة  اإىل  يلجوؤون  الكتاب  هوؤلء  يجعل 

وتخبط  مغالطات  بك�صف  العظم  ي�صتمتع  مفهومة. 

هوؤلء، ويقوم برتجمة اأفكارهم وتهومياتهم اللغوية 

اإىل اأفكار وا�صحة ومفهومة، متهيداً لنقدها. 

بال�رصورة  تعني  الوا�صحة  اللغة  اإن  القول  اأريد  ل 

احلركات  كل  حترري.  بدور  ملتزم  الكاتب  اأن 

ال�صعبوية والفا�صية، على �صبيل املثال، تعتمد على 

اللغة  اإن  القول  اأريد  الب�صيطة املبا�رصة. ولكن  اللغة 

الغام�صة تعني بال�رصورة اأن الكاتب ل يلتزم باأي 

ال�صلطات  مواجهة  يف  دور  باأي  ول  حتررية  مهمة 

املكتفي  الكاتب  اأ�صلوب  الغام�صة  اللغة  القامعة. 

ائه. 
ّ
بنف�صه واملرتّفع عن قر

ملجاأ  واملخاتلة  الغام�صة  اللغة  اليوم،  يف ع�رصنا 

احلداثة  بعد  ما  وملثقفي  وللخائفني،  للمرتددين 

وتهومياتهم الفارغة، وملتفل�صفني يعتّدون باأنف�صهم 

احلياة  يف  وبدورهم  بقرائهم  يهتمون  مما  اأكرث 

الزيف  هذا  كل  رف�س  العظم  جالل  �صادق  العامة. 

قدرة  للرجل  األقها وبهجتها.  للكتابة  واأعاد  الفارغ 

ب�صال�صة  العوي�صة  املو�صوعات  �رصح  على  عجيبة 

وفتنة ُيح�صد عليهما. 

ختامًا، نرى اأن الدرو�س امل�صتفادة من جتربة العظم 

من  اأكرث  مدى  على  الجتاهات.  ومتنوعة  متعددة 

اأربعني عامًا ن�صط �صادق جالل العظم يف معركته 

والتحرر  والعلمانية  والعلم  العقالنية  اأجل  من 

موا�صع  يف  واأ�صاب  اأخطاأ  وال�صيا�صي.  القت�صادي 

كثرية. خا�س معارك فكرية على جميع ال�صعد. كتب 

العذري  واحلب  والقت�صاد  والفل�صفة  ال�صيا�صة  يف 

والأدب. تنّقل بني دم�صق وبريوت اأملانيا والوليات 

املتحدة. اليوم، وقد جاوز الثمانني، ما زال يخو�س 

معاركه بداأب كال�صاب الذي كان حني افتتح معارك 

نقد الفكر الديني يف منت�صف ال�صتينيات. 

من اإرثه الرثي �صيبقى لالأجيال القادمة الكثري. نرى 

اأهم العرب امل�صتخل�صة من م�صريته الطويلة  اأحد  اأن 

ال�صلطة:  مواجهة  يف  املثقف  بدور  اللتزام  هذا  هو 

اختيار املوا�صيع املعا�رصة التي تف�صح ال�صلطات، 

للو�صول  وب�صيط ومبا�رص  وا�صح  باأ�صلوب  والكتابة 

اإىل القارئ. 

�صلمان  عن  دافع  �صوريًا  كاتبًا  اأن  التاريخ  �صيذكر 

الكاتب  هذا  واأن  النظري،  منقطعة  بحما�صة  ر�صدي 

ذاته انحاز لثورة ال�صوريني يف العقد الثاين من القرن 

احلادي والع�رصين، حني انحاز معظم »العلمانيني« 

اإىل ال�صتبداد خوفًا من الإ�صالم ال�صيا�صي.

هذا النحياز الأخالقي اإىل احلرية هو الدور املاأمول 

�صادق  اأعمال  ت�صكل  الذي  النحياز  املثقفني،  من 

جالل العظم اأمنوذجًا له. 
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الديني«  الفكر  »نقد  كتاب  يختم  اعوام  ثالثة  بعد 

ل�صادق جالل العظم ن�صف قرن.

ب�صاحبه  كما  العمل،  بهذا  الحتفاء  اىل  �صبيل  خري 

بداأه،  الذي  والتحليل  النقد  موا�صلة  هو  وموؤلفاته، 

على قاعدة العقالنية، اعتمادا على منجزات الفل�صفة 

التاريخ،  وعلم  الجتماع،  وعلم  الطبيعية،  والعلوم 

والل�صانيات، والنرثوبولوجيا.

باأي  تكون،  لن  جمعية،  ح�صارية  مهمة  هذه 

حقول  من  حقل  كل  ان  بل  اأوحد.  فرد  اجناز  حال، 

الخت�صا�س )علم الجتماع مثال( ينبغي ان ي�صتقبل 

�صو�صيولوجيا  الباحثني )خ�صو�صا  جهد ح�صود من 

الدين - الفرع الأبرز املعني بهذه ال�صكالية(. 

I

ابتداء، ينبغي قول كلمة عن الكاتب والكتاب.

اأعمال �صادق جالل العظم )با�صتثناء »احلب واحلب 

العذري«( حتمل طابعًا نقديًا، فهو يف �صجال دائم. 

وهو بهذا ويّف للمارك�صية النقدية، نقدية من األفها اىل 

يائها. ح�صبنا ان نذكر البداية من نقد اليديولوجيا 

ال�صيا�صي  القت�صاد  نقد  اىل  وفويرباخ،  الملانية، 

الأربعة - اىل نقد برنامج  - راأ�س املال املجلدات 

.
)1(

غوتا، الخ

املقاربة النقدية توؤ�ص�س بتفكيك النقي�س. وما يبدو 

ت�صييد  مدماك  احلقيقة،  يف  هو،  هدم،  معول  اأنه 

وبناء.

تاريخه  فله  الديني«،  الفكر  »نقد  الكتاب:  اما 

اخلا�س. الكتاب يتاألف من عدة مقالت د�صن فيها 

الأكادميي  الإطار  خارج  الفكري  ح�صوره  املوؤلف 

�س للفل�صفة، بعد نك�صة حزيران/يونيو 1967. 
ّ
كمدر

نقد   -1 هي:  عدة  ومقالت  مقدمة  الكتاب  يحوي 

الفكر الديني، 2- ماأ�صاة ابلي�س، 3- ظهور العذراء 

الفكر  يف  التزييف   -4 العدوان،  اآثار  وت�صفية 

امل�صيحي الغربي املعا�رص، 5- مدخل اىل الت�صور 

العلمي املادي للكون وتطوره. اخريا ثمة وثائق عن 

.
)2(

حماكمة املوؤلف وتربئته

وحدة  ل  النقدي،  املنهج  وحدة  على  يقوم  الكتاب 

ثمة  الأول  الق�صم  يف  بذاته.  وا�صح  هذا  املو�صوع. 

تاريخية  مقاربة  الثاين  ويف  والعلم،  الدين  �رصاع 

حتليل  الثالث  ويف  ابلي�س؛   لأ�صطورة  ن�صو�صية   -

ظهور  »معجزة«  لـ  �صيا�صي  �صيكولوجي،  تقني، 

العذراء، ويف الرابع نقد الت�صورات الراهنة عن عالقة 

الكني�صة بالدولة والعلوم الطبيعية يف اأوروبا، ويف 

اخلام�س عر�س تاريخي لتطور العلوم الطبيعية من 

الفهم امليكانيكي اىل الديالكتيكي للطبيعة وتاأثريه 

اىل  اقرب  وهو  ال�صيا�صي،  الفل�صفي-  الفكر  على 

املحا�رصة الكادميية.

اأكرر اأن الوحدة يف الكتاب تقوم يف املنهج العقالين 

يف  وتختلف  املقاربات،  يف  وتتنوع  النقدي،   -

املوا�صيع املبحوثة.

II

يف �صبابي الول قراأت الكتاب، ويف كهولتي اأعدت 

86\  كاتب من العراق

 العقالنية النقدية والدين

م�ساهمة العظم بعد

ن�سف قرن

فالح عبد اجلبار\



قراءته. وبني القراءتني ثمة اربعة عقود ونيف.

التي ل ترحم. بل  التاريخ  اأول ما هالني هو مل�صة 

مل�صات التاريخ القا�صية.

اللم�صة الوىل هي لغة املقدمة، التي �صاخت ول ريب، 

املعا�رصة«  العربية  »الثورة  التحرر«،  »حركة  لغة 

العربية«  الإ�صرتاكية  الطليعة  و»حركات  ثورة!،  اأي 

و«قوى التقدم«. مرة قال �صارتر انه »�صاخ و�صاخت 

اللغة معه«. بنظرة اىل املا�صي من موقع احلا�رص، 

الكولونيايل،  النظام  من  خروجا  احلركة  كانت 

اقرتنت، كما اكت�صفنا بعد، باإر�صاء ا�صتبداد �صيا�صي 

وطني  اقت�صادي،  ونهب  الواحد(،  احلزب  )نظام 

النفتاح  بعد  انك�صف  كولونياليا  ولي�س  املرة  هذه 

امل�رصي وحتول الطبقة ال�صيا�صية اىل مراكمة الرثاء 

يف  الالعقالنية  لكل  براجماتيًا  واإحياء   ،
)3(

اخلا�س

 
)4(

الزعيم عبادة  من  والجتماعي،  الديني  املوروث 

ثم  النمريي،  )ال�صادات،  املوؤمن  الرئي�س  ظهور  اىل 

�صدام ح�صني بحملته الإميانية(. هل كنا ازاء كذبة، 

قمنا فيها بفعل خداع ذاتي، ام ان نزع الكولونيالية، 

وهو مفرتق هام ومطلوب، اأذهلنا عن املخاطر، اأي 

تقوي�س البنى الربملانية الد�صتورية وحكم القانون، 

النزع:  بهذا  قامت  التي  القوى  لطبيعة  املرافقة 

الع�صكر )يف اغلب البلدان العربية( والإكلريو�س )يف 

.
)5(

ايران(

الديني« ينطلق من مقدمات  الفكر  كان كتاب »نقد 

فل�صفية اأوروبية، وهذا منطقي ب�صبب موات الفل�صفة 

هذه  ان  ومعروف  ال�صالمي،  العربي  عاملنا  يف 

الفل�صفة الغربية نف�صها ُعنيت لي�س فقط بالعقالنية 

احلداثة  �صنعت  التي  بتجلياتها  بل  عام،  كمفهوم 

وهي: العلمانية، الت�صنيع، التمدين، الليربالية.

 Secularization, Industrialization, Urbanization, Liberalization.

واجليل  جيله  �صائر  مناق�صة  بل  العظم  مناق�صة 

كمفهوم  العلمانية  يف  عمليا  انح�رص  تاله،  الذي 

عن  وافرتقنا  افرتق  وبهذا   .
)6(

للعامل وروؤية  فل�صفي 

جيل الي�صار الول الذي مت�صك بالدميقراطية كتجّل 

لليربالية ال�صيا�صية، وقبل باقت�صاد ال�صوق كاأ�صا�س 

)�رصكات  الكولونيايل  القت�صاد  وعار�س  لها، 

للدولة  املقد�صة  البقرة  ا�صا�صًا(، ورحنا منجد  النفط 

من  كنوع  الع�صكر،  وقادتها:  الكولونيالية،  بعد  ما 

جماعية  به�صترييا  امل�صّنعة  الكاريزما  بتلك  اآلهة، 

العظم عام  ان نقد  اأ�صهمنا بها عن غري دراية. كما 

1968، مل يلتحق بالنقد اجلديد للدين من منظورات 

يف  بالتبلور  بداأ  الذي  �صيا�صية،  �صو�صيولوجية، 

 .
)7(

الت�صعينات ال لحقًا

يبدو  ما  هي  املاحقة  التاريخ  ليد  الثانية  اللم�صة 

الفكر  اأن  العربي ال�صالمي. ذلك  التاريخ  اأنه جمود 

مل  و�صجاعة،  بحق  نقده  العظم  د�صن  الذي  الديني 

العلم  تقدم  امام  بالرتاجع  الأوروبي  امل�صار  يتخذ 

هو  ح�صل  فما  العقالنية،  وتطور  والتكنولوجيا، 

العك�س متامًا منذ ال�صبعينيات يف القل.

والكتاب مرتع بالتفاوؤل حول »قرب انهيار املوقف 

الديني  املوقف  لنا  »بالن�صبة  القدمي«،  الديني 

ا�صالء املجتمع  النهيار« مع  القدمي يف طريقه اىل 

القطاعي »نحن يف طور نه�صة مهمة« )�س 19 - 

بال  رغائبي  تفاوؤل  الن،  نرى  كما  ذلك،  لكن   .)20

ريب، ا�صابنا جميعا يف تلك احلقبة، لكنه اأخذ يتبدد 

بالتدريج. ثمة م�صار »تطوري« )مبعنى التغري ح�صب( 

من ظهور العذراء، اىل حتول ال�صادات والنمريي، اىل 

 )1979( اخلميني  وبروز  موؤمن«،  »رئي�س  من  نوع 

فجمهوريته الإ�صالمية، مرورا باحتالل احلرم املكي 

و«حركة  املحت�صبة(،  ال�صلفية  وحركته:  )جهيمان 

املجاهدين« يف افغان�صتان، مرورا بن�صوء حزب اهلل 

- لبنان، والقاعدة، وبوكو حرام و»داع�س«. بالو�صع 

باإزاء  اإننا  ال�صيكولوجيا املح�س،  القول، من وجهة 

املهدي،  قرب ظهور  باملا�صي«،  الهو�س  »ه�صترييا 

والعراق  ايران  يف  جارف  الأول  اخلالفة.  وعودة 

)وجزئيا بلبنان(، والثاين يف عموم اجلزء ال�صني من 

العامل العربي - الإ�صالمي.

نقد العظم جوهري، تفاوؤله بانهيار الفكر التقليدي 

عار�س. وبني العر�س واجلوهر برزخ.

اجلوهري  العظم،  ن�صو�س  يف  امليلني  هذين  ولعل 
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الفل�صفي،  النقد  اآخرين:  والعر�صي، يكتمالن مبيلني 

والنقد ال�صيا�صي، وهما يتجليان يف كتابيه )ذهنية 

التحرمي، وما بعد ذهنية التحرمي( مبوا�صلة نقد الفكر 

الغيبي والتحرميي، اما امليل العر�صي فيتجلى يف 

 ،
)8(

الإ�صالمية ال�صولية  اىل  جديدة  نظرة  عن  بحثه 

)كالهما   
)9(

الإن�صانية والنزعة  الإ�صالم  عن  وبحثه 

�صدر بالنكليزية(.

يف  يقارن  العظم  جند  )بالجنليزية(،  مقالتيه  يف 

»الثوري«  موقفه  جلهة  بكا�صرتو،  اخلميني  الأوىل 

من الكولونيالية، وم�صائل التحرر الوطني. اخلمينية 

 - امريكا   – ال�صاه  بنقي�صها:  �صلبيًا  حمددة  هنا 

اإ�رصائيل، لكنها لي�صت حمددة ايجابيا مبا هي عليه: 

 - الع�صكري  بال�صتبداد  �صبيه  اكلريو�صي،  ا�صتبداد 

التفت  ما  وهو  و«البعث«.  للنا�رصية  التكنوقراطي 

الثورة  بعد  من�صورة  مقالة  يف  طرابل�صي  فواز  اليه 

يف اإيران. كذلك يقرن العظم، يف مقاله الثاين، حزب 

حمددة  بالدميقراطية  تركيا  يف  ال�صالمي  العدالة 

الرباغماتي  القبول  اأ�صا�س  على   - �صالبًا  حتديداً 

اخلطاب  حتليل  ا�صا�س  على  ولي�س  القائم،  بالنظام 

ُت�صقط  حلركتني،  ظرفية  معاجلة  هذه  الديني. 

يف  الغيبي«  الديني  »الفكر  اأبعاد  ح�صابها  من 

ال�صيا�صي.  املوقف  اإعالء  حل�صاب  احلالتني،  كلتا 

الرجعية«،  بـ»القوى  الدين  ربط  ان  النتيجة  لكن 

اجلماهري«  و«ت�صليل  العاملية«  و«الراأ�صمالية 

)كما  الخ  الرجعية«،  بيد  »نظريًا  �صالحًا  بو�صفه 

املقالتني  مكانه، يف  يخلي  الديني(  الفكر  نقد  ورد 

»ثورية«  نزعة  ذي  جديد،  لدين  املذكورتني 

و»دميقراطية«.

منذ  وافغان�صتان،  اإيران،  يف  التطورات  جديد  من 

تفيد  )راهنًا(،  و�صوريا  العراق  يف  ثم  الثمانينيات، 

»او�صاع  اننا نتحدث عن  اأدرك متاما  اخرى.  حقائق 

كيف  هو  املق�صد  لكن  جزئية،  حالت  عن  مباينة«، 

اإطار  يف  الو�صاع،  احلالت،  اللحظات،  هذه  جنمع 

»نقد  يف  ورد  كالذي   universal �صامل  تعميم 

اإذا  وظائفه؟  معناه،  الدين،  بنية  عن  الديني«؛  الفكر 

جهة،  من  الديني«  الفكر  »نقد  با�صتدللت  مت�صكنا 

 1993 عامي  الالحقني  املبحثني  وا�صتدللت 

�صادقة،  اعتربناها  واذا  اخرى.  جهة  من  و2007 

اىل  نتو�صل  فاننا  ال�صدق،  املنطقي ملفهوم  باملعنى 

ال�صيا�صية  – القت�صادية -  ان الوظائف الجتماعية 

وظائف  فكرية، هي  وبنى  كموؤ�ص�صة، وحركات  للدين 

احلالت  درا�صة  وان  التنوع.  �صديدة  مت�صاربة، 

بتنوع  التنوع،  هذا  على  امثلة  لنا  تقدم  اجلزئية، 

البلدان املجتمعات، احلقب التاريخية، الخ. هذا التنوع 

التاريخي دعا العظم لالنتقال من جوهر اإحادي للدين 

)ال�صالم(، اىل القول بثنوية، ان�صطار وانق�صام. 

III

متما�صكة،  معتقدات  منظومة  معلوم  هو  كما  الدين 

الكون واأ�صله وطبيعة اخلالق  هي مفهوم عن بنية 

اختفى  الذي  ال�صالمي،  الكالم  علم  )جمال  واخللق 

وهي  امل�صيحي(؛  الالهوت  ويقابله  ح�صارتنا،  من 

العبادات  )فقه  بالإن�صان  اخلالق  مفهوم عن عالقة 

واملوت  والطقو�س  وال�صعائر  العبادات  منظومة   -

والبعث والدفن والطهارة(، وهي مفهوم عن عالقة 

الب�رص ببع�صهم البع�س، مفاهيم الإمامة او اخلالفة 

�رصاء،  بيع،   - القت�صاد  وعقود  ال�صيا�صي(،  )الفقه 

)فقه  الأر�س  ملكية  اخلراج،  الخ...  جتارة،  قرو�س، 

ينجم  )التي  ال�رصة،  الزواج،  وعقود  املعامالت(، 

عنها ومنها نظام اخالقي حمدد(.

وباخت�صار احلقول تنح�رص يف عالئق: الكون - اخلالق، 

اخلالق - الن�صان، الن�صان - الدولة، الن�صان - الن�صان. 

هل ينتهي تعريف الدين عند هذا؟ قطعًا ل. 

انتاج  وتعيد  تنتج  )موؤ�ص�صات(  موؤ�ص�صة  فهناك 

واأقانيمها  الديني هذه مبفاهيمها  الفكر  منظومات 

الفقه، احلوزات  الدينية )كليات  عن طريق املدار�س 

و�صناديق  واملقلدين،  الأتباع  و�صبكات  الدينية(، 

مالية )مدعمة من دول او افراد(، وهي جزء من البنى 

موؤ�ص�صات  وهي  عنها،  م�صتقلة  او  للدولة،  املركزية 

حتر�س على حماية منظومتها الفكرية، وتطويرها، 
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او تعديلها عند احلاجة )من احلكم بحرق الفيزيائي 

 Big غاليليو، اىل القبول بنظرية النفجار الأعظم ل

Bang للفيزيائي الربيطاين، امللحد، �صتيفن هوكنغز 

.)Stephen Hawkings

يف  النا�صطة  ال�صعبي،  التدين  بنى  اي�صا  وهناك 

ال�صحرية بامتياز،  القوى  والتمائم،  الطقو�س  جمال 

مثل حلقات الذكر ال�صوفية )عند ال�صّنة(، او جمعيات 

منظمي  او  ال�صيعية(،  )اإيران  ال�صوفية  العرفان 

املواكب احل�صينية على م�صتوى احلارات والأ�صناف 

وهي  ال�صيعي،  الإطار  يف  احلرفية 

او  الدولة  �صطوة  من  متحررة  باأغلبها 

�صحر  تنظيم  من  وجزء  عنها،  م�صتقلة 

العامل والت�صامنات الجتماعية.

احلركات  ثمة  اخراً،  ولي�س  اخريا، 

الجتماعية - ال�صيا�صية، التي حتولت، 

منذ ظهور حركة الخوان امل�صلمني عام 

اىل  اليوم،  البنا(، وحتى  )ح�صن   1928

وهي  ال�صيا�صي.  ال�صالم  بـ:  يعرف  ما 

الأيديولوجيا  تدمج  احتجاج  حركات 

با�صتعارة  احيانًا  مقرونًا  بالرتاث، 

و/او  املارك�صية  لالأقانيم  مبتذلة 

القومية، يف م�صعى لعادة املقد�س يف اإهاب �صامان 

او  )اإيران(  الفقيه  زعامة  او  بتو�صط  حديث  )�صاحر( 

الزعماء الفقهاء اجلدد )بن لدن، الظواهري، ابو بكر 

البغدادي( اإنها »اعادة �صحر العامل«. 

هذا الكيان املركب، املعقد للدين يرباأ باأي اختزال، بل 

الخرى، وهذه  يطالب مبقاربة مركبة - معقدة هي 

مهمة، كما ا�رصنا، مل تكن ولن تكون وظيفة مفكر او 

باحث منفرد، ايًا كانت �صعة احاطته بالظاهرة. لكن 

الإحالة اىل تق�صيم الدين اىل مكوناته اجلزئية، يفيدنا 

اعتمادا  فيه،  البحث  يدور  الذي  امل�صمار  حتديد  يف 

على منظومة العالئق التي ا�رصنا اىل ان الدين يتمحور 

ت�صادمات  مبجموعها،  ت�صهد،  عالئق  وهي  حولها، 

الطبيعية،  العلوم  مع  جزئية  او  كلية  توافقات  او 

الن�صانية،  والعلوم  مثاًل(  البيولوجيا  )الفيزياء، 

الن�صانية(،  والرادة  احلرية  )فكرة  الفل�صفة  وبالذات 

الفائدة  القت�صادية،  العقالنية  )مفهوم  والقت�صاد 

امل�رصفية، الخ(، والفل�صفة ال�صيا�صية )�صيادة ال�صعب، 

عن  الواقعة  )لتفريق  التاريخ  وفل�صفة  الدميقراطية(، 

ال�صطورة يف القل(.

وتتكيف،  ال�رصبات،  تتلقى  الدينية  املوؤ�ص�صة  نعم، 

غريهما،  او  ال�صيا�صي،  او  الفكري،  بتكيفها  وتوّلد، 

دعمًا ت�صجيعيًا، يف جانب، ومتردات يف جانب اآخر. 

فكريا،  الدينية  الأدوات  ت�صتخدم  التمردات  اأغلب 

وت�صطر الدين اىل تيارات متقاتلة.

يدر�س،  ان  عليه  كان  ول  العظم،  يدر�س  مل 

طبيعة  الديني،  للفكر  ال�صو�صيولوجي  البعد 

يف  ي�صري  لكنه  احلمل،  و�رصوط  حامله، 

ال�صخ�صية  جتربته  اىل  الديني«  الفكر  »نقد 

العلم  حقائق  بني  املمزقني  طالبه،  مع 

»البع�س  قوله:  ح�صب  الدين،  و�رصديات 

مت�صدد  مغلق،  ديني  موقف  اىل  يلجاأ  منهم 

بدقائق  التم�صك  يف  ومغال  تع�صبه،  يف 

تعرب  اأقلية  ]وهي[  الدينية...  الفرائ�س 

افكار  لأي  ال�صديد  عدائها  عن  منا�صبة  بكل 

اخرى«  »اقلية  وهناك  علمية«  او  تقدمية 

اما »الكرثية« فهي  ت�صري باجتاه معاك�س، 

تتخبط بني الفئتني.

جرى  وان  هامة.  ميدانية  �صو�صيولوجية  مالحظة  هذه 

تو�صيعها من حقل جمموعة طالبية، اىل املجتمع الأو�صع 

كتلك  دقيقة،  ميدانية  م�صوحًا  اعتمدنا  اذا  جند،  فلرمبا 

التي اعتمدها مارك�س يف راأ�س املال، او ماك�س فيرب يف 

»اأغلبية«،  هي  »القليات«  اأن  الربوت�صتانتية«،  »الأخالق 

املدن  اىل  املتدفق  والرياف  القرى  عامل  وان  خ�صو�صا 

هو موئل الأ�صاطري واخلرافات، لكنه غري مدرو�س درا�صة 

كافية يف عاملنا العربي - ال�صالمي، بل جند �صذرات عنه 

بالأولياء  التم�صك  ذلك  تتناول  ادبية  روايات  مبثوثة يف 

القدي�صني، وعبادة الأ�صالف )على غرار ال�صني(، وابتداع 

اأولياء  وقبور  وتعاويذ،  متائم  باعتماد  غريبة  طقو�س 

�صخو�س  يف  اللهية  الذات  تخت�رص  قدي�صني،  ومراقد 

مائتة، وتنتظر املنقذ، املخّل�س، مرتقبة اآخر الزمان. 
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IV

يحتل كتاب »نقد الفكر الديني« مكانه الالئق يف �صل�صلة 

الفكر العقالين - النقدي، التي انبذرت بذورها يف تركيا 

العثمانية وايران القاجارية خالل الن�صف الثاين من القرن 

الدولة  جهاز  من  م�صلحون  رعاها  بذور  ع�رص،  التا�صع 

انهم  ال  جمهولني،  بجنود  اأ�صبه  وهم  )بريوقراطيون(، 

)الد�صتور،  العقالنية  العلوم  بف�صل  الغرب  حققه  ما  راأوا 

بفعل  و�صعوا  ال�صحافة(،  ال�صيا�صية،  احلريات  ال�صناعة، 

.
)10(

خ�صيتهم من انهيار ح�صارتهم، اىل الإ�صالح

نحن نحتفي عادة بامل�صلح جمال الدين الفغاين، وحممد 

عقيدة  )نبذ  الديني  ال�صالح  دعاة  من  بو�صفهما  عبده 

اجلرب(، او قد ن�صيف لهما خري الدين التون�صي، من دعاة 

اهمية  على  هوؤلء،  لكن  )الد�صتورية(.  ال�صيا�صي  ال�صالح 

ال�صالحيني  من  جليل  احفاداً  او  ابناء  كانوا  قدموه،  ما 

�صبقهم.

و�صط  من  نبعت  انها  هوؤلء،  مل�صاهمة  اهمية  اأكرب  ولعل 

يعتمدها  التي  امل�صادر  من  باأدوات  ي�صاجل  ديني، 

املتم�صكون باملا�صي نف�صها، وتف�صرياته اخلرافية ال�صيقة. 

حمورية  كتب  �صل�صلة  يف  الديني«  الفكر  »نقد  ويندرج 

وا�صول  )الإ�صالم  الرزاق  عبد  علي  كتابات  مع  توا�صلت 

احلكم(، ومروراً، ولي�س انتهاء بكتاب عبد الكرمي �رصو�س، 

الذي يوؤ�ص�س لفكرة قدمية بثوب جديد، هي فكرة ان الدين 

هو قراءة ب�رصية للدين. لكن اجلوهري عنده ان هذه القراءة 

البيولوجيا  الكوزمولوجيا، علم  العلوم:  للدين حتتاج اىل 

الل�صانيات، النرثوبولوجيا، علم  التاريخ،  )الأحياء(، علم 

الجتماع، الخ. فقراءة الن�صو�س الدينية حتتاج لكل هذه 

العلوم. ولهذا ال�صتنباط نتيجتان قد تبدوان على طريف 

بّد ان يتطور، اي  الدين يتطور ول  نقي�س، الول ان فهم 

ان  والثاين  التغرّي؛  عرب  وا�صتمراره  بقائه  على  احلر�س 

العلوم  اىل  افتقارهم  بحكم  موؤهلني  غري  الدين  رجال 

الو�صعية املذكورة اعاله، اىل انتاج فهم �صحيح او حديث 

للدين. هذا تقوي�س ل�صلطة الكلريو�س.

�رصو�س يحارب على جبهة حمددة، هي جبهة اجلمهورية 

»ما  موؤلف  اآخر  ايراين  مفكر  عنها  قال  التي  ال�صالمية، 

يف  تناق�س  انها  �صايغان،  داريو�س  الدينية؟«  الثورة 

التعريف، لأن املبداأ اجلمهوري يقوم على �صيادة ال�صعب، 

بتو�صط  الالهوت،  �صيادة  مبداأ  على  يقوم  والإ�صالمي 

ومي�صي   .
)11(

العليا الذات  ممثلي  من  غريهم  او  الفقهاء 

�صايغان اىل نقد البنية الأنطولوجية، املعرفية للح�صارة 

ال�صالمية، حمدداً انها يف ف�صل مزدوج ازاء احلداثة: عجز 

احلداثة عن »اقناع اجلماهري« وعجز التقاليد الدينية عن 

ا�صتيعاب احلداثة.

اخرى،  جبهة  على  يحارب  يزال  وما  فكان  العظم  اما 

جبهة امل�رصق العربي، ود�صن م�صعاه يف حقبة �صابقة ملا 

العلم  فل�صفة  ينطلق من  ال�صالمي«، �رصو�س  »املّد  ي�صمى 

ومنهجياته التي در�صها يف بريطانيا، والعظم ينطلق من 

الطبقي.  املارك�صي،  واملوقف  بعامة،  الفل�صفية  الفل�صفة 

�رصو�س  وعلمانية  عميقة،  عقالنية،  العظم  علمانية 

عقالنية ت�صاحلية.

V

هل يتحول الفكر الديني الذي تنتجه املوؤ�ص�صات الفقهية؛ 

)يف  اجلهادية  للحركات  الدينية  ال�رصديات  تتحول  وهل 

والقرى  الرياف  يف  ال�صحر  �صامان  يزول  وهل  املدن(، 

يف اجتاه »نزع �صحر العامل«، ح�صب عبارة �صهرية ملاك�س 

فيرب)12(، �صوب العقالنية والعلمانية والنزعة الن�صانية؟

�صلب  من  بداأت  الأوروبيني،  املوؤرخني  ح�صب  العلمنة،   

اأديان  ثمة  الديني(.  ال�صالح  كالفن،  )لوثر،  الكني�صة 

لكنه حقيقة  التعريف،  يبدو ذلك تناق�صًا يف  معلمنة. قد 

�صاأن  ا�صا�صية،  الدين  علمنة  يف  الدين  م�صاهمة  واقعة. 

ا�صهام الفل�صفة والعلوم الطبيعية. وان�صطار ال�صالم الذي 

يذكره العظم يف »الإ�صالم والنزعة العلمانية« يقدم ا�صا�صًا، 

كما ينبئ باجتاه للتطور نحو العلمانية والن�صانية ماثل 

بالقوة اأكرث مما هو ماثل بالفعل حتى الن. ورغم انه يبدو 

مثل نطفة و�صط �صخب اخلمينية، وال�صلفية اجلهادية، يف 

حماأة التباغ�س والتقاتل الطائفيني، فان الإمكان مر�صح 

للنمو. �رصوط هذا التحول مرّكبة: ثمة النزعة الرباغماتية 

ومفكرين،  وحركات  موؤ�ص�صات  ال�صالميني،  عند  العملية 

اأي ما ي�صميه العظم: ال�صالم التاريخي كنقي�س لال�صالم 

العقائدي، وثمة القوى املجتمعية النابذة للدولة الدينية، 

احلداثة،  مبواجهة  ال�صالميني  بني  النق�صامات  وثمة 

العا�صف،  التطور  وثمة  الدينية،  الدول  وانق�صامات 

تاريخي  م�صار  هذا  العامل.  يف  التكنولوجي   - الفكري 
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قائم ولكنه لي�س غائيًا. لي�س للتاريخ ذات خال�صة، فوق 

املحرتبة  الب�رص،  ذوات  »ذات« فهي  له  واذا كانت  الب�رص. 

- املت�صارعة يف عامل هوبز اخلال�س: حرب اجلميع �صد 

التاريخ  اما  عمياء،  بحتميات  حمكومة  الطبيعة  اجلميع. 

العمياء،  اختياراتها  فماأهول بذوات حرة، حرة حتى يف 

او انحبا�صها الثقايف يف موروث مغلق، او حداثة منفتحة. 

ان افق التحول م�رصوط بهذه الذوات احلرة، املت�صارعة، 

يف قدرتها على بناء نف�صها يف حركات اجتماعية تر�صي 

ومدونات  بثقافة  حممّية  موؤ�ص�صات  يف  احلداثية  الفكار 

قانونية، كما بالقوى املجتمعية نف�صها.

VI

التاريخي«  »ال�صالم  اىل  العقائدي«  »ال�صالم  من  النقلة 

ما تزال ناق�صة. هذه حمنة بداأت منذ اواخر القرن التا�صع 

النتقال  حلظات  الع�رصين،  القرن  بداية  واحتدمت  ع�رص، 

من المرباطورية املقد�صة اىل الدولة الوطنية، او القومية، 

مع  ال�صالمي  الفكر  ت�صادم  ميادين  اأكرب  لعل  احلديثة. 

الزمان  يف  اجلماعة  معنى  تخّيل  م�صاألة  هو  احلداثة 

الدولة.  وظيفة  هي  كما  الثقافة،  وظيفة  هذه  واملكان. 

املنتج  هذا  مع  بعد  يت�صالح  مل  ال�صلفي  ال�صالمي  الفكر 

للحداثة مبا فيه من موؤ�ص�صات ونظم ثقافة تعتمد التخيل 

القومي للجماعة.

الفكري  التعيني  يف  الرئي�صية  الأداة  هو  القومي  التخيل 

  .
)13(

للهوية يف عامل اليوم

النتماء  فكرة  حوله  تدور  حمور،  عن  التخيل  هذا  يبحث 

العالمة  ي�صكل  حمور  الق�رصي،  اأو  الطوعي،  والتالحم، 

التخيل  التي توؤلف الأمة، مو�صوع هذا  الفارقة للجماعة 

وغايته.

التي  الت�صورات  اأكرث، لبنية من  والتخيل، هنا، رديف، ل 

يبدو اختيارها حتميًا يف حالت، واعتباطيًا يف حالت 

اأخرى.

املقّد�س  الإنتماء  باإلغاء  تتحقق  او  تقوم  احلديثة  الدولة 

والزمن املهدوي، مبجرد تغيري ا�صمها 

لكن الدولة تقوم بوظيفة اخرى، ثقافية اي�صا يف اجلوهر: 

خلق الو�صيط الثقايف املوحد، اواخلالق للتجان�س، وابتداع 

ثقافة قومية )او وطنية( عليا، �صاملة، تندرج فيها �صتى 

.
)14(

العنا�رص غري املتجان�صة

بيد ان معمار الثقافة العليا املتجان�صة ي�صتمد ن�صغه من 

ال�صابق، ومن حتويله اعتباطيا وانتقائيا.  الثقايف  الإرث 

للما�صي، نراه  وتقوم كل نزعة قومية على تخيل ثقايف 

جليا يف الجتاهات النظرية او يف احلركات الفكرية.  

الول  الجتاه  المة،  لتحديد  اجتاهان  هناك  عموما، 

المة  ير�صي  الذي  فيخته(  )هريدر،  الملاين  الرومان�صي 

الجتاه  الثاين،  والجتاه  العن�رص.   - الثقافة  قاعدة  على 

الفرن�صي )رينان( الذي ير�صي المة على ا�صا�س الرادة يف 

العي�س امل�صرتك.

مثلما ان النزعة الد�صتورية لع�رص النه�صة ا�صتمدت الكثري 

روح   - )مونتي�صكيو  الفرن�صي  الفكر  من  ت�صوراتها  من 

ال�رصائع، رو�صو – العقد الجتماعي( فاإن النزعة القومية 

ع�صية القرن الع�رصين ومنت�صفه اقتب�صت عدتها املفهومية 

من الرومان�صية الملانية )احُل�رصي، عفلق( ب�صكل ا�صا�صي، 

او بدرجة اقل من الطليان )اعتماد الكواكبي على األفريي(.

امليثولوجي/  الفكر  بني  اللقاء  طفولة  الكواكبي  ميثل 

يجمع  فرتاه  الو�صعي،  الوروبي  والفكر  التاريخي 

والبناء  )اخلالفة(  املقد�صة  ال�صاللة  متثل  اقطاب  بني 

الثنية  والنزعة  الد�صتورية(  )الدولة  احلديث  ال�صيا�صي 
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الوجهة  من  يبدو،  املده�س،  القران  هذا  املعا�رصة، 

الوجهة  من  لكنه،  التعريف،  يف  تناق�صا  املنطقية، 

الطابع  ا�صفاء  الفغاين:  بداأه  ما  يكمل  الثقافية، 

مرتكزها  والغاء  اي حتديثها  اخلالفة،  على  الد�صتوري 

التمايز  اإر�صاء  الد�صتورية، ثم  النزعة  ا�صتمرار  املقد�س، 

الديني  التماثل  ب�صطر  الرتكي،  عن  )العربي(  الثني 

.
)15(

�صطرين اثنني )اخلالفة يف قري�س(

الهوية  ت�صكيل  التي �صادفت عملية  التناق�صات  بذور  اإن 

الذاتية يف الرقعة العربية تكاد ان تتج�صد، ب�صورة ظاهرة، 

�صاغه  الذي  ال�صالمي  الفكري  التخيل  يف  م�صمرة،  او 

القومي  التخيل  يف  كما  ال�صالمية(  )اجلامعة  الفغاين 

الذي و�صعه الكواكبي، واختزانها لهذه التناق�صات ناجم 

وع�صية  ع�رص  التا�صع  القرن  اواخر  الفريد  و�صعهما  عن 

الد�صتورية  النزعات  ا�صتباك  حلظة  يف  الع�رصين،  القرن 

)اجلامعة  دينيا  الهوية  حتديد  ونزعة  بال�صتبدادية، 

تفكك  وحلظة  للهوية،  الثني  التعيني  باإزاء  ال�صالمية( 

تتفكك  ول�صوف  الغرب،  وزحف  العثمانية،  المربطورية 

امليثولوجية  املعرفية  النظم  يف  وتندغم  العنا�رص  هذه 

او امليتافيزيقية او الو�صعية، عل امتداد القرن الع�رصين، 

امام  وانفتاحه  ال�صيا�صي  الف�صاء  ات�صاع  على  مغتذية 

املدينة،  يف  املت�صادمة،  الثقافية  الدوائر  من  القادمني 

الهائلة  الهجرات  ايقاع  على  والرياف،  املدينة  بني  او  

العوا�صم(،  يف  عموما  )املتمركزة  للحوا�رص  امل�صتدمية 

مثقفيها  انتاج  على  الثقافية  احلقول  �صتى  وقدرة 

وايديولوجييها.

VII

اأنتجت احلقول الثقافية ثالثة امناط من التخيل الثقايف 

للهوية القومية: التخيل امليثولوجي –ال�صالمي، التخيل 

اليديولوجي – الثقايف والتخيل الو�صعي – التاريخي.

الدين  على  احل�صاري  النتماء  هوية  الول  التخيل  يقيم 

)ال�صالم( ا�صا�صا للحدود الثقافية، والمة ال�صالمية اطارا 

للحدود ال�صيا�صية. اما التخيل الثاين فيبني هوية النتماء 

على الثنية )اللغة، الثقافة العربية( جاعال اياها حامال، 

بني  الفرتاق  حلظة  حمددا  بال�رصورة،  حممول  والدين 

غرياملتحققة.  القومية  والدول  الزل  من  القائمة  المة، 

مبوازاة ذلك دفع ال�صكل الو�صعي / التاريخي التخيل ذاته 

اىل اق�صى مدياته التاريخية، ناقال الو�صائج اىل التاريخ 

ما قبل ال�صالمي، اىل عهد الفراعنة )م�رص(، او الفينيقيني 

)لبنان( او امرباطورية �صريو�س )اإيران(.

التمثالت القومية بالذات اجلمعية ت�صتغل، ل حمالة، على 

وجتارب  وا�صتمراريتها.  م�صوغاتها  حقل  فذلك  التاريخ. 

هذه التمثالت تقدم لنا نوعا فريدا مت�صاربا، متنافرا اىل 

ابعد حد. مع هذا ثمة مرتكز عام: القرار بوجود اثنية، لها 

اما على  تتميز   نف�صها  الثنية  لكن  الذاتي.  التمييز  واقع 

.
)16(

ا�صا�س اللغة او الدين او العرق

متييز  عن�رص  عن  البحث  اىل  القومية  التمثالت  وت�صطر 

باأي ثمن، حتى لو كان خارجيا على ثقافتها.

ل مراء يف ان هناك ثالثة اأ�صكال للنزعة القومية، ال�صكل 

وال�صكل  )ال�صالمي(  الديني  ال�صكل  )العروبي(،  الإثني 

التاريخي - الإقليمي )الفينيقي، الفرعوين(.

تنطوي هذه الأ�صكال الثالثة على قراءات متباينة للتاريخ 

يجرد  ميثولوجي،  بناء  للتاريخ:  خمتلفة  بناءات  قل  او، 

التاريخ من تاريخيته، ويربطه بزمن دائري مغلق، يعيد 

انتاج اجلاهلية وال�صالم يف تناوب اأبدي. اإنه الزمن الذي 

و�صفه العروي باأنه »املا�صي واحلا�رص« او الذي و�صفه 

اندر�صون »املا�صي وامل�صتقبل املتزامنان يف احلا�رص«. 

هذا البناء امليثولوجي يخت�س بال�صكل ال�صالمي لالأمة. 

اإن امثولته )او منوذجه paradigm( هي جمتمع املدينة 

ل الواقعي، بل املتخيل، امل�صفى من �صماته الفعلية.

التاريخ  ال�صكل اليديولوجي، العروبي، فيعيد تركيب  اما 

مبعايري وحمددات )وعي الذات الثنية( معا�رصة يل�صقها 

باملا�صي ل�صقا، فيعيد تركيب التاريخ ايديولوجيا مثلما 

يعيد ذاك تركيبه ميثولوجيا.

هناك،  الدينية  اخل�صو�صية،  على عن�رص  التياران  ويتفق 

والثنية هنا، اخل�صو�صية مبعنى التفرد، واجلوهر الثابت، 

الزيل للجماعة كثقافة. 

ا�صتمرارية  ايجاد  التاريخي  التيار  يحاول  هذين  مقابل 

احلا�رص  تو�صل  ا�صتمرارية  التاريخ،  يف  تاريخية  ل 

باملا�صي دون انقطاعات او حتولت.

الفزع  ثمة  تدويره،  او  الزمن،  لإلغاء  امل�صاعي  هذه  يف 

من خواء الالتعريف، والتوق للخروج من ا�رصه. انه الأنا 

للذات  تعيني  والباحثة عن  لتلكئها،  الباغ�صة  املجروحة 

وان يكن �صلبيا: نحن ل�صنا هم!
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VIII

�صديدة  ممكنات  تت�صمن  معريف  كنظام  الثقافة  لكن 

النغالق، وممكنات معينة لالنفتاح.

اإطار  يف  ويتطور  ينمو  نعلم،  كما  معريف،  نظام  فكل 

هذه  وتنتج  خا�صة  حملية  وثقافة  خا�س  لغوي  نظام 

يف  موقعها  وحتديد  العامل  لتنظيم  مقولتها  الثقافة 

الجتماعي  التنظيم  ا�صكال  من  انطالقا  واملكان  الزمان 

من  ا�صيلة.  متميزة،  فردية،  املعنى  بهذا  وهي   .
)17(

نف�صه

ناحية ثانية تنفتح هذه املعرفة على نظام ال�صياء �صواء 

يف الفكر او املجتمع او الطبيعة، يف تفاعل كوين، �صامل. 

هذان اجلانبان يف�صحان املجال لوحدة العقل الب�رصي، يف 

جهة، وتناق�صه وانغالقه، يف جهة. 

�صكلها  �صواء يف  الثقافية يف منطقتنا،  اجلوهرية  النزعة 

النزعة  انتاج  تعيد  الثني،  القومي  �صكلها  او  الديني 

اجلوهرية وتبني لنف�صها �صجنها اخلا�س.

ويبدو ان الع�رص التكنولوجي اجلديد ينزع بالتدريج اىل 

العنا�رص  رقعة  وزيادة  املحلي،  ال�صطر  رقعة  ا�صعاف 

ال�صاملة يف الثقافات. واقعيا تت�صع التفاعالت احل�صارية، 

نزعة  الوقت عينه، هلعا ميعن يف  تثري، يف  ان هذه  غري 

ال�صالة واخل�صو�صية.

اإ�صكالية  اأ�صد، يف  م�صتوى  على  ندور،  نزال  ما  باخت�صار 

ال�صالة واحلداثة، »نحن« و»هم«، على غرار ما كنا عليه 

مطلع القرن الع�رصين.

من عوامل هذا الحتدام موقعنا املحدود بل �صبه الهام�صي 

عامليا يف انتاج املعرفة وتقنياتها.

IX

يلتفت املثقف احلديث، اىل تو�صع الثقافة العليا، يف زهو 

يف  وينظر  والعقالنية،  للعلم  انت�صاراً  باعتباره  كبري، 

تفاوؤل اىل ا�صتمرار هذا الت�صاع كب�صارة على قرب تال�صي 

النظام  دائرة  يف  الواقعة  التقليدية  او  الدنيا  الثقافة 

ثقافية،  ا�صتجابات  يعطيه من  امليثولوجي وما  املعريف 

بحدوده  امليتافيزيقي  املعريف  النظام  دائرة  انح�صار  او 

الثقافية املقيدة.

البنى  لهذه  وان  تتال�صى.  ول  تلغى،  ل  الثقافة  هذه  لكن 

ح�صورها  عن  تعلن  امل�ّس،  على  ع�صية  را�صخة  ان�صابًا 

العذراء  ظهور  كلها:  الثقافية  الزمنة  �رصوف  متحدية 

 ،)79 )ايران  املهدي  وجميء  كربالء  عودة   ،)67 )م�رص 

ا�صتعادة اخلالفة او العودة اىل ع�رص الرا�صدين )ال�صودان، 

الروؤى  �صيوع  او   ،)1990-1980 باك�صتان  اجلزائر، 

والحالم عن املواجهة اجلديدة مع الغرب ال�صليبي )حرب 

اخلليج 1991()18(.

جتديد  و�رصوط  وحاملها  م�صتودعها  الثقافة  ولهذه 

ولئن ظلت  الطرفية.  البلدات  الرياف،  البوادي،  انتاجها: 

هذه الثقافة لفرتة، »م�صمراً« اجتماعيًا ينقل �صفاهيًا، فان 

دفق املهاجرين اىل مدن ال�صفيح، وتوفرهم على ق�صط من 

التعليم، يعطي لهذه الثقافة ممثليها اجلدد القادرين على 

طابعا  واك�صائها  املدّون،  الن�س  جديداً:  وجوداً  اك�صابها 

خروجها  تعلن  احتجاجية  وحركات  يوتوبيات  جديداً: 

على الثقافة احلديثة ودائرتها العقالنية املزعومة.

ي�صتد ميل اخلروج هذا با�صتداد التمايز الجتماعي داخل 

»بروليتاريا«  ي�صبه  ما  وظهور  للمثقفني  الوا�صعة  الكتلة 

ثقافية؛ او باحتدام التمايز اللغوي )الناطقون بالفرن�صية 

والتاأثري  اجلزائر(،  حالة   - بالعربية  الناطقني  مقابل 

املتبادل بني هذين اجلانبني.

ان ازدواج بنية الثقافة )وجود ثقافة عليا وثقافة دنيا(، 

و�صطى  )فئات  الجتماعية  البنية  هرمية  على  كداّلة 

وفئات دنيا يف احلوا�رص، او فئات ح�رصية واخرى ريفية 

او �صبه ريفية( يغذي با�صتمرار الن�صطارات التالية: العلم 

والدين  ال�صعبي،  الفن  بازاء  والفن  ال�صعبي،  العلم  مقابل 

باإزاء الدين ال�صعبي، ان متثالت كل حقل تبداأ حيث تنتهي 

متثالت احلقل الآخر، وان الفجوات يف بنية املعرفة �صاأن 

النق�صامات املجتمعية تنمي احلاجة اىل ذلك.

توترات  املعاين  لنظم  الق�رصي  التزامن  لهذا  ان  ريب  ل 

�صديدة تنجب، دون انقطاع، ميوًل اىل الق�صاء واللغاء. 

را�صخة  وعالمات  واأن�صابًا  رموزاً  املعاين  لنظم  ان  غري 

�صالبة  كانت  اذا  ولكن  �صلبًا.  ماديًا  ووجوداً  مبثوثة، 

قابلية  ملعانيها  فان  الزوال،  على  ت�صتع�صي  ال�صياء 

معان  طبقات  ولها  ال  ثقافية  منظومة  من  وما  للتغري. 

النظم  تداخل  تتيح   )Multivocality( متعددة 

املختلفة اي تفاعلها، كما تتيح انفتاح جماعات خمتلفة 

على نظام معريف معني، �صيان ان كان هذا نظامًا معرفيًا 

ميثولوجيًا ان جتريبيًا.

واأود يف هذا ال�صاأن، ان اختم هذه التاأمالت باإيراد مثال 
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على  الفار�صية،  احل�صارة  هي  جماورة،  ح�صارة  من 

امليتافيزيقية   - امليثولوجية  للثقافة  املدوي  احل�صور 

التقليدية، وقدرة بنيتها املعرفية على التداخل والنفتاح 

اللذين اثارا ده�صة فوكو.

من   )Karbala Paradigm( كربالء«  »منوذج  يعد 

ولهذا  التقليدية.  الفار�صية  ال�صالمية  الثقافة  معامل  اأبرز 

ان  لها  اأمكن  املعاين  من  متعددة  م�صتويات  النموذج 

بع�صًا  بع�صها  تزدري  بل  التباين،  �صديدة  فئات  جتتذب 

من: مهاجري الأرياف الميني، ورجال الدين التقليديني، 

الدولة  وموظفي  املدن،  فقراء  من  ال�صفيح  مدن  و�صكنة 

ذوي التعليم احلديث، ومثقفي الطبقات الو�صطى، وفئات 

اخلوا�س من معتنقي العرفان ال�صويف.

يالحظ في�رص حدة الزدراء املتبادل بني هذه الفئات، قبل 

الزمة،  اندلع  بعد  ازمة 1979-1978، وميلها  احتدام 

كربالء.  لواقعة  امليثولوجي  النموذج  حول  اللتفاف  اىل 

دراما  �صكل  على  انتاجه  الفئات  هذه  كل  اعادت  لقد 

اجتماعية، �صواء يف الطق�س )مواكب الحياء الفقرية( او يف 

املنابر )مواعظ رجال الدين( او يف ال�صوارع )التظاهرات( 

وبرزت  واملت�صوفة(.  املثقفني  )تاأمالت  الفكر  يف  او 

ال�صخ�صية التاريخية ال�صا�صية يف هذه الدراما )احل�صني( 

لدى  املنقذ،  املتعايل،  املقد�س،  الكائن،  �صتى:  �صور  يف 

النازع  المامة  �رصعية  رمز  او  املهم�صني،  املهاجرين، 

الفيل�صوف  او  الدين(،  )رجال  دنيوي  حاكم  اي  ل�رصعية 

الفا�صدين،  احلكام  ادران  عن  املنزه  املتاأمل،  العارف، 

العرفانيني(،  )لدى  احلاكم  الفالطوين/  الفيل�صوف  ورمز 

مثقفي  لدى  غيفارا  او  )لينني  املنا�صل   - املحارب  او 

الطبقات الو�صطى(.

يف  امليثولوجي  ال�صكل  هذا  �صيادة  عوامل  قراءة  متكن 

التاريخ اخلا�س لتطور النزعة القومية الفار�صية املندغمة 

او  ع�رصي  الثني  باملذهب  ع�رص(  ال�صاد�س  القرن  )منذ 

)اجلعفري(، وحتويل الطقو�س ال�صوفية، بعد حتطيم الطرق 

 - ال�صبايات   - )الت�صابيه  ح�صينية  طقو�س  اىل  والزوايا، 

املواكب( تغلغلت يف اعماق ا�صناف احلرف والتجار، كما 

م�صتقلة  دينية  موؤ�ص�صة  بهيكل  مدعمة  الريف،  اعماق  يف 

ورجال  ماليل  و�صبكات  وماديُا(،  )هيكيليًا  الدولة  عن 

دين، ناهزوا 50 الفًا ع�صية الثورة.

ي�صاف اىل هذه القراءة �رصط اجتماعي/ ثقايف اخر: ن�صوء 

الدولة الت�صلطية، الواحدية، وقدرتها على حتطيم وابتالع 

قطاعات  اق�صاء  يف  وجناحها  الثقافية،  املوؤ�ص�صات  كل 

الن�صيج  افرغت  درجة  اىل  احلديثني،  املثقفني  من  هائلة 

على  الرياف  فقراء  تدفق  هذا  مقابل  منهم،  الجتماعي 

الرتكيب  ليغريوا من  مليون كل عام(  ربع  املدن )مبعدل 

الجتماعي للحوا�رص، وميالأوا ثنايا الفراغ الثقايف.

ونالحظ ان �رصوط التف�صري املتعدد للنموذج امليثولوجي، 

ل ترجع فقط اىل تعدد م�صتويات معانية، بل ترجع اي�صا 

الثقافة  موؤ�ص�صات  وفاعلية  دور  يف  وا�صح  اختالل  اىل 

احلديثة من جراء هيمنة الدولة.

X

�صميكًا  دثاراً  يلقي  العامل  يف  الراهن  الفكري  الو�صع  اإن 

اأمام  اجلاري  التاريخ  هذا  م�صارب  يف  التاأمل  ي�صّوه 

الأقل  على  ال�صوفيتية  ب�صيغتها  فاملارك�صية  الأب�صار، 

تهاوت وانزوت. ومذاهب ما بعد احلداثة، باإطالقها مبداأ 

الن�صبية والالاأدرية، تر�صخ حالة الاليقني. حتى الليربالية 

تتهاوى حتت  )فوكوياما(  التاريخ  نهاية  بظفر  املنت�صية 

وقع ت�صاوؤمية »�رصاع احل�صارات« )�صامويل هنتنغتون(. 

خيارات  تبلور  ميكن  هذا،  الاليقني  غب�س  يزول  اأن  واإىل 

�صيحات  اأو  الحتجاج  هتافات  تتجاوز  عقالنية، 

العجاب، املنادية ب�صقوط اأو حياة هذا اخليار او ذاك!

هوام�ش

كانط:  عمانوئيل  على  النقدية  املدر�صة  ا�صم  يطلقون  الفل�صفة  موؤرخو   ))1

حدود  يف  الدين  احلكم،  ملكة  نقد  العملي،  العقل  نقد  املجرد،  العقل  )نقد 

العقل وحده، الخ(. مل تخطئ مدر�صة فرانكفورت بالنظر اىل نف�صها بو�صفها: 

مارك�صية نقدية.

)2( اعتمد هنا الطبعة الثانية 1970 - دار الطليعة، بريوت. 

من  الطائفية«  النعرات  »اثارة  حول  للموؤلف  املوجهة  التهمة  ان  املفارقة 

اللبناين  للق�صاء  يح�صب  مما  لكن  بالطائفية.  م�رصبلة  )لبنان(  بلد  اأجهزة 

حيدته القانونية، وبالأخ�س التزامه باملدونة ال�صا�صية، ان القانون يعاقب 

على الفعال ولي�س على الآراء.

)3( انظر كتاب: من ميلك م�رص؟، �صامية �صعيد اإمام القاهرة 1986، وكتاب 

فوؤاد مر�صي: هذا النفتاح، دار الوحدة، القاهرة 1980. وللبيانات املف�صلة 

متكن العودة اىل تقارير ال�صفافية العاملية 1980 عن الف�صاد احلكومي يف 

رقعتنا.

)4( م�رصحية اوديب، انت اللي قتلت الوح�س، تاأليف علي �صامل واخراج جالل 

اوديب   .1986 القاهرة،  مدبويل،  كتاب،  يف  امل�رصحية  طبعت  ال�رصقاوي. 

امل�رصحية هو كناية عامة عن الع�صكر، وخا�صة عن عبد النا�رص، مثلما فعل 

احمد فوؤاد جنم وال�صيخ امام يف قف�صة م�صاغة على غرار حديث �رصيف مع 
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�صجع �صفيف:

اربعة يدخلون النار ب�صدة. 

�صم�س بن بدران لأنه دخل احلرب بغري ُعدة

وعبا�س بن ر�صوان لأنه لط�س الذهب والف�صة

وعبداحلكيم بن عامر لأنه تبَلَه فى ُحبمِ وردة

Top of Form ت لأنه مكث فى احلكم اأطول مدة وعبدالال�صق بن املثبمِ

اأظن ان املعيار الأراأ�س الذي انحب�صنا فيه )جيلي وجيل ا�صاتذتي( هو   )5(

اإىل معاداة الإمربيالية )نزعة  التقدم، الف�صفا�س، املختزل، وقتذاك  معيار 

الر�س  – اأي مالك  القطاع  واأممية - مارك�صية م�صرتكة( و�رصب  قومية 

للت�صنيع،  كحامل  العام،  القطاع  وبناء  الجنبية،  القواعد  وغلق  الكبار- 

وامل�صمى زورا: ا�صرتاكية، اما الدميقراطية ال�صيا�صية، وحكم القانون كقيمة 

ال�صوق  اقت�صاد  جيلنا  ورف�س  طويت.  فقد  القل،  يف  انتقالية  او  مثلى، 

هي  ليربالية  انها  ورغم  بالدميقراطية،  طالب  لكنه  ليربالية،  باعتباره 

اأكرب نفي ملمكنات  الخرى. وكما نعلم ان القت�صاد احلكومي املمركز هو 

الدميقراطية. وما يزال الوهم ماثاًل حتى اليوم باإمكان التقائهما. هذه حال 

معظم البلدان العربية »الثورية« اما اإيران فان الثورة البي�صاء 1963 فككت 

طبقة مالك الر�س الكبار.

)6( رغم ان العظم يتكلم عن التحول احل�صاري باأوروبا - حركة النه�صة، 

حتليالته  يق�رص  انه  اإل  عام،  ب�صكل  ال�صناعية،  الثورة  العلمي،  النقالب 

وعرو�صه على البعد العلمي - الفل�صفي. ثمة كتابات غزيرة عن العلمانية، 

اأبرزها: عزيز العظمة، العلمانية من منظور خمتلف، مركز درا�صات الوحدة 

دار  للعلمانية،  الفل�صفية  ال�ص�س  �صاهر:  عادل  وكذلك   .2008 العربية، 

ال�صاقي،  دار  هرطقات،  طرابي�صي،  جورج   .2015 ثالثة،  طبعة  ال�صاقي، 

.2006

يف  بقيا  التحرمي،  ذهنية  بعد  وما  التحرمي،  ذهنية  العظم،  كتابا   )7(

ال�صولية  تناولت  – هامتني، الوىل  لكنه كتب ورقتي بحث  نف�صه،  احلقل 

ال�صالمية، والثانية عالقة ال�صالم بالنزعة العلمانية، تناول فيهما جتربة 

اإيران، وتركيا، والإخوان امل�صلمني مب�رص، ب�صكل مكثف، ب�صبب طبيعة الن�س 

كمقال يف جملة.

Sadik Jalal Azm, Islamic Fundamentalism Reconsid-  )8(

ered, South Asia Bulletin, VXIII, nos. 1&2, 1993, pp.1-55
املدى  دار  العلمانية،  الن�صانية  والنزعة  ال�صالم  العظم،  )9( �صادق جالل 

بريوت، 2007 )ترجمة فالح عبد اجلبار(.

)10( لعل خالد زيادة يف »اكت�صاف التفدم الغربي«، دار الطليعة، 1981/ 

البريوقراطيني  جيل  كتابات  تناولوا  الذين  العرب  املوؤرخني  اأبرز  من 

ارفند  فهناك  القاجارية،  اإيران  جبهة  على  اما  تركيا،  يف  ال�صالحيني 

ابراهاميان، و�صاهروف اخايف، وحامد األغار، وفاني�صا مارتن، ونيكي كدي، 

من بني ع�رصات اآخرين.

Ervand Abrahamian, Iran Between Two Revolutions, Princeton, 
N.J. Univ. press, 1982.
Shahrough Akkavi, Religion & Politics in Contemporary Iran, 
Albany, State Univ, of.N. y.  press, 1980.
Hamid Algar, Religion & State in iran, Los Angeles, Uni. Of 
California press, 1980.
Vanessa Martin, Islam & Modernism, The Iranian Revolution of 
1906, I.B. Tawris, London, 1989.
)11( علي عبد الرزاق: ال�صالم وا�صول احلكم، حترير حممد عمارة، املوؤ�ص�صة 

العربية للدرا�صات والن�رص، 1972. عبد الكرمي �رصو�س: الفي�س والب�صط يف 

ما  �صايغان،  داريو�س   .2002 اجلديد،  دار  عبا�س،  دلل  ترجمة  ال�رصيعة، 

)�صدر  الرحموين  حممد  ترجمة   ،2004 بريوت،  ال�صاقي،  الدينية،  الثورة 

الأ�صل الفرن�صي يف 1991(.

)12( فكرة الت�صورات الدينية كنوع من »�صحر العامل« جندها عند فويرباخ 

)ماهية امل�صيحية(، حيث ينزع ال�صحر باإرجاع الالهوت اىل اأ�صله باعتباره 

»انرثوبولوجيا«، اإذا فهمنا ان الالهوت هو علم اللهيات، والنرثوبولوجيا 

هي علم الن�صان. مارك�س يكرر الفكرة عن »�صحر« ال�صلعة و«�صنميتها«، يف 

موا�صع كثرية من املجلد الثالث لرا�س املال مبفردات تكاد ان تطابق لغة 

فويرباخ. بهذا املعنى وغريه فاإن لفكرة »نزع �صحر العامل« الفيربية تراث 

اأملاين.

)13( هذه تاأمالت م�صتّلة بت�رصف من كتابي: الأحوال والأهوال.

Sylvia G. Haim, Arab Nationalism, An Anthology, Los )14(

 Angeles, 1962.
E. Tauber, Religion and State in the Thought of Abed Al-Rahman 
Al-Kawakibi, Najib Azuri and Rashid Rida, British Journal of 
Middle Eastern Studies, No.2, 1994.
)15( اأنظر: عبد الرحمن الكواكبي، العمال الكاملة، حترير د. حممد عمارة، 

بريوت، 1975.

عربية  خلالفة  يوؤ�ص�س  افرتا�صيًا  موؤمتراً  الكواكبي  يقيم  القرى«  »اأم  يف 

الدينية،  ال�صتبداد  امناط  يهاجم  ال�صتبداد«  »طبائع  ويف  د�صتورية، 

األفريي،  اليطايل  باملفكر  الكواكبي  تاأثر  حول  وال�صيا�صية.  والقت�صادية 

انظر E. Tauber، مرجع �صبق ذكره.

هناك  حد.  اق�صى  اىل  متطرفني  منوذجني  املعا�رص  العامل  ويعطينا   )16(

اليابان، التي يتميز �صعبها بوحدة الدوائر الثالث املحددة لالثنية، اي الدين 

اللتان ل يتناغم  الهند والوليات املتحدة  واللغة والعرق. وهناك  )ال�صنتو( 

فيهما اي عن�رص من هذه العنا�رص الثالثة.

التاريخية  الرتقائية  النظرة  الثقافة.  اىل  للنظر  عدة  �صبل  منت   )17(

evolutionist  التي ترى ان الثقافة الب�رصية او التاريخ الب�رصي واحد �صوى 
ال  هو  ان  املعمورة  �صعوب  ثقافات  تباين  وان  متدرجة  مبراحل  مير  انه 

درجات يف �صلم التطور الرتقائي. بهذا املعنى احتفى رو�صو بثقافة الن�صان 

البدائي النبيل باعتباره » طفولة« الب�رصية. 

زمني،  فالتمايز  الثقافة،  اي متايز جوهري يف  ترى وجود  ل  النظرة  هذه 

وهو يف �صبيله اىل اللتغاء.

جالل  �صادق  لحظ  مثلما  اليرانية،  الثورة  ايام  فوكو  مي�صيل  انتبه   )18(

العظم بعد نك�صة حزيران/يونيو 1967، ومثلما يالحظ الباحثون احلاليون 

اىل  وتتحول  نف�صها  جتدد  القدمية  الثقافة  رموز  ان  ال�صالمية،  للحركات 

»فعل معا�س« ح�صب قول فوكو.

هناك النظرة اجلوهرية )essentialist(  التي تر�صد يف كل ح�صارة او ثقافة 

جوهرا ثابتا يقرر خ�صائ�صها، وي�صمها مبي�صم ثابت من الزل واىل الزل . 

ل لقاء بني الثقافات، ول عنا�رص تقارب. انها عوامل مغلقة �صماء. ماك�س 

فيرب، هو اأحد اأبرز منظري هذا الجتاه يف القرن الع�رصين، مثلما ان �صبنغلر 

املنطقي.  ال�صخف  اق�صى درجات  اىل  او مو�صلها  النظرة،  لهذه  املكمل  هو 

احل�صارة عنده رمز، يخرتق كل مناحي الن�صاط الفكري والعملي. احل�صارة 

عنده دائرة مغلقة تتمحور حول رمزها وتولد فتمر مبرحلة طفولة ورجولة 

هي  الثقافة  و�صيخوخة  الثقافة،  هي  احل�صارة  طفولة  ففناء.  و�صيخوخة 

احل�صارة، املرادفة للموت.

باإزاء النظرة الرتقائية - التاريخية والنزعة اجلوهرية املغلقة، هناك مزيج 

الثقافة بنية ذات خ�صو�صية يف  ثالث، لعله القرب لواقع احلال، يرى يف 

جانب، وذات عمومية يف جانب.
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جالل  �صادق  العربي  للمفكر  النظري  املنجز  ُيقراأ 

العربي،  التاريخي  التاأخر  بواقع  عالقته  يف  العظم 

ويف م�صاعيه الهادفة اإىل نقد الثقافة املهيمنة زمن 

الأمر  هذا  من  نتاأكد  وموؤلفاته.  لن�صو�صه  اإجنازه 

النقدي  والتجاوب  التفاعل  نوعية  نعاين  عندما 

الذي تت�صمنه اأعماله، وذلك يف عالقتها بالأو�صاع 

العربية اإثر هزمية 1967، مع عناية خا�صة بالبعد 

الثقايف اأوًل وقبل كل �صيء. 

وحواراته،  واأبحاثه  موؤلفاته  اأن  نفرت�س  ونحن 

توا�صلت  التي  اأو  الأوىل،  اإ�صداراته  منها  �صواء 

عن  تعرب  بكونها  تتميز  هذا،  يومنا  واإىل  ذلك  بعد 

العربية.  الأو�صاع  فعله، من طبيعة  مواقفه وردود 

العامة، ت�صوره لكيفية بناء  وهي تقدم يف روحها 

اجلديدة  �صيغه  يف  العربي،  النه�صوي  امل�رصوع 

الن�صف  طيلة  العربي،  املجتمع  بتحولت  املرتبطة 

الثاين من القرن الع�رصين.

جالل  �صادق  ن�صو�س  مع  نتعامل  اأن  ميكن  ل 

واأ�صئلتها،  ب�صياقاتها  تاريخية  عناية  دون  العظم، 

بت، اأو يف م�صتوى  �صواء يف م�صتوى الأفكار التي ركَّ

التطلعات والآفاق التي حملت، وهي تقدم ت�صورات 

التاأخر  جتاوز  كيفية  يف  تفكريه  حلظة  كامل  جيل 

بناء  اأجل  من  املحافظ،  الفكر  وجتاوز  التاريخي 

ثقافة جديدة وجمتمع جديد.

العالقة  نوعية  يف  لن�صو�صه  الكربى  املاآثر  تتمثل 

العربية  والثقافة  العربي  الواقع  مع  ن�صجت  التي 

جتاوزها  كيفيات  يف  تتمثَّل  كما  تبلورها،  زمن 

مل�صاريع  الطريق  وتهيئتها  النه�صوية،  للم�صاعي 

الفكر  يف  لحقًا  �صتتبلور  التي  الرتاث  ونقد  النقد 

العربي املعا�رص، وهو ما �صنو�صحه لحقًا. وعندما 

لتبلور  املوؤطرة  التاريخية  ال�صياقات  عن  نتحدث 

القرن  �صتينيات  اإىل  ن�صري  فاإننا  الأوىل،  ن�صو�صه 

املا�صي بكل ما حملته من اإرها�صات عامة يف باب 

تاأ�صي�س عقالنيات الفكر العربي، الهادفة اإىل جتاوز 

الفكر املحافظ والثقافة التقليدية. كما اأن ن�صو�صه 

يف  املا�صي  القرن  نهاية  يف  ذلك  بعد  ال�صادرة 

اجتهت  والتعبري،  الفكر  حرية  عن  الدفاع  مو�صوع 

ها، حيث عمل يف نقده لذهنية التحرمي  الوجهة نف�صمِ

ودفاعه عن املادية والتاريخ، وكذا يف موقفه من 

الثورات العربية، موا�صلة جهوده النظرية يف اإبراز 

اأهمية الفكر العقالين ومزايا النقد الذاتي يف ثقافتنا 

للنه�صة  بناء ت�صوره  �صاعيًا ملزيد من  وحا�رصنا، 

التقليد  �صالبة  وجتاوز  لتفكيك  كطريق  والتقدُّم 

املهيمنة على الثقافة العربية.

يف نقد الهزمية وثقافتها

بع�س  ونقد  ملراجعة  العظم  جالل  �صادق  ت�صدَّى 

التي  بالطريقة  وذلك  ال�صائد،  الديني  الفكر  اأوليات 

ت�صدَّى بها لنقد الهزمية العربية �صنة 1967، حيث 

�صتينيات  نهاية  يف  ال�صادرين  م�صنفيه  يف  نقف 

القرن املا�صي، »النقد الذاتي بعد الهزمية« 1968، 

و�َصَمت  طريقة  على   ،1969 الديني«  الفكر  و«نقد 

الأمر  يتعلق  ذلك،  بعد  ال�صادرة  كتاباته  اأغلب 

التقليدية  العربية  الثقافة  بنية  من  جذري  مبوقف 

كما  حتر�س  نقدية  منهجية  �صه  توؤ�صِّ املهيمنة، 

وال�صجاعة،  اجلراأة  من  بكثري  دِّي  التَّ�صَ على  اأ�رصنا 
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ملختلف جتليات التقليد املهيمنة على الفكر العربي 

املعا�رص.

ُتْفَهم ن�صو�س وجهود �صادق جالل العظم الفكرية، 

�صادت  التي  ال�رصاعات  بطبيعة  نربطها  عندما 

خم�صينيات  خالل  العربي،  الثقايف  املجال  يف 

اليوم  تتوا�صل  والتي  املا�صي،  القرن  و�صتينيات 

ال�رصاع  جدليات  تعك�س  جديدة،  مظاهر  متخذة 

الت�صورات  وبني  احلداثة  ثقافة  بني  املتوا�صلة 

هات  ُيْدَرج داخلها من توجُّ ال�صلفية املحافظة، وما 

يف  واملعرفة  العلم  مبكا�صب  لها  عالقة  ل  ثقافية، 

حيث  ن�صو�صه،  ثنايا  بني  ذلك  نكت�صف  ع�رصنا. 

نتبني املالمح الكربى مل�رصوعه التاريخي احلداثي، 

الت�صلط  الفكر املحافظ ولأنظمة  لتيارات  املناه�س 

باملواقف  ت�صلُّطها  ت�صند  التي  الأنظمة  العربية، 

واملعتقدات املطلقة، لتمار�س تزييف وتزوير الواقع 

والتاريخ العربيني.

اإّل  العظم،  لن�صو�س �صادق جالل  املتاأمل  ل ميلك 

كانت  الذي  الطالئعي،  الوعي  �صمن  ُيدرجها  اأن 

العربي  الوطن  متثله نخبة من املثقفني يف م�رصق 

متقدمًا،  نقديًا  موقعًا  هوؤلء  مثَّل  حيث  ومغربه، 

ال�صائدة،  للثقافة  وخما�صمتهم  مواجهتهم  حلظة 

و�صكلوا امتداداً متقدمًا لفكر النه�صة العربية، وذلك 

ببناء  ي�صمح  ما  لكل  بتعزيزهم 

ثقافة عربية، منفتحة على مكا�صب 

جتلياته  يف  كوين  هو  ما  كل 

متفاعلة  جديدة  ثقافة  العديدة، 

ومكا�صبه  ع�رصنا  ثقافة  مع 

املعرفية والتقنية. نحن هنا ن�صري 

اآخرين و�صعوا  اإىل جهود باحثني 

بدورهم ب�صمات قوية يف ثقافتنا 

املعا�رصة، يف الزمن الذي تبلورت 

جالل  ل�صادق  الأوىل  اجلهود  فيه 

اأعمال  اإىل  بالذات  ون�صري  العظم، 

العروي  وعبداهلل  احلافظ  يا�صني 

من  جهود  التقت  فقد  وغريهما، 

يف  �صواء  احل�رص،  ل  التمثيل  �صبيل  على  ذكرنا 

اإ�صكاليتها العامة اأو يف الآفاق الفكرية والتاريخية 

على  نعرث  اأن  ميكن  اأنه  �صحيح  حملت.  التي 

هوؤلء،  ن�صو�س  بني  اأحيانًا  وتباعدات  اختالفات 

ولكننا نفرت�س اأنه ل اأحد ُيجادل يف كونهم واجهوا 

التاأخر التاريخي العربي، وحاولوا  اإ�صكالية  جميعًا 

كل بطريقته اخلا�صة، نقد الثقافة العربية ال�صائدة، 

وذلك بهدف بناء ما ي�صمح بتجاوز الهزمية العربية، 

والت�صدِّي للثقافة املحافظة والدولة الت�صلطية.

تو�سيع م�ساحة العقالنية النقدية يف الفكر 

العربي املعا�سر

من  بكثري  العظم  جالل  �صادق  ن�صو�س  تتمّتع 

الذاتي  »النقد  �صواء يف ن�س  الرجل  اأن  اجلراأة، ذلك 

بعد الهزمية«، اأو يف »نقد الفكر الديني«، كان يعي 

من  فلي�س  مبباحثه،  حتيط  التي  ال�صعوبات  جيداً 

اأن  املا�صي،  القرن  من  الأول  الن�صف  يف  ال�صهل 

هة  ر بنقد الفكر الديني بالروح التنويرية املوجِّ ُنَبادمِ

مل�صنفه. 

�صياق  نظرنا، يف  تندرج يف  م�صاهمته  اأن  نفرت�س 

طويل  طريق  يف  اأوىل  عتبات  بناء  يف  امل�صاهمة 

تاأ�صي�س مقدمات  د، طريق يروم النخراط يف  ومعقَّ

النقدي يف ثقافتنا، وقد اختار �صادق جالل  الفكر 
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الطريق،  لهذا  الكربى  للمالمح  يوؤ�ص�س  وهو  العظم 

اأنه  �صحيح  واملواجهة.  النقد  يف  معني  خيار  بناء 

ملباحث  د  مهَّ ولهذا  خياره،  �صعوبات  يعي  كان 

التي  املفردات  تو�صيح دللت  كتابه مبحاولة يف 

الذي  الأمر  النقد،  دروب  نحو  يتجه  وهو  ي�صتعمل 

اأن  اأبرز  حيث  الكتاب،  مقدمة  يف  وا�صحًا  جنده 

بل  ذاته،  يف  الدين  لي�س  الديني  بالفكر  املق�صود 

ت�صتوعبه  الذي  والرتاث  الفكري  الإنتاج  جمموع 

الذهنية الدينية والثقافة ال�صلفية.

عندما و�صفنا يف فقرة �صابقة ن�صو�صه 

باجلراأة، اأ�رصنا اإىل اأن اجلراأة املق�صودة 

يف  عمل  حيث  وم�صعى،  طريق  هنا 

الفكر  حترير  على  كتاباته،  خمتلف 

التي  القيود،  من  كثري  من  العربي 

فه  حُتول دون انطالقه يف بناء ما ُي�صعمِ

الفكر  جمود  ومن  التقليد  من  بالتحرر 

العربي.

الرجل،  اأعمال  خمتلف  ج  ُنْدرمِ اأن  ميكن 

يف م�صاعيه الرامية اإىل تعزيز وتو�صيع 

العربي  الفكر  يف  العقالنية  م�صاحة 

نقراأ  ال�صياق،  هذا  و�صمن  املعا�رص، 

اأعماله يف دائرة املنزع العقالين النقدي 

ميكن  ل  جهوده  اأن  ونعترب  فكرنا،  يف 

مركزية  َنة  َلبمِ باعتبارها  اإل  ُتفهم  اأن 

جهود  اإنها  املعا�رص.  العربي  الفكر  عقالنيات  يف 

املنزع  تطور  �صياق  يف  جهة،  من  تدرج  اأن  ميكن 

وتطورت  تبلورت  كما  الو�صعية  والروح  النه�صوي 

للفكر  نقده  اأبحاثه يف جمال  نتائج  اأما  يف فكرنا. 

اأن ُتقراأ من جهة اأخرى، باعتبارها  الديني، فيمكن 

التمهيد املبا�رص للمباحث التي تبلورت بعد عقد من 

الزمن يف ثقافتنا العربية، حيث تبلورت اإ�صهامات 

نحن  الإ�صالمي،  الرتاث  نقد  نقدية هامة يف جمال 

وحممد  اأركون  حممد  من  كل  جهود  اإىل  هنا  ن�صري 

عابد اجلابري، يف نقد الرتاث الإ�صالمي واخلطابات 

ال�صلفية.

الفكري  لالإ�صهام  حدَّدنا  الذي  التاأطري  ولتو�صيح 

اأننا عندما نتحدث  اإىل  ن�صري  العظم،  ل�صادق جالل 

عن جتليات العقالنية الو�صعية يف فكرنا ال�صيا�صي 

عديدة،  فكرية  اإ�صهامات  على  نعرث  الإ�صالحي، 

حاولت توظيف التحقيب الو�صعي للتاريخ ولتاريخ 

يف  الالهوتية  الفكر  اأنظمة  حما�رصة  بهدف  الفكر، 

اأبعادها املختلفة. اإ�صافة اإىل ذلك نالحظ اأن الروح 

الو�صعية يف اأبعادها التجريبية والختبارية، �صواء 

الإن�صانية،  اأو  الطبيعية  الظواهر  مقاربة  جمال  يف 

للنَّزعات  الكربى  املرجعية  لت  �صكَّ

جديدة  روؤية  عن  املدافعة  العلمية 

حيث  والإن�صان،  والتاريخ  للطبيعة 

اخللفية  الفل�صفية  الروؤية  هذه  �صت�صكل 

يف  املتوا�صلة  العلم  لثورات  املوؤ�ص�صة 

جمالت املعرفة.

حممود  جنيب  زكي  اأعمال  يف  نعرث 

امللك  عبد  واأنور  زريق  وق�صطنطني 

هذه  عنا�رص  بع�س  على  زكريا  وفوؤاد 

على  نعرث  اأن  ميكننا  حيث  الروؤية، 

خيوط من الو�صل بني اجلهود املذكورة 

وبع�س اأعمال �صادق جالل العظم، ففي 

اأعمال َمن ذكرنا، وغريهم ممن مل نذكر 

اأنف�صنا  جند  العربي،  الفكر  اأعالم  من 

املفاهيم  متثُّل  من  عالية  درجة  اأمام 

وجند  الو�صعية،  الفل�صفة  يف  الكربى  والأطروحات 

والتاريخي  املعريف  التوظيف  يف  واعية  اإرادة 

حماولة  �صمن  وذلك  والأطروحات،  املفاهيم  لهذه 

لالإجابة عن اأ�صئلة تخ�س واقعًا حمدداً، واقع الوطن 

العربي والفكر العربي يف العقود الأخرية من القرن 

الع�رصين.

�صحيح اأننا جند يف بع�س جهود َمن ذكرنا، نوعًا من 

الرتاجع عن بع�س املقدمات، اأو جند بع�س م�صاعي 

�صة للّنزعة التوفيقية،  العودة اإىل اآلية النتقاء املوؤ�صِّ

مثلما هو عليه الأمر يف اإنتاج زكي جنيب حممود، 

اإل اأن الإطار العام لالإنتاج الذي بلورته العقالنيات 
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الو�صعية ل يتقل�س بفعل املراجعة املذكورة.

يف جذرية حدو�ش ومواقف العظم من 

الرتاث 

ل تعفينا املقارنات التي رتبنا يف الفقرات ال�صابقة، 

التي كنا نتجه فيها لتو�صيح بع�س ماآثر ن�صو�س 

اجلذري  الطابع  اإىل  بالإ�صارة  التنبيه  من  العظم، 

ملواقف العظم، حيث عمل بنزوعه املادي والعلماين 

اأي�صًا  والوفاء  التاريخ  لقيم  الوفاء  موا�صلة  اإىل 

عبد  مثل  اقتناعه  يف  املتمثل  التاريخاين،  لنزوعه 

و�رصورة  الب�رصي،  التاريخ  بوحدة  العروي  اهلل 

اأو  تردد  دون  الإن�صانية  مكا�صب  من  ال�صتفادة 

انكفاء.

اأعمال  بع�س  على  اأي�صًا،  الّنزعة  هذه  يف  ونقف 

الفل�صفة  ا�صتوعبوا  الذين  العرب،  املارك�صيني 

ر علموي، ينقلها من فل�صفة  املارك�صية يف اإطار ت�صوُّ

يف التاريخ اإىل منهج لت�صخي�س ال�رصاع الجتماعي 

عقدي  يف  نعرث  فنحن  املجتمع.  داخل  وال�صيا�صي 

على  املا�صي  القرن  من  وال�صبعينيات  ال�صتينيات 

كثري من الكتابات املارك�صية الإ�صالحية والثورية، 

باعتباره  ال�صرتاكي  امل�رصوع  اإىل  نظرت  التي 

م�رصوعًا علميًا قادراً على حل تناق�صات واإ�صكالت 

التخلف القائم يف الوطن العربي. وقد ل جنازف هنا 

عندما ندرج اأعمال العظم و�صور دفاعه عن املادية 

والتاريخ �صمن هذا التيار.

ُيقراأ ن�س »نقد الفكر الديني« كما بّيّنا كتمهيد خليار 

ثمانينات  يف  تبلورت  فقد  ثقافتنا،  يف  الرتاث  نقد 

بنقد  اأ�صحابها  اعتنى  ن�صو�س  املا�صي  القرن 

العقل الرتاثي، وقد اأعادتنا هذه الن�صو�س اإىل ن�س 

�صحيح  الديني،  الفكر  نقد  يف  العظم  جالل  �صادق 

ل  متخ�ص�صًا  يكن  مل  الأول،  املوؤلَّف  �صاحب  اأن 

يعرف  كان  اأنه  اإل  الرتاث،  يف  ول  الإ�صالميات  يف 

الكوابح التي متار�صها الذهنية الرتاثية يف احلا�رص 

جمتمعاتنا.  يف  املحافظ  الفكر  وميار�صها  العربي، 

الرتاثية املحافظة  للنزوعات  وقد وّجه �صهام نقده 

يف ثقافتنا.

اأعمال حممد  تتخذ املقاربة يف تيار نقد العقل يف 

يتمثَّل  بًا،  مركَّ اجلابري طابعًا  عابد  اأركون وحممد 

يف نقد املنتوج الرتاثي وك�صف حمدوديته النظرية 

بطبيعة  امل�رصوطة  عمله  اآليات  ونقد  والتاريخية، 

يف  والعمل  له،  ت�صكُّ اأزمنة  يف  واملناهج  املعارف 

الوقت نف�صه، على اإعداد ال�صبل امل�صاعدة على تخطي 

يف  الرتاثي  املكوِّن  ح�صور  ا�صتمرار  واآثار  نتائج 

الأعمال  تلتقي هذه  بالذات  وهنا  العربي،  احلا�رص 

حلدو�س  العامة  اخلطوط  ر�صمته  الذي  الأفق  مع 

وجراأة �صاحب نقد الفكر الديني.

الرتاثي  العقل  نقد  م�رصوع  يف  الأمر  يتعلق  ل 

يف  الإ�صالمي  الرتاثي  بالر�صيد  معنية  باأبحاث 

حمتويات  تتعلق  ل  كما  لذاتها،  الن�صية  بنياته 

خال�صة.  تراثية  مبباحث  الديني  الفكر  نقد  ن�س 

مقاربات  والثانية،  الأوىل  الن�صو�س  يف  نواجه 

مقاربات  العربي،  الواقع  فهم  يف  النخراط  يهمها 

يدفعها الهاج�س النه�صوي التاريخي، وهو هاج�س 

ى تفتيت  �صيا�صي بالدرجة الأوىل لبناء اأعمال تتوخَّ

حتدُّ  تزال  ل  التي  الفكرية،  واملرجعيات  املبادئ 

التفكري والإبداع، يف  من قدراته على النطالق يف 

مت�صلة  اأ�صئلة  على  وبناء  املعرفة  م�صتجدات  �صوء 

بتحدِّيات التقليد، التي متثِّلها يف فكرنا اليوم تركة 

الذين  ي�صتطع  التي مل  املطلقة،  والن�صو�س  العقائد 

نتائج  اإمِْدَراَك  لها  الرتويج  مبوا�صلة  اليوم  يقومون 

التي  وال�صيا�صية،  واملعرفية  التاريخية  الهزات 

الأزمنة  الإن�صاين يف  للفكر  العامة  املالمح  �صنعت 

احلديثة واملعا�رصة. 
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اأو  ا�صمه  يعرف  يكن  �صيئًا ومل  ن�رص  اأن  له  ي�صبق  مل 

اأ�صدقاء  من  حفنة  بخالف  اأحٌد  �صخ�صه  يعرف 

عن  بدم�صق  الجتماعي  املنتدى  اأعلن  حني  قدامى 

العظم ذات يوم من  حما�رصة يلقيها �صادق جالل 

�صتاء عام 1963 حتمل عنوان: ماأ�صاة اإبلي�س. 

به  يقوم  ن�صاط  اأول  املحا�رصة  هذه  تكن  ومل 

عدداً  ي�صمُّ  اآنئذ  كان  الذي  الجتماعي  املنتدى 

نهاية  يف  جمعهم  الدم�صقي  اجلامعي  ال�صباب  من 

اخلم�صينيات حبهم لفريوز حتى اأطلقوا على اأنف�صهم 

اأ�ص�صوا هذه اجلمعية  اأن  لبثوا  ما  ثم  »الفريوزيون«! 

الع�صكرية  النقالبات  ظالل  حتت  يحاولوا  كي 

الجتماعي  ال�صعيدين  على  مدنيًا  �صيئًا  املتوالية 

على  تهيمن  الع�صكرة  بداأت  مرحلة  يف  والثقايف 

�صعرية  واأم�صيات  لقاءات،  كلها:  احلياة  مناحي 

واأدبية، وحما�رصات رمبا كان اأهمها يف تلك الفرتة 

بالذات تلك التي األقاها الدكتور بديع الك�صم، اأ�صتاذ 

كان  اأيام  اآنئذ،  دم�صق  جامعة  يف  احلديثة  الفل�صفة 

كل  يف  ُيفر�س  وال�صرتاكية  واحلرية  الوحدة  �صعار 

مكان، حتت عنوان يقول املعنى بال مواربة: احلرية 

اأ�صا�صًا. 

مل يكن قد م�صى على عودة �صادق جالل العظم من 

اأمت  حيث  �صوريا  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الفل�صفة  الدكتوراه يف  العليا وح�صل على  درا�صاته 

الأول  لقائه  منذ  اأراد  وكاأمنا  عدة.  اأ�صهر  من  اأكرث 

مع اأول جمهور يلتقيه اأن يعلن دفعة واحدة موقعه 

ومنهجه وطبيعة املو�صوعات التي �صيتناولها فيما 

بعد طوال م�صاره جامعيًا وكاتبًا وناقداً.

ماأ�ساة اإبلي�ش! 

ولقد  معناه.  يقوله  مما  باأكرث  يوحي  عنوانًا  كان 

�صعرنا منذ البداية اأننا �صنلتقي �صابًا اأخذ على عاتقه 

اأن يعلن عن م�رصوعه بال اأية مواربة ويف املو�صع 

املو�صع  يكاد يقف يف  بل  اإ�صكاًل،  والأكرث  الأخطر 

م اأ�صا�صًا منذ اأن اغتيل عبد الرحمن الكواكبي 
ّ
املحر

يف القاهرة بعد ح�صاره والت�صييق عليه يف م�صقط 

»يف  كتابه  على  ح�صني  طه  حوكم  اأن  ومنذ  راأ�صه، 

الرازق �صفة  ال�صعر اجلاهلي« ونزعت عن علي عبد 

العامل اإثر ن�رص كتابه »الإ�صالم واأ�صول احلكم«.

بهدوء ومنهجية كان املحا�رص ال�صاب يطرح معظم 

الأ�صئلة التي ت�صتدعيها ق�صة اإبلي�س كما وردت يف 

على  وحتليلها  فهمها  حماولة  يف  معتمداً  القراآن، 

مناق�صًا  اأو  معتمداً  القراآين،  للن�س  املف�رصين  كبار 

بن  كاحل�صني  القدماء  من  للق�صة  ق 
ّ
تطر من  اأهمَّ 

حممود  كعبا�س  املحدثني  من  اأو  احلالج  من�صور 

ا�صتخال�س  �صديد   
ٍّ
علمي بحذر  حماوًل  العقاد، 

دللت الق�صة دون اأن يهمل اآراء هوؤلء واأولئك يف 

لتنفذ  الب�صيط  ظاهرها  جتاوز  بداأب  حاولت  قراءة 

اإىل اأعماقها احلافلة باملتناق�صات وبال�صتفهامات 

وبكل ما حاولت مناهج الرتبية والتعليم احلذر من 

ودبَّ  هبَّ  ما  كل  تلقن  وهي  تف�صريه  من  اأو  �رصحه 

من خرافات ا�صتحالت يف لوعي الأجيال املتعاقبة 

الدين  فهم  يف  را�صخة  �صاذجة،  عامة،  قناعات 

والرتاث والتاريخ والأ�صاطري.

من  كبري  عدد  لدى  �صائدة  تكن  مل  طريقة  وهي 

الباحثني والكتاب يف عاملنا العربي اآنئذ: اأن يح�صد 

100\  كاتب من �صوريا

حكاية البدايات

بدر الدين عرودكي\



الكاتب لبحثه كل ما ميكن اأن ي�صل اإليه من وثائق 

يقرر  واأن  وتب�رّص،  بعناية  يقراأها  واأن  مكتوبة، 

اتفاقه اأو اختالفه مع م�صامينها بناء على اأ�صباب 

ل يتاأخر عن تف�صيلها ودعمها بكل ما يعتربه حجة 

لها اأو عليها. 

اأنهى �صادق جالل العظم حما�رصته بق�صة  عندما 

توفيق احلكيم اجلميلة »ال�صهيد«، التي �رصخ اإبلي�س 

اإين  �صهيد...  »اإين  الدامية:  ال�رصخة  نهايتها  يف 

�صهيد...!« اأدركت الكرثة منا اأنه اإن كان اإبلي�س ي�صتحق 

اأن يعترب �صهيداً فمما ل �صك فيه اأننا اأحق منه بهذه 

ال�صفة نظراً لوقوعنا يف فخ الإ�صغاء قرونًا ب�صذاجة 

اإىل كل ما يقال لنا من ترهات ُتربط بالدين تع�صفًا 

ل معانيها على نحو يبتعد  اأو تف�رّص ن�صو�صه اأو توؤوِّ

بها عن مقا�صدها، مثلما �صعرْت اأن ما جاء فيها، يف 

التحليل الأخري، لن يتال�صى ب�صهولة من وعينا، واأن 

الأ�صئلة العديدة التي طرحتها درا�صته التي اأوجزها 

يف املحا�رصة �صتكون ديدنه فيما �صيكتب من بعد. 

الغيبيات واخلرافات وتاأويالتها  اأ�صئلة تطاُل تراث 

الأيديولوجية التي حلت بالفعل حملَّ الدين وباتت 

اأرباب ال�صيا�صة والأيديولوجيات  راأ�َس ماٍل ي�صتغله 

على اختالف م�صاربهم واجتاهاتهم. 

هذه  حول  خ�صو�صًا  ذكره  يجدر  ما  اأن  على 

اأن  اجلمهور  مع  الأول  واللقاء  الأوىل  املحا�رصة 

�صادق العظم مل يكن يف عر�صه ويف تاأويله ق�صة 

ا�صتخال�س  يف  ول  وم�صيئته  اهلل  اأمر  بني  اإبلي�س 

ما  كل  مناق�صة  بعد  والتفنيد  التاأويل  هذا  نتائج 

ا�صتعاده من اأقوال �صابقيه عدوانيًا، ول م�صتفزاً. بل 

كان همه خلخلة القناعات القائمة على اخلرافات اأو 

الأ�صاطري وهّز ال�صتكانة اإىل الأقوال املنقولة جياًل 

مل  عقالين.  نقد  اأو  حتليل  اأو  متحي�س  بال  جيل  عن 

يكن بو�صع اأحد اأن يتهمه على �صبيل املثال بالكفر 

اأو بالإحلاد اأو بت�صجيع هذا اأو ذاك منهما على الرغم 

من �صهولة ذلك وي�رصه بالن�صبة اإىل من يعتربون اأن 

خروج  القدمية  للن�صو�س  ا�صتفهام  كل  اأو  �صك  كل 

على ال�صنة واجلماعة يوجب التكفري.

تلك هي اإذن التقنية التي اختطها لنف�صه يف البحث 

الوثائق  من  جمعه  ميكن  ما  كل  جمع  البداية:  منذ 

املدققة  العميقة  القراءة  العالقة،  ذات  واملراجع 

للن�سِّ  ل  بينها  وفيما  ال�صطور  يف  والفاح�صة 

التي  للمراجع  وكذلك  بل  فح�صب  البحث  مو�صوع 

�صبق واأن اأفا�صت اأو اأ�صهمت يف قراءة ما هو ب�صدد 

العقل  الذي يعتمد  التحليل  واأخرياً  قراءته وحتليله، 

وحده اأداة. ذلك ما جعله ي�صتطيع فيما بعد اأن يواجه 

مقارعًا  اختالفهم،  على  منتقديه  وهدوء  بثبات 

النقل  �رصوب  على  العقل  مقدِّمًا  باحلجة،  احلجة 

التدّبر  اأمام  اأيًا كانت حججها، فاحتًا الطريق  كلها 

والتفكر رغم ما يجنيه على �صاحبه من �صقاء بدًل 

من ال�صتكانة اإىل جهالة اليقني رغم ما تاأتي به من 

نعيم كما قال املتنبي قبل مئات ال�صنني! 

�صيئًا  �صيتجلى  الأكرب  العظم  �صادق  هّم  اأّن  على 

يف  /املحا�رصة  الدرا�صة  هذه  من  اعتباراً  ف�صيئًا 

هذا  يف  ال�صري  عن  يتوقف  لن  اإذ  التالية.  اأبحاثه 

فلم  ومعونته!  اإبلي�س  بف�صل  افتتحه  الذي  الطريق 

وبوؤ�س  العلمية  الثقافة  حول  بحثه  كتب  اأن  يلبث 

حول  درا�صته  من  ق�صرية  فرتة  بعد  الديني  الفكر 

ن�رصه  الذي  البحث  ثم،  و�صخ�صيته،  اإبلي�س  ق�صة 

 1967 حزيران/يونيو  من  اخلام�س  هزمية  ع�صية 

حول التزييف يف الفكر امل�صيحي الغربي املعا�رص، 

والدرا�صة النقدية التي ن�رصها يف عام 1968 اأي بعد 

اآثار  وت�صفية  العذراء  ظهور  معجزة  حول  الهزمية، 

ها كتابه  العدوان، واأخرياً وهي الدرا�صات التي �صمَّ

على  ردٍّ  اإىل  بالإ�صافة  الديني«  الفكر  »نقد  ال�صهري 

نقد تال ن�رصه ملحا�رصته عن اإبلي�س التي األقاها من 

اأواخر  العربي يف بريوت  الثقايف  النادي  جديد يف 

من  بع�صًا  النقد  ت�صمنه  فيما  �صرنى   .1965 عام 

بوؤ�س الثقافة يف عاملنا العربي ل تزال اآثاره ماثلة 

حتى اأيامنا هذه حني يجيز ناقد لنف�صه على �صبيل 

املثال اأن يكتب �صفحات طويلة يف نقد حما�رصة مل 

مقتطفات موجزة  على  معتمداً  يقراأها  ومل  ي�صمعها 

مما اأوردته ال�صحف منها!  
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هذا الهمُّ متثل اأ�صا�صًا يف حماولة نقد وتفنيد الوهم 

يف  طاغيًا  يزال  ول  طغى  الذي  الكبري  املثايل 

�صاغه  الذي  النحو  على  والقائل  العربية  ثقافتنا 

»باأن  املذكور  كتابه  مقدمة  يف  العظم  �صادق 

الذي  الواعي  الديني  والفكر  الغيبية  الأيديولوجية 

تفرزه مع ما يلتف حولها من قيم وعادات وتقاليد 

اخلال�صة  الأ�صلية  العربية  للروح  ح�صيلة  هي 

الثابتة عرب الع�صور، ولي�صت اأبداً تعبرياً عن اأو�صاع 

اقت�صادية ُمتحوِّلة، اأو قوى اجتماعية �صاعدة تارة 

 طبقية خا�صعة للتحول 
ً
اأو بنى وزائلة تارة اأخرى، 

ن�صبي«.  بثبات  اإل  تتمتع  ول  امل�صتمر  التاريخي 

اأيًا  بعُد  من  كتبه  ما  كل  يف  الهمُّ  هذا  يفارقه  ولن 

كانت املو�صوعات التي تطرق لها ما دامت تتناول 

الثقافة اأو الرتاث العربيني. لكنه همٌّ لن يكون مبناأى 

اأن  اختالفها  على  ال�صلطات  حماولت  مواجهة  عن 

جالل  �صادق  �صُيقاد  هكذا  عنه.  تعبري  كل  تقمع 

العظم اإثر ن�رص كتابه »نقد الفكر الديني« اإىل حمكمة 

اقتيد من قبله  اللبنانية ببريوت مثلما  املطبوعات 

طه ح�صني وعلي عبد الرازق ومن بعده ن�رص حامد 

اأبو زيد... و�صي�صتجوب مطوًل مثل �صلفْيه ال�صهريْين 

املحكمة  تقرر  اأن  قبل  اآنفًا  املذكورة  اأبحاثه  حول 

اإبطال التعقبات اجلارية بحق الكاتب �صادق العظم 

والنا�رص ب�صري الداعوق »لعدم توافر عنا�رص اجلرائم 

�صبيله  �صُيخلى  اأي�صًا  ومثلهما  اإليهما«،  املن�صوبة 

ال�صلطات  عنت  من  اأي�صًا  مثلهما  ينجو  لن  لكنه 

كافة �صواء �صلطة الخت�صار واجلهل اأو �صلطة �صدنة 

الن�صو�س املنقولة وقدا�صتها املزعومة. 

لكنه تابع طريقه، ول يزال.

اأن  وي�صعك  تختلف،  اأن  اأو  معه  تتفق  اأن  ت�صتطيع 

اأو  م�صتنداتها  تفند  اأن  اأو  مقارباته  على  تعرت�س 

منهجها اأو نتائجها، لكنك  لن تكون بعيداً عنه، بل 

و�صتجد نف�صك اإىل جانبه ويف �صحبته اإن كنَت كما 

قال وفعل اأبو العالء املعري قدميًا من الذين اتخذوا 

العقل اإمامًا.
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بثقافته،  العظم  جالل  �صادق  املفكر  اعتداد  رغم 

ووعيه ال�صامل والدقيق لتنوع هذه الثقافة وعمقها، 

موقفه  ومتا�صك  نظره،  وجهات  ب�صواب  واإميانه 

الفكري و�صموله، مما يدعو عادة ل�صيء من ال�صعور 

عليه  انعك�س  هذا  اأن  اإل  ال�صلف،  وبع�س  بالعظمة 

للراأي  واحرتامًا  التعامل،  يف  وب�صاطة  توا�صعًا 

الآخر، و�صماع حمدثه باهتمام واإ�صغاء، فهو بعيد 

اأفكاره ومتجيدها وحماولة فر�صها  عن ا�صتعرا�س 

على الآخرين، ويت�رصف وكاأن هذه الأفكار والآراء، 

اأو مقرتح  رغم ن�صوجها وا�صتكمالها، م�رصوع راأي 

غري م�صتكمل ينتظر من امل�صتمع اإغناءه، غري �صديد 

الهتمام باملظاهر، فل�صدة توا�صعه تكاد ل ت�صدق 

التقدمي  املفكر  هو  اأمامك  الذي  الرجل  هذا  اأن 

وميتلك  امتلك  الذي  ال�صجاع  والفيل�صوف  امل�صهور 

عنه  امل�صكوت  عن  والتحدث  املحرمات،  نقد  جراأة 

ما  جتاه  املوقف  �صلب  وهو  ومبا�رصة،  ب�رصاحة 

يعتقد، ونادر الرتاجع عن موقفه اإل لقناعات علمية 

اأو فل�صفية، يقول راأيه بجراأة و�رصاحة اأحجم كثريون 

الراأي  كان  اإذا  بها  التحلي  عن  يحجمون  زالوا  وما 

اأو �صيا�صية،  اأو اجتماعية  يتعلق مبراكز قوى دينية 

و�صلوكها  ومواقفها  واآرائها  القوى  بهذه  ويتحر�س 

ويزيل عنها وعن اأفكارها التقدي�س وحترمي نقدها، 

التي  باحل�صانة  الهتمام  دون  معها  ويتعامل 

اأ�صبغتها على اآرائها ومعتقداتها وعلى نف�صها اأي�صًا، 

وتعليماتها  اآرائها  نقد  يف  اخلو�س  من  وجعلت 

وقيمها حمرمات لي�س لأحد التعر�س لها، وخا�صة 

الآراء  الدينية، التي دخلت منذ قرون يف عمق ثقافة 

لها الفقهاء واأ�صيادهم احلكام، ف�صاًل  النا�س كما ف�صّ

عن املوؤ�ص�صات الدينية التقليدية التي اأ�صبحت �صبه 

واملحرمات،  بالقدا�صة  نف�صها  نت  وح�صّ ر�صمية، 

اإل يف حالت قليلة  اأحد يجروؤ على نقدها  ومل يعد 

اأن يكون الناقد متمكنًا من راأيه واثقًا من  تفت�صي 

توفر  ما  وهذا  وال�صجاعة،  باجلراأة  متحليًا  مراجعه 

يف �صادق جالل العظم وهو الذي يف�رص نقده اجلريء 

و�صجاعته  متكنه  ولعل  نادراً،  اإل  امل�صبوق  وغري 

جعاله حمبًا للحوار يحرتم حماوره، ويتعامل معه 

على اأنه نده مهما كانت ثقافة املحاور متوا�صعة، 

يكون  اأن  ميكن  راأي  اأي  اأن  يعتقد  اأنه  من  انطالقًا 

جراأته  متنعه  ومل  متوا�صعًا،  كان  مهما  نافعًا 

الدينية  للقوى  واملبا�رص  والعلني  ال�رصيح  ونقده 

يكون  اأن  من  واأفكارها،  وال�صيا�صية  والجتماعية 

متنوعة  بيئات  من  اجلميع  مع  متوا�صعًا  حماوراً 

وم�صتويات متوا�صعة ومن كل �صنف ولون، فبقدر 

ما  بقدر  اأفكاره  الدفاع عن  النقد ويف  �صالبته يف 

تراه  وهكذا  والنقا�س،  احلوار  اأثناء  دميوقراطي  هو 

�صديد الباأ�س يف الدفاع عن راأيه، �صديد احرتام الآراء 

حتى لو كانت متهافتة. اإنه ناقد �صلب ودميوقراطي 

رحب ال�صدر.

راأيته للمرة الأوىل قبل حوايل اأربعني عامًا، وكان قادمًا 

ُطرد من  اأن  ليدّر�س يف جامعة دم�صق  بعد  اإىل �صوريا 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت وترك اجلامعة الأردنية، 

وكانت الإجراءات تقت�صي تعادل �صهادته الثانوية التي 

يق�صي  ال�صوري  القانون  لأن  لبنان،  من  عليها  ح�صل 

الثانوية  ال�صهادة  مواد  لبع�س  بامتحان  يتقدم  اأن 

ال�صورية كمادة اللغة العربية والتاريخ والثقافة القومية 
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والجتماعية، لقد ده�صت من هذا القانون الذي يطالب 

حامل دكتوراه بالتقدم لمتحان مواد تدّر�س بال�صهادة 

الثانوية ول عالقة لها باخت�صا�صه، وافرت�صت اأنه على 

وهو  ال�رصط،  هذا  من  اإعفاءه  املعنية  ال�صورية  ال�صلطة 

الأكادميي امل�صهور، والفيل�صوف الإ�صكايل، خا�صة واأنه 

و)نقد  الهزمية(  بعد  الذاتي  )النقد  كتابيه  ن�رص  قد  كان 

و�صكل  وا�صعًا،  حواراً  منهما  كل  وفّجر  الديني(  الفكر 

�صيا�صية  قوى  م�صبوق ملراكز  لذعًا وجريئًا وغري  نقداً 

ودينية، وهذا ما جعلني اأ�صتنكر اإجراء امتحان له مبواد 

يدر�صها الطالب، وُده�صت من موقفه الذي 

اعترب  بل  متذمراً،  ول  �صاخطًا  يكن  مل 

ذلك نظامًا ل بد من قبوله، ومل ينوه ولو 

هذا  اأن  اأو  الأكادميية  لأهميته  بعيد   من 

بدًل  وكان  به،  ا�صتهانة  ي�صكل  الإجراء 

با�صتكمال  )ومربوكًا(  م�صغوًل  ذلك   من 

يومها  ومن  )المتحان(  وانتظار  الأوراق 

اأدركت مدى توا�صع الرجل املفكر وعميق 

وثقافته  ب�صهرته  مغرت  غري  واأنه  الثقافة، 

ق�صايا  من  ال�صارمة  الفكرية  ومواقفه 

ول  بها،  اخلو�س  قبل  املثقف  يرجتف 

ينتظر ا�صتح�صانًا اأو امتيازاً  مقابل مواقفه 

و�صهرته و�صجاعته الالفتة يف دفاعه عن 

راأيه.

كاماًل  اهتمامًا  العظم  جالل  �صادق  اهتم 

وعلى  العربية  البلدان  يف  يجري  مبا 

وحتولت،  اأحدات  من  والدولية  الإقليمية  ال�صاحتني 

اإىل  و�صوًل  اأبعادها  وفهم  متابعتها  دائمًا  وحاول 

تف�صريها، وهو واإن مل يكن يهتم بالتفا�صيل التي عادة 

كان  اأنه  اإل  وال�صيا�صيون،  ال�صحافيون  بها  يهتم  ما 

راأيه  ويبدي  ويحللها  ال�صيا�صية  الأحداث  من  يقرتب 

الآخرين.  لآراء  باهتمام  وي�صمع  ب�صجاعة وجراأة،  فيها 

وقد اأتاحت له متابعتها يف البلدان العربية والإ�صالمية 

جهة،  من  البلدان  هذه  يف  يجري  ملا  العميق  الفهم 

واملعرفة الكافية ملرحلة التطور التي متر بها من جهة 

الثورة  الوطني لقوى  تاأ�ص�س »الإئتالف  اأخرى. وعندما 

واملعار�صة« ال�صوري ان�صم اإليه منذ الأيام الأوىل، كما 

اأي�صًا،  املعار�صة  ال�صوريني  الكتاب  رابطة  رئا�صة  قبل 

ينبغي  وفيل�صوف  مفكر  باأنه  يتذرع  اأو  يرتدد  اأن  دون 

املمار�صة  عن  بالرتفع  يتظاهر  اأو  بالقبول،  يتثاقل  اأن 

ال�صيا�صية املبا�رصة مع قوى الثورة واملعار�صة، وموقفه 

هذا ين�صجم مع �صلوكه وطبيعة �صخ�صيته، فهو هنا ابن 

بلد ومواطن يتحمل م�صوؤولياته ويوؤدي واجباته، ولي�س 

منظراً وفيل�صوفًا.

مهما  باأفكاره  دائمًا  العظم  جالل  �صادق  جاهر  لقد 

واأن  �صادمة،  اأنها  غالبًا  يعرف  وكان  �صادمة،  كانت 

اأن  اإل  امل�صاعب،  من 
ً
مزيدا  له  �صتخلق  بها  جماهرته 

جماهرته هذه مل تكن ملجرد ال�صتعرا�س 

واللغو، واإمنا هي خيار وموقف، لأنه يرى 

بحزم اأنه حر يف مواقفه من الدين وفهمه 

ال�صلبيات  بو�صوح  ويرى  به،  وعالقته  له 

املرتتية على هيمنة الفكر الديني، وهذا ما 

اأ�صار اإليه يف كتبه )نقد الفكر الديني( و)ما 

طرف  من  ويعتقد،  التحرمي(  ذهنية  بعد 

الوحيدة  هي  العلمانية  الدولة  اأن  اآخر، 

العربية   البلدان  جتنيب  على  القادرة 

تطبيقها  عدم  اأن  ذلك  الأهلية،  احلرب 

الثانوية  املرجعيات  ل�رصاع  الآفاق  يفتح 

اأمثال املذهبية والطائفية  داخل املجتمع 

)اأنا  دائمًا  يردد  وكان  وغريها،  والإثنية 

ودميقراطيتها  الدولة  علمانية  عن  اأدافع 

واحرتام حقوق الإن�صان واأعتربها املعركة 

الأهم على امل�صتوى ال�صيا�صي(.

اأن ال�صرتاكية هي خطوة متقدمة على قيم  كان يعتقد 

تطوراً  حققت  واأنها  منها،  واأرقى  الربجوازية  الثورة 

وبراأيه  �صقوطها،  قبل  ال�رصقية  اأوروبا  بلدان  يف  جديًا 

ال�صرتاكية  والدول  ال�صوفييتي  الحتاد  انهيار  اأعاد 

البورجوازية،  الثورة  قيم  اإىل  ال�صرتاكيني  الأخرى 

ف�صل  بعد  املارك�صيني  من  الأكرب  الق�صم  رجع  ولذلك 

التجربة ال�صرتاكية خلط الدفاع الثاين وهو قيم الثورة 

اأنهم  يعتربون  املارك�صيون  كان  اأن  بعد  البورجوازية، 

يدافعون عن قيم اأكرث تقدمًا من هذه القيم التي جاءت 

حقوق  مثل  الليربالية  والثورة  الفرن�صية  الثورة  بها 

وتداول  والدميقراطية  الجتماعية  والعدالة  الإن�صان 

ال�صلطة.
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يتعلق  ول  امل�صتقبل  اإىل  العظم  جالل  �صادق  يتطلع 

الظروف  يتجاهل  ول  اإليه،  يحن  اأو  باملا�صي 

املو�صوعية القائمة، وبالتايل ل ينظر اإىل الوراء لروؤية 

احلا�رص وامل�صتقبل من خالل املا�صي، وقد �رصح اأكرث 

كثرياً  يتعلق  ل  اأي  اأمه(  خبز  )اإىل  يحن  ل  اأنه  مرة  من 

باملا�صي وبالرتاث، ويردد اأنه ل يريد اأن مي�صي ووجهه 

اإىل الوراء، وقد راأى فيه البع�س مواطنًا عامليًا، خا�صة 

ي�صتقر  اأن  دون  العامل  بلدان  من  عديد  يف  عا�س  واأنه 

لبنان  �صوريا ويف  بلده  لقد عا�س يف  منها.  واحدة  يف 

والأردن والوليات املتحدة واأملانيا، كما زار عدداً من 

البلدان الأخرى ومكث يف كل منها ب�صعة اأ�صهر ب�صفته 

هذا  ولعل  وغريهما،  وبلجيكا  كاليابان  زائراً  اأ�صتاذاً 

وا�صعًا  واطالعًا  هامة،  �صيا�صية  ثقافة  اأك�صبه  التنقل 

على �صوؤون املجتمعات الإن�صانية وهمومها وجتاربها، 

وهياأ له معرفة غنية بتطورها وحر�صه على التو�صع يف 

البحث املعريف ال�صيا�صي والجتماعي.

مل تتح ل�صادق جالل العظم الفر�صة يف بلده �صوريا كي 

ي�صارك بحرية يف حما�رصات وندوات وميار�س ن�صاطًا 

كثيف.  ب�صكل  اجلمهور  مع  ويتوا�صل  وا�صعًا،  ثقافيًا 

كما مل تتح له و�صائل الإعالم وال�صحافة ال�صورية مثل 

تخ�صى  كانت  ال�صيا�صية  ال�صلطة  وكاأن  الفر�صة،  هذه 

بالأنظمة  املتعلقة  تلك  وخا�صة  نظره،  ووجهات  اآراءه 

ال�صيا�صية وهي منها، او التي تتناول  نقد الفكر الديني، 

خوفًا من الوقوع يف ورطة مع املوؤ�ص�صة الدينية وبع�س 

املتدينني والدعاة لأنها �صمحت بذلك، ولكنه باعتباره 

رئي�صًا لق�صم الفل�صفة يف جامعة دم�صق اأخذ يعقد اأ�صبوعًا 

ثقافيًا كل عام يختار له مو�صوعًا �صيا�صيًا اأو اجتماعيًا 

اأو فكريًا معينًا، ويدعو حما�رصين من خمتلف البلدان 

التي  املدرجات  كانت  وطاملا  فيه،  للم�صاركة  العربية 

تعقد فيها املحا�رصات تغ�س باحلا�رصين ب�صبب نوع 

تتوفر،  كانت  التي  احلوار  وحرية  املختارة  املوا�صيع 

وقد اأتاح �صادق العظم من خالل هذه الأ�صابيع الفر�صة 

دم�صق  مثله  ت�صهد  ومثمر مل  ثقايف وحوار حي  لن�صاط 

داخل  يتم  كان  الن�صاط  هذا  اأن  وباعتبار  ذلك.  قبل 

باعتباره  متنعه  اأن  ال�صلطة  على  تعذر  فقد  اجلامعة 

ن�صاطًا جامعيًا، لكن و�صائل الإعالم ال�صورية وكلها �صبه 

الن�صاط مبا  هذا  احلديث عن  ت�صهب يف  تكن  ر�صمية مل 

ي�صتحقه اأو الحتفاء به.  

 DEUX مثلما لزمته �صيارته الفرن�صية )ذات احل�صانني

الفقراء  يقتنيها  والتي  الثمن  رخي�صة   )CHEVAux

نقده  دائمًا  لزمه  طوال،  �صنوات  عليها  وحافظ  عادة، 

النا�س جميعًا،  اأم مع  اأ�صدقائه  �صواء مع  الديني  للفكر 

العلم  من  النقي�س  على  الديني  الفكر  يعترب  كان  لأنه 

الدولة  يدّمر  ال�صيا�صي  الإ�صالم  واأن  العقل،  واإ�صغال 

الإ�صالم:  من  اأنواع  ثالثة  راأيه  يف  وتوجد  واملجتمع، 

التي  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  ومتثله  التقليدي  الإ�صالم 

الفقه  زالت، وترف�س نقد  ال�صنني وما  قامت منذ مئات 

وت�صكت على اخلرافات والأ�صاطري، ويخدم هذا الإ�صالم 

تقليديًا ال�صلطة واحلاكم. اأما الإ�صالم الثاين فهو الإ�صالم 

وهو  والتفجريي،  النتحاري  امل�صلح  العنيف  الإرهابي 

حزيران/ هزمية  بعد  ما  منذ  خا�صة  �صهدناه  الذي 

يونيو. والإ�صالم الثالث هو )اإ�صالم البزن�س( الذي تبنته 

والتنمية  العدالة  )حزب  حاليًا  وميثله  الو�صطى  الطبقة 

اختزلوا  الإ�صالمية  الدولة  دعاة  اأن  ويرى  الرتكي(. 

الدين يف ال�رصيعة، وال�رصيعة يف العقوبة، والعقوبة يف 

يدافع  ما  وهذا  املراأة.  وحجاب  الأيدي  وقطع  احلدود 

ل  العموم  وعلى  وموؤ�ص�صاته،  التقليدي  الإ�صالم  عنه 

يوجد براأيه تعريف جامع للدولة الإ�صالمية، وهي على 

اأي حال دولة امل�صلمني كما يت�صورونها ولي�صت دولة 

الدين الإ�صالمي.

يجاهر �صادق جالل العظم يف كل منا�صبة اأنه من بيئة 

ول  العريقة،  بعائلته  يفخر  واأنه  م�صتقرة  اأر�صتقراطية 

حترجه  تكن  ومل  وتعليمه،  تربيته  على  تاأثريها  ينكر 

اأو  اأر�صتقراطية  عائلة  من  اأنه  اإىل  )الثورية(  الإ�صارة 

و�صفه باأنه بورجوازي نبيل، بل كثرياً ما كان يتحدث 

ب�صعادة عن عائلته ومنبته الكرمي، ول ي�صريه احلديث 

يف هذا الأمر، وعليه ميكن القول اإن اختياره ال�صرتاكية 

العلمية مل يكن نتيجة �صدفة اأو حقد طبقي اأو ما ي�صبه 

ال�صرتاكية وملوقفها  لهذه  واع  نتيجة فهم  واإمنا  ذلك، 

الفل�صفي من الكون واحلياة، اختياراً واعيًا مبلء الإرادة 

وا�صعة  حماكمة  واإجراء  للعقل،  جدي  ت�صغيل  وبعد 

وعميقة وبحث معريف كاف اأّهله لالختيار.
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املفكر  انتاج  مع  العالقة  عن  نتحدث  كنا  ان 

كثريين  ان  بد  فال  العظم،  جالل  �صادق  ال�صوري 

كتبه،  لبع�س  الوىل  القراءة  ب�صدمة  وا 
ّ
مر منا 

امل�صتور  ك�صف  من  اخلوف  زمن  يف  خ�صو�صا 

ومالم�صة املقد�صات فكريا. 

اأخربتني  عندما  ال�صبعينات،  نهايات  عن  اأحتدث 

�صديقة  وهي  بالكويت  احلقوق  كلية  يف  زميلة 

مل  ملوؤلف  الديني«  الفكر  »نقد  كتاب  عن  مقربة، 

غرفتها  يف  جنل�س  كنا  بعد.  با�صمه  �صمعت  اأكن 

يل  وحكت  منها،  �صنا  ال�صغر  �صقيقتها  بح�صور 

عن كتاب بدا يل من �رصد ملخ�صه انه جريء جدا، 

احلب  تتحدث عن  التي  قباين  نزار  كتب  اأجراأ من 

منررها  وكنا  واحا�صي�صها  املراأة  ج�صد  وت�صف 

مراهقتنا.  فرتة  الدرا�صي  الف�صل  داخل  ب�رصية 

عن  ل  الديني  املقّد�س  عن  املرة  هذه  فالكتاب 

م اجلن�صي. 
ّ
املحر

عن  حتكي  الكتاب  اقرتحت  التي  �صديقتي  راحت 

ق�صة ال�صيطان الذي مترد على و�صع الب�رصية وزر 

اخطائها على اكتافه، واعتباره خارجا عن طاعة 

اهلل مطرودا من جنته... و�رصاخه »انا بريء«. 

لكنه  واأختها،  ال�صديقة  له  حتم�صت  م�صمون 

ا�صابني بالتوتر، خ�صو�صا عندما قّلبته قليال بعد 

اأجتاهل  البيت. و�صع جعلني  ان حملته معي اىل 

الكتاب واأتركه يف مكان خفي على اأرفف مكتبتي، 

اذ كيف يل ان اواجه من يفكك اخلطاب الذي درجنا 

على ان ل ن�صائله، حتى لو كان خطاب ب�رص، مثل 

نف�صها  اجتهاداتهم  حتولت  الذين  املذاهب  فقهاء 

اىل كالم مقد�س امتدادا للم�صدر املقد�س. 

يف  والفكري  الجتماعي  متردي  �صقف  يكن  مل 

حينها قد جتاوز حالت مثل رف�س احلجاب اأمام 

مب�صاألة  ال�رصيعة  ا�صتاذ  وحماججة  الهل،  �صغط 

)ع�صا(  »بعودة  زوجها  قبل  من  املراأة  �رصب 

املق�صود  يكون  اأن  غري  من  وزجرا  تاأديبا  رفيعة 

فاأرد  ا�صتاذي،  يجيبني  كان  ما  بح�صب  الأذى«، 

ولو  واقعة  والهانة  معنوي  الأذى  ان  عليه 

بـ»عودة �صغرية«. 

اأر  مل  وكذلك  اجلريء.  الكتاب  اأقراأ  ومل  ايام  مرت 

وعندما  ال�صيفية.  العطلة  يف  كنا  فقد  ال�صديقة 

الذي  الكتاب  عن  �صاألتني  للقاء،  الفر�صة  �صنحت 

ر 
ّ
ابر بداأت  وعندما  بالنفي.  اأجبتها  ا�صتعرته؟ 

»تف�صريي  بارد.  بجواب  قاطعتني  خماويف 
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ردي.  تنتظر  ومل  جبانة«...  اأنك  فقط  لت�رصفك 

وان  ذنبا،  لي�صت  ذاتها  بحد  القراءة  ان  ا�صافت، 

امياين اإذا اهتز ب�صبب كتاب فهذا معناه ان امل�صكلة 

بي اأنا. واأنني افتقد ال�صجاعة.

�صهلة  تكن  مل  التهمة  باجُلنب.  املو�صوفة  هي  انا 

. ول تزال. غري اأنني ت�رصفت مبا يوحي بهذا 
ّ
علي

بل  �صالحا،  قراءة كتاب ل يحمل  الفعل... خ�صيت 

افكارا. فهل من مثال جُلنب، اأكرث من هذا؟

هذه  عالية  بثقة  الكتاب.  اىل  عدت 

واإثبات  بالتحدي  مدعومة  املرة 

تعبري  كلما �صدمني  وكنت  ال�صجاعة. 

»جبانة«  �صفة  تذكرت  القراءة،  اثناء 

مني  جراأة  الأكرث  �صديقتي  ب�صوت 

وموافقة من اختها ال�صغر منها. 

مل  الذي  الكتاب  ن�س  اكملت  وهكذا 

اىل  اعدته  ان  بعد  اخرى  مرة  اقراأه 

قراءته  متعة  اتذكر  لكني  �صاحبته. 

ملو�صوعة  التقليدية  غري  ومقاربته 

حميطي  يف  النقا�س  خارج  كانت 

اّطلعت  الكويت.  يف  اآنذاك  املحدود 

لها  تعر�س  التي  املحاكمات  على 

الذي  الرباءة  لبنان وحكم  الكاتب يف 

�س الكتاب الف�صل 
ّ

ح�صل عليه، وخ�ص

الخري لتفا�صيل تلك املحاكمة. 

مل  وقتها.  من  تفكريي  طريقة  تغريت 

امتلكت  فقد  ال�صابق.  يف  كما  لالأمور  نظرتي  تعد 

اآخر  التي هي  العقلية  اداة جديدة، هي املحاكمة 

ما تعلمه املناهج والرتبية. 

اإميانًا او فقدان   مل يكن الأمر بعد قراءة الكتاب، 

اخلطاب  تفكيك  طريقة  تعّلم  بل  الميان  ذلك 

املقد�س الذي يحمل قوة �صلطته من املف�رصين، اي 

من الكالم الب�رصي املكمل للن�س، اأكرث من �صلطة 

التنزيل نف�صها، فاهلل طالب امل�صلمني بالتفكر ومل 

م عليكم العقل«. كانت لدي اجلراأة »النية« 
ّ
يقل »ُحر

يف ذلك ال�صن ومل تكن لدي اخلربة لرت�صيدها بعيدا 

والن�صو�س  اخلطاب  تفكيك  لكن  النفعالت.  عن 

بطريقة �صادق جالل العظم �صاعدتني مع جتارب 

الأفكار  لكل  النظر  يف  لحقة،  �صبيهة  اخرى 

للتفكيك  قابليتها  منطلق  من  واملو�صوعات، 

عن  بعيدا  املجردة  بالعني  وروؤيتها 

�صبابية التقدي�س. 

وقد اأ�صعدين احلظ بعد ذلك بع�رص �صنني، 

�صادق  بالدكتور  دم�صق  يف  فالتقيت 

مقهى  يف  م�صرتكني  ا�صدقاء  عرب 

ال�صام، وحكيت له عن تلك التجربة مع 

كتابه »نقد الفكر الديني« حتديدا الذي 

قادين اىل كتاب اآخر هو »النقد الذاتي 

بعد الهزمية« فبدا �صعيدا بنتائج حفره 

الفكري لدى قرائه. وبعد عام 2011، 

التقينا يف لندن مبنا�صبة حما�رصة له 

يف جامعة »كينغز كوليج« م�صحوبا 

بزوجته الرائعة اميان �صاكر، و�صمعت 

مقالت  بخ�صو�س  تقريظا  منهما 

يف  ال�صورية  الثورة  عن  ن�رصتها  كنت 

 ان ا�صعر 
ّ
�صحيفة »احلياة«. وكان علي

ارعبتني  ومفكر  كاتب  امام  بالزهو 

ان  غري  بعيدة...  �صنوات  قبل  له  القراءة  فكرة 

قراءته والتاثر ب�صجاعته قاداين اىل ا�صلوب كتابة 

اأمر  ن�صي  وقد  املرة،  يقراأين هذه  الذي  هو  جعلته 

تلك ال�صابة التي اعرتفت له مرة يف مقهى ال�صام 

بال�صدمة الذهنية التي غريت طريقة تفكريها. 
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اىل  و�صل  قد  الواعي  العربي  التفكري  يكون  اأن  »اأرجو 

مرحلة جتاوز فيها اعتبار النقد جمرد عملية جتريح... 

النقد  اأ�صا�صه  على  يعترب  م�صتوى  قد حقق  يكون  اأن  اأي 

اأنه التحليل الدقيق بغية حتديد مواطن ال�صعف واأ�صباب 

العجز واملوؤثرات املوؤدية اىل وجود العيوب والنقائ�س، 

يف  هادفًا  يكون  اأن  لبد  املفهوم  بهذا  يلتزم  نقد  وكل 

وهلة،  لأول  بدا،  مهما  ح�صيلته  يف  واإيجابيًا  تدرجه، 

�صلبيًا وقا�صيا.«

بعد  الذاتي  »النقد  املقدمة،  العظم،  جالل  �صادق 

)1(
الهزمية«، 1969 

»جموع املثقفني والفنانني والنقاد والأدباء يعرّبون عن 

الأزمات النا�صئة اأو املت�صفية اأو امل�صتحكمة يف جمتمعنا 

اأنهم ينفعلون بها ول يفعلونها... ومن  ول ي�صنعونها، 

يعتقد اأنه باإ�صكات �صوت هذه اجلموع وبقمع حتليالتها 

تخل�س  قد  يكون  و�صخريتها  وانتقاداتها  وتو�صيفاتها 

من الأزمات اأو ا�صتبعدها اأو ا�صتاأ�صلها فهو واهم واأكرث 

من واهم لأنه يكون قد حكم على نف�صه عمليًا بالعمى 

واخلر�س والطر�س و�صيدفع الثمن التاريخي غالبًا...«

الوطنية  »حوارات يف  مقابلة يف  العظم،  �صادق جالل 

)2(
ال�صورية«، 2003 

تلك  تاريخ  يف  لها  مثيل  ل  ثورية  مبرحلة  �صوريا  متّر 

البالد احلديث. تثري الأخبار الواردة من �صوريا – التي 

– احلزن والكاآبة من  تزداد ق�صوة وحّدة يومًا بعد يوم 

جهة والقلق والياأ�س من جهة اأخرى، ويف حني تت�صاعد 

وترية الأو�صاع على الأرا�صي ال�صورية، يت�صاءل ال�صعب 

هذا  ويف  البعثي.  للنظام  املمكنة  البدائل  عن  ال�صوري 

اآراء املثقفني  اأن يلتفت ال�صعب اىل  الإطار من الطبيعي 

ال�صوريني مبا اأنه من وظائف املثقف اأن يفّكر يف اأحوال 

والثقافية  والقت�صادية  والجتماعية  ال�صيا�صية  البالد 

التي  املراحل  خالل  �صيما  ل  واإبداعيًا  تف�صيليًا  تفكرياً 

تواجه فيها البالد اأزمات اأو حتولت تاريخية. ونعلم من 

تاريخ القرنني املن�رصمني اأن كل ثورة – ناجحة كانت 

ن�صيطة  فكرية  حركة  ت�صبقها(  مل  )اإن  رافقتها   – ل  اأم 

اإدوارد  املالحظة  هذه  ت  ح�صّ وقد  املثقفون.  يقودها 

ت�صتعل  مل  املثقفني  »وبدون  التايل:  القول  على  �صعيد 

مل  املقابل  ويف  احلديث،  التاريخ  يف  رئي�صية  ثورة  اأي 

ومن   .
)3(

املثقفني« بدون  للثورة  م�صاّدة  حركة  اأي  تقم 

ال�صوريون  املثقفون  اأين  التالية:  الأ�صئلة  تاأتي  هنا 

الآن؟ ما هو دور املثقفني يف فرتة تقّلبية مثلما ن�صهده 

اأن  املثقفون  ي�صتطيع  حد  اأي  اإىل  حاليًا؟  �صوريا  يف 

على  ت�صود  التي  ال�صعبة  الظروف  الدور يف  هذا  يلعبوا 

كافة اأنحاء �صوريا الآن واأن يفيدوا الثوار على الأر�س 

فيما  برمتها  الأ�صئلة  لن جنيب على هذه  اإننا  الواقعة؟ 

اأبرز  من  وهي  واحدة  �صخ�صية  على  �صرنكز  واإمنا  يلي 

املثقفني ال�صوريني، اأي الفيل�صوف �صادق جالل العظم. 

املناق�صات  جمال  يف  ومواقفه  العظم  اأعمال  �صندر�س 

الأ�صئلة املطروحة و�صنقارن  العامة و�صنحللها يف ظل 

الأخرية مبا كتبه يف بداية  الع�رص  ال�صنوات  مواقفه يف 

حياته املهنية يف اأواخر ال�صتينيات. ويف نهاية املطاف 

ل عرب هذه الدرا�صة اإىل جواب على ال�صوؤال الآتي:  �صنتو�صّ

هل �صادق جالل العظم اأمنوذج للمثقف ال�صوري؟

الأول  الق�صم  يف  اق�صام،  ثالثة  هناك  الدرا�صة  هذه  يف 

تتناول املناق�صة خ�صائ�س املثقف من ناحية نظرية. 

ف�صنطرح بع�س ال�صمات املهمة التي هي من املفرت�س 
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اأن تكون موجودة لدى املثقف احلقيقي، م�صت�صيئني يف 

اإذاعة  على  األقاها  التي  �صعيد  اإدوارد  مبحا�رصات  ذلك 

اللغة  اىل  ونقلها  ن�رصها  ومت   1993 عام  �صي  بي  بي 

املثقف«. يتطرق  العربية فيما بعد حتت عنوان »�صور 

الثاين اىل �صل�صلة من املقالت كتبها العظم بعد  الق�صم 

حرب 1967 العربية – الإ�رصائيلية ون�رصت عام 1969 

حتت عنوان »النقد الذاتي بعد الهزمية«. اأثار هذا الكتاب 

بع�س  يف  وُمنع  العربي  العامل  يف  �صديدة  اإثارة  اجلدل 

هذه  يف  العظم  مواقف  تقييم  �صيجري  العربية.  البلدان 

الكتابات وفقًا للمعايري التي قّدمناها يف الق�صم الأول. 

وم�صاركته  العظم  اأعمال  اىل  �صننتقل  الثالث  الق�صم  يف 

الأخرية  الع�رص  ال�صنوات  يف  العامة  املناق�صات  يف 

العظم  اأجراها  مقابالت  عدة  على  ذلك  يف  معتمدين 

الق�صم  يف  واملق�صود  اللكرتونية  واملواقع  اجلرائد  مع 

الأخري هو املقارنة ما بني مواقف العظم بو�صفه مثقفًا 

يف الفرتة الأخرية ومواقفه يف »النقد الذاتي« يف اأواخر 

فيما  ا�صتنتاجات  اىل  �صنتو�صل  هنا  ومن  ال�صتينيات. 

للمثقف  حقيقيًا  اأمنوذجًا  العظم  كان  اذا  مبا  يتعلق 

ال�صوري.

الق�سم الأول: الإطار النظري

املثقف املفرت�صة وهي  لوظيفة  هناك �صيغة م�صهورة 

»قول احلّق لل�صلطة«. علينا اأن نف�رّص معنى هذه ال�صيغة 

واأن نبحث يف كيفية تطبيقها عمليًا. فعلى ما يبدو اأهم 

خ�صائ�س املثقف احلقيقي هو اأن يكون م�صتقاًل متامًا 

مبا  �صعب  اأمر  وهذا  انتقادها.  يعتزم  التي  ال�صلطة  عن 

اأن احلكومات ت�صعى دائمًا اإىل ا�صتقطاب املثقفني اإليها. 

اىل  واأ�صار  بندا  جوليان  الفرن�صي  املثقف  ذلك  واأدرك 

ا�صمه »خيانة املثقفني«.  هذا املظهر يف كتاب م�صهور 

املثقف«  »�صور  حما�رصاته  يف  �صعيد  اإدوارد  واعرتف 

باأهمية هذه املالحظة فقال: »اأدرك )بندا( كم هو هاّم 

املثقفني  اأولئك  لها  خّدام  اإىل  حتّول  اأن  للحكومات 

الدعاية  يطلقوا  اأن  منهم  ُيطلب  اأن  املمكن  من  الذين 

امللطفة،  العبارات  وي�صتعملوا  الر�صميني،  الأعداء  �صد 

اللغة  اأنظمة كاملة من  اأو�صع،  واأن يبتكروا، على نطاق 

وجود  يعي  اأن  املثقف  فعلى   .
)4(

املواربة...« الأورويلية 

بقائه  اأجل  من  يقاومها  واأن  ال�صيا�صي  احلكم  اإغراءات 

منيعًا وم�صتقاًل.

ت�صبح م�صاألة ا�صتقاللية املثقف اأكرث اإحلاحًا يف حالت 

ت�صبه احلالة ال�صورية لأن اأجهزة الدولة تتغلغل يف كل 

جوانب احلياة اليومية ول �صيما يف املوؤ�ص�صات املتعلقة 

باأمور فكرية واإبداعية ونقدية مثل اجلامعات وال�صحف. 

تراقبه  يبقى م�صتقاًل يف حني  اأن  للمثقف  فكيف ميكن 

يجد  امل�صتبدة  الأنظمة  ظل  يف  م�صتمّر؟  ب�صكل  الدولة 

انتقاداته  يتابع  اأن  اإما  خيارين:  اأمام  نف�صه  املثقف 

نف�صه  معّر�صًا   – لل�صلطة  احلق  يقول  اأي   – للنظام 

انتقاداته  يخفف  اأو  ذلك،  من  اأ�صواأ  هو  وما  لالعتقال 

عن  ويتخلى  ا�صتقالليته  يفقد  يجعله  مما  النظام  جتاه 

ال�صعوبات  بهذه  اأي�صًا  �صعيد  يعرتف  املثقف.  مهام 

الأ�صا�صي  الفكري  »الواجب  القول:  بهذا  اإليها  فيتطرق 

)اأي  ال�صغوط  ن�صبي من مثل هذه  البحث عن حتّرر  هو 

ت�صويري  الدنيوية(. ومن هنا كان  والقوى  املوؤ�ص�صات 

حتاول  لغة  وخالق  وهاو،  وهام�صي،   ،
ّ
كمنفي للمثقف 

.
)5(

قول احلق لل�صلطة«

الذين  املثقفني  بحالة  خا�صًا  ماأزقًا  نواجه  هنا  ومن 

اإ�صافة  ثالثًا  لهم خياراً  اأن  الطغيان من حيث  يعانون 

من  فهل  املنفى،  وهو  طرحتهما  اللذين  اخليارين  اىل 

الأف�صل اأن يعي�س املثقف يف املنفى من حيث ي�صتطيع 

النتقاد والتعليق بحرية مطلقة، اأم اأن يبقى يف دياره 

الأ�صلية حتى لو كان م�صطراً اىل تخفيف �صدة انتقاداته 

ومتعّر�صًا لالعتقال؟ يف اعتقادي اأن موقفنا ينطلق اأمام 

هذا املاأزق الع�صري من وجهة نظرنا فيما يتعلق باأهمية 

ال�رصوط املختلفة التي ت�صمح للمثقف بتحقيق وظيفته 

الرئي�صية، اأعني قول احلق لل�صلطة. فال�رصوط الأ�صا�صية 

على ما يبدو يل هي ثالثة، الأول هو القدرة على التعبري 

احلّر، اأي اأن يكون املثقف موجوداً يف جّو ي�صمح بحرية 

الكالم. ثانيًا ينبغي على املثقف اأن يتفهم كل العوامل 

تفهمًا  انتقاداته  اإليها  ترمي  التي  للم�صاكل  والأعرا�س 

عميقًا وبتحديد خ�صائ�س املجتمع والعالقة بينه وبني 

التوا�صل  وجود  �رصورة  هو  الثالث  وال�رصط  احلكومة. 
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احلقيقي ما بني املثقف واأتباعه لكي ت�صل ر�صالته اىل 

احلكماء املق�صودين، علمًا باأن اأعمال املثقف يف نهاية 

الوعي  يف  تاأثريها  طريق  عن  اإل  لها  قيمة  ل  املطاف 

العام واإرغام النا�س على اإعادة النظر يف هواج�صهم.

الثالثة؟  ال�رصوط  هذه  بني  املثايل  التوازن  هو  فما 

�صتالحظ اأن هناك نوعًا من التناق�س بني ال�رصط الأول 

وبني ال�رصطني الثاين والثالث من حيث ان اجناز ال�رصط 

اإجناز  على  املثقف  قدرة  ي�رّص  اأن  املمكن  من  الأول 

املثقف  عا�س  اإذا  اأخرى،  بعبارة  الآخرين،  ال�رصطني 

املطلقة  احلرية  على  احل�صول  في�صتطيع  املنفى  يف 

ي�صبح  قد  نف�صه  الوقت  يف  ولكنه  اآرائه  عن  بالتعبري 

بعيداً ومنف�صاًل عن جمتمعه وبالتايل ل ي�صتطيع فهمه 

ب�صكل كاف ول التاأثري فيه بطريقة ناجحة. اأما املثقف 

املقيم يف بلده فيتعمق ب�صكل يومي يف م�صاكل جمتمعه 

مواطنيها،  جتاه  احلكومة  بانتهاكات  �صخ�صيًا  ويتاأثر 

ولذلك هو يتفهم الأو�صاع تفهمًا تامًا وي�صتطيع التاأثري 

فيها، بيد اأنه مقّيد تفكرياً وتعبرياً ب�صبب مراقبة الدولة 

وتهديداتها. لي�س هناك حل �صحيح وحيد لهذا املاأزق 

الإ�صارة اىل  واإمنا تكفي  فال تفيدنا املحاولة يف حله، 

وجود هذا التناق�س، و�صن�صتفيد من هذه املناق�صة عند 

اأم�صى  اأنه  مبا  العظم  جالل  �صادق  ملواقف  تقييمنا 

الآخر  والبع�س  �صوريا  خارج  املهنية  حياته  بع�س 

داخلها.

اإىل و�صفنا  ن�صيفها  اأن  علينا  اأخرية يجب  ميزة  هناك 

للمثقف. قلنا اإنه من ال�رصوري اأن يكون م�صتقاًل ب�صكل 

مطلق عن ال�صلطة ال�صيا�صية التي ينوي انتقادها ولكن 

ما هي طبيعة العالقة املالئمة للمثقف مع املناه�صني 

يجوز  هل  الأخرى؟  الجتماعية  والعنا�رص  للنظام 

برناجمها  يتبنى  واأن  املعار�صة  يف  ع�صواً  يكون  اأن 

برّمته؟ يف راأي اإدوارد �صعيد اأن الروح النقدية للمثقف 

بان�صمام  له  ت�صمح  ل  ميلكها  اأن  املفرت�س  من  التي 

كامل اىل اأية فئة معار�صة كانت اأو موؤيدة. يقول �صعيد 

الإمربيالية  �صد  املوجهة  للحركات  مناق�صته  خالل 

ي�صتلزم  الذي  الهدف  م�صاألة  دائمًا  »هناك  الأوروبية: 

وي�صّلط   .
)6(

املعركة« حومة  يف  حتى  اخليارات،  حتليل 

اّدعاء �صعيد الأ�صواء على احلركات الحتجاجية الراهنة 

ي�صّجع  حني  يف  التالية:  بالطريقة  العربي  العامل  يف 

املثقف احلركة املعار�صة للنظام ب�صورة عامة وياأمل 

بنجاحها، عليه اأن يظّل م�صتقاًل اإىل حّد ما عن املعار�صة 

اأن يجّر املثقف اىل درجة تخدير احل�س  لأنه »ل يجوز 

تقت�صي  التي  الأ�صا�صية،  �رصوراته  تقلي�س  اأو  النقدي، 

دومًا جتاوز م�صاألة البقاء اىل ق�صايا التحرر ال�صيا�صي، 

بدائل  تقدمي  واىل  القيادة،  اىل  النتقادات  توجيه  واإىل 

تهّم�س اأو ُتطرح جانبًا يف اأحوال كثرية جداً بدعوى اأن 

و�صتكون   .
)7(

القائمة« الرئي�صية  باملعركة  لها  عالقة  ل 

حتليلنا  عند  جداً  مهمة  املثقف  ميزات  من  امليزة  هذه 

املرحلة التالية يف �صوريا وعالقة العظم بها.

الق�سم الثاين: »النقد الذاتي بعد الهزمية«

اأعرب �صادق  – الإ�رصائيلية  العربية  بعد حرب 1967 

جالل العظم عن موقفه جتاه احلرب وردود فعل الأنظمة 

العربية يف �صل�صلة من املقالت ُن�رصت يف عامي 1967 

دار  عن  ال�صادرة  عربية«  »درا�صات  جملة  يف  و1968 

يف  العظم  األقاها  حما�رصة  ويف  بريوت  يف  الطليعة 

 .
)8(

1968 �صباط/فرباير  �صهر  يف  اللبنانية  الندوة 

وجمع العظم كل اأفكاره فيما يتعلق باحلرب وعواقبها 

الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  �صّماه  كتاب  يف  ون�رصها 

وهو عنوان مهّم جداً. يف تلك الفرتة كان العظم اأ�صتاذاً 

بريوت.  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الفل�صفة  يف  �صابًا 

على الرغم من اأنه كان فيل�صوفًا متخ�ص�صًا يف الفل�صفة 

اأهمية  العظم  راأى  كانط،  لإميانويل  امليتافيزيقية 

امل�صاركة يف النقا�س العام الذي جاء بعد احلرب، وهذا 

من خ�صائ�س املثقف التي يطرحها �صعيد، في�صري �صعيد 

اىل املحا�رصة الرابعة )»حمرتفون وهواة«( من »�صور 

املثقف  لدى  الهاوية  الروح  وجود  اأهمية  اإىل  املثّقف« 

�صه ال�صيق، فاأظهر العظم  مبا يف ذلك ابتعاده عن تخ�صّ

هذه الروح الهاوية ب�صكل وفري يف هذا الكتاب.

عنوان الكتاب مهم من ناحيتني: اأوًل الت�صمية الر�صمية 

التي اأطلقتها الأنظمة العربية على احلرب هي النك�صة، ل 

»هزمية« ف�صارت ت�صميتها هزمية �صبه ممنوعة. وثانيًا 
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لأن  اأي�صًا  اجلدل  الذاتي«  بـ«النقد  لدرا�صته  و�صفه  اأثار 

املعنى ال�صمني لهذه ال�صيغة هو اأن م�صوؤولية الهزمية 

كانت  ما  عك�س  خارجية  ل  داخلية  جذور  اإىل  تعود 

انتقاداته  اإىل  واإ�صافة  ر�صميًا.  العربية  الأنظمة  تقوله 

يف  )مبا  الهزمية  لأ�صباب  وت�صخي�صهم  العرب  للحّكام 

اأبعد من ذلك وحتدى  الإميان باهلل!(، ذهب  انعدام  ذلك 

املفكرين الآخرين الذين كانوا يدافعون عن احلكومات 

العربية. فلم يكن العظم يقول احلق لل�صلطة فح�صب، بل 

اأ�صبحوا  الذين  املثقفني  اأولئك  ويحا�صب  يهاجم  كان 

الدعاية  »يطلقون  وكانوا  لالأنظمة  حلفاء 

وي�صتعملون  الر�صميني،  الأعداء  �صد 

العبارات امللطفة... ويبتكرون، على نطاق 

الأورويلية  اللغة  من  كاملة  اأنظمة  اأو�صع، 

خانوا  الذين  اأولئك  اأي   ،
)9(

املواربة...«

املواطنني  واإخوتهم  املثقفني  نظراءهم 

حّقق  العظم  باأن  القول  فيمكن  ووطنهم، 

ب�صكل  اللحظة  تلك  يف  املثقف  وظائف 

ال�صلطات  انتقد  اأنه  حيث  من  منوذجي 

»العبارات  ي�صتعمل  ومل  مبا�رص  ب�صكل 

احلقيقية  الأ�صباب  لتخبئة  امللطفة« 

.
)10(

للهزمية والتمل�س من م�صوؤوليتها«

عند  العظم  اأن  اأي�صًا  بالذكر  اجلدير  من 

كتابة هذه الدرا�صة كان يعي�س يف بريوت، 

وهذه املالحظة مهمة من ناحية مناق�صتنا 

يف الق�صم الأول. رغم اأنه كان ي�صكن خارج 

�صوريا مل يكن يف املنفى احلقيقي مبا اأن 

لبنان كان جماوراً ل�صوريا ومل يكن العظم 

يف  كونه  و�صاعده  �صوريا،  لرتك  م�صطراً 

بريوت لأن لبنان مل يكن متورطًا يف حرب 

ال�صحافة  كانت  ذلك  وف�صاًل عن  مبا�رص  ب�صكل   1967

يف بريوت حرة تقريبا وكان هناك جمال لتبادل اأو�صع 

تلك  يف  الأخرى  العربية  البلدان  يف  كان  مما  لالآراء 

الفرتة، ف�صمحت هذه احلرية الن�صبية للعظم بقول احلق 

ويف   – اللبنانية  غري  العربية  الأنظمة  اأي   – لل�صلطة 

جمتمعه  عن  منف�صاًل  املنفى  يف  يكن  مل  نف�صه  الوقت 

يف  وتداعياتها  الأو�صاع  تفهم  على  قادراً  كان  ولذلك 

املجتمعات العربية ب�صكل نافذ ودقيق.

الق�سم الثالث: ال�سنوات الع�سر الأخرية 

والثورات العربية

عاد العظم اإىل �صوريا واأ�صبح اأ�صتاذاً يف جامعة دم�صق 

ملراقبة  نف�صه  فعّر�س  والت�صعينيات  الثمانينات  يف 

اإىل  التعبري  يف  حريته  فقد  وبالتايل  ال�صورية  الدولة 

عام  يف  احلكم  مقاليد  الأ�صد  ب�صار  ت�صّلم  بعد  ما.  حّد 

اأخرى  مّرة  ن�صيطًا  العظم  اأ�صبح   2000

واحلراك  العامة  املناق�صة  �صعيد  على 

الذي  الـ99«  »بيان  على  فوّقع  ال�صيا�صي 

من  املعلن  الن�صبي  لالنفتاح  تبعًا  �صدر 

قبل نظام ب�صار الأ�صد ودعا فيه النا�صطون 

اإىل عدة اإ�صالحات مبا يف ذلك اإلغاء حالة 

عن  والإفراج  العرفية  والأحكام  الطوارئ 

النفتاح  ولكن هذا  ال�صيا�صيني،  املعتقلني 

مل يدم طوياًل.

احلقوقي  النا�صط  اأجرى   2003 عام  يف 

العظم  مع  مقابلة  ح�صني  لوؤي  ال�صوري 

مع  املقابالت  من  جمموعة  يف  ُن�رصت 

املفكرين ال�صوريني حتت عنوان »حوارات 

اإذا  ال�صورية« �صُئل العظم عما  الوطنية  يف 

الإجابة  واإن كانت  ازمة  �صوريا  كانت يف 

بـ«نعم« فما هي طبيعة هذه الأزمة. اإجابة 

�صوريا  اأزمة يف  العظم كانت »نعم، هناك 

النظام  يف  الأزمات«  من  العديد  حتى  اأو 

ويف  املعي�صية  احلالة  ويف  القت�صادي 

»يف  قائاًل:  والنا�س  ال�صلطة  بني  العالقة 

نظري تعاين �صوريا اأزمات قد تتحّول اإىل اأزمة من النوع 

 .
)11(

اخلطري اإذا مل تعالج بحكمة ودقة وبجراأة وب�رصعة...«

– مل يكن يرى  اأقواله يف هذه املقابلة  – ح�صب  ولكنه 

واأجهزته  موؤ�ص�صاته  كل  ت�صمل  النظام  جوهر  يف  اأزمة 

على الرغم من مالحظته باأن التداولت الإ�صالحية التي 

�صمن  »حم�صورة  كانت  اللحظة  تلك  يف  جتري  كانت 
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نطرح  اأن  املعيب  من  وكاأنه  �صغرية  كادرات  نطاق 

، واإمنا ي�صّخ�س م�صكالت 
)12(

م�صكالتنا على اأنف�صنا علنًا«

�صوريا باأنها ت�صكل عددا من »الأزمات الفرعية« التي قد 

توؤدي اإىل اأزمة جذرية �صتزعزع البالد. هل من املعقول 

و«نقد  الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  �صاحب  طرف  من 

الدولة  موؤ�ص�صات  فيهما  ينتقد  اللذين  الديني«  الفكر 

واحلكام العرب ب�صدة وحّدة اأن يخفف انتقاداته اىل هذه 

النربة الوديعة؟ من املمكن اأن ُين�صب هذا التخفيف اإىل 

تاأثري حملة العتقال الوا�صعة التي متت بعد انتهاء ربيع 

دم�صق الق�صري واإىل ن�رص الكتاب من قبل مطبعة دم�صقية 

مرغمة على اخل�صوع للمراقبة ال�صتخبارية.

العربية  الثورات  اندلع  بعد   2011 ني�صان/ابريل  يف 

الأملاين  اللكرتوين  املوقع  اأجرى  بقليل  اجلارية 

بداية  يف  الثورات،  ب�صاأن  العظم  مع  مقابلة  »قنطرة« 

ال�صئيل  احل�صور  جنار  منى  ال�صحفية  تذكر  املقابلة 

اأن  تظن  »األ  العظم:  فت�صاأل  الثورات  هذه  يف  للمثقفني 

الوقت قد حان الآن للقيام بنقد ذاتي من طرف الكثري 

�رصورة  نافيًا  عليها  العظم  فرّد   ،
)13(

املثقفني؟« من 

اأننا  حيث  من  العرب  املثقفني  طرف  من  الذاتي  النقد 

يف  اتخذوها  التي  املواقف  وا�صحة  ب�صورة  نعرف  ل 

ال�صنوات الأخرية، فعلى الأكرث يجوز اأن نطالبهم بتف�صري 

مواقفهم جتاه الأنظمة امل�صتبدة. مع ذلك يعرتف العظم 

»اأن يقّدم  باأن املثقف يف بع�س الأحيان كان م�صطراً 

ويقوم  ي�صتمر  اأن  »ي�صتطيع  لكي  التنازلت«  من  عدداً 

. فرنجع بذلك 
)14(

بعمله كاأ�صتاذ جامعة مثاًل او ككاتب«

اىل املاأزق الذي طرحناه يف الق�صم الأول، اأي اأن املثقف 

يواجه خيارين – اإما يبقى يف بالده مما يجعله عاجزاً 

عن قول احلقيقة لل�صلطة بطريقة نافذة، اأو يرتك بالده 

لكي ي�صتطيع اأن يتحدى ال�صلطة بطريقة تطابق �صمريه 

وقيمه.

للنقد  حاجة  وجود  لعدم  ثانيًا  �صببًا  العظم  ي�صيف 

البطيء يف  – رغم ح�صورهم  اأن املثقفني  الذاتي وهو 

ال�صاحة  يف  متهيديًا  بارزاً  دوراً  لعبوا   – الثورات  هذه 

من  العربية  ال�صعوب  لتمكني  والجتماعية  ال�صيا�صية 

اأن  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  في�صري  بانتفا�صاتها.  القيام 

الكثري من مطالب املتظاهرين يف ال�صوارع هي نف�صها 

يف  املبدئيون  والنا�صطون  املثقفون  يقّدمها  كان  التي 

»اإذا  املثال:  �صبيل  على  العظم  يقول  الأخرية.  ال�صنوات 

بيان  �صنة 2000 مثاًل، وهو  الـ99«  »بيان  اإىل  رجعنا 

رفعت  التي  تقريبًا  ال�صعارات  جميع  مثقفون،  وقعه 

حالة  رفع  فيه:  موجودة  وم�رص  تون�س  يف  خ�صو�صًا 

ال�صعارات والآمال  اأو املطالبة باحلريات. كل  الطوارئ 

.
)15(

والتوجهات املطلوبة موجودة«

اإن للمثقفني دوراً عاجاًل اآخر يف هذه الفرتة النتقالية 

غري امل�صتقرة، وهو يعود اإىل مناق�صتنا يف نهاية الق�صم 

الأول حول اأهمية ا�صتقاللية املثقف عن اأي جماعة مبا 

التي يوؤّيدها ب�صورة عامة  يف ذلك عنا�رص املعار�صة 

احلّر.  التفكري  على  والقدرة  النقدية  الروح  يفقد  ل  كي 

النظام  ينتقد  األ  ثورية  املثقف يف حالة  فمن وظائف 

املعار�صة  برامج  وينتقد  يفح�س  بل  فح�صب  الفا�صد 

بعد  للحكم  املمكنة  الأ�صكال  يف  ويفكر  وتكتيكاتها 

الثورة، ويف هذا الإطار يتناول العظم ثالث نواح جديرة 

احلديثة  مقابالته  من  الكثري  يف  يتطّرق  اأوًل  بالذكر، 

اأيار/مايو  يف  اللبنانية  »النهار«  جريدة  مع  مثاًل   –
العظم  يعتربه  الذي  الرتكي«  »النموذج  اإىل   –  2011

مهمًا ونافعًا ل �صيما للحركات الإ�صالمية ال�صيا�صية من 

حيث اأن النموذج الرتكي »مل يهّم�س الإ�صالم ال�صيا�صي« 

و«يقدم للحركات الإ�صالمية يف البلدان العربية منوذجًا 

اأو مثاًل ي�صبه خ�صبة خال�س يتجلى يف اإمكان و�صول 

النتخابات  طريق  عن  ال�صلطة  اىل  اإ�صالمي  حزب 

الدميوقراطية ال�صل�صة، وغري امل�صكوك يف نزاهتها، ومن 

دون اأن تتعر�س البالد لالنهيار اأو للحرب الأهلية، كما 

ي�صري  ثانيًا   .
)16(

والعراق« وال�صودان  اجلزائر  يف  حدث 

العظم اإىل الطابع الليربايل الذي تبديه الثورات العربية 

وكيف انه ي�صود على كل الأطياف ال�صيا�صية مبا يف ذلك 

الأحزاب الإ�صالمية التي تاأثرت يف راأي العظم باخلطاب 

هذه  العظم  يف�رّص  وثالثًا  املنت�رص.  احلديث  احلقوقي 

النتفا�صات �صمن نطاق م�صري تاريخ املنطقة، ويرى 

جذوراً للثورات يف ف�صل م�رصوع القومية العربية وي�صعر 

هي  التي  العربية  الوحدة  من  جديداً  نوعًا  هناك  باأن 
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»�صارع  فيقول:  الفارغ،  العرب  اأقوى من خطاب حّكام 

النظام ال�صوري اإىل القول اإنه لي�س تون�س ول م�رص، اأما 

واحد  واأنا   – بلدانهم  اختالف  على  العرب  املواطنون 

فيما  بالتقارب  بعيد  زمن  منذ  ي�صعروا  فلم   – منهم 

اأنا منذ زمن   )...( �صعروا يف هذه احلقبة.  بينهم، مثلما 

بعيد مل ي�صتفق لدّي اإح�صا�س عربي جامع، مثلما ا�صتفاق 

. فرنى من طرح العظم هذه املحاور الثالثة 
)17(

اليوم...«

مبهاّم  يقوم  زال  ما  اأنه  علني  ب�صكل  اإياها  وتناوله 

على  الأو�صاع  وحتليل  الأ�صباب  تف�صري  اأي   – املثقف 

انتقاداته  الرغم من تخفيف نربة  – على  البعيد  املدى 

املبا�رصة للنظام ال�صوري.

اخلامتة

احلق  قول  اإىل  حياته  خالل  العظم  جالل  �صادق  �صعى 

لل�صلطة، فبعد حرب 1967 انتقد الأنظمة العربية ب�صدة 

واأثار اجلدل اإثارة وا�صعة بن�رص كتابه »النقد الذاتي بعد 

املثقف  بوظائف  يلتزم  اليوم  حتى  زال  وما  الهزمية«. 

العامة.  ال�صاحة  يف  العربية  الثورات  ومف�رّصاً  حمّلاًل 

جداً  مهمة  مالحظة  وهذه   – ذلك  كل  اىل  وبالإ�صافة 

– يعرتف العظم بنقائ�س املثقفني وباأن قدرتهم على 
هي  الواقعة  الأر�س  على  الأحداث  تطور  يف  التاأثري 

تغرّي  املعا�رص  املثقف  دور  اأن  اأي�صًا  ويفهم  حمدودة، 

ذاتيًا  وعيًا  العظم  فُيظهر  ال�صتينيات،  منذ  هائاًل  تغرّياً 

اإن احل�صور  املثقفني يف قوله  عند  نادراً  رائعًا يالحظ 

الذين  العرب  والأدباء  وال�صعراء  للمثقفني  ال�صئيل 

قد  الجتماعية  احلركات  يقودون  املا�صي  يف  كانوا 

للعظم  الأخرية  الكلمة  ف�صاأترك  اإيجابيًا،  مظهراً  يكون 

»العربية«  قناة  على  بّثت  التي  التلفزية  مقابلته  يف 

الف�صائية يف �صهر ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2011: »غياب 

ال�صاعر بالن�صبة يل م�صاألة اإيجابية لأن عادة ال�صاعر يف 

امل�صاعر  ورفع  وعواطف،  حما�صة  ق�صية  كان  ال�صابق 

ب�رصعة،  تف�ّس  وبعدين  م�صتوى،  اأعلى  اإىل  والعواطف 

العاطفية فقط  التعبئة احلما�صية  النوع من  فغياب هذا 

.
)18(

اأنا اأعتربه �صيئا اإيجابيًا وجديداً«

هوام�س:

الطليعة  دار  الهزمية«،  بعد  الذاتي  »النقد  العظم،  جالل  �صادق   )1(

للطباعة والن�رص، بريوت، 1969، �س 7.

)2( لوؤي ح�صني )حمّقق(، »حوارات يف الوطنية ال�صورية«، برتا للن�رص 

والتوزيع، دم�صق، 2003، �س 32-22.

النهار،  اإدوارد �صعيد، »�صور املثقف«، ترجمة غ�صان غ�صن، دار   )3(

بريوت، 1996، �س 27.

)4( اإدوارد �صعيد، امل�صدر نف�صه، �س 24.

)5( اإدوارد �صعيد، امل�صدر نف�صه، �س 17.

)6( اإدوارد �صعيد، امل�صدر نف�صه، �س 52.

)7( اإدوارد �صعيد، امل�صدر نف�صه، �س 52.

)8( �صادق جالل العظم، امل�صدر نف�صه، �س 9-8.

)9( اإدوارد �صعيد، امل�صدر نف�صه، �س �س 24.

)10( �صادق جالل العظم، امل�صدر نف�صه، �س 17.

)11( لوؤي ح�صني، امل�صدر نف�صه، �س 27.

)12( لوؤي ح�صني، امل�صدر نف�صه، �س 29.

العربية  الثورات  العظم،  جالل  �صادق  مع  مقابلة  جنار،  منى   )13(

قطيعة كاملة مع اإرث الأيديولوجيات«، موقع »قنطرة« الإلكرتوين، 3 

ني�صان/اإبريل 2011، ال�صوؤال الأول.

)14( منى جنار، امل�صدر نف�صه، الإجابة الأوىل.

)15( منى جنار، امل�صدر نف�صه، الإجابة الثالثة.

»الثورات  العظم،  جالل  �صادق  مع  مقابلة  �صمرا،  اأبي  حممد   )16(

الراهنة تقطع مع الأنظمة العربية امل�صتبدة«، جريدة »النهار«، اأيار/

ماي 2011.

)17( حممد اأبي �صمرا، امل�صدر نف�صه.

قناة  »روافد«،  برنامج  العظم،  جالل  �صادق  مع  مقابلة   )18(

»العربية«، ت�رصين الأول/ اأكتوبر 2011.
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حلال  العظم  نقد  �صمعُت  خا�صة  منا�صبة  من  اأكرث  يف 

املثقف الذي عندما يكتب عن مثقف اآخر رثاًء اأو تاأبينًا 

املتحدث  املثقف  يفي�س  قدحًا  اأو  مدحًا  �صهادًة.  اأو 

م  بالكالم عن نف�صه اأكرث مما يتحدث عن املثقف امُلكرَّ

اأو احلديث.  كان  الن�س  اأو  اأو املوؤّبن مو�صوع اخلطاب 

نقد العظم ـ الفطن كعادته ـ يقوم على ف�صح طغيان اأنا 

امُلتحّدث التي جتعل من جممل حديثه عن الآخرـ  الغائب 

غالبًا ـ حديثًا عن نف�صها هي وبطولتها هي وذكرياتها 

الآخر  غريية  اإظهار  اأجل  من  نف�صها  ُتغّيب  اأن  بدل  هي 

انتفاخ  هنا  العظم  يف�صح  اآخر  ومبعنى  وخ�صو�صيته. 

الأنا املتكلمة التي تقتن�س فر�صة احلديث »عن الآخر« 

عنه  امُلتحدَّث  الآخر  يكون  فال  هي  نف�صها  ل�صتعرا�س 

�صوى منا�صبة اأو بالأحرى اأداة للحديث من خاللها عن 

اأو املادحة. يوؤدي نقد  نة  اأو املوؤبمِ الراثية  الأنا  بطولت 

العظم هنا اإذن ـ دون اأن يقول ذلك �رصاحًة ـ اإىل �رصورة 

متييز الهو عن الأنا وعدم اخللط بينهما لأن ذلك يجازف 

لبتالع  ذاتها  على  املتمركزة  الأنا  اأمام  الباب  بفتح 

غريية الآخر وا�صتخدامها لإ�صباع غرورها ونرج�صيتها 

وذاتيتها. 

منا�صبة  من  اأكرث  يف  �صمعته  الذي  النقد  هذا  اأ�صتعيد 

هو  عنه  الكتابة  يف  اأ�رصع  واأنا  الآن  العظم  ل�صان  على 

لأت�صاءل  واإمنا  لأنق�صه  ول  ذاك  نقده  على  لأً�صادق  ل 

عن قدرة الأنا يف الكتابة عن الآخر دون اأن تختلط به 

وخا�صعة  به  متاأثرة  اأ�صا�صًا  هي  ما  بقدر  بناءه  وتعيد 

له. ولعل هذه العالقة املتداخلة بني الأنا والهو اأو بني 

الأنا والآخر ت�صبح خطرية يف كتابات من نوع ال�صرية 

الذاتّية biography. يف مثل هذا النوع من الكتابات 

التي يتم فيها احلديث عن حياة �صخ�س اآخر �صواء اأكان 

الخ،  �صيا�صّيًا  قائداً  اأو  مو�صيقيًا  اأو  فيل�صوفًا  اأو  اأديبًا 

مو�صوع  هو  لي�س  الذي  ـ  ال�صرّية  »كاتب«  من  ُينَتظُر 

ال�صرية واإمنا ناقلها وحُمرِّرها ـ �رصد وقائع مو�صوعية 

ال�صخ�س مو�صوع احلديث: حياته واجنازاته  من �صرية 

ومواقفه وبطولته اأو ماآ�صيه وتراجيدياته الخ. لكن هذه 

املاأمولة  اأو  املفرت�صة  املو�صوعية  احليادية  ال�صورة 

عن  يكتب  الذي   biographer الذاتية  ال�صرية  لكاتب 

حياة �صخ�س اآخر هي اأقرب ما تكون اإىل عمل املوؤرخ اأو 

املدّون وت�صتح�رص يف الذهن ب�صكٍل عفوّي املو�صوعّية 

قدر  الأمني  والنقل  واحليادية  واملنهجية  والنزاهة 

يف  العظم  �صادق  ياأمله  الذي  الجتاه  يف  اأي  الإمكان 

نقده لتلك الأنا التي تت�صلق هو الآخر لت�صتعر�س نف�صها. 

التاأريخ  مبو�صوعية  الت�صكيك  اإىل  اأميل  اأنني  ومع 

مو�صوعّيًا  يكون  اأن  يف   
ّ
املنهجي  

ّ
العلمي وبطموحه 

بكون  القتناع  اإىل  اأقرب  اأين  ورغم  ونزيهًا،  وحيادّيًا 

بذاتية  كبري  ب�صكٍل  خمرتقة  املفرت�صة  مو�صوعيته 

الزمانية  لطة  ال�صُّ وميكانيزمات  وميوله  املوؤرِّخ  روؤية 

واملكانية املفرو�صة على تفكريه وقلمه ب�صكٍل واٍع حينًا 

وغري واٍع يف اأغلب الأحيان، اإل اأنني ل�صُت هنا لأناق�س 

اب�صتمولوجيا التاريخ اأو »علم التاأريخ«، بل اإنني اأحاول 

الكتابة عن الآخر: �صادق جالل العظم. ومبعنى ثاٍن اأنا 

هنا ب�صدد كتابة �صيء اأقرب اإىل ال�صرية الذاتية لآخر اأي 

ًا اأدبّيًا اأكرث من كونها  ا biography التي ُتعترب جن�صٌّ

هو  عن  تكتب  اأنا  اإزاء  هنا  اإننا  مو�صوعيًا«.   »تاأريخًا 

114\  كاتب من �صوريا

الكتابة عن العظم 

بني ال�سرية وال�سرية 

الذاتية

خلدون النبواين\



وهو اأمٌر يف غاية الذاتية والتداخل. يف مثل هذا النوع 

ل�صنا يف ذلك احليز الفرتا�صي  اأبداً  الكتابات نحن  من 

تلك  اأي  احلديثة  العلوم  مناهج  افرت�صته  الذي  املثايل 

العالقة القائمة بني ذات باحثة ومو�صوع للبحث. اأوًل 

التعامل  اأو جتربته ل ميكن  اآخر  لأن احلديث عن حياة 

معها بو�صفها مو�صوعًا جامداً وحيادّيًا بل ذاتًا عاقلة 

اإرادة وحياة بكل ما حتمله لفظة حياٍة من  حّرة وذات 

معنى وحيوية وحركة وما يحمله معنى الذات العاقلة 

 ول وعي وتغري بل وتناق�س وجتاوز وحاجة 
ٍ

من وعي

اإىل التاأويل وتغاير يف الروؤى. اإن حياة وحيوية وتغري 

مبو�صوعية  معه  للتعامل  اإمكانية  كل  يلغي  الآخر 

بو�صفه مو�صوعًا ثابتًا ميكن �صبطه وقوننته وتكميمه. 

وكما اأنه ل ميكن لنا اأن نحّول ذات الآخر اإىل مو�صوع 

الواعي  العاقلة ووجوده  بتجريده من حياته  اإل   
ّ
بحثي

والالواعي وت�صييئه، فاإنه ل ميكن لنا اأن نطالب »كاتب« 

حيادّي  مو�صوع  اإىل  اأناه  يحوِّل  باأن  الذاتية  ال�صرية 

اأُخرى. فالكاتب هنا   ونزيه يتحدث عن ذاٍت 
ّ
مو�صوعي

لي�س اآله كاتبة اأو لوحة مفاتيح اأو جمّرد راقن اأو نا�صخ 

للن�س واإمنا ذاٍت خالقة يف كتابتها عن الآخر تفر�س 

بناء  اأحيانًا  وتعيد  بل  والتاريخ،  ال�رصد  على  نف�صها 

�صخ�صية الآخر مو�صوع ال�صرية وتقّدمه ب�صورة ما كاأن 

اأن ت�صقط م�صاعرها  اأو  اأخرى  ترّكز على جوانب وتهمل 

على الآخر املتناول كم�صاعر احلب والت�صامح والإعجاب 

ُت�صفي  اأن  اأو  تبجيلية  بطريقة  فُتقدِّمه  والتقدي�س 

ح�صابها معه فتجعله ال�صيطان الأكرب. بهذا املعنى من 

ل�صخ�س  ذاتيّة  �صرية  على  امل�صتغل  ت�صمية  اإذن  اخلطاأ 

ينتج  فهو  بـ»املوؤلِّف«  نعته  يجب  بل  بـ»الكاتب«،  اآخر 

ويبدع ويخلق اأو ي�صّوه ويزّور ويغرّي ويبّدل. اإنه كالراوي 

الذي ي�صنع �صخ�صياته بقدر ما تفر�س هي  اأو اخلالق 

 
ّ
نف�صها عليه. ل وجود اإذن لكاتب �صرية ذاتية مو�صوعي

ذات  تعاجله  مو�صوع  بو�صفها  الآخر  عن  ل�صرية  ول 

واإمنا عملية تفاعل اأو �رصاع اأو تبادل واعتماد بينذاتية 

اأو ما ن�صميه بـ intersubjectivity اأي عالقة معقدة 

بني ذاتني: اأنا يوؤلِّف عن هو غري �صلبي وغري مفعول به 

متامًا بل فاعل اأي�صًا بحيث يعيد تاأليف روايته هو بقلم 

لت�صيل   biography حدود  تنزلق  وهنا  الآخر.  اأنا 

autobiography كخيوط ن�صيٍج  على وتتداخل مع 

متداخل ُي�صبح من ال�صعب ف�صلها عن بع�صها البع�س. 

ح�صل هذا النزلق وتكّرر دائمًا عرب التاريخ ومن هنا 

تاأتي خطورة العالقة البينذاتية التي ل مهرب منها يف 

biography. مُيكن لنا يف هذا ال�صّدد مثاًل ا�صتح�صار 
ما  نحٍو  على  ذاتية  �صرية  بو�صفها  اأفالطون  حوارات 

وجدالته  الفكرية  وحروبه  واأخالقه  حياته  ل�صقراط: 

اأفالطون  َخلق  من  اأي�صًا  لكنها  ونظرياته،  واأفكاره 

الذي مُيّثل امتداداً ملعلمه بحيث ل يزال تاريخ الفل�صفة 

يرتدد اإىل اليوم يف ن�صب احلوارات املكتوبة لأفالطون 

امُلحّرر اأو ل�صقراط امُلتحدِّث الذي مل يكتب. �صقراط حمور 

القوانني( هو �صوت  )عدا حوار  كلها  اأفالطون  حوارات 

الأخري  هذا  يختبئ  حني  يف  با�صمه  والناطق  اأفالطون 

لأفالطون،  ميكن  كان  كيف  ثم  معلمه.  �صخ�صية  وراء 

املكّون �صقراطيًا، اأن يكتب عن �صقراط دون اأن ي�صاركه 

اأفالطون  حوارات  نف�صه.  عن  الكتابة  يف  الأخري  هذا 

عن �صقراط بهذا املعنى لي�صت مكتوبة عن �صقراط فقط 

�صقراط  عن  ذاتية  �صرية  هي  اأي�صًا  اأفالطون  عن  واإمنا 

وبتاأليف  اأفالطون  عن  �صخ�صية  �صرية  هي  ما  بقدر 

فكرة  مثاًل  قبلنا  ولو  حتى  ثم  معًا.  واأفالطون  �صقراط 

اأن اأفالطون كان يوؤّرخ يف حواراته حلياة واأفكار وُمُثلمِ 

يظهر  ريب  دون  جّداً   
ُّ
ذاتي ذاك  تاأريخه  فاإن  �صقراط، 

مل�صاعره  )اأفالطون(  التلميذ  ا�صتجاب  كيف  بجالء  فيه 

كر�صوٍل  فاأظهره  )�صقراط(  معلمه  ب�صخ�صية  واإعجابه 

بينما  رمبا،  فيل�صوفًا  كونه  من  اأكرث  وقدي�ٍس  لالأخالق 

و�صم خ�صومه باجلهل وال�صف�صطة والالمنطق ف�صارت 

حواراته تلك تاريخًا للفل�صفة طغى وهيمن على تاريخ 

الفل�صفة منذ القرن الرابع قبل امليالد وحتى اليوم. 

بالعودة اإىل حياة �صادق العظم فاإنه ميكن يل القول من 

ال�صخ�صية  وملعرفتي  لن�صو�صه  الدقيقة  قراءتي  خالل 

تقدمي  على  حقه،  من  وهذا  جّداً،  حري�ٌس  العظم  اأن  به 

وبتوقيعه   
ّ
ال�صخ�صي باإخراجه  نف�صه  عن  معينة  �صورة 

ل�صيطنته  العظم  يطرب  قد  الكثريين،  خالف  على  هو. 

اأبداً  يزعجه  ول  لنقده  الآخرين  ي�صتثري  اإنه  بل  ونقده 

للجدل  واملثري  والإ�صكايل  امُللحد  اأو  بالكافر  و�صفه 

ويفرح  لذلك  ُي�رصُّ  العك�س  على  بل  ال�صيطان  وحمامي 

باختالفه وتفرده عربيًا بهذه امل�صاك�صة. ل يني العظم 

يذّكر مثاًل اأن عدد ال�صفحات الناقدة لكتابه ال�صهري »نقد 
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الفكر الديني« هي اأ�صعاف م�صاعفة من حجم �صفحات 

بالأوراق  بعناية  يحتفظ  وهو  ال�صغري.  الكتاب  ذلك 

زمالئه  على  بعر�صها  ويقوم  بالإحلاد  تتهمه  التي 

واأ�صدقائه بعناية كنقد القر�صاوي له بعد م�صاركتهما 

»اجلزيرة«  تلفزيون  املعاك�س« على  »الجتاه  يف حلقة 

دم�صق  يف  ال�صابق  مكتبه  يف  وعر�صه  كاحتفاظه  اأو 

�صحيفة  ن�رصته  الذي  الكافر«  »الدم�صقي  بكاريكاتري 

كتابه  ن�رص  بعيد  �صدرت  التي  ال�صجة  عقب  »النهار« 

التي  العامة  ال�صخ�صيات  من  الكثري  عك�س  على  ذاك. 

حر�س  نف�صها،  عن  مثالية  �صورة  بتقدمي  بهو�س  تهتم 

الكافر  املفّكر  بو�صفه  نف�صه  تقدمي  على  طوياًل  العظم 

وتطبق  ال�صماء  حتكمه  الذي   
ّ
العربي العامل  يف  ر�صمّيًا 

. واإذ يطرب العظم لهذه ال�صورة وُي�صهم يف 
)1(

على خناقه

بلورتها ب�صكل مبا�رص عرب كتاباته وب�صكل غري مبا�رص 

ا�صتثارة الآخرين وحثهم على نقده والرد عليه، ل  عرب 

اأبداً ول ي�صمح لالآخرين فعليًا باحلديث  يت�صامح العظم 

 .
)2(

التي يريد هو تقدميها عن حياته عنه بغري ال�صورة 

د على حق العظم يف تقدمي ال�صورة التي  مّرة اأُخرى اأوؤكِّ

يريد عن نف�صه، ولكن �صوؤايّل هو هل �صينجح يف ذلك؟

كونديرا  ميالن  ُي�صبِّه   ،
)3(

»اخللود« الفل�صفية  روايته  يف 

حياة ال�صخ�س العظيم بو�صفها دعوى اأو حُماكمة دائمة 

مرفوعة اأمام حمكمة التاريخ بحيث ُتعاد كتابة ال�صرية 

الذاتية لل�صخ�س اخلالد مّرات كثرية فيها بحيث تغ�س 

غريها  ومتتلئ  والأدلة  وال�صكوك  بالتهامات  بع�صها 

باملرافعات واملدافعات والأدلة امُل�صاّدة. لننظر كم مّرة 

اأُعيدت كتابة ال�صرية الذاتية لكاتب خالد بحجم �صك�صبري 

بع�س  اأن  حتى  الأدبية  بال�رصقة  هم  اتُّ مّرة  من  وكم 

مل  وهميًا  كائنًا  اعتربوه  ال�صخ�صية  ب�صريته  الباحثني 

عنه  الأخرى  ال�صري  ع�رصات  ذهبت  بينما  يومًا،  يوجد 

لأدلة  م�صادة  اأدلة  وتقدمي  الآخرين  خ�صوم  لتفنيد 

هايدغر،  ومع  موليري  مع  اأي�صًا  ذلك  ح�صل  الآخرين. 

اإىل  با�صتمرار منذ هومريو�س و�صوًل  بل ويح�صل ذلك 

همنغواي. ل يوجد يف مثل هذه املحاكمات قرار نهائي 

غري قابل للطعن بل ا�صتئنافات دائمة وفتح للدعوى من 

جديد؛ ل يوجد فيها تربئة نهائية ول اتهام بالإعدام؛ 

العظماء  ل�صري  املحاكمات  هذه  مثل  متنح  العك�س  على 

القادة  اأو  ّتاب  الكُّ من  الكثري  توج�س  واإذ  الدائم.  اخللود 

العاّمة وامل�صهورة من مثل  ال�صخ�صيات  اأو  ال�صيا�صيون 

اأن  اأرادوا  فقد  التاريخ،  اأمام  مرفوعة  حماكمة  هكذا 

اآخرون  حياتهم  ل  ُيف�صِّ اأن  قبل  هم  �صهادتهم  يقدموا 

يقّدمون  اأو  اأنف�صهم  عن  ُهم  روايتهم  يخالف  نحٍو  على 

ال�صخ�صية  ل�صريتهم  الوحيدة  الطبعة  طبعة خمتلفة عن 

التي ميكن فقط اأن ي�صمحوا بها. كان جوته حري�صًا جّداً 

ملح  وعندما  هو  وباإ�رصافه  الذاتّية  �صريته  اإخراج  على 

تينا، عا�صقته والتواقة لدخول بوابة اخللود  خطر قيام بمِ

عن طريقه، وعزمها على كتابة �صرية ذاتية عن حياته 

جوته  مرا�صالت  عنوان  حمل  كتاب  يف  لحقًا  )�صتظهر 

�صبه  باإجراء  اإكرمان  امُلخل�س  لتابعه  �صمح  طفلة(  مع 

رقابته  حتت  لحقًا  تظهر  حياته  عن   biography
وباإ�رصافه الدقيق يف كتاب حمل عنوان اأحاديث مع جوته 

ليقطع عليها الطريق. لكن قلق جوته على احتكار رواية 

اإكرمان  مع   biography صريته الذاتية مل يهداأ بهذه�

 autobiography الذاتية  �صريته  يكتب  اأن  فقّرر 

بقلمه هو فكان كتابه حياتي -  �صعر وحقيقة. 

تفطن نزار قباين كذلك مل�صاألة خلوده و�رصورة مرافعته 

�صريته  يف  فكتب  اآخرون  يتناولها  اأن  قبل  نف�صه  عن 

الذاتية امُلبّكرة ق�صتي مع ال�صعرـ �صرية ذاتية: »اأريد اأن 

اأكتب ق�صتي مع ال�صعر قبل اأن يكتبها اأحد غريي، اأريد 

اأن اأر�صم وجهي بيدي، اإذ ل اأحد ي�صتطيع اأن ير�صم وجهي 

بنف�صي  نف�صي  عن  ال�صتائر  اأك�صف  اأن  اأريد  مني،  اأح�صن 

قبل اأن يق�صني النقاد ويف�صلوين على اأهوائهم، قبل اأن 

يخرتعوين من جديد. ثالثة اأرباع ال�صعراء من فريجيل، 

اإىل �صك�صبري، اإىل دانته، اإىل املتنبي، من اخرتاع النقاد، 

اأريد  ]...[ ولأين ل  اأو من �صغلهم وتطريزهم على الأقل. 

مبا�صع  اإىل  ج�صدي  واأ�صلم  العمليات،  غرفة  اأدخل  اأن 

الناقدين، قّررت اأن اأظهر على امل�رصح ب�صكلي الطبيعي 

بغري  مبا�رصة  اجلمهور  اإىل  واأتوجه  الطبيعي،  ووجهي 

اأن  قررت  تذاكر...  و�صّباك  حائط،  واإعالنات  و�صطاء، 

يف  واأجتول  والأدلة  الرتاجمة،  خدمات  عن  اأ�صتغني 

مدينة ال�صعر وحدي... لأنني ما دمُت اأمتلك �صوتًا، فال 

حاجة يل لكل اأجهزة الت�صجيل. ل اأحد ي�صتطيع اأن يكون 

 .
)4(

فمي اأكرث من فمي...«

كتابة  اإىل  كذلك  العرب  املفكرين  من  العديد  جلاأ  وقد 

�صريتهم الذاتية. هكذا فعل مثاًل عبد الرحمن بدوي يف 
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اإدوارد �صعيد   وكذلك فعل 
)5(

�صريته الذاتية )من جزئني(

يف  اجلابري  عابد  وحممد   ،
)6(

املكان خارج  كتابه  يف 

ر  املفكِّ فعل  وكذلك   ،
)7(

بعيد من  الذاكرة،  يف  حفريات 

 .
)8(

اللبناين علي حرب يف �صريته املبكرة خطاب الهوية

وامل�صاألة  العظم  جالل  �صادق  حال  هذا  لي�س  ولكن 

يفعل  لن  اأنه  واإمنا يف  بعد  يفعل  اأنه مل  لي�صت يف  هنا 

بكتابة  املولعني  من  لي�س  اأعلم  كما  فالعظم  بت�صوري 

فتح  ما  نادراً  لها.  الناقدين  ومن  بل  الذاتية،  ال�صرية 

ما  ب�صكٍل  الذاتية  �صريته  عن  للحديث  املجال  العظم 

فعل يف برنامج »حوار الُعمر« مع جيزيل 

LBC ثم يف حواره  الـ  قناة  خورّي على 

الطويل مع �صقر اأبو فخر حوار مع �صادق 

بتقدمي  فيه  �صمح  حيث   
)9(

العظم جالل 

�صيء عن �صريته وحياته وعائلته وزواجه 

لكن  كذلك.  فعل  وقد  و�صبابه  وطفولته 

يف  جوته  مثل  حري�صًا،  كان  هنا  العظم 

هو  ن�صه  تقدمي  على  اإكرمان،  مع  حواره 

و�صورته هو عن حياته ال�صخ�صية.

وا�صح  ب�صكل  وحذره  العظم  ظ  حتفُّ يتجلى 

»ال�صفري«  جريدة  يف  املن�صور  ن�صه  يف 

واملعنون   2009/07/30 بتاريخ 

تقدمي  بقلمه:   ... العظم  جالل  »�صادق 

تقدمي  مني  ُطلب  ما  »كثرياً  فيه:  يوؤّكد  حيث  ما«  ذاتي 

معلومات عن نف�صي لأ�صباب �صتى، منها املهني ومنها 

التي  الأوىل  املرة  لكن هذه هي  الأمني،  العلمي ومنها 

اإىل  بنف�صي  نف�صي  بتقدمي  لأقوم  بطلب  اأحد  اإيّل  يتوجه 

الآخر. وجدت يف الطلب حتديًا ل باأ�س به، لأنني �صاأكون 

اأقدم نف�صي  اللحظة ذاتها. لن  الذات واملو�صوع يف  اأنا 

اأو  واأ�رصار احلياة،  النف�س  البوح مبكنونات  على طريقة 

ب�رصد العرتافات بكل ما هو حميم و�صخ�صي وخا�س، 

اأ�صلوبي  لي�س  هذا  الذات.  على  الزائدة  اجلراأة  عرب  اأو 

واأريد اأن اأحتفظ بالكثري لنف�صي ولذاتي بعيداً عن اأعني 

ولي�س  لنف�صها  ذاتًا  اأكون  اأن  معنى  فما  واإل  الغرباء؛ 

لغريها فح�صب؟ فاإذاً ل بوح، ل اعرتافات، ل وجدانيات، 

ن�صائيات،  ل  ا�صتغابات،  ل  و�صو�صات،  ل  غراميات،  ل 

عامة  �صخ�صية  بل  انفعالت،  اأو  عواطف  ل  منيمة،  ل 

اأحيانًا بخ�صو�صياتها  حتتفظ لنف�صها دومًا ولالأقربني 

و�صقطاتها  وطرائفها  وا�صتمتاعاتها  وحميمياتها 

العظم  �صادق  حق  من  هذا  اأن  �صك  ل  ومباذلها.«)10( 

لكن  اخلا�صة،  بالأ�رصار  الحتفاظ  اإن�صان  اأي  ومن حق 

من  وامل�صهورين  العامة  ال�صخ�صيات  يعفي  لن  هذا 

ف�صول النا�س حولهم ومن تقدميهم اإىل حمكمة اخللود 

تينا مع جوته مثاًل اأو حنا اأرندت  التاريخية كما فعلت بمِ

نعرف  اأن  يكفي  ل  ل.  فاريا�س مع هايدغر.  فيكتور  اأو 

اأنه ولد وعمل ومات فقط كما طالبنا بذلك  اأر�صطو  عن 

هايدغر، بل تهّمنا حياة الآخر وح�صوره فينا.

واإذا ُكّنا حمكومني مو�صوعيًا بالذاتية يف 

فاإننا  لآخر،  الذاتية  ال�صرية  عن  كتابتنا 

نكون اأقل ذاتية كلما كان هذا الآخر بعيداً 

عنا وكنا اأقل امتزاجًا به وهذا لي�س حايل 

�صادق  عن  اللحظة  هذه  يف  اأكتب  عندما 

العظم. لن اأكتب عن العظم اإذن من اخلارج 

ولن اأكتب عنه بحيادية لي�س لأين ل اأريد، 

بل لأين ل اأ�صتطيع ول�صتحالة الأمر. هكذا 

الأنا  العظم بحديث   عن 
ّ
�صي�صطبغ حديثي

عن نف�صها عندما تروي ق�صة الآخر والتي 

لن تكون ق�صة غريبًة عن الأنا بل ق�صتها 

هي ب�صكل ما وما اأكتبه الآن عن العظم ل 

اأكتبه وحدي واإمنا يكتبه العظم معي اأي�صًا 

ويف اللحظة نف�صها ورمبا قبلي حتى واإن مل يعجبه ما 

ا. اإنه الأثر، اأثره يّف ل مبعنى  �صنقوله اأنا وهو عنه وعنَّ

 trace الأثر  مبعنى  واإمنا   influence فقط  التاأثري 

كان  ولو  حتى  الأنا  يف  الآخر  ح�صور  اإىل  يحيل  الذي 

على  اأبويًا  ح�صوراَ  حتى  اأو  ممحيًا  اأو  خمفيًا  ح�صوراً 

هيئة �صبحية كح�صور �صبح هاملت الأب واإمالئه اأوامره 

على هاملت البن يف م�رصحية �صك�صبري ال�صهرية. كيف 

تتلمذت  وقد  بحيادية  العظم  �صادق  عن  اأكتب  اأن  يل 

على اأفكاره واأعجبُت، يف بداية رحلتي الفل�صفية، بكتبه 

و�صجاعته واآرائه؟! مّرة اأخرى ل اأحتدث هنا عن رغبتي 

عن  واإمنا  العظم  عن  كتابتي  يف  ذاتيًا  اأكون  اأن  يف 

الأمر  هذا  يف  واحليادية  املو�صوعّية  حتقق  ا�صتحالة 

حتى يف �رصوط مثالية متخّيلة ورغم اأين عملت جاهداً 

بعد ذلك على النعتاق من هيمنته الفكرّية والتحرر من 

من  العديد  ودح�س  ونقده  بل  وقلمه،  واأ�صلوبه  �صلطته 
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اأفكاره. كيف ميكن لك اأن جتتهد يف نقد اآخر اإذا مل يكن 

ي�صكنك واإن مل يكن نقدك له مقاومة حل�صوره فيك! اإنك 

تقاوم �صبحه وتاأثريه وتفتح عينيك على و�صعهما حتى 

اآثاره جلية يف كلماتك. وحتى ولو جنحت يف  ل تظهر 

ال�صطور ويتجلى  ُيقراأ بني  الآخر  اأثر  فاإن  مراقبة وعيك 

اأّثر يف  . �صادق العظم 
ّ
يف كا�صف احلرب ال�رصّي لالوعي

جامعة  يف  الفل�صفة  لطالب  كامل  جيل  وعي  تكوين 

نهاية  وحتى  الثمانينات  �صنوات  نهاية  منذ  دم�صق 

ح�صوره  عن  ف�صاًل  املا�صي  القرن  من  الت�صعينات 

التي  الثقافية  واجلدالت  الفكرية  النقا�صات  يف  الكبري 

اأثار الكثري منها �صخ�صيًا على ال�صاحة الثقافية العربية 

يف  مواربة  اأو  وا�صحة  خفّية  اأو  جلّية  �صتظهر  واآثاره 

اأقالم الكثريين من قراّئه واملهتمني به. �صخ�صيًا تاأثرُت 

به كثرياً يف فرتة درا�صتي اجلامعية الأوىل حّد الهو�س 

كما اأُعجب نيت�صه ب�صوبنهور وفاغرن حتى اأن زمالئي يف 

 ن�صبًة ل�صادق العظم. اأن 
ّ
الق�صم كانوا ي�صفونني بالعظمي

اأكتب اأنا �صيئًا عن العظم يعني اأنني اأجتاوز جُمرباً حدود 

الأوتوبيوغرافيا  اإىل ف�صاء   biography البيوغرافيا 

لي�صبح حديثي عنه حديثًا عّني   autobiography
وعن جيلي، لأنا فردية وجماعية م�صكونة اأو متاأثرة اأو 

ُم�صابة بتجربته و�صريته وحياته واأفكاره. بهذا املعنى 

تتحدث عن  التي  لالأنا  العظم  نف�صي يف حماكمة  اأ�صع 

بها  قمُت  التي  مرافعتي  ولكن  الآخر،  نف�صها من خالل 

اأعاله توؤّكد اأّن الق�صد الأخري من ذلك لي�س ال�صتعرا�س 

الأنوّي بقدر ما هو تو�صيح ا�صتحالة الف�صل نهائيًا بني 

الأنا والهو اأو بني الأنا والآخر وكما اختلط قلم اأفالطون 

العظم  جتربة  بف�صل  اأنا  اأجنح  لن  �صقراط  ب�صوت 

ال�صخ�صية عن جتربتي ال�صخ�صية التي قد تكون امتداداً 

 اأو 
ّ
لالأوىل بقدر ما ت�صكل تهديداً لها بالتجاوز والتخطي

باخليانة اأو بالنحراف والت�صويه. 

�سرية ذاتية خمت�سرة عن العظم يّف )نا(

:auto-biography 

ل اأظن اأنني قراأت لأحد كما قراأُت ل�صادق جالل العظم 

 وتقييمي لأعماله وتباين درجة ولعي 
ّ
رغم تغري روؤيتي

�صمعُت  ال�صنني.  مع  اختلفت  التي  وكتاباته  باأفكاره 

با�صمه اأول مّرة يف ق�صم الفل�صفة يف جامعة دم�صق عند 

منت�صف الت�صعينات حيث كان ل يزال اأُ�صتاذاً للدرا�صات 

العليا يف الق�صم وكان ا�صمه مقرتنًا دائمًا بكتابه ال�صهري 

»نقد الفكر الديني« الذي قادين ف�صويل الأعمى للبحث 

الأفكار  تلك  وقع  اأن�صى  ل  وقراءته.  منعه(  )رغم  عنه 

و�صجاعتها  يقينها  يف  واملبالغ  اجلريئة  ال�صادمة 

فكر  عن  والباحث  كنته  الذي  ال�صاب  ذلك  وعي  على 

اليوم عندي  )تراجع  حتّرري، علمايّن، جريء وخمتلف. 

ذلك الإعجاب بذلك الكتاب ومل يبق منه رمبا �صوى اأثر 

 »? الرائعة  الأدبفل�صفية  واملعاجلة   
ّ
الالواعي ال�صدمة 

ماأ�صاة اإبلي�س«(. 

كتابه  قراءة  اإىل  وقتها  الكتاب  ذلك  قراءة  دفعتني 

كان  الذي  العذري«  واحلب  »احلب  يف  الآخر  ال�صادم 

العظم  اأ�صماه  ما  فيه  �صدمني  فقد  عظيمًا   
ّ
علي وقعه 

احلامل  العا�صق  اأنا  وامتداده«،  احلب  ا�صتداد  »مفارقة 

اأنني  اأتذكر  دائمًا.  م�صتد  اأبدّي  حلب  والطامح  يومها 

قراءته  من  انتهائي  مع  احلائط  بعر�س  الكتاب  رميُت 

معنى  من  احلائط  بعر�س  رميته  كلمة  حتمله  ما  بكل 

حقيقي وواقعي. )اأعدُت قراءة الكتاب بعد ذلك مّرات عّدة 

وقد اقنعتني فكرة تناق�س احلب التي ك�صف عنها العظم 

والتي ل زلُت اأقاوم ظهورها بتوقيعه يف كل مّرة كتبُت 

�صيئًا عن احُلب(. 

»ذهنية  جداً  اجلديّل  العظم  كتاب  ظهر  الفرتة  تلك  يف 

رواية  عن  بالدفاع  املتعلق  اجلزء  قراأت  وقد  التحرمي« 

اأعهدها  مل  مبتعة  ر�صدي  ل�صلمان  ال�صيطانّية«  »الآيات 

من قبل. كنُت حينها يف نهاية ال�صنة الثانية يف الفل�صفة 

من  اأراقبه  فكنت  العليا  الدرا�صات  اأ�صتاذ  العظم  وكان 

على  اأجروؤ  اأن  دون  والرهبة  الوجل  من  ب�صيء  بعيد 

القرتاب منه. ثم �صدر كتابه »ما بعد ذهنية التحرمي« 

والذي قراأته مبتعة اأقل بكثري من »ذهنية التحرمي« لكن 

الكتابة  يف  تقاوم  ل  رغبة  قراءتهما  بعد  عندي  �صار 

الثالثة  ال�صنة  يف  واأنا  اأح�رص  ورحت  ت�صجعُت  عنهما. 

على  اأجروؤ  اأن  قبل  العليا  الدرا�صات  يف  العظم  درو�س 

اإعطائه عدة اأوراق مكتوبة بخط اليد عن كتابيه ذهنية 

يف  فقط.  يقراأها  اأن  اإياه  راجيًا  بعدها  وما  التحرمي 

ك ممتاز   العظم وقال يل: ن�صّ
ّ
الأ�صبوع التايل اقرتب مني

اأحببت. وقد �صاعدين على ن�رص  اأن تن�رصه لو  وميكن لك 

اأول ن�س يل حينها والذي �صدر بعنوان »النقاد العرب 
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وقد �صبق القلم العذل« مع جملة »النهج«. 

العليا  الدرا�صات  يف  العظم  درو�س  ح�صور  على  ثابرُت 

وقد �صمح يل بزيارته بعد ذلك يف البيت. يف تلك الفرتة 

الذاتي  »النقد  مثل  ال�صيا�صّية  موؤلفاته  قراءة  على  اأتيُت 

بعد الهزمية« و«زيارة ال�صادات وبوؤ�س ال�صالم العادل« 

الفل�صطينية«.  الق�صية  حول  ي�صارية  »درا�صات  وكذلك 

اأر�صتقراطيًا، جافًا وقليل  اأ�صعر به بعيداً،  يف بيته كنُت 

املجاملة.

كنُت قد قراأت كذلك موؤلفاته الفل�صفية مبا يف ذلك التي 

وقد  بالعربية  متوفرة  غري  وكانت  بالإجنليزية  كتبها 

فل�صفيًا،  الأهم  كتابه  لكن  كبرياً،  ذلك جهداً  مّني  تطّلب 

الفل�صفية  للمكتبة  واإمنا  للعظم  بالن�صبة  فقط  لي�س 

والتاريخ«  املادّية  عن  »دفاعًا  كتابه:  هو  العربية، 

وكان  فيها  قراأته  التي  املرات  عدد  كم  اأعرف  ل  الذي 

 الوحيد الذي ا�صت�صهدت به يف اطروحتي 
ّ
الكتاب العربي

الكتاب  هذا  مار�س  باري�س.  يف  والدكتوراه  املاج�صتري 

 وعلى بع�س املهتمني بالفل�صفة 
ّ
املمتاز تاأثرياً قويًا علي

من زمالئي يف ق�صم الفل�صفة بجامعة دم�صق. كانت �صعة 

جدالته  وقّوة  مالحظاته  ودقة  الفل�صفية  العظم  الع  اطِّ

بعد  متامًا.  عقلي  ا�صتلبت  قد  النقد  يف  العالية  وجراأته 

القراءة ترافقت بتعرُّيف على مدار�س فل�صفية  مّرات من 

 حول 
ّ
جديدة غري املارك�صية تغريت الكثري من اأحكامي

الكتاب دون اأن اأُ�صّكك حلظة باأهميته. كتاب »دفاعًا عن 

اأثرها  حمو  ي�صعب  التي  الُكتب  من  والتاريخ«  املادية 

هذا  مع  �صخ�صيًا  �رصاعي  يف  نتائجها.  من  التهرُّب  اأو 

واأيّن  معه  خاليف  يف  به  م�صاب  اأين  اكت�صفُت  الكتاب 

�صاأحارب �صبحه اإىل زمٍن طويل. اإنها لعبة املرايا. 

باري�س،  يف  بالعظم  التقيُت  �صنوات  انقطاع  بعد 

فتفاجاأُت به وبحنانه ودفئه الأبوّي. اأخذين بالأح�صان 

ك�صديق قدمي واأب حاٍن واختفت عن مالحمه �صخ�صية 

 ال�صيِّد املتعايل التي كنُت ملحتها عنده يف 
ّ
الر�صتقراطي

دم�صق.

قد ُيخفق العظم يف احتكار �صريته الذاتية مثلما قد اأف�صل 

اأنا وكثريون غريي من تالميذه يف التحّرر من اأ�صباحه. 

والعربية، بل جزء  ال�صورية  الثقافة  ذاكرة  اإنه جزء من 

من تاريخ الأفكار، والأفكار خالدة ل متوت.  

هوام�ش

اأو اإحلاده فهذا الأمر  اإ�صكالية اإميان العظم  )1( ل�صت يف هذ املقام لأناق�س 

اإ�صكايل براأيي ويحتاج اإىل ورقة اأخرى ل مكان لها هنا، لكنني اأود اإظهار 

كيفية اعتناء العظم بتقدمي �صورة عن نف�صه ُي�رصف هو عليها وعلى اإخراجها.

)2( ح�صل هذا مثاًل يف حواري معه يف باري�س عندما حاولت اأن اأبحث يف 

العظم فاأجابني ب�صورة حادة  الالواعي والالعقالين عند  اأو  امل�صكوت عنه 

وغا�صبة: »اعترب هذا اأمراً خا�صًا بي اأك�صف اأحيانًا عن بع�س جوانبه اأو قد 

التي  الق�صايا  مثل  اعتربه مهمًا  ل  ولكنني  الن�صو�س  القارئ من  ي�صت�صفه 

الإلكرتويّن  الأوان  موقع  على  اأوًل  معه  حواري  �صدر  واأعاجلها؟«.  اأناق�صها 

على دفعتني بتاريخ 4 ت�رصين الأول )اأكتوبر( 2019 ثم اجلزء الثاين بتاريخ 

11 ت�رصين الأول )اأكتوبر( 2009. بعد ذلك �صدر احلوار كاماًل يف كتابي: 

ـ درا�صات فل�صفية  خلدون النبواين، يف بع�س مفارقات احلداثة وما بعدها 

وفكرية، دار املدى، بريوت، 2011، �س، 230 ـ 264.

والن�رص  للطباعة  ورد  خملوف،  روز  ترجمة  اخللود،  كونديرا،  ميالن   )3(

والتوزيع، دم�صق ـ �صوريا، 1999.

)4( نزار قباين، ق�صتي مع ال�صعر، �صرية ذاتية، من�صورات نزار قباين، بريوت، 

لبنان، 1974، �س. 7 ـ 8.

)5( عبد الرحمن بدوي، �صرية حياتي )جزئني(، بريوت، 2000

دار  طرابل�صي،  فواز  ترجمة  )مذكرات(،  املكان  خارج  �صعيد،  اإدوارد   )6(

الآداب، بريوت، 2000.  

درا�صات  مركز  بعيد،  من  الذاكرة،  يف  حفريات  اجلابري،  عابد  حممد   )7(

الوحدة العربيةـ بريوت، 1997. 

)8( علي حرب، خطاب الهوية ـ �صرية فكرية، من�صورات الختالف، 2008.

)9( �صقر اأبو فخر، حوار مع �صادق جالل العظم، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات 

والن�رص، 2000. 

)10( �صادق العظم، »�صادق جالل العظم ... بقلمه: تقدمي ذاتي ما«،  ال�صفري، 

.2009/07/30
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العرب  املفكرين  اأكرب  من  يعد  العظم  جالل  �صادق   

احلديثة،  الفل�صفة  هو  الأ�صلي  وتخ�ص�صه  املعا�رصين 

وله فيها كتابات وحوارات بالغة الأهمية ولكنه - وقد 

يكون اأهم من تخ�ص�صه الأكادميي - هو ناقد ثقايف 

من الطراز الأول.

بعد  الذاتي  »النقد  ال�صهري  كتابه  يف  ا�صتطاع  فقد 

الهزمية« الذي �صدر بعد هزمية حرب حزيران/ يونيو 

1967 التي زلزلت الوجدان العربي، وتركت ب�صماتها 

على كل املثقفني العرب يف امل�رصق واملغرب واخلليج 

القومية  ال�صخ�صية  ل�صلبيات  عنيفا  نقدا  يوجه  اأن 

العربية التي اأدت اإىل الهزمية.

لبنية  العميق  النقد  مار�س  اأخرى  ناحية  من  وهو 

والذي  التحرمي«،  »ذهنية  كتابه  يف  العربي  املجتمع 

خالل  من  املعا�رص  العربي  العقل  بت�رصيح  فيه  قام 

يحدد  والذي  ال�صائد،  املحرمات  ن�صق  على  تركيزه 

على  ويوؤثر  املعا�رصين  العرب  اجتاهات  �صمات 

�صلوكهم الجتماعي.

اأدركوا بعمق - قبل  اأن املثقفني العرب  القول  وميكن 

املهمة  باأن   -1967 يونيو   حزيران/  حرب  هزمية 

العرتاف  لي�س  العربي  النقدي  العقل  اأمام  الأوىل 

بالأخطاء بل هي – كما قرر »�صارتر« يف كتابه »نقد 

لنعرف  ال�صحيح  التكييف  اإعطاوؤها  اجلديل«  العقل 

نبداأ  اأن  علينا  ينبغي  اأنه  ذلك  ومعنى  حدثت،  ملاذا 

عملية نقد ذاتي وا�صعة املدى.

العربي  الذاتي  النقد  مناهج  اأن  البيان  عن  وغني 

�صتى  اختالفات  بينها  فيما  تختلف  الآن  تطبق  التي 

اجليد  النقد  بني  ترتاوح  وهي  بعد.  فيما  �صنبني  كما 

العربي،  الواقع  على  اأ�صا�صًا  يركز  الذي  البعد  الوحيد 

وبني ما ي�صميه عبد الكبري اخلطيبي الباحث املغربي 

املعروف، »النقد املزدوج« ويعني به اأن »ين�صب علينا 

وبينه،  بيننا  طريقه  وياأخذ  الغرب،  على  ين�صب  كما 

كاهلنا  تثقل  التي  الوحدة  مفهوم  تفكيك  اإىل  فريمي 

تقوي�س  اإىل  يهدف  وهو  علينا،  جتثم  التي  والكلية 

تقول  التي  الإيديولوجية  على  والق�صاء  الالهوت 

املزدوج،  النقد  )اخلطيبي،  املطلقة،  والوحدة  بالأ�صل 

اأن  والواقع  �س9(.  تاريخ،  بدون  العودة،  دار  بريوت: 

»�صادق جالل العظم« يعترب رائدا للنقد الذاتي العربي 

وخ�صو�صا بعد الهزمية عام 1967، ولبد لنا لتقدير 

الدور احلا�صم الذي قام به يف هذا املجال من عر�س 

بدايات النقد الذاتي العربي.

اأوًل: بدايات النقد الذاتي العربي

يف  لوجدناها  الذاتي  النقد  جذور  نتعقب  اأن  اأردنا  لو 

يف  العربية  الهزمية  اأعقبت  التي  الأوىل«  »املوجة 

انتهت  والتي   ،1948 عام  العربية  ال�صهيونية  احلرب 

البارز  النقدي  الكتاب  ولعل  اإ�رصائيل.  دولة  باإن�صاء 

الذي كان عالمة على موجة النقد الذاتي التي اأعقبت 

املعروف  للموؤرخ  النكبة«  »معنى  كتاب  هو  الهزمية 

الأ�صتاذ ق�صطنطني زريق والذي �صدر يف بريوت عام 

1948. لقد كان كتاب »زريق« اأول كتاب عربي التفت 

اأهميته  اأ�صباب الهزمية، وتكمن  اإىل �رصورة ت�صخي�س 

يف اأنه مل يقف عند الأ�صباب الع�صكرية وحدها، كما اأنه 

مل يقنع بالتاأكيد التقليدي على دور ال�صتعمار، ولكنه 

تطرق اإىل الأ�صباب احل�صارية والجتماعية وال�صيا�صية. 

لقد ركز »زريق« على اأهمية التغيري املو�صوعي لنوع 
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اأن  وراأى  وال�صلوك،  الت�رصف  واأمناط  ال�صائد  التفكري 

دخول العرب الع�رص احلديث وم�صاركتهم فيه تقت�صي 

الدين،  عن  الدولة  وف�صل  التكنولوجيا  على  العتماد 

ولعل  العلمي.  التفكري  على  العربي  العقل  وتدريب 

»النكبة«  كلمة  ا�صتعمال  �صيوع  هو  النظر  يلفت  ما 

الهزمية  ملو�صوع  ت�صدت  التي  العربية  الكتابات  يف 

العربية يف احلرب ال�صهيونية العربية. هل كانت هذه 

اإ�صارة مبكرة اإىل اأن اخلطاب العربي الذي يعك�س العقل 

احلقيقة،  جتاهل  اإىل  مييل  املرحلة،  هذه  يف  العربي 

عن  ويعجز  اأ�صولها  اإىل  الأ�صباب  رد  عن  والبتعاد 

اأثبتت  لقد  نعم.  احلقيقية؟  مب�صمياتها  الأ�صياء  ت�صمية 

�رصنا  املعا�رص  خطابنا  يف  اأننا  الالحقة  الت�صورات 

اأ�صباب  لرد  بائ�صة  حماولة  يف  نف�صها،  الدرب  على 

هزائمنا وخيباتنا اإىل عامل ما وراء ال�صيطرة الإن�صانية، 

يف  الغ�صوم  املجهلة  القوة  هذه  القدر،  يتحكم  حيث 

ت�صيري الأمور، وحيث تنعدم الإرادة الإن�صانية وت�صبح 

جمرد اأدوات يتالعب بها يف معارك امل�صري. اأمل نطلق 

حرب  بعد  نتحدث  واأمل  »النكبة«،   1967 هزمية  على 

�صواء  »الأزمة«  عن  ندواتنا  بع�س  يف   1973 اأكتوبر 

كانت اأزمة تطور ح�صاري، اأو اأزمة فعل �صيا�صي، واأمل 

يكن العنوان البارز ملجموعة مقالت »احلوار القومي« 

التي ن�رصتها الأهرام عرب عام كامل هو »املاأزق«؟

�صعارها  اإذن  الأوىل  الذاتي  النقد  موجة  كانت  لقد 

»النكبة«، والتي اأدت اإىل ظهور كتابات عربية عديدة، 

خمتلفة،  و�صيا�صات  �صتى  اإيديولوجية  منطلقات  من 

واأحيانًا متعار�صة لتجاوز هذه الهزمية العربية التي 

اأر�س  على  ال�صهيونية  اإ�رصائيل  دولة  اإن�صاء  اإىل  اأدت 

اإىل  الرجوع  لأهمية  تدعو  �صيحات  انطلقت  فل�صطني. 

الدين ال�صحيح، خمتلطة ب�صيحات تدعو اإىل العتماد 

الأممي،  والت�صامن  العامة  الطبقات  ثورية  على 

باأهمية  خمتلطة  التكنولوجيا،  تبنى  اإىل  بالدعوة 

الليربالية ال�صيا�صية و�رصورة احرتام القيم ال�صائدة يف 

العامل املتقدم.

ال�صيا�صي  الف�صاء  يف  �صابحة  الدعوات  هذه  ظلت 

الأوىل  الع�صكرية  النقالبات  ظهرت  اأن  اإىل  العربي 

فو�صوية  ب�صورة  تتابعت  والتي  العربي،  العامل  يف 

كانت  والتي   1952 يوليو/متوز  ثورة  جاءت  اأن  اإىل 

بني  العربية  ال�صيا�صية  املمار�صة  يف  فا�صاًل  تاريخًا 

»النقالب« و»الثورة«. نعم لقد بداأت كانقالب ع�صكري 

غري اأنه �رصعان ما حتولت اإىل ثورة متبنية الربنامج 

قبل  امل�رصية  الوطنية  للحركة  النقدي  الجتماعي 

1952، هذه احلركة التي �صاهمت يف �صياغة منطلقاتها 

واأفكارها – رغم تعدد املنابع واختالف الجتاهات – 

كل القوى امل�رصية من اأول الإخوان امل�صلمني بكتاب 

الجتماعية  »العدالة  »�صيد قطب« عن  البارز  مفكرهم 

ال�صيوعيني امل�رصيني، مروراً بحزب  اإىل  الإ�صالم«  يف 

م�رص الفتاة الذي حتول لي�صبح احلزب ال�صرتاكي، اإىل 

ي�صار الوفد وامل�صتقلني.

اأن نقف عنده  ثورة متوز/يوليو 1952 تاريخ ينبغي 

اأن  حاولت  التي  الثورة  لأنها  ال�صياق،  هذا  يف  طوياًل 

تطبق ما دعا اإليه اخلطاب العربي يف النقد الذاتي بعد 

هزمية 1948.

من  جمموعة  عن  ليك�صف  الثورة  برنامج  تبلور  لقد 

القيم الأ�صا�صية التي دعا لها املثقفون العرب لتجاوز 

الدميقراطية  من  اإطار  يف  للمواطن،  احلرية  الهزمية: 

والعدالة الجتماعية، واإعادة �صياغة املجتمع لتنقله 

من التخلف واللحاق بركب املعا�رصة، واأهم من ذلك 

اإيديولوجية  من  انطالقا  العربية  الوحدة  اإىل  الدعوة 

القومية العربية، التي عرفت اأزهى ع�صورها بعد ثورة 

يوليو/متوز 1952.

بني املوجة الأوىل للنقد الذاتي التي بداأت عام 1948 

حزيران/يونيو  هزمية  اأعقبت  التي  الثانية  واملوجة 

فيها  حدثت  كاملة  عامًا  ع�رص  ت�صعة  مرت   1967

املحيط  وفى  العاملي  ال�صعيد  على  �صتى  تطورات 

اأخرى،  نظم  وقامت  عربية،  نظم  �صقطت  الإقليمي. 

العربية،  ال�صيا�صة  يف  اأ�صا�صيًا  عاماًل  النفط  واأ�صبح 

التقدمية والنظم  النظم  ودار جدل و�رصاع عنيف بني 

الرجعية، وا�صتعلت معارك بالغة ال�رصاوة والعنف بني 

والقوميني،  القوميني  بني  ثم  واملارك�صيني،  القوميني 

وتنفيذ  �صياغة  اإطار  يف  ذلك  كل  دار  واملارك�صيني، 

امل�رصوع احل�صاري القومي النا�رصي، الذى �صد اأب�صار 

اأثر  والذى  اخلليج،  اإىل  املحيط  من  كله  العربي  العامل 
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ثم  العربية،  ال�صيا�صة  و�صلبًا على جممل  اإيجابًا  بفعله 

يف حلظة خاطفة، وبالذات يف ال�صاعات الأوىل من 5 

نتيجة  ال�صامخ  ال�رصح  �صقط   1967 حزيران/يونيو 

هزمية ع�صكرية �صاحقة مل تكن اأبداً يف احل�صبان.

النقد  موجات  من  الثانية  املوجة  ظهرت  وهكذا 

»�صادق  كتاب  ولعل  »النك�صة«  عقب  العربي  الذاتي 

اأبرز  هو  الهزمية«  بعد  الذاتي  »النقد  العظم«  جالل 

النك�صة  كانت  املرحلة.  هذه  يف  الذاتي  النقد  كتب 

عليها  اأطلقته  والذي  للهزمية،  امل�صتعار  ال�صم  هي 

يزدحم  قامو�صنا  اأخذ  وبالتايل  النا�رصية.  ال�صلطة 

بالنكبة  بداأنا  ال�صتعارية،  الإ�صارية  بامل�صطلحات 

واملوجة   .1967 عام  بالنك�صة  وانتهينا   ،1948 عام 

الثانية من موجات النقد الذاتي حتتاج منا اإىل وقفة 

متعمقة.

ثانيًا: ال�سخ�سية القومية العربية 

باعتبارها من بني عوامل الهزمية العربية

مفهوم ال�سخ�سية الفهلوية، حماولة تاأملية:

بعد  الذاتي  »النقد  العظم«  جالل  »�صادق  كتاب  لعل 

الهزمية« يعد من اأن�صج الكتابات العربية يف درا�صات 

بعد  العرب  املفكرون  مار�صها  التي  الذاتي  النقد 

الهزمية. ويعود ذلك اأ�صا�صا اإىل املنظور املتكامل الذي 

بالرتكيز على اجلوانب  له  �صمح  والذي  املوؤلف،  تبناه 

بينها  والربط  واحل�صارية  والجتماعية  ال�صيا�صية 

بطريقة دينامية خالقة. ول يعني ذلك بطبيعة احلال 

اأن »العظم« كان موفقا يف كل التحليالت التي قدمها 

يتعلق  فيما  اأو  العربية،  القومية  ال�صخ�صية  ب�صدد 

العربي يف مرحلة  الأ�صا�صية لبناء املجتمع  بال�صمات 

الثوري  التغيري  خطوات  ر�صم  يف  اأو  الراهنة،  تطوره 

التي ينبغي اأن تاأخذ جمراها اإن اأراد العرب لأنف�صهم اأن 

يتجاوزا الهزمية، ولكن اأهم ما مييز حماولته اجل�صورة، 

اأ�صلوبه العلمي يف تناول املو�صوع وو�صوح امل�صلمات 

احلي  الواقع  حتليل  على  وحر�صه  عنها،  ي�صدر  التي 

للمجتمع العربي، كما يف�صح عن نف�صه يف املوؤ�ص�صات 

ال�صيا�صية والجتماعية.

اأن  العظم  حاول  التي  التف�صريات  اأبرز  من  يكون  وقد 

العربية عام 1967،  ي�صوغها لتحديد عوامل الهزمية 

لل�صخ�صية  اخلا�صة  النوعية  اإىل  الهزمية  اإرجاعه 

القومية العربية.

اإزاحة  اإىل  متيل  العربية  ال�صخ�صية  اأن  العظم  ويرى 

امل�صوؤولية عن النف�س واإ�صقاطها على الغري وقد جتلت 

هزمية  بعد   - نظره  يف   – و�صوح  بكل  النزعة  هذه 

النزعة يف حماولة  اخلام�س من يونيو- وتتمثل هذه 

اإرجاع الهزمية العربية اإىل عوامل خارجية �صعيا وراء 

البعد عن النفاذ اإىل حقيقة الأو�صاع العربية الداخلية 

اأ�صهمت  والتي  العربي،  املجتمع  بتنظيم  اخلا�صة 

مبا�رصة يف حتقيق الهزمية.

واإمنا  التعميم،  هذا  ب�صياغة  يقنع  ل  »العظم«  اأن  غري 

اأ�صا�صية  »بعوامل  ربطه  اأ�صا�س  على  تعميقه  يحاول 

تدخل يف بنيان املجتمع العربي التقليدي، ول تنف�صل 

تربيها  التي  الجتماعية  ال�صخ�صية  خ�صائ�س  عن 

وتنميها  منا  واحد  كل  يف  املتوارثة  العربية  البيئة 

فيه«.

ال�صخ�صية  خ�صائ�س  درا�صة  يف  »العظم«  اعتمد  وقد 

بظاهرة  يتعلق  فيما  خا�س  وبوجه  الجتماعية، 

عمار«  »حامد  درا�صة  على  العربي،  التربيري  املنطق 

اأن  على  »العظم«  حر�س  وقد  الفهلوية«.  »ال�صخ�صية 

ي�صري اإىل اأن »ال�صخ�صية الفهلوية« لي�صت اإل جتريداً، ل 

خ�صائ�س  �صورة  على  اإل  احلي،  الواقع  يف  له  وجود 

واأمناط �صلوك وردود فعل وم�صاعر واح�صا�صات يت�صف 

بها الأفراد يف بيئات اجتماعية معينة وبن�صب خمتلفة 

للظروف  وفقا  اآخر  اإىل  فرد  من  تنق�س  وقد  تزيد  قد 

والأو�صاع.

نعتمد  اأن  الأن�صب  من  يكون  فقد  كذلك،  الأمر  كان  اإذا 

عن  مفهومه  لرنى  نف�صها  عمار«  »حامد  درا�صة  على 

ال�صخ�صية الفهلوية.

�صاغ »حامد عمار« هذا املفهوم وحدد خ�صائ�صه يف 

اإطار درا�صة متكاملة جعل لها عنوانا »الرتبية والنمط 

»منهج  عن  فيها  حتدث  وقد  لل�صخ�صية«.  الجتماعي 

احل�صارة وال�صخ�صية« وقرر اأن »املعروف لدى علماء 

واملكان  الزمان  من  حمورين  للمجتمع  اأن  الجتماع 

املجتمع  وح�صارة  وح�صارته.  حياته  حولهما  تدور 
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املادية  العنا�رص  جانب  اإىل  ت�صمل  العام  باملعنى 

التي  الطريقة  حتدد  و�صيكولوجية  اجتماعية  مقومات 

واأنواع  تدار بها دفة احل�صارة يف خمتلف املجالت، 

وعوامل  العليا،  واملثل  والقيم  واملحركات  الدوافع 

ال�صواء  اأو  والن�صاز  التكيف  و�صور  والقلق،  الطماأنينة 

الزماين  البعدين  ح�صيلة  من  ويتكون  وال�صذوذ. 

والجتماعية  املادية  احل�صارة  وعنا�رص  واملكاين 

الفرد.  ل�صخ�صية  اجتماعي  منط  وال�صيكولوجية 

من  لل�صخ�صية  الجتماعي  النمط  بدرا�صة  والهتمام 

املجتمع  و�صف  ل�صتكمال  اجلوانب  األزم 

على  امل�صلحني  يعني  حيويا  و�صفا 

نتائجه.  وتقدير  املن�صود،  التغيري  اأحداث 

الجتماعي  النمط  عن  حتدث  اأن  وبعد 

الت�صكيل  من  لنماذج  وعر�س  لل�صخ�صية، 

على  حر�س  لل�صخ�صية،  الجتماعي 

النمط  م�صطلح  ا�صتخدام  حدود  و�صع 

الجتماعي لل�صخ�صية فتحدث عن »النمط 

ليبني  والتغيري«،  وال�صتمرار  واملخالف 

ميثل  لل�صخ�صية  الجتماعي  النمط  اأن 

الأفراد،  �صخ�صيات  يف  الغالبة  ال�صمات 

بينهم من  اأنه ل يوجد  ذلك  ولي�س معنى 

ي�صذ عن هذا التوقع اأو يحيد عن امل�صالك 

املعروف.  الإح�صائي  باملعنى  »الو�صط« 

اإمكانية  عن  حتدث  اأخرى  ناحية  ومن 

ثم  لل�صخ�صية  الجتماعي  النمط  تغري 

القائم  النمط الجتماعي  ت�صاءل: »ما هو 

عوامل  تاآلفت  الذي  امل�رصي  ل�صخ�صية 

الزمان واملكان والأو�صاع على ت�صكيله يف هذا النمط؟ 

ت�صكيله على هذا  اإىل  اأدت  التي  العوامل  وما هي هذه 

النحو؟

هذا  على  للدللة  »الفهلوة«  لفظ  عمار«  »حامد  اختار 

النمط، ومن هنا حديثه عن »ال�صخ�صية الفهلوية«.

والآن ما هي ال�صمات الأ�صا�صية لل�صخ�صية الفهلوية؟

»التكيف  على  القدرة  هي  ال�صمات  هذه  اأوىل   -1   

من  تتطلبه  ما  واإدراك  املواقف  ملختلف  ال�رصيع 

اإىل  ا�صتجابات مرغوبة، والت�رصف وفقا ملقت�صياتها 

احلد الذى يراه منا�صبا«.

غري اأن »حامد عمار« حر�س على اأن يوؤكد على اأن هذه 

القدرة على التكيف ال�رصيع تتميز بجانبني متالزمني: 

والتمثل  لله�صم  والقابلية  والفطنة  املرونة  اأحدهما 

واملجاملة  ال�صطحية  امل�صايرة  هو  والآخر  للجديد، 

وتورية  املوقف  تغطية  منها  يق�صد  التي  العابرة 

امل�صاعر احلقيقية، مما ل يعني الرتباط احلقيقي مبا 

يقوله املرء اأو مبا قد يقوم به من مظاهر �صلوكية.

  2- ال�صمة الثانية هي النكتة املواتية، التي غدت من 

اخل�صائ�س التي يتميز بها النمط امل�رصي.

  3- ال�صمة الثالثة هي املبالغة يف تاأكيد 

القدرة  اإظهار  اإىل  امللح  وامليل  الذات، 

الفائقة والتحكم يف الأمور.

نظرة  �صيادة  هي  الرابعة  4-ال�صمة    

ي�صعر  حيث  للم�صاواة.  رومانتيكية 

امل�رصي يف قرارة نف�صه بالنقمة وال�صخط 

على الأو�صاع التي توجد التمايز والتفرقة 

دوافعها  تكن  ومهما  نوعها.  كان  اأيا 

العرتاف  عدم  بهذا  ويت�صل  ومربراتها. 

بال�صلطة اأو الرئا�صة والتنكر لها يف اأعماق 

ال�صعور. ويقرر »حامد عمار« اأنه من بني 

بها  تتزود  التي  النف�صية  املعدات  اأهم 

»الإزاحة  »الفهلوي« هي عملية  �صخ�صية 

امل�صوؤولية  اإزاحة  ويف�صل  والإ�صقاط«، 

على  اإ�صقاطها  اأو  النا�س،  من  غريه  على 

تربير  ليتي�رص  الذات  نطاق  خارج  اأمور 

ما قد يقع فيه املرء من مواقف حمرجة، 

الجتماعية.  امل�صوؤوليات  يف  تق�صري  اأو 

هذه  اإحكام  على  القدرة  بازدياد  الفهلوة  وتزداد 

العمليات الإزاحية والإ�صقاطية.

  5- وال�صمة اخلام�صة هي الطماأنينة اإىل العمل الفردي، 

واإيثاره على العمل اجلماعي.

الو�صول  الرغبة يف  �صيادة  ال�صاد�صة هي  ال�صمة   -6  

العرتاف  وعدم  واأ�رصعها  الطرق  باأق�رص  الهدف  اإىل 

بامل�صالك الطبيعية.

الأ�صا�صية  املقومات  اأو  العنا�رص  هي  هذه  كانت  اإذا 

اإل  عمار«،  »حامد  �صاغها  كما  الفهلوية  لل�صخ�صية 

يورد  اأن  على  حر�س  الدقيق،  املنهجي  بح�صه  اأنه 
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الذي  املثايل«  »النموذج  هذا  ب�صدد  متعددة  حتفظات 

من  مزيد  اإىل  يحتاج  »فر�س«  جمرد  واعتربه  �صاغه، 

املناق�صة وا�صتكمال الأدلة التي تثبته اأو تدح�صه. ومن 

وليدة  هي  جميعا  ال�صمات  هذه  اأن  اأكد  اأخرى  ناحية 

الظروف ال�صيا�صية والجتماعية والقت�صادية واأنواع 

واأنها  املجتمع،  كيان  ترتب  التي  والنظم  املوؤ�ص�صات 

ومنت  ن�صاأت  امل�رصي  يف  »طبيعية«  مقومات  لي�صت 

للتغيري  قابلة  هي  واإمنا  اأبدا،  مقوماته  هي  و�صتظل 

والتحوير...«.

�صماته  حدد  كما  الفهلوية  ال�صخ�صية  منط  هو  هذا 

العظم  جالل  �صادق  ا�صتخدمه  فكيف  عمار«  »حامد 

لتف�صري الهزمية العربية عام 1967؟

»جتعلنا  التقليدية  الفهلوية  اخل�صال  اأن  العظم  يرى 

والواقع، وفقا ملا تفر�صه  عاجزين عن تقبل احلقيقة 

الظروف احلرجة من ت�رصف �رصيع، وت�صطرنا لإخفاء 

املظاهر  انقاذ  بغية  والنقائ�س  والف�صل  العيوب 

مقال  من  بفقرة  وي�صت�صهد  الوجه.  ماء  على  واحلفاظ 

»الأهرام«،  �صحيفة  يف  هيكل  ح�صنني  حممد  كتبه 

ال�صلوك« التي بدت من امل�صوؤولني  عن »بع�س �صوائب 

م�رص  جمهورية  مطارات  �رصبت  العرب  الع�صكريني 

العربية �صباح يوم احلرب.

اإن احل�صاب الإ�رصائيلي اعتمد على بع�س  يقول هيكل 

وهي  الن�صباط،  نق�س  ي�صببها  التي  ال�صلوك  �صوائب 

اإىل  �صيئة  كانت  اإذا  احلقيقة  اإبالغ  يف  التاأخر  �صائبة 

اإن هذه ال�صائبة يف ال�صلوك اأعطت  امل�صتويات الأعلى. 

العدو ع�رص دقائق كانت هي ما يحتاجه ال�صبط لكي 

يحقق املفاجاأة لإحدى ع�رصة قاعدة جوية ركز عليها 

�رصبته الأوىل... ولقد كانت الغارة الأوىل على بع�س 

املطارات املتقدمة يف �صيناء لكن �صوائب ال�صلوك لعبت 

الإبالغ و�صاعت دقائق غالية  دورها يف عدم �رصعة 

ل تقدر...«.

من  ال�صائبة  هذه  على  الإ�رصائيلي  العمل  اعتماد  »اإن 

جانب  من  اجتهادا  اأو  ا�صتنتاجا  لي�س  ال�صلوك  �صوائب 

نف�صه  الإ�رصائيلي  الطريان  قائد  قول  هو  واإمنا  اأحد 

اجلرنال موردخاي هود يف �رصح توقيتات خطته...«.

مل  هود  اجلرنال  باأن  الفقرة  هذه  على  العظم  ويعقب 

اأ�صا�س جمرد �صائبة �صلوك  ي�صع توقيتات خطته على 

للخ�صال  اأ�صا�س فهم دقيق  بل »و�صعها على  ب�صيطة، 

العربية،  للحياة  التقليدي  النمط  بها  يت�صف  التي 

الفعل  وردود  ال�صلوك  اأمناط  لطبيعة  م�صبوط  وتقدير 

التباعي،  املجتمع  هذا  مثل  يف  الفرد  يكت�صبها  التي 

بالن�صبة  نف�صيته  يف  انغر�صت  التي  الأوليات  ولنوعية 

اإذا  لقيم احلياء، واإخفاء العيوب والت�صرت على احلقيقة 

كانت �صيئة.

ومن ناحية اأخرى، يرى العظم اأنه اإذا كانت من �صمات 

املفاجئ  احلما�س  اإىل  نزوعها  الفهلوية  ال�صخ�صية 

والإقدام العنيف وال�صتهانة بال�صعاب يف اأول الطريق، 

اأن  لـ«الفهلوي«  يتبني  عندما  الهمة  وفتور  انطفاء  ثم 

الأمر ي�صتدعي املثابرة واجللد والعمل املنتظم الذي ل 

هذا  فاإن  تراكمي،  �صكل  وعلى  ببطء  اإل  نتائجه  تظهر 

ال�صبان العرب  – يف راأيه - عديد من  ال�صلوك مار�صه 

اأن  رغم  ال�صالح،  يطلبون  املعركة  اأثناء  اندفعوا  الذين 

مقدرتهم على ا�صتخدامه جد حمدودة، وهوؤلء �رصعان 

احلياة  موجات  وبلعتهم  ذلك  بعد  حما�صهم  فرت  ما 

اأن  العظم  راأي  ويف  وجمودها.  رتابتها  يف  اليومية 

العربي  ال�صباب  منها  يعاين  التي  الرئي�صية  امل�صكلة 
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الأحيان  اأغلب  يف  تبقى  ثورتهم  اأن  امللتزم،  الثوري 

ثورة على امل�صتوى ال�صيا�صي ل اأكرث: اأي اأنها ل تتعدى 

م�صتوى الأطر الفوقية، ول مت�س ب�صورة عملية وفعلية 

التقليدي  ون�صيجها  الجتماعية  العالقات  م�صتوى 

املتخلف  بطابعه  الأول  ال�صيا�صي  ال�صعيد  يطبع  الذي 

والبطيء.

ال�صخ�صية  �صمات  من  اأخرى  �صمة  بني  العظم  ويربط 

الفهلوية وبني �صلوك العرب قبل احلرب، ونعني ال�صمة 

امللح  وامليل  الذات،  تاأكيد  يف  باملغالة  اخلا�صة 

لإظهار القدرة الفائقة يف التحكم بالأمور »فقد لوحظ« 

كما - يقرر العظم – ميل العرب، اإىل ال�صتهتار بقوة 

هذه  النف�س،  وتاأكيد  به  وال�صتخفاف  وطاقاته  العدو 

عن  اأعماقها،  يف  و�صعها  اإىل  املطمئنة  غري  النف�س 

الرنانة والتقيد باملظاهر اخلارجية  طريق الدعاءات 

وال�صكليات التي جعلتنا ننظر اإىل مظهر امتالك طائرات 

»امليج« وكاأنه امتالك عدد من اخلرزات الزرقاء التي 

�صوف حتمينا من ال�رص املحدق بنا«.

بالنق�س  احلقيقي  ال�صعور  ربط  اإىل  العظم  وينتقل 

جتاه الآخرين الذي تنطوي عليه ال�صخ�صية الفهلوية، 

تتم�صك  لأنها  به  البوح  ت�صتطيع  ل  الذي  ال�صعور  هذا 

تتم�صك  مما  اأكرث  الف�صيحة  من  واخلوف  احلياة  بقيم 

بالواقعية واملو�صوعية، وب�رصورة العرتاف ال�رصيح 

بالنق�س ملعاجلته والتغلب عليه، وبني منط العالقات 

 - يراه  فيما   – العالقات  فهذه  العربية.  الدول  بني 

التي  العابرة،  ال�صطحية واملجاملة  بامل�صايرة  تت�صف 

حقيقتها.  على  هي  كما  املواقف  تغطية  منها  يعتمد 

وينطبق ذلك بوجه خا�س على عالقات الدول العربية 

بع�صها ببع�س قبل احلرب الأخرية وحتى بعدها. )كل 

الإ�صارات هنا اإىل حرب يونيو 1967(.

تت�رصف  كيف  مبناها  هامة  م�صاألة  العظم  ويثري 

ال�صخ�صية الفهلوية حني جتد نف�صها يف ماأزق حرج؟

اإن هذه ال�صخ�صية اإذا وجدت نف�صها يف ماأزق »�صيف�صح 

حتما عجزها وتق�صريها تربع يف اإزاحة امل�صوؤولية عن 

نف�صها واإ�صقاطها على قوى خارجية ميكن عن طريقها 

التي جاءت على يدها. ومتاما  ال�صلبية  النتائج  تربير 

عندما  نف�صه  العربي  الفهلوي  الطالب  يلوم  ل  مثلما 

ير�صب يف المتحان بل يلوم احلظ، والأ�صتاذ والأ�صئلة 

ال�صعبة، »كذلك تلوم الأمة العدو، وال�صتعمار، والغدر، 

واحلظ، وكل ما يخطر لها على بال فتهون بذلك على 

وتراعي  املظاهر،  وت�صون  الوجه،  ماء  نف�صها وحتفظ 

امل�صاعر، وترفع املعنويات عو�صا عن اأن تنفذ اإىل بيت 

الداء وت�صتاأ�صله«.

يف  تزدهر   - العظم  نظر  يف   – الفهلوية  وال�صخ�صية 

املجتمعات التي ترتكز يف �صلوكها ونظراتها على منط 

الأفراد  اأنظار  التباعي، حيث تتوجه  التقليدي  احلياة 

واأفكارهم وردود فعلهم نحو التقاليد العريقة وال�صنن 

هذه  مثل  يف  الفرد  يجعل  مما  واملتوارثة،  ال�صلفية 

دوما  يدور  وج�صداً،  عقال  حمافظا  اإن�صانا  املجتمعات 

على  القدمي  يبقى  اتباعي  فلك  وهو  حمدود  فلك  يف 

قدمه، ويحافظ عليه لينقله اإىل اأبنائه.

التقليد  ونزعة  البطء  »�صفات  اأن  كله،  ذلك  وخطورة 

والبتعاد  بها  واللت�صاق  اجلاهزة  بالقوالب  والتقيد 

اتخاذ  يف  املبا�رصة  واملبادهة  ال�رصيع  البتكار  عن 

على  جدا  خطرية  �صلبية  اآثارا  تركت  قد  القرارات 

احلرب  لطبيعة  مفهومنا  وعلى  الع�صكرية  تنظيماتنا 

الهزمية  عن  كبري  حد  اإىل  م�صوؤولة  وكانت  احلديثة، 

ال�رصيعة التي حلت بنا«.

بني  بذكاء  الربط  العظم«  جالل  »�صادق  حاول  هكذا 

حددها  اأن  �صبق  – كما  الفهلوية«  »ال�صخ�صية  �صمات 

املعركة  قبيل  العربي  ال�صلوك  وبني   - عمار«  »حامد 

واأثناءها وبعدها.

غري اأن دهاء التاريخ اأدى اإىل تفنيد عديد من هذه ال�صمات 

اأكتوبر /ت�رصين الأول 1973، حني  ال�صلبية يف حرب 

جنح اجلي�س امل�رصي يف عبور خط بارليف والذي كان 

يعترب اأخطر مانع مائي يف التاريخ، ويحقق من خالل 

التاريخية  واملبادرة  البارع  ال�صرتاتيجي  التخطيط 

املوؤزر  الن�رص  النموذجي  اجلماعي  والعمل  اجل�صورة، 

على القوات امل�صلحة الإ�رصائيلية.

على  العربية  القومية  ال�صخ�صية  قدرة  يوؤكد  وهذا 

بف�صل  جديد  من  وتنه�س  �صباتها،  من  ت�صتيقظ  اأن 

التخطيط العقالين وا1جل�صارة الإن�صانية.    
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127 \ باحث ومفكر من فل�سطني 

يقولون  �سارتر_  بعد   _ الغربيون  »الفال�سفة  بدوي  الرحمن  عبد  حماوُر  �ساأل 

مبوت الفل�سفة ويجيب بدوي: هوؤالء جميعهم مارك�سيون، ال ميكن اأن يكون الواحد 

هو  كتاب  وله   . الفل�سفة  اأعداء  اأول  ومارك�س  واحد.  اآن  يف  وفيل�سوفًا  مارك�سيًا 

.
)1(

وانغلز عنوانه بوؤ�س الفل�سفة« 

مارك�س اأول اأعداء الفل�سفة، حكم ي�سدر عن �سخ�س نظر اإىل نف�سه فيل�سوفًا وحيداً 

يف عامل العرب. ويتحجج ب�سحة حكمه باأن ملارك�س وانغلز كتاًبا عنوانه بوؤ�س 

الفل�سفة .. »الفيل�سوف الوحيد« يف دنيا العرب ال يدري اأن »بوؤ�س الفل�سفة« 

كتاب األفه مارك�س وحده دون �رشاكة مع انغلز، »الفيل�سوف  الوحيد« مل يدر اأن 

بوؤ�س الفل�سفة ملارك�س هو رد على فل�سفة البوؤ�س لربودون، اال�سرتاكي الفرن�سي، 

كتاب يف  اإال  هو  واإن  الفل�سفة،  بنقد  له  عالقة  ال  الكتاب  اأن  �ساحبنا  يدر  مل 

االقت�ساد ال�سيا�سي .

 �أحمد برقاوي\

بناء الدولة احلديثة
بعيون ب�شرية وعقل حر

قيام الدولة املعقولة يقع خارج امل�سيحية، وال تنتج عن امل�سيحية، 

اإنها ناجتة عن التاريخ الواقعي، الذي هو م�سار وعي احلرية 

لذاتها، فمعيار الدولة املعقولة هو احلرية

مارك�س يجعل من املال اعتداًء على ماهية االإن�سان



  ال يتفرد بدوي براأي مفاده اأن مارك�س �سن هجومًا 

على الفل�سفة، بل هو راأي �سائع لدى اأعداء مارك�س 

من غري الفال�سفة ولدى بع�س اأن�ساره ال�سيا�سيني.

تلك عربيًا بو�سفه فيل�سوفًا 
ُ
  ال�سك اأن مارك�س مل مي

اأن  رغم  بامتياز،  ثوريًا  ومنظراً  �سيوعيًا  داعية  بل 

 فيما ترجم من كتبه اإىل 
ٌ
مارك�س الفيل�سوف حا�رض

العربية . واالأقرب اإىل فهم �سبب هذا الغياب ح�سور 

العربية،  الي�سارية  احلركة  يف  العا�سف  لينني 

وانت�سار _املارك�سية _ اللينينية . 

لكنه  حق،  فهذا  للفل�سفة  ناقداً  مارك�س  يكون  اإن    

هيغل  وبخا�سة  ع�رضه  لفل�سفة  ناقد  فيل�سوف 

هرني  الفرن�سي  الفيل�سوف  اأ�ساب  ولقد  والهيغلية، 

لوفيفر حني قال : » اأنفق مارك�س عمره يف �رضاع 

ما  منه  ولينتزع  ح�سونه،  ليدك  هيغل  مع  م�ستمر 

اإن �سئت لينقذ ما  اأو  يخ�سه ويتفرد به، 

املذهب  ذلك  اندحار  بعد  اإنقاذه  ميكن 

 . 
)2(

الفل�سفي املطلق «

  ترى ما الذي تفرد به مارك�س بعد اأن 

دك ح�سون هيغل ؟ .

  قبل االإجابة على �سوؤال كهذا، علينا اأن 

بالفل�سفة  مارك�س  عالقة  اأن  اإىل  ن�سري 

برلني  اإىل  و�سوله  منذ  تبداأ  جداً،  مبكرة  عالقة 

عام  ذلك  وكان  بون،  جامعة  يف  الدرا�سة  ملتابعة 

الثامنة  بلغ  قد  كان  اآنذاك  مارك�س  اأن  اأي   ،1836

يف  نف�سه  ال�ساب  مارك�س  وجد  عمره،  من  ع�رضة 

كانط  اأفكار  وكانت   . الفكرية  ال�رضاعات  خ�سم 

وفي�سته و�سلنغ وهيغل بخا�سة م�سيطرة على عقول 

االأكرثية من املثقفني االأملان اآنذاك . 

ال  املرء  اأن  بوالدة  يعرتف  احلقوق  دار�س  ال�ساب    

ي�ستطيع _ بدون الفل�سفة الدخول اإىل اأعماق االأ�سياء  

 .
)3(

  لقد �سار مارك�س هيغليًا وع�سواً يف نادي الدكاترة 

هذا النادي الذي ي�سم الهيغليني ال�سباب، وتوطدت 

عالقة �سداقة مع برنو باور واأدولف روتنربغ . 

اأطروحة  عن  مارك�س  يدافع   1841 عام  ويف    

بني  الطبيعية  الفل�سفة  عنوان  حتت  الدكتوراه 

دميقريط�س واأبيقور، مدافعًا عن احلاد اأبيقور، وبعد 

�سيئًا  متحرراً  الفل�سفية،  مارك�س  حياة  تبداأ  ذلك 

ف�سيئًا من الهيغلية عرب النقد املتوا�سل لها . 

  مارك�س ينقد فل�سفة بعينها وال ينقد الفل�سفة، اإنه 

النبع  اإىل  فليذهب  هيغل،  اأمام  لوجه  وجهًا  االآن 

مبا�رضة . 

الدولة  للحقوق جعلت من م�سكلة  درا�سة مارك�س    

واحلق م�سكلة اأثرية لديه، ومن غري الفل�سفة بقادرة 

على اأن تقدم الدولة املعقولة . 

  يكتب مارك�س ب�سكل مبكر مايلي : » اإما اأن الدولة 

امل�سيحية تتطابق مع مفهوم الدولة بو�سفها حتققًا 

اأن  هذه،  واحلال  الدول،  فيكفي  املعقولة،  للحرية 

تكون دولة معقولة لكي تطبق تكون دولة م�سيحية، 

ا�ستخال�س  اأي�سًا،  هذه  واحلال  ويكفي 

الب�رضية،  العالقات  معقولية  من  الدولة 

اأن  واإما  الفل�سفة،  به  تقوم  اأمر  وهذا 

ال  املعقولة  احلرية  دولة  اأن  تكون 

فاإن  امل�سيحية،  من  ا�ستخال�سها  ميكن 

امل�سيحية ال ترغب يف دولة �سيئة، ولكن 

الدولة بو�سفها حتققًا للحرية املعقولة 

املع�سلة  هذه  حتلوا  اأن  بو�سعكم  �سيئة..  دولة  هي 

يجب  باأنه  تعرتفوا  اأن  يجب  ولكن  لكم،  يطيب  كما 

بناء الدولة ال على اأ�سا�س الدين بل على اأ�سا�س عقل 

 .
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احلرية «

لهيغل، مارك�س  لتلميٍذ جنيب  اأمام ن�ٍس    ها نحن 

يدافع عن دولة معقولة والدولة املعقولة هي دولة 

قيام  يف  اإذاً  االأ�سل  احلرية،  تعني  دولة  احلرية، 

الدولة املعقولة يقع خارج امل�سيحية، وال تنتج عن 

امل�سيحية، اإنها ناجتة عن التاريخ الواقعي، الذي هو 

املعقولة  الدولة  فمعيار  لذاتها،  احلرية  وعي  م�سار 

لي�ست  ال�سيئة  والدولة  الدين  ولي�س  احلرية  هو 

معيار  مع  متناق�سة  بل  امل�سيحية  مع  متناق�سة 

احلرية، اإذ ذاك تكون الدولة اجليدة هي الدولة التي 

بدولة  ترغب  امل�سيحية  كانت  واإذا   . احلرية  تعني 
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جيدة فالدولة اجليدة ال تكمن يف م�سيحيتها بل يف 

معقوليتها الدولة تعينًا للحرية هي الدولة املعقولة. 

من   
ٌ
جزء هي  الدولة  يف  ذاتها  تعي  التي  فاحلرية 

وعي احلرية لذاتها يف التاريخ، واحلرية التي تعي 

الدولة  الأن  الدولة  معقولية  حتقق  دولة  يف  ذاتها 

املعقولة هي دولة احلرية وهذا معنى الدولة انت�سار 

عقل احلرية .

دفاع،  هو  احلرية  دولة  معقولية  عن  الدفاع  اإن    

الالهوت،  على  وهجوم  الفل�سفة  عن  الوقت،  بنف�س 

ب�سكل  وللدولة  بعامة  للتاريخ  الالهوتي  الفهم  اأو 

ب�رضية  بعيون  الدولة  اإىل  تنظر  فالفل�سفة  خا�س، 

اأكده مارك�س حني قال :  . وهذا ما  اإلهية  ال بعيون 

الفل�سفة بال�سيا�سة ما فعلته  »لقد فعلت 

وكل  والطب  والريا�سيات  الفيزياء 

ميكيافليي  كان  وقد  ميدانه،  يف  علم 

وا�سبينوزا  هوبز  بعد  وفيما  وكمانيال، 

و  رو�سو  وحتى  وغرو�سي�س  وهوغو 

اإىل  ينظرون  �رضعوا  قد  وهيغل  في�سته 

وي�ستخل�سون  ب�رضية،  بعيون  الدولة 

والتجربة  العقل  من  الطبيعية  قوانينها 

ولي�س من الالهوت«. 

لكل  الوريث  املعنى  بها  مارك�س  اإن    

اجنازات الفل�سفة احلديثة، اأواًل : والفل�سفة 

كانت  كما  ال�سيا�سية  حقل  يف  ثورة  هي  احلديثة 

العلوم ثورة يف حقل الطبيعة، ثانيًا : وكما تخ�سع 

هي  ال�سيا�سة  تخ�سع  مو�سوعية،  لقوانني  الطبيعة 

على  االأقدر  هي  والفل�سفة  القوانني،  لهذه  االأخرى 

العلوم  كانت  وكما   : ثالثًا   . القوانني  هذه  ك�سف 

الالهوتي  الفهم  مع  قطعًا  والريا�سية  الطبيعية 

اإىل   نظرتها  يف  الالهوت  مع  الفل�سفة  قطعت  لها، 

ال�سيا�سة. 

تر�سيمات  من  الالهوت  ينطلق  الذي  الوقت  ففي    

التجربة  من  الفل�سفة  تنطلق  العامل  وعي  يف  دينية 

والعقل، لقد جعلت الفل�سفة من مو�سوعات االإن�سان 

للتاأمل  خا�سعة  اإن�سانية،  مو�سوعات  والدولة 

العقلي، وهي اإذ فعلت ذلك، حررت االإن�سان وتاريخه 

ال�سماوية،  حموالتهما  من  الزائفة،  حموالتهما  من 

واملتحرر  احلر  العقل  راح  اإذ  نف�سه  العقل  وحررت 

ينظر اإىل ذاته يف التجربة الب�رضية .

عن  دفاعه  من  اللحظة  هذه  يف  مارك�س،  يرى    

الفل�سفة، اأن هناك تناق�سًا بني العقل الزمني والعقل 

الروحي . 

  الفل�سفة هي العقل الزمني فيما الالهوت هو العقل 

الروحي، العقل الزمني وعي تاريخي، زمني واقعي، 

الالهوت وعي ال تاريخي ال واقعي . الزمني ينطوي 

االقت�ساد،  ال�سيا�سة،  املعي�س،  العامل  ثراء  كل  على 

الب�رضي  العقل  اأنه  نف�سه،  الواقع  هو  الزمني  الفكر، 

يف تعينه الواقعي. فيما العقل الروحي، 

هو العقل الالهوتي املنف�سل عن العامل 

واملغرتب عن الب�رض . 

الزمني  العقل  فاعلية  اأن  يعني    هذا ال 

اأكرث ح�سوراً يف العامل من فاعلية العقل 

الروحي _ الالهوتي . 

هو  عمومًا  الب�رض  وعي  اأن  ذلك  واآية    

اأبداً  يعني  ال  ذلك  ولكن  روحي،  وعي 

الروحي  العقل  اأمام  الفل�سفة  تتنازل  اأن 

الالهوتي الذي يجعل من العامل مغرتبًا 

الفل�سفة كوعي زمني،  عن طبيعته، لكن 

جتد نف�سها يف عزلة من حيث ان�سغال الب�رض باحلياة 

املليئة  ع�رضه  �سحافة  تعك�سها  والتي  اليومية 

عزلة  عن  مارك�س  يكتب  االآنية_  االأحداث  ب�سجيج 

الفل�سفة قائاًل : »فالفل�سفة اإذا نظر اإليها يف تطورها 

املنهجي هي غري �سعبية، فن�ساطها امللغز املنثني 

على نف�سه يبدو للعني اجلاهلة، ت�ساغل غريب بقدر 

ما هو حمروم من القيمة العلمية ... ولهذا فالفل�سفة مل 

تخط البتة اخلطوة االأوىل لكي تبادل الرداء التق�سفي 

 .
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للكاهن بالرداء اخلفيف املاألوف لل�سحافة« 

  اإن الفل�سفة جتاوز الالهوت وللوعي العاملي اليومي 

الذي مييز ال�سحافة، الأن جهد الفيل�سوف _ كما يرى 

احلديد  �سكة  يبني  الذي  الفكر  جهد  ي�سابه  مارك�س 
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باأيدي العمال، الفل�سفة فكر مبدع، والفيل�سوف ثمرة 

هي  حقيقية  فل�سفة  وتلك  كالفطر،  يظهر  ال  ع�رضه 

حقيقي  امتالك  اإنها  لع�رضها،  الفكرية  اخلال�سة 

للعامل الواقعي . 

احلقيقية«  الفل�سفة   « مفهوم  مارك�س  ي�ستخدم    

العامل  من  التي جتعل  الفل�سفة  �سوى  بها  يعني  وال 

الواقعي مو�سوعًا لها . 

ويتحول  العامل،  فل�سفة  الفل�سفة  ت�سري  وعندها    

املعرفة  وحدة  تتحقق  وهكذا  فل�سفة،  اإىل  العامل 

على  جمربة  نف�سها  جتد  الفل�سفة  اأن  غري  والوجود، 

مقارعة اأعدائها، واأعداء الفل�سفة لي�سوا اأهل الالهوت 

فقط واإمنا ال�سحافة الرجعية التي تهاجم الفل�سفة، 

الأن الفل�سفة تهاجم الالهوت . 

  ومارك�س ينربي ملواجهة هجوم ال�سحافة الرجعية 

على الفل�سفة قائاًل : » الفل�سفة تتحدث عن املوا�سيع 

الدينية والفل�سفية ب�سكل مغاير عما تتحدثون، انتم 

بعد  تتحدث  وهي  تدر�سوا،  اأن  غري  من  تتحدثون 

تتوجه  وهي  الهوى  اإىل  تتوجهون  اأنتم  تدر�س،  اأن 

تعدون  اأنتم  تعلم،  وهي  ت�ستمون  اأنتم  العقل،  اإىل 

بال�سماء واالأر�س وهي ال تعد ب�سيء �سوى احلقيقة 

ال  وهي  باإميانكم،  النا�س  يوؤمن  اأن  تطلبون  اأنتم 

الفح�س  تطلب  اإنها  بنتائجها،  يوؤمنوا  اأن  اإال  تطلب 

الفل�سفة،  ُتطمئن،  وهي  تروعون  ال�سك.اأنتم  بوا�سطة 

اأن  يف احلقيقة، تعرف العامل مبا يكفي لكي تعرف 

نتائجها ال تتعلق بالبحث عن اللذة واالأنانية ال يف 

 .
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ال�سماء وال يف االأر�س «

  ها هو مارك�س يقدم التعريف بالفل�سفة، اأو قل يقدم 

لنا مهمة الفل�سفة و�رضورتها، اأو الفل�سفة كما يجب 

اأن تكون . 

  فالفل�سفة در�س ونظر، اأنها تناول مو�سوعها ب�سكل 

التي ينطوي عليها  مغاير عن تلك االأفكار امل�سبقة 

الالهوت، اأو الوعي العامي ال�ساذج، �سالحها العقل 

الطليق املتحرر من الهوى املنفلت الذي ي�سدر عن 

امل�سالح . فحني يربز مارك�س االختالف بني العقل 

والهوى، وتوحيده بني العقل والفل�سفة، فانه يجعل 

ينطلق  فالذي  للعامل،  تزييفًا  عقلي  غري  هو  ما  كل 

من الهوى اإمنا يخاطب اأهواء النا�س، فيما الفل�سفة 

الهوى املناه�س  االإن�سان،  العقل عقل  تخاطب عرب 

على  يعتدي  واإمنا  الوعي  بتزييف  يكتفي  ال  للعقل 

العقل وعلى احلقيقة وال ي�سيف وعيًا حقيقيًا على 

يف  العقل  حرية  وهي  الفل�سفة  فيما  الب�رض،  وعي 

بل  الفعلية  نتائجها  ال  الب�رض  ُتعّلم  العامل،  تناول 

الذي  العقل  هذا  العقل،  ي�ستخدمون  كيف  وتعلمهم 

احلقيقة  فقط، وهاج�س  واحلقيقة  باحلقيقة  يهج�س 

يجعل من احلقيقة مطلوبة لذاتها مبعزل عن نتائج 

ح�سورها يف احلياة، وال تطلب من الب�رض اإال االإميان 

بنتائجها التي يقدمها العقل، ولي�س االإميان امل�سبق 

باخلال�س  بادعاءاته  الالهوت  عن  ي�سدر  الذي 

ال�سماوي اأو االأر�سي . 

باحلقيقة  اإميان  الفل�سفة  عن  ال�سادر  فاالإميان    

العقلية، واحلقيقة العقلية هي ثمرة العقل الذي يبداأ 

يف  جديد  من  لي�رضع  امل�سبقة،  املعرفة  يف  بال�سك 

الو�سول اإىل اليقني املنـزه عن االأغرا�س، عن اللذة، 

عن االأنانية عن الوعود. 

بدءاً من  العقلية  الفل�سفة  �سليل    يبدو مارك�س هنا 

الفل�سفة  �سليل  بهيغل،   
ً
وانتهاء وا�سبينوزا  ديكارت 

ونقد  الديكارتي  بالكوجيتو  نف�سها  اأكدت  التي 

هيغل  وديالكتيك  ا�سبينوزا  عند  فل�سفيًا  الالهوت 

العقلي . 

  الفل�سفة بب�ساطة هي العقل الذي يرتاد العامل بكل 

�سجاعة، الفل�سفة هي امتالك العامل عقليًا . 

  اإن الفل�سفة مبا هي وعي عقلي ع�سية على الفهم 

العامل، واإذا كان بع�س النا�س ال يه�سمون الفل�سفة 

فذلك  الفل�سفي  اله�سم  ع�رض  من  وميوتون  احلديثة، 

ال ي�سكل برهانًا �سد الفل�سفة، متامًا كما اأن انفجار 

بع�س  وقذفه  واآخر،  وقت  بني  البخاري،  املرجل 

امل�سافرين يف الهواء لي�س برهانًا �سد امليكانيك . 

 . معنى  من  اأكرث  اإىل  ي�سري  هذا  مارك�س  مثال  اإن    

الالهوتي  وعيهم  ب�سبب  النا�س  اأن  االأول  فاملعنى 

والعامي ال يفهمون الفل�سفة، فالفل�سفة اإذاً نخبوية . 
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  اأما املعنى الثاين فيقوم يف اأن اأخطاء بع�س اأ�سكال 

الوعي الفل�سفي ال يعني اأن الفل�سفة ال تقدم احلقيقة 

للب�رض . 

  الأن القول باأن علم امليكانيك يظل �سحيحًا حتى 

واإن اأنفجر املرجل البخاري، يعني اأن الفل�سفة تظل 

وعيًا باحلقيقة حتى ولو كانت بع�س نتائجها �ساذة 

عن طبيعتها . 

  اأما املعنى الثالث : فهو اأن الفل�سفة يجب اأن يتعلمها 

النا�س بو�سفها علمًا باحلقيقة واإال �ستظل مغرتبة . 

ر�سالته  يف  الفل�سفة  عن  دفاعه  معر�س  ويف    

للدكتوراه ي�ست�سهد مارك�س بن�س ماأخوذ من هيوم 

بالن�سبة للفل�سفة يجب االعرتاف مبكانتها ال�سامية 

جنربها  اأن  لها  االحتقار  ومن  اجلوانب،  كل  من 

جنربها  اأن  نتائجها،  عن  االعتذار  على 

اأمام كل فن وعلم ال  على تربير نف�سها 

ق�سة  نتذكر  وهنا  الفل�سفة  لهما  تروق 

اأمام  الدولة  بخيانة  اأتهم  الذي  امللك 

 .
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رعاياه«

الأن  نتائجها  من  تعتذر  ال  الفل�سفة    

نتائجها _ باالأ�سل _ قطع على االأذهان 

التي ح�سيت بالرت�سيمات االإميانية التي 

يرددها الكاهن اأمام رعاياه .

  الفل�سفة ذات مكانة �سامية ب�سبب مكانة 

احلقيقة ال�سامية .  واحلقيقة مطلوبة لذاتها، فلماذا 

فاقديها،  اأمام  ذاتها،  تربر  اأن  احلقيقة  من  نطلب 

ملاذا نطلب من العقل االعتذار والتربير اأمام الهوى 

اخلائف من احلقيقة، والعقل �سلطة مكتفية بذاتها، 

وال ي�ستمد �سلطته اإال من ذاته . 

  ويتابع مارك�س قائاًل:» والفل�سفة مادامت تنطوي 

مادامت  باحلرية،  قلبها  والعامل  العامل،  كل  على 

قطرة دٍم جتري فيه _) يف القلب ( _ فاإنها �ستعلن 

دائمًا مع اأبيقور يف وجه اأعدائه: لي�س عدمي التقوى 

من ينكر اآلهة الرعاع بل ذلك الذي يتوحد مع وجهة 

 .
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نظر الرعاع مع االإلهية «

زيف،  دون  للعامل  امتالك   _ قلنا  كما   _ الفل�سفة    

العقل  اإنها  المتالكها،  وال�سعي  احلقيقة  امتالك 

اآلهة  ترف�س  فهي  ولهذا  واملتحرر،  واحلر  الطليق 

الرعاع وتنكرها، الأن الفل�سفة _كما يقول هيدغر_ 

هي تقوى الفكر، وعدمي التقوى هو ذلك الذي ي�سري 

اآلهة الرعاع فلماذا نطلب من الفيل�سوف _من  وراء 

اأمام  االعتذار  الرعاع،  اآلهة  اأنكر  الذي  اأبيقور_ 

الرعاع . 

اأكره  اإين   :   الفيل�سوف هو برومثيو�س الذي اعرتف 

جميع  تكره  اأنها  الفل�سفة  وماأثرة  االآلهات،  جميع 

االآلهات االأر�سية وال�سماوية . 

  هل هو اإعالن اللولهية االإن�سان ول�سيادته؟ االإن�سان 

االأر�س،  د هذه 
ّ
�سي االآلهات �سار  كل  وقد حترر من 

اإنه يلغي عبوديته لالآلهات . 

اأولئك  ي�سف  جداً،  االإن�ساين  مارك�س    

الفل�سفة  و�سع  بتدين  يحتفلون  الذين 

الفل�سفة ما قاله  االأرانب، وتعيد  باأرواح 

برومثيو�س خلادم االآلهة : » لتعرف جيداً 

اأين لن ا�ستبدل اأبداً بيتي بخدمة عبودية، 

ب�سخرة  مكباًل  اأكون  اأن  االأف�سل  من 

لزيو�س،  اأمينًا  خادمًا  اأكون  اأن  من 

واملقد�س  النبيل  ال�سهيد  هو  برومثيو�س 

 .
)9(

يف تقومي الفل�سفة «

حمى  الذي  برومثيو�س  هو  الفيل�سوف    

هو  بالطوفان،  افناءه  زيو�س  اأراد  عندما  االإن�سان 

الذي �رضق قب�سًا من نور ال�سم�س وخباأه يف ق�سبته 

واأعطاه لالإن�سان، هو الذي خدع االإله زيو�س عندما 

جانب  يف  واأح�ساءه  وفمه  حلمه  وو�سع  ثوراً  ذبح 

عظمه  اآخر  جانب  يف  و�سع  ثم  بجلده  وغطاوؤه 

و�سحمه، وطلب من االإله زيو�س اأن يختار، فانخدع 

واأعطى  العظام  واختار  االأبي�س  باللون  زيو�س 

هو  برومثيو�س  لالإن�سان،  االآخر  الق�سم  برومثيو�س 

الذي غ�سب عليه زيو�س فقيده ب�سخرة واأر�سل عليه 

ليعود  الكبد  فيلتئم  يوم  كل  كبده  من  ياأكل  ن�رضاً 

الن�رض اإىل ق�سمه وجتديد اآالم برومثيو�س يف اليوم 

اأجل  من  االإلهية  النار  �سارق  هو  برمثيو�س  التايل، 
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خدمة االإن�سان.  

    الفيل�سوف هذا املتمرد احلر الذي ياأخذ قب�سًا من 

ال�سم�س _ احلقيقة_ وي�سعها يف خدمة االإن�سان . 

  مارك�س_ يف هذه اللحظة من دفاعه عن الفل�سفة 

هو فيل�سوف االإن�سان املتمرد، فيل�سوف احلرية، لكنه 

متمرد على الوعي الزائف، على ا�ستبداد الوعي هذا 

حتريره  هو  االآلهة  من  االإن�سان  فتحرير  باالإن�سان، 

من العبودية، ومن غري الفيل�سوف مبقدوره اأن يحرر 

االإن�سان ويقدم له قب�سًا من نور ال�سم�س . 

تكن�س  اأن  اأواًل  يعني  الفل�سفة،  عن  مارك�س  دفاع    

الفل�سفة الدين من طريقها نحو احلقيقة، الأنه _ اأي 

الدين _ ال�سورة املقد�سة للت�سوه. 

اأخرى نحو احلقيقة،  �سيخطو خطوة  لكن مارك�س    

عندما انتقل من نقد ال�سماء اإىل نقد االأر�س  

   2- فل�شفة مارك�س ) نقد هيغل ( : 

  يف �سيف 1843 كتب مارك�س »حول نقد فل�سفة 

يف  الن�س  هذا  مارك�س  ين�رض  مل  هيغل«  عند  احلق 

حياته، اأما ما ن�رضه فهو »مقدمة لنقد فل�سفة احلق « 

هذه املقدمة كتبها عام 1843 ون�رضها عام 1844. 

  يف هذه املقدمة ي�سق مارك�س طريقه نحو فل�سفته، 

وقد كتب يقول :  » فالفل�سفة بعد اأن فرغت من نقد 

بعد  الفل�سفة  للت�سوه،  املقد�سة  ال�سورة  وهو  الدين، 

اأن  عليها  لالغرتاب،  املقد�سة  ال�سورة  ف�سحت  اأن 

غري  �سورة  يف  لالإن�سان  الذاتي  االغرتاب  تف�سح 

املقد�سة، وهكذا يتحول نقد ال�سماء اإىل نقد االأر�س، 

نقد  اإىل  الالهوت  ونقد  احلق،  نقد  اإىل  الدين  ونقد 

 .
)10(

ال�سيا�سة « 

اغرتابه  هو  وال�سيا�سة  احلق  يف  االإن�سان  اغرتاب    

االأر�سي، وحترير االإن�سان من اغرتابه الديني حلظة 

هنا  مارك�س  تتجاوز.  اأن  يجب  التحرر  حلظات  من 

يتجاوز فيورباخ باالنتقال اإىل االأر�س . 

  نظريًا االغرتاب الديني يف املح�سلة النهائية هي 

من  هي  �سلطة  يف  اغرتابه  اأر�سي  اإن�سان  اغرتاب 

�سنعه، متامًا كاغرتاب االإن�سان يف احلق وال�سيا�سة، 

يف كال احلالني االإن�سان م�سوه يف االغرتاب بنوعيه. 

  ولكن اإذا كان املدخل لتحرير االإن�سان من اغرتابه 

اغرتاب  نقد  فاإن  الالهوت  نقد  يف  يكمن  الديني 

االإن�سان االأر�سي يف احلق وال�سيا�سة يكمن يف نقد 

الفل�سفة التي ت�رضعن االغرتاب االأر�سي، ملاذا ينتقل 

ل�سبب  ؟  لالغرتاب  امل�رضعنة  الفل�سفة  لنقد  مارك�س 

ب�سيط اأال وهو اأن االأملاين يعي�س تاريخه القادم، اأو 

يعي�س م�ستقبله يف الفل�سفة . 

  اأملانيا تعي�س الع�رض فل�سفيا دون اأن تعي�سه واقعيًا. 

الواقع  ا�ستمرار  �سوى  لي�ست  االأملانية  والفل�سفة    

االأملاين على م�ستوى الفكر، فنقد الواقع اإذاً هو نقد 

�سورته املجردة اأي الفل�سفة االأملانية . 

  لي�س نقد الفل�سفة االأملانية هو نقد الفل�سفة بعامة، 

بل على العك�س هو �سياغة فل�سفة نقدية للعامل عرب 

االأملاين  الواقع  تعك�س  التي  االأملانية  الفل�سفة  نقد 

الذي يرف�سه مارك�س . يقول مارك�س :» اإن الفل�سفة 

االأملاين  التاريخ  هي  والدولة  احلق  حول  االأملانية 

الوحيد الراهن والر�سمي، ولهذا على ال�سعب االأملاين 

اأن ي�سم تاريخه املتخيل هذا الفل�سفة، اإىل االأنظمة 

القائمة واأن ال ي�سلط النقد على االأنظمة القائمة فقط 

 .
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واإمنا على ا�ستطالتها املجردة«

هي  خا�س_  ب�سكل  هيغل   _ االأملانية  الفل�سفة    

االأملاين،  للمجتمع  القائم،  للنظام  ال�سورة املجردة 

نقد  اأو  املجتمع،  نقد  هو  املجتمع  فل�سفة  فنقد 

يف  املجردة  �سورته  بنقد  اإال  ي�ستقيم  ال  املجتمع 

الفل�سفة . 

  بل اإن االأملاين يتجاوز واقعه عرب الفل�سفة، يتحقق 

عرب  الواقع،  يف  حتقيقه  عن  يعجز  ما  الفل�سفة  يف 

خالل  من  الفرن�سيون  حققه  ما  يحقق  الفل�سفة 

وبدل  القدمي،  الربجوازية، وحتطيم عاملهم  ثورتهم 

اأن يحطم االأملاين واقعه يف م�ستوى العقل الواقعي 

املت�سورة  الدولة  والدولة،  احلق  حول  فل�سفة  ينتج 

الواقع،  يف  املكتملة  غري  القائمة  الدولة  تناق�س 

 .
)12(

فل�سفة الدولة تعبري عن تعفن الدولة القدمية «

  من هنا نفهم اجلهد الذي بذله مارك�س يف نقد هيل 

وفل�سفة احلق الهيغلية بخا�سة، كتب مارك�س يقول 
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: » كان اأول عمل قمت به الأبدد ال�سكوك التي كانت 

عند  احلق  لفل�سفة  نقدية  مراجعة  هو  حتا�رضين 

هيغل، وهو عمل �سدرت مقدمته يف الكتاب ال�سنوي 

 ،1844 باري�س  يف  املن�سور  الفرن�سي   _ االأملاين 

احلقوقية،  العالقات  اأن  نتيجة  اإىل  اأبحاثي  واأدت 

تفهم  اأن  ميكن  ال  الدولة،  اأ�سكال  ذلك  يف  ومثلها 

االإن�سانية،  للروح  املزعوم  بالتطور  وال  بذاتها، 

يف  ذلك،  من  العك�س  على  جذورها  تغو�س  واإمنا 

�رضوط احلياة املادية، والتي كان هيغل على غرار 

يفهم  ع�رض،  الثامن  القرن  يف  واالنكليز  الفرن�سيني 

جمملها حتت ا�سم املجتمع املدين واأنه يجب البحث 

االقت�ساد  يف  بدوره  املدين  املجتمع  ت�رضيح  يف 

.
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ال�سيا�سي«

  اخلالف مع هيغل يبداأ من هنا، من فهم 

على  هيغل  يوافق  ال  مارك�س   . الدولة 

الروح  لتعني  ثمرة  بو�سفها  الدولة  فهم 

جتاوز  بو�سفها  وال  لذاتها،  وعيها  يف 

للمجتمع املدين، الذي هو االآخر ال يفهم 

اأي  ال�سيا�سي،  االقت�ساد  انطالقًا من  اإال 

نف�سها،  الراأ�سمالية  العالقات  تطور  من 

جتاوز الدولة االأملانية، جتاوز ال�رضوط 

الربجوازية  تعفن  جتاوز  اأنتجتها،  التي 

االأملانية و�سورتها يف الهيغلية . 

املجتمع  نقد  يف  اأخرى  خطوة  مارك�س  يخطو    

الربجوازي االأملاين يف املخطوطات عام 1844 . 

ب�سدد  نحن  ما  يخدمان  املخطوطات  يف  ن�سان    

املجتمع  يف  املال  �سلطة  بعنوان  االأول  اإبرازه، 

وفل�سفته  هيغل  »نقد  بعنوان  والثاين  الربجوازي، 

ب�سكل عام «. 

  �سلطة املال يف املجتمع الربجوازي تزييف كامل 

مارك�س  ي�ستعري  املال  ل�سلطة  نقده  ويف  للحياة، 

الن�سان  ل�سك�سبري،  واالآخر  لغوته  اأحدهما  ن�سني 

يهجوان املال، ومارك�س ي�سارك يف هذا الهجاء . 

  املال ي�سده االإن�سان، يجعله لي�س هو، املال يقلب 

االأمور راأ�سًا على عقب .. اأنا مالك املال، املال �سار 

قوتي �سفاتي اجلوهرية . اإنه االآن عو�سًا عني كما 

اأنا قبيح ولكن بف�سل مايل اأ�ستطيع اأن اأ�سرتي  اأنا، 

اأجمل امراأة، اأنا ال�سيء، عدمي اال�ستقامة بال �سمري 

اأنا  بال خفة روح )خفة دم( ولكن املال حمرتم، اإذاً 

املال  اأ�سكال عجزي يحولها  .. كل  �ساحبه حمرتم 

اإنه يوؤاخي بني امل�ستحيالت املال ذو  اإىل عك�سها،  

قوة اإلهية، وما ال ا�ستطيعه كان�سان ا�ستطيعه بف�سل 

ال  خارجيتان  كليتان  و�سلطة  و�سيلة  املال  املال، 

تاأتيان من االإن�سان، 

و�سلطة  و�سيلة  كمجتمع،  املجتمع  من  كاإن�سان 

املال يحوالن الت�سور اإىل واقع، والواقع اإىل حم�س 

والواقعية  الطبيعية  االإن�سان  قوى  يحوالن  ت�سور، 

اإىل  وبالتايل  جمرد  حم�س،  ت�سور  اإىل  واجلوهرية 

اأي  اإنه _   .. اإىل خياالت موؤملة  نقائ�س 

�سد  اإنه  لالأفراد..  العام  الف�ساد  املال_ 

املال  االجتماعية،  الروابط  �سد  الفرد، 

اإىل  واحلب  خيانة،  اإىل  الوفاء  يحول 

بغ�س، والبغ�س اإىل حب، والف�سيلة اإىل 

واخلادم  ف�سيلة،  اإىل  والرذيلة  رذيلة، 

اإىل  اإىل �سيد، وال�سيد اإىل خادم، والغباء 

بب�ساطة  اإنه  غباء،  اإىل  والذكاء  ذكاء، 

العامل املقلوب . 

  قلنا اأن مارك�س يهجو املال وقدرته العجيبة على 

اأ�سا�سًا،  اأخالقي  كهذا  هجاء  لكن  الب�رض،  تزييف 

هجاء لفعل املال الالاأخالقي . ولي�س ملارك�س ف�سل 

العادي  االإن�سان  فبمقدور  املال،  �سلطة  تعرية  يف 

اأن يقدم هجاء مثل هجاء مارك�س، وقد حفلت كتب 

احلكماء وق�س�س االأدباء مبثل هذا الهجاء . 

 على ماهية 
ً
اعتداء املال  لكن مارك�س يجعل من    

هو  كما  االإن�سان  اإال  االإن�سان  ماهية  وما  االإن�سان، 

قبل اأن حتوله املال اإىل ما لي�س هو، ماهية االإن�سان 

م�ستقيم  وجميل،  قبيح  الواقع،  يف  االإن�سان  هو 

ومبغ�س،  حمب  وخائن،  ويف  وغبي،  ذكي  وحقري، 

فا�سل ورذيل، �سيد وعبد . 

  يف املال مل يعد تتحدد �سفات االإن�سان كما هو يف 
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الواقع، بل يف عالقته باملال الذي يقلب االأمور راأ�سا 

على عقب، وبالتايل املال هو الت�سوه الكلي لالإن�سان 

الواقعي، يف املال يغرتب االإن�سان عن ماهيته . 

ماهية  يجعل  اأخرى  حلظة  يف  مارك�س  اأن  غري    

 : ي�ستعبده  ما  كل  من  احلرية  احلرية،  يف  االإن�سان 

التي  الفل�سفة  فاإن  ذاك  اإذ  املال،  الدولة،  الالهوت، 

احلرية  وما  احلرية،  فل�سفة  هي  االإن�سان  عن  تدافع 

العامل،  �سيد على هذا  اإىل  االإن�سان  يتحول  اأن  �سوى 

االإن�سان  تطابق  ماهيته،  مع  االإن�سان  تطابق  اإىل 

التي  االأ�سنام  االإن�سان من  مع ماهيته يعني حترر 

ت�ستبد به . 

  يف الن�س الثاين من املخطوطات وهو املتعلق بنقد 

ي�ستمر مارك�س يف نقد  ب�سكل عام،  هيغل وفل�سفته 

فل�سفة احلق الهيغلية . 

  يعرج مارك�س _ مبنا�سبة نقده لهيغل _ على بيت 

فيورباخ الفل�سفي ويربز نظرته للفل�سفة باأنها الدين 

لل�سياع،  اآخر  منط  اإنها  اأفكار،  �سكل  يف  مو�سوعًا 

احلقيقة  مبداأ  هي  واالإن�سان  االإن�سان  بني  العالقة 

الكلية، فيورباخ يبداأ من العياين . 

  ثم يعود اإىل خ�سمه _ هيغل_ واإىل الفينومينولوجيا 

لفل�سفة  احلقيقي  املنبع  ويعتربها  خا�س،  ب�سكل 

لروؤو�س  مارك�س  يعر�س  اأن  بعد   . و�رضها  هيغل 

اأقالم الفينومينولوجيا يعلن: اأن هيغل قد اأخطاأ يف 

تناوله للرثوة وال�سلطة والدولة، فهيغل _ كما يرى 

من  والدولة  وال�سلطة  الرثوة  مع  يتعامل  مارك�س_ 

حيث هي ماهيات مغرتبه عن الوجود االإن�ساين من 

حيث هي اأمور جمردة . اأو وقائع مفكرة، فاالغرتاب 

املح�سة،  الفل�سفة  اغرتاب  هو  كذلك_  واالأمر   _

والفيل�سوف  مطلق،  هو  مبا  تنتهي  فاحلركة  ولهذا 

يغدو   _ املغرتب  لالإن�سان  جمرد  �سكل  هو  الذي   _

للعامل املغرتب، ولهذا فاإن تاريخ االغرتاب  معياراً 

_ وتاريخ جتاوزه هو تاريخ الفكر النظري املجرد، 

تاريخ املطلق . اإنه _ اأي االغرتاب _ تناق�س ماهو 

يف ذاته وما هو لذاته . ما هو جمرد وما هو واقعي، 

التي  اجلوهرية  االإن�سان  قوة  امتالك  فاإن  وبالتايل 

جتري  الوعي،  داخل  يجري  اإمنا  مغرتبة  اأ�سبحت 

داخل الفكر املح�س اأي فيما هو جمرد. 

  مارك�س الذي نقد هيغل راح فيما بعد ي�سفي ح�سابه 

االأيديولوجيا  . هذا ما �سيقوم به يف  الهيغليني  مع 

�ساأن  من  رافعًا   . اخل�سو�س  وجه  على  االأملانية 

مفهوم املمار�سة . 

العالقة جوهر  العالقات،  املمار�سة هي عامل من    

ديالكتيك مارك�س، العالقة مبا هي جملة مت�سابكة 

معقدة، العالقة عالقة بني اأ�سكال احلياة االجتماعية 

برمتها . 

الب�سيطة  االأ�سكال  من  يحررنا  العالقة  مفهوم    

االنعكا�س  ي�سمى  مما  حتررنا  اخلطية،  لل�سببية 

امليكانيكي . 

مال  راأ�س  تراكم  جمرد  لي�س  مثاًل  فالراأ�سمالية    

ت�سكيلة  اإنها  القيمة،  ف�سل  عرب  نف�سه  اإنتاج  يعيد 

بني  العالقات  من  �سبكة  اقت�سادية،   _ اجتماعية 

تطور القوى املنتجة وعالقات االإنتاج، وبني البنية 

ال�سيا�سية  ال�سلطة  بني  الفوقية،  والبنية  التحتية 

والطبقات  ال�سائدة  الطبقة  بني  ال�سائدة،  والطبقة 

بني  واالأيديولوجيا،  الطبقة  بني  االأخرى،  والفئات 

بني  واالإنتاج،  العلم  بني  والتقنية،  والعلم  االإنتاج 

الواقع االجتماعي والوعي االجتماعي .. اإلخ . 

من  العالقات  هذه  عمل  على  واحداً  مثااًل  لناأخذ    

اإن   . والن�سك  باملتعة  �سان�سو  يناق�س  وهو  مارك�س 

قدم  اأوربا  يف  قدمية  باملتعة  تب�رض  التي  الفل�سفة 

الع�سور  يف  االإغريق  اأن  وكما  القورينية،  املدر�سة 

وكذلك  الفل�سفة،  هذه  عن  املدافعني  كانوا  القدمية 

هم الفرن�سيون يف الع�سور احلديثة، وذلك بدافع من 

اإن مزاجهم وجمتمعهم يحوالنهم  املربرات نف�سها، 

 _ اللذة  فل�سفة  تكن  ومل  التمتع،  على  اجلميع  اأقدر 

الدوائر  لبع�س  البارعة  اللغة  �سوى  اآخر  �سيئًا  قط_ 

واإذا  املتعة،  امتياز  متلك  كانت  التي  االجتماعية، 

كانتا  وم�سمونها  متعهم  اأن  م�ساألة  جانبًا  تركنا 

م�رضوطتني على الدوام كبنية املجتمع بكامله فاإن 

بداأت تطلب  خال�سًا حاملا  لغواً  باتت  الفل�سفة  هذه 
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على  نف�سها  اإىل  وتنظر  للمتعة،  عمومي،  بطابع 

اأنها ت�سور للحياة �سالح للمجتمع باأ�رضه، وعندئذ 

الذي  البناء،  التب�سري االأخالقي  اإىل م�ستوى  انحطت 

القائم،  املجتمع  ال�سف�سطائية  مبغالطاته  يحمل 

اأوحتولت اإىل نقي�سها، باإعالنها اأن الن�سك االأخالقي 

هو املتعة ) اللذة( . 

مع  املتعة  فل�سفة  ن�ساأت  احلديثة  االأزمات  ويف    

 _ العقارية  النبالة  وحتول  االإقطاعية،  انحطاط 

االإقطاعية، اإىل نبالة البالط املبذرة واملتعط�سة اإىل 

احلياة يف ظل امللكية املطلقة . وكان لهذه الفل�سفة، 

اإىل درجة كبرية لدى هذه النبالة مظهر ت�سور عفوي 

يتم التعبري عنه يف املذكرات والق�سائد والروايات 

... اإلخ، ومل ت�سبح فل�سفة حقيقية اإال بني عدٍد قليل 

الذين  الثورية،  الربجوازية  كتاب  من 

البالط  نبالة  ثقافة  جهة  من  �ساطروا 

ومنط حياتها، و�ساطروا من جهة اأخرى 

العامة   لالأفكار  تذوقها  الربجوازية، 

ل�رضوط  االأعم  الطابع  على  يقوم  الذي 

قبلت  ال�سبب  ولهذا  الطبقة،  هذه  وجود 

الطبقتني،  كال  قبل  من  الفل�سفة  هذه 

واإن يكن من زاويتي روؤيتني خمتلفتني، 

فبينما كانت هذه اللغة مق�سورة ح�رضاً 

على الفئة العليا من النبالة وفق �رضوط حياة هذه 

طابعًا  الربجوازية  قبل  من  اأعطيت  حني  يف  الفئة 

وغ�ست  متييز،  دون  فرد  كل  على  وطبقت  معممًا، 

النظر عن �رضوط هوؤالء االأفراد، بحيث حتولت نظرية 

وحني  ومرائية،  تافهة  اأخالقية  عقيدة  اإىل  املتعة 

و�سارت  النبالة،  �سقوط  اإىل  الالحق  التطور  اأدى 

الربجوازية يف نزاع مع خ�سمها الربوليتاريا، فقد 

والربجوازية  والتقوى  التدين  اإىل  النبالة  حتولت 

مع  ات�ساقًا  اأو  نظرياتها  يف  املتزمنة  االأخالق  اإىل 

النفاق املذكور اأعاله . واإن تكن النبالة مل تتخل يف 

بينما  املتعة،  عن  االأحوال  من  حاٍل  يف  املمار�سة 

اقت�ساديًا  �سكاًل  الربجوازية  عند  املتعة  اتخذت 

ر�سميًا اأال وهو الرتف . 

خا�س،  زمان  اأي  يف  االأفراد،  بني  العالقة  هذه    

و�رضوط  فيها،  يحيون  التي  الطبقية  العالقات 

االإنتاج والتعامل التي اأدت اإىل قيام هذه العالقات، 

الراهن  الوقت  يف  املوجودة  املتعة  اأ�سكال  و�سيق 

الفعلي  امل�سمون  عن  غريبة  كانت  التي  االأ�سكال   .

كل  وارتباط  معهم،  تناق�س  ويف  النا�س  حلياة 

ت�سكل  التي  الفعلية  امللذات  مع  للمتعة  فل�سفة 

خلفيتها ومراءاة مثل هذه الفل�سفة حني تتوجه اإىل 

االأمور جميعها  .. هذه  االأفراد ودومنا متييز  جميع 

اأن ُتك�سف اإال حني اأ�سبح  اأن بالطبع  ما كان ميكن 

باالإمكان نقد �رضوط االإنتاج والتعامل التي عرفها 

التناق�س  اأدى  حني  اأي  تاريخه،  �سياق  يف  العامل 

النظريات  ن�سوء  اإىل  والربوليتاريا  الربجوازية  بني 

هذا  حطم  لقد  واال�سرتاكية،  ال�سيوعية 

كانت  �سواء  اأخالق،  كل  اأ�س�س  النقد 

 .
)14(

اأخالق الن�سك اأو اأخالق املتعة 

  من خالل فهم مارك�س لفل�سفة املتعة 

منهج  جديد  منهج  عن  نك�سف  والن�سك 

مع  يتجرد  التي  االأفكار  عن  الك�سف 

بو�سفها  م�ستقاًل  طابعًا  لتاأخذ  االأيام 

منطًا اأخالقيًا، لكنها يف االأ�سل مل تكن 

ثمرة  الفعلي،  املمار�سة  عامل  ثمرة  اإال 

العالقات التي تقوم بني الب�رض . 

  فل�سفة املتعة يف كل الع�سور هي ثمرة الذين هم 

ميلكون  كانوا  الذين  اأولئك  ثمرة  التمتع،  على  اأقدر 

امتياز املتعة . 

  اإن االأخالق التي تب�رض بها الطبقة ال�سائدة، حتولها 

ي�ستطيعون  الذين ال  اأولئك  اأخالق  اأخالق كلية،  اإىل 

التمتع، والذين ال ميلكون امتياز املتعة . 

  املفهوم الذي يحكم فهم فل�سفة املتعة هو مفهوم 

العالقة حيث يف�سي مفهوم العالقة عند مارك�س اإىل 

البنية بو�سفها جملة من العالقات،  البنية،  مفهوم 

ببنية  م�رضوطان  املجتمع  وم�سمون  �سكل  ان  اذ 

املتع باأكمله، ممار�سة املتع والتعبري عنها اأخالقيًا 

امل�رضوطة  الطبقة  بالطبقة،  م�رضوطة  واأيديولوجيًا 
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مب�ستوى تطور عملية االإنتاج وتاريخيته، هذا الذي 

املتعة  فل�سفة  ت�سيعان  والربجوازية  النبالة  جعل 

ولكن من روؤيتني خمتلفتني، وم�سري فل�سفة املتعة 

ال يفهم اإال يف التناق�سات والتناق�سات ال تقوم اإال 

يف حقل العالقة، م�سري النبالة اأدى بها اإىل الن�سك 

وانت�سار الربجوازية اأدى بها اإىل الرتف، وتناق�س 

الربجوازية مع الربوليتاريا حطم االأ�سا�س االأخالقي 

للن�سك وللمتعة معًا. يف اإطار العالقة نفهم اإمكانية 

اجلديد يف اأح�ساء القدمي نفهم ملاذا الب�رض الذين هم 

�سناع التاريخ ال ي�سنعونه على هداهم . 

  ديالكتيك مارك�س فل�سفة مارك�س اإذاً هو ديالكتيك 

العالقة فل�سفة العالقة . 

  وقائل يقول : اأنك حتى االآن مل تتجاوز االأيديولوجيا 

مفهوم  ظل  ال�سفر،  هذا  بعد  ماذا  ولكن  االأملانية 

يف  مارك�س  لدى  املركزي  املفهوم  هو  العالقة 

الكتابات املتاأخرة . 

 1858_1857 الفردوندريه  ففي  نعم،  اجلواب    

حمق  املثال  �سبيل  على  فهيغل  مارك�س:»  يكتب 

اأب�سط  باعتباره  بالتملك،  احلق  فل�سفة  يبداأ  اإذ 

متلك  هناك  لي�س  ولكن  للذات،  القانونية  العالقات 

ي�سبق عالقات العائلة اأو عالقة ال�سيد بالعبد، وهي 

اأن  القول  ال�سحيح  اأكرث تعينًا بكثري، ومن  عالقات 

هناك عالقات اأو جمموعات ع�سائرية حتوز التملك، 

اإذن،  الب�سيطة  املقولة  تبدو  لديها  ملكية  ال  ولكن 

بالن�سبة اإىل عالقتها بامللكية يف �سورة عالقة بني 

عوائل، اأو جمموعات ع�سائرية ب�سيطة، يف املجتمع 

تنظيم  يف  االأب�سط  العالقة  ب�سفتها  تبدو  االأرقى 

احليازة  متثله  الذي  املعني  االأ�سا�س  لكن  متطور، 

للمرء  وميكن  الدوام،  على  مفرت�س  عالقاته  اإحدى 

اأن يتخيل فرداً متوح�سًا يحوز �سيئًا، ولكن احليازة 

اأن  القول  اخلطاأ  ومن  قانونية،  عالقة  لي�ست  هنا 

احليازة تقود تاريخيًا اإىل تكون العائلة، فاحليازة 

القانونية  املقولة  هذه  وجود  الدوام  على  ت�سرتط 

اأن  الدوام  على  القول �سحيحًا  ويبقى  تعينًا  االأكرث 

املقوالت الب�سيطة تعبريات عن عالقات ميكن للتعني 

اأن نتثبت كل  اأن يتحقق �سمنها مثل  االأكرث تطوراً 

ال�سالت اأو العالقات ذات اجلوانب االأكرث تعينًا، يف 

حني يحافظ التعني االأكرث تطوراً على املقولة ذاتها 

 .
)15(

كعالقة خا�سعة«

  ما كان يل اأن اأبرز اأهمية مفهوم العالقة يف فل�سفة 

مارك�س لوال نزوعي لتاأكيد اأمٍر على غاية كبرية من 

االأهمية اأال وهو: اإن الديالكتيك لي�س جمرد عالقات 

ولي�س  تركيبهما،  ثم  ونقي�سها  اأطروحة   : تناق�س 

العالقة،  فل�سفة  الديالكتيك  ثالثة،  قوانني  جمرد 

العالقة بكل �سورها واأ�سكالها ماكان داخليًا منها 

اأو خارجيًا . 

  ولعمري تظل فل�سفة مارك�س من حيث هي فل�سفة 

للتاأمل  مو�سوعًا  املتعينة  العالقات  ديالكتيك 

والتجاوز اأي�سًا . 

  ولكن يظل دفاع مارك�س عن الفل�سفة الدفاع االأكرث 

قوة، واالأكرث قربًا من العقل الطليق الذي يجهد االآن 

للدفاع عن حريته، حرية االإن�سان على هذه االأر�س.    
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 \ �ساعرة وباحثة من م�رض
137

تعددت تعريفات النقاد للراوي وت�سوراتهم ملاهيته. ورغم تعدد هذه التعريفات، 

فاإنها ال تكاد تختلف كثرًيا حول طبيعة هذه املاهية؛ اإذ اإن هذا امل�سطلح يعني يف 

اأب�سط �سوره يف النقد االأدبي: »العالقة بني املوؤلف والراوي ومو�سوع الرواية«.

فمي�سيل رميون مثاًل يرى - ح�سب تقنية وجهة النظر- اأن الروائي يتمو�سع ب�سكل 

ما يف وعي اإحدى ال�سخ�سيات، ليك�سف لنا الواقع الذي ينظر اإليه من خالل زاوية 

  ويعد مفهوم »وجهة النظر«  point of view  من اأبرز ق�سايا النقد الروائي 
)1(
معينة.

واالجتاهات  املدار�س  واختالف  النقاد  بتعدد  وت�سعب  النقا�س،  كرث حولها  التي 

النقدية التي تناولته. لكن هناك ما ي�سبه االتفاق بني معظم النقاد والباحثني 

على اأنه مفهوم وليد ا�ستحدثه النقد االأجنلو اأمريكي يف اأواخر القرن التا�سع ع�رش 

مع الروائي »هرني جيم�س« Henri James، الذي اأكد على اأهمية هذا املفهوم، م�سرًيا 

اإىل اأن ثمة ت�سابًها بني عمل الروائي وعمل الر�سام.

جناة علي \

الراوي
فـي النقد احلديث    

ومن الناحية التاريخية وجدنا اأن االهتمام بوجهة النظر اأو بعالقة الروائي 

بالراوي ومبو�سوع الرواية من اأحداث و�سخ�سيات - جاء مرتبًطا بالنظرة 

احلديثة اإىل الرواية بو�سفها »وحدة ع�سوية« 



 - لروؤيتها  االأ�سياء  علينا  يعر�س  الر�سام  اأن  »فكما   

من منظور ما - فاإن الروائي يعر�سها من وجهة نظر 

معينة، يجب على بالغة اخلطاب ال�رضدي اأن ُتدخلها 

.
)2(

يف احل�سبان«

يف   Marjorie Boulton بولتون«  »مارجوري  وت�سري   

 - The Anatomy of the Novel »كتابها »ت�رضيح الرواية

عند تعر�سها الأهم املفاهيم النقدية املوؤ�س�سة لنظرية 

الرواية - اإىل اأن الراوي ال بد من اأن يكون موجوًدا يف 

مكان ما، �سواء داخل امل�سهد اأو خارجه :

ا كان من 
ً
 »فاإن الق�س�س ال حتكي نف�سها بنف�سها، واأي

ا والبد من اأن يكون يف مكان ما، وعلى 
ً
يحكي فحتم

منتلك  اأ�سبحنا  فلقد  يحكيه،  حتى  يحكى  مبا  عالقة 

بني   - الطفولة  منذ  تعلمناها   - التمييز  من  درجة 

واالأكذوبة. ويبدو  والق�سة املتخيلة  الق�سة احلقيقية 

 .
)3(

اأننا �سنقبل ُعرف الق�سة بدون �سجيج«

 غري اأن هناك من النقاد من اعرت�س على هذا املفهوم، 

مثل الناقد املعا�رض »فيليب �ستيفيك«، فقد راأى اأنه:

ا غري موفق، 
ً
النظر« تعبري  »رمبا كان تعبري »وجهة 

اإذ ميكن اأن ي�سري بالدرجة نف�سها اإىل االجتاه العقلي 

اإىل  اأو  ما  لعمل  االجتماعي(  اأو  الديني  اأو  )ال�سيا�سي 

النغمة  من  يت�سح  الذي  الوجداين  املوؤلف  موقف 

)كاأن  الذي يعاجله  املو�سوع  نحو  املتبناة   Tone
الزاوية  اإىل  اأو  �سوداوية(  اأو  �ساخرة  النغمة  تكون 

التي يروي منها العمل الق�س�سي«. ثم ي�سيف قائال 

معنى،  اأو  داللة  من  اأكرث  للتعبري  فاإن  هذا،  »ورغم 

فاإنه يف معناه الثالث قد اأ�سبح اأمرا ثابتا، ومل تنجح 

املحاوالت يف اأن ت�ستبدل به تعبريات اأكرث دقة مثل 

 .
)4(

»Focus of narration »بوؤرة ال�رضد«

امل�سطلح  �سعوبة  هو  تعقيًدا،  االأمور  زاد  ما  ولعل   

فهم  و�سوء  �سبابية  من  اعرتاه  وما  وت�سعبه،  نف�سه 

ل املهتمني به. فهو مائع، وغري 
َ
عند ا�ستعماله من ِقب

حمدد لدرجة يوحي معها مبا ال ح�رض له من الدالالت 

تناولت  التي  التعريفات  تعددت  ولذلك  واملفاهيم. 

مدلوالت  ذا  داالًّ  بو�سفه  النظر«  »وجهة  م�سطلح 

متعددة منها: 

 )1( قد يعني فل�سفة الروائي اأو موقفه االجتماعي اأو 

ال�سيا�سي اأو غري ذلك.

النقد  جمال  يف  �سوره،  اأب�سط  يف  يعني  وقد   )2(  

ومو�سوع  والراوي  املوؤلف  بني  »العالقة  الروائي، 

.
)5(

الرواية«

باللغة  النظر«  »وجهة  م�سطلح  بعالقة  بداأنا  واإذا 

دي  »فردينان  اأن  جند  �سوف  اللغوية  بالظاهرة  اأو 

�سو�سري« de Saussur Ferdinand قد اأ�سار اإىل اأن ثمة عالقة 

رى من خاللها، 
ُ
وثيقة بني ال�سيء ووجهة النظر التي ي

وهو ما اأ�سار اإليه ب�سكل وا�سح يف قوله: »نحن اأبعد 

ما نكون عن القول باأن ال�سيء �سابق لوجهة النظر، بل 

 .
)6(

يبدو اأن وجهة النظر هي التي تخلق ال�سيء«

 Parole والكالم   Language اللغة  �سو�سري بني   مييز دي 

لعلم  املالئمة  املبادئ  اأحد  التمييز-  بو�سفه-اأي 

عن  اللغة  »بف�سل  فاإنه  �سو�سري  دو  كتب  وكما  اللغة. 

يعد  وما  ا 
ًّ
اجتماعي يعد  ما  بني  نف�سل  نحن  الكالم 

اأو  ا 
ًّ
اإ�سافي يعد  وما  ا 

ًّ
جوهري يعد  ما  بني  اأو  ا، 

ًّ
فردي

ا«. عر�سً

 ويف�سي التمييز - يف نظر دي �سو�سري - بني اللغة 

ال�سوت  يدر�سان  بارزين  علمني  ابتكار  اإىل  والكالم 

وهو   phonetics ال�سوتيات  علم  اللغوية:  ووظائفه 

نظر  الكالم من وجهة  اأفعال  ال�سوت يف  يدر�س  علم 

علم  وهو   phonology الفونولوجي  وعلم  فيزيائية، 

قدر  ذاتها  الفيزيائية  ال�سوتية  باالأحداث  يهتم  ال 

بالوحدات  اخلا�سة  الفوارق  اأو  بالتمييزات  اهتمامه 

املجردة للدال بو�سفها متييزات وظيفية داخل الن�سق 

اللغوي.

دار�سي  بع�س  اأظهره  الذي  االهتمام  �سبب  ويعود   

ببحث  اخلا�س  االأدب  و�سيمولوجيا  العالمات  اأن�ساق 

اإىل  الت�سحيفية  باجلنا�سات  اخلا�س  �سو�سري  دي 

اللوجو�س«  اأُطلق عليه »مركزية  اإبراز ما  رغبتهم يف 

اعتقادهم  واإىل  الغربية  الثقافة  يف   Logocentrism

اإىل  »العالمة«  من  البحث  بهذا  انتقل  �سو�سري  دي  اأن 

»احلرف«، ومن ثم فقد اأقلع عن الت�سورات املتمركزة 

منظور  يقت�سي  اإذ  املعنى؛  ل�سالح  اللوجو�س  حول 

138 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



ما  االأ�سوات  اأن  يف  االعتقاد  اللوجو�س«  »مركزية 

هي اإال متثيل )اأو �سورة( للمعاين احلا�رضة يف وعي 

املتحدث، فـ»الدال« signifier ما هو اإال متثيل اآين ينتقل 

signified الذي مييل  بوا�سطته املرء الإدراك »املدلول« 

اإليه املتحدث.

اإنها  ناق�س.  ثانوي  �سكل  فهي  املكتوبة  الكلمة  اأما   

بذاتها  هي  التي  ال�سوتية  املتتاليات  الإحدى  متثيل 

اأحد متثيالت الفكر. ويف �سوء هذا ي�سبح »التاأويل« 

يف  احلا�رضة  املفهومات  الكت�ساف  حماولة  مبثابة 

 .
)7(

وعي املتحدث اأو الكاتب وقت الكتابة

ا 
ً
تاريخي الراوي  م�ساألة  تناول  من  اأول  اأن  ح 

َّ
رج

ُ
وي  

اجلمهورية،  من  الثالث  الكتاب  يف  اأفالطون  هو 

  Gerard جينيت«  »جريار  اأ�سار  ح�سبما 

Gentte، حيث ذكر اأن اأفالطون قد عار�س 

لكون  تبًعا  �رضديتني،  �سيغتني  بني  فيه 

»ال�ساعر نف�سه هو املتكلم، ومل يورد اأدنى 

اآخر  �سخ�س  املتكلم  اأن  الإفهامنا  اإ�سارة 

غريه«، وهذا ما ي�سميه اأفالطون »حكاية 

خال�سة«، اأو »لكون ال�ساعر - على العك�س 

- يبذل اجلهد ليحملنا على االعتقاد باأنه 

لي�س هو املتكلم بل �سخ�سية ما، اإذا تعلق 

االأمر باأقوال منطوق بها«، وهذا ما ي�سميه 

.
)8(

اأفالطون بال�سبط تقليًدا اأو حماكاة

نظرية  اأثار  من  اأول  هو  كذلك  اأفالطون  كان  و   

بني  التمييز  تناول  فعندما  االأدب،  يف  »ال�سوت« 

فقد  واملحاكاة.   
ّ

الق�س بني  ق 
َّ
فر االأدبية،  االأ�ساليب 

االأحداث  ق�س  باأنهما  وال�سعر  االأ�ساطري  بتعريف  بداأ 

الق�س  ففي  امل�ستقبلة،  اأو  احلا�رضة  اأو  املا�سية 

اإخفاء  يحاول  وال  ب�سوته  ال�ساعر  يتحدث  ف 
ْ رِّ
ال�رض

نف�سه، اأما اإذا حتدث ال�ساعر بل�سان �سخ�س اآخر فاإنه 

اأ�سلوب هذا االآخر، وبذلك  اأ�سلوبه على �ساكلة  ي�سوغ 

.
)9(

يحاكي ال�سخ�س الذي يتقم�س �سخ�سيته

 واإذا كان اأفالطون هو اأول من تناول مفهوم الراوي، 

ب�سكل  مفهومه  يحدد  مل  اأنه  اإىل  االإ�سارة  فينبغي 

 Style »مف�سل، حيث اعتمد يف تفرقته بني »املحاكاة

Imitation و»ال�رضد« Narration على درجة تدخل الراوي 

ب�سكل  ال�سخ�سيات  تظهر  فعندما  منهما.  كل  يف 

مبا�رض يف مواجهة �سخ�سيات اأخرى، اأو يف مواجهة 

فاإن  الراوي،  و�ساطة  االأقوال دون  القارئ عن طريق 

هذا االأ�سلوب يطلق عليه يف هذه احلالة »املحاكاة«، 

هيئاتها  وتتوارى  ال�سخ�سيات  تختفي  عندما  اأما 

هذا  فاإن  الراوي،  �سورة  خلف  واأقوالها  واأفعالها 

. Simple Narration االأ�سلوب ي�سمى ال�رضد الب�سيط

من  مزيج  فهو  اأفالطون  عند  الثالث  االأ�سلوب  اأما   

الراوي ال يحجب  مًعا، حيث �سوت  االأ�سلوبني  هذين 

يها حيًنا 
رِّ
ا، بل ينح

ً
اأ�سوات ال�سخ�سيات االأخرى متام

�سماه  ما  وهو  اآخر،  حيًنا  عنها  للحديث  ويت�سدى 

 .
)10(

اأفالطون اأ�سلوب امللحمة

 على اأن م�سطلح »الراوي« نف�سه مل يتبلور 

كمفهوم اإال مع جهود ال�سكالنيني الرو�س 

ومن بعدهم النقاد االأجنلو اأمريكيني.

ز ال�سكالنيون الرو�س اأواًل 
ّ
 وب�سكل عام، مي

story عن  والق�سة   iscourseD اخلطاب  بني 

التمييز  هذا  اتخاذ  وميكن  احلكي.  طريق 

فالق�سة  ال�سابق،  النقد  لتجاوز  مدخاًل 

وتفاعلهم  واالأ�سخا�س  باالأحداث  تتعلق 

جتري،  التي  االأحداث  مع  بينهم  فيما 

ويرتبط اخلطاب بالطريقة التي بوا�سطتها 

هذا  و�سي�سبح  عنها،  التعبري  اأو  الق�سة  اإي�سال  يتم 

�سينبني  الذي  النقد  كل  عليها  يعتمد  قاعدة  التمييز 

بهدف  �سيفيد،  والذي  الرو�س.  ال�سكالنيني  تراث  على 

ا 
ً
الل�سانيات بدء التطور، من كل ما يتحقق يف جمال 

من اأعمال دي �سو�سري الذي كان هاج�سه تاأ�سي�س علم 

قبوليته  بح�سب  اخلطاب  مع  التعامل  و�سيغدو  اللغة، 

جديد  لنقد  الرئي�سي  املدخل  هو  العلمي  التحليل 

ي�ستفيد من مكونات اخلطاب الروائي.

ميكنها  وحدة  اأعلى  اأن  ترى  الل�سانيات  كانت  واإذا   

هذا  يف  اخلطاب  فاإن  اجلملة  هي  معها  التعامل 

املنظور )بو�سفه جمموعة من اجلمل( هو جملة كربى 

.
)11(

تعامل معاملة اجلملة درا�سة وحتلياًل 
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 ويحتل التمييز كذلك بني »احلبكة« Sjuzet و»احلكاية« 

Fabula مكاًنا متميًزا يف نظرية ال�سكالنيني عن الق�س، 

وحدها  تنفرد  التي  هي  احلبكة  اأن  يوؤكدون  فهم 

باخلا�سية االأدبية، اأما الق�سة اأو احلكاية فهي جمرد 

مادة خام تنتظر يد الكاتب البارع الذي ينظمها. غري 

ال�سكالنيني متيز باأنه كان  اأن مفهوم »احلبكة« لدى 

اأكرث ثورية من مفهومها االأر�سطي، وهو ما و�سح يف 

درا�سة �سكلوف�سكي عن لورن�س �سترين.

معني(  )مبعنى  هي  �سكلوف�سكي  نظر  يف  احلبكة  اإن   

وعندما  لالأحداث،  املتوقع  ال�سكلي  الرتتيب  انتهاك 

يقوم »لورن�س �سترين« بهذا االإحباط للرتتيب املاألوف 

من  نف�سه  »احلبك«  اإىل  انتباهنا  يلفت  فاإنه  للحبكة، 

حيث هو مو�سوع اأدبي، ومن هنا فقد ارتبطت نظرية 

فاحلبكة  التغريب،  مبفهوم  ال�سكليني  عند  »احلبكة« 

منطية  اأنها  على  االأحداث  اإىل  النظر  من  متنعنا 

.
)12(

ماألوفة

تومات�سف�سكي«  »بوري�س  الرو�سي  ال�سكالين  ز 
َّ
مي وقد 

»�رضد  ال�رضد:  من  منطني  بني   Tomashevsky Boris

ال�رضد  نظام  ففي  ذاتي«،  و»�رضد  مو�سوعي« 

املو�سوعي يكون الكاتب مطلًعا على كل �سيء، حتى 

االأفكار ال�رضية لالأبطال، اأما يف نظام ال�رضد الذاتي، 

فاإننا نتتبع احلكي من خالل عينني )اأو طرف م�ستمع( 

عرفه  وكيف  متى  خرب:  لكل  تف�سري  على  متوافرين 

.
)13(

الراوي اأو امل�ستمع فقط 

-1895( بروب«  »فالدميري  الأعمال  كانت  وقد   

اأهمية  الرو�سية  اخلرافية«  »احلكايات  حول   )1972

كبرية، والتي قدَّمها يف كتابه »مورفولوجيا احلكاية 

اخلرافية« )1928(، حيث ا�ستطاع اأن يقدم فيه درا�سة 

منهجية، هي اأقرب اإىل الدرا�سات العلمية؛ حيث در�س 

وعالقة  اخلرافية،  للحكاية  املكونة  االأجزاء  بروب 

احلكاية  بنية  اأن  ارتاأى  وقد  باالآخر.  منها  جزء  كل 

احلكاية  اأجزاء  واأن  النبات،  بنية  ت�سبه  اخلرافية 

اأجزاء  تكامل  ي�سبه  واحد  بناء  يف  تتكامل  اخلرافية 

ا. ففي النبات كما يف احلكاية اخلرافية 
ً
النبات متام

وظيفة  له  فيها  عن�رض  وكل  العنا�رض،  من  جمموعة 

حمددة ، كاالأوراق وال�ساق واجلذور وغري ذلك. 

االأول  م�ستويني:  اخلرافية  للحكاية  اأن  بروب  ويرى   

من  املكون  الوظيفي  البناء  وهو  يتغري،  ال  ثابت 

الطرق  فهو  الثاين  اأما  والثالثني،  االإحدى  الوظائف 

»تعد  حيث  البنية  هذه  بها  تتحقق  التي  املختلفة 

الكيفية  رغم  احلكاية  يف  وباقية  ثابتة  عنا�رض 

وت�سكل  حققها.  من  بوا�سطة  اأو  بها،  حتققت  التي 

ولهذه  للحكاية،  اأ�سا�سية  اأجزاء  عنده  الوظائف  هذه 

.
)14(

الوظائف ترتيب دائم وثابت« 

 وياأتي كتاب فالدميري بروب �سمن حماوالت متعددة 

وتعود  احلكاية«.  عن  التعاقبي  الطابع  »نزع  الأجل 

للعديد  الطريق  اإىل كونها مهدت  الدرا�سة  اأهمية هذه 

الراوي،  بدرا�سة  اهتمت  التي  االأدبية  الدرا�سات  من 

وبخا�سة الدرا�سات ذات االجتاهات البنيوية.

»كلود  عاب   )1973( احلكاية«  »منطق  كتاب  ويف   

ال�رضدية،  لالحتماالت  اإهماله  بروب  على  برميون« 

وبذلك يكون قد لنيَّ من �رضامة ت�سل�سل الوظائف عند 

عند  االرتدادي  باملنطق  برميون  ا�ستبدل  فقد  بروب، 

منطًقا   – للبداية  ا 
ً
تربير النهاية  ُعد 

َ
ي الذي   – بروب 

ا ياأخذ يف احل�سبان حرية ال�سخ�سيات وحرية 
ًّ
ت�ساعدي

الراوي، فلم يعد لوظيفة »�رضاع البطل« نتيجة واحدة 

ممكنة، كما هو ال�ساأن عند بروب.

اإىل  اأ�سار  فقد  »الرواية«  راي«  »لوي�س  كتاب  اأما   

هي؛  كما  االأحداث  اأمام  اأبًدا  ت�سعنا  ال  الرواية  اأن 

فالروائي يختار من االأحداث ما �سيجعله يف الواجهة 

معرفة  لنا  يقدم  اأن  ا  اأي�سً ويختار  به،  �سيحتفظ  وما 

اأو  داخلية  كلية،  اأو  جزئية  ذاتية،  اأو  مو�سوعية 

التخييل  بناء  تقراأ  البنيوية  فال�رضديات  خارجية. 

م�ستوى  الرواية بني  يقيمها ن�س  التي  العالقات  يف 

امللفوظ  وبني  جهة  من  التلفظ  وم�ستوى  امللفوظ 

والق�سة املحكية )واقعية كانت اأو خيالية( من جهة 

اأخرى.

 اإن الذات املتلفظة »كائن من ورق« هي ال�سارد ولي�ست 

ت�سمح  ال�رضدي  ال�سوت  ودرا�سة  الواقعي،  املوؤلف 

�سخ�سيات  من  �سخ�سية  يكون  فقد  عليه،  بالتعرف 
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وقد  ا، 
ً
كتوم �ساهًدا  اأو  مركزية،  اإما  املحكية،  الق�سة 

باأن  االنطباع  يعطينا  ا« 
ً
غائب »�سارًدا  ا  اأي�سً يكون 

الق�سة حُتكى من تلقاء ذاتها، مع اأنه و�سيط بني القراء 

وال�سخ�سيات يخرب القراء مبا حت�سه ال�سخ�سيات ومبا 

يلعب  ال�سارد  اأن  وذلك  فيه،  تفكر  ال  ما  اأو  فيه  تفكر 

زمن  يقرر  اأنه  مبا  التخييل،  بناء  يف  ا 
ًّ
اأ�سا�سي ا 

ً
دور

معينة  نظر  وجهات  اأو  نظر  وجهة  ويقرر  احلكاية 

�رضب  بوا�سطة  اخليالية  اأو  الواقعية  االأحداث  جتاه 

من الالتعاقب، وذلك بالرجوع اإىل الوراء اأو باالإخبار 

مبا �سياأتي، وقد يربز م�سهدا وذلك باالإطناب فيه، اأو 

على العك�س يخت�رض ال�رضد فيحذف �سنوات عديدة من 

حياة �سخ�سية من ال�سخ�سيات. وال�سارد 

اأو  كلية  معرفة  لنا  يقدم  من  هو  ا  اأي�سً

العامل  عن  ذاتية،  اأو  مو�سوعية  جزئية، 

العامِل  نظر  لوجهة  تبنيه  ح�سب  املحكي 

وال�سخ�سيات  االأحداث  جتاه  �سيء  بكل 

الإحدى  حمدود  منظور  داخل  يقيده  اأو 

 .
)15(

�سخ�سيات الق�سة

 اأما بوري�س اأو�سبن�سكي Boris Uspensky يف 

 Poetics of التاأليف«  كتابه املهم »�سعرية 

Composition، فقد اهتم باجلانب التاأليفي 

فركز  امل�ستوى،  هذا  على  النظر  لوجهة 

يتبناها  التي  النظر  وجهة  م�سكلة  على 

ي�سفه  الذي  العامل  يقدم  حني  املوؤلف 

هذه،  النظر  وجهة  ا. 
ًّ
اأيديولوجي ويدركه 

اإىل  تنتمي  قد  بها،  ا 
ً

م�رضح اأم  م�سترتة  اأكانت  �سواء 

ا من املنظومة املعيارية 
ً
املوؤلف نف�سه، اأو تكون جزء

مع  �رضاع  يف  )ورمبا  املوؤلف  عن  مبعزل  للراوي، 

ويوؤكد  ال�سخ�سيات.  اإحدى  اإىل  تنتمي  اأو  معياره( 

االأدبي  العمل  اإىل  اأن ننظر  اأنه يجب  اأو�سبن�سكي على 

ن�سب 
ُ
ي اأن  واأنه يجب  ا�ستقالله عن موؤلفه،  لـه  ككائن 

اإىل موؤلفه،  نف�سه ال  العمل  اإىل  االأيديولوجي  املنظور 

الكاتب  يختار  فقد  خالفه.  اأو  الواقع  يف  وافقه  �سواء 

 منظوره االأيديولوجي 
رِّ

�سوًتا يخالف �سوته، وقد يغري

يف عمل واحد اأكرث من مرة.

 وميكن - طبًقا الأو�سبن�سكي- ت�سمني تاأليف الن�س 

عدًدا من وجهات النظر االأيديولوجية املختلفة، وحني 

فاإنه  العمل،  ت�سكل  التي  االأفكار  نظام  عن  يتحدث 

مقابل  يف  له،  العميقة  التاأليفية  البنية  عن  يتحدث 

على  تتبعها  ميكن  التي  ال�سطحية  التاأليفية  البنية 

اأو  الزماين،   - املكاين  ال�سعيد  اأو  النف�سي،  ال�سعيد 

ال�سعيد التعبريي.

حني  املوؤلف  نظر  وجهة  يف  التغري  يت�سح  كذلك   

تدخل عنا�رض من كالم �سخ�س اأو �سخ�سيات اأخرى؛ 

الو�سائل  اإحدى  الغري هو  فت�سمني عنا�رض من كالم 

على  النظر  وجهة  تغيريات  عن  للتعبري  االأ�سا�سية 

امل�ستوى التعبريي، فهي لي�ست حم�سورة 

.
)16(

اأبًدا با�ستعمال االأ�سماء ال�سخ�سية فقط

وجهة  مفهوم  اأن  لالنتباه  الالفت  ولعل   

حمدًدا  يكن  مل  ال�سكالنيني  عند  النظر 

نوق�س  اإنه  بل  كامل،  ب�سكل  ا 
ً
ومتبلور

De� االألفة« »نزع  اإطار مفهوم   �سمًنا يف 

�سكلوف�سكي،  �ساغه  الذي   familiarization

ِجد ليعيننا 
ُ
والذي ذهب فيه اإىل اأن »الفن و

نتح�س�س  وليجعلنا  احلياة  ا�ستعادة  على 

�سلوف�سكي  عند  الفن  غر�س  االأ�سياء«.اإن 

ال  ندركه  كما  ال�سيء  اإعطائنا  يف  يتمثل 

فغر�س  نظر.  وجهة  عرب  اأي  نعرفه،  كما 

كما  باالأ�سياء  االإح�سا�س  نقل  هو  الفن 

.)*( 
)17(

ُتدرك، ال كما ُتعرف

 Mikhail  )1975-1895( باختني«  »ميخائيل  اأما 

ال�سكلية  التقاليد  بني  كتاباته  و�سلت  الذي   Bakhtine

. ، وتوزعت ن�سو�سه على 
)18(

ا
ً
واملارك�سية و�ساًل مثمر

حقول بحث وا�سعة ومتباينة منها الفرويدية،ونظرية 

و�سع  فقد   ،  
)19(

والل�سانيات وغريه والفل�سفة،  الرواية، 

ال  ال�سكالنيون.  ا�ستخدمه  الذي  االأدبية  مفهوم  من 

لين�سحب  واإمنا  فح�سب،  االأدب  مفهوم  على  ليقت�رض 

ا 
ً
بالقدر نف�سه على ما وراء الن�س. وهو ما بدا وا�سح

منذ درا�ساته االأوىل الالفتة »املارك�سية وفل�سفة اللغة، 

مع�سالت �سعرية دوي�ستوف�سكي«)1929( )20(. 
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التمييز - يف نظر 

دي �سو�سري - بني 

اللغة والكالم 

اإىل ابتكار علمني 

بارزين يدر�سان 

ال�سوت ووظائفه 

اللغوية: علم 

ال�سوتيات وعلم 

الفونولوجي



اإىل  الراوي  ملفهوم  تناوله  عند  باختني  اجته  وقد   

�سياغة منهج لدرا�سة البنية اللغوية للرواية، وانطلق 

البنية  من  ولي�س  اللغوي  امل�ستوى  من  درا�سته  يف 

ا  الدرامية كما فعل بروب يف درا�سته. وقد ذهب اأي�سً

ا 
ً

اإىل اأن ال�سخ�سيات يف ال�رضد الروائي لي�ست اأ�سخا�س

من حلم ودم، كما هي احلال بالن�سبة اإىل النا�س يف 

احلروف  مادتهم  متكلمون،  اأ�سخا�س  هم  بل  احلياة، 

الرواية  يف  فاالإن�سان  واجلمل.  والكلمات  واالأ�سوات 

الرواية-  اأو لهجة، وكل �سخ�سية يف  اإال �سوًتا  لي�س 

و�سوًتا  لهجة  طياتها  بني  حتمل   - الراوي  وكذلك 

وموقًعا  روؤية  ا  اأي�سً وحتمل  خا�سة،  اأيديولوجية  ذا 

يختلف عن �سائر ال�سخ�سيات، وكل هذه اخل�سائ�س 

بها  ت�ساغ  التي  اللغوية  ال�سورة  خالل  من  تربز 

الذاتية  اخل�سائ�س  طريق  عن  ولي�س  اخلطابات 

  .
)21(

لل�سخ�سيات

 وقد ارتبطت »�سعرية الرواية« لدى باختني مبفهومات 

وتعدد  والتنا�س،   ،dialogism احلوارية  مثل  متعددة 

ما  كلية  تغاير  مفهومات  من  ذلك  وغري  االأ�سوات، 

يتعلق بنوع ال�سعر. ومن ثم فاإن نظريته الروائية تقوم 

 Trans الل�سان«  و»عرب  »التلفظ«  مفهومي  اإدراك  على 

رحم  يف  اللفظي  »ال�سعري«  ي�سع  اإدراًكا   linguistics

»املعي�س« خارج اللفظي.

لدى  النظر«  »وجهة  مفهوم  اأن  ندرك  اأن  وميكننا   

باختني يكمن فيما ذهب اإليه حني حتدث عن »تعدد 

االأ�سوات«، فهو حينما يتحدث عن التعدد اللغوي يف 

ا اآخر هو »البناء الهجني« الذي 
ً
الرواية يطرح مفهوم

النحوية  باأنه »ملفوظ ينتمي ح�سب موؤ�رضاته  فه 
ّ
يعر

ميتزج  لكن  واحد.  متكلم  اإىل  والتوليفية  )الرتكيبية( 

فيه عمليا ملفوظان وطريقتان يف الكالم، واأ�سلوبان 

وبني   )...( واجتماعيان  دالليان  ومنظوران  ولغتان 

واملنظورات  واللغات  واالأ�ساليب  امللفوظات  تلك 

اأو  التاأليف  نظر  وجهة  من  �سكلي  فا�سل  يوجد  ال 

 .
)22(

الرتكيب«

اأن الراوي قد يكون يف موقع واحد   ويعتقد باختني 

)ثابت( اأو يتخذ وجهة نظر واحدة، لكن امللفوظ ثنائي 

اآخر حيث يقول  الداللة، وهو ما يو�سحه يف مو�سع 

االأخرى  الوعي  اأ�سكال  ل 
رِّ
يحو ال  املوؤلف  وعي  »اإن 

مو�سوعات،  اإىل  االأبطال(  وعي  )اأي  االآخرين  عند 

عنهم  مبعزل  ومعَدة  منجزة  حتديدات  مينحها  وال 

�سعر بوجود وعي 
ُ
ا(. اإن هذا النوع من الوعي ي

ًّ
)غيابي

 .
)23(

الآخرين يقف اإىل جانبه على قدم امل�ساواة «

 ويبدو اأن باختني يف حتليله للبناء الفني يف اأعمال 

مب�ستوى  خا�س  ب�سكل  ا 
ًّ
معني كان  دوي�ستوف�سكي 

التقومي االأيديولوجي، فقد كتب يقول:

وعي  اأنه  اأ�سا�س  على  ال�سخ�سية  وعي  جتلى  »لقد   

يكن  مل  نف�سه  الوقت  يف  ولكنه   Alien غريب  خمتلف 

يكن  مل   – بب�ساطة   - اإنه  منغلًقا.  وال  متمو�سًعا 

مو�سوًعا لوعي املوؤلف«.

ا من   ورمبا يكون هذا ما جعل باختني يكت�سف اأي�سً

لوجهات  ا 
ً
دوي�ستوف�سكي دجم الأعمال  درا�سته  خالل 

�سخ�سية معينة،  اإىل  بالن�سبة  داخلية وخارجية  نظر 

ال�سعيد  على  للتمييز  قابلة  هذه  النظر  ووجهات 

االأيديولوجي فقط. 

اأنه حينما يتحدث عن وجهة  اإىل  اأ�سار باختني   وقد 

للعامل  املوؤلف  روؤية  يق�سد  ال  فاإنه   - املوؤلف  نظر 

ا م�ستقلة عن عمله، بل يق�سد وجهة النظر التي 
ً
عموم

يتبناها لتنظيم ال�رضد يف عمل معني، ف�ساًل عن هذا، 

غري  اآخر  ب�سوت  ق�سد  عن  يتحدث  قد  املوؤلف  فاإن 

 .
)24(

�سوته اخلا�س

 ويعتقد كذلك اأنه اإذا مل تكن وجهات النظر املتنوعة 

اأيديولوجية  كاأ�سوات  تقدم  بل  املراتب،  متفاوتة 

متعدد  �رضد  لدينا  يكون  االأ�سا�س،  يف  مت�ساوية 

مثال  اأف�سل  اأن  اأو�سح  وقد  )بوليفوين(.  االأ�سوات 

على البناء املتعدد االأ�سوات يف تاريخ درا�سة االأدب 

مناق�سة  ولغر�س  دوي�ستوف�سكي.  اأعمال  يف  يتوافر 

»وجهة النظر« ميكن تعريف تعدد االأ�سوات من خالل 

املتطلبات االأ�سا�سية االآتية:

يوجد  عندما   Polyphony »البوليفونية«  ت�ستغل  )اأ( 

امل�ستقلة  النظر  وجهات  من  عدد  الفني  بالعمل 

واملتعددة.
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العمل  يف  النظر  وجهات  ترتبط  اأن  يجب  )ب( 

البوليفوين )املتعدد االأ�سوات( مبا�رضة بال�سخ�سيات 

اأخرى،  بعبارة  اأو  امل�رضودة.  االأحداث  يف  امل�ساركة 

»مثايل«  اأو  جمرد  اأيديولوجي  موقع  يوجد  اأال  يجب 

خارج جمال ال�سخ�سيات. 

اأن ن�سع يف  »البوليفونية« علينا  )جـ( عندما ندر�س 

امل�ستوى  على  تتجلى  التي  النظر  وجهات  احل�سبان 

يف  باالأ�سا�س  تتجلى  وهي  فح�سب.  االأيديولوجي 

حيث  )من  ال�سخ�سياُت  بها  م 
َّ
تقو التي  الطريقة 

للمواقع   Vehicle مركبات  اأو  ممثرِّلة  و�سائل  هي 

االأيديولوجية( العامَل من حولها.

كتابه  يف  باختني  يطرحها  كما  اإن»البوليفونية«   

اأخرى  كتابات  ويف  دوي�ستوف�سكي،  عن 

له، هي �ساهد على ظهور وجهات النظر 

 .
)25(

املتعددة على امل�ستوى االأيديولوجي

االأجنلو  النقاد  اأن  نالحظ  اأن  وميكننا   

يقدموا  اأن  ا�ستطاعوا  قد  اأمريكيني 

الراوي  مو�سوع  يف  مهمة  اإ�سهامات 

من  وذلك   point of view النظر«  »وجهة 

خالل عدد كبري من النقا�سات والدرا�سات 

على  ا 
ً

وخ�سو�س املو�سوع،  هذا  حول 

املعروف  االإجنليزي  والناقد  الروائي  يد 

.Henry James »هرني جيم�س«

 ومن الناحية التاريخية وجدنا اأن االهتمام بوجهة 

الرواية  الروائي بالراوي ومبو�سوع  اأو بعالقة  النظر 

بالنظرة  مرتبًطا  جاء   - و�سخ�سيات  اأحداث  من 

ع�سوية«  »وحدة  بو�سفها  الرواية  اإىل  احلديثة 

الراوي  اأو  الروائي  متكاملة من ناحية، و�سدى لدور 

ا ذا بال – يف 
ً
التمييز بينهما اإذ ذاك اأمر – اإذ مل يكن 

الرواية الواقعية الف�سفا�سة، ذلك الراوي العارف بكل 

 Omnipresent Omniscient واملوجود يف كل مكان  �سيء 

الذي ال يجد غ�سا�سة يف حتريك ال�سخ�سيات وتوجيه 

من  متفاوتة  بدرجة  االأحكام  واإ�سدار  االأحداث 

ا من حقوقه 
ً
ا مكت�سب الالمو�سوعية، بل يرى ذلك حقًّ

ب�سخ�سياته  العامل  ذلك  مبدع  بو�سفه  عنه  يدافع 

واأحداثه.

 وكان الراوي )اأو املوؤلف( يظهر على م�رضح االأحداث 

مبا�رضة  القارئ  يخاطب  اأخرى،  تارة  ويختفي  تارة 

يقحمه  باأن  معه  وثيقة  عالقة  خلق  حماواًل  اأحياًنا 

يف اأحداث الق�سة وفيما ي�سدره من اأحكام، واأحياًنا 

يبتعد الراوي كلية بحيث ال ي�سعر القارئ بوجوده.

 لقد راأى كثري من الروائيني اأن هناك اأ�ساليب متعددة، 

ولكن  الروائي،  واجبات  من  بالواقع  االإيهام  واأن 

ل  ف�سّ من  فمنهم  ذلك،  حتقيق  يف  نظرتهم  اختلفت 

اإ�سناد دور الراوي اإىل »�ساهد عيان« يروي ما حدث 

اإمعاًنا يف  الرواية، وذلك  اأو لغريه من �سخ�سيات  له 

قد  فى  اأن  اّدعى  من  ومنهم  بالوقع،  االإيهام  تقوية 

املتكلم  �سمري  الروائي  ا�ستخدم  احلالتني 

النظر«  »وجهة  بذلك  فتحددت  »اأنا« 

بخالف  ما،  نحو  على  الروؤية  وجمال 

اأ�سلوب  يتبع  الذي  »هو«  الغائب  الراوي 

حتديد  ي�سبح  حيث  �سيء«  بكل  »العارف 

وجهة النظر اأكرث �سعوبة، ذلك اأن ا�ستخدام 

االعرتاف  يت�سمن  الراوي  من  النوع  هذا 

االأحداث،  م�رضح  على  املوؤلف  بوجود 

االأحداث،  تقدمي  على  اقت�ساره  يعني  وقد 

واإ�سدار  بالتعليق  قيامه  ا  اأي�سً يعني  وقد 

االأحكام، مع ما يف ذلك من �رضر ينتق�س 

من فنية الرواية يف راأي بع�س النقاد، واإثراء للروؤية 

التي تقدمها يف راأي البع�س االآخر.

النقاد  فعدَّه بع�س  �سيء«  بكل  »العارف  الراوي  اأما   

اخللق  بني  يجمع  الذي  امللحمي  لل�ساعر  امتداًدا 

»دون  »�رضفانت�س«  رائعة  ويتمثل هذا يف  والتاأريخ، 

الثامن  القرن  الروائية يف  االأعمال  كيخوته« وبع�س 

ع�رض.

 وقد ثار النقاد ومنهم»هرني جيم�س« على هذا النوع 

من الرواة وعلى الرواية التي يظهر فيها، واأكد جيم�س 

على اأهمية وجهة النظر الواحدة املحددة يف كتاباته.

موؤمًنا  الرواية،  من  املوؤلف  باختفاء  جيم�س  طالب   

طريق  عن  وذلك  ذاتها،  حتكي  اأن  يجب  الق�سة  باأن 
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فالدميري بروب: 

اأجزاء احلكاية 

اخلرافية تتكامل 

يف بناء واحد 

ي�سبه تكامل 

اأجزاء النبات 

متاًما



»م�رضحة احلدث« اأو عر�سه ولي�س عن طريق »ال�رضد« 

اأو  النظر«  »وجهة  برزت  هنا  ومن  »التلخي�س«،  اأو 

»الوعي املركزي« central consciousness الذي ُترى مادة 

الرواية كلها من خالله، فيحقق ا�ستقاللها عن العمل 

الروائي من ناحية، وي�سفي عليها وحدة وجدانية اأو 

 .
)26(

ذهنية من ناحية اأخرى

اأعمال هرني جيم�س وكتاباته  اأن  فيه  �سك   ومما ال 

ا جديًدا باأ�ساليب ال�سياغة لدى 
ً
رت وعي

َّ
النقدية قد فج

على  الروائية  املادة  تقدمي  طرق  واختالف  النقاد، 

فيما  جيم�س  اأتباع  من  برز  وقد  وت�سابكها.  تعقدها 

War� بيت�س وارين  هما:  ناقدان  النظر  بوجهة   يتعلق 

Percy Lubbock، حيث طرح  ren Beach، وبري�سي لوبوك 

 The Craft of الرواية«  »�سنعة  كتابه  بدقة يف  االأخري 

Fiction )1920( -الذي قام على اأ�سا�س اأعمال هرني 

 .
)27(

جيم�س - عالقة الراوي بالرواية

 وهو ما و�سحه بري�سي لوبوك بقوله:

 »ويف جمال حرفة الرواية، فاإين اأرى اأن وجهة النظر 

اإنه  الرواية،  من  الراوي  و�سع  م�ساألة  حتكم  التي 

ويجل�س  االأول،  املقام  يف  »هو«  يراها  كما  يرويها 

القارئ يف مواجهة الراوي ي�ستمع. وقد ُتروى الق�سة 

امل�سهد  ويتج�سد  الراوي،  وجود  معها  ن�سى 
ُ
ي بحيوية 

 .
)28(

ا ب�سخ�سيات الرواية«
ًّ
حي

 كما راأى اأنه اإذا اأراد املوؤلف اأن تبدو روايته �سادقة، 

الأن  القول،  طريق  عن  لي�س  ذلك  يحقق  اأن  فعليه 

فاملوؤلف  بالواقع.  ا 
ً
اإيهام ي�ستوجب  الفني«  »ال�سدق 

الذي يتحدث با�سمه عن حياة ال�سخ�سيات وم�سائرهم 

اإمنا ي�سع عقبة اإ�سافية بني القارئ واخليال مبجرد 

وجوده، ولكي يتخطى هذه العقبة فعليه اأن يحد من 

.
)29(

وجود �سوته ب�سكل اأو باآخر

مبثابة  الكتاب  هذا  اعتربوا  النقاد  بع�س  اأن  كما   

بني  ربط  فقد  الروائي؛  النقد  باب  يف  مهمة  وثيقة 

وجهات النظر املختلفة وبني النوعني املعروفني من 

قدمي الزمن لتقدمي مادة االأدب وهما التقومي املبا�رض 

 .
)30(

وغري املبا�رض

 وقد انحاز الناقد »واين بوث« اإىل عر�س لوبوك اإىل 

من  ومنهجية  ا 
ً

و�سوح اأكرث  اأنه  راأى  فقد  بعيد،  حد 

بارًعا  ا 
ً
ت�سور لنا  يقدم  فهو  نف�سه،  جيم�س  عر�س 

عن العالقات بني تعبريات مثل البانوراما وال�سورة 

وامل�رضحية واملنظر. اإنه ت�سور ال ميكن جليم�س نف�سه 

يحيطه  جيم�س  ت�سور  اأن  وخا�سة  يوؤيده،  اأن  �سوى 

من  لوبوك  بري�سي  متكن  التي  التحفظات  من  الكثري 

 .
)31(

اإعادة �سياغته

 ويح�سب لـ »بري�سي لوبوك« يف هذا الكتاب اأنه متكن 

للدراما  املوؤ�س�سة  االأر�سطية  االأ�سول  ي�ستثمر  اأن  من 

يف  ا 
ً

وخ�سو�س الرواية،  يف  الدرامي  العن�رض  لفهم 

احلالة التي يكون فيها الراوي حمايًدا، بحيث يجعل 

نف�سها  عن  بتلقائية  تعرب  وكاأنها  تظهر  ال�سخ�سيات 

العن�رض  يتولد  وهكذا  امل�رضحية.  يف  ال�ساأن  هو  كما 

يحاول  عندما  لوبوك  نظر  يف  الرواية  يف  الدرامي 

الروائية.  االأحداث   dramatization م�رضحة  الروائي 

فياأخذ  الدراما  نحو  :»يتجه  نظره  يف  الروائي  اإن 

على  املحدث  ذهن  فيربز  امُلحدرِّث  وراء  مو�سًعا  له 

ال�سبب  هو  وهذا  »الفعل«،  اأنواع  من  نوًعا  حقيقته 

املبا�رض يف راأيه لتف�سيل االأ�سلوب غري املبا�رض على 

االأ�سلوب املبا�رض، بحيث تبلغ الرواية اأعلى درجة من 

باأفكاره  املبا�رض  التدخل  اإىل  حاجة  دون  الدرامية 

اخلا�سة«.

ا 
ً
ا وا�سح

ًّ
 وقد يكون اأهم ما قدم لوبوك فيه جهًدا علمي

ا هو »وجهة النظر« اأو االأ�سكال املختلفة لل�رضد،  اأي�سً

 Edwin Muir موير«  »اإدوين  الناقد  الحظه  ما  وهذا 

ماهية  لنا  يك�سف  ال  لوبوك(  )اأي  »اإنه  قال  عندما 

اأنه يعني  الوا�سح  اأنه من  الرواية(، بيد  ال�سكل )�سكل 

به �سيًئا يختلف عما نق�سد به »البناء« هنا، فال�سكل 

 .
)32(

كما يفهمه يعتمد على ما ي�سميه »وجهة النظر«

 ومنذ ظهور درا�سة لوبوك تعاقبت البحوث والدرا�سات 

بالتنظري  وتناولها  النظر،  وجهة  ق�سية  حول 

االأمريكيان  منهم  كثريون،  والتطبيق  والتحليل 

فريدمان و�سيمور �سامتان، والفرن�سيون جان بويون 

وكايزر،  �ستنزيل  واالأملانيان  وجينيت،  وتودوروف 

هذه  توجت  وقد  وفولوزينوف.  باختني  والرو�سيان 
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كتابه  يف  اأو�سبن�سكي  يد  على  كبري  حد  اإىل  اجلهود 

.A poetics Of Composition »سعرية التاأليف�«

ا�ستنتاج  ميكن  بالرواية،  الراوي  عالقة  اإطار  وفى 

ب�سكل  كانت  واإن  لوبوك،  حددها  كما  النظر  وجهات 

غري منظم كما يالحظ على النحو االآتي:

- يف التقدمي البانورامي جند الراوي مطلق املعرفة 

يتجاوز مو�سوعه، ويلخ�سه للقارئ.

- يف التقدمي امل�سهدي كما يف الدرامي جند الراوي 

ا، واالأحداث تقدم مبا�رضة للقارئ.
ً
غائب

- يف اللوحات ترتكز االأحداث اإما على ذهن الراوي اأو 

على اإحدى ال�سخ�سيات.

�رضدية  اأ�سكال  اأربعة  اأمام  اأننا  و�سنجد   

كما يلخ�سها لنا »لينتفلت« بو�سوح من 

خالل:

هيمنة  حيث  البانورامي،  التجاوز   -

الراوي.

- الذهن املعرو�س، حينما يرتكز التقدمي 

على �سخ�سية حمورية.

- الدراما اخلال�سة، حيث غياب الراوي.

التقدمي  يكون  حيث  املم�رضح،  الراوي   -

.
)33(

من خالله هو و�سخ�سية حمورية 

اأن فل�سفة   ولعله من املفيد اأن نذكر هنا 

جيم�س واأتباعه قد القت بع�س املعار�سة 

ت�سدى  فقد  انت�سارها،  ذروة  يف  حتى 

بع�س  على  للرد   E. M. Forster »فور�سرت« 

يف  لل�سخرية  االأمر  وو�سل  وتفنيدها،  لوبوك  اآراء 

بع�س االأحيان. وهو ما طرحه بقوة يف كتابه »اأركان 

الرواية« Aspects of the Novel ، فهو يعتقد اأن هذا االأمر 

ال قيمة له يف احلكم على الرواية، واأن هذا النوع من 

اأن  كذلك  يرى  كما  القارئ.  بال  ي�سغل  ال  الق�سايا 

املعرفة الالحمدودة التي يتمتع بها الروائي تعد من 

ا للحياة. ويذهب 
ً
اأعظم امليزات التي جتعلنا اأكرث فهم

اإىل»اأن خ�سو�سية الرواية تكمن يف اأنها متكن الكاتب 

من اأن يتحدث عن �سخ�سياته بحرية اأو متنحنا فر�سة 

 .
)34(

االإ�سغاء اإليهم وهم يناجون اأنف�سهم«

ا - ملا ذهب 
ً
– متام مناق�سا  راأيا  فور�سرت  ويبدي   

الروائي  اأن  اإىل  ذهب  ،حيث  جيم�س«  »هرني  اإليه 

منه  يحرم  اأن  ينبغي  ال  امتياز  هو  �سيء  بكل  العامل 

كافة،  العامل  اأ�رضار  »ميتلك  طريقه:  فعن  الروائي، 

�ساأل: كيف 
ُ
�سلب منه، اأحياًنا ي

ُ
وهو امتياز ينبغي اأال ي

اإنه يغري وجهة  عرف الكاتب هذا؟ وما وجهة نظره؟ 

�سيء. ثم  العارف بكل  اإىل  نظره من حمدود املعرفة 

اإنه لي�س مت�سقا،  اإىل املوقف االأول،  اأخرى  يعود مرة 

من  ا 
ً
كثري حتمل  االأ�سئلة  من  النوعية  هذه  مثل  واإن 

اإذا  ما  هو  القارئ  بال  ي�سغل  ما  اإن  املحكمة.  اأجواء 

مقنًعا  للحياة  ونقله  الكاتب  موقف  يف  التحول  كان 

 .
)35(

اأو ال«

املفهوم  جتاوز  فور�سرت  حاول  وقد   

الدرامي االأر�سطي، مربًزا الفرق اجلوهري 

العمل  كان  فاإذا  والدراما،  الرواية  بني 

الدرامي يفرت�س �سكاًل واحًدا هو ا�ستقالل 

فاإن  نف�سها،  عن  وتعبريها  ال�سخ�سيات 

»ميزة الرواية اأن الكاتب ي�ستطيع اأن يتكلم 

ن لنا 
رِّ
وؤم

ُ
عن �سخ�سياته ومن خاللها، اأو ي

االإ�سغاء اإليها عندما تناجي نف�سها. وهو 

النف�سية.  �سخو�سه  اأحاديث  على  لع  طَّ ُ
م

ومن هذا امل�ستوى ي�ستطيع اأن يهبط اأعمق 

 .
)36(

واأعمق ويرمق احل�س الباطن«

 ولعل فور�سرت قد متكن يف كتابه هذا من 

االقرتاب من الفهم الدقيق لبع�س الق�سايا 

لوبوك« وخا�سة م�ساألة وجهة  اأثارها »بري�سي  التي 

نظر الراوي، وحدد لنا بو�سوح تام منطني اأ�سا�سيني 

من الراوي/الكاتب)*(.

 -ال�سخ�س املحدود املعرفة.

 .
)37(

 -ال�سخ�س العارف بكل �سيء

 اأما نورمان فريدمان Norman Friedman، وهو من اأهم 

راأى  فقد  النظر،  الذين عاجلوا مو�سوع وجهة  النقاد 

Point of View in Fic�  يف كتابه »وجهة النظر يف الق�س«

tion اأن اأهم اإ�سافة للمو�سوع من وجهة نظر املوؤيدين 

قد حدثت يف االأربعينيات من هذا القرن يف كتابات 
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لقد راأى كثري 

من الروائيني 

اأن هناك اأ�ساليب 

متعددة، واأن 

االإيهام بالواقع 

من واجبات 

الروائي، ولكن 

اختلفت نظرتهم 

يف حتقيق ذلك



جمرد  ال  يعدها  الذي  �سريور  مارك  املعروف  الناقد 

ترابًطا  اأكرث  »العر�س«  اأو  »التقدمي«  جلعل  و�سيلة 

بل  امل�رضحي،  التجديد  اأ�سكال  من  �سكاًل  اأي  ووحدة، 

بوجه خا�س و�سيلة لتحديد املو�سوع، ويف راأيه اأن:

القيم  من  مبدع  عامل  عن  عادة  تك�سف  »الرواية   

واملواقف، ومما ي�ساعد املوؤلف يف بحثه عن تعريف 

فني لهذه القيم واملواقف اأن يكون هناك و�سط �سابط 

عن طريق اأ�ساليب وجهة النظر وو�سائلها، فعن طريق 

واأفكاره  حتامالته  بني  الف�سل  ميكن  الو�سائل  هذه 

امل�سبقة ب�سكل م�رضحي عن طريق عالقة كل �سخ�سية 

 .
)38(

باالأخرى داخل اإطارها«

امل�سكلة  حل  ميكن  اأنه  فريدمان«  »نورمان  ويعتقد   

طريقها  عن  ميكن  و�سيلة  عن  بالبحث  بعيد  حد  اإىل 

اإطار  داخل  احلدث  بو�سع  وذلك  لل�رضد،  اأداة  حتديد 

احلبكة  داخل  من  ال�سخ�سيات  اإحدى  وعي  من 

اأن  نبني  الأن  �رضورة  هناك  تعد  مل  واأنه   ،  
)39(

ذاتها

االهتمامات  من  واحدة  اأ�سبحت  قد  النظر«  »وجهة 

جماليات  �سنع  يف  يرغبون  الذين  لهوؤالء  الرئي�سية 

لوحظ  الذي  ال�سعر  جلماليات  مماثلة  تكون  للق�س 

بعد  اجلديد، حتى  النقد  من  مبكر  وقت  تطور يف  اأنه 

 The Rhetoric of Fiction الق�س«  اأن ظهر كتاب »بالغة 

لـ»واين بوث« Wayne Booth منذ ما يزيد على عقد من 

الزمان، بينما الهجوم ميتد لي�سمل املبادئ العقائدية 

اجلديدة جلماليات الفن الق�س�سي، واملجادلة والنهج 

التعددي للمو�سوع الذي يخدرِّم يف املقام االأول على 

 .
)40(

تاأكيد االهتمام املعا�رض بتقنية »وجهة النظر«

 واأو�سح اأنه عندما نتتبع تطور هذا املفهوم »املفتاح« 

من  كثري  يف  وحمدًدا  متما�سًكا  تعريًفا  �سنجد  رمبا 

ا 
ً
مثمر التعريف  هذا  يكون  و�سوف  وعالقاته.  اأجزائه 

االأ�سئلة  تقنني  من  متكنا  نحن  اإذا   - يعتقد  فيما   -

ا�ستطعنا  واإذا  اإجابات،  تكون  التي  الفروق  لهذه 

ترتيب هذه االإجابات داخل بع�س االأ�سكال املنطقية 

 .
)41(

املت�سل�سلة

مقالته  يف  ز 
ّ
مي فقد   Wayne Booth بوث«  »واين  اأما   

 Distance and point of view النظر«  ووجهة  »امل�سافة 

امل�رضح  املقدم،  ال�سارد  وبني  ال�سمني  املوؤلف  بني 

به وغري امل�رضح به، كما مييز يف الوقت نف�سه بني 

ال�سنف  اأما  بها.  اجلدير  وغري  بالثقة  اجلدير  ال�سارد 

ال�سارد  فيه  يكون  الذي  ذاك  فهو  بوث  عند  الثالث 

�سخ�سية تعلن عن نف�سها يف الرواية باأ�سكال خمتلفة. 

 ويبدي بوث معار�سته للقول باملفا�سلة بني اأ�سلوب 

مطلًقا،  تف�سياًل  غريه  على  النظر  وجهة  اأ�ساليب  من 

النقاد  ي�سدرها  التي  التعليمات  قيمة  يف  وي�سكك 

ب�سدد ال�رضد اأو االإيهام بالواقع اأو امل�سافة التي يجب 

اأن تكون بني الروائي ومادته، موؤكداً اأن هذه النواحي 

الفنية لي�ست هدًفا يف حد ذاتها، ولكن اأهمية حتليلها 

اأو  الفني  العمل  جناح  اأ�سباب  عن  الك�سف  اإىل  ترجع 

ف�سله. ويذهب بوث اإىل اأن الفرق بني ا�ستخدام �سمري 

لي�س بال�رضامة  الغائب مثاًل  واأ�سلوب �سمري  املتكلم 

التي نظنها، واأن االأهم بكثري هو اأن نحدد بدرجة اأكرب 

بتاأثريات  ارتباط �سفات معينة  الدقة والو�سوح  من 

اأو نتائج حمددة مرغوب فيها.

الت�سنيفات  هذه  بني  بوث  مييز  ذلك  �سبيل  ويف   

ل�سوت املوؤلف: 

Implied Au�  )اأ( املوؤلف ال�سمني )ذات املوؤلف الثانية(

thor

 Undramatised الراوي غري املعلن )غري املم�رضح(  )ب( 

 Narrator

Dramatised Narrator )جـ( الراوي املعلن )املم�رضح(

ذكر بني الت�سنيفني االأول والثاين، 
ُ
 والفرق ال يكاد ي

�سخ�سية  الراوي  في�سبح  الثالث  الت�سنيف  يف  اأما 

با�ستخدام �سمري  ذاتها  تعلن عن  الرواية،  معلنة يف 

املتكلم اأحياًنا وبا�سم املوؤلف اأحياًنا اأخرى.

 ثم ي�سنف »الراوي املعلن« اإىل:

Observer اأ( املراقب( 

 agent Narrator ب( الراوي امل�سارك يف االأحداث(

Reflector جـ( الراوي الذي يعك�س االأحداث( 

وا�سح،  هو  كما  ينطلق،  الت�سنيف  هذا  اأن  ويالحظ   

من معيار امل�سافة التي تف�سل بني املوؤلف والقارئ 

هذه  حتت  النقد  ويتناولها  الرواية،  و�سخ�سيات 
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)42(

املفاهيم: املفارقة، النغمة، البعد اجلمايل

 ومن الت�سنيفات االأخرى التي ذكرها بوث وهي تركز 

نظره،  ووجهة  الراوي  بني  العالقة  نوع  حتديد  على 

واملوؤلف ومادته، ما ياأتي:

 )اأ( الراوي الذي يعتمد عليه، والراوي الذي ال يعتمد 

عليه.

 )ب( الراوي الواعي بذاته، والراوي غري الواعي بذاته.

.Privileged جـ( الراوي �ساحب االمتياز( 

.Limited د( الراوي املحدود( 

املعرفة  وهذه  �سيء،  بكل  العارف  فهو  االأول  اأما   

تختلف درجتها من راٍو اإىل اآخر. ولكن اأهم مظاهرها 

هو املعرفة مبا يدور يف داخل ال�سخ�سيات، اأما الثاين 

فهو الذي تقت�رض معرفته على ما ميكن احل�سول عليه 

 .
)43(

عن طريق »الروؤية الواقعية« و»اال�ستنتاج«

اأكرث  النظر ب�سكل   ويتعر�س »بوث« ملو�سوع وجهة 

The Rhet�  تف�سياًل يف كتابه »بالغة الفن الق�س�سي«

الكاتب  لظهور  ا  راف�سً موقًفا  فيتخذ   ،oric of Fiction

التي  االأدبية  احليل  اإحدى  اأن  ويرى  مبا�رض،  ب�سكل 

ي�ستخدمها الكاتب - والتي تعد ميزة من وجهة نظره 

على  للح�سول  االأحداث  وراء  اللفظ  يكون  اأن  هي   -

كانت  ومهما  وقلبها.  ال�سخ�سية  لعقل  �سادقة  روؤية 

ت�سوراتنا ب�ساأن الطريقة املثالية ل�رضد الرواية، فاإن 

ي�ستطيع  عندما  �سك  بدون  تتم  كانت  االإبداع  عملية 

املوؤلف اأن ي�رضد لنا ما مل ميكن الأي �سخ�س اآخر اأن 

الواقعية  الواقعية، ففي احلياة  يخربنا به يف احلياة 

ال نعرف اأحًدا �سوى اأنف�سنا عن طريق اإ�سارات داخلية 

 .
)44(

معتمدة و�ساملة

باملوؤلف  الدفع  اأردنا  ما  اإذا  اأنه  اإىل  بوث  وي�سري    

The house of fiction فعلينا  بعيًدا عن »جمال اخليال« 

املبا�رض مع  التخاطب  اأ�سكال  نتخل�س من جميع  اأن 

التعليقات  جميع  ا�ستبعاد  اإىل  باالإ�سافة  القارئ، 

املقدمة با�سم املوؤلف.

ا اأن اأهم الرواة املعرتف بهم يف الفن   ويعتقد بوث اأي�سً

الق�س�سي احلديث هم مراكز وعي يف �سيغة الغائب، 

طريقة  بلورة  خاللهم  من  املوؤلفون  ا�ستطاع  حيث 

ا، تعك�س جتربة  �رضدهم، اأن يكونوا مرايا م�سقولة جدًّ

عقلية معقدة. اإنها توؤدي بدقة عمل الرواة املخل�سني 

 .
)45(

ا يف ذاتها
ً
رغم اأنها ت�ستطيع اأن ت�سيف زخم

الأنف�سهم  ي�سمحون  الذين  بوث،  نظر  يف  الرواة،  اإن   

يختلفون   - بالعر�س  نف�سه  الوقت  ويف  بال�رضد 

به ونوعه،  امل�سموح  التعليق  قدر  اعتماًدا على  ا 
ً
كثري

بني  االأحداث  يف  مبا�رضة  عالقة  اإيجاد  جانب  اإىل 

امل�سهد والعر�س scene and summary. مثل هذا التعليق 

ي�ستطيع اأن ي�سمل اأية خا�سية عن التجربة االإن�سانية، 

وكذلك ي�ستطيع اأن يت�سل بالعمل االأ�سا�سي يف طرق 

على  التعليق  اإىل  ننظر  وعندما  حُت�سى.  ال  ودرجات 

بني  مهمة  اختالفات  نتجاهل  فاإننا  فريدة،  اأداة  اأنه 

orna�  التعليق الذي يعد مبثابة ديكور »�سيء زخرايف«

  .
)46(

ا بالغية mental، والتعليق الذي يخدم اأغرا�سً

تعني  اأن   Objectivity للمو�سوعية  اأنه ميكن  ويو�سح   

القيم  جميع  جتاه  حمايًدا  موقًفا  للموؤلف  بالن�سبة 

Neutrality جلميع  اأو حماولة �رضد حيادية  املطروحة 

االأ�سياء اجليدة اأو الرديئة. 

ما  ا 
ً
غالب  - بوث  راأي  يف   - قراءة  جتربة  اأية  ففي   

والراوي  املوؤلف  بني  �سمني  حوار  هناك  يكون 

هوؤالء  من  واحد  فكل  والقارئ،  االآخرين  وال�سخو�س 

االأربعة يحدد مداه بالعالقة مع االآخرين، وهذا املدى 

يرتاوح بني التطابق التام يف اأي ميزان للقيم ،بغ�س 

النظر عما اإذا كانت هذه القيم اأخالقية اأو عقالنية اأو 

يتدخل  اأن  للموؤلف  اأو حتى ع�سوية، وميكن  جمالية 

يقنعنا  اأن  �رضيطة  عواطفنا  لك�سب  مبا�رضة  ب�سورة 

دقيق-  ب�سكل  مقنعة  االأقل-  على  »تدخالته«  باأن 

 .
)47(

ويف �سلب املو�سوع

ا من 
ً
كثري ا�ستعادوا  فقد  املعا�رضون  البنيويون  اأما   

ذلك  يف  م�ستعينني   - واأخذوا  ال�سكالنيني،  بحوث 

باملبادئ الل�سانية »ال�سو�سورية« التي متيز بني اللغة 

للن�س   synchroniqe التزامنية  اللغة  مببداأ   - والكالم 

اأنها حتلله يف �سكونيته بغ�س النظر عن  اأي  االأدبي، 

عالقته ب�ساحبه اأو بالو�سط الذي برز فيه.
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149\ �ساعر وباحث من ُعمان

»الرثثرة ال�سعرية هي فجيعة �سعرنا العربي«.. بهذه اجلملة النرثية اخت�رش نزار قباين 

مقدمة ديوانه )كتاب احلب( مب�رشا من خالل هذه اجلملة بنمٍط �سعرٍي كتابٍي جديد ، ي�سلح 

لهذه املرحلة ومتجاوزا ملراحل كتابية م�ست معلال ذلك اإن »اأعظم ال�سعراء اأولئك الذين 

. اإن اللعبة ال�سعرية كما ي�سميها نزار 
)1(
كتبوا بيت �سعر واحداً وماتوا بعد كتابته مبا�رشة«

هي لعبة اإ�سارات �سوئية وال�ساعر الناجح هو ال�ساعر الذي يعرف متى ي�سمت ومتى يلقي 

اإن الذائقة العربية ال�سعرية متر بتحوالت كثرية والق�سيدة العربية تغري  ورقة الده�سة. 

لونها وجلدها مبا يتنا�سب وع�رشها فهي دائمة التغري والتحول وتطرح نف�سها باأ�سكال 

كتابية خمتلفة والع�رش الذي نعي�سه هو ع�رش �رشعة وع�رش لقطة وع�رش اإ�سارة �سوئية 

خاطفة ، هو ع�رش ال ميّكن ال�ساعر الأن يقول كثريا ، الأن الزمن زمن �رشعة والأنه وبب�ساطة 

اأي�سا قد مل كثري الرثثرة طول تاريخه ال�سعري الطويل ، وها هو االآن يبتكر منطا كتابيًا 

جديداً، منطًا يخت�رش كل ما ميكن اأن يقال يف دفقة �سعرية واحدة ، دفقة ت�سبه التماعة 

برق لثوان ، التماعة قادرة على اإيجاز كل احلالة ال�سعورية حلظتها .

طاهر العمريي \

الوم�شة ال�شعرية
فـي الق�شيدة العامية

منذ منت�سف الت�سعينات من القرن املا�سي ظهرت ا�ستغاالت جديدة 

على الق�سيدة العامية يف اخلليج فطرحت اأ�سكاال كتابية جديدة ، 

اأ�سكاال تذهب بالق�سيدة نحو فتوحات كتابية  مل تعهدها الق�سيدة 

ال�سعبية ، ا�ستغاالت قائمة على االختزال والتكثيف ال�سعري العايل 

كا�سرة النمط التقليدي للق�سيدة العامية



 اإن الكالم العربي اأ�سبح يقرتب كثرياً من االخت�سار، 

وهذا اأمر ال يقت�رض على ال�سعر فقط ، فهنالك الق�سة 

الق�سرية والق�سة الق�سرية جداً وهنالك ال�سذرات ، اإذ 

اأ�سبحت الكتابة ت�سبه االإ�ساءة ال�رضيعة يف كامريا 

وا�سبحت  القطة  عــني  الكاتب  فعني   ، الت�سوير 

اللحظوية  الالقطة  لعينه  حقيقية  ترجمة  كتابته 

اإذ  واأ�سبح الكالم الكثري ال ي�سبهه وال ي�سبه زمنه ، 

هو لي�س يف حاجة اليه ، فالثياب الطويلة ا�سبحت 

اإقتنا�س  ما يحتاجه حلظتها هو  فكل   ، عليه  عبئا 

فكرة ومتريرها بلغة �سعرية مف�سلة على مقا�س تلك 

االإلتماعة الفكرية حلظتها . 

 
)2(

�سيء« كل  ي�رضح  اأن  ال�سعر  وظيفة  من  »لي�س 

اآراء ولكنه يعر�س روؤية« وهو  وال�ساعر »ال يعر�س 

»ال يعرب عن احلياة ولكنه يخلق حياة اأخرى معادلة 

 ، اإن احلياة اجلديدة التي ين�سدها ال�ساعر 
)3(

للحياة« 

ت�سبه   ، قلقه وتوتره  ت�سبه   ، ت�سبهه  ، حياة  احلديث 

هذه  وما   ، يقول  وال  كثرياً  يقول  الذي  زمنه  اإيقاع 

 ، لق�سيدته  م�سابه  متثيل  اإال  ين�سدها  التي  احلياة 

 ، يعي�سه  الذي  لزمنه  حقيقي  انعكا�س  الق�سيدة  بل 

كالمية  �سياقات  يجرتح  احلديث  ال�ساعر  اأ�سبح  اإذ 

م�سغوطة  مكثفة  لديه  اللغة  واأ�سبحت  جــديــدة 

تقول  وم�سة  فهي   ، وتوترها  حياته  اإيقاع  ت�سبه 

اإىل ح�سد  بحاجة  يعد  ال�ساعر مل  اأن  كما  تقول،  وال 

يلفظ  اأن  يود  فهو  ق�سيدته  يف  الكالم  من  الكثري 

اأي تكلف لغوي، فكرة  اإلتمعت يف ذهنه دون  فكرة 

يلتقطها من خالل تفا�سيل حياته اليومي والتاأمل 

يف احلياة واملوجودات ، ويود اأن يو�سل هذه احلالة 

ال�سعورية باأقل الكالم ، ومل يعد ال�ساعر يحفل اأي�سا 

بالزخرفات اللفظية والكالمية التي رمبا قد ت�سغله 

ما  اأبعد  اأ�سبحت  لديه  ،فاللغة  فكرته  اإي�سال  عن 

واجلزالة  التقليدية  البالغية  »ال�سياغات  تكون عن 

مكررة  �سياغات  اىل  ال�ساعر  جتر  التي  اللفظية 

لغة   فهي 
)4(

�سمن قوالب جاهزة ومعان م�ستهلكة«

فيها » الكثري من االألفة واحلميمية والب�ساطة .. فهو 

روؤاه  خاللها  من  م�سكال   
)5(

الطريق« من  يتناولها 

حول الكون واحلياة .

اجرتاحات  ثمة    
)6(

اجلديدة  العامية  الكتابة  ويف 

الكتابي  التكثيف  من  النوع  هذا  ملمار�سة  �سعرية 

نف�سها  تقدم  العامية  الق�سيدة  ا�سبحت  اإذ   ، اجلديد 

يف  حتول  من  يطراأ  ما  يطراأعليها  كتابي   ك�سكل 

تت�ساوق  فهي   ، احلديثة  ال�سعرية  الكتابة  اأ�سكال 

�سياق  ت�ساوقا ال �سعوريا �سمن  التحوالت  مع هذه 

وفن  �سعري  كمنجز  نف�سها  وتــقــدم  عــام  كتابي 

امل�سميات  عن  وبعيدا  املكتوب،  القول  فنون  من 

واال�سطالحات التي ميكن ان تطلق على هذا النوع 

ق�سائد   ، الوم�سة  كق�سيدة  ال�سعرية:  الكتابة  من 

ق�سرية اأو ق�سائد ق�سرية جدا ، اللقطة ،التوقيعات، 

الهوام�س، الالفتة  .. وت�سبيهها بجهاز االإ�ساءة يف 

ال  كتابي  ك�سكل  وجودها  فــاإن  الت�سوير،  كامريا 

ميكن جتاهله وبالذات عند الكثري من كتاب ق�سيدة 

النرث وما متر به من تطورات يف العامل العربي كما 

اننا قد جند م�سابها لها يف �سعر »الهايكو« الياباين 

ال�سعري  الــرثات  يف  عالية  مرتبة  يحتل  والــذي   
)7(

االإن�ساين، وما يتميز به �سعر الهايكو من »االخت�سار 

يف اللغة و�سياغة اللحظة االإن�سانية ال�ساعرة، التي 

الكلمة جملة  �سعرية  .. من  العاطفة   قوة  تتخذ من 

ايقاعية .. تختزن يف عدد األفاظها املحدود م�ساحات 

 . 
)8(

لغوية �سا�سعة التاأويل وف�ساء للمتخيل ال�سعري«

ولو اأخذنا على �سبيل املثال جتربة كتجربة عدنان 

ال�سعرية  واالختزاالت  اال�ستغاالت  وتتبعنا  ال�سائغ 

التي ي�ستغل عليها يف جتربته لوجدنا اأمثلة كثيرية 

 ، »تاأبط منفى«، »ق�سائد ق�سرية«  ، فمن  على ذلك 

»تكوينات« اإىل »تنويعات« جند الكثري من اال�ستغال 

اجلميلة  ال�سعرية  الكتابة  مــن  الــنــوع  ــذا  ه على 

والعالية ال�سعرية . فمن ديوان تاأبط منفى نقراأ ن�س 

: 
)9(

» اأبواب«

اأطرق بابا

اأفتحه

ال اأب�رض اإال نف�سي بابًا

اأفتحه
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اأدخل

ال �سيء �سوى باٍب اآخر

يا ربي

كم بابا يف�سلني عني 

ا�ستطاع  التي  ال�سعورية  احلالة  هذه  نرى  فنحن 

، فهو  الق�سري  اأن يلخ�سها يف هذا املقطع  ال�سائغ 

يلخ�س اإغرتابه وقلقه واأمله باأقل الكالم .

عنها  نتحدث  التي  اجلديدة  عاميتنا  اإىل  وبالعودة 

ذات  نلحظ  فاإننا  الكتابي  �سريها  خــط  وبتتبع 

الن�س  على  الكتابية  اال�ستغاالت  وذات  التحوالت 

القرن  من  الت�سعينات  منت�سف  ففي   ، ال�سعري 

الق�سيدة  على  جديدة  ا�ستغاالت  ظهرت  املا�سي 

ا�سكاال  فطرحت  اخلليج  يف  العامية 

كتابية جديدة ، اأ�سكاال تذهب بالق�سيدة 

تعهدها  مل  كــتــابــيــة   فــتــوحــات  نــحــو 

قائمة  اإ�ستغاالت   ، ال�سعبية  الق�سيدة 

على االإختزال والتكثيف ال�سعري العايل 

كا�رضة النمط التقليدي للق�سيدة العامية 

لت�سبح ق�سيدة »تلتقط بكلمات معدودة 

املفردات  من  عدد  باأقل  وتبني  املعنى 

ن�سًا متكاماًل،ذي فكرة مركزية واحدة« 

: 
)11(

 ، فنقراأ لـ حممد النفيعي 
)10(

تدر و�س اأكرب م�سيبة

ممكن يف حلظة تهدك

ملا يغدرك اأ�سدقاك

 وتنكر دروبك خطاك

 وكل �سيء ي�سري �سدك 

حتى يدك !

 وقد تتطور فكرة االإختزاالت ال�سعرية هذه لت�سبح 

املقاطع اأق�رض واأكرث كثافة وتركيزا وابتكارا وهذا 

عند  ال�سعري  الوجدان  تاريخ  »اإن  اذ  بالغريب  لي�س 

لالإ�ساءات  االإهــتــزاز  على  اأ�سال  موؤ�س�س  العرب 

:
)12(

ال�رضيعة اخلاطفة �سواء اأكانت فكرية اأم وجدانية«

تخاف
ْ
ال 

هذا الربق 

حلم ال�سما الزرقا

)13(
 واح�سا�سها بالفرق 

ال�ساعر  ال�سعرية قد تفنن  الكتابة  النوع من  اإن هذا 

ملا  ت�ستهويه  اأ�سبحت  لنقل  اأو  اإتقانها  يف  العامي 

�سواء  العايل  الكتابي  والتكثيف  االإختزال  من  فيها 

ال�سعرية  اجلمل  �سعيد  على  اأو  الفكرة  �سعيد  على 

الق�سرية واملكثفة فنجد اأن اجلملة ال�سعرية اأحيانا 

حتتوي على ثالث كلمات فقط واأن املقطع ال�سعري 

اإىل  فاإن هذا يحتاج  ، وبالتاأكيد  �سطرين  يتعدى  ال 

حرفنة كتابية كبرية واإىل تركيز ذهني عال فلي�س 

تطورت  ثــم   . الكتابية  الــرثثــرة  مــن  اأ�سهل  هناك 

عن  عبارة  لت�سبح  العامي  ال�ساعر  عند  الق�سيدة 

تختزل  مقاطع   ، املرقمة  املقاطع  من  جمموعة 

الكثري من التكثيف الكتابي ترتابط هذه املقاطع مع 

بع�سها البع�س وكانها م�سبحة ي�سد كل 

واحدة  فكرة  م�سكال  اليها  االآخر  مقطع 

اأمنوذج �سعري جديد  مكتملة ومقدمة » 

واإيقاعاته  ولغته،  و�سوره،  ت�سكيله،  له 

)الداخلية واخلارجية( وتنبع خ�سو�سية 

من  يكتنزه  مبا  ال�سعري  االأمنــوذج  هذا 

كثرية،  دالالت  ذات  قليلة،  ملفوظات 

ذاتها،  من  تتخلَّق  خ�سبة،  واإيــحــاءات 

مكثفة،  ة 
ّ
بوؤري حركة  يف  ذاتها،  وعلى 

 
)14(

ومتوترة«

اأو  وما نلحظه يف جتربة ال�سعر العامي 

النوع  هذا  لكتابة  التجربة  بدايات  يف 

من الن�سو�س ، ما نلحظه  اإعتماد هذه 

العايل فالرتكيز  املو�سيقي  االإيقاع  الن�سو�س على 

يف  ال�سعرية  املقاطع  وق�رض  القافية  وجــود  على 

اجلملة الواحدة يعترب مطلبا مهما يف هذه املقاطع 

، الأن االأذن العربية بطبيعتها مو�سيقية وحماوالت 

من  التخل�س  ت�ستطع  مل  املرحلة  تلك  يف  التجريب 

العالية املرتبطة  غنائية املقاطع هذه ومو�سيقاها 

ارتباطا وثيقا بال�سعر املكتوب :

يا نعمة )ما( النافيه :

�سفت انا ال�ساعر وهو ي�سنق بتهمة قافيه

�سفت رجليه تتدىل يف الهوى

حلظتها ..

)15(
�سفت االأر�س مت�سي حافيه !! 
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يحفلون  ال  �سعراء  االآخــر  اجلانب  على  جند  بينما 

واملو�سيقي يف مقاطعهم  ال�سكلي  باال�ستغال  كثريا 

عفويتها  بكامل  الوم�سات  هذه  فتاأتي  ال�سعرية 

هادئة  كوم�سة  تاأتي   ، وغنائيتها  وان�سيابيتها 

حمملة بالكثري من ال�سعر وبلغة و�سفية رومان�سية :

حبيبة قلبي لو تدرين

بوجودك

�سحارى ال�سوق تتحول 

نهر يجري

و�سط قلبي

)16(
مزارع تني 

الكتابية  حتوالتها  توا�سل  العامية  الق�سيدة  لكن 

الوم�سة  ق�سيدة  يف  تطورا  اأكــرث  ا�سكاال  فتطرح   ،

ال�سعرية فتحاول التخل�س من اأ�سار االيقاع ال�رضيع 

اإىل  الق�سرية  ال�سعرية  واجلمل  املكررة  والقوايف 

اأحمد  ال�ساعر  ن�س  ويف  اأو�سع،  كتابية  ف�ساءات 

ال�سيدي )قريٍة يف خدرها الدايف تنام( ذلك االأمنوذج 

للن�س املتجاوز يف ا�ستغاله، فهو ن�س يطرح نف�سه 

بفكرة �سعرية خمتلفة حيث عمد ال�ساعر اىل تق�سيم 

يف  البع�س  بع�سها  مع  تلتقي  مقاطع  اىل  الن�س 

هدف مركزي واحد ، واإذ تتعدد مناخات هذا الن�س 

وم�ساهداته القروية اإال اإنه يلتقي يف جميع املقاطع 

يف فكرة واحدة اأال وهي فكرة القرية ، هذه املقاطع 

يحاول  جانبية  عناوين  لها  و�سع  الــذي  املكثفة 

به  املتعلقة  الفكرة  يكثف  اأن  عنوان  كل  خالل  من 

مم�سكا  واحدة  دفعة  يدفعها  قليلة  اأ�سطر  خالل  من 

بالفكرة واللغة يف تكثيف جمايل رائع :

* السدرة العودة :
اأي ينبوٍع يغّذي يف عرو�سك كل هذا التيه؟!

ار يف �سدرك وال قلتيه؟!
ّ
اأي �ســـٍر اأخ�رٍض مو

ياللي لونـــتي الزمــن..

كل هاالأخــــ�رض ملن؟؟

ياوريـــــفة...

ى يف �سباحـــاتك رفـــيــفْه؟
ّ
ـرٍي تهــج

ْ
كم ُقـم

البــــها املْخ�سل حلــظاٍت  قــّطـفت من هذا  اأنا  وكم 

�سفــــيفه؟!

* الفلج )1(:
لـ�سان بنـٍت طاي�سْه..

ميتد يف وجه اليبا�س!!

* الفلج )2(:
ْ
م ق�سى عمره

ّ
عا�ســق متــي

ــــٍل بـيـن اأحـــبابـْه
ْ

                               مــرتح

ْ
ي�ســــمــهم �سجــرٍة �سجره

ل احلـقـل واأعــ�سابْه
ّ
                              ويقـــب

ْ
جمنون..م�سكون باخل�رضه

             وبـ فـكـرة القرية / الغابْه !! )17(

التجريب  اأن  ال�سابق  الن�س  نلحظ من خالل  ولعلنا 

اأو  التفعيلة  ق�سيدة  على  يقت�رض  ال  هذا  الكتابي 

الق�سيدة  على  اأي�سا  ين�سحب  اإمنــا  النرث  ق�سيدة 

مملكة  ــل  داخ التجريب  مــن  نــوع  وهــو  العمودية 

الق�سيدة العمودية ، ولعلنا ال نذهب بعيدا اإذا قلنا اأن 

لهذا ال�سكل الكتابي جذور يف �سعرنا العربي فهناك 

ما عرف باملقطعات »وقد زعم الرواة اأن ال�سعر كله 

تق�رض  اإنك   : الزبعري  الإبن  »وقيل 
  )18(

رجز وقطع« 

امل�سامع  يف  اأولــج  الق�سار  الأن   : فقال   ، اأ�سعارك 

يكفيك من  اأخــرى:  املحافل، وقال مرة  واأجــول يف 

يروى   ومما 
)19(

فا�سحة«  و�سبة  غرة الئحة،  ال�سعر 

للجماز قوله :

اأقول بيتًا واحدا اأكتفي 

)20(
بذكره من دون اأبياتِ    

ذات   « هو  ال�سعر  هذا  فاإن  اأعــاله  قدمنا  وكما  اإذن 

ملفوظات قليلة ودالالت كثرية ، وايحاءات خ�سبة 

ترتك  مكثفة  وجدانية  بدفقة  الربق  كومي�س  تاأتي 

جانب  اإىل  فهو   
)21(

ينمحي« ال  ال�سعور  يف  انطباعا 

تتنا�سب  لغة   ، خمتلفة  كتابية  لغة  يقدم  فاإنه  ذلك 

اأكرث  اأ�سبحت  فاللغة   ، الكتابي اجلديد  ال�سكل  وهذا 

�سهولة وعفوية ودارجة وواقعية ، فال وجود للكلمات 

فالتلقائية  الرنانة  الفخمة  اأو  الوح�سية  الوعرة 

والعفوية واال�ستغال على الفكرة اللقطة هو ما يكاد 

اإننا ال جند  يغلب على هذا النوع من الكتابة ، كما 

واال�ستعارات  وخياالتها  اللغة  على  ا�ستغال  كثري 

اللفظية واخليال املبالغ يف توظيفه ، فهذا النوع من 
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الكتابة ال يحتاج اإىل كل هذا احل�سد بقدر ما يحتاج 

اإىل ذهنية القطة قادر على ا�سطياد فكرة وتوظيفها 

باأقل قدر من الكلمات .

من  الكثري  اليحيائي  وهقة  بن  حمود  كتابات   يف 

داخل  الوم�سة  ق�سيدة  على  اجلميلة  اال�ستغاالت 

ج�سد الق�سيدة العمودية ،فهو ياأخذ من اللهجة ومن 

تفا�سيل احلياة اليومية الكثري من مفرداته ، فتاأتي 

اإنك  لدرجة  ومرتابطة  مكثفة  لديه  ال�سعرية  الدفقة 

لتتابع  وذلك  االآخر  عن  بيتًا  تف�سل  اأن  ت�ستطيع  ال 

الفكرة ولتحقق �رضط الوم�سة ال�سعرية فيه :

برتوح عّني يا غناتي ؟ !

                         ملقاك :حلٍم ما اتهّناه 

خايف مع االأيام  تاتي 

 بيتي واتعّداه  !
ّ
                         ومتر

ح فديتك ،ال حتاتي 
ّ
رو

                         اأنا بخري ، احلمد هلل !

وعفويته  وهقة  بن  حمود  تلقائية  اإن 

مييز  ما  هو  ال�سارع  لغة  من  واقــرتابــه 

القائمة  ال�سعرية  وم�ساته  من  الكثري 

هذه   ، الكتابة  يف  الده�سة  على  اأ�سال 

االن�سان  معاناة  من  اخلارجة  الده�سة 

واأفكاره  حياته  تفا�سيل  ومن  العادي 

اليومية والعادية ، هذا اإىل جانب امتالكه 

على  ــادرة  ق  ، خاطفة  تعبريية  الأدوات 

اختطاف الفكرة وتقدميها باأقل الكلمات :

ال ت�ساأيل : �سو حت�س ؟

 ، اأقول
ّ
                       �سعبة علي

واهلل »اأحبك« ... ب�س 

                     خايف ، من املجهول

قد تكون ق�سيدة ـ الوم�سة و�سيلة من و�سائل التجدد 

حتاول  التي  احلداثة  اأ�سكال  من  �سكاًل  اأو  ال�سعري 

هذا  مع  ولكنها   ... احلديث  الع�رض  جماراة  جاهدة 

تبقى ا�ستجابة �سادقة ل�سوت ال�ساعر الداخلي الذي 

اأن ير�سل من خاللها ر�سالة �سعرية ي�سمن  يحاول 

له  حاملة  ممكن،  وقت  باأ�رضع  قارئه  اإىل  ت�سل  اأن 

عن  نف�سه  الوقت  يف  معربة  وذاتــه  ال�ساعر  عــامل 

له  موؤكدة   ، اأحالمه  عن  اأو حتى   ... واآالمــه  همومه 

اأنها تتنا�سب يف �سكلها على االأقل مع مبداأ االقت�ساد 

 
)22(

والتقتري الذي حكم حياتنا الع�رضية املتح�رضة«

، من اأجل هذا كان لزاما على ال�ساعر اأن يبتكر �سكله 

الوم�سة  ال�سعري اجلديد، والذي نلحظه يف ق�سيدة 

معينا  و�سكليا  كتابيا  ن�سقا  يعتمدو  �سعراءها  اأن 

النقاط  وفوا�سل  الكلمات  توزيع  طريقة  يف  حتى 

ال�سعورية  والدفقة  احلالة  الأي�سال  وذلك  بينها  ما 

اجلمل  اإذابــة  اإىل  ال�ساعر  ي�سعى  فحني   «  ، للقارئ 

و�سع  عن  ميتنع  بينها  الفا�سلة  احلدود  وا�ستبعاد 

ا�سارات الرتقيم الالزمة للتحديد البنائي واملنطقي 

: 
)23(

وبالنتيجة لو�سوح املعنى« 

كان يل قلب ودفْنَته حتت اإع�سار الرماد 

تو�سعني  جلل  وخنْقَته  �سوت  يل  كان 

البالد 

واليوم اأنا من دون قلب 

واليوم اأنا من دون �سوت

عني املداد!!
ّ
يف و�سط درب املوت �سي

حمد  لــلــ�ــســاعــر  الــ�ــســابــق  املــقــطــع  يف 

اخلرو�سي ، هذا ال�ساعر الذي يحاول ان 

كهذا،  ق�سري  مقطع  يف  حزنه  يخت�رض 

خالل  من  نلحظه  ان  ن�ستطيع  والــذي 

يف  �سفحته  على  املن�سورة  وم�ساته 

الــذي  ــزن  احل هــذا  نلحظ   ، بــوك  الفي�س 

اأكرث  يتمادى  اأن   ي�رض  والــذي  يتعملق 

واأكرث مع كل مقطع ين�رضه ، ونلحظ ذلك 

ت�رض  التي  ال�سعرية  وم�ساته  يف  املبهر  التكنيك 

على التناوب بني ق�سيدة التفعيلة وما ميار�سه من 

الكالم  ، نلحظ نافذة  العمودية  تكثيف يف مقاطعه 

هذه التي ي�رض على اأن تكون مفتوحة دائما مقدما 

من خاللها �سكال �سعريا كتابيا جديدا  يطفح بذاتية 

جمعية ال تخطئها عني قارئ :

ظّنيت اأر�سك ذهب 

                     وغافك �سجر تني 

واأفالج جوفك عنب

                     وبحرك دمع عني 

عت عمري اأحب
ّ
�سي

                 رمل وح�سى وطني
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اأ�سبح ال�ساعر 

احلديث يجرتح 

�سياقات كالمية 

جديدة واأ�سبحت 

اللغة لديه مكثفة 

م�سغوطة ت�سبه 

اإيقاع حياته 

وتوترها



حب
ُ
اأنام حلمي ال�س

                    واأ�سحى ب�سّكني!!

ما عاد فيني عتب 

                   اأعتب على مني ؟!

يبقى  ولكن  طويال  تدوم  ال  التي  الوم�سات  هذه  اإن 

اأثرها حا�رضا يف القلب ، هي الطريق االأمثل للتعبري 

عن تناق�سات هذا الع�رض وتقلباته ، وهي االأقدر على 

اخت�سار اأحزاننا واآالمنا يف زمن �رضيع االيقاع ، وهي 

الطريقة االأجدر على جماراة هذا الزمن بكل حتوالته .

ويف ن�س )حالة( لل�ساعر خالد ن�سيب العرميي جند 

اأنه  » ي�ستعني باأ�سكال عدة للتنقيط والف�سل من اأجل 

مبعرثة  اأجــزاء  يف  وتقطيعها  اجلملة  وحدة  متزيق 

التنقيط والرتقيم يلعب �سكل  .. واإىل جانب تقنيات 

دوراً  حدة  على  كل  اأو  معًا  الن�س  وتوزيع  الكتابة 

مكوناتها  تقييم  واإعــادة  اجلملة  تفكيك  يف  مماثاًل 

ال�ساعر  اأن  الن�س   ونحن نرى يف هذا 
)24(

كوم�سة« 

كل   ، مقاطع  جمموعة  اإىل  الن�س  تق�سيم  اىل  عمد 

اأي�سا  اخلاطفة  وفكرته  معينا  عنوانا  يحمل  مقطع 

املقطع  اختزال  التكثيف  هذا  خالل  من  يحاول   ،

ال�سعري بفكرة دالة واحدة ، واجلديد يف هذا التق�سيم 

اإنه ا�ستعان ب�سكل كتابي معني قائم على  تقنيات 

م�ستفيدا  الكلمة  وتفكيك  املفردات  وتوزيع  التنقيط 

التفكيك وما  الذي يحدثه هذا  ال�سوتي  االإيقاع  من 

اإىل جانب حماولته  يوحيه من معنى داليل متعدد 

التقنية  من  م�ستفيدا  حرفيا  الكلمات  بع�س  نرث 

الب�رضية وما توحيه من دالالت �سعورية على نف�سية 

، �ساأختار ثالثة مقاطع من الن�س تخت�رض  القارئ 

الو�سف اأعاله )ولنالحظ التجريب التقني يف مقطع 

» تتمة لولع قادم » الذي ميثل نوع من التجريب يف 

داخل ق�سيدة الوم�سة الق�سرية( :

* تتمة لولع قادم :

اذا ما خانت املر�سى ..

جتي من حرقة انفا�س البالد اللي انطفت فرحة

                                 ت�سد عودي على �ساري احلنني 

وتبحر مبنفاي

جتي  وجه  تلته  الريح  الأهداب  اللقا  طرحة

                                  �سمالك  تارٍك  كل  الوجيه  

و�ساكن  بفو�ساي

تو�ست من نهر عينك �سنني العا�سق وجرحه

و�سّلت يف ال�سما مزٍن تناثر وردها بـ اأق�ساي

 ودام اإنك جتي ..

بن�سى ..

* �سـ .. هيل :

ترجل ..

خيلك متادت يف �سلوعي 

 وجفلت نب�سي

 ونوق احلرف 

انني اأحبارها هالت عليه تراب

غريب وخيمته حزنه

يقهوي من �سـ .. هيلك

حريته ويرتاب 

 وال فـ .. وجهه �سوى هالباب !!

* باب باجتاه البحر 

اأ

ح

ب

ك

............

............

يعني ما جابت لك عيوين

اأبد �سرية !!!

بالتكثيف  يكتفي  ال  »حالة«  ن�س  اال�ستغال يف  ان 

واالقت�ساد اللفظي اإمنا يتجاوز اإىل ا�ستخدام تقنيات 

اإيقاعية ومو�سيقية اأخرى يوظفها ال�ساعر ، تقنيات 

حتاول اأن تخرج بق�سيدة الوم�سة اإىل اأبعاد ب�رضية 

ت�ساف اىل جمالية ق�سيدة الوم�سة بو�سفها ن�سا 

خمت�رضا خمتزال اأو كما ي�سفها عز الدين املنا�رضة 

حالة  تت�سمن  مكثفة؛  ق�سرية  ق�سيدة   « باأنها 

مفارقة �سعرية ادها�سية، ولها ختام مده�س مفتوح، 

حّد  اإيل  طويلة  ق�سيدة  تكون  وقد  حا�سم،  قاطع  اأو 

الكثافة  التزمت  اإذ  توقيعة،  ق�سيدة  وتكون  معني، 

. 
)25(

واملفارقة والوم�سة، والقفلة املتقنة املده�سة«
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فنيات اأخرى يف ق�شيدة الوم�شة 

بن  واأ�سكالها  حتوالتها  يف  الوم�سة  ق�سيدة  تاخذ 

تقدميها  يف  �سعراوؤها  ويتفنن  ومتعددة  خمتلفة 

املحاولة  هذه  بها  ت�سم  ك�سمات  البنى  هذه  وتظهر 

الكتابية وما هذه ال�سمات اإال تنويعات خمتلفة لهذا 

ال�سكل الكتابي الذي ال ميكن ان يلتزم �سكال معماريا 

كتابيا واحداً وهي �سفة تخرج ق�سيدة الوم�سة من 

رتابتها وتكرارها . وهي وان كانت تتناوب ما بني 

التناوب  هذا  فاإن  النرث  وق�سيدة  التفعيلة  ق�سيدة 

ولتعدد  للتجريب  اأكرب  وف�سحة  اأرحب  م�ساحة  خلق 

ق�سيدة  اعتماد  البنى  هــذه  فمن   . تقدميها  �سبل 

الوم�سة على القافية كمركزية اإيقاعية اإىل جانب 

ق�رض االأ�سطر التي تظهر كدفقات ق�سرية 

للقافية  املتناوب  التكرار  على  معتمدة 

احللزوين  ال�سكل  على  اأي�سا  ومعتمدة 

لهذه الوم�سة  التي تتناوب اأ�سطرها على 

تنطلق  متتالية  ومتوجات  دفقات  �سكل 

م�سهد  بها  ليكتمل  واحـــدة  نقطة  مــن 

الق�سيدة الدائري ومثالنا على ذلك قول 

احلميدي الثقفي :

يا �سيدي اجلمهور

لوال عذوبة ما نقول 

كان احلقول 

�سارت اأرا�سي بور

عزيزي اجلمهور

ان ما فهمت اللي نقول

تقدر تطفي النور 

تعريفات  �سكل  على  الوم�سات  هــذه  تــاأتــي  وقــد 

ق�سرية ، يريد من خاللها ال�ساعر مترير فكرة معينة 

او تعريفا معينا فيختزله �سعريا على �سكل تعريف 

ينحاز فيه اىل الفكرة اكرث من انحيازه اىل �سعرية 

املقطع وذلك كقول فهد عافت :

الكتابة :

اإبرة مثقوبة من ال مكان

يف ال زمان 

اإبرة يدخل بها خيط الدخان

وين�سج ال�ساعر ثيابه

اإجتماعيا  نقديا  بعدا  التعريفات  هذه  تاأخذ  وقد 

ثقافية  اأو  �سيا�سية  اأو  اإجتماعية  ق�سية  كمعاجلة 

في�سَخر ال�ساعر هذه الوم�سة ال�سعرية كوم�سة ناقدة 

و�ساخرة وذلك كقول عبداملجيد الزهراين :

نادي :

حط جمموعة كتب 

حط قاعة 

حط كلمة )رمبا(

اأو

)حيثما(

اأو 

)ريثما(

حط نظارة لكم واحد غبي

تلقى : نادي ادبي  .. !!

كدفقة  الوم�سة  ق�سيدة  تــاأتــي  ــد  وق

�سكل  على  متتالية  واحـــدة  �سعورية 

فيها  �سطر  كل  يلحق  عمودية  ق�سيدة 

االآخر الكتمال فكرته وتقراأ هذه الوم�سة 

بنف�س �سعري واحد الحتوائها على تقنية 

التدوير التي يجذب كل �سطر االآخر حتى 

تكتمل الفكرة مع ال�سطر االأخري ومثاله 

قول حمود احلجري )26( :

تكتب  تفا�سيل  وحدتها   ق�سيدة ..

          اجلدة ،وتفرت�س �سمت احل�سري..

املهرتي، مثل باقي ا�سياء عديدة .. 

األوانـــها   كاحلة  ،  ما  ت�ستثري .. 

غري  ال�سعور  البئي�س  ومزيده ..    

       من هم ، من غم ، من طعم مرير 

والتجديد يف الق�سيدة العامية ال يقت�رض على ك�رض 

العمود ال�سعري واإمنا قد يطال التجديد داخل مبنى 

ي�ستثمر  ال�ساعر  فنجد  نف�سها  العمودية  الق�سيدة 

الوم�سة  ق�سيدة  يف  ال�سكلية  التقنيات  من  الكثري 

العمودية كمثل اجلمع بني املتقابالت واملت�سادات 

مقابل  وحالة  �سدية  �سورة  مقابل  �سورة  فنجد 

الذي  الداخلية  املو�سيقى  يولد  مما  ــرى  اأخ حالة 

حتدثه هذه املتقابالت ، كقول احلميدي الثقفي يف 

155 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s

الق�سيدة

 العامية توا�سل 

حتوالتها الكتابية 

، فتطرح ا�سكاال 

اأكرث تطورا يف 

ق�سيدة الوم�سة 

ال�سعرية



: 
)27(

مقطوعة بعنوان )رفيف( 

اأكتب رفيف وتطيح اربع جنوم و�سنا         

  من  فوقها  جنمتني  وحتتها   جنمتني

كتبتها فـ  )اأول ال�سفحه(  ت�ساقط  جنا        

كتبتها فـ )اآخر ال�سفحه( نبت يا�سمني  

كتبت )فوق ال�سطر( مال ال�سطر وانثنى        

ميــيل  مي  الي�سار  وينحني   لليمني  

كتبت )حتت ال�سطر( وارخيت عيني وانا

اأكتب وت�ساأل رفيف: ال�سعر هذا ملني ؟!!  

 ويف ق�سيدة )روزنامة طالب جامعي( لل�ساعر اأحمد 

الوم�سة  لق�سيدة  اجلميل  اال�ستثمار  ذلك  ال�سيدي 

العمودية ، حيث ق�سم الن�س اإىل اأيام اأ�سبوع مبا ي�سبه 

روزنامة حقيقية واأمام كل يوم ي�رضد جدوله  �سعرا 

م�ستفيدا من التكثيف الكتابي وااليقاع الذي متنحه 

اإال  اال�ستثمار  الق�سرية وما هذا  العمودية  الق�سيدة 

ال  التي  العمودية  الق�سيدة  متنحه  اآخر  فني  جانب 

تقت�رض كتابتها على ال�سكل الكال�سيكي وامنا هناك 

جماليات اأخرى يقدمها هذا  ال�سكل ال�سعري الكتابي:

ال�سبت :

اول حمطة بعد .. واأطول حمطة        

ال�سبت  بحٍر  ما  يحدنه  �سطوط  

مدري  �سياطني  التعا�سة    متطه        

وال اأنا  بحبال  ذكراي  مربوط  

اأح�سنــي  يف  جلة  ال�سبت  نقطة         

تخرج عن حدود الدواير وخْلطوط  

االأحد :

يبدا انغما�سي اليوم يف بحر االأحالم

وانام عل النوم  يهدي  يل  حلوم  

 والنوم   اأق�رض  �سكة   بني   االأيام

اأمرها واح�سا�سي ي�سيح : مهزوم  

مهزوم .. ادري  لكن  الن�رض  قدام

اأقولها لنف�سي عزا .. واأكمل النوم  

ال�سعري  وهكذا ت�ستمر الق�سيدة بهذا الدفق وال�سكل 

اجلميل والتي يح�سن فيها ال�ساعر ا�ستثمار الق�سيدة 

على  قائم  جديد  �سعري  �سكل  وتقدمي  العمودية 

ا�سكال  من  جديدا  �سكال  مقدما  الق�سرية  الدفقات 

الوم�سة ال�سعرية احلديثة .

انها  العمودية  الق�سيدة  يف  اجلميلة  الفنيات  ومن 

تفعيلة  داخل ج�سد ق�سيدة  �سكل وم�سة  تاأتي على 

كا�رضا  �سارخا  يقفز  ك�سوت  فارقة  هكذا  فتاأتي 

ينبغي  كالم  نحو  اياها  وموجها  املو�سيقية  االأذن 

ن�س  ذلــك  على  مثاال  ولناأخذ   ، يقال  ان  حلظتها 

)وجه( لل�ساعر عبدالعزيز العمريي :

حل
ْ
قالـت يِلَ ار

ْ
ـف ال�سما و

ْ
�س يف �سقـ

ْ
ـني االر

ْ
ـَقـتـ

َّ
علـ

ما بقى يل من جناح
ْ
و

د
َّ
جْلَل اأعو

اأو اأطري

�سِمي ؟!
ْ
يوَدَها من مع

ْ
من يفكَّ قـ

جَتْف
ْ
ي اأر

رِّ
كلـ

َ
د عاري و

َ
اآنا ج�س

خمذول حتى من دِمي

ـت عظامي
َّ
د�سدا�ستي ملـ

لالأ�سف 

يح !
َّ
َت الر

َ
واْختار

ـم هذا
ْ
رغـ

ْ
و

خري لكن :
ْ
 ب

َّ
 �سي

َّ
كل 

عاب�سٍ  مثل ال�سواطي اللي تفارقها النوار�س

�سـربٍ  جديد
ْ
مالــها ب

ْ
ـي ر

َّ
  مالهـا اإال تــمــنـ

احلياة ا�ْسـبه بزنزانه عليها املوت حار�س

ـعـه من جليد
ْ
والـزمن �سْمــ�س ْو�سنني العْمــر قطـ  

�سكل  على  العمودية  االبــيــات  دخلت  كيف  فــرنى 

احلالة  ت�ستوجبه  �ــســوت  �سكل  على  او  وم�سة 

ال�سعورية ومربرا له فنيا ممهدا لهذا الدخول بـ )لكن( 

التي تفتح �سهوة ال�سوؤال و�سهوة احلديث .

وهذه التقنية ال تقت�رض على ال�سكل العمودي بل رمبا 

تاتي على �سكل ق�سيدة تفعيلة كما فعل فهد عافت 

يف ق�سيدته )كيمياء الغي( التي جاءت هذه الوم�سة 

على �سكل بطاقة يف منت�سف ق�سيدة تفعيلة مدورة 

حيث ا�ستثمر البعد ال�سينمائي ليمرر هذه اال�ساءة :

بطاقة :

اأكرث االأ�سياء قرف

قارئ يقلب يف ك�سل حزنك متاما 

مثل ما �سيل املجالت القدمية

يف �سوالني احلالقة !

مقاطع ق�سرية جدا  
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تاأخذ  يجدها  الوم�سة  ق�سيدة  لبناء  املتتبع  ان 

اأو  املـــزج  جــانــب  اإىل  خمتلفة  معمارية  اأ�ــســكــاال 

التنويع احلا�سل بني الكتابة املوزونة والتي تاأخذ 

ياأخذ  الــذي  االآخــر  وال�سكل  التفعيلة  ق�سيدة  �سكل 

االأ�سكال  �سابقا  �رضدنا  وكما   . النرث  ق�سيدة  م�ساق 

ا�سكالها  اأحد  الفنية املختلفة لها  نتوقف هنا عند 

بنية  اإن   ، جدا  الق�سرية  املقاطع  وهي  اأال  املهمة 

التي  املقاطع  عن  فنيا  تختلف  تكاد  املقاطع  هذه 

ال�سديد  االختزال  على  تقوم  فهذه  �سابقا،  �رضدناها 

 ، الثالثة بالكثري  اأو  ال�سطرين  اأو  ال�سطر  املكون من 

وتطرح  واملهم�سة  ال�سغرية  بالتفا�سيل  تهتم  فهي 

اأحيانا  �ساخر  وباأ�سلوب  االأ�سئلة  من  الكثري  اأي�سا 

غر�سها  تخدم  فهي   ، حكائية  مبا�رضة  تاأتي  وقد 

اأجله وهي التهتم كثريا  الذي كتبت من 

، من  الفكرة  بالوزن بقدر تركيزها على 

الــوزن  من  قليال  تتحرر  فقد  ذلــك  اأجــل 

�سالكة منحى نرثيا مقرتبة من ق�سيدة 

النرث لكنها تبقى حمتفظة بنكهة ق�سيدة 

والت�ساوؤل  الرتابط  خالل  من  التفعيلة 

من  تنتجه  ومــا  الكلمات  حتدثه  ــذي  ال

بع�سها  مع  ترابطها  خــالل  من  معنى 

هذه  ذلك  على  مثاال  ولناأخذ   . البع�س 

املقاطع لـ حممد الرطيان : 

)بنت(

املراآه

ملا �سافتها .. قالت : اآه !

)نكته(

يف املدينه ..

اجمل نكته �سمعها رفاقي

كانت : اأخالقي !!

يع�سد  ما  اي�سا   )28( الزهراين  لعبداملجيد  ونقراء 

بعنوان  هو  والذي  ال�ساخر  املقطع  هذا  الفكرة  هذه 

)مقطع �سوتي( :

�ساأل ال�ساعر :

هذا �سوت ال�سعب يثور

رد ال�سعب :

هذا �سوتك ب�س » يـ ... ثور » !!

 ونقراء يف مقطع اآخر له بعنوان » بيان« :

التاريخ :

- اأرقام

- اأ�سماء

- بطيخ !

وبالنظر اىل املقاطع اأعاله عند )الرطيان/ الزهراين( 

جند اأن ال�ساعر يعتمد اللقطة ال�رضيعة والنقد ال�ساخر 

فهو يطرح فكرة من خالل كلمات قليلة مكثفة ، وقد 

اأو  �سيا�سية  اأو  اإجتماعية  فكرة  املقطع  هذا  يحمل 

فكرة ذات نقد ثقايف معني ونلحظ اأن ال�ساعر يهتم 

اهتمامه  من  اأكرث  فيها  ال�سديد  واالإختزال  بالفكرة 

بال�سورة اأو بالفنيات االأخرى للق�سيدة التقليدية . 

 ونقراء للحميدي الثقفي مقطع بعنوان »بوح« :

ياموطني 

دام احلياه اأخذ وعطا

خذ واأعطني

الكتابي  التكثيف  مــن  الــنــوع  هــذا  اإن 

الــدرامــيــة  على  الــقــائــم  جــدا  الق�سري 

والت�ساد والفاعلية �رضيعة التاأثري على 

على  االأثــر  كبري  يــرتك  ما  هو  الــقــارئ 

نف�سية املتلقي من خالل وخزة �رضيعة 

اإنطالقة عفوية  ذات  االأثر وخزة مكثفة 

مكتنزة بالكثري من الدالالت وااليحاءات 

االأ�سياء  دقائق  تر�سد  التي  ال�سعورية 

املحيطة بنا ، والتي ال تغفل اأي�سا العمل الذي يحدث 

داخل ج�سد اللغة من خالل العالقات بني  املفردات 

اإلينا  ت�سل  ال�سابق  الثقفي  احلميدي  مقطع  ،ففي 

الوخزة  ، هذه  االأثر  الفكرة من خالل وخزة �رضيعة 

التي  وااليقاعية  اللغوية  بالت�سادات  املحملة 

حتدثها ترابط املفردات مع بع�سها البع�س مو�سلة 

تلك احلالة ال�سعورية التي حتقق الوظيفة احلقيقية 

واجلوهرية لهذه الوم�سة ال�سعرية الق�سرية .

حاب�س  ال�سعودي  ال�ساعر  لتجربة  تتبعنا  ويف   

 جند اأنه هو االآخر ميار�س حرفنة كتابية 
)29(

امل�سعل

من  النوع  هــذا  ر�سم  على  مذهلة  وقــدرة   ، عجيبة 

ال�سعرية الق�سرية ، فكتابته تاأتي خارجة  التواقيع 

من رحم املعاناة اليومية  ، هذا اإىل جانب دفقتها 
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يف ق�سيدة 

الوم�سة تكثيف 

كتابي يرتك 

اأثره الفاعل على 

نف�سية املتلقي 

ب�سكل موؤثر 

وكبري



ال�سعرية العالية :

حزين دفرت 

 والتواقيع الـ حزينة

كلما غنيت تكرث 

ونقراأ له توقيعة عمودية خمتزلة اأي�سا:

االأنثى : حفلة مطر

                     والدعوة  مفتوحْه

ولكل �ساعر ح�رض

                     ك�سكول لـ جروحْه

اإن تواقيع حاب�س امل�سعل تختار طريقا كتابيا اآخرا، 

فتاأتي وم�ساته  واالختزال  االخت�سار  �سديد  طريقا 

الوخز  �سديدة  جدا  الق�سرية  مقاطعه  اإو 

مقاطعه  حتى   ، رمبــا  االأمل  �سديدة  اأو 

ونحن   ، الق�رض  �سديدة  تاأتي  العمودية 

ودوافعه  الكتابي  ال�سكل  هذا  تتبعنا  لو 

هو  االأ�سا�سي  الدافع  ان  لوجدنا  الفنية 

دافع نف�سي و�سعوري قبل ان يكون دافعا 

فنيا ، وما ال�سكل الكتابي اإال ترجمة لهذ 

احلالة ال�سعورية التي يحتاجها ال�ساعر 

ليرتجم �سحنة امل�ساعر واالأفكار داخله 

فتختار كل ق�سيدة �سكلها الكتابي ، ان 

املعاناة  �سياق  خارج  تاأتي  ال  الكتابة 

ميلك  ال  الــذي  الــوقــت  ففي   ، اليومية 

تاأتي  ال�سمت  اإال  ازاء معاناته  االن�سان 

اأىل  اأقرب  اأو  ق�سرية  ال�سعرية  مقاطعه 

 ، اأق�رضه  �سمته فهي تختار من الكالم 

لنقراأ املقاطع التالية املتفرقة له و�ساأعمد هنا اإىل 

ترقيمها على التوايل :

)1( 

 وانتي اأجمل 

�سفتني بعيونك : اأطول

)2(

ال�سداقة

يف الزمن هذا : اعاقة

)3(

حزين اأكرب

من غباء النا�س واأكرث

ق�شيدة النثـر / ق�شيدة التفعيلة :

ال�سعر  جتربة  يف  للنظر  ملفتتني  جتربتني  ثمة 

العامي احلديث يف اخلليج  هما جتربة ال�ساعر حمود 

وامللفت   ، الرطيان  حممد  ال�ساعر  وجتربة  احلجري 

يف جتربتيهما هو حماوالتهما امل�ستمرة يف التجديد 

كتابية  حمــاوالت  نحو  عندهما  الق�سيدة  وخــروج 

اأو�سع واأرحب من اإطارها التقليدي ، فنجد اأن هذين 

للق�سيدة  التقليدية  االأ�سكال  جتاوزا  قد  ال�ساعرين 

العامية ، بل اإنهما اأخذا الق�سيدة العامية اإىل ما هو 

اأبعد من كتابة ق�سيدة التفعيلة ب�سكلها الكال�سيكي 

اأنه  الرطيان  عند  فــرنى   ، الغنائي  اأو 

منطًا  مقدما  ال�سعري  الوزن  من  يتحرر 

�سعريًا جديدا مع احتفاظه بالقافية يف 

يف  مطروح  �سكل  وهــو  االأ�سطر،  نهاية 

ق�سيدة النرث العربية عند بع�س �سعرائها، 

هذه  على  �سعرية  وم�سات  وللرطيان 

�سعرية  وم�سات  يكتب  فهو   ، ال�ساكلة 

متحررة من قيد الوزن منطلقة نحو اأفق 

اأرحب مع احتفاظه بالقافية يف  كتابي 

نوعه  من  فريد  �سكل  وهذا  ال�سطر  نهاية 

ورغــم   ، العامية  الق�سيدة  جتربة  يف 

حماوالت الرطيان للتحرر من الوزن اإال 

اأن وجود القافية ي�سده اأكرث اىل ق�سيدة 

التفعيلة ، فن�ستم رائحة ق�سائد التفعيلة 

، لنقراأ  الوزن  يف ق�سائده املتحررة من 

بعنوان  جاءت  والتي  القادمة  الوم�سة 

)�ساعر( )30( : 

اأنا : ده�سه !

اأنا يف ج�سد هذا الكون: رع�سه

اأنا : احلي الوحيد اللي ك�رض نع�سه

 واطلق �رضختني :

                        فرا�سه 

                        وع�سفوٍر ملون حزين !

– يف  غ�سب  حلظة  – يف  اللي  الوحيد  امللك   : اأنــا 

اأقرب �سلة مهمالت، رمى عر�سه !

تقراء  ال  ق�سائده  اأن  الرطيان  جتربة  يف  وامللفت   
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ق�سيدة الوم�سة 

هي االأقدر على 

اخت�سار اأحزاننا 

واآالمنا يف زمن 

�سريع االإيقاع ، 

وهي الطريقة 

االأجدر على 

جماراة هذا 

الزمن بكل 

حتوالته



فقط اإمنا تقراء وت�ساهد ، فمن قراءتنا لن�سو�سه جند 

 ، الق�سيدة  تن�سيق معني يف كتابة  ي�ستغل على  اأنه 

الكلمات  وتن�سيق   ، وتتاأمل  تعا�س  عنده  فالق�سيدة 

وم�ساته  يف  اأو  ق�سائده  يف  الفنية  مدلوالتها  لها 

الكلمات  فنرث   ، عبثي  تن�سيق  على  يعتمد  ال  فهو 

على ال�سفحة البي�ساء عنده لها مدلوالتها النف�سية 

له  ر�سمها  ان طريقة  بل  فقط  تكتب  ال  فالق�سيدة   ،

الرطيان  يحاول  ما  وهذا  اأي�سا  االيحائية  دالالته 

تو�سيله للمتلقي من خالل تن�سيقه الفريد يف ر�سم 

نرى  )حــوار(  ن�س  ففي  كتابتها  وطريقة  الق�سيدة 

ور�سم  الق�سيدة  ر�سم  يف  العجيبة  احلرفنة  هــذه 

الكلمات :

- ليه كلمة الـ »موجوع« 

يجي اآخرها : »جوع«؟

! ................. -

- ليه كلمة »تقدم« ..

يجي اآخرها : الـ ».. دم«؟

! ............. -

- و�س علمك �رضت )اأطرم( ..

اأنا قلت �سي ممنوع ؟!

اأ�سكاال  تاأخذ  الرطيان  عند  الوم�سة  ق�سيدة  ان 

خمتلفة ومغايرة متاما عن ما يكتب فهي فريدة يف 

نوعها وكتابتها ، فهو اإىل جانب تخل�سه من الوزن 

والر�سم  الب�رضي   الت�سكيل  فاإن  القافية  وا�ستبقاء 

الق�سيدة  مقومات  اأهم  من  يعد  للكلمات  احلرويف 

وت�ساهد  تقراء  ق�سيدته  فــاإن  ذلك  اأجــل  فمن  لديه 

ومبا  وتفكيكها  احلــروف  نرث  على  قائمة  والقراءة 

االإيقاع  اىل  والداللة  املعنى  يف  تغري  من  حتدثه 

ا�ستخدام  اإىل  التفكيك  هــذا  مــن  الــنــاجت  ال�سوتي 

يف  الداخلية  واحلــوارات  الرتقيم  واإ�سارات  التنقيط 

الن�س وال�رضط اجلانبية )-( ، كل هذا هو جزء من 

قراءة الن�س لديه ، والذي مييز هذه الوم�سات لديه 

والنقد  العادي  املواطن  بهموم  احتفاءها  اأي�سا هو 

وخزاته  خالل  من  يقدمه  اأن  يحاول  الذي  ال�ساخر 

الرطيان  اإن   . العربي  بالهم  وا�ستغاله  وم�ساته   /

الذعا  �ساخرا  نقدا  يقدم  الوم�سات  هذه  خالل  من 

مم�رضحا هذه الوم�سات ال�سعرية على �سكل حوارات 

داخلية اأو خارجية يف ج�سد الن�س الواحد :

)خزنه( ، )هيا( ، )ن�سميه(

 وكل الن�سا ..

اللي ر�سمتهن اقمار ، يف دفرت امل�سا

ه
َ
تخت�رضهن بني

زغريونه 

بدويه

ا�سمها : احلريه !

ذلك  من  اأبعد  اىل  وم�ساته  يف  الرطيان  ويذهب   

فهو ميار�س هذه التقنيات الكتابية املجنونة حتى 

كل  من  م�ستفيدا  العمودية  ال�سعرية  وم�ساته  يف 

للكلمة  واالإيقاعية  والداللية  احلوارية  التقنيات 

م�ستغال دالالت  بنقد موجه،  الوم�سات  مبطنا هذه 

خدمة  يف  معنى  من  تنتجه  وما  والكلمات  املعاين 

فكرة الن�س ، لنقراأ )ق�سـ .. يده( :

اهلل يجازي دفرٍت يخاف من �سحكة مـ .. ق�س

                                          يداري حزنه ب�سطر ويك�سف 

�سحكه ب�سـ .. طر

به ال�سعر : طفٍل جميل .. لعيونها غنى .. ر ..  ق�س

                                          جمنون اىل منه غ�سب .. 

واذا ع�سق : خطر .. خـ ..طر   

هذا ال�سعر يا �ساحبي ان زاد به �سي نـ .. ق�س

                                          مثل الغيوم ما تنتهي .. 

اال اذا اعطت مـ .. طر 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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161 \ �ساعر من العراق

حميد �سعيد \ 

فقرية   ، �سغرية  بلدة  اإنها  الراوي،  يفرت�ض 

مهم�سة .

عنها  اليختلف  املبَجل،  عاملها  اإن  ويفرت�ض 

اإاَل يف توا�سعها وجنون خميلته.

عامل البلدة �ض ، ميتلك دكانًا كل ما فيه اليباع 

وال ي�سرتى، وهو يف االأربعني من العمر ،متكرب 

اإذ  املزاج،  حاد  اجل�سد  اخليال،متني  ووا�سع 

يعتقد اإنه وحيد ع�رصه يف حميط من اجلهالء 

و�سن�سميه املتعامل.

املتعامل: »يجل�ض يف و�سط الدكان، على كر�سي 

جملة  يف  يقلب  عتيقة،  طاولة  اأمامه  عتيق، 

قدمية، ومن دون اأن يرفع عينيه يقول:

ما اأجهله..

ال يعرف علَم النحو ..

التفخيم«  من  »بكثري  ر�سم  يف  فُيخطئ 

اإبنعرندز، ويكتبها : اإبن عرند�ض.

هذا اجلاهل يلثغ يف الزاي .. وينطقها �سنْي

. . . . . .

. . . . . .

»يقلب �سفحات املجلة«

وهذا .. اأكرث جهاًل..

كيف يقول : اإَن اأبانوا�ٍض من اأ�سٍل ميني ؟

لو كان ُملَمًا بعلوم ال�رصف..

»يتحَدث مع نف�سه« ال اأحٌد غريك .. بعرف فَن 

ْ
االأن�ساب 

. . . . . .

. . . . . .

»يلتفت ميينًا وي�ساراً.. كاأن ال يريد اأن ي�سمعه 

اأحد املارة«

كتبُت ردوداً .. ومقاالت

مل تن�رْص

اجلهالْء

يخ�سون من العلماْء

»يقف اأمام الدكان، �ساٌب ي�ستعر�ض بنظراته، 

املوجودات التي من ال�سعب معرفتها« ال�ساب: 

..
ُ
يا عم 

ْ
اأريد قلياًل من ورد ل�سان الثور

»ي�سري املتعامل بيده من دون اأن يرد على طلب 

ال�ساب.. ياأمره باملغادرة، فيغادر م�ستغربًا«

املتعامل :

ورد ل�سان الثور !

الثور 

املتعالـــم  
ن�ص م�صرحي ق�صري



ْ
الثور

»يعود اإىل ت�سفح كناب.. على الطاولة«

..
ُ
هذا اأف�سل ماكتب االأجداد 

ودونه العلماْء

من كتب البلداْن

ما ينق�سُه جهُل موؤلفه بعلوم يتوارثها العلماْء

يف بلدة �ض

»تقاطعه .. امراأة مكتنزة اجل�سد ، �سليطة الل�سان 

جريئة، يبدو اإنها اعتادت م�ساك�سته«

املراأة: » يف اإ�سارات جن�سية ملتب�سة«

ُتخِبُئ يف كتب  اأتعَلَم مما  اأن  ترف�ض   .. زلت  اأما 

ال�سحر ..

هل ينفع ال�سحُر ؟

» بنربة التخلو من خبث »

مل ينفع ال�سحر..

لو جئتني مرًة..

�سرتى ال�سحر.. فال�ساحرات يحيني ما مامات..

هل �ستجيء ؟

. . . . . .

. . . . . .

اأترى..

ذلك الذي يكاد ميوت ..

ليعرف مابيننا

هو اليعرف ال�سحر .. يعرف » اإ�سارة فا�سحة«

هال تعَلمت ..

يا .. كيف ير�سي الن�ساء ؟

» تتحرك لتغادر مكانها .. مناكدة »

�ساأُجِربه ..

» تغيب عن امل�سهد«

 .. البلدة  هذه  بالعلم يف  �ساأفعل  ماذا   : املتعامل 

البليدة .. ؟

اإن الرجال » ي�سري مبا معنى النفع فيهم«

والن�ساء » ت�سدر عنه اإ�سارة بذيئة«

يتغرَي امل�سهد ..

مكان  ويف   ، طاوو�سية  باأبهة   ، املتعامل  يجل�ض 

اأ�سخا�ض ، حيث  اأربعة  ي�سلح للدر�ض، يحيط به 

يفرت�ض اإنه ال�سيخ وهم من مريديه«

املتعامل : يا اأبنائي..

اأعطاين اهلل من العلم ..

ما مل يعط لغريي ..

ولكي اليذهب هذا العلم .. �سدًى

ها اأنذا اأجمعكم .. ياخرية طالبي

ياعلماء غٍد

بل علماء اليوم..

الأعطيكم اآخر ما ميكن اأن اأعطيه ..

من العلم

. . . . . .

. . . . . .

فلي�ساأل .. كل فتى عَما ي�سغله..

ْ
وليحفظ ما �ساأقول 

. . . . . .

. . . . . .

ْ
املريد االأول :اأ�ساأُل عن بيت ال�سعالة 

هل هو حَقًا من ذهٍب ..

كيف الإن�سان مثلي اأو مثلك اأن يدخله ؟

املتعامل : من بللور .. ياولدي..

بيت ال�ُسعالْة

وكان اأبي يقراأ جزًء وثالثة اأحزاٍب..

من �سعر الواأواء

فيدخله اأَنى �ساْء
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املريد االأول : » حمدثًا نف�سه »

ماذا حَل به ؟!

ْ
كيف يقول 

جزٌء وثالثة اأحزاٍب من �سعر الواأواْء ؟!

اإنا هلل .. واإَنا ....

املريد الثاين : » مقاطعًا«

واأنا اأ�ساأل عن فائدة الباذجنان ؟

املتعامل :

�سكراً ياولدي

. . . . . .

. . . . . .

الباذجناْن

من كرم اهلل على االإن�سان ..

ُيَقوي الباْه

ويقوي االإمياْن

املريد الثاين : » �ساخراً«

ما اأعظم علِمَك..

ْ
تعرف حتى اأ�رصار الباذجنان 

من كان �سواك .. �سيعرُف

اإن الباذجناْن

من كرم اهلل على االإن�ساْن

غري  الثاين،  املريد  بكالم  منت�شيًا  »املتعامل 

مكت�شف ق�شد ال�شخرية فيه«

املريد الثالث : هل تن�سحني بكتابات اأبي حيان؟

املتعامل »منفعاًل«

ال .. ال 

اأي كتابات تعني ؟

ْ
واأنا لقنتك علم االإن�ض وعلم اجلان 

وتقول كتابات اأبي حيان ؟!

 اجلاهُل.. اأطلبه ديناريْن
ُ
االأمي

ْ
وال يعرف اإال ال�سعي وراء الن�سوان 

وتقول كتابات اأبي حيان ؟

املريد الثالث :

يلِقن علم االإن�ض وعلم اجلاْن

وال يعرف اإن التوحيدي .. اأبا حيان

لي�ض هو احلالق املحتال.. اأبو حيان

املريد الرابع :

هل تغ�سب مِني .. 

اإن كنت �ساأ�ساأل .. من اأين يجيئك علم اجلان ؟

�ش�ؤال  عن  الإجابة  ليبداأ  منتفخًا..  املتعامل   «

املريد الرابع.. فيفاجاأ ب�شحكة ماجنة .. وتظهر 

�شخ�ص  برفقة  قبل،  من  راأيناها  التي  املراأة 

يت�رصف باأن�ثة ويحرك ج�شده بفح�ص«

املتعامل :

ال حَياِك.. وال بَياِك..

كما تت�سَلل اأفعى ..

تت�سَلل حيُث اأكوْن

املراأة : واالآن .. 

اإىل اأِي مفٍر .. �ستفُر .. ؟

جئُتَك »ب�سوت واطئ« يابغُل

 « معها  جاء  الذي  ال�سخ�ض  اإىل  ت�سري   « وهذا 

ماأذوْن

املتعامل : » كمن يكلم نف�شه«

الفتح اهلل عليكِ ..

وال ..

املراأة : » وهي تظهر اخلوامت واأ�ساور الذهب«

.. 
َ
اأتزوُجَك الليلة 

جحر  يف  تعرف  مل  ما  ح�سني  يف  و�ستعرف 

الفئراْن

البيت الدافئ واللحم ال�ساخن .. وفرا�ٌض..
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لي�ض كما كان فرا�سك .. منتجعًا لل�سوؤباْن

. . . . . .

. . . . . .

اأتزوجَك الليلة .. يا

املريدون االأربعة .. ويلتحق بهم املاأذون:

..
َ
تتزَوُجَك الليلة 

.. 
ْ
بعد اليوم 

الجوع وال حرماْن

» املريد الأول واملريد الثاين مي�شكان باملتعامل 

.. واملريد الثالث واملريد الرابع مي�شكان باملراأة، 

املاأذون  اأن يتما�شا، ويخرج  اإىل  ويدفعان بهما 

مبا ي�حي بدفرت عق�د زواج » ويرددون معا:

فلتتزوجها .. فلتتزوجها 

بعد اليوم 

الجوع وال حرمان

الجوع وال حرمان

 .. العتمة  لتعم   .. تدريجيًا  االإنارة  »تن�سحب 

ويتوا�سل ماكان من قبل«:

ال جوع وال حرمان

الجوع وال حرمان

يعود ال�سوء تدريجيًا.. يظهر الدكان .. وقد امتالأت 

اأنيقًا  نظيفًا  املتعامل  ويظهر  بالب�سائع،  رفوفه 

وتقف املراأة غري بعيد عنه .. �سعيدة وحمت�سمة »

عابرة �سبيل : » توجه كالمها اإىل املراأة«

تغرَينا !

اأ�ساأل عن �ساحبتي احلفافة .. اأم اخلري

..
ْ
فتقول اجلارات 

اأكرب جتار البلدة .. اأم اخلرْي

وجئُت..

ع�سى اأن األقط �سيئًا من خرْي

كما يلقط حبات �سقطت يف حقٍل .. طرْي

املراأة :

َمن اأنِت ؟

عابرة �سبيل :

   ها ؟!

من اأنا ؟!

   اإي واهلل .. تغرَينا ..

   اأنا �سعدى .. الـ .... »ت�سدر عنها اإ�سارة فا�سحة«

   اأتذَكرتني ؟

    اأم اأذكرك .. يانا�ض ....

حركة  لكن   .. ثانية  لالإن�سحاب  االإنارة  »تعود 

عابرة �سبيل توحي باأنها توا�سل كالمها ..

ثم يعود ال�سوء مقرتنًا بظهور عابر �سبيل ، قريبًا 

من الدكان«

عابر �سبيل : » ي�ساأل املراأة برتدد«

اأبحث عن رجٍل كان هنا ..

يق�سده النا�ض .. اإذا ما التب�ض احلُق ب�سِدْه

كان بحكمته .. ومبا اأعطي من علٍم ..

يهدي من �سَل ..

. . . . . .

. . . . . .

وعندي مع�سلٌة

لي�ض لها اإال الرجل ال�سالح .. ذاك

املراأة : »عرفت عَمن ي�ساأل .. وال تريد اأن يتعرف 

عليه«

مات الرجل ال�سالُح..

�سيعناه اإىل مقربة البلدة ..

فلريحمه اهلل 

»عابر �سبيل .. مغادراً«

فلريحمه اهلل
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املتعامل :

االإناء ين�سح مافيه..

ُمُت ؟!

يرحمني اهلل ..

و�ًسِيعُت .. ؟!

اأي كالم بينهما ، حركة طلب على مواد  »تقطع 

معرو�سة ، مبا يوحي بنجاح جتاري«

. . . . . .

. . . . . .

 .. النقدية  االأوراق  : »بني يديها كمية من  املراأة 

وهي تقدمها اإىل املتعامل«

بهذا ..

يرحمنا اهلل ..

اأما زلت حتُن اإىل اأيام اجلوع

اإىل دجٍل..

كنَت بهِ  ..

فالأ�سكْت »ت�سع يدها على فمها .. ثم تتوجه اإىل 

زبائن جدد«

املتعامل : »يحدث نف�سه«

�سدَقْت .. اأم ال ....

مازلت اأحُن اإىل اأيام ال .... علْم

ما اأعظم اأن تبدو كالطاوو�ض..

تبيع اجلهالء .. كالْم

فد تاأكُل اأو ال تاأكُل .. لكنك يف احلالني تناْم

. . . . . .ْ

. . . . . .

ْ
ال امراأٌة متوح�سٌة .. تن�سيك النوم 

وال .. نار جحيم االأرقاْم

املراأة :

ي�ستمني ..

وغٌد وابن حراْم

تنظر   .. االأربعة  املريدون  الدكان..  على  »يقبل 

على  ال�سعادة  تبدو  بينما  �زشراً..  املراأة  اإليهم 

مالمح املتعامل«

املريد االأول :

هل تتذَكرنا ؟

اأم بتنا من زمن �سار بعيد ؟

املريد الثاين :

هل ُي�ستبدُل رغد العي�ض .. باأوهام العلم ؟

املريد الثالث :

واأنا اأ�ساأل ..

هل كنَت تَلهى بي وباأ�سحابي ؟

املريد الرابع :

مْذ عرفُتَك..

كنُت اأ�سُك .. مبا ي�سدر عنَك

كنت اأ�سُك باأقوالك

كنت اأ�سُك باأفعالك ..

»املتعامل يعبرِ بحركات واختالجات .. كاأنه مل 

يق� على النطق«

»يقف املريدون الأربعة يف جهة .. وتقف املراأة 

يف جهة ثانية، بينهما يقف املتعامل«

املريدون الأربعة :

 ؟
ْ
اأتعود اإلينا كي تتعَلم 

نحن تعَلمنا .. ما مل َتعَلْم

اأم اأغواك نعيم اخلالة اأم اخلري ..

و�رصير اخلالة اأم اخلري ؟

»يقف املتعامل حائراً مرتدداً.. ثم يت�َجه منك�رصاً 

اإىل اأح�شان اأم اخلري.. وين�شحب املريدون الأربعة 

يف حالة خذلن«.
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166كاتبة وباحثة يف امل�رصح من ُعمان

  ن�شاأت احلركة التعبريية يف اأملانيا مقرتنة بتجربة �شرتندبرج Strindberg م�ؤلف م�رصحية »الأب« 

ذات التاأثري الطبيعي الذي كتب عدًدا من امل�رصحيات التعبريية منها م�رصحية »حلن الأ�شباح« 

على  ثارت  التي  احلركة  لهذه  الذهبي  الع�رص   « »1915-1925م  من  الزمنية  احلقبة  وُتعد   .

.
)1(

املذهبني التاأثريي »النطباعي« والطبيعي ال�شائدين حينذاك

  وكانت بدايات احلركة التعبريية يف الفن�ن الب�رصية من خالل جمم�عة من الفنانني يف فرن�شا، 

التاأثريية،  بعد  ما  مدر�شة  اأعمال  بهرتهم  اأن  بعد  »ال�ح�شي�ن«  لفظ  اأنف�شهم  على  اأطلق�ا  الذين 

 ، »Soarah سواراه� ، Kucan كوكان ، Van-Gogh فان كوخ ، Cezanne وميكن تلم�ص ذلك يف اأعمال »�سيزان

التي يت�شح فيها مدى حرية الفنان يف التعبري عن اأحا�شي�شه وانفعالته وو�ش�ح طابعه واأ�شل�به 

من  �ش�رة  اأية  املحاكاة يف  عن  التام  والُبعد  املطلقة  باحلرية  الفنان�ن  ه�ؤلء  ونادى  اخلا�ص. 

.
)2(

�ش�رها، حتى تتاح الفر�شة اأمام الفنان للتعبري احلر الذي ل يعرف قيًدا اأو �رصًطا

عزة الق�صابي \ 

»حاول مرة �أخرى« 

عر�ض تعبريي خليجي حداثي 

�لتعبريية تقودنا للك�شف عن �لذ�ت �خلائنة

 فـي هذ� �لعر�ض



ولقد اأثرت التعبريية على امل�رصح احلديث ، ولكن ما 

مدى تاأثريها على اخلطاب امل�رصحي واالبعاد النف�سية 

لهذا  املفرت�سة  االإخراجية  الروؤى  وما  لل�سخ�سيات؟ 

النوع امل�رصحي ذات التاأثري التعبريي؟

ولعل تلك االأ�سئلة تقودنا لتقدمي منوذج ع�رصي عن 

امل�رصح اخلليجي املتمثل يف العر�ض الكويتي« حاول 

الدكتور  واملخرج  كرامة  للكاتب �سالح  اأخرى«  مرة 

العربي  امل�رصح  فرقة  قدمته  الذي  املزعل  مبارك 

�سمن فعاليات مهرجان الكويت يف دورته اخلام�سة 

ع�رصة، الذي فاز باجلائزة الكربى للمهرجان كاأف�سل 

عر�ض متكامل ن�سا واإخراجا .

اإن�سانية  ق�سية  يعالج  العر�ض  اأن  ورغم 

موؤلفه  اأن  اإال  الطابع،  حداثي  باأ�سلوب 

الداخلي  ال�سخ�سيات  عامل  يف  بنا  اأبحر 

ال�سخ�سية  على  مركزا  »الالوعي« 

التيار  اآفاق  يف  بها  حملقا  املحورية 

الفرد    بباطن  اهتم  الذي  التعبريي، 

عن  البعيدة  وم�ساعره  الفطرية  وغرائزه 

املنطق، كما �سعى اإىل جت�سيد مكونات جوهر االإن�سان 

ولي�ض يف املظاهر احل�سية اخلارجية.

وقائع  من  االجتاه  هذا  ح�سب  »الق�سية«  وتنبثق   

بطل  يف  املتمثل  اجلديد  االإن�سان  عن  تبحث  واأفكار 

، وهي تعتمد  الذاتية  اإىل مكنوناته  العر�ض، و�سوال 

واأفكار  وقائع  تعك�ض  ورموز  اأمناط  عر�ض  على 

االإن�سان  روح  فهم  على  املتلقي  تعني  واأ�رصار 

املبهمة. 

وحاول عر�ض م�رصحية »حاول مرة اأخرى« جتريد 

الن�ض من اطاره ال�سكلي، ليتوغل يف اأعماق البطلة 

االأ�سا�سي  املحرك  تعترب  التي  »بايا«  ال�سجينة 

و�سوال  االحداث  جمريات  وفق  النف�سي  لل�رصاع 

بها اإىل الذروة، حيث ظهرت ال�سجينة ت�رصد ق�ستها 

وتتحدث عن حادثة قتل زوجها ، بعد اأن �ساهدته 

اأزمة  لديها  ولد  مما  �سديقتها!..  اأعز  مع  يخونها 

بقية  بذلك  لتق�سي  بقتله  ت�رصع  وجعلها  نف�سية، 

حياتها بني جدران زنزانة ال�سجن الكئيبة.

بذلك  حملال  �سخو�سه  ت�رصيح  يف  الكاتب  وا�ستمر 

يف  املتمثلة  بال�سجينة  اقرتنت  اأخرى  �سخ�سية 

زنزانتها   اإىل  ت�سلله  بعد  »املحامي«،  �سخ�سية 

باتت حت�سب  الذي  الوقت  ، يف  رحلتها  لريافقها يف 

فيه الزمن املتبقي لتلقى م�سريها املجهول:

اأريد  اأنا  اأبقى هنا طوياَل،  اأن  اأريد  اأنا ال   : » ال�سجينة 

ال�سم�ض  اأ�سعة  اخلال�ض من كل �سيء يف احلال ومن 

ومن نور ال�سباح ال�سحيح ومن �سليل اأقفال ال�سجني 

يف  البقاء  يف  متعة  اأي  يل  يعد  مل  بحيث   ، املقيتة 

.
)3(

دائرة احلياة ..«

بظاللها  األقت  نف�سية،  اأزمة  تعاين  »ال�سجينة  وظلت 

الداكنة على االأحداث ، اأما بقية ال�سخ�سيات فقد ظلت 

الق�سية ذاتها يف ظل  اأكدت  جمرد رموز 

مرت  التي  الذهنية  اأو  الروحية  االأزمات 

الوهلة  ومنذ   ، املحورية  ال�سخ�سية  بها 

االأوىل فاإن امل�ساهد يتلقى �سدمة نف�سية 

مما   ، القتل  بفعل  ال�سجينة  اعرتاف  ازاء 

التي يجب معاقبتها  الزوجة  اأكد جرمية 

عليها وفق القانون .

  وتربز �سخ�سية الزوجة كبطلة تراجيدية 

واأدلة  برباهني  طوقها  الذي  قدرها،  نحو  ت�ساق 

حا�رصتها كما يف املقطع احلوار التايل :

؟...  االأ�سئلة هل انت قاتلة  ال�سجينة: ت�ساألني نف�ض   «

وهل  نعم..  زوجك!...فاأجبت  قتلِت  نعم...  واأجيبك 

وجدتيه مع �سديقتك يف الفرا�ض!.... فاأجبتك بنعم ... 
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اأنني وجهت له ر�سا�سة واحدة  اأين وجه اخلطاأ يف 

.
)4(

يف الراأ�ض .. وتركت �سديقتي ترحل...«

»ال�سجينة« عن عاملها  املحورية  ال�سخ�سية  وعربت 

مت�ساربة  اإن�سانية  مب�ساعر  امتزج  الذي  الداخلي 

الوفاء(،  القتل، اخليانة،   ، الغرية  : )احلب،  متثلت يف 

لت�سكل مالمح امراأة مل يرحمها الزمن:

حدودا  للعواطف  اأن  تعرف  ان  عليك  ال   : ال�سجينة   «

ميكن اأن تو�سف دّون كل �سيء يف دفرتك ...اأن حتب 

ال�سحية  راأ�ض  فيها  تقطع  التي  اللحظة  يف  وتكره 

..هيا �سجل هذا يف حميط دفرتك ا�سمي ولون �سعري 

الداكن ..كلها �ستقودك اإىل القاتل ..اأح�ض 

املثقوبة  خميلتك  هو  هذا  دفرتك  اأن  من 

يذكرين  هذا  دفرتك  ..اإن  �ستقتلك  التي 

.
)5(

بدفرت �ساعي الربيد يف ّحينا«

تفا�سيل  عن  اللثام  ال�سجينة  ازاحة  كما 

االأقدار  اأن  وكيف  امل�سوؤوم،  احلادث 

اأحداث  و�سعتنا  وهكذا   .. ترحمها  مل 

امل�رصحية املقدمة اأمام واقع مرير ، بدت 

ظل  الذي  املا�سي  من  تاأن  �سخ�سياته 

يطاردها يف حا�رصها لتواجه واقعها الذي بدا يزداد 

مرارة مع م�سي الزمن االفرتا�سي للم�رصحية:

كنت... انني  من  لك  قلت  اإن  ت�سدق  لن   : »ال�سجينة 

على مقربة جدا من قتلها راأيتها وهي تخفي وجهها 

من  ال�رصبة  لتلقي  وت�ستعد  بكفها 

م�سد�سي...لقد ا�سبت بال�سفقة ...اأنا ال 

ياأتي  خفي  �سيء  هي  �سفقة  اأعتربها 

البارود  ا�ستن�ساق  وعند  ال�سخب  عند 

.
)6(

تاأتيك هذه ال�سفقة«

الكاتب  فر�سه  مكاين  واقع  وهناك    

وال�سخ�سيات،  االأحداث  على  بقوة 

الذاكرة  قمقم  يف  »�سجينة«  جعلها 

املرتهلة ، ليقودها اإىل قف�ض االتهام 

بداأت  حيث  ال�سجن،  يف  متثل  الذي 

 ، احلقيقي  اجلاين  عن  البحث  رحلة 

اأم  املحامي؟  اأم  الزوجة؟  هي  فهل 

الزوج اخلائن؟ اأم الزوجة اخلائنة؟ اأم 

ال�سديقة التي كانت مع الزوج؟ 

حتى  اجلمهور  حتا�رص  الكاتب  جعلها  كثرية  اأ�سئلة 

اجلميع  واأ�سبح  حمكمة،  قاعة  اإىل  الزنزانة  حتولت 

فيما  الق�سبان،  خلف  ليقف  لال�ستجواب  يخ�سع 

ذاتها  تعري  االأخرى  تلو  الواحدة  ال�سخ�سيات  كانت 

املذنبة ، لتقود اجلاين احلقيقي نحو م�سريه املنتظر: 

لياأخذوين  هنا  اجلند  ياأتي  �سوف  غدا   : ال�سجينة   «

ويكممونني .. و�سياأتون بغريي .. ما الغريب !هذا ما 

مذنبة  انني  من  يقني  على  دوري...وانت  له  �سيوؤول 

.
)7(

وتكتم هذا يف نف�سك بغية اأن حتررين«

ال�سخ�سيات  نف�ست  االحداث  وبتوايل    

غبار املا�سي، لنجد » املحامي« يف�سح 

عن زالته التي يرف�ض الالوعي التخل�ض 

منها، ليعرتف بجرم اخليانة الذي ارتكبه 

عندما خان زوجته مع اأخرى :

معاناة  يف  ال�سبب  وكاأنني  املحامي:   «

ابنتي الذاتية .. راأتني يوما هي واأمها مع 

مبالغا  اأكون  املمتلئة...قد  املتجر  بائعة 

يف  نظيفا  ل�ست  اأنني  من  لك  قلت  اإن 

.
)8(

املبادرة االأوىل معها«

امل�رصحية  هذه  يف  االعرتافات  �سيناريو  ويتوا�سل 

التي بدت �سخ�سياتها غارقة يف الوحل، والذي �ساعد 

على ذلك تكنيك الكتابة الذي انتهجه الكاتب لي�رصد 

احلال  مثلما  ال�سينمائي،  املونتاج  بطريقة  املا�سي 
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عندما تذكرت ال�سجينة طفولتها ، كونها �سحية الأم 

بالرجوع  العذر  لنف�سها  التم�ست  لذلك  اأي�سا،  خائنة 

ا�ستغالل خلفية  املزعل  املخرج  وا�ستطاع  للما�سي. 

ب�سورة  طفلتها  ومعها  امراأة  م�سهد  ليظهر  امل�رصح 

بدم  املثخن  املا�سي  عن  ليحدثنا  خاطفة،  �ساعرية 

اخليانة املرت�سخ يف الذاكرة اجلمعية منذ الطفولة .

فيما ركز االأداء التمثيلي يف هذا العر�ض على ج�سد 

على  �ساعدت  مهمة  و�سيلة  اأنه  اعتبار  على  املمثل 

مب�ساحبة   ، منها  واالن�سالخ  ال�سخ�سيات  تقم�ض 

املو�سيقى واملوؤثرات االأخرى التي �ساهمت يف اإثارة 

العر�ض  �سخ�سيات  وبدت   ، املتلقي  عند  اخليال 

هاربة من اأطياف واقعها نحو عاملها الداخلي ، مما 

الطاقات  ال�ستخراج  جهودا  يبذلون  املمثلني  جعل 

ال�سطي«  اأو�ض  الفنان  ، حيث توغل  لديهم  امل�سحونة 

على  ليطل  اإليه،  املنوط  الدور  ثنايا  يف  املحامي« 

اأروقته املظلمة و�سوال اإىل عقدة ال�سعور بالذنب، يف 

اأدت دور  حني ا�ستطاعت الفنانة »�سايل فراج« التي 

يف  القابعة   ، املقهورة  ذاتها  على  التمرد  ال�سجينة 

منطقة الالوعي وبدت م�ستتة بني متاهات املا�سي 

واحلا�رص . 

وبذلك يت�سح، اأن �سخ�سيات العر�ض عا�ست ق�س�سا 

مرتهلة حمفوفة بجرم اخليانة الذي بدا يكرر ذاته ، 

التي جعلت  العر�ض »ال�سجينة«  اأوال من خالل بطلة 

ال�سخ�سيات املحيطة بها تفوح منها رائحة اخليانة 

و  يتالءم  مبا  اجلمهور  اأمام  تتك�سف  وبدت   ، النتنة 

اإىل  واقعه  من  يهرب  الذي  التعبريي  البطل  طبيعة 

ال�سخ�سيات  باقي  بينما  املوجوعة،  ذاته  اأعماق 

االأخرى ت�ساعده يف الو�سول اإىل هدفه!

الزوجة  دوري  �ساطرت  ثالثة  �سخ�سية  وهناك   

�سخ�سية  يف  املتمثلة  االحداث،  دفع  يف  واملحامي 

وكان  اأحمد«  »�سارة  الفنانة  اأدتها  التي  »ال�سديقة« 

دورها مركبا. 

وميكن مالحظة ذلك منذ بداية دخولها على الزوجة 

تك�سف  ما  �رصعان  ولكن  حقيقتها  اإخفاء  حاولت   ،

جعلها  مما   ، ال�سمري  عذابات  عرب  الداخلي  عاملها 

تعاي�ض �سل�سلة من املاآ�سي وكاآبة جدران ال�سجن مع 

الزوال  يف  الزائفة  االأقنعة  بداأت  ...وهناك  الزوجة 

الوهلة  فمنذ  الرمزية،  الدالالت  من  جمموعة  عرب 

بغية  اأناقتها،  كامل  يف  »ال�سديقة«  ظهرت  االأول 

والظلم  والغرية  بالقلق  ت�سعر  ال�سجينة  الزوجة  جعل 

مكمالت  من  وغريها  واالك�س�سوار  االأزياء  خالل  من 

االدوار املقدمة على املن�سة. 

ولكن مع ا�رصار الكاتب كرامة على النب�ض يف واقع 

مركزة،  ق�سرية،  عبارات  با�ستخدام  »ال�سديقة« 

باطن  تعرية  بغية  االنفعاالت  من  بكم  م�سحونة 

ال�سجينة  كانت  فيما   ، باالأمل  املت�سدعة  ال�سخ�سية 

تف�سح عن حقيقة تلك املراأة عندما �رصعت يف ازالة 

املكياج عنها،  ومع ت�ساعد االحداث خلعت الباروكة 

البكاء  مرحلة  اإىل  و�سلت  املعطف...حتى  ثم   ، عنها 

الزوجة  ذراعي  بني  �سغري  كطفل  فبكت  والت�سنج، 

املجرم  عن  اللثام  اأميط  !...وبذلك  بها  املغدور 

احلقيقي.. 
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بتعبريية  املت�سبث  الن�ض  كاتب  اكتفى  هل  ولكن 

�سخو�سه بذلك ، من خالل الك�سف عن ال�سديقة التي 

يكتف  مل  ال..  القتل؟...  حادثة  وقوع  يف  �سببا  كانت 

التي  اآثامها  من  تطهريها  على  حر�ض  حيث  بذلك، 

نقلتنا  فيما   ، العقاب  مرحلة  اإىل  و�سوال  اقرتفتها 

االإنارة حيث دلو »املاء« الذي و�سع على ي�سار عني 

�سديقتها  راأ�ض  تغط�ض  ال�سجينة  وظهرت  امل�ساهد، 

اأنفا�سها  لفظت  حتى  مرات،  عدة  فيه  ق�رصا  اخلائنة 

االأخرية... يكون بذلك نال املجرم جزاءه!...

ت�سعف   « »ال�سديقة  �سخ�سية  بداأت  ما  و�رصعان 

بحور  يف  لتغرق   ، اأقنعتها  من  وتتجرد 

ال�سنعاء  بجرميتها  لتعرتف  املا�سي 

رويدا رويدا ، فيما كانت »الزوجة« عامال 

م�ساعدا يف ذلك :

»ال�سجينة : لي�ض هذا ما اأق�سده .. اأنت مل 

تعودي كال�سابق امراأة...بعد حادثة القتل 

بقدر  تعودي  مل   : امل�سوؤوم...ال�سجينة 

�سفائك ... كل �سيء م�سو�ض لديك ..هذا اأنا 

متاأكدة منه مثلما اأنا متاأكدة من نف�سي 

مت�سطني  عندما  ..اأنِت  الزنزانة  هذه  يف 

�سعرك تتح�س�سني راأ�سك جيداً هل راأ�سك معك...ام خلع 

 .
)9(

من على كتفيك«

ايقونة  »املاء«  من  يجعل  اأن  املخرج  ا�ستطاع  ولقد 

ويف  للعيان،  ماثلة  وحقيقة  رمزية 

يربطها  اأن  ا�ستطاع  الوقت  نف�ض 

فقد  االأر�سطية«،  »التطهري  بنظرية 

دلو  على  ترددت  اأن  للبطلة  �سبق 

املاء لتغت�سل فيه عدة مرات ، خا�سة 

عندما ازدادت اأزمتها النف�سية �سوءا: 

 »ال�سجينة : انقذوا املاء!... لقد تعفنت 

نوعا  املوؤاخاة  وبقيت   .. الربك  كل 

من اخليال ويحملك حلمك باجتاه اأن 

.
)10(

ت�رصب الأر�ض وت�سفح«

اعتبار  مع  يتوافق  ذلك  ورمبا 

»املاء« رمز ا للطهارة يف الكثري من 

ال�سعوب  بع�ض  وهناك  احل�سارات، 

يف  اال�ستحمام  اأن  اعتقاد  لديها 

االنهار يطهرها من الذنوب واالآثام .

بغية   ، رحلتها  يف  العر�ض  �سخ�سية  م�ست  وهكذا   

ا�ستنطاق النف�ض الب�رصية التي تقاذفتها تيارات عدة 

الظامل  والربيء،  املذنب  بني  ومعار�ض،  موؤيد  بني 

واملظلوم، مع امتزاج احلا�رص املا�سي �سمن الزمن 

االفرتا�سي للم�رصحية.

بني  م�ساحلة  املخرج  عقد  فقد  اأخرى،  ناحية  من    

احلزن  فرغم   ، امل�رصح  خ�سبة  م�ستوى  على  اال�سداد 

بدت  التي  ال�سخ�سيات  الطاغي على مالمح  والكاآبة 

الب�رصية  الروؤية  اأن  اإال  املتوارثة،  باأفعالها  مثقلة 

مفردات  على  التمرد  ا�ستطاعت  للعر�ض 

بروؤية  للخروج  واأحداثها  املن�سة 

امل�رصح  خ�سبة  تق�سيم  من  بدءا  جمالية، 

اإىل ق�سمني اال�سفل واالأعلى؛ ففي االأ�سفل 

كان  بينما  واملحامي،  ال�سجينة  كانت 

الق�سم االأعلى مبثابة البوابة للدخول اإىل 

عامل حماط ب�سيء من الغمو�ض ، وا�ستمر 

العر�ض يف ال�سخ النف�سي بدون فوا�سل 

االظالم  حلظات  با�ستثناء  توقف  اأو 

ت�سادا  اأوجدت  ،التي  ال�رصيعة  واالإنارة 

العامة  الب�رصية  الروؤية  اطار  يف  ان�سب  جماليا 

للعر�ض . 

و فيما ركزت  » االإ�ساءة« على ال�سخ�سية املحورية 
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للتعبري عن االأزمات الروحية اأو الذهنية اأو النف�سية ، 

و رافقت حلظات التحول لديها ، يف حماولة ملطاردة 

اأرواحها ال�سائعة يف تيه الزنزانة املعتمة ، و�ساهم 

بدا   ، اإن�ساين  جمايل  ب�سكل  الفعل  ت�سخيم  يف  ذلك 

اأكرث تاأثريا على امل�ساهد، كما �ساندت »املراآة« التي 

النف�سي  اال�سقاط  يف  املن�سة  منت�سف  يف  و�سعت 

تعاين  ظلت  التي  املذنبة  الذات  حول  االرتداد  بغية 

اخليانة والظلم والتيه واحلزن . 

ومن جهة اأخرى، فقد رافقت االإنارة حلظات التحول 

لدى �سخ�سية » املحامي« الذي ظل يعاين من املا�سي 

الذي يق�ض م�سجعه، وتداخل ذلك مع جرم اخليانة 

بني  للتنقل  الو�سيلة  اال�ساءة  كانت  فيما  امل�سئوم، 

احلا�رص واملا�سي والزمن االفرتا�سي للم�رصحية . 

اأوجد  املخرج  فاإن  لالأحداث  الزمني  االرتداد  وعند 

حلوال اإخراجية ب�سورة جمالية ان�سجمت مع مفردات 

م�ستغال   ، املقدم  للعر�ض  العامة  ال�سينوغرافيا 

العر�ض  ف�ساء  ر�سم  يف  واالإظالم  ال�سوء  م�ساحات 

من  ال�سفلي  اجلزء  اإىل  احلدث  املخرج  نقل  حيث   ،

عمق  يف  وطفلتها  املراأة  وظهرت   ، الرحب  اخل�سبة 

امل�رصح ب�سورة حاملة ، يف حني اأن املوؤثر ال�سوتي 

»�سياح االطفال« مل ينقطع عن املن�سة حتى اختفت 

حيث  اإىل  االإ�ساءة  نقلتنا  ما  و�رصعان  اللقطة، 

اإىل  اأقرب  والتقطيع  النقالت  هذه  وجاءت  ال�سجينة، 

املونتاج التلفزيوين، مما جعل احداث العر�ض اأقرب 

من  مفرداتها  ا�ستمدت  حداثية،  جتريبية  و�سلة  اإىل 

التيارات الفنية املعا�رصة . 

امل�رصح  خ�سبة  جغرافية  ا�ستغالل  على  التاأكيد  مع 

باآفاقها الرحبة، وحماولة احت�ساب امل�سافات عليها 

املعامل  وا�سحة  اإخراجية  لهند�سة  خ�سعت  حيث 

اإىل  اخل�سبة  جغرافية  تق�سيم  يف  جميعها  �ساهمت 

باأبعاد  املرتبط  احلدث  اأهمية  وفق  مهمة  اأجزاء 

ال�سخ�سية ، فقد برز مكان ال�سجينة كزنزانة لل�سجن، 

اأ�سفت عليها هويتها من خالل تواجدها فيه.

هذا  يف  امل�رصحي  للف�ساء  االإبداعية  الهند�سة  ولعل 

العر�ض جعلتنا نتوقف اأي�سا عند الديكور الذي ات�سم 

بخفته، واأ�ساف مل�سة اإبداعية ملفردات ال�سينوغرافيا 

اخل�سبة  و�سط  منطقة  توظيف  جانب  اإىل   ، االأخرى 

واأخذ  وا�ستجوابها  ال�سجينة  ملعي�سة  مكانا  لتكون 

االعرتافات منها ، كما كانت مكانا ال�ستقبال الذين 

يزورون ال�سجينة .

دلو  لو�سع  امل�رصح كمكان  اق�سى ميني  ا�ستغل  كما 

املاء ، فيما كانت اال�ساءة الفي�سل القا�سم الإ�سفاء 

للزوجة  ال�رصيعة  النقالت  وخا�سة  عليه،  ال�رصعية 

بالذنب،  �سعورها  عند  باملاء  تغت�سل  كانت  عندما 

ومن ثم اأخذت ال�سجينة �سديقتها اخلائنة لالغت�سال 

فيه و غط�ض وجهه ال�سديقة اخلائنة اأكرث من مرة ، 

بغية التطهر من الذنوب التي اقرتفتها حتى االنفا�ض 

االأخرية.

و  اأحداثه  بتقدمي  قام  العر�ض  فاإن  املطلق،  ويف 

االبتكار  على  قائمة  تقليدية  غري  ب�سورة  تفا�سيله 

رغم  مبتابعته  �سغوفا  امل�ساهد  جعل  مما   ، واالبداع 

اأن احلوار يف معظمه كان ثنائيا ، اإال اأنه كان مثقال 

االداء  من  املمثلني  مكنت  هائلة،  نف�سية  ب�سحنات 

ب�سورة جمالية .

وتفعيل  ذواتهم  عن  التعبري  عن  متكنوا  وجميعيهم 

احلدث على اخل�سبة، وزيادة من اإيقاع العمل ، وبذلك 

ال�سخ�سيات املتجددة  الروؤية االإخراجية مع  متاثلت 

امل�سحونة بفعل اخليانة، كما بحثت عن قالب جديد 

االن�سان«  »خطاأ  خالل  من  الفل�سفي  بعده  التم�ض 

واجلدل حوله ، مع ت�سبعه ب�سفات مت�سادة ب�سورة 

غرائبية اده�ستنا واأبكتنا يف نف�ض الوقت..
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173 \ ناقد واكادميي من املغرب

حممد مزيان \ 

  

 اأ- ال�صورة واملفهوم:

 اإذا كانت الفل�صفة تفكر من خالل املفهوم فال�صينما تفكر من خالل ال�صورة املتحركة ذاتيا. 

وما يربط ال�صينما والفل�صفة ببع�صها البع�ض هو �صورة الفكر. اإن �صورة الفكر هي ما يلهم 

ال�صورة  ب  تو�صّ وهي  الفكر  �صورة  تن�صئ  فهي  ال�صينما  اأما  للمفاهيم  اإبداعها  يف  الفل�صفة 

يف  اإذن  الأمر  يتعلق   .
)1(

اأ�صال« الّتو�صيب  تت�صمن  ال�صينمائية  ال�صورة  »مكّونات  اأن  ذلك 

مقاربة »دولوز« باإقامة مناظرة بني ال�صينما والفل�صفة،هي يف العمق عالقة تناظر تعك�ض 

ال�صينما  اأ�صيل،فالهوية احلق مفعول لعالقة. هوية  الأخرى على نحو  الواحدة  من خاللها 

تتك�صف اأف�صل �صمن عالقة مقاي�صة مع الفل�صفة والعك�ض بالعك�ض. يف خ�صم هذه العالقة 

يتحّول منتوج الفل�صفة اأي املفهوم اإىل »كتل من احلركات الدائمة واملتالئمة داخل ت�صكل 

الأمكنة و الأزمنة... ت�صبح املفاهيم اأكرث قابلية للفهم لأنها عبارة عن جتل مرئي لتجربة 

معي�صة من طرف كل واحد«. لكن من جهة اأخرى يعترب »دولوز« اأن »قيمة ال�صورة تتمثل يف 

.
)2(

الأفكار املتولدة عنها«

الفل�صفة، ال�صينما والزمان 

عند »دولوز« 

الواقع عند »دولوز« يختلف عنه عند »بازان«. فاإذا كان الواقع 

عند »بازان« يوجد على نحو اأ�صيل خلف ما يظهر، فاإن الواقع يف 

ال�صينما احلديثة كما يراه »دولوز« هو ما ي�صتع�صي على املثول



  �صورة الفكر هي ماي�صغل ال�صينما كما الفل�صفة اأي 

تبدعها  التي  واملفاهيم  الأوىل  تثريها  التي  الأ�صئلة 

منذ  القارئ  »دولوز«  ينبه  لذلك  الثانية. 

ال�صينما  عن  عمله  من  الأوىل  ال�صفحة 

الدرا�صة  هذه  يف  »ليتعلق  الأمر  اأن  اإىل 

لل�صينما بل ب�صنافة ومبحاولة  بالتاأريخ 

اإذن،   .
)3(

والعالمات« ال�صور  لرتتيب 

توثيقي  حتقيبي  بعمل  الأمر  يتعلق  ل 

والنتقالت  الإ�صكالت  با�صتجالء  بل 

والتحولت التي عرفتها ال�صينما.

احلرب  مابعد  �صينما  على  »دولوز«  اهتمام  ين�صب    

ذلك،لهذا  على  ال�صابقة  بوادرها  على  كما  الثانية 

»ري�صني«  و»ويل�ض«،  »غودار«  مع  يدور  حواره  جند 

الأ�صماء  هذه  تكّثف   ... »اأوزو«  كما  و»اأيزن�صتاين« 

النقلة التي عرفتها ال�صينما اإذ بالإ�صتناد على اأعمالها 

نتبني اأحوال ال�صينما، اأقول اأحوال ولي�ض مراحل فما 

يهم لي�ض كرونولوجيا الأفالم بل �صورة الفكر امل�صمر 

الأ�صا�ض  الوحدة  هي  ال�صورة  كانت  واإذا  الفيلم.  يف 

املفهوم  هو  للفل�صفة  الأ�صا�ض  املنتوج  وكان  للفيلم 

بال�صورة  املفهوم  لقاء  هو  بال�صينما  الفل�صفة  فلقاء 

يف اأفق ا�صتجالء حتولت �صورة الفكر داخل ال�صورة 

»فمفاهيم  مفاهيما  ال�صينما  لتنتج  ال�صينمائية. 

ال�صينما ومع  ال�صينما غري معطاة يف 

اأي   .
)4(

ال�صينما« مفاهيم  فهي  ذلك 

اإىل  م�صتندة  الفل�صفة  تنتجها  مفاهيم 

ال�صورة ال�صينمائية.

 اإن املفهوم ل يبا�رش ال�صورة ليجرد 

اإذ  و�صاذ  ا�صتثنائي  هو  ما  منها 

ليحتفظ اإل مبا هو عام،اإنه ليختزل 

اإن  بل  عامة  خ�صائ�ض  يف  ال�صورة 

املفهوم بو�صفه توليفا بني متنافرات 

فهو يتق�صى حلظات الإنفالت والعبور 

فيها  للمثري  د  ال�صورة،يرت�صّ يف 

احل�صاب  على  واملتعذر  للمرعب  بل 

على  اإذن  املفهوم  ين�صّب  والقيا�ض. 

ال�صورة  يف  والتوتر  ال�صّدة  مناطق 

ال�صورة  بني  املتبادل  التح�ص�ض  هذا  اإن  ال�صينمائية. 

ال�صينمائية واملفهوم مل يكن ممكنا لو مل تعمد الفل�صفة 

املفهوم  مفهوم  مراجعة  اإىل  املعا�رشة 

خا�صة مع »دولوز«،هذا بقدر ما عمدت 

ت�صورها  اإعادة  اإىل  احلديثة  ال�صينما 

»غودار«  »ري�صني«  مع  خا�صة  لل�صورة 

 – ال�صورة  حلت  »طاركوف�صكي«،فقد  و 

الزمان حمل ال�صورة-احلركة. اإن حلول 

ما  هو  بالزمان  عميق  كوعي  ال�صورة 

يدعوه  ما  باجتاه  اإذن  تقودنا  فلليني  »�صينما  جعل 

الف�صاء  اأو  الفجوة  باجتاه  الفكر،اأي  �صورة  دولوز 

العابر  الزمان  بفجوة  هنا  الأمر  يتعلق   .
)5(

املحايد«

كما  اخلا�صة  ونواياهم  ال�صخو�ض  زمام  من  الهارب 

من  املنفلتة  املن�صية  للطبيعة  املميز  باحلياد  يتعلق 

مقا�صد الوعي.

يف  اأ�صيل  هو  ما  بر�صد  كفيل  اإذن  املفهوم  وحده   

»اإن  »دولوز«  قال  اأن  �صدفة  لي�ض  ال�صورة،لذلك 

املفهوم هو ما يحول دون اأن يكون الفكر جمرد راأي، 

املفهوم  اأن  غري   .
)6(

ثرثرة« اآراء،  تبادل  نظر،  وجهة 

لي�ض يف و�صعه تق�صي ال�صورة ال�صينمائية اإل لأنها 

الفكر والتي يقول  تت�صمن ما ي�صميه دولوز �صورة 

الفل�صفة... تفرت�صه  ما  هي  الفكر  »�صورة  ب�صاأنها: 
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»القبل«  هذا  ليفيد   .
)7(

قبل-فل�صفي« فهم  اإنها 

برتاتب قيمي،فال�صينما بو�صفها ت�صمر �صورة للفكر 

فهي لي�صت اأقل قيمة من الفل�صفة بل اإن هذا »القبل« 

ميثل �رشط الإمكان،ف�صورة الفكر املحايثة لل�صورة 

ال�صينمائية متثل �رشطا لإمكان تفكري فل�صفي ممكن، 

اإنها بعبارة »هايدجر« ما يعطي فر�صة للتفكري. اإن 

اأي  الفكر  �صورة  نف�ض  تت�صمن  التي  املعرفة  فروع 

نف�ض احل�صا�صية الفكرية تنعك�ض يف بع�صها البع�ض 

على نحو مبدع خاّلق ولعل ذلك ما تعرّب عنه العالقة 

و»دورا�ض«  »ري�صني«  ثم  و»غودار«  »غرييي«  بني 

واأخريا »ويلز« و»كافكا«...

ال�صورة  يف  الكامنة  الفكر  �صورة  �صعت  لقد   

هي  النتيجة  اإذ  ال�صورة  حترير  اإىل  ال�صينمائية 

ال�صينمائية  ال�صورة  فتئت  فما  املفهوم.  مع  اللقاء 

ت�صقط يف »الكلي�صيهات« اأي  ما فتئت تقّدم ك�صورة 

مبا�رشا  متثال  بو�صفها  اأي  لل�صيء  حركية  ح�صية 

التمثل.  طلب  حتت  هنا  هي  فال�صورة  لل�صيء، 

وكما  منها،  نحن  نريده  ما  هي  ال�صورة  ت�صبح 

اأو  ال�صيء  لنرى  اإننا  »برغ�صون«  قال  اأن  »�صبق 

ذلك.  من  اأقل  دائما  منها  ندرك  بل  كاملة  ال�صورة 

لنا م�صلحة  ما  اأو  اإدراكه  يهّمنا  ما  ندركه هو  فما 

اإدراكه بفعل م�صاحلنا الإقت�صادية ومعتقداتنا  يف 

اإذا  . لكن 
)8(

ال�صيكولوجية« اأوحاجاتنا  الإيديولوجية 

كانت ال�صورة ما تفتاأ ت�صقط يف »الكلي�صي« فهي ما 

تفتاأ تقاومه،اإنها جمال �رشاع بني قوى ونقي�صها. 

كيف تتمكن ال�صورة اإذن، من اإجناز انعتاقها؟ يرى 

يجب  »اأحيانا  مدخلني:  عرب  يتم  ذلك  اأن  »دولوز« 

لنراه  ما  نوجد  اأن  اأي  املفقودة  الأجزاء  ا�صتعادة 

»مهمة«.  لنجعلها  منها  اأخفينا  ما  ال�صورة،كل  يف 

لكن اأحيانا العك�ض يجب حفر ثقوب،اإدراج فراغات 

م�صتبعدين  ال�صورة  تكثيف  اأي  بي�صاء  وف�صاءات 

اأنف�صنا  لنجعل  اأ�صفناها  التي  الأ�صياء  من  الكثري 

 .
)9(

نعتقد اأننا نرى كل �صيء«

   ب- ال�صورة والواقع:

  اإن اإعادة �صياغة ال�صورة ال�صينمائية اأ�صبحت هي 

مهمة املخرج والناقد. ففي غمرة حربني عامليتني 

�صوؤال،فاأ�صكل  اإىل  الواقع  �صورة  حتولت  متتاليتني 

عليه  ترتب  مما  ال�صينما  يف  الواقعية  على  الواقع 

يف  ثم  اأول  اإيطاليا  يف  جديدة  واقعية  �صينما  مولد 

تعرّب  املخا�ض  هذا  وعن  ثانيا.  واأملانيا  فرن�صا 

تاأ�صي�صها  يف  »بازان«  اأ�صهم  التي  ال�صينما«  »دفاتر 

اإذ عرّبت عن اآراء وتطلعات خمرجي املوجة اجلديد 

املعروف  »بازان«  بعمل  تتوجت  التي  فرن�صا  يف 

حتت عنوان »ما ال�صينما؟« فالرجل واإن كان يعمل 

البادي  ن�صاطه  فاإن  الأكادميي  الإطار  عن  مبعزل 

يف  متخ�ص�صة  جمالت  يف  املتعددة  كتاباته  من 

اإبداعية  ح�صا�صية  ن�صاأة  يف  واأ�صهم  اأثر  الفني  النقد 

�صعف  عن  يقال  مما  وبالرغم  جديدة.  �صينمائية 

الإبداع عموما فاإن كتابات  النقد يف توجيه  تاأثري 

»بازان« تثبت العك�ض فقد »كان له مقولة يرى فيها 

اأن اأهمية ال�صينما لتتمحور حول احلدث لكن حول 

التمعن فيه،فالإهتمام باحلياة املعا�صة اأكرث اأهمية 

اإل  هي  ما  وال�صخ�صيات  املت�صاعدة،  احلبكة  من 

به  القيام  علينا  يتعني  ما  احلياة.  هذه  من  منادج 

تعرّب  التي  العنا�رش  من  عدد  خالل  من  العمل  هو 

العنا�رش:عدم  هذه  �صمن  ومن  الواقعية،  عن  عادة 

م�صدرا  امل�صهد  يف  كان  اإذا  اإل  املو�صيقى  ا�صتخدام 
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لها،وا�صتخدام ممثلني غري حمرتفني وعدم ا�صتخدام 

وا�صتخدام  والب�صاطة،  ال�صا�صة  خارج  من  ال�صوت 

احلوار العامي - واأحيانا لن�صمع اإل ن�صفه- وعدم 

ا�صتخدام الإ�صاءة ال�صناعية التي تتميز بها الأفالم 

الت�صوير  الأ�صتوديوهات،والتخلي عن  امل�صورة يف 

اأن   
ّ

اأن نح�ض الذي يربز اجلمال واملق�صود من ذلك 

احلقيقية.  احلياة  مفردات  من  تنطلق  الفيلم  حبكة 

بدل  الإجتماعية  الق�صايا  اإظهار  اإىل  يوؤدي  وهذا 

العنا�رش مالمح  . تكثف هذه 
)10(

الهروب منها« من 

اإعادة  حول  تتمحور  جديدة  �صينمائية  ح�صا�صية 

�صياغة مفهوم الواقع يف ال�صورة ال�صينمائية،وهذا 

قول  من  ن�صت�صفه  ما  هي  ال�صياغة  يف  التحول 

غريي«:«كانت  روب  »اآلن  ب�صدد  وهو  »دولوز« 

ال�صينما واحدة من اأ�صباب تطوره فقد جعلته يك�صف 

حيث  من  والأ�صوات  لالألوان  الو�صفية  القوة  عن 

اكت�صاف  املو�صوع،بل متحو وتعيد  اإنها حتل حمل 

. اإن قيمة »بازان« بالن�صبة لـ«دولوز« 
)11(

املو�صوع«

تكمن يف قدرته على التقاط اإ�صارة التحولت اجلذرية 

اجلديدة  الواقعية  حّددوا  من  »�صد  فـ  ال�صينما  يف 

»بازان«  اأثار  الإجتماعي  مب�صمونها  اإيطاليا  يف 

�رشورة املعايري ال�صكلية اجلمالية... فالواقع ل يتّم 

م�صتهدف...  اإنتاجه،بل هو  يعاد  ل  اأبدا كما  عر�صه 

ت�صتهدف الواقعية اجلديدة واقعا هو 

الغمو�ض...  دائم  الك�صف،واقع  قيد 

عن  اجلديدة،اإذن،ك�صف  الواقعية  اإن 

يقرتح  الذي  لل�صورة  جديد  نوع 

 - بـ»ال�صورة  ت�صميته  »بازان« 

بالن�صبة  اأنه  غري   .
)12(

« الواقعة« 

ال�صورة-الواقعة  تكون  لـ«دولوز« 

يف  جمددا  للتفكري  خ�صبة  فر�صة 

من  لي�صت  التي  ال�صينمائية  ال�صورة 

اإذا  هذا  �صيء  يف  ال�صورة-الواقعة 

ال�صورة-الواقعة لتخرج عن  كانت 

اأفق ال�صورة-احلركة. يرى »دولوز« 

يف  ال�صينمائية  الطفرة  م�صتجد  اأن 

حلول  هو  اجلديدة  الواقعية  خ�صم 

اأننا  ذلك  ال�صورة-احلركة  حمل  ال�صورة-الزمان 

»�صنعاين يف اخلم�صينيات فا�صال جماليا وتاريخيا 

امل�صماة  جهة،ال�صينما  من  الوقت،ي�صع  نف�ض  يف 

حركة  خالل  من  زمنيتها  تنتظم  والتي  »ع�صوية« 

جهة  للحكاية،ومن  اخلطية  وال�صريورة  الفعل 

للتفكري  نف�صه  الزمن  مينح  »بّلورية«  اأخرى،�صينما 

 .
)13(

يف اإطارها على �صكل انف�صالت وت�صل�صالت«

كما  الواقع  ا�صتجالء  هو  »بازان«  طموح  كان  لقد   

الطبيعي  للنظر  يعطى  كما  ولي�ض  للوعي  يعطى 

املاهوية  حقيقته  عن  ليك�صف  فالواقع  املبا�رش، 

اإل �صمن بعد الفكر. ولأن ماهية الواقع ل تكمن يف 

الواقع نف�صه بل يف تخطيه عرب الفكر بق�صد الك�صف 

»بازان« ظلت  مقاربة  فاإن  اأ�صالته  عنه جمددا يف 

لل�صورة،  الفينوومينولوجي  الت�صور  �صمن  تندرج 

اأي اأن الواقعية مفعول لق�صدية الوعي. 

هو  »بازان«  اعتبار  يف  اجلديدة  الواقعية  اأفق  اإن   

الك�صف عن الالمرئي �صمن ما هو مرئي ولي�ض هذا 

غري الأفق املحدد للروؤية الفينومينولوجية. فاليجب 

الفينومينولوجية  الفل�صفة  اأن  اأذهاننا  عن  يغيب  اأن 

من  الأ�صياء  حترير  اأجل  من  »هو�رشل«  مع  قامت 

قب�صة املواقف الطبيعية والت�صورات ال�صورية للعلوم 

الأوروبية التي غّيبت الواقع امللمو�ض خلف املناهج 
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الروؤية  ظهور  الباعث،اإذن،على  كان  لقد  امل�صطنعة. 

اأزمة العلوم الأوروبية،لذلك مل  الفينومينولوجية هو 

يكن رهانها غري ا�صتعادة عامل الظواهر املفقود،عامل 

عند  جنده  والرهان  الباعث  نف�ض  امللمو�صة.  احلياة 

ما  يوم  يف  يكن  مل  الذي  »دولوز«  اأن  غري  »بازان«. 

اأن  تبنّي  ولوجوديا  مارك�صيا  ول  فينومينولوجيا 

معيار التمييز بني »�صينما حديثة« واأخرى »قدمية« 

هو �صيغة ح�صور الزمان يف ال�صورة،فهناك قطيعة 

جمالية وفكرية بني �صورة تتحدد باحلركة واأخرى 

»ال�صورة- �صينما  اإذن،  هناك،  بالزمان.  تتحدد 

كان  لقد  »ال�صورة-الزمان«.  و�صينما  احلركة« 

»دولوز« ميّيز بني ع�صور ال�صينما من خالل التمييز 

لأن  لل�صورة  نظامان  نقول  لل�صورة،  نظامني  بني 

ال�صنافة  باعتماد معايري خمتلفة عن  ملزم  »دولوز 

العنا�رش  �صكل  مع  التعاطي  ميكنه  فال  الكال�صيكية: 

بكل  اخلا�ض  املقدار  اأو  توّزعها  طريقة  ول  وكّمها 

هي،  بال�صبط  ال�صكلية  اخل�صائ�ض  هذه  منها،لأن 

.
)14(

عنده، مايلزم تف�صريه«

    ج- ال�صورة،احلركة والزمان:

من  بالتحول  ال�صينما  عرفتها  التي  النتقالت  اإن   

نظام لل�صورة اإىل اآخر يندرج �صمن �صريورة انعطاف 

عرفها الفكر الغربي منذ »كانط«. فاإذا كانت ال�صينما 

احلديثة هي �صينما الزمان فهي �صارت اإىل ذلك بعد 

جتاوزها ل�صينما احلركة اخلا�صعة للروابط احل�صية 

احلركية املح�صوبة،وليجب اأن نن�صى اأنه اإىل »كانط« 

منذ  اإذ  الزمان  باأولوية  العميق  الوعي  هذا  يعود 

فل�صفته النقدية اأ�صبح املعنى يتحدد باأفق الزمان. 

ولعل هذا الإنتقال اجلوهري الذي ميتد من »كانط« 

و»دولوز«-  »برغ�صون«  ثم  و»نيت�صه«  »هيجل«  اإىل 

ما  هو  منهم-  كل  عند  الزمان  اختالف �صورة  مع 

يكثفه اأح�صن العمل العمدة لـ»هايدجر« اأي »الكينونة 

والزمان«. اإن مركزية �صوؤال الزمان يف تدبري �صاأن 

املعنى ترتب على حترير الزمان من قب�صة احلركة 

التي �صيطرت على الفكر الغربي وامتداداته الكونية 

الذي  »اأر�صطو«  منذ  اأي  قرنا  ع�رشين  تتخطى  ملدة 

عددا  »بو�صفه  »الطبيعة«  كتاب  يف  الزمان  ف 
ّ
عر

ومقدارا للحركة وذلك وفقا لإيقاع ال�صابق والالحق«. 

فاحلركة الأزلية املنتظمة لالأجرام ال�صماوية تن�صج 

يف  اأي  و�صنوات،  و�صهور  اأيام  �صورة  يف  الزمان 

لي�ض  الزمان  حيث  احلركة  تعاقب  متعاقبة  �صورة 

نكّثف  اأن  الآن  ميكن  احلركة.  لتعاقب  عّد  من  اأكرث 

ق�صة الفل�صفة ونقول اإنها حترير للزمان من احلركة 

وحتديد للمعنى باأفق الزمان هذه الق�صة هي نف�صها 

اأن  التي حتكيها ال�صينما باأدواتها اخلا�صة. ليجب 

اأكرث من جمرد �صدى  لي�صت  ال�صينما  باأن  يفيد هذا 

ال�صينما  قيمة  اأن  الأحرى  الفل�صفة  يف  يحدث  ملا 

وعالقتها بالفل�صفة �صتتك�صف من زاوية نظر اأخرى: 

»�صتكون درا�صة ال�صينما بالن�صبة للفيل�صوف، و�صيلة 

ذاتها  الفل�صفة  لفهم  فل�صفية  غري  اأداة  لإ�صتخدام 

الفل�صفة،  اإىل  ال�صينما  جلوء  و�صي�صمح  اأف�صل،  ب�صكل 

�صمن  الفيلم  كينونة  توليد  اأكرث،يروم  وعي  باإبراز 

.
)15(

خ�صو�صية تعبريه اجلمايل«

  يعترب »دولوز« اأن »ال�صورة-احلركة« هي ال�صورة 

حدد  الكال�صيكية،وقد  ال�صينمائية  لل�صورة  املميزة 

»ال�صورة-احلركة« من خالل ثالثة اأمناط اأ�صا�صية: 

ثم  و»ال�صورة-الإح�صا�ض«  »ال�صورة-الإدراك«، 

اجلزء  عليه  ان�صب  ما  وهذا  »ال�صورة-الفعل«. 
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الأول من عمل »دولوز« عن ال�صينما، ذلك لأن عمله 

اأمناط  بح�صب  الأفالم  ت�صنيف  اإىل  ي�صعى  بجزاأيه 

»ال�صورة-احلركة«  اأنواع  اإن كل نوع من  �صورها. 

العامة  فاللقطات  اللقطات،  �صلم  يف  يوازيه  ما  له 

تتنا�صب مع »ال�صورة-الإدراك« ذلك اأن »ال�صورة-

ال�صور  ت�صّنف  التي  الكامريا  حركة  هي  الإدراك 

معينة«.  زاوية  من  »املو�صوع«  مدركة  وتنتقيها 

يتالءم  ما  هي  اللقطة-املتو�صطة  اأن  حني  يف  هذا 

مع »ال�صورة- الفعل التي هي حركة الكامريا وهي 

املو�صوع  من  انطالقا  الأخرى  املو�صوعات  تظهر 

الأ�صا�ض«. واأخريا فاإن ما ينا�صب ال�صورة- ال�صعور 

اإذ »ال�صورة-ال�صعور هي حركة  اللقطة املكرّبة  هو 

والفعل  الإدراك  بني  العالقة  تعّلق  التي  الكامريا 

املرتتب عليه... فال�صورة-ال�صعورية هي على نحو 

ما مبثابة »�صبح« منفلت من قب�صة املكان-الزمان 

اأي بعبارة اأخرى �صورة لحتيل على املكان بو�صفه 

حّيزا لكل اإدراك، ولعلى الزمان باعتباره مميزا لكل 

فعل. اإن ال�صورة-ال�صعور التي تتطابق مع مفهومها 

يلزمها بالتايل اأن تقطع ال�صلة مع العامل اإىل حّد اأنه 

 .
)16(

لي�ض هناك اأي مو�صوع مدرك اأو فاعل للحركة«

  طبعا، ميكن لهذه التنويعات الثالثة لنمط ال�صورة-

نوع  هيمنة  مع  واحد  فيلم  يف  جتتمع  اأن  احلركة 

التوليف.  لنوع  تبعا  وذلك  اآخر  على 

التوليف  بني  »التمييز  ميكن  هكذا 

بقوة  بالإدراكات[ويتجلى  املرتبط 

املرتبط  ]والتوليف  فرتوف  عند 

دراير  عند  وجنده  بالأحا�صي�ض[ 

بالأفعال[  املرتبط  ]والتوليف 
ما  اإن   .

)17(
غريفيت]» عند  وجنده 

لل�صينما  »ال�صورة-احلركة«  اأعطى 

مبثابة  اللقطة،فاللقطة  اإدراج  هو 

»برغ�صون«  وبلغة  »�صورة-حركة« 

للدميومة.  املتحرك  التقطيع  هي 

تتطابق اللقطة مع املحركات  احل�صية 

الأ�صوات  �صال�صل  اأن  اإذ  احلركية 

وال�صور وامل�صاهد والكلمات ترتد اإىل 

حركة مت�صلة اأو حتى متقطعة اإل اأنها معقولة قابلة 

الإدراك  كما  ال�صعور  فيها  والتوقع،يحمل  للح�صاب 

عمل  فهو  الإ�صرتجاع  اأما  ال�صخ�صية،  على  والفعل 

اإرادية للحا�رش  للذاكرة اخلا�صة،اإنه عالقة  تلقائي 

ذات  اإذن  ال�صخ�صية  اإح�صاره.  اأجل  من  باملا�صي 

يتماهى  احلالة  اأمرها. يف هذه  بزمام  اآخذة  فاعلة 

املو�صوعات  على  ويتعرف  ال�صخ�صية  مع  املتفرج 

هي  الف�صاء  فدللة  طبيعي،  نحو  على  والف�صاءات 

ال�صوتية  الو�صعيات  اأن  مثلما  اأ�صال  ماثلة  هنا 

والب�رشية كما اللم�صية تنح�رش يف الوظيفة العملية 

املعتادة اأما احلدث فهو متوقع منظور. 

ال�صينمائية  لل�صورة  الفقرية  الإمكانات  هذه    

يف  ال�صورة  اختزال  »دولوز«  نظر  يف  مرجعها 

اأفعال  اإدراكات،  جماع  بو�صفها  ال�صورة-احلركة 

ال�صينما  التفكري يف  اإذ يتوارى ما ي�صتحق  وم�صاعر 

ليعطى  احلركة  ال�صورة-  منط  ففي  الزمان.  اأي 

كمفعول  اإل  مبا�رش،  غري  نحو  على  اإل  الزمان  

اأفعال  اإىل  ترتجم  لإدراكات  مفعول  اأي  للحركة 

وذلك بو�صاطة الأحا�صي�ض، وهذا كله �صمن خطاطة 

»ال�صينما )يف هذه احلالة(  ح�صية حركية حم�صوبة. 

ردود  عنها  ت�صدر  �صخ�صيات  اإظهار  عن  تتوقف  ل 

.
)18(

وا بها«
ّ
اأفعال بعد اإدراكهم ملواقف اأح�ص
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 اإن ما تروم اإليه اأطروحة »دولوز« لي�ض جمرد تغيري 

على  احلركة  يف  ال�صورة  تختزل  اأن  بدل  اإذ  تقني 

ال�صورة  تكثيف  اأي  بالعك�ض  تقوم  الزمان  ح�صاب 

ال�صورة- اإحالل  اأبعاد  اأن  الزمان،الأحرى  يف 

قول  �صمن  تتك�صف  ال�صورة-احلركة  حمل  الزمان 

اأن  هي  »ال�صينما  غودار:  يقول  لـ»غودار«.  اأ�صا�ض 

 .
)19(

ال�صيئة« الأفالم  يف  اإل  اأبدا  يوجد  ل  احلا�رش 

يف  »كانط«  اأهمية  اإىل  اأ�رشنا  اأن  �صبق   اإذا  ونحن 

اأولوية الزمان على احلركة فاإن الف�صل يف  تر�صيخ 

اأبدا  ليح�رش  ما  احلا�رش  اإذ  كتخوم  الزمان  اإدراك 

يعود اإىل »نيت�صه«، فبدل الزمان الكرونولوجي حّل 

الزمان التزامني الت�صادمي املفتوح على جمهولية 

خال�صة.

 اأما يف ال�صينما فقد اأعلنت اأعمال املخرج الياباين 

ال�صورة-الزمان.  ع�رش  حلول  ب�صائر  على  »اأوزو« 

بني  ال�صورة-الزمان  منط  يف  التمييز  وميكن 

احللم  وال�صورة-  الذكرى  ال�صورة-  اأنواع:  ثالثة 

عدم  على  تدل  كلها  وهي  ال�صورة-البلورة.  ثم 

ال�صورة  لت�صكيل  احلركية  احل�صية  الروابط  كفاية 

اأ�صبحت مهمة الفيلم ح�صب  اإذ  ال�صينما احلديثة  يف 

»طاركوف�صكي« هي تر�صيم الزمان وعر�ض تدفقاته 

تكمن  لل�صينمائي  الإبداعية  فالكفاءة  الالمتناهية، 

يف قدرته على »ت�صكيل الزمان«. هكذا التقت ال�صينما 

الإ�صت�رشافات  الثانية مع  الأوروبية ملا بعد احلرب 

الثقافة  اأن  »اأوزو«. وبالرغم من  للياباين  الإبداعية 

بالأ�صا�ض  اأمريكية  كانت  الرجل  لهذا  ال�صينمائية 

خا�ض.  �صينمائي  م�صار  ا�صتقاق  من  متّكن  اأنه  اإل 

الب�رشية  الو�صعيات  اإحالل  اإىل  �صّباقا  كان  فقد 

احل�صية  املحركات  حمل  اخلال�صة  وال�صوتية 

هي  والأ�صوات  الب�رشية  ال�صور  اأ�صبحت  احلركية، 

العك�ض  ولي�ض  لل�صخ�صية  الفاعلة  املعاين  املعاين، 

ن�صاز  مبثابة  املّيتة  الأزمنة  تعد  مل  بقدرما  هذا 

اجلواب  اأو  »اللقطة  اإن  بل  واأعرا�ض  اإ�صافات  اأو 

فراغ  خالل  ال�صمت،من  خالل  من  متديدهما  �صيتم 

»اأوزو«  عند  قائال:  »دولوز«  يتابع   .
)20(

جدا« ممتد 

الف�صاءات الفارغة دون �صخو�ض ول حركة،الدواخل 

امل�صاهد  اأو  املفرغة من مقيميها، اخلارج املهجور 

الطبيعية، كلها حظيت با�صتقالليتها... بلغت املطلق 

بو�صفها تاأمالت خال�صة،و�صمنت على نحو مبا�رش 

واخليايل،الذات  والفيزيائي،الواقعي  العقلي  وحدة 

 .
)21(

واملو�صوع،والعامل والأنا«

والب�رشية  ال�صوتية  الو�صعيات  ت�صعيد  كان  لقد   

وا�صتثمار الطبيعة امليتة هو البديل التلقائي للروابط 

ذلك  وبفعل  موؤجلة،  اأ�صحت  التي  احلركية  احل�صية 

اأ�صبحت ال�صخ�صية تكّثف �صلبية ملحوظة فاأهميتها 

الو�صعيات  اأب�صط  اأمام  معطلة  �صارت  اأفعالها  كما 

ال�صياق  ي�صكل  وال�صياع  التيه  من  حالة  اليومية، 

يف  عنيف  انبثاق  هدف.  بدون  ل�صخ�صية  الأ�صا�ض 

اإىل  مزيفة  عر�صية  عالقة  من  وتوّثب  العامل  �صلب 

لكنها  حا�رشة  زالت  ما  احلركة  اأن  اأخرى،�صحيح 

اأفعال �صخ�صيات  ثانوية و�صاذة كما يكثفها �صذوذ 

عند  »األبريكامي«:  بـ»غريب«  تذكرنا  التي  »اأوزو« 

»اأوزو« كل �صيء عادي وتافه نف�صه املوت واملوتى 

.
)22(

مو�صوعات لن�صيان طبيعي«

 اإن النتائج املرتتبة عن هذه املقدمات التي افتتح 

ميكن  ال�صورة-الزمن  ع�رش  »اأوزو«  خاللها  من 

املعنى حيث  الالمبالة وغياب  تلخي�صها يف: 1- 

تهدمي   -2 املعنى.  اإمكان  �رشط  ي�صكل  الالمعنى 
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الراهن/الإفرتا�صي،  الواقعي/اخليايل،  الثنائيات: 

املنطقية  العالقات  تفكيك   -3 الأنا/العامل... 

املن�صي  ا�صتذكار   -4 بالعامل.  لالإن�صان  املعهودة 

�صجرة،حجرة،عمود  امليتة-:  -الطبيعة  والعر�صي 

كهرباء، مقربة... اإن هذه امل�صتجدات بح�صب »دولوز« 

جتد مرجعها يف فتح اأ�صا�ض يتمثل يف نهاية الزمان 

الكرونولوجي اأي الزمان الإقت�صادي املح�صوب.

اأ�صا�صية  تنويعات  لها  وجدت  »اأوزو«  فتوحات  اإن   

عميقة يف ال�صينما الأوروبية، فقد التقطتها الواقعية 

املمتدة  اجلغرافيا  ذات  اجلديدة  واملوجة  اجلديدة 

بني فرن�صا، اإيطاليا واأملانيا ثم الإحتاد ال�صوفياتي. 

ولعل مازاد من خ�صوبة ا�صتئناف هذا البدء الأ�صيل 

ال�رشد  اأمناط  �صاءلت  التي  اجلديدة  الرواية  بزوغ 

اإىل  �صاعية   19 للقرن  الكال�صيكية  الرواية  يف 

تطوير الزوايا املّيتة. لذلك فبقدر ما نذكر »غودار« 

نذكر  »ري�صني«  نذكر  ما  وبقدر  »غريي«  نذكر 

النخبة  اأن جمهودات هذه  »ديرا�ض«... وبالرغم من 

اأعمالهم  من املخرجني والكتاب كانت جبارة فاإن 

جتاذبتها تقييمات متناق�صة ففي حني   »اّتهم النقد 

الأفالم  اأوروبا هذه  اليابان كما يف  املارك�صي يف 

و�صخو�صها الأكرث ا�صت�صالما و�صلبية،اأحيانا بكونها 

 .
)23(

برجوازية واأخرى بكونها ع�صابية اأو هام�صية«

اأن  »دولوز«  كما  »بازان«  اعترب 

اأن  اإل  الواقع،  تنا�صب  الأفالم  هذه 

يختلف  »دولوز«  عند  الواقع  مفهوم 

الواقع  كان  فاإذا  »بازان«.  عند  عنه 

اأ�صيل  نحو  يوجد على  »بازان«  عند 

يف  الواقع  فاإن  يظهر،  ما  خلف 

»دولوز«  يراه  كما  احلديثة  ال�صينما 

اأن  اأي  هو ما ي�صتع�صي على املثول 

املنفلتة  هروبه  حركة  هو  الواقع 

اأحواله  ليلقى  الواقعية  �صفة  من 

الواقع  يف  فالواقعي  الإفرتا�صية، 

هذا  ولعل  الإفرتا�صي  عن  لينف�صل 

الإنف�صام يف �صميم الواقع وبالتايل 

يف �صميم الإن�صان وعالقته بالعامل 

هو انف�صام الزمان ذاته،فما يف�صمنا ويجزءنا كما 

يقول »بورخ�ض« هو الزمان ولي�ض املكان. 

الزمان  اأبعاد  التوهج ملختلف  الإنف�صام، هذا   هذا 

ال�صورة- تك�صف عنه  ما  ال�صخ�صية هو  يف �صميم 

الزمان بو�صفها �صورة-بلورة، فبقدرما اأن مناطق 

الإ�صعاع املنبثقة من البلورة هي مت�صاوية الإ�صعاع 

يف  التوازي  عن  تك�صف  ال�صورة-البلورة  فكذلك 

القيمة واحل�صور بني الف�صاءات والأ�صوات والأزمنة 

»وجود- اإنها  كمفعول،  اإل  ال�صخ�صية  ولتظهر 

مرة  لأول  ال�صخ�صية  حتولت  هكذا  العامل«.  يف- 

روؤيوي  مبنظور  متفرج  جمرد  اإىل  »هت�صكوك«  مع 

ي�صت�رشف فواعل الزمان التي تنخرها. 

ال�صورة-البلورة،  �صمة  هي  الالت�صخي�ض  اإن   

مفقودة  اأ�صبحت  التي  الذاتية  احلركة  لت�صخي�ض 

ليحل العامل حمل الذات الفاعلة، العامل هو ما يقوم 

وتتذكر  العامل  �صمن  حتلم  فال�صخ�صية  بالفعل، 

تت�صمن  ل  ال�صخ�صية  اأن  ما  وبقدر  العامل.  �صمن 

الزمان بل هو الذي يت�صمنها فكذلك ال�صاأن بالن�صبة 

احللم  ويف  الذاكرة  يف  توجد  اإنها  والتذكر،  للحلم 

اأن كل حلم هو عامل ذهب  »�صارتر«  ارتاأى  ومثلما 

فنحن  الذاكرة  �صمن  نت�صكل  »اأننا  اإىل  »فلليني« 

وال�صيخوخة  واملراهقة  الطفولة  الوقت  نف�ض  يف 
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. اإن احللم لي�ض حلم ال�صخ�صية بل هو 
)24(

والكهولة«

مقا�صد  عن  مبعزل  يتم  العامل  بو�صائل  العامل  عمل 

ال�صخ�صية لكنه يتحقق يف �صميمها،فكل حلم يعرب 

ال�صخ�صية وهو يت�صمن العامل. 

ال�صورة-احللم  الذي مييز  الالت�صخي�ض   لعل طابع 

من اأجل تعليق الروابط احل�صية احلركية هو ما مييز 

اأن حتكي  اأبدا  ال�صورة-الذكرى، فالذاكرة لميكنها 

املا�صي بفعل الثقوب التي ت�صيبها بها انف�صامات 

كا�صرتجاع  ال�صتذكار  تعذر  لقد  التزامني.  الزمان 

مل  احلا�رش،لذلك  بداّلة  للما�صي  اإح�صار  هو  مبا 

يعر »ري�صني« اأية اأهمية لالإ�صرتجاع اإذ تبنّي له اأن 

والتوّقعات  والإفرتا�صات  والإ�صتيهامات  الكوابي�ض 

هي اأف�صل بكثري من الإ�صرتجاع. ولعل ذلك ما يروم 

اإليه »ويلز« عندما يذهب اإىل »ا�صتحالة الإ�صتذكار... 

فمناطق املا�صي حتتفظ باأ�رشارها... فال�صيء ميكن 

ويرى   .
)25(

تهّيوؤات« جمرد  �صيء  كل  بل  ا�صتذكاره 

الزمان  خمرجي  كل  على  ينطبق  هذا  اأن  »دولوز« 

على  بتاأكيها  التي  »ال�صينما  بتلك  الأمر  يتعلق  اأي 

جتنب احلا�رش فهي متنع املا�صي من اأن ينحط اإىل 

. لأن املا�صي ما ل مي�صي قطعا 
)26(

م�صتوى ذكرى«

هنا  فهو  امل�صتقبل  اأما  بتاتا  واحلا�رشما ليح�رش 

اأ�صال واأبدا.

  اإن ثورة �صينما الزمان انعك�صت بقوة على تقنيات 

اأ�صبحت له  »املونتاج« فقد »تغري معنى املونتاج، 

وظيفة جديدة فبدل اأن يحمل على ال�صور-احلركة اإذ 

يتم ا�صتخال�ض �صورة غري مبا�رشة للزمان،اأ�صحى 

منها  لي�صتخل�ض  ال�صورة-الزمان  على  يحمل 

)27(
عالقات الزمان التي بها ترتهن احلركة التائهة«

وبعبارة اأخرى »تغرّي معنى املونتاج اإذ �صار ك�صفا 

هي  احلقيقية  الذاتية  اأ�صبحت  هكذا   .
)28(

واإبانة«

املبا�رش  احللول  ولعل  املتخالفة.  بنيته  الزمان يف 

لهذه ال�صخ�صية على ال�صورة ال�صينمائية هو ما جعل 

ال�صينما ت�صم �صورة للفكر ت�صتفز الفل�صفة وتثريها. 

لزمان  اإجناز  هي  مبا  ال�صينما  يف  الفكر  �صورة  اإن 

وال�صينما  الفل�صفة  بني  العالقة  جعلت  راهني  غري 

قدرا حمتوما.
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82
ت�����ش��ك��ي��ل

من اأعمال الفنان ثائر هالل



183 \ �شاعر وكاتب من العراق

فاروق يو�سف \ 

كمن ي�شري بع�شا �شحرية اإىل كائنات مل يكن قد راآها اأحد من قبل، ير�شم الفنان ال�شوري 

ثائر هالل  ليبلغنا واحدا من اأعظم درو�س الر�شم. ال�شغف يف نوع من احل�شا�شية التي 

ي�شف من خاللها احل�شور الإن�شاين عن جوهر بهائه الغائب. 

اأن ن�شل  الع�شري  اأن هناك �شيئا ما يقع دائما يف اخلفاء، لكن من  اأن نقول  الي�شري  من 

الذي  التجريد  ال�شيء. معادلة ل يكف هالل عن مراجعة عنا�رصها من خالل  اإىل ذلك 

ي�شعنا  منه  �شيء  �شواه.  يخدم  ل  التجريد  فاإن  نف�شه  الوقت  يف  لذاته.  هدفا  يكون  لن 

يف مواجهة العدم. ولأن هالل فنان موؤمن بتجريديته التي لن يتخلى عنها حتى وهو 

يت�شدى ل�شدمات الواقع، فاإنه كان يدرك جيدا اأن خياره التجريدي مل يكن اإل منا�شبة 

كانت  الذي  الت�شويري  الرخاء  كل  م�شدر  وهو  بخيالها  متتزج  التي  الطبيعة  لتطويع 

ر�شوم هالل تنعم به اإىل وقت قريب. 

 ثائر هالل 

ر�سام احلوا�س كلها
التجريد الذي ال يخدم �سواه



من وجهة نظره فان مزاج الطبيعة امل�شطرب واملتقلب 

لن يكون �شببا يف تعكري مزاج الر�شم الذي يظل دائما 

يف  اأ�شبابه  دائما  للر�شم  �شتكون  �شفائه.  من  متمكنا 

التهدئة التي تقع من اأجل اأن مير اجلمال بع�شفه. 

ذلك  خالل  من  �شيء  كل  يرى  اأنه  الر�شام  يدعي  لن 

ال�شيء الذي ير�شمه. 

لكنه  للر�شم.  دافعا  �شيكون  يراه  ما  اأن  غبطة  يكفيه 

يف الوقت نف�شه ل يرى الطبيعة )الواقع اأي�شا( اإل من 

خالل فكرته عن الر�شم. وهي فكرة �شتحيط ما يفعله 

ال�شور  تاأ�رصه  ل  ر�شام  هذا  الغمو�س.  من  بالكثري 

العاكفة على حا�رصها وحدها ول املعاين التي تنتج 

نهر  المواج يف  مثل  ت�شيل  ذكرياته  ال�شور.  تلك  عن 

العا�شي الذي ق�شى طفولته جال�شا على �شفته. ما مل 

يره وما مل يع�شه مبا�رصة بالقوة نف�شها �شيجد له حيزا 

يف ر�شومه. 

ما لن نراه يف ر�شومه �شيحدث خلخلة يف طريقتنا يف 

التفكري يف ر�شومه. 

زمن خا�ص لر�سومه 

م�شدر  النتقائية  ذاكرته  تكون  لن 

اإعجاب مبا يبتكره من �شور اإل ب�شبب 

مبرحها  تتميز  التي  خياله  تقنية 

النهر.  من  قريبا  كنت  »لقد  املن�شبط. 

هل كان علي اأن اأر�شم بالطريقة التي 

غري  ذلك.  يقل  مل  نهرا؟«  اأقلد  جتعلني 

ل  الآن  يقله.  مل  ما  فعلت  ر�شومه  اأن 

وعما  يراه  كان  عما  يف�شله  يقني 

اأن يف�رص وجوده  اأجل  �شار يفعله من 

م�شاهدا، ُقدر له اأن يكون ر�شاما. 

هل كان عليه اأن يتذكر لكي يبكي من 

هذيانه؟  عن  الو�شف  يكف  اأن  اأجل 

وهي  ر�شومه  يتخلل  البكاء  من  �شيء 

�شار  حا�رص  عن  الدفاع  يف  ت�شتب�شل 

ثائر  يقف  ما�شيه.  يقاتل  اأن  عليه 

تر�شى  هالل )1967( بني زمنني، ل 

واحد  اأي  اإىل  النتماء  يف  ر�شومه 

�شاعة  يحت�شن  الذي  اخلا�س  زمنها  لر�شومه  منهما. 

تفتح  بل  بالر�شم وحده  يكتفي  خال�شه. رمبا لنه ل 

ر�شومه اأمامنا الأبواب على التفكري يف الر�شم باعتباره 

حماولة  لبتكار حياة جماورة. حياة خلقها الر�شام 

من  الكثري  �شار  بالد  يف  عا�شها  اأنه  يتخيل  و�شار 

للتذكر.  حماولة  كل  تربك  بطريقة  يختفي  تفا�شيلها 

لذلك �شارت ر�شومه تقاوم كل حماولة يبذلها الزمن 

من اأجل اإخ�شاعها ملعانيه املي�رصة. يف�شل ثائر هالل 

اأن يكون �شعبا على اأن يكون متاحا للتاأويل والتداول 

املبا�رصين.      

اجلمال الغني بقليله

كانت ال�شباغ ت�شيل مثلما تفعل مياه النهر، غري اأن 

الزمن كان قد توقف. 

�شنوات،  ع�رص  قبل  هالل  ثائر  ر�شوم  اإىل  العودة  يف 

بال�شبط يف عام 2004 كانت المور جتري بطريقة 

اإل يف مكانها  خمتلفة متاما. كانت ال�شباغ ل تقع 

من  يتحرك  كان  الذي  الزمن  اإىل  برهبة  تنظر  وهي 

حولها. مل يكن ثائر يومها ير�شم ليتذكر. كانت ذاكرته 
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يبحث  يكن  ومل  بها  �شغف  التي  الر�شوم  على  مغلقة 

اإل يف الإطار الذي يجعله ع�شوا يف  عن خ�شو�شيته 

جماعة وهمية كانت ت�شعى اإىل الإعالء من �شاأن جمال 

ال�شتهالكي  ال�شتعرا�س  مواجهة  يف  ماديا  القليل 

فنانا  هالل  كان  املعنى  بهذ  ع�رصنا.  به  فنت  الذي 

تقليليا، يذهب يف كل ما يفعله اإىل اخلال�شات النقية 

الر�شامون  كان  بعادات  زهده  توؤكد  وتقنيات  مبواد 

اأنه  يفلتون من خاللها من �رصوط اجلمال لذاته. غري 

اأناقة لفتة كانت  كان يف الوقت نف�شه حري�شا على 

كان  مهنته.  يف  برع  م�شمما  وظيفته  من  م�شتلهمة 

الرجل  امل�شتفهم.  بحذق  القليلة  الفنية  وحداته  يرعى 

الذي يود اأن يرى نهاية ل�شقائه اجلمايل من غري كلل. 

فهل كان �شربه بحجم ما انتهى اإليه؟ 

ير�سم لي�سع راأ�سه على و�سادة مفردته

كان  ما  باإن  اقناعنا  يف  كفيلة  هالل  ر�شوم  كانت 

اأن  من  بالرغم  واقعيا.  نراه  اأن  ميكن  الر�شام  يتخيله 

ب�رصيا  بنا  اليقاع  على  حري�شة  كانت  الر�شوم  تلك 

جنح  ال�رصوري.  ال�شتفهام  مرحلة  اإىل  ن�شل  ان  قبل 

اأن  متعة  ت�شبق  نرى  اأن  متعة  يجعل  اأن  يف  هالل 

ن�شتفهم. وهي اللعبة التي كان الر�شام يتقنها ليقول 

لنا من خاللها �شيئا خمتلفا عن حقيقة ما يراه. �شيء 

من ا�شلوب الـ )Op art( كان يجعله قادرا على اللعب 

بالعني اخلبرية قبل اأن ت�شت�شلم للنظر وهي يف اأرقى 

غري  تقليليا  فنانا  هالل  ثائر  كان  �شعادتها.  مراحل 

اأنه كان يف الوقت نف�شه مييل اإىل الفخامة املتما�شكة. 

بالن�شبة له مل يكن اجلمال مرئيا اإل من خالل قدرته 

باأناقة  يعتني  كان  اأناقته.  بكامل  يظهر  اأن  على 

اإىل حفلة خمملية. مل  بها  اأنه يذهب  لو  مفرداته كما 

بوله  يقيمها  اإغواء  عالقة  اإل  له  بالن�شبة  الر�شم  يكن 

الر�شام  فيها  يكون  عالقة  بعينها.  مبفردة  ا�شتثنائي 

هو الذكر فيما متثل املفردة فيها دور النثى. 

يف تلك العالقة ي�شع الر�شام راأ�شه على و�شادة اأنثاه 

كل  يف  يقع  كان  اليرو�شي  التلذذ  من  �شيء  ليحلم. 

حلظة ر�شم من اأجل اأن يكون اجلمال ممكنا. ي�شتدعي 

الر�شام كائناته املتخيلة لتقيم يف مفردات، ل ميكن 

التجريدي.  جتليها  اإىل  انحيازها  تف�رص  اأن  لواقعيتها 

هل كان ثائر هالل يوؤلب الواقع على نف�شه؟  

كان  الذي  الوقت  يف  الر�شم  يربح  كان  اأنه  يعرف 

اأ�شولها  الر�شامون  يفهم  معادلة  الواقع.  يخ�رص  فيه 

وينت�شون بحركة ميزانها. بالن�شبة للر�شام فاإن ال�شيء 

ارتباطه  يفك  حني  �شخ�شيا  ملكا  �شيكون  املر�شوم 

ملكا  ال�شيء  ذلك  يكون  اأن  معنى  ما  ولكن  بالواقع، 

�شخ�شيا؟ 

لغة احلوا�ص كلها

احلديث  بي�رص  ميكننا  هالل  ثائر  ر�شوم  مواجهة  يف 

عن املفردة التي تتكرر. ولكن التكرار غالبا ما يخون 

الفكرة التي تقف وراءه. بالن�شبة للر�شام فاإن املفردة 

تنفتح على طاقة خيالها حني تتكرر. �شيكون عليها اأن 

ت�شتاأنف نغمها يف كل حلظة ظهور. ين�شت الر�شام اإىل 

التي تت�شادم لين�شئ بها ومن خاللها  الأ�شوات  تلك 

الب�رصية. ما من فا�شلة، هناك  املو�شيقى  عاملا من 

ينتهي  ل  لكي  الأول  ال�شطر  من  يبداأ  ملحمي  هذيان 

بال�شطر الأخري. 
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كانت ر�شوم هالل ل ترتفق بلهاث م�شاهديها كما لو 

اأنها قد قررت اأن تزج بهم يف حفلة رق�س �شويف، تدور 

بهم الأر�س يف الوقت الذي يتمكن الهذيان الب�رصي 

من عيونهم. مل تكن املفردة التي تتكرر اإل و�شيلة من 

اإىل بناء، هو يف حقيقته جت�شيد لرغبة  اأجل الو�شول 

�شعرية يف اإنقاذ احلوا�س من وظائفها املبا�رصة. 

اأن تكون ر�شومه، كبرية احلجم  اإىل  يطمح ثائر هالل 

دائما مو�شع احتفاء من قبل احلوا�س كلها ل من قبل 

حا�شة الب�رص وحدها. 

»اأن ترى« 

هذا  معجم  يف  موؤثر  تعبريي  ايحاء  ذات  لي�شت  جملة 

ات�شعت  كلما  تت�شع  التي  باجلمل  الغا�س  الر�شام 

هند�شة اخليال التي حتيط بها وت�شق لها ممرات �رصية 

اإىل  هالل  ثائر  ي�شعى  ما  الأخرى.  احلوا�س  اجتاه  يف 

القب�س عليه امنا يتعلق باللغة. لغة ب�رصية لن يكون 

م�شقة  يجرب  اأن  عليه  �شيكون  الوحيد.  جمالها  النظر 

ويتم  وُتلم�س  وُت�شم  وُت�شمع  ُترى  لغة  اإىل  الو�شول 

تذوقها يف الوقت نف�شه من اأجل جمال ل ُيرى بالعني 

املجردة.  

النتائج  م�شمونة  غري  مغامرة  هي 

يزج الر�شام بنا فيها وهو يراهن على 

خيالنا.

ولكنها حكاية تبدو على قدر كبري من 

ما  اإىل  املرء  ينتبه  مل  اإذا  ال�شكالنية 

تنطوي عليه من رعب متخيل. كل ما 

يفعله ثائر هالل ميهد لتخلي املرء عن 

�شريته الأول، باعتباره م�شاهدا �شلبيا. 

يعيد  اأن  اإىل  الر�شام  هذا  ي�شعى  هل 

تعريف الذائقة اجلمالية؟ 

�شيء من هذا القبيل يقع يف كل حلظة 

ت�شتغيث فيها حا�شة الب�رص باأخواتها 

يجري.  ما  احتواء  اأجل  من  لنجدتها 

من  احلوا�س  نحرر  اأن  علينا  يجب  األ 

اأدوات قيا�شها التقليدية؟

الر�شام  يف جزء مما كان يفعله، كان 

كما لو اأنه يلعب. 

علينا اأن ن�شدق اأنه كان يلعب حقا. 

ال ي�سبه اأحدا

لأن  اإل  ل�شيء  ل  وقتنا.  ول  وقته  هالل  ثائر  يهدر  ل 

اأظنها  كما  وهي  مبا�رصة.  اخلال�شات  اإىل  يذهب  فنه 

للر�شام. ما من ثرثرة. ما من  م�شكلة معقدة بالن�شبة 

مواجهة  من  بنا  يفلت  و�شف  من  ما  جانبي.  حوار 

احلقيقة. جمال احلقيقة بالن�شبة للر�شام يكمن يف اأن 

نواجه بخ�شوع ما تفر�شه علينا من �رصوط �شارمة. 

يهبنا الر�شام �شعورا عظيما باجلمال مقابل اأن نتخلى 

عن حرية، �شنكت�شف يف ما بعد اأنها كانت زائفة. 

َمن؟  ي�شاأل  َمن  نلتقي؟«  اأن  قبل  من  حرا  كنُت  »هل 

الر�شام اأم امل�شاهد؟ لقد جنح هالل يف �شنع متاهات 

هي خال�شة حريته وهو يرى عاملا ينقلب على نف�شه 

لطريقة  نوؤ�ش�س  اأن  علينا  اأكان  نظر.  حلظة  كل  يف 

جديدة يف النظر اإىل الأ�شياء كما لو اأننا نعيد خلقها؟      

�شيء من اأ�شالة هذا الر�شام يكمن يف اأنه ير�شم ما مل 

ير�شمه اأحد من قبله. 
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مزاج الر�سم يف غ�سبه

على  متردها  تخفي  ل  هالل  ثائر  عامل  جماليات 

واأي�شا  بل  الواقعية ح�شب  الأ�شول  اأق�شد  ل  اأ�شولها. 

تلك الأ�شول املتخيلة. يلذ لهالل اأن ين�شف ما ميكن اأن 

نتوقعه من عادات ورثها من حرفته ر�شاما. لن يكون 

الر�شام  يت�شبه  نف�شه.  ال�شخ�س  فيها  نراه  يف كل مرة 

ال�شرتخاء  من  انتقلت  التي  مفراداته  جمال  بجماله، 

اإىل الت�شنج وهي ت�شعى اإىل اأن تخربنا اأن هناك �شيئا 

ل يو�شف قد وقع يف الف�شاء املجاور. 

»ما كان علي اأن اأن�شى« يعود بنا الر�شام اإىل ذاكرته 

ي�شع  اجلمال  كان  طاولة،  اإىل  يعيدنا  اأنه  لو  كما 

اأن نرى ما مل يره الر�شام  �شحونه عليها. كان علينا 

نف�شه. وهو ما يقابله الر�شام ب�شعادة َمن ي�شفح عن 

جالديه اإن مدوا له اليد يف ال�شفة اخلرى. لذلك يبدو 

فعل الر�شم لدى ثائر هالل مزيجا من الرقة والغ�شب. 

من الر�شا والتمنع. حتيلنا جمالياته اإىل ما تبقى من 

مزاجنا الذي مل تعكره الوقائع امل�شنية بعد. 

االإيقاع يف مواجهة الفو�سى

فيه  راأى  جلمال  ال�شكلية  البنية  اأ�شا�س  التناغم  كان 

املو�شيقى،  يف  الكلي  لال�شتغراق  مقدمة  هالل  ثائر 

الو�شول  يف  يطمح  ما  وهو  ان�شائها.  عذوبة  يف 

اأم ت�شخي�شيا. ل فرق.  اإليه كل ر�شام، جتريديا كان 

اأو  رامربانت  ر�شوم  من  تنبعث  التي  فاملو�شيقى 

ان�شجاما وليونة ومتا�شكا  تقل  اأو ترينر ل  فيال�شكز 

كاندن�شكي  فا�شيلي  ر�شوم  من  تنبعث  التي  تلك  عن 

اأو بول كلي اأو وليام دي كوننغ. لقد تنقل هالل بني 

تدوزن  يده  كانت  فيما  الزخرفة  من  �شخ�شية  طرز 

اليد  اأن تلك  �شياأ�رصنا يف ما بعد. غري  الذي  الإيقاع 

يف  الدوزنة  يف  ت�شتمر  اأن  على  قدرتها  فجاأة  فقدت 

اإىل  دخل  قد  العربي  العامل  كان  هائلة  فو�شى  ظل 

متاهاتها يف ال�شنوات الأخرية. 

لعذاب  اآخر  خمتربا  تكون  اأن  �شوريا  لبالده  ُقدر  لقد 

اإن�شاين مل يكن متوقعا. فكان معر�شه )جي�س نثق به 

اأن  قرر  ر�شام  حرية  عن  يعرب  وهو  �شادما   )2012

يحتوي واقعا كان اأ�شبه بالفخ الذي ُن�شب من اأجل اأن 

يتبدد كل جمال يحنو عليه.   

ال�شوداء  ال�شخرية  من  �رصب  هو  املعر�س  عنوان 

لت�شوير الواقع الالمعقول الذي �شارت �شوريا تعي�شه. 

متخياًل  واقعًا  فجاأة  تنتج  �شارت  الواقعية  البالد 

ت�شويري،  جنون  للحظة  ي�شتجيب  واقعًا  بق�شوته. 

انقلبت فيها املوازين. 

كما لو اأنه كان يقت�س من الر�شم، ر�شم هالل بحرفية 

الكابو�س  ذلك  تفا�شيل  )�رصيايل(  واقعي  ر�شام 

الت�شويري: طائرات، عربات مدرعة، دبابات واأ�شلحة 

)اأهله(  ال�شوريون  ا�شتهلكها  مفردات  اخلفيفة.  القتل 

ب�رصيًا �شار الر�شام ي�شتخرجها من خمازنها ال�رصية، 

نظيفة لتذهب اإىل م�شري جمهول. ل تزال هناك اإمكانية 

من عدم الت�شديق. الر�شم ل يكذب، غري اأن الواقع �شار 

يقول حقائق هي اأقرب اإىل اخليال منه اإىل البداهة.

يف  نراه  لذلك  يجري.  مبا  م�شدومًا  الر�شام  يبدو 

القدمي  بعامله  تذكر  تظاهرات  ينظم  لوحاته  من  عدد 

عامل  اللحظة(.  هذه  بعد  قدميًا  �شيء  كل  )�شيكون 

البالغة  اأن نلحقه بعامل  الذي ميكن  الأنيقة  املفردات 
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امتزاج  عن  تك�شف  املكررة  الروؤو�س  ولكن  الزخرفية. 

يثق  الذي  اجلي�س  وبني  ال�شعب  بني  ويقيني  من�شف 

به، وهو اجلي�س الذي �شار يقتله يف اللحظة الراهنة. 

يكون  ل  اأن  القتل.  يتوقف  اأن  ينبغي  الأحوال  يف كل 

هنالك قتل منذ البداية. ال�شورة لي�شت عمياء واحلقيقة 

التاريخية جترح �شطح املراآة. 

اأهذا ما كان يود الر�شام اأن يقوله؟ 

مل تكن ت�شخي�شيته يف ذلك املعر�س هدفا لذاته.

هند�سة خياله

اأكان عليه اأن يتورط يف �شيء من التو�شيح من اأجل 

ما  الع�شيبة؟  الوقات  تلك  يف  وجوده  عن  يعلن  اأن 

وهو  بالر�شم  يبتعد  مل  الر�شام  اأن  به  نثق  اأن  علينا 

�شغف حياته عن �رصوطه اجلمالية ال�شعبة وهو ي�شع 

الإن�شاين  بعدها  يف  �شعبه،  ق�شية  خدمة  يف  موهبته 

على الأقل. وهو ما جعله يف مناأى عن ال�شتغراق يف 

امل�شاألة ال�شيا�شية.

مل تكن يف اأجندته اأية فكرة عن الر�شام ال�شيا�شي الذي 

لن يكونه. 

غري اأن احلرب التي ت�شهدها بالده كانت قد اخرتقته. 

وهو ما كان متوقعا من فنان كان هدفه ال�شمى اأن 

ي�شل ب�شنيعه الفني اإىل م�شتوى رفيع من احل�شا�شية 

املنحى  ذات  ر�شومه  تتخَل  مل  لذلك  الإن�شانية. 

ال�رصوط  عن  واملتاأمل  وال�شاخر  الهجائي  الجتماعي 

اللتزام  على  حري�شا  هالل  ثائر  كان  التي  اجلمالية 

تقف  كانت  �رصوط  وهي  الفنية،  مراحله  كل  يف  بها 

دئما يف وجه اجلمال ال�شهل الذي تنتجه ال�شدفة. 

ل يرتك هذا الر�شام يف فنه اأي فر�شة لوقوع ال�شدفة. 

كل مفردة ير�شمها تقع يف مكانها املنا�شب واملفكر 

يهب  ريا�شيا  املدربة  العقالنية  من  �شيء  �شلفا.  فيه 

التوازن.  من  نوعا  الياأ�س  يواجه  وهو  الر�شام  عاطفة 

م�شتوى  اإىل  الت�شويري  بالإن�شاء  يعلو  توازن  وهو 

جديدة.  نظر  حلظة  كل  يف  اأدواته  يجد  الذي  اخللق 

التقني  ومتكنه  احلرفية  مهارته  هالل  ا�شتثمر  لقد 

بها وهو  يقوم  التي كان  اخليايل  ال�شيد  يف عمليات 

ينتقي كائناته من الطبيعة. فكان ير�شم بكفاءة ر�شام 

من  عليه  ليقب�س  الر�شام  ذلك  يكن  مل  ما  كال�شيكي 

م�شاهد جتريدية، يحلق بها اليقاع بعيدا عن اأ�شولها. 

فهل كان مولعا بهند�شة خياله؟              

هنا بال�شبط نقع على فكرته عن الر�شم. كانت عالقته 

�شيء يف  كل  يبدو  بالواقع.  لعالقته  انعكا�شا  بخياله 

فن ثائر هالل متخيال، غري اأن معاي�شة ر�شومه �شتقود 

اإىل العرتاف باأن كل �شيء كان م�شتعارا من الواقع. 

ما من تناق�س. ل يحتاج املرء اإىل اأن يرى يف الر�شوم 

الواقع لكي يفكر فيه اأو ي�شتعيده. ثم ما قيمة ان يكون 

الر�شام واقعيا بعد كل هذا اخليال. 

كلها  باحلوا�س  م�شتبكا  احل�شية  عمارته  هالل  ي�شيد 

كما لو اأنها كانت حا�شة واحدة. يجدد حيوية ما يراه 

واقعيا حني يجدد طريقته يف النظر مدفوعا بخياله. 

هذا ر�شام حدائق ا�شطورية ل تكف عطور زهورها عن 

خلق �شورة لعامل متخيل. عامل يت�شع كلما �شاقت لغة 

الواقع.      

ر�سم هو �سيد احلوا�ص كلها

ير�شم ثائر هالل كمن يب�رص بلغة اأخرى غري تلك اللغة 

التي تعلمها. فهو واإن كان قد تعلم الر�شم يف دم�شق 

�شيء  من  ما  ال�شوري.  املحرتف  اإىل  ينتمي  ل  فاإنه 

اإىل خ�شوعه ل�رصوط ذلك املحرتف  يف ر�شومه ي�شري 

الر�شام  كان  الرواد.  ر�شوم  من  امل�شتلهمة  ال�شكلية 

جريئا يف القفز على تلك الهوية ال�شيقة ليخلق ف�شاء 

�شخ�شيا، تت�شكل من عنا�رصه مالمح هويته ال�شخ�شية 

التي �شتكون مبثابة فتح بالن�شبة لذلك املحرتف. 

ثائر هالل ذكيا وهو ي�شع موهبته على ميزان  كان 

الفن احلقيقي. 

مل تاأخذه النظريات العقائدية بعيدا عن �شغفه بالفن 

كلما  تتحقق  �شوريته  كانت  للجمال.  خال�شا  نبعا 

انحاز ذلك اجلمال اإىل نقائه وقوة �شدقه. مع ر�شومه 

ومن خاللها ي�شاف مرت اإىل م�شاحة املحرتف ال�شوري 

الذي �شجنه هواة العقائد يف خندق �شيق. 

هذا ر�شام يتنف�س هواء العامل حاملا بر�شم يكون �شيد 

احلوا�س كلها.  

188 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

s ت�شكيل.. ت�شكيل.. ت�شكيل   s s



189\ كاتب من املغرب 

عزالدين بوركة \ 

ملاذ� علينا �أن نبحث يف �أعايل »�صماء« جبال »�لأطل�س« ويف �أقا�صي »�صحاري« 

�ل�رشق و�لغرب، ويف �أغاوير »بحار �لعرب«، عن  »ز�وية« هنا وهناك حيث يجتمع 

جمموعة من �ملت�صوفة ليغو�صو� ويت�صامو� يف ثنائية �لت�صال/و�لنف�صال.. �جل�صد/

و�لروح.. متعالني على �لذ�ت و�صهو�تها.. مرتفعني �إىل �صماء �لروؤيا/�لروؤية و�حل�س 

و�لتذوق.. �إىل �لن�صالخ من �جل�صد �إىل »�لروح«.. ملاذ� �إذن كّل هذ� �ل�صرب/ �لرحيل/ 

�ل�صفر/ �لبتعاد، ونحن منلك بقوة �لتلقي/�مل�صاهدة، كل حق �لقوة يف �لنظر/�ل�صمو 

�لد�ئم  �ملربع  �لت�صكيلية،  للوحة  �لأيقوين  �ملربع  و�لذ�ئب يف  �مل�صكوب  �للون  �إىل 

�حل�صور �صكال للوحة، عند �لفنان �لت�صكيلي ح�صني عبيد.. فلماذ� �إذن..؟ 

�أعمال ح�سني عبيد.. 

 اأثر مفتوح



وفنان  باللون..  هو  مت�صوف  عبيد  ح�صني 

مد�ر�س  من  و�لقادم  �ل�صباغة..  بفطرة 

�لتجريب  حقل  د�خل  ومبدع  �لعليا..  �لفن 

»�حلد�ثي« يف بعده �لت�صكيلي..

الت�شكيل..  الت�شوف..  البحر..  ال�شحراء..  ال�شماء.. 

ي�شعفنا ت�رصيح  الروح.. احلداثة.. مفاهيم ل  اللون.. 

اللغة يف �رصحها ول اخلو�س فيها.. غري اأن النظر اإىل 

اللوحة و�شياغاتها عند هذا الفنان.. يكفيك لإدراكها 

الزمن  تلقائيا.. بدون احلاجة ملعاجم عاٍفى عليها 

لتحديد دلليات اللون وال�شكل والرمز.. كما الل�شق 

والكولج واملحو واحلذف.. والإخفاء/والإبداء.. هذه 

معاملمِ  يف  الو�شوحمِ  باديةمِ  يات..  والَتَعّددمِ الُثنائيات 

ورتو�شات اللون داخل عمل ح�شني عبيد.. فنان هو 

متعدد املهارات كما ال�شتغال.. والقادم من حماذاة 

البحر.. بحر العرب كما الت�شكيل هو.. ل تكفيه التيمة 

الواحدة اأو الأ�شلوب امُلنفرد..

وتك�رصاته،  اللون  تعرجات  يف  تتوغل  واأنت  اإنك 

وما�شٌك اأنت بقوة النظر باملرتابطات 

داخل العمل الواحد لديه.. جتد نف�شك 

اأنت املتلقي، اأمام عمل متكامل متعدد 

تالعب  عرب  وال�شتغال..  الدللت 

من  الإبداع،  باآليات  وماكر  باذخ 

قبل �شديقنا الفنان.. املكر هنا �شبيه 

واألي�س  الذئاب..  عند  املوت  بادعاء 

الفنان/الكاتب/املبدع.. عر�ٌس  موت 

كما  للقارئ/امل�شاهد/املتلقي.. 

�شديقنا  �شعري  وحي  ذات  ا�شتوحى 

هنا  املوت  زريقة..  عبداهلل  ال�شاعر 

انتهاء من اللوحة وامُلنجز.. اأما املكر 

جعل  عرب  فهو  املوت..  من  والهروب 

ميكن  ملا  متهيداً  عنده،  لوحة  كل 

و�شيلته  تليها..  لوحة  يف  تتلقاه  اأن 

الداهية والفنية، لالرتباط الدائم مع 

الآخر.. اخلارج عن ذات الفنان.. وهو 

كذلك دائم احل�شول..

اللوحة عند ح�شني عبيد ق�شيدة نرث باردة وغا�شة 

يف اليومي وتراتبياته.. ق�شيدة من زمن احل�شا�شية 

اجلديدة.. ل هي »مع« ول »�شد«.. اإنها هي هي.. ول 

�شيء غري ال�شباغة.. وطفٍل ما ل يكرب داخلها..

الت�شوف هو اإذن؟ 

ل �شيء غري ذلك..

ما  �شوؤال:  واإدراك..  متعنمِ  غري  يف  اإليك،  يتبادر  قد 

عليك  فما  له..  براءة  ل  �شوؤال  هنا؟  الت�شوف  دخل 

الكلمة، هنا، غري  اأعدنا تكرار هذه  )َكْم  النظر  �شوى 

اأنها �شلة الو�شل بني امُلنجز واملتلقي(.. النظر اإىل 

اللون الأزرق. ذلك اللون الرامز اإىل ال�شمو والتعايل 

والعلو والرتفاع بالروح خروجا من اجل�شد الكاب�س 

لها.. اخلروج نحو التحرر يف الروؤية. ومن التج�شيد/ 

اإىل  التحديد«..  »ا�شتحالة  اإىل  امل�شبق  التحديد 

وهنا  والأ�رص..  اللم�س  ال�شعب  والفو�شوي  الهالمي 

ال�شلطة  الفنان..  ميلكها  التي  ال�شلطة  تلك  تكمن 
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ومنه  احلداثي  اإىل  املعا�رص  العبور من  له  املتيحة 

ا�شتغال  حل�شن  يحتاج  عبور  احلداثي..  بعد  ما  اإىل 

وتطلع ركيز يف متجددات واأفق الفعل الت�شكيلي.. 

» اإن ما نقوم به عادة من متييز بني الفن »احلديث« 

يبداأ  فاأين  غمو�س.  مثار  يظل  »املعا�رص«  والفن 

مع  اأم  النطباعية؟  مع  يبداأ  هل  احلديث؟  الفن 

الفن  باأن  يقال  نعني؟  جتريدية  واأي  التجريدية؟ 

املعا�رص قد انبثق يف اخلم�شينيات بعد حرب بالغة 

على  جديدة  نظرة  بالتاأكيد  باعتباره  ال�رصاوة، 

التقطيع  هذا  اإن  التقلبات.  من  ويعاين  منهار  عامل 

بتمركزه  اأنه  بيد  النكران؛  يقبل  ل  اأمر  التاريخي 

ل  ال�شمالية،  والأمريكية  الأوروبية  التجربة  حول 

يقدم نظرة مكتملة عن ابتكار احلداثة وامل�شتقبل يف 

دوائر ح�شارية اأخرى. اإن هذا يعني باأننا ن�شعى اإىل 

املتعددة  اأبعادهما  يف  والف�شاء  الزمن  يف  التفكري 

وفنهما  وجغرافيتهما  تاريخهما  يف  اأي  املركز، 

اخل�شائ�س  تكون  اأن  فبعد  وجمتمعًة.  متداخلًة 

ُمنحت قيمتها احلقة،  الكربى حل�شارة معينة قد 

واإبراز  اأخرى،  بح�شارات  مقارنتها  ميكننا  اآنذاك 

م�شاألة  يف  الفاعلة  للح�شارات  املتبادلة  القيمة 

اأي�شا.  وحوارها  واأ�شالتها،  ومتاثالتها  الفن، 

يف  مقاربتنا  هي  تلك  بالتمييز.  تاأتي  فاملقارنة 

هذا البحث. 

حني ا�شتعلن »الفن العربي الإ�شالمي« يف احلداثة 

كان قد اكت�شب، من زمن، مهارات وموروثا غدت 

اخل�شائ�س  نّحدد  اأن  لنا  كان  واإذا  كال�شيكية. 

اأنه  �شنجد  فاإننا  الكال�شيكي،  الفن  لهذا  املميزة 

مو�شوم باملزّيات التالية: ا�شتقالل اللون، و�شفاء 

الأ�شكال، وهند�شة »مطلقة« )ح�شب عبارة مفعمة 

بالإعجاب للوكوربيزييه(، وقوة الّزخريف �شواًء يف 

العمارة اأو التوريق اأو الزِّواقة، اأو املنمنمات واخلط 

موادها،  بتنوع  ال�شتعمالية  واحلرف  والفنون 

من حجر ومعادن ونحا�س وجلد وورق وحرير... 

يعاد  واملعاينة،  للنظر  عديدة  ف�شاءات  اإنها  الخ. 

ن�شخها من قرن لآخر تبعًا ل�شيغ تتميز بهذا القدر 

اأو ذاك من الثبات والتغري. ومن ثمة، فهي وفرة من 

والتاآليف ل ينق�شها اجلمال ول تخلو من  العالمة 

قوة غام�شة حمرية.« )الناقد عبد الكرمي اخلطيبي- 

الفن العربي املعا�رص(.. 

التنوع من حيث ال�شتغال واأدواته ومواده هو الفعل 

ح�شن  عند  الت�شكيلي  العمل/الفعل  على  الطاغي 

منها  ال�شطحية  الأر�س  مواد  لتلم�س  اإنك  عبيد.. 

احلجر..  )الرتاب..  اإليها،  الو�شول  ال�شعب  والعميقة 

فنية  يف  الواحد،  املنجز  داخل  املعدن(  النحا�س.. 

بليغة احل�س ومزهرة الإنتاج..

تتنا�شل  للوحات  هو،  ٌج،  منتمِ وا�شتعال  ا�شتغال 

�شباغات،  دللت،  رموزا،  لتلد  احلداثة  خيمة  يف 

القطيعة/ ثنائية  عرب  تلوذ،  واأ�شكال  فنية  منجزات 

الربج  ذلك  احلداثة..  بعد  املا  برج  اإىل  والت�شال، 

اأ�شواراً  لنف�شه  جعل  الذي  اآن..  يف  واله�س  العتيد 

املا�شي..  مع  وتتقاطع  تبتعد  مفاهيم  من  عالية.. 

من  اإل  اإدراكها  يoi�شعب  غام�شة..  جتاذبات  يف 
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خالل بحٍث وفهٍم ركيز..

احلداثة... ما بعد احلداثة:

رومان�شية/ رمزية... باتافيزيقا/ دادية.

غر�س... تالعب.

توليف... نقي�س

مركزية... ت�شتيت.

ح�شور... غياب.

بناء هرمي... فو�شى.

.)....(

كتب  يف  قبل  من  وُحّدَدت  �شبق  وغريها  مفاهيم 

عدة - ما بعد احلداثة-، نحن، هنا، ل ن�شعى لإعادة 

كتابتها.. لكنها مفاهيم تفر�س نف�شها فر�س النظر 

والوجود يف اأعمال ح�شني عبيد.. ذلك الفنان القادم 

واملا  احلداثة/  ُعمان.. على ظهر هودج  فيايف  من 

بعد احلداثة.

اإنها  ثانية،  حداثة  هي  احلداثة  بعد  املا  اأنه  غري 

حتّول..  و�شريورة..  ا�شتمرارية 

مع  اأي�شا،  وارتباط  وحتويل.. 

املعا�رصة..  )احلداثة..  املا�شي: 

التجديد.. النه�شة(.. فاإن كانت تعني 

من  القطيعة..  منها  وا�شع  ركن  يف 

)وكم  وتلوين  حتويل  فهي  جهة.. 

للما�شي  واإدماج  هنا(  اللون  يهمنا 

يف  والطريقة(  الفعل  ل  )املنجز 

خما�شها املتجدد.. ويف �شريورتها 

الدائمة..

الذي  عبيد..  ح�شني  لفناننا،  عودًة 

اختار لف�شاء/ مكان »ال�رصد« داخل/ 

يف َتنيات اللوحة اأن يكون هو البحر.. 

يف  اجلدار  كما  ذلك..  غري  �شيء  ول 

اأعماله الأخرية.. »ال�رصد« هنا ر�شائل 

الفنان يف اللوحة.

 البحر اأم اجلدار..؟

 اأيهما اأكرث ات�شاعا يف الأفق..؟ 

عند  ال�شتغال  اأفق  اإل  هنا  اأفق  ل  ذاك..  ول  هذا  ل 

اأما البحر فله اأن يكون منبع حياوات عدة  الفنان.. 

»ن�شاء«/  اأ�شكال  تاأخذ  حياوات  اللوحة..  داخل 

»ج�شد« تارة و«طيور« تارة اأخرى.. كاأنه راغب يف 

التحليق عاليا.. خارج دواليب واجلب املظلم للج�شد 

حر..  حتليق  اإنه  والأفق..  القوى  املحدود  الإن�شاين 

كن�رص ي�شعب تروي�شه.. 

للنحا�س..  الأ�شفر  اللون  ياأخذ  اأن  فله  اجلدار  اأما 

واللون الأزرق لل�شماء.. ال�شماء اأفق التحليق.. 

اأو متخذا هو - اأي اجلدار- اللون الأ�شود، ذلك اللون 

اأعماله.. لنت�شاءل ما الغاية  الدائم احل�شور يف جل 

من  غاية  ل  احلداثة..  بعد  ما  اأجوبة  لتجيبنا  منه؟ 

اللون اأو �شكل اإل ما اأنت ناظر األيه..

عرفها  التعبري  عملية  لأول  الأول  ال�شند  اجلدار.. 

الكائن )الكهوف(.. اجلدار.. احلد/ الفا�شل بني طرف 

واآخر.. )جدار برلني.. جدار القد�س(.. اجلدار.. اللوحة 
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وجودها  احل�شارة  عليها  َتنق�س  التي  ال�شخمة 

الآ�شورية..  الإ�شالمية..  البابلية..  الدائم )احل�شارات 

عمومي  تاريخ  كتاب  اجلدار  الفرعونية...(..  املايا.. 

اأبدية بني املا�شي واحلا�رص  وجماين.. �شلة و�شل 

وذاكرة  الأجداد..  للقاء  زمن  بوابة  وامل�شتقبل.. 

احل�شارية..  والذاكرتنا  جمالياتنا  لتخزين  �شلبة 

اجلدار.. الوثيقة الأوىل التي ُكتبها عليها اأول قانون 

)حمورابي(.. اجلدار اجلريدة الأوىل.. 

امل�شطلح  باأ�شل  منا  دراية  دون   – عادة  يقال 

امتالكه  مبعنى  اأي  جدارا..  ميتلك  ما  بالدا  باأن   -

خ�شو�شية الفن الت�شكيلي.. 

للح�شارة،  الفنية  للهوية  احلامل  ال�شند  اجلدار 

ال�شيا�شية.. ولوحة  النزاعات  اإذن، وطرٌف عاقٌل يف 

فل�شفتنا..  اأفكارنا..  وجودنا..  عليها:  ننق�س  �شخمة 

اآلهتنا.. تاريخنا.. 

له -  احلياة.. غري ل حياة  الدائم يف  اإنه ح�شورنا 

جماد  اإنه  الفنية..  اللم�شة  تلك  دومنا  اجلدار-  اأي 

ح�شني  الفنان..  روح  من  نفخٍة  بال  فيه..  حياة  ل 

عبيد الذي ينفخ ما �شاء من فن ورموز و�شباغات 

على جدارياته/ لوحاته القما�شية.. ليهبها احلياة 

يختلف  اجلدار  فكما  اللون..  �رصايني  يف  الدائمة 

من  ورموزاً..  وجمالياٍت  ونق�شًا  وطوًل  �شكاًل 

ح�شارة اإىل اأخرى )ولو كانت متجاورة ومتقاربة 

وتتنوع  تختلف  الفنان  هذا  لوحات  اأي�شا  زمنيا(، 

وتتمايز.. عن بع�شها البع�س.. يف ا�شتعرا�س باذخمِ 

التزويق واللون..

العربية  الثقافة  يف  ت�شكيال-   - اجلدار  عن  اأما 

يف  الأول  اأ�شا�شيني..  بعدين  فله  والإ�شالمية 

جماليات اخلط العربي )املنقو�س عليه(.. انطالقا من 

العراقيني  الت�شكيليني  اأ�شدقائنا  قبل  من  ا�شتعماله 

الأدق  الرتجيح  اأن  غري  الع�رصين..  القرن  اأوا�شط  يف 

يعود لقرون خلت، بعدما خط ذلك املت�شوف القادم 

الذي  الب�شطامي،  العارفني  �شيخ  الفر�س،  بالد  من 

جمع يف كتاٍب له عن جماليات وتنوع اخلط العربي 

جماليات  عرب  فيتمثل  الثاين  البعد  اأما  والفار�شي.. 

وكذا  العربية،  والقالع  للدور  املعمارية،  الواجهات 

احل�شون.. فاملعمار والبنى الإ�شالمية زاخرة بالتنوع 

اجلمايل، من حيث اأ�شكال النباتات والزخرفة القراآنية 

للجدار  باآخر،  اأو  ب�شكل  اإذن،  فنحاُل  اجلدران..  على 

جدران  كما  اإلخ.  والفينيقي...  والبابلي  الآ�شوري 

اجلمالية  الروؤية  تلك  لنا  تت�شكل  وبالتايل  الكهوف.. 

التي تربط كل احل�شارات باختالف اأزمنتها واأمكنتها 

للحياة..  الإن�شانية  الفنية  الروؤية  اإنها  ومعتقداتها.. 

وهي كذلك..

عن  باجلدار؟  ال�شخ�شي  الفنان  ارتباط  عن  فماذا 

هذا ال�شوؤال اأجابنا ح�شني عبيد، ذات درد�شة خفيفة 

الظل، بحب �شائبا للب املعنى.. »ارتباطي ال�شخ�شي 

وقراءته  الأثر  تتبع  يف  املجال  يل  اأتاح  باجلدار 

على  الداخلية  ال�شحنات  ل�شتفراغ  متعمق..  ب�شكل 

م�شاحة ت�شتوعب كل القرائن واجلماليات..«.

ل جماليات هنا، اإل جماليات اللوحة لديه، لت�شري 

بذلك » اأثرا مفتوحا« اإذن.. هي اأعمال ح�شني عبيد..
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ت�صوير: خلف العربي -  ُعمان  



195
\ �صاعر واأكادميي من ُعمان

 Thomas Bailey توما�ش بيلي األدريت�ش

Aldrich ، 1836-1907، �صاعر وروائي 
�صديقا  كان  م�صهور.  اأمريكي  و�صحفي 

لوالت ويتمان. ن�رش ما ال يقل عن ع�رشين 

اأعماله  من  والرواية.  ال�صعر  بني  عمال 

واجلزيرة  بال�رشق  املت�صلة  الروائية 

ق�صائد  له   .)1877( �صباأ  ملكة  العربية: 

العربية  بالثقافة  فيها  متاأثر  متنوعة 

�صنرتجم  ولية.  ليلة  األف  كتاب  وبخا�صة 

البقية  ونكمل  الن�صو�ش،  هذه  من  بع�صا 

يف االأعداد القادمة. 

 ترجمة: هالل احلجري\

بـــــالد ال�شــــم�س

ن�صو�ص من الأدب الإجنليزي 

حول العرب واجلزيرة العربية



»ترحيب عربي«

الأنَك جئَت �صيفا ُمْتَعبا

اإىل خيمتي، اأدعوَك اإىل الراحة. 

بة النبيذ، 
ْ
هذا اإبريق الزيت، وهذه ِقر

َطُب لك؛ 
ُّ
هذا التمر الهندي والر

وبينما اأنَت تاأكل، يا جميد، هناك، 

�صاأر�ش املاَء على وجه فَر�صك 

واأطفئ الناَر عن منخريه. 

اهلل اهلل! 

ه،   عدَوّ
ُّ
هكذا يعامُل العربي

 وكاأنه مل يرتكب جريرة 

ي�صارُكه اخُلْبَز وامللح. 

ويف معركة عادلة، ي�رشبه حتى املوت 

وباملتعة نف�صها حني كان يعطيه اخلبز!

»تلبي�س العرو�س«

 وهكذا، بعد اال�صتحمام، اأح�رشت االإماُء 

الثياب املزرك�صة لرتتديها، 

 من املو�صل، 
َّ
 واالإزاَر ال�صدميي

 واللوؤلوؤَ واالأوباَل ل�َصعرها، 

وال�صب�صبني لقدميها الّلِدنتني، 

)كانا على �صكل هاللني متالألئني( 

يب،  واخلزامى، و�ُصْنُبَل الطِّ

ّد، وامل�صك.  وعطوَر الورد، والنَّ

 وبعدما فرغت االإماُء من تلبي�صها، 

حى، واأمنية الفوؤاد!(  )�صم�ش ال�صُّ

كانت مثَل جنمة ُم�صيئة يف الغ�صق، 

 وما�صٌة واحدة على جبينها 

ترجتف بناِرها احلبي�صة!

» »طريُق العمَالمَ

يف بالِط هاروَن الر�صيد حدث مرة، 

اأّن �صاعًرا عربيا اأن�صد هذه القافية الرائعة: 

اِن »َوَقَمٍر كَحْدَوِة احِل�صَ

ْلطاِن«.  َيْعَلُق َنْعال َفَر�َش ال�صُّ

على �صماع هذا، ابت�صم �ُصمّوه، واأمر 

للرجل بقطعة من الذهب. الغناَء اأيها العبد! 

انحنى امُلغّني ال�صعيُد على ُعوِده، 

وكما فعل �صابقا، 

ابت�صم اخلليفة واأمر لل�صاعر 

ب�ِصّكة اأخرى من الذهب. الغناَء مرة اأخرى، 

اأيها العبد! 

ْعُر �َصِل�ًصا كغديٍر  مرة اأخرى جاء ال�صِّ

 َيتدّفُق اأ�صفَل التل. 
ٍّ
ي ِف�صّ

وهكذا ظل اخلليفة يتمايل طربا من الغناء

وُيعطي الذهَب وَيطلب املزيَد من ال�صعر

 ولكّن امُلخّيلة البارعة بلغت ُذروَتها

 واأخذت َتِهُن �صيئا ف�صيئا: 

الّن�َصاُز ارتفعْت وتريُته؛ 

فاملعنى �صار ناق�صا

 والقوايف متنافرة 

فرَتَ االإبداُع، والُعود غدا منزوَع االأوتار، 

ر اأغنياِته. 
ّ
 واملغّني يكر

اخلليفة، غا�صبا، اأمرهم 

بال�صمت وقال: 

يا ِم�ْصطُح، اقطْع راأ�َصه حاال! 

اأّيها ال�صعراء! لي�ش يف 

جزيرة العرب وحَدها 

�ُصتقطُع روؤو�ُصكم اإذا 

فقدمت َمواهَبكم!
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»التبغ الالذقاين«

 .I
حني يكون زَجاُج النوافذ ملت�صقا بال�صقيع، 

 وُكَراُت الثلج ال�صحرية ت�رشب بوح�صية،

اأ�ْصَحُب اأريكتي على الب�صاط 

طلى العتيق.   واأ�صرتخي ُقَبالة امُل�صْ

ثّمة م�صاجُد وماآذُن مر�صومة على البالط،

 و

ُموؤّذٌن اأعمى يرفع يديه 

ويدع واملوؤمنني اىل ال�صالة. 

َفق،  ا باخلمول، واأحالِم ال�صَّ َمطويًّ

اأ�صمع ال�ّصْوكراَن ُي�َصْق�ِصُق وُيغّني

كما لو اأّن و�صط قلبه 

يكمن قلُب الربيع ال�صعيد. 

دو�صي، 
ْ
ِغناٌء ال ُي�صاهيه اأبدا ِغناُء الِفر

وال َرَزانة �صعدي، وال َخالعة حافظ: 

اأ�صرتخي واأنفُخ حلقاٍت بي�صاَء من الدخان، 

واأ�صاهُدها ترتفع وتطف وبعيدا. 

 .II
نة مثَل عمائِم  اأكاليُل الدخان املتغ�صّ

جوقٍة من العبيد 

اأوعمائِم وزراَء مملوءٍة بامَلْكر واجلرمية، 

اأقطُع روؤو�َصها من حني الآخر، 

ب�صاق الغليون، يف �رشبة واحدة. 

واأحيانا، �صَحابة ُمت�صّكعة 

تت�صكل باأناقٍة ح�صب رغبتي، 

واإىل جانبي تقف �صيدتي، 

َتلُّ ِنَقاَبها بيدين نا�صعتي البيا�ش. 

اإنها اأكاليُل من الدخان تاأتي وتذهب 

يف �صكٍل غام�ش، َنَف�ًصا من النار! 

يا حبيبتي، لو كنِت هنا فقط 

بجانبي يف هذا ال�صوء اليانع، 

رغم كل الرياِح املريرة العا�صفة، 

 والطرقاِت املخنوقِة بالثلج، 

�صتكون ليلة عربية اأ�صيلة!

»حني يذهب ال�سلطاُن 

�ساه زمان اإىل اأ�سفهان«

حني يذهب ال�صلطان �صاه زمان 

اإىل مدينة اأ�صفهان، 

 وقبَل اأن ي�صَل اإىل هناك

حيُث ب�صاتنُي النخيل امللتّفة، 

 وعند اآِخر البّوابات الثالثني للق�رش، 

 حيث زهرة احلرمي، والورود الفاغية، 

ياأمر بوليمٍة يف غرفته االأثرية:

مكعبات الثلج املتالألئة، 

امُلَحاّلة بع�صري الفاكهة، وامُللّونة بالتوابل، 

مع الِق�ْصدة، واالأ�رشبة امُل�ْصِكرة، والتموِر احللوة، 

 والتفاح ال�صوري، وال�صفرجل العثماين، 

 والليمون، واالأُْتُرّج، وامل�صم�ش، 

 واالأنبذة التي يعرفها اأمراء ال�رشق؛ 

 والعبيد النوبيون يحملون

ِجَفاَن اللحوم امُلتّبلة  واالأ�صماِك الفاخرة 

وكلَّ طبٍق غريٍب يتمناه جاللته، 

داخلة وخارجة من بوابات خ�صب االأرز. 

 وعلى االأر�صيات الف�صيف�صائية 

ينت�رش �صقائُق النعمان، واالآ�ُش، والبنف�صج، 

ونافورٌة مو�صيقية تنفُث مياَهها 
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امللّونة يف الهواء. 

ُر ال�صلطانة �َصعَرها، 
ّ
 وعند الَغ�َصِق ُتر

 وُتّني اأظافَرها،

وتع�شُّ �صفتيها 

حتى ُتزهرا مرة اأخرى؛ ولكْن، لالأ�صف، ذلك الورُد 

ال يتربعُم اأو ُيفغي لل�صلطان! 

لي�ش لل�صلطان �صاه زمان 

حني يذهب اإىل مدينة اأ�صفهان. 

ثم باإ�صارٍة من يِدها امُل�صيئة

تن�صلُّ �صبايا �صمرقند الراق�صات

يف اأ�صكاٍل خرافية من اأر�ش َعْبقر، 

 وُيحدثن �َصدميا مفاجئا يف الهواء 

بُخُمِرهّن الناعمة و�صعوِرهّن العائمة 

 واأذرِعهّن البي�صاء. 

 يتدّفُق يف عروقهّن،
ُّ
الدُم ال�رشقي

وُي�رشُق يف عيونهّن. 

وهناك، يف هذا الفردو�ش ال�رشقي، 

العابِق باأنفا�ِش ال�صندل، 

 
ّ
رِب، وامُلر  وامل�صِك، وال�صّ

من  اأريكٍة  على  فاغيًة  وردًة  جاللُتها  جتل�ش 

احلرير، 

وهي تت�صي النبيذ اال�صرتاخاين، 

وع�صيُقها العربي يجل�ش معها. 

وذلك حني يذهب ال�صلطان �صاه زمان 

اإىل مدينة اأ�صفهان. 

االآن، عندما اأرى ال�صوء، 

م�صتعال خافقا يف الليل 

من نافذة باب جاري املقابل، 

 اأعرُف متاما، كما اأعرُف اأن اأ�صّلي،

اأعرُف كما يعرف الل�صاُن اأن يقول: 

اإن ال�صلطان الربيء  �صاه زمان 

قد ذهب اإىل مدينة اأ�صفهان!

»ح�سي�س«

 .I
ًعا باالأحالم، ِهمُت على وجهي خالل الليل؛  ُمرْتَ

تّدرْت ال�صماواُت اإيّل ب�ُصُهبها الباهرة. 

 وريُح اجلنوب تنّف�صْت عرب قيثارة من وراء الغيب 

 .
ّ
عازفة مو�صيقاها كما اأِحب

وتراءى يل ق�رٌش يف �صكل �صماء: 

عة بالياقوت، فجاأة  بّواباُته ال�صخمة امُلر�صّ

تك�ّصفْت عن دهاليَز اأيقونّيٍة هائلة 

َماقي،  من الذهِب واحَلَجر ال�صُّ

 وا�صتطعُت اأن اأرى عرب ال�صتائر املواِربة، 

حدائَق ا�صتوائيًة معتمًة متتد بعيدا. 

 II
اآٍه! ما اأروع ذلك على الروح، 

حني تك�ّصفْت يل يف تلك ال�صماواِت الُعال 

�صالمُل من البّلْور

كي اأعَرَج فيها .... اآَنذاك �صمعُت 

ق�صَف امُلحيطات الغيبّية 

وهي ت�صطدم عند القطب .... 

متّلكني اخلوف ... اإح�صا�ٌش غام�ٌش 

بكارثة و�صيكة. »اآٍه، خذين بعيدا من هنا!« 

 زعقُت، 

! من تلك احلفرة املظلمة
ْ
اْنظر

التي انفتحت عند قدمي، زحفْت خلفي، 

حتى ال�صالمل الوا�صعة، خملوقاٌت �صخمة، 
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وحو�ٌش ذات ثاآليَل وخمالَب، 

ويلت�صق ب�صفاهها وعيونها

ها بت�صّور. طفيلّيات نحيلة متت�صُّ

ابتعْد عني اأيها املخّدر احلقري! 

�صاأجتّنُب �صحَرَك الطاغي، 

ع�صَل اجلنة، و�صديَد اجلحيم!

»ا�ستهالل«

اُن بن عبدل،
ّ
ح�ص

جل�ش عند بّوابة بغداَد العاجّية 

 واأخذ ُيزقزق يف ال�صم�ش، 

مثَل اأي َعْقَعٍق ُيزقزق لنف�صه، 

واأربعُة فتياٍن عرٍب �ُصْمٍر نحيلني 

اأنهوا لعبة ِقمارهم بَنَوى اخلوخ ، واقرتبوا. 

 واإميان خان، �صديَق االأرواح العط�صى، 

وبائَع املاء الزُّالل، توقَف عن مناداِته، 

 وو�صع ِقَرَبه على البوابة، 

وقد بدْت غائرًة و�صاحبًة مثل خّدْيه. 

 
ٌّ
ي ثم جاء َخ�صِ

ُيديّل ُرَزَم احللوى من راأ�صه، 

 ب�ِصٍع مقّطِع االأو�صال. 
ٍّ
 ووقف كوثني

ْت �صيوُر نعله 
ّ
ثم اليهودي، وقد احمر

من غبار ال�صحراء، 

جاء ي�صلع مّتذلال للح�صود 

كي يحظى مبكاٍن لل�صماع.

وعلى َمقُربٍة منه اأي�صا

وقف �صائُغ اجلواهر متاألقا مثل َمْتَجِره. 

 ومت�صّوالِن �رشيراِن، كلُّ هّمهما

اأن َي�صلكا جميَع احِلَيل دفعة واحدة،

جاءا يتعّثاِن، 

ان. 
ّ
 وقد ا�صتحوذْت عليهما زقزقة ح�ص

بل حتى اخلليفة لو كان 

مارا هناك مبوكبه، 

لتوّقَف لي�صمَع مثلهم؛ 

ان قد طّبقت �صهرُته اآفاَق ال�رشق. 
ّ
فح�ص

من القاهرة بق�صورها البي�صاء 

اإىل اأ�صفهاَن البعيدة، 

اُن العربي، 
ّ
من مكة اإىل دم�صق، كان ح�ص

معروفا بقلبه 

الناب�ش بالغناء. 

كان يرّدد اأغانَيه البحارُة على النيل، 

 وعذارى البدو،

 وكانت ُتَرّدُد اأغنياُته يف خميمات التتار، 

لقد ع�صقه اجلميُع وكان لهم 

مبثابة بوؤبوؤ العني. 

وعندما ن�صحه حكيٌم كان بجانبه، 

مل يرّد عليه بغري الغناء. 

 واأنا، الغريُب املت�صّكع يف بغداد، 

االإجنليزي، و�ِصْبه العربي 

من خالل حليتي! 

ْت،  اأدركُت امللحمة الذهبية كما َنَ

 وكتبُتها الإخوتي الن�صارى! 
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200\ �صاعر من م�رش

من البديهي اأن حتدد اجلغرافيا م�صائر النا�س وتوؤثر 

اهلل  اأر�س  من  بقعة  و�صيناء  اإيجابا،  اأو  �صلبا  فيهم 

مرمية على احلافة دائما؛ حظيت بالقدا�صة منذ اأعماق 

التاريخ؛ فالإله حتوت معبود ال�صينائيني اأنقذ الطفل 

الدلتا،  م�صتنقعات  العقرب يف  لدغته  حور�س عندما 

الديانات ال�صماوية كان م�رسحها اأر�س �صيناء ب�صكل 

اأو باآخر؛ كما اأنها ابتكرت اآلهة عاملية لع�صور طويلة، 

يف  عبادته  انت�رست  الذي  �صني  القمر  اإله  اأ�صهرها 

ال�رسق القدمي حتى و�صل اإىل الهالل اخل�صيب �صمال 

وجنوب �صبه اجلزيرة العربية. 

يف مواجهة قوى الطبيعة: اجلبل، الوادي، وال�صحراء؛ 

وملحاولة  امل�صتمر،  والتبدل  ال�صاعرية  ال�رسامة، 

ال�صيطرة عليها كانت الكلمة هي التعويذة التي بها 

توازن ال�صحراوي وجعلها اأيقونة حياته املقد�صة.

برزت �صيناء بقوة على م�رسح ال�صيا�صة العاملي ب�صبب 

ال�رساع العربي ال�صهيوين؛ فالتفتت الدولة امل�رسية 

والبنى  املدار�س  اأن�صاأت  طويال،  اإهمالها  بعد  اإليها 

التحتية الأخرى بها؛ فت�صكلت مع الوقت الإنتليجن�صيا 

وانت�رست بينها اأ�صكال الفنون املتعددة: �صعر، رواية، 

ال�صعر  ولكن  ت�صوير؛  ر�صم،  الت�صكيلية:  الفنون  غناء، 

ت�صدر امل�صهد وغلب على غريه، وقد تنوعت الكتابة 

ال�صعرية ما بني الق�صيدة العمودية وق�صيدة التفعيلة، 

املقدمة واختيار الن�شو�س: �شامل ال�شبانة \

بقعة هاربة من ال�سوء

حا�صر ال�صعر امل�صري فـي �صيناء



و�صدرت اأعمال ل�صعراء يف هذين ال�صكلني، كانت نظرتهم 

للكتابة واحلياة تخرج من عباءة الرتاث؛ ولكنها كانت 

خطوة مهمة على الدرب. 

�صعراء  اأ�صماء  برزت  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  يف 

منجزا  قدمْت  ب�صيناء؛  الأدبية  ال�صاحة  على  متميزين 

�صعريا يتو�صل ب�صمات حداثة مالوا اإليها بحكم قراءاتهم 

وعامليا.  عربيا  مهمة  جتارب  على  واطالعهم  العميقة، 

اغتنت جتاربهم وزاوية روؤيتهم للعامل والوجود، اأعادوا 

اإنتاجه يف اأن�صاق لغوية وبنى فكرية، تنطلق من: العادي 

واملادي وتنتهي بالعدمي و�صرب اأغوار الوجود يف لهاث 

حمموم )اأحمد �صواركة(، قراءة كتاب ال�صحراء والغو�س 

والعر�صي،  الزائف  من  واحلقيقي  الأ�صيل  ومتييز  فيها؛ 

والتو�صل ب�صور �رسيالية متفردة يف بناء حمكم )اأ�رسف 

العناين(، التق�صف يف اللغة والتخل�س من املجاز لالبتعاد 

قدر الإمكان عن الرتهل )ح�صونة فتحي(، اقتنا�س الده�صة 

واعتماد املفارقة وحماولة التقاط جوهر الذات الإن�صانية 

وتاريخ  والوجود  �صعد(، حت�ص�س  )�صامي  واحلدب عليها 

اجلماعة املوغل يف الوادي والبحر، الإطاللة على الذات 

اأن�صوطة  وحبل  لهاج�س  تتحول  التي  اللغة  خالل  من 

)�صامل ال�صبانة(، قن�س للعادي واليومي وحماولة قراءة 

الوجود وانك�صار الذات يف عامل يت�صظى )�صالح فاروق(، 

الهذيان وت�رسيح الذات ب�صور حداثية تنهل من املعرفة 

الوا�صعة وخا�صة العلم الطبيعي )حممد املغربّي(. 

اإنها ح�صا�صية �صعرية جديدة وخمتلفة يف �صياق الكتابة 

امل�رسية، بذائقة تتفاعل مع البيئة ال�صحراوية وعواملها 

اخل�صو�صية،  �صديدة  لغوية  اأبنية  يف  �صياغتها  معيدة 

واليومي،  العادي  النرث:  ق�صيدة  مكت�صبات  من  ت�صتفيد 

املفارقة، اللغة املتخل�صة من املجاز والقريبة من لغة 

ال�صارع، التكثيف، ال�صور ال�رسيالية، وغريها. اأخريا بقي 

اأن اأقول: لقد اعتمدت الرتتيب الألفبائي لأ�صماء ال�صعراء 

يف امللف. 

وبعد، ل اأزعم اأنني اأحطت بكل امل�صهد ال�صعري يف هذه 

البقعة املميزة من اأر�س م�رس والعامل، خا�صة اأن هناك 

رمبا  النبطي(،  )ال�صعر  املحكية  باللغة  �صعرية  كتابة 

اأ�صتطيع اأن اأ�صم مناذج منها يف ملف �صعري اآخر. 

حاولت قدر امل�صتطاع �صم الأ�صوات ال�صعرية الأ�صيلة يف 

�صيناء يف حزمة واحدة يف هذا امللف؛ لت�صليط ال�صوء 

ناحيتها والتعرف عليها ودر�صها در�صا يحيط مبنجزها 

وح�صا�صيتها اجلديدة. 

الن�شو�ُس..

g الذبيحُة

    اأحمد �شواركة 

)يقيم يف العري�ش، ويعمل طبيبا، �صدر له:/ اأهوال �صغرية، هواء �رشي، 

قاطع طريق(

عليَك اأْن َتَتّذّكر،

تتذكر الذبيحَة وهي

َمن�ُصوب احلياة.
ُ
ح  ُتَو�صِّ

اأنَت باٌب وقارب

�صارٌع َفقري

َقف عند امَلْمر يٌف َتوَّ �صَ

وكاأّي �صيٍء موجوِد 

لَك كوكٌب

وقطعٌة ِمن الليِل

ٌ
اأنَت جدار

وم�صافٌة

مْل تُدْث
ٌ
فكرة 

وكذلك، رائحٌة الأخ�صاٍب يف الليِل 

وهي َتدوُر مع ال�صفِن. 

ت�رشُب �صهريًجا  القوارِب،  ميناِء  حّماٌل يف  اأنَت 

الذاِت  بوابِة  على  اخلاليَة  يدَك  لت�صَع  النبيِذ  ِمن 

وهي تر�ُصُف يف حميِط االأربعاِء وال�صبِت.

اأنَت  تكفي.  ال   
ٍّ
فل�صفي كم�رشوٍع  الوحدِة  ففكرُة 

حياٍة  َمع  حياتَك  ُل  ت�صِ طويلٍة  ملوجٍة  بحاجٍة 

اأخرى.

َتدوُر مع �صخ�ٍش ال ا�صَم لُه، تقا�صُمُه خوًفا جمهًزا 

للغرِف ال�صغريِة.

من  ينظرون  املا�صي،  يف  كتاًبا  يفتحون  ثم 

النوافِذ باأحالٍم �صوداَء ويتخيلون �صباقاٍت للغيوِم 
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واالأمواِت.

اأنَت فقرٌي يف ع�رشين، َتتكلُم َعن اأ�رشاِب الطيوِر 

على  امُلقيمِة  ال�صنني  وحركِة  القتِل  وموا�صَم 

االأبواِب جميًعا

تّوقْف مع الفجِر

َمع ال�صجرِة 

مع ُركنِك املزُعوِم 

ال�صالمِلُ التي َتذوُب

 يف البيِت امَلهجوِر

رياُح النافذِة القدميِة

اأركاُن ال�صاي وال�ُصعوُر بالربِد

هنا اأقالٌم ُنحا�صيٌة 

وورٌق َمرزوٌم

ُهنا: اأنا َمع احلوائِط واالأقفاِل

موجوٌد بهيئاٍت كثريٍة 

اأَتّدُث َمع االأ�صياِء التي ظّلْت 

ِمن ال�َصاكِن القدمِي

واأ�صُمها حِلياتي.

j h j

g اقرتحوا ا�سًما لهذا

اأ�شرف العناين

)يقيم يف ال�صيخ زويد،/ �صدر له: عزف منفرد، �صحراء احتياطية(

يركُب البحُر ياأ�َصُه

ويدنو من املرافِئ الوحيدِة

اأنا هنا اأيها البحُر،

اأيها الف�صُل الفاره:

اأقرف�ُش تت ال�صم�ِش مثِل االأرامِل

واأفكُر يف �صجرٍة عنيدٍة

كان اجلميُع قد فقدوا االأمَل 

يف اأن ترفَع هامَتها من

جديٍد،

اأم�صُط ذاكرتي،

 خلطِر البكاِء 
ّ
رمبا اأعر�ُش عيني

على اأمواٍت

من الدرجِة الثالثِة..،

كلُّ هذا وغريِه الأجنو ولو قلياًل

من الرطوبِة التي تع�ص�ُش راأ�صًيا فوق قلبي..

اأنا هنا اأيها البحُر

اأيها البائ�ُش ال�صعيُد:

اأغّني دوَن �صبٍب 

وا�صح- �صوى العادِة- لل�صباِح

الذي ي�صبُه �صندوَق بريٍد مهجوٍر

واأرتُب- كمحاولٍة طائ�صٍة- حلبيبتي 

البعيدِة

هدايا خيايل املتوعِك..

ال تبَغ..،

ال قهوَة..،

وال حتى بقايا..

فقط ي�صتاأنُف املا�صي

اإن كان ما اأنفقته 

من �صننَي واأنا اأحّدُق 

يف يدّي اخلاليتني

وانهياراِت مفا�صلي 

يًا ميكن اأن ُي�صّمى ما�صٍ

اأو يحزنون..
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j h j

g بقعٌة هاربٌة من ال�سوِء

بركات معبد 

امل�صافة  خما�ش/  اأي�صا  للزيتونة  له:  �صدر  امل�رشية/  برفح  )مقيم 

الواقية من الرجم.(

خْذ بيدي اعرْبين وجوًدا جديًدا

ودعني حني ميوُت الزحاُم

على حاّفِة الرتقِب

�ُش الطريَق لباطِن االأحالِم حلروٍف تلهُث
ّ
اأت�ص

خْذ بيدي

اإىل بقعِة ال�صوِء الهاربِة من امل�صباِح

واتركني ) اإذا وقعْت الواقعُة(

حمموًما عند واحِة االأ�صقياِء

ئون بالعط�ِش  وهم يتو�صّ

وي�صلون ملنابِع النهِر

يتناولون خبَز الظهريِة باأ�صابَع ترجُف

ويقت�صمون التمَر املعّلِب

برائحِة الدخاِن واأزيِز املقاليِع

مل يعْد ظلِّي 

يرافُق ج�صدي تت االأ�صقِف املطفاأِة

ومل نعْد ناأن�ُش 

للهاِث ال�صيوِخ علي طاوالِت احلواِر

فكيف تتمي االأجياُل

باقت�صاِم الراأي على مقابِر ال�صهداِء؟

اأو يف جمال�ِش العاجزين 

وكيف ياأن�ُش ال�صغاُر 

لثدي االأرامِل يف مغا�صِل املوتى؟

ها االأغبياُء عذًرا اأيُّ

ال�صم�ُش الني نامْت على �صدِر املياديِن 

ت�صجُّ باأ�صواِق ال�صباحاِت

واأحالِم الطيوِر.  

j h j

g كاأّنه ال�سباُح

ح�شونة فتحي

له:  ال�صينائي./ �صدر  الفلكلور  �صاعر وباحث يف  العري�ش،/  )يقيم يف 

�صنني من �صينني، ر�صالة اإيل(

�صا�صُة ال�صاد�صِة �صباًحا

 بوجِهِك 
ُّ
اأمر

كلُّ �صباٍح..

هذا ما يتو�صُل قلبي اأن اأفعَل  

فاإذا نظرُت ابت�صامَتِك املقد�صَة 

�صحَك.. 

وقهقه فاغراً فاُه 

ومبدًيا اأ�صناَنُه املتناثرَة ال�صفراَء 

هكذا يراوُدين ب�صحكٍة اأِحُب 

الأكوَن ر�صوَلُه اإليِك 

ُيق�صُم يل 

 اأن ال خوَف منه على امراأٍة 

فهو مثلي متاًما 

رنا االأ�صياُء باالأ�صياْء  ُتذكِّ

الكلماُت، ال�صوُر، امل�صاهُد، املدُن، الوجوه.

هكذا مّتُر احلياُة رتيبًة وموح�صة

اإال ابت�صامَتِك

كّلما طالعُتها  

.. تعالْت ده�صتي

�صحى 

َن  
ْ
اللواتي مرر

قبلِك 

ُكنَّ رحيماٍت 

اكتفْت كلُّ واحدٍة منهن بقطعٍة �صغريٍة 

ورطبٍة

من قلبي اجلافِّ 
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وكنِت رحيمًة جًدا 

اإذ اأخذِت ما تبقى 

اأنا االآن بال قلٍب 

.. ال اأكرُه ال اأحبُّ

ال يفزعني حزٌن.. 

ال ُيحزنني فزٌع

ال ي�صنيني �صوٌق 

وال يجتاُحني حننٌي 

اأنا االآن .. يف انتظاِرها 

تلك التي �صتكوُن اأكَثكن رحمًة 

وتاأخُذ ذاكرتي.

j h j

g وقٌت عاطٌل

�شامل ال�شبانة

)يقيم يف العري�ش،/ �صدر له: رتق ندوب عميقة، / للموت �صمعة �صيئة، 

ثقوب �صوداء(

.
ٌ

 �ضجر
ٍ

 طريق
ُ

قاطع

رائحُة املوِت قويٌة، رائحُة البهاراِت اخلافتُة. 

يف  االأع�صاِب  بارَد  يجل�ُش  طريٍق  قاطُع  املوُت 

على  دوائَر  ير�صُم  اأو  بيِدِه  ي�صرُي  القطاِر،  حمطِة 

ِم، يرمي اأ�صطورَة  ورقٍة �صوداَء. املوُت يفّكُر يف الدَّ

قاطُع  املوُت  املعدنّيِة.  واالأظافِر  الَب�صِع  الوجِه 

 يوؤدي عمَلُه مبلٍل وغ�صٍب من الذين 
ٌ
جر طريٍق �صَ

يحولون فتنَة احلياٍة اإىل رائحٍة خانقٍة وباروَد. 

القطاراِت،  املحطاِت،  يف  قويٌة  رائحٌة  املوُت 

ال�صوارِع، ال�صياراِت، البيوِت، االأنهاِر، ال�صحارِي، 

املكتّظِة،  االأحياِء  الكرِة،  العامِة، مالعِب  املباين 

الطرِق ال�رشيعِة، ال�صاحناِت، ال�صفِن.. 

املوُت قاطُع طريٍق يريُد اأن يتقاعَد.

.
ٍ

 ليل
ُ

هواج�س

البحِر  رائحُة  �صاهقٌة،  ظالُلنا  وعراٌء،  �صخٌب 

َعَدْونا  الرمَل وال�صدَف،  الليِل، كَب�ْصنا  فاغمٌة يف 

عراًة وحفاًة بال هواج�َش، غرَي اأّن ال�صخَب يزلزُل 

الفراِغ  اأمام  ال�صخرِة  على  وقْفنا  حني  اأقداَمنا 

ا  العامَل مرخيًّ واأرى  الهائِل، مدْدُت يدي، �صغرًيا 

وثقياًل كذراِع النائِم. 

احل�صى بارٌد وحاٌد، الهواُء يعبُق بندى املريمّيِة، 

الهواِء  ويف  الرتاِب  على  متيُع  الهالو�َش  اأ�صمُع 

العالِق ب�َصعري، اخلطواُت اخلافتُة ال�رشيعُة، عواُء 

الذئاِب، غطيُط الذبائِح على حاّفِة البحِر، احتداُم 

االأج�صاِد.. كنُت حا�رًشا هناك.

حافلُة جنوٍد.

الكبريُة  الروُح  االأرِق،  من  تبقى  ما  ي�صهُق  م�صاٌء 

بعيدُة.. 

اأن  واأرجو  حزيًنا  اجلنوِد،  حافلِة  يف   
َّ
علي طللت 

قراأُت  فبكيُت،  �صهًوا  االأغنيَة  �صمعُت  قلياًل،  اأناَم 

�صيًئا ما؛ فاحرتقْت اأ�صابعي. مل اأمْن حني نزلُت من 

ا غادرْتني ده�صتي. كان حلقي  احلافلِة، قلُت: رمبَّ

الر�صيِف  على  ال�صجرِة  تت  قعدُت  خفُت،  ُمًرا، 

بال كلماٍت. بالقرِب من بيتِك؛ وقفُت تت �صجرِة 

االأكا�صيا؛ �صببُت املاَء من الزجاجِة على راأ�صي 

اأنِحُت  ال�صجرِة. وجل�صُت و�صجرِة االأكا�صيا،  وقلِب 

الدمعَة؛ ليعرَب امل�صاُة بهدوٍء.

 وال جريرٍة.
ٍ

 بال ندم
ُ

ال�ضغار

�صقْطنا، اخلريُف على الباِب؛ 

جنمُع احل�صى والورَق الذابَل. 

 ،
ٍّ
عربي بل�صاٍن  غّنينا  كبريٍة،  يٍد  وال  ن�صرٍي  بال 

نب�رْش  مل  واحلمراِء.  ال�صوداِء  بالكلماِت  ت�صلينا 

على  نا  الذي  الفحَم  وال  فرا�ِصنا،  يف  العقارَب 
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احلوائِط و�صاَر اأيقونٌة. 

اأج�صاُدنا  �صدى،  بال  ونخرُج  النا�ِش،  يف  نخ�شُّ 

م�صاًءا،  نا 
ْ
مرر والهو�ُش،  واجلوُع  الغ�صُب  اله�ّصُة، 

االأ�صجاُر الطويلُة تت ال�صم�ِش والهواج�ِش. 

ابتهْلنا  والر�صا�صِة!  الطرِي  وراَء  عيوُننا  طارْت 

�صغاًرا،  لنظلَّ  الداِر؛  باحِة  من  اأخرْج  اأن  للعامِل: 

بال ندٍم وال جريرٍة.

j h j

g ال �سيءمَ ي�سدُقني العزاءمَ

�شامي �شعد

للفرار،  العابر،/ كملك يتاأهب  له: اعرتافات  العري�ش،/ �صدر  )يقيم يف 

يف الرواية: تلة الذئب، ال�رشاديب(

يف حروِب احلياِة

ال حرَب يل،

يف �صاحاِت الرعِب

تبي�ُش حمامتي

***

ل�صُت �صيًئا 

اإىل هذا احلدِّ،

اإّنا ال اأحد

ي�صتظُل ب�صجرٍة عاريٍة.

اخلجوُل �صيحظى بالندِم

اقطْف الوردَة باكًرا،

للجرميِة لذُتها

واحلقُل �صيبارُك خطوَتك.

***

اأ�صتهي حرًبا كونيًة

ال ترتْك اإال اثنني،

منت�رًشا وحيًدا

اأو ميًتا ال يقا�صي

***

ما �صاهَدين اأحٌد

يف حقِل العدِم 
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عرياًنا اأجلجُل

بالق�صائِد، واحلننِي.

j h j

g اأياُم العطِل

�شالح فاروق

)يقيم يف العري�ش، يعمل اأ�صتاذا للنقد االأدبي/ �صدر له: احلياة ال�رشية 

لالآباء/ فنجان قهوة لطاولة املقعد الفارغ(

ماذا ميكُن اأن نفعَل يف اأياٍم كهذي

ن�رشُب القهوَة مّدعني اأّنه املكاُن نف�ُصُه حيُث 

نلتقي

اأو نقراأُ اأخباًرا مّعدًة منُذ االأم�ِش ومعروفًة 

للجميِع،

لكّنها معطلٌة عن الهدِف حتى يقروؤها اأمثاُلنا،

اأو رمّبا نت�صّلى بروايِة رجٍل يبحُث عن �صيٍء 

يفعُلُه يف اأياٍم كهذي

في�رشُب قهوًة مّدعًيا اأّنه املكاُن نف�ُصُه حيُث 

نلتقي، اأو يقُراأ اأخباًرا معّدًة منُذ االأم�ِش

ومعروفًة للجميِع، لكّنها معطلٌة حتى يقروؤها يف 

الوقت عينِه رجٌل ي�رشُب قهوًة؛ حيُث نبحُث عن 

�صيٍء نفعُلُه يف اأوقاٍت كهذي.

ياهلُل..!!

هذي الكلماُت املكرورُة ت�صبُه اأّيامي،

لكّنها بقدِر امللِل الذي ت�صّببُه، وبقدِر الغمو�ِش 

الذي تمُلُه

متيُل اإىل دفعي حتى اأكتَبها كاملًة؛

كاأّنني �صاأعرُف اأين ينتهي املوقُف، اأو �صاأعرُف 

ماذا ميكُن اأن نفعَل يف اأّياٍم كهذي.

رمّبا كان هذا تاأثرَي روايٍة تبحُث عن نف�ِصها يف

ُر االأياَم،
ّ
ُر الكلماِت كما يكر

ّ
حياٍة واحٍد مثلي؛ يكر

ويكتُب:

ُر نف�َصُه..
ّ
ُر نف�َصُه، ويكر

ّ
هذي حكايُة رجٍل يكر

حتى ينتهي كلُّ �صيٍء اإىل اأطياٍف غام�صٍة حلكايٍة،

ت�صبُه ما ميكُن اأْن نفعَلُه يف اأّياٍم كهذي

.....................................

ها االأ�صدقاُء وداًعا اأيُّ

مل يعْد عندي ما اأكتُبُه من اأجلكم

وال اأعتقُد اأّن لديكم ما تفعلونه من اأجلي.

j h j

g احلكايُة العاطفيُة  

كرمي �شامي

)يقيم يف العري�ش/ �صدرت له رواية: غرفة ال�صيد بحر(

1

يف  ي�صقَط  حتى  ميوُر  وهكذا  ي�صتدرُك  ثّم   يقوُل 

ثناياها: روٌح خفيٌف

كاأّنها عدٌم نه�َش بني اأ�صابعِه في�صاُن وروٍد.

اأم�صاٌط  حلوى/  كوكُب  التفا�صيُل/   والتفا�صيُل 

تك�رُش  لطائُف  للحياِة/  غريبٌة  عدٌد  باألواٍن/ 

مرجِل  يف  ال�صحكاِت  وتطبُخ  واالأ�صناَن  الوقَت 

القلِب ال�صعيِد.

، غرَي   بيٌت �صغرٌي فيه ت�صعُر بال�صياِع، براُح احلبِّ

اأيّن ال اأقوُل، اأ�صتعمُل خفيَف اللغاِت، واأمرُر املعنى 

عرَب الت�صاويِر اإىل العقِل الوليِد، اإىل اجل�صِد الذي 

ا ي�صيُع يف تفا�صيِل ج�صدِك  يحفُظ ويت�صّكُل واأي�صً

ال�صغرِي.

اأكُث ما يفهُم ذاك، واأنا   الف�صاُء النظيُف/ وهذا 

األعُب، واأنتظُر الرمَز الب�صيَط، الدواَر اأي كن قريًبا، 

املو�صيقى حناُن عيوِنها ل�صياعك.
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موقٌف  قطاٍر،  يف  ع�صٌق  للحكايِة،  �صبُق  والقهوُة 

يف الفراِغ، وردٌة يف عا�صمٍة، بوذا يف املهرجاِن، 

كتاٌب يف بحٍر، رق�صٌة يف الزماِن، وها اأنَت تعرُف 

�صنواتَك،  على  اأ�صالَءها  توزُع  لطائَف،  للوعي 

مازلَت  الطريِق،  يف  ت�صكُبها  موجًة  ت�صكُلها  ثم 

اإن�صاًنا، غرَي اأّنَك ال تقوُل.

2 

على  م�صتلقًيا  العامَل  جتُد  بيتَك،  باَب   تفتُح 

يحت�صي  �صجائِرَك،  اأخَر  يدخُن  ال�صغريِة،  اأريكتَك 

ــَك، و ي�صُخ اأفكاًرا يف اللحظِة 
َ
خمرَك، يقّلُب اأوراقـ

العاطفيِة، هي ال تفهُم �صمتَك، تن�صحُب بذرائعها 

املعركَة،  ت�صاهْد  مل  التي  وهي  تبكيَك،  التي 

ت�صاهُد اآثاَر اللطماِت على روحَك، تراجُع �صاعاِت 

اأو  اأ�صاحْت عنَك،  اأّنها قد  اليوِم، ثم تنفي عالنيًة 

واأنَت  االأقِل،  على  مراٍت  ثالَث  َك  اأحبُّ تخرْبَك  مل 

�صائٌع، هل تخرُبها عن احلرِب الكونيِة اأم تدُعها 

فري�صًة لقلبها؟

الطريُق  تختاُر،  اأنَك  وهِم  من  ت�صحُك  اأخرى   مرًة 

املاجنون نخرتُع حكايَة اخلطواِت،  مي�صي، ونحن 

باأقرا�ٍش،  ت�صتعنُي  واأنَت  االأواين،  تنّظُف  هي  ها 

ينفُع،  علَُّه  املكاَن،  ي�صغُل  ما  كلِّ  اأقالٍم،  مو�صيقى، 

عّلها تفهُم، علَّ العامَل يغادُر حلظَتَك، ياأخُذ فل�صفاِتِه 

ت�صتعيُد  ثناياها،  من  اإال  البيُت  يخلو  اجلحيِم،  اإىل 

يداك من الق�صيدِة لتتورَط يف احلكايِة العاطفيِة.

3 

 يت�صافُر اجلاُز ولوُن االأرائِك ومما ال تعرُف لتت�صَح 

اأن�صاَك  ما  ت�صتعيُد  املحُك،  هي  الكيفيُة  االأموُر: 

ب�صوِتَك،  العهِد  حديُث  كاأّنَك  تدري،  ل�صَت  ما  اإياه 

على  تعُث  اللعِب  خ�صمِّ  ويف  الكالِم،  اأب�صَط  جتّرُب 

يف  تـرًفا  يبـدو  الكـفاءِة  عن  واحلديـُث  نربِتَك، 

تطغى  االنت�صاِر  بهجَة  اأن  كما  الراهنِة،  اللحظِة 

على الناق�ِش من التفا�صيِل، واملده�ِش اأن جتَد يف 

ال�صمرِي ال�صارِم نوافَذ لل�صرِب، حلظَة �صالٍم، 

ملم�ٌش  االأحرا�ِش،  من  موجاٌت  مزدحٌم،  ال�صياُق 

وتعاويُذ،  ال�رشاوِة، طال�صُم  �صديُد  اأحمُر   ،
ٌّ
فرن�صي

ير�صُم  ت�صمُعُه  وما  االإيقاَع،  ي�صنُع  تراه  ما  كلُّ 

ع�صٍق  يف  تتورُط  اأنَت  ها  العاطفيَة،  الق�صيدَة 

االأ�صياِء،  يف  روائَحها  تن�صُح  التي  للروِح  جديٍد 

جميٍل،  ببطٍء  الروِح  ت�صكيَل  تعيُد  التي  لالأ�صياِء 

التاريُخ،  ليبداأَ من عندها  اللحظِة اجلديدِة  ج�صُع 

البدايَة،  تعطُل  �صناعَتها  تاوُل  التي  املعادلُة 

لدّي اأكُث مما اأحتاُج.

4 

قبَل الطريِق قاَل، قبَل الهبوِط، قبَل الزماِن، وقبَل 

املكاِن، وهذا ما جعَل التجريَب م�صودًة ومعياًرا، 

اأحذُف  زمٍن  وبعَد  قاَلُه  مَلا  ال�صيَء  اأ�صيُف  كنُت 

ال�صيَء، فرتجُح كفُتُه يف املعياِر، اآمنـــُت بحبيبي.

ومت�صٌخ،  نظيٌف  حبيبي  ومت�صٌع،  �صيٌق  حبيبي 

حبيبي اأحمُق ور�صيٌد، حبيبي كهٌل وليٌد، حبيبي 

لوٍن،  ودوَن  اأزرُق  حبيبي  طريٍق،  وقاطُع   
ٌ
�صاعر

طريٌق  حبيبي  وخنثوي،  وامراأٌة  رجٌل  حبيبي 

وبيٌت و�صماء.

j h j

دِة بالعالماِت   g عن اأر�ِس ال�ّسواِد املخدَّ

ماجد الرقيبة

)يقيم يف رفح، يعمل طبيبا(

كاَنْت  تعوي؟  وهي  البيِت،  يف  �َصِمْعَتها  هل 

وتقوُل:  غفلَتَك،  متزُِّق  واأنَت  ترجتُف،  اهلِل  قرابنُي 

لعلَّها �صنٌة قادمٌة، ومل ت�صتمْع لَك، اأو اأيُّ اأحٍد، يف 
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ِع بالفرا�صاِت الربيعيِة، وُقْلَت  الفناِء ال�صيِِّق امُلرْتَ

ُب ربيًعا كهذا، لعّلي اأ�صُل اإىل مكمِن 
ِّ
حينها: اأجر

الرغبِة، ومل تلتفْت اإىل االأعلى..                                            

خُة بالده�صِة، والطيوِر النائمِة،  تلك االأوراُق امللطَّ

التوجِع،  على  ومف�صلًة  بًة،  م�صذَّ كانْت  وكم 

والوقوِف اأمام املراآِة املعّلقِة على الباِب!..                    

فة  ال اأثَر، وال ع�صافرَي، وال �صم�َش متو�صطيًة، منظَّ

يف  ا�صاِت،  الونَّ وثرثرِة  اجلدراِن،  على  امِلْلِح  من 

غروٍب  على  براأ�ِصَك  ُف  ُت�رْشِ حيث  الثاين،  الطابِق 

الثمانني،  يف  امراأٍة  عنِي  يف  ُر  يتقطَّ اأرجوايّن، 

مراأى  على  رَة 
ّ
املتكر امل�صاِء،  تراجيديا  ُتراقُب 

كائناٍت ه�ّصٍة، هنا، وهناك..                      

على  برفٍق،  راأ�صَك  ت�صَع  الأْن  الغريزُة  َدَعْتَك  كم 

اآخَر  املتهاوي  الورِق  هيكَل  وتطارُد  �صدرها، 

القدمية وماذا لو  االأوهاِم  العاِم، معها، ب�صحبِة 

ُل  راأْيَت الَبْحَر من هذه ال�رشفِة؟ هذا ال�صوُر املخوَّ

التّفاِح  اإىل  درًبا  �ْصَت  وتلمَّ دائًما،  باملا�صي 

ٍة  حريريَّ �صم�ٍش  اإىل  االأر�ِش،  على  َيْهِطُل  الذي 

يرفُّ  َنَدًى،  واإىل  اجلدراِن،  على  لعاَبها  تفُر 

الَعَرُق لكتابِة  ال�صاطِئ، هناك، حيُث ي�صتعدُّ  على 

حياِة موزارت، يف املدر�صِة، واالأنامُل لالحتفاِء 

قيمَة  تدرُك  حينها،  ال�ُصلَِّم،  على  قهوٍة،  بفنجاِن 

الوقِت، كلَّ احلناِن، الُنُذَر الغريبَة، املذّكراِت التي 

ُتفهُم فقط، وال ُتْكَتُب. كلُّ �صيٍء، كلُّ �صيٍء حينها 

نحوها  تعوُد  حينها  بعيدٍة،  كفكرٍة  بعيًدا،  يبدو 

فِة،  ب�صدٍر مت�صنٍِّج، ووجٍه مكتظٍّ بالعالماِت املزيَّ

ْفِل  الطِّ �صوَت  ْهِر،  النَّ على  احلافيَة  املدَن  وُتريها 

جني، وقيمَة 
ِّ
املتفر ح�صناِت  بالنافذِة،  املعلََّق 

الربيِع يف َلَغٍط كامٍل كهذا...

j h j

g ليل

حممد املغربي

)يقيم يف العري�ش، / �صاعر ومرتجم(

ٌ
نوم

ثم تندلُع امل�صاعُر املحمومُة يف �صدري

عادات �رشيرة تن�صُخ نف�َصها

فال اأتباطاأ

الأن ال�صعادَة هناك

تق�صي �صهرًة �صاخبًة

ُب اأنواًعا كثريًة من الرق�ِش
ّ
جتر

ال اأذكُر ـ االآن ـ اأيَّ نوٍع من االأمنياِت كاَن

اأيُّ دافٍع مرّوٍع

رافَق اأن اأجتَه بيولوجًيا

اإىل نوٍم عميٍق.

ُ
�ضنون

كنُت وحدي

ٍّ
وبال يقنٍي اإكلينيكي

اأعرُب �صهوَب العمِر القاحلَة

حني وجدُت اأنني بال طائٍل

اأغُذ … يف فلواٍت �صا�صعٍة

مفعًما بال�صلِّ

وبع�َش امل�صاعِر احلميدِة

 / حننٌي
ّ
حمى

اإ�صاءٌة �صائلٌة

تنت�صُل لياًل غارًقا يف �رشيري

فاأبداأُ يف الهذياِن باأ�صماَء كثريٍة

واأكلُم نف�صي ب�صوٍت دافٍئ

كما لو اأنني اأعرُفني منُذ وقٍت طويٍل.
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209\ ناقد و�صاعر من املغرب

من اأعمال حممد البلو�صي- ُعمان

ن�سائح لقمان غري حكيم

اإذا قلبت املائدة

على امل�صامري،

قف تية لل�صحون

التي انك�رشت

ت�صفيقا عليك.

اإذا اأفرغت قنينة النبيذ

قف تية

لذكرى عناقيد العنب

يف قعر الزجاجة.

واإذا اأنهيت متارين الرق�ش

على حبال معلقة يف حنجرتك

دون ع�صا بهلوان

قف تية

للمجد الذي اأ�صبحت عليه.

واالآن ت�صمع نباحا يف اكواريوم،

لي�ش نباحا يف اكواريوم،

اإنها جمرد رغبة عميقة

تنبح فيك

لتثبت ح�صورك

داخل زريبة حيوانات.

ر�شيد يحياوي \

الدهر ينق�سم

باأي ق�صة



كانيبال

كن الدب 

ولتكن الق�صيدة �صمكة �صلمون

ما اأن تنط �صد التيار

يف اأعلى النهر

حتى تقع بني اأنيابك مبا�رشة.

هييه

هل نفقت الغريزة

يف جماعة حرب �صعرية

وثمة من جر جثتها من منخريك

نحو م�رشحة

بها جثث لغوية

انتهت مبوت رحيم؟

هييه

هب اأن عرقا �صاال عن اجلثة

بقي عالقا مبخلب نابك،

كن الدب 

ولتكن الق�صيدة �صمكة �صلمون

ما اأن تنط �صد التيار

يف اأعلى النهر

حتى تقع بني اأنيابك

مبا�رشة.

االأ�سياء

زجاجات النبيذ

اإذ ت�صعرك بالوجود الكامل،

اأُلقي اأنا بها يف البحر

فارغة 

اإال من ا�صمي

على ورقة 

بي�صاء.

االأ�صياء ال تعني يل �صيئا،

االأ�صياء النائمة يف اجللد،

واالأ�صياء التي تعلمناها 

يف املدار�ش.

اأ�صياء احلار�ش

الذي يفتح لل�صكارى

باب النعيم

حتى اإذا �صافحوا اأطيافهم

هجرتهم ال�صنون.

االأ�صياء ال تعني االأ�صياء

ال تعني �صيئا.

البنات واالأوالد

البنات واالأوالد

خبطوا اأبواب املكتبات

انتقاما من مدر�صي النحو.

يف غرف مظلمة

اأ�صندوا ظهورهم اإىل املخدات

واأطلقوا ال�صوء

على وجوههم

من �صا�صات حوا�صيب حممولة.

بحنان غامر

اأ�صلموا لها بطونهم

كي يبحروا

دون حاجة ل�صوء قمر

اأو جنوم رعاة.

بينما اأكث االآباء لغة

مل يف�رش بعد

�رش العالقة

بني خبط االأبواب

210 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

�صعـــر.. �صعـــر.. �صعـــر 

 s  s s



ودرو�ش النحو.

كووورة

يف املقاهي

حيث م�صتقبل ال�صعب

ببالغة العرافني

عاكف على القراءة

 البار�صا والريال،
ْ
ي يف كفَّ

قلما يوجد �صاعر

يفكر يف ن�رش ق�صيدة

حتى مبالقط الثياب

على حبل غ�صيل.

ها هي اأحالمنا املنقوعة جفت

يف خريف 

تعلم الطريان ال�رشيع

على جلد اأج�صادنا.

بطانية اأمي

االأمهات

باأياٍد ناعمة

من حرير طفولتنا

يجل�صن خلف املنا�صج

يهند�صن  من خيوط ال�صوف

حقول األوانهن املتوازية.

م�صط الن�صيج يف اأيديهن

ال تخطئ اأ�صنانه الفراغ

بني خيوط النَّْولني،

�صوته الرنان

يطمئننا

على دفء ال�صتاء القادم.

اأحتاج االآن الأي م�صط ن�صيج

بحلقتي معدن

ترنان يف اأذنيه

كي اأفكر يف ق�صيدة

ت�صبه بطانية اأمي. 

تهالك

متهالكا

كماموث عجوز

على ندف ثلج �صحيح

مل ينزل بعد،

اأحفر قربا يل

واأتوارى فيه

منتظرا جيولوجيا اأخريا

يعيد بناء حكايتي

مع التهالك.

كم

كم تزدحم االأفواه

ب�صبب اجلوع

وتنفرد القلوب

ب�صبب الطماأنينة.

كم من الثلج

ي�رش على اإفناء برودته

ليثلج القلوب.

كم من الزجاج تهاوى

ومل يعد للرمال

التي اأتى منها.

كم تتحول العواطف

اإىل جمر

ونفقدها

اإذا مل َنْكِو بها قلوبنا.

ياه 

كم �صعبت هذي احلياة

وبات الدهر ينق�صم

باأي ق�صة منها.
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212\ �صاعر من م�رش

يف َقواريِرها

كانت االأَبجديُة ُمنهكًة، 

َخاَنُه  َوَطنًا  َيعرَتي  َما  الَوجِد  ِمن  َيعرَتيها 

َعا�صقوه،

اأَنينًا ُتطلُّ عليَك احلروُف املهي�صُة

                         مْن ُكّوِة الغرباء ،

وح�رشجُة ال�صوِت يف احللِق

ّخ�ُش عن ُعجمٍة ال َتليُق مِبثلَك، باتْت مَتَ

اأُى احلروِف الَق�صّيِة َيحنو اإذا َما بكيَت،

وياأ�ُصو اإِذا ما ا�ْصتكيَت،

 وَيحبو اإليَك كطفٍل َترّقُب يف �صوِتِه لثغًة َطارئْة؟

واأُي احلروِف 

ميزُق اأ�صتاَر �صمتِك؟

عّلك ت�رشُخ اآٍه.................. بطوِل الُبكاْء.

ي كُلّ حرٍف ُيعّزي اأَخاه ومَي�صِ

لوِع الرخاْم. اإىل َقربه يف �صُ

كلُّ �صوٍت ُيقيُم الإخواِنِه َماأمتًا يف َجناِز اللغْة. 

اأَيا �صّيدى 

اأوقِد الناَر

ثمَّ غريٌب على بعد َحرفني مّنا،

 حممود فرغلي\

املُور�سِكي

الأَخــــري 

من اأعمال عبدالكرمي الرواحي- ُعمان



فقْل 

*
 » فاحلديُث ِقرى«

والكالم كقّنينة اخلمِر لل�صيِف،

مِت مفتتح للتوّج�ش وال�صّ

 اأْو للخ�صاْم

......................

حبيبي بعيٌد،

ولكنَّ حريف األوٌف يطرُي له كاحلماْم.

حبيبي َغريٌب، 

اأنّقُب عنه ب�صوِتي،

ويعرُفني �صوُته يف الّزحاْم. 

حبيبي َيناُم بال باقٍة مْن وروِد ،

�صاأر�صُل يف الّتوِّ قلبي

كريحانٍة من كالْم. 

حبيبي 

حبييي

وكيف نوُت باأَ�صواِقنا هَكذا دوَن �صوٍت،

وكيف ميّزُق اأ�صواَتنا كُل هَذا الَعناْء

.............

َيليُق بَنا

�صواَتنا من طننٍي َتزاَحَم من َحوِلها 
اأْن ُنّح�َش اأََ

كاالأننِي،

ومما ينوُء بِه َثوُبها من ُركاْم، 

يليُق بنا اأْن نبلَل اأَفواَهنا 

باحلروِف امَلهي�صِة يف َقاع اأَ�صماِئنا

مثَل مْن ي�صتحُم بقارورٍة من ع�صْل

يليُق بنا اأْن نرى للحروِف الرطيبِة 

                  فوق ال�صفاِه مذاَق القبْل

يليُق بنا اأن نقوَل لكلِّ االأحبِة ما مل َنقْله ِبها،

.............

كُلّ هذا انتهى،

حني �رْشَنا اإىل ُعجمٍة كالبالْء.

للطيوِر اأغاريُدها

 ، للحفيِف مقاٌم مع الريِحِ

وماأدبٌة يف اأقا�صي الغناء،

ويل وحدَي ال�صمُت طفٌل

 يلّم بقايا الق�صائِد من عتباِت احلنني.

ها ُرّحٌل  كلَّ غرناطٍة نحُن يف اأر�صِ

خلَف راٍع باأ�صمائنا قْد يغني،

                        وير�صُل قربًة من عويْل

ياأ�صُن القلُب لو اأجربته يُد االأبجديِة اأال يقوَل 

                            �صوى ما تقوْل

َعنُي غرناطتي  الت�صرَي اإيّل

              وتنزعني من يدّي الف�صوْل

كلَّ حرٍف اأغادر ق�رشا متطى كليٍل

ف�صّلْت خطاَي وعاندين يف الرجوِع اإليها ال�صبيْل.

اأّيها احلرُف... خِذ الثاأَر مّني

فيا كْم تلعثَم قلبي فلم ُي�صمِع االأر�َش �صوتًا

تنكر يل ذات �صمٍت

        فقاي�صْت دنًا بدِن

اإلهي

اإلهي 

 بيتِم الكالِم مَل مَتتحّنْى؟

ــــــــــــــــ

* )إنما الحديث من الِقرى(  الجاحظ. 
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\   �صاعر من �صوريا
214

من اأعمال زبيدة العجمي- ُعمان

كُكّل امل�صاءاِت العابرِة

دوَن ذكرى اأو اأثر ُيذكر..

جتل�ُش الطبيعُة على كر�صّيها

الذي

من خ�صب الكمنجاِت

وتنتظُر.

اأنا ل�صُت اأنا

الطائُر كذلَك،

ومن حولنا الزهرُة

والن�صيُم الطفُل.

يف الطريِق املوؤّديِة اإىل الغ�صن االأخ�رش

يفقُد الناظر حوا�صه،

وما اأْن يلوح الفجر، كرايٍة بي�صاء

ي�صتمُّ رائحًة/ لي�صْت غريبًة..

اأنفا�ُصِك.

8 ق�سائد ُحب ُمتاأّخرة

-1-

كطائٍر ال ع�ّش له

اأو كاأن�صودٍة خر�صاء،

بعنٍي واحدٍة

عماد الدين مو�شى \

رائحة

الفجـــر



اأو دوَن قلٍب، ورغَم اللهفِة..

ها اأنا ذا اأنادي عليِك.

-2-

�صباحًا

والورُد، نائمًا، ال يزاُل..

مثلما اأُغنية بعيدة

اأ�صمُع �صوتِك.

-3-

ال اأ�صتطيُع ال�صماَء

وال الع�صَب،

ومل يعْد باإمكاين

املزيد من البحِر..

كبيٍت مهجوٍر

اأُرّدد ا�صمِك:

اأْن عودي.

-4-

لي�صِت القذيفُة

التي

بقرب �رشيري، كمزهرّيٍة،

وال الر�صا�ُش الطائ�ُش

كُمَفرقعاِت راأ�ش ال�صنِة

) )تذكرينها دوَن �صكٍّ

- من اأردْتني-..

بل مدية احلننِي اإليِك.

-5-

، مَنُ ال تنُظري كما يرنو امُل�رَشْ

وال تذهبي بعيداً يف الغياِب..

د- حقل األغاٍم،
ّ
احلياُة- جُمر

احلياُة

التي

من حبٍّ وتراب.

-6-

كيَف اإذن، تقراأيَن احلبَّ ؟

ِة االأوىل، يتهّجى االألفباء: كمن، يف احل�صّ

حاء

باء.

اأو كمن ي�رشخ ملء حياتِه:

ري

مي

فا.

-7-

مُتِك.. �صَ

اأّية اأُغنيٍة قفقا�صّيٍة بريئٍة ؟

اأّية حنجرٍة ت�صدُح ؟

اأّية اآالت وترّيٍة ُتْعَزُف دوَن ري�ٍش ؟

اأّي ناي تعبُث به الريُح ؟.

-8-

ماذا بعُد ؟

ماذا بعُد ؟

والكوُن خامٌت يف اإ�صبعِك،

الكوُن

الذي

لك وحدِك. 
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\ �صاعر وكاتب من العراق يقيم بُعمان
216

l ظلمات 

ظالم يتكّد�ش

فوق ظالم

وخلف الظالم

مترق عربة �صوداء

حمّملة بجثامني ظالم

يختفي امل�صهد

و�صط عتمة جارفة

وظالم بعيدة

بال اأطراف

اأغلق نافذة قطار الليل 

يهتّز كوب

فيندلق ظالٌم 

على الطاولة

اأم�صحه مبنديل

حتى ال يتبّلل دمي

بحربه

يغيب كّل �صيء

 على �صعتهما
ّ
اأفتح عيني

فاأرى �صيل ظالم

يتلوه ظالم

ي�صقط

من االأعلى 

على �صكل �صخور مظلمة

يوا�صل الليل هديره 

و�صط الليل 

ومن بعيد

يبزغ

 بال مالمح 
ٌ
فجر

اأفتح  عيني اأكث

فتلوح 

�صاهدة

يف اآخر النفق

l اجنالء

قالها امللك ال�صليل

- اأال اأيها الليل الطويل....

لكاأنك ال ترى

عبدالرزاق الربيعي \

حميطات الغـــــياب 

من اأعمال عي�صى املفرجي- ُعمان



وال ت�صمع

وال تنجلي

اأبداااا

l اأوقات

»للموت وقت

وللحب وقت«

كما اأف�صح »رميارك« 

وهو يتم�صى على �صاحل »ليلة ل�صبونة«

لكّنها باغتتني

اإذ نطقت و�صط غابة املوت 

ومتاهات االأمل :

- اأحّبك

فهل اأ�صدقها

واأغ�صب »رميارك«؟

اأم اأ�صّدق »رميارك« 

واأجرح قلبها املتورم؟

اأم اأ�صّدق املوت

واأغ�صب احلب؟

l انتظار

انتظريني

يف اجلانب االآخر

من اجلنة

و�صط احلدائق والرياحني

حيث ال دقات �صاعات

والمواعيد موؤّجلة

وال�صعال

وال ذكريات موجعة

انتظريني

هناك هناك

يف اجلانب االآخر

حيث الهواء العليل

ومع�صول االأحالم

واالأنهار اجلارية

هناك هناك

�صاأنتظرك

فال تتاأخري 

امل�صاوير كثرية

واملتبقي لنا من احلب  قليل

l حمائم

طيورك مل تعد هنا

فال حب

وال ريحان

وال كفيك اللتني تفر�صينهما 

تت زغب املناقري

حني تبّث �صجونها ال�صباحّية

وهي تداعب �صقف روحك

يف احلديقة اخللفّية   

لكنها...

منذ جفاف هبوبك

فظّلت وحيدة 

تزرع الهديل

يف زوايا الن�صيان

فاحلمائم ال جتيد امل�صاومة

على راحتيك

ّ
وتاأبى التقاط  احلب

من االأر�صفة

و�صيئا ف�صيئا

مل تعد هنا

وهنا عاد هناك

لذاك

ذابت

مثل كلمات الع�ّصاق

يف حميطات الغياب  
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218\ �صاعر من تون�ش

)1(

ِة
َّ
َجر ى ُنْقَطٍة ِمن امْلَ ُهَناَك يِف اأْق�صَ

 َرْمٍل
ْ
اأَْو ُهَنا َبنْيَ حّبَتي

ْوُت اأَْنَفُه َداِئًما . َيْح�رُشُ امْلَ

***
ِقيَقِة  ِحنَي َتْكَرُع من َعنْيِ احْلَ

لِّ  ْيًفا َخِفيَف الظِّ ْوُت �صَ َيُكوُن امْلَ

نِي َياأُْخُذ َحاَجَتُه من الطِّ

وَح َتَتاَلأْالأُ .
ُّ
ُثمَّ َيِطرُي َتاِرًكا الر

***
ٌء ما َتْنَتِظُرُه 

ْ
ُهَناَك يِف ااْلأََعايِل �َصي

اأَْجَمُل من ُكلِّ ااْلأ�ْصَياِء

َماُء 
َّ
ال�ص يَك  َو�َصرُتِ وِل،   ااْلأ�صُ اإىَل  اْلَعْوَدِة  َعَلى  ْب 

َّ
َتَدر

َما ُيْدِه�ُصَك...

)2(

ا�ْصُمَك 

ا�صُمِك جنمٌة يف ظالٍل قامتٍة. يف ُدُروٍب ُموؤَّديٍة اإِىَل 

 اأَ�ْصَمُع َرِنيَنه ُمدْغِدًغا 
ٍّ
ْوِت، َبنْي اأَْنَياِب َمَلَلٍ ِطيِني امْلَ

ِبي  َماِلًئا  اإ�ْصُمِكِ  ُيَطاِرُديِن  َمْطِلَيًة باْلَقاِر.  َرْغَبًة  يفَّ 

ِباًل َج�َصًدا َمْلُدوًغا ب�ِصياٍط  َفْجَواِت َزَمٍن َمْنُهوٍك، ُم�رَشْ

ُمو�ٍش. وب�صّكنٍي �صاحكٍة ميزِّق اأ�صياَء مل َتُعْد  من ُغُ

موجودَة يف جحيمي.

مت�صّلًيا  بئٍر  َقْعٍر  يف  َباٍح  �صَ ُكلَّ  ِبي  ِمي 
ْ
َير ا�صُمِك 

َعَدٍم  قنِّيَنةِ  يف  َم�ْصُجوَنٍة  واأنفا�ٍش  مْكُتوٍم  ْوٍت  ِب�صَ

ُقِني يف  ُغِني وَتْب�صُ �صُ ٍم من النِّ�ْصَياِن، ِبَعْتَمٍة مَتْ ُمَتَوٍرِ

اِئَد  �صَ و�ًصا من َقَ الَعَمِاء، ا�ْصُمِك َي�ْصِقيِني كلَّ ُغُروٍب ُكوؤُ

اييِني ِبُنَثاِر َدْه�َصٍة َقا�ِصَيٍة. ًعا �رَشَ ُمْلِغَزٍة، ُمرْتِ

َحْوَلُه  َتُدوُر  َجْوَهًرا  ا�ْصُمِك  َبَدا  اْلَهَذَيان  ِمَن  َقٍريًبا 

يف  َكاَنْت  َلْو  َكَما  َقٍة،  ُمَزوَّ َغرْيَ  ُمْلَتِهَبٌة.  َكاِئَناٌت 

ا  رَبً جُمْ ُهَنا،  ِدَك.  جَمْ ِة  َح�رْشَ يِف  ُق�ُش 
ْ
َتر َدَفاِتها،  �صَ

َما  ُمْعِتِم،  ِبُغَباٍر  َدِمي  ا�صُمك  َن�َصغ  َقْهُقِر  التَّ على 

رَي َحَجًرا ؟َقْلِبي ال َي�َصُع  َجْدَوى اأن اأٌقرِتَب اأكَث واأ�صِ

َفاِء؟ وٍر وال�صَّ اإاّل طاقَتُه من النُّ

ُت َم�ْصُحوَق  ًة ، َنَثْ َدُة اّلتي ُقْلَت يل اإّنَها ُنُبوَّ
ْ
تلك اْلَور

ال�شيد التوي \

كلمات

عن الروح  

من اأعمال مر�صد الرا�صدي- ُعمان



َتاِء  ال�صِّ ُرُعوِد  من  ِع  امُلَروَّ الع�صِب  على  َبَتاَلِتَها 

وُبُروِقه، فاْخ�رَشَّت ُجْدَراُن ُروِحي،  تلك اْلَورَدُة اّلِتي 

َلِزٍج،  َقَلٍق  باأْظَفاٍر  ُروثٍة  حَمْ �ٍش 
ْ
اأَر وٍن  ُغ�صُ يف  َتْنُبُت 

ْبُت من َزْيِتَها، فا�ْصَتَعَلت اأمامي ُروؤُو�ٌش من اأَْزِمَنٍة  �رَشِ

َغاِبَرٍة.

 ّظلًّ اِل�ْصِمِك َحْتًما.
َ
َدُة ِهي

ْ
 تلك اْلَور

)3(

غرية اْلكائنات ال�سّ

اُر َنْف�َصَها. يِف َمَتاَهاِت  َء َيْبَقى َبْعَد اأَْن َتُخوَن النَّ
ْ
 اَل �َصي

َتْقَلُق  اَل  ِبَك، 
ْ
ر امْلُ ْعَنى  امْلَ َهَذا  ُي�ْصِبُه  َما  َة  َثَمَّ ْجُهوِل  امْلَ

 يف 
ُّ
َت�ْصَتِمر اأ�ْصَماء،  ِباَل  هَا  اأنَّ ُرْغَم  ِغرَيُة  ال�صَّ اْلَكاِئَناُت 

ُحو  ومَتْ َتْكُتُب  يُح  
ِّ
الر َبْيَنَما  َعِنيَدٍة،   ِبَراأْ�ٍش  اْلُوُجوِد 

َدى . َنْف�َصَها يف امْلَ

***
ُيوُر  الطُّ َتَت�َصلَُّقُه  َحِريٍر،  ِمْن  َخْيٌط  َماِء  َوال�صَّ اْلَغاَبِة  َبنْيَ   

ٌة ِمْن ذلك اخلْيِط،   َذرَّ
َ
ِطيَلَة َحَياِتَها، ُكلُّ ِري�َصٍة َت�ْصُقُط ِهي

َتَدْحِرِج  ِمْن اأَْعَلى. عمر َهَذا اْلَعامَلِ ُهَو َعَدُد الرِّي�ِش امْلُ

غو�س يف االأعماق

ُ
بيُت احلكمة الوا�ضع

ُتَزاُل   اأَ�ْصِئَلُتَنا،  َتْذِوي  اْلَوا�ِصِع  ْكَمِة  احْلِ َبْيِت  يِف 

َو   ، اْلَعنْيِ يف  َقًذى  َرِقيَقٌة  اأََناِمُل  ُتِزيُل  ِمثَلَما  ِبِخّفٍة، 

َرَماِد  ِت  َتْ ِمْن   
ٌ
َنار َت�ْصَتِعُل   اْلَبْيَت  َهذا  ُنَغاِدُر  ِحنَي 

ُك ِمْثَل َجَمٍل َخْوًفا ِمْن ِرَياِح  َماأِْنيَنِة واْلَيِقنِي ، َنرْبُ الطُّ

اأْيُقوَنِة  َخاٍرَج  �َصاِخَطٍة.   ٍة  َحرْيَ َلْفَحِة  َوِمْن  اْلُغُمو�ِش 

وؤَْيُة  ُّ
َياِة  َلَها َمْعَنى اْلُبَكاِء، والر ْكَمِة، احلياُة كلُّ احْلَ احْلِ

َباِب. كِّ وال�صَّ َخٌة بال�صَّ ُمَلطَّ

ِجيُج  ْمِت، َحْيُث �صَ هذا الّلْغُز لُه َمكَاُن الَقْلِب يِف ال�صَّ

َجَر�ُش  َحْيُث  َكِثيٌف،  اْلُوُجود  اأْطَوِار  َبنْيَ  االْنْتَقاِل 

اأُْخَرى،  ٍة  �َصاقَّ ِلِواَلَدٍة  َمِج  رَبْ امْلُ ِمْحاَلِل  واال�صْ اآُكِل  التَّ

اَل  واْلَبْعِث،  ْلِق  اخْلَ ُموِنيا« 
ْ
»َهر ْتُه  َخطَّ َوَتَنا�ُصٌق  َن�َصٌق 

َرادَّ له اإاّل الَعَماء.

َة  َما ُي�ْصِبُه  يف اْلَغاَبِة اْلَبِعيَدِة ، يِف َفْجِرَها اْلرَبِّّي،  َثَمّ

 ، ِقَناٍع  ُدَوَن  ااْلأ�ْصَجاِر  َت  َتْ �ِصي  مَيْ امَلْوُت  اللُّْغَز،  َهَذا 

  
ٌّ
ْهِر يِف َحَياٍء، ِحنَي َياأِْتي اإِْن�ِصي َياُة َت�ْصَتِحمُّ يِف النَّ َواحْلَ

ِة  
َّ
َر والذَّ ِة 

َّ
ر الذَّ َبنْيَ  َو  اأََماَمُه،   ِقيَقِة  احْلَ اأْبَواُب  ُتَغلَُّق 

ُب ِحَجاٌب من َقَلٍق َوَدْه�َصٍة. َيْنَت�صِ

ُيِريُد  ُجِب،  احْلُ ِزيَق  مَتْ ويِفُّ  ال�صُّ ُيِريُد  َذِلَك  اأَْجِل   ِمْن 

اِئَفِة . ْكَمِة الزَّ الَغْو�َش يف ااْلأَْعَماِق، ُيِريُد َطْم�َش احْلِ

عجينة العال

- ِمْن اأيِّ َعِجيَنٍة ُخِلَق َهَذا اْلَعامَلُ ؟

ْو ِمْن َق�شِّ َوِطنٍي ؟ -  اأِمْن اأَْعَداٍد َوُحُروٍف َواأَْنَواٍر  اأَ

�َصُة؟ َقدَّ �ْشٍ هذه اْلَعِجيَنُة امْلُ
ْ
- ِمْن اأيِّ اأر

َقاِبِل  ، َويِف امْلُ َّ ِلُيْدِرَك َهَذا ال�رشِّ َنْف�َصُه  ويِفُّ  ُيْجِهُد ال�صُّ

�ْصَمى.  ِغرٍي َما ُهَو اأََجلُّ َواأَ ُفوٍر �صَ َيْعِرُف اأيُّ ُع�صْ

منتهى الو�ضوح

الأُ  ُه اخَلْم�َش. مَيْ ويِفُّ  َحَوا�صَّ ِمي ال�صُّ
ْ
يِف ِبْئٍر َعِميَقٍة َير

ى، اْلِبْئَر ُتَراًبا و�َصْوًكا وح�صً

ْدِرِه.  �صَ َعَلى  يَمًة  مَتِ ُيعّلُقَها  اِد�َصُة  ال�صَّ ُة  ا�صَّ احْلَ َبْيَنَما 

َمْوُفَوَرَة   �َصَجَرًة  ْغَبُة 
َّ
الر رُي  َت�صِ وِح  اْلُو�صُ ُمْنَتَهى  يِف 

اَلِل والّثَماِر. الظِّ

اإاّل   ُيْعَرُف  ال  وُر   والنُّ �صّتا،  اإاّل  َتُكوُن  اَل  َوا�شُّ  احْلَ

بالّظاَلِم. 

�ضيخوخة الكون

اَرًة. ِحنَي َتاأِْتي  ِقيَقُة َن�صَ ُكلََّما �َصاَخ اْلَكْوُن َزاَدِت احْلَ

الَب�رَشُ  َيَتَمّلى   ، َعُرو�ًصا  احَلقيَقُة  َتُكوُن  ْيُنوَنُة  الدَّ

َجَماَلَها. 

ِخاَلًفا اِلأَوَهاِم اْلَكِثرِيين لن َتُكوَن احَلِقيَقُة ُموؤِْذَيًة...

 الوردة م�ضمومة 

ا وردٌة    اأَْي�صً
َ
ا ِهي ْمُلوَءُة �ُصمًّ َحتَّى اْلَورَدُة امْلَ

ْوِكِب الّنَهاِر َتْنُف�ُش َعْنَها َقطَراِت النََّدى  اإْجاَلاًل  مِلَ

َباِح  ُب َقْهَوَة ال�صَّ ْم�ِش َت�رْشَ ِمْن َيِد ال�صَّ

�َصاءاَِت  اْلَهاِدَئِة َفِق ااْلأَْحَمِر يف  امْلَ َج  ال�صَّ َت�شُّ َتَوهُّ مَتْ

�ِش ِبَفِري�َصِتَها... بُّ ُف َعَلى  الرّتَ غري اأّنها ال َتَتَوقَّ
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»اإيزابيل  الفرن�صية  ال�صاعرة  جتربة  يف 

تفا�صيل  من  كثري   )1961 )مواليد  الين« 

احلياة اليومية، لكن ن�صو�صها ال تنتمي اإىل 

اليوميات، فهي مكتوبة بلغة ح�صية �صفافة 

كما  والتكثيف،  واحلذف  الب�صاطة  اإىل  متيل 

بال�صورة  وعناية  وا�صحة  مب�صهدية  متتاز 

�صغف  اأما  الرومنتيكية،  والنربة  ال�صعرية 

اأغلب  حوله  تدور  حمور  فاإنه  الع�صق 

لتقرتب من �صوفية م�رشقية مل  ن�صو�صها، 

عامًا،  ع�رش  ثمانية  طوال  عنها  بعيدة  تكن 

وهي املدة التي �صاركت فيها برتجمة عدة 

العراقي  لل�صاعر  وروائية  �صعرية  اأعمال 

�صالح احلمداين.

تقدمي وترجمة: عمر �شليمان \

غ�ساوة عالقة بالكلمات.. 

ق�صائد لل�صاعرة الفرن�صية اإيزابيل لين



العبارة  تركيب  يف  ال�صاعرة  تتاأنى 

تنحت  فهي  الكلمات،  واختيار  ال�صعرية 

اإح�صا�صًا  يعك�ش  ما  باللغة،  ق�صائدها 

ين�صحب  التاأين  هذا  عاليًا،  ونقديًا  لغويًا 

على ن�رش اأعمالها اأي�صًا، فقد بداأت الكتابة 

)يوميات  كتبها  اأول  و�صدر   ،1996 عام 

وراء ال�صقيع( عن دار )الرماتان( باري�ش 

عام 2002، اأما ديوانها )ِثلم االأيام( فقد 

تان  )لو  دار  عن   2014 العام  هذا  �صدر 

جانب  اإىل  وهي  باري�ش،  �صوغيز(-  دي 

كما  الت�صوير،  متار�ش  ال�صعرية  جتربتها 

البحوث  يف  وعملت  الطب  در�صت  اأنها 

البيولوجية. 

*
ر تاأخُّ

ن�صيَت اأن تعود

ْ
ر ثالثون عامًا من اختفائَك املت�صِحّ

مَن التجاعيِد الالنهائية واخلطوط البي�صاِء

حوَل جفون ذاكرتي

قبل اأن اأهجرك ق�صطُت قاع النهِر

و�صعُته يف عمق جيوب �صباي

حيث َتَراُكم االأقالم امللونة اجلديدِة

واالأ�صنان اللبنية

اأح�صيُت قبالتك

ثم طويُت القوارَب يف ورقٍة واحدٍة

كي اأنتظَر عودتَك امل�صتحيلة

اأغنية على النهر

بنَي الرع�صِة وغيمِة اأ�صئلِة املراآة

يداَي جمنونتاِن هذا ال�صباْح

ْ
ي ِة الِف�صِّ �ُش خيُط اجلادَّ يتقوَّ

الذي ُيلمح من اأعايل قدري امل�صلوب

املتجذِر يف كثيِب الرماِل امُلهمْل

قوافل �صغرية

تتدافع يف زرقة امل�صاء

بعيداً عنك

نزهتي تبقى بعيدة املناْل

االأمر مرتوك لك وللكنتك امللونة

واأنت متقافزاً تن�صاب

عتمة الطماأنينة يف ذراعيك

متحو ببٍط اأرجاَء الكوِن

ببطٍء

بغايِة البطْء

�سفينة عنيدة

يِه املفرودتنْي ر�صفٌة من كفَّ

من �صدره الطائ�ش

من غيابه ومن اإرهاقه املت�صامي

يف اأعايل اأحالمي

جعلُت من نف�صي اأرقًا الأمي

لليلتها االأبدية

يف ظاللها املت�صارعة

حني اأن�صاها اأحيانا

تعيدين اإليها

ك�صفينِة عنيدِة

مدفوعٍة من ابٍن منفٍي غ�صباْن
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I

اأحيانًا تناور كاأ�صٍد يف قف�ش

تاِوُل،  تنزلق ، اأم�صك بك

فتبت�صُم يْل

نهاية نهدي الزَِّغب

تر�صم االآن الطريق التي �صت�صلكها

من  يحدُّ  الذي  النهارات  ِثلم  ب�صرٍب  اأتبع  واأنا 

�صياع اأج�صادنا

يف وقٍت ميتدُّ

ِل لكائناٍت قابلٍة للت�صكُّ

ٍ م�صنوعٍة من طني لنِيّ

تواق للعي�ش يف العامِل

وَب�صمته

II

ْ
�رشير

ْ
اأنُف ن�ٍش ي�صبُه �صعاَع القَمر

عباءٌة من الكري�صتاْل

غ�صٌن يرتنُح

تت �صم�ٍش قاطعة

يقيننا يتلوى كاأفعى

ت�صبُه زخارف فار�صيًة على اأ�صجار معطرة

ثمة غ�صاوة عالقة بالكلمات

بينما قطار الن�صيان ي�صطخْب

ي�صدم الطفولة

 القدمِي ما زالْت
ّ
عثاُت احلِب

ْ
لكنها متنحني �صدراً يح�صنني

نعم، يا حبي

هذا ال�صكل املحفور يف الثلِج

ُة ريح فوق البطِن هبَّ

غ�صوٌن داكنة يف الليْل

 III

ّ
�رشائُط احلِب

ْ
�صوٌء يبكي

ْ
ق�صعريرٌة وحيدٌة �صاكنًة رغبتي

اأن اأكون ملت�صقة بج�صدْك

IV

تت تنورتها اخلفيفة

الكثري من االأ�صياء تتحول

ُحُلمًا

مراجيح

موا�صم مت�صك بتالبيبها

طفلٌة حممومة

V

ْخُذ يَدَك اإىل حافة النهر

واتركها تنزف االأمل
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مع ذلك ينبغي التخل�ش من الكلمة ]االأمل[

 كحيواٍن رخوي �صْخٍم
ْ
 متالأ عقلي

ْ
التي

ْ
يخِنُق رغَبِتي

VI

يف البورترية املرتوِك 

فوق اخلزانة

حيث اأنا

ومن حويل كل هذه 

الفاكهة امليتة

جاهزة لتعي�ش من جديد

ذات احلالة املرهقة

حيث تورق فرا�صة �صغرية

ر ما الذي لن يكون
ّ
قِر

واترك مزهرية اليقني لتفرْغ

حتى لو عدت اإيّل؟

حتى لو كانت كل هذه ال�رشاراِت

قْد ُوِلدت من بوتقة 

زخم اندفاعي اإليْك؟

VII

كل �صيٍء �صياأخُذ مكاَنه:

ارة
َّ
ال�صكنُي يف اجلر

الل�صاُن بنِي االأ�صناْن

اجلنوُن وراَء اجلمجمة

 تَت البنطاْل
ُّ
الع�صو اال�صطناعي

 يف مهده
ُّ
ال�صبي

والفتاُة تت اإكليلها

ثمة قطة متوُء

بحنني تلح�ش خملبها االأي�رْش

VIII

�صجر ال�رشو الكبري

املغرو�ُش كال�صكاكنِي

ُيلِب�ُش الريْف

ثلٌج على ال�صفاف

ال�صفاُف ما وراَء 

ْ
نافذِة القطار

IX

ْ
االأطفاُل املولودوَن من املطر

مل يعد من حقهم تناول وجبِة  

ما بعد الظهر

بعيدا يف عزلة الظالم

ت�صطك اأ�صنانهم

انتهى زمن احللوى ال�صفراء

االأحالم املدورة

والتوهج  اأمام البيا�ش

بينما الناُر اخل�رشاء 

لفرحتهم

تت�صقلب

الكاآبة

يف رواق ال�صائرين

حيث كل االأ�صياء خطوط

ال يجوز جتاوزها

خلف اأ�صجار احلور
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ُتقطع اجلذوع

X

ثالثة رجال يقرتبون

حماربون طاهرون

تت قبو نظرة متطايرة

يا اإلهي!

اإىل اأيَن ترحُل بالُدنا؟

 XI

اأناديك من هذا ال�صهل، حبيبي

امل�صفحات تتقدم 

نحو بغداد

الغرباء يذبحون الغرباء

واأخوتَك يهلعوَن 

من املقاومني املزيَّفني

حقيبتك يف يدك

َرة  بالدَك ترتاءى لَك مدمَّ

ْ
قبل الفجر

�صطوٌح تتداخُل

حيث يخر�ش 

�صجيج احلرب

ابنة فرن�صا

التي مل ت�صهِد احلرَب

�صتم�صي معْك

الطريق طويلة يا حبيبي

ٌط باأ�صواٍء اأجهلها االأفُق منقَّ

ثمة اأر�صفة، رمال

واأج�صاد خر�صاء

خذ بيدي

من هذه الغرفِة

 �صاأكون 
ْ
اآمنُت باأنني

اأف�صَل قربك

اأذرعتنا مليئة بالذكريات

من وجوه اأمهاتنا

�صنقوُم االآَن معًا

من هذا امل�صري 

ِر بالرتاِب املعفَّ

ورائحِة النهارات املحمومة

اأنا و�صَط ال�صحراء

يف حقيبِة يدي 

دمية

وم�صٌط

للحظات اللقاْء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراجعة الرتجمة: �شالح احلمداين
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225\ �صاعر من املغرب

من اأعمال في�صل العربي - ُعمان

l املدينة االأوىل : تاونات

كل �صيء يقودك اإىل تاونات :

االأ�صجار

الطرقات

رائحة املاعز الذي �رشقه فرانكو يف عّز الليل

والأنه يحب اجلبل مثلنا اأو اأكث مّنا

فقد قفز اإىل البحر بب�صالة

لكنه مل ميت ، اإنه مازال هناك يثغو

وينتظر اأيدينا ...

املراأة ذات الف�صتان ال�صاحك

والنهدين احللوبني اللذين ت�صيل منهما

اأجمل قطرات احلياة ...

القطار الذي اليذهب اإىل تاونات ، 

لكنه كلما اقرتب من جبالها يتلجلج ، 

وي�صّفر ، ويحمحم ... 

وكاأنه يريد اأن ي�صعل فيك اللهب ، 

والعناق ، واملو�صيقى ...

رمبا كان يفعل ذلك ليذكرك مبا اقرتفت قدماك،

لقد تخّطيتا كثريا حدود اجلبل

واالأ�صح اأنه كان يقوم بذلك لري�صدك 

اإىل املحجة املالئمة  ...

املناجل التي ال تتعب من ال�رشير

اإبراهيم ديب \

مدن تقيم

فـي نومي



كي ال يجوع اأحد يف القرية :

النمل ، واجلداجد ، والدجاجات الغا�صبة

الأرملة غا�صبة يف ق�صة غا�صبة لكاتبة غا�صبة 

...

طبعا املناجل �صنعها اجلوع والغ�صب .

اأنت اأي�صا مازالت اآثار اجلوع والغ�صب تقدح بني 

اأ�صنانك .

الفرق الوحيد اأنك ال ت�رشخ عندما تنك�رش ،

فقط تنتقل اإىل مكان اآخر

وقبل اأن تنام تفتح ذراعيك عن اآخرهما ال�صتقبال 

املعجزة ...

القمر الكامل كوجه كامل المراأة كاملة :

املراأة التي ابت�صمت لك ذات ثلج 

فاأ�صاءت كل �صمائك ... 

املراأة التي ي�صكنها الغزال ، والغابات ، واالأوقات 

اجلميلة ،

،اأو  �صجرنا  مهما  نومنا  تدخل  التي  والنجوم 

كربنا ، اأو اأخطاأنا ... 

املراأة التي ال ت�صتوي على حطب �صوى حطبك ،

تعرب   ، احلياة  برائحة  االأ�صبه  رائحتها  بينما 

تخوم البالد

غري عابئة باحلرا�ش ، واجلدران ، واأنياب الغول

التي تتقّوى كل يوم باأجبان القبيلة ...

املراأة التي ال تخ�صى �صيئا

وكّلما ع�صع�ش الليل ت�صمك اإىل �صدرها اأكث ،

خدعة  حد�ش  �صقر  بعني  احلب  عن  وتّدثك 

الفري�صة ... 

اأغنية الغروب التي تفتح لك الباب كل ليلة ،

اأمام  والعتمات  الرياح  ت�صتّد  حني  تتيه  ال  كي 

ري�صاتك ... 

على  وحيدة  كبذلة  ووحيدا  بعيدا  االآن  اأنت  وها 

حبل وحيد

يف �صحراء وحيدة ، تواجه رياحا كثرية ،

فماذا اأنت فاعل ؟ ت�رشب اأم تهرب ؟

تندفع وتكتب، اأم تكتفي باملقارنة بني ما ربحت 

وما خ�رشت ؟ 

اأم ت�رشع يف حفر البئر،  تدفن راأ�صك يف الرمل ، 

وترك ب�صمتك على الرمل ؟

اأنك تدعو حبيبتك امل�صاك�صة  اأم   ، ت�صرب وتنتظر 

لت�صاطرك رحلة البحث

عن االإجابة ال�صحيحة ؟

واأخريا  البد لك من تاونات كي ال تتعث

اأو يجرفك التيار اأكث... 

البد لك من ق�صبها لتوقف هذا الرمل ، 

هذه املجزرة .....

l املدينة الثانية : جر�سيف

 الوقت
ّ
من هنا مر

واخليول املعقود على نوا�صيها اخلري 

الر�صائل التي ك�رّشت زجاج القلب 

واملياه التي تتدفق كل يوم كي نراها اأكث

ونحّبها اأكث ...

الريح التي تعرف ما تريد

وال�صماء التي ا�صتجابت لنداء الراعي

فاأتلفت عواء الذئب ، وغرّيت وجهة ال�صحراء ...

ومي�ش الليل املذعور

واملراأة التي مازالت مت�صك بيدي

كي ال ننغم�ش يف حب ماألوف ،

اأو يف �صمعة ال تعد بليلة كبرية ...

ال�صحكات الطويلة

واالأغاين التي اأبكت الرجال واحلجر،
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وفا�صت لها االأنهار

واأقداح الرب ...

ت القوافل 
ّ
من هنا مر

واالأزهار التي ا�صتعرنا منها الن�صاء

والق�صائد

و�صذا املطلق ...

املالك الذي كان يراقب اأ�صواتنا

والطيور البي�صاء التي كانت تقودنا

اإىل �صهول الغزل

والورود التي تبتهج خارج ال�صياج

فرحا بقدومنا ...

 ال�صحرة ، والع�صي املعقوفة
ّ
من هنا مر

التي امتثلت لل�صفاء وهي تلم�ش ح�صى االأر�ش ...

البخور الغام�ش كليلة غام�صة

واملعادن الثمينة التي هّيجت اأ�صابع الن�صاء

وجيد اجلهات ...

ال�صيوف ،والعجالت ، واملدن املاأثورة ...

االأزير، وال�صيح ، ورعاة احلياة ...

امل�رشات  من  يح�صى  ال  وما   ، ،واجلوع  العط�ش 

واملوائد ...

البذرة ، والنملة ، وحديث ال�صفادع 

الذي مل يكن يكلفنا اأكث من ال�صهر قرب تالله ...

االأ�صجار،والربابرة ،واملواويل احلّية

التي كانت تب�صط اأمامنا ما ن�صاء

من حلم وخبز وحياة ...

من  كامال  قطيعا  لنا  جلبت   ، ليلة  ذات  اأتذّكر   (

االأبقار والغيوم واملالحم ،

دون اأن تطلب مّنا اأي مقابل ، اأو تدعونا للمعركة(.

اأكتافنا  التي كانت ت�صقط على  االأنهار، واحلياة 

كل ليلة

كالنجم ، واملاء ، والنعا�ش ، والكلمات الكبرية ...

بنا  تطّوح  كانت  التي  والق�صائد   ، ال�صعراء 

كاملفاتيح

خارج خطوط الطول وخطوط العر�ش

كي ال نعود ب�رشعة 

وكي ال نكرب ب�رشعة ...

فهل مررت اأنا ؟

اأم اأيّن ما زلت هناك

كزجاجة عالقة على اأطراف النهر

تنتظر املوجة املنا�صبة

واليد املنا�صبة ؟

�صكرا لك جر�صيف الأنك اآويتني

والأنك و�صعت الطريق اأمامي

والق�صائد التي تفتتح �صهرات امل�صاء

بالهديل ، والبجع ، والكثري من املاء

وتختتمها بالغابات ، وكاأ�ش الوداع الالذع ...

) اأّما العربات والقوارب وغريها ...

فقد اأحرقتها بالكامل

بينما نحن نتابع امل�صهد مذهولني ،

ونحن ننقر على اخل�صب . ( 

الرجال الذين ال ينّك�صون االأعالم اأبدا

واإن كانوا على �صفا حفرة ،

اأو على �صفا امراأة جميلة ...

الرجال الذين ال ير�صون �صوى بالهواء النقي ،

واملاء ال�صعب .

وكاأّن احلياة احلّقة ال تكون

�صوى بني الطيور واالأ�صماك ...

الرجال الذين �صّيدوا املدينة ،

واأ�رشموا النار يف القحط ...

رجال الليل ، والزناد ، و�صاعة احل�صم ،

واالندفاع بهدف ، اأو من دون هدف ...
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الرجال الذين اقرتفوا االأخطاء كثريا 

لكن اأبدا ما اقرتفوا اخلطاأ الفادح ...

الرجال الذين ال يتوقفون عن احلب ،

وال يهّزون روؤو�صهم �صوى للحقيقة ...

الرجال الذين ال ميّلون من الذهاب ميينا وي�صارا

بحثا عن الثمار ، واللعبة ال�صعيدة ...

اأحدهم و�صع الليل يف جيبه ،

 ون�رش ال�صوء .

وقبل اأن يذهب كّل واحد مّنا اإىل �صباحه ،

�صاق البحر اإلينا ، واأجل�صه على الكنبة 

  ليديل باأ�صماكه ، و�صفنه ،وحورياته ...

المتحان  �صنا 
ّ
يعر ال  اأن   ، به  تعّهد  ما  واآخر 

العط�ش بعد االآن

ومهما �صاءت اأحواله ، اأو تعّكر مزاجه ...

الثاين توّغل بعيدا يف احلقل

دون اأن يتاأّثر بل�صعة القرا�ش ،

االأكث من ذلك اأنه فا�ش على باقي القرى كالنهر 

...

الثالث مل نكن نفهم ما يقول ،

لكننا كّنا نفهم دموعه التي جاءت من اأجل احلب

ال من اأجل القتال ...

الرابع كان اأقرب اإىل طبيعتنا ،

كان يهجم على احلياة دون تلّكوؤ ،

وكّنا نتبعه فرحني ، ودون تلّكوؤ اأي�صا 

ولكي ال ن�صتغني عنه اأبدا

كان  ي�صحك كال�صم�ش

ليذّكرنا بامل�صافات الطويلة

 التي كان يقطعها من اأجل الو�صول اإلينا ...

اخلام�ش كان ي�صبهك كثريا

ذلك اأنه مل يتاأثر باحلروب ،

وال ببط�ش اجلفاف ،

اأو بحيل اليع�صوب الذي كان يهاجمه

كّلما ن�صجت غّلة نهره ...

ال�صاد�ش كان اأقوى مّنا جميعا

لقد اأخذ عنك ال�صيء الكثري :

قفزة الوح�ش بحثا عن حبل االأفق ،

اأو عن جنمة تليق بف�صوله .

االإدمان على الليل ، واملجهول ، واللون ال�صعيد . 

ال�صفر البعيد  خلف  ما يجول يف 

خواطرنا من طرائد

و�رشخات عظيمة ...

اآخر ما قام به ، مباغتتنا بال�صباح 

وبروؤو�ش االأعداء وهي تتدىل على كتفه ...

ال�صابع كان المعا كنجمة 

اأو كغ�صن طري يطل علينا من نافذة احللم

لدرجة اأين كنت اأت�صاءل اأحيانا عما يفعله 

يف هذه ال�صفوح املظلمة ؟ 

ولكي ال ي�صتبه البقر علينا ،

رّبى املاعز

وزرع اللوز قريبا من ليلنا

ر اأيدينا
ّ
وفوق ذلك حر

واأرخى حبل القارب ...

ويف االأخري البد يل من هذا ال�صوؤال ،

واإن ظّل من غري اإجابة :

ما معنى اأن اأقرع بابك يف جوف الليل

وما معنى اأن تفتحي يل دون تردد

ودون اأن ت�صاأيل من الطارق ؟ ...

228 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

�صعـــر.. �صعـــر.. �صعـــر 

 s  s s



229\ �صاعر من اليمن

من اأعمال يو�صف الرواحي- ُعمان

بخفتها املعتادة 

ت�صع زجاجة العطر على الكومودينو

تاوُر ظفائرها بهم�ش اليتجاوز 

دفء مراآتها 

اأم�صاطها وربطات ت�رشيحاتها 

ف 
ّ
على الر

تعريها االهتمام 

وقادم على مقربة من ا�صتعالها

يثري الرغبة .

ال�صتاء يك�صو نافذتها 

بالّطل املتحّدر

اأناقتها الفارهة 

تلقُف هذا القادم بع�صاة 

نوذجها االآ�رش ..

ثانيًة 

يوؤّثُث ال�صتاء نافذَتها باحلنني 

املاء / وجرائُة ال�صتائر الفارهة 

قواُمها الناع�ش

ارح
ّ
واأاّلمباالة �َصعِرها ال�ص

اأعطاُف قمي�صها املرنة 

ت�صي مبال�صِتها

ل�صبِق النهر ولذيذ االأ�صابع 

عبد املجيب عبد القادر \

فــي �ستٍاء 

ُمراهق  



هي يف االنتظار 

كبندوِل ال�صاعة امُلجَهد 

تتفح�ُش املرفاأ املقابل 

بحميميٍة �صاكبْة

يف حنِي ال�صماء مدثرٌة ِبَرَغباِتها 

ذات ربيٍع مطري.

الفارعُة ال�صوق على �رُشفِتها

جُتاذُب الريح �صذرات عطري الوديع.

ِمن وراِء اإمعاِنها يف البعيد

تن�صلُّ يدي هام�صًة خللِف اإطغائها 

عمِت �صباحًا حبيبتي ..

ت�ستعُد للقياه 

ُها ال�صوق  كما هي العادة حني يعت�رشِ

ُة املوعد ِدقَّ

جرياُنها اإليِه بانهماٍر خمتلف 

عند اجل�رش هناك 

حيث تنت�صُب بقامِتها كنخلٍة

يف �صتاء ُمراهق .

يرُمُقها من خلف 

نظارتِه ال�صم�صية 

وهي ت�صقُّ عباب ال�صارع 

بر�صاقِة ظبٍي �رشيد.

كان يخ�صى عيون املارة 

يف حني تعاويذُه تلقُف ما يطمعون 

وهي تنحدر ِبهما نحو ال�صفح

كان وجه املدينة مبتهاًل

وحبيبتُه يف كماِل 

اأُنوثتها ت�صتبني ..

هي الُتريُد َحْزم حقائبها / بالقطع .

امُلتدّلية من �صلع الليل 

حا�رشة معي كال�صتاء متامًا 

هناك ما ي�صغلها يف مقدمة احلنني .

طارٌق / ما 

خلف ِمقب�ش الباب ُيلقي الوداع 

بهامٍة ُمتك�رّشْة

عنُه �صاألتها .؟

اأجابت اإّنه وطني الباحث عن احلب 

يف بدد انك�صاراتي ..

يداعُب ال�صتاء ِمعطَفها االأنيق بحْنو

هي التاأبُه باالأ�صواء ..بال�صقيع 

ما دمَت طق�صها احلاين 

ال�صارُع مليٌء بجاذبيتها ..

ِمظلُتها واملطر

جواربُها الكْتانية...وُقّفازات كفوفها اخلريفية

مكياجها الهادئ 

و�صرتة نومها اليافعة 

 ت�صتحُم باأنوثتها 

هي حتى مطلع الفجر ..

يناُم ال�صتاْء،  ظفائُرها التنام 

تغيُب الع�صافري

�رُشفُتها من هديٍل ونور�ْش 

يدنو احلنني 

�ْش .
َّ
نظارتها مهبٌط لعناٍق ُيَدر

يذوُب امل�صاء 

اأنوثُتها اأقحواٌن ونرج�ش ..
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�صحابة اأنَت

يف هذا ال�صدمي

بيدُك قلبُك

ب�رشايني ُمتعبة

ال يفارقُك االأمل

واأنت يف امل�صيق

الأنك متلك قلبًا

وفيًا للم�صافات

ذكرى جارحة باحلنني

كورقة غادرت

�صجرتها على الر�صيف

من عينيك ينبثق

ر�صا�ش اال�صتياق

دمعة ترتكها

على مقعد فارغ

يف حديقة

دعها
ْ
اأو تو

موجة بحر

برغوة بي�صاء

ال متل

من معانقة

�صاطئ مهجور

ا�صرتاح على

رمله ذات زمن

ن�رش

راكم عزلته

تنظر اإىل االأ�صياء

كما ، مل تنظر اإليها من قبل

كغريب

يقف الكالم

بينك واالآخر

ك�صحراء الربع اخلايل

�صتاأتي الريح

�صياأتي اليباب

واأنا اأنتظر

املطر.

طالب املعمري

احتماالت

من اأعمال الفنان رينيه ماجريت-بلجيكا 
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233 \\ كاتب ومرتجم من �صوريا  

من  قطار  عربة  يف  فرن�صا  عرب  ي�صافر  ميريز  كان 

الدرجة الأوىل يف طريقه كي يزور ابنه الذي يدر�س 

يف �صرتا�صبورغ. مل يكن قد �صاهد الفتى ملدة ثمانية 

اأعوام. ومل حتدث مكاملات هاتفية بني الثنني يف 

ذلك الوقت، ومل يتبادل بطاقة بريدية حتى منذ اأن 

و�ُسَِّع  معها  الولد  وبقي  ـ  الولد  واأم  ميريز  انف�صل 

ب�صبب  دومًا،  ميريز  اعتقد  كما  النهائي،  النف�صال 

تدخل الفتى ال�سير يف اأمورهما ال�صخ�صية.

كانت املرة الأخرية التي �صاهد فيها ميريز ولده هي 

م�صاجرة  اأثناء  ي�سبه  كي  فيها  الولد  اندفع  حني 

عنيفة. وقفت زوجة ميريز قرب اخلوان، رمت �صحنًا 

اإىل  اأر�صية حجرة الطعام. ثم انتقلت  اآخر على  بعد 

الأكواب. قال ميريز: »هذا يكفي!” ويف تلك اللحظة 

ك بخفة متجنبًا ال�سبة وثّبته 
ّ
هاجمه الفتى. حتر

لويًا يده ب�صدة حول راأ�صه وفيما كان الفتى يبكي 

�سبه ميريز على ظهره وكليتيه. ثّبتُه ميريز وبعد 

اأن فعل ذلك قام مبعظم ما يقدر عليه. خبطه على 

ميريز  تذكر  ذلك.  يعني  كان  بقتله.  وهدد  احلائط 

اأن  واأ�صتطيع  احلياة،  »منْحُتك  ي�سخ:  وهو  نف�صه 

اأ�صرتّدها!«

  مفّكراً بذلك امل�صهد املريع الآن، هّز ميريز راأ�صه كما 

لأنه  �صحيح  وهذا  اآخر.  ل�صخ�س  حدث  الأمر  اأن  لو 

الأيام  هذه  يف  يعي�س  فهو  نف�صه.  ال�صخ�س  يعد  مل 

اأي  مع  يفعله  اأن  ميكن  الذي  القليل  وثمة  وحيداً 

�صخ�س خارج عمله. يف الليل، ي�صغي اإىل املو�صيقى 

الكال�صيكية ويقراأ الكتب حول اأ�ساك الطيور املائية.

  اأ�صعل �صيجارة ووا�صل حتديقه خارج نافذة القطار، 

اإىل جانب  املقعد  يجل�س يف  الذي  الرجل  متجاهاًل 

الوقت  عينيه.  فوق  قبعة  �صاحبًا  نام  والذي  الباب 

احلقول  فوق  معلق  وال�صباب  ال�صباح  يف  باكر 

واأخرى  فرتة  بني  اخلارج.  يف  متر  التي  اخل�ساء 

كلها  وكانت  امللحقة،  واأبنيتها  مزرعة  ميريز  يرى 

م�صورة.  فّكر اأنه من اجليد اأن يعي�س املرء يف منزل 

قدمي م�صّور.

  ال�صاعة جتاوزت ال�صاد�صة. ومل يكن ميريز قد نام 

يف  اأم�س  ميالنو  يف  القطار  منت  اإىل  �صعد  اأن  منذ 

رميوند كارفر\

   ترجمة: �أ�سامة �إ�سرب\\

املق�صــورة



عّد  ميالنو  القطار  غادر  حني  لياًل.  ع�سة  احلادية 

نف�صه حمظوظًا لأنه كان وحيداً يف املق�صورة. اأبقى 

اأ�صياء  قراأ  الأدّلة.  كتب  يف  ونظر  م�صاء  امل�صباح 

الذي  املكان  اإىل  يذهب  اأن  قبل  يقراأها  باأن  رغب 

كانوا ذاهبني اإليه. اكت�صف الكثري الذي كان يجب اأن 

يراه ويفعله. بطريقة ما، �صعر بالأ�صف لأنه يكت�صف 

الآن، متامًا كما كان يرتك  البالد  معّينة عن  اأموراً 

اإيطاليا خلفه بعد زيارته الأوىل والأخرية دون �صك.

احلقيبة  وو�صع  حقيبته،  يف  الأدلة  كتب  و�صع    

كي  معطفه  نزع  الراأ�س،  فوق  الذي  ال�صندوق  يف 

يف  هناك  وجل�س  ال�صوء  اأطفاأ  ك�س�صف.  ي�صتخدمه 

املق�صورة املظلمة وعيناه مغم�صتان، اآماًل اأن ياأتي 

النوم.

اأن  اعتقد  حني  ومتامًا  طوياًل،  وقتًا  بدا  ما  بعد    

حمطة  يف  توقف  يبطئ.  القطار  بداأ  غلبه،  النعا�س 

�صغرية خارج بازل. وهناك، دخل املق�صورة رجل 

قال  قبعة.  يعتمر  �صوداء،  بذلة  يف  العمر  متو�صط 

و�صع  ثم  يفهمها،  مل  بلغة  مليريز  ما  �صيئًا  الرجل 

اجلانب  يف  جل�س  ال�صندوق.  يف  اجللدية  حقيبته 

قبعته  اأنزل  ثم  كتفيه.  وعّدل  املق�صورة  من  الآخر 

القطار  فيه  انطلق  الذي  الوقت  ويف  عينيه.  فوق 

الرجل وبداأ ي�صخر بهدوء. ح�صده ميريز.  ثانية، نام 

باب  �صوي�سي  م�صوؤول  فتح  دقائق،  ب�صع  بعد 

ما  وبلغة  بالإجنليزية  ال�صوء.  واأ�صعل  املق�صورة 

اأخرى ـ افرت�س ميريز اأنها الأملانية ـ طلب امل�صوؤول 

الذي مع ميريز  الرجل  �صفرهما. دفع  روؤية جوازي 

يف املق�صورة قبعته اإىل اخللف، طرف بعينيه، ومّد 

يده اإىل جيب معطفه. تفّح�س املوّظف جواز ال�صفر، 

نظر اإىل الرجل بدقة واأعاد الوثيقة. �صّلم ميريز جواز 

�صفره. قراأ املوظف املعطيات، وفح�س ال�صورة، ثم 

اجلواز.  له  واأعاد  راأ�صه  يهّز  اأن  قبل  ميريز  اإىل  نظر 

اأطفاأ ال�صوء وهو يخرج. الرجل الذي يجل�س مقابل 

ميريز اأنزل القبعة فوق عينيه ومدد رجليه. افرت�س 

ميريز اأنه �صينام مبا�سة، و�صعر باحل�صد مرة ثانية.

  بقي م�صتيقظًا بعد ذلك وبداأ يفّكر باللقاء مع ولده 

الذي يبعد الآن ب�صع �صاعات فح�صب. كيف يت�ّسف 

حني ي�صاهد الفتى يف املحطة؟ هل يجب اأن يعانقه؟ 

يجب  هل  اأم  الحتمال.  هذا  من  الراحة  بعدم  �صعر 

الأعوام  تلك  اأن  لو  كما  ويبت�صم  يده،  ميّد  اأن  فقط 

الثمانية مل متر اأبداً، ثم يربت على كتف الولد؟ رمبا 

كيف  روؤيتك.  ت�ّسين  الكلمات:  بع�س  الولد  �صيقول 

كانت رحلتك؟ و�صيقول ميريز �صيئًا ما. والواقع اأنه 

ل يعرف ما الذي �صيقوله.

اإىل  نظر  املق�صورة.  عابراً  الفرن�صي  املفت�س  �صار    

املفت�س  هذا  اإن  قبالته.  ينام  الذي  والرجل  ميريز 

راأ�صه  ميريز  فاأدار  قبل  من  بطاقتيهما  ثقب  نف�صه 

بداأ املزيد من املنازل  النافذة.  النظر من  اإىل  وعاد 

بالظهور. ولكن مل يكن هناك اأ�صوار الآن، فاملنازل 

تاأكد  احلال،  يف  بع�صًا.  بع�صها  اإىل  واأقرب  اأ�صغر 

ال�صباب  كان  فرن�صية.  قرية  �صريى  اأنه  من  ميريز 

معرباً  عابراً  واأ�سع  �صفرته  القطار  واأطلق  ينجلي. 

حيث ُرفع حاجز. راأى فتاة �صابة �صعرها مدّب�س اإىل 

الهوائية  دراجتها  مع  تقف  كنزة،  وترتدي  الأعلى 

وهي تراقب ال�صيارات متر عابرة.

  كيف هي اأمك؟ ميكن اأن ي�صاأل الولد بعد اأن ي�صريا 

اأمك؟  من  ت�صمعه  الذي  ما  املحطة.  عن  بعيداً  قلياًل 

تكون  اأن  ميكن  اأنها  مليريز  خطر  وح�صية  وللحظة 

ميتة. ولكنه فهم عندئذ اأن هذا لي�س �صحيحًا، وكان 

ل بّد اأن ي�صمع �صيئًا لو ح�صل هذا بطريقة اأو اأخرى. 

عرف اأنه لو ترك نف�صه يوا�صل التفكري بهذه الأمور 

قمي�صه  من  العلوي   
ّ
الزر ر 

ّ
زر �صيتحّطم.  قلبه  فاإن 

الذي  املقعد  على  معطفه  و�صع  عنقه.  ربطة  وثّبت 

الرجل  �صاقي  فوق  و�صار  نه�س،  حذاءه،  ربط  يليه. 

النائم. خرج من املق�صورة. 

اأن ي�صع يده على النوافذ على طول    ا�صطر ميريز 

الأمام  اإىل  يتحرك  وهو  نف�صه  يوازن  كي   
ّ
املمر
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ال�صغري  املرحا�س  باب  اأغلق  العربة.  نهاية  نحو 

واأقفله. ثم فتح املياه وغ�صل وجهه. دخل القطار يف 

منعطف، وحافظ على  ال�سعة نف�صها، واأم�صك ميريز 

باملغ�صلة كي يتوازن.

  جاءته الر�صالة من الولد قبل �صهرين. كانت موجزة. 

كتب قائاًل اإنه يعي�س يف فرن�صا وبداأ درا�صته العام 

املا�صي يف اجلامعة يف �صرتا�صبورغ. مل تكن هناك 

كي  عليه  ا�صتحوذ  الذي  ما  عن  اأخرى  معلومات 

يذهب اإىل فرن�صا، اأو ما الذي فعله اأثناء تلك الأعوام 

اأمه يف  اأن الفتى مل يذكر  قبل فرن�صا. وتذكر ميريز 

ر�صالته ـ مل يذكر كلمة واحدة عن و�صعها واأين هي. 

ولكن، ب�صكل غري قابل للتف�صري، ختم الفتى الر�صالة 

اأخرياً،  طوياًل.  وقتًا  بهذا  ميريز  وفّكر  اأحبك،  بكلمة 

رّد على الر�صالة. وبعد التفكري قلياًل، كتب ميريز كي 

يقول اإنه كان يفكر لبع�س الوقت بالقيام برحلة اإىل 

اأوروبا. هل يحب الفتى اأن يلتقي به يف املحطة يف 

والدك.  حبي،  مع  وكتب  ر�صالته  وقع  �صرتا�صبورغ؟ 

رّد عليه الفتى ثم قام برتتيباته. اأذهله اأنه مل يكن 

وبع�س  �صكرتريه  با�صتثناء  اأحد،  الواقع  يف  هناك 

يخربهم  اأن  ال�سوري  من  اأنه  �صعر  العمل،  �سكاء 

�سكة  من  اأ�صابيع  �صتة  من  اإجازة  دّبر  م�صافر.  اأنه 

كّل  �صي�صتخدم  اأنه  ر 
ّ
وقر فيها،  يعمل  التي  الهند�صة 

هذا الوقت الذي اأّمنه يف هذه الرحلة. �صعر بال�صعادة 

اأنه فعل هذا، رغم اأنه الآن ل ينوي اأن مي�صي كل هذا 

الوقت يف اأوربا.

القليلة  ال�صاعات  بعد  ولكن  روما.  اإىل  اأوًل  ذهب    

الأوىل، وفيما كان يتجول وحده يف ال�صوارع، �صعر 

بالأ�صف اأنه مل يرتب الأمر مع جمموعة. كان وحيداً. 

وزوجته  هو  قال  التي  املدينة  البندقية،  اإىل  ذهب 

اأ�صعرته  البندقية  ولكن  �صيزورانها.  اإنهما  كثرياً 

بخيبة اأمل. راأى رجاًل بذراع واحد ياأكل حّباراً مقليًا، 

وكان هناك اأبنية مّت�صخة مبّقعة باملياه يف جميع 

ميالنو،  اإىل  القطار  ا�صتقّل  فيها.  نظر  التي  الأمكنة 

حيث ذهب اإىل فندق اأربع جنوم واأم�صى الليل وهو 

�صوين  تلفزيون  �صا�صة  ي�صاهد مباراة كرة قدم على 

�صباح  يف  نه�س  املحطة.  بث  انقطع  اأن  اإىل  ملون 

وقت  حان  اأن  اإىل  املدينة  يف  وجتول  التايل  اليوم 

اإىل  زيارته  تكون  اأن  خطط  املحطة.  اإىل  الذهاب 

يومني  اأو  يوم  بعد  لرحلته.  تتويجًا  �صرتا�صبورغ 

ثم  باري�س  اإىل  �صي�صافر  ـ  الأمور  متر  كيف  �صريى  ـ 

الوطن. كان متعبًا من حماولة  اإىل  يعود بالطائرة 

جعل نف�صه ُيفهم من قبل الغرباء و�صيكون م�سوراً 

بالعودة.

  حاول اأحدهم اأن يفتح باب املرحا�س. اأنهى ميريز 

رفع قمي�صه. ثبت حزامه. قم فتح الباب، ومتاأرجحًا 

حني  مق�صورته.  اإىل  عائداً  �صار  القطار،  حركة  مع 

من  ُنقل  معطفه  اأن  الفور  على  لحظ  الباب  فتح 

الذي  مكانه. كان مو�صوعًا على مقعد خمتلف عن 

وقد  غريب  موقف  يف  دخل  اأنه  �صعر  عليه.  تركه 

املعطف.  التقط  حني  يخفق  قلبه  بداأ  خطرياً.  يكون 

ال�صفر.  جواز  واأخرج  الداخلي  اجليب  يف  يده  و�صع 

اخللفي.  بنطلونه  جيب  يف  املحفظة  يحمل  كان 

فت�س  �صفره.  وجواز  حمفظته  ميلك  يزال  ل  وهكذا 

جيوب املعطف الأخرى. ما كان مفقوداً هو الهدية 

التي ا�صرتاها للولد: �صاعة يد يابانية مرتفعة الثمن 

ال�صاعة  يحمل  كان  روما.  يف  حانوت  من  ا�صرتاها 

اختفت  والآن  حلمايتها.  الداخلي  معطفه  جيب  يف 

ال�صاعة.

ميدد  والذي  مقعده،  يف  امل�صرتخي  للرجل  قال    

دفع  عفواً«.  بالقبعة:«عفواً،  عينيه  ويغطي  رجليه 

الرجل القبعة اإىل اخللف وفتح عينيه. ا�صتقام ونظر 

يحلم.  كان  رمبا  كبريتني.  عيناه  كانت  ميريز.  اإىل 

ولكن ميكن ل.

  قال ميريز: »هل راأيت اأحداً يدخل؟«

  كان من الوا�صح اأن الرجل مل يفهم ما قاله ميريز. 

عدم  نظرة  ميريز  اعتربه  مبا  به  التحديق  وا�صل 
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كما  اآخر،  �صيئًا  هذا  كان  رمبا  ولكن  الكلية.  الفهم 

النظرة متّوه املكر واخلداع.  ظّن ميريز. رمبا كانت 

هّز ميريز معطفه كي يلفت انتباه الرجل. ثم و�صع 

يده يف اجليب وفّت�س. رفع كمه واأظهر للرجل �صاعة 

يده. نظر الرجل اإىل ميريز ثم اإىل �صاعته. بدا مرتبكًا. 

نقر ميريز على وجه �صاعته. و�صعه يده الأخرى يف 

�صيء  عن  يبحث  باأنه  باإمياءة  وقام  معطفه   جيب 

ما. اأ�صار ميريز اإىل ال�صاعة مرة اأخرى وهّز اأ�صابعه، 

اآماًل اأن ي�صري اإىل اأن �صاعة اليد طارت من الباب.

  ا�صتهجن الرجل وهّز راأ�صه.

  »اللعنة«، قال ميريز حمبطًا. ارتدى معطفه وخرج 

. مل يكن بو�صعه البقاء يف املق�صورة دقيقة 
ّ
اإىل املمر

نظر  الرجل.  ي�سب  اأن  احتمال  من  خاف  اأخرى. 

الل�س  روؤية  ي�صتطيع  اأن  اآماًل  املمر  واآخر  اأول  اإىل 

مل  رمبا  اأحد.  هناك  يكن  مل  ولكن  عليه.  والتعرف 

ي�سق الرجل الذي ي�صاركه املق�صورة ال�صاعة. رمبا 

�صخ�س اآخر، الرجل الذي جرب فتح باب املرحا�س، 

النائم،  والرجل  املعطف  وراأى  املق�صورة  قرب  مر 

ففتح الباب وفت�س اجليوب، اأغلق الباب ورحل ثانية.

يف  حمدقًا  القطار،  نهاية  اإىل  ببطء  ميريز  �صار    

طبقة  يف  مكتظة  تكن  مل  الأخرى.  املق�صورات 

يف  اثنان  اأو  �صخ�س  هناك  كان  بل  الأوىل  الدرجة 

بدوا هكذا.  اأو  نائمني،  كان معظمهم  مق�صورة.  كل 

املقاعد.  اإىل  م�صندة  وروؤو�صهم  مغم�صة  اأعينهم 

يجل�س  �صنه،  مثل  يف  رجل  املق�صورات،  اإحدى  يف 

قرب نافذة ويتاأمل الريف. حني توقف ميريز اأمام 

الزجاج ونظر اإليه التفت الرجل ونظر اإليه بحّدة.

املق�صورات  الثانية.  الدرجة  ق�صم  اإىل  ميريز  عرب    

والأ�صخا�س،  م�صافرين  �صتة  منها  كّل  ويف  مكتّظة 

كثريون  كان  ياأ�صًا.  اأكرث  يخّمن،  اأن  ا�صتطاع  كما 

ل  بحيث  مريحة  غري  فالعربات  م�صتيقظني،  منهم 

اعتقد   .
ّ
مر حني  نحوه  اأعينهم  واأداروا  النوم  ميكن 

يكن  مل  اإذا  اأنه  له  الوا�صح  من  كان  اأجانب.  اأنهم 

ال�صاعة  �سق  الذي  هو  مق�صورته  يف  الذي  الرجل 

فاإن الل�س هو من هذه املق�صورات. ولكن ما الذي 

ي�صتطيع فعله؟ ل اأمل من هذا. تال�صت ال�صاعة. وهي 

باأنه  اأمل  هناك  يكن  ومل  الآن.  اأحدهم  جيب  يف 

ي�صتطيع اأن يجعل املفّت�س يفهم ما حدث. وحتى لو 

ا�صتطاع، ماذا اإذاً؟ �صق طريقه عائداً اإىل مق�صورته. 

اأن الرجل متدد ثانية وا�صعًا  نظر يف الداخل وراأى 

قبعته فوق عينيه. 

الرجل وجل�س يف مقعده  �صاقي    خطا ميريز فوق 

اأنه دائخ من الغ�صب. كانوا عند  قرب النافذة. �صعر 

اأطراف املدينة الآن. املزارع واأرا�صي الرعي اأف�صحت 

املجال الآن للم�صانع ذات الأ�صماء غري القابلة للفظ 

ا�صتطاع  يبطئ.  القطار  بداأ  املباين.  واجهات  على 

ميريز اأن يرى ال�صيارات يف ال�صوارع، واأخرى تنتظر 

يف �صف عند املعابر كي مير القطار. نه�س واأنزل 

من  ينظر  كان  بينما  ح�صنه  يف  و�صعها  حقيبته. 

النافذة اإىل ذلك املكان الكريه.

النهاية.  يف  الفتى  يرى  اأن  يريد  ل  اأنه  له  خطر    

من  بال�صغار  �صعر  وللحظة  الإدراك  هذا  من  دم  �صُ

هذه احلقارة. هّز راأ�صه. يف حياة كاملة من الأفعال 

الأكرث  ال�صيء  الرحلة  هذه  كانت  رمبا  احلمقاء، 

اأنه  هي  احلقيقة  ولكن  فعله.  اأن  �صبق  الذي  حماقة 

ل يرغب بروؤية ال�صبي الذي ف�صله �صلوكه منذ وقت 

طويل عن عواطف ميريز. تذكر فجاأة وبو�صوح كبري 

وجه الفتى حني حاول �سبه يف تلك املرة، ومرت 

موجة من املرارة على وجه ميريز. ق�صى هذا الفتى 

على �صباب ميريز، وحّول الفتاة ال�صابة التي غازلها 

الفتى  كان  وكحولية  ع�صبية  امراأة  اإىل  وتزوجها 

ميريز  و�صاأل  بالتناوب.  وي�صايقها  عليها  ي�صفق 

نف�صه ملاذا �صيقطع كل تلك امل�صافة كي يرى �صخ�صًا 

يكرهه؟ مل يرغب مب�صافحة ال�صبي، يد العدو، ول اأن 

يرغب  مل  خمت�س.  بحديث  ويقوم  كتفه  على  يربت 

باأن ي�صاأله عن اأمه.
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ال�صفر فيما كان    جل�س يف املقعد املواجه لجتاه 

بالفرن�صية  اإعالن  �صدر  املحطة.  اإىل  يدخل  القطار 

من نظام الت�صال الداخلي للقطار. الرجل الذي يف 

قّبعته  عّدل  بالتحرك.  بداأ  ميريز  من  الآخر  اجلانب 

اآخر  كالم  جاء  فيما  منت�صبًا  املقعد  يف  وجل�س 

بالفرن�صية من مكرب ال�صوت. مل يفهم ميريز اأي �صيء 

ثم  القطار  اأبطاأ  حني  اهتياجًا  اأكرث  �صار  قيل.  مما 

توقف. قرر اأنه لن يغادر املق�صورة. �صيجل�س حيث 

هو اإىل اأن ينطلق القطار. حني ينطلق، �صيكون فيه، 

ذاهبًا اإىل باري�س، وهذا ما �صيكون عليه الأمر. نظر 

وجه  يرى  اأن  من  خائفًا  بحذر،  النافذة  خارج  من 

ال�صبي عرب الزجاج. مل يعرف ماذا �صيفعل اإن حدث 

راأى  قب�صته.  يهّز  اأن  احتمال  من  خائفًا  كان  هذا. 

املعاطف  يرتدون  املن�صة  على  الأ�صخا�س  بع�س 

منتظرين  حقائبهم،  جانب  اإىل  ويقفون  واللفاعات 

ال�صعود اإىل القطار. كان بع�س الأ�صخا�س الآخرين 

ينتظرون، دون متاع، اأيديهم يف جيوبهم، وعلى ما 

من  واحداً  ابنه  يكن  مل  ما.  �صخ�صًا  يتوقعون  يبدو 

الذين ينتظرون ولكن بالطبع ل يعني هذا اأنه لي�س 

عن  احلقيبة  ميريز  حرك  ما.  مكان  يف  اخلارج  يف 

ح�صنه اإىل الأر�س وثبت يف مقعده.

ثم  النافذة.  من  ونظر  مقابله  الذي  الرجل  تثاءب    

اإىل ميريز. نزع قبعته ومرر يده يف  حول حتديقته 

�صعره. ثم اعتمر القبعة، نه�س على قدميه، و�صحب 

ولكن  املق�صورة.  باب  فتح  ال�صندوق.  من  حقيبته 

قبل اأن يخرج، التفت واأوماأ اإىل جهة املحطة.

  »�صرتا�صبورغ«، قال الرجل.

  ا�صتدار عنه ميريز. 

املمر  اإىل  خرج  ثم  اأخرى،  حلظة  الرجل  انتظر    

بحقيبته، وب�صاعة اليد كما كان ميريز متاأكداً. ولكن 

القطار  نافذة  الآن. نظَر من  يقلقه  اأقل ما  هذا كان 

مرة اأخرى. �صاهَد رجاًل مبئزر يقُف يف باب املحطة، 

رجال  من  اثنني  يراقب  الرجل  �صيجارة.  يدّخن 

القطار ي�سحان �صيئًا لمراأة يف تنورة طويلة حتمل 

طفاًل بني ذراعيها. املراأة ت�صغي ثم تهّز راأ�صها ثم 

اآخر.  اإىل  ذراع  من  الطفل  نقلت  اأكرث.  قلياًل  اأ�صغت 

اأحد  داعب  ت�صغي.  كانت  الكالم.  الرجالن  وا�صل 

الرجلني الطفل حتت ذقنه. نظرت املراأة اإىل الأ�صفل 

راأى  اأكرث.  واأ�صغت  ثانية  الطفل  نقلت  وابت�صمت. 

البعيدة  ميريز رجاًل وامراأة يتعانقان على املن�صة 

�صيئًا  قال  ال�صابة.  ال�صاب  ترك  ثم  قلياًل عن عربته. 

راقبته  القطار.  اإىل  و�صعد  �صفره،  حقيبة  التقط  ما، 

املراأة وهو يذهب. رفعت يداً اإىل وجهها، مل�صْت عينًا 

ميريز  �صاهدها  دقيقة،  بعد  يدها.  بقفا  الأخرى  ثم 

تنزل عن املن�صة، عيناها مثبتتان على عربته، كما 

لو اأنها تتبع �صخ�صًا. نظر بعيداً عن املراأة ونظر اإىل 

ال�صاعة الكبرية فوق غرفة انتظار املحطة. نظر اإىل 

اأعلى واأ�صفل املن�صة. مل يكن الفتى يف اأي مكان يف 

اأو من  النوم  اأفرط يف  اأنه  الب�س. من املمكن  مدى 

املمكن اأنه غري راأيه اأي�صًا. على اأي حال، �صعر ميريز 

بالرتياح. نظر اإىل ال�صاعة مرة اأخرى، ثم اإىل الفتاة 

ال�صابة التي ُت�سع اإىل النافذة  حيث يجل�س. ان�صحب 

ميريز اإىل اخللف وكاأنها �صت�سب الزجاج. 

يف  راآه  الذي  ال�صاب  اأغلق  املق�صورة.  باب  انفتح    

اأن  وبدون  بوجنور.  وقال:  خلفه  الباب  اخلارج 

ال�صندوق فوق  ينتظر جوابًا رمى حقيبة �صفره يف 

املقاعد وخطا نحو النافذة. »اعذرين«. فتح النافذة. 

قال:«ماري«. بداأت ال�صابة تبت�صم وتبكي يف الوقت 

نف�صه. رفع ال�صاب يديها وبداأ يقّبل اأ�صابعها.

  نظر ميريز بعيداً و�صّد على اأ�صنانه. �صمع ال�صيحات 

الأخرية ملوّظفي القطار. �صفر اأحدهم. يف احلال، بداأ 

الفتاة،  ال�صاب يدي  املن�صة. ترك  يبتعد عن  القطار 

ولكنه وا�صل التلويح لها فيما كان القطار يتدحرج 

اإىل الأمام.

اجلو  اإىل  ق�صرية،  م�صافة  اإل  يعرب  مل  القطار  لكن    

اأنه  ميريز  �صعر  ثم  احلديد،  �صكة  لفناء  املفتوح 
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وذهب  النافذة  ال�صاب  اأغلق  مفاجئًا.  توّقفًا  توقف 

من  �صحيفة  تناول  الباب.  قرب  الذي  املقعد  اإىل 

الباب. ذهب  . نه�س ميريز وفتح  يقراأ  معطفه وبداأ 

اإىل نهاية املمر، حيث كانت العربات مت�صلة معًا. مل 

يعرف ملاذا توقف القطار. رمبا حدث خطاأ. �صار اإىل 

النافذة. كان كل ما ا�صتطاع روؤيته نظامًا معقداً من 

العربات  وُتنزع  القطارات،  ُت�صنع  حيث  امل�صارات 

اإىل  النافذة  عن  تراجع  اآخر.  اإىل  قطار  من  ُتنقل  اأو 

العربة  اإىل  الباب  على  التي  الالفتة  قالت  اخللف. 

بقب�صته،  الالفتة  ميريز  �سب  »ادفع«.  التالية 

فانزلق الباب منفتحًا. كان يف عربة الدرجة الثانية 

مرة اأخرى. عرب �صّفًا طوياًل من املق�صورات املليئة 

بالنا�س الذين يجل�صون كما لو اأنهم ي�صتعدون لرحلة 

اإىل  ما  اأحد  من  يعرف  اأن  اإىل  بحاجة  كان  طويلة. 

اأين �صيذهب القطار. لقد فهم، يف الوقت الذي ا�صرتى 

اإىل  يتابع  اإىل �صرتا�صبورغ  القطار  اأن  البطاقة،  فيه 

اأن ي�صع  اأنه �صيكون من املذل  باري�س. ولكنه �صعر 

»باري...؟«  ويقول:  املق�صورات  اإحدى  داخل  راأ�صه 

اأو مهما كانت طريقة لفظهم لها، كما لو اأنه ي�صاأل 

اإىل جهة. �صمع قعقعة �صاخبة، وتراجع  اإذا و�صلوا 

ثانية،  املحطة  يرى  اأن  بو�صعه  كان  قلياًل،  القطار 

وفّكر مرة اأخرى بولده. رمبا يقف هناك يف اخللف، 

ما  يت�صاءل  املحطة  اإىل  اندفاعه  من  للنف�س  فاقداً 

الذي ح�صل لوالده. هّز ميريز راأ�صه. 

  �ّست العربة التي كان فيها واأّنت حتته، ثم علق 

�صيء و�صقط بقوة يف املكان. نظر ميريز اإىل اخلارج 

يتحرك  بداأ  القطار  اأن  واأدرك  امل�صارات  متاهة  اإىل 

اإىل  وعرب  العربة  نهاية  اإىل  واأ�سع  ا�صتدار  ثانية. 

العربة التي كان ي�صافر فيها. ولكن الرجل الذي مع 

مل  ميريز.  حقيبة  ورحلت  رحل.  قد  كان  ال�صحيفة 

تكن عربته يف النهاية. اأدرك جمفاًل اأنهم رمبا ف�صلوا 

القطار يف املحطة وربطوا عربة  عربته بينما كان 

درجة ثانية بالقطار. كانت العربة التي وقف فيها 

يتحدثون  الب�سة  �صود  برجال �صغار  تقريبًا  مليئة 

اإليه  اأ�صار  قبل.  من  ميريز  ي�صمعها  مل  بلغة  ب�سعة 

املق�صورة  اإىل  ميريز  دخل  يدخل.  اأن  الرجال  اأحد 

واأف�صح الرجال جماًل له. بدا كاأن هناك جواً مرحًا 

اإليه وربت  اأ�صار  الذي  الرجل  يف املق�صورة. �صحك 

اإىل  وظهره  ميريز  جل�س  يليه.  الذي  املكان  على 

 
ّ
مير النافذة  خارج  الذي  الريف  بداأ  القطار.  مقدمة 

عن  انطباعًا  ميريز  امتلك  للحظة،  فاأ�سع.  اأ�سع 

اإىل  ذاهب  اإنه  منه.  يهرب  الذي  الطبيعي  امل�صهد 

مكان ما، كان يعرف هذا. واإذا كان الجتاه اخلطاأ، 

فاإنه �صيكت�صف هذا عاجاًل اأم اآجاًل. 

الرجال  وا�صل  عينيه.  واأغم�س  املقعد  اإىل  ا�صتند    

من  لو  كما  اأ�صواتهم  جاءْته  و�صحكهم.  حديثهم 

من  جزءاً  احلال  يف  الأ�صوات  و�صارت  م�صافة. 

ُحمل،  باأنه  �صعر ميريز  القطار، وبالتدريج  حركات 

ثم �ُصحب، اإىل النوم.

 ،1939 �صنة  اأوريغون،  كالت�صكاين،  يف  كارفر  رميوند  ُولد   \

وعا�س يف بورت اأجنل�س، وا�صنطن، اإىل اأن وافته املنية يف الثاين 

من  اأغ�صط�س، 1988. 

يف �صنة 1983 ح�صل كارفر على جائزة ليفنغ مللدريد وهارولد، 

ويف �صنة 1985 ح�صل على جائرة جملة بويرتي، لفن�صون. يف 

الفنون  وموؤ�ص�صة  الأكادميية  ع�صوية  يف  انُتخب   1988 �صنة 

الأمريكية وُمنح �صهادة الدكتوراه من جامعة هارتفورد. 

ُترجمت اأعمال رميوند كارفر اإىل اأكرث من ع�سين لغة.

  من اأعماله الق�ص�صية:

1. من حيث اأت�صل

2. من ف�صلك اهداأ، من ف�صلك؟

3. ف�صول عنيفة

4. ما الذي نتحدث عنه حني نتحدث عن احلب.

5. كاتدرائية.

اختريت ق�صة “املق�صورة “ من “كاتدرائية”.  
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 اذهب  ل ترتدد ، فليزرع اهلل يف قلوبهم الرحمة. ! ـ  

اأرجوك خو�صتينو، قل لهم األ يقتلوين 

ـ ل اأ�صتطيع ، اإن الع�صكري املوجود هناك ل يحب اأن 

ي�صمع اأي �صيء عنك.

ـ اأ�صمعه كالمك ، ا�صتخدم مهارتك  وقل له اإين رجل 

�صالح ، هيا اأنقذين من اأجل حمبة الرب.

ـ اإنهم �صيقتلونك  واأنا ل اأريد العودة اإليهم.

ـ ارجع اإليهم ، فقط هذه املرة.

 ـ ل لـي�صت لـي رغبة يف ذلك . اأنا ابـنك  واإذا ترددت 

من  و�صيعلمون  اأمـــــري  �صيكت�صــفون  كثـريا  عليـهم 

اأن نرتك الأمر على ما هو  اأكون فيقتلوين. الأف�صل 

عليه.

ـ خو�صتينو ، اطلب منهم الراأفة  والرحمة بي.

اأطبق خو�صتينو اأ�صنانه  وحرك راأ�صه  وقال:

ـ ل 

موقفه  يوؤكد  كاأنه   ، للحظات  راأ�صه  هز  يف  وا�صتمر 

الراف�س.

نه�س خو�صتينو من فوق كومة الأحجار حيث كان 

239\ مرتجم من املغرب   

خو�ن رولفو

ترجمة: حممد بوزيدان\

انتقام 

ولو بعد حني

من اأعمال داوود ال�صبلي - ُعمان



جال�صا  وق�صد باب الزريبة ثم ا�صـــــتدار  وقال:

من   ، اأي�صا  اأنا  قتلي  من  متكنوا  واإذا    ، �صاأذهب  ـ 

�صيعتني بزوجتي  واأولدي ؟

ما  فابذل  الآن  اأما   ، بهم  �صتتكفل  الإلهية  العناية  ـ 

ت�صتطيع لإنقاذي، اإنه اأمر عاجل جدا. 

�صخرة  عند  ربطوه   ، الباكر  ال�صباح  يف  اأْح�َسوه 

جديد   يوم  مالمح  وبدت  ال�صم�س   اأ�سقت   ، كبرية 

وهو ما زال ينتظر ، حاول اأن ينام لكي ين�صى لكنه 

اإليها  يعود  ولن  اأجفــانه   النوم  فارق   ، ي�صتطع  مل 

ثانية ، حتى اجلوع مل يعد يح�س به ، لي�صت له رغبة 

يف اأي �صيء �صوى يف اأن ي�صتمر يف احلياة.

حني اأيقن باأنه ل حمالة ميت ، خامره اإح�صا�س قوي 

املنبعثون من  بها  يت�صبث  كما   ، باحلياة  بالت�صبث 

عامل الأموات. من كان يتوقع اأن تعود تلك الق�صية 

القدمية للواجهة ، كان يظن اأنها قد اأقربت. لقد قتل 

ومقنعة  كافية   اأ�صبابا  لديه  اأن  يعتقد  لوبي،  دون 

لتربير فعلته ، عك�س ما كان يظن �صكان بلدة األيما. 

ما زال يتذكر تفا�صيل تلك احلادثة املاأ�صاوية:

املف�صل  �صديقه  لقتل  نافا   خوبينثيو  ا�صطر  لقد 

دون لوبي طريرو�س ، �صاحب حقل ل بويرطا دي 

بييدرا ، لأنه حرم ما�صيته من الرعي يف حقله.

مراعاة  �صاحبه  جفاء  خوبينثيو  حتمل  البداية  يف 

اجلفاف   حل  عندما  لكن   ، جتمعهما  التي  لل�صداقة 

ودون  اجلوع   ب�صبب  يوم  كل  تنفق  ما�صيته  وبداأت 

، حتى حينما ك�س  اهتمام  اأي  لوبي ل يعري لالأمر 

 ، الهزيلة  ما�صيته  واأدخل  احلقل   �صياج  خوبينثيو 

اأ�سع دون لوبي اإىل اإغالق ال�صياج ، لكن خوبينثيو  

واأمام م�صهد ما�صيته اجلائعة مل يجد ُبّدا من اخرتاق 

احلقل من جديد.  وهكذا اأ�صبح �صياج احلقل مفتوحا 

بالليل ، مقفال بالنهار  واملا�صية تنتظر، لقد كانت 

ت�صم رائحة الع�صب دون اأن ت�صتطيع اأكله.

التقى ال�صديقان يف جل�صة ودية للتفاهم ، اأدىل كل 

واحد منهما براأيه  ودافع عن وجهة نظره  لكن دون 

نتيجة.

حتى قال دون لوبي: 

ـ خوبينثيو ، اإن وجدت ما�صيتك يف حقلي �صاأقتلها.

اأجابه خوبينثيو:

ـ اأنظر دون لوبي ، اأنا ل�صت مذنبا اإن بَحَثت ما�صيتي 

اجلائعة عن املرعى ،اإنها �صــــاذجة ،  واإن اأ�صبتها 

ب�صوء �صتجدين لك باملر�صاد.

بعد اأيام قتل دون لوبي عجال خلوبينثيو.

الذي  احلادث  هذا  على  �صنة  وثالثون  خم�س  مرت 

اأبريل حتى   اإن حل �صهر  وقع يف �صهر مار�س  وما 

ُكْنُت مطاردا بني الأودية  واجلبال ، مالحقا بحكم 

ق�صائي يطلب راأ�صي ، مل تنفعني  الَع�ْسُ بقرات التي 

اأديتها  التي  املالية  املبالغ  ول  للقا�صي   اأعطيتها 

ظللت  بيتي.  على  مت  الذي  احلجز  ول  للمحكمة  

مالحقا متابعا، فانتقلت للعي�س يف قرية اأخرى مع 

بينادو.  دي  بالو  امل�صمى  الآخر  حقلي  حيث  ابني 

َوَلدي اأ�صبح رجال  وتزوج من اإغناثيا  وله ثمانية 

اأبناء ، ح�ص�صت معهم ب�صيخوخة اجلد ورغم كل هذا 

لزالت تلك الق�صية امللعونة يف اأذهان النا�س.

 اْعَتَقدت اأن الغرامة التي دفعتها كانت كافية لإنهاء 

وولدان  زوجـــــــــة   لوبي  لدون  كان   . املحاكمة 

وقت  بعد  به  حلقت  اأن  الزوجة  لبثت  ما   ، �صغريان 

ق�صري كمدا  وحزنا على زوجها. اأما الأولد فاأخذهم 

اأحد اأفراد العائلة ، اإنهم بعيدون فال خوف منهم.

لكن الآخرين ظلوا يتهمونني  ويبتزونني ، فعندما 

يزور اأحد الوافدين قريتنا يحذرونني :

ـ خوبينثيو ، اإن غرباء بقريتنا ، كن حذرا.

اأ�صجاره  واآكل من  اأتنقل بني   ، اأق�صد اجلبل  عندها 

عند  للخروج  اأ�صطر  الأحيان  بع�س  يف   ، ح�صائ�صه 

منت�صف الليل ، اأ�صري بدون وجهة كما ت�صري الكالب 

ال�صالة، 

  هذا الأمر طيلة حياتي ، لي�س �صنة اأو �صنتني 
َّ
ِا�ْصَتَمر

بل اإنه العمر كله.
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الآن ذهبوا لعتقاله ، يف الوقت الذي مل يكن ينتظر 

فيه اأحدا، واثقا من ن�صيان الأمر  ودفنه مع املا�صي 

هذا  كان  ب�صالم.  اأيامه  اآخر  �صيق�صي  اأنه  معتقدا   ،

اإعدامه  وموته فجاأة  ، لذلك �صعب عليه تقبل  اأمله 

 ، العقاب  من  لالإفالت  ق�صاه  طويل  م�صار  بعد 

اأم�صى زهرة عمره متنقال بني الأحرا�س خمتبئا من 

املجهول حتى ترهل ج�صده  و�صعف عظمه.

، مل يبحث عنها   ذات يوم خرجت زوجته  ومل تعد 

ومل حتدثه نف�صه بذلك ، مل تكن له  رغبة يف التجول  

بالقرية ، لذا تركها تذهب كما غادره اجلميع دون 

حياته   اإل  له  يتبق  مل  �صيء.  اأي  فعل  اإىل  يبادر  اأن 

، لن ي�صمح لهم بانتزاعها منه  وهو حري�س عليها 

ب�صهولة.

�صاقوه من بالو دي بينادو ، مل ي�صطروا اإىل ربطه 

ليتبعهم ، كان ي�صري با�صت�صالم مكبال بخوف رهيب، 

فرط  من  مت�صنجة  نحيلة  واأرجله  متهالك   ج�صده 

خوفه من املوت ، اأخربوه مب�صريه  واأكدوا له خرب 

وفاته.

يف  غريبة  بحكة  يح�س  بداأ  موته  بتحقق  علمه  منذ 

يف  ظهرت  املوت  ذكر  منه  اقرتب  كلما   ، معدته 

عينيه عالمات اجلزع  والقلق ، كان عليه اأن يتجرع 

ما يفرزه فمه من ب�صاق حام�س بطريقة ل اإرادية 

، رجاله ثقيلتان ، راأ�صه يوؤمله  وقلبه يخفق ب�صدة، 

عن  يبحث  اإنه   ، �صيموت  باأنه  ي�صلم  اأن  ي�صتطع  مل 

عن  يبحثون  كانوا   ، اأخطاأوا  رمبا   ، به  يتعلق  اأمل 

خوبينثيو نافـا اآخر  ولي�س هو.

م�صى بني اأولئك الرجال ب�صمت ، يداه اإىل الأ�صفل ، ل 

زال ال�صباح مظلما  وقد غابت جنومه ، الرياح تهب 

حاملة معها رائحة البول الكريهة ، عيناه الغائرتان 

، هناك  الظلمة  رغم  الأر�س  تراب  اإىل  بتمعن  تنظر 

ق�صى حياته ، �صتون �صنة فوق هذه الأر�س الطيبة 

، كم مرة احت�صنها  واحت�صنته ، ي�صمها  وي�صتن�صق 

نظراته  عليها  يلقي  الآن  اإنه   ، اخلالدة  رائحتها 

الأخرية.

يقول  اأن  اأراد  يرافقونه  الذين  الع�صاكر  اإىل  نظر 

 ، احلرية  اأن مينحوه  �ساحه  يطلقوا  اأن   ، �صيئا  لهم 

، �صاأقول لهم  اأرتكب جرما، لكنه ظل �صامتا  اأنا مل 

تذكر  ما  �سعان  لكنه   ، اأ�صدقائي  اإنهم  يعد،  فيما 

اإنهم   ، اأ�صدقاءه  يكونوا  اأن  ميكن  ل   ، يكونون  من 

يطوقونه  ويراقبونه.

 ، ال�صم�س  غروب  قبيل   ، م�صاء  ذات  مرة  لأول  راآهم 

نزل  الذرة،  مزروعات  على  ودا�صوا  حقله   اقتحموا 

اإليهم ب�سعة حماول منعهم ، لكنهم مل يتوقفوا.

التالل  بني  يتجول  اأن  اأو  يختبئ  اأن  باإمكانه  كان 

مل  لكنه  بيته  اإىل  عاد  غادروا  اإذا  حتى  القريبة 

يفعل. يف كل الأحوال لن يتمكن من ال�صتفادة من 

وحبات  تاأخــــــــــرت   الأمطار  لأن  الذرة  حم�صول 

الذرة بداأت بال�صفرار  وعما قليل �صتجف بالكامل ، 

لقد غامر بنزوله اإليهم ، حا�سوه كاأمنا األقى بنف�صه 

يف حفرة �صتغيبه لالأبد.

اإنهم يقتادونه الآن ،  وهو مرتدد يف طلب احلرية ، 

اأحمالهم التي ترتطم به  مل ير وجوههم ، فقط راأى 

تارة  وتغادره تارة اأخرى، حتى حينما خاطبهم مل 

يدر هل �صمعوه اأم ل، قال:

ـ مل ي�صبق يل اأن اآذيت اأحدا يف حياتي. مل يتغري اأي 

بل  اإليه  يلتفتوا  ،مل  اهتمام  اأدنى  يعريوه  ، مل  �صيء 

وعيهم.اأ�صبح  فقدوا  كاأنهم  حالتهم  على  ا�صتمروا 

متيقنا اأن كالمه لن يجدي �صيئا ، فليبحث عن الأمل 

يف جهة اأخرى. اأ�صدل يديه  وحتت جنح الظالم تبع 

الرجال الأربعة حتى دخلوا اإىل اإحدى دور القرية.

ـ �صيدي القائد لقد اأح�سناه.

قبعته  خوبينثيو  اأزال  الباب،  مدخل  عند  توقفوا 

، لكنه مل ي�صمع  اأن يرى من هناك  انتظر   ، احرتاما 

اإل �صوتا:

ـ من هو ؟

اأمرتنا  الذي   ، بينادو  بالودي  يف  يقطن  الذي  ـ 

باإح�صاره �صيدي.

ـ ا�صاأله هل �صبق له اأن عا�س يف األيما ، عاد ال�صوت 

241 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

ن�صو�س.. ن�صو�س.. ن�صو�س 
 s  s s



مت�صائال.

ـ اأنت ، هل �صبق اأن �صكنت يف األيما ؟ اأعاد ال�صاوي�س 

الذي بجانبه ال�صوؤال.

ـ نعم ، قل للكولونيل اإنها بلدتي التي ترعرعت فيها 

،  والتي مل اأغادرها اإل قبل مدة ي�صرية.

�صوت  عاد  ؟  طريرو�س  كوادالوبي  يعرف  هل  ـ 

الكولونيل من الداخل.

ـ دون لوبي ؟ اأعرفه ، لقد مات.

عندها تغريت نربة �صوت الكولونيل:

ـ اأعرف اأنه مات.  وا�صتمر يف حديثه كاأنه يتكلم مع 

اأحدهم يف الطرف الآخر من ال�صياج:

ـ كوادالوبي طريرو�س كان اأبي ، عندما كربت بحثت 

اأن  اأمر قا�س وفظيع  اإنه   ، اأنه مات  عنه  واأخربوين 

تكت�صف اأن ال�صيء الذي مينحنا القوة قد غادرنا اإىل 

الأبد.

علمت بعدها اأنهم قتلوه ب�صاطور كبري ، طعنوه حتى 

يف  تائها  ظل   ، اأحد  به  يعلم  مل  معدته،  اإىل  و�صل 

اخلالء ملدة يومني ، وجدوه مرميا يف اأحد اخلنادق 

يحت�س  ويو�صي خريا باأ�سته.

قد يبدو الأمر من�صيا ، لكن الذي ل اأ�صتطيع ن�صيانه 

هو اأن اأعلم اأن الذي فعل هذا باأبي لزال حيا  وروحه 

الفا�صدة حتلم بحياة اأبدية.

ل ميكنني اأن اأ�صاحمه رغم اأين ل اأعرفه ، لكن اأن اأعلم 

ويحفزين  ي�صــجعني   اأمر  بيننا  ويحيا  اأنه موجود  

كي اأق�صي عليه ، ل اأ�صتطيع اأن اأراه حيا، ل ينبغي 

اأن يولد اأ�صال.

اأمر  بعدها   ، بو�صوح  كالمه  ي�صمع  خوبينثيو  كان 

الكولونيل م�صاعديه:

هزيال  اأ�صبح  اإذا  حتى  وثاقه  واأحكموا  خذوه   ـ 

مرتاخيا ، اأطلقوا عليه الر�صا�س.

قال خوبينثيو متو�صال: 

ل  �صيخا  اأ�صبحت  لقد  اإيل  اأنظر  الكولونيل،  �صيدي  ـ 

تقتلني  ل   ، وحيدا  �صاأموت  وعما قريب  يل   قيمة 

اأرجوك !

ـ خذوه ، قال الكولونيل بدون رحمة.

عندها دافع خوبينثيو عن نف�صه قائال:

لقد دفعت ثمن جرميتي ، كولونيل ، عوقبت اأكرث من 

مرة ، انتزعوا مني كل �صيء ، اأم�صيت قرابة اأربعني 

�صنة خمتبئا  وكاأين م�صاب بوباء الطاعون ، اأنتظر 

بهذه  املوت  اأ�صتحق  ل  يعدموين.  اأن  حلظة  كل  يف 

قل  تقتلني ،  ل  يل.  يغفر  اهلل  لعل  اأتركني  الطريقة، 

لهم األ يفعلوا.

 ، قا�صية  �سبات  تلقى  كاأنه   ، مرتنحا  يقف  كان 

رمى بقبعته فوق الرتاب  واأطلق �سخات قوية.

فورا �صاح الكولونيل ُمَزجِمرا :

ـ اربطوه   وامنحوه �سابا ُم�صِكرا كي ل يح�س باأمل 

طلقات الر�صا�س.

اأخريا هداأ الرجل ، و�صعوه يف ركن عند جذع �صجرة 

، لقد ح�س ابنه خو�صتينو بعدما تركه وحيدا ، ها 

�َصّده   ، احلمار  ظهر  فوق  و�صعه   ، بجانبه  الآن  هو 

اأخفى  الطريق،  يف  ي�صقط  ل  حتى  ال�سج  اإىل  جيدا 

َت على ظهر  راأ�صه يف جراب كي ل يثري النتباه، ربَّ

احلمار ثم انطلقا م�سعني حتى ي�صال اإىل بالو دي 

بينادو باكرا لإقامة مرا�صيم اجلنازة  والعزاء.

قال    ، دمائه  يف  مدرجا   ، ميتا  اأباه  البن  راأى 

والعربات تتدفق من مقلتيه:

 ، روؤيتك  عند  �صي�صتغربون  ابنك  وزوج  اأحفادك   ـ 

�صيعتقدون  يعرفوك،  اأن  دون  �صُيَحدُِّقون يف وجهك 

اأن ذئابا قد نه�صت حلمك من كرثة الثقوب التي يف 

التي  القاتلة  الر�صا�س  طلقات  نتاج  اإنها   ، وجهك 

تلقيتها.  
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كانت  فرق  دوار  حمطة  اإىل  حمد  را�صد  و�صل  حني 

اآخر حافلة ليلية تابعة لنقليات اخلليج ت�صل لتوها 

قادمة من م�صقط وترب�س يف �صف املواقف الفارغة 

كما تفعل كل ليلة يف مثل هذا الوقت تقريبا. ن�صف 

�صاعة �صتكون كافية كي ينزل ال�صائق ويقعي على 

واحدة.  دفعة  �صيجارتني  وميج  املوقف  ر�صيف 

على  وتوزعوا  متثاقلني   خرجوا  بدورهم  الركاب 

ال�صائق  من  حمد  را�صد  اقرتب   . القريبة  املطاعم 

 ، �صاللة  اإىل  طريقها  يف  احلافلة  هذه  اأن  وتاأكد 

طلب منه ال�صائق اأن يقتطع تذكرة ركوب من مكتب 

كان  عاد  حني  احلافالت.  ملواقف  املقابل  ال�سكة 

القار�س  ال�صتاء  وريح  مقاعدهم  يف  الركاب  اأغلب 

تعوي بتوتر يف بناية م�صت�صفى بدر ال�صماء املواجه 

�صوى  ميالأون  الركاب  يكن  مل  احلافالت.  ملواقف 

مقعدين  ن�صيبه  كان  فقد  وعليه  املقاعد  ن�صف 

هي  تلك  كانت  البقية.  فعل  كما  ك�سير  كبريين 

احلجم  بهذا  حافلة  فيها  ي�صتقل  التي  الأوىل  املرة 

اأغلب   . قلبه  يف  �صغري  رهبة  غ�صن  عو�صب  ولذلك 

توزيعهم  التعيني مت  الركاب كانوا معلمني حديثي 

من  فهم  ما  ح�صب  متباعدة  حدودية  مناطق  يف 

احلديث  له يف  ي�صمح  مزاج  يكن يف  . مل  اأحاديثهم 

مع اأحد ، لذلك جل�س قرب النافذة يكن�س موج الظلمة 

الع�س وهو ي�صعر  . منذ  ال�صارع  املمتد على جانب 

اأن الدنيا �صارت اأ�صيق من حلم . تخلى عن اأحالمه 

دفعة واحدة. و�صع مالب�صه القليلة يف حقيبة ظهر 

ابن  وهاتف  اأمه  ودع  اأن  بعد  املنزل  من  وخرج 

يف  الع�صكري  التدريب  فرتة  يق�صي  كان  الذي  عمه 

»عيدم«.

243\ قا�س من  ُعمان 
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تك�س  باجلدار  مرتطما  يده  من  الفنجان  طار  حني 

اله�س والنحيل الذي بقي يربطه باأبيه.  ذلك اجل�س 

للتعنيف  التي يتعر�س فيها  الأوىل  ما كانت املرة 

كانت  هي  املرة  هذه  ولكن  يديه  على  وال�سب 

قبل  نومه  من  ا�صتيقظ  حني   . اجلل�صة  يف  موجودة 

الع�س اأخربته اأخته اأن ابنة عمته جاءت لزيارتهم 

مع زوجها . خرج وهاله منظر الزوج ال�صخم والذي 

ل  التي  ونتوءاتها  الرفيع  حجمها  مع  يتنا�صب  ل 

تزال تت�صكل. �صلم عليهم ثم تناول تناول الدلة واأخذ 

يوزع بينهم فناجني القهوة . 

قدميها  م�صط  يف  ينمو  احلناء  خيط  اإىل  ينظر  كان 

الزري  خيوط  حتت  يختفي  اأن  قبل  لالأعلى  �صاعدا 

مرفقه  على  ق�صوة  بكل  واأنزله  كفه  الأب  رفع  حني 

الفنجان �صيدة«. يف حلظة خاطفة  �صارخا » م�صك 

�صاهد وجهها ممتقعا و دمعة �صغرية تغادر عينيها. 

و�صع دلة القهوة بهدوء ودخل غرفته. قرر اأن ي�صبح 

اأغراه  كما  باجلي�س  ليلتحق  اأبيه  عن  ويبتعد  رجال 

اأنهم  اأخربه  الأخرية.  اجازته  يف  عمه  ابن  حديث 

يقومون الآن بت�صكيل كتائب جديدة حلر�س احلدود. 

هو كان قد �صاق من ق�صوة اأبيه ومل يعد بعد ع�س 

اليوم بحاجة اإىل �صبب اأقوى كي يهرب من البيت.

تعر�س  ال�صائق  راأ�س  خلف  املعلقة  ال�صا�صة  كانت 

بائع  يناف�صه  فقري  �صاب  ق�صة  يحكي  هنديا  فيلما 

ركاب  وكان  الرقيقة  حبيبته  على  ج�صع  موا�ٍس 

 . الفلم  ق�صة  يف  تدريجيا  ين�صهرون  احلافلة 

�سبة  تلقى  الذي  ال�صغري  مع�صمه  على  ي�صغط 

اأبدا  ي�صبه  ل  الذي  و  اليوم  ع�س  املفاجاأة  والده 

من  يحارب  مل  التي  عمه  ابنة  لزوج  ال�صخمة  اليد 

اأمامه  ال�صا�صة  يف  الو�صيم  ال�صاب  يفعل  كما  اأجلها 

.كان الركاب يتماهون يف ق�صة الفيلم وهو يحاول 

�صوف  الذي  الطريق  هذا  يف  �صيئا  ي�صتك�صف  اأن 

ي�صلكه كثريا بعد هذه الليلة. كان ي�صاهد القليل من 

ن�صق  بدون  واأخرى  فرتة  بني  املتناثرة  امل�صابيح 

النفط  اآبار  �صعالت  �صاهد  متقطعة  م�صافات  وعلى 

يف  هائمة  القلقة  روحه  .كانت  البعيد  يف  ت�صيئ 

ملكوت هذا ال�صواد املمتد اإىل ما ل نهاية ول تتوقف 

اأن تعود اأحيانا اإىل غرفته حيث ينام اأخوه ال�صغري 

راأ�صها  و  الباب  اأمام  واأمه جته�س  مرة  لأول  وحيدا 

يتدىل بني كفيها .وكلما حترك خيط احلنني اخلفي 

يف �صدره يتلم�س مع�صمه الأمين ليوقظ اأمل بداأ يف 

اخلفوت منذ فرتة.

حني قرر اأن ينام ملح اإ�صاءة حمط وقود من امل�صاحة 

الزجاجية  احلافلة  مقدمة  من  تظهر  التي  ال�صيقة 

اأمام ال�صائق وبداأ ي�صعر اأن �سعة احلافلة اأخذت يف 

التناق�س. اأخربه الذي يجل�س اأمامه اأنهم و�صلوا اإىل 

قتبيت. �صقط  رنني ال�صم جميال يف اإذنه رغم غرابته. 

عندما توقفت احلافلة ا�صتيقظ عامل املحطة الوحيد 

 . امل�صخة  قرب  البال�صتيكي  الكر�صي  من  ونه�س 

م�صباحا  توؤرجح  خفيفة  ريحا  النافذة  من  �صاهد 

املنف�صلة  الديزل  م�صخة  قرب  عمود  من  يتدىل 

عن م�صخات البنزين. بعد اأن حتركوا  قرر ان ينام 

�صعر باحلافلة وكاأنها على  اإل عندما  ي�صتيقظ  ولن 

و�صك التوقف وهي تفح باإعياء يف عقبة اليا�صمني 

اأمامه  املقعد  مب�صند  ومت�صك  جل�صته  يف  انت�صب   .

وبدون اأن ي�صعر اأخذ يدفعه كمن ي�صاعد احلافلة على 

هاله  عِل  من  املدينة  على  اأ�سفت  حني   .. ال�صعود 

منظر الإ�صاءة املتالألأة على مد الإنب�صاط ال�صا�صع 

.. حلظتها فقط �صعر باأنه ل ميكنه العودة اإىل الوراء 

هذه املرة.

***
يتذكر العريف را�صد بن حمد تلك الليلة البعيدة جدا 

وهو يف نقطة حدودية و�صط الربع اخلايل يراقب من 

الع�صكرية جنما بعيدا ويفكر يف والده  اأمام خيمته 

امل�صن وهو يرقد يف غرفة العناية الفائقة مب�صت�صفى 

عربي. 
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ع�سا.  واأّياما  حْول  ال�صرب  ن�صاب  النتظار  اأدرك 

يان 
ّ
الر باَب  عليه  وفّتح   ،

ّ
احلوا�س اأبواب  التقى  غلق 

القلب  في�صتعني  �صاء،  نعمة  اأّي  من  اخليال  يدخله 

اجل�صد  ى 
ّ
ويتاأ�ص املقيم،  الع�س  على  القادم  بالُي�س 

اإليه  املحّببة  ورذائلها  الّدنيا  زينة  عن  �صام  الذي 

حتى ذوى قبل الأوان.

بجلدة  �ُصّدت  اأ�صلع  منحدر  حّتى  الّلحيُة  ت�صّجى. 

ّة  �سُ يف  كان  الذي  والقمي�س  امر.  ال�صّ البطن 

ال�صدقات الأخرية اأو�صع من ج�صمه املنخول، واأطول 

بحر  يف  يخبط  كغريق  فيه  بدا  النا�صفة.  قامته  من 

ال�صماء املكفوف ول جذع من الأر�س يطفو فُينجيه 

ول غ�صن من اجلّنة يتدىّل فريفعه.

اأ�صابعه ناحلة �صمراء  من حتت الُكّم الأبي�س، تطّل 

قامتة كديدان تخرج من جوف الطني احلمئ، مي�ّصط 

زت 
ّ
ُبر �صدر  على  الرمادي  ال�ّصعر  مرج  ها  بع�صُ

ال�صبحة  حّبات  على  الأخرى  وتذهل  ت�صاري�صه، 

ذات  �صفته  خرزة.  تلو  خرزة  اخللف  اإىل  رها 
ّ
متر

ت�صابيح خاوية  ترّتل  الأخرى  ال�صدوع خ�صعت هي 

�صارم  انتظام  من  عليه  درجت  ما  �صوى  وح 
ّ
الر

برجمه الّتكرار.    

تتوّقف �صفتاه عن احلركة. حتّف ريح الع�س املقرور 

من ُفرج ما بني خ�صبات الباب املخّلع فرتجف ركب 

الّذاويتني يف  ير�صق عينيه  يداه.  وت�صكن  »خمي�صة« 

اأعمدة من فروع الكالبتو�س تتمّدد عر�صّيا  قف. 
ّ
ال�ص

على م�صتطيل جداري من قوالب الآجر املقّوى بطبقة 

زواياها  وتنّدت  جوانبها،  ت�صّققت  مالط  من  رقيقة 

245\ قا�صة من تون�س 

ب�سمة �ل�سو�يل\
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الغابرة.  ال�ّصتاءات   مدى 
ّ
امل�صتمر القطر  العليا بفعل 

واحل�صى  والطني  الق�ّس  من  خليط  الأعمدة  ي�صّد 

ملا  »خمي�س«  ُي�َسّ  متال�صقتني.  غرفتني  لت�صقف 

بني  تينع  ومزهرة  ُخ�ْسا  الوهم  مروج  يرى.. 

تقاطعات اأعمدة ال�صقف، والفنار املتديّل دِخنا اأعمى 

.. يربق فرح �صاحب يف اأثالم 
ّ
الفتيل ي�صّع بنور �صني

الفم القائظ وعلى حواّف ال�صواد املنيخ على وجنتني 

�صفتاه يف هيئة من  تتباعد  الّنحول..  لفرط  حتّدبتا 

فيظّل  واحد  حلرف  جهدا  يدرك  ول  للكالم  يتهّياأ 

 من اأ�صنان دبغها الّتبغ، 
ّ
الفرح معّلقا على �صّف بني

مرتقرقا على جناح ريح اآ�صنة ت�صاعدت من جوف 

اإىل  ينقطعون  امَلَلك   ..
ّ
الّطوعي اجلوع  لطول  اجتاف 

ند�س 
ّ
ال�ص اأدواح  فتور.  اأو  رَهق  يتغ�ّصاهم  ل  العبادة 

اأترابا  كعوبا  واحلور  ولني،  رفق  بني  ما  ُتهزِهزه 

الللـ..  �صبحان  وبحمده  اهلل  �صبحان  به..  يحففن 

ين�صج بال دمع.. الأر�صّيات الاّلئي ا�صتمراأ يف خبئه 

ديك،  �صيحة  كّل  لأجله  عذارى  يتجّددن  ح�صنهّن 

يجل�صن �صاغرات ِمْلك ميينه و�صماله وما بني يدي 

�صهواته يطعمنه ثمرا ه�صيما مل يعرف له يف الدنيا 

حياته  يف  كثريا  ا�صتهى  مّما  خمرة  ي�صقينه  �صمّيا، 

ب دون ل يقّدم بني اأيديهّن بثمن ول لهّن اأن  ومل ُي�صِ

يتمّنعن على ج�صده الفقري حتى ن�صغ العظم.. 

يا  يا اهلل  اأكرب..  �صفتاه ما بينهما لبت�صامة  عت 
ّ
و�ص

كرمي.. ! 

الأخرى..  هي  له  منيبة  »جّنات«  ال�ّصاّبة  اجلارة 

على  عوُدها  فينثني  ال�صحر  وترفع  الب�س  تخف�س 

روعة التقا�صيم، وميتاز الّتف�صيل فيها عن التف�صيل، 

وبالّتمايز تكتمل عليها فتنة الّتفا�صيل كاأمّنا ُقّدت 

ال�صيطان..  فرن  يف  حتّمى  اإذا  الّطني  خياله  من 

تنتف�س خبائث نف�صه كّلها بحركة ماكرة من ع�صف 

احلنني املرتب، يلب�س ِولدان اجلّنة املخّلدون اأج�صاد 

يف  اأو  املنتنة  املدينة  زوايا  يف  القدامى  �ُصّماره 

الفول   
ّ
َحب فيتلّمظ  م�صكنه،  مرمى  الأ�صجار  غتل 

احلواّف  م�صوّد   
ّ
البال�صتيكي �صحنه  يف  �س«  »امُلدمَّ

دَمه  ويخ�ّس  خي�صة، 
ّ
الر عبوتها  الن�ّصوة يف  ورغوة 

يتخرّي  �صيجارة  اإىل  امُلّز  ال�ّصوُق  م�صايله  يف  اكد 
ّ
الر

ُع�صبتها بنف�صه، يفتلها بيديه، ي�سبها على اأ�صّد من 

ت له 
ّ
املهل.. يح�س يده رجفى حتت و�صادته حيث د�ص

»دوجة« واحدة غامزة بطرف نا�صل ك�صيخ لهيب.. 

يجارة م�صترتا عن اأهله و�صمريه الّتائب، 
ّ
يختل�س ال�ص

يتلّم�س لفافتها رِع�صا، يت�صّممها لِهفا، يلعقها نِهما، 

ويهّم يقطع توبته حلني نَف�س يحرقه وجرعة تخّدره 

العقدين  ذات  »جّنات«  تتفّتح  يالم�صه..  ندّي  وحلم 

عني  اأمام  تن�صّد  كالّدهان،  وردة  اجلوع  ظلمة  يف 

نعمة  من  يرى  ل  الأخرى..  الوهم  ذرائع  اخليال 

اأثوابها  ال�ّصابة  تلقي  قطعة  قطعة،  اإّلها..  ُيجزاها 

غبة تفا�صيله التي كان 
ّ
عن ج�صد غامت يف فورة الر

ي�صتطيع يف �صالف اأّيامه ت�صّور اأبعادها اجلغرافّية 

وامتدادتها ال�ّصبقّية يف ج�صده.. يعرق.. تندى روحه 

ه  اجلاّفة، ترتع�س اأطرافه الباردة.. يِقّف �صعره.. يخ�صّ

 ُدَول.. يفقد اآخَر الهدوء فيتن�صن�س مكانه 
ّ
 والقر

ّ
احلر

خما�صه  اإىل  تنتبه  روَحه..  املوَت  يجاذب  كمن 

تتمتم  تب�صمل،  د، 
ّ
مت�ص لهفى  عليه  تقبل  زوجته، 

بالع�صل م�صّهل  �صفتيه  ح على 
ّ
باأدعية خملِّ�صة، مت�ص

وح اإىل اهلل.. ينتبه »خمي�س« اإليها فيعيده 
ّ
طريق الر

مهرتئة،  ح�صّية  على  ال�ّصظف  مفر�صه  اإىل  ح�صورها 

للّنقر  اأ�صابعه املنفعلة  حتت �صقف من طني فتعود 

املتوّتر على ُجنوب اخلرز، ويتلجلج ل�صانه.. اأ�صتغفر 

�صحيح  اأ�صتغفـ..... ي�سق يف ريق  اهلل..  ..اأ�صتغفر  اهلل 

حلقه  اإىل  املن�سبة  الع�صل  حالوة  خّلفتها  وحرقة 

بيح..
ّ
فتتوىّل عنه »خمي�صه« ال�صتغفار والت�ص

وتاأتلق  فاآخر  قليال  الأّول  �صكونه  »خمي�س«  ي�صرتّد 

الّدكن حتت جفنيه..  م�صاحة  �صاحبة على  طماأنينة 

ثوبه الأبي�س على رّف ال�صمنت من م�صكنه املتهالك 

عطر  وقّنينة  والكافور  والعنرب  امل�صك  واأطايبه: 

املتهالك.  اخل�صب  درج  يف  الإ�صبع  بحجم  املوتى 

اخلري  وطبعه  م�صاوئه،  رغم  طّيب  قلبه  هلل  احلمد 

الّتوبة.   الإنابة ول �صّلته دروب  ُع�سا يف  فلم يجد 

246 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

ن�صو�س.. ن�صو�س.. ن�صو�س 

 s  s s



ق�صى كّل ديونه مبا جمعت بناته من عملهّن. اأر�صل 

زوجته ت�صتعتب عنه مّمن اأذنب فيهم وت�صرت�صي من 

الغ�صب  عن  اخل�ِصن  �صوته  حبل  قطع  عليهم.  جاَر 

باب الاّلذع والّلفظ القاذع.. عّطل نهائّيا 
ّ
الّنِزق وال�ص

عادة الكذب والِغ�ّس امل�صتحكمتني فيه. �صام كّفارة 

رة، وما طّفف مدى 
ّ
اأميانه املغّلظة، وخياناته املتكر

تعوده  واحل�صنات..  وامليزان  الكيل  يف  قرن  ن�صف 

حاّفة  على  جتل�س  عليه،  لتطمئّن  يومّيا  »جّنات« 

�صبك   رخيما خالل 
ّ

 يه�س
ّ
�صفوقا كن�صيم حيي اآلمه 

زوجه  فتنتهز  اأعطافه،  يف  احلّمى  فتتوّله  الغ�صون 

الفر�صة لت�سفها عنه ويذهب قلبه على اإثرها يقفو 

�س عليها من نافذة  خي�س يجّننه ويتل�صّ
ّ
عطرها الر

املرء مع  »ُيح�س  بـ  نف�صه  امل�صتنفرة ممّنيا  ال�ّصهوة 

 ..»
ّ
من يحب

.. ! اأ�صتغفر اهلل، اأ�صتغفر اهلل..
ّ
يا كم اأُحب

اإليه  »خمي�صة«، كعادتها، تذهل عّما حولها. جتل�س 

تفر�صه  بال�صتيكّية  خيوط  من  ح�صري  على  متعبة 

على  راأ�صها  ترخي  حر�صة،  ا�صمنتّية  اأر�صّية  فوق 

فيقّطع  نا�صف  فخذ  يف  ياب�صة  كحطبة  ينغرز  ذراع 

تعّدل  املجل�س،  يب�س  من  تت�صّور  هداأتها.  الّنوم 

يقدر على  تّتكئ حينا على جنب ل  جل�صتها كثريا، 

هيئة  عن  تبحث  بعدئذ  وتعود  الّثاين  ن�صفها  حمل 

دجاجات  بطرد  فتتعّلل  عليها  تعرث  فال  مريحة 

يبذر  »عنرت«  كب�صها  اأو  الطبخ،  مواعني  ينب�صن بني 

وتروح  كون، 
ّ
ال�ص رهق  من   

ّ
لتفر ي�صاء  حيث  بعره 

كب، 
ّ
اأ�س ومفا�صل الر

ّ
 كنملة عجوز مع�صوبة الر

ّ
تدب

خطوها  ي�صتوي  ويوما  يوما  تعرج  اجل�صم،  مهزولة 

عجفاء  �صاخت،  كليمونة  الوجه  قائظة  املهزول، 

تكّن�س  دوؤوب..  �صمت  يف  و�س 
ّ
ال�ص يفّتتها  ك�صجرة 

جثث  من  والأخرى  اعة 
ّ
ال�ص بني  امُلح�صب  احلو�س 

 
ّ
الطبيعة اجلفيف وبعر ال�ّصياه وف�صالت الّدجاج، متر

اخلّزان  ماء  وتتفّقد  ُتعلفها  با�صتمرار،  الأتان  جنب 

ظهر  اإىل  ت�صتندان  عار�صتني  اإىل  امل�صدود  املعديّن 

الأتان حني جلب املاء. 

احلمد هلل. املاء متوّفر. 

بتها اإىل خمباأ �سّي بقّن 
ّ
وتعود تعّد النقود التي هر

با. 
ّ
الّدجاج حت�ص

لن يطول به العمر.. تتنّهد.. ل مرّد للق�صاء. 

ح�سة  تزفر  حة«، 
ْ
»فر بقرتها  مربط  مغتّمة  تتاأّمل 

وجيعة، تغمغم..

ولن  »فرحة«  حبيبتك  ذهبت  »خمي�صة«؟  يا  ِبعِتها 

تعود.. !؟ 

ولكّنك حتتاجني مال لأجل م�صاريف املاأمت القادم.. 

ما لك يا امراأة..؟

حة  يتاأّمل »خمي�س« زوجه. يجد دائما مّت�صعا من ال�صّ

مريح.  وياأ�س  �صفقة  بني  املجدب  ج�صدها  ليفح�س 

�صريحل اإىل رّبه و�صتق�صي هي من بعده ما ُكتب لها 

من عمر ال�ّصقاء الباقي. �صربا قليال يا »خمي�صة« غدا 

تكونني �صّيدة ن�صائي باجلّنة..

كان قد هجر احلياة واعتزل الّنا�س و�صْعيهم، واأجرب 

 يف احلقول، وي�سبن 
ّ
بناته اأن يعتزلن العمل اليومي

ل  اأّنهّن  يعلم  باحُلُجب.  واأحالمهّن  جيوبهّن  على 

ي�صّلني حتى يرْينه يخرج من غيبته، فيت�صابقن اإىل 

بحة امللقاة 
ّ
الوحيدة، وال�ص عف املهرتئ 

ّ
ال�ص �صّجادة 

حيث ل يعلمن. يجال�صنه على احل�صري املتاآكل يف 

ورع وخ�صوع م�صطنعني، يْعُددن اأنفا�صه، ويتهافنت 

ر�صوانه  لقاء  اأتفِهها  حتى  يلّبينها  رغباته  على 

يف  يتجاذبن  الُغُفّو  يّدعي  اأو  يغفو  وحني  عليهّن، 

�سه م�صتَجّد حديثا فاح�صا مل يعتدنه عن رجل ما 

 ب�صور الق�صب، يلقى هم�صة خليعة ل يعرفن لأّي 
ّ
مير

منهّن حتديدا فيتنازعن عليه يف �صمت متنّمر من 

 
ّ
�ُسف اخليال املرتفعة، ومن �صقوق الباب اخلارجي

اأ�صالك حديدّية  امُلَعّد من عيدان غليظة ت�صل بينها 

وي�صتغفر  ال�صمع  عنهّن  »خمي�س«  يغ�ّس  رقيقة. 

يثقلن  �صيكّن يل من بعدي �صدقات جاريات  لهّن.. 

اأكرمه اهلل ب�سطان  موازيني.. �صيقولون: طوبى له. 

خفيفا  مات  الّنار..  من  رقبته  واأعتق  جوفه  قر�س 

فدخل  حياته  يف  بهّن  ابُتلي  بنات  وخّلف  كخردلة 
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فيهّن اجلّنة.. 

طّيب، ورزقهّن من بعدك يا »خمي�س«..؟ 

كيف  يجد  فال  تتحّجر  حلقه،  يف  ح�سة  تتكّثف 

يكتمها فتنّد عنه قوّية موجعة تعقبها �صعلة جاّفة 

وي�صري  عيناه  وجتحظ  وجهه  لها  يحتقن  حاّدة 

تهرع  ويرتفع..  الو�صادة  على  يحّط  املثقل  راأ�صه 

ف�صتانها  بتالبيب  فيم�صك  ماء  بجرعة  زوجته  اإليه 

الو�صخة يحّدثها فال ت�صمع وجيب القلب.. 

هل  ولكن..  وخمل�صة،  طيبة  امراأة  اأنت  »ْخمي�صة«، 

يجب اأن اأتزّوجك ثانية هناك..؟ لو على الأقّل يتغرّي 

اجلاّف..  حلمك  يف  وث 
ّ
الر رائحة  لونك،  طعمك، 

عليك  كثري  �صوئي  فقط..  قليال  قليال..  ت�صمنني  لو 

تفزع  الختناق..  نوبة  تعاوده   ..
ّ
قليل علي وج�صدك 

البنات املتحّلقات حوله.. ترتاع »ْخمي�صة«، يفجاأها 

على  ت�سف  تخ�ّس،   ،
ّ
فت�صفر املوت  اأّنه  حت�صب  ما 

هياأته،  تعّدل  ت�صّبح،  تب�صمل،  وت�صتدرك  الإغماء 

وجهة  الِقبلة  اأّن  اإىل  وتطمئّن  املالءة  عليه  ت�صّوي 

م�صجاه، تنهر بناتها اجلزعات اأن اُخرجن واأف�صحن 

للَملك العتبة، هو ذا ي�صتقبله مبت�صما.. ل ت�صغلنه عن 

ك �صطر جذعها الأعلى غّدوا 
ّ
الّذهاب ببكائكّن.. وحتر

اإىل  رواحا  اأح�صاءها مبوا�س م�صاء،  اآلم متّزق  اإىل 

زوج يغادرها كاأْن مل يق�س معها �صوى ب�صع يوم 

وح 
ّ
الر تن�صل  اأن  لأجل  وتكظم دمعها  ت�صّبح  اأقّل،  اأو 

عيدة مطمئّنة.. 
ّ
ال�ص

ملّيا. عاد  اأقبل عليه. فح�صه  قّفازيه.  الطبيب  لب�س 

 من جديد. عقد الأ�صى 
ّ
اإىل مكتبه يتاأّمل ملّفه الّطبي

اإىل  اآخر  ملّفا  ق 
ّ
ور قعد.  قام.  رمرم.  حاجبيه.  على 

�صحك  اأجنبّية.  بلغة  رطن  ما.  اأحدا  هاتف  جانبه. 

ب�سه  يعّلق  وجم  النفي.  �صيغة  يف  راأ�صه  ك 
ّ
يحر

رفع  ِانب�صط.  هنيهة.  �صهم  �صفتيه.  زوى  بال�صقف. 

و�صع  ال�ّصهادتني.  يتلو  اليمنى  بابة 
ّ
»ال�ص »خمي�س 

على  ظّل  بال  وب�صمة  عينيه  عن  الّنظارة  الطبيب 

للب�سى..  احلرج  �صدره  »خمي�س«  ع 
ّ
و�ص �صفتيه. 

ماء اأقرن مّما 
ّ
الكب�س »عنرت« يقدم اإليه من اأعايل ال�ص

كان، اأبي�س جّدا �صوفه الّنقي.. ن�ست عليه جتاعيد 

اإليه.  الّطبيب. ب�س. نظر  الوجه.. عب�س  اأ�صفر  املوت، 

مل  خربا  يعالج  �صعل  حمحم.  الب�س.  عنه  خف�س 

يعرف من اأّي طرف ياأخذ به.. 

اإذن،  اأقول؟  الواقع يا »خمي�س«، ماذا  - ح�صنا، يف 

�صّحتك عموما جّيدة، ول ت�صكو من اأّي مر�س خبيث 

كما توّهمت. بقي اأن تعتني بغذائك.. �صـ..

الفجع،  م  َو�صَ على  �صمعه  يف  عيد 
ّ
ال�ص اخلرُب  تقّطَع 

كورق  الفارغ  قاعه  يف  ِمَزقا  كلماته  وتناثرت 

�صقيط.. 

عمودها  يغزو  غريب  بفتور  »خمي�صة«  �صعرت 

رفعت  الّنار.  موقد  اإىل  اجللو�س  عليها  ثقل  الفقري. 

ن�ّصت  امل�صاء.  خبز  عليها  ُتن�صج  كانت  طينّية  اآنية 

دقائق  وانترثت  عليها  رّذ  املاء  لط�صي�س  الأثايف 

ل  الذي  زوجها  مفر�س  اأعّدت  حيث  دلفت  ماد. 
ّ
الر

رّتبت من جديد  الطبيب.  عيادة  الآن من  يعود  �صّك 

دنان املاء خمتلفة الأحجام والألوان، خّففت الركن 

ع 
ّ
فت الباقي لتو�ص مّما فرغ منها اأو قّل حملها ور�صّ

الغرفة اأكرث ما ميكن. �صحبت من �ّسة حتت اخلزانة 

مالءة �صبه جديدة ن�صتها واألقت بها منكم�صة على 

مفر�س  جانب  اإىل  ب�صطت  بالركن.  الّطبخ  مواعني 

ل ق�صطا 
ّ
»خمي�س« ح�صّية بالية ومتّددت عليها تتو�ص

من الكرى حتى يعود.

لرُتيح  ركبتيها  ورفعت  �صدرها  على  يديها  كتفت 

الف�صتان  ِارتخى  مّددتهما.  اأن  تلبث  مل  ثم  ظهرها 

الّطويل حتى الكاحل الّناحل. ران هدوء �صفيف على 

 
ّ
يجر الباب  »عنرت«  الكب�س  دفع  املكفهر.  وجهها 

 
ّ
النفطي امل�صباح  ك 

ّ
حتر برده.  رغم  رائقا  ن�صيما 

بدا  وقد  يت�صّممها  »عنرت«  دنا  بال�صقف.  املعّلق 

اأبي�س من لونه الأّول، بارق العني على نحو غريب.. 

تلثم  املنّداة  �صفته  ت�صتمرئ  واأغم�صت  له  ِابت�صمت 

ق�صماتها الّذاوية..

جزع »خمي�س«، �سخ رْوعا..

- ماذا تقول يا دكتور..؟ بخري..؟ يف �صّحة جّيدة..؟ 
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ولكن..

هّز اإليه الطبيب بُرطب ال�ّصفقة.. 

- نعم، باألف خري وعافية. تهايّن..

الأبي�س  الده�صة  �سير  على  ممدّدا  »خمي�س«  بهت 

 يت�صّلط على وجهه 
ّ
ُتْع�صيه اأ�صواء م�صباح كهربائي

ى 
ّ
فتتذر هواج�صه  يف  ال�صوء  مذراة  وُيعمل  الّدِكن 

ل  زَلقا  اأر�صا  اإثرئذ  نف�صه  وتّظل  وِق�سا  وُنتفا  ق�ّصا 

يثبت عليها حلم ول وهم ول حتى بع�س جدار من 

 الأر�س من 
ّ

اأح�س الياأ�س يهّدمه..  ُي�صنده حني  �صرب 

�صماء كانت قبل  راأ�صه  ان�صحبت وجتافت عن  حتته 

نيف من الوقت ترخي اإليه درجا من حرير.. 

العظم،  على  رّق  جلد  على  ي�صيح  ماء  يه�صل  �صار 

يتخّلع بَغتا رّوع الفهم. ي�صطك رعبا من حياة ورطٍة 

حان معا يف دمه 
ّ
تتاأّبط ذراع موٍت خال�ٍس ويتف�ص

�س رِبكا فِجعا اأع�صاءه باأ�صّد 
ّ
عا�صقني ماكرين.. حت�ص

يف  يداد  وجع  ل  الّذاتي..  التن�صت  يف  عاداته  من 

 مكانه على 
ّ
عظمه وكّل �صيء فيه كامل بعد، م�صتقر

حاله اإّل حلمه الفائ�س عن حاجته ذهب اأدراج �صنة 

الّتوبة الأخرية حتى تاه ج�صمه يف ن�صوع القمي�س 

�صحك  الكثيث..  ال�ّصعر  ظلمة  يف  ووجُهه  الّطويل 

بع�س �صحكة خرقاء خمت�سة. جهم. قّطب. �صحك 

املرتاع  ب�سه  ن�صب  ِانكتم.  دمع.  بال  اأعول  اأخرى، 

ِح�صان  ل  ثمر،  ل  جّنة،  ول  مقيت  حياد  قف.. 
ّ
بال�ص

حن به عر�س اجلنان.. واجلارة.. !؟ 
ّ
يتف�ص

قارعة  من  مكانه  مرعبة  �سعة  يف  ذهنه  اإىل  نّط 

الر�صيف احلايف.. 

يا  بانتظارك  يبا�س  على  ملقى  الكرتون  مفر�صك 

ُكد�صا ب�سّيا جنب  »خمي�س«.. ترمتي عليه كّل يوم 

ف�صالت  قمامة،  اأكوام  تداخلها  اأكدا�س  تلو  اأكدا�س 

جمون  بقايا  الأفاق،  يف  �صياطها  ي�صوع  ب�سية 

ن�صاء  للبيع،  م�صتعملة  مالب�س  ك�صيفة..  زاوية  يف 

�صواعد  جوع،  من  م�صتنزفة  وجوه  للمتع،  م�صتهلكة 

�صهوات  جترّت  �صفاه  جريئة،  فتّية  عيون  مكدودة، 

بة، 
ّ
فا�صت عن املحاجر، عملة مزّورة، ب�صائع مهر

اأقدم من  �صلع قدمية وب�س من فرط اجلدب �صاروا 

»جّنات«،  عليك  تهّف  �صواها..  يرتدون  ل  اأخالق 

باهظ  حلظها  وتنقدك  اأنف  مناديل  منك  تقتني 

اجلمر بدل ثمن ما تقتني.. جتل�س مرتّبعا اأو ككلبك 

�صدئ،  اد 
ّ
بر يف  املرّكز  ال�ّصاي  تعّد  ُتقعي.  املرّقط 

لزبائنك  وتخّبئ  �صوداء،  قدر  يف  امل�صلوق  والبي�س 

هاتف  رقم  بة، 
ّ
مهر �صجائر  علبة  ِقّنب،  لّفة  اخُللَّ�س 

يحّل  اف 
ّ
عر عنوان  املتعة،  ثمن  يف  ت�صّط  ل  امراأة 

اأخرى لآخرين.. » دوجة » تثني  اأزواج، ويعقد  ُعَقد 

فتالحق  راأ�صها  غطاء  ملّيا  ت�صّوي  العارية،  ركبتها 

ى 
ّ
تعر اأو طرف عنق  نفرت منه على جبينها  �صعرة 

للعيون، ت�صّمر الكّم حتى اأعلى الّزند الرّثّي وتنهمك 

تعّد خبز »املالوي« لعابري املحّطة، ح�صنها الغِدق 

يرتبرب لكّل حركة، ويتخّلع قلبك املدّله.. تنتبه اإليك 

فرتجمك بنظرة لظى متّبلة ب�صتيمة لذعة.. ل حاجة 

لها مبعدم مثلك تذّكرك، ج�صدها نزل فخم تقول، من 

اخلبز  بِك�َس  ليكتف  اأو  فاح�صا  فليدفع  البيات  �صاء 

الياب�صة، وتغمز تذّكرك بـ »خمي�صة«.. 

اأقّدر  ح�صنا  ل..  اأنا..   .. اأرجوك  دكتور..  يا  لكن   -

 من احلقيقة.. اأعلم.. املر�س 
ّ
امل�صاألة. اأنت ت�صفق علي

�صار  فقط  و�صعيد،  را�س  اإين  جذوري..  من  اأكلني 

جتاوزتها  الأوىل  املهلة  اعة. 
ّ
ال�ص انتظار  يرهقني 

باأ�صهر.. كم تقّدر اأيّن �صاأحيا اأي�صا.. !؟ »عّدة من اأّيام 

اأُخر«.. هه؟ ليكن، ل باأ�س.. 

�صحك الطبيب ملء �صّنه فنفرت الّدماء حتت ب�سته 

 .
ّ
حممر دمع  من  بركة  يف  عينه  وغرقت  ة، 

ّ
امل�صفر

حوك عدل خبيثا بني بنات خمي�س  وّزع نظراته ال�صّ

معتكرا  اأبوهّن  واغتاظ  حزنهّن  فكففن  الّذاهالت 

كم�صتنقع موحل..

- اأنت فعال �صليم مّما كان يوؤرقك يا رجل. ِاطمئّن، 

�صتعّمر طويال باإذن اهلل.. 

ي�صيق  ب�صدره  و�صعر  الختناق  راوده  ِانقب�س. 

ال�صماء  حرف  من  اإليه  تعود  وح 
ّ
الر كاأمّنا  وينغلق 

الأنف  كهف  على  منه  نف 
ْ
ُتر م�ص�س،  على  الأخري 
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ل�صال الظِلم من  وحترن تاأبى الغو�س يف غور ال�صّ

مت على فمه حتى مل يجد يف ذهنه  جديد. ختم ال�صّ

ما ينظم به عقد الكالم الذي انفرط منه عليه ك�ُصهب 

ُتلهب الّلهاة، وتفطر حلم ال�صفتني امل�صققتني.. 

قّوم ظهره يف قنوط. دىّل قدمني ناحلتني كمقطعي 

هرعت  وذبول.  عوج  على  وا�صتقام  اأعجفني  خ�صب 

�صفري  على  مرتّنحا  وقف  فنهرهّن.  ي�صندنه  بناته 

واملدينة  الليل،  اجلمعة دخل خمدع  م�صاء  الّذهاب. 

كّن�صت من على راأ�صها كّل ق�س الربتقال. كابي الّلون 

�صار وجه املدينة، ل األق يف الأفق ول اآخرة تغازله 

فخايله  املرتفعات  دوار  داهمه  النا�صجة..  باآلئها 

اآدم  يقف،  »نوذ«1  جبل  ذروة  على  كاأمّنا  قوط 
ّ
ال�ص

الأر�س،  منه  تتناءى  بالعراء  رّبه  نبذه  وقد  الأخري 

وح على 
ّ
ماء، يفقد ج�صده رق�صة الر

ّ
تتجافى عنه ال�ص

رّبه،  بيدْي  امُل�صّوى  الّطني  �صالبة  الغيم،  م�سح 

املت�صاّدة  العنا�س  ان�صجام  البليل،  الرّتاب  فْوح 

حتت خبء اجللد ول يعرف من اأّي باب يذرع حقل 

العمر اجلديد، ول من اأّي مكان يزدلف جمّددا للحياة 

عب، وتقنية ال�ّصبع  وحيدا، وقد فقد مهارة العي�س ال�صّ

  ..
ّ
غب اليومي

ّ
يف زمن ال�ص

�صار يجرجره الّذهول. يت�صاقط يف درج البناية �صبه 

امل�صاء فيعرث فتتلّقفه بناته فيتجافى عنهّن كاأمّنا 

من  تخّل�س  كان  ال�ّصفوق.  اأذرعهّن  من  �صوك  يلدغه 

اأودع  فيما  واأّمهّن،  لرّبهّن  �صاأنهّن  واأوكل  عبئهّن 

ماء ترتقب اأن يوؤذن لها بالعروج 
ّ
وح على �صفة ال�ص

ّ
الر

اإىل م�صاكن املتطّهرين.. كان فرغ متاما من عوالق 

الّدنيا اأّنى له الآن يحملها من جديد.. !؟ 

عرب  برد  من  تقفقف   .
ّ
اخلريفي امل�صاء  اد  �سُ لفحه 

يلوذ  ي�صطّك،  يرجتف،  �صار  عظمه.  اإىل  جارحا 

كاأمّنا طينه  منه  فيه  ملجاأ  يجد  فال  ببع�س  بع�صه 

غريبة  اأوجاع  وهلة..  لأّول  الأر�س  هواء  يكت�صف 

جوفه  يف  عرمت  وفو�صى  مفا�صله،  يف  ا�صتنفرت 

الذي انربى يبقبق من جوع في�صمع لأمعائه �صكوى 

الّطوى امل�صي�س.. ل ميكن اأن اأكون بخري، هذر.. ل 

ميكن.. مل يح�صن الّطبيب الّت�صخي�س اأو اأخطاأ امللفَّ 

رمّبا.. نعم، بالتاأكيد اأخطاأ..

على  وحتامل  بناته  اإحدى  ذراع  من  نف�صه  ِانتزع 

من  العيادة  نحو  وي�صتقيم  الّدرج  يف   
ّ
يكب تداعيه 

 
ّ
جديد. دفع الباب ومل ي�صتاأذن. تهالك على الكر�صي

يتدارك نَف�صه. 

قراءة  اأعدت  هاّل  اُعذرين،  دكتور.  يا  ف�صلك  من   -

امللّف الذي ا�صطحبُته معي..؟

- ملاذا ت�ّس على اأّنك متوت من �سطان خبيث يا 

�صديقي؟ اأنت بخري. 

نة املا�صية قبلك هو 
ّ
- زميلك الذي �صغل العيادة ال�ص

من اأ�ّس على ذلك. اأمهلني �صّتة اأ�صهر فاأ�سفت على 

ال�صنة الثانية حّيا.

- هذا لي�س ملّفك يا »خمي�س«، ل �صّك اأّن �صاحبته 

توّفيت منذ اأ�صهر. مر�صها كان متقّدما جّدا. 

- اأ�صتغفر اهلل.. يا دكتور، باهلل عليك ل توجع القلب 

اأكرث.. هذا ملّفي جلبته من منزيل وفيه كّل فحو�صات 

�صا فاختل�صه 
ّ
نة املا�صية. يف الواقع ر�صْوت ممر

ّ
ال�ص

 غفر يل وله اهلل.
ّ
يل من اأر�صيف م�صت�صفى عمومي

فاأخطاأك  الّزميل  عني  من  حرف  �صقط  لالأ�صف،   -

ملري�صة  هي  الفحو�صات  هذه  الّت�صخي�س.  يف 

تدعى«خمي�صة«..لكن كيف و�صل ملّفها اإليك..؟

 وابن عّبا�س وقتادة واأبو العالية: اإّنه 
ّ
- »..فقال علي

)اآدم( اأُهبط بالهند على جبل يقال له نوذ من اأر�س 

اجلزء  التاريخ  يف  الكامل  الأثري-  ابن  �سنديب..« 

الأّول – دار الكتاب العربي �س34.1 .     
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يفتح يف كال  الذي  املتحرك  الباب  حني دلفت من 

الجتاهني ، �صعرت اأنها تدلف اإىل عامل اآخر لوهلة 

ثم حترك ودار بها الباب فوجدت نف�صها يف ال�صارع 

النا�س  وحركة  والغبار  ال�صديد  احلر  حيث  ثانية 

التي ل تنقطع، وحيث ميتد على مرمى من ب�سها 

ال�صارع الطويل املوؤدي اىل املخيم حيث يقع بيتها، 

اأعادت املحاولة ثانية ودلفت هذه املرة اىل الداخل 

قدمها  ومدت  بكتفها  الباب  دفعت  حيث  ب�سعة 

اىل اأق�صى حد لتمنع ارتداد ج�صدها للخلف ولكنها  

مار  فم  من  تنطلق  خافتة  �صحكة  و�صمعت  تعرثت 

من  هناك  وكاأن  ال�صحكة  هذه  تال�صت  ما  �سعان 

متنع  املكان  هذا  يف  العمل  قوانني  اأن  اأو  انتهرها 

بربودة  �صعرت  الداخل  يف  اأ�صبحت  حني  ال�صحك! 

فيما  ناظرها  جتيل  وهي  وتاأكدت  ج�صدها  تلف 

اأنها حقا يف عامل ل ينتمي اىل عاملها يف  حولها 

 ،، باب  جمرد  عاملها  بني  يف�صله  ،،،عامل  اخلارج 

رمبا كان هذا بابا �صحريا لأنه يدخلها ويخرجها 

كانت  قدمية  حكاية  تذكرت  واحدة،  حلظة  يف 

ترويها عجوز يف املخيم لها ولخوتها وهم �صغار 

، كانت تروي عن عامل اأر�صي �صفلي ي�صكنه اجلان 

من  يختارون  من  اليه  ي�صحبون  واأنهم  والعفاريت 

اطالقا،  يعود  ل  اليه  يذهب  من  ولكن  الن�س  عامل 

كانت حني ت�صمع هذا احلديث من العجوز التي ميالأ 

فمها  من  وتربز  قدميا  اأخ�س  و�صما  فمها  حميط 

تتخيل  وهي  ت�سح  كانت   ، وذهبية  ف�صية  اأ�صنان 

نف�صها الإن�صية املختارة التي �صتنزل اىل هذا العامل 

مما  وغريها  والالآلئ  واملجوهرات  الكنوز  حيث 

لقاطني  �صيئا  يعني  ل  ولكنه  الب�س  لعاب  ي�صيل 

العامل ال�صفلي، كثريا اأي�صا ما تخيلت اأن هناك بابا 

وحتاول  بخيالها  وت�سح   ، العامل  هذا  اىل  يوؤدي 

بها  م�صت  الأيام  ولكن  الباب  هذا  عن  البحث 

متتابعة وكلما فتحت بابا وجدته ل يف�صى اإل اإىل 

نف�س العامل الذي تعي�صه،، الفقر والعازة واحلرمان،، 

حتى حني توفيت تلك العجوز �صعرت بالنقمة عليها 

الو�صول اىل  اأنها تعرف  طريق  لأنها كانت تعتقد 

اأحدا  تخرب  مل  ولكنها  الكنوز  حيث  ال�صفلي  العامل 

رمبا  ولكن  اليه  يوؤدي  الذي  بالباب  ول  بالطريقة 

هذا  اأهل  انتقام  من  خائفة  كانت  العجوز  كانت 

لو  اأف�صت �سهم، ماذا كان ي�صريها  لو هي  العامل 

الفقراء..؟؟  اأقاربها  ال�س وهي حتت�س لأحد  اف�صت 

على  باحلقد  وامتالأت  نف�صها  وبني  بينها  ت�صاءلت 

اكت�صفت  الأيام  بها  مرت  حني  ولكن  اأكرث  العجوز 

اأو كذبة  اأنها ق�صت عمرها وهي تبحث عن خرافة 

قد  اأف�صل  اأن هناك غدا  نف�صها  بها  تقنع  و�صيلة  اأو 

حتمله �صدفة او ياأتي به مزلج باب ، اإغراقها يف 

اأو هذا الأمل هو الذي جعلها حتتمل كل  هذا احللم 

ما مر بها يف حياتها، فقدها لأمها وهي ما زالت 

ال�صاد�صة من عمرها ثم زواج والدها بجارتهم  يف 

والتي  �صاحباتها  اأعز  اأمها  تعتربها  كانت  التي 

بالو�صية  يلهج  ول�صانها  ذراعيها  بني  اأمها  ماتت 

العذاب  الوحيدة،  بطفلتها  تعتني  لكي  والرجاء 

�صوت  اأبيها،  زوجة  يد  على  نالته  الذي  والقهر 
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�صحكاتها التي كانت متالأ اأذنيها وهي تداعب الأب 

له طفلة  اأن  ان�صغاله ب�صهواته  الذي ن�صي يف غمرة 

حتتاج للعطف واحلنان ، ثم ا�سار زوجة الأب على 

عاما  بع�سين  يكربها  الذي  �صقيقها  من  زواجها 

زالت  ما  بعد،،  ع�س  اخلام�س  عامها  تبلغ  مل  وهي 

بحمرة  اأ�سق  الذي  ابيها  زوجة  �صقيق  وجه  تذكر 

�صنعتها بهجة وت�صورته كاأ�صد من الذين �صمعتهم 

حني  ون�صوة  بانت�صار  يزاأر  والذي  اأي�صا  باحلكايا 

الكثري من اجلهد  يقع على فري�صة �صعيفة مل يبذل 

حني  اليوم  ذلك  يف  وجهه  اأ�سق   ، ا�صطيادها  يف 

كانت   ، الن�صاء  مبلغ  بلغت  قد  اأنها  �صقيقته  اأبلغته 

ال�صيقة  البيت  هي تنزوي يف ركن بعيد من باحة 

�صيلتهمها  وكاأنه  اليها  ت�صل  نظرته  راأت  ولكنها 

اأكرث  باحلائط  والت�صقت  وتكورت  نف�صها  فلملمت 

ان�صق  لو  الطفلة  �صذاجة  يف  اأي�صا  حلظتها  ومتنت 

احلائط خلفها وفتح الباب اىل العامل ال�صفلي الذي 

بيت  باب  هو  لها  فتح  اآخر  بابا  ولكن  به  حلمت 

النظرة  تلك  من  اأيام  خالل  تزوجها  الذي  عري�صها 

وتزوجته  الأ�صد،،  وجه  ا�ساقة  فيها  اأودعها  التي 

وعرفت معنى العذاب اأكرث واأن ما كانت تعانيه من 

زوجة الأب مل يكن ال لعبا ولهوا مقارنة مبا اأذاقها 

ويرف�س  البيت  يحب�صها يف  كان  الزوج...  هذا  اياه 

وحيدة  بالداخل  ويرتكها  الباب  ويو�صد  خروجها 

وحتلم يف كل م�صاء حني يعود اأن يفتح الباب وجتد 

امامها اأحد �صكان العامل ال�صفلي ولكن ظل زوجها 

الفراغ حولها فتبكي يف ح�سة  لها وميالأ  يرتاءى 

يفتح  والن�صوة  واملتعة  ال�صعادة  من  بابا  ،وتتخيل 

الليل  من وراء ظهر زوجها حني يعتليها يف ظلمة 

وينه�س ج�صدها ب�ساوة اأ�صد، واأ�صبحت حتاول اأن 

تتنا�صى هذا احللم خا�صة حني اأ�صبحت اأما حلفنة 

�صنوات  يف  رحمها  من  بهم  قذفت  الأطفال  من 

زوجها  بداأ  اخلام�س  طفلها  اجنابها  بعد   ، متتالية 

اأخربته  ي�صكو من مر�س ما فلم يقاوم كثريا حني 

لكي  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  اإىل  �صتتوجه  انها 

ومل  دخل،  م�صدر  بال  اأ�صبحوا  اأن  بعد  عونا  تطلب 

اإىل  البيت  باب  من  مرة  لأول  خروجها  على  يعلق 

ال�صارع.

وقد  لعانتهم،  الوزارة  خ�ص�صته  �صغريا  مبلغا 

كان يتعني عليها اأن تتوجه كل اأول �صهر اإىل البنك 

الباب  هذا  من  دلفت  ولذا  لت�سف حوالة �صغرية، 

لأول مرة يف حياتها.

مل  فهي  جمال  من  م�صحات  حتمل  تزال  ل  كانت 

املتكرر  الفقر والجناب  الثالثني ولكن  تتم عامها 

عمرها  من  اأكرب  تبدو  جعلوها  الرثة  ومالب�صها 

 ، ما  مكان  من  تنبعث  غام�س  عطر  رائحة  بكثري، 

مادة  رائحة  الواقع  يف  ولكنه  عطر  اأنه  اعتقدت 

تنظيف من ماركة اأجنبية، راأت املوظفات الأنيقات 

�سح  وال�سافات،  واحلوا�صيب  املكاتب  خلف 

ي�صتيقظن  هل  نف�صها:  ت�صاأل  وهي  بهن  خيالها 

بقايا  من  ملت�صقة  وعيونهن  كل �صباح  النوم  من 

متك�سة  اأظفارهن  هل  معها،  يحدث  كما  قذاء 

يحتفظن على حافة  مثلها؟هل  م�صققة  واأ�صابعهن 

من  عليها  ح�صلن  واحدة  دواء  بزجاجة  ال�صباك 

العيادة املجانية ويتناوبن ا�صتخدامها لأي مر�س 

ي�صكو منهن اأي طفل من اأطفالهن لأن ل دواء غريه 

لديهن؟؟ الكثري من الأ�صئلة جالت يف راأ�صها ولكن 

حني راأت لوحة م�صيئة تعلن عن جوائز البنك التي 

ناحية  يف  خيالها  �سح   ، فيه  للمدخرين  يقدمها 

اأخرى وهي تتخيل نف�صها قد فازت بجائزة �صخمة 

به... الذي طاملا حلمت  ال�صفلي  العامل  اإىل  تقودها 

موظفة  تناديها  حني  تتوقف  وخيالتها  اأحالمها 

مدت  وحني  اأمامها،  طويل  طابور  يف  تنتظم  اأن 

تخطيط  اأجادت  اأخرى  موظفة  اإىل  امل�صققة  يدها 

حاجبيها و�صفتيها، �صعرت اأنها تريد اأن تخرج من 

هذا املكان باأق�صى �سعة، وبالفعل حني اأ�صبحت 

الأوراق املالية القليلة يف يدها اأ�سعت للخروج من 

خرجت  املرة  هذه  ولكنها  منه،  دلفت  الذي  الباب 

اإىل  طريقها  تاأخذ  وهي  تتعرث  ومل  ب�سعة،  منه 

ال�صارع املوؤدي اإىل املخيم.
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 كانت تلك الق�صة التي ق�صمت ظهر البعري. فقد عاد 

اإىل الفندق قبل وقت الغداء و�صعد اإىل غرفته. كانت 

الباب  تقفل  ومل  احلمام،  يف  �صعرها  مت�صط  زوجته 

ل  اأنه  اعتقد  لذلك  عادة.  تفعل  كما  نف�صها،  على 

م�صكلة من دخوله. لكنها �سخت يف وجهه بكره، 

نعم، كانت هناك نغمة كره يف �صوتها »هال اأغلقت 

الباب من ف�صلك؟«

الفندق.  غادر  ثم  الغرفة،  من  وخرج  الباب،  اأغلق 

كانت ل تزال تثلج.

بديكوراته  القدمي  املطعم  يف  يتغدى  كان  وبينما 

خارجا  حدق  املبقع،  وزجاجه  ومراياه،  املذهبة، 

الغامقة  اخلمرية  اخللفية  على  املت�صاقط  الثلج  يف 

لق�س كاريغنانو. كان الثلج يت�صاقط على الأفاريز 

اخلطوط  مناذج  النوافذ،  اإطارات  على  الباروكية، 

على  الدقيقة،  املنقلبة،  املكررة،  املزينة،  املائلة، 

«  عندما ر�صم 
)1(

ال�سبات اخلفيفة لقلم  »غواريني

بينما  الق�س.  مبنى  لواجهة  الأوىل  ال�صور  ب�سعة 

ال�صاحة  مركز  يف   
)2(

جيوبرتي متثال  يغو�س  كان 

عباءته،  وثنيات  واليدين،  الكتفني،  حتى  بالثلج، 

�صورة  بل  متثال،  لي�س  وكاأنه  بدا  راأ�صه.  وحول 

فيليبو  الر�صام  فر�صاة  ب�سبات  مر�صو�صة  لتمثال 

دي بي�صي�س بلون اأبي�س. بدا جميال بالرغم من اأنه 

لي�س كذلك. 

ب�صط الثلج كل �صيء مثل م�صمم عظيم.

اأمه، كان يتناول  الذي منذ اختلف مع  فكر بوالده، 

الذي  املطعم  نف�س  يف  دائما  اخلارج،  يف  غداءه 

يجل�س فيه الآن لأ�صباب م�صابهة، والذي كان يبدو 

يف زمن والده بنف�س تفا�صيل اليوم، وكان قد م�صى 
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على بنائه 130 عاما. وباإ�صافة 130 اإىل 40 عاما 

ي�صبح التاريخ 170 عاما. 

الختالف  كان  بحياته،  فكر  ثم  والده،  بحياة  فكر 

األ  مت�صابهتان.  الآن  لكنهما  املا�صي،  يف  كبريا 

يوجد امراأة يف الوجود ميكن اأن تكون احلياة معها 

حمتملة؟

ومرة تلو الأخرى، فكر بجميع الن�صاء الالتي مررن 

اأن يكون مو�صوعيا.  يف حياته قبل زوجته. حاول 

يكن  فلم  عنهن.  النظر  �سف  الأخرى،  تلو  ومرة 

الفرق  نف�صها.  الن�صخة  جميعهن  زوجته.  من  اأف�صل 

تزوجها هي  اأنه  الهزيل  التف�صيل  كان يف  الوحيد، 

منهن  واحدة  اأي  تزوج  ولو  الأخريات.  يتزوج  ومل 

متاأكدا  كان  ممل،  خملوق  اإىل  بعد  فيما  ف�صتتحول 

من ذلك.

رمبا كان عليه اأن يوفر الوقت ويتوقف عند الأوىل، 

قال لنف�صه، وهو ي�صحب نف�صا عميقا. لكن من كانت 

الأوىل؟

التي كان معها عندما برقت  الأوىل  من هي املراأة 

يف راأ�صه فكرة الزواج املحتومة هذه؟ 

كانت عودة للنب�س يف حلم يقظة، طويل، بطيء، وغري 

موؤكد. حفر يف املا�صي ال�صحيق املن�صي، عودة اإىل 

اأيام مراهقته. وبينما كانت عيناه تقومان بتمرين 

برقة  يت�صاقط  كان  الذي  بالثلج  وتغرقان  نظري 

كاريغنانو،  لق�س  الداكنة  اخللفية  باجتاه  وثبات 

�صعر بالثقة وبع�س ال�صعادة ، والالمبالة، والبالهة. 

متتبعا الك�صفات  الثلجية الكثيفة، وطريقة �صقوطها 

وهي  متحولة،  اأ�صكال  تاأخذ  كانت  التي  املتغري 

اأن  قبل  الأرابي�صك وتتحطم  ت�صكيالت   تتطاير على 

تلتقطها العني.

تذكرهن  امل�صتحيل  من  كان  طويل.  يقظة  حلم 

جميعا. مرت �صنوات طويلة. لكن من كانت الأوىل؟ 

من كانت الأوىل؟

لينا كانت الأوىل، بدون اأي �صك.

�صقراء، طويلة، قوية،  بقليل.  اأ�صغر منه  رمبا كانت 

لكنها يف الوقت نف�صه م�سقة وردية اللون، جلدها 

والأكرث طراوة.  ناعم، حيوية، عقلها متفتح، ذكية، 

فتاة حريرية. وكانت موظفة يف البنك.

غرقا يف املغازلة طوال الربيع، من مار�س اإىل يونيو 

باأنهما  اأهل املنطقة  اأكرث، حتى قال  اأو يوليو لي�س 

»حتدثا مع بع�صهما البع�س«. كل �صيء كان جميال. 

امراأة  اأي  اأكرث �صعادة من وجوده مع  وكان �صعيدا. 

يعرف!  فقط  كان  لو  حياته.  يف  بعد  فيما  اأخرى 

الكاملة،  و�صعادتها  لينا  م�صت  لكن  فقط!  توقع  لو 

... مل ل تتكرر هذه النعمة مرة  املفاجئة، املجانية 

اأخرى؟ كانت حياته برمتها اأمامه! وتركها.

ومما ل�صك فيه اأنه هو، ل هي، من قطع العالقة. لكن 

ملاذا؟

قادما.  ال�صيف  كان  الأمر.  كان  هكذا  ل�صيء.  ل 

الإجازات يف الهواء الطلق، كانت �صيئا جميال. كان 

عاملة.  فتاة  هي  كانت  بينما  الو�صطى،  الطبقة  من 

بها  عالقته  قطع  الذي  ال�صبب  هو  هذا  يكن  مل  لكن 

من اأجله. قطعها بب�صاطة لأنه كان يف الع�سين من 

عمره، مل يح�صل على اأي �صهادة، ول عمل يف الأفق، 

فكيف كان باإمكانه التفكري يف الزواج ب�صكل جدي؟

والآن يفكر بذلك، عندما كان يف اإحدى الليايل يف 

حديقة فيال قدمية، على بعد عدة كيلومرتات خارج 

بلدة، اأ�صبحت اليوم جزءا من �صاحية.

خمتلف  ب�صعور  ي�صعر  كان  لينا،  ي�صم  كان  عندما 

اأنها مل  متاما عن كل ما جربه مع الأخريات. رغم 

تتعد مرات قليلة. 

كان با�صتطاعته خالل جلو�صهما على الع�صب، و�صط 

تقريبا،  الدام�س  الظالم  ورغم  الفواحة،  املاغنوليا 

الالمعة  البي�صاء  اأ�صنانها  احلمراون،  �صفتيها  روؤية 

القوية وفوق كل ذلك عينيها الكبريتني الزرقاوين. 

كونها  حياته.  يف  الأوىل  احلقيقية  املراأة  كانت 

عنها  تختلف  نف�صه  الوقت  ويف  نف�صه  مع  تت�صابه 

ب�صكل ي�صعب فهمه. املخلوق الذي كان يبدو مغلقا، 

كان ين�صهر معها، يطيع بطريقة غام�صة وطبيعية 

اأنه  بب�صاطة  ي�صعر  وكان  والأعلى.  الأجمل  الغريزة 

اآخر، وكاأنه يعانق  مل يكن يعانق نف�صه بل �صخ�صا 

الأبدية.

اأر�س الفيال القدمية، رمبا كان ذلك يف مايو،  على 

ا�صتبك بقوة مع  الأبدية، ب�صفتيه، ويديه.

اإذن ملاذا تركها تن�صل بعيدا؟ ملاذا مل يعي�صا �صوية، 
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دائما، حتى يفرقهما املوت؟

مل مل يتزوج لينا؟

ويفكر بذلك، نعم، اإنه يفكر بذلك. لكنه يف احلال، اأو 

تقريبا يف احلال، اأبعد الفكرة املجنونة.

الآن، وبعد مرور ثالثني عاما، يعلم اأنه فعل ال�صواب، 

اأكرث جنونا من  الأقل، مل يكن ت�سفه ذلك  اأو على 

الت�سف الذي ارتكبه موؤخرا. 

لن يكون الأمر اأف�صل مما هو عليه الآن!

وبعد  التداعيات.  تلك  كل  مع  تاأخر  قد  الوقت  كان 

الوقت  كم من  الثلج.  ينظر عرب  �صاكنا  الغداء جل�س 

من  ا�صتيقظ  احلال؟  هذه  على  وهو  عليه  م�صى 

وهو  املرتدد  النادل  �صوت  �صماعه  لدى  تاأمالته 

يعر�س عليه الفاتورة. كانت �صالة الطعام ال�صخمة 

الذهبية املتاألقة فارغة متاما. وقد ميز على الطرف 

الآخر رجلني مبعطفني وقبعتني، كانا املالك ورئي�س 

الندل، من الوا�صح اأنهما كانا ينتظران ذهابه قبل 

مغادرتهما. 

مل  لذلك  اخلام�صة.  حوايل  كانت  ال�صاعة.  اإىل  نظر 

تكن واجهة ق�س كاريغنانو حمراء، بل �صوداء. هبط 

الظالم. دفع احل�صاب وخرج.

جتول على غري هدى حتت املباين املقنطرة. وعندما 

�صعر بالتعب عاد اإىل املقهى. كان عليه العودة اإىل 

الفندق لروؤية زوجته ثانية، لكن لي�س الآن.

تتناوبه  املقنطرة،  املباين  حتت  التجول  يف  ا�صتمر 

ا�صتمر  الوقت.  نف�س  يف  وال�صعادة  الياأ�س  م�صاعر 

نادي  دليل  يف  قراءته  تذكر  اخلارج.  يف  الثلج 

ال�صياحة باأن تورين تبعد 14 كيلومرتا عن املباين 

املقنطرة. كم من مدن يف العامل ميكنها تقدمي مثل 

هذه اللياقة املتمدنة؟ بولوجنا، رمبا؟ بادوا؟ لكنها 

لي�صت �صخمة، �صاهقة وحديثة مثل تلك! 

لذلك ا�صتمر يف امل�صي اإىل اأن عم الظالم ووجد نف�صه 

على زاوية �صارعي فينزاجليو وفيتوريو التي كانت 

بورجوازية  تخوم  طفولته  اأيام  منذ  دائما  له  تبدو 

هي  الزاوية،  تلك  تورين.  يف  ع�س  التا�صع  القرن 

املقنطرة  املباين  فيها  تلتقي  التي  النقطة  متاما 

لل�صارعني الرئي�صيني بعد قطع م�صافة 14 كيلومرتا 

مت  الذي  الب�صيط  املنحدر  اإىل  �صعودا   املدينة  عرب 

كان  الزاوية  وخلف  بو،  نهر  �صفاف  من  بناوؤه 

المتداد الأخري ل�صارع فيتوريو، املوح�س لفتقاده 

اإىل املباين املقنطرة، حيث كان ال�صجن، برج �صان 

باولو، العمال، املعامل وامل�صتقبل املوح�س.

دائما  فامل�صتقبل  القدمية.  الفكرة  تلك  عند  ابت�صم 

وبعد  الآن،  الطبيعي.  ال�صيء  هو  وذلك  موح�س. 

بني  الهاوية  بتلك  ي�صعر  يزال  ل  ال�صنوات،  تلك  كل 

اأنه  املدينة، رغم  العاملة يف  والطبقة  البورجوازية 

يف القرن الع�سين ولي�س التا�صع ع�س. تلك الزاوية 

التي  فيتوريو  و�صارع  فينزاغليو   ل�صارع  القدمية 

تتمدد مثل �صواد فاحم يخرج من املاء، حيث الليل 

وامل�صتقبل مل يكونا اأكرث من ذلك ال�صواد، على اأكرث 

تقدير. البحر الذي كان يواجهه، اأ�صبح اأر�صا قاحلة. 

بات امل�صتقبل حا�سا. وقبلت الطبقة البورجوازية 

يف تورين بكل اإرادتها معانقة الطبقة العاملة، بكل 

جمدها وغناها ودفاعها. 

من  كان  �صوءا  �صخ�س،  لأي  بالن�صبة  لكن 

ليلة  يف  يتجول  العاملة،  الطبقة  اأو  البورجوازيني 

املقنطرة،  الأبنية  طول  على  هدى  غري  على  مثلجة 

طريقي  زاوية  فاإن   نف�صه،  عن  الرتويح  حماول 

للتوقف  نقطة طبيعية  تزال  ل  وفيتوريو  فينزاغليو 

عندها. 

فيه  عا�صا  الذي  الربيع  على  الوقت  من  م�صى  كم 

اأن  قبل  لينا،  مع  عالقته  اأنهى  حني  حبهما،  ق�صة 

يعود اإىل ريربو�س �صيمني!

موقف  يف  تركن  اأجرة  �صيارة  لحظ  الزاوية  وعند 

عند الر�صيف.

هل يعود اإىل الفندق؟ ويواجه تلك العاهرة؟

�صعر بانقبا�س يف قلبه.

لكن ما الذي �صيفعله الآن؟

خالل م�صواره الطويل عرب الأبنية املقنطرة، وفو�صى 

الذكريات واأحالم اليقظة التي ا�صتمرت يف التوارد، 

ال�صورة  الثلج،  رقاقات  مثل  وتتمازج  ترتاق�س 

املف�صلة التي تلح عليه، املحبوبة، اجلميلة، ال�صورة 

املوا�صية: املوقف يف الفيال القدمية، تلك الليلة من 

مايو، ووجه لينا يتلقى قبالته.

ودخلها  مفاجئ.  كحل  فجاأة  نادى  »تاك�صي«، 
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بقيت  التي  املنطقة  با�صم  ال�صائق  اأخرب  ب�سعة، 

ل�صنوات طويلة جمرد قرية، ثم انف�صلت عن املدينة 

لت�صبح الآن �صاحية �صغرية.

عندما و�صل، توقف الثلج. غادر التاك�صي يف �صاحة 

القرية، التي مل تتغري مبنازلها املنخف�صة ومداخلها 

القدمية  البلدة  منازل  ال�صميكة:  وجدرانها  الكبرية 

نف�س  لكن يف  اإىل جنب.  بنيت جنبا  قروية  واأكواخ 

اأبعد  الوقت، خلف الأ�صقف املحملة بالثلوج، ولي�س 

من مائتي مرت باجتاه تورين، كان ميكن م�صاهدة 

باآلف  الألوان  خمتلفة  هند�صية،  �صاهقة  اأبنية 

اأبنية  اإىل  بالإ�صافة  امل�صاءة،  وال�سفات  النوافذ 

منازل  واأبنية  الرهن،  حتت  منازل  عامة،  ملكية 

العمال الب�صعة. 

لل�صائق  �سابا  قدم  مفتوحا.  يزال  ل  مقهى  �صاهد 

وطلب منه النتظار هناك. فغيابه لن يطول.

مائتي  حوايل  خطوات،  �صوى  تبعد  الفيال  تكن  مل 

مرت عن ال�صاحة. ح�صب ذاكرته. ظهرت البوابة فجاأة 

يف زقاق القرية القدمية. ومن هناك، اأ�صبح الزقاق 

طريق ينحدر اإىل نهر دورا القريب ويطوق من جانب 

جرن  تذكر  للفيال.  حدودي  بجدار  بعد  على  واحد 

املاء املقد�س على بعد اأمتار من البوابة، جرن ماء 

مقد�س اأو مزار نذور تقريبا مقابل اجلدار، وثغرة يف 

اجلدار م�صدودة باأجمة كبرية تخفيها. كانت احلديقة 

كبرية، الفيال، من القرن التا�صع ع�س وغري ماأهولة 

عادة يف اخلريف ب�صبب مو�صم العطالت.

الثغرة  تعد  مل  رمبا  اليوم.  �صيء  كل  تغري  رمبا 

اإذا مل  يهم،  ل  �صنوات طويلة!  موجودة هناك. مرت 

هناك �صيء اآخر عليه روؤيته غري ذلك اجلدار القدمي، 

اللحظة  وتعانق  الأقل،  على  اليوم  عليه  يبدو  كما 

القريبة ليحول حياته برمتها اإىل حقيقة ... ليجعلها 

حقيقة اأم لي�صعدها؟ كالهما. اأ�س على الثنني.

جتاوز  �صهال.  ذلك  يكن  مل  الأحوال،  جميع  ويف 

ال�صاحة بب�صاطة، وتبع الزقاق حيث البوابة. غا�س 

حذاء  يرتدي  يكن  مل  لأنه  الطرية  الثلج  كتل  يف 

منا�صبا. كان الزقاق مهجورا وكئيبا. ملبات قدمية 

بظالل لمعة، تتباعد عند زوايا املنازل، تبدو مثل 

اجلواهر يف الربد، هواء ليلي نقي. اإذا مل يتم �صماع 

اأ�صوات مو�صيقى، اأغان، �صحك، زعيق وت�صفيق من 

اأجهزة التلفزيون من املنازل التي مير بالقرب منها، 

اإما  الأ�صوات،  مهجورة.  بقرية  مير  اأنه  يعني  فذلك 

ب�صبب �صماكة اجلدران اأو عمق الثلج الذي يغطي كل 

�صيء، كان مكبوتا ب�صكل غريب وكاأنه ملفوف بقطن 

و�صوف.

ثم اختفى كل �صيء. كل ما كان ميكنه �صماعه هو 

خلطواته  اخلافت  وال�صوت  وال�صوء  العميق  تنف�صه 

التي كان يغر�صها يف الثلج، متبوعة بدمدمة وهي 

تقطر بينما كان ينزل قدمه ثانية. 

ت�صتلقي  كانت  بينما  هناك،  اأمامه  البوابة  كانت 

خلفه القرية واملدينة. كان يواجه فقط الفيال والريف 

املفتوح. اإذا توقف لفرتة  واأخذ نف�صه، �صي�صعر به من 

�صيء  كل  تقريبا  ال�صمت،  ذلك  ويف  ال�صمت.  �صدة 

يف  اأقدامه  �صوت  بدا  ثانية،  حترك  وحاملا  كامل، 

الثلج وكاأنه ت�صم. 

اأن  لبد  ومتهدم.  مق�س  قدمي،  هناك.  كان  املزار 

�صكله بغي�س الآن، و�صعر بال�صيق لحتمال اإ�صالح 

الفجوة. لكن مل يفرت�س اأنهم قاموا بذلك؟

الثلج،  فوق  �صعوده  بداأ  الركام.  �صعود  يف  جاهد 

الذي كان ينحدر حتت اأقدامه على �صكل كتل، ليعيده 

ارتدائه  ب�صبب  اأخريا  جنح  لكن  الأ�صفل.  اإىل  ثانية 

القفازات والعمل على تك�صري الكورني�س الذي يف�صل 

قاعدة  املزار عن املحراب الذي ي�صم متثال العذراء 

اأي  اأو قدي�س. كان هناك حاجز حديدي، لكن مل ير 

�صوء يف الداخل، مل ي�صتطع الروؤية اأو التذكر.

غطى الثلج الأجمة واحلائط بكتلة واحدة. لتكت�صف 

الفجوة عليك اأن تعرف بوجودها.

ل، مل يتم اإ�صالحها، واأ�صبح من الأ�صهل العبور من 

خاللها بكل هذا الثلج الذي يغطيها. 

عندما و�صل اإىل طريق يف احلديقة، توقف، اأخذ قلبه 

يطرق بعنف، وا�صتمع اأكرث من مرة اإىل ال�صمت، لكن 

م�صى زمن طويل، وكاأنه يف العمق.

منه،  وبالقرب  وباردا.  نقيا  �صاكنا،  الهواء  كان 

طقطقة  �صوت  كان  امل�صموعة  الوحيدة  الأ�صوات 

و�صوت  الثلج  ثقل  حتت  تتك�س  وكاأنها  الأغ�صان  

ملاذا  يعلم  وحده  اهلل  املتالحق.  املكبوت  الرتطام 
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احلياة.  من  معذبا  نوعا  والطقطقة  الرتطام  ميلك 

حمطة  يف  يحول  قطار  �صفري  ي�صمع  كان  وبعيدا 

بيانيزا،  اإىل  متوجهة  �صاحنة  ودمدمة  األبيغنانو، 

على اجلانب الآخر من الطريق اإىل دورا. 

عندما جل�س �صاكنا يف منت�صف الطريق، م�صغيا اإىل 

عيناه  اعتادت  والبعيدة،  القريبة  الأ�صوات،  جميع 

ب�صكل تدريجي على الظالم. اأو رمبا كان الثلج نف�صه 

هو الذي يحجب ال�صوء. وبعيدا عن الظالم، الظالل 

الغام�صة ملجموعات اأ�صجار الأجمة دائمة اخل�سة، 

�صيء  كل  بدا  البلوط،  �صجر  املغنوليا،  الأرز،  �صجر 

�صاطعا له مثل اليوم، لكن بدون األوان.

الأ�صجار  بني  وهناك  هنا  ببطء.  بالتقدم،  بداأ 

املزهرة، دوائر �صخمة وبي�صوية حيث كان يتحدب 

الدائمة  الف�صح  اأعمق. لحظ يف  الثلج ويظهر وكاأنه 

القمة  من  م�صتطيلة  متاري�س  اجلانبني  كال  على 

احلديقة  املقو�صة ملقاعد  اخللفيات  تنبثق من  التي 

ن�صفي  ومتثال  متجمدة،  نافورة  ثم  احلديدية. 

حجري.

الأثر  عرب  الأمين  اجلانب  على  راأى  ذلك،  كل  وفوق 

العاري، يف ف�صاء خال من  لل�صجر  الوا�صح  الرقيق 

اخل�سة، واجهة الفيال الرمادية ال�صخمة. 

مل يكن بعيدا الآن. ب�صع مئات الكيلومرتات و�صيكون 

الأ�صجار،  �صياج  الزهور،  اأ�سة  بني  هناك،  هناك. 

يف ذلك الف�صاء املفتوح يف مقدمة الفيال، يف تلك 

الرو�صة يف احلافة، حتت �صجرة املغنوليا ال�صخمة، 

حيث يعتقد اأنه عانق اخلالدة: لينا!

بك�صف  وبداأ  الفيال  واجهة  يف  يحدق  كان  وبينما 

معامل النوافذ، الرواق الروكوكي، ال�سفات احلديدية، 

تخطر  مل  لكن  طبيعية،  بفكرة  جمفال  فجاأة،  توقف 

الزمان  �صحر  اأو  الذكريات  �صحر  ب�صبب  رمبا  بباله، 

واملكان، ماذا لو كان هناك اأحد يف الفيال؟ 

طويلة  بفرتة  وبعدها  احلرب  خالل  اأنه  يعلم  كان 

اإجالوؤها  مت  التي  العائالت  من  عدد  ي�صكنها  كان 

على مدار العام، مبا فيه ال�صتاء. وقد كرهوا الغرف 

امل�صطلى، وباخت�صار  الطبخ يف  باملواقد،  الكبرية 

فعلوا ما بو�صعهم.

والآن ماذا لو كانت واحدة من تلك العائالت ل تزال 

هناك؟

اأو ماذا لو كان هناك وكيل، اأو ب�صتاين؟

ومن املحتمل جدا اأن يكون هناك كلب. والآن، وبعد 

خم�س دقائق منذ ت�صلقه اجلدار وم�صيه عرب احلديقة، 

يهدر خلف  الأقل  على  اأو  ينبح  اأن  الكلب  على  كان 

اأنه �صنف  اإذا كان حمبو�صا. لكن، بالرغم من  الباب 

اآذانه، مل ي�صمع �صيئا.

يف الواقع، تذكر اأنه �صمع عن بع�س كالب احلرا�صة 

اأن  املت�صلل  اأو  لل�س  ت�صمح  التي  ال�صارية  والذكية 

يدخل املناطق التي حتر�صها بدون اإثارة اأي �صجة، 

وتقفز  تفاجئه  ثم  املنزل،  اإىل  تقريبا  ي�صل  وتدعه 

على قدميه اأو حنجرته.

هل كان خائفا؟ تذكر زوجته اأثناء التداعي الطبيعي 

اأن  ميكن  �صار  �صيء  اأي  هناك  كان  هل  لالأفكار. 

يخيفه؟ ثم تابع وهو يبت�صم لنف�صه.

اأمتار يف مركز  بعد ع�سة  الفيال. وقف على  و�صل 

الف�صاء الفارغ الوا�صع  اأمام املنزل. هنا كان وهج 

الثلج ل يزال كثيفا. نظر اإىل ال�صماء وكاأنه ينظر اإىل 

القمر والنجوم. لكنها كانت معتمة ، مت�صقة، عالية، 

كانت  البيا�س،  من  مب�صحة  لكن  رمادية،  ب�صحب 

بالتاأكيد انعكا�س من الثلج.

اأين هي �صجرة املغنوليا الكبرية؟

�صلبة،  جافة،  �صخمة  الي�صار.  على  هناك.  كانت 

اأغ�صانها  والأ�صود.  بالأبي�س  مدبوغة  ق�ستها 

املنخف�صة، مثقلة بالثلج، حمنية على بعد مرت من 

الأر�س، وميكن اأن تلمح حتتك كهفا معتما، عميقا، 

احلقيقية  ال�صعادة  نهل  الكهف  يف  هناك  �صخما. 

لأول واآخر مرة يف حياته.

وبينما كان ينظر اإىل الكهف، تذكر يف احلال عبارة 

�صعر بحاجة  �صماعها  لينا، وعند  له  قالتها  حمددة 

اأن   ،
)3(

بر�سكي ي�صبح  اأن  ال�ساخ،  للبكاء،  ملحة 

لوحدهما،  اأ�صرتاليا،  اأو  اأمريكا  اإىل  لينا  مع  يهرب 

ما  كل   عن  بعيدا  جديد،  من  ويبداآن  يتزوجان 

يحيط بهما من واقع. كان التاأثري قويا بحيث �صعر 

باخلوف فورا. حاول ن�صيان تلك العبارة، ثم، وبعد 

لكن  بذلك،  وجنح  لينا.  ن�صيان  حاول  اأ�صابيع،  عدة 

فقط ملدة ثالثني عاما.
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الآن لينا كانت هناك. حية، هناك، بداخله. والعبارة؟ 

... العبارة؟

اأغلق عينيه يف حماولة لتذكرها متاما، كلمة، كلمة. 

�صجرة  على  بظهره  وا�صتند  يديه  �صبك  عينيه،  اأغلق 

املغنوليا، التي ميكن اأن ت�صاعده كثريا يف التفكري، 

التعبري  يتذكر  حتى  اإليها  النظر  اإغراء  تفادي  ويف 

ببيا�صها  ت�صحره،  التي  املغنوليا  ف�صجرة  متاما، 

و�صوادها، غمو�صها وا�صتبدادها، �صت�صتت تفكريه.

اأح�صانه،  بني  من  حلظة  يف  لينا  انزلقت  ح�صنا، 

الزرقاوين  بعينيها  اإليه  مبا�سة  ونظرت 

وكاأنها  برقة،  وهم�صت  ا�صمه  لفظت  ال�صاحكتني، 

تنفخ يف وجهه.

»ماذا �صتقول اأمك اإذا �صاهدتك هنا؟«

تلك كانت الكلمات، كان متاأكدا، لن يتذكر يف حياته 

كلها كلمات اأكرث جمال منها.

�صمع �صوت خطوات على الثلج، ثم تكاثرت اخلطوات 

خلفه. جفل، كان رعبا يخالطه �صيء من املتعة. �صعر 

باأن عليه اأن ي�صتدير، لكنه مل ميلك ال�صجاعة للقيام 

امل�صاألة  كانت  اآخ،  �صريى.  با�صتدارته  رمبا  بذلك. 

ت�صتحق العناء، بدون �صك. لكن اخلوف كان اأقوى. 

توقفت اخلطوات  قريبا منه، رمبا على بعد اأقل من 

قفا  على  بارد  بنف�س  ي�صعر  وكاأنه  بدا  خلفه.  مرت 

رقبته. هل كانت الريح؟ 

ال�صفقة!   بالدموع.  متتلئان  بعينيه  فجاأة  �صعر 

الت�صامح  اأو  ال�صفقة  لي�صت  ال�ساخ.  اأراد  الت�صامح! 

جتاه حلظة حرجة من حياته مثل حلظة هجره لينا، 

بب�صاطة  حمدد،  غري  ل�صبب  والت�صامح  ال�صفقة  بل 

لأنه كان خائفا. ولينا؟ اأين هي لينا الآن؟ مل ي�صمع 

عنها منذ ذلك الوقت، هذا هو الأمر، ول يوجد مربر 

للتفكري بذلك ...

�صمع  ثم  وقوة،  ب�سعة  ال�صم�س  �صبكة  �صوء  �سب 

الذي و�صل  ال�صخ�س  ارتطام و�سير. وكاأن  �صوت 

اإليه يف الثلج وتوقف خلفه، والذي كان قريبا منه 

حتى يكاد يالم�صه، قد ا�صتدار فجاأة وهرب. اأو رمبا 

كان جمرد تخيل، الأ�صوات احلقيقية الوحيدة  كان 

مثل  اآخر،  غ�صن  رمبا  الأخري،  والرتطام  الطقطقة 

الثلج.  ثقل  تك�ست حتت  التي  الأغ�صان  الكثري من 

ورمبا تكون اجلهة املوجودة فيها �صجرة املغنوليا 

هي الوحيدة م�صدر ال�صوت.

ا�صتدار لريى. 

�صجرة  باجتاه  مبا�سة  الثلج،  يف  وراأى  ا�صتدار 

حديثة  خطوات  ترت�صم  كانت  حيث  املغنوليا، 

ووا�صحة لقدمني �صغريتني، قدمي امراأة، اآثار اأقدام 

اجتهت اإليه من �صجرة املغنوليا ثم عادت اإليها.

اإىل  يهرع  اأن  هو  بالطبع،  ذهنه،  اإىل  تبادر  ما  اأول 

�صجرة املغنوليا. لكنه مل ي�صتطع. �صعر وكاأن قدميه 

ل ت�صاعدانه. 

واخلاطر الثاين كان ال�ساخ.

وخالل ذلك ت�صاقطت ك�صفة ثلجية، ثم اأخرى، وخالل 

حلظة، بداأت بالثلج ثانية.

من  هناك؟  »من  �سخ:  كافية،  بقوة  �صعر  وحاملا 

هناك؟«

الهواء  يف  ت�صتت  �صدى،  بدون  تال�صى،  �صوته  لكن 

متلحفا بالثلج الذي اأخذ يت�صاقط بقوة.

ملاذا فقط �صجاعته يف تتبع تلك اخلطوات ال�صغرية 

اإىل �صجرة املغنوليا؟

خالل حلظات، �صيمحوها الثلج ولن يكون باإمكانه 

مل  اأنها  على   الربهان  ويفقد  �صيفقدها،  متييزها، 

اإنها  اآثار الأقدام حقيقية،  تكن جمرد هلو�صات واأن 

الفر�صة الأخرية للمعرفة.

يرغب  يكن  مل  بال�صبط.  نيته  هذه  كانت  رمبا  لكن 

املعرفة. كان خائفا من املعرفة.

اجلدار،  فجوة  باجتاه  املهجورة  احلديقة  قطع 

يغط�س  يقع،  يتعرث،  الثلج،  يف  تغو�صان  وقدماه 

ب�صيء ما، ت�صلق ومل يتوقف حتى و�صل القرية وراأى 

تقف  واخل�ساء  البعيدة  ال�صغرية،  التاك�صي  هيكل 

يف ال�صوء الذهبي، خارج املقهى حيث تركها. 

 الهوام�ش

التعقيد  اإىل  مييل  اإيطايل،  وريا�صي  معماري  غواريني:  غوارينو    -1

يف ت�صميماته

2-   فين�صيزو جيوبرتي: رجل دولة وفيل�صوف

3 - بر�سكي: واحد من حماربني ا�صكندنافيني قدماء عرفوا بقتالهم 

امل�صعور. 
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»اأنا مري�س«. يقول ذلك با�صتمرار.

»العجز الذي تعاين منه لي�س فيزيائيًا. اإنه نف�صي. اأنت 

تن�صحب من واقعك اإىل املر�س، اأنت تهرب«. هذا هو رّد 

الطبيب النف�صي الذي جلاأ اإليه بعد اأن ف�صل كل الأطباء 

الآخرين يف ت�صخي�س مر�صه.  

ل  اأي�صا،  اأع�صاٍب  وطبيَب  قلٍب  طبيَب  راجع  قد  كان 

الأطفال  طب  عدا  ما  التخ�ص�صات  كل  من  اأطباء  بل 

اأحدهم يف ن�صبة مر�ٍس  والأمرا�س الن�صائية. مل يفلح 

اأي مر�س، لكن الأطباء  اإليه. كان م�صتعدا لتقبل  جيٍد 

جميعًا مل يتعاملوا مع اآلمه بجدية، اأو بالأحرى ف�صلوا 

اآلمه  ت�صخيف  هو  اأمامهم  الوحيد  احلل  كان  اأمامها. 

ون�صبتها اإىل عّلة نف�صية. 

مر�س  مع  التعامل  يبدو  ما  على  الأطباء  ي�صتطيع  ل 

جديد مل يدرج بعد يف كتب الطب الغليظة، ول يريدون 

تكبد عناء البحث فيها للعثور على ذلك املر�س النادر 

الذي تنتظم حتته الأعرا�س امل�صتتة التي يعاين منها.  

اغتاظ. فقد اأراد اأن يكون مري�صًا فعاًل حتى يكون احلّل 

النـوم يف امل�صت�صفى  اأو  الأدويـة  هو تناول كميـة من 

ويبداأ  بعدها،  لي�صفى  اأيام  لب�صعة  البيت  عن  بعيداً 

حياتـه من جديد. اأما اأن يقول له الطبيب »اأنت تهرب«، 

يهرب  كان  اإن  الهروب  يتوقف عن  اأن  بو�صـعه  فكيف 

فعال؟

بدا له اأن الطب النف�صي علم عدمي اجلدوى، فبداأ ي�صخر 

من ممار�صيه، ويقول اإنه ي�صتطيع اأن يفتح عيادة للطب 

النا�س وهم يحدثونه  اإىل  ليت�صلى بال�صتماع  النف�صي 

وتفاهاتهم  خ�صو�صياتهم  اأخ�ّس  عن  �صديد  باأمل 

النف�صية، وبعد اأن ميّل من تكرارهم للق�صة، ذلك التكرار 

بالت�صديق،  جديرة  اآلمهم  يجعل  اأنه  يتوهمون  الذي 

يلخ�س لهم الأمر باأنهم يهربون، ين�صحبون من احلياة، 

يعودون القهقرى اإىل رحم اأمهاتهم.

259\ كاتبة من الأردن

�سو�سن ع�سفور\

الأ�صد املـريـ�ض

من اأعمال �صارة العامري - ُعمان



يعرف اأنه، وهو الفنان املثقف، يجب اأن يكون �صعيداً اإذا 

ما اكت�صف الطبيب النف�صي اأن لديه عقدة اأوديب، فذلك 

ال�صارع.  �صيغرق  يتدفق  عندما  الإبداع  �صالل  اأن  يعني 

يهرب  بل  الأمر  واقع  يف  باأمه  متعلقا  لي�س  واأنه  اأما 

دائمًا من �صتائمها وق�صوتها واأميتها، فهو متاأكد اأنه ل 

كانت 
ً
يعاين من عقدة اأوديب. فكيف ميكنه اأن يع�صق اأما 

تقول له كل �صباح وهو خارج اإىل العمل: »اهلل يغ�صب 

عليك.. �صّودت وجهنا مبنظرك..«، ذلك ملجرد اأن �صعره 

طويل؟ لن يق�صه نكاية بها وبكل ن�صاء الأر�س اللواتي 

يعتقدن اأن الرجال ذوي ال�صعر الق�صري اأكرث رجولة منه. 

فليكلن اإليه التهم كما �صئن. لن ي�صريه ذلك �صيئًا. 

»يجب اأن يتحمل الفنان رف�س املجتمع حلريته«. يقول 

ذلك  ليهزاأ من نف�صه، فهو يعرف اأن الفنان الذي يتحدث 

عنه لي�س لديه فّن بعد؛ لديه �صعر طويل فقط.  اإنه قادر 

على ال�صخرية حتى من نف�صه، فهو يفهمها ويطّل عليها 

جيدا. 

بالرتاب  ال�صغرية  جيوبه  يعبئ  دائمًا:  طفولته  يتذكر 

البيت. يفعل ذلك كل يوم رغم يقينه  اإىل  اأن يعود  قبل 

اأن اأمه لن تتوانى عن �سبه وتوبيخه مرة اأخرى. لكنه 

يتاأمل يف كل مرة اأن ت�صــتقبله بحّب رغم قذارته، لكن 

لأبيه، كان  �صيما  النا�س، ول  لكل  دون جدوى، فحبها 

دائمًا ذا �سوط �صارمة.

الأ�صواأ من ذلك هو اأن اأمه مل تكن تعرف للفرح طريقًا، 

لن  امراأة  باأنها  ي�صي  متوّرد  َن�سِ  وجه  ذات  اأنها  رغم 

واأحاديثها  دائما،  الألوان  فكامدة  اأما مالب�صها  متوت. 

من  نفدت  ما  واإذا  والغم.  للنكد  ا�صتجالبا  اإل  لي�صت 

املبا�سة،  وغري  املبا�سة  احلزن  مربرات  اأعماقها 

التي  الأ�صماك  على  حتزن  باأن  تفتعله  اأن  فباإمكانها 

تبتلعها احليتان يف املحيطات البعيدة، لكن لي�س لأن 

قلبها متقد بالرحمة بل ملجرد ولعها باحلزن لذاته. 

اأبيه  اأعماق  من  احلياة  روح  متت�س  وهي  اأمه  راقب 

وحزنها  بنكدها  ال�صنوات  عرب  رويداً  رويداً  امل�صكني 

الدائمني واحتقارها املبطن له اإىل اأن مات. 

اإن اأمه قاتلة. لكنه يحاول اأن يتنا�صى ذلك.

ليتمكن  اأخيه  من  �صوداء  بذلة  الأيام   اأحد  يف  ا�صتعار 

لأن  الكني�صـة  يف  جورج  �صديقه  اأم  عزاء  ح�صور  من 

بع�س امل�صيحيني، ح�صـبما قيل له، يرتكون وجه امليت 

مك�صوفًا لرياه املعزون لآخر مرة. مل يفعلون ذلك؟ هل 

ميتعهم اأم يحزنهم تاأمل �صحوب املوت اجلميل؟ 

نظرة  اإلقاء  على  النا�س  اإ�سار  حول  ت�صاءل  لطاملا 

له  عالقة  ل  �صلوك  وكاأنه  له  بدا  موتاهم.  على  اأخرية 

باحلزن. اإنه ي�صبع غريزة ما، غريزة تداعب خوفنا من 

املوت يف اللحظة التي نطّل فيها عليه من خالل وجه 

ت�صبه  اأبدية  �صحوب  حلظة  يف  جتمد  وقد  جيداً  نعرفه 

يف جمالها تلك اللحظات التي يلتقطها الفنان املبدع 

ليخلدها بري�صته. 

هروب!

هروب من ماذا؟ اإنه مقتنع اأنه على الأقل ل يهرب من 

زوجته هيفاء، بل يهرب من ال�صت�صالم لنموذج الن�صاء 

للحظة  فكر  اأنها متثله.  الأوان  فوات  بعد  اكت�صف  الذي 

هيفاء،  من  ل  الر�صم،  من  الهرب  يحول  كان  رمبا  اأنه 

اإىل مر�س يحملها م�صوؤوليته. ثم يفكر اأكرث، ويقرر اأنها 

الر�صم، فهو قادر  بالتاأكيد غري م�صوؤولة عن عجزه عن 

غا�صبًا،  يكون  عندما  حتى  تفكريه  يف  اإن�صافها  على 

لكنه يف املقابل ل يجد متعة يف تذنيب نف�صه وجلدها 

تعا�صته  م�صوؤولة عن  اأنها  متاأكد  فهو  الالزم،  من  اأكرث 

كرجل، فقد خدعته. تبني له بعد زواجه منها اأنها لي�صت 

�صدفة،  التقاها  يوم  ما،  يوما  �صدته  التي  املراأة  تلك 

وهو نازل على الدرج من بيت �صديقه. كانت هي تذرع 

اجلينز وبعينني مثبتتني على  ببنطالها  الدرج �صعوداً 

ب�صوت  قالت  كادت.  اأو  به  فارتطمت  قدميها،  موطئ 

مكبوت لهث: »اآ�صفة..«، واأزاحت بيدها خ�صلًة من �صعٍر 

�صعرها،  مت�صيط  يف  الإهمال  نظره  لفت  عينيها.  غطت 

املم�صكة  يدها  يغطي  الذي  والزغب  وجهها،  و�صحوب 

بالدرابزين والذي ي�صبه وبر احليوانات، والأهم من ذلك 

كله رائحة العرق اخلفيفة التي ارتطمت باأنفه وحركت 

�صياطينه. اأ�سته تلك ال�صورة للمراأة العفوية الطبيعية 

ذات الأنوثة املهملة، فاأيقن اأنها اللبوؤة التي �صت�صتطيع 

العي�س مع الأ�صـد يف مغارة بعيدة ب�سوط الغابة فقط. 

اإنها املراأة التي �صـتوقظ �صيطان الفن النائم يف اأح�صائه. 

ي�صاأل نف�صه الآن: »اأين هي تلك الأنثى؟«. كل �صيء يف 

تفوح  ب�صلة.  الطبيعة  اإىل  ميت  ل  وعالقتهما  بيتهما 

رائحة  لفرا�صه  يعد  مل  �صيء.  كل  من  ال�صابون  رائحة 
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تلك  ي�صتم  يعد  مل  حذاءه  يخلع  عندما  حتى  خا�صة. 

الزواج من  اأ�صبحت بعد  الرائحة املميزة جلواربه، فقد 

القطن الفاخر.

فقدت احلياة رونقها. 

�صمع زوجته تن�صح جارتها: »ل ت�صتعملي الكلور لتلميع 

ال�صرياميك. ي�صبح باهتًا بدون ملعة. ال�صابون يكفي«.

اإىل  ال�صتماع  يحتمل  اأن  للفنان  ميكن  كيف  يت�صاءل: 

اأحاديث كهذه كل يوم؟ وكيف ي�صتطيع اأن يتجرع حياة 

م�صبعة برائحة ال�صابون؟

اأن املال الذي ورثته هيفاء موؤخراً  الأهم من ذلك كله 

ل فائدة ترجى منه يف حياتهما امل�صرتكة �صوى تاأكيد 

�صعادة،  اأي  ي�صيف حلياتهما  ل  مال  اإنه  اإزاءها.  فقره 

روؤوف  �صديقه  كان  كم  اإذلله.  يف  اإل  ي�صتثمر  ل  فهو 

حمقًا عندما قال اإنه يجب اأن ل ي�صمح للن�صاء بالتملك، 

لأن املال يجعلهن متجربات. فال يحق مثاًل للرجل الذي 

ينتفع من مال املراأة اأن يكابد حالة من تبدل امل�صاعر اأو 

الفتور العاطفي جتاهها. هي تتوقع منه التظاهر بالوله 

غرورها  لري�صي  والعالنية  ال�س  يف  جتاهها  ال�صديد 

اخلا�س والعام، رغم اأنه ل ميكن للرجل اأن يحب ب�صدق 

ل  كما  فلو�صها،  من  فاخرة  جوارب  له  ت�صرتي  امراأة 

ميكن للفنان اأن يبدع يف مر�صم اأول �سوط الإبداع فيه 

املر�صم،  اأوجدت ذلك  التي  للمراأة  الولء  �صعار  هو رفع 

وت�صتطيع حرمانه منه يف اأي حلظة.  

�صت�صبح  غرفة  للر�صم،  غرفة  هيفاء  له  خ�ص�صت 

من  اإلهي  باأمر  ي�صقطون  عندما  بعد،  فيما  لالأطفال 

بيتهما  خلو  م�صوؤولية  حتمله  اأنها  يعرف  هو  ال�صماء. 

من الأطفال، وتذكره بذلك ب�صفاقة كلما احت�صنت تلك 

فتاة  ببالهة  ر�صيع  لطفل  الكبرية  البال�صتيكية  الدمية 

يف التا�صعة. 

مر�صمه ل يحفزه على الر�صم، فهو نظيف اأكرث مما حتتمل 

ري�صة فنان يريد اأن ياأتي قما�صته بوح�صية. كيف ميكن 

للر�صام احلّر اأن يح�صب ح�صابا للنظافة؟ من ال�صعب اأن 

يبدع الفنان حتت هاج�س عدم تو�صيخ املكان.

الفنانني  مرا�صم  اأن  متاأكد  اإنه  نظيف.  مر�صم  من  ما 

باأوامر  التزم  ذلك  رغم  لكنه  النظافة.  تعرف  ل  الكبار 

هيفاء، ومل يلوث �صيئا. جتراأ وعلق على جدران مر�صمه 

»الطفلة  للوحة  اأحدهما  ملون�س،  كبريين  مل�صقني 

املري�صة« والآخر للوحة »ال�سخة«. فكم يحب �صحوب 

املر�س و�صحوب اخلوف، وكم يوّد لو ا�صتطاع اأن ير�صم 

وجوهًا رومان�صية �صاحبة وملتاعة بروعة تلك الوجوه 

الفنانني  من  وغريه  مون�س  ير�صمها  التي  املحت�سة 

الكبار.

يتاأمل لوحاتهم وي�صعر بالعجز وال�صغار اإزاءها.

اأكرث ما يثري اأع�صابه هو اإح�صا�صه باأن هيفاء ت�صتمتع 

باإعطائه درو�صًا عن دور الإرادة يف النجاح لأنه يعترب 

اأن الهدف اخلفي وراء تلك املوعظة البالية هو تذكريه 

باأنه غري قادر على ا�صتجماع قواه لر�صم لوحة واحدة 

من  العديد  باإقامة  زمالوؤه  فيه  بداأ  الذي  الوقت  يف 

املعار�س ال�صخ�صية، وبداأت لوحاتهم تدر عليهم نقوداً. 

الر�صم  قائم  على  املن�صوبة  القما�صة  زالت  فال  هو  اأما 

بي�صاء و�صاحبة منذ تزوجا.

يدعي اأنه �صي�صبح اأهم ر�صام يف العامل، لكن متر الأيام 

وال�صهور وهو بعد مل ير�صم �صوى خرب�صات. تركز هيفاء 

نف�صه:  يف  فيقول  »ار�صم«،  له:  وتقول  عينيه  يف  النظر 

اأنا برا�صم!« لأنه ُي�صتفّز عندما تفعل ذلك، وتتك�س  »ما 

ير�صم  اأن  يريد  ل  فهو  الغيظ،  �صدة  من  يده  يف  الري�صة 

اأن  يريدها  لأوامرها.  ان�صياعًا  اأو  منها  بوحي  �صيئًا 

�صيجعله  الر�صم  كان  فاإذا  الر�صم.  على  حثه  عن  تكف 

جديرا بها، فهو بالتاأكيد لن ير�صم لأنه ل يريد اأن ير�صم 

اأن يكون  اأنه يحاول  تتوهم  اأن  يريدها  اأجلها، ول  من 

جديراً بها، بل يريدها اأن ت�صعر رغم ثرائها، ورغم عجزه 

وفقره، اأنها غري جديرة حتى بف�صله. 

زوجته  �صّد  ال�سو�س  حربه  يكون  اأن  للر�صم  يريد 

العمل  لها، خيانة ملديره يف  املادي، خيانة  وعاملها 

اأعوام، خيانة  الذي مل يو�س له بزيادة يف الراتب منذ 

لكل الأنذال الذين ي�صعونه يف مرتبة ثانية دون وجه 

اأن  الر�صم كفراً مبا ميثلونه، يجب  اأن يكون  حق. يجب 

يكون مترداً على �صـطوتهم. 

يفكر: عندما ي�صبح فنانًا معروفًا �صتتهافت الن�صاء عليه 

كما كن يتهافنت على بيكا�صو ودايل وغريهما. فاملراأة 

اأي  حتا�صب  لكنها  نذًل،  يكون  عندما  الفنان  توؤاخذ  ل 

رجل اآخر ح�صابًا ع�صرياً على خياناته لأن الفنان وحده 

هو القادر على اإنقاذها من الفناء بعد املوت من خالل 

اأبدية الفن.
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يرتكب  اأن  ي�صتطيع  ل  لكنه  زوجته،  يخون  اأن  يحاول 

خيانة كاملة، فحتى الأخريات بعد اأن ي�صبحن قريبات 

يهرب  بالختناق.  �صعوراً  لديه  يولدن  الالزم  من  اأكرث 

رائحة   من  يهرب  حوله.  يفر�صنه  الذي  احل�صار  من 

معهن  احلب  اأن  يعني  لأنه  يطيقه  ل  الفاخر.  عطرهن 

يجب اأن يكون مرتبًا كوجبة اأنيقة يف مطعم فاخر ُيطرد 

من ل ياأكلها بال�صوكة وال�صكني. تف�صيخ الأكل باليدين 

وع�صع�صته بوح�صية طقو�س تخ�س اأ�صود الغابة فقط.  

لكنه  املراآة،  يف  ال�صاحب  وجهه  بر�صم  يبداأ  اأن  يقرر 

التي  قما�صته  لهجر  عذر  األف  لنف�صه  ويجد  يت�صايق، 

كانت اأكرث �صحوبًا من وجهه.

للر�صم لأن  اإىل مكان معزول وهادئ  اإنه يحتاج  يقول 

ب�صوت  ابتداء  البيت،  يف  هيفاء  حتدثها  التي  ال�صجة 

ب�صوت  وانتهاء  املالب�س  غ�صالة  وهدير  الأواين  قرقعة 

الورق  بيا�س  لكن  الفني.  مزاجه  تعكر  التلفزيون، 

له  يتاح  عندما  يرعبانه  الر�صم  قما�س  لون  و�صحوب 

نوبة من اجلوع،  البيت. فتجتاحه  اأن يكون وحيداً يف 

يهرول  اأو  الأطعمة  عن  بحثًا  الثالجة  يف  راأ�صه  فيد�س 

اإىل ال�صوبر ماركت ليبداأ بالت�صوق و�ساء ما يلزم وما ل 

يلزم، ورمبا املزيد من الألوان والفرا�صي، حتى ل يكون 

�صيطان  متكن  عدم  يف  �صببًا  كفايتها  اأو  توافرها  عدم 

�صاعة  يف  ي�صتيقظ  اأن  قرر  ما  اإذا  النطالق   من  الفن 

متاأخرة من اإحدى الليايل.  وبعد اأن يتعب من الت�صوق 

يتحدث بالهاتف مع اأ�صدقائه، ويرتب مواعيد لت�صييع 

الوقت معهم يف املقاهي. يبحث يف وجوههم عن ذلك 

فهو  الفنان،  عني  اإل  تلتقطه  ل  الذي  اخلفي  الإحباط 

يكاد يجزم اأنهم جميعا يتظاهرون بالتمرغ يف الع�صل، 

واأنهم لي�صوا اإل اأ�صوداً يف غابات وهمية. كما اأنه يعتقد 

اأن �صديقه علي هو الأكرث تعا�صة بني اأ�صدقائه جميعًا 

لأنه ل يجروؤ على خماطبة زوجته اأمام املالأ بغري كلمة 

ميالدها  بعيد  تذكره  اأنها  ي�صتبعد  ل  اإنه  »حبيبتي«. 

كل عام لئال ين�صى اأن ير�صل لها زهوراً اإىل مقر عملها 

تفنى  ل  مادة  حياتها  يف  الع�صق  اأن  زميالتها  لتعتقد 

لكنها ُت�صتحدث با�صتمرار. 

هروب اإذن!!

اإن  الطبيب  له  يقول  عندما  املري�س  يطمئن  اأن  اأيجب 

مر�صه جمرد هروب من املواجهة. مواجهة ماذا؟ 

مر�صًا  الأكرث  يعتربهم  اإنه  النف�س.  اأطباء  لتفاهة  يا 

ينتقمون  ُعَقِدهم.  على  اإطالًل  الأكرث  لأنهم  وعجزاً 

عيادتهم  اإىل  يدخل  مري�س  كل  خالل  من  لأنف�صهم 

ليعرتف لهم باأنه عاجز. هو يكاد يق�صم اأن الطبيب يفرح 

عندما يكت�صف اأن عدد العاجزين يف العامل يف ازدياد 

م�صتمر. يطمئنهم ذلك على اأنف�صهم. 

مواجهة  من  خائف  اأنه  التافه  الطبيب  ذلك  يعتقد  هل 

متمر�صة  امراأة  كانت  لو  التقليدية؟  املراأة  تلك  زوجته، 

لرمبا  قليال  ولو  اللعب  على  قادرة  اأو  احلب  �صوؤون  يف 

توج�س من بدائية مناوراته الغرامية، اأما مع امراأة تريد 

معينة  ومقايي�س  مبوا�صفات  موؤدبا  يكون  اأن  للحب 

اأمها لهما م�صبقًا، فمم  و�صمن حدود �صارمة ر�صمتها 

يخاف؟ ومل يعر�س رجولته للمهانة؟ 

لينام  اأعماقه  يف  احلّب  �صيطان  كتف  على  يربت 

بابت�صامتها  لياًل  هيفاء  تطالعه  عندما  عميقًا  نومًا 

مغرية.  تكون  اأن  يفرت�س  ثيابًا  مرتدية  البال�صتيكية 

لكنها  البنف�صجي  اللون  يكره  كم  تعرف  ل  بعد  اإنها 

مما  اللون  اأزرق  يبدو  حتته  جلدها  باإ�سار.  ترتديه 

الكلية  يذكر زميالته يف  يزال  ل  اإنه  بالغثيان.  ي�صعره 

على  ويجل�صن  اجلينز  بنطلونات  يرتدين  كن  اللواتي 

الأر�س. اإنهن منوذج الأنثى التي يحب. اأما املراأة التي 

بقايا  نف�صها يف  وتد�ّس  بامل�صاحيق  لياًل  نف�صها  تطلي 

م�صتعدة  يجعلها  الذي  برْخ�صها  تغيظه  فاإنها  ثوب 

امتثال  زوجها  جتاه  واجبها  لتاأدية  الأوقات  كل  يف 

لنوامي�س املجتمع الذي يراقبهما من ال�صباك ليتاأكد اأن 

كل �صيء بينهما ي�صري كما يريد. اإنه متاأكد اأن اأم هيفاء، 

ولينا،  وفايزة،  وفتحية،  باب،  �صابع  لغاية  وجاراتها 

التفا�صيل  تفا�صيل  يعرفن  اأخريات،  ورمبا  ورابحة، 

عن كل ما ل يجري يف ع�س الزوجية. كلهن يوؤدين دور 

ن  دوَّ الذي  الذكر  لذلك  الليل  اآخر  يف  الفا�صلة  املوم�س 

من  يطلب  عندما  فاإنه  هو  اأما  الزواج.  عقد  يف  ا�صمه 

زوجته اأن تكون امراأة حرة كلبوؤة برية، فاإنها تنظر اإليه 

ببالهة وا�صتنكار، وكاأنه يدعوها اإىل النحالل اخللقي. 

يقرر اأنه ل ي�صتطيع اأن يحب املراأة التقليدية التي حت�س 

ب�صفاقة، فهو يحب املراأة احلرة التي ل حت�س ب�صهولة، 

اأن  يجب  التي  املالمح  باهتة  امل�صتحيلة  املراأة  ورمبا 

ينتظرها اإىل الأبد. رجولته حتتاج اإىل مناورات ذهنية 
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واألعيب ح�صية مل ت�صمع عنها زوجته.   

اإن هيفاء تعرف اأ�صماء �صديقاته وتفا�صيل كل خياناته 

لها، لكنها تتم�صــك به رغم ذلك ورغم تهديده امل�صتمر 

لها بالطالق. 

اأم خوفها  به  تت�صبث  الذي يجعلها  اأهو احلب  يت�صاءل: 

يقول  حقا.  لها  كرامة  ل  اإنها  مطلقة؟  ت�صبح  اأن  من 

لنف�صه دوما: »لو كنت مكانها لهجرت ذلك الرجل، الذي 

هو اأنا، منذ زمن بعيد«. اأيجب اأن يكون ممتنا لتم�صكها 

به رغم كل خياناته لها؟ ح�صـنا، �صي�صعر بالمتنان، اأما 

احلب فال. اإنه لي�س بائع هوى.

يكون  قد  المتنان؟  بدافع  اإليها  يتودد  اأن  كيف ميكنه 

نذًل وخطاء، لكنه بالتاأكيد لي�س رخي�صًا. 

يحلم: �صري�صم لوحة عظيمة يفوز بعدها بجائزة مالية 

ي�صتاأ�صد.  اأن  باإمكانه  و�صيكون  ثريًا  �صي�صبح  كبرية. 

بالطالق  لها  تهديده  يكون  اأن  هيفاء  �صتخاف  حينئذ 

اأن  و�صتخاف  الزجاجي.  قناعها  �صيتك�س  حقيقيًا. 

يف  الفنان  تعبد  امراأة  اأجمل،  اأخرى  امراأة  يتزوج 

هي  و�صتبداأ  حياتها،  الكاآبة  �صتغزو  وتفهمه.  اأعماقه 

على  بالر�صم  هو  يت�صلى  بينما  النف�صي  الطبيب  بزيارة 

ال�سفة، والرّد على ر�صائل املعجبات، واإجراء اللقاءات 

ال�صحفية، والهروب من عني الكامريا التي تالحقه يف 

كل مكان.

رّن الهاتف بينما كان جال�صًا يف اأحد الأيام يف مر�صمه 

عند النافذة.

حادث  يف  اأ�صيبت  املركزة.  العناية  يف  زوجتك   -

�صيارة.

نه�س كامللتاع و�صعر بوخز الكثري من الإبر يف وجهه 

و�صدره وجنبيه، وكاأنه هو امل�صوؤول م�صوؤولية مبا�سة 

عن م�صابها. 

يت�صاءل: اأميكن ل�صعور الإن�صان بالذنب عند �صماعه خرب 

�صقوط اإن�صان يقف يف طريق حريته اأن يلقي به يف بئر 

الإن�صان  يطيق  ل  احلد  األهذا  قرار؟  له  لي�س  احلزن  من 

لكنه  احلال؟  يف  قناعًا  فريتدي  ب�صاعته،  يف  التحديق 

اأنه حقيقي  ليكت�صف  وقلبه  يقّلب حزنه جيداً يف عقله 

باأكرث مما يطيق.

املركزة،  العناية  غرفة  يف  ال�صاحب  هيفاء  وجه  تاأمل 

ومتنى لو كان ممدَّداً مكانها ليحظى بعناية طاقم من 

الأطباء وهو على حافة املوت ويف قمة ال�صحوب. تذكر 

لوحة دي جرييكو التي ر�صم فيها ذلك الوجه ال�صاحب 

الذي  هو  اأنه  لو  متنى  طاملا  وجه  ميتة،  جلثة  الرائع 

ر�صمه. 

ماتت زوجته. 

يف  انطبع  الذي  ال�صاحب  وجهها  ر�صم  من  يتمكن  مل 

خميلته، ليذّكره باإحلاح بذاك الوجه الذي اأطلت به عليه 

على الدرج لأول مرة قبل زواجهما. 

يقرر اأن ا�صتيقاظ حبه لهيفاء بعد فقدانه املفجع لها هو 

الذي �صيوقظ الفنان النائم يف داخله. فاحلزن �سوري 

دائما  البيت  يف  وجودها  ي�صتح�س  كان  لذا  للفنان. 

كاملجنون لدرجة اأنه غ�صل �س�صف ال�سير بال�صابون. 

قد  هيفاء  اأن  يبدو  ال�صابون.  لرائحة  ا�صتاق  لقد  نعم، 

متكنت من جعله يتاآلف مع رائحة ال�صابون، لدرجة اأنه 

مل يعد قادرا على التاآلف مع رائحة جواربه القذرة مرة 

اأخرى. 

اأم  فنانًا،  حياته  يف  اإيجابي  تطور  هذا  هل  يت�صاءل: 

الربجوازية؟ ترى هل  احلياة  اأنه جمرد خ�صوع لربيق 

هل  الأبد؟  اإىل  داخله  يف  الأ�صد  قتل  يف  هيفاء  اأفلحت 

اإىل قطة ل خمالب لها؟ هل قتلته قبل موتها؟  اأحالته 

هل هو الذي تعر�س حلادث �صيارة وانتقل اإىل عامل اآخر 

فيه كل �صيء ما عدا زوجته؟

نظر اإىل الأفق البعيد. اغتاظ من لون ال�صماء البنف�صجي. 

وكاأنه  عنه،  وجهه  فاأ�صاح  باإحلاح،  جميال  كان  فقد 

عورة ل جتوز اإطالة النظر فيها.

�صري�صم اليوم.

ماذا �صري�صم؟

اليوم �صيبداأ. �صي�صع حدا لهذا املوات الذي يلفه. 

لن  املخا�س.  تاأخر  يولد.  اأن  يجب  داخله  يف  الفنان 

اأح�صائه  يف  املتواري  للفنان  �صيجري  بعد.  ينتظره 

فقد  اختناقا.  الفن  جنني  ميوت  لئال  قي�سية  عملية 

طالت فرتة احلمل اأكرث من الالزم، وا�صتبد به الياأ�س من 

غيوم �صماء اأيلول البنف�صجية التي تنذر ول متطر.

اأح�س ِم�سطًا، ونظر اإىل قما�صة الر�صم العذراء. اأخذ نف�صًا 

عميقًا، واأغم�س عينيه، وقال يف نف�صه: »�صاأبداأ...«.
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82
متابعات �ر�ؤى

اللوحة من اأعمال الفنان علي املحيميد - البحرين 



265 \  �شاعر وكاتب من لبنان

عبده  لل�شاعر  لنودعها«  لي�شت  »الأيام  ق�شائد  يف   

وازن )من�شورات اجلمل 2014( , متيل العبارة ومعها 

 . الإحماء  اأو  الغمو�ض  اإىل   , غالبًا   , يديه  بني  الفكرة 

كرجل ب�شمت �شجرة . كقتلى وقاتلني ل ميلون القتل 

»غداً«  يكون  كان   . الالاأحد  هو  اأحد  يكون  كان   . معًا 

يف  يجعله  وهذا   .... الزمن  ارتكابات  من  لغويًا  خطاأً 

حرية مع اللغة , اأو يجعل اللغة يف حرج جتاهه . يقول 

املراَة ويخرج  ... »يدخل  ... طيف رجل بال  : رجل بال 

الهفوات  ويتابع  »و«(  )ق�شيدة  نف�شه«  يب�رص  ل   \

الدامية للغة متابعته ملتاهة النف�ض : الوردة جرح يف 

جرح . والق�شد الندراج )وادراج اَلخر – القارئ( يف 

غيبوبة املعنى من خالل غيبوبة اللغة . ل اأقول غياب 

املعنى بل اأقول غيبوبة املعنى . والفرق بينهما كبري 

. فال�شاعر لي�ض غائبًا اأو نائمًا . ولكنه غائم . اأو مي�شي 

وهو  اإليه  تنظر   . واليقظة  النوم  بني  �شفاف  حد  على 

يقع  اأن  وتخاف  ن�شو�شه  �شطوح  على  م�رصمنًا  ي�شري 

واحلدود  اخلطر  مفا�شل  ويعرب  يقع  ل  امل�رصمن  لكن   .

ر�شمة  يف  اجلندي  رمي   . قلق  على  واإن  واثقًا  عبوراً 

الغالف كاأمنا دخلت يف ع�شب هذا ال�شعر حيث ر�شمت 

مدينة يطري فوقها رجل بج�شد طائر ويدين مفرودتني 

كاأمنا متامًا هو ال�شاعر اأو طيفه الطائف يف �رصمنات 

الليل ...وبني الليل واليقظة . وهنا ت�شعر اأن ال�شاعر يف 

الق�شيدة , يلعب لعبته يف اللعبة . ففي ق�شيدة »ل اأحد« 

ل  هذا  ويقول:  املراَة  امام  يقف  بي�شوا(  فرناندو  )اإىل 

اأحد. »لكنني اأعرف جيداً اأنني احد اأولئك.. »وميعن يف 

اللعب املحري مبفردات اللغة القليلة التي يرتبها ويعيد 

ترتيبها ل لكي يو�شح ما يرمي اإليه , بل لكي  يدخل 

معها ويدخلنا يف الدوار اللذيذ . هذا جزء من �رص ال�شعر 

الذين  اأحد هوؤلء  اأنني  اأقول  اأحد \  اإنني ل  اقول  : »ل 

هم ل اأحد«. يدخل عبده وازن يف ن�شو�شه يف حلظات 

توا�شج )هارموين( مع النا�ض والأفكار والأ�شياء . اأو مع 

الأحا�شي�ض والتهيوؤات وهي هذه مادة الق�شائد . تكاد 

بينها غمو�ض ماهيتها.  . من  اأ�شباب  لعدة  ل تو�شف 

 . اللغة  مائي  اأو   . كتابته  يف  مرت�شاًل  كان  اإن  و  فهو 

ال�شفاف يف  طالعًا من جذور بعيدة من النرث  العربي 

الكبري  والوارث   , املقد�ض  للكتاب  اليازجيني  ترجمة 

بالغمو�ض  اأنه ينحاز  اإل   , اأمني نخلة  العربي  للرت�شل 

اإىل ال�شفافية اأكرث من انحيازه للو�شوح . بذلك ينتقل 

انتظامه يف  ب�شبب عدم  اأو نرثيته  الن�ض من �رصديته 

الوزن والقافية , اإىل الروح الأثري لل�شعر , وهي مادته 

حممد علي �شم�س الدين  \

»الأيام لي�ست لنودعها«  

لعبـده وازن

***************



من  املتَاتي  النف�شي  الإيقاع  يف  املزيج  ذلك  اأعني   ,

ت�شميته  يف  ارغب  ما  هو  اأو  والكلمات  اللغة  هند�شة 

بالتوا�شج اأو الهارموين .... وهي كلها من معاجز اللغة 

غمو�ض  فبعد   , تو�شف  ل  تكاد  هارموين  اإنها  قلنا   .

 . العبارة  وحرج   , الأدوار  تبادل  ياأتي   , ماهيتها 

ل  اأنه  اأي�شًا  �شحيح  ولكن   , اللغة  من  مفر  ل  �شحيح 

 . اللغة  اأن  ذلك   . الدائم  والعتذار  اللتبا�ض  من  مفر 

ت�شحب   . ال�شعر  نحو  الق�شيدة  يف  املحموم  توقها  يف 

خلفها كل �شيء : فكرة الفيل�شوف وجهد املوؤرخ وتوق 

املو�شيقي وحبكة الروائي .. وهذا ما يجعل ال�شعر يف 

اأول ال�شف . ذلك ما فات فال�شفة اليونان امل�شائني اأن 

يدركوه يف حواراتهم حول ال�شعر . كان اأفالطون يرغب 

, خمتبئًا يف حوارات اجلمهورية . وراء معلمه �شقراط 

. يف اإثبات اأن ال�شعر حم�ض وهم ل�شف�شطائيني. او هو 

تقليد ت�شوير بالكلمات لتقليد �شانع ب�رصي )ن�شاج اأو 

جنار مثاًل( ل�شانع مثايل يقيم مع مثالته يف مكان 

غام�ض . لكن , ها هو ال�شعر , مع اإ�شافة الزمن , يثبت 

متامًا يف املكان حيث كان الفال�شفة اليونان يرغبون 

يف حتطيمه . 

 . اجلمهورية  يف  غلوكن  مع  �شقراط  حماورة  يف 

 , ل�شقراط  ببغائي  �شدى  هو  غلوكن  اأن  والأرجح 

اإنك تذكرين  اأن ال�شعر �شف�شطة : »  يقول جلوكن ليظهر 

باأحجية الت�شاد التي تتلى على موائد الطعام للت�شلية 

لي�ض برجل رمى وما  اأن رجاًل  : قيل  الأحجية  . تقول 

على  جاثمًا  ولي�ض  جاثمًا  طائراً  ولي�ض  طائراً  رمى 

وهكذا   »... بحجر  ولي�ض  بحجر   . بغ�شن  ولي�ض  غ�شن 

للدللة على املوجود واملعدوم يف وقت واحد . يجيب 

�شقراط املرموز اإليه يف املحاورة بحرف »�ض« : »نحن 

اأبرياء يف و�شعنا ال�شاعر مع الر�شام فاإنه ي�شبهه يف 

واإذا   . احلقيقة  مبقيا�ض  قي�شت  اإذا  التافهات  اإيراده 

الدولة  دخوله  حظرنا  اإذا  اأبرياء  فنحن   , هكذا  احلال 

النف�ض  .لأنه يثري ق�شم  اأن تتمتع بنظام ح�شن  الراغبة 

احلقري , ويقيته وي�شدده » )جمهورية اأفالطون . نقلها 

اإىل العربية حنا خباز , دار الكاتب العربي , بال تاريخ 

للطبعة , �ض 253 , و�ض 422 ( . 

كامن  خلله  لل�شعر  الفل�شفي  النظر  هذا  اأن  هنا  نالحظ 

يف الع�شب . والع�شب هنا �شبيه بوتر يف قيثارة . اإذا 

كان الوتر رخواً اأو مقطوعًا , فلن يعزف حلن . �شياأتي 

من يقول اإن اخللل يف اللحن . يف حني اأنه يف الوتر . 

خلل ما زال يرتدد بني احلني واَلخر , من عمق الفل�شفة 

اليونانية حتى هذه الأيام . 

الزمن  • اإ�ضافة 

على ن�شو�ض عبده وازن يف »الأيام لي�شت لنودعها« 

ففي   . مبرثية  وينهي  مبرثية  يبداأ  وهو   . رثاء  نكهة 

اوىل الق�شائد بعنوان »منادمة« يقول »يف ال�شباح مل 

ن�شتيقظ \ لأننا مل ننم« ويف الأخرية بعنوان »النائمة 

: ) اإىل ليليان �شو�شنة ال�شباح التي �شقطت يف مهوى 

الأربعني (, يقول يف ما ي�شبه لغة تغار من نف�شها : 

النائمة  اجلميلة   \ ت�شتيقظ  اأن  ن�شيت  التي  اجلميلة   «

نامت  التي  اجلميلة   \ جميلة  �شتظل  التي  النائمة   \

نامت  التي  اجلميلة   \ جميلة  �شتظل  التي  النائمة   \

ا�شتيقظت  التي  اجلميلة   \ ت�شتيقظ  مل  التي  اجلميلة   \

ثم نامت \ اجلميلة النائمة \ التي ت�شتيقظ ثم تنام \ 

اجلميلة التي �شتظل ت�شتيقظ ثم تنام ....«.

ومل  ننم  مل  )وكاأننا  ويقظتها  ليلة  نوم  بني  ما   , اإذن 

ن�شتيقظ(. متر احلياة مر ال�شحاب . ال�شعر باأكمله . من 

متكرر  وداع  مبثابة   , اليوم  حتى  العميقة  جاهليته 

ملا ن�شتقبله على هذه الر�ض , و�رصعان ما يغيب يف 

نظنه  فراغ   .... فراغ  النتيجة  يف  هو  عجيب  ليل  قلب 

يلتهم  يكاد  الفراغ  اأن هذا  املرعب   . فراغ  لكنه  ميتلئ 

الوجود برمته . يكاد ل يذكر الإن�شان اأنه عا�ض . يكاد 

ذكره  الذي  ذلك   . الوجود  هو  الأباطيل  باطل  يكون 

ال�شاعر اجلاهلي مظاظ بن عمرو  . يقول  القدمي  العهد 

حتى  يذكران  منها  بيتان  زال  ما  ق�شيدة  اجلرهمي 

اليوم , للدللة على اأن كل عي�ض جميل كاأنه مل يكن : » 

وقائلة والدمع �شكب مبادر \ وقد �رصقت بالدمع منها 

احلناجر 

كاأن مل يكن بني احلجون اإىل ال�شفا \ اأني�ض ومل ي�شمر 

مبكة �شامر« 

اإذن : كان مل يكن بني مكانني , اني�ض . ومل ي�شمر مبكة 

�شامر ... 

ل  التي  ومراثيهم  الطويل  ال�شعراء  بكاء  �شبب  هو  هذا 

تنفذ . 
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يقول عبده وازن يف اَخر ق�شيدة »حبور« : »بعد اَلن , 

لن ننظر اإىل قمر يلتمع مثل برتقالة , ال�شماء اأ�شبحت 

اإنه  ماورائي«.  حبور  يف  نحلق  فيها  التي   , هاويتنا 

 . تاأمالته  لعبة  يف  كونية  عنا�رص  ي�رصك  ما  غالبًا 

 . الغيب  نحو   . املاوراء  نحو  ي�رصع  ما  ولكنه �رصعان 

مبعنى انه اإذا كان ال�شعر جرحًا من جروح الغيب )على 

امليتافيزيقيا  ت�رصبل  اأن  من  بد  فال  ونعرفه(  نرى  ما 

ال�شاعر معني مبراقبة   . الق�شيدة  الوجود يف  مفردات 

الأ�شياء . هذا �شحيح . بر�شد ما يجري على ما يقول 

تقلد  فاإنها  �شعرها  جميلة  امراأة  ت�رصح  »حني  رودان 

حركات النجوم«. لكنه بعد ذلك , معني ب�شوؤال الغام�ض 

وامل�شري . فمهما كان ال�شاعر ح�شيًا ويوميًا ومبا�رصاً 

اأن يتالفى لعبة  , مهما كان عدديًا , فاإنه ل ي�شتطيع 

يف  ياأخذ  وهو   . ق�شيدة  لكل  الرابع  البعد  اإنه   . الزمن 

 . املراثي  �رص  وهو   . متنوعة  لبو�شات  ال�شاعر  ق�شائد 

ويف اأ�شل الرومان�شية . يقول »ل ا�شامك اأيتها ال�شجرة« 

)ق�شيدة تواأمان( . اإنه ينتبه لالثر : هو وال�شجرة . الظل 

كتاب  مثل  املفتوح  الغياب   . الأيام  مرور   . وال�شجرة 

. �شقوط رجل عن  . الأفول  مفتوح على  طاولة العزلة 

�رصفة , ثمرة )اأو مالك( عن غ�شن . مزهرية عن نافذة 

...... اإنها و�شواها يف ن�شو�ض ال�شاعر , عدة مرور الزمن 

. �شواء كان ذلك �شعوداً يف ال�شماء اأو نزوًل يف النهر 

. وبني حركات الزمن اأو بني طياته , ثمة ظالل تتوالد 

وتنح�رص .�رصعان ما تنح�رص كاأنها مل تولد ...... »كاأننا 

ظاللنا التي انح�رصت« يف اأ�شلوب الكتابة . يعمد ال�شاعر 

اإىل ما ن�شميه فرجة الروؤية. )الزوم( zoom بلغة الكامريا 

 .. الأ�شياء حتى تكاد ل ترى  اأحيانًا ت�شغر كامريته   .

 , العارية جتل�ض قربنا  »ال�شماء  . كان يقول  اأو متحي 

اأو البحر اقل من حقل ميائم« ..... واحيانًا يكرب فرجة 

ال�شاعر  هلدرلن  اإىل  )وهي  »هجرة«  يف  كما   , الروؤيا 

ظالم  يف  جمنونًا  انتهى  الذي  امليتافيزيقي  الأملاين 

عقله( , حيث تغب اَللهة ليح�رص ماذا ؟ اأعتقد ليح�رص 

ال�شقاء على الأر�ض . يف ما يغرب من ان�شحاب الزمن 

اأ�شلوب  يتقدم   , الن�شو�ض  على  الغالب  الطق�ض  وهو   ,

»الأيام   . الثبات  على   , ال�شاعر  لدى  والنفي  ال�شلب 

لي�شت لنعدها .... ال�شماء ل تذكر ..... الأيام ل تعلم .... 

لي�ض كما يحلو لها .... الأيام لي�شت لنودعها .....« )من 

ق�شيدة  »اأيام«( . ترتاجع ال�شور , ويربز ح�ض الفوات 

»القهقرى« كما يف ق�شيدة  اللغة  . ذلك ما ن�شميه يف 

»اإىل وراء«. ويف مفردة قهقرى »املقرتحة , اأمر عجب 

ما  ذلك  بعد  ثم   .. القهقهة  �شوت  ي�شبه  ما  اأوًل  ثمة   .

ي�شبه دحرجة احلجارة يف واد ؟ وحني نقول اإن ا�شلوب 

ال�شاعر يف ن�شو�ض كثرية هو اأ�شلوب ال�شلب . من خالل 

اأدوات يف اللغة , مل , ل , ل�شت , .....اإلخ فلي�ض معنى ذلك 

العدم الذي يرمي اإليه ال�شاعر . يف ال�شلب قوة توؤدي اإىل 

الإثبات . يقول يف ق�شيدة »مل اقل«: 

»مل اقل اإن �شماًء ل تكفيها جنمة .... مل اقل اإن زرقة ل 

  ».... بوابة  تكفيها  ل  اإن حديقة  اأقل  .... مل  بحراً  تكفي 

من خالل هذا , ميكن �شمنًا الإ�شغاء ل�شوت اَخر يقول 

قلت , حيث تتغري �شيغة الق�شيدة : قلت �شماء تكفيها 

تكفيه  بحر  قلت   .. غ�شن  يكفيها  قربة  ....قلت  جنمة 

زرقة .. قلت حديقة تكفيها بوابة«. اأيهما اجمل ؟ 

ل  ال�شعر   . ال�شعر  مع  لعب  لل�شعر  اإبداعية  قراءة  كل 

يفهمه �شوى ال�شعر . اأبعدوا النقاد والفال�شفة . ابعدوا 

ذلك   . ب�شعراء  لي�شوا  من  ال�شعر  عن  اأبعدوا   . العوام 

يف  اإن   . ال�شعراء  جميع  ينطوي  �شاعر  كل  يف  اأن 

حنني وازن لبي�شوا وهولدرن ورمبو , ما ي�شبه ناراً 

ال�شاعر يف كيمياء  واحدة لقاب�شني كرث . حني يقع 

وينظر   . التعار�شات  التبا�ض  يف  اأو  التعار�شات 

 , النوم  هو  اأرق   . طباق  بكامله  وكاأنه  الوجود  اإىل 

منطقة  يف  الق�شيدة  تقع  وحني   . الأرق  هو  نوم 

�شل�شلة  ال�شاعر  يرى  اأن  وبعد   . الق�شيدة  ا�شتياق 

�شور ومرئيات من ليل و�شماء وقمر ون�شيم وغمام 

و�شجرة .... يقول : العني مفتوحة 

- ملاذا ؟ 

- -لأنها مل تر 

ما  اأرى   : بيكا�شو  قاله  ما  تق�شد  :هل  ن�شاأله  اآنذاك 

 Je vois ce que je veux  اأريد

اأم تق�شد ما قاله لوركا : تنظر اإىل الأ�شياء لأنها ل 

تراها . 
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268\ روائي واكادميي من اجلزائر

طاحونة  البي�شاء«  »الدار  يف  يلتقي  اجلميع 

املخلوقات الب�رصية, مدينة الن�شحاق والزيف: 

اإىل  منه  ينفذ  ثقبًا  الإن�شان  له  يجد  اأن  جداً  »ع�شري 

 .
)1(

جمتمع الدار البي�شاء«

الفر�شة  تعطيك  اأن  ميكنها  مدينة  البي�شاء  »فالدار 

لكي تعي�ض. 

داعي  ل  الأ�شياء  بع�ض  عن  تتنازل  اأن  فقط  عليك 

ل�رصحها, وملاذا ل نقولها, ميكن للمراأة اأن تتمادى 

قلياًل, اأق�شد حتى زوجتك اأو اأختك اأو ابنتك, وميكنك 

ال�شواذ  فهناك  اأع�شائك,  عن  تك�شف  اأن  اأي�شًا  اأنت 

اأن تكذب  اأي�شًا  الذين يرغبون يف فعل ذلك, وعليك 

قلياًل اأو كثرياً واأن تنافق قلياًل اأو كثرياً واأن تفعل هذا 

اأو ذاك, باخت�شار, اإن لك�شيتاما لنف�شك اأو لالآخرين, 

 .
)2(

وهذه هي الدار البي�شاء

»وهنا يف الدار البي�شاء يحبون املال والف�شق وكل 

 .
)3(

واحد عينه يف زوجة �شاحبه«

الدار البي�شاء م�شنع لإنتاج القمع وامل�شخ والرذيلة, 

بالوعة كل الأ�شياء اجلميلة... نقطة اللتقاء والتوا�شل 

جمع  على  والتهافت  ال�رصعة  مدينة  املرتوبول,  مع 

املال والغت�شاب, بوترية �شبيهة اإىل حد كبري بوتائر 

الإن�شان  فيها  يتحول   ,
)4(

الغربية الراأ�شمالية  املدن 

اإىل م�شمار �شغري تديره اآلة �شخمة ُلبُّها ال�شتهالك 

اخلروج  الفرد  حاول  ما  واإذا  املال,  راأ�ض  تراكُم  اأو 

بال  ف�شت�شحقه  معاك�شتها  اأو  الآلة  هذه  منطق  على 

الرثة, ومن  الربوليتارية  رحمة, فتتكون ح�شود من 

اأو املواجهني هذه  الهام�ض,  الواقفني على  املثقفني 

الآلة من خالل تنظيماتهم النقابية اأو ال�شيا�شية, اأو 

من خالل كتاباتهم الإبداعية التي تدين هذا الزيف 

وهذا املوت. 

    الدار البي�شاء يف بي�شة الديك ويف جتربة الرواية 

كمجال  يظهر  اإ�شكال  مكان   ,
)5(

عام ب�شكل  املغربية 

الربجوازية  ب�شعود  الإبداعي,  وللخطاب  للرواية 

ال�شغرية ذات الأ�شول الريفية التي زحفت اإىل هذه 

املدينة ماأخوذة بغواية املدن الكبرية, »فر�ض العمل«, 

�شفة  البي�شاء  الدار  اأخذت  لقد  التعليم«...  و»فر�ض 

الف�شاء الذي يقوم له و�شده وداخله ومنه, احلديث 

الروائيني  من  الثاين  »اجليل«  ظهور  مع  الروائي 

اختالفات  من  اجليل  هذا  يحويه  ما  بكل  املغاربة, 

من الت�شور الفل�شفي والجتماعي والإبداعي للحياة 

يف املغرب عامة ويف الدار البي�شاء خا�شة, لقد كان 

اجليل الأول بنزعته التقليدية )غالب, عبد املجيد  بن 

من  الروائية  ف�شاءاته  يقيم  احلبابي(  عزيز  جلون, 

اأمني الزاوي  \

حممد زفزاف

املثقف بني طاحونة املدينة وال�سلطة والأ�سرة



املدن املن�شجمة مع بنية فكرهم )فا�ض, مراك�ض(, اأما 

الثاين فهو جيل املثاقفة واحلرية واملواجهة  اجليل 

املعقدة, فاإن مدنًا مثل »فا�ض, ومراك�ض« تبدو اأكرث 

انطواءاً على اأ�شيائها, واأقل اندماجًا و»حوارية« مع 

تكنولوجية  وباأ�شاليب  الذات  ينخر  الذي  »الآخر« 

حديثة, وبراأ�شمال مرعب �شخم, ولذا فهي ل حتقق 

جوابًا على اأ�شئلتهم. 

لي�ض من الي�شري تفكيك تعقيدات مدينة كمدينة الدار 

البي�شاء, ولكن زفزاف يف »بي�شة الديك« يحاول اأن 

يكت�شف هذه املدينة من خالل جمموعة من ال�شخو�ض 

التي  وال�شيكولوجية  الجتماعية  �شلوكاتهم  بتتبع 

هي نتاج عن هذه املدينة املتاهة. 

املثقف وال�شلطة:

تتحدد هذه العالقة يف حمورين متناق�شني, حمور 

معها,  تناق�شي  واآخر  ال�شلطة,  روؤية  مع  الن�شجام 

يبحث اجلميع يف الرواية عن بريق ال�شلطة لأن ال�شلطة 

هي �شلطات متعددة, وكل واحد يفهم ال�شلطة منطلقًا 

من انتمائه الطبقي وروؤيته ال�شيا�شية, و�شفاء وعيه 

ال�شلطة  ا�شتالبه. ولكن تظل مع�شلة  اأو  اأو �شبابيته 

واملوقف منها الهم الرئي�ض يف الرواية الذي تتفجر 

منه وعلى �شفافه م�شكالت معقدة اأخرى. 

ل  بال�شلطة  الفقرية  الجتماعية  ال�رصائح  تطالب 

للممار�شة القمع وال�شطهاد وال�شتالب, اإمنا للدفاع 

. ويف املجتمع املغاربي حيث 
)6(

عن حقها يف العي�ض

التقليدية  البورجوازية  املركزية  ال�شلطات  �شيادة 

)املغرب الأق�شى(, والبورجوازية الليربالية )تون�ض( 

والبورجوازية الع�شكرية )اجلزائر(. 

    اإل اأن هذه املركزية يف حيازة القرار القت�شادي 

من  ت�شتفيد  طفيلية,  بورجوازيات  تفرز  وال�شيا�شي, 

والدم,  والأ�رصية  العرو�شية  بدعوى  الأوىل  مركزية 

اأو بدعوى الزمالة وال�شداقة يف فرتة الكفاح امل�شلح 

ولكن  اأخرى.  غطاءات  حتت  اأو  بعدها...  اأو  قبلها  اأو 

اأن  الهام�ض  التي ت�شكل  البورجوازيات  ل تلبث هذه 

املركزي  القرار  �شياغة  يف  امل�شاهمة  اإىل  تتحول 

اقت�شاديًا و�شيا�شيًا وعقائديًا, ويزداد تدخلها كلما 

)الهام�ض( و)املركز(,  العالقة بني  ت�شابكت وتعقدت 

املبنية على م�شالح تقت�شي يف مرات كثرية )حالة 

اجلزائر( اإخفاء اأو متويه الأطراف التي تقف وراءها. 

على  الفقرية  الجتماعية  ال�رصائح  حتافظ  لكي 

وجودها الجتماعي والأخالقي والنف�شي واجل�شدي 

من الذوبان, عليها اأن َتْبَعث باأبنائها اإىل موؤ�ش�شات 

ُه ميكنها  َعرْبَ الذي  الطريق  »الِعلِم«, لأن »الِعْلَم« هو 

باإمكانها  التي  املركزية  ال�شلطة  مع  عالقة  خلق 

منحها �شلطة �شغرية تدافع بوا�شطتها عن احلق يف 

الوجود. 

تك�شف لنا النداءات التي تر�شلها )الأ�رصة( »لرحال« 

يف �شكل و�شايا, هذا البعد, اأي الدعوة اإىل الندماج 

وذلك  للدولة  الأيديولوجية  املوؤ�ش�شات  جهاز  يف 

لتحيط )الأهل( )الأ�رصة( ب�شياج من الحرتام, فرحال 

مثقف ينتمي اإىل و�شط ل يحوز اأية �شلطة, ل �شلطة 

ال�شيا�شية,  ول  الع�شكرية,  ال�شلطة  ول  املال,  راأ�ض 

يعك�ض  نداء  اإىل »رحال«  املوجه  )الأ�رصة(  فنداء  لذا 

الجتماعية  لل�رصائح  الجتماعي  الوعي  زيف 

معر�شة  تعي�شه,  الذي  ال�شيا�شي  والفراغ  الفقرية, 

الأجهزة  �شدها  متار�شه  اأيديولوجي  ل�شتالب  بذلك 

مواجهة  تريد  اإنها  املركزية,  لل�شلطة  الأيديولوجية 

القمع بالندماج يف اأجهزة القمع. 

»وكان والدي يقول: 

- يجب اأن تدر�ض. اأنت الكبري, عليك اأن حت�شل على 

وظيفة مع املخزن لكي ت�شاعدين. 

»اأما الوالدة: 

- اأبوك ما عادت له همة, وخ�رصواته املتعفنة يلقي 

اأن ت�شبح �رصطيًا لرتفع  بن�شفها يف املزبلة, عليك 

راأ�ض اأمك عاليًا يف احلي. اأخوتك دائمًا مظلومون من 

 .
)7(

طرف الأطفال, هم يف حاجة اإىل من يدافع عنهم«

الكاتب  اختارها  التي  البي�شاء,  كالدار  مدينة,  يف 

تقيم  املثقف«,  »ال�شلطة/  العالقة  هذه  ليعر�ض 

يف  موقعها  حيث  من  »الهام�ض«,  بورجوازيات 

من  والفقرية  الو�شطى  بال�رصائح  عالقة  املحيط, 

فهي  اأخرى,  املركزية من جهة  والبورجوازية  جهة 

»م�شتنقع « اجتماعي. 

الو�شعية  هذه  »احلاجة«  متثل  الديك«  »بي�شة  يف 

الجتماعية يف جوهرها فهي يهودية الأ�شل, ولعل 
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الكاتب وهو يختار هذا »النتماء« حتديداً كان يريد 

اأن يبني جزءاً من طبيعة البورجوازية اليهودية يف 

قرار  ولكنها متلك  املحيط,  التي تقف على  املغرب, 

الدخل يف املركز, وهو ما اأكدته بو�شوح املمار�شات 

الق�شية  لل�شلطة املركزية يف موقفها من  ال�شيا�شية 

الفل�شطينية ويف فتح الباب اأمام الكيان ال�شهيوين, 

العربي  »احلوار«  يف  ال�شيا�شية  التحولت  فكل 

وراءه  كانت  ال�شادات  اأنور  بداأه  الذي  ال�شهيوين 

البورجوازية  ال�شلطة املركزية املغربية بتن�شيق مع 

املغربية اليهودية املتحكمة بقوة يف اآلية القت�شاد 

 .
)8(

املغربي

من  وخلقت  اأتباعًا,  فخلقت  احلاجة  »تربجزت« 

و�شعيتها الطبقية والوظيفية )ال�شم�رصة يف الن�شاء( 

اأعيان  الأبي�ض(, عالقات معقدة مع  الرقيق  )جتارة 

املدينة, لأنهم ل يتنف�شون اإل يف و�شط موبوء كهذا 

الذي ت�رصف عليه »احلاجة«.

»قال وكيل جاللة امللك, الذي كان اأحد الرواد: 

- ا�شمعي اأيتها اليهودية اجليفة, اإّما بي اأو بك!

- لكن ماذا تريد يا �شيدي؟ كل ما توده موجود, هل 

لن  ت�رصب؟  ماذا  ت�رصب؟  اأن  تريد  هل  فتيات؟  تريد 

.
)9(

تدفع �شيئًا, البار بارك«

»وقال الكمي�شري: 

اإنكم  ثرية,  اأ�شبحت  اأنت  حتى  الكلبة,  ابنة  يا   -

ترثون على ظهورنا كل ما جنمعه نحن بعرق جبيننا 

تخطفونه اأنتم باحليلة. 

اأغلب  يف  جمانًا  ت�رصب  اإنك  �شيدي  يا  ولكن   -

الأحيان«)2(

»ل �شك اأن اإحدى ال�شخ�شيات البارزة تكون الآن يف 

اأثق برجال  بيت احلاجة. ومع ذلك فاأنا �شخ�شيًا ل 

ال�شلطة, اإنهم ميكرون مثل, الثعالب«)2(. 

»األ تعرف يا ولد احلرام اإين اأعرف املقدم واخلليف 

والعامل والكومي�شري؟«)2(.

اأقدامي والقائد يحميني وعمر      »الكومي�شري يقبل 

 .
)10(

يوؤن�شني«

اأنا  القمعي...  الأمن  جهاز  اإىل  احلاجة  »وانت�شبت 

مل  بطاقة  احلاجة  اأخرجت  ثم  معهم  اأعمل  نف�شي 

اأميزها من بعيد, كانت تخفيها يف اأحد اجلوارير عند 

 .
)11(

زاوية ال�رصير«

الذي  هو  احلاجة,  تلعبه  الذي  »البالوعة«  دور  اإن 

جعلها تلتقي »برحال« حني ا�شتاأجر منها غرفة على 

.
)12(

�شطح عمارة من عماراتها

مثقف  موقف  �شنالحظ  العالقة  هذه  خالل  ومن 

الإن�شاين  باحل�ض  ومملوء  الطبقي  الوعي  يف  متجذر 

يرف�ض التنازل عن مواقعه ومواقفه على الرغم من 

ظاهره الذي يوهم بـ»الهروبية« و»ال�شياع«. 

فالبورجوازية »املحيطية« ت�شتغل الظروف املادية 

الأنتلجان�شيا, كي تغرقها يف  التي تعي�شها  املزرية 

اأو�شاخها بدعوة اإنقاذها, والعطف عليها ولعل اأكرث 

هم  املناورة  هذه  ملثل  تعر�شًا  الجتماعية  الفئات 

�رصيحة املثقفني لأن البورجوازية ت�شتغل فيهم تلك 

اخلا�شية التي متيز حياتهم الجتماعية. وتركيبتهم 

 .
)13(

النف�شية, وهي: التذبذب

مع  التعاون  اإىل  »رحال«  جتر  اأن  احلاّجة  حتاول 

باأن  واإقناعه  )الأمن(,  القمعي  املوؤ�ش�شاتي  اجلهاز 

والرثاء  الرفاهية  حياة  اإىل   ال�شبيل  ال�شبيل,  تلك 

كنموذج  جتربتها  تعر�ض  ذلك  يف  وهي  واملجد, 

جم�شد حليازة املال وال�شلطة. 

عنك,  له  حتدثت  اأم�ض,  كومي�شري  معي  كان  »لقد 

وعدين اأن ي�شغلك يف البولي�ض. 

- اإين ل اأحب تلك املهنة. 

رجال  من  يكون  اأن  يريد  ل  �شخ�ض  هناك  وهل 

املخزن. 

 .
)14(

- اأنا...«

ففي جمتمع طبقي تبعي, تظل فر�ض العمل مرتبطة 

الكهنية  الكفاءات  تبعد  حيث  القوى,  مبوازين 

اعتبارات  حملها  لتحل  اخلالقة  الفردية  والطاقات 

لل�شلطة  كالولء  اأيديولوجية  وطبقية  �شيا�شية 

املركزية. 

اإن »رحال« حما�رص »بندائني«, اأ�رصي )الأب والأم( 

خال�شة  يف  النداءان  يلتقي  )احلاجة(,  واجتماعي 

ال�شلطة  اآلية  يف  الندماج  اإىل  الدعوة  هي  واحدة, 

من  الأول  النداء  ينطلق  عنها,  والدفاع  املركزية 

للحياة  ال�شيئة  الظروف  ا�شتالبية, فر�شتها  و�شعية 

فيحمل  الثاين  النداء  اأما  رحال.  لأ�رصة  اليومية 
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على  الإ�شفاق  بغطاء  يت�شرت  توريطيًا,  »هدفًا« 

الو�شعية الجتماعية التي يع�شها »رحال«. 

يرف�ض رحال ال�شتجابة للندائني, فيقاوم امل�شاعر 

الأ�رصية, بكل ما حتمله هذه الأخرية من قوة تاأثري, 

يف جمتمع قائم اأ�شا�شًا على اأخالق اأ�رصية هي جوهر 

التن�شئة الجتماعية, عربها يتم تلقيح تاريخ كامل 

يرف�ض  كما   ,
)15(

وال�شلوكات والأخالق  الوجدان  من 

»الإنقاذ«  ح�شن  من  يحمله  ما  بكل  »احلاجة«  نداء 

و»اخلال�ض«.

اأ�شتغل  اأن  اأريد  اإذن, ولكني ل  »هذا نوع من احلياة 

اأدري  اأي عمل حر, ول  اأو  اأو �رصكة,  اإل يف �شيدلية 

من  اأ�شبح  هل  واأبي,  واأمي  اأخوتي  تذكرت  ملاذا 

اأجلهم خمرباً, ل اأ�شتطيع, ميكنني اأن اأفعل اأي �شيء 

 .
)16(

اإل ممار�شة تلك املهنة«

املدينة  تف�شخ  اأمام  الذات,  �شالبة  يوؤكد  موقف  اإنه 

والأفراد, واأمام الإغراءات, اإنه املثقف الذي مل يفقد 

املحيط  من  الرغم  على  والطبقية,  الطهارة  ذاكرة 

عامة,  الإن�شانية  وللقيم  واملثقف  للثقافة  املعادي 

والذي يع�ض حالة  انهيار اجتماعي ونف�شي واأخالقي. 

وهنا  الكاتب,  بتجربة  �شبيهة  رحال  جتربة  تبدو 

نعود مرة اأخرى لنوؤكد اأن الروائي كلما اأراد ت�شوير 

�شورته   - الأحيان  اأغلب   - يف  كانت  مثقف,  بطل 

الكتابة,  مراآة  يف  املنعك�شة  هي  اإليه,  الأقرب  هي 

�شلوكاته  من  كثري  يف  عنا  غريبًا  لي�ض  و»رحال« 

يف  »حممد«  �شاأن  �شاأنه  فهو  وت�شوراته,  واأخالقه, 

اإح�شا�شًا  يختزن  فكالهما  والوردة«  »املراأة  رواية 

باجلرمية جتاه الأب. 

 )17(
الأوىل الرواية  يف  الأب  بقتل  متهم  »حممد« 

 ,
)18(

الأب قتل  يتمنى  الديك«  »بي�شة  يف  ورحال 

الديك« ل يحب الأغنياء, و�شليمان  وهو يف »بي�شة 

نف�شه  املوقف  له   
)19(

والبحر« »الأفعى  رواية  يف 

الديك« يعي�ض  وامل�شاعر نف�شها, ورحال يف »بي�شة 

مع »فتاة« ت�شتغل مبلهى ليلي »غنوة/جيجي« وهي 

ذات عواطف اإن�شانية جيا�شة, و»حميد« يف »حماولة 

وممار�شة,  ا�شمًا  �شبيهة  فتاة  مع  يعي�ض  عي�ض« 

, بهذه املوجودة يف »بي�شة الديك« وهذا 
)20(

وم�شاعر

اليابوري, التي ترى  اأحمد  كله يوؤكد مقولة الأ�شتاذ 

اأبطال حممد زفزاف يختفون يف رواية ليظهروا  اأن 

يف اأخرى, وهي م�شتمرة يف احلياة والتجارب طاملا 

اأن امل�شدر الذي هو الكاتب نف�شه, م�شتمر يف احلياة 

ب�شقائها وحدتها. 

موقف العامة من الكاتب/املثقف

    ل يعتمد الروائي يف »بي�شة الديك« �شريته الذاتية 

للمثقف/الربوليتاري,  �شورة  �شياغة  يف  وحدها, 

بل اإنه ي�شتح�رص حياة كاتب مغربي اآخر اإنه »حممد 

حالة  اإىل  مفردة  حالة  من  يتحول  الذي   
)21(

�شكري«

�شورة  تلوين  اأجل  من  ذلك  كل  منوذجية,  روائية 

ار�شها املثقف املغربي يف جمتمع  التحديث التي مُيَ

و»الأ�شياء«  »الإن�شان«  فيه  �شيء  كل  ا�شتهالكي, 

ب�شائع خا�شعة ل�شلطة ال�شوق. 

    تتداخل �شورة حممد �شكري مع �شخ�شية كاتب 

اإىل �شورة رحال - �شورة  اإ�شافة   - فتبدوان  اآخر 

ملجموعة  الطبقية  الأ�شول  تعك�ض  متكاملة,  واحدة 

تر�شم  نف�شه,  الوقت  ويف  املغاربة,  املثقفني  من 

موقف العامة, وموقف ال�شلطة من الكاتب. فالعامة, 

اإح�شا�ٌض  يتملّكهم  الب�شطاء,  العاديني,  النا�ض  اأي 

ينتمي  كبري  كاتب  بوجود  ي�شعرون  حني  بالفخر 

اإىل بالدهم وعلى الرغم مما يحويه هذا املوقف من 

اأنه يبني �شدق و�شفاء امل�شاعر  اإل  عفوية وب�شاطة 

الوطنية. 

»تقول جيجي: 

مفكرون,  عندنا  اأ�شبح  نحن  حتى  حليلي!  يا   -

املغرب  و�شي�شبح  الأخرى,  الدول  مثل  و�شن�شبح 

معروفًا يف العامل كله, هذا �شيء رائع, �شوف نتح�رص 

 .
)22(

كذلك, ولن يقحب ن�شاوؤنا من اأجل ك�رصة خبز«

قرار  �شد  جيجي  متار�شه  الذي  التحدي  موقف  واإن 

توؤجرها  التي  الغرفة  من  الكاتب  بطرد  احلاجة 

الداخل  تك�شف  زيارة,  يف  جاءهم  حني  لرحال, 

النظيف للعاّمِة على الرغم من التزييف وامل�شخ الذي 

تتعر�ض له يوميًا. 

»ُقْلُت للحاجة: 

من  بكثري  واأح�شن  كبري  كاتب  حمرتم,  رجل  اإنه   -

الذين يرتادون بيتك, اأنت ل تعرفني معنى اأن يكون 
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الإن�شان كاتبًا. 

 .
)23(

- ومن يكون يف ملك اهلل؟«

وتزهو  الكاتب,  احت�شان  تريد  العامة  كانت  فاإذا 

التي  ال�شلطة  ب�شهرته وتعتربها مك�شبًا للوطن, فاإن 

دائمًا  حتاول  ال�شعبية,  الكاتب  �شلطة  من  تخاف 

تفتت  حتى  الالم�شوؤولية,  �شفات  عليه  ت�شبغ  اأن 

احل�شور  هذا  لأن  النا�ض.  بني  »النبوي«  ح�شوره 

ميثل �شلطة تزاحم �شلطتها ويك�شف يف الوقت نف�شه 

عن زيفها. 

»لقد حدثني عنه املقدم, فهو يعرفه جيداً... اإنه جمرد 

 .
)24(

�شكري وكافر وملحد«

اإن ال�شلطة املركزية برت�شانة اأجهزتها الأيديولوجية, 

م�شاعر  الكاتب, على ما مي�ض  تقوم يف حربها �شد 

النا�ض, وخا�شة امل�شاعر الدينية منها والأخالقية. 

اإىل  املثقف  �شورة  حتويل  ملغبة  زفزاف  فطن  لقد 

املطلقة  »النظافة«  لأن  اخلطاأ,  من  مع�شوم  »نبي« 

موقف مثايل, فك�رص مثاليته حني اأ�شقطه يف حلظة 

هنا  وال�شقوط  رحال,  �شديقة  جيجي  مع  جن�شية 

دليل على »اإن�شانية« و»واقعية« الكاتب. 

- يبدو اأنك ل�شت على ما يرام. 

- لقد قلت لك ملاذا قبل حلظة. 

- ل تعقد نف�شك, يبدو اأنكم اأنتم الكتاب جتعلون من 

احلبة قبة. 

مثل  اأمر  على  اأتعود  مل  ولكني  كذلك  لي�ض  الأمر   -

 .
)25(

هذا«

فباإ�شقاط الهالة »الطوباوية« عن �شخ�شية الكاتب, 

اأعاد زفزاف الأ�شياء اإىل مواقعها, فجيجي بداأت ترى 

فيه اإن�شانًا ك�شائر النا�ض, ل يفرقه عنهم �شوى تلك 

امل�شاعر الإن�شانية وخ�شو�شية الكاتب, وبداأ الكاتب 

بخطئها  احلياة  امتحان  على  جمرباً  نف�شه  يرى 

و�شحيحها حتى يكون منحوتًا من واقعه. 
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273\ ناقد وباحث من �شوريا

واجهات  خالل  من  املرئية  املانيكان  األفة  اإن 

املحالت التجارية الكربى »حمالت الألب�شة ب�شورة 

ال�شغرية, مع تفاوت يف  خا�شة«, وحتى املحالت 

الأحجام والألوان والقيمة والتنوع فيها, رمبا مل تعد 

خافية على كل م�شاهد, اإذ خلف الواجهات البللورية 

ال�شفافة جداً, ويف هيئات �شتى, ميار�ض املانيكان 

حتديًا للمتفرج, لأنه ي�شتدرجه اإىل الداخل, اإنه ذلك 

الألفة املموَّهة, املخادعة,  تلك  اأعني  الدور اخلفي, 

اأعني ال�رصك املن�شوب للناظر, لأن وراء كل التقاط 

م�شعى  ما,  ا�شتمالة  جذب,  حالة  ثمة  ب�رصية 

اأن »الن�شخة« املانيكانية  لالإيقاع بالناظر, كما لو 

املعرو�شة وهي يف كينونتها البال�شتيكية الالفتة, 

وراء  قائم  حّيز  داخل  فيها  املمّثل  ال�شمت  حتيل 

الناظر  اإىل حركة موجهة �شوب  امل�شماة,  الواجهة 

اأو املقتني, للدخول, لأن ما هو معرو�ض مانيكانيًا 

ب�شلطة  العرتاف  �شاأنها  من  تلذذية,  بغواية  ي�شي 

املانيكان وفذاذة ال�شانع, و�شطارة » املالك« معًا, 

والتب�شري  عملية,  اأهداف  حتقيق  يف  نافذة,  وهي 

ل  تاريخ  عهدة  يف  باتت  مانيكانية  �شاللة  بظهور 

كما  ال�شوق,  وحتولت  ال�شوق,  تاريخ  علينا,  يخفى 

ل بقوى  لو اأن ا�شتعرا�شًا من نوع اآخر, م�شتجد, ومفعَّ

هة نف�شيًا, �شار  تقانية وبحثية �شلعية الطابع وموجَّ

له �شاأن اعتباري, جمايل, ل يعود فيه البال�شتيك« 

فيه,  ر«  املحوَّ ب«  امللعَّ اأو  واملختزل,  املوؤن�شن« 

بال�شتيكًا, اإمنا يف مزاحمة مع » احليوان الناطق«, 

ومقامه,  الفارقة  وعالمته  الذاتي  �شجله  له  و�شار 

العامل  يف  يجري  ملا  املتتبع  يدع  ل  ذلك  كل  لكن 

هذا  من  املتاأّتى  مقاربة  عن  بعيداً  املانيكاين 

القرن,  ون�شف  قرن  منذ  وتكوينه  املانيكان 

م�شهديات  يف  بالدخول  وقبوله  للتجدد,  وقابليته 

احلي  ال�شتعرا�ض  ومناف�شة  املدرو�شة,  اللقطات 

�شلة  لها  �شيا�شة  عن  تخرج  ل  هيئات  خالل  من 

الت�شميم  لعبة  يف  والداخلني  التجارية  باملاركة 

لدينا  فتكون  ال�شوقية,  العالقات  للعبة  والرتويج 

اأخرى, �شلعة معرو�شة:  اأجل �شلعة  �شلعة تتقدم من 

لها  �شاأن  ول  مكانها,  تغادر  ل  متامًا,  مانيكانية 

فة  ك�شلوك ذاتي, لأن ل ذات معترَبة لها, كونها جموَّ

اأن تغرّي يف هيئتها, فهي  ت�شتطيع  الداخل, ول  من 

ل  املكان,  يف  ثابتة  ا�شتعرا�شية  بتيمة  حمكومة 

اأو برودة,  عالقة لها البتة بتحولت املناخ: حرارة 

اأدوار مقرتحة,  تاأدية  الداخل, عرب  اإل ما يتقرر يف 

وثمة �شلعة يف انتظار اخلروج من املحل التجاري 

املر�شوم, الذي لأجله كان املحل نف�شه, لأجله جيء 

باملانيكان, رمبا ُطعمًا ما, اإمنا اأي�شًا هو م�شعى من 

نوع اآخر: هائل وخميف وي�شتثري انفعالت خمتلفة 

ول  تناظره  اأ�شكاًل  �شري  وقد  الإن�شان,  ملواجهة 

ثقايف,  نظام  عهدة  يف  ي�شعنا  ذلك  وكل  حتاوره, 

اإبراهيم حممود  \

التاريخ املرئي

ل�ســاللــة »املانيكان«

من جتهيزات �شريين ابو �شقرا



املرئي  عنفه  وترية  تت�شاعد  خطاب  جمابهة  يف 

يجعل  وما  املعرو�ض,  وتنوع  املت�شكل,  رعب  يف 

بني  القرابة  بهذه  م�شدومًا  نف�شه  دو�شو�شري  من 

احل�شد  و�شط  م�شتقر  غري  ومدلول  معهود  غري  دال 

بـ»الهوليودي«  و�شفه  اأمكن  رمبا  وهو  املانيكاين, 

اجلدير بالتنويه, واأفلمته ال�شامتة والبليغة معًا, يف 

واقع فقد �شفافية �شورته كثرياً, ورمبا �شار البديل 

البال�شتيكي مطروحًا يف الواجهة, مبثابة اإعالم ملن 

يعَلم مبا هو عليه موقعًا وثقافة!

اإعالن والدة املانيكان اإذاً

طريقة  يف  معه,  يحمل  الذي  املانيكان  هوذا  رمبا 

مف�شحًا  معينة,  هيئة  يف  واحدة,  دفعة  ولدته 

الزمن, وباملقابل, عن ح�شور نهر  اأن ل ثبات  عن 

املانيكان  اأن  لو  كما  اجلريان,  �رصيع  دميقراط�ض 

من  تخفي  ل  م�شحة  لي�شفي  الأعماق,  من  �شعد 

اجل�شد  وتغييب  املرئي,  على  املر�شملة  ال�شعائرية 

املحكوم بحوا�شه اخلم�ض, كما لو اأن املانيكان, وهو 

مراَقب,  بت�رصف  اأي  الطلب,  حتت  ترجمة  ميار�ض 

التي  الطلب  خا�شية  اأي  املعرو�ض«  للن�ض  وتبعًا 

يجب اأن تتوفر يف ذات املانيكان«, كما لو اأنه يعلن 

تغيري  يف  الأذواق,  �شناعة  يف  �رصيكًا  ولدته  عن 

الغائب,  يبّلغ  اأن  احلا�رص  على  واأن  الروؤية,  م�شار 

باأن الغائب هو هذا احلا�رص, هي اللحظة املمثَّلة يف 

بامليتافيزيقا  اإطاحة  من  ذلك  يف  وما  املانيكان, 

العمق,  اجل�شد يف  ذاتها, هي حلظة غريزية تختزل 

وفق  اإل  فيه,  اخليال  ومَتع  الالمرئي  يعود  ول 

اأو جرعات مانيكانية, من خالل  اأو دفقات  دفعات 

حيث  املانيكان,  اإىل  امل�شدودة  النظرة  موؤثرات 

اأو تطارد يف املكا�شفة  حكمة املوجود العملية تبز 

الولدة  اآنية  حلظة,  �شاعة,  اإنها  الوجود.  لتناهي 

الداخلة يف زمن ي�رصَّف مبفعول مانيكاين, يجري 

توقيته يف الداخل: وميدَّد لحقًا..

ال�شعوري  الدفق  ا�شتمرار  ثمة  واأخرى  حلظة  وبني 

تربز  الذي  املانيكاين  املعرو�ض  جهة  من  املغذَّى 

النظر يف  الإمكان  يعود يف  ل  موؤّثرة, حيث  هيئته 

لأنه-  معرو�شًا,  باعتباره  املانيكاين  املعرو�ض 

بب�شاطة- عر�ض معرو�ض, هو ال�شلعة, وثمة منوذج 

بذوقية  مدرو�شة  عر�ض  طريقة  خالل  من  يرتاءى 

مبهرجة يف املنت, ي�شري اإىل نظراء له, اأو اأ�شباه, اأو ما 

هو اأكرث اإثارة منه يف الداخل, مبا اأن اخلارج يوؤّدي 

ب�شلع  يوؤتى  عندما  وحتديداً  اأحيانًا,  اإميائيًا  دوراً 

اأو  لوجود حظر,  الواجهة, نظراً  ي�شعب عر�شها يف 

منع رقابي, اأو جهوي, على اأر�شية دينية اأو عرفية, 

اأو لأن ثمة هدفًا من هذا الالمرئي الدعائي, �شمانًا 

لنفاذ فعل ال�رص املتعلق باملعرو�ض, اأو كونه يرتجم 

ُبعداً ج�شديًا, على متا�ض مبا�رص مبا هو غريزي, ليلي 

الهوى, وهذا من �شاأنه ال�شتناد اإىل �شيا�شة الإغواء 

امل�شمرة طبعًا, وليكون الدور امل�شَند اإىل املانيكان, 

كيفية اإي�شال الأثر..

وفق  رة 
َّ
مقر املانيكان  اإىل  العائدة  الولدة  هذه 

الربحي يف احلال,  اإمالءات معينة, تخ�ض املردود 

ك 
ّ
اأي ما يندرج يف اإطار التكلفة والت�شويق, وما يحر

يعّزز  ربحي  جانب  باجتاه  املعرو�ض  ال�شعر  �شهم 

بقاء املانيكان يف ذات املكان, طاملا اأن ثمة اإيفاء 

قرب  متابعة عن  املن�شود, من خالل  اأو  باملرغوب 

ومن  دوري,  اأو  اأ�شبوعي  اأو  يومي  جردي  وعمل 

ي 
ّ
متحر وليكون  باملانيكان,  خا�ض  �شجل  خالل 

اأي  اإىل  وهو:  عليه,  مراهن  هو  عما  مف�شحًا  اأثره 

الكائن  اأي  البال�شتيكي,  املخلوق  هذا  ن  متكَّ مدى 

له وهو  لة  اأن يفلح يف مهمته املوكَّ املانيكاين من 

مدة �شالحيته  نهاية  قربت  املكان؟ وهل  يف عني 

يف  حمددة,  حياة  ثمة  اأن  ذلك  ويعني  ا�شتعماًل؟ 

املطلوب,  اأداوؤه  اإنه  ال�شفة.  ا�شتهالكي  زمني,  حّيز 

له:  املريد  اإرادة  بذلك  اأعني  فيه,  املودعة  وقدرته 

ج له, يف اإطالة عمره, بالقدر  �شانعة وطالبه واملروَّ

لأن  ح�رصاً,  الزبائن  يك�شب  اأي:  الأنظار,  ي�شد  الذي 

اخلطوة  هو  اإمنا  املطلوب,  هو  لي�ض  الأنظار  لفت 

ذلك  وما  الداخل,  �شوب  النظر  يقود  حيث  الأوىل, 

احل�شي  اليقني  ت�شل  �شبهة  بها,  معرَتف  �شبهة  من 

ب بيقني نف�شي هو املنتظر, عندما يكون هناك  املركَّ

اإقبال على املغطي للمانيكان..

املفارقة  من  جانبًا  املانيكان  اإزاحة  يف  ولعل 

يتم  اأو  عليه,  ُيتح�رصَّ  ما  هناك  لي�ض  لأن  التهكمية, 
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نعيه, اإمنا هو امل�شتوفى من خالله متامًا, ولتكون 

التنحي ذات عالقة بجوهر املو�شوع: كيفية  دللة 

تغيريها,  حتويرها,  تعميقها,  الأذواق,  �شناعة 

تطعيمها, تبديدها عند اللزوم وحلول اأخرى حملها 

لونًا  مغايرة  موا�شفات  اأو  جديدة,  دعائية  بحلَّة 

م�شار  يف  التحويل  هذا  على  يرتتب  وما  و�شكاًل, 

اإبراز  من  الداخل,  من  املجوَّف  البال�شتيك  »حياة« 

ته تخ�شع ملقيا�ض اأدائي: من  قيم م�شتجدة, حيث خفَّ

اأو  تن�شيقه,  اأي:  منه,  للتخل�ض  وكذلك  احلمل,  جهة 

رمبا ت�شفريه اإىل جهة اأخرى, خمتلفة يف موقعها عن 

اجلهة الأوىل, حيث اإن املدينة تتفاوت يف مواقعها, 

رة اأو املتداولة �شوقيًا, كما لو  اأي قيمها الفنية املوؤجَّ

اأن ثمة اإحلاحًا, هو اأ�شا�ض خطاب ال�شوق يف العامل 

راهنًا اأكرث, فحواه: اإن املقدَّم واملرئي يف املانيكان, 

يف  ُيتفنَّ  الذي  اجلمال  واأن  املطلوب,  حمتوى  هو 

اأكرث  لي�ض  فيه,  الإطناب  يف  حتى  اأو  عنه,  احلديث 

اأكرث من  من هذا الذي يغّذي » غريزة« النظر, لي�ض 

مهمة  تتوىل  ب�رصية  لذاكرة  اجلمعي  املفهوم  هذا 

قيادة اجل�شد قدر امل�شتطاع, واأن لي�ض يف و�شع اأي 

كان الإدعاء باأنه قادر على دخول ميدان املناف�شة, 

والرتويج ل�شلعة خارج ت�شنيفنا ملا هو جمايل, اأو 

واإلغاء  النظر,  اإ�شغال حميط  اث من خالل  نفَّ ذوقي 

ما عداه, كما لو اأن اجل�شد احلي مت تفريغه من القوى 

احلية واملختلفة, اأعني جملة حوا�شه, ومَلكة النتباه 

اإدارة, وحتريكًا, وتفعيل موؤثرات,  الذاتية, وعِهد به 

الأوىل,  الدرجة  العني يف  القت�شار على  من خالل 

واللم�ض ي�شتجيب لهذه الأداة: احلا�شة, الو�شية على 

اأن  ما  احلياتية  املانيكان  دورة  اأن  لو  كما  البقية, 

يخ�شع  اآخر,  نوع  من  ولدة  ب�رصورة  تعِلم  تنتهي 

ه  ز طبعًا, اأعني ما يوجَّ فيها الطبيعي للثقايف املركَّ

مغذيات  �شيمياء  �شوب  اجل�شد  مقومات  كيمياء 

اجل�شد هذا من اخلارج !

�شفة  املانيكان  على  يبدو  اأخرى  جهة  من 

كونها  عن  تختلف  ل  ناحية  من  اإنها  الزدواجية 

و�رصيطة  بعد,  وعن  للفرجة,  ولكنها  فعلية,  دمية 

لفتنة  ت�شتجيب  اجلانب  هذا  من  فهي  مُت�ض,  األ 

ا�شتثارة م�شاعر معينة,  النظر من  يتبع  النظر, وما 

ت�شتند  اأنها  مبا  واملتفرع,  القاعدي  م�شارها  لها 

ت�شعد  رغبة  اأو  مت�شاربة,  تكون  قد  حالت  اإىل 

يف  يتمثل  معني,  مكبوت  اأو  �رصيعًا,  ال�شطح  اإىل 

د مانيكانيًا, كما لو اأن عيني الناظر, حلظة  املتج�شَّ

يحمله,  وما  البال�شتيكي  املعرو�ض  اإىل  الن�شداد 

ان 
ّ
جت�ش وهما  �شيء,  كل  قبل  طفل  يدي  ت�شتحيالن 

اجل�شم, ومتار�شان فيه دحرجة اأو تقليبًا, اأو لهواً به, 

اأو التايل  ولكنه من ناحية ثانية- وهذا هو الأهم, 

مبا�رصة على ال�شفة الأوىل, اأكرث من دمية من جهة 

للطفل,  الإلهاء  بدور  تقوم  الدمية  اأن  اخلطورة, مبا 

وو�شعه يف احلقل احل�شي املرتبط بهيئتها, واأقل من 

الفاعل احلي اإن�شانيًا, مهما تدنت فيه عالمة ال�شلبية 

يف احلركة, كون املانيكان ثابتًا يف املكان, ولكن 

اإىل قاعدة توحي باحلركة, عرب لقطة  القوام يرتكز 

الب�رصية على  الذاكرة  �ض 
ّ
اأو حتر موحية, جمازية, 

قدر  على  خلفها,  والنف�شية  احل�شية  القوى  ا�شتجرار 

ان�شغال الناظر اإليه, اإنه ما دون الفن بالتاأكيد, لأن 

امل�شاهدة  جراء  بعيداً  الذهاب  على  يحّفز  �شيء  ل 

موقع  ي�شغل  اإنه  الداخل,  �شوب  �شوى  عمقيًا, 

الإيقونة امل�شممة لغاية م�شماة, ولكنها اإيقونة �شد 

غ 
َّ
مفر وال�شعائري  الطقو�شي  املفهوم  لأن  الإيقونة, 

من حرارة املنا�شبة والحتفاء...

عرو�س املانيكان

من  اإمنا  ا�شتعرا�شيًا,  دوراً  املانيكان  ميار�ض  نعم, 

اإليه  اإنه م�شغول كما هو م�شَند  خالل هيئة حمددة, 

بعر�ض حممول, لكنه يف�شح عن بدايته حيث مركز 

جتمعاته,  بذلك  اأعني  منه,  واألوان  لأ�شكال  التجمع 

عندما يكون هو نف�شه املعرو�ض.

املجزرة  تيمة  اأو   م�شلخي,  هو  مما  ب 
َّ
مقر امل�شهد 

عرب  خمتل,  اإىل  الطبيعي  وحتيل  دماء,  ت�شفك  التي 

تنويع يف النق�شام.

التكامل  اإىل  تفتقر  هيئات  مانيكانية,  هيئات  ثمة 

يف املجمل, حتى يف احلالة التي يكون فيها بكامل 

ما  ثمة  اأن  �شوى  ملمح,  اأي  اإىل  مفتقر  غري  �شويته, 

ما  حول  للم�شاءلة  قابليته  وهو  بعيداً,  به  يجنح 

ميّثله متامًا, كما لو اأنه الرمز ال�شاكي من رمزه.
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اأو  مم�شوحة,  اأن�شاف  اأو  املم�شوحة,  الوجوه  ثمة 

اأن�شاف  اأو  دقيقة,  قواعد  على  املن�شوبة  الروؤو�ض 

دون  اأو   , اأيدٍ  دون  اأو  �شفليات,  اأن�شاف  اأو  اأج�شام, 

لة. ثمة عالمة فارقة دائمًا يف املانيكان  اأرجل مف�شَّ

الأكرث تكاماًل, وهو اأنه مهما بلغ الدقة يف التفا�شيل, 

ه اإىل مثال, ل يراد   لكنه يفتقر اإىل ال�شبيه, لأنه موجَّ

توجيه  �شهولة  رغم  اأحد,  �شوؤال  مثار  يكون  اأن  له 

ال�شوؤال, وهو: هذا ي�شبه اأو يذّكر مبن؟ لكنه �رصعان 

حمتوى  لأن  خارجًا,  يت�رصب  وهو  يختفي,  ما 

املانيكان, يلقي بكل �شوؤال عن اأ�شل ما, اأو منوذج 

معني, ميثل اأمام النظر جانبًا, لأن لي�ض من موديلية 

الغمو�ض  من  نوع  ثمة  الت�شكيل,  اأو  ال�شنعة  يف 

اأو ال�شبهة القابلة على تثبيت النظر, حيث  اجلاذب, 

اأو البيا�ض ال�شائه, قائمًا, مع  يكون اللون العظمي 

يف  املانيكان  يبقى  اإمنا  بالأ�شود,  راأ�شية  تلوينات 

يف  كان  واإن  املجهول,  اإىل  من�شوب  متثيلي  و�شع 

الو�شع توجيه التهام اإىل اأويل اأمره, بوجود معايري 

والعر�ض  والإخراج  القولية  يف  هة  وموجَّ حمددة, 

وحتى اللقطة, بغية الت�شويق وحتقيق غاية ربحية.

لكن ما يجب التوقف عنده هو اأن جممل املعرو�ض 

مانيكانيًا يظل مثرياً ل�شوؤال يرتكز على املمحو فيه 

اأو اجلاري اختزاله, يف اأكرث احلالت و�شوحًا, اإنها 

رغبة اأوليائية, تقانية, راأ�شمالية, معوملة, وخا�شة 

الروح,  من  غة 
َّ
مفر لأج�شام  حية  وترجمة  راهنًا, 

دور  ا�شتحواذي, و�شع, هو  تقوم على و�شع  لكنها 

عرب  جتّليه,  اأو  ظهوره  وراء  يكون  ومن  املانيكان, 

املتقدم اأو املطلوب ا�شتعرا�شيًا« يف املو�شة«.

اإبراز  اأو  حتويره  اأو  خمتزله  يف  منه  املطلوب  كاأن 

بالناظر  الإحالة  هو  فيه,  الغواية  قوام  من  بع�ض 

فيما هو مرئي اإىل ما الالمرئي, اأو املعترَب مرئيًا, اأي 

من يكون القائم على و�شع ت�شميم له, ومن يجعله 

يف  لي�ض  املرجتى  فيكون  بعد,  فيما  الأبعاد  ثالثي 

اأن  اإمنا  حركات,  وميار�ض  املانيكان,  يتنف�ض  اأن 

اإىل مقدرة  اإ�شارة  يجري احتبا�شه يف هيئة معينة, 

مذهلة لدى القائم على »اأمره« حيث تتوافر حيوزات 

وت�شفريها  املانيكات  جموع  لتحريك  خمتلفة, 

املانيكان  عرب  ر 
َّ
املمر الربحي  الأثر  اإن  خارجًا. 

هو  ذلك  فيه,  اخلا�شني  واملكان  الزمان  ي�شمي 

البعد ال�شلعي وما هو اأبعد من ال�شلعية, ويف الوقت 

نف�شه, ي�شعنا هذا امل�شهد املمّثل لكل مانيكان ُبعداً 

هكذا,  م  م�شمَّ لكنه  ما,  افتقار  خالل  من  ماأ�شاويًا, 

كما لو اأن ثمة تخوفًا من حقيقة امل�شنَّع اأو اجلاري 

ت�شكيله, كاأن ثمة ا�شتباهًا م�شبقًا يرتكز عليه, فيما 

لو منح القدر الأوفى من الو�شع اأو الكائنية, وكاأن 

قلب  يف  ل�شوي  بعامل  قائم,  بخوف  اعرتافًا  ثمة 

ثابتة,  بطريقة  املانيكان  اإخراج  كاأن  املجتمع, 

ل�شان حال تخوف من حدوث حركة اأو حترك ُيخ�شى 

من  فيه  وما  املالمح  اإىل  الفتقار  ولكن  جانبه, 

اأ�شل ما, ميّثل قفزة نوعية يف عامل من  اإىل  حنني 

ال�شيطرة الزمكانية بالن�شبة لل�شانع وما يتفكره اأو 

للمانيكان, هو  احلّيز املعطى  يتدبره, عندما يكون 

كيفية اإبقائه حتت ال�شيطرة, من جهة احلمل بداية: 

بالتفكري  الذهاب  يعني  فيه,  ثقل  اأن وجود  لو  كما 

راب�شة ترتب�ض باحلامل  الداخل, ووجود قوة  نحو 

اإ�شارة  اخلفة  لتكون  وبالتايل,  بالناظر,  حتى  اأو 

ملاحة لكل مقنتٍ  مانيكاين, على الطماأنة متامًا.

الراأ�ض:  دون  للدرجة,  وتبعًا  الختزال,  جهة  من  اأو 

وما يعنيه وجود اجل�شم املفتقر اإىل راأ�ض من معنى 

م, اأو رمبا  اأو دللة, من �شوؤال حول الراأ�ض غري امل�شمَّ

اآخر  مكان  يف  مانيكاين  هو  مما  كجزء  املعرو�ض 

اأبعد من ذلك, لأن املن�شود لي�ض  اأو  رمبا يف اجلوار 

احلامل اإمنا املعرو�ض من خالله, ويف الوقت ذاته, 

وهو  العالق,  امل�شهد  لهذا  براغماتيكيًا  تقديراً  لأنه 

جانب ال�شتئثار مبا هو فني, اإمنا بعد اإزهاق روح 

اأثراً  املانيكاين  املعرو�ض  يكون  ل  اأي  فيه,  الفنية 

فنيًا, نحتًا فعاًل, اإمنا ما يحيل اإىل نحت تنعدم فيه 

الذائقة الفنية, مبا اأن الذي يراد هو هذا الذي يظهره: 

اأو  ما,  اأو حتى عقداً  اأو طاقية,  اأو رباطة عنق,  زيًا 

ما �شابه ذلك من جملة املواد امل�شنَّعة, اأو تلك التي 

يجري تدفقه �شوب ال�شوق طبعًا.

التمعن  حلظة  رمزية  لكنها  مادية,  اأ�شحيات  اإنها 

العامل  بها  يحيط  ترتى,  رغبات  مذبح  على  فيها, 

باأمور ال�شلعة هنا وهناك !

جاز  اإن  ال�شوقي,  الدخول  من  ال�رصب  هذا  ولعل 
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املعني  تعني  ارتدادية  بالغة  على  ينطوي  التعبري, 

اأن  كما  خارجًا,  يخ�شه  ما  كل  يحيل  حيث  به, 

لي�ض له عالقة به, كاأيّن باملانيكان هو الداخل يف 

الب�رصية  الذائقة  اأو احلوار مع  وال�رصاء,  البيع  لعبة 

للم�شرتي بالذات, وما يف ذلك من خماتلة والتفاف 

على املو�شوع نف�شه, اأعني ما يغّيب الفاعل املبا�رص 

املرئي  الو�شط  فينعدم  املجهول,  حكم  يف  ويبقيه 

نتيجة,  ى  وامل�شمَّ مقدمة  املعترَب  بني  ي�شل  والذي 

اعتادها  التي  اليومية  احلياة  مبنطق  اإخالل  وهذا 

م�شتجد,  تعبري عن  ذاته  الوقت  ولكنه يف  الأغلبية, 

اأي  بينهما,  امل�شافة  تعميق  تلفظه  يتطلب يف حال 

تداعي  هو  اإمنا  امل�شافة,  لقيا�ض  جماًل  يرتك  ما 

امل�شئول  يتوارى  حيث  للمانيكان,  املرئي  التاريخ 

املبا�رص عن الأنظار يف لعبة مربجمة.

ي�شعد  طرفينيًا,  املتباعدة  العالقة  هذه  اأوج  ويف 

بو�شفه  املادي,  بتاريخ  اأي  بحدثه,  املانيكان 

وا�شتتباعاتها,  النظرة  ب�شيمياء  املقدَّم  التاريخ 

رغم  واملتاهاتي  املجوف,  عامله  يف  ليغّيب 

حمدوديته تقديراً, ما هو مبحوث عنه, كونه املدلول 

العائم بداله, وكاأن الدليل بات يف و�شاية ورعاية 

وظيفي,  كاإمكان  اآن,  والعار�ض يف  املعرو�ض  هذا 

ج..
ّ
يف نزاله مع املتفر

لكن ما يجب اأو ما ميكن اأن يفَهم من خالله دائمًا, 

اأنه  اإنه جموَّف, مبعنى  اأن ل حول له  ول قوة,  هو 

الكائن  هو  ذلك  واأكرث من  الكائنية,  منزوع  الكائن 

املفتقر اإىل احلد الأدنى من الكائنية من خالل اآلية 

ة يكاد يناف�ض  التالعب فيه, وهو يف مهمته املوجهَّ

الفني لكنه يف اللحظة ذاتها يرتد اإىل الوراء من خالل 

املرئي فيه, انطالقًا من عجز ممثَّل فيه, هو جت�شيد 

لرغبة ال�شانع اأو �شاحب ال�شلعة التي تنتظره ليمنح 

زيًا ما قوامًا, ل يعدو اأن يكون م�شيدة ب�رصية..

ح ف نظري امل�شطَّ املجوَّ

ليكون  م�شنَّعًا  فكونه  فًا  جموَّ املانيكان  يكون  اأن 

القوى  تلك  امل�شاهد  ك يف 
ّ
لئال يحر للم�شطح,  نظرياً 

النف�شية التي تدفع به لأن يذهب اإىل ما وراء املرئي, 

هو  يقابل  الذي  ال�شطحي  يرتجم  هذا  املجوَّف  لكن 

اأو يدخل يف حّمى املتتاليات  الآخر ما هو اإعالين, 

الثغور  يف  ونفاذها  الأ�شواء  ولعبة  الدعائية, 

املعمولة, ت�شديداً على  ثنايا اجل�شد, م�شاماته, كما 

لو اأن ثمة رغبة مبثوثة داخلها تتوق اإىل حراك لعبي 

يعدم  املانيكان  واأن  خ�شو�شًا  ال�شاكلة,  هذه  على 

لتبقى هناك م�شافة   اأنه يوهم بوجوده,  احلي, كما 

قادرة على تفعيل م�شاعر متنوعة, لكنها من خالل 

الغواية الإعالنية حمكومة باإرادة ح�شابية مراقبة..

امل�شطنع  كتابه)  بودريار يف  اإليه  يذهب  ما  ولعل 

التكثيف  هذا  هو   ,)2008 بريوت/  وال�شطناع- 

والبعد  النظر,  يف  التتويه  لهذا  الإعالنية,  للعبة 

اء الو�شع اللوياثاين 
َّ
الفيتي�شي له, وفقدان الأمل جر

املعنى  امليديا  تن�رص  واأخطبوطيته)  للمعرو�ض 

ول  معًا,  الجتاهات  كل  يف  وتتالعب  و�شده, 

ي�شتطيع اأحد ال�شيطرة على هذه العملية..�ض155( .

اإن التجويف هو عمق قائم, ولكنه يديل بدلوه على 

ي�شغل  مكان  يف  العالقة  الدللة  اأو  املكانة  �شعيد 

اأي كان بب�شاطة مقاربته, وهو  لي�ض يف و�شع  اً  �رصَّ

مغلَّف  اأنه  مبا  ال�شتهواء,  على  باعث  اأو  منّوم  اأنه 

اأنه  هو  ذلك  من  الأكرث  اإمنا  اخلارج,  من  حماط  اأو 

املقطوع  التاريخي  العمق  يف  موميائية  ن�شابة  ذو 

ال�شالت تقديراً طاملا اأن ثمة اأن ل حياة قائمة فيه, 

لكن الأ�شل املغيَّب واملتوثب يف ذاكرة املتخيَّل هو  

اإمكان وجود اأح�شاء, وقد مت التخل�ض منها, ليكون 

للخوف,  داعي  ل  اأن  عن  معرّباً  املح�شور  الفراغ 

مناف�شًا  فيكون  ما,  اأثر حياة  تلك عن  تف�شح  حيث 

دون مناف�شة. اإنه ديكور دون حمتوى, وهو مرتوك 

يرغب,  ملن  التهيوؤات  من  جلملة  التجويف  ذلك  يف 

هو  مبا  امل�شكونني  �شوى  تعني  ل  تهيوؤات  ولكنها 

ا�شتهوائي ..

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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278\ �شاعر وناقد من فل�شطني

 يحيى بن الوليد, يف كتابه »تدمري 
ّ
يعمل الناقد املغربي

الأجانب«,  والُكّتاب  �شكري  حمّمد  الكولونيايّل:  الن�شق 

�شمن ا�شرتاجية تقوم على عمودين اأ�شا�شني, يتكئ كل 

منهما على الآخر, الأول هو ر�شم وجه اآخر, غري ماألوف 

نظرة  يف  املتمثل  الوجه  وهو  �شكري,  حممد  للكاتب 

طنجة,  يف  عا�شوا  الذين  الأجانب  الُكّتاب  اإىل  �شكري 

ُجنيه,  وجان  وليامز  وتيني�شي  بولز  بول  وحتديدا 

والثاين هو ف�شح نوايا هوؤلء الُكّتاب واأهدافهم العميقة 

حتديدا..  طنجة  يف  اأو  املغرب,  يف  اإقامتهم  وراء  من 

وهو من يقوم بتفكيك بنية التفكري الكولونيايّل لهوؤلء 

الُكّتاب. 

اأعني  هو,  اأنه  يكت�شف  هذا,  يحيى  كتاب  يقراأ  ومن 

يحيى, من ي�شتغل على تدمري الن�شق الكولونيايل, ولكنه 

يتخذ من ُكتب �شكري حول الُكّتاب الثالثة املذكورين, 

وبع�ض مقولته عنهم, منطَلًقا لهذا »التدمري« للتفكري 

الكولونيايل جتاه طنجة. وهو يعمل على ذلك من خالل 

اآن. م�شتفيدا  منهجية وا�شحة املرجعيات والروؤية يف 

نظرية  مظلة  كّلها  تلتقي  التي  املناهج  من  مزيج  من 

خالل  من  الكولونيايل«  بعد  ما  »اخلطاب  هي  عاملية 

املثقف  و�شور  ال�شت�رصاق  عن  �شعيد  اإدوارد  كتابات 

وكتاب  املنفى,  يف  وتاأمالت  والإمربيالية  والثقافة 

هومي بابا »موقع الثقافة« وغريها.

ومن بني عدد كبري مّمن كتبوا عن حممد �شكري, الذي 

املغربية,  الثقافية  احلياة  يف  بقوة  حا�رصا  يزال  ما 

)ابن  الوليد  بن  يحيى  الدكتور  املغربي  الناقد  يربز 

بدءا  متميزة  درا�شة  مواليد 1967(, يف  مدينة وجدة, 

�شكري  الكولونيايل: حممد  الّن�شق  من عنوانها »تدمري 

وتقع  الثقافة,  وزارة  عن  �شدرت  الأجانب«,  والُكّتاب 

يف مائة �شفحة من القطع الكبري, وت�شتمل على متهيد 

فمع  كلها.  �شكري  كتابات  تتناول  ف�شول  و�شبعة 

وتيني�شي  بولز  بول  عن  �شكري  كتابات  على  تركيز 

وليامز وجان ُجنيه, ثمة التقدمي مبقالني هما »طنجة 

املتاأمركة« و»حممد �شكري مقاِوما الكّتاب الأجانب«, 

واخلتام مبقال »تدمري متفاوت« ومقال رد على �شعدي 

امل�شتعِمر  ومعادلة  �شكري  »حممد  بعنوان  يو�شف 

وامل�شتعَمر«.

هي  نقدية  وعّدة  حادة,  باأدوات  ناقد  يحيى,  الدكتور 

وال�شطالحية  املفاهيمية  الأ�شلحة«  من  »اأ�شطول 

احلد  اإىل  وا�شحة  ُوجهاتها,  يف  املالمح  الوا�شحة 

قارئه, ف�شال عن كونه �شاحب  روؤية  الذي ل تخطئه 

ق�شايا  يف  خاللها  من  يطوف  اأي�شا  متميزة  موؤلفات 

اخلا�ض  مت�شابكة ومعقدة, مب�شطلح منحوت حل�شابه 

النقدي  و»اخلطاب  والقراءة«,  »الرتاث  بدءا من  غالبا, 

يف املغرب«, و»الكتابة والُهوّيات القاتلة«, ثم »الوعي 

امُلحّلق: اإدوادر �شعيد وحال العرب«, و»�شلطان الرتاث 

وفتنة القراءة«, و»هداأة العقل النقدّي«.

اأبرز ما يهمنا يف كتابه اجلديد هذا, اأنه يعترب اأن حممد 

�شكري ميثل »عالمة ثقافية لفتة يف الكتابة ال�رصدية 

ما  »املغرب  يف  الثقايف  الواقع  ويف  خا�ض,  بوجه 

ما  اإىل  ذلك  ومرد  عام,  بوجه  الكولونيايل«  بعد 

ميكن  ما  يف  تند�ضُّ  »مواقف«  من  كتاباُته  به  اّت�شمت 

الحتجاجي«,  »املغرب  اأو  الآخر«  بـ«املغرب  نعُته 

»اخلبز  ال�شتثنائي  ن�شه  ناحية  من  وخ�شو�شا 

احلايف« الذي كان وراء �شهرته العاملية«. واأن �شكري 

كان �شحية كتابه هذا, رغم اأن كتاب »اخلبز احلايف«, 

بح�شب ابن الوليد دائما, غري كاف مبفرده لفهم جانب 

مهم من خطاب �شكري الذي يندرج, ل �شيما من جهة 

بعد  ما  »خطاب  �شمن  الثقايف«,  »ال�رصد  على  اّتكائه 

من  ُيدنينا  باأن  جديرا  »مدخال  يعّد  الذي  ال�شتعمار«, 

�شكري«.  عمل  ميثله  الذي  الثقايّف«  »الإ�شهام  طبيعة 

 عمر �شبانة  \

�سكري وبن الوليد فـي مواجهة كتابات

الن�سق الكولونيايل عن املغرب



ورغم اأن الهّم ال�شاغل ل�شكري يف »اخلبز احلايف« كان 

هو »اخلبز«, ولي�ض »اأر�ض الوطن«, لكّنه كتاب ينطوي 

على �ِشمات »الن�ّض الثالث« اأو »ما بعد الكولونيايّل«. 

ي�شتخدم ابن الوليد هنا ما ي�شمى »املقاربة البينّية«, 

وهي جماع نظريات ومناهج اأ�شا�شها نظرية اخلطاب 

احل�شور  من  نوع  اآخر  بو�شفها  الكولونيايل  بعد  ما 

النقدّي احلداثي يف العامل, والأن�شب للعامل الثالث, التي 

من  احلقل  هذا  د�ّشنوا  من  اأبرز  اأحد  �شعيد  اإدوارد  كان 

والتف�شيلية  واملعّمقة  عة 
ّ
املو�ش قراءته  وبعد  اخلطاب. 

ل�شخ�شيات الكّتاب الأجانب الثالثة, يخل�ض, من بني 

خال�شات عدة, اإىل اأن »تعامل هوؤلء الكّتاب وغريهم 

من الذين اأقاموا يف طنجة, و�شواء على م�شتوى الكتابة 

اأو ال�شلوك, ل يخلو من »دللت ال�شت�رصاق«. 

اأحد اأهم هواج�ض ابن الوليد يف كتابه هذا هو »التحرر 

خالل  من  بعده,  ليعر�ض  احلايف«,  »اخلبز  �شطوة  من 

كتب �شكري الثالثة )»جان جينيه يف طنجة« 1973, 

»تيني�شي وليامز يف طنجة« 1983, و»بول بولز وعزلة 

التف�شيل  من  بقدر  اأ�شا�شية  حماور   ,)1996 طنجة« 

والتفريعات حّتى, اأولها اأن �شكري يكتب بخلفية الكاتب 

املتورط يف »املزايدة« بـ»الهوية القومية«.. ولكن لي�ض 

»الأ�شولية القومية« يف نطاق »رد العتبار« لـ»الذات« 

العربية اجلريحة واملثقلة بذكريات ال�شتعمار. والثاين 

الثالثة  الكّتاب  عن  كتاباته  يف  ميثل  �شكري  اأن  هو 

»التابع« الذي اأ�رص اأن »يتكلم«.. بح�شب مقولة الهندية 

اأن  للتابع  ميكن  »هل  و�شوؤالها  �شاكرفورتي  غياتري 

يتكلم؟«. والثالث هو انتقال خطاب �شكري من الذاتي 

اإىل الثقايف, الن�شق الكولونيايل اإىل مواجهته.

الناقد  ي�شتخل�ض  الثالثة,  لالأعمال  قراءته  �شياق  ويف 

ال�رصد �شد كولونيايل«: هذه احلدية �شد جان  »ِحّدية 

ذروتها  وتبلغ  وليامز,  تيني�شي  ثم  الأقل,  هي  جينيه 

واأن  بالقرود.  املغاربة  ي�شف  الذي  بولز  بول  �شد 

معظمهم »مثل الذي يجيء لريى قردا يقفز من �شجرة 

لدوافع  البوهيمية  طنجة  يف  اأقاموا  بل  اأخرى«.  اإىل 

املغربيات«  و»اغت�شاب  اجلن�شية«  و»املثلية  »اللواط« 

و»الرغبات  وليلة«..  ليلة  »األف  ف�شاءات  وخلق 

الكولونيالية«. 

وبالن�شبة اإىل ناقدنا ابن الوليد فاإن »بول بولز وعزلة 

طنجة« 1996 هو »الأقرب من التاأكيد على »احل�شور 

كتابات  يف  الكولونيايل«  الن�شق  لـ»تدمري  احلّدّي« 

على  قائمة  »ملتب�شة  بولز  مع  �شكري  فعالقة  �شكري. 

التنابذ«, بناء على اأن كتابات بولز كانت »تت�شم باحلقد 

لذا  بالأهايل«,  وال�شتخفاف  والعن�رصية  وال�شخرية 

التي  ال�شخ�شية  وبـ»جروحه«  �شكري,  »يت�شدى حممد 

تلتب�ض بـ»جروح ما بعد الكولونيالية«, لهذا »اخلطاب« 

�شميمه,  يف  هو,  خم�شو�ض  ن�شق  على  ينطوي  الذي 

»ن�شق اخلطاب ما بعد الكولونيايل« الذي كان ل يزال 

عما  ف�شال  له«.  جملى  الطنجي  الف�شاء  من  يجعل 

ما  يف  املتمثلة  القتل«  »ا�شرتاتيجية  اعتباره  ميكن 

الكتمان  ال�شخرية,  النتهازية,  »الدهاء,  �شكري  يراه 

واأنه  والهروب..  والبخل  الغمو�ض  ال�شذوذ,  بخ�شو�ض 

اأبي الهول«. واأن »معظم  يف طنجة »يرب�ض فيها مثل 

العهد  اإىل  »احلنني«  على  تن�شب  بولز  بول  كتابات 

»نحن«,  عن  �شكري  دفاع  يربز  وهنا  ال�شتعمارّي«. 

وحديثه عن »�شدام احل�شارات« و»الإ�شالم والغرب«, 

والدفاع عن الإ�شالم. ويبلغ الذروة يف اعتبار اأن بولز 

وتعامل  امل�شتقل!  املغرب  ل  امل�شتعّمر,  املغرب  »اأحب 

اأن  حتى  قذرة..«.  حيوانات  اأو  كقرود,  املغاربة  مع 

�شكري يعترب كتابه عن بول بولز »رد اعتبار لل�شخ�شية 

املغربية«. ن�ض »مزعج« وانتقامي« و»عدواين«.

الأوىل  للمرة  طنجة  زار  الذي  وليامز,  تيني�شي  اأما 

العام 1964, ثم عاد اإليها العام 1973, فقد كتب عنه 

كتابه  يف  �شكري  حر�ض  اإذ  التجرد,  من  بنوع  �شكري 

النقا�ض  يف  العربي  الأدب  »اإقحام«  على  وليامز  عن 

يكن  مل  ولكن  القومية«,  الهوية  »تدخل  بدافع  معه 

لديه  يكن  النقا�ض, كما مل  لهذا  وليامز  لدى  ثمة وقت 
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كتاب يحيى بن الوليد »تدمري الن�سق 

الكولونيايّل: حمّمد �سكري والُكّتاب الأجانب«، 

ياأتي �سمن ا�سرتاتيجية تقوم على عمودين 

اأ�سا�سني، يتكئ كل منهما على الآخر، الأول هو 

ر�سم وجه اآخر، غري ماألوف للكاتب حممد �سكري، 

وهو الوجه املتمثل يف نظرة �سكري اإىل الُكّتاب 

الأجانب الذين عا�سوا يف طنجة، وحتديدا بول 

بولز وتيني�سي وليامز وجان ُجنيه، والثاين هو 

ف�سح نوايا هوؤلء الُكّتاب واأهدافهم العميقة من 

وراء اإقامتهم يف املغرب، اأو يف طنجة حتديدا.. 

وهو من يقوم بتفكيك بنية التفكري الكولونيايّل 

لهوؤلء الُكّتاب



كتبه  ترتجم  التي  العربية  الن�رص  دور  ملالحقة  الوقت 

يعطوين  اأن  فقط  »اأرجو  ل�شكري  يقول  فهو  وتن�رصها 

غالما جميال وجمال اأركبه«, ومع اأن »تيني�شي ل ي�شّبه 

املغاربة بالقرود, ول ي�شقط يف اأي نوع من »التنميط« 

اأنه كان يتحرك يف الدائرة  اأو »القولبة« لهوؤلء«, غري 

من  فهدفه  فيها..  يتحرك  بولز  بول  كان  التي  ذاتها 

عن  يحيد  ل  الوليد,  ابن  بح�شب  طنجة,  اإىل  املجيء 

دللت »الغزو الأبي�ض« و»اأ�شاطري الهيمنة البي�شاء«, 

ت�شديد وليامز على »َم�رْصََحة رغباته الكولونيالية«.

ولأن حالة جان جينيه هي الأقل »حّدية«, رمبا, تركها 

اأن كتاب �شكري عن  موؤلف الكتاب كحالة ثالثة, رغم 

جينيه هو الأول. هنا نرى اأن جنيه هو »مراآة« ل�شكري, 

يعتربها  التي  »ال�شتائر«,  م�رصحيته  اأهمية  ورغم 

اإدوارد �شعيد »امل�رصحية الهائلة, املحطمة للتابوهات 

ال�شتعمار  حول  املتمحورة  التقليدية,  واملوؤ�ش�شات 

جينيه  اعتبار  ورغم  اجلزائرية«,  واملقاومة  الفرن�شي 

واأن طنجة بالن�شبة له كانت  للعرب,  القومي«  »البطل 

العربي  بالأدب  جهله  لناحية  اأنه  اإل  اخلديعة«,  »رمز 

ابن  نظر  فاإن جينيه يف  كله  ذلك  رغم  يعرفه,  ل  فهو 

الوليد, ولي�ض عرب �شا�شة �شكري, يظل يف دائرة »الن�شق 

الف�شاء  هذا  اإىل  لنتمائه  نظرا  نف�شه,  الكولونيايل« 

اإدوارد  الثقايف.. فمنا�رصته )جينيه( جت�شد ما ي�شميه 

�شكري  قراءة  اأن  كما  املعكو�ض«.  بـ«ال�شت�رصاق  �شعيد 

جلينيه »�شعت اإىل اأن ت�شل ما بني الأ�شطورة والواقع«. 

اأن  بقي  ولكن  بها,  الإملام  ن�شتطع  مل  كثرية  تفا�شيل 

�شكري  قول  اأن  اإىل  اأخريا  الوليد  ابن  اإ�شارة  اإىل  نلفت 

الثالثة(,  الكّتاب  )يعني  النا�ض  هوؤلء  �شد  ل�شت  »اأنا 

بالن�شبة  مثلهم..«,  لأعي�ض  الفر�شة  لكّنهم مل مينحوين 

اإليه »ل يطرد حممد �شكري من حقل نظرية اخلطاب ما 

بعد الكولونيايل التي ت�شري بدورها اإىل الفكرة ذاتها«, 

ولكي يرّبر اعتباره هذا, فهو ي�شت�شهد بقول فرانز فانون 

ة يف اليوم على الأقل باأن 
ّ
 اإل ويحلم مر

ّ
»ما من حَمّلي

يحّل حمل مكان امل�شتوطن«. 

الكتاب  قارئ  يطرحه  الذي  الأ�شا�ض  ال�شوؤال  ويظل 

هو: هل كان �شكري ميلك من الوعي ما يوؤهله ليدرك 

اخلفية  »ال�شت�رصاقية«  اأو  »الكولونيالية«  الأبعاد 

اأم  فيها؟  واإقامتهم  طنجة  اإىل  الكّتاب  هوؤلء  لرحالت 

هو وعي بن يحيى ما و�شل اإىل هذه الأبعاد؟ وهل كان 

حممد �شكري على علم بنظرية اخلطاب الكولونيايل؟ اأم 

اأن الأمر يتعلق بنوع من »ل�شعور« �شكري؟ اأم اأن الأمر 

ل �شلة له بال�شوؤال الأول ول الثاين مما يدل على نوع 

من »الإ�شقاط« من املوؤلف على حممد �شكري؟«

يجيب ابن الوليد يف لقاء خا�ض معه: يف احلق هي اأ�شئلة 

من  وخ�شو�شا  اأهمية  نوليها  ل  ما  وعادة  م�رصوعة, 

منظور »علم اجتماع املعرفة«. وحقا ي�شعب اخلو�ض 

اإطار مقال مقت�شب  يف مو�شوع من هذا احلجم ويف 

مثل هذا. ولكن مع ذلك ل بد من التاأكيد على اأن اأكرب 

والإيديولوجي,  الفكري  واقعنا  يف  الفكرية,  الكوارث 

ا�شتناد  دومنا  مو�شوع  درا�شة  على  نقدم  اأن  هي 

مبعناها  املنهج  هنا,  واملق�شود,  حمدد.  منهج  اإىل 

مبعناه  املنهج  ولي�ض  املعا�رص  ال�شطالحي  الفل�شفي 

الديداكتيكي التطبيقي والتبطيقي يف الوقت ذاته. اأظن 

اأن منهجا مبعناه الأول, ومبقولته النظرية وم�شتنداته 

الت�شورية, جدير باأن يقي القراءاة من »الرثثرة« ومن 

وب�شكل مغاير,  ننظر,  باأن يجعلنا  »ال�شق�شقة«. وجدير 

اإىل الن�شو�ض التي هي مو�شوع قراءتنا.

قرائي  وعي  باإنتاج  املتعلقة  الأخرية,  والفكرة 

ت�شعف  قوية  ن�شو�شا  بدورها,  ت�شتلزم,  بالن�شو�ض, 

الناقد على حتريك اأ�شطوله النقدي والفكري. فالناقد من 

حقه »التدخل« يف الن�شو�ض, ومن حقه �شياغة ن�ض 

الظاهرية, ل  ب�شاطته  �شكري, ورغم  على ن�ض. ون�ض 

يخلو من »نتف فكرية« جمابهة لنوع من »ال�شت�رصاق 

كتب  كما  ال�شافر«  »ال�شت�رصاق  عن  له  متيزا  الباطن« 

»ال�شت�رصاق«  الإ�شكايل  كتابه  يف  �شعيد  اإدوارد  عنه 

)1978( الذي كان وراء تد�شني حقل »نظرية اخلطاب 

العامل  لأبناء  الأقرب  تبدو  التي  الكولونيايل«  بعد  ما 

الثالث اجلديد يف درا�شة ظواهر الثقافة واألغام الثقافة 

من �رصد وذاكرة واأمة وهوية... اإلخ.

ر 
ِّ
يغيـ قارئه  يجعل  الكتاب  اأن  حول  الأخرى  الفكرة 

بولز.  وبول  وليامز  وتيني�شي  جنيه  جان  اإىل  نظرته 

الت�شوية  اإن كان ل ينبغي  ومهما كان فهوؤلء, وحتى 

ل  الثقايف«  »الغرب  ذاته.  الغرب«  »نتاج  هم  بينهم, 

»الإدراي« الذي هو غرب »الكراهية واحلروب... اإلخ. 

واأخريا, اأعرتف اأن العنوان »تدمري الن�شق الكولونيايل« 

ا�شتبداله  اقرتح  قد  م�رصي  نا�رص  وكان  م�شتفزا,  كان 

على  حري�ض  اأين  ال�رصيع,  ردي,  فكان  اآخر.  بعنوان 

الدللة احلدية للعنوان.
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281\ كاتب من فل�شطني

 , عنه  بامل�شكوت  بوحها  يف   , نفي�شي  اذر  اليرانية  تتقن 

املراوغة يف حتديد امل�شافات , بني م�شاري التجربة الذاتية 

و الواقع املحكي , لتخرج يف �شياق يومياتها , بعوامل روائية 

, توؤطر الذات وحميطها , دون اغفال �رصورات �شريهما , يف 

خطني متوازيني .

يتجاوز كتابها » ا�شياء كنت �شاكتة عنها »حميمية �شابقة« 

ان تقراأ لوليتا يف    طهران »بامتداده اىل الطراف املرتامية 

 , العالقة  , وات�شاع ح�شور هذه  الن�شان باملكان  , لعالقة 

 , ا�شاءات  من  تخلو  ل  التي   , عائلتها  جتربة  تفا�شيل  يف 

لبع�ض حمطات التاريخ اليراين .

فهي ابنة حمافظ طهران احمد نفي�شي , الذي توىل من�شبه 

يف مطلع �شتينيات القرن املا�شي , و�شجن بعدما تاآمر عليه 

خ�شومه , للتخل�ض من مناف�شته لهم , وال�شتئثار بال�شلطة 

الثورة  وجاءت   , بهلوي  ر�شا  حممد  ال�شاه  بالط  يف   ,

ال�شالمية فيما بعد , لت�شادر امالكه , باعتباره جزءا من 

نظام بائد , لكن الع�شب العاري , الذي مت�شك به الراوية , 

يتجاوز املقارنة بني عهدين  .

عن   , الغارب  الزمن  لحداث  روايتها  يف  نفي�شي  تغفل  ل 

�شابقة,   ازمنة  اىل  احلكاية  لتمتد   , خيوطه  اطراف  التقاط 

متعن   , القاجاري  احلكم  على  بهلوي  ر�شا  بانقالب  متر 

الفتح  الد�شتورية , جتري مقارباتها حول  الثورة  يف تاأمل 

ال�شالمي , وتتلم�ض الدولة الخمينية  .

 , العائلة  يوميات  تفا�شيل  من  البالد  تاريخ  ين�شاب 

ويحكم م�شريها , يف ح�شوره تف�شري للغمو�ض , دميومته 

مقدمات حتدد املقبل من ايقاع احلياة يف البالد وماآلتها , 

املتغريات التي تدخل على امناط العالقة بني الب�رص , و بني 

الن�شان ومكانه .

 لكن التاريخ يف بع�ض ارتداداته , يبدو دائريا , بعيدا عن 

مراحل  منجزات   , مراحله  احدى  تبدد   , الرتاكمي  الفعل 

�شابقة .

التجربة  عند  تقف  ل   , البوح  النثوية يف  الذات   ح�شا�شية 

احلياتية للكاتبة , بقدر ما هي ف�شاء , يت�شع ل�رصد جتارب 

ن�شاء ايرانيات, �شاهمن يف احداث حتولت تاريخية , منذ 

الثورة الد�شتورية .

التي تلقت  ـ  العمة همدام  , اىل احاديث  اذر نفي�شي  ت�شغي 

ـ  املا�شي  القرن  ع�رصينيات  خالل  اوروبا   يف  تعليمها 

ال�شالح حتت  اللواتي حملن   , الد�شتورية  الثورة  حول ن�شاء 

ال�شادور , وقدمن الدعم للرجال , بني عامي 1905 و 1907 

ومتكن فيما بعد , من فر�ض ارادتهن , واقامة اول مدر�شة 

عامة للبنات .

 , الفار�شي  الدب  يف  املراأة  بح�شور  تاأثرها  الكاتبة  تربز 

ففي ال�رصد اليراين الكال�شيكي » تهيمن الن�شاء اليرانيات 

الن�شيطات على امل�شهد » ول يخلو المر من مناذج , تركت 

»رودبة«  �شخ�شية  من  بدء   , �شخ�شيتها  تكوين  يف  اثرا 

فروغ  ا�شعار  يف   , التمرد  بنزعة  وانتهاء   , ال�شاهنامة  يف 

فرخزادة , مرورا ب�شيمني بهبهاين .

بالدكتورة  معرفتها  عند   , كتابها  يف  نفي�شي  تتوقف   

زمن  يف   , والتعليم  للرتبية  وزيرة  اول   , بار�شا  فاروخرو 

ال�شاه , وطريقة اعدامها يف وقت لحق , باعتبارها واحدا 

من ال�شواهد واملوؤ�رصات , على ما انتهت اليه او�شاع الن�شاء 

يربر  الذي   , العلماين  املثقف  ازدواجية  وتنتقد   , ايران  يف 

القوانني املقيدة للمراأة , ملجرد انها متنحه حقوقا ا�شافية 

, مل تكن متوفرة يف عهد بائد .

 جهاد الرنتي�شي  \

نفي�سي تقراأ  

حتولت الهوية الإيرانية 

بعيون الأنثى

من اأعمال الفنانة �شيما - ايران



قد يكون �شوؤال الهوية , وفهم النا والخر , من ابرز ال�شئلة 

املطروحة , يف الكتاب , ان مل يكن ابرزها على الطالق , ل 

�شيما وان الجابة عليه , ت�شاعد على فهم جوهر التحولت 

اليرانية , على مدى قرون متتد اىل ما قبل التاريخ امليالدي 

, وتتيح و�شع ت�شورات , للزمن الآتي .

يف   , ال�شك  من  زوبعة   , نفي�شي  اذر  تثري   , ال�شياق  هذا  يف 

م�شدق  على  »تتفجع  التي   , باجلماهري  الثقة  امكانية 

وتنتخب خميني« وحني حتاول ت�شخي�ض احلالة , ت�شري اىل 

»جمتمعات منفية , يف بلد مل تكن لغته وثقافته مفهومة , 

ب�شكل كامل« مما يوؤدي اىل ابتكار وطن خا�ض , بعيدا عن 

الوطن , با�شلوب حياته , وقواعده ال�شلوكية , يحكمه احلنني 

, اىل ما كان ي�شمى , قبل الثورة ال�شالمية , ايام املا�شي 

ال�شيئة .

ار�شية  حتديد  حماولة  يف  يلتقيان   , واملكان  الثقافة   

يحفر  وهو   , الكاتبة  تر�شده  الذي  ال�شوؤال  على   , الجابة 

 , فرعية  ا�شئلة  اىل  ليف�شي   , اليرانيني  تفكري  يف   , عميقا 

تبدو بال نهايات .

 , الفردو�شي  بهام�ض ح�شور  يتعلق  ما   , ال�شئلة   بني هذه 

�شاحب ال�شاهنامة ون�شائه ال�شهوانيات , ابطاله وملوكه , 

الذين ينتمون اىل ع�شور ما قبل ال�شالم , وال�شاعر ال�شاخر 

ايراج  مريزا , املعروف بانتقاده , لنفاق رجال الدين .

من   , والتحولت  الظواهر  تف�شري   , حماولتها  �شياق  يف   

خالل الدب , تتوقف  نفي�شي عند ق�شتي »البومة العمياء« 

ل�شادق هدايت و»المري« لهو�شاجن غول�شريي , اللتني كتبتا 

بني عامي 1936 و 1969 , وجتد فيهما ما ي�شلح , ل�شقاط 

العالقات , التي حتكم ابطالهما , على عالقات جلان المن 

الهلية , بن�شاء ايران القرن الواحد والع�رصين , ففي »ال�شوء 

�شيكيولوجية  لتف�شري  يكفي  ما  الق�ش�ض   لهذه  املزعج« 

, عن وظيفة اخرى  الكاتبة  , كما تك�شف  ال�شيا�شية  اللحظة 

لالدب , تتمثل يف اخفاء ذوات الب�رص , ولي�ض الك�شف عنها  .

ا�شتفادت اذر نفي�شي من جتربتها ال�شابقة  »ان تقرا لوليتا 

 , الكامن  اخلراب  لك�شف   , الدب  توظيف  يف  طهران«  يف 

»لوليتا«  روايتي  واحداث  فل�شفة  بني   , املقاربات  واجراء 

واجلوانب  لفيتزجريالد  العظيم«  »غات�شبي   , لنابكوف 

القامتة , يف حياة اليرانيني , ا�شارت اىل هذه النماذج يف 

كتابها » ا�شياء كنت �شاكتة عنها »ال ان العودة , اىل ا�شول 

الثقافة والدب الفار�شيني , كانت اجدى من حماكاة ارثي 

»نابكوف« و»فيتزجريالك« الروائيني , يف الك�شف عن غربة 

املجتمع اليراين .

ت�شري   , ايران  يف  القليات  لق�شايا  تعر�شها  يف   , لكنها 

الكاتبة , اىل خطاأ حتميل اجلمهورية ال�شالمية , م�شوؤولية 

البهائيني  �شد   , متييز  مظاهر  اىل  م�شرية   , يحدث  ما  كل 

والرمن , كانت قائمة من قبل . 

عن  البحث  يف  وتوظيفه   , املكان  اأن�شنة  اىل  نفي�شي  تلجاأ 

اجابات , ل�شوؤال الهوية , حيث ترى ايران يف احاديث والديها 

, خالل عهد ال�شاه البائد » طفال حمبوبا لكنه مبذر » كانوا 

يت�شاجرون با�شتمرار , حول رفاهيته , ثم ت�شري اىل ان ايران 

, اكت�شبت بالن�شبة لها , هوية ذات تناق�ض ظاهري , حيث 

كانت مكانا واقعيا حمددا , باملو�شع الذي ولدت وعا�شت 

فيه , واللغة التي حتدثت بها , والطعام الذي تناولته , ويف 

الوقت ذاته , كانت فكرة ا�شطورية غام�شة , ت�شجع على كل 

�شنوف الف�شائل والقيم , وبقيت رمزا للمقاومة واخلداع , 

احد  يتوقع  التي  »ال�شاهنامة«  تدخل  وكانها  �شعرت  حيث 

فلم  عراف«  »فخ  يف  يقع  انه  ال  �شخية«  »ماأدبة  ابطالها 

تتخيل يف اكرث احالمها وح�شية , حتول �شارعي »نادري« 

و»اليهزر« اىل م�رصحني , لتظاهرات دموية .

حيث   , وتوظيفاتها  الن�شنة  من  تخل  مل   , املكان  حتولت 

فقد   , اخرى  ومدن  طهران  بني   , مقارنات  نفي�شي  جتري 

حممد  اغا  القاجار  �شاللة  موؤ�ش�ض  عهد  يف   , املدينة  كانت 

خان ـ اختارها عا�شمة له ـ قرية �شغرية , معروفة بب�شاتني 

املتمرد  دور  تلعب   , و�شارت   , ال�شداء  ونا�شها  الفاكهة 

الطائ�ض , يف عهد ر�شا بهلوي وابنه حممد , كما تعدد الكاتبة 

اوجه اخلالف , بني املدينة وعا�شمة ال�شفويني »ا�شفهان« 

ذات املهابة الثقيلة واجلمال اخلايل , من اي تزويق  .

حرب ال�شنوات الثمان مع العراق , �شاهمت يف طرح �شوؤال 

ت�شري  حيث   , اجلار  الخر  مع   , العالقة  خالل  من   , الهوية 

التي  ال�شوارع  عن   , الزمن  ذلك  يف   , غربتها  اىل  الكاتبة 

�شارت عليها طفلة , وتعيد هذه الغربة , اىل التغريات التي 

طرات , على ن�شيج احلياة اليومية , بفعل عنف ت�شفه بـ »غري 

العراقيني  مع   , بالتعاطف  اح�شا�شها  يف�رص  قد  امللمو�ض« 

انهم يف  رغم  لنا«  »اعداء  ي�شبحوا  ان  , على  اجربوا  الذين 

احلقيقة »نظراءنا« يف املحنة .

بتحولت  مير  �رصقي  جمتمع  يف   , النثى  الراوية  هموم 

, ب�رصورة  الكاتبة  �شعور  , مل يخفيا  الم  , وغرابة  عميقة  

مما   , الوىل  روايتها  يف  ناق�شة  بقيت   , �شورة  اكتمال 

للمزاوجة   , العوامل  ونحت   , الحداث  تركيب  على  انعك�ض 

الن�ض  , فلم يخل  الثانية  العام واخلا�ض  يف روايتها  بني 

من العاطفة , احتفظ بقدر من املو�شوعية يف التعامل مع 

على  حري�شا   , اخليال  من  قريبا  وبقي   , التاريخي  احلدث 

جتنب الن�شياق وراءه . 
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283\ قا�ض وكاتب من الردن

العربي؛  املعجم  يف  املراأة  “خطاب  كتاب  يتب�رص 

املراأة  اإىل  العربية  النظرَة  �شو�شيولغوية”,  مقاربة 

مبنهج ل�شاين اجتماعي �شكاًل وم�شمونًا يف �شوء الدوال 

اللغوية اخلا�شة بها يف املعجم العربي, وبخا�شة يف 

واملادي  والنوعي,  الكمي  وتوزيعها  العرب”,  “ل�شان 
واملنجزات  يتواءم  تف�شرياً  وتف�شريها  واملعنوي, 

العلمية يف العلوم الإن�شانية. 

كتابها  يف  نعجة  �شهى  والأكادمية  الباحثة  وتنطلق 

ال�شادر عن دار عامل الكتب احلديث يف اإربد )الأردن(, 

وماهيتها؛  هويتها  هو  لالأمة  اللغوي  املعجم  اأن  من 

�شدق  ل�شان  واأنه  وح�شارة,  واإن�شانًا  ومكانًا  زمانًا 

غري ذي عوج؛ يقول حياَة اجلماعة الب�رصية, ويجليها 

كما هي فعاًل؛ داًل ومدلوًل, مو�شوعًا وحمموًل من غري 

املحمولت  يف  افتئات  غري  ومن  حماباة,  اأو  جتميل 

الثقافية اأو الفكرية اأو املذهبية اأو الجتماعية. 

احل�شيلة  ير�شد  الباحثة,  بح�شب  اللغوي  املعجم  اإن 

اأبناء  عليه  توا�شَع  وما  للمجتمع,  الناجزة  املفرداتية 

التعريب  اأو  بال�شتقاق  ا�شَتْحَدثوه  اأو  اللغوية  اجلماعة 

اأو  اأو نق�شان  اأو القرتا�ض, وما طراأ عليها من زيادة 

عن  ك�شفه  عن  ف�شاًل  ما,  ومكان  ما  زمان  يف  تبديل 

واحلياتية  الجتماعية  والأدوار  املعرفية  الأن�شاق 

الوجود  ركَني  بني  واملتنافرة  املتجاذبة  املف�شلية؛ 

الب�رصي؛ الرجل واملراأة.

العربي  املعجم  يف  املراأة  خطاب  اأن  الباحثة  وتبني 

ي�شوغ  الذي  اللغوي  الدال  �شوت  واأن  بروزاً,  �شهد 

ف�رَصَد املعجم  اأقانيم ح�شورها وخطابها كان عاليًا, 

وذكر  واخلا�شة؛  العامة  حياتها  يف  غنية  تفا�شيل 

واأَُمامة,  )اأَُمْيمة,  العرب  عرفها  التي  اأ�شمائها  اأ�شهر 

وَحذاِم, وَدْعد, وُرَدْينة, وعاِتكة, وَعزة, وُعَنْيزة, وَعْفراء, 

وعائ�شة, وُلبابة, وماوية, وَمَية, وَمي, ون�شرية, وِهْند, 

وُهَنْيدة, وَو�ْشنى.. اإلخ(, وك�َشف نعوتها جاريًة �شغرية 

التي  درة”  و”خُمَ واللون,  اخللق  احل�شنة  كـ”َب�ُشورة” 

التارة,  و”َدُخو�ض”  الناعمة,  و”َخْود”  اخلدر,  تلزم 

كانت  اإذا  و”َمْزكوبة”  الردفني,  قليلة  و”َرَجاح” 

الفتية  َعْيَطمو�ض”  و”َعْيَطبو�ض/  اللون,  خال�شية 

املديدة  البي�شاء  و”ِقْرَطا�ض”  العنق,  طويلة  املمتلئة 

القامة, و”ُقلة” الق�شرية القليلة, و”َكْبَكابة/ َبْكَباَكة” 

ال�شمينة.

)َبْيت,  زوجًة  املراأة  نعوت  العربي  املعجم  وك�شف 

وُحدثى, وَحْرث, وِدْبَلة, وُدْمَية, وَرفيقة, وَزْوج, وَعَتبة, 

وِغل, وَفْر�ض, وَقارورة, وَقُلو�ض, وَقْيد, ولبا�ض, وَنْعجة, 

بزينتها  خا�شة  دوال  على  ون�ض  اإلخ(.  اأ..  وجَلَ وَنْعل, 

اجلارية  قالدة  فـ”ال�ِشَخاب”:  ومالب�شها,  وحليها 

و”امَل�ْشَخلَبة”:  جواهر,  اأو  لوؤلوؤ  فيها  لي�ض  قَرَنْفل  من 

اجلارية مبا ُيرى عليها من اخَلَرز, و”ال�شْلَتاء” التي ل 

املراأة  تدقيق  و”التْزجيج”:  باخل�شاب,  نف�شها  تتعهد 

نتف  و”الَتْنمي�ض”:  غالبًا,  بالإثمد  واإطالته  احلاجب 

جمع  فريه:  كَت�شْ مري” ال�شعر  �شعر اجلبني بخيط, و”جَتْ

ل” اأن  املراأة �شعرها وعقده وعدم اإر�شاله, فيما “الَو�شْ

ت�شل �شعرها ب�شعر غريها, و”الَعْق�ض” اأن تاأخذ املراأة 

كل خ�شلة من �شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى 

فيها التواء ثم تر�شلها, و”توريد” اخلدود, و”ُغْمنها”, 

و”اخُلْمرة”, و”الُغمرة”: طليها الوجه بال�شبغ ليح�شن 

لونه وي�شري ذا حمرة.

وتو�شح الباحثة اأن املعجم العربي نه�َض بدوال حتكي 

النوق  كـ”َحْلب”  اأعمال  من  املراأة  به  تقوم  ما  اأبرز 

جعفر العقيلي  \

مقاربة �سو�سيولغوية خلطاب املراأة

يف املعجم العربي



والغنم, و”التذرع”: �شق اخلو�ض لُيعمل منه احل�شري, 

و”متيي�ض”  اللنب,  �ض”  و”خَمْ الن�شج,  و”الَغْزل”: 

اأدواتها,كـ”الَدُجوب”:  �رصَد  كما  حلجه.  بعد  القطن 

وعاء خفيف حتمله املراأة يف ال�شفر, و”الَعتيدة”: طبل 

العرائ�ض اأُعدت ملا حتتاج اإليه العرو�ض من طيب واأداة 

وبخور وم�شط وغريه, و”امَلْثَبَنة”: كي�ض ت�شع فيه املراأة 

مراآتها. وا�شتعر�ض املعجم عادات املراأة ونعوتها يف 

و”احلنانة”:  له,  التزين  للزوج:  كـ”التحُفل”  الزواج, 

التي حتن اإىل زوجها الأول, و”الَدَرْهَرهة/ الرَبَهرهة” 

بة بعَلها.  و”امِلْرغامة”: القاهرة املغ�شِ

الطالق,  يف  ونعوتها  املراأة  عادات  املعجم  واأورد 

مبال,  الزوج  من  حريتها  تفتدي  اأن  كـ”اخُلْلع”: 

و”ُردى” و”َمْردودة” التي ترجع اإىل اأهلها عن طالق. 

اإذا  كـ”اأَْتاأَمت”:  والولدة  احلمل  م�شلكها يف  اأورد  كما 

اأخذها  اإذا  لقت”:  و”َت�شَ واحد,  بطن  يف  اثنني  حملت 

الطلق ف�رصخت, و”َنَتَقْت”: اإذا كرث ولدها, و”وِحَمْت”: 

اإذا  و”باأباأت”:  حبلها,  على  �شيئًا  املراأة  ا�شتهت  اإذا 

رق�شت ولدها, و”ُفُرث” و”منفرثة” التي يكرث غثيانها 

يف احلَبل, و”الإمالج”: الإر�شاع, و”التهدين”: ت�شكني 

الطفل بكالم ق�شد اإنامته.

وعر�شت الباحثة للدوال اللغوية التي حتدثت عن حي�ض 

و”اأكربت”  و”طمثت”  املراأة  “�شحكت”  نحو:  املراأة 

نحو:  احلي�ض  خرقة  لأ�شماء  دوال  وثمة  و”كادت”. 

ودوال  و”امِلْعباأة”,  و”الُق�شة”  و”الَفر�شة”  “ثَمَلة”, 
“الفريقة”  كاأكل  نفا�شها  يف  املراأة  عادات  وَثقت 

ومتر  بر  من  للنف�شاء  ُتخلط  اأ�شياء  وهي  و”اللفرية”, 

وحلبة.

كـ”ُمْثِكل”  ولد  لها  مات  اإذا  املراأة  نعوت  وَثقت  كما 

بعد  والطيب  الزينة  ترتك  التي  د”  و”حُمِ و”مُميتة”, 

اأن حتلق املراأة  وفاة زوجها للعدة, و”ال�ِشقاب”, وهو 

راأ�شها بعد موت زوجها, وتخم�ض وجهها, وحتمر قطنة 

طرف  وُتخرج  راأ�شها  على  وت�شعها  نف�شها,  دم  من 

م�شابة,  اأنها  النا�ض  ليعلم  قناعها  ِخَرق  من  قطنتها 

يف  الن�شاء  تلب�شها  �شود  ثياب  و”�ُشُلب”:  و”الـ�ِشالب” 

املاأمت, و”الـَلْدم/ اللطم”: �رصب املراأة �شدرها.

 بنعوت املراأة اجل�شدية 
َ
وبينت الباحثة اأن املعجم ُعِني

بدوال  نه�ض  كما  ومذمومها,  حممودها  واملعنوية؛ 

تبني العالئقية الرتابطية بني املراأة ومفردات الطبيعة 

وال�شاة,  واخلمر,  واجلبال,  كالبئر,  واحلية,  اجلامدة 

والعنكبوت, والغول, والنار, ول�شيما الفر�ض, والناقة.

اجلائز  على  مدلولته  عرب  العربي  املعجم  ون�ض 

“�َشاِفر”  للمراأة:  يقال  الدايل؛كاأن  ال�شكل  واملمتنع يف 

األقت نقابها, و”�َشْمطاء” ل “�َشْيباء”  اإذا  من غري هاء 

اإذا غلب �شعُرها الأبي�ض على �شعِرها الأ�شود, ول يقال 

مل  لأنها  “ُمْفِند”؛  للرجل:  يقال  فيما  “ُمْفِندة”  لها: 

يقال  فتفند يف كربها, ول  �شبابها  راأي يف  ذات  تكن 

لها: “َفاِر�شة” اإن اأجادت ركوب اخليل؛ اإذ يقت�رص هذا 

الو�شف على الرجال, كما ل يقال لها: “زيرُة” رجال 

اإذا اأكرثت من خمالطتهم, فيما يقال “زير” ملن يكرث 

خمالطة الن�شاء من الرجال, ويقال للتي ل يعي�ض لها 

ولد: “ِمْقالت” فيما ل يقال هذا للرجل.

ت�شت�شِوُف  �شو�شيولغوية  ن�شية  قراءٌة  الكتاَب  انتظمت 

بخا�شة؛  العربية  الثقافة  يف  الأنثوي  اجل�شد  �شيمياء 

اإذ ثنائية الذكر )الرجل/ اآدم(, والأنثى )املراأة/ حواء( 

هي التاريُخ ال�شمني املمتد لالإن�شان الذي عرَبت عنه 

 دوؤوٌب ي�ْشَتْكِنه 
ٌ
اللغة ل�شانًا ثم يداً.. ويف الدرا�شة �شعي

الإجابة عن الأ�شئلة املركزية التالية:

ما مفهوم الذكورة والأنوثة يف الن�شق الدايل املعجمي 

يف �شوء الأن�شاق املعرفية للثقافة العربية؟

وحتابيها,  الذكورة  متركز  موؤدجلة؛  العربية  اللغة  هل 

وتهم�ض الأنوثة وتق�شيها؟

والنف�شي  والجتماعي  اللغوي  التف�شري  يت�شاوق  كيف 

الكيان  الك�شف عن جوهر  اللغوية يف  للدوال  والعلمي 

لغويًا  حاماًل  بو�شفه  ومدلوًل  داًل  الأنثوي  اللغوي 

املراأة  جتاه  وفل�شفته  وروؤاه  املجتمع  لنظرة  حمايداً 

يف نعوتها املادية واملعنوية ل بو�شفه حاماًل لغويًا 

حُمايثًا منحازاً للرجل؟

العربي يف �شوء  املعجم  الأنثوي يف  الدال  منازل  ما 

الدرا�شة ال�شو�شيولغوية؟

ما احلقول الدللية التي تناوبت عليها البنى ال�رصفية 

التي ا�شتغنت عن عالمة التاأنيث يف خطاب املراأة نحو 

َيغ “فاعل” و”فعيل” و”فعول” و”ِمفعال”؟ �شِ

الأول:  ف�شول:  ثالثة  يف  نعجة  د.�شهى  كتاب  جاء 

تبني  العربية”,  الثقافة  يف  الأنثوي  اجل�شد  “�شيمياء 
284 نزوى العدد 82 - ابريل 2015

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



احل�شية  الو�شفية  ال�شتيهامات  اأن  الباحثة  فيه 

واملق�شدية  تنا�شت  العربية  املراأة  جل�شد  املنمذجة 

اأفراد  وعي  يف  وتواترت  الذكورية,  اللذية  التخيلية 

والإناث بو�شف  الذكور  جمتمعها وثقافتهم اجلمعية؛ 

املراأة رد فعل حم�ض لفعل الذكورة؛ م�شتقباًل لنوازعه 

ف�شيلتها  لحتياجاته؛  خمل�شًا  م�شتجيبًا  ولذاته, 

ولفظ,  و�شكل  َقَدم  واأنها  للرجل,  ُمَتممة  اأنها  الكربى 

-املراأة-  واأنها  ومعنى,  وم�شمون  راأ�ض  الرجل  فيما 

موؤ�ش�ض  بال�شهوات,  موؤ�شل  بيولوجيًا,  ناق�ض  كائن 

واأن ح�شور  واللني,  وال�شعف  وال�شلبية  على اخل�شوع 

املراأة منوط فقط باحلمل والإجناب والأمومة, قا�رص 

عن التفوق والنبوغ يف العلم والأدب والفن؛ اإذ ُعو�شت 

واإْن  تلد,  اأنثى  بو�شفها  وظيفتها  يف  املجالت  هذه 

العلم  تناق�ض  ماأزومة  متحيزة  روؤية  اإل  الروؤية  هذه 

الذكر  بني  الفرق  اأن  توؤكد  التي  اجلندرية  والدرا�شات 

ميركز  ثقايف  اأيديولوجي  فرق  غالبيته  يف  والأنثى 

الذكورة, ويهم�ض الأنوثة.

املعجم  يف  املراأة  “خطاب  الثاين:  الف�شل  يف  وتبني 

اللغوي حمايد يف  الدال  واملعنى” اأن  املبنى  العربي: 

اأ�شل ال�شيغة؛ اعتباطي املدلول يف اأ�شل الو�شع, عريف 

للدوال  املعجمية  املقاربة  واأن  التداول,  اجتماعي يف 

امراأة( مُتعريها من منظور  اأنثى, رجل,  )ذكر,  اللغوية 

ُمَتَعْن�رص ل من منظور عربي  عام غري  اإن�شاين  ثقايف 

الذكورية  بدليل  وحدها,  بالعربية  يخت�ض  اإ�شالمي 

الدالية يف اللغات الأخرى التي حتيل املوؤنث اإىل مذكر 

باإ�شافة �شابقة مقطعية عليه اأو لحقة به, واأن تق�شي 

املعجم  يف  امراأة(  رجل,  اأنثى,  )ذكر,  اللغوية  الدوال 

العربي ي�شي مبرجعيتني اثنتني ملدلولت هذه الدوال:

الذكر  حيث  البيولوجي؛  النوعي  الت�شنيف  الأوىل: 

خالف الأنثى والأنثى خالف الذكر.

املدلول  من  والأخالقي  الجتماعي  املوقف  والثانية 

والإنتاجية  اجل�شدية  الفوارقية  �شوء  يف  نف�شه 

واملحمولت الثقافية اخلا�شة باأفراد اجلماعة اللغوية, 

لأي  املعجمي  املعمار  يف  بدهيتان  مرجعيتان  وهما 

من  فاإنه  لذا  معجمي,  تاأليف  ولأي  ب�رصية,  جماعة 

البدهي اأي�شًا اأن يحمل الرجل �شفات ال�شجاعة وال�شدة 

�شفات  املراأة  حتمل  واأن  وامل�شاء,  والغلظة  والعزمية 

حقاًل  منهما  ُكٍل  مدلوُل  يكون  واأن  والليونة,  ال�شهولة 

دلليًا عامًا لدوال اأخرى, واأن ت�شدر املعاجم اللغوية 

عن �شورة تبدو منحازة للرجل.

اإن مدلول هذه الدوال )ذكر, اأنثى, رجل, امراأة( بح�شب 

الثقافة انحازت لل�شفات  اأن  الباحثة, يك�شف  ما ترى 

املحمودة لكليهما؛ ل جلن�ض دون الآخر ب�رصف النظر 

عن هذه ال�شفات؛ اإذ �شاوت بني املراأة املذكرة والرجل 

وف�شيلتهما  الجتماعية  رتبتهما  اإنزال  يف  املتاأنث 

والرجولة  والأنوثة  الذكورة  وحمدت  الأخالقية, 

اأنثى”,  و”امراأة  ذكر”  “رجل  قيل:  متى  كليهما  يف 

يف  الكمال  �شفات  على  داَلني  تعبرَيين  بو�شفهما 

به  ت�شبهت  متى  الرجل  املراأة  حمدت  كما  اجلن�شني, 

ولي�ض يف  وزيًا.  فيه هيئة  ت�شبهها  وراأيًا, وذمت  فكراً 

هذا كله حماباة لأي اجلن�شني قدر ما فيه من حماكاة 

بني  ثنائية  على  يقوم  الذي  الفطري  الوجود  ملنطق 

اأحدهما من  �شدين يختلفان ليتكامال؛ وينتفي حتقق 

دون الآَخر.

اأقانيم  اأن املراأة حمظية بدوال ت�شوغ  الباحثة  وتبني 

ح�شورها على وفق مرجعيات تاأويلية متعددة  ظاهرة 

للمتلقي  املجال  تف�شح  ومكانية  زمانية  وم�شمرة؛ 

يلتب�ض  قد  الذي  الظاهر  التناق�ض  تف�شري  يف  ليجتهد 

ية عن �شياقها؛ واإعادة  اأثناء قراءتها َمْق�شِ اأحيانًا يف 

املعمارية  فكَكْته  الذي  اجلمايل  منوذجها  تركيب 

الزمن  واأن  منهجية,  لغايات  العربي  للمعجم  البنائية 

�شلطتهما  رهن  واملراأة  الرجل  كالهما:  و�شوت؛  �َشْوط 

لكن �شلطتهما على املراأة اأقوى يف ظل جمتمع ذكوري 

ب�رصي نفعي يروز عالقته معها مبقدار ما يثريه فيه 

والت�شهي, ومبدى  التمني  ج�شدها ويرحب خمياله يف 

خ�شوبتها وقدرتها على الإجناب.

تبئريها  �شوء  يف  املعجمية  الدوال  الباحثة  وقاربت 

بقية  فيها  )العجوز  “ِهْر�َشدة”  كتبئري  �شو�شيولغويًا, 

هرد/  ر�شد/  )�شد/  الثالثية  اللغوية  بالدوال  �شباب( 

ا�شت�شحابية  حممولت  املت�شمنة  ه�ض(  هر�ض/  هر/ 

)هرد/ هر/ هر�ض/ ه�ض( حمالة  البنى  للمعنى حيث 

العمر  يف  مل�شِي  امل�شاحبة  واأماراته  ال�شعف  ملعنى 

كه�شا�شة العقل والعظم و�شقوط الأ�شنان, بينما الدالن 

)�شد/ ر�شد( حمالن ملعنى القوة ول �شيما ر�شوخ العقل 
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امل�شاحب ل�شن الر�شد وال�شباب.. وتك�شف هذه املقاربة 

عن معنى متقاطع بني الدوال يتو�شط احلالني: ال�شعف 

 �شمني لأبناء اجلماعة اللغوية لآلية 
َ
والقوة, وعن وعي

�شوغ الدوال .

التبدل  �شوء  يف  ال�شو�شيولغوية  املقاربة  اأن  كما 

كـ”َخْن�رَصِف”  اللغوية  الدوال  يف  لل�شوامت  املوقعي 

و”خن�شفري” و”ِهر�َشدة” و”ِهرد�َشة” )للمراأة امل�شنة(, 

اأو التبدل ال�شوتي نظراً لتاآٍخ بني الأ�شوات يف املخرج, 

ال�شدة والرخاوة كما يف  اأو يف  اأو يف اجلهر والهم�ض, 

و”َرجاح”  “َرداح”  الدالني  يف  واجليم  الدال  �شوتي 

وامليم  وال�شني  )اجليم  والأ�شوات  العجزاء(,  )للمراأة 

و”�َشم�شليق”  و”�َشْم�َشلق”  “َجْنَفلق”  يف  والفاء( 

الفرتاق  اأن  تك�شف  امل�شنة(..  )للمراأة  و”�َشف�شليق” 

دليل,  اتفاق  عن  ينبئ  قد  اللغوي  الدال  يف  ال�شكلي 

واإْن هذا الفرتاق اإل نتيجة فروقات لهجية زمانية اأو 

مكانية.

اخلا�شة  املعجمية  الدوال  يف  الباحثة  تب�رص  وك�شف 

يتعمق  العربي  الثقايف  الوجدان  اأن  املعنى,  بنعوت 

من  ويزيد  بها  ويح�شن  خر�شاء,  الأنوثة  اأن  فيه 

العقل  واأن  للرجل,  اللغَة  تدع  اأن  وجاذبيتها  جمالها 

ليان على كمال الرجولة  والل�شان دالن معنويان ِمْف�شَ

حاجة  عن  فائ�شان  دالن  هما  حني  يف  وبالغتها, 

املجتمع  يف  لها  املر�شومة  الأدوار  �شوء  يف  املراأة 

اأدوار ل  التي تخت�رصها يف الإمتاع والإجناب, وهذه 

يكون العقل من م�شتلزماتها, لذا ندَر اأن تربز املراأة يف 

كي�شة  متزنة ح�شيفة  بو�شفها عاقلة  العربية  الثقافة 

ح�شنة املنطق. 

املراأة  عن  والل�شان  العقل  حجب  اأن  ذلك  اإىل  ي�شاف 

التي  بعامة,  الذكورية  الثقافة  بنف�شانية  غالبًا  منوط 

ا�شرتاتيجيًا  حليفًا  املراأة  يف  والل�شان  العقل  ُتب�رص 

لإبلي�ض ينبغي احلذر منهما, كما ُتب�رص العقل والل�شان 

�شلطًة قد ترفع قدر النظري فتجعله نداً لنظريه بدًل من 

هذا  كان  رمبا  الباحثة,  وبح�شب  له.  تابعًا  يكون  اأن 

احلجب منوطًا باملراأة خارج موؤ�ش�شة الزواج ل باملراأة 

الرجل,  لرغائب  الأوىل  انقياد  ي�شهل  حيث  الزوجة, 

بالقينة  منوط  لعله  اأو  الإمتاع,  فعل  يف  واإدماجها 

لتكون حمظية عند  الغواية  ُتدرب على  التي  واجلارية 

�شيدها.

الف�شل  يف  املعجمية  ال�رصفية  املقاربة  وانتهت 

الثالث: “نعوت املراأة يف �شوء احلقول الدللية: املبنى 

يف  التاأنيث  عالمة  عن  ال�شتغناء  اأن  اإىل  واملعنى”, 

وفعيل,  فاعل,  )نحو:  املراأة  خطاب  يف  ال�شيغ  بع�ض 

معينة  دللية  حقول  يف  تنح�رص  وِمفعال(  وفعول, 

ُتَخ�ض  مل  التي  الدوال  غالبية  واأن  باملراأة,  خا�شة 

بوزن �رصيف تكاد تنح�رص يف بنى رباعية اأو خما�شية  

غالبيتها ذات مدلول اجتماعي �شلبي توخاه العربي يف 

منطوقه لئال ي�شيع بني اأفراد اجلماعة اللغوية, واأن ثمة 

املجتمع  بها  خ�ض  واملراأة  الرجل  بني  م�شرتكة  دوال 

اأحدهما دون الآخر غالبًا, واأن مرجعية غالبية اأ�شماء 

املراأة م�شتمدة من البيئة اأو من َمعاٍن ي�شتملحها العرب, 

واأن العرب فرقوا بني احلرة واجلارية, واجلارية الفتاة 

احتفاء  وثق  املعجم  واأن  الأَمة,  واجلارية  ال�شغرية, 

املراأة مبظهرها وم�شالكها يف زينتها, ونعوت حملها 

واإجنابها وعالقتها بزوجها وبولدها.

يف  اللغوية  الدوال  اأن  اإىل  نعجة  د.�شهى  وخل�شت 

الذهنية  احلفرية  يف  ارتكاز  نقطة  العربي  املعجم 

املجتمعية. وهي واإن �شدحت بال�شتيهامات الذكورية 

ولذائذه,  ومناخاته  الأنثوي  اجل�شد  جغرافية  حول 

هذا  فما  معناها؛  على  الرجل  يف  املراأة  مبنى  وغلبت 

الثقافة  يف  والآخر  الأنا  جلدلية  مراآوي  انعكا�ض  اإل 

ال�شائدة, وللحتمية ال�شدية التي تف�شي اإىل توا�شل ل 

املخيال  ح�شية  واأن  تفا�شل,  ل  وتكامل  تفا�شل,  اإىل 

نف�شانية  تك�شف  ماورائية  غالبًا  ي�شمر  املراأة  �شوب 

ويروز  الطبقي,  الجتماعي  املراأة  و�شياق  املجتمع, 

بالغة عافيتها وخ�شوبتها.

البوح  يف  يتهدج  اإذ  املراأة  �شْوت  اأن  اإىل  خل�شت  كما 

والذكورة,  الرجل  حول  وا�شتيهاماتها  جوانيتها  عن 

مرتبط بنف�شانية املجتمع التي اعتادت اأن تقراأ املراأة 

�شكاًل والرجل م�شمونًا, بوحها, علمًا اأن قارئ املعجم 

العربي يتفطن اإىل اأن الدوال اللغوية ت�رصح بان�شغال 

وتفا�شيل  الذكوري؛  اجل�شد  بجغرافيا  اأي�شًا  املراأة 

و�شريورة  �شريورة  املراأة  واأن  و�شيميائه,  تكوينه 

اجتماعية, وذاٌت ومو�شوٌع معًا.
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287\ �شاعر وكاتب من تون�ض

اكت�شفُت »�شيوران« بف�شل »بيكيت« منذ قرابة ع�رص 

من  مقتطف  ن�ّض  من  ق�شري  مقطٌع  كان  �شنوات. 

اليوم من  اأعتربه  قامو�ض قد و�شعني قبالة �شوت 

الأ�شوات الأكرث ثراء :

جل املنعزل, يجب الرتكيز 
ّ
» لتخّمن بيكيت,  ذاك الر

على عبارة »البقاء على ِحدة«, قول م�شّمن يعرّب عن 

كّل حلظة من حلظاته ملا يلّمح اإليه من وحدة ومن 

 يوا�شل عمال 
ّ
عناد كامن, من جوهر كائن خارجي

جهيًدا بال نهاية «.

هذا  لي�ض  املعجزة.  تتحقق  كي  تكفي  كانت  جملٌة. 

اإىل �رصورٍة   احلال  دفة يف  ال�شّ لقد حّتولت  بغريب, 

بقدرما  خطرية  كتابة  من  يوميا  الّنهل  يف  تتمّثل  

هي موؤا�شية ويائ�شة بقدر ما هي مِرحة بل وَطروب .

خيوط  من  عظيم  ن�شيج   
ّ
عيني اأمام  اأخريا  ُيحاك 

و»روجي  مي�شو«  »هرني   من  اأخذتني   ن�شو�ض 

كايوا«  اإىل »�شوزانا �شوكا« , من »بنجامن فوندان 

» اإىل » ليون �شا�شتوف«  من »ماريا زمربانو«  اإىل  

»اأورتيا اإي ا�شات« , واإىل كثري من ال�ّشعراء الآخرين, 

حميمني  اأ�شدقاء  اأكانوا  �شواء  والفال�شفة  الكّتاب 

كان  الأخري  .هذا  فكر  اأو  درب  رفاق  اأو  ل�شيوران 

يلتهم كتبهم بنهم. عرثُت على ا�شم »اأرمال ارن« عند 

قراءتي »للخواطر«, بف�شل هذا املقطع  املاأخوذ من 

ر�شالٍة بتاريخ 28 مايو 1969 :

امللّقبة  الأمم  من  احلالّية  الإن�شانّية  »جتهل 

باملتح�رّصة منذ اأقّل من  ثالثني �شنة , البت�شاَم اأو 

حَك  ول متلك اأّي تعبري يف نظرتها«. ال�شّ

 , �شيوران  �شكنْت   قد  اجلملة  هذه  تكون  اأن  اأفهم   

ميكن  ل  فاأنا  املبا�رص,  �شياقها  عن  الّنظر  وبغ�ّض 

يف  وبقّوة  عاليا  ترّن  اإّنها  نعم,  بها.  اأتاأثر  اأن  اإل 

جهٍة  من  ولكن,  حا�رًصا.  �شداها  ويبقى  داخلي 

اأخرى, تتجاوز القدرُة الإيحائّية للكلمات, تلك اّلتي 

ا�شتعملها �شيوران لقراءة« بيكيت«  و»ارن«  للتعبري 

عن حالة ال�ّشباب احلايل, كلَّ احلدود املتخيَّلة بني 

الّن�ض املكتوب والواقع وحّتى احلقيقة اّلتي حتاول 

اأّي  ودون  اأخرى,  بعبارة  تتمثلها.  اأو  ت�شفها  اأن 

حتوي  باأّنها   
َّ
نقر اأن  م�شموح  اأنه  يل  يبدو  مبالغة, 

و�شيولوجيا 
ّ
كّل �شيء : الفل�شفة والب�شيكولوجيا وال�ش

وال�ّشعر.

ول  م�شّطا  يكون  اأن  ي�شتطيع  ل  ن�ّض  اأّي  اأّن   
ّ
اأقر  

امليادين  كّل   
ّ

مي�ض ل  كما  املطلقة  احلقيقة  ميلك 

هناك  ذلك  رغم  الأ�شئلة.  كل  عن  اإجاباٍت  يقّدم  ول 

املثالّية  كتاباتهم  وتتطابق  احلقيقة  يقولون  اأدباء 

اأمين ح�ضن  \

»اأ�سطورة الإن�سان« اأو 

ال�سوت الأزرق

لأرمال ارن



الوقت  البناء والفكرة يف  يف اجلمال على م�شتوَيي 

الكثري منها  اأّن احلكمة موجودة يف  نف�شه, والأكيد 

املوا�شيع  من  العديد  مفرتق  على  تقع  اأّنها  بحيث 

مّما يو�شلها اإىل جت�شيد فكرٍة واعية ملختلف الآراء 

املمكنة. اأو باخت�شار للممكن. لكن, وهنا يظهر ثراء 

هذه الفكرة, توؤّكد » نظرة « 

الف�شل بني  العامل قدرَتهما على  اإىل  وارن  �شيوران 

 
ّ
القمح وزوؤانه. اإنها نظرة تهتّم باجلوهري وتعرُب لب

على  والقدرة  املذكورة  املجالت  ل�شالح  الأ�شياء 

ت�شمية الكلمات املختارة , فهي نظرة تزيح الرّتهات 

وتخّمن احلقيقة الباطنة للكائنات والأ�شياء وحتى 

الكلمات نف�شها.

�شيوران  من  ارن  يقّرب  اأن  ميكن  ما  ال�ّشياق,  هذا  يف 

بينهما,  الوثيق  الّتوا�شل  ويثّبت  �شداقتهما  ويف�رّص 

اأميل  الأذهان«.  »قرابة   : برو�شت«   « ي�شّميه  ما  هو 

يف  ويعي�شا  ليلتقيا  ُولدا  الرُجلني  هذين  اأّن  فكرة  اإىل 

كّل  لهما  ي�شمح  للكلمة, مما  ال�شويف  باملعنى  اأخوّية 

ُولد  لئن  نف�شها.  البحث  رحلة  يف  بال�ّشري  حدة   على 

�شيوران برومانيا وارن ب�شوي�رصا, فقد قِدما اإىل العامل 

يف  ال�ّشهر نف�شه يف اأفريل من ال�ّشنة نف�شها 1911.  

 لقد ُوجد منذ الِقدم علٌم راٍق يهتم بالأرقام ويحاول 

اأن يجد لها معنى ذا عالقٍة بحركة الكواكب, وبق�رَص 

كّل  اأجهل  احلروف.  بقيمة  وحتى  الأ�شماء  طول  اأو 

�شيء عن هذا املو�شوع ورمّبا هذا ما يجعلني اأهتّم 

 , علم  م�شدر  اإىل  جهلي  اأبّدل  اأن  اأحاول  لكّني  به, 

واملراجع.  املعلومات  بني  باجلمع  معاريف  واأعّمق 

املاأخوذ  لهذا املقطع اجلميل  بالّن�شبة  الأمر  وكذلك 

طبعه  واّلذي  بونور«  لـ»غابريال   رئي�شي  ن�ّض  من 

�شيوران عندما كان يدير جمموعة »م�شارات « لدى 

»بلون« , لذا, يبدو يل هذا املقتطُف موافًقا ,يف نقاط 

كثرية, لروؤية �شيوران لل�ّشعر وجتربة ارن اّلتي ت�شهد 

عليها ممار�شة الكتابة.

يظّل.  اأن  حتما  ويجب  ال�ّشعر  يف  �رّصّي   �شيء  »كّل 

تنتهي التجربة ال�ّشعرية اّلتي ل ت�شتطيع ال�شتغناء 

عن الكلمات اإىل خامتة �شمت. ولكن اأّي �شمت؟ اأهو 

اّلذي  اأهو �شمت املوت  نف�ُشه الذي ينبع منه الأثر؟ 

اأم  ي�شتويف , يف الّنهاية,  الأنا�شيَد الأكرث حما�شة؟ 

كما  ال�شم�ض«  »نقطة  �شتظهر  ُملهم حيث  هو �شمت 

يقول »بوهام« يف ف�شل ينهيه بو�شع اإ�شبعه على 

فمه. وعندما نقرتح, وقد توّقفنا عن اعتبار الق�شائد 

اأ�شياَء-�شاهدة على العامل الّثقايف, اأن جند حقيقتها 

ال�رّصية, تلك اّلتي حتتويها الوحدة, فماذا تعني كلمة 

حقيقة بينما يبدو هذا الّنوع رمبا بعيًدا عن الأيدي؟ 

 
ّ
هذه »احلقيقة اّلتي ل ميكن تعريفها, يحدث اأن منر

بجانبها دون اأن نراها. يجب اإذن اأن ت�شبح ذكرى 

واأن تظهر داخلنا فيما بعد, بعد اأن جندها من جديد 

كما هي, رائعة الفعل«.

لي�ض بال اأهمية نتابع هذا التاأّمل يف الأثر ال�ّشعري 

لأرمال ارن عن طريق هذه املقولة املفتِتحة لبريال 

نتحّدث  اأن  اليوم.   
ّ
من�شي كبري  �شعر  قارئ  بونور, 

ق�شائد  على  ُن�شقط  باأن  لي�ض  ارن,  لفهم  بونور  عن 

للّتحليل  مقايي�َض  اأو  القراءة  يف  طريقة  الأخري  هذا 

ورمّبا  الّن�شيان  من  ُنخرج  اأن  واإمّنا  الأّول  اقرتحها 

اأن منّجد و�شط جمع غفرٍي �شوتني اأ�شا�شّينْي تغنينا 

معرفتهما.

كما �شبق وبنّي بونور, ل يبدو قّط اأن » ال�رّص « املرتبط 

�شعرّية« يتعار�ض مع مبداأ  اأو بكّل »جتربٍة  بال�ّشعر 

فقط  تظّل  ل  هنا  امل�شّماة  احلقيقة  اإّن  »احلقيقة«. 

يادة 
ّ
ال�ش من  ابتداًء  الّت�شييقات  اأنواع  كل  من  ة 

ّ
حر

ا  اأي�شً باإمكانها  العتقاد املطلق ولكن  اإىل  املطلقة 

هذا  ومن  ال�ّشعري,  اخللق  مبداأ  فهم  مع  تتنا�شق  اأن 

نف�ض  يف  بالعرتاف  وذلك  خلق  كّل  مبداأ  املنطلق, 

  يف 
ّ
الوقت باأف�شلية الفّنان واإمكانّية بلوغ الأ�شا�شي

لو كان ق�شيدة  اأثر وحيد حتى  درا�شة  بف�شل  الفّن 

اأو مقطًعا من ن�ّض. لتحقيق ذلك, �شاأجلاأ اإىل طريقة 

واحدة ا�شتعملها بونور ولكن اأي�شا موري�ض بالن�شو, 

الآخرين  اء 
ّ
القر من  وكثري  �شيوران  بونفوا,  اإيف 

اأن  ميكن  ما  ككّل  اإذن  اإنه  ال�ّشعري.  احلد�ض  وهي 

 هو يف نهاية الأمر ثمرة تاآلف مع 
ّ

يحتويه من ح�ض

الن�شو�ض والكّتاب املقروئني .
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�شوت اأزرق

ال�ّشعري  ارن  اأرمال  اأثر  من  كفاية  متمّكنا  اأكن  مل  اإن 

ه,  اإىل درجٍة جتعلني اأقرتح حتليال ُمر�شيا فيما يخ�شّ

يل  ت�شمح  ب�شيوران  تربطه  اّلتي  العالقة  اأّن  اأعتقد 

بالقرتاب منه بطريقة مقبولة اإىل حّد ما. هكذا, يبدو 

الأ�شا�شّية,  الأمور  اأّن كل �شيء يف احلياة كما يف  يل 

تكون  اأن  الأف�شل  من  بعالقة,  ميّر  الأدب,  غرار  على 

ج�شدّية. �شوت اأرمال ارن, مثل �شوت �شيوران, م�ّشني 

ماألوف  لأّنه  ا,  متناق�شً يل  بدا  اأّنه  رغم  البداية.  منذ 

اأقل ما  ي�شتحق  وت  ال�شّ �شّفاف وحمَكم, فهذا  و�رّصي, 

من  العناية  ومن  رب  ال�شّ من  وكثريا  اهتمام  من  يلزم 

التوا�شل  الإقرار بذلك, حتى يقوم  القارئ, يجب  قَبل 

ويقع الفهم.

وت ال�شعري  ت�شهد خامتة »اأ�شطورة الإن�شان« على ال�شّ

�شدى  الأبيات  هذه  كانت  فاإن  ارن.  لأرمال  ب  املركَّ

اأ�شطورة   « الكتاب  عنوان  نف�ض  حتمل  التي  للق�شيدة 

اأقّل اختالفا. يكمن الختالف  لي�شت  الإن�شان «, فهي 

يف  م�شترت  وكاأّنه  يوَجد  املتكلم  �شمري  كون  يف 

وت « كان ي�شتطيع اأن يعي�ض  اخلامتة كما لو اأّن » ال�شّ

العنيف  فالت�شاّد  كذلك,  كامل.  �شخ�ض  اإىل  ويتحّول 

بني »اأنا« )املقاوم( و» هم « )اجلاّلدون( يف ق�شيدة » 

اأ�شطورة الإن�شان « مل يعد حا�رصا يف اآخر الكتاب لأّن 

هذا التعار�ض قد جتاوَزه تبّني �شمري املتكّلمني الذي 

نْي: » ن ح ن ل م ن ل ع ب « و» عاملنا  الن�شّ يختم 

الكبرية  الأيدي  مع   / الأتربة  من  عاملنا  م�شوِّ�ض, 

املحيطة به. «

 لكّن هل ال�شوت اّلذي يقول » نحن « هو نف�شه, اأميكن 

 ذو ال�شتة 
ّ
اأن يكون بب�شاطة كذلك بينما البيت الفرن�شي

ُيق�شم  ما,  اإميان  عن  املعرّب  الكبرية,  واحلروف  اأجزاء 

املتحّم�ض  النَف�ض  يرافع  حيث  الأخريْين  البيتني  مع 

عن   » الإن�شان   « اإجناز  ل�شالح    
ّ
امللحمي والو�شع 

طريق هذه » الأ�شطورة « التي يحلم بها ال�ّشاعر؟ كاّل, 

وت يتمّكن من التحّرر من جاّلديه ومّما يحمله  فال�شّ

الذي كان  وت  ال�شّ اخلِطرة.  ُكْره يف ختام رحلته  من 

�شابقا �رصخة حرب هو الآن ن�شيد ول ميكن اأن يكون 

اإل ن�شيدا:

الة وت اّلذي بنى غرفة لل�شّ » ال�شّ

يف �شحاري الّدم

وت يف غرف الّتعذيب ال�شّ

اّلذي ه�ّشم الأحجار

وت نافورة ال�شوت يف ال�ّشجون ال�شّ

الأ�شوار

رب الليلي للجدران ال�شّ

املتاأثرة املختلجة كقطعة حلم

مت... « وت الذي ل ي�شتطيع ال�شّ وت ال�شّ وت ال�شّ ال�شّ

وت اّلذي يرتمن به   لكّن هذا الن�شيد لي�ض بهيجًا وال�شّ

يحمل حداَد كّل من �شّحوا بحياتهم كي ت�شتمّر احلياة. 

يف هذا ال�ّشياق, ل يخرتع ال�ّشاعر » اأ�شطورة الإن�شان 

اإىل  نظرته  وفق  طريقته  على  كتابتها  يعيد  ولكّنه   »

اجلوقة  عن  ارن  اأرمال  �شوت  يتمّيز  هكذا  الإن�شان. 

اّلتي تعرّب ب�شفاهها عن حكمة قائمة منذ مائة �شنة. 

يف  ماتوا  من  بكّل  ال�ّشاعر  �شوت  يحتفي  فهنا  كاّل, 

القتال دون اأن يلقوا الّذنب على اّلذين وا�شلوا احلياة 

حد  على  وت  ال�شّ هذا  يرف�ض  القتتال.  رف�شوا  لأّنهم 

معتربا  والّن�شيان  النتقام  يف  والرغبة  الُكْره  ال�ّشواء 

اأّنهم مهينون. مهينون لأّنهم ل يجعلون من الإن�شان 

�شوى جمّرد ظل لذاته.

بالّن�شبة  هذه   ,» حل�شابك  جديد  من  جتازف  اأن   «  

»اأ�شطورة  بت�شّور  ت�شمح  ممكنة  قفزة  ارن  لأرمال 

جديدة لالإن�شان« حيث ُي�شبَّه »اآخر القوى« بـ»العذاب«, 

اّلتي  تلك  اليقني«  بـ»وردة  وكذلك  الّدم«  بـ»زهرة 

طريقه,  يف  ليم�شي  اجلديد,  الإن�شان,  اإليها  يحتاج 

بهذه  املن�شوجة  املعاين  �شبكة  تخ�شع  اأي�شًا.  اجلديد 

الت�شابيه يف نظري اإىل ت�شّور خا�ّض لالألوان : » اآخر 

القوى « و» العذاب « ينبعان من احُللكة ليمثال الإعياء 

الأر�ض  باطن  الرّتاب,  حتت  من  العامل  وهذا  واملوت 

اّلذي رغم اإرعابه ميكن اأن ُينبت احلياة. من هنا ُتفَهم 

عبارة  » زهرة الّدم «, حمراء وحمراء كالّدم, م�شتدعية 

املوت واحلياة يف نف�ض الوقت, العدم والكيان, الّذبول 

اأّما » وردة اليقني« فهي دون �شّك  واإمكانية التربعم. 

فرحة  القوى«  بـ»اآخر  املرتبطة  احُللكة  بعك�ض  وردّية 

ومتفائلة.

الوردي  الّلون  اإىل  احُللكة  من  العبور  هذا  يعلن 
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»اأ�شطورة  خامتة  يف  يظهر  اآخر  متلّون  انتقال  عن 

الإن�شان«, مع اختالٍف يف كون املرور من �شواد املوت 

)يف » غرف التعذيب «, يف »ال�ّشجون «, يف »الأ�شوار «, 

يف »اجلدران«, يف »�شاحة املعركة«, يف »ماآمت احِلداد 

اإىل اآلف الألوان »املحيطة به«  الّطويل للحّب «, الخ. 

الألوان. نعم,  الآلم« ل من  يقع بوا�شطة »من�شور من 

ا�شم كنعت  ي�شتعَمل  اأن  اآخر,   
ٌ
اأن يعّو�ض حرف  يكفي 

اأن  »حميطة«(,  الّنعت  يعطي  كا�شم  »حميط«  )كذلك 

تتغرّي  كي  تركيبها  عن  اأبي�ض«  »�شوت  عبارة  حتيد 

اّلذي  ال�شعر  اأخريا  فْليولد  املعجزة.  وتتحقق  احلالة 

لوعيه  لالإن�شان,  جديدة  كاأ�شطورة  ال�ّشاعر  يتبّناه 

ميلك  نحويًا  حيوانًا  اإّل  الأمر  نهاية  يف  لي�ض  بكونه 

روحانية خمدو�شة.

و هنا يظهر كيف اأن ما ياأمله ال�شاعر هو ال�شعر : » اآخر 

يحمل  الذي  ارن  اأرمال   : اقتناعًا  واأكرثهم  الوا�شلني 

ال�ّشعر كلغة اأ�شا�شّية, اللغة الأخرية والوحيدة املمكنة 

الإن�شانّية  تنهار وت�شيع  الّروحانّية حيث  الرحلة  يف 

لديها  تيقظا  الأكرث  الذكاء  يعترَب  اّلتي  املعا�رصة, 

متاأخرا بجيلنْي عن وقته, هو البعيد عن ما�شيه كما 

تكون اجلثة بعيدة عن زمن حياتها. « – اأعرث هنا على 

�شيوران.  اإىل  ارن  ر�شالة  يف  امل�شّمن  التحامل  نف�ض 

لئن ُوجد هذا العنف يف »اأ�شطورة الإن�شان«, فهو لي�ض 

اأقّل ُكتوما بفعل عظمة اجلروح املرتاكمة وقت احلرب. 

ولكّن ال�ّشاعر, �شواء يف املقطع ال�ّشابق اأو يف ر�شالته 

اإىل �شيوران, ل يحابي معا�رصيه ومنهم �شّبان اجليل 

اجلديد الذين ل يجد فيهم ل الّطاقة ول الإرادة اّللتني 

ينبغي اأن يتحّلى بهما �شّنهم. يف كلمة واحدة, فاإّن هذا 

»يجازف  اأن  ي�شتطيع  ل  بـ»امل�شّن«  املنعوت  ال�ّشباب 

الأزرق«  وت  ال�شّ هذا»  من  ي�شتلهم  اأن  ول  حل�شابه« 

باألف حتّول وحتّول.

»اأ�شطورة  امللحمة,  هذه  خامتة  اأخرية  مرة  لنتاأّمل 

الإن�شان«:

وت الأزرق املرتع�ض يف ترّدد على » ال�شّ

حافة ال�شفتني

كدمعة يف العني, ال�ّشالح يف قب�شة يد

املحت�رص

وت احلجر يف العنق ال�شوت العلَقة ال�شّ

ال�شوت امُلخاط

وت و�شحاري وت املطَبق داخل ال�شّ ال�شّ

الّدم ]...[ «

وت  وت الأزرق«؟ ما الذي ميّيزه عن »ال�شّ  ما هذا »ال�شّ

وت احلجر«,  الأبي�ض«؟ كيف ي�شتطيع اأن ي�شبح »ال�شّ

وت العَلقة«, »ال�شوت امُلخاط« و»ال�شوت املطَبق  »ال�شّ

«؟ لعّلها اأ�شئلة بالغية لأّن امل�شكل احلقيقي لي�ض هنا. 

وت, لي�ض فقط �شوت ال�شّبان اّلذين ل  اإّنه يهم اأّول ال�شّ

ينطقون حرفًا اأو يتكّلمون دون اأن يعنوا �شيئًا, ولكّنه 

�ض, �شبه منف�شل عن العامل اّلذي كان  اأي�شًا �شوت م�شوَّ

يجب على العك�ض اأن ميثله. ذلك اأّن ال�شاعر ياأخذنا يف 

 : » ]...[ لكّننا رجال دون غد, اأنا�ض 
ّ
غ�شب مفرط وجلي

حبي�شو هذا احلا�رص امُل�رصع اّلذي يعلن باأعلى �شوته 

حافة, الّراديو, الخ.(  عّما نعرتف باأّنهم اأع�شاوؤنا )ال�شّ

ال�شوتّية  الأع�شاء  عندما ل يكونون بتوح�ّشهم �شوى 

وت املن�شوب اإىل املجهول,  ملجهول دِن�ض وُمكتّظ : ال�شّ

ل  اّلتي  الأعني  هذه  نحن  ؛   
ّ
خمفي لرعد  الُهزء  هذا 

عنهم  املعَلن  اآخر  ت�شمع,  ل  اّلتي  الآذان  هذه  ترى, 

تاريخ  حتت  م�شحوقون  عظماء  ُجهالء  الكتابة,  يف 

ما�ٍض حمقق ويقني متوّفى, قابعون, مرتع�شون اأمام 

م�شتقبل غائب«.

وهذا رمّبا ما يقوله لنا وهو يفّكر يف اأقرانه اّلذين مل 

يف�شد اأ�شواَتهم اجلنوُن )هولدرلني( ول املوُت ال�ّشابق 

الفهم  )نوفالي�ض( ول اجلنون امل�شاعف ب�شوء  لأوانه 

م ول حتى اختيار املوت الإرادي )نرفال(. املعمَّ

بالّن�شبة  الكّتاب  اأعظم  يعترَب هوؤلء من  اأن   ل غرو 

ال�ّشاعر  هذا  حياة  كانت  ,طاملا  قارن  لأرمال  

بالتجربة  وبالتحديد  بال�ّشعر  مرتبطة  احلقيقي, 

مقولة  ح�شب  تتمثل,  اّلتي  تلك  لل�ّشعر,  احلياتّية 

هيبة, يف » املوت بالعامل «.
ّ
ابريال بونور الر

ولكن, ل يجب اأن ننخدع لأّن » املوت بالعامل « ل 

بل  الّنا�ض.  بني  التعامل  ورف�ض  العامل  ُكره  يعني 

كن �شعريا يف العامل و) تعّلم 
ّ
يعني, خالفا لذلك, ال�ش

النظر ( )تعّلم اأن ننظر(  اإىل �شوئه الّداخلي و)نحّبه ( 

وحّبه رغم الّليل احلالك .     
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291\ كاتب من املغرب

مقدمة  يف   اجلرطي  حممد  املغربي  املرتجم  ي�شري 

هذا الكتاب, والذي ي�شّم حوارات ومقالت وقراءات 

اأنه  اإىل  الفرن�شية,   واملجالت  ال�شحف  يف  ُن�رِصت 

مقولة  فيه  ج  توؤِجّ ر  ومتوِتّ حمتقن  عامل  ظل  يف 

الفيل�شوف  انربى  ال�رصاع,  احل�شارات«  »�شدام 

تودوروف  تزيفتان  البلغاري  الفرن�شي/  ر  واملفِكّ

لتفكيك اخلطاب الذي يجنح اإىل التب�شيط والختزال, 

هام اإىل الآخر الأجنبي على اأنه  في�شري باأ�شابع الِتّ

اإذا كان هذا الآخر م�شلمًا.  م�شدر اخلطر, خ�شو�شًا 

بــ»اخلوف  املو�شوم  تودوروف  تزيفتان  كتاب  اإن 

دفاع  احل�شارات«  �شدام  وراء  ما  الربابرة :  من 

اإن�شاين لبناء ج�شور احلوار بني احل�شارات, ون�شف 

ج لها �شامويل هنتنغتون  لأطروحة ال�شدام التي َروَّ

بهدف اإ�شعال فتيل احلرب بني الغرب وال�رصق.

   وانطالقًا من مقاربة متعِدّدة الأبعاد تتقاطع فيها 

عة:  علم النف�ض, علم الجتماع,  حقول معرفية متنِوّ

تودوروف  يِنّبه  الأنرثوبولوجيا,  الفل�شفة,  التاريخ, 

 - الآخر  من  امَلَر�شي  اخلوف  خطر  اإىل  الغرب 

لهذا  الإذعان  لأن  امل�شلم-   الإن�شان  خ�شو�شًا 

اخلوف الذي اأ�شحى رهابًا يق�ّض م�شجع الغربيني 

مار�شوا  َثمَّ  ومن  بربريًا,  الآخر  اعتبار  اإىل  دفعهم 

�شّده �شلوكيات اأكرث اإغراقًا يف الرببرية والوح�شية, 

 اأبو غريب 
ْ
وخري �شاهد على ذلك ما حدث يف �شجَني

وغوانتانامو.

   ويدعو تودوروف اإىل التحّلي بالت�شامح مع الآخر 

خالل  من  الغرب,  داخل  تعي�ض  التي  الأقليات  ومع 

الدعوة اإىل التعاي�ض مع الثقافات املختلفة لإر�شاء 

بعني  ويهاجم,  الآخر,  مع  واحلوار  التعاي�ض  اأ�ش�ض 

فة 
ّ
ح�شيفة وروؤية ثاقبة, ال�شعبوية اليمينية املتطِر

املعادي  خطابها  ب�شبب  وتوّطدت  ا�شتقوت,  التي 

لالآخر, حيث تن�شب علل املجتمع الغربي اإىل الأجنبي 

لل�شعبوية  الت�شّدي  على  الغرب  يحّث  فهو  امل�شلم, 

مبمار�شة  وجتاملها  اجلماهريية  الكتلة  تغري  التي 

على  العزف  طريق  عن  الأجانب  �شّد  العن�رصية 

اأوتار القيم الدميقراطية واملثل العليا لع�رص الأنوار, 

ويحِذر الغرب, بل العامل اأجمع, من خطاب الكونية 

الزائفة حيث ي�شعى الغرب ب�شكل جنوين وبطرق غري 

م�رصوعة اإىل اإ�شقاط منظوره احل�شاري على ال�رصق 

على اعتبار اأن ح�شارته هي الأرقى والأرفع منزلة, 

فيق�شي الطرف الآخر, ويق�شي على خ�شو�شيته..

القوة  اإىل  الغرب  يلجاأ  املبتغى,  هذا  ولتحقيق     

توروية :  بالغية  بعبارة  ُيلّطفها  التي  الع�شكرية 

واحل�شارة  النور  لن�رص  الإن�شاين«  ل  »التدخُّ

والدميقراطية وحقوق الإن�شان, وهذا ما فعله الغرب 

يف العراق واأفغان�شتان. لكن, كما يالحظ تودوروف, 

ه�شام بن�شاوي  \

»تاأمالت يف احل�سارة والدميقراطية والغريية«

 لتزيفتان تودوروف



ما  ب�شبب  لالآمال  خِمّيبًا  كان  ل  التدخُّ هذا  فاإن 

رة,  ارتكبه اجلي�ض الأمريكي من حروب قاتلة ومدِمّ

ويدعو �شاحب »الأدب يف خطر« الغرب اإىل الت�شلُّح 

بالقّوة الناعمة التي توؤمن بجدوى احلوار واحرتام 

خ�شو�شية الآخر.

اإن�شانية �شادقة يهاجم   نقدي رفيع ونزعة 
ّ

وبح�ض

الآخر  تعادي  التي  الغرب  يف  فة 
ّ
املتطِر الأ�شوات 

كتب  تقِوّ�ض  وال�شلف.  الغطر�شة  عن  تنّم  بطريقة 

الإيطالية  للكاتبة  العن�رصية  الآراء  تودوروف 

على  »الإقدام  اأن  ترى  التي  فالت�شي  اأوريانا 

نتحدث  واأن  اأما  مزعج,  اأمر  ثقافتني  عن  احلديث 

», كما  يثري غ�شبي  اأمر  فذلك  بينهما  امل�شاواة  عن 

اإيلي  للكاتب  املتعالية  الروؤية  تودوروف  ين�شف 

اأن  الذي يرى  القاتلة«,  »الأديان  برنايف يف كتابه 

هناك احل�شارة من جهة, والرببرية من جهة اأخرى, 

وبينهما ل جمال للحديث عن احلوار«.

   وي�شتعني تودوروف باآراء اأنرثوبولوجيني يتَّ�شمون 

بنزعة اإن�شانية, كالفرن�شي كلود ليفي �شرتو�ض الذي 

وهذا  م�شرتك«,  اإن�شاين  تراث  احل�شارة  »اأن  يرى 

اإىل  التي تدعو  د �شداه يف كتب تودوروف  ما يرتدَّ

احلوار, وحتمل احلكمة والن�شيحة للغرب كي يكّف 

يعملوا  كي  ال�شيا�شة  ولرجال  الآخر,  احتقار   عن 

يذكي  الذي  ر  املدِمّ الع�شكري  ل  التدخُّ وقف  على 

الكراهية, فاخلري عنده  نار  وي�شعل  ال�رصاع,  جذوة 

ل ُيفر�ض بالقوة, بل باحلوار والقرتاح.

   ول غرو اأن يعترب تودوروف اليوم - ح�شب مرتجم 

املعا�رصين  رين  املفِكّ اأبرز  من  ومعده-   الكتاب 

ُترجمت  حيث  الإن�شاين,  الفكر  باإثراء  قاموا  الذين 

اأعماله اإىل لغات متعِدّدة؛ وذلك ملا حتمله من روؤية 

الق�شايا  حتليل  يف  عنها  غنى  ل  فكرية  مرجعية 

ر العاملي, وواحد  الراهنة. اإنه الكاتب الكوين, واملفِكّ

مبواقف  التاريخ  ب�شموا  الذين  املثقَّفني  نخبة  من 

الثقافات  بني  احلوار  ج�شور  بناء  اأجل  من  جريئة 

املختلفة عن طريق نقد مكامن النحراف يف الفكر 

التي  املغر�شة  زاته  وحتيُّ هاته  ت�شوُّ لك�شف  الغربي, 

باحلوار  املوؤمن  الإن�شاين  اجلوهر  مع  تتعار�ض 

والتعاي�ض مع الآخر, بغ�ّض النظر عن اللغة والدين 

والعرق.

 اخلوف من الربابرة

رت 
َّ
     يعترب تودوروف اأن احلرب �شّد الإرهاب بر

مرتاح,  ب�شمري  ارُتِكبت  التي  اجلرائم  من  العديد 

خ�شو�شًا ال�رصعية التي مَتَّ اإ�شفاوؤها على التعذيب 

من ِقَبل الدميقراطيات الغربية. ويحِذّر من  »اخلوف 

برابرة«,  يجعلنا  اأن  يو�شك  �شعور  هو  الربابرة  من 

يف  تتمثَّل  اأخرى  �رصورة  هناك  هذا,  عن  ف�شاًل 

الرجوع اإىل تاريخ الأفكار؛ تودوروف لي�ض الأح�شن 

والأف�شل اإل حني يتناول الق�شايا الكبرية واملفاهيم 

الهوّية  )الرببرية,  فكرية  بحمولة  امل�شحونة 

الأخالقية,  القيم  احل�شارة,  الثقافة,  اجلماعية, 

ّية التعبري(, حيث يزيل 
ّ
الإرهاب, حقوق الإن�شان, حر

واأََلقها.  �شفاءها  لت�شتعيد  واللب�ض  الغ�شاوة  عنها 

وينبغي على املرء, بعد قراءة »اخلوف من الربابرة : 

ما وراء �شدام احل�شارات » لتودوروف, اأن يغو�ض 

ثانية  -ب�شكل عميق- يف قراءة كتابه الآخر »نحن 

والآخرون«, الذي ُيَعّد رحلة مو�شوعية �شاملة حول 

مونتني  من  الفرن�شي,  الفكر  يف  الب�رصي  ع  التنوُّ

اإن كتاب تودوروف دعوة  اإىل كلود ليفي �شرتو�ض. 

وتتغريَّ  تتجدَّد  ل  ثقافة  »كل  الثقافات  بني  للحوار 

هي ثقافة ميتة », بتعبريه. فبناء ج�شور احلوار بني 

د الهوّيات, تلك  الب�رص واحلقول املعرفية, احرتام تعدُّ

كتابه  يف  تودوروف  اإليها  يدعو  التي  الأمناط  هي 

»اخلوف من الربابرة«, وهو ي�شبو, يف هذه الفرتات 

 بها الب�رصية, اإىل اأن مينح النا�ض 
ّ
الع�شيبة التي متر

عوائق  واإ�شقاط  اخلوف  بدحر  كفيلة  جديدة  قّوة 

احلوار بني احل�شارات.

   يتَّ�شم تودوروف مبواقف اإن�شانية توؤمن باحرتام 

ق�شية  يف  املوقف  هذا  جتّلى  الآخرين.  معتقدات 

)�ض(  الكرمي   الر�شول  عن  الكاريكاتورية  الر�شوم 

راتي�شبون, حيث ثار تودوروف على  البابا  وكلمة  
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»املدافعني  ِقَبل  من  التنوير«  »خطف  بــ  و�شفه  ما 

الذين  ال�شامية«  الغربية  الثقافة  يف  املحافظني 

اأي  دون  الّدعاء,  من  -بكثري  اأنف�شهم  بون  ين�شِّ

ّية 
ّ
تخوُّف من اإف�شاد التوافق ال�شائد - اإىل جانب احلر

�شّد ظالم القوى الرجعية«, وحتذوه رغبة عارمة يف 

اأن اأن يكّف الفرن�شيون والأوروبيون والغربيون عن 

التي  احل�شارات«,  »�شدام  ال�شهرية  املقولة  تغذية 

يدَّعون  كما  تها,  �شحَّ يف  يطعنون  اأنهم  يزعمون 

كتابه  يف  وي�شخر  وجتاوزوها,  منها,  روا 
َّ
حتر اأنهم 

احل�شارات«  �شدام  وراء  ما  الربابرة :  من  »اخلوف 

كل موهبته الفّذة, وقناعته التي ي�شت�شعرها املرء يف 

ف ثقافته الفل�شفية  كل �شفحة من كتابه, كما يوِظّ

لتطهري وطرد هذا اخلوف من »الربابرة املتِخّلفني«, 

والغرب  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  غزا  الذي 

من  ع�رص  احلادي  اأحداث  بذريعة  اأو  ب�شبب  بكامله, 

التخندق  اإىل  الغرب  قاد  الذي  اخلوف  هذا  �شبتمرب. 

بناًء  الرعب  �شّد  حرب  �َشّن  واإىل  مانوية,  نزعة  يف 

اللتبا�ض  من  الكثري  ي�شوبها  وذرائع  مواقف  على 

والغمو�ض, بحيث اأ�شبح الغرب ل يرى امل�شلمني اإل 

من خالل الإ�شالم, كما عجز عن التمييز بني الإ�شالم 

والإرهاب.  ف 
ّ
املتطِر والإ�شالم  ف, 

ّ
املتطِر والإ�شالم 

ا�شتخدام  يف  اإل  ر  يفِكّ ل  الغرب  جعل  الذي  ال�شيء 

القوة َكَرّد فعل على هذه الرببرية املزعومة, فامتنع 

الوقت  يف  �شيا�شي.  اإجراء  اأو  حتليل  كل  عن  بذلك 

نف�شه, يِعرّب املِحّلل الأمريكي فريد زكريا يف كتابه 

»عامل ما بعد اأمريكا » عن ده�شته يف روؤية الدولة 

كل  من  اخلوف  براثن  يف  تعي�ض  العامل  يف  الأقوى 

�شيء, ومن الآخرين اأي�شًا.

   وُي�ْشعف تودوروف احلّظ ليجعل كل قارئ يتميَّز 

ال�شتعمال  بتفكيك  يقوم  النّية,  وح�شن  بالإخال�ض 

»برابرة  لعبارة  اخلادع  التخيُّلي  ال�شتفهامي 

دومًا  املرء  -يعّد  تاريخيًا  امل�شتخدمة  متِخّلفون« 

يف�رِصّ  كما  الآخر-,  مع  مقارنة  متِخّلفًا  بربريًا 

�شمت تاريخيًا,  تودوروف اأن »الهوّيات اجلماعية« اتَّ

والغتناء  التفاعل  عن  ف  تتوقَّ بحيث مل  بالتعاي�ض 

القائم على روح املقاي�شة والتبادل, ف�شاًل عن هذا, 

العامل  يف  رحاها  جتري  التي  احلرب  اأن  يرى  اإنه 

اأن  للمرء  ميكن  منها,  منا�ض  ل  حربًا  تبدو  والتي 

العقبات,  يِذّلل  كيف  عرف  اإذا  خ�شو�شًا,  يتجنَّبها, 

جة  ويدراأ املخاطر حني يتعلَّق الأمر بالعالقة املتاأِجّ

لالإ�شالم مع الغرب.

القوة الناعمة :

يعترب  احلميمون«  الدميقراطية  »اأعداء  كتابه  يف 

تودوروف اأن قوة دولة ما اأو جمموعة من الدول ل 

تتحدَّد  بالقدرة الع�شكرية, بل بتكامل جمموعة من 

والقوة  القيم,  تعزيز  التاأثري,  على  كالقدرة  العوامل 

اجلاذبة, التحّلي ب�شلوك الإقناع بدل الإلزام, احلوار 

القوة  التحري�ض, فموارد  الإكراه, واجلذب بدل  بدل 

الناعمة - على عك�ض القّوة اخل�شنة التي حتيل على 

 - القت�شادية  والهيمنة  والإكراه  الع�شكري  العمل 

هي الثقافة, القيم ال�شيا�شية, وكيفية تطوير �شيا�شة 

د الأقطاب, ومتثل  التعاون البّناءة القائمة على تعدُّ

كونية  ر�شالة  ذات  جوهرية  حقيقة  الناعمة  القوة 

ينبغي تقدميها للعامل, و تتطلَّع هذه القوة الناعمة 

عن  اأخالقية  ك�شلطة  العامل  على  نف�شها  فر�ض  اإىل 

الوقائية,  الدبلوما�شية  التعاون,  �شيا�شات  طريق 

ويكمن  ر,   والتطوُّ الإمناء  على  امل�شاعدة  واأي�شًا 

التاأثري يف اإنتاج املعايري, يف تنظيم العوملة, ويف 

نهج مقاربة للعالقات الدولية التي تنت�رص للقانون 

هوبز  ارتكا�ض  تطبيق  رف�ض  طريق  عن  والنظام 

القائم على �شيا�شة فر�ض الأمر الواقع, ويتّم حتقيق 

توازن القوى عن طريق ما ي�شّمى القّوة الناعمة, اأي 

وخ�شائ�ض  الناعمة  القوة  خ�شائ�ض  بني  التوازن 

القوة اخل�شنة )القوة الع�شكرية(.

النظام  حت�شني  اأهّمّية  على  تودوروف  د  ويوؤِكّ  

ال�شيء  فهو  الدميقراطي,  النموذج  يف  الجتماعي 

هو  وهذا  واحلكم,  واحلظر  املراقبة  يت�شمن  الذي 

التي  اجلمهوريات  يف  خا�شة  ال�رصوري,  ال�شيء 

الإخالل  فيها  وي�شود  اخلا�شة,  امل�شالح  حتكمها 

اختزال  اإىل  النزوع  يتّم  حيث  الوظيفة,  باأمانة 

الرتكيز  ورف�ض  النتخابي  الفعل  يف  الدميقراطية 

�شات   املوؤ�شَّ ن�شاط  )التعدُّدية(,  النقا�ض  نوعية  على 

ال�شلطات(, ن�شاط املجتمع يف عالقته  )الف�شل بني 
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�شات. بهذه املوؤ�شَّ

حتى لو كان هناك وجود لأزمة الثقة يف الليربالية, 

للَحّد من �شالحيات ال�شلطة, فاإن ثمة -اأي�شًا- اأزمة 

و�شارمني  مت�شِدّدين  نكون  لكي  دميقراطية,  ثقة 

�شعبوية,  ثقة  اأزمة  هناك  اأن  كما  ال�شلطات,  اإزاء 

غري  فمن  منهجية,  بطريقة  ال�شلطات  ونبذ  لف�شح 

اإىل  التي حتتاج  للدميقراطية  َحّد  امل�شتح�شن و�شع 

اإعادة التنظيم والقيام بت�شويات من اأجل النتعا�ض.

الّت�شاق  توكفيل  لفر�شيات  الكتاب  هذا  مينح   

َز فيها  اأن امل�شاألة التي متيَّ  , النظري الكامل. ل �شكَّ

قدرته  هو  ثاقبة,  روؤية  �شاحب  بو�شفه  توكفيل, 

يف  الوخيمة  للتاأثريات  م�شبق  ب�شكل  ع  التوقُّ على 

»اأعداء  كتاب  اأن  غري  الجتماعية  امل�شاواة  م�شاألة 

رتابة  اأن  املرء  يعتقد  قد  احلميمون«,  الدميقراطية 

دان  يوؤِكّ لل�شعبوية  العاملي  والنت�شار  املجتمعات 

عات تودوروف املت�شائمة. توقُّ

�شقوط اجلدران

ي�شري »ذاكرة ال�رص, اإغواء اخلري« اإىل اأننا ندرك  ماآل 

اإل قدراً �شغرياً من  ل  ي�شِكّ �شقوط جميع اجلدران ل 

العزاء للذين يعانون حتت وطاأتها اليوم, ويجب اأن 

على  اجلدران  هذه  تاأثري  مدى  احل�شبان  يف  ناأخذ 

, ول على م�شتوى التاريخ اأو 
ّ
حياة الإن�شان وهو َحي

بدرجة اأقّل, فيما يتعلَّق بتاآكلها الطبيعي.

   لقد �شقط جدار برلني بعد اأربعني عامًا بعد تطويق 

احلرب  بعد  نفوذه  ملناطق  ال�شوفييتي  الحتاد 

العاملية الثانية. اأربعون �شنة من الختناق و�شيق 

الأنفا�ض داخل �شجن مفتوح, يف الوقت الذي ل ميلك 

مبقدورنا  ولي�ض  واحدة,  حياة  �شوى  الإن�شان  فيه 

بانتظار  ونحيا  ال�شجن,  وجود  عن  نتغا�شى  اأن 

التغيري, ل �شّيما بالن�شبة اإىل الذين  كانوا يرزحون 

باأن  ال�شعور  وينتابهم  الو�شع,  هذا  وطاأة  حتت 

الأمر �شيدوم لقرون, وينبه اإىل �رصورة الأخذ بعني 

ه الإن�شان من  العتبار اأن الن�شاأة داخل اجلدران ت�شِوّ

هناك  اأن  ن�شيان  اإىل  املطاف  به  فينتهي  الداخل, 

ج  يتاأجَّ الأحوال  اأح�شن  ويف  ال�شجن,  خارج  حياة 

بالكراهية  �شعور  باجلدران  املطوَّق  املرء  داخل 

ر الذات, ال�شيء الذي يجعل الإن�شان يفقد القدرة  يدِمّ

يدعو  ما  هناك  لي�ض  ولذلك  الألوان؛  متييز  على 

لت اإىل اأنقا�ض,  لالطمئنان.. فاجلدران, حتى لو حتوَّ

تبقى َحّية اأكرث من حياة الب�رص.

اإىل اخلوف من الآخر, هناك     ولأن اجلدران ترمز 

اجلدران  احلديث :  ع�رصنا  ت�شم  اجلدران  من  فئة 

اجلدران  من  النوع  وهذا  للمهاجرين.  املناه�شة 

متاأ�شل ب�شكل جوهري يف العوملة, وذلك ما ي�شكل 

اإقامة   اأن  تودوروف  ويعتقد  طبيعتها,  يف  تناق�شا 

تداعيات  اإزاء  الأغنياء  فعل  رد  هو  اجلدران  هذه 

اجلماعات  جوهر  اأن  علما  الفقراء,  على  العوملة 

على  القدرة  يف  يكمن  الراقية  واحليوانات  الب�رصية 

تكون  عنها  غريبة  جمموعات  مع  عالقات  اإقامة 

من جن�شها نف�شه. ويبقى اخلوف هو َرّد فعل ممكن 

الوحيد.  الفعل  َرّد  لي�ض  ولكنه  الظروف,  هذه  يف 

جماعة  مع  روابط  ب�رصية  جماعة  تن�شج  فحني 

اأن تت�شارب م�شاحلهما فاإن خيار  اأخرى, ويحدث 

النف�شال اأو الهروب اأو اإقامة جدار فا�شل هو احلّل 

املمكن.

للطرفني  ميكن  امل�شالح,  ت�شارب  �شوء  وعلى 

يتطلب  وهذا  مفاو�شات؛  عملية  يف  النخراط 

اأ�شكاًل  التفاو�ض  ويكت�شي  اجلانبني,  من  تنازلت 

واحلرب  القطيعة  جتنُّب  النهائي  هدفها  عديدة 

الت�شبُّث  يجب  الآخر  من  اخلوف  فبدل  واخل�شوع, 

بالتفاو�ض لأنه جوهر النوع الب�رصي؛ وذلك لكونه 

البعد  العتبار  بعني  والأخذ  احلوار  على  يحّثنا 

الزمني, املا�شي كما امل�شتقبل.
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295\ اإعالمي وكاتب من الكويت

اأو عدم  فراغ  يوجد من  اأن  اأدبي ل ميكن  الرواية منط   

م�رصوط  عمل  ولأنها   , تاريخي  اأو  اإن�شاين  اأو  ح�شاري 

يف ن�شاأتها الأدبية باتكائها على ا�شتجابة املتلقي مع 

 , الثقايف  ل�شياقها  املواكب  والفنية  الفكرية  حمركاتها 

واقعها  مع  الع�شوية  متميزة يف عالقتها  ذلك  يجعلها 

»الكثافة  مفهوم  عليه هرني جيم�ض  اأطلق  الذي  وهو   ,

النوعية للرواية«, لتميزها يف تاأ�شي�ض هويتهـا الكتـابية 

وفل�شفة  املعـا�ض  بالواقـع  الروائي  النـ�ض  عالقة  على 

احلـياة يف خمتـلف الأجيال .

قدرتها يف   , الرواية  رواج  اأ�شباب  اأهم  فاإن من    , لهذا 

ور�شدها   , احلياة  يف  الفكرية  الأو�شاع  انقالب  فنية 

, يتفرع منه حتولت اجتماعية وثقافية  لتحول زمني 

امل�شتمر  املعريف  ,حفرها  ذلك  يف  و�شيا�شية.دميومتها 

جمتمعاتـنا  يف  الزوايا  خفايا  عن  وتنقيبا  بحثا   ,

الزمن  حـراك  من  ذلك  ا�شتمرارية  ت�شتـمد   , الن�شانية 

واملجتمع . 

   من هنا , كانت الرواية الواقعـية اأحد ف�شول ال�شرية 

–ابن هذا  اإن�شاين , يحاول الروائي  الذاتية لأي جمتمع 

او  م�شافات  دون  كاملة  التجربة  يعر�ض  املجتمع–اأن 

فوا�شل زمنية عن اأ�شباب القلق ال�شاكن يف م�شهد احلياة 

العامة .

    فاإذا كان توما�ض وارتون, يرى اأن ف�شيلة الأدب تكمن 

يف ت�شجيله املخل�ض ل�شمات الع�رص, واحلفاظ على اأبرز 

متثيل واأف�شل تعبري  لالأخالق , فاإننا بذلك اأمام عر�ض 

نظري يخلو متاما  من اأية خ�شائ�ض فنية اأو منهجية اأو 

تقنية, غابت وراء جماد الواقع وثبات ال�شورة, ت�شتبعد 

جمالية الكاتب وفنية وخيال اأدوات الكتابة. 

اأ�شباب الرتكيز على الرواية دون غريها  اأهـم  ولعل من 

من الفنون الأدبية الأخرى , عائد اإىل  لغتها التي تفرت�ض 

والتاأثري على  التعبريية  الدللة  ذات   , ال�شديد  الت�شمني 

, بخالف  راأيه  اأن توؤثر يف  اأنها ميكن  , لدرجة  املتلقي 

اأو  دللت  اأية  حتتمل  ل  التي  املبا�رصة,  اليومية  اللغة 

رموز, جتعلها ق�شرية املدى , على عك�ض اللغة الأدبية 

للرواية ذات العمر الفرتا�شي الطويل . 

    والرواية يف الكويت ,بعدما انح�رص عمرها يف عدة 

زخما  الأكرث  لتكون  الثالثة  الألفية  جاءت   , اأجيال 

مما  الروائية  الأجيال  بني  ومتجاورا  مكثفا  وح�شورا 

�شكل ازدحـاما ملحوظا يف تعدد العـوامل الروائيــة عند 

كتاب الرواية . 

     وهو ما يعني تنوع ف�شاءاتها الروائية ,و اختـالف 

اأجيال  اإ�شافة لتعدد وجتاور   , املكان عند  بع�ض منها 

الكتابة يف عقد واحد من الزمان . من هنا ميكن  التكاء 

ت�شمح  قد  واملعاجلة  للتطبيق  منا�شبة  مادة  توفر  على 

وا�شتخـال�ض  عـدة  فر�شيات  تبني  يف  اأكرث  للتو�شع 

نتائـج عدة م�شتقبال .   

    فاملتابع مل�شرية الرواية العربيـة يف الكويت , �شيجد 

وت�شكل   , الثالثة  الألفية  مع  اجلديد  اأخذت طورها  اأنها 

اأجيال  بني  الأدبي  التجاور  بف�شل  جديد  وعي  معها 

عدة يف حقبة واحدة , حيث ت�شكلت جتارب روائية يف 

اإ�شداراتها الأوىل , متخذة طرقا خمتلفة يف التعبري عن 

اأمناط  توزعت   , كتابها  عند  الروائية  الكتابة  مقا�شد 

الرواية فيها على عدة مناذج �رصدية خمتلفة . 

   ولعل جيل الكتاب ال�شباب هم الأكرث حظا, يف توفر 

الذي  والوعي  كتاباتهم  عن  للتعبري  املختلفة  الو�شائل 

الوعي  وجود  ا�شرتاط  من  ذلك  تطلب  وما   , ميثلون 

�شيجعل  بدوره   , ق�شاياه  مناق�شة  يف  القادر  ال�رصدي 

فهد توفيق الهندال  \

�سور املجتمع الكويتي فـي الوعي الروائي

العي�سى واحلمادي منوذجان



اإىل  فنيا  منه  اأ�شمل  مفهوم  اإىل  الآخر  هو  يتحول  النقد 

من  اأعمق  لق�شايا  الرواية  تناول  بح�شب  فكريا  الأبعد 

اأي  عن  بعيدا   , تروي�شها ملق�شده  وكيفية  الكاتب  قبل 

ترهل اأو ا�شتفا�شة هام�شية حتت�شب على ال�رصد عنـوة , 

مما قد تفقد الن�ض بريقه الروائي املفرت�ض . 

 , روائيتني  �شرنكز على جتربتني  الورقة  وهنا يف هذه 

ال�شباب  الروائي للكتاب  كنموذجني فقط �شمن امل�شهد 

, نحاول تقدميهما كمثالني عن الوعي ال�رصدي لديهم . 

)كربت  رواية   , مق�شودة  ح�رصية  دون  اخرتنا  لهذا    

)ل  ورواية  العي�شى  بثينة  للروائية  اأن�شى(  اأن  ون�شيت 

تق�ش�ض روؤياك( للروائي عبدالوهاب احلمادي . 

املا�شي وح�س احلا�شر

كنت قد طرحت �شابقا �شوؤال حول  رواية )كربت ون�شيت 

: 
)1(

اأن اأن�شى(

هل الن�ض الروائي جمرد وعاء �رصدي يحتوي تقنياته 

اأم   , املكان(   / الزمن   / )احلدث/ال�شخ�شية  املجردة 

اأع�شاء  التي تعتا�ض على  الكتابة  اأنه كائن حي ج�شده 

هذا  اأن�شجة  لت�شكل   , الأدبية  واأوعيته  املعرفية  الكاتب 

اجل�شد عرب خربته – الكاتب -  اللغوية ؟ 

جنيب مبا قاله باختني »الرواية هي النوع الوحيد الذي 

يكتمل  مل  الذي  الوحيد  والنوع  التكوين  طور  يزال  ل 

 , امللحمة  ووريثة  �شليلة  الرواية  اأن  اعتبار  على  بعد«. 

ذلك  – يف  – الرواية  ديدنها   . الطويلة  الق�شيدة  وهي 

اللغة . فما مكانة اللغة يف الرواية ؟

ال�شاكن   .. الداخلي  وح�شي  ي�شتيقظ   .. الوح�ض  »ي�شحو 

يف اللغة« . هكذا جاءت اللغة يف رواية )رجيم الكالم ( 

ال�شامل التي اعتمدت يف  لالأديبة القديرة فوزية �شوي�ض 

اخلروج  حماولة   , واللغة  الذاكرة  وح�شي  على  جمملها 

, على  الروائي  الن�ض  عن ما هو ماألوف يف خط م�شار 

اعتبار اأنه – الرواية –  بحث يف الذاكرة لقراءة احلا�رص 

 , امل�شتبدة  وقوانينه  ال�شائد  النظام  خلخلة  يف  وغده 

ومنها اأنظمة )العيب الجتماعي( التي ل تزال منت�شبة 

با�شم الدين والعادات ! 

يف روايتها  )كربت ون�شيت اأن اأن�شى(  , تنطلق الروائية 

بثينة العي�شى من جملة �شعبية عامة )تكربين وتن�شني( 

فربطتها مع حال بطلة العمل ) فاطمة( التي ن�شجت من 

متجولة بني   , الكاتبة  برعاية  ذاتيا  بوحا  اجلملة  هذه 

ردهات جمتمع واقعي / تقليدي يف عاداته , جموقلة 

عنه  �شف  ما  وهو   . واحلرية  باللغة  عالية  �شماء  اإىل 

ال�رصد يف بدايته )كربُت..( , لتلخ�ض لنا فاطمة حياتها 

�رصيعا كاإغراء للدخول ومعرفة حكايتها التي كتبتها , 

والآن ترويها . 

املالحظ اأن فاطمة هنا قد ل تختلف كثريا عن فرح يف 

)ارتطام مل ي�شمع له دوي ( اأو �شعاد يف )�شعار( اأو اأ�شماء 

يف )عرو�ض املطر( اأو مو�شي يف ) حتت اأقدام الأمهات( 

اأو عائ�شة يف )عائ�شة تنزل اإىل العامل    ال�شفلي( , فيكاد 

كلهن يجتمعن يف ذات واحدة , ول اأقول مكررة لختالف 

الق�ض بينهن . ولعل هذا الرابط ال�رصي / ال�رصدي بينهن 

عائد اإىل الوعي امل�شرتك بر�شد انك�شارات الذات الأنثوية 

باختالف اأزمنة / اأمكنة احلدث الروائي . فتوحدت اللغة 

بينهن كمالذ للبوح , ومعاذ بها عن الواقع . 

فالرواية احلالية , مل تكن فقط �رصاعا بني فاطمة واأخيها 

�شقر, بل بينها كامراأة واملجتمع , وهو ما يعني اإعادة 

تراكماته وثوابته ب�شور معا�رصة  انتاج املا�شي بكل 

. ف�شقر  اإىل احل�شور �رصديا  , تعيد هذا ال�رصاع جمددا 

يلعب دور الرجل املحافظ كما يف روايات الأديبة ليلى 

ب�شورة  يرف�ض  الذي   , ال�شامل  �شوي�ض  وفوزية  العثمان 

مطلقة اأية فر�شة للمراأة حتت ظله اأن متار�ض حقها يف 

البحث عن الهوية امل�شتقلة ككيان  اإن�شاين  له . 

رمبا يختلف املكان الذي كان , عن املكان اليوم , حيث 

 , املطاعم   , املظاهر   , ال�شوارع   , ال�شواحي   , املدينة 

املتاجر وغريها , وبرغم تعدد اجلغرافيا , اإل اأن قوانني 

الذي  وال�رصداب   . �شقر  بيت  يف  جت�شدت  القدمي  البيت 

حيث  الأعلى  عن  منفية   / بعيدة   , فاطمة  به  عا�شت 

ال�شماء / الف�شاء , اأ�شبه بالواأد على قيد احلياة , حيث 

رميت باحلفرة بدل من اأمها التي �شبقت اأبيها , فنزلت 

ذاتها نهائيا   اإىل القرب بعد رحيل الآخر , وبعد اأن اأحيل 

اأمرها اإىل و�شاية اأخيها غري ال�شقيق )�شقر( الذي بداأت 

عيناه يف اقتنا�شها واحلد من طريانها . وهو ما عربت 

عنها :

»�شقطت يف احلفرة , واحلفرة التي �شقطت فيها موجودة 

يف داخلي , احلفرة هي اأنا , ال�شقوط هو اأنا , ال�شقوط ل 

)2(
ينتهي« .
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وبلغة الو�شف �رصدت الفرق بني املكانني بالن�شبة لهذه 

»الأنا«. الأول ح�شن الوالدين , والآخر كفن الأخ الو�شي:

» �رصعت اأنظر . ال�شجاد زيتي داكن , يخد�ض الروح من 

قاع القدم , وعلى ال�شقف فوق راأ�شي بقع �شفراء تت�شع 

يف البيا�ض العدمي , كانت وحدة التكييف تئّز باإحلاح , 

اأطفئها فتتعفن الغرفة يف خم�ض دقائق , ولأنه ال�رصداب 

ول   , الداخلي  قبحه  على  اإل  يطل  ل   , نوافذ  بال  فهو   ,

يعرف من العامل اإل تاأمالته النابتة من اأحرا�ض الظلمة . 

الهواء مثقل برائحة النفثالني , الكرات البي�شاء مر�شو�شة 

هنا وهناك , وهو الأمر الذي يعني اأنني مل اأكن وحدي , 

كنت دخيلة على يوتوبيا القوار�ض , اأجيال واأجيال من 

هنا  وح�شارات  ح�شارات  د�شنت  والفئران  ال�رصا�شري 

لأزاحمها   , رعبي  وت�شنجات  نعلي  بقرع   , اآتي  اأن  قبل 

)3(
املكان« .

ليمار�ض عليها الأخ الأكرب قوانني جمهوريته املحافظة 

, تنفيذا لدوره كو�شي عليها , مما اجتمع يف �شخ�شيته 

التي تبيح له ما يحرمه على غريه  ال�رصيعة  من ذرائع 

, اجتماعيا ل  , ويلقنها كل ما يجده واجبا وحقا معا 

اإن�شانيا , مغفال اأن حق الإن�شان يف الختيار مبن يخالط 

الجتماعية  �شخ�شيته  تكوينه  يف  حقه  هو  وي�شاحب 

والإن�شانية عموما:

على  اأنوثتها  تو�شك   , الن�شج  منو  يف  طفلة  كنت   «

الكتمال , ولذا ينبغي عليه – وهو الأخ الأكرب امل�شلط 

بدوري  للقيام  يح�رصين  اأن   – لعنة  مثل  حياتي  على 

اأن يجعل مني   . »ال�شماوي« و»املقد�ض« يف هذا العامل 

زوجة �شاحلة , ودودا ولودا , تنجب املزيد واملزيد من 

الأطفال – بنيات يرتدين احلجاب منذ الرابعة ويتبعنني 

خميمات  اإىل  يذهبون  واأولد   , امل�شبوغة  كالكتاكيت 

على  يتباكون  املنري«,  و»الفانو�ض  الإميان«  »براعم 

�شقوط الأندل�ض , يفتحون الفتوحات الوهمية وينتظرون 

تلك اللحظة – التي �شتكون وبال على العامل – عندما 

)4(
توؤول اإليهم ال�شلطة لكي ميعنوا يف تدمري كل �شيء« .

اق�شى  يف  الذات  لكون  للعزلة,  فر�شة  املكان  ليكون 

اأن  ميكنه  ل  اجتماعيا  منوذجا  تظل  عزلتها  حلظات 

ي�شوغ انفعالته املتنوعة بعيدا عنال�شور التي يبلورها 

لكال  النموذج   هي  »فالأنا  النفعالت.  لهذه  املجتمع 

لأنات املمكنة. فما يعود اإىل الذاتيه وحالت اجتماعية, 

)5(
ولي�ض م�شمونا يف ن�شخة واحدة« .

حتى يف حماولة اخلروج من ال�رصداب , ثمة اآخر حب�ض 

فار�ض,  �شديقه  من  �شقر  زّوجها  عندما  فاطمة  ذات 

الذي ي�شبه ولكن بدرجات اأقل , فوجدت فاطمة مرغمة 

يف هذا القران الباهت , ف�شحة لكي تتنف�ض بل وتتحدى 

�شقر يف �شخ�ض فار�ض مبا ما اأوتيت من لغة ومعرفة :

» كان علي اأن اأتعلم – اأهم من اأي �شيء – البحث عن 

اآراء �رصعية متعددة وخمتلفة ومت�شاربة , حتى �رصت 

ُفرج  عن  البحث  جمال   , الفتاوى  جمال  يف  نا�شطة 

ال�شائد.  اإىل وجهات نظر تخالف  للنفاذ  ونوافذ وثقوب 

كلما قال يل ال�شيء الفالين حرام اأقول له العامل الفالين 

اأجادله  كنت  ال�شاعات  طوال   , اأخرى  نظر  وجهة  له 

العرتاف  على  اأجربه  اأن  واأحاول  معرفته  واأمتحن 

)6(
بوجود الختالف , كنُت اأف�شل« . 

االآخر لغة 

بقية  اإىل  اخلروج   حماولت  يف  هنا   الأنا  وت�شتمر 

الأنوات امل�شكلة لهذا الكيان الجتماعي , حتى وجدت 

يف ال�شعر , مالذها وحريتها ولغتها التي عّو�شتها عن 

, وتعززت عالقتها به بعد تعرفها  اليتم والقمع  فرتات 

ع�شام  اأن  .لنالحظ  ع�شام  باجلامعة  زميلها  على 

وفار�ض مل يكونا �شوى و�شيطني متناق�شني بني فاطمة 

وعامليها , متكنت الكاتبة بوا�شطتهما اأن ت�شرت�شل ب�رصد 

فاطمة  مع  املتبادلة  ر�شائله  كانت  فع�شام   . الوعي 

الأخ  �شقف �رصداب جمهورية  لفتح كوة  الكاتبة  و�شيلة 

ات�شال  نقطة  كان  وفار�ض   , العلوي  العامل  اإىل  الأكرب 

فاطمة بال�رصداب بعدما �شعدت اإىل  فوق بعد خروجها 

باأنه  ت�شفه  والذي  ال�شكلية  الزوجية  املفاجئ من ع�ض 

جمرد �رصداب / �شجن اآخر مل يحررها من الأول . وكاأننا 

نعي�ض تبادل اأدوار بني فاطمة ال�شاعدة هنا , وعائ�شة 

التي نزلت اإىل العامل ال�شفلي ! 

الدفاعي   , ال�رصي   نظامها  لفاطمة  اللغة  لت�شبح 

ح�شنها  فكانت     , الآخر  مع   احلوار  يف   , والهجومي 

الآخر -  كما ت�رصد  ومكمن �رصها خارج و�شايته -  

يف ف�شل ) اأمي بالتبني ( : » كنت اآخذ الكلمة واأجردها , 

اأخلعها من ال�شياق , اأتنكر للتاريخ واملكان الذي جاءت 

اأد�شن  ثم   , مثلي  ويتيمة  وعارية  �شفافة  اأجعلها   , منه 
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منها عاملا , كانت اللغة هي خبزي ومائي , ملم�ض كف 

اأمي وال�شدر ال�شا�شع لأبي . 

كانت اللغة هي كل �شيء , واأنا لهذا الـ »كل �شيء«  كتبت 

)7(
. »..

لدى  التمرد  وح�ض  �شكل  الذي  الداخلي  الوح�ض  وهنا 

العامل  اإىل  �شجنها   / �رصدابها  من  ليخرجها   , فاطمة 

العلوي لأول مرة يف ف�شل )الق�شيدة ما تزال يف فمي( 

, فوجدت يف ال�شعر اأي�شا �شالتها احلرية / ال�شخرية , 

احلرية يف اأن تبيح لذاتها ما حرمت منه , وال�شخرية من 

اإحدى  , كما جاء يف  الذي فر�ض عليها  البائ�ض  الواقع 

ر�شائلها اإىل ع�شام :

» اأخي ما يزال يلعن ال�شيارة وميتدح البعري

ل اأدري اأينا على حق .

نعم , لقد كتبت هكذا دائما , 

)8(
كلما �شاقت الزنزانة ات�شعت الق�شيدة« .

, لتهرب من  اللحظة املواربة  الفر�شة يف  لتجد فاطمة 

الف�شل املعنون بـ)قطة �شوارع(  , وذلك  الزوجية  �شحن 

/ كلها  ال�شجون  من  الفرار  �رصد  عناوينه  حملت  الذي 

املجتمع , حيث ي�شهد املكان على قبورها الكثرية :

»منذ املرة الأوىل وقبوري ال�شغرية متالأ املكان , اإنني 

مرئية  غري  اأع�شاء  ويل   , بع�شه  بع�شي  ويدفن  اأتفتت 

والأ�ش�ض  وال�شواطئ  العامة  احلدائق  يف  مطمورة 

اع�شائي  من  اأكرث   , جدا  كثرية  قبوري   . املهجورة 

تعر�شت  لقد   . من ج�شدي   بكثري  واأكرث   , واأيام عمري 

للواأد ب�شكل منهجي , وعندما انت�شلت نف�شي من احلفرة 

وخرجت .. اكت�شفت باأنني مل اعد قادرة على ال�شعادة . 

لقد مت تفريغي من قدرتي على احلب , واملنح , واحلياة 

)9(
. لقد جففوا اأنوثتي . اإنني ل �شيء« .

لتقول يف موقع اآخر : »علي اأن انت�رص يل ! اأن اأهرب من 

)10(
ال�رصداب !« .

وبهذا فاإن الذات هنا انت�رصت بفعل وا�شطة مهمة جدا 

, وجدتها فاطمة و�شيلة لتحقيق غايتها يف اخلروج من 

ال�رصداب , ونعني ال�شعر , وهو ما ختمت به الرواية :

الذاكرة  من  كثري   , وامراأة  رجل   : املعتادة  »احلكاية 

وقليل من الن�شيان . با�شتثناء اأن البطل يف احلكاية لي�ض 

الرجل ول املراأة , ول الذاكرة ول الن�شيان . اإنه ال�شعر« .

  : ال�شرية املحرمة  
)11(

ل تق�ش�ض روؤياك

دار  عن  ال�شادرة   ) الأبابيل  الطري  الأوىل)  روايته  يف 

الرواية  اأحداثها  حول بطل  , دارت  مدارك عام 2012 

من  تبقى  ما  حيث   , املتحدة  الوليات  اإىل  عائد  الذي 

فرتة حت�شيل املعرفة , فال غرابة اأن ي�شعد الطائرة بطل 

الرواية متجها  لإجناز حت�شيله العلمي , فينزل منها يف 

اأر�ض اأخرى غري بعيدة ت�شمى »غوانتنامو « ! 

لهذا ختم الرواية بجملة »مل تنته الق�شة بعد..«  لأربطها 

مبا ذكره يف بدايتها :

فرتوي  هي  فتبداأ  تفرغ  اأن  اأختها  تنتظر  ق�شة  »كل 

والطرقات  املرح  ورائحة  بالبهجة  ملونة  فرح  نهارات 

من  م�شابيح  ذات  �شامتة  وليال   , بال�شعادة  املبللة 

 , الوطن  اإىل  راجعا  يقفل  عندما   . لها  نهاية  ل  املا�ض 

ف�شل  ينتظره   , الدنيا  بحجم  مهند�ض  با�ض«   « �شيعود 

جديد ليكتبه .. اأو يكتبه «.  

) الطري الأبابيل : �ض11 (.

 , الأوىل  الرواية  من  م�شتمرا  يزال  ما  الق�ض   اأن  يبدو 

اآخر وذات  �شكل  , ولكن يف  الوطن  اإىل  البطل  يف عودة 

خمتلفة , ليجد اأر�شا اأخرى تدور عليها اأحداث خمتلفة 

اأوطان / جمتمعات  اأرا�ض /  , رمبا يتكرر بع�شها يف 

ثانية , اإل اأن املكان كان م�شمى فعال , بواقعه امللمو�ض 

وتاريخه املتج�شد يف �شخ�شيات الرواية . 

الروائي  ينطلق   ) روؤياك  )لتق�ش�ض  الثانية  رواية  يف 

الآية  مع  املتنا�ض  عنوانها  من  احلمادي  عبدالوهاب 

البحث عن  , ول�شنا يف حمل  �شورة يو�شف  القراآنية يف 

ما نحاول  بقدر   , القراآين  والن�ض  الرواية  التنا�ض بني 

متاما  واقعيا  جاء  الذي  واملكان  املجتمع  معامل  ر�شم 

بكل اأحداثه , مع تخييل مفرت�ض من قبل الروائي . حيث 

اأن  , يف  مهمة  م�شاألة  على  الرواية  احلمادي يف  اعتمد 

تكون �شرية للمكان ,  مبا يدمج الواقع بالتخييل , مبا 

يحاكي املكان ويحّل عقده وي�شرب اأعماقه ويفكك طبقاته 

عرب حلم اأو روؤية ما لأحد �شخ�شيات العمل  - ب�شام -  

على اعتبار اأن » الالوعي يبعث اإىل الوعي بكل الأ�شياء 

املهزوزة , املبتورة , املخاوف , وال�شور امل�شللة �شواء 

 .
)12(

اأكان ذلك يف احللم اأو يف و�شح النهار«

واأوهامها  لالأنا  متجاوزا  هنا  الروائي  العمل  لياأتي 

الفردية, مما يخلق من الذات ال�شاردة نف�شها حالة وعي 

جماعي بال�شتناد فقط اإىل جتربة خم�شو�شة ل امتداد 
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لها خارج الدائرة ال�شيقة لفرد ما  .  

اآخر  �رصداب  على  الكاتب  ا�شتغل  هل  نت�شاءل..  وهنا 

جمهول , اأم وجد �شالته يف مكان ما يف الواقع ؟

الو�شائل  وزحمة  بالطبقات  امُلرهق   , الكويت  املكان 

املوؤدية ملختلف الغايات  , والنا�ض من خمتلف الأ�شول 

, الثقافات والظروف مما �شكلت طبقية اجتماعية , برزت 

كمتنفذ  ح�شورها  حيث   , العائلي  النظام  اأهمية  خالل 

يف كوالي�ض الإدارات , احتكار ال�شفقات ,  تعرتيها كافة 

الأ�شكال املعلبة واملطوية على كم هائل من الأ�رصار , 

ل عنه يف  مبا ي�شكل لنا امل�شهد العام للمكان , وما يف�شّ

الرواية  , لتبداأ  �رصده لحقا ل يقل �شخرية عن جديته  

الذي طارده حلٌم   ) ) ب�شام  الرئي�شية فيها  بال�شخ�شية  

ما , بحث عن تف�شريه , فيبداأ ال�رصد عن املكان بتف�شيل 

دقيق , حمت�شدا بكل مالمح من فيه , مت�شمنا بع�شا من 

معامل تاريخه واأطيافا عابرة من عوامله:

» ما كتبته ميثل يوما منوذجيا من اأيامي لأعوام خلت 

اأو  ال�شاليه  يف  تكون  التي  الأ�شبوع  نهاية  عطلة  عدا   ,

يف يختي ال�شغري . اأتوقف و�شط البحر وراء �شوق �رصق 

يف  التفا�شيل  هذه  و�شاأروي  املدينة  مباين  اإىل  اأنظر   ,

التي  النارية  الدراجات  اأيام متر ب�شخب كتلك   . حملها 

)13(
متالأ الدنيا �شجيجا ثم تختفي وُتن�شى« .

االآخر حلما  باألف وجه 

يف  ب�شام  وحماولت   , احللم  بق�شة  فعليا  الرواية  تبداأ 

تاأويله ولقائه بال�شخ�شيات املعروفة املنتمية ملختلف 

امل�شارب يف املجتمع , مف�رص الأحالم ال�شيخ عبداللطيف 

لتف�شريه,  الميانية  طاقته  ي�شتخدم  الذي  الغ�شال 

والدكتور النف�شاين املحت�شد باأفكار ثورية وعلمية, مبا 

جتاذب  يف  والعلم  الدين  بني  متجدد  �رصاع  عن  ي�شف 

طرف �شحية احللم كل بح�شب ُحججه . 

 , احلمادي  ا�شتغلها  �رصدية  حيلة  �شوى  احللم  يكن  ومل 

لكي يك�شف لنا ثقافة املجتمع , وما ارتبط بعامل الروؤيا 

والأحالم , وا�شتغالل البع�ض ملا ميلكه من قدرات توؤهله 

ليكون بطل ال�شباك واجلماهري الغافلة بكل اقتدار . فبعد 

اأن اأخربه ب�شام بحلمه ,�شاأله بع�ض الأ�شئلة ال�شخ�شية , 

ليعلق بعدها مظهرا قدرة اهلل فيه :

»النا�ض يجهلون اأمورا كثرية . معرّب الروؤى الذي منحه 

من  ويتق�شى  ي�شاأل  اأن  يجب  العظيمة  الهبة  هذه  اهلل 

�شاحب الروؤيا , ول يخرب فورا اأي �شيء يعّن يف باله« 

)14(
 .

ويف هذا الف�شل مل تغب ال�شخرية من قبل ال�شارد )ب�شام( 

, خا�شة بعدما  , وطريقة حديثه معه  ال�شيخ  من هيئة 

اأنهى كالمه عن ق�ش�ض الأنبياء والأحالم , لي�شفه :

اأدخل را�ض �شبابته يف  اأن  , بعد  اأ�شاح بوجهه �شمال   «

مقولته  من  يترباأ  رمبا   , بعيدا  ورما  �شيئا  التقط   , فمه 

فقد راأيت كبار ال�شن يف قرى ال�شعودية يفعلونها عندما 

اأو عند خو�شهم يف �شرية ما  اأيام الطي�ض  يحّدثون عن 

15 . «

باطنه  ك�شف   , الغ�شال  بال�شيخ  اخلا�ض  ال�رصد  اأن  اإل 

م�شلحته  يف  امل�شلح  ظاهره  خالف  على  املتم�شلح 

منب�شام :

يف  فر�شتي  من  �شيقوي  عمه  �رصكة  يف  من�شبه   «

اأن عمه  اأعلم   . ال�شتحواذ على جلنتها ال�رصعية الوليدة 

يف جيبي منذ اأ�شهر , لكن جيبي ي�شع اثنني وثالثة واكرث 

, فما املانع ؟! »املناف�شة بني �رصكتي الوليدة م�شتعرة 

اأقامها  اأنه  ظن   . ل�رصيكي  تركتها  التي  ال�رصكة  وبني 

بذكائه ل بعالقاتي , الآن فر�شتي لإثبات غبائه » . 16

اإىل جانب هذه النتهازية , جند احلرمان عند الآخرين 

يف اأن ميار�شوا حياتهم بدل من قيود املجتمع , ومنها 

الأ�شول – كما هي الألقاب - التي باتت العملة ال�شعبة 

 , املنا�شب  لتدرج  والو�شيلة  وامل�شاهرة  للتقارب 

اأتبع   , الرقاد  يجافيني   «  : النيابة  وكيل  �رصد  كما يف 

والدي  ادخر  الذي  اإىل املن�شب  �شري حياتي وهو يعرج 

ثمينة  بتو�شية  فيه  ُقبلت  حتى  وعالقاته  معارفه 

قوامها كلمتان : هذا ولدنا ! مع التربيكات اأدركت اأنني 

اأ�شري ق�شبان وظيفة يحّرم على ممار�شها ن�رص اأي انتاج 

اأدبي , فرجعت اإىل مالذي القدمي .. منتديات النرتنت , 

ورجعت اإىل الأ�شماء امل�شتعارة . » 17

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ال�رصدية  املجموعة  يف  النتباه  ُيلفُت  قد  ما  اأكرث 

ال�شادرة  �شعود,  حمود  الُعماين  للكاتب  اجلديدة 

ت�شعة  يف  والواقعة  للن�رص,  �شوؤال  دار  عن  موؤخرا 

بدل   , »�رصد«  عليها  ُيطلق  اأن  اآثر  والتي  ن�شو�ض, 

ق�شايا  اإىل  ذهب  اأّنه  ق�ش�شية«,  »جمموعة  من 

كثرية وبع�شها على درجة من احل�شا�شية, من دون 

ال�شهلة  اللغة  اأو  اجلاهزة  اخلطابية  فخ  يف  التورط 

منت  على  اأبقى  ذلك  من  العك�ض  على  بل  املبا�رصة. 

للحظة  يفقد  ومل  الوترية,  ومت�شاعد  ُمتما�شكا  ن�شه 

عمقه الفني, حيث كان يتعامل مع املفردة بح�شا�شية 

عالية دومنا تزويق زائف اأو خماتالت جمانية, وهو 

اأمر قلما ينجح فيه اأولئك امل�شكونون  بهاج�ض نب�ض 

التاريخ, وتقليب اأوجاع ال�شيا�شة.  

دم  يف  لل�شفر  م�شتمرة  حماولت  ُتقّدم  الن�شو�ض   

وخياناتها.  وجوعها  وهجراتها  وحروبها  القبائل 

حمطة  اخل�شبة  الطفولة  من  �شعود  حمود  ويجعل 

بيوت  على  للهبوط  املكان,  ت�شاري�ض  على  للهبوط 

الطني واأغاين الفالحني وحرائق �شيف مالك بن فهم. 

فيمرُّ �رصيعا على تفا�شيل طائرات الأعداء التي كانت 

اجلنازات.  على  ميرُّ  كما  الأخ�رص  اجلبل  فوق  تخزق 

ميرُّ على كل �شيء بخفة بالكاد حُت�ض, اإل اأنها ُت�شيء 

الُعماين, ومن حا�رصه  التاريخ  ُمطفاأة من  حكايات 

اأي�شا, تلك التي مل ُتقل بعد ب�شكل جيد.   

اإدارة  يف  حر  اأنت  »كم  دروي�ض:  حممود  قال  وكما 

ُتخرجه  �شعود,  حمود  حرية  فاإن  ال�شخ�شي«,  �شاأنك 

الذي  ن�شه  فيكتب  ال�شارم,  الت�شنيف  قف�ض  من 

الر�شيقة  اللغة  فيه  وتنت�رص  الأجنا�ض,  فيه  تتداخل 

امُل�شتغل عليها بجدية, واإىل جوار حترر �شكل الن�ض, 

فقارئ حمود �شعود ُيدرك احلرية الداخلية التي ينعُم 

بها الكاتب, ليتمكن من قول كل ما قال, وهو ُين�شت 

لروحه ل ل�شوط اجلالد.

الأر�ض  هذه  على  قرب  ال�شماء   يف  جنمة  لكل  ولأّن 

ُيناغيها. فقد كان حمود �شعود م�شغول باملوتى اأكرث 

من ان�شغاله بالأحياء, لذا ميكننا اأن نقول هذا العمل 

هو احتفاء باملوت واملقابر واحلنني. احتفاء بالطفل 

الذي يلعُب وينام يف املقربة. بال�شغرية فدوى, فاحتة 

التي كانت روحها  الغياب والدمع والفاجعة, فدوى 

يف  تقع  التي  املقربة  اإىل  الغيمة  فحملتها  خفيفة 

اجلانب الأي�رص من امُل�شلى الذي ُي�شلي فيه والدها. 

ميتة,  وجدوها  التي  بالراعية  املجموعة  حتتفي 

اأمت بل حر�شُت املاء  »اأنا مل  وقد قالت يف حلم ما: 

بالطفل  , حتتفي  الن�شيان واجلفاف«  الربكة من  يف 

الذي �شقط اإىل عمق �شاللت الزمن, اإىل العمق املائي 

اأن يكون طيارا  ومل يرتفع جُمددا. الطفل الذي متنى 

وانت�شلته  طائرة من الربكة. حتى اأّن الوايل اأمر بقتل 

الكلب يف ق�شة »القافلة وكلب الوايل«, ب�شبب نباحه 

وال�شوؤال الذي انبثق, »من الذي �رصق اأ�شواق املدينة.. 

التجار اأم امل�شافرون وقت عر�ض الوايل, وهل الوايل 

بريء من ج�شد احلكاية«.  اأما املراأة التي من اجلنوب 

نحت  البطل  اأّن  �شوى  الكثري  عنها  نعرف  ل  والتي 

ا�شمها باأظافره يف ال�شجن وغنى لها. فقد تكون امراأة 

حقيقية, وقد تكون رمزا  للجنوب و�شنوات الن�شال, 

ن�ض  هنالك  واحللم«.  والر�شا�ض  اجلنوب  »جمعنا 

يحتفي بالقهوة واملقهى, وهنالك اإ�شارات حول حرب 

البطل  يقراأ  القمع.  بيد  ُتغلق  التي  القراءة  �شالونات 

ن�شا اأدبيا عن رجل ميت كان يرفع الآذان يف القرية, 
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ذكرى  يحملون  الذين  ال�شحايا  عن  اأي�شا  ويكتب 

التي  الروح  ه�شا�شة  عن  يكتب  القرب.  اإىل  احلروب 

يك�رصها �شجر املكوث يف ال�شجون والعزلة. وهنالك 

يف  راأ�شه  ُيدَخُل  ورجل  البهجة,  مبوت  احتفاء  اأي�شا 

ال�شجن  اجلرائد مبالب�ض  وتن�رص �شوره يف  »جونية« 

ب�شبب تهمة غام�شة. هنالك حكاية حزينة عن »بالد 

وهرمت  ال�شعب  فيها  ن�شج  التي  ال�شم�ض«  وراء  ما 

ال�شلطة تبداأ دائما باجلنون  ال�شلطة, » وعندما تهرم 

للمخربين,  بلد  اإىل  تتحول  وقد  والقمع«,  والعبث 

»وراء كل جدار خُمرب, ويف �شدر كل مقهى عني, ويف 

بطن كل حانة اأذن.. بالد ل حُتبك اإل اإذا كنت خُمربا«.

 احلنني هو البطل الذي يقود ال�رصد ويقود اللغة, فتبداأ 

احلكاية مع ال�شبي القادم من �شجن الرحم اإىل �شجن 

العامل, يحكي عن حقبة من الزمن, عندما كان اجلد 

والظل.  املاء  اأوقات  عن  ال�شغري  فيه  ُيعّلم  الأعمى 

ال�شارد  هو  اجلد  باكرا.  الذاكرة  اأحرق  اجلفاف  لكن 

التي يختزنها  الأوىل   الده�شة  للحكايات, عن  اجليد 

مرة  لأول  الذهاب  عند  مثال  فيح�شل  القرية.  اأبناء 

اإىل م�شقط اأن يقول البطل: »م�شقط كبرية كما الهند, 

و�شوارع وبيوت كبرية وحرمي غري  واجد  نا�ض  فيها 

اأخرى  للعا�شمة �شم�شا  اأن  اأي�شا  وماء بارد«, ويظن 

غري �شم�ض القرية. وعن احلنني الهائل للطفولة التي 

ل ترجع قال: »عاد الرعاة ليال ومل ترجع طفولتنا«, 

عند  القرية  يف  للنا�ض  امل�شرتك  التلفاز  عن  حتدث 

ت�شل  الذي  املذياع  وعن  الهندية,  الأفالم  م�شاهدة 

منه اأخبار احلروب. كل �شيء هو زنزانة حتى ف�شل 

الريا�شة,  ح�ش�ض  يف  الطالب  »يرتاق�ض  املدر�شة, 

من  تخرجهم  التي  احل�شة  بهذه  فرحا  ي�رصخون 

زنازينهم ال�شغرية«.

ت�شع  والتي  تغني«,  الغابة  من  العائدة  »املراأة  اأما 

�شوى  تكن  فلم  الن�شو�ض,  كل  على  ظالل ح�شورها 

الراأ�ض  غطاء  على  الجنليزية  باللغة  مكتوبة  كلمة 

اأفريقية. ولكن  اأ�شول  امراأة عمانية من  تلب�شه  الذي 

راأ�شها,  غطاء  على  املدون  الكالم  بني  الرابط  ما 

القتلة  من  فزعا  الغابة  يف  لأ�شهر  مكوثها   وبني 

كانت  عندما  زجنبار,  يف  الجنليزي  النقالب  وقت 

اأر�ض  اإىل  العودة  حلم  �شوى  ميلكون  ل  وعائلتها  

الوطن ُعمان؟

 رمبا لأّن الغناء كما يقول جربان خليل جربان هو �رص 

الوجود«,  يفنى  اأن  بعد  يبقى  الناي  »واأنني  الوجود, 

ففي حلظة الفناء واملوت العبثي ذاك, ُي�شغي اأحدنا 

اإىل �شوته الداخلي, اإىل غنائه العميق واخلا�ض, كما 

ُي�شغي اإىل عزاء. 

العنوان هو م�شيدة ذكية, اإذ ُي�شرُي اإىل الفرح العارم, 

الغابة  من  العائدة  املراأة  م�شاعر  تخيل  اإىل  ُيحيلنا 

وهي تقفز فرحا وانت�شاًء بل وتغني, ومن ثم ُي�شدُم 

القارئ باملنت الذي ُي�شيع اجلنازات واملوت باأنواعه 

القا�شية,  ال�شدية  هذه  املختلفة.  واأ�شبابه  واأ�شكاله 

عن  حياتنا.  تناق�شات  عن  �شارخ  ب�شكل  تعرب 

عن  بحثا  لأجلها,  نذهب  التي  والأحالم  الطموحات 

حياة كرمية, ومن ثم نفجع بحجم ال�رصيبة العالية 

التي ينبغي اأن ُتدفع على م�ش�ض.

املوت  بحكايات  امل�شتعلة  باأكملها  املجموعة 

والفقد والتغييب املق�شود اأو غري املق�شود لإعادة 

وعنفه  وح�شيته  بكل  هو-  كما  التاريخ-  كتابة 

املنبعث  ذاك  العزاء,  من  �شيئا  يتطلب  وفجائعيته 

من غناٍء بعيد.   
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التاريخ..  »ا�شتئناف  كتابه  يف  املحرمي  زكريا  ينطلُق 

املثقف والثورة والنظام ال�شيا�شي املنتظر«, ال�شادر عن 

دار م�شعى, من هذا ال�شوؤال: ما هو ال�شكل الأن�شب لنظام 

النا�ض  اأّن  املحرمي  ويجد  العربية؟,  الدول  يف  احلكم 

الذين اختاروا الدين كنظام للحكم, نتج عن خ�شيتهم من 

اأطروحة  الذي ف�شل يف تقدمي  الليربايل  ال�شتبداد  عودة 

بطرح  راغبة  فالنا�ض  مت�شاحلة.  واقت�شادية  �شيا�شية 

يقرتب من احلركة الإ�شالمية الرتكية, ولي�ض من الإ�شالم 

ُيعطي  الدين  ايران. فاحلكم با�شم  ال�شلفي كما هو حال 

خدمة  يف  الب�رصي  دوره  يتجاوز  روحيا  ُبعدا  احلاكم 

ال�شعب.

ُيركز املحرمي على تاأثري املثقف يف املجتمع وعالقته 

بال�شلطة ودوره يف النفجار الثوري, فُيحمله امل�شوؤولية 

م�شارها  اإىل  القاطرة  وُيعيد  العاجي  برجه  من  لينزل 

ال�شحيح اأو ي�شتقيل من �شمري املجتمع. وُيفاجئنا بقوله 

ا�شتالب  حالة  تر�شخ  عند  اإل  يبداأ  ل  املثقف  حراك  اإّن 

اجلماهري, مبعنى اأّن مهمة املثقف لي�شت ا�شتباقية واإمنا 

هي باأثر رجعي, وعليه اأن يحتمل الثورة امُل�شادة التي 

�شتقام �شده لدى اتهامه بالن�شقاق عن اجلماعة. 

مل يكن لأدباء وفال�شفة و�شعراء الغرب اأي دور يف اجلانب 

الجتماعي ال�شيا�شي حتى بداية ع�رص الأنوار. وقد �شاغ 

فولتري التعريف اجلديد للكاتب, »اإن روح الع�رص جعلت 

املنعزل«.  بالعامل منهم مبكتبهم  الت�شاقا  اأكرث  الُكتاب 

وقوة  العام,  الراأي  ظاهرة  ظهرت  الفرن�شية  الثورة  بعد 

مي�شيل  يقول  واإ�شقاطها.  احلكومات  اإقامة  يف  ال�شارع 

الأفق  من  يختفي  اأن  عليه  حمكوم  املثقف  »اإن  فوكو: 

فوريدي  فرانك  ويعزي  الآخرين«.  عن  يفكر  باعتباره 

بع�ض وجوه رف�ض املثقف من قبل املجتمعات الغربية 

راجع اإىل الإيديولوجيات التغريية التي مُيثلها املثقف. 

املفكر,  املثقف  دور  انح�شار  اإىل  ي�شري  الغربي  الواقع 

مُيثلها  التي  »الع�شوي«  املثقف  وظيفة  ت�شخم  مقابل 

الفقهاء  لعب  بينما  املخت�ض.  واخلبري  الأكادميي 

املثقف يف  دور  العربي  الرتاث  والأدباء يف  والفال�شفة 

القراءة  لفري�شة  العربي  تعطيل  اأن  بيد  جمتمعاتهم. 

جردته لحقا من مكت�شباته. 

اجلدل حول املثقف تناولها كرث من املفكرين العرب, منذ 

اأن نقل ادوارد �شعيد مناخ اجلدل من ال�شاحة الأوروبية 

�رصورة  اإىل  ذهب  اجلابري  عابد  فمحمد  العربية.  اإىل 

»تبيئة« امل�شطلح عند نقله من ال�شياق الأوروبي, وعلي 

حرب يف كتابه »اأوهام النخبة« تبنى كل النطولوجيا 

الغربية مبا فيها الهاج�ض باأن املثقف حالة غري مرغوب 

بها. ن�رص حامد اأبو زيد, راأى اأن املثقف هو املنخرط يف 

»ال�شغيل« على  اأّنه  يرى  الوعي. جورج طرابي�شي  اإنتاج 

م�شتوى املفاهيم. ادوارد �شعيد راأى اأّن املثقف يقع بني 

اإغراءات ال�شلطة وبني خوفه من قمعها واخليار بينهما 

يكون  اأن  ميكن  هل  املحرمي:  يت�شاءل  فيما  �شعب. 

الأنبياء  اأن  على  مثال  ي�رصُب  ثم  ال�شلطة؟  هو  املثقف 

�شلطة  واأ�شحاب  كمثقفني  الناجحة  النماذج  من  كانوا 

يف اآن. 

ال�شيا�شات  عقلنة  يف  املثقف  دور  ُيحدد  حرب  علي 

اأّن:  فكرة  على  املحرمي  ويعرت�ض  واملمار�شات. 

اأن  اعتبار  على  ل«,  اأو  مثقفا  يكون  اأن  اإما  »املثقف.. 

من  اأّنه  يجُد  كما  ن�شبية.  اأي�شا  والثقافة  ن�شبية  ال�شلطة 

غري املن�شف ُمطالبة املثقف باأن يكون �شجاعا دائما, 

والإقدام  ال�شجاعة  اأما  الوعي,  بدرجة  يتميز  فاملثقف 

فهي �شفات نادرا ما يكون للوعي تاأثري عليها, كما اأنه 

ا�شتهجان  ينبغي  ل  لذلك  اأحيانا.  �شمته  للمثقف  ُيربر 

عمل املثقف يف موؤ�ش�شات ال�شلطة, طاملا �شّهل عمله يف 

التنوير قا�شدا ال�شلطات ال�رصعية ولي�ض املغت�شبة. 

التي  كتلك  موجعة  �رصبة  يتلق  مل  العربي  املثقف 

خارج  كائن  وكاأنه  العربي,  الربيع  ثورات  له  وجهتها 

الزمان ب�شبب حرا�شته لأفكاره من مواجهة الواقع كما 

يقول علي حرب, وملالزمته الطرح النخبوي وغيابه عن 

لأّن  جمددا,  معه  املحرمي  ويختلف  ال�شعبوي.  المتداد 

التي قامت بالثورة اللكرتونية, هي فئة ُمتعلمة  الفئة 

معرفيا.  ُمفرغة  فئة  ولي�شت  الثقافة,  �شلم  يف  تندرج 

ال�شخط  توجيه  يتم  مل  الو�شاية,  غابت  عندما  ولكن 

اخلطاب  م�شتوى  انحدار  اإىل  اأدى  مما  امُلفاجئ,  العارم 
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�شبكات  اأهمية  من  وبالرغم  التثوير.  اإىل  التنوير  من 

التوا�شل اإل اأّن املحرمي يعيب فيها, فقاعات الراأي التي 

�شلت العقل واأطلقت جماح العاطفة, اإ�شافة اإىل الطبيعة 

الإدمانية التي تف�شل الفرد عن واقعه.

املثقف  بني  التدافع  ا�شتثمار  اأهمية  املحرمي  ويرى   

�شلطة  فكل  الثقايف.  وال�شذوذ  الك�شل  لتجنب  وال�شلطة, 

واملجتمعات  الواعية,  املثقف  عني  من  خيفة  تتوج�ض 

�شلطة  لزدهار  خ�شوبة  الأكرث  احلقل  هي  قراءة  الأكرث 

عندما  للمثقف  الجتماعي  التاأثري  ويت�شخم  املثقف, 

والرف�ض  والف�شل  النغالق  من  حالة  اإىل  ال�شلطة  ت�شل 

الجتماعي. 

الثورة هي �رص ل بد منه حني تتعني الظروف املواتية 

الثورة  تتعدى  الإهانة  و  الظلم  وجود  حالة  ففي  لذلك. 

حدود التغيري ال�شيا�شي اإىل الرغبة يف الت�شفي والنتقام. 

الأبدية  العلة  هي  »الالم�شاواة  اأر�شطو:  يقول  وكما 

الطبقة  هي  الر�شوخ  على  الع�شية  ال�رصيحة  للثورة«. 

اأكرب  هو  بال�شيم  الو�شطى  الطبقة  ف�شعور  الو�شطى, 

الأ�شا�شيات  يفتقدون  الذين  فالفقراء  الثورات,  اأ�شباب 

يقدمون الكثري من التنازلت, وي�شمت الأغنياء ل�شمان 

تدفق املال اإىل خزائنهم. 

اأّن ما حدث يف  �شوؤال مهما: هل يعقل  يطرُح املحرمي 

اأّن  له باملوؤثرات اخلارجية مع  العربي ل عالقة  العامل 

التوا�شل  �شبكات  مواقع  هو  الثورة  لهذه  عن�رص  اأهم 

عيون  يف  العربية  الأنظمة  ظهرت  بينما  الأمريكية؟ 

الأحفورية  لغيابها عن  الدينا�شورات  �شعوبها ب�شورة 

عامل �شبكات التوا�شل الجتماعي! 

وُيحمل املحرمي جزءا كبريا من امل�شوؤولية على الإعالم 

القادر على ممار�شة عملية غ�شيل العقول وت�شكيلها وفقا 

ُيحدد  ال�شا�شة. فالإعالم  ال�شورة املعرو�شة يف  لثقافة 

الأهداف التي تتحرك من اأجلها اجلماهري والأيدولوجيا 

التي توجه احلركة. من قبيل جملة: »ال�شعب يريد اإ�شقاط 

النظام«, املليئة بال�شحن وال�شتالب.

حالة  هي  القطيع,  ظاهرة  عن  اأي�شا  للحديث  ويذهب   

ال�شا�شة  فئتان هما:  �شوى  ينفك منها  اإن�شانية عاّمة ل 

وزعماء الدين وا�شحاب راأ�ض املال وهم »املالأ«, الفئة 

الأوىل حُتاول  الفئة  التنويري,  املثقف  الثانية هي فئة 

حتييد الفئة الثانية با�شتعداء النا�ض لهم, لإف�شال عملية 

ا�شتنها�ض العقول املخدرة. 

جلميع  حق  الدميقراطية  اأّن  اإىل  فوكوياما  يذهب 

املواطنني يف احل�شول على ح�شة من ال�شلطة ال�شيا�شية, 

اأي حق كل مواطن يف النتخاب وامل�شاركة ال�شيا�شية, 

و الدميقراطية بذلك هي احدى احلقوق الليربالية. هنالك 

ليربالية  لي�شت  ولكنها  اإيران,  مثل  من  دميقراطية  دول 

لأنها ل حتفظ حقوق الأقليات. وهنالك مناذج ليربالية 

القرن  يف  بريطانيا  مثل  من  دميقراطية  لي�شت  ولكنها 

الدميوقراطية ووجد  اأر�شطو وهيجل  انتقد  الثامن ع�رص. 

للحروب  عر�شة  اأكرث  الدميقراطية  الدول  باأن  رو�شو 

لي�شت  الليربالية  اأّن  املحرمي  يرى  باملقابل  الأهلية, 

اأف�شل من الدميقراطية يف قابليتها للنقد, فهي القائمة 

على القيمة الفردية, وتهمي�ض القيم ال�شابطة للعالقات 

الجتماعية وتوح�ض الراأ�شمالية.

ة 
ّ
مر لأول  لفظها  ظهر  التي  »العلمانية«  اإىل  يذهب  ثم 

كتاب  يف  حتديدا  الهجري,  الرابع  القرن  يف  عربيا, 

»م�شباح العقل« لبن املقفع, وهي كلمة �رصيانية تعني 

ال�شخ�ض العادل الذي مل يدخل �شلك الأ�شاقفة, وقوبلت 

بذور  على  احتوائها  رغم  عربيا,  بالرف�ض  العلمانية 

الت�شامح, وهي ُتبعد الدين عن املوؤ�ش�شات الر�شمية.

ي�شتنتج املحرمي اأن الدميقراطية والليربالية التي توهم 

فوكوياما اأّنها نهاية التاريخ, لي�شت �شوى �رصاب كبري, 

املحرمي يف  ويوؤكد  ال�شعب.  اإرادة  تبتلع  �شوداء  وثقوب 

يوجد  ل  اأّنه  فكرة  على  الكتاب  هذا  من  خمتلفة  اأجزاء 

يف تاريخ الإن�شانية ثورة ُكتب لها املجد واخللود �شوى 

تلك القائمة على جتديد الروؤى والأفكار. لذا نحتاج اإىل 

قيامة اأفكار ون�شور معريف.
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الها بالربيد اشالها بالربيد اشالها بالربيد اللكرتوين)Email( يكون على العناوين: شإر�شإر� إر�ا إر�ا يف حالة 

 nizwa99@omantel. net. om 
 nizwa99@nizwa. com

أخرى للن�رش  أخرى للن�رش ا أخرى للن�رش ا أية جهة  أية جهة ا أية جهة ا إىل  إىل ا إىل ا - املواد املر�سلة للمجلة ال تر�سل 

حابها سحابها سحابها  سأ�سأ� أ�ا أ�ا آ�سفني - التعامل مع  آ�سفني - التعامل مع ا آ�سفني - التعامل مع ا إال �سنوقف -  إال �سنوقف - ا إال �سنوقف - ا اواو

ـالهـا بالربيـد اشـالهـا بالربيـد اشـالهـا بالربيـد اللكتــروين شإر�شإر� إر�ا إر�ا ـل شـل شـل  شب الآيل.. ويف�شب الآيل.. ويف� ب الآيل.. ويف�شب الآيل.. ويف�ش شلة تطبع باحلا�شلة تطبع باحلا� لة تطبع باحلا�شلة تطبع باحلا�ش شاملواد املر�شاملواد املر�

رصع ل�رصع ل�رصورات  ع ل�شع ل�ش شأو غريه خا�شأو غريه خا� أو غريه خا�ا أو غريه خا�ا ياقها املقروء يف املجلة على هذا شياقها املقروء يف املجلة على هذا شياقها املقروء يف املجلة على هذا احلال  ش- ترتيب املواد يف �ش- ترتيب املواد يف �

تن�رص مل  تن�رصأو  مل  رصأو  تن�ا مل  أو  تن�ا مل  أو  ن�رصت  ن�رصواء  رصواء  ن�ش ن�شواء  واء  � �شحابها  شحابها  �ش �شحابها  حابها  لأ� ترد  لأ�ش  ترد  ش  ل للمجلة  ترد  التي  املواد  إخراجية-  ترد ا التي  املواد  إخراجية-  ترد ا التي  املواد  إخراجية-  و فنيـة 

دار. شدار. شدار.  ش�ش� لية اشلية اشلية ال شبب ف�شبب ف� بب ف�شبب ف�ش شبيا ب�شبيا ب� بيا ب�شبيا ب�ش ش زمني طويل ن�ش زمني طويل ن� ضع ملقيا�ضع ملقيا�ض ع ملقيا�شع ملقيا�ش شأحيانا تخ�شأحيانا تخ� أحيانا تخ�ا أحيانا تخ�ا و

- املواد الطويلة ن�سبياً �سوف ين�رش جزء منها بالعدد وتن�رش كاملة باملوقع االلكرتوين. 
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