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^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^
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 مّنا: خالد العب�سي u بيا�س: كامريان حر�سان u من املتحف  
ُ

ب
ّ
تت�رش
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اللوحة من اأعمال الفنانة كو ولو هوا- كوريا  



قال عبداهلل بن عامر:

الأر���ض  من  نبتًة  اأخ��ذ  اخلطاب  بن  عمر  »راأي��ت 

فقال: ليتني كنت نبتة، ليتني مل اأخلق، ليت اأمي 

ن�سيًا  كنت  ليتني  �سيئًا،  اأكن  مل  ليتني  تلدين،  مل 

من�سيًا....«

الفتوحات  تلك  كل  الهائلة،  الإجن��ازات  تلك  كل 

ب��الأح��داث  احلافل  التاريخ  ذل��ك  كل  العظيمة، 

الكبار والرجال الكبار، ويتمنى عمر لو كان نبتة، 

لو اأنه مل يخلق؟

من  اأدرك  رج��ل  م��ن  مذهل  م��اأ���س��اوي  ح�ٍض  اأي 

يف  الرجال  من  حفنة  اإل  تبلغه  مل  �ساأواً  العظمة 

باأبيات  قوله  ذكرين  لقد  كلها...  الب�رشية  تاريخ 

على  ق��ال  ال��ذي  �سوفوكلي�ض  الغريقي  ال�ساعر 

ل�سان اأوديب:

اأف�سل ما كان لو اأن املرء مل يولد،

لد فاأف�سل ما يكون
ُ
واإذا و

اأن ي�رشع اخلطى نحو املوت...

ولكن اأوديب يقول ذلك بعد اأن خ�رش كل �سيء يف 

احلياة، وهذا عمر يقول ما قاله وقد ك�سب التاريخ 

للذات من رجل حّطم  نكران عجيب  اأي  باأجمعه، 

الدنيا،  امرباطوريات  اأعظم  من  اثنتني  كربياء 

غرور  اأو  زهو  ي�سبه  ومل  والبيزنطية،  ال�سا�سانية 

ولو للحظة واحدة!

   )جربا ابراهيم جربا: اأقنعة احلقيقة واأقنعة اخليال(

j h j

التي  ة 
ّ
الغابي اجلبال  م�سارف  على  الآن  اأنا   )...(

الطريق  التايالندية، يف  حتيط بجزيرة )�ساموي( 

ة 
ّ
الوح�سي واأعماقها  ُذراه���ا  اىل  ينتهي  ال��ذي 

ميتطيها  وفيلة  وب�رش  بقرى  جزئيًا  امل�ستاأن�سة 

الغابي  الكون  هذا  تالطم  يف  ف�سوليون...  �سياح 

اأجدين   ، وال�ساللت  والينابيع  اخل�رشة  ال�سديد 

غزواً وماأ�سوراً يف قب�سة )الربع اخلايل( ب�سمائه 
َ
م

الرملية، اإذ ل اأر�ض يف تلك ال�سحراء، بل حم�ض 

والأ�سباح،  والعزمية  الرمل  من  ات 
ّ
وجم��ر �سماء 

يف  وطفولة  ب�سعادٍة  ترعى  اجِلمال  كانت  حيث 

اليمام  �سعريها  يف  يت�ساقط  التي  القائلة  ع��ّز 

اأم�سي  وال�سخام...  الفحم  من  نثاراً  والع�سافري 

يف الغابة املحت�سدة بالكثافة واملياه واحليوات، 

اإل قبائل الربع اخلايل متخر  اأرى يف مراآتها  ول 

وثمة  الرحل...  وبدوه  بفيالقه  املوح�سة،  ال�سماء 

امل�ستبكة  الغابة  ظالل  بني  من  تنبلج  وم�سات 

وادي  اىل  تاأخذين   ، الهِرمة  العمالقة  باجلذور 

النائية  افريقيا  ب��ح��ريات  م��ن  املتحدر  النيل 

طفولتنا  مالذ  كان  الذي  النهر  ذلك  و�سدوعها... 

ها 
ّ
طي يف  اأخ��ذ  ��َدم 

َ
ال��ع كاأمنا  لأح��د  تكن  مل  التي 

حلظة بزوغها، اأو اأنها كانت واحدة من اأ�سحيات 

الغابة من غري عالمٍة  اأم�سي يف  التليدة...  النهر 

التي  الذاكرة  مبتكراً �سياعي اخلا�ض، عدا بروق 

j5 مقاطع من رحلة اأطول.  

... من �صحراء الكوكب

اإىل اأعماق الغابة



تت�سظى بالناأي والعتاب: مفكراً يف وحدة الطبيعة 

اأن مي�سيا  )نا�رش وعزان( يف  اخلالقة، مفكراً يف 

معي يف املرة القادمة، اإذا اأرادت امل�سيئة، ويلعبا 

الأورجنوتان  املبا�رشون،  )اأ�سالفنا  القرود  مع 

غابات  يف  اإل  وجد 
ُ
ي ل  ال��ذي  اخل�سو�ض  على 

ال�سغرية  والفيلة  ال�سناجب  مع  املطرية(  بورنيو 

بفي�ض  الغابة.  خملوقات  و�سائر  واليعا�سيب 

اأن  غري  من  الده�سة  مطر  يف  يلعبان  وتلقائية 

نهر  انحدارات  ول  اخلايل  الربع  �سحراء  يتذكرا 

النيل، وتلك املذابح والإبادات التي ينفجر �رشاُخ 

�سحاياها يف القلب والذاكرة...

j h j

البحر،  يف  اأو  الغابة،  يف  اأ���رشار  ول  ده�سة  »ل 

يف  بنف�سك  األ���ق  اإذن   ... احل��ي��اة،  يف  احل��ب  يف 

بطلقة  اأو  �سنقًا،  اأو  غرقًا  ال�سحيقة  الأزل  هاوية 

املبارزات  طريقة  على  الثمن،  رخي�ض  م�سد�ض 

)بو�سكني(  ق�سى  التي  تلك  الآفلة  الر�ستقراطية، 

اليابانية  )الهرياكريي(  طريقة  على  اأو  ب�سببها... 

كي  وطويل  �ساق  تدريب  اىل  حتتاج  بد  ل  التي 

ت�ستطيع الإملام بطق�سها وتقنيتها املعقدة، حتى 

الياباين )كوباتا( عدل عنها  الأدب  اأحد رموز  ان 

وف�سل الختناق بالغاز، وحده )مي�سيما( املتم�سك 

حّد التطرف بتقاليد العهود اليابانية املزهرة يف 

اأو  وخال�سها...  موتها  طرائق  مع  توحد   ، خياله 

اقذْف عن روحك املعذبة اأي هاج�ض ي�رشف على 

البحث ولو كهاج�ض عابر، عن  )ال�سخف( يف  هذا 

والنتيجة،  ال�سبب  والعدالة  الده�سة  ال�رش،  ة 
ّ
ماهي

 بهذه الثانية التي يحملها 
ْ
يف نظام الكون، وانعم

ن�سيم البحر الآ�سيوي.

j h j

اأكباد ن�ساء تتطاير وراء الراحلني اىل املغيب..

j h j

اأ�رشب قهوتي ال�سديدة املرارة، ل األوي على �سيء 

كما تقول الروايات الرومان�سية حني ي�سيع بطلها 

�ساأذهب  اليقني  ي�سبه  والزحام... ومبا  يف احلرية 

اىل  اأو  ال�سايف،  مبلحه  اجلروح  م�سمد  البحر  اىل 

الغابة القريبة مل�سامرة الظالل والأ�سباح.. 

j h j

بني الغابة والبحر ميتد اأرخبيل من اأنهار �سغرية 

عْذبة ل ملوحة بحٍر فيها: بذخ الطبيعة وكرمها، 

والفقر  الآلم  �سحقتهم  الذين  لأول��ئ��ك  خا�سة 

الن�سانية  ال�����رشوط  م��ن  الأدن���ى  احل��د  وان��ع��دام 

للحياة، نوع من مالذ يفيئون اىل اأفقه الرحيم، يف 

الفرتات التي ل ينفجر فيها غ�سب الطبيعة اخلبيء 

برهات  يف  لكن  وان�سحاقا...  معاناة  ويزيدهم 

اإن�ساف  من  ب�سيء  ينعمون  وهدوئها،  �سالمها 

مدار  على  تعي�ض  �سعوب  عك�ض  كرمية..  و�سيافة 

طبيعة  واملاأ�ساة.  الأمل  اإع�سار  قلب  يف  الأع��وام 

غري ودودة وعدوانية مع �سلوك ب�رشي بالغ الظلم 

والف�سا�سة.. ذكرُت كلمة )�سيافة( وهي مفارقة 

بالن�سبة لب�رش يقيمون يف »اأوطانهم« اإذ اأن الفقراء 

وطنهم  بلدانهم،  داخل  حتى  منفيون  املكلومني، 

احلقيقي هو العذاب يف البحث عن �سّد رمق العي�ض 

واخل��وف  واملعاناة  الأمل  وطنهم  وا�ستمراره... 

�سان الأعماق اجلريحة 
ّ
الذين ينفجر يف فرتات جي

وان�سداد الأفق بالكامل..

ولي�ض  احلال، منفيون وغرباء  الفقراء يف �سميم 

فقط املت�سوفة واملثقفون، هوؤلء وعيهم  العميق 
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بهم... 
ّ
نفاهم وغر الذي  القطيع، هو  لقيم  املفارق 

الطبقة  لتغذية  اإل  موجودين  فلي�سوا  الفقراء  اأما 

ويف  وال��ن��ف��وذ،  الم��ت��ي��از  �ساحبة  املحظوظة 

يف  النربة  العالية  ة 
ّ
التب�سريي الزعماء  خطابات 

الوْعد والوعيد. 

j h j

كل  بابه  يطرق  الذي  امل��وت،  من  ذعره  فرط  من 

حلظة وثانية ليحل بغلظة اأكرث فداحة من �سيف 

ثقيل »كزائر الفجر« مثاًل، وهناك من هو اأكرث ثقاًل 

من هذا ...

مريرة  احلياة  اأن  تذكر  وحريته  ذع��ره  فرط  من 

تافهة ول قيمة لها، ليخفف من عبء هذا الهاج�ض 

الباهظ... وعلى رغم نطقه باحلقيقة الفاجعة، مل 

ي�ستطع اأن يخفف من اإحلاح احل�سور لهذا الوح�ض 

الغام�ض ال�سفاف والبديهي الذي يطبق على روحه 

ف والأن�سنة... 
ّ
والذي ل يقبل امل�ساومة معه والتكي

عن  بالطبع  يختلف  املذعور  املرتبك  الكائن  هذا 

تلك ال�ساعرة التي تقول بفرح »اآه هو يوم موتي، 

نوعًا  تتبع  الأخ��رى  هي  رمبا  ميالدي«،  عيد  اأم 

التفكري يف احلياة  الأجدر  األي�ض  العزاء...  اآخر من 

املاثلة بدل التفكري ال�رشابي العابث يف املوت؟ 

j h j

ل  التي  ال�سذرات  لهذه  ال�ستمرارية  هذه  تقطع 

تهدف اإل اىل تبديد الوقت »الكتابة ت�سلية نبيلة« 

تلك  ن�سيت  لكنني  اأي�سا  ال�سطرجن  بع�سهم،  يقول 

نوبل  بجائزة  الفائز  )موديانو(  امللوكية  اللعبة 

لكن  مقرف«  �ساأن  الكتابة  »اإن  يقول  العام   لهذا 

رمبا هو القرف الأجمل يف منعطفات هذا القرف 

وال�ساأم والنهيار...

البالد،  اأخبار  �رشد  يبداأ  حيث  مكاملة،  تقطعها 

ال�سغرية  العائلة  اأخ��ب��ار  ح�رشي  نحو  وعلى 

التهاب  من  يتبعه  وما  احلاد،  بالزكام  امل�سابة 

يرزح  واجلميع  فرتة  منذ  الخ  واحلمى....  الأذنني 

وعلى  وامليكروبات  الفريو�سات  هذه  وطاأة  حتت 

�ساللتها  وتتطور  تتخلق  ال��ت��ي  ال��ع��ام،  م���دار 

جديدة،  فْتك  اأ�ساليب  مرة  كل  مبتكرة  با�ستمرار، 

التي  الأدوي���ة  �سد  املناعي   جهازها  بتقوية 

ت�ساعد  مقابل  ي، 
ّ
ويقو ن 

ّ
ي�سم غ��ذاٍء  اىل  تتحول 

�سعف مقاومة اجل�سد الب�رشي..

البالد  هذه  اىل  الفريو�ض  هذا  حملت  نف�سي  اأن��ا 

احلركة..  عن  اأي��ام  اأربعة  اأقعدين  مما  ة 
ّ
الآ�سيوي

التي تعترب خفيفة  الأمرا�ض  اأن مثل هذه  بديهي 

تبيد  والتي كانت  الطب احلديث  يف ظل منجزات 

اإي��ذاء يف  اأك��رث  الع�سور اخل��وايل، تكون  اأمم��ا يف 

ال�سفر والرتحال..

تتمنى لو اأنك مل تغادر وتقطع كل هذه امل�سافات 

باملالمح  ال�����س��اج��ة  وامل���ط���ارات  واحل������دود.. 

وال�ساجة  املختلفة،  الب�رشية  واجل��غ��راف��ي��ات 

بال�رشطة ورجال الأمن امل�ستنفرين دائما، خا�سة 

ال��ذي ت�سخمه  الإره��اب  �سبح  اء 
ّ
الأي��ام ج��ر هذه 

يف  وتوابعها  الغربية،  الأمريكية  الإعالم  و�سائل 

كل اأنحاء العامل جوا وبراً وبحراً.. ي�سل الت�سخيم 

املم�سكة  الدول  تلك  ، كون  اخلرافة  والتهويل حّد 

على  الب�رش،  وغري  الب�رش  واأر���ض  التاريخ  مب�سار 

كيانيا  مهددة  انها  املطلقة،  �سبه  قوتها  جربوت 

بخيالهم  الفقراء  املراهقني  اأولئك  من  ووجوديًا 

باملحو  م��ه��ددة  امل��ن��ب��وذي��ن،  اجلهلة  ال��دم��وي، 

واملحاق..

اأحيانًا طابعا  الذي يتخذ  التهويل  ومن فرط هذا 
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يف  الواقعي  اجل��زء  يتال�سى  اأن  يكاد  قياميا، 

اأملته ظروف مو�سوعية جاثمة  والذين  الإرهاب 

وبديهية، ويكاد )اجلزء الواقعي( اأن يتحول اىل ظل 

باهت ل قيمة له، اأمام هذه الفي�سانات الإعالمية 

الكربى وتوابعها ال�سغرى التي تتبع امل�سدر ول 

ت�سك يف كونه نبع احلقيقة واليقني.. واقع احلال 

اأن الغرب المريكي، منذ انهيار الحتاد ال�سوفييتي 

ووج���وده،  ال��غ��رب  مل�سالح  مقلق  حقيقي  كنّد 

الأع��داء اجلديني، فطفق  فراغ من  نف�سه يف  وجد 

يبتكرهم مرة يف اجلماعات الإرهابية، التي كان 

ان  قبل  ووجودهم،  تكوينهم  يف  الطوىل  اليد  له 

ينقلب ال�سحر على ال�ساحر... وهو ما ينطبق اأكرث 

اخل�سبة  البيئة  اأبدعت  بعينها  ة 
ّ
عربي اأنظمة  على 

لدة للعنف بكل اأنواعه والإرهاب، وهو يف كل 
ّ
املو

الأحوال اجنازها الوحيد، لتغرق لحقًا يف وحوله 

وُتغرق  ق��رار،  ول  �سقف  غري  من  التي  ورم��ال��ه 

اأت��ون  يف  امل��دي��د،  عمرها  عرب  ل 
ّ
املكب املجتمع 

الكارثة:- ومرة يف ت�سخيم دول وت�سويرها على 

انها العدو واخل�سم، �ساأن المرباطوريات الكربى 

يف التاريخ واكرث خطورة ، التي من اأجل ا�ستمرار 

اأعداء،  من  لها  لبد  املت�ساعدة  وقوتها  حيويتها 

الأمة  اإجماع  وترية  يرفع  الذي  التحدي  من  لبد 

الواقع  يف  يوجد  مل  وان  املهيمنة..  واحل�سارة 

والتاريخ ، فالبد من اخرتاعه وتهويله حتى تاأتي 

اقت�ساء  ح�سب  الهزيل  ا�ستمراره  اأو  َنحره  حلظة 

امل�سالح والوقائع واملتطلبات.

اأ�رشت  التي  وامليكروبات  الفريو�سات  اىل  اأع��ود 

اأنها تتاآخى  اإذ  الن�سق،  اإليها، ولي�ض خروجًا على 

الب�رش  اأوبئة  مع  وثقى  رواب��ط  بعروة  وتتوا�سج 

و�سلوكهم العدواين جتاه بع�سهم البع�ض وج�سعهم 

الإجرامي الذي يخلف بوؤ�ض الغلبية وخرابها، اأو 

�سلوكهم نحو الطبيعة.

الأ�سدقاء  الأط��ب��اء  اأح��د  اأ���س��األ  كنت  ُعمان،  يف 

اآخ��ر،  بعد  عامًا  والنت�سار  التقدم  م�سرية  عن 

رغم  املمر�سة،  البكترييا  اأنواع  وكل  للفريو�سات 

ان بلدنا ينعم مب�ساحة جغرافية �سا�سعة يف �سوء 

املرتامي  الف�ساء  هذا  ة.. 
ّ
و�سحي  ، ال�سكان  قلة 

كيلومرت  اآلف  بثالثة  ُعمان  )حُت��اط  البحار  من 

من  املجرات  وتلك  وال�سحاري  البحر(  مياه  من 

الطق�ض  تنوع  اىل  بالإ�سافة  ال�سطورية،  اجلبال 

ي�ساعد على قتل اجلراثيم  الأغلب مما  احلار على 

امل�سببة وهو »الطق�ض« يف حرارته ال�سيفية يقتل 

كنت  �سغرياً  كنت  )حني  والثعابني.  الفيلة  حتى 

اىل  القيلولة  يف  تلجاأ  اأطفالها  مع  الغيالن  اأرى 

�سقوق اجلدران بني النخيل(..  هنا تكمن املفارقة 

كونها تزداد وتتكاثر باآلية تطوير م�ستمرة.. قبل 

حتى  العيون  ي�رشب  فريو�ض  البالد  غزا  �سهرين 

العالج  لول  رها 
ّ
يدم اأن  ويكاد  ة 

ّ
القرني اىل  ي�سل 

الذي ي�ستمر �سهوراً..

اأجابني الدكتور الذي كان زمياًل و�سديقا يف عهد 

واقعية  حقيقة  اأ�سبح  هذا  باأن  القاهري،  ال�سبا 

الأ�سا�سية  الأ�سباب  بع�ض  عّد  يف  واأخذ  وعلمية، 

الوحو�ض  ه��ذه  وت��ت��ط��ور  تتخّلق  ع��ربه��ا  ال��ت��ي 

م�ستعينا  �رشدها  يف  اأخذ  الالمرئية..  ال�سغرية 

قراءته  بخلفية  العايل،  الطبي  تخ�س�سه  بجانب 

افرتقنا  واحل��زن  ال�سجر  غلبنا  وحني  الأدب��ي��ة.. 

الأرجح  ل تتحقق  اأمل لقاءات قادمة، على  على 

فالأ�سدقاء يف ُعمان ل يلتقون اأو هذه حال كاتب 

هذه الأ�سطر، اإل عرب فوا�سل زمنية متباعدة حتى 

لو كان امل�ْسرَتك بينهم كبرياً وثريًا!!!
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والتي  املعهودة  املرحة  بروحه  الدكتور  ال�سديق 

اأردف  اآخر(  )فريو�ض  والنفاد  التقل�ض  يف  بداأت 

يبدو  ما  على  �سيء  ل  اأن  املكان،  مفارقتنا  قبل 

يكرب ويتعاظم، اإل ال�رشور والأحقاد والأمرا�ض..

ما لفت نظري، اأن الدكتور �ساحب املنطق العلمي 

ال�سارم بدا يل اأكرث »ت�ساوؤما« بنربته املاأ�ساوية 

التي مل ي�ستطع ما تبقى من مرح اأن يخفيها، مما 

ال�سخرية، بنوع  النحو من  اأفكر على ذلك  جعلني 

لكن   ، اليابانية  الطريقة  على  النتحاري  احلل 

اىل  عدلُت  والطقو�سي،  التقني  تعقيدها  ب�سبب 

احلامل  ي�سكب  حيث  ال�ساحك،  النتحار  »نظرية« 

وتتقاذفه  اأذنيه،  يف  الزئبق  من  ة 
ّ
كمي بالنهاية 

اأمواج ه�ستريية من ال�سحك حتى املوت...

اأو  باجلدل  جدير  �سيء  ل  كامو...  البري  وتذكرُت 

ما  اأو  النتحار،  فكرة  عدا  الفل�سفة  يف  الهتمام 

ي�سبه ذلك..

j h j

الأ���س��ق��اع  يف  رح��ل��ة،  اأي  ال��رح��ل��ة،  تكتمل  »ل 

والأماكن مبختلف اأ�سنافها وت�سمياتها اإل بفعل 

 املكان الواحد 
ْ

جوهري، كي ينعتق الفرد من اأ�رش

الكبرية؛  واإكراهاته  ات�ساعه،  كان  مهما  ال�سيق 

مكملة  اإل  لي�ست  والكتابة  والقراءة،  بالكتب  اإل 

الرحلة  داخل  رحلة  انها  الرئي�ض.  القراءة  لفعل 

ة، ويف 
ّ
ت�سفي عليها اأبعاد اجلمال والبهاء واحلري

والأفكار  والعبارات  الكلمات،  تتجلى  �سوئها، 

اأكرث �سفاء ورهافة وا�ستيعابًا..

ن�سوة  فعل  ال�سفر،  يف  ال��ق��راءة  واإع���ادة  ال��ق��راءة 

البحر  �ساطئ  على  ال�سجرية  تلك  واإ���رشاق... حتت 

جبل  ذروة  فوق  اأو  والأف��ق،  الف�ساء  يف  املمتد 

 حيث هواء القمم ال�سايف بعيداً عن لزوجة 
ّ
غابي

هواء امل�ستنقعات وخملوقاتها القذرة.. هنا تبدو 

متوحداً مع ذاتك املبعرثة، يف الكتب والعزلة التي 

ل تبدو ثقيلة وحمبطة يف هذا املناخ الإ�رشاقي.. 

حيث  النجوم،  مع  ملكوتها  يف  حمّلقة  تبدو  بل 

من  تخل�ض  وقد  الروح  على  خفيفًا  ينزل  امل�ساء 

ت�رشخ  الذي  امل�ساء  ذلك  مثل  املعهودة  غلظته 

فيه احلياُة )النجدة النجدة( وكاأنها على و�سك اأن 

ُتقذف يف اأق�سى بوؤرة من هاويات جهنم..

اأن  الق�سوى،  اآ�سيا  اىل  اجته  حني  العادة  جرت 

البالد  بتلك  واأدب��ًا،  فل�سفًة  تتعلق  كتبًا  ا�سطحب 

الرحلة  هذه  يف  كذلك:  كانت  اأو  بالروح،  ة 
ّ
الغني

من  ال�سدفة  مبح�ض  الكتب  ك��ان��ت  اخل��اط��ف��ة 

جغرافيات اأخرى.

j h j

ذات  الكلمة  وه��ذه  )ال�سان�سري(  اأنتظر  �سباحًا، 

الأ�سل الفرن�سي تعلمتها يف القاهرة، هناك على 

الأغلب ل يقولون )لفت( الجنليزية ول ترجمتها 

اأرى  مرة  لأول  القاهرة  ففي  )م�سعد(..  العربية 

نزلنا  حني  النازلة،   ، ال�ساعدة  الآل��ة  هذه  فيها 

مطلع ال�سبعينيات يف فندق )يف العتبة(..

الأر�سي  الطابق  اىل  للنزول  ال�سان�سري  انتظر 

اىل  امل��وؤدي  والطريق  واملطاعم  املقاهي  حيث 

ال�ساطئ والبحر.. داخل امل�سعد رجل م�سن وامراأة 

ولد  ومعهما  زمنا  ت�سغره  انها  بو�سوح  يبدو 

يبدو يف �سن املراهقة باملعيار الأوروبي.. للمراأة 

اأو حفيده..  ابنه  والولد  ابنته  او  تكون زوجته  ان 

عتقد اأحيانا انهما حفيداي، 
ُ
ولداي نا�رش وعزان، ي

الأدب���اء  م��ن  اأ�سدقائي  بع�ض  اأخ���ربين  وك��ذل��ك 
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العرب. لكني مل ا�ساأل رجل ال�سان�سري بل تذكرت 

حني ذهبت اىل تركيا ذات مرة حل�سور مهرجان 

ومعه  للتعارف،  املهرجان  رئي�ض  وجاء  �سعري 

طفالن على انهما ولداه، اطماأننت على حايل مع 

اأ�سدقائي العرب الذين تاأخروا يف خيار الإجناب 

مثلي، فال�ساعر الرتكي الذي ق�سى �سنوات طويلة 

يبدو  البائدة،  الرتكية  الدكتاتورية  �سجون  يف 

يقطن مدينة  و�سعيد وهو  لكنه مبتهج  �سنًا،  اأكرب 

مده�سة مثل ا�سطنبول..

اأوىل،  باب  فمن  الباب،  هذا  طرقت  قد  كنت  واذ 

اأتذكر والدي رحمه اهلل، واإن ب�سكل خمتلف، حني 

اأجنب لنا اخوة وكان يف عقده ال�سابع )اأنا كنت يف 

مطلع اخلم�سينيات(، وكان عدد الذين اأتى بهم اىل 

ب�سبب  اأُبيد معظمهم  الأربعني،  بلغ  قد  العامل  هذا 

الأوبئة يف تلك الفرتة )قبل ال�سبعينيات( وغياب 

الأدوية، عدا الأدوية ال�سعبية املتوارثة وال�سائدة.. 

والدي الذي كان اأي�سا قد بلغ جمموع من تزوجهّن 

وهو  الأخ��رى  احلياة  اىل  ان�سحب  قد  ن�ساء،  ت�سع 

اأي  اأن ي�سكو من  التا�سع من غري  اأواخر عقده  يف 

ال�سجر  ب�سبب  رحل  انه  والأرج��ح  مزمن..  مر�ض 

جيله  اأ���س��ح��اب  معظم  رح��ل  ح��ني  والغ����رتاب 

بدياًل،  �سواها  يرت�سي  ل  التي  وقيمهم  ب�سلوكهم 

وقد ت�سّدعت ورحلت معهم..

اجلميع،  يكرب  والأ�سان�سري  ال�سدفة  رجل  املهم 

رمب��ا  ال�سوفييتية،  احل��ق��ب��ة  م��ن  ي��ب��دو  ف��ه��و 

ة، اأو ال�ستالينية، ل يكاد يلفظ كلمة 
ّ
اخلروت�سوفي

رمبا  او  الثانية  اللغة  حيث  واح��دة  اجنليزية 

ة، الرجل 
ّ
الأوىل بعد وقبل اللغة الأم هي الرو�سي

امل�سن من )ت�سيكيا( فوراً ومن غري ق�سد نطقت 

املراأة  لكن   ، يعرفه  مل   ، كونديرا(  )ميالن  ا�سم 

عرفته وكررت ا�سمه اأكرث من مرة..

عالقة  اأي  به  تربطني  ل  ال�سان�سري،  اأو  امل�سعد 

احلديدي  القرب  ه��ذا  الكراهية،  اأق��ل  مل  اإن  ودي��ة 

املحّلق يف ف�ساء خرا�ساين قا�ٍض وجاف، كاأدوات 

احلاملة  تلك  اأو  احلديثة،  املدن  اأدوات  من  كثرية 

واملقلدة للحداثة الأ�سلية.. �سفن الف�ساء م�ساعد 

خمتلفة تدور يف ال�سدمي الالنهائي للكون ، لكنها 

الدقة  البالغة  العلمية  املعرفة  باجنازات  جمهزة 

طب 
َ
واملتانة التي مل متنعها اأحيانًا كثرية من الع

والنفجار..

الطائرة مركوبتنا الأ�سا�سية اأجدها اأكرث اأمانا من 

الإغالق  املحكم  قربها  يف  ع�ست  التي  امل�ساعد 

وقد توقفت يف منت�سف الطريق،  اأكرث من جتربة 

مريرة ، كدت اأن اختنق حتى ياأتي عامل الإنقاذ 

ح�سب بطئه و�رشعته..

اآخر هذه التجارب غري املمتعة، كانت يف مدينة 

)دبي( منوذج العوملة الراهن.. ظل هكذا يف دائرة 

الباب..  ينفتح  اأن  مغلقة �ساعدا هابطا، من غري 

املنفلت  كالوح�ض  يالحقونه  الطوارئ  ورج��ال 

احلالة، وح�ض  مثل هذه  نظامه يف  اأو  عقاله  من 

التكنولوجيا، حني يفلت من التحكم الب�رشي رمبا 

ياأتي على املدينة اأو على العامل احلديث بكامله، 

كما لو انطلقت الأ�سلحة وال�سواريخ املابعد نووية 

على  اأتى  اأو  اأنظمتها...  على  ومت��ردت  وحداثية، 

انتحاري.. مثل  اإرهابي  اأو  ال�سيطرة عليها خمتل 

اأودى بها  التي  الأملانية،  للطائرة  الأم�ض  حادثة 

»خمتل« ح�سب التحقيقات الالحقة، منوذج م�سغر 

لهذا امل�سري الكارثي.. حتى البلدان التي مل ت�ساهم 

يف اإجنازات العقل الب�رشي احلديث وجرفها النوم 

تنجو  لن  امل�سموم،  التخلف  ع�سل  يف  وال�ستبداد 
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من هذا امل�سري الذي �سنعته يُد التقدم واحلداثة 

والدميقراطية، �ستجرفها عدالة اخلراب العميم..

حياتنا  يلخ�ض  وهو  امل�سعد،  �سجن  اىل  اأ���رشُت 

كلها، هذه ال�سبكة من ال�سجون والقفا�ض التي لو 

وتغادر:   
ّ
تفر فلن  وحيوانات،  طيوراً  ب�رشاً  اأُطلقت 

لقد اأدمنت الأقفا�ض والقيود..

j h j

عن  تختلف  ل  التي  الرحلة  ه��ذه  يف  )كونديرا( 

البحث عن  الهواج�ض والأوهام، يف  مثيالتها يف 

من  ا�سطحبت  ما  �سمن  من  املختلف،  اجلمايل 

ولأين  التفاهة(  )حفلة  الأخ��رية  روايته   ، الكتب 

وقد  والتنظريي..  ال��روائ��ي  نتاجه  معظم  ق��راأت 

وميويل  نف�سي  يف  هوى  كثريين،  مثل  �سادف 

مرة  من  اأكرث  كتبه  قراءة  اأعدت  بحيث  القرائية، 

)حفلة التفاهة( هي الأ�سغر حجما بني رواياته، 

ول اأجزم القول انها اكرث كثافة، اذ اأن جّل اأعماله 

ربها الرثثرة والتفا�سيل، اذا 
ْ
كثيفة حمت�سدة، ل تع

مل تخدم مبا ي�سبه الدقة الهند�سية التي ل جتايف 

الهلو�سة والهذيان، �سياق ال�رشد والتاأمل والفكرة، 

التاأمل  ذلك  يعو�سه  والت�سل�سل  احلبكة  تك�سري 

العميق يف الوجود والعامل �سمن مناخ يف �سميم 

بنيته املتعة اجلمالية للقراءة..

حتى يف اأكرث امل�ساهد خرابا ونزوعًا انتحاريًا قل 

مثيله يف تاريخ الأدب بروؤيته القامتة املدلهمة..

رحلة  قراءتها  ا�ستغرقت  التي  التفاهة(  )حفلة 

ل  ���س��اع��ات،  ال�سبع  تتجاوز  ل  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 

ما  يوما  ي��دَّع  مل  وال��روائ��ي  رمب��ا،  جديدا  تقول 

تعقيداً  اأكرث  الإبداعية  العملية  مع  تعاطيه  ذلك، 

لأعماله  امتداد  هذه  الرواية  وتوا�سعًا،  وغمو�سًا 

دم 
َ
الع فكرة  ثناياها  يف  ت�سطع  التي  وروؤي��ت��ه 

املوت  لهواج�ض  الباهظ  واحل�سور  والالجدوى، 

احلزين،  ثقلها  هيمنة  من  تخفف  التي  والفناء، 

تلك النربة ال�ساخرة الدعابة ال�سوداء ال�سفيفة: مثل 

»�ستالني« ومزحة �سيد احلجل اأمام رفاق القيادة 

لمتحانات  واإخ�ساعهم  ال�سيا�سي:  واملكتب 

توا�سعًا  الأك��رث  كالنني  �سوؤاله  فل�سفية.  معرفية 

ميت مدينة اأملانية با�سمه 
ُ

معرفيا بينهم، الذي �س

فيها  عا�ض  التي  املدينة  وه��ي  )كالنينجراد( 

الأزمان  الذي ل جتود  ال�سهري )كانت(  الفيل�سوف 

ماذا  كالنني-  �ستالني،  ي�ساأل  ن��ادراً..  اإل  مبثله 

تعرف عن )كانت( طبعا تلعثم وارتبك فهو حتى 

)اأيها  الزعيم لالجابة...  مل ي�سمع به، هنا ت�سدى 

ذاته(  يف  )بال�سيء  يعتقد  كان  )كانت(  الرفاق( 

ل  مو�سوعي(  )�سيء  ت�سوراتنا  وراء  ان  ويعتقد 

ميكن معرفته لكنه موجود.. )ل اعرفه لكني اأح�ض 

�ستالني  يّخطئ  لكانت..  اأخرى  مقولة  ح�سب  به( 

الفيل�سوف الأملاين، باأن ل �سيء خارج ت�سوراتنا، 

)�سوبنهاور( حل�سور  خ�سع فيه 
ُ
ي الذي  الوقت  يف 

ال��ق��اه��رة. ك��ون��دي��را �ساحب  ال��واح��دي��ة  اإرادت����ه 

)املزحة( يعترب ان من مفردات ال�ستبداد الأ�سا�سية 

م�سادرة املرح يف تفا�سيل �سلوك الب�رش وحياتهم 

النموذج  التي ل تتفق مع  مثل م�سادرة املعرفة 

ال�سلطوي الأحادي.. لكن �ستالني املثقف الطاغية 

ة للعامل حني يريد... 
ّ
ل يخلو من مرح الروؤية العبثي

كتابه  نتداول  كنا  القاهرة،  يف  تالميذ  كنا  حني 

تقادم  مع  كاأيقونة،  الطبقي(  وال�رشاع  )الأدب 

والقناعات  اليقونات  جميع  حتطمت  ال�سنني 

ال�سهلة اجلاهزة..

)كونديرا( كعادته يقلب �رشوط الكائن والكينونة 
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الراهن  اىل  الثقيلة،  ورم��وزه  التاريخ  يف  حافراً 

واملدن احلديثة..

ا�سمحالل ن�سارة الروح والعاطفة، زمن الأقنعة 

الأمل،  فقد  لزمن  املرثية،  ي�سبه  فيما  والت�سطيح، 

انهيار القيم الن�سانية واجلمالية..

دمي فاقد الأمل والرجاء، 
َ
لكن خطاب الروائي الع

ل يو�سي ب�سيء ول يتعزى، حتى حماولة البع�ض 

)اإ�سفاء املعنى على حياة ل معنى لها(، اأو البطل 

خيمته  ين�سب  والالجدوى  ال�سياع  ميزقه  الذي 

اأخرياً على اأر�ض الأدب والإبداع )�سارتر(.. ل يبدو 

اأن الروائي ذا الأ�سل الت�سيكي له كبري عناية بها. 

احللمية  النتحار  ق 
ُ
ُطر حتى  املقابلة  ال�سفة  يف 

بع�ض  خميلة  على  اأدب��ي،  بجمال  ت�ستحوذ  التي 

�سخو�سه، تنتهي بالف�سل، لي�ض يف انت�سار الأمل 

يف  )�سوبنهاور(  طريقة  على  رمبا  لكن  بالطبع، 

نزوع  وتنا�سل  الرادة،  اأوج��ه  من  وجه  انت�سار 

الرغبة مبعناه املاأ�ساوي لدى الفيل�سوف الأملاين 

للوجود  معنى  يجد  ل  الذي  الروائي  لدى  وكذلك 

والتفاهة  الهزل  حممل  على  اأخذها  اإل  واحلياة، 

حتت  ه��م  م��ن  ��ة 
ّ
ج��دي بغري  يتعامل  كيف  )لكن 

اأنواع  والقنابل وكل  نهار، باملدافع  ليل  الق�سف 

الأ�سلحة؟؟( رمبا على طريقة بع�ض كهنة الفراعنة 

كون العامل خلقته �سحكة..

اإل  ياأتي  ل  والهزل،  ال�سحك  من  النوع  هذا  لكن 

من  خرافية  اأرخبيالت  جتتاز  عابرة  كوم�سة 

املوتى واملعذبني، املحكومني باأ�رشاك م�سائرهم 

املغلقة..

j h j

وكانت  ميلر(  )ه��ري  عن  ن��ن(  )انايي�ض  تكتب 

والأخ��ب��ار  باأهوالها  العامل  تلف  التي  احل��روب 

اأوروب���ا  اأن��ح��اء  ك��ل  م��ن  تتوافد  التي  الكارثية 

والعامل، تكتب باأن هري ميلر، من بني اأ�سدقائها 

دام  ما  والآخرين،  العامل  يهمه  ل  الذي  الوحيد   ،

انه  فاخراً،  والنبيذ  ممتلئًا  والبطن  عامراً  اجليب 

يرتك ال�سفينة تغرق مبن فيها ما دام خارجها؟؟!!

اأنايي�ض نن، لكان  الكالم، غري  لو كان كاتب هذا 

الكاتبة  لكن وهي  ال�سك،  نوع من  ي�ساوره  اجلزم 

اأن  حقًا،  حمري  �سيء  اأكيد..  واجلزم  بعيد  فال�سك 

من  النحو  ه��ذا  على  ميلر،  بحجم  كاتب  يكون 

انعدام  يف  وال��الاأخ��الق��ي،  الالان�ساين  ال�سلوك 

امل�ساعر جتاه ال�سحايا واملنكوبني، جراء عدوان 

اأدان  ال��ذي  هو  وال�ستغالل،  واجل�سع  احل��روب 

واأف�سعها..  الإدان��ات  اأق�سى  الأمريكي  النموذج 

م�سدر  وما  كتابته  ن�سغ  ي�ستمد  الينابيع  اأي  من 

تاريخ  يف  عالمة  �سكلت  التي  الإبداعية  مادته 

)اأندريه  ي�سميه  ما  ا�سُتبعد  اذا  خا�سة  الرواية؟ 

ميلر،  هري  لدى  الالمتناهية  الرثثرة  بريتون( 

املنبوذين  املتاألق بخلفية عامل  ذلك املنت  يبقى 

واحلياة املحطمة للقاع الأمريكي والغربي. كيف 

ر اإذا مل ميتلك اح�سا�سًا 
ّ
يكتب عن ذلك العامل املدم

�سلة  ذات  عمله وحياته  ل 
ُ

وج وعاطفة جتاههم، 

ال�سلوك  حطمهم  الذين  ال�سحايا  باأولئك  ع�سوية 

اىل  و�سل  حتى  وح�سيته  ط��ور  يف  الراأ�سمايل 

العامل بخطى �رشيعة  الراهنة، حيث يقود  الربهة 

اىل الهاوية والكارثة..

هل ميكن للكتابة اأن تكون )مهنية( حمايدة، ويف 

باأعماق  لها  عالقة  ل  اإ�سكالية،  اأكرث  ميلر  حالة 

واخلراب،  البوؤ�ض  لأو�ساط  ا�ستغالله  عدا  كاتبها 

رمبا  كثرية  ا�سئلة  وامل���ال؟  ال�سهرة  اأج��ل  اأم��ن 
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الكبار  الكتاب  اأولئك  مقلقة، حتى  لكنها  بديهية، 

 ، )ازراباوند(  والفا�سية  النازية،  نا�رشوا  الذين 

الكاثوليكية،  نزعته  يف  )اإليوت(  وحتى  )�سيلني( 

كانوا اأ�سحاب روؤية وم�رشوع حتى لو كان على 

خطاأ.. لكن م�ساألة وقوفهم احلتمي اىل جانب الأمل 

اأو  اإليها �سك  الب�رشي وعاطفتهم املتقدة ل يرقى 

م�ساومة حتى من قبل اأعدائهم.

واجل��وع،  الت�رشد  عا�ض  فهو  عنهم  يختلف  ميلر 

وعجنته حياة الهام�ض اأميا عجن وعذاب؟!!

يف  ميلر  يجله  الذي  البوذا  اأر���ض  يف  الآن  اإنني 

الكثري من كتاباته، وهو الذي حني نزل من علياء 

ق�سوره وترفه امللكي، اىل احلياة العادية، و�ساهد 

لأول مرة الفاقة وال�رش واملر�ض واملوت، �رشخ: 

كيف لالن�سان اأن ي�ستطيع النوم والعامل على هذه 

احلال؟!

j h j

حيث  مغيبه،  لون  ويف  الآ�سيوي  امل�ساء  هذا  يف 

�سوٍء  مهرجاَن  تربق  البحر،  عر�ض  يف  ال�سُفن 

وحنني..

ثقل  �سخبها،  يف  الهادئة  ال�سحكة  اأفتقدكم، 

الزمن  يف  كنا  كما  العطلة  وفرح  املدر�سة،  اأيام 

يف  ن�ساهدها  مل  التي  الكرتون  اأف��الم  ال�سحيق، 

الغ�ض، لأن احلقول واملقابر وت�سلق  مثل عمركم 

اأحببُت  وهوانا..  مالعبنا  كانت  العالية،  اجلبال 

التي  ة 
ّ
احلركي ب�سخ�سياتها  الكرتون  اأفالم  معكم 

الكتابة  ليت  دائما..  والعابرة  حال  على  تقيم  ل 

حتوي  التي  ال�سخ�سيات  تلك  تتمثل  اأن  ت�ستطيع 

رمزية  من   
ّ
ت�سع ما  قدر  وال�سذاجة،  ال��رباءة  من 

غري متكلفة ، يف ترحلها الدائم وحموها للحدود 

امل�سطنعة والفروق..

التي  النظرة تف�سدها، يف مراآة روؤيتكم  رمبا هذه 

روؤيتكم  والتقييم،  املعرفة  بادعاء  بعد  تتلوث  مل 

ذلك  يف  الأول  )ال�سباح  مثل  ال�سافية  البي�ساء 

الفردو�ض املوعود( والنعيم..

هبوب  يف  الغابي،  ال�سجر  حفيف  يف  اأتذكركم 

احليوانات  على  امل�ساقط،  املطر  يف  العا�سفة، 

الراك�سة يف حدائقها حيث كنتم تطعمون الع�سب 

للزرافات واملوز للفيلة واللحم للنمر القرفان من 

املتفرجني  واأولئك  والرقيب  ال�سال�سل  وجوده يف 

والأنياب،  واملخالب  اجلثة  الكبري  النمر  ال�سياح. 

اأكرث  وال���روح،  والعزمية  الرغبة  املتدهور  لكن 

ال�سعوب  ي�سبه  رمبا  موبوءة وخروف..  نعجة  من 

العظيمة يف التاريخ، لكنها املقهورة وامل�سادرة 

واملذلة حتى ال�سحق والحماء..

ها اأنا اأدخلكم يف دائرة ل عالقة لكم بعُد بها، لكن 

�سدقوين من غري ق�سد، لقد جنحت �سفينة الهذيان 

و�سجرها  الطفولة  مطر  اىل  اأعود  اأن  على  ق�رشاً.. 

اليانع مثل زهرة مل ترها عني ح�سود ومل تلم�سها 

يُد بخيل. زهرة اهلل قبل اأن ياأتي الب�رش املتناحرون 

والعا�سفة لتحني عنقها الغ�ض للجزار...

ل  التي  واحلركة  للعب  واحليوية  الن�ساط  ذل��ك 

خارج  ة، 
ّ
اجلمالي ذاتها  خ��ارج  �سيء  اىل  تهدف 

الغاية  من  املجردة  الربيئة  واكت�سافاته  اللعب 

وامل�سلحة التي ت�سبه اأو تتماهى مع جوهر ال�سعر 

والفن والأحالم املحّلقة يف ملكوتها اخلا�ض..

املهم انني ا�ستقت اإليكم يا �سعفي البالغ وقوتي.. 

ب�سلوكه  العرب  عرفته  ال��ذي  »احُلطيئة«  حتى 

ال�سيئ، بهجائه املقذع ول�سانه ال�سليط ، اذا �سحت 

الرواية- انقلب اىل تلك العاطفة املح�سة الرهيفة 
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�سجنه  حني  اأطفاله  ح��ال  ي�سكو  وه��و  احلانية 

وجاء  عنه(  اهلل  )ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة 

له:
ّ
يتو�س

»ماذا اأقول لأفراٍخ بذي مرٍخ

ُ
   زغب احلوا�سل ل ماء ول �سجر

ر مظلمٍة
ْ
األقيت عائلهم يف قع

»
ُ
   فاغفر عليك �سالم اهلل يا عمر

طبعا لديكم ماء و�سجر وخري وفري، وتهربون جزءاً 

من ال�سيف احلارق، اىل البالد املخ�رشة الراقية، 

ولكن ما يلفت اأكرث يف موقف »احلطيئة« بجانب 

اأو مقام اخلليفة،  هو ذلك احلب احلارق  �سعريته 

البالغ ال�سدق وال�سفافية جتاه اأطفاله وهو غائب 

 ، ق�رشاً يف )قعر مظلمة( على عك�ض �سلوكه العام 

وموقف عمر الذي ل تلني عريكته ول يعرف �سفقة 

عاطفة،  جتاه  لن  انه  واحلق،  العدالة  تطبيق  يف 

»احلطيئة« واأطفاله، نوع من ا�ستيعاب نبيل جعل 

براعة  على  معطوفًا  وي�سف  ي��رق  اخلليفة  قلب 

ال�ساعر يف التو�سل وال�ستعطاف.

j h j

الغابة..  �سفاف  على  �سغري  �سالل  نبع  اىل  اأعود 

كان الأطفال املذبوحون يف عّز الظهرية واجلرحى 

دفق  مع  يت�ساقطون  دي��اره��م،  من  واملقتلعون 

املياه، كان ال�سالل حزينًا ينزف دم ال�سحايا، ل 

بركات البوذا  تنقذه ول حنان الغابة..

j h j

غالظ  اجتثاث  منها  ��ة، 
ّ
اجل��م منافعه  للغياب 

التي  فداحته  لكن  امل�سهد.  من  والثقالء  القلوب 

لتكاد  حتى  حتب،  من  فراق  الأوىل،  مَتحو  تكاد 

على  اإياه  القبيح  اجللف  بوجود  تر�سى  اأحيانا، 

م�س�ض وا�ست�سالم رفيع..

j h j

كان ينظر اىل ال�ساعة يف مع�سمه، كل دقيقة ، كل 

ن�سف �ساعة و�ساعة، ما الذي يقلقه، ما الذي كان 

�سان الأ�سواق 
َ
ينتظره من �سخ�ض اأو مكان؟! هل جي

ظهرانيهم  بني  يكون  حني  لكنه  يحب؟  من  اىل 

ما  واإحل��اح.  حدٍة  باأقل  وان  نف�سه  ال�سلوك  يفعل 

ميتافيزيقي  زمن  من  اأعماقه  يف  يعتمل  ال��ذي 

جم�سد يف �ساعة يده، ولكن ل �ساعة يف يده كما 

الي�رشى،  اليد  يف  يلب�سها  كان  حني  املا�سي  يف 

ويظل يحّدق يف ال�ساعة واملراآة.

j h j

مفعمًا  خياله  يف  ك��ان  ال��ذي  الكاأ�ض  اىل  نظر 

من  اإل  ف��ارغ��ًا  فوجده  والن�سوة،  الغبطة  حتى 

اأنزلت  ثمالة زهيدة، ظل ينظر فيها طوياًل، حتى 

ال�سماء دموعها ففا�ض الكاأ�ض حتى اأغرق العامل 

بالدموع.

j h j

يف  نندمج  ل  اآلت  رن��ني  البالد  ه��ذه  مو�سيقى 

طق�سها على حافة البحر.. لي�ست املو�سيقى دائما 

وجراحا  و�سوحًا  اأكرث  هو  ما  لكن  م�سرتكة،  لغة 

ذلك التك�رش العذب للمياه والأمواج.

j h j

املنعطف  هذا  يف  جميعها،  القارات  نداء  يلتقي 

اآفلة،  دينية  اآلهة  عظام  الالمرئي:  الكون  من 

واملاموث  الطوفان،  اأزمنة  يف  مزهرة  ح�سارات 

يتنزه بوداعة بني الأ�سجار.. اطلنطا الغارقة حتلم 

بالنبعاث من جديد.
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j h j

منذ اأيام اأحاول الكتابة كي اأُفرغ حمولًة اأ�سحت 

تثقل كاهلي وروحي، ول اأ�ستطيع، رغم اأن الكلمات 

يف  ت�سيع  كاأ�سباح  ليلي  يف  تتطاير  والعبارات 

ال�سدمي.. وحني اأخطط عنوًة وق�سداً، تاأتي الأ�سطر 

رغم  ب���اردة،  جثًة  ح��رارة  غري  من  وال�سفحات 

حماولت ردم الهوة بالبالغة والبيان، تاأتي هكذا 

من غري ل�سعة احلريق واجلراح..

عن  عجزي  ح��ول  امة، 
ّ
الر�س بزوجتي  ات�سلُت 

التعبري ذاك الذي يت�سم بنوع من الر�سا الن�سبي، 

اأح�ض بلحظة جفاف قاتلة، ذكرتني بفيلم  واإنني 

اىل  دفعتها  ال��ذي  لفلليني،  ون�سف(  )ثمانية 

اأكرث  اأنني �ساهدته  اإذ  م�ساهدته قبل زمن ق�سري، 

العظيمة  الأف��الم  متفاوتة،  اأزمنة  ويف  مرة  من 

مثل الكتب ل متل  ول تكل من القراءة وامل�ساهدة، 

جميل..  �سباح  ثمة  جديد،  اكت�ساف  ثمة  دائما 

يف  يعاين  الذي  ما�ستورياين،  مارت�سيلو  الفنان 

هذيان  يف  يدخل  الإب����داع،  جفاف  م��ن  الفيلم 

واحللم،  الواقع  احلدود بني  الفيلم، كل  يحّطم يف 

بطريقة  واحل��ا���رش  املا�سي  وال��وه��م  احلقيقة 

الرحلة  خالل  ومن  رمبا..  م�سبوقة  وغري  مبتكرة 

الينبوع  ودْفق  الإب��داع  هبة  غياب  يحركها  التي 

اخلفي للمخيلة ، تتدفق خميلة ال�ساحر اليطايل، 

دعى، يف �سنع فيلم من اأجمل الأفالم 
ُ
كما كان ي

يف تاريخ ال�سينما.. �سكرت زوجتي على تذكريي 

الطراز  ذلك  عن  م�سافات  اأبعد  كنت  وان  بالفيلم، 

اإل  اأكتب  ل  اأين  والأدباء، ف�ساًل عن  الفنانني  من 

لردم هوة الغياب كي التقيكم مرة اأخرى، وذكرى 

رائعة مل�ساهدتنا الفيلم معًا.. باملنا�سبة وعدمها، 

فتاة  اأ�ساهد  البعيد،  البلد  بهذا  اللحظة  هذه  يف 

عرب  تتحدث  ية 
ّ
احل�س الفتنة  تنق�سها  ل  ايطالية 

يف  تتلخ�ض  التي  الفقرية  وملعرفتي  التلفون، 

املو�سيقي  اجلر�ض  �سدين  معينة،  واأ�سماء  مفردات 

اللغات  عائلة  اىل  تنتمي  التي  ة 
ّ
الرثي اللغة  لتلك 

وغري  ع��ذب��ًا  اإليها  ال�ستماع  جتعل  الالتينية، 

م�سجر.. البع�ض ي�سبهها عربيا باللهجة اللبنانية 

التي  الأفالم  لغة  واأي�سا هي  وَنغمها...  واإيقاعها 

لى..                                       
ْ
ت�سكل عالمات لها اأثرها اجلمايل الذي ل يب
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من اأعمال الفنان مارك �ساجال - فرن�سا 



17 \ كاتبة و�ساعرة من ُعمان   

يزخر الع�رص النبهاين بال�شعراء والعلماء، وهو ع�رص كان وما زال ي�شكل مفارقة كبرية 

يف اأذهان العمانيني من حيث كونه قد عدَّ متميزاً فنيًا واقت�شاديًا، ومن اأزهى ع�شور 

االأدب يف ُعمان، ويف الوقت ذاته عدَّ من ع�شور الف�شاد واالنحطاط والظالم وو�شف 

املوؤرخني يف  من  كثرياً  اأوقع  الذي  االأمر   
)1(

واملف�شدين!!  والطغاة  باجلبابرة  حكامه 

تداخل االآراء وت�شاربها  ومن ثم حرية الدار�شني املحدثني اأمام جتليات ذلك الع�رص  . 

 ويعد النبهاين اأحد اأبرز �شعراء الع�رص، واأرى اأنه اإذا كان الع�رص مبجمله قد اأهمل من 

قبل املوؤرخني العمانيني فاإن هذا ال�شاعر- حتديدا - قد تعر�ض للتجاهل واالإهمال 

املطلق، مقارنة مع غريه من �شعراء ع�رصه، وال�شبب وا�شح، اإذ يكفيه اأنه كان ممثال 

اأجداده بالقوة  اإىل تثبيت ملكه وملك  االأئمة، و�شاعيا  النبهاين وحماربا �شدَّ  للبيت 

والق�رص، حتى واإن ا�شطره ذلك اإىل اال�شتعانة بالقوة االأجنبية �شّد اأبناء وطنه، وبالتايل 

فاإن موؤرخًا واحداً مل يذكر متى ولد هذا ال�شاعر، واأجمعوا على اأنه ولد يف الن�شف االأول 

من القرن التا�شع الهجري واإن كانوا قد حددوا موعد خلعه ووفاته بال�شنة، فاإن ذلك 

يعود اإىل تولية االإمام الذي خلعه من احلكم وتتبع املوؤرخون حياة ال�شاعر االأخرية 

الأنها ارتبطت مبناو�شات بينه وبني االإمام حممد بن اإ�شماعيل احلا�رصي .

 �سعيدة خاطر الفار�سي \

النبهانــــي 

 �شاعر التنوع واالختالف

83
ت

ــا
ــــ

�سـ
درا

اتهم ظلما باأنه �شاعر املجون والعبث واللهو ولكن 

كيف له العبث واملطامع ُتهدد ُملكه!



خمطوطة  ن�سخة  الآن  اإىل  تتوفر  ل  ال�سبب  ولهذا 

واحدة يف وزارة الرتاث والثقافة من ديوان ال�ساعر 

اأكرث من خمطوط وخمطوط   النبهاين، بينما وجدت 

لغريه من �سعراء ع�رصه، فعلى �سبيل املثال تتوفر 

الآن اكرث من خم�س ن�سخ خمطوطة لديوان الكيذاوي 

اأ�سابه  ال�ساعر الذي  بالدائرة املعنية، فمن هو هذا 

ما اأ�ساب الع�رص من حرية وعبث و�سياع لنتاجه، 

التناق�س  لدرجة  الأق���وال  حوله  ت�ساربت  حتى 

والت�ساد؟     

  النبهاين هو امللك ال�ساعر �سليمان بن �سليمان بن 

مظفر بن نبهان النبهاين ، من ملوك الدولة النبهانية، 

تلك  العتيك،  اإيل  اأ�سولهم  يف  نبهان  بنو  وينتمي 

العتيك  اأن  املعلوم  ومن  العمانية،  الأزدية   القبيلة 

املنتمني اإيل قبيلة الأزد العربية القحطانية، ينتهي 

هود  بن  قحطان  بن  يعرب  اإيل  ن�سبها 

)2 (
النبي عليه ال�سالم« 

من  الأول  الن�سف  يف  النبهاين  ول��د    

يف  وت��ويف  )؟(  الهجري  التا�سع  القرن 

التقريب  وجه  على  العا�رص  القرن  اأوائل 

)3(
�سنة    ) 915ه� = 1510 ( م  

وكتابة  قراءة  من  الأوىل  علومه  )تلقى 

وح�ساب مبدينة بهال ، ووا�سل علومه اللغوية التي 

العرو�س  لعلوم  واإحكامه  اللغة  من  متكنه  بلورْت 

والقوايف فيها، وقد عك�س �سعره الفذ  ثقافتة الوا�سعة 

ودراي��ت��ه  للقوايف،  واإح��ك��ام��ه  اللغة،  م��ن  ومتكنه 

 
)4(

 ) الثقافة  وا�سع  و�ساعر  �سلطان  فهو  الآلة  بعلوم 

وثقافة  لغوية  ذخرية  ميلك  النبهاين   اأن  واحلقيقة 

�سعره، وعملت على  ان يوظفها يف  ا�ستطاع  وا�سعة 

بقاء ن�ساعة ال�سعر العربي والعودة به اإىل ع�سوره 

الزاهرة . 

فقد  لل�سعراء  معار�ساته  كرثة  يف  هذا  ات�سح  وقد   

اجلاهلي   ال�سعر  فحول  من  العديد  النبهاين  عار�س 

بن  وعنرتة  العبد  بن  وطرفة   القي�س   امرئ  اأمثال 

مدى  �سعره  ويو�سح  يكرب،  معد  بن  وعمرو  �سداد 

،  فمن تقليده  اإعجابه  ب�سعر  امرئ القي�س خا�سة 

التي  والأماكن  املواطن  من  اإكثاره  القي�س  لمرئ 

 �سليمى بطن قٍو  
ْ
مير بها  يقول امروؤ القي�س: ) وحلت

فعرعرا (  ويقول النبهاين:

رعرِ   
َ
ع�

َ
  ف�

ٍّ
و
َ
اِر من اأكناِف  ق� اأِللدَّ

 
)5(

فا فامل�سق�رِ   
َّ

�ق�ا بطن ال�س
َّ
 الن�

ْ
   فخبت

وبكائه  توقفه  يف  اجلاهلي  ال�ساعر  حال  متمثال 

وموظفا   ، الأحبة  تركه  الذي  املهجور  الربع  على 

 ، والأ�ساليب  املفردات  حيث  من  اجلاهلي  املعجم 

حتى كاأنَّ القارئ  يقراأ ق�سيدة لأحد  فحول  �سعراء 

الع�رص اجلاهلي ، وهو بهذا قد اأ�سهم يف اإحياء متانة 

والرتدي  ال�سعف  من  قوتها  على  واملحافظة  اللغة 

والتالعب باملح�سنات البالغية والبديع، الذي كان 

اآنذاك يف احلوا�رص الكربى من ارجاء الوطن  �سائدا 

بن  عمر  النبهاين  عار�س  كما  العربي، 

 ، ، واب��ن دري��د  ، وامل��ع��ري  اأب��ي ربيعة 

�سمات  من  تعترب  ال�سعرية  فاملعار�سة 

�سعره الفنية البارزة .

اأي �ساعر يقت�سي  اإن القرتاب من �سعر 

املحور  اأو  البعد  على  ال��ت��ع��رف  منا 

ومن  ال�سعرية،  جتربته  يف  الأ�سا�سي 

النف�سية  باخليوط  الإم�ساك  اأو  الك�سف  حماولة  ثم 

الروؤية  التي يتاألف منها ن�سيج  وال�سعرية والفكرية 

 
ْ
ات�سحت النبهاين،  لديوان  وبتتبعنا  لديه،  ال�سعرية 

جتربته،  عليها  قامت  التي  الأ�سا�سية  الأبعاد  لنا 

خلف  يختفي  ما  ع��ادة-   – البعد  هذا  اأن  ووجدنا 

لهيكل  تلبية  ال�ساعر  تناولها  التي  الكثرية  املحاور 

بناء الق�سيدة العربية القدمية لكن اإخال�س ال�ساعر 

لفنه جعله يقتطع لنف�سه ق�سطا وافرا من اأبيات كل 

يبلور  الذي  الأ�سا�سي  بعده  فيها  لي�سجل  ق�سيدة، 

النبهاين  اأن  لنقل  اأو   . اخلا�سة  ال�سعرية  روؤي��ت��ه 

مل  اجلارية حوله  والأحداث  ال�رصاع  �سخونة  بحكم 

كان  فقد  لديه  الق�سيدة  اأغرا�س  بتعدد  كثريا  يهتم 

عندما  خا�سة  هدفه  على  مبا�رصة  يهجم  ما  كثريا 
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على  يحافظ  مل  وه��و  داخ��ل��ه،  يف  ال�����رصاع  يحتدم 

التي  الق�سائد  تلك   يف  اإل  الق�سيدة   اأغرا�س  تعدد 

الفنية، ويف  لقدراته  ال�سعراء، مظهرا  فيها  يعار�س 

لكن  البال،  رائق  هادئا  يكون  ما  عادة  احلال  هذه 

الفر�سان،  ال�سعراء  فئة  اإىل  ينتمي  النبهاين  لأن 

حياته  يف  ن��ادرة  كانت  هذه  ال�سفاء  حلظات  فان 

وقليلة،  فالنبهاين اأمري و�ساعر من �سعراء الفرو�سية 

الر�سي..  وال�رصيف  احلمداين،  فرا�س  اأبي  مثل  مثله 

 جتربته على 
ْ
واملعتمد بن عباد، ومن ثم فقد  قامت

�سبكة من ال�رصاع، متالحمة تالحما �سديدا ومكونة 

ال�ساعر  روؤي��ة  على  اأ�سفى  متجان�سا  واحد  ن�سيجا 

لونا متميزا من الوحدة النف�سية، فالنبهاين يف حالة 

�رصاع م�ستمر، واأ�سعب اأنواع هذا ال�رصاع، �رصاعه 

مع النف�س اإنه:

�شهوة  مع  الأخيه  حبه  ي�شارع   -  )1(

عليه  اأخيه  جراأة  ولدتها  التي  االنتقام 

وتهوره ووقوفه مع االأعداء �شده .

بع�ض  من  اأع��دائ��ه  مع  �رصاعه   -  )2(

القبائل العمانية.

واأتباعه  االإم���ام  م��ع  ���رصاع��ه   -  )3(

)الراف�شني( ل�رصعية حكم النباهنة .

اخلارجي  الغزو  اأطماع  مع  �رصاعه  واأخ��ريا   -)4(

حكم  طيلة  ينقطع  مل  وال��ذي  عمان  على  املتكرر 

النباهنة. هذا القلق واخلوف امل�ستمر، خلق نوعا من 

التوتر الذي اأ�ساب اأوتار نف�س ال�ساعر املتعبة، مما 

حوله اإىل قلق خالق اأغنى جتربة ال�ساعر واأخ�سبها 

فنيا، ونتيجة لهذا القلق تعددْت �سور ال�رصاع لديه، 

فالثور ي�سارع الكالب- واحلمار الوح�سي ي�سارع 

ال�سياد املرتقب لالأتن،  القدر املفاجئ املتمثل يف 

وهو ي�سارع حبه لأخيه وغ�سبه منه وخوفه عليه، 

وي�سارع خوفه على ملكه، وهذا ال�رصاع احلاد �سكل 

لدى النبهاين نوعا من الدراما ال�سعرية، لذا وجدنا 

احلرك�ة الدائبة التي يتطلبها احلدث، ووجدنا و�سوح 

املالمح املكانية والزمانية، وقد ان�ساق النبهاين اإىل 

هذه الظاهرة بوحي ال�سليقة، ل عن اإدراك فني منه،  

ولذا فكثريا ما يختار البحور ذات التفعيلة الواحدة 

لت�سجيل األوان ال�رصاع، تلك البحور التي ت�ساعد على 

تدفق احلركة وبلورة الدراما، يقول: 

 حدَّه
َ
واأبُت ب�سيفي قد تثلَّم

 
) 6 (

  
ُ
وجفلُة فيها للكالِم حماجم  

و�سمعيا  ب�رصيا  امل��الم��ح  جم�سده  ال�سورة  هنا 

مع  امل��ع��ارك  اإح��دى  من  عودته  وت�سف  وحركيا 

يف  اأخيه  على  النبهاين  ينت�رص  ثم   ... ح�سام  اأخيه 

النت�سارات  هذه  رغم  النبهاين  لكن  معارك..  عدة 

اأخيه  وبني  بينه  ال�رصاع  ا�ستمرار  يف  راغ��ب  غري 

�رصيك �سباه وربيب تخته امللكي ولذا كثريا ما جند 

ال�ستعطاف يلي كل و�سف ملعاركه معه، اأو بعد كل 

ن�سح وحتذير له تاأتي نربة ال�ستعطاف 

وا�سحة  القتال  عن  بالكفِّ  وال��رج��اء 

قوية:

 اأو ن�رصمُت
ُ
واإين واإن �سلمتم

ُ
خللٌّ ويفٌّ باملودِة دائم  

اأراكم بعنِي الودِّ غيبًا وم�سهداً

واأ�سمو بكم واهلُل بالغيِب عامُل  

 تخذلوين عندَّ كل عظيمٍة
ْ
فِلم

ُ
وكفى بكم ياَل املروءِة لزم  

َ
 يدُّ العدى

ْ
 عنا فطالت

ُ
تخليتم

 
)7 (

 
ُ
 املخا�سم

ُ
 امل�ستنيم

َ
علينا وثار  

اأبو احل�سن بن عبد ال�سالم،  وبعد حروبه مع الإمام 

ملكه  فقد  وقد  النبهاين وحيدا طريدا حزينا  ي�سبح 

ي�سور الليل يف زمن �رصمدي ل ينتهي:-

ه
ُ
 مل يبُد نور

ُ
األ ما لهذا الفجر

ه
ُ
 كواكب

ُ
وما باُل ليلي ل تغور  

ْ
 ترادفت

ُ
 الظالم

ُ
اإذا قلُت ينجاب

ه
ُ
 همي خلَفه وكتائب

ُ
كتائب  

ا
ً
 مق�رص

َّ
الٌف اأطرُد الهم

ُ
األ هل �س

 
)8(

ه 
ُ
 األعب

ٌ
 كرمي

ٌ
بها الليَل اأو رمي  

ويقول النبهاين من الق�سيدة نف�سها موظفا املوروث 
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النبهاين  وج��د  ال��ذي  ي��زن  ذي  بن  �سيف  ق�سة  يف 

احلياتية  جتربته  اأبعاد  ويف  �سخ�سيته  مالمح  يف 

�سخ�سيته  م��الم��ح  م��ع  يرتا�سل  م��ا  وال��وج��دان��ي��ة 

مع  النبهاين  عقد  وقد  اخلا�سة،  هو  جتربته  واأبعاد 

ميتاح  وراح  حميمة  �سلة  اأوا���رص  ال�سخ�سية  هذه 

روؤيته  اأبعاد  به  يج�سد  وما  اخل�سب  موروثها  من 

ال�سعرية:-

فاإن اأُك قد فارقُت قومي واأ�رصتي

ْه    
ُ
لإدراِك �ساأٍو �سا�سٍع اأنا طالب  

ْ
َداَن  طوحت

ْ
 ُغم

ُّ
فقبلي �سيٌف رب

ه   
ُ
 جانب

َ
يم  ال�سَّ

َ
به نيٌة اإذ* اأنكر  

�ساأفجاُّ اأجناَد الطغاِة بفيلٍق 

ه
ُ
ٍر مردفاٌت كتائب

ْ َ
من العزِم جم  

ه
ُ
 الذي هو حزب

ُ
 به النَّ�رص

ُ
ي�سري

 
)9 (

وينجُده النَّ�رُص الذي هو �ساحُبْه   

 واأخريا يحقق النبهاين حلمه بالنت�سار 

وي�سور  �ساحقا،  انت�سارا  مناوئيه  على 

�سده  واملتحالفني  الأع��داء  مع  �رصاعه 

 ن�سف الق�سيدة 
ْ
يف �سورة كلية ا�ستغرقت

بعد نغمة الفخر الفردي والقبلي م�سجال 

لإحدى املعارك التي دارت بينه وبينهم 

وكانت معركة فا�سلة، ويبدو اأن النبهاين قد ا�سرتد 

هذه  اأمثال  ال�رصاع  وينتظم  عمان،  على  ملكه  بها 

ال�سورة يف خيط ق�س�سي اأقرب اإىل طابع احلكاية:

ماَن وقد
ُ
ويوم غزوُت ع

 مل اأَْن�رِص
َّ
راأْت اأنني ثم  

واأن املهيمَن يل خاذٌل

واأين على امُللِك مل اأقدِر  

وذلَك ظٌن وبع�ُس الظنوِن

 
)10(

 فلم ُتْغَفِر 
ُ
 ُتتاح

ٌ
ذنوب  

وي�ستمر النبهان�ي ي�س�ف املعرك�ة و�سف�ا ت�سجيليا 

اإىل نهايتها يف �سور ح�سية تنب�س باحلركة م�سجال 

الأ�سد  يهاجم  كما  لهم  بالأعادي، ومهاجمته  فتكه 

فريق عانه احلم�ر النافرة . 

  لقد خا�س  النبهاين معارك كثرية �سّد من يناووؤه 

اأ�سعب  لكن  اخل�سوم،  حوله  وتكاثر  احلكم  على 

بن  ح�سام  �سقيقه  وبني  بينه  دار  ما  املعارك  هذه 

كتب  ما  كثريا  الذي   ، احلكم  على  مناف�سه  �سليمان 

يرتاجع  اأن  الأخ��وة   بدماء  م�ستعطفا  الق�سائد  فيه 

عن حربه وقتاله، وهاهو يناديه يف اإحدى ق�سائده 

باأبي نا�رص تلطفا وتعطفا ،   يقول النبهاين:

 اإنها  
َ
اأبا نا�رصٍ  ل جتهل احلرب 

  لتقطيعِ  اأ�سباب الإخا واملنا�سبِ 

 
ٌ
 ل�سعبة 

َ
اأبا نا�رصٍ  اإن احلروب

ا لراكبِ 
ً
 ق�ِْدم

َ
�لق 

َ
  على راكبٍ  مل ي

 لنا 
ْ
 التي �سلفت

ُ
اأمْل  تنهَك احلرب

 
)11(

  املنا�سِب 
َ
بحبل احلديد يا كرمي  

ويقول  من ق�سيدة اأخرى مف�سال ما دار 

بينهما من هول املعركة :

لَة يومِ  احُلبيل
ْ
�و

َ
 األ ليَت �س

)12(
 املوُت عن ناب�ِه 

َ
  وقد ك�َس�ر

وطلب  كثريا  اأخ��اه   النبهاين  حذر  وقد 

 ، له  ين�سع  لكنه مل  القربى  مراعاة  منه 

اأخاه  النبهاين  قتل  اأن  النتيجة  وكانت 

، فندم  ندما  ح�ساما يف معركة احلبيل 

 ، الق�سائد  تلك  اأ�سهر  ومن   ، متوجعا  ورثاه  �سديدا 

ق�سيدته العينية التي  يقول فيها: 

ةٍ 
َّ
  بر

ٍّ
لهفي عليك  كلهف  اأم 

ُ
فقدْت جنينا فهي  ثكلى  تنزع   

�سع�سعتنا اأ�سفا عليك ومل  نكن

ُ
  لول  رداَك  لنكبةٍ  نت�سع�سع 

  يدي عمدا  يدي وتوهمي  ...    
ْ
قطعت

)14(
. 
ُ
ًدا ل تقطع 

َ
ًدا ي

َ
من  قبل  اأنَّ  ي   

 بني النبهاين والأئمة حروب عديدة - كما 
ْ
 وكانت

اأو�سحُت �سابقا - حيث دارت بينه  وبني الإمام عمر 

عام    )  
ْ
حممت  ( واقعة  اأهمها  معارك:  اخلطاب  بن 

 بانت�سار امللك  
ْ
886 ه�  يف وادي �سمائل ، وانتهت

البيعة  المام   اأن�سار  فجدد   ، الإمام  على  �سليمان 
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يف  وق�سى  النبهاين،  على  فانت�رص  له   ثانية  مرة 

فيما   ، بامل�سادرة  مظفر   بن  �سليمان  اأولد  اأموال 

يعرف بحادثة التفريق ، �سنة 887 ه� .   وبعد موت 

الإمام عمر بن اخلطاب ، خرج النبهاين على  الإمام 

معركة  بينهما  ودارت  ال�سالم  عبد  بن  احل�سن  اأبي 

من  هرمز  اإىل  النبهاين  ال�ساعر  رحيل  عن  اأ�سفرْت 

والوحدة  الغربة  يعاين  هناك  وظل   ، فار�س  اأر���س 

ويف ذلك يقول:

 موهنا           
َ
م

ْ
 بالق�س

ُّ
ذري

ُ
َدعاين الَهوى الع

  من عماَن �سحائبْه
ْ
ت

َّ
لربقٍ  تن�س�  

ٌ
قني   واخلايُل   البال  ِ  هاجع

َّ
فاأر

              
)15(

ْه   
ُ
  له  حتى   ال�سباِح اأراقب�

ُّ
             فِبت

وعندما توفى الإمام اأبو احل�سن رجع  النبهاين اإىل 

عمان وا�ستعاد احلكم .

و�سعره  النبهاين  ح��ي��اة  اأن  ون��الح��ظ 

املعتمد  حياة  كبري  ح��دٍّ  اإىل  ي�سبهان 

و�سعره،    
)16  (

ه�(   488 ت/   ( عباد  بن 

خا�سا  ف��ار���س،  ملك   �ساعر  فكالهما 

اأج���ل احل��ف��اظ على ملك  احل���روب م��ن 

ورثاه من الأجداد، ومهدد بال�سياع .

الفخر  يعد  ال�ساعر  لفرو�سية  ونتيجة 

اأهم  والطرديات   والفرو�سية   والغزل  

النبهاين:  لدى  ت�ستوقفنا  التي  ال�سعرية  الأغرا�س 

املقاتل  الفار�س  لل�ساعر  حتمية  ���رصورة  فالفخر 

فهو الركن الذي يلوذ به �سد الأعداء ، ومن ثم كرثْت 

الأنا والنحن يف اأ�سعاره فعلى �سبيل املثال:  يتكرر 

ال�سمري اأنا ت�سع مرات  ، ويتكرر ال�سمري نحن �ست 

الأبيات  ،  وحتمل مئات  مرات ، يف ق�سيدة واحدة 

يف مطالعها هذين ال�سمريين، ) فالأنا اأثبات للذات  

للقوم  اجلمعية  القيم  على  للمحافظة  والنحن   ،

   
)17(

والقبيلة ( 

من  كثريا  جعل  فخرا  بنف�سه  النبهاين  فخر  وق��د 

ويرمونه  التهام،  باأ�سابع  اإليه  ي�سريون  الدار�سني 

)18(
بالنق�س وبالعقد النف�سية 

هو  النبهاين  عند  ال��ذات��ي  الفخر  مو�سوع  وك��ان 

الأخالق العربية التي كان العربي يعتز بها، ومل يكن 

النبهاين بدعا عن غريه من �سعراء الفخر فكّل ما كان 

يفخر به النبهاين هو خال�سة املروءة العربية، ولكل 

اأمة مرياث من القيم واملبادئ تفخر بها وت�ساغ يف 

والأخالق   ...« والبطولت.  القيم  تلك  متجد  مالحم 

و�س�ور  حاجاتها  اأمة  كل  عن�د  متا�سي  والعادات 

معي�سته�ا ومن ثم فقد كانت الأخالق والع�ادات التي 

معي�ستهم،  و�سور  حاجاته�م  ثمرة  العرب  بها  فخر 

ومنعة  الع�سبية  وقوة  العن�رص،  بك�رم  فخ�روا  وقد 

اجلانب وال�سجاعة والكرم والإباء والوفاء واملروءة، 

)19(
وما اإىل ذلك مما كان �ساأنه عظيما عندهم« 

ويف هذه املبادئ والقيم يقول النبهاين:-

ٌ
             اأنا منهُل ال�سعراِء هذا باكر

ُ
  وذاَك  عني  رائح

َّ
        غاٍد  علي

فاِة واأنني
ُ
عوِد* على الع

ُّ
�سعُد ال�س

*
ُ
لعلى طغاِة القومِ  �سعٌد ذابح  

 موٍت قاتٍل
ُ
وعلى العدِو حمام

ُ
 �سفيٌق نا�سح

ٌ
وعلى ال�سديِق اأب  

باأ�سي تذُل له الليوُث وهمتي

 *
ُ
يعنو لرتبتها ال�سماُك الرامح  

  تف�سال
ُ
 الغمام

َّ
اأعطي اإذا �سح

     0
ُ
    واأجوُد  اإْن  �سنَّ  اجلواُد  املانح

 العر�َس امل�سوَن عن الردى
ُ
واأنزه

 
)20(

 
ُ
 فادح

ٌ
والذِم  اإنَّ البخَل عيب  

ا�ستخدامه  يف  ال�ساعر  ثقافة  بو�سوح  نالحظ:   *

ماك 
ِّ
مل�سطلحات الفلك: �سعد ال�سعود، �سعد ذابح، ال�س

�سعد  منها  لكل  يقال  كواكب  وال�سعود: عدة  الرامح، 

الأخبية  و�سعد  بلع  و�سعد  الذابح،  �سعد  ومنها  كذا 

و�سعد ال�سعود وهو اأحمدها، ولذا اأ�سيف اإليها، وهذه 

الأربعة من منازل القمر (  

ويقول النبهاين مفتخرا ب�سيغة النحن اجلمعية حيث 

يفتخر بقومه ون�سبه وعزتهم ومكانتهم ومتكنهم: 
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 امللوِك ومن
ُ
    نحُن امللوُك واأبناء

ُ
�سادوا ومن لهم يف الأمِر تقدمي  

 الأويل بذخوا
ُّ
   نحن التبابعُة الُغر

ُ
      ومهدْت    مبغازيها      الأقالي�م

 ملوُك الأر�ِس �ساجدٍة*
ُّ
   لنا تخر

 
)21(

 
ُ
 اخل�سِم جمدوٌع ومرغوم

ُ
ومعط�س  

* يتنا�س البيت الأخري مع قول عمرو بن كلثوم: اإذا 

 �ساجدينا ( 
ُ
 له اجلبابر

ُّ
 لنا ر�سيعا .. تخر

َ
بلغ الفطام

وجمدوع: مقطوع، مرغوم: غ�سبا عنه  .

مباهيا  بقومه  اإعجابه  فخره  النبهاين  اأودع  وقد   

اإعجابه  اأودع��ه  كما  مناقبهم،  معددا،  مبكارمهم 

بنف�سه، واعتداده املفرط بها.. يقول:-

 يعرٍب
َ
 اإل نحُن اأبناء

ُ
هل النا�س

ُ
وهل �سيٌد اإل لنا وهو تابع  

اإذا نحن فاخرنا امللوَك تخاذلوا

    
)22(

 الثمنُي الريامُع  
ُّ
وهل ي�سبه الدر  

وي��ق��ول م��ع��ددا م��ك��ارم ق��وم��ه، مفتخرا 

وعزها  اليمن  �رصف  مقابال  مبناقبهم 

حالهم،  و�سوء  ال�سمال  عرب  بخ�سونة 

عرب  ح�سارة  اإىل  انت�سابه  مو�سحا 

اجلنوب..

 كمركزي
ُ
فهل مركٌز حاَز الفخار

 كمنبعي
َ
 الفخار

َّ
 �سم

ٌ
وهل منبع  

 كقومي اإذا انتموا
ٌ
فهل يف الورى قوم

)23(
باأ�رصَف بيٍت يف مياٍن ومرفِع   

ال�ساعر  خا�سة   ، ال�ساعر  واح��ة  فهو  ال��غ��زل:  اأم��ا 

الفار�س املحارب ي�سرتيح فيها و يبثُّ فيه عاطفته، 

ب�سكل  الفرو�سية  �سعراء  لدى  الغزل  يكرث  ثم  ومن 

اأو  التقليدي  الغزل  ي�ستخدم  النبهاين  ، فها هو  عام 

التمهيدي لي�سل منه اإىل غاية اأخرى، وهل للنبهاين 

نعم  واجلواب  ق�ساءها  يريد  حاجات  املتوج  امللك 

اآدميته  بخ�سائ�س  يت�سف  اإن�سانا  النبهاين  دام  ما 

نعم �ستظل دائما »يف النف�س حاجات«.

اإن �ساع�را ملكا كالنبهاين ي�ستخ�دم ه�ذا الغزل من 

وجهة نظري و�سيلة ميهد بها لأهدافه التي تختلف 

ين�س�د  فهو  مثال،  والكيذاوي  ال�ستايل  اأه��داف  عن 

وجدارته  قوته  م��دى  عن  والإع�����الم  ملك�ه  تثبيت 

كانت  حكمه  فرتة  اأن  نعلم  ونحن  خا�سة  للحكم. 

فرتة ح�روب وفت�ن داخلي�ة وخارجية- لذا فقد كان 

النبهاين ينتقل مبا�رصة من الغزل اإىل الفخ�ر ال�سدي�د 

بنف�سه �سجاعة، كرمًا، مروءة، ن�سبا، علما، ....الخ اأو 

ال�سعرية  التجربة  ارتكزت  هنا  ومن  بقومه،  الفخر 

لدى النبهاين على ال�رصاع الذي ا�ستغل غر�س الفخر 

لتج�سيده .

يحتاجها  التي  ال�سعرية  الأغ��را���س  �ساندْت  وق��د 

تبلورْت  ثم  ومن  ودعمته،  الفخر  حمور  النبهاين 

الفار�س،  ال�ساعر  ال�سعرية يف جتربة  النبهاين  روؤية 

الفرو�سية  ب�سبغة  جتربته   
ْ
وا�سطبغت

احلقة، وباأبعادها الإن�سانية النبيلة.

مقدماته  اإح��دى  النبهاين يف  يقول       

متغزل بحبيبة ت�سمى موذيه:-

 يرقرُق يف اخلدو 
ٌ
دمع

َت ما اكتفيُت
َّ
ِد اأرقُت َثم  

 النفو    
*
لولِك موؤذيَة

�ِس ملا غ�سبُت ول �سبوُت  

ل تبخلي ذاَت الدل

 منِك مبا رجوُت
َّ
ِل علي  

 ال�سلواَن عن
ُ

لو اأ�رصب

ذكراِك »موذي« ما �سلوُت  

لول التعللِ باللقا

 ق�سيُت
ً
والو�سِل منِك اأ�سى  

ِّ
ما يل وللبنِي امل�ست

وما الذي فيه جنيُت  

يا بنُي ح�سبَك اأنني

كلَّ املكارِم قد اأتيُت  

باأ�سي تذُل له الأ�سوُد

 
)24(

  ويل على الن�رصيِن بيُت 

     وي�ستطرد يف الفخر اإىل نهاية الق�سيدة، فالق�سيدة 
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الغزل،  ذلك  ي�سند  ثم فخر  تتكون من غر�سني غزل 

ينتهجه  الذي  النهج  نف�س  على  الفخر  يغذي  وغزل 

�سعراء الفرو�سية .   

وقد اأعتاد النبهاين اأن ي�ستخدم هذا النوع من الغزل 

ال�ساعر  يبتدئ  حيث  �سابقا  ذكرته  ال��ذي  للغر�س 

الق�سيدة هينا، لينا غزل متغزل، قبل اأن ي�سنَّ هجومه 

التي  الر�سالة  اأن يبلغهم  اأعدائه، وقبل  العنيف على 

يريد تو�سيلها اإليهم، اإنه ي�ستخدم اأ�سلوب�ا اأق�رب اإىل 

الدعاية  يق�دم  حي�ث  املعا�س�ر  الإعالم�ي  الأ�سل�وب 

الالزمة لبيان مزايا حكم�ه ال�سيا�سي، واقتداره على 

ت�سيري دفة الأمور ثم ي�سّن حربا اإعالمية 

والعنف  الفوران  عظيمة  �سكال،  ب��اردة 

م�سمونا.

يقول النبهاين متغزل مبكتومة:-

 اأح�سنها 
*
نا ما كان

ُ
هلِل اأيام

ُ
فيها ولِلهو اإيراٌد واإ�سدار  

َذٌل
َ
 مكتومٌة مل يثنها ع

َ
اأيام

ُ
عني ومل يغ�َس �سفو العي�س اأكدار  

 بها
ُّ
 ل يلم

ٌ
اٌن رداح

ً
خوٌد ِح�س

...

ُ
 يقاُل ومل يعلْق بها عار

ٌ
عاب

ته
َّ
 امُلْزجي مطي

ُ
ها الراكب

ُ
يا اأي

ُ
  فاأوعار

ٌ
به تقاَذُف اأوعار  

اأبلْغ لديَكَ ملوَك الأر�ِس مالكٌة

ُ
ار قد �ساَغها قائٌل بال�سدِق فخَّ  

 له
ِّ
 من بني ُهوَد النبي

ٌ
ج

َّ
َتو

ُ
م

ُ
 �سدٍق اأقاموا امُللَك اأطهار

ُ
اأباء  

 لكم مني جماهرٌة
ٌ
اإين نذير

ُ
 فتى يهديه اإنذار

ُ
ول يالم  

دَّ اأن اأترَك الأقياَل ثاويًة ُ
لب

 
ُ
ار

َّ
عى لها جارحاُت الطرِي زو

ْ َ
�رص  

ْ
 لكم من �سيغٍم  حكمت

ُّ
اأين املفر

 
)25(

 
ُ
 واأظفار

ٌ
يف حلمكم منه اأنياب  

اأعدائه  النبهاين هادرا حمذرا مزجمرا على  وي�ستمر 

مفتخرا بنف�سه وع�سريته اإىل نهاية الق�سيدة.

غزل  �ساعر  الفرو�سية  �سعراء  من  كغريه  والنبهاين 

من  اأعماقه  فيه  متور  ما  فيه  لينفث   التغزل  يجيد 

هموم ويرى النبهاين نف�سه اأنه مرجع الع�ساق واأهل 

الهوى ... يقول  : 

... وهل عا�سٌق    يف الهوى 
ُ
م
َّ
 املتي�

ُ
اأنا العا�سُق ال�سب

  
)26(

  
ُ
  راجع

َ
اإل لع�سقي

�سعر  يف  بو�سوح  ال�سعري  الغر�س  ه��ذا  يتمثل 

املو�سوع،  بوحدة  لديه  يرتبط  ما  وعادة  النبهاين، 

مما  وحدتها  العاطفة  ح��رارة  يولِّد  التجربة  فغزل 

تاما،  ا�ستالبا  م�ستلبا  النبهاين  يجعل 

ماأخوذا بحرارة املوقف وواقعا يف اأ�رص 

التجربة ل ي�ستطيع فكاكا، ول ي�ستطيع 

طرق �سعاب اأخرى اإنه يف هذا النوع من 

الق�سائد يتخل�س من منطية هيكل البناء 

امل�سافة  ويخت�رص  للق�سيدة  اجلاهلي 

يف  التوقف  دون  املبا�رص،  بالو�سول 

حمطات التهيئة فنجده، ل يعبًا بالوقفة 

يهجم  بل  وي�ستبكي..  يبكي  الطلل  على 

مبا�رصة على غر�سه يحثه �سدق ال�سعور 

الديوان  العاطفة ويف  ويوؤججه جي�سان 

الغزل  يعترب  التي  الق�سائد  من  كثري 

الق�سائد  هذه  ومن  الوحيد.  مو�سوعها 

ق�سائده يف راية، وقد �سجل  ال�سيخ نور 

الدين ال�ساملي اإعجابه بق�سيدة النبهاين 

الرائية  يف حتفة الأعيان وقال عنها:

عليها  وتزيد  بالغة  ال�سبع  املعلقات  تزاحم  )اأنها 

   
)27(

عذوبة  ور�ساقة ( 

  ومن هذه الق�سيدة يقول النبهاين:

فلٌة
َ
ِد  ط�

َّ
 املجر

ُ
  وفيهن بي�ساء

  الك�سِح ريا  املوؤّزرِ 
ِّ
لطيفُة  طي  

عرِب  
َ
عقيلُة بي�سٍ  من خرائد ي

  
)28 (

 من منتِ  حمرِي
َ
�ناَم ال�سخم  حللَن ال�سَّ  

الأوفر  الن�سيب  ولها  النبهاين  اأ�سهر حبيبات  وراية 
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من غزلياته ، ودارت حولها حكايات اأقرب لالأ�ساطري 

 وفيها يقول  : 
)29(

 والبدرا
َ

 يك�سُف ال�سم�س
ٌ
لرايَة وجه 

 ال�سمرا  
َ
خجُل ال�سعدة 

ُ
ولدُن قوامٍ  ي�  

ٌ
 وا�سح

ِّ
 كممطوِر الأقاِحي

ٌ
 وثغر

 ال�سهَد واخلمرا                     
ُ
و�سل�ساُل ريٍق يف�سح  

  وجيٌد كجيِد الرمِي حاٍل مطوٍق

يزيُن اجلماَن واليواقيَت وال�سذرا                        

ْ
ا واإن م�ست

ً
 قلوب

ْ
 اإذا نظرْت اأ�سمت

  
)30(

م�سى ال�سوُق يف اأح�ساِء عا�سقها جهرا    

وراية هذه كما  ذكر بع�س املوؤرخني،  رمبا كانت 

هذا  ا�ستبعد  التنوخي  املحقق  اأن  اإل  ال�ساعر.  زوجة 

يقول: »ويتغزل النبهاين باأو�ساف الغواين ول�سيما 

يف  ذكرها  التي  راية   املحبوبة  زوجته  اأو  خليلته 

كما  زوج��ة  باأنها  ي�سعر  ل  و�سعره  ق�سائده،  اأك��رث 

التنوخي هذا م�ستند   ورف�س 
)31(

ترى يف ترجمته« 

اإىل ا�ستبعاد اأن يتغزل �ساعر بزوجته وي�رصح بهذا 

على املالأ، ول�ست اأرى ما مينع ذلك فرتاثنا العربي 

يحفل بذكر اأ�سماء �سعراء تغزلوا بزوجاتهم وذكروا 

 ومن هوؤلء �سبيهه يف التجربة ال�ساعر 
)32(

حما�سنهم 

امللك الفار�س املعتمد بن عباد الذي قال الكثري من 

ق�سائده متغزل يف زوجته املحبوبة. 

يقول النبهاين يف ق�سيدة اخرى مق�سما بجمال وجه 

رايه ومبينا فرو�سيته وكرمه ومروءته: 

 قد- وجمال وجهك ِحْلَفًة
ُ

    يا راي

  اأيقظِت راقَد كلِّ حزٍن كامِن  

ابٍة
َّ
هي

*
 ل�سُت بناكٍل 

ُ
    يا راي

 الهياِج ول اجلباِن الواهِن   
َ
يوم  

    اإِين وحقِك اأمُن قلٍب خائٍف

 وخوُف قلِب الآمِن    
َ
اأَلَف الهموم  

 كلِّ
ُ

    اأنا �سعُد كلِّ م�سامٍل بل نح�س

م�سارٍم بل حتُف كلِّ م�ساحِن   

     فمنازُل امُلهدي املديح منازيل

وخزائُن العايف الفقرِي خزائني  

      يلقى املعزَة والغنيمَة �سائلي

 مطاعني      
َ
ام

َ
ف�ساًل كما يلقي احِلم  

 الإلُه على ُذباِب مهندي
َ
 كتب

  
)33(

 وفيَك حنُي احلائِن 
ُ
اأنَت احِلمام  

) واإذا اأن�سفنا ال�ساعر جازَّ لنا اأن نت�ساءل ما الفرق 

الفرو�سية  ق�سائد  وغزل  الغزل  من  النمط  هذا  بني 

اأغلب  لين�سب  حتى  ؟  العربي  ال�سعر  يف  والفر�سان 

الدار�سني النبهاين اإىل �سعراء املجون واللهو والغزل 

الفا�سح؟

ول�ست اأوافق د. علي عبد اخلالق فيما ذهب اإليه من 

الغزل  التقليدية يف  النزعة  النبهاين ميثل اجتاه  اأن 

تعبري  ف�سعره   « ال�رصب  جمال�س  وو�سف  واملجون 

ملك  ذاتية  وهي  حياته،  ومنط  ملذاته،  عن  �سادق 

القي�س«  »ام��رئ  يف  ال�ساأن  كان  كما  متاما  �ساعر 

امللك ال�سليل، فالنبهاين هو امللك العربيد وقد دفعه 

التي  وامللك  والغنى  واللهو  الرتف،  حياة  ذلك  اإىل 

عا�سها ».

للغزل  مثال  اأ�سدق  النبهاين  »و�سعر  يقول....   ثم   

الفا�سح واللهو واملجون وغلب عليه التاأثر  باأمرئ 

 
)43(

القي�س يف طريقة العي�س واأ�سلوب التفكري« 

ول اأتفق مع د. �سكري بركات فيما ذهب اإليه اأي�سا 

اأثرت يف اجتاهات  التي  العوامل  عندما حتدث عن 

يعدد  اأن  بعد  يقول  اإذ  النبهاين  ال�ساعر  عند  الغزل 

�ساحبات ال�ساعر »هو كعمر بن اأبي ربيعة مطلوب 

�سبهة  الأب��ي��ات  ففي  لها  طالبا  لي�س  امل���راأة  م��ن 

 
ْ
نالت التي  الأوىل  ال�ساعر  �ساحبة  وراية  نرج�سية، 

امل�ستمرة  العربدة  الأكرب مما نظم، وبني هذه  احلظ 

  ول�ست اأدرى ملاذا 
)53(

ي�سحو �سمري ال�ساعر...« الخ 

ممن  متاأخر  �ساعر  لكل  �سبها  جند  اأن  على   
ُّ
ن�رص

�سبقه مع اأن هذه ل تعّد ميزة لل�ساعر، اإنني لن اأميز 

كان  واإن  حتى  جيد  ب�ساعر  �سبهته  ما  اإذا  النبهاين 

اأطلقوا  كما  لل�سعراء-  اأمريا  اأو  مبدعا،  ال�ساعر  هذا 

عليه- كاأمرئ القي�س اأو عمر بن اأبي ربيعة.

     اإن الق�سيدتني اللتني علق عليهما علي عبداخلالق 

24 نزوى العدد 83 - يوليو 2015

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 

 s  s s



و�سكري بركات و�سبه الأول النبهاين بامرئ القي�س 

من  هما  ربيعة  اأبى  بن  بعمر  ال�ساعر  الثاين  و�سبه 

القي�س  اأم��رئ  معلقة  فيها  حاكى  التي  ق�سائده 

احتذى  �ساعر  والنبهاين  ال�سهرية،  عمر  ورائ��ي��ة 

 وهو حينما 
) 63(

وحاكى ق�سائد عديدة  من الرتاث 

يتعمد  بل  والحتذاء،  التقليد  ذلك  ينكر  ل  يحتذي 

والبحر  القافية   يحاكي  ل  فهو  ولذا  ذلك،  تو�سيح 

بظروفها  الق�سيدة،  مناخ  اإىل  ينقلنا  واإمن��ا  فقط، 

ومالب�ساتها... ويكتفي هو باإعادة �سياغتها بلغته 

ولعل مبالغة  املتميز...  وباأ�سلوبه  اجليدة  ال�ساعرية 

عمر  وجتربة  القي�س  اأمرئ  جتربة  نقل  يف  النبهاين 

يف  الباحثني  اأوقعت  قد  هي،  كما  ربيعة  اأب��ي  بن 

جتربة  لنا  يعيد  باخت�سار  اإن��ه  اللب�س. 

ال�ساعرين باأ�سلوبه هو، ولي�س تلك جتربته 

الذاتية واإمنا هو حمتذى لتجربتني يراهما 

قدمتا لل�سعر العربي منوذجا فنيا جيدا من 

اأيا كانت نوعية ذلك الغزل  مناذج الغزل، 

ال�سدق  حيث  من  له  رف�سنا  اأو  وقبولنا 

اخللقي..  النطباع  حيث  من  اأو  الواقعي 

ال�سدق  جمال  من  به  يت�سم  ما  يكفيه  اإذ 

الفني والإجادة يف راأي النبهاين مما جعله 

واملحاكاة.  لالحتذاء  �ساحلا  نظره  يف 

وال�سوؤال الذي يراودين ما مدى �سحة القول املكثف 

حول عربدة ال�ساعر وجمونه، وانغما�سه يف اللهو؟- 

النبهاين  �سعر  دار�سي  معظم  عليه  اأجمع  ما  وهذا 

  – يف ظل ظروف الفنت واحلروب امل�ستعرة التي 
)73(

حتدق بال�ساعر وتهدد حكمه ؟.

     يبدو يل اأن الأمر يحتاج منا اإىل وقفة للمراجعة.

لي�س  »ب��اأن��ه  ه��الل  غنيمي  حممد  د.  ي��رى  وبينما 

 يرى 
)83(

هناك �ساعر �سعره ح�سي كله اأو عذري كله«

جندها  العذري  ال�سعر  »خ�سائ�س  اأن  العاين  نزار 

بحذافريها داخل �سعر النبهاين، مما ي�سمح باإ�سفاء 

 
)93(

�سمة العذرية على �سعره وعليه« 

هذا  ف��اإن  وذاك،  هذا  بني  متاأرجحا  ن��راه  وحينما 

مرّده اإىل »اإن ال�ساعر ي�سع قدما يف عامل العذرية، 

وينقل قدمه الأخرى اإىل اأر�س العالقات املح�سو�سة 

   .
)40(

مندفعا وراء اأمانيه بالو�سال« 

وعندما يقول النبهاين:

باأبي ظعائَن من ربيعِة عامٍر

ُ
 كالبدوِر مالئح

ُ
 كواعب

ٍّ
ُغر  

ِح  املراكِز و�سُّ
َّ
و

ُ
َن   عن  ح

ْ
�ِسم

ْ
ب
َ
ي

ُ
 الرائح

ُ
ا كما ابت�سم الغمام

ً
تيه  

لُتهنَّ فما اأبنَي واإمنا
ْ
حاو

)41(

ُ
اجح

َّ
كفَّ العفاُف يدي وعقلي الر  

فاإنه يوؤكد لنا اأن ال�ساعر ل يبتعد كثريا عما نلم�سه 

من خ�سائ�س عذرية لدى ال�سعراء العذريني.

غزله  يف  الرقة  ه��ذه  رغ��م  النبهاين  لكن 

ع�سي  �سديد  املحبوبة،  مع  اللني  وه��ذا 

على اخل�سوم، وهذه اإحدى �سفات ال�ساعر 

الفار�س، فقد خا�س النبهاين معارك كثرية 

وخرب ميدان القتال واأحرز من النت�سارات 

يرتمن   
ّ
فهب الكثري  حكمه  مناه�سي  على 

يف  وال�سالبة  بال�سدة  ومتر�سه  بوقائعه، 

جمابهة الأخطار، يقول:

*
  وربيِب �سلطنٍة اأطرُت فراَخه

ُ
  بال�سيِف والبي�ِس ال�سوارِم تلمع

  �ساورُته يف النقِع ثم علوُته

ُ
مب�سمٍم يفري احلديَد ويقطع  

ا
ً
 جبيِنه متمطر

ِّ
  فهوى حلر

وُع
َّ
ب

ُ
 يف الرثى وي

ُ
كالعرِي يفح�س  

     فرتكُته حتت العجاِج جمندًل

ُ
 الأربع

ُ
 الرياح

*
تك�سوه باملوِر  

       مهال طواغيَت امللوِك فاإنني

 
)42(

 
ُ
 مدفع

َ
كاملوِت لي�س له لعمري  

احلربية  املعارك  ت�سف  بق�سائد  الديوان  وميتلئ 

يتوكاأ  والنبهاين   ، ال�ساعر  خا�سها  التي  الكثرية 

يف فخره على مفاخر قدامى العرب من مثل عمرو 

اأ�سماء الرجال،  بن كلثوم واملهلهل، فيكرث من ذكر 
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فيه،  ويطيل  القتال  و�سف  ويجيد  القتال  ومواقع 

وهو �سادق العاطفة مندفع احلما�سة، قوي الو�سف، 

دقيق الت�سوير.. يقول:

هم
ُ
     فاأقبلتهم وجهي وقد ماَل جمع

ُ
 وعزمي مل مُتته العظائم

َّ
علي  

 ودونه
)43(

ِل« 
ْ
ي
َ
هم فوق »احُلب    اأنرثِّ

ُ
تيها الدراهم

َّ ُ
كما انترثْت من �رص  

 عن م�ستقرها
َ
   ب�رصٍب يبنُي الهام

 
ُ
وتناأى عن الكتاِف منه املعا�سم  

ْ
   وطعٍن كاأفواِه املزاِد حتلََّلت

ُ
 باملاِء منها املحازم

ْ
وقد اأُترعت  

وا واأوجفوا
ُّ
   فكلُّوا وملُّوا واإبذعر

 
)44(

 
ُ
فراراً كما فرْت لعمري النعائم  

 اأخذ النبهاين هذا املعنى من قول املتنبي:

   
ً
     نرثُتهم   فوق  الأحيدِب  نرثة 

ُ
كما ُنرِثْت فوق العرو�ِس الدراهم  

نظرا  وذلك  اأف�سل  هنا  النبهاين  ت�سبيه  اأن  ونالحظ 

عند  ال�سورة  لطريف  النف�سي  الوقع  توافق  لعدم 

النرث فعال  النبهاين قد جعل فعل  اأن  . كما  املتنبي 

الفاعل  اإرادة  دون  هنا  انترثْت  فالدراهم  اإراديا،  ل 

القتلى  للنقود، وكذلك  اأوقع  بالن�سبة  لنرثها، وهذا 

اإثر  عنهم  غ�سبا  بل  اإرادتهم،  دون  النبهاين  نرثهم 

الإنهزام . 

الأ�سياء  يف  النرث  اجل��رج��اين  القاهر  عبد  وي��رى 

املزاد:  يفارق،  يبني:  الثقيلة،  الأج�سام  يف  ولي�س 

اأي  مزاد  على  جتمع  الكبرية  القربة  املزادة  القرب، 

تخرج الدماء من الأج�ساد املطعونة كاأمواه القرب، 

اأب��ذع��روا:  احل��زام،  و�سع  حيث  اجلوانب  امل��ح��ازم: 

ت�ستتوا وخروا، اأوجفوا: ي�رصعوا فارين كالنعام،

  واحلق اأن هذه الأبيات يعرب كل ما فيها عن احلرب، 

والعاطفة  مو�سيقاها.  معانيها،  األفاظها،  �سورها، 

يخو�س  حمارب  النبهاين  ولأن  منها،  تنبعث  التي 

وينقلها  املناظر  يلتقط  نراه  لذا  املعركة،  معمعة 

الب�رص يف  وا�سحة معتمدا على حا�سة  ب�سورة  لنا 

ويكاد  وا�سحة  املرئيات  �سورة  وتظهر  ت�سويره 

ي�سور لنا املعركة بجزئياتها وتف�سيالتها ت�سويرا 

واقعيا غري متخيل. يقول:-

 املفا�سَة واثقًا
*
فلب�سُت لمتي

بالظاهِر املحيي املميِت الباطِن  

 �سوارٌع
ُ
وركبُت »جفلَة« والرماح

واخليل بني ت�سارب وتطاعن  

 تهتُف بالرجاِل حما�سًة
ُ

وال�سو�س

 مدرٌع بنقٍع �ساحِن* 
ُّ
واجلو  

رٍة
ُ
ف�سقيُت اأولهم بكاأ�ٍس م

 موٍت يف �سناين كامِن
ِّ
من حر  

 جبيِنه
ِّ
فطعنُته فهوى حلر

مت�رصباًل بنجيِع جوٍف �ساخِن  

 اإذ راأْت
ُ

 عني الفوار�س
ْ
فت�سع�سعت

 يف غزاِة هوازِن
َ
حمالِت حيدر  

ثلَّمًا ُ
ورجعُت بالقرِن اخل�سيِب م

 
)45(

 هاٍم هاتِن 
َّ
ودٍم على ثوبي  

   وهكذا �سور لنا ال�ساعر – ال�سور ن�سطة متحركة 

تنب�س باحلياة وتقرتب من الواقع امل�سور وتبتعد 

عن اجلمود والتوقف ... وقامت حروف العطف الواو 

والفاء بدور الربط لل�سور اجلزئية مكونة لوحة كلية 

ملا دار يف املعركة.

ولأن النبهاين – كما ذكرُت- فار�س يخو�س غمار 

من  احل��روب  ع��دة  و�سف  يف  يبدع  فهو  املعركة، 

عدة  هى  الفر�س  ولأن  واإبل،  وخيول،  حرب،  اأدوات 

 اخليل 
َّ

الفار�س الرئي�سية لذلك نرى النبهاين قد خ�س

اأ�سماء خيوله، فمنها  بق�سائد متعددة، كما تعددت 

فر�سه ال�سهري جفلة، وقد ذكرها يف ق�سيدة من اأكرث 

ق�سائده عاطفة و�سدقا، وقد قالها وهو على فرا�س 

املر�س، ويبدو اأنها قيلت يف اآخر اأيام ال�ساعر:-

�سئمُت ا�سطجاعي فوق منِت ح�سيتي

وقد ملَّ ج�سمي يا ابنَة القوِم م�سجعي   

األ قدِّمي يل يا ابنَة القومِ لمتي

ِع و�سيف���ي ورحم��ي ذا ال�سناِن املردَّ  
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َ
َت »جفلة«

ِّ
وقويل لعبدي كي يبي

فقد اآن اأن اأرمي الطغاَة مبفجِع  

َل همتي
ْ
فاإن اأبَل اأو�سابًا * فلم َتب

 
)46 (

ْثَن عزمي عن مرامي ومطمعي 
ُ
ومل ي  

النبهاين فر�سه جفلة يف ق�سائد متعددة،  وكما ذكر 

يف  يقول  ق�سيدة،  من  اأكرث  الغراب  لفر�سه  خ�س�س 

اإحداها:-

ها
َّ
وابَق   كل��

َّ
اإن ال�س�

ْ
راب 

ُ
َن عن جري الغ�

ُ
يق�رص  

ُ
ا وق��

ً
لو

َ
ه ف�

ُ
ت�

ْ
�س

ُ
قد  �س

ْ
 الِع�راب 

َ
د 

ْ
لُت له اأ�سبقِ  اجُل�ر  

�سايف الأدميِ  كاأمنا

)47(
 

ْ
�راب

َّ
ن�ي�هِ    ال��س

ْ
يجري   مبت�  

     وقد خ�س�س النبهانى ق�سائد باأكملها 

لو�سف اخليل ومدى حبه لها، منها هذه 

الق�سيدة:-

ُ
�سطنع

ُ
   اخليُل اأف�سُل ما يجبى وي

ُ
نتفع

ُ
 ماٍل به يف الباأ�ِس ي

ُ
وخري  

    هنَّ املعاقُل اإل اأنها �سفٌن

ر الَفَزُع
َ
تنجو براكبها اإن خام  

 بِه
ُ
 ما�سنَّ املغار

ُ
    اخليُل اأجنح

 
)48 (

 القنا �رصُع 
ُ
ى اأهُل احِلفاِظ وخطِّ  

اأي  احلفاظ:  اأه��ل  احل�سون،  املعاقل:   

املحافظة على العر�س واحلرم .

خ�س�ست   اأخ���رى  ق�سيدة  م��ن  وي��ق��ول 

املالمح  جم�سدة  فنية  �سورة  ورا�سما  للخيل  كلها 

والتفا�سيل، وا�سفا األوانها وعالمات الأ�سالة فيها 

واأن�سابها وجمالها وتنا�سقها :

كُك
َ

   فيها  ول   �س
ٌ
ح

َ
و

َ
  ل ر

ُ
    هيفاء

 
ُ
ع 

َ
�ل� كال  ول  ف�س�ٌس  فيها  ول �سَ  

ْ
 وا�ستوْت ودنت 

ْ
ت 

َّ
 ورق�

ْ
ت 

َّ
 ودق�

ْ
ت

َّ
   جل�

 
ُ
  فتكافا  خلقها  البدع 

ْ
ت

َ
خ�

َ
وابذوذ   

ٌ
  مت�سع 

ُ
   وال�سدر

ٌ
  مرتفع

ُ
   فالراأ�س

ُ
لُق جمتمع

َ
 واخل�

ٌ
�سع 

َّ
  مت�

ُ
�لب

ُّ
وال�س  

ً
   نباأ  

ْ
ها  قد  اأوجلت

َ
    كاأنَّ  مقلت�

  
)49(

يف اأذنها  فهي   ت�ستق�سي  وت�ستمُع   

وتكتمل فرو�سية النبهاين بالطرديات فهو يكرث يف 

�سعره من الطراد والقن�س وو�سف رحلة ال�سيد ، وله 

الق�سيدة   تلك  اأجملها  من   ، ذلك  يف  عديدة  ق�سائد 

والتي   ، امللحمي   الق�س�سي  النف�س  ذات  الطويلة  

و�سفا  الوح�سي  البقر  وثور  وكالبه  ال�سياد  ت�سف 

ت�سويريا متحركا ، ينم على مقدرة ال�ساعر اللغوية 

والبيانية الت�سويرية . وهو من خالل تلك ال�سورة 

يج�سد نف�سه مطاردا لأعدائه ومنت�رصا عليهم .

ي�سعى بخم�سِة اأكلٍب

تٍة ظئاِم
َّ
ُغ�سٍف مهر  

ته�
َّ
 وثب

ُ
فنجا ال�سبوب

�نَّ عليه بث النتقاِم  

 ان�سال
ُ
 ين�سلب

َّ
فان�سب

)50(
 الظبي فزِّع بالزحاِم 

َ
ب  

     اخلال�سة: اأن النبهاين: �ساعر الفرو�سية 

احلقة، وقد اأتهم ظلما باأنه �ساعر املجون 

والعبث واللهو والغزل الفا�سح من قبل 

املوؤرخون  ذلك  وكرر  ومناوئيه،  اأعدائه 

الدار�سني،  من  تابعهم  ومن  العمانيون 

!! واخل�سوم  اأن يعبث ويلهو  واأنى ملثله 

من  به  وحتيط  تهدده،  مبلكه  واملطامع 

كل �سوب .

الهوام�ش:

 * يوجد يف عبارة )رمي كرمي األعبه( جنا�س ناق�س.  

)وحبل احلديد اأو احلبيل مرتفع بني منح وبلدان العوامر �رصقي نزوى 

قدمي  فلج  مو�سع  احلبيل  اأن  وقيل   ، الأخوين  بني  معركة  وقعت  بها 

)13(
�رصقي منح ( 

 * موؤذية النفو�س: نالحظ دللت ال�سم، الن�رصين: جنم عال .

* )ما كان اأح�سنها: كان زائدة بني ما التعجبية وفعل التعجب، خود: 
�سابة ناعمة، مالكة: ر�سالة(  وعلينا اأن نالحظ دللت الأ�سماء املتغزل 

يكني  فالنبهاين   . ومكتومة  النفو�س،  موؤذية  مثل  راية،  با�ستثناء  بها 

نف�سية  اآذى  الأخ  لكن  اأ�سد احلب  اأحبه  الذي  اأخيه  النفو�س عن  مبوؤذية 

داخله  املكتومة  �رصخته  عن  مبكتومة  ويرمز  النبهاين،  امللك  اأخيه 

فكيف ي�سكو والأذى منه لنف�سه اأمل يقل: ) قطعت يدي عمدا يدي ( كناية 

عن مقتله لأخيه ح�سام .
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مبالغة النبهاين 

يف نقل جتربة 

امرئ القي�ض 

وجتربة عمر 

بن اأبي ربيعة 

اأوقعت الباحثني 

يف اللب�ض. اإنه 

باخت�شار يعيد لنا 

جتربة ال�شاعرين 

باأ�شلوبه اخلا�ض



 * ال�سعدة الرمح، ال�سذرا: �سذور الذهب .

اإلخ يف هذا   ... اأمن  الهياج،اإين وحقك  الناكل: اجلبان املرتاجع يوم   *
البيت من فن البديع ما ي�سمونه ب ) العك�س والتبديل ( كقوله تعاىل: 

 احلي من امليت ويخرج امليت من احلي، العايف: كل طالب ف�سل 
ُ
يخرج

اأو رزق، ذباب مهندي: اأي حّد �سيفي، حني احلائن: هالك الهالك (

وم�ساورة:  �سوارا  �ساور  �ساورته:  اخلوذة،  البي�س:  دماغه،  فراخه:   *
ثار وواثبه اأو وثب عليه، حلر جبينه: اأكرم مو�سع يف الوجه، متمطرا: 

ر الرجل: اأطرق وعرق جبينه، يفح�س:  �ساقطا ب�سدة ت�سوب املطر، ومتطَّ

ُه وك�سفه اأي يحفر ويبح�س برجله، يبوع: يحرك باعه ويديه ويتمدد  
َ
َقَلب

. املوؤر: الرتاب املائر املرتدد يف الهواء (

�سوارع:  الرماح  ال�ساعر،  فر�س  ا�سم  جفلة:  احلربية،  دروعي  لمتي   *
ممتدة، ال�سو�س: جمع اأ�سو�س وهو الناظر مبوؤخرة العني تغيظا، مدَّرع: 

البيت تنا�س مع قول ب�سار  الغبار ويف  لب�س وتدرع بدرع ثخني من 

بن برد: كاأن مثار النقع فوق روؤو�سنا/ واأ�سيافنا ليٌل تهاوى كواكبه  .

* الأو�ساب: الأطراف، الأجزاء  .

امل�سادر واملراجع:

والأو���س��اع  عمان  يف  نبهان  بنو   – احلارثي  اهلل  عبد  د.   / احلارثي   -1

الفتاح  عبد  �سعيد  اأ.د.  اإ���رصاف  ماج�ستري  ر�سالة  ع�رصهم،  يف  القت�سادية 

عا�سور – كلية الآداب / جامعه القاهرة �سنه 1990 م – اخلامتة �س 234 .

 – ن�سب عدنان وقحطان  العزيز امليمني /   الراجكوتي / حتقيق عبد   - 2 

الدوحة، �سنة 1404ه� �س 33 .

الرتاث  وزارة  –   اإ�سدارات  الأن�ساب   ، م�سلم  بن  �سلمة  العوتبي،  انظر:  كذلك 

القومي و الثقافة، م�سقط �سنة 1984م، ج2، �س 117 – 120 .                     3 - 

النبهاين، ديوان ال�سلطان �سليمان بن �سليمان، حتقيق التنوخي، ط1، املطبعة 

العمومية، دم�سق، 1965. املقدمة �س13. 

– ال�سقالوي، �سعيد بن حممد بن �سامل   ، �سعراء عمانيون، ط1، مطابع   4 

النه�سة، م�سقط 1412 ه� – 1992 م، �س 181 .

 5– ديوان النبهاين،   �س139 .

 6- النبهاين- الديوان �س 325.

 7-  ديوان النبهاين،  �س  320

8 - ديوان النبهاين، �س 64

ما  ال�سواب  ولعل  ال�سيم...  اأنكر  واإذا  غ�سان،  رب  الديوان  يف  وردْت    )*(  

�سوبناه اأعاله، وهو ما يتنا�سب مع املعنى ومع تفعيله العرو�س.

9 – ديوان النبهاين،�س 66

10–  ديوان النبهاين، �س126

11– النبهاين �س 56                              

  12– امل�سدر ال�سابق �س 58            

 13 – امل�سدر ال�سابق هام�س الديوان لعز الدين التنوخي  �س 56             

  14–  ديوان  النبهاين �س  178 

 15 – امل�سدر ال�سابق �س  63 

غ�سن  من  الطيب  نفح  التلم�ساين،  املقري  حممد  بن  اأحمد  املقري:   –  16  

م،  دار �سادر، 1408 ه� / 1988  اإح�سان عبا�س،  الرطيب حتقيق:  الأندل�س 

ج1، املقدمة       

 17-  العاين:  د . نزار  ، النبهاين بني الإتباع والبتداع ، ط1، املنتدى الأدبي 

، وزارة الرتاث القومي والثقافة ، مطبعة عمان ومكتبتها املحدودة ، م�سقط   

1413 ه – 1993 م ،  �س50

درا�سة  العماين،  النبهاين  �سليمان  �سعر  �سكري/  د.  بركات:  انظر:   –  18
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29\ مفكر من لبنان   

 كنز وطني

االأو�شاط  احتفت   ،)1984-1928( فوكو،  مي�شال  رحيل  على  عامًا  ثالثني  بعد 

الثقافية، يف فرن�شا، بهذه الذكرى، مبا يليق بفيل�شوف وكاتب �شغل �شاحات الفكر 

وميادين الن�شال باأفكاره ومواقفه و�شجاالته، طوال م�شريته الفكرية.

جتلّى هذا االحتفاء، الذي ال �شابق له، بن�رص ما مل ين�رص له من ن�شو�ض مكتملة اأو 

درو�ض جامعية اأو اأحاديث �شحفية، كما جتلى يف الكتابة عن فكره و�شريته يف 

معظم املجالت وال�شحف االأ�شبوعية وال�شهرية. هذا ف�شاًل عن كم هائل من االأوراق 

التي دّون عليها املعلومات واملواد االأولية التي ا�شتند اإليها يف تاأليف ما األفه 

على مدى اأربعني عامًا. هذه الوثائق قد وجدت فيها الدولة الفرن�شية كنزاً وطنيًا، 

ولذا فقد اأ�شبحت يف عهدة مكتبة فرن�شا الوطنية.

 علي حرب \

هكذا اأقراأ 

مي�شال فوكو

بعد ثالثة عقود على رحيله ، اكت�شفنا افال�ض الب�شرية 

من حيث عالقتها مبا ترفعه من مبادئ وقيم.



 احلا�ضر اأبداً

يعد فوكو بني فال�سفة فرن�سا الأكرث تاأثرياً والأقوى 

التي  وم�سطلحاته  ن�سو�سه  ت�سهد  كما  ح�سوراً، 

املخت�سني  لدى  وا�سع،  نطاق  على  تداولها  يجري 

مبالغة  ول  العامل.  ويف  فرن�سا  يف  عامة،  والقراء 

قوة  ا�ستثنائي من حيث  موؤلف  اإزاء  باأننا  القول  يف 

من  اأكرث  اليوم  يح�رص  وهو  ن�سو�سه.  وانت�سار  اأثره 

اأي يوم م�سى. فكلما ح�سبنا اأننا جتاوزناه يفاجئنا 

بح�سوره يف غري م�ساألة اأو ق�سية.

بج�سده  يح�رص  فاإنه  رحل،  فوكو  كان  اإذا  وهكذا، 

الآخر، اأعني بن�سو�سه املميزة واخلارقة. فهي اأعمال 

خفى اأثرها. كونها ت�سكل مادة ل تن�سب 
َ
ل مُتحى ول ي

فيها مما هو جديد وثمني؛ متامًا  قراأ 
ُ
ي ما مل  لقراءة 

واألغازها،  باأ�رصارها  حياته،  اأن  كما 

كتب عنها مما 
ُ
ت�سكل مادة لكتابة ما مل ي

هو ملغز ومثري. من هنا هذا الفي�س من 

ال�ستثمارات  اأو  والتاأويالت  التحليالت 

حتظى  اأو  لها  تخ�سع  التي  والنتقادات 

ومغامراته  احلياتية  فوكو  جتربة  بها 

الفكرية املفتوحة.

 االثر اخلارق

اأحدث  لكونه  لفوكو،  اخلارق  الأثر  يعود 

تغيرياً جذريًا يف امل�سهد الفكري والفل�سفي، �سواء من 

ّدة، 
ُ
حيث احلقل واملنهج، اأو من حيث الأطروحة والع

اأ�سلوب الكتابة ويف  ف�ساًل عما اأحدثه من حتول يف 

طريقة ممار�سة الفل�سفة.

لقد افتتح فوكو اآفاقًا جديدة لعمل الفكر غري م�سبوقة، 

بقدر ما ا�ستخدم طريقة خمتلفة يف التفكري جتددت 

الفهم، بقدر ما تغريت  الفل�سفة ولغة  معها م�سكالت 

املفكر  �ساأن  هذا  ال�سلطة.  وعالقات  املعرفة  خرائط 

اإنه ياأتي من مكان جنهله، بقدر ما ياأخذنا  املبدع، 

اإمكانًا لفهم  اأفق مل نكن نتوقعه، جمرتحًا بذلك  اإىل 

لفعل ما كنا نعجز  اأو  الفهم  ي�ستع�سي على  ما كان 

عن فعله.

 التجربة الوجودية

التجربة  هو  كتبه  ما  كل  يف  فوكو  منطلق  كان 

الوجودية املعا�سة وامللمو�سة، بكل اأبعادها الع�سقية 

واملعرفية وال�سيا�سية والفنية.

ثالثة  على  تنطوي  لها  مفهومه  بح�سب  والتجربة، 

اأبعاد متداخلة ومرتاكبة: �سكل معريف يبني به املرء 

عالقته مع احلقيقة، منط �سلطوي ينظم عالقة الواحد 

بالآخر، كود )معيار( خلقي يدير به ال�سخ�س عالقته 

يتناول  رابع  عد 
ُ
ب ذلك  اإىل  ي�ساف  ورغباته.  بذاته 

يف  رتجم 
ُ
ي كما  اخلارج،  مع  الداخل  متف�سل  كيفية 

الروؤية  بني  والعامل،  الوعي  بني  العالقة  اأمناط 

والعالمة، بني اخلطابات والوقائع.

 الن�ص واحلقيقة

كان  الذي  الرا�سخ  التقليد  فوكو  ك�رص 

كنتاج  املعرفة  مع  اأ�سحابه  يتعاطى 

واملنطق؛  والعقل  والفكر  للوعي  �ساٍف 

خالل  من  احلقيقة  مع  تعاطوا  ما  بقدر 

مقولت املاهية واملطابقة وال�رصورة...

املتناول،  يف  هو  ما  اإىل  فوكو  عاد  لقد 

بعيداً عن كل تهومي ايديولوجي اأو ت�سبيح 

ذاتي اأو قطع وثوقي دغمائي..

الأثر  هو  الذي  الأر�سيف  اإىل  عاد  اذن 

ينتجه  ما  يف  يتج�سد  كما  الباقي، 

بينهم  ومن  والعامل،  الذات  حول  الب�رص، 

العلماء والفال�سفة، من اخلطابات التي ل نهاية لها 

مبنطوقاتها وت�سكيالتها واأنظمتها...

 اإ�سكالية اخلطاب

مقا�سد  على  يقف  لكي  ل  اخلطابات،  اإىل  عاد  وهو 

ا كانت تريد قوله ومل تقله، 
ّ
موؤلفيها اأو لكي يك�سف عم

ول لكي يبنّي اأين اأ�سابت واأين اخطاأت. بل لكي يبنّي 

ا ت�ستبعده بالذات يف ما هي تتكلم عليه.
ّ
عم

بنيته  نف�سه وحقيقته ويحجب  ين�سى  اإمنا  واخلطاب 

اأي البداهات  و�سلطته، بقدر ما يخفي كيفية ت�سكله، 

اأو  ي�ستخدمها،  التي  الآليات  اأو  عليها،  يتاأ�س�س  التي 

يوظفها.  التي  القوى  اأو  اإليها،  يلجاأ  التي  الألعيب 
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اإىل خلل  اأو  اإىل ق�سور معريف  ول يعود هذا احلجب 

يكون  اأن  دون  يحول  وجودي  عائق  هناك  منهجي. 

خطاب الواحد اأداة للتفكري ومو�سوعًا له يف اآن.

وتلك هي اإ�سكالية اخلطاب: هناك يف كل ما نفكر فيه 

اأو نعرفه اأو نربهن عليه، جانب غري مفّكر فيه، يخرج 

عن نطاق ال�سيطرة ويبقى يف دائرة العتمة.

 احلفر املعريف

اقتحامها  فوكو  حاول  التي  املنطقة  هي  هذه 

على  ال�ستغال  الركيولوجية:  الأثرية  بتحليالته 

اأو  بنياتها  وتفكيك  طبقاتها  يف  باحلفر  اخلطابات 

بذلك  متجاوزاً  اتها، 
ّ
طي وك�سف  بداهاتها  بتعرية 

ال�سح  بثنائية  تعمل  التي  الي�ستمولوجية  املقاربة 

نحو  العقلي،  وغري  العقلي  اأو  واخلطاأ 

املفكر  وغري  فيه  املفكر  جديدة:  ثنائية 

الذات  متار�سه  ا 
ّ
عم بذلك  كا�سفًا  فيه، 

ال�سمت  املفكرة، فيما هي تفكر فيه من 

عليه  يت�سرّت  وعما  والن�سيان،  واجلهل 

من  عليه  وي�ستدّل  يعقله  فيما  العقل 

�رصوب احلمق واجلنون والالمعقول...

هذا ما فعله فوكو عندما با�رص م�رصوعه: 

كتابة تاريخ الأفكار يف ميادين الفل�سفة 

النه�سة  ع�رص  من  بدءاً  الإن�سان،  وعلوم 

مروراً  ع�رص،  التا�سع  القرن  نهاية  حتى 

الأنوار،  وع�رص  الكال�سيكي  بالع�رص 

»الكلمات  كتابه  يف  خا�س،  ب�سكل  ذلك  جتّلى  وكما 

والأ�سياء« )1966(، ثم يف كتابه »اأثريات املعرفة« 

)1969(، وفيه يتناول املنهجية التي ا�ستخدمها يف 

الكتاب الأول.

جديدة،  مفاهيم  �سوغ  عن  فوكو  حفريات  اأ�سفرت 

اأو  جديدة،  مبعاين  قدمية  مفردات  با�ستخدام  �سواء 

التدابري،  اخلطاب،  مثل  جديدة،  م�سطلحات  ت 
ْ
ِبَنح

الب�ستيميه  التفكري،  على  املمتنع  املعرفة،  اأثريات 

.)épistèmé(

اأتوقف عند هذا امل�سطلح الأخري الذي هو مفتاح لفهم 

لاللتبا�س  مثار  اأي�سًا  هو  والذي  الفوكوي،  الجناز 

واجلدال، �سواء من حيث مفهومه اأو من حيث ترجمته 

اليونانية  يف  يعني  اللفظ  هذا  الأخرى.  اللغات  اإىل 

»العلم«، وقد ا�ستخدمه فوكو بتوجه جديد، على �سبيل 

مو�سوعات  على  ا�ستغل  ما  بقدر  البتكار،  اإعادة 

جديدة. وامل�سطلح يتعدى ترجمته اإىل نظام معريف، 

با�ستخدام  ترجمته  والوىل  العربية.  اإىل  نقل  كما 

على  مفتوح  مفهوم  واحلفرية  »حفرية«1)*(.  كلمة 

تعدد البعد من حيث الدللة.

كيفية  يعني  احلفرية  م�سطلح  باأن  القول  ميكن 

اخلطابات  بني  والأ�سياء،  الكلمات  بني  التمف�سل 

اخلطابية  املمار�سات  بني  واملو�سوعات، 

واملمار�سات العملية، بني الت�سكيالت اخلطابية وبني 

الن�ساق املعرفية والفروع العلمية.

كذلك ميكن القول باأنه و�سيط يقع على احلد الفا�سل 

التفكري  عن  فكر  كل  يف  يخرج  ما  بني 

وي�سّكل قاعدته اأو اأ�سا�سه يف اآن.

معني  ع�رص  يف  يتيح  الذي  فهو  ولذا، 

انتظام اخلطابات وانبجا�س املعارف. اأي 

هو الذي يتيح لالفكار اأن ترتتب وللعلوم 

ت�ستغل؛ وهو  اأن  وللعقالنيات  تت�سكل  اأن 

من  النتقال  كيفية  اأي�سًا،  يف�رص،  الذي 

نظام معريف اإىل اآخر، اأو من حقبة فكرية 

اإىل اأخرى.

الإمكان  وراء  يقف  الذي  اآخر، هو  بكالم 

النفتاح  عن  امل�سوؤول  وهو  وعدمه، 

ا 
ّ
عم القول،  على  ميتنع  وعما  قال 

ُ
ي ا 

ّ
عم والنغالق، 

ينتجه  ما  يف  ي�ستبعده  ا 
ّ
وعم ره 

ّ
ت�سو العلم  بو�سع 

اأم باأبنية  الب�رص، و�سواء تعّلق الأمر باأن�ساق املعرفة 

الواقع.

 الت�ضابه والتمثيل

ع�رص  يف  مّثلت  قد  »الت�سابه«  مقولة  اأن  ذلك  مثال 

الأوىل  ال�سورة  اأو  الغائر  النظام  الأوروبي  النه�سة 

للمعرفة التي وقفت وراء تكوين خطاب الإن�سان الذي 

اإىل  ينظر  كان  ما  بقدر  واملرجع،  املركز  هو  اأ�سبح 

العامل من خالل مفردات التماهي  والتمراأي، وبقدر 

ما كانت العالمات تعك�س طبيعة الأ�سياء. هنا تكون 

الدال.  على  وللمدلول  اللفظ  على  للمعنى  الولوية 
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ال�سيمياء  مع  منهجًا  بو�سفه  التاأويل  يتطابق  هنا 

بو�سفها علم العالمات.

ديكارت،  ع�رص  الكال�سيكي،  الع�رص  يف  الدخول  مع 

ر، بل حدث 
ّ
ج والتطو

ّ
مل يتم النتقال على �سبيل التدر

انقطاع، اإذ حّلت حمّل مقولة الت�سابه مقولة »التمثيل« 

املركبة، اأي قابلية التمثيل لأن يتمثل ذاته، اأو كون 

التمثيل  فكرة  يت�سمن  اآخر  �سيئًا  ميثل  الذي  ال�سيء 

خطاب  بن�سوء  �سمحت  التي  هي  املقولة  هذه  ذاتها. 

ولذا  والرتتيب.   والنظام  القيا�س  على  القائم  العقل 

والتحليل،  النقد  اإىل منهج  التاأويل مكانه  اأخلى هنا 

الت�سابه والتباين  التماهي ثنائية  وحّلت حمل فكرة 

يف تعريف الأ�سياء وت�سنيفها.

�سورة  تنهار  ع�رص،  التا�سع  القرن  يف  الدخول  مع 

الإن�سان التي ولدت يف ع�رص النه�سة وبلغت ذروتها 

�سيد  »الإن�سان  مقولة  مع  الكال�سيكي  الع�رص  يف 

الطبيعة ومالكها«، بقدر ما اخرتق مفهوم »التاريخ« 

كل ما كان الإن�سان يخلع عليه طابع التعايل، فيما 

اأي  اأو عابر وزائل.   ،
ّ

هو يف احلقيقة حمايث، ومتغري

اأعمال لها تاريخيتها ون�سبيتها. هذا ما ك�سفته علوم 

ال�سيا�سي  والقت�ساد  والتنولوجيا  النف�سي  التحليل 

والأل�سنية احلديثة.

 املعنى واملنظومة

اإىل  النحو  علم  من  النتقال  اأن  الأخرى  المثلة  من 

حفرية  تغري  لول  ممكنًا  يكن  مل  احلديثة  الل�سنية 

املعرفة الأوىل، اأي النتقال من مقولة »املعنى« اإىل 

مقولة »املنظومة«، متامًا كما اأن النتقال من مقولة 

اأتاحت  التي  هي  »املعيار«  مقولة  اإىل  »الوظيفة« 

التحول من علم احلياة اإىل علم النف�س، واأن النتقال 

اإىل مقولة »القاعدة« هو الذي  من مقولة »ال�رصاع« 

اأتاح النتقال من حتليل املوارد اإىل علم القت�ساد.

اأو  العن�رص  اأو  ال�سيء  هذا  هو  ما  ال�سوؤال:  ثار 
ُ
ي هنا 

العجيبة  القدرة  هذه  كل  ميلك  الذي  اجلذر  اأو  املبداأ 

والتف�سري  ال�رصح  على  اأو  والت�سنيف  التو�سيف  على 

اأو على الفهم والت�سخي�س، يف كل ما ينتجه الإن�سان، 

من  ويعمل،  يرغب  اأو  ويعرف  يتكلم  كائنًا  بو�سفه 

واملوؤ�س�سات  واملعارف  اخلطابات  ت�سمل  تدابري 

والقوانني والجراءات الإدارية والن�سطة املدينية.

 ما وراء الذات

تعريف مل�سطلح  نقف على غري  فوكو،  اإىل  عدنا  اإذا 

درا�سته  ثنيات  يف  �رصحه  يحاول  كما  »احلفرية«، 

ات خطابه:
ّ
وطي

هي  واإمنا  دة، 
ّ
جمر لي�ست  ولكنها  �سورة،  فهو   -

�رصط  ت�سكل  التي  تربتها  اأو  اأر�سها  يف  متجّذرة 

اإمكانها.

- وهو اأ�سل اأو اأ�سا�س، ولكنه دومًا متواٍر، ول ميكن 

القب�س عليه.

- وهو مبداأ قبلي ي�سبق اأي معرفة ول يعرف بذاته، 

ولكنه لي�س متعاليًا بل تاريخي وحمايث. 

- وهو �سكل، ولكنه لي�س مبثابة روح ع�رص اأو بداهة 

عقالين  منط  اأو  والن�ساق،  اخلطابات  كل  يف  تتحكم 

ل  ومفتوح  كثيف  حقل  بل  املعارف،  كل  يخرتق 

املمار�سات  بني  املت�سابكة  العالقات  من  ين�سب 

اخلطابية وال�سكال املعرفية. ولذا هو ل يقراأ مبفردات 

ج 
ّ
التدر الذات، ول مبفردات  �سيادة  اأو  املتعايل  الأنا 

والتقدم، بل مبفردات النف�سال والقطيعة والتفاوت 

والختالف والعتبة...

احلفرية  كانت  اإذا  ا 
ّ
عم حول  ال�سوؤال  يح�رص  هنا   -

بني  ّنف 
ُ

�س قد  فوكو،  واأن  خا�سة  بنية،  هي  الثرية 

اأعالم البنيوية. ل �سك اأنها بنية، ولكنها بنية غائرة، 

الذات  وراء  من  تلعب  ما  بقدر  لواعية،  عميقة، 

املخاتلة  ورغباتها  ال�سامتة  بلغوناتها  »ال�سيدة« 

وافكارها امللتب�سة و�سيفراتها امللغزة. وهذا ما حمل 

فوكو على احلديث عن »نهاية الإن�سان«.

بالطبع لي�ست احلفرية بنية جامدة اأو ثابتة بقوانينها 

الذين  البنيويني  بع�س  معها  تعامل  كما  الأبدية، 

لة 
ّ
ياأخذون بالواقع كما يقدم نف�سه، واإمنا هي متحو

»املنطق  بح�سب  الواقع  اإذ  با�ستمرار،  كة 
ّ
ومتحر

م�ستمر،  حراك  يف  هو  املاهوي،  ولي�س  التحويلي«، 

ذلك  مّت  ولو  دائم،  توتر  يف  هو  الفكر  اأن  كما  متامًا 

هو  العامل  اأن  يعني  مما  �سامتة.  اأو  معتمة  ب�سورة 

جمموعة من البنى اخلا�سعة دومًا للتعديل والتغيري، 

باأفراد  اأو  وت�سكيالت،  مبنظومات  الأمر  تعّلق  �سواء 
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وجماعات، اأو بتدابري واجراءات. ول عجب. فاإذا كنا 

اأن  ذلك  فماآل  نهائية،  حلقيقة  وجود  ل  باأنه  نعتقد 

الكالم على احلقيقة ل ينتهي، كما ت�سهد خطاباتها 

من البداية حتى اليوم.

يّت�سم  مفهوم  اإزاء  احلفرية  م�سطلح  مع  نحن  وهكذا 

فاإن  هنا  من  التعار�س.  بل  والزدواج،  بال�ستباه 

حماولت فوكو اي�ساحه، املرة تلو الأخرى، ل تبّدد 

جديد،  تعريف  كل  لأن  الكالم،  تقفل  ول  اللتبا�س 

يف  ازاحة  حدث 
ُ
ي اإمنا  خمتلفة،  عبارة  با�ستخدام 

الدللة اأو تغيرياً يف املعنى.

 املفهوم والتبا�ضه

ي�سل  انه  التعريف.  اإ�سكالية  هي  وهذه 

ل  ال�سيء  اإذ  ماأزقه.  اإىل  ب�ساحبه  دومًا 

اأي  ور�سومه،  باأعرا�سه  بل  بذاته،  ف 
ّ
عر

ُ
ي

بن�سبته اإىل �سواه من الأ�سياء التي تنّد عن 

احل�رص وال�ستق�ساء. ولذا ل تعريف يخلو 

من اعتباط اأو اق�ساء.

واإذا كان فوكو عندما يتحدث عن اللغة، يف 

�سوى »ن�س  يرى  ال�ساد�س ع�رص، ل  القرن 

اول« وما ينتج حوله من التاأويالت التي ل 

نهاية لها، فاإن ن�سه، هو نف�سه، ي�ستدعي 

املختلفة،  التاأويالت  من  يتناهى  ل  ما 

نف�سه  فوكو  تعار�س  املتعار�سة،  ورمبا 

هي  احلفرية  باأن  كقوله  م�ساألة،  غري  يف 

الع�سور،  من  ع�رص  يف  ممكنة  املعارف  جتعل  التي 

هو  ممكنة  احلفرية  يجعل  ما  باأن  ذلك  قبل  قال  فيما 

اأو قوله باأن العالمة متتلك »بع�س  عالقتها بالنظام. 

الف�سلية« يف الع�رص الكال�سيكي، يف حني يقول انها 

تابعة للمعنى، لأن ال�سورة الطاغية واملهيمنة، يف هذا 

الع�رص، وكما يوؤكد فوكو مراراً، هو التمثل وقدرته على 

اأن يتمثل ذاته.

اأو كقوله اإن نظام العالمة هو ثالثي يف القرن ال�ساد�س 

ع�رص، فيما هو ثنائي يف القرن ال�سابع ع�رص، مع اأن 

هذا النظام ل ميكن اإل اأن يكون ثالثيًا: ال�سم وامل�سمى 

والت�سمية، الكلمة وال�سيء وكيفية متف�سلهما، خا�سة 

واأن التمثيل يف الع�رص الكال�سيكي، بو�سفه ال�سورة 

الأوىل، هو ذو بنية مركبة وم�ساعفة.

هو  النقي�سني،  بني  الرتدد  هذا  يف�رص  اآخر،  اأمر  ثمة 

بالدر�س  تناوله فوكو  الذي  �س�ساعة احلقل   
ّ

ما خ�س

 
ّ
مطب وهذا  ذاك.  اأو  الع�رص  هذا  يف  �سواء  والتحليل، 

�سيما  ول  الفكرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اأكرث  فيه  وقع 

يف العامل العربي.

اإذ ل ميكن ملقولة اأو �سورة اأو منوذج ان يختزل ع�رصاً 

للدر�س  حقول  اإزاء  نحن  هوية.  اأو  ثقافة  اأو  تراثًا  اأو 

بحيث  والتعقيد،  والغنى  والكثافة  الت�ساع  من  هي 

اإن ادراجها حتت مقولت كلية اأو نظريات �سمولية ل 

يخلو من وهم وادعاء اأو من حجب واق�ساء. 

مفهوم  ماهية  على  القب�س  ي�سعب  كّله،  لذلك 

القوية.  املفاهيم  �ساأن  وهذا  »احلفرية«. 

فهي من الغنى والكثافة، بحيث ل �سبيل 

هي  كما  عليها،  الكالم  ا�ستنفاد  اإىل 

مفاهيم »التعايل« عند كنط اأو »التفكيك« 

عند دريدا اأو »الختزال« عند هو�رصل، كل 

الغنية  اإمكاناته  واحد منها مفتوح على 

املتعار�سة.  اأو  املتعددة  واحتمالته 

الهوامات  من  به  ين�سج  مبا  عالقته  انه 

هو  ما  بقدر  والطياف،  وال�ستعارات 

عالقته مبا يتقاطع معه اأو يتعار�س من 

املفاهيم واملقولت.

�سيء  احلفرية  م�سطلح  يف  يكون  قد 

فوكو  ا�ستبعدها  التي  املقولت  كل  من 

�ساتر.  اأو  هو�رصل  اأو  هيغل  اأو  كنط  اأو  ديكارت  عند 

ولكننا اإزاء تركيب مفهومي جديد هو اقرب ما يكون 

يف  اأو  والعارية،  الأوىل«  »�سورته  يف  النظام  اإىل 

الأنظمة  نظام  مبثابة  فهو  ولذا  اخلام«.  »كينونته 

منط  ملعرفة  ك�سفه،  الثري  التحليل  ي�سعى  الذي 

اأو  ويعي�سها  الإن�سان  يختربها  كما  الأ�سياء،  وجود 

د 
ّ
تتج�س وكما  ي�سنعها،  اأو  وي�سّنفها  فيها  يفكر  كما 

يف  اأو  الدراكية  واملنظومات  اللغوية  ال�سيفرات  يف 

املمار�سات العملية والجراءات التاريخية.

 في�ص املعنى

من  بكثري  واو�سع  اغنى  هو  فوكو  ن�س  اإن  يكن  اأيًا 
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عما  دومًا  يفي�س  ما  بقدر  وتعريفاته،  اطروحاته 

مل  ما  فيه  يقراأ  قارئه  فاإن  ولذا  يقوله.  اأو  به  ينطق 

اأو  �سيفراته  يفكك  اأو  �سمته  يف  يقراأ  ما  بقدر  يقراأ، 

يت�سّلل من بني �سقوقه وفراغاته اأو يلتفت اإىل هوام�سه 

ومنافيه...

ما  له، يف  �سابق  ل  انقالبًا  اأحدثت  اأعمال  اإزاء  نحن 

يخ�س حتليل اخلطاب.

د انعكا�س للواقع اأو مراآة 
ّ
قبل فوكو كان اخلطاب جمر

للحقيقة.  مع فوكو اأ�سبح اخلطاب هو نف�سه ممار�سة 

والتحليل،  الدر�س  لعمل  ت�سكل منطقة خ�سبة  فكرية 

بقدر ما اأ�سبح واقعة ترتك اأثرها يف تركيب املفاهيم 

بالواقع.  املعارف، وعلى نحو يغري عالقتنا  وانتاج 

وبتغيري النظرة اإىل اخلطاب تتغري العالقة مع الفكر 

والذات واملعنى واملعرفة واحلقيقة.

الهواء  من  خاليًا  فكريًا  جوهراً  لي�ست  فالذات   -

فعل  يف  الفكر  يتنا�ساه  ما  هي  واإمنا  والو�ساو�س، 

التفكري نف�سه، الأمر الذي يزيح الكوجيتو عن عر�سه، 

بو�سفه مماهاة تامة بني الذات وذاتها اأو بني الذات 

والأ�سياء.

ال�رصوط  دفرت  على  وقوفًا  لي�ست  واملعرفة   -

ال�رصورية، بل هي خرق لل�رصوط لالنتقال من عتبة 

�رصوط  دون  يتنا�سى  اخلطاب  لأن  نظراً  اأخرى،  اإىل 

امكانه.

- واملعنى لي�س هو ما تهبه الذات املتعالية لال�سياء، 

بل هو ثمرة اأنظمة العالقات وت�سكيالت اخلطاب التي 

ح به.
ّ
ا تقوله اأو ت�رص

ّ
تفي�س دومًا عم

ال�سافية  املاهيات  على  قب�سًا  لي�ست  واحلقيقة   -

ال�سحيحة  للمعارف  تراكم  هي  ول  حم�سة،  بعقول 

اأو ت�سحيح متوا�سل لها، اأي هي ل ت�سبق حماولت 

اإقرارها، واإمنا هي ثمرة ممار�سات فكرية وخطابية 

واإجراءاتها  تاريخها  لها  اأي  و�سلطوية،  اأو جمتمعية 

انتاجها  وموؤ�س�سات  ونظامها  �سيا�ستها  لها  كما 

ومن  ع�رص،  اإىل  ع�رص  من  تختلف  وهي  وتداولها، 

جمال اإىل اآخر، ومن ثقافة اإىل �سواها.

 ال�ضلطة واملعرفة

الفهم  لعمل  جديدة  منطقة  فوكو  اقتحم  اأي�سا  هنا 

والت�سخي�س، كانت م�ستبعدة، بل مرذولة، من جانب 

فوقي،  بعقل  ال�سلطة  م�ساألة  تناولوا  الذين  الفال�سفة 

مركزي، نخبوي.

لقد نزل فوكو من �سماء التنظري املتعايل اأو اخلاوي 

املوؤ�س�سات  بدر�س  فاهتم  املعا�س.  الواقع  ار�س  اإىل 

التي ت�سكل قاع ال�سلطة وار�سها، كاملدر�سة، والثكنة، 

وال�سجن، وامللجاأ، وامل�ست�سفى...

وراء  وقفت  التي  هي  املوؤ�س�سات  هذه  مثل 

»املجتمع  اأي  احلديث،  الوروبي  املجتمع  ولدة 

الج�ساد  على  معه،  ت�سكلت  الذي  الن�سباطي«، 

والعقول، �سلطة جديدة مبعايريها واآلياتها و�سبكاتها 

التي ت�ستغل باملراقبة وال�سبط اأو القولبة اأو التطويع 

ال�سوي  ثنائيات  خالل  من  والق�ساء،  التهمي�س  اأو 

واملنحرف، اأو البالغ والقا�رص، اأو العاقل واملجنون...

هذا ما جتلى ب�سكل خا�س يف كتاب فوكو »املراقبة 

جديدة  مقاربة  فيه  ا�ستخدم  الذي  والعقاب«، 

خرائطية، جيولوجية، ح�سيلتها تغري مفهوم ال�سلطة 

ال�سلطة مل تعد تفهم بو�سفها  اأن  الأول  من جانبني: 

تقت�رص على الدولة مبوؤ�س�ساتها واأجهزتها و�رصطتها 

د نظام �سامل لل�سيطرة 
ّ
وقوانينها، ول بو�سفها جمر

)تّنينًا( من فرد على اآخر، اأو من جماعة على اأخرى. 

بو�سفها  ال�سلطة  تفهم  للخرائط  فوكو  حتليل  بح�سب 

يف  واملنبثة  املحايثة  القوة«  »عالقات  من  جملة 

الف�ساء الجتماعي بكل جمالته ودوائره وموؤ�س�ساته.

هي  بالآخر  الواحد  عالقة  تبدو  املعنى  بهذا 

متار�س  الذي  املجال  يف  تت�سكل  �سلطوية  عالقة 

اأو  تدعمها،  التي  املواجهات  لعبة  خالل  من  فيه، 

ال�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها لكي تفعل وتوؤثر، اأو 

لكي ترتجم يف جهاز موؤ�س�سي اأو يف �سكل قانوين اأو 

يف خ�سوع اجتماعي.

هنا  نحن  باملعرفة.  ال�سلطة  ربط  هو  الثاين  اجلانب 

اإزاء زوجني من املفاهيم ل ينفك احدهما عن الآخر، 

يف  ال�سلطة  ت�سكل  لكيفية  فوكو  حتليالت  بينت  كما 

املجتمع احلديث. فعلوم الن�سان يف جمالت النف�س 

�سافية  عقول  يف  تن�ساأ  مل  والنا�سة،  والجتماع 

ن�ساأت  هي  وامنا  غري،  ل  املعرفة  �سغف  يحركها 

الن�سباطي  املجتمع  ت�سكل  مع  ممكنة  وا�سبحت 
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افراداً  الب�رص،  انتاج معرفة حول  ال�سناعي:  والع�رص 

وجماعات، لخ�ساعهم وتطويعهم. وهكذا لكل �سلطة 

معرفتها، كما لكل حقيقة �سيا�ستها.

اأننا جتاوزنا، اليوم، »املجتمع الن�سباطي«.  ل �سك 

وال�سبكة،  واملعلومة  العوملة  ع�رص  يف  الدخول  فمع 

الرقمي«  »الإن�سان  هو  يولد  جديد  ان�ساين  �سكل  ثمة 

د مادة لإنتاج معرفة و�سلطة على 
ّ
الذي مل يعد جمر

العقول والج�ساد. ولكنه اأ�سبح هو نف�سه ينتج معرفة 

اإىل  الع�سلة  جمتمع  من  النتقال  ح�سيلة  هي  وتلك 

يقراأ  اأن  فرد  كل  بو�سع  اأ�سبح  املعرفة.  جمتمع 

املعلومات ويت�رصف بها عرب ال�سا�سات. 

هوام�س  اليوم  ميلك  الفرد  اأن  يعني  مما 

يف  ميلكها  يكن  مل  حريته  ملمار�سة 

الع�سور ال�سابقة.

ولكن ذلك ل يعني اأن الفرد يعي�س اليوم 

يف زمن الفردو�س، حتى يف املجتمعات 

التعبري  حريات  من�سوب  فيها  يبلغ  التي 

درجة عالية. فاملجتمع ل يكّف عن انتاج 

الق�ساء  اأو  والتمييز  التفاوت  مظاهر 

اآلياتها واأ�سكالها تتغري  والتالعب. ولكن 

اأ�سكال  فاإن  ولذا،  ع�رص.  اإىل  ع�رص  من 

املقاومة تتغري مع تغري املعطيات. واإذا 

�سلطة  فلكل  معرفتها،  �سلطة  لكل  كان 

ا�سكال مقاومتها.

 اإدارة اجلموع

»املراقبة  كتابته  من  �سنوات  بعد 

ال�سلطة،  م�ساألة  معاجلة  اإىل  فوكو  عاد  والعقاب«، 

ولكن بتو�سيع احلقل وتغيري املو�سوع، فانتقل بذلك 

من ال�سلطة على �سعيدها املجهري بو�سفها تطويع 

بو�سفها   ،
ّ

املكرب �سعيدها  على  ال�سلطة  اإىل  الأفراد، 

ادارة ال�سكان يف بلد ما، من حيث الولدة والتنا�سل 

يف  جتلى  ما  هذا  وال�ست�سفاء.  ال�سحة  حيث  من  اأو 

م�سطلحني ابتكرهما فوكو اأو ا�ستثمرهما.

»ال�سلطة  هو  والثاين  احليوية«  »ال�سيا�سة  هو  الأول 

احليوية«. واذا كان الأول ي�سري اإىل حقل جديد،  فاإن 

بو�سع  ما  اإىل  اأي  �سيا�سية،  اإىل ممار�سة  ي�سري  الثاين 

تفعله يف مقاومة  اأن  ال�سكان،  الكرثة واجلموع، من 

الهيمنة. بهذا يتحول املفهوم  ال�سبط وقوالب  اآليات 

اإىل اداة مقاومة �سد منطق الدول، على ما ا�ستثمره 

الفيل�سوف اليطايل طوين نيغري.

ل �سك اأن اأهمية فوكو ل تكمن يف مواقفه الن�سالية، 

الواقع  ي�سخ�س  لكي  ويحّلل  يدر�س  كونه  يف  بل 

هو  وهذا  مفاهيمه.  تركيب  اأو  اإ�سكالياته  ب�سوغ 

رهان الفيل�سوف الذي هو مفكر حمرتف: جتديد العدة 

اإىل  اأو  اإىل مفكر عقيم  الفكرية، من غري ذلك يتحول 

بخدمة  ي�ستغل  منافق  داعية  اإىل  اأو  فا�سل،  منا�سل 

�سيا�سي،  نظام  اأو  ايديولوجي  م�رصوع 

فيما  ز، 
ّ
والتحي ب 

ّ
بالتع�س �سواه  ّتهمًا 

ُ
م

زه 
ّ
به وحتي

ّ
هو ل يح�سن الت�سرّت على تع�س

الفا�سح.

يف  ي�سهم  فكريًا  عماًل  فاإن  املعنى  بهذا 

الهيمنة  وا�سكال  ال�سلطة  اآليات  تفكيك 

كتاب  يف  فوكو  فعل  كما  وامل�سادرة، 

فاعلية،  اأكرث  هو  والعقاب«  »املراقبة 

والتحرير  التنوير  جمال  يف  بكثري، 

اليديولوجية  اخلطابات  من  والتغيري، 

احلرية  عن  حتدثنا  التي  الن�سالية 

ب�سورة  وال�سلم  وال�سرتاكية  والعدالة 

 ب�سلة اإىل جمريات الواقع 
ّ
جمردة، ل متت

ال�سعارات  م�سائر  كان  ما  وعلى  احلي، 

لدى  باأ�سدادها  ُترجمت  التي  والق�سايا 

والنظمة  ال�سمولية  امل�ساريع  ا�سحاب 

الحادية.

ولعّل هذا ما حمل فوكو على القول باأننا ن�سهد حتوًل 

عامة  ق�سايا  عن  يتحدث  الذي  الكوين  املثقف  من 

ى، نحو املثقف 
ّ
ا�ستهلكت وباتت ا�سمًا على غري م�سم

ة وملمو�سة يف 
ّ
اخل�سو�سي الذي ين�سغل بق�سايا حي

هذا املجال اأو ذلك القطاع.

لق�سية  الأعمال   
ّ
اأهم اأحد  �س 

ّ
كر فوكو  كان  واإذا 

جديد  مفهوم  تركيب  عن  اأ�سفر  ذلك  فاإن  ال�سجون، 

ل  ذلك  ولكن  املقاومة.  ا�سكال  معه  تتغري  لل�سلطة 

اإذا كان فيل�سوفًا،  يعني نهاية املثقف الكوين، �سيما 

كونه  وكوين،  عاملي  بالتعريف  هو،  الفيل�سوف  لأن 
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قبل فوكو كان 

اخلطاب جمّرد 

انعكا�ض للواقع اأو 

مراآة للحقيقة.  

مع فوكو اأ�شبح 

اخلطاب ممار�شة 

فكرية ت�شكل 

منطقة خ�شبة 

لعمل الدر�ض 

والتحليل



كاحلقيقة  النا�س  كل  تهم  التي  بالق�سايا  ي�ستغل 

فوكو  حال  هي  كما  والهوية،  وال�سلطة  واحلرية 

ودوره،  مبهمته  املثقف  عالقة  هو  تغري  ما  بالذات. 

اإىل  التي حتتاج  العامة،  ال�سوؤون  واأ�سكال تدخله يف 

اإعادة ال�سوغ والبتكار. وذلك هو التحدي.

 الذات بو�ضفها رغبة

ورغباته،  بج�سده  املرء  عالقة  الذات  حمور  يتناول 

وكيفية حت�سيله ملذاته. هنا يقدم فوكو مقاربة جديدة 

ترمي اإىل تبيان كيفية ت�سكل املرء كذات خلقية، من 

خالل عمل يقوم به من نف�سه على نف�سه، على النحو 

الذي ميّكنه من امتالك زمامه و�رصف رغباته.

هذا ما جتلى يف كتابه »هم الذات«، والحرى ترجمته 

للقرابة  نظراً  الذات«  »و�ساو�س  عبارة  با�ستخدام 

العربية  واملفردة   )Souci( الفرن�سية  املفردة  بني 

)و�سوا�س(.

يتماهى  ثابت  ككيان  للهوية  تفكيك  اإزاء  هنا  نحن 

مع نف�سه، لبناء هوية تفهم بو�سفها �سبكة العالقات 

ما  بقدر  غريه،  ومع  نف�سه  مع  املرء  يقيمها  التي 

متار�س ك�سناعة وحتويل اأو تاأليف وتركيب.

ال�سولية  املقاربة  الغر�س  لهذا  فوكو  ا�ستخدم  وقد 

رد  هنا  تعني  ل  وال�سولية  نيت�سه.  افتتحها  التي 

خالل  من  تطوره  كيفية  وتبيان  ا�سله  اإىل  ال�سيء 

يتماهى  اأ�سل  عن  فالباحث  والفرع.  ال�سل  ثنائية 

معه لن ينتج �سوى فرع يحل حمل ال�سل وين�سخه، 

ي�سل  م�سبقة  حقيقة  عن  يبحث  من  اأن  كما  متامًا 

عنها ول ي�سل اليه ابداً.

اأو  امل�ستغلق  تفكيك  هنا،  يعني،  ال�سويل  فالتحليل 

امل�ستع�سي واملمتنع، لبناء قدرات جديدة تتيح للمرء 

فهم ما كان م�ستغلقًا اأو فعل ما كان يعجز عن فعله.

بهذا املعنى مل تعد امل�ساألة اأن يعرف املرء نف�سه اأو ما 

يقدر عليه، لكي يتماهى معها، وفقًا ل�سعار �سقراط، 

اأو حتى نيت�سه. امل�ساألة هي كيف ي�سنع املرء ذاته 

وال�سيا�سية  والثقافية  اللغوية  الكراهات  بتفكيك 

واملجتمعية التي تعيقه عن ا�ستثمار طاقته وممار�سة 

الع�سقية واملعرفية  حيويته الوجودية، بكل ابعادها 

وال�سلطوية والفنية.

من هنا مييز فوكو بني نوعني من الخالق: الخالق 

بها،  يلتزم  اأو  املرء  لها  يخ�سع  »قواعد«  بو�سفها 

بتكر، يتعامل �ساحبه 
ُ
ل وي

ّ
تخي

ُ
والخالق كم�رصوع ي

مع احلياة كفن من فنون الوجود، بقدر ما يحيلها اإىل 

ممار�سة ذوقية جمالية، اأي اإىل ماأثرة  اأو حُتفة.

الإن�سان«،  »نهاية  مقولة  يتجاوز  فوكو  جعل  ما  هذا 

الرتكيب،  حلظة  اإىل  التفكيك  حلظة  من  بذلك  منتقاًل 

وا�سكال  التذوت  اأمناط  على  الكالم  يف  جتّلت  كما 

اليونان ويف  الغربية، لدى  الثقافة  الذات يف  �سناعة 

امل�سيحية، ثم يف املجتمعات الأوروبية احلديثة، �سواء 

معها   
ّ
يتم جديدة  اآفاق  بفتح  اأو  للمقاومة،  كاأ�سكال 

جتاوز احلدود وخرق ال�رصوط بابتكار ا�ساليب وقواعد 

لبناء الذات و�سو�سها، �سماها فوكو تقنيات الذات.

هنا اأي�سًا ل يقني ب�سورة قاطعة، بل تردد بني �سور 

كثرية، بني »الإن�سان الرملي« الذي ل وجه له، وبني 

�ساأنه وي�سو�س ذاته وفقًا  الذي يدير  الإن�سان  �سورة 

لقواعد احلكمة واجلمال وال�سمعة احل�سنة.

فهو  املحور  هذا  يف  ي�ستخل�س  در�س  ثمة  كان  اإذا 

الآتي: ل للذات التي ت�ست�سلم لأهوائها وميولها حتى 

تطويعها  يجري  التي  للذات  ل  كما  الدمان،  اآفة 

فالذات  وا�ستقالليتها.  حريتها  تفقد  حتى  وقولبتها 

وكما  ونف�سه،  املرء  بني  الزدواجية  هذه  هي  مبا 

الرتدادية هي  التاأملية،  الفكرية،  د يف طاقته 
ّ
تتج�س

فرادتها بقدر ما هي قدرتها على اخللق والبتكار اأو 

على التجاوز والتحول. بهذا املعنى فاملرء هو الذي 

يح�سن �سو�س ذاته وي�سارك يف �سنع عامله، بقدر ما 

ة، متوازنة.
ّ
ة، غني

ّ
ميار�س كينونته ب�سورة حي

 الليربالية واإمكاناتها

يتعلق  وهو  اأهميته،  فوكو  اأوله  اخري  حمور  هناك 

النتاج  منط  اأو  املعا�س  تدبري  هو  مبا  بالقت�ساد، 

احلاكمية  حول  درو�سه  يف  ذلك  جتلى  وال�ستهالك. 

ا�ستبعاد  حمل  كان  جمال  اإزاء  نحن  اجلديدة.  والليربالية 

من جانب النخب الثقافية الفرن�سية، الي�سارية، التي كانت 

وما تزال يف معظمها معادية لليربالية.

النقدية  الفكرية وعينه  التقليد بجراأته  ولكن فوكو ك�رص 

املغلقة  العقول  ا�سحاب  يراه  ل  ما  دومًا  ترى  التي 
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 يف درو�سه الخرية 
ّ
انكب واليقينيات اخل�سبية. من هنا 

على  املفهوم  فاحتًا  الليربالية،  على  ال�ستغال  على 

م�ستواها  على  حتى  الليربالية،  اأن  نًا 
ّ
مبي امكاناته، 

و�سكل  وجود  منط  هي  اإمنا  ال�سوق(،  )حرية  القت�سادي 

من ا�سكال التعامل بني الب�رص يفتح المكان الذي تت�سع 

فر�س  تخلق  بقدر  الدميقراطية،  احلريات  ممار�سة  معه 

لكت�ساب حقوق مدنية جديدة. ولكن املثقف، وبالخ�س 

نوعه الي�ساري، وكما هو داأبه، يتم�سك بالنظمة والعقائد 

التي  والنظمة  الفكار  ويهاجم  حريته،  ت�سادر  التي 

حتطم قيوده.

 خارج الت�ضنيف

يف ما يخ�س املنهج، لقد اجرتح فوكو طرائق 

الثري  التفكري جتمع بني احلفر  جديدة يف 

اخلرائطي،  والتحليل  ال�سويل  والتفكيك 

ا�ستثمره يف ما  اأو  افتتحه  وذلك بح�سب ما 

بناه من احلقول واملوا�سيع.

ومن الطبيعي اأن يكون المر كذلك بالن�سبة 

احلياة.   
ّ

نغري اأن  �سعاره  كان  لفيل�سوف 

بطريقة  نفكر  اأن  تعني  املختلفة  واحلياة 

يتعلق  المر  كان  اذا  فكيف  مغايرة. 

بفيل�سوف كان يرف�س اأن يح�رص حتت خانة 

كمغامرة  حياته  عا�س  الذي  هو  واحدة، 

متوا�سلة باألف وجه ووجه.

اجتاه  غري  يف  للدر�س  م�ساريع  فتح  بذلك 

ا�ستثمره  اأو  د�سنه  حقل  كل  ويف  �سعيد.  غري  وعلى 

عالقتنا  غريت  م�سبوقة،  غري  جديدة،  م�سطلحات  نحت 

مبفردات وجودنا، �سواء يف ما يخ�س احلقيقة واملعرفة 

اأو ال�سلطة والدارة اأو الذات والفكر اأو اخلطاب واملعنى.

ويف ما يخ�س احلقيقة ما كتبه فوكو ب�ساأنها هو �سلته 

الذي  والتملك  التيقن  منطق  ك�رص  على  بناها  وقد  بها، 

يلغم عالقتنا بالواقع، بقدر ما يحول الفكار والت�سورات 

اإىل ا�سنام اأو اإىل ايقونات. اإذ ماآل كل �سنم اأن يتحطم، 

نتهك اأو يفت�سح.
ُ
متامًا كما اأن ماآل كل ما يقد�س اأن ي

م�رصوعه  يف  حاول  هو�رصل  املاهويني  زعيم  وهذا 

»املاهيات  اإىل  الو�سول  )الفينومنولوجي(  الظاهراتي 

الختزال  اأو  والإحالة  الرد  منهج  عرب  ال�سافية«، 

والت�سفية، ولكنه ف�سل، لي�س لأن منهجه قا�رص، ول لأن 

مفاهيمه غام�سة اأو م�سو�سة، كما يكتب باحثون اليوم. 

لقد ف�سل، وكما كتبت منذ �سنوات، لأنه ي�ستحيل القب�س 

على احلقيقة. ثمة عائق انطولوجي يحول دون ذلك هو 

اللغة واخلطابات.

هذه حقيقة غفل عنها هو�رصل. ولذا فهو بدًل من اأن ي�سل 

اإىل �سالته، قد راكم اآلف ال�سفحات التي ح�سد فيها من 

املقولت وال�سيغ واملفاهيم التي هي غاية يف التعقيد 

حتويل  هو�رصل  ي�ستطع  مل  وهكذا  واللتبا�س.  والكثافة 

الفل�سفة اإىل علم �سارم، ولكنه فتح عرب ن�سو�سه عاملًا 

اإىل قراءته قراءات خمتلفة  اأتوا بعده  اأ�ستدرج من  فكريًا 

ومتعددة، ورمبا مت�ساربة.

هذا ما ي�سفر عنه »نقد احلقيقة«. وفوكو كان 

الأحادي  مبعناها  احلقيقة،  نقاد  من  اأ�ساًل 

مل  ولذا  واملتعايل.  القد�سي  اأو  وال�سنمي 

الفارابي  اأو  كاأر�سطو  للحقيقة  معّلمًا  يكن 

اأو ديكارت وكنط، ومل يتعامل معها بعقلية 

الباحث املحقق، بل بلغة اخلالق الذي يخلق 

وقائع فكرية تفعل فعلها وترتك اأثرها و�سط 

باحلقيقة  عالقتنا  تغري  ما  بقدر  امل�سهد، 

نف�سها.

 احلقيقة ما نخلقه

وهذا املنحى يتاأكد اليوم، فيما نحن ندخل 

بحثًا  احلقيقة  تعد  مل  الرقمي.  الع�رص  يف 

عن �سيء هو اأ�سا�س غائر اأو اأ�سل �سائع اأو 

جوهر �ساٍف، واإمنا هي ما نقدر على خلقه 

وافتتاحه، من �سعد الوجود واأمناطه اأو من فنون التدبري 

واأ�ساليبه، اأو من قواعد التداول والتبادل.

تعد  مل  امل�ساألة  لأن  فوكو،  نتجاوز  نحن  املعنى  بهذا 

هو  مما  منغلق،  اأو  ع�سي  هو  ما  اقتحام  على  تقت�رص 

الآن،  فالرهان  التفكري.  على  ممتنع  اأو  فيه  مفكر  غري 

والرتكيب،  والتحويل  التجاوز  بلغة  والعمل،  التفكري  هو 

من  عابر  اأو  هائل  اأو  مت�سارع  اأو  فائق  هو  ما  بابتكار 

الجراءات  اأو  واملجالت  ال�سعدة  اأو  والنظم  العوامل 

والدوات.

اأو ما نقدر على  نراه ونتخيله،  وهكذا فاحلقيقة هي ما 

�سنعه وحتويله، اأو تركيبه وبنائه، بقدر ما نح�سن اأداءه 

من  وننتجه  فيه  نخفق  ما  فهي  وبالعك�س.  واجنازه. 

امل�ساوئ واملخاطر والكوارث. بهذا املعنى فما ننتجه من 

النفايات ال�سامة، لي�س اقل حقيقًة من عن�رص »البوزون« 
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ييز فوكو 

بني نوعني 

من الأخالق: 

الأخالق  بو�شفها

 »قواعد«  يخ�شع

 لها املرء، 

والأخالق 

كم�شروع  ُيتخّيل

 وُيبتكر



الذي ابتكر مفهومه اأو �ساغ منوذجه علماء الفيزياء.

 الفل�ضفة والكتابة

كتب فوكو اأعماله الفل�سفية باأ�سلوب جديد، بل هو تعامل 

بحث  جمرد  بو�سفها  ل  كتابة،  بو�سفها  الفل�سفة  مع 

نظري اأو ن�سق معريف.

بالطبع هو مل يكتب باأ�ساليب احلذلقة البالغية الفارغة 

من حمتواها املفهومي. ولكنه مل يكتب مبنطق ال�ستدلل 

العقالنية  بلغة  ول  القدامى،  طريقة  على  املح�س 

املو�سوعية، امل�ستحيلة واخلادعة، اإذ ل نتاج عقليًا يخلو 

من اعتباط اأو من وهم وا�ستبعاد.

من هنا مال فوكو اإىل فتح املفهوم على اجل�سد والرغبة، 

كما على العالمة واللغة، بقدر ما انفتح على لغة الدب 

ببيانها وا�ستعاراتها التي تتيح ك�رص امل�سبقات املعيقة 

عن  تعجز  ما  لقتحام  الرا�سخة،  الفكرية  والعادات 

الوجود  مناطق  من  وال�ستدلل  التجريد  لغة  اقتحامه 

نحو  على  بذلك  فجمع  والفهم،  التناول  على  الع�سية 

خاّلق بني جمال ال�سلوب وقوة املفهوم.

 نّقاد فوكو

ما  بقدر  اأثرها،  حيث  من  خارقة  كانت  فوكو  كتابات 

اأو كانت حماًل لالعرتا�س  للنقا�س واجلدل  كانت مثرية 

ودريدا  وبودريار  ك�سارتر  فال�سفة  جانب  من  والهجوم 

وهابرما�س وت�سوم�سكي.

للحداثة.  نقداً  ه 
ّ

لكونه وج هناك من اعرت�س على فوكو 

هذا ما قاله هابرما�س الذي كان يعترب ان نقد احلداثة ل 

م�سوغ له، اإذ هي م�رصوع مل يكتمل بعد. ولكن هابرما�س 

تراجع عن راأيه يف ما بعد، لأنه ل م�رصوع يكتمل ا�سال؛ 

احلداثي  العقل  باأزمة  متاأخراً،  ولو  اعرتافه،  هنا  من 

والتنويري، كما �سهدت مناظرته ال�سهرية عام 2004 مع 

الكاردينال جوزيف رات�سنغر قبل اأن يت�سلم �سّدة البابوية.

املغلق،  الدغمائي  بعقله  يرى  يكن  فلم  ت�سوم�سكي  اأما 

يف موجة ما بعد احلداثة، بثوراتها املنهجية وطفراتها 

مقاهي  على  املثقفون  ميار�سها  ثرثرة  �سوى  املعرفية، 

يكفي  عنده.  التوقف  ي�ستحق  ل  النفي  هذا  مثل  باري�س. 

هو  رحيله،  من  عامًا  ثالثني  بعد  فوكو،  اأن  نالحظ  اأن 

اأثرا يف الفكر العاملي من ت�سوم�سكي ونظرائه من  اقوى 

ا�سحاب الن�سالت الفا�سلة والفكار العقيمة.

فوكو  عن  حتدثوين  ل  بودريار  جان  قول  فاإن  هنا  من 

اليوم  يح�رص  فوكو  لأن  حمله.  يف  لي�س  زمنه،  وىّل  فقد 

اأكرث من اأي يوم م�سى، ولعّل هذا ينطبق على قول فوكو 

يكون  قد  مارك�س.  كفانا حديثًا عن  مارك�س،  نف�سه عن 

ايديولوجي  م�رصوع  ك�ساحب  زمنه  وىل  الخري  هذا 

وبرنامج ن�سايل. اأما ن�سو�سه، فهي باقية مبا تثريه من 

يف  التفكري  لعادة  المكانات  من  تفتحه  اأو  الإ�سكالت 

ما نحن عليه. 

 الُبنى املتحّولة

ولعّل النقد الهم الذي جابه فوكو قد اأتى هو من جانب 

ا�سحاب  من  اأي  نقي�س،  طريف  على  هما  مدر�ستني 

اأخذ  فقد  اآن.  يف  التاريخي  واملذهب  البنيوي  املنظور 

باأنه  فوكو،  على  بياجيه  جان  البنيوي  النف�س  عامل 

»بنيوي �سد البنيوية«، لأن البنية، براأيه، هي »منظومة 

حتويلية« تقفل طوراً اأو ع�رصاً لكي تفتتح اآخر.

البنية  يجعل  الذي  ما  الإ�سكال:  يحل  مل  بياجيه  ولكن 

اأخذه على  الذي  التناق�س  اأو تختفي؟ بل وقع يف  تظهر 

فوكو بتعريفه البنية بنق�سيها.

واإذا كانت مقولة »الت�سابه«، مثاًل هي البنية ال�سلية اأو 

ال�سورة الأوىل التي وقفت وراء معارف ع�رص النه�سة، 

فال�سوؤال حول كيفية انبجا�سها، هي نف�سها، يوقعنا يف 

بات التي ل نهاية 
ّ
فخ الدور، اأي يف لعبة الأ�سباب وامل�سب

لها.

احلل هو يف القتناع باأنه ل �سبيل اإىل معرفة البنية على 

حقيقتها، ما دمنا ل نقب�س على احلقيقة ب�سورة نهائية. 

املمكن هو العمل عليها بال�رصف والتاأويل، اأو بالتفكيك 

والتحويل، من اجل اإعادة الت�سكيل والرتكيب من جديد.

للمو�سوع  بناء  اإعادة  هو  مثمر  فكر  كل  املعنى  بهذا 

ب�سيء  ثمينة  اأو فتح جمال. كل معرفة  ا�سكال  بزحزحة 

تخلق واقعًا تتغري معه العالقة بالواقع. كل قراءة خ�سبة 

اأو ن�س، امنا ت�سكل �سبكة حتويلية نتغري  وفعالة حلدث 

بال�سياء والحداث.  لنغري عالقتنا  بها عما نحن عليه، 

توليد  اجل  من  لبنية  تفكيك  هو  امنا  يبتكر،  مفهوم  كل 

اأخرى تنبثق معها امكانات جديدة للفكر، بقدر ما تن�سج 

عالقات جديدة مع احلقيقة.

وهكذا نحن منخرطون يف عالقات، بقدر ما نحن اأ�سريو 

واأن�ساق  اخلطاب  ت�سكيالت  عرب  حتويلها،  يجري  بنى 

املعرفة اأو عرب معايري العمل وا�سكال التبادل. ولذا فنحن 

الواقع،  اأو نعمل، لكي نكون �سورة مطابقة عن  ل نفكر 
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نحن  عما  لنتغري  بل  اأنف�سنا،  عن  �سورة  نكون  لكي  ول 

عليه، بقدر ما نغري عالقاتنا بال�سياء.

البنية  ثنائية  جتاوز  الذي  فوكو،  به  قام  ما  هذا  ولعّل 

التي  والن�ساق  للبنى  مفكك  اكرب  كان  ما  بقدر  والتاريخ، 

ت�سكل القاع ال�سحيق مل�ساريع الإن�سان واعماله وجتاربه.

 الهوت التاريخ

على  كان  بل  للتاريخ.  معاديًا  فوكو  يكن  مل  هنا،  من 

العك�س من ذلك يعترب اأن لكل �سيء تاريخيته. ومن هذا 

كنط،  لدى  املتعايل،  للمنطق  معار�سته  كانت  املنطلق 

التجربة، ول  نطاق  لي ل يخرج عن 
ْ
َقب ما هو  اإن  بقوله 

يحّلق يف �سماء املتعاليات، ول هو من قبيل احلتميات 

وحمايث  حادث  هو  اأي  تاريخي،  هو  واإمنا  ال�سارمة، 

وحمتمل، بقدر ما هو طارئ اأو مفاجئ اأو غري متوقع.

ا�ستخدمه  وكما  »التاريخ«  م�سطلح  اإن 

فال�سفته، ينطوي على وهم كبري، قوامه نفي 

مع  بالتعامل  احلا�رص،  وا�ستبعاد  احلدث 

كاأيقونات  واملكر  واجلدل  املادة  مفردات 

ومارك�س  هيجل  لدى  جند  ما  على  مقد�سة، 

و�سارتر، و�سوًل اإىل مار�سيل غو�سيه.

التاريخ  وقائع  مع  فوكو  يتعامل  مل  وهكذا 

لهوتي  اأو  غيبي  �سحري  بعقل  واأحداثه، 

اإىل  المور  اإرجاع  حاول  واإمنا  متعاٍل، 

هو  النهاية  يف  يوجد  ما  اأن  ذلك  ن�سابها. 

احلا�رص. اأما املا�سي بوثائقه وخمطوطاته 

والواقع  احلا�رص  بنية  من  جزءاً  ي�سكل  فهو  وخطاباته، 

الراهن.

وجوديات احلا�ضر

من هنا مقولة فوكو حول »وجوديات احلا�رص«. وبح�سب 

ما  التاريخ.  �سناعة  على  للكالم  معنى  ل  املقولة  هذه 

على  الكالم  يتحول  ذلك،  غري  من  احلا�رص  هو  ي�سنع 

»العقل«  عن  يتحدث  كمن  متامًا  لهوت،  اإىل  »التاريخ« 

من غري اخلطاب.

من هنا فاإن نقاد فوكو يف هذه امل�ساألة �سكلوا رّدة فعل 

حفريات  من  فوكو  اأجنزه  فما  نف�سه.  الفعل  ت�ساوي  ل 

احلقيقة  حماور  يف  اأ�سولية،  اأو  اأثرية  وتفكيكات، 

الذين  للمنّظرين  م�سداقيته  يعطي  ل  والذات،  وال�سلطة 

اأو  باديو(  )األن  التاريخ«  »انبعاث  عن  الآن  يحدثوننا 

مقولت  وكلها  وح�رصته،  ومن�سته  التاريخ  بوابة  عن 

لكي  عليائه  يف  يقيم  اإله  وكاأنه  التاريخ  مع  تتعامل 

اأو ينتقم منهم. والذين يفعلون  يراقب الب�رص ويحا�سبهم 

ذلك ل يح�سنون �سوى تقوي�س ما يّدعون الدفاع عنه.

اإنه  الفال�سفة:  خطاب  كان  ولو  اخلطاب،  �ساأن  وهذا 

التبا�س  حمل  هو  ما  بقدر  واملراوغة  اخلداع  ميار�س 

اأو تعار�س. ولذا فهو يقود �ساحبه، دومًا، اإىل  وازدواج 

عك�س ما يفكر فيه اأو ي�سعى اإليه، وذلك بقدر ما يفلت من 

بنى به اأو يجعله ممكنًا من الأن�ساق اأو 
ُ
�سيطرته كل ما ي

الإجراءات اأو الألعيب.

واإل كيف نف�رص اأنه بعد كل هذه العهود الطويلة من الكالم 

على التعليم اخللقي والر�ساد الديني والتنوير الفل�سفي، 

ت�سل الب�رصية اإىل ما و�سلت اإليه: الرببرية جلهة العالقة 

بني النظراء، العدمية جلهة العالقة مبا يرفع من املبادئ 

بالطبيعة  العالقة  جلهة  الكارثة  واملثل، 

وعنا�رصها.

 نهاية االن�ضان

خطابات  وراء  فوكو،  عنه  ك�سف  ما  اإن 

ون�سيان  والن�سان من وهم وجهل  احلقيقة 

وبعد  اليوم،  اأ�سداءه  يجد  وزيف،  و�سمت 

اإفال�س  يف  فوكو،  رحيل  من  عقود  ثالثة 

من  ترفعه  مبا  عالقتها  حيث  من  الب�رصية 

املبادئ واملثل والقيم. انها نهاية الن�سان 

الذي تعامل مع ان�سانيته من خالل مفاهيم 

لكي  والنجومية،  والبطولة  والعظمة  والقدا�سة  الألوهة 

ميار�س  ما  بقدر  والف�سيحة،  واله�سا�سة  العجز  نتج 
ُ
ي

النفاق والدجل اأو النتهاك والغت�ساب.

هذا ما ت�سهد به ماآلت الدعوات وامل�ساريع: فالأكرثون 

فالتنويري  حماربتها:  يدعون  التي  النماذج  ي�سنعون 

والدميوقراطي  ظالمي،  اأ�سويل  ب�سكل  عقالنيته  ميار�س 

ركاب  يف  مي�سي  والعلماين  ال�ستبداد،  اأنظمة  يدعم 

الأنظمة الدينية، وطالب العدالة الجتماعية عاجزون عن 

حماربة الفقر والف�ساد، واملدافع عن خ�سو�سيته الثقافية 

يف مواجهة العن�رصية ميار�س عن�رصية م�سادة باأرهب 

اأ�سكالها، والذين ينتظرون امامهم الغائب ليمالأ الر�س 

العامل ظلمًا واإرهابًا، والذي يدافع  عدًل وق�سطًا ميالأون 

عن حقوق الن�سان ل يح�سن �سوى انتهاكها بت�رصفاته 

القدوة  يكون  اأن  به  يفرت�س  الذي  وال�سيا�سي  الرببرية. 
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فوكو من 

نقاد احلقيقة 

ولي�ض معلما 

لها كاأر�شطو 

اأو الفارابي اأو 

ديكارت اأو كانط



واملثال يدمر النموذج الذي يدعي الدفاع عنه كما ت�سهد 

ت�رصفات ال�سا�سة والقادة.

 اأنا وفوكو

قراأوا فوكو، وواكبوا جّل ما كتب عنه  الذين  اأنا من 

املقالة  هذه  يف  عنه  قلته  ما  ولكن  رحيله،  منذ 

تكلم  »هكذا  نيت�سه  عنوان  عن  يكون  ما  اأبعد  هو 

مقا�سد  على  وقفت  باأنني  اأدعي  ل  فاأنا  زراد�ست«. 

من  ورد  مبا  اأو  لن�سو�سه،  با�ستثماري  �سواء  فوكو، 

ثنايا  يف  مبثوثة  اإجنازه  حول  وتعليقات  �سذرات 

كتبي ومقالتي. فالوقوف على الق�سد يتعار�س مع 

»نقد الن�س« كما اأفهمه واأمار�سه، كما هو يتناق�س، 

اأ�ساًل، مع اطروحة فوكو ومنهجه يف حتليل اخلطاب.

تكتمل،  ل  التي  لفوكو  قراءتي  تقدمي  هو  اأكتبه  ما 

بال�ستغال على ن�سو�سه، انطالقًا من وقائع حياتي 

وهمومي  واأ�سئلتي  لغتي  من  وجودي،  ومفردات 

وان�سغالتي. وهذا �ساأين مع كل الذين قراأت اأعمالهم 

ذلك  يف  رهاين  الفكري؛  تكويني  يف  اأثرهم  وتركوا 

اأو  للن�سو�س  وخمتلفة،  جديدة  مقاربات  اإجناز 

التو�سيع  اأو  والتجديد  ال�سافة  �سبيل  على  للوقائع، 

يخ�س  ما  يف  البناء،  واعادة  التجاوز  اأو  والتطوير، 

املعرفة  ادوات  اأو  الفكر،  وا�سكاليات  الدر�س  حقول 

وتراكيب الفهم.

اأكتب  ما  مع  تتعامل  القراء  من  فئة  هناك  اأن  اأعرف 

تلقى  كتاباتي  بداأت  منذ  وال�سطب،  النفي  مبنطق 

لبنان  يف  الثقافية  الو�ساط  يف  اليجابي  �سداها 

والعامل العربي، بقولهم اإن ما اأكتبه هو جمرد تلخي�س 

مدر�سي لالأعمال الفل�سفية، اأو اأنه مقتب�س من ال�سحف 

جهلهم  على  ي�سهدون  وهوؤلء  الجنبية.  واملجالت 

وق�سورهم بقدر ما يعلنون بغ�سهم وحقدهم.

فما يقولونه يقع ما قبل »نقد الن�س«، لأنه بح�سب هذا 

النقد ل ن�س يتطابق مع اآخر اأكان �رصحًا اأم تاأوياًل 

�سبيل  على  معناه،  ينتج  اإمنا  ن�س  كل  تفكيكًا.  اأم 

تف�سري.  اأو  تعليق  ولو كان جمرد  والزحزحة  الإحالة 

مغايراً.  ن�سًا  تتيح  قراءة  هو  الكالم  حول  كالم  كل 

كلنا �سنيعة ما نقراأه بوجه من الوجوه. ولكن هناك 

الأثر،  فارق بني كتابة واأخرى. ثمة قراءات �سعيفة 

لأن اأ�سحابها ل ياأتون باجلديد اخلارق.

تخلقه  مبا  وفعالة،  خ�سبة  قراءات  هناك  وبالعك�س 

من  تداولها  ويجري  اأثرها  ترتك  فكرية  وقائع  من 

يف  امل�ستغلني  جانب  ومن  عمومًا،  القراء  جانب 

ميادين املعرفة ب�سكل خا�س.

لي�س  اأكتب:  ما  النفي جتاه  اأهل  ولعّل هذا ما يحرك 

ما  ادعي  اأو  اأنقل عن غريي  كوين  ول  احلقيقة،  حب 

اأعمل  ن�سو�س  من  اأقراأه  ما  يف  لأنني  بل  يل.  لي�س 

عليها، بت�سنيعها وحتويلها اإىل ن�س فل�سفي، مكتوب 

الو�ساط  يف  اأثره  ويولد  ب�سمته  يرتك  بالعربية، 

القراء عامة، بقدر ما يقدم ملن يقراأه  الفكرية ولدى 

عناوين للكتابة اأو مفاتيح للمقاربة واملعاجلة.

املراجع:

بالفرن�سية

.1966 ،Les Mots et les Choses، Gallimard .1

.1969 ،Archéologie du Savoir، Gallimard .2

.1976 ،Volonté du Savoir، Gallimard .3

،Sciences Humaines .4

على  للكالم  املجلة  �سته 
ّ
كر ال�سل�سلة،  خارج  خا�س،  �سنوي  عدد  وهو 

مي�سال فوكو، رقم 191، اأيار/حزيران 2014. اأ�سري يف هذا العدد اإىل 

مقالتني:

 o Jean-Claude Monod، les Métamorphose
.d’une oeuvre

.o Michael Behrent، les Critiques de Foucault

Le Point، Foucault، anti-système .5 ،)نق�س الن�سق( 

  وهو عدد خا�س من العداد التي ت�سدرها املجلة، يف �سل�سلة »معلمو 

الفكر«

بالعربية

مركز  يف  الرتجمة  فريق  ترجمة  والأ�سياء،  الكلمات  فوكو،  مي�سال   .6

المناء القومي، تقدمي مطاع �سفدي، 1990-1989

نقد  الن�س،  نقد  الثالثة:  باأجزائه  واحلقيقة،  الن�س  حرب،  علي   .7

احلقيقة، نقد الذات املفكرة، املركز الثقايف العربي، 1994-1993

8. علي حرب، املاهية والعالقة، املركز الثقايف العربي،1998

يف  ذلك  ورد  كما  �سفدي،  مطاع  الأ�ستاذ  اللفظ  هذا  نحت  لقد    )*(1

ولكنه مل يقرتح  والأ�سياء«.  »الكلمات  لكتاب  العربية  الرتجمة  مقدمة 

ا�ستعماله كم�سطلح مقاباًل للم�سطلح الفرن�سي. 
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41\ ناقد واأكادميي من م�رص   

»ل�شنا �شادقني متاًما اإال يف اأحالمنا«

»نيت�سه«       

 كيف نفهم اأعمال اأمني �شالح؟ اأو باالأحرى، كيف نتذوقها جمالًيا؟! 

 هل نفعل ذلك ب�شكل تاريخي متتابع زمنًيا، على نحو كرونولوجي خطي نحاول 

نرق�ض«  هنا   .. الوردة  »هنا  بداياتها يف  منذ  اأعماله  تطورت  كيف  خالله  من 

1973 ومروًرا باأعماله االأخرى وهي:

الكونية  للحجرة  وترنيمة   )1982( االأوىل  اأ.���ض  واأغنية   )1977( الفرا�شات 

 ،)2004( الغيب  ورهائن   )2001( طفيف  وم��وت   )1997( ومدائح   )1994(

ذلك  خالل  ومروًرا   ،)2013( اجلنوب«  اإىل  يحن  بيت  اإىل  »�شمااًل،  اإىل  وو�شواًل 

بكتاباته وترجماته عن ال�شينما مثل: ال�شينما التدمريية )ترجمته 1995( الوجه 

والظل، يف التمثيل ال�شينمائي )ترجمة واإعداد 2002( والنحت يف الزمن: اأندريه 

تاركوف�شكي )ترجمة 2006( وحوار مع فيلليني )ترجمة 2007(، ثم عامل تيو 

ال�شينما، وغري ذلك من  )مقاالت يف  الكتابة بال�شوء  ال�شينمائي،  اأجنيلوبولو�ض 

االأعمال التلفزيونية وال�شينمائية والنقدية االأدبية والفنية.

 �ضاكر عبداملجيد \

اأمني �صالح .. 

�شانع االأ�شطورة



التتبعية يف �سوء  اأن نكتفي بالقراءة    ل ن�ستطيع 

اأمني  لأعمال  اخلطي  التاريخي  الزمني  الت�سل�سل 

�سالح، فالكثري من بذور اأعماله املتاأخرة موجودة 

اأو  النهايات،  ت�سبه  والبدايات  الأوىل،  اأعماله  يف 

اإليها، وتره�س وتنبئ  بالأحرى، ت�سي بها وتوحي 

وت�سري. 

�سالح  اأمني  لأعمال  الأن�سب  القراءة  فاإن  وهكذا    

هي القراءة املتزامنة، القراءة الب�رصية، لي�ست قراءة 

ن�ساطاته،  يف  املتتابع  امل��خ،  من  الأي�رص  الن�سف 

الزمن  عرب  امل�ستمر  اللغوي   اأو  الكالمي  اخلطي، 

مبعناه املاألوف املعروف، زمن الدقائق 

التاريخي،  الزمن  وال�سنني،  وال�ساعات 

ال��ق��راءة يف �سوء  الأخ����رى،  ال��ق��راءة 

الن�سف الب�رصي اخليايل املكاين املولع 

بال�سور والأحالم والكليات والنفعالت 

لي�س  هذا  وال��زم��ان،  واملكان  واحلركة 

ا، بل اأ�سبه بالزمن الدائري، 
ً
زماًنا متتابع

الزمن املائل اأو البي�ساوي، زمن يبداأ كي 

ي�سل اإىل نهايته ثم يعود اإىل بدايته، وقد 

اإىل  اأن ي�سل  قبل  البداية  اإىل هذه  يعود 

تلك النهاية. اإنه زمن البدايات والبكورة، 

وزمن الغريزة والطقو�س والأ�ساطري.

القراءتني:  هاتني  من  الأن�سب  اأن  بيد    

وال��ق��راءة  اخلطية  اللغوية  ال��ق��راءة  اأي 

ال��ب�����رصي��ة احل��ل��م��ي��ة، ن���وع ث��ال��ث من 

اأبرز مالمح هاتني  القراءات يجمع بني 

وهو  واح���دة،  بوتقة  يف  وعنا�رصهما  القراءتني 

القراءة ال�سبكية التي حتاول اأن ت�سل بني مكونات 

واملتزامن  املتتابع  ح�سورها  وبني  الكاتب  اأعمال 

ا عرب اأعماله املختلفة.  اأي�سً

  يف كتابه »ال�سوريالية يف عيون املرايا« )2008( 

ال�سوريالية  م�سادر  ع��ن  �سالح  اأم���ني  يتحدث 

ويح�رصها يف: الواقع، والوعي والالوعي، واملخيلة، 

واجلنون،  والهذيان  وال�سدفة،  واحل�س،  واحللم، 

التي  ال�سوريالية«  »عنا�رص  كذلك  اإليها  وي�سيف 

واجلمال  والرغبة  واحل��ب  احلرية  ومنها:  عددها 

امل�سادر  وه��ذه  املده�س،  اأو  والعجيب  والدعابة 

اأمني  اأعمال  يف  حا�رصة  واملكونات  والعنا�رص 

�سالح على اأنحاء �ستى.

  �ضانع االأ�ضطورة:

  يكمن جوهر الأ�سطورة كما يقول بع�س النقاد يف 

تلك »اللغة ال�رصية«، اأي ذلك الت�سور اخلا�س للعامل 

والوجود، ولدى اآخرين: الأ�سطورة حماولة متب�رصة 

املفرت�سة  اأو  احلقيقية  الظواهر  لتف�سري  وخيالية، 

اأو  الأ�سطورة،  وا�سع  ف�سول  تثري  التي 

بالإ�سباع  الإح�سا�س  لبلوغ  �سعي  هي 

اأمثال  مواجهة  يف  القلقة  احلرية  ب��اإزاء 

هذه الظواهر.

تف�سري  يف  التو�سع  ب�سدد  هنا  ول�سنا    

املف�سل  الطرح  ول  الأ�سطورة،  معاين 

لنظرياتها، ونكتفي موؤقًتا بالإ�سارة اإىل 

اأو  للخيال  مرادفة  لي�ست  الأ�سطورة  اأن 

 .. اأنها لي�ست مقابلة للواقع  الكذب، كما 

اأنها  اأ�سار روز تتمثل يف  اإن قوتها كما 

اخليال  بني  الفا�سل  اخل��ط  مع  تعي�س 

اجلامح واحلقيقة الواقعة، وهي بالن�سبة 

ملعتنقيها واقع وحقيقة ل يتطرق اإليها 

ا اعتقاد جماعي تكونه  ال�سك، وهي اأي�سً

جتربة الإن�سان مع الطبيعة والكون، اإنها 

عمل رمزي خيايل ونتاج للمخيلة الب�رصية .. وب�سكل 

اأ�سا�سية  وظائف  اأرب��ع  كامبل  جوزيف  يحدد  عام 

لالأ�سطورة هي:

  1- التوفيق:

  اأو حل ال�رصاع بني الوعي وال�رصوط ال�سابقة على 

وجوده، وبخا�سة ما يتعلق منها بالنواحي الغريزية 

والفطرية واملخاوف والندفاعات وعمليات ال�سعور 

الإن�سان  يعانيها  التي  واخل��زي  والأ�سف  بالذنب 

بكرثة يف حياته.
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  2- ت�ضكيل �ضورة العامل و�ضياغتها:

  اإنها �سورة كونية من خاللها وداخل نطاقها، تنتظم 

الأ�سكال والعنا�رص املتعلقة بالزمن واحلياة كلها.

  3- الت�ضديق على نظام اجتماعي معني واملحافظة 

عليه:

الأخالقية  املجتمع  لرموز  العالية  ال�سلطة  توؤكد  اإنها    

الت�سحيح  اأو  النقد  وراء  فيما  تقع  تكوينات  بو�سفها 

الذاتي.

  4- الوظيفة االأوىل للأ�ضطورة:

 �� ميتافيزيقية  اأو   �� �سحرية  وظيفة  هي  اأن  حني  يف    

والثانية وظيفة كونية، والثالثة اجتماعية، فاإن الوظيفة 

الأن��واع  يف  جذورها  تكمن  والتي  الرابعة 

ال�سابقة، وظيفة �سيكولوجية؛ وظيفة تتعلق 

بالكيفية اخلا�سة بت�سكيل الأفراد وتركيبهم 

اخلا�س من حيث املثل والأهداف اخلا�سة 

املوت  وحتى  الطفولة  منذ  يحملونها  التي 

وخالل جمرى احلياة. 

الكونية  الأنظمة  اأن  كاميل  ويعتقد    

ا عرب 
ً
والج��ت��م��اع��ي��ة ق��د ت��غ��ريت ك��ث��ري

ال�سيكولوجية  اجل��وان��ب  اأم��ا  التاريخ، 

فيعتقد اأن لها بع�س اجلذور البيولوجية 

ال�سنني،  اآلف  منذ  امل�ستمرة  املوروثة  املتاأ�سلة 

اأ�ستاذه  باأفكار  ال�سلة  �سديد  كامبل  ي�سبح  وهنا 

منها  يتعلق  فيما  ا 
ً

خ�سو�س يوجن  جو�ستاف  كارل 

تلك  الأول��ي��ة،  والأمن��اط  اجلمعي  الال�سعور  بفكرة 

الإن�سان  لدى  املوجودة  الكلية  بالأفكار  املتعلقة 

منذ القدم وحتى الآن، واخلا�سة باأمور مثل احلياة 

والأمومة  وال�سيطان،  واهلل  وال�رص،  واخلري  واملوت 

الأمناط  هذه  يف  التفكري  ميكن   .. وغريها  والأب��وة 

من  م�ستمدة  اجتماعية  ا 
ً
اأدوار باعتبارها  الأولية 

اأنثى( وال�ستعدادات  خ�سائ�س العمر والنوع )ذكر، 

من  وغريها  ال�سلطة  وعالقات  ال�سخ�سية  وال�سمات 

العالقات.

هذه  وي��وجن  كامبل  اأفكار  تطبيق  نحاول  عندما    

يزخر  عامله  اأن  �سنجد  �سالح  اأم��ني  اأعمال  على 

الكثيف  احل�سور  ذلك  على  تدل  كثرية  مب�سادقات 

للوظيفة الأوىل ال�سحرية اأو امليتافيزيقية، املتعلقة 

الوعي  ب��ني  ال�����رصاع  ح��ل  اأو  التوفيق  مبحاولة 

الوظيفة  وكذلك  وج��وده،  على  ال�سابقة  وال�رصوط 

�سورة  ت�سكيل  مبحاولة  اخلا�سة  الكونية،  الثانية 

اإطار ما يجمع كل ما يتعلق  العامل و�سياغتها يف 

ا  بالأ�سياء والعنا�رص والزمن واحلياة، ثم هناك اأي�سً

بكيفية  املتعلقة  )ال�سيكولوجيا(  الرابعة  الوظيفة 

التي  واأفكارهم  ومثلهم  وتركيبهم  الأف��راد  ت�سكيل 

يحملونها منذ الطفولة وحتى املوت. 

الت�سديق  الثالثة واملتعلقة مبحاولة  الوظيفة  اأما    

عليه،  واملحافظة  اجتماعي  نظام  على 

وتاأكيد ال�سلطة العليا لرموزه الأخالقية، 

فهي الوظيفة التي حتتاج منا اإىل توقف 

موؤمن  �سالح  فاأمني  ومراجعة،  وتبني 

للوعي  والتغيري  والتغري  بالتحولت، 

يف  ذلك  ويتجلى  والجتماعي،  الفردي 

ر�سده العميق لعنا�رص الثبات والتكرار 

واجلمود، كما اأن التحولت لديه تتجلى 

الأح��الم  يف  تتجلى  �ستى،  اأنحاء  على 

ويف الكائنات البينية، ويف عامل ال�سينما، ويف غري 

درا�ستنا  يف  اإليها  �سنتعر�س  التي  الأمور  من  ذلك 

هذه.

الوظائف  ه��ذه  �سالح  اأع��م��ال  يف  تتج�سد  هكذا    

والجتماعية  والكونية  وامليتافيزيقية  ال�سحرية 

اأ�سطورة  هنا  لكنها  لالأ�سطورة،  وال�سيكولوجية 

تتجلى من خالل احلكي والكتابة، واإنه حلكي مولع 

بالأحالم وتداخل احلدود وعوامل املخيلة واجلنون 

والهذيان وانف�سال ال�سخ�سيات وانف�سالها، ومولع 

اإىل  مرحلة  من  والعبور  والبدايات  بالطفولة  ا  اأي�سً

مرحلة، واإنها لكتابة تعرب احلدود بني النرث وال�سعر، 

اأو بالأحرى تقيم فيها، لغة �سحرية خا�سة، متدفقة، 

قبل  وما  والتعاون  بالرقي  اأ�سبه  لغة  �سحرية،  لغة 
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اللغة، لغة الالوعي، اللغة التي تكمن يف م�ستوى ما 

يوجد فيما وراء م�ستويات اللغة العادية، واإنها للغة 

ا. حتكي حكيات خا�سة وترددها اأي�سً

اأعمال  يف  م�ستدعاة  قدمية  اأ�ساطري  هناك  لي�ست    

تتكلم  اأ�سطورية  مكونات  هناك  لكن  �سالح،  اأمني 

والأحالم،  والأخيلة  والأوه��ام  والبدايات  بالغرائز 

�سارة مبهجة، وقد تكون  وقد تكون هذه املكونات 

زاخرة بالآلم والأحزان.

الوالدة االأ�ضطورية للبطل:

  تتجلى الولدة الأ�سطورية للبطل، لالإن�سان الب�سيط، 

ا مطاأطاأ الراأ�س 
ً
احلوذي، حني يعود اإىل غرفته متعب

يف ق�سة »من ذا الذي يهز قاربنا« )جمموعة ندماء 

امل��رف��اأ. ن��دم��اء ال��ري��ح، 1987( ي��رتك ج��ي��اده يف 

ا«، يحاول النوم 
ً
ا حجر

ً
اخلارج »تق�سم ال�سارع حجر

فال ي�ستطيع، ويتذكر طفولته وحلظة ولدته، وكيف 

اأن الفرا�سات انبج�ست باأجنحة ر�سا�سية »من �رصة 

اأنثى ل يعرفها ول تعرفه، لكنها كانت تناديه باألف 

ا�سم ليطل براأ�سه وي�ستطلع«.

اأم  ل  اأن  تخربه  الأ�ساطري،  ن�ساء  اإىل  اأق��رب  اأنثى    

تنانري  »حتت  حوله  ترفرف  والفرا�سات  �سواها،  له 

ت��ارة،  وي��زغ��ردن  ت��ارة  ين�سجن  قرمزيات  عوان�س 

حورية  عا�رص  قر�سان  ن�سل  من  تلده  التي  والأنثى 

النار، وملا حن اإىل موطنه �رصبت عنقه بذيل قر�س، 

اآخر �ساللة املاء والنار. كان يعوي حتت �سوء  اإنه 

يتنزه  النهار  القمر مع ذئبة ك�ستنائية، ويف و�سح 

مع �سمندرة على حواف نهر«.

احل��وذي  للبطل  الأ�سطورية  ال��ولدة  تكون  هكذا    

فطريات  وعلى  ال�سبار  على  يتغذى  الذي  الب�سيط 

اإىل  الدجاجة  على حتويل  والقادر  وال�سمان،  اجلبل 

اإىل بقرة »... طفاًل خارًقا كان،  تنني وامراأة الفران 

ا، والأنثى التي ولدته – يقال – 
ً
ا ول اأم

ً
مل يعرف اأب

خرجت لتبحث عن رجل زارها يف احللم، ويف احللم 

ا�سطجعا على �رصير الع�سق«.

وميالأ  جنمة  يقطف  نراها،  ل  �سالمل  يرتقي  اإن��ه    

لت�سيء  م�سكنه  يف  يوزعها  وديعة  ب�سهب  جيوبه 

خطواته، وهناك اأحاديث كثرية وحكايات عن قوته 

وفحولته ومهاراته يف التالعب التي تفوق مهارات 

اأي متعة  ا، 
ً
اأ�سطورية حتمحم حمم احلواة »وخيوله 

تبلغنا يف �سحبة ندماء املرفاأ، هنا ولي�س يف مكان 

اآخر، يغ�سل اهلل بنباله اأجفاننا«.

الأ�ساطري  اأ�سل  اإن  والنقاد  الباحثني  يقول بع�س    

اليقظة  لعامل  روؤيته  ي�سكل  فالإن�سان  الأح��الم،  هو 

يف �سوء ما يراه يف عامل النوم، بينما يقول البع�س 

الآخر اإن العك�س هو ال�سحيح، واإن اأ�سل الأحالم هو 

التي  والأ�سطورية  اخلرافية  واحلكايات  الأ�ساطري 

اإىل  يجنح  وجتعله  وتوؤججه  الأطفال  خيال  حترك 

روؤية ما �سمعه قبل النوم يف الأحالم .. والروؤية هنا 

ملتب�سة، وحتتاج منا اإىل مناق�سة اأكرث عمًقا، وهو ما 

�سنفعله بعد ذلك.

)جمموعة  التالل«  ل�ساكنات  »مواكب  ق�سة  يف    

املبكر  الأ�سطوري  العامل  ذلك  جند  امللكي(  ال�سيد 

لذلك  و�سفه  يف  جت�سد  وال��ذي  �سالح،  اأم��ني  ل��دى 

فيه  تتنا�سل  ال��ذي  البكر  البدائي  الفطري  العامل 

اآوى واأ�سجار  الغزلن والزرافات وال�سناجب وبنات 

ال�سبار وال�سحايل والعرافات، وحيث التالل الف�سية 

بالثلج،  مك�سوات  اأم��ريات  مثل  تبدو  التي  البعيدة 

والغمو�س  والغرابة  بال�سحر  املعباأة  الروؤى  وحيث 

الرتبة  ج��وف  من  تنبثق  البجع  من  قافلة  وحيث 

والفكاهة  النارية  بالألعاب  مكتًظا  كرنفاًل  وتهيئ 

�سوء  يف  عاريان  ي�ستحمان  وزوج��ان  واحللوى، 

ببطء،  مت�سي  احلجم  هائلة  ودجاجات  ج�سدهما، 

تنام،  اأو  وتع�سكر  ال�سحراء  تغزو  عديدة  وق��وارب 

التالل  و�سط  ت��دور  التي  البدائية  الطقو�س  وحيث 

واأرامل جملالت بال�سواد يجل�سن يف �سمت، لكنهن 

ا، 
ًّ
حب عن 

َّ
يت�سو جميالت  األيفات،  بل  حزينات،  غري 

ونوع من الإمياء باخل�سوبة والع�سق والتجدد الذي 

يلف املكان ويتوالد من خالله ويرتقي وي�رصب يف 

اأعماق الذاكرة والطفولة واحللم واحلنني.

للحبيبة،  للزوجة،  للمراأة،  الع�سق  ه��ذا  ويتجلى    
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للبيت، للحدائق، والنعيم والوجود الأ�سمى يف اأحالم 

ا لدى الن�ساء 
ً
اأمني �سالح على اأنحاء �ستى جنده دائم

يف  اأو  حياتهن  يف  ال�سقيات  الفقريات  اليائ�سات 

زواجهن. فاملراأة زوجة العامل الفقري يف ق�سة »يف 

ال�سيد  )جمموعة  وم�سبح«  مهجور  بيت  ما،  مكان 

طوابري  بني  ترافقها  التي  بالكواكب  حتلم  امللكي( 

وتنرث  تتقافز  خرجت  »التي  الأ�سماك  من  عظيمة 

مدائن حتكمها  اإىل  تتجه  قدميها  البحر حتت  كنوز 

ا،  بع�سً بع�سها  ت�ستغل  ول  احلرب  حتارب  �سعوب 

ت�ستقبلها الرايات و�سعف النخيل، ت�سافحها الأيدي، 

بالأكاليل.  م�سريتها  يبلطون  زفافها،  يباركون 

ت�سكرهم وتودعهم، جتتاز جزيرة معزولة، موح�سة، 

حتر�سها خفافي�س عمياء، نزلوؤها كهاُن 

حفاة، يطاردون �سلواتهم فوق ال�سخور 

وت�ستمر  والنهار«،  الليل  اآن��اء  الوعرة 

وتراودها،  والكوابي�س  الأحالم  تنتابها 

الأ�رصة  من  الفكاك  يف  الرغبات  ت�ستمر 

املطاردة  عمليات  وت�ستمر  والتحليق، 

واحل�سار والقتل واخلنق والتعذيب حتى 

تنتهي هذه الق�سة.

بع�س  اإن  حتى  الأح����الم،  وت�ستمر    

الن�سائية حتكي عن حلمها  ال�سخ�سيات 

اجلمال  وعن  حبيبها،  فيه  قابلت  الذي 

بقولها  حلمها  تنهي  لكنها  حياتهما  ظلل  ال��ذي 

ترملت«،  �سحوت  وحني  احللم،  يف  »تزوجتك  له: 

وهناك كذلك كوابي�س ت�سكنها ال�سياطني والثعابني 

الأحالم  وترتبط   .. ال�سبي  تهاجم  والرعب  وال�سم 

ويف  امللكي،  ال�سيد  جمموعة  يف  معظمها  يف 

غريها بالعالقة بني الأبناء والآباء، اأو بني الأزواج 

والآخ��ر  احلاملة  ال��ذات  بني  اأو  ا،  بع�سً وبع�سهم 

وهروب  وحتليق  خيال  الأح��الم  ويف   .. الكابو�سي 

من الواقع، وثمة ما ي�سي يف بع�س الق�س�س بنزعة 

واحلاجة  بالأم  ال�سديد  بالتعلق  ترتبط  ما  اأوديبية 

اإليها، وكذلك الكراهية املبطنة الرمزية لالأب، وكما 

الدمى«  يحب  ل  نويل  »بابا  ق�سة  يف  ذلك  يتجلى 

الرمزية  التحولت  تلك  ا  اأي�سً الق�سة جند  ويف هذه 

اأبيه،  مع  يتوحد  ال��ذي  ذلك  الطفل،  يج�سدها  التي 

الذي يكرهه، لأنه منعه من روؤية اأمه، التي تزوجت 

برجل اآخر غري اأبيه، هنا يتوحد الطفل مع ذلك الأب، 

ي�سبح �سلطة قا�سية قاتلة مثله.

الذين يجمعون بني  الأحياء  الغرقى    وتظهر جثث 

»لل�سهادة  ق�سة  يف  البحر  واأم��ام  واحلياة  امل��وت 

حالت  تظهر  كما  امللكي(،  )ال�سيد  مدارات«  ا  اأي�سً

اجل��دران  وراء  اختفائه  اأو  البحر  يف  ال��زوج  غياب 

ويظهر  ا،  اأي�سً املجموعة  هذه  يف  الزوجات  وترمل 

وعامل  والأخيلة  بال�سور  املبكر  الولع  ذلك  كذلك 

الواقع  عامل  بني  التداخل  �سابلن،  و�ساريل  ال�سينما 

وعامل ال�سورة وانهمار ال�سور وتتابعها 

)كما  �سالح  اأمني  لدى  مبكر  وقت  منذ 

»ال�سيد  جمموعة  »امل�سهر«  ق�سة  يف 

امللكي« مثاًل(.

  كما يكرث احلديث لديه عن النوم واملوت 

والأحالم واحلب واملراأة، وعالقة الكبار 

�سورة  وتظهر  ا،  اأي�سً فيها  بال�سغار 

املراأة الأ�سطورية يف ق�سة »ذات م�ساء.. 

والتي  الغجر«  دخ��ل  ال��وع��ول،  �سهلت 

حترك  ال��ت��ي  امل����راأة  »و���س��ام  جت�سدها 

من  ا 
ً
قطيع ت�سوق  �سهوانية،  موجة  مثل 

الربق  بوم�س  املمرغة  باأناملها  رو�ستها  الوعول 

و�سف  ثم  بنف�سها«،  تزهو  التي  بالطهارة  واملبللة 

حل�سورها وطقو�سها وخطواتها وعالقاتها بالطيور 

تلك  ثم  العبدة،  بابن  وعالقتها  والغابة،  والطبيعة 

يتعلم  وحيث  موا�سمها،  بدء  تعك�س  التي  الأعرا�س 

يف  الوعول  وجت��ري  ويعلم،  الأ�سجار  لغة  الهدهد 

البحر، وتعر�س  مد  اأطراف  اجتاه  الغابة يف  اأرجاء 

ال�سناجب ب�سائعها املجانية، حيث الكل يعي�س يف 

ا 
ً
ر�ساء دون نهب اأو ا�ستغالل، وحيث ل موت دفاع

امللتب�سة  العالقة  تن�ساأ  هنا  انتحار،  ول  النف�س  عن 

تتوهج  اأخ��رى  غابة  يف  تنحدر  التي  »و�سام«  بني 

غبطة بينها وبني ابن العبد.
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ك�سحرور  يتقافز  الذي  الكهل  ذلك  كذلك  كما جند    

اإليه  ين�سم  يطري،  الف�ساء،  يف  رويًدا  رويًدا  ويحلِّق 

يف طريانه �رصب من احلمام، وي�ستمر الطريان حتى 

يختفي ال�رصب عن حدود الب�رص .. وهناك �سخ�سيات 

اأو  وح��و���س  م��ع  وتتحدث  باحلرية  حتلم  ع��دي��دة 

)ق�سة  املرايا  يختفي يف  بع�سها  اأن  كما  �سفادع، 

»كل �سيء لي�س على ما يرام«(.

هذا  جند   :)1982( الأوىل«  �ساد  األف  »اأغنية  يف    

الوعي املبكر بفكرة العنا�رص الأربعة )املاء والرتاب 

والنار والهواء(، يقول الراوي: »لو ا�ستطعت ملزجت 

ا، اآنذاك �سوف اأهتف: 
ً
العنا�رص و�سنعت عامًلا مغاير

هنا  وق��ت«،  اأي  يف  للتغيري  قابل  اآخ��ر  ع��امل  ه��ذا 

�سيدنا  وق�سة  الطوفان  بعامل  بالبدايات،  اهتمام 

نوح، ثم اللغة ال�سرييالية الأ�سطورية املتدفقة التي 

 .. والتوهم  واحللم  والتحليق  التحديق  بني  متزج 

رائعة  بذاكرة  يتمتع  الذي  احللم  �سيد  اأنني  »اأتوهم 

كذاكرة زهرة يف قمي�س �ساعر، اأعرب جهات الريح، 

واأقبع يف زاوية بني طرف الفرح وطرف الطفولة .. 

تطفو طفلة النهر وتتدحرج حتى ت�ستقر بني ذراعي، 

اأرفعها فوق منكبي واأتنزه معها فوق زنابق احلقول 

اأجل�سها  م�سيء،  ك��وخ  اإىل  ا 
ً
مع ندلف  العا�سقة، 

اأح�سد  لكي  �ساعدي  عن  واأ�سمر  خ�سبي  مقعد  فوق 

�سوف  اأفهم،  بداأت  »الآن  ا:  واأي�سً لوت�س«،  لها زهرة 

ا 
ً
دوم ب��الأرق  امل�سابة  الواحة  تلك  اإىل  بك  اأذه��ب 

ا، واللواتي فقدن 
ً
ب�سبب الأرامل النائحات لياًل ونهار

فوق  تتقافز  قبعة،  احلرب  ما،  حرب  يف  اأزواجهن 

يركعن،  جواد  حمحمة  اأعني   .. الفقاعة  مثل  الراأ�س 

وكالرغوة اأنفا�س املحارب ال�سجاع.

ل  متثياًل  ومنها،  ال�سرييالية  امل�ساهد  وتتواىل    

ا، للم�سهد اخلا�س باملراأة التي تخرج من فم 
ً
ح�رص

اللقطات  وتقنياتها،  بال�سينما  الولع  ا  واأي�سً �سمكة، 

العامة وحركة الكامريا واللقطات املتو�سطة واملزج 

الآيل وحتريك ال�سخ�سيات وت�سويرها ودخولها يف 

الكادر اأو خروجها منه. »وعندما قطفت – يف الروؤيا 

– قبلة من عيني بنت اجلريان، دلف القطار – يف 

الروؤيا – داخل راأ�سي، وتقدم �سوب حقيبتي اجللدية 

ا حزمة الألوان فيها. يف غمرة فرحي ن�سيت 
ً
وا�سع

اأن قاع حقيبتي مكتظ بالثقوب، فت�رصبت الأكواب، 

انك�سارها  �سوت  وك��ان  الأر����س،  على  ه��وت  ث��م 

املتاهات  يف  الدخول  وكذلك  والأح��الم،  ا«، 
ً
مروع

وحتيد  والهذيان،  اجلنون  وعوامل  املتاهات  وعبور 

اأحالم  اأرهقتني  اليقظة  واأح��الم  النوم  اأح��الم  عن 

وعن  اخلاليا«،  »�سيد  هو  الذي  الفزع  وعن  اليقظة، 

الذات وعن الأرق، وغري ذلك من املكونات اأو البذور 

الأوىل لعامل اأمني �سالح الأ�سطوري.

اللغة عند اأمني �ضالح:

  وكذلك جند تلك اللغة التي فقدت طابعها الإ�ساري 

ا، 
ً
تقريب جميعها  �سالح  اأمني  اأعمال  ففي  املحدد، 

وال�سعر،  النرث  تتاأرجح ما بني  التي  اللغة  جند هذه 

والهبوط  اأعلى  اإىل  الطريان  والتحديق،  التحومي 

وال�����رصد  الو�سف  خ��الل  تتدفق  لغة  اأ���س��ف��ل،  اإىل 

والوجود  والواقع  النف�س  اأعمال  يف  باحلفر  وتقوم 

والإن�سان، لغة تفتح بوابات احللم وتدلف اإىل عوامل 

الذاكرة وتهوم يف املنطقة البينية املوجودة يف تلك 

والغياب،  احل�سور  بني  الوا�سلة  الفا�سلة  امل�سافة 

واليقظة،  الغفوة  واملر�س،  ال�سحة  واملوت،  احلياة 

البحر والياب�سة، املا�سي واحلا�رص، الإن�سان وعوامل 

اأطفال  هنا  والأ�ساطري.  واملالحم  واحليوان  الطيور 

ماألوف  عامل  من  انتقاًل  ال��ولدة  وتكون  يولدون، 

اإىل  اإىل مكان غريب غري ماألوف ي�سلمهم بعد حني 

يد  تلبث  ما  ثم  وميرحون  يولدون  اأطفال  امل��وت، 

عوامل  يف  وتدخلهم  بهم  تلحق  اأن  وال��ردى  املر�س 

 
َّ

الغيب. ولعل موت الأطفال، ذلك املو�سوع الذي حري

املو�سوع  نف�سه  هو  م�سجعه،  وق�سَّ  دي�ستوف�سكي 

�سالح،  اأمني  اأعمال  يف  ا  اأي�سً ظهوره  يتكرر  الذي 

يحن  بيت  اإىل  »�سماًل،  ا، 
ً
ح�رص ل  متثياًل  ومنها، 

اإىل اجلنوب«، وحيث بعده، بعد ذلك املوت، يتحول 

�سلوك الوالدين ومن معهما من املاألوف الأليف اإىل 

براثن  يف  ال�سخ�سيات  تقع  بعده  املوح�س،  الغريب 
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ا  اأي�سً يبقى  ولكن  اليقني،  وفقدان  واللتبا�س  ال�سك 

اأمل، فالدليل الذي يقود اخلادمة اجلميلة يظل  ثمة 

ا 
ً
يوم ذاكرته  »يفقد  والن�سيان  الذاكرة  يتاأرجح بني 

وي�ستعيدها يف اليوم التايل«، والدليل الذي قاد ذلك 

ا »يعرف  اأي�سً الذي فقد هويته، يظل  ال�ساب  البواب 

فقد  الأجري،  القاتل  ودليل  اجلهات«،  يرو�س  كيف 

عقله لكنه مل يجن بعد، ودليل امل�سلول فقد الأمن يف 

ا على روؤية »مالكه الراحل 
ً
كل �سيء، لكنه يظل قادر

يف اأحالمه«، وهكذا. 

  وحتى الراوي يتالعب بامل�سائر ويجهل اخلامتة، 

ا 
ً
»متحا�سي احللم  عليه  ميليه  ما  يتبع  يظل  لكنه 

يتحا�سى  الراوي  ظل  ومثلما  واملاألوف«،  الوا�سح 

كائناته موجودة  كانت  فكذلك  واملاألوف،  الوا�سح 

يف تلك املنطقة ال�سدميية ال�سبابية املوجودة بني 

واحل�سور،  الغياب  وبني  والواقع  احللم 

وي��ظ��ل م��ك��ان��ه الأث�����ري ه���و امل���رف���اأ، 

الأطياف،  هي  جتتذبه  التي  والكائنات 

ورح���الت الأط��ي��اف ك��ذل��ك ووج��وده��ا 

احل�سور  ب��ني  الفا�سلة  امل�سافة  يف 

اإنها لي�ست حية ولي�ست ميتة،  والغياب، 

موجودة  بل  اأثريية،  ول  ج�سدية  لي�ست 

واملنزلة  امل�سافتني  بني  امل�سافة  يف 

حالة  الرحلة  تكون  مثلما  كذلك   .. املنزلتني  بني 

املغادرة  هي  ل  والو�سول،  املغادرة  بني  موجودة 

الو�سول، بل ما يوجد بينهما. كذلك تكون  ول هي 

اأمني �سالح موجودة بني عاملني: عامل  �سخ�سيات 

عامل  اإن��ه  معروف،  ماألوف  وع��امل  غريب،  غرائبي 

الوهم.

املكان عند اأمني �ضالح:

�سالح  اأمني  اأعمال  يف  الفقدان  يتج�سد  ما  ا 
ً
غالب   

مرتبًطا باملكان، ويف رواية »�سماًل، اإىل بيت يحن 

اأمل ما بالرحيل والغياب، من  اإىل اجلنوب«، هناك 

هنا  الغياب،  هذا  لنقي�س  والكت�ساف  الإيجاد  اأجل 

م�ستمتعة  اأو  اليقظة  اأح��الم  يف  غارقة  �سخ�سيات 

باأحالم النوم، وفقدان الطفل قد يعني فقدان الأمن 

الأب  فقدان  كما  والوجود،  ال�ستمرار  يف  والأم��ل 

هكذا  واملعنى،  واحلماية  للهوية،  بالفقدان  والأم 

من  وجدنا  مثلما  فاإنه  وهكذا  ال�سخ�سيات،  تتحرك 

كان ينبغي لهم اأن يقوموا بالإر�ساد والهداية وال�سري 

بال�سخ�سيات نحو ال�سمال يف »�سماًل، اإىل بيت يحن 

فقدوا  قد  جميعهم،  جندهم،  فاإننا  اجلنوب«،  اإىل 

ا يف حياتهم، فهناك من فقد 
ً
ا واأ�سا�سي

ً
�سيًئا جوهري

الذاكرة، ومن فقد الرغبة، ومن فقد الهوية، ومن فقد 

النطق، ومن فقد عقله، ومن فقد الأمل، ومن فقدت 

عاملها، ومن فقد اأطفاله، ومن فقدت زوجها، لكنهم، 

جميعهم، ل يفقدون الأمل.

 البحر واملرفاأ واأ�ضطورية املكان: 

اأم��ني  ي�سفه  ال��ذي  امل��ك��ان  يكون  ق��د    

ا، 
ً
بحر ا، 

ً
عادي مكاًنا  اأعماله  يف  �سالح 

اللغة  وبفعل  لكنه  قرية،  مرفاأ،   ،
ً
ميناء

التدريجية  الفنية  والتحويالت  واحللم 

اإىل  العادي  موقعه  من  ينتقل  للمكان، 

�سيغة  عليه  ي�سفي  اجل��م��ايل،  موقعه 

ي�سري  خال�سة،  وجمالية  اأ�سطورية 

زمان  يف  م��وج��وًدا  املكان  غري  مكاًنا 

املاألوف  اجلانب  ذلك  من  الرغم  على  الزمان،  غري 

ا، مكان بيني يجمع بني  واملحدد واملعروف له اأي�سً

الغرق  بني  والإي��اب،  الذهاب  بني  والياب�سة،  املاء 

ال�سيد  بني  الرجاء،  وخيبة  الرجاء  بني  والإنقاذ، 

الوفري واحلظ الع�سري.

اأعمال  يف  ا  اأي�سً موجود  باملرفاأ  الهتمام  وهذا    

اأخرى لأمني �سالح مثل »مواكب ل�ساكنات التالل« 

�سالح  اأمني  اأعمال  ويف  امللكي(.  ال�سيد  )جمموعة 

باملطر  واأم��واج��ه  البحر  يرتبط  م��ا  ��ا 
ً
دائ��م عامة 

جند  هنا  للب�رص،  الغام�س  وامل�سري  والغيم  وال�سفن 

الذي  والطق�س  �سكل  على  ت�ستقر  ل  التي  الغيوم 

يحار الرا�سد يف معرفة ما يخبئه، والب�رص الذين ل 

يعرفون م�سائرهم ول ميكنهم التنبوؤ مبا قد يحدث 

47 نزوى العدد 83 - يوليو 2015

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s

هنالك �شعور 

باملطاردة والقهر 

والختناق يف 

املكان الذي جتري 

فيه الأحداث



لهم، هنا جند عمال امليناء وال�سيادين والباحثني 

اأحالم زائلة لي�ست  عن عمل وال�ساعني وراء »بقايا 

لل�رصد و�سوف تتبدد بعد قليل«، لكن ومن قلب مثل 

هذه الأحالم الزائلة، ويف قلبها، ي�سكل اأمني �سالح 

التي مل  الأحالم  ال�سخ�سيات،  البديلة لهذه  الأحالم 

ال�رصد،  خالل  من  حتققت  لكنها  ال�رصد،  يف  تتحقق 

تلك  كانت  لو  حتى  اجلميلة  وحكاياته  هو  ���رصده 

حول  الغالب،  يف  يحدث  ما  وهو  ت��دور،  احلكايات 

بل  باملرة،  متحققة  ول  �سعيدة  لي�ست  �سخ�سيات 

واحلياة،  والطق�س  والغيم  البحر  ت�سبه  �سخ�سيات 

تفتقر اإىل اليقني وتفتقد اإىل الأمن والأمان، وت�سعى 

ا من اأجل ا�ستخال�س املعنى من داخل كل تلك 
ً
دوم

تفا�سيل  يف  بها  حتيط  التي  معنى  والال  الفو�سى 

حياتها كاملة.

  يف رواية »�سماًل، اإىل بيت يحن اإىل اجلنوب« ي�سف 

اأمني �سالح ذلك البحر »الذي يطوي مياهه يف زرقة 

امل�سافة ثم يب�سطها موجًة موجًة، ثمة �سفينة ت�سق 

مواقعها  تغري  مرافئ  املائي متجهة �سوب  ال�سطح 

يف   – ال�سفينة   – حاملة  حمتمل،  نهب  اأي  لت�سلل 

املدهونة  اأرواحهم  رهنوا  مالحني  م�سائر  جوفها 

تلهو  �سكل،  على  ت�ستقر  ل  غيمة  ثمة  باملجازفة، 

اإىل  الرا�سد  يعرف  فال  الطق�س،  وتبلبل  ب��الأل��وان 

اأي توقع ينحاز، لي�ست حبلى باملطر، مع ذلك هي 

تغيظ  كاأنها  واآخر،  وقت  بني  ا 
ً
�سحيح رذاًذا  تقذف 

الأر�س فح�سب«.

»هوؤلء  العابرين  هوؤلء  بني  تدور  اأحاديث  وثمة    

الذين خذلتهم احلياة ومل تعطهم اإل القليل القليل«، 

والأح����وال،  ل��الأخ��ب��ار  وت��ب��ادل  مناو�سات،  وثمة 

يف  مكتومة  زف��رات  واأ���س��داء  �رصيعة  و�سحكات 

حادة،  �سيحات  وتطلق  حتلق  طيور  ثمة  ال�سدور، 

املكان حتى حتط يف مكان قريب  طيور حتوم يف 

الأ�سداف  حتت�سد  حيث  �سخرية«  نتوءات  »على 

واحللزونات، اأو لتنق�س على الفراغ مبناقري ل تلتقط 

امراأة  ال�سمت،  فتك�رص  امراأة  اأو جتيء  الفراغ«،  غري 

تبحث عن زوجها الذي غاب ومل تعرف م�سريه بعد، 

اإليها وبالن�سبة لهوؤلء  بعدها يتغري العامل بالن�سبة 

اجلال�سني على املقهى القريب من ذلك امليدان، هنا 

البحر،  مع  الأ�سطوري،  املرفاأ  ذلك  حت�رص حكايات 

الفريق  اأو  الفا�سل  هي  الفر�سة،  اأو  امل��رف��اأ  هنا 

الفا�سل القدمي املرفاأ املائي.

ا، 
ً
ا ما ي�سف اأمني �سالح املرفاأ و�سًفا اأ�سطوري

ً
  غالب

هنا املكان مكان اأ�سطوري يجمع بني املاألوف وغري 

الأمن  واملوت،  احلياة  والغريب،  العادي  املاألوف، 

واخلوف، هنا تداخل لالأماكن والأزمنة والنفعالت 

بحري   – بحري  مكان  هنا  والب�رص،  والذكريات 

على  ت�سيطر  اإحيائية  نزعة  وثمة  – بحري  بري  اأو 

كائن  اأنه  املرفاأ على  اإىل هذا  ينظر  وكاأنه  الكاتب، 

حي، بل هو الأكرث حياة من الب�رص، اإنه باٍق م�ستمر 

دائم خالد حتى بعد رحيلهم، »مرفاأ ي�سطنع الزهد 

ويرغب يف الغواية«، كاأنه كائن اآخر، كائن اأ�سطوري، 

م�ساعره،  ويراعون  عنه  يتحدثون  وغائب،  حا�رص 

ال�سفن  الذي »يوؤوي  للمكان املزدوج  اأ�سلي  منوذج 

اآن،  يف  والعنيف  احلليم  حيًنا،  ويطردها  حيًنا، 

الذي مي�سح كعبيه باملاء وامللح فيما ي�سد املرا�س 

عطوف  اأنه  اإل  واجل��زر..  املد  مزاج  ح�سب  ويرخيها 

على ندمائه، هذا املرفاأ الطاعن يف الوحدة اإذ ميزح 

�سمعوا  ما  حكاية  لب  يف  واملاأ�ساة  امللهاة  لهم 

منها  »الفاجع  البحر...  قرابني  ويريهم  مثياًل،  لها 

الغرقى  هنا  الغرابة«  والبالغ  الأليف  والفكاهي، 

والكمائن الرحيمة »ملن ياأخذه الطي�س وقت املد اإىل 

 ل خمرج منه«، �رصاطني 
ّ
نب

ُ
 يهدي الطائ�س اإىل ع

َّ
لج

مفتونة  �سغرية  »واأ�سماك  العابرين  الباب  تخلب 

من  بالأجنحة  بالطريان  اأحق  اأنها  ترى  بالطريان 

طيور بليدة«، تق�سي اأوقاتها جماعة على النتوءات 

ال�سخرية. يف وقت الليل ي�سبح م�سهد املرفاأ �سديد 

حيث  وتتعاي�س،  الأ���س��داد  تتجاور  »هنا  الروعة، 

منيز  نعود  فال  والياب�سة  املياه  ت�ساري�س  تداخل 

الكائنات من خمتلف الأنوية  املواقع«، هنا تتوافد 

والف�سائل، تتوافد من كل حدب و�سوب، هنا يحدث 

التاآلف  العظيم،  والن�سجام  املده�س  »التناغم  هذا 
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الذي ل ي�سهده التاريخ غري مرة كل األف قرن«، ويظل 

ويظل  وامل�سافرين  امل�سافرة  ال�سفن  يرقب  املرفاأ 

»يذرف حزنه لأنه ل يقدر اأن ي�سافر«، وتاأتي امراأة 

ال�سحر  ذلك  فتهز  تاأتي  الغائب،  زوجها  عن  تبحث 

مهيمًنا  كان  الذي  احللم  وذلك  املكان،  يف  الكائن 

ثم  يهدم  يعود،  ثم  ال�رصد  ينك�رص  هنا  عامله،  فوق 

يعاد بناءه من جديد، هنا يبداأ احلديث عن الغرقى 

والغائبني، عن املوتى الذين ل يعرفون اأنهم موتى، 

فاملوتى  احلياة،  بعوامل  املوت  عوامل  تتداخل  هنا 

يحني  عندما  واإنهم  وميرحون،  ويلهون  يعودون 

ي�سنعون  طماأنينة،  يف  املياه  على  يطفون  الغب�س 

يتقاذفون  الليمون  بحجم  مائية  كرات  املوج  من 

بها يف مرح �ساخب« يعي�سون اللحظة ذاتها، وكاأن 

الزمن قد توقف عندها، ل يتحاورون ول يتذكرون 

ا، ل �سيء من املا�سي يعرب 
ً
�سيًئا اأو وجه

وم�ستعادة،  مفقودة  ذاكرتهم  ذاكرتهم، 

وكما تلهو الأ�سماك ومترح عندما تخرج 

اإليه، ميرحون، وكما  تعود  ثم  املاء  من 

تكون  املفقودة  الأ���س��م��اك  ذاك���رة  ه��ي 

الهذيان،  يف  رغبتهم  وتكون  ذاكرتهم، 

ينرثون  وحده،  باللهو  »حمتفني  لكنهم: 

اأب��واب  وير�سقون  الأرج��اء  يف  ال�سخب 

العا�سفة املوحدة باأح�ساء �سوت وبالعواء«، وعلى 

�سدمي  »على  امل��وت  يقف  مبعدة،  اأو  منهم  مقربة 

الأبدية« يرقبهم يف حنان بينما ميرحون ويلعبون 

وي�سخبون، اإنهم غرقى واأحياء خالل الوقت نف�سه، 

مواجهته،  ويف  واأمامه  املوت  قب�سة  يف  ميرحون 

يتذكرهم  ك��ي  ي��ع��ودون  لكنهم  ذاك��رت��ه��م  ف��ق��دوا 

الغيب«  و«رهائن  الطيف«  »خملوقات  الآخ���رون، 

بني  من  »فقدوا  والذين  �سالح،  اأمني  ي�سميهم  كما 

اإنهم  ثم  فقدوا مالحمهم وهوياتهم وعاداتهم«،  ما 

»ي�سيغون  التعب  ويغالبهم  الوهن  يعرتيهم  عندما 

اأماكن ل  اإىل  ا 
ً

من املوج و�سائد، ثم يعودون غو�س

يقدر اأن ي�سل اإليها اأحد، اأغوار ل �سلطة لأحد عليها، 

م�رصدهم املوت احلنون«.

  هذا م�سهد رائع وو�سف جميل بديع وت�سوير بديع، 

وتاأتي هذه املراأة فتك�رص تدفق ال�رصد وتهز ا�ستقرار 

لأنهم  لهم،  حلم  ل  من  حلم  جوهر  وت�سبح  احلدث 

»خملوقات حلم مل يحلم به اأحد بعد.. ننتظر هاهنا 

حكايات  وتتواىل  نومه«.  باب  اأحد  لنا  يفتح  حتى 

احلب والأحالم والأ�ساطري والأحزان »الهاتف الذي 

يدعو اجلميع للذهاب اإىل ال�سمال«، اخلادمة اجلميلة 

التي تبحث عن زوجها وم�سريه الغام�س واملجهول، 

الذاكرة  بني  يتاأرجح  �سخ�س  رحلتها  يف  ويرافقها 

»بروحه  يحاول  الذي  املتجول  والبائع  والن�سيان، 

وي�ساحبه  والعداء،  اخل�سومة  يتجنب  اأن  املرحة« 

كدليل له رجل فقد الرغبة يف الأ�سياء كلها. ثم هناك 

البواب ال�ساب الذي ل يعرف الأمكنة ومل ي�سافر بعيًدا 

هويته  فقد  رجل  ودليله  قط،  املاألوفة  منطقته  عن 

لكنه »يعرف كيف يرد من اجلهات«، ثم 

�سحاذة �سغرية »كانت تهفو لروؤية اأمها 

امليتة«، ويرافقها دليل اأخر�س ل يعرف 

الطريق ول يرتجم اإ�ساراته اأحد، وهناك 

ب�سدة  نف�سه  ميقت  الذي  الأج��ري  القاتل 

ينقذ  اأن  ويحاول  القتل  من  اأك��رث  وق��د 

عقله  فقد  رج��ل  ودليله  ب�رصية،  ��ا 
ً

روح

جن بعد«، وم�سلول يبحث عن 
ُ
»لكنه مل ي

العالج ودليله رجل فقد الأمل، ورجل عجوز مهجور 

ل رفيق له �سوف خميلته ودليله امراأة �سابة انهار 

عاملها مع رحيل اأبيها، وم�سورة »ينه�سها اإح�سا�س 

عن  وح�سية  تقل  ل  باأنه  ل�سعورها  بالذنب  مدمر 

هناك  ثم  اجلهات،  بني  يخلط  رجل  ودليلها  غريها 

ذلك الراوي الغريب الذي عاي�س الكتابة زمًنا ف�سار 

ل مييز بني الواقع واخليال، ويجد لذته يف التالعب 

»مب�سائر الب�رص ويف املزج بني اجلد والهزل، ي�سري 

عرب جغرافية كتابة وعرة بال خرائط، يجهل اخلامتة 

يلهو باحلبكة وين�سق ال�سمائر وفق فو�ساه« كما اأنه 

يرتكنا يف نهاية هذه الرواية وقلوبنا معلقة رهائن 

نداءات عقلها  تتبع  والتي كانت  ال�سخ�سيات كلها، 

وحلمها وتتجه �سماًل، اإىل بيت يحن اإىل اجلنوب«، 
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التفكري الب�شري 

هو حماولة لفهم 

العامل وتف�شريه 

من خالل لغة 

ال�شكل وال�شور



ا �سيًئا، واأ�سبح مع كل واحد منهم 
ً
لقد فقدوا جميع

ا. دليل لكنه دليل فاقد ل�سيء ما، وملعنى ما، اأي�سً

 حالة املطاردة:

يف  والختناق  والقهر  باملطاردة  ال�سعور  ي��وؤدي    

املكان يف اأعمال اأمني �سالح اإىل حدوث حالت:

  �� التهومي والتحليق والأحالم.

�� اأو تفكك ال�سخ�سيات وتعددها.

�� اأو املوت والنتحار.

هذه  يف  نر�سدها  التي  احل��الت  من  غريها  اأو   ��

الدرا�سة.

اأ�سا�سية  فكرة  واملطاردة،  الأب��دي،  العود  وفكرة    

الف�سول  تغيري  يف  لديه  تتجلى  �سالح  اأم��ني  لدى 

�سريتها  اإىل  ��ا 
ً
دائ��م وعودتها  وثباتها  وحتولها 

الراحة  وال�سبع،  واجل��وع  والنهار  الليل  الأوىل، 

ا اإىل املكان ذاته. 
ً
والتعب، فال�سخ�سيات تعود دوم

اإىل   .. الراوي، يف »�سماًل  ال�سخ�س،  هكذا يعود هذا 

بيت يف اجلنوب« اإىل امليدان ذاته، »حاماًل حقيبته 

اجللدية املكتظة باحلكايات وبنفحات كائنات مرت 

خفاًفا، ويف عبورها تركت �سيًئا من �سريتها، و�سيًئا 

من اأطيافها«، كما لو كانت املطاردة وال�سيد ل تتم 

الواقع والطيور واحليوانات والأ�سماك  عند م�ستوى 

والأح��الم  واخليال  الذاكرة  م�ستوى  على  بل  فقط، 

هذه  ا 
ً
دائم هناك  كانت  لو  كما  ا،  اأي�سً والأمنيات 

املطاردة للما�سي وهذا الإحلاح اخلا�س بالذاكرة.

  وترتبط املطاردة بالتكرار، لأنها مطاردة م�ستمرة 

كذلك  وترتبط  نف�سها،  امل�سيدة  يف  تقع  وطرائد 

فيها  تقع  التي  املغلقة  بالدورة  الأب��دي،  بالعود 

�سخ�سية   �� ا 
ً
ح�رص ل  متثياًل   �� ومنها  ال�سخ�سيات، 

الذي يتمكن  ال�سوداء  امللهاة  اأ�سري احلرب يف ق�سة 

ومهما  مرة  كل  ويف  لكنه  ع��دة،  م��رات  الهرب  من 

اأ���رص  يف  ��ا 
ً
دائ��م يقع  يهرب  اأو  يتخفى  اأن  ح��اول 

ا موجود يف 
ً
مطارديه )جمموعة الطرائد(، لأنه دائم

مكان �سيق، دولب، اأو درج مكتب يف خيمة جرنال 

اأو ما �سابه ذلك. هكذا يقول ال�سياد ملن يتحدث اإليه 

يف ق�سة »احلانة« املجموعة نف�سها »كل الف�سائل 

اأن  رغبت  واإذا  عيني،  اأم��ام  مي��رق  ما  كل  احلية، 

اأ�سيف، �ساأقول: كل الطرائد تت�سابه عند الهرب«.

  وجت�سد ق�سة »ا�ستحواذ« )جمموعة الطرائد( كذلك 

وهالو�سها  واملطاردة  ال�سطهاد  وحالة  هواج�س 

التي تتج�سد يف روؤية ال�سخ�س املحوري يف الق�سة 

ل�»�سبح رجل« يف اأثناء مروره اأمام املراآة، وقد كان 

ذلك ال�سبح متج�سًدا يف �سكل اإن�سان قا�سي املالمح 

يلقي بنظرات �سامة، لكنه �رصعان ما يخفي تارًكا 

ال�سخ�سية املحورية يف الق�سة يف حالة �سديدة من 

حالته  اأن  كما  والختناق.  والدوار  والذهول  الفزع 

به،  املحيطة  املرئيات  �سملت  حتى  امتدت  قد  هذه 

ا على 
ً
حينها �سعر بالأ�سياء تدور وال�سقف ينقلب راأ�س

و�ساعة  تنكم�س،  ثم  تتمدد  تتلوى،  واجل��دران  عقب 

هائل  كجر�س  يرن  والبندول  بعنف  ترجت  احلائط 

اإىل  تته�سم  وامل��راآة  رهيبة  ب�رصعة  تدور  والعقارب 

يفتح  عندما  تخفت  اأو  احلالة  هذه  وتتبدد  �سظايا. 

يعودون،  ما  �رصعان  له  املطاردين  لكن  النافذة، 

اأف���راًدا،  يكونوا  اأن  من  ب��دًل  جماعات  ي�سبحون 

واأطياف  بظالل  ا 
ً
ر

َّ
م�سو و»�سار  الرعب،  ويجمده 

بني  تاأرجح  يهذي،  وراح  غ��ادرة  بطعنات  تباغته 

ال�سحو والغيبوبة«.

التي  ال�سخ�سيات  تلك  جند  كذلك  »الطرائد«  يف    

ب�سبب  الآخ��رون  يطاردها  اأو  اأوهامها  تطاردها 

»اأيها  )ق�سة  اجل�سدي  ت�سوهها  اأو  ال�سيئ  قدرها 

كائنات  اإنها  م�����س��اوؤك«(،  ط��اب  اجلميل..  امل�سخ 

الآخ��رة،  ورمبا  الدنيا  جنة  من  ومطرودة  مطاردة 

اأو  وما�سيها  وذكرياتها  اأحالمها  تطاردها  وقد 

ا. يطاردها حا�رصها، ورمبا م�ستقبلها القادم اأي�سً

مطاردة  ا:  اأي�سً لديه  اأ�سا�سية  امل��ط��اردة  فكرة    

الأحالم اأو الطيور والأ�سماك والذكريات اأو الب�رص اأو 

الأمنيات اأو حتى املظالت )جمموعة الطرائد، ق�سة 

»كم هو بعيد ذلك املرفاأ«(.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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51\ كاتب وناقد من العراق   

طفولته يف  منذ  وقائع حياتِه  املتكلم  �شمري  بتقنية  ي�رصد  بطل  رواية  )�شو�شا/1978(  رواية   

االأحياء الفقرية التي يقطنها اليهود يف بولندا، حيث تبداأ جميع امل�شاهد واملفا�شل بفعل م�شارع 

اإطار  القارئ وجهة نظره يف  الذي يفر�ض على  البطل  اإىل  اأنا يعود  فاعله �شمري م�شترت تقديره 

واقعي باأ�شلوب نقدي انبثَق رمبا عن رغبة الروائي القوية يف احل�شور عائداً من ما�شيه باإعادة 

ا�شتح�شارِه �شوراً منتقاة وتعديلها مبا يتوافق مع ذاكرة البطل ليوؤرخ جانبًا من حياة اليهود 

كجزء من احلياة ال�شيا�شية واالأدبية يف وار�شو)1917- 1938( ويف اأحداٍث عا�َض الروائي اجلزء 

كمفهوم  الق�شدية  اإىل  ا�شتناداً  ذلك  فاإمنا  الروائي  املوؤلف  مبقا�شد  نهتم  اإذ  ونحن  منها،  الكبري 

ر يف التاأويل العملي من خالل ت�شويغ اللجوء  ها �شوف توؤثِّ ره اأدموند هو�رصل.. يف اأنَّ ظاهراتي )طوَّ

 
)1(

اإىل مواقف املوؤلف اخلا�شة واعتقاداته ب�شدد عمله بو�شفِه خطوة جديدة(

 عبدالكرمي يحيى الزيباري \

البطل اليهودي فـي رواية »�شو�شا«

حرية التفكري ال متثُل خطرا على االإميان

اليهود ُمفارقون للعامل لكرثة اأ�شاطريهم وعمق 

اإيانهم بها



الأدبي،  للن�س   
ً
معنى على  للربهنة  معياراً  ولي�س 

ال�سرية  من  امل�ستمد  الدليل  يقوم  لأْن  حاجة  و)ل 

ُه يف الوقت الذي يكون  باإقحام النزعة الق�سدية لأنَّ

دلياًل على ما يق�سده املوؤلف، قد يكون اأي�سًا دلياًل 

 )2(
مللفوظِه( الدرامي  والطابع  كلماته  معنى  على 

واإْن كان املق�سود بهذا الكالم هو ق�سد ال�ساعر من 

األفاظِه، لكنَّ هذا ل مينع امتداد مفهوم الق�سدية اإىل 

ق�سد الروائي من تناق�سات وجهات النَّظر ومواقف 

�سخ�سياته من العامَل.

ما هي التف�سريات املحتملة لأ�سباب انغالق املجتمع 

الآخر؟  على  انفتاحِه  وعدم  نف�سه،  على  اليهودي 

�سمح  الذي  والجتماعي  التاريخي  ال�سياق  هو  ما 

با�ستمرار هذا النغالق اإىل الآن؟ ما هي ال�رصديات 

الرتاث  يف  متما�سكة  ظلت  التي  الكربى  الأ�سطورية 

طريق  عن  الروائي  وتناولها  اليهودي 

املجتمع  نعرف  هل  هارون؟  بطله 

معرفتنا؟  م�سادر  هي  ما  اليهودي؟ 

معرفتنا  ُتنَتج  اأو  ح 
َ
ُتطر ال�سيا�سة  يف 

ما  وغالبًا  امل�سلحة  بح�سب  باليهود 

بني  ولديهم  لدينا  املعرفة  تتاأرجح 

ذاتانية متطرفة ومو�سوعانية متطرفة 

�سد  موانع  واملغالة  والتطرف  اأي�سًا، 

ع تفا�سيل 
ُّ
العلم واملعرفة. حماولة لتتب

التي  البيئة  تك�سف  التي  ال�سغرية  اليومية  احلياة 

ت 
َ
واأ�سهم اليهودي  �سخ�سية  تكوين  يف  �ساركت 

وبالعامل  املختلف  وبالآخر  بذاتِه  وعيِه  تكوين  يف 

�سو�سيولوجيًا من  الرواية حدثًا  باعتبار  اخلارجي، 

اإ�سحاق  الروائي  اإىل املجتمع، وقد و�سَف  املجتمع 

التي  الظروف  »�سو�سا«  رواية  يف  �سنجر  با�سيفي�س 

بالأمريكية  الزواج  مغريات  يرف�س  هارون  جعلت 

بوؤ�سِه،  من  النجاة  طوق  متثِّل  وهي  حتى  بتي 

ل �سو�سا رغم كلِّ �سيء، كنوع من النغما�س  ف�سِّ
ُ
وي

ها لي�ست �سمن الآخر  يف احلرمان وال�سطهاد اأو لأنَّ

اأثر  ويظهر  هو.  ذكرها  التي  لالأ�سباب  اأو  املختلف، 

وتناق�سات  التقلبات  يف  الثقافية  والبيئة  املكان 

التي  املختلف،  الآخر  مع  وعالقتها  الذات  اإدراك 

يعي�س  روائي:  اليهودي كبطل  �سخ�سية  على  طراأت 

القلق  يعاين  �س 
َّ
ومهم م�سطهد  يهودي  جمتمع  يف 

مع  و�رصاعه  بولندا،  يف  والكتئاب  الجتماعي 

اأحالم الهجرة اإىل تل اأبيب، اأو اإىل اأمريكا.

اأهمية البطل الروائي:

الذي  ما  الأوىل  بالدرجة  )املهم...  باختني  يقول     

يكونه  الذي  وما  للبطل،  بالن�سبة  العامل  يكونه 

وجهة  بو�سفِه  البطل  يتطلب  لنف�سه،  بالن�سبة  هو 

بالذات( نف�سه  واإىل  العامل  اإىل  نظرة  بو�سفِه  نظر، 

هرني  ا�ستحدثه  نظر«  وجهة  »البطل:  وم�سطلح 
 )3(

الكثري  زال  ول  واأتباعه،  كافكا  وزعزعه  جيم�س 

الذي  �سنجر  با�سيفي�س  كاإ�سحاق  به  يتم�سكون 

هارون  بطلِه  نظر  وجهة  من  اليهودي  العامل  قدِّم 
ُ
ي

اليهود  من  كبريا  جزءا  تعجب  مل  التي  النظرة  هذه 

املت�سددين ول غري اليهود اأي�سًا.

ال�ضياق التاريخي واالجتماعي 

ه الروائي يف بداية الرواية اأنَّ الطفل 
َّ
قد نو

هارون قراأ كتب باروخ اإ�سبينوزا)1632 

)واأ�سار  والدِه  حتذيرات  رغم   )1677 –
اهلل  اإ�سبينوزا حما  الفيل�سوف  اإىل  والدي 

حما�رصة  األقيت  اليوم  ذلك  ا�سمه...ويف 

اإ�سبينوزا  الفيل�سوف  عن  �سو�سا  على 

. وبالتايل تخفَّف 
)4(

كما لو كنُت قراأت كلَّ موؤلفاتِه(

 
ٌ
اأثر لها  التي  الدينية  الن�سو�س  وطاأة  من  هارون 

الجتماعية  وال�سغوط  الب�رصي  ال�سلوك  يف  كبري 

عام  تني  ه��������   
َ
كتب وقد  املختلف.  الآخر  على 

التي جتعلنا نعاين من  الوثائق  )من �سمن   1868

الوثيقة  هو  الأدب  ال�سابقة،  الأجيال  م�ساعر  جديد 

 .
)5(

الأف�سل على نحٍو ل مثيل له(

من  القادمون  هاميل)الالجئون  يقول  اأبيب  تل  يف 

ْن يكونون، لعلهم اأحفاد قطورة(
َ
اأفريقيا، ما اأدرانا م

. يقول هارون )وكنُت مفارقًا 
)7(

 وهم جوييم اأي�سًا
)6(

ذلك( اأدرك  اأكن  مل  اإين  بيد  وجوه،  عدة  من  لزمني 

يعي�سونه  الذي  للعامل  مفارقني  اليهود  جميع   
)8(

وعمق  اأ�ساطريهم  لكرثة  واملكان  الزمان  حيث  من 

اإميانهم بها رغم ل عقالنيتها، فهم يتوا�سلون مع 
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بع�سهم بلغات تعترب ميتة بالن�سبة للعامل اخلارجي، 

تبداأ الرواية مبعلومات يكاد يجهلها اجلميع كت�سويق 

يُت على ثالث لغات ميتة: 
َّ
ب

َ
واإثارة وجذب للقارئ )َتر

العربية والآرامية والييدية، وعلى ثقافة تطورت يف 

املعلم  فيها  ينام  حجرة  يف  در�ست  التلمود،  بابل 

اأو  اأدر�س ح�سابًا  وتطهو له زوجته وياأكل فيها، مل 

جغرافية اأو فيزياء اأو كيمياء اأو تاريخًا، بل القواعد 

التي حتكم البي�سة مو�سوعة يف يوم عيد ديني، وما 

قدَّم من ذبائح اأو قرابني يف املعبد الذي تهدَّم 
ُ
كان ي

يدر�س  باأكملِه،  جيٍل  حال  وهذا   
)9(

عام( األفي  منذ 

بلغات ميتة علومًا ل تنفع اأكَل الدهر عليها و�رصب، 

ل منها �سلوكًا عقول منغلقة ملواطنني يقفون  لتت�سكَّ

الرواية  وتنتهي  الجتماعي.  التالحم  اأمام  عقبة 

اأبيب وزوجة هاميل الثانية ت�ساأله وهارون  يف تل 

)ملاذا جتل�سان اأنتما الثنان يف الظالم؟ 

ف�سحك هاميل: نحن يف انتظار جواب(

 جواب الأ�سئلة الوجودية التي ملجرد 
)10(

ًا عن اليهودية.  ن�َسقَّ
ُ
تداولها يعترب املرء م

اأوروبا  �رصق  اأو  بولندا  يف  اليهود  لكن 

لي�سوا هم اليهود يف تل اأبيب حيث وقع 

انقالب يف طبيعة املجتمع بعدما انتقَل 

النَّا�س اإىل اأر�س امليعاد، مع بزوغ الفكر 

لكن  العقلنة،  تيارات  وانت�سار  العلمي 

مبكانتها  حمتفظة  اليهود  اأ�ساطري  ظلت  ذلك  رغم 

الإلهية  واحلقوق  اليهودية  الثقافة  داخل  املركزية 

من  باعتباره  اليهودي  �سخ�سية  بها  تتمتع  التي 

الأ�سطورة  هذه  اإىل  وا�ستناداً  واأحبابِه،  اهلل  اأبناء 

نورثورب  يعترب  العامَل،  اإىل  نظرتِه  بتوجيه  يقوم 

اخليايل  التفكري  اأ�سكال  من  )�سكاًل  الأ�سطورة  فراي 

اأو  املجتمع  منو  مع  تتطور  ل  ها  فاإنَّ والإبداعي، 

اأْن  املحتمل  من  نف�سِه  الوقت  يف  التكنولوجيا... 

التقدي�سية  ب�سبب طبيعته  الأ�سطوري  النظام   
َّ
ي�ستمر

باإطالق  ويبداأ  م�سطنعة،  بطرق  ما  جمتمٍع  يف 

الأحكام والفرتا�سات حوق ن�سق الطبيعة تتعار�س 

الن�سق( ذلك  بها  يوحي  التي  الفعلية  املالحظة  مع 

�سة الدينية يف حظر 
َّ
. ويحيل فراي اإىل دور املوؤ�س

)11(

منذ  علمية  مبفاهيم  الأ�سطورية  املفاهيم  ا�ستبدال 

ح 
َ
�سم

ُ
ي اليهودي  املجتمع  كوبرنيكو�س وغاليلو. يف 

ع 
َّ
بالتف�سري العلمي خارج العلوم الإن�سانية، لئال يتو�س

ف نف�سها 
ِّ
اإىل اأ�ساطريهم املقدَّ�سة التي حتاول اأْن ُتكي

 مرات 
َ
مع كتب التاريخ الذي ذكرت اأنَّ الهيكل ُهِدم

الهيكل  بهدم  امل�سيح  نبوءة  الإجنيل  ويذكر  كثرية، 

 يف الإ�سحاح 24 من اإجنيل 
)12(

وكان الهدم الثالث

الهيكل)2(  اأبنية  يروه  لكي  تالميذه  )فتقدم  تَّى  َ
م

فاأجابهم ي�سوع: هل تروَن كلَّ هذه؟ اأقول لكم احلق، 

هَدم الكل(. وبهذا 
ُ
 على حجر، بل ي

ٌ
رتَك فيها حجر

ُ
لن ي

ال�سمني  )املبداأ  فراي  نورثروب  يقول  اخل�سو�س 

يف  تاريخيًا  �سحيح  ما  �سيء  ِجَد 
ُ
و اإذا  هو:  العام 

ه �سحيح تاريخيًا بل  الكتاب املقدَّ�س، فلي�س ذلك لأنَّ

فرت�س اأْن تكون لالأ�سباب عالقة 
ُ
لأ�سباب اأخرى، وي

 ويف الإ�سحاح الثاين 
)13(

بالعمق والدللة الروحيني(

من �سفر دانيال الذي يبداأ بروؤيا منامية 

ال�سحرة  قدرة  وليمتحَن  ن�رص،  لنبوخذ 

اأريد  قال  الق�رص،  وحكماء  والكهنة 

وتف�سريها  بالروؤيا  تخربوين  اأن  منكم 

قبل اأْن اأخربكم، فعجزوا جميعًا، وجلئوا 

ا�ستعاَن برب  الذي  دانيال،  اهلل  اإىل نبي 

بالروؤيا،  فاأخربه  والأر�س،  ال�سماوات 

يِف 
َ
)و ينتهي  الذي  بتف�سريها  يخربه  ثم 

اِت 
َ
او

َ
م

َّ
ال�س اإِلُه   

ُ
ِقيم

ُ
ي ُلوِك،  امْلُ هوؤَُلِء  اِم 

َّ
اأَي

 ،
َ
ٍب اآَخر

ْ
ُك ِل�َسع رْتَ ُ

ِلُكَها َل ي
َ
م

َ
ًدا، و

َ
َلَكًة َلْن َتْنَقِر�َس اأَب

ْ َ
مم

اإىَِل  ُت 
ُ
َتْثب  

َ
ِهي

َ
و اِلِك، 

َ
م امْلَ هِذِه  ُكَلّ  ُتْفِني 

َ
و ُق 

َ
ح

ْ
َت�س

َ
و

ِد(. اليهود يرف�سون مناق�سة حقيقة علمية لهذه 
َ
الأَب

مع  ِفق  يتَّ مبا  تاأولها  اإعادة  عن  ف�ساًل  النبوءات، 

عترب املقد�س قوة ذات 
ُ
ميولهم واجتاهاتهم، وهنا )ي

وجهني: فهو يحيي ومييت يف اآن... وُتدعى جت�سداته 

الأوىل يف احل�سارة احلديثة املتاأخرة با�سم الالوعي 

التي  الوح�سية  الزدواجية  وهذه  املوت.  غريزة  اأو 

جت�سدت لدى ال�ساللة اليهودية امل�سيحية يف اإرهاب 

مقدَّ�س تكمن يف جذر املفهوم احلديث للحرية، ذلك 

اأنَّ فكرة احلرية مدفوعة اإىل حدها الأق�سى تنطوي 

املقد�سة  النبوءات  هذه   
)14(

الإرهاب( من  �سكل  على 

الرواية  بطل  يناق�سها  للنقا�س  املطروحة  غري 

 وخرج عن طوق اليهود واأحيائهم 
َّ
هارون بعدما �سب
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التوراة مل  اأنَّ  اأثبت حقيقة  الذي  اإ�سبينوزا  قراأ  حيث 

يكتبها الرب ول مو�سى عليه ال�سالم، لأنَّ فيها نعي 

مو�سى وذكر اأحداث واأماكن وقعت بعده بعهد بعيد، 

ت باللغة اليونانية، واأنَّ 
َ
كما واأنَّ الكتب املقدِّ�سة ُكِتب

عي�سى عليه ال�سالم كان يتحدَّث اللغة الآرامية، كما 

واأثبَت من قبل اأنَّ )حرية التفكري ل متثِّل خطراً على 

الإميان، اأو بتعبرٍي اآخر اأنَّ العقل هو اأ�سا�س الإميان، 

التفكري ل متثِّل خطراً على  اأنَّ حرية  اإثبات  والثاين 

�سالمة الدولة، اأي اأنَّ العقل اأ�سا�س كل نظام �سيا�سي 

التفكري  ة 
َّ
حري على  الق�ساء  اأنَّ  بل  الدولة...  تتبعُه 

 
َّ
ثم  

)15(
والإميان( الدولة  �سالمة  �سياع  اإىل  يوؤدي 

)الكتب املقد�سة لي�س  َل اإ�سبينوزا اإىل حقيقة اأنَّ
َّ

تو�س

لها موؤلِّف واحد، ومل تكتب للعامة الذين عا�سوا يف 

ع�رٍص بعينه، بل هي من عمل عدد كبري من النا�س 

ع�سور  يف  عا�سوا  خمتلفة  اأمزجة  ذوي 

ا�ستهلَّ  التمرد  من  وكنوع   .
)16(

خمتلفة(

 بربط 
َ
الروائي بربط اللغة باملوت وختم

النتظار بالظالم، كان اليهود يف بولندا 

م�سطهدين  يعي�سون  اأوربا  يف  كما 

غرباء  جاء 
َّ
الر قليلي  اأ�سقياء  منبوذين 

غربة اختيارية لي�س ب�سبب اللغة امليتة 

بينهم  املتبادل  الرف�س  ب�سبب  بل  فقط، 

وبني الآخر. لغات ميتة مقابل لغات حية 

من �ساأنها اإحداث ا�ستالب ح�ساري واغرتاب ومترد 

)تكلمت ب�سع دقائق بالإنكليزية، كم هي رائعة هذه 

. لو 
)17(

اللغة ووثيقة ال�سلة ب�سوؤون احلياة والنا�س(

َت �سيئًا اأو مدحته ب�سفات حمدَّدة، ثم ذكرَت 
ْ َ
ك َذمم اأنَّ

اأْن تكون  �سيئًا خالَفُه بدون �سفات، فمن املنطقي 

امليتة:  اللغات  اأنَّ  يعني  وهذا  مت�سادة،  ال�سفات 

�سوؤون  عن  منف�سلة  والييدية  والآرامية  العربية 

التي  وامل�رصحيات  اجلرائد  وكانت  والنا�س،  احلياة 

تعر�س باللغات امليتة بالتايل ل يفهمها غريهم.

املجتمع املغرتب:

اليهودي  املواطن  بني  انف�سال  حالة  الروائي  اأ�رص 

وبني موؤ�س�سات الدولة البولندية واملجتمع كموؤ�س�سة 

بقمعهم  اليهود  على  �سغوطًا  ميار�س  كان  اأي�سًا 

الذي  البولندي  املجتمع  يف  ل�سهرهم  كمحاولة 

اأنَّ اليهودي لن يكون ولوؤه لوطنِه الذي  يعلم جيداً 

اغرتابًا منذ  البطل كان يعاين  لكن  اأبداً.  فيه  يعي�ُس 

اأي�سًا  اليهودي  ِه 
ِّ
حي وداخل  عائلته،  داخل  طفولته 

اأرتدي ثوبا طويال من اجلربدين  ابن حاخام  )لأين 

وطاقية من املخمل، فكانوا يتهكمون علي باألقاب 

. يعتقد 
)18(

مثل: ذو الزي التنكري، احلاخام ال�سغري(

اللة 
ُّ
ال�س هم يتميزون عن غريهم من حيث  اأنَّ اليهود 

واللغة والتاريخ والدين وامللب�س واملاأكل والأعياد 

والتقاليد و�سدة مت�سكهم بكلِّ هذا يدلُّ على اعتزازهم 

بتوا�سلهم مع ما�سيهم، اإىل درجة اأنَّ ت�سذيب اللحية 

، وهي تهمة والد 
)19(

يعترب انتهاكا للعرف احل�سيدي

�سو�سا، بينما والد البطل يق�سي كل وقته باحثًا عن 

�رصوح وتعليقات للتناق�سات الكثرية التي حتتويها 

الكتب  �رصح  يف  ال�سخمة  املجلدات 

واأنا  الدنيا  على  وعيت  )ومنذ  املقد�سة 

 عنه، هذا 
ٌّ
اأ�سمعه يكرر عبارة هذا منهي

 وقدَّم الروائي تفا�سيل �سغرية 
)20(

حرام(

دة  عن احلياة اليومية لطائفة مغلقة ومعقَّ

هارون   
َ
دفع ال�سغط  هذا  ما،  حدٍّ  اإىل 

ليتحلَّل اإىل حدٍّ منا من هذه اللتزامات 

الطويلة،  املحرمات  قائمة  ويتمرد على 

الأوىل  العاملية  احلرب  اأثناء  الطفل  هذا 

 له 
ً
الأذن، واأطعموين ح�ساء حلقوا له خ�سالت �سعر 

حني  لكنَّه  كارثة،  الأمر  اعترب  اخلنزير،  حلم  نكهة 

وخيانة  الزِّنا  يعترب  لن  بولندا  يف  ويعي�س   
ُّ
ي�سب

�سديقِه هاميل والتقاع�س يف اإمتام عمٍل قب�َس ثمنه 

الفقرية  اخلادمة  واإغواء  الدولرات  مئات  م�سبقًا 

مة اأخرى: لي�ست كارثة! فهو يريد كغريه 
َّ
ر

ُ
واأفعال حم

يف  ال�سباب  من  كغريه  ويتمتَّع  احلداثة  يعي�س  اأْن 

زمٍن قالت عنه بتي الأمريكية )العامل كله يريد تقليد 

بالأحرى   
)21(

كله( العامل  تقليد  تريد  وهي  اأمريكا، 

ابتالعه من خالل اأمركتِه. 

اأمام اليهود كم�سكلة بال  لطاملا وقَف العامل عاجزاً 

همهم  ِهموا باخليانة والغدر على الدوام، )واتَّ حل، واتُّ

اأطفال  بخطف   1247 �سنة  الرابع  اإنو�سنت  البابا 

 
)22(

التلمود( يدعوهم  كما  وذبحهم  امل�سيحيني 
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مثقف   
ُّ

اأي يعترب  املحافظ  اليهودي  املجتمع  وكان 

والتقاليد  الأعراف  على  متمرد  اأديب  اأو  كاتب  اأو 

ُه وهو يبحث عن وجهة نظرِه اخلا�سة  التلمودية، لأنَّ

لإدراك العامل �سي�سعر بتناق�سات ت�ستعري بنيتها من 

ال�سطدام بالواقع. ويحظر عليه قراءة الفل�سفة التي 

اليهودي  العقل  لتخريب  اأداة  احلاخامات  يعتربها 

ب�سبب  ال�سعب  وهذا  املقد�سة،  بالكتب  وت�سكيكِه 

ثِّل  ُ
مي كان  نف�سِه  على  وانغالقه  وانطوائه  جهله 

عقبًة كبرية اأمام الدولة )فتحت حكومة النم�سا عدَّة 

مدار�س اإجبارية لتعليم اليهود وا�ستقدمت مدر�سني 

املحاولة مبعار�سة  هذه  قوبلت  اأملانيا،  من  يهودا 

املدار�س  فاأغلقت  اليهود،  املواطنني  حادة من قبل 

عام 1806... وعلى الرغم من اأنَّ املدار�س الثانوية 

اأبوابها لليهود فاإنَّ عدد من التحق بها عام  فتحت 

 .
)23(

1827 مل يتعدَّ ال��� 158 طالبًا يهوديًا فقط(

دينية  بيئة  و�سط  عا�س  الذي  وهارون 

تة حني انتقَل اإىل بيئة اأخرى �سار 
ِّ
متزم

التمرد،  من  كنوع  املراأة  بحرية  يوؤمن 

اأْن  يريد  حني  ُه  اأنَّ جازمًا  يعتقد  ولكنه 

ج �سيتزوج امراأة يهودية حمافظة، 
َّ
يتزو

التي  والإغراءات  بتي  رف�س  ولهذا 

قدمتها.

ما حدث ملبتكرِه  لهارون رمبا هو عني  وما حدث 

�سنجر)1991-1902(  با�سيفي�س  اإ�سحاق  الروائي 

 من 
ٌ
ها جزء وما كان لُه اأْن يحيَط ب�سيٍء منها، لول اأنَّ

باملجتمع  هارون  البطل  عالقة   .
)24(

الذاتية �سريته 

اخلا�سة  نظرِه  وجهة  من  تنطلق  واملراأة  وال�سيا�سة 

اكت�سبها من بيئته  التي مل تخل من نزعة �سوفية، 

احلاخام  ابن  رادزمني  احلاخام  ابن  فهو  الثقافية 

طوال  ال�سياطني  مع  حروبًا  خا�س  )الذي  يانكل 

�سقيقه   .
)25(

حُت�سى( ل  مبعجزات  وقام  حياتِه، 

ركوب  يرف�س  درجة  اإىل  ن 
ِّ
متدي حاخام  مو�سيه 

على  �سقيقه  خطوبة  حفلة  يف  واعرت�س  عربة 

اأْن يجل�س الرجال  �سو�سا)لي�س يف العرف احل�سيدي 

ذكر  حالة  يف  وهو   
)26(

واحدة( مائدة  على  والن�ساء 

ُه يعتقد)لو ن�سينا  دائم وترديد للمزامري اإىل درجة اأنَّ

اهلل حلظة واحدة، لأ�سبحنا يف ِعداد الأجنا�س على 

 )27(
ْن يداوم على طاعة اهلل تتجدد قواه(

َ
الفور.. اإنَّ م

 .
)28(

وهذا العتقاد موجود يف كل الأديان ال�سماوية

وحني ي�سمع مو�سيه غيبة ي�سد اأذنيه باأ�سابعه، ويف 

ات يردد اأقواًل مثل )كله من عند اهلل اإليه عاقبة 
َّ
امللم

 والدة �سو�سا تن�سحها قبَل اأن تنام )قويل 
)29(

الأمور(

فح�سب: »ا�ستودع روحي بني يديك« ول�سوف تنامني 

  .
)30(

باأمن و�سالم(

املراأة يف املجتمع اليهودي

ع�رصة  اخلام�سة  )يف  عليه  تق�س  هارون  والدة 

تدر�س  اأْن  للبنت  باح 
ُ
ي ل  لوالدك،  ُخِطبُت  والن�سف 

اإىل  واأ�سغي  الباب  وراء  اأقف  كنُت  اأين  اإل  التوراة، 

التوراة؟  قراءة  املراأة  على  يحظر  ملاذا   .
)31(

جدك(

اإذا  ها  لأنَّ الرجل،  علم  اإىل  بحاجة  جاهلة  لتظلَّ 

تعلمت �ستتكلم، والتوراة تاأمرها بالطاعة وال�سكوت. 

واملعرفة  بالتوراة  الديني  اجلهل  هذا 

�سينعك�س على رغبتها يف اأكرث من رجل، 

علمًا  والأكرث  الأقوى  الرجل  عن  بحثًا 

من  خمتلفة  مناذج  خم�سة  يف  وثقافة 

ب�ساب  يعجنب  الفا�سلة  اليهودية  املراأة 

فقره  رغم  وكاتب  حاخام  ابن  واحد: 

و�سعف �سخ�سيته وتردده: 

بال�ساعاتي  الزواج  ترف�س  ال�ساذجة  الطفلة  �سو�سا: 

امُلَثقَّف،  هارون  تنتظر  ها  لأنَّ ولطفِه،  ثروته  رغم 

يكرب  حيث  الزواج  بعد  حياتها،  يف  انقالبا  يحدث 

عقلها و�سعورها بامل�سوؤولية. �سيليا: القوية املثقفة 

 تعاين اأكاذيب 
َّ
تبحث عن الأقوى والأكرث ثقافة، ثم

الغرامية،  بعالقاته  وافتخارِه  فيتلزوهن  وق�سوة 

والذي يب�رصِّ بع�رٍص جديد يفقد فيه الرجال والن�ساء 

غريزة الغرية، يقول فيتلزوهن بعد كالم طويل )لقد 

وفقدت  الأخالق،  لعلم  اأ�سا�س  عن  ل�سنوات  بحثت 

بها  يب�رصِّ  التي  الديوثية  وهذه   ،
)32(

ذلك( يف  الأمل 

اجتماعية  ظاهرة  تبدو  الرواية  يف  فيتلزوهن 

يهودية يوؤ�رصِّ الروائي بدايات انت�سارها يف اأوروبا، 

الذي  الأمريكي  واملليونري  وهارون  هاميل  ويبدو 

م�ساركة  على  يوافق  ثم  غيوراً  يكون  ظهوره  بداية 

هارون بالعي�س مع بتي، ويحدث انقالب يف حياة 
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ب ب�سو�سا التي 
َ
�سيليا حيث تنحرف اإىل الرباءة وُتعج

بتي:  ماتت.  التي  الطفلة  ابنتها  �سورة  فيها  ترى 

هارون  م�ساعر  م 
َّ
تتفه املت�سائمة  املليونري  �سديقة 

يف تف�سيل �سو�سا عليها، وتر�سل له من اأمريكا دعوة 

وتنقذه بعد طول فراق. دورا: الثورية قوية املبادئ، 

وتعاين  ت�سمع  بعدما  حياتها  يف  انقالب  يحدث 

اإن�سانية  باأكرث  لي�سوا  رو�سيا  يف  ال�سيوعيني  اأنَّ 

تتزوج  هارون  من  تياأ�س  وبعدما  النازيني،  من 

اخلادمة  تيكال:  ال�سيوعيني.  على  املن�سق  �سديقها 

الفقرية بعد عالقتها مع هارون تنقلب على خطيبها 

وترف�سه. ملاذا اختار �سو�سا؟ ي�سري عنوان )�سو�سا( 

ا�سمها   يف حبكته �سريتكز حول فتاة 
َّ

الن�س اأنَّ  اإىل 

اآير  ا وجني 
َّ
واإم ولويتا  كارنينا  اآنا  �سو�سا، كما يف 

طفولته  هارون  با�سرتجاع  تبداأ  الرواية  وغريها، 

طفولة  عينها  وهي  بولندا،  يف  و�سبابه 

اأ�سدقاء  ما،  حدٍّ  اإىل  الروائي  و�سباب 

كلمة  وهي  ت�سوت�سك  ي�سمونه  هارون 

ُه ل  ًا نبح الكلب ال�سغري، لكنَّ
َّ
تعني حرفي

ت�ستخدم  التي  الت�سمية  هذه  من  يغ�سب 

للتحقري غالبًا. 

 
ُّ
حب حياتِه  يف  جريدجنر  هارون 

�سيليا  ثم  دورا  ثم  �سو�سا  ن�سوة،  �ِس 
ْ
َخم

عجب 
ُ
ي ذلك  وبني  بتي،  الأمريكية  ثم 

ويجتمع  النزل.  �سيدة  تخاف  التي  تيكال  باخلادمة 

منهنَّ ثالثة يف م�سهد �ساخر بني ال�سفحات 329-

341 حيث تاأتي دوار حاملًة باقة ورد، ثم تتبعها 

�سو�سا  من  زواجه  له  ليباركا  اأخرى  بباقٍة  بتي 

 الباب مرة اأخرى ودخلت تيكال وقد تاألقت 
َ
)وانفتح

ومعها  هنا  بتي  ال�سيدة  واأعلنت:  بال�سحك  عيناها 

الزواج  هدية  لتمنحهما  تت�سل  و�سيليا  اأزهار(33، 

اأ�سبوع يف فندق داخل مدينة ثلجية ونائية. اإنَّ ف�سل 

من  بان�سحاب  ب 
َّ
ت�سب م�رصحية،  كتابة  يف  هارون 

تة، ثم ارتداد  احلياة ومن كلِّ �سيء، وعزلة ولو موؤقَّ

للخال�س  جديدة  بداية  عن  بحثًا  الطفولة  زمن  اإىل 

يف  يتمثَّل  اآخر  �سلوٌك  وهناك  الف�سل.  اأ�سباب  من 

دولة  يف  واإقامة  �سفر  وفر�سة  منفى،  عن  البحث 

من  ارتداد  وهو  جديد  من  ولدة  باعتبارها  اأخرى 

 لنف�سِه املواجهة ول يعرتف بالف�سل. 
ُ
نوٍع اآخر يزعم

1- �سو�سا الزوجة العقيم: طفلة ل تنمو، ول ميكنها 

اإىل  ينجذب  ال�سابعة  يف  حجمها،  ل�سغر  الإجناب 

يفرتقان  ها، 
ِّ
اأم �سذاجة  ورثت  التي  �سو�سا  الطفلة 

يف  )انطباع  ويزعجه  والتهجري،  احلرب  ب�سبب 

ع�رصين  بعد   .
)34(

ة(
َّ
حي تعد  مل  �سو�سا  باأنَّ  ذهني 

�سنة يقف اأمام باب ال�سقة التي انتقلت اإليها �سو�سا 

وج�سمانيًا( عقليا  متخلفة  بطفلة  ليجدها)اأ�سبه 

م عليها قراءة 
َّ
امُلحر للمراأة  الفنتازي  الرمز   هذا 

)35(

الفنتازي  الرمز  باعتبارها جن�سًا، ويف هذا  التوراة 

 ،
)36(

اأو�سكار ماتزيراث تنا�س مع بطل غونرتغرا�س 

لكن عدم منو اأو�سكار ج�سدي فقط، وعدم النمو عند 

الكبرية  �سو�سا  حرية  اأمام  اأي�سًا،  عقلي  هو  �سو�سا 

يف اختيار قطعة حلوى من العلبة التي جلبها لهم 

هارون يقول يف نف�سه )قراأُت يف كتاب 

على  القدرة  عدم  انَّ  النف�سي   
ِّ
الطب عن 

اتخاذ قرار ب�ساأن اأب�سط الأ�سياء هو عالمة 

�س 
َّ
يتعر  .

)37(
النف�سي( الختالل  على 

الزوج اإىل اإحراجات كثرية، يف طريقهما 

القطار  مفت�س  )وجاء  الع�سل  �سهر  اإىل 

ليثقب التذاكر و�ساألني: ملاذا تبكي؟ لقد 

اإيه؟  ابنتك  و�سادتها.  حت�رص  اأن  ن�سيت 

 )وبداأت ت�سحك ثم ا�ستحال 
)38(

كال اأجل(

الطفلة  لكن   .
)39(

بغتة( حني  على  ن�سيجًا  ال�سحُك 

�سيئًا من احلب والحرتام  ِنحت 
ُ
م بداأت تتعلم حيث 

بواجبات  قامت  قد  )�سو�سا  كاإن�سان  ت�ستحقه  الذي 

يف  الطفلة   
َّ
اأحب هارون   .

)40(
ف�سيئًا( �سيئًا  الزوجية 

بعد  �سو�سا  يف  الطفلة   
َّ
واأحب �سغرية،  وهي  �سو�سا 

ع�رصين �سنة، لأنَّ الطفلة داخل وخارج �سو�سا ظلت 

داخل  للطفل  حدَث  كما  تتلوث  مل  بريئة،  هي  كما 

ما  اإىل  ب�سغف  ت�سغي  كانت  التي  �سو�سا  هارون، 

ي�رصده هارون من ق�س�س واأ�ساطري ظلَّت كما هي، 

فيل�سوف  هناك  كان  م�سى  �سو�سا)فيما  يخرب  فهو 

حكايات  وي�ستمع   .
)41(

حلم( �سيء  كل  اأنَّ  يعتقد 

�سو�سا ال�ساذجة 161- 170. منها )ليزر ال�ساعاتي 

 .
)42(

احلرب( يف  غم�س 
ُ
ي اأْن  غري  من  يكتب  قلم  لديه 

وياأخذها يف نزهة فتن�سحه )عالم ن�ستقل در�سكية، 
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النقود( تبدد  اأْن  املخجل  من   ...11 ترام  فلن�ستقل 

املتداولة)عربات  الإ�ساعات  بع�س  له  وتنقل   .
)43(

الأبي�س  الرقيق  اأ�سواق  يف  وبيعهن  الفتيات  خطف 

يلزمه  �سو�سا  يتزوج  ولكي   .
)44(

اآير�س( بوين�س  يف 

�سهادة خمتربية )احلاخام يطلب ثالثني زلوتًا من 

اأجل تزويدهم ب�سهادة توؤيد اأنَّ �سو�سا عذراء �سليمة(

 يعلق هارون 
)46(

)الدولر ي�ساوي ت�سع زلوتات(  
)45(

هذه  مثل  توجد  اأْن  اأدرك  اأكن  حاخام)مل  ابن  وهو 

.
)47(

اخلرافات يف وار�سو(

زوجها  �سعف  ت�سكو  الفا�سلة:  الزوجة  �سيليا   -2

هاميل اإىل ال�سحفي ال�ساب هارون ابن احلاخامات 

عجب ب�سيليا 
ُ
ك زير الن�ساء، الذي ي امُل�سكِّ

قال  فيتلزوهن  هاميل.  �سديقِه  زوجة 

)موت  ابنتها  موت  مبنا�سبة  ل�سيليا 

لأنَّ  اإلهية،  حكمة  على  ينطوي  الطفلة 

 .
)48(

هاميل( هو  قبل  من  طفاًل  لديها 

طفاًل  تعامُل  كما  زوجها  تعامل  فهي 

ها  لأنَّ منه  تخاف  ول  عليه،  تت�سلَُّط   
ْ

اأي

نف�س  يف  لكنَّها  واأقوى،  منه  اأذكى 

الثاين و�سديقهم  الوقت تخاف ع�سيقها 

الذي  فيتلزوهن  الدكتور  امل�سرتك 

ميار�س نفوذاً قويًا يف و�سطِه باعتباره 

هارون  ع 
ِّ
�سج

ُ
ي

َ
و ومعرفة،  ثقافة  الأكرث 

للتقرب من �سيليا)وذات مرة دعتني اإىل 

هاميل  كان  عندما  امل�ساء  يف  �سقتها 

العمايل( موؤمتر �سهيون  غائبا حل�سور 

من  تنتقم  اأْن  تريد  �سيليا  اأنَّ  هارون  و�سعر   
)49(

فيتلزوهن ب�سبب افتخاره بعالقاته الغرامية كثرياً، 

فيتلزوهن.  مع  زوجها  تخون  ها  باأنَّ �سيليا  تعرتف 

دلياًل  ينه�ُس  وقراأت  راأيت  ما  )كل  يعرتف  هارون 

على الإن�سان الع�رصي ل ياأخذ امل�سوؤولية العائلية 

. ويعود هاميل فجاأة لأنَّ املوؤمتر كان 
)50(

ماأخذ اجلد(

ه خجول  قد األغي، وت�سكوه �سيليا لزوجها هاميل باأنَّ

بت�سجيعِه  فيقوم  لكنه رف�س،  اإغواءه  ها حاولت  واأنَّ

جبلة  من  خلقنا  لقد  اخلجل  اإىل  يدعو  الذي  )ما 

لها(
ِّ
ابة؟ اإذاً ما امل�سكلة؟ َقب واحدة؟ األ جتد �سيليا جذَّ

الزوج  اأنَّ  على  تف�سريه  ميكن  احلديث  �سياق   .
)51(

يقول هذا الكالم مازحًا، لكن ال�سياق العام للرواية 

�سيليا  كانت  امل�رصحية  ف�سلت  وحني  هذا.  ينفي 

واعتزل  اختفى  بعدما  خا�سة  عليه،  القلق  �سديدة 

اإىل تيكال بالتليفون،  يف بيت والدة �سو�سا )حتدثت 

تلفونيًا( بي  الت�سال  دائمة  �سيليا  اأنَّ  فاأخربتني 

. وحني انتقل الزوجان �سيليا وهاميل طلبا معًا 
)52(

راً )اإنَّ كل 
ِّ
من فيتلزوهن النتقال معهما فرف�س مرب

 نا�سئة عن اإ�رصاري 
َّ

جوانب ال�سعف والنحراف لدي

هذه  بها،  ومت�سكي  املطلقة  احلرية  على  ال�سديد 

. عبٌد حلريته 
)53(

اإىل عبد( احلرية املزعومة حولتني 

م�ستوى  دون  به  تهبط  التي  ول�سهواته  املزعومة، 

اأْن  هارون  من  طلبا  وكذلك  الإن�سان. 

�سو�سا، وحني  يعي�َس معهما مع زوجته 

بدايتها،  يف  امل�رصحية  اأنباء  ا�ستهرت 

)اأنِت  فقال  تعاتبه،  �سيليا،  به  ات�سلت 

.
)54(

ل�سِت �سديقتي فح�سب، بل اإين اأحبك(

فتاة  الفا�سلة:  املمثلة  �سلونيم  بتي   -3

اأمريكا  اإىل  رو�سيا  من  هاجرت  يهودية 

لكنها مل حتقق  اجلن�سية،  على  وح�سلت 

)اإين  كاتبة  ول  ممثلة  وت�سري  حلمها 

اأ�سواأ  ين�رصون  فاأجدهم  املجالت  اقراأ 

النفايات، ولكنهم يطلبون مني اأن اأكون 

وكالمها   ،
)55(

ي�سنينني( اأو  اآخر  بو�سكني 

وم�سكوٌت  حديث،  قدمي  داء  من  يخُل  مل 

اأو  اأدبية  جملَّة  جتد  رمبا  حيث  عنه، 

 
ً

فكرية ر�سينة، تن�رص مادًة ذات م�ستوى

متدن يف�سح ال�سغوط التي مور�ست من اأجل ن�رصها. 

وهو عني ما عاناه هارون يف البداية )رف�َس روؤ�ساء 

حترير ال�سحف كلُّ ما قدمته لهم، ومل يلح يل باأين 

�ساأجد الأ�سلوب الذي يخلق يل جماًل اأدبيًا يخ�سني 

زت  ، �سواي فتخليت عن الأدب وركَّ
َّ
وحدي ومييزين عم

متزوج  وهو  النهاية  يف  لكنه   ،
)56(

الفل�سفة( على 

 حلقات م�سل�سلة خيالية عن 
َ
وم�ستقر مع �سو�سا كتب

حياة الدجالني والقدي�سني، وحققت له �سهرة كبرية 

َفُه 
َّ
الييدية فقط. عر اللغة  اليهود قراء  اإطار  لكن يف 

�سام  املليونري  الأمريكي  وع�سيقها  فيتلزوهن  بها 

درميان، ي�ساأل)ما ا�سمك؟ هارون جريدجنر. اإنه ا�سم 
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الأوربية  اأمريكا نحن ل نولع بالأ�سماء  �سعب، يف 

الطويلة، فهناك الوقت من ذهب، لقد جاء اإىل مكتبنا 

رو�سي ا�سمه �سريجي اإيفانوفت�س مرتوبوليتان�سكي، 

 
)57(

قد ت�ساب بالربو ملجرد حماولة نطق ا�سم كهذا(

ويقرتح  م�رصحية،  لها  يكتب  اأن  هارون  من  يطلب 

عذراء لدومري، فهي تريد اأن ت�سبح ممثلة مباليني 

ها �رصعان ما تت�سخم  �سديقها، تف�سل امل�رصحية ؛ لأنَّ

يرغبون  ما  واإ�سافة  كتابتها  يف  اجلميع  ل�سرتاك 

فيه، اأثناء عر�س الربوفا الأوىل بعد �سهور، ونفقات 

 �سام)لن نعر�س هذه 
َ
كثرية، ظهرت املهزلة، وغ�سب

باعتبارها  بفر�ستها  متم�سكة  وبتي   
)58(

الفظاعة(

الوحيدة والأخرية، هارون يفكر يف النتحار ولزمه 

يعد  ومل  وقته،  اإ�ساعة  على  والندم  والأرق  النح�س 

لكرثة  م�ستم�سكاته  اأ�ساع  لأنه  ال�سفر؛  على  قادراً 

التي  القرية  اإىل  اأ�سافر  اأْن   
َّ
تنقالته)علي

مبنى  اإىل  �سهود  لإح�سار  فيها  ولدت 

ميالدي  يوم  على  ي�سهدوا  كي  البلدية 

فقد احرتقت �سجالت املواليد والوفيات 

 .
)59(

حتت وابل القنابل الأملانية 1915(

ف�سل  من  �رصراً  الأكرث  بتي  كانت  واإذا 

باأْن  حياتها  حلم  و�سياع  امل�رصحية 

ال�سبب  كانت  اأي�سًا  ها  فاإنَّ ممثلة،  ت�سري 

 اأنَّ بتي نبهتني 
َ
الرئي�س يف ف�سلها )رغم

العمل يف امل�رصحية ياأتي  اأنَّ  اإىل  كثرياً 

اأذهب  الأهمية، فقد جعلتني  الأوىل من  يف املرتبة 

 كل 
َّ
َزه الطويلة واأف�سدت علي معها اإىل املتاحف والنُّ

، وهذا ما ي�سميه هابرما�س َغلبة 
)60(

خططي للعمل(

العقل الأداتي على العقل التوا�سلي حيث )اأنَّ العقل 

عنها  تولد  التي  انهياره  بذور  فيه  تكمُن  الأدائي 

التفكك  وهذا   
)61(

وال�ستبدادية( ال�سمولية  النزعات 

التناق�س  ِمظلَّة  حتت  يندرج  واملبادئ  القيم  يف 

الأدائي وهو بح�سب هابرما�س )�رصاع بني الدعوى 

والطريقة  الأقوال  من  قول  يف  تطلق  التي  الظاهرة 

التي ُتطلق بها هذا القول، فالتناق�س الأدائي ي�سري 

بعك�س النية التوا�سلية اأو الق�سد التوا�سلي للدعوى(

ها  اأنَّ الكل حيث  �سلونيم( يدلُّ على  . واجلزء)بتي 
)62(

وهي  امل�رصحية،  بنجاح  م�سريها  املرتبط  وهي 

باأْن  حياتها  حلم  و�سياع  ف�سلها  من  �رصراً  الأكرث 

ت�سري ممثلة، كانت ال�سبب الرئي�س يف ف�سلها، وبدًل 

اأْن تكون حري�سة باأل ين�سغل كاتب امل�رصحية  ِمْن 

 �سيٍء اآخر غري امل�رصحية، فعلت العك�س متامًا. 
ِّ
باأي

هارون،  على  تعرث  اأْن  هي  كانت  غايتها  اأنَّ  فيبدو 

وحني وجدته ن�سيت امل�رصحية كما يف ق�سة قاتل 

 لل�ساعر ريلكه، وكيف اأنَّ الذي قتَل التنني 
)63(

التنني

الأمرية  وهي  امللك  من  جائزته  لياأخذ  يتوقف  مل 

نف�سها، اأو اأنَّ فرحته يف النت�سار على التنني اأن�سته 

 اإن�سان حاملا ي�سل اإىل الهدف الذي 
ِّ
كلَّ �سيء، وكاأي

يقول  لقيها  التي  املتاعب  كل  ين�سى  وراءه،  ي�سعى 

ك مل تدرك من الدهر ليلًة، اإْذ اأنَت اأدركَت  ال�ساعر )كاأنَّ

 .)
ُ
الذي كنَت تطلب

�سام  اإقناع  من  الأداتي  بعقلها  بتي  تتمكن  ثم 

كزوج  هارون  مع  بال�سرتاك  درميان 

على اأْن يظلَّ هو كع�سيق، يعر�سان عليه 

درميان  �سام  يظلَّ  اأْن  �رصط  امل�رصوع، 

بعدما  يرف�س  واحد،  بيٍت  يف  بقربهما 

حدث  مبا  ويقارنه  والده،  له  يتجلى 

ليو�سف ال�سدِّيق عليه ال�سالم مع زليخا، 

ثم تعود بعد �سنوات لتعر�س عليه نف�س 

اأْن  اأ�ستطيع  اأي�سًا)ل  فريف�سها  الفكرة 

اأخلف  اأن  اي�سًا   
ُ
اأ�ستطيع اأقتل طفلة، ول 

وبدا  �سو�سا.  بالطفلة  يق�سد 
 )64(

وعدي(

املوافقة  نف�سيًا، يف  وعانى �رصاعا  داً  هارون مرتدِّ

لع�سيقته  زوجًا  الأمريكي  للمليونري  نف�سِه  بيع  على 

بتي التي تقول له )ت�ستطيع اأْن تذهب اإىل �سو�سا اإذا 

ب�سيليا( نهائيًا  �سلتَك   
َ
تقطع اأْن  عليك  لكن  رغبت، 

 لكن بعدما �سمع اأحقاد احلالق كنموذج بولندي 
)65(

على  احل�سول  اأجل  من  املوافقة  قرر  اليهود  على 

تاأ�سرية اإىل اأمريكا. �رص اجنذاب بتي اإىل هارون هو 

يوجد  ل  ه  اأنَّ املحزنة  كيهودية)احلقيقة  ت�سعر  ها  اأنَّ

 .
)66(

 فيِه اأنني يف وطني(
ُّ

مكان يف العامل كله، اأح�س

ها حققت حلمًا كان يف روؤو�س جميع �سباب  رغم اأنَّ

جن�سية  على  احل�سول  وهو  اآنذاك  والعامل  اأوروبا 

اأمريكية. وهذا حال اليهود جميعًا ويف كلِّ مكان ل 

�سا حتى عن طعاٍم ياأتيهم من اجلنَّة، 
ِّ
ي�سعرون بالر
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يالحقنا،  �سيناء  وجبل   
ُّ
نِفر )نحُن  هارون  يقول 

هذه املطاردة قد جعلتنا مر�سى وجمانني. جتيبه 

اإين مري�سة وجمنونة لكن ل دخَل  بتي: ل ت�سملني 

ه  لأنَّ اإليه  اجنذبت  ورمبا   .
)67(

بذلك( �سيناء  جلبل 

التزامًا  الأكرث  اليهودي  ن�سخة  ثِّل  ُ
مي ما  حدٍّ  اإىل 

يرف�س  لأنه  هارون  من  يتذمر  ودرميان  بالتوراة، 

اأرتبك من  )كنُت  ال�سغري،  النهر  ي�سبح معهم يف  اأْن 

خلع مالب�سي اأمام الغرباء، مل اأحرر نف�سي من فكرة 

وخزي  عاٍر   
ُ
وعاء اجل�سد  اأن  اأجيال،  عن  ورثتها 

ونفاية يف الدنيا وما هو اأ�سواأ من ذلك بعد املوت(

وحني  نزهة  يف  هارون  تاأخذ  التي  هي  بتي   .
)68(

ويدخل  نف�سه  يتمالك  ل  �سو�سا  بيت  من  يقرتبان 

تدرك  �سو�سا  اإىل  هارون  نظرات  بتي  ترى  وحني 

ها بلهاء متامًا، ويعرتف لها،  ُه يحبها رغم اأنَّ جيداً اأنَّ

فتحاوُل ثنيه )املوهوبون جمنونون جميعهم، قراأت 

كتابًا عن هذا، لكن ن�سيت ا�سم املوؤلف( 

وجمع جمنون جمانني. يجيبها هارون 

فكرية  اآراء  ولبتي   .
)69(

)لومربوزو(

وثقافة ل ميكننا اإل اأْن نعزوها للروائي 

�سنجر، ومنها: اأنَّ امل�سيبة تتمركز حول 

وال�سباب  الرجال  من  �سخمًا  عدداً  )اأنَّ 

حاجة  يف  وهم  القتل،  اإىل  ميل  لديهم 

اإىل ذريعة اأو �سبب فح�سب، تارة من اأجل 

الدين، الفا�سية، الدفاع عن الدميقراطية، وحافزهم 

قتلوا(
ُ
ي اأْن  ِمْن  القوة بحيث يتغلب على خوفهم  من 

 .
)70(

4- دورا �ستولينتز الثورية الفا�سلة: )يف وار�سو بداأت 

رو�سيا  يف  ت�ستقر  اأْن  هدفها  فتاة  دورا  مع  عالقة 

ُقِب�َس  ال�سيوعي،  احلزب  يف  موظفة  ال�سوفيتية، 

عليها مرات عديدة، وكنُت اأنا ل�سُت �سيوعيًا و�سدَّ كل 

اأنفر منها  ما ينتهي بالياء والتاء املربوطة.. بداأت 

عن  الطنانة  وعباراتها  اجلوفاء  �سعاراتها  ب�سبب 

ة �سيوعية 
َّ
. وكاأي

)71(
امل�ستقبل ال�سعيد والغد امل�رصق(

الديني( الغلو  بقايا  من  بقية  الزواج  تعترب  )كانت 

 ثم بعد ذلك)كانت تلح باإ�رصار على اأْن نتزوج.. 
)72(

ها  لأنَّ خلالتها  اإكرامًا  ذلك  يف  ترغب  ها  اإنَّ وقالت 

والرتباط،  الزواج  يرف�س   .
)73(

وورعة( تقية  امراأة 

من  مالحقني  كانوا  ال�سيوعيني  لأنَّ  خوفه  ورغم 

معها  يعي�س  يظل  لكنه  وار�سو،  ال�رصية يف  ال�رصطة 

اأ�سدقائها، يف  اإىل مو�سكو مع  اأْن تقرر الهجرة  اإىل 

متحم�سة  ودورا  بتي.  فيها  تظهر  التي  الفرتة  تلك 

وتنقلب  تنهار  ال�سيوعي،  بالتيار  وخمدوعة  كبرية 

من   
َّ
فر بعدما  فلهندلر  رواية  اإىل  ت�ستمع  بعدما 

له  فقال  املاأ�ساة،  يروي  عاد  �ستالني  معتقالت 

هارون)اأمور حتدث يف كلِّ الثورات، فكلما اأريق دم 

ى حتمًا   �سبٍب اآخر اأدَّ
ِّ
با�سم الإن�سانية اأو الدين اأو لأي

و�سديقها  ودورا   
)74(

الإرهاب( من  النوع  ذلك  اإىل 

وتعرتف  ب�سريته  لنفاذ  بهارون  اإعجابهما  يزداد 

ك ل تقدر اأن ت�ساعد  له باإميانها ب�سدق اآرائه يف)اأنَّ

اأكرث مما  الذين يقلقون  اأولئك  الب�رصي، وانَّ  اجلن�س 

ينبغي على م�سري الإن�سان، ل بدَّ اأْن ي�سبحوا ق�ساة 

اأنَّ  دورا  وتعتقد   .
)75(

اآجال( اأو  عاجاًل  القلوب  غالظ 

الأخالق  واأ�ساتذة  الف�سالء  ي�سميه  )ما 

اً هو جزء من نظام احلياة يف الواقع(
َّ
�رص

، ويف م�سهٍد �ساخر تزوره دورا بباقة 
)76(

ورد لتبارك زواجه من �سو�سا، وتعرتف 

ال�رصية،  ال�رصطة  مع  تعمل  ها  باأنَّ له 

)اأجل  فلهندلر  �ستززوج  ها  باأنَّ وتخربه 

يا اأعزَّ النا�س فكالنا خارج على احلزب 

وعميل  وخائن  وفا�س�ستي  ال�سيوعي 

.
)77(

لل�رصطة ال�رصية(

الفا�سلة: درميان يعطي هارون  5- تيكال اخلادمة 

في�ستاأجر  م�رصحية،  ليكتب  دولر  ثالثمائة  منحة 

غرفة يف نزل نظيف وفيه خادمة، يعاملها معاملة 

اأعطاها ن�سف زلوتي )خذيه  اإليه،  لطيفة، فتنجذب 

حماولت  يف  وي�ستمر   ،
)78(

اأحبك( اإين  تيكال  يا 

كانت  ممنوع...  هذا  اأوه  ثغرك؟  )اأعطني  اإغوائها 

تخاطر ب�سمعتها وعملها...وتذكرت عبارة يف كتاب 

اخلطيئة( اإىل   
ُّ
جتر اخلطيئة  تقول:  ال�سلف«  »اأخالق 

فهي  الأ�سعف،  كانت  رمبا  بتيكال  وعالقته   .
)79(

تعتربه �سديقًا ومالذها الأخري الذي ي�سمع اإ�ساعات 

عن اأنَّ خطيبته حتب ال�سحفي الذي )يكتب الر�سائل 

بقتلها  ويهدد  ثائراً  يعود  وحني   ،
)80(

با�سمها( اإليه 

فيت�سل  �سو�سا  عند  بيتِه  اإىل  وتلجاأ  معًا،  وهارون 
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التي وافقت على قبولها كخادمة،  �سيليا  ب�سديقته 

والتي تكون يف غاية النفع حني ت�سقط بولندا حتت 

الحتالل النازي ثم تغادر املدينة عائدًة اإىل القرية 

ب�سبب وفاة والدها. و�سخ�سيات الرواية كلهم يهود 

دا تيكال اخلادمة.
َ
ع

م�ضادر اغرتاب اليهودي

نظر  وجهة  خالل  من  اليهودي  العقل  اإىل  نظرة  اإنَّ 

بع�س  على  نقف  جتعلنا  قد  الروائيني،  اأبنائه  اأحد 

اليهودي  بني  املتبادل  للرف�س  الكامنة  الأ�سباب 

الديني  الختالف  د 
َّ
ملجر �سواء  املختلف،  والآخر 

اليهودي جوييم،  الآخر املختلف عند  فقط باعتبار 

القت�سادية  واحلالة  كاحلرب  اأخرى  لأ�سباب  اأو 

وطريقة امللب�س وال�سلوك وغري ذلك. 

اأمامها باأين  الطفل هارون مباذا يفتخر؟ )واأتباهى 

تخرج  عبارات  اأعرف  باأينِّ  الة، 
َّ
بالقب دراية  على 

النبيذ من احلائط لفرط قدا�ستها وتخلق حمائم حية 

اخلزعبالت  هذه   
)81(

مدغ�سقر( اإىل  اأطري  وجتعلني 

اة  املغطَّ وامل�سعوذين  حرة 
َّ
ال�س كتب  يف  موجودة 

ال�سعوب  كل  عند  فة 
ِّ
املت�سو م�سطلحات  ببع�س 

يف  ينغم�س  من  )اإنَّ  والده  وحتذيرات  والأديان. 

يف  للوقوع  عر�سة  يكون  الثالثني،  قبل  الة 
َّ
القب

كنت  اإين  حال  اأي  على  اأعتقد  اجلنون،  اأو  الهرطقة 

.
)82(

ن�سف مارق ون�سف جمنون(

 الطفل هارون مباذا يحلم؟ )اكت�سفُت �رصابًا لو �رصبته 

هي جلعلها يف قوة �سم�سون، اإذ �رصبته اأنا من قبل 

واإين اأ�سبحت من القوة بحيث اأ�ستطيع طرد الأتراك 

 )83(
اليهود( على  ملكًا  واأ�سبح  املقد�سة  الأر�س  من 

هذا احلوار بني طفلني هارون و�سو�سا عام 1930، 

العم   
َ
)واأ�سدر الأوىل  العاملية  احلرب  واندلعت 

الأكرب للقي�رص والقائد العام نيقولي نيقولئيفت�س 

الواقعة  املناطق  عن  اليهود  كل  باإق�ساء  مر�سومًا 

 )84(
لالأملان( جوا�سي�س  باعتبارهم  اجلبهة  خلف 

اأو  الو�سيط، كلما حدثت جماعة  اأوروبا  ويف تاريخ 

اأية كارثة اأخرى �سبوا  اأو  اأو طاعون  اأو حرب  غالء 

دوهم 
َّ
جام غ�سبهم على اليهود، ونهبوا دورهم و�رص

خ�سل  يل  )حلقوا  وكنازح  البالء!  �سبب  باعتبارهم 

اخلنزير،  حلم  نكهة  له  ح�ساء  واأطعموين  الأذن 

وكان هذان الأمران كارثتني دينيتني، كما اأمرتني 

ممر�سة غري يهودية باأن اأجترد من مالب�سي.. ول بد 

. وهذه اخلرافات يرددها 
)85(

اأين وقعت يف يد ليلت(

هام�س  وبح�سب  بامللتزمني؟  فكيف  من�سق،  مثقف 

ال�سعبي  الديني  الرتاث  يف  �سيطانية  ليلة  املرتجم 

تاأتيهم ب�سورة امراأة يف اأحالمهم، واإْن كان يتحدث 

عن هارون الطفل، لكن الذي يتحدث هو الذي يتذكر 

وهو هارون الرجل الكاتب املثقف.

جمتمع متحذلق

كانت  املتوا�سلة  هتلر  وتهديدات  احلرب  اأ�سباح 

 
ُ

َنفِّ�س
ُ
ي الذي  البولندي،  املجتمع  م�ساجع  تق�سُّ 

)ثالثة  على  الغ�سب  جام   
ِّ
ب�سب وقلقه  خوفه  عن 

ويتحايلون  بولندا  يف  يعي�سون  يهودي  ماليني 

الفقر  ب�سبب   
)86(

ما( بطريقة  عي�سهم  ك�سِب  على 

على  الإ�رصار  يف  املغلقة  وطبيعتهم  والتهمي�س 

عدم تقبل الآخرين ظلوا متخلفني علميًا واجتماعيًا 

للعي�س  م�سدراً  التحذلق  ي�سري  عندما  واقت�ساديًا. 

يف جمتمٍع ما، �سيتفكك. لكن اليهود متما�سكني. ذلك 

ب فيه  لأنَّ �رصيعتهم تبيح التحايل بل وحتببه وترغِّ

على اليهود فقط. اجلميع يطالب املليونري الأمريكي 

يف  �رصَخ  اأْن  درجة  اإىل  اأكرث  بنقود  درميان  �سام 

مثل  على  قادرين  اليهود  كان  هارون)اإذا  وجه 

هذه   
)87(

اإذاً( على حق  فهتلر  والت�سليل،  اخلداع  هذا 

 
ٍّ
كروائي  

)88(
�سنجر با�سيفي�س  اإ�سحاق  كتبها  املقولة 

كان �سوته موجوداً وبقوة وراء جميع ال�سخ�سيات 

اأ�سئلة �سو�سا ال�ساذجة، ول زالت  تقريبًا، حتى وراء 

اليهود  وجَد  مَلا  لولها  التي  املحرقة  منذ  ترتدد 

اأر�سًا جتمعهم، ولقد عانى اليهود ال�سطهاد والقتل 

باعتبارهم  تارًة  اأوروبا  تاريخ  طوال  والتهجري 

وتارًة  والغالء  للطاعون  و�سببًا  للعدو  جوا�سي�س 

هم مرابني والنا�س يحبون اخلال�س من دائنيهم،  لأنَّ

 من الدين. 
ٌ

لأنَّ اخلال�س من الدائن خال�س

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت( 
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61\ ناقد واأكادميي من اجلزائر.   

-1-  

  اإن ما يثري اال�شت�رصاق كتجربة معرفية حيال جتربة الت�شوف والعرفان هواجلانب 

الرتاجيدي فيها، �شواء ما تعلق بال�شخ�ض )العارف( اأو ما تعلق بالفكر )املعرفة(. 

جوهرها  عن  م�شوؤول  اإنه  التجربة،  كامل  يف  احلياة  هوعن�رص  اجلانب  هذا  اإن 

االهتمام.  ي�شتحق  �شيء  فيها  بقي  ملا  منها  ولونزعناه  اأي�شا،  وا�شتمراريتها 

فاال�شتجابة للتجربة ياأتي من باب التعاطي مع احلقائق التي ت�شكل اأ�شا�ض هذه 

الرتاجيديا.

الت�شوف  حلقات  من  مهمة  حلقة  لتكون  الهمذاين  الق�شاة  عني  تاأتي جتربة    

والذي ال يرتبط حتما مب�شار خطي مغلق تتوفر فيه  الداللة  املنفتح  االإ�شالمي 

م�شاحة وا�شعة للتاأويل مما جعله ميدانا حلقائق ت�شرتك فيها جتارب خمتلفة يف 

اللغة والعقيدة. من هنا تبداأ جتربة اال�شت�رصاق، فهي حتاول قراءة ما توفره هذه 

امل�شاحة من اإمكانات هائلة للك�شف والتاأويل والتفكري داخل فكر ميتاز بالتعدد 

واالت�شاع واالنفتاح.

 حمّمد خّطاب \

عني الق�شاة الهمذاين 

يف عني اال�شت�رشاق

تو�شيهيكو اإيزت�شو مثاال

ت�شعى جتربته اإىل بلورة مفهوم ديناميكي عن 

عامل التجربة ال�شوفية يف بعدها التعبريي 

والعرفاين املت�شل بعامل احلقائق



  ت�سعى جتربة ال�ست�رصاق مع العرفان ال�سويف عند 

ديناميكي  مفهوم  بلورة  اإىل  الهمذاين  الق�ساة  عني 

التعبريي  بعدها  يف  ال�سوفية  التجربة  عامل  عن 

ال�سوؤال  يرتبط  احلقائق.  بعامل  املت�سل  والعرفاين 

واملعنى؟  الكلمة  بني  املتوترة  العالقة  بطبيعة 

الياباين  امل�ست�رصق  يطرحه  نف�سه  الإ�سكال  اإن 

 -  1oshihikoT Izutsuاإيزوت�سو تو�سيهيكو 

ال�سلة،  ذات  مو�سوعات  يف   - الدرا�سة  مو�سوع 

علم  القراآن،  يف  والإن�سان  اهلل  عن  درا�سته  يف  كما 

بعمق  يدر�س  حيث  للعامل،  القراآنية  الروؤية  دللة 

التجربة  مع  ولكن  باللغة،  وارتباطه  الدللت  عامل 

ال�سوفية ي�سبح للدرا�سة �ساأن اآخر يختلف عن غريه 

املو�سوعات  من  هناك  ولعل  اأخرى.  ميادين  يف 

جتربة  حيال  ال�ست�رصاق  يغري  ما 

الت�سوف مثل الغربة وال�سلب وحما�سبة 

املجتمع  يف  التجربة  وموقع  الفكر 

وعالقتها بالتجارب الأخرى، هذه كلها 

بالن�سبة  بالغة  اأهمية  ذات  مو�سوعات 

بني  كبرية  ب�سمعة  يحظى  مل�ست�رصق 

اأخرى  نقطة  هناك  امل�ست�رصقني.  زمرة 

للمو�سوع  مدخال  اعتمادها  ميكن 

من  الت�سوف  جتربة  تت�سمنه  ما  وهي 

اأفكارواأيديولوجيا تكون قريبة اأومتاأثرة 

به  قام  ما  وهذا  واإيديولوجيته.  امل�ست�رصق  بفكر 

الق�ساة،  عني  مع  وحتى  عربي  ابن  اإيزوت�سومع 

وبخا�سة ما يتعلق بالثقافة التي ينتمي اإليها وهي 

الثقافة التاوية.
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اإيزوت�سو  امل�ست�رصق  كتبها  التي  الأعمال  �سكلت    

اأفقا مهما للمعرفة بقيت اإىل حّد ال�ساعة مرجعا يف 

بابها، فهي كتب امتازت بالتنوع اخل�سب، ولكنها 

متحورت حول ق�سية مركزية وهي ق�سية الت�سوف 

الأخرى.  الأفكار  بعامل  ارتباطه  ومدى  الإ�سالمي 

اإيزوت�سو جتربة عني الق�ساة يف مقالتني  لقد بحث 

للت�سبيه  الل�ساين  الت�سوف وامل�سكل  اأ�سا�سيتني هما 

والثاين   
)2(

الهمذاين الق�ساة  عني  فكر  يف  املجازي 

يف  درا�سة  لالأ�سياء،  الالزمني  والنظام  هواخللق 

. اأما فيما 
)3(

الفل�سفة ال�سوفية لعني الق�ساة الهمذاين

يتعلق بكتب عني الق�ساة اأ�سا�سا فهي تتنوع اأي�سا، 

وفار�سية،  عربية  ن�سو�س  بني  توزعت  فتجربته 

امل�سادر  راأ�س  على  فياأتي  العربية  الن�سو�س  اأما 

بكتاب  متبوعا  احلقائق  زبدة  الأ�سا�سي  كتابه 

يعد  اآخر  كتاب  وهناك   ،
)4(

الغريب �سكوى  اأور�سالة 

هام�سيا بالن�سبة لالأول هو�رصح كلمات بابا طاهر 

، م�سائل حكمية يف املعارف وامل�ساهدات 
)5(

العريان

الربانية وهومطبوع باللغة العربية، واأما الن�سو�س 

الفار�سية فهناك كتابه الهام التمهيدات، وله ترجمة 

)6(
باللغة الفرن�سية.
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مثرية  كانت  الق�ساة  عني  جتربة  اإن    

الياباين  للم�ست�رصق  بالن�سبة  جدا 

د�سمة  مادة  لكونها  تو�سيهيكواإيزوت�سو، 

والوجود.  الإن�سان  عن  ديناميٍة  ملعرفة 

ال�سلب  اإىل  التجربة  هذه  انتهت  لقد 

من  احلالج  جتربة  انتهت  كما  واملوت 

الفكري  بعطائها  ا�ستمرت  ولكنها  قبُل، 

ل  والتي  املرتوكة  الن�سو�س  خالل  من  والروحي 

ن�سو�س  هي  �ساحبها.  اإىل  ن�سبتها  �سحة  يف  �سك 

تعد يف نظر الباحث ذات حقائق عرفانية مل ي�ستطع 

الدهر وم�سائبه اأن ينال منها ومن تاأثريها الكبري. 

ياأتي ال�ست�رصاق لكي ينفتح على تلك احلقائق من 

وكل  العقول  كل  له  ت�ستجيب  الذي  املطلق  زاوية 

ياأتي  والديانات.  اللغات  اختلفت  مهما  الأرواح 

جتربة  يف  يجد  لكي  خمتلفة  ثقافة  من  اإيزوت�سو 

عني الق�ساة امتدادا لثقافته وتو�سيعا لها واإ�سافة 

عليها.

هوما  ال�ست�رصاق  منه  ينطلق  الذي  الإ�سكال  اإن    

وهواإ�سكال  بالوجود،  وعالقتها  باملعرفة  يتعلق 
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بالن�سبة  امل�ساألة  ولكن  الغربي،  الفكر  يف  متجذر 

للعرفان تختلف من حيث املوقع والطبيعة، فطبيعة 

املعرفة  ملو�سوع  ومناق�ستها  ال�سوفية  التجربة 

دور  اأهمها مناق�سة  بكثري من اخل�سو�سيات  ميتاز 

العقل يف املعرفة، وهذا املعنى يكاد يكون هواحلافز 

املفارقة  الظاهرة  تتاأ�س�س على  بنية خمتلفة  خللق 

ذلك هو متخيل  من  واملق�سود  احلقائق  م�ساألة  يف 

من  باملعاين.  الفائ�س  عاملها  مادتها،  املعرفة، 

جانب اآخر تاأتي اللغة لت�سكل الظاهرة الثانية التي 

ت�سكل الوجه الآخر للحقيقة، اأوحاملها املنطقي.

الق�ساة  عني  ظاهرة  يف  ليبحث  اإيزوت�سو  ياأتي    

مع  تتقاطع  التي  الإ�سكالية  الق�سايا  الهمذاين 

ق�سايا الفكر الغربي يف عمقه: م�سكلة احلقيقة، عامل 

اخليال، اللغة، الغيب، وكل ما له عالقة 

التجربة  خ�سو�سية  لكن  بالوجود، 

ال�سوفية اأنها تتفرد يف هذه امل�سائل من 

فالعام  واخلا�س،  العام  موقعها  خالل 

املعاين  وعامل  باملجتمع  يتعلق  ما 

امُلعتم  فهوالعامل  واخلا�س  املتعارفة، 

العارف  منه  ي�ستقي  الذي  واملجهول 

العاملني  بني  الفرق  هذا  اإن  حقائقه. 

اأ�سا�سي يف هذا املقام، ول تكون التجربة 

الأخ�س حتى  ال�سوفية جتربة باملعنى 

تر�سم خطوطها العامة ملتلقيها وتوؤ�س�س لربزخيتها 

التي ل يتعرف عليها �سوى اخلا�سة من النا�س.
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عمق  يف  البحث  بداية  ت�سكل  امل�سادر  معرفة  اإن    

حول  كله  يدور  الإ�سكال  لأن  الق�ساة،  عني  ظاهرة 

عني  ن�س  اإن  والبعيدة.  القريبة  ودللته  الن�س 

الق�ساة لي�س من معني واحد، بل ي�ستقي من مواقع 

ظاهرة  يف  يكمن  الختالف  اأ�سا�س  اإن  خمتلفة، 

الن�س متعددا واملتلقي  اأن يكون  التلقي، ول ميكن 

نف�سه،  الوقت  يف  وللمتلقي  للن�س  ظلم  فهو  واحدا، 

لكي  وعمقه  بنيته  اختالف  على  الن�س  ياأتي  لذلك 

اأ�سا�سا  املرتبطني  والتاأويل  الفهم  لظاهرة  يوؤ�س�س 

الذي  املوقع  اإن  كذلك.  هي  حيث  من  باحلقيقة 

اجلغرافيا  حيث  من  قارا  لي�س  الباحث  منه  ينطلق 

الثقافية، بل هوموقع ميتاز بالتعدد والتنوع، فال بد 

يف عملية الفهم من اأن تكون القراءة خالقة لالأبعاد 

املتنوعة.  الن�س لرتباطها باملواقع  املجهولة يف 

اجلمايل  الفني  اأو  الأدبي  النقد  اأمار�س  كنت  فاإذا 

اأقراأ يف ن�س عني الق�ساة، فال بد من الّتما�س  واأنا 

مع جتربة ال�سويف يف ُبعدها الرمزي الأ�سيل، ول 

ظواهر  اإليها  ت�سري  التي  احلدية  املعاين  عند  اأقف 

احلروف، فامل�ساألة لي�ست متعلقة بالقراءة فقط، بل 

هي متعلقة مبا بعدها، مبا �ستثمر هذه القراءة من 

معنى متجدد ي�ستطيع اأن يقاوم الزمن وعبثية الفهم 

احلّدي. واإذا جئت من موقع خمتلف، مثل 

الفل�سفة اأو علم النف�س اأو الأنرتبولوجيا، 

فالقراءة بح�سب هذه املواقع تفيدين يف 

هذا  اجلديدة.  بالدللت  التجربة  اإغناء 

يحقق  الذي  ال�سويف  الن�س  عن  منوذج 

اختالفه ببنيته و�سكله اللغوي.
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التجربة  مع  التعاطي  مقيا�س  اإن    

يف  ح�سورها  هوم�ستوى  العرفانية 

البنية والتاريخ. اإن عنوان هذا احل�سور هو تاأثريها 

من  ا�ستفادتها  وطبيعة  تليها  التي  التجارب  يف 

التجارب ال�سابقة. اإن ال�ست�رصاق ركز على التجارب 

ملتب�س  الدراما  مفهوم  اإن  الت�سوف.  يف  الدرامية 

الوجود  م�ستوى  على  يكون  اأن  ي�ستطيع  جدا، 

جتربة  اللغة.  م�ستوى  على  يكون  اأن  وي�ستطيع 

اجلنيد اأو ال�سبلي اأو ذو النون امل�رصي درامية على 

م�ستوى اللغة، بينما جتربة احلالج فهي درامية على 

م�ستوى الوجود لأنها انتهت بال�سلب، مع العلم اأن 

كبنية  التجربة  يلغي وحدة  ل  الذهني  التق�سيم  هذا 

مكتملة.  جتربة عني الق�ساة درامية �سمن وقوعها 

لقد  تالها،  وما  �سبقها  ما  بني  توا�سلية  حلقة  يف 
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ا�ستفادت من خ�سو�سيات جتربة احلالج مع الدفاع 

 ومن طريق �سيخه اأحمد 
)7(

عن ت�سوراتها ونظرياتها

الغزايل الذي كان يحتفظ ببع�س خمطوطات احلالج 

ن�سو�سه:  اأخطر  على  الق�ساة  عني  تعرف  حيث 

تالية  لتجارب  حلقة  كان  ثم   
)8(

الأزل« »طا�سني 

انتهى بع�سها اإىل القتل اأي�سا واأهمها جتربة �سهاب 

الدين ال�سهروردي.

التجربة  ركائز  اأحد  من  اخل�سو�سية هي  اإن هذه    

التي حللها ال�ست�رصاق، ولكنها خ�سو�سية ل تخرج 

الت�سمية  هذه  وحتت  والوجود،  املعرفة  ظاهرة  عن 

املق�سود  اإن  لهما.  الأ�سا�سي  املحرك  اللغة  توجد 

وموؤثرة،  التجربة خمتلفة  املعرفة هوما يجعل  من 

اأي  قيم  من  قيمة  يعد  الذي  الختالف  �رصط  ولول 

اأم  الفكر  م�ستوى  على  �سواء  جتربة 

للمعرفة  كان  ملا  الوجود  م�ستوى  على 

لالختالف  التجوهر  وهذا  تذكر،  قيمة 

البقاء.  اأ�سا�سيات  داخل التجربة هو من 

التي  احلية  القيم  على  ال�ست�رصاق  يركز 

احلدية  املعطيات  تتجاوز  تبدواأنها 

ويويل  واملكان،  الزمان  مثل  للتجربة 

تعرب  الذي  املعريف  للمعطى  اهتمامه 

عنه لغة التجربة. اإن هذا املعطى الأخري 

يكاد يكون هوامل�سرتك اجلامع بني �ستى 

التجارب على اختالف الزمان واملكان.

نظر  يف  الق�ساة  عني  جتربة  خ�سو�سيات    

ال�ست�رصاق:

اأوالروحية  ال�سوفية  العرفانية  جتربته  اإن   -1   

العملة  وجهي  على  اإيزوت�سواعتمدت  ي�سميها  كما 

املختلفني يف الطبيعة والأبعاد، فهي جتربة روحية 

تعتمد  معرفية  وجتربة  القلب  ب�سرية  على  تعتمد 

اأ�سار يف كثريمن  الق�ساة  العقل، وعني  على منطق 

املواقف وبخا�سة يف كتابه الزبدة اإىل هذه الطبيعة 

اجتذبت  اخلا�سية  هذه  اإن   .
)9(

للمعرفة املزدوجة 

التي  التجربة املنفردة  اإيزوت�سونحوهذه  امل�ست�رصق 

احلدين  على  بل  الظاهرة  حّدي  اأحد  على  تقف  مل 

تخاطب  الإ�سالمي  الت�سوف  يف  النزعة  وهذه  معا. 

حيث  من  تختلف  التي  الأ�سيلة  امل�ست�رصق  ثقافة 

بل  الق�ساة،  عني  ثقافة  عن  واخل�سو�سية  املوقع 

يف  ت�سرتك  التي  احلية  الثقافات  جميع  تخاطب 

مطلق املعرفة.

الدليل يف جتربة  اإيزوت�سو على اجلانب    2- ركز 

يف  اأ�سيل  وهوجانب  الق�ساة،  عني  عند  الت�سوف 

اهلل   « كتابه  كتب  اأن  منذ  وتوجهه  امل�ست�رصق  فكر 

حيث  من  يختلف  ولكنه  القراآن«  يف  والإن�سان 

التناول من كتاب اإىل كتاب اآخر، ففي مقالته املهمة 

عن الت�سوف وامل�سكل الل�ساين للت�سبيه املجازي يف 

فكر عني الق�ساة جنده يتوجه بال�سوؤال اإىل الناحية 

التعبريية الرمزية عن املعاين الباطنية امل�ستع�سية، 

ما هي طبيعة الدللة يف هذا الأفق الذي 

العقل؟ والل�سان  ا�ستجابة فيه ملنطق  ل 

ينتمي اإىل املظهر اجل�سدي بينما املعنى 

)10(
ينتمي اإىل املظهر الروحي.

يف  ا�ستجالء  املظاهر  اأكرث  اإن   -3   

للمعاين  الق�ساة هوت�سميته  جتربة عني 

واأي�سا  والعقل،  احل�س  من  ت�ستفاد  التي 

للمعاين التي ت�ستفاد من الب�سرية اأومن 

احلديث  ي�ستتبع  هذا  وكل  الروح،  عامل 

العقل،  وراء  ما  واأطوار  العقل  اأطوار  عن 

الق�ساة  عني  كتب  به  اأ�سبعت  الذي  التق�سيم  وهو 

جممل  على  يحتوي  الذي  الزبدة  يف  وبخا�سة 

اإيزوت�سو على  يحيل  والوجود.  احلياة  ت�سوراته يف 

منها  ال�ستفادة  ميكن  التي  امل�سطلحات  جمموع 

للتعبري عن موقف حيال جتربة عني الق�ساة، وهي 

الت�سوف  لتجربة  توؤ�س�س  م�سطلحات/مفاهيم 

وراء  طور  املعرفة،  عني  الداخلية،  العني  باطنيا: 

اإنها م�سطلحات ذات دللت معرفية   
)11(

»... العقل، 

با�ستخدام اللغة كمجاز ملحاولة التعبري عن املعنى 

اأواملق�سود، وهذا كله لغر�س احتواء التجربة وعدم 

به  تتخطى  حالة  املجاز  والن�سيان.  للغفلة  تركها 

للتجربة  جوهرية  قيمة  اإنه  املوت،  جدار  التجربة 
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ولكن بح�سب ت�رصف العارف ووعيه بخطورة اللفظ 

ومعرفته بطبيعة اللغة اخلطية.

املجازي  بالت�سبيه  اإيزوت�سو  اهتمام  اإن   -4   

يف  يدخل  الق�ساة  عني  عند  باملعرفة  ذلك  وعالقة 

�سلب اهتمام اأكرب بعامل الدللت املتنوع. اإنه عامل 

الداخل عن  فيه  ينف�سل  الذي ل  املت�سخم  التجربة 

اإن  الظاهر.  مع  للباطن  فيه  تعار�س  ول  اخلارج، 

اللغة فح�سب، بل هوجتربة  لي�س جتربة يف  املجاز 

العامل  هذا  بها  يزخر  التي  واملعطيات  الوجود.  يف 

وفهمه  ومدركاته  الإن�ساين  للح�س  متاحة  هي 

ي�سعب  وبع�سها  متحولة  تبدو  معطيات  ولكنها 

اإدراكه وفهمه. واملت�سوف بحاجة اإىل و�سيط اللغة 

لكي يقراأ هذا التحول ويفهم طبيعة هذه املعطيات 

التي ل يكفي فيها احل�س وحده، بل ل بّد من اإ�رصاك 

القلب والوعي الباطن.

  5- امل�سكلة لي�ست يف اللغة من حيث 

لأغرا�س  الإن�سان  يتو�سلها  اأداة  هي 

من  اللغة  يف  امل�سكلة  ولكن  خمتلفة، 

حيث ا�سطدامها باحلقائق التي تفاجئ 

يكفي  ما  يجد  ول  الإن�ساين  احل�س  هذا 

للتعبري عنها في�ستعي�س عنها بالت�سبيه، 

اللغة  مبحدودية  حينئذ  القناعة  وتزداد 

احلقائق  بعامل  املطلق  ان�سجامها  وعدم  ونهايتها 

الذي ل حُتد جماهيله. اإن هذا التقابل بني العاملني: 

عامل اللغة وعامل احلقائق هو الذي يوؤ�س�س التجربة 

وهي  هي  هي  مفهوم  على  اأو  الوحدة  مفهوم  على 

لي�ست هي، امل�ساألة لها عالقة مبو�سوع املراآة وما 

ا�ستوعبه  اأمر  وهذا  هو.  لي�س  وهو  هو  هو  يقابلها: 

بت�سوراته  يوؤطره  كيف  وعرف  جيدا  الق�ساة  عني 

ونظرياته. اإن مثل هذه الت�سورات جعلت اأحد اأقطاب 

العملية  ولتجربته  النظري  لبنائه  يهتم  ال�ست�رصاق 

الوجودية. فاحلديث عن عني الق�ساة لي�س حديثا عن 

م�سائل جمردة، بل هوحديث عن جتربة حية امتزج 

فيها الوجود باملعرفة واحلياة بال�سوؤال وخلقت يف 

عرف الدار�سني املفهوم الرتاجيدي للمت�سوف.

الهتمام  هو  اإيزوت�سو  درا�سة  هدف  كان  اإن   -6   

باجلانب الدليل يف جتربة عني الق�ساة، فاإنه هدف 

بل  الدللة،  لعلوم  ال�سطحي  املفهوم  عند  يقف  ل 

يتجاوز ذلك اإىل جوهر ما تعنيه الكلمة اأوامل�سطلح. 

ب�سطها  كما  اللغة  علوم  عند  اإذاً  الأمر  يتوقف  ل 

العلماء بل يتعداه اإىل ما له عالقة بالتجربة، وهنا 

تاأخذ الدرا�سة بعدا وجوديا. الهتمام بالدللة ياأتي 

اللغة  جلانب  الق�ساة  عني  ت�سورات  من  انطالقا 

واجلدل  باملعاين  الإحاطة  على  الألفاظ  اأوقدرة 

اللغة  والباطن،  الظاهر   ( املنطلقني  بني  القائم 

حالة  عن  البحث  والروحي(.  اجل�سدي  واحلقيقة، 

عني  جتربة  هوجوهر  العنا�رص  بني  توحد  تركيب 

الق�ساة ومبتغى نظر ال�ست�رصاق.

  7- لقد انتبه اإيزوت�سواإىل بع�س الق�سايا املتعالقة 

الق�ساة  عني  عند  املجاز  بخ�سو�س 

وتختلف  طبيعتها  يف  تتحد  الهمذاين 

اإىل  تنتمي  اإنها  والأبعاد.  الوظيفة  يف 

التجربة  توؤثث  التي  ال�سطالحات  عامل 

اأواللغة  واملعنى  فاللفظ  ال�سوفية، 

التجربة  ُبعد  يف  يقابلها  واحلقيقة 

ا�سطالحان  كالهما  وامللكوت،  امللك 

متباعدين  معنيني  يوؤديان  خمتلفان 

اأوعامل  الدنيا  امللك  فحقيقة  احلقيقة،  حيث  من 

فطور  اأوالغيب،  الآخرة  امللكوت  وحقيقة  ال�سهادة 

وهذا  املعنى  طور  الآخرة  وطور  اللغة  طور  الدنيا 

. اإن 
)12(

اأي�سا يقابله طور العقل وطور ما وراء العقل

ا�ستخدامات  طبيعة  يحدد  هوالذي  التجربة  منطوق 

اللغة، فاألفاظ مثل القرب اأوالبعد مو�سوعان للدللة 

على معنى ذي منظور زماين ومكاين، ولكن يف بعد 

التجربة ال�سوفية فالدللة تتغري حتما ويبقى اللفظ 

واحدا فال معنى لرتباط اللفظني مبنظوري الزمان 

وب�سريته  ال�سويف  حد�س  مبنظور  اإمنا  واملكان 

يدلن  اللفظان  وهذان  الروحية.  جتربته  وطبيعتة 

يف عامل امللكوت على حقيقة العالقة بني الإن�سان 

واهلل، وملا ت�سفو التجربة وترتقي اإىل املطلق ت�سبح 
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جتربة  مثل  اجلربوت  عامل  ن�سميه  اآخر  عامل  يف 

.
)13(

احلالج حينما قال »اأنا احلق«
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  من ال�سعب تتبع املكون املعريف لتجربة الت�سوف 

ل  التجربة.  هذه  وحدة  على  احلفاظ  دون  من 

درا�ستها  ميكن  ولكن  املكونات،  بني  الف�سل  ميكن 

هو  للتجربة  الكلي  الت�سور  اإن  جزئيا.  وحتليلها 

البحث عن العالئق اخلفية التي حتفظ ن�سيج التجربة 

من التفكك واملوت. اإن عني الق�ساة مثال يف طرحه 

مل�ساألة اللغة ل تغيب عن ذهنه احلقائق اأوامل�ساعر 

امللتب�سة اأوما ميكن اأن توحي به عني الب�سرية.

  نالحظ دائما باأن الأطوار كلها التي حتكم الطبيعة 

يف  بع�سا  بع�سها  يكمل  الوجود  حيال  الب�رصية 

اأن  اأي  حالة برزخية حدية �سفافة جدا، 

ال�سعب  من  املكونات  ان�سهار  منطقة 

امل�ست�رصق  حماولة  اإن  لدقتها.  و�سفها 

اإيزوت�سوهوالتعبري عن قناعاته امل�ستمدة 

من ثقافته من خالل جتربة عني الق�ساة 

املطلق  حتكي  جتربة  اإنها  اإذ  الهمذاين، 

وتوؤدي معناه واإن اختلفت اللغة واختلف 

التجربة  ت�سمية  جمرد  اأي�سا.  املوقع 

 .
)14(

وال�سعوبة العمق  على  دللة  هي  بالرتاجيديا 

طبيعة  فهم  حماولة  من  تبداأ  التجربة  قراءة  اإن 

انتهت  كربى  �سوفية  جتربة  فكل  الرتاجيديا.  هذه 

باملوت، فهي مثرية حل�س الباحث بحيث تدفعه اإىل 

التجربة،  �سكلت  التي  الأوىل  العنا�رص  عن  البحث 

يتوقف  ول  املفجعة.  اخلامتة  هذه  اإىل  بها  ودفعت 

الأمر عند حّد التجربة يف ظاهرها اأوفيما تعلن عنه 

ب�سكل مبا�رص، بل يتجاوز ذلك اإىل البحث عن جممل 

ال�سياق الثقايف العام الذي �سكل اأفقا له. اإغفال هذا 

ال�سياق هو حتييد للتجربة وعزلها وقتلها اأي�سا. ل 

نتحدث  ما مل  التجربة  تراجيديا  عن  احلديث  ميكن 

عن اأزمة التلقي يف ذلك الع�رص وداخل تلك الثقافة. 

البحث،  يف  البعد  هذا  يلم�س  لال�ست�رصاق  القارئ 

لي�ست التجربة بذات قيمة ما مل تكن نتيجة ل�رصاع 

كبري بني القيم التي تدافع عنها والقيم التي تعرقل 

وجودها. هذا ال�رصاع هو اخلالق لبنية الرتاجيديا 

وهو امل�ساهم يف �سحن التجربة بعنا�رص احلياة.
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  اإن حمتوى املقالة الثانية للم�ست�رصق املو�سوعة 

الهمذاين ي�ستند  الق�ساة  ال�سوفية لعني  الفل�سفة  يف 

 Création فل�سفي �سويف هواخللق  اإىل م�سطلح 

الق�ساة كان  باأن عني  اإيزوت�سوقبل ذلك  راأى  . وقد 

حديثه  وكان  قبُل  من  الفال�سفة  له  ح�سّ ما  ل  ُيح�سّ

الفال�سفة  الفل�سفية حديث  امل�سكلة  مبدئيا عن هذه 

عني  لتجربة  ال�ستثنائي  الطابع  لكن   
)15(

الأوائل

ما  نوعا  يبدوخمتلفا  اخللق  مفهوم  جعلت  الق�ساة 

عما درج عليه الفال�سفة من قبُل وحتى 

 .
)16(

ال�سوفية

واأين  الت�سوف؟  جتربة  يف  املثري  ما    

هذا  طبيعة  وما  املتلقي؟  �سوؤال  يكمن 

هذه  تكون  اأن  الطبيعي  من  ال�سوؤال؟ 

التي  النقاط  طليعة  يف  دائما  الأ�سئلة 

نبحثها يف �سياق الت�سوف وال�ست�رصاق، 

ال�ست�رصاق يف حقيقته هونوع من  لأن 

ال�سوؤال  يجعل  مما  خمتلفة،  لتجربة  الثقايف  التلقي 

عن التجربة غنيا بالدللة. اإن الذي يثري يف جتربة 

املتلقي  يخاطب  الذي  املطلق  هوهذا  الت�سوف 

كلية  فالتجربة  للمطلق،  ل�سان  ل  اللغات.  بجميع 

امللتب�س  لك�سف  الوا�سعني  والفهم  بالتاأويل  ت�سمح 

هو  امل�ست�رصق  عمل  فيها.  والرمزي  والغام�س 

مع  التعامل  وكيفية  القراءة  و�سائل  من  ال�ستفادة 

اإن  املنفتح.  التلقي  طبيعة  وحت�سني  التجربة  ن�س 

تقوله  ما  اإمالء  من  هو  ال�ست�رصاق  عنه  يعرب  ما 

التجربة يف لغتها وما ت�سمنه ثقافة امل�ست�رصق من 

فهم. هناك لقاء بني منطقني وثقافتني وحا�سلهما 

يظل  لكن  الفهم،  اأوحماولة  التجربة  مطلق  فهم 

الفهم اخلا�س بانتماءات القارئ الغريب عن موطن 
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يف  حا�سل  طبيعي  اأمر  وهذا  الأ�سلي،  التجربة 

العقل  منطق  من  ولي�س  منفتحة،  قراءة  جتربة  كل 

الفهم  ملعيار  وفقا  التجربتني  بتطابق  املطالبة 

الأحادي.

  اإن منطوق جتربة عني الق�ساة من خالل الدرا�سة 

والنظام  اخللق  م�ساألة  اإيزوت�سوعن  كتبها  التي 

الروؤية  منطق  تكري�س  واحد:  هو  لالأ�سياء  الالزماين 

املتكلمني.  وبقية  الفال�سفة  مدر�سة  عن  املختلفة 

هذا من خ�سو�سيات التجربة. لقد قراأ اإيزوت�سو هذا 

كتاب  ذاته:  الق�ساة  عني  ن�س  خالل  من  املنطوق 

جتربة  فهم  يف  العمدة  وهوالكتاب  احلقائق،  زبدة 

درجات  من  درجة  يتيح  الأقل  اأوعلى  الق�ساة  عني 

الفهم لتجربته.

على  تركزت  هذه  الفهم  حماولة  اإن    

الثنائي:  اخلطاب  عليها  يغلب  ن�سو�س 

منطق  به  يحاجج  عقالين  منطقي 

به  يخاطب  وجداين  وعرفاين  الفال�سفة، 

اخلا�س.  الفهم  وذوي  املريدين  خا�سة 

عني  ن�س  بنية  حتكمه  املنظور  هذا  اإن 

بلغة  مكتوب  اإنه  اإذ  الهمذاين  الق�ساة 

مدلولتها  عن  تف�سح  مبينة  عربية 

جمموع  عليها  يتعارف  التي  بالطرق 

تعلو  اخلطاب  درجة  ولكن  املخاطبني، 

للمعنى  ت�سويرا  اأكرث  اأو  رمزية  اأ�سد  لتكون  اأحيانا 

لأن املبا�رصة يف اخلطاب قد يفقد املعنى قوته.

الظاهرة،  هذه  عمق  يف  نف�سه  ال�ست�رصاق  ي�سع    

طورين  حدد  الق�ساة  عني  اإيزوت�سوباأن  فريى 

يف  متو�سعه  يحددان  بل  الب�رصي،  الفهم  يحكمان 

هذا الوجود، وهما طور العقل وطور ما وراء العقل، 

والتعبري  الت�سوير  الثاين يحدث خطاب  الطور  ويف 

الأول يكمن املحاججة  الرمزي، بينما يف اخلطاب 

�سك  من  وما  الفال�سفة.  يفقهه  الذي  العقل  مبنطق 

يف اأن الطور الثاين تتجلى فيه �سورة اخللق ب�سكل 

من  هذا  �سبقوه.  من  عليه  درج  عما  متاما  خمتلف 

اأن امل�ست�رصق عرف  اأخرى نالحظ  جهة، ومن جهة 

التجربة،  اأوهذه  الفل�سفة  هذه  ملثل  املداخل  بع�س 

اإن  للمعنى.  املوؤدية  الألفاظ  مدخل  بينها  ومن 

حتّكم عني الق�ساة يف ا�ستعمال امل�سطلحات يجعل 

الفل�سفي  اخلطاب  قواعد  حتكمه  متما�سكا  خطابه 

هوح�سن  واملق�سود  �سلبة.  بنية  على  ينبني  الذي 

ويكفي  املو�سوع،  تنا�سب  التي  الألفاظ  ا�ستعمال 

اأن  اأوالإح�ساء  القراءة  اأن تعرف من خالل  يف ذلك 

بقارئها  تخرج  ل  امل�ستعملة  امل�سطلحات  جمموع 

عن املق�سود، لذلك تبدو حجته كما يراها امل�ست�رصق 

قوية وخمتلفة بقواعد لعبة اللغة التي يح�سنها هذا 

ال�سويف.

-8-  

الختالف  �سوؤال  على  اإيزوت�سو  يركز    

يحاول  ولذلك  الق�ساة،  عني  روؤية  يف 

الذي  العام  الثقايف  �سياقه  من  اإخراجه 

من  بالوجود  وعيه  ت�سكيل  يف  �ساهم 

عني  ان�سجام  طبيعة  اإىل  الإحالة  خالل 

الق�ساة مع غريه يف ت�سوره لفكرة اخللق 

امل�ست�رصق  يثري  الذي  اجلديد  لكن  مثال، 

هو النقطة التي بداأت ت�سكل خط هروب 

الق�ساة  عني  ا�ستطاع  كيف  املت�سوف. 

البناء على ال�سابق من املعرفة الفل�سفية 

ي�سكل  اأن  ميكن  الذي  هوال�سوؤال  هذا  وال�سوفية؟ 

نقطة البدء يف بحث ال�ست�رصاق. ومن املهم التذكري 

على  جمد  غري  اأمر  الأفكار  اأوتكرار  ا�ستعادة  باأن 

والبّناء  املختلف  على  التاأكيد  من  بّد  ل  الطالق. 

يطيل  ل  لذلك  املت�سوف،  اأفكار  من  واملوؤ�س�س 

امل�ست�رصق يف اجلدل مع الفال�سفة، بل يحاور عني 

الق�ساة بل ن�سو�سه يف اختالفها بغية الو�سول اإىل 

. وهنا عليه 
)17(

الروؤية القاعدي حيث متا�سك  البناء 

اأن يبداأ من حيث بداأ عني الق�ساة يف اعتماده على 

عني الب�سرية �سمن طور ما وراء العقل، وهذه �سفة 

وكذلك امل�ساألة متعلقة بالأ�سياء 
)18(

العارف ل العامل

ذاتها حيث تبدوحقائقها جلية ووا�سحة داخل هذا 
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داخل  »اإيجاد«  كلمة  اإيزوت�سوباأن  يرى   .
)19(

الطور

م�ساألة اخللق هي الكلمة املفتاح داخل طور العقل، 

ولكن امل�سطلح الذي يعربعن حقيقة اخللق يف طور 

 
)20(

 Face de Dieu »ما وراء العقل هو »وجه اهلل

ولكن هذا ل ينفي ما بني ال�سطالحني من ان�سجام 

.
)21(

يف البنية

  اإن عني الق�ساة ي�سلم للفال�سفة ما ا�سطلحوا عليه 

مثل  اأوالإيجاد  اخللق  �ساأن  عن  تعرب  كلمات  من 

واإن  »حمدث«،  اأو  »قدمي«  مثل:  كلمات  ا�ستعمالهم 

على  هوالرتكاز  كمفهومني  الكلمتني  بني  الرابط 

معنى الزمن اأوعدمه. وهذا هواجلانب امل�سرتك بني 

روؤى املتكلمني ولكنها ل تفي بالغر�س 

 
)22(

الهمذاين الق�ساة  عني  عند  املق�سود 

اإيزوت�سومبا�رصة اإىل ن�س ي�سكل  ويحيل 

كتاب  يف  امل�سكلة  للق�سايا  مفتاحا 

الف�سل  يف  احلقائق،  زبدة  الق�ساة  عني 

نظر  يف  اأو�سفاته  اهلل  وجود  الثالث: 

عند  �سك  ل  فيه:«  يقول  حيث  العارف 

الغيب  حجب  يف  النافذة  الب�سائر  ذوي 

معنى  وجود  يف  امللكوت،  و�رصادقات 

الوجوه،  اأمت  على  الوجود  عنه  �سدر 

يف  احلجب  خارج  عنه  عرب  وهوالذي 

 
)23(

ل�سان العرب بقولهم اهلل تعاىل.«

تكمن  الإيجاد  اأو  اخللق  حقيقة  اإن    

للعارف،  الباطني  العتقاد  يف  اأ�سا�سا 

خالل  من  لب�سريته  ينك�سف  ما  ذلك  بعد  ويبقى 

ال�سعوبة  �سائبة.  ت�سوبه  ل  الذي  الفطري  الإميان 

تكمن فقط يف اآلة البيان اأوالتعبري، ل بّد من البحث 

عن و�سيط ينزل احلقائق من طور عني الب�سرية اإىل 

طور العقل والربهان. وكل ما قام به عني الق�ساة 

حقيقة  تبقى  حيث  الأذهان  اإىل  املعنى  تقريب  هو 

اهلل كمعنى بعيدة متاما عن منطوق األ�سنتنا. ويكمل 

املعنى  »وذلك  بقوله:  ال�سابق  الن�س  الق�ساة  عني 

نظر  نحوحقيقته  يطمح  اأن  عن  ويتقد�س  يتعاىل 

من  ال�ست�رصاقية  الروؤية  ومقت�سى   
)24(

�سواه« ناظر 

البعد  هوهذا  الت�سوف  جتربة  ن�سو�س  تتبع  وراء 

البحث  ميكن  وكيف  باللغة،  يقرتن  الذي  املعريف 

عن حل متليه الب�سرية داخل خط التجربة العرفانية 

التي ل توؤمن باأحادية العنا�رص.

  لقد ا�ستقى اإيزوت�سو معظم اآرائه من كتاب الزبدة، 

والذي اختاره من دون غريه ل�سبب ب�سيط اأنه الكتاب 

الذي جمع فيه بني النظرة املنطقية مل�سائل الوجود 

عربت  اجلمع  هذا   ،
)25(

لها العرفانية  الروؤية  وبني 

النقل،  على  اعتمدت  التي  الق�ساة  عني  لغة  عنه 

ومنهجه  العارف  و�سيلة  وهذه  ال�ستعارة،  على  اأي 

مثل  وعقالين  منطقي  التعقيد  �سديد  نظام  حيال 

نظام اللغة، وله يف ذلك ن�سو�س مهمة 

جاء  ما  مثل  امل�ست�رصق،  مقولت  تدعم 

�سبب تعدد �سفات  الف�سل اخلام�س:  يف 

وهي  كثرية  املنقولة  »والألفاظ  اهلل: 

اأ�سهر من اأن حتتاج اإىل بيان. ول عربة 

ووفق   
)26(

املعاين« ظهور  بعد  بالألفاظ 

اأن  الق�ساة  عني  حاول  املنظور  هذا 

ال�سابقة  املفاهيم  خللخلة  �سبيال  يجد 

واإبداع مفاهيم اأخرى جديدة با�ستعمال 

حقق  قد  وهويكون  اللغة،  لنظام  فريد 

من  اخلروج  اأولهما  مهمني،  هدفني 

تو�سيف  يف  ال�سائدة  املعرفة  دائرة 

اخللق  وم�ساألة  الإلهية  والذات  الغيب 

لغة  ابتكار  هو  وثانيهما  والوجود، 

– على رغم ق�سورها  اأن تواكب  ا�ستطاعت  وا�سفة 

اإن عني  الداخلية.  اإليه ب�سريته وعينه  – ما تطمح 
الق�ساة يتكلم بخطاب احلجاج املعروف بني اأو�ساط 

والتمثيل  الو�سف  عملية  داخل  ولكنه  املتكلمني، 

اأر�سية  عن  ويبحث  هروٍب  خّط  قلنا  كما  ُيحِدث 

اأكرث �سالبة ليقف عليها. فاحلجة هنا متلك  اأخرى 

عينني للروؤية، عني تتجه اإىل العقالء والنظار، وعني 

ثانية تتجه اإىل ذات الكاتب لتعرب عن حقيقته بلغة 

خا�سة.

عني  فل�سفة  يف  مهم  جانب  اإىل  اإيزوت�سو  يلتفت    
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�سياق  داخل  اأبدعه  الذي  اخلط  يف  تتمثل  الق�ساة 

الفهم  اإ�ساءة  باأن  عنه  يقول  حتى  �سخم،  ثقايف 

ملا ت�سمنته اجتهادات عني الق�ساة يوؤدي بنا قلب 

متجاوز  خطاب  م�ستوى  على  لديه  امليتافيزيقا 

يف  اخلطاب  هذا  اإىل  نحن  التفتنا  واإذا   .
)27(

للعقل

الكتاب جنده يكتب ف�سول متتالية عن املراآة التي 

وانعكا�س  اإليها  والنظر  مواجهتها  فعل  تت�سمن 

ال�سورة على الرائي، منها الف�سل الثاين والأربعون: 

مثل املوجودات يف حقيقتها مثل ال�سورة يف املراآة، 

والف�سل الثالث والأربعني: فوائد التاأمل يف املراآة، 

املراآة،  التاأمل يف  تتمة:  يليهما وهو  الذي  والف�سل 

اأ�ساء  الذي  الفكر  قليال من هذا  اأن نقرتب  وميكننا 

ت�سيفه  الذي  فما  مغايرة.  بطريقة  اخللق  م�ساألة 

اخللق  م�ساألة  حول  ونفو�سنا  عقولنا  اإىل  املراآة 

اأوالإيجاد؟ اإنه �سوؤال يتوجه به اإىل قلب ميتافيزيقا 

عني الق�ساة كما قال اإيزوت�سو، نتوجه بال�سوؤال لكي 

نكت�سف حقائق جديدة عن طريق الت�سوير.

  اإن مقت�سى هذه الروؤية ال�سوفية للوجود هوالتعايل 

بن�س  ي�ستدل  اإيزوت�سو  اإن  العقل،  منطق  عن  دائما 

مهم لعني الق�ساة الهمذاين مدلوله هو اأن ال�سيء غري 

موجود يف ذاته، ولكنه موجود بواجب الوجود اأ�سال 

اإن ال�سيء قد  وهوما عرّب عنه عني الق�ساة بقوله:« 

اآخر،  وجه  من  ومعدوما  وجه،  من  موجودا  يكون 

الذي وجوده  وهذا حكم كل موجود �سوى املوجود 

قائم بذاته. فاإن كل ممكن اإذا نظر اإىل ذاته ومل يعترب 

ذاته،  حيث  من  معدوما  كان  له،  الواجب  قيومية 

يلي  الذي  الوجه  حيث  من  واعترب  اإليه  نظر  ومهما 

قيومية الواجب كان موجودا .

كما اأن ال�سورة يف املراآة فانية باحلقيقة، ول بقاء 

العقل  تف�سح  املراآة  اإن   .
)29(

اخلارجة« لل�سورة  اإل 

وت�سعه اأمام �سوؤال الوجود يف حرية كبرية وخا�سة 

»فح�سبك  موجود/معدوم:  ثنائية  م�ستوى  على 

كثري  اإدراك  عن  معزول  العقل  اأن  على  �ساهدة  بها 

املعقولت  عن  ف�سال  الظاهرة  املح�سو�سات  من 

 
)30(

اخلفية.«

  اإن هذه امل�ساألة من ال�سعوبة مبكان، فهي حتتاج 

ال�سويف  الن�س  وعي  ت�ستطيع  خا�سة  ذهنية  اإىل 

�رصحه  اإىل  اإ�سافة  به،  الالئق  مو�سعه  وو�سعه 

التاأويل.  حدود  به  ت�سمح  الذي  بالقدر  وتاأويله 

املوجود  فكرة  مع  التماهي  يحاول  اإيزوت�سو  اإن 

تف�سري  طريق  عن  اهلل  بوجه  ذلك  وعالقة  واملعدوم 

اإىل  ت�سري  الأوىل  متقابلتني،  نقطتني  بني  عالئقي 

�سواه،  ما  اإىل  والثانية  بذاته،  القائم  الوجود  واجب 

بالعامل  اهلل  عناية  اأ�سا�س  على  قائم  كله  والوجود 

وتوجهه نحوه، فهذا من رحمته وكرمه، ولكن ماذا 

الأوىل  العالقة  لأن  املعدوم؟  جهة  من  التقابل  عن 

تاأتي  الثانية؟  العالقة  �رّص  فما  الإيجاد،  عالقة 

الإجابة من عني الق�ساة باقرتاح م�سطلح ذي دللة 

انه  القراآن  اآيات  عجائب  »ومن  وهواملعية:  عظيمة 

م�سعر باأن كل �سيء حا�رص له وانه حا�رص مع كل 

 وي�رصح ذلك 
)31(

�سيء، فلذلك ل يعزب عن علمه �سيء«

اأن اهلل كان موجودا  اآخر يقول فيه: »اعلم  يف ن�س 

ومل يكن معه �سيء، ول اأي�سا يت�سور اأبدا اأن يكون 

املعية.  رتبة  وجوده  مع  ل�سيء  لي�س  اإذ  �سيء،  معه 

فاهلل عز وجل لي�س معه �سيء، ولكنه كل �سيء، ولول 

)32(
معيته مع كل �سيء ملا بقي يف الوجود موجود«

  يف خ�سم كل هذا املعرتك من الأفكار والت�سورات، 

يف  تناق�س  باأنه  يظن  ما  اإىل  امل�ست�رصق  يومئ 

ا�ستطاع  كيف  وهو  الهمذاين  الق�ساة  عني  جتربة 

ل�رصح  العقل  مادة  وهي  الت�سوير  اإىل  يلتجئ  اأن 

كيف  عنه؟  التعبري  اأو  ت�سوره  ميكن  ل  ما  وحتليل 

ي�ستحيل  روؤية  عن  يعرب  لكي  املكان  من  ا�ستعار 

اإنه كان ب�سدد  فيها وجود املكان اأوحتى الزمان؟ 

يقبل  ل  الذي  الوجود  عن  خمتلفة  بروؤية  التب�سري 

من  بّد  ل  الوجود؟  واجب  مبعية  مكانا  ول  زمانا 

الرجوع اإىل البنية الأ�سا�سية التي �سكلت منطلقا لكل 

هذه الت�سورات على الرغم من ق�سورنا يف تاأديتها 

ل�سنا  كثرية  تفا�سيل  على  اعتمدت  لأنها  بالكامل 

منه  الذي  الطور  اإنها  املقام،  هذا  اإليها يف  بحاجة 

ت�سع كل هذه الأنوار املعرفية.
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71\ ناقد من العراق مقيم يف ُعمان  

علي املخمري واحد من ال�شعراء العمانيني الذين مل ينالوا، كما نعتقد، حقهم من 

الناحية النقدية والتداولية العامة التي متتع بها �شعراء عمانيون دون غريهم، 

مع اأنه �شاعر مهم يف �شوء كل املعايري النقدية املعروفة.  وديواُنه اأو جمموعة 

والتوزيع(  للن�رص  )م�شعى  دار  2015م عن  العام  ال�شادرة هذا  ال�شعرية  اأعماله 

الغيم(  ال�شعرية ك�شجرة مقطوعة ترقب  االأعمال  )ترميم  البحرينية حتت عنوان 

�شاهد على ذلك. 

وهو اأمر يبعث على االأمل يف النف�ض، ويوؤكد ما كنا دعونا اإليه غرَي مرة عن �رصورة 

وجود ما اأ�شميناه )ت�شفية نقدية( ُي�شتبعد فيه الطارئون واملتطفلون على امل�شهد 

ال�شعري العماين، وين�شف فيها املبدعون احلقيقيون من االأدباء العمانيني ال�شعراء 

وغري ال�شعراء، والعمل على و�شعهم يف املوا�شع  التي ي�شتحقونها من  الناحية 

ه فيه االأ�شواء  النقدية، وعدم بخ�ض النا�ض اأ�شياءهم فيما يت�شل باالهتمام الذي ُتوجَّ

بق�شد اأو دون ق�شد ملن ي�شتحق ومن ال ي�شتحق من هوؤالء ال�شعراء والكتاب .

 �ضياء خ�ضري \

اأعمال علي املخمري ال�شعرية .. 

طفولة ال�شعر و�شعرية الطفولة

�شاعر يلك عينا مراقبة ومفتونة باأ�شياء العامل من 

حوله، وح�شا اإن�شانيا له القدرة على روؤية املفارقات



التي  الطريقة  هو  والتاأمل  للحرية  املثري  والأمر   

ُت�ستخدم فيها بع�س املناهج النقدية احلديثة دون 

اآلياتها  وتطبيق  املنا�سبات  من  وجه حق يف كثري 

اأخرى، ودون معرفةهذه  �سعريةدون  على ن�سو�س 

الفنية  بقيمتها  والعرتاف  مدققة،  معرفة  الأعمال 

والإبداعية احلقيقية . وكاأن ما يعني الناقد بالدرجة 

املطبَّق،  املنهج  هو  الأكادميي،  ول�سيما  الأوىل 

اأو  منهج  من  به  يت�سل  وما  ال�سعري،  الن�س  ولي�س 

واحلدود  الناقد،  روؤية  وفق  للتطبيق  قابلة  مناهج 

الن�س املنقود بالتحرك فيها لبيان  التي ي�سمح له 

النواحي  ا�ستغاله من  الن�س وطرائق  جماليات هذا 

ال�سوتية والرتكيبة والدللية جميعا.

علي  عن  اأقراأْ  مل  لأين  ذلك  اأقول  واأنا 

وق�سيدة  ال�سعر  يكتب  الذي  املخمري 

ما  منذ  خا�س  نحو  على  منه  النرث 

واأ�سدر  عاما،  ع�رصين  من  يقرب 

خم�س  و2015م   1998 عامي  بني 

جمموعات �سعرية*، �سيئا يقّيم جتربته 

اإليهامن  وي�سري  يقّومها  اأو  ال�سعرية، 

يف  التجربة  هذه  اأن  مع  بعيد،  اأو  قريب 

املجموعات  هذه  اأو  الواحدة  املجموعة 

غريها  اأخرى  جتارب  مثل  كلهات�ستحق 

�سيئا خ�سو�سيا من الهتمام والقراءة، 

يف  ت�سعها  التي  النقدية  القراءات  بل 

ال�سعر  خارطة  من  ال�سحيح  مكانها 

العماين، وحتى العربي احلديث ملا فيها من اأ�سالة 

ومتّيز .

الربيكان،  حممود  العراقي  مثل  املعمري،  وعلي 

والرتويج  نف�سه  عن  علىالإعالن  حري�سا  يبدو  ل 

اأ�سماه  الذي  هذا  عن  بنف�سه  يناأى  هو  بل  لأعماله، 

مرة ب� )املركا�س ال�سعري( الذي يرك�س فيه بع�س 

التي  الطريقة  على  فيه  )تركي�سهم(  يتم  اأو  ال�سعراء 

معلنة  دعائية  وبرعاية  الأيام،  هذه  للهجن  جتري 

من بع�س النقاد العرب الذين تورطوا يف اخل�سوع 

ال�سعر  اأن  يبدو  التي  تلك  غري  )نقدية(  ملعايري 

وال�سعراء العرب بحاجة اإليها.

 ومثل كل ال�سعراء احلقيقيني  ... ال�سعراء الذين ن�سعر 

باأل�سنتهم،  فيه  ويتكلمون  يقولونه،  ما  لديهم  اأن 

على  ميلك  غريهم،  من  م�ستعارة  اأخرى  باأل�سنة  ل 

حمددةبغري  وغري  نادرة  �سعرية  روحا  املخمري 

تعبريا  ال�سعر  بكون  الظاهرة  اأو  ال�سمنية  معرفته 

خا�سا اأو �سوتا داخليا وعالمة على روح حّية على 

ومنده�سة  ومت�سائلة  اأحيانا،  وتوا�سعها  غمو�سها 

على الرغم من قناعتها وثبات روؤيتها اأحيانا ثانية، 

وعقالنيتها،  جديتها  رغم  رعناء  وحتى  وطائ�سة، 

اأحيانا ثالثة .

التخوم  تتجاوز  قد  غريبة،  روح 

املاألوفةول تعرتف باملتعارف عليه من 

والفنية  الأخالقية والجتماعية  احلدود 

كل  عرب  ت�ستخدم  فهي  ولذلك  ة، 
ّ
القار

ق�سيدة وكل كلمة ل�سانا غريبا تبدو معه 

اأنها  مع  تقول  مما  متاأكدة  غري  اأحيانا 

ت�ستخدم  كانت  لو  كما  القول،  توا�سل 

اللغة لأول مرة.

م�سكونا  داخليا  غناء  تغّني  روح  نعم 

مرجعية  ول  م�سدر  ل  طفويل  بفرح 

هذه  على  الوجود  غريجمرد  له  معروفة 

حمددين  ومكان  زمان  يف  الأر�س 

نف�سه  الوقت  يف  ومنفتحني  وممتدين 

على الأزمان والأمكنة كلها .

ن�سهد يف كثريمن ق�سائد املخمري ويف كل واقعة 

الطرّية  الكتابية  ومدوناته  وقائعه  من  مدّونة  اأو 

الألفاظ  والكلمات، غرابة يف  الأ�سياء  ت�سادما بني 

احلوا�س  فو�سى  من  ذلك  كل  يخلقه  وما  والدللت 

وتبادل الروائح والنظرات . نظرات الطفل الوليد الذي 

الأوىل  خطوته  و)يخطو(  ليكرب  )قماطه(  من  يخرج 

لجتياز  الأوىل  )اخلطوة  البكر  جمموعته  يف  كما 

اأن يفارق  قماطي( لكت�ساف العامل من حوله دون 

طريقته الطفولية يف التعامل مع الأ�سياء والكلمات 

والإح�سا�س بطعم احلليب فوق ال�سفتني. الطفل الذي 
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كرب حتى �سار �سيخا، والكبري الذي �سغر حتى �سار 

طفال، ميار�س الإح�سا�س بالعامل وجتريب العي�س فيه 

الأطفال  طرائق  عن  البعيدة  غري  اخلا�سة  بطريقته 

من  الآخرين  اأن  الكربى  وم�سكلته   . واأحا�سي�سهم 

وي�سادرون  املعدنية  بعيونهم  يحا�رصونه  الكبار 

عليه زمنه اخلا�س، زمن طفولته وفردو�سه الأر�سي 

الذي ل يتكرر ول ي�ستعاد.

»كان القماط يغطي معظم اجل�سد

ما عدا العنق

هذا العنق الذي مل اأمّده

طوال حياتي اإل ليذبح

غدت الرياح ملتهبة

 واملدن خمتزلة

 والعميان اأدّلة 

 ل �سيء يرهقني غري هذا التواطوؤ..

 اأين احليواُت املتجددة« 

لجتياز  الأوىل  »اخلطوة  ق�سيدة  )من 

قماطي« �س 26 (

يف  الأ�سا�سية  التجربة  ملخ�س  هو  هذا 

اأمكن  ال�سعريةاإذا  الكتابة  النوع من  هذا 

تتم  طفولة  ال�سوائب.  من  تخلي�سها 

با�ستمرار،  ال�ساعر  قبل  من  مالحقتها 

من  الذي  بالتواطوؤ  مليء  ماكر  وزمن 

جتدد  يف  بالرغبة  املت�سل  الفرح  تطفيف  �ساأنه 

احلياة.

وهذا هو اأي�سا ما يتخلف يف الذهن بعد الفراغ من 

دواوينه  يف  املخمري  علي  ق�سائد  قراءة  جتربة 

املرممة(..   ( الطبعة  هذه  �سّمْتها  التي  املختلفة  

ندف  مثل  كلماتها  تتطاير  غريبة  وتعبريات  �سور 

تتوقف عن  ل  التي  امللونة  البالونات  اأو  الثلج  من 

اإىل  النظر  ومعاودة  القراءة  معاودة  على  اإجبارنا 

املتخلف  ال�سداأ  اإزالة  وحماولة  والكلمات  الأ�سياء 

الده�سة  ا�ستعادة   . العادة  بفعل  النظرات  هذه  على 

الأ�سياء  اإزاء  ون�سوة  وقلق  خوف  من  يرافقها  وما 

والكائنات بعد مالم�ستها اأو روؤيتها اأول مرة . هذه 

الن�سوة التي �سّبههاال�سياب مرة ب�  »ن�سوة الطفل اإذا 

خاف من القمر!«

   اأقول اإن هذه ال�ستعادة وما ت�ستلزمه من تبّدل اأو 

تبديل واإعادة نظر يف الوظيفة اللغوية ب�سكل عام، 

نواجهه  ما  هو  خا�س،  ب�سكل  ال�سعرية  والوظيفة 

هذه  املخمري،  علي  ق�سائد  اأغلب  نقراأ  ونحن 

ال�سعر  بروح   .. واحلركة  باحلياة  ال�ساجة  الق�سائد 

تراه  اأن  ميكن  مما  الرغم  على  الفارقة  وعالماته 

املالحظة العابرة من خفة الوزن اأو ال�ستخفاف به، 

ال�سور  وغرابة  باملو�سيقى،  الظاهرة  العناية  وعدم 

والت�سورات  العاملة  الأخيلة  وتباعد  ال�سعرية، 

وتبعرثها اأحيانا.

املثال،  �سبيل  على  هنا،  ولنالحظ   

اأو  املقطوعة  تركيب  مّت  التي  الكيفية 

املقطوعتني ال�سابقتني على اأ�سا�سها . 

الزمنية  امل�سافة  هذه  اأول،  فهناك، 

الطفويل  )العنق(  هذا  بني  القائمة 

اأو اخلارج عنه بقليل،  املغطى بالقماط 

وبني ذلك العنق الآخر الذي ل مُيّد طوال 

اأو  ال�ساعر  اأن كرب  بعد  لُيذبح  اإل  احلياة 

وبني  بينه  و�سار  عنه،  النائب  الراوي 

زمن الطفولة م�سافة �سا�سعة افتقد فيها 

الرباءة والإح�سا�س بالأمن. 

وذلك )الذبح( املجازي مل ميار�سه يف خيال ال�ساعر 

اأخرى  اأ�سياء  بل  بعينه،  اإن�ساٌن  اأو  جاّلد  وروعه 

الأم  ويد  القماط  وا�ستبدلت  ال�ساعر  بحياة  اأحاطت 

احلانية واحلامية بالرياح امللتهبة واملدن املختزلة 

والطرق املظلمة التي ل يجد فيها الإن�سان من دليل 

مع  )عميان(،  لأنهم  يرون  ل  الذين  املب�رصين  غري 

من  هناك  وكاأن   . اآخرها  عن  مفتوحة  عيونهم  اأن 

اأن يرهق روحه  اأجل  يتاآمر عليه ويتواطاأ �سدهمن 

ال�ساعرة، ويحملهاعلى احلرية والت�ساوؤل عن احلياة 

من  تخرجه  اأن  ميكن  التي  املتجددة  احليوات  اأو 

و�سط  املفقود  فردو�سه  نحو  وتعيده  وعريه  عزلته 

دفء ذلك القماط الطفويل احلامل.
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ويقرره،  احلال  ي�سف  املقطوعة  من  الأول  اجلزء   

اأو  ال�سكلية  الناحية  من  بعيدا  يبدو  الذي  والثاين 

والتف�سري  الإي�ساح  مبهمة  يقوم  الورقية  امل�سافة 

وحلظة التنوير.

الأمثلة  هذه  بني  القرابة  من  نوعا  هناك  ولعل   

مبا  اليابانية  الهايكو  وق�سيدة  الق�سرية  ال�سعرية 

ت�سيعه  وما  الرتكيز،  على  وقدرة  اختزال  من  فيها 

يف  تخرج  ل  اأنها  مع  وتاأملي،  روحي  مناخ  من 

جمموعها عن حكاية حالت وتفا�سيل حياة يومية 

ومناظر واأ�سياء طبيعية  دون اأن تفقد وهج متيزها 

الأمور  هذه  كل  تتناول  لأنها  وغرابتها 

من زاوية اأخرى غري ماألوفة يبدو معها 

املو�سوف جديدا على املتلقي . 

التباين  اأو  النف�سال  هذا  كان  ورمبا 

الدليل الذي راأيناه بني جزءي مقطوعة 

ق�سيدة  مييز  ما  هو  ال�سابقة  املخمري 

اخلا�س،  بطابعه  ويطبعها  الهايكو 

فيه  يبدو  الذي  احلّيز اخليايل  حيث هذا 

جزءا الق�سيدة منف�سلني وم�ستقلني عن 

بع�سهما من الناحية ال�سكل اأو امل�سافة 

الدللية  ناحية  املكانية، ومت�سلني من 

بخيط رهيف يجعل اأحدهما يغذي الآخر وي�سري اإليه 

ول يكت�سب وجوَده دون وجود جزئه الآخر .

وجمموعة ال�ساعر امل�سماة )غيابات اجلب( ال�سادرة 

ق�سائد  من  بواحدة  �سّدرها  والتي  2000م  عام 

الهايكو هذه، لل�ساعر الياباين  )موت�سو با�سو(:

)»ياأكل الأفاعي«

قيل يل عن طائر احلجل ؛

رهيبة تبدو الآن �رصخُته«)�س 45(

 تنطوي على مثل هذه الق�سائد .

يف  احلجل  طائر  �رصخة  اأّن  اأي�سا  هنا  ولنالحظ 

لأنه  فقط  )رهيبة(  تبدو  اليابانية  الق�سيدة  هذه 

ياأكل الأفاعي . وهو اأمر �سمع به ال�ساعر اأو قيل له 

فاإن  ولذلك  بنف�سه،  منه   يتثبْت  اأو  يجرْبه  ومل  عنه 

اأن  ينبغي  هكذا  اأو  )رهيبة(،  )تبدو(  ال�رصخة  هذه 

هذا  طعام  توؤّلف  التي  الأفاعي  هذه  ب�سبب  تكون 

الطائروالتي ل يبدو للوهلة الأوىل اأن لها عالقة ما 

بتلك ال�رصخة الرهيبة.

2003م  عام  ال�سادرة  املخمري  علي  وجمموعة 

النوع  هذا  على  اأي�سا  تنطوي  )ُنفاث(  عنوان  حتت 

اأو املقّطعات الق�سرية، حيث الأ�سلوب  من الق�سائد 

القائم على �رصبات لفظية و�سور جمازية خاطفة 

التي  والطباقات  ال�سدية  املفارقات  على  قائمة 

ت�سنعها احلياة دون اأن ننتبه لها بغري هذه العيون 

ذات  النماذج  هذه  يف  كما   ، املتل�س�سة  ال�سعرية 

العناوين املختلفة:

فقدان

» مل اأجد بيتا

يلم بي

ول عراء 

 يوقظني«  ) �س 138 (

اأنا

ُوِلدُت يف ال�سارع اخللفي

يف ظلٍّ �سغري

 ثم اأر�سعتني ال�سم�س

حتى احرتق ل�ساين

وها اأنا األثغ

مبحبة �سافية

 دون اأن يفهمني املارة« ) �س 137 (

مباغتة

»تتاأرجح الروح

بني الاأمان والاأمان

من نقطة حرب مباغتة

تبداأ هواج�سك 

 اأيها ال�ساعر«)�س 144(

الفراغ  بعد  اإليها  ننتهي  اأن  ميكن  التي  واخلال�سة 

من قراءة هذه النماذج وغريها، ميكن اأن تو�سع يف 

اجلميع  اأمام  يكررها  رامبو  التي كان  العبارة  هذه 

وهي: ) اأن احلياة احلقيقية غائبة (، واأن هذا ال�سعر 

كان  ما  كتابته  يرافق  الذي  وال�سقاء  التعب  وكل 
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ليح�سل لو اأن احلياة احلقيقية .. احلياة التي نحلم 

بها موجودة.

فتع�سق«  ال�سماء  »ت�سمها  التي  )الطفولة(  وحتتّل 

رئي�سة يف  ال�ساعر، مكانة مركزيةوثيمة  يقول  كما 

دواوين ال�ساعركلها، وتوؤلف ما ُي�سبه الكلمة )البوؤرة( 

الق�سيدة  نقراأ  نكاد  ل  التي  )الأم(  كلمة  جانب  اإىل 

ب�سورتها  الكلمة  هذه  تواجهنا  حتى  املقطوعة  اأو 

وروائحها  ظاللها  نا�رصة  امل�سمرة  اأو  ال�رصيحة 

املحببة يف كل اأجزائها، كما يف هذه املقطوعة من 

تلك املقطوعات التي اأ�سماها ال�ساعر ب� ) التعريفات( 

يف  النظر  اإعادة  اأجل  من  اأحيانا  اإليها  يلجاأ  التي 

دللة بع�س الأ�سياء والظواهر الطبيعية 

اأكرث  لتكون  اخلا�سة،  لطريقته  وفقا 

و�سوحا واأكرث قابلية للوجود والتحقق، 

كتعريفه للقمر والبحر وال�سحراء والليل 

ال�سادر  ديوانه  يف  يرد  مما  ذلك  وغري 

ق 
ّ
عام 2002 حتت عنوان )رجل ل يفر

بني ال�سكني والوردة( .

يف  يقول  املثال،  �سبيل  على  وهو، 

)تعريف القمر(:

» توؤمن باأن القمر 

كان اأكرث ا�ستدارة وو�سوحا

وباأن ابت�سامته اأكرُث احمراًرا وعافية

يقرتب منك اإىل اأن ي�سَع خدَّك على خده

فت�سعر بدفٍء له حميميُة الأمومة

الأذكار  من  فروغه  حلظة  املت�سّوف  وهدوء   

»)�س108(

بجغرافية  عالقة  له  تعريف  من  هنا  ثمة  فلي�س 

بل كل  املعروفة،  الرومان�سية  ب�سورته  القمر ول 

ة تتمثل 
ّ
ما له عالقة بجغرافية �سيكولوجية نف�سي

يف هذه الوظيفة الأ�سا�سية التي يقرتب فيها القمر 

منك وي�سع خده على خدك فت�سعر بدفء الأمومة 

وحميميتها !

وكغريه من ال�سعراء، ل بّد من التاأكيد اأن ملدونة علي 

الذاتية  وم�سادرها  مرجعياتها  ال�سعرية  املخمري 

اخلا�سة،  واملحلية  العامة  الثقافية  واملو�سوعية، 

اأنه  اأننا ن�سعر على الدوام  ال�سعرية والفل�سفية . غري 

يظلُّ ميتح من م�سدره الأول، اأعني بئر تلك الطفولة 

اأن  الأمر  و�سعه  ما  يحاول  التي  اخلالدة  الداخلية 

والأمكنة،  املياه  وف�ساد  ال�سوء  عن  بعيدة  تبقى 

وامل�ساعب   بالغرابة،  م�سكونة  دائما  تظل  اأنها  مع 

اخلا�سة بت�سّو�س الذاكرة، اأو انحراف بو�سلة الرتكيز 

فيها:

» كلما نب�سُت الذاكرة

 عن حلظة حميمة 

فاجاأين الغريُب الذي يف داخلي ! »)�س 262(

ال�ساعر  ي�سكن  الذي  »الغريب«  هذا 

عن  فيها  يبحث  مرة  كل  يف  ويفاجئه 

فيما  امل�سوؤول  هو  احلميمة«  »حلظته 

ب�سورة  يلحق  الذي  اخلراب  عن  يبدو 

اللغة واملفاهيم والدللت املتولدة عنها 

ل  حيث  الكالم،  مرايا  يف  وانعكا�ساتها 

نكاد من�سك ب�سورة اأو عبارة �ساردة يف 

اأخرى  اأو مقطوعة حتى تقابلنا  ق�سيدة 

اأكرث اإدها�سا وغرابة:

»اأنا وتُر الالمبالة

رحُم احلرية« ) �س156 (

الظاهرة  )الالمبالة(  هذه  اإنها  نعم، 

اأن  دون  الن�س  �سطح  على  تطفح  التي 

واإيقاعه  العميقة  بنيته  يف  النظر  متنع 

الداخلي املنّظم وغري القابل لالإم�ساك به وتطويعه 

املنهج  اأن  ليبدو  اإل ب�سعوبة، حتى  وفهم م�ساراته 

الوحيد ال�سالح لروؤية هذه الق�سائد هو ال�ست�سالم 

اأو  للتاأويل  القابلة  غري  اخلا�سة  وروؤاها  لتيارها 

الو�سع بني اأقوا�س م�سّننةاأو �سفاف نهائية .

هذا  يف  احلرية(الواردة  )رحم  الأخرى  الكلمة  اأما 

الن�س ال�سغري والتي تتكرر لدى هذا ال�ساعر العماين 

بكلمة  رمبا،  تذكرنا،  فهي  تلك،  اأو  الكيفية  بهذه 

فيها  يتحدث  كلمة  رامبو.  الفرن�سي  لل�ساعر  اأخرى 

ة ( . وهي حرية 
ّ
هذا ال�ساعر الأخري عن ) احلرّية احلر

75 نزوى العدد 83 - يوليو 2015

ل ي�شدر علي 

املخمري عن 

)جمانية( �شعرية، 

بل عن معاناة 

واإح�شا�ض قد ل 

يكون التعبري 

عنهما مبا�شرا، 

واإمنا مم�شو�شا 

بع�شاه ال�شعرية

درا�سات.. درا�سات.. درا�سات 
 s  s s



ولكنها  الآخرين،  حرية  عن  رامبو  لدى  تختلف  ل 

الداخلية  الطبيعة  ذات  ال�ساعر  حرية  اإليها  ت�سيف 

وردود  ت�رصفاتها  يف  املتوقعة  اأو  املحدودة  غري 

وما  ال�سعرية،  بالكتابة  اخلا�سة  تلك  اأو  اأفعالها، 

املاألوف  عن  وخروج  مفارقات  من  عليه  تنطوي 

على ال�سعيدين الفني والفكري.

وهكذا، ل يبدو اأن علي املخمري ي�سدر عن )جمانية( 

�سعرية، بل عن معاناة واإح�سا�س قد ل يكون التعبري 

عنهما مبا�رصا اأو حرفيا، واإمنا هي )اأعني جتربته( 

عن  البعيدة  ال�سحرية  اأو  ال�سعرية  بع�ساه  مم�سو�سة 

الأ�ساليب التقليدية ال�سائعة يف املجاز وال�ستعارة 

البتكار  على  قائمة  كتابة  فهي   . ال�سورة  وت�سّكل 

ثابتا  يبقى  .وما  التباع  ولي�س  الإبداع  التكرار،  ل 

ولفتا لالنتباه يف هذا ال�سعر هو طزاجة 

اللغة وحيوية القول ال�سعري غري املرتبط  

بنمط حمدد من اأمناط النوع على النحو 

اأحيانا، كما  الذي تتحول معه الق�سيدة 

لدى اآخرين، اإىل متوالية لفظية، اأو جمرد 

ارتداد لفظي اأو �سدى لأ�سوات موجودة 

يف ق�سائد اأخرى �سابقة الوجود .

هذه الق�سائد لي�ست موزونة يف اأغلبها، 

فهي تقع كما اأ�سلفنا فيما ن�سميه ق�سيدة 

النرث، ولكن لها رنينها الداخلي اخلا�س 

الذي يغتني بتمايزاته وتفاعالته اللفظية والدللية، 

مهما تكن طبيعة املو�سوع الذي يخرج من مطحنته 

ال�سعرية.

النرث  من  النوع  هذا  على  جمملها  يف  تقوم  اإنها 

يحلم  بودلري  الفرن�سي  ال�ساعر  كان  الذي  ال�سعري 

املعروف  كتابه  يف  يحققه  اأن  وحاول  بكتابته، 

يف  1869م،وا�سعا  عام  املكتوب  باري�س(  )�ساأم 

مقدمته هذه الكلمات:

مبعجزة  طموحه،  اأيام  يف  يحلم  مل  الذي  منا  »من 

قافية،  ودون  وزن  دون  مو�سيقى  �سعري،  نرث 

مع  التكّيف  ميكنه  بحيث  واملرونة،  ال�سال�سة  بالغ 

الهواج�س  متوجات  ومع  للروح  الغنائية  احلركات 

وانتفا�سات الوجدان« )بودلري، �ساأم باري�س، ترجمة 

ب�سري ال�سباعي، من�سورات اجلمل، 2007 م، �س 6 (

وعلى العك�س مما نراه لدى �سعراء �سباب اآخرين، ل 

يبدو هذا ال�ساعر العماين بحاجة اإىل �سحذ احلوا�س 

رقائقه  كتابة  ميار�س  وهو  بالإرهاق  وال�سعور 

ال�سعرية الق�سرية اأو الطويلة .

�سدة  فيها  جتربة  على  تنطوي  ل  الق�سائد  فهذه 

يبدو،  ل  و�ساحبها  واجل�سد،  الروح  على  وت�سييق 

التي  الرامبوية  الطريقة  )روؤيا( على  كذلك، �ساحب 

بتقليدها  املحدثني  العرب  ال�سعراء  من  كثري  �سغف 

مبنا�سبة اأو بدون منا�سبة.

 نعم لي�س لدى هذا ال�ساعر �سيء من ذلك، فهو فقط 

رجل يبدو مهياأً بطبيعته لأن يكون �ساعرا . 

ومفتونة  مراقبة  عينا  ميلك  �ساعر   

باأ�سياء العامل من حوله، وح�سا اإن�سانيا 

املفارقات  روؤية  على  القدرة  له  �سليما 

يف  الزائفة  واملظاهر  والتطابقات 

والأ�سكال  اليومية  احلياة  تفا�سيل 

الإن�سانية  واملواقف  الطبيعة  واملظاهر 

نهايات  على  غالبا  عنده  تنطوي  التي 

مفاجئة اأو غري �سعيدة . 

»حترقني ال�سم�س حافيا

تناديني الغابة:

 باأمومة غائبة

ت�سمني بحنان اأ�سجارها الوارفة

 وعندما اأ�سعر بخفقة الظل

 وح�سنه املتماوج

تطعمني مطمئنا ودافئا

لأحفادها..

 الوحو�س ال�سارية« 

ال�سادر  اجلب  غيابات  ديوان  من  )وجبة(  )ق�سيدة 

عام 2000م �س61(

 اإلخ اإلخ.......

التي حتت�سد  ال�سور املتالحقة  اأو  وهكذا، فال�سورة 

بها ق�سيدة علي املخمري لي�ست نقال اأو ا�ستن�ساخا 
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لأ�سياء موجودة يف هذا العامل، واإمنا هي حمكومة 

من  التقاطها  يتم   ] روؤايا  ولي�ست  روؤية،   [ بروؤية 

زاوية اأخرى يجري فيها اإدراك هذه الأ�سياء بطريقة 

ال�سعر يف جممله غري  اأمر يجعل هذا  . وهو  مغايرة 

بعيدة عن الوظيفة العامة للفن الذي ل ين�سخ الواقع 

اأو يعيد اإنتاجه، واإمنا يهدف اإىل ت�سحيحه وتغطية 

النق�س فيه اأو العرتا�س عليه �سمن هذا الإح�سا�س 

العام ذي الطبيعة الغنائية املحمولة على تيار من 

والبعد  عاطفة،  و�سدق  والب�ساطة،  العفوي،  التدفق 

عن البتذال يف التذوق والت�سور ؛ والبعيد كذلك عن 

النكفاء على الذات و�سرب الأغوار واجرتار الذكريات 

وا�سرتجاع  املا�سي اأو التوقف بطريقة �سلبية عند 

نقاط حمددة فيه، بالعتماد على ما ي�سبه ما كان 

ي�سميه ال�ساعر النكليزي وردزورث )بقع 

ا�ستعادة  يتم فيها   )spots of time زمنية  

وجتارب،  اأحداث  من  الذاكرة  يف  ما 

خ�سو�سا تلك اخلا�سة مبرحلة الطفولة 

وزوال عهد الرباءة الأوىلواأيام املراهقة 

وال�سباب والتحولت التي ت�سيب الب�رص 

يف مراحل العمر املختلفة، وما ميكن اأن 

توؤديه النظرةاخلبرية للحياة من الإميان 

الألوان  فيها  وتختلط  تتجاور  بحقائق 

وامل�سائر الب�رصية:

»ل فرق بني الفرح واملاأمت

يف عامل ل يفهم

مو�سيقى احلياة

ول رق�سة املوت«)�س 141 (

علما باأن ق�سيدة النرث التي يكتبها املخمري قد تفقد 

بع�س وهِجها واألِقها وتتحول اإىل عبارة نرثية يف 

مثل هذه النماذج التي ُت�سبه التوقيعات، ملا تنطوي 

عليه من حكمة ووثوقية تقفان على م�سافة من روح 

الكتابة ال�سعرية التي توا�سل فيها الكلمة اهتزازها 

عن  بحثا  الدائم  وقلقها  اأنفا�سها  وتقّطع  و�سمتها 

قليلة  لي�ست  الواقع،  لليقني.وهي، يف  منا�سب  مرفاأ 

يف جمموعاته املختلفة.

اإنه ل يوجد   وعلى الرغم من كل ذلك، ميكن القول 

النرثية هذه زمن ما�ٍس  يف ق�سيدة على املخمري 

احلا�رص  هذا  فقط  هناك  للكلمة.  الدقيق  باملعنى 

الراهن واللحظة املعي�سة، وكذلك ما ميكن اأن ن�سميه 

ال�ساعر  حياة  من  يجعل  الذي  املا�سي(  )حا�رص 

هذا  طول  على  عمودية  اأو  اأفقية  بطريقة  املمتدة 

اأو  ال�سعرية  وتدفقاته  لنثيالته  مو�سوعا  الزمن، 

الو�سع  يف  احلال  واقع  على  املقت�سبة  تعليقاته 

الب�رصي اخلا�س به اأو بالب�رص والطبيعة من حوله . 

 والعودة اإىل املا�سي اأو حا�رص املا�سي ل تعني لدى 

هذا ال�ساعر عودة متكررة يف �سياق الزمن، بل هي 

عودة للمحور اأو املحاور الأ�سا�سية يف زمن ال�ساعر 

ال�سخ�سي والتي تبدو مالزمة لكل كتابته ال�سعرية . 

بالوجود  وهو كما نرى كتابة ملت�سقة 

التوتر  نقطة  من  املنطلق  اليومي 

والإ�سكالية الزمنية الراهنة واحلية، هذه 

الإ�سكالية التي يتغذى �سعُره منها ويقيم 

اأن يبعث الأ�سياء  معها حوارا من �ساأنه 

بحلة  رقادهاويك�سوها  من  والكائنات 

جديدة .

الفينة  بني  تخرج  التي  احلياة  و»هذه 

والفينة

والفينة«  الفينة  بني  تختبئ  التي  احلياة  هذه 

)ح�ساد، �س 70(

 هي املو�سوع الأثري لهذا ال�سعر . والظهور والختباء 

ولي�س  للوجود،  داخلية  روؤية  ميثل  احلياة  هذه  يف 

فقط روؤية مبا�رصة اأو عيانية . وهي ت�سبه من بع�س 

الوجوه ما كان يقول به الفيل�سوف الأملاين هيدغر 

عن الوجود بو�سفه احتجابا وانك�سافا دائمني، وعن 

اأو هو بعبارة  ال�سعر بو�سفه ك�سفا حلقيقة الوجود، 

هيدغر »ترك الوجود يوجد، واحلقيقة تلتمع وتظهر 

«

وقد يكون يف كل هذا الكالم �سيء من الفل�سفة ؛ 

هذا �سحيح، ولكن قيمة ال�سعر - اأي �سعر- تكمن يف 

اأنه ل ينظر اإىل الوجود نظرة عقلية جمردة ل حتتك 
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باأ�سياء العامل اإل من خالل عملية معرفية منف�سلة 

وجمتزاأة، كما يفعل الفال�سفة .

  فهو، على العك�س من ذلك، �سعر ُيكتب عن احلياة 

فيما هو ميار�سها، �سواء متثلت باملراأة، اأو ب�سديقه 

الذي  البحر  اأو  غريه«،  ليال  يعرف  »ل  الذي  الليل 

ميكن اأن يتحول اإىل »وجه طفلة ملّطخ باجلاتهوه« 

الذي  من  يعرف  »لو  ال�ساعر  يود  الذي  باجلمل  اأو 

واأعطاه خرائط املدن« لأن اجلمال،  ال�سحراء  خان 

كما يقول يف مكان اآخر، تبقى »حتن ملواطنها«، اأو 

بذلك )الع�سفور( الذي يراه ال�ساعر من نافذته »ينقر 

يف عذق الرغبة« ..اإلخ....

هي  املراأة  �سورة  تبقى  املوا�سيع  هذه  بني  ومن   

الأبرز والأ�سد كثافة وح�سورا يف �سعر علي املخمري 

. وحديثه عنها يكت�سب األوانا واأ�سكال خمتلفة ترتاوح 

بني العالقة الرومان�سية التي متالأ برقتها وعطرها 

عديدة  �سفحاٍت  فيها  املكتوبه  الكلمات  وعذوبة 

اأجد  اأكاد  التي ل  العالقة احلميمة  اإىل  الديوان،  من 

ال�سعر  يف  كثرية  اأمثلة  وجراءتها  احلريف  لطعمها 

العماين احلديث، كما يف هذا النموذج املاأخوذ من 

ق�سيدته الطويلة املكتوبة اإىل )ه� م(:

 املراأة

» املراأة حّية ناعمة ومل�ساء

تتلوى على تلذذك 

 واأنت تهم�س:

افعلي 

افعلي

افعلي

وعندما تقعد على م�ستقرٍّ منك

تو�سو�سك بهدوء �سليط

�ساأل�سعك

اإن مل تفعل« ) �س 117(

اإىل  حياته  مراحل  بع�س  يف  ال�ساعر  ي�سطر  وحني 

ثم  �ستوي«  »بيات  ي�سميه  فيما  يدخل  اأو  ال�سمت 

يعود اإىل الكتابة، ل يجد �سيئا ي�ستحق العناء، كما  

يعرب يف هذه القطعة حتت عنوان )نفاث(**:

»بعد بيات �سعري

 اأعود 

مثلما اأنا

كيفما كان

 واحلياة هي احلياة

ل ت�ستحق اأكرث« ) �س 223(

نعم   !  ) الإفال�س   ( هو  ذلك  وراء  الكامن  وال�سبب   

بكل  واإمنا  نف�سه،  بال�ساعر  يت�سل  ل  الذي  الإفال�س 

�سيء من حوله يف هذه احلياة . ولذلك فاإن احلكمة 

التي تقول ) اإذا كان الكالم من ف�سة، فاإن ال�سكوت 

من ذهب ( مل تعد �ساحلة للعمل عند ال�ساعر لأنه:

»مل يبق لدينا يف هذه الأر�س 

ف�سة لنتكلم، ول ذهب لن�سمت«! )�س222(

واأي�سا لأن »ال�ساعر الذي ل يكتفي بق�سيدة واحدة 

�سيدلق حرب العامل على ل�سيء« )�س205(

 �������������������������������������������������������������

 ) ال�سعريةاملرممة  الأعمال   ( هذه  قبل  املخمري  لعلي  �سدر   -

املجموعات ال�سعرية التالية:

- اخلطوة الأوىل لجتياز قماطي 1998م

- غيابات اجلب 2000م

ق بني ال�سكني والوردة 2002
ّ
- تعريفات رجل ل يفر

- ُنفاث 2013

- ل اعرف ليال غريك 2015

**حول كلمة )ُنفاث( التي وردت عنوانا لهذا الن�س وعنوانا للمجموعة 

ال�سعرية نف�سها، جاء يف املعجم العربي ما يلي:

 
َ
 » واأما النفث فتف�سريه يف احلديث اأنه ال�سعر. قال اأبو عبيد: واإمنا �ُسّمي

قية ». والنفاث 
ُّ
النفث �سعرا لأنه كال�سيء ينفثه الإن�سان من فيه مثل الر

�سيغة مبالغة من نفث .
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79\ كاتب ومرتجم من لبنان   

العلمّي  القائم بني نظرّيات املنهج  التفاعل  البحث يف  الدرا�شة هو  اإّن هدف هذا 

)مبا فيها املنطق( والتطّورات احلا�شلة يف ميدان الذكاء اال�شطناعّي يف الع�رصين 

العالقة  هو  بالتف�شيل  �شاأدر�شه  الذي  االأول  املو�شوع  االأخرية.  �شنة  والثالثني 

وبع�ض  اال�شتقرائّية(  )املناظرة  العلمّي  املنهج  َيُخ�ض  الذي  امل�شتدمي  اجلدل  بني 

النتائج احلديثة يف َميدان التعلّم االآيّل. �شنعر�ض يف هذا الف�شل النقا�ض القائم بني 

اال�شتقرائّيني املتمّثلني بال�شري فران�شي�ض بيكون كما هو متعارف عليه، وخ�شومهم 

املتمّثلني بال�شري كارل بوبر. يا لها من �شدفة غريبة اأن تكون هذه املبارزة الفكرّية 

يتيحه  الذي  بالقدر  املناظرة،  هذه  اأعر�ض  اأن  �شاأحاول  اإنكليزّيني!  فار�َشني  بني 

 املعهودة.
)1(

َتخ�ّش�ض هذا الف�شل، م�شتخدمًا مناهج التاريخ وفل�شفة العلوم

 ارن�ضتو �ضحود \

املناظرة اال�شتقرائية 

بيكون اإزاء بوبر

ُيوؤمن »بيكون« بتوليد النظريات العلمية من 

امل�شاهدات ، بينما يعتقد »بوبر« باأ�شبقية النظريات 

على امل�شاهدات



1.1 مذهب بيكون اال�ضتقرائّي 

 
ّ
العلمي املذهب  يف  ال�ستقراء  نظرّية  رت 

ّ
طو لقد 

�سري  يد  على  البدء،  يف   )
ّ
ال�ستقرائي )املذهب 

بيكون  وقدم   .)1626  -1564( بيكون  فران�سي�س 

نظريته يف اأعمال عديدة اإّل اأّن اأ�سهر معاجلاته لهذه 

 Novum امل�ساألة تظهر يف كتاب الأورغانون اجلديد

Organon ال�سادر �سنة 1620 والذي �ساأ�ست�سهد به. 

يف  ُجمعت  املنطق  يف  اأر�سطو  كتابات  جُممل  اإّن 

كتاب حمل عنوان الأورغانون )التي تعني حرفّيًا 

اأداة(؛ وبالتايل فقد كان كتاب بيكون الأورغانون 

اجلديد يهدف اإىل تخطي اأر�سطو كاأداة للتعّقل. لقد 

اعتقد بيكون يف الواقع باأّن املناهج اجلديدة التي 

التي  املناهج  من  خ�سوبًة  اأكرث  �ستكون  اقرتحها 

القدماء  اليونانييون  ي�ستخدمها  كان 

ميدان  يف  الو�سطى  الع�سور  ومفكرو 

 والتقانة.
ّ
ر العلمي

ّ
التطو

املذهب  يف  الأ�سا�سّية  الفكرة  اإّن 

الب�ساطة.  غاية  يف  هي   
ّ
ال�ستقرائي

املنهج  هذا  يّتبع  الذي  العامِل  على 

امل�ساهدات  من  كبرٍي  بعدٍد  يقوم  اأن 

ي�ستخرج  اأن  عليه   ،
ّ
ثم ومن  الدقيقة. 

القوانني من جمموع هذه امل�ساهدات باآلية تعرف 

-1564( التواريخ  اإليه  ت�سري  كما  بال�ستقراء. 

ل�سك�سبري. ل بل  1626( فقد كان بيكون معا�رصاً 

هو  بيكون  اأّن  تزعم  نظرية  هنالك  ذلك،  من  اأكرث 

موؤلف م�رصحّيات �سك�سبري وكتاباته الفل�سفية. بيد 

اأّن وجهة النظر هذه مل تعد توؤخذ على حممل اجلد 

ينكر  اأّن هذا ل  اإّل  احلاليني.  الأكادمييني  قبل  من 

لأعظم  معا�رصاً  الواقع  كان يف  بيكون  اأّن  حقيقة 

�سفوة الأدب الإجنليزّي، واأّن اأ�سلوبه الأدبي يتميز 

باأملعية نادراً ما ن�سادفها يف الكتابات الفل�سفّية. 

نظريته  بيكون  قدم  بالذكر  اجلدير  الت�سبيه  بهذا 

:
ّ
ال�ستقرائية يف املنهج العلمي

العلوم،  م�سائل  يف  اآخرون  رجال  �رصب  »لقد 

ًا  فجًّ �رصابًا  منها،  واحلديثة  القدمية  الع�سور  يف 

نحٍو  على  الفاهمة  امللكة  من  متدّفًقًا  ا 
ّ
اإم كاملاء، 

ُيرفع  كما  املنطق،  بوا�سطة  مرفوعًا  واإما  عفوّي، 

اأتعهد  اأّنني  حني  يف  البئر.  من  بالدواليب  املاء 

اجلن�س الب�رصي �رصابًا م�سّفى من كروم لحُت�سى، 

من كروم  يانعة ونا�سجة بالكامل، مّت جمعها يف 

املع�رصة،  يف  وُع�رصت  بت  ُو�سِّ ثم  ومن  عناقيد، 

ق يف اخلابية.« )بيكون 1620:  ر وُيروَّ
ّ
ُيكر واأخرياً 

)8-297

بالكامل،  حُت�سى...نا�سجة  ل  »كروم  فاإّن  هنا 

العديدة  امل�ساهدات  هي  عناقيد«  يف  جمعها  مت 

كيف  ولكن  العْلم.  نبيذ  ع�سري  منها  ُيع�رص  التي 

من  العلمّية  القوانني  ا�ستخراج   بالتحديد   
ّ
يتم

و�سوح  بكل  بيكون  يقول  امل�ساهدات؟ 

 
ّ
اإن هذا الإجراء يجب اأن يكون ميكانيكي

كتاب  مقّدمة  يف  يقول  كما  الطابع. 

»الأورغانون اجلديد«:

حالٍة  ل�ستعادة  واحد  �سبيل   »هنالك 

ملكة  ت�ستهّل  اأن  اأي  ومتينة،  �سليمة 

ل  واأن  جديد  من  كّله  عملها  الفاهمة 

�سبيله  ياأخذ  اأن  البدء  من  الذهن  ُي�رتك 

يقوم  خطوٍة  بكل  هًا 
ّ

موج يكون  واأمنا 

ذ باآلّية« )بيكون  بها: واأن يتمَّ العمل كما لو اأّنه ُي�نفَّ

.)1650:256

يقارن بيكون يف ت�سبيه اآخر من ت�سابيهه املده�سة 

الربكار  بفائدة  العلم  يف  اجلديدة  منهجّيته  فائدة 

اأبرع  على  حتى  ًا  عمليًّ ي�ستحيل  دائرة.  ر�سم  يف 

باإمكان  لكنه  ًا،  يدويًّ ة 
ّ
تام دائرة  ر�سم  الر�سامني 

ة بوا�سطة الربكار. لزم عن 
ّ
اأٍيّ كان ر�سم دائرة تام

يف  ال�سبب  كانت  واحدة  طبيعية  نتيجة  المر  هذا 

اء بيكون. ويعتقد بيكون 
ّ
امتعا�س الكثريين من قر

اأّنه يف حال اتباع منهجّيته امليكانيكية �سي�سبح 

ًا اأو ابداعًا  ا ل يتطّلب ذكاًء خا�سّ العلم عماًل روتينيًّ

معّينًا. يقول يف هذا ال�سدد:« ل يرتك التوجه الذي 

الفطنة  ة  حلدَّ القليل  اإّل  العلوم  لكت�ساف  اأقرتحه 
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م�ستوى  على  والفطنة  الفهم  ت�سع  بل  ل  وقوتها، 

اأو  م�ستقيم  خّط  ر�سم  َيعتمد  فمثلما  تقريبًا.  واحد 

متت  ما  اإذا  اليد  وممار�سة  ثبات  على  ة 
ّ
تام دائرة 

اأو  قلياًل  اإل  تعتمد  لكنها ل  دة، 
ّ
املجر اليد  بوا�سطة 

البتة اإذا ما متت بوا�سطة قاعدة او بركار؛ وينطبق 

الأمر عينه على خطتي« )بيكون 1620:270(. 

التي  اخلطة  تفا�سيل  بع�س  يف  لحقًا،  �ساأمتّعن 

الكت�سافات  حتقيق  اأجل  من  بيكون  يقرتحها 

ب�ساطة  بكل  �ساأحلظ  الآن  اأما  ميكانيكّيًا.  العلمية 

الإجراء بال�ستقراء. يوؤكد  اإىل هذا  اأن بيكون ي�سري 

بيكون يف خطة عمله عزمه التقّيد بال�ستقراء يف 

من  ق�سمًا  اأ�ساب  الذي  الُعقم  على  هجومه  �سياق 

املنطق الأر�سطي، اأي القيا�س:

ق�سايا   ... القيا�س  اأرف�س  »وبالتايل 

و�سطى ... تلك التي ُت�ستح�سل من دون 

عندما  والتي  القيا�س  بوا�سطة  �سك 

عقيمة،  اأعماًل  تكون  عليها  ُيح�سل 

بعيدة عن املمار�سة وغري متوفرة لق�سم 

ال�ستقراء  ا�ستخدم   ... النا�سط  العلوم 

دائمًا يف التعامل مع طبيعة الأ�سياء... 

�سورة  ال�ستقراء  اعترب  اإيل  بالن�سبة 

املعنى  على  تقب�س  التي  تلك  الربهان 

وتنتهي مع الطبيعة...

الربهان  نظام  اأّن  �سبق  ا 
ّ
مِم ي�ستتبع  وبالتايل 

التقّدم  يف  خّطتي  تكمن  اأي�سًا...  معكو�سًا  �سيكون 

وت�ساعدّي،  ب�سكل منتظم  اأخرى  اإىل  اأك�سيومة  من 

 اإّل يف 
ّ
ل اإىل الأك�سيومات الأعم  التو�سّ

ّ
بحيث ل يتم

اأّنها لي�ست  اإليها جند  ل  اآخر املطاف؛ وحني نتو�سّ

مدلولت خالية واإمّنا مدلولت حُمّددة جّيداً بنحو 

ل بالواقع  ف اإليها لأّنها ُت�سكِّ
ّ
مُيكن للطبيعة اأن تتعر

مبادئها الأوىل، وتكون حمّددة كما لو اأّنها كامنة 

يف قلب الأ�سياء و�سميمها.« ) بيكون  1620:249(

»�سورة  تغيري  يريد  اأّنه  على  اأي�سًا  بيكون  ي�سّدد 

على  ال�سطالح  مُيّكننا  ا 
ّ
مم ذاتها«،  ال�ستقراء 

بال�ستقراء  به  ة  اخلا�سّ ال�ستقراء  �سورة  ت�سمية 

بهذا  �فرت�س 
ُ
ي�  .

ّ
امليكانيكي ال�ستقراء  اأو  البيكويّن 

ميكانيكّية  يكون منهجّية  اأن  ال�ستقراء  النوع من 

ل�ستخراج القوانني العلمّية من جَمموعة معطيات 

احلقيقة  يوجد يف  ولكن، هل  ُم�سبًقًا.  جُتَمع  كبرية 

منهج كهذا على الإطالق؟ اأنكر بوبر وجود مثل هذا 

اإجناز  كيفّية  يف  خمتلفًا  ر�سيداً  واقرتح  املنهج، 

الأبحاث العلمّية. �ساأعطي ِق�سطًا خمت�رصاً من اآراء 

بوبر هذه يف الق�سم التايل.

1.2 مذهب بوّبر التكذيبّي

التي  بيكون  اآراء  كل  جذرّيًا  بوبر  خالف  لقد 

وجود  بوبر  اأنكر  اأوًل،  الآن.  حتى   
)2(

ا�ستعر�ستها

�سيٍء مثل ال�ستقراء مبعناه البيكوين. يف هذا ال�سدد 

ال�ستقراء  اإّن  قاطع:«  ب�سكٍل  بوبر  قال 

 على م�ساهدات 
ّ
مبعنى ال�ستدلل املبني

واقعًا  لي�س  فهو  خرافة.  هو  عديدة 

نف�سانّيًا ول واقع حياة عادّية ول حّتى 

)بوبر  العلمّية«  الإجراءات  من  واحداً 

1963:53(. من بني الأفكار ال�سا�سّية 

ب على 
ّ

 اأّنه يتوج
ّ
يف املذهب ال�ستقرائي

على  ال�ستدلل  حماولته  قبل  العامِل 

اأو تعميم  القيام بعدٍد كبرٍي من  قانون 

لأتباع  وفقًا  اآخر،  مبعنى  امل�ساهدات. 

، يجب على امل�ساهدة اأن ت�سبق 
ّ
املذهب ال�ستقرائي

املرء  اإّن  بقوله  ذلك  على  بوبر  يعرت�س  النظرّية. 

دون  ومن  بب�ساطة  الأ�سياء  ي�ساهد  اأن  ي�ستطيع  ل 

ته على ال�سكل التايل:
ّ
خلفّية نظرّية. ي�سع بوبر حج

مع  يبداأ  العلم  باأّن  العتقاد  يحظى  يزال  ل   «  

�سديد وعلى  بتاأييد  النظرّية،  اىل  وي�سل  امل�ساهدة 

نطاق وا�سع  لدرجة اأّنه غالبًا ما قوبل اإنكاري لذلك 

الأمر با�ستهجان. لقد حامت حويل ال�سبهات ب�سبب 

اأنكر  موقفي هذا  لدرجة اعتباري غري جدّي كوين 

ما ل ميكن لأحد بكامل حوا�سه اأن ينكره. 

 غري اأّن العتقاد باأّنه ميكننا اأن نبداأ من امل�ساهدات 

املح�سة وحدها، دون اأي �سيء ذي طبيعة نظرّية،  
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ق�سة  خالل  من  ذلك  يّت�سح  ورمبا   ،
ّ
عبثي اأمر  هو 

ن كل 
ّ
 ودو

ّ
الرجل الذي وقف حياته للعلم الطبيعي

تلك  ث 
َّ
تور باأن  اأو�سى  ثم  م�ساهدته،  ا�ستطاع  ما 

املجموعة من امل�ساهدات القّيمة للجمعّية امللكّية 

تظهر   .
ّ
ا�ستقرائي كدليل  لُت�ستخدم  باإجنلرتا  للعلوم 

لنا هذه الق�سة اأن جمع اخلناف�س قد يكون مفيداً، 

يف حني اأّن جمع امل�ساهدات قد ل يكون كذلك.

ا�ستجمع  اأن  حاولت  عامًا  وع�رصين  خم�سة  منذ    

الفكرة نف�سها ملجموعة من طالب الفيزياء يف فييّنا 

اأُم�سك  التالية:  بالتعليمات  املحا�رصة  بداأت  حني 

�ساهدته!«  ما  ن 
ّ
دو  

ّ
ُثم ة،  بدقَّ �ساهد  وورقة،  قلمًا 

منهم  اأريد  عما  الطاّلب  �ساألني  احلال  وبطبيعة 

تعليمة  اأن  الوا�سح  من  ي�ساهدوه.  اأن 

»�ساهد!«  هي عبثّية... فامل�ساهدة دائمًا 

ما تكون انتقائية، وحتتاج اإىل مو�سوع 

ة، واهتمام معني، ووجهة 
ّ
خُمتار ومهم

نظر واإ�سكاليات« )بوبر  1963:46 ( 

الأمر عيُنه لو عدنا  اأن ينطبق  ُيفرت�س 

اىل بدايات العلم اأو بداية حياة الإن�سان 

الفرد. ُيجادل »بوبر« اأّنه مل يتطور �سيء 

اليونان  بالد  يف  احلديث  العلم  مثل 

القدمية اإّل من خالل نقد وتعديل �سورة 

اأّن  كما  العامل.  عن  اأقدم  اأ�سطورّية 

الأطفال املولودين حديثًا ل ميلكون عقوًل فارغة. 

نتيجة  فطرّية  توّقعات  على  حتتوي  عقوًل  بل  ل 

الوراثة اجلينية. بيد اأّنه على حّد تعبري بوبر، مُيكن 

املولود  الطفل  يتوّقع  ُتخذل.  اأن  التوّقعات  لهذه 

ر 
ّ
ليت�سو �رتك 

ُ
ي� اأن  مُيكن  لكن  ُي�طَعم   اأن  حديَثًا 

جوعًا. 

اآخر  ر�سيد  اإىل  بوبر   العتبارات  هذه  قادت 

املذهب  عن  كبديٍل  قّدمه    
ّ
العلمي املنهج  يف 

. هذه هي نظريته املعروفة ب�»حدو�س 
ّ
ال�ستقرائي

ل   .
ّ
التكذيبي املذهب  اأو  دحو�س«  و  افرتا�سية 

امل�ساهدات،  البحث هذا من  ي  العلم  يف تق�سّ يبداأ 

يبداأ  واإمنا   ،
ّ
ال�ستقرائي املذهب  اأتباع  يّدعي  كما 

العِامل   يحاول   
ّ
َثم ومن  الفرتا�سية.  احلدو�س  من 

من  الفرتا�سّية  احلدو�س  هذه  تكذيب(  )اأو  َدْح�َس 

وامل�ساهدات(.  )الختبار  والفح�س  النقد  خالل 

عدد  اأمام  ي�سمد  الذي   
ّ
الفرتا�سي فاحلد�س 

موؤقٍت  نحٍو  على  �ْقَبل 
ُ
ي� ال�سارمة  الفحو�س  من 

الفح�س  اأمام  ينهار  اأن  املمكن  من  لأّنه  فقط. 

عن  التخّلي   
ّ
يتم اأن  يجب  التاليتني.  وامل�ساهدة 

وعلى  تكذيبه(  )او  دح�سه  مَتّ   
ٍّ
افرتا�سي حد�ٍس  اأي 

احلد�س  بتعديل  ا 
ّ
اإم الو�سع  معاجلة  اآنذاك  العلماء 

 
ّ
افرتا�سي حد�س  اإنتاج  عرب  اأو  القدمي   

ّ
الفرتا�سي

 اجلديد اأو املعّدل 
ّ
جديد. يخ�سع احلد�س الفرتا�سي

ينمو  العلم  اأّن  بحيث  والفح�س،  النقد  اىل  بدوره 

من  لمتناهية  �سل�سلة  عرب  ويتقّدم 

احلدو�س الفرتا�سّية والدحو�س.

 هنالك فارق اإ�سايف بني بيكون وبوبر 

حت�سيل  كيفّية  م�ساألة  يخ�س  فيما 

نة. لقد متّنى بيكون كما 
ّ
النظريات املخم

النظرّيات  توليد  اإمكانّية  �سابقًا  راأينا 

خالل  ومن  امل�ساهدات  من  العلمّية 

عملّية ميكانيكّية ما، الأمر الذي »ي�سع 

واحد«.  م�ستوى  على  والفطنة  الفهم 

النظرّيات  اأن  بوبر  اعتقد  املقابل  يف 

العلمّية )اأو على الأقل النظريات املثرية 

مبدع  لعامِل  خاّلق  تفكري  نتيجة  هي  لالهتمام( 

رمبا  ما   غام�س  حد�س  على  ينطوي  كاأين�ستاين 

يكون با�ستطاعة علماء النف�س اأن يبحثوا فيه، لكنه 

 ما . 
ّ
بالتاأكيد اأمر ل ميكن اختزاله باإجراء منطقي

عر�س »بوبر« وجهة النظر هذه على  النحو التايل:

النظرّيات  بو�سع   
ّ
العلمي الباحث  ة 

ّ
مهم »حّددنا 

ل 
ّ
تها. ول يبدو لنا اأّن الن�سف الأو

ّ
وبالتحّقق من �سح

اأو حمتاج  ة، و�سع النظريات، قابل 
ّ
من هذه املهم

 
ّ
لتحليل  منطقي: اإّن من �ساأن علم النف�س التجريبي

على  الأفكار  هبوط  كيفّية  عن  بال�سوؤال  الهتمام 

اأو  مو�سيقّية  باإيقاعّية  الأمر  تعّلق  �سواء   النا�س، 

بنزاع يف الدراما اأو بنظرية علمية، ولكّن هذا الأمر 
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اإّن  العلمية.  للمعرفة  املنطقي  بالتحليل  يرتبط  ل 

ل�سيٍء   اأّنه ل وجود  املو�سوع هي  نظرتي يف هذا 

اأو  اأفكار جديدة   للح�سول على 
ّ
مثل منهج منطقي

 لهذا الإجراء. ميكن التعبري 
ّ
مثل اإعادة بناء منطقي

ن 
ّ
يت�سم اكت�ساف  كّل  اإّن  بالقول  هذه  نظرتي  عن 

باملعنى  خاّلقًا«  »حْد�سًا  اأو  لعقالنّيًا«،  »عن�رصاً 

عن  اأين�ستاين  يتكلم  مماثل  نحٍو  على  الربغ�سويّن. 

حيث  العالية...  الكلّية  القوانني  تلك  عن  »البحث 

بوا�سطة  العامل   عن  �سورة  على  احل�سول  ي�مكن 

 ،
ّ
منطقي طريق  يوجد  فال  املح�س.  ال�ستنباط 

مكن 
ُ
ي� فال  القوانني.  هذه...  اإىل  »يقودنا  ي�سيف، 

احلْد�س  خالل  من  اإّل  القوانني  هذه  اإىل  ل  التو�سّ

 على �سيٍء مثل التعاطف الفكرّي 
ّ
املبني

التجربة«  ملو�سوعات   )Einfühling(

)بوبر 2 -1934:31 (

ال�سمات املثرية لالهتمام  اإحدى  تكمن 

تقلي�س  اإىل  ميله  يف  بوبر  كارل  عند 

التي  والعلماء  الفّنانني  بني  ة 
ّ
الهو

يذكر  بوجودها.  العتقاد  �ساد  طاملا 

القدوة،  الفّنانني  من  عدداً  بوبر  كارل 

ما  دائمًا  م�رصح  وكتاب  مو�سيقيني 

ا�ستخدامهم  نتاج  اأعمالهم  اعتربت 

بع�ٍس  على  امل�ستملة  اخلاّلقة  لقدراتهم  الثاقب 

الاّلعقالنّية  من  بع�ٍس  على  ورمبا  الغمو�س  من 

�سوهدوا  فطاملا  العلماء،  اأما  اأي�سًا.  واحلْد�س 

تركه  الذي  الأثر  ب�سبب  رمبا  املقابلة  اجلهة  يف 

رتابة  اأكرث  ملنهجّياٍت  انبثاقًا  كونهم  يف  بيكون 

اأّن  بوبر  يعتقد  ذلك،  من  الرغم  على  وميكانيكّية. 

ُي�سّكالن �رصورة للعامل  احلْد�س الغام�س والإبداع 

القدوة. فبهاتني  للفنان  ُي�سّكالن �رصورة  بقدر ما 

احلدو�س  اإنتاج  للعلماء  ميكن  فقط  الو�سيلتني 

اأجل  الِعلم من  التي يحتاجها  الفرتا�سّية اجلديدة 

 قدمًا، كما يزعم بوبر.
ّ
امل�سي

املذهب  الرئي�سّية بني  التباين  نقاط  اإذاً   هذه هي 

)بوبر(   
ّ
التكذيبي واملذهب  )بيكون(   

ّ
ال�ستقرائي

الروؤيتني  هاتني  بني  ر 
ّ
نقر اأن  اإذاً  ميكننا  كيف   .

احلايل  الكتاب  هدف  اإّن  بالطبع،  ؟ 
ّ
العلمي للمنهج 

هو النظر يف ال�سوء الذي ميكن اأن ت�سّلطه الدرا�سات 

احلديثة يف ميادين الذكاء ال�سطناعّية على هذه 

املناظرة. رغم ذلك، وبدل من ال�رصوع مبا�رصة بهذه 

املهمة، �سيكون من املفيد اأن ناأخذ بعني العتبار 

منذ الف�سل الأول للكتاب منهجّيًة تقليدّية يف وزن 

العلوم.  فل�سفة  يف  املتناف�ستني  النظرّيتني  مزايا 

بها   تاريخّية معرتف  منهجّية حتليل حالت  اإّنها 

اأجل  من  جّيد  علم  حالت  اأّنها  على  عام  ب�سكل 

اإذا كانت حالت العلم اجلّيد هذه تتوافق  روؤية ما 

مع النظرّيات العلمّية املنظور فيها اأو ل. ان�سجامًا 

مع هذه املقاربة �سناأخذ بعني العتبار 

ين 
َ
يف الق�سمني التاليني حدَثني م�سهور

العلوم ملعرفة ما يخربوننا  تاريخ  يف 

اإّن  – البوبري.  الن�زاع البيكوين  به عن 

املثالن املنتقان هما على �سلة وثيقة 

 الذي �سننظر 
ّ
مبادة الذكاء ال�سطناعي

فيه لحقًا.

لقد نوق�س املثل الأول )اكت�ساف كيبلر 

لقوانني حركة الكواكب( ب�سكل وا�سع من 

 من قبل 
ّ
وجهة نظر الذكاء ال�سطناعي

�ساميون وفريقه. �سنتطرق اإىل وجهات نظرهم هذه 

يف الف�سل الثاين. اأما املثل الثاين )اكت�ساف عقاقري 

اإىل حٍد ما بال�ستخدام  ال�سولفوناميد( فهو مرتبط 

 لربنامج للتعّلم الآيل الذي �سننظر فيه اأي�سًا 
ّ
العلمي

)3(
يف الف�سل الثاين 

1.3اكت�ضاف كيبلر لقوانني حركة الكواكب 

 ميكن 
)4(

اكت�سف كيبلر ثالثة قوانني حلركة الكواكب

عر�سها كما يلي: 

)قطع   
ّ
اإهليجي مدار  يف  تدور  الكواكب  كل   -1

ناق�سة(، حتتّل ال�سم�س اإحدى بوؤرتيه. 

مي�سح  وال�سم�س  الكوكب  بني  الوا�سل  اخلّط   -2

م�ساحات مت�ساوية يف اأزمنة مت�ساوية. 
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P2/D3 -3 = ثابت للكواكب كّلها حيث D هي 

ُبْعد الكوكب عن ال�سم�س وP هي زمنه.

علم  كتاب  يف  والثاين  الأول  القانونني  ن�رص  مَتّ 

الفلك اجلديد Astronomia Nova ال�سادر عام 1609، 

العامل  تناغمات  كتاب   يف  ن�رص  الثالث  والقانون 

Harmonies Mundi يف عام 1619.

هي  الكت�سافات  هذه  اىل  اأدت  التي  الأحداث  اإّن 

 تيخو 
ّ
باخت�سار كالتايل. قام عامل الفلك الدمناركي

�سل�سلة  باإجراء  و1597   1576 عامي  بني  براهي 

وبالتحديد  الدقيقة  الفلكّية  امل�ساهدات  من  طويلة 

قد  يكن  مل  الكواكب.  حلركة  م�ساهدات 

لكن  بعد،  اآنذاك  املقراب  اخت�راع  مَتّ 

الأكرث  كانت  براهي  تيخو  م�ساهدات 

دّقة بني تلك التي مّتت بالعني املجردة. 

غادر تيخو براهي عام 1597 الدامنارك 

الريا�سّيات  عامل  لي�سبح  براغ  اإىل 

الإمرباطور  بالط  يف  الإمرباطورّي 

رودولف الثاين، حيث اّتخذ من جوهان�س 

كيبلر م�ساعداً له عام 1600. 

اأخذ كيبلر على عاتقه مهمة حّل م�ساألة 

براهي.  تيخو  معطيات  من  يخ 
ّ
املر مدار 

قد  الأمر  اأّن  البدء  يف  كيبلري  ظّن  فقد 

ي�ستغرق اأ�سبوعًا واحداً. يف الواقع اأم�سى 

اأن  قبل  البحث  يف  �سنوات  �ست  من  اأكرث  كيبلري 

 .
ّ
ل اإىل اأّن مدار كوكب املريخ هو مدار اإهليجي يتو�سّ

 
ّ
للوهلة الأوىل، تبدو هذه احلالة وكاأنها مثال كال�سيكي

على  براهي  تيخو  داأب  فقد  ال�ستقرائي.  املنهج  عن 

القيام ب�سل�سلة طويلة من امل�ساهدات الدقيقة لكوكب 

املريخ. ومن َثّم ا�ستدّل كيبلر بالأ�سلوب الدقيق وبذل 

اجلهد عينه من تلك امل�ساهدات التي جمعها »براهي« 

الذي  فما   .
ّ
اإهليجي هو  املريخ  كوكب  مدار  اأّن  على 

مُيكن اأن يقوله عن هذا املثل اأحد مناه�سي ال�ستقراء 

مثل »كارل بوّبر« ؟ 

اإىل  احلاجة  على  راأينا،  اأن  �سبق  كما  بوّبر،  ُي�سّدد 

امل�ساهدات،  اإجراء  اأجل  من  ة 
ّ
مهم نظرّية  خلفّية 

وراء  جّداً  ة 
ّ
مهم نظرّية  خلفّيٌة  توجد  وبالفعل 

نظرّية  ��رصت 
ُ
ن� فقد  لالأفالك.  براهي  تيخو  ِد  �سْ

َ
ر

 .1543 عام  يف  الكون  عن  اجلديدة  كوبرنيكو�س 

ثار  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن  �سبعينّيات  وبحلول 

جدل نظرّي كبري يف جمال علم الفلك بني موؤّيدي 

القائلة  القدمية  البطلمّية  الأر�سطّية  النظر  وجهة 

ال�سم�س  واأّن  الكون  مركز  يف  تقع  الأر�س  باأن 

كوبرنيكو�س  نظرية  موؤّيدي  وبني  حولها،  تدور 

الذين اعتقدوا اأّن ال�سم�س تقع يف مركز الكون واأّن 

الأر�س تدور حولها. كانت م�ساهدات تيخو براهي 

النظرّي.  اخلالف  بهذا  ال�سلة  وثيقة 

تق�سيمه  احتوى  فقد   
ّ
اأ�سا�سي ب�سكل 

وكواكب  جنوم  اإىل  ال�سماوّية  لالأجرام 

. جاء هذا الت�سنيف  على ت�سنيٍف نظرٍيّ

بالّطبع خمتلفًا عن تلك التي جاءت يف 

النظرّيتني املتناف�ستني. كانت النظرّية 

م 
ْ
ُجر هو  الكوكب  باأن  تقول  البطلمّية 

�سماوّي يدور حول الأر�س ولي�س جنمًا 

كوكبًا،  عّد 
ُ
ت� ال�سم�س  كانت  لذلك  ثابتًا، 

كذلك.  عّد 
ُ
ت� ل  الأر�س  اأّن  حني  يف 

ترى  فكانت  كوبرنيكو�س  نظرّية  اأما 

ال�سم�س  حول  يدور  م 
ْ
ُجر الكوكب  اأّن 

لهذا  ثابتًا، وبالتايل وفقًا  ولي�س جنمًا 

اأّن  الأر�س كوكبًا يف حني  عد 
ُ
ت� اأ�سبحت  التف�سري، 

ال�سم�س مل َتُعْد حُت�سب كذلك. 

�سحيحة  بوبر  كارل  مقاربة  تكون  وبالتايل 

ة خلف م�ساهدات 
ّ
لناحية وجود خلفّية نظرّية مهم

هذه  اأّن  �سحيحًا  يبقى  ذلك،  ومع  براهي.  تيخو 

الق�سم  واأّن  بالفعل تنظري كيبلر  �سبقت  امل�ساهدات 

اكت�ساف  اإىل  الإجراء  هذا  يف  كيبلر  قاد  الذي 

للمعطيات  ومتوا�سلة  طويلًة  درا�سًة  كان  قوانينه 

هنا  تنطبق  وبالتايل  براهي.  تيخو  جمعها  التي 

 اأي�سًا.
ً
بع�س �سمات املذهب ال�ستقرائي

تختلف  كيف  التالية:  امل�سكلة  الأمر  هذا  يثري 

امل�ساهدات  عن  القّيمة  براهي  تيخو  م�ساهدات 
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الع�سوائّية الاّلقّيمة والتي ي�سخر منها بوّبر يف مثله 

م�ساهدته،  ا�ستطاع  ما  كل  ن 
ّ
دو الذي  الرجل  عن 

امللكّية لكي  اإىل اجلمعّية  بتوريثه  اأو�سى   
ّ
َثم ومن 

اأجبنا عن جزٍء من  ؟ لقد 
ّ
ُي�ستخدم كدليٍل ا�ستقرائي

براهي  تيخو  اأّن  بحيث  �سبق   ما  يف  ال�سوؤال  هذا 

النظرّي  اجلدال  كان  زمن  يف  م�ساهداته  اأجرى 

والنظرّية  البطليمّية  النظرّية  بني  فيه  يتاأرجح 

على  كانت  م�ساهداته  واأّن  للعامل،  الكوبرنكّية 

�سلة وثيقة بهذا اجلدال. هناك نقطٌة اأخرى جديرة 

بالذكر األ وهي اأّن امل�ساهدات التي قام بها تيخو 

براهي كانت اأي�سًا على �سلة وثيقة مب�سكلٍة عملية. 

ران 
ّ
التجارة وال�سحن تتطو الفرتة، كانت  ففي تلك 

اأّدى بالطلب على جداول فلكّية  ا 
ّ
ب�رصعة كبرية مم

اأف�سل مُيكن ا�ستخدامها يف الإبحار. وكان م�سدر 

الذي كان   
ّ
الدامنركي امللك  ق�سم كبري من مدخول 

ال�رصائب  من  ياأتي  براهي  تيخو  مر�سد  ميوِّل 

املفرو�سة على ال�سفن التي َتعرب م�سيق الدامنارك 

الوا�سل بني البلطيق وَبحر ال�سمال.

مو�سع  الفلكّية  اكت�سافاته  كيبلر  و�سع  لقد 

جمموعة  ح�ساب  يف  بتوظيفها   
ّ
العملي ال�ستخدام 

يت هذه اجلداول 
ّ
و�سم الفلكية.  جديدة من اجلداول 

الثاين  رودولف  امللك  �سّيده  اإىل  ن�سبًة  رودولفني 

رودولفني  جداول  اأحرزت   .1627 عام  ون�رصت 

بالكامل  تخّطت  الدقة   من  جديدة  م�ستويات 

اجلداول الفلكية كّلها التي �سبقتها وباتت ت�ستخدم 

يف املالحة على الفور. 

اإذ كان  اأمر مفيد  اأّن َجْمَع امل�ساهدات هو  اإذاً  يبدو 

يف  النا�سج  البيكويّن«...  »العنب  هذا  اأّن  وا�سحًا 

اأو  نظرّي  بجدال  وثيقة  �سلة  على  هو  مو�سمه« 

.
ّ
تطبيق عملي

لقد  امل�سكلة.  لهذه  اآخر  مظهر  اإىل  الآن  لنلتفت 

ل كيبلر من دون �سّك اإىل قوانينه الثالثة من  تو�سّ

ملعطيات  دقيقة  درا�سة  َتخّللته  ما  اإجراء  خالل 

تيخو براهي. ولكن، هل ا�ستدّل كيبلر على قوانينه 

مل  واإذا  البيكويّن،  كال�ستقراء  معّينة  مبنهجّية 

عليها  َل  َح�سَ فكيف  البيكويّن،  بال�ستقراء  َي�ستدّل 

؟ �سيكون مالئمًا درا�سة هذه ال�سئلة املرتبطة  اإذاً 

باكت�ساف كيبلر لقانونه الأول. 

�سكل 1.1 فر�سّية كيبلر الأوىل 

ك 
ّ
يتحر املريخ  كوكب  اأن  اإذاً  كيبلر  اكت�سف  كيف 

النقطة  ؟  واحدة  بوؤرة  يف  ال�سم�س  مع  اإهليج  يف 

كيبلر  اأّن  هي  هنا  تاأكيد  اإىل  حتتاج  التي  الأوىل 

فقد  النظرّية.  املاأخوذات  من  بعدٍد  بحثه  ا�ستهل 

وبالتايل  كوبرنيكو�س،  باآراء  مقتنعًا  بالفعل  كان 

ربطه  بال�سم�س عو�سًا عن  املريخ  مدار  بربط  قام 

ال�سم�س  باأّن  اأخذ  اأّنه  اأي�سًا  املوؤّكد  ومن  بالأر�س. 

كيبلر  اأّن  فلو  الكواكب.  بحركة  يتحّكم  ة 
ّ
قو مركز 

حاول ربط املريخ بالأر�س بدًل من ربطه بال�سم�س 

ملا كان ا�ستطاع مطلقًا اأن يكت�سف املدار الإهليجي 

ذاك. وقد بداأ كيبلر اأي�سًا من ماأخوذ نظرّي مفاده 

اأّن حركة الأجرام ال�سماوّية اإما اأن تكون دائرّية اأو 

مكوّنة من عدد �سغري من احلركات الدائرية. وهذه 

املاأخوذة )التي رف�سها »كيبلر« فيما بعد( كان قد 

اأخذ بها علماء الفلك منذ عهد اأفالطون واأر�سطو .

بناًء على هذه املاأخوذات اخللفّية من الفرتا�سات 

�ساغ  كيبلر فر�سّيته الأوىل:

مركز  حول  دائرة  عن  عبارة  هو  املريخ  مدار  اإّن   

بالن�سبة   منتظمة  وحركته  �س  ال�سم�س  عن  َيبعد  م 

للنقطة ي.

ال�سكل  يف  حة  )املو�سّ الفر�سّية  هذا  على  بناًء 
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ك الكوكب اأ�رصع عندما يكون اأقرب اإىل 
ّ
1.1( يتحر

ال�سم�س  باأّن  القائلة  الفكرة  مع  ان�سجامًا  ال�سم�س 

مركز قوة توؤّثر يف حركته. 

دة 
ّ
م�سو من  �سغري  بخّط  �سفحة   900 كيبلر  كتب 

كيبلر  بنى  الفر�سّية.  بهذه  متعّلقة  ح�سابات 

لو�سعّيات  م�ساهدات  اأربع  على  هذه  فر�سّيته 

متقابلة للمريخ، فتوافقت خالل دقيقتني مع ع�رص 

اختبار  يف  كيبلر  م�سى  عندها  اأخرى.  و�سعّيات 

هذا الفر�س اأمام م�ساهدات اإ�سافّية لتيخو براهي، 

دفعه  ما  وهذا  درجات،  بثماين  انحرافًا  اأنتج  ا 
ّ
مِم

ْف�س فر�سّيته الأوىل. 
َ
اإىل ر

دائرتني  من  احلركة  ت�سكيل  كيبلر  اخترب  ذلك  بعد 

ك املريخ حول الدائرة الثانية 
ّ
)فر�سّية ثانية(. حَتر

)اأو فلك التدوير( التي كان يدور مركزها على حميط 

الدائرة الأوىل )اأو الدائرة الناق�سة(. اأنتج اجلمع بني 

بي�ساوّي  منحن�ى  الناق�سة  والدائرة  التدوير  فلك 

 اأي 
ّ
ال�سكل يقع طرفه امل�سّن يف احل�سي�س ال�سم�سي

اأقرب نقطة يف مداره اإىل ال�سم�س، بينما يقع طرفه 

ة 
ّ
مر ال�سم�س.  عن  نقطة  اأبعد  اأي  الأْوج  يف  الوا�سع 

اآخرى مل يتوافق هذا الأمر مع معطيات تيخو.

ريا�سّيًا  الثالثة متكافئة  كيبلر  فر�سّية  لقد كانت 

مع اإهليج، لكّن كيبلر، عو�سًا عن ذلك، ح�سل على 

. عندها، قام 
ّ
منحنى غري مالئم ب�سبب خطاأ ريا�سي

هذه  فنجح  رابعة(  )فر�سّية  اإهليج  باختبار  كيبلر 

املرة واأدرك حينها اأّن الفر�سيتني الثالثة والرابعة 

كانتا مت�ساويتني.

واملذهل يف عمل كيبلر بعد التدقيق يف تفا�سيله 

الفرتا�سّية  احلدو�س  لنموذج  مالءمته  مدى  هو 

�سل�سلًة  كيبلر  اأنتج  لقد  ببوّبر.  اخلا�ّس  والدحو�س 

على  منها  واحدة  كّل  رف�س  ثم  الفر�سّيات  من 

تتوافق  التي  النظرّية  اأخرياً  اأ�ساب  اأن  اإىل  حدة 

كاأّنه  �سك،  دون  كيبلر،  بدا  فقد  املعطيات.  مع 

الأوىل  العادة« حني رف�س فر�سّيته  »بوّبري فوق 

فقط.  درجات  ثماين  من  انحراف  ب�سبب  الناجحة 

وبالأخ�ّس  العلماء  ي�ستودع  بوّبر  اأن  املوؤّكد  ومن 

اأولئك امل�ستعّدين للتخّلي عن فر�سّياتهم اأمام دليل 

م�ساهد  براهي  تيخو  اأن  يعلم  كيبلر  وكان  م�ساّد. 

حتتوي  اأن  يف  يفّكر  مل  لذلك  واحلذر،  الدّقة  �سديد 

بثماين  انحراف  مثل  كبري  خطاأ  على  معطياته 

هو  النحراف  هذا  اأّن  كيبلر  اعترب  لذلك  درجات. 

دح�س لفر�سّيته الأوىل. 

ل كيبلر اإىل �سياغة فر�سّياته الاّلحقة ؟  كيف تو�سّ

لقد �ساغ كيبلر، من دون اأدنى �سك، هذه الفر�سّيات 

. لننظر الآن اإىل 
ّ
عن طريق اإجراء بيكويّن اأو ميكانيكي

الفر�سّية  اإىل  الأوىل  الفر�سّية  ل احلا�سم من 
ّ
التحو

على  كيبلر  باإمكان  كان  اأّنه  املوؤكد  من  الثالثة. 

اأثر ف�سل الفر�سّية الثانية املحاولة للح�سول على 

نتائج اأكرث دقة ومتالئمة بوا�سطة ا�ستخدام اأفالك 

التدوير واإيكونات اإ�سافّية. وقد �سّكل هذا التطبيق 

املمار�سة ال�سائدة بني كل علماء الفلك ملا يقارب 

2000 عام. عو�سًا عن هذه املمار�سة ال�سائدة، اأخذ 

كيبلر بعني العتبار منحنيات هند�سّية اأخرى اإىل 

اأن تو�سل يف اآخر املطاف اىل الإهليج. من املوؤكد 

اأن هذه احلادثة هي خري مثاٍل على تلك »احلدو�س 

يتكلم  التي  الالعقالنّية«  »العنا�رص  اأو  اخلاّلقة« 

عليها بوبر. 

لفر�سّياته  كيبلر  �سياغه  احتوت  فقد  وبالتايل 

لكنها،  اخلاّلق«  »احلْد�س  من  نوٍع  على  الاّلحقة 

نت اأي�سًا درا�سة دقيقة 
ّ
ومن الناحية الأخرى، ت�سم

املمكن  غري  من  اإذاً  يبدو  براهي.  تيخو  ملعطيات 

 
ّ
ال�ستقرائي الإجراء  بع�س  على  احتواءها  اإنكار 

 على امل�ساهدات. ومبا اأّن هذه الإجراء مل يكن 
ّ
املبني

باأّي حاٍل من الأحوال ميكانيكّيًا اأو بيكونّيًا اأقرتح 

اإّن كلمة  . بالطبع، 
)5(

ال�ستقراء احلد�سي ب��  ت�سميته 

كلمتان مبهمتان.  وكلمة »حد�س« هما  »ا�ستقراء« 

 ب�رصّي 
ّ
اأّنني �سا�ستخدمهما لو�سف اإجراء عقلي اإّل 

طابعه  اأّن   بيد  جديد،  �سيء  اكت�ساف  عند  ينتج 

يبقى مبهمًا وغام�سًا، وحتى بالن�سبة اإىل الإن�سان 

 مع 
ّ
املعني بها. مُيكن مقابلة هذا التفكري احلد�سي

هه القواعد. 
ّ

 الذي توج
ّ
التفكري الرتيب وامليكانيكي
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اأي  اأن يقوم به  النوع الأخري  مُيكن لتعّقل من هذا 

كمبيوتر يّتبع برناجمًا ما اأو اإن�سان ي�ستعمل ورقًة 

فهو  �ساأ�سميه،  كما   ،
ّ
احلد�سي التعّقل  اأما  وقلمًا، 

املمكن  من  اأّنه  املوؤكد  من  ح�رصّي.  اإن�سايّن  �سيء 

ميكانيكّيًا،  الإن�ساين   
ّ
احلد�سي التعّقل  يكون  اأن 

فقط،  وغام�سًا  غريبًا  الأمر  ويبدو  قواعد،  هه 
ّ

توج

لأّن اّتباع القوانني ميكانيكّيًا يحدث دون اأن يعيه 

من  فاإّنه  ذلك،  من  الرغم  على  ويدركه.  املو�سوع 

اأن  الكتاب  هذا  لأهداف  ال�رصورّي  غري 

هذا  على  الأمر  كان  اإذا  ما  يف  نبحث 

املنوال اأم ل.

كيبلر  لكت�ساف  حتليلي  اأختم  بهذا 

منق�سٍم  بتقديٍر  الكواكب  حركة  قوانني 

املذهب  واأتباع  بوّبر  بني  ما  بطريقة 

عمل  اإن  �سك،  دون  فمن   .
ّ
ال�ستقرائي

الدحو�س  من  �سل�سلة  ُيظهر  كيبلر 

ببوّبر،   ة  اخلا�سّ الفرتا�سية  واحلدو�س 

اأجريت  براهي  تيخو  م�ساهدات  لكّن 

كيبلر  تنظري  ياأخذ  اأن  قبل  الواقع  يف 

ال�ستقرائّية  ال�سمة  هي  هذه  له.  مكانًا 

ل  تو�سّ كيبلر  اأّن  ذلك  اإىل  اأ�سف  للمثل. 

جزء  يف  الأقل  على  اأو  فر�سّيته،  اإىل 

تيخو  درا�سة معطيات  منها، من خالل 

براهي. وبالتايل، فقد ا�ستمل على �سيء 

، على الرغم من 
ّ
من الإجراء ال�ستقرائي

اأّنه كان، من دون اأدنى �سك، حْد�سًا اإن�سانّيًا ولي�س 

ا�ستقراًء ميكانيكّيًا. ولكي جند �سيئًا ميكانيكّيًا )اإن 

مل يكن بيكونّيًا على وجه اخل�سو�س( نحن بحاجة 

اإىل النظر اإىل مثل اآخر من تاريخ العلوم، عنيت به 

�سننظر  الذي  ال�سولفوناميد  عقاقري  اكت�ساف  مثل 

فيه يف الق�سم التايل.

1.4 اكت�ضاف عقاقري ال�ضولفوناميد  

اأملانيا  يف  ال�سولفوناميد  عقاقري  اكت�ساف  مَتّ 

فاربن   .
)6(

اأبي.جي �رصكة  لأن�سطة  جانبي  كمنتج 

كان  فريق  بالكت�ساف  قام  العمالقة.  الكيميائّية 

يرتاأ�سه غريهارد دوَمغ املولود عام 1895 والذي 

 البحث يف علم 
َ
ُعنيِّ عن عمر مبّكر) 32 �سنة( مدير

املعهد  يف  التجريّبيني  اجلراثيم  وعلم  الأمرا�س 

Elber� البريفلد  مدينة  يف  ال�رصكة  لأعمال  )التابع 

�سخمة  خمتربات  وفريقه  دوَمغ  لدى  كان   .)feld

خرباء  ينتجها  التي  املرّكبات  فيها  يختربون 

الكيمياء ال�سناعّية بال�رصكة على األوف احليوانات 

قيمتها  من  يتحّققوا  لكي  امل�سابة 

العالجية. 

وكوتي  دري�سل  هورلني،  اأنتج 

اي  �رصكة  يف  العاملون  الكيميائّيون 

�سديد  اأحمر  قوّيًا  �سباغًا  فاربن  .جي. 

مثل  الربوتينّية  املواد  مع  الفعالّية 

ال�سباغ  هذا  ُعرف  واحلرير.  ال�سوف 

اآنذاك  روبروم.  الربونتوزيل  با�سم  

املرّكب  لهذا  اأّن  وفريقه  دوَمغ  اكت�سف 

الفئران  معاجلة  على  وا�سحة  قدرة 

العقدية.  رة 
ّ
املكو باجلراثيم  امل�سابة 

عام  الكت�ساف  هذا  دوَمغ  ن�رص  وقد 

1935 لكنه اأ�سار اإىل جتارب كانت قد 

اأجنزت عام 1932.

يبدو هذا الكت�ساف للوهلة الأوىل كاأّنه 

 .
ّ
ع�سوائي لبحث  حّظ  �رصبة  ح�سيلة 

م�سّلل.  مظهر  هو  املظهر  هذا  اأّن  اإّل 

الوجادية  العتبارات  وفريقه  دوَمغ  ا�ستخدم  لقد 

ب�سكل وا�سح. الوجادة Heuristic  (م�ستق من الفعل 

اليوناين  heuriskein  مبعنى  اكت�سف( هي املر�سد اىل 

الكت�ساف. اإّن اإجراء البحث الذي اأّدى اإىل اكت�ساف 

Rubrum Pronto� روبروم  الربونتوزيل  ال�   مركب 

sil  اأول عقاقري ال�سولفوناميد، مَتّ التو�سل اإليه يف 

عة. 
ّ
املتنو الوجادات  ا�ستخدام  طريق  عن  الواقع 

القائلة  الفكرة  يف  الوجادات  هذه  اإحدى  متّثلت 

�سبغ  على  القادر  باغ  لل�سِ اأي�سًا  يكون  رمبا  اإّنه 

تقدمي  مَتّ  وقد  نافعة.  عالجّية  خ�سائ�س  الأن�سجة 
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 الختالف بني 

حياة النا�ض يف 

البلدان الأوروبّية 

رة واحلياة  املتح�شّ

الرببرية والهمج 

يف اأقاليم الهند 

لي�ض مرجعه 

اختالف الرتبة 

اأو املناخ، اأو العرق 

واإمّنا يرجع اإىل 

اختالف الفنون



 
)7(

ت�سميتها ميكن  كما  ال�سباغّية«  »الوجادة  هذه 

على يد باول اإيهرلي�س )Paul Ehrlich( قبل اأن يقّدمها 

ايهرلي�س  اأحد تالمذته. فاكت�سف  الذي كان  دوَمج 

ب�سباغات  احلّية  الكائنات  بع�س  َحْقِن  وَبْعَد  اأّنه 

معّينة فهي َت�سبغ وُت�مَت�ّس من قبل بع�س اخلاليا 

املعّينة دون غريها. ويعطي ايهرلي�س املثل التايل 

ًا يف اكت�ساف ال�سباغ احليوّي:
ّ
الذي لعب دوراً مهم

املثال  �سبيل  على  امليثيلني  اأزرق  فاإّن  »وهكذا   

اجلهاز  لأطراف  رائع  ب�سباغ  الواقع  يف  يت�سّبب 

. فاإذا مَتّ َحْقُن �سفدعة بكمّية �سغرية من 
ّ
الع�سبي

من  �سغرياً  جزءاً  ا�ستاأ�سلنا  واإذا  امليثيلني  اأزرق 

الأن�سجة  اأّن  �سنجد  وفح�سناه،  ال�سفدعة  ل�سان 

باللون  رائع  َنحو  على  م�سبوغة  الع�سبّية 

)اإيهرلي�س  لها.«  لون  ل  خلفّية  على  القامت  الأزرق 

.)1906:235

يتابع اإيهرلي�س ليالحظ اأّن هذه اخلا�سّية ال�سباغّية 

 ،
ّ
الكيميائي الرتكيب  تغرّي  اإذا ما  بالتحديد تختفي 

ولو يف حّده الأدنى، فيقول:

الع�سبوين  ال�سبغ  خا�سية  اأنَّ  اأثبت  اأن  »ا�ستطعت 

يف  الكربيت  وجود  ت�سرتط  بامليثيلني  الأزرق 

اأعطتنا  لقد  امليثيلني.  لأزرق  اجلزيئي  الرتكيب 

يحاكي  �سباغًا  الواقع  يف  التوليفّية  الكيمياء 

اأن  دون  امليثيلني  اأزرق  الكيميائّية  برتكيبته 

�سباغ  اإّنه  تركيبتها.  يف  الكربيت  عن�رص  َيدخل 

قدرة  ارتبطت  الأخ�رص.   Bindshelder البند�سيلدر 

ال�سباغ على �سبغ اأن�سجة الع�ساب احلّية بوجود 

عن�رص الكربيت. )اإيهرلي�س 1906:235 (

�سكل 1.2 / البنية اجلزيئّية لروبروم بروتنو�سيل

َفِهَم  لالهتمام  املثرية  الكت�سافات  هذه  �سوء  يف 

اأّننا  لنفرت�س  التايل:  الأمر  ما  بطريقة  اإيهرلي�س 

نعرف اأّن �سبب داء معني هو اجتياح بع�س الأج�سام 

ال�سغرى. ولعالج هذا الداء، نحتاج اإىل اإيجاد مادة 

كيماوّية م�سادة لهذه الأج�سام ال�سغرى ل ت�سّبب 

�رصراً للمري�س. مُيكن حتقيق ذلك اإذا ا�ستطعنا اأن 

ول  ال�سغرى،  الأج�سام  تقتل  كيميائّية  مادة  جند 

متت�سها �سوى هذه الأج�سام ال�سغرى ولي�س غريها 

هو  امليثيلني  اأزرق  مثل  �سباغًا  اإّن  الأن�سجة.  من 

مُتت�س  اأّنها  لناحية  الدّقة،  من  عالية  درجة  على 

بوا�سطة بع�س الأن�سجة دون غريها. كما اأّن العديد 

ة، لذلك فمن املعقول اأن 
ّ
من ال�سباغات اأي�سًا �سام

ُنفّكر باأّن بع�س ال�سباغات لها خ�سائ�س عالجّية 

جيدة. ومن املوؤّكد اأّن »اإيهرلي�س« ا�ستطاع اأن ُيبنّي 

ل لديه كان مفيداً يف عالج  اأن اأزرق امليثيلني املف�سّ

املالريا. يقول اإيهرلي�س: »يف جتاربي الإ�سافية ... 

 
ّ
�رصعت يف الأخذ باأّن ال�سباغ ذا الن�ساط التلويني

)�سلة  خا�ّس  اجنذاب  له  يكون  اأن  مُيكن  القوّي 

اجل�سم  داخل  املوجودة  الطفيلّيات  اإىل  خا�سة( 

املالريا،  طفيلّياِت  اخرتت  وقد  امل�سيف...   
ّ
احلي

Gutt�  وا�ستطعت بال�سرتاك مع الربوف�سور غومتان

معاجلة  امليثيلني  اأزرق  باإمكان  اأّنه  اأظهر  اأن   man

املالريا« )اإيهرلي�س 1906:241(.

لدى  جناحها  ال�سباغية«  »الوجادة  اأثبتت  هكذا 

اإيهرلي�س اأوًل ودوَمغ ثانيًا. اإّل اأّنه تبنّي، ول�سخرية 

العالجّية  للخ�سائ�س  عالقة   ل  اأّنه  القدر، 

�سبغ  على  بقدرتها  روبروم«  لل�»برونتوزيل 

املن�سوجات.

روبروم«  لل�»برونتوزيل  اجلزيئّية  البنية  َت�ظهر 

يف ال�سكل 2 حيث مُتّثل الأ�سكال ال�سدا�سّية حلقات 

ة واحدة 
ّ
البنزين وي�سار كاملعتاد بالرمز N اإىل ذر

اإىل   O ب��  و  الكربيت  اإىل   S وب��  النرتوجني  من 

الأوك�سيجني و ب�� H اإىل الهيدروجني. ومن الوا�سح 

الرابطة  تربطهما  ن�سفني  من  ن 
ّ
يتكو اجلزيء  اأن 

اإىل اجلزيئة  ب�� =. ي�ساف  اإليها  امل�سار  املزدوجة 
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الهيدروجني  من  ات 
ّ
ذر اأربع  الب�رصّي  اجل�سم  داخل 

اإىل  اجلزيئة  وتنق�سم  الأنزميات،  عمل  بوا�سطة 

ال�سلفوناميد  جزيئة  هما:  خمتلفتني  جزيئّيتني 

Tri�Amino�Ben� البن�زين  – اأمينو-   وجزيئة ثالثي

zene )اأنظر ال�سكل 1.3(.

�سكل 1.3 اختزال روبروم الربونتو�سيل.

ال�سولفاناميد،  عقاقري  ل 
ّ
اأو ال�سولفانيالميد  كان 

املجموعة  اأخرى من  اكت�ساف عقاقري  مَتّ   
ّ
َثم ومن 

متغرّيات  باآثار  التجريب  طريق  عن  نف�سها 

اأختم  بهذا  لل�سولفانيالميد.   
ّ
اجلزيئي الرتكيب 

و�ساأنظر  ال�سولفاناميد  عقاقري  لكت�ساف  تناويل 

على  الكت�ساف  هذا  ي�سّلطه  الذي  ال�سوء  اإىل  الآن 

واملذهب   
ّ
ال�ستقرائي املذهب  بني  النظرّي  اجلدال 

كذلك  ال�سابق،  املثل  يف  فعلنا  فكما   .
ّ
التكذيبي

بطريقة  منق�سم  التقدير  اأّن  اأي�سًا  هنا  �سن�ستخل�س 

ما بني الفار�سني املتناف�سني: �سري فران�سي�س و�سري 

كارل.

ميكن  بوبر.  �سالح  يف   
ّ
ت�سب نقطة  من  �ساأبداأ 

قادت  التي  الأحداث  �سل�سلة  و�سف  �سهولة  بكل 

ال�سولفوناميد  عقاقري  من  عقار  اأول  اكت�ساف  اإىل 

والدحو�س.  الفرتا�سّية  احلدو�س  اإ�سكيمة  بوا�سطة 

ة كان يعمل فيها الكيميائّيون ب�رصكة 
ّ
ففي كّل مر

اأي جي فاربن على اإنتاج مرّكب جديد، كان لديهم 

لهذا  يكون  اأن  ميكن  اأّنه  مفاده   
ّ
افرتا�سي حْد�س 

املرّكب القدرة على معاجلة عدوى بكتريّية واحدة 

 
ّ
 اختبار هذا احلد�س الفرتا�سي

ّ
 َيِتم

ّ
اأو اأكرث. ومن َثم

باملرّكب  امل�سابة  احليوانات  َحْقن  طريق  عن 

 
ّ
والتحّقق مما اإذا طراأ عليها اأي حت�سن. وعندما َيِتم

احلد�س   دح�س 
ّ
ويتم تقريبًا  كّلها  املرّكبات  اإنتاج 

احلّد�س  يوؤّيد  مرّكب  اأخرياً  يظهر   ،
ّ
الفرتا�سي

تكن  مل  احلالة،  هذه  ففي  له.  املقابل   
ّ
الفرتا�سي

واإمّنا  اإبداع  اأو  ب�سرية  نتاج  الفرتا�سّية  احلدو�س 

. لذلك ميكن ت�سمية هذا 
ّ
كانت وليدة اأ�سلوب روتيني

.»
ّ
الإجراء ب� »مذهب التكذيب امليكانيكي

وبالعودة اإىل وجهات نظر املتناف�س الآخر، يت�سح 

لنا الآن، اأّنه توجد �سمات بيكونية لإجراء اكت�ساف 

على  بيكون  ت�سديد  لها 
ّ
اأو ال�سولفوناميد.  عقاقري 

 يف العلوم، كما يقول:
ّ
حتبيذه العمل اجلماعي

» العلم لي�س طريقًا ي�سلكه فرد واحد يف وقت معني 

)كما هي احلال يف ال�ستنتاج(  واإمّنا هو الطريق 

الذي يجب اأن توّزع فيه اأعمال و�سناعات الأفراد 

 
ّ
ًل )خ�سو�سًا فيما يتعّلق بجمع اخلربة( ومن َثم

ّ
اأو

يبداأ  فقط  حينها  الأف�سل.  الأثر  لها  ليكون  جتمع 

لدينا  تكون  اأن  من  فبدًل  قوّتهم،  مبعرفة  الأفراد 

اأعداد كبرية تقوم بالعمل ذاته،  �سيتوىّل فرد واحد 

اآخر.«  اآخر ب�سيء  م�سوؤولّية �سيء، فيما يتكّفل فرد 

)بيكون 1620:293(

اأو  الب�سرية  الت�سديد على نفاذ  البعد عن  كل  بعيداً 

جعل  يريد  اأنه  بيكون  يبدو  البداع،  اأو  املخيلة  

العلم ن�ساطًا روتينيًا ميكن لأي فرد يتمتع مب�ستوى 

متو�سط من الذكاء اأن يحققه. كما يقول يف مقطع 

ه الذي اقرتحه لكت�ساف 
ّ

�سبق واقتب�سناه: »اإّن التوج

العقلّية،  والقدرة  بالذكاء  كثرياً  ياأبه  ل  العلوم 

وال�ستيعابية  العقلية  القدرات  كافة  ي�سع  لكنه 

يف م�ستوى واحد تقريبًا » )بيكون  1620:270(. 

وهكذا يبدو جي�س العلماء يف خمتربات دوَمغ الذي 

يقوم بالختبارات الروتينية على الفر�سّيات التي 

، من�سجمًا متامًا مع اأفكار 
ّ
مَتّ توليدها ب�سكل روتيني

 من 
ّ
بيكون. لقد كان لبيكون اأي�سًا موقف براغماتي

يف  يكمن  العلوم  من  الهدف  اأّن  فيه  اعترب  العلوم 
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يف  ي�سفها  الفنون«كما  )اأو  التكنولوجيا  حت�سني 

لغة ع�رصه اآنذاك(، يقول: 

حّد  اإىل  يحتّل  الكت�سافات  اأ�سهر  تقدمي  اأّن  »يبدو 

بعيد مكان ال�سدارة بني الأفعال الإن�سانية... لأّنه 

ميكن ملنافع الكت�سافات اأن متتّد اإىل معظم اجلن�س 

الب�رصّي،... ولي�س على املرء اإّل اأن يتاأمل الختالف 

الأوروبّية  البلدان  يف  النا�س  حياة  بني  الكبري 

الهند  اأقاليم  يف  والهمج  الرببر  وحياة  املتح�رّصة 

مرجعه  لي�س  الختالف  هذا  اأّن  لُيدرك  اجلديدة، 

اختالف الرتبة اأو املناخ، اأو العرق واإمّنا يرجع اإىل 

اختالف الفنون.« )بيكون   1620. 300(

حّد  اإىل  �سليم  نحٍو  وعلى  بعد،  فيما  بيكون  توّقع 

اإىل   
ّ
العلمي البحث  يوؤدي  اأن  تبنّي لحًقا،  ما، كما 

كل  عن  خمتلف  طابع  ذات  تكنولوجّية  ابتكاراٍت 

»لذلك  هذا.  يومنا  حتى  ظهرت  التي  الكت�سافات 

الطبيعة  اأّن  يف  ناأمل  جتعلنا  كثرية  دعائم  توجد 

ما زالت حتمل يف اأح�سائها الكثري من الأ�رصار ذات 

املوازية  وغري  ال�سلة  املنقطعة  العظيمة،  املنافع 

تنتمي  لكن  احلايل،  وقتنا  يف  نعرفه  ما  لكّل 

ُي�كت�سف  مل  الذي  اخليال  من  �رصب  اإىل  جميعها 

اأّن عقاقري  بعد.« )بيكون )1620:292. فبالتاأكيد 

ال�سولفوناميد كانت �رّصاً  ذا منافع ممتازة. 

مازلت  البيكونّية  ال�سمات  هذا  كّل  من  الرغم  على 

عقاقري  اكت�ساف  و�سف  ميكن  ل  اأّنه  اأعتقد 

بيكويّن  ا�ستقراء  باأّنه  �سليم   ب�سكل  ال�سولفوناميد 

الإجراء  هذا  اأّن  فيه  �سّك  ل  ا 
ّ
ومِم  .

)8(

ّ
ميكانيكي اأو 

اإجراًء  يكن  مل  لكّنه  ما،  حدٍّ  اإىل  ميكانيكًيًا  كان 

ا�ستقرائّيًا بالفعل. فاأف�سل تعريف ممكن لال�ستقراء 

اأو  الفر�سّيات  اأو  القوانني  لتح�سيل  اإجراء  اأّنه  هو 

املجموعة  املعطيات  من  عدد  من  التوّقعات  رمبا 

ة كانت �رصكة اأي. جي. فاربن 
ّ
م�سبقًا9. ففي كل مر

 
ٌّ
افرتا�سي  

ٌ
حْد�س يتولَّد  كان  �سباغًا،  فيها  تنتج 

لل�سباغ اجلديد  اأن يكون  اأّنه مُيكن   مفاده 
ٌّ
تلقائي

اإىل  ل  التو�سّ  
ّ
يتم مل  اأّنه  بيد  عالجّية.  خ�سائ�س 

املجموعة  املعطيات  من    
ّ
الفرتا�سي احلّد�س  هذا 

اأي  وجادي،  مبداأ  ح�سيلة  كان  ولكنه  م�سبقًا، 

افرتا�س اإيهرلي�س باأّنه »ميكن اأن يكون لل�سباغ ذا 

الن�ساط التلويني الأق�سى، اجنذاب خا�ّس لطفيلّيات 

اأّنه  يل  يبدو  هكذا  امل�سيف«.   
ّ
احلي الكائن  داخل 

ميكننا و�سف اكت�ساف عقاقري ال�سولفوناميد على 

 ولي�س بال�ستقراء 
ّ
نحو �سليم بالتكذيب امليكانيكي

البيكويّن. 

لقد قّدم َمَثل اكت�ساف عقاقري ال�سولفوناميد مفهوم 

يف  الأعظم  الأهمّية  ذو  املفهوم  وهو  الوجادة، 

املنا�سبة  اللحظة  هي  هذه  ال�سطناعي.  الذكاء 

عنى 
ُ
ي� الذي  احلايل  الف�سل  من  بالنقلة  للقيام 

باملنهجية العلمّية اإىل الف�سل التايل الذي �سيقدم 

اأن  فقبل  ال�سطناعي.  الذكاء  ماّدة  من  بع�سًا 

تاأدية مالحظة  املفيد  �سيكون من  ذلك،  اإىل  اأنتقل 

على  لحقًا  ت�ساعدنا  رمّبا  الوجادة  حول  اأخرية 

ربط الف�سَلني معًا. كما ميكن اعتبار مبداأ الوجادة 

ال�سولفوناميد  اكت�ساف عقاقري  َمَثل  امل�ستخدم يف 

املاأخوذات  )اأو  اخللفّية  املعرفة  من  جزء  وكاأنه 

بها( للعلماء العاملني يف املجال املراد البحث فيه. 

فكما راأينا، لقد كانت الوجادة ال�سباغّية افرتا�سًا 

لبع�س  تعميمًا   بالواقع  كانت  والتي  لإهرلي�س 

النتائج التي ح�سل عليها اإهرلي�س اإّبان عمله على 

ال�سباغ احليوّي وعلى عالج املالريا .ويبدو يل اأن 

املبداأ القائل ياإمكانّية متاهي الوجادة مع املعرفة 

اخللفية هو مبداأ �سمد يف حالت عديدة ورمبا يف 

جُمملها. لذا، �سرنى اأّن برامج التعّلم الآيّل، ول �سّيما 

دائمًا  حتتوي   
ّ
التيورينغي التقليد  تتبع  التي  تلك 

تعمل  معّينة،  ب�سورة  دة 
ّ
مكو خلفّية  معرفة  على 

على توجيه الربنامج يف بحثه عن فر�سّية ت�سلح 

للمعطيات، وبالتايل فاإّنها  تلعب دور الوجادة.
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 .)1961 :464

5 - يف مقاربة �سابقة لهذا املو�سوع ا�ستخدمت م�سطلح ال�ستقراء اخلاّلق، 

ال�ستقراء  من  النوع  هذا  بح�رصية  اأخذت  اأنني  مبا   .)  )48  :1993 غيليز 

اأّن هذا امل�سطلح جمحف بحق احلوا�سيب  اأو�سح يل دونالد ميت�سي  للب�رص، 

التي ميكن اأن تكون خاّلقة اأي�سًا. ويف حني اأّنه لي�س لدي رغبة يف التمييز 

�سد احلوا�سيب، قمت بتغيري ال�سم اإىل ال�ستقراء احلد�سي.

مع  جداً  املحّفزة  املحادثات  بع�س  من  الق�سم  هذا  فكرة  جاءت  لقد   -  6

�ساين  مركز  يف  ال�سيدلة  علم  يف  بروفي�سور  وهو  روبن�سون،  د.  جوزيف 

اليوبيل الف�سي لغلني يف  التقينا يف  العلمي لل�سحة قي �سرياكروز، عندما 

اأكتوبر 1990. اأو�سح يل روبن�سون اأّنه يتم اكت�ساف معظم العقاقري بوا�سطة 

اأّن هذا الأمر يطرح �سعوبات على نظرية »احلدو�س  الك�سف امل�سحي، وبنّي 

لقد كان لطيفًا  العلمي اخلا�سة ببوبر.  التطور  الفرتا�سية والدحو�س« يف 

امل�ساألة  بهذه  املتعلقة  املواد  بع�س  لحقًا  اإيّل  لري�سل  الكفاية  فيه  مبا 

وم�سائل اأخرى يف فل�سفة العلوم. 

العقاقري  معظم  اكت�ساف  »يتم  لغوث:  التالية  املقولة  املواد  هذه  ت�سمنت 

اليوم بوا�سطة الك�سف امل�سحي« )1970: 36(، الأمر الذي علق عليه جوزيف 

هو  ما،  غر�س  ولأي  املركب،  اأّن  على  ت�سدد  ل  املقولة  هذه  اأن  روبن�سون 

توليفة، مت اإخ�ساعه اإىل كل اأنواع الك�سوفات امل�سحية ملعرفة اأي ن�ساطات 

اأخرى ميكن اأن يقوم بها. ما يدل على اأّن اكت�ساف عقاقري ال�سولفوناميد هو 

منوذج عن اكت�ساف العقاقري ب�سكل عام، وبالتايل فاإن حتليل هذه احلالة هو 

 دالٌّ على درا�سة املنهج العلمي.
ٌ
بالتاأكيد اأمر

التي ا�ستخدمها دوماك كان قد  اإن العر�س التايل »لوجادة ال�سباغ«   - 7

اإهرليت�س  ن�سخته عن كتاب  اأعارين  الذي  اإيرلز   زميلي مالفني 
ّ
اقرتحه علي

�س.   و.  الربوف�سور  تعليقات  بع�س  من  ا�ستفدنا  كما   .1966 عام  ال�سادر 

بومان من ق�سم الفيزيولوجيا وعلم ال�سيدلة يف جامعة �سرتاثكاليد.

8 - اإن هذه النظرة خمتلفة عن تلك املوجودة يف غيليز )1993:50(. ذلك اأن 

اأ�سباب هذا التغيري يف وجهة النظر مت�سمنة يف بقية املقطع.

ما،  ب�سكل  مقّيد  لال�ستقراء  التعريف  هذا  اأّن  على  اأحدهم  اعرت�س  لقد   -  9

ا�ستدللت  من  يتكون  اأنه  لو  كما  عمومية  اأكرث  ب�سكل  تعريفه  وميكن 

حاملة  اأنها  توهم  اأو  لال�ستنتاج،  حاملة  املقدمات  تكون  بحيث  ا�ستقرائية 

له، دون اأن ت�ستلزمه.  يف هذه احلالة لن يكون هنالك من حاجة »ملجموعة« 

معطيات، وميكن ال�ستدلل ا�ستقرائيًا على الفر�سية من معطى مفرد.

بالطبع اإّن م�سطلح »ا�ستقراء« م�سطلٌح ف�سفا�س، واإّن التعريف الأو�سع الذي 

اأتينا على و�سفه ميكن اأّن يكون مفيداً لبع�س الأغرا�س. بيد اأنني اأف�سل، يف 

هذه املناق�سة، التعريق الأ�سيق املعطى يف الن�س، اإذ يبدو اأّنه  يج�سد ت�سور 

مع  اأي�سًا  يتالءم  اأّنه  كما  وبوبر،  بيكون  من  كّلٌ  ا�ستخدمه  الذي  ال�ستقراء 

النظر اإىل التعلم الآيل كما �سرنى.
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93 \ �شاعر من لبنان 

حوار : ا�سماعيل فقيه \ 

ال�شاعر اللبناين �شوقي بزيع، واحد من ال�شعراء الذين ان�رصفوا اىل العذوبة 

وال�شعر باكراً، فمنذ بدايته مع ال�شعر والكتابة وهو يتلو فعل اجلمال على 

اللغة وعلى احلياة نف�شها. يف ق�شيدته الكثري من احل�شور،ح�شور الغياب. 

الوجود  التي ت�شكل له م�شافة  اأن املراأة  كل غائب يح�رص يف �شعره.حتى 

كلها،هي حا�رصة وغائبة و�رصاب يف م�شاحة حياته وعمره. وتبقى الق�شيدة، 

كما  املقبلة،  احلياة  م�شافة  اىل  بها  يهتدي  والأخري.  الأول  مالذه  ق�شيدته 

عربها يف امل�شافة املا�شية.

رئة  يتنف�س من  ال�شاعر،  ويعي�شها  عا�شها  ونا�شجة  فاعلة  �شعرية  جتربة 

ال�شاعرية  تلك  واحلياة،جند  ال�شعر  عن  كالمه  يف  حتى  �شافية.  �شعرية 

التي ل تغادر حروف كلماته وحركات يديه وعينيه. فماذا يقول  اخل�شبة 

ال�شاعر بعد جتربته مع احلياة وال�شعر؟

�ساعر فـي امل�سافة التي ال حتد

ال�شعر هو الق�در على انت�ش�لن� من الي�أ�س

83
ت
ءا
���ا

�����
ق���

ل��

p اأخاف من الإ�سابة بال�سكتة 
      ال�ضعرية والن�ضوب وخيانة اللغة



pp كيف تعرّف نف�شك اليوم بعد جتربتك يف ال�شعر 

واحلياة،من هو ال�شاعر �شوقي بزيع؟

uu مثل هذا ال�ش�ؤال يبدو ب�شيطًا اىل حد البداهة 

التعقيدات  من  متاهة  ي�شتبطن  الظاهر،لكنه  من 

قبيل  من  يكن  ومل  عنها،  النقاب  ك�شف  ي�شعب 

ال�شهرية  عبارته  يطلق  �شقراط  يجعل  اأن  ال�شدفة 

وال�ج�د  الذات  الكتناه  مدخاًل  نف�شك«  »اعرف 

باالإن�شان  يناط  التي  االأ�شا�س  املهمة  ولتحديد 

يفعله.  ما  كل  باجتاهها يف  والت�ش�يب  اجنازها 

على  املعري  طرحه  ما  نف�س  وه� 

هتف  حني  العارف  �ش�ؤال  �شيغة 

اأتزعم  له:  قائاًل  ان�شان،  اأي  لالإن�شان، 

اأنك جرم �شغري / وفيك انط�ى العامل 

االأكرب. انطالقًا من ذلك ا�شتطيع الق�ل 

انني ال اأجد تعريفًا واحداً لنف�شي، فكل 

املفت�حة  اله�ية  من  ن�ع  ه�  تعريف 

الزمن  مع   
رّ

والتغري االلتبا�س  على  ابداً 

املعارف  من  املزيد  اكت�شاب  ومع 

اأق�ل  اأن  اأ�شتطيع  ذلك  واخلربات.ومع 

يف  ال�شعراء  يق�ل  كما  املح�شلة،  يف 

العادة،باأنني كائن من كلمات، وباأنني 

خارج  بها  يعتقد  لنف�شي  �شفة  اأجد  ال 

ال  التحديد  وجه  على  وال�شعر  الكتابة. 

يقبل  وال  احلياة،  على  تناف�شه  ة( 
رّ
)�رض باأي  يقبل 

التقا�شم مع اأحد اأو اأي �شيء اأو م�رضوع ج�هري، 

واأنت يا ا�شماعيل فقيه ك�شاعر تعرف وتعلم باأننا 

نحمل هذا املر�س يف اجلينات نف�شها، وباأنه ه� 

الذي يحدد م�عد مغادرته لنا، اأو مالزمة لل�شخ�س 

امل�شاب باأعرا�س مدى احلياة.

pp ما جدوى ال�شعر يف حياتك واأيامك اىل اين 

اأو�شلك، كيف تعرّف ال�شعر اليوم؟

اىل  باالهتداء  وفق  قبلي  اأحداً  باأن  اأعتقد  ال   uu

اأو  طبيعته  اأو  ال�شعر  معنى  عن  �شافية  اجابة 

نف�شها  االإجابة  اأجاب�ا  �شبق�ين  من  وظيفته.كل 

تقريبًا وقال�ا باأنهم مل يختاروا ط�عًا اأن يك�ن�ا 

ليك�ن�ا  اختارهم  الذي  ه�  ال�شعر  اأن  بل  �شعراء، 

والالمرئي، بني  املرئي  ما بني  ن�ع  و�شطاء من 

و�شياطينها،  االأر�س  به،بني  واملحل�م  املمكن 

لكم  يق�ل  كاأن  عك�شيًا،  ال�ش�ؤال  يطرح  اأن  ولكن 

دمنا  ما  العامل  عن  ال�شعر  يغيب  وملاذا  اأحدهم، 

غري قادرين، كب�رض، على حت�يل الق�شايا الكربى 

واالإجباري،  املاأ�شاوي  م�شارها  عن 

اأو  املر�س  جنابه  اأن  قادرين  وغري 

احلب اأو الكراهية اأو ال�شيخ�خة ومرور 

واحلرية  العدالة  نق�شان  اأو  الزمن 

ال�شيف امل�شلط للم�ت بهذه  اأو  واخلبز 

جائزة  متنحنا  التي  امل�اربة  الطريقة 

عن  العجز  ظل  يف  رمزية  تر�شية 

احل�ش�ل عن اجلائزة الكربى التي هي 

كاحلب،  وال�شعر  امل�ت  واإلغاء  اخلل�د 

قابلة  احلياة  لت�شبح  منه  بد  ال  وهم 

الأن تعا�س ولكي يخلق لنا ظهرياً ول� 

الربزخ  ذلك  عب�ر  على  ي�شاعدنا  ه�شًا 

كما  وامل�ت،  ال�الدة  بني  امل�ح�س 

ب�شكل  ومينعنا   ، ال�شجر  من  يحمينا 

ومكتملة  ناجزة  خمل�قات  ل�شنا  باأننا  وباآخر 

وباأن  بالنق�شان،  بل كائنات حمك�مة  احل�ش�ر، 

انت�شالنا  على  قادران  عام،  ب�جه  والفن  ال�شعر 

اأن  ن�شتطيع  باأننا  واإقناعنا  الياأ�س  وهدة  من 

ال�تر.  اأو  الكتلة  اأو  الل�ن  اأو  اللغة  اأنف�شنا عرب  نلد 

وزواله  وانقرا�شه  ال�شعر  انقرا�س  من  زعم  وكل 

لها  يت�شدى  التي  الق�شايا  الأن  باطل،  زعم  ه� 

حل  ل�  وحتى   . نف�شه  لل�ج�د  مالزمة  الفن  هذا 

اأو احلرية، فهم  اأو اال�شطهاد  الفقر  الب�رض م�شاألة 

االأكرث  امل�شائل  حل  عل  وبالقطع،   ، قادرين  غري 
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ج�هرية التي حريت الفال�شفة واأوقفتهم عاجزين 

اأمام تاأويلها ، والتي تتيح لل�شعراء الهام�س االأكرث 

ات�شاعًا الخرتاع اأج�بة �رضعان ما يثبت بطالنها، 

لكن ما يظل منها ه� قلق الغابة االأخيلة والروؤى 

واجلماليات املده�شة.

يقوم  اأن  لل�شعر  ميكن  هل  املوت،  ذكرت   pp

مبواجهة ناجحة اأمام املوت؟

يت�شل  لل�شعر  االأ�شا�شي  املعنى   uu

املتعددة.  اأ�شكاله  يف  امل�ت  مبقاومة 

فثمة م�ت داخل احلياة يت�شل بال�شاأم 

اجلدوى  وفقدان  والقن�ط  واالإفال�س 

مبنع  عليه  يرد  اأن  ال�شعر  ي�شتطيع   ،

عن  النف�س  واإلهاء  االقرتاب  من  ال�شاأم 

للجمال  مناطق  بابتكار  والفرح   ، الكثرية  اآالمها 

منلك  ال  احلياة  خارج  م�ت  وثمة   . ماأه�لة  غري 

دفعُا له ، لكننا ن�ؤيد من خالل ال�شعر فكرة اخلل�د 

اخرتاق  على  الفائقة  بقدرتنا  ون�شعر   ، داخلنا  يف 

اإن كل �شخ�س  الزمن والتجدد مع كل جيل الحق. 

فنحن منلك  لذلك  احياءنا من جديد،  يعيد  يقروؤنا 

ويح�رضين  القراء.  من  منلك  ما  بقدر  احلي�ات  من 

اأن  قلرّ  للقراءة  طريف  معنى  املنا�شبة  هذه  يف 

العرب  ل�شان  يف  ورد  فقد  النا�س.  بال  يف  يخطر 

باأن القراءة تعني ال�الدة، ويقال قراأت رحم املراأة 

اذا ا�شتطاع الرحم اأن يجمع بع�شه على بع�س وال 

ي�شمح باإجها�س اجلنني. وانطالقًا من ذلك فاإن كل 

�شاعر حقيقي يحجز لنف�شه اأ�رضة والدات كثرية يف 

امل�شتقبل.

احلياة  كوارث  من  بال�شعر  حتتمي  كاأنك   pp

والوجود؟

كان  فاإذا  ذلك.  يفعل  الذي  ال�حيد  اأنا  ل�شت   uu

فاإن  لالإقامة  �شاحلًا  وطنًا  اللغة  يعتربون  البع�س 

ل ال�شعر اىل �شالح حلماية حدود ال�طن الرمزي  حت�رّ

ه� اأمر بديهي وغري م�شتهجن، خا�شة اأن ال�شعراء ال 

ميلك�ن جي��شًا لفتح املمالك ل�شد الهجمات امل�شددة 

نح�هم من كل �ش�ب ، ولكن ال�شالح الذي ميلك�نه 

، يف راأيي، ه� على ه�شا�شته ، اأثبت واأ�شد م�شاًء من 

الراهن  على  �شلطتهم  يثبت  ال  الأنه   ، اآخر  �شالح  اأي 

فح�شب ، كما يفعل القادة وزعماء الدول 

، ولكنه يتيح لهم اأن يربم�ا مع االأبدية 

عقداً غري اآيٍل للنق�س من اأي طرف كان. 

العرب  ي�شمي  اأن  امل�شادفة  من  هل  ثم 

واأن   ، بيتا  املنظ�مة  ال�شعرية  ال�حدة 

ي�شم�ا جمم�عة الق�شائد دي�انًا؟ كاأنهم 

االأهم  ال�شاعر  بيت  اللغة  يعتربون  بذلك 

ال�شعرية  اأعماله  اأن  كما  االأبقى،  وح�شنه  ومالذه 

الب�رضية  للجماعة  يت�شع  مرتاٍم  دي�ان  اىل  تتح�ل 

برمتها.

95 نزوى العدد 83 - ي�لي� 2015

حتّول ال�سعر

اىل �سالح 

حلماية حدود 

الوطن الرمزي

s ح�ار.. ح�ار.. ح�ار   s s



اأو حتدد مفهوم عالقتك مب�شار  تر�شم  pp كيف 

الكتابة والفن ب�شكل عام؟

عالقة  يف  االأ�شا�شية  االإ�شكالية  تك�ن  قد   uu

عدم  يف  متمثلة  ال�شعر  ومنه   ، بالفن  االإن�شان 

الت�اوؤم بني حمدودية احلياة ومطلقية الفن. فنحن 

كلما اأجنزنا ق�شيدة اأو عماًل فنيا ما �شعرنا باأننا 

ارية«  نفرغ متاما من الداخل، واأننا بتنا مثل »البطرّ

الفارغة التي خ�ت من كهربائها ب�شكل تام. لكننا 

ننتبه بعد ذلك اىل اأن هذه »البطارية« 

بكهرباء  نف�شها  ت�شحن  ما  �رضعان 

اىل  نع�د  التي  املتجددة  الطاقة  من 

ن�شعر  مرة  كل  يف  حني.  بعد  افراغها 

نريد  ال  واأننا  ق�له  نريد  ما  قلنا  اأننا 

احلياة  حلم  اىل  الع�دة  �ش�ى  �شيئًا 

كما  وامللم��شني  احلقيقيني  ودمها 

نكت�شف   ولكننا  اهلل.  خلق  �شائر  يفعل 

لها  �شفاف  ال  ق�ة  مع   نتعامل  اأننا 

اىل  ن�شل  وحني  للنفاد.  قابلة  وغري 

كه�لتنا نكت�شف اأننا ما زلنا يف بداية 

لن  اأمامنا  املتاح  ال�قت  واأن  الطريق 

اأو لي�س  يتيح لنا مبارحة هذه البداية. 

اأمام   ذلك مماثاًل حلرية عنرتة العب�شي 

من  كتابتها  متت  التي  الق�شائد  ركام 

»هل  بالق�ل،  عنها  عرب  والتي  قبل 

كان  فاإذا  مرتدم«؟  من  ال�شعراء  غادر 

ال�شاعر الذي ا�شتهل م�شرية ال�شعر العربي قد وقف 

الكتابة، فما  اأمام قدم املعاين و�شيخ�خة  حائرا  

ه� حال املتاأخرين من اأمثالنا الذين اأت�ا الزمان 

اأب� الطيب املتنبي ، و ما زال�ا  اأواخره، وفق  على 

ي�شعرون باأن ما ترك لهم من ك�ش�ف ولقى ابداعية 

حقيقي  �شاعر  كل  فاإن  ذلك  ومع  القليل.  اأقل  ه� 

ه�  ما  واأن  جديد  من   ال�شعر  ي�شتهل  باأنه  ي�شعر 

اإ�شافة جملة  بل  �شبقه،  تكرار من  لي�س  به  من�ط 

�شبهه  الذي  الهائل  ال�شعري  الكتاب  اىل  جديدة، 

االإرجنتيني »ب�رخ�س« باملتاهة اخلال�شة. ينهي 

اآخر ومقاربة  لق�ل  العدة  ال�شاعر حياته وه� يعد 

غ�شته  معه  وترحل  يرحل  ثم  للكلمات  خمتلفة 

واإح�شا�شه بالعجز عن اإمتام اجلملة. وه� ما يف�رض 

اأنفا�شه  يلفظ  وه�  ها�شكل  ملاري  جربان  ق�ل 

يقلها  مل  ق�لها  يريد  التي  الكلمة  باأن   ، االأخرية 

بعد، وعلى االأرجح لن يق�لها اأحد اأبداً . وقد يك�ن 

امل�ت ه�  هذه الكلمة االأخرية.

جتربتك  ينابيع  عن  وماذا   pp

ال�شعرية مبراحلها املتعددة؟

ال  االإن�شان  باأن  يعتقدون  ممن  اأنا   uu

ي�شبح �شاعراً، بل ي�لد �شاعراً. فه� يزود 

وقدرة  خا�شة  بقابليات  البداية  منذ 

اللغة ال  ازاء  اال�شت�شعار وح�شا�شية  على 

ميلكها اإال قلة قليلة من النا�س.

ميكن  امل�هبة  هي  �شلبة  ن�اة  ثمة 

اأن يبني عليها يف مراحل حياته  للمرء 

الالحقة غرفًا اأو ط�ابق اأو اأبراجًا عالية 

من  بناء  اأي  ي�شتقيم  ال  ن�اة  ولكنها   ،

دونها. انطالقًا من هذه البديهة اأ�شتطيع 

ال  مبكر  عمر  يف  اكت�شفت  باأنني  الق�ل 

يف  قدرة  الثامنة  اأو  ال�شابعة  يتجاوز 

تاأليف  على  امل�شدر  جمه�لة  داخلي 

االأخطاء  من  وخالية  منظ�مة  اأبياٍت 

املحكية حينًا  اللهجة  �شكل  تاأخذ  كانت  االإيقاعية، 

والف�شحى حينًا اآخر.

pp بني ق�شيدتك الأوىل وق�شيدتك الأخرية)حاليًا( 

م�شافة وا�شعة من الزمن، هل ق�شيدتك الأخرية 

هي نتيجة م�شار طبيعي بداأته بق�شيدتك الأوىل، 

وغريت  حياتك  يف  هّبت  عا�شفة  هناك  اأن  اأو 

جمرى رياح ق�شائدك؟

uu ال اأجد يف جمال االإجابة على �ش�ؤال كهذا اأف�شل 
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من التمثل بنهر هريقليط�س الذي ال ن�شبح يف مياهه 

واحد.  واملجرى  متغرية  فاملياه  ذلك  ومع  مرتني، 

فتجدد املياه ال يغري باأي حال ه�ية النهر واإال لكان 

اأن نطلق على النيل اأو االأمازون ا�شمًا خمتلفًا كلما 

جتددت مياهه.

قليلة  غري  خروقا  يحدث  اأن  للكاتب  ميكن  هكذا 

ق�شائده،  من  واأخرى  ق�شيدة  اأو  واآخر،  دي�ان  بني 

�شيئًا ما  يف احل�شا�شية  اأن  نف�شه مبعنى  ويظل ه� 

�ش�اه،  عن  مييزه  يظل  التعبري  واأ�شكال  والقام��س 

وميكن اأن ي�شيف اىل هذه العنا�رض م�شاألة الع�شب 

اأو درجة الت�تر التي تختلف بني �شاعر واآخر. بهذا 

املعنى اأنا اأنتمي لكل ما كتبته من »عناوين �رضيعة 

ل�طن مقت�ل« حتى »فرا�شات البت�شامة ب�ذا« دون 

 . الي�م عن كل ما كتبته  را�ٍس  اأنني  اأن يعني ذلك 

كتابتها  اأعيد  اأن  ميكن  ال  ومقط�عات  ق�شائد  ثمة 

الي�م كما كتبت يف ال�شابق ، حيث مل تكن الغنائية 

الروؤي�ي، وكانت  البعد  يكفي من  مثقلة مبا  ي�مها 

مبا  اهتمامي  على  ت�شتح�ذ  االإن�شاد  يف  الرغبة 

يفي�س عن حاجة الق�ل ال�شعري، ومع ذلك فال�شاعر 

ه� تاريخه وه� حا�شل النقالت التي يحققها بني 

عمل واآخر. لذلك مل اأعمد اىل حذف دي�ان اأو ق�شيدة 

من ق�شائدي، كما بع�س ال�شعراء من قبل.

ثمة حمطات خمتلفة يف جتربتي تطلبت كثريٍا من 

ال�شمت والتاأمل قبل ال��ش�ل اليها. فحني �شعرت، 

على �شبيل املثال، باأن االأر�س التي ت�شند �شعري 

م��ش�عي  يتجاوز  ومبا  يكفي  مبا  وا�شعة  لي�شت 

ال�شمت  اىل  اأخلدت  واملقاومة،  واجلن�ن  املراأة 

عامي1985و1990  بني  كاملة  �شن�ات  خلم�س 

ومل اكتب ق�شيدة واحدة خالل تلك الفرتة. �شعرت 

باأن الينابيع التي تغذي �شعري قد ن�شبت متامًا 

وانف�شت ال�شياطني اىل اإ�شغالها. على ان ما حدث 

نف�شه  يح�رض  كان  �شغرياً  زلزااًل  ي�شبه  ذلك  بعد 

وكانت  الط�يلة.  ال�شمت  فرتة  خالل  لالنفجار 

املرحلة  تلك  غيث  اأو  الغبار«  »مرثية  جمم�عتي 

التي وطاأت فيها اأماكن غري م�شب�قة بالن�شبة يل 

الذات والعامل،  وباتت الق�شيدة ح�اراً مت�تراً مع 

والدينية  التاريخية  الرم�ز  من  ذلك  بعد  واأخذت 

من  الرم�ز  هذه  تخرج  مماثلة   ح�ارات  الأقيم 

كما  اأو�شع،  ان�شاين  ف�شاء  يف  لتطلقها  خمليتها 

االأخرية«  اجلن  ديك  »ليلة  ق�شيدة  يف  حدث 

بني  العالقة  م�شاألة  �شادم  ب�شكل  تطرح  التي 

التي  ي��شف«  »قم�شان  ق�شيدة  اأو  وامل�ت  احلب 

تبحث عن جمال ال ي�لد مع الب�رض بل يكت�شف�نه 

واالأمل  املكابدة  بئر  اىل  النزول  عرب  ف�شيئًا  �شيئًا 

وامتحانات الروح ال�شاقة.

يف »�رضاب املثنى« كانت هناك نقلة جديدة تتمثل 

اللغة بحد ذاتها، ال ب��شفها  ا�شتنطاق �شاعرية  يف 

واأقمت  ايدي�ل�جي،  اأو  معريف  ملحم�ل  حاماًل 

انطالقًا  امل�ؤنث  وبني  املثنى  بني  ورومزيًا  برزخًا 

اأ�ش�شت  التي  نبك«  »قفا  القي�س  امروؤ  �رضخة  من 

ابعد من الف التثنية لغابة الثنائيات العا�شقة التي 
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ظهرت مع »عروة« و »عفراء«،وقي�س وليلى وجميل 

والعا�شقات.  الع�شاق  من  ال�شل�شلة  اآخر  اىل  وبثينة  

وتاء  الن�ش�ة  ن�ن  وعن  املعتل  احلرف  عن  وكتبت 

بها  حتتفل  التي  اجلماليات  من  وغريها  التاأنيث 

العربية. بينما انعطفت متامًا يف »�رضاخ االأ�شجار« 

تربيت  التي  االأ�شجار  عامل  ه�  خمتلف  عامل  نح� 

با�شتمرار  تنادينا  والتي  الطف�لة  زمن  كنفها  يف 

تلك  �شدى  م�شرتجعني  ثانية  مرة  اليها  نع�د  لكي 

الكائنات احلية التي هي اأجمل ما �شقط 

منا من فردو�س.

pp كيف ومتى اكت�شفت ال�شاعر الذي 

ينمو يف داخلك،متى تاأكدت من هذه 

ال�شاعرية يف داخلك؟

ال�شعر  اأعرا�س  باأن  وقلت  �شبق   uu

ال�شابعة،  �شن  يف  اأي  مبكراً  داهمتني 

حيث كنت اأنظم اأغنيات واأزجااًل ومراثي 

املحكية.  باللهجة  قريتي  يف  للراحلني 

وطق��س  الفلكل�ر  يف  االنغما�س  وكان 

احلياة  وتفا�شيل  العا�ش�رائي  الندب 

الي�مية وال�شجارات يف القرية اثر كبري 

غري  ت�ا�شل  نح�  ق�شيدتي  ت�جه  يف 

ف مع وجدان اجلماعة وههم�مها 
رّ
متع�ش

اأوىل  كتبت  العا�رضة  ويف  وه�اج�شها. 

اأخطئ يف  اأن  العام�دية دون  ق�شائدي 

التعرف على بح�ر اخلليل.  ال�زن وقبل 

وه� ما ي�ؤكد يل باأن ثمة يف الفن اأ�شياء ال نتعلمها 

الدم.  ودورة  امل�روثة  اجلينات  ترافقنا يف  بل هي 

والأن النح� وال�رضف ي�شتالن من مكان خمتلف له 

�شن�ات  اىل  احتجت  فقد  والدرا�شة،  بالتعلم  عالقة 

اإ�شافية لكي اأجتاوز االأخطاء الكثرية التي كنت اأقع 

كنت  اجلامعة. هكذا  اىل  ال��ش�ل  قبل مرحلة  فيها 

وحاديها،  ومن�شدها  القرية  م�ؤرخ  االأيام  تلك  يف 

وان  كافيًا  لي�س  لل�شعر  الدور  هذا  اأن  اأدرك  اأن  قبل 

اعمق االأ�شئلة وا�شعب التجارب كانت تنتظرين عند 

منعطفات اأخرى.

يف  اأ�شا�شي  ركن  واملراأة  والعاطفة  احلب   pp

يف  امللتهبة  العالقة  هذه  تف�رص  كيف  �شعرك، 

وح�شور  اأ�شعارك  يقراأ  فمن  وا�شعارك،  حياتك 

غري  خرايف،  كائن  املراة  ان  يظن  فيها  املراأة 

موجود؟

�شعري  من  هامًا  جزءاً  باأن  الق�ل  اأوافقك   uu

حتلق ح�ل املراأة واحتفى بها حينًا، اأو 

غم��شها  على  احتجاج  �رضخة  �شكل 

بدت  ق�شائد  ثمة  اآخر،  حينًا  الهارب 

فيها املراأة حلمًا ورديًا وعر�شًا ج�شديًا 

وثمة  بامل�رضات،  م�شتعال  وروحيًا 

ب�رضخات  اأ�شبه  هي  اأخرى  ق�شائد 

احتجاج عارمة على عالقتي املت�شظية 

بن�شاء �شبيهات باالأحجيات وع�شيات 

على الفهم. طبعًا مل يكن ذلك االهتمام 

باملراأة من قبيل ال�شدفة املجردة، بل 

اإن ما يفي�س عن معدل العادي لل�شغف 

بها ناجم يف تقديري عن ال�شغف طفاًل 

من  م�ؤلفة  كانت  التي  االأم  ب�ش�رة 

حمدودة  غري  وحرب  خال�س  حنان 

كان  الذي  لالأب  ال�شخ�شية  مقابل 

الذك�ري  واعتداده  �شط�ته  يف  ي�شبه 

ثالثية  يف  اجل�اد  عبد  اأحمد  �شخ�شية 

جنيب حمف�ظ. مل يكن ابي يف الطف�لة 

من  باالقرتاب  ال�شغريات  للفتيات  حتى  ي�شمح 

يتم  ما  دامعة  بعني  اأراقب  وكنت  الريفي،  منزلنا 

من لقاءات بني جمايلي من فتيان مرافقني وبني 

داخلي  يف  جرحًا  خلق  ما  وه�  القرية،  فتيات 

على  فعٍل  وكردة  لذلك،  االلتئام،  يف  له  �شبيل  ال 

حرماين املبكر من عامل الن�شاء خا�شة وقد اأجنبت 

اأمي اأربعة ذك�ر على الت�ايل قبل اأن تنجب طفلتها 

لل�شغف  الق�ش�ى  احلدود  اىل  ذهبت  فقد  االأوىل، 

الزمن  ذلك  عن  والتع�ي�س  االأب  على  والتمرد 
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حتى  عليه  اأح�شل  مل  ما  وه�  الن�شاء  من  ال�شاغر 

اأقمتها معهن  التي  العديدة  العالقات  االآن. ورغم 

فيما بعد.

لكن اأمراً اآخر متكن اإ�شافته يف هذا ال�شياق، يت�شل 

بل  حياتي،  يف  ومبا�رض  فردي  كح�ش�ر  باملراأة 

دائمًا  اأفقًا  �شكلت  التي  نف�شها  االأن�ثة  بج�هر 

لق�شائدي ال�شعرية، مبا هي لغز ك�ين من جهة ومبا 

الدائمة  والعالقة  ال�شفافية  من  خا�شة  م�جة  هي 

ببداهة  تت�شل  فاملراأة  وينابيع.  العامل  برباءة 

ي�شع  الذي  باجلمال  املجردة  بال�رضخة  االأ�شياء، 

من اأماكن متعذرة على الذك�ر. وه� جمال تتقاطع 

التي  اأما املراأة  اأو تتعاقبان.  االأن�ثة واالأم�مة  فيه 

و�شفتها بامل�شتحيلة يف �شعري ف�ش�رتها عندي مل 

بتعذر  لدي.  اإح�شا�س  عن  ناجمة  هي  بل  عبثًا  تاأت 

فاملراأة  االأخري.  وعمقها  املراأة  قرارة  اىل  ال��ش�ل 

كالك�ن، متاهة ن�شبح يف داخلها ولي�شت هي نقطة 

ميكن ال��ش�ل اليها.

ظامل،  �شعيد،  قلق،  حزين،  �شاعر  اأنت  هل   pp

مظلوم ، حمكوم، م�شتبد، �شحية، جالد.. ما لون 

وطعم القلق يف حياتك؟

uu قد اأك�ن كل ه�ؤالء جميعًا ب�شكل اأو باآخر، لي�س 

فقط لك�ين �شاعراً بل الأن االإن�شان، كل ان�شان يتقلب 

يجعله  مبا  باالأ�شياء  وعالقته  وطباعه  اأه�ائه  يف 

�ش�رة عن الب�رض اأجمعني. واذا كانت الق�شيدة هي 

وليدة اال�شطدام باللحظة املعي�شة، فمن الطبيعي ان 

حتمل مرة �شمة احلزن ومرة �شمة الفرح ومرة �شمة 

القن�ط.ومع  اىل  تدع�  اأو  باالأمل  تب�رض  او  الده�شة 

ذلك فلي�س ه� االأمر االأهم يف ال�شعر، الأن ما يحدد 

قيمة االأثر االإبداعي والفني اأمر اآخر يت�شل بانت�شال 

اللحظة من طابعها امل�ؤقت وقذفها يف االأبدية.

pp يف عمر الأربعني قبل اأكرث من ع�رصين �شنة 

قلت يل انك و�شلت اىل عمر التوبة، واليوم بعد 

هذا العمر اجلديد بعدما جتاوزت العقد ال�شاد�س 

من العمر، ماذا تقول؟

الزمن  ب�طاأة  اإح�شا�شًا  ال�شعراء  اأكرث  من  اأنا   uu

وانقالب االأح�ال وتتبعًا لتح�الت وجهي يف املراآة، 

وكل  راأ�شي،  قبل  قلبي  يف  متر  تبي�س  �شعرة  فكل 

الهام�س  لتقل�س  م�شغر  تاأبني  فعل  ه�  مير  ي�م 

كتبت  عندما  لذلك  وامل�ت،  الكه�لة  بني  املرتوك 

اأعرب  كنت  عامًا،  ع�رضين  قبل  »االأربع�ن«  ق�شيدة 

ال عن ق�ش�ة ذلك العمر اأو وطاأته وه� ذروة احلياة، 

عن  اأعرب  كنت  بل  والن�شج،  احلي�ية  بني  املنق�شمة 

االأمر  كان  وكذلك  القمة،  بعد  تنتظرين  التي  اله�ى 

يف ق�شائد الحقة تبدو وكاأنها ت�شبث طف�يل باأذيال 

الزمن الهارب. اال اأنني ل�شت من ال�شعراء املحبطني 

البائ�شني اأو العازفني عن احلياة ، بل اأنا على العك�س 

من ذلك، اأرى يف احلياة منحة اإلهية يجب اأن نقدرها 

حق قدرها واأن نعي�شها بكل ج�ارحنا.

بل   ، العمر  يف  التقدم  لي�س  يل  بالن�شبة  االأ�شعب 

والن�ش�ب  ال�شعرية  بال�شكتة  االإ�شابة  من  اخل�ف 

وخيانة اللغة. رمبا كنت حمظ�ظُا لك�ن هذه االأم�ر 

اىل  �شعرية  جمم�عة  الإر�شال  اأتهياأ  واأنا  حت�شل  مل 

املطبعة.      

99 نزوى العدد 83 - ي�لي� 2015

s ح�ار.. ح�ار.. ح�ار   s s



100

 s  s s اأن�ســـي احلــاج 



101\ �شاعر وروائي من العراق يقيم يف الدمنارك.

كتابة وحوار: اأ�سعد اجلبوري \ 

يقطع  احلاج  اأن�شي  كان  والربق،  واملطر  الريح  من  العا�شفة  اللحظات  تلك  يف 

بالكاد حتمي  ال�شينما هرولًة، وهو يحمل مظلًة �شفراء،  اإىل  الأوتيل  الطريق من 

ج�شداً من جنون ذلك الطق�س وم�شاره ال�شيئة. 

مل نر تعبًا على وجه الرجل. اغت�شالُه بتلك املياه، جعلته ن�شطًا داخل ذلك اجللباب 

الأزرق الذي تعلوه نظارة �شم�شية �شوداء، تغطي امل�شاحة العظمى من الوجه. 

عندما اأوقفناه على باب ال�شينما، و�شاألناه عن الفيلم الذي كان يرغب مب�شاهدته، 

ذكَر لنا فيلمًا با�شم )الن�شاُء احلاملات بالدبابات( !!

مل نعلّق ب�شيء على ذلك العنوان الغرائبي املفزع، ابتلعنا ال�شدمة بهدوء، وطلبنا 

منه اإجراء حوار عن حياة ما بعد املوت، ن�شتعر�س فيه منجزه ال�شعرية و�شيئًا 

من زمنه الأر�شي وما بعد الغياب، فوافق بعد �شمت طويل، وقام بتاأجيل م�شاهدة 

الفيلم لوقت لحق، خا�شة واأنه كان ينتظر ال�شاعر الأمريكي )هيو اأودن( مل�شاهدة 

الفيلم معًا. 

بريد ال�سماء االفرتا�سي

ّرٌب لغوي ب�لدرجة الأوىل الق�رئ مخُ

p اندفعُت للقطعة لكي ال اأقدم نف�ضي
      ال�ضعرية قربانا للتكرار



اآنذاك. . رفع اأن�شي احلاج اأ�شابعه يف اله�اء 

الطلق كما ل� تك�ن اأ�شابعه خلية ال�شلكي، 

وحتدث مع اأودن معتذراً. 

بعد ذلك اأخذنا اإىل م�شتل لزراعة اليا�شمني، قال اأنه 

 �شندوق 
رّ

اإليه باأوقات الن�ش�ة وتلم�س عادًة ما يلجاأ 

الذكريات، الأنه ال يكفرّ عن التفتي�س باأوراقه القدمية، 

من اأجل اخرتاق اأحداث العمر على االأر�س يف الزمن 

االأول. 

فيما  �ش�راً،  له  يلتقط  امل�ش�ُر   �شامتني.  جل�شنا 

قال  مفككة.  اأخ�شاب  اأك�ام  املكان  خلفية  مالأت 

ال�قت �رضورة  اأنها كانت �شلبانًا، فقدت مع مرور 

كان  ما  ال�شيد  الأن  القدمية،  هيئتها  على  تك�ن  اأن 

م�شل�بًا اإال يف اأذهان مر�شى الاله�ت. 

»كنت ت�رضخني بني ال�شن�برات، يحمل 

ال�شك�ُن رياح �ش�تك اإىل اأح�شائي. 

اأتلقى  ال�شن�برات  خلف  م�شترتاً  كنُت 

�رضاخِك واأت�رضع كي ال تريني. «

pp هل تتذكر متى كتبت هذا ؟

نُت ذلك بكتاب »لن« .  u اأجل. دورّ

pp كنت تختبئ خلف ال�شنوبرات على 

اليا�شمني.  وراء  تختبئ  نراك  ال�شماء،  ويف  الأر�س، 

هل ثمة �رصّ . ثمة معنى. ثمة عالقة ما بني ال�شنوبر 

واليا�شمني؟

u اأجل . ثمة �رضرّ . ولكن لي�س بالنباتات، بل بفكرة 

االختباء . 

فاأنا، وعندما اأكتب �شعراً، عادة ما اأختبئ خلف نبات 

يقيني من �رضوٍر، طاملا تظهر يل يف اأثناء العمل اأو 

االنخراط بالتاأليف ال�شعري - ال�شيطاين. 

pp هل اأفهم باأنك نباتي بطاقتك ال�شعرية، ول عالقة 

الكيانات  لتدمري  كطاقة  بالكهرومغناطي�شية،  لك 

اللغوية امل�شتع�شية على احلداثة مثاًل ؟

�شدرّ  اأنني  اإال  ال�شعري،  بتك�يني  نباتيًا  ل�شت  ال   u

البعد االإرهابي لق�امي�س اللغة ومعاجمها القا�شية. 

لذلك كنت اأكتُب، واختبئ ول� م�ؤقتًا خلف �شجرة اأو 

ة فعل اللغة  اأن اأتفادى ردرّ جدار اأو حجاب، من اأجل 

املح�شنرّة  ة وغري  احلادرّ ال�شعرية  الكتابات  تلك  على 

بتيار وعي احلداثة اآنذاك. 

على  باعرتا�س  يوم  ذات  اللغُة  واجهتك  هل   pp

وهي  مرّة،  اأ�شمعتَك  واأن  �شبق  هل  مبعنى  �شعرك؟ 

تقول:ما تكتبُه يا اأن�شي لي�س �شعراً ؟ 

u لي�س من حق اللغة اأن تق�ل ذلك الأحد .فاخل�ف من 

اللغة، لي�س قراراً باإلغاء اأعمال التاأليف، اأو ا�شتبدالها 

مبمار�شة مهن اأخرى. ول�ال ال�شعر، الأ�شبحت جميع 

اللغات مدافن لل�شع�ب.  

pp هل لأن ال�شعر �رصّ اللغة ؟

u ال�شعر كما اأظن ه� القدر االأعظم لكل 

اللغة  على  يتقدم  اأنه  التاريخ.  يف  لغة 

ة  الطاردرّ ها 
رّ
ح�ا�ش خال�شة  وه�  ذاتها. 

كاأن  اأي،  والرتمل.  والت�شحر  للم�ت 

دوين  واأنِت   . كلكرّ للغة:اأنا  يق�ل  ال�شعر 

اأن  الطبيعي  ومن  وات.  خردرّ جمم�عة 

كالمًا من هذا الن�ع، ال ينا�شبها البتة. 

pp هل ميكن اعتبار اأن�شي احلاج حاماًل 

لظالل الآخرين �شعريًا ؟

u ميكن اأن يك�ن ذلك �شحيحًا، ولكن بقدر حمدود. 

فاأنا مل اأكن �شجرة على قارعة ال�رضق، الأر�شم ظاليل 

ال�شعرية عن  الغابة  دخلُت  بل  االأر�س.  على  بنف�شي 

طريق عا�شفة خاطفة، الأك�ن �شجرة تاأخذ من بقية 

النباتات الظالل والطبائع واأ�ش�ات اأغاين الريح. 

اإىل �شحني بالطاقات  اأدى  كلرّ ذلك حدث. وكلرّ ذلك 

اخلالقة التي �رضعان ما اأغدقت الق�ة على ن�ش��شي، 

من  كان�ا  �شعراء  ظالل  عن  تعبرياً  اأكرث  وجعلتها 

ال�شخ�شيات امل�ؤثرة يف دمي�مة روح الغابة الغربية. 

تخ�س  �رصوط  بوجود  اعتقدت  واأن  �شبق  هل   pp

التاأثر بالآخر؟

u اأن تتاأثر دون انحناء. ففي ال�شعر م�اد خام من 
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التاأثر عن طريق  ذلك  ت�شتعمل  ال  اأن  ال�شحر، وعليك 

احل�ش� بتلك املعادن. 

pp وهل ما فعلته على الأر�س، كان ان�شهاراً بخامات 

�شعراء اآخرين مثاًل ؟

خائفًا  وكنت  ال�شعر.  يف  التنقيح  اأحبرّ  اأكن  مل   u

ل ذلك التاأثر ما بني ال�شعر وبني نف�شي  من اأن يتح�رّ

�رضعان  اأنني  اإال  القدمي.  برلني  جدار  ي�شبه  ما  اإىل 

من  اأ�شباحي  حُمرراً  العازل،  اجلدار  ذلك  حم�ت  ما 

خمتلف القي�د والتاب�ات. 

ففجاأة  الغزوة.  ي�شبه  مبا  الكتابة  بداأت  اأنَت   pp

وعلى حني غرّه، اقتحمت الرمال ال�شعرية بغري ما 

ي�شمى ب�شفينة ال�شحراء –البعري- . فهل كان كتاب 

»لن« طرياً ُخ�ش�س لقتحام املجال اجلوي للق�شيدة 

العربية اأم ماذا؟

بداية  الت�شحر منذ  التكيف مع  اأنا ف�شلت عدم   u

احلرب . بعبارة اأدق، اندفعت بالقطيعة مع خمل�قات 

اأ�شحي  ال  اأن  اأجل  من  وطق��شه،  ورماله  املا�شي 

ذلك  الأجل  ورمبا   . للتكرار  قربانًا  ال�شعرية  بنف�شي 

مع  اً 
رّ
حر الأمن�  راأ�شي،  يف  التكترّم  �شندوق  ك�رضرُّت 

ال��شف  مع  بالتناق�س  جراأة  االأكرث  اللغة  عنا�رض 

االأرا�شي  ف�ق  للطريان  حما�شًا  واالأ�شدرّ  القدمي، 

امللتهبرّة. 

الينابيع  عن  العزلة  فك  بدافع  ذلك  كان  هل   pp

اخلفّية لل�شعر مثاًل؟

ال�شعر  كان  الدقيق.  باملعنى  عزلة  تلك  تكن  مل   u

الرمال، وكانت ثمة  جمم�عة ينابيع مطم�رة حتت 

تلك  لتفجري  اآخرين،  وعند  عندي  جاحمة  رغبات 

اأن  اأجل  من  اجلي�ل�جية،  االأو�شاع  وتهيئة  االآبار، 

ياأخذ ال�شعر دوره التدفقي يف جمرى احلداثة. 

pp جرى هذا قبل مرحلة التطهري اللغوي لل�شعر اأم 

بعده؟

u بالطبع فان ذلك مل يحدث كله قبل مرحلة تك�ين 

منظ�مة االأحالم. الأنك دون وج�د ق�ة �شامية يف دم 

اللغة، ال تقدر على كتابة ن�س مغاير. 

pp هل تعني بال�شمو، هو و�شول ال�شعر اإىل مرحلة 

الروحانية؟

u ال اأظن ذلك. فما ميكنني ق�له، ه� اأن ال�شم� ال 

يبداأ قبل اإعادة هيكلة القارئ. 

pp وهل تعترب القارئ حار�شًا للغة؟

ب لغ�ي بالدرجة االأوىل. 
رّ
u ال . اأبداً. القارئ خمر

pp واإذاً. . ملاذا اإعادة هيكلته ؟

u من اأجل اأن ينخرط مع اخلراب العام الذي اأردناه 

�شبغت  التي  القرون  من  مئات  بعد  العربي  لل�شعر 

ال�شعر باجلاهليات املتعددة. هذا ه� االخرتاق الذي 

حدث. 

pp ولكن اإل جتدون اأن �شلفية القارئ ل تزال تفر�س 

�شيطرتها على ذهنه، واأنكم مل تتمكنون من جرّه اإىل 

الن�س اجلديد اأو اإىل طقو�س احلداثة؟

u رمبا يج�ز ق�ل �شيء من هذا القبيل، ولكننا يف 

ن. متعدد. ف�شامي. ال  نهاية املطاف اأمام قارئ ُمبطرّ

ميانع من الت�رضد مع الن�س الث�ري، ولكنه ال يرف�س 
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العي�س  اأو  اجلاحظ  �رضير  يف  الن�م  نف�شه  ال�قت  يف 

يف كهف . 

pp اأين ذهبت مبر�شك يا اأن�شي؟

املر�س  اأما  ال�شعر.  بغري  اأنني مر�شت  اأتذكر  ال   u

االآخر، فه� ظل للمر�س االأول لي�س اإال. واأتذكر اأنني 

و�شعت مر�شي داخل نف�شي، ورميتها علبَة حديد اإىل 

اأعايل البحار. هذا ما حدث معي بال�شبط. 

pp كاأنك تريد القول : باأن ال�شعر ُمتحد بدورة املاء 

يف الطبيعة، واأن ل مر�س ينال منه ول جفاف؟

u اخل�ف على ال�شعر غري مربر. ومن يخاف�ن على 

ال�شعر من )الن�شفان( رمبا هم جن�س يعاين من نق�س 

اإىل منابع اخليال  االأوك�شجني  الته�ية. ال ي�شل  يف 

بروؤو�شهم.  

pp كل ال�شعر معافى من الت�شحر براأيك؟

u اأنا اأنظر اإىل ال�شعر ب��شفه قدي�شًا اأو �شحراً ميكن 

ل اجلملة املري�شة اإىل كالم ال يعاين من اأي  اأن يح�رّ

ن�ع من اال�شطراب اللغ�ي. 

pp �شعرٌ ُمعّدل وراثيًا تق�شد؟ اأم اأن ال�شطراب العقلي 

ياأخذ ال�شعر اإىل مدار الغبار والال معنى؟ 

اأن يك�ن م�ؤلفه من تربة  ال�شعر  اأق�شد بقدا�شة    u

ة باالإميان لي�س اإال .  لغ�ية مت�رضبرّ

pp الإميان الالهوتي ح�شب تعبريك ؟!

العظيمة  االأرواح  �شعري متناغم من  كل مقطع   u

يف الك�ن، ميكن اعتباره جزءاً من كتب اهلل. اأنا اأرى 

ذلك واأعتقد به. 

pp هل تعترب الإله �شاعراً يا اإن�شي؟

ق�امي�شها  ومالك  اللغات  منتج  فالرب  نعم.   u

وم��شع حميطاتها. 

ال�شعري، فتجعله مثياًل  النظام  تو�شع من  اأنت   pp

للنظام ال�شم�شي.. من يدفعك اإىل ذلك؟

ما  املتداخلة  االأقيان��س  من حركة  كنت جزءاً   u

بني مياه الذات ومياه اللغة. لذلك كنت اأ�شعى الإدخال 

الق�شيدة اإىل املجرى الزمني املفت�ح. ورمبا جنحت 

اإىل حد ما . 

pp اأنت حررت ال�شعر من الأقفا�س يف البدء. ولكنك 

وقعت يف مطّب اخلوامت. األ تفر�س كتابات من ذلك 

القبيل، منطًا ل ين�شجم مع الروؤية النفتاحية الأوىل 

م�شريتك ال�شعرية التي ب�رصت بها ؟

u يف بدايات حياتي، ع�شت مراهقة �شعرية نادرة. 

�شلرّة  يف  تتقافز  اأ�شماك  جمم�عة  عندي  اللغة  كانت 

الراأ�س ف�ق بع�شها. 

ما  عادة  التي  املخاوف  كل  ل�رضب  ميااًل  وكنت 

ال�شعراء، تلك املتعلقة باالأوزان وبالق�ايف  يخ�شاها 

األتفت  اأن  دون  م�شيُت  وهكذا  والنمطية.  وبالرتابة 

الأحد. 

من  �شعراء  على  التكاء  بف�شل  ذلك  جرى  هل   pp

الغرب الأوروبي مثاًل؟

ال�شعرية اخلا�شة  النظرية  �شاعدوك يف تثبيت تلك 

بق�شيدة النرث؟

لتعبيد  احلجارة  منهم  الكثري  يل   
رّ
وفر لقد  نعم.   u

الطريق اإىل ال�شعر؟

pp والطريان! األي�س ال�شعر طريانًا؟

الداخلية  ال�شاعر  طي�ر  تفعل  وطاملا  بالتاأكيد.   u

ذلك بداًل منه. فاللغة دون ف�شاءات، ه� جتريد لل�شعر 

من اأهم خ�شائ�شه وجتلياته. 

بها  اأثقلت  واأن  �شبق  التي  الدينية  اللغة  pp حتى 

كاهل ن�شو�شك يا اأن�شي؟

u اأنا مل اآِت بامل�شيحية ل�شعري، بل هي التي �رضرّبت 

ينابيُعها اإىل ن�ش��شي بهدوء، حتى اأكملت اإغراقي . 

تركب  ومل  نوح  من  النجدة  تطلب  مل  ولكنك   pp

�شفينتُه !

u ال�شاعر �شفينة نف�شه كما اأعتقد. وعندما رف�شت 

باأن  مني،  تعبري  فذلك  ال�شفينة،  ظهر  اإىل  ال�شع�د 

به  يليق  وال  ووحيد،  واحد  ا�شتثنائي  كائٌن  ال�شعَر 

ال�شع�د مع حي�انات م�شتن�شخة من كل زوج اثنني. 

ال�شاعر بط�فانه اللغ�ي  اأن ي�شتغرق  االأف�شل براأيي 
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ميكن  ال   . وك�ارث  ونحيبًا  رومان�شًا  اأو  اله�تًا 

لل�شاعر اأن يك�ن منتدبًا لق�س روايات غريه. فمهما 

اأطال الزمُن بعمر ال�شاعر، جتده م�شغ�اًل با�شتعرا�س 

يف  وكلماته  وخمل�قاته  و�شياطينه  اأرواحه 

مهرجانات م�رضحية غري منتهية ال�شالحية . 

pp األ ترى يف ذلك وهمًا توؤكدُه الهوة الوا�شعة ما 

بني القارئ ومنتج الن�ّس؟

u ذلك يحدث عندما ي�شتعمل ال�شعراُء ال�شعَر �رضفة 

فكرة  ثمة  ال�شبابية.  وبالعني  القاع  على  لالإطاللة 

تتعلق بعدم االكرتاث بالقارئ. 

pp األي�شت ثمة ق�شوة يف ذلك، كاأن ل يكون القارئ 

من م�شادر الإلهام مثاًل؟

االإلهام  بهذا  للقارئ  عالقة  ال   u

القارئ  عنه.  تتحدث  الذي  املجازي 

ُملتِهٌم الأغلب حمت�يات الن�ش��س واأثاث 

ال�شاعر اللغ�ية، ولي�س ملهمًا اإال ل�شي�ف 

ق�اه  جل  ي�شتنه�س  ما  عادًة  التي  النقد 

للتحري�س على قتل الن�س اأو ت�رضيحه اأو 

اإرهابه. 

م�شادر  من  م�شدر  العربي  فالقارئ 

اإرهاب الن�ش��س احلارقة اخلارقة . 

ميكن  روائح  احلاج  اإن�شي  عند  للكلمات  هل   pp

احلوا�ّس  اأمكنة  من  طردها  ميكن  بلّذة.  ا�شتن�شاقها 

بعنف. ميكن الوثوق بها يف اأثناء الكتابة؟

u كل كلمة عندي مبثابة قمي�س ميكن االرت�اء من 

عطره بال�شد من احلرمان. وكل كلمة عندي مبثابة 

منطاد ميكن الطريان به اأعلى نقطة من العدم. وكل 

كلمة متر بخاطري، كاأنها جنمة بي�شاء على �شجرة 

امليالد. 

التاأمل  لنظرية  خال�شة  اللغ�ي  فاال�شتن�شاق  لذا 

مبجرى الكلمة. فنحن عندما نكتب هذه الكلمة اأو تلك 

على ال�رق، ونغادر ال�شفحة، ال نعرف كيف تق�شي 

تلك الكلمات حياتها بعد اأن تفرتق عن م�ؤلفها. 

ميتة.  كاأحرف  الكلمات  ي�شتهلك�ن  الكترّاب  اأغلب 

لقب�س  ويغادرون  ال�رق،  على  برميها  يق�م�ن 

على  ظه�رها  ومنذ  الكلمات  فيما  اال�شتكتاب.  ثمن 

اأن  ميكن  لذلك  متامًا.  العك�س  تفعل  كانت  االأر�س، 

ن�شتن�شق عطر الكلمات حتى بعد مرور اآالف االأع�ام 

من الزمن. 

pp هل وجدت يف الآخرة �شعراًء يوؤمنون بعطر اللغة 

مثاًل ؟

تك�ينه  �شد  وينا�شل  اإال  هنا  �شاعر  من  ما   u

ال�شابق، اأق�شد �شد مك�ناته القدمية. قد ت�شاأل ملاذا 

يحدث ذلك هنا بال�شبط، وقد ت�شمع اأحدهم يق�ل لك: 

اأن االآخرة هي املكان االأف�شل لل�شعر من االأر�س. 

pp هل لأن ال�شعر يف الآخرة، ي�شبح ممار�شة روحية 

خارج دائرة املوت ؟

u الرب هنا �شد الت�شييق على احلريات. 

يف  ال�شعر  من  النيل  حاول�ا  من  وكل 

الدنيا، كندرّ لكتابته، مل يجدوا من ي�ؤازر 

على  ال�شعر  �شدرّ  التحري�شية  اأفكارهم 

ط�ل ال�شم�ات وعر�شها. 

وهذا باعتقادي، يربهن على اأن خمتلف 

االأطراف، لديها رغبة باإحياء دور ال�شعر 

ومنع اإ�شابته بالتبددرّ الروحاين. 

الرومنطيقية  الروؤية  بهذه  متم�شكًا  تبدو  كم   pp

اإزاء ال�شعر. هل يعود ذلك ب�شبب وقوعك يف جمرى 

الغناء؟

ليك�ن  �شعري،  اإىل  فريوز  �ش�ت  اأدخلُت  لقد   u

مبثابة اجلذر التكعيبي لكل حرف يتحرك يف عم�م 

الن�س، حتى اأنني تاأكدت باأن �شعري لي�س اإال ترديداً 

لذلك ال�ش�ت املنبعث من خاليا البل�ر اأو الياق�ت. 

و  لن   « ديوان  بعد  احلاج  اإن�شي  �شكت  األهذا   pp

»الراأ�س املقطوع«

و»ما�شي الأيام الآتية«

و»ماذا �شنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة؟

الينابيع  حتى  الطويل  ب�شعرها  »الر�شولة  وديوان 

وديوان »الوليمة« 
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وكتاب  كلمات«  كلمات  »كلمات  بكتاب  لتنتهي 

خوامت؟

u قد ال تليق اخل�امت بال�شعر. فالنهايات اأمٌر مفجع 

بالن�شبة لل�شاعر احلداث�ي، الأنه ي�شلرّ حركة الكلمات، 

ويعدمها باخلامت اأو باخلامتة. 

 . للفي�شان  ال�شعر  يق�د  اأخرى  ناحية  من  ذلك  لكن 

فبمجرد اأن تغلق جمرى النهر، اأي اأن ت�شع نهاية له، 

فاإنك تدفع مبياهه لالرتفاع . اأنا دفعت باملياه اإىل 

الطغيان النرثي فيما كتبته باخل�امت، وهذا عك�س ما 

ورد يف ال�ش�ؤال. 

الذي افتتحت به كتاب  pp ولكنك قلت يف بيانك 

فكيف  نهائي«.  هو  ما  ال�شعر  »لي�س يف  باأن  )لن( 

الذي  البيان  ذلك  بعد  و�شعتها  التي  اخلوامت  تف�رص 

اأن »�شاعر ق�شيدة النرث �شاعر حر،  اأكدت فيه على 

اأي�شًا، تعظم حاجته  اإن�شانًا حراً،  ومبقدار ما يكون 

جريه،  ترافق  به،  للغة حتيط  متوا�شل  اخرتاع  اإىل 

تلتقط فكره الهائل الت�شوي�س والنظام معًا «. 

u اأنا ا�شتثمرت التمرد يف بداياتي ال�شعرية، وحتى 

انعدام احلدود ما بني املعق�ل والالمعق�ل. 

كنت ال اأمار�س الكتابة كما يحدث عند االآخرين، اإمنا 

كنت اأقفز واأنط واألعب ال�شريك على خي�ط الكلمات. 

القام��س  تاأِت من  اأنتجها، مل  التي كنت  فالق�شيدة 

فقط، بل من حركة الدم يف اجل�شد. 

وجزراً  مّداً  اللغة  بحركة  مرتبطًا  دمك  كان  هل   pp

كما اأظنك تق�شد ؟

u بال�شبط. اأ�شف اإىل ذلك العنف�ان الذي تلب�شني 

حلملة  مراهٌق  قائد  باأنني  اأ�شعر  كنت  مبكر.  ب�شكل 

قطاع  من  ومئات  االأ�شالف  جند  يط�قها  �شعرية، 

احلداثة  مع  يتعار�س  وج�دهم  كان  الذين  الطرق 

وق�شيدة النرث بال�شبط. 

ال�ش�رة  هذه  الكتابة.  ج�شم  يف  مدرّ  مبثابة  حلم  كل 

فقر  اأي  اأن  كما  اللع�ب.  ذهني  يف  احل�ش�ر  دائمة 

بالت�ش�ير اأو بال�ش�رة، ه� جزر ينتج عنه االختناق 

طريق  على  االإيدي�ل�جية  وح�ادثها  اللغة  برمال 

االت��شرتاد. 

pp ولكنك مل تنم على ال�رصير الأيديولوجي يومًا! 

ال�شعري  بني  ما  الت�شادم  ب�شبب  ذلك  كان  هل 

التالطم  من  ال�شعر  تطهري  اأن  اأم  مثاًل،  وال�شيا�شي 

الفكري تخلي�شًا للن�ّس من غبار ال�شوارع؟

اإىل  االأيدي�ل�جي  ال�رضير  من  نف�ري  قاد  لقد   u

معارك �شاخبة و�شامتة على حد �ش�اء. ولكنني يف 

اأجمع عظامي يف كي�س  نهاية املعارك، �رضعان ما 

واأخرج من امليدان الإعادة هيكلة اجل�شد. 

 . الأيديولوجيات وتر�شخ لالهوتيات  pp تنفر من 

كيف ميكن �شياغة معادل مو�شوعي لهذين النقي�شني 

املت�شادين عند اأن�شي احلاج؟

تق�د  االيدول�جيا،  عل�م  يف  اخلطيئة  الأن  رمبا   u

اإىل  بالراأ�س  تدفع  اأو  للمعتقل  املرء  اأو  ال�شاعر 

الرحمة،  اأب�اب  الديانات  لك  تفتح  فيما  املق�شلة، 

فيما ل� ارتكبت مع�شيرّة اأو خطيئة ما. 

pp مع اأنك غري متدين، اإل اأن ن�شو�شك يف غالبها 

بع�س  يف  ت�شل  م�شيحية  بطاقة  مرفوعة  العام 

بع�س  اأ�شحاب  به  يقع  الذي  الغلو  اإىل  الأحايني 

�شيخ  امل�شيحيون  يعتربك  فهل  الإ�شالمية.  التيارات 

طريقة �شوفية على �شبيل املثال؟

u اأنا من عمال ي�ش�ع، ال من عمالة امل�شيحية، اأو 

اأعمال الدين بن�ش��شه التي يعل�ها الغبار. 

بعبارة اأدق: اأنا نادم على جعل �شعري طق�شًا كني�شيًا 

بًا بظالل اأرواح ال�شلف ال�شالرّة.  م�ش�رّ

pp هل تعني بهذا اأنك تلك الإيقونة امله�شّمة التي 

تتوق لف�شيلة ال�شعر دون الدين؟

اأعتقد  وال  كثرياً.  األي�ت(  �س.  )ت.  بي  ا�رضرّ  لقد   u

باأنني �شاأغفر له ي�مًا على تاأثرياته الاله�تية التي 

الت�شقت بفكري وحياتي. 

موت  بعد  كان  هل  احلاج.  اأن�شي  عند  واحلب   pp

اأن  على  وتدرّبت  ندبًا،  فراغًا  �رصّاً  �شو  ليلى  زوجك 

ت�شّد ّرمقه بالكتابة وحدها؟

u كان �شباتًا فقط. 

pp وبعد اأن انتقلت اإىل هذا امللكوت هنا؟

العظيم،  بالكات�ل�غ  املالئكة  اأحد  ياأتني  مل   u

وكيف  الدني�ية،  امراأتي  �ش�رة  على  الأطلع 
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اأ�شبحت بعد كل ذلك الغياب. 

pp ما زلت ر�شينًا.. فهل هذا من �رصوط الآخرة هنا؟

u نحن نعي�س يف هذا العامل دون �رضوط. باالأم�س 

الب��شلة  عن  جربان  خليل  جربان  مع  اأحتدث  كنت 

ال�هاب  عبد  منا  ف�شحك  بالنبي.  ت��شلنا  التي 

على  ليدلكم  تاك�شيًا،  الن�رَض  خذوا  وقال:  البياتي 

ة االأنبياء جمتمعني. 
رّ
جمر

pp وفعلتم بفكرة البياتي ؟

ذلك  على  بريت�ن  اأندره  اعرت�س  فقد  كال.   u

والذئب(  )ليلى  حانة  اإىل  الذهاب  مف�شاًل  االقرتاح، 

من اأجل اإعادة كتابة البيان ال�ش�ريايل بدياًل عن كل 

الكتب التي اأنتجت على مر التاريخ.  

اجلديد  البيان  باإر�شال  و�شتقوم   pp

يف  لن�رصه  ال�شماوي،  الربيد  بوا�شطة 

جريدة النهار . 

على  ُين�رَض  اأن  من  متاأكداً  ل�شت  ال.   u

�شفحات النهار يف قادم االأيام. 

pp هل ب�شبب اإخراجك املوؤمل من جريدة 

بذلت جهداً ا�شتثنائيًا يف تطوير قدراتها 

اأندره بريتون ما  اأن عقلية  اأم  الر�شينة، 

النهار،  جريدة  ورق  مع  تتنا�شب  عادت 

ول مع مزاج وراقي هيئة التحرير ؟

u راأ�شي فارغ من اأية اإجابات. 

pp هل هو اخلوف من الف�شائح التي قد تعيد للحدث 

ي�شتمر  كاأن  اأن�شي،  رغبة  هي  اأم  القدمية،  النريان 

وبالر�شانة  بالهدوء  امل�شّبع  �شلوكه  على  باحلفاظ 

وبالأخالق البابوية التي عادًة ما تتجنب التجريح 

وف�شح الرموز؟

حرائق  ت�شغلني  وال  التجلي،  ذروة  يف  االآن  اأنا   u

ما  على  التعرف  من  بدرّ  ال  كان  واإذا  القدمي.  الزمن 

حدث �شابقًا، فيمكنك طرح هذا ال�ش�ؤال على ال�شاعر 

�ش�قي اأبي �شقرا. 

pp واإذا ما تركنا النهار جانبًا، ودخلنا مبنى جريدة 

»الأخبار« فاأي �شورة لأن�شي كانت و�شتبقى؟

u لي�شت )االأخبار( بدياًل عن )النهار( اأبداً. ثمة فرق 

اأحادي املدقة،  وما بني كروم  ما بني حقل زعرور 

عنب متعدد اال�شتعماالت. 

pp هل يتعلق الأمر باجللوكوز كمنتج للطاقة؟

لت النهار اإىل م�شاحة  u بل بتلك القرارات التي ح�رّ

على  يل  يفتح  اأن  ورائها  من  البع�س  اأراد  معتمة، 

اأما  ا.  حيرّ كنت  ي�م  بتاأبيني  ويق�م  مدفنًا،  ورقها 

على  بالبكاء  تتمظهر  اخلفافي�س  تلك  فاأغلب  االآن، 

غيابي. 

pp نحن نحاول اللتزام بخطوط احلوار الفرتا�شي 

لي�س اإل. 

ولكن قل لنا: هل كتبت بعد �شنة من رحلتك؟

u اأحاول اإعادة كتابة »لن« بروح )مل( . 

لغة  اأخرى،  لغة  على  باالعتماد  ورمبا 

�شافية من االأمل، وال جتر خلفها �شع�بًا 

هنا،  �شاأتعلمه  الذي  فال�شعر  ال�رق.  من 

خاٍل من اأي تاريخ، وال يعتمد على حكمة 

االختزال.  

من  اأحد  مع  ثانية  اجتمعت  هل   pp

�شعراء جملة )�شعر( هنا ؟

ال�شعراء  اأتكيرُّف االآن مع  اأن  اأريد  اأنا   u

الراديكاليني فقط. 

pp وملاذا ذلك التكّيف مع الراديكاليني 

دون غريهم؟ 

u رمبا الأنني مل اأكن على االأر�س اإال �شائحًا متنِزهًا 

بني االآالم، دون اأن اأحقق اأ�شالحًا حقيقيًا بخ�ش��س 

العدل واحلرية والث�رة. 

pp تعني اأنك كنت رومان�شيًا يف الكتابة لي�س غري، 

وتريد دفع كّفارة عّما مل تقدر على تغيريه هناك؟

طاملا  الذي  فال�شيطان  القبيل.  هذا  من  �شيء   u

الذين  من  وظننته  االأر�س،  على  ج�شدي  يف  �شكن 

الط�يل  ب�شعرها  »الر�ش�لة  لتلك  الطق��س  اأ�ش�ش�ا 

واعرتف  فًا،  مزيرّ هنا  عليه  تعرفت  الينابيع«،  حتى 

اآبار  ال�شبب بخداعي، عندما رمى بي يف  باأنه كان 

»خ�امت« ليقنعني باأنها من مياه ال�شعر. 
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109 \ مرتجمة وكاتبة من لبنان

�سيناريو جو ينهول

”The Road“ »عن ق�سة كورماك مكارثي »الطريق

ترجمة مها لطفي \ 

مقدمة 

كليًا  ي�شكل  منهما  »كل  وابنه  اأب  و�شبي،  رجل 

عامل الآخر«.

العامل  »رماد  يخرتق  طريق  يف  كالهما  ي�شري 

املنق�شي«. وب�شورة مذهلة يغادر مكارثي عمله 

ينتقل   ،»2003 لل�شيخوخة  وطنًا  »لي�س  ال�شابق 

قد  البيوت  القيامة.  بعد  ما  �شيناريو  ت�شوير  اإىل 

عدد  بقي  ماتت،  واحليوانات  النباتات  ُهدمت، 

�شئيل من الب�رش. ال�شم�س يحجبها الرماد والف�شل 

�شتاء. وباختفاء اي اأثر للطعام يتجه معظم الب�رش 

مي�شي  البع�س.  بع�شهم  حلوم  اكلة  اإىل  ليتحولو 

الرجل وال�شبي باجتاه البحر. الرجل يتذكر العامل 

العامل.  ذلك  ميوت  ذكرياته  موات  ومع  ال�شابق، 

 كل �شيء. والرجل 
رّ

اأن تغري النور بعد  اأب�رش  الولد 

حبًا  ثناياه  يف  يحمل  املوت  من  يقرتب  الذي 

يحتفظ  ذلك  ومع  البقاء  على  واإرادة  حاداً  اأبويًا 

بر�شا�شتيه الأخريتني لنف�شه ولولده.

* ت�شيء نرث مكارثي رقة غري عادية. فهو ب�شيط 

ومع ذلك غام�س. فـ »الطريق« ل تعطينا فر�شة 

للهرب اأو الراحة. 

اإن حكمتها اجل�شورة تبقى يف الذاكرة اكرث من اأي 

تاأكيد مفرت�س.

»نيويورك تاميز«

ا�شتطاع كاتب ال�شيناريو اأن يتعمق يف احلوار بني 

زت 
رّ
الرجل وال�شبي اكرث مما يف الرواية بينما متي

ت�شمح  ل  والتي  للعادة  اخلارقة  بلغتها  الرواية 

للقارئ بالتوقف اأو الراحة.

الطريق )2009(

املخرج: جون هيلكوت

رواية: كورماك ماكرثي

�شيناريو: جوينهول

متثيل: فيجو مورتن�شن

�شارليز ثريون

كودي �شميث مكفي

خارجي – حقل ذرة – نهاراً 

الأزيز املكثف حل�رشات ال�شيف واأغنية من اأغاين 

ع�شافري الغناء.

يف  رعوية  لأرا�ٍس  طائر*  منظور  من  م�شهد 

حقل  مزروعة،  م�شاحات  حيث  الغرب  منت�شف 

يحرث  فالح  �شاطعة،  �شم�س  زرقاء،  �شماء  ذرة، 

واأكوام  زرع  م�شتودع  احلفر،  باآلة  قريبًا  حقاًل 

من الق�س. رجل مع ح�شان. منزل خ�شبي وبقربه 

حقل فراولة، يد امراأة تلتقط حبات الفراولة، امراأة 

م�شتلقية على الع�شب متكا�شلة.

يبداأ ظهور العاملني يف الفيلم...

الطريق
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داخلي. غرفة �شفرة/ منزل – لياًل

اأوراق نوتات  الكتب وبيانو عليه  اأرفف  بالقرب من 

طعام  غرفة  مائدة  اي�شًا  هنالك  ل�شوبان،  مو�شيقية 

وعليها بقايا من وجبة مهجورة – فراولة وكرمية.

داخلي. غرفة نوم – لياًل

الرجل نائم مع نف�س  – ليلة دافئة،  بعد مرور �شهر 

املراأة وهي الآن يف حالة حمل ل اأغطية على ال�رشير. 

الرجل م�شطرب وي�شحو. دمدمة بعيدة غري وا�شحة 

اأقدامه بعيداً عن ال�رشير ويذهب نحو  – يدير الرجل 
ال�شباك. متحم�شًا.

داخلي. حمام – لياًل

�شدادة يف  الق�شري يعرق، وا�شعًا  الرجل يف بنطاله 

احلمام وفاحتًا ال�شنابري اإىل اأبعد مدى. تظهر املراأة 

يف املمر تلب�س ف�شتان نوم وتنحني متكئة اإىل الباب 

تراقب، بنظر كليل مهدهدة بطنها احلامل.

ال�شيدة: ملاذا تاأخذ حمامًا؟

الرجل: اأنا ل اأفعل.

تخلع املراأة ثوب النوم وتذهب اإىل احلمام.

ال�شيدة: �شوف تنام ب�شكل اأف�شل.

ينظر اإليها منده�شًا كونها ا�شاءت فهمه.

الرجل: انا لن اأفعل! ارتدي مالب�شك ثانية.

توهج  هنالك  الآن.  ال�شباك  خارج  ينظر  انه  *ترى 

اثريي وردي اللون لنار بعيدة يظهر عرب الزجاج – 

ونداءات و�رشاخ بعيد.

املراأة: ما هذا؟ ما الذي يحدث؟

نهاية العودة اإىل الوراء

العنوان »الطريق«

خارجي. موقع خميم – فجراً

نائمان.  العا�رشة  يف  و�شبي  الأربعني  يف  رجل 

اإفريز  حتت  امل�شمع  من  فرا�س  على  يع�شكران  اإنهما 

اإنه  حمروق.  لواٍد  ا�شود  �شق  حتتهما  ميتد  �شخري، 

اكرب  الآن  ولكنه  �شابقًا  راأيناه  الذي  الرجل  نف�س 

وبذقن  التغذية  �شيء  نحوًل،  اكرث  �شنوات،  بع�رش 

وجهاهما  ومتعبان.  نحيالن  كالهما  ال�شعر.  كثيفة 

ويداهما مغطاة بالقذارة وال�شحبار ب�شبب الأرا�شي 

على  الرماد  ي�شقط  حولهم  من  ال�شوداء،  املحروقة 

غطاء الأر�شية النايلون الأزرق الرباق، اللون الوحيد 

املرئي.

ليم�شك  عفوي  ب�شكل  فقام  الأب  ما  �شيء  ايقظ  لقد 

بالولد، في�شع يده على �شدره ويرتفع وينخف�س مع 

كل نف�س ياأخذه ال�شبي..

بالهتزاز  تبداأ  الأر�س  منخف�شة،  دمدمة  هنالك 

وي�شتيقظ ال�شبي.

ال�شبي: بابا؟ )ل جواب( بابا؟

الرجل: �شـ �شـ �س. ل باأ�س.

ال�شبي: ما هذا، يا والدي؟

الرجل: اإنها هزة اأر�شية.

خارجي. الطريق – نهاراً

من  دوامات  عرب  اجلدباء،  املحروقة  الأرا�شي  يف 

الرماد الناعم والهواء املليء بالدخان يظهر الرجل 

وعلى  ثوبه  رافعًا  القدمي  القذر  الف�شفا�س  بثوبه 

ق �شدئه وعليها 
رّ
ظهره حقيبة ظهر. يدفع عربة ت�شو

مراآة دراجة معلقة على اليد ويغطي القما�س النايلون 

والده  �شاكلة  على  يلب�س  ال�شبي  حمولتهما.  الأزرق 

على  والرماد  متثاقاًل  فيم�شي  ظهر  حقيبة  حاماًل 

جانبه مثل طا�شة املت�رشدين يف ع�رش الركود.

هنالك �شوء ي�شطع فوق راأ�شه واأكرث من ذلك ولكن 

لي�س هنالك رعد.

الرجل )�شوت خارجي(

ال�شاعات توقفت عند الواحدة وال�شبع ع�رشة دقيقة.

ذات �شباح. كان هنالك ملعان �شوء براق و�شل�شلة 

من الإهتزازات.

خارجي. جانب اجلبل / ار�س مت�شققة – نهاراً 

كبريا  �رشخا  الأر�شية  الهزة  احدثت   .
رّ

مك�رش ا�شفلت 

فتح جانب الطريق مرة واحدة. فاأخذ الرجل وال�شبي 

احلافة بالقرب من ال�شجريات الكثيفة املحروقة.

الرجل )�شوت خارجي(: ا�شتعلت النريان خالل عام 

باأ�شوات  الغناء  اأ�شوات  ف�شو�شت  التالل  على  واحد 

املقتولني  ترى  النهار  ويف  ال�شحايا.  �رشخات 

معلقني على خوازيق طوال الطريق.

خارجي. بحرية – نهاراً

مليئة  وا�شعة  بحرية  عرب  جمهدان  ي�شريان  كانا 

بال�شجار امليتة... 

ولكنني  اكتوبر  انه  اأعتقد  خارجي(:  )�شوت  الرجل 
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خم�س  منذ  للزمن  روزنامة  ا�شع  مل  متاأكداً.  ل�شت 

�شنوات.

خارجي. جانب اجلبل – نهاراً

يتابعان جر عربتهما عرب ال�شباب، على جانبيهما 

اأ�شباح ا�شكال الأ�شجار امليتة ويف خلفيتهما ا�شكال 

اجلبال اجلرداء.

من  رمادية  اكرث  يوم  كل  خارجي(:  )�شوت  الرجل 

القتامة.  من  قتامة  اكرث  ليلة  كل  قبله.  الذي  اليوم 

اأ�شبوع بينما  اأ�شبوعًا بعد  اكرث �شعفًا  العامل ي�شبح 

قيد  على  حيوان  اي  يبق  مل  ببطء.  الكوكب  ميوت 

احلياة. وكل املحا�شيل مل تعد موجودة.

خارجي. حافة الغابات – نهاراً

ت�شقط �شجرة خلفهم كالأنفجار فيقفزان.

الرجل )�شوت خارجي(: يف احد الأيام �شتكون جميع 

الأ�شجار يف العامل قد �شقطت.

خارجي. حمطة غاز – نهاراً

فتحات  فيتفح�س  البرتول  عن  الرجل  يبحث 

يفتح  الفارغة  الزيت  علب  يف  ويفت�س  امل�شخات 

نهاية وعاء بحثًا عن زجاجات الزيت الفارغة.

يلتقط ال�شبي هاتفًا معلقًا على احلائط وي�شتمع اإىل 

ال�شماعة امليتة.

الرجل ) �شوت خارجي(: تزدحم الطرقات بالالجئني 

الذين يجرون العربات وقطاع الطرق الذين يحملون 

ال�شالح، يبحثون عن املحروقات والطعام.

خارجي. طريق طويل – نهاراً

مظلم  نفق  نحو  طويل  م�شتقيم  طريق  اإىل  يتجهان 

خطر .. ا�شتدارة حادة.

للحوم  اآكل  هنالك  كان  خارجي(:  )�شوت  الرجل 

الب�رش واخلوف الكبري هو من هذه املمار�شة.

خارجي. مدينة – نهاراً

يخرجون من امام م�شهد ملركز مدينة مهجورة.

خارجي. مبنى جتاري – نهاراً

ياأخذون يف البحث يف �شوق جتاري مهجور...

هياكل عظمية وعظام اآدميني هنا وهناك.

الطعام.  يقلقني  ما  اكرث  خارجي(:  )�شوت  الرجل 

دائمًا الطعام. الطعام واحذيتنا.

)لقطة مقربة( يتفح�س ال�شبي راأ�س اأبل كبريا معلقا 

على احلائط يف خمزن �شريز لأدوات ال�شيد.

على  اتلو  اأحيانًا  متابعًا:  خارجي(  )�شوت  الرجل 

ال�شجاعة والعدل ي�شعب  ال�شبي ق�ش�شًا قدمية عن 

هو  ال�شبي  ان  اأعرفه  ما  كل  تذكرها.  الأن�شان  على 

�شمانتي وان مل يكن كلمة الرب فالرب مل يتكلم اأبداً..

نهاية هبوط الأ�شماء على ال�شا�شة / مو�شيقى

ً
خارجي. تلة / منظر خميم – )خميم 2( – م�شاء

نار  هنالك  اجلبل.  جانب  من  عالية  تلة  على  خيما 

على  لتن�شف  معلقة  مبللة  ثياب  وبقربها  املخيم 

اعواد بالقرب من النار.

ع�شاتني  بني  معلق  وتر  على  القما�س  الرجل  يرفع 

معلقتني يف الأر�س. 

الزيت  م�شتخدمًا  قندياًل  ا�شاء  وقد  ال�شبي  يجل�س 

يظهر  بكامله  ظله  املركب.  الكوخ  داخل  املتجمع 

مواجهًا للقما�س امل�شيء.

ال�شبي: الآن باإمكانك قراءة ق�شة يل.

يخرج كتابًا وينظر اإىل ال�شور على �شوء القنديل.

يقراأ الرجل له ق�شة...

خارجي. تلة / منظر املخيم – )املخيم 2( – لياًل

وكاأن  ناري  �شوء  يف  �شبح  وقد  الرجل  ا�شتيقظ 

من  حوله  �شاحب  ثلج  هنالك  ا�رشقت  قد  ال�شم�س 

م�شيئة.  برتقالية  بارجتافات  م�شحوب  جانب  كل 

ينه�س ليتفح�س املو�شوع. ينظر اإىل خط الأ�شجار 
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من  تطقطق  الغابة  نريان  حترتق  حيث  التلة  فوق 

بعيد. يقف حمدقًا يف النار، الدفء وال�شوء يحركان 

اأن يخاف نهائيًا. ينه�س  م�شاعره فرتتفع بدل من 

نحو  ينظر  متثائبًا.  منه،  بالقرب  ويظهر  ال�شبي 

ال�شماء اإىل نطفة ثلج تنزل ببطء.

ال�شبي: اإنها تثلج.

الرجل: اإنها كما كانت تكون عندما ت�رشق ال�شم�س.

يلتقط ال�شبي نطفة الثلج بيده، منده�شًا.

خارجي. الطريق / ال�شهل – نهاراً

املت�شاقط  الغابة  دخان  عرب  الطريق  على  ي�شافران 

كال�شباب.  الأر�س  على  من  ين�شكب  الذي  والدخان 

كال�شمعات  حترتق  التي  الرفيعة  ال�شوداء  والأ�شجار 

على التلة املغطاة بالثلج.

ي�شالن اإىل نقطة حيث تقطع النريان الطريق فتذيب 

املذاب  ال�شفلت  يف  اقدامهما  تلت�شق  ال�شفلت، 

ي�شاهدان  فيتوقفان.  احذيتهما  م�شام  يف  فيدخل 

مبا�رشة امامهما جمموعة من اآثار اأقدام يف ال�شفلت 

فيقومان بتفح�شها.. 

ال�شبي: من هوؤلء؟

الرجل: ل اأدري.

منحنيًا  �شكاًل  فريى  ثنائي  منظار  يف  الرجل  ينظر 

وهو  قلياًل  واحدة  �شاقًا  ويجر  ينازع  رجل  اأمامه، 

يراه  يتابع.  ثم  متاأكداً  غري  ويقف  يتوقف  يعرج. 

ال�شبي اأي�شًا.

ال�شبي: ماذا علينا اأن نفعل يا بابا؟

الرجل: نحن بخري. دعنا فقط نتابع ونراقب.

ال�شبي: القي نظرة.

الرجل: نعم. القي نظرة.

خارجي. طريق / تلة – بعد ظهر متاأخر.

يت�شلقان  وهما  تدريجيًا  ينازع  الذي  الرجل  يبطء 

النهاية  يف  يتوقف  اأن  اإىل  وراءهما  ي�شري  منحنى. 

ويجل�س بب�شاطة على الطريق. مي�شك ال�شبي مبعطف 

الرجل متحفزاً اثناء اقرتابهما.

يحرتق،  ينازع  الذي  الرجل   – ال�شبي  منظور  من 

ال�شخام. احدى عينيه  ا�شود من  ثيابه ت�شيط وجلده 

من  باروكة  عن  عبارة  و�شعره  ومقفلة  حمروقة 

باإ�شفلت  ومغطى  بالأ�شالك  حماط  حذاوؤه  الرماد. 

الطريق.

اإىل  ينظران  ينازع  الذي  الرجل  اأمام  ميران  وهما 

اأ�شفل، ويحيدان عنه.

ال�شبي: بابا، ما بال هذا الرجل؟

الرجل: لقد �شعقه الربق.

ال�شبي: األ ن�شتطيع م�شاعدته؟ بابا؟

الرجل: كال. ل ن�شتطيع م�شاعدته.

يتابعان ال�شري بعيداً ويتم�شك ال�شبي مبعطف الرجل.

ال�شبي: بابا؟

الرجل: توقف عن هذا.

ال�شبي: ال ن�شتطيع م�شاعدته. بابا؟

الرجل: كال، ل ن�شتطيع. ل ن�شتطيع ان نفعل �شيئًا له.

خارجي. اجل�رس – )املخيم 3( – م�ساء

ت�رشح  وال�شوائب  الرماد  اجل�رش،  حتت  خيما  لقد 

عائمة على النهر، يتوهج �شوء كربيتي اللون خامد 

بهدوء  ال�شبي  يجل�س  ال�شماء.  مقابل  النريان  من 

وظهره نحو الرجل.

)ل  نفعله،  اأن  كان ممكنًا  ما  هنالك  يكن  الرجل: مل 

جواب(، �شوف ميوت. ل ن�شتطيع امل�شاركة مبا لدينا 

واإل ف�شوف منوت نحن اأي�شًا.

ال�شبي: اأعرف.

الرجل: اإذاً متى �شتعاود الكالم معي ثانية.

ال�شبي: انا اتكلم الآن.

الرجل: هل اأنت متاأكد؟

ال�شبي: نعم

خارجي. خمزن غالل – نهاراً

ي�شالن اإىل خمزن غالل بجانب الطريق. ينظران اإىل 

بع�شهما البع�س.

الرجل: دعنا نلقي نظرة.

يلتقط الرجل امل�شد�س ويدخالن بحذر.

داخلي. خمزن غالل – نهاراً 

 – خمتلفة  احذية  يلب�شون  الأقدام  من  اأزواج  ثالثة 

 – القما�س  من  طفل  وحذاء  امراأة  حذاء  رجل،  حذاء 

معلقني فوق ثالثة كرا�شي مو�شوعة بعناية.

الرجل: ل تنظر.

ينظر ال�شبي اإىل الأر�س.

الرجل: )يتابع(: ل�شت بحاجة لروؤية هذا.
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اإىل  ينظر  م�شتك�شفًا،  خطوات،  ب�شع  ال�شبي  ياأخذ 

كومة الق�س اخلالية ولكنه يتجنب النظر اإىل الج�شاد 

املعلقة. 

ال�شبي: ممكن ان يكون هنالك �شيء هنا.

ممكن ان يكون هنالك �شيء من الذرة اأو اأي �شيء.

الرجل: كال، لقد نفد الطعام لديهم.

يف  الق�س  بذور  على  العثور  باإمكاننا  رمبا  ال�شبي: 

كومة الق�س؟.

املتاأرجحة،  اجلثامني  نحو  الرجل  يذهب  والآن 

منده�شًا ب�شكل غريب.

ال�شبي: ماذا يعني هذا؟

الرجل: هل تعلم ماذا يعني هذا؟

من  لربهة  بها  ال�شبي  يفكر  بينما  الرجل  يخرج 

الزمن.

خارجي. بوابة املزرعة – نهاراً

 موح�شًا 
ً
ي�شريان مبتعدين عن املزرعة الهادئة هدوء

بريد  و�شندوق  مهجور.  زراعي  جرار  عند  يتوقفان 

منزوع الدهان.

الرجل: تعال اإىل هنا

ويفتح  م�شد�شه  الرجل  وياأخذ  نحوه  ال�شبي  ياأتي 

خمزن الر�شا�س ويريه ر�شا�شتني يف املخزن.

باقيتان.  اثنتان  ذلك؟  ترى  هل  )متابعًا(  الرجل 

واحدة لك والأخرى يل.

امل�شد�س  ويرفع  الزناد  على  ال�شبي  ا�شبع  ي�شع 

متاأهبًا للت�شويب 

يدير اإبهام ال�شبي حول الزناد.

اعلى.  اإىل  وترفعه  فمك  يف  ت�شعه  )يتابع(  الرجل 

هكذا. متامًا مثلما �رشحت لك.

ي�شع برميل امل�شد�س يف فمه حتى يطاأطئ ال�شبي 

راأ�شه فاحتًا عينيه على و�شعها. يخرج امل�شد�س من 

فمه ويغلق الزناد.

الرجل )يتابع( هل ا�شتوعبتها؟

ال�شبي: اعتقد ذلك.

الرجل: هل هذا مفهوم؟

ال�شبي: مفهوم.

اإىل  ال�شبي  ويحت�شن  جانبًا  امل�شد�س  الرجل  ي�شع 

�شدره، ثم يعاودان النطالق.

داخلي – منزل خ�سبي – نهاراً

عودة اإىل الوراء– جتل�س املراأة امام النافذة. حتدق 

رمادية  ال�شماء  الآن.  جدباء  تبدو  التي  احلديقة  يف 

يخرتقها بريق ناري �شاهدناه �شابقًا. طبقة �شفافة 

وال�شجريات  امليت  املرج  تغطي  الأ�شهب  الرماد  من 

وداخل اللوحات امللونة متجهمًا ل لون له الآن.

معظم الفر�س اختفى. كومة من الفر�س املك�رش وقطع 

املدفاأة  ويف  املدفاأة.  بجانب  مكومة  البيانو  من 

بقايا مفاتيح بيانو �شاطت وحتول بع�شها اإىل رماد. 

الرجل  ي�شع  ثقاًل.  احلمل  ا�شهر  اكرث  الآن يف  املراأة 

اطباقًا قدمية مقطعة الأطراف ومالعق، وي�شكب من 

الوعاء بامللعقة ويجل�س لياأكل.

من  وترجتف  تنتف�س  بالطعام  ال�شيدة  تبداأ  وبينما 

امللعقة  بينما  ال�شديد ويف عينيها نظرة رعب  الربد 

يف منت�شف طريقها اإىل فمها. تنظر اإىل ا�شفل وترى:

اأ�شفل  اإىل  ين�شاب  ودم  ماء   – املراأة  منظور  من 

�شاقيها. 

املراأة: اأوه كال. اأوه كال.

الرجل: ل باأ�س يف ذلك .. �شاأ�شاعدك. متامًا كما قلنا.

املراأة: كال كال كال.

الرجل: �شاأ�شخن املاء. ن�شتطيع ان نقوم بها.

وبينما يخرج هو تاأخذ املراأة بالأنني يائ�شة.

داخلي – مطبخ / املنزل اخل�سبي – نهاراً

اإىل الداخل ويفتح درجًا يف الدولب  يرك�س الرجل 

بدًل  للمطبخ  جز  مق�س  على  يحتوي  الذي  اجلانبي 

من �شكاكني املطبخ وزجاجة مطهر، منا�شف قدمية 

ولكن نظيفة وزوج من للكفوف الكاوت�شوكية النظيفة 

البالية، جميعها جاهزة لال�شتعمال. 

تظهر املراأة عند الباب والدم ي�شيل من على �شاقيها.

املراأة: نحن غري م�شطرين.

الرجل: ح�شنًا، اعتقد اأننا رمبا نكون م�شطرين.

املراأة: اي نوع من احلياة هذه؟

الرجل: اإنها احلياة. انها ال�شيء الوحيد الباقي.

ياأخذ املراأة ثانية اإىل الغرفة الأخرى.

داخلي. غرفة الطعام / املنزل اخل�شبي – نهاراً

غرفة  مائدة  على  املراأة  ت�شتلقي  رهيب.  �رشيخ 

يلب�س  الأول.  لطلقها  تتعر�س  وهي  ت�رشخ  الطعام، 
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املغطاة  يديه  اإحدى  الكاوت�شوكية،  كفوف  الرجل 

يولد طفله،  وهو  املراأة  �شاق  على  بالكف مو�شوعة 

ي�شتمر  بينما  الدم  لطخ  عليه  تاركًا  حاجبه  مي�شح 

ال�رشيخ.

ال�شيدة: ل ا�شتطيع.

الرجل: اأنه �شيخرج.

داخلي. منزل مقطور – )خميم 4( – م�ساًء.

احد  �شديداً،  تخريبًا  ب 
رّ
خمر مقطور  منزل  داخل  يف 

املاء  من  حلة  هنالك  بعيداً،  �شاقط  ن�شف  احليطان 

ال�شبي يرجتف حتت  تغلي على نار �شئيلة. يجل�س 

الفا�شولياء من علبة  ياأكل  ال�شوفية وهو  حراماته 

تنك، يبحث بها ليلتقط اآخر حبة او اثنتني.

يفتح الرجل كي�شه بالقرب من النار ويخرج علبة من 

الكاكاو.

ال�شبي  يناول  لل�شبي،  الكاكاو  من  فنجانًا  يجهز 

وي�رشبه  اليه  ال�شبي  ينظر  وبينما  الكاكاو  فنجان 

ي�شكب الرجل لنف�شه كوبًا من املاء ويجل�س ينفخ به. 

يدرك ال�شبي ان الرجل ترك له كل الكاكاو.

ال�شبي: وعدتني ان ل تفعل ذلك.

الرجل: ملاذا؟

طوال  اأراقبك  اأن   
رّ
علي بابا.  ماذا.  تعلم  هل  ال�شبي: 

الوقت.

الرجل: اأعرف اأنا اآ�شف.

تنقد  فل�شوف  ال�شغرية  وعودك  تراع  مل  اإذا  ال�شبي: 

وعودك الكبرية. هذا ما قلته لنا.

يرق قلب الرجل ويعيد املاء ال�شاخن اإىل مكانه يف 

التي �شكبها لل�شبي  الكاكاو  احللة وياأخذ �شيئًا من 

حلة  يف  اإ�شبعه  ال�شبي  مي�شح  كاأ�شه.  يف  وي�شكبها 

ه.
رّ

الفا�شولياء الفارغة وياأخذ يف م�ش

الرجل: راقب ا�شبعك.

ال�شبي: انت دائمًا تقول هذا.

الرجل: هذا ب�شبب تكرارك لهذا التحذير.

على  ممزقة  طريق  خارطة  من  قطعًا  الرجل  يفر�س 

اللوحة وياأخذ يف درا�شتها.

ال�شبي: ماذا تفعل؟

الرجل: علينا اأن نتابع التحرك. علينا اأن نذهب اإىل 

اجلنوب نحو ال�شاطئ.

ال�شبي: ملاذا؟

الرجل: �شيكون الأمر اأف�شل عند ال�شاطئ.

ال�شبي: ملاذا؟

د هنا.
رّ
الرجل: لأننا �شوف نتجم

يلتقط اأجزاء اخلريطة بحذر.

خارجي. طريق رئي�سية- �سباحًا

الأ�شود.  املرتفع  وال�شبي عربتهما على  الرجل  يجر 

جرداء  اأعالنات  لوحات  امام  ميران  التلة  قمة  عند 

تعلن عن موتيالت، فيتوقفان. يالحظ ال�شبي وجود 

فوق  مدهونة  كلمات  عليها  بعد،  على  من  عالمة 

اعالنات جرداء اللون، غريبة، مليئة بالهراء، عبارات 

يتبع  و»الأموات«.  »العظام«  حول  مت�شعبة  نورانية 

الرجل حتديق ال�شبي ويقراأ: »انظرو اإىل وادي الذبح 

– ارميا6 : 19«
الرجل: هل تتذكر احرف الهجاء التي تعلمتها؟

ال�شبي: نعم

الرجل: هل ت�شتطيع قراءة ذلك؟

ال�شبي )يتفح�شها بدقة( كال.

الرجل: جيد. دعنا نذهب.

لالنطالق  يجهزه  كبريا،  م�شد�شا  الرجل  يتناول 

ال�شبي  وي�شعه على امل�شمع وهما يتحركان. ينظر 

ويتابعان  امل�شد�س  اإىل  ينظر  بع�شبية،  الرجل  نحو 

امل�شري.

خارجي. طريق رئي�سية، نفق قريب – نهاراً

مي�شيان بتثاقل عند الطريق الرئي�شية باجتاه فتحة 

نفق عميق اأ�شود اللون، فجاأة يتوقف ال�شبي، وتزداد 

خماوفه، غري قادر على مواجهة الفم املتثائب للنفق.

ال�شبي: ل ا�شتطيع، جمرد انني ل اأ�شتطيع ..

الرجل: لي�س هنالك طريق اآخر.

ال�شبي: با�شتطاعتنا ال�شري فوقه.

الرجل: ل ن�شتطيع اخذ العربة فوقه.

ال�شبي: ل نعرف ما الذي يف داخله.

الرجل: ل يوجد �شيء هناك. انه مماثل متامًا ملا هو 

هنا. موافق؟

ال�شبي: )حلظة توقف. جمرب على ذلك( موافق.

يلت�شق ال�شبي اإىل جانب الرجل. يحمل الرجل الآن 

مفتوحة  الريا�شية  و�شرتته  حزامه  يف  امل�شد�س 
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جاهزة وهما ي�شريان باجتاه فم النفق.

داخلي. نفق – نهاراً

يدفعان  وهما  ال�شبي  حول  ذراعه  الرجل  ي�شع 

العربة بحذر اإىل الأمام.

يف  اقدام  باآثار  ميرون  حولهم.  ما  لكل  واعني 

تذروه  وق�س  رماد  الأر�س،  على  اجلاف  الوحل 

اج�شادهم  حتولت  موتى  لجئني  وب�شعة  الرياح 

يجل�شون  النفق  جانبي  على  يظهرن  مومياءات  اإىل 

اأو ي�شتلقون على حمالت املخيمات. نهبت �شنطهم 

اج�شادهم منكم�شة وقد �شحبوا  وموؤونتهم منذ مدة. 

كالعاجزين بال اأحذية، رجالن وامراأة وطفل �شغري 

وكلب. يحدق الرجل يف هذه املجموعة.

الكلب  ثم يف  ال�شغري  الطفل  ال�شبي فيحدق يف  اأما 

الذي حتول اإىل مومياء. وقد ت�شمر نظره، ميد الرجل 

ال�شبي يده في�شده  – ياأخذ  يده لل�شبي ليم�شك بها 

الرجل ليتابع ال�شري.

الرجل: تذكر ان ال�شياء التي و�شعتها يف راأ�شك هي 

لالأبد.

ال�شبي: ولكنك تن�شى بع�س ال�شياء الي�س كذلك؟

الرجل: تن�شى ما تريد ان تتذكره وتتذكر ما تريد ان 

تن�شاه.

)خميم  الرئي�سية  والطريق  النفق  خمرج  خارجي. 

5(- ال�شباح الباكر

ينام الرجل وال�شبي داخل �شيارة مهجورة بني �شف 

الطريق  متالأ  التي  الأخرى  املهجورة  الآليات  من 

الرئي�شية.

– ال�شباح  – )خميم 5(  ال�شيارة املهجورة  داخلي. 

الباكر

نائم.  وهو  الرجل  �شدر  على  ال�شبي  يد  ت�شرتيح 

يتنف�س الرجل بقوة مر�شاًل بع�س ال�شخري ويد ال�شبي 

ال�شغرية ترتفع وتنخف�س على �شدره.

ي�شتيقظ الرجل فجاأة ويتدحرج اإىل جانبه، م�شتمعًا، 

ويرفع  امل�شد�س  نحو  يده  يزلق  بجانبه.  امل�شد�س 

راأ�شه ببطء. ينظر حوله ل �شيء �شوى �شوت حمرك 

ديزل بعيد. ينظر نحو ال�شبي الذي ينام نومًا عميقًا. 

وعندما يعاود النظر نحو النفق يرى روؤيا كابو�شية.

من منظور الرجل – تخرج من النفق ومت�شي متثاقلة 

يرتدون  الذين  الرجال  من  جمموعة  الرماد  بني 

وثياب حماية  للغاز  قناعًا  يلب�س  بع�شهم  الأغطية، 

قذرة مي�شون بتكا�شل ي�شعلون يديرون روؤو�شهم من 

اأخرى ويهزون هراواتهم وبع�شا من قطع  اإىل  جهة 

املوا�شري – ع�شابة طريق. ي�شتمع الرجل اإىل �شوت 

�شاحنة الديزل خلف الع�شابة.

الرجل: ب�رشعة. ا�رشع...

يقفز ال�شبي م�شتيقظًا بينما ي�شع الرجل م�شد�شه يف 

حزامه، مي�شك بال�شبي بيده. ينزلقان خارج ال�شيارة 

ويقرف�شان على الأر�س، ال�شبي متجمداً من اخلوف.

ذلك  يف  باأ�س  ل  ذلك.  يف  باأ�س  ل  )متابعًا(  الرجل: 

ولكن علينا اأن نرك�س. ل تنظر اإىل اخللف اأ�رشع.

تركا �شنطهم خلف ال�شيارة...

الرجل: )متابعًا( ارك�س... اأرك�س...

اخللفية  ذات  ال�شاحنة  النظر  من  مراأى  على  تتقدم 

اخللفية  على  الع�شابة  من  رجال  يقف  املفتوحة. 

يحمل  بع�شهم  املكان  حول  ينظرون  املفتوحة 

بنادق. ي�شقط ال�شبي وي�شده الرجل ليقف على قدميه 

ا عن الأر�س وكان 
ًّ
بقوة كبرية بحيث انه رفعه كلي

عليه ان يعيده اإىل الأر�س ثانية.

ذلك...  يف  باأ�س  ل  بخري؟  اأنت  هل  )متابعًا(  الرجل: 

على  الأ�شجار  نحو  الأ�شفل  اإىل  يرك�شان  تعاىل... 

جانب الطريق الرئي�شية.
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خارجي. املمر ال�شفلي عند الطريق الرئي�شية – نهاراً.

يف  ال�شاحنة  �شوت  ي�شمع  الغابة.  عرب  يرك�شان 

حلقات  ويخرج  يفرقع  ثم  املحرك  يتوقف  اخللفية. 

ميوت  الغابة،  عرب  تلف  الأ�شود  الديزل  دخان  من 

املحرك بعد خ�شخ�شة مفاجئة تتحول اإىل �شكون.

دين. وال�شاحنة 
رّ
يري�س الرجل وال�شبي ب�شكون متجم

بخطورة  تتعر�س  القريب  املمر  على  الآن  املتوقفة 

وترفع  تتكلم  الع�شابة  ي�شمعان  الع�شابة.  ملنظر 

ال�شبي  حول  ذراعه  الرجل  ي�شع  ال�شاحنة.  غطاء 

وي�شد م�شد�شه عندما يريان ال�شاحنة تبداأ يف التحرك، 

والع�شابة تدفعها... ولكنها تكح وتتوقف مرة ثانية.

ال�شفة  نحو  ينزل  الع�شابة  رجال  احد  الرجل  يرى 

ازرق  ف�شفا�شًا  بنطلونًا  يلب�س  حزامه.  يفك  وهو 

وله  الغاز،  �رشكة  قبعات  من  وقبعة  و�شخًا  اللون 

الأ�شفل  من  مربع  �شكل  على  ذقن طويلة مق�شو�شة 

يتوقف  ل  رقبته.  على  الر�شم  �شيء  طائر  و�شم  وله 

بعد  على  ي�شبح  حتى  واأقرب  اأقرب  تقدمه،  ويتابع 

اأقدام تقريبًا فوقهما. يفتح �شحاب بنطاله، ويبداأ يف 

التبول، وبينما هو يتبول تدور عينيه حوله – ويف 

وروؤيتهما  اجلانب  اإىل  النظر  با�شتطاعته  حلظة  اية 

مقرف�شني هناك.

وامل�شد�س  و�شعهما  على  مفتوحتان  الرجل  عينا 

جاهز. عينا رجل الع�شابة متجهة نحو ال�شبي. يلف 

رجل الع�شابة اأكتافه ويحرك رقبته... ينظر اإىل ا�شفل 

ويحدق يف البخار الذي ي�شعد من بوله بهدوء يوجه 

الذي، رمبا  الع�شابة  راأ�س ع�شو  اإىل  الرجل م�شد�شه 

بال�شليقة، يلف راأ�شه يف اجتاهه وينظر مبا�رشة اإليه.

الرجل: اتركه ين�شاب.

التبول،  عن  ويتوقف  امل�شد�س  الع�شابة  ع�شو  يرى 

�شحاب  ويقفل  ال�شاحنة.  باجتاه  اخللف  اإىل  ينظر 

�رشواله.

ما  اذا  اإليهم.  انظر  اإليه.  تنظر  ل  )متابعًا(:  الرجل 

ناديتهم فاأنت ميت. من اين انت؟

ع�شو الع�شابة: هل هذا مهم؟ من اين انت؟

الرجل: ما الوقود الذي ت�شري عليها ال�شاحنة؟

ع�شو الع�شابة: وقود املازوت.

الرجل: من اين تاأتون بهذا؟

ع�شو الع�شابه: ل اأدري.

الرجل: انت ل تدري، هه؟

يحدق ع�شو الع�شابة دون ان يجيب.

الرجل: لديكم ذخرية لهذه البنادق؟

ينظر ع�شو الع�شابة باجتاه ال�شاحنة.

اإىل  اخللف  اإىل  تنظر  ل  ان  لك  قلت  )متابعًا(  الرجل 

هناك.

من اين تاأتون بكل هذه الأ�شياء؟

ع�شو الع�شابة: وجدناها.

الرجل: ماذا تاأكلون؟

رجل الع�شابه: كل ما جنده.

الرجل: كل ما جتدونه، هه؟

رجل الع�شابه: نعم...

الرجل  اإىل ال�شبي دافعًا  الع�شابة  والآن ينظر رجل 

لريفع امل�شد�س ويجهزه.

اأ�شفل  اإىل  ينظر   – الع�شابة  ع�شو  نظر  وجهة  من 

ما�شورة البندقية عند خمزن الذخرية فرياه فراغًا.

لديك  لي�س  النار.  لن تطلق  )متابعًا(  الع�شابة  ع�شو 

ول�شوف  فقط.  واحده  ورمبا  ر�شا�شتني.  �شوى 

ي�شمعون �شوت الطلقة.

حول  الطريق  ع�شابة  تنظر  الفوقي  املمر  وعلى 

املكان، تتمتم وهي واحدا من افرادها مفقوداً.

يف  يدخل  �شوف  تفعل،  لن  ولكنك  رمبا.  الرجل: 

جمجمتك وداخل خمك قبل اأن ت�شمعها. يخطو الرجل 

مقرتبًا وي�شوب البندقية نحو جبهة الرجل، وي�شدها 

اإىل اخللف، جاهزاً.

جبهي  ف�س  اإىل  �شتحتاج  ت�شمعها  حتى  الرجل: 

امامي  ف�س  مثل  ا�شماء  لها  اخرى  وا�شياء  اأمامي 

بتاتًا  لديك  يكونا  ولن  ال�شدغي  املخ  وتالفيف 

لأنهما �شي�شبحان �شورباء.

ع�شو الع�شابة: هل انت طبيب؟

الرجل: مل اأعد اي �شيء بتاتًا.

هذا  �شي�شتحق  م�شاب.  رجل  لدينا  الع�شابة:  ع�شو 

تعبك.

ثم  الطريق،  ع�شابة  باجتاه  نظره  الرجل  ي�شوب 

نحو ع�شو الع�شابة الذي ما زال ينظر نحو ال�شبي. 

عرب  النظر  ي�شرتق  راأ�شه،  فوق  ويداه  ال�شبي  يجل�س 
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ذراعيه خائفًا بينما يزداد التوتر.

الرجل: اإذا نظرت اإليه ثانية فل�شوف اطلق النار على 

راأ�شك. 

ع�شو الع�شابة: ا�شارطك اأن هذا ال�شبي جائعًا. ملاذا 

تاأكلونه. ل  ال�شاحنة وتتناولون �شيئًا  اإىل  تاأتون  ل 

داعي لأن تت�رشف كحمار عنيد.

الرجل: لي�س لديك اي �شيء ناأكله. دعنا نذهب.

ع�شو الع�شابة: ل�شت ذاهبًا لأي مكان.

الرجل: تعتقد انني لن اقتلك ولكنك خمطئ يف ذلك.

انك  اأعتقد  به؟  اأفكر  ما  تعرف  هل  الع�شابة:  ع�شو 

اإن�شان جبان. مل تقتل رجاًل يف حياتك. ي�شقط حزامه 

وحمفظة  طعام  خمزن  فرنى  قعقعًة.  حمدثًا  اأر�شًا 

اجلي�س  حمفظة  اإىل  الرجل  ينظر  به.  معلقني  جي�س 

للمرة  – ويالحظ  الطريق  على  الع�شابة  اإىل  وينظر 

الأوىل ان بع�شًا منهم يلب�شون نف�س حمفظة اجلي�س 

عينها.

ال�شاحنة  جانب  على  بع�شاه  ي�رشب  الرجال  احد 

لينادي على الع�شو ال�شائع. ي�شتت هذا افكار الرجل 

وعندما ينظر اإىل اعلى ياأخذ ع�شو الع�شابة خطوتني 

�شاكنتني ويقف بينه وبني ال�شبي، يحمل �شكينا.

الرجل: ماذا تعتقد انك �شتفعل بهذا؟

وبدون ان ينطق بكلمة مي�شك ع�شو الع�شابة ال�شبي 

يتدحرج ويقف على قدميه حاماًل ال�شبي اإىل �شدره 

وال�شكني موجهة اإىل رقبته.

تبعًا لذلك ي�شقط الرجل على ركبتيه. يجهز امل�شد�س 

ويطلقه عن بعد �شتة اأقدام فت�شيب الر�شا�شة ع�شو 

الع�شابة يف جبهته. ي�شقط اإىل اخللف ويرمتي والدم 

يفور من اجلرح وعيناه مفتوحتان وال�شبي م�شتلقيًا 

على  قادر  غري  اأطر�س،  �شدمه،  حالة  يف  يديه  بني 

التعبري مليء بالدماء املتخرثة واأخر�س كاحلجر.

ت�شمع الع�شابة �شوت الطلقة العالية فتتجمد، ويبداأ 

قبل. مي�شك  ذي  من  باأ�رشع  بالنظر حولهم  افرادها 

الرجل ال�شبي الدائخ بيده وي�رشخ ولكن ال�شبي يف 

من  خليطا  فقط  ي�شمع  ا�شابته  التي  ال�شمم  حالة 

الكلمات ال�شامتة.

الرجل )وقد خر�س( حترك! دعنا نذهب!

يعيد الرجل امل�شد�س اإىل حزامه ويرفع ال�شبي على 

اأكتافه وينطلق نحو الطريق راك�شًا.

خارجي. غابات – نهاراً 

ال�شبي  لإبقاء  ي�شعى  الرجل  الغابات،  بني  ينطلقا 

بني  ممر  اإيجاد  يحاول  الوقت  نف�س  ويف  عاليًا 

بيديه  الرجل  براأ�س  يتم�شك  ال�شبي   – الأ�شجار 

الثنتني.

ال�شبي  يطري  الرجل،  وي�شقط  مكتومة  �شقطة  هنالك 

بعيداً وهو ي�رشخ.

ينا�شل الرجل لي�شتجمع نف�شه غري متاأكد اإذا ما كان 

قد هوجم من رجل اآخر.

الرجل )اخر�س( تعال، انه�س، انه�س ب�رشعة!

ثانية  كتفه  على  وي�شعه  ال�شبي،  الرجل  يلف 

ويرك�س.

خارجي. غابات/طريق رئي�شية – نهاراً

يتمايل الرجل وال�شبي عرب الأ�شجار وي�شقط الرجل 

على ركبه، تاركًا ال�شبي على الأر�س. لقد عادا نحو 

الطريق الرئي�شية ثانية، ي�شتمعان ويراقبان وقد اخذ 

منهما التعب ماأخذه فلم يعودا قادرين على التنف�س، 

الرجل ي�شفر وال�شبي اإىل جانبه، مي�شك يده، يحملق 

وما زال حتت تاأثري ال�شدمة.

الرجل: �س �س. ل باأ�س يف ذلك الآن. �شوف تتح�شن.

من منظور ال�شبي:- ما زال ال�شبي ل ي�شمع �شيئًا، 

اأطر�س ب�شكل موؤقت.

ولكنه يرى الرجل وهو يتكلم وينظر حوله عرب 360 

خروجًا  �شيجد  اأين  من  يكت�شف  اأن  حماوًل  درجة. 

اآمنًا.

الرجل )متابعًا(: تعال.

مي�شك بيد ال�شبي وينطلقان مرة ثانية.

ً
خارجي. غابات – م�شاء

يجل�س  حقيبته،  من  �شوفية  اغطية  الرجل  يخرج 

الدم  م�شح  يحاول  بينما  مذهوًل  حمملقًا،  ال�شبي 

الآن.  ولكنه كثيف وقا�ٍس  املتخرث عن وجهه  والدم 

�شعر  من  يلتقطه  ان  يحاول  وهو  ترجتفان  يداه 

ال�شبي.

الرجل: ل با�س يف ذلك... ل باأ�س يف ذلك الآن...

ال�شبي يحاول ان يلفه بحزام ثم  خائف من خر�س 

�شدره  اإىل  قريبًا  ويحمله  الريا�شية  �شرتته  يفتح 
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حتت ال�شرتة. يلتقط الرجل م�شد�شه، يتفح�س خمزنه، 

التي  الظالل  اإىل  ينظر  باقية.  واحدة  ر�شا�شة 

تتدحرج بعيداً ثم ينظر اإىل ال�شبي ويقوم بح�شابات 

دقيقة للم�شافة.

وميايز امل�شافة بني ع�شابة الطريق وال�شبي. يرفع 

امل�شد�س اإىل اأعلى ويجهزه لالإنطالق.

اظهر  ان  احاول  )متابعًا(  خارجي(  )�شوت  الرجل 

مثل اي قاتل عادي م�شافر ولكن قلبي ي�رشب ب�شدة.

واحد  �شوؤال  فلدي  ال�شبي  ملو�شوع  ن�شل  وعندما 

ياأتي  عندما  بذلك؟  تقوم  ان  با�شتطاعتك  هل  فقط: 

الوقت؟

 30 رمبا  جداً،  بعيداً  لي�س  ولكن  قمر،  هنالك  لي�س 

الغابات.  عرب  طريقها  ت�شق  نارية  �شعلة  ياردة، 

ت�شتخدم  اخرى  �شعله  تلك  ياردة من  بعد 50  وعلى 

اأ�شوات  بال�شوؤم.  منذرة  تتاأرجح  ظالل  للتفتي�س... 

الأقدام  حتت  تخ�شخ�س  املت�شاقطة  الغ�شينات 

دون  الطريق  ع�شابة  تبحث  بينما  تتك�رش  واأغ�شان 

اقنعة  ان تتفوه بكلمة جمرد تنف�س ثقيل من خالل 

وذقون.

مي�شك الرجل بال�شبي اأ�شد من ذي قبل وي�شعل �شعاًل 

خمنوقًا. ويبقيا على حالهما جممدين غري قادرين 

على التزحزح.

خارجي. �سد – فجراً

و�شال اإىل جدول خفيف املاء �شام لونه اأحمر جمنزر 

ينحني  رمادية.  ورغوة  قليل  ثلج  حافتيه  وعلى 

رماديًا.   
ً
ماء كفه  وميالأ  بعيداً  الثلج  ويزيح  الرجل 

و�شعور  وفظاظة  ب�رشعة  ال�شبي  �شعر  على  وي�شكبه 

من  اكوام  يغ�شل  اأن  جدوى  بال  يحاول  وهو  بالأمل 

اللحم الآدمي والدم. يبكي ال�شبي ب�شمت ويرجتف 

املتخرث  الدم  الرجل  يلتقط  بينما  ال�شديد  الربد  من 

ويغ�شل ال�شعر لي�شبح نظيفًا.

البكاء. عليك ان تكلمني. ياأخذ  الرجل: ل فائدة من 

احلرام ويجفف �شعر ال�شبي وهو يتكلم.

الرجل )متابعًا( لن اترك اأي �شيء يحدث لك... �شوف 

من  هنا  اأكون  اأن  دائمًا  اأحاول  �شوف  بك..  اأعتني 

اأجلك.. ول�شوف اقتل اي اإن�شان يلم�شك.

مرجتفة،  باأ�شابع  اأ�شفل  اإىل  ال�شبي  �شعر  ي 
رّ
ي�شو

يفر�شه بعيداً حتت عينيه، بغريزة  ان  بغباء  حماوًل 

اأبوية ليجعل ال�شبي يبدو نظيفًا.

الرجل )متابعًا(: لأن هذه هي مهمتي. هل تفهم؟

وي�شع  ال�شبي،  ذراعي  الرجل  يرفع  ينتهي  عندما 

�شرتة فوق راأ�شه، ثم كنزة �شوفية ممزقة، ثم يطوي 

ال�شبي داخل �شرتته الريا�شية ويقفل �شحابها حتى 

العنق ويقبله على اأعلى راأ�شه.

ويبحث  ويقلبها  القما�شية  حقيبته  الرجل  مي�شك 

داخلها فيجدها فارغة.

الرجل )متابعًا( تعاىل، علينا ان ن�شتعيد العربة.

خارجي. �سد عند خمرج النفق – نهاراً.

وحذر  ب�رشعة  ال�شد  اإىل  و�شل  اأن  بعد  الرجل  مي�شي 

�شمعه  على  مركزاً  ال�شكون  اإىل  ي�شتمع  مقيد  وكاأنه 

وهو ي�شعر باأنه مراقب، يتدحرج ال�شبي خلفه بطيئًا 

ال�شبي  الرجل  يرتك  الرجل،  اهتمام  يثري  مما  تعبًا 

خمتبئًا.

تنتظر،  ان  اريدك  انا  كال  )يتابع(  )مر�شو�شًا(  الرجل 

قلياًل  بعيداً  اكون  �شوف  ندهتني.  لو  ا�شمعك  �شوف 

اإذا ما كنت خائفًا  على �شماع �شوتك  واأكون قادراً 

فتندهني فاأح�رش تواً.

ال�شغري  ال�شبي  خطوات  ي�شمع..  ولكنه  بعيداً  مي�شي 

وهو يرك�س خلفه مرة ثانية – ي�شتدير نحوه.

الرجل: قلت انتظر.

يتجعد وجه ال�شبي وتتدحرج دمعة اإىل اأ�شفل خده.

الرجل )متابعًا( توقف. اريدك ان تفعل ما اأقوله. خذ 

البندقية.

يتجمد ال�شبي راف�شًا تناول البندقية.

الرجل )متابعًا( خذها فقط هل لك ان تفعل ذلك؟

يهز ال�شبي راأ�شه

نحن  هذا.  ملثل  وقت  لدينا  لي�س  )متابعًا(  الرجل 

بحاجة اإىل طعامنا.

ما تبقى منه. يدفع الرجل البندقية اإىل يد ال�شبي.

الرجل )متابعًا(: ل تناق�س.

يزحف نحو اجل�رش. يحملق ال�شبي يف امل�شد�س.

خارجي. طريق رئي�شي – نهاراً

الذي  املكان  اإىل  ي�شل  العربة.  عن  الرجل  يبحث 

تركاها به بني ال�شيارات املهجورة.
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العربة  من  بالقرب  الأر�س  على  مفتوحة  حقائبهم 

وحمتوياتها مبعرثة على جانبها.

وغالبيتها م�رشوقة. وما تبقى هو فقط بع�س كتب 

واألب�شة  احذية  مطبخ،  ومقايل  والألعاب  الأطفال 

مهلهلة.

يف  الكبرية  املخيم  نار  بقايا  ذلك  من  وبالقرب 

منت�شف الطريق الرئي�شية.

يف  وي�شعها  ممتلكات  من  تبقى  ما  الرجل  يجمع 

حقائب الظهر.

حمروقة،  خ�شب  قطع  يرى   – الرجل  منظور  من 

عليه  اطلق  الذي  الع�شابة  ع�شو  عظام   .. رمادو 

ما  واح�شائه  دماءه  من  بركة  منها  وبالقرب  النار. 

زالت تر�شل بخاراً والراأ�س مقطوعة متدحرجة حتت 

�شيارة. ي�رشب العظام باإ�شبع حذائه الكبري.

خارجي. �شد على الطريق الرئي�شية – نهاراً 

مع  ال�شبي  ينتظر  اجل�رش  حتت  الأ�شفل  ويف 

البندقيةمطيعًا.

مبا  التفكري  حماوًل  ال�شبي  نحو  راأ�شًا  الرجل  يعود 

�شيقول له، يعيد ال�شبي البندقية ومي�شك بيد الرجل 

البندقية  الرجل  اأعاد  الغابة وقد  وي�شريان معًا نحو 

اإىل حزامه.

الرجل: دعنا نخرج من هنا. الطريق احلر خطر جداً. 

لنجد الطرق اخللفية. 

ال�شبي: ح�شنًا.

داخلي: منزل خ�سبي – لياًل

عودة اإىل الوراء:- 

املنزل الآن يف حالة وا�شحة من عدم الإ�شالح، فال 

يف  كبرية  �شقوق  تت�شاقط،  املحيطة  الألواح  فر�س، 

مقتلعة  اللمبات  واماكن  ال�شقف  زخارف  احليطان، 

ممتلئة  والنوافذ  املطر  من  مائية  بقع  مكانها،  من 

واملراأة  الرجل  يجل�س  املعوجة،  احلديد  ب�شفائح 

تلتقط  الظالم.  يخفف  �شوء  يوجد  حيث  متقابلني 

املراأة البندقية وتفتح خمزن الذخرية.

اإىل اخلارج وت�شعهما  هنالك ر�شا�شتان تاأخذهما 

على املائدة، واحدة تلو الأخرى.

بالفعل  اقوم  ان  تبقى. كان علي  ما  املراأة: هذا كل 

عندما كان هنالك املزيد من الر�شا�س يف البندقية.

يف  التحمل،  على  قادر  غري  عينيه.،  الرجل  يغلق 

الزاوية يقف ال�شبي يف اخللفية ير�شم على احلائط.

املراأة )متابعة( عاجاًل ام اآجاًل – ل ن�شمع – �شوف 

ي�شلوا الينا ويقتلوننا. �شوف يغت�شبونني.

الرجل: كال.

املراأة: ويغت�شبونه.

الرجل: ارجوك ل – فقط – ل.

ولن  وياأكلوننا  ويقتلوننا  يغت�شبوننا  �شوف  املراأة: 

تواجه ذلك. انك تف�شل ان تنتظر حدوثها.

الرجل: من ف�شلك.

املراأة: توقف.

الرجل: �شاأفعل اأي �شيء.

املراأة: مثل ماذا؟ تلتقط امل�شد�س وت�شع الر�شا�شتني 

يف املخزن.

اأقول لك. فقط اقوم  اأن ل  املراأة )متابعة( فكرت يف 

لك  اأترك  ول  دماغي  يف  ر�شا�شة  كل  �شاأفرغ  بها 

�شيئًا.

الرجل: ل تقويل هذا. ل تتكلمي بهذه الطريقة.

املراأة: مل يعد هنالك ما نتكلم عنه... لقد انتزع قلبي 

من ج�شدي ليلة ولدته.

الرجل: اأرجوك ل تفعلي هذا. لن اأدع اأي �شيء يح�شل 

�شوف نحيا.

املراأة: ل اأريد ان اأحيا! �شاآخذه معي لو مل يكن الأمر 
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متعلقًا بك.

مواجهة  ت�شتطيع  ل  ملاذا  ذلك.  اأفعل  انني  تعرف 

الأمر؟

الرجل: هل لك ان ت�شمعي؟ انت تتكلمني بجنون.

املراأة: لي�س جنونًا واأنت تعرفه. اإنه ال�شيء ال�شحيح 

الذي يجب اأن نفعله. يحدقون يف ال�شبي.

املراأة )متابعة( العائالت الأخرى تفعله. تذهب نحو 

ال�شبي تداعب �شعره، تقبله وتقوم بتج�شيد ما تعني 

الأمومة.

النوم. هاك �شبي طيب.  )متابعة( حان وقت  املراأة 

تلتقطه نحو ذراعيها وحتمله نحو ال�رشير.

نهاية العودة اإىل الوراء

خارجي. وهد / �سالل – نهاراً

يرعد ال�شالل ويختفي النهر يف الف�شاء. يقف ال�شبي 

قدما   80 يرتفع  الذي  ال�شالل  يف  حمدقني  والرجل 

فوقهم مزنراً بال�شباب الرمادي. طيف ملون يرتفع 

من ال�شالل مثل قو�س قزح. 

يتجمد ال�شبي مم�شكًا بذراع الرجل طلبًا لالأمان.

ال�شبي: ما هذا؟

مرة  يتكلم  باأنه  متفاجئًا  ال�شبي  اإىل  الرجل  ينظر 

ثانية.

الرجل: انه �شالل.

ال�شبي: انظر، الوان.

الرجل: كانت توجد الألوان يف كل مكان. انت ل تذكر 

ذلك.

كان هذا قبل ولدتك. كان يوجد هناك ا�شياء عديدة. 

ال�شبي من حافة ماء �شحلة و�شافية ويف  يقرتب 

يغرف  ال�شخري.  والبلور  احل�شى  يتالألأ  اعماقها 

قلياًل من املاء ويفاجئ انها تبدو نظيفة.

ال�شبي: انظر. اإنها �شافيه.

الرجل: هل ترغب يف الدخول اإليها؟

ال�شبي: ل اأدري.

الرجل: حتمًا تريد ذلك.

ال�شبي: ل باأ�س يف ذلك؟

الرجل: املهم ان ل تبلع منها.

ينظر  الأر�س.  نحو  فتنزلق  �شرتته  الرجل  يفتح 

ال�شبي اإىل الرجل، منده�شًا. ثم يقوم بنف�س ال�شيء.

خارجي. النهر / ال�سالل – نهاراً 

ميرح ال�شبي يف رذاذ ال�شالل عاريًا، �شاحبًا، و�شخًا 

اإىل درجة القرف، ويرجتف من الربد. يراقبه الرجل 

وهو ي�شتمتع بال�شالل مي�شك باأكتافه يقفز اإىل اعلى 

واإىل ا�شفل، فين�شم اإليه.

خارجي. وهاد/واجهة �سخرية )املخيم 6( – م�ساًء

ماأوى.  ليكون  ال�شخرة  بوجه  امل�شمع  الرجل  يربط 

ويقوم برباعة بتنقية ماء عرب قطعة قما�س و�شعها 

على طنجرة. ميكننا �شماع �شوت ال�شالل يف اخللفية. 

اأنيابًا  را�شمًا  التلوين  باقالم  وجهه  ال�شبي  لون 

غريبة ودم ينقط من فمه. 

يدر�س الرجل وجه ال�شبي املر�شوم لب�شع دقائق.

الرجل: ا�شمع. ذلك الرجل هناك...

مل يعد هنالك الكثري من النا�س الطيبني، هذا كل �شيء

علينا اأن نراقب النا�س ال�شيئني؛ )اكرث(.

فقط..  علينا  دائمًا  نتكلم.  اأن  وعلينا  متابعًا:  الرجل 

كما تعلم.. تبقى حامال ال�شعلة...

ال�شبي: اأية �شعلة؟

الرجل: ال�شعلة املوجودة يف داخلك.

ياأخذ ال�شبي بالتفكري لدقيقة من الزمن، ثم:

ال�شبي: هل ما زلنا نحن الرجال الطيبني؟؟

الرجل: نعم. نحن ما زلنا الرجال الطيبني.

ال�شبي: و�شنبقى كذلك مهما كانت الظروف؟

 عن عدم قدرته على اأن 
رّ

ينظر اإىل ال�شبي نظرة تعرب

يعده بذلك.

الرجل: �شنبقى دائمًا. نعم.

يعود الرجل اإىل ربط الغطاء.

خارجي. النهر / الوادي – �سباحًا

عن  بعيداً  الأمام  اإىل  بتثاقل  وال�شبي  الرجل  مي�شي 

�شالل املاء. 

اأن نتابع ال�شري. ينجذب انا�س اآخرون  الرجل: علينا 

ال�شالل كما فعلنا نحن. مل نكن ن�شمع قدومهم.  اإىل 

يخطوان لينظرا اإىل البحرية املحاطة بال�شباب يف 

اأ�شفل الوادي.

ال�شبي: هل تعتقد اأن هنالك �شمكا يف البحرية؟

الرجل: كال. لي�س هنالك �شيء يف البحرية.

يتابعان ال�شري.
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خارجي. الطريق اخللفي – نهاراً 

ياأتيان اإىل التفاف يف الطريق وفجاأة ي�شمعان زئري 

عليه  ج�رشاً  نرى  بعيداً  ذلك  واعلى  املت�شارع.  النهر 

�شاحنة رافعة.

خارجي. ج�رساً – نهاراً 

بالزبد  مك�شوة  مياه  فوق  اجل�رش  نحو  ي�شريان 

الأر�س  مع  مت�شاوية  الإطارات  ال�شاحنة.  ويراقبان 

وال�شيارة حم�شورة يف ق�شبان ال�شكة احلديد. ونهاية 

طريقها  يف  اآخذة  الطريق  جانب  اإىل  لفت  املقطورة 

الق�شبان م�شتقرة مبا تبقى منها ومعلقة على جانب 

اجل�رش، مقفلة اجل�رش ب�شكل تام.

خارجي. �شاحنة مهجورة – نهاراً

يت�شلق الرجل اإىل �شاحنة الغاز، مي�شح الزجاج وينظر 

اإىل ال�شيارة، يلوي الباب فيفتحه ويت�شلق اإىل الداخل، 

ويغلق الباب خلفه.

داخلي. �ساحنة / �سيارة – نهاراً

ينظر حول املكان اإىل املخلفات غري الالزمة، جمالت 

قدمية وزبالة.

هادئًا،  املكان،  حول  الثلج  يت�شاقط  اخلارج،  ويف 

ما  �شكله، كالهما  فيغريان  واجل�رش  ال�شاحنة  يغطي 

زال �شاحيًا، غري قادر على النوم، يحدقان يف العامل 

، واملغطى بب�شاط من الثلج.
رّ

املتغري

ال�شبي: انا جائع.

الرجل: اأعرف. فاأنا اي�شًا كذلك.

ال�شبي: هل ا�شتطيع ان اأ�شاألك �شيئًا؟

الرجل: حتمًا.

ال�شبي: هل �شنموت؟

الرجل: كال. يف وقت ما. لي�س الآن.

ال�شبي: وما زلنا ذاهبني اإىل اجلنوب؟

الرجل: نعم.

ال�شبي: اإذن �شن�شعر اأكرث بالدفء؟

الرجل: نعم.

ال�شبي: وقد يكون هنالك طعام؟

الرجل: كل �شيء يتوقف على و�شولنا اإىل ال�شاطئ.

ال�شبي: ح�شنًا.

امل�شاء،  قبلة  ويقبله  حوله  حرامًا  الرجال  ي�شع 

ا�شبح املكان ا�شوداً غامقًا الآن.

الرجل: اإذهب اإىل النوم.

ال�شبي: يا ليتني كنت مع والدتي.

ي�شمتان برهة من الزمن حتى:

الرجل: هل تعني انك تتمنى لو كنت ميتًا.

ال�شبي: نعم.

الرجل: ل يجوز ان تقول هذا. اإنه �شيء �شيء مثل هذا 

القول.

ال�شبي: ل ا�شتطيع منع نف�شي من قوله.

عليك  ذلك.  تفعل  ان  عليك  ولكن  ذلك  اعرف  الرجل: 

اأن تتوقف عن التفكري بها. كالنا يجب اأن نفعل ذلك.

ال�شبي: كيف افعل هذا؟

ي�شمت الرجل وقد غرق يف تفكريه.

خارجي. �ساحنة/ �سيارة – )خميم 7( يف ال�ساعات 

الباكرة.

يف  اقدام  ب�شعة  وي�شري  ال�شيارة  من  الرجل  ينزل 

الظلمة والثلج. ي�شعل قلياًل، وي�شتن�شق قلياًل من الهواء 

وي�شري بعيداً عن ال�شاحنة، خمتفيًا يف ال�شباب.

خارجي. خميم / الطريق – )خميم 7( – ال�ساعات 

الباكرة

حمفظته  يتناول  الطريق.  يف  الآن  وحده  الرجل 

�شائق  �شهادة   – قدمية  بطاقات  دراهم،  ويعاينها: 

التي  ال�شورة  هذه  زفافها،  يوم  وللمراأة  له  و�شورة 

ينظر اإليها برهة من الزمن بحزن.

الرجل )�شوت خارجي(. ذهبت، وكانت برودة احلدث 

هديتها الأخرية...

ماتت يف مكان ما يف الظلمة... ولي�س هنالك �شيء 

اآخر لريوى.

ي�شع كل �شيء على الأر�س الرمادية املغطاة ببقايا 

النهر وي�شري  ثم يرمي املحفظة نحو  املوحل،  الثلج 

تطري  والبطاقات  ال�شورة  تاركا  املخيم،  اإىل  عائداً 

بعيداً.

خارجي. املنزل اخل�سبي / الباحة – لياًل

عودة اإىل الوراء:–

املراأة تقبل الرجل.

الرجل: هل �شتقولني له وداعًا؟

املراأة: كال. لن اأفعل. ل اأ�شتطيع.

حتى  الأقل  على  النتظار  ت�شتطيعي  هل  الرجل: 
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ال�شباح؟

ابقي معي خالل الليل.

بع�شهما  يقبالن  الآن.  اذهب  اأن   
رّ
علي كال.  املراأة: 

ثانية، ت�شتدير وت�شري بعيداً خارج ال�شاحة.

الرجل: ماذا �شاأقول له؟ ماذا �شنفعل من غريك؟

املراأة: يجب ان تتحركا نحو اجلنوب. لن تبقيا على 

قيد احلياة ل�شتاء اآخر هنا.

وت�شتدير  فتتوقف  خطوات  لب�شع  الرجل  يتبعها 

نحوه.

الرجل: ملاذا ل ت�شاعديني؟

انا  هكذا  تفهم؟  األ  م�شاعدتك،  ا�شتطيع  ل  املراأة: 

اأ�شاعدك.

الرجل: اإىل اأين انت ذاهبة؟ لي�س باإمكانك اأن تري.

املراأة: ل�شت حمتاجة لأن اأرى.

الرجل: اتو�شل اإليك.

املراأة: ارجوك ال تفعل. اأرجوك.

يحدق الرجل. تذهب هي، خمتفية يف الظالم.

)نهاية العودة اإىل الوراء(

خارجي. حدود املدينة – الغ�سق.

يحدرّق الرجل. اأمامه عن بعد مدينة ميتة.

خارجي. ممر فوقي/ حدود املدينة – م�ساًء

امامهم  املدينة..  حافة  اإىل  وال�شبي  الرجل  ي�شل 

طبقه  ع�رشة  اثنتي  طويلة،  مبان  ثالثة  من  ع 
رّ
جتم

من البناء والزجاج. يف واحدة منها الطوابق العليا 

م�شاءة بنريان ال�شموع املتاللئة يف الداخل. يتوقف 

الرجل ويحدرّق النظر فيتبعه ال�شبي بنظرة مرتقبة.

يف احد ال�شبابيك امل�شاءة، �شكل ظلي يحدرّق نحوهم، 

اآخر  ظلي  �شكل  اآخر  �شباك  ويف  املبنى،  يف  واحد 

يحدق بال حراك.

قد يكونون لجئني اأو اأكلة حلوم الب�رش او مومياءات 

ميتة كما قد يهيئ لنا.

ال�شبي: من هم. يا بابا؟

الرجل: ل اأدري.

من  مزيداً  كانوا  ما  اإذا  احلال  �شيكون  ماذا  ال�شبي: 

الرجال ال�شيئني؟

ل  ال�شيئني.  الرجال  من  مزيداً  يكونوا  لن  الرجل: 

ت�شطرب. ابق بقربي.

الآن.  اآخر  اجتاه  يف  وي�شريان  البندقية  يتناول 

حماولني جتنب الماكن املرتفعة.

الرجل )متابعًا( ابقى منخف�شًا. و�شنكون بخري.

ويدقق  يتوقفان  املقطع  نهاية  اإىل  ي�شالن  عندما 

ال�شارع. يظهر  اأن يقطعان  الزاوية قبل  الرجل حول 

يتحركون  البنية  �شقيمي  رجال.  ثالثة  امامهم 

ببطء. يخطون اإىل الأمام يتوقفون ويراقبوا ال�شبي 

والرجل.

خارجي. ال�سواحي/ املدينة – نهاراً 

يحمل الرجل الآن امل�شد�س ويتجه ال�شبي نحو خط 

�شكة حديد، يتجه بعيداً عن املدينة.

خارجي. خط �شكة حديد اأرياف. نهاراً

يف الريف، على جانب ال�شكة احلديد، ي�شاهدا طريقًا 

�شغرية تقود اإىل منزل يقع على تلة كان راقيًا يومًا 

ما. منزل عاٍل فخم اأمامه اربعة اعمدة وممر مغطى 

الع�شب  من  حقل  عرب  الطريق  من  ينحني  باحل�شى 

به.  يحدقان  يقفان هناك  قدمًا.  البالغ طوله  امليت 

وما زال ال�شبي مي�شك بيد الرجل. ين�شت الرجل – ل 

امليت. �شليل  ال�رشخ�س  نبات  الريح يف  �شوى  �شيء 

باب اأو خ�شخ�شة درفة.

الرجل: اأعتقد ان علينا اإلقاء نظرة.

ال�شبي: انا خائف.

الرجل: لي�س هنالك ما يخيف.

خارجي. طريق �سيارات/منزل فخم.

ال�شبي  ويواجه  يقف  الطريق.  على  الرجل  ينطلق 

الذي جتذر يف البقعة.

الرجل: هل تريد ان تبقى هنا؟

ال�شبي: كال.

عرب  الطريق  نحو  ببطء  وينطلقان  به  ال�شبي  يلحق 

بقع من الثلج الذائب

هنالك حاجز طويل ميت عليه ع�س ع�شفور مهجور.

خارجي. رواق/ منزل فخم – نهاراً

ي�شعدان الدرج نحو الرواق وال�شبي معلق بيد الرجل. 

يالحظان �شباكًا مفتوحًا جزئيًا. يذهب الرجل نحوه، 

يفتح ال�شباك على م�رشاعيه

يفتح ال�شباك على ات�شاعه وينظر اإىل الداخل.

داخلي. ردهة/ منزل فخم – نهاراً
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الأ�شود  الرخام  ا�شطح من  اإىل  النافذة  ي�شعدان عرب 

والأبي�س

يغلق الرجل ال�شباك بعناية بحيث ي�شبح كما وجده. 

ينظران اإىل الغرفة 

منظار مو�شوع على حامل ثالثي مو�شوع بالقرب 

من كر�شي بذراعني.

�شلم انيق اأمامهم، وورق حائط من نوع وليم موري�س 

وزخارف  تعفرّن  الدهان  وقو�شته،  املياه  لطخته 

الأ�شقف مت�شاقطة.

كبرية  قاعة  حيث  الثانية  الناحية  نحو  يقطعون 

لغرفة ا�شتقبال باأ�شقف عالية ومدفاأة كبرية حماطة 

من  كومة  اخل�شب.  يو�شع  كان  حيث  احلي،  بالأجر 

ثياب الطق�س الدافئ جزم عالية وحقائب ظهر على 

الأر�س بالقرب من املدفاأة.

ال�شبي: بابا؟

الرجل: �س �س 

داخلي. مطبخ/ منزل فخم – نهاراً

ومقايل  م�شودة  اأوعية  فيجدان  الداخل  اإىل  يزحفان 

ومرايل  الأر�س  على  مكومة  زبالة  للخدم،  وجر�شا 

عارية.  بالعفن، خزن  بالوعة �شدئة مغطاة  للعمل، 

من  طبق  على  مثبت  قفل  لها  فتحة  الأر�شية  ويف 

الفولذ. يقوم الرجل بتفح�شها بينما يجذب ال�شبي 

بعنف ذراعه خائفًا.

ال�شبي: بابا، دعنا نذهب.

الرجل: هنالك �شبب لإقفالها.

دموعه  تكاد  مرتعبًا  املكان  حول  ال�شبي  يقفز 

تن�شاب على خديه.

ال�شبي: ل تفتحها. ل تفعل!

الرجل: احتاج اإىل اداة افتحها بها.

ال�شبي: كال!

يع�رش  ال�شبي  ويتبعه  مفاجئ  ب�شكل  الرجل  يخرج 

يديه من اخلوف.

خارجي. احلديقة اخللفية/ منزل فخم – نهاراً 

م�شد�شه،  ا�شهر  وقد  اخللفي  الباب  من  الرجل  يخرج 

مفرغة  باإطارات  قدمية  قاطرة  ويرى  حوله  ينظر 

 40 ي�شع  وعاء  بجانبها  الع�شب،  على  ميتة  ترقد 

جالونا ي�شتقر على بقايا نريان �شوداء.

الدخان  منه  يتعاىل  خ�شبي  بيت  اأي�شًا  هنالك 

ال�شعيف. يدر�س الرجل و�شعه بع�شبية وي�شم الهواء، 

ثم يذهب نحو كوخ الأدوات ويبداأ يف تفح�شها. يجد 

رف�شًا طويل الذراع فريفعه بيديه.

داخلي. املطبخ/ منزل فاخر – نهاراً 

يدخل الرف�س يف اخل�شب املحيط بالقفل املثبت على 

الفتحة.

بكاملها  والفتحة  القفل  ينزع  ثم  بعيداً  الرجل  ي�شد 

فتظهر له فجوة من الظالم.

ال�شبي: بابا.

الرجل ا�شتمع يل. اوقف هذا. نحن منوت جوعًا. هل 

تفهم ذلك؟

علي ان افعل ذلك. لي�س لدي اي خيار.

يفتح الرجل الباب كاماًل وي�شعه على الأر�س.

الرجل )متابعًا( انتظرين هنا.

ال�شبي: اأنا ذاهب معك.

الرجل: ح�شنًا. اأبقى فقط قريبًا مني. لن يحدث �شيء.

ينزلن على ال�شلم اخل�شبي القا�شي.

داخلي. قبو/منزل فاخر – نهاراً

هنالك رائحة نتنه رهيبة وعليهما ان يغطيا افواههم 

ي�شعلها  قداحته،  الرجل  يخرج  ب�شرتاتهم.  واأنوفهم 

ويحاول اأن ي�شيء الطريق.

من منظور الرجل – �شواد �شامل ما عدا م�شاحة قليلة 
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م�شاءة بالقداحة امل�شتعلة بينما الرجل يبحث: جزء 

فر�شة  اجل�س،  من  ار�شية  ثم  حجري،  حائط  من 

قدمية عليها بقع غامقة اللون. وهج ال�شعلة يزحف 

عرب الأر�شية نحو زاوية بينما يخطو الرجل مقرتبًا.

ثم تلعب ال�شعلة وهو يبتعد عن الزاوية ليظهر!

رجال ون�شاء يرب�شون اإىل احلائط جميعهم يحاولون 

الختباء مغطني عيونهم امل�شعة من ال�شوء. �شعاف 

خميم  يف  اأفراد  وكاأنهم  عظمية  هياكل  وكاأنهم 

للموت. يقفز ال�شبي م�شدومًا والرجل جممداً، يحدق 

وقد اأ�شيب باخلر�س ب�شبب: على فر�شة على الأر�س 

بقايا  اأوراكه،  نحو  ذهبت  �شيقانه  عار  رجل  ملقى 

ال�شبي  يغطي  مكوية.  واحرتقت.  ا�شودت  قطعهم 

عينيه.

الرجل: يا ي�شوع.

ويو�شو�س  نحوهم  الفرا�س  على  امللقى  الرجل  يدور 

بهمهمة منخف�شة غري وا�شحة يف البداية.

اأرجوك  �شاعدونا..  الفرا�س:  على  امللقى  الرجل 

�شاعدنا.. 

الرجل: يا م�شيح... اآه يا م�شيح.

اخلفي  الهم�س  من  كور�س  ي  الآخرون  ي�شارك 

»�شاعدونا .. ارجوك �شاعدنا...«

ي�شتدير الرجل ومي�شك بال�شبي ويرك�س نحو الدرج.

الرجل )متابعًا(: اأ�رشع... اذهب.. حترك!

اإىل  ال�شبي  دفع  يحاول  وهو  القداحة  الرجل  ي�شقط 

اأعلى الدرج، ومن ل مكان يظهر رجل ملتح يف اأ�شفل 

الدرج، يطرف بعينيه.

... �شياأخذوننا اإىل منزل الدخان.
ً
وجه ملتح: رجاء

ولكن  الرجل  ذراع  التقاط  امللتحي  الرجل  يحاول 

الرجل يتحرر منه

به  ويلحق  الدرج  لي�شعد  ال�شبي  دفع  على  ويركز 

برعب اعمى وهو يتعرثرّ بني الدرجة والأخرى..

الرجل: ا�رشع. ا�رشع

الفتحة  نور  باجتاه  الدرج  على  قافزين  ي�رشعون 

بينما يحاول الرجل امللتحي الإم�شاك للمرة الأخرية 

بقدم الرجل الذي يلبطه متحرراً من �شطوته.

داخلي. مطبخ/ منزل فاخر – نهاراً

ي�رشع الرجل اإىل اخلارج ي�شفق الباب فيغلقه وي�شع 

مائدة �شلبة فوقه. ينظر حوله بحثًا عن ال�شبي.

الرجل: يا ي�شوع. ارك�س!

ال�شبي بالقرب من النافذة يرق�س من الرعب م�شرياً 

خلف النافذة اإىل:

خارجي. حقول – نهاراً

اآتون من املمر نحو  اربعة رجال ملتحني وامراأتان 

املنزل. جميعهم ا�شحاء املظهر ح�شنا التغذية. احد 

الرجال مي�شك بيد اأحد الن�شاء. وكاأنهما عائدان من 

نزهة قبل الع�شاء.

داخلي. مطبخ / منزل فاخر – نهاراً 

الرعب،  الزمن وقد تثلج من  الرجل برهة من  يحدق 

ثم مي�شك ال�شبي بيده وي�شده بعيداً.

الرجل: ارك�س. ارك�س!

داخلي. ردهة/ منزل فاخر – نهارًا

الرجل  يجاهد  الأمامي،  الباب  نحو  عنوة  يدخلون 

ال�شباك  من  يحدق  قوي.  بقفل  مغلق  ولكنه  ليفتحه 

املال�شق للباب فريى:

)من منظور الرجل( – ي�شعد الأنا�س املوفورو الغذاء 

نحو الردهة. مي�شك الرجل بال�شبي ويرك�شان نحو 

املطبخ.

داخلي. مطبخ / منزل فاخر – نهاراً 

املائدة  ورفعت  الأ�شفل  من  القفل  رفع  املطبخ  يف 

ب�شعة اإن�شات.

يرك�شان عائدان اإىل اخلارج.

داخلي. الردهة / منزل فاخر – نهاراً 

القفل  يف  مفتاح  يدار  ال�شالمل،  اإىل  ي�شالن  عندما 

ومي�شك الرجل ال�شبي بني ذراعيه ويدخالن اإىل باب 

حتت ال�شالمل. وبعد اأن يدخال من الباب يفتح الباب 

الأمامي فيدخل الأنا�س املوفورو الغذاء اإىل الداخل.

داخلي. غرفة الراحة – نهاراً

جمرد  ال�شلم،  حتت  �شغرية  راحة  غرفة  داخل  اإنهما 

مرحا�س ومغ�شلة. 

وبينما  املغ�شلة  م�شتوى  نف�س  على  ال�شبي  وجه 

مي�شك الرجل الباب ليبقيه مغلقًا ي�شبح ال�شبي على 

مواجهة حمتويات احلو�س.

ملطخة  مالب�س  امل�شبنة  يف  ال�شبي:  منظور  من 

بالدم غارقة يف مياه مليئة بالدم وال�شحم.
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وحول امل�شبنة اآثار اأيد ملطخة بالدم على البور�شلني 

الأبي�س.

النا�س  يرى  رفيع  �شق  عرب  الرجل(:  منظور  )من 

الردهة،  من  البعيد  واجلانب  الغذاء  املوفورو 

يتحدثون بعفوية. هو لي�س قريبا ب�شكل كاٍف لي�شمع 

ان  كاٍف لريى  ب�شكل  قريب  ولكنه  كله،  يقولونه  ما 

ذقون الرجال م�شذبة ويلب�شون مالب�س مهندمة.

امراأة موفورة الغذاء: �شوف اقوم بانعا�س نف�شي.

رجل ملتح: انا بحاجة اإىل م�رشوب.

اإمراأة موفورة الغذاء )2( : �شاأ�شعد لأبدل ثيابي.

على  باقدامها  ت�رشب  الن�شاء  من  واحدة  ن�شمع 

لتقوم  اعلى  اإىل  ال�شالمل  على  وثم  الأر�شية  خ�شب 

خطوات  الأخرى  املراأة  تاأخذ  بينما  ثيابها  بتبديل 

قليلة باجتاه غرفة الراحة، ثم ت�شتدير عائدة باجتاه 

ال�شباك بينما تتابع حديثها.

الرجل امللتحي 2: من الذي ترك هذا ال�شباك مفتوحًا؟

املراأة املوفورة الغذاء: اتركه مفتوحًا ب�شبب الرائحة.

الرجل امللتحي 2: اية رائحة؟

املراأة املوفورة الغذاء: مل تعد ت�شمه اإطالقًا.

الرجل امللتحي: من يريد كاأ�شًا من امل�رشوب؟

هذا  اثناء  واقفل.  اغلق  وقد  ال�شباك  �شوت  ي�شمعون 

على  مفتوحتان  عيناه  بال�شقيع،  الرجل  ي�شاب 

حزامه،  من  امل�شد�س  يزلق  اخلوف.  من  ات�شاعهما 

من  قريبًا  لي�شبح  وركه  على  ويقرف�س  يفتحه 

فيما  قرار  اأخذ  ي�شتطيع  ل  الأمل،  فاقداً  ال�شبي، 

�شيفعله، غري قادر على التفكري ال�شليم ب�شبب اخلوف. 

يحدق ال�شبي من الباب بامل�شد�س باملغ�شلة املليئة 

يتكلم  ال�شدمة.  من  مغناطي�شي  منوم  وكاأنه  بالدم 

كاملعتوه.

ال�شبي ) يكلم نف�شه(: ا�شخا�س ا�رشار ... رجال ا�رشار.

الرجل: �س �س . �س �س..

النا�س  الباب بينما يقرتب  اقدام خارج  هنالك وقع 

الرجل  يبداأ  بعيداً.  ينطلقون  ثم  الغذاء  املوفورو 

باليد  وال�شبي  بيد  امل�شد�س  مي�شك  ولكنه  بال�شعال 

ل  ولكنه  �شعاله  يخفي  ان  الرجل  يحاول  الأخرى. 

ال�شغرية  يده  فيحمل  ذلك  ال�شبي  يالحظ  ي�شتطيع، 

وي�شعها على فم الرجل.

حماوًل اإخفاء �شعاله بينما ي�شتمر الكالم يف اخلارج:

الأطباق  يف  ت�شاعدين  هل  الغذاء:  املوفورة  املراأة 

الو�شخة.

الرجل امللتحي 2: انا جائع.

بينما يتوقف ال�شعال قلياًل. ياأخذ الرجل يد ال�شبي 

من على فمه ويدفع بامل�شد�س اإليه.

الرجل: خذه.

يحاول ال�شبي املقاومة، هازاً راأ�شه، خائفًا، اأخر�س.

الرجل )يو�شو�س( )متابعًا(: خذه.

ال�شبي  كتف  حول  الي�شار  ذراعه  الرجل  ي�شع 

ال�شغري، الرفيع ومي�شكه عن قرب.

الرجل )يو�شو�س( )متابعًا( ل تخف. اذا ما اأم�شكوك، 

فعليك اأن تفعل ذلك مثل اأي �شخ�س اآخر، هل تفهم؟ 

�س �س. ل بكاء .. هل ت�شمعني؟

الرجال  اأحد  ويقوم  النافذة  على  من  املراأة  ت�شتدير 

امللتحني ب�شكب الوي�شكي ويناولها واحداً.

الذي  ما  الرجل  يريه  بينما  راأ�شه  ويهز  الولد  يبكي 

عليه ان يفعله بامل�شد�س.

ان تكون  البكاء. عليك  الرجل )مو�شو�شًا( توقف عن 

�شبيًا �شجاعًا.

وانت تعرف كيف تفعل ذلك.

الولد )يو�شو�س( اعتقد كذلك.

الرجل )يو�شو�س( قل »نعم �شاأفعل يا والدي«.

البندقية  يحمل  الذي  ال�شغري  ال�شبي  يف  يحدرّق 

ب�شعف ... فيدرك ان ال�شبي لن ي�شتعمله. بعد حلظات 

البندقية من  الرجل بلطف  التاأمل املعذب ياأخذ  من 

يديه،  يف  يحدق  يائ�شًا،  ال�شبي  ويجل�س  ال�شبي  يد 

ينظر  وعندما  الآن.  الرجل  اإىل  ينظر  ان  من  خائفًا 

ال�شبي اإىل اأعلى مرة ثانية ينظر حمدقًا يف ما�شورة 

جبهة  اإىل  الكبري  امل�شد�س  يوجه  فالرجل  امل�شد�س، 

ال�شبي.

ال�شبي: ماذا تفعل؟

تهتز يد الرجل، وابهامه يرجتف على زناد، امل�شد�س 

وهو يدكه... 

ال�شبي )متابعًا( بابا؟

الرجل: انا اآ�شف. انا اآ�شف جداً

ال�شبي: هل �شاأراك ثانية؟ متى �شاأراك؟
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يف   ... ي�شده  وهو  الزند  على  الرجل  ا�شبع  يرجتف 

تلك اللحظة ت�شمع �شجة من املطبخ ويتوقف النا�س 

املوفورو الغذاء وي�شمعون، ثم يهرعون نحو املطبخ، 

الفتحة  حالة  يرون  وهم  ال�شطراب  ي�شود  وفجاأة 

املغطاة باملائدة.

بحق  تفعلني  انك  تعتقدين  ماذا   :2 امللتحي  الرجل 

اجلحيم؟ هه؟ ماذا تعتقدين انك تفعلني بحق اجلحيم 

....؟

ماذا   .. هكذا  اإىل  تنظر  ل  الغذاء:  املوفورة  املراأة 

تفعلني؟

ي�شتجمع الرجل حنكته وي�شق الباب.

الرجل: اتبعني، خذ بيدي، ل ترتكني.

داخلي . الردهة / منزل فاخر / نهاراً 

الراحة  بيت  من  �شديدة  ب�رشعة  الرجل  يخرج 

املفتوح.  ال�شباك  وينطلقان حيث  ال�شبي  م�شطحبًا 

ي�شع بندقيته يف حزامه ويت�شارع مع ال�شباك الذي 

يلت�شق ب�شدة مثل ال�شبابيك ذات الطراز القدمي.

مكتومة  متنوعة  ا�شوات  الباب  خلف  من  ي�شمعون 

ال�شبي  وي�شع  فيفتحه  ال�شباك  الرجل  يلوي  حتى 

عربه ويتبعه.

خارجي. ردهة/ منزل – نهاراً

اعلى وينزلن رك�شًا على  اإىل  ال�شبي  الرجل  يلتقط 

ال�شالمل.

خارجي. طريق ال�سيارات/ منزل فاخر – نهاراً 

وي�شد  ال�شيارات  طريق  حيث  ال�شفل  اإىل  يرك�شان 

الرجل ال�شبي عرب فجوة يف �شياج املنزل امليت نحو 

الطريق.

خارجي. طريق – نهاراً

يرتددان برهة من الزمن على الطريق ليقررا.

الرجل: تعاىل، تابع الرك�س!

ي�رشعان عرب الطريق نحو الغابة على اجلانب الآخر، 

خلفيتهم.  يراقب  الرجل  بينما  الأمام  يف  ال�شبي 

النا�س  من  اثنان  فهنالك  املنزل  نحو  الرجل  ينظر 

املوفوري الغذاء خرجا ينظران حول املكان بريبة.

ي�رشب الر�س وياأخذ ال�شبي معه في�شتلقيان على 

الأر�س على حافة الغابة والطريق. فاقدا القدرة على 

وينخف�شان،  يرتفعان  و�شدريهما  ب�رشا�شة  التنف�س 

والرجل ي�شعل.

الرجل )متابعًا( ابق را�شك اإىل اأ�شفل.

الغذاء  املوفورو  النا�س  ي�شري  الرجل(:  منظور  )من 

رجل  وينظر  ال�شيارات  طريق  يف  خطوات  ب�شع 

ولكن  والغابات،  الطريق  نحو  املنظار  عرب  ملتحي 

يبداأ  املختبئني.  وال�شبي  الرجل  نحو  مبا�رشة  لي�س 

النا�س املوفورو الغذاء يف النظر حول جانب املنزل. 

ي�شريون بعيداً. ينه�س الرجل وال�شبي يندفعان عرب 

خط الأ�شجار ويختفيان يف الغابات.

خارجي. غابات – لياًل 

وخطوط  الرمادية  ال�شماء  يف  خمتبئ  �شاحب  قمر 

الغابات  عرب  ينطلقان  الآن  هما  بينما  الأ�شجار 

�رشخة  ي�شمعان  كال�شكارى.  يتعرثان  ناع�شان 

يتوقفان،  املنزل.  ناحية  من  تاأتي  بعد،  خميفة عن 

ي�شمعان �رشخة اخرى ورجل ي�رشخ. مي�شك الرجل 

وهما  اذنيه  تغطية  ويحاول  قرب  عن  بال�شبي 

يحدقان وينتظران ان متر الأحداث.

الرجل: �شنكون �رشيعًا باأمان.

ال�شبي: �شوف ياأكلون هوؤلء النا�س الي�س كذلك، يا 

بابا؟

ل يجيب الرجل.

خارجي. حمالت �سريز/ جممع �رساء- لياًل

�رشاء  جممع  حديقة  عرب  مي�شيان  املدينة  اإىل  عادا 

�شريز.  حمالت  ي�شمى  كان  ما  خارج  متامًا  �شخم، 

ي�شيء  الرمادية  ال�شماء  يف  خمتبئ  �شاحب  قمر 

واجهة املحالت املهدرّمة بينما ينظر الرجل اإىل اأعلى 

يف  ال�شبي  يحدق  بالتفكري.  وياأخذ  املحالت  حيث 

الف�شاء وما زال يف حالة �شدمة.

داخلي. حمالت �سريز – )مع�سكر 8( – لياًل

يقوم الأب وال�شبي باإن�شاء خميم يف داخل املحالت، 

الرجل يبني ناراً كبرية. يحدق  خارج مدخل �شريز. 

القريب منه.  ال�شبي عرب الزجاج يف املحل ال�شخم 

اكوامًا  ملقاة  ومعدنية  ورقية  دراهم  املدخل  عرب 

من  اأنواعًا  ويجد  قرب  عن  ال�شبي  ينظر  ولفات... 

املحل  ماأخذوة من  زالت يف علبها،  ما  املجوهرات 

وملقاة هنا وهناك.

يجل�س ال�شبي، يبدو وكاأنه ا�شت�شلم، وثم:
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الأمر  كان  مهما  اأحداً  ناأكل  لن  بابا،  بابا؟  ال�شبي: 

الي�س كذلك؟

الرجل: كال. حتمًا ل.

ال�شبي: مهما كنا جائعني. وحتى لو متنا من اجلوع؟

الرجل: نحن ميتان من اجلوع الآن.

ال�شبي: لأننا، لأننا النا�س الطيبون؟

الرجل: نعم.

ال�شبي: ونحن نحمل النار.

الرجل: نعم.

يبداأ  برهة  وبعد  ذراعيه،  بني  ال�شبي  الرجل  ياأخذ 

ال�شبي برتمي�س عينيه ناع�شًا، ثم ي�شقط نائمًا. مي�شد 

الرجل �شعر ال�شبي النائم ويقبله يف جبينه.

خارجي. خمزن متوين/مراآب – نهاراً 

اإىل خمزن متوين  ي�شريان عرب املراآب حتى ي�شالن 

يف  ال�شيارات  من  قليل  الأخرى،  الناحية  حول 

الأبواب  عرب  الرجل  يتجه  بالزبالة.  مملوءة  مراآب 

الأتوماتيكية غري املتحركة.

الرجل: تعال. لي�س هنالك اأي اأحد هنا.

داخلي. خمزن متوين – نهاراً.

جتول الرجل وال�شبي بني املمرات الفارغة التي مل 

كانت  التي  التغليف  اوراق  ركام،  �شوى  منها  يتبق 

وحمتوياتهما  املكان،  حول  مرمية  براقة  ما  يومًا 

م�رشوقة منذ زمن.

معلق  غزال  راأ�س  هنالك  الفارغ  الأ�شلحة  ق�شم  ويف 

حوله  ويحدق  ال�شبي  يتوقف  احلائط.  اأعلى  على 

م�شدوهًا، بينما يفت�س الرجل الأرفف الفارغة يبحث 

عن ما يفيد فال يجد �شوى �شناديق فارغة.

اأحد  من  باإكتئاب  حتدق  امراأة  وجه  للرجل  يلوح 

املمرات، يراقبها طائر من اكلة اجليف م�شمر مكانه 

ماأخوذاً بهما، وعند ظهورهما يختفي ب�رشعة.

ويف طريقهما اإىل اخلارج ي�شالن اإىل زوج من اآلت 

بيع امل�شاريب مقلوبني وم�رشوقني بكل حمتوياتها 

الرماد.  على  مبعرثة  معدنية  وعمالت  �شودا  من 

يجل�س الرجل بالقرب من واحدة ويبحث بيده داخلها 

فيجد بال�شدفة علبة غري مفتوحة من الكوكاكول.

ال�شبي )متحم�شًا( ما هذه يا بابا؟

الرجل: انها �شيء لذيذ لك. هنا. اجل�س.

ي�شاعد ال�شبي يف و�شع حقيبة الكتب جانبًا ويجل�شه 

ال�شبي  ينظر  باحتفالية،  الكوكاكول  علبة  ويفتح 

اأغرب ما  الرغوة وكاأنها  ذات  العلبة  وي�شم  منده�شًا 

راآه يف حياته.

الرجل )متابعًا( ا�شتمر.

ياأخذ ال�شبي العلبة.

ال�شبي: اإنها مليئة بالرغوة.

الرجل: اإ�شتمر. اإ�رشبها.

ياأخذ ال�شبي ر�شفة ويزن الأمر.

ال�شبي انها فعاًل جيدة. خذ قلياًل، يا بابا.

الرجل: كال. اريدك ان ت�رشبها.

ال�شبي: ولكنني اأريدك ان تاأخذ بع�شًا منها.

ياأخذ الرجل برتدد العلبة وي�رشب ر�شفة �شغرية، ثم 

يعيدها اإىل ال�شبي اليقظ.

�رشب  من  امتكن  لن  لأنني  هذا  )متابعًا(  ال�شبي 

واحدة اأخرى، الي�س كذلك؟

ل يعرف الرجل ما يقول.

خارجي. جممع �رساء/ مراآب – بعد ظهر متاأخر

يتجهان الآن خارج املجمع باجتاه الطريق، ا�شواء 

ل حياة فيها عند التقاطع، بيوت بالية وابنية �شقق 

ال�شبي  يتوقف  الطريق.  من  الآخر  اجلانب  على 

على  واقفًا  يتحم�س  فجاأة  حوله  يحدرّق  لي�شمع، 

اأ�شابع قدميه.
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الرجل: ما بالك؟

ال�شبي: ما هذا؟

الرجل: مل اأ�شمع �شيئًا.

ال�شبي: اأن�شت.

الرجل: انا ل اأ�شمع �شيئًا.

لكلب  �شعيفًا  �شوتًا  ن�شمع  اأن  اإىل  اأكرث  ي�شتمعون 

ينبح عن بعد. ي�شتدير ال�شبي حول نف�شه 180 درجة 

لي�شتمع، متحم�شًا بتوقع.

الرجل )متابعًا( انه كلب.

ال�شبي )متحم�شًا( كلبًا! من اين جاء؟

الرجل: ل اأدري. تعاىل.

ال�شبي  يتبعه  بال�شقق  ماراً  الطريق  الرجل  يقطع 

يتمخطر متحم�شًا الآن.

ال�شبي: لن نقتله الي�س كذلك؟ يا بابا

الرجل: ملاذا؟ كال، لن نقتله. ملاذا قلت هذا؟

ال�شبي: ما زال لديك ر�شا�شة باقية.

ولن  نقتله  لن  بذلك.  اعدك  الكلب.  ناأذي  لن  الرجل: 

ناأكله اي�شًا.

ال�شبي )متحم�شًا اإىل درجة كبرية، غري خائف( رمبا 

�شياأُكلنا هو.

الرجل: ا�شك يف ذلك اإىل درجة كبرية.

ال�شبي: هل ميكننا البحث عنه؟

الرجل: لقد اختفى، هل �شرتتاح؟

خارجي. �شارع يف ال�شواحي – نهاراً

ي�شريان عرب �شارع يف ال�شواحي كان يوما ما غني 

بالأ�شجار على جانبيه اإل اأنه الآن بات �شحاًل جمدبًا 

و�شناديق  املزروعة  الأمامية  احلقول  من  وبدًل 

والأر�شفة  وال�رشفات  الأوتاد  واأ�شيجة  الربيد 

املجنونة، بدل من كل هذا رماد وغبار.

يقف الأب خارج بيت من بيوت ال�شواحي النموذجية 

بباحة ميتة م�شققة حيث كان املرج قائمًا وعامود 

علم خاٍل. ينظر ال�شبي نحو الرجل مت�شائاًل.

ال�شبي: ما هذا املكان، يا بابا؟

الرجل: اإنه املنزل الذي ن�شاأت به.

اأخذت  اخل�شب  من  األواح   – املنزل.  نحو  ي�شعدان 

تتحول اإىل حطب للنريان تاركة ع�شادات ومتديدات 

عارية. يتوقف ال�شبي ممتنعًا عن ال�شتمرار فياأخذ 

الرجل ب�شع خطوات ثم ي�شتدير ليطمئن عليه.

الرجل: انت، اآت؟

ال�شبي: ل اأريد ذلك.

الرجل: ال تريد ان ترى اين ن�شاأت؟

ال�شبي: رمبا يكون هنالك اأحد هناك.

الرجل: لي�س هنالك اأحد الآن.

كرة  عامود  من  ويقرتبان  ال�شبي  يد  الرجل  ياأخذ 

�شلة امام املراآب. تغلب الرجل العواطف عندما يتذكر 

التفا�شيل. ولكنها ل تعني �شيئًا لل�شبي.

– خائفًا،  ال�شلم  الرجل  ي�شعد  الزمن  من  برهة  بعد 

ولكنه متابع ب�شكل رهيب. يتبعه ال�شبي متع�شبًا.

ال�شبي: انا خائف.

الرجل: لبد من اأن جند �شيئًا ناأكله.

ال�شبي: انا ل�شت جائعًا. انا ل�شت كذلك.

يتناول الرجل م�شد�شه من حزامه ويقرتب من الباب 

الأمامي، فيدفعه بحذر ليفتحه.

الرجل: �شنكون بخري. تعاىل.

حيث  ال�شبي  يبقى   – الأمامي  الباب  عرب  يدخل 

هو، متجمداً من اخلوف. يالحظ ال�شبي وهو يحدق 

باحلديقة حيث تاأخذه ح�رشيته وجود كلب لعبة يف 

النافذة، يدخل ال�شبي اإىل الداخل بحذر.

داخلي. غرفة طعام/منزل – م�ساًء 

متزقت الواح خ�شب ال�شنوبر املوجودة على اجلدران. 

منه  الكثري  ولكن  املك�شور  الفر�س  بع�س  هنالك 

املدفاأة  باجتاه  يذهبان  النار.  لإ�شعال  كحطب  اأخذ 

اأ�شابعه على ال�شطح حيث  ويتفح�شها الرجل. ميرر 

كانت هنالك زخارف قدمية ما زالت معلقة باخل�شب. 

ياأخذه احلنني اإىل املا�شي في�شيطر على خوفه.

كنت  عندما  امليالد  بعيد  نحتفل  كنا  هنا  الرجل: 

�شبيًا. ونعلق جواربنا هنا بال�شبط. يتفح�س الرجل 

املحيط ذو اللون الأ�شفر. 

يراقبه ال�شبي وكاأنه قد اأ�شيب مب�س من اجلنون.

الرجل: كانت والدتي حتف هذا يوميًا.

ما زال خاليًا من البقع.

الأر�شية  واألواح  اخل�شبية  الأعمال  من  العديد  قطع 

فجوات  هنالك   – النار  لإ�شعال  كخ�شب  لي�شتخدم 

حفر. وبالقرب من املدفاأة كومة �شغرية من العظام 
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.. و... يف ال�شبكة هنالك املزيد من العظام املحروقة 

نف�س  يف  ال�شورة  تتحول  العائلة.  لقطة  وجمجمه 

الرجل اإىل حزن ولكن ال�شبي ل يتاأثر.

الرجل: هل تريد ان تنتظر يف اخلارج؟

يهز ال�شبي راأ�شه بحما�س.

الرجل: ح�شنًا.

مي�شك ال�شبي بيده ويقوده اإىل اخلارج.

خارجي. �رسفة/منزل – نهاراً

يدخالن اإىل ال�رشفة.

الرجل: اجل�س هنا على احلافة ول تذهب.

يجل�س ال�شبي بهدوء ويعود الرجل اإىل الداخل. بعد 

برهة من الزمن يبداأ يف البحث داخل حقيبة الكتف 

اخلا�شة به، وقد بات اأقل خوفًا من ذي قبل.

داخلي. منزل قدمي – نهاراً 

الواح الأر�شية تطقطق ب�شكل مرعب، واخلزن خلعت 

وجوهها. 

يزحف نحو غرفة املعي�شة. متزقت الأغطية اخل�شبية 

اأوعية  ال�شباك  يف  رف  وعلى  احليطان.  على  من 

برطمانا  يتناول  بالغبار.  مليئة  حمفوظة  فاكهة 

من  مزيتة  طبقه  فيجد  الغطاء  فتح  من  ويتمكن 

ال�شطح. مثل نقاط ع�س  املخاط الأ�شود عائمة على 

ها ليتفح�شها ويرفعها نحو ال�شوء.
رّ
الغراب. ي�شم

ال�شوداء  ال�شمك  �شنارة  ت�شبه  بقع  يرى  ال�شوء  ويف 

على �شطح الربطمان تتحرك نحو القاع. يعيد الغطاء 

اإىل مكانه مرعوبًا.

خارجي. ردهة/منزل قدمي – نهاراً

باأقالم  ير�شم  الردهة  درجات  على  ال�شبي  يجل�س 

التلوين على �شحيفة كانت يف حقيبته. وعرب ال�شارع 

كان هنالك منزل كبري قدمي اآخر، معظم األواح اخل�شب 

ال�شبي  ينظر   – ميتة  عليقة  يف  ملفوفة  مفقودة. 

فجاأة اإىل اأعلى ويحدق بها م�شترّت الأفكار.

خارجي. ال�ساحة اخللفية – نهاراً 

امليتة،  ال�شاحة  وي�شاهد  اخلارج  اإىل  الرجل  ياأتي 

�شجرات  وبع�س  ورف�س  جمرفة  احلديقة:  وادوات 

يتفح�س  حيث  املكان  اإىل  يتجه  امليتة.  التفاح 

الأر�س املليئة بالرماد فيحفر حول املكان ليخرج 

ب�شع تفاحات �شغرية، لونها بني غامق مدفونة بني 

الواحدة والأخرى ب�شع اقدام. ينحني ويلتقط واحدة؛ 

وي�شعه  الغريب  التفاح  يجمع  وي�شمها.  يتفح�شها، 

يف جيوبه.

خارجي. ردهة/منزل قدمي – نهاراً

ما زال ال�شبي يحدق يف املنزل على الناحية الأخرى 

من الطريق فيالحظ وجود وجه �شبحي، ثابت متامًا 

يف �شباك.

ي�شقط ال�شبي �شفيحة الر�شم واقالم التلوين ويقف، 

متفاجئًا، غري م�شدق عينيه – اإنه وجه طفل �شغري 

تقريبًا من نف�س عمره، يختفي تقريبًا ب�شكل مبا�رش 

مرتاجعًا نحو الظلمة مثل �شبح.

داخلي غرفة املوؤونة/ منزل خ�سبي – نهاراً 

املخفية يجد ب�شع حبات  املوؤونة  الرجل يف غرفة 

زبيب خمباأة وقعت واختفت يف خلفية الرف. ي�شعها 

يف منديل يلفه وي�شعه يف جيبه ي�شمع:

ال�شبي )ي�رشخ( توقف – توقف!

يتجمد الرجل، ثم ينطلق خارجًا.

خارجي. ردهة/منزل خ�سبي – نهاراً 

يرك�س الرجل اإىل اخلارج ويحدق خائفًا باحثًا عن 

ابنه – لقد اختفى.

خارجي. منزل مقابل – نهاراً

رك�س ال�شبي عرب الطريق نحو منزل اآخر.

املنزل  جانب  على  يتل�ش�س   – ال�شبي  منظور  من 

فيجد �شبيًا �شغرياً اآخر، نف�س عمره، وي�شبهه بالكاآبة 

وال�شقم، يلب�س �شرتة �شوفية.

يختفي ال�شبي ال�شغري الآخر اأ�شفل اجلانب ويرك�س 

ال�شبي خلفه.

ال�شبي: انتظر! ارجع! لن اأوذيك!

خارجي. �ساحة خلفية – نهاراً

هنالك  حيث  ال�شاحة  ا�شفل  نحو  ال�شبي  يرك�س 

ع�شب  قاطع  ال�شواحي،  حدائق  بقايا  من  العديد 

مغرب، خيوط ثياب، خيمة �شغرية، دراجة بال اأطر.

ال�شبي: اين انت؟

يقفز الرجل اآتيا من جانب البيت ومي�شك بذراعه.

الرجل: ماذا تفعل؟ بحق اجلحيم ماذا تفعل؟

�شبيًا  راأيت  بابا،  يا  �شغري،  �شبي  هنالك  ال�شبي: 

�شغرياً.
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الرجل: لي�س هنالك ولد �شغري. ما بالك؟

ال�شبي: نعم هنالك! لقد راأيته! �شبي متامًا مثلي.

اخللف  اإىل  ويجره  ذراعه  من  ال�شبي  الرجل  ياأخذ 

عرب ال�شاحة، فوق جانب املنزل، ال�شبي يقاوم وهو 

ي�رشخ وينظر اإىل اخللف كل الطريق.

الذهاب  ا�شتطيع  ل  ملاذا  ملاذا؟  )متابعًا(  ال�شبي 

لروؤيته؟

خارجي. منزل – نهاراً

بينما  مت�شبثًا  املنزل  امام  بقدميه  ال�شبي  يحفر 

يجره الرجل ليتحرك وقد امتالأت قدماه بالقاذورات.

ال�شبي: انا حمتاج لروؤيته! انا حمتاج لذلك!

الرجل: ملاذا؟

ال�شبي: انا يجب ان اأفعل!

يتخ�شب ال�شبي وهو يبكي مبرارة مقاومًا النتقال.

ي�شت�شلم الرجل ويقرف�س بالقرب من الولد املتاأوه.

الرجل: ح�شنًا، انا اآ�شف. اأنا اأفهم.

مي�شك به، مي�شح دموعه من على خديه.

خارجي. �سارع يف بلده / ممر فوقي – م�ساًء

�شيفروليه  �شيارة  ي�شادفان  اخلافت  ال�شوء  حتت 

موديل قدمي مهجورة حتت املمر.

ال�شبي: بابا؟ هل �شيكون هنالك اولد اآخرون مثلي 

عند ال�شاطئ؟

الرجل: اآمل ذلك.

يذهب الرجل نحو ال�شيارة مي�شح الغبار الكثيف على 

الزجاج ويختل�س النظر اإىل الداخل – اإنها خالية.

داخلي. �شيارة ال�شيفروليه – )خميم 9( – لياًل

يحاولن ال�شرتخاء على املقاعد اجللدية وقد فر�س 

اإىل  ال�شبي  ويحمل  عليها  ال�شويف  الغطاء  الرجل 

الداخل. يهداآن برهة من الزمن وهما يراقبان الظالم 

وقد بداأ يهبط.

ثم:

الرجل: اح�رشت لك �شيئًا.

التفاحات  من  واحدة  جيبه  من  الرجل  يخرج 

اإىل  ويحملها  اللون  البنيات  ال�شغريات  القا�شيات 

اأعلى حيث بقية من نور.

ال�شبي: ما هذه؟

الرجل: انها تفاحة.

ياأخذ  باهتمام.  يتفح�شها  الذي  لل�شبي  يناولها 

يقطعها  التفاحة،  وي�شتعيد  جيب  �شكني  الرجل 

ن�شفني ليظهر الداخل اخل�شبي البني.

الرجل  ياأخذ  بريبة،  اخل�شبية  التفاحة  اإىل  ينظران 

ق�شمة ب�شعوبة.

يق�شم ال�شبي ن�شفه وعلى وجهه عالمة اإزدراء.

اأكرث طراوة.  ها قلياًل و�شت�شبح 
رّ

الرجل )متابعًا( م�ش

يجل�شان وياأخذان يف م�س وم�شغ التفاحة القدمية.

ال�شبي: هل �شدف وكان لك اأ�شدقاء؟

ال�شوؤال  من  م�شتغربًا   – ال�شبي  نحو  الرجل  ينظر 

املفاجئ.

الرجل: نعم كان يل.

ال�شبي: العديد منهم؟

الرجل: نعم..

ال�شبي: هل تتذكرهم.

الرجل: نعم. اأتذكرهم جميعًا..

ال�شبي: ماذا حدث لهم؟

الرجل: ماتوا.

ل�شبي: كلهم؟

الرجل: نعم. كلهم.

ه( نهاراً
رّ
خارجي. حميط مديني )�شور مركب

املدينة  خارج  طريقهما  وال�شبي  الرجل  ياأخذ 

املهدمة.

الرجل )�شوت خارجي( اإنه يتوق لأ�شدقائه ويتخيل 

– وانه  ال�شاطئ  عند  خمتلفة  ال�شياء  �شتكون  كيف 

ل  وعندما   .. هناك  اآخرون  �شبيان  هنالك  �شيكون 

اأحالم  اأحلم  ان  اأحاول  اآخر،  �شيئًا  اأملك  نف�شي  اأجد 

تخيالت الطفل...

خارجي. طريق منعزلة – نهاراً

يومًا  فوق طريق منعزل كان  وال�شبي  الرجل  ي�شري 

اأر�شًا زراعية ما زال يقف بها خمزن علف احليوانات 

ال�شخم.

ال�شبي: هل تعرف اين نحن يا بابا؟

ال�شاطئ.  اننا على بعد 300 ميل من  اعتقد  الرجل: 

كما يطري الغراب.

ال�شبي: »كما يطري الغراب«؟

الرجل: هذا يعني. التحرك على خط م�شتقيم.
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)من منظور الرجل( – يف اخللفية �شيء يلفت نظره.

جمففة  الب�رشية  الروؤو�س  من  اإفريز  عليه:  فريكز 

بتك�شرية فم م�شدوده وعيون متقلرّ�شه، م�شتقرة على 

و�شعارات.  باأهداف  مو�شوم  بع�شها  خ�شبية  خوابري 

عالمات  وعليه  اجللد،  منزوع  الآخر  والبع�س 

وكلمات مو�شوعة مدموغة يف احلرب داخلها. احدهم 

له عالمات خياطة جرح حمفورة عليها طبعة زرقاء 

تدعو لجتماع.

ال�شبي: ل يوجد اي غربان الي�س كذلك؟

جمرد يف الكتب.

الرجل: نعم، جمرد يف الكتب...

ال�شبي  يتابع  بينما  الروؤو�س  يف  الرجل  يحدق 

�شًا فال يرى الروؤو�س.
رّ
حمادثته، م�شو

ال�شبي: هل تعتقد انه ميكن وجود غربان يف مكان 

ما؟

الرجل: ل اأدري...

ال�شبي: ولكن ماذا تعتقد؟

الرجل: اعتقد انه من امل�شتبعد...

الوجه ولكن  الرجل متجهم  ال�شري والكالم،  يتابعان 

الولد مركز حول ما ينتظره.

ال�شبي: هل ميكن ان يطريوا اإىل مار�س اأو اأي مكان 

اآخر؟

الرجل: كال، ل ي�شتطيعوا الطريان ملار�س.

ال�شبي: لأنه بعيد جداً؟

الرجل: نعم

ع الرجل بلباقة ال�شبي بيد موجهة نحو الغابات 
ِّ
ي�رش

وبعيداً عن الطريق.

اإىل  و�شلوا   – و   - و   – و  حاولو  اإذا  ماذا  ال�شبي: 

فهل  جداً؟  تعبوا  ثم  كهذا  �شيء  او  الطريق  منت�شف 

�شي�شقطون اإىل الأ�شفل؟

ً
خارجي. حافة الغابة – م�شاء

ليتفح�شا  الرجل وال�شبي  الغابة يتوقف  عند حافة 

اآثار الأقدام يف الثلج.

لطبول  املنخف�شة  ال�رشبات  وي�شمع:  الرجل  ين�شت 

الثريان عن بعد. ينظر نحو ال�شبي املرهق حلظة.

الرجل: ل ن�شتطيع العودة على الطريق.

ال�شبي: ملاذا، يا بابا؟

الرجل: اعتقد ان احدهم قادم.

كلتا  يف  الرجل  يحدق  الآثار.  يف  ال�شبي  يحدرّق 

الإجتاهني، متفح�شًا الطريق عن بعد. يتحرك ب�شع 

خطوات فيالحظ وجود لفاح رقبة احمر رفيع مربوط 

اإىل �شجرية �شغرية. يخطو ب�شع خطوات ومن خالل 

 – ال�شجر  مقطوعة  ار�شًا  يرى  ال�شجار  بني  فجوة 

ثلج وبقعة دم واثار اقدام حمراء، الثلج املجمد ملطخ 

بالدم مثل ال�رشاب. ار�س قاتلة.

ال�شبي: هل �شريون اآثار اقدامنا؟

الرجل: �شنغطيها.

اآثارهم. ثم  يبعد الرجل ال�شبي ويلبط الثلج فيغطي 

يفرد ثلجًا جديداً ياأخذ اجتاهات �شتى. يقلده ال�شبي 

بعيداً  يرك�شان  ة، 
رّ

حمري متاهة  يف  اآثاره  تاركا 

ويبقيان على تواز مع الطريق ولكن بعيداً عنها.

خارجي. ار�ض مرتفعة – م�ساًء

ما  عن  خل�شة  يبحثان  الطريق  على  رجالن  ي�شل 

اجليو�س.  انواع  من  بنوع  ملتزمان  انهما  حولهما. 

نف�س  ويحمالن  الأحمر  العنق  رباط  نف�س  يلب�شان 

ال�شالح. يفت�شان عن ما ينهبانه.

الرجل  قدمًا،   30 بعد  على  نرى   – اأو�شع  بروؤية 

مقرف�شان  وهما  الأ�شجار  بني  خمتبئني  وال�شبي 

داخل غطاء �شويف، يراقبان.

وكاأنهما  حولهما،  وينظران  امللتزمان  يتوقف 
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جتمدا،  اللذان   – والرجل  ال�شبي  بوجود  يح�شان 

يتن�شقان  امللتزمان  الرجالن  التنف�س.  من  خائفان 

الهواء بعنف كمن يهدد الآخرين.

اأحدهما ي�شري نحو حجر على جانب الطريق، ينحني 

ويبداأ يف �شحذ رحمه الذي �شنعه من رفا�س �شيارة 

وال�شبي  الرجل  يراقب  الغر�س.  لهذا  بتجلي�شه  قام 

بعيون مفتوحة.

وفيما بعد ي�شري امللتزمان نحو الطريق.

ال�شبي: ماذا �شتفعل؟

ل جواب

خارجي. يف عمق الغابة – )املخيم 10( – م�ساًء

هنالك ب�شاط كثيف من الثلج الرمادي. ي�شع الرجل 

م�شمعًا على الأر�س وحرامات �شوفية فوقه.

وي�شقط مزيد من الثلج الرمادي من ال�شماء املعكرة. 

و�شوت فجائي يقلق الرجل، انه �شوت تقطيع خ�شب 

– هذه املرة قريب جداً.
ينظر حوله عندما يرى:

ا�شفلها،  اإىل  يبحر  �شجرة  ل مكان غ�شن  خارج من 

الأر�س ب�شوت قوي  بالكاد يخطئهما وي�شتقر على 

على بعد ب�شعة اأقدام.

الرجل: حترك ب�رشعة!

يحاول اأن يوقف ال�شبي على قدميه ولكنها م�شلولة 

وهو يحدق حوله �شائعًا تعبًا.

ي�شمعان �شوت �شدمة ثم ق�شف اخل�شب وهو ي�شفع 

الأر�س وتبداأ ال�شجرات بالنحناء من حولهما. مي�شك 

الرجل بال�شبي ويرك�س باأ�رشع ما ميكن عرب الثلج 

وال�شمع  لقد تركا حراماتهما  املت�شاقطة.  والأ�شجار 

وحقائب الظهر.

ال�شبي: ماذا يحدث؟

الغابة  عرب  يرك�شان  ارك�س  التحرك،  تابع  الرجل: 

الأخرى،  بعد  واحدة  الأ�شجار  من  املزيد  ويت�شاقط 

الثلوج  من  �شخمة  احمال  وومب،  وومب،  وومب، 

تت�شاقط من الفروع نحو الأر�س حمدثة �شوتًا. قويًا 

فيحاول  ال�شبي  الثلج  يغمر  ترجتف.  الغابة  يجعل 

�شاقطة  �شجرة  حتت  ويختبئان  يخرجه  اأن  الرجل 

كثيفة ليح�شنا نف�شيهما. 

)مع�سكر  جاز،  ثلج  �سد،   / جمرور  اأنبوب  خارجي. 

11( لياًل

يختبئان داخل انبوب جماري. ال�شبي ملفوف داخل 

مفتوحتان  وعيناه  يرجتف،  مبلوًل  الرجل،  معطف 

واع�شابه م�شدودة متحفزاً اإىل درجة كبرية ل ت�شمح 

له بالإ�شرتخاء والنوم.

يغلي الرجل املاء يف قطعة �شيارة. يتناول من جيبه 

املنديل اململوء بحبات الزبيب ويقدمها..

ال�شبي: هذا كل ما هو موجود، الي�س كذلك؟

الرجل: نعم.

ال�شبي: مل يعد هنالك اي �شيء يف اي مكان.

ينطقان  ل  الزبيب،  لياأكال  يجل�شان  كال..  الرجل: 

بكلمة حتى ينتهيان.

ال�شبي: هل باإمكاين �شوؤالك عن امر ما؟

الرجل: طبعًا.

ال�شبي: هل �شنموت الآن؟

ينظر الرجل نحو ال�شبي ثم ينظر بعيداً.

فجاأة  ن�شقط  �شوف  �شيحدث؟  تعتقد  ماذا  الرجل: 

ومنوت؟

الأمر  يف  ما  اهم  طوياًل.  وقًتا  يتطلب  جوعًا  املوت 

املاء ليوقف اجلفاف.

ونحن لدينا ماء. �شنكون بخري.

خارجي. �سواحي البلدة – �سباحًا

ارا�س زراعية مليئة بالثلج �شف من ابراج الكهرباء. 

الرجل  اأمام  وملتوية.  مت�شاقطة  العايل  التوتر  ذات 

وال�شبي بلدة بعيدة. ال�شبي ا�شيب بحدبه يف ظهره 

ب�شبب نوبة من اجلوع. كالهما مبلل يرجتف. ينظر 

الرجل لل�شبي بحما�س.

خارجي. ردهة / منزل بلده – نهاراً 

حافة  على  ملنزل  اخللفية  الردهة  يف  الرجل  يقف 

امامهما.  ممتده  وحقوق  جانبه  اإىل  وال�شبي  البلده 

الأر�س م�شطحة وميتة، �شياج حمطم يحيط باملكان 

ويف ال�شاحة ب�شع �شجرات ميتة، �شياج، كوخ �شغري 

م�شنوعة،  الردهة  على  قدمية  م�شواة  املعدن،  من 

الردهة  باب  الرجل  يفتح  جالون.   44 اإ�شطوانة 

وي�شرتق النظر اإىل الداخل بتحفز.

داخلي. غرفة نوم/ منزل بلده – نهاراً

�شيء  عن  بحثًا  حولها  ينظر  النوم  غرفة  يف  الرجل 
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اخل�شبي من  الإطار  الغرفة، وخلع  لقد جردت  مفيد. 

�شوى  يبق  مل   – وتقطع  خلع  املكتب  النافذة،  على 

اأدراج  اإىل  ينظر  الباب.  خلف  معلق  �شيفي  ف�شتان 

فارغة على الأر�س وخزانة قبل اأن ينتبه اإىل ال�رشير.

ان  يحاول  الزمن  من  برهة  ويتمايل  بعينيه  يرف 

يركز على:

من منظور الرجل – حتت احلرامات القذرة، املغربة 

الذقن  را�س جمفف وقد رفعت احلرامات حتى  يربز 

وعلى املخدة خ�شل طويلة من ال�شعر املعفن.

الرجل )�شوت خارجي(

لي�س  اموت ببطء. وهذا  الآن  كل يوم كذبة، ولكنني 

كذبة.

انا اأحاول ان اجهزه لليوم الذي �شاأغادر به.

مي�شك باجلانب ال�شفل من احلرام وينف�شه من على 

احلرام  ويهز  يتجاهلها  جمففة،  جثة  تظهر  ال�رشير 

ويطويه حتت ذراعه. يالحظ الولد الذي على جانبه 

وهو يراقبه بعيون وا�شعة.

الرجل )متابعًا(

ل �شيء مل تره من قبل. يخرجان.

داخلي. مطبخ/ منزل بلدة – نهاراً

الأبواب  �شافقًا  خالية،  خزائن  ويغلق  الرجل  يفتح 

امله  خيبة  من  يدمع  ان  وكاد  خيبته  تزايدت  وقد 

ان  وعليه  بالدوخه  ي�شعر  فهو  لذلك  وكنتيجة  الآن. 

الأر�س. يجل�س هناك وحده على بالط  يجل�س على 

املطبخ يفتح ويقفل قب�شته وراأ�شه يف يديه، عندما 

ي�شمع:

ال�شبي )مناديًا( بابا!

يخرج الرجل م�شد�شه ويخرج، مهتاجًا ثانية 

داخلي. منزل بلدة – نهاراً

مك�رشة  مغربة  مراآة  يف  نف�شه  اإىل  ال�شبي  يحدرّق 

ال�شبي  انعكا�س  يرى  الرجل  يدخل  وعندما  طويلة. 

وانعكا�س �شورته هو فيقفز.

ال�شبي: اأنه نحن.

وكاأنه  يبدو   – �شورته  انعكا�س  اإىل  ال�شبي  ينظر 

رجل غريب نحيفًا بعيون عمالقة حمملقة على اأرجل 

مرجتفة.

ال�شبي: نحن �شعاف.

ي�شع الرجل احلرام على كتف ال�شبي.. يالحظ وجود 

وهو  ال�شبي  يحملق  والغبار.  بالرماد  مغطى  بيانو 

ت�شيء  وتراً.  ويعزف  الغطاء  يرفع  نحوه،  يذهب 

فوراً  وح�رش  مغناطي�شيًا  م 
رّ
نو وقد  ال�شبي،  عيون 

منتظراً �شماع الوتر الثاين. يعزف الرجل وتراً اآخر.

ال�شبي: ما هذا؟

الرجل: انه بيانو.

ال�شبي: ملاذا ي�شتعمل؟

مو�شيقى.  )يعزف(  هذا..  مو�شيقى.  لي�شنع  الرجل: 

والدتك كانت تعزف جيداً.

ال�شبي: انا ل اأذكر ذلك.

كان  مثله.  واحد  لدينا  كان  تولد.  ان  قبل  الرجل: 

جمياًل.

ال�شبي: ما الذي حدث له؟

الرجل: قطعناه لن�شنع منه خ�شب مدفاأة.

يحدرّق يف الف�شاء. يغيب فجاأة، وقد غمرته العواطف 

وهو يتذكر.

داخلي. املنزل اخل�سبي – نهاراً

عودة اإىل الوراء:–

املنزل،  يف  لوحدهم  فقط  احلامل  واملراأة  الرجل 

مبا�رشة قبل ان يولد ال�شبي تك�رش �شيء يف الأثاث 

– هنالك قطع متك�رشة عند النار  لي�شتخدم للتدفئة 

وفاأ�س كبري معلق عند جانب املدفاأة.

تعزف  تعزف.  ان  البيانو وحتاول  عند  ال�شيدة  تقف 

 – نادرة  �شحكة  الرجل  وي�شحك  الزمن  من  برهة 

العزف،  عن  هي  فتتوقف  �شد  اإىل  بحاجة  البيانو 

تعزف زيادة قلياًل ولكنها �رشعان ما تبداأ يف �رشب 

املفاتيح بال هدف تعبرياً عن ياأ�شها. يحاول الرجل 

اأن يجعلها تتابع ذلك حتى تتعب.

كان  لو  �شيحدث  مما  خلويف  ا�شطرب  كنت  املراأة: 

�شاأحتمل  الذي  ما  �شاأحافظ؟  ماذا  على  ناراً.  هنالك 

كثرية  ا�شياء  كثرية،  ا�شياء  هنالك  كانت  فقدانه؟ 

�شنعتها  ا�شياء  النا�س.  �شنعها  ا�شياء  جميلة. 

الطبيعة. من كان يدري اإننا �شوف نخ�رشها كلها؟

الرجل: �شوف انزع الواح خ�شب الأر�شية.

املراأة: ل ت�شتطيع ان تعي�س بال اأر�شية.
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\ �شاعر وكاتب من اليمن

ال اأخفي اأين يف زمٍن ما 

كنت �شغوفًا باملاء 

واأحلم اأن ياأتي يوم يتملكني فيه 

بيٌت بالقرب من البحر 

الأغ�شل يف ماِء البحر جراحاتي 

ولكي اأهدي بع�شًا من حزين للأمواج

لكن الوقت م�شى 

واحللم تراجع 

وانكم�شْت اأحلٌم اأكرب من حلم البيت 

على البحر 

اأحلٌم يف حجم االأر�ض 

وكيف يعي�ض النا�ض عليها 

فرحى �شعداء. 

j h j

قبل حديثي عن بيت يل 

كنت حلمت باأن �شيقام جتاه البحر،

 اأحدثكم عن نف�شي االآن: 

ً
اأنا اإن�شاٌن و�شل الزهُد به حدا 

يجعله ي�شتكرث كيف يكون له قرٌب 

لينام عليه اإذا جاء املوت 

ومن حول القرب مليني النا�ض االأحياء

وهم اأطيب منه كثرياً

ال يجدون على االأر�ض مكانًا

ي�شبه هذا القرب لياأوون اإليه 

من احلر 

ّ
ومن القر

ومن نظرات �شاخرٍة لرجاٍل يتلهون 

ب�شياراٍت فارهٍة

تده�ض اأحلم الب�شطاْء.

j h j

اأتخيل بيتًا يل بالقرب من البحر

�شاأبنيه من خ�شب االأبنو�ض 

واأدفن جزءاً منه عميقًا يف االأر�ض 

فاإن هبت عا�شفٌة اأو ريٌح 

لن يقتلعاه، 

وال يغدو قربانًا للبحر 

�شاأجل�ض عند النافذة الغربية 

اأ�رشب ماًء مغليًا بالنعناع 

واأقظم قطعَة خبٍز نا�شفٍة 

واأحّدق يف �رشب طيوٍر جائعٍة 

تن�شد ح�شتها من مائدة البحر 

 عبدالعزيز املقالح\

ال بيت يل

بالقرب من البحر
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املفتوحة للإن�شان وللحيوان وللطري ، 

ما اأو�شع قلب البحر 

وما اأ�شيق قلب االإن�شان .

j h j

اأتخيل نف�شي 

اأجل�ض يف بيتي املن�شوب 

جتاه البحر 

واأتابع و�شو�شَة املّد مع الليل 

وو�شو�شَة اجَلْزِر مع ال�شبح 

اأرى اأمواجًا تعلو 

تتلوها اأمواٌج تهبط 

واأقول لنف�شي : 

هذا �شاأن الدنيا 

البحُر هو الدنيا 

والنا�ُض هم البحر .

j h j

ال اأقراأ �شيئًا يف ح�رشتِه 

فهو كتاٌب مفتوح عن هذا الكون 

وعن اأكواٍن طازجٍة اأخرى 

حني تكون هنا مثلي

بالقرب من البحر 

حاول اأن ال ت�شغل عينيك 

بغري البحر 

وال ت�شغل اأذنيك �شوى 

باأغاٍن قادمٍة من اأغوار البحر 

فل اأجمل من وجه البحر 

وال اأعذب من مو�شيقى تعزفها 

عند غروب ال�شم�ض االأمواج .

j h j

اأتخيل – مازلت- 

باأين اأ�شكن بالقرب من البحر 

ويف حافته الغرقى بالطني املالح 

تتم�شى قدماي اإذا جاء ال�شبح ، 

ت�شريان على �شاطئه حني يجيء الليل 

اأنا رجٌل حمظوٌظ

اأخلع نظاراتي كل م�شاٍء واأ�شيد جنوم �شماء اهلل 

- جميع جنوم �شماء اهلل – 

واأنظر للقمر التائه يف االأفق 

اأراه قريبًا مني ي�شاألني : 

ماذا تفعل ؟

اأ�شاأله ماذا يفعل ؟

 يف �شحراء الليل وحيْد !
ٌ
هو من�شي

 يف �شحراء احلزن وحيْد ! 
ٌ
واأنا من�شي

j h j

البحر حنوٌن واأليٌف 

ال يغ�شب ..

يرميه النا�ض باأطنان اللعنات 

واأطنان القاذورات 

فل مي�شح – من غيٍظ – �شوَء الب�شمة 

تبقى عالقة يف �شفتيه ويف عينيِه 

وين�شت قلبي ل�شلة تتنزل

من كل جهات العامل :

من اأين لنا نا�ٌض كالبحر 

اإذا نالت منهم اأحجاُر الكلمات

ابت�شموا 

وم�شوا للبحث عن االأ�شباب 

.
ْ
وجاءوا كي يغت�شلوا يف ماء البحر
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137\ �شاعر وكاتب من ُعمان

-1836 ، Thomas Bailey Aldrich )4( توما�ش بيلي �ألدريت�ش

1907، �شاعر ورو�ئي و�شحفي �أمريكي م�شهور.

�شن�شتاأنف يف هذ� �لعدد ق�شائد �ل�شاعر �لأمريكي 

عنو�نها  �شعرية  مبلحمة  �ألدريت�ش  بيلي  توما�ش 

تتكون  بهدوء«.  مير  مل  �حلقيقي  �حلب  »ف�شل 

�لق�شيدة من ثمانية �أجز�ء، وقد �رسد فيها �ل�شاعر 

ق�شة متخيلة لزو�ج �لعبا�شة �أخت هارون �لر�شيد 

بع�ش  �أن  ومع  �لربمكي،  يحيى  بن  جعفر  من 

�ملوؤرخني مثل �لطربي و�بن خلدون ينكر ق�شة هذ� 

�لزو�ج، فاإن �لق�شة وما فيها من رومان�شية مفرطة 

�لتاريخ  كتب  بع�ش  يف  وردت  در�مية  و�أحد�ث 

�لعربي �ملتاأخرة �لتي تناولت »نكبة �لرب�مكة«. 

 ترجمة: هالل احلجري\

بـــــالد ال�شــــم�س

ن�صو�ص من الأدب الإجنليزي 

حول العرب واجلزيرة العربية



»اخلليفة يتاأّمل«

يف بغداَد، جل�ض هارون الر�شيد ذاَت يوم

يف ك�شكه الذهبي:

وعرب التعري�شة املنحوتة، انحدرْت اأ�شّعة ال�شم�ض

ْت علىحُمّياه دنانرَي ف�شية
ّ
وا�شتقر

واأوم�شْت من خلل اخليوط الذهبية

التي تنت�رش على عباءِته

وحتّولْت اإىل ُكَراٍت بّلورية

على طاوالِت اليا�شمني

واأنارْت الزخارَف وامُلنمنماِت النفي�شة

الزبرجد الزيتوين
َ
�شنابل 

ْ
واأ�شاءت 

املكان!
َ
التي خلقْت اأّبهة 

وجه اخلليفة،
ْ
من ذلك اأنها ع�ِشقت 

ُّ
واالأهم 

وكان ذاَت ظهريٍة ُمّتكًئا على

 لّينٍة من ري�ِض االإوز
ّ
َزرابي

ال ي�شعُر بال�شوء املتوّهج

من الفواكه والثلج
َ
 
ّ
متحمل �رشاَبه امُلر

غرَي مكرتثٍ للرياح التي كانت تزاأر

يف اأ�شجار الليمون

وال للعوا�شِف اللطيفة

التي كانت تهبُّ من الفردو�ض! 

وهناك يف اخلارج، بني اأزهار االآ�ض

�شاِدنانِ ناع�شان،

وغزاٌل يلهو بقيده الذهبي وجَر�ِشه الف�شي

ازاِت احلديقة وعا�شقان يجوبان َمَ

يًدا بيد كنّواَر وُحزيران

اأحُدهما م�شيٌئ كال�شم�ض، 

واالآَخُر �شاحٌب كالهلل!

رّبا ينام ال�شاِدنان

ورَبا ي�شفح الغزاُل االأبي�ُض كاأ�َض الزنبق الندّي

 �شِل�ًشا
ّ
ولكن، اأيها العا�شقان، احُلبُّ ال مير

واخلليفة املاكر �شيظل يحلم بكما!

 اأ�شّعُة ال�شم�ض من جبني هارون
ْ
ان�شّلت 

ومن حليِته احلريرية

حتى ال م�شْت قدميه

واأ�رشمْت الناَر يف اأطراف �شّجاده

ومازال غرَي مكرتثٍ لتدفق الزمن!

امل�شجد القريِب
ُ
ولكن حني تبعرث ظّل 

على االأر�ض

رجَع اخلليفُة اإىل كاأ�شه

وق�شم ثلَجه ور�شف ُثمالَته

وابت�شم، كمن عّتق فكرًة �شيئة

فا�شت�شعر تفاهة حكمته!

جوهرُة امللوكِ هذا، وزهرُة الرجال

رّبت حليَته وقال بوداعة،

كمن يتمتم �ِشْبه �شكران:

َب وزيَرنا منا
ّ
لنقر

نعلن، بربكة اهلل،

زواَج هذا الربمكي املخل�ض

من اأختنا ذات احل�شب والن�شب

ولكننا ُنق�شم

باأنه لن يكون لهما فرا�ض الزوجية!
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ع�شى اأن ُيعذبَك عدٌد ال ُيح�شى من امَلَردة

واأن يغمروا �ُشباَتك بالياأ�ض

اأيها اخلليفة املتوّح�ض!

»كيف تلّقى الع��شق�ن النب�أ«

َعّم مر�شوُم اخلليفة كلَّ اأنحاِء الق�رش

وتناقلْت ال�شفاُه

زواَج االأمرية والوزير

الأّن ما يقوله هارون الر�شيد

نامو�ٌض ال َرْيَب فيه!

وكان الوزيُر راغبا كلَّ الرغبة،

واأخذ يتاأّمل:

اإنها نزوة اخلليفة؛

وحني نتزوج فاإّن الرحمن الرحيم

�شيفي�ض على قلبه بحكمته اللطيفة.

واأخذْت االأمرية تتاأّمل:

�شنتزوج، 

نة بي�شاَء كالثلج. �شَ و�شيبقيني اهلل حُمْ

لقد َحَلمْت بليلة الفَرح!

وهكذا، بعد اال�شتحمام اأح�رشت لها اجلواري

ملب�َشها الفاخرة:

 من املو�شل،
َّ
االإزاَر ال�شدميي

ل�َشعرها،
َ
والعقيق 

َ
واللوؤلوؤ 

وال�شب�شبني لقدميها الّلِدنتني،

)كانا على �شكل هللني متلألئني( 

يب، الطِّ
َ
واخُلَزامى، و�ُشْنُبل 

ّد، وامِل�ْشك.  وعطوَر الورد، والنَّ

وبعدما فرغْت االإماُء من تلبي�شها،

حى، واأمنية الفوؤاد!(  )�شم�ض ال�شُّ

كانت مثَل جنمة ُم�شيئة يف الَغ�َشق،

وما�شٌة واحدة على جبينها

ُف بناِرها احلبي�شة! ترجَتِ

»حفل الزواج«

اأالُف الفواني�ِض ذاِت االأ�شكال الزنبقية

ن امل�شنوعِة من الَكْهَرمان والزجاج امللوَّ

ُعلِّقْت على االأ�شجار كالثمار

وظللها الوردّية واحلمراُء

اِتها
ّ
ر انعك�شْت على ُع�ْشِب احلديقة و َمَ

وكاأّن العبيَد قد اأهرقوا جرارا 

اء! من النبيذ الَو�شّ

�شوُء القمِر ال�شاكُن ملأ ال�شماء

مزّية
ْ
والورُد ن�رَش ُتَوْيَجاِته الُقر

ّمخا بَعَبق ُم�شَ
ُ
وكان الليل 

ين والِعرْتة. الّن�رْشِ

ية زوارُق زاهية بجاديِفها الِف�شّ

�َشّقْت ماَء ِدْجلة 

حتت �شوٍء �شطع من نوافذ الق�رش

ك�شلل من الذهب، 

فكانت األ�شنٌة من اللهب حترق ُتخوَم الليل! 

ومن بوابات الق�رش املفتوحة

انطلقْت مو�شيقى خ�شعْت لها ال�شماء

 حورّيٌة تعزف على الُعود!

 يف ِوهاٍد غيبّية
ُّ
و�شلالت مياٍه عذبٍة تِخر

وتغريداُت طيوٍر رائعة
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وبني الفينة واالأخرى ُت�شمُع

اأجرا�ُض خلخيَل ف�شيٍة تبعثها الراق�شات.

مرّي اأْفَيَح
ْ
ويف اإيواٍن َمر

غرفُة اخلليفة ذاُت الِقباِب الّت�ْشع

)�شتٌّ منها من جواهر الَي�َشب،

ولها �َشواٍر من العقيق منحوتة كالتماثيل،

وثلٌث منها ف�شية،

ة(  كزنابَق فاغيٍة وهي َغ�شّ

هناك على عر�ض متلألئ

ٍع باجلواهر، مر�شّ

ا�شتوى هاروُن الر�شيد العظيُم َمِلكا َمهيبا.

وعن ميينه و�شماله �شيوُفه

من �شلطني �شمرقند

وروؤ�شاِء واأمراِء املعمورة!

وُقبالته وقف العا�شقان

زة باأقماٍر وجنوٍم من الذهب،
ّ
يف ثيابٍ مطر

َوْجنتا العّبا�شة كوردتني

تا من دماء الّطْهر،
ّ
احمر

وقَوامها كَخيُزرانِة الرَبْدي

ر�شيٌق كَع�شيِب النخل،

وعيناها جوهرتان،

وحاجُبها كاأول هلل �شهر رم�شان!

ويف مو�شٍع ُيطلُّ على

ال�شلطني و امللوك وِعْلِية القوم،

كان الوزير مزهّوا باأّبهِته كنجٍم �شاطع.

»نحيب العذراء ال�شغرية«

 املو�شيقى بلغْت منتهاها من العزف

وامل�شابيُح انطفاأْت يف اأريجها:

وعلى اأريكتها احلريرية، جل�شْت العّبا�شة

حتت �شوء القمر يف غرفتها.

َن �َشعَرها الَعِطر
ْ
ر

ّ
يفاُتها حر َو�شِ

َخنَي اأملا�َض جبهِتها
ْ
وباأنامَل كالزنبق اأر

وحَلْلَن الثوَب عن نهدين كالثلج

وف�شخَن ال�شب�شبني عن قدميها.

واأخذنها اإىل �رشير من العاج....

قالت: اذهبي و�شعي هذا امل�شباح املرمري

هناك جنب النافذة،

فاإذا �شحا يف الهزيع االأخري من الليل

�شيقول: »اإنه �شوء الَعّبا�شة«!

ثم ا�شطجعْت على ال�رشير جارية

�شعيدة مكتوفة اليدين!

اُت على عينيها وقّبلها ال�شبُّ

وقادها اإىل اأر�ض الظل!

كان نوُمها خفيفا كنوم طفلة؛

�شويعة ثم مّدْت يديها يف الظلم ونه�شْت.

�شيدي!، زعقْت؛

 ثم انتظرْت اجلواَب بخدين مّتقدين،

وال جواب.

د حُلم! ثم اأخذْت يف النحيب.
ّ
كان ُمر

َلْهَف نف�شي! تنّهدْت،

ال اأبكي

الأنني مل اأجد يف يقظتي

من كنُت اأحلم به يف منامي،

ومع ذلك، اآه يا قلبي

ال اأقوى على اإخبارك ملاذا اأبكي! 
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141\ روائي و�شاعر و�شفري املك�شيك يف بريطانيا                              \ \ كاتبة ومرتجمة �شورية مقيمة يف الواليات املتحدة االأمريكية

1- بالم رودريغو\

 ، ُوِلد �شنة 1974. العب كرة قدم �شابق. من دواوينه: قمري   \

ال�شامتة.

l و�شية ال�شب�ب

تعرُب الق�شيدة القلَب وَطْميه العميق ال�شامت،

 تعرُب ال�شفحة 

وغابتها امُلثِلجة كجي�ٍض من ع�شافري

 يرحل بحثًا عن حقل هاجراً ال�شتاء واأطيافه.

على اجلانب االآخر من الغابة تنتظرنا

 الق�شيدة متوّهجًة بني يدي امللك ـــــ

بخنجرها، خنجر ال�شوء البارد.

وحتت ظلل

االأ�شجار، و�شط ال�شمت واالأر�ض

املحفورة ب�شكاكني من �شوٍء مّيت، 

 اأحدهم
َّ
مُيلي علي

بقاطع �شوتية �شوداء 

و�شية ال�شباب الغام�شة:

ال�شاعُر ملٌك يعرب القلب 

بل�شانه امل�شلول.

 حترير واختيار: دييغو غوميز بكرينغ \                          ترجمة: مها عطفة\ \

�شعراء من املك�شيك



 l جزيرة احللم

وحيدون، غارقون يف قارة ال�شمت الف�شيحة،

مكتوبون يف الزمن باأحرٍف من دم،

 نحن �شدى اهلل يف ذاكرة امللئكة،

 �شفحاٌت من البغ�ض

�شائعة يف بحر �شا�شع من ثلج ميت. 

على  للنهار  ومي�ٍض  واآخُر  الظل  علينا  ُيثقُل 

االأكتاف،

يف  يطفو  الذي  الوحيد  ال�شعيف  ال�شوء  عنقوُد 

ال�شفق

ي�شتنفُد حفيف ال�شم�ض وهو ي�شقُط يف اأعيننا، 

حلم  جزيرة  اإال  لي�شت  االإن�شان،  قلب  م�ض،  وال�شَّ

معتمة، 

تنام للأبد يف الن�شيان.

 l مالك الأمل

يهبُط الليُل والثلُج على هذا القلب 

بل�شان  ملحًا  يلعُق،  االأ�شود  �شوتُه  امُلطبق؛ 

ينابيع

كاحلة، عروَق واأحلم

الزاغ، ماَء جبال اجلليد االأزرق؛ 

اأرواحنا  على  ي�شقط  خمّل�ض   
ٌّ
ر�شا�شي ثلٌج 

املحكومة

ب�شيئة اأنهر اجلليد، نن�شد ال�شلم والدفء

يف الظلماِت، ويف البحار. 

ا�شت�شلمنا ملو�شيقى الريح يف املرايا،

يكتُب ملُك االآالم 

بحروٍف من جليد على دمنا: اأُحبُّ �شوَت الرب

ي�شوط وح�شة الروح على البيادر. 

يهبط الليُل والثلج على هذا القلب املوجوع.

 طفُل الثلج

هكذا اأي�شًا اأ�شت�شيء ب�شابيح من ثلج، 

ب�شفحاٍت من جليد واأ�شياء من �شتاٍء و�شمت: 

 اأكرث ثقًل من
َّ
�شقط ال�شوء على عيني

جبٍل من الن�شيان يهوي على العامل. 

اأحيانًا ي�شيُب اخلريف دَم يدّي ويذوب مثل الثلج

وبلوراته، فاأعود الأح�شي خل�شة ال�شم�ض

على خطواتي، واأبكي كجبل من جليد،

كطفِل ثلج �شائع على اأعتاب ال�شيف واالأمل.

 عندئٍذ اأنطفئ مثل هذا اخلطاأ املطبعي 

ِن�ض الذي يغوُر يف �شفحات كتاب  الدَّ

يف مهبِّ ريح بحٍر عميٍق، اأ�شوَد ومهجور.

2- روخيليو ِغِديا \

اآالم  \ �شاعر وروائي ومرتجم. من مواليد 1974. من دواوينه: 

الذي ح�شل على جائزة  اأن�شى،  الغياب، وبينما  اجل�شد، �شهادات 

رو�شاليا دي كا�شرتو لل�شعر العاملي �شنة 2001.

l من�يف

 بلداً اأجهله
َّ
اأت�شّور قدمي

يديَّ جزيرتني

 مدينًة ق�شّيًة ووحيدة،
ّ
ركبتي

 اأو بعنقي، وعدمي 
ّ
اأفكر بكتفي

بامل�شافة بني اأذيّن،

 اأن اأقطعها كي اأ�شل اإىل 
ّ
بالكيلومرتات التي علي

قلبي

بقرى ظهري، بطاراتي،

 ال�شتويتني،
ّ
بقطاراتي، اأفّكر ب�شفتي

بحجرّي اخلريفيني، بجلدي القا�شي،

املدار  اإىل  اأنظر  جدران،  اأربعة  بني  حمبو�شًا 

الغائب.

مّزقٌة اأ�شياف االأورغواي،

عتمة فوق اأخرى.

 اأحيانًا اأر�شًا غريبة،
َّ
اأت�شّور قدمي

142 نزوى العدد 83 - يوليو 2015

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 

 s  s s



�شاحًة تغ�ّض باأنا�ٍض مهولني، لغًة 

 اأو برقبتي،
ّ
ال ينطقها اأحد، اأفّكر بكتفي

باأذيّن وبظهري،

بجلدي القا�شي الغريب الذي

بل هوية،

الذي ال يكاد ي�شّكل طيفًا.

ت�شاوؤالت 

ماذا لو بقيُت دون اليد التي توؤّلف

هذه الق�شيدة،هل اأ�شتطيع اأن اأكتب

هذه الق�شيدة اأي�شًا؟ وهل اأقدُر اأي�شًا اأن اأكتب

على اليد التي تكتبها؟

تلك هي امل�شاألة: ماذا لو بقيت دون بلدي،

هل �شتتمكُن اليد التي مل اأملكها اأن تكتب بلدي؟

اأن حت�شي �شوارعها؟ هل �شاأفعل ال�شيء نف�شه مع 

زواياها؟ اأن اأ�شّجل ما ُوِلَد 

اأو مات تّواً: �شجرًة مثًل، اأو

جدتي التي ماتت قبل والدتي بيومني؟ 

هل �شتحتفظ اليُد التي بل بلد يف قلبها بالن�شاء 

اللواتي ع�شقتهن؟

وهل بقائي بل امراأة اأحببتها

يعني بقائي بل حب؟ وهل يختلف االأمر 

حني تن�شينني يا حبيبتي؟ 

 تلك ال�شوارع اأو اخلرائط؟ 
ُّ
هل الأجلك اأنا من�شي

وماذا عن هذه اليد التي 

تكتب ا�شمك رغمًا عني،

معك بل َكَلل؟

l مطر ح�م�ض

عرثوا على ذراع الطفلة ال�شغرية حتت

االأنقا�ض/ عرثوا على اأ�شابع 

اليد ال�شغرية اخلم�شة وخامت اأزرق حتت االأنقا�ض

مغ�شولة باملطر/ مل يعرثوا على راأ�ض

الطفلة وال على ثوبها 

جثتها  كانت  له/  اآخر  مو�شع  على  وال  ز 
ّ
املطر

هناك،

واقفًة، مغ�شولة هي االأخرى باملطر،

ظامئة من كرثة املاء/ �شاأل املمر�شون اجلثة

الواقفة عن عنوانها، عن كنيتها، وهل من �شبب 

اأو 

داع لوجودها، لكّن جثَة ال�شغرية الواقفَة 

خر�شت، هي بالكاد فعلت هذا

ياب�شًا  خبزاً  تطلب  بينما  املحطمني،  بفكيها 

تاأكله/

راأوا اأنه من العبث اأن ي�شاألوا 

جثة طفلٍة واقفة عن والديها، واإخوتها

وُدماها، وبيتها امل�شقوف بال�شفيح، عن عائلتها 

املدفونة كّلها حتت االأنقا�ض مبللًة باملطر.

حتت مطر الظلم والطغيان والقمع

مبللون، االآن اإىل االأبد اأ�شدقاء

املوت.

l حقل مفّخخ

يقولون: كيف ميكن ل�شاعر اأن يحيا هكذا حامًل 

يف داخله اأمًا غائبة، بيتًا مهّدمًا،

�شائراً يف الدروب ي�شّيد قلعًا �شغرية خيالّية

اأو يرّكب متاهاٍت ككتب

مل تقراأيها قط، كتبُتها الأر�شيِك؟

يقولون: اإَن �شاعراً كهذا لن يتحرر من هذا حتى 

لو هرب اأو طردوه

 اآخر، غريبًا
ّ
من بلده، حتى لو عا�ض يف بلد ق�شي

كيديك االآن، موؤلفًا املزيد من الكتب التي كتبُتها

كي تقراأيها ذات يوم

ال كي اأحظى ب�شهرة اأو ثروة، كما يقولون، 
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بل الأك�شَب معركَة حبِِّك، يا اأمي،

يا بلداً لن اأعود اإليه اأبداً.

3- مارّيا كروث\

خلية  ال�شقوق،  كتاب  دوواينها:  من   .1974 عام  مواليد  من   \

ل�شعر  ِبيِّيرث  كارلو�ض  الذي ح�شل على جائزة  ورماد،  من ذهب 

املدينة.

l حجر

ال�شمت  يف  الأبداأ  �شاأعود   . اأحبُّ كيف  ن�شيُت 

والفراغ. �شاأبداأ بهذا احلجر. اأبداأ هنا بلم�شه، اإنني 

على حافة اأ�شكاله، اأحداثه وق�رشته.

ترتع�ُض  اأناملي  لكّن  اأ�شواتًا،  احلجر  ُي�شدُر  ال 

حني اأمل�شه.

اأو  اأ�شئلًة  اأطرح عليه  اأطّوقه،  اأم�شي نحو احلجر، 

اأتوقف الأمل�ض يف قلبه �شْمَت العامل.

ب�شياٍء  ليًل  ُيلمح  باملاء.  احلجر مغموراً  يهم�ُض 

خافت. يبدو اأّن النور يكّلله يف الغ�شق. ُترى كيف 

اأن هذا ال يكفي، فما زلت  يكون يف الفجر؟ غري 

اأجهل احلجر. اأقرتب، اأتعّلم اأن اأقف واأناجي.

يبدو حمافظًا جداً، لكنه لي�ض كذلك. احلجر لي�ض 

رتيبًا، اأ�شكاله متحّولة، تتحرك وتقتحم �شلبته، 

تغو�ض متمايلًة، تربز.

ل الّلم�ض.
ّ
�شيٌء كالق�رشة يتو�ش

يرتك  كلٌّ  تتوا�شلن،  واحلجر  يدي  واأبداأ.  اأعود 

على االآخر اآثاره، التي تختلف بني لقاٍء واآخر. 

 مل�شة يدي تطبع احلجر واحلجر يطبع يدي. �شار 

عندي خطوٌط جديدة وعنده اأي�شًا. وهذه اآ�رشة.

l �ش�عة اأكتوبر

فيها  تن�شهر  �شاعٌة  احلدود،  �شاعة  هي  هذه 

اأجنحتها  بختم  تبداأ  الطيور  بوتقة؛  يف  االألوان 

 اأن اأكذب.
ّ
ب�شابك من �شبٍج نديٍّ ومنوع علي

وال  االأحمر  النبيذ  وال  العو�شج  اأخ�شى  اأعد  مل 

القنطورات التي تلم�ض االأفق.

حيث  االأخ�رش  اجلبل  �شعود  على  اأت 
ّ
جتر اأم�ضِ 

رافقني الهواء �شافراً حتى القمة. 

 ال�شوء بني الع�شب فراأيت �شيئًا المعًا 
ٌ
ا�شتّم غرّير

على االأر�ض.

من  معه،  ذهبُت  وحدي،  اجلبل  اإىل  اأذهب  مل  اأنا 

طّوقني بخببه الأنه رجل له روح جواد.

يق�رّش برتقالة، عرف كيف ينزع ما فا�ض  كمن 

عني.

مبادلته  ميكن  مركٍز  متجّولة،  حّبة  على  عرَث 

على  معي،  يتناغم  اأن  واختار  �شكون  اأو  بهّوات 

وجبهتي  املجنون  �شعري  من  دمي،  من  الرغم 

املنهمكة يف التفكري.

اأاّل  االأف�شل  من  اأو  رق�شًا  لن�شّمه  حبًا،  لُن�شّمه 

ُن�شمي ال�شعادة امل�شرتكة التي لها هذه القد�شية.

اأحمر،  نبيذاً  عو�شجًا،  اإال  نقول  اأاّل  ُي�شتح�شن   

قنطوراً واأفقًا.

l البحر

ف البحر،
ّ
اأجهل كيف اأعر

اأعرف اأن اأركب املوج الذي ينع�شه القمر

بنار طيفِه؛

اأ�شتطيع اأن اأغو�ض يف جّلته

واأ�شري �شمكة �رشيعة

اأو نور�شًا يف االأعايل.

لكن البحر، كيف اأ�شفه؟

ح�شاٌن عرُفُه زبد

وعيناه زرقاوان؛ 

اأعرف خَبَبه،

والعرق املتمّوج ل�شدغيه املزّججني،
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اأعرف عن ا�شمه املكنوز يف لوؤلوؤة

اأو يف رع�شة رمل.

ُيَجنُّ االأطفال حول نوره 

والفتيات ي�شحكن ب�َشعرهّن االأخ�رش

وهّن يعانقن الهواء الطلق.

رق�شة رخوّية تهّز االأجرا�ض،

املاء ي�شّفق راق�شًا ويك�رّش اأعراف املوج.

اأخربوين اأّن البحر ي�شّمم

الزوارَق احللزونّية وعرائ�ض البحر احلزانى.

لكّن النظر اإليه ال ي�رّش

ال ُيحزننا االأفُق الغام�ض

وال مروحة املرايا،

وال حركة احللزون ال�شاحر الزرقاء،

وال الرجال ال�شمر بابت�شاماتهم ال�شدفّية.

l احلديقة

تهتّز  الع�شافري،  تهداأُ  وتبتعُد،  احلديقُة  تقرتُب 

تتك�رّش  تتفّتت،  ال  اأو  تتفّتت  احلديقة  العناكب. 

خ�رٌش  �رشباٌت  املتوا�شع،  الفيء  يف  االأ�شوات 

هناك  املنفرد.  الع�شب  على  ت�شقُط  ماٍء  �شهاُم  اأو 

يخفق  ح�شاٍن  قلُب  كاأفعى،  طويًل  يلتّف  �شمٌت 

لكّن احل�شان غري موجود،  برّية،  �شبه عتمٍة  يف 

موجوٌد كري االأر�ض. 

حمّيا  ل  يخ�شّ حلزون  الع�شب،  بني  ين�شّل  الليل 

القمر، يتلّون ال�شوء بني االأغ�شان واالأوراق؛ ثمة 

ماذا...؟،  من  بقٌع  خ�شٌب،  ورق  �شباب،  من  رئة 

تبتعُد  ال�شقوط.  عن  وتكّف  ت�شقط  مطٍر  قطرُة 

وال�شجر  اأجنحتها  غمد  ح�شب  وتقرتب،  احلديقة 

اأو غري  يف دغلها وطحالب الليل النامية؛ زرقاء 

زرقاء، جترجر احلديقة اأغنية �شغرية، 

احلديقة تغادر، تقرتب بهيئتها املطرية، ب�شتارها 

 يف ال�شمت املتك�رّش الذي يتنف�ض. 
ّ
الّطيني

 4- خوان دومينغو اأرغوّي�ص\

�شعريًا، منها:  له خم�شة ع�رش ديوانًا  \ من مواليد عام 1958، 

كالبحر العائد، ماء حتت اجل�شور، نخب املر�شى، كّل مياه الربق، 

وبني الهواء وال�شماء.

l ترف و�شق�ء الغريان

عاريًة، عظيمًة

مانحًة لل�شهوة،

تنبثقني من احلمام

من بني ال�ُشحب 

كفينو�ض من الرغوة.

جليلًة

تتزّينني وتتعّطرين 

ي�شّد عليك الثوب

يك.
ّ
ويعر

تتزّينني لفرد

ويتمتع بك اجلميع

واحداً واحداً.

معه،

امتيازاً،

متنحني ومترحني.

وحده ميلكك

لكن اجلميع يتمتعون بك.

 5- مارغاريتو كويّيار\

\ من مواليد 1956. له العديد من الدواوين منها: )�شوارع ني�شان 

هذه، االإقامة اجلربية(. 

l ممر�شتي

َفِرحٌة مر�شتي كم�شاء يوم اجلمعة 

اأو �شباح ال�شبت

ي�شتعيد اليائ�ض من ال�شفاء لونه حني تنطق ا�شمه.

بثلثة اأحرف تختزل مهرجان االأجرا�ض كّلها.
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مل تولد من �شلع اأحد

ن�شج الرب من الدقيق لها ثوبًا

كي  نف�شها  حول  الدوران  عن  تتوقف  االأر�ض 

تتاأّملها.

قلبي يتوقف ليولد من جديد بني يديها؛

 مرحة كجوكر االآ�ض.
ّ
اأكون �شعيداً حني متر

قّبعتها ت�شّطر وقائع م�شايف العامل.

يوم عطلتها تزداد قائمة الوفيات، ماذا �شيحدث 

اإذا ما تقاعدت غداً؟

حت�شدها الع�شافري وتنتحر امللئكة حني تراها

اأموت طاملا اأّن غناءها �شيحييني.

رمو�شها تقي من املاء حتى اإن مل تكن متطر

والهواء يتوقف وقد اجتازه خيط خطواتها

 ال تكون فيه ليٌل اأبديٌّ
ٌ
نهار

ويعّم الكوكَب حزُن املا�شي.

�شي�شبح العامل عاملًا اآخر

�شيختلف العامل

لو كان هناك بدل اجليو�ض مر�شات.

مكتبات

يف مكتبتي نوافري ماء

�شحكاٌت يتنف�ض فيها البحر

جراٌح منرية تتفتح

هيئٌة �شائلة لتف�شري العامل.

لي�ض فيها مو�شوعات

بل اأ�شماء بلدان ق�شّية فقط

جزيرة  وال  بابل،  ال  جهة،  اأّية  يوجد  ال 

اأوكارميانتيما.

يف مكتبتي ال يوجد قوامي�ض

فقط كتب فارغة فيها اأ�شئلة تو�شيحّية..

ال يوجد يف مكتبتي نفائ�ض املطبوعات

ر عنا. فيها حوا�شيب تفكِّ

اإن بحثتم عن دانتي �شتجدون ناراً موقدة

واإن رغبتم ببورخ�ض

�شتجدون متاهًة ُتف�شي اإىل احلديقة

ال حتزنوا اإذا ما دا�شوكم

حني تبحثون يف كاف كافكا.

ال اأفهم �شيئًا

يف مكتبتي

بدل اأعمال اإليوت الكاملة

نيت�شه واأخته يت�شليان.

الدكتور فرويد يف ديوان االأرق.

يف مكتبتي فرانك�شتاين ي�رشب دم ال�شويا

وماركيز دو �شاد راكع على ركبتيه اأمام احلب

يلتم�ض العذر الأنه عا�ض يف الزمن اخلطاأ.

يف مكتبتي ال يوجد كتب 

فقط حاويات اأحلم

خمطوطات على رفوف من جليد

اأعمال النار املختارة

وخمتارات الريح.

l وظ�ئف

كلما خ�رشُت وظيفة انك�رَش ق�شيب

انتهز �شجناٌء اآخرون الفر�شة وخرجوا من ورائي.

ما الذي ينتظرنا بعيداً عن الزنزانة 

التي كّنا فيها م�شتاأجري الوقت؟

ما من مكتب يبكينا.

من�شدة  فوق  الزهرة  رق�شْت  ومتحّم�شة  عاريًة 

العمل -

ا�شتن�شقناها بر�شفة واحدة. 

من  ل�شالح  دائمًا  هي   - املتفح�شة  وال�شاعة 

يدفع -

متحو ا�شمك وتطردك من العائلة القدمية. 

ن�شب  من  �شيدات  نقابات،  قادة  روؤ�شائي  كان 
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عريق، علماء مانني؛

عاجًل اأم اآجًل �شي�شريون نحو الباب. 

من ينهي عملك يع�شق يف االأعماق حريتك.

وداعًا يا �شديقي، »اأنت �شجني يف اخلارج وهنا«.

زمٌن يبدل وظائفه كما يبدل الن�شاء

ال يثقون ب�شريتك الذاتية.

اأن ترتك عمًل لي�ض باالأمر املفرح اأو املحزن.

ا�شتاأجر غانيًة  ح عن نف�شك وخبِّئ �شهاداتك،  روِّ

�شابة

 وابت�شامة م�شطنعة؛
ٍّ
ب�رشواٍل داخلي

ها على مهل و�شاجْعها
ِّ
عر

بقّوة وخيبة اأمل فوق اأوراق النقود اجلديدة.

ر العملية كّل ليلة.
ّ
كر

فاجلن�ض مينح القوة وقليٌل 

من ال�شعادة ال ُيتعب.

l حك�ية

ِجر حبيبتك باالأزهار ال ُت�شْ

�شدَّ وثاقها اإىل ال�رشير على مهل

اخلْع ملب�شها وجوربيها كما لو اأنك تعزف قيثارة.

احلْق �شْعر ع�شوها

واأرها املراآة:

اجلراح تتلقى.

ال تقل لها اإّن وركيها كئيبان

مثل ع�شاء عيد امليلد

لكن احتفل

بعطلة عيد الف�شح.

ر التفا�شيل ال�شغرية؛ وفِّ

االأ�شياء، اخلرق النا�شفة، ملكة عرائ�ض البحر

تبدو جيدة.

اأخربها اأنك حتب حياتها للحظة
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اأنَّ ب�رشتها من ماء وا�رشْب من قواريرها ال�شائلة

بر�شفات بطيئة،

قل لها

اإّن عظامها تفتح ال�ّشهّية

ولهذا اأنَت مت�شغها.

ام�شْغها على مهل باأ�شنانك، �شتتلّذذ اأكرث.

حّدثها بحزم لتهرب من احلكاية.

واجعْلها تتقّياأ جميع ال�شفادع، وب�شبب ال�شكوك

اأْلِق بعيداً هذه ال�شعلة اخل�رشاء

الأمراء فقدوا حظوتهم.

6- غوادالوبه غالبان\

\ ُولدت يف املك�شيك عام 1974، �شاعرة، كاتبة مقالة، روائية 

ومرتجمة. حا�شلة على دكتوراه يف االآداب من جامعة قرطبة يف 

اإ�شبانيا. من موؤلفاتها: اآالم اجل�شد، �شهادات الغياب، بينما اأن�شى، 

الديوان الذي ُمِنح جائزة رو�شاليا د كا�شرتو لل�شعر العاملي �شنة 

.2001

l اأعرُب �شم�َض املدينة

ما زلُت را�شيًة يف �شحر م�شاهدها العابرة.

بي علمٌة متنعني من الروؤية بالطريقة نف�شها.

كّل يوم ُت�رشق الكلمات وتظلم 

 احلكاياُت كخّط الطريق االأبي�ض. 
ُّ
متر

جاء اخلريف.

اإنها اخلام�شة من م�شاء االثنني ذاته.

حتتدم ال�شم�ض وتدفن بذرتها يف بطء خطواتي.

امل�شاهد  تتغرّي  بينما  الكني�شة  اأجرا�ض  ُتقرع 

وال�شحب

ال �شيَء يدوُم على حاله.

ال �شيء يدوم.

زجاج امل�شاء يتك�رّش.

يف  تتبّدل  ال  ووجوهًا  وو�شومًا  جراحًا  وُيخّلف 

ج�شدي.

م�شاُر ال�شاعات ي�شطرب.

وتخفق الرغبة يف قول االأ�شماء و�رشب النبيذ،

على  ت�شطو  اأن  تريد  القاتلة  العبثية  وال�رشعة 

الزمن.

باتت االأ�شجار تعرفها

باتت االأجرا�ض تعرفها

باتت النوافذ تعرفها

ال �شيء يدوم على حاله

ال �شيء يدوم

واأحرف اليوم تتبعرث مّزقًة يف اإحدى املزابل. 

l م� يقولُه احلجر

I
ما يقولُه احلجر

منقو�ٌض يف ال�شمت

 اأن اأنحني
ّ
علي

ب ال�شمع
ّ
اأن اأقر

اأعود جذعًا

وا بجانبي
ّ
ي�شتطيع االآخرون اأن مير

اأن ي�شعدوا وينزلوا اأدراجًا

اأن يقودوا عجلت �رشيعة

وحَده الكلب �شينتظر اأن اأنتهي

واإن تطلب االأمر عهوداً

اأبقى متيقظًا.

اأتاأرجح يف هذا التداعي ال�شامت

�شتنبُت يل اأغ�شان

�شيجيء اخلريف

ويحلق الثلج �َشعري

يف االأمل البذرُة

اأنا والزمن �شُنطلق �رشراً

�شيبقى احلجر �شامتًا

�شيغو�ض يف يدي

�شيكون ع�شواً اآخر من اأع�شائي
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�شاأكون من القرب بحيث اأرى جدرانه الداخلية

ما يقوله احلجر

ال ينتهي وال يتكرر

اإنه حلن ُمقلقل

�رشوريٌّ وب�شيط كظلي.

II
قطفُت اأزهاراً �شوداء للذكرى ال�شنوية. جتّولُت يف 

احلديقة واملقربة. 

كتبُت  بي.  ليحتفلوا  فرحني  املدعوون  و�شل 

اأو فّكرُت بها واأنا اأتذكر  ب�شع كلمات يف الهواء 

والدي. بداأت املو�شيقى ت�شدح من اجلدران، من 

النوافذ واالأ�شوات. 

التي خّلفتها  بالعلمات  اأح�ض  اأزال  ال  يدّي،  يف 

بتجاعيدها، بخاوفها وطماأنينتها.   ، االأيام يفَّ

امتلأ البيت بالعطر وبالّليل. �شكن النبيذ املائدة. 

اهتزت  احلبال  على  كر�شي.  على  �شفافًا  �رشت 

الرق�ض  انحلَّ  ذراعي،  بني  وكلماتي.  ملب�شي 

بطيئًا.

III
بِك  األتقي  اأن  ميكن  غابة  اأية  يف  �شارع،  اأي  يف 

من جديد؟

�شامٌت اجل�رش و�شامتٌة االأيدي واجلدران. دقيقٌة 

امل�شافُة وال�شمت. �رشوريُّ البيت

وحيد ورحب جداً. التاريخ ُيعاد بناوؤه ويتجّدد

بطر مهول. ثمة وداع وعودة هنا.

ي�شغلن  النافذة،  اإىل  ينظران  �شامتان  �شكلن 

املو�شيقى، ي�شقيان احلدائق، يحيلن

الكلمات اإىل �شمت بليغ.

ثمة نب�ض ثابت يف االأ�شياء و�شم�ٌض فاترة تغّلف 

البيت مثل هدية.

IV
تبادلت االأحاديث واالأما�شي الدام�شة.

راأيت اآذانًا اأخرى تلتهب بكلماتي.

رق�شُت ببطء بني ذراعي غرباء وحمّطمني.

حتّدثُت عن قمر متوار ومتواطئ.

عُت اأعينًا و�شمتًا و�شوارَع النهائية 
ّ
جتر

ب�شاطًا من اأوراق ياب�شة وف�شوَل خريف مباغتة.

يقول  اأن  يريد  الذي  ال�شوِت  اإمكانياِت  اأدركُت 

�شيئًا.

 على اأكتاف اأخرى.
ّ
اأرحت عيني

ا�شتمعُت للمو�شيقى تغمر النهارات اللحقة للقاء.

وقائع  من  لنا  جرى  ما  توقف  بل  اأح�شيُت 

واأحداث ال تتكرر.

لقد ع�شُت. 

7- ِفليث �صواِرث\

\ �شاعر وكاتب ونا�رش. حا�شل على الدكتوراه يف االأدب احلديث. 

اإ�شارة  نهر جويف، يف  م�شاجرات،  التم�شاح،  ة  ع�شّ دواوينه:  من 

اإىل اجل�شد، جحافل، والليل �شياء اأي�شًا. 

l روؤى املهزومني اجلديدة

I
�شنقولها ذات يوم،

كما لو لن�شفي ما ال ُي�شفى:

و�شط اجلرمية الف�شيحة والكراهية والقلق،

اأزهر اخلوف فينا ب�شمت

كمثل ق�رشة رهيبة،

من الليل اإىل ال�شباح،

من الفم نف�شه اإىل القلب. بل اأمل.

II
قنا

ّ
حينها تفر

يف الدروب واجلبال
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هزمنا اخلوُف من داخلنا

خّدرنا من داخلنا،

كما لو كّنا �شغاراً

عًا. ر�شَّ

كما لو اأّنهم �رشقوا مّنا

القلَب اأي�شًا.

III
هكذا راأينا اأنف�َشنا،

وقد �رشنا فاجعة،

حمرومني من قوانا،

بقايا يف داخلنا،

مزقًة من ثوب حداد

زهرة برٍد �شفراء نادرة.

l مزمور

اأّماه، اأمراء احلرب ال�شاحبون

�رشبوا خيامهم من حويل؛

اأطلقوا كلب �شيدهم

و�شّمموا املاء حول خيمتي.

اإنهم هنا، �شكارى بالغ�شب والدم

متجرّبون يف غيظهم.

واأنا، �شغريك الذي كنُت يا اأمي،

خرجت اإىل الليل مع املطر

لتعودي وت�شعي يدك الندّية 

على وجهي.

l �شت�ءات 

هنا، حتت �شم�ض ال�شتاء املتوا�شعة

اأنتبه الأيامي:

وفاقة يف اآن
ُّ
�شعاٌل وحب 

يف جرعٍة واحدة دقيقة قاتلة.

l كم� يف البدء

اأكرُب حتت رحمة ع�شوك الهائل العذوبة،

يف تني داخلِك الليلي اخلمرّي.

اإنهما هنا من جديد، اأكرث عمقًا،

عيناي اللتان اأرى بهما، يداي،

 قلبي، فمي الذي هو لك،

يخفق من جديد 

دون عجلة 

بل ُوجهٍة بعد.

من جديد، كما يف البدء.

 8- غلوريا ِبْرغارا \

من مواليد املك�شيك )1964(. �شدر لها: اأيام القمر، ال�شحر يف 
 \

الظل، �شياأتي املطر.

l نب�ض الن�دمني

ما اأبحُث عنه

كان ظّلي ما مات مّني

لكنه ال يزال ي�شجُّ يف داخلي،

كما ي�شّج البخاُر، وال�شارُع.

يتبعرُث الرجل يف عماء الزمن

ينبثق من طبلة االأذِن

/من املدينة/

يف عينيه تنب�ُض البهيمة

بينما 

هي /البغلة املوت/ ت�شفر عن

رغبتها

وي�شري الرجال

لطخًا

رفرفًة

يف الزقاق الذي يريدون 

 اأن يناموا فيه ال بّد اأن يناموا
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اأن يروا العامل راأ�شّيًا

وبالعك�ض

ال بّد اأن يروا

االأثر الذي يخّلفه اجل�شد عند اال�شتلقاء

ال بّد اأن ي�شتلقوا كي ياأخذوا اال�شم ويتذوقوه

)كي ميوتوا كما ياأمر اهلل(

يف قطار االأنفاق يف احلافلة يف االإ�شطبل،

البّد اأن ي�شتلقي الفكُر على وجهه/ اأن ي�شتلقي

كما يفعل املر�ض بالعظم

على ركبتيه على يديه 

ي�شتلقي كناقو�ض يف نفق

م للموتى
ّ
الظّل امُلخر

/ االآخرين /

اأن ي�شتلقي يدهن نف�شه بالزبدة، يقر�ض جلَده

كال�ّشذى

لتجذب الروائح �َشعرَك،

ولت�رشع لَك ريُح ال�شمال وريُح اجلنوب 

الباَب على الوالدِة الغريبة

ولرُتمى ال�شهام

كما ُيرمى القمُر يف �شهد

فوؤاِدك  يف حلق الن�شور

كالغناء

الأّن الرجَل واملراأَة اللذين هما نحن 

�شخ�ض م�شكنٌي 

تنتظرُه ميتات

ه�ّشة اآلّية.

من  يخرج  اأنه  لو  كما  االأنفاق  قطار  من  يخرج 

طبلة االأذن

/من املدينة/

يوَلد يكرب ي�شرُي بهيمة،

تقرقر  ال  كي  بنطاله/  �شاداً  متلّم�شًا/  مي�شي 

اأح�شاوؤه،

يريد االإن�شان اأن ي�شري اإلهًا /ي�شحك على نف�شه/ 

غري اأّن املراآة

ُتعيد له نحيبًا

/ال ُيكبح/

يريُد االإن�شاُن اأن ي�شرَي

 اإلهًا في�شرُي

/ح�رشة/.

l الرثّي�

�شْحنا: انظروا اإىل مارّيا لوي�شا

كانت مارّيا لوي�شا ترك�ض من بلوطة اإىل اأخرى

وكّنا ن�شاهد تنورَتها

�رشوالها والثوب الذي مل تخلعه اأبداً يطري

انظروا انظروا مارّيا لوي�شا ترك�ض، مارّيا لوي�شا 

تثب

تريد اأن تلعب، ونحن يف �شفح االأكمة

نقّلدها.

يف �شفح التلة

كلنا اإِبا، اأوفيليا، تاكيو ورو�شا نرك�ض من بلوطة 

اإىل اأخرى

وحده اأندري�ض قال: املجنونة منونة

 انظروا اإىل املجنونة.

اأتى الكبار

قالت االأم ت�شايو: اأ�شابها �شيء.

ما الذي اأ�شاب ماريا لوي�شا؟ �شعدْت االأم ت�شايو

ومارّيا باراخا�ض واأِدلينا اإىل التّلة

دخلْت مارّيا لوي�شا اإىل البيت وهي ت�رشخ،

مل تكن تريد اأن ياأخذوا اأّمها،

ويدفنوها

ال تريدها اأن تتف�شخ 

تريد اأن يغ�شلوها فقط
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ويوا�شلوا روؤيتها.

مل تعرف اأبداً ماذا تفعل

كانت تبّدد الوقت

ناته  ترفع فخذها اإىل االأعلى بتغ�شّ

تفعل  ماذا  اأبداً  كونت�شا  ال�شيدة  تعرف  ومل 

بالع�شفور ال�شغري الذي يف داخلها.

كانت ُتخرج كر�شّيها

كان كر�شّيها العامَل على امل�شطبة

حتى قبل اأن توجد امل�شطبة

كانت تنتظر

ن�شيْت نف�شها كاأم عجوز مليغيل وترينو ومارّيا

البقاء حمّلقًة يف كّل  ن�شيْت نف�شها عند منعطف 

تلك االآالم.

كان ع�شفورها ال�شغري ي�شعد يف حنجرتها

وال�شّيدة كونت�شا ترفع يداً

كي يروا كيف كان يخرج طائراً.

كان الذي يخرج غناء،

وح�شة غناء ال�شيدة كونت�شا

هذا لي�ض كّل �شيء

االآن  كونت�شا  ال�شيدة  ع�شفور  �شيذهب  اأين  اإىل 

وهي 

مل تعد جتل�ض على كر�شّيها؟

ع�شفورها  من  طائرًة  كونت�شا  ال�شيدة  خرجت 

ال�شغري

وبقي ع�شفورها ال�شغري يتقّلب على الكر�شي 

كما كانت تفعل

مرًة اإىل جانب ومرة اإىل اآخر

مُي�شي النهاَر مبدداً الوقت

يبتلع النهار وال يعرف ماذا يفعل.

كانت  تت�شرّت على وح�شتها  ت�شيلي  كانت  عندما 

يف �شهرها ال�شاد�ض

تغني بنعومة احلرير وتقول: »اآمل اأاّل يروين«.

ال اأحد، ال االأقرباء االأحبة وال االأّم

ظل  يف  منزوية  تغني  ت�شيلي  اأن  يعرفون  كانوا 

وجعها،

لذلك حني كانت ت�شيلي تغني كان حليُب بقرات 

ُمباَغتٍة يجري

يف املطبخ  يجري احلليب 

يتدفق طيلة ال�شباح بينما ت�شيلي تقول

»يا اإلهي اإن هذه احلمى ال تنخف�ض/ التتوقف«

ال�شائعات جتري كما الريح

و�شامتًة   / �شامتًة  غناءها  توا�شل  وت�شيلي 

ت�رشخ

ماذا لو ذهبُت؟ كان يقول لها �شوتها. 

واأغنيتها وذهبت  ت�شيلي حزامها، ريحها  اأرخت 

هاربًة لتلد

»ال اأريدهم اأن يروين«، قالت يف نف�شها.

ذهبت ت�شيلي كقربة اأو كلب 

لذلك بكت االأّم والعمة واالأخ

لذلك

ب�شمٍت مللموا نرثات اأغنيتها

الريح  منا�شبةوفتحت  ورقع  اأطراٍف  بني  ُلوا  َو�شَ

االأعني

ال  احلرارة  هذه  اإلهي!  »يا  االأّم:  قالت 

ًة ماتت تنخف�ض«ومت�شرتِّ

ب�شمت.

وي�شوع مرمي املجدلية كان اجلزء الثالث منها

هل من اأجزاء اأخرى؟

غري نامت مارّيا/ زار فرا�شها/ بيدرو ال�شّ

تكّور بيدرو ال�شغري بني فخذيها كع�شفور مذعور 

بقي م�شلواًل 

يف �رشير ي�شوع مرمي املجدلية مع مرمي

ومرمي

بعو�شة ميتة حامت فوق ال�رشير

حتى ا�شتقرت وهمدت

»يا اإلهي«، فّكر ي�شوع مرمي
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مل ير املوت قريبًا قط

هل اأح�ضَّ به؟

ال 

وال بالهّزة التي قّو�شت بيته

األي�ض كذلك؟

غواموت�شيل  �شجرة  من  متدليًا  بقي  حني  وال 

كبريق

األي�ض كذلك؟

موت دبق

موت الع�شاق؟

 طائراً مثل ذبابة تطّن وتطنُّ
ّ
كذلك مر

حول  حام  �رشيرها،  زار  نام،  مرمي  وي�شوع 

احلبيبني

اأتراه َل�شَع؟

غطينا االأم ت�شايو بالطوب اليوم

و�شعناها يف �شندوق رمادي

بكينا عليها، غّنينا لها، اأجل�شنا نحيبنا 

على كرا�ٍض جنائزّية

ترّدد بو�شوح : »اإنها غوادالوبّية«

وما من اأحد قال اأو فكر

 اأّن االأم ت�شايو قد غرّيت معتقداتها.

اأن�شدنا كلنا مزامري اأخرى

جال�شني على املقاعد »الغوادالوبية«

ومل تنق�ض االأم ت�شايو �شلوات اأو تراتيل 

كما مل ينق�شها هذا الذي ي�شّمونه �شهادات.

ح�رش اجلميع:

اأتباع الكني�شة اجلديدة

وتركوا عظتهم وا�شحة.

ح�رش ال�شهود و�شكتوا

وراحو يطبخون وينّظفون.

كان الذين ال يوؤمنون بالثالوث املقد�ض االأكرثية

مل ينتبهوا قط

اإىل اأن جدي كان ُيدعى »ثالوثًا«وجّدتي »�شبحة«

بدلوا االأدعية وال�شلوات 

لكنهم مل يقولوا قط: »�شنبدل ا�شمها«.

من  الذي  قربها  يف  ت�شايو  االأم  رقدت  مرتاحًة 

الطوب، دون اأن تلم�ض الرتاب.

رقدت مرتاحة مع وحتت االأب ثالوث.

ال بّد اأّن االأم ت�شايو يف هذه ال�شاعات تنفتح على 

عناق العدم

والفراغ

مقدمة نف�شها ت�شّدد احل�شاب بج�شدها املتفكك

لكن ملن اإذا كان الرب مل يح�رش الدفن؟

كان االله مدفونًا يف االأ�شفل، قال جايلي

كي ي�شتطيع ال�شعود، ويبلغ ال�شماء.

ح�رش املزيد من االإخوان الذين تكلموا 

كثرياً با�شم الروح القد�ض

قّدم ديفيد ابنة عمي جانيت 

قالت: اأنا جانيت، ابنة ترييزا

واأريد اأن اأقول لكم الليلة

وقالت لهم جميعًا

دون اأن تعنيها الديانات

تكلمت عن الروح القد�ض الذي يغمر كل �شيء

و�شل نداوؤها اأعني الكثريين

الأنها قالت، االأم ت�شايو كامل�شيح �شّلمت اآالمها

قالت:

اأ�شغْت االأم ت�شايو لكّل تلك الكلمات

وبكى االآخرون ، بكينا

بع�شنا اأملًا، وبع�شنا االآخر عجزاً،

الأنهم مل ي�شغوا كثريا  اأكرب  اآخرون بحرقة  بكى 

لكّل ذاك

الذي كان يقوله هذا وذاك من املعّزين باملوت.  
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154\ �شاعر من �شوريا

االأر�ُض ترفعني

على اأَغ�شانها

وتزفُّ يل اأنثى الكنايةِ  وال�شوؤال 

 ماذا اأ�شمي ج�شمها املن�شاب 

مابني اخلرائطِ  والردى

ٌ
وعلى �شفا كتفيه نار 

قد توارت يف املدى .. 

احللم اأ�شل جهاتها 

 الغواية والهدايةِ  
ُ
�شجر

ري�ُض ن�شوتها .. وبرق �شفاتها .. 

 احللم �شاعرها الذي يجري 

كماءِ  جنونها حتت الظلل .. 

ي والغرائب يف كوامن غيمها 
ّ
ماذا اأ�شم

تلد الذي .. 

 ميتدُّ ما بني 

 العبارةِ  واالإ�شارةِ  واخليال 

 معبدها ...
َّ

يارب

   هي امراأٌة .. 

بار .. واالإك�شري... 
ّ

   كما ال�ش

 اأو ... ُقْل 

ف�شة الفو�شى ، 

 �رشير الواهمني ، 

حمارة الهذيانِ  ..

بو�شلُة احلوا�ض 

 معبدها .. 
َّ

يارب

 ، 
َ
   اأَِغْث يّف اخلرافة 

من تهاويل ال�شدى .. 

 احلبِ  يف دمها 
َ
  واأَغْث .. حروب 

َت 
ْ
   فكم اأَجني

  من َهلكى ... 

 اإّن اأجنال الفرا�شِة ، 
ُ
بحر

ُ
�شاأ 

قي
َ
  قد راأوا اأَر

فجاءوا بامل�شافات البعيدِة ، 

كي اأَجوَل على خفاياها 

 واأَقراأ �شريتي ... 

طفٌل .. بلون ال�شوِت .. 

وال�شلواِت واالأعياِد ..

 يولد �شاهقًا 

 من غرب ال�شباحِ  ، 
ُ

وال�شم�ض

 من ُظَللِ  ال�شحابِ  ، 
ُ

ال�شم�ض

 قلبها
َ
ْت .. مامع

َ
م

َ
 ر

 جّنتها عليهِ  ..
َ
ورداء 

وبلدة الزيتون واحلّنونِ  )تر�شـيحا( 

 ُبزوغهِ -
ُ
- ف�شاء

 
ُ
ده 

ّ
 راحت مُت�ش

باآياٍت من الذكر احلكيمِ  

وت�شطفيهِ  لها .. 

 .. 
ً
  ا�شمًا وم�شباحًا ومنزلة 

 ع�صام تر�صحاين \

لهٌب على ج�شِد 

املحاْل 



 
َ

 ن�شو�ض
ُ
  هل َعّلمْته 

  روؤياها.. ؟ 

فكّلم حزنها االآتي

ر حرية االأرواحِ  
َ
و�شاو

يف القمر املحا�رشِ  باالأفول .. ، 

 .. 
ُ
ال �شيء يقلقه 

�شوى حد�ض اليمامةِ  

يف لواعجهِ  ويف �شجر الهديْل 

فريى ملذ طيورهِ  

يف �شورة الوطن البديل 

 ليٌل مطر باالأ�رشحة 
ُ
ويقيم 

 اأرواح البلد بن اأتوا بظلمهم 
ُ
وت�شيق 

من كل اأ�شتات االأذى 

يتقلدون اجلائحة

هي ذي طفولتُه الرهيفة ، 

 من َعربوا 
ُ
 يرتديها رعب

 ومن جثموا على اأحلمهِ  االأوىل ... 

فيهرب حالكًا باخلوفِ  .. 

   نحو �شماء يجهلها .. وتعرفُه .. 

  هو ذا بخيمتهِ  

 على الرياح .. 
ُّ
  يحط 

 .. لـُه .. 
ٌ
اجلرُح زوبعة 

 مرتا�ض ملوٍت ال ُيرى 
ُ
واجلوع 

 
ٌ
اجلوُع جائحة 

  ملو�شــيقى اخلراب ... 

j h j

 ب�شــــكل الربدِ  ، 
ٌ
ع�شب

 غامٌق َكَدمِ  الرتابِ  ، 
ٌ
   ماء

 على اأثر الغرابة والغياب 
ٌ
   َدم

 
َ
بوا منُه ال�شوارع واملنازل فا�شتغاث 

ّ
 هل َهر

   .. 
ْ
  له الفناء 

ال �شيء يف ِجْلد ال�شباب �شوى 
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من اأعمال �شامل الوردي - ع



  فراغٍ  موح�ضٍ  

هو ذا ُيفّت�ض يف العراءِ  

  عن املكان ..

 ويف املكان عن البقاء ...

ال�شيء يف جُلج ال�شكون �شوى م�شارعهِ  ..

فيم�شي �شوب اأغنية ٍ واأطياف ٍ بلون حدائق املوتى 

 اليباب 
َ
 على مرمى

مازال يحمل بع�شه يف خيمةٍ  

- واملوُت اأو�شك اأن ُيجاوَلُه – 

 االأر�َض من منفى 
ُّ
ج

ّ
َير

 اإىل منفى ... 

 .. 
ْ
 من الهباء 

َ
ليجرتح البهاء 

ويظل يحفر يف اجلنون 

 
َ
  لكي يرى االأ�شياء 

  خارج و�شفها 

  ويرى اجلبال متر 

 الغمامِ  
َّ
ر

َ
  يف اإيقاعهِ  م

، 
ُ
يرى البنف�شج وهو تزجرُه ال�شماء

  وقد حتول يف اليمامِ  ،

  اإىل ر�شا�ض ...

 قد حتول يف الر�شا�ض اإىل عوا�شَف... 

ت�شرتدُّ و�شيعة الفينيق من جوف الظلم

هل نقتفي اأثراً خلطوِة

  روحِه املتقدمة ..

اتِ  مرجٍ  يف الُعباِب ،
ّ
هو يف جمالي

... 
ْ

  ويف هتافاٍت ملعجزة ال�رشاب

  هو يف احلننيِ  ،

  و�شريِة الفو�شى اجلميلة للن�شيْد ..

كم رّتَلْت فلواتُه ترجيَعُه ،

َهفْت اإىل قلقٍ  
َ
و

�شي�رشق بال�شنونوات من َخببِ  اخليولِ 

 .. 
ْ
اإىل اإحاالت النخيل 

فهناَك ما يكفي 

من ال�رشرِ  الذي َيلُد املجاَز

ً
هناَك مايعلو لي�شبح هالة 

للغام�ض االأزيل فيِه ،

 ل�شقائق النريانِ 
ً
ومهجة 

يف َدِمِه البعيْد ..

 الذي
َ
ي

ْ
ح

َ
 الو

َ
هل خاطب

.. 
َ
  األغى امل�شافة 

ُهما
ّ
م   بني قنديلني �شَ

َ
اأم اأّنُه َلّظى الفرا�شة 

وهي تتبعُه

اإىل اللهب اجلديْد ..؟

هو يف مقام االكت�شاِف ..

َخلفُه تتكلم الرغبات ُف�شحاها ..
َ
و

وترتع�ض احلدائُق 

قبل اأن تاأتيِه

يرتع�ض الغمو�ض وي�شطلي ..... 

هل يف كتاب احلرية الزرقاء

 ن�شورها 
ُّ
�رش

 برزٌخ ما حوله بحرانِ 
ْ
اأم

من ماءِ  الهواج�ض وال�شذا ... ال يبغيان

_ _ _  _ _ _  _ _ _  

يف اللذة االأخرى

 ل�شرب حوافها

�شبٌق من الياقوت .. ي�رشي

ن .. 
ْ
 يف العظام ويف اليدي

 تبلَل بالومي�ضِ  وباختلجاتِ  اللجني
ٌّ

 ن�ض

ر الذي
ْ
ح

ّ
 من ال�ش

ٌ
ثمر

داِمِه
ُ
ماذاق �َشْهَد م

اأَحٌد .. من الثَقَلني .... 
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157\ �شاعر من العراق

كّنا  لو  كما  تعرفني  هي   . اأعرفها  ال  انا   ، م�شقط 

التقينا. حدَث ذلك ربا يف زمن كانت اجلبال اأعلى 

وكانت  وغيهبية  زرقًة  اأكرث  والبحر  اأدنى  وال�شماء 

النا�ض اأبعد عن العامل واأقرب اىل نف�شها.

تلك  اأتذكر  اأكاد  هنا  االأوىل  للوهلة  فاأنا  ربا؛  اجل 

لو  كما  او  املكان  تقاطيع  من  وبع�شًا  ال�شورة 

اأين  ا�شتفيق.

اقراأ  مل  �شوتًا  اأ�شمع  مل  ا�شتجبت.  نادتني.  م�شقط 

حرفًا. اأعلم ان االأ�شياء التي تخاطبنا ظاهريا غالبًا 

مي�شُك  الذي  النداء  واأن  ارتداداً  او  وهمًا  تكون  ما 

بني  يرتدُد  الذي  ذلك  هو  جمًل  حّداٍء  مثل  بذراعنا 

االأغوار وبني االأ�رشار يف تلك املناطق التي ما زلنا 

ن�شميها ال واعيًة اأو معتمة لكنها هي الربان .

�شاأ�شغي  انني  تعرف  التي  اللحظة  اختارت  م�شقط 

فيها و�شاأ�شتجيب . هي التي قررت ان تن�رش نهاَرها 

امللّون باأرجوان اجلبال والزورد البحار على �شباكي 

وغابات  و�شخوره  بنوار�شِه  �شاطئًا  وتعّلق  ال�شغري 

القرم وم�شتنقعاته على جدار بيتي .

،اأ�شدُّ  ب�شواها  ا�شتحمُّ  وغادرتها  بحاراً  راأيُت  كم 

يوما  اأق�شد  مل  اعرفها..لكني  ال  اأخرى  اىل  الرحال 

 �صوقي عبدالمري \

ق�شائد م�شقط 

م�شقط قدميا



ان اهاجر اىل بحر م�شقط قبل ان ميتّد يف غفلٍة اكرث 

قواقعه  يفر�ض  �رشيري  اىل  النهائية  كذراع  �شحواً 

ورائحة اليود فوق �رشا�شفي .

وها انا اأجال�شُه كل يوم فوق �شخرٍة �شاطئّية ال ت�شبُه 

�شخرَة المارتني امام بحر لبنان وال تلك التي كان 

�شخرٍة  هافانا،  بحر  على  همنغواي  عليها  يجل�ض 

طوااًل  �شاعاٍتب  اق�شي  حيث  »الفحل«  ت�شّمى  هنا 

وكاأين اهدهُد مهداً ال اأحَد �شواي يرقُد فيه . 

م�شقط لي�شت نائية وال قريبة . انها ُتقيُم يف النقطة 

التي تلتحف بها اأ�شيائي منذ ان تركُت دجلَة عاريًا 

يف ليل الذئاب مي�شي مكتنزاً بالطمي والدم والذهب 

مغم�َض العينني اىل امل�شب .

م�شقط مل ادخلها يف كل مّرة كنت اأزورها وقد حدث 

دخلتها  لكني   ، وبعيد  قريب  ما�ٍض  يف  مراراً  ذلك 

عندما قررت هي ان تتوغل يّف . نحن ال ندخل املدن 

فقط  املدن  ندخل  نحن   . وقت  كل  ويف  نريد  كما 

عندما تقرر هي ان تدخل فينا . 

وها انا اليوم اأقف على �شاطئ م�شقط مثل بّحار قدمي 

ُيفّرُغ حمولَة مركبه من العوا�شف واملوانئ واأذرع 

الوداعات التي يكتظُّ بها اإهاُبه ..

1         

خرى
ُ
l بحٌر ومن��شُك اأ

هذا الزحُف الذي ال يهداأُ وال ي�شل

ً
ُطواٌف يف م�شعى

ال كعبَة له .

لن اأ�شاأَل َعْنُه القواقُع

ُّ حتت االأقدام التي ال تُكفُّ َت�رشِ

اإنَّ يف عيوِن ال�شمِك امليت

ح�شٌد من االرجتاالت

ال اأُح�شُن االف�شاَح عنها.

\ \            

 يفُتُك ال ياأبه
ٌ
بحر

باآالف ال�رشخاِت التي ال اجُد لها

مدافَن وال اأ�رشحة

ها االآخرون. يوؤمُّ

اآٍه اأيتها اللغة

اأيُّ ماأوًى لو مل اأكْن 

اأع�ضُّ َعَلْيِك باأ�شناين ..

وهذاالتاأريُخ ،

اأمل تتف�شْخ ُجّثُتُه بعد....

.......قال ..روى

اأكتبوا باالأحرى �شمَت واأُخر�َض

ثم �رّشفوها بكل حروف »اأنيت« امل�شارعة

لقد حان زمُن املحو

اأكتبوا ما ت�شاوؤون

اأما انا ف�شاأحمو..

هل ن�شيُتم هذا البحر

اإنه ميحو فقط .

\ \      

ِمْن ُيدّلني على �شهقٍة اأو ق�شعريرٍة

�شارْت اأُحفوراً ،

اأكْن َلُه نا�شكًا

2                 

l بورتريه

َ
ِهي

ال تتفّوُق ب�شيء اإال بعزوِفها

عن التفّوِق ب�شيء.

الكلماُت نوار�ُشها

عندما ت�شتلقي على �شفِح انتظارها

مثل �شاطئ.
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اأمام البحر تنحني

كوداع،

ويف راحِتها و�شادة

زة الغفاءِة موجة .
ّ
مطر

ال�شعُر فلُج اأُ نوثتها

والغياُب غيمٌة تنهمُر دون انقطاع

فوق وجهها..

3               

على �شاطئ م�شقط

ل�شماٍء من املاء

غيمٌة من حجر ؛

�شخرُة الفحل

على �شاطئ م�شقط

\ \        

اجلبال واله�شاب

التي يحت�شُد بها املكان

م�شّوداٌت ملنحوتاٍت عظيمٍة ُملقاٍة

على �شاطئ م�شقط

\ \       

املدينُة وحَدها ال تكفي

لردِم الهّوِة بيني وبني البحر

على �شاطئ م�شقط

\ \      

باأقراِطها واأظافرها املغربة

اأ�شجاُر النارجيل عوان�ٌض ال تنتظر

على �شاطئ م�شقط

\ \      

املمر احلجريُّ املرهُق

ُل اأقداَم املتنّزهني ليًل ُيف�شّ

على �شاطئ م�شقط

\ \     

النوار�ُض فوق االمواج اأحفاٌد

تتقافُز على اأكتاِف 

ِجدٍّ عائٍد من غياٍب طويل

على �شاطئ م�شقط

\ \      

احل�شُد املتعاظُم من اأ�شدقائي الراحلني

لن ينجو مّني ،

فاأنا اأُخرُجهم واحداً واحداً من مراقدهم

هذي الليلة

على �شاطئ م�شقط 

\ \      

�شوُتها على الهاتف ؛

�شيدي ، اأين انت

دقًا ال اأعرف. ، �شيدتي ، �شِ

على �شاطئ م�شقط

4              

عندما األقى ع�شاه

عندما األقى ع�شاُه

�شار هو االأفعى 

\ \      

ّنارته احت�شَد الوقُت يف �شُ

فالتهمها هو .

\ \    

نظَر اىل ال�شماء

راأى الكواكَب والنجوَم 

م�شبحًة ملظومة ..

فّكَر ، كيف �شقطْت منها االر�ض !

\ \    
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ة ملاذا يكتب. ؛
ّ
ي�شاأُل َنْف�َشُه كلَّ مر

فهو ال يفعُل �شيئًا 

�شوى انه ُيدحرُج �شخوراً

يف مرى ماء

 \ \

اأ�شياء كثريٌة يبتهُج لها

واأخرى يخافها وال يعرُف ملاذا

ة
ّ
لكنها ت�شُدُق يف كل مر

\ \

كلما نظر اىل ج�شده

تذّكَر طفًل يحاوُل ُعبوَر �شياٍج

اعلى منه 

\ \

هو يعرُف ان اال�شعَب 

اأن يقوَل ال اأن يدمى

ْب على حكمٍة اأو �شيٍف
ّ
مل يتدر

واكتفى باالمل واجلمال .

\ \

املراأة ؛

اأجْل عندما ي�شتطيُع

ان ُيخاتَل املوت .

وحَدُه احلبُّ َجَعَل من راحتِه

اإناًء ملوءة باملاء

\ \

املدُن ُحجراُتُه

التي ينام فيها

عندما يتعُب من ال�شفِر داخله

\ \

املو�شيقى ،

عندما يعرتُف ج�شُدُه بهزميتِه

امام روحه

\ \

البحُر

كر�شّيُه للعرتاف

داخَل كاتدرائية الكون

\ \

املعرفُة حبٌل م�شدوٌد اىل العدم

يتدىل منه على الدوام

وال�شعُر متريٌن يف االبحار

الكت�شاف اأرخبيل اللعودة . 

\ \

الراحلون ؛

َمْن َثَلَمُه وم�شى .

5           

ِمْن ن�شَج البحَر يل..

                           - اىل اإبراهيم املعمري -

اأدخُل م�شقط

مثل مثٍل اإغريقي يعوُد اىل دوره

يف تراجيديا معا�رشة على م�رشٍح عظيم

اجلباُل خ�شبُتُه 

والبحُر �شتارُتُه الزرقاء ؛

ُترى ، ِمْن ن�شَج البحَر يل ..

\ \

اأدخُل م�شقط

ومعي املدى املتخرُث واملغارُب اجلليلُة

ال�رشفاُت الرجيمُة واجلنوُب املهاجُر

اأحمُل بغداَد ظهريًة قرمزيًة

يف حقيبٍة تكد�شْت فيها مناديٌل ودفاتُر

طاعنٌة يف البوِح والنزف

ي�شتجوبني ف�شيُل نخلٍة 
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ما زاَل ير�شُع من ثدي بل�شتيكي ا�شود

الأّم اأعذاُقها تقطُر �شهداً ..

\ \

اأدخل م�شقط

طيفًا ُيخاتُل يقظَتُه

طريقًا تقفُل راجعًة اإيَلّ 

وغيابًا يجفُّ كجدوِل ماء

اأقّلُب حا�رشي ثم اأُطويه

�رشا�شَف وو�شائَد قدمية واوعيًة من فخار مت�شقق

يف خزانة ابنو�ض �شيني

يف �شقٍة  » بريق ال�شاطئ«

 
ّ
 اخل�شبي

ّ
امتدُد فوق الكر�شي

�رشَب طيور يحطُّ 

بعد اآالف االميال من التحليق

على غ�شِن �شجرِة ُلبان .

\ \

ادخل م�شقط

حممًل بت�شاري�شي كجمٍل ب�شنامه

وقد �شار ج�شدي خيمًة

الإيواء الكيان ال الكائن

اأ�شاأُل متى يكون الدخوُل اأر�شًا...

ال طائَل من من خروٍج معّمٍر

وعودٍة اأ�شاعْت مفاتيَح املكان

وقد �شارت اجلهاُت عر�شًا

 من جميِع املمالك .
ّ
المرٍي منفي

\ \

ادخل م�شقط

ذراعان يع�رشان كغ�شيل عهداً

يف ط�شٍت فخاري مليء بالرتانيم  واملراثي

خلفي باري�ض كوميديا عربية 

تعر�ض دون توقف

منذ ع�رشات ال�شنني ف�شل ماأ�شاويًا

الّمٍة يف حفلٍة ال تنكرّية

يك�رّشُ فيها املدعوون عن انياب وخمالَب

مل تعرفها الوحو�ض .

\ \

ادخل م�شقط

»ُعدولّيٌة« جاهلّية من �شفني  طرفة بن العبد

تعود اىل مر�شاها على �شاطئ ُعمان

وقد اأفرغت ُحمولَتها من اللبان والعود

واملعلقات

يف اأ�شواق ولغات العامل احلديث

ٌّ
 ا�شتوائي

ٌ
بعد ان فا�ض بحر

ة ، كان معّلقًا على جدار
ّ
على حني غر

غرفة نومي يف منزيل الباري�شي

فُهرعُت من �رشيري اىل مراكب النجدة .

\ \

ادخل م�شقط

اأحتفي بتاٍه مدلٍل

اأقتفي اآثاَر �شنبلٍة مل ت�رْش خبزاً

يف بلد الرافدين

اأرافق �شعاعًا قمرّيًا

فوق كروم بعلبك حتى معبد باخو�ض

واأمتراأى على �شطح موجٍة الزوردية

األفُّ بها ج�شدي كح�شاة

على �شاطئ متخيل يف م�شقط راأ�شي .

\ \

ادخل م�شقط

متثااًل بوذيًا مه�شَم الراأ�ض

بقذيفة هاون اأطلقها عليه ماهدو طالبان
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وهو يعود اليوم اىل معبٍد

بل �شقوٍف وبل زجاج ملون

او او�شحٍة برتقالّية و�شلوات �شامتة

\ \

ادخل م�شقط

ُم�رشعًا كل االأبواب املو�شدة بيني وبيني

اأرتطُم ب�شخور اجلرف

قنينًة طافيًة اأودع يف جوفها غريق ح�رشجًة

منذ ما يربو على �شتني عامًا

موّقعًة با�شمي .

 عاريًا كموجة مزدحمًا
َ
اأتعلم امل�شي

كن�شيانات ومهاٍو اليفة

وقد ادركت ان الو�شول  هو املفردُة اخلطاأ

التي متل قوامي�ض الرحيل واالياب

منذ اكت�شاف احلدود واملنايف .

 خارَج الطوق 
ً
اتقدُم بخطى

تظّللني �شماٌء باأقماَر مه�ّشمة كاالوثان

 ن�شوٌة مت�شحٌة بالغياب
َّ
حتنوعلي

وطفولٌة تتدىل من عنقي كطائر م�شنوق .

\ \

ادخل م�شقط

خمطوطًة قدميًة حمظورة

مل يحققها احد ،

م�شّودَة ديوان حديث

لق�شائَد نرث غري مقروء

وتقومَي �شنوات اآتيًة اعرف اأين لن اعي�شها

ابحث عن لوؤلوؤٍة �شحريٍة

�شمعت عنها كثرياً

يف ليايل اخلرافة واجلدات ...

اللوؤلوؤة يف بحًر

البحُر يف لوؤلوؤٍة

اللوؤ..........

البح............

\ \

ادخل م�شقط

جذراً يغور عميقا يف �شندوق خ�شبي

اخ�رش �شاحب

مليء بالرمال واالأملح 

من ب�شاتني البلد احلارة

تنت�شب داخلُه نخلٌة عراقية 

ظّلْت ل�شنوات طويلٍة 

تزّيُن حديقة اللوك�شمبورغ يف باري�ض .

\ \

ادخل م�شقط

يف موعد قطعُتُه مع نف�شي

قبل 65 عامًا على وجه التحديد

ومل اأحقْقه .

املدينُة تتكّوُر كرمانٍة مفلوعة

يف ظهرية �شيف

والبحُر متريٌن ال نهائي

لكائنات مفتونٍة بالذهاب واالياب

وبغروٍب وطنٍي ..

\ \

اأدخُل

- من الداخل

م�شقط

- اأين م�شقط

كيف اختلطْت البو�شلُة ببوؤبوؤ عيني الي�رشى

وا�شتبكْت الروؤيُة بالروؤيا

وهل جئُت املكاَن الذي 

كنُت فيه ......... 
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163\ �شاعر و�شحفي كردي �شوري

1

حني كنت اأرمنّيًا، ا�شتهيُت بعمق ولهفة، 

النوم مع امراأٍة كردّيٍة.

حّداداً ماهراً، ُكنُت.

اأنا واحلديد، رّو�شنا بع�شنا بع�شًا.

 اخل�شن اخلجول، 
َ
ظّلي

لعق كل االأمكنة بعربدته.

ظهرَي مثخٌن باجلراح، 

ٌع باالأو�شمة. �شدرَي مر�شّ

ب. وح�شاين دائم التاأهُّ

كوؤو�ض نبيذي على ُرَكب ن�شاء الرو�ض، 

وفنجاين املرتع بال�شّم، 

على �شدور اليونانّيات.

اأّما االآن؟...

كل مذابح التاريخ 

ال تت�شع الآالمي.

2

حني كنت �رشيانّيًا...

اأع�رُش خمرتي من عنب، 

 الن�ّص والرتجمة عن الكردية اإىل العربية لهو�صنك اأو�صي \

مذكرات �رشقي

من اأعمال علي املر�شودي- ُعمان



تني، رمان وتّفاح الفار�شّيات.

الق�شائد اجلبلّية، ت�شيبني بالغثيان.

 الن�شوة العربانيات.
ّ
مل تكن يدي لتخرج من عب

من خ�شب اجلوز والبطم، جنرُت ال�شلبان لل�شعراء.

وللأنبياء، نحتُّ �شلبانًا حجرّية.

كل نبيذ العامل مل ي�شتفزَّ ثمالتي.

�شلبتني  ال�شيفّية،  ال�شباحات  اإحدى  ن�شمة 

 �شاجداً.
ُّ
عزميتي، جعلتني اأخر

اأّما االآن؟...

اأنا اغرتاٌب ال حدود له.

ويتهّياأ يل؛ اأنني ال زالت �رشيانّيًا!.

3

حني كنُت تركّيًا...

رميُت رحمي من »قونية« وغر�شتُه يف كبد ليايل 

روما، جاعًل من العوا�شف ال�شيفّية اأح�شنتي.

األوُك اخلريَف...

جاعًل الربيَع خ�شبَة دفن املوتى الأعدائي.

 عواء ع�رشِة اآالف ذئٍب اأغرب.
َّ
يتدّفق من عيني

ال يغادر املوت رق�شتي.

كثرياً ما كنُت »اآتيل« و«جنكيزخان« ونادراً ما 

كنُت »ناظم حكمت« و«كمال بري«.

لكن، للآن...

ي�شيبني االأحمر، االأخ�رش واالأ�شفر بالذعر.

4

حني كنت عربّيًا...

اأحلمي  �شفحات  كانت  والبوادي  ال�شحاري 

وترحايل.

مع »جربائيل« ارت�شف قهوتي

ال�شاي، اأ�رشبه مع »عزازيل«.

واأعاقُر خمرتي مع ال�ِشعر.

يف.
ّ
حينًا، اأكتب بري�شة الفينيق، واأحيانًا بال�ش

 االأي�رش، �شبعة اآالف كتاب مقّد�ض.
َ
حتت اإبطي

حتت اإبطي االأمين، حكايات اأعا�شري الدم.

اأّما االآن...

و�شط خلٍء ف�شيح، اأنا نخلٌة هرمٌة يبو�ض.

5

حني كنت عربّيًا...

كل االأنبياء اجّتهوا �شوب اهلل من نافذتي.

مررُت من حتت �شكاكنِي كل االأوطان.

ومرت كل االأوطان، من حتت قناطر بكائي.

حتت ل�شاين، جيفة حمامة.

اجتهت �شوب معابد املجهول، 

وبيدي نهُد »ع�شتار«.

مل اأكن ارتوي من �شّم البكاء.

وما كان دُم ال�شفق، يروي ظماأي.

اأّما االآن...

ال اأعرف، ملاذا يخافني الل�شو�ض والقتلة؟!.

6

حني كنُت كردّيًا...

ال اأعلم، ملاذا كان اجلميع يعاديني؟!.

ال اأعلم، ملاذا اأُعادي نف�شي؟!.

روحي منك�رشة، اأحا�شي�شي منك�رشة، 

نظراتي منك�رشة...

و�شوتي منك�رش.

حّتى اأنني اأ�شاأت اإىل �شيت احلجل!.

لكن، للآن...

ما زلت كردّيًا.

.
ّ
، مل اأدرك باأنني حي حني متُّ

وعندما كنُت حّيًا، 

مل اأِع باأنني مّيت.
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\ �شاعر وناقد من املغرب
165

لفا�ض ِفرا�شة الرائي يف تربية خجل الظل

الق�شيدة حُتر�ض اللغة 

على الع�شيان امُلبكر

األق البارحة ما زال طريا 

على االأدراج واحلديقة

النحلة ُتلوح لل�شباحات الغائمة

يف بهو الفندق

املراأة املت�شحة بال�شواد تهجم 

على ُعذرية الهواء

البيا�ض القادم من زلزال اجل�شد

َيحجُب الروؤية على العراف

ال مد ياماجدة حني 

تع�شف العا�شفة بالعني

اأنا ال�رشيد واملت�رشد

 الذي اأ�شاع بو�شلته

اأنا الذبيح واملذبوح لقرابني النظرات

هذا ال�شباح

ِفنجان القهوة ُمر رغم كرثة ال�شكر

والزليج املغربي �شعيد بخطوات

 بلقي�ض املهيبة

َقَدِري اأن يكون امَلَمر 

غائما مرتني

حني ت�شيق الروؤيا 

يف اأول الطريق

وتغدر بي ال�شهقة يف �شمت املكان

هل حظ ال�شاعر اأن ينتظر ال�شم�ض قرنني

قرن حل�شارات تدفن املتعة 

يف املهد

وقرن خل�شارات ت�شنق الطفولة 

يف اللحد

ال�شواد قاتٌل،والنب�ض قتيٌل

ال�شاعر فا�شٌل،والكلم خجوٌل

،والق�شيدة ُمرتع�شٌة
ٌ
البيا�ض ُمدمر

النظرة متعبٌة،والغريزة حُمتجبة

من ين�شح ال�شواد ليتعلم احُلنو 

على الدراوي�ض؟

من ُيلقن البيا�ض تربية الغياب املوح�ض ؟

اأُِمية االألوان تق�شي على اأُمٍة

يف خطوة واحدة.

فكيف يَغاُر زهر اللوز 

من قمي�ٍض اأبي�ٍض؟

ُيدبر مكيدة م�شتهاة للطفل العنيد

الر�شا�شة الوحيدة اأ�شبحت بي�شاء هذه الليلة

وال�شحية تنتظر حتفها بغبطة عارمٍة

قال الراوي ب�شوت حزيٍن

ُقِتل الطفل العنيد بر�شا�شة طائ�شٍة

من امراأة كانت تنظف 

م�شد�شها بعناية.

اأحمد الدمناتي \

مكيدة الطفل العنيد 



166\ �شاعر من اليمن

نعم؛ اأنا �شيٌء مثقوب

لو �شّميِتيني نايا

�شت�شمعنَي حلنا حزينا

لو تخّيلتني ِح�شنا منيعا

الأطّل ِمن اأحِد ثقوبي قّنا�ض

لو كنُت ما ُيحيُط باالأر�ض

�شينفُذ من الثقِب اأ�شّعُة �شم�ضٍ ت�رّش

لو اأردِت اأن ت�شحكي قليل

فتخّيليني عجلَة �شيارة

لن�رشَق ِمن وقِت �شاحِبها زمَن 

تغيريي بعجلٍة اأخرى

حُمزنٌة هي الثقوُب التي بنا

بالتاأكيد ال اأعني توا�شعا 

يقول »اإّن االإن�شان ُيولد ب�شبعِة ثقوب«

لكنها ما حُتدثه 

م�شامرُي احلياة

j h j

هيا اأ�شعلي خياَلك

لو جعلِتني �شفينة

فعليِك اأن توجدي رّبانا حكيما

حتى ال يغرَق اأنا�ٌض 

ويبكي اآخرون

لو كنُت اإبرة

فاأوجدي يل خيطا وفّيا

لنتعاهَد على �شّد �شيء 

من ثقوِب االآخرين

لو كنُت خوذًة ع�شكرية

ف�شوف ي�شبح الثقُب 

نهايًة للحكاية

اإياِك يا �شقية

اأن تتخّيليني جوربا

�شاأ�شعُر باخلجِل حني يطّل

 مني اإ�شبٌع ف�شويل

حُمزنٌة هي الثقوُب التي بنا

بالتاأكيد ال اأعني 

قوَل اأحد املتوا�شعني

لكنها خوازيُق احلياة

 خالد العب�صي\

اآالٌم تت�رّشُب مّنا



167\ �شاعر عراقي يقيم يف ال�شويد 

اأبَحث يف هذا البيا�ِض 

عن كلماٍت 

ملونٍة،

اأنرثها على الدرِب 

حتى ال تنزلَق امل�شافة 

وتهوي 

اجلهاُت كلوٍح من الزجاِج 

يف بركة ثقيلة 

من الندم.

j h j

زلزال

متاَيَل �رشقًا،

ُثَم غربًا،

قبَل اأن يقَف البيُت

على قائَمتيِه 

اخللفيتني

متطيًا برهَة خوٍف،

قبَل اأن َيْنَقِب�َض االأمُد

كامريان حر�صان\

بيا�س

من اأعمال را�شد الوهيبي ُعمان 
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وتتجعَد امل�شافُة،

فتنهدُم

�شقفًا �شقفًا

على ظهوِر قاطنيها.

تاركنَي كلَّ ما اّدخرَنُه

من حوائَج بي�شاَء

ليومهم االأ�شود.

j h j

حينما و�شعُت خامتي 

يف املاء

اأ�شعُت يديَّ

 ،
ً
�شقطُت يف ُدجى

يف لهيب،

يف اأغوار 

النف�ِض العميقة

بني الآلئ ودموع،

بنَي اأِزَقٍة عمياء 

ونوافَذ رقيقة،

َتْقِطُن يف ُح�شِن وجٍه،

يف اأنفاِق ب�شمٍة

خ�رشُتها

حينما 

فتحُت قب�شتي.

يٌد تربُت على غ�شِنِك

ها اأنا مدداً اأحيا

مَع االأمِل، بل اأمٍل،

منتظراً املجهوَل؛

واملجهوُل

�شدفٌة عابرٌة،

برهٌة من نوٍر،

نزهٌة يف الظلمِة،

يٌد ت�شتوقُف،

فوؤادَك،

تربُت عرب االأغ�شان 

على كتفَك.

وت�شمحل .

j h j

مياٌه راكدٌة

املياُه املتحجرُة 

يف اأعماقَك

َذَرفت دمعتها 

االأوىل.

بكْت

ب�شحنِة طفٍل 

وِت امراأة؛ و�شَ

بكت بقلوِب 

كلِّ الرجاِل،

مت�شبثًة باالأمِل،

بوفاِء كلٍب

على قربها

االأعمى.



169\ �شاعر وكاتب من العراق

َيَّعت اأ�شابعه املفاتيح فاأو�شد   �شَ

الباب بل�شانه.

j h j

كم ليلة يحتاج اىل اأن يتكئ 

على اأريكة حياتها.

j h j

مغرٌم باحلقائب لكنه لي�ض م�شافر .

j h j

ُخذ« األف ليلة وليلة« ِلفِم نهار مفتوح 

اىل ما ال نهاية .

j h j 

يف االأعايل نتيه ، ويف النزول 

نقب�ض على اأرواحنا  .

j h j 

جنوٌم تخفق يف ال�شماء كاأنها 

برتقاالت ت�شحُب يف ب�شتان مفتوح .

j h j 

فردو�ض الفقراء رغيٌف يتيم ،لكنه 

متلىٌء بربكات الرب 

j h j

فوق م�شطبة الغياب نلتقي –دائما – 

ونفرتق .

j h j

 
ّ
َفَقدت اأ�شابَعها و�شط هذيان اجل�شد .

j h j

�شاهٌق يرتعُد يف االعايل لكنه 

يف ال�شعود ينتع�ض.

j h j

حياته كّلها �شم�ض 

ال ي�شل اليها 

الغروب –اأبدا-

j h j 

تدعوين الكاأ�ض اإليها  فاأثمل 

من رائحتها 

j h j

 نافذٌة مفتوحة الأ�شابعها 

متّدها لتعزَف  

�شمفونيَة ال�شم�ض .

j h j

ه . ليٌل طويل يتنف�ُض غمو�شَ

j h j

ال�شوُء يتدفق من 

نهود الفاتنات .

j h j

النوُر كُله يل  هكذا 

ي�رشخ ال�شاعر، 

و�شط العامل..

  �صاكر جميد �صيفو\

من املتحف ال�شخ�شي 



170 \ �شاعر من تون�ض 

)1( 

l ظالل

 يف ليلة �شيف،

 غطاًء،
َّ
 اأ�شابع باردٌة تلقي عَلي

 وت�شُع قرب و�شادتي �رشبَة ماء باردًة،

 يف ليلة �شيٍف،

 ال اأظماأ فيها وال اأْعرى،

 اأناُم حاملا باأع�شا�ض حمام حتت �شوء القمر،

 ذريعتي اأّن ن�شائَم باردًة �شتهبُّ كّل دقيقة.

 يف ليلة �شيف،

 اأزهار ج�شدي تتمايل حتت �شوء القمر،

 ذات اليمني وذات ال�ّشمال

 اأ�شبه بنديل وداع يف يد امراأة،

 يف ليلة �شيف،

 اأ�شّم رائحة اأغنام يف زرائبها

 واأ�شمع �شوت ديكة فوق اأ�شجار اللوز،

 اأ�رشُب �شجائري مرجتفا من غ�شبة والدي.

 يف ليلة �شيف،

 اأكتُب ق�شائد فوق ح�شري قدمي..

يف،  حُموًطا باأحجار واأعمدة خ�ْشيَة عقارب ال�شّ

 واحلروف تغمغم حتت الو�شادة يف الفجر.

 يف ليلة �شيِف،

 م�شباح نفطي معّلق فوق مدخل الباب،

 كتٌب تبتل بالّندى قرب الو�شادة،

 و�شعاُل اأبي: اأمْل تنْم بعُد!؟

 يف ليلة �شيف يا اأ�شدقائي،

 اأولُد مثل قمر يف احلقول والرباري.

طوح   يف ليلة ليلَء ننام فيها دوَن اأغطية فوق ال�شُّ

ويف ال�رّشفات...

 يف ليلة �شيف..

)2( 

l �شيء م� اأ�شبه بنب�ح كالب

 مل يكن �شوُتِك اإاّل رننَي كمنجة يف غرفة �شغرية،

 هنا، قرب مقربة ت�شّيجها اأ�شجار الّلوز،

 مل يكن �شوُتِك اإاّل اأغنية يغنيها االأطفال 

 اآخر ال�شنة الدرا�شية احتفاال باأ�شجار ال�رشو.

 مل يكن �شوتك واأنا اأتفّقد اأ�شناَنك البي�شاَء

 اإال �رشبة فاأ�ض يف الليل. 

خ�شبي  مقعد  اإىل  و�شاقاك  كر�شي  اإىل  يداك  حيث   

قدمي 

البحر  القهقهة احلادة لعاهرة  اأّيتها   ، اأنا  )...( ها   

م�شاء،

 اأتاأمّل مثل �شجرة حتّولت اإىل منحوتات بي�ض.

املخلبي  ل�شانك  من  قفزت  كلما  ترتع�شان  يداي   

الّداعر كلمات ال لون لها...

اأعايل   وعيناي حتمّران عندما تريان ومي�شا يف 

اجلبال التي عليها اأكواخ �شغرية 

 ينام فيها قطيع ماعز بري بعد قليل. 

 هكذا.. اأيها االأ�شدقاء املنذورون ل�شيء غام�ض يف 

عبد الفتاح بن حمودة \

)ايكارو�س(



حلقي، 

 اأرق�ض مثل �شجرة برتقال جذىل 

 ال يعنيها اأن تتعّر�ض ل�رشبات ال�شم�ض...

 لن ت�شيع اأ�شابعي و�شط ال�شباب.

 ولن ت�شيع قدماي يف نهر �شغري ا�شمه الل�شيء ! 

 ال بد للكلب التي تنام قرب املقابر، على ال�شواطئ 

ليل، 

 اأن ال تفتح فمها للقمر كي ال يهرب باأ�شنانها !

 ترتعد فرائ�شي واأنا اأتذّكر الرعاة وقطعان املاعز 

الرّبّي 

 هابطة م�شاء من جبل يف »قرطاج« قرب منزلك 

ال�شغري...

 اأ�شناين ت�شطك واأنا اأ�رشب باأ�شابعي على الطاولة 

 التي اأبني عليها مقامات حيث تطلع من »النهاوند« 

مع  ت�رشبينها  خمر  رائحة  لها  �شنوبر  �شجرة   

اأ�شدقائك ليل !

فاخرة  �شجائر  اأعقاب  با«  »ال�شّ من  تطلع  حيث   

ت�شعلينها بلّذة، خائفة من رقيب وراء النهر...

 حيث يطلع مقام �شغري من بني يديك امل�شقولتني

 بعناية بورجوازّي �شغري فقد قطعة كوكايني يف 

جيب معطفه �شتاء

 )...( هاي!

التي  اجليفة  يف  الطمع  ياأخذها  ن�شور  حبيبة  يا   

ترتكها ال�شقور يف االأعايل... 

 ال ت�شتخّفي بنباح الكلب بني اأ�شابعك التي تع�ّض 

منخرّي النازفنْي..

 عندما ت�شتيقظني اآخر النهار، 

اأذنيك  اأقراطك الذهبية يف   واأنت ت�شتعّدين لو�شع 

من جديد، 

 فكري يف نباح قمر اآخر حتت اأقدامك اللهثة من 

كرثة الغبار...

 عندما تعرثين على �شيء المع يف الليل، 

ع�شب  فوق  فجاأة  نبتت  التي  الر�شا�شة  تذّكري   

�شنواتك الدامعة !

)3( 

l حتذيـــــــــر

 اإذا قلت عنها مرة اأخرى: اإنها »غزال«

 �شوف اأطلق النار عليك ! 

 اإذا اأرعبتها مرة اأخرى بكلمات مثل »قمر«

 �شاأقطع ل�شانك االأحمر بالتاأكيد !

 حذاِر من الغدّو والرواح اأمام اأنفها املحّدب كمنقار 

طائر جارح.

 حاذر فاملاء املجنون حكَّ اأنفها منذ قليل

 وها هي ت�شري م�رّشجة...

 اأنا يائ�ض ومْبتّل وحزين

)1(
 قابًعا يف مقهى »فلوران�ض«

 بكل هذه القوة كنت مبتّل وحزينا الأجل �شجرتها

 التي نبتت فجاأة يف »قرطاج«.

 حاذر اأّيها الوغد، ال ُتَغنِّ معها اأغنيتها االإنقليزية

]
)2(

 ] اإىل الوراء قليل وخْذ �شيئا من احلظِّ

اأنت  القادمة:  املرة  يف  لها  تقوَل  اأن  ِمن  اأحّذرك   

»جنمة«!

 الأن ال�شماء �شتكون غا�شبًة وحمّمرة.

 ال اأريد اأحدا يوقظ تلك الطفلة املن�شوجة من خيوط 

عنكبوت،

 من حمرة برق يف �شماء عالية !

 الهوام�ض

 )1 ( مقهى و�شط العا�شمة تون�ض.

 / »ع�ّشاق«  بعنوان  قوجة«  »ن�رشين  لل�شاعرة  باالإجنليزية  ق�شيدة  من  �شطر   )2(

.»Lovers«
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172 \ �شاعر من اليمن 

يا �شديقي، اأنا 

عالٌق بني ذاتني:

ذات ت�شرُي مع الركِب 

لكنَّها حاملْة

اأن تقوَد القطيَع اإىل غِدِه ..

واإىل خامتْة

ثم اأخرى جَتاوُز 

اأحلَم تلك..

لتبتكَر الرحلَة 

القادمْة

اإمنا ال تعوُد.. 

وال ت�شتهي اأْن تعوَد

 وقد اأ�شبحْت عامِلْة..

ْكِب..
َّ
ك يف الر وت�شكِّ

 والدَّرِب..

والَبْدِء.. 

واخلامتْة

ثم ت�شعُر مع كّل ذلَك 

 عبدالعزيز الزراعي \

اغرتاب

من اأعمال جهاد املعمري- ُعمان



يف ذاِتها اأنها

ظاملْة

j h j

فاإىل اأين يحِمُلَك ال�شعُر ..

والفكُر..

والفل�شفْة

واإىل اأين جتمُح 

ذاُتك م�رشعًة

والبلُد، بكلِّ اأزقتها، 

اأ�شبحت �شلحفْة

واإىل اأين والطرُق 

الـ كنَت تعرُبها..

مْل تِلْد اأرِغَفْة

ثمَّ هْل كلُّ هذا 

الذي االآَن تعِرُفُه 

كان ال بد اأن َتعِرَفْه؟

ل�شَت اأنَت..!

فكيَف تعوُد.. 

دُم ما بنَي ذاتيَك
ْ
وَتر

كيَف اإَذْن تنتقي لَك

ِمْن كلِّ هذا 

ال�شَتاِت 

َفْة؟ �شِ

j h j

�شَعْت، الِعَباَرُة يا �شاحبي اتَّ

ا ِفْكرتي  اإمنَّ

يَِّقْة مْل تَزْل �شَ

َعْيُبها لي�َض يف َمْتِنها

اإمنا مل َتُعْد بني 

ذاتي وذاتي ِثَقْة،

مْل تُعْد بنَي 

اأفكاِرنا منطقْة،

مْل َيُعْد يف يِد 

الناِر �رٌش ..

لكي ن�رِشَقْه

ولهذا اأنا اأكتُب االآَن.. 

ال الأُردَّ القطيَع 

اإىل ُر�ْشِدِه

اإمنا اأكتُب االآَن

 كي اأُطلَقْه ..
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174 \ �شاعرة من �شورية 

-1-

ُيجيُزين النهُر الأعرَب ما ا�شَتطعُت 

من الكلِم

اأملُّ بكفِّي مياه انحداري واأم�شي..

 العبارِة اأُلقي حرويف
ِّ
على �شفتي

اأغّني باِء الق�شيدِة �شوت انتهائي 

اإىل امل�شتهى

ال ل�شيٍء �شاأعرُب.. بل الأتقَن الهطوَل

واأُثبُت لذاك النَّهر اأينِّ كمجراُه: »لن اأخُدَله«

-2-

حروٌف كالزَّرِع املوبوْء

ك�شعٍر اأفرَغ امل�شاهَد 

من لونها

فغدا احل�شُد �شفافًا مبتوراً

جُع:
َّ
هذا ما خلَّفُه الر

جفُة
َّ
�شوٌت تعلوُه الر

تائٌه، لكرثِة ما ارتدَّ 

قد غادر نف�شُه

 اإنانا �صالح \

ماء الق�شيدة 

من اأعمال عبدالفتاح عبدالغفور- ُعمان



حاول اأال ُيطعَن 

يف ظهر اللُّغِة

لكنَّ احلرب االأع�رش اكتفى

باأْن ُينِجَب مفردًة مقلوبة

فارغًة اإال من 

ْ
خذالٍن اآخر

اُزه خطٌّ منوٌن عكَّ

-3-

 
ْ
اأنا ما ا�شتبحُتك يا ليلي

لكني قد ُهِتْكُت 

من اجلنوِن

فاعتمرُت ق�شيدتي

وامتطيُت هدايَة 

احلرِف الندمِي

هذا كلُّ ما ا�شتطْعُت قيامُه 

فامتلكني ما ا�شتطعْت

-4-

عربْت ظللَك من دمي 

كي ترتدي �شوئي ملذاً

من هنا اأكَلْت �شفاه التمِر 

 على مفاتن اللغِة احلبيبْة
ِّ
ال�شهي

من دمي ر�شمَت جيَدها

واحتميَت غيابها

فيا دمي/ دُمُه ا�شتعايل

تَك  عاريًا تبدو كلَّما د�شَّ

يف جيِب البلِد حدوُد فرحتنا اليتيمِة..

حُتت�رْش

-5-

ما يل اأباغت ما ا�شتطاَع الكلُم 

واأكّثف اللقطات 

يف بقعة ال�شوء االأخريْة.. 

كي اأحّلل ما تبقى من مو�شور 

اأحلٍم اإىل األوانه االأوىل 

واأتلو: اأين زرعُت اأ�شابعي 

وح�شدُت من االأوجاع داليًة 

مقّطرًة يف ح�شٍن اأّم مل تلد اإال 

�شداَي مهرواًل نحو احلياْة .. 

وكربُت ميلأين 

�شداأ البلِد وظننته

 ن�شغي فمّتْ

-6-

اإذا ما ارتدْتَك اأناملي يا كاأ�ُض

و�شاَر وجُه الزجاِج 

؟ كَلوين ُتراك حتنُّ

 وتعرف اأّن البلد غريبْة

وطعم الفرحة �شار دخيًل

 ، واأنَّ االأ�شابَع ، مّلا ت�شمُّ

ال تلمُّ اإال مداَي احلزين 

كظلٍّ يفيء على ج�شد 

العبارات �شوئي..
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176 \ �شاعر من م�رش 

-1-

فقرٌي..

ويل نعجٌة واحدة

اأبيُع..

ٍم ى اأجْنُ َح�شَ

خامدة

اأه�ضُّ الكواكَب

- مثَل ِخراِف االأمرِي - 

ِبْن�شاأتي الزاهدة

واأن�شُج..

هذي الدروَب قمي�شا

فتتبُعني نحَو �شوِق املدينِة

تتبُعني..

كلُّ هذي البيوِت

الظلُل..

)باأ�شجاِرها البا�شقاِت(

ال�شماُء..

املاآذُن ُمغَرورقاٍت

ونهٌر..

ِمن االأوجِه الغائباِت

ُتبارُكه ال�شفُن العائدة

اأنا..

- ال االأمرُي -

ابُن غرناطَة الِبْكر

ميلُك هذي الق�شوَر

واأملُك..

غيماِتها ال�شاردة

َ منِّي اأُغنِّي لها ما تي�رشَّ

فيتبُعني..

َح منها.. ما تفتَّ

ويتبُعه ال�شيُف حتى الفناء..

ليخبَو..

يف ُعزلٍة باردة..

...

...

اأنا..

ال االأمري.

-2-

ُل.. اأُ�َشكِّ

�شل�شاَل هذا الكلِم

واأُْحيي..

متاثيَله الهامدة

واأُوِقُد..

طلي الغيَب -  - كي اأ�شْ

�شوتي

فتاأتي اإىل خيمتي وافدة..

بلٌد..

 ح�صن �صهاب الدين \

�شريُة تروبادور 

ل  ُمتجوِّ



كاأندُل�ٍض ِمْن غياٍب

بلٌد..

ِمن ال�شنواِت العجاِف

بلٌد..

باأقنعٍة جاحدة

فاأب�شُط..

�ُشجادَة االأغنياِت

واأدعو اجلميَع

اإىل املائدة

َلُهْم..

ٍة ُخْبُز قافيٍة غ�شَّ

وزقزقٌة..

 ِمْن بيا�ٍض كليٍم

ودمعُة اآلهٍة

�شاهدة

َلُهْم..

ُة ليِل الغياِب ِمزهريَّ

ُة حلٍن بعيٍد وف�شَّ

وجيتارٌة..

ٌة.. ه�شَّ

�شاهدة

ويل..

ما ُتواري اخلريطُة عنِّي

ب�َشْوَءِة..

 عاهرٍة

  كا�شدة.

-3-

ي الق�شيدة..غرناطًة اأُ�شمِّ

ي الرتاَب..يقيني اأ�شمِّ

وغربَتها..حكمتي اخلالدة

واأتبُع..

ِة قافلَة االأبجديَّ

ذاهبًة الأقا�شي الغياِب

ونحَو دِمي عائدة

ي الق�شيدة..غرناطًة اأُ�شمِّ

واأُ�ْشِهُر..

ْبَع اأبواَبها ال�شَّ

اأدخُل �شاحَتها..

وترا غائرا

حٍة واقدة يف جراِح مو�شَّ

واأر�شُم..

�شجَتها احلا�شدة :

�شباحا..

َل يف ال�رشفاِت متهَّ

غي لعا�شقٍة لُي�شْ

�شاهدة

ومئذنًة..

مل تزْل وال�شماُء

اإىل اهلِل..

كلتاهما �شاعدة

وبائعَة الظلِّ للعابريَن

وال�شاعَر املتهيَِّئ لل�شمِت

والفار�َض ابَن الُغباِر

والنخلَة الِبْكَر

والغيمَة الثيَِّب الراكدة

ي الق�شيدة..غرناطًة اأُ�شمِّ

واأُعِلُن..

َ عا�شمُة احُلْزِن فيها اأينِّ

اأَُتوُِّجني..

بال�رشاِب اله�شيِم

واأنزُف �شحراَءه البائدة

اأنا..

ال االأمرُي
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له..

اأُرجواُن ال�شحايا

وُبْرُج احِلَماِم

وثلُج اخُلرافِة..

َ منِّي.. وما قد تي�رشَّ

ا�شِه الرا�شدة الأعنِي ُحرَّ

ويل..

ُقَزُح الكلماِت

ِبلَّْوَرُة الغيِب

ُرْزنامُة التيِه

اأجرا�ُض

 قافيتي

املاردة.

-4-

)يراين االأمرُي

ِبْراآِته

فُيطفُئ..

نظرَتها الباردة

ويعرُف..

اأنَّ م�شابيَح غرفِته

تعرُف ا�ْشمي

وُي�شغي اإىل الريِح ترمي ال�شلَم

على العابرين ب�شوتي

ويعلُم..

َمْن يف املدينِة..

اأنَّ االأمرَي يراين 

اأمرَي حقيقِته ال�شاهدة

ويف الليِل..

حنَي ُيِزرُّ قمي�َض البلِد عليه

ُيْب�رُشين راحل

واملدينُة تتبُعني

فيخرُج من ُحلِمه

باكيا..

لي�شاأَل..

َمْن اأنَت

اأو..

َمْن اأنا؟

وَمْن يكتُب االآَن �شريَة َمْن؟

وكيَف..

َد فينا ال�شبيُه  تعدَّ

ومراآُة اأحلمنا..

واحده؟(

-5-

فقرٌي..

ويل نعجٌة واحدة

اأَُدْوِزُن هذه الُقرى العابراِت

واأمنُحها..

حلظًة راغدة

اأُرا�شُل..

اأر�شا �شتاأتي..

وطفل �شياأتي..

و�شم�شا اإىل اأحريف �شاعدة

واأحكي حكايا

اأمرٍي

فقرٍي

يجوُب البلَد

باأ�شماِله

ِة الرثَّ

الزاهدة. 
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179 \ �شاعر من م�رش 

l »مي�مة«

حتى اليمامة،

تاأتي كل ليلة

مع ع�شيقها،

اإىل ُحفرِة يف اجلدار،

حيث يعرُب �ِشلك »التكييف« 

اخلا�ض بُغرفِة نومي.

l �َشبح

اأريُد اأن اأ�شرتي مقربًة عالية القبة،

اأ�شُع عليها ا�شمي

واأنق�ُض فوق رخامها االأبي�ض

بع�َض كلماتي،

يف،
ِّ
اأُريُد مقربًة يف الر

حيث ي�شنع املوتى بعظامهم

 ُمعجزاٍت ُكل يوم،

يكفي اأنهم،

ير�شمون احلدوَد مع الُقرى امُلعاديِة

بهذه القبوِر امُلرتبة. 

 حممود خرياهلل \

حفرٌة يف اجلدار 

من اأعمال مال اهلل الزدجايل- ُعمان



l �شجرة »توت«

�شجرة توت الطفولة،

تتجول بفردها 

يف �رشايينك،

واأنت جتوب البلد،

جائعًا اإليها،

�شجرة توت الطفولة،

التي مل تكن تتذمر اأبداً،

حني تهّزها بكل كيانك،

الوحيدة التي راأتني،

واأنا اأتاآمر عليها،

اآالف املرات،

من دون اأن تغ�شب منِّي،

على العك�ض متامًا،

حني ت�شَلقتها

ذات مَرة،

كانت يف قمة الن�شوة،

ومنحتني ثماراً،

ال يزال طعُمها 

عالقًا يف فمي،

مهما تذّوقُت،

يف هذا العامل،

لن اأعرف طعمًا اأجمل،

تلك التي تقف راب�شة 

على بعِد خطواٍت

من بيتنا القدمي.

l الل�ض

حاولُت مراراً اأن اأكوَن ل�شًا،

وف�شلْت،

مرة واحدة جنحْت،

خطفُت برتقالًة من ال�شوق،

واأخذُت اأجري،

كان خ�شمي فلحًا عجوزاً،

لو كنُت اأخذُت قلبَه

من بني �شلوعه،

ما كان جرى ورائي،

كل هذه ال�شنوات،

وهو ال يزال يجري،

اإىل اليوْم.

l الأربعون

املجُد للطريقة التي 

نت�شلل بها

حني نبلغ االأربعني،

خارجني من 

البيوت الدافئة،

دون اأن يلحظنا اأحد،

املجُد للأ�شباح التي نرتديها

ونحن ذاهبون 

اإىل اخلديعة،

وحني نعود

نخلعها على االأبواِب ب�رشعة

لن�شّم بُعمٍق

هواَء البيت.
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181 \ �شاعر من م�رش 

اْلِعيُد َجاَء 

ومَلْ َيُعْد !

ِذيَن َعَرْفَتُهْم  ُكلُّ الَّ

وَقُفوا َعَلى َحدِّ االأََماين

يَئهْم  َيْنُظُروَن َمِ

ِمْن َقْلِبَك امَلْح�ُشوِّ 

ْ
ور بالنُّ

َعُة ا�شِتَباِقَك َمَنَعْتَك اأَ�رْشِ

 ِللإَِياْب ، 

وَحقاِئُب احُلبِّ

َحاِئِف االأَْحباْب  ْدَتها ِب�شَ  الَِّتى َزوَّ

اُد َعوَّ

ِتْلَك َمَناِزٌل ..

ْبَتَها.. هذَّ

 َيوَم اْن�رَشْبَت ُتَلْمِلُم احُل�ْشَنى ..

! 
ّْ
ِبى  اإِيل َقْلٍب �شَ

وَبقيَت َت�ْشُكُنَها 

َواأَْنَتَ َعَلى اْلِبَعاْد.

 حممد حممد عي�صى \

اد  َعـوَّ

من اأعمال نبيلة البلو�شي- ُعمان



اُد َعوَّ

َفاُنو�ٌض ، وِم�ْشَبَحٌة ، 

َجَلٌة ، وِمْئَذَنٌة ،
ْ
�َشَفر

اٌد ،  َوَجوَّ

يْب.  َبٌة ِمن الطِّ َقٌة ُمَركَّ َوِعيَداٌن ُمَعتَّ

َوْهَوالَِّذي 

�َض اإِالَّ َما َراأَى
ْ
 مَلْ َير

 اأَْو اأَْقَنَعْه 

َبَعْة
ْ
وُل االأَر وْهَو اْلُف�شُ

نَيا َمَعْه َوْهَو اجِتَماُع الدِّيِن والدُّ

اْد َياَحاِمَل االأَْوَراْد اُد َياَعـوَّ َعوَّ

هاْد ُّ
اْد َي�شَتْقِطُب ال�ش َوى وقَّ اإِنَّ اجْلَ

اْد .   ِلْلياأْ�ِض َيا َعوَّ

اُد َيا َطرْياً َعوَّ

اِر�ُض ِرْحَلَتنْيِ :  مُيَ

ماِل ،   ِمَن اجَلُنوِب اإِيل ال�شَّ

ُنوِب ، َماِل اإِىل اجْلَ ِمَن ال�شَّ

َوَلْي�َض َيْخ�َشى اأَْن َيُعوْد 

َكاَن َفْهَو الَِّذي َوَعَد امْلَ

  ِباأَْن َيَراْه 

َناَن  َوْهَو الَِّذي َدلَّ احْلَ

   َعَلى �ِشَواْه

َوْهَو الَِّذي َفَتَح اْلُقُلوَب َعَلى اْلُقُلوْب .

اُد َيا ْبَن النَّا�ِض َعوَّ

ِب ، 
ْ
ٍق َوِمْن َغر  ِمْن �رَشْ

ومَتاِئَم االإِْفَراِج

ِب ، 
ْ
 يِف �ِشْلٍم ويِف َحر

اِل   َوَفَرا�َشَة اخَليَّ

ِب ،
ْ
َعْن ُبْعٍد َوَعْن ُقر

اِت رْيَ اِمَل اخْلَ َواحْلَ

ْدِب !  اأَْحَمااًل اإِيل اجْلَ

اُد ..  َعوَّ

َجاَء ِلَعاِرٍف يِف َنْوِمِه

وَد ، َخَلَع الثَِّياَب ال�شُّ

َقاْد ،
ُّ
واعَتَزَل الر

  َوَرَمى َهَواْه 

َياَد  َتَرَك اجْلِ

 اأَْبَطاَل اْلِقَياْد ،
ُّ
ر جَتُ

و َرَمى َهَواْه

َعُد - ُكلَّ َيْوٍم - اُد .. َي�شْ َعوَّ

ُيوِب ، يِف الطُّ

َجاْة !  َويِف النَّ

ِمْن ِحنِي َيْذَهُب يِف اْلِبلْد 

ي مِّ
َوَت�رُشُّ اأُ

ٍء ..
ْ
ُكلَّ �َشي

ِمْن َحَياٍة 

اأَْو َجَماْد

اٍد ، َهَذا ِلَعوَّ

اْد : ا ِلَعوَّ وَذا اأَْي�شً

ُقوِل ، ُح احْلُ
ْ
َطر

يلْد . وَنْفَحُة امْلِ

اْلِعيُد َجاَء 

ومَلْ َيُعْد !

 مَلْ َتَزْل
َ
ي مِّ

َلِكنَّ اأُ

يَعاْد !!  ُتبِقي َعَلى امْلِ

َ
ي مِّ

َلِكنَّ اأُ

اْد !! ِمي ِقَرى َعوَّ مَلْ َتَزْل حَتْ
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1

وحدك ترفع

�شقف ال�شم�ض والقمر

كثيمة حياتك

تر�شل االأوىل

ملن حتب، واأكرثهم تكره

والثاين لقلب عا�شق

يف احلادية والع�رشين

يحلم باالآفل من عمره

وما�شيه

قدمه االأوىل »اآرم�شرتونغية«

تنا�شب الع�رش

والثانية يف اجلاهلية.

2

يانعة هي زهرة اخلراب

كرمل الريح

ت�شكن

مدننا وحياتنا

�شحوب يف النور

واالأيام تغور 

يف ال�شدمي

ويف زهد اخلل�ض

اأنِت اأيتها الروح

اأيقونة التمزقات

3

جبال حمروقة

�شوداء �شخامية

ر�شا�شية اأحيانا

تقول لك

اكتب ما تبقى لك

يف وجه ال�شم�ض

من كلمات حياة

اأو وداع

هناك، يظهر ملك

ويف يديه ُعملة

الربع اخلايل

بنك حياتك 

االأبدية..
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\ كاتب ومرتجم من تون�س 

1

تقرتب منه �شريافينا، تعانقه بقوة هادئة، وتهم�س 

ت عليها 
ّ
مر قد  يوما  فـ45  باأنها حمرجة،  اأذنه  يف 

على  روميلو  ي�شتقيم  جديد.  بكائن  حبلى  وهي 

العاري  الأنثوي  اجل�شد  اإىل  بفظاعة  وينظر  ال�رسير، 

داخله يجعل يف  �شيء يف  ثمة  العرق.  يغطيه  الذي 

رّدة فعله خوفا وخ�شية من دمه هو نف�شه. اإنه يتخّيل 

الالنهائي  القيد  البن باعتباره عدّوا حمتمال، مثل 

ويجرجره  ويخنقه  رقبته،  حول  يلتّف  �شوف  الذي 

طيلة حياته نحو املراأة التي ترقبه الآن بنظرة فيها 

لطف م�شطنع  ومازالت تنعك�س منها متّوجات هّزة 

اجلماع.

التي  املراأة  ت�شاأل  حبيبي؟  يا  ذلك  ي�رّسك  األ   -

روميلو  يريد  مندفعة  �شريورة  بطنها  يحت�شن 

اإيقافها.

- ل تعرف ما جتيب، هه؟ تقول ب�شوت رتيب، واثق، 

.
ّ
واأمومي

يتوّج�س  لكنه  يجيب،  مباذا  يعرف  ل  اأنه  و�شحيح 

من اأّن يف داخلها يختبئ اأحٌد عليه اأن يحاذر منه: 

الكائن الذي تخفيه يف بطنها املنتفخ ينتظر اللحظة 

املنا�شبة لكي يهزمه.

- ُقلِت يل اإنك كنت حتتاطني، يحتّج.

لكنها تهم�س:

م�شكلة-  لأي  وجود  م�شكلة...ل  هناك  لي�س   -

، من حّبَك.
ّ
وتوا�شل: طفل، يعني مزيدا من احلب

 اأظن اأنها تعتقد اأن هذا الكائن �شوف يجمعهما من 

الذريعة  حتت  غبية  م�شوؤوليات  اإىل  ال�شتناد  خالل 

الغبية باأنهما اأبوان ملتطفل ل يرغب فيه، ومل ي�شع 

هذه  يف  تكونه  ويتوا�شل  يخ�شاه،  عليه،  للح�شول 

الغرفة املت�شّدعة والقذرة، دون اإمكانية القيام باأي 

�شيء لتفادي ذلك.

- تعال، يا حبيبي...تعال، ا�شتلق جانبي...

الثابتة،  الأنثوية،  القوة  بتلك  نحوه  ذراعيها   ومتّد 

ه نحو ذلك 
ّ
اأن جتر اأنها ميكن  والتي يعرف روميلو 

الكائن الذي �شيدّمره ذات يوم )ح�شب حد�شه(.

متّد  �شعيفة.  بـ»ل«  روميلو  ينطق  غريزة،  مبح�س 

يدها جمددا مثل »اأنيمون«، مثل �شكل متنّكر للحيلة، 

من  روميلو  اأّم  ا�شتعملتها  التي  نف�شها  احليلة  تلك 

خالل ابنها ل�شتعادة الأب، ذلك الأب الذي هجرهم 

اأن  دون  الفرار  حاول  والذي  روميلو،  ولدة  عند 

الأب  الذي كرب يف غياب  ابنه  يتمكن من ذلك، لأن 

�شنوات،  طيلة  عنه  وبحث  ينتقم،  اأن  ر 
ّ
قر املوؤمل، 

عرث عليه يف النهاية، واأخ�شعه من فرط ال�رسبات 

اأب  كاأب،  بواجبه  يقوم  اأن  على  واأجربه  وال�شتائم، 

عجوز ومهزوم، ُخِلع عن عر�شه كاأب واأجل�س، رغما 

عنه، على عر�س ال�شور الأبوية التي مل يعد بالإمكان 

ا�شتعادتها من هنا ف�شاعدا رغم جمهودات البن.

، حيث وجد 
ّ
هكذا اأغرقت الأمُّ البيَت بحنان انتقامي

ثقل  حتت  ُموثقنينْ  ومع�شمنينْ  بقدمنينْ  نف�شه  الأب 

الأبدّي.  حار�َشَها  البن  كان  �شارمة  اأ�رسّية  اأخالق 

 غيريمو �أرياغا\\              ترجمة: وليد �سليمان\
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يف  �شّد  البن  لأّن  ف�شل،  لكنه  الفرار  الأب  اأراد  وقد 

وجهه كل املنافذ بالعنف، ذلك العنف الذي ل ميكن 

اإل من الدّم نف�شه. وقد جنح الأب رغم كل  اأن ياأتي 

ر�شا�شة  راأ�شه  على  اأطلق  حني  الهروب  يف  �شيء 

واخل�شوع  الإهانة  على  املوت  ال  مف�شّ  ،22 عيار 

مثل  اأنه  يكت�شف  البن  روميلو  والآن،  ن.  ينْ ّ
امل�شتمر

ل  امراأًة  ُيخ�شب  نف�شه،  اخلطاأ  يعيد  الأب،  روميلو 

البن  ت�شتغّل  �شوف  ولكنها  ي�شتهيها،  ول  يحبُّها 

لرُتنْجعه، وت�شّد وثاقه: تهزمه.

ت�رّس:

- تعال يا حبيبي، تعال...

ر »ل« مرتّددة، خائفة.
ّ
ويكر

املراآة  يف  يراقب  احلمام.  باب  نف�شه  على  يغلق 

الأحا�شي�س:  كّل  فيها  متتزج  التي  وجهه  تك�شرية 

والكره.  اخلوف  واخلوف،  ال�شغف  وال�شغف،  احلب 

الغرفة،  يف  عجل.  على  ويرتديها  مالب�شه  يلتقط 

ي�رسي �شوت املراأة جمّددا:

- تعال، يا روميلو...تعال.

يفتح روميلو النافذة املطّلة على ال�شقف يف �شطيحة 

النزل ويلوذ بالفرار.

2

وتتناول  احل�شية  على  �شريافينا  جتل�س  الليل.  اإنه 

 
ّ
مر ال�رسير.  من�شدة  على  املوجودة  روميلو  �شورة 

عليها 124 يوما دون اأن تراه جمّددا وال�شورة التي 

قد  روميلو  اأن  ذلك  متاما،  �شورته  لي�شت  تتاأّملها 

القدمية،  باملداعبات  الإح�شا�س  رائحة،  اإىل  حتّول 

النف�س  احلب،  ممار�شة  اأثناء  عليها  وطاأته  ذكرى 

امللتهب على رقبتها، الكلمات امللفوظة مثل وعود 

ن�شف  هو  خا�شة،  ولكن،  طويل،  بو�شال  مبهمة 

الذي  روميلو  اإن  اأح�شائها.  يف  حتمله  الذي  الكائن 

اختلقته  جديد  روميلو  هو  لنف�شها  �شريافينا  ترتكه 

روميلو  منها  لت�شنع  الأ�شلّية  ال�شخ�شية  حمو  عرب 

حتت ال�شيطرة: روميلو مل يهجرها لكّنه رحل، تدفعه 

روميلو  يوما.  يرجع  و�شوف  ا�شتعجالية،  اأ�شباب 

. روميلو �شكن 
ّ
�شتقّدمه اإىل ابنه على اأنه رجل �شخي

و�شيكون  اأبدا،  الإفالت  ي�شتطيع  ولن  اأحالمها،  يف 

ع�شيقها اإىل الأبد، ورفيقها اإىل الأبد. روميلو �شوف 

بطنها  يف  ي�شكن  الذي  ذلك  �شتلد  عندما  اأكرث  يهتّز 

والذي له الكثري من احلنني اإليه، ولد من �شلبه.  

3

رئتاه  تعد  مل  حيث  الإنهاك،  حّد  ورك�س  رك�س 

الهواء. ويف ذهنه  التحّمل. بحث عن  قادرتني على 

كانت ت�شطدم �شور املراأة احلامل التي تركها للتّو 

والتي مازلت تثري هلعه.

كانت  امل�شي.  يف  �رسع  هادئا.  يكون  اأن  حاول 

على  العرق  �شال  خطوة.  كّل  يف  ترتع�شان  �شاقاه 

ن. لقد حتّول  جبينه وبّلل حاجبيه الكثيفنينْ الأ�شودينْ

كان  بالكاد  �شّماء  �شو�شاء  اإىل  ال�شارع  �شجيج 

مقعد  اإىل  و�شل  اأن  اإىل  هدف  بال  ت�شّكع  ي�شمعها. 

 . الأحد  ذاك  م�شاء  �شوء  عليه  مييل  كان  مهجور 

الأ�شجار  تتجّمع يف  ال�شّخابة  الدورّي  كانت طيور 

. تنّهد روميلو بعمق، 
ّ
املحيطة، بحثا عن ماأوى ليلي

وا�شتلقى على املقعد ونام.

4

بدليل  جتول  ال�شارع،  اإىل  �شريافينا  تخرج  عندما 

حملها اأمامها بكربياء يكاد يبلغ حّد التباهي.

متغطر�شة،  مب�شية  »ريتورنو«  جادة  يف  تتقّدم 

متلّذذة يف كل خطوة بتاأرجح بطنها، متحّدية بذلك 

القيل والقال، وامُلزح القا�شية، والرثثرات، والنظرات 

البارزة  النحناءة  على  اإل  ترّكز  ل  التي  الفاح�شة 

الإطالق.  على  يهّمها  ل  ذلك  اإن  ج�شمها.  لو�شط 

بالدور  وجه  اأكمل  على  و�شت�شطلع  اأّما  �شت�شبح 

العامل  يف  ودفعها  احلياة،  منح  يف  املتمثل  القدمي 

وحدهّن  مثلما  اجلميع،  و�شّد  اإزاء  عنها  للدفاع 

الن�شاء ي�شتطعن الدفاع عنها.

5

خالل الظهرية التي هجر فيها روميلو �شريافينا، مل 

األف  اأنها نادته  اأن يتخّيل  ي�شتطع حتى  يعرف ومل 

اإليها،  الو�شادة  �شّمت  جتده،  مل  عندما  واأّنها،  مرة، 

البكاء، واأنها بقيت طيلة امل�شاء وليلة  و�رسعت يف 

رائحته، وب�شمته،  تبحث عن  النزل،  ذلك  الأحد يف 
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يف ثنايا املالءات، واأّنها اأخذت تدّلك بطنها مبحّبة، 

يف  بقي  قد  منه  �شيئا  اأن  يف  املتمثل  العزاء  مع 

داخله. يف اأم�شية الأحد نف�شها تلك، مل يعرف �شيئا 

ومل ي�شتطع اأن يتخيل �شيئا لأنه مل يكن يفّكر اإل يف 

الهروب اإىل اأبعد مكان ممكن.

6

ال�شابون،  للت�شّوق.  �شريافينا  تخرج  ال�شباح،  يف 

الزيت، �شدر الدجاج، الكزبرة، امللح. اإنها ت�شرتي كل 

ال�شغري املوجود  الدّكان  اإ�شكونديدا«،  �شيء من »ل 

يف �شارع »ريتورنو 202«. هناك، ترثثر مع �شاحبة 

امل�شل�شالت  وعن  تافهة،  اأمور  يف  تتكّلم  املحل. 

كي�شها  يف  امل�شرتيات  �شريافينا  ت�شع  التلفزيونية. 

وتعود اإىل بيت اأ�شيادها. تتكّلم يف الطريق،  لكنها ل 

تتكلم وحدها، اإنها تتكّلم مع ابنها. اإنها ت�شف له ما 

ل يراه بعد ولكّنه �شيكت�شفه قريبا. تقول له كلمات 

وترفع  فهمها.  على  قادر  اجلنني  اأن  لو  كما  رقيقة 

بطنها يف وجه العامل، كما لو اأنه مل يكن هناك عامل 

اآخر �شوى بطنها.

7

اأن  فّكر  املدينة.  روميلو  يغادر  مل  فراره،  يوم 

اإىل  اللجوء  يف  تتمثل  كانت  للهروب  طريقة  اأف�شل 

ي�شاجع  ليلة،  بعد  ليلة  كان  لذلك،  اأخريات.  ن�شاء 

من  ميّكنه  الذي  الطريق  عن  باحثا  خمتلفة،  امراأة 

ذلك  كان  حملها.  يف  ت�شّبب  التي  تلك  عن  البتعاد 

من  تنطلق  التي  الالنهائية  ال�شل�شلة  جدوى:  بال 

حتب�س  وبداأت  رقبته  على  انغلقت  �شريافينا  اأح�شاء 

اأنفا�شه، وكّلما حاول الهرب اأكرث، خنقته، فداخل كل 

الأنثوية،  القّوة  تلك  تختبئ  كانت  ي�شاجعها  امراأة 

من  تنبج�س  التي  باحلياة  ُتذّكر  التي  املت�شامنة، 

اأي�شا  كانت  لقد  خمرج:  يوجد  يكن  مل  بطونهّن. 

الطريق  الذي يف  ال�شل�شلة، ذكرى لالبن  حلقات يف 

وي�شتجوب �شمري الرجل الذي يحتقره حتى قبل اأن 

يولد. روميلو يعرف ذلك: لن ينقطع البن عن اإيجاده 

لإخ�شاعه. لقد اّتخذ روميلو قراره: �شوف يعود، فال 

توجد و�شيلة اأخرى.

8

َرتنْ احل�شاب بدّقة: اإنها يف اليوم الـ170 من  لقد اأجنْ

ت منذ هجرها روميلو. لكنها 
ّ
حملها، و125 يوما مر

روميلو  اأن  تتخّيل  اأن  حتى  ت�شتطيع  ول  تعرف،  ل 

ويتبعها  خفية،  ير�شدها  واأنه  احلي،  اإىل  عاد  قد 

مب�شرتياتها،  هي  تقوم  بينما  ويرقبها  بعيد،  من 

اإنها ل  اي�شكونديدا«.  وترثثر مع �شاحبة متجر »ل 

ل اإىل  تعرف ول ت�شتطيع حتى اأن تتخّيل اأنه يتو�شّ

)لأنه ل يعرف  نف�شها  تقوله حني حتّدث  �شماع ما 

اإىل من تتوّجه بالكالم، فهو ل يحمل اأي �شخ�س يف 

اأح�شائه(.

9

اجل�شد  هذا  يف  هنا،  الفّخ  جدا.  قريب  قريب،  اإنه 

امل�شّوه. ملاذا؟ ملاذا يتعنّي على اللعنة اأن تاأتي منه 

هو بالذات؟ اإنه مل يعد من اأجلها، واإمنا ب�شبب الآخر 

اللحظة املنا�شبة  انتظار  الذي يتاأرجح مرتاحا يف 

للهجوم.

الّدم الذي يخ�شى الّدم.

10

ينبج�س  اإنه  املراأة.  من  يفلت  الطفل  يفّكر:  روميلو 

منها ويذهب. بعد اأن كانت حتتفظ به قرب اأح�شائها، 

ت به يف حلقها، يف فمها، ويف جلدتها، 
ّ
وبعد اأن اأح�ش

و�شمعت قلبيهما يخفقان بت�شاوٍق، يبتعد البن الذي 

اإىل ا�شتبقائه مهما كان  ينبج�س باأمل، وت�شعى الأم 

اإىل الأبد يف  اإىل طمره  اإىل متّلكه من جديد،  الثمن، 

عامل اأح�شائها.

جمهول  هو  يربز  الذي  البن  الرجل،  اإىل  بالن�شبة 

اأح�شائه،  اأبيه،  عن  اأمه،  �شّق  من  بخروجه  يبحث، 

الأب  ميت�ّس  اأن  يريد  كائن  اإنه  جلده.  فمه،  حلقه، 

ومينعه من الهروب.

الآن روميلو يخاف من ذلك، كما لو اأن اجلنني ال�شغري 

الأم،  اأح�شاء  يف  بقربه  يقّيده  لكي  ابتالعه  يريد  كان 

لكي يتقا�شما الزنزانة نف�شها، املغارة اللزجة واملائلة 

اإىل احلمرة التي حتافظ على احلياة وت�شجنها.

11
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زاوية من زوايا »ريتورنو«،  الرجل تتفّح�س كل  نظرة 

حّد  وجتولن  تر�شدان  عيناه  �شكانها.  من  واحد  وكل 

حتمل  تخرج.  هي  امل�شتقيم.  ال�شارع  تخطيط  الهذيان 

قفتها بذراعها، بطنها م�شدود، متّوعد. اإنه يختبئ. هي 

ل تراه ومت�شي يف �شبيلها. روميلو يبتلع ريقه ويختفي.

12

�شوت التلفاز ي�شّم الآذان اأقّل من �شياح الأطفال. 

متابعة  حتاول  كر�شي،  على  �شاكنة  �شريافينا، 

العلوي  الطابق  اإىل  الغرفة  من  امل�شل�شل.  تفا�شيل 

بهياأة  ي�شكتوا. غون�شالو،  باأن  الأطفال  اأمرت كويتا 

القراءة.  يف  وي�رسع  الأريكة،  يف  يغو�س  عظاية، 

رفيقاتها  اإحدى  مع  الهاتف  يف  تتحّدث  ماري�شا 

ال�شارع  حيث  اخلارج،  يف  الثانوية.  ]املدر�شة[  يف 

فانو�س  حتت  خمتبئا  روميلو  كان  واملظلم،  املقفر 

النوافذ  على  الظالل  يراقب  وكان  ملبته،  ُك�رست 

الزجاجية بيقظة، حماول اأن يحزر اأي ظل هو ب�شدد 

البحث عنه.

13

اخليال  روميلو  يراقب  املرات.  عديد  امل�شهد  ر 
ّ
يتكر

ال�شخم الذي يق�شد كل يوم »ل اي�شكونديدا«. يتبعها 

حملها،  ولّذة  انفعالتها،  ويحزر  خطواتها،  كل  يف 

اكت�شف اأنها حتادث ابنه )ا- ب - ن- ـه(.

ذات م�شاء �شبت، يالحظ روميلو حترّكات غريبة يف 

البيت. غون�شالو يحمل حقائب، ي�شعها يف �شندوق 

يعرفه  ل  رجل  ي�شاعده  روميلو،  يعرفها  ل  �شيارة 

طفلنينْ  مع  املنزل  من  كويتا  تخرج  اأي�شا.  روميلو 

ي�شارعان بال�شعود على منت ال�شيارة. تبقى ماري�شا 

بجانبها،  ها.  والدينْ وتوّدع  الباب  اإطار  اإىل  م�شتندة 

تتلّقى �شريافينا التعليمات.

عهدتك.  يف  اأتركها  اأنا  مباري�شا،  جيدا  اعتني   -

النزل  هاتف  رقم  َلِك  َتركُت  لقد  الثنني.  يوم  نعود 

اأي�شا  اأعطيناه  لقد  ننزل.  حيث  بـ»كويرناباكا« 

لالآن�شة كارلوتا. اإن حدث اأّي �شيء اأو احتجت اإىل اأي 

�شيء، فاعلمينا.

- نعم، يا �شيدتي.

- ح�شنا، و...اعتني جّيدا بالر�شيع.

14 

تنطلق ال�شيارة وتختفي ب�رسعة. الطيفان ال�شغريان 

وهو  فرياقب،  هو  اأما  بحرارة،  نف�شيهما  يوّدعان 

ل  يحبها.  ل  اإنه  �شريافينا.  يتاأمل  مرتّب�شا.  مازال 

يريدها بجانبه. ل يرغب ل يف مودتها، ول كلماتها 

. مثلما مل يكن 
ّ
العذبة، ول امتالء ج�شمها التدريجي

اأباه يرغب يف اأمه ومل يكن يحبها.

15

النوم،  من  متنعه  اأنفا�شه،  تكتم  تخنقه،  ال�شل�شلة 

هو،  ولكن  اخل�شم،  لي�شت  اأنها  يعرف  الأكل.  ومن 

يح�رّس  الذي  التكّون  قيد  هو  الذي  ال�شغري  الكائن 

الهجوم من اأح�شاء اأمه الذي �شيجربه على اخل�شوع. 

�شريافينا ركزت ال�شل�شلة، والبن هو الذي �شي�شّدها. 

قبل  ويهزمهما،  اخلطر،  ويتجّنب  يك�رسها،  اأن  عليه 

اأن يهزماه، مثلما ق�شيا على اأبيه هو واأمه.

16

على  وت�شعها  روميلو،  �شورة  �شريافينا  تتناول 

واأنه  لأبيه  ال�شورة  هذه  اإن  لبنها  وتقول  بطنها، 

�شوف يعود قريبا، بل قريبا جدا.

17

�شريافينا.  روميلو  اأن هجر  منذ  انق�شت  يوما   195

مل�شاهدة  ماري�شا  بجانب  جتل�س  وهي  الليل  يحّل 

التلفاز. يف اخلارج، يف اجلادة الطويلة امل�شتقيمة، 

دا. يتحنّي الفر�شة، اأدنى فر�شة،  يقف روميلو مرت�شّ

لتك�شري احللقة التي تخنقه.

18

ماري�شا  تطلب  م�شاء،  والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  اإنها 

من �شريافينا الذهاب اإىل متجر »ل اإي�شكونديدا« ل�رساء 

احلليب واخلبز للع�شاء.

ذات  �شدرّيتها  تتناول  غرفتها،  اإىل  �شريافينا  ت�شعد 

اللون الأزرق ال�شاحب، ترتديها وتخرج اإىل ال�شارع.

19

يربز ال�شبح الثقيل ومي�شي ببطء على الإ�شفلت القامت. 

فر�شة. فر�شة وحيدة. مع كل خطوة تخطوها، ت�شت�شعر 

لّذة تاأرجح بطنها. اإنها حتادث ابنها. وروميلو ينتظر. 
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�شت�شنح الفر�شة. ي�رسع الرجل بالدوران حول املجمع 

ال�شكني ويلبد يف نهاية ال�شارع ال�شغري ال�شيق الذي 

يربط جادة ريتورنو 201 بـ 202.

20

الظل يجري.

- َمننْ هناك؟

تنتف�س وتغطي بطنها املنتفخ بذراعينْها.

؟ - َمننْ

احللقة امل�شدودة تبداأ بالرتاخي.

- هيا يا ماري�شا، توّقفي عن اللعب، اأنت تخيفينني.

فر�شة، فر�شة وحيدة.

- اخرجي من هناك، يا ماري�شا، اأرجوك...

املراأة ترتاجع ببطء. �شوت:

- مل تعودي تذكريني؟

ُيخّيل اإىل املراأة اأنها تعرفت على ال�شوت... ترتّدد...

- كاّل، من اأنت؟

من جديد، يربز ال�شوت من العتمة.

- تذّكري.

- روميلو؟

ر:
ّ
ال�شوت ل يجيب. املراأة تكر

- روميلو، روميلو، روميلو...

لقد رجع بعد  لقد عاد،  العنان لفرحتها.  املراأة  تطلق 

195 يوما.

- ملاذا مل تبحثي عّني؟

- لقد بحثت عنك، بحثت عنك يف كل مكان دون اأن 

اأجدك.

يتقّدم الطيف الّذكر ببطء.

اإىل  ذهبت  لقد  حبيبي.  يا  عنك  بحثت  اأنني  اأق�شم   -

احلظرية، و�شاألت الآخرين، فقالوا يل اإنك غادرت املكان.

- ل.

يقرتب بهدوء.

- ماذا حّل بك؟ هل �رسبت؟

- ل.

تبت�شم املراأة.

- ا�شتقُت اإليك.

- ل.

احللقة تخنقها. فر�شة. فر�شة وحيدة.

- لكن كيف يخطر ببالك اأنني ما كنت لأبحث عنك...؟ 

)كان يعرف ذلك، كان دائما يعرف ذلك.( لقد ت�شّببِت 

يف عذابي، ظننِت اأنك لن تعودي )ولهذا ال�شبب �شوف 

تر�شل ابنه للبحث عنه(.

- ل، ل )ال�شل�شلة ت�شتّد(، ل )مل يعد قادرا على التحّمل(، 

ل...

- تعال، تعال... )ال�شوت الذي ينبج�س، يتغلغل، مي�شك 

بالتالبيب(، تعال...فابُنَك هنا.

لقد ا�شتطالت كلمة »ابن« باأمل... يف الظالم ا�شتطاعت 

على  ان�شحق  الذي  املتمدد  الظل  تخمن  اأن  بالكاد 

بطنها، مرة، مرتني، ومرات كثرية. اأح�شت بال�رسبات 

تقّطع اأح�شاءها. لقد انهارت. وقد اأراد فمها اأن ينطق 

ابنك«، لكن  »ابنك،  بـ »روميلو«، »توقف«، »حبيبي«، 

بطنها،  يف  ذلك.  من  متنعها  كان  الغا�شبة  الركالت 

ك، ويدافع عن نف�شه. فجاأة ال�شمت. 
ّ
كان الطفل يتحر

روميلو يتجّمد يف مكانه حلظة ويختفي.

21

ال�شمت، ل �شيء غري ال�شمت. ال�شمت يتك�رّس: تخد�س 

لهاثا  ن�شمع  تنه�س.  اأن  حماولة  اجلدار  �شريافينا 

وغمغمات �شكواها.

22

بداأ يرك�س وكان فخذاه يتقّدمان ب�رسعة وحرية اأكرب 

واأكرب. لقد ك�رس احللقة. مل يعد هناك عدّو، مل يعد هناك 

�شيء يخنقه.

23

على  امل�شتلقية  ماري�شا،  وت�شمع  �شاعتان،  م�شت 

ت�شمعها  البيت.  اإىل  تعود  وهي  �شريافينا  �رسيرها، 

وهي مت�شي بخطى هادئة يف غرفتها، دون اأن ت�شعل 

»يالها  تفّكر:  اأغطيتها وهي  ماري�شا يف  تلتّف  النور. 

من امراأة غريبة الأطوار! »

24

حميط  اإنه  ويحرتق،  ي�شطرم،  �شائل،  اأحمر،  عامل  اإنه 

يخرج  الأحمر.  يف  ينزلق  احلمل،  وينزلق  الأحمر  من 

احلمل، يذهب، اأنت تذهب يا ابني، تذهب. الظالم يلّف 

اإنه  مظلم.  لأحمر  مظلمة  ليلة  داكن.  اأحمر  املكان، 

ي�شعل  ويذهب،  ويحرق،  ي�شعل،  الفخذّين،  بني   
ّ

يند�س

ابنك،  هوذا  تعال،  حبيبي،  تعال،  روميلو،  ويحرق،   ،

ابني، ل،  يا  انه يهلكني، يحرقني، ل حترقني،  ابني، 

195 يوما، ابنك...
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25

املطبخ.  يف  ال�شباح  فطور  لتناول  ماري�شا  تنزل 

من  تخرج  مل  لكّنها  �شريافينا،  راحة  يوم  الأحد،  اإنه 

امراأة  من  لها  »يا  جمددا:  ماري�شا  تفّكر  بعد.  غرفتها 

 واملراأة ال�شئيلة ل تغادر 
ّ
غريبة الأطوار !« الوقت مير

ت�شيح وهي  البهو حيث  نحو  ماري�شا  تّتجه  غرفتها. 

الغرفة. تطرق  تناديها با�شمها. ل جواب. تّتجه نحو 

الباب. ل جواب. تفتح وجتد املراأة جال�شة على ال�رسير، 

وقد باعدت بني فخذيها، والّدم يغّطيها.

- ماذا حدث لك؟ ت�رسخ ماري�شا .

26 

ب املراأة منه ج�شدها العاري. 
ّ
يدّخن بهدوء. ببطء. تقر

العرق يت�شّبب منهما. احلرارة مرتفعة. يتنّف�س روميلو 

جتّنب  مت  احللقة.  انك�رست  فّخ.  هناك  يعد  مل  بعمق. 

اخلطر. وُهِزم العدّو. مل يعد هناك حلم يطارده. املراأة 

التي تقّبله الآن ل تعرف حتى ا�شمه، ول من اأين هو، 

ول من هو، ولن يقول لها ذلك اأبدا. مل يعد هناك فّخ، 

واإن وجد فهو يعرف جّيدا كيف يتحا�شاه.

27

�شريافينا تبدو وكاأنها ل ت�شمع �شيئا.

ر ماري�شا.
ّ
-ماذا حدث لك؟ تكر

ت�شتدير �شريافينا لتنظر اإليها.

- ل �شيء، جتيب.

- كيف، ل �شيء؟ وهذا؟ ت�شاأل ماري�شا وهي ت�شري اإىل 

ال�رسير امل�رّسج بالدم.

- لقد وقعت، وقعت يف الزقاق.

- هل اأنت بخري؟ ت�شاأل ماري�شا، مرتّددة.

- نعم...

ل بالدكتور دل ريو؟ - �شاأت�شّ

- ل، اأرجوك.

- حالتك �شيئة جدا.

ن.
ّ
- اأح�سُّ بتح�ش

- �شاأَت�شُل به حتى واإن مل تريدي ذلك.

- ل، اأرجوك!

ماري�شا  تراقب  لة. 
ّ
متو�ش بلهجة  ُنِطقت   الـ»اأرجوك« 

املراأة. ل تعرف ماذا تفعل.

- كيف وقعت؟

- هكذا، بب�شاطة.

تنّف�س �شريافينا م�شطرب. تتاأملها ماري�شا منده�شة.

- والر�شيع؟

حتت  من  وتخرج  تنحني  حلظة،  �شاكنة  املراأة  تبقى 

ال�رسير علبة ملفوفة يف ورق اجلرائد. ُتريها ملاري�شا. 

، يحرق حلقها.
ّ
، اأمومي

ّ
غثيان ت�شامني

؟ ت�شاأل ماري�شا.
ّ
- اأهو حي

الي�شار  اإىل  اليمني  من  ببطء  راأ�شها  تهّز  �شريافينا 

وت�رسع يف البكاء.

28

غلب  الذي  الّدم  النور.  يرى  اأن  قبل  اأبيد  الذي  الّلحم 

الّدم. مل يعد هناك اأي فّخ. كاّل، اأبدا.

29

تتناول ماري�شا العلبة ال�شغرية وت�شعها على الفرا�س. 

�شيئا  ذلك.  تفعل  وهي  �شاكنة  �شريافينا  اإليها  تنظر 

�شريافينا  عينا  الورق.  طيات  ماري�شا  تفرد  ف�شيئا، 

الفزعتان تراقبان امل�شهد. تفتح ماري�شا اللفة متاما، 

اإىل  اللون ال�شارب  الكائن ال�شغري الأحمر ذو  فيظهر 

البنف�شجي. مت�شح �شريافينا على راأ�شه.

30

اجل�شد  و�شريافينا  ماري�شا  غ�شلت  بنتا.  �شتكون  كانت 

ال�شغري الهامد بقطع قطن. لقد لّفاه يف ملحفة بي�شاء 

بيديهما حفرة يف  لقد حفرا  لدفنه.  وبحثا عن مكان 

ردمها جيدا  ثم حر�شا على  فيها.  احلديقة وو�شعاه 

لإخفاء القرب.

يف تلك الظهرية، اختفت �شريافينا.

31

195 يوما.

مك�سيكو  يف  ولد   :Guillermo Arriaga �آرياغا  غيريمو   \\

حاليا.  �ملك�سيك  �أدباء  �أهم  من  يعترب   .1958 �سنة  )�ملك�سيك( 

�لزكية«  �ملوت  و»ر�ئحة  �لإعد�م«  »ف�سيل  رو�ياته  لقت 

�إىل  ترجمت  كما  كبري�،  جماهرييا  جناحا  �لليل«  و»جامو�سة 

�ل�سينمائية  ب�سيناريوهاته  �أرياغا  عرف  كما  �للغات.  عديد 

و�أفالمه �لتي حت�سلت  على عديد �جلو�ئز �لعاملية مثل فيلمْيه: 

»بابل« و»غر�ميات  كلبّية«.
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191\ �شاعر وكاتب من الأردن

كانت اآخر كلماته يل، واأنا اأوّدعه يف املطار، من مقعده 

اأريدها.  ل  والإذلل  بالدم  املغّم�شة  اّللقمة  املتحّرك: 

اأ�شتطيع اأن اأعي�س من كتابتي بال اإذلل، ولو متق�ّشفا. 

هي هذا الو�شع، لقد جئت بطلب منهم، معّززا  يجب اأن اأننْ

مكّرما، و�شاأخرج من هنا كما جئت. مل اأمّد يدي لأحد، 

مل اأمدح ولن اأمدح �شيخا اأو ملكا اأو اأمريا. هذه قاعدة 

يف حياتي ل تتغرّي مهما جار الزمان. 

»جنوُت«  كما  باأعجوبة.  ب�شعوبة.  »جنا«  لقد  نعم، 

اأنا ب�رسبة حظ. كان على و�شك النهيار، وظّل يذوي 

الأطباء،  ن�شائح  وح�شب  �شديدين.  ويعمق  بت�شارع 

نحو  »ال�شعود  هذا  لوقف  الكثري  يفعل  اأن  عليه  كان 

الهاوية«، كما قال يل. كان ميكن اأن ي�شتمّر هنا، كان 

ميكنه ذلك، لكن �رسط اأن يوقف اأ�شباب دماره. غري اأنه 

كان يوغل يف هذا الطريق دومنا اعتبار للم�شري. حتى 

جاءت اللحظة احلا�شمة يف حياته. 

لالأمعاء  املنظار  فح�س  بعد  الهندّي،  الطبيب  له  قال 

واأكد  امُلزمن.  الت�شّمع  حدود  بلغ  عنده  الكبد  اإن  كلها، 

و�شيعي�س  �شهور،  �شوى  يعي�س  لن  كهذا  بكبد  اأنه  له 

اأخذت ت�رسب  الطبيب  كلمات  اأن  ويبدو  اأي�شا.  عاجزا 

جاء  قال.  اخلطر،  نواقي�س  ُدّقت  لقد  بقوة.  دماغه  يف 

زرته  م�شاء  ويائ�شا. ويومها  العمل حمبطا  اإىل  يومها 

يف �شّقته، ووجدته ي�رسب بعنف. يف الواقع هو مل يكن 

ي�رسب، كان يلّف حبل النهاية حول عنقه. كان ينتحر. 

يريد  تعنيه،  تعد  مل  احلياة  واإن  تعب،  قد  اإنه  قال  هو 

اأن ينهي حياته بال �شجيج، بال مزيد من الإحباطات 

العجز،  ليتذّكر  يعود  لكنه  ببطء.  �شينهيها  والكوارث، 

يقول اإنه فعال عقد اتفاقية م�شاحلة مع املوت، ومل يعد 

اأن يرمتي  العجز،  »الكائن« يخيفه، ما يخيفه هو  هذا 

يف ال�رسير اأو يف مقعد متنقل كما حّذره الطبيب.

اأقول له اإن احلّل هو يف التوقف عن امل�رسوب والتدخني، 

هما �شبب البالء املاحق، بدل من الهروب اإليهما، فريّد 

اأن ياأخذ اجلرعة  انتهى فعليا، ومل يبَق �شوى  باأنه قد 

الأخرية. اأكّرر الن�شيحة، اأقول له اإنك مل تعد قادرا على 

�شيوؤول  اأنه حر مبا  امل�شي لع�رسين مرتا، في�رسخ بي 

عمر �سبانة\

نهاية ُمغامر

من اأعمال �شمر الكعبي- ُعمان



ُيعنى  من  ثمة  ولي�س  م�شوؤوليات،  بال  بات  واأنه  اإليه، 

بنهايته. 

- واأولدك وزوجتك؟ 

اأف�شل،  �شيعي�شون  اأن يعي�شوا من دوين، بل  = ميكنهم 

اّلالم�شوؤول،  الكحويّل،  الأب  هذا  من  �شيتخّل�شون 

قادرا على  اأعد  مل  يزعمون.  �شمعتهم، كما  ي�شّوه  الذي 

من  الف�شل  هذا  �شاأنهي  وبيت،  اأ�رسة  مع  التعاي�س 

حياتي كما اأريد. 

املدينة  هذه  عّمان،  اإىل  اأعود  لن  اأكرث؟  لك  اأقول 

الكئيبة الطاردة، �شاأنهي حياتي هنا، بعيدا عن البيت 

والأ�شدقاء. 

هذا ما ظّل يرّدده، حّتى حدث له ما حدث. كان قد م�شى 

اإىل املركز التجارّي الذي ي�شّم مكتب ال�رسافة، لري�شل 

�شهرّيا،  اإر�شاله  اعتاد  املال  لبنته يف غّزة مبلغا من 

اإىل امل�شت�شفى، بحثوا   عليه، وجرى نقله 
ً
ف�شقط ُمغمى

يف هاتفه عن اآخر الأرقام التي ا�شتخدمها، وكنُت اآخر 

من ات�شل به. فات�شلوا بي لأح�رس واأقوم بالإجراءات 

من   
ّ
�شحي تاأمني  بطاقة  ميلك  اأنه  اأخربتهم  الالزمة. 

الدرجة املمتازة. بطاقة دولية. وعليه جرت معاجلته، 

واأم�شى يف امل�شت�شفى ثالثة اأيام، فحو�شات وحتاليل 

م�شاكل  من  يعاين  اأنه  جميُعها  اأثبتت  اأ�شعة،  و�شور 

بالتوقف  وطالبوه  العالج،  له  قّدموا  خطرية.  �شحية 

عن التدخني والكحول، وخرج.

املوت  واأن  اقرتب،  قد  م�شريه  باأن  �شعر  فقط،  يومها 

بات على بعد خطوات منه، وبعد جل�شة عا�شفة معه، 

قد تعب من هذه  اإنه ب�رساحة  قال  ونقا�شات مطّولة، 

البالد، ومن العمل فيها. وراح يتحدث عن متاعبه يف 

العمل، وما يواجهه من م�شكالت مع امل�شوؤولني ووو. 

لي�شتقيل  الو�شع،  هذا  اإىل  لدفعه  ِحيكتنْ  موؤامرة  واأن 

رمّبا. و�رسخ: وجدُتها. �شاأقّدم ا�شتقالتي واأجنو بنف�شي. 

ُطّز يف املال، اأ�شال مل اأع�س يف حياتي م�شكالت �شحية 

فيها  لي�س  موبوءة،  بالد  هذه  هنا.  ع�شُتها  التي  كهذه 

جئت  ملا  اأبنائي  تعليم  م�شوؤولية  ولول  املال.  �شوى 

هنا. وقد تعّلموا وا�شتغلوا اأي�شا، فما مرّبر بقائي هنا 

بعد ذلك اإذن.

لكنه  نف�شه، وغرقنا،  لل�شبب  اإننا جميعا جئنا  له  قلُت 

لفرتة  ظل  وكيف  الن�شايّل،  تاريخه  عن  يتحدث  اأخذ 

طويلة يرف�س عرو�س العمل يف اأّي من الدول النفطية 

اأي  بال  ا�شتقالتي  �شاأقّدم  ولهذا  قال.  كما  »الرجعية« 

تردد.

ف�شول  اآخر   
ّ
علي �شُيملي  اإنه  يل  قال  اللقاء،  ذلك  يف 

 اأن اأنتهي من تفريغ الت�شجيالت كّلها، 
ّ
كتابه، واإن علي

وت�شليمها له قبل موعد �شفره. وقد فرغُت من تفريغها 

فعال، وقمت بتن�شيدها على كمبيوتري، ولكّنني كنت 

اأ�شيف اأمورا �شغرية، لعله ل ي�شعر بها وهو يف حالته 

تلك، و�شّلمُتها له يف مغّلف اأنيق قبل يومني من رحيله. 

وفوجئُت اأّنه اأح�رس يل جمموعة من الهدايا، وقّدم يل 

مبلغا من املال يكفيني �شهرين اأو اأكرث.

يومها، بداأت اأفكر يف نف�شي، يف ما �شيوؤول اإليه و�شعي 

 .
ّ
يف غيابه، وانقطاع الدعم الذي كان ل يبخل به علي

يل  و�شّبب  اأقلقني  �شوؤال  بعده؟  اأموري  �شاأتدّبر  كيف 

فنوم  منُت  واإن  النوم.  اأعرف  اأكن  مل  اأياما.  التعا�شة 

�شاأعود  هل  كوابي�س،  على  منه  اأ�شحو  متقطع،  ق�شري 

اأنني  خ�شو�شا  بحذائه،  �شيدو�شني  كارثة،  �شيف،  اإىل 

دعوة  اأقبل  هل  بعامر.  عالقته  خراب  يف  �شببا  كنت 

�شعيد اأبو الب�شل اإىل الع�شاء؟ نعم، �شعيد زميلي ال�شابق 

اأ�شعافا  راتبه  وارتفع  اأخرى،  اإىل موؤ�ش�شة  انتقل  الذي 

كثرية، وقد دعاين يف اآخر لقاء لنا، �شمن حفل للنادي 

ويف  قهوة،  فنجان  اإىل  العربي،  الفل�شطيني-  الثقايف 

الق�شري، بدا �شديد الهتمام بي، بل دعاين  اللقاء  ذلك 

اإىل ع�شاء بعيدا عن العيون، فتلّقيت دعوته ب�شيء من 

بّد  الظروف. فال  نلتقي ح�شب  اأن  ال�شّد، لكنني وعدته 

من النظر اإىل امل�شتقبل املجهول دائما.

اإدارة  قبل  من  ال�شتقالة،  عن  لَثننْيه  حماولت  بعد 

على  الإدارة  وافقتنْ  عليها،  واإ�رساره  املوؤ�ش�شة، 

اأعطوه  ثم  �شهرا،  املداومة  منه  وطلبتنْ  ا�شتقالته، 

اإىل  بالتدريج  عاد  قد  كان  ال�شهر  خالل  م�شتحّقاته. 

الكحول والتدخني، و�شاءت حالته، فُنقل اإىل امل�شت�شفى 

اأن  وما  بعجالت.  متحّرك   
ّ
كر�شي على  ليخرج  جمّددا، 

ت�شّلم م�شتحّقاته، وقام بتحويلها اإىل عّمان، حّتى حجز 

تذكرة العودة، وطلب مّني مرافقته اإىل املطار. وّدعُته 

يل  ولّوح  بروحه،  بالهتمام  اأو�شيُته  اأن  بعد  هناك 

مبتعدا بكر�شّيه يدفعه رجل من رجال املطار، وعيناه 

حتب�شان دموعا تاأبى الن�شكاب.

وّدعُته وغامت عيناي، غامت الّدنيا كّلها اأمامي. فقدت 

اأي�شا. مل اأتخّيل مثل  القدرة على التفكري، وعلى ال�شري 

واأ�شعلت  املطار،  كافترييا  يف  فجل�شت  اللحظة.  هذه 

كاأ�س وي�شكي.  اإل وقد طلبُت  نف�شي  اأجد  �شيجارة. ومل 
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كان ذلك احلل هو املنقذ يل من الفراغ. و�رسبت و�رسبُت 

حتى مل اأعد اأرى ما حويل. كانت الدنيا تدور بي. لكنني 

مل اأ�شعر باأّي ثقل يف الراأ�س اأو اجل�شد، كما كان يحدث 

مع عامر واأ�شدقائه عندما ي�رسبون. فجاأة رّن هاتفي، 

كان هو، عامر. هم�س بكلمتني، ب�شوت فيه الكثري من 

العمق والبكاء: انتبهي لروحك، قال. مل اأ�شتطع اأن اأرّد، 

فنه�شُت وغادرُت.

القادم. كانت  الفراغ  اأتاأّمل  خرجُت من املطار، وقفُت 

عّلمتني  لقد  اأت�رّسف.  اأن   
ّ
علي لكّن  �شعبة،  حلظات 

يا  جميلة  »احلياُة  يرّدد  كان  الكثري.  معه  العالقة 

�شاحبي«، ويقول اإّن هذه حكمة ال�شاعر الرتكي ناظم 

حكمت، واأنا الآن اأقول »احلياة �شعبة، اأو خدعة كبرية 

يا �شاحبي«. كان ميكن لعالقتنا اأن تكون اأجمل، لول 

جموُحه الفائ�س عن احلد، ولول حاجتي اإليه الفائ�شة 

اأخرجت  �شّيارتي،  اإىل  اأتوّجه  اأن  اأي�شا. وقبل  عن احلّد 

جمموعة  مع  رحيله  قبل  اإياه  اأهداين  الذي  املوبايل 

واّت�شلُت  و�شجائر،  جتميل  ومواد  عطور  من  الهدايا 

مع �شعيد اأ�شاأله عن اأحواله، وما اإذا كان ما يزال عند 

حدث  الذي  ما  �شاألني  بالّت�شال،  فوجئ  تلك،  دعوته 

ارتياحا  فاأبدى  دعوته،  اأقبل  اإنني  فقلت  اأت�شل،  حتى 

. طلبت  اأردتنْ لو  �شاعة  بعد  للقائنا  جعله يحدد موعدا 

عن  بعيدا  نلتقي  اأن  علينا  واأن  املكان،  يحدد  اأن  منه 

العيون، لنتحّدث عن اأمور كثرية. 

اأقود  كنت  �شعيد،  حّدده  الذي  املطعم  اإىل  طريقي  يف 

اإن  اأعرف  ل  اأطري،  اأنني  اأ�شعر  كنت  خيالية،  ب�رسعة 

اأم بتاأثري الرغبة اجلاحمة يف  كان ذلك بتاأثري اخلمر، 

اللقاء امل�شريّي. مل اأكن اأرى من ال�شارع �شوى خيالت 

واأ�شباح �شيارات. لكن �شوءا �شاطعا جعلني اأدخل يف 

نفط عمالقة  ب�شاحنة  واإذ  الطريق،  من  معاك�س  اجتاه 

دخلته  الذي  الجتاه  من  الريح  ب�رسعة  مندفعة  تاأتي 

خطاأ، مل يبق بيني وبني ال�شاحنة �شوى ب�شعة اأمتار، 

اهلل،  اإل  اإله  ل  اأن  »اأ�شهد  ال�شهادتني  اأنطق  فوجدتني 

واأن حمّمدا ر�شول اهلل«، وانحرفت بال�شيارة لأبتعد عن 

ال�شاحنة، لكنها �رسبت �شّيارتي من طرفها، فانقلبت 

دورات عدة قبل اأن ت�شتقّر على الّر�شيف، فيما وا�شلت 

فقد  حدث،  ما  بعدها  اأعرف  ومل  اندفاعها،  ال�شاحنة 

دخلُت حتت ال�شاحنة، اأو اأّن ال�شاحنة هي التي �شعدت 

زوجي  فراأيُت  امل�شت�شفى  يف  و�شحوُت  �شيارتي،  فوق 

بجانبي مع عدد من الأطباء واملمّر�شني واملمّر�شات، 

العمود  ال�شاقني، وك�رس يف  و�شمعُت حديثا عن فقدان 

الفقرّي ل ميكن عالحه، وجلطة يف الدماغ ل حّل لها. 

وبعد اأيام، اكت�شفت اأّنني فعال بال �شاقني، فنقلوين اإىل 

 متحّرك، لأعي�س بقّية حياتي ُمقعدة 
ّ
البيت على كر�شي

والنذل  العر�س  زوجي  البغل.  زوجي  ظّل  يف  عاجزة، 

الذي دفعني يف هذه الطرقات القاتلة.

والآن، بعد هذه الرحلة مع املعاناة والأمل، اأقول لنف�شي: 

يبدو اأّننا جميعا �شحايا!

وب�شوؤايل عنه لحقا، قيل يل اإنه يف عّمان، انتهى، بعد 

موقف  يف  له  اأبناوؤه  بناها  بائ�شة،  غرفة  يف  عودته، 

ة، بعيدا عن زوجته  له حياته اخلا�شّ ال�شيارة، وباتتنْ 

واأ�رسته، قالوا له اذهب وا�شكر كما تريد، لكن ل تقرتب 

من  النوع  هذا  يتقّبل  ل  حمرتم  عامل  لنا  نحن  مّنا، 

ال�ّشلوك. نريد اأن نعي�س حياتنا الطبيعية، واأنت �شخ�س 

اأ�شدقاوؤك  اأحد يتقّبلك. حّتى  خارج على املجتمع ول 

فال  م�ش�س.  على  اإل  نتحّملك  ل  ونحن  عنك.  تخّلوا 

ت�شطّرنا اأن نطردك من البيت، اأو ن�شلمك اإىل م�شت�شفى 

اأن  اآخر،  حّل  هناك  اأو  نتمّناه.  ما  اآخر  هذا  املجانني. 

توافق على دخول م�شفى للعالج من حالتك الكحولّية 

هذه؟ فماذا تريد؟

يوؤذي  ل  م�شاملة،  حالة  كانت  هذه  الكحولّية  حالته 

اأحدا، ول يريد اأن يوؤذيه اأحد، لكن ل اأحد ي�شتوعب هذه 

زوجته  هو.  ورغبته  اإرادته  طوع  يريدك  الكّل  احلالة، 

تريد اأن توّجهه، وحّتى ابنه ال�شغري يحتّج على رائحة 

يا  له:  يقول  بالكحول.  عابقة  اإّنها  يقول  التي  غرفته 

ل  واأنا  اأ�شدقاء.  فنحن   .
ّ
علي �رُسَطّيا  تعمل  ل  ابني، 

انتهى جّدي،  اأرغب يف نهاية كما  اأنتحر، ول  اأن  اأريد 

لن اأنتهي خُمّرفا اأبول يف ثيابي. فل�شُت ذلك الدروي�س 

بحة بت�شع وت�شعني  الذي يتلّطى حتت عمامة وجّبة وِم�شنْ

حّبة، ويعي�س بني اهلل وال�شيطان. ل�شُت مع .... ولكنني ل 

�شي وروحي.  اأعرف ال�شيطان. اأنا مع نفنْ

�شي وُروحي.      َنفنْ

* فصل من رواية ُتنشر قريبا.
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194\ مرتجم من الأردن.

* )1932-1981( ولدت وتوفيت يف ��ستانبول. �أنهت در��ستها 
يف كلية �حلقوق يف جامعة ��ستانبول. بعد �أن عملت معيدة 

�أوىل  هناك  كتبت  فرن�سا، حيث  �إىل  �سافرت  �لكلية،  نف�س  يف 

حتى  باملحاماة  عملت  تركيا  �إىل  وبعدعودتها  ق�س�سها. 

وفاتها. كتبت يف �ل�سحف و�ملجالت �لأدبية، و�متازت كتاباتها 

�ملدن  ل�سكان  �لنف�سية  �ملع�سالت  معاجلة  يف  بالرمزية 

باأ�سلوب �رسدي مب�ّسط و�سل�س، وركزت على حالة فقد�ن �لأمل 

عند �سخو�سها يف �رس�عهم من �أجل لقمة �لعي�س.  تركت عدد�ً 

من �ملجموعات �لق�س�سية وق�س�س �لأطفال ورو�ية و�حدة.  

املراأة ال�شقراء،

اأرجوك«، قالت. »�شتعيدها روايتها ثانية. لقد مللت.  »كفى 

اآخر  حديث  من  عندك  الواقع،لي�س  يف   ! �شتعيدها  مرة  كم 

ترويه.«

كان الرجل قد �رسع باحلديث لتوه. لكنه مل يتمكن من اإكمال 

جملته:

كلما  تقاطعني  دائمًا،  مطلقًا.  النهاية  حتى  ت�شغ  »مل 

حتدثت«.

  املراأة بع�شبية ونزق،

»لي�شت م�شوقة«، قالت. »ل اأ�شعر بالإثارة اأبداً. ما هو الطرف 

املثري بق�شة دجاجة وخزتها �شوكة يف قدمها؟«

الرجل  الراأي. وقال  يريدون موافقتها  الآخرون. كانوا  نظر 

ذو اللبا�س الأ�شود ثانية:

النهاية ولو ملرة  اأكمل حتى  اأكمل. مل تدعيني  »مل تدعيني 

واحدة. دائمًا، ل تدعيني اأكمل حديثي. اأنِت ل تعرفني �شوى 

اأن دجاجة قد وخزتها �شوكة يف قدمها.«

املراأة بنفاد �شرب، »كال«، قالت، »اأعلم البقية اأي�شًا«.

اأر�س  نحو  تعرج  وهي  الدجاجة  »تتقدم  باأناة:  واأ�شافت 

الدجاجة  تتوقف  تلمع.  ه�شيم  عيدان  الأر�س،  يف  نائية. 

برهة من الوقت. تنظر بعيداً بوهن. ل ترى �شيئًا اأبداً. لكنها 

ل تفقد عزميتها، ول تثبط همتها. توا�شل ال�شري ثانية وهي 

تعرج، بعزم وهمة اأ�شد من ذي قبل«.

  ا�شتغرق الرجل يف التفكري. جفل عندما توقفت املراأة عن 

الكالم. ي�شعر بالرتباك اآنيًا. ثم بانفعال،

  »اأكملي«، قال.

  تال�شى تردده ووجله. املراأة بنفاد �شرب،

  »ل اأعرف البقية«، قالت، »ل اأعرف. هذا كل ما اأعرفه«.

  يعاود الرجل �شعور بالرتدد والوجل،

  »مل تدعيني اأرِو«، قال. »مل تدعني اأكمل مطلقًا«.

  ا�شتدارت املراأة نحو احلا�رسين:

  »هل هناك من طرف م�شوق يف هذا؟«

  الرجل ذو الراأ�س الأ�شلع،

  »دعيه يروي«، قال. »ليكمل ولو ملرة واحدة«.

  املراأة ذات النظارات كانت جتل�س جوار الباب. ل تتحدث 

اإل قلياًل، تنظر اإىل وجه من يتحدث. مل يكن جليًا اإن كانت 

ت�شغي اأم ل. ما اإن اأنهى زوجها حديثه:

  »�شاي«، قالت، هل ت�رسبون ال�شاي ثانية؟«

  املراأة ال�شقراء،

عاد  ما  جيدة.  بطريقة  ال�شاي  »اأُعَد  قالت.  اأ�رسب«،  »اأنا    

ال�شاي كال�شابق. وما عدت اأجنح بتح�شريه. مهما حاولت ل 

اأمتكن من اإعداد �شاي جيد. اأعّد �شايًا بال لون.«

  �شكتت، ثم اأ�شافت بحزن:

  »ما عدت اأمتكن من حت�شري �شاي جيد.«

  الرجل ذو اللبا�س الأ�شود،

  »ل تبايل«، قال.

يكون  ل  عندما  فاقعًا.  اأ�شفر  �شايًا  اأعّد  اأبايل.  ل  »كيف    

اأول ما  ال�شاي،  ُيذكر  يليق حتى بالأكواب. عندما  اأحمرا ل 

يتبادر للذهن اللون الأحمر«.

  املراأة ذات النظارات وافقت القول:

  »يف احلقيقة اأمر مزعج«، قالت. »لكن دعونا نفكر، لبد واأن 

جند حاًل له. ل تعكري مزاجك«.

�آيهان بوزفر�ت\  �لرتجمة من �لرتكية �سفو�ن �ل�سلبي\

الدجاجة التي وخزتها

�سوكة فـي قدمها



خّيم ال�شمت على اجلميع فرتة من الوقت، ثم ا�شتاأنفت هي 

ثانية: »هل تغ�شلني ال�شاي، اأق�شد هل تبللينه يف البداية؟«

  املراأة ال�شقراء،

  »اأجل، اأجل«، قالت. »دائمًا اأبلل ال�شاي اأوًل«.

  اأ�شيبت الأخرى بخيبة اأمل:

  »نعم«، قالت ب�شوت ك�شري.

  ثم، »هل ت�شيفني ال�شكر لإبريق تخمري ال�شاي؟ قطعة �شكر 

�شغرية. ت�شاعد على تخّمره«.

كانت تنتظر رد املراأة ال�شقراء بقلق. الأخرى،

»اأجل«، قالت، »اأ�شيف«.

ما عادت تعرف  نهائيًا.  الأمل  النظارات فقدت  ذات  املراأة 

ماذا تقول. املراأة ال�شقراء ثانية،

»ل تعلمني«، قالت، »حاولت ب�شتى ال�شبل«.

قال  الن�شاء.  �شوت  على  فجاأة  الأ�شلع  الرجل  �شوت  طغى 

موجهًا حديثه اإىل الرجل ذي الطقم الأ�شود،

اإن مائة  اأمرييكية. يقال  »هل قراأمت؟ �شقطت طائرة. طائرة 

وثمانية ع�رس �شخ�شًاقد قتلوا«.

الرجل ذو الطقم الأ�شود:

»مل اأقراأ«، قال. »يا لالأ�شف، مائة وثمانية ع�رس�شخ�شًا! ...«

»نعم طائرة �شخمة. مائة وثمانية ع�رس �شخ�شًا!«

بهدف  الطائرة  �شعد  منهم  واحد  كل  اأن   ... املوؤكد  »من 

خمتلف ...«

الرجل الأ�شلع قطع حديث الآخر،

»اجلميع من اأجل العمل«، قال. الطائرة لي�شت و�شيلة منا�شبة 

كبري.  دولب  الأعمال.  ولرجال  للعمل  مهم  الوقت  للنزهة. 

امل�شانع ... ور�س ال�شيانة ...«

  »هذا الدولب، �شيدور  �شاءوا  اأم اأبوا. بل لقد بداأ بالدوران. 

يف الواقع ل داعي لكل هذه ال�رسعة«.

اأمر واقع،  اأم ل، فهذا  اأرادوا    »�شحيح، �شحيح لكن، �شواء 

اإن دار �شيجربهم على  �شريكبون الطائرة. فهذا الدولب ما 

ركوب الطائرة. �شيح�رسون اأنف�شهم بني م�شننات الدولب. لن 

ي�شتطيعوا النجاة. بالنتيجة، فالطائرة تخدم العمل ورجال 

نقل  وا�شطة  اأخرى  جهة  ومن  منا�شبة  جهة  من  الأعمال، 

القطار، والباخرة،  للتنزه.  لي�شت �رسورية  ال�رسعة  اإلزامية. 

واحلافلة منا�شبة اأكرث. الباخرة تعّرج على املوانئ. ي�شتطيع 

اأي�شًا هكذا. يتوقفون  اأماكن كثرية. واحلافالت  املرء روؤية 

بع�س الوقت يف العديد من املدن. ي�شتطيع الركاب النزول 

الواقع،  يف  كثرية.  �شور  التقاط  ميكن  كما  فيها.  والتجول 

املدن تت�شابه فيما بينها. يوجد ج�شور جميلة يف املدن ...«

  املراأة ذات النظارات بانفعال،

ول  باحلافلة  ول  بالقطار،  ل  اأبداً.  ب�شياحة  اأقم  مل  »اأنا    

بالباخرة ...« قالت.

  املراأة ال�شقراء،

  »اأنا مل اأركب الطائرة قط.«

اأركب الطائرة. اأخاف ركوب الطائرات. لكن  اأي�شًا مل    »اأنا 

كم  جداً.  جميل  واحلافلة  والباخرة  بالقطار  ال�شفر  اأن  لبد 

اأَر �شورها  اأعرفها: التي مل  البلدان التي ل  اإىل زيارة  اأتوق 

مدن  يانعة،  خ�رساء  جبلية  قرى  يكن!  مهما   ... قبل  من 

و�رسوح �شخمة، قرى جرداء مهملة ...«

  الرجل ذو الطقم الأ�شود قطع حديث املراأة فجـاأة:

... عيدان    »�شحيح! �شحيح! قرى مهملة، عط�شى وجرداء 

الق�س تلمع كال�رسر حتت اأ�شعة ال�شم�س ...« 

بللت  الدموع  عينيها.  من  منديلها  ال�شقراء  املراأة  قّربت    

وجنتيها.

ت�شعى  كانت  حرية.  يف  النظارات  ذات  املراأة  وقعت    

املوقف. نظرت  تدارك  ا�شتطاعتها  لعدم  لتهدئتها، وحزينة 

اإىل الرجل ذي الطقم الأ�شود، وكاأنها تقول »هل اأنتم را�شون 

عما فعلتم«. ثم اإىل املراأة ال�شقراء،

  »ل تكتئبي«، قالت، »ل تكتئبي«.

  الأخرى باحتقان،

  »دائمًا«، قالت، »ت�شّوري! اأنا جمربة دائمًا على �شماع ذلك. 

�شريوي ثانية الطرقات التي �شلكتها الدجاجة«.

  املراأة ذات النظارات يف حرية.

  »ل تكتئبي، باهلل عليِك ل تكتئبي«، قالت مكررة.

  الرجل الأ�شلع للمراأة ال�شقراء،

ولو  يومًا ما«، قائال: »لريوي  النهاية    »دعيه يكمل حتى 

ملرة واحدة. واأنِت اأ�شغي«.

قول  اأرادت  زوجها.  نحو  ا�شتدارت  النظارات  ذات  املراأة    

�شيء ما. ثم �شّوبت عينيها نحو املراأة ال�شقراء.

  الرجل ذو الطقم الأ�شود،

  »لن اأمتكن من الرواية«، قال. »لن اأمتكن من الرواية اأبداً!«

  الرجل ذو الراأ�س الأ�شلع،

  »يجب اأن ترِو«، قال.

  ثم ا�شتدار نحو املراأة ال�شقراء:

  »يجب اأن ت�شغي. �شت�شغني ولو ملرة واحدة«.

  �رسعت املراأة بالبكاء جمدداً:

هو  ما  اأبداً.  م�شوقة  »لي�شت  قالت.  ذلك«،  ميكنني  »كيف    

اجلانب امل�شوق يف دجاجة وخزتها �شوكة بقدمها! ...«..
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196\ قا�شة من الأردن.

متو�شل  متقطع  خمتنق  ب�شوت  املنادي  �شاح 

رجل  هنا  قوووووم  ا   --- ي  ياقوم،   : ومرجتف 

ميت ! . 

ال�شجار  اغ�شان  فوق  الزقزقة  عن  الطيور  توقفت 

كاأمنا جفلت، ولذت نحو اع�شا�شها داخل جتاويف 

الغ�شون، فيما فرت جمموعات اخرى مبتعدة .

 جمدت الكائنات يف مكانها بحذر، ف�شاد ال�شمت .

ال�شدى  ارتّد   . : هنا رجل ميت  اكرث  ال�شوت  ارتفع 

باأوراقه  والزعرور  وال�شنديان،  البلوط  ا�شجار  خلل 

مع  ويتال�شى  ال�شوت  ليتبدد  الق�شرية،  البرية 

باطن  من  يطلع  كامنا  بكثافة،  املنت�رس  ال�شباب 

الر�س .! . 

امليت  �شاحبة  يعاين  براأ�س  واقف  احل�شان 

ذابلتني  بعينني  الثقيلة،  ال�شوفية  مبالب�شه  امامه 

مغرورقتني بدمع حمتب�س، فيما »املحراث« مركون 

داخل خرج قما�شي قدمي ميتلىء ببقع الزيت الداكنة 

ل يزال فوق ظهر احل�شان  قبل ان يقع الرجل مغ�شيا 

الطني  فوق  ليجثو  ح�شانه  ظهر  فوق  من  عليه 

واحلجارة، امام عيني �شاحبه الواجم والعاجز . 

هنا رجل ميت . 

رفع  املرة  هذه  يف  لكنه  مرة،  من  اكرث  النداء  كرر 

يدية الثنتني لالعلى وكرر النداء ب�شوت مل ي�شتطع 

ان مينع ارجتافه . 

للتو،  نه�س  �شباح  والوقت  بارد،  كانوين  الزمن 

و�شحب ال�شباب تغطي وجه الر�س، وال�شماء تنذر 

ي�شفق  �شخم  طائر  الريح  فيما  و�شيك،  غزير  مبطر 

جميلة عمايرة \

الرجل الذي مل ميت!! 

من اأعمال في�شل جالل- ُعمان



بجناحية ويع�شف بكل �شيء .! . 

ا�شتجمع الرجل قواه، اقرتب منه، وباأ�شابع مرجتفة 

حت�ش�س نب�شه ب�شعوبة من بني قطع املالب�س التي 

انه يرتدي خزانة من  . -»فكر  كان يرتديها امليت 

هذا  يقاوم  كي  كلها  باللوان  ال�شوفية  املالب�س 

الربد القار�س «- كان نب�شه �شعيفا واهنا، ايقن انه 

ل يزال به بقية من حياة ت�رسي يف روحه، فارتفع 

�شوته ثانية بالنداء من جديد . 

على مبعدة منه، وراء اجمة كثيفة من ا�شجار القيقب  

يرعى  رجل  كان  اخل�رسة،  دائم  واخلروب  والنبق 

اأغنامه بالقرب من ال�شهل املع�شب، فتناهى ل�شمعه 

�شوت فزع مرجتف مرتدد ي�شيح. 

ا�شاخ ال�شمع جيدا، فيما ا�شابع يده امتدت لتك�شف 

من حتت »طاقيته »الثقيلة عن اذنه وي�شغي بهدوء. 

 ه�س على اغنامة كاأمنا يرجتي �شكوتها الآن .

 م�شى بخطوات ق�شرية حذرة مرتابة حول املكان، 

ال�شباب  بني  من  كلها،  باجلهات  متطلعا  م�شغيا 

واقفا  ح�شانًا  ملح  الر�س  وجه  فوق  املتكاثف 

يزال  ول  �شاحبه   بال  الر�س  نحو  متدل  براأ�س 

»اخلرج« فوق ظهرة ! . 

ه�س على اغنامه ثانية بغ�شب .

البي�شاء  ال�شغرية  خرافه  من  ليخ�شى  يكن  مل   

تتحرك  ان  ال�شعوبة   من  فهي  ال�شميك،  ب�شوفها 

من مكان رعيها .! بل كان يخ�شى اأغنامه، فهي من 

 : جتلب له امل�شاكل من ا�شحاب املزارع املجاورة 

انها لتهداأ او ت�شتقر مبكان كثرية التنقل واحلركة، 

ول يعجبها �شيء، كانت ترتك الع�شاب التي امامها  

تق�شم  ان  دون  طازحة  تزال  وما  خ�رساء  انها  مع 

منها �شيئا، وجتنح  للمزارع الخرى ب�رسعة الريح . 

ل  كي  ثوبه  رافعا  احل�شان  جهة  نحو  الرجل  طار 

�شاًل�شوفيًا  م�شدل  الرتابي  الطريق  بوحل  يتعرث 

ا�شود فوق را�شه ويلف وجهه، كاد ان يقع بخطواته 

املت�شارعة بالطني اكرث من مرة، ال انه كان يعتمد 

على ع�شاه، كان قد انتقاها من جذع �شجرة �شنديان 

معمرة يف الغابة . 

ن�شي ان يتوقف يف �شريه ليلقي ولو نظرة نحو قطيع 

اغنامه التي تركها وراءة . 

و�شل ملكان احل�شان و�شعق مبا راأى . 

جثة  ا�شخم  انها  »فكر  هائله،  جثة  �شاحب  رجل 

مبالب�شة  ار�شا  يرمتي  حياته«  يف  لرجل  �شاهدها 

ال�شوفية وبجانبه رجل اآخر يجهد ان مينحه حياة 

مرجتاه . 

- ماالمر ؟. قالها باأنفا�س تلهث.

قال  بيتي،  ذاك  التل،  اعلى  من  جئت   . اعرف  ل   -

التل،  اعلى  يقع  بيت  نحو  يبده  ي�شري  وهو  الرجل 

احد  دون  حراك  بال  واقفًا  احل�شان  راأيت  م�شيفا: 

�شاعدين  يحدث،  ما  ثمة  ان  الفور  على  فادركت 

الآن، ل وقت لدينا، ل اعرف ماالذي حدث  لنحمله 

له، رمبا هو ميت، ورمبا وقع مغ�شيًا عليه من �شدة  

الربد، يحدث هذا . 

من  يخفف  واخذ  الرجل  نحو  مرجتفه  بيد  تقدم 

و�شدره  يديه حينا  يدلك  املنقذ  اخذ  فيما  مالب�شه، 

حينا اآخر . 

. ل  . هيا  املنقذ  قال  وا�شعافه،   بد من حمله  - ل 

وقت لن�شيعه .! . 

حمل الرجالن »امليت« فوق اكتافهما و�شقا دربهما 

ب�شعوبة نحو منزل الرجل والذي يبعد م�شافة لتقل 

عن م�شري �شاعة، رمبا اكرث او اقل قليال . 

كان الرجل �شخما، فزادت املالب�س من وزنه الثقيل، 

فغدا وزنه ثقيال اكرث ب�شاربني كثني وغري م�شذبني، 

وجه طويل مبالمح �شاحبة وعينني م�شبلتني . 

- هل هو ميت .؟ 

�شدة  من  عليه  مغ�شيا  وقع  رمبا   . كذلك  اظنه  ل   -

�شعيف  انه  ال  نب�س  من  بقية  به  يزال  ل   ،. الربد 

واهن . 

اغنامه  ن�شي   - الراعي،  الرجل  قال   . الربد  اظنه 

الن متاما، ورمبا ا�شبحت يف ارا�س ومزارع تعود 

ملكيتها لالخرين .! 

رمبا هو ميت، انه ل يتحرك .؟ قال الراعي وا�شاف: 

رمبا علينا دفنه . 

�شرنى بعد قليل، على مهلك يارجل . لقد اقرتبنا من 

ملتقطا  يتوقف  وهو  املنقذ  الرجل  قال   . الو�شول 
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انفا�شه ب�شعوبة . 

مل  ؟،  البارد  الطق�س  هذا  يف  للخروج  دفعه  ماالذي 

يحن موعد حراثة الر�س ! هل تعرفه ؟ . 

اظنه غريبا، مل اتعرف عليه .! 

- رمبا هو ميت، انه ثقيل، اعني جثته غدت ثقيلة 

نحو  يتطلع   وهو  الراعي  قال   !. ميت  كجثة  متاما 

املقربة . 

- تقع املقربة بالقرب من الطريق و�شط اأجمة ا�شجار 

القيقب وال�شنديان،  ل مييزها  عن الغابة �شوى �شور 

اجلانبني  من  ميتد  ال�شوداء  ال�شائكة  ال�شالك  من 

وينتهى عند بوابة خ�رساء عالية .

ادرك  ان  ا�شتطيع   . يزال ينب�س  اظنه ميتا، ل  - ل 

هذا المر جيدا .قال الرجل املنقذ . 

- لنواريه الرتاب، ال تظن هذا ؟  الي�س اكرام امليت 

دفنه .!؟، نحن امام بوابة املقربة، قال الراعي وهو 

لقد  دفنه،  من  بد  ل  وا�شاف  جيدا،  راأ�شه  يغطي 

عليه  ن�شلي  ون�شرتيح،  �شرنيحه  هيا  متطر  بداأت 

�شالة اجلنازة .. و..»تذكر اغنامه الن، اذا قد تكون 

ا�شبحت ترعى يف املزارع املجاورة كما يطيب لها.! 

الرجل  يزال  ل   : املنقذ  قاطعه   . ا�شمت  باهلل،  اعوذ 

حيا، 

قليلة  خطوات  �شوى  يتبق  مل  فالك«   ول  اهلل  »فال 

ون�شل املنزل .

و�شل الرجالن لبيت الرجل املنقذ . 

و�شعا الرجل فوق الفرا�س . 

وهو  الراعي  قال  اأغنامي،  الغنام،  عليكم،  ال�شالم 

يويل ظهرة مهرول نحو الطريق . 

مب�شاعدة  احلطب  مدفاأتها  ل�شعال  الرجل  �شارع 

زوجته . �رسعان ما انت�رس الدفء و�شاد بالغرفة . 

ال�شاخن  الع�شل  من  مبلعقة  وخلطه  �شمنا  اح�رس 

من  دافئة  وحيدة  بقطعة  امل�شجى  للرجل  والقمه 

املالب�س، ودثرة بغطاء �شويف ثقيل . 

بداأ الرجل يتعرق واخذ يتململ بعد ان اح�س بالدفء 

ي�رسي يف ج�شده كله . 

ب�شخونة  بجوفه   اح�س  حينما  جت�شاأ  حركة  ندت 

الرجل  ا�شابع  فوق  الرذاذ  فتطاير  والع�شل  ال�شمن 

وذقنه امللثمة . 

اأنت   . حمداهلل . قال الرجل �شاحب البيت . حمداهلل 

حمظوظ، كررها ثانية من مكان غائر ق�شي وعميق. 

انه�س يارجل . انت بخري . 

حاول الرجل ان ينه�س بجذعه ال انه اخذ ينتف�س 

املن�رس  الدفء  من  بالرغم  مبلل  كطائر  جديد  من 

حوله . 

�شاأخذك للم�شفى . بعد قليل �شيح�رس جارنا �شاحب 

»البكب« اعني لديه »بكما«  قال الرجل، خمفيا قلق 

اح�شه من اعماقه . 

اكرث  ورمبا  �شهر،  من  اقل  ق�شري،  زمن  مرور  بعد 

�شخمان  رجالن  املنقذ  الرجل  باب  دق  قليال،  

مبالمح قا�شية ومت�شابهه . 

�شارع الرحل بنف�شه وفتح بابه اخل�شبي . 

كان  الفور،  على  احدهما  ثانية، عرف  لوجه  وجها 

الرجل امليت برفقة رجل ي�شبهه،  ل بد وانه �شقيقة .

تف�شال، اهال و ... 

قاطعة : ل اهال ول �شهال بك، 

عليك اللعنة من اهلل .  قال الرجل امليت :  كنت تريد 

؟   اهلل  تخافان  ال  و�شاحبك،  انت  حي،  وانا  دفني 

اأن توقفا، فقط  ان ا�رسخ بكما  . كدت  اكن ميتا  مل 

جردتني  كلها،  بعظامي  ينخر  بالربد  ا�شعر  كنت 

تفارق  ل  التي  ال�شوفية  الكنزة  حتى  مالب�شي،  من 

ج�شدي �شيف �شتاء �رسقتها انت و�شاحبك ال انني 

مل امتكن من ال�رساخ لوقفكما، �شيء ما منعني من 

مرغما  فا�شتكنت  اخلوف  ورمبا  الربد.  رمبا  ذلك، 

لهدوئي . 

عليك اللعنة انت و�شديقك الراعي، ال تخ�شيان اهلل ؟ 

انت من اقرتح حملي فحملتني بال مالب�س،! قتلني 

الربد . ويحك . اللعنة على وجهك 

مل  بيته،  بباب  واقفًا  ليزال  كان  انه  الرجل  يتذكر 

الباب  باأكرة  املعلقتان  يداه  واحدة،  بكلمة  ينب�س 

اخل�شبي اأخذت ترتخي قليال قليال، لتبداأ ا�شابع يدية 

بالت�شاقط ا�شبعا وراء الخر  وهو يحدق بها بعينني 

ل تطرفان .! 
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199\ كاتب ومرتجم من العراق.

غامق،  الأحمر  لونها  حمراء،  بقعٌة  روؤيته  ميكن  ما  اأول 

اأنه داكن وذو ظالل �شوداء تقريبًا. للبقعة �شكل  لمع غري 

باأكرث  انها متتد  وردة غري منتظمة، ذات مالمح وا�شحة. 

تتفرق  متماثلة  غري  واأطوال  كبرية  بتدفقات  اجتاه  من 

دقيقة  خطوط  حم�س  تغدو  اأن  اىل  بعد  فيما  وتت�شاءل 

�شبكية ومتعرجة. يربز الكل على �شطح �شاحب، اأمل�س، مدور 

ال�شكل، باهت ولوؤلوؤي يف نف�س الوقت، ن�شف كرة مو�شولة 

بانحناءات لطيفة اىل ف�شاء من نف�س اللون ال�شاحب ذي 

بيا�س ي�شفي عليه ظُل املكان بع�شًا من الظلمة. قد يكون 

هذا املكان: زنزانة، �شالة منخف�شة، او كاتدرائية تتوهج 

بتاألق كبري يف �شبه العتمة هذه.

الرباميل  من  �شفوٌف  الف�شاَء  حتتل  بعيداً،  الوراء  اىل 

ال�شطوانية التي تت�شاعف وتتال�شى تدريجيًا نحو الداخل 

يرتفع  احلجر  من  عري�س  �شلم  بدايُة  بو�شوح  تبدو  حيث 

نحو  ارتفع  كلما  فاأ�شيق  اأ�شيق  في�شبح  قلياًل  وي�شتدير 

القباب العالية حيث يختفي ويتال�شى. 

هذا امل�شهد كله فارغ ب�شالمله واأروقته. وحيداً، يف املقدمة، 

يلتمع على نحو �شعيف، اجل�شُد املمدد حيث تنت�رس بقعُة 

ه�س  انه  وطريًا،  ممتليًا  يبدو  اأبي�س  ج�شد  احلمراء-  الدم 

دون �شك، وقابل لأن ُيجرح ب�شهولة. اىل جانب ن�شف الكرة 

املخ�شبة بالدم، هناك �شيء م�شتدير مماثل، غري اأنه �شليم 

مل مي�س، يبدو للعني حتت زاوية بالكاد خمتلفة، لكن الهالة 

قابلة  هنا  وهي  عتمة،  اأكرث  لون  ذات  تكلله  التي  امللونة 

على  اأو  تقريبا  كليا  املدمرة  الوىل  عك�س  متاما،  للتمييز 

القل املخفية حتت اجلرح الذي يغطيها.

يف اخللف، عند مقدمة ال�شلم، يبتعد خياُل �شبٍح ا�شوَد لرجٍل 

الأخرية  الدرجات  يرتقي  ف�شفا�شًا،  طوياًل  معطفًا  يلتفع 

دخاٌن  يت�شاعد  عمله.  اجنز  فقد  ي�شتدير،  ان  دون  لل�شلم 

خفيف با�شكال حلزونية ي�شدر عن مبخرة مو�شوعة على 

قريبًا  ف�شي.  ملعان  ذي  حديد  من  م�شنوعة  عالية  قائمة 

ت�شيل  حيث  احلليبي  اجل�شد  ي�شرتيح  املبخرة،  تلك  من  جداً 

الذي ميتد على  الدم   وا�شعة من  �شبكاٌت  الي�رس  الثدي  من 

طول اخلا�رسة وي�شل اىل الورك. 

عار  اجل�شد  �شمنة مفرطة.  دون  امراأة ممتلئة من  انه ج�شد 

�آالن روب-غرييه             ترجمة: ح�سن �سرحان\

الغرفة ال�رسية 

من اأعمال علي املعمري- ُعمان



متاما، م�شتلٍق على الظهر، اجلزء العلوي منه مرفوع قلياًل 

بوا�شطة و�شادات �شميكة مرمية على الر�س التي تغطيها 

العنق  جداً،  ر�شيق  اخل�رس  �رسقية.  ر�شوم  عليها  �شجاداٌت 

اخللف  اىل   
ً
ملقى الراأ�س  اجلانب،  اىل  ومائل  طويل  رفيع، 

يف منطقة اأكرث عتمة حيث تبني، رغم ذلك، مالمُح الوجه: 

الفم ن�شف املفتوح، العينان الكبريتان املفتوحتان، يلتمع 

املنت�رس  ال�شود،  الطويل  ال�شعر  كتلة  ثابت،  الٌق  فيهما 

قد  مرتبكة  طيات  ذي  قما�س  على  انتظام  بغري  امواجًا 

يكون م�شنوعًا من املخمل. ا�شافة اىل الراأ�س، ت�شتقر على 

القما�س اي�شًا الذراع والكتف. 

املخمل من لون واحد، بنف�شجي غامق، او انه يبدو كذلك 

تبدو  الزرق،  البني،  البنف�شجي،  لكن  ال�شاءة.  هذه  حتت 

القما�س  الو�شادات والتي ل يخفي  الوان  �شائدة يف  اي�شا 

حتت  اأي�شًا،  ال�شفل  اىل  منها.  ب�شيطًا  جزءا  ال  املخملي 

تلك  وجود  يطغى  اخل�رس،  وحتت  للج�شد  العلوي  الن�شف 

الألوان وكذلك يف الر�شوم ال�رسقية لل�شجادات التي تغطي 

الألوان موجودة كذلك  ابعد من ذلك، نف�س هذه  الأر�شية. 

وعلى  الأعمدة،  حجارة  على  كما  البالطات  حجارة  على 

ت�شيع  التي  الغام�شة  وامل�شاحات  وال�شلم  الأقبية  اأقوا�س 

هذه  اأبعاد  حتديد  ال�شعب  من  ال�شالة.  حدود  عندها 

بها  امل�شحى  ال�شابة  املراأة  تبدو  الوىل،  للوهلة  الأخرية. 

الوا�شعة  البعاد  لكن  ال�شالة،  تلك  يف  مهمًا  مكانًا  حتتل 

لل�شلم الذي ينحدر اىل حيث هي ممدة قد تدل على ان المر 

ل يتعلق هنا بال�شالة كلها والتي لبد لمتدادها املعترب 

الواقع اىل كل اجلوانب، ميينًا و�شماًل كما  يتو�شع يف  ان 

ت�شطف  حيث  البعيدة  والبنية  الزرق  اللوان  هذه  نحو 

ارائك اخرى،  العمدة يف كل الجتاهات ورمبا ميتد نحو 

و�شجادات �شميكة، ركام من و�شادات واقم�شة، واىل اج�شاد 

اخرى معذبة ومبخرات ثانية.

ال�شوء.  منها  ياأتي  التي  اجلهة  حتديد  اي�شا  ال�شعب  من 

او على الر�شية ي�شري اىل  اأثر على العمدة  ل وجود لأي 

الجتاه الذي تنبعث منه ال�شعة. لي�س هناك �شباك مرئي، 

ول �شعلة يف مكان اآخر. انه اجل�شد احلليبي نف�شه هو الذي 

يبدو ي�شيء امل�شهد، ال�شدر ذو النهدين النافرين، انحناء 

الوركني، البطن، الفخذان املمتلئان، ال�شاقان املمدودتان 

واملفتوحتان على و�شعهما وال�شعر ال�شود للع�شو التنا�شلي 

املك�شوف، املثري، املانح نف�شه والذي مل يعد �شاحلًا ل�شيء.

�شبق للرجل اأن ابتعد عدة خطوات. هو الن على الدرجات 

ال�شفلى  ال�شلم  جات  درنْ ل�شعوده.  يتهياأ  الذي  لل�شلم  الوىل 

طويلة وعري�شة مثل تلك التي تقود اىل بناء ما، معبد او 

م�رسح، ت�شغر تدريجيًا بعد ذلك كلما ارتفعت و ي�شدر عنها 

يف نف�س الوقت حركة حلزونية خفيفة لدرجة ان ال�شلم مل 

يكمل بعُد ن�شَف دورة حتى يختفي عند اعلى القبب. قبل 

اأن يتال�شى، ي�شغر ال�شلم ويتحول ممراً �شيقًا، حاداً من غري 

درابزين، ي�شعب حتديده يف الظلمة التي كانت تتكاثف. 

غري ان الرجل ل ينظر من هذا اجلانب حيث �شتحمله، رغم 

ذلك، خطواته. قدمه الي�رسى على الدرجة الثانية واليمنى 

مثنية.  والركبة  الثالثة  على  مو�شوعة  م�شبقا  كانت 

الطويل  ا�شتدار كي يتاأمل امل�شهد للمرة الخرية. املعطف 

الف�شفا�س الذي رماه على عجل فوق كتفيه والذي مي�شكه 

قد  كان  م�شتوى اخل�رس،  اىل  املرفوعة  يديه  باحدى  الآن 

�ُشحَب ب�شبب الدوران ال�رسيع الذي اعاد الرا�س توا واجلزء 

العلوي من اجل�شد يف الجتاه املعاك�س ل�شري الرجل. طية 

قما�س طائرة يف الهواء بتاثري هبة ريح ت�شكل زاوية تلتف 

وا�شعة مبا يكفي  انفراجاته   S �شبيهة بحرف  على نف�شها 

كي ت�شمح بروؤية بطانة احلرير الحمر املطرزة بالذهب. 

مالمح الرجل جامدة لكنها متوترة كما لو كان ينتظر او 

يخ�شى رمبا من ح�شول حدث مفاجئ او انه بالحرى كان 

ينظر  انه  مع  للم�شهد.  التام  ال�شكون  اخرية  بنظرة  يراقب 

اىل  قلياًل  منحنيًا  بقي  ج�شده  كل  فان  اخللف،  اىل  هكذا 

اليمنى- الذراع  المام كما لو كان لزال يتابع �شعوده. 

اىل  ممدودة  ن�شف   – املعطف  بطرف  مت�شك  ل  التي  تلك 

يكون  ان  ينبغي  حيث  الف�شاء  من  نقطة  نحو  الي�شار 

على  يحتوي  ال�شلم  هذا  كان  ما  اذا  الدرابزين  موجودا 

درابزين، حركة غري مكتملة، تكاد تكون غري مفهومة، ال 

اذا كان المر يتعلق هنا بحركة غريزية غر�شها الم�شاك 

بامل�شند غري املوجود.

اما بخ�شو�س اجتاه نظره، فهو م�شوب بالتاكيد اىل ج�شد 

متباعدة  اع�شاوؤه  واملباح،  الو�شائد  على  املمدد  ال�شحية 

الرا�س  قليال،  مرتفع  للج�شد  العلى  الن�شف  �شليب،  مثل 

 اىل اخللف. لكن الوجه رمبا يكون حمجوبًا عن نظر 
ً
ملقى

الرجل من قبل احد العمدة املنت�شب عتد ا�شفل الدرجات. 

عند  بال�شبط  الر�شية  تالم�س  ال�شابة  للمراأة  اليمنى  اليد 

مو�شع قدمها. �شوار �شميك من حديد يحيط باملع�شم اله�س. 

من  يكفي  ما  تتلقى  اليد  وحدها  الظل،  يف  تقريبا  الذراع 

ال�شوء كي تكون ال�شابع الدقيقة املتباعدة مرئية ب�شكل 

العمود  قاعدة  عند  املوجود  الدائري  النتوء  عك�س  وا�شح 

داخل  بالنتوء ومتر  �شوداء حتيط  �شل�شلة معدنية  احلجري. 
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العمود.  اىل  املع�شَم  بقوة  رابطة  بال�شوار  مت�شلة  حلقة 

عند الطرف الخر من الذراع، كتف دائري مرفوع بوا�شطة 

ال�شدر  العنق،  مثل  مثله  جيداً  م�شاء  الآخر  هو  الو�شائد، 

والكتف الآخر، الأبط مع الزغب والذراع الي�رسى املمدودة 

هي الأخرى اىل اخللف واملع�شم املثبت بنف�س الطريقة عند 

يبدوان  هنا  املقدمة.  من  جدا  قريبًا  الخر،  العمود  قاعدة 

بو�شوح كامل ال�شوار احلديدي وال�شل�شلة، بارزان بو�شوح 

تام بكل تفا�شيلهما الدقيقة.

ال�شيء  نف�س  ينطبق  الآخر،  اجلانب  لكن من  املقدمة،  عند 

على �شل�شلة ت�شبه الأوىل مع كونها اأقل �شخامًة بقليل. انها 

بحلقة  وتوثقه  مرتني  حوله  تدور  مبا�رسة،  الكاحل  تقيد 

قوية مثبتة اىل الر�شية. على بعد مرت تقريبًا او اكرث اىل 

لكن  مماثلة.  بطريقة  مقيدة  اليمنى  القدم  توجد  اخللف، 

بو�شوح  ظاهرتان  اللتان  هما  و�شل�شلتها  الي�رسى  القدم 

اكرب.

ال�شل�شلُة  ع�رست  بدقة.  جم�شمة  رقيقة،  �شغرية،  القدم 

مع  حم�شو�شة  نتوءات  فيه  حافرة  اجل�شد،  موا�شع  بع�َس 

كونها ذات انت�شار قليل. حلقات ال�شل�شلة بي�شوية ال�شكل، 

�شميكة، حجمها بقدر العني، ت�شبه تلك التي ت�شخدم لربط 

ال�شعر. انها تقريبا ممدودة على البالطة احلجرية ومثبتة 

اليها بوا�شطة رزة �شخمة. على بعد ب�شعة �شنتمرتات، يبداأ 

طرف احدى ال�شجادات. انه يرتفع هنا بتاثري ثنية �شببتها 

دون �شك احلركات املت�شنجة لل�شحية عندما كانت حتاول 

جدا  حمدودة  احلركات  تلك  كون  مع  نف�شها  عن  الدفاع 

بال�رسورة.

على  واقفًا  ال�شابة،  املراأة  على  حمني  ن�شف  الرجل  زال  ل 

عينيها  امل�شطرب:  وجهها  يتاأمل  انه  منها.  مرت  م�شافة 

املظلمتني اللتني جعلهما املاكياج اكرب مما هما عليه يف 

الواقع، الفم املفتوح على �شعته كما لو كان ي�رسخ. املو�شع 

الذي يقف فيه الرجل ل ي�شمح بان ُيرى من �شكله غري مظهر 

جانبي �شائع، لكن ميكن للمرء ان يخمن انه فري�شُة حما�س 

منحن  الظهر  و�شكونه.  و�شمته  اجلامدة  هيئته  رغم  عنيف 

مت�شك  روؤيتها،  ميكن  التي  الوحيدة  الي�رسى،  اليد  قليال. 

بعيدا عن اجل�شد قطعًة من قما�س، ملب�س ما من لون غامق 

يت�شكع فوق ال�شجادة.ل بد انها العباءة الطويلة ذات التطريز 

املذهب.

العاري  اجل�شد  من  كبريا  جزءا  ال�شخم  ال�شبح  هذا  يحجب 

النهد،  تكويرة  على  انت�رست  والتي  احلمراء  البقعة  حيث 

املوؤخرة  فوق  وتت�شاءل،  تت�شعب  طويلة  بخطوط  تن�شاب 

ال�شاحبة للجذع وعلى كل جانب اجل�شم. احد خطوط الدم 

تلك و�شل اىل الأبط وخط خطًا دقيقًا م�شتقيمًا تقريبًا على 

اخل�رس  نحو  نزلت  الدم  من  اخرى  خطوط  الذراع.  طول 

الفخذ،  واعلى  والورك  البطن  جوانب  احد  على  ور�شمت 

�شبكة اكرث ع�شوائية كانت قد بداأت بالتخرث م�شبقا. ثالثة 

خطوط او اربعة تقدمت حتى جتويف الفخذ وجتمعت على 

القدمان  V كونته  يت�شل بحافة حرف  �شكل خط متعرج 

املنفرجتان، ويتال�شى يف �شعر العانة ال�شود.

ال�شود  ال�شعر  مي�س:  مل  �شليمًا  زال  ل  اجل�شد  الن  هوذا 

والبطن البي�شاء، النحناء الطري للوركني، اخل�رس ال�شيق 

واىل العلى قليال، النهدان اللوؤلوؤيان اللذان يعلوان بتاثري 

الرجل  اكرث.  ايقاعه  الن  يت�شارع  والذي  �رسيع،  تنف�س 

اكرث.  ينحني  الر�س،  على  ركبة  ي�شع  متاما،  قبالتها 

احتفط  الذي  والوحيد  املعقو�س  الطويل  ال�شعر  ذو  الراأ�س 

اأخرياً  ينفتح  يتخبط.  ي�شطرب،  احلركة  حرية  من  ب�شيء 

الدم   يتدفق  ي�شت�شلم،  اجل�شم  بينما  وينحرف،  الفتاة  فم 

ذاتا  ال�شوداوان  العينان  املت�شنجة،  الرقيقة،  الب�رسة  على 

الفم اكرث،  املاكياج املتقن تكربان بطريقة هائلة، ينفرج 

مييل الراأ�س ميينًا و�شماًل بعنف مرة اخرية، ثم على مهل، 

كتلة  داخل  ويخمد  ثانية  اخللف  اىل  النهاية،  يف  ي�شقط، 

ال�شعر ال�شود املنت�رسة على املخمل.

�شاحمًا  مفتوح،  ال�شغري  الباب  احلجري،  ال�شلم  اعلى  يف 

ال�شبُح  ال�شوء  بعك�س  يربز  بالدخول،  معزز  ا�شفر  ل�شوء 

املعتم للرجل املتلفع بعباءته الطويلة. مل يعد امامه غري 

ان ي�شعد بع�س درجات كي ي�شل اىل العتبة. 

الظالل  ذات  الوا�شعة  ال�شالة  فارغ،  الديكور  كل  بعدئذ، 

كل  يف  تت�شاعف  التي  احلجرية  باعمدتها  البنف�شجية 

يعلو  والذي  الدرابزين  من  اخلايل  الثري  ال�شلم  اجلهات، 

داخل  ارتفع  كلما  ويتال�شى  اكرث  ي�شيق  حتى  م�شتديراً 

العتمة نحو اعلى القبب حيث يختفي.

الدخان  ير�شم  بريقه،  وخفت  جرحه  جتلط  الذي  اجل�شد  قرب 

اخلفيف املنبعث من املبخرة يف الهواء الهادئ ممرات معقدة: 

وتعلو  بعد  فيما  ترتفع  الي�شار،  اىل  متتد  دخان  لفة  اول  هذه 

على  وتتجاوزه  بل  انطالقها  نقطة  حمور  نحو  تعود  ثم  قليال 

الخر كي تعود  النطالق من جديد بالجتاه  ثم تعاود  اليمني 

ثانية را�شمة، هكذا، منحنى غري منتظم ي�شعف على نحو متزايد 

وي�شعد عموديا نحو اعلى اللوحة.
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202\ كاتب و�شحفي من م�رس .

به  اأعرف من �رسب خرب احلادث لأمي وكيف عرفت  ل 

بيننا  ال�رسي  بالرابط  ــ  اليقني  ــ عني  اأعلم  اأنا  حلظتها، 

وبينها! هذا الرابط الذي يجعلها تقفز ملتاعة من نومها 

اإذا وقع �شيء ما لأحدنا رغم �شفرنا امل�شتمر و�شتاتنا يف 

الأر�س بعيدا عنها! قبل اأن اأركب ال�شيارة مبا�رسة احتد 

النقا�س بيننا لأنها كان ت�رس على مرافقتي متعللة باأنها 

ترغب يف الطمئنان على اأميمة بنت خمتار اأخي، وقالت 

اإنها �شتمكث معه لأيام لكنني كنت اأوقن اأنها ترغب فقط 

التي مت�شيها معي قبيل عودتي  ال�شاعات  اأن تطيل  يف 

فراقها،  اأكن لأحتمل  م�شقط، وملا مل  اإىل  ــ  اأخرى  مرة  ــ 

واأن تنزل  األ تركب  ووداعها قبيل �شفري؛ �شممت على 

من ال�شيارة، فطلبت مني اأن اأ�شطحب ابن �شقيقتي معي 

ليوؤن�س �شفري لكنني رف�شت واأنزلته من ال�شيارة بعدما 

�شبقني اإليها، ثم اأنزلت عمر، ابني، اأمام بيت جده الراحل 

اأ�شلم على  انتظاري عند تيتة »جدته« ريثما  طالبا منه 

ا  اأي�شً فامتثل  عمان  يف  بي  ليلحق  له  اأر�شل  ثم  »اإميو« 

اأيام  ومت�شية  الإ�شكندرية  اإىل  ا�شطحابي  عن  متنازل 

تواأمه؛  مبثابة  يعتربه  الذي  عمه  ابن  عبدالرحمن،  مع 

ليرتكني مع �شائقي نواجه م�شرينا يف احلادث بعد اأقل 

من ن�شف �شاعة فقط!

ل اأعرف من اأخرب اأمي وكيف تلقت اخلرب؛ لكنني اأعرف 

اأنها حلقت بنا ب�شيارة ونحن على اأبواب م�شت�شفى ر�شيد 

ال�شبعني فوق  واأعوامها  املري�شتني  �شاقيها  العام، جتر 

لتقراأه  من�شوًرا  واللوعة  اللهفة  كتاب  وتفتح  كتفيها 

املجيء  على  لها  معاتًبا  لروؤيتها  ابت�شمت  وجهها!  يف 

م�شتعجل  »كنت  باكية:  فردت  مر�شها،  رغم  واحلركة 

يح�شل  ع�شان  العربية  من  وبتنزلني  لوحدك  له  تروح 

ورائها  من  ان�شلوا  الذين  اجلميع  هاجمت  ثم  كده!«،  لك 

ليكونوا  ظاهريا  بها  ليلحقوا  وهمية  مب�شاوير  متعللني 

لكن  اأمامها،  اخلرب  اإثارة  دون  امل�شت�شفى  يف  عندي 

حركتهم غري املعتادة وقلقها دفعها للتق�شي بطريقتها 

جتده  فلم  الإ�شكندرية؛  يف  خمتار  اأخي  ببيت  فات�شلت 

لتحدثه فازداد قلقها، وعندما حتدثت اإىل زوجته �شاألتها 

مبا�رسة: »حممد راحوا بيه على اأي م�شت�شفى؟« فاعتقدت 

»م�شت�شفى  عليها:  فردت  باحلادث  حرب  لديها  اأمي  اأن 

احلقيقة  خيط  ال�شيدة  امتلكت  وهنا  ماما«،  يا  ر�شيد 

اأ�شعلت قلقها وح�شلت على  وراء احلركات املريبة التي 

انطلت  التي  اأخي  زوجة  من  تريدها  التي  الإجابات  كل 

عليها اخلدعة فانزلقت حتكي.. فلم ُتكذِّب امل�شكينة خرًبا، 

واأر�شلت  املري�شتني  �شاقيها  وجّرت  املثل،  يقول  كما 

حفيدها، اأحمد ابن �شقيقتي، ليح�رس �شيارة اأجرة تقلهما 

�شاقني  جتر  وهي  عليه  م�شتندة  امل�شت�شفى،  اإىل  مًعا 

اأرهقهما روماتيزم املفا�شل وال�شن، وملا اأن راأى �شائق 

بدوره  اأ�رسع  الو�شول؛  يف  لهفتها  امل�شتاأجرة  �شيارتها 

على الطريق؛ لت�شل بعدهم بدقائق، وتفتح على اجلميع 

نريان غ�شبها ولهفتها وخوفها على ابنها..

اأنا اأعرفها! لن ت�شت�شلم لأحد فيما يتعلق بنا! لن ت�شتمع 

لأي اأحد يطلب منها اأن متكث يف البيت ليطمئنها اجلميع 

على اأحد اأبنائها، ولن يكون اإل ما تريد هي، وما تريده 

دائما هو اأن تبقى بجوارنا ترانا اأ�شحاء وتطمئن بعينها 

علينا ل بالهاتف اأو بحكاية ممن راآنا ليخربها!

اأ�شفقت  لذا  باأحدنا؛  يت�شل  فيما  املعرفة  متام  اأعرفها   

نف�شها  جتر  باأل  اإقناعها  يحاولون  تخيلتهم  من  على 

اأعرف  لأنني  لها  ابت�شمت  كما  لتلحقنا،  �شيارة  لرتكب 

اأنها �شتنت�رس على اأي اأحد اأو اأي �شيء يعوقها اأو يبعدها 

عنا!

 وعلى الرغم من هذا اليقني مبعرفتي مبا �شتفعله كنت 

توا�شل  واأل  البيت  اإىل  ترجع  اأن  يرجونها  الذين  اأول 

الرحلة معنا اإىل الإ�شكندرية، لكن من ي�شتطيع اأن ي�شمد 

�شد اإرادتها ويجربها على اأن تفعل �شيًئا مغايًرا ملا تراه 

يقربها من ولدها امل�شاب فلريفع يده اأمامي لأعرفه! 

- هل و�شع اجلبريَة طبيٌب؟!

حممد �سعد �سحاته\

عائٌد اإىل احلياة 



على مدخل امل�شت�شفى الع�شكري اأوقف املجندون ال�شيارة 

اأنها ُتقّل م�شاًبا  اأذنوا لها بالدخول عقب التاأكد من  ثم 

للم�شاعدة  بالدخول  للمرافقني  و�شمحوا  حادث  يف 

م�شاب  املري�س  حمل  يتطلب  الذي  الأويل  الك�شف  يف 

احلادث خالفا لقواعدهم ال�شارمة يف مواعيد الزيارات 

غري  يف  امل�شت�شفى  يف  بالتواجد  للمرافقني  وال�شماح 

اأوقات الزيارة.

مدخل  حتى  املمتد  املمهد  املمر  ال�شيارة  �شعدت   

من  واأنزلوين  ال�شائق  مع  اإخوتي  وتعاون  ال�شتقبال، 

ال�شمادة  كانت  وهدوء؛  بلطف  �رسيري  على  ال�شيارة 

ماأمونة  وكانت  تتحرك  فلم  �شاقي  ثبتت  قد  اجلب�شية 

ا،  نظريًّ اأقل  بالأمل  الإح�شا�س  فكان  النقل  اجلانب خالل 

وجمرد اأن اأنزلوين كنت اأعرف اأنهم يطبقون قاعدة منع 

التدخني يف امل�شت�شفى ب�رسامة تليق بجنود ينفذون اأمًرا 

اأ�شتعيد بع�س �شتات  اأن  اأريد  ع�شكرًيا من قائدهم، كنت 

ا�شتح�شاره  اأ�شتطيع  ما  اأو  تركيزي  واأ�شتح�رس  ذهني 

منه؛ فطلبت �شيجارة واأ�شعلتها يف هواء فناء امل�شت�شفى، 

القائظ،  اأغ�شط�س  البحر ير�شل هواءه لطيفا يف حر  كان 

على  واإ�رساري  �شاأين  على  يت�شاحكون  اإخوتي  وبداأ 

التدخني؛ اأعرف اأنهم كانوا يخففون على املوقف؛ فبعد 

خطوات قليلة يف داخل الباب الذي نقف اأمامه، ل نعرف 

ما �شنالقيه، ول كيف �شيكون احلال، وعندما انتهيت من 

ال�رسير ودفعه  تدخني �شيجارتي بداأ اجلميع يف حتريك 

اإىل داخل ال�شتقبال. 

ا�شتقبلتنا طبيبة برتبة نقيب وكان يف معاونتها بع�س 

كان  اجلميع  اآمر  لكن  باأمرها  ياأمترون  الذين  ال�شباب 

عقيًدا اأج�س ال�شوت، بداأت الطبيبة يف اإجراءاتها و�شمعت 

من اجلميع و�شفا �رسيًعا للحادث، قررت �رسورة اإجراء 

اأ�شعة �شينية للتعرف على مو�شع الك�رس وحجمه لتخاذ 

الالزم.

امل�شت�شفى  يف  ــ  هنا  ــ  منهم  املطلوب  اجلميع  ينفذ   

كاأنهم  اجلميع  مع  يتعاملون  متناهية،  بدقة  الع�شكري 

ا  ــ اأي�شً اإنقاذ حياتهم، فهمت  م�شابون يف حرب عليهم 

ــ ال�شبب وراء ق�ش�س البطولت التي يرويها املوؤرخون 

و�شالح  التمري�س  وفرق  الع�شكرية  امل�شت�شفيات  حول 

ـ اجلميع  اخلدمات الطبية خالل حرب اأكتوبر 1973؛ اإنهمـ 

بال ا�شتثناء ــ يتعاملون كاأنهم يف حرب فعال! يبدو كل 

رتبتهم،  علت  مهما  وطبيبة  طبيب  وممر�شة،  ممر�س 

يرجع  اأن  لبد  جريح  حياة  ينقذ  كاأنه  وعاملة،  وعامل 

لوحدته لأن �شاحة القتال حتتاج اإىل جهوده؛ فباأق�شى 

ودقة،  مهنية  باأعلى  متاح،  هدوء  باأ�شد  ممكنة،  �رسعة 

اأو هي حلقة يف �شل�شلة ممتدة متكاملة  ينجز عمله. هو 

اأو  املفرت�س  ال�شكل  على  الطبي  الأمر  ينفذون  للعناية، 

كما نعرب نحن: »بال�شبط كما يقول الكتاب«.

غري  الأ�شعة  �شورة  طالعت  عندما  الطبيبة  �رسخت   

�شنع  من  �شاقي  حول  اجلب�شية  اجلبرية  اأن  م�شدقة 

اأطباء ح�شلوا مثلها على �شهادة البكالوريو�س يف الطب 

واجلراحة، مبدية ا�شتنكارها لأن تكون هذه اجلبرية قد 

متت على يد طبيب يف م�شت�شفى! فاأق�شم لها مرافقي! فعال 

والعرف  املهنة  متجاوًزا  انفعالها  كان  فيهم،  �رساخها 

تعرف  لإن�شانة  الإن�شاين  الأفق  اإىل  ال�شارم  الع�شكري 

الإ�شعاف  نقالة  على  ذراعيها  بني  الآن  يرقد  الذي  اأن 

�شار مهددا ببرت �شاقه لأن »واحًدا ما« يعمل طبيًبا يف 

عن  خاطئ  ب�شكل  �شاقه  ك�رس  جرب  حكومي،  م�شت�شفى 

عمد، ب�شكل ل ميكن معه للعظام اأن تلتئم ثانية! وملا عال 

دكتور  »يا  حا�شما:  الأج�س  الآمر  �شوت  جاء  انفعالها، 

حالة  ح�رستك  قدام  اتف�شلي  علينا،  اللي  هنعمل  احنا 

م�شاب يف حادثة، ان�شي اللي اتعمل له وهنعمل �شغلنا 

النهارده  حالة  تاين  دي  فندم  »يا  فردت:  مظبوط!«؛ 

تيجي من م�شت�شفى حكومي متجب�شة بالغلط! لو ا�شتنوا 

مع  يفلح  مل  تربيرها  لكن  انتهت!«،  رجله  كانت  �شوية 

دكتور!  يا  له  اتعمل  اللي  »ان�شي  فكرر:  الأج�س  ال�شوت 

فكي اجلب�س واعملي �شغلك مظبوط مل�شاب يف حادثة، 

ملكي�س دعوة باللي اتعمل له قبل كده«!.. وهكذا بح�شم 

ال�شفر؛ فبداأت  بالتعامل من نقطة  الأمر  ع�شكري؛ �شدر 

اجلب�س  ق�س  يف  معها  املناوبني  من  مبعاونة  الطبيبة 

واأ�شعة مقطعية  باإجراء حتاليل  واأمرت  �شاقي،  من على 

و�شونار على اأجزاء متفرقة من اجل�شم ل�شتطالع الآثار 

اأخرى.. بال  الأخرى للحادث وا�شتك�شافها، ورجعت مرة 

الرتوللي  دفع  خطوات  مع  اأتقلب  حرة..  �شاقي  جبرية.. 

عتبات  على  رجرجته  ويف  الأر�شيات  فوا�شل  فوق 

الغرف املختلفة.. لأ�رسخ من جديد..

اأرجاء  يف  يطرن  بها  يقمن  الالئي  كاأن  هام�شٌة؛  حركٌة 

ة جناح عابرة، ب�شوت مكتوم،  اإل رفَّ الغرفة؛ فال ت�شمع 
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ل ي�شل اإىل الطنني، والب�شمة امل�رسقة متالأ الوجه يف هذا 

البكور، ال�شم�س تبدو من الزجاج الالمع �شاطعة، م�رسقة 

يف غري ما يحجبها، اأ�شفت نظافة الزجاج عليها اإ�رساًقا، 

كائنات  حتاور  وكاأنها  الوردي  بالزي  املمر�شة  تاأتي 

عليا يف الغرفة فال ت�شمع من �شوتها اإل هم�ًشا.

ا�شبط  للحادث؛  الثاين  اليوم  ال�شاد�شة من �شباح  اإنها   

الذي جتيء فيه كل يوم لت�شع يف  �شاعتك على املوعد 

باملوؤ�رسات  قيا�ًشا  تاأخذ  اأو  الدواء  حبوب  بع�س  فمك 

احليوية من نب�س وحرارة، اأو ت�شع يف الكانيول املثبتة 

بذراعك حملول جديدا. هيا! تعّود على الإيقاع املن�شبط 

ربع  فخالل  وا�شتعد!  الع�شكري!  امل�شت�شفى  ملمر�شات 

ترتيبات  يف  الغرفة  نظافة  عن  امل�شوؤولة  �شتبداأ  �شاعة 

نظافتها وغ�شل الأر�شية باملطهرات نفاذة الرائحة، ويف 

اإطعامك  اإل دقيقة واحدة �شتفتح امل�شوؤولة عن  ال�شابعة 

ال�شاعة  ن�شف  وبعد  الإفطار،  وجبة  الغرفة حاملة  باب 

يف  ترغب  ما  لتاأخذ  اأخرى  تتلوها  الفارغ،  لأخذ  تعود 

تناوله على الغداء، مع دقات الثامنة تطرق بابك اأخرى 

لأخذ القيا�شات احليوية وت�شجيلها ثم ت�شع يف فمك ما 

قرره لك الطبيب من عالج حلني اإجراء العملية، ل تعرف 

ماذا كتبه لك يف رو�شتة الدواء! فقط يف املوعد املحدد 

�شتدخل املمر�شة حاملة حبوبا اأو �شوائل للحقن! حركتك 

الثقل  من  املك�شورة  �شاقك  حتريك  ت�شتطيع  ل  منعدمة! 

التي مت تثبيتها به وفردها لنهاية ال�رسير، واإن غامرت 

فال�رساخ اأني�س فعلك!

دقائق ويدخل طبيب ي�شع جنوما �شغرية ل تكاد ترى 

ي�شطحب  منفردا،  ياأتي  ل  الأبي�س،  معطفه  جيب  على 

معه جي�شا من امل�شاعدين الذين ي�شعون رتبا اأ�شغر على 

دونته  فيما  ينظر  بعدما  ين�رسفون  معاطفهم،  جيوب 

املمر�شة من قيا�شات، ويقرر عالجات جديدة؛ ل تعرف 

�شيئا عنها، هو كتب، وجيو�س من املمر�شات تعمل يف 

�شمت خلفه، يغادر جي�س الأطباء ال�شغري الغرفة، وبعد 

ن�شف �شاعة يدخل طبيب �شاب ي�شع جنوما ثالثة على 

وباأنه  بنف�شه  يعرفك  مبت�شًما  الأبي�س،  املعطف  جيب 

موؤكدا  بال�شالمة،  هنا  من  خروجك  حتى  معك  �شيكون 

على اأنك اإن احتجت �شيئا يف ليل اأو نهار فهو معك وما 

عليك اإل اأن تطلب من اأي ممر�شة اأن تطلبه! وكما دخل 

مبت�شما يغادر ول يبقى منه اإل اأطياف ب�شمته!

 مع �شاعات نهار اليوم الثاين للحادث؛ بدا الأمل مريًعا، 

كنُت،  ظهري،  على  نائًما  ممكن!  غري  احتماله  واأ�شبح 

بال�شتيكي  بكي�س  ال�رسير  اآخر  يف  اليمنى  قدمي  مثبتة 

مملوء بعبوات من حماليل اجللوكوز ومياه احلقن؛ لتظل 

�شاقي مفرودة بني جبريتني من مادة مقواة، بني الورق 

املقوى والبال�شتيك، ل ت�شمح لل�شاق باحلركة فال تنثني 

يف  الّتقلُّب  ذاتها،  حد  يف  مغامرة  احلركة  تتحرك.  اأو 

اإ�شفنجية  ح�شية  على  ظهري  اأملكها،  ل  رفاهية  ال�رسير 

يف  وكاأنني  يزيد  باحلرارة  الإح�شا�س  باجللد؛  مك�شوة 

حاجة ل�شيء جديد ي�شيف ملا اأعانيه!

اأن يحركوا   ك�رًسا للملل بالنظر يف �شقف الغرفة؛ طلبت 

النظيف!  الوا�شع  الزجاجي  ال�شباك  من  بالقرب  �رسيري 

التي  اجلهة  من  والبحر  امل�شت�شفى  مبنى  بني  فا�شل  ل 

تقع فيها غرفتي! �شباك الدور الثالث يبدو مرتفًعا كا�شًفا 

الذي  ال�شماء  وف�شاء  البحر  ماء  من  منب�شطة  م�شاحة 

يحتويه، لكن احلرارة التي ت�رسبني على غري توقع تف�شد 

للنظر  الراأ�س  لرفع  الفا�شلة  املحاولة  اأن  كما  املنظر، 

الغرفة  �شقف  اإىل  ب�رسي  يرتد  اأن  فاأقرر  الأمل  ت�شاعف 

خا�شًئا وهو ح�شري! بعدما ف�شل يف اأن ي�شمو بي فوق اآلم 

اجل�شد، وحرارة احلمى التي ت�رسب يف مهارة!

ا!   ي�شدد الأطباء وفرق التمري�س على منع التدخني نهائيًّ

الغرف حمكمة الغلق، التكييف مركزي ل تتحكم الغرفة 

مغلقة!  الغرفة  لكن  الفتح!  اأو  بالغلق  اإل  فيه  املنفردة 

اأ�شتطيع  ل  وتنا�شيه!  الأمل  ي�شاعد يف ك�رس  �شيء هنا  ل 

احلركة للقراءة! ل اأ�شتطيع رفع راأ�شي لأ�رسب املاء، متتد 

يف  وترفعها  راأ�شي  لت�شند  احلانية  املاهرة  مرافقتي  يد 

اأفعل لنف�شي �شيًئا  اأن  اأ�شتطيع  اأقتات! ل  اأو  حنو لأ�رسب 

وكاأمنا  الإرادة،  اأفعال  من  فعل  اأي  على  القدرة  فاقد 

ارتددت طفال حديث الولدة ل ميلك من اأمر نف�شه �شيئا، 

احل�شية  غطاء  حرارة  ومتكن،  هدوء  يف  ت�رسب  احلمى 

اأغم�س  احلرارة،  بدرجة  الإح�شا�س  من  تزيد  اجللدي 

ال�شوت  يرتفع  يجيء!  نوم  ل  النوم،  يف  اأمال  العينني 

�شاعات  تتقدم  احلرارة!  درجة  تزيد  ومعه  قليال..  قليال 

الآلم  هذه  لكل  احلل  يبدو  الظهرية،  من  لتقرتب  النهار 

حتقنه  م�شكن  اأو  خمدر  من  مليمرتات  اأو  �شنتيمرت  يف 

النوم  ذراعك!  يف  املغرو�شة  الكانيول  يف  املمر�شة 

غفوات تاأتي وتروح كل ب�شع دقائق! مع الغفوة ت�شيع 
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الأمل  ي�رسب  تروح  وعندما  الروؤى،  وتغيم  الأ�شوات 

ن�شفك ال�شفلي وتتكفل احلرارة بالن�شف العلوي! ج�شمك 

فيها  تتخالط  الأنف؛  على  غريبة  الرائحة  بالعرق،  ينز 

احلمى!  رائحة  نعم!  واحلمى؛  والعرق  املطهرات  رائحة 

على الرغم من التكييف البارد!

ما  قيا�ًشا  لتاأخذ  واآخر  حني  كل  املمر�شة  تدخل   

حلظة  بدخولها  تبدد  قد  املختلفة،  احليوية  للموؤ�رسات 

غفوة طارئة اأمال يف راحة مرجوة، فيت�شاعف الإح�شا�س 

بالأمل، وحول الظهرية ياأتي الفرج يف غفوة طويلة متتد 

حتى يحني موعد الزيارة!

حايل؛  �شابق  يف  كنُت  مثلما  متحرًكا  ا  �شخ�شً كنت  اإذا   

اأن متنعه  الإن�شان هي  على  عقوبة  اأق�شى  اأن  ف�شتعرف 

و�شتعرف  تقدير،  اأقل  على  منها  اأن حتد  اأو  احلركة،  من 

هي  التعذيب  يف  الب�رسية  و�شائل  اأق�شى  اأن  �شاعتها 

ال�شيق  باحليز  حمدودة  احلركة  تكون  حيث  ال�شجن 

امل�شموح.

ملاذا  ف�شتعرف  ا؛  اأي�شً احلركة  كثري  ا  �شخ�شً كنت  واإذا   

جعل الإ�شالم زيارة املري�س على هذا القدر من الأهمية، 

املر�س  فر�شه  الذي  ال�شجن  حاجز  تك�رس  بزيارتك  اإنك 

عليه؛ متنحه حريته خالل دقائق زيارتك!

الزيارة،  �شاعات  اأنتظر  كنت  الإح�شا�س  بهذا  تقريًبا   

واأول من دخل من اأهلي واأ�شدقائي طلبت منه اأن يغلق 

البحر  هواء  لي�رسب  الوا�شع  ال�شباك  ويفتح  التكييف، 

الغرفة ويجدده، وطلبت من اأحدهم �شيجارة، ومن الآخر 

اأن يخرج اأمام الباب ليمنع املمر�شة من الدخول متعلال 

باأي �شيء، و�شيتكفل هواء البحر عند فتح الباب بتغيري 

الرائحة!

ا!  كان ال�شيجارة متعة م�شتلبة لكنها كانت مغامرة اأي�شً

من  ال�رسير  منت�شف  رفع  يف  وجنحوا  اأ�شدقائي  حاول 

اأحد  يف  وجدوه  بذراع  منفرجة  زاوية  يف  الراأ�س  حتت 

اأركان ال�رسير، اأمكنني اأن اأنظر اإىل البحر مبجرد اأن اأدير 

راأ�شي ناحيته دون حاجة لأن يرفعني اأحد، الهواء كان 

ال�شم�س �شاطعة، احلرارة مرتفعة، لكن  النهار رائعا،  يف 

ملت  ممتعا؛  املنظر  جتعل  مل  تعلو  التي  ج�شدي  حرارة 

اإفريز  على  راأ�شي  فاأ�شندت  الي�شار  ناحية  قليال  براأ�شي 

الهواء،  يف  دخانها  نافخا  ال�شيجارة  واأ�شعلت  ال�شباك، 

الغرفة،  داخل  اإىل  كامال  الدخان  يعيد  كان  الهواء  تيار 

ال�شيجارة  ومتعة  م�رسًعا؛  ال�شيجارة  تدخني  اأكملت 

بتدخينها  الإ�رساع  لكن كان لبد يل من  الهدوء،  قرينة 

هرًبا من مرور مفاجئ، كانت الليلة بكاملها قد انق�شت 

وانت�شف النهار دون اأي حماولة للتدخني، وهذا بالن�شبة 

ملدخٍن �رسٍه مثلي كثرٌي، �رسى اأثر النيكوتني يف الدم مثل 

�شائف  طويل  يوم  �شيام  اإفطار  بعد  الأوىل  ال�شيجارة 

اإىل  يت�رسب  باخلدر  واأح�ش�شت  الكرمي،  رم�شان  �شهر  يف 

الطبيعي يف  راأ�شي؛  من  يقرتب  اخلفيف  والدوار  اأناملي 

ـ هذه املرة  هذه احلالة اأن اأدخن �شيجارة اأخرى؛ ففعلتهاـ 

ــ بهدوء، قائال لنف�شي: »�شيلومني الأطباء على تدخيني 

يعرفون  هم  جيد!  لكن  علينا،  اأحدهم  ومر  ت�شادف  اإذا 

ــ  وعليهم  احلركة!  اأ�شتطيع  ل  مري�س  واأنني  مدين  اأنني 

يلتزم  ل  ا  مدنيًّ مري�شا  يتحملوا  اأن  ــ  اأطباء  باعتبارهم 

ب�رسامة اأوامرهم الع�شكرية! بل �شتكون هذه فر�شة طيبة 

لهم ليتعرفوا اإىل وجه جديد من التمرد املدين على احلكم 

يتعاملوا  اأن  وعليهم  اأطباء  وهم  مري�س  اأنا  الع�شكري! 

مع مر�شى غري مثاليني اأحياًنا«! بهذه القناعة وا�شلت 

تدخيني با�شتمتاع متنا�شًيا درجة حرارتي املتاأرجحة، 

الباب؛ فهجم هواء   فتح 
ّ
انتهيت طلبت من مرافقي وملا 

وحملها  الغرفة  من  الدخان  رائحة  اأ�شاع  ا  قويًّ البحر 

مبا�رسة اإىل »كاونرت« املمر�شات؛ فاأخذت اإحداهن تتبع 

الرائحة حتى اأتتنا و�شاألت اإن كان هناك من يدخن، قلت: 

يل  ف�رسحت  نعم!،  قلت:  مدخن؟«،  »اأنت  فقالت:  ل،  الآن 

ت�شديدات الأطباء على األ اأدخن لأنه �شريفع �شغطي مبا 

بالإ�شافة  اجلراحة،  اإجراء  التخدير عند  �شلبا على  يوؤثر 

اإىل اأن التدخني ممنوع متاًما يف امل�شت�شفى، وبعدها يف 

املرور الليلي للطبيب املناوب اأخذ ي�رسح ما قد يت�شبب 

يف�شلون  واأنهم  للجراحة،  تخديري  خالل  التدخني  فيه 

اأي�شا خوًفا على  لو توقفت قبل اجلراحة باأيام وبعدها 

وبني  بيني  فيما  قراري  ح�شمت  كنت  لكنني  �شغطي! 

واإذا  معاجلون،  اأطباء  وهم  مدخن  مري�س  »اأنا  نف�شي: 

كانت كتب الطب ت�رسح حالت املر�شى املثاليني الذين 

ل يدخنون؛ فعليهم يف امل�شت�شفى ابتكار عالجات ناجعة 

يف مواجهة مري�س مدخن قرر اأنه لن يتوقف!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ف�شل من كتاب ي�شدر قريبا بال�شم نف�شه
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�أحد�ث  مع  �لق�سة  هذه  �أحد�ث  تتقاطع  قد  �نتبه: 

وقعت يف �لو�قع، فلطاملا تكررت هذه �لق�سة.

»خليفة بن خمي�س املجهويل« هتف ال�رسطي الواقف 

ورقة  على  م�شمرتان  وعيناه  الق�شاء  من�شة  قرب 

ترجتف؟«  الورقة  كانت  )»ملاذا  يديه  بني  ترجتف 

تهم�س لنف�شك، اأو نف�شك تهم�س لك، »ملاذا ال�رسطي 

يف  جديد  لعله  اأو  عليه؟  امُلدعى  يعرف  رمبا  قلق؟ 

املهنة ومل يعتد اأن يجهر بالقراءة اأمام ح�شد كهذا، 

امل�شتجدين،  من  اأنه  الإطالق  على  تدل  ل  مالحمه 

الأ�شماء؟   قراءة  يف  يخطئ  اأن  يخ�شى  اأنه  اأيعقل 

قراءتها  على  يدربه  من  بالتاأكيد  �شيجد  م�شتحيل!! 

ويخاف  �شعيف  نظره  اأن  املحتمل  من  ذلك،  قبل 

اأن يت�شبب له ذلك يف تقاعد مبكر، حينها لن يكفيه 

اأ�رسته، خ�شو�شا  باحتياجات  ليقوم  التقاعد  راتب 

اإذا كانت اأ�رسته اجتماعية، تهتم مبجاملة الأقارب 

اأن  رغم  اأ�شال؛  يتزوج  مل  لعله  يدري  من  والأباعد، 

التكاثر �شمة حممودة من اأغلب الأ�رس العمانية، ياأتي 

املولود ورزقه معه، كما يقول الوَعظة، وذلك القول 

ي�شجع الفحول على توفري ثمن )العازل الذكري(. من 

الأف�شل اأن ت�شتخدم م�شطلح )العازل الذكري( حني 

�شوقية، حمرجة،  )كوندم(  لفظة  لأن  �شهادتك  تقدم 

قد ل يتعاطف معها القا�شي ..

قاعة  باب  قرب  الواقف  الآخر،  ال�رسطي  تلقف 

مالحمه،  اأتبني  اأكد  مل  ال�شم،  اجلزائية  املقا�شاة 

اأن خليفة بن خمي�س  تاأكد  اأن  اأدار ظهره حال  فقد 

ممر  يف  لي�رسخ  القاعة،  يف  لي�س  املجهويل 

)جمعة!!  املجهويل«  جمعة  بن  »خليفة  النتظار: 

ما�شك  ال�رسطي  تنبه  اأن  له،  ت�شحح  اأن  اأردت 

اأو القا�شي الغر الذي يجل�س ع�شو الدعاء  الورقة، 

�شيقف  الدعاء  ع�شو  اأن  لبد  قلت:  بجواره،  العام 

لتحوير  فطن  منهم  اأّيا  لي�س  لكن  ال�شم،  لي�شحح 

اأمني  حتى  ول  جمعة،  اإىل  خمي�س  وحتويل  ال�شم، 

َت اأذنك: رمبا  ال�رس والكتبة الآخرون واحل�شور، فاأدننْ

توهمت..(

بالعدل« بخط  اأن حتكموا  النا�س  »واإذا حكمتم بني 

كر�شي  عليه  ي�شتند  الذي  اجلدار  الآية  زينت  الثلث؛ 

للقا�شي  ال�رسطي  من  همهمات  بعد  الغر.  القا�شي 

جهر  ي�شاره؛  على  لكاتب  القا�شي  من  وو�شو�شات 

ال�رسطي  حتم�س  بعدها«،  التي  »الق�شية  القا�شي: 

وكاأنه يقلب �شفحة جديدة يف حياته : »الق�شية رقم 

....« )�شاغلتك نف�شك واأنت تنظر اإىل جمال خط الثلث 

املعلم  و�شف  لقد  واخلط..  الإمالء  ح�ش�س  بتذكر 

خطك مرة بخرب�شات القطط.، تبت�شم لنف�شك: ل حاجة 

 ... املع�شول  ل�شانك  يكفيك  اجليد  اخلط  اإىل  الآن  لك 

اأعادك �شوت القا�شي اإىل القاعة( : »هات بطاقاتهم 

ثم  للقا�شي  البطاقات  ال�رسطي  اأعطى  ال�شخ�شية« 

ثوبًا  ترتدي  �شئيلة  امراأة  التهام  قف�س  اإىل  اأدخل 

اأ�شفر  حلاف  راأ�شها  من  وين�شدل  اأخ�رس،  متهدل 

اخل�شبي  للقف�س  يكن  دوائر حمراء، مل  به  متق�شف 

باب، لكنه كان م�شيجا بنظرات ال�رسطي ال�شارمة.

اأجاب  القا�شي،  �شاأل  العقابي؟«  عبداجلبار  »اأنت   

رجل منكم�س اجل�شد - بداأ البيا�س يتبخرت يف حليته 

عزيزة  زوجتي،   وهذي  �شيادتك،  »نعم  بتودد:    -

انتباهك  )لفت  �شيادتك«،  ال�شاكية  هي  الدويهي، 

و�شوتها  ج�شدها،  �شخامة  اجلبار  عبد  امراأة  يف 

الأج�س الذي مل تفلح العباءة ال�شوداء وغ�شوة الوجه 

مع�شل«  واحد  متزوج  الرجال  »�شكله  �شرته   يف 
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اأما  ال�شخرية »؛  �شخرت لنف�شك، ثم ملت نف�شك على 

فقد حتقق يف  امللونة   الأ�شمال  ذات  القف�س  امراأة 

ظنك اأنها  خادمة للمراأة ذات ال�شواد(  ظّلت الألوان 

)ما اجلرمية  بتوتر كقط حبي�س  القف�س  تتحرك يف 

ببعيد  لي�س  الف�شول،  فيك  ا�شتعل  اقرتفتها؟  التي 

عليك  عملها..  رّبة  اأطفال  اأحد  عذبت  اأو  قتلت  اأنها 

اأ�ش�س  اأن تعذرها، فهي جمرد فتاة جاهلة، مل تتلق 

الرتبية والتعامل مع ال�شغار وقد جاءت اإىل الغربة 

من بيئة فقرية لتنفق على اأهلها هناك...(  

»احنا بن�شمع منك، لكنك تعرف ما ينفع تكون �شاهد 

وزوجتك املدعية«

اأعمل يف اجلهاز واأعرف  اأنا كنت   »طبعا �شيادتك، 

القانون« 

»طيب، قرب للطاولة، حط يدك على امل�شحف، وقول 

اأق�شم باهلل العظيم اأقول ال�شدق«...

قدمه  �شغريا  ظرفا  عبداجلبار  اأخرج  الق�شم،  بعد 

با�شتغراب  ال�شور،  القا�شي يف  تاأمل  القا�شي،  اإىل 

ذلك  فعلت  من  »هي  القف�س:  اإىل  ي�شري  وهو  �شاأل 

باملراأة  ال�شئيلة  املراأة  تلك  الذي فعلته  )ما  ؟«  بها 

يف  ال�شم  دواهي،  ال�شواهي  حتت  ما  »يا  ال�شخمة؟ 

نفثت  �شعيفه«  واملعاين  �شيفه  ال�شيفه  الغيالن، 

فيك نف�شك بع�س الأمثال ال�شعبية، مال راأ�شك هذه 

املرة اإىل جهة عبداجلبار وزوجته. »اإياك اأن تن�شى 

الق�شية التي يفرت�س بك اأن تكون �شاهدا فيها، تذكر 

ما �شتقوله« نبهتك نف�شك(.

باب  فتحت  الطريق  ويف  املطار،  �شالينها  »كنا 

ال�شيارة تريد ت�رسد، حاولت زوجتي متنعها، وت�شكر 

الباب، اأنا هني اأركز يف ال�شارع وال هني.. زوجتي 

اخللف،  يف  العفريتة  وهذي  الأمام  يف  جال�شة 

عجب  كما ت�شوف يا �شيادة القا�شي، هجمت عليها 

ال�شيارة  اأنا  وّقفت  و�رسدت،  وجهها،  يف  و�شمختها 

م�شتخدمو  ينتبه  ع�شان  اخلطر  اإ�شارات  واأعطيت 

ال�شارع، رك�شت وراها، وطوقتها مبقدار ما اأمنعها 

)منفعال(  �شيارة  ت�شدمها  ممكن  كان  الهرب،  من 

�شيادة  منها  حقنا  نريد  احنا  بلية،  لنا  وبتعمل 

القا�شي، زوجتي  �شار عندها ت�شوه يف وجهها..«

تتكلمي  »تعريف  القف�س:  اإىل  كالمه  القا�شي  وّجه 

عربي؟ اليوم املرتجم ما موجود«

»يف معلوم �شوي �شوي عربي« خرج �شوتها واهنا 

كاأنها قد �شامت لأيام عن الكالم 

»زين لي�س عورتي احلرمة؟ انتي جاية ت�شتغلي وال 

ت�شاربي

�شيم  �شيم  مي�شك  هو  بابا   جنجال،   فيه  ما  »اأنا 

منونه«  هذا  انا  ي�رسب  هو  ي�شوف  نفر  كله  دكان.. 

يف  �شفعها  عبداجلبار  اأن  على  تدّل  بحركات  متثل 

وجهها وجذبها من �شعرها، وركلها بقدمه )لو كنت 

حتت  وهو  عبداجلبار  ت�شاأل  األن  القا�شي،  مكان 

�شتكون  لكنك  عليها،  املحتمل  اعتدائه  عن  الق�شم 

حتت الق�شم بعد هذه الق�شية، طيب األن جتعل امراأته 

اأمام  وجهها  حقيقة  عن  تك�شف  بال�شواد  املغطاة 

العدالة؟، األن تطلب تقريرا طبيا بالت�شوه املزعوم؟(

املدعية:  املراأة  اإىل  كالمه  القا�شي  وجه  بعدها 

املراأة  حاولت  الق�شية؟«  عن  تتنازيل  رايك  »اأي�س 

اأن ترقق  �شوتها وهي جتيب  الأج�س  ال�شوت  ذات 

القا�شي: »ل اأنا ما اأتنازل عن حقي، ب�رساحة اللي 

�شوته ما �شويه«

»واأي�س تطلبي منها، باأي �شيء تطالبينها؟«

»اللي ي�شوفه القا�شي«

»يعني ما تطالبيها ب�شيء«

»ل، اللي ت�شوفه انته« ترمق زوجها بنظرات فيتدخل 

الرجل

»اطلبي تعوي�س، ع�شان تتعاجلي« ي�شعفها الزوج

همهم  القا�شي«  �شعادة  تعوي�س  اأطلب  »هيه، 

القا�شي للكاتب ميليه قبل اأن ي�شاأل املتهمة: »عندك 

�شوؤال لل�شاهد؟« ردت املراأة ال�شئيلة با�شطراب: »ما 

مالب�س،  من�شان  �شنطة  يريد  اأنا  ب�س  فيه،  ما  فيه.. 

القا�شي  حدج  مالب�س«  بدل  فيه  ما  يوم  ت�شعة 

اجلبار  عبد  لكن  �شيء  بقول  وهّم  بنظرة  عبداجلبار 

�شبقه قائال: »خال�س بنعطي�س ال�شنطة« 

)كانت عيناك تدمعان، واأنت تتابع امل�شهد بح�رسة، 

فكرت اأن ترتك قاعة املحكمة، لكنك تذكرت اأنك هنا 

لت�شهد على ق�شية ل تعرف عنها اإّل ما �شتقوله من 

ع�شل الكالم...(.
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209 \  روائي وفنان من فل�سطني 

مدخل:

  على مدار اأكرث من خم�سمائة �سفحة يف ثالثة كتب 

ت�سكل اأجزاء امللحمة هي ) الريح ، الرتاب ، الب�رش ( 

ملحمية  �ساعرية  بلغة  اهلل  ن�رش  ابراهيم  بنا  يحلق 

متتبعا اآثار الأمل الفل�سطيني عرب زمن ميتد لب�سعة 

عقود ، من اأواخر �سني العهد الرتكي اإىل عام النكبة 

، عام 1948 .

الرتاب  ، بني ع�سق  والأمل  ابراهيم بني احلب  يتنقل 

بني   ، الن�ساء  من  بالفاتنات  احلب  ووله  والأفرا�س 

متاوج �سنابل القمح و�سهيل اخليول ، بني زغاريد 

الن�ساء وع�سق اجلمال ، بني في�س العادات والتقاليد 

الرا�سخة والرتمن باأغنيات الفرح اإىل التفجع بالندب 

على الراحلني . �سيول من الدماء واأنهار من الدموع . 

تع�سف و�سلف حمتلني وغزاة ، يواجه بتمرد عا�سقني 

ل ينت�رشون رغم بطولتهم ، كما مل ينت�رش جليات 

�سموخ وكربياء   .  ، عام  اآلف  ثالثة  قبل  داود  على 

. عمالة  اأ�سالة ونبل . كرم ورجولة . حب وحرب   ،

ونذالة . تواطوؤ وتاآمر . قتل وتدمري . ترحيل وتهجري 

و�سجون . حرق ون�سف بيوت . اإنها القيامة ! قيامة 

�سعب اأبى اأن يركع على اأقدام الغزاة ، وظل خمل�سا 

لرتاب اأجنبه ، كما كان خمل�سا طوال ثالثة اآلف عام 

ونيف ، ليواجه الغزاة القادمني ، م�سلحني بال�سيوف 

والوعود الإلهية ، ليبيدوا الإن�سان واحليوان .

باحلاج  ممثال  التاريخ  اأعماق  من  جليات  ينه�س 

خالد ليواجه ديفيد ، وتنه�س دليلة من العمق نف�سه 

لتق�س �سعر �سم�سون ، �رش قوته . 

بوطاأته  متالعبا  التاريخ  �سفحات  ابراهيم  يطوي 

بني تقدمي وتاأخري وجتاوز، ليجعل الزمن ماثال بني 

اجتماعية  حالت  من  متنقال   ، به  ،متحكما  يديه 

لأن  ، جاهدا  تاريخية  وثائقية  اإىل حالت  متخيلة 

 ، التاريخي  بالوثائقي  امللحمي  املتخيل  مياهي 

ليوحد بينهما يف اأفق ميتد طويال ليغطي �سفحات 

امللحمة ، م�سفيا عليها جمالية خطابية مل يطرقها 

ويبلغها كاتب من قبل .

الثانية  قراءتي  خالل  لإبراهيم  يل  ر�سالة  يف 

للملحمة للكتابة عنها ، قلت :

على  ذرفتها  كما  حياتي  يف  دموعا  اأذرف  مل   (

يتعلق  مواقف  وعلى   ،  ، امللحمة  هذه  �سفحات 

معظمها بالعادات والتقاليد والتعامل مع اخليول ، 

النا�س الطيبني و�سكل   مما تاأ�سل يف نفو�س هوؤلء 

كما  حياتي  يف  اخليول  اأحب  مل   ، اأرواحهم  ن�سيج 

العامل  يف  كاتبا  اأن  اأظن  ول  الرواية  يف  اأحببتها 

كتب عن اخليول بهذه املحبة وهذا الوله .. �ساعرية 

ما   .. بجدارة  عنوانها  ا�ستحقت   رواية   .. مده�سة 

رمبا  كثريا  اأراحتني  الدموع  هذه  اأن  قوله  اأ�ستطيع 

لأنني كنت يف حاجة اإليها ، لي�س لأغ�سل عيني بل 

لأنف�س عن حايل ! ( 

التي  الثالثة  الكتب  مع  الإمكان   قدر  �سنتوقف 

�سملتها امللحمة ، كل كتاب على حدة ، لعلنا بذلك 

نلم بهذا العامل الذي ر�سمته بتوؤدة وجلد ومعاناة ، 

خطها قلم ابراهيم ن�رش اهلل .

* الكتاب الأول : الريح .

حممود �شاهني  \

يف »زمن اخليول البي�ضاء«

 لـ ابراهيم ن�صر اهلل
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�سم  الكتاب الأول 56 ف�سال ح�سب ترقيمي ، اإذ مل 

يرقم ابراهيم الف�سول . �سملت 182 �سفحة ، بداأت 

بـ»حافة  وانتهت  الفر�س(   ( احلمامة  »و�سول  ب 

القيامة« حيث هبت عا�سفة هوجاء كادت اأن تقتلع 

البيوت والأ�سجار .

)احلمامة(  م�رشوقة  فر�س  با�ستجارة  الكتاب  يبداأ 

ل�سارقها  الإذعان  تاأبى  حممود،  احلاج  مب�سافة 

الفر�س  نحو  واآخرون  خالد  وابنه  احلاج  يهرع   ،

راأى  اأن  ما  هاربا  وفر  عنها  نزل  الذي  وفار�سها 

الهارعني اإليه.. 

النهاية  اأما  العثماين  العهد  يف  كانت  البداية  هذه 

يف  النار  اأطلقت  حيث  الربيطاين  العهد  يف  فكانت 

ليلة العا�سفة على الإبن خالد الذي غدا حاجا .

هيمن  �ساعري  ملحمي  بنف�س  روايته  ابراهيم  يبداأ 

الأوىل  ال�سفحة  فمن   ، بكامله  الأول  الكتاب  على 

املجازي  الت�سبيه  وظف  حني   ، النف�س  هذا  نلم�س 

لو�سول الفر�س البي�ساء وا�سفا اإياها بكتلة ال�سوء :

على  ال�سيطرة  ا�ستطاع  ما  يحاول  الفار�س  كان   «

التي  ال�سوء  كتلة   ، حتته  املتقافزة  ال�سوء  كتلة 

 . اللجام  ي�سببه  الذي  الأمل  بذلك  تعانده غري عابئة 

حرارة  مع  حمرتقة  همهمات  يت�ساعد  الذي  الأمل 

اللهاث . تطلعت كتلة ال�سوء اإىل الأعلى وراحت تطلق 

 : �سهيلها املجروح . عند ذلك �ساح احلاج حممود 

يا رجال هنالك حرة ت�ستغيث . اأجريوها«. )�س9(

الأ�ساطري  عامل  اإىل  ينقلنا  حممود  احلاج  �سياح 

نفو�س  يف  متاأ�سلة  عميقة  ومفاهيم   واحلكايات 

اأهل البلدة ، فهو عرف من همهمة الفر�س و�سهيلها 

اأنها خمطوفة واأنها ت�ستغيث ، فهب الرجال وامتطوا 

الفر�س  لت�سبح   . كان  ما  وهذا  لنجدتها  خيولهم 

لدى  املع�سوقات  من  ذلك   بعد  وحفيدتها  وابنتها 

الأ�رشة وخالد ب�سكل خا�س ، حتى اأنه مل يجد غريها 

ليهيم بحبه بعد وفاة زوجته الأوىل ) اأمل ( مت�سممة  

بتناولها حفنة قطني . وليظل ا�سم )احلمامة ( مالزما 

لالأفرا�س الثالث رغم انتمائهن اإىل ثالثة اأجيال .

والأعراف  والتقاليد  العادات  ومثول  املفاهيم  هذه 

والبطولت  واملاآمت  الأفراح  وزغاريد  واأغاين 

يف  بقوة  مثلت  التي   ، واحلب  والتفاين  واملكرمات 

الكتاب �سكلت الن�سيج الروحي لأبناء البلدة ور�سمت 

مقومات ال�سخ�سية الفل�سطينية .

لقاء  ابراهيم  لنا  ي�سف  موؤثر  عاطفي  م�سهد  يف 

طارق ابن ال�سيخ ال�سعادات بفر�سه احلمامة :

. هداأت  راأ�سها  اأخف�ست   . »اأخذ وجهها بني راحتيه 

انحنى  اإليه  املتطلعة  العيون  ده�سة  ،واأمام  متاما 

اأم�سك بحافرها   . ا�ستوى على ركبتيه  اأمامها حتى 

بهدوء  قبله   . اإليه  منحته  وقد  برفق  رفعه   . الأول 

واأعاده اإىل الأر�س بهدوء اأكرث . ثم اأم�سك بحافرها 

الثاين وقبله بالطريقة نف�سها وهي تراقبه بانفعال« 

) �س 30 (

�سلوك  اأعمق  اأمام  امل�سهد  بهذا   ابراهيم   ي�سعنا 

روحي اأخالقي يعرب عن العالقة الإن�سانية احلميمة 

التي تربط العربي مبا ميلكه من ما�سية واإبل واأغنام 

، واخليول ب�سكل خا�س ، وقد تاأتي الإبل بعدها . 

ال�سيخ  يروي  اخليول  عن  املحزنة  الق�س�س  ومن 

كمموا  اأ�سيل  ح�سان  انتحار  عن  ق�سة  ال�سعادات 

عينيه لي�سفد اأخته ، وحني رفعوا الكمامة بعد امتام 

عن  فامتنع   . اأخته  �سفد  اأنه  احل�سان  اأدرك   . الأمر 

الأكل وال�رشب اإىل اأن مات .

اأعاد  كيف  ابراهيم  لنا  يروي  ال�سيوخ  حكمة  وعن 

ال�سيخ نا�رش )اأمل( اإىل خالد بعد اأن طلقها خطاأ قبل 

وفاتها ، فقد قال اإنها اأحلى من ال�سم�س والقمر ، وهذا 

الكالم تطاول على خلق اهلل ح�سب الأعراف ل يجوز ، 

ومن يرتكب هذا اخلطاأ ت�سبح زوجته بحكم املطلقة 

، مما اأوقع خالد يف حزن وكمد �سديدين ، دفعاه اإىل 

اأن يجوب البالد طول وعر�سا بحثا عن حل . وحني 

النا�س  بجمع  الأخري  قام   ، نا�رش  ال�سيخ  اإىل  جاء 

لل�سالة وتعمد اأن يخطئ يف �سورة التني قائال :.. لقد 

فاعرت�س   ! تقومي  اأح�سن  يف  والقمر  ال�سم�س  خلقنا 

ما   : و�ساألهم  ال�سالة  ال�سيخ  . قطع  امل�سلني  بع�س 

يف  الإن�سان  خلقنا  )لقد   : ردوا  ؟  اهلل  يقوله  الذي 

اأح�سن تقومي(  فقال ال�سيخ »مادمتم تعرفون اأن اهلل 

يقول ذلك واأن الإن�سان هو اأجمل خلق اهلل ، فلماذا 

تفرقون بني الرجل وامراأته ؟«

هذه الأجواء امللحمية التي تنهل من الن�سيج الروحي 

عامل  اأو  فردو�سية  اأجواء  يف  جتري  تكن  مل  للنا�س 
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فردو�سي كما قال بع�س النقاد ، فتع�سف العثمانيني 

وال�رشائب  ال�سفحات  من  الكثري  يف  ماثال  كان 

الباهظة التي يفر�سونها مل تكن حتتمل فقد طالت 

حتى غطاء الراأ�س ، كالكوفية والعمامة والطربو�س 

! . ونهب الأموال   واخليول وذبح املوا�سي والدجاج 

وتدمري  البيوت  وتخريب   ، الدرك  قبل  من  واحلمام 

احلقول .. و�سوق الرجال اإىل حروب ل يعرفون اأين 

تهرب  اإىل  اأدت  منها  يعودون  ل  وقد  رحاها  تدور 

تع�سف  ذلك  !ىل  اأ�سفنا  واإذا   .. اجلبال  يف  كثريين 

عمالء ال�سلطة يكون الظلم الواقع على النا�س فظيعا 

.. فالهباب كان يقتل اأي رجل يعرت�س على مطالبته 

بالأموال ، وكان يخطف من الن�ساء الأجمل مبوافقة 

الأهل اأو عدمها ، حتى اأنه قتل زوج ريحانة وتزوج 

ل�سكان  مكيدة  كان  موته  حتى   ، اأذلته  واإن  منها 

البلدة حني طلب اإليهم اأن يربطوه باحلبال ويجروا 

القب�س  القاء  اإىل  الدرك  البلدة مما دفع  جثته حول 

على املئات باجلرم امل�سهود . فاأين الفردو�س الذي 

حتدث عنه النقاد ؟!

هذا عدا ال�رشاعات الع�سائرية التي كانت تدور بني 

والتي كانت   ، وتابعيها  البلد  الكبرية يف  العائالت 

الذي  الدير  اإىل  النا�س  .. وما يدفعه  ال�سلطة تغذيها 

البلدة  لأرا�سي  و�رشاء  ملكية  عقود  لفق  اأنه   تبني 

البلدة خدما وعبيدا  �سكان  اأ�سبح  ، بحيث  وبيوتها 

له !

بطولت خالد بداأت تظهر �سيئا ف�سيئا اإىل اأن توجت 

مبالحقة حم�سلي ال�رشائب ) الدرك ( ليال ل�ستعادة 

الدرك  اأفراد  على  ق�سى   . نهبوه  ما  وكل  احلمامة 

توج  اأن  اإىل   ، الليل  عتمة  يف  واحدا  واحدا  جميعا 

قائد  بقتل  بهم  فعلوه  وما  والنا�س  للبلدة  انتقامه 

املجموعة ) الياور ( واأعاد احلمامة وكل ما نهب اإىل 

.. وبهذا يكون خالد قد توج فار�سا للبلدة  اأ�سحابه 

من قبل جميع �سكانها .

مبا  اجلبال  يف  م�رشدين  البلدة  اأبناء  معظم  اأ�سبح 

فيهم اأولد احلاج حممود ، خالد وم�سطفى وحممد 

اأختهما  بزيارة  وم�سطفى  حممد  قام   . و�سامل 

العزيزة ليال . وبناء على و�ساية مل يكن زوج العزيزة 

البيت  بتطويق  الدرك  قام  منها  بريئني  والهباب 

واألقي القب�س عليهما ليعدما يف القد�س بعد يومني. 

اأخوية وهو يحت�سن وجه احلمامة التي  بكى خالد 

�ساركته البكاء .

مل يكن التع�سف هو م�سكلة النا�س بل القحط اأي�سا .. 

الرجل جرعة ماء يروي بها  الآبار ومل يجد  »جفت 

ظماأ اأولده ، اأو ظماأ خرافه » » ويف ال�سهول العالية 

كانت التجارة الرائجة التي يزداد بها الهباب غنى 

اأما اخليول فكان   ، ب�سلة تنب  النعجة  ، هي مبادلة 

الأمر معها خمتلفا متاما«  ) 153(

 .. واأولدها  هي  زوجها  بيت  تركت  التي  العزيزة 

تلة  �سيله من على  هالها يوم عا�سف ممطر جرف 

راحت   .. قربيهما  من  اأخويها  اأ�سالء  البيت  تعلو 

الباب  اأمام  الأ�سالء قد جتمعت  لتجد  ال�سيل  تالحق 

غابت   . البيت  دخلت   « جدار  جانب  اإىل  زاوية  يف 

�سوداء  بعباءة  ملتفة  كانت   ، ، وحني خرجت  قليال 

حتجبها متاما فوق ظهر اجلليلة .« ) 158 (

لقد ذهبت العزيزة وقتلت زوجها عبد املجيد ، فيما 

من  ابنيه  وعظام  اأ�سالء  يجمع  حممود  احلاج  راح 

زاوية اجلدار ويدخلها اإىل داخل احلو�س ليتم دفنها 
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فيما بعد ثانية يف قرب واحد .

ينهي ابراهيم الكتاب الأول بظهور الإنكليز ليطوي 

 ، ملاما  اإل  اإليه  يعود  ول  العثماين  الزمن  �سفحات 

خالد  ا�سم  اإىل  احلاج  لقب  باإ�سافة  ذلك  اإىل  م�سريا 

ليلية  انكليزية  دورية  يد  على  اغتياله  وحماولة 

برفقة اأحد العمالء . 

* الكتاب الثاين : الرتاب .

 )208  ( �سملت  ف�سال   )41( الثاين  الكتاب  احتوى 

�سفحات .

يبداأ الف�سل الأول بعودة احلجاج واإطالق الزغاريد 

والأغاين و�سباق اخليول . ونكت�سف يف الف�سل الثاين 

الربمكي  ابنة  �سمية  من  تزوج  قد  خالد  احلاج  اأن 

التي كانت قد �سممت على الزواج منه بعد �سهرته 

رغم اأنه كان يخطب فتاة ثانية هي يا�سمني .

وبنتني  اأبناء  ثالثة  �سمية  من  خالد  احلاج  ينجب 

ونعرف اأنه تزوج منها يف اأواخر اأيام العهد الرتكي .

الأحياء  املواليد  بتعداد  يقوم  ابراهيم  اأن  يالحظ 

منهم والأموات ليتجاوز الزمن اإىل بدايات ال�رشاع 

تلت  التي  الأوىل  الأعوام  حفلت  فقد   ، الإنكليز  مع 

مل  الأو�ساع  لأن  الهدوء  بع�س  العاملية  احلرب 

تتو�سح بعد اإىل اأين تتجه وكان النا�س منهكني من 

حتركات  اإل   1936 ثورة  ي�سبق  ومل   .. احلرب  اآثار 

قليلة كان اأ�سهرها ما �سمي ثورة الرباق �سنة 1929 

.

يتغري احلاج خالد بعد زواجه ح�سب ما ي�سري ابراهيم 

» كما لو اأنه طوى كل ال�سفحات القدمية مرة واحدة 

، كما لو اأنه اأغلق كتاب املا�سي ، مل تعد الإبت�سامة 

تفارق �سفتيه اأبدا اإل حني يغ�سب« ) 189(

الجتماعية  التحولت  من  العديد  الكتاب  ي�سهد 

مع�سكرات  يف  والعمل  وحممود  ناجي  وزواج 

لالإنكليز. من اأطرف ما فيه ولع فاطمة باحليوانات 

والتخاطب معها والتاأثري عليها فاجلمل الهائج يهداأ 

.. وق�س�س وحكايات  اأمامها والغزالة ت�ستجري بها 

كثرية عن العمل واملا�سي ، واكت�ساح اجلراد للبلدة 

م�ستعمرة  واإقامة   .. الأر�س  ، وفر�س �رشائب على 

يهودية على قمة تل جماور للبلدة ، واحلمدي ياأخذ 

وا�سطهاد  الإنكليز  مع  التعامل  يف  الهباب  مكان 

النا�س . وظهور ال�سابط الإنكليزي برت�سون املولع 

اجتمعا  نقي�سان   . ال�سعر*  وكتابة  الهمجي  بالقتل 

يف �سخ�س كائن يقتل دون رحمة وي�رشع يف ركل 

�سعرا  ويكتب  موتها،  بعد  اأو  حتت�رش  �سحيته وهي 

يف اليوم نف�سه . يتم قتله فيما بعد .

من املهم يف هذا الكتاب هو دخول الوثيقة التاريخية 

كهام�س ي�سند ما يتطرق اإليه اخلطاب الروائي . فبعد 

) ثورة الرباق ( جند  اأول �رشطي بريطاين يف  مقتل 

�سابا   26 اعتقال   « اإىل  الهام�س  يف  ي�سري  ابراهيم 

الدفاع عن حائط  ثورة  �ساركوا يف  فل�سطينيا ممن 

الرباق يف القد�س واأ�سدرت بحقهم اأحكاما بالإعدام 

يف حماكمة �سورية ، ثم خففت احلكم عن 23 منهم 

اإىل ال�سجن املوؤبد ، واأبقت حكم الإعدام بحق كل من 

ومت   ، الزير  وعطا   ، حجازي  وفوؤاد  جمجوم  حممد 

اعدامهم يف �سجن عكا يوم 1930/6/17. وقد اأعدم 

من املحكومني يف �ست �سنني )على يد الإنكليز( يف 

فل�سطني وحدها اأكرث مما اأعدم يف اململكة العثمانية 

الكبرية يف عهد ال�سلطان عبد احلميد الذي طال اأكرث 

من ثالثني �سنة ( ) 262( 

يف  النار  باإ�رشام  ذلك  بعد  الوقائع  تت�ساعد 

امل�ستوطنة ومداهمة الإنكليز للبلدة واعتقال الرجال 

الرجال  بع�س  مقتل   .. والبيوت  احلقول  واإحراق 

واإهانة احلاج خالد من قبل برت�سون بنزع �ساربيه.

)278 (

اغتياله  حماولة  بعد  احلياة  اإىل  يعود  خالد  احلاج 

التي مت ا�ستباق احلديث عنها يف نهاية الكتاب الأول 

. وكانوا قد حفروا له قربا اإىل جانب ابنيه ، غري اأن 

معجزة طبية اأنقذت حياته يف امل�ست�سفى الذي نقل 

اإليه . ليتم اعتقاله على اأثر مقتل �سقيق النجار . غري 

اأنه هرب من ال�سجن ليتحول اإىل ا�سطورة وي�رشع يف 

يف  الإنكليز  �سد  للن�سال  قتالية  جمموعات  قيادة 

القب�س عليه  ثورة 1936 . وحني مل يتم لبرت�سون 

قام بن�سف بيته .

معارك  طاحنة مع الإنكليز .. وجلوء احلاج خالد اإىل 

ال�سام لب�سعة اأ�سهر.. واإعدام ابني العزيزة فايز وزيد 

بتهمة قتل �سابط وثالثة جنود بريطانيني . ) 341( 

م�ساهد موؤملة حلزن العزيزة على ابنيها وهي تلطم 
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خديها وت�رشخ وتبكي وتتمرغ على �سجاد امل�سجد 

الأق�سى وكاأنها تريد هلل اأن ي�ساركها ماأ�ساتها ..

تعذيب �سكان البلدة باأن يبقوا طوال الليل يف العراء 

يف ف�سل ال�ستاء . ون�سف وتدمري للبيوت ..

اإىل  يوؤدي  كمني  يف  معه  ومن  خالد  احلاج  وقوع 

مع  برت�سون  يفعله  كان  ما  وعك�س   . ا�ست�سهاده 

�سحاياه اأمر جنوده بحفر قرب للحاج خالد وبح�سور 

اجلرنال مونتغمري قائد القوات الإنكليزية يف �سمال 

فل�سطني . مت »اإطالق الناريف الهواء حتية للحاج يف 

وال�سباط  ومونتغمري  برت�سون  كان  الذي  الوقت 

الكبار يوؤدون التحية الع�سكريى للج�سد امل�سجى« ) 

)375

 �سنكتفي بهذا القدر من اأهوال الكتاب الثاين لننتقل 

اإىل الكتاب الثالث:

* الكتاب الثالث : الب�رش .

 )24( يف  �سفحة   )116( الثالث  الكتاب  �سمل 

حمل  حل  الذي  )منويل(  الأب  بع�رش  بداأت  ف�سال 

البلدة  بحرق  وانتهت  الدير  يف  ثيودور�س   الأب 

وتهجري ال�سكان اإىل املنايف و�سط الدموع والأحزان 

والويالت ليطول الفراق وميتد اإىل الزمن احلا�رش .

اأهلها  و�سعي  البلدة  اأرا�سي  مل�سادرة  ي�سعى  الدير 

لدى �سليم بيك الها�سمي للم�ساعدة  . مقتل برت�سون 

ب�سباك  تعلق  منهكة  �سمان  طيور   . الثوار  يد  على 

ال�سيادين على �ساطئ بحر يافا وحممود ابن احلاج 

الهادية  اأر�س  ق�سية   . ليلى  حب  يف  يغرق  خالد 

اإىل  واللجوء   .. الها�سمي  ابن  املحامي  اأمام  تخ�رش 

تكون  اأن  ا�سرتط  الذي  املرزوقي  �سليم  املحامي 

يقولها يف  كلمة  مقابل كل  حقوقه خم�سني جنيها 

املحكمة !. الدير يحاول بيع اأرا�سي البلدة ليهودي 

جلماعة  يت�سدون  النا�س  من  وح�سد  �سامل  واحلاج 

البائع وال�ساري .مقتل اثنني وجرح اآخرين بقذائف 

بالبولي�س  يلتحق  ناجي   . امل�ستوطنة  من  اأطلقت 

الإنكليزي ، لي�ساعد النا�س يف احل�سول على ال�سالح 

من مع�سكرات الإنكليز . حممود يغدو �سكرتري حترير 

كاإبن  ا�سمه  ل�ستغالل  فيها  يعمل  التي  لل�سحيفة 

لليلى  حممود  حب  تكت�سف  عفاف   . خالد  للحاج 

املوت  طعم  يذيق  ليلية  حرا�سة   نوبة  يف  ناجي   .

مل�سرت ) كمن ( قائد املع�سكر.�سمعة الها�سمي، )رجل 

املندوب  اإىل  فيلجاأ  النا�س  بني  ت�سوء  بريطانيا( 

ال�سامي  ليعتقل اأمام النا�س وي�سجن لثالثة اأ�سابيع 

يف �سجن مفتعل بخم�س جنوم ليخرج بعدها بطال 

مع�سكر  من  ال�سالح  ي�سلبون  البلدة  اأبناء   . وطنيا 

انكليزي مب�ساعدة �سابط عربي .

والأهايل   ، البلدة  اأرا�سي  ق�سية  يك�سب  املرزوقي 

يجمعون موا�سيهم ليطلقوها دفعة واحدة اأمام جلنة 

الك�سف التي اأر�سلها القا�سي لإثبات ملكية الأر�س 

باأن النا�س مالك ولي�سوا عبيدا وعمال :

والأغنام  واخليول  والأبقار  اجلمال  اندفعت   «

والكالب والقطط والدجاج كلها معا ،وخلفها النا�س 

ي�ستحثونها ويندفعون معها« ) 465(

مل يكن من ال�سهل على �سامل �سحاده عد الكلمات التي 

نطق بها املحامي  املرزوقي يف  قاعة املحكمة ، 

األف كلمة وبهذا يتوجب على  اأن تكون  فاتفق على 

بهت  جنيه!  األف  خم�سني  يدفعوا  اأن  البلدة  �سكان 

اجلميع و�سمتوا .. تنازل املرزوقي عن ن�سف املبلغ 

والوثائق  الكوا�سني  بع�س  ال�سكان  اإح�سار  مقابل 

 . �سامتني  الرجال  ظل  وحني   . امللكية  تثبت  التي 

قال املرزوقي :

» حني قلت لكم اأريد خم�سني جنيها مقابل كل كلمة 

اأقولها . يا اأخوان مل اأكن اأريد اإل �سيئا واحدا ل غري ، 

اأن اأتاأكد من اأنكم م�ستعدون لفعل اأي �سيء من اأجل 

قريتكم . لقد اأعدت لكم الهادية نعم . ولكني اأعدتها 

يل اأي�سا ، اأم اأنكم تعتقدون اأنها لكم وحدكم ؟!! 

 (  « الرجال  عيون  من  الدمع  طفر  اللحظة  تلك  يف 

)468/467

مل  اأنه  يدعي  الإنقاذ  وجي�س  حتتدم  عديدة  معارك 

يتلق اأوامر للم�ساركة يف القتال .

جميع  وحرق  انكليزية  لقافلة  كمني  ن�سب 

م�سفحاتها . يقول متحدث : ) ما ح�سل ذلك اليوم ل 

ميكن اأن اأن�ساه اأبدا . ل،ل ميكن( 

كتابة ا�سم احلاج اأمني احل�سيني على حمار دار به 

النا�س  غ�سب  اأثار   ، يهودا  حمانيه  �سوارع  اليهود 

�سوق  نهب  فل�سطني ومت  اأنحاء  كافة  فانتف�سوا يف 

ال�سماعة واإحراقه .
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من  ال�سهر،  هذا  مثل  ويف  بال�سبط،  �سنة   ثالثني  قبل 

�سنة 1985، اأعلنت  دار ن�رش �سوي�رشية مغمورة يف ذلك 

)ديوجن�س  دار  وهي   ، زوريخ  مبدينة  ومقّرها  الوقت،  

ة  ق�سّ )العطر،  بعنوان  لرواية   اإ�سدارها   عن  فرلج( 

والثالثني  ال�ساد�سة  يف  �ساب  اأملاين  لكاتب   ، قاتل( 

النا�رش على غالف الطبعة  العمر.  وورد  يف كلمة  من 

مدينة  من  اأملاين  *كاتب  باأّنه   املتوا�سعة،   الأوىل 

، ويتمّتع بح�ّس ون�سج 
ّ
ميونيخ واأنّه روائي واعد واأملعي

اأدواته  مع موهبة نادرة يف  وقدرة فائقة ومتّكن من 

ل  اأ�سلوبه  واأّن  وعمق،  ب�سال�سة  ال�رشدي   الن�سيج  حبك 

 املمتع، على الّرغم من اأنها 
ّ
يخلو من الت�سويق البولي�سي

روايته الأوىل*. 

ولكّن اأحدا من الّنقاد الكبار، مل يتحّم�س للرواية، �سواء 

يف �سوي�رشا حيث ُن�رشت،  اأو يف اأملانيا، حيث ُعر�ست 

الرواية  وقوبلت  بل  الكربى،  املكتبات  من  العديد  لدى 

بع�س  �سوى  عنها  يكتب  ومل  �سديد،  بربود  البداية   يف 

والثالث  الثاين  ال�سّف  من  الذكر  خاملي  ال�سحافيني 

ذلك  كان  ورمّبا  الإنت�سار.   حمدودة  اأدبية  منابر  ويف 

�سّناع  بني  ال�رش�س   والتناف�س  العالقات  فتور  ب�سبب 

الأملعيون  الأملان  فالّنقاد  البلدين،   كال  يف  احلدث  

اإ�سدار  كّل  مع  �سديد  بحذر  عادة  يتعاملون  والكبار، 

اأّول، والّنقاد  اأملانيا  اأملانية ل ي�سدر يف  ابداعي بلغة 

توّج�سا  اأكرث  كانوا  امُلقابل،   يف  �سوي�رشا  يف  الكبار 

�ساربة   تاريخية  �رشوف  ب�سبب  الأملان،   الكّتاب  من 

منت�سف  منذ  ال�سوي�رشي  ال�سعب  وجدان  يف  بعمق 

الثالثينات، وحّتى  قبل اندلع احلرب العامليّة الثانية، 

مع بداية هيمنة اأبواق الدعائّية النازية، وجتنيد الكّتاب 

اآلة  جربوت  عرب  القدمي،  الآري  احللم  خلدمة  الأملان  

)الربوباغاندا( النازّية. ولكّن  رمّبا اأي�سا ب�سبب طبيعة 

اأي�سا. فهو يبدو دائما  ) باتريك زيو�سكيند( الإنطوائّية 

احلوارات  اإطالقا  يقبل  ول  وعنيد،  متعاٍل،  وكاأّنه 

الأ�سواء  ويرف�س   ب�سّدة،   منهم  وينفر  بل  ال�سحفّية، 

والّدعاية  ودعوات املنابر الإذاعّية والتلفزيونّية ب�سّدة  

وب�سكل  نهائيا  ويرف�س  املجادلة،  يقبل  ل  وحا�سم  

قاطع املوافقة على الرت�ّسح لأّي جائزة اأدبّية، مهما كان 

ويكتفي  اأجنبّية.  اأم  كانت  قيمتها، حملّية  اأو  م�سدرها 

الأتراك   ب�سارع  خاملة  �سغرية  بحانة  اليومي  بال�سّكر 

ودقيق  �سارم  نظام  على  حمافظا  مدينته،  مبيونيخ، 

جلدولة مواعيده.  فهو يجل�س اإىل طاولته كّل يوم  بداية 

من ال�ّساعة اخلام�سة م�ساء، ويغادرها يف تاك�سي عند 

ال�ساعة الواحدة  اأو الثانية �سباحًا يف نهاية الأ�سبوع. 

اإىل  و�ساخ�سا  �سامتا  يجل�س  الفرتة،  هذه  وخالل 

اأو منف�سة ال�سجائر، ل يقراأ ول يكتب ول يرّد  الّطاولة 

اإل باإمياءة من راأ�سه اأو يديه وتقل�ّس ع�سالت وجهه اأو 

انفراجها،  معرّبا عن املوافقة اأو الّرف�س. 

وتنّفر  تزعج  اأن   �ساأنها طبعا  الطبيعة، من  ومثل هذه 

وال�سما�رشة  والّنقاد  ال�سحفيني  من  املتحّم�سني 

كّل  بها  واملوؤمنني  الإعالمية  الآلة  يف  املنخرطني  

العا�سمة  اأملانيا،  ويف  وقناعة.   مبداأ  وعن  الإميان 

واأن  بّد  ل  ب�ساعة،  �سيء  كّل  العاملية،  القت�سادّية 

اأّن عوائد  ُي�ستثنى الأدب من ذلك طبعا، بل  ت�سوّق. ول 

املرتبة  يحتّل  اأملانيا،  يف  والأدب  الثقافة  ت�سويق 

احلربّية  الآلت  تر�سانة  عائدات  بعد  مبا�رشة  الثالثة، 

والإنتاج  ال�سّخمة  والتكنولوجيا  وامليكانيكّية 

امِلزاجي، الذي تتجّند له �رشكات  وموؤ�س�سات عمالقة، 

)الُقمار(  والرهان  والتبغ  الكحولية  امل�رشوبات  ل�سنع 

واألعاب الت�سلية.   

)�سبيجل-  جمّلة  ن�رشت  فقط،  �سنة  مرور  وبعد  ولكن  
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كمال العيادي  \

 رواية )العطر(..

مدر�سة روائّية مغلقة للأبد 



احتفى  نقديا،  مقال  ال�سيت،  ذائعة  الأملانية،  املراآة( 

بالرواية اأمّيا احتفاء، وب�رّش باأّن الكاتب الروائي املبدع  

  ،
ّ
ال�رشعي الوريث  هّو  زيو�سكيند(،  )باتريك  ال�ساب 

ابداعّيا  لعمالقة ال�رشد الأملاين، وذكر اأّنه ل يقّل موهبة 

فالزر(  )مارتني  وامل�ساك�س  بول(  )هرني�س  العظيم  عن 

والي�ساري امُلحّنك )جونر غرا�س( وغريهم. 

)العطر(  رواية  كانت  حّتى  �سنوات،  ثالث  مت�س  ومل 

يف  العر�س  ودور  املكتبات  اأغلب  واجهات  تت�سّدر 

واأربعني  �سبعة  عن  يزيد  ملا  ُترجمت  اأن  بعد  العامل، 

ن�سخة،  مليون  ع�رش  �سّتة  من  اأكرث  منها  وبيع  ُلغة، 

الكربى وهوليود،  ال�سا�سات  اإىل  واأمتّد جناحها لحقا  

الأملاين )طوم  باإخراجه  اأحداثها قام  عرب فيلم  يج�ّسد 

تيكوير(، �سنة 2006، وحت�سّل  زيو�سكيند  مقابل توقيع 

العقد واملوافقة على حتويل روايته الوحيدة اليتيمة اإىل 

من  معفاة  يورو،  ماليني  ع�رشة  قدره  مبلغ  على  فيلم، 

ال�رشائب.  

تدور اأحداث الرواية يف القرن 18 يف ف�ساءات  )باري�س( 

و)اأوفرن( و)مونبيلييه( و)كرا�س(. و تروي �سرية حياة 

�سخ�سية  وهي    ، جرونوي(  باتي�ست  )جان  ال�سّفاح  

غرائبية  خُمتلقة،  �سديدة  التعقيد ومنبثقة من العوامل  

حياته  تطور  الرواية  وتتابع  باري�س   ملدينة   ال�سفلى 

 لل�سمك، مليئ 
ّ
منذ حلظة ولدة املوؤ�سفة، يف �سوق �سعبي

اأن   اأّمه  حتاول  حيث  والقاذورات،   الكريهة  بالروائح 

تتخّل�س منه مبا�رشة بعد ولدته، وتقطع �رّشته ب�سكني 

اأن  قبل  ال�ّسمك،  وبقايا  النفايات  كوم  يف  لرتميه  قذر 

الرابعة  املّرة  كونها  فورا،  اإعدامها  ويتّم  لها  ينتبهوا 

التي تتخل�س فيها من وليد غري �رشعي ، ويتابع الراوي 

كّل  رف�ست  الذي  امللعون،  الطفل  هذا  اأحداث منّو  �رشد 

واملربّية  املر�سعة  اإىل  و�سل  حّتى  قبوله،  املر�سعات 

فرتة  ثّم  الفّظة،   القا�سّية  امل�سخ  املراأة  غايار(،  )مدام 

الدّباغ  عند  الّدباغة  مب�سانع  وعمله  املبّكر  �سبابه 

)بالديني(،   لدى  للعمل  بعد  فيما  وانتقاله  )جرميال(، 

الذي كان قد  باري�س،  العطور يف  اأف�سل �سانع وبائع 

يتعّر�س  اأن  وكاد  ال�سّم  حا�سة  وفقد  ال�سيخوخة،  بلغ 

 املعجزة الذي 
ّ
لالفال�س، قبل اأن  ينتبه اإىل هذا ال�سبي

ميتلك حا�ّسة  �سّم متطّورة وفوق ب�رشّية.

 )غرنوي(   
ّ
 الع�سامي

ّ
  وفعال ينجح ال�ساب اليافع الأمي

يف �سنع  واعادة تركيب خليط عطور بديعة، و�سديدة 

التعقيد يف تركيبتها الكيمائية، قبل اأن يتعّلم املبادئ 

ب�سكل  وينجح  املرّكز  العطر  تركيب  يف  الأ�سا�سّية 

الزبائن يتهافتون عليه،  اأ�سطوري يف ذلك، مما يجعل 

ولكّن ذلك ل يكفيه، فهو يريد  بلوغ  الكمال يف �سنعته، 

.  فيهجر النا�س ويختار 
ّ
اأر�سي وين�سد �سنع عطر فوق 

كهفا ليعتكف فيه �سبع �سنوات كاملة، مل ير فيها ب�رش، 

وبعد خروجه من عزلته،  يقّرر اأمرا خطريا  وهو اأن يقّطر 

من رائحة الن�ساء الفاتنة اأعظم عطر عرفته الب�رشّية. 

كّل  يف  ال�سديد  الذعر  يثري  ك�سفّاح  حياته  تبداأ  وهكذا 

مكان يحّل به،  وتبداأ اأجمل الفتيات الأبكار بالختفاء 

�سعرهّن..  ويجّز  يقتلهن  فهو  الأخرى،  اإثر  الواحدة 

ليلقي  ج�سديًا،   مي�س�سهّن   اأن  دون   ، مالب�سهّن  وميزق 

اأن  بعد  وعارّية،   هامدة  جثثا  ال�سارع  يف  ثانية  بهّن 

يدهنهّن مبرهم خا�س،  لي�سفطه مع روائحهّن، وليجّمع 

به عنا�رش الرتكيبة الأ�سا�سّية ل�سنع العطر امُلرّكز من 

اأثنتي ع�رش ماّدة اأولّية رئي�سة. 

القب�س  يتّم  والع�رشين،  اخلام�سة  الفتاة  اختفاء  وبعد 

عليه  ويعرتف، دون اأن يفهم ملاذا هم م�ستاوؤون منه، 

كونه مل يكن يدرك احلّد الفا�سل بني اخلري وال�رّش، بل 

نبيل  بعمل  يقوم  باأّنه   حلظة  اآخر   
ّ
وحتى يعتقد،  كان 

اأنهم   وال�سجن  التحقيق  فرتة  كامل  ويعتقد  لفائدتهم، 

حمقى ل يفهمون نبل غايته و�سموها.  

ة  من�سّ وحول  اجلّو  يف  ير�ّس  بلحظات،  اأعدامه  وقبل 

من  ا�ستخل�سه  الذي  العطر  من  واحدة   قطرة  الإعدام 

كما  احلقيقة،  ال�سعب  ويفهم  اللغط،  فيعلو  ال�سحايا.. 

وغري  بريئ  لأنه  �رشاحه  باإطالق  فيطالب  هّو  يراها 

من  عجيبة  بحالة  فجاأة  اجلميع  ي�ساب  ثّم  مذنب، 

الهيام والع�سق وال�سفاء وال�سبقّية والرغبة يف التعانق 

وممار�سة اجلن�س، وينهمكون يف م�سهد جن�سي جماعي 

اعتبار  دون  الآخر،  يح�سن  كّل  اجلميع،  فيه  ي�سارك 

اأو  القبح  اأو  اجلمال  اأو  الجتماعية  الطبقة  اأو  للقرابة 

اجلن�س..كّل يحت�سن من هّو م�سادفة اإىل جواره، مهما 

كان... و ينتهز )غرنوي( فر�سة انغما�سهم يف هذا العناق 

اجلماعي، لكي يرتكهم و يعود اإىل باري�س، وحني ي�سل 

اإىل مكان مولده، ي�سكب كّل قنينة العطر العجيب على 

ثيابه، فتتهافت عليه اجلموع وعاّمة ال�ّسعب وينه�سون 

حلمه وياأكلونه يف دقائق  من فرط الع�سق والهيام به 

برائحته ال�ساحرة.  
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يبقى  لكن  �سديد،  باإخت�سار  الرواية  اأحداث   
ّ
هي هذه 

ال�سوؤال امُلحرّي طبعا، ما الذي جعل هذه الرواية نف�سها  

ميّزها   الذي  وما  الأدب،  عامل  يف  اأ�سطورة  اإىل  تتحوّل 

اأحد  ال�سّواء،  الب�سطاء على  والقراء  الّنقاد  لكي يعتربها 

اأعظم الروايات يف التاريخ؟ 

اجلواب، لي�س ب�سيطا بالتاأكيد. ذلك اأّنه حدث فعال واأن  

تقاطعنا يف الأدب كثريا مع ظواهر مربكة، مل يجد لها 

فرواية  ومقنعا،  معقول  تف�سريا  لها  يجدوا  ولن  النقاد 

اأّن  لنوباكوف، كان من املفرو�س  )لوليتا(  مثل رواية 

تقو�ّس  واأّنها  ة  خا�سّ تنت�رش،  ول  ذريعا،  ف�سال  حتقق 

عليها  اتكاأت  كاملة  اأخالقية  واأ�س�س  ومبادئ  قناعات 

التاأثري  روافد  كاأحد  املعا�رشة،  الأدبّية   الرواية 

والإ�سالح والتقومي ولعب دور املوّجه وال�سمري العام. 

فقد  والثوابت،  القيم  بكّل  لّوحت  اأّنها  ورغم  ولكّنها، 

جنحت جناحا اأ�سطوريا، رغم ب�ساطة لغتها، ورغم اأّنها 

رغم  ولكنّها   . )املتو�سط(  ملرتبة  حّتى  ترقى  ل  فنّيا، 

ذلك، وحتى بعد كّل هذه العقود، مازالت تت�سّدر قائمة  

الروايات الأكرث مبيعا وتاأثريا يف الأدب العاملي. 

ومارغاريتا(   )املعلّم  لرواية  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 

كاتبها  موت  بعد  مرة  لأوّل  �سدرت  التي  لبولغاكوف، 

ب�سبع وع�رشين  �سنة كاملة، حيث  ما كان ينبغي لها اأن 

تنت�رش كّل ذلك النت�سار يف الحتاد ال�سوفياتي ورو�سيا  

بالذات، رو�سيا التي كانت مت�سغ وجترّت ما يتوفّر وما 

مبادئ  تنمية  يف  وي�ساهم  م�سامل  اأدب  من  به  ي�سمح  

الّطاعة و القناعة، والنظام والرتتيب وتقدي�س الواجب 

�رشبت  ومارغاريتا(  )املعّلم  رواية  ولكّن  والتعاليم، 

القارئ عر�س احلائط، فكان  بكّل ذلك وما تعّود عليه 

ال�سيطان الذي يثري الفو�سى ويربك املدينة ويبعرث كّل 

�سيء ويع�سف بالقناعات، بنزق و�سبيانّية وعبث هّو 

بذلك  تنت�رش  جعلها  الذي  فما  وفتنتها.  الرواية  �سحنة 

ال�سكل العجيب، رغم اأنّها وعلى عك�س رواية )نوباكوف(، 

رواية متينة تقنيا وحداثّية  يف وقتها واأملعيّة  ولكّنها 

لي�ست رواية �سعبّية ا�ستهالكّية للعامة. ومل تكن �ساحلة  

لل�سعب الرو�سي بالذات ل وقت كتابتها �سنة )1940(، 

ول وقت �سدورها لأوّل مرّة �سنة ) 1967(. 

اأّن اجلواب يكمن بب�ساطة فيما يجمع  بني هذه  اأعتقد 

الآثار الثالثة. واأعني اجلّدة، وعدم الإ�ستن�ساخ، واخلروج 

عن القطيع واحلرث يف اأر�س بكر، اأو ما اأ�سّميه ) بغرز 

راية ملكّية يف اأر�س غري مملوكة(. 

اخلارقة  الظواهر  اأّن  العرتاف،  اأي�سا  ينبغي  ولكن، 

ا�سرتكت  وان  حّتى  الآثار،  نف�س  ترتك  ل  البداع،  يف 

)لوليتا(  بروايته  )نوباكوف(،  كان  احلظوظ...فاإذا  يف 

الفا�سحة، قد جنح يف  فتح طريق جديد يف الكتابة، 

تالمذة  لنا  واأنتج  طريقتها،  �سيخ  هّو  مدر�سة  واأ�س�س 

كان  واإذا  اليروتيكية،  الرواية  كتابة  يف  كبار 

مثل  كبار  لتالمذة  الطريق  مّهد  قد  )بولغاكوف(، 

وع�رشات  معلوف  واأمني  ماركيز  غار�سيا  غابريال 

على  الباب  فتح  حني  العامليني،  الروائيني  كبار  من 

م�رشاعية اأمام ما �سي�سمى بعده بعقود برواية الواقعية 

البالنطنّية  التاريخية  الفنطازيا  ورواية  ال�سحرية، 

الذي  اأور�سليم  حاكم  البيالنطي  بالنط�س  اإىل  )ن�سبة 

من  يبقى  زيو�سكيند(،  )باتريك  فاإّن  امل�سيح(،  �سلب 

و�ستقف   عقيمة،  فردية  ابداعية  ظاهرة  جميعا  بينهم 

مدر�سته عنده بعد موته. فال ميكن لأحد اأن مي�سي يف 

حفري واآثار خطاه، ذلك اأنّه غّطى تقريبا كّل ما ميكن 

كّل  ك 
ّ
وحتر خاّلقة  كحا�سة  ال�سّم  ة 

ّ
حا�س تتحّمله  اأن 

اأحداث الرواية. وجنح  يف ذلك ب�سكل لي�س فقط ي�سعب 

تيمة  باأّنها  القول  املوؤ�سف  من  عاد  رمّبا  بل  تقليده، 

ُحفظت، واأغلقت، و�سجّلت ر�سميا، ولالأبد با�سم الكاتب 

الذي  اخلامل  الإنطوائي  )باتريكزيو�سكيند(   الأملاين 

بعده.  تتطور  و�سّيته،ولن  يعّدل  وكاأّنه  تقريبا،  يكتب 

لكتابة  حاجة   غري  يف  فهو  وب�رشاحة،   واحلقيقة، 

رواية اأخرى.  ول لإقناعنا من جديد باأنه كاتب عبقرّي 

 
ّ
اإ�سمه، رغم اإ�رشاره ال�سخ�سي وخالد ول ميكن طم�س 

ه لنا 
ّ
على عدم ن�رش ر�سمه.  علينا رمّبا الإكتفاء مبا وفر

يف هذا النهج غري املطروق. 
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»يف الدماغ منطقة نوعية ميكن ت�سميتها بالذاكرة

 ال�سعرية، ت�سجل كل ما يفتننا ويوؤثر فينا. هذا ما

                                        مينح حياتنا جمالها«

    خفة الكائن التي ل حتتمل

    )ميالن كونديرا(

    »نعي�س ن�سف حياة، الن�سف الآخر ذاكرة«

    ديريك والكوت

       »الذاكرة لي�ست جمموعا، اإنها فو�سى باإمكانات 

ل نهائية«

         بورخي�س

    

تناولته  ومتنوع،  مت�سعب  الذاكرة  مو�سوع  اإن      

الدرا�سات النف�سية، والفل�سفية، والدرا�سات التجريبية 

ويتطور  ينمو  املو�سوع  هذا  ظل  وقد  واملختربية؛ 

خمتلفة،  ميادين  يف  ويتجلى  عديدة  اجتاهات  يف 

تاريخية واجتماعية و�سيا�سية واأدبية. وما ذلك اإل 

لالأهمية الكربى التي ت�سكلها الذاكرة يف حتديد هوية 

فهو  الإن�سان.  ت�سنع  التي  هي  »فالذاكرة  الإن�سان. 

الظاهر  فرويدي، م�ساب يف  مثل طفل  يبداأ حياته 

جراحاته.  كل  �سعوره  ل  يف  كبت  الذاكرة،  بفقدان 

للفعل  ذاكرته  ت�سلح  برغ�سوين  ك�ساب  يكرب  ثم 

واحلركة، فهي ذاكرة عملية تتوجه نحو امل�ستقبل، 

من  ومو�سيقى  عطر،  يف  املا�سي  ي�ستعيد  بودلرييا 

يف  وبتقدمه  اخلم�س،  حوا�سه  بني  الرتا�سل  خالل 

الذاكرة  انخطافات  له  تعيد  برو�ستيا،  ي�سري  ال�سن 

بعد  الزمن.  من  املنفلتة  املا�سي  حياة  الالاإرادية 

اأن ي�سيخ ي�سري مثل �ساتوبريان، ل ت�سليه ذكرياته 

بتاتا«.1

    تن�سج الذاكرة مع جمموعة من الق�سايا عالقات 

والذكرى  واحللم  والإح�سا�س  كالن�سيان،  وثيقة 

والعادة والتكرار والإدراك والتداعي والعاطفة. وهذا 

ما يجعل تناولها بالدرا�سة والت�رشيح يت�سعب ويتيه 

يف ظالل كهف الذكريات الغافية يف مكان ما من 

من  ال�سبكة  هذه  عن  نتج  اأنه،  اإىل  اإ�سافة  الدماغ. 

الباطنية،  الإح�سا�س  وعوامل  الذاكرة  بني  العالقات 

اأمناط متعددة من الذاكرة. من بينها الذاكرة ال�سذرية 

بدواخلنا على  ، فنحن نعرث   la mémoire fragmentaire

�سذرات من ما�سينا، عن مراحل ق�سرية من الزمن، 

هذا  مللئها،  باخليال  ن�ستعني  فراغات،  وبينهما 
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حممد اآيت لعميم  \

ال�شعر والذاكرة

من االمتلء اإىل االنقطاع



النوع من الذاكرة حتدث عنه كتاب كبار من اأمثال 

الذاتية التي ت�ساءلت عن  اأكاتاكري�ستي يف �سريتها 

ال�سيء الذي يتحكم يف اختيار ذكرياتنا لتجيب باأن 

احلياة مثل فيلم �سينمائي، عبارة عن لقطات. وقد 

ندم جون جاك رو�سو عن ن�سيانه لتفا�سيل اأ�سفاره 

لأنه مل يدونها يف يوميات. اأما برو�ست فاإنه �رشح 

عن  �سل�سالت  �سوى  ذاكرته  يف  ميلك  يكن  مل  »باأنه 

هناك  متقطعة«2.  كاملة،  غري  مفرقة،  الربتني، 

فالتحليل   ،la mémoire affective العاطفية  الذاكرة 

هناك  اأن  الإح�سا�س  من  يبداأ  للذاكرة  الربج�سوين 

�سورة  اإىل  فيتحول  اإحا�سي�سنا  يثري  ما  �سيئا 

اإنتاج  باإعادة  الذاكرة  �ست�سمح  ذلك  وبعد  واعية، 

ال�سيء اختفى من حقل  اأن  ال�سورة، حتى ولو  هذه 

لهذه  واملركز  الالزم  العن�رش  هو  فاجل�سد  اإدراكنا. 

جتعلنا  التي  هي  العاطفية  الذاكرة  »اإن  الإدراكات. 

وانطباعا  �سعورا  لذكرى،  ا�ستح�سارنا  جنرب، حني 

مظاهر  تتجمع  ال�سم  هذا  حتت  لكن  واإح�سا�سا. 

ملا  والكثافة  والأ�سالة،  الدوافع.  من  جدا  خمتلفة 

ميكنها  ل  فالذكرى  ذكرى،  من  انطالقا  به  نح�س 

ايحاء  كل  من  فارغة  ال�سور  ببع�س  تاأتينا  اأن  اإل 

الذكرى  احلياة.  جودة  دمر  قد  الزمن  لأن  عاطفي 

ميكنها اأن تكون م�سحونة بالتاأثر الأوىل. ميكنها اأن 

وامل�سهد  وال�سياق  احلدث،  فقط،  لي�س  للوعي  جتلب 

ن�ست�سعر  جتعلنا  اأي�سا  لكنها  ال�سابق.  يف  املدرك 

. وهناك الذاكرة 
)3(

اإح�سا�سا مبنا�سبة هذا ال�ستدعاء«

الذاكرة  هذه   ،la mémoire romantique الرومان�سية 

ال�ستدعاء،  الإح�سا�س بدل  اأول عاطفية، تقوم على 

اإىل  فالعودة  العودة.  مو�سوعة  يف  اأول  »تتج�سد 

و�سيلة  هي  ال�سابق  يف  فيها  ع�سنا  التي  الأماكن 

لإعادة اكت�ساف ذكريات الطفولة. لكن هذه الأماكن 

ت�سمح با�سرتجاع ال�سياق املا�سي، وهي فارغة من 

اأن ن�سف  الذاكرة الرومان�سية ميكن   هذه 
)4(

احلياة«

القدمي  العربي  ال�سعر  عليه  قام  الذي  اجلوهر  بها 

الفرتة اجلاهلية، حيث املعنى امل�سرتك  ل�سيما يف 

اأو الرحم الذي انبثقت منه هو التذكر والذكرى حني 

الوقوف على املنازل املهجورة.

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل. )امروؤ القي�س(

وبقيت  وىل،  الذي  اجلميل  الزمن  عن  البكاء  اإنه 

اأطالله لتذكرنا باأن حياة مرت من هنا وعفا عنها 

)النابغة  لبد«  الذي اخنى على  الزمن »اخنى عليها 

الذكرى  الذبياين( فالوقوف على الأطالل يولد هذه 

الإح�سا�س  خلق  ونعيد  اإلينا،  تعود  التي  العاطفية 

الذي نعتقد اأننا جربناه يف اللحظة التي انتج فيها 

ال�سحنة  كل  دمرت  قد  الذاكرة  لكن  اخليال.  عرب 

العاطفية لهذا احلدث.

فالذكرى التي نعتقد اأننا جربناها هي متخيلة يف 

اأي �سبه بالزمن  جملتها من قبلنا، ورمبا لي�س لها 

قد  قد تغريت، وحقيقة احلدث  ف�سخ�سيتنا  ال�سابق، 

نعي�سه  الذي  فالإح�سا�س  ال�سنني،  مرور  مع  تعدلت 

اأثناء انبثاق هذه الذكرى هو نتاج حم�س خليالنا، 

فالذاكرة املتخِيلة تبني لنا ذكريات متخٌيلة.

    اإن اأ�سئلة الذاكرة ظلت تواكب الإبداع منذ فجره اإىل 

اليوم، اإذ ميكننا اأن ن�ستخل�س مما تراكم من اإبداع، 

تولدت  ملا  الذاكرة،  لول  اإذ  للذاكرة،  اأدبيا  تاريخا 

و�سنحاول  اخلالدة.  الن�سو�س  وهذه  الآداب  هذه 

جمموعة  خالل  من  الذاكرة  ق�سايا  بع�س  نثري  اأن 

اأمثولية  بطريقة  الذاكرة  تناولت  الن�سو�س  من 

م�ستخل�سة نظرة مغايرة ملفهوم الذاكرة باعتبارها 

كيف  �سرنى  واملعلومات.  الذكريات  لتخزين  وعاء 

تعامل بورخي�س مع م�ساألة الذاكرة من خالل ثالث 

حكايات خ�س�سها لهذا املو�سوع وهي: »فوني�س اأو 

.Zahir »الذاكرة« و »ذاكرة �سك�سبري«، و« الظاهر

    يحكي بورخي�س يف ق�سة Funès el memorioso التي 

Funès ou la mémoire (Fu�  ترجمت اإىل الفرن�سية بعنوان

nès le mémorieux( ق�سة �ساب هندي لديه 19 �سنة، من 

و�سط ب�سيط وفقري، تعر�س حلادثة �سقوطه من فوق 

ذاكرة  �سيئا،  تن�سى  ل  ذاكرة  لديه  فاأ�سبحت  فر�س، 

اأنه قادر على حفظ ما  اإىل درجة  الدقة مبكان  من 

قراأه لأول مرة. واإعادة بناء كل ما �ساهدته عيناه اأو 

تخيله بتفا�سيل دقيقة. له ذاكرة تتجاوز كل حدود 

اخليال، ومع ذلك فهو عاجز اأن يجعل ذاكرته فعالة 

وذكية. هي ذاكرة الذاكرات التي �ستقتله، اإذ ي�سبهها 

�سيموت  مكد�سة«.  بنفايات  �سبيهة  »ذاكرتي  بقوله: 

فوني�س رازحا حتت ثقل ما�س بتفا�سيله مل ي�ستطع 

218 نزوى العدد 83 - يوليو 2015

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



حتمله. وهذه امللكة العالية مع الأ�سف مل جتعل منه 

بورخي�س  لدى  اخلفية  الهواج�س  عن  بعيدا  �ساعرا. 

لكتابة هذه الق�سة )هو الآخر قد تعر�س حلادث يف 

راأ�سه وخ�سي اأن يفقد ذاكرته(، فاإن الذاكرة املطلقة 

طبعا  الرمزي  املوت  واملوت،  لالإخفاق  منذورة 

لأن  ما�سوية،  لذاكرة  رهينة  الإن�سان  يعي�س  حني 

بالن�سيان،  املتلب�سة  والفعالة هي  الذاكرة احلقيقية 

اإبداعيا.  الذاكرة  ل�ستمرار  املجال  يف�سح  ن�سيان 

اإرادة  اأن  ن�ست�سعر  يجعلنا  هذا  كلمة،  نن�سى  »فاأن 

ن�سيانها جوهرية للكالم، نتحدث لأننا قادرون على 

يخاطر  الن�سيان  �سد  ي�ستغل  كالم  وكل  الن�سيان، 

ين�سى  اأن  ينبغي  ل  فالكالم  اأقل كالما،  ي�سري  باأن 

عالقته ال�رشية بالن�سيان، هذا يعني اأن يتوجب عليه 

لأننا  نتكلم  اأننا  ندرك  وحينما  بعمق...  ين�سى  اأن 

قادرون على الن�سيان، ندرك اأن اإرادة الن�سيان هذه، 

ن�ستطيع  قوة،  فالن�سيان  لالإمكانية  فقط  تنتمي  ل 

اأن  نت�رشف  اأن  نعي�س،  اأن  ميكننا  لذلك  الن�سيان، 

«. لقد كتب بورخ�س ق�سة » بيري 
)5(

نعمل واأن نتذكر

منيار موؤلف الكيخوطي« كي يحتفي بذاكرته التي 

كان قد اعتقد اأنها �ساعت منه جراء حادث، وكتب 

الأرق، يقول: »  الذاكرة« كي ي�سفى من  اأو  »فوني�س 

كنت مدفوعا لكتابة هذه الق�سة لأنني ع�ست مراحل 

طويلة من الأرق، كي اأحترر من كل هذا كتبت ق�سة 

وال�سعوبة  الأرق  جماز  من  نوع  هي  التي  فوني�س 

وا�ستحالة الن�سيان، ن�سيان الهوية«

    اإن ق�سة فوني�س هي ق�سة الذاكرة التي اأ�سبحت 

ق�سة  اإنها  واحلاد.  الكبري  للتكرار  مكانا  جحيما، 

ذاكرة  باعتبارها  اأخريا  امل�ستغلة  املطلقة  الذاكرة 

يحكي  �سك�سبري«،  »ذاكرة  ق�سة  يف  م�ستحيلة. 

بورخي�س اأن الأدب ي�ستغل باعتباره نظاما للذاكرة 

القابلة لالنق�سام والوحدة يف الآن نف�سه، مثل املزج 

احلميم والعابر للذكرى والن�سيان. اإنها ق�سة الذاكرة 

مل  مازالت  »الذاكرة  يقول:   .Transmissible املنقولة 

اكت�سافها.  عليك  يتوجب  لكن  وعيك،  اإىل  تدخل 

�ستنبثق يف اأحالمك، يف حلظات اأرقك، حينما تقلب 

 
)6(

�سفحات كتاب اأو حينما تعرب زاوية يف الطريق«

اإنها �سورة انبعاث الأدب حتت اأنواع ذاكرة، فعمل 

اللغة  �سيء:  كل  معه  ياأخذ  باأن  يهدد  �سيك�سبري 

والهوية ال�سخ�سية.

الق�س�س  كل  بني  من  هي   »Zahir« الظاهر  وق�سة 

حول جتلي املطلق، الظاهر، هي عملة وا�سم لهاج�س 

هو  الظاهر  احللم.  يف  ي�سب  الذي  للواقع  الذكرى، 

عملة مزيفة مثل الأدب.

من  حتذير  عن  عبارة  هي  الثالث  الق�س�س  هذه 

 zahirienne ظاهري  اأدب  كتابة  خطر  ومن  الكمال 

يحمل معه كل انهمام بالواقعي. فبورخي�س للخروج 

باأن  يرى  تعود،  تفتاأ  ما  مطلقة  ذاكرة  متاهة  من 

الذاكرة  معهم  يقت�سم  والذين  �سبقوه  الذين  الأدباء 

Plagiat par an� ا�ستباقية  بطريقة  الذين �رشقوه  »هم 

.»ticipation

حمدودا  خزانا  لي�ست  بورخي�س  عند  فالذاكرة 

للذكريات، ولي�ست جمموعا منظما ومغلقا ي�ستخدمه 

يف  اإليها  يرجع  التي  الكتب  مثل  �ساء،  متى  الفرد 

مكتبته، لي�ست م�ساحة �سفلية متار�س عليها اللوحة 

جلية  قوة  اإنها  احللمي،  لعبها  لال�سعور  ال�سحرية 

الآن  يف  احتمالية  بطريقة  وميتة  حيوية  ون�سيطة، 

للنقل،  قابلة  لالنق�سام،  قابلة  طاقة  هي  نف�سه، 

حينما  ابتكاريا  بعدا  ومتتلك  الفرد،  حدود  تتجاوز 

اأهمية  ذات  الذاكرة  ما  وبقدر  الن�سيان.  مع  تقت�سم 

عن  احلديث  مت  كلما  ولذلك  الن�سيان،  كذلك  كبرية، 

الن�سيان، فهما وجهان لعملة  اإل وي�ستدعى  الذاكرة 

ومبحو،  بغمو�س،  ملطخة  ذكرى  كل  »اإن  واحدة. 

، هناك العديد 
)7(

وثغرة، يعني باأ�سكال من الن�سيان«

الذاكرة،  غياب  بالأحرى  اأو  الذاكرة  متظهرات  من 

فمراآة الن�سيان،بحرية عميقة ومظلمة.

حلدة  القتطاع  هذا  هي  الن�سيان،  اأ�سكال  اأحد  اإن 

الإدراك الأ�سلي. وقد و�سف هذا ال�سكل بدقة ال�ساعر 

التي  »الذاكرة  عنوان  حتت  ق�سيدة  يف   Supervielle

يف  بالن�سو  تعامل  وقد    oublieuse mémoire» تن�سى 

بتاأمل  الن�س  هذا  مع  الالنهائي«  »احلوار  كتابه 

عميق.

يقول ال�ساعر يف هذه الق�سيدة:

�ساحبة �سم�س الن�سيان، يا قمر الذاكرة

ماذا حتمل يف اأعماق اأماكنك ال�سماء؟
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هذا هو اإذن هذا القليل الذي تعدينه لل�رشاب

هذه القطرات من املاء، من اخلمر، الذي اأعطيها لك؟

لكن مع الكثري من الن�سيان كيف ت�سنع وردة

مع الكثري من الرحالت كيف ي�سنع الرجوع

اآلف الطيور التي تطري ل ت�سري واحدا يحط

وكرثة الظالم ل تخفي جيدا النهار

ماذا �ستفعلني اأي�سا بهذا اليوم اجلميل من ال�سيف

انت التي تغريين يل كل �سيء حني ل تدللينه

ليكن، ل تردينهم يل كما منحتهم لك

)8(
هذا اجلو الثمني جدا، ول هذه ال�سخو�س العزيزة.

    الذاكرة التي تن�سى هذه ال�سيغة التي جمعت بني 

الذات  حترر  على  م�ساعد  بالفعل  هي  النقي�سني، 

وحترير املعنى. لقد حدد فرويد يف حديثه عن ذاكرة 

خا�سة  ذاكرة  هناك  باأن   Mémoire d’oubli الن�سيان 

بها  املحتفظ  احلا�سمة  الأحداث  حيث  بالال�سعور، 

هي من�سية باملرة بالن�سبة اإىل الذات، التي تكبدتها 

من  ال�سكل  هذا  النف�سي،  العالج  ي�ست�سريها  حتى 

ال�سلبي  التاأثري  من  ي�سلم  الذي  وحده  هو  الذاكرة 

للزمن الذي مي�سي، لأن الال�سعور لزمني.

الزمن املا�سي، واملا�سي،  الذاكرة م�ستودع  اإن      

 le passé, même le ميتا   لي�س  البعيد،  املا�سي  حتى 

 
)9(

.plus lointain, n’est pourtant pas trépassé

بطرق  يح�رش  ما،  بطريقة  حا�رش  املا�سي  اإن 

الكتب،  يف  املوجود  التاريخ  هناك  اإذ  متعددة، 

الآثار  هناك  املتاحف،  يف  املودعة  التحف  هناك 

جزء  وهي  جماعية،  الذاكرة  وهذه  وال�رشوح، 

الفردية،  الذاكرة  هناك  لكن  املدر�سي.  التعليم  من 

هاتان  اخلا�س،  ما�سيه  ميتلك  منا  واحد  كل  اإذ 

وال�سعر  احلياة،  يف  توازننا  يف  ت�سهمان  الذاكرتان 

كما  ذاكرة«  ال�سعر  »لأن  الذاكرتني،  كال  من  ميتح 

�سنواتنا  من  املكون  املا�سي  اإن  القدمي.  منذ  تاأكد 

اخل�رشاء  »اجلنة   - بودلري  يدعوها  – التي  الأوىل 

بحنني  اإلينا  توحي  اأن  ميكنها  الطفويل«-  للحب 

موؤمل ورغبة حارة لإعادة بناء هذه الأزمنة الربيئة 

وعي�سها ثانية. هذا املعنى عك�سه بقوة عمل مار�سيل 

برو�ست يف رائعته »يف البحث عن الزمن ال�سائع« 

Mi� يقول حقيقية.  �سخ�سية  اركيولوجية  يعد   الذي 

chel Tournier: »اإن مار�سيل ا�ستعمل رافعة قوية، هي 

الذاكرة العاطفية التي انبتقت اأثناء اإح�سا�س طفيف، 

-مذاق املادلينة املغمو�سة يف كاأ�س �ساي، اأعاد من 

)10(
جديد وبحيوية قوية زمنا ما�سيا باأكمله«

خا�س  للذاكرة  الن�ساط  هذا  برغ�سون،  ح�سب      

اجل�سد  يف  يرت�سخ  اأن  ميكنه  املا�سي  لكن  بالذهن، 

والنافعة،  املحركة  بالعنا�رش  اإل  يحتفظ  ل  الذي 

ودور الدماغ هو بالتحديد بلورة املا�سي بالن�سبة 

اإىل حاجات احلياة احلا�رشة.

الإن�سان  حياة  يف  حا�سما  دورا  الذاكرة  تلعب      

اأ�سا�س لتحديد هويته، وكذلك  اإذ هي جزء  اليومية، 

خالطها  ما  اإذا  الإبداع  ل�سعلة  احلي  الوقود  هي 

اخلا�سة  ذاكرتها  من  حمرومة  فن�سو�س  الن�سيان، 

من  فيها  تراكم  ما  اأي  ن�سية،  ذاكرة  كانت  �سواء 

اأي ما علق بها  اأو ذاكرة حدثية،  اإبداعية،  ن�سو�س 

طفولته،  يف  الإن�سان  تلقاه  ما  ل�سيما  اأحداث  من 

هي  للذاكرة،  الن�سيطة  املنطقة  يف  قابعا  وظل 

للزوال  ومنذورة  ه�سة  للبو�سلة،  فاقدة  ن�سو�س 

فهي الوجه الثاين لذاكرة فوني�س الغا�سة والقاتلة.

اإن الذاكرة يف عالقتها بالكتابة ال�سعرية كانت      

الأ�سطورة،  تناولتها  ال�سنني،  فجر  منذ  حا�رشة 

كان  القدمي  العربي  النقد  ففي  والنقد،  والفل�سفة 

لدى  كبرية  حظوة  لديه  الراوية«  »ال�ساعر  م�سطلح 

حجر  اعتربوها  اأمور  ثالثة  على  اكدوا  اإذ  القدماء، 

الزاوية لبناء جمد ال�ساعر و�سهرته، هي املوهبة اأو 

اأو الدربة،  اأو الرواية، ثم املمار�سة  الطبع، والثقافة 

اعترب  الذي  الطبع  اأن  »اإىل  الطرابل�سي  اأجمد  يذهب 

ليجعل  وحده  يكفي  ل  �سعري  اإبداع  كل  اأ�سا�س 

بثقافة  يرهف  اأن  لبد  بل  فنانا  اأو  مبدعا  الإن�سان 

ت�سحبه، فتعينه يف عملية اخللق. وهي ثقافة لي�ست 

�سيء  هي  واإمنا  مثله،  الفطري  ال�ستعداد  قبيل  من 

دون  ويتعلمه،  يكت�سبه  اأن  منا  واحد  كل  باإمكان 

»اأن   : م�سيفا   ،
)11(

ال�ساعر« مرتبة  لنف�سه  ي�سمن  اأن 

لل�ساعر املحدث،  العربي  الناقد  الذي وجهه  الن�سح 

والذي حثه مبوجبه على اأن يغني ذاكرته مبا خلف 

املتقدمون من �سعر جيد، مل يكن يف احلقيقة �سوى 

تكري�س لأمر واقع، ودعوة اإىل ثقافة اآمن بها الناقد 
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التي  فاحلكاية   .
)12(

ظهرانيها« بني  ون�ساأ  نف�سه، 

ترويها كتب النقد عن اأبي نوا�س »انه ا�ستاأذن خلفا 

الأحمر يف نظم ال�سعر فقال له: »ل اآذن لك يف عمل 

ال�سعر اإل اأن حتفظ األف مقطع للعرب، ما بني ارجوزة 

وق�سيدة ومقطعة. فغاب عنه مدة وح�رش اإليه  فقال 

يف  اأكرثها  فاأن�سد  اأن�سدينها  فقال:  حفظتها،  قد  له 

عدة اأيام، ثم �ساأله اأن ياأذن له يف نظم ال�سعر، فقال 

له ل اآذن لك اإل اأن تن�سى هذه الألف ارجوزة كاأنك 

مل حتفظها. فقال له: »هذا اأمر ي�سعب علي، فاإين قد 

اتقنت حفظها«. فقال له: »ل اأذن لك اإل اأن تن�ساها، 

مدة  واأقام  بنف�سه،  وخال  الأديرة  بع�س  اإىل  فذهب 

حتى ن�سيها. ثم ح�رش، فقال، قد ن�سيتها حتى كاأن 

ال�سعر«،  انظم  الآن  له  قال  قط.  حفظتها  قد  اأكن  مل 

علق الطرابل�سي على هذا اخلرب بقوله: »نعم، قد يكون 

هذا اخلرب مو�سوعا، ولكنه بالرغم من ذلك ل يفقد 

دللته فيما يخ�س اعتماد ال�ساعر على ملكة احلفظ 

التي اعتربناها الأداة الأ�سا�سية لتكوينه الثقايف، ثم 

اإنه اإىل جانب ذلك، ي�سلط بع�س ال�سوء على اأ�سباب 

تواتر معاين ال�سعر العربي القدمي وتكرارها، لقد كان 

ال�ساعر العربي م�سطرا، بحكم التكوين الثقايف اإىل 

اأن يحفظ ق�سطا وافرا من ا�سعار املتقدمني، ثم يعمد 

ب�سعر  فيه  ت�سبع  وقت  يف  الأ�سعار  هذه  تنا�سي  اإىل 

�سبقه،  من  مبعاين  الباطني  �سعوره  واغتنى  غريه، 

جهة  من  نف�سه  يجد  القول  يروم  حني  فاإنه  ولذلك 

بازاء اأغرا�س �سعرية حمددة، ثم باأزاء معاين تنهال 

اأبياتا  ينظم  يجعله  ما  وهو  اإرادي،  ل  ب�سكل  عليه 

. ومعنى هذا اأن 
)13(

جديدة م�ستملة على معان قدمية«

ال�رشقة التي اهتم بها النقاد القدماء اهتماما خا�سا 

مل تكن ظاهرة با�ستطاعة ال�ساعر اأن يتفاداها لأنها 

مرتبطة يف اأغلب الأحوال مبا يفوق طاقته ويخرج 

العربية  الأدبية  املوؤ�س�سة  متحورت  لقد  اإرادته.  عن 

حول اإنتاج ال�سبيه، واإعادة اإنتاجه، ا�ستيهاما منها 

اأن يف ذلك وحدة ما يحقق التما�سك اأي احلفاظ على 

وحدة الأمة/ الهوية.

نظريا،  ال�ستيهام،  هذا  اأن  اإىل  اأدوني�س  يذهب 

»يتمثل يف املقوله ال�سائدة التي توؤكد على اأن ال�سعر 

ذاكرة ل�ستعادة اجلواب  بالأحرى  اأو  ذاكرة جواب، 

ل  متذكرا  يكتب  اأن  ال�ساعر  دور  اأن  وعلى  املعطى، 

 م�سيفا: »اإنها لدللة بالغة اأن يعد �سوقي 
)14(

�سائال«.

تعبريا منوذجيا عن هذه املقولة، يف ما �سمي بع�رش 

والغرب  العرب  بني  »احلديث  اللقاء  ع�رش  النه�سة، 

تتحدد  الذاكرة  هذه  من  فبدءا   
)15(

احلديث« الأوربي 

دللة  تقدم،  ما  �سوء  يف  تفهم،  التي  الأ�سالة، 

قومية  مذهبية  اإىل  وا�ستنادها  بالفطرة،  اقرتانها 

ت�رش  كيف  اأي�سا  ندرك  ال�سياق  هذا  ويف  �سيا�سية، 

تلك املقولة على »اإفراد ال�سعر العربي، اأي عزله عن 

ال�سعر الغربي، بحجة اأنه من طبيعة مغايرة، راف�سة 

اأ�سكال تعبريه.

ال�سعرية  حدود  حا�رشة  مثال،  النرث  كق�سيدة 

من  لالأ�سالة  �سونا  وذلك  اخلليلية،  الوزنية  يف 

ومتا�سكها  الهوية  و�سوح  ي�سو�س  تغريب  كل 

فال�سعر  �سبق،  ما  على  تاأ�سي�سا   .
)16(

وخ�سو�سيتها«

لي�ست  ال�سعر  ذاكرة  اأن  غري  ذاكرة،  ولل�سعر  ذاكرة، 

الذاكرة  ويف  امل�ستقبل،  يف  اأي  اأمام،  اإنها  وراءه، 

والذاكرة  الأربع،  اجلهات  على  امل�رشعة  املنفتحة، 

اإعادة  قوة  اأنها  كما  للممكنات  ا�ستباق  قوة  هي 

اإحياء ما كان. »لكنها اأي�سا، وعلى اخل�سو�س، هي 

اأن  اإذا ا�ستطعنا،  قوة تدمريية وهجا�سية، يجدر بنا 

.
)17(

نتخلى عنها«
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حتكي لك بع�س الروايات ق�سًة هائلًة ، بينما جتعلك 

روايات اأخرى تغرّي وجهة نظرك نحو العامل املحيط 

بك . ت�ستطيع رواية ) اأمريكانا ( للكاتبة النيجريية 

 . معًا  الثنني  تفعل  اأن  اأديت�سي  نغوزي  �سيماماندا 

�سبي  حكاية   – حب  ق�سة   ، احلقيقة  يف   ، وهي 

وفتاة اأحب اأحدهما الآخر ، عندما كانا طالبني يف 

تتخذان  حياتيهما  اأن  اإل   ، نيجرييا  مدار�س  اإحدى 

م�سارين خمتلفني ، حينما ي�سعيان وراء م�سرييهما 

اأي الرواية ( تقّدم  – لكنها )  اأمريكا وبريطانيا  يف 

يبديها  التي  احلديثة  املواقف  يف  عميقًا  تاأماًل  لنا 

م�ساحة  على  اأحداثها  ومتتد   ، الِعرق  جتاه  النا�س 

 ، الهوية  ، وتتناول موا�سيع  قارات متباعدة  ثالث 

والفقدان ، والعزلة . 

    اإن ) اأمريكانا ( هي الرواية الثالثة التي اأبدعتها 

هذه   ..  2013 �سنة  مطلع  يف  ون�رشتها   ، اأديت�سي 

 ، اأت�سيبي  �سينوا  النيجريي  الكاتب  مدحها  الكاتبة 

�ساحب ) الأ�سياء تتداعى ( و) م�سى عهد الراحة ( ، 

الذي فارق احلياة منذ مدة ق�سرية ، قائاًل : » لي�س 

 ، املبتدئني  الُكتاب  احلكمة  ترافق  اأن  املاألوف  من 

ُكتاب  مبوهبة  تتحلى  جديدة  كاتبة  ذي  هي  لكن 

الق�سة املتقدمني يف ال�سن . اإنها تعرف ماذا تعني 

املغامرة ، وكيف تت�رّشف حيال هذه املغامرة . اإن 

الُكتاب املرتددين وقليلي اخلربة يتحا�سون التعقيد 

بكل ما تعنيه هذه الكلمة ، لكن اأديت�سي تتبنى هذا 

لنا  جتلت  لقد   .. اإليه  حتتاج  ق�ستها  لأن  التعقيد 

موهبتها كاملة ل ت�سوبها �سائبة« . 

    يف قلب روايتها اجلديدة ) اأمريكانا ( ثمة �سابة 

اأمريكا  اإىل  تهاجر   ،  ) اإيفيميلو   ( ُتدعى  نيجريية 

ال�سهرة  البكالوريو�س ، وحتقق  لتكمل درا�ستها بعد 

ري�ستينث   ( ا�سم      حتمل  نة  مدوَّ موؤلفة  بو�سفها 

Race الإنكليزية تعني  Raceteenth  ( ) كلمة 
 ( اأمريكا  �سود  عن  متنوعة  مالحظات  اأو   ،  ) ِعرق   :

الذين كان ُيطلق عليهم يف ما م�سى ا�سم ] الزنوج 

موؤلفة  تعلن   ، اأمريكية  �سوداء غري  ، وملا كانت   )  ]

 ، اأبي�س  اأمريكي  ب�سديق  عالقتها  عن  نة  املدوَّ

اأ�سود ، وتك�سف من خالل  اأمريكي  ومن ثم ب�سديق 

مدونتها تعقيدات حياة جميع الأفارقة يف ظل حكم 

باراك اأوباما . 

للقاء  دومًا  تتحرق  النيجريية  ال�سابة  هذه  لكن      

على  يح�سل  مل  الذي   ) اأوبينزي   ( طفولتها  حبيب 

البطاقة اخل�رشاء التي كان يتمنى احل�سول عليها ، 

لكنه ي�ستقر يف لندن ، وي�سطر اإىل ممار�سة الأعمال 

بات  لأنه  بريطانيا  عن  وُيبعد   ، للقانون  املنافية 

اأجنبيًا غري مرغوب فيه ب�سبب زيجة مزيفة . وعندما 

لكن   ، املعي�سية  ظروفه  تتح�سن  لغو�س  اإىل  يوؤوب 

حمليني  رجال  متّلق  على  اعتمدت  اجلديدة  ثروته 

ذوي نفوذ ي�سكنون هناك . ول تبداأ حياته بالتح�سن 

اإل عندما تعود ) اإيفيميلو ( اإىل نيجرييا ، وقد غدت 

الآن امراأًة اأمريكية  ) اأمريكانا ( ، وهي نف�سها كانت 

اأي�سًا  لكنها   ، بلدها  عن  قريب  عهد  منذ  اأُبعدت  قد 

اأغوار  �سرب  على  قادرة  موؤخراً  اأ�سبحت  اأنها  تدرك 

الأمور اجلارية يف بالدها . 

ن�سف   ( �ساحبة  النيجريية  الكاتبة  ت�ستخدم      

كوعاء  الطراز  عتيقة  حب  ق�سة   ) �سفراء  �سم�س 

لأحداث روايتها الثالثة ) اأمريكانا ( ، لكنها اأبدعت 

عماًل ا�ستثنائيًا ، اأ�سبه بالأ�سكال الهند�سية خمتلفة 

222\  كاتب ومرتجم من العراق   

علي عبد الأمري �شالح  \

)اأمريكانا(: رواية عن ال�ضتات الأفريقي  

لـ �سيماماندا نغوزي اأديت�سي



الألوان ، التي يعر�سها لنا امل�سكال ) الكاليدو�سكوب 

جميع  من  الِعرق  اإىل  الروائي  الن�س  هذا  ينظر   .  )

الزوايا : الرباعة ال�سكلية للمواد املن�سورة يف املدونة 

تكتب مقالت ق�سرية ت�ساهي  اأن  بذكاء  لها  جتيز 

املقالت  هذه  من  واحدة  كل  ؛  كونديرا  كتابات 

وجهة  اأما   ، الروائي  ال�رشد  ثيمات  ترثي  الق�سرية 

نظرها ال�سخ�سية يف معنى اأن يكون املرء اأ�سود يف 

اأمريكا ، فمليئة بالتب�رش اجلديد واحلكمة العظيمة .

    اإن بطلة الرواية ) اإيفيميلو ( �سابة موهوبة ذات 

فقد   ) اأوبينزي   ( اأما �سديق طفولتها   ، قوية  اأفكار 

كانت له انطباعات واآراء رومان�سية عن الغرب ، هذه 

النطباعات والآراء ت�سكلت حتت تاأثري قراءاته لأدب 

غراهام غرين ، ومارك توين ، وجيم�س بولدوين .

اإكمال  على  املوافقة   ) اإيفيميلو   ( تنال  وحني      

درا�ستها العليا يف فيالدلفيا ، تغتنم هذه الفر�سة . 

وبعد م�سي �سنوات عديدة ، مي�سي حبيب طفولتها 

، باحثًا عن حياة  ،   بعيداً  اأوبينزي ( ، هو الآخر   (

اأف�سل ، لكن لي�س يف اأمريكا ، بل يف بريطانيا . 

    يف هذه املرحلة حتديداً تبداأ اأوديت�سي فعاًل يف فتل 

ع�سالتها كروائية : الإح�سا�س بالن�سالخ الذي ي�سعر 

خمتلفني  تاريخني  ميتلكان  بلدين  يف  الثنان  به 

متام الختالف ، ولهما بنيتان طبقيتان متباينتان 

ب�سورة  النيجريية  الكاتبة  ت�سفه  الإح�سا�س  هذا  ؛ 

نالت  التي  ف�سيماماندا   ، واخلربة  الدراية  عن  تنم 

جائزة الأورجن �سنة 2007 ، متتلك عينًا ا�ستثنائية 

، فريدة ، توؤهلها ل�رشد تفا�سيل التفاعل الجتماعي 

يف اإطار نوع حمدد من النخبة الليربالية . 

    وتتخلل الرواية حوارات بني الأفارقة املهاجرين 

النيجريية  الكاتبة  اإطالع  �سعة  عن  تنم  والغربيني 

ال�سابة وبراعتها ال�رشدية وذكائها احلاد . هي ذي 

، متحدثًة  الآن  التي نتناولها  الرواية  لنا يف  تكتب 

اإىل  يعي�سون  الأفارقة  �سار  الذين  الأجانب  عن 

جوارهم ، وبينهم : » اإنهم يفهمون الفرار من احلرب 

اأرواح  الذي �سحق  الفقر  النوع من  الفرار من ذلك   ،

اأنا�س  يلجاأ  ملاذا  ليفهموا  كانوا  ما  لكنهم   . الب�رش 

مي�سورة  اأ�رش  يف  ترعرعوا  اأوبينزي  �ساكلة  على 

هو  ال�ستياء  لكن   ، التغذية  ح�سني  وكانوا   ، احلال 

الذي ا�ستوطن ذواتهم ، وكان مقّدراً لهم منذ الولدة 

اأن يوجهوا اأنظارهم اإىل مكاٍن اآخر غري وطنهم الأم 

، ملاذا ينزعون اإىل ممار�سة الأفعال غري امل�رشوعة 

، ومل  اأنهم مل يجوعوا  ، مع  ، واملحفوفة باملخاطر 

تتعر�س الن�ساء منهم  لالغت�ساب ، ومل يهربوا من 

رغبتهم  وراء  من�ساقني  كانوا  بل  ؛  املحرتقة  املدن 

املتاأججة يف اختيار اأ�سلوب العي�س الذي يروقهم ، 

و�سعيًا وراء احلقيقة التي ل غبار عليها .  » 

    عندما تهاجر هذه ال�سابة اإىل اأمريكا ، جتد �سعوبًة 

يف احل�سول على عمل جزئي ي�ستغرق بع�س �ساعات 

اليوم ، ويرف�سون طلبها العمل يف مهن و�سيعة من 

مثل نادلة يف مطعم اأو مقهى ، اأو �ساقية يف حانة 

ويتحدث   . متجر  اأو  �رشكة  يف  �سندوق  اأمينة  اأو   ،

لو  كما   ، موجع  ببطء  معها  اجلامعة  يف  زمالوؤها 

اأنها ل تتمكن من فهم اللغة النكليزية الأ�سلية . 

عن  بالكتابة   ) اإيفيميلو   ( تبداأ  النهاية  ويف      

وت�سيف   . تن�سئها  التي  نة  املدوَّ يف  جتاربها 

ُبعداً  مدّونتها  اإىل  ت�سل  التي  اللكرتونية  الر�سائل 

اآخر للخطة التي ر�سمتها ، وجتعل القارئ قادراً على 
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فهم الطريقة التي تنظر فيها ) اإيفيميلو ( اإىل ذاتها 

، وكيف ترغب اأن تقّدم نف�سها اإىل العامل اخلارجي .

وهو  األ  املدّونات  يف  يتكرر  مو�سوع  يوجد      

ت�سيي�س ال�َسعر الأ�سود – كيف كان النا�س يتوقعون 

الطبيعية  �سعرهن  جتاعيد  ي�رّشحن  اأن  الن�ساء  من 

باملواد الكيمياوية ال�سامة ، اأو يحبكن خ�سالت �سعر 

مطابقات  اأنف�سهن  يجعلن  كي  �سعرهن  مع  غريهن 

لنماذج بي�ساء تبعث على الرتياح .

    يف احلقيقة ، ُكتبت معظم وقائع الرواية بطريقة 

 ( �سفرت  عندما   ،  ) باك  الفال�س   ( ال�سرتجاع 

اإيفيميلو ( �سعرها يف �سالون جتميل يف نيوجري�سي 

اأن  اإىل وطنها الأم نيجرييا ، بعد  للذهاب  ا�ستعداداً 

احلقبة  هذه  ؛  اأمريكا  يف  �سنة  ع�رشة  خم�س  اأم�ست 

النتخابات  يف  اأوباما  باراك  فوز  �سهدت  الزمنية 

الرئا�سية . 

    اإن اإحدى غوايات ) اأمريكانا ( هو فوؤادها العميق 

، اخلافق ، ذو العواطف غري املكبوتة . فبو�سعك اأن 

تتح�س�س عاطفة اأديت�سي واإميانها ينب�سان حتت كل 

الرواية املكتوبة بقدٍر مت�ساٍو  فقرة من فقرات هذه 

من الغنائية واملعرفة الوا�سعة . 

ال�ستات  جتارب  عن  رواية   ) امريكانا   ( اإن      

طاملا  ترويها  اأن  ميكنها  اأمور  وهي   – الأفريقي 

اأنها عا�ستها وخربتها ، هي التي تق�سم وقتها بني 

اللحظات هي  واأروع   . املتحدة ونيجرييا  الوليات 

وقائع  عن  باهرة  بتفا�سيل  اأديت�سي  تكتب  عندما 

يف  مقيمة  نيجريية  امراأة  بو�سفها  لها  جرت  رمبا 

اإيفيميلو ( تتخذ قراراً   ( . لكن بطلة روايتها  اأمريكا 

واعيًا ، وتعود اإىل وطنها ، متخليًة عما ُي�سمى بـ ) 

احللم الأمريكي ( . 

اأديت�سي يف روايتها هذه بني تيار      وهكذا متزج 

من   ، الكولونيالية  بعد  ما  وتيار   ، احلداثة  بعد  ما 

روايات  يف  �سائعة  اأ�سبحت  مو�سوعات  خالل 

 ، الهجرة  مو�سوعات  وهي   ، املعا�رشين  كتابنا 

الثقايف  والندماج   ، والآخر   ، والهوية   ، والغرتاب 

يف املجتمعات اجلديدة ، واكت�ساب القيم واملبادئ 

الهجنة   ( بابا  هومي  ي�سميها  كما  اأو   ، الغربية 

العن�رشية  الأفكار  تذّوب  اأن  �ساأنها  من  التي   (  )

وال�سوفينية ( ، والبحث عن الذات ، واحلاجة اإىل فهم 

والتم�سك   ، املختلفة  العوامل  بني  والتمزق    ، الآخر 

التي �رشنا  .. تلك املو�سوعات  ، والتاأقلم  باجلذور 

جندها يف كتابات الروائيني العراقيني املعا�رشين 

، من مثل رواية اإنعام كجه جي الأخرية ) ط�ساري 

 ،  ) الرائحة  ت�ستيقظ  عندما   ( دنى غايل  ورواية   ،  )

وكذلك روايتي علي بدر ) م�سابيح اأور�سليم ، رواية 

عن اإدوارد �سعيد ( ، و ) حار�س التبغ ( . كما يجدها 

من  ينحدرون  الذين  الأدباء  كتابات  يف  القارئ 

، ومنها جمموعتا  واأفريقية وعربية  اآ�سيوية  اأ�سول 

الكاتبة الهندية جومبا لهريي ) ترجمان الأوجاع 

، 1999، ترجمتها املرتجمة امل�رشية مروة ها�سم 

اأر�س   ( و   ،  )2009  ، كلمة  م�رشوع  يف  وُن�رشت   ،

غري ماألوفة ، 2008 ( ، وروايتها ) ال�سمي ، 2003 

 ،  2007 �سنة  �سينمائي  فيلم  اإىل  حتولت  التي   ،  )

يف  وكذلك   ، نري  مريا  الهندية  املخرجة  اأخرجته 

مونيكا  البنجالدي�سية  للكاتبة   ) لني  بريك   ( رواية 

التي   ،  ) اجنليزية  واأمها  بنغالدي�سي  اأبوها   ( علي 

اإبداعات   ( �سل�سلة  عن  العربية  ترجمتها  �سدرت 

عاملية ( / الكويت ، �سنة 2009 ، برتجمة الكاتب 

واملرتجم امل�رشي عبده الري�س .

***

كي  حياتها  �سنوات  طوال  تكافح  اأديت�سي  كانت 

 ، نيجريي  . كالهما   اأت�سيبي  ب�سينوا  تتم مقارنتها 

وكالهما ينتمي اإىل قبيلة ) الإيبو ( ، وكالهما تلقى 

اأن  من  الرغم  على   ، مت�سابهة  معاهد  يف  تعليمه 

اأديت�سي اأ�سغر منه ب�سنوات كثرية ) اأديت�سي الآن يف 

ال�ساد�سة والثالثني من عمرها ، بينما كان اأت�سيبي 

 .  ) �سنة 2013  والثمانني حينما تويف  الثانية  يف 

ومن الغريب اأنهما اأقاما يف املبنى ال�سكني نف�سه – 

فقد انتقلت اأ�رشة اأديت�سي لالإقامة يف الدور ال�سكنية 

اأقام  قد  اأت�سيبي  كان  التي  ن�سوكا  جلامعة  التابعة 

فيها من قبل ، ومن ثم غادرها . اأن يتقا�سم كاتبان 

�سهريان من بلد �سكانه 163 مليون ن�سمة احلجرات 

اأي منهما  نف�سها هو نوع من امل�سادفة ل ي�ستطع 

اأن يفلت منها يف كتاباته . 

    قالت �سيماماندا عندما �سّيفتها ) جمعية الكتاب 
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الأمريكان ( �سنة 2008 : » اأ�سبحت حقيقة اإقامتي 

حقيقة  اأهم  قباًل  اأت�سيبي  �سكنه  الذي  املنزل  يف 

يعرفها النا�س عني . ي�ساألونني دومًا ما هو �سعورك 

واأنِت ت�سكنني يف منزل اأت�سيبي ؟ وكنت اأجد نف�سي 

اأتذكر الأمور : اأفيق من النوم لياًل ، واأذهب اإىل احلمام 

، واأقف بالقرب من ال�سّلم ، واأن�ست اإىل الأ�سباح التي 

تهم�س يف اأذين الأ�رشار ، اأ�رشاراً عن حبكة الرواية ، 

و�سخ�سياتها ، وتراكيب جملها . ح�سنًا ، لقد اأجنزُت 

ل  الذي  ال�سيء  لكن   ، خيايل  من  جزء  فهذا   . ذلك 

ينتمي اإىل خيايل ، والذي كنت متاأكدة منه هو اإنني 

لن اأكون كاتبة اإن مل اأكتب من اأجل اأت�سيبي« .    

اأدبي ، فقبل )  اأديت�سي يف اأكرث من جن�س      تكتب 

اأمريكانا ( ، ن�رشت النيجريية املولودة يف اخلام�س 

ع�رش من اأيلول ) �سبتمرب ( 1977 روايتني ؛ الأوىل ) 

اخلبازى الأرجوانية ،   2003 ( التي فازت بجائزة 

اأف�سل اأول كتاب يف �سنة 2005 �سمن جوائز كتاب 

دول الكومنولث ، كما و�سلت اإىل القائمة الق�سرية 

الثانية     روايتها  اأما   ، الربيطانية  البوكر  جلائزة 

( فقد حازت جائزة   2006 ، )ن�سف �سم�س �سفراء 

�سنة  الن�ساء  تبدعه  الذي  بال�رشد  اخلا�سة  الأورجن 

2007 .. هذه الرواية �سدرت بالعربية �سنة 2009 

برتجمة   ، للكتاب  العامة  امل�رشية  الهيئة  عن   ،

ال�ساعرة واملرتجمة فاطمة ناعوت . 

�سنة 1997  �سيماماندا  ، ن�رشت      ف�ساًل عن ذلك 

جمموعة �سعرية حملت عنوان ) القرارات ( ، وم�رشحية 

 ،  )  1998  ، بيافرا  حب  اأجل  من   ( بعنوان  واحدة 

وكذلك جمموعة ق�س�سية حملت عنوان )ال�سيء الذي 

يخنقك ، 2009 ( . نالت هذه املجموعة ال�ستح�سان 

واحدة  بو�سفها  الالئقة  منزلتها  تتبواأ  وجعلتها   ،

من الكتاب الأفارقة الواعدين جداً ممن ينتمون اإىل 

جيلها ، فيما عّدتها جريدة ) النيويوركر ( واحدة من 

اأف�سل املوؤلفني ممن تقل اأعمارهم عن اأربعني �سنة . 

    ت�سم هذه املجموعة 12 ق�سة ق�سرية ، تدور معظم 

اأحداثها بني نيجرييا والوليات املتحدة الأمريكية 

، ُتظهر الكاتبة من خالل �رشدها الق�س�سي البارع 

اأقدار الأبطال الذين يختارون املزاوجة بني حياتني 

خمتلفتني ، وهويتني متباينتني . وعرب �سفحات هذه 

املجموعة كانت عينا الكاتبة مفتوحتني دومًا على 

املفارقة ال�ساخرة بني الو�سع املرتدي والفا�سد يف 

غياب  من  املواطنون  يعاين  حيث   ، نيجرييا  بلدها 

الطموحون  فالنيجرييون   . التعليم  وتدين   ، احلرية 

ما اإن يح�سلون على تاأ�سرية الدخول حتى يغادرون 

املتحدة  الوليات  اأو  بريطانيا  اإىل  ذاهبني  بالدهم 

تعليمهم  ملوا�سلة  غانا  يق�سدون  الأقل  على  اأو   ،

من  نوعًا  اأف�سل  فيها  املدار�س  فحال   ، هناك 

اأديت�سي  وبطالت  اإبطال  اإن   . النيجريية  املدار�س 

 ، حاملون  متعلمون  اأ�سخا�س  هذه  جمموعتها  يف 

ال�سوت احلا�رش يف جميع  لكن   ، التناق�س  �سديدو 

اآثرت  حيث   ، املراأة  �سوت  هو  الكتاب  ق�س�س 

الأول  ال�سخ�س  ب�سيغة  ق�س�سها  تروي  اأن  الكاتبة 

احتمالت  على  فمفتوحة  ق�س�سها  نهايات  اأما  ؛ 

وتاأويالت ل ح�رش لها ، كما تركت املوؤلفة الكلمات 

وامل�سطلحات بلغة اليوروبا والإيبو ، لتتيح للقارئ 

حرية فهم املعاين على وفق ما ي�ساء .

�سم�س  ن�سف   ( الثانية  �سيماماندا  رواية  اأما       

�سفراء ( فقد تناولت ) حرب بيافرا ( التي ا�ستمرت 

بني �سنتي 1967 و1970 ، واأُزهقت خاللها اأرواح 

اأكرث من مليون �سخ�س . وبيافرا هي اإحدى وليات 

ال�ستقالل  حاولت   ، نيجرييا  من  ال�رشقي  اجلنوب 

 ، بيافرا  جمهورية  واإعالن   ، الحتادية  الدولة  عن 

التي اتخذت من رمز » ن�سف �سم�س �سفراء » �سعاراً 

وعلمًا لدولتها املرتقبة . 

تقول   ، الروائي  العمل  هذا  كتابة  مربرات  وعن      

اأتذكر  اأن  اأريد  كنت   «  : معها  حواٍر  يف  �سيماماندا 

الذين لقوا م�رشعهم  النا�س  اأتذكر  اأن  اأريد   . احلرب 

من  الع�سيبة  الزمنية  احلقبة  تلك  اأتذكر  اأن  اأريد   .

تاريخنا . ل اأريد اأن اأفعل ذلك وحدي . اأود اأن نتذكر 

الإعالم  �سّوه  لقد   . الرهيبة  املاأ�ساة  تلك  جميعًا 

�سورة اأفريقيا . لكن هذا الإعالم عينه اهتم بحرب 

الأفارقة  الأطفال  النا�س  ، ولأول مرة �ساهد  بيافرا 

على �سا�سة التلفاز . اإنه �سيء مقلق وموجع عندما ل 

ي�ستطيع الأفارقة اأنف�سهم اأن ي�ساعدوا بع�سهم.
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التعبريية ال�شعرية يف نطاق املدلوالت:

ف على 
ّ
التعر اإمكانية  النقدية  القراءة  لنا هذه  قد تتيح 

ملن  واإّنه  ال�سيفي،  عائ�سة  العمانية  ال�ساعرة  جتربة 

املفيد وقبل �رشوعنا بالكتابة، علينا اأن ُنلقي نظرًة ولو 

�رشيعة على معامل الواقع الثقايف الُعماين لنوفيه حّقة، 

ولنا اأن نوجز بالإثبات لنبنّي الأ�سباب اجلوهرية التي 

اأّدت اإىل تذبذب املنجز ال�سعري وعدم تفاعله مع الروؤية 

نطاق  يف  النرث  بق�سيدة  ي�سّمى  ما  اإطار  يف  الأدبية 

ال�سعرية..

اإىل خطل  الظاهرة  ال�سعر هذه  يعزو بع�س متداويل  قد 

املنظومة ال�سعرية اأ�ساًل، فلن ي�سبح ال�سعر يف هذه احلال 

الدللية،  لبنيتها  الإمتثال  ل�سعف  احلداثة  تواكب  لغة 

املن�ساأ  وبالتحديد  بيئته  اإىل  ينحاز  ما  غالبًا  فال�ساعر 

ُهويته  الو�سعية  هذه  يف  يرى  لأّنه  الأول،  ال�سحراوي 

املحلّية، وهو بهذا ي�ستطيع اأن يحافظ من هذا املنظور 

على املوروث ال�سعبي، ويوؤّكد ا�ستقالليته عن امل�سمون 

الغربي، وما جتّليات احلداثة اإّل نزعٌة تغريبية ل يجدها 

ال�ساعر �رشورية ول تكون مقيا�سًا لتمّيزه ح�سبما يرى، 

لكّننا ل نعني من املقارنة النقدية ما يوؤّدي اإىل حتمية 

العامة،  الثقافية  املظاهر  على  الأدبية  الفئات  انغالق 

اإىل القلق،  اإطار هذه الروؤية ما يدعو  فنحن ل نرى يف 

ول يحّق لنا اأن نفرت�س حكمًا ي�سع ال�سعر مو�سع ال�سك، 

الغافري  الرحبي وزاهر  ال�سعراء �سيف  ودليلنا تقييمنا 

و�سماء عي�سى، فعلينا اإّل نن�سى البّتة اأنَّ ال�سعر �سريورٌة 

اأدبية ل تتوّقف عن النمو ول تتلّخ�س يف اأُ�سلوب �سعري 

ليفر�س علينا �سطوته، فكّل �سريورة اأدبية تنّبئ بظهور 

�ساعر/ة ب�سماٍت تختلف اختالفًا تامًا عن �سمات جيله.. 

وقد ينطبق الأمر نف�سه على �سعر ال�سيفي، واإذا ما قمنا 

بت�رشيح دقيق ملجمل البنى، فاإّننا �سنكت�سف يف نهاية 

ال�سمات  تلّخ�س  مرادفة  �سمنية  بنية  وجود  املطاف 

رديفة،  حداثة  اإىل  بها  وُتف�سي  ال�رشورية،  الذهنية 

الطابع  لي�سعف  بنيوي  حتّول  بقيام  رهينة  ولكّنها 

املفرط لالإيقاع وعّده تفريعاٍت غنائية:

»اأقوُل خذيني اإىل الأحرف ال�سومرّية 

كي نلَد اللغة الأمَّ بكراً بتول«�س63

كمالك« �س67
ّ
 م�سٌخ بنق�سي وربٌّ بكل 

ّ
»احلب

: اآدميته واألوهّيته(
ّ
)ما قيل عن احلب

كقّوة  واإعمامه  الفرق  بتوليد  البنية  هذه  لنا  و�ست�سمح 

معنى  ليحمل  النمطي  البناء  تقّو�س  بديلة  جمالية 

ال�سيفي  ا�ستثمار  اإىل  يعود  كّله  ذلك  ولعلَّ  مغايراً، 

وتزويدها  الق�سائد  ن�سيج  يف  اللغوية  للمقتنيات 

راأينا  ففي  وظيفتها،  عمق  من  لتزيد  دللية  مبعطيات 

 ي�سمح بالإ�ستنباط من مكنون اللغة لأّنها 
ٌ
اأنَّ ال�سعر اأثر

مكّونه احلميم.

فلنتاأّمل هذا امل�ستوى الدليل يف املقطع الآتي:

»ويخجلني اأن تكون احلقيقُة غريي 

واأن ي�سبح ال�سعُر ملكًا لغريي« �س41

ويخجلني اأن تكون الق�سيدُة غريي 

لأّن الق�سيدَة ن�سُف دمي« �س44

بيٍت  كّل  وي�سبَح يف  لقومي  نبّيًا  اأ�سرَي  اأن  »ويخجلني 

« �س43
ّ
نبي

)وُيخجلني(

عتبة  من  اأي  القراءة  �سريورة  اأثناء  يف  وهلة  اأّول  من 

ت�سحرنا  اليا�سمني(  اإىل  )الطريق  ال�ستهاليل  الن�س 

يف  الف�سل  ويعود  التعبري،  واأناقة  الدللية،  املعاين 

هذه احلالة اإىل اللغة احلا�رشة بقّوة، فاللغة تعّد نقطة 
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يف  ال�ساعرة  وتقف  الدللة،  مكامن  لكت�ساف  انطالق 

بخ�سائ�س  تتمّيز  �سعرية  اأجواء  اإىل  لتنقلنا  القطب 

دة ل تخرج البّتة عن �سياق التعبريية ال�سعرية يف 
ّ
متفر

نطاق املدلولت وعالقتها بالبالغة مهما اّت�سعت رقعة 

بالتنغيم  يقّيدها  نغمية  لإرادٍة  تخ�سع  ول  الأخرية، 

النا�زش اإّل ل�ستح�سار الداّل، فالتنغيم اإذاً ي�سري اىل �سمة 

داّلة:

»�سمائي عاريٌة وغيومي انتحرت باملاء

 �سوى احلب« �س74
ّ
 ل عا�سَم يل اليوم من احلب

)الذي ل ي�سبُه اأحداً ميوت(

الروؤية الداخلية وال�ستعارة املجازية:

الكن�سي  اأو  القراآين  الن�س  معني  من  الغرتاف  لعّل 

التعبريي ل يغرّي من الأمر �سيئًا �سوى الإحتفاظ مبنت 

ولي�س  املعنى،  لتقوية  القراآن  من  باأمثلة  حافل  ديني 

اأ�سا�س  على  دينية  دللة  على  حتيل  اأن  ال�رشوري  من 

اأزعم  ول  ال�سعر،  �ساأن  هذا  ولي�س  دليل،  تاأويل  اأّنها 

منظورين  بني  العالقة  و�سل  تروم  كانت  ال�ساعرة  اأنَّ 

من  التالقح  مبداأ  اأنَّ  الإعتقاد  يجب  ولكن  متباينني، 

القيم  تنّوع  يف  ت�ساهم  ا�ستعارًة  يعّد  ال�سعري  املنظور 

وازدهار ال�سعر، وقد ا�ستّلت ال�ساعرة من روافد اللغة ما 

يكفي لدعم منجزها بت�سكيالت جمالية اإ�سافية..

�سحيح ل تنتمي الق�سائد اإجماًل اإىل جيل احلداثة اأو اإىل 

جيل ق�سيدة النرث، غري اأنَّ ال�سعر يف الواقع ي�سهد حتّوًل 

معماريًا يف جمال التقنية التعبريية اإذا ما تخّطينا اللغة 

املنظومة كمادة لل�سياغة، فاملفارقة من هذا املنظور 

ُتعطي تعريفًا خال�سًا للنَّظم )الإيقاع + القافية( وتعّده 

وهذا  اأدبية،  بعالقة  باملا�سي  مرتبطًا  موروثًا  منطًا 

البنائي، واحلال  نلم�سه عمليًا يف جزئيات املعمار  ما 

اأنَّ الإغرتاف من املوروث ال�سعري النمطي ل يعدو يف 

اإمكاننا قبول وجود  حقيقته خطاًل جوهريًا، ولعّله يف 

مثل هذا النظم يف حدود دللته كاأق�سى حّد على رغم 

اإىل �سعرية احلداثة، ويبقى  النظم بالقيا�س  من فاعلية 

املدلول من منظورنا  هو الأ�سا�س كما بينا قبل قليل..

و�سنكتفي بالإ�سارة ولو بالعبارة اإىل ما ندعوه ق�سيدة 

ا�سة يف العملية ال�سعرية، بل 
ّ
النرث التي احتّلت اأماكن ح�س

واأ�سبحت البو�سلة لقيا�س الدللة من جهة اأُخرى، ولنا 

)املنظومة(  التفعيلة  ق�سيدة  ن�سّمي  اأن  احلالة  هذه  يف 

�سعراً تنغيميًا بامتياز، و�سن�سّمي ق�سيدة النرث )احلداثية( 

�سعراً دلليًا بامتياز، ومع ذلك فعلينا اأّل مننح ال�رشعيَة 

خروجًا  لنعّدها  املنظومة   الق�سيدة  حّق  لنغمط  للنرث 

عن الثوابت الأ�سا�سية للخطاب ال�سعري احلداثي، وعليه 

فلي�س من املنطق اأن نزَن �سعر ال�سيفي مبيزان الإيقاع 

النرب  ويرّجح  الدللة،  اآثار  ا�ستئ�سال  على  يعمل  الذي 

بها 
ّ
)اجُلمل ال�سوتية( ومثل هذا املنظور بالتاأكيد ل يقر

من النمط اإّل بحجم ح�سا�سيتها الغنائية.

خرقًا  النزياحات  نعّد  اأن  هذا  كّل  بعد  ميكن  لذلك 

للتنميط لو نحن اأعطيناها هذا املعنى، اإذاً فالإنزياحات 

احلداثة،  مواقع  من  ال�سعر  ب 
ّ
يقر م�سّوغًا  اإّل  لي�ست 

اإذا ما جعلنا التنويعات الوزنية  اإطارها  ويدخل �سمن 

حّد  لو�سع  معياريًا  �سببًا  التعبريية  الإ�ستعارات  اأو 

ال�سوتية، لأّننا نعرف فلن  الفونيمات  للنظم لإ�سعاف 

يكون لها بالكاد مدلول مكّثف مهما قمنا بالتمحي�س، 

�سعرية،  �سورة  كّل  من  الوزنية  الإيقاعات  اأزحنا  ولو 

وتخّل�سنا من بع�س قيودها بو�سفها م�سنوعًا متكّلفًا، 

اأي  النزياح  اإىل  تن�سب  �سوراً  ريب  ل  �سنكت�سف  فاإننا 

ب�سيغة حالة الإنزياح: )املنافرة( فتكون خرقًا لقانون 
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الكالم، اأو ب�سيغة نفي الإنزياح: )ال�ستعارة( وهذا ميكن 

اأن يقود اإىل خرق قانون اللغة.

التعبري  واأناقة  اللغة،  وثراء  اللفظ،  جزالة  نعد  ولرمّبا 

ال�سعرية التي تنّظم  ال�سمات اجلوهرية للخ�سائ�س  من 

اللغوي هو  الت�سكيل  )morphology( وهذا  وال�سكل  البنية 

ما يوؤّلف ف�ساء ال�سعر، ويحّدد طرائقه ل اإيقاع الفونيم 

اأن نبحث  القّوة يجب  )phoneme( وحده وملعرفة مكمن 

لتغني  اللغوية  بالإنثيالت  ي�سمح  الذي  املحتوى  يف 

اأ�سا�س لنقاء الن�س، ول يختلف  �سريورتها، وهذا مبداأ 

اإثنان عن القّوة التعبريية التي تكتنف �سعرية الرتاكيب، 

اأن نن�سى يف نطاق  ولي�س هذا كّل �سيء فال ينبغي لنا 

م القيمة ال�سوتية 
ّ
عر�سنا هذا �سورة الفونيم التي جت�س

بني البنية وال�سكل وتنّظم مو�سيقاها، ول نزعم امتالك 

العرو�سية،  ال�سوتية  بالقوانني  للم�سك  الكاملة  الآلية 

هذه  من  العميقة  الل�سانية  بالبنية  يخّل  ل  ذلك  ولكن 

بال�سكل  �سلة   )phonology( لل�سواتة  اأنَّ  مع  اجلهة 

احلالة  هذه  يف  ال�سعر  ي�ستدعي  ال�سوتي(  )التجان�س 

ال�سعرية،  ال�سياغة  قّوة  يحّدد  ما  فذلك  لغويًا،  تناغمًا 

والقيمة الرتكيبية ف�ساًل عن القيمة اجلمالية كما نرى، 

ومثل هذه احلالة متحّققة ن�سبيًا ولو بدرجات متفاوتة، 

وما ي�سّمى دللة اإمّنا توؤّمنه ال�سيغة ال�سعرية املتناغمة 

ومل تنف�سل عن �سياقها اإّل لتعلن عن القرتاب من بنية 

عميقة:

»ول تخذليني فاإين امتحنُت املوا�سَم .. اأجَدَبها

واختربُت من النار..  األهَبها

وعربُت الأ�ساطرَي/ كّل الأ�ساطري.. اأ�سَعبها

وخرجُت كما يخرُج الأنبياُء من الوحي ه�ّسًا

ولكن ولكن ع�سّيًا« �س15

)ما ُي�سبة حزنًا مرمييًا(

تكون  ما  غالبًا  �سعري  ف�ساء  اإىل  الق�سائد  تنقلنا 

القولت  بح�سب  دللية  لتاأويالت  خا�سعة  اأجواوؤها 

بخا�سة،  النرث  ق�سيدة  اإىل  الدليل  التاأويل  ُترجع  التي 

يف حني تبقى هذه الأحكام رهن عوامل �سخ�سية، نحن 

الأ�سياء،  جمالية  ال�سعر  من  قطعًا  ُنلغي  اأن  ن�ستطيع  ل 

اأكرث  بتحديد  ال�سعر  اإنَّ  القوانني،  يفرت�س  ل  فال�سعر 

يجعلنا  وما  نف�سانية،  كيميائية  وجدانية  جتّليات 

نخو�س يف هذا الف�ساء هو خ�سو�سية امللفوظ ال�سعري 

من حيث هو انزياح، وعلى رغم من التقليد كما نرى يف 

�سياق البناء املعماري الذي ل يحّقق انزياحًا تركيبيًا، 

ولكّننا ن�سعر اأّننا اإزاء �سكل ير�سم ج�رشاً ب�سماٍت �سعرية 

لكيما يكون مبوازاة الفونيم اخلا�سع لإيقاع املو�سيقى 

الغنائية.. ولنعلن الآن عن بع�س الوحدات  وح�سا�سيته 

 
ّ
اإىل بطٍل مو�سوم يخاطب بطلًة ل كما يحب التي ت�سري 

ج 
ّ
هو اأن يخاطبها، ومع ذلك نفهم اأنَّ هذا املقطع املتدر

يدخل �سمن نطاق الفكرة ليكون موازيًا للدللة: 

»ول جتزعي فالق�سيدُة ملُح دمي 

ق�سّيا«  كالمًا  �سفتيك  اإىل  الكالُم  نفاُه  �سامريٌّ  واأنا 

�س14

)ما ي�سبه حزنًا مرمييًا(

درجة  ح�سب  وخ�سائ�س  ثوابت  �سيغٍة  لكّل  كما  ولكن 

دللة  �سوتية  وحدة  لكّل  فكذلك  الدللية،  املعاين  قّوة 

تتعار�س يف  اأّنها ل  اإّل  الغنائية  تدّفِق  وعلى رغم من 

العمق مع منت الق�سيدة التي احتفظت ببنيتها الدللية 

امل�ستوحاة من الن�س الديني: 

»كيف يرتُك مو�سى ع�ساُه 

ونوٌح �سفينَتُه 

 امل�سيُح ب�سلبانه 
ّ
ويفر

ويجّف على الفِم هذا النبيُذ العتيق؟« �س20

)عن �سديق �سلوعه الطريق(

كما  اللغة  جمال  التعبري  م�ستوى  من  يرفع  ما  فعادة 

نحن نعرف، واحلق ل اأحد يزعم ا�ستحواذه على امُلطّهر 

اللغوي، واأخرياً فاإنَّ هذا التقدير من منظورنا يبقى �سببًا، 

وميكن اأن يتفاوت من كاتب اإىل اآخر، وهذا ما ي�سوقنا 

اإىل مو�سوع التاأويل، لذا علينا اأّل ننكر بعد هذه النظرة 

فال�سعرية  الق�سائد،  بها  تتمّتع  التي  اجلمالية  القّوة 

عن  النتيجة  يف  تعلن  اأدبي  هو  ملا  تكري�ٌس  اجلمالية 

معيارية  قراءًة  دائمًا  علينا  تفر�س  قوية  بنية  وجود 

اإّل لتاأويل ي�سمح لنا ت�رشيحه بدّقة  لي�ست الهدف منها 

لإبراز معامله يف �سلب ال�سعرية. 

ت�ساهم ال�ستعارة يف عملية البناء لترثي احلبكة لت�سبح 

نات 
ّ
لها وظيفة، فذلك لأّنها تاأخذ �سكل الدعامة للمح�س

ال�سعرية، وهي اإ�سافة �سعرية ت�سطلع بها اللغة لتقوية 

اإظهار املتون  املعاين دون الن�سياق وراء الدللة، وما 

اللغوية اإّل دليٌل على تاأكيد روؤيتنا..

فلنالحظ اأثر املنت الديني الأُ�سطوري: 

»وام�ِس كاأّنَك مو�سى اإىل التيِه وام�ِس كاأّنك قابيُل نحو 

خطيئتك الأبدّية« �س23

لننظر جتّليات املنت ال�سويف:
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يف  النبّوُة   
َّ
ت�ستقر كي  ال�سعر  �سّيدنا  ابنَك  اإىل  »خذين 

اأ�سلعي ويك�ّسَف عن �ساقِه ال�سعر خمراً حالًل« �س24

لنالحظ الكيفية التي يوّفرها املنت ال�سعري امل�ستل من 

حممود دروي�س:

»هل �سورة ال�سيِء اأقوى من ال�سيء؟ 

لول خمّيلتي قال يل اآخري: 

اأنت ل�سَت هنا« �س23

)بكائية اأخرية ملنفى من ن�سيان(

جند نزوعًا يرمي اإىل ر�سم جغرافيا للوحات �سعرية، كّل 

جزء منها ي�سّور مظهراً دلليًا وي�ستدعي تاأوياًل متعّدد 

القيم، فال�ساعرة ت�سرب غور اللغة وتر�سم ر�سمًا �سارمًا 

ال�رشامة  ال�سَيغ نف�سها ما دامت  ر 
ّ
اأن تتكر الع�سري  من 

اللغوية م�سنداً..

اإىل  احلزن  �سوداوية  يوؤول  من  نرى  اأّننا  املالحظ 

�سماتها  �سوداوية ذات ح�سا�سية مفرطة وموروثة تظّل 

بعيدة عن �سخ�س ال�ساعرة ولي�ست من �سلبها، فنحن ل 

نرتّدد قطعًا يف اإخ�ساع حكمنا للمخترب لنقّدم ت�رشيحًا 

كاماًل، ول نرتّدد يف اإثبات اأمناط �سعرية وجدت نف�سها 

مبظهر  ليظهر  التنا�سي  ال�سعري  منوذجها  لت�سميم 

البنية وال�سكل امل�ستن�سخني من �سلب النمط نف�سه.

لينتهي  ال�سفافية  من  بعيداً  يبلغ احلزن مدًى  اأن  يكفي 

يف  تذهب  فال�ساعرة  الياأ�س،  تكري�س  ولي�س  بالأمل، 

العمق مبا ترمز له باملعنى لرت�سم �سورة من الت�سامن 

التعبريي لتحتفظ لنف�سها مبوقف ما دام لل�سعر وظائف 

تعبريية يف م�ستوى البنية، ويف م�ستوى املدلول: 

اأريدَك للخمِر فا�سُكْب كوؤو�سَك من ج�سِد ال�سعر

هذي الق�سيدة ذنبك« �س23

)بكائية اأخرية ملنفى من ن�سيان(

الُزخرف اللغوي ا�ستعارة �سعرية:

بحرّية  التعابري  ب�سوغ  ال�سعر  يقوم  هذا،  بعد  يبقى 

الُزخرف  اأنَّ  العلم  مع  اللغة،  بف�سل  وظيفته  ل�ستكمال 

ذلك  نعزو  اأن  وميكن  ال�سعرية،  اللغة  جمال  يف  يندرج 

اإىل الفن ال�سعري ال�ستعاري ليعدو اإجراًء �سكليًا يك�سب 

اأن ينفي الإنزياح ويخرق ال�سيغة  بعداً تعبرييًا، ميكن 

ا�ستبدايل  )اإنزياح  ال�سكلي  امل�ستوى  مل�سلحة  اللغوية 

د 
ّ
تتج�س ال�ستعارة  هذه  دللة  اأنَّ  حني  يف  ا�ستعارة(   +

من  اأمرها  حقيقة  يف  اأّنها  ولو  الزخرفية،  طبيعته  يف 

نات البديعّية التي تدخل يف نطاق الإ�ستعارة..
ّ
املح�س

كلمة  وما  للمعنى  موازيًا  الكلمات  توزيع  جاء  وقد 

)مدد( اإّل داّلٌة روحية يقوم عليها الأداء، وتاأكيدها يدّل 

املو�سوع  يقف  ومل  ال�سيغة،  هذه  �سمن  فحواها  على 

اأن  الأحرى  من  تعبريي،  منط  ا�ستعمال  على  مق�سوراً 

نالحظ اأنَّ �سيغة ا�ستئناف املعنى وتقوميه باملوروث 

ُي�سفي  الُعماين  ال�سعبي  بالأدب  اأو  التاريخي  الديني 

الرمز  ا�ستعمال  اأّما  اجلمال،  من  م�سحة  ال�سعر  على 

املاآخذ  الرغم من  فيمنح املو�سوع وظيفة دللية على 

ال�رشفية اأو النحوية، فما بني ماأ�ساة احل�سني واأوجاع 

يو�سف وامل�سيح تنمو اللغة لتعّزز املعنى ال�سعري تارة 

با�ستعمال  وتارة  والعامية  الف�سحى  بني  بالتالقح 

ال�ستعارة كمعطى وظيفي:

»لكاأّنني جنوى بالٍل حني يهتُف يا اأحد

اأوجاُع يو�سَف حني يطعنني البنف�سُج 

اأو ت�سّقق عن قمي�سي الروح اأ�رشُخ/ ل �سند« �س59/58

»خذ كربالَء دِع احل�سنَي وخْذ خريَف دم�سَق/ 

اأر�َس النهروان/ فرات بغداد احلزين/ 

حديقَة املوتى/ غبار الريِح حا�سية الر�سيد« �س60

)مدد واأنت متزج روائحنا برحمتك(

ال�سكل  تطّور  بحّجة  ال�سعبي  الأدب  توظيف  جاء  وقد 

ويف  التالقح،  ق�سية  يف  �رشورية  تبقى  �سعرية  لغاية 

احلقيقة ن�ستخل�س اأنَّ التالقح ال�سعري من وجهة نظرنا 

نف�سه  الوقت  يف  يكون  اأن  ويح�سن  اأدبية   ا�ستعارة   =

انزياحًا ا�ستبداليًا مّطرداً، لكّنه يبدو �سكليًا كما يوحي 

ال�سعري،  بال�سياق  ال�رشر  يلحق  اأن  دون  من  ذلك  لنا 

واملالحظ اأنَّ ال�ساعرة اأخذت ت�ستنبط من الأدب لتجعله 

معياراً موازيًا ملعيار اللغة الطبيعية، وهدفها يف ذلك 

ل يبتعد عن خلق لغٍة قريبة مبعانيها من لغة احلياة.

�سيئًا جديداً يف  تقّدم  ل  الوحدات  بع�س  اأنَّ  �سك يف  ل 

م�ستوى الدللة �سوى حتقيق حلقة الو�سل بني غنائية 

لبع�س  فمالحظتنا  التقفية.  مّت�سعة  وغنائية  جمالية 

املفارقات العرو�سية ل تعني حكمًا نهائيًا، ول ميكن 

من  تعّد  اإليها  الإ�سارة  اأنَّ  بيد  عام،  كمقيا�س  و�سعها 

م�سوؤولية الناقد والقارئ معًا لكونهما ملزمني بتفكيك 

القوانني  وفق  على  بنائها  واإعادة  الإيقاعية  البنية 

بالتزام  الهنات  ترميم  ال�سهل  من  اإنَّ  حيث  العرو�سية، 

اأّما ا�ستعمال الُزخرف اللغوي، فاإّنه ل  طريقة التفكيك، 

املعّدة،  الكلي�سيهات  من  دائمًا  يغرف  ال�سعر  اأنَّ  يعني 

اأّما الهوام�س يف املنت فتعّد تقنيًة �سمنية ل تغرّي من 

الأ�سلوب �سيئًا، نعتقد اأنَّ من الأجدر منع تكرار البديهيات 
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ولكي  وباخت�سار  ذلك،  اأمكن  ما  جمالها  دخول  وعدم 

نغلق القو�س املفتوح مثاًل فعلينا اأن نبادر مبلء الفراغ 

من  ال�ساعرة  تتوّقعه  ما  وهذا  امل�سمر،  املعنى  مقابل 

املتلّقي لجرتاح �سيغة تنتمي اإجماًل اإىل ال�سياق.

من ن�سيب ال�سعر العمودي: 

وباإدخال النظم العمودي اإىل بنية ال�سعر، فمن البديهي 

اأن يّتخذ ال�سعر من الغنائية مو�سوعًا له، فما عاد التحّول 

ل�سحر   
ّ

احلوا�س تنقاد  اأن  ميكن  بل  الهدف،  من  جزءاً 

الإح�سا�سات  د 
ّ
يج�س الغنائي  ال�سعر  اإنَّ  املطلق.  الإيقاع 

القارئ  تنفك عن جعل  التي ل  البنية  الوجدانية ويوّلد 

يتاأّمل املو�سيقى وين�ساق وراء غنائية رومان�سية تزداد 

ات�ساقًا يف اأغلب الأحيان:

»ن�سَج الليُل بعيني وبكى 

كيف يبكي َمن ِمن الدمِع غرق« �س27

اأو 

»ليتُه ما ناَم اأو �سّلى لُه

حزنُه املدفوُن يف حزِن الورق« �س28

)بكائّيات على ج�سد الليل(

املفيد  من  ا�ستي�ساحًا  ي�ستدعي  الأمر  هذا  مثل  ولكن 

اإعمامه، وبعبارة اأُخرى اإنَّ عالقة الأدب بالفن تبقى يف 

حقيقة الأمر متما�سكة مبوجب �سلة و�سل بينهما، فاإذا 

منظورنا  من  حينئذ  فيغدو  خال�سًا  فنًا  ال�سعر  اأعددنا 

د �سورة الفن بكل اإحالته الرتكيبية، ويكون 
ّ
جتّليًا يج�س

جن�سًا  اعتمدناه  اإذا  اأّما  جت�سيماته،  من  جت�سيمًا  الفن 

اأدبيًا ففي و�سعه اأن يغدو �سورة انتقائية لتج�سيد الأدب 

مو�سوع  يفر�س  اأن  مبعنى  الأُ�سلوبية  متّثالته  بكّل 

الأدب اختزال اللغة. اإنَّ الغرتاف من الن�س القراآين كما 

نعلم يرجع بالتحديد اإىل التوليفة التي ا�سرتطتها البيئة 

الدينية كما �سرنى يف منوذج ق�سة يو�سف وزليخة يف 

املوروث الديني، اأّما الفونيم فيبقى يف بنيته ال�سوتية 

عًا 
ّ
نف�سه، واأّما النظم فيحتفظ بتوليفة قدمية ل تقبل تو�س

يف بع�س مفا�سلها، فما ي�سفع ال�سعر انعتاقه من ربقة 

القوايف لتغدو �سماته مغايرة، ول �سيما يف حالة التخّلي 

لإدراكها  ذلك  ال�ساعرة  تفعل  اأن  عجب  فال  القيود،  عن 

اأنَّ القوايف املّطردة قد تقّيد ال�سعر وتقّل�س من  العميق 

تفّجره اللغوي.. 

الواقع  م�ساكل  عن  العمودية  الق�سيدة  تعرّب  ل  رمبا 

اأن  عليه  الذي  النظم  �ساأن  من  وهذا  الروؤى،  املتعّدد 

املعطيات  امتالكه  يزعم  اأن  دون  منظوره  من  يحّلها 

ال�سعر املقّفى  اأنَّ  الأدبية امل�سّلمة، ولنتفق مبدئيًا على 

اإّل  حقيقته  يف  يرجع  ول  �سعريًا،  تقليداً  كونه  يعدو  ل 

للنظم، ومهما نبَغت ال�ساعرة يف م�ستوى العبارة فتظّل 

اللغة خامدة، فلم يلحقها تغيرٌي مبدئي اأو انزياح يخرق 

ال�سورة الغنائية.. 

يبقى بعد كل هذا اأنَّ الإغرتاف من معني ال�سَيغ املعّدة 

الواقع  يف  هناك  الق�سيدة،  لبناء  العميق  الأ�سا�س   =

يفقد  ما  وهذا  للقافية،  اللغوي  الإ�ستعمال  يف  التبا�ٌس 

اأمني  �سكل غري  اإىل  الكلمة، ويحيلها  الإح�سا�س بجمال 

للغة، لنتاأّمل نظام الأبيات املوّحدة واملّطردة القافية:

»اأحيلَك للرمِل يا �ساحبي 

فناِد امل�سيئَة كي نهلكا

ومّنْق مبوتَك اأحزاننا كما مّنَق املوُت اأحزانكا »�س35

 الرمل(
ّ
)ال�سوناتات الأخرية لنبي

املورفيم والفونيم النظم والإبتكار:  

ميكن التعبري عن عمق امل�ساعر داخل اللغة وخارجها يف 

اآن واحد، لأنَّ الهدف الأ�سا�س كما يدل املحتوى ال�سعري 

هو خلق الدللة من جوهر ال�سعر نف�سه، ولتو�سيح هذه 

ا�ستعمال  طريقة  اإىل  الإبداع  ُنرّجح  اأن  ميكن  ال�سورة 

نات البديعّية والإ�ستعارة 
ّ
ع منها املح�س

ّ
اللغة التي تتفر

والتورية من جهة والنظم ال�سوتي من حهة ثانية. »اإنَّ 

يجتهد  كما  اأدواته«  كّل  ي�ستغّل  الذي  هو  الكامل  الفن 

جان كوهن.. 

تورية  ا�ستعارة  ال�سعر  هل  تاأوياًل،  هنا  الأمر  يحتاج 

اأين   ))morpheme لغوية  وحدات  �سوتي،  نظم  جماز، 

�سور الإبتكار اإذاً؟ 

مبواجهة  ي�رشع  ول  البتكار  يقبل  ل  بطبيعته  فالنظم 

النمط كما �سرنى، فنحن بذلك ل نن�سى اأنَّ النظم يناق�ُس 

مهما  الأخري  ويف  �سلبه،  من  لي�س  لأّنه  التجديد،  مبداأ 

ت�سل درجة تناغم قّوة الأداء يف النظم التعبريي ب�سفة 

فالواقع  خا�سة،  ب�سفة  ال�سوتي  النظم  ويف  عامة، 

املعرّب يفر�س �سكاًل مكروراً، واإنَّ هذا ال�سكل ل ي�سري اإىل 

متوالية حتّقُق م�ستوًى تعبرييًا يقوم بوظيفته الدللية، 

مفعوله  ليبطل  الغنائي  اأ�ساره  من  ال�سعر  د 
ّ
يجر ول 

ال�سلبي.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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فنحن ل ُنعطي لأنف�سنا حّق املواجهة ال�سخ�سيٍة لنثّبط 

عزمية �ساعرتنا، بل يتحّتم علينا يف هذا الإطار اأن نقوم 

مبعاجلة ال�سعر ومتحي�سه مبهنّية اأدبّية ت�سع ال�سعر يف 

املقام الأول، ولي�س مبوجب منطق ا�ستعالئي يتنافر مع 

قواعد الأدب، واإذا ما دّققنا يف الديوان �سنتفاجاأ ل �سك 

فما  حمتوياته،  على  يطغى  اللغة  بجمال  املقدمة  منذ 

يحمله ال�سعر يف عمق �سياقاته ُيعطي النطباع بتفّوقه 

اللغوي، وهذا ل ميكن اإنكاره، فالواقع اأنَّ ال�سعر لي�س اأثراً 

ا�ستاتيكيًا، ول ينبغي اأن ُيفهم على اأنه )بالغة متحّجرة( 

فما يجب على ال�سعر تقدميه اأن يختار منوذجه املبتكر 

مع  مو�سوعه  بالتحديد جوهر  الختالف  يكون  اأن  اأي 

الإعتقاد بهذا ليكون الإختالف مقّومًا يخرتق �سريورة 

التقليد بكل متف�سالته.

الذي  النظم  اإىل  انقيادها  ال�ساعرة  على  يوؤخذ  ما 

د على املنهج نف�سه، 
ّ
ي�ستحيل حتديثه اإّل يف حالة التمر

وهذا ي�س�ستدعي بال�رشورة نقلة جوهرية لقتالع النرب 

لي�ست  املنظومة  فالعبارة  لذلك  جذوره..  واإ�سعاف 

وكون   phoneme(  ( ال�سوتية  الوحدة  من  جزءاً  اإّل 

دة، لكن انفراج 
ّ
النظم ينايف ق�سيدة النرث الدللية املتمر

القوايف،  انفراج ملحوظ يف  اإىل  اأّدى  ال�سعرية  الوحدات 

من  بالنقي�س  يقف  ما  غالبًا  ال�سعري  النزياح  وهذا 

النمط ويكون له بنية دللية، ولي�س بنية و�سفية: 

»كم حفرة يف انتظار دمي

واأنا يف اخلريطِة اأ�سبه بالنقطِة ال�سفر« �س42

)ويخجلني(

اإىل  �سيغة  من  النتقال  من  ال�ساعرة  مينع  �سيء  ل 

اأُخرى ما دام ال�سعر ي�سمح بذلك، فالنتقالة من نعومة 

الرومان�سية ـ الغنائية ـ اإىل �سيغة التمّزقات الإن�سانية 

وينّبىُء  الأ�سياء،  ب�سعرية  يوحي  مدلول  عن  تك�سف 

وقد  نف�سه،  الوقت  يف  ال�سعري  املعنى  ا�ستح�سار  عن 

�سيغة  يف  اأبياتًا  امل�ستوى  هذا  يف  ال�ساعرة  �ست  خ�سّ

درامية:

 

طعنوين  بهم  هيامًا  قلبي  ازداَد  كّلما  اأّنني  »ويخجلني 

بناٍي 

وغّنوا بناٍي لفرٍد �سواي« �س43

لنالحظ كذلك هذه ال�سيغة التعبريية: 



231\  كاتب من املغرب   

* مدخل

وعودا  املختلفة،  بتجلياتها  ال�سعبية،  الثقافة  ت�سمُر 

وتنوع  القراءة،  مناهج  جتدد  اأتاح  زاخرة.  م�ستقبلية 

الثقافة  هاته  ت�سدي  اإمكانية  ومنطلقاتها،  اآلياتها 

لهاج�س الندثار الذي يتهدد وجودها يف �سياق كوين، 

وتداولها،  لنت�سارها  عدة  اإمكانات  جهة  من  فتح 

وجعلها من جهة اأخرى، حتايث ثقافات اأخرى، �سعبية 

وعاملة، متتُح منها حينا وتتالقُح معها، وتتدافُع معها 

اأحايني اأخرى. 

يف �سوء الوعي ب�رشورة احلفاظ على الثقافة ال�سعبية 

يف  الإ�سهام  وم�سوؤوليِة  حّية،   – املختلقة  -بروافدها 

تفقد  اأن  دون  الدائمني،  وانفتاحها  �سريورتها  �سمان 

هويتها اخلا�سة، ياأتي اإعماِل التفكري يف مو�سوعة ذاِت 

�سلة بهذه الثقافة عامة، ويف جن�س من اأجنا�س الأدب 

ال�سعبي ال�سفهي ب�سكل خا�س، هو النكتة.

  وتت�ساعف اأهمية تر�سيخ ذلك الوعي يف بيئات ثقافية 

مل توؤ�س�س فيها بعد تقاليد اأكادميية، جتعل من الثقافة 

ال�سعبية، مبا يف ذلك الأدب ال�سعبي، ميدانا لها. ون�سري 

بباقي  قورنت  ما  اإذا  النكتة  اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف 

ال�سعبية،  كاحلكايات  الأخرى،  ال�سعبي  الأدب  اأجنا�س 

الهتمام،  ن�سيبها من  اإلخ، جند  والأغاين....  والأمثال، 

الدرا�سة  اأو من حيث  والتدوين،   �سواء من حيث اجلمع 

والبحث، يعد اأقل.

  وميكن اإرجاء ذلك بالأ�سا�س، للنظرة التنقي�سية التي 

الهزيل  والأدب  ال�سعبي  الأدب  تالزم  تزال  ول  لزمت، 

على حد �سواء. واخل�سي�ستان معا اجتمعتا يف النكتة. 

مع  التعامل  هذا   ...« يا�سني:  بوعلي  قول  هذا  ويوؤكد 

النكتة ل يدل على تقدير كبري لهذا النوع من الأدب. هو 

موقف راف�س لكال الأدبني: ال�سعبي من جانب، والهزيل 

من اجلانب الآخر. فكيف اإذا اجتمعت – يف نظر املعنيني 

– الطبيعتان معا، ال�سعبية والهزلية، كما يف النكتة؟!.
  وكيف اإذا كان ذلك يف قالب اللهجة العامية، كما يف 

)1(
ق�سم كبري من النكات والنوادر والأمثال؟!«.

  اإن روؤية من هذا قبيل، مطبوعة بالأوهام وامل�سبقات، 

يتبدى زيفها اإذا ما بحثنا عن التف�سري احلقيقي لإهمال 

والذي  لها،  فهمنا  ب�ساطة  اأو  النكتة،  جن�س  يف  البحث 

وقد  املنهجية.  اأدواتنا  ل�سعف  كبرية  بن�سبة  يرجع 

الن�سقية املتك�سفة يف �سلوكنا  للعيوب  الأمر كله  يعزى 

الجتماعي والثقايف برمته.

نف�سها  النكتة  تقدم  وامل�سبقات،  الأوهام  عن  بعيدا    

من  جمموعة  وت�سعى  �سعت  متمنعا،  خطابا  بو�سفها 

فهم  يف  ت�سهم  اأ�سئلة،  ب�ساأنه  ت�ستنبت  اأن  اإىل  القراءات 

ذلك التمنع. ين�ساف اإىل ذلك، كون النكتة حتتل مكانة 

نف�سه،  ال�سعبي  الأدب  اأجنا�س  خريطة  داخل  مرموقة 

ي�سهم النا�س با�ستمرار يف اإبداعها وتداولها، ويرغبون 

اأي  يعو�سه  ل  يوميا،  ثقافيا  ا�ستهالكا  بو�سفها  فيها 

جن�س اأدبي اآخر. فهي تعرب ب�سدق عن حياتهم، وب�سكل 

�سهل وماأمون عن اأهوائهم وهواج�سهم، اإىل جانب تلبية 

 والأهم من ذلك كله، اأنها تعرب 
)2(

حاجة ال�سحك لديهم.

وال�سيا�سية،  والقت�سادية،  الجتماعية،  احلياة  عن 

والثقافية، والأخالقية... اإلخ، وتواكب تطوراتها.

* وظائف النكتة

للباحث  ميكن  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  تتعدد 

التي  لالإمكانيات  نظرا  النكتة،  درا�سة  يف  مقاربتها 

ولتنوع  جهة،  من  نف�سها  النكتة  مو�سوعة  تتيحها 

املناهج القادرة على فتح اآفاق قرائية باذخة ب�ساأنها. 

بداية من ال�ستغال على حتديد مفهومها، والعمل على 

و�سعريتها،  اأدبيتها  مكامن  وك�سف  جتني�سها،  تقعيد 

وح�رش اأنواعها ومو�سوعاتها، وتفكيك بنايتها، ور�سد 

تداولها،  وف�ساءات  توزيعها  وقنوات  اإنتاجها،  طرق 

نبيل لهوير  \

 النكتة: من الإ�ضحاك 

اإىل املقاومة الثقافية



واأ�سكال تلقيها، و�سول اإىل بيان وظائفها.

اآثرت الورقة ح�رش مو�سوعها يف الوظائف، مع    وقد 

من  انطالقا  الثقافية.  املقاومة  وظيفة  على  الرتكيز 

قيمة  كونها  جانب  اإىل  ثقافية،  عالمة  النكتة  اعتبار 

كذلك،  واعتبارها  النف�س.  عن  الرتويح  تتوخى  جمالية 

العالمة  هذه  وظيفة  عن  الت�ساوؤل  م�رشوعية  يتيح 

فيها  مبا   - العوملة  ت�سكل  عاملي  �سياق  يف  الثقافية 

العوملة الثقافية -  اأبرز معامله الطافحة.

الوظيفية �سندا نظريا  نتغيا من ورائه  النزعة    ت�سكل 

ك�سف وظيفة املقاومة الثقافية يف النكتة، وهي نزعة 

والثقافية  الجتماعية  الظاهرة  درا�سة  بوجوب  تنادى 

مع  م�ستمر  تفاعل  توؤديها، يف  التي  الوظيفة  من حيث 

 
)3(

البيئات التي تطورت فيها تلك الثقافة.

  قبل النتقال اإىل ر�سد وظيفة املقاومة الثقافية، ن�سري 

الإ�سحاك  فمن وظيفة  للنكتة وظائف متعددة،  اأن  اإىل 

الطابوهات  تعرية  وظيفة  اإىل  والت�سلية،  والتنفي�س 

حمرم  كل  عن  والتعبري  وال�سيا�سية،  واجلن�سية  الدينية 

ومن  الأفراد.  بني  الألفة  تر�سيخ  وظيفة  اإىل  حمظور، 

اإتاحة الفر�سة للنا�س العاديني يف اأن  اأي�سا،  وظائفها 

ورغباتهم،  ومعتقداتهم،  مواقفهم،  خاللها  من  يبّلغوا 

ل  الذي  ال�سيء  الرقابة،  اأعني  عن  وبعيدا  ملتو  ب�سكل 

.
)4(

يتاأتى لهم  بو�سائل اأخرى

واإمكانات  املجتمع،  داخل  الالفت  النكتة  انوجاد  اإن    

اأفراده،  بني  وال�رشيع  الوا�سع  وانت�سارها  تداولها، 

الأخرى،  الوظائف  حتايث  اجتماعية  وظيفة  مينحها 

�ست�سكل بدورها قاعدة لوظيفة املقاومة الثقافية.

الجتماعية  الوظيفة  على  يوؤكد  برغ�سون  وجند    

داخل  ال�سحك  اأهم مثريات  والنكتة طبعا من  لل�سحك، 

املجتمع، يقول: »من اأجل فهم ال�سحك، يجب و�سعه يف 

و�سطه الطبيعي الذي هو املجتمع؛ ويجب ب�سكل خا�س 

اجتماعية  وظيفة  هي  التي  املفيدة،  وظيفته  حتديد 

متطلبات  بع�س  مع  يتجاوب  اأن  يجب  ال�سحك  اإن   ...

اأن تكون له وظيفة  اإن ال�سحك يجب  احلياة امل�سرتكة. 

.
)3(

اجتماعية«

اإذا كانت البتكارات التكنولوجية تكر�س عزلة الفرد،    

توطيد  تكر�س  التداويل  ال�سفاهي  بطابعها  النكتة  فاإن 

ميهد  الذي  نف�سه  التوطيد  وهو  الجتماعية،  العالقات 

ملقاومة ثقافية تتملكها »النحن« يف مقابل »الآخر«.

  فما اخل�سي�سات املت�سمنة يف النكتة، واملانحة اإياها 

وظيفة اجتماعية ممهدة لوظيفة املقاومة الثقافية؟

* وظيفة املقاومة الثقافية يف النكتة

  اإن النكتة بطبيعتها تداولية، حيث ل توجد نكتة خارج 

م�سرتكة  لغة  توافر  بال�رشورة  ذلك  وي�ستلزم  امللتقى، 

بني راوي النكتة ومتلقيها، ت�سعف الأول يف الإف�ساح  

وتبنّي  النكتة،  رموز  فك  على  الثاين  وت�ساعد  والتبليغ، 

على  املبينة  النكت  يف  خا�سة  فيها،  املفارقة  مواطن 

اللغة والتالعب بالألفاظ.

  واإىل جانب التواطوؤ اللغوي، يح�رش امل�سرتك الثقايف 

اإمكان  �رشط  بو�سفه  املعنى،  املجتمع  بن�سق  املرتبط 

نا�س:  وولرت  يقول  املق�سدية،  لوظيفتها  النكتة  اأداء 

معنا  يتقا�سمون  الذين  هوؤلء  مع  الفكاهة  »نتقا�سم 

هناك  للتجارب.  تف�سرينا  طريقة  ويفهمون  تاريخنا، 

عليها  تعتمد  امل�سرتكة  والذكريات  املعرفة  من  ذخرية 

    .
)6(

النكت مع تاأثري حلظي«

النكتة  اإلقاء  اأثناء  التواطوؤ  احلديث عن �رشورة  يفرز    

بني الراوي واملتلقي، �سواء على م�ستوى اللغة، اأو على 

الثقافية امل�سرتكة، طرفا ثالثا، ي�سكل  م�ستوى اخللفية 

»الإثني«  الآخر باملعنى  اإنه  بالنكتة،  امل�ستهدف  عادة 

للمفهوم.

  يدفعنا هذا، ونحن ب�سدد احلديث عن وظيفة املقاومة 

الآخر  طبيعية  حتديد  �رشورة  اإىل  للنكتة،  الثقافية 

اإل بالنظر لالآخر، ومن  املق�سود هنا، فالذات ل تتميز 

يف   – جتلٍّ  بو�سفها  النكتة  عن  احلديث  يت�رشعن  ثمة 

خلق  عرب  الثقافية،  للمقاومة  جوانبها-  من  جانب 

تاريخية،  لعداوة  اإما  الآخر،  على  الذات  اإ�سحاك  فعل 

واإثبات  للذات  تاأكيد  اأو  امل�سالح،  حول  لتناف�س  اأو 

لوجودها.

النكتة بهذا املنظور ل حتقق تفوقا ملمو�سا لقوم  اإن    

على اآخر، » لكنها قادرة بال �سك على امل�ساهمة يف خلق 

بالندّية-   – الأقل  على  اأو  بالتفوق  �سعور  اإيهام(  )اأو 

جتاه الأقوام الأخرى، واإل �سار الكيان اجلماعي املعني 

.
)7(

عر�سه لالنهيار من الداخل«

مبعنى  اأو  الإثني،  مبعناه  الآخر  عن  احلديث  ي�سكل    

الأقرب  املدخل   ،Ethnic  group الإثنية  املجموعة 

لتو�سيف الآخر املق�سود باملقاومة الثقافية  امل�سمرة 

جمموعة  لها  مو�سوعا  تتخذ  ما،  جمموعة  نكات  يف 

اإثنية اأخرى، وهي املجموعة التي تقابل جتمعا لغويا، 

اأية  اإىل  اأي�سا  وت�سري  دينيا.  اأو  اإقليميا،  اأو  ثقافيا،  اأو 
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اجلماعات  عن  اأنف�سهم  يعزلون  النا�س  من  جمموعة 

الأخرى التي يتعاملون معها، اأو يوجدون بها، انطالقا 

من معيار، اأو معايري مميزة، قد تكون لغوية، اأو عرقية/ 

ثقافية، اإن املجموعة الإثنية بهذا املعني تغدو حاملة 

لهوية متميزة بتقاليد ثقافية م�سرتكة.

اأن  ميكن  التي  النكت  لطبيعة  موجزا  تو�سيفا  اإن    

ن�سميها بالإثنية اأو الع�سبوية، يوؤ�رش على اأن هذه النكت 

الإقليمي،  اأو  العرقي،  اأو  اللغوي،  النتماء  بذكر  ت�ستهل 

اأو الوطني، اأو الديني، ل�ساحبها )هذا واحد الأمازيغي، 

ال�سلفي...  الأمريكي،  ال�سعيدي،  اليهودي،  املراك�سي، 

اإلخ( واأن تيمتها املركزية تكمن يف اإ�سناد �سفة و�سيعة 

اإ�سحاك  غايتها  م�سحكة،  بطريقة  معينة  فئة  اإىل 

»النحن« بت�سخيم �سلبيات الآخر.

  اإننا ن�سادف نكتا كثرية يتجلى فيها ال�رشاع الطبقي 

)بني طبقة اجتماعية واأخرى(، اأو بني الأديان واملذاهب 

املختلفة، اأو بني اجلن�سني )الذكر والأنثى(، اأو بني عرق 

الثقايف،  والختالف  ال�رشاع  فيها  واأخرى يربز  واآخر. 

)البادية  خمتلفيني  جغرافيني  جمالني  بني  �رشاع  اأو 

على  ناقلوها  »يوؤكد  النكات  هذه  كل  ويف  واملدينة(. 

مديح  خالل  وتالحمهم،  ت�سامنهم  مقوين  انتمائهم، 

الأخرى،  اجلماعات  من  وال�سخرية  اجلمعية،  الذات 

خا�سة تلك التي يناف�سونها، وبالأخ�س التي يتناحرون 

.
)8(

معها«

التي  العربية  النكات  املثال،  �سبيل  على  تناولنا  اإذا    

�سكلني  تتخذ  جندها  الغربي،  »الآخر«  مو�سوعها 

خمتلفني: الأول ي�سم هذا الآخر بال�ستغاللية، والنفعية، 

والثاين  ال�ستبدادية،  ال�سفات  من  وغريها  والهيمنة، 

عرب  املتقدم،  و«الآخر«  املتخلفة  »النحن«  بني  يقارن 

�سور ت�سور العربي يف اأحط املواقف واأرذل الو�سعيات. 

ويف كال ال�سكلني متار�س الذات مقاومة ثقافية.

  اأمام هذا التو�سيف يواجهنا اإحلاح �سوؤال م�رشوع: هل 

ميكن و�سم هذه النكت بالعن�رشية اأو التع�سب العرقي؟

  قد ي�سدق ذلك اأحيانا، ولكن يف اأحايني كثرية، يغيب 

املق�سد العن�رشي، حيث جند تلك النكت ُتروى من ِقبل 

الفئات املوجهة لها. كما اأنها تروى عادة بعفوية بعيدة 

عن كل مق�سد ي�سعى لالإ�ساءة لالآخر.

اأحد  اأن النكتة ت�سكل    يتبدى جليا من خالل ما �سبق، 

املجتمعات  الثقافية، خا�سة يف  املقاومة  اأ�سكال  اأهم 

بذلك  وهي  جتلياتها،  مبختلف  �سغوطا  تعاين  التي 

الأزمات  اأثناء  خا�سة  وجماعيا،  فرديا  مطلبا  تغدو 

املتمادية. »واإن اأ�سد النا�س بوؤ�سا واأ�سواأهم عي�سة واأقلهم 

مال واأخالهم يدا، اأكرث النا�س نكتة، كاأن الطبيعة التي 

ومعاجلته  داء،  البوؤ�س  راأت  بنف�سها،  نف�سها  تداوي 

.
)9(

بالنكتة دواء«

  ين�ساف اإىل ذلك، اأن النكتة كبقية اأجنا�س الأدب ال�سعبي 

ومتنوعة، من  ثقافية خمتلفة  لأن�ساق  الأخرى، حاملة 

رموز، ولهجات، واإ�سارات للعادات والتقاليد، اأو لأحداث 

هويِة  خارطِة  ر�سم  يف  بذلك  فت�سهم  تاريخية...اإلخ، 

جمموعٍة من املجموعات الب�رشية اأول، ويف ا�ستمرارية 

و�سريورة تلك الهوية ثانيا. وبذلك فاإن »اأف�سل طريقة 

اأن نتعرف على  لفهم املجموعات والأمم وال�سعوب هو 

باآراء  متدنا  والفكاهة  والهجاء  والنكت  ي�سحكها،  ما 

بذلك  وهي  اجلمعي،  الال�سعور  حول  وثاقبة  ح�سيفة 

.
)10(

تعادل �سنوات من البحث امليداين«

خا�س  لنموذج  تكر�س  النكتة  اأن  اإىل  اأخريا  ن�سري    

عرب  فت�سكل  ما،  جمتمعية  بنية  داخل  لل�سحك  ومتفرد 

هذا اجلانب اأي�سا، �سكال من اأ�سكال املقاومة  يف زمن 

ال�سحك نف�سه من  ي�سلم فيها  التي مل  الثقافية  العوملة 

حماولة التنميط والقولبة.
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1. من املكان املغلق اإىل الف�شاء املفتوح:

اعتنت الدرا�سات املعرفية، يف العقدين الأخريين، مبفهوم 

الإدراك  ملعرفة  الأ�سا�سية  املداخل  اأحد  بو�سفه  الف�ساء 

يف  حتركها  عن  الذات  متثالت  بناء  وكيفية  الإن�ساين 

اأفرزت  وقد  الواقع.  معطيات  مع  تفاعلها  وعن  املجال 

واملقاربات  املتنوعة  النظريات  من  جملة  الدرا�سات  هذه 

مهما  تكامال  الإن�سانية  للمعرفة  اأتاحت  التي  املتعددة 

التحليلية:  النظر  وووجهات  املتخ�س�سة  الروؤى  بني 

واجتماعيا  و�سيميائيا  ول�سانيا  وفل�سفيا  فيزيائيا 

وكورانا.2010. وجنهاوان   Morris.1967 )موري�س.  ونف�سيا 

املتتبع  ت�ستوقف  مالحظة  اأهم  ولعل   .)Nijhawan&Khurana

لهذا الرثاء املعريف اأن التجربة الف�سائية للذات الإن�سانية 

احلركة  بني  واملتوقعة  احلا�سلة  التقاطعات  عن  تتولد 

واملكان: احلركة التي تقت�سي فعال متحول م�ستمرا للذات 

املتطلعة نحو الأفق املفتوح، واملكان الذي ي�ستلزم تفاعال 

ذهنيا خا�سا يتجاوز الأبعاد الهند�سية املغلقة ويقفز على 

احلدود الفيزيائية املر�سومة واقعيا. ها هنا، ي�سكل اخلطاب 

الروائي ال�سكل التعبريي الأكرث تف�سيال يف ا�ستثمار �سمات 

التجربة  ترجمةلعمق  املعرفيوالأقوى  مبعناه  الف�ساء 

على  املبدعة  والذات  عموما  الإن�ساين  للكائن  الف�سائية 

وجه اخل�سو�س.

فكما هو معلوم يف ال�رشديات وفنون احلكي، ي�سكل الف�ساء 

الروائي  احلدث  ا�ستلهام  يف  الإجبارية  املرتكزات  اأحد 

وبناء الن�سق ال�رشدي الذي يقيم عالقات مت�سابكة اإىل اأبعد 

احلدود بني الأمكنة والأزمنة وال�سخ�سيات والوقائع واللغة 

الف�سائي،ي�ستثمر  بالبعد  واعتناء  ال�رشدية.  والتداعيات 

اخلطاب الروائي – خا�سة يف املمار�سات املعا�رشة – يف 

مقرونا  ال�رشدي  املجال  ل�ستح�سار  نوعية  اآليات  جتريب 

قوالب  �سمن  وانفعالتها  واأفعالها  ال�سخ�سية  مبالمح 

حكائية تخييلية متنوعة. 

ذلكم مدخل اأ�سا�س لالإفادة يف املقام الذي نحن فيه، غري 

التي  الراهنة  الق�سايا  يف  للخو�س  يت�سع  ل  ال�سياق  اأن 

وباقي  ال�رشدية  النظريات  يف  الف�ساء  مفهوم  يطرحها 

ن�سحت�رش  اأن  هنا،  ها  الغاية،  العلمي.  البحث  ميادين 

ال�رشدية  الف�ساءات  بتحليل  املتعلقة  الإجرائيات  بع�س 

واأن نقارب ن�سقا ن�سيا خا�سا يتمثل يف رواية »اليتيم« 

لعبد اهلل العروي للك�سف عن طرق وكيفيا تت�سييد التمثل 

اأن  اإىل  الإ�سارة  وتكفي  واإبداعا.  ولغة  ت�سورا  الف�سائي 

اخلطاب الروائي يف »اليتيم« حافل مبعطيات الف�ساءات 

ال�رشدية وجتلياتها الكثيفة اإن على �سعيد اللغة والن�س 

اأنه  ذلك  اإىل  اأ�سف  والتخيل.  التعبري  �سعيد  على  اأو 

اأمكنة  بو�سفه  الف�ساء  يتمحورحول  ل  اإبداعي  خطاب 

بل  املغلق(،  )املكان  املنفعلة  الذوات  لحت�سان  جوفاء 

�سياقات  باعتبارها  الف�ساءات  عميق  ب�سكل  ي�ستثمر 

املكونية:  العنا�رش  تداخل خمتلف  ذهنية منفتحة على 

والتفاعالت  والعالئق  وال�سخ�سيات  والزمن  احليز 

»اليتيم«  ومنت  ل؟  كيف  املفتوح(.  )الف�ساء  وغريها 

اإعمال  عرب  �سيت�سح  كما  بامتياز  الف�ساءات  خطاب 

املتعايل  ال�رشد  خطاب  اأي  املعرفية،  املقاربة  اآليات 

واملولد  املكتملة  والفيزيائية  اجلغرافية  البنيات  على 

لها يف عملية  التي ل حدود  الرمزية  الثقافية  لالأن�ساق 

القراءة، كما يف مغامرة التاأويل.

2. فـي رمزية العتبات ال�شردية:

قبل اخلو�س يف بع�س املميزات الن�سية لرواية »اليتيم« يف 

عالقتها مبفهوم الف�ساء ال�رشدي، يتعني الإقرار بوجهة نظر 

خا�سة مفادها اأن التعاطي مع الإنتاجات الإبداعية ال�رشدية 

لعبد اهلل العروي ظل رهني النظر اإىل الروائي من منظور املفكر 

ال�رشدي،  التحليل  م�ستوى  على  ينبغي،  ل  اأنه  غري  واملوؤرخ. 

بالتوجيهات  »اليتيم«  الإبداعي  الن�س  بقراءة  جنازف  اأن 
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الآلية للمفكر واملوؤرخ عبد اهلل العروي مبا يوؤدي اإىل اإ�سقاط 

التداولية  املقا�سد  ذي  الن�سي  البناء  على  م�سبقة  مقولت 

حق  يف  الإجحاف  من  نوع  ممار�سة  وبالتايل  املنفتحة، 

لل�سوت  العا�سق  الإن�سات  عن  والبتعاد  ال�رشدية  الإبداعية 

الأمر  هذا  يعني  الروائي.ول  باملتخيل  وال�ستمتاع  الرمزي 

اإحداث قطيعة �سارمة بني املبدع والروائي من جهة واملفكر 

بل  بينهما،  ال�سمني  للتالزم  نظرا  ثانية  جهة  من  واملوؤرخ 

والتوجيه  الهيمنة  عن  بعيدا  بينهما  اإجرائي  فا�سل  اعتماد 

اإبداعي  منظور  من  »اليتيم«  معاجلة  ق�سد  البعد  الأحادي 

خال�س. فمن املمكن ا�ستح�سار طبيعة التوجهات واملواقف 

للمبدع يف قراءة  وال�سيا�سية  الفكرية والفل�سفية والتاريخية 

املنجز ال�رشدي، لكن حتققات الن�س الإبداعي تفر�س نف�سها 

ا�ستعاريا وتخييليا،عن ق�سايا  التعبري،  ت�ستطيع  لأنها  بقوة 

بها  البوح  من  والتاريخية  الفكرية  الكتابة  تتمكن  ل  واآراء 

لعتبارات تقنية و�سياقية. 

بناء على هذا الإقرار، ميكن اأن نتوقف عند البنيات الن�سية 

املوازية يف »اليتيم« ودورها يف اإ�ساءة جوانب مهمة لفهم 

عملية  توؤطر  لكونها  اعتبارا  الروائي  الف�ساء  ت�سكيل  كيفية 

التوليد ال�رشدي. فقد اختار الروائي عبد اهلل العروي اأن يوؤثث 

ال�سبيل  اإنارة  يف  ت�سهم  قد  دللية  بعتبات  الإبداعي  ن�سه 

التداولية  املقا�سد  بالأحرى  اأو  املق�سد،  لقتنا�س  الأن�سب 

التالية  الت�رشيحات  يف  التقدمي  عتبات  وتتمثل  ؛  لل�سارد 

املفيدة للتلميحات امل�ستنبطة كما يلي:

اللحن والنزياح  الت�رشيح، عرب تعبري للجاحظ، باعتماد   *
عن الإعراب، اأي الإبانة عما يف النف�س ح�سب التعبري الرتاثي، 

وهو ما يلمح اإىل الن�س ال�رشدي بعبارة »هذا الكتاب«اإ�سارة 

كافة  يف  ال�سارية  القوية  الرمزية  �سحنته  اإىل  الروائي  من 

املكونات مبا يف ذلك الف�ساء ال�رشدي ؛

* الت�رشيح، تبعا ملا ورد يف »األف ليلة وليلة«، بالو�سول اإىل 
الطيور واجلداول،  الغزلن والأثمار والأزهار  اأفيح فيه  مرج 

مبا يفيد التلميح عرب تلقي جمالية الن�س ال�رشدي اإىل الإقامة 

يف ف�ساء تخييلي ف�سيح ؛

الرواية  اأن   ،André Gide جيد  لأندري  بعبارة  الت�رشيح،   *
تاريخ متوقع تتجاوز الواقعي املحقق، مما يعني تلميحا اأن 

توقعيا  فعال  بو�سفه  اإل  يتج�سد  اأن  ميكنه  ل  ال�رشدي  الفعل 

ذي اأبعاد تخيلية. 

ال�رشدي  البناء  طبيعة  اإدراك  يف  ت�ساعد  التلميحات  هذه  اإن 

املتطور عرب خمتلف املقاطع الروائية لن�س »اليتيم« ويف فهم 

احلكائية  لالأفعال  املحت�سن  ال�رشدي  الف�ساء  ت�سكيل  كيفية 

حيث تتجلى الأبعاد امل�سار اإليها يف العتبات الن�سية: البعد 

املتعلق  اجلمايل  والبعد  عنه،  بامل�سكوت  اخلا�س  الرمزي 

بانفتاح احلكاية، والبعد التوقعي املقرتن بالتخييل. 

»اليتيم«  رواية  توؤطر  اإ�سافية  اإ�سارة  املنحى  هذا  يعزز  وما 

يقدم،  الذي  الغالف  على  املحرر  املوازي  الن�س  يف  تتمثل 

من بني ما يقدم، تو�سيفا مكثفا مل�سمون اخلطاب الروائي: 

قبل  و�ساخ  الوحدة  قتلته  رجل  يحكيها  خريف  »ق�سة 

الأوان«. اإنه التو�سيف الذي يحدد مالمح ال�سخ�سية الروائية 

)عك�س  الو�سطاء  اأخالق  ميتلك  ل  الذي  »اإدري�س«  املحورية 

)عك�س  الإجنليزي  النمط  على  يعي�س  ول  »جليل«(  �سخ�سية 

�سخ�سية »حمدون«( والذي يتعارك مع املا�سي نتيجة �سطوة 

الذاكرة وي�سارع احلا�رش بفعل قلق ال�سوؤال والتخيل ؛ بتعبري 

ا�ستعاري، ميثل »اإدري�س« ال�سخ�سية الظل كما يقول:«ان�سكبت 

يت�ساعف  اأ�سعى«.  ظال  وتركتني  اأعوام  منذ  احلياة  مني 

املعنى ال�رشدي لل�سخ�سية الظل لكونها ذات �ساردة ل ترتبط 

باحلكي جمردا ومتعاليا، بل لكونها اإفراز طبيعي للف�ساءات 

وتزداد  جمازيا.  معها  وتتفاعل  واقعيا  فيها  تعي�س  التي 

القوة الرمزية للظل يف و�سل ال�سخ�سية، ومعها ال�سخ�سيات 

الذاكرة من متثالت ذهنية عن  الأخرى، مبا حتمله  الروائية 

ف�ساءات البي�ساء وال�سديقية ومراك�س. 
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3. الف�شاء ال�شردي : بالغة الذاكرة وعمق اللغة

يف  التذكر  فعل  على  »اليتيم«  يف  الروائي  احلكي  يعتمد 

اللغوي  الت�سوير  حيث  ال�رشدية  الف�ساءات  ا�ستح�سار 

تاأثري  تربز  التي  املجازية  جتلياتها  يف  والأمكنة  للمحيط 

التفا�سيل الف�سائية يف نف�سية ال�سخ�سيات، خا�سة �سخ�سية 

»اإدري�س«. فالتيه املالزم لل�سارد يف جممل املقاطع الروائية 

نتج عن  اإمنا  �سياقيا،  امل�ستقلة  الذاتية  ال�سمات  ينتج عن  مل 

ال�رشدية(  )الذاكرة  ال�سارد  ذات  بني  التفاعلية  العالقات 

فالأزمة  الذهنية(.  )ال�سورة  الالمتناهي  »البي�ساء«  وف�ساء 

املعماري  ال�سكل  طبيعة  من  نابعة  لل�سارد  ال�سخ�سية 

للمدينة اإذ، وفقا لبنيات ال�رشد، ثمة ترابط وثيق بني املكون 

املعماري وال�سخ�سية ال�رشدية: »امليادين يف البي�ساء قليلة 

مبدينته.  مرتبط  غري  البي�ساء  �ساكن  لهذا  منعدمة.  قل  اأو 

امليدان عامل مقفل مثل مراح الدار والبي�ساء مدينة مفتوحة 

على امل�ستقبل غري املتناهي« )�س. 14(.

اإن الذاكرة ال�رشدية التي يعمد اإىل اإعمالها ال�سارد يف منجزه 

املعرفية  املعطيات  من  هائل  خمزون  على  تتوفر  احلكائي 

الذوات  ت�سكيل  تعيد  ف�سائية  متثيالت  �سكل  على  املنتظمة 

والأحداث والأمكنة والأزمنة بطريقة ذهنية خا�سة بال�سارد 

ل باملتحقق الواقعي. ومعنى ذلك اأن التمثيالت الف�سائية يف 

تتجاوز  ذهنية  �رشدية  بنيات  معريف،  منظور  من  »اليتيم«، 

كل  لت�سمل  متتد  بل  للوقائع،  والتقريري  املبا�رش  الر�سد 

ال�رشدي.  باحلدث  اخلا�سة  والتداولية  ال�سياقية  التداعيات 

امل�سجل  ميحى  اآفة.  »الذاكرة  التايل:  املقطع  بتمعن  لنقراأ 

الذهن. لبد من حيلة.  ال�رشيط. ول ين�سى املخزون يف  على 

اليوم. حتى قبل الإلكرتونيات كانت حيل  مع الإلكرتونيات 

لأين  ملاذا؟  اأرف�سها.  لكني  واآباوؤنا.  اأجدادنا  يعرفها  كثرية 

اأحرتم نف�سي. اليتيم يحرتم نف�سه، خا�سة يف الأيام املظلمة، 

وعلى  اليتيم...«)�س13(.  وجنيف،  تري�ستا  يف  يفكر  عندما 

ن�س  لتوليد  املوجهة  احلكائية  الذاكرة  ت�ستند  اجلديلة،  هذه 

»اليتيم« اإىل قوة الوظيفة ال�سرتجاعية التي يتمتع بها ذهن 

للن�سيان  ال�سارد مقاومة  ذاكرة  اأن  ذلك  ؛وال�سبب يف  ال�سارد 

لأنها ذاكرة اليتيم الذي يحر�س على احرتام نف�سه يف تذكر 

واأثينا يف  الإ�سكندرية وبريوت  اإنها  اأقول  )»كنت  الف�ساءات 

تذكر  ويف  )�س.10(  الأبد.«  اإىل  واإليها  فيها  اأنا  واحد.  حيز 

مدة  ن�سيت  فوؤادي:  يف  مدفونا  علية  ا�سم  )»ظل  ال�سخ�سيات 

طويلة علية الثانية، اجلارة الأخرى ...« )�س.16(.

التنظيم  يالحظ  اأن  »اليتيم«  لأجزاء  املحلل  وي�ستطيع 

املحكم ملعطيات الذاكرة ال�رشدية الذي ياأخذ بعني العتبار 

)البي�ساء  حدة  على  ف�ساء  املميزةلكل  احلدثية  اخل�سائ�س 

وال�سديقية ومراك�س( مع اعتماد ا�سرتاتيجية الإدماج يف ما 

بني الف�ساءات كلها. تتجلى هذه ال�سرتاتيجية الإدماجية يف 

الفرتات التاريخية املتعاقبة بدء من الطفولة مرورا مبرحلة 

املراهقة وو�سول اإىل الدرا�سة اجلامعية وما بعدها: »�سمعت 

الطابق  يف  ال�ساكنة  اجلارة  اأن  ال�سابة،  يف  األعب  طفل  واأنا 

الأول تدعى علية، ]...،[ و�سمعت واأنا طالب اأن �ساعرا اأمريكيا 

على  الذهبية  الرمال  فوق  مت�سي  فتاة  �ساأن  يف  دراما  األف 

تتقدم  �سنوات  بعد  ثم  علية،  وتدعى  الهادي  املحيط  �ساطئ 

كان  ا�سمها  اأن  وتفهمني  علية  اأنا  يل:  لتقول  �سفراء  امراأة 

ينطبق على  )�س. 15/14(. وعليه،  الدفينة«  الأ�سواق  منبع 

الذاكرة ال�رشدية التمييز الذي اأقامه علماء احلا�سوب والذكاء 

ال�سطناعي يف عملية تخزين املعلومات املرتبطة باملعرفة 

حول العامل بني منطني متباينني: منط عام ي�سري اإىل املعرفة 

با�ستمرار اجلديد يف  ثابتة تدمج  املعممة مبا هي معطيات 

القدمي، ومنط خا�س يحيل على املعرفة املخ�س�سة املقرتنة 

مبعطيات و�سعية معينة �سمن �سياق حمدد )العاقد2006(. 

ويرتاوح فعل احلكي يف »اليتيم« بني النمطني معا:

الدللية  املدركات  التقاط  العامة يف  الذاكرة  تفعيل  اأول،   *
التي  ال�سمولية  �سورته  يف  ال�رشدي  بالف�ساء  املتعلقة 

تتجلى يف و�سف املكان ور�سد الأحداث ال�رشدية اجتماعيا 

وخرقنا  القافلة  »انحرفت  ؛لنتمعن:  و�سيا�سيا  وتاريخيا 

اأر�سا قاحلة مليئة باحلجر والدوم، تطل على الفح�س، موعد 

املجاهدين. اأحجار حمروقة. اأر�س مدكوكة، اأ�سوار مهدومة، 

ككل املناطق التي فاجاأها الكفر ودكتها الثورة. رجع القائد 

اإىل حبيبته البي�ساء ذات العينني الع�سليتني. ربطت اخليل يف 

بالفوقي  القائد  وا�ستقل  الأر�سي  يف  الن�ساء  �سكنت  الأروى. 

املطل على اأجنة املدينة وزرقة املحيط.« )�س84(. 

* ثانيا، تفعيل الذاكرة اخلا�سة يف حكي التفا�سيل ال�رشدية 
عا�سها  �رشدية  بلحظات  ات�سالها  يف  بالف�ساءات  املرتبطة 

ال�سارد يف عالقته ب�سخ�سيات معينة )الأب، الأم، علية، جليل، 

...(؛ لنقراأ: »هل حاولت اأن اأدخل ثانية على اأمي الذاهلة عني 

ما  كل  اأتذكر.  ل  ال�سابة؟  اإىل  الدار  غادرت  اأم  ج�سمها  وعن 

اأعلم يقينا هو اأين مل اأ�ستعمل اأبدا، بعد ابتهايل اإىل الباري، اأول 

كلمة يتعلمها الطفل وتكون ركيزته يف احلياة. اأ�سبحت اأ�سمع 

واأقراأ كلمة »اأماه« ول اأ�ستعملها اأبدا« )�س. 164/163(.

يف املقطعني ال�رشديني، يخ�سع تفعيل اآلية التذكر ملقت�سيات 

لتفا�سيل  الدقيق  الو�سف  على  القائمة  اللغوية  ال�سياغة 

فيالبناء  حا�سما  مكونا  الل�ساين  التعبري  يجعل  مما  بعينها 

وب�سكل مغاير،  »اليتيم«.  لأحداث  ال�رشدي  والتوليد  احلكائي 
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ال�رشدية  املقاطع  من  العديد  يف  اللغوية  ال�سياغة  تاأتي 

للف�ساءات  ال�ستعاري  الت�سور  لترتجم  الروائي  الن�س  يف 

حكائي  ب�سكل  للما�سي  ال�سارد  ا�ستح�سار  نتيجة  ال�رشدية 

والوقائع  وال�سخ�سيات  الأمكنة  تتوجه  ثمة،  ومن  تخيلي. 

حتى  اإذ  املفتوح  الدليل  الأفق  نحو  ال�رشدي  ال�سعيد  على 

واإن �ساق املكان هند�سيا، فاإن ترجمته �رشديا يوؤهله ليكون 

ذهنه  يف  ال�سارد  ي�سكله  رمزيا  ف�ساء  اأي  ف�سيحا«،  »مكانا 

بناء على التمثيل والتخييل.

وعلى هذا الأ�سا�س، يتاأ�س�س الف�ساء الرمزي امل�ستمد من الذاكرة 

على الرتكيب اللغوي ال�ستعاري املعلن الذي ميزج بني فعل 

الإثبات وفعل النفي يف الآن نف�سه: ».. وتابعت ال�سارع الكبري 

قا�سدا ملتقى املدائن. اأم�سي يف اأزقة البندقية )ما ذهبت قط 

جوارع  يف  اإليها(،  قط  ذهبت  )ما  تري�ستا  ممرات  يف  اإليها(، 

جنيف )ماذهبت قط اإليها(، على كورني�س الإ�سكندرية )راأيتها 

يف بيا�س ال�سيف فكانت غري الإ�سكندرية(. ماذا ح�سل بني 

اأحب هذه املدينة. كنت بني �سكانها  اأعد  البارحة واليوم؟ مل 

الوحيد الذي اأحبها فعال« )�س. 10/9(.ولذلك، ينبثق الف�ساء 

ال�رشدي بطريقة جمازية تقرتن مبجازية ال�سخ�سيات الروائية 

حيث التوازي بني فعل امل�سي يف البدقيةوتري�ستاوجنيف مع 

عدم الذهاب اإليها وبني فعل امل�سي يف الإ�سكندرية التي هي 

غري الإ�سكندرية املرئية.

4. الذهنالروائي: البعد املعريف للف�شاء ال�شردي

ا�ستنادا اإىل كل ما �سبق، ميكن القول باأن جت�سيد الف�ساءات 

ال�رشدية يف ن�س »اليتيم« ينبني على روؤية ال�سارد الت�سورية 

يف  اجلارية  احلكائية  الذهنيلالأحداث  التمثل  على  املوؤ�س�سة 

التمثل  هذا  ويف�سي  املا�سية.  والأزمنة  املاألوفة  الأمكنة 

ال�ستعاري  التعبري  اإىل  ال�رشدي  التوليد  �سعيد  على  الذهني 

الذي يتو�سل به ال�سارد للحكي عن املدن،لي�س كما يراها،ولكن 

كما يدركها ويتخيلها حتت تاأثري التوتر والنفعالت والتاأزم 

ال�رشد  ا�ستعارية  الأمل.ومن ثمة، تتيح  والبحث امل�ستمر عن 

والإ�سارات  الرمزية  الدللت  على  الإبداعي  العمل  انفتاح 

ال�رشدي يف  الن�س  تاأويل معاين  اإىل  تف�سي  التي  الإيحائية 

والتاريخية  والجتماعية  النف�سية  اأبعاده  عن  الك�سف  اجتاه 

وال�سيا�سية. وعلى هذا النحو، مل ت�ستغل رواية »اليتيم« على 

اأتاحت  بل  الل�سانية،  الن�سية  حدوده  يف  ال�رشدي  املعنى 

الدال  الثقايف«  »املعنى  ي�سمى  مبا  خا�سا  احتفاء  للقارئ 

)ب�سارا.2009. الف�سائيتني  والتجربة  املعرفة  �سمولية  على 

ح�رش  يف  ال�رشدي  املعنى  ي�ستوي  ل  ولذلك،   .)Psarra
اأو  البي�ساء  قبيل  من  بعينه  واحد  ف�ساء  �سمن  مدلوله 

مراك�س،  اأو  ال�سديقية  اأو  جنيف  اأو  الإ�سكندرية  اأو  تري�ستا 

اإىل القب�س  – ال�سعي  اإطار املعنى الثقايف  – يف  بل يتطلب 

على التفاعالت عرب الف�سائية التي جتعل كل ف�ساء مقرتنا 

ذهنيا  م�ستلزم  ف�ساء  وكل  الأخرى  بالف�ساءات  اإدراكيا 

لي�ست  كالقاهرة.  البي�ساء  »لي�ست  وخمتلف؛  مغاير  لف�ساء 

كباري�س. قد ت�سبه الإ�سكندرية. قد متاثل اأثينا. ماذا ينق�سها؟ 

قلب؟ ميدان تتوحد فيه املدائن؟ حتتاج اإىل ا�ستقرار القاطنني 

بها. هذا ما ينق�سها، حب �ساكنيها. لو توقفوا عن التفكري يف 

اأندية  املقاهي  اأخرى، جلعلوا من  نظرة  اإليها  لنظروا  غريها 

لأنتظر  �سرب  يل  ولي�س  جيل  ينق�سها  ميادين.  الطرق  ومن 

طلوع اجليل اجلديد« )�س. 151(.

اأن البناء ال�رشدي يف اخلطاب  وانطالقا من ذلك، نذهب اإىل 

الروائي كما حتقق يف ن�س »اليتيم« يحتكم اإىل مفهوم اأ�سا�س 

هو: »الذهن ال�رشدي« الذي نقرتحه على �ساكلةمفهوم الذهن 

الذهن  ت�سور  باأن  للقول   )Turner.1996.الأدبي)تورنر

التمثالت  يتاأ�س�س على  والإبداعات  للوقائع وتوليدهللمعاين 

بذهن �رشدي ميتد  يتعلق  اإنالأمر  الروائي.  للف�ساء  ال�رشدية 

لي�سمل موؤثرات خارجة عن الن�س الروائي تدل دللة مفتوحة 

الأكرث  م�ستوياتها  يف  الإن�سانية  الف�سائية  التجربة  على 

ال�رشدي  الذهن  نعترب  اأن  ميكن  ثمة،  ومن  وعمقا.  اإبداعية 

الذي يقر بتفاعل  الذهن املو�سع  مفهوما متفرعا عن مقولة 

الروائي  اخلطاب  مقت�سيات  مع  ال�رشدي  الن�س  حمتوى 

وبرتابط متثالت ال�سارد واملوؤ�رشات ال�سياقية اخلا�سة بف�ساء 

احلكي )ميناري.Menary.2010(. وبهذا المتداد ال�سياقي، 

التاأثري  دائمة  �رشدية  ف�ساءات  اإىل  الروائية  الأمكنة  تتحول 

يوؤثر يف  ل  »بهاء مراك�س   : والتاريخواحلكاية  الإن�سان  يف  

احلني. قد ت�سعر اأول الأمر بامللل واخليبة. قد ت�سك يف حقيقة 

بهجة مراك�س حتى تفارقها ويطول الفراق ويت�ساءل الأمل 

اإح�سا�سات  الذكريات وحت�س  اإليها، حينئذ تنفجر  العودة  يف 

عنيفة مل جتربها واأنت داخل اأ�سوار مراك�س.« )�س. 130(.
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  اإذا كانت �رشورة الدرا�سة هي التي تدفع الباحثني 

اإىل الف�سل بني الزمان واملكان، فاإن الدمج بينهما 

»فكل  درا�ستهما،  يف  الأ�سل  هو  الدرا�سة  هذه  يف 

حماولت الف�سل بني املكان والزمان تف�سي غالبًا 

يف  بتماهيهما  اأو  بوحدتهما  �سمني  اعرتاف  اإىل 

وتغري  املكان،  ثبات  من  الرغم  وعلى   .
)1(

الأ�سول«

ل  التي  املغلقة  مق�سوراته  يف  فاملكان  الزمان، 

هي  وهذه  مكثفًا،  الزمن  على  يحتوي  لها،  ح�رش 

.
)2(

وظيفته

من  نحتًا  �سيغ  م�سطلح   Chronotope والزمكان 

امل�سطلح  لهذا  تو�سيحه  ويف  واملكان،  الزمان 

يف  يحدث  »ما  باختني:  ميخائيل  وا�سعه،  يقول 

ان�سهار عالقات املكان  الأدبي هو  الفني  الزمكان 

والزمان يف كل واحد مدرك وم�سخ�س. الزمان هنا 

يتكثف، يرتا�س، ي�سبح �سيئًا فنيًا مرئيًا، واملكان 

واملو�سوع  الزمن  حركة  يف  يندمج  يتكثف،  اأي�سًا 

عالقات  التاريخ.  اأحداث  جملة  اأو  حدثًا  بو�سفه 

يدرك ويقا�س  املكان، واملكان  تتك�سف يف  الزمان 

بالزمان. هذا التقاطع بني الأن�ساق، وهذا المتزاج 

.
)3(

بني العالقات هما اللذان مييزان الزمكان الفني«

ارتباط  مدى  عن  يعرب  الأ�سطوري  والزمكان    

الروائي بالأ�سطورة، وعالقته بها، ويعني  الزمكان 

هي  »فالأ�سطورة  ينتهي  ل  الذي  املطلق  الزمكان 

، ومكانها اإذا ُحّدد، لي�س 
)4(

حدث بال زمان اأو مكان«

ينظر  القدمي  الإن�سان  يكن  ومل  الرمز،  قبيل  من  اإل 

اإليها على اأنها حدث تاريخي ي�سري اإىل واقعة حدثت 

اأنها حدث  بل على  الأر�سيني،  الزمان واملكان  يف 

الزمان  عن  خارجة  كلية  حقيقة  اإىل  ي�سري  رمزي، 

.
)5(

واملكان

  تتغيا هذه الدرا�سة مقاربة هذا النوع من الزمكان 

يف رواية )مدينة املياه املعلقة()*( للكاتب اليمني 

لأ�سطرة  متعددة  طرائق  �سلك  الذي  مثنى،  حممد 

اإبراز  مقدمتها  يف  ياأتي  روايته،  يف  الزمكان 

عجائبية الزمكان الروائي؛ التي تبدو من خالل تلك 

ال�سمات واملالمح التي اأ�سفاها الكاتب على الزمان 

واملكان يف الرواية، فـ)دملون( املكان الذي اختاره 

الكاتب م�رشحًا لأحداث الرواية، مكان ذو مرجعية 

الذي  املكان  جلجام�س  ملحمة  يف  فهو  اأ�سطورية، 

الذي  اخللود  عن  بحثًا  جلجام�س  البطل  اإليه  رحل 

لأنا�س عاديني  لي�ست  »اأر�س  اإليه، وهو  يتوق  كان 

الفردو�س  اأو  الب�رش  من  اخلالدين  اأر�س  ولكنها 

ب�سعادة  لينعموا  والأبطال  احلكماء  اإليه  نقل  الذي 

، ويف اأ�سطورة دملون يرد: 
)6(

اأبدية«

مكان  دملون  اأر�س  طاهر،  مكان  دملون  اأر�س   «  

نظيف 

مكان  دملون  اأر�س  نظيف،  مكان  دملون  اأر�س   

م�سيء 

 يف اأر�س دملون ل تنعق الغربان 

 ول ت�رشخ ال�سوحة �رشاخها املعروف

 حيث الأ�سد ل يفرت�س اأحداً 

 ول الذئب ينق�س على احلمل 

 ول الكلب املتوح�س على اجلدي 

 ........................ 

 حيث ل اأحد يعرف رمد العني 

 ول اأحد يعرف اآلم الراأ�س 

 حيث ل ي�ستكي الرجل من ال�سيخوخة 

238\  باحث واكادميي من اليمن 

�شادق ال�شلمي  \

الّزمكان الأ�ضطوري يف 

رواية )مدينة املياه املعلقة( لـ حممد مثنى



 ول ت�ستكي املراأة من العجز 

 حيث ل وجود ملن�سد ينوح 

.
)7(

 ول جلوال يعول« 

اأ�سطرة املكان يف الرواية من خالل تلك    وتتجلى 

الروائي  املكان  حملها  التي  املكانية،  اخل�سائ�س 

ننخر  )اأنكي  اأ�سطورة  ففي  الأ�سطوري،  املكان  عن 

طاهرة  اأر�سًا  دملون  بالد  كانت  كيف  »يرد  �ساج( 

للحياة، ل تعرف املر�س ول  م�رشقة نظيفة، معدة 

املالئم  العذب  املاء  غري  ينق�سها  مل  لكن  املوت، 

املاء  اإله  )اأنكي(  واأن   ،
)8(

والنبات« احليوان  حلياة 

»قد  زوجته  مع  دملون  ي�سكن  كان  الذي  العظيم، 

فحول  الأر�س،  زوجته  تربة  و�سقى  ماءه  اأخرج... 

.
)9(

دملون اإىل جنة اإلهية خ�رشاء«

  ودملون يف الرواية كانت �سحراء قاحلة »كم تردد 

املطر يف موا�سمه لتلطيف �سمومها القائ�سة وتلقيح 

وفد  حتى   ،
)10(

الياب�سة واأ�سجارها  اجلرداء  اأر�سها 

»حديدة  فغر�س  الأبي�س،  اخلواجة  )اليانكي(  اإليها 

كبرية ذات �سوت مزجمر، وما هي اإل حلظات كلمح 

الب�رش حتى تدفق املاء من قلب البئر عرب فوهتها 

مالم�سة  وملجرد  غزيراً  اجلمل  فم  كفتحة  التي 

املاء جذوع ال�سجر الياب�س حتى اأقبل ال�سجر يغني 

تردد  ال�سحراء  وكل  اأخ�رش،  باهلل  وليعاد  ويرق�س 

القارئ  على  يخفى  ول   .
)11(

اأخ�رش« اأخ�رش...  معه 

العظيم  املاء  اإله  )اأنكي(  بني  القائم  الت�سابه  ذلك 

الأبي�س، �سواء  )اليانكي( اخلواجة  الأ�سطورة، و  يف 

الت�سابه يف ال�سم اأو يف العمل الذي قاما به. 

  والأماكن يف الرواية تقرتب كثرياً من دائرة التجريد، 

ومالحمه؛  املكان  خ�سائ�س  من  كثري  اإىل  وتفتقر 

فدملون ل نعرف عنها �سوى اأنها مدينة املاء، �سّكل 

املاء فيها –اإىل جانب النفط– اأحد معامل نه�ستها 

وجرهومة،  )عوبي،  الأماكن  بقية  اأما  العمرانية، 

يف  الواردة  الأماكن  من  وغريها  الربق(  وكوم 

الرواية، فقد ُذكرت جمردة من كل املالمح املكانية. 

وجتريد املكان من مالحمه يف�سي به اإىل الغمو�س؛ 

الذي ي�سهم كثرياً يف اأ�سطرته، ف�ساًل عن اأن اإ�سباغ 

بعد  له  الرواية،  يف  املكان  على  املاء  خا�سية 

اأ�سطوري، فكما اأن نبع املاء رمز واقعي، فهو اأي�سًا 

رمز اأ�سطوري؛ وي�سكل »ملمحًا من اأهم املالمح يف 

.
)12(

دنيا اخلوارق عند اأديب الأ�سطورة العربي«

ذلك  خالل  –اأي�سًا– من  املكان  اأ�سطرة  وتتحقق    

الو�سف الذي يهدف اإىل تعجيب املكان وعنا�رشه، 

الواردة  الأ�ساطري  الهائل من  ف�ساًل عن ذلك احل�سد 

يف موا�سع كثرية من ال�رشد، اإذ تتظافر كل و�سائل 

الكاتب الفنية حمققة للمكان وجوداً اأ�سطوريًا ينقله 

من جمرد بقعة يعي�س يف اإهابها اأنا�س متعينون اإىل 

.
)13(

م�ستوى الرمز، والأ�سطورة الدالة

قابلة  غري  متخيلة  »اأزمنة  الرواية  يف  والأزمنة    

من  اأ�س�س  على  اإل  اللهم  الزمن،  ملقايي�س  اخل�سوع 

اأزمنة جمهولة، كثرياً  ، فهي 
)14(

ح�ساب زمن مطلق«

منذ   ،
)15(

الطوفان زمن  منذ  الأحداث:  اإىل  ُتن�سب  ما 

، منذ زمن اجلدري، منذ زمن 
)16(

زمن احلمى القاتلة

الأحداث  اإىل  الزمن  ون�سبة   .
)17(

واملر�سى اجلوعى 

اأ�سطوريًا، من خالل ا�ستع�سائها  ُي�سفي عليها ُبعداً 

على الن�سيان وح�سورها الدائم يف الذاكرة اجلمعية 

احل�سي  الزمن  من  النعتاق  وحماولة  لل�سخ�سيات. 

الرواية،  يف  بارزة  �سمة  مطلق،  زمن  يف  والعي�س 

اخلورنق  ق�رش  يف  املوجودة  اللوي�سية  فال�ساعة 

، بل اإن نزوع الزمن نحو 
)18(

تتكتك بال زمن حقيقي

الغياب  الزمن، ذلك  الأ�سطورة يبدو جليًا يف غياب 

الرواية:  يف  الزمنية  املعامل  غياب  عن  النا�سئ 

»وحجب املالك ال�سم�س ف�سجنها بال�سال�سل... بحيث 

. »كانت النجوم تبزغ 
)19(

ذاب نهار املدينة يف ليلها«

بعد احتجاب دام اأ�سهر يف الليايل املا�سية... ليايل 

ت�سفية احل�ساب مع من ت�سول له نف�سه، ورئي الذي 

لتبدو  ابتهاجًا  اأطلقه  غيمة  جلد  يف  القمر  يخبئ 

.
)20(

�سماء املدينة �سافية«

ل  الرواية،  من  قليلة  موا�سع  يف  الزمن  وح�سور    

يعني اقرتابه من الزمن احل�سي وبعده عن الأ�سطورة، 

�سوى  لي�س  املوا�سع  بع�س  يف  ح�سوره  اأن  ذلك 

اأ�سطرته، فال�سخ�سيات يف  مظهر جديد من مظاهر 

اإل حني  به،  ت�سعر  اأو  بالزمن  الرواية مل تكن حت�س 

حاكمًا  املعّمد  ال�سيد  تن�سيب  ذكرى  عليهم  ّل  حَتِ

بهذه  لالحتفال  ال�سخ�سيات  فت�ستعد  البالد،  على 

ال�سنوية، التي ل تخرج عن كونها متثياًل  املنا�سبة 
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التي  ال�سنوية  والحتفالت  الطقو�س  لتلك  اأ�سطوريًا 

دورة  جتديد  بها  قا�سداً  البدائي،  الإن�سان  اأقامها 

الزمن، و»حترير نف�سه من اأ�رش الإح�سا�س بالزمن عن 

طريق ا�ستح�سار النموذج القدمي الذي يجعله ي�سعر 

.
)21(

باأنه معا�رش للخطة امليثولوجية لبداية احلياة«

  ورحلة ال�سالح خ�سري –اإحدى �سخ�سيات الرواية- 

يف ال�سحراء بحثًا عن دواء لل�سيخوخة، لي�ست �سوى 

زمن  يف  والعي�س  ح�سي،  زمن  من  للتحرر  حماولة 

مطلق ل ينتهي، فالرحلة »تبدو اأ�سطورية بالنظر اإىل 

اأبديًا  دورة الزمن التي ل ت�سمن لكائن حي خلوداً 

 .
)22(

احلي« هذا  كان  من  كائنًا  الب�سيطة،  وجه  على 

ف�سال عن كونها حماكاة لرحلة جلجام�س بحثًا عن 

اخللود. 

  وتبدو اأ�سطرة الزمكان الروائي من خالل الالنهائية 

الزمكانية، التي اختارها الكاتب للزمكان الروائي، 

اإن  اإذ  عند حد معني،  ينتهي  ل  الرواية  فالزمن يف 

نهاية الرواية مفتوحة، فكاأن نهايتها فاحتة لزمن 

)ال�سحراء()*(  الكاتب  اختيار  ورغم  بعد.  ياأت  مل 

لتكون رمزاً للبالد العربية، اإل اأنها تظهر يف الرواية 

اإىل  منها  الرمز  اإىل  اأقرب  ومتعّدداً،  مفتوحًا  ف�ساًء 

الأو�ساف  ذلك من خالل  يبدو  احلقيقية،  ال�سحراء 

والألقاب التي اأطلقها الراوي على املكان، والتي من 

وذلك  الواحد،  املكان  يف  الأمكنة  تداخلت  خاللها 

�سكان  اختالف  خالل  من  الرواية  عليه  تدلل  ما 

ال�سحراء على ت�سميتها يف التاريخ القدمي، »مدينة 

اإع�سار جن  الأيام  �سالف  التي طمرها يف  الدهناء 

لوط  ع�رش  من  الزلزل  مدينة  وقيل  العاتي  عبقر 

والأر�س، وقيل عوبي مدينة  القوم  اهلل  اأباد  عندما 

ال�سحراء املقردة ... مرديخ تل، ودملون فم الأنهار 

. ف�ساًل عن اأن تعدد لهجات �سخ�سيات 
)23(

جنة عدن«

املكان  انفتاح  على  دالة  عالمة  مثلت  الرواية، 

الروائي على اأكرث من مكان.

الروائي  للزمكان  الأ�سطورية  املالمح  وتك�سف    

هذه  تعي�سها  التي  والنعزال  الوح�سة  �سمة  عن 

املدينة، فهي »�سحراء الرعي و�سحراء الرعب فكم 

والرجال، وكم  الرعاة  ابتلعت كثبانها احلارقة من 

فاجاأت الوحو�س والذئاب قطعانها وكم تردد املطر 

وتلقيح  القائ�سة  �سمومها  لتلطيف  موا�سمه  يف 

الويل  �سحراء  الياب�سة.  واأ�سجارها  اجلرداء  اأر�سها 

احلظ  �سيئي  نا�سها  على  الثبور  و�سحراء  والنح�س، 

واملن�سيني... هكذا يتندر الكبار على ال�سحراء وعلى 

وقد  موا�سمه...  يف  اخلري  يحل  ل  عندما  اأنف�سهم 

تفحمت  اأن  بعد  القائ�س  احلر  من  مات  من  مات 

جثته يف الكثبان وانغر�ست اأقدامه يف الرمل، ومن 

ق�سى باحُلّمى ال�سحراوية ومباغثات نغر الدجاج، 

الكبار  يرويها  موؤملة  ذكريات  الطوفان.  وحمالت 

لل�سغار فريونها... وتواتيهم ويتناقلونها جياًل بعد 

.
)24(

جيل«

وتتحقق اأ�سطرة الزمكان الروائي-اأي�سًا- من خالل 

»فامليتون  الرواية،  يف  الواردة  الأحداث  اأ�سطرة 

اأ�سباح  مقابرهم...  من  اخلروج  يف  ن�سيطون 

الغرابة  من  ولكنها  موؤذية،  غري  و�سيقان  بقوائم 

مهما،  لي�س  ذلك  وكل  الأهايل،  اإىل  حتديقاتها  يف 

 ،
)25(

ماء« لأنف�سهم  يطلبون  اأنهم  يف  الغرابة  ولكن 

الطيبون،  اأيها  منت  مل  »نحن  الأحياء:  ويخاطبون 

جعل  مما   ،
)26(

ماء« اأعطونا  ظامئة  قلوبنا  ولكن 

الذين  الأربعة  والأطفال  عظيم.  فزع  يف  الأحياء 

قتلوا يف ح�رشة امل�سرت ال�سقلبي، حتولوا اإىل »اأربعة 

طيور �سدى �سوؤمية تطري راأ�سًا اإىل الف�ساء... اأربعة 

حتى  وترتفع  وترتفع  ترتفع  طفلية  لطيور  ظالل 

.
)27(

يرونها يف �سكل فقاعات �سغرية«

  وحني ا�ستدت حمالت الت�سفية التي اأقامها ال�سيد 

املوتى  كّثف  املدينة،  برج  يف  ملعار�سيه  املعّمد 

من مطاردتهم للنا�س، وعندما فر امل�سرت ال�سقلبي 

اإىل �ساطئ البحر حلقته اأرواح املوتى)*(، واأ�سحت 

اإليه، وتناديه: »اأعطنا  تطارده يف كل مكان يذهب 

، و»كان ي�سمعهم 
)28(

ماء يا م�سرت فاأرواحنا ظامئة«

ول يراهم... مما يثري يف روحه الذعر وال�سفقة معًا 

زوجة  الغولية  ويا�سمينة   .
)29(

الأرواح« هذه  على 

ال�سيد املعّمد، تال�ست واختفت من غرفتها يف ق�رش 

اخلورنق، مرددة: 

 »مولي اأنا اخل�رشاء املبللة بالندى 

 اأنا اخلالدة التي ل متوت 

 واأنا الناعمة التي ل تباأ�س 
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.
)30(

 واأن املقيمة التي ل ترحل«

�رشفة  من  �سعبه  على  املعّمد  ال�سيد  اأطل  وحني    

املر�سى  واأ�سحى  �سيقانهم،  ُج 
ْ
الُعر ا�ستعاد  ق�رشه 

جوع،  بال  واجلوعى  اأمل،  بال  واجلربى  مر�س،  بال 

ال�سماء  اإىل  »رنا  مدينته  على  اجلفاف  ا�ستد  وحني 

ومعها  خ�رشاء  الأر�س  لتاأتي  غزيراً،  ماء  فاأقبلت 

اإل يف   يفوق حاجة اخللق متامًا كما ل يحدث 
ٌ
ر مَتْ

.
)31(

اأزمنة الزلزل«

اأ�سطرة  يف  كبري  بدور  الرواية  �سخ�سيات  وت�سهم    

ال�سمات  من  حتمل  كونها  الروائي،  الزمكان 

.
)32(

الأ�سطورية الكثري

الروائي  الزمكان  اأ�سطرة  الكاتب على  اإ�رشار  لعّل    

مدعاة للت�ساوؤل، فالرواية يف جممل بنيتها ال�رشدية 

البالد  �سهدتها  التي  التحولت  »حقبة  ت�سف 

اإىل  البداوة  حياة  من  النتقال  طور  يف  العربية 

املدنية احلديثة. وهي فرتة زمنية حرجة يف حياة 

مكانًا  ت�سمل  الفكرة  هذه  كانت  وملا   .
)33(

ال�سعوب«

حد  عند  يقف  ل  وزمنًا  العربية،  البالد  هو  كبرياً، 

معني، اإذ اأراد الكاتب لروايته »األ تنتهي يف الزمان 

واإمنا تكون نهايتها فاحتة لزمن مل ياأت بعد«)34(، 

فال�سك اأن مكانًا بهذا احلجم، وزمنًا بهذا ال�سكل، ل 

حتمله  ملا  الأ�سطورة؛  �سوى  ت�ستوعبهما  اأن  ميكن 

الزمكان  بناء  يف  توظيفها  ميكن  التي  الرموز  من 

الروائي. 
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اأول  يف  قدمت  التي  العرو�س  كانت  ما  مبقدار 

مهرجان م�رشحي تقيمه فرقة الدن للثقافة والفن 

الأول  امل�رشحي  املهرجان  يكن  مل  ـ  امل�رشحية 

ذلك  قبل  �سبقه  اإذ  عمانية،  اأهلية  م�رشحية  لفرقة 

اأخرى  م�رشحية  لفرق  مماثلة  مهرجانات  اإقامة 

والإبداعي  الفني  الطموح  مبقدار  لي�ست  عرو�سا  ـ 

الذي نرغب فيه، اإل اأنه �سكل حالة اإبداعية و�سكال 

قيام حراك  اأن  يوؤكد على  مفتقدا يف عمان، كونه 

املوؤ�س�سات  عمل  اإىل  يركن  األ  ينبغي  م�رشحي 

لديها  التي  هنا،  والثقافة  الرتاث  وزارة  الر�سمية، 

عامني،  كل  املقام  الر�سمي  امل�رشحي  مهرجانها 

كان  )مهما  املختلفة  الثقافية  اأن�سطتها  ولديها 

اإىل دعم احلراك  املوؤ�س�سات  اأن تعمد تلك  طموحنا 

يكون  واأل  عليه،  هو  مما  اأف�سل  ب�سكل  امل�رشحي 

مرتبطا مبو�سمية وبجدول مهرجاين هو مهرجان 

امل�رشح العماين مع تغييب وا�سح ملهرجان م�رشح 

اإبداعية  تظاهرة  ذاته  حد  يف  كان  الذي  ال�سباب 

يوؤول  اأن  قبل  �سنوات،  عدة  قبل  تن�سط  وثقافية 

ليختفي  والثقافة،  الرتاث  وزارة  اإىل  تبعيته  يف 

مفهوم  ويت�ساءل  لل�سباب،  خم�س�س  كمهرجان 

فيما  حا�رشا  يكون  يكاد  ل  حتى  ال�سباب  م�رشح 

نعتقد اأنه حراك فني م�رشحي اإبداعي( 

لقد عمد القائمون على فرقة الدن للثقافة والفن اإىل 

اأن يقيموا مهرجانا م�رشحيا على م�ستوى عال من 

التنظيم يح�سب لهذا الفرقة الأهلية التي خرجت من 

عمق قرية �سغرية يف ولية عمانية هادئة يعي�س 

الولوج  الب�ساطة وعدم  اإىل  اأقرب  النا�س حياة  فيها 

اإىل ال�سخب الذي ت�سهده املدن الكبرية كالعا�سمة 

م�سقط اأو ما جاورها وكان امتدادا لها. 

عمق  من  م�رشحية  حركة  خرجت  فقد  ذلك  ومع 

نف�سها  فر�ست  حتى  الب�ساطة،  وتلك  الهدوء  هذا 

على م�ستوى الفرق امل�رشحية الأهلية العمانية يف 

مهرجانني  اآخر  جوائز  لتك�سب  الأخرية،  ال�سنوات 

الثقافية  املوؤ�س�سة  اأقامتهما  عمانيني  م�رشحيني 

ال�سلطنة، ولتمثل لحقا ا�سم عمان يف  الر�سمية يف 

العربية  امل�رشحية  واملهرجانات  املحافل  عدد من 

والإقليمية.

والخال�س  ال�سخب  عن  البتعاد  اأن  يبدو  وكما 

اأن الدماء ال�سابة التي  واحلب �رش هذا الظهور، كما 

كثريا  اأ�ساب  الذي  امل�رشحي  التكل�س  من  تخل�ست 

ممن يطلق عليهم م�سمى »امل�رشحي« �ساهم وب�سكل 

املوا�سلة  على  وال�رشار  الظهور،  هذا  يف  عميق 

اأنه درب  العمانيني  يف درب يدرك كل امل�رشحيني 

والعقبات  وامل�سكالت  املطبات  من  بكثري  حمفوف 

والنتكا�سات واخليبات التي ل تنتهي عند حد.

ويبدو اأن الطموح برغم كل تلك العقبات واخليبات مل 

يكن اإقامة مهرجان م�رشحي حملي، بل كانت الفكرة 

على ما يبدو تتمثل يف اإقامة مهرجان دويل، حيث 

ت�ست�سيف عمان عرو�سا م�رشحية من خمتلف بلدان 

العامل، في�ستفيد اأع�ساء الفرقة مما يقدمه الآخرون، 

ومبا تطرحه تلك العرو�س من اأفكار وروؤى، مانحة 

يتعلموا  مل  الذين  ال�سباب  امل�رشحيني  لهوؤلء  بذلك 

احلقيقية  الفر�س  لهم  تتوفر  ومل  اأكادمييا  امل�رشح 

ما  ومعرفة  احلقيقية  امل�رشحية  باملعرفة  للتزود 

242\ كاتب م�رشحي من ُعمان 

هالل البادي\

 عن مهرجان 

الدن امل�سرحي االأول



مانحة  العامل،  يف  امل�رشحية  اخل�سبة  على  يدور 

التجارب  بتلك  الحتكاك  يف  كبرية  فر�سة  اإياهم 

التي ميكن اأن ت�سارك يف مهرجان تقيمه الفرقة. اإل 

اأن امل�سي بتوؤدة اأمر ح�سن يح�سب للفرقة، فالأف�سل 

للفرق  العمانيني،  للم�رشحيني  مهرجان  اإقامة 

امل�رشحية املحلية اأول، لتبيان القدرة على التنظيم، 

اأي�سا،  الإبهار  على  القدرة  البتكار،  على  القدرة 

الفرقة  متتلكها  التي  والقدرات  الإمكانات  ومعرفة 

يف الت�سدي لإقامة مهرجان م�رشحي.

املتعجلة  غري  املنتظمة  واخلطوات  التوؤدة  هذه 

عربيا  م�رشحيا  مهرجانا  يقيمون  جتعلهم  ما  هي 

مت  التي  املفاجاأة  وهو  الآن،  منذ  له  يتجهزون 

امل�رشحي  الدن  مهرجان  ختام  يف  عنها  الإعالن 

الأول، ليكون امل�رشحيون العمانيون على موعد مع 

 ،2016 عام  نهاية  يف  يقام  كبري  عربي  مهرجان 

ال�سالة، وم�سابقة  يت�سمن م�سابقة رئي�سية مل�رشح 

تقام  التي  الفكرة  اإىل  اإ�سافة  الطفل،  اأخرى مل�رشح 

لأول مرة هنا يف ال�سلطنة، م�سابقة م�رشح ال�سارع.

ما هو م�رشح ال�سارع؟ 

اأي�سا  مت�سائلني  كثريون،  طرحه  الذي  ال�سوؤال  هو 

عن طريقة اإقامته، واملكان الذي يقام فيه، هل هو 

كيف  املت�سولني؟  م�رشح  هو  هل  نظام؟  بال  م�رشح 

اأن  دون  يوؤدوا  اأن  للممثلني  ميكن 

تكون  اأن  دون  مكان؟  هناك  يكون 

هناك من�سة، خ�سبة م�رشحية؟ 

اأ�ساأل  كنت  اأي�سا  اأنا  احلقيقة  يف 

الت�ساوؤلت،  هذه  من  بع�سا  نف�سي 

جلنة  اأع�ساء  اأحد  كنت  اأنني  رغم 

تقام  م�رشحية  م�سابقة  اأول  حتكيم 

ال�سارع.  مل�رشح  ال�سلطنة  يف  هنا 

اأن  ميكن  كيف  الأهم:  �سوؤايل  لكن 

يف  وخمتلفة  جديدة  م�سابقة  نقيم 

م�سكالت  من  نعاين  ونحن  امل�رشح 

مل  اإ�سكالت  امل�رشح؟  يف  اأعمق 

حتل حتى اليوم، من قبيل التجريب 

امل�سطلح  فهذا  فقط،  املثال  �سبيل  على  امل�رشحي 

املوافقة  من  واجلذب،  ال�سد  من  حيزا  ياأخذ  زال  ما 

والرف�س، ومن الت�سويه اأي�سا.

امل�رشح،  يف  اأخرى  مفاهيم  ذلك  على  ق�س 

يف  ت�ستقر  مل  مما  والدراماتورج،  كال�سينوغرافيا، 

الذهن بعد، فكيف بفكرة م�رشح ال�سارع؟ 

واإذا كنا ن�سع املالحظات اإياها على الدوام عقب كل 

عر�س يقام، �سمن احليز املتاح: مهرجان امل�رشح 

للم�سطلح،  امل�رشحي  الفهم  �رشورة  حول  العماين، 

يف  الأ�سا�سية  بالأركان  العتناء  اأهمية  حول 

العر�س امل�رشحي: الن�س، الأداء، الف�ساء امل�رشحي، 

ثم نكرر املالحظات اإياها على الدوام، نظرا لتكرار 

الإ�سكالت ذاتها يف كل مرة؛ فماذا ميكن اأن نعطي 

من مالحظات على م�رشح ال�سارع، وهو فكرة قد ل 

يتفهمها امل�رشحي العماين وي�ستغربها بل ويرف�سها 

انطالقا من م�سماها؟ 

م�سطلح  �سمن  فنية  قطعة  هو  ال�سارع  م�رشح  اإن 

امل�رشح ذاته، لكنه يخرج على الن�سق الكال�سيكي يف 

ملفهوم  الأربعة  اجلدران  كا�رشا  امل�رشحي،  الطرح 

امل�رشح، م�سكال ن�سقه اخلا�س وم�ستغنيا يف بع�س 

العر�س  يف  الأ�سا�سية  اجلوانب  بع�س  عن  الأحوال 

اأو  مثال،  كالن�س  ال�سالت،  يف  املقام  امل�رشحي 
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معينة يف  باأبعاد  اللتزام  اأو  الإ�ساءة،  اأو  الديكور، 

الأداء، بل رمبا اللتزام بو�سع اأبعاد لف�ساء م�رشحي 

بني  والتداخل  املمتد  ال�سارع  فكرة  يك�رش  مفرت�س 

املمثل واجلماهري.

اأخرى  اإبداعية  والتمازج مع فنون  الرجتال  ويبدو 

ال�سارع،  م�رشح  يف  قوي  ب�سكل  حا�رشا  كالرق�س 

والأهم من ذلك حالة التفاعل الذي يتم مع اجلمهور، 

الإبداعية  احلالة  يف  اجلمهور  بع�س  يدخل  قد  اإذ 

ق�سته،  يف  لي�ساركوا  العر�س،  من  جزءا  وي�سبحوا 

ويكتبونها اأي�سا.

امل�رشحي  العمل  طاقم  يكون  اأن  هو  يهم  ما  لكن 

فاهما لطبيعة هذه اللعبة التي يدخلها، وواعيا وعيا 

في�سيع  منه  اللعبة  تفلت  قد  اإذ  خلطورتها،  كامال 

جهده وعمله.

للفكرة امل�رشحية  اأن يكون ها�سما  اأي�سا  وما يهم 

متاما، عارفا مباهية الت�سخي�س، والتقم�س، قادرا 

�سخ�سيات  لنا  يطرح  الذي  الإبداعي  الإيحاء  على 

واقعية، �سخ�سيات قد ل تكون مكتوبة على  لي�ست 

الورق، فيتفاعل معها اجلمهور، وتبدو حية وكاأنها 

من  اإىل  النتباه  دون  الواقع،  اأر�س  على  موجودة 

ج�سدها اإل وم�سات فح�سب. 

على  اأي�سا  ي�سحب  الكالم  هذا 

ال�سالة  م�رشح  يف  العاملني 

فالعرو�س  امل�رشحية،  واخل�سبة 

الدن  مهرجان  �سمن  قدمت  التي 

ينق�سها  كان  الأول  امل�رشحي 

بها  التي  الأ�سا�سيات  من  الكثري 

تكتمل الفرجة امل�رشحية. 

واإذا كنا ن�سيد بفكرة اإقامة مهرجان 

تنظيمها عاليا  اأهلي كان  م�رشحي 

وموفقا؛ اإل اأنه من الأهمية اأن تكون 

العرو�س املقدمة عرو�سا م�رشحية 

تقدم  باأن  تهتم  بالتفا�سيل،  تهتم 

اإبداعية، غري مكتفية بر�سيد  فرجة 

ال�سعبية التي متتلكها الفرقة اأو الفرق امل�ساركة، بل 

اإن املهرجان، وبعيدا عن امل�سابقات وما تفرت�سه، 

قدراتهم  لإي�ساح  للم�ستغلني  فر�سة  ذاته  بحد  هو 

يف  الإخراج،  يف  الأداء،  يف  الكتابة،  يف  الإبداعية، 

ال�سينوغرافيا، يف كل مفردات العر�س امل�رشحي.

على  قائمة  م�رشحية  عرو�س  تقدمي  مهما  ولي�س 

كمناق�سة  »عظيمة«  وثيمات  »اأفكار«  مع  ال�ستباك 

اأو  التمثيل،  �سبيل  على  الكربى  العربية  الق�سايا 

ل  ومتبعرثة  متك�رشة  نف�سية  اأعماق  يف  الدخول 

تقرتب من النا�س ول تبهجهم، لي�س مهما كل ذلك، 

الإبداعية،  الفرجة  بعنا�رش  العتناء  هو  املهم  بل 

اأن يف مقدمتها واأهمها هو وجود الن�س  اأرى  التي 

متنح  التي  ال�سليمة  الدرامية  واملعاجلة  امل�رشحي، 

اخل�سبة حكاية جاذبة ومعتنى بها.

لكنها التجربة الأوىل، التي اأمتنى األ تكون الأخرية، 

مهرجاناتها  اإقامة  يف  اأخرى  فرق  حتذو  اأن  بل 

واإمنا  م�سابقة،  بال  تكون  اأن  ميكن  التي  اخلا�سة، 

مهرجانات تقدم الفرجة امل�رشحية، يف م�سقط وغري 

تنمي  التي  الإبداعية  الور�سة  تكون  علها  م�سقط، 

القدرات وت�سقل الإمكانيات وتزيل العقبات الكثرية 

التي تقف يف وجه امل�رشح العماين.
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245\  �ساعر من املغرب 

العالقة  تفكيك  يعيد  كتاب  هو  الرقابة  �سيافة  يف 

والذهنية  حر  فعل  هي  مبا  الكتابة  بني  امللتب�سة 

فعل  بني  امللتب�سة  العالقة  هذه  ولعل  ال�سائدة، 

الت�سادم  باإحداث  يعجل  اأحادية،  و�سلطة  احتمايل 

عمدت  لهذا  خمتلفني،  امتدادين  بني  احلا�سل 

تفكيك خطاب  اإىل  كرام  زهور  املغربية  الأكادميية 

يف  املغايرة  اأمناط  وت�رشيح  جهة،  من  ال�سلطة 

اأعمال ليلى العثمان التي تعر�ست للمحاكمة بتهمة 

ولعل  الق�س�سية،  اأعمالها  ب�سبب  بالأدب  الإخالل 

هذا الكتاب هو من الكتب الأوائل التي ت�سدت لر�سد 

عالقة الذهنية ال�سائدة بالكتابة، وقد وزعت الناقدة 

خطابها اإىل ف�سلني، الف�سل الأول عالج مفهومات 

والف�سل  وال�سلطة،  واخليال  الإبداع  قبيل  من 

الكاتبة واملغايرة  الثاين عالج مفهومات من قبيل 

بتفكيك  فيت�سم  الأول  الف�سل  اأما  وال�سدمة، 

وك�سف  ت�سوراتها  وتاأزمي  ال�سائدة  الذهنية  خطاب 

اختاللتها، بينما الف�سل الثاين ينبني على التحليل 

والتاأويل عن طريق العتماد على مقاربات ن�سية/ 

اأو  ال�سكل  اأو  بالدللة  ارتباطها  اأيف  �سواء  تاأويلية، 

املعنى الكلي امل�ستخل�س، ومن ثمة وازنت الناقدة 

ال�سمولية  املغربية زهور كرام بني و�سف الظاهرة 

وتخ�سي�سها اإبداعيا.

الكتابة واملغايرة

من  الأول  املحور  يف  كرام  زهور  الناقدة  تنطلق 

الإبداع،  وهي:  متداخلة،  مرتكزات  طرح  خالل 

معرفيا  تاأزميها  اإىل  ت�سعى  حيث  ال�سلطة.  اخليال، 

الكفيلة  الفراغات  وملء  املغالطات،  ت�سحيح  عرب 

الكتابة على نحو يربر للمبدع جنوحه  بتربير فعل 

على  ومفتوح  وا�سع  اأفق  هي  مبا  الكتابة  نحو 

احتمالت ل نهائية، حيث متيز الناقدة بني الرتكيبة 

املعقدة ل�سوؤال الكتابة املختلفة عن اأمناط اخلطاب 

التفجري  لفعل  الكتابة  �سوؤال  يخ�سع  اإذ  التوا�سلية؛ 

اأو  التربير  ملنطق  تخ�سع  ل  غام�سة  روؤيا  هي  مبا 

غري  غام�سا  �سوؤال  �سيظل  البداية  ف�سوؤال  احل�رش، 

القراءة  جتاوز  اإىل  النقدي  الدر�س  �سعى  لهذا  مربر، 

اخلارجية التي تنبني على منطق احلقيقة الواحدة، 

واجلزم بوعي الكاتب بالعامل الذي ينجزه منذ حلظة 

انفجاره اإىل حلظة اكتماله، ولأجل ذلك اقرتح الدر�س 

جتاوزا  بو�سفه  ال�سمني  الكاتب  مفهوم  النقدي 

ا�سرتاتيجية  هو  ال�سمني  فالكاتب  املوؤلف،  لورطة 

اإىل برجمة الكتابة وتوزيعها لالأدوار  ن�سية ت�سعى 

من داخل منجزها، كما اقرتح الدر�س النقدي مفهوم 

اإىل  ت�سعى  التي  الداخلية  باأدواته  املكتفي  الن�س 

بكاتبه  ربطه  اإىل  اللجوء  دون  من  متثالته  تربير 

ميتلك  اأن  ي�ستطيع  ل  الكاتب  هذا  ومادام  الفعلي. 

تربيرا وا�سحا لزمن الإبداع، فاإن الناقدة ت�ستخل�س 

ميتلك  ل  الكاتب  اأن  اأهمها  لعل  النتائج  من  جملة 

الواعية يف  تقمع خياله ورغبته غري  التي  الأدوات 

اإنه ميار�س ق�سطا من احلرية التي  التفجري والهدم، 

ل تخ�سع للقيود اأو الأ�سوار. 

غام�سة  لطاقات  تفجريا  الإبداع  فعل  كان  اإذا 

وجمهولة تقبع يف مناطق جمهولة منا، فكيف ميكن 

للذهنية ال�سائدة اأن حتاكم زمن الإبداع؟ ومادامت 

حممد العناز\

املغايرة والذهنية ال�ضائدة

تاأملت يف �سيافة الرقابة



ل متتلك مقومات تربير هذه امللكات الغام�سة هل 

اأنها تتحرك وفق  �ستكون املحاكمة عادلة بخا�سة 

مرجعية تتعامل مع اخلطاب يف اأحاديته ولي�س يف 

تعدده؟

الإبداعية من دون احلاجة  الكاتب ي�سيد عوامله  اإن 

تنت�رش  الكتابة  لأن  ال�سائدة؛  للذهنيات  للخ�سوع 

للمغايرة والختالف وخلخلة الثابت، ولعل هذا ما 

العثمان حينما  ليلى  �سخ�سيات  اإحدى  به  �رشحت 

اأعي�س  عاملا  لنف�سي  اأ�سنع  اأن  حقي  »من  قالت: 

فيه بعيدا عن هذا الواقع التافه«. اإن هذه ال�رشخة 

اجلوانية الأنثوية املواجهة للرباين الذكوري، تختزل 

الذهنية  اأن  غري  والتربير،  الختالف  اإىل  ال�سعي 

ال�سائدة التي مازالت تتعامل مع الكتابات الن�سوية 

مبكر عرب ربطها بوجودها املادي، لذلك ت�سعى اإىل 

القت�سا�س منها وت�سويه �سورتها كلما اقرتبت من 

ونفيه؛  ال�سوت  هذا  اإخرا�س  بهدف  عنه،  امل�سكوت 

اآليات  على  الت�سوي�س  اإىل  الكاتبة  تلجاأ  ذلك  لأجل 

يربز  الذي  امل�ستعار  بال�سم  التو�سل  عرب  الرقابة 

لأنها  املرفو�سة؛  الكاتبة  الأنثى  و�سعية  بجالء 

الناقدة زهور  اقرتبت من جمال ذكوري، لهذا ترى 

لغة  بو�سفها  املراأة  من  املوقف  اتخاذ  اأن  كرام 

الوعي،  من  لنمط  م�سخ�سا  و�سوتا  للدللة،  منتجة 

ومراقبة  حتركها،  جمالت  حتديد  اإىل  بالإ�سافة 

ا�ستح�سار  عرب  الإبداع،  �سياق  داخل  خطوها 

الذي  الواأد  �سلوك  من  نوع  فيه  نقدية،  غري  اأ�سئلة 

تطالب  ذلك  مقابل  �س31،  اجلاهلي«  الع�رش  ميز 

بني  ما  امل�سافة  يف  النظر  اإعادة  ب�رشورة  الناقدة 

الذكر والأنثى عن طريق ا�ستبعاد الأحكام اجلاهزة 

تنبني  بروؤيا  احل�ساري  التطور  اأ�سئلة  وا�ستح�سار 

على املعاينة واملقاربة ولي�س النفي والق�ساء.

جتليات الكتابة املغايرة

اإن الإبداع منفلت وجمابه للثبات واجلمود واملطلق، 

والن�سبي  الحتمايل  على  يتاأ�س�س  متعال  فعل  اإنه 

والت�سكيك يف اليقينيات، وبهذا يظل م�سدر ت�سوي�س 

دائم لل�سلط امل�سكلة للبنية الهرمية للمجتمع، وتاأتي 

�سياق  يف  العثمان  ليلى  الكويتية  الكاتبة  جتربة 

التي مازالت  الإبداع  لغة  الكتابة عرب  اأ�سئلة  تفجري 

مع  لتتما�سى  تروي�سها  ال�سائدة  الذهنية  حتاول 

ال�رشدية  العثمان  ليلى  عوامل  تاأمل  اإن  و�ساياها. 

يكت�سف اأنها اتخذت من الأنثى يف تعالقها مع الذكر 

مو�سوعا لها، وهو ما جعل كتابتها تت�سم باملغايرة 

يف تلقي اخلطاب الق�س�سي لدى الكاتبة �س41.  

على  تنبني  املغاير  للخطاب  املتلقية  الذات  اإن 

واأعراف  �سوابط  على  تتاأ�س�س  معيارية  منظومة 

املغايرة  على  ينبني  اإبداعي  منتج  واأي  قبلية، 

منتجه  يعر�س  اأن  �ساأنه  من  والت�سادم  واخللخلة 

يف  ح�سل  ما  وهو  والنفي،  والق�ساء  للمحاكمة 

جتربة ليلى العثمان، لهذا عمدت الناقدة زهور اإىل 

ر�سد  خالل  من  لديها  الق�س�سي  اخلطاب  تفكيك 

التي  الن�سو�س  توؤ�س�سها  التي  املغايرة  مظاهر 

تعر�ست للمحاكمة.

فهذا  للمحاكمة،  ما  تخييلي  ن�س  يتعر�س  حينما 

�رشوحا  واأحدث  امل�سرتك،  الأفق  خرق  اأنه  يعني 

ينبغي  التلقي  يف  �رشخ  حتقق  ولأجل  فيه،  عميقة 

ت�سكلت  التي  املغايرة  وهي  مغاير،  خطاب  طرح 

يف اخلطاب ال�رشدي يف جمموعتني هما »الرحيل« 

و»يف الليل تاأتي العيون« حيث تعني الناقدة جملة 

ا�ستخال�س  اإىل  وتعمد  املجموعتني،  ن�سو�س  من 

ق�سد  فيهما  الثاوية  وال�سكلية  الدللية  البنى 

حتلل  حيث  ومتثالتها،  املغايرة  اأمناط  عن  الك�سف 

الباحثة حركة املغايرة يف تعالقها بلغة ال�ستهاء 

ملف  من  ن�س  ويقدم  �س44،  باجلراأة  املمزوجة 

الذات،  اإىل  التي حتولت من املو�سوع  الأنثى  امراأة 

ومن ثمة حتول فعل التبئري من الذكورة اإىل الأنوثة؛ 

فالذات الأنثوية اتخذت من ا�ستهاء الذكر مو�سوعا 

مربر  ذكر  رف�س  طريق  عن  املو�سوع  يتعني  لها 

فال�ساردة  منبوذ،  اآخر  بذكر  وتعوي�سه  اجتماعيا 

الفا�سلة لزوجها، بل  الفحولة  تطلب رجال يعو�سها 

الن�س  هذا  اإن  الزوج،  قتل  فكرة  حدود  اإىل  و�سل 
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العالقة  فهم  يعيد  الكتاب  يف  املدرو�س  ال�رشدي 

حاجات  لهما  ج�سدين  هما  مبا  والأنثى  الذكر  بني 

باأي �سكل  جن�سية، ومن ثمة طرح مو�سوع اجلن�س 

�ساحبته  يعر�س  الأنثى  طرف  من  الأ�سكال  من 

ياأزم  اأن  يحاول  الن�س  اأن  ناهيك  الرقابة،  ملنطق 

هذا  اإن  وجوده،  يف  وي�سككه  وينفيه  الذكر  و�سع 

على  وت�سوي�س  واملحرم،  للممنوع  خرق  هو  الن�س 

اأن تقرتب الأنثى من  ال�سائدة التي ترف�س  الذهنية 

مملكة الذكور. 

على  تنبني  العثمان  ليلى  لدى  الكتابة  طبيعة  اإن 

اإىل حركة  اأنثويا مرتبكا  اأنتج ج�سدا  حماكمة واقع 

انتظار  لأفق  تقوي�سيا  فعال  بو�سفها  املغايرة 

تركيبة  كرام  زهور  الناقدة  حتلل  ال�سائدة،  الذهنية 

�سواء  املغايرة  �سوؤال  تفجري  على  يقوم  الذي  البناء 

اأو  عارية  لغة  اعتماد  اأو  الفتتاحيات  خالل  اأمن 

ت�سييد بناء يت�سم باجلراأة اأو الكتابة، اإن ليلى العثمان 

وهي ت�سيد بال وعي عوامل خطابها، كانت يف العمق 

حتاكم البنى التقليدية ال�سائدة، وت�سخر من هند�سة 

املعمار الجتماعي، اإنها كانت تدين املجتمع، ومن 

هذا املنطلق يتحول الإبداع اإىل �سلطة لطرح املغيب 

ومعاجلته.  

عاجلتها  فقد  �سور«،  له  »احلب  جمموعة  اأما 

منط  ق�سمت  حيث  امل�سهد،  زاويتي  من  الناقدة 

الكتابة بامل�ساهد اإىل ق�سمني م�سهد الرغبة وم�سهد 

املحكي  داخل  من  يتمثل  الرغبة  فم�سهد  العتبة، 

عن طريق حتويل الذكر اإىل مو�سوع، وهو ما جعل 

احلدثي  والتوليد  وال�سيولة  باملرونة  يت�سم  اخلطاب 

م�سهد  فهو  العتبة  م�سهد  اأما  الأزمة،  لغة  وتفجري 

للمنع  الرغبة  ال�سابق حيث تتعر�س  للم�سهد  م�ساد 

خ�سو�سا حينما ترفق بلغة املراأة، وتختار الناقدة 

ال�سخ�سية  اأن  اإىل  لتنتهي  ال�رشدية  الفتتاحيات 

تعي�س ما بني بني، ويتخذ م�ستويات كثرية كالرتدد 

واحلرية وزمن الأزمة، اأما البنية الرتكيبية يف هذه 

بالطفولة  املرتبطة  التذكر  اآلية  فتوظف  املجموعة 

ب�سور  الذاكرة  اإنعا�س  على  القادرة  بحكاياتها 

الذي  الزمن  واآلية  احلا�رش،  ين�سط  الذي  املا�سي 

يوهم  الذي  ال�رشدي  النحراف  مبداأ  على  يقوم 

بالت�ستت، فالعودة اإىل املا�سي لي�ست حلظة حنني، 

واإمنا يح�رش املا�سي بكل جتلياته بو�سفه حمطة 

اأ�سا�سية لفهم اخللل، ومن ثمة ي�سري املا�سي اأ�سا�س 

احلا�رش. 

املغايرة  متثالت  تاأويل  يف  رحلتها  الناقدة  لتنهي 

جمموعة  ا�ستخال�س  خالل  من  العثمان  ليلى  عند 

فاإذا  بالرغبة،  يرتبط  احلب  فمفهوم  املفاهيم،  من 

كان الذكر مييز بني احلب واجلن�س فاإن املراأة تقدم 

اأما  اجل�سد،  مع  يتالحم  الذي  للحب  مغايرا  فهًما 

ذات، ومن  اإىل  فتحولت من مو�سوع  املراأة  مفهوم 

وم�ستقلة  بذاتها  قائمة  هوية  اإىل  ناق�سة  هوية 

باحلب  ت�رشح  الن�سو�س  يف  فالأنثى  مبوقعها؛ 

وتعلنه بجراأة وترغب وت�ستهي وتتحول اإىل فاعلة، 

ومو�سوع  �سوؤال  اإىل  فيتحول  الرجل  مفهوم  اأما 

للم�ساءلة والك�سف.

اإن »يف �سيافة الرقابة« هو كتاب يزاوج بني الفكر 

والنقد، اأو لنقل اإنه النقد الأدبي باأدواته ومفاهيمه 

ولعل  �سائكة،  فكرية  ق�سايا  ملناق�سة  اأداة  ا�ستخدم 

ذكاء الناقدة زهور كرام ومتر�سها باخلطاب، جعلها 

ت�سغل اآليات النقد من اأجل تفكيك ظاهرة اجتماعية، 

فيه،  املفكر  اإىل  عنه  امل�سكوت  من  بها  والرتفاع 

اإىل املفكر حت�سن  الظاهرة املنفية  وحينما ترتقي 

علميا وت�ستخل�س النتائج، ولعل هذه النتائج كفيلة 

اأجل  من  فيها  والتاأثري  كثرية  خطابات  توجيه  يف 

اإعادة النظر يف مفهوم الرقابة.  
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روايات  جمال  يف  تق�سريه  العربي  الأدب  على  ُيعاب 

لكن   ! عام  ب�سكل  اخليال  روايات  اأو   ! العلمي  اخليال 

يكتبه  الذي  احلقيقي  الأدب  اأن  براأيي  الوا�سح  ال�سبب 

رواية  خا�سة   ، ال�سجون  اأدب  هو  العربي  الأديب 

الأ�سلوب  �سال�سة  من  عالية  بدرجة  وتتمتع  توثيقية 

القلب  �ُسغاف  ومالم�سة  الإن�سانية  امل�ساعر  وعمق 

اأنه ل يوجد فرق ُيذكر بني احلياة داخل  لدرجة ت�سعر 

ال�سجن وخارجه ، فالوطن �سجن كبري يف غياب احُلرية 

حتدثت  التي  العربية  الروايات  كرثة  ورغم   . والكرامة 

عن ال�سجون فاإن رواية ُمفيد جنم ُت�سبه الق�سيدة ، هذا 

هو النطباع الذي تركته يف نف�سي –واأزعم يف نفو�س 

الغو�س  يف  عالية  ب�سفافية  تتمتع  لأنها   – كثريين 

يعتمد  عفوي  وب�سدق  الب�رشية  النف�س  يف  عميقا" 

عن  ُمبتعدا"  والأفكار  امل�ساعر  حتليل  يف  امُلبا�رشه 

الفذلكات الكالمية والنظريات اجلامدة . 

بها  اأبداأ  اأن  اأحب  الرواية  منت�سف  يف  عبارة  لفتتني 

فيها  يحكي  والتي  زنزانة  يف  اأجنحة  رواية  حتليل 

منذ  �سورية  �سجون  عدة  يف  جتربته  عن  جنم  مفيد 

الغريب   (  : عام1982وملدة ثالثة ع�رش عاما" ، يقول 

على  له  امُلعار�سة  لقوى  الوا�سعة  النظام  ت�سفية  اأن 

تواطوؤ  ُيقابلها  كان   ، منه  مواقفها  درجات  اختالف 

وعمليات  القمعية  املمار�سات  تلك  على  و�سمت دويل 

احلياة  على  والق�ساء  للحريات  املنظمة  النتهاك 

ال�سيا�سية يف �سوريا ( 

ومن حلظة اعتقال بطل الرواية ) مفيد جنم ( يدخل يف 

طور جديد من التحول اإذ ي�سبح ا�سمه الرقم 13 واأ�سبح 

ظل  جمرد  اإىل   حتول   ، الوحيدة  وجوده  عالمة  الرقم 

اأن رواية اأجنحة يف زنزانة  عابر لوجود عابر ، ورغم 

ت�سرتك مع غريها من اأدب ال�سجون يف و�سف وح�سية 

عمليات التعذيب والتحقيق وتنفيذ اأحكام الإعدام ، اإل 

اأن مفيد جنم ي�سور معاناة الإن�سان من الداخل الأكرث 

عمقا" يف النف�س الب�رشية في�سعر اأن الزمن اأ�سبح اأ�سبه 

بطاحونة تلوك عمره واأعمار ال�سجناء ، ي�سف عمليات 

التعذيب الرهيبة يف ال�سجون ال�سورية التي تنقل بها ) 

كنت بعد كل حفلة تعذيب كمن يتهاوى يف عماء كلي 

، من طبقة اإىل اأخرى بخفة عجيبة ، دون اأن يكون ثمة 

تخوم اأو قرار ، كنت اأ�سبه باأعمى تتقاذفه اأمواج الظلمة 

 . اأعي �سيء(  اأح�س ب�سيء ول  ، ل  الظالم  يف عامل من 

فالتجويع  لها  قيمة  ل  ال�سجن  داخل  امُلعتقل  حياة 

وما  النظافة  و�سائل  وانعدام  ال�سجان  يتبعها  �سيا�سة 

جتر اإليه من اأوبئة واأمرا�س وخا�سة اجلرب ، واإنعدام 

بع�سها  مرتا�سة  الأج�ساد  تنح�رش  حبث  اخل�سو�سية 

ل�سق بع�س لدرجة يتناوب ال�سجناء على النوم اأر�سا" 

لنعدام  واقفني  الليل  يق�سون  اآخرون  �سجناء  وثمة 

اخلارج  الهواء  يتنف�سون  ال�سجناء  كان   ، امل�ساحة 

اإن�سانيتهم  حتقري  اإىل  يعمل  �سيء  وكل   ، رئاتهم  من 

كل  تفقد  اأن  لها  ُيراد  اأ�سياء  اإىل  وحتويلهم  وكرامتهم 

�سعور بالهوية والقيمة الإن�سانية ، اأمام هذا الالمعقول 

ال�سجني  يجد  ال�سجني  لكرامة  والنتهاك  الوح�سية  من 

نف�سه ُمرغما" على التكيف معه ، وبع�س ال�سجناء جنوا 

يتمتعوا  ومل  املحاكمة  على  العقلية  قدراتهم  وفقدوا 

الق�سوة  النف�سية لتحمل هكذا ظروف وح�سية  باملتانة 

اإميان  مدى  هو  للتحمل  احلا�سم  العامل  يبقى  لكن   ،

امُلعتقل بالأفكار واملبادئ العليا التي وهب نف�سه لها . 

 ، الع�سكري  املزة  �سجن  يف  معاناته  جنم  مفيد  ي�سف 

مروعة  تعذيب  بحفالت  امل�ساجني  ي�ستقبلون  حيث 

وتقفز  باجلرذان  تعج  مظلمة  اأقبية  يف  ويح�رشونهم 

بقع  وتظهر   ، ال�سجناء  روؤو�س  على  ليال"  اجلرذان 

واحلاجة  القذارة  ب�سبب  اأج�سادهم  على  خُم�رشة 

الأحكام  اأن  وامُلروع   ، وال�سابون  باملاء  لال�ستحمام 

248\  قا�سة وكاتبة من �سورية  
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املحكمة  ومهمة  لل�سجني  جاهزة  تكون  ما  غالبا" 

ا�ستكمال الإجراءات ال�سكلية ، فلم يكن القا�سي ي�ساأل 

امُلتهم اأي �سوؤال بل يكتفي بال�ستائم ويقول لل�سجني : 

روح يا رقم فالن اإما اإعدام اأو موؤبد اأو لن ترى ال�سم�س 

اأي�سا"  . وُيعترب �سجن املزة خا�سًا باللبنانيني  ثانية 

ويذكر الكاتب ال�سجني عقل قربان اللبناين الذي اأ�سيب 

 ، ومعنويا"  نف�سيا"  �سخ�سيته  تهدمي  ب�سبب  باجلنون 

البعث  حزب  اإىل  امُلنتمني  من  العديد  اإعدام  مت  وكيف 

املوايل للعراق لأن النظام يرى فيهم اخلطر الثاين بعد 

تنظيم الإخوان امل�سلمني ، وقد مت اإعدام جوزيف جوابرة 

،وعي�سى جوابرة وهم من امل�سيحيني من  ، وحنا عيد 

حمافظة درعا ، يقول جنم : كان باب الزنزانة هو احلد 

الفا�سل بني احلياة واملوت . 

وي�سف ما ُي�سمى الطاحونة وهي طاحونة املوت التي 

�سيطرت  والتي  والتلفزيون  الإذاعة  مبنى  خلف  تقع 

عليها �رشايا الدفاع وفيها تتم اأفظع عمليات التعذيب 

من  يجعل  اأن  قرر  قد  النظام  اأن  لو  كما  والإعدامات 

يكن  فلم   ، ال�سوريني  در�سا" قا�سيا" لباقي  امُلعتقلني 

يعنيه من هو بريء اأو غري بريء ول ُم�ستعدا" للتدقيق 

لزمن  ال�سوريني  تركيع  غايته  لأن  ال�سجناء  و�سع  يف 

طويل . 

النف�س  اإل متعمق يف  يبلغها  ل  والتي  الذكية  والفكرة 

يلجاأون  كانوا  ال�سجناء  من  العديد  اأن  هي  الب�رشية 

لأن   ، موؤمنني  يكونوا  مل  لو  حتى  وال�سالة  التعبد  اإىل 

الغرائز وكل  التعذيب والتجويع واملعاناة وكبت  هول 

املمار�سات التي تهدف لتحطيم كرامة الإن�سان جتعله 

 ( ، يقول جنم  لقوة عليا علها تنقذه من اجلحيم  يلجاأ 

عربنا تلك ال�سنوات الطويلة يف ال�سجون باأرواح ممزقة 

وعارية وحياة ُمنتهكة ، ونفو�س تختنق بالأمل والعذاب 

املوات  من  امُلريعة  احلالة  تلك  و�سط   ، وال�ساأم  والقهر 

التي كان الزمن اأ�سبه ببحرية راكدة ل �سفاف لها ( . 

الواقع  من  للهروب  طرقا"  دوما"  ميلك  الإن�سان  لكن 

، كان جنم يجد يف اخليال حمرره من  ولتعزية نف�سه 

دم�سق  مدينة  تخيل  اإىل  خياله  فيطلق  ال�سجن  واقع 

التي يع�سقها ، وذات يوم يرى من كوة ال�سجن رجال" 

يكون  لو  ويتمنى  فرحا"  قلبه  فيزقزق  حافلة  ي�سعد 

ال�سارع هو حلم   . الرجل ويحاول تخيل م�ساعره  ذلك 

اإن�ساين  ل  هو  كم  اأي�سا"  املراأة   ! لل�سجني  م�ستحيل 

احلنون  لل�سدر  للمراأة  ال�سغف  ذلك  مقاومة  و�سعب 

هذا  كان  �سواء   ، الإن�سان  مي�سخ  ال�سجن   . وللرغبة 

الإن�سان داخل ال�سجن اأم خارجه ، لأن القب�سة الأمنية 

جتعل املجتمع باأكمله بحالة ذعر ، بحالة ا�ستنفار كما 

لو اأن كل مواطن ينتظر تهمة ما ت�سقط عليه كيفما اتفق 

، ول يهم التدقيق برباءته اأو جرمه ، فاملهم اأن تكون 

ا�ستبدادية  اأنظمة  هكذا  ويف   . الأمن  قب�سة  يف  رقبتك 

يكب�س  اأن  الأمن  فرع  لرئي�س  فيمكن  الكل  يراقب  الكل 

ُيجريه  الذي  التحقيق  على  ويتل�س�س  الأنرتفون  زر 

اأحد يثق  ، ول  ُيراقب الكل  . الكل  ال�سجني  ال�سابط مع 

باأحد . 

مفيد  رواية  يف  وردت  بعبارة  اأختم  اأن  اأحب  واأخريا" 

املحققني  ي�سف  حني   ) زنزانة  يف  اأجنحة   ( جنم 

للنف�س  مُيكن  كيف  اأفهم  اأن  اأحاول  كنت   : واجلالدين 

. �سخ�سية  الدافع للعنف  اأن تختزن كل هذا  الإن�سانية 

ُت�سفي  بل   ، بالعار  ت�سعر  اأن  دون  ازدواجيتها  تعي�س 

على دورها قيمة وطنية ، واأعماقها فارغة من اأي ح�س 

اإن�ساين واأخالقي . 

اأجنحة يف زنزانة لي�ست رواية ال�سجون ال�سورية فح�سب 

حرية  وتدمر  تنتهك  التي  ال�سجون  كل  رواية  هي  بل 

اأن  ميكن  الذي  املواطن  رواية  وهي  وكرامته  الإن�سان 

يتحول بلحظة من ال�سجن الكبري مب�ساحة وطن اإىل قبو 

التعذيب . بتهمة اأو بدون تهمة . 
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ويخدعك  مُيازحك  الذي  الن�س  على  �ستتعرف 

وي�ساك�سك وُيعيد كتابة الق�سة ال�سعبية واملفارقات 

الال معقولة ويدفعك لل�سحك مرات ومرات، واأنت تقراأ 

اجلديدة  الق�س�سية  املجموعة  والّناي«،  »املن�ساأة 

للكاتب الُعماين وليد النبهاين وال�سادرة عن موؤ�س�سة 

على  ق�س�سية  تنه�س  جمموعة  العربي.  النت�سار 

خيارين، ي�ستخدمهما الراعي مع رعيته.  اإما خيار 

الناي اأو خيار امِلن�ساأة. اإما خيار اأن  يتقدم الراعي 

معركة  يف  جنوده  يت�سدر  �سجاع  كفار�س  قطيعه  

يف  ال�سجية  اأحلانه  وُي�سوُب  نايا  يحمل  حا�سمة، 

املرعى، فتندى الأع�ساب خُم�رشة من بكائها الفرح 

�سجرة  جذع  اإىل  الراعي  يناأى  حيث  الأحلان،  بهذه 

ُمهملة وهو يرقب خرافه مت�سغ الع�سب الطري. واإما 

خيار املن�ساأة الغليظة الزاجرة والعنيفة، ولكل خيار 

منهما نتيجة تختلف عن نتيجة اخليار الآخر. 

اأغلب ق�س�س هذه املجموعة عادية وغالبا ما تكون 

اأّن النبهاين يك�رش اعتياديتها  اإل  مطروقة من قبل، 

يجعل  املثال  �سبيل  على  فهو  م�ستويات،  عّدة  عرب 

من القراء �رشكاء له يف الكتابة. فهو يرتك لهم حيزا 

كقراء  ندخل  اإننا  بل  اخلا�س،  ن�سهم  ليكتبوا  جيدا 

اإىل م�سنع الكتابة، لي�سغلنا بها اأكرث مما قد نن�سغل 

�سكله  و�سف  من  بد  ل  »كان  يقول:  كاأن  بالق�سة. 

اأن  »ينبغي  الق�س«�س28،  اأعراف  لبع�س  وفقا 

كان هنالك معنى ملا  واإل ملا  �سيء  كل  ن�ساأل عن 

نراه الآن« �س29. 

يك�رش  عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  النبهاين  يذهب  بل 

»الراعي«  ق�سة  يف  البطل  مثال  فنجد  توقعاتنا، 

ق�سة  »لت�سجيل  واإمنا  اأّمه،  قهوة  على  ي�ستيقظ  ل 

يكون  اأن  الذئب  من  طلب  الذي  الراعي  الراعي«، 

�سديقا له، بل اإن الذئب جل�س يف حجر الراعي الذي 

الأنياب، و�سمحت  الذئب اختار  الناي، بينما  اختار 

له النعجة باأكلها، لأن الكب�س ل يحبها.  

التي  الكامريا  اإىل  اأخرى  اأحوال  يف  القراء  يتحول 

نحو  هدى  بغري  وي�سري  ظهره  على  ال�سارد  يحملها 

دور  ال�سارد  يلعُب  »احلقيبة«،  ق�سة  ففي  الأ�سئلة، 

ال�سارد  يبدو  ُمتحركة.  ل�سخ�سية  بعد  عن  املراقب 

اإّنه  بل  يدور.  ما  تر�سد  التي  الكامريا  هاهنا كعني 

يبداأ ب�سل�سلة من التكهنات حول �سبب دخول �ساحب 

احلقيبة  للم�سجد، وحول ما ي�سمر عامل النظافة له 

امل�سهد لأكرث  تعديل  ي�ستمر يف  اإنه  بل  من م�ساعر. 

بكل  العليم  ال�سارد  فكرة  ين�سف  وكاأنه  مرة،  من 

حارقة  �سم�س  حتت  كهذا  م�سهد  متابعة  »اإن  �سيء، 

و�سف  من  بد  ل  كثرية..  تفا�سيل  ين�سينا  األ  يجب 

الق�س�س«�س28،  �رشد  اأعراف  لبع�س  وفقا  �سكله 

اأن ن�ساأل يف كل �سيء واإل ملا كان هنالك  »ينبغي 

معنى ملا نراه الآن«29

من  املت�ساعد  والرمت  ال�سجيج،  هذا  كل  واأمام 

الت�سويق حول الرجل واحلقيبة، نكت�سف يف النهاية 

لُيخرج  امل�سجد  اإىل  جاء  رجل  �سوى  يكن  مل  اأّنه 

ويبدل  ي�ستحم  ويبداأ باحلالقة،  اأموا�سا من حقيبته 

حيث  ال�رشيع..  التبدل  هو  اأي�سا  الغريب  مالب�سه. 

هو  ي�سبح  بل  احلقيبة  برجل  فجاأة  ال�سارد  يتلب�س 

متاما. 

ال�سفهي،  الرتاث  امل�ستوحاة من  »التينة«،  يف ق�سة 

هدى حمد 

ك�ضر العادي فـي 

ق�س�ص »املن�ساأة والناي« 



ُي�ساركنا النبهاين اإعادة الكتابة ب�سوت مرتفع. فهو 

فرمبا  احتمالتها.  يف  ي�سعنا  بل  الق�سة،  يكتب  ل 

حدث هذا ب�سبب ذاك اأو العك�س. فهو ُيخربنا برغبته 

اأن يجعل ق�سة احلطاب العادية ق�سة م�سوقة واأكرث 

تلك  من  املقنعة  الأ�سباب  تفنيد  ثم  ُيحاول  اإثارة. 

اأن يدفعنا للت�ساوؤل: ما الذي  اإىل  الأخرى غري ذلك. 

مبعنى  اأو  جدا.  مملة  حكاية  متابعة  نكمل  يجعلنا 

الرتاث  من  ُم�ستعارة  حكاية  يجعل  الذي  ما  اآخر: 

ت�سبح  لأن  كافية  فنية  مربرات  متلك  ل  ال�سعبي، 

ق�سة جيدة. ولعله يقنعنا اأّن هذه الألعيب ال�رشدية 

الق�سة ورفعت من �سقفها. فعل  �سعدت من حيوية 

من  بدل  الق�سة  تفكيك  اأعاد  عندما  باإتقان  ذلك 

تركيبها. اأعاد طرح الأ�سئلة بدل من الإجابة عليها. 

الذي  اأبيه؟.. ما  »ما بال البن ل يجمع احلطب مع 

يجعل احلطاب يفكر يف احتطاب تينة؟.. ل�سبب غري 

البن  بقي  احلكايات  لكن لبد من �رشده يف  مقنع 

عن  نزلت  التي  الفتاة  هذه  من  البيت..  يف  الأ�سغر 

التينة؟ هل هي اجلنية؟« �س 17، �س 20.

من �سمن الألعيب اأي�سا ذهابه اإىل اأن�سنة الأ�سياء 

الفلج.  قبيل  من  اأو  مثال.  ال�سجرة  جذع  قبيل  من 

فبدل من اأن يحكي حكاية عادية ومكررة عن اأنا�س 

اأفراحهم  على  خوفا  بالأ�سجار  للتبارك  يذهبون 

النبهاين  يعطي  م�ساكلهم،  من  وهروبا  واأطفالهم 

البطولة باأكملها جلذع ال�سجرة لكي يحكي �سريورته 

به  يتبارك  جذع  اإىل  ال�سهل  يف  يانعة  �سجرة  من 

اأن يخلط به التبغ لي�سري م�سغة يف فم  اإىل  النا�س 

اأحدهم، واأي�سا  اأن�سنة الفلج، الذي كان �ساهدا على 

ما حدث يف العالية وال�سفالة، »اأمي تغذيني باملياه 

�س51.  الأ�سجار«  به  لرتوي  املزارع  اإىل  فاأر�سله 

تك�سف هذه الق�سة عن عداء قدمي بني �سيخ العالية 

مع �سيخ بلدة ال�سفالة. 

البطل  ال�ساخر، فعندما فرك  النبهاين احل�س   ميتلك 

اجلني.  له  ظهر  تلميعه  اأجل  من  بليمونة  اخلنجر 

لكنه مل يكن اجلني الذي ُيحقق الأمنيات.. كان جنيا 

العر�س. كما  العي�س يف  اأكل كل مراجل  جائعا جدا 

اأوزع  »مل  »ال�سيل«:  ق�سة  يف  طريفا  ال�سوؤال  يبدو 

زكاة الفطر. هل ميلك الفقري ما يزكي به؟« �س46

ويبدو النبهاين م�سغول اإىل حد ما، بالإن�سان عندما 

ذو  الأحدب  حال  هو  كما  ح�رشة،  من  اأقل  يكون 

�سيخ  بني  به  مرغوب  غري  زواج  ابن  الكبري.  الراأ�س 

التكافوؤ  اإىل  يفتقر  الذي  الزواج  فهذا  و»خادمة«. 

م�سوهة  اإىل حياة  يوؤدي  املجتمع(  نظر  )من وجهة 

وقبيحة. حتى اأّن معلم القراآن ظنه امل�سيح الدجال، 

ال�سيب  من  بها  جاوؤوا  التي  »الكميم«  كل  اإن  بل 

راأ�سه  تغطية  يف  تفلح  مل  احلج  من  وحتى  ومطرح 

التي  املجتمعات  تناق�س  الق�سة  تك�سف  الكبري. 

متتلُك ر�سيدا جيدا من التفرقة بني النا�س، لأ�سباب 

تتعلق بالأ�سل والف�سل. فعندما قال لأّمه اأّنه يريد 

نته  يوحبابي.  �ساوي  ما  »نته  له:  قالت  يرعى  اأن 

لبنها،  ذلك  الأم  تقول  وبينما  �س11.  �سيخ«  ود 

»ود  ولي�س  اخلادمة«  »ود  بقوله:  املجتمع  ي�سدمه 

ال�سيخ«. فاملجتمعات امل�ساملة الوادعة، تك�سف عن 

منظومة  ُتخد�س  اأن  ما  مبجرد  وعنجهيتها   عنفها 

نفعا  اأكرث  ما  ح�رشة  »اإن  اجلاهزة.  معتقداتها 
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تتعلق  لأ�سباب  الق�سة  تقوله  ما  منه«�س14،هذا 

بينما  قوتها،  تقتات  اأن  على  احل�رشة ُمربجمة  باأن 

كان الأحدب ي�سري بغري هدى نحو العبث، هذا احلكم 

له  يكون  اأن  من  ق�سوة  اأكرث  املثال«  �سبيل  »على 

حدبة وراأ�س كبري! 

تتخلى  رمبا  التي  الوحيدة  الق�سة  هي  "الربيع«.. 
عن ال�سيناريو امُلفكك ال�ساخر، يف هذه الق�سة يهبط 

بنا الت�ساعد، حيث يلُج النبهاين اإىل املبا�رشة  منذ 

اللحظة التي يختار فيها اأن يهدي الن�س اإىل تويرت، 

اأّنه  القارئ  فيظن  »الربيع«،  الن�س  ُي�سمي  اأن  ومنذ 

الربيع  اأّنه  ليكت�سف  الراعي،  ينتظره  الذي   الربيع 

ا�ستغرقك  الذي  اأنت تتخلى عن ربيعك  العربي. »ها 

اأخطاءك  وابداأ  �سئت  اإن  افعلها  ال�سنوات.  هذه  كل 

اجلديدة«. �س37

الن�سيد  اإيقاع  ي�سبُط  »ال�سيجارة«،  ن�س   ويف 

الأوىل،  ال�سيجارة  تناول  لدى  التنف�س  اإيقاع  مع 

الذي  الن�سيد  ال�سدية..  هذه  عرب  الن�س  ويت�ساعد 

�سورة  مقابل  بالعتزاز،   ال�سباب  �سدور  ميالأ 

الدخان الذي يغلق ال�سدور وي�سوهها. وتفاوؤل بحظ 

لكن  �سعيد.  �ُسمي  الفلج  جوار  وجد  الذي  املحزون 

من  تزوج  حظه.  تغيري  يف  ُيفلح  مل  املتفائل  ال�سم 

امراأة اكت�سف لحقا اأن زوجها مل ميت يف ال�سواحل 

كما كان يظن وبعد ذلك مل يرغب بالزواج. وت�سبب 

للقلعة فقتل  الذي تبناه. عمل حار�سا  ابنه  يف قتل 

وقد  ميتا  ُوجد  ثم  اخلطاأ.  بالقتل  واتهم  �ساحبه، 

تف�سخت جثته بقرب الفلج. مل ي�ستطع اأحد القرتاب 

منه خلبث رائحته وتورم جثته وامتالئها بال�سديد. 

ت�ساور النا�س يف اأمره اإىل اأن اهتدوا اإىل اأن يرموه 

حتت  جثته  غابت  جثته.  تنطمر  حتى  باحل�سى 

احل�سى و�سار اأ�سبه ما يكون بربج قرب الفلج.

بع�سها  اإن  بل  الق�س�س  بني  وثيقة  عالقة   هنالك 

و  ال�ساوية  ق�سة  حتديدا  الثاين.  بع�سها  يكمل 

ترد ق�ستهما وهما  اإذ  والناي.  نه�سة«  »ولد  الراعي 

طفالن يف ق�سة »طفالن«، وترد ق�ستهما يف ق�سة 

وخادمه  ابنه  مع  نه�سة  ود  وق�سة  »ال�ساوية«، 

اأّن  اأعلُم  كنُت  »لو  واملن�ساأة«،   »الناي  ق�سة  يف 

لفعلتها  للمرعى  املطر  �سيجلب  عزفته  الذي  الناي 

ُيوؤملها  التي  الأم  هي  ال�ساوية   . زمن«�س49  منذ 

�سدرها ب�سبب وفرة احلليب فيه بعد تركها �سغريها 

الأ�سود  لفم اجلرو  الأمين  األقمت ثديها  لذا  الر�سيع، 

الذي قتلت اأّمه مبحجانها فزال الأمل، ومل تهداأ حتى 

اأفرغ اجلرو احلليب كله. ال�ساوية هي زوجة ود نه�سة 

الذي �سياأتي على ذكره يف ق�س�س اأخرى. وقد اختار 

النبهاين ال�سيوح والوديان وال�سعاب لتكون م�رشحا 

ل�رشده، رمبا ب�سبب: »تعذر وجود الع�سق يف الأحياء 

املوبوءة بالب�رش احلاقدين« �س50

  نه�سة الذئب دفعت الراعي الذي لقب بـ »ود نه�سة«، 

ل�ستبدال الناي باملن�ساأة الغليظة، »كان قلبا غليظا 

 . �س73  ال�سغينة«  على  حتر�س  عرجاء  برجل 

وانتهى به الأمر اإىل حلقات الذكر، »اأ�سبل على راأ�سه 

عمامة بي�ساء لف طرفها املتديل على رقبته متاما 

البي�ساء  املطوع  املطوع«. »كادت حلية  يفعل  كما 

اأن تلم�س الأر�س، تخيل م�سعود اأنها جممعة �سوف 

يكن�س  بها اأتربة الب�ساط، د�سدا�سته الق�سرية تف�سح 

اأكرث مما تكتم.. تعجب من �ساربه املحفوف بعناية.. 

ابنه  لينفع بعلمه. فعاد  الثلوج  اإىل بالد  ابنه  اأر�سل 

خمطط  وقمي�س  حليق  وذقن  ناعم  م�سرت�سل  ب�سعر 

تتدىل من فتحة اأعاله �سل�سلة ذهبية وبنطال جينز 

واأ�سوات الناي. فا�ستقبله والده باملن�ساأة الغليظة. 

الناي هنا يوازي املطر، بينما التغيري غري املتوقع 

وجهة  من  تغدو  لأنها  الغليظة.  املن�ساأة  يوازي 

جماح  لكبح  الأجنح  الو�سيلة  الرعية  �ساحب  نظر 

التغيري.. هكذا يك�رش وليد النبهاين ق�س�سه العادية، 

عرب تفكيكها بدل من توليفها، ليقلب توقعاتنا حول 

ما هو بديهي.   
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ل تكفي قراءة واحدة لرواية »حو�س ال�سهوات«، لتقطف 

متعتك مبا�رشة، رمبا لأن اليحيائي ُيراهن كثريا على 

اجتهاد القارئ، لي�سل اإىل كبد املغزى، فهنالك م�سقة، 

وقد ت�سل اأو ل ت�سل اأو ت�سل اإىل تاأويلك اخلا�س بك، 

يف منطقة يتنامى فيها اخلط الواقعي اإىل جوار اخلط 

الأ�سطوري، اأو ي�ستبكا ببع�سهما البع�س، فال تقدر على 

متييز اأحدهما من الآخر. 

حممد  لكاتبها  ال�سهوات«  »حو�س  رواية  ُتقدم   

�سيناريوهات  النت�سار،  دار  عن  وال�سادرة  اليحيائي، 

ال�سوؤال:  انطالقا من هذا  للتاريخ،  ومقرتحات خمتلفة 

لو  ماذا  التاريخ،  �سياق  تغري  لو  ماذا  لو؟«  »ماذا 

تغريت ح�سبة ال�سيا�سة، ماذا لو انت�رش اخلا�رش، وخ�رش 

املنت�رش؟  

فهذه الرواية حتكي ق�سة النا�س الذين توقفت حياُتهم 

ميكن  ل  اإذ  والتاريخ،  ال�سيا�سة  لعبة  على  واأحالُمهم 

اأن ل نتعجب  لذا علينا  اأن يكون مبناأى عنهما.  للفرد 

الن�سخ  من  املزيد  وجود  �رشورة  على  الإ�رشار  من 

�سد  الإمام  جوار  اإىل  نا�سل  الذي  »اجلد«  �سورة  من 

من  ن�سخ  وجود  �رشورة  على  اإ�رشار  فهو  الوهابية، 

املا�سي  ا�ستن�ساخ  على  الإ�رشار  هو  املا�سي،  �سور 

على اعتبار اأننا �سعوب ل ميكنها اأن تنبت عن ما�سيها، 

حا�رشها  بذور  منه  وتقتات  عليه  تعتا�س  اإّنها  بل 

وم�ستقبلها. فعلى الرغم من انت�سار حلف القبائل على 

اأّن دم اجلد كان �رشيبة �رشورية، لذلك  اإل  الوهابية، 

ظلت ابنته »زعيمة« حتلم بابنها »مبارك بن حمدان«، 

لكي ُيعيد لها زهو احلياة. ولذا فقد �سّمته »مبارك« على 

ا�سم جده لأمه. 

ال�سوؤال حول  ذات  بن حمدان من  اأي�سا مبارك  ينطلق 

غري  زمن  يف  تولد  اأن  لها  ُقدر  لو  »ماذا  زعيمة:  اأمه 

زمنها، رمبا لكانت ملكة ت�سو�س نا�سا وبالدا« �س56

حارب  لو..  »ماذا  ال�سوؤال:  هذا  زعيمة  الأم  تطرح  كما 

الجنليز الوهابية وكفوا القبائل من �رشهم؟«، »ماذا لو 

اقرتب الثوار وعربوا حاجز دار�سيت، ماذا كان �سيحدث 

للربتغاليني يوم  له كما حدث  �سيحدث  لل�سلطان؟ هل 

حا�رش الوطنيون اليعاربة مطرح، فجاع الربتغاليون 

يف قلعتها، وولوا الأدبار؟. هكذا يتنامى �سوؤال: »ماذا 

لو؟«، لتت�سع رقعة افرتا�سات الرواية.  

التي  تلك  نف�سها  هي  الرواية  افتتحت  التي  ال�سخ�سية 

ان�سطارها  تعي�س  اإ�سكالية  �سخ�سية  العمل.  اختتمت 

بني  الزمنية  املت�سادات  املت�سادات،  وجتمع  اخلا�س 

حا�رشها وما�سيها، املت�سادات بني واقعها وحالتها 

اأن  كما  بعد،  عن  احلب  �سارع  تتاأمل  فهي  احُللمية. 

طفولتها  تتما�س مع العي�س داخل ح�سن منيع. ندخل 

اإىل منت الرواية بارتباك كبري. من هو هذا الذي يتكلم؟ 

يف اأي زمن عا�س يا ترى؟ ثم نبداأ بالتقاط الإ�سارات 

التي يرتكها اليحيائي هنا وهناك.. من قبيل: 

»الذين يف اخلارج، الذين ل يحبوننا والذين علينا اأن ل 

نحبهم ول نثق بهم.. الآخرون �سعفاء ويجب اأن يبقوا 

على �سعف وحاجة وجهل، الدر�س الأبوي البليغ« �س 

34، »مل اأعرف بيوت الآخرين اإل عندما كربُت و�سمح يل 

مبغادرة البيت اإىل خارج حدوده وحدود املزرعة. بيوت 

النا�س ل ت�سبه بيوتنا..�سغرية متجاورة مرتا�سة، كل 

بيت ل�سق الآخر وذات لون واحد، هو الرمادي«.  يتبدى 

لنا اأن هذه ال�سخ�سية من علية القوم، ولكن من ع�ساها 

تكون؟؟ »بيتنا ُي�سمى احل�سن بيت ي�سج بالب�رش. رجال 

يحيطون باأبي. يف القطاع املحرم على الرجال الغرباء 

حتجل ع�رشون خادمة«. . �س36

 كان هذا الرجل والذي من علية القوم، يف اخلام�سة من 
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البارود  مالأ  ُت�سمى(،  )ل  ما  حرب  ن�سبت  عندما  عمره 

احلمراء،  واخلراطي�س  »ال�سوازن«،  عن  حتدث  املكان، 

نعرف«  ل  ومن  نعرف  من  نحب  من  غالبية  »ذهب 

�س38.

ويبداأ  احُللمية،  احلالة  يف  اليحيائي  ُيدخلنا  هكذا  

ال�سدية والتكرار يف  ال�ستغال على املرتادفات وعلى 

يفكر  مل  كما  فكر   .. عميقا  فكر   .. مليا  فكر  »فكر..  اآن، 

يف حالته«�س14 ، « كم م�سى، كم تبقى، كثري قليل، 

ملل  املتعة،  املتعة  »فقدُت  فرق«�س9.  ل  كثري،  قليل 

قاتل متكن امللل مني، ل اإثارة ول من ي�ستثري ول من 

ي�ستثار«�س18

ولعلنا نت�ساءل: ملاذا غامر اليحيائي بتلك البداية التي 

ي�سوبها الغمو�س والرمزية العالية؟ عرب حديث ُمطول 

الروؤى  اأو الأنا والأنا الأخرى، وتلك  بني الأنا والأنت، 

الرومان�سية امُلفرطة يف احلديث عن »حلم اإعادة بناء 

اأجل  من  الذات  نكران  عن  احلديث  اأو  �س24،  العامل« 

ُيقدم  لأن  ُملحة  دواعي  الكاتب  لدى  كان  هل  الآخر. 

ومرارة  الهزمية  �ُسكر  »ا�سرتجع  الكلمات:  عرب  وجعه 

اإىل كل هذا  الهزمية«، هل كان ثمة ما يجعله بحاجة 

بعيدا  مراياه  يف  يعي�س  رجل  �سوى  اأنا  »من  التمهيد، 

عن الرتاب والهواء والنا�س، ويوم خرجُت من مراياي 

اإىل كل  ، هل كان بحاجة  بالهواء« �س34  ا�سطدمُت 

ول  اأعرفني  اأراين.  ول  »اأراين  اللغوية:  الألعيب  هذه 

لديه  كان  هل  يّف«،  الرغبة  فاأفقُد  اأتفقدين  اأعرفني، 

مربراته الفنية، التي ت�سبُّ يف ج�سد ا�ستغاله الروائي؟ 

اليحيائي  اأّن  لو  ماذا  اأخرى:  بطريقة  ال�سوؤال  لنقل 

لو  روايته،  من  الأول  الف�سل  �سبق  ما  كل  عن  تخلى 

الذي  ما  الرواية،  هذه  من  �سفحة   38 اأول  عن  تخلى 

كان �سيحدث؟  األ ميكن اأن يقراأها القارئ من دون اأن 

اأّن اليحيائي �سيتمل�س بذكاء  اأم  ي�سعر ب�سيء ناق�س؟ 

من هذه املقدمة على اعتبار اأنها ل تخ�س روايته هو، 

واإمنا الرواية التي تكتبها ليلى �سليمان؟.. اأعني الرواية 

الأخرى، داخل الرواية.  

 تداخل ال�شاردين

يتوقف احلديث عن هذا الرجل )الغام�س( قليال، ليذهب 

بعد  ال�سماء  انفجرت  الذي  »مبارك«  اإىل  بنا   ال�رشد 

�سميت  �سنة  يف  احلياة  اإىل  جميئه  فور  طويل  اإم�ساك 

مبارك  هل  جمددا،  نت�ساءل  ولعلنا  »الغرقة«.   ب�سنة 

من  احلب  �سارع  يتاأمل  كان  الذي  الرجل  هو  حمدان 

على درج بيته، هل هو الرجل الذي تربى يف احل�سن، 

فالراوي )وعرب هذه النقلة ال�رشيعة(، ُيوقعنا يف التبا�س 

بداية  يف  الراوي  قالها  التي  اجلملة  رمبا  ولكن  كبري. 

الف�سل الأول ُتخرجنا قليال من هذا ال�سطراب عندما 

 اأن اأو�سح اأّن ما �ساأحكيه لي�س حكايتي ول 
ّ
قال: »علي

حكايتها ول حكايته ول حكايتهم ول حكايتهن، واإمنا 

حكايتنا«�س41 . 

اأظن اأّن هذه اجلملة وحدها القادرة على تربير فو�سى 

بع�سها  اأدوار  ت�رشق  والتي  املتداخلة،  ال�سخ�سيات 

والتعاقب  التناوب  اإّنه  احلكي.  فر�س  يف  البع�س 

املحموم على مهمة دور ال�سارد، وب�رشعة كبرية وبال 

فوا�سل ول مقدمات، وكاأن هذه الرواية ُكتبت بح�سور 

ليقول  احلكاية  من  ح�سته  ينتزع  فرد  فكل  اجلميع، 

التفا�سيل التي تخ�سه، وعلى القارئ اأن يبقى ُمنتبها، 

دفة  ي�ستلم  الذي  ال�سارد  �سوت  متييز  من  ليتمكن 

التجريب  اأّن هذا  واأظن  الكثري جدا.  فاته  واإل  احلديث، 

ذهبت  فقد  الُعمانية،  الرواية  على  جديد  ذاته  حد  يف 

اأّما  ال�ساردين،  تعدد  تقنية  اإىل  الروايات  من  الكثري 

تداخل ال�رشد فهو ل يزال طازجا.

ي�ستخدمه  الذي  الأ�سلوب  هاهنا  نتذكر  ولعلنا 

»�رشاماجو«، فهو اأي�سا ي�ستغل على طرح �سوؤال: »ماذا 

لو  ماذا  »العمى«،  رواية  يف  احلال  هو  كما  لو؟«،  

ا�ستيقظت مدينة على اإ�سابة اأهلها بالعمى. واأي�سا يف 

جهة  من  للرواية  اجلماعية  البطولة  اإدارة  يف  طريقته 

يختفي  حيث  واإيابا،  ذهابا  احلوار  يف  وثالثا  اأخرى، 

متكاماًل،  كاًل  الرواية  فيجعل  اجلملة،  وراء  ال�سارد 

وت�سعر اأن كل الأبطال م�سرتكون يف و�سع اجلملة يف 

مكانها ولي�س قائلها وح�سب.

اأخذت  التي  الفنية  الدواعي  حول  نت�ساءل  ورمبا 

اأ�ساف  وماذا  التجريب،  من  ال�سكل  هذا  اإىل  اليحيائي 

يف  ع�سيا  و�سعبا  اأحيانا  من�سابا  بدا  لأنه  للرواية؟ 

اأحايني اأخرى.         

»قبل �سنة الغرقة كانت النا�س ت�رشُب املاُء بالتق�سيط 

ال�سماء  فزخت  هنا  من  »خرجُت  احللوق،  جفت  اإذا 

لذلك ل  اأمي مبارك، لكن ل عالقة  اأ�سمتني  من هنا«، 

 املباركتني اخل�رشاوين، واإمنا بنذر 
ّ
باملطر، ول بقدمي
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لها« �س44، على ا�سم اأبيها �سمتني. لكن »مبارك« مل 

ياأخذ من اأبيها اإل عينيه واأنفه املعقوف كمنقار بازي 

ابن  هو  الأب:  ه�س.  فهو  داخله  اأما  العري�سة  واجلبهة 

مزارع ونخيل واأ�سجار، ابن الوادي والدغل ابن الطري، 

»يخجل من ظله«�س46. ل اأحد ي�سبه اأبي »اأبي اأجمل 

باردة مثل  قنوع وطيب مثل غيمة  �سلطان  مني ومن 

وزحمة  احلياة،  ابنة  زعيمة  ا�سمها  الأم:  املرهم«.   

�سلطان  ولديها«  اأحبت  لكنها  اأبي،  حتب  »ل  النا�س. 

قبيلة  زعيم  بنت  »اأنا  لبنها:  تقول  �س50،  ومبارك 

وتاجر ورجل حرب. اأبوك جمرد مزارع بال طموح« 50. 

مبارك  �سخ�سية  عن  احلديث  اليحيائي  يرتُك  وجمددا 

حمدان، لين�سغل وي�سغلنا  بتاريخ �سخ�سية الأم زعيمة، 

ة، فقد بداأ احلديث 
ّ
اأكرث من مر الفعل  وهو ميار�س هذا 

بفارق  احل�سن  رجل  تكرب  التي  »زوان«  الأخت  عن 

اأّننا  فظننا  كاأم،  ُيعاملها  اأن  تعّود  والذي  عاما،   15

زوان  �سخ�سية  ولكن  تخ�سها،  حكاية  مع  موعد  على 

�سخ�سيات  حال  هو  كما  مكانها  يف   وت�سمر  تبداأ 

كثرية تنمو وت�سمر على عجل، من دون اأن تدخل يف 

ت�ساعده.   وترية  من  لرتفع  ال�رشدي  العمل  تقاطعات 

زعيمة،  الأم  �سهي عن  ب�رشد  �سهيتتنا  اليحيائي  يفتح 

فتخطفنا اللغة الر�سيقة، وقوام الق�سة املم�سوق، كانت 

الو�سطى بني بنتني. كانت الأقرب لأبيها، »ك�رش جدي 

عرفا مل ي�سبقه اإليه اأحد، اأخذ ابنته اإىل الدكان واأجل�سها 

اأن يتحول  الراوي هنا هو البن ثم ما يلبث  مكانه«.  

اأ�سد  وكنُت  الرجال،  و�سط  اأبي  دكان  يف  »كربُت  اإىل، 

النظرات بالنظرات« �س51 ، وهنا تختطف الأم مهمة 

الراوي من ابنها كما نالحظ. تعلمت زعيمة يف ليوان 

لها  �سمح  �سعيد.  بنت  فاطمة  املعلمة  يد  على  البيت 

البحر.. بنزول  لها  ي�سمح  لل�سوق ومل  بالذهاب  والدها 

حتى كاأن البحر ذكر« �س 69

قبل  ال�سغرية  زوج  عندما  اأخرى  مرة  الُعرف  وك�رش   

الذي  الأب قبلت زعيمة باخلطيب  الكبرية، وبعد موت 

ل  فقريا  مزارعا  كان  �سوؤال.  اأو  تردد  دون  من  جاء 

عزوة ول قبيلة ول مال، بالرغم من اأن الأب ت�سدد يف 

تزويجها: »ل تتزوج زعيمة اإل زعيم« 52

مات والدها قبل ولدة مبارك حمدان ب�سنوات طويلة، 

ُقتل يف نزاع م�سلح بني حلف القبائل والوهابية )كما 

ذكرنا �سابقا(. 

ة يف راأ�سها.. 
ّ
 ترتُب الأم زعيمة ال�سيناريو لأكرث من مر

ماذا لو جنا والدها من الوهابية. ماذا لو انت�رش الإمام 

على احلاكم، فيما يقف الجنليز على احلياد يف حرب 

»اجلبل«، ويحكم الإمام البالد بعد توحيدها حتت راية 

دولة الإمامة. »ي�سبح اأبي اأحد رجال الإمام املقربني« 

�س53. كانت بالتاأكيد �ستتزوج برجل غري هذا الزوج. 

لكن ال�سيناريو تغري، لأّن والدها ُقتل، والجنليز وقفوا 

مع احلاكم، الذي انت�رش يف احلرب على اجلبل، والإمام 

ح�سورها  ف�سمر  اأحالمها.  يف  الأم  فهزمت  ُهزم، 

و�سمرت ظاللها يف العمل الروائي.

الرغم  على  ال�سمور،  هذا  اليحيائي  تق�سد  هل  ترى..   

من جمال حكاية هذه الزعيمة التي تنت�رش لأفكارها 

اختفاء  اأّن  اأم  الزوج؟   �سخ�سيتها مقابل �سعف  وقوة 

ال�سخ�سية و�سمورها.. هو انعكا�س للهزمية التي حلقت 

بروحها.. هل انتهت حكايتها هاهنا فعال؟ زعيمة هي 

تقرتن  باأن  حلمت  فقد  امراأة  جمرد  لي�ست  كبري،  رمز 

الثوار ماتت زعيمة. لكن  الثوار، وكما مات  برجل من 

الغريب هو جند �سيناريو ال�سمور م�ستمرا، ويطال حتى 

اأبطال العمل. 
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 لـ مبارك اأخ يكربه ا�سمه �سلطان: هرب من البيت و�سجل 

يف اجلي�س، »يرحلونهم يف �ساحنات اإىل مع�سكر احلزم«، 

لكن �سلطان مل يكرب يف اجلي�س. كرب خارجه. مت اإعفاوؤه 

من اخلدمة ول ُيف�رش لنا ال�سارد ملاذا مّت الإعفاء. الوايل 

يف  الكفار  �سد  والوطن  الدين  عن  يذود  »كان  قال: 

اأّنه  يقول  �سنوات.   3 بعد  اجلي�س  ترك  اجلنوب«�س46. 

كجده والأكرث �سبها به. اجلد حمى البالد من الوهابية، 

»عاقد  الراوي:  ي�سفه  ال�سيوعية.  من  حماها  و�سلطان 

احلاجبني، يتطاير ال�رشر من عينيه، �سوته كالرعد يرج 

املكان « �س49

الأر�سية  فر�س  ينوي  كان  اليحيائي  اأن  وا�سحا  يبدو 

يف  الروح  ببث  ان�سغاله  من  اأكرث  ال�سيا�سية،  التاريخية 

من  اأكرث  املرحلة  مالمح  بر�سم  ُمن�سغال  الكائنات،  هذه 

ان�سغاله بتحريك هذه الكائنات يف م�سارات م�ستمرة، اأو 

رمبا ل يزال اليحيائي مت�سبثا بروح »الق�سة الق�سرية«، 

تلك الوم�سات املكثفة واحلادة وامُلغامرة، والتي تتمتع 

بنف�سها الق�سري، ثم ما تلبث اأن تلفظ اأنفا�سها يف الأ�سواط 

الطويلة.     

عن روز جالل:

�سهالوان  عينيها  اأّن  غري  ت�سبهنا  »�سغرية  جالل:   روز 

احلمرة«  اإىل  متيل  بيا�سا  اأكرث  وب�رشتها  وا�سعتان 

�س60« ل ت�سبه ل اجلواري ول اخلادمات.. دخلت روز 

فيه«  �سيء  كل  ترتيب  وتعيد  البيت،  �ستنف�س  ريح  مثل 

مبارك  من  كل  روز  ق�سة  �رشد  على  يتناوب  61�س. 

العالقة  لوح  لكن  بها.  وتعلقت  روز  اأحبت  التي  وزعيمة 

ال�سفيف انك�رش يوم مات والد زعيمة. زعيمة عا�ست يف 

رعاية اخلادمات اأكرث من رعاية اأمها.  

احلاكم،  �سد  الإمام  مع  كان  حمدان  بن  مبارك  اجلد 

وال�سالح ُيخزن يف بيته. »البنادق امُلعلقة على اجلدران 

هي متويه.. زينة.. الأ�سلحة يف مكان اآخر، جمل�سه ميتلئ 

برجال يجيئون من وليات ومناطق بعيدة« �س63

ب�ساأن  املعرفة  الوا�سعة  وهي  زعيمة  اأخت  هي  خزينة 

التي تعرف كل �سيء عن حتركات والدها، وعن  والدها 

العوابي  يف  ومرة  احلزم،  يف  »مرة  احللف  اجتماعات 

لها  يكن  مل  �س75،  بركاء«  يف  ومرة  الربكة  يف  ومرة 

بالنيابة  يتحدث  من  دائما  هنالك  كان  وا�سح،  �سوت 

عنها. فعلى الرغم من ح�سورها اإل اأنها ُمكممة، كما اأن 

احلقيقة التاريخية ُمكممة، وم�سكوت عنها. »خزينة تقول 

اإن الق�سية اأكرب من فهمنا وت�سكت«.  

زعيمة(  هنا  )الراوي  وكنُت  ثماين،  بنت  كرمية  »كانت 

ع�رش  اأربعة  بنت  خزينة  وكانت  عاما،  ع�رش  اثني  بنت 

عاما. « اأمي ل تتذكر اأو ل تريد اأن تتذكر اأمها.. )جمددا 

امُلعقب(.  البن  وال�سارد  الأم،  ال�ساردة  بني  �رشيعة  نقلة 

بدون فوا�سل بدون عالمات تن�سي�س. اأخرج اجلد اجلدة 

خولة  جدتك  »خرجت  ال�سلطان.  بهدية  واأتى  البيت،  من 

من هنا، ودخلت روز من هنا«.  

عاما.   14 خزينة  عمر  من  وعمرها  دخلت  جالل:  روز 

�سوتها عميق واأخ�رش، « كربت روز ب�رشعة، بقينا بنات 

غري«  وتلب�س  غري  ومت�سي  غري  تتكلم  غري،  �سارت  وهي 

حو�سا  وحفرت  �سحرته  »هل  الراوي:  يت�ساءل  67�س. 

ملائه، فان�ساب فيها واإليها حرا خفيفا« �س 68

واأي�سا تنطفئ روز هاهنا، ثم تعاود الظهور لنا يف رواية 

ليلى �سليمان ولكن بطريقة اأخرى. 

دالالت حو�ض املاء:

متاما.  اآخر  �سيء  اإىل  ويذهب  �سيء،  اإىل  يحيل  العنوان 

تفتح  »حو�س«،  بكلمة  »�سهوة«  كلمة  الت�ساق  فمجرد 

�سهوة  بينها  من  لي�س  عوامل كثرية، رمبا  على  خيالتنا 

كل  املتعة.  �سهوة  جوار  اإىل  تنمو  التي  واملوت  الدم 

يكن  مل  واإن  باملاء،  ما  عالقة  لها  تقريبا  ال�سخ�سيات 

اأن يكون ذلك ب�سورة ُحلمية. ولد مبارك  واقعيا فيمكن 

حتديده  مُيكننا  ل  عام  وهو  »الغرفة«،  �سنة  يف  حمدان 

كثرية  مبنا�سبات  حتتفظ  ال�سعبية  الذاكرة  لأن  بدقة، 

كان  احللم  يف  مائي.  انفجار  يليه  الذي  بالقحط  ترتبط 

نحلم  كنا  طفولتنا  اأي�سا.»يف  ماء  الولدة  يف  ماء.  ثمة 

كل ليلة باأننا نطفو يف حو�س حمت�سد بالطيور، كل ليلة 

واأحيانا  طائر  ب�ساق  فاأت�سبث  الغرق،  على  اأ�رشف  كنُت 

وكلما  موجات  موجات  ي�سعد  املاء  واأجنو.  طائر  بعنق 

ت�سبثت بطائر اأغرقته معي حتى امتالأ احلو�س باأج�ساد 

الطيور، وغطى الري�س �سطحه«.  �س30 

اليحيائي  رواية  يف  املوجود  احللم  هذا  اأّن  والعجيب 

ياأتي مقاربا مل�سهد اآخر يف رواية ليلى �سليمان، الفارق 

ي�سبحن  جارية  »ع�رشون  رعبا:  اأكرث  الثاين  امل�سهد  اأن 

الأمري  �رشفة  حتت  احلو�س  يف  الفقمات  مثل  عاريات 

كر�سيه  على  من  يت�سلى  فخامته  كان  فيما  الوقا�س، 
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ب�سيد الفقمات بر�سا�س م�سد�سه املاغنون ذي املا�سورة 

ال�سباحة  اإىل  الفقمات  دافعا  العاج   واملقب�س  الذهب 

الذي  الهاربة يف ماء احلو�س  يف فو�سى �سهوة احلياة 

اختلط بدم جوار نخزتهن �سنارات م�سد�س الأمري املفدى 

وبع�سها يف مقتل« �س 248

 وتقول زعيمة، »املاء حرام علينا« �س67، البحر جوار 

بيتها، ولكنها ل ت�ستطيع القرتاب منه، لأنه لي�س لبنات 

علية القوم. لذا فاإن اجلد مبارك بنى حو�سا لبناته: »ل 

يوجد يف البالد كلها �سوى حو�سني، هذا والذي يف ق�رش 

ب�سبب  جواذر  من  بالفكرة  جاء  وقد  �س57،  احلاكم« 

جتارته هناك. يقول مبارك حمدان: »بّلل احلو�س البيت، 

اأمي وخالتاي يحتجنها«.  يف احللم  مالأه بهجة، كانت 

اد يقرتب لي�رشب فال ي�سل. 
ّ
راأى �سامل مطر حو�سا والور

راأى الباحة وقد غمرتها املياه. �ساهد املياه وقد تلونت 

بالأحمر والأخ�رش.  

ال�سفراء  مياهه  يف  يغرق  كان  الباهي  الأمري  اأّن  حتى 

التي غالبا ل تنجو  من مم�سحة روز القما�سية. والأمري 

على  القلوب  اأمرية  التا�سعة  زوجته  مع  مات  النهروان 

اليخت الأمريي يف عا�سفة هوجاء. 

لذا فغالبا »املاء« لي�س �سببا كافيا للبهجة هاهنا، واإمنا 

هو غ�سب الطبيعة وعبث الب�رش، وغالبا ما يعقبه التغيري 

يندلق  اأن  فما  وقوعه.  من  نخاف  الذي  ذاك  اأو  املنتظر 

ماء الرحم حتى تاأتي الآلم البغي�سة اأو الولدة العاجلة، 

وما اأن تندلق ال�سماء بعد انقطاع حتى ياأتي رغد العي�س 

ونتائجها غالبا غري  »ثورة« جاحمة  الدمار.. فاملاء  اأو 

م�سمونة.      

حو�ض ال�شخ�شيات:

متتاز لغة اليحيائي منذ الف�سل الأول باخلفة والر�ساقة، 

يتقاطع  الذي  التاريخ  الكثري من  القدرة على قول  وتلك 

باخلطابية  التورط  دون  من  والأ�سطوري  الواقعي  فيه 

تفا�سيل  يخو�س  وهو  حتى  املبا�رشة،  اأو  الفجاجة  اأو 

يف  وال�سيوعية  والإمامة،  القبائل،  حلف  عن  �ساخنة 

ان�سجامها،  اللغة  تفقد  مل  الأمراء،  وق�س�س  اجلنوب، 

لعبة  على  ي�ستغل  اأنه  كما  احليوي.  وتدفقها  ومتانتها 

ما�سي  اإىل  فيذهب  م�ستمرة،  ب�سورة  باك«  »الفال�س 

ال�سخ�سيات ومن ثم اإىل م�ستقبلها ويعود اإىل حا�رشها، 

ب�سورة ل تخلو من براعة واإتقان، ودقة يف �سبط اإيقاع 

ال�سخ�سيات رغم اآلة الزمن التي تدخلها وتبعرث كيانها.    

يتحلى  اأن  الُعماين  القاري  على  ينبغي  كان  اإذا  ولكن 

رموز  ليفك  وال�سيا�سية  التاريخية  املعرفة  من  بكثري 

وطال�سم هذه الرواية، فماذا ينبغي على القارئ العربي 

تق�سد  اليحيائي  اأّن  اأم  الإ�سارات،  هذه  كل  من  يفهم  اأن 

ا ومتاحا مل�ستويات التلقي املختلفة، ل 
ّ
ترك التاأويل حر

نحو الإ�سقاط احلقيقي للتاريخ. 

�سيا�سي  نقا�س  بـ  نتعرث  اأن  الثالث  الف�سل  يف  نلبُث  ما 

اأقفا�س  اإىل  امُلن�ساب،  ال�رشد  لذة  من  اأخرجنا  حتليلي. 

برامج  اأحد  يف  وكاأننا  الآخر،  والراأي  والراأي  التحليل 

ال�سيا�سة.. حيث يخت�رش ال�سارد نظرته اإىل البلد: »البالد 

بلوغ  وقبل  وت�سعد  ت�سعد  منه.  فكاك  ل  بقدر  حمكومة 

القمة يح�سل ما يجعلها تعود اإىل اأول ال�سفح« �س164. 

بعد  امل�ستعد  ال�سعب غري  اأخرى عن وعي  اأ�سئلة  وهنالك 

للمجابهة : »كم تظاهرة خرجت تطالب بحكومة منتخبة 

»النا�س   ، �س166  حرة«  و�سحافة  م�ستقل  وق�ساء 

م�سغولون بلقمة العي�س اأكرث وبغالء الأ�سعار«. 

اأ�سدقاء  الأ�سدقاء،  ي�ستلم  اأن  ما  جذريا،  اللغة  تختلف 

دفة  �سليمان  وليلى  مطر  �سامل  القاهرة،  يف  الدرا�سة 

احلديث.. ا�ستطيع القول.. لقد توقف ت�ساعد الن�س هاهنا 

تت�ساطره  الذي  الداخلي،  املونولوج  لعبة  لندخل  متاما، 

اأّن  ن�سعر  نكاد  اللحظة  هذه  يف  اأننا  حتى  ومطر.  ليلى 

كبري  حو�س  يف  �سخ�سياته  ُيودع  كمن  يبدو  اليحيائي 

و�سخم، وي�ستعري ال�سخ�سية املالئمة للحدث اأو املرحلة 

التاريخية التي يود اأن يفر�سها. وهنا تتحول ال�سخ�سيات 

اإىل اأدوات اأو ُدمى تخدم برجمة جاهزة يف ذهن الكاتب، 

وهذا ال�سعور قد ل يت�رشب اإلينا ونحن نقراأ ق�س�س زعيمة 

واأولدها وحكاياتهم، ول ق�سة روز، ولكن عندما ن�سل 

اإىل املرحلة النهزامية برفقة �سامل مطر وليلى �سليمان 

النكو�س  مرحلة  عن  ليعرب  بقوة،  ال�سعور  هذا  ينتابنا 

مبقولت جاهزة وُمعلبة وُم�ستهلكة. 

ق�سة  وكاأنها  تبدو  مطر،  و�سامل  �سليمان  ليلى  ق�سة   

والأ�سود.  بالأبي�س  الأفالم  اأحد  من  منتزعة  رومان�سية 

حتى يف حلظات مر�س ليلى مل ت�ستطع اأن ت�ستوحذ على 

تعاطفنا، رمبا لأنها ق�سة ُمكررة، وكثريا ما ُطرقت، رمبا 

لأنها لي�ست اأ�سيلة يف منت الن�س الروائي. فقط كان اأداة 

�سهلة للتعبري عن جيل نفذ بجلده عندما ماتت الأحالم، 

فبقيت يف غربة اأبدية منذ اأن �رشب اجلبل الأخ�رش. كل 
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�سيء هنا ُمنهزم، غاط�س يف لوثة املا�سي وكاآبة البكاء 

عليه، وامل�ستقبل ل ُينبئ اإل عن موت حُمقق بال�رشطان. 

كثريا  �سيئا  ت�سيف  اأن  دون  من  وتنطفئ  ق�س�س  تكرب 

عاد  الذي  �سليم  فوؤاد  ق�سة  مثل  من  الروائي،  املنت  اإىل 

اإىل زجنبار، حممد جمعة الإعالمي الذي �سافر لأمريكا، 

�سنوات.  منذ  تايلند  يف  الزراعي  املهند�س  حميد  عبداهلل 

عبد اللطيف �سلمان، فاطمة يو�سف.. وغريهم؟ ول اأدري 

تغيري  مّت  اأم  حقيقية  ال�سابقة  ال�سخ�سيات  كانت  اإن 

اأ�سمائها، ولكني متاأكدة اأن حكم عايل �سخ�سية حقيقية. 

له.  اأغنية  وهذه  احلبيبة«،  ُعمان  اإىل  م�سافر  اأنت  »يلي 

الذي ت�سمع  الت�سكيلي مو�سى خان،  الفنان  اأي�سا  هنالك 

قلبه ويبدو خمرتعا اأي�سا.. اأي�سا الق�سة التي تكتب عن 

ليعمل  عمله،  من  ا�ستقال  الذي  و�ساحبها  د�ستم،  امللك 

بفعل  لحقا  �سيذكرنا  الذي  الأمر  الدواجن؟  �رشكة  يف 

»القوقاأة« ومعجزات الأمري الباهي.. ولكنها ق�سة عابرة، 

لي�س لها جذر تنمو عليه.

ال�رشيع  الذكر  لهذا  بحاجة  اليحيائي  كان  اإن  اأدري  ل 

الرايات  رفعوا  الذين  الأ�سدقاء  على  ليدلل  والعابر 

التي  بال�سخ�سيات  احلو�س  ليت�سع  وهاجروا؟  البي�ساء 

تبقى  واإمنا  فيه،  تذوب  ول  الن�س  منت  يف  تتماهى  ل 

خارجه تلعب دور املتفرج!

 البالد تفقد ذاكرتها:

�سليمان عن  �سامل مطر وليلى  دار  بني  الذي  يف احلوار 

التي  ال�سهوات«  »حو�س  رواية  عن  حتديدا  الكتابة. 

تكتبها ليلى �سليمان ل اليحيائي تقول: »حكايات اأقرب 

تكون  اأن  اأخاف  لكني  احتيال،  الكتابة  الأ�ساطري..  اإىل 

البالد  تكتب،  اأن  يجب  كثرية  حكايات  مك�سوفة.  حيلتي 

العليم يختبئ وراء ليلى، يتكلم  ال�سارد  تفقد ذاكرتها«.  

العبارة  الأوىل  ال�سفحة  على  اأ�سع  اأن  اأريد  »ل  عربها، 

التي ل تعني اإل �سدها »�سخ�سيات هذه الق�سة من ن�سج 

هو  الواقع  �سخ�سيات  وبني  بينها  ت�سابه  واأي  اخليال، 

حم�س �سدفة«.  األهذا ال�سبب و�سع اليحيائي هذا املقطع 

يف نهاية روايته بدل من بدايتها؟ 

تفقد  »البالد  الكتابة،  هذه  هدف  على  يدلل  ما  هنالك 

ذاكرتها«، مما يعني اأّن الرواية يف جزء كبري منها تقوم 

الآن مبهمة التذكري.   

لـ  الأخ�رش يحكي  الرابع رفيق طفولة اجلبل  الف�سل  يف 

اجلراح  عّما حدث وكيف حدث وكيف رممت  �سامل مطر 

.ال�سديق الذي ي�ساده ويعاك�سه يف التفكري. بقي وح�سل 

فوائد  بدون  قرو�س  عيديات  اجلي�س.  من  معونات  على 

لإعادة البناء.. ماذا يريد اأكرث، بينما هذا الفار باأحالمه 

منذ  التكيف.  على  قادر  وغري  ومتعبا  مت�سظيا  يزال  ل 

احلرب على اجلبل الأخ�رش التي امتدت بني 57 اإىل 59 م. 

ليلى �سليمان و�سامل مطر، الرابط بينهما اجلبل الأخ�رش، 

وراأ�س اخليمة. وقت �رشب اجلبل كان ُعمر ليلى و�سامل  

7 �سنوات، مما يعني لنا اأنهما من مواليد اخلم�سينيات. 

جتمعت قبائل اجلبل حول �سجرة الزام العتيقة. ُدك بيت 

الإمام دكا وجتنبوا امل�سجد. )بعد ع�رشين عاما �سيظهر 

�سفقة  مبوجب  مّت  وعائلته  الإمام  خروج  اأن  ي�سيع  من 

بينه وبني ال�سلطان. وبعد ع�رشين عاما تالية �سياأتي من 

يكذب الإ�ساعة(�س194

ال�سوؤال الأكرث �سخونة: هل تنت�رش الرواية حلراك الإمامة، 

�سكونها،  لبث احلياة فيها ونب�سها من  هل هي حماولة 

اأم اأّنها حماولة لقول التاريخ امل�سكوت عنه بجراأة ويف 

اأ�رشع،  ب�سورة  القراء  اإىل  طريقه  �سيجد  روائي،  �سياق 

اأدل على  فلي�س  التاريخ واملوؤرخني؟  قد تفعل كتب  مما 

اأن يعي�س يف »جربوه«، لأنها  ذلك من اختار �سامل مطر 

املكان الذي �سقط فيه راأ�س الإمام عزان بن قي�س غدرا 

عام 1871م. وهذه الإ�سارة لي�ست عابرة فالإمام عزان 

بن قي�س، مت انتخابه من قبل اأهل احلل والعقد من اأجل 

اإعادة حكم ال�سورى والبعد عن تدخل الإجنليز يف ال�سوؤون 

العمانية وتوحيد ُعمان وزجنبار بعدما فر�ست بريطانيا 

التق�سيم، وقد ا�ست�سهد يف مطرح. كل ال�سخ�سيات لها جذر 

متني يربطها قبليا وتاريخيا بحركة الإمامة.  

رواية ليلى �شليمان: 

�سننتقل لحقا اإىل رواية ليلى �سليمان، الغريب اأن تفكر 

والغريب  ال�سهوات«،  بعنوان »حو�س  بكتابة ق�سة  ليلى 

اأن تن�سغل ب�سخ�سية »روز« وحكايتها يف ق�سور الأمراء، 

وترغب يف الكتابة عنها. متر�س ليلى لثالث �سنوات ثم 

متوت، لتبقى روايتها ناق�سة.

�سياق  يف  �سليمان  ليلى  رواية  ف�سل  اأ�ساف  ماذا  ترى 

ولكل  العنوان؟  نف�س  لروايتيهما  اليحيائي؟ ملاذا  رواية 

واحد منهما �سفحة ت�سري اإىل �سنة ودار الن�رش؟  

اآخر،  �سوت  اأنه  اأخرى  رواية  اأنها  بالفعل  ن�سدق  نكاد 
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اللغة  اأي�سا،  اآخر  زمن  يف  كتبها  اليحيائي  اأن  ونخال 

خيط  هو  الرابط  اخليط  يبقى  خمتلفة.  العوامل  خمتلفة، 

»روز«  و�سخ�سية  اأمراء.  اإىل  حتولوا  الذين  ال�سالطني 

اأي�سا  الفارق  معا.  العملني  بطولة  تنتزع  اأن  تكاد  التي 

اأن روز يف املرة الأوىل ظهرت مع عائلة زعيمة، ظهرت 

يف �سياق الإمامة، وهنا تظهر مع الأمراء الذين ميلكون 

موقفا من الإمامة.    

ُمن�سابة بال  بلغة عذبة  ليلى  ُيكتب هذا اجلزء من رواية 

تكرار لفظي، حتى اأن بع�س التكرار يف م�ساهد »القوقاأة«، 

باملم�سحة  خلفه  روز  وجري  ال�سفراء  املياه  وتكرار 

القما�سية، اأ�ساف بعدا جماليا رمزيا مهما للمنت.      

»ظهر امليت على النحو الذي مل يظهر عليه طوال ال�سنوات 

هذا  هو  من  للت�ساوؤل..  جمددا  نعود  املا�سية«،  اخلم�س 

امليت الذي �سيعود يف ق�سة اأ�سطورية. اإّنه امللك الباهي 

بلغة  املعرفة  هي  ومعجزته  الديك،  بحالة  يتلب�س  الذي 

 التبول وامل�سي، 
ّ
الدجاج. رغم اأنه فقد ال�سيطرة على رغبتي

فيظهر على الدوام متبوعا بخيط مياهه ال�سفراء املياه 

اأي�سا  لكن  القما�سية.  باملم�سحة  »روز«  تطاردها  التي 

ت�ستخدم ليلى �سليمان نف�س اأ�سلوب اليحيائي فيما ي�سمى 

بتعدد ال�ساردين حيث يقب�س كل واحد من ال�سخ�سيات 

ن�سيبه من احلكي. كما اأن الزمن يتقدم ويقفز اإىل الوراء 

ب�رشعة كبرية ومتقنة. 

اثنا ع�رش جرنال  ا�ستوىل  اأن  »مل يعد لديه ما يفعله بعد 

اثنتي  اإىل  بينهم  فيما  وق�سموها  البالد  مقدرات  على 

ع�رشة �سيعة يديرونها على هوى النزوات. البالد حتولت 

ُت�سمى  ل  اأي�سا  ُمغلقة« �س 220، 221.هنا  مزارع  اإىل 

�رشبة  ويف  »ال�سكيكرية«.   تذكر  ولكن  البالد.  ليلى 

�سارخة تقول: »حتى اأن فردا واحدا ل ميكنه التوافق مع 

نف�سه بالقدر الذي توافق فيه الثنى ع�رش، وكانوا م�رشب 

املثل يف عدالة النهب املنظم«، فمن هم هوؤلء الثنا ع�رش 

الذين اتفقوا على النهب املنظم ؟ �س269 

النا�س يف ال�سكيكرية« متنوا من �سويداء الفوؤاد اأن تلحق 

اأمري  خماطبة  ب�رشف  وحتظى  القوقاأة  بعيد  دجاجاتهم 

البالد والتحدث اإليه« . 

قوقاأة  اأرجاءه  تهز  �سخم  دجاج  قن  اإىل  حتول  الق�رش 

بني  ة 
ّ
حر الق�رش  وغرف  اأجنحة  بني  مت�سي  الدجاجات 

اأقدام احلا�سية واحلر�س واخلدم وتبي�س حيثما اتفق.. روز 

طردت الدجاجات حني لحظت اأن �سموه مل يعد ُيقوقئ.. 

الق�رش  اإىل  طبيعتها  اإىل  احلياة  عادت  الذي  اليوم  يف 

ملتحية«�س  بي�س  تيو�س  �سبعة  روز  �ساهدت  الأمريي 

223  ،222

»اعتاد النا�س روؤية اأمري البالد بينهم. الوحيدة التي ترى 

الأمري ومل ت�سدق معجزات ظهوره املتتالية هي روز وقد 

واظبت على ال�سالة اأن يتغمده اهلل«.�س273

اإحياء  اأعادت  �سليمان  ليلى  اأن  اإىل  حتيلنا  اجلملة  هذه 

اأّنه  اإل  معجزاته  كل  رغم  ولكن  الأمراء،  من  قدمي  اأمري 

اإمكانيات كافية  عاد �سعيفا ه�سا غارقا يف بوله وبال 

الأمراء  من  �سيل  بعده  من  فجاء  املجد.  ل�ستعادة 

والق�س�س.     

لكن هل ميكن اأن تكون الدجاجات هي احل�سد الكبري من 

ال�سعب الذي خرج لُيطالب باأحالمه )وقد اختار الدجاج 

لأنها  يف املخزون ال�سعبي العماين والعربي رمبا ت�سري 

القدرة  الباهي  الأمري  فقد  وعندما  احليلة(،  �سعف  اإىل 

يعد  فلم  ال�سعب،  اأمام  �رشعيته  فقد  معهم،  التفاهم  على 

ُيقوقئ، لذا ف�سلت روز طرد ال�سعب من الق�رش!    

 ، روز  عن  تكتب  لأن  �سليمان  ليلى  يغري  الذي  ما  لكن 

رواية  يف  روز  �سفات  عن  تختلف  ل  روايتها  يف  وروز 

مبارك حمدان كثريا، ولكنها �سنعت عوامل جديدة حولها. 

العبيد الذي مرت به،  وهنالك ذكريات جديدة عن �سوق 

عفتها  وح�سانة  جلمالها  امل�ساعفة  بالأثمان  وبيعها 

اإىل اأن و�سلت اإىل الق�رش.

يبقى من امللح اأن نقول: ملاذا الرواية العمانية م�سغولة 

ال�سيا�سي  والتاريخ  التاريخ،  حمولت  اإنتاج  باإعادة 

)يف  لتبدو  حتى  الفرد(  )تاريخ  منه  اأكرث  الأمر(  )غالب 

للتاريخ، ولي�س  اأدوات  ال�سخ�سيات هي  الأحيان(  بع�س 

العك�س. هل يح�سل ذلك، لأن تاريخنا مل يكتب جيدا ومل 

اإىل  ُيدر�س ومل يكن حمط نقا�س، وحتّول جزء كبري منه 

تابوهات مغلقة؟ لذا فهو �سهي ومغٍر كمادة خام لأعمال 

روائية؟ ل جند اإجابة كافية على ذلك الآن.    

راكدة  مياها  اليحيائي  ثقب  الرواية،  هذه  وعرب  لكن 

كبريا،  حجرا  قذف  عندما  احلكي«،  �سهوات  »حو�س  يف 

ال�سطح  على  لتطفو  الدوامات   من  �سل�سلة  فانطلقت 

وتتعر�س اأفقيا، ثم ما تلبث اأن ت�سكن وتهداأ.      
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من اأعمال الفنان حممد عبله - م�رص 

روائية  اأ�سماًء  والأدُب  الثقافة  خ�سرت  بقليل،  قبله  اأو  العام  ه��ذا  ف�ي 

اأ�سماًء حتققت  العربي والعامل..  و�سعرية موؤثرة ف�ي اخلليج والوطن 

عرب �سنوات من ال�سغف بالكتابة، وعرب م�ساريع ظلت تنمو على مهٍل.. 

ول ي�سُع جملة  �سوى اأن حتتفي باملنجز املُ�سيء.. ذاك الذي تركوه 

لنزهة اأرواحنا قبل غيابهم الفيزيقي وح�سور اأثرهم املعرف�ي.



261 \ كاتب و�صحفي عراقي مقيم يف املغرب

الكاتب البحريني عبداهلل خليفة )1948ــ 2014( ُيعد بحق اأحد اأهم الروائيني 

يف اأدب الق�صة الق�صرية والرواية احلديثتني يف الوطن العربي، فقد تابعت اإبداعه 

الق�ص�صي والروائي منذ �صتة ع�رش عامًا، وكتبت ون�رشت الدرا�صات والقراءات عن 

اأغلب ما اإبدعه يف جمال الق�صة والرواية يف املجالت الثقافية العربية امُلحكمة، 

كمجلتي نزوى والبحرين الثقافيتني الف�صليتني، ويف ال�صحافة الثقافية اليومية 

اأخبار  اأدبية وزمالة عمل يف ثقافية جريدة  والأ�صبوعية، وربطتني به �صداقة 

وفاته  يوم  واإىل  الأ�صبوعية  �صفحتيها  على  ي�رشف  التي  البحرينية،  اخلليج 

يرحمه اهلل تعاىل يف يوم 21 اأكتوبر 2014.

 في�سل عبد احل�سن\

عبــداللـــه 

خــليــفـــة:

الكتابة �سجل 

لالعرتاف 

83
ياب

 الغ
ف

مل



هذه التجربة القرائية يف اإبداعه هي ح�صيلة 

�صداقة اأديبني، ا�صعها يف هذا البحث بني يدي 

ملعرفة  العادي،  والقارئ  املتخ�ص�ص  القارئ 

الفن  تقنيات  يف  املقايي�ص  ازدوجت  ملاذا 

وعدنا  املبدع،  هذا  لدى  والروائي  الق�ص�صي 

من جديد نقراأ روايات هي يف احلقيقة قريبة 

جداً من تقنيات كتابة ال�صرية بل هي تلب�ص 

لبو�صها يف احيان كثرية مع املحافظة على 

حياء  بدافع  ل�صخ�صياتها،  وهناك  هنا،  قناع 

احلياة  لهذه  النقد  اإ�صارة  من  العربي  كاتبها 

الروائي،  اأو  الق�ص�صي  املنت  يف  امل�رشودة 

ولي�ص �رشاً، فقد اُ�صتل هذا القناع من تقنيات 

واآليات العمل الروائي.

  جتربة عبداهلل خليفة يف الكتابة الأدبية، كنموذج 

لهذا ال�رصب من الكتابة اجلديدة، هي اأظهار اإيجابيات 

على  و�صلبياتها  الكاتب،  ا�صتخدمها  التي  التقنيات 

تكون  اأن  متوخيًا  الإبداعية،  الكاتب  جتربة  جممل 

درا�صتي منتمية اإىل حقل الدرا�صات الثقافية اأكرث مما 

هي منتمية اإىل حقل البحوث الأكادميية التقليدية، 

جتربة  لإبراز  ال�صارمة،  اجلامعية  والأطروحات 

التي  الكربى  التغيريات  على  دال  كموؤ�رص  الكاتب 

مبا  خ�صو�صًا  والق�ص�صي،  الروائي  اأدبنا  ا�صابت 

يتعلق ببحثي عن مزايا الكتابة اجلديدة، و�صعوبات 

الق�صرية  الق�صة  يف  املطروحة  والنماذج  كتابتها، 

يف  وجنحت  الكاتب،  هذا  كتبها  التي  والرواية، 

الغربي،  الأدب  يف  الكربى  التحولت  هذه  ا�صتيعاب 

يف  معمقة  درا�صة  ومادتها  تقنياتها  در�صت  والتي 

العديد من مقالتي املن�صورة طوال ثالثني عامًا من 

ن�صاطي الثقايف والأدبي املتخ�ص�ص.

 وكان بحثي لي�ص بعيداً عن حياة كتابها و�صريهم 

خمتلفة،  حياتية  جتارب  من  عا�صوه  وما  الذاتية، 

فالكتابة اجلديدة ل تختلف كثرياً عن حياة كتابها، 

الأحيان  اأنها يف بع�ص  وما عا�صوه من جتارب بل 

بكلمة،  وكلمة  ب�صطر  �صطراً  م�صجلة  حيواتهم،  هي 

من  عا�صوه  مبا  لعرتافاتهم  �صجاًل  تقراأ  وكاأمنا 

اإحباطهم،  فرتة  يف  واجتماعية  �صيا�صية،  جتارب 

الحيان  بع�ص  ويف  جناحهم،  بعد  اأو  وف�صلهم 

-ق�ص�صية  الأدبية  الكتابات  تلك  �صفحات  تقرتب 

وروائية- جداً من تف�صيالت املدونات اليومية لأي 

مثقف اأنتظم يف تدوين ما يح�صل يف حياته يوميًا، 

الأدراج عن ر�صائلهم  اأنهم ا�صطروا لفتح  اإىل درجة 

من  فرتة  يف  حلبيباتهم  كتبوها  التي  الغرامية، 

تلقوها من  ر�صائل حميمية  فرتات حياتهم ون�رصوا 

ا�صدقائهم و اأهلهم، وكما كتبت عن ذلك يف مناذج 

ق�ص�صية وروائية كثرية اأجنبية وعربية.

 فقد امتالأت ق�ص�ص جمموعتني ق�ص�صيتني لعبداهلل 

خليفة بهذا النوع من الق�ص�ص التي حتكي حمكيات 

من حياة كاتبها، فنجد يف جمموعته » �صهرة « التي 

�صدرت عام 1994 و»ده�صة ال�صاحر« التي �صدرت 

عن  حتكي  التي  الق�ص�ص  من  الكثري   1997 عام 

معاناة كاتب و�صحفي يف بداية طريقه اإىل الكتابة 

متو�صطة  بحرينية  عائلة  و�صط  يعي�ص  وهو  والن�رص، 

احلال، وعلى عادة هكذا عائالت يف �رصقنا ل ترى 

واأن  واجلهد،  الوقت  �صياع  غري  وكتابته  الأدب  يف 

ابنهم اإن ا�صتمر يف هكذا ولع، فاإنه �صائع ل حمالة، 

ل  واأن  واحلاجة،  الفقر  طريق  غري  اأمامه  ولي�ص 

طائل ياتي من وراء حرفة الأدب والكتابة، وبع�ص 

اجلانب  هذا  يف  اأولدها  نبوغ  يف  ترى  العائالت 

لأنها  بها  اأملت  وكارثة  واملواهب،  العقل  نق�صًا يف 

رجليه وحده،  على  يقف  اأن  ي�صتطيع  ل  بفرد  ُرزقت 

لها  عونًا  يكون  اأن  من  وبدًل  عليها،  عالة  و�صيبقى 

يف مواجهة احلاجة والفقر، فقد �صار م�صدر قلق لها 

وعاهة دائمة يف الن�صيج العائلي.

كتابة للتغيري

 وهذا ما نلم�صه يف الكثري من ق�ص�ص املجموعتني 

الفكري  الن�صاط  جانب  اإىل  خليفة  عبداهلل  للكاتب 

منها  ن�صتقرئ  اأخرى  ق�ص�ص  لأبطال  وال�صيا�صي 

نا�صطًا  كان  حني  �صبابه  بواكري  يف  كاتبها  حياة 

فكريًا يف �صنوات الدرا�صة الثانوية، ونا�صطًا �صيا�صيًا 

 
)1(

فيما بعد يف املعهد العايل للمعلمني.

 فق�ص�ص مثل:  ال�صفر، �صهرة، قب�صة تراب، الطوفان، 

يف  �صرنى  كما  املجموعتني  ق�ص�ص  من  وغريها 
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وهج  من  الكاتب  كتبها  الكتاب  من  لحقة  ف�صول 

الفقراء  حياة  عن  �رصود  فهي  ال�صخ�صية،  جتربته 

من  والغو�ص  ال�صيد  حرفتي  وا�صحاب  العمال  من 

الباحثني عن رزقهم يف �صيد ال�صمك اأو اِللوؤلوؤ اأوعمال 

اآبار النفط املياومني، وال�صحفيني املتعاونني  حفر 

ثمن  تغطي  اأن  تكاد  ل  التي  الفقرية،  ال�صحف  مع 

ال�صحافة  من  حتريرها  هيئات  وتتخذ  مطبوعاتها، 

خ�صومها  مع  ال�صيا�صي  ال�رصاع  حل�صم  و�صيلة 

الطبقيني اأو من يعادونهم فكريًا و�صيا�صيًا.  

 الق�صة لدى هذا الكاتب كما الرواية واملقال ال�صيا�صي، 

وكل هذا النتاج الأدبي والفكري لب�ص لبو�ص احلياة 

والروايات عن  الق�ص�ص  لكاتبها، وحكت  ال�صخ�صية 

الفكرية وال�صيا�صية والأجتماعية، وكل هذه  همومه 

الهموم مل تكن معزولة كما �صرنى عن هموم املواطن 

العادي، ول عن تطلعاته يف البحرين والوطن العربي 

كتب  الذين  واملحتاجني  الفقراء  اأن  �صحيح  عامة، 

ما كتب عنهم، وهو  يقراأون  ل  عنهم عبداهلل خليفة 

يعرف هذا، فهو يكتب عنهم ولي�ص لهم، اأنه يكتب على 

والتخفيف عن معاناتهم من  التغيري لحوالهم  اأمل 

األتزامًا  ال�صيا�صي،  ال�صاأن  وا�صحاب  احلكومات  قبل 

منه مبا يفر�صه عليه واجب الوفاء لأهله، ومن عا�ص 

عمره،  �صنوات  طوال  وب�صبيلهم  معهم  وعانى  معهم 

بني  اللحمة  نتاج  وهو  »امل�رصود«  يف  يجد  والناقد 

الذي  امل�رصود  وهذا  عنه،  واملكتوب  الكاتب  حياة 

بني اأيدينا هو خري حقل لدرا�صة كتابات احل�صا�صية 

اجلديدة يف الأدب العربي يف جمايل الق�صة والرواية. 

خليفة  عبداهلل  الكاتب  ن�رصها  التي  الروايات  اأن   

كالينابيع، الأقلف، ذهب مع النفط، عنرتة يعود اإىل 

اجلزيرة، عقاب قاتل، اغت�صاب كوكب، �صاعة ظهور 

�صهيداً،  طالب  اأبي  بن  علي  ثائراً،  حممد  الأرواح، 

وغريها من الروايات واملجموعات الق�ص�صية حبلى 

وم�صمونًا،  �صكاًل  القارىء  على  جديدة  مبو�صوعات 

واقت�صادية  فل�صفية  معرفة  رواياته  �صمن  فقد 

و�صيا�صية ونف�صية وميثولوجية، وتاريخية، ومعرفة 

الكاتب،  ملعرفة  م�صاوية  الروايات  هذه  يف  ال�صارد 

و�صيا�صية،  فكرية  ق�صية  لديه  لهذا  تبعًا  فال�صارد 

هو  ــ  كلي  فن  ــ  عرب  اإلينا  تو�صيلها  يريد  وجمالية 

الن�صي نقديًا  الفن  الرواية كما هو معروف هذا  فن 

جميع  اعطافها  بني  جتمع  ُكِلَياَتْها  من  والرواية 

يف  البحث  اراد  ملن  مبحث  خري  وهي  القول،  فنون 

حياة كاتبها واملجتمع الذي كتبت عنه وله، هذا يف 

خليفة  عبداهلل  فكتابات  ال�صكل،  يف  اأما  امل�صمون، 

الروائية والق�ص�صية جمعت بني الأ�صاليب التقريرية 

والبالغية اجلمالية القائمة على ال�صتعارة واملجاز، 

هذه  فكتابات  ولذلك  والإ�صارة،  والرمز  والإيقاع، 

الكاتب املهم حملت للمتابع ما يحتاجه للكتابة عن 

احرزته  ما  وفرز  وكاتبها،  الأدبية،  التجارب  هذه 

الق�ص�صي  الأدب  لتطوير  اخفاقات  اأو  جناحات  من 

�صكاًل  البحريني واخلليجي والعربي عامة  والروائي 

وم�صمونًا.

جنيب حمفوظ

   لقد قراأ عبداهلل خليفة اعمال جنيب حمفوظ قراءات 

الكاتب  ، فقد و�صع ن�صب عينيه جتربة هذا 
*
متثلية

وا�صحًا  ذلك  وجند  واحلياة،  الكتابة  يف  الكبري 

حمفوظ  جنيب  اإبداع  عن  ن�رصه  الذي  كتابه  يف 

لدى هذا  الإبداع  وا�صتخل�ص منه حقائق كثرية عن 

الكاتب امل�رصي، فكتب عنه قائاًل:  »اأن انتقال جنيب 

حمفوظ من التاريخية اإىل املرحلة الجتماعية كان 

طراأ  الذي  والجتماعي،  املديني  التطور  دواعي  من 

على احلياة يف م�رص، وذلك التنوع يف احلياة، الذي 

وق�ص�ص  لوحات  عرب  يتابعه  اأن  حمفوظ  حاول 

الق�ص�ص م�صتقلة  تبدو كل واحدة من هذه  متتابعة 

معتمداً  ونهاية«،  »بداية  رواية  عن  »وكتب  بذاتها. 

الواردة  التعميمات  وت�صكيل  اجلزئي  التحليل  على 

يف الرواية ..  وم�صتنتجًا الإ�صقاطات ال�صيا�صية على 

الرواية.

   فقال:  »الإ�صقاط ال�صيا�صي من حزب الفئات الو�صطى 

عجز  عن  تعبري  وال�صخ�صية،  الرواية  على  امل�رصية 

حيثياتها الفنية من اإنتاج ت�صور دميقراطي ن�صايل 

من داخلها، لكون ال�صخ�صيات تابعة لالإقطاع �صلبًا 

.
)2(

واإيجابًا.« 

وحر�ص عبداهلل خليفة على تفكيك �صخ�صيات الرواية 

متتبعًا م�صائرهم، وحمدداً الثغرات الفنية املوجودة 
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يف  النكو�ص  حالت  خالل  من  وذلك  حيواتهم،  يف 

الذي يريد تغيري املجتمع وفق  الفردي،  الثائر  بنية 

للمحيطني  الذاتية  للدوافع  ال�صخ�صي  وفهمه  اإرادته 

به.

   وفهمه القا�رص لبنية وحترك املجتمع من حوله، 

رواياته  يف  خليفة  عبداهلل  الروائي  اختار  وقد 

النفط  الأرواح، وذهب مع  كالينابيع، و�صاعة ظهور 

�رصوده  يف  حمفوظ  جنيب  ي�صتخدمها  مل  تقنيات 

الواقعية، فقد حدثنا عبداهلل خليفة عن املاء العذب، 

ال�صحرية،  الواقعية  وق�ص�ص  روايات  يف  جاء  كما 

ملاركيز واأ�صتوريا�ص وبورخ�ص، فاملاء يف البحرين 

وهذه  املالح،  البحر  قاع  من  ي�صتخرج  كان  قدميًا 

املفارقة الواقعية جندها اأي�صًا يف الواقع، كما ت�صري 

الكثري   « اأن  جاء  فقد  البحرين،  عن  التاريخ  كتب 

يروي  الذي  نيبور  للموؤرخ  اأكدوا  الأ�صخا�ص  من 

مياه  ينابيع  البحرين وجود  تاريخ  �صجلوا  عنه من 

قامة يف  ون�صف  قامتني  )كواكب( على عمق  عذبة 

على  العمق(  لقيا�ص  اقدام   6 ت�صاوي  البحر)القامة 

ال�صيادين  وان  ال�صاطئ،  من  ق�صرية  م�صافة  بعد 

 
)3(

دائما يغو�صون اإىل ذلك العمق مللء جرارهم« 

ف�صول  احد  يف  بالدرا�صة  خليفة  عبداهلل  وتناول    

كتابه، البناء الفل�صفي والفني يف عمل جنيب حمفوظ 

امللحمي »اأولد حارتنا« الذي كان �صببًا يف اأن ينال 

جنيب حمفوظ يف الت�صعينات طعنة �صكني يف رقبته 

الكتابة  من  منعته  الإ�صالميني  املتطرفني  احد  من 

لفرتة طويلة، وكان �صبب كل الإ�صكالت التي حدثت 

مع هذه الرواية هو جت�صيد الكاتب الأنبياء على نبينا 

واآله وعليهم اأف�صل ال�صلوات وال�صالم يف �صخ�صيات 

روائية، وكذلك كونها »تتحدث عن ق�ص�ص الأديان 

)4(
ال�صماوية يف املنطقة«..

عودة عنرتة

مما  بالكثري  امتالأت  التي  خليفة  عبداهلل  روايات     

وما  املت�صدد،  الديني  الفكر  من  اأبطاله  اعتنقه 

الديني  بالفكر  يوؤمنون  ل  اأبطال  من  به  واجههم 

كحل مل�صاكل النا�ص، كما يف روايته الأخرية »عقاب 

قاتل« وقد تقبل املجتمع البحريني املت�صامح الكثري 

من طروحات الروائي الفكرية للروائي عبداهلل خليفة 

املجتمعات  يف  مثيلها  قل  واأريحية  عميق،  بتفهم 

العربية والإ�صالمية، واملجتمع البحريني، كما ت�صري 

كتب التاريخ جمتمع منفتح على الأفكار، وكل جديد 

الأر�ص  بقاع  كافة  من  لالأجانب  ا�صتقباله  بحكم 

تاريخيًا  ثبت  وقد  وتقاليده،  عاداته  يف  و�صهرهم 

البحرين«  يف  الأجانب  �صوؤون  تنظيم  بدايات  عن 

البحرانية  احلكومة  اأ�صدرت   1956 عام  فخالل 

يف  القاطنني  بالأجانب  يتعلقان  )اأمرين(  اإعالنني 

البحرين الإعالن الأول يدعو جميع ا�صحاب الفنادق 

اجلوازات  و�صلطات  ال�رصطة،  بتزويد  و)اخلانات( 

لديهم  املقيمني،  الأ�صخا�ص  بتفا�صيل  �صهر  كل 

اأي  مينع  فكان  الثاين،  الإعالن  اإما  وجن�صياتهم 

اأجنبي من فتح دكان اأو حمل جتاري قبل احل�صول 

 
)5(

على ترخي�ص من احلكومة بذلك.« 

 وكذلك فاإن البحراين له قابلية كبرية على الت�صامح 

من  فهو  لذالك  جريانه،  مع  وحمبة  ب�صالم  والعي�ص 

البحرين  تاريخ  وي�صري  اجلرائم  قليل  جمتمع  القدمي 

 1966 عام  هو  كامل  عام  ففي  احلقيقة،  هذه  اإىل 

ع�رص  واحد  قتل،  جرائم  ثماين  �صوى  فيه  تقرتف  مل 

حماولة قتل و41 جرمية عقاقري خطرة و298 جرمية 

م�صكرات، يف الوقت الذي كانت ت�صجل يف دول العامل 

يف ذلك الوقت ن�صبة لعدد ال�صكان مئات جرائم القتل، 

وي�صجل  الأخرى،  اجلرائم  اقرتاف  اأبواب  يف  ومثلها 

عن احوال املحاكم البحرينية اأنها يف عامي 1929 

يف  و1930   1929 �صنتي  خالل  نظرت  و1930  

جداً  مزرية  حالة  عن  ك�صفت  التي  الق�صايا  من  عدد 

والأطفال، متت �رصقتهم  الن�صاء  فالكثري من  لالأمور، 

اإن يكونوا  اأ�صخا�ص من املفرت�ص  يد  وخداعهم على 

حار�صني مل�صاحلهم، وراعني لأمالكهم، ويف حالت 

عديدة كان املواطنون على علم باحلقائق، لكن ل احد 

يكن  ومل  بها  املحكمة  اإخبار  واجبه  من  اعترب  منهم 

 
)6(

الأ�صخا�ص امل�رصوقني غري قادرين على ال�صكوّى«

   ويوؤ�رص عبداهلل خليفة تقاطعات رواية اأولد حارتنا 

الذي  الرتميزي  والعمل  التوراة،  لنجيب حمفوظ مع 

تبناه حمفوظ يف �رصده الروائي �ص93.

ل�صخ�صية  امل�صتفي�صة  بالدرا�صة  اأي�صًا  وتناول 
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املنتمي املاأزوم يف رواية »ال�صمان واخلريف«منتهيًا 

ا�صتمرار  هي  الرواية  اأن«هذه  مفادها:   نتيجة  اإىل 

 
)7(

لأ�صلوب جنيب حمفوظ اجلديد، الرواية-الق�صيدة«

ب�صبب  الوفد  حكومة  �صقوط  فرتة  تتناول  والتي 

الفدائي  للعمل  وت�صجيعها   1936 معاهدة  اإلغائها 

�صد املحتل الجنليزي.

  و�صغط الجنليز على امللك فاروق بعد موؤامرة حريق 

القاهرة املعروفة، باإ�صقاط الوزارة الوفدية، وتناول 

الكاتب البناء الفل�صفي يف رواية »الطريق« م�صتنتجًا 

من درا�صته لهذه الرواية »اأن اعمال حمفوظ الأوىل 

التي تظهر اأهمية الأب تتحول اإىل التجريد العام يف 

هذه الرواية.

حانية  كلية  ل�صلطة  بل  لعائلة  اأبًا  الأب  يعد  »فلم   

يف  الفل�صفي  البناء  بالتحليل  وتناول   
)8(

غائبة.«

هذه  يف  الداخلي  املنللوج  فغدا  »ال�صحاذ«  رواية 

ويف  املنت،  يف  ظاهرة  طويلة  ق�صيدة  الرواية، 

 ح�صبما وجد عبداهلل 
)9(

« الأحداث.  تكامل مع منطق 

خليفة، واتبعه فيما بعد فيما كتب من روايات بعد 

كرواية   اجلزيرة«  اإىل  عنرتة  عودة   « لروايته  ن�رصه 

»الأقلف«، و»عقاب قاتل« و»اغت�صاب كوكب«.

رباعية الأ�سكندرية

وتناول »ملحمة احلرافي�ص« ملحفوظ وا�صتنتج منها 

ا�صابعه  ازدهرت  الكاتب  روؤية  كربت  »كلما  اأنه 

 وهذا اكت�صاف كبري �صيبني عليه عبداهلل 
)10(

بال�صوء«

روؤى  ل�صخ�صياته  ي�صع  فهو  رواياته،  اأغلب  خليفة 

على  تعميمها  ميكن  واخالقية  وفل�صفية  اجتماعية 

املجتمع  يف  الكثريين  فاإن  وبالتايل  الكثريين، 

ي�صلحون كاأبطال يف روايات عبداهلل خليفة، فتوحد 

عن  تخلى  اأن  بعد  ال�صعبي  الأمل  مع  حمفوظ  جنيب 

والر�صتقراطية  الف�صفا�صة،  الأجنبية  مالب�صه 

مع  واجللو�ص  ال�صعبية  املالب�ص  بارتدائه  ال�صيقة 

النا�ص الب�صطاء يف املقاهي ويف التجمعات ال�صكانية 

يف احياء الثقاهرة القدمية. 

جنيب  »اأن  كتابه:   ف�صول  احد  يف  الكاتب  واعترب 

حمفوظ يف »مريامار« قد عاد اإىل النقد الجتماعي، 

الروائية،  كتاباته  من  مبكرة  مرحلة  يف  بداأه  الذي 

الإ�صكندرية« للورن�ص داريل، من  و�صبهها »برباعية 

 واحداثها التي جتري يف 
)11(

حيث تعددية الأ�صوات« 

املدينة نف�صها. 

   وتناول حتول جنيب حمفوظ اإىل التاريخ عرب كتابه 

»اأمام العر�ص« الذي �صدر عام 1983 والذي حاكم 

 
)12(

ب�صكل ق�ص�صي حواري حكام م�رص 

ملحفوظ  املحرتم«  »ح�رصة  رواية  وتناول 

ويف  اجتماعيًا،  املاأزوم  البطل  �صخ�صية  دار�صًا 

»عودة  اعتربها  التي  احلقيقة«  يف  رواية«العائ�ص 

اأ�صله  اإىل  اأنه يعود  التاريخية«  من حمفوظ للرواية 

العمل  بنية  يف  التاريخ  توظيف   « الأول  الفكري 

 
)13(

الروائي بهيئة حدوثة حقيقية«

الزمن �صاعة«      وعندما تناول رواية »الباقي من 

الرواية هي رواية ت�صجيل،  اأن  ملحفوظ،  فاأنه وجد 

عن  »مطولة  تقريرية  رواية  عن  عبارة  هي  وكذلك 

وحتى   »1919 �صنة  منذ  برهان«  »حامد  عائلة 

 .
)14(

تاريخ كتابة الرواية. 

الفكرية  حمفوظ  جنيب  مع  خليفة  عبداهلل  رحلة    

نقلة  كانت  والق�ص�صي،  الروائي  الأخري  اإبداع  يف 

من  قريبًا  نقلته  خليفة  عبداهلل  للكاتب  �رصورية 

لعبداهلل  العمالق  ذلك  ور�صم  النوبل،  �صاحب  عوامل 

التي  اللوحة،  ر�صم  لإعادة  طريق  خارطة  خليفة 

ر�صمها الكاتب امل�رصي للواقع امل�رصي، والتي من 

عربي  كاتب  م�صابهة  بطريقة  ير�صمها  اأن  املمكن 

ليحكي  وتقنياته  وطريقته  اخلا�صة  بب�صماته  اآخر 

لالأجيال احلالية والقادمة تاريخ بلد كالبحرين .

القارة الكبرية 

 
)15(

الينابيع الروائي عبداهلل خليفة يف روايته  ر�صد 

وفاته  قبل  ومنقحة  كاملة،  طبعة  يف  �صدرت  التي 

ب�صهور قليلة تاريخ البحرين ابتداء من القرن الثامن 

النقال  الهاتف  باأيام  وانتهاء  ع�رص  والتا�صع  ع�رص، 

مدخاًل  العّواد  حممد  بطله  خليفة  وجعل  احلالية، 

الأوربي  التدخل  لتاريخ  وبداية  التنوير،  لع�رص 

املبا�رص يف �صوؤون املنطقة العربية ومنها البحرين .

العامل  يف  بلد  كل  اأن  املعروفة  البديهيات  ومن 

فل�صفية،  فكرية،  اأدبية،  ملحمة  اإىل  ما�صة  بحاجة 
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وتكوين �رصائحه  ال�صيا�صي،  تكوينه  توؤرخ  وحكائية 

الإن�صاين  ما�صيه  وت�صجل  ون�صوجه،  الأجتماعية، 

خالل قرن اأو اكرث.

  املادة التاريخية التي �صنع منها الروائي عبداهلل 

بذل  فقد  جداً،  غزيرة  مادة  الينابيع  روايته  خليفة 

�صيغة  لإعطائها  مللمتها،  يف  كبرياً  جهداً  الكاتب 

ق�ص�صية، خربية، تفيد يف ر�صم �صورة كاملة مل�صهد 

العقود  وهي  املا�صية،  ال�صتة  العقود  يف  البحرين 

التي ميكن الرجوع اإليها من خالل توثيقها ال�صابق 

وجمالت،  جرائد،  عن  نقاًل  والأ�صماء  بال�صورة، 

و�صجالت قدمية للحكومة، يف وقت كانت هناك قلة 

يف توفر و�صائل الت�صجيل كال�صحافة ) ومثلما يرد 

يف كتاب احد موؤرخي البحرين اأن اجلريدة الوحيدة 

عام  الأ�صبوعية  الأ�صواء  جريدة  كانت  البحرين  يف 

كانا  ال�صوتي  والت�صجيل  الت�صوير  اأن  كما   )1965

عن  ذاته  املوؤرخ  )حتدث  الإذاعي  وكذلك  قليليني، 

تابعة  تلربنرت-  ــ  ملر�صلة  كاتبة  اآلة  اأول  اإدخال 

لوكالة اأنباء«رويرت« يف البحرين عام 1966 وبذلك 

ا�صبح مبقدور اإذاعة البحرين تقدمي اآخر الأنباء، وقد 

�صبقت اإذاعات خليجية اأخرى يف ن�رصاتها الإخبارية، 

كذلك و�صعت فيما بعد مكتبتها ال�صمعية، ف�صار عدد 

من  جديدة  اأغنية   500 حوايل  الغنائية  اأ�رصطتها 

 
)16(

اأغاين البحرين واخلليج(.«

  واإذا مل يكن هناك ما يلبي هذه احلاجة ال�رصورية 

له، ويبقى  يوؤرخ  �صيبحث عمن  بلد ما، فالبلد  لأدب 

هذا  لأجناز  ونبوغه  املطلوب  املبدع  ولدة  ينتظر 

ملن  ما�صة  بحاجة  احلية  فالبلدان  الأدبي،  العمل 

ي�صجل ذاكرتها الإن�صانية يف كل مراحلها التاريخية.

  فنجد يف ع�رصنا احلديث الكثري من هذه النماذج 

الرواية  فن  بني  اآخت  التي  اإبداعيًا،  الكبرية  الأدبية 

ال�صنف  هذا  يف  املحدثون  كتبها  كما  احلديثة، 

الأخرى  اللغات  يف  كتبت  التي  وامللحمة  الأدبي، 

�صعراً منذ قدمي الزمان.

يف  ديب  حممد  ثالثية  نقراأ  العربية  النماذج  ومن 

واأولد  النول«،  احلريق،  الكبرية،  »الدار  اجلزائر 

العراق  ومن  حمفوظ،  لنجيب  م�رص،  يف  حارتنا 

اأ�صوات،  وخم�صة  واجلريان،  النخلة  رباعية 

واملخا�ص، والقربان، لغائب طعمة فرمان.

  ومن ال�صودان خما�صية الطيب �صالح مو�صم الهجرة 

اإىل ال�صمال، عر�ص الزين، مريود، �صو البيت، ودومة 

ود حامد، وغريها من التجارب الروائية الرائدة يف 

الوطن العربي والعامل.

اللوؤلوؤ املزيف

   رواية الينابيع للروائي عبداهلل خليفة رواية مت�صعبة 

واخلليجي،  البحريني  بالفلكلور  غنية  املو�صوعات، 

وهي اأي�صًا تنهل من التاريخ ال�صيا�صي للبحرين، وتقراأ 

يف  الدميوغرافية  التحولت  واقت�صاديًا  اجتماعيًا 

البالد عرب امتالك الأرا�صي وو�صائل الرثوة وال�صلطة.

ويعود بنا يف هذه الرواية اإىل تاريخ البحرين يف �صنة 

ُترجم من �صجالت  1856 م لي�صتفد يف روايته مما 

احلكومة الربيطانية يف بومباي يف تلك ال�صنة، وما 

حددته �صجالتها عن اجلغرافية ال�صيا�صية للبحرين، 

البحرين،  يف  الغو�ص  �صفن  لعدد  اأرقامًا  فاأوردت 

فذكر �صاحب كتاب نكهة املا�صي:  » يقدر عدد �صفن 

الغو�ص 1400 �صفينة كبرية احلجم و300 متو�صطة 

احلجم و400 �صغرية« وحددت تلك ال�صجالت دخل 

البحرين، فاأوردت »تبلغ اإيرادات اجلزيرة 100 األف 

األف   100 اإىل  اللوؤلوؤ  اإيراد  وي�صل  �صنويا  تومان 

اأن البحرين كانت تعي�ص  اأي�صا« ومعنى هذا  تومان 

على ما ت�صدره من اللوؤلوؤ، ولوؤلوؤ البحرين كما جاء 

كلوؤلوؤ  البيا�ص  �صديد  لي�ص  انه  رغم  الكتاب«  يف 

اأكرث  و�صكله  حجمًا،  اأكرب  اإنه  اإل  واليابان  �صيالن 

باأنه  لكنه ميتاز  ال�صفرة،  اإىل  لونه  انتظامًا، ومييل 

يحتفظ بلونه الذهبي بينما يفقد اللوؤلوؤ الأكرث بيا�صًا 

الكثري من ملعانه، لدى حفظه يف الدول احلارة على 

 
)17(

وجه اخل�صو�ص« 

   ابتداء من امتالك �صفن البحث عن اللوؤلوؤ، يف زمن 

اخلليج  ودول  البحرين  يف  التجارة  هذه  ازدهار 

العربي، وحتى اأفولها ب�صبب اللوؤلوؤ املزيف الذي جاء 

اللوؤلوؤ  واأفقد  الزينة،  اأ�صواق  اليابان، وانت�رص يف  من 

احلقيقي �صوقه وقيمته الأوىل.

والغاز يف  النفط  ثروة  الرواية لظهور  اأرخت  وكذلك 

واجتماعية  �صيا�صية  لتحولت  مهد  مما  البحرين، 
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هامة يف املجتمع البحريني.

اأدت بدورها اإىل تغيريات اجتماعية جذرية يف بنيات 

تطورات  و�صاحبتها  معي�صته،  وطرائق  املجتمع 

وتطلعاته  �صلوكه،  غريت  اخلليجية  ال�صخ�صية  يف 

احلياة  وطبيعة  العلمي،  للتقدم  ونظرته  العامل  نحو 

ويرد   ،
ً
وغنى تطوراً  الأكرث  املجتمعات  يف  وتقدمها 

يف مقطع موؤثر من الرواية فقرات ن�صية عن اكت�صاف 

اأول بئر نفط » الذي نعته الروائي يف روايته باملاء 

الأ�صود، واأفرد له جزءاً كبرياً من ال�رصد الروائي.

» املهند�صون واملوظفون يعانقون بع�صهم البع�ص، 

لغتها  مر�صلة  املعدنية  الآلت  وت�صيح  ويهتفون، 

العجيبة عرب الف�صاء، ويجمع الأوروبيون كرات من 

املارد الأ�صود املمزق املتناثر على الرتبة، ويجرون 

مّتد  النفط  وباكت�صاف  مكاتبهم« �ص199  نحو  بها 

اأعمدة الكهرباء لأول مرة يف �صوارع املنامة، ويده�ص 

اهلها من روؤية اأ�صواء امل�صابيح الكهربائية.

اأزمنة واأمكنة

املعنون  الرواية  يف  الأول  اجلزء  من  وابتداء 

يهيىء  الأ�صود«  »املاء  الثاين  واجلزء  بـ»ال�صوت« 

الروائي، للجزء الأخري من الرواية »الفي�صان«، ب�رصد 

التحولت الكربى يف حياة اأهل البحرين.

   وذلك من خالل �صخ�صية حممد العّواد، الذي يتمرد 

على �صلطة الأب والعائلة، ويقرر اأن ي�صبح مغنيًا يف 

ع�رص يعترب اأهله الغناء عاراً، ومثلبة، ويف العادة ل 

تت�رصف اأية عائلة معروفة يف البالد باأنتماء املغني 

اإليها يف ذلك الزمن القبلي.

   فيعي�ص حياته مبعداً عن كنف العائلة منبوذاً من 

جديدة  بحرين  عن  عوده  اأنغام  يف  باحثًا  جنتهم، 

بلقاء  الدائم  وحلمه  الفنية،  تطلعاته  مع  تتناغم 

، التي يحيل بينها وبينه، و�صعها الطبقي 
ّ
حبيبته مي

اجلديد بزواجها من متنفذ غني، فتحيل بينها وبينه 

اأ�صوار واأ�صوار.

اإل ان �صوته  ولكن بالرغم من هذه الأ�صوار العالية 

الأعرا�ص،  يف  يغنيها  التي  اأغنياته،  خالل  من 

واحلفالت ت�صل اإىل �صمع هذه احلبيبة احللم.

اأمكنة  اإىل  »امللحمة«  الرواية  احداث  امتدت  لقد 

عديدة كاملنامة واملحرق، وبومبى ودلهي ودم�صق، 

ب�صبب  القحط   ابتداء من زمن  اأزمنة عديدة  و�صملت 

تغري منط الأقت�صاد على نحو مفاجىء يف البحرين 

بفقدان اللوؤلوؤ ل�صوقه، وا�صعاره احلقيقية.

    وجمييء امليجر الربيطاين بيلي وتب�صريه للنا�ص 

باإنهم »لن يكونوا عبيداً بعد الآن« �ص 31 اإىل فرتة 

الرخاء والعمران باأكت�صاف النفط .

كائنات حقيقية

وتت�صمن الرواية م�صاهد اأدبية و�صفية قل مثيلها يف 

اخلال�صة،  بال�صعرية  ات�صمت  العربي،  الروائي  الأدب 

املفكر  وتاأين  الفنان  بحذق  الروائي  بناها  وقد 

وحرفية النقا�ص املاهر، وال�صاعر امللهم موؤ�ص�صًا على 

ال�صور ال�صعرية، ولي�ص على احلدث الدرامي املتنامي 

يف ال�رصد مبانيه التخيلية، ول اأدري كم من الوقت 

واجلهد ا�صتغرقت كل �صفحة من النرث اجليد يف هذه 

الرواية من مبدعها ؟ 

   كما اأن تاأمالت اأبطال الراوية العميقة وال�صادقة 

الكاتب كل  اأخذ عنهم  باأنهم كائنات حقيقية،  ت�صي 

ما تفوهوا به اأو فكروا به، وما �صادفهم من حوادث 

مب�صاهد  للقارىء  وقدمهم  وكوارث،  وم�صاعب 

�صاخنة، كاأمنا حدثت قبل وقت ق�صري ل قبل مائة 

�صنة اأو اأكرث.

   ذلك ما ن�صعره على توايل ال�صفحات وعلى امتداد 

حممد  ع�صق  عن  الكبري  القطع  من  �صفحة   400

 التي اقرتنت باأحد املتنفذين، 
ّ
العّواد امل�صتحيل ملي

والتي كانت جمرد  اأخرى،  باأنثى  املوازية  وعالقته 

« التي حملت منه �صفاحًا.
ّ
عالقة ح�صية »عالقته بفي

بقوله  الرف�ص  ذلك  مربراً  بها  الأقرتان  ورف�ص     

ل  النجوم  اإىل  ا�صعد  اأن  احلم  فنان  اأنا   « ال�صاخر 

لأعي�ص بني بول ال�صغار!! » �ص65 بالرغم من حب 

الكهل  النواخذة  من  للزواج  ا�صطرت  لكنها  له،  يّف 

�صعيد املناعي درءاً للف�صيحة �ص71.

العربي الكادح

اأن وراء رواية »الينابيع« همًا وطنيًا عميقًا يتلخ�ص 

ب�صوؤال الهوية، والبحث عن حلول ملعاي�صة التحولت 
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�رصوطها  وتفر�ص  بالعامل،  متر  التي  الكربى 

ملواكبة  وحاكميهم  البالد،  اأهل  على  املو�صوعية 

وامل�صتقبل  والرفاهية  العدل  جمتمع  وبناء  التقدم، 

الأف�صل لالأجيال القادمة. 

  والينابيع تذكر بواقعية مك�صيم غوركي الأ�صرتاكية 

تن�صج  فهي  تورجنيف،  وروايات  الأم،  روايته  يف 

ن�صيجها من الطبقات الكادحة يف املجتمع البحريني، 

فتنقل لنا حياة ال�صيادين، واأقنان الأر�ص، وعمال 

النفط املياومني وامل�رصدين وفناين الهام�ص.

   وحتاول الرواية من خالل ذلك بناء النموذج العربي 

الربجوازية  مفاهيمه  بني  يراوح  الذي  للكادح، 

املتو�صطة، والقيم الطبقية، التي ا�صتقاها يف الكثري 

الفكر  عن  مغلوط  ب�صكل  وت�رصفاته  عاداته  من 

الأ�صرتاكي العاملي. 

  فرنى تذبذب حممد العّواد الفكري حني يدخل ق�رص 

متالألئًا  الق�رص  فريى   ،
ّ
مي حبيبته  و�صارق  معذبه، 

بالأنوار وح�صود العباءات والثياب البي�ص واخليول، 

راح  حني  العر�صة  وبنادق  ال�صاحات  مالأت  التي 

بقوة  الهابط  امل�صاء  على  النار  يطلقون  ا�صحابها 

فوق ال�صطاآن املقبو�صة الروح« �ص 174

على  ندمه  على  ينم  ما  منللوج  يف  يردد  فن�صمعه    

احد  بيت  لدخول  الفر�صة  تاأتيه  حني  فهو  ما�صيه، 

ُيجر  كان  »كيف  ويتذكر  باملهانة  ي�صعر  املتنفذين 

اإىل القلعة ويو�صع يف زنزانة مع الل�صو�ص والقتلة، 

لأنه  جلف،  �رصطي  اأي  قبل  من  يهان  كان  وكيف 

غنى كلمات عن احلرية، التي �رصعان ما تخلى عنها 

ا�صحابها« �ص183

جمعة بن العبد

عوامل  على  ينفتح  الرواية  يف  ال�رصدي  احلكي  اأن 

املختلفة  م�صامينه  يف  ويحمل  مت�صعبة،  تخيليية 

ونبذ  والديانات،  الثقافات  بني  للتعاي�ص  دعوات 

التطرف، والأ�صتغالل الطبقي، واجلهل والتخلف.

املجتمع  يف  للتحديث  الدعوة  اأن  من  بالرغم  اإذ 

كامليجر  اأجانب  من  بدرت  النا�صئ  البحريني 

الربيطاين بيلي، و�صكرتريه جون �صميث » الذي ادعى 

اأنه عامل اآثار دمناركي جاء ليبحث يف اآثار ديلمون 

وتاريخها ..« �ص104.

اأن  ويعترب  وتقاليدهم،  البالد  باأهل  يعجب  الذي 

فيقول  الغربيني  حياة  من  بكثري  اأف�صل  حياتهم 

عنهم« انهم يت�رصفون بب�صاطة مذهلة، يجل�صون على 

الأر�ص وتندفع اأيديهم يف الأرز يكورونه ويقذفونه 

يف اأفواههم، ويحكون الق�ص�ص والأ�صعار طوال الليل 

عند ال�صطاآن، ويف ال�صاحات الرملية.

وت�صمع اأ�صوات م�صاجعاتهم من وراء ال�صعف الرقيق، 

يف  وي�صادقه  الغريب  الآخر  على  ي�صلم  اإن�صان  وكل 

خجل«  دون  الآخر  فيقبل  اأكله،  اإىل  ويدعوه  دقائق، 

�ص186

قراءة  على  املدمنة   « مارجريت،  زوجته  وعادات 

�صك�صبري ومارلو وق�ص�ص ديكنز وبلزاك  م�رصحيات 

 185 �ص  ال�رصق«  باأ�صاطري  واملهتمة  وتول�صتوي 

البحرين هذه  اأبناء  يتلقف بع�ص  ان �رصعان ما  اإل 

الدعوة ويدعون اإليها.

  ومن هوؤلء جمعة بن العبد الذي » يفخر باحلرية يف 

دعوة  يتلقف  والذي  �ص38  الأجنبية«  امليجر  بالد 

والتجار  املرابني  ديون  من  للتحرر  بيلي   امل�صرت 

ل  التي  بديونهم  النا�ص  ي�صتعبدون  كانوا  الذين 

تنتهي ب�صبب الربا، وعدم ايفاء رحالت �صيد اللوؤلوؤ 

والفقراء  ال�صيادين  على  املرتاكمة  الديون  ب�صداد 

العاملني يف �صيد اللوؤلوؤ.

  يقول م�صرت بيلي للنا�ص »�صتح�صلون على كل �صيء .  

لن تكونوا عبيداً بعد الآن .  األقوا بهذه الأوراق احلقرية 

التي �صجلوا فيها الزّور والديون والقيود« �ص31 .

حب الكاتب لبالده

الجنليزي  هذا  مبادرة  بايراد  الروائي  يكتفي  ول 

البحرين  داخل جمتمع  احلداثية  ي�رصد ممار�صاته  بل 

البدائي قبل اكرث من قرن، فهو ميار�ص فعاًل حداثيًا مل 

ي�صبقه اإليه احد يف البالد حني يدخل للبالد ال�صيارة 

عنيفة  فعل  ردة  فتحدث  مرة،  لأول  البحرين  اإىل 

والفر�ص  اجلمل  على  اعتادوا  الذي  النا�ص،  اأغلب  عند 

والعربة، التي جترها اخليول، واحلمري يف تنقالتهم.

ت�صديق  وعدم  الده�صة  تلك  وا�صفًا  الروائي  فيقول    

ال�صيارة  بيلي  امليجر  يدخل   « حني  يرونه  ملا  النا�ص 
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الكائن  هذا  لروؤيا  النا�ص  فينده�ص  البالد  اإىل  مرة  اأول 

كاأمنا  جتره،  حيوانات  دون  من  ي�صري  الذي  املعدين 

اأحد« �ص67، وي�رصد  اأن يراها  اجلان حتركه من دون 

م�صرية م�صرت بيلي، الغرائبية يف جمتمع اأمي بداأ ينه�ص 

ببطء من كبوة التخلف والفقر وحتى نهايته املفجعة« 

عندما ا�صيب بطلق ناري من جمهول فيما بعد.

كبري  روائي  عمل  خليفة  لعبداهلل  الينابيع  رواية 

النا�ص  من  الأبطال  لع�رصات  اإن�صانية  م�صارات  ر�صم 

قاع  يف  حياتهم  عا�صوا  البحرين  من  العاديني 

والرواية  املجتمع،  قمة  اعلى  واآخرين يف  املجتمع، 

البحرين  الذي مل يعرف عن  القارئ،  توؤثر كثرياً يف 

من قبل كثرياً وجتعله يفكر، ويعيد التفكري يف الكثري 

جغرافيًا،  �صغرية  بالد  عن  ال�صابقة  م�صلماته  من 

بنفو�صها القليلة ن�صبة للبلدان الأخرى، لكنه �صيجدها 

يف رواية الينابيع بالداً كبرية جداً واأكرب بكثري من 

قارة باأهلها وتاريخها، وحب كاتب الرواية لها.

اخلامتة

  الكتابة عن عامل املبدع البحريني عبداهلل خليفة الروائي 

زاخرة  ذاته  الوقت  لكنها يف  والق�ص�صي، مهمة ع�صرية، 

الق�ص وحده  باملعرفة، وهي معرفة لي�ص حمددة بعامل 

بل هي اأي�صًا اإطاللة على املجتمع البحريني يف �صتينات 

من  وت�صعيناته  وثمانيناته  و�صبعيناته  املا�صي  القرن 

البحريني  الروائي  التي طرحها  الواقعية  النماذج  خالل 

عبداهلل خليفة يف خم�ص جمموعات ق�ص�صية، وع�رصات 

الروايات.

النقد  يف  ُتعترب  اللونني  هذين  يف  الأدبية  واعماله    

الأدبي من اأهم الروايات والق�ص�ص يف ال�رصد البحريني 

ا�صتطاع  املتعددة  الأدبية  وباأعماله  عمومًا،  واخلليجي 

الأدبي يف  اللون  �صكل ومو�صوعات تطور هذا  اأن يحدد 

جممل احلركة الأدبية البحرينية والعربية خالل عقدين 

من الزمان.

خليفة  عبداهلل  الكاتب  اتبعها  التي  النقدية  الكتابة  ان   

عبدامللك  حممد  عامل  يف  الراوي  النقدي«  كتابه  يف 

الق�صة  كتابة  يف  غريه  جتارب  و�صع   
)18(

الق�ص�صي« 

الق�صرية �صمن مفهوم نقدي حمدد يتعلق مبهمة الراوي، 

وهذه املهمة قدمية جداً، ولها اأ�صولها يف مفاهيم النقد 

حممد  ق�ص�ص  يف  تابعها  الباحث  لكن  القدمي،  العربي 

ت�صمية  خالل  من  لنا  ونقل  حداثي،  ب�صكل  امللك  عبد 

»الراوي« ما جاء يف الن�ص النقدي احلديث با�صم ال�صارد، 

وما يرويه من حكايات بامل�رصود وهي يف الوقت ذاته 

درا�صة ميدانية ا�صتفاد منها خليفة يف تطوير اأ�صاليبه يف 

ال�رصد الروائي.

 وقد كانت جتربة القا�ص حممد عبد امللك حمط متابعة 

التي  ق�ص�صه  اأوىل  ن�رصه  منذ  خليفة  عبداهلل  الروائي 

جريدة  يف  ن�رصها  التي  ال�صقور«  »رحلة  بعنوان  كانت 

 1967 عام  من  مار�ص  اأواخر  يف  البحرينية  الأ�صواء 

ولكن هذه الق�صة ال�صتينية مل ي�صمها املوؤلف عبد امللك 

اإىل جمموعته الأوىل التي �صدرت بعنوان » موت �صاحب 

العربة« ول يف جمموعاته الأربع التالية، مما اأكد لعبداهلل 

اأوىل يف الكتابة الق�ص�صية، للقا�ص،  اأنها جتربة  خليفة 

الق�صة  تلك  جتاوز  الأوىل  جمموعته  ق�ص�ص  يف  واأنه 

يف  خليفة  عبداهلل  واعترب  منها،  ن�صجًا  اأكرث  بق�ص�ص 

البحرين  يف  اجلديدة  الق�صرية  الق�صة  ظهور  »اإن  كتابه 

يف نهاية ال�صتينات عرب عن البداية ال�صاقة لهذا الفن يف 

)19(
املنطقة«

 ومن جهة اأخرى فقد تابع عبداهلل خليفة كتابة الرواية 

ودر�ص  حمفوظ،  جنيب  هو  متميز  م�رصي  روائي  لدى 

ومن  الرواية،  يف  اعماله  جميع  عميقة  ميدانية  درا�صة 

مهمًا  نقديًا  كتابًا  اأ�صدر  املعمقة  الدرا�صة  تلك  خالل 

الرواية  من  حمفوظ  »جنيب  بعنوان  خليفة  لعبداهلل 

)20(
التاريخية اإىل الرواية الفل�صفية«

املجموعة  ق�ص�ص  بع�ص  اأن  خليفة  عبداهلل  اعترب  لقد   

الأوىل ملحمد عبد امللك اهتمت كثرياً بالو�صف اخلارجي 

والتعبري  احلدث  واقعية  التقريري، وجمعت بني  وال�رصد 

يف  جاء  كما  واملطحونة  املعذبة،  ال�صخ�صيات  عن 

الهام�ص �ص6، واعطى غائية بحثه بقوله » اأن اختيارنا 

حفر  عملية  هي  الفنية  الق�صايا  ولهذه  الكاتب  لهذا 

املدر�صة  ت�صكل  تويل  ل  التي  النقدية،  للمناهج  مغايرة 

املجاميع  يف  فالباحث   ،
)21(

كبرية« اأهمية  الواقعية 

نقدية  باأ�ص�ص  بالنقد  الواقعي  الق�ص  تناول  الق�ص�صية 

لالأدب  وروؤيتها  اأ�صرتاكية  النظرية  من  م�صتوحاة  اأدبية 

القرن  من  ال�صبعينات  يف  النقاد  ما�صماه  اأو  والثقافة 

املا�صي ب« الواقعية النقدية » التي تاأثرت كثرياً بتبني 

الواقع  يتطلبه  ملا  الأدبي،  النقد  يف  الي�صار  طروحات 

عرفها  التي  التق�صيمات،  مع  ليتطابق  الذي  العربي، 

تداخلت  بل  الطبقات،  الراأ�صمايل من متايز يف  املجتمع 

الفئات الجتماعية.

)يتبع مبوقع املجلة على النرتنت(
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270\ ناقد اأدبى من م�رص 

ميثل �صفر عبد الرحمن الأبنودي ف�صاًل فارًقا يف ديوان �صعر العامية امل�رشية، فقد 

ا�صتطاع عبد الرحمن الأبنودي اأن ُيقدم �صياغة جديدة ل�صعر العامية امل�رشية، كتابة 

كن�صو�ص  الكال�صيكية  قيمتها  رغم  عليه  ال�صابقة  العامية  كتابات  تتجاوز  اأخرى 

تاأ�صي�صية ل�صعر عامية م�رشية �صاغها اآباء العامية ال�صابقني على الأبنودي كبريم 

التون�صي و�صالح جاهني وغريهما. الأبنودي الذي نزل القاهرة، العا�صمة، مع رفيقي 

اأمل دنقل، قد اقتحم املدينة،  حلمه الإبداعي القا�ص يحيى الطاهر عبداهلل وال�صاعر 

املكان الذي مل ياألف من قبل، باإقدام الفاحتني وت�صميم »اجلنوبي« على اأن يحتل 

مكاًنا متقدًما يف طليعة ال�صفوف. 

جتاوز �صعر الأبنودي ال�صكل الذي كان را�صًخا ل�صعر العامية قبله، مبا قام به من اإعادة 

هند�صة الق�صيد بت�صييد معمار �صعري يتجاوز البناء املحدود ل�صعر العامية امل�رشية 

الع�صوي من وحدات ق�صرية  تركيبها  باأغرا�ص حمدودة، كما كان  الذي كان مكتفًيا 

مهما كانت الروابط بينها.

 ر�سا عطية\

عبدالرحمن 

الأبنودي: 

�سياغة  جديدة 

ل�سعر العامية



مع  لرتاكيبه  بنف�ص طويل  الأبنودي  �صعرية  ات�صمت 

بح�صب  والق�رص  الطول  بني  ال�صعرية  اأ�صطره  تنوع 

الأ�صطر  كانت  بعدما  الدليل،  الأداء  مقت�صيات 

ا 
ً
تفعيلي مت�صاوية  تكون  تكاد  العامية  يف  ال�صعرية 

يف توال �صيمرتي، لقد حرر الأبنودي �صعر العامية 

كان  عما  ا�صتغنى  كما  الثابتة،  ال�صابقة  قوالبه  من 

يعتمد عليه �صعر العامية من و�صائل البالغة اللفظية 

يف  املعنى  تتقدم  كانت  التي  ال�صكلية  والزخارف 

على  الأبنودي  حر�ص  كان  لقد  ال�صياغة،  اأولويات 

املعنى وال�صور امل�صهدية اأو تلك ال�صور ذات التجريد 

ما  التقليدية وهو  اجلزئية  ال�صور  اأكرث من  الرمزي 

حرر بناءه ال�صعري- فيما عدا املرحلة الأخرية يف 

م�صواره الإبداعي- من التقييد ب�صكل ثابت ومت�صاٍو 

لالأ�صطر ال�صعرية، فقد اأ�صبح للكلمة يف بنايات عبد 

والأوىل  الأهم  الفاعلية  ال�صعرية  الأبنودي  الرحمن 

كما  اجلملة،  من  اأ�صبق  لتكون  الرتكيبي  الن�صق  يف 

�صار للجملة يف ف�صاءات الأبنودي ال�صعرية ارتباط 

ع�صوي  تالحم  يف  الن�ص  جمل  من  بغريها  وثيق 

اأعلى  بن�صبة  العلية  و�صائجه  له  ارتباطي  وتفاعلي 

مما كان عليه �صعر العامية قبل الأبنودي.

   الرتباط بالأر�ض

ا وتيمة حا�رصة يف 
ً
    مثلت الأر�ص مكوًنا رئي�صي

كتابات  يف  �صيما  ل  ال�صعرية  الأبنودي  خطابات 

للذات  الوجودي  اجلذر  هي  فالأر�ص  البدايات، 

الإن�صانية ومنبتها، لي�ص فقط ملن�صاأ الأبنودي الريفي 

اأواخر اخلم�صينيات  ولكن ملا حملته تلك الفرتة يف 

ارتباط  توثق  قومية  اأيدلوجيات  من  وال�صتينيات 

الإن�صان مبكانه، بالتوازي مع اأيدلوجيات ا�صرتاكية 

الرثوات  توزيع  يف  اجتماعية  عدالة  بانتفاء  تندد 

والعمال  كالفالحني  الفقراء  وا�صتالب  باملجتمع 

يف حياتهم يف ظل اختالل منظومة املال وتوزيعه 

القطن«  »حطب  ق�صيدة  يف  فيقول  املواطنني،  على 

من ديوانه الأول »الأر�ص والعيال«:

    اإتنا�رص واد

    حدفتهم ع الدنيا ليايل ما �صافت�ص نهار.

    قناديل مطفية ف عني الكون.

ن عني والد مديون     بتدخِّ

ييه
ْ

    قورُته حمروته مبحرات الزمن اللي ح

    ي�صعل يف الليل..

    تتهز مع �صعاله اآخر �صعره ما�صكه دماغه.

    حا�صن بعينه و�صدره املو�صوع:

    »القطن خال�ص حيموت م اجلوع..«

    حيموت القطن

ه وقام لجل يفك الرهن.
َّ
    لو ما تفك�ص هو

    وتنوح ع البعد �صواقي

دي موال اأخ�رص لون الربعم.
ْ
    وراها واد عمال يح

الفالح  معاناة  جت�صد  لوحة  الأبنودي  ير�صم      

امل�رصي بني الأبناء الثني ع�رص والديون املرتاكمة 

هاج�ص  ميثل  الذي  حم�صوله  ف�صاد  واأخطار  عليه 

حياته اليومي، واملر�ص واملعاناة ال�صحية نتيجة 

الأبنودي  معجم  ويبدو  عليه.  النف�صية  ال�صغوط 

التي  الريفية  البيئة  عنا�رص  من  منحوًتا  ال�صعري 

الأبنودية،  ال�صورة  ت�صكيل  يف  �صطوتها  تفر�ص 

فتبدو مفردات مثل )القناديل- حمرات- الع�صافري، 

فيم�صي اأثر الزمن وفعله املتمرئي على �صطح اجل�صد 

كفعل  اجلبهة(  )قورته/  مالحمه  يف  واملنعك�ص 

فالأبنودي  الأر�ص،  يف  الزمن(  )حمرات  املحراث 

ل  �صكِّ
ُ
ي�صتل مكونات �صوره من الو�صط الريفي الذي ي

ف�صاء ال�صورة الأبنودية، فتبدو الذوات يف م�صاهده 

الريفية  الطبيعة  مع  متماهية  ال�صعرية  ولوحاته 

ال�صكل  بني  فرق  فال  ن�صيجها،  من  قطعة  وكاأنها 

وياأتي  الطبيعية.  اخللفية  اأو  والأر�صية  الإن�صاين 

اأعطاف  من  ال�صعرية  ال�صورة  يف  ال�صاقية  ح�صور 

بكون  مرتبًطا  الذاكراتي  واملخيال  اجلمعي  الوعي 

ال�صاقية اأداة ري الأر�ص واإحيائها بغمرها باملياه 

اأن  غري  للالتناهي،  ترمز  الدائرة  ال�صاقية  وحركة 

وت�صبغه  الإن�صاين  ع 
ِّ
ُتَطب التي  الأبنودية  ال�صورة 
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حلة  لتلب�صه  والطبيعي  ال�صيئي  وتوؤن�صن  بالطبيعي 

ولو  للطبيعة  كحركة  اإمنا  ال�صواقي  فنواح  اإن�صانية، 

الإن�صاين،  لالنفعال  متظهر  اإل  هو  ما  ال�صناعية 

ورغم حالة احلزن والنك�صار جراء ال�صقاء والأخطار 

املقاومة  ا من 
ً
نوع ثمة  اأن  اإل  بالإن�صانية  املحدقة 

على  الرهان  يف  �صيما  ل  الأمل  باأهداب  والت�صبث 

موال  يحدون  اإذ  حداثتهم،  رغم  ال�صبايا  الفتيان 

ا- 
ً

اندياح ثمة  فاإن  باٍد  هو  وكما  الأخ�رص،  الأمل 

املعطى  غلبة  مع  احلوا�ص  بني  الأبنودي-  لدى 

فقد  غريه،  على  الب�رصية  للفاعلية  كتمظهر  اللوين 

)اأخ�رص(،  لوًنا  )املوال(  ال�صوتي  املعطى  اكت�صى 

والأخ�رص لون احلياة النا�رصة الناب�صة، لون الأمل 

واحليوة الذي ي�صري لتغلب احلياة على خطر الزوال 

واإرادة  التفاوؤل  لروح  متثل  يف  الفناء  واحتمال 

احلياة واملقاومة لهزمية الياأ�ص والنك�صار.

اخلطاب  يعمل  والعيال«  »الأر�ص  ق�صيدة  ويف      

لل�صخ�صية  �صورة  تقدمي  على  الأبنودي  ال�صعري 

الريفية:

    يا رازق الدود يف احلجر

    النا�ص يف بلدي طيبني

    ملا يالقوا اللقمة.. والهدمة

ْلو ماجور عجني.
َ
    وم

    لكن اإذا م اجلوع كفر

    ياخد يف و�صه الإن�صانية والب�رص.

    ميلى الطريق 

    تربه وزعيق

    وغبار ويتخطى احلفر.

    يا رازق الدود يف احلجر!!

    ي�صلط اخلطاب ال�صعري لالأبنودي اأ�صعته النافذة 

وبيان  ت�رصيحها  اأجل  من  الريفية  ال�صخ�صية  على 

متثيل  يف  املتقلبة،  وحالتها  الرتكيبية  مكوناتها 

لل�صخ�صية  الدرامي  الت�صكيل  اإىل  يلتفت  �صعري 

والتجادل  احلتمي  التقابل  على  القائم  الريفية 

املتقلب بني مكونات �صدية: )الطيبة والر�صا( حال 

الكفاف والكتفاء، يف مقابل )الالاإن�صانية والغ�صب( 

اقتفاء  هنا-  ا- 
ً
وا�صح ويبدو  واجلوع،  العوز  حال 

الن�ص  اأثر   )1959 يف  )ال�صادر  الأبنودي  ن�ص 

ال�صهرية  ق�صيدته  يف  ال�صبور  عبد  ل�صالح  الفارق 

التي حمل ديوانه الأول عنوانها »النا�ص يف بالدي« 

)ال�صادر يف 1959(:

    النا�ص يف بالدي جارحون كال�صقور

    غناوؤهم كرجفة ال�صتاء، يف ذوؤابة ال�صجر

    و�صحكهم يئز كاللهيب يف احلطب

    خطاهم تريد ان ت�صوخ يف الرتاب

    لكنهم ب�رص

 نقود
ْ
تي ْ�صَ

    وطيبون حني ميلكون َقب

    وموؤمنون بالقدر.

عبد  لن�ص  اإنتاج  اإعادة  الأبنودي  ن�ص  يبدو      

عدة  يف  ينجلي  معه  تنا�صي  تعالق  يف  ال�صبور 

اخلارجي  ال�صطح  م�صتوى  على  �صواء  متظهرات 

للن�ص اأو الباطن املعنوي. ومن العنوان يبدو عنوان 

لعنوان  اإنتاج  اإعادة  والعيال(  )الأر�ص  الأبنودي 

العنوانني  فكال  بالدي(  يف  )النا�ص  ال�صبور  عبد 

العيال(  )النا�ص-  الإن�صان  تناول عالقة  يقوم على 

باملكان )بالدي- الأر�ص(، غري اأن اإن�صان الأبنودي 

العمرية  احلداثة  حيث  بـ)العيال(  ا 
ً
معني يبدو 

وال�صبا يف مواجهة حتديات املعي�صة التي حترمهم 

املرحلة  بتلك  يليق  ومبا  باحلياة  ال�صتمتاع  من 

لتحملهم  وترفيه،  لعب  )العيال( من  الفتية  العمرية 

هموم احلياة وم�صوؤولياتها. كما حتل )الأر�ص( عند 

وكاأن  ال�صبور،  عبد  عند  )بالدي(  حمل  الأبنودي 

الأبنودي ي�صتح�رص )الأر�ص( بو�صفها مناط احلياة 

بالن�صبة للريفي وهمه وحلمه ومعاناته ومكابداته، 

الريفي-  ال�صعبي- لدى  الوعي  الأر�ص يف  فتعادل 

الذي  الوجودي  واملنبت  اجلذر  وال�رصف.  الِعر�ص 

مينح الريفي هويته الوجودية. 

    ورغم اأن ن�ص الأبنودي يعيد اإنتاج بع�ص تفا�صيل 

الريفي  كاإثارة  ال�صبور  عبد  �صالح  عند  ال�صورة 
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�صعوره  عند  ا 
ً
غا�صب م�صيه  حال  والغبار  الأتربة 

عند  الـ)نقود(  �صورة  اإنتاج  يعيد  اأنه  غري  بالعوز، 

عبد ال�صبور بـ)اللقمة والهدمة وماجور عجني( يف 

نزوع اأكرث نحو التمثيل الذي يتفق اأكرث وبنية وعي 

الريفي وعقليته التي تناأى عن متثل القيم بعيًدا عن 

�صورها الأوىل وعياناتها املجردة.

    كما ي�صري ن�ص الأبنودي يف ت�صويره املو�صيقي 

و�صياجه القافوي يف فلك ن�ص �صالح عبد ال�صبور 

ا يف بع�ص اأ�صطره، فعند 
ً
الذي يعتمد حرف الراء رواي

عبد ال�صبور الراء روي يف: )ال�صجر- ب�رص- القدر(، 

اأما عند الأبنودي يف: )احلجر- كفر]فعل[- احلفر(، 

يف  بو�صوح  تت�صم  التي  اجلهر  حروف  من  فالراء 

الوحيد  »التكرير«  اأنها حرف  ال�صوتي كما  املخرج 

يف  ياأتي  حينما  تكراره  ميكن  الذي  العربية  يف 

خمتتم اللفظ يف ترديد �صوتي يربز نهايات بع�ص 

اجلمل، فعند �صالح عبد ال�صبور تاأتي الراء يف )ب�رص( 

لت�صتدرك ما �صدره الت�صكيل اخلطابي ل�صورة النا�ص 

يبدو  قد  الذي  غنائهم  عن  ا 
ً
تعبري )ال�صجر(  راء  يف 

حاد الوقع وذا اأثر مرهب: )غناوؤهم كرجفة ال�صتاء، 

يف ذوؤابة ال�صجر(، ثم تاأتي راء )القدر( لتقييد م�صائر 

النا�ص. اأما عند الأبنودي فالراء يف )حجر( تعرب عن 

اللواذ باهلل يف منحه الرزق رغم �صيق احلال وع�رص 

الو�صط، ثم التعبري عن ت�صعيد )النا�ص( غ�صبهم حال 

اجلوع الذي يوؤدي اإىل فعل الُكْفر كما يف )َكَفر( مما 

يوؤدي- كما يف راء )الب�رص(- اإىل فقد النا�ص ح�صهم 

الإن�صاين وطابعهم الب�رصي كما يف )ياخد يف و�صه 

ما  الإن�صاين  الغ�صب  واجتياح  والب�رص(،  الإن�صانية 

يعود  ثم  )احُلَفر(،  راء  يف  كما  طريقه  يف  به  مير 

اختتامه  اإىل  الأبنودي  ملقطع  اخلطابي  الت�صكيل 

بنف�ص اجلملة املبدوء بها: )يا رازق الدود يف احلجر( 

للتعبري عن اأن اهلل هو املالذ الأول والأخري والدائم 

وثورتها  عرثاتها  من  للخروج  الريفية  لل�صخ�صية 

الغا�صبة التي تهدد اإن�صانيتها، على عك�ص ما اتخذه 

�صالح عبد ال�صبور من م�صلك جتاه الذات الإلهية قد 

ا- ولو يف ظاهره: 
ً
يبدو �صادم

    ومدَّ عزريل ع�صاه

 حريف )كن(؛ ب�رص لفظ )كان(
ّ
    ب�رص

    ويف اجلحيم دحرجت روح فالن......

    )يا اأيها الإله

    كم اأنت قا�ص موح�ص يا اأيها الإله(

    لقد بدا يف �صعر �صالح عبد ال�صبور ج�صارة يف 

التعامل مع )املقد�ص( وحماججته، غري اأن الأبنودي 

ي�صدم  ل  مبا  املاأمون،  املعاك�ص،  الجتاه  يف  �صار 

الوعي التقليدي للمتلقني واجلماهري باأن جعل هذا 

املقد�ص ملجاأه ومق�صده حال الع�رص. 

    واإذا كان ن�ص عبد ال�صبور قد اأتى بحكاية العم 

م�صطفى الذي مات للتدليل على ماأ�صاة تلك القرية 

ومواجدها:

    بالأم�ص زرت قريتي... قد مات عمي م�صطفى

دوه يف الرتاب
ّ
    وو�ص

    مل يب القالع )كان كوخه من اللِب(

    و�صار خلف نع�صه القدمي

    من ميلكون مثله جلباب كتان قدمي.

    فاإن ن�ص الأبنودي »الأر�ص والعيال« قد اختار 

ر�ص« لر�صم معاناة الفالحني، 
ُ
م�صهد »الفرح« اأو »الع

اأهل القرية:

    وفيه عرو�صة وفيه عري�ص يف دربنا

    وم�صم�صت �صتي وقالت يا �صالم

ح..؟
َ
    بقى ده فر

    النا�ص ما عادت�صي بت�صتطعم فرح.

    ال�صحكة �صحكة جمانني.

    والواد على الدكة.. حيدخل على العرو�صه

    وخمه داير..

    جلل يح�صب يف الديون.

عيني  يا  عيل  كام  يجيبله  بكره  وغري�صي      

مع�صع�صني

    عيال قدميه مهلهله.. ومبهدله

ه بق�ص وعيدان
َ
ي     جوه اجلرون متغطِّ
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    متغطيه ب�صل احليطان.

هو  كما  لالأبنودي-  ال�صعري  اخلطاب  جلاأ  لقد      

احلال عند �صلفه عبد ال�صبور- وغريهما من اأ�صوات 

ال�صكل ال�صعري الذي اأ�ص�ص تيار احلداثة ال�صعرية يف 

خم�صينيات القرن الع�رصين املتمثل يف قالب ال�صعر 

التفعيلي احلر- اإىل ت�رصيد الواقع وت�صعري اأحداثه ما 

ا، 
ً

ا خال�ص
ً
اأمدَّ ال�صعر بطاقة درامية بعد اأن كان غنائي

فاأخذ ال�صعر يتخلى عن رومان�صيته الغنائية واجته 

جماًزا  الواقع  حكاية  من  يتخذ  الذي  الق�ص  لطابع 

ال�صابق  الكلي  العتماد  من  بدًل  ال�صعري  للخطاب 

على جمازية ال�صور اجلزئية الب�صيطة.

التمثيل ملعاناة  الأبنودية يف  »املفارقة«  تبدو      

ا 
ً
ا جاثم

ً
الريفي يف عز وقت الفرح، ليوؤول العر�ص هم

واملوت  الفرح  ي�صري  احلالة  على �صدره، ويف هذه 

ا- 
ً
�صيان، فرغم اأن م�صلك الأبنودي قد �صار- ظاهري

ال�صبور  عبد  اجتاه  عك�ص  العر�ص  م�صهد  باختيار 

الذي اختار م�صهد املوت، غري اأنه يف�صي يف النهاية 

اإىل موت معنوي، حيث العوز والعدم جراء ما يحمل 

من نري الديون التي تثقل كاهله.

   الف�ساء املديني

    متثل جتربة املدينة- عند الأبنودي- كغريه من 

�صعراء احلداثة العربية يف العقدين ال�صاد�ص وال�صابع 

من القرن الع�رصين جمتلى لتحولت روؤيوية كربى 

يف ت�صكيل اأفق الوعي اجلمايل والتما�ص روؤية كلية 

للعامل:

    اأنا ال�صاعر اللي فـ حكاية الأمرية ال�صجينة

    وقالويل: »عايز الدوا«؟

    عليك باملدينة

    وجيت املدينة

    معلق يف كتفي الربابة احلزينة

    لقيت النجوم و�صها يف الرتاب

    وفوق امليدان كاَكى نف�ص الغراب

    ونف�ص الإيدين اللي ت�رصب يف بع�ص باأ�صف

    ونف�ص البيبان اللي من غري �رصف.

    حبيبتي.. جميع احلاجات زي بع�ص

دف.
ُ

    ما كانت�صي اأبًدا.. �ص

    لكن انتي كنتي فانو�صي امللون

    فانو�صي املنور بعني برتقاين

    وبعيون اأخويا )َخَلف(.

�صاربة  مفارقة،  كينونة  لنف�صه  ال�صاعر  يوؤ�صطر      

ال�صعبي  والق�ص  التاريخ  حكايات  يف  بوجودها 

لالأبطال التاريخيني لل�صري ال�صعبية، فيكون ال�صوت 

بحًثا  املكاين  ارحتالهم  يف  ال�صري  كاأبطال  ال�صعري 

عن حياة اأف�صل، فحلت املدينة حمل البالد الأخرى. 

فمثلما كان اأبطال ال�صري واملالحم يغرتبون يف بالد 

يف  يعي�صون  الريفني  من  ال�صعر  اأبطال  فاإن  اأخرى، 

اأزمتهم  يفاقم  نف�صي  مغرتب  يف  املديني  مرحتلهم 

حياة  يف  البقاء  ا�صتطاعوا  هم  فال  الوجودية، 

 
ً
متع�رصة يف الريف، ول هم لقوا يف املدينة احتفاء

والعزلة.  بالغرتاب  �صعورهم  فاقم  مما  ا، 
ً
تقدير اأو 

بالأ�صياء:  اإح�صا�صها  الذات  تفقد  املدينة  عامل  ويف 

)حبيبتي.. جميع احلاجات زي بع�ص/ ما كانت�صي 

املديني  الف�صاء  يف  الأ�صياء  فتفقد  دف(؛ 
ُ

�ص اأبًدا.. 

متايزها الهوياتي، لت�صبح ممحاة الهوية.

    كما يتكرر لدى الأبنودي ما كان عند غريه من 

احلبيبة  تيمة  املدينة  اإىل  هاجروا  الذين  ال�صعراء 

املهجروة بالريف واحلنني املعذب اإليها، كما كان- 

مثاًل- عند اأحمد عبد املعطي حجازي:

!
ْ
    مالكي! طريي الغائب

    حزمت متاعي اخلاوي اإىل اللقمه

    وفُت �صنيني الع�رصين يف دربك

)....(    

    وذات م�صاء

    وعمر وداعنا عامان

!
ْ
    طرقت نوادي الأ�صحاب، مل اأعرث على �صاحب

    فعند الأبنودي متاما كما لدى حجازي وغريهما، 

احلبيبة  حيث  الريف،  الأول،  للمكان  حنني  ثمة 
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املدينة  بق�صوة  الذات  ت�صطدم  اأن  بعد  وال�صحبة، 

ا عنها 
ً
وغلظة نا�صها. ومن ثم، مت�صي احلبيبة حمكي

ْن يحكي الريفي الغريب يف مدينة 
َ
ا اإليها، فِلم

ً
وحمكي

الفقد  على  عالمة  احلبيبة  ذكرى  لتكون  ماأ�صاته؟ 

اإىل املدينة.  الريفي باخل�رصان من ارحتاله  و�صعور 

اإمنا  املدينية  ف�صاءاتها  يف  الريفية  الذات  وكاأن 

يف  اإمعاًنا  الريف  يف  املرتوكة  احلبيبة  ت�صتدعي 

ولكاأنها  والتاأثم،  بالذنب  ال�صعور  م�صاعر  تاأجيج 

الت�صفية  وانفعالت  التطهر  من  ا 
ً
نوع تن�صد  بذلك 

النف�صية. 

   جتليات الزمن

   تبدو الذات �صديدة احل�صا�صية اإزاء الزمن وحتولته 

يف اأ�صعار عبد الرحمن الأبنودي، عرب متثالت حتيل 

ا 
ً
متظهر لي�صري  ا 

ًّ
مو�صوعي مكوًنا  كونه  من  الزمن 

بتجلياتها،  الذات  تعلق  وجودية  واإ�صكالية  مفارًقا 

ال�صتاء يف ق�صيدة »ال�صتا« بديوان  فيقول يف متثل 

»الف�صول«:

   ييجي يف حني

   بارد.. عري�ص الكف.. خاوي العينني

ابي.. مت�صل�صلني
ْ
   رجليه تقال يا �صح

   ب�صن كفه يق�صنا.. كالرغيف

   نبقى اأ�صحاب من بعيد.

   ييجي يف حني.. يا �صحاب

   تركي.. غ�صيم ال�صناب

   بارد.. يق�ص املدينة.. والكورني�ص.

   ل اإيد �صديق على باب 

   ول نعرف البدر ل�صه يف الدروب

   اأو غاب.

يف  كالزمن  املجردات  ال�صعري  الت�صوير  ير�صم     

والوعي  ال�صعبي  املخيال  ينا�صب  متثيلي  مت�صهد 

واملفارق  القيمي  ا�صتيعاب  اإىل  الذي مييل  اجلمعي 

لالأ�صياء  ت�صخي�صي موؤن�صن  يف وعاء جم�صد وقالب 

ال�صتاء-  هنا-  الزمن-  متثل  اأما  والقيم.  واملعاين 

ا. هو �صتاء امل�صاعر الذي م�ص العالقات 
ً
فيبدو نف�صي

الإن�صانية و�رصبها باجلمود. ويف مقابل ت�صخي�ص 

لفعل  نتيجة  الإن�صان  يت�صياأ  كالزمن  املجردات 

نغفل-هنا-  ول  كالرغيف.  قطع 
ُ
في الباتر،  الزمن 

من  عديد  يف  ا 
ً
مكرر به  ا 

ً
م�صبه الرغيف  ح�صور 

الإن�صاين  بني  امل�صبهات  تنوع  مع  الأبنودي  �صور 

ا به 
ً
 كان ولع الأبنودي بالرغيف م�صبه

َ
وال�صيئي. فِلم

الأبنودي  لريفية  ا؟ هل يكون ذلك 
ًّ
وحماًل ت�صويري

اإىل »�صعيد« م�رص اجلنوبي الذي يعني  ومنتمياته 

ا 
ً
اأهله باخلبز اإذ مت�صي �صناعته واإنتاجه عماًل بيتي

ال�صعيد؟  يف  ا 
ً

وخ�صو�ص الريف  لأهل  ا 
ً
يومي وفعاًل 

هل يرجع ذلك لكون الرغيف اأو اخلبز و�صيلة احلياة 

من  كثري  عند  ميثل  الذي  الب�صيطة،  الأولية  والغذاء 

الفقراء واملعدمني حَد الكفاف؟ 

الحظ- هنا- تغري نربة ال�صاعر نحو املدينة، 
ُ
   كما ي

قلقه.  ومناط  همه  ف�صارت  معها،  تواءم  اأن  بعد 

الأبنودي  �صعر  املقطع كما يف  يبدو- يف هذا  كما 

اللغوية  والر�صالة  ال�صعري  اخلطاب  نزوع  ا- 
ً
عموم

ل�صتثمار فاعلية النفي بطاقاتها املتعددة، فالنفي 

ي�صلب  باب(  على  �صديق  اإيد  )ل  الأوىل:  اجلملة  يف 

القيمة، ويح�صم احلكم )غياب الأ�صدقاء(. اأما النفي 

يف اجلملة الثانية )ول نعرف البدر ل�صه يف الدروب 

اأو غاب( فيعرب عن تردد احلكم بني نقيدين متقابلني 

البدر/  )ح�صور  ا 
ً
مع ينتفيان  ول  ا 

ً
مع يثبتان  ل 

الرتدد  وحالة  الت�صكك  روح  يربز  ما  وهو  غيابه(، 

وهو ما يتما�صى مع طبيعة ال�صعر الالحا�صمة.

   ومع ا�صتمرار ال�صتاء تبقى الذوات يف حال انتظار 

ملقدم الربيع:

   يف اللحظة دي.. اأ�رصف ما يف الإن�صان

   هوه اللي يقدر يلمح الكلمات

اه.. بتتعذب.. وت�صتنى
ّ
   جو

   )ورق الربيع لخ�رص.. على الأغ�صان(

   )ال�صبح.. والدَّفيان(

   )احَلر.. وخروج اللفندية من الديوان..(
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   )الليل.. اأبو النجمات وابو اخلالن(.

   يف اللحظة دي.. اأقوى ما يف الإن�صان

حاب
ُ

   هوه اللي يبقى يا �ص

   بارد.. عري�ص الكف.. تركي غ�صيم

   يقا�صي..

   لكن يتخلق يف ال�صرب.

الذات  وجوه  متثل  على  ال�صعرية  الروؤية  تعمل     

الواحد  املوقف  يف  املتعددة  ومراياها  الإن�صانية 

املرتبط  ال�رصف  موقف  حيث  الواحدة،  واللحظة 

بال�صعور بالكلمات واإطالقها من مكنونات الدواخل 

ال�صعر،  ووحدة  الذات  �صوت  هي  الكلمة  الذاتية، 

ا ما وقفت 
ً
والكلمة/ ال�صعر يف انتظار الربيع، فكثري

اأ�صعار الأبنودي تنتظر على »باب الربيع« كما يقول 

احلياة  جتديد  ف�صل  فالربيع  اأغنياته،  اإحدى  يف 

واإعادة اخللق من جديد. ومن اللعب الإيقاعية التي 

ميار�صها الأبنودي يف �صعره تكرار جملة بعينها اأو 

مع  غ�صيم(  تركي  الكف...  عري�ص  )بارد..  ما  تعبري 

اختالف املتعلق به، فمرة تعود-هنا- على الزمن 

التماهي  مدى  لبيان  الإن�صان  على  ومرة  )ال�صتا( 

الكينوين بني الإن�صان والزمن:

   حبيبتي.. افتكرت الن�صامي

   ليايل الربيع ال�صهيده

ْ
   هناك.. يف اللي فات يف اللي جاي

   يف الليايل البعيده.

   اإيديا ف اإيديكي كمفتاح خ�صب

   يف قفل خ�صب.. ع البيبان اخل�صب

   يف دار ريفي.. فني؟

   يف الليايل البعيده

ه
ُّ
   ماهو�ص يف القمر.. رمبا حتت �صو

طها �صظو القنابل:
َّ
   ماهو�ص يف الكفور اللي �صي

   لكن رمبا ع البحور.. يف البحور

   يف الُكفور اللي ل�صه بتطلع يف قلب النريان

   خ�رصا اأخ�رص من ال�صحكة ومن الكافور.

الهزمية،  حال  الوطن  الوطن،  اإل  احلبيبة  ما     

الأر�ص ال�صليبة، وهو ما يبدو يف مفردات الأبنودي؛ 

ملتاع.   
ٍّ

وتاأ�ص مكلوم  �صعور  عن  ا 
ً
تعبري كال�صهيدة 

ال�صاعر يقف بني زمنني املا�صي وامل�صتقبل  وكاأن 

اأو كاأنه يقف   )
ْ

)هناك.. يف اللي فات يف اللي جاي

بني  الفا�صلة  احلدود  اندياح  بعد  الزمن  خارج 

الأزمان. ورغم نريان العتداء واملوات فاإن احلياة 

واللون الأخ�رص الذي هو غالب يف اأ�صعار الأبنودي 

الأخ�رص  فهذا  النريان،  يقاوم  اأن  يلبث  ما  الأوىل 

بلون ال�صحك والكافور بل اأزهى، هو لون املقاومة 

للهزمية:

ا دار
ّ
   ل غريب.. ول لي

 البيار
ّ
ي

َ
   عادم.. َكم

   عادم.. بال دلل ول متمنني

وه الغبار.
ّ

   �صايعه حالوة املْغنى ج

   ده حلم واّل كفن..؟

   دي ده�صه وال انتظار..؟!! 

الهوية  بانعدام  يداهمها  ا 
ً
�صعور الذات  تغني     

الإح�صا�ص  وطاأة  ظل  يف  ال�صخ�صية،  وامنحاء 

تفقد  اإذ  املكاين  بالت�صتت  �صعور  يتعاىل  بالهزمية 

اإح�صا�ص ال�صتقرار يف املكان، مبثل ما تفقد  الذات 

حالة  وتعي�ص  لل�صخ�صية،  مائز  م« 
ْ
بـ«َطع �صعورها 

حمتملة  هوية  كل  معها  ُتنفى  هوياتي  ا�صطراب 

يف  املو�صوعي  الفاعل  »اأم�صري«  ويرمز  للذات، 

التي  الهزمية  لرياح  العا�صف  الهبوب  اإىل  الق�صيدة 

ليوؤكد  امل�صهد  يف  الغبار  وياأتي  الوطن،  اجتاحت 

ه، 
ِّ
امل�صو والقبح  املف�صدة  والعدمية  الفقد  على حالة 

ك الذات يف عاملها.  مما ي�صكِّ

   امل�سرتك الإن�ساين وتعميم التجربة

ا فقط باحلالة امل�رصية 
ً
   مل يكن الأبنودي مهموم

ا كذلك بامل�صرتك الإن�صاين 
ً
اأو العربية بل كان معني

�صعره  �صيما يف  الب�رصية، كان م�صغوًل- ل  اجلامع 

ال�صتيني- بق�صايا الإن�صان يف العامل، رمبا للواقع 

الفل�صفي املحايث يف العقدين اخلم�صيني وال�صتيني 
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اأزمة  مع املد القوي للفل�صفة الوجودية التي تعاين 

اإن�صان الع�رص الوجودية بالتقاطع مع ال�صعود القوي 

وحركات  واملارك�صية  ال�صرتاكية  لالأيدلوجيات 

الت�صامن العاملي والتكتالت الدولية ملجموعة دول 

ا 
ً
عدم النحياز، هذا املناخ الذي خلق متدًدا هوياتي

للذات الإن�صاين التي اأم�صت ذاًتا عاملية لها همومها 

يف  والطاحمة  املتداخلة  وتطلعاتها  امل�صرتكة 

حياة كرمية لالإن�صان على الأر�ص، وجتيء ق�صيدة 

كـ»اخلواجة لمبو العجوز مات يف اأ�صبانيا« متثياًل 

للروؤى الكلية لالإن�صان يف �صعر الأبنودي:

   كانت القرية اللي داي�صه عليها اأ�صبانيا

   ظالم من غري عيون.

   فالحني فقرا بال غيط اأو كانون.

   اأ�صبانيني ب�ص يف �صهادة امليالد.

   يندغوا الأحزان مع كا�ص النبيت.

   اإمنا

   كان فيه كمان نا�ص اأغنيا

   ليهم بيوت ليها �صقوف طايله ال�صما

   ممتليه باللي اأ�صبانيا فراغ منه.

   ولمبو

غنِّي
ُ
   لمبو كان �صاعر م

   مي�صي واجليتار ع�صيقته

   يلم�صه

والأغاين  الأماين  بف�صو�ص  اأ�صبانيا  ليل  ميال     

الربتقاين.

�صهدته  وما  الإ�صبانية  احلالة  ال�صاعر  ي�صتح�رص     

انتفاء  يف  اأثرها  لها  كان  ديكتاتورية  من  اإ�صبانيا 

وميثل  مواطنيها  على  القومي  الدخل  توزيع  عدالة 

العدالة والقهر  انتفاء  ا على 
ً

الإ�صباين منوذج الريف 

يف جمتمع غربي كان يت�صدق باحرتام احلريات بعد 

ثنايا  ومن  ال�صا�صعة،  الطبقية  الفوارق  اأهدرتها  اأن 

»لمبو«  املغني  ال�صاعر  يخرج  القامت  امل�صهد  هذا 

امل�صتلبني.  ا�صتنها�ص  يف  نبوي  بدور  لي�صطلع 

وت�صييد  ال�صعرية  الأ�صطر  هند�صة  يف  الالفت  ومن 

الرتاكيب التفاوت البارز يف اأطوال اجلمل كما يبدو 

يف ال�صطرين الأخريين من املقطع؛ اإذ يت�صكل ال�صطر 

قبل الأخري من تكوين متناهي ال�صغر: )يلم�صه( ثم 

اأ�صبانيا  ليل  الطول: )ميال  بالغ  ل�صطر  انتقال  يكون 

بف�صو�ص الأماين والأغاين الربتقاين( وهذا التفاوت 

الالفت يف طول ال�صطرين ال�صعريني املتتاليني يجلي 

الفاعلية ال�صاحرة واملقتدرة للم�ص املغني جليتاره 

ال�صوداوي  الواقع  اآثار يف  من  الفعل  ذلك  يبثه  وما 

املتمثل يف الليل حتى يغ�صاه اللون الربتقايل، لون 

البهجة الذي ي�صع من اأغاين ال�صاعر:

   اخلواجة لمبو ما�صي

وه ال�صكارى
ّ
   دخل اخلمارة حي

   تاره بال�صحكه و»بالبزّته« تاره

   غنى لمبو وبرد اأ�صبانيا مزنهر مناخريه:

   )يا غالبه

   �صريوا يف الأر�ص العري�صة.

   واْل�صعوا الن�صمه بطواحني الهوا.

   فيه يف قلب الظلم حتة جنم بي�صا

   العمل م�ص حاجة �صايعه يف الهوا

   برد اأ�صبانيا ا�صتوى..(

    يتوزع اخلطاب ال�صعري يف ق�صيد الأبنودي بني 

ولفتات  الأحداث  حركة  ينقل  الذي  الو�صفي  ال�رصد 

اأو  ا( 
ً

)ديالوج ا 
ً
تبادلي كان  �صواء  واحلوار  املواقف، 

ا(، وكما يبدو من املقطع ال�صابق 
ً

ا )مونولوج
ً
اأحادي

لمبو،  كاخلواجة  الأبنودي،  ق�صائد  اأبطال  جند 

اإ�صكاليون،  اأبطال  فهم  تثويري،  بفعل  ينه�صون 

الأبنودي  ا كما كان يحلم 
ً
يقودون اجلماهري، متام

بدور فاعل ل�صعره يف اإلهاب احل�ص الثوري ملتلقيه. 

ال�صعرية  الأ�صطر  نهايات  تبدو  ال�صابق  املقطع  ويف 

م�صبعة بحروف مد كالألف اأو كهاء الو�صل وهو ما 

ال�صجاع  الدليل النطالق  الأداء  يعك�ص على �صعيد 

للكلمة يف مواجهة ال�صتبداد.
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278\ كاتب واأكادميي من م�رص 

ال�صعر  مدر�صة  اأبناء  من  واحد  ب�صحبة  التطبيقي  الدرا�صة يف جمالها  هذه  تتحرك 

اجلديد التي حظيت مبكان لها يف اأدبنا العربي يف الع�رش احلديث، اإنه حممد الثبيتي 

مكانية،  زمانية،  عالمات:  خالل  من  عليه  الوقوف  ميكن  الذي  2011م(،   -1952(

دواوين  الذي يطالعنا به من خالل  ال�صعري  لت�صكل وجهه  ثقافية..تت�صافر جميعها 

�صعره املتنوعة...

فرتة  يف  وا�صحا  ال�صعري  جنمه  ال�صعودية..ظهر  التفعيلة  ق�صيدة  رواد  من  وهو 

التيار  اأن�صار  ا�صتقطاب بني  �صهدت حالة  فرتة  الع�رشين..يف  القرن  من  الثمانينيات 

احلالة  من  بالتحول  والتغيري  احلداثة  اإىل  والداعني  الق�صيدة،  �صياغة  املحافظ يف 

العمودية اإىل اإبداع ال�صطر ال�صعري..ومن هذه املنطقة احلرجة خرجت له جمموعتان 

)10(
�صعريتان: »اإيقاعات على زمن الع�صق«، و»عا�صقة الزمن الوردي«..

 اأحمد يحيي علي حممد\

حممـــــــــد 

الثبيتــــي:

اإيقاع احلياة..

وبالغة  الق�سيدة



وعي  ل�صلطة  �صتخ�صع  القارئة  الرعية  حركة  اإن 

املتعلقة  العالمات  هذه  حتمله  ما  مبقت�صى  م�صبع 

بالثبيتي؛ فنحن على موعد مع ذات اأجنزت التفاتا 

نوعيا من طور يف بناء ق�صيدتنا العربية مكث زمنا 

طويال منذ الع�رص اجلاهلي حتى احلقبة الكال�صيكية 

الثبيتي  فيه  نرى  نقي�ص،  احلديث...اإىل  يف ع�رصنا 

لواء  يرفع  الزمن  يف  قريب  ل�صوت  اأ�صداء  واأمثاله 

الأنثى  �صوت  وهو  األ  ال�صاأن،  ذاك  يف  الريادة 

العراقية »نازك املالئكة« وم�صنفها: »ق�صايا ال�صعر 

روؤيتها  يعك�ص  الذي  الأول  وديوانها  املعا�رص«، 

فاإن  ثم  ...ومن 
)11(

ورماد« »�صظايا  الق�صيدة  ل�صكل 

�صاكن بالد احلجاز يقدم لنا روؤى جمالية للعامل من 

الق�صيدة  يعك�ص  ال�صعرية(  )التجارب  بنائي  منطلق 

مع  فاإننا  ثم  التفعيلة..ومن  مرحلة  يف  العربية 

يعك�ص   - الدرا�صة  حوله  تتمحور  كالذي   - منوذج 

يف  العربية  للجماعة  احل�صاري  الإرث  ويختزل 

جممله، لكن يف اأحدث جتلياته )ال�صعر احلر(..قبل اأن 

ننتقل اإىل مرحلة لحقة مل حتظ بر�صا بع�ص النخبة 

)ق�صيدة النرث(..

للولوج  منفذا  ال�صكلية  الثبيتي  جتارب  و�صتكون 

اإىل م�صامني دللية تتحرك باأ�صعتها يف اجتاهات 

عدة: مكانية حيث �صبه جزيرة العرب موطن الكلمة 

املرحلة  حتولت  حيث  القدم..زمانية  منذ  ال�صاعرة 

ووجدانا..دللية  عقال  املثقف  وعي  يف  واأثرها 

من  ين�صاأ  الذي  املعنوي  باملولود  تتعلق  حم�صة 

تفاعل املتلقي مع الر�صائل اجلمالية التي ت�صله من 

هذا ال�صوت ال�صاعر..

�صياق  خارج  القائمة  للمبدع  الذاتية  ال�صرية  وتعد 

عون  يف  دورها  توؤدي  ن�صية  عتبة  مبثابة  فنه 

واملوؤول  املحلل  الناقد  ثوب  يرتدي  الذي  املتلقي 

املثال  �صبيل  على  التكوين  ..ففي مرحلة 
)12(

واملقيم

بالن�صبة اإىل الثبيتي نلحظ اأنه قد تخرج يف اجلامعة 

الجتماع..ثم  علم  يف  بكالوريو�ص  على  حا�صال 

والتعليم..وقد  الرتبية  وزارة  يف  ذلك  بعد  م�صتغال 

�صبيل  ال�صعرية، على  اأعماله  نال تكرميا عن بع�ص 

املثال: جائزة نادي جدة الثقايف يف العام 1991م، 

عن ديوان »الت�صاري�ص« ..وجائزة اأف�صل ق�صيدة يف 

�صعود  العزيز  عبد  جائزة  ملوؤ�ص�صة  ال�صابعة  الدورة 

» موقف  ق�صيدة:  العام 2000م، عن  البابطني يف 

يف  عكاظ  ب�صاعر  اجلنا�ص«..ُلقِّب  الرمال..موقف 

عكاظ  �صوق  مهرجان  فعاليات  يف  2007م  العام 

..
)13(

التاريخي الأول

�صياق التداول: وعي املتلقي و�صناعة الفن

تاأتينا       ما �صبق ميثل جزءا من بطاقة تعريفية 

قاعدة  لديه  معريف  �صياق  من  التجهيز  �صابقة 

هذه  لكن  بالدر�ص،  املعنية  ال�صخ�صية  عن  بيانات 

لذا  الآلية؛  بهذه  فقط  تكتمل  ل  التعريفية  البطاقة 

يج�صد  الفنية  مراياها  عرب  لها  مالمح  ت�صكيل  فاإن 

رافدا حيويا من روافد معرفة الذات، يف �صوء ثنائية 

الثنائية  يف  الأخري  هذا  بو�صف  وفعله(،  )الفاعل 

اأبيه  من  �صيكت�صب  حتما  مولودا  متثل  دالة  عالمة 

لعبة  احل�صبان  يف  الأخذ  مع  خ�صائ�صه،  بع�ص 

على  فنانة  ذات  كل  حتر�ص  التي  والرمز  املراوغة 

حماولة الختباء خلفها لتعطي نف�صها م�صاحات من 

احلركة ت�صمح لها ببث ما تريد من قيم ووجدانيات 

دون اأن ت�صع نف�صها يف ماآزق مواجهات مبا�رصة قد 

تعطل اآلة اخليال التي ت�صتمد منها طاقة العمل على 

امل�صتوى الفني..

     اإًذا فاإن ف�صاء ال�صتقبال يتحرك ذهنيا مع عمل 

التجهيز  �صابق  الأول:  بوعيني،  حممل  وهو  الأديب 

وعي  املبدع...والثاين:  هذا  عن  تلقاه  مما  يرده 

يبثها  دللية  مر�صالت  على  بناء  يتكون  م�صنوع 

التفاعلية  املعادلت  تلك  خالل  من  امل�صتقبل  ذاك 

و�صاحبه.. الأدبي  العمل  وبني  بينه  جتمع  التي 

اإىل وعي جديد  الوعيان معا  الزمن يتحول  ومبرور 

يكون �صابق التجهيز بالن�صبة اإىل ذات متلقية اأخرى 

تقوم بعمل منظومات ات�صالية مع هذا الفنان نف�صه 

وا�صح  تفعيل  �صبق..يف  من  جمهودات  من  مفيدة 
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املرتبطة  )نقد(  للدال  املعجمية  الدللة  ملقت�صى 

الأديب  عامة..اإن  ب�صفة  ووظيفته  بالدراهم/املال 

اإياه ثمرة جمهوده  يدعو القارئ اإىل منجزه معطيا 

الروحي؛ فيقابل ذلك املتلقي بعطاء من نوع مميز، 

تعليقا  يحمل  الذي  والدليل  القيمي  الإر�صال  اإنه 

وحكما وتف�صريا قد �صدر عن ذاك امل�صتقبل؛ فكاأننا 

الأول:  الإر�صال،  من  منطني  مع  موعد  على  اإًذا 

�صكلي يقوم به الأديب وجتلى يف ال�صيغة الظاهرة 

لإبداعه...والثاين: دليل ينه�ص به املتابع بناء على 

الثبيتي  حممد  فاإن  ثم  الأول..ومن  من  و�صله  ما 

اإجناز  بعد  اإنهم  القول:  ميكن  الرفاق  من  وغريه 

لتبعات  املرتقب  املنتظر  موقف  يقفون  اأدوارهم 

اأدوار اأخرى ترتبط وثيقا مبا قدموه..ول �صك يف اأن 

الفن  خطابات  متنح  التي  جمالياته  النتظار  لهذا 

ق�رص العامل املرئي يف دائرة 
ُ
عموما زخما وثقال ل ي

روؤية الذات املبدعة على ح�صوره الغفل فح�صب، بل 

اإليها تلك امل�صاحبات النقدية التي ت�صهم  ين�صاف 

منتجات  يف  املتخيلة  �صفينتها  دفة  توجيه  يف 

لحقة حتمل بال ريب ظالل لروؤى قد تكونت بحكم 

يف  جهدها،  اإىل  تتوجه  التي  القارئة  الأ�صفار  هذه 

بني  املتبادلة  الثقافية  وال�رصاء  البيع  عمليات  ظل 

الطرفني بناء على �صلطة املعجم التي تفر�صها لفظة 

)نقد(..

     ويف �صوء ثنائية )ال�صكل وامل�صمون(، وبناء على 

ما اأ�صفرت عنه درا�صات علم لغة الن�ص احلديث من 

على  تبلورت  ا�صطالحية  ق�صايا  يف  جتلت  نتائج 

التطبيقي  الدر�ص  اإن  القول:  النظري ميكن  امل�صتوى 

لبع�ص ما اأنتجته املخيلة ال�صعرية عند الثبيتي الذي 

والأبنية  باملعجم  تتعلق  عدة  حماور  على  �صريتكز 

�صتخ�صع  واملو�صيقى  اخليال  واأمناط  الرتكيبية، 

اإىل حد بعيد ملقت�صى م�صطلح الإحالة الذي يعالج 

فاملنجز  الن�صي؛  امل�صتوى  على  التما�صك  م�صائل 

 - خارجه  يحيل  ال�صاعر  هذا  عند  الظاهر  الأدبي 

التي  الأوىل  القوانني  اإىل   - ال�صكل  م�صتوى  على 

ق�صايا  كتابها  يف  املالئكة  نازك  دعائمها  اأر�صت 

�صظايا  ديوانها:  �صعرا يف  و�صطعت  املعا�رص  ال�صعر 

اإىل  ال�صعري  الن�ص  ورماد...وحتيل م�صمونا خارج 

ي�صري  الذي  الفردي  ب�صقيها  للعامل  املجردة  الفكرة 

فكرة  يالم�ص  الذي  واجلمعي  نف�صها،  الذات  اإىل 

وثقايف  ت�صخي�صي  ح�صور  من  لها  مبا  اجلماعة 

واإن�صانية  ح�صارية،  واإقليمية  حملية  امتدادات  ذي 

عامة ترتفع فوق املختلف اإىل امل�صرتك اجلامع لكل 

اأفراد اجلماعة الب�رصية على ات�صاعها وانت�صارها يف 

احل�صور  م�صاألة  ذلك  اإىل  واملكان..ي�صاف  الزمان 

غري الإن�صاين للعامل خارج الذات بتجلياته الأخرى: 

جماد، نبات، حيوان..ومن ثم فاإن الهند�صة النقدية 

يف معاجلة ن�صو�ص اأديب مثل الثبيتي تعتمد على 

ت�صميم راأ�صي يركز جهده على البنية ال�صكلية للن�ص 

خارج  يقع  ما  على  يركز  اأفقي  ال�صعري..وت�صميم 

هذا الأخري يف تاأمل نظري وا�صح لفكرة العامل على 

...
)14(

اختالف مظاهرها

التطبيقي عمال  ن�صاطها  الدرا�صة يف  و�صتنتقي       

من ن�صيج الثبيتي ال�صعري، هو ديوانه: عا�صقة الزمن 

..
)15(

الوردي، وبع�ص ما يحتويه من ق�صائد

ف�ساء العنوان: الت�سكيل والروؤية

العناوين ب�صفة عامة ت�صكل اختيارا  اأن  ل �صك يف 

من  ال�صعرية  التجربة  وحدات  يعك�ص  مق�صودا 

�صبيل  على  الديوان  ق�صائد  يف  تتمثل  التي  الداخل 

– و�صفها  اإىل حد بعيد  املثال، يف عالقة ميكن - 

بالإجمال والتف�صيل، اأو الراأ�ص بالن�صبة اإىل اجل�صد؛ 

وذلك  هويته  مالمح  الأول  من  الأخري  يكت�صب  اإذ 

على امل�صتوى الدليل الذي ين�صئه املتابع بناء على 

يطرحه  ملا  اأويل  بنظر  وعيه  ف�صاء  يف  يرتاكم  ما 

من  العنوان(  )تركيب  اللغوي  املخت�رص  ذلك  عليه 

روؤى تعد مبثابة افرتا�صات ت�صعى القراءة املتاأنية 

اأو  معه  توافقها  مدى  اختبار  اإىل  اجل�صد  لتفا�صيل 

اإكمال..ويف  اإىل  يحتاج  الذي  نق�صها  اأو  تعار�صها 

ي�صح  موجودا  العنوان  جملة  تبقى  الأحوال  كل 
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لها  الدللة  ف�صاء  يف  معلقة  بنية  بو�صفه  قراءته 

ال�صكلي  ارتباطها  عن  بعيدا  الفكرية  متعلقاتها 

مع  ..فنحن 
)16(

الداخل من  العمل  مبفردات  القدري 

موعد  على  الوردي«  الزمن  »عا�صقة  الأول:  العنوان 

يقوم  الذي  الفاعل  موقع  لنف�صه  يتخذ  موؤنث  مع 

باإر�صال ر�صالة فعلية )الع�صق( اإىل مو�صوع/مفعول 

�صحرية/فردو�صية/ مبوا�صفات  زمن  يف  يتجلى 

احلا�صة  تن�صط  الوردي(..هنا  )الزمن  مثالية 

الت�صاوؤلية لدى امل�صتقبل لتبحث عن ر�صم/م�صباح 

ي�صيء ذلك الذي ينطوي على قدر من الغمو�ص: من 

تدفعها  لدرجة  تعي�ص  زمن  اأي  العا�صقة؟..ويف  هذه 

اأي مكان  الوردي(؟..ويف  )الزمن  اإن�صاد املغاير  اإىل 

تتغيا  وغريها  ال�صتفهامية  الأن�صاق  حتيا؟..هذه 

الثبات  منطقة  ياأتي من  قد  بع�صها  اأجوبة خربية، 

العنوان  مع  املتلقي  به  ينه�ص  م�رصحي  حوار  يف 

ت�صاعده فيه ح�صيلته املعرفية واللغوية دون حركة 

الآخر  العنواين..والبع�ص  البناء  عن  بعيدا  ذهنية 

حتمي �صيقوم به ذلك املحاور املتلقي ل حمالة من 

خالل ن�صاطه التاأملي يف تفا�صيل ذلك العامل الفني 

من داخله بناء على هذه العالقة املنطقية الطبيعية 

)العمل..(..ومن  )العنوان( باجل�صد  الراأ�ص  التي ت�صل 

ن�صري  املخت�رص  املجمل  ذلك  مع  اأويل  فبحوار  ثم 

هذه  تبدو  قد  متعدد:  من  اختيارات  مع  موعد  على 

العا�صقة يف ثوب ت�صخي�صي حتيل اإىل اأنثى اإما ذات 

ح�صور ملمو�ص يف دنيا ال�صاعر، واإما اأن تكون اأنثى 

اإن�صانية متخيلة قد ت�صكلت مالحمها يف خاطر ذاك 

الأديب..وبعيدا عما هو اإن�صاين قد يكون هذا املوؤنث 

مبتعدة  ت�صبو  التي  الرومان�صية  احلاملة  نف�صه  هو 

خا�صة  مبوا�صفات  زمًنا  لتن�صد  جمعي  عامل  عن 

متمناة..

     يف كل الأحوال نحن على موعد مع بناء لغوي 

ناق�ص - اإىل حد كبري – هل نحن مع خرب يو�صح 

تقدير  على  يكون  قد  )مبتداأ(  عنه  م�صكوتا  ويتمم 

باأ�صابعه  م�صريا  ينادينا  �صوت  اأمام  كاأننا  )هذه( 

)عا�صقة...(؛  والتميز  اخل�صو�صية  �صديدة  حالة  اإىل 

اإًذا نحن على موعد مع عامل يوجه اإلينا دعوة لنظر 

وقلبا  عقال  وجهنا  نويل  حني  بعد  اإليه..ثم  موؤقت 

اللتحام  يريدنا  ما  اإىل  اأ�صابعه  اإ�صارات  باجتاه 

به..فاإذا كان الن�ص التوراتي يقول: يف البدء كانت 

�صعاد  الكويتية  الأديبة  منه  ا�صتقت  الكلمة..التي 

الأنثى«  كانت  البدء  »يف  ديوانها  عنوان  ال�صباح 

ات�صاعه ورمزيته يعد  الأنثوي على  الرحم  اأن  يعني 

فاإننا  رحلته  يف  الإن�صان  منها  انطلق  التي  البداية 

جند اأن الثبيتي  يبدو عامال مبقت�صى تلك احلتمية؛ 

فالبداية الأنثوية يف عنوانه تنقلنا باإرادة م�صيطرة 

يف  الوردي«..اإننا  الزمن  »..عا�صقة  متعلقاتها  اإىل 

من  فكاكا  ميلك  ل  خرب  مع  ذهني  ا�صتباك  حالة 

احلقيقة  حيث  من  كينونتها  عن  النظر  بغ�ص  اأنثى 

التاريخية اأو اجلمال املتخيل..ومن ثم ت�صري املراأة 

الرمز وفقا لتلك القراءة لبنية العنوان مبثابة الإطار 

ماأوى  ين�صد  الذي  الرحال  لهذا  املحتوي  احلا�صن 

رمبا يجده يف غرفات ذلك العامل الفني عند الثبيتي 

من داخله..

     لكن هذه القراءة ل تبدو اأنها الوحيدة/املفردة 

عا�صقة   « املنطوق  هذا  كان  فرمبا  ال�صاأن  ذاك  يف 

به  خربا  يتغيا  الذي  املبتداأ  هو  الوردي..«  الزمن 

تريد؟  وماذا  احلال؟  ما  ُترى  فيا  ويتحقق؛  يكتمل 

التي  بال�رصوط  لتتحقق  اأخبار  من  الأنثى  هذه 

الوردي  بالزمن  بوجدانها  مت�صلة  اإنها  تر�صيها؛ 

لذا فاإنها وفق هذه احلالة الذهنية والروحية تبحث 

عن التعانق مع خرب ين�صجم مت�صاحلا مع حالتها 

ذاك  اإىل  و�صول  بيدها  ياأخذ  عليها،  يعينها  هذه، 

يحميهما  غايتها،  على  لها  يحافظ  الغاية،  الزمن 

معا..ومن ثم ي�صري هذا اخلرب يف ر�صم فار�ص فحل 

اإ�صباعا واقرتابا من  مبوا�صفات تتيح لهذه الأنثى 

اإننا  القول:  ميكن  الروؤية  تلك  التمام..ووفق  درجة 

الزمن  عا�صقة  نوع:  من  دللية،  احتمالت  ب�صدد 

كلماتي/  الوردي  الزمن  عا�صقة  اأفكاري،  الوردي 

م�صت،  حياة  الوردي  الزمن  عا�صقة  ق�صائدي، 

الزمن  عا�صقة  طفولتي،  الوردي  الزمن  عا�صقة 
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الوردي حبيبة تعلقت بها روحي...

     لكننا يف كل الأحوال ن�صتطيع القول: اإننا اأمام 

وجود  افرتا�ص  )على  البدء  يف  حتا�رصنا  اأنثى 

املنتهى  عنه..(..ويف  م�صكوت  ن�صية/مبتداأ  فجوة 

م�صكوت  ن�صية/خرب  فجوة  وجود  افرتا�ص  )على 

الذات  لنا  عنه..(..وبني املحطتني/الحتمالني تريد 

ال�صاعرة اأن ن�صكن م�صافة ل يبدو اأننا �صناأوي فيها 

احلركة  علينا  لزاما  بل  اأنفا�صنا،  نلتقط  م�صرتيحني 

بحثا عن بنايات نقيمها بناء على �صالت تفاعلية 

تن�صاأ بيننا وبني غرفات هذا العامل من داخله، نرى 

فيها ظالل ل تفتاأ تتخلى عنا لهذا املوؤنث الفاعل: 

الكلمة/ال�صورة/التفعيلة/الفكرة/الق�صيدة..اأي 

اأن تكون  التي ل تعدو  الأوىل  القراءة  اأننا بعد هذه 

ولي�صت  موؤقتة  واحتمالت  افرتا�صات/ظنونا 

لزاما  الأحوال  كل  يف  م�صتدمية/يقينية/نهائية 

/اجلربية/ البعدية  الإحالة  عالقة  ظل  يف  علينا 

احلتمية التي تربط العنوان بتفا�صيل اجل�صد الأدبي 

على  اللغوي  الكيان  هذا  مفردات  متجولني  نلج  اأن 

ونحذف  ونغري  ونعدل  لن�صيف  وامتداده  ات�صاعه 

اللقاء  منذ  التكون  يف  بداأ  الذي  الدللة  مبنى  يف 

الزمان  وحمددات  باملبدع  الأدبي  الن�ص  خارج 

فاإن  �صخ�صيته..لذا  من  لبع�ص  امل�صيئة  واملكان 

ناجت املعادلة التفاعلية بني املتلقي والعنوان لي�ص 

فيما  اجلمالية  احلركة  من  املزيد  على  م�صجعا  اإل 

اأن�صاأته يد هذا الفنان...

تتحول  والتف�صيل  الإجمال  عالقة  �صوء  ويف       

فنية  تنويعات  اإىل  املكثفة  اللغوية  البنية  هذه 

تعك�صها هذه العناوين الفرعية لق�صائد الديوان من 

الداخل..ومن ثم ميكن القول: اإن الرحلة الذهنية التي 

ينجزها امل�صتقبل �صتجعل هذا الإطار )عا�صقة الزمن 

الوردي( ي�صتحيل اإىل بنيات اأخرى �صديدة الوجازة 

اإىل  الرحيل  الأخري،  ال�صف  من  �صوت  نوع:  من 

�صواطئ الأحالم، اإيقاعات على زمن الع�صق، عا�صقة 

خمطط  مع  موعد  على  فنحن  الوردي..اإًذا  الزمن 

من  البعدية  الإحالة  عالقة  اإىل  بالنظر  الدقة  �صديد 

املخطط  هذا  الفني،  الداخل  اإىل  الواقعي  اخلارج 

يبداأ بـ)الأديب/الثبيتي(، ثم عنوان الديوان ال�صعري 

)عا�صقة الزمن الوردي على �صبيل املثال(، ثم عنوان 

كل ق�صيدة من ق�صائده على حدة، هذا الأخري الذي 

به،  املتعلقة  للق�صيدة  ال�صطحية  البنية  اإىل  ياأخذنا 

اإىل  فيها  الأ�صل  يحيل  �صجرية  بنية  اأمام  وكاأننا 

الفرع وبالعك�ص..

�سعرية التما�سك بني الواقعي واملتخيل

املخطط  هذا  وفق  املر�صوم  ال�صري  خط  على  بناء 

من  »�صوت  ق�صيدة:  مع  امل�صتقبل  عني  تتوقف 

ال�صف الأخري«:

     هل كنَت يوما يف احلياة ر�صـول

)17(
     اأم عامال يف ظلها جمهـــول؟

     اإن ذات ال�صاعر يف ذاك املطلع الت�صاوؤيل جتادل 

)املعلم(.. الجتماعي، هو موقع  ال�صياق  موقعا يف 

القول:  ميكننا  به،  ترتبط  لتجارب  بخطاب  تتوجه 

ن�صتطيع  عتبات  اإىل  العمر  رحلة  يف  و�صلت  اإنها 

عاملها  ومن  نف�صها  من  فيها  تقف  بالقلقة،  نعتها 

م الباحث عن نتائج، ماذا جنيُت؟..واأين 
ِّ
موقف املقي

حياتي؟..ماذا  بها  ا�صتهللت  التي  اأحالمي  من  اأنا 

حتقق منها؟..وماذا بقي مل يتحقق؟..وما الذي حتطم 

منها على �صخرة احلياة ال�صلبة؟..

ثوب  ارتداء  بذلك  يحاول  ال�صاعر  �صوت  اإن       

العمر،  يف  القلقة  املحطات  لتلك  ت�صخي�صي 

بني  جتمع  اآلية  يف  النطق  على  قدرة  بذلك  مينحها 

الذات  )خطاب  املونولوج  معا:  اآن  يف  املتناق�صني 

معها..(..وكاأن  الآخر  )خطاب  والديالوج  لنف�صها(، 

�صوت ال�صاعر يحاول التلب�ص ب�صوت الوعي النابع 

من داخل الذات يحاورها وت�صمعه..ويف الوقت ذاته 

ي�صعى اإىل اأن يكون ل�صان حال له موقعه يف ال�صياق 

اخلارجي يك�صف عما ميكن ت�صميته و�صف/ر�صد/

بيان حالة لهذا الإن�صان املت�صل مهنيا واجتماعيا 

لِّم(..وتزامنا مع هذا الن�صق  َ
بهذا الدور احليوي )املع

خربا  عمقه  يف  يكون  رمبا  الذي  ال�صائل  ال�صعري 
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ا�صتفهاما يتغيا جوابا ميكن  اأكرث من كونه  كا�صفا 

لكل ذات متلقية بغ�ص النظر عن موقعها يف العامل 

اأن ت�صيد طريقا بني طرفني لتعرف على وجه الدقة 

موقعها قربا اأو بعدا من كل طرف: بني الهو ناق�ص 

مع  املتعانق  احللم...والأنا  عن  املنف�صل  التحقيق 

..
)18(

ف�صاء احللم اأين اأنا؟

     وتزداد �صم�ص هذا ال�صتهالل الت�صاوؤيل و�صوحا 

مع ا�صتئناف الرحلة يف داخل بنية الق�صيدة:

     ووقفَت من خلف امل�صرية معر�صا

     عن اأن تكوَن من ال�صفوف الأوىل

     تت�صابق الأجيال يف خو�ص العال

     وقعدت عنها هل اأقوُل ك�صـول؟

     ماذا اأعاقك اأن تخو�ص غمارها

     �صعيا وغريك خا�صها حممـول؟

     قالوا باأنك يف احلياة جماهـدا

     تبني وتن�صئ اأنف�صا وعقــول

     �صحكوا ل�صوقي حني قال مفل�صفا

)19(
     »قم للمعلم وفه التبجيــــال«

املخاطب  ل�صمري  تكرار  الق�صيدة  معجم  يف       

التدفق/الن�صياب  لهذا  لفت  انعكا�ص  يف  )اأنَت(، 

ر�صام  الوعي..وبري�صة  ف�صاء  داخل  يف  للخواطر 

بينهما  تقع  متوازيني،  خطني  ال�صاعر  �صوت  ي�صع 

الأنا املفردة وهي يف حالة عراك/�رصاع بني اإرادة 

تنازع  قد  معمول  وكاأنها  منهما،  واحد  كل  يبثها 

ففي  فيه؛  اآثار  ترك  يريد  منهما  كل  عامالن،  عليه 

جند  فيها  اجلزء  هذا  اإىل  بالنظر  الق�صيدة  معجم 

وقفَت،  باأنواعها:  الأفعال  ل�صيغ  وا�صحا  ح�صورا 

�صحكوا،  قالوا،  تخو�َص،  اأعاقَك،  قعدَت،  تت�صابق، 

قم..املالحظ اأن بع�ص هذه الأن�صاق الفعلية ياأخذنا 

اإىل الذات املخاطبة..بينما البع�ص الآخر يحيل اإىل 

العامل املحيط بها..اأما عن الرابط بني الثنني فهي 

هذا ال�صوت ال�صاعر الذي يقع موقع الرائي الوا�صف 

الكا�صف لأبعاد هذه املعادلة احلياتية على ات�صاعها 

وعامل...تكون  فرد/جماعة،  ذات:  من  تتكون  التي 

نتائجها حم�صول خربات وجتارب ترتاكم بانتظار 

اللثام  عنها  يك�صف  الذي  املوؤرخ  ثوب  يرتدي  من 

الذي ين�صده كل منا  الدور  اأن هذا  ويحفظها..ويبدو 

– الذي ي�صمن لنا ح�صورا متوا�صال  – اأي املوؤرخ 
عرب الزمان واإن انق�صت حياتنا ماديا ب�رصط الأثر 

على  ي�صفي  اأفعالنا  عليها  تنطوي  التي  والقيمة 

الراوي  طابع  التحديد  وجه  على  ال�صاعر  �صوت 

احلا�رص  اإىل  املا�صي  من  ي�صتح�رص  الذي  القا�ص، 

بعد انق�صاء هذا الأول..

اجلمايل  مبنطوقه  ي�صعى  الثبيتي  �صاعرنا  اإن       

اأن يقدم ما ميكن ت�صميته �صورة بيانية كلية؛  هذا 

فنحن على موعد مع جماز مر�صل عالقته اجلزئية، 

اإن الثبيتي يطلق اجلزء )نف�صه( ويريد كال يتدرج يف 

؛ 
)20(

العمومية �صديد  ما هو  اإىل  ي�صل  الت�صاع حتى 

فمن الثبيتي الذي عمل بوزارة الرتبية والتعليم اإىل 

كل من على �صاكلته يف داخل ال�صياق الجتماعي..

الدنيا  احلياة  �صياق  ويف  العامل  يف  الإن�صان  اإىل 

فيها  وجتاربه  نف�صه  من  يقف  الذي  عامة  ب�صفة 

املخاطب  �صمري  ي�صري  لذا  املقيم؛  الرا�صد  موقف 

)اأنَت( مبثابة اأيقونة ت�صكنها حكاية �صديدة الت�صاع 

مكان/ زمان/دنيا،  اإن�صان،  عنا�رصها:  والتعقيد، 

كوكب الأر�ص، حدث/اأعمال هذا اخلليفة الذي ُخَلق 

يف كبد، �صعور الأمل يبقى مهيمنا عليه مهما كانت 

..
)21(

حلظات التحقق التي يعي�صها

ال�صف  من  )�صوت  الق�صيدة  ت�صبح  ثم  ومن       

يف  رغبة  مراآتها  يف  تعك�ص  فنية  مطية  الأخري( 

عملية تبديل املواقع، من الأنا الفاعلة التي تعي�ص 

جتربتها وت�صنعها مب�صاركة اآخرين..اإىل الأنت الذي 

جتربتها  تنق�صي  اأن  بعد  فيها  راأيه  ويقدم  يراها 

تلك..اإن �صوت الثبيتي الفني يك�صف بجالء عن هذا 

الثبيتي اجلمايل  اإىل  الواقعي  الثبيتي  اللتفات من 

راأي/عني  ناقد/موؤرخ/�صاحب  ثوب  يرتدي  الذي 

..يف ت�صافر �صياقي يعرب عن حُلمة 
َّ
تراين وحتكم علي

يف  به  املرتبط  والفن  الواقع  من  كال  جتمع  واحدة 
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ت�صكله معا..وبحكم هذا املوقع على امل�صتوى الفني 

التحام  عملية  ينجز  اأن  املتلقي  على  لزاما  ي�صري 

لبع�ص  لي�صتقبل  اإياه  م�صخ�صا  )اأنَت(  ال�صمري  بهذا 

الوقت ر�صائل هذا ال�صوت الذي يبث اإليه ما ميكن اأن 

حياتي/ موقع  من  للما�صي،  ح�صاب  ك�صف  ن�صميه 

فبنظر  الأخري؛  ال�صف  اإنه  اخلطورة،  بالغ  مكاين 

يت�صنى  الق�صيدة  هذه  عنوان  �صيغة  تفر�صه  جمرد 

ب�رصا  ميلك  الأخري  ال�صف  يف  اجلال�ص  اإن  القول: 

اأمامه.. يكون  مبا  الإحاطة  على  جامعة  قدرة  ذا 

ال�صفوف  يف  اجلال�صون  فيه  يبدو  الذي  الوقت  يف 

فكاأننا  خلفها؛  الروؤية  ت�صتطيع  ل  ظهورا  املتقدمة 

اأمام ظهر لبطن وعني..ول �صك يف اأن هذه الهيئات 

ال�صاعر  �صوت  ي�صدره  حتذيري  نداء  مبثابة  تعد 

اأمامك  مفاده: انتبه ففي غفلتك وان�صغالك مبا يقع 

اأو  وحولك هناك عيون تراك واإن مل ت�صنح الظروف 

تعطك الأقدار فر�صة لرت�صدها..وكاأن �صوت ال�صاعر 

جمملها  يف  احلياة  �صوت  هو  العميق  جوهره  يف 

ثم  املهموم..ومن  املن�صغل  هذا  على  تعليقها  يف 

م�صطربة/قلقة  دللة  ذا  يبدو  »الأخري«  الدال  فاإن 

اإ�صارة  لي�صت  فهي  حمدد؛  مدلول  يف  تنكم�ص  ل 

يف  احلياتي  احلال  عن  تعبري  هي  ما  بقدر  مكانية 

جتلياته الزمانية التي تك�صف عن حركة هذا الراحل 

الإن�صاين فيها وما يرتتب عليها من منجزات حدثية 

لها من يراها وي�صجلها وي�صعها يف ميزان التقييم 

...
)22(

واحلكم

الثبيتي  عند  الأخري«  ال�صف  من  �صوت   « اإن       

متثل منطقة التقاء جمالية بني ما هو ذاتي )جتربة 

ال�صاعر الواقعية على امل�صتوى الفردي وظاللها يف 

عامله الفني(، وما هو مو�صوعي )متدد ف�صاء الدللة 

وات�صاعه لي�صمل جتربة الإن�صان يف احلياة عموما..(؛ 

لذا ي�صبح الدال »معلم« يف معجم الق�صيدة ذا دللة 

اإىل  مراوغة تعرج فوق ما هو راهن زمانا ومكانا 

اأن حتوي اجلماعة  �صماء �صديدة الت�صاع باإمكانها 

ف�صائها  اإىل  تبث  التي  عنا�رصها  بكل  الإن�صانية 

ومعتربا  مفيدا  معها  ليتوا�صل  جتاربها،  نتاج 

الذي  املعلم  دور  مينحها  مما  بعد؛  الآتي  ومتعلما 

ير�صل باإزاء م�صتقبلني ي�صغلون موقع املتعلم..

ياأتينا  علينا  نف�صه  يطرح  الذي  العام  هذا  لكن       

من طريق اخلا�ص وما يعرتيه من مالب�صات تتو�صل 

باأحبال تربطها بتجربة ال�صاعر الثبيتي نف�صه، الذي 

يقف يف ق�صيدته هذه على عتبة ل يبدو اأنها �صاكنة 

لنا يف �صياقنا الجتماعي بتجلياته  مطمئنة تقدم 

التي  ومكانته  باملعلم  تتعلق  اإ�صكالية  املحلية 

يحظى بها يف جمتمعاتنا ونظرة الآخرين له..كاأن 

الق�صيدة تناق�ص جماليا اإ�صكالية تتمثل فيما ميكن 

بالنظرة  يت�صل  فيما  والتاأخري(  )التقدمي  ت�صميته 

يف  الثقافية  القيمة  مبيزان  وارتباطها  املعلم  اإىل 

لآخر عمليات  ينجز من زمن  الذي  املجتمع،  داخل 

اأخرى.. تاأخري  ح�صاب  على  ال�رصائح  لبع�ص  تقدمي 

خالله  من  ونرى  ن�صمعه  الذي  ال�صاعر  ب�صوت  اإننا 

اأمام  للوقوف  اخلارج مدعوون  نافذة على  بو�صفه 

اإ�صكالية النظر اجلمعي وتداعياته على الذات، وما قد 

ت�صفر عنه هذه التداعيات من اأزمات �صديدة الوطاأة 

والوجداين..كل  النف�صي  جهازها  على  بثقلها  تلقي 

والأنت  الناظر،  )الأنا  ثنائية  اإطار  يف  ياأتينا  ذلك 

املنظور( التي ت�صطع فنيا من خالل �صوت الثبيتي 

اإىل جتربته واقعا  الدورين معا بالنظر  الذي يوؤدي 

...
)23(

وت�صكلها �صعرا

     اإذا فاإن كلمة الأخري يف ماأخذها الدليل املبا�رص 

الفرز  هذا  اأمام  ت�صعنا  الثبيتي  جتربة  من  القريب 

الجتماعي لالأفراد واجلماعات، التي تفر�ص علينا 

يف ظل متحول زمني اأمام مقارنة جربية بني ما هو 

عنا.. رغما  قائما  مكوناته  جل  يف  يكون  قد  كائن 

اأحالمنا  ف�صاء  يالم�ص  مما  يكون  اأن  ينبغي  وما 

فردو�صية الهيئة..وبناء على ذلك ي�صحى هذا التعبري 

النفعايل »�صحكوا« يف قول الثبيتي: 

»�صحكوا ل�صوقي حني قال مفل�صفـــــا

التبجيـــــال«                          قم للمعلم وفه 

ال�صئ  بني  �صا�صعا  بونا  تك�صف  ل�صخرية  انعكا�صا 
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يف جوهر قيمته كما تلتقطه عني الذات ومنوذجها 

الثبيتي، وال�صئ يف ح�صوره كما تر�صده عني جمعية 

الذات  هذه  نظر  وجهة  من  ومثالب  عيوب  تعرتيها 

الفردية؛ اإًذا فنحن بهذا اللتحام مع جتربة الثبيتي 

يف مدلولتها القريبة اأمام جدلية النظرة اإىل العامل، 

يجعل  ما  وهو  ؛ 
)24(

غريها عني  ويف  الأنا،  عني  يف 

املنظور متعدد الهيئات بناء على تعار�ص النظرات 

وتغايرها بني الأنا وقناعاتها الذهنية والعاطفية، 

وبني الآخر فردا كان اأم واقعا اأم جماعة اأو جماعات 

واأن�صاقها القيمية والثقافية التي قد ت�صع الذات يف 

ب�صبغة  م�صطبغة  لعاملها  لنظرتها  جتعل  ماآزق 

ماأ�صاوية موؤملة...

املتلقي  عن  ال�صادرة  التاأويلية  احلركة  ومن       

التي يوازيها �صمتا و�صكونا من قبل عامل الفن اإىل 

احلركة اجلمالية التي يعك�صها �صوت ال�صاعر الناطق 

التي تقابلها �صمتا وترقبا و�صكونا من قبل املتلقي 

امل�صتمع نكمل الرحلة مع الثبيتي يف ق�صيدته:

     هل اأن�صفوك مبا ي�صوغ بيانـهم

     اأو عو�صوك عن الطموح بديــال

     ماذا جنيُت �صوى العقوق من الذي

     اأ�صقيُت نخب العلوم طويــــال

     وجلوت عن عينيه كل غ�صــاوة

ُته زهر ال�صباب دليــــال
ْ
     ووهب

     متعرث اخلطوات مرهـون القوى

     حتنو عليه حمبة وقبـــــول

....     

     ازور عنك تنكرا وجتاهـــــال

     ورنا اإليك ترفعا وف�صـــــول

     فكاأن كفك مل تربت خده يومـــا

     ومل ت�صِد اإليك جميــــــــال

...     

     فالكون مي زاخر ين�صي بـــــه

     من �صاد �رصحا اأو اأنار �صبيـــال

ٌ
     والأم�ص خلف خطاك قفـر �صامت

     وغد اأمامك يف الطريق قتيـــال

     فارفع بفكرك لل�صباب منــــارة

)25(
     وارباأ به اأن يطلب التبجيــــال

املر�صل  )املجاز  الكلية  ال�صورة  هذه  �صوء  يف       

ال�صاعر،  اجلزء/ جتربة  اأطلقنا  اجلزئية؛  العالقة  ذو 

ي�صتمر  احلياة(  يف  الإن�صان  حال  الكل/  واأردنا 

الذي  الوا�صف،  الراوي  ثوب  مرتديا  ال�صاعر  �صوت 

نن�صئ  اأن  العامل  مفردات  لبع�ص  قراءته  لنا  ت�صمح 

لرنى  حينا  يتمدد  الطابع؛  زئبقي  دلليا  ف�صاء 

اآخر  حينا  وينكم�ص  عمومه،  يف  الإن�صاين  الكائن 

ال�صاعر  جتربة  يف  ونقل�صها  الروؤية  عد�صة  لنحدد 

نلمح  النكما�ص  اخل�صو�ص..وعند  وجه  على  الفرد 

ذاتا معذبة ب�صنيع من حولها؛ فاإذا كان ربنا يقول: 

جند  فاإننا  ؛ 
)26(

الإح�صان« اإل  الإح�صان  جزاء  »هل 

�صبيل  على  الثبيتي  ذات  يف  املت�صخ�ص  املعلم  هذا 

املثلي  املنطوق  هذا  مقت�صى  من  يعاين  املثال 

العربي »جزاوؤه جزاء �صنمار«..فنحن على موعد مع 

اأقرب  يجعله  مبا  املعلم  هذا  يبثها  اإيجابية  ر�صائل 

اإىل الأنبياء يف اأدوارهم الذي ي�صهمون بدعوتهم يف 

اإخراج النا�ص من الظلمات اإىل النور، لكن اجلزاء يف 

املقابل عبارة عن ر�صائل �صلبية ت�صل هذا امل�صباح 

امل�صيئ من املحيطني به، تتج�صد جماليا يف هذه 

عنك  ازور  املثال:  �صبيل  على  املاأ�صاوية،  امل�صاهد 

تنكرا وجتاهال 

...     

هذا  الفني  بنائه  اإيقاع  يقيم  الذي  الثبيتي  اإن       

ْتفاعلن/
ُ
)م بتغرياتها  الكامل  بحر  تفعيلة  على 

ت�صميته  بالتوازي مع ما ميكن  لنا  يقدم  مَتفاِعُلن( 

ياأتي  فكريني  ن�صقني  من  تنبعث  داخلية  مو�صيقى 

ثنائية  جتليهما  الآخر،  من  ال�صد  على  اأحدهما 

اإن  الغري..(،  روؤية  ومنظور  الذات،  روؤية  )منظور 

اإ�صكالية القيمة التي تطرحها الذات للنقا�ص اجلمايل 

قناعات/ اإىل  النهايات  يف  تف�صي  ق�صيدتها  عرب 

اإىل نف�ص جماوزة تتدثر بثوب  اأحكام/تعليق ي�صري 
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ب�صخبه  واقعه  يخا�صم  الذي  الرومان�صي  املثايل 

و�صجيج ما يحمله من اأفكار بحثا وتو�صال باأحالم 

والرغبة  عنها  الك�صف  اخل�صو�صية،  �صديدة  فردية 

يف اإدراكها ياأتي من بوابة الأزمة التي تكابدها..اإن 

ال�صاعر/املعلم ومن وراءه متدثرا بهذا الدور يقع يف 

يناديه  الذي  ال�صمري  �صوت  باإزاء  املخاَطب  موقع 

نا�صحا:

ٌ
     والأم�ص خلف خطاك قفـر �صامت

     وغد اأمامك يف الطريق قتيـــال

     فارفع بفكرك لل�صباب منــــارة

)27(
     وارباأ به اأن يطلب التبجيــــال

     اإننا هاهنا مع ال�صاعر ب�صدد ما ميكن اأن نطلق 

عليه اأدب املقاومة الرومان�صي، جهاد الواقع وبع�ص 

ترى  قيم  من  الأيديولوجي  وعائه  على  يهيمن  ما 

مراجعة  اإىل  بحاجة  اأنها  املاأزومة  املثقفة  الذات 

اجلدلية  احلالة  هذه  اآخر..ويف  اإىل  وقت  من  ناقدة 

الق�صيدة  عرب  اجلمايل  النقا�ص  ف�صاء  اإىل  يدخل 

مقول اأحمد �صوقي:

قم للمعلم وفه التبجيال...كاد املعلم اأن يكون ر�صول

 مع �صياق �صعري اآخر، ينتمي 
)28(

     اإن هذا التنا�ص

�صاحبه اإىل املدر�صة الكال�صيكية يف الأدب العربي 

احلديث، املتم�صكة ببع�ص تقاليد القدماء يف �صياغة 

ومنهم  اجلديد  ال�صعر  اأن�صار  جاء  التي  الق�صيدة 

..
)29(

الثبيتي ليجادلوها بحثا عن بناء �صكلي خمتلف

يدفع اإىل تاأمل موقع تقف عليه ذات املبدع، يتفاعل 

مع العامل مواجها له بعينني، الأوىل: تتحرك باجتاه 

ما هو واقعي )النظرة اإىل منزلة املعلم..وما اأ�صابها 

املنتمي  الكال�صيكي  )مقول  فني  من خلل(..وما هو 

فردو�صية  �صورة  يقدم  الذي  والبعث  الإحياء  اإىل 

من  الآتية  الروؤى  مناظري  اأن  يبدو  املعلم  ل�صخ�ص 

بالدرجة  بال  لها  تقيم  تعد  مل  املجتمعي  ال�صياق 

املتمناة من قبل الثبيتي..

لذا بعد هذه الآلية الو�صفية تطرح املخيلة ال�صاعرة 

حكما يف خامتة ذلك العامل الفني ينطوي على اإرادة 

مقاومة فردية توؤكد على �رصورة اأن تت�صالح الذات 

مع قناعاتها ول تتخلى م�صت�صلمة عنها اإىل غريها، 

ال�صخ�صية  تنعت  باأن  تهدد  قد  التفات  عملية  يف 

الثبات  بقيمة  �صعرا  يوؤمن  الثبيتي  متحولة؛  ب�صفة 

يبيع  الذي  الوقت  يف  �صائبا،  مادام  املبداأ  على 

اأ�صواق واقعية ت�صري فيها  فيه اآخرون مبادئهم يف 

الأفكار والقيم ب�صاعة مزجاة مرتوكة ل يعباأ بها 

من  براجماتية/نفعية، جتعل  باأثواب  يتدثرون  من 

املنطق املكيافيللي »الغاية تربر الو�صيلة« �صلطانا 

للفرد  الفعلية  الأن�صاق  على  بالغ  تاأثري  ذا  فكريا 

واجلماعة...

     اإًذا يف �صوء هذا اخلتام ال�صعري يتبني ب�صفة عامة 

اأن الوعي الإن�صاين على جتلييه الفردي واجلمعي قد 

اأحيان لي�صت بالقليلة حالة من ال�رصاع  يعي�ص يف 

بني ال�صور الذهنية التي تقبع يف داخله، والأحوال 

العك�ص  على  وتاأتي  تنق�صها  قد  التي  الواقعية 

منها، مما ي�صبب يف ماآزق ينجم عنها وي�صاحبها 

ثم  ..ومن 
)30(

ال�صلوك على  بظالل  تلقي  ا�صطرابات 

اإنها  عنها:  القول  ميكن  ال�صعرية  اخلامتة  هذه  فاإن 

مبجرد  فقط  يكتفي  ل  الذي   
)31(

املغلق النوع  من 

الطرح الوا�صف، بل يتعداه يف م�صلك اإيجابي ليقدم 

ال�صرب واملقاومة  ما يراه حلول، فيها من مفردات 

والتحدي ما يعيد اإنتاج الذات يف هيئة اأكرث �صالبة 

وقدرة على احلركة داخل �صياقها الجتماعي..فاإذا 

كان الأ�صل - وفقا لل�صورة الذهنية املر�صومة - اأن 

يتعامل املعلم بقدر عال من التبجيل الذي ي�صتاأهله 

فاإن  والر�صل  الأنبياء  منزلة  من  القريبة  ملنزلته 

يعار�ص  اآخر  راأيا  فيه  من  لبع�ص  اأن  يبدو  الواقع 

فعلى  لذا  ال�صورة؛  هذه  مكونات  احلال  بل�صان 

اأكفان  اأن ت�صري ناف�صة عنها  الذات يف رحلة العمر 

الياأ�ص وال�صت�صالم فال تنتظر اأن جتد ل�صورتها هذه 

انعكا�صات على اأر�ص الواقع..

اجلدلية  احلالة  هذه  ت�صعنا  �صبق  ما  على  وبناء 

اأمام  للثبيتي  الق�صيدة  هذه  عرب  جماليا  املت�صكلة 

بناءين كليني:
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نداء  جملة  يف  يتجلى  تركيبي/اأ�صلوبي،  الأول: 

اإىل خماَطب ذي  ب  اإن�صائية يوجهها مناِدي/خماِطِ

م�صتويات عدة، ميكن التعامل معها بنظر جيولوجي 

ال�صاعر/املعلم/ يف:  تتمثل  �صطحية  ببنية  يبداأ 

ثم  عامة،  ب�صفة  املعلم  عميقة:  بنية  ثم  الثبيتي، 

الأر�ص.. وجه  على  وحياته  الإن�صان  اأعمق:  بنية 

يبداأ  الطبقات  كاأننا على موعد مع خماطب متعدد 

مبا هو قريب يحيل اإىل جتربة الثبيتي مبا�رصة ثم 

هذا  �صيغة  تدريجيا،  والتمدد  الت�صاع  يف  ي�رصع 

الثوب  هذا  يف  يكون  قد  املثال  �صبيل  على  الإن�صاء 

اللغوي: ياأيها امل�صتمع حلديثي هذه جتربتي فانظر 

اإىل نف�صك فيها، مقارنا وحمددا ومقيما..

اأو توجيه  اأمر  اأمام نداء ينطوي على  اإًذا فنحن       

يف عملية ت�صفي على �صوت الثبيتي طابعا وعظيا 

اإر�صاديا تتيحه له جتربة حياتية بلغت  من الن�صج 

الكثري..

الثاين: ن�صق بالغي خيايل؛ فنحن اأمام م�صهد �صعري 

اإننا ب�صدد �صورة  يختزل ما هو حياتي كلي عام، 

بيانية كلية هي املجاز املر�صل ذو العالقة اجلزئية، 

وجتربته  الثبيتي/املعلم  �صوت  اجلزء:  اأطلقنا  لقد 

واأردنا الكل: الإن�صان وحياته عموما..

التعامل  يف  اجليولوجي  املنظور  هذا  على  وبناء 

مع املخاَطب الذي ينقلنا مما هو خا�ص اإىل ما هو 

التاأويلية  الآلة  تفر�صه  اأيديولوجي  ن�صق  يف  عام 

ثنائية  اإن  والعموم:  التو�صع  من  ب�صئ  القول  ميكن 

)اليقني  بثنائية  وثيق  ب�صكل  ترتبط  والفن(  )الواقع 

والظن(؛ فنحن ب�صدد ما ميكن ت�صميته ثابتا واقعيا 

يقينيا، تلتقطه عني الفنان على تنوع اأ�صكالها لتعيد 

ت�صكيله وفق لعبة اخليال الفنية املعروفة، مبا يفتح 

احتمال  الدللة  من  جتعل  لظنون  وا�صعا  املجال 

ورجما بالغيب، تتكاثر يف انت�صارها اأفقيا بناء على 

الذوات الفاعلة املتلقية وما تراه من وجهة نظرها 

معنى ي�صلح لك�صف الغام�ص يف هذا الفني..ومن ثم 

ي�صري فعل القراءة مبثابة فعل ناق�ص غري تام؛ يدفع 

دائما اإىل عمليات تالية يف التفاعل مع الن�ص دون 

اجلزم بوجود �صقف حمدد ترتقي وتتوقف عنده هذه 

..
)32(

الأن�صطة امل�صتقبلة

     هناك م�صافة جمالية يحر�ص الفن متمثال يف كل 

الأمناط املنتمية اإليه على ر�صمها وحتديدها، تتيح 

لعني املبدع موقعا تفرديا عبقريا يف الروؤية..وتعد 

ما  كل  يف  الفر�ص  ومربط  ال�رص  كلمة  امل�صافة  هذه 

ي�صم الفن عموما من ميزات متنحه هويته اخلا�صة 

باإزاء عامل احلقيقة والواقع..ومن هذه امل�صافة ميكن 

م�صمونه  يف  الرومان�صية  مفهوم  اإن  اأي�صا:  القول 

الذي يحيل اإىل م�صاألة البتعاد عن احلالة اجلمعية 

من  اأ�صيال  مكونا  يعد   
)33(

ذاتي هو  مبا  واللتحام 

مكونات اللعبة الإبداعية – اإىل حد كبري – فما من 

تن�صج  وهي  الرحلة  بهذه  وتنه�ص  واإل  فنانة  ذات 

خيوطا ت�صكتها وتلونها مبا ميوج يف وعاء الذات..

العربية  ثقافتنا  من  املنطلق  عبقر  وادي  كان  فاإذا 

اأ�صطوري/ هو  ما  بني  ميزج  اأدبيا  ن�صاطا  يج�صد 

ميتافيزيقي، وما هو تاريخي له ظالل من احلقيقة 

فاإننا ن�صتطيع القول ب�صئ من الت�صافر بني اأمرين: 

هذه  اإىل  بالنظر  الغربي  مبفهومها  الرومان�صية  اإن 

احلالة الثقافية املر�صلة من وعائنا الرتاثي العربي 

تعد غالفا خارجيا يحيط بكل منجز فني بناء على 

طبيعة النوع الذي يندرج حتته..

يف  منهجا  بو�صفها  الرومان�صية  فاإن  ثم  ومن       

الروؤية تعد اخلا�ص الذي ياأتي تاليا لعام يجعل من 

كل عمل فني على اختالف توجهه املذهبي ذا م�صحة 

رومان�صية بالنظر اإىل بع�ص جتلياتها الدللية...  
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288\ روائي ومرتجم من العراق.   

اإطار عائلّي مثلما طلب يف  الأملاين غونرت غرا�ص يف  الكاتب  �صّيع جثمان  اأن  بعد 

نحو  فيها  ا�صرتك  اأخرى  ر�صمية  ت�صييع  مرا�صم  ب�صهر  الوفاة  بعد  له  اأقيمت  و�صيته 

فح�رش   والأجنبية.  الأملانية  والفنّية،  والأدبية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  من  ت�صعمائة 

الأملاين زيغمار غابرييل  الدميقراطي  الأملاين يواخيم غاوك ورئي�ص احلزب  الرئي�ص 

والذي ي�صغل حاليًا من�صب نائب امل�صت�صارة اأجنيال مريكل يف حكومة الئتالف بني 

الأ�صبق غريهارد �رشودر من  الأملاين  ال�صرتاكيني واملحافظني، وح�رشها  امل�صت�صار 

ماريو  ومنهم  الأملان  املمثلني  كبار  اإىل  اإ�صافة  اأي�صًا،  الدميقراطي  ال�صرتاكي  احلزب 

اأدورف الذي مثل �صخ�صية مات�رشات يف فيلم »طبل ال�صفيح« الذي اأخرجه »فولكر 

�صلوندورف« وكان اأّول فيلم اأملاين يفوز بجائزة الأو�صكار بعد احلرب العاملية الثانية..

 ح�سني املوزاين\

غونتــــــــــــــر 

غـــــــــــرا�ض:

الإثـارة فـي 

الكتابة واحلياة 



الكاتب  مقدمتهم  ويف  الكّتاب  من  عدد  وكذلك 

والأملاين  مو�صغ«  »اأدولف  ال�صوي�رشي 

اأرفنغ«  »جون  والأمريكي  هاين«  »كر�صيتوف 

الإجنليزية  باللغة  التاأبني  كلمة  األقى  الذي 

و�صدد فيها على اأن لي�ص هناك كّتاب بعد غرا�ص 

ولي�ص هناك من يناظره اأبداً؛ واأّنه قد حمل معه 

اإىل  اإ�صارة  يف  ورحل«  كلّها  العامل  »األعاب 

قتل  الذي  اليهودي  ماركو�ص  اللعب  بائع  مقتل 

يف رواية »طبل ال�صفيح«. وحاول اأرفنغ تربير 

اعرتاف غرا�ص املتاأخر باأّنه كان ع�صواً يف فرقة 

الأمن القومي الأملاين »فافن اأ�ص اأ�ص« املعروفة 

بجرائمها املروعة يف احلقبة النازية، وذلك من 

الذاتية  �صريته  يف  دّونها  لغرا�ص  مقولة  خالل 

اأّنه اأحجم عن ذكر  »اأثناء تق�صري الب�صل« وهو 

ما كنت  لأّن »  املهّمة  التاريخية  احلقيقة  هذه 

اأحمله من كربياء غبّية، ت�صرتت عليه بعد احلرب 

وبخجل كان ينمو �صيئًا ف�صيئًا«. 

ولعّل هذه التربيرات واأجواء مرا�صم التاأبني الر�صمي 

�صنعها  التي  غرا�ص  اأ�صطورة  تر�صيخ  يف  �صت�صاهم 

بنف�صه وبب�رص ودهاء �صديدين وعرب ع�رصات الأعوام. 

فمن هو غونرت غرا�ض حقيقة الأمر؟

غابرييل  ومنهم  م�صهورين  كتابًا  اأّن  الثابت  من 

اأرفنغ  وجون  ر�صدي  و�صلمان  ماركيز  غار�صيا 

لغونرت  ال�صفيح«  »طبل  برواية  بتاأثرهم  اعرتفوا 

الأدبية،  الأو�صاط  يف  اإجماع  �صبه  وهناك  غرا�ص 

والنقدية خا�صًة، يف اأملانيا باأّن هذه الرواية تقف 

الأدب  تاريخ  اأدبية معروفة يف  اأعمال  يف م�صاف 

بري�صت«  و«اإيفي  لغوته  فريتر«  »اآلم  مثل  الأملاين 

»توما�ص  لـ  و«بودنربوك�ص«  فونتانه«  »تيودور  لـ 

اك�صندر  »وبرلني  لكافكا  و»املحاكمة«  مان« 

�صفات«  بال  و»الرجل  دوبلني«  »األفريد  لـ  بالت�ص« 

نحو  وعلى  اإ�صارة  هنا  ون�صري  موزيل«.  »روبرت  لـ 

عابر اإىل اأّن الكّتاب الأربعة الأخريين ينحدرون من 

�صيا�صة  و�صعتهم  وقد  اأوروبية«،   »يهودية  اأ�صول 

والأدب  للفّن  واملعادية  الإق�صائية  النازي  النظام 

هذه.   
ّ
والديني  

ّ
العرقي التبويب  خانة  يف  احلديثني 

لفهم  وا�صعة  الآفاق  لنا  تفتح  الإ�صارة  هذه  اأّن  بيد 

�صخ�صية غونرت غرا�ص واأدبه. 

والر�صمية  العائلية  غرا�ص  ت�صييع  مرا�صم  وتذكرنا 

الأملان، ومنهم رئي�ص  الدولة   كبار 
ّ
وامتناع ممثلي

عن  غابرييل  امل�صت�صارة  ونائب  غاوك  اجلمهورية 

ة بعنوان »الت�صييع«  اإلقاء كلمة بهذه املنا�صبة، بق�صّ

 »جماعة 
ّ
لكاتب اأملاين جمايل لغرا�ص ومن موؤ�ص�صي

47« الأدبية يف اأملانيا والتي �صاهمت ب�صهرة غونرت 

منها  ونقتطف  �صنوره«  »فولفديرت�ص  وهو   غرا�ص 

ف�صمعت   ،
ّ
كر�صي على  اأقّف  „كنت  التايل:  املقطع 

جانبًا  وامل�صمار  املطرقة  وو�صعت  فنزلت  طرقًا. 

وفتحت الباب: فكان الليل واملطر. ففكرت اأّن هناك 

فقلت  املزراب  من  املياه  وهطلت  الباب.  طرق  من 

فرجعت،   “ هذا!  يا   : خلفي  نداًء  ف�صمعت  »نعم؟« 

وراأيت ر�صالة على الطاولة. فتناولتها. وقرع الباب 

ونزلت،  جانبًا  الر�صالة  فو�صعت  الدار.  اأ�صفل  يف 

من  لها  يا  فقلت  اأحداً.  اأر  مل  لكنني  الباب،  وفتحت 

البي�صاء  الر�صالة  فراأيت  جمدداً،  و�صعدت  م�صيبة. 

اأحد  تويف  رمّبا  فقلت  بال�صواد.  واملوؤّطر  الظرف 

اأ�صم  »اإّنني  اأنفي:  فقال  حويل.  من  وتطلعت  ما، 

مل  الرائحة  اأّن  اإذ  حّق،  »معك  فقلت  بخور“.  رائحة 

فتحت  ثّم  اأمر غريب«  وهذا  قبل.  تكن موجودة من 

اإعالن  فراأيت  جّيد  ب�صكل  نظارتي  ونظّفت  الر�صالة 

اأحد   
ّ
بحب يحظ  مل  »اإّنه  احلروف  وتهجيت  الوفاة. 

اليوم بعد معاناة حتمّلها  ول بكراهيته، وقد تويف 

ب�صرب �صماوي طويل: اهلل.

وكتب حتت النعي بحروف �صغرية. »�صيوارى جثمانه 

هذه  ت�صيبدويزفريدهوف(  )�صانت  مقربة  يف  الرثى 

الليلة وبهدوء تام«. 

فقلت: هل راأيت؟ لقد اأدركَك اأنَت اأي�صًا، يا اأّيها ال�صيخ 

العجوز، بلى، بلى. ثّم و�صعت النّظارة يف احلافظة 

ونه�صت«.

احلرب  بعد   ،1946 عام  �صنوره  كتبها  ة  الق�صّ هذه 

العاملية الثانية مبا�رصة والتي ا�صرتك فيها جنديًا 

اإليه  ينتمي  الذي  اجليل  هذا  فكان  مقاتاًل.  نازيًا 

وملّوثًا  نف�صيًا  حمطمًا  احلرب  من  خرج  قد  غرا�ص 
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»ثقافته  عن  �صيئًا  يعرف  ل  ويكاد  اأيديولوجيًا، 

خرية  وحاربوا  النازيون  دمرها  التي  الأملانية« 

ممثليها. فلم ير كّتاب »�صاعة ال�صفر« هوؤلء، ومنهم 

�صنوره وغرا�ص، �صيئًا اآخر �صوى الدمار ال�صامل وهو 

يعّم القارة الأوروبية برمتها؛ وخا�صًة اأملانية التي 

وفقدت  وراأ�صمايّل،   
ّ
�صيوعي �صطرين،  اإىل  انق�صمت 

ق�صمًا كبرياً من اأرا�صيها يف �رصق اأوروبا.

وكان املّفكر الأملاين »اأدورنو« قد ن�رص عام 1951 

مقالته حول »املجتمع ونقد الثقافة« والتي وردت 

بعد  الق�صيدة  »كتابة  اإّن  ال�صهرية  عبارته  فيها 

الأملان  الكّتاب  فاحتار  بربرّي«.  عمل  املحرقة 

الذي خرجوا تّواً اأحياًء من اأتون احلرب التي ا�صرتك 

فيها  قتل  جندي  ماليني  وع�رصة  مئة  نحو  فيها 

ن�صفهم ومنهم �صّتة ماليني اأملايّن، واأخذوا يبحثون 

والعرقية  القومية  والنزعة  احلرب  اأ�صباب  عن 

الأملانية  الثقافة  حا�رص  عن  ويت�صاءلون  والنازية 

ومبادرة   1947 عام  يف  فاجتمعوا  وم�صتقبلها. 

من كاتب اأملاين كان معتقاًل لدى اجلي�ص الأمريكي 

اأدبية  جمعية  واأ�ص�صوا  ري�صرت«  فينرن  »هان�ص  ا�صمه 

هذه  جنحت  وقد   »47 »جماعة  ا�صم  عليها  اطلقوا 

نقدّي جديد يحاكي  اأملاين  اأدب  اجلماعة يف تقدمي 

النازيون.  قتلها  التي  الأملاين  الأدب  روح  قلياًل 

له  اأ�صبح  الذين  الكّتاب  معظم  اجلماعة  و�صّمت 

»غونرت  ومنهم  بعد  فيما  الأملاين  الأدب  يف  �صاأن 

اآي�ص« و«هايرني�ص بول« و«اإلزا اآي�صنغر« و»اإنغبورغ 

ماغنو�ص  و»هان�ص  فالزر«   و»مارتني  باخمان« 

اإىل  انتمى  الذي   غرا�ص  وغونرت  اإن�صتن�صبريغر« 

اجلماعة عام 1955 . وقراأ غرا�ص ف�صوًل من روايته 

دفعًة  م�صهوراً  جعلته   1958 عام  ال�صفيح«  »طبل 

بلغت  التي  املجموعة  جائزة  على  فح�صل  واحدًة، 

فيما  غرا�ص  واعتربها  اأملاين  مارك  اآلف  خم�صة 

بعد اأهّم جائزة يف حياته. وكتب عن هذه اجلماعة 

يقول: »كان ذلك يف ربيع عام 1955 وكنت اآنذاك 

طالبًا لدى كارل هارتونغ يف املعهد العايل للفنون 

غرافيك  ور�صام  نّحاتًا  وكنت  برلني،  يف  الت�صكيلية 

ول اأعرف �صوى النحت واجلرافيك، لكنني كنت اأكتب 

اأ�صعاراً، فبدت هذه الق�صائد كافيًة بالن�صبة لزوجتي 

اجلنوبية  اأملانيا  اإذاعة  اإىل  لإر�صالها  و�صقيقتي 

ة 
ّ
اأّول مر فح�صلت على اجلائزة الثالثة. فكانت تلك 

اأركب فيها الطائرة من برلني اإىل �صتوجتارت ذهابًا 

اإىل برلني حيث كّنا ن�صكن يف قبو  واإّيابًا. ثّم عدت 

األيه« فوجدت برقية بريدية  يقع يف  �صارع »كونغ 

جاء فيها: »جماعة 47 �صتجتمع يف بيت روبنهورن. 

فاح�رص رجاًء واأجلب معك خمطوطًة«.

كانوا  حيث  ال�صرتاحة  فرتة  يف  هناك  اإىل  فذهبت 

»هل  و�صاألتني:  النادلة  فجاءت  القهوة،  يحت�صون 

فقدموا    . »نعم«  فقلت  اأي�صًا؟«  �صاعر  ح�رصتك 

وقال:  »ري�صرت«  مّني  تقدم  ثم  والقهوة.  البق�صماط 

»هل  اأنت هو ال�صخ�ص الذي اأو�صى اإيّل به؟ فما هو 

الدائرة.  هذه  اإىل  فدخلت  نعم،   اأخرى؟«  ة 
ّ
مر ا�صمك 

للغاية.  اأدبّيًا ومثرياً  ه  اأحد �صيئًا ما، راأيت ن�صّ فقراأ 

القليل.  اإل  الأديب  من  يبق  ومل  اجلميع  عليه  فهجم 

ن�صو�صها  خالل  من  اأعرفها،  كنت  امراأة  قراأت  ثم 

ال�صفحة  على  ظهر  الذي  مظهرها  خالل  ومن  اأّوًل 

اإنغبورغ  فكانت  �صبيجل«،  »دير  ملجلة  الرئي�صية 

املخطوطة،  قراءة  يف  �صعوبة  ووجدت  باخمان. 

اأمام وجهها وبدت كما  وكان �صعرها يتناثر دائمًا 

اأّن  يف  ففكرت  البكاء.  على  مو�صكة  كانت  اأّنها  لو 

عليها  هجموا  ما  واإذا  يل،  بالن�صبة  مهم  دافع  هذا 

تنتقد  مل  لكنها  بالكالم.  �صاأتدخل  فاإنني  ومزقوها 

ب�صّدة. وا�صتمرت الأمور على هذا املنوال: »اإنغبورغ 

»كال،  الأخرية«.  بقراءتها  مقارنًة  تغرّيت  باخمان 

اأمينة لنف�صها« وهكذا تراوح النقا�ص  اإّنها بقيت  بل 

وبداأ طق�ص النقد“.

�صّن  يف  وكان  يتحدث  كايزر«  »يواخيم  و�صمعت 

ال�صابعة والع�رصين مثلي، فتجمدت اأطرايف اإعجابًا به 

وكيف كان يتكلم بتدفق وياأتي باملراجع ويتحدث 

ال�رصقي،   
ّ
الربوي�صي النتماء  ببع�ص  ت�صي  ببالغة 

الذي جعلني ازداد اإعجابًا به. ثّم جاء دوري، وبعد 

يهم�صون  كانوا  الذي  النا�رصون  بي  اأحاط  القراءة 

يف اأذين بكلمات مده�صة من قبيل »دار ن�رص في�رص« 

الع�رص  الآن  �صيبداأ  فقلت  زوركامب«،  ن�رص  »دار  و 

اأي�صًا. وحاملا هممت  الذهبي. لكّنني كنت مت�صككًا 

اخلارج  يف  يقف  ما  اأحداً  راأيت  الجتماع  مبغادرة 
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وقد اأو�صى على �صيارة اأجرة و�صاألني »اإىل اأين تريد 

»ا�صمي  اإّن  قائاًل  يل   
ّ
واأ�رص  معًا  فركبنا  الذهاب؟« 

هولرر، واأرغب يف طبع بع�ص ق�صائدك«. فقلت يف 

نف�صي: والآن عليك اأن تتحدث، فهو ال�صخ�ص الوحيد 

اإىل جانبك.  ومل اأ�صمع �صيئًا من دور الن�رص الأخرى، 

اأّول  فطبعت  لوخرتهاند«  ن�رص  »دار  جاءت  اأن  اإىل 

الأول  الأدبي  العنوان  اأن  غري  يل.  �صعرية  جمموعة 

بالن�صبة يل كان فالرت هولرر فعاًل«.

ال�سيا�سة وت�سويق الأدب جتاريًا

تك�صف هذه العبارات التي ت�صي بالب�صاطة والرباءة 

للو�صول  كاماًل  برناجمًا  ال�صذاجة  حّد  ت�صل  التي 

غرا�ص  يكتف  فلم  ة. 
ّ
املر هذه  العاملية  ال�صهرة  اإىل 

اإمنا حاول  النازي،  بالكّتاب الأملان ذوي املا�صي 

الدميقراطي  ال�صرتاكي  احلزب  بقادة  الت�صال 

الذي كان حمافظ مدينة  براندت«  وخا�صًة »فيللي 

فالزر  مارتني  معه  وكان  به  فالتقى  اآنذاك.  برلني 

الذي انقلب من النازية اإىل ال�صيوعية وهان�ص فرينر 

ري�صرت موؤ�ص�ص جماعة 47 و»اأوفه يون�صون« الكاتب 

الأملاين الذي كان اأبوه م�صوؤوًل نازيًا اعتقلته القوات 

وكان   .1946 عام  املعتقل  يف  وتويف  ال�صوفيتية 

مبقاومة  وعرف  الي�صارية  ال�صخ�صيات  من  براندت 

للنازية وقد �صاهم يف احلرب الأهلية الأ�صبانية يف 

عام 1937 اإىل جانب اجلمهوريني وكان النازيون 

يعتربونه خائنًا لأّنه قاتل �صّد اجلي�ص الأملاين يف 

اأ�صبانيا اآنذاك. 

هذه  باأّن  براندت  بفيللي  اللقاء  بعد  غرا�ص  واأدرك 

براندت  حزب  من  فاقرتب  التاريخية،  فر�صته  هي 

جانبه  اإىل  ووقف  الدعائية  حملته  يف  و�صارك 

الأملاين  امل�صت�صار  �صنه  الذي  العنيف  الهجوم  اإثر 

وو�صفه  برندات  فيللي  على  »اأدناور«  الأ�صبق 

وبناء  اأملانيا  تق�صيم  يف  ال�صبب  واعتربه  باللقيط، 

زعيم  من  متامًا  بًا 
ّ
مقر غرا�ص  وبات  برلني.  جدار 

داخل  وا�صعة  �صعبية  له  ف�صمن  ال�صرتاكي،  احلزب 

جميع  يف  معروفًا  كان  اأمر  وهو  احلزب.  �صفوف 

ال�صواء،  على  الي�صارية  وغري  الي�صارية،  الأحزاب 

فّنانهم.  اأو  لكاتبهم  يروجون  احلزب  رفاق  اأّن  وهو 

بقدر  ناجحًا  �صيا�صيًا  الواقع  يف  غرا�ص  يكن  ومل 

جناحه يف جمال الأدب، وحّتى فّنه كان متوا�صعًا. 

ال�صيا�صية  ا�صتثمر عالقاته احلزبية بالأو�صاط  لكّنه 

اأّن  الأملانية لدرجة اأنه طمع يف من�صب وزير، غري 

اأمريكا  اإىل  برحالت  وعّو�صه  اآماله،  خّيب  براندت 

العامل  ف 
ّ
فتعر ال�رصقية،  واأوروبا  والهند  الالتينية 

على غرا�ص الكاتب وال�صيا�صي امللتزم. و�صار غرا�ص 

يكتب الر�صائل لرباندت وي�صدي اإليه الن�صائح ومنها 

له  �صيا�صي  �صعار  اإىل  احلزب  حولها  التي  ن�صيحته 

وهي » ت�صجعوا على تقدمي املزيد من الدميقراطية«. 

ردوده  اأ�صعاف  براندت  اإىل  غرا�ص  ر�صائل  وبلغت 

لأملانيا  م�صت�صاراً  اأ�صبح  بعدما  خا�صًة  عليها، 

الحتادية. ولعّل براندت كان يدرك يف داخله مدى 

ال�صخ�صية  ماآربه  لتحقيق  وانتهازيته  غرا�ص  متّلق 

ة 
ّ
لي�ص اإل. وخاطب غرا�ص امل�صت�صار براندت ذات مر

بالقول: »ومثلما ترى يف �صخ�صي ن�صرياً مو�صوعيًا 

بكم  معجب  فاإّنني  النتقاد،  حّد  اإىل  ل�صيا�صتكم 

حّدما«.  اإىل  يل  اأّبًا  باعتباركم  �رصط،  اأو  قيد  دون 

ورافق غرا�ص فيللي برندات يف اأّول زيارة يقوم بها 

م�صت�صار اأملاين اإىل اإ�رصائيل  وذلك يف عام 1973، 

حيث التقى غرا�ص برئي�صة الوزراء جولدا مائري.

دور الرتجمة يف حتقيق ال�سهرة 

وبات غونرت غرا�ص يدير نف�صه بنف�صه ويدّور جناحه 

ال�صفيح  طبل  رواية  عليه  اأ�صبغتها  التي  و�صهرته 

واأخذ  عديدة.  وترجمات  طبعات  يف  �صدرت  التي 

غرا�ص يدعي باأّنه كاتب عاملي اأكرث منه اأملايّن، واأّن 

حلقات  ينّظم  ف�صار  اأ�صدقائه.  اأف�صل  املرتجمني 

بهم  اأي كتاب جديد، فيجتمع  قبل �صدور  للرتجمة 

ال�صحفيني  من  وعدد  اأعماله  وحمقق  نا�رصه  مع 

الأخطاء.  من  الرتجمات  خلو  لي�صمن  وامل�صورين، 

يف  ي�صمن  لكنه  املعلنة،  احلجة  هي  هذه  وكانت 

لغة   اأو ع�رصين  ن�رص كتابه يف خم�ص ع�رصة  الواقع 

اأجنبية يف اآن واحد. وكان يهتم مبرتجميه اإىل حّد 

املرتجمني،  باآراء  خا�ص  كتاب  و�صدر  املبالغة، 

للتفاهم  واأهميته  غرا�ص  باأدب  بالطبع،  الإيجابية 

بني ال�صعوب وثقافاتها. 
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موؤ�ص�صات  حثيث  نحو  وعلى  غرا�ص  غونرت  واأ�ص�ص 

»لوبيك«،  مدينة  يف  غرا�ص  متحف  ومنها  عديدة 

نوبل  جائزة  وحامل  الأملاين  الكاتب  ولد  حيث 

لالآداب توما�ص مان واأقيم له متحف فيها، وموؤ�ص�صة 

جميع  وت�صّم  »برمين«  ولية  يف  غرا�ص  غونرت 

وموؤ�ص�صة  به  املتعلقة  والأفالم  الوثائقية  الأعمال 

كذلك  واأ�ص�ص  الروما.  غجر  ثقافة  لدعم  »بانكوك« 

جائزة األفريد دوبلني التي متنح للكّتاب كّل عامني. 

وعندما ا�صتبدل غرا�ص نا�رصه القدمي »لوخرتهاند« 

»�صتايدل«  وهو  بالأدب  له  عالقة  ل  �صاب  بنا�رص 

عليه  يعيب  كان  لوخرتهاند  اإّن  بالقول  ذلك  برر 

النتماء اإىل احلزب ال�صرتاكي الدميقراطي، رغم اأّن 

النا�رص نف�صه كان �صيوعّيًا. وعندما �صاألته عن الدافع 

اإّن هذا  قال  ال�صهولة،  بهذه  النا�رص  لتغيري  احلقيقي 

فاأجابهم  اأي�صًا  عائلته  اأفراد  عليه  طرحه  ال�صوؤال 

باأّنهم اختار نا�رصاً �صابًا كي ت�صتفيد منه اأ�رصته بعد 

فاإّنه  عجوزاً،  النا�رص  كان  ولو  نف�صه،  غرا�ص  رحيل 

اأو بعده بقليل فال ي�صتفيد منه  �صريحل قبل الكاتب 

الذي  امل�صاء  ذلك  غرا�ص يف  واأ�صاف  الورثة كثرياً. 

جمعنا به مع عدد من املرتجمني من خمتلف اأنحاء 

العامل، باأّن نا�رصه اجلديد هو ابن اأحد اأع�صاء احلزب 

ال�صرتاكي الدميقراطي، ف�صاًل عن اأّنه متخ�ص�ص يف 

طباعة الكتب الفنية ولوحات اجلرافيك التي ير�صمها 

غرا�ص بني احلني والآخر. 

ال�سرية الذاتية امللتب�سة

واإذا ما تناولنا ال�صرية الذاتية للكاتب والتي حملت 

الأخرى وهو  يقل غرابًة عن عنوان كتبه  عنوانًا ل 

»اأثناء تق�صري الب�صل« اأي اأّنه ا�صتخدم هنا »موتيفًا« 

هذا  ويف  كبري.  هدف  بلوغ  اأجل  من  متوا�صعًا 

فرقة  يف  جنديًا  كان  باأّنه  غرا�ص  اعرتف  الكتاب 

يف  ا�صرتك  واأّنه  ال�صيت،  ال�صيئة  اأ�ص«  اأ�ص  »فافن 

الرهط  اأفراد  جميع  قتل  وقد  املعارك  من  العديد 

الذي كان ينتمي اإليه. وقد اأنقذته ال�صدفة املح�ص 

اأو الالمعرفة يف الواقع من املوت املحقق، لأّنه مل 

طلب  وعندما  الهوائية.  اجة 
ّ
الدر ركوب  يعرف  يكن 

التي  الهوائية  الدراجات  بركوب  الرهط  اآمر  منهم 

يجيد  ل  اإّنه  غرا�ص  قال  اجلوار  يف  م�صفوفة  كانت 

للرهط  يوّفر  اأّن  العريف  منه  فطلب  اجة، 
ّ
الدر قيادة 

كّلهم  قتلوا  لكّنهم  الن�صحاب.  اأثناء  ناريًا  غطاًء 

من  تدور  عجالتها  و�صارت  اجاتهم 
ّ
در وانقلبت 

املمطرة  الغابة  اإىل  غرا�ص  ان�صحب  بينما  الأعلى. 

واملظلمة حّتى التحق بوحدة اأملانية اأخرى فاأ�صيب 

مع�صكر  يف  واأودع  عليه  القب�ص  القي  ثم  ب�صظية 

التقى  باأنه  التاأهيل. ويدعي غرا�ص   لإعادة 
ّ
اأمريكي

يف مع�صكر »باد اآيبلنغ« بـ »يوزيف رات�صنغر« الذي 

وحمل  بعد  فيما  الكاثوليكية  الكني�صة  بابا  اأ�صبح 

جنديًا  كان  وقد  ع�رص«  ال�صاد�ص  »بندكتو�ص  ا�صم 

نازيًا اإّبان احلرب العاملية الثانية.

ول نلم�ص يف الكتاب الذي يقع يف 480 �صفحة اأي 

العرتافات  �صوى  نرى  ل  بل  بالعمق،  تت�صم  فكرة 

ومنها  نهايته  وحّتى  الكتاب  بداية  منذ  املتتالية 

يف  نازيًا   �صابًا  كنت  »نعم،  املثال  �صبيل  على 

اأو  النهاية« �ص43.  الهتلري وموؤمنًا حتى  ال�صباب 

عماًل  ذلك  يكن  ومل  اجلّو،  �صالح  يف  م�صاعداً  »كنت 

حياة  من  حترراً  باعتباره  ع�صته  اإّنني  بل  تطوعيًا، 

يف  التطّوع  اختار  وقد   .76 �ص  اليومية«  املدر�صة 

على  نظيفًة  مراحي�َص  هناك  لأّن  الأملاين،  اجلي�ص 

حّد  على  والديه،  دار  يف  متوفراً  كان  مما  العك�ص 

قوله. �ص 77 اإىل 80. اأو »كان والدي يريد اأن يحمل 

اأمتّنى  كنت  الذي  والدي  الكارتونية،  حقيبتي  عّني 

والذي  اأ�صاًل،  موجوداً  يكون  ل  اأن  �صباي  طيلة 

ال�صيقة ذات  الذنوب املرتبطة بدارنا  حّملته جميع 

الغرفتني واملرحا�ص اجلماعي مع اأربع اأ�رص اأخرى؛ 

اأبي الذي اأردت اأن اأطعنه بخنجري الهتلري واأجهز 

عليه، والذي غالبًا ما طعنته يف خيايل« �ص116. 

وي�صدد غرا�ص يف مكان اآخر على اأّن »الأدب ل يعي�ص 

حدوة  وعلى  بعد  يقطع  مل  الذي  الثوب   
ّ
زر على  اإل 

ح�صان الفار�ص الرّماح التي اأزيل منها ال�صداأ ومن 

القبور  �صواهد  وعلى  املوت  على  الإن�صان  وقابلية 

التي ع�صفت بها الأعا�صري«، �ص 285.   

الثقافة الأحادية اجلانب

التي  واملتاأخرة  الأوىل  قراءاته  غرا�ص  وي�صتعر�ص 
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كتابات  ومنها  اأ�صلوبه  على  وا�صحًة  اآثارها  تركت 

الأملاين  البارك  ع�رص  من  وموؤلف  بالطبع  غوته 

»غرميل�صهاوزن« والذي يح�صب له اأ�صلوب الفرو�صية 

»طبل  يف  غرا�ص  ووظّفه   Picaresque ال�صاخر 

توما�ص  اإىل  عابرة  اإ�صارات  غرا�ص  واأ�صار  ال�صفيح« 

مان وغوتفريد بْن الذي الذي يعتربه غرا�ص »اأ�صتاذاً« 

عليها يف  ليحكم  الأوىل  ق�صائده  اأمامه  وقد و�صع 

واحد  بعام  بن  وفاة  قبل  اأي  اخلم�صينات،  منت�صف 

تقريبًا. لكّن غرا�ص مل يقدم تربيراً مقنعًا ملاذا اعترب 

بن اأ�صتاذاً ولي�ص ريلكه اأو بر�صت على �صبيل املثال 

واللذين مل يرد ذكرهما يف الكتاب قّط، وكذلك الأمر 

و»جان  كيللر«  و»غوتفريد  و»�صنت�صلر«  كافكا  مع 

وهيغل  كانط  عن  ف�صاًل  �صامي�صو«،  و»فون  باول« 

الفيل�صوف  اإىل  بجملتني  �ص 
ّ
تعر اأّنه  بيد  ومارك�ص؛ 

مناق�صة  يف  يتعّمق  اأن  دون  هايدغر  الوجودي 

اأفكاره، ومل يذكر بعبارة واحدة اأدب املنفى الأملاين 

النازيون  حرق  الذين  اأولئك  اأو  اأ�صاًل  واملنفيني 

كتبهم يف املحرقة ال�صهرية عام 1933 وكانوا من 

احلقبة  تلك  يف  وال�صعراء  والفنانني  الكّتاب  اأف�صل 

بالذات. 

تقدمي  يف  م�صهودة  مواقف  له  غرا�ص  اأن  و�صحيح 

اأملانيا، وكان يعزو  والالجئني يف  لالأجانب  الدعم 

ذلك اأي�صًا اإىل اأّنه كان لجئًا اأي�صًا ومهّجراً من وطنه 

يتحدث  مل  اأّنه  غري  الأملاين-البولندي.  »غدان�صك« 

ة واحدة عن الكّتاب الأملان الذين ينحدرون من 
ّ
مر

�صارتر  بول  جان  فعل  ما  غرار  على  اأجنبية  اأ�صول 

مع  »فران�ص فانون« و »ليوبولد �صنغور«، ومل يقدم 

يواجهون  اأّنهم  رغم  معنويًا،  اأو  ماديًا  دعمًا  لهم 

التمييز  من  ويعانون  كبرية  �صعوبات  الواقع  يف 

الأملانية.  الن�رص  ودور  املوؤ�ص�صات  قبل  من  الثقايف 

البلدان  بع�ص  لزيارة  بدعوات  يقبل  تراه  ذلك  ومع 

جهات  من  الدعوات  هذه  جاءت  لو  حّتى  العربية 

م�صبوهة للغاية.  

التوقيت املدرو�ض لإثارة الراأي العام

نتاجه  وعن  عنه  احلديث  يخفت  كّلما  غرا�ص  وكان 

جديدة  ق�صية  تفجري  اإىل  ي�صارع  ويتال�صى  الأدبي 

يف  وذلك  اله�صيم  يف  كالنار  �صتنت�رص  باأنها  يعلم 

جمتمع ا�صتهالكي على الأغلب يعي�ص على ال�صدمات 

فاأثار  واجلن�صية.  ال�صيا�صية  والف�صائح  واملفاجاآت 

غرا�ص �صّجًة عامليًة بق�صيدته »ما ينبغي اأن يقال« 

اإيران  نووية على  �صّن غارة  واإمكانية  اإ�رصائيل  عن 

لل�صامية  بالعداء  ذلك  عن  يتحدث  من  كّل  وو�صم 

وقال فيها »اإّن القّوة النووية لإ�رصائيل ت�صّكل خطراً 

رّد  مبثابة  جاءت  والتي  العاملي«،  ال�صالم  على 

البولندي  الأملاين  الناقد  كتبها  مقالة  على  متاأخر 

اأي�صًا  اخلم�صينات  منذ  غرا�ص  يعرفه  والذي  الأ�صل 

ران�صكي« وجعلت منها جملة  راي�ص  وهو »مار�صيل 

»دير �صبيجل« مو�صوعًا  رئي�صيًا و�صّورت ران�صكي 

ا�ص ميّزق رواية غونرت غرا�ص  على هيئة كلب ع�صّ

الأملانية والتي  الوحدة  ال�صخمة عن  »حقل وا�صع« 

الناقد الأملاين  وقف غرا�ص �صّدها،  وحملت مقالة 

عنوانًا مماثاًل وهو »ومما يجب اأن يقال«. 

ويف نهاية املطاف فقد وقع اختيارها على غونرت 

الأخالقية  للدوافع  نظراً  اأعماله  وترجمة  غرا�ص 

الق�صايا  من  والجتماعية  ال�صيا�صية  ومواقفه 

الأملانية والدولية. وكّنا نعترب م�صاركته يف احلرب 

حياته  يف   
ّ
جزئي تف�صيل  جمرد  الثانية  العاملية 

تاأثري  حتت  وقع   
ّ
غر �صاب  اتخذه   

ّ
عر�صي وقرار 

ع�صواً  كان  باأّنه  نعلم  نكن  ومل  النازية،  الدعاية 

يف فرقة القتل النازية »فافن اأ�ص اأ�ص« التي انتمى 

اإليها عن قناعة واإميان بتحقيق النت�صار الأملاين 

على ال�صعوب الأوروبية الأخرى. ولذلك جاء تن�صلنا 

اأي�صًا، حّتى واأن كنا   
ّ
منه بناًء على موقف اأخالقي

قد اأم�صينا اأعوامًا طويلة يف ترجمة اأهّم اأعماله اإىل 

اللغة العربية.  
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294\ �صاعر ومرتجم من املغرب.   

وال�صحفي  الكاتب  العامل  هذا  عن  رحل  اجلاري  العام  من  اأبريل  �صهر  يف 

اأبرز الوجوه يف عامل ال�صحافة  اأحد  اإدواردو غاليانو،  الأورغوايي  وال�صاعر 

والأدب يف اأمريكا الالتينية، ولد اإدواردو غاليانو يف الثالث من �صبتمرب من 

عام 1940 يف مونتفيديو، يف اأ�رشة مي�صورة من اأ�صول اإ�صبانية اإيطالية من 

جهة اأمه واأملانية غالية من ناحية الأب. قبل اأن ي�صري ا�صمه مكر�صا يف عامل 

ال�صحافة والأدب، وخالل مرحلة ال�صباب ا�صتغل اإدواردو غاليانو عامال يف 

م�صنع ور�صاما وناقل بعثيات وكاتبا عموميا وموظفا بالبنك... كما مار�ص 

العديد من املهن الأخرى..

 خالد الري�سوين\

 اإدواردو 

غاليـانــــو: 

ْوُت َذاِكـَرِة �سَ

ـار   النَّ



حينما   1960 بدايات  مع  ك�صحفي  عمله  بداأ 

امل�صهد  يف  موؤثرة  اأ�صبوعية  �صحيفة  اأ�صدر 

اأي  »مار�صا«  جريدة  هي  العام  ال�صيا�صي 

بتعاون  ال�صحيفة  هذه  حظيت  وقد  م�صرية، 

اأ�صماء بارزة يف عامل الأدب يف اأمريكا الالتينية 

من قبيل ماريو بارغا�ص يو�صا الكاتب والروائي 

والقا�ص  ال�صاعر  بينديتي  وماريو  البريويف، 

فرينانديث  وروبريطو  الأورغوايي،  والروائي 

ريطامار ال�صاعر الكوبي، والكاتب البورتوريكي 

جريدة  وبعد  ديني�ص،  مالدونادو  مانويل 

»مار�صا« الأ�صبوعية، �صين�رش يومية »اإيبوكا« 

على  �صدورها  �صيتوا�صل  التي  »مرحلة«  اأي 

امتداد �صنتني..

اإىل اهتماماته بال�صاأن   ويعترب غاليانو بالإ�صافة 

اأحد  اأ�صدر  اإذ  الالتينية،  اأمريكا  يف  ال�صيا�صي 

ال�صيا�صية  الأو�صاع  عن  التحليلية  الكتب  اأهم 

الالتينية  لأمريكا  والجتماعية  والقت�صادية 

وحتى  الكت�صاف  منذ  كقارة  تاريخها  مدى  على 

لأمريكا  املفتوحة  »الأوردة  فكتابه  الراهن،  وقتنا 

لتاريخ  نقدية  قراءة  اإعادة  بحق  يعترب  الالتينية« 

بالأ�صعة  ك�صفا  البع�ص  يقول  كما  اأو  القارة  هذه 

بال�صاأن  اهتمامه  فاإن  الالتينية،  اأمريكا  حالة  عن 

الإبداعي ل يقل عن اهتمامه بالتحليالت ال�صيا�صية 

عرب الكتابات ال�صحفية، لأنه كتب ن�صو�صا اإبداعية 

اأدبية ت�صتع�صي على الت�صنيف لأنها تتجاوز حدود 

�صعر والآخر  اأنه  اإذ ي�صنف بع�صها على  الت�صنيف، 

على اأنه ق�صة اأو مقالة، لكن من اأهم ما كتبه اإدواردو 

غاليانو: كتاب العناقات« الذي يجمع بني ن�صو�ص 

النقاد  يعتربها  التي  و»اأغنيتنا«  و�صعرية،  �رصدية 

الأورغواي،  يف  والديكتاتورية  املنفى  عن  رواية 

التي ي�صتعيد فيها  النار«  ال�صهرية »ذاكرة  وثالثيته 

فيه  ميزج  �رصد  عرب  الالتينية  اأمريكا  قارة  تاريخ 

اأحيانا من  بني التاريخي واملتخيل يف نرث يقرتب 

كالتايل:  الثالثة  الأجزاء  عنون  وقد  ال�صعر،  تخوم 

»الولدات: من خلق العامل حتى القرن ال�صابع ع�رص«، 

والتا�صع  ع�رص  الثامن  القرنان  والأقنعة:  »الوجوه 

نالت  وقد  الع�رصون«،  القرن  الريح:  و»قرن  ع�رص«،  

وزارة  بجائزة  ففازت  كبريا  احتفاء  الرواية  هذه 

الأمريكي  الكتاب  وبجائزة  الأورغواي  يف  الثقافة 

التي متنحها جامعة وا�صنطن.

  ويعترب غاليانو اأي�صا من ع�صاق كرة القدم املهتمني 

نادي  منا�رصي  من  فهو  وخارجها  بالده  يف  بها 

�صديقه  مثل  ذلك  يف  مثله  الأروغوايي  نا�صيونال 

ومواطنه ال�صاعر ماريو بينيديتي، وقد  كتب عن كرة 

حتت  القدم  »كرة  بـ:  عنونه  اأحدهما  كتابني  القدم 

»�صاحبة  بـ:  عنونه  والثاين  الظل«،  يف  و  ال�صم�ص 

اجلاللة: كرة القدم«. 

اإدواردو غاليانو اللتزام ال�صيا�صي وجتربة املنفى:

عرفت  يونيو1973،  من  والع�رصين  ال�صابع  يف 

بني  حتالف  اإىل  اأدى  ع�صكريا  انقالبا  الأورغواي 

الذي  اجلمهورية   ورئي�ص  الع�صكرية  املوؤ�ص�صات 

اأرغم على اإعالن حل الغرفتني املنتخبتني جمل�ص 

للدولة  جمل�ص  وت�صكيل  ال�صيوخ،  وجمل�ص  النواب 

الد�صتورية  املوؤ�ص�صات  مقام  ليقوم  بالتعيني 

�صلطتها  فر�صت  الدكتاتورية  اأن  ومبا  املنتخبة، 

على ال�صعب الأورغوايي بقوة ال�صالح والعتقالت 

فقد كان طبيعيا اأن ينتهي اإدواردو غاليانو وماريو 

واملبدعني  املثقفني  من  وغريهما  بينيديتي 

ال�صجن  يف  الي�صار  على  املح�صوبني  والكتاب 

الأورغواي،  يتم ترحيلهم ق�رصا بعيدا عن  اأن  قبل 

ومت  الأرجنتني،  يف  ملدة  غاليانو  اأقام  وهكذا 

املفتوحة  »الأوردة  كتابه  تداول  منع   ذلك  بعد 

لأمريكا الالتينية« من طرف الأنظمة الدكتاتورية 

والأرجنتني   الأورغواي  من  كل  يف  الع�صكرية 

جملة  اأ�ص�ص  الأرجنتيني  منفاه  ويف  وال�صيلي، 

ثقافية �صماها: » كر�صي�ص« اأي »اأزمة«، ويف �صنة 

1976 واأمام اإح�صا�صه باخلطر املداهم حلياته اإثر 

�صعود الدكتاتورية الع�صكرية بالأرجنتني رحل اإىل 
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اإ�صبانيا �صي�رصع يف كتابة ثالثيته  اإ�صبانيا، ويف 

ال�صهرية »ذاكرة النار« التي �صت�صدر �صنة 1984، 

اإىل  غاليانو  اإدواردو  �صيعود  بدايات 1985  ومع 

مونتيفديو، وبتعاون مع ماريو بينيديتي وهوغو 

الذين  وال�صحفيني  الكتاب  من  اآخر  وعدد  األبارو 

»مار�صا«،  الأ�صبوعية  جريدة  اإىل  ينتمون  كانوا 

اأي  »بري�صا«  جديدة  اأ�صبوعية  جريدة  �صيوؤ�ص�ص 

امل�صاعد  جمل�صها  يف  ع�صوا  بقي  وقد  »ثلمة«، 

اأ�صبح ع�صوا  حتى وفاته. وبني 1987 و 1989 

الذي  لال�صتفتاء«  امل�صاند  الوطني  »املجل�ص  يف 

النية  �صالحية  انتهاء  »قانون  لإلغاء  ت�صكيله  مت 

العقابية للدولة« الذي مت و�صعه يف دجنرب 1986 

املقرتفة  اجلرائم  يف  املتورطني  حماكمة  ملنع 

ما  الأورغواي  يف  الع�صكرية  الدكتاتورية  اإبان 

ح�صل   1999 �صنة  ويف   ،1985-1973 بني 

على  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  غاليانو 

وكان  لنا،  موؤ�ص�صة  من  الثقافية  احلرية  جائزة 

قد ح�صل من قبل وخالل منا�صبتني على جائزة 

روايته«  عن   1975 يف  كوبا:  يف  الأمريكيني 

وليايل  »اأيام  كتابه:  عن   1978 ويف   اأغنيتنا«، 

يحكي  يوميات  عن  عبارة  وهو  واحلرب«،  احلب 

حتت  يرزح  بلد  يف  �صحفي  معي�ص  ال�صارد  فيها 

القب�صة احلديدية لل�صلطة الع�صكرية يف الأورغواي 

والأرجنتني، يف مرحلة فظيعة تتميز بالعنف �صد 

كل املعار�صني واملختلفني الذين يجدون اأنف�صهم 

الق�رصية  ولالختفاءات  لالختطافات  عر�صة 

عن  اأي�صا  يحكي  الكاتب  لكن  باخلطاإ،  واأحيانا 

الأ�صياء  وكل  والطبيعة  والأبناء  وال�صداقة  احلب 

التي تغدو حمفزا للمقاومة وللحياة وللدفاع عن 

يعملون  من  �صد  ل�صوته  املرء  لرفع  اأو  ما  فكرة 

على ن�رص الرعب يف عتمة حرب قذرة وقا�صية �صد 

الختالف و�صد من ين�صدون احلرية.

يف �صنة 2004 �صاند غاليانو فوز حتالف اجلبهة 

الذي  باثكيث  طاباري  بقيادة  الي�صارية  املو�صعة 

�صينتخب رئي�صا للجمهورية، و�صيعاد انتخابه ملدة 

ثانية بعد ذلك، و يف �صنة 2005 وب�صحبة مثقفني 

اإ�صكييل  برييث  اأدولفو  مثل:  الي�صار  من  اأ�صا�صيني 

احلا�صل  الأرجنتيني  والنحات  والفنان  الكاتب 

على جائزة نوبل، وال�صاعر النيكاراغوايي اإرني�صتو 

علي،  طارق  الباك�صتاين  والكاتب  كاردينال، 

واملوؤرخ ورئي�ص حترير جريدة لوموند ديبلوماتيك 

ال�صينمائي  والكاتب  رامونيط،  اإغنا�صيو  الفرن�صية 

ال�صيا�صي الأمريكي �صاوول لنداو، التحق  والعامل 

بالقناة تيلي �صور الأمريكية لتينية بفنزويال وهي 

الأرجنتني،  من  كل  حكومات  مولتها  التي  القناة 

الأروغواي  نيكاراغوا،  الإكوادور،  كوبا،  بوليفيا، 

باتفاقية  القناة  هذه  ارتبطت  وقد  وفنزويال، 

التي  العربية  القناة  »اجلزيرة«  قناة  مع  تعاون 

بي  الـ:بي  مثل  اأخرى  قنوات  ومع  قطر،   من  تبث 

�صي الربيطانية والتلفزة ال�صينية والقناة الإيرانية 

اإيريب، كما وا�صل غاليانو الكتابة ون�رص مقالته 

ب�صكل منتظم يف جريدة » لخورنادا« املك�صيكية، 

العاملية  بالوجوه  التحق   2006 من  يناير  ويف 

املعروفة يف عامل الأدب والفن للمطالبة با�صتقالل 

ومن  الأمريكية  املتحدة  الوليات  عن  بورتوريكو 

املطالبة  فكرة  عن  دافعت  التي  الوجوه  هذه  بني 

ب�صيادة بورتوريكو مع غاليانو:  الروائي وال�صاعر 

الأرجنتيني  والروائي  بينديتي  الأورغوايي ماريو 

كارلو�ص  الربازيلي  وال�صاعر  �صاباتو  اإرن�صتو 

بابلو  الكوبي  والروائي  وال�صاعر  مون�صيفاي�ص 

اأرماندو فرينانديث وال�صاعر والروائي الإكواتوري 

والقا�صة  والروائية  اأدوم  اإنريكي  خورخي 

والقا�صة  والكاتبة  مانطريو  مايرا  البورتوريكية 

املو�صيقي  واملوؤلف  بيغا  ليديا  اأنا  البورتوريكية 

فقط  يكتفوا  مل  ميالني�ص،  بابلو  الكوبي  واملغني 

بورتوريكو،  �صيادة  واإعالن  با�صتقالل  باملطالبة 

بل وقعوا على اإعالن ا�صتقالل البالد عن الوليات 

املتحدة الأمريكية.
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ويف فرباير من عام 2007 اجتاز اإدواردو غاليانو 

لعالج  جراحية  عملية  بعد  �صعبة  �صحية  مرحلة 

يف  اأوباما  باراك  جناح  وبعد  الرئة...  �رصطان 

غاليانو  �رصح  الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات 

�صود  عبيد  طرف  من  بني  الأبي�ص  »البيت  قائال: 

واأود و اأمتنى األ ين�صى هو اأبدا ذلك«، و يف اأبريل 

هوغو  الفنزويلي  الرئي�ص  قدم   2009 عام  من 

املفتوحة  »الأوردة  كتاب  من  ن�صخة  �صافيث 

اأوباما  الأمريكي  للرئي�ص  الالتينية«  لأمريكا 

يف  لالأمريكيني  اخلام�صة  القمة  انعقاد  خالل 

بورتو اإ�صبانيا يف ترينيداد و طوباغو، مما اأحدث 

قليلة  �صاعات  يف  للكاتب  قيا�صي  رواج  عملية 

على الإنرتنيت، وحينما �صئل الكاتب عن احلادث 

فهم  على  قادران  �صافيث  ول  اأوباما  ل   « اأجاب: 

لأوباما  الكتاب  �صلم  هو]�صافيث[   ]...[ الن�ص 

باأف�صل ما يف العامل من نوايا ح�صنة، لكنه اأهدى 

لأوباما كتابا مكتوبا بلغة ل يعرفها، واإذن فاإن 

هذه احلركة كانت كرمية من �صافيث لكنها قا�صية 

وخالل  ال�صنة  نف�ص  من  مايو  ويف  ما...«.  �صيئا 

حوار اأجري معه �رصح: »لي�صت الوليات املتحدة 

الأمريكية وحدها التي زرعت الديكتاتوريات يف 

العامل بل هنالك اأي�صا بع�ص الدول الأوربية، ومع 

القادرون  اأنهم وحدهم  لو  كما  يح�صون  فهم  ذلك 

على تعليم الآخرين ما هي الدميقراطية«.

اأبريل  اإدواردو غاليانو يف الثالث ع�رص من  تويف 

من هذه ال�صنة ب�صبب �رصطان يف الرئة يف م�صقط 

من  العديد  وخلف  بالأروغواي،  مونتفيديو  راأ�صه 

والق�صة  ال�صحفية  املقالة  جمال  يف  املوؤلفات 

العديد  ترك  كما  واليوميات،  والرواية  وال�صعر 

على  ترتدد  التي  امل�صكوكة  والعبارات  اجلمل  من 

وغريهم  الالتينية  اأمريكا  �صكان  من  كثري  ل�صان 

�صتظل خالدة يتفوه بها هذا وذاك، كما نال العديد 

غري  و  الإبداعية  باإ�صهاماته  اعرتافا  اجلوائز  من 

الإبداعية، ومن اجلوائز والت�رصيفات التي نالها:

 1975 منا�صبتني:  يف  الأمريكتني  بيت  جائزة    -1

و1978 بكوبا الأوىل عن روايته »اأغنيتنا« والثانية عن 

يومياته: »اأيام وليايل احلب واحلرب«

1- جائزة األوا للنا�رصين الدامناركيني 1993

يف  الثقافة  وزارة  متنحها  التي  الوطنية  اجلائزة   -2

الإورغواي 1998

3- جائزة الكتاب الأمريكي )American Book Award( التي 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  وا�صنطن  جامعة  متنحها 

1998

 1999 لنان  ملوؤ�ص�صة  الثقافية  احلرية  جائزة   -4

ب�صانطايف يف الوليات املتحدة الأمريكية

 2010 الأدبي  داغرمان  �صتيغ  اأ�صدقاء  جائزة   -5

بال�صويد الذي يعترب جائزة نوبل للتمرد.

عن  لل�رصد 2011  اأرغيدا�ص  ماريا  جائزة خو�صيه   -6

جمموعته »مرايا« حكاية �صبه كونية. 

الفيدرالية  متنحها  التي  روكا  ديودرو  جائزة   _7

اجلامعية لبوينو�ص اأيري�ص لكونه قدوة ومثال بالن�صبة 

لل�صباب الأمريكي الالتيني.

8- جائزة األبا لالآداب والفنون 2012. 

غاليانو  اإدواردو  منح  عديدة  منا�صبات  يف  مت  كما 

الدكتوراه الفخرية يف العديد من اجلامعات يف اأمريكا 

الالتينية،

- الدكتوراه الفخرية من جامعة لهافانا 2001.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة ال�صلفادور 2005.

الفخرية من جامعة فرياكروث باملك�صيك  الدكتوراه   -

.2007

لقرطبة  الوطنية  اجلامعة  من  الفخرية  الدكتوراه   -

بالأرجنتني 2008.

- الدكتوراه الفخرية من جامعة غوادالخارا باملك�صيك 

.2013

من اأقوال اإدواردو غاليانو املاأثورة:

عن التغيري: نحن يف نهاية املطاف، ما نفعله لنغري ما 

نحن عليه«

اأنام على  اأنا  امراأة:  اأنام على �صفة  »اأنا  ال�صفاف:  عن 

�صفة الهاوية«

عن الإدانة: »القانون الأخالقي لنهاية الألفية ل يدين 

الظلم بل يدين الإخفاق«
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عن اأمريكا الالتينية: »تاريخ اأمريكا الالتينية هو تاريخ 

نهب املوارد الطبيعية«

الأم�ص واليوم  يلتقي  الغد: »ثمة مكان وحيد حيث  عن 

ويتعارفان ويتعانقان، ذاك املكان هو الغد«

عن قائد الفرقة: » اأُنظر اأيها الفتى، لو ولد بيتهوفن يف 

تاْكَواِرمْيُبو ل�صار قائد فرقة القرية«

عموديا  ميار�ص  لأنه  مذل  الإح�صان   « الت�صامن:  عن 

احرتاما  �صمنيا  ويقت�صي  اأفقي  الت�صامن  اأعلى،  ومن 

متبادل«

عن اليوم: »اأظن اأننا ولدنا اأبناء لالأيام لأن كل يوم له 

حكايته، ونحن خال�صة احلكايات التي نحياها«

ال�صديد من  التلف  اأ�صابها  �صيا�صة  ال�صيا�صة: »كلمة  عن 

كرثة اللم�ص حتى �صارت تعني كل �صيء ول تعني اأي 

�صيء، واإذن فاأنا ل اأثق كثريا يف البطاقة ال�صيا�صية«

يف  لل�صارع.  اأخرج  العناق،  عن  »اأنف�صل  العمر:  عن 

من  ليلتان  للقمر  دقيقا.  م�صيئا  القمر  َت�ِصُم 
ْ
ير ال�صماء 

العمر واأنا يل ليلة واحدة« 

من اأهم اأعمال اإدواردو غاليانو:

- الأوردة املفتوحة لأمريكا الالتينية

- اكت�صاف اأمريكا بعد مل يتحقق وكتابات اأخرى

- نحن نقول ل.

- مقلوب راأ�صا على عقب: مدر�صة العامل باملقلوب.

- ر�صالة اإىل ال�صيد الآتي.

- �صاحبة اجلاللة كرة القدم.

- كرة القدم حتت ال�صم�ص و يف الظل

- اأبناء الأيام.

- اأفواه الزمن.

- الكلمات ال�صائرة.

- املت�صكع عرب العامل

- اأغنيتنا

- اأيام وليايل احلب واحلرب

- ذاكرة النار )يف ثالثة اأجزاء(

- كتاب العناقات

- مرايا

- نوافذ

- حكايات ع�صق

- ن�صاء

و العديد من الكتب الأخرى... 

ن�سو�ض �سعرية لإدواردو غاليانو

من خوفنا

من خوفنا

تولد �صجاعتنا

ومن ريبتنا

يحيا يقيننا.

تعلن الأحالم 

واقعا ممكنا اآخر

والهذياناُت داعيا اآخر.

الِل يف م�صارات ال�صَّ

تْنَتِظُرنا اكت�صافات،

فلكي يعرث املرء على نف�صه ثانية

يجب عليه اأن يتيه.

يوم الكت�ساف )12 اأكتوبر(

اأنهم  الأ�صليون  ال�صكان  اكت�صف   1492 �صنة  يف 

هنود حمر،

واكت�صفوا اأنهم يعي�صون يف اأمريكا،

اكت�صفوا اأنهم عراة

واكت�صفوا اأن اخلطيئة موجودة،

ملك  جتاه  عليهم  واجبة  الطاعة  اأن  واكت�صفوا 

وملكة من عامل اآخر

واإله من �صماء اأخرى،

واأن ذلك الإله قد خلق اخلطيئة واللبا�َص

واأنه اأمَر اأن ُيْحَرَق َحّيًا كلُّ من يعُبُد ال�صم�َص

�َص واملطَر الذي ُيَبلُِّلَها.
ْ
والقمَر والأر

يوم املُختفني )30 غ�ست(

تُفون: خُمْ

املوتى بال قبوٍر،
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والقُبوُر بال اأ�صماٍء،

ْعُب،
ُّ
الن�صاُء والرجاُل الذين ابتلعهم الر

َغِنيَمة  اأو كانوا  ٍب 
ْ
َحر َغِنيَمة  ُهْم  الذين  ُع  �صَّ

ُّ
والر

ٍب.
ْ
َحر

واأي�صًا:

ُة، الغاباُت الأ�صليَّ

ُجوُم يف ليايل امُلُدِن، والنُّ

عْبُق الأْزهاِر

وَطْعُم الثِّماِر،

ْتها الَيُد، �صائُل التي َخطَّ
َّ
الر

املقاهي العتيقة حيُث كاَن هنالك وقٌت لإ�صاعِة 

الوقِت،

اِرِع. ُكرُة الَقَدِم يف ال�صَّ

احَلقُّ يف امل�ْصِي

�ِص، َنفُّ واحَلقُّ يف التَّ

امِلَهُن امَلاأُموَنُة، 

ُموَنُة، وامَلَعا�َصاُت امل�صْ

َباٍن البيوُت بال ُق�صْ

والأْبَواُب ِبال اأقفاٍل،

ُّ
الإْح�صا�ُص اجلماِعي

ُك.  امُل�ْصرَتَ
ُّ

َواحِل�ص

ِة )30 مار�ض( َيْوُم اخِلْدَمِة املَْنزليَّ

.
ٌ
َماُروَخا لي�َص لها ُعْمر

ِكي �َصْيئًا، َوِمْن اأْعَواِمَها اِبَقِة ل حَتْ عْن اأْعواِمها ال�صَّ

الالِحَقِة ل َتْنَتِظُر �َصْيئًا.

 مَلْ َتُكْن ل جِميَلًة ول َب�ِصَعًة ول بنْيَ َبنْي.
َ
ِهي

مْم�ِصَكًة  َقَدَمْيَها  ِجُر 
ْ
ر جُتَ  

َ
َوِهي �ِصي  مَتْ َكاَنْت 

ي�ِص
ِّ
ِة الر ِبامِلْنَف�صَ

اأِو امِلْكَن�َصِة اأِو املْغَرَفِة.

. َظًة َكاَنْت تْغُمُر راأ�َصَها بنَي الَكِتَفنْيِ ُمَتَيقِّ

. ْكَبَتنْيِ
ُّ
َوناِئَمًة َكاَنْت ُتْغِرُق َراأْ�َصَها بنْيَ الر

�ِص
ْ
ِحيَنَما ُيَحدُِّثوَنَها َتْنُظُر اإىَل الأر

ْمَل. ِمْثَل َمْن َيُعدُّ النَّ

اَرْت َلَها َذاِكَرٌة. ِا�ْصَتَغَلْت يِف ُبُيوٍت الآَخِريَن ُمْنُذ �صَ

 َقطُّ َمِديَنَة ِليَما،
ْ
مَلْ ُتَغاِدر

َها مَلْ َتْعرُثْ  َلْت َكِثرياأً ِمْن َبْيٍت ِلَبْيٍت َلِكنَّ َتَنقَّ

َقطُّ َعَلى َذاِتَها يِف اأيِّ َبْيٍت،

ْت ُمَعاَمَلُتَها َكَما  ْت َعَلى َمَكاٍن َحْيُث مَتَّ اأِخرياً َعرَثَ

َلْو َكاَنْت اإْن�َصانًا

اٍم َقِليَلٍة َغاَدَرْتُه َلِكنَّها َبْعَد اأيَّ

َها َبَداأَْت تَتَعلَُّق ِبُحبِِّه. ِلأنَّ

احَلقُّ يِف الَهَذَياِن

َماذا لْو َهَذْيَنا ِلُهَنْيَهٍة؟

َنا ُعُيوَنَنا اأْبَعَد ِمَن الَعاِر
ْ
ر ماَذا لْو �َصمَّ

ِكٍن؟ َن ِبَعامَلٍ اآَخَر مُمْ ِلَنَتَكهَّ

ُموِم �َصَيُكوُن الَهَواُء َنِقّيًا ِمْن ُكلِّ ال�صُّ

اِوِف الإْن�َصاِن الَِّتي ل َتْن�َصُا َعْن خَمَ

ِة. وَعِن الأْهَواِء الإْن�َصاِنيَّ

َواِرِع يِف ال�صَّ

اَراُت �َصَت�ْصَحُقَها الِكالُب يَّ ال�صَّ

يَّاراُت، َّ
ا�ُص َلْن َتُقوَدَها ال�ص والنَّ

َها احَلَوا�ِصيُب، ولْن ُترَبْجِمَ

ِكْت،
ْ
َمار

ْ
وِبر َيَها اأ�ْصَواُق ال�صُّ َوَلْن َت�ْصرَتِ

واأْي�صًا لْن ُي�َصاِهَدَها التِّْلَفاُز،

ِة َفالتِّْلَفاُز �َصَيُكفُّ َعْن اأْن َيُكوَن اأَهمَّ اأْفَراِد الأ�رْصَ

اَلِة. َو�َصُيَعاَمُل ِمْثَل امِلْكَواِة اأِو الَغ�صَّ

ُن ِبَقاُنوِن اجِلَناَياِت َجِرمَيُة الَبالَدِة  مَّ �َصُت�صَ

اأْو  َملُِّك  ِللتَّ َيِعي�ُصوَن  الِذيَن  اأوَلِئَك  ُفَها  َيْقرَتِ الِتي 

ْبِح
ِّ
للر
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ِعَو�َص اأْن َيِعي�ُصوا لأْجِل الَعْي�ِص َفَقْط

ُه ُيَغنِّي اِئُر ُدوَن اأْن َيْدِري اأنَّ ِمْثَلَما ُيَغنِّي الطَّ

ُه َيْلَعُب. ْفُل ُدوَن اأْن َيْدِري اأنَّ َوِمْثَلَما َيْلَعُب الطِّ

رَي �ُصَجَناَء يف اأيِّ َبَلٍد ِفْتَياٌن َوَلْن َي�صِ

ِة وَن اأَداَء اخِلْدَمِة الَع�ْصَكِريَّ ُف�صُ
ْ
َير

َغُبوَن يف اأَداِئَها.
ْ
رُي اأولِئَك الِذيَن ير َبْل �صَي�صِ

ول اأَحَد �َصَيِعي�ُص لَكي يْعَمَل

 َنِعي�َص.
ْ
َنا �َصَنْعَمُل َجِميعًا ِلَكي َلِكنَّ

وَن ُم�ْصَتَوى ال�ْصِتْهالِك اِديُّ  الْقِت�صَ
َ
ي َوَلْن ُي�َصمِّ

»ُم�ْصَتوًى َمِعي�ِصّيًا«،

وا َعَدَد الأ�ْصَياِء امُلَتَملََّكِة َكما َلْن ُي�َصمُّ

َجْوَدَة َحَياٍة،

َكْنَد
ْ
بَّاُخوَن اأنَّ الَكر َوَلْن َيْعَتِقَد الطَّ

َيُروُق َلُه اأْن َيِتمَّ َغْلُيُه َحّيًا.

ُخوَن اأنَّ الُبْلَداَن
ِّ
َوَلْن َيْعَتِقَد امُلوؤَر

َيُروُقَها اأْن َيِتمَّ َغْزُوَها،

وَن اأنَّ الُفَقَراَء ا�ِصيُّ يَّ َوَلْن َيْعَتِقَد ال�صِّ

َيُروُق َلُهْم اأْن َيْلَتِهُموا الُوُعوَد،

يَلًة �َصَيُكفُّ الْحِتَفاُل عْن اأْن َيُكوَن َف�صِ

ول اأَحَد، ل اأَحَد  �َصُيَعاِمُل ِبِجدٍّ اأَحداأً

ل يُكوُن َقاِدراً َعلى اأْن َي�ْصَخَر ِمْن َذاِتِه.

َة ْحِريَّ �صَيْفِقُد امَلْوُت َوامَلاُل �ُصْلَطَتُهَما ال�صِّ

ْذُل َل النَّ وَلْن َيَتَحوَّ

ٍل. َوِة اإىَل �َصيٍِّد َفا�صِ ْ ل ِب�َصبِب الَوَفاِة ول ِب�َصبِب الرثَّ

ل الغَذاُء �َصَيُكوَن �ِصْلَعًة 

ًة، اِريَّ ْفَقًة جِتَ ُل �صَ َوا�صُ ول التَّ

َل لأنَّ الغذاَء والتَّوا�صُ

اِن. اِن اإْن�َصاِنيَّ َحقَّ

ل اأَحَد �َصَيُموُت ُجوعًا

ْخَمِة. ُه ل اأَحَد �َصَيُموُت ِمَن التُّ لأنَّ

َوارِع َلْن ُيَعاَمُلوا َكما َلْو َكاُنوا ِنَفاَياٍت، اأْطَفاُل ال�صَّ

َة اأْطَفاُل �َصَواِرَع. ُه َلْن َيُكوَن َثمَّ لأنَّ

كاُنوا  َلْو  َكما  ُيَعاَمُلوا  َلْن  الأْغِنَياُء  َوالأْطَفاُل 

اأْمَواًل،

ة اأْطَفاٌل اأْغِنياء. ُه َلْن َيُكوَن َثمَّ لأنَّ

ُة َلْن َتُكوَن اْمِتَيازاً للَقاِدِريَن َعَلى اأَداِئَها والرتبيَّ

َقاِدِريَن  َغرْيُ  ُهْم  الِذيَن  َلْعَنَة  َيُكوَن  َلْن  والُبوِلي�ُص 

َعَلى َخَدَماِتِه.

اِن اِميَّ يَّ ْواأَماِن ال�صِّ ُة التَّ ِّيَّ
الَعْدُل َواحُلر

ِهَما َلنْيِ َعْن َبْع�صِ امَلْحُكوُم َعَلْيِهَما ِبالَعْي�ِص ُمْنَف�صِ

َعَلى  َكاِهاًل  َقنْيِ  ُمْلَت�صِ ِللَِّقاِء  َجِديٍد  ِمْن  �َصَيُعوَداِن 

َكاِهٍل.

ُنوَناُت �َصاَحِة اأيار  َجْنِتنِي جَمْ
ْ
يِف الأر

َن ِمَثاًل ِل�َصالَمِة الذِّْهِن ْ �َصَي�رصِ

َن النِّ�ْصَياَن ُهنَّ َرَف�صْ ِلأنَّ

. يِّ يف اأْزِمَنِة الَعْفِو اجَلرْبِ

ُح َبْع�َص الأْخَطاِء حِّ �َصُة �َصُت�صَ مُّ امُلَقدَّ
والَكِني�َصُة الأُ

يِف اأْلَواِح ُمو�َصى

اِد�َصُة ُة ال�صَّ يَّ َو�َصَتاأُمُر الَو�صِ

اِلْحِتَفاَء ِباجَل�َصِد.

ًة اأْخَرى يَّ الَكِني�َصُة �َصُتْمِلي اأْي�صًا َو�صِ

ِبيَعَة الَِّتي اأْنَت ُجْزٌء ِمْنَها« »�َصْوَف َتْهَوى الطَّ

َحاَرى الَعامَلِ َو�َصُيَعاُد َت�ْصِجرُي �صَ

وِح.
ُّ
َحاَرى الر َو�صَ

الَياِئ�ُصوَن �َصَيْمَتِلُئوَن ِبالأَمِل

اِئُهوَن �َصَيِتمُّ الُعُثوُر َعَلْيِهْم، والتَّ

ِط الْنِتَظاِر
ْ
َلَقْد َيِئ�ُصوا ِمْن َفر

ِط َبْحِثِهْم.
ْ
َوَتاُهوا ِمْن َفر

اِيِلنَي َكاَء يف الَوَطِن وجُمَ �َصَنُكوُن �رُصَ

َتِلُك ِلُكلِّ َمْن مَيْ
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اإَراَدَة اجَلَماِل َواإَراَدَة الَعْدِل

اَن ُوِلَد ُوِلَد اأيَّ

وَعا�َص َحْيُثَما َعا�َص

ُدوَن اأْن َتُهمَّ َوَلْو َقِلياًل

َمِن. ُحُدوُد اخَلَراِئِط ول ُحُدوُد الزَّ

َو�َصَنُكوُن َغرْيَ ُمْكَتِمِلنَي ِلأنَّ الَكَماَل

ِهيَب ِلالآِلَهِة.
َّ
 الْمِتَياَز الر

ُّ
�َصَي�ْصَتِمر

، لِكْن يف َهَذا الَعامَلِ

اِلِف يِف َهَذا الَعامَلِ الأْخَرِق والتَّ

�َصَنُكوُن َقاِدِريَن على الَعْي�ِص ُكلَّ َيْوٍم َكَما َلْو َكاَن 

َل الَيْوَم الأوَّ

َوُكلَّ َلْيَلٍة َكَما َلْو َكاَنِت اللَّْيَلَة الأِخرَيَة.

اِمَتٌة ُحُروٌب �سَ

َلَقاِت، ل َيْنَفِجُر ِمْثَل الَقَناِبِل َول ُيَلْعِلُع ِمْثَل الطَّ

اِمِتنَي، ْمٍت، َيْقُتُل ال�صَّ اجُلوُع َيْقُتُل يف �صَ

اُء َوُعَلَماُء الَفْقِر ٍء، اخُلرَبَ
ْ
َعْنُهْم َنْعِرُف ُكلَّ �َصي

َنًة: يَّ َيْدُر�ُصوَنُهْم َوُيَقدُِّموَن َلَنا ُمْعَطَياٍت حُمَ

َما ل َياأُكُلوَنُه،

ما ل َي�ْصَتِغُلوَن ِبِه،

َكْم َعَدُدُهْم،

َما ل َيِزُنوَن،

ما ل َيِقي�ُصوَن،

َتِلُكوَن، َما ل مَيْ

ُروَن ِبِه، ما ل ُيَفكِّ

ُتوَن َعْنُه، وِّ ما ل ُي�صَ

ما ل ُيوؤِْمُنوَن ِبِه،

َنا َفَقْط اأْن َنْعِرَف مَلاذا ُهُم الُفَقَراُء ُفَقَراٌء. َيْنُق�صُ

ُجوِن، ُهْم َقْتَلى احُلُروِب َواأ�رْصَى ال�صُّ

ِح،
ْ
ر َواِعُد الَقاِبَلُة ِللطَّ ِف، ال�صَّ َت التَّ�رَصُّ َواِعُد حَتْ ال�صَّ

�ٍص، ِبال َبْيٍت وِبال َطِريٍق.
ْ
ِبال اأر

اأَيُكوُن الُفَقَراُء ُفَقَراًء

َنُحَنا َماأَكَلَنا  ِلأنَّ ُجوَعُهْم مَيْ

ُيُهْم َيْك�ُصوَنا؟
ْ
وُعر

رُي َعَلْيِه َحاُلَنا ِبُدوِنِهْم؟ َما الَِّذي َكاَن �َصَي�صِ

اخَلْوُف 

َنَب َجَبٍل.
ْ
َباٍح َما اأْهَدْوَنا اأر يف �صَ

َحَمُلوُه اإىَل الَبْيِت يف َقَف�ٍص.

َهاِر َفَتْحُت َلُه َباَب الَقَف�ِص. ِف النَّ ِعْنَد ُمْنَت�صَ

ُعْدُت اإىَل الَبْيِت يف امَل�َصاِء

َفَوَجْدُتُه َكَما َتَرْكُتُه:

َكاَن َداِخَل الَقَف�ِص،

َباِن، قًا بالُق�صْ ُمْلَت�صِ

ِة. ِّيَّ
ر َتِع�ُص َخْوفًا ِمَن احْلُ

ْ
َير

اِمُل اخَلْوُف ال�سَّ

الِذيَن َيْعَمُلوَن َيَخاُفوَن ُفْقَداَن َعَمِلِهْم.

الِذيَن ل َيْعَمُلوَن َيَخاُفوَن

وا اأَبداً َعَلى َعَمٍل. اأّل َيْعرُثُ

َبِع. َمْن ل َيَخاُف اجُلوَع َيَخاُف ِمَن ال�صَّ

رْيَ َعَلى الأْقَداِم اَراِت َيَخاُفوَن ال�صَّ يَّ َحاُب ال�صَّ اأ�صْ

اَراُت. يَّ َوامُل�َصاُة َيَخاُفوَن اأْن َتْدَه�َصُهُم ال�صَّ

َر َذكُّ ُة َتَخاُف التَّ الدِّمُيْقَراِطيَّ

َواللَُّغُة َتَخاُف الَقْوَل.

وَن َيَخاُفوَن ِمن الَع�ْصَكِريِّنَي املَدِنيُّ

ِف احُلُروِب. وَن َيَخاُفوَن ِمْن َتَوقُّ والَع�ْصَكِريُّ

ُهَو َزَمُن اخَلْوِف.

ُجِل
َّ
اأِة ِمْن ُعْنِف الر

ْ
َخْوُف امَلر

ُجِل ِمِن اْمَراأٍَة ِبال َخْوٍف.
َّ
َوخْوُف الر

و�ِص وَخْوٌف ِمَن الُبوِلي�ِص. َخْوٌف ِمَن اللُّ�صُ
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َخْوٌف ِمْن َباٍب ِبال اأْغالٍق،

وِمْن َزَمٍن ِبال �َصاَعاٍت، 

وِمْن ِطْفٍل ِبال ِتْلَفاٍز،

َمٍة َخْوٌف ِمْن َلْيٍل ِبال اأْقَرا�ٍص ُمَنوِّ

َوَخْوٌف ِمْن َنَهاٍر ِبال اأْقَرا�ٍص ُمَنبَِّهٍة.

َخْوٌف ِمَن احَل�ْصِد

وَخْوٌف ِمَن الُعْزَلِة،

ا َكاَن َخْوٌف مِمَّ

ِكُن اأْن َيُكوَن، ا مُيْ ومِمَّ

َخْوٌف ِمَن امَلْوِت

َوَخْوٌف ِمَن احَلَياِة.

الَعامَلُ

َرُجٌل ِمْن �َصْعِب ِنيْغوا

ِّ
اِحِل الُكولوْمِبي َعَلى ال�صَّ

َماِء.  اإىَل ِعَناِن ال�صَّ
َ
َتِقي

ْ
ا�ْصَتَطاَع اأْن َير

ا َعاَد، َحَكى، مَلَّ

َة ِمَن الأَعايِل، َل احَلَياَة الإْن�َصاِنيَّ ُه َقْد َتاأمَّ َفَقاَل: اإنَّ

ِغرَيِة.  ِمَن النِّرَياِن ال�صَّ
ٌ
نا َبْحر وقاَل: اإنَّ

َما  ُكلِّ  َبنْيَ  اخَلا�صِّ  ْوِئِه  ِب�صَ َي�ْصَطُع  �َصْخ�ٍص  ُكلُّ 

َواِء ى ِمَن الأ�صْ َتَبقَّ

َة َناَراِن ُمَتَماِثَلَتاِن، َلْي�َص َثمَّ

ِغرَيٌة َة ِنرَياٌن َكِبرَيٌة َوِنرَياٌن �صَ َثمَّ

وِنرَياٌن ِبُكلِّ الأْلَواِن،

يِح،
ِّ
َة اأَنا�ٌص ِمْن ِنرَياٍن َهاِدَئٍة ل َتاأَبُه ِبالر َثمَّ

اَراٍت، الأ الَهَواَء �رَصَ ُنوَنٍة مَتْ َواَُنا�ٌص ِمْن َناٍر جَمْ

َول  يُء  ُت�صِ  
َ
ِهي ل  َبْلَهاُء،  ِنرَياٌن  النِّرَياِن،  َبْع�ُص 

ِرُق  حُتْ
َ
ِهي

ْغَبِة
َّ
ِة الر َلِكنَّ اأْخَرى ُت�ْصِعُل احَلَياَة ِمْن �ِصدَّ

َظُر اإَلْيَها ُدوَن اأْن َتْطَرَف الَعنْيُ ِكُن النَّ ُه ل مُيْ َحدَّ اأنَّ

َوَمْن َيْدُنو ِمْنَها َي�ْصَتِعُل.

يف �َسِريٍر ما ِبَخِليِج ُكوِريْنَث

يٍر ما ِبَخِليِج ُكوِريْنَث يف �رَصِ

يِف اأْزِمَنِة الُيوَناِن الَقِدمَيِة

ُل اْمَراأٌة ْوِء َناٍر َتَتاأمَّ َعَلى �صَ

اِئِم  ِلَع�ِصيِقَها النَّ
َّ
الَوْجَه اجَلاِنِبي

. لُّ َوَعَلى اجِلَداِر َيْنَعِك�ُص الظِّ

ي، َطِجُع اإىَل َجاِنِبَها �َصَيْم�صِ الَع�ِصيُق الَِّذي َي�صْ

ي  ِب، �َصَيْم�صِ
ْ
ي اإىَل احَلر َباِح الَباِكِر �َصَيْم�صِ يِف ال�صَّ

اإىل امَلْوِت.

ي، ، َرِفيُق �َصَفِرِه، اأْي�صًا �َصَيْم�صِ لُّ َوالظِّ

ْحَبِتِه �َصَيُموُت. ْحَبِتِه، َويِف �صُ ي ِب�صُ �َصَيْم�صِ

اللَّْيُل َبْعُد َما َيَزاُل ُمْدَلِهّمًا.

اأَُة َجْذَوًة ِمْن َبنْيِ اجَلَذَواِت
ْ
َتْلَتِقُط امَلر

. لِّ يَط الظِّ �ُصُم عَلى اجِلَداِر حُمِ
ْ
َوَتر

.
َ
ي �صِ َهِذِه اخُلُطوُط َلْن مَتْ

 َتْعِرُف ذِلَك.
َ
َلْن ُتَعاِنَقَها، َوِهي

.
َ
ي �صِ َها َلْن مَتْ َلِكنَّ

ْعِب َثَقاَفُة الرُّ

ُه ِخْلَقَتَك ِبال ِرَياٍء  ُي�َصوِّ
ُّ
ِئي

ْ
ال�ْصِتْعَماُر امَلر

مْيَنُعَك ِمَن الَقْوِل

مْيَنُعَك ِمَن الِفْعِل

مْيَنُعَك ِمَن الَكْيُنوَنِة

َقاِبِل ُيْقِنُعَك   بامْلُ
ُّ
ِئي

ْ
ال�ْصِتْعَماُر الالَمر

رُيَك َة َم�صِ ِباأنَّ الُعُبوِدَيّ

َوِباأنَّ الَعْجَز َطِبيَعَتَك

ُه َلْي�َص ِبالإْمَكاِن الَقْوُل ُيْقِنُعَك ِباأنَّ

َلْي�َص ِبالإْمَكاِن الِفْعُل

َلْي�َص ِبالإْمَكاِن الَكْيُنوَنُة.

الُيوُتوْبَيا
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الُيوُتوْبَيا يف الأفِق،

، اأْدُنو خْطَوَتنْيِ

.  خْطَوَتنْيِ
َ
َفَتْبَتِعُد ِهي

اأْم�ِصي َع�رْصَ خطَواٍت َفرَيُْك�ُص

ي. الأفُق َع�رْصَ خطواٍت َنْحَو الأَقا�صِ

َمْهَما َم�َصْيُت،

َق ِبَها اأَبداً. َفَلْن اأحْلَ

ما الَِّذي ُتِفيُدُه الُيوُتوْبَيا؟

لأوَلِئَك ُتِفيُد: يف امَل�ْصِي.

َعُة ا�سِ التَّ

َمُم ِبيْتُهوِفْن َحاَل �صَ

ُدوَن اأْن َي�ْصَتِطيَع ال�صِتَماَع ول حتَّى لُنوَتٍة َواِحَدٍة

ا�ِصَعِة. ِمْن �َصْمُفوِنَيِتِه التَّ

َوَحاَل امَلْوُت ُدوَن اأْن َيْعَلَم

َعْن ُمَغاَمَراِت َوَنَكَباِت 

َراِئَعِتِه.

ُك
ْ
َلَقْد اأْعَلَن الأِمرُي ِبي�ْصَمار

 ُمْلِهَمُة
َ
ا�ِصَعَة ِهي اأنَّ التَّ

. ايِنِّ اجِلْن�ِص الأمْلَ

َوَباُكوِننُي ِا�ْصَتَمَع ِفيَها

ِة. ِويَّ و�ِصيَقى الَفْو�صَ مِلُ

َها �َصَتُكوُن ْلز اأْعَلَن اأنَّ اإجْنِ

ِة. َن�ِصيَد الإْن�َصاِنيَّ

َها اأْكرَثُ  َتاأى اأنَّ
ْ
َوِليِننُي ار

َثْوِرية

ِة. يَّ ِمْن َن�ِصيِد الأمَمِ

ُفوْن َكاَرَيان َقاَد َعْزَفَها يف ُكوْن�ِصريُتو

اِزيِة ِمْن اأْجِل احُلُكوَمِة النَّ

�َص ِبَها
َّ
َو�َصَنَواٍت َبْعَد َذِلَك َكر

ِة.
َّ
ا احُلر َوْحَدَة اأوروبَّ

اَحَبِت ا�ِصَعُة �صَ التَّ

امُلَقاِتِلنَي الَكاِميكاَز الَياَباِنيِّنَي

وُتوَن ِمْن اأْجِل اإْمرَباُطوِرِهْم، الِذيَن َكاُنوا مَيُ

ِذيَن َوَهُبوا َحَياَتُهْم اَحَبِت امُلَقاِتِلنَي الَّ َو�صَ

اِت. دَّ ُكلِّ الإْمرباُطوِريَّ َوُهْم ُيَكاِفُحوَن �صِ

َكاُنوا  ِذيَن  الَّ اأوَلِئَك  َطَرِف  ِمْن  اإْن�َصاُدَها  مَتَّ  َلَقْد 

ُيَقاِوُموَن

َة اِنيَّ الَهَجَماِت الأمْلَ

ُ ِبَها ِمْن َطَرِف ِهْتِلر َنُّ َكَما مَتَّ الرتَّ

ٍع َناِدَرٍة َفِة َتَوا�صُ الِذي يف َع�صْ

َقاَل اإنَّ ِبيْتُهوِفن

.
ُّ
ِقيِقي ُهَو الُفوْهُرُر احْلَ

ِة يَّ دَّ الُعْن�رُصِ ُبول ُروِبي�ُصون َتَغنَّى ِبَها �صِ

و َجُنوِب اإْفريْقيا يُّ َوُعْن�رُصِ

ا�ْصَتْعَمُلوَها ُمو�ِصيَقى ُعْمٍق

َتْيِد.
ْ
ار يف الدَِّعاَيِة لالأبَّ

ا�ِصَعِة يِف َعاِم 1961 َوَعَلى اإيَقاِع التَّ

ِلنَي.
ْ
َتَفَع ِجَداُر ِبر

ْ
ار

ا�ِصَعِة َويِف َعاِم 1989 َوَعَلى اإيَقاِع التَّ

ِلنَي.                 
ْ
�َصَقَط ِجَداُر ِبر
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