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5
* جزء من مادة أطول.    

وجهها،  على  واحلرية  النعمة  اأث��ر  يتبدى 

اليابانية، تلعب بالكامريا م�صورة  ة 
ّ
بي

َ
ال�ص

اخل�رضاء،  الأكمات  و�صط  لينابيع  م�صهدا 

بني  وت��اأم��ل  برتكيز  خمتلفة  زواي���ا  وم��ن 

اللقطة والأخرى.. وثمة حيوانات و�صيادون 

والأ�صجار..  الأكمات  و�صط  الكادر  يعربون 

يف  ال�صينما  معهد  يف  طالبة  انها   
ُ

فكرت

طوكيو وتعد فيلم التخرج. ورمبا متتد ب�صلة 

�صاحب  )كريو�صافا(  الياباين  املخرج  اىل 

كان  الذي  و)را�صمون(  ال�صتة(  )ال�صاموراي 

يلقب بالقي�رض.. ولع اليابانيني والكوريني 

اجلنوبيني بالت�صوير والكامريات ملفت يف 

�صمن  كان  لو  حتى  ومكان،  بلد  من  اأك��ر 

يحمل  ول  واللونية  اجلغرافية  املنظومة 

والإث��ارة  للغرابة  تدعو  التي  الفروق  تلك 

ة.
ّ
الب�رضي

j h j

اجُل���زر  ه��ذي��ان  يف  م�صرت�صلة  الينابيع 

اأعنف  �صهد  لبحٍر  املياه  اأعماق  يف  الليلي، 

اجُلزر  املتحاربة،  اجليو�ش  املواجهات بني 

تعنيها  ل  و�صناجبها،  وقرودها  ينابيعها، 

من   
ْ
ادع��ت مهما  البلهاء  املواجهات  تلك 

عظمة وجمد.. انها نائمة حتلم بني �صفاف 

الأبدية.

j h j

حتى  مقفرة  �صماء  موح�ش،  �صم�ش  �صوء 

من عبور �صحابة، ع�صفور وحيد يتنزه بني 

ينقر  ك��ان  بالأم�ش  والأغ�����ص��ان..  اجل��ذوع 

الغائم  الف�صاء  على  نا�رضاً  يدي،  من  اخلبز 

رفيف ال�صالم واملحبة.

j h j

اأيه... يا اآ�صيا، كنت تت�صلقني اأحالم الطهارة 

وامل�صلحني  الفال�صفة  خيال  يف  والعدالة 

حلموا  الذين  اأولئك  الغابرة،  الأزم��ان  عرب 

حلموا  بالنيزفانا،  الروحية،  بال�صعادة 

عقود  غ��ري  م��ن  العميم  الن�����ص��اين  ب��اخل��ري 

معرتك  الفاجرة  اآ�صيا  اأي��ه...  مواثيق-  ول 

ُتباع  حيث  احل��ادة،  امللتهبة  التناق�صات 

حني  بخ�صة،  باأثمان  اأرواحها  مع  الأج�صاد 

غــــروب �آ�سيــــوي )تايالند(

احلـــلم واملـــــتاه



يزدهر �صوق النخا�صة ويهيمن رجال املال 

احلياة  مفا�صل  على  الو�صيعة،  بقيمهم 

لكن  ا�صتغاثة،  �رضخة  تطلقني  وامل���وت... 

يف  زم��ن  منذ  ت���واروا  لقد  ي�صمعك،  اأح��د  ل 

)كونفي�صيو�ش(  يا  �صموعك  اأين  الن�صيان.. 

ال�صوئية  واأميالك  )ماو(  يا  خطاباتك  اأين 

�صني  حيث  البداية..  بخطوة  ق�صفتها  التي 

التجار  لنفايات  �صخم  م�صتنقع  احلداثة 

وقيم ال�صتبداد..

اأي��ن اأن��ت ي��ا )لوت�����ص��و( اأي��ه��ا ال��ب��وذا ال��ذي 

اجل�صع  عن  بعيداً  الأ�صلي  بالن�صان  حلمت 

متون  يف  هانئني  ينامون  انهم  والأذى؟... 

عنوًة  جنرهم  فلماذا،  والن�صيان:  التاريخ 

اآ�صيا  القذارة والنحدار..  واإكراها اىل راهن 

حنجرة  يف  الفارغة  الزجاجة  اأيتها  اآ�صيا، 

الدمان.

j h j

الآ�صيوية،  ال�صماء  بها  جتود  غيمة  من  اأما 

طول  بعد  املهاجرة  الطيور  بها  لت�صتظل 

رحلة، من لهيب هذه الهاجرة..

j h j

الروؤو�ش،  على  ترتبع  وال�صم�ش  اآخ��ر،  يوم 

الذي  اأن��ا  والب�رض..  ال�صماء  اأفئدة  ملتهمة 

 
ّ
اأتى من اأجل الظالل الداكنة والغيوم.. علي

اأمري واأذهب مثل اخلواجات، اىل  اأتدبر  اأن 

م�صادة  وزي��وت  �صم�صية  ب�صحبة  البحر 

ن�صمة  اأو  قادمة  عّل غيمة  ال�صوء..  ل�رضا�صة 

تلطف هذا اليبا�ش..

j h j

الرجل امل�صن الوحيد يجل�ش دائما يف ركن 

بالكاد  كتاب،  اأو  جريدة  مع   وبعيد،  منزٍو 

يلتفت اىل حركة ال�صخب العالية للذاهبني 

ال�صباحي،  والقادمني، وقت وجبة الفطار 

من فرط تنوع ماأكولتها وتراكمها، تختزل 

وجبات النهار بكامله، حيث تنفتح ال�صهية 

الفرتا�ش،  ذروة  اىل  فت�صل  اأ�صحاء،  لب�رٍض 

لبة معركة، ميدانها ال�صحون 
َ

فيما ي�صبه ج

باأنواعها  اللحوم  والأب��اري��ق:  وامل��الع��ق 

ميكن  ل  وما  والأجبان،  والألبان  والفواكه 

�صمن  الوجبة  اأن  ومب��ا  واإح�����ص��اوؤه..  ه 
ّ
ع��د

على  التخزين  فيكون  الفندق،  غرفة  �صعر 

وح��ده  وم��ن��ط��ق��ي��ًا..  م�����رضوع��ًا  النحو  ه��ذا 

فلول  عليه  تقادمت  ال��ذي  الوحيد  الرجل 

عدا  برفقته  اأح��د  ول  والأح���داث،  ال�صنوات 

ياأبه ل�صخب املاأدبة  الكتاب والذكريات ل 

احلياة  يف  ماأدبة  اآخر  وكاأمنا  امل�صهودة، 

)الإفطار الأخري( بدل )الع�صاء الأخري(.

من  له  تبقى  وم��ا  بكتابه  الوحيد  الرجل 

وجه  ي�صبه  ال��ذي  وجهه  وح��ي��اة،  اأح���الم 

ذروة  من  الهابط   
ْ

الن�رض بتجاعيد  )بيكيت( 

اىل �صفح، لكن �صفح الكاتب اليرلندي كان 
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»مل  يقول  حني  باري�ش  يف  )كلوين(  مقهى 

نكون  يومًا  له  نحجز  اأن  املوت  منا  يطلب 

فيه غري م�صغولني«.

j h j

من فرط احلرارة ووهجها الذي ل يطاق يف 

هذا البلد الآ�صيوي )تايالند( اأو مملكة �صيام 

خمي�ش  ظبية  عنها  كتبت  والتي  قدميا، 

اإحدى رحالتها، وهي  �صمن انطباعات يف 

جتد  مل  باأنها  الكوين،  الرتحل  يف  املوغلة 

اأدبًا ذا بال يف هذه البالد حتديداً، لي�ش عرب 

ترجمة عربية فح�صب، وامنا يف عامل اللغة 

الجنليزية ال�صا�صع البحث والرتجمة!!

 خطط التجوال، 
ُ
يف هذا اليوم احلار، اختزلت

اىل واحدة، هي النزول اىل حو�ش ال�صباحة 

يف الفندق الذي حتيط به متاثيل الكاجنرو 

والفيلة، وحيوانات اأخرى تنفر من اأفواهها 

وخراطيمها املياه، ومن بطونها واأع�صائها 

فيه..  وم��ن   احلو�ش  على  تتبول  وكاأمنا 

�صياح من خمتلف الأعمار، ل يثري وجودهم 

الب�رض  والأل��ف��ة..  ال��وداع��ة  اإل  ال�صدفوي 

من  تقت�صيه  مبا  الأوط��ان  يغادرون  حني 

اىل  يدلفون  وقيود  والتزامات  م�صوؤوليات 

الهدوء وتلك الخوة الن�صانية التي تتجلى 

 اإل يف 
ّ

يف التعامل وال�صلوك، وهي ل تتي�رض

النف�صال والرتحال.

طليعة  ول  هكذا  ببطء  مي�صي  �صيء  ك��ل 

�صحب يف الأفق.. فجاأة ينزل رجل هرم اىل 

امل�صبح ويحدث ارجتاجًا رهيبًا، لي�ش ب�صبب 

ج�صد �صخم، فهو بالغ الهزال وال�صعف، لكن 

�صدمة ال�صعور املقرف التي قفزت معه اىل 

وتقادم  هرمه  اىل  بال�صافة  فهو  املياه.. 

�صحنة مر�صية  ينبئ عن  والعزلت،  العقود 

بالبتعاد  الأم��ر  ت��دارك  حاولت  خميفة.. 

الأخرى من امل�صبح، حيث فتاة  ال�صفة  اىل 

من  اأه��رب  كاأمنا  العمر،  مقتبل  يف  يانعة 

وغوايتها،  احلياة  فتنة  اىل  امل��وت  �صبح 

فمجرد وجودي بجوار الفتاة �صكل نوعًا من 

ل  قرف  اأو  و�صيك  انهيار  من  وحماية  اأمن 

�صفاء منه.

املجهولة،  احل��ام��ي��ة  تلك   
ْ
ذه��ب��ت وح��ني 

وجدتني جمرداً من اأي مقاومة اأمام ال�صبح 

اجلاثم.. اأخذت حاجياتي ب�رضعة وهربت..

لحقا اأح�ص�صت بوخز ال�صمري، اذ كيف اأهرب 

اأغالب  اإزاءه   
ُ
كنت ب��ريء،  م�صن  رج��ل  من 

حني  مدمران  وكالهما  وال��ق��رف،  العطف 

وب�صحنٍة  العمر،  اأرذل  اإىل  الن�صان  ي�صل 

وبائية منفرة..

مراآة  اأنف�صنا يف  روؤية  من  ناجت  هل خوفنا 

اأولئك الذين حّطمهم املر�ش والزمان؟!

j h j

�صماء الغروب متتطيها مواكب �صحب جهمة 

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

7



والأم��ه��ات  احل��روب  قتلى  مواكب  قامتة، 

ة.. 
ّ
اجلماعي مقابرها  اىل  ذاهبة  الثكاىل، 

املليء  البحري  ال�صارع  على  متنزهون 

خمتلفة..  واأع����راق  اأم��اك��ن  م��ن  ب��احل��ف��ر، 

اأوروبية تتمايل بلبا�صها اخلفيف وج�صمها 

يف  ق 
ّ
وحت���د ال��ع��ْذب  الن�صيم  م��ع  الرهيف 

وجنائز،  قتلى  فيه  ت��رى  ل  يقينا  الأف���ق.. 

ة ملراقبة ال�صم�ش وهي 
ّ
حم�ش هواية جمالي

تغيب يف البالد الغريبة.. �صورة من ال�صور 

رحلة  األبوم  اىل  �صت�صيفها  )الجزوتيكية( 

�صغري  معبد  مات 
ّ
جم�ص الأق�صى..  ال�رضق 

للبوذا، يوؤدي بع�ش املارة انحناءة القدا�صة 

ويعربون.

ت�صتوطن  جرائها  مع  عرجاء  كلبة  وثمة 

اأ�صفل املعبد تالعب الهواء واملارة.. طالئع 

عا�صفة من جهة البحر.

 الإ�رضاع  يف الذهاب اىل الفندق لأحتمي 
ّ
علي

فانقالبات  ال��ق��ادم.  ال�صيول  ف 
ْ

ع�ص م��ن 

دائما  مفتوحة  الأقا�صي  هذه  يف  الطق�ش 

على الحتمال واخلطر.

j h j

ن�صيت اأن )ابريل( هو �صهر الأمطار واأعيادها 

الف�صول، يكون  البالد، هكذا دورة  يف هذه 

وال��ربك��ة،  وال��ب��ذار  امل��ط��ر  اب��ري��ل عيد  يف 

�صتودع ال�صماء وجهها الالفح تاركة للغيوم 

كانت  مان 
ُ
ع يف  الأك��رب.  ز 

ّ
احلي والأم��ط��ار 

اأكر من ذي قبل.  العام  ال�صماء بخيلة هذا 

مل ت�صقط اأمطار، وتطاول اجلفاف ال�صاحق، 

والغبار الذي يحتل الأر�ش والب�رض واجلبال..

واأخ��ذ  نافذتي  اأم���ام  طائر  ح��ّط  بالأم�ش 

ي�صدح باإحلاح كاأمنا يبث خطابًا اأو نبوءة 

اىل العامل املحيط.. تبعته )بومة( على نف�ش 

ل  متتابع  وبنرب  النبوئي  ال�صوتي  الن�صق 

ينقطع..  ومبا اننا ل نعرف قطعا لغة الطيور 

الأ�صلية  الأق��وام  تلك  تعرفها  كانت  مثلما 

التي ل تف�صل بني »الف�صاء والزمان« وهذا 

هايدجر  مثل  فال�صفة  مفهومًا،  تابعه  ما 

ومريلو بونتي، عرب اإعالئهم من �صاأن اخلربة 

ة.
ّ
احلي

مثل  نح�صها  لكننا  الطيور،  لغة  نعرف  ل 

ال�صوت  الناطقة عرب  الطبيعة  بقية حيوات 

 
ُ
بقيت العميق،  ال�صمت  عرب  اأو  واملو�صيقى 

الأ�صوات، مت�صفحا كتاب  تلك  م�صغيًا اىل 

.»
ّ
)ديفيد ابرام( »تعويذة احل�صي

»ان املطر يهطل والطائر حّط على غ�صن يف 

فجاأة  ومتعبًا،  رهقا 
ُ
م يبدو  وكان  الأعلى، 

حتدث بكلمات وا�صحة )اأخي.. اأخي ما الذي 

�صوف يحدث؟(..

الرجل العجوز من ال�صامان، اأ�صيب بالذهول 

من ذلك ال�صوت والقلق من تلك الر�صالة. بعد 

ذلك هطلت الأمطار بغزارة ملدة ت�صعة اأيام 

اأغرقت الدببة يف جحورها وخلفت فو�صى 
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عظيمة. عند ذلك فهم النا�ش ما عناه الطائر 

بكالمه لكن من بني كل الطيور، يكون الرائي 

املقّطمة«  البومة  هو  واملنجم،  واملتنبي، 

الطق�ش  الأكر معرفة نبوئية باأحوال  وهي 

ة من الأر�صاد الفلكية 
ّ
ون�رضة الأحوال اجلوي

عند قبائل  )الكويكون(..

املدن  تغمر  �صكوبًا  دمي��ًا  الأمطار  هي  ها 

الوحيد  امل�صن  الرجل  والغابات..  واحلقول 

وب�صيء  ممتع�صًا  بدا  )بيكيت(  ي�صبه  الذي 

هذه  يقطع  مل  فهو  يتحرك..  ة 
ّ
الع�صبي من 

لكنه  والغيوم،  املطر  اأج��ل  من  امل�صافات 

يعود اىل كتابه وتدوين الرقع واملالحظات 

كتعوي�ش عن خيبة الطق�ش، هو القادم من 

بالد الغيوم الكثيفة والأمطار.

j h j

ات�����ص��ال م��ن زوج��ت��ي... ون��ح��ن يف غمار 

�صوت  بو�صوح   
ْ
�صمعت وال��ك��الم،  احلديث 

كما  ذكرها  رمب��ا  ال��ع��ايل..  وهديره  املطر 

جوف  يف  الأودية  بهدير  با�صتمرار  يذكرين 

مان يف 
ُ
ذلك الليل البالغ الكثافة والرقة بع

الأزمنة الغابرة، واأحتفتني بر�صالة تت�صمن 

هذا املقطع ال�صعري املوّفق:

 املطر الذي غمرين
ُ

»�صوت

عرب اآلف الأميال

بلّل قلبي بقطراته... الآن

يف بالد الغبار تغّطي ال�صم�ش غيمٌة..

 من هاتفك يف غفلٍة
ْ
تراها هربت

من الكالم«..

j h j

الوافدين  الق�صم املخت�ش ب�صوؤون  اأحمد من 

العرب اىل امل�صت�صفى، دائما ي�صاألني ب�صدق 

كاأمنا  فيها،  ع��رات  ل  وبعربية  واإحل���اح، 

هو اأحد اأبنائها: ملاذا اأنتم العرب، ومل يقل 

ة، 
ّ
القومي الآ���رضة  فكرة  كاأمنا  اخلليجيني، 

بقيت قارة يف وعي من هم غري العرب، اأكر 

تاأتون  ملاذا  واهتمامهم،  وعيهم  يف  منها 

وال�صت�صفاء  للعالج  اأف��واج��ًا،  بالدنا  اىل 

 
ُ

ومن كرة القادمني يف هذا ال�صياق، �رضت

والرتباك،  احلرية  يف  اأتخبط  واأنا  ات�صاءل 

ة؟! 
ّ
اإن كان لديكم م�صت�صفيات ومراكز �صحي

يتوفر  ل  التي  الإمكانيات  اأ�صحاب  اأنتم 

لدينا  موجود  الف�صاد  الأدنى.  ها 
ُّ
حد لبلدنا 

بحكومة  حمكومون  الآن  ونحن  اأي�����ص��ا، 

ة مع �صيخوخة امللك الد�صتوري ذي 
ّ
ع�صكري

الفكر الغربي يف ال�صيا�صة والجتماع. لكن 

العام  امل��ال  م�صادرة  لدرجة  عندكم  هل 

ل�صالح فئة معدودة من النا�ش، هل احلروب 

تنفجر  حتى  ت��ه��داأ  ان  م��ا  التي  الطاحنة 

ب�صورة اأق�صى، هل الت�صلط وال�صتبداد؟ اإنني 

اأمتنى  كوين  والالمنطق،  احلرية  يف  اأتخبط 

حال  يف  وامل�صلمني  العرب  ب��الد  اأرى  اأن 

اأف�صل مثلما كانت يف القرون الغابرة؟!
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الرحلة  هول  من  دائ��خ  واأن��ا  اأجيبه؟  مب��اذا 

هذه  على  اأ���ص��ك��رك  اأح��م��د،  اأخ��ي  الليلية.. 

�صمنيًا  واأن��ت  جتاهنا،  املتقدة  العاطفة 

 على بع�ش ما اأنت م�صغول به..
َ
اأجبت

واأنا  وه��دوء،  بحث  اىل  بحاجة  وامل�صاألة 

الليل،  ط��وال  فيها  اأمن  مل  رحلة  من  ق��ادم 

ة 
ّ
بري م�صافات  نقطع  �صيارتك  اىل  ومنها 

الفرتة  هذه  يف  وب�رضاحة  ق�صرية..  لي�صت 

اأريد اأن اأبعد هواج�ش واأ�صئلة من هذا القبيل، 

رمبا نلتقي يف وقت اأف�صل..

وهي  الق�صم  نف�ش  من  )ف��ري��دة(  ال�صت  اأم��ا 

الفحو�ش  اىل  امل�صت�صفى  يف  ت�صطحبني 

ملاذا   
ُ
عرفت لقد  القول:  بادرتني  والأطباء، 

اأكر  العام  يف  عيونك  بفح�ش  مهتم  اأن��ت 

 ذل��ك من 
ُ
م��ن م���رة، لن��ك )ك��ات��ب( ع��رف��ت

يتاآكل،  »الن�صان   
ْ
واأردف��ت )جوجل(  خالل 

هي  هذه  غ��داً،  يتدهور  اليوم  ن�صلحه  وما 

اجلالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى  الب�رض،  حال 

والكرام«..

احلكمة  ه��ذه  على  ف��ري��دة  �صت  ي��ا  ���ص��ك��راً 

ناق�ش(  اأنا  )وهوه  احل�صيفة..  ة 
ّ
املاأ�صاوي

هكذا يقولون يف م�رض، حني نكون يف غمار 

موقف نحلم باخلروج منه وياأتي من يزيد 

الطني بلة، حتى لو كان على حق و�صدق.

النتائج  كانت  الفحو�صات،  ا�صتكمال  بعد 

النزول  عملية  جن��اح  يف  خا�صة  ج��ي��دة، 

الأ�صود، اأو الإنزال، اإذ اأن املر�ش اإنزال عدواين 

على اجل�صد.. وكذلك الفحو�صات العامة عدا 

ما..  وحمية  حيطة  اىل  بحاجة  تفا�صيل 

الطبيب  قول  يف  امل��رة  هذه  املفاجئ  لكن 

اأن ثمة )ورما( �صغرياً يف  اأن الأ�صعة تظهر 

 خمت�صًا يف هذا الع�صو.. 
ُ
الرئة، ومبا اإين ل�صت

فلديه  الخت�صا�صي  اىل  ال��ذه��اب  فعليك 

الكلمة الف�صل.. الخت�صا�صي لن يتواجد اإل 

الذي  الق�صري  الزمن  هذا  وعرب  يومني،  بعد 

الهواج�ش  بي   
ْ
لعبت وثقياًل،  طويال  اأ�صبح 

يكون  رمبا  )ورم(  التوهمات..  وافرت�صتني 

وهو  ي��ع��رف؟  م��ن  املع�صل،  امل��ر���ش  ذل��ك 

�صديقي  وتذكرت  ودقيق،  �صعب  مكان  يف 

املر�ش  هذا  ب�صبب  رحل  الذي  �صامل  حلمي 

ال��ذي ب��داأ يف ال��رئ��ة، واأج��ري��ت ل��ه عملية 

الع�صكري  امل�صت�صفى  يف  �رضيعة  جراحية، 

يف القاهرة الأكر كفاءة بني امل�صت�صفيات، 

على اثر تدخل من ال�صديق �صاكر عبداحلميد 

املرحلة  تلك  يف  للثقافة  وزي��راً  كان  حني 

والعربي،  امل�رضي  التاريخ  يف  النتقالية 

امللتب�صة  والعالمات  الروؤى  كانت  هكذا  اأو 

تقول.. لكن بعد العملية بفرتة رحل ال�صاعر 

الأكر اأماًل ومرحًا..

�صتى،  ودروبا  مذاهب  الهواج�ش  بي   
ْ
ذهبت

البعيد..  ال�صقع  هذا  يف  وحيد  واأنا  خا�صة 

اأهداين  وتذكرت الراحل ه�صام �رضابي الذي 

اللحظة  يكتب  وفيه  ب��ريوت،  يف  كتبه  اأحد 

انه  وا�صنطن  يف  الطبيب  ل��ه  ق��ال  ال��ت��ي 
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م�صاب باملر�ش اإياه... كيف اأخذته الظنون 

الطفولة،  غيبوبة  يف  وذه��ب  والتوهمات 

 
ْ
وجتّلت فل�صطني  يف  الأوىل  مرابعها  اىل 

وكاأمنا  الطازجة  الربيئة  تفا�صيلها  اأمامه 

العائلة،  فيه،  ل��د 
ُ
و ال��ذي  البيت  بالأم�ش: 

الدروب رفاق الطفولة الأوىل... الخ. لكني ل 

اأح�ش اإل باللخبطة الذهنية والوحدة وفكرت 

اأخرى،  حيوات  يف  التنا�صخ  اأو  بالتقم�ش 

النذر  حتيطه  للبوذا  متثال  يف  اأح��دق  واأن��ا 

الذي  الطبيب،  والقرابني... حتى جاء موعد 

ق يف �صورة الأ�صعة على ال�صا�صة، وقال: 
ّ
حد

انه لي�ش هناك اإل كي�ش دهني، ول اأرى اأي 

عليك  �صهرين  وبعد  اخلطورة،  اأو  للقلق  داع 

اإعادة  اأن تعيد الفح�ش الذي ل يحتاج اىل 

هذا  يف  رمبا  املر�ش  احلا�رض..  الوقت  يف 

املنحى اأفظع من املوت اذا ا�صرت�صدنا ب�»اأبي 

قور« يف ما ي�صبه و�صفه عزاء، باأن اخلوف 

املدمر والأمل لي�ش يف املوت واإمنا يف توقعه 

موجودين،  نكون  ل  ياأتي  فحني  وترقبه، 

بالوجود  ممتلئني  نكون  يكون،  ل  وح��ني 

اأخذ  اأن الفيل�صوف الغريقي  واحلياة.. يبدو 

املوت كحدث �صاعق واختطاف مباغت ل 

اأو  لَنَف�ش  �صغرية  فر�صة  ل�صحاياه  يرتك 

تفكري... فكيف بلحظة الحت�صار وافرتا�صها 

)التوقع(  باب  يف  يدخل  هذا  رمبا  الأليم.. 

الذي يكدر �صفو احلياة من غري داع يف هذا 

ال�صياق من التفكري الفل�صفي..

يف  يوقعك  لأنه  امل��وت،  من  اأفظع  املر�ش 

يطول  اللذين  والرتقب  التوقع  متاهة  قلب 

اأملهما، مبا يعنيه من تعكري الروؤية واحلياة، 

�صاحبها  متني  اىل  اأحيانا  يف�صي  الذين 

ا�صتمرار  اأج��ل  من  لكن  وال��زوال،  الختفاء 

حياتنا باأقل فداحة، علينا التم�صك بو�صفة 

ة، اأو هكذا نحاول.
ّ
اأبي قور ال�صحي

j h j

حني اأجاب الطبيب، ان لي�ش ثمة من خطر، 

تذكرت ال�صديقة الروائية هدى بركات، يف 

حداد،  قا�صم  مع  )بالرتوكاديرو(  باري�ش 

يف  للع�صاء   خليفة،  مار�صيل  اىل  ذاهبني 

اهلل  يا  لهدى:   
ُ
قلت ك��ل��و(...  )�صان  منطقة 

بالتلفون  منتظرة  دقائق،  قالت:  من�صي، 

اأدخن  مل  واأن��ا  ة، 
ّ
الطبي الفحو�صات  نتائج 

لي�ش  ان  النتائج،  ج��اءت  اأي��ام،  ثالثة  منذ 

ثمة خطر ما.. اأخرجت هدى علبة ال�صجائر، 

قائلة: »اإذن نكّفي«..

j h j

البارحة �صاهدت فيلم )اأكل �صالة حب(.. بدا 

يل  ان البطلة المريكية تقوم بالدور )جوليا 

املغامرة واخلال�ش  الباحثة عن  روبرت�ش( 

خارج النموذج الأمريكي واإكراهاته الأنيقة 

وروتينه املحكم، بدا، اأن املحطة اليطالية، 

التلقائية  احلياة  تعي�ش  حيث  اإقناعًا  اأكر 

يف روما من غري تكلف وبحميمية �صاحرة 

من  نوعًا  تعي�ش  اليطايل.  الطعام  ك�صحر 
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الن�صوة، وهي تتاأمل وتعيد �صياغة حياتها 

اىل  النازعة  اخلا�صة  حريتها  �صوء  على 

روؤية جمالية اىل العامل..

يف  ولي�ش  ه��ذه  حمطته  يف  الفيلم  ي��ذّك��ر 

املحطتني الآ�صيويتني )الهند وبايل(، بفيلم 

الربع  على  يربو  ما  منذ  �صاهدته  ايطايل 

قرن من الزمان وكاأنه بالأم�ش )معكرونيا( 

ا�صمه، حيث ال�صداقة احلميمية العميقة، بني 

ما�صتورياين(  )مات�صيلو  ايطايل  �صخ�صني، 

اأثناء  تربطهما  ليمون(  )ج��اك  واأمريكي 

ة الثانية حني كان الأمريكي  
ّ
احلرب العاملي

جنديًا يف اجلي�ش اأثناء تلك احلرب املعروفة، 

وجم��ازره��ا  ب��اأه��وال��ه��ا  احل����رب  تنتهي 

بعد  وطنه..  اىل  الأمريكي  يعود  املروعة، 

يف  اأ�صا�صي  ككادر  ايطاليا  اىل  يعود  عقود 

على  الي��ط��ايل  ي�صاهده  جت��اري��ة،  �رضكة 

�صا�صة التلفاز، وعلى الفور مي�صي اإليه  يف 

فندقه الفخم، وبعد ارتباك وحرية ون�صيان، 

يف  ايطاليا  ف�صاء  الفيلم،  حكاية  تنفتح 

تلك الفرتة احلرجة، ال�صداقة واحلب القدمي 

ابنتها  وظنها  كربت  التي  اليطايل  لأخت 

املباراة  تلك  بجانب  الخ،  ت�صبهها...  التي 

ة 
ّ
املده�صة، يف اداء ممثلني كبريين يف عفوي

الأداء اليطايل العميق والتمثيل الحرتايف 

خمرجي  اأكرب  من  لواحد  الفيلم  المريكي، 

تخني  مل  اذا  ا�صكول(  )اإي��ت��وري  ايطاليا 

الذاكرة.. واحد من عالمات ال�صينما يف هذا 

املنحى من الأفالم..

الكاتبة  رواي��ة  عن  حب(  �صالة  )اأك��ل  فيلم 

جناحًا  لق��ت  ال��ت��ي  جيلربت(  )ال��ي��زاب��ي��ث 

رمبا  �صلر(  )البي�صت  طريقة  على  جماهرييا 

لكن  ا�صكول،  بتحفة  مقارنته  الظلم  من 

اين  مبا  واآ�صيويًا،  ايطاليًا  الذاكرة  تداعيات 

على هذه الأر�ش ال�صا�صعة.

التي  املقنعة  اليطالية  املحطة  اىل  اأ�رضت 

حميمي  كبعد  )الأك���ل(  الفيلم  يف  مييزها 

ج�صدي وروحي، اأما املحطتان الآ�صيويتان، 

تعتنق  حيث  اندوني�صيا.  يف  وب��ايل  الهند 

عن  بحثها  �صباق  يف  الهندو�صية  الديانة 

اخلال�ش يف الهند، وت�صيف اإليها )احلب( يف 

تلتقيه  الذي  الرجل  احلب من  بايل،  جزيرة 

�صدفة يف اجلزيرة التي معظم �صكانها من 

الهندو�ش، على عك�ش اندوني�صيا كلها، يقوم 

بدور  ق��ام  ال��ذي  ال�صباين  املمثل  ب��ال��دور 

زمن  يف  )احلب  ماركيز  رواية  يف  البطولة 

الكولريا(، وهو هنا باهت الأداء..

اأو املحطتان لي�صتا مقنعتني  هذان اجلزاآن 

يف  الفلكلورية،  الفربكة  بتلك  وتت�صمان 

جتاه  الغربي،  للوعي  ال�صت�رضاقية  النظرة 

ال�����رضق الأق�����ص��ى وغ���ريه، دي��ان��ًة وب�����رضاً 

ترتبط  املت�صعبة  امل�صاألة  وهذه  وتاريخًا، 

اجل��ذور  وعميق  ط��وي��ل  بتاريخ  بالطبع 

الغرب  نظرة  يف  وامل�����ص��ارات  املاأ�صاوية 

وان  )الآخ��ر(  جتاه  ال�صت�رضاقية  الأمريكي 

ووهم  والإعجاب  الإث��ارة  باأقنعة  تقّنعت 
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البحث عن خال�ش.

j h j

ما الذي يبعثه فيك

 النظرة لمراأٍة
ُ
�صحر

جتر حقيبتها يف املطار على و�صك الرحيل؟

بجمال  ومتناق�صة  م�صطربة  م�صاعر   -

جمروح

منها العودة اىل املكان نف�صه، احللم

واملتاه...       

j h j

ال�صاد  لغة  يف  ال�صهري  ال�صاعر  اين 
ّ
قب نزار 

الوطنية  الربجوازية  اىل  واملنتمي  خا�صة، 

والتقاليد  الذوق  �صاحبة  العريقة  ال�صورية 

ع�صاء  يف  التقيته  ��م��ان.. 
ُ
ع زار  والثقافة، 

ينزل  ك��ان  ال��ذي  ان(  الهوليداي  )بفندق 

اأخذ احلديث املت�صعب مداه، وكان مع  فيه، 

يف  كان  ومتوا�صعًا..  ودمثًا  لطيفًا  اجلميع 

اجلل�صة الأديب اأحمد الفالحي، الذي فاجاأه 

انه يعرف عنه اأكر مما يتذكر ويعرف عن 

نف�صه، من املقابالت واملواقف ذات الطابع 

توفيق(  )اأبا  اأن  لدرجة  وال�صيا�صي،  الأدبي 

املفكر  بها  ��ن��ادى 
ُ
ي ك��ان  نف�صها  والكنية 

توفيق  فقد  قباين  مرق�ش-  اإليا�ش  الراحل 

يف وهج �صبابه، وتلك لعمري قا�صمة الظهر 

خا�صة بالن�صبة ل�صاعر- حني عاد اىل لندن 

)الفالحي(  اىل  اإ�صارة  �صمنها  ر�صالة،  كتب 

يف  قباين،  واأ���ص��اف  الإر�صيفية،  بذاكرته 

اأر�صا حيث  )بطحني(  ان �صاحبك  الر�صالة 

اين كنت قد ن�صيت الكثري مما يرويه ويعرفه 

عني.. ما زلت احتفظ بالر�صالة التي وجدتها 

يف  مركونة  اأوراق  �صمن  ال�صدفة  مبح�ش 

فيها  اأق��راأ  التي  الأي��ام  ه��ذه  يف  �صندوق، 

الكتاب يف ذكرى رحيل ال�صاعر... ويف نف�ش 

اجلل�صة، �صاأل ال�صاعر ر�صامة عمانية: ملاذا 

هذا الغمو�ش والتجريد ال�صبابي يف اللوحة 

هذا  كل  ال�صم�صي،  ال�صطوع  هذا  كل  ولديكم 

التدفق ال�صوئي..؟ ما اأتذكره من اأبي توفيق 

ل  نحن  �صيف،  يا  يل  ق��ال  ان��ه  اهلل،  رحمه 

والأمل  املعاناة  حمولة  لأن  ب�رضعة،  منوت 

نفرزها يف الكتابة والتعبري.. بعدها بفرتة 

لي�صت طويلة، دخل يف غيبوبة املر�ش التي 

�صوريا  خراب  يرى  اأن  قبل  ب�صببها،  غادر 

ِرد حتى يف 
َ
ي ل  والذي  ويع�صق،  يحب  التي 

اأعدائها واأعداء الن�صان، حقداً  اأق�صى اأحالم 

وكراهية..

j h j

حتت  اأو  العمر  غ��روب  �صوء  يف  الكتابة 

ب�صبب  وال�صمحالل  للفناء  امللح  الهاج�ش 

الع�صال  امل��ر���ش  اأو  كال�صيخوخة  ح��دث 

اإرب��ًا«،  متزقنا  لها  ا�صم  ل  التي  »امل�صاعر 

ينقل ادوارد �صعيد يف كتابه )اجلديد عربيا( 

عن )داملار( املتاأثر باأدورنو كما هو �صعيد 
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عن  ويف�صح  اإل  منا�صبة  ي��رتك  ل  ال���ذي 

م�صرية  انها  »لأ�صتاذه«  المتنان  م�صاعر 

تغني  التي  ومنابعه  بروافده  اخلاّلق  الفكر 

بع�صها يف النظر والتجربة.

الكارثة  اأ�صلوب  املتاأخر«  الأ�صلوب  »عن 

اأبدعوا  الذين  والأدب��اء  املو�صيقيني  لأولئك 

ال�����رضوط  تلك  وط���اأة  حت��ت  عظيمة  اآث����اراً 

�صعيد  كتب  املوت،  �صبح  واقرتاب  القا�صية، 

ذلك  ليكون  مر�صه  ف��رتة  يف  الكتاب  ه��ذا 

ومادته،  املفكر  بني  املاأ�صاوي  التماهي 

احلالة  �صغط  وعلى  وم��راي��اه.  �صخو�صه 

العربي  املفكر  ينزل  مل  واآلمها  اجل�صدية 

ا�صتحواذ  اأو  �صيولة عاطفية،  اىل  المريكي، 

حتت  اجلاثم،  الظرف  ميليها  األيمة  ل�صكوى 

منهجه  على  ظل  بل  اجل�صد،  انهيار  وق��ع 

ال�صارم، مبرجعياته الرية قراءة وتقييمًا.. 

ال�صلبي  راأيه  وقيمته،  �صياقه  يف  �صيء  كل 

اأولئك  واأك��ر..  هو  كما  ظل  كامو  البري  يف 

الكبار الذين در�صهم، وجد فيهم مراآة لذاته 

واملوت  املر�ش  هوام  زحف  اأمام  ال�صلبة 

الو�صيك.. بجانب عمقه الق�صي كتاب ممتع 

وياأخذك ب�صال�صة، لي�ش من غري عناء وكدح 

يف القراءة، دائما اىل غاباته ال�صا�صعة، التي 

ت�صبه الغابات املطرية يف )بورنيو( املتاخمة 

الغنى امل�صرتك  ال�صني اجلنوبي. ذلك  لبحر 

واجل��ذور  ال�صذرات  والفجوات،  الظالل  يف 

يف  ال�صاربة  املعمرة  باأ�صجارها  الهرمة 

اأعماق الأر�ش وال�صماء، يف احلياة واملوت.. 

كلما تقطع م�صافة يف قراءة �صعيد واأمثاله 

تكت�صف  الغابات،  تلك  اأو جتتاز مثيلها يف 

اأو املكان..  الكتاب  بعُد عتبة  انك مل تغادر 

هكذا الأعمال العظيمة عرب التاريخ الب�رضي 

يتبقى منه عداها ومقابر مبعرة  لن  الذي 

يف اأرجاء هذه الأر�ش الهرمة..

 اىل متعة القراءة والنزهة بني �صفاف 
ُ

اأ�رضت

املو�صيقيني  عوامل  رغم  على  الكتاب،  هذا 

املليئة مب�صطلحات وم�صميات تقنية ت�صعب 

هو  ف�صعيد  اأحيانًا..  املتخ�ص�ش  غري  على 

اأي�صا ذلك املو�صيقي نقداً وتنظريا وممار�صة 

اأ�صارع  الغربية..  الو���ص��اط  يف  املعروف 

الكتاب  هذا  ان من جعل  )ال�صذرة(  هذه  يف 

يف  وال�صال�صة  املتعة  ه��ذه  مبثل  ال�صعب 

القراءة، هو املفكر اللبناين )فواز طرابل�صي( 

اأحد اأ�صدقاء �صعيد. وقد اأخربين ذات زيارة 

الجنليزي  امل�صت�رضق  مان، 
ُ
ع �صلطنة  اىل 

الراحل )الفريد هوليدي( الذي كان يختلف 

ال�صت�رضاق،  اىل  نظرته  ح��ول  �صعيد  م��ع 

يف  الدرا�صة  يف  زميله  كان  طرابل�صي  اأّن 

اأح��د  وطرابل�صي  الربيطانية..  العا�صمة 

احلاملني الكبار من جيل ال�صتينيات، بعامل 

طاقة  اأفنوا  وممن  اأف�صل،  وان�صاين  عربي 

�صبابهم عماًل وكتابة للم�صاهمة يف اإخراج 

دنيا العرب من ظلمة القرون. وحني تطايرت 

اأحالمهم هباء )اأمتنى اأن تكون اجلملة غري 

�صحيحة( وا�صتحالت اىل النقي�ش الظالمي 

والطائفي..
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ف��واز  عكف  الكابو�صي  امل��ن��اخ  ه��ذا  يف 

الفكري  الإب���داع  على  واأمثاله   طرابل�صي 

املعرفية  اأدوات��ه  عرب  والرتجمة،  والأدب��ي 

���ص��ف��اء منه(  ل  )اأم����ل  امل��وؤ���ص�����ص��ة ج��ي��داً. 

و)جرنيكا...( م�صاءلته وا�صتق�صاوؤه لأحوال 

بتجاوز  والجتماع  والتاريخ  ال�صيا�صة 

اجلزيرة  اىل  اللبنانية،  اجلماعات  اأح��وال 

العربية وغريها..

»عن الأ�صلوب املتاأخر« مو�صيقى واأدب �صد 

وتيار  وامل��وت  املر�ش   تيار  �صد  التيار، 

عامة  والب�رضية  العربية  الأمريكية  احلياة 

»لرتميم  والكا�صح... حماولة خالقة  ال�صائد 

ي�صتلهمه  الذي  ادورنو،  حياة خربة« ح�صب 

لي�ش  لكن  جرام�صي  مع  الفل�صطيني  املفكر 

من غري نقد ومتحي�ش وابتكار.

من  النفر  اأولئك  عن  )الكتاب(  اأي�صا  وهو 

ال�صتثنائيني على منط ا�صلوب الكارثة، من 

غري اأن يتقدم بهم العمر اأو يداهمهم مر�ش 

يف  ال��وج��ود  ماأ�صاة  اإحل���اح  وامن��ا  خطري، 

مثل  الرئي�ش،  التكويني  وجذرها  ماهيتها 

)موتزارت( الذي يقول:

»مبا اأن املوت هو الغاية احلقيقية لوجودنا، 

عالقات  الأوىل  �صنواتي  منذ   
ُ

عقدت فقد 

للب�رضية،  �صديق  واأوثق  اأف�صل  مع  حميمة 

باتت  بل  تخيفني  �صورته  تعد  مل  بحيث 

الذي  املفتاح  هو  املوت  وموا�صية..  مهدئة 

اأخلد  ل�صت  احلقة،  ل�صعادتنا  الباب  يفتح 

اىل النوم كل ليلة دون اأن اأفكر واأنا ل اأزال 

�صابًا، باأين لن اأعي�ش لأ�صاهد يومًا اآخر«.
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سعاد قوادري منيف - عبدالرحمن منيف  

بعنٍي جمهدٍة بال�سهاد

ويقني ملتب�ٍس حتى النهاية

اوي يف �سخو�سه التي متلأ
ّ
يحدُق الر

الغرفة بال�سجيج

ويحدُق يف طبقات التاريخ.

يف خ�سم ممالكه البهيجة

يرت�سُم الهوُل قادمًا من جهاٍت معلومة.

ناحتًا لل�سحراء اأحوالها املريرة التي

تبداأ من حتديقة ذئٍب حتى

اآخر املخرتعات.

وحني نقرتُب قليًل من بخت ال�سلالت،

نرى القوافل والفر�سان تتبُعنا

بحنينها املخنوق اإىل: وادي العيون

 دمعًة مفتونًة باالأفق.
)*(

ونرى الهّذال

�س.ر 	 	 	 	

* الهّذال: بطُل رواية عبدالرحمن منيف ُمدن الملح.



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

17

ت��ن�����ُر	جم��ل��ة	ن���زوى	يف	ه���ذا	ال��ع��دد	

والروائي	 الكاتب	 تبادلها	 ثمينة	 ر�سائل	

الكاتب	 �سديقه	 مع	 منيف	 عبدالرحمن	

بها	 خ�ستنا	 وقد	 دّراج،	 في�سل	 والناقد	

ال�سيدة	�سعاد	قوادري	زوجة	منيف،	وهذا	

لي�س	بغريب	عليها،	فقد	�سبق	واأن	خ�ست	

تن�ر	 منيف	مل	 عن	 اأخرى	 املجلة	مبواد	

اأي�سا	 	 هو	 فعل	 كما	 حياته،	 يف	 �سابقا	

�سخيا	مع	 كان	 فقد	 امُلفجع،	 قبل	رحيله	

املجلة	يف	مبادراته	الدائمة.				

وبينما	نحتفي	بهذه	الر�سائل	التي	كانت	

العام	 ال�ساأن	 للكتابة	عن	 م�روعا	جيدا	

برتكيز	ون�سج	اأكرث	من	املناق�سات	العاّمة،	

ال�سحف	 ت�ّسدر	 ال��ذي	 البيان	 ن�ستذكر	

واملجالت	عن	حادثة	ال�سطو	التي	طالت	

بني	 اخلا�سة	 واأوراق����ه	 منيف	 مكتبة	

الت�سوير	والنهب.	فقد	متت		�رقة	ر�سائل	

التخطيطات	 ودف��ات��ر	 ومتنوعة	 كثرية	

مّت	 كما	 الدفاتر،	 من	 اقتطعت	 ور���س��وم	

ت�سوير	املخطوطات	وكان	ثمة	نق�س	يف	

مّت	 كما	 اأي�سا،	 	و�سوره	 يومياته	 دفاتر	

التعدي	على	بع�س	الدفاتر	التي	مل	تن�ر	

بعد	كما	طرحت	ال�سيدة	منيف.	ورغم	هذا	

والت�سويه	 الإ�ساءة	 حاول	 الذي	 الت�رف	

املتعمد،	اإل	اأّنه	يبقى	عاجزا	عن	اأن	يطال	

ل	 التي	 اجلادة	 وا�ستغالته	 منيف	 قامة	

ن�سارة	 تزداد	 واأمنا	 الأيام	 تقادم	 ُيبليها	

وعمقا	يف	الروؤية	والتحليل.	

ر�صائل عبدالرحمن منيف وفي�صل دراج 

رك حجرا  هل ميكن لر�سائلنا اأن تحُ

�أو توقف ن�سمة �أو جتعلنا متفائلني؟

امللف

اأعدت	امللف	للن�ر:	�سعاد	قوادري	منيف	

زوجة الروائي الراحل منيف    



التي	 للظروف	 ال�سارة	 من	 لبد	 	n z

الر�سائل	بني	عبد	 تبادل	هذه	 ادت	اىل	

الرحمن	منيف	وال�سديق	في�سل	دراج	.

بالتغريات	 املهتمني	 على	 يخفى	 ل	

يف	 العربية	 املنطقة	 اجتاحت	 التي	

وبداية	 املا�سي	 ال��ق��رن	 ت�سعينيات	

اخلارجية	 الهجمة	 من	 احل��ايل	 القرن	

بداأت	 والتي	 العربية	 دول	 بع�س	 على	

باجتياح	العراق	وما�ساهده	العامل	من	

تفتت	لهذا	البلد	العريق	وظهور	التفكك	

الظواهر	 ومن	 املذاهب	 حروب	 وظهور	 انحائه	 يف	

التي	بداأت	تت�سكل	اأي�سًا	يف	املجتمعات	العربية	من	

عن	 ال�سلطات	 وغياب	 وال�ستبداد	 والظلم	 التهمي�س	

�سعوبها	وعزوف	ال�سباب	عن	الندماج	يف	هذا	الواقع	

وانهيار	 ال�سلفية	 ال�سولية	 احلركات	 ثم	 الليم	ومن	

بعدما	 واملثقفني	 املفكرين	 تخلي	 بدافع	 الح��زاب	

البع�س	 ومن	 والقمع	 وال�سجن	 النفي	 اي�سا	 واجهوا	

عن	 فعزف	 النفط	 �سحافة	 اغراءات	 بفعل	 ان�سم	 من	

دوره	يف	ن�ر	الوعي	والت�سدي	لهذه	الظواهر	فكان	

ا�ست�سعار	اخلطر	الداهم	على	املنطقة	وا�سحا	للبع�س	

منيف	 الرحمن	 عبد	 ان	 ول�سك	 املثقفني	 من	 الآخر	

وومو�سوعات	 امل�سطهدين	 النا�س	 بهموم	 امل�سكون	

ال�سدقاء	 بع�س	 ومع	 	 جعله	 والدميقراطية	 القمع	

اي�سا	يخو�س	احلوار	يف	كل	هذا	لعله	ميكن	لبع�س	

قبل	 امل�سوؤولية	 اجلميع	 ويتحمل	 تتبلور	 ان	 الفكار	

الوقوع	يف	كوارث	حتمية	.	ومل	يكن	هذا	تنبوؤاً	وامنا	

حولنا	 من	 يجري	 ملا	 دقيقة	 وقراءة	 وا�سحة	 روؤية	

كلما	 واحلوارات	 النقا�سات	 وبداأت	 وداخليا	 خارجيًا	

احلوارات		 هذه	 لتذهب	 وحتى	 ال�سدقاء	 مع	 التقى	

�سدى	ومن	اجل	ان	تتبلور	اىل	�سياغات	جدية	وفاعلة	

فكان	ان	اتفق	ال�سديقان	ان	ليكتفى	بالنقا�س	واحلوار	

وان	يتم		ت�سجيل	الفكار	وتطويرها	ملا	للكتابة	من	

اهمية	الرتكيز	ون�سوج	الفكار	من	هنا	جاءت	فكرة	

تبادل	الر�سائل	كما	ذكرا	:	وخا�سة	ان	تبادل	الر�سائل	

كان	فنًا	رائجا	يف	بداية	القرن	بني	الأدباء	والفنانني	

اىل	مراحل	 احلوار	 لنقل	 املثقفني	 وال�سعراء	وبعامة	

متقدمة.	

فكانت	ر�سائل	الرافعي	لأبي	رية	يف	)ر�سائل	الحزان(	

ماري	 ان�ستا�س	 الب	 مع	 	 با�سا	 زكي	 احمد	 ور�سائل	

الرافعي	ومي	زيادة	وجربان	ومي	 الكرملي	ور�سائل	

زيادة		وال�سياب	مع	ال�ساعر	ادوني�س		وغريهم	كثري	

وان	اختلفت	الهموم	واملو�سوعات	.

بداأت	النقا�سات	ويف	اجلل�سة	الالحقة	ت�سلم	الر�سالة	

الرحمن	 عبد	 ر�سالة	 لي�ستلم	 في�سل	 ال�سديق	 من	

ال�سحية	 افكار	جديدة	حول	 الطرفان	بطرح	 ليجيب	

اأو	 ال�سطهاد	 او	 وال�سجاعة	 البطولة	 او	 واجل��الد	

افكار	حول	الو�سول	للدميقراطية		ون�ساأة	ال�سولية	

اأوال�سالم	ال�سيا�سي	واأفكار	اخرى	،	وهكذا	فيما	بعد	

،	اما	تاأريخ	الر�سائل	مل	 جلولة	اخرى	وهكذ	دواليك	

يكن	واقعيا	ح�سبما	جاءت	وا�ستطيع	القول	ان	هذه	

تكن	 مل	 بعد	 فيما	 �ست�سدر	 والتي	 القليلة	 الر�سائل	

يف	 كانت	 لال�سف	 لنها	 الريا�سة	 بلغة	 حتمية	 ال	

وقت	ا�ستداد	املتاعب	ال�سحية	لعبد	الرحمن	واعاقة	

يرجوها	 كان	 التي	 الغاية	 اىل	 الو�سول	 عن	 املر�س	

لتاأتي	 ل�ستمرارية	 بحاجة	 املحاولة	 هذه	 فكانت	

بالفائدة	املرجوة

�سعاد	قوادري	منيف	
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الر�سالة االوىل:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

ال�سديق العزيز: دمت �ساملًا 

 اأن اأبداأ مبا يجب اأن اأبداأ به وهو االعتذار 
ّ
ويكون علي

 . اللحظة املوافقة  انتظار  الكتابة، يف  التاأخر يف  عن 

 . ، �سفات ثلثا  االآن  تاأخذ حتى  اأن   ، للرحلة  وميكن 

ال�سفة االأوىل هي ال�سعور باالإرهاق ال�سديد يف االأيام 

ي�سعر  حيث    ، اأخرى  االأوىل  ال�سفة  يتبع  ثم   ، االأوىل 

االإن�سان ببع�س الراحة وخروج الفكر من غرفة �سيقة 

املنتظرة  بالراحة  ال�سعور  وعند   . اأرح��ب  ف�ساء  اإىل 

الذي  ال�سديد  االإره��اق  اأ�سباب   لي�رشح  الفكر  ياأتي 

يحمله �ساحبه ، وبدون الو�سول اإىل نتائج مر�سية، 

ال�سفة  انتظار و�سول  االإرهاق من جديد  يف  يت�سلل 

الرابعة التي مل ت�سل بعد .

يف  متامًا  يريح  ما  فيها  يكن  مل  الرحلة  هذه  ولعل 

الراحل  بيت �سديقي  اإىل  فقد ذهبت   ، االأول  االأ�سبوع 

وبقيت يف دو�سلدورف اأ�سبوعًا ، والتقيت يف اليومني 

االأدب  يف  عاملون  وهم   ، الراحل  اأ�سدقاء  االأول��ني 

 ، الباك�ستان   ، ايطاليا   : خمتلفة  بلدان  من  والثقافة 

مايل ، تركيا ، اأملانيا ... وكان احلديث االأ�سا�سي عن 

الذي  املو�سوع  وهو   ، واملكتوب  ال�سفهي   : مو�سوع 

اهتم به ال�سديق . وقد اأثار ده�ستي حتويل اللقاء اإىل 

نقا�س اأكادميي جاف ، االأمر الذي دفعني اإىل احلديث 

عن ال�سفات ال�سخ�سية والذاتية لذاك االإن�سان

وكتبه هناك و�سور واأوراق ور�سائل وملحظات ، كاأنه 

تركها يف االأم�س . .  وكان علي اأن اأعي�س مناخًا مليئًا 

غائبًا  يكن  مل  فالرجل   ، واالأطياف  بال�سور  بالظلل  

اأبداً . وقد �سعرت  باألفة املوت ، بعدم بعده ، باقرتابه من 

حدود كنت اأظن اأنها بعيدة . املوت للآخرين، اأما  نحن 

فما زلنا �سغاراً، اأو اأن املوت ال ياأتي اإال ملن هو غريب 

عنا . و االآن يدخل املوت قاعة الروح  طليقًا ، ياأتي اإىل 

اأ�سدقائنا وياأخذهم بعيداً تاركًا اأطياف حوارات �سلفت 

جلجلت  �سحكات  واأ�سداء  م�سرتكة  اأح��لم  و�سظايا   ،

يومًا يف ليلة م�سكونة باالأن�س وال�رشاب واالأمل املطلق 

ال�رشاح والتاأمل املغتبط .

ترتك  املهجورة  والكتب   ، باردة  مذاق  ولل�سباحات 

يف القلب لوعة ،والنهر يتابع تدفقه فوق ج�رش مرتف 

قرون  الثمانية  عمره  ج��اوز  ق��دمي  ومقهى   ، البناء 

يزهو مبنا�سد من حجر . . .. ولعل االإن�سان اإىل كي�س 

ويده  ذاته  على  االإن�سان  يجل�س  اإذ   ، اأقرب  الذكريات 

تعبث ب�سور �سبقت . ما جاء ذهب وما �سيجيء يذهب 

 . الزمن  عبث  يف  املعنى  خواء  عن  االإن�سان  وي�ساأل   .

قرون  ثمانية  عمرها   ، هناك  احلجرية  واملن�سدة 

اتكاأ  اإن�سان  من  كم   . تبدو  ع��ذراء   ، وناعمة  مل�ساء 

احلرف  اأن  يل  تقول  اأن  وميكن   . وذهب  �سعيداً  عليها 

اأكرث خلوداً من احلجر ، واأن االإن�سان قد �سنع احلرف 

االأيام  رثاء  رثاء يف  لي�س  االأ�سا�سي  واأن   ، واملن�سدة 

املا�سية ، بل �رشورة �سيطرة االإن�سان على اللحظة . 

يقول   . التاريخ  على  ي�سيطر  اللحظة  على  ي�سيطر  من 

العقل ما ي�ساء ، ويكون �سائبًا يف قوله ، ولكن �سورة 

لنا  ما   . �سطرين  اإىل  فت�سطره  القلب  تعرب  قد  �ساردة 

واحلزن ، ونحن ل�سنا من اأتباعه فلننتقل يا �ساحبي 
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اإىل ال�سفة الثانية من اأ�سبوعي االأملاين.  

   ال�سمة االأبرز هي تاأمل االإعلم االأملاين يف تعامله مع 

ق�سايا العامل العربي . عن�رشية مطلقة ، نفاق وبهتان 

وكذب و�سناعة متقنة للعقول املري�سة ، وكره للعرب 

واحتقار للإ�سلم ، وولع باالإ�ستهلك وتزوير احلقائق 

وا�ستقالة للعقل و�سناعة اجلن�س عظيمة واالإعلم �سيد 

االأذهان وانحطاط كوين �سامل ، اأعتقد ، يجتاح العامل 

من اأوله اإىل نهايته ، فالعامل الذي حتكمه قوة واحدة ، 

تتل�سى فيه احلركة ، وي�سود ال�سمت ، واأحادية القول 

والقرار تعني املوت .

مع ذلك فالرحلت �سفات ح�سنة ، اأولها تلك امل�سافة 

يرى  اليومية،اإذ  حياته  عن  االإن�سان  ياأخذها  التي 

االأ�سياء اأكرث و�سوحًا ، وينظر اإىل دائرة حياته يعرف 

 . فيها  والعتمة  والظلل  ال�سياء  ومناطق  م�ساحتها 

واإذا كان يعرف معنى النور والظلمة فاإنه يجد جهداً 

واإذا  ؟  تاأتي  اأين  من   : الظلل  معنى  تف�سري  ثقيًل يف 

هذا  هو  فما  ويتجاوزه  وج��ود  اإىل  يحيل  الظل  كان 

الوجود ، وملاذا تختلط االأ�سياء بالظلل ، هل حياتنا 

ظل اأم وجود ت�سدر عنه الظلل ؟

   واأ�سعر بالكهولة باردة جتتاحني . من اأين جاء هذا 

هذا  نافذة يف  نفتح  الذكريات! كيف  الهائل من  الكم 

اجلدار االأ�سم . وكيف ت�ستعيد الروح اإ�رشاقها . من اأين 

ياأتي ال�سجن ؟ وكل جميل ال ي�ستظهر جماله كامًل اإال 

اإال  ر 
ُ
ي الذي ت�رشب ومل  ، وعن هذا اجلميل  اإذا انق�سى 

بعد حني ي�سدر ال�سجن .

وتبدو الرحلة ، يف النهاية ، رحلة يف الذات . مباذا كان 

يفكر االإن�سان يف هذا املكان عندما مر به قبل �سنوات 

؟ ون�سري يف  اأخرى  التقى به مرة  اإن  �سيفكر  ؟ ومباذا 

هذا القارب ، اأو معه ، حتى ن�سل اإىل ال�سفة املوعودة 

التي الظلل فيها .  

و�سداقتي مع كل حمبتي

 في�سل

1/7/1989

الر�سالة الثانية:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

الندمي  اأقراأ عبداهلل  بداأت  الوعي منذ  يوؤرق  ما  وهناك 

امل�رشي  ذلك  كان  فلقد   . و�سفحاته  فكره  واأتاأمل 

كل  يجمع  وك��ان  الوطني،   بالعمل  مولعًا  ال�سجاع 

بل  تذكرياً  به  ��ذّك��ر 
ّ
وي لي�سّخرها  املمكنة  العنا�رش 

الدين  اإىل  يركن  كان  اأنه  االأمر  حقيقة  ويف  انقطاع. 

ركونًا ثنائي املعنى ، فالدين عن�رش حتري�س ، هذا لن 

نتوقف اأمامه ، حتى لو كان التحري�س اإيجابي الهدف 

 : هو  اأ�سابيع  ب�سعة  منذ  طويًل  اأمامه  اأقف  ما  لكن   .

الدفاع عن الدين كعن�رش م�سيطر يف الهوية الوطنية 

. فلميكن حتديد الهوية الوطنية العربية بدون اإ�سارة 

�سغرية اأو كبرية اإىل الدين ، كما اأن هذا الدين ، ويف 

وواجبات  فرائ�س  كجملة  يتحدد  ال   ، الهوية  اإط��ار 

وقواعد للعبادات ، بل يتحدد كعن�رش ثقايف تاريخي 

من  الثقافية  الهوية  الدين  يف  التمييز  ميكن  ولهذا   .

قواعد العبادات كال�سلة وما �سابه .

الديني  العن�رش  ا�ستعمال  ميكن  كيف   : هو  ال�سوؤال 

الوطنية  الهوية  تعريف  بد منه يف  ثقايف ال  كعن�رش 

فرتة  يف  بذلك  القيام  ميكن  وكيف  ؟  الثقافية   –
حرجة ، تكاد تقول ب�سوت ال يحتاج اإىل ترجمة : اإن 

الرجوع اإىل الدين اأو اإىل بع�س منه تعبري عن �سقوط 

االأيديولوجيات املادية ، والوافدة .

وحقيقة االأمر اأنني غري م�سغول بالدين اأو العبادة ، وال 

اأو جهنم ،  هاج�س دينيًا عندي ، وال رهان على جنة 

لكنني اأ�سعر اأن العمل النظري يف فهم الثقافة الوطنية 

 التوقف طويًل اأمام دور الدين يف احلياة 
ّ
يفر�س علي 

االإجتماعية الراهنة ، فالعودة اإىل احلجاب وم�ستقاته 

، يف الزمن الذي نعي�س ، ال يعرب عن جهل فقط ، بل هي 

اأو  مبعنى ما ،احتجاج على �سلطات حملية بل هوية 

تبدد الهوية ، و�سكل من الدفاع عن الذات اأمام و�سائل 

�سور  بكل   ، عقلين  غري  ب�سكل   ، علينا  تقذف  اإع��لم 

اإىل  العودة  اإن  بل   . الغربية  اال�ستهلكية  احل�سارة 

الدين والزي الديني ، هي مبعنى ، �سرت للفقر واحلاجة 
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يف جمتمع تتك�سف فيه الفروق الطبقية �سارخة .

ال�سوؤال هو : كيف لنا اأن ن�سري اإىل كل هذا يف خطاب 

اأننا ن�ساير املوجة  اأن نظهر  – علماين ، بدون  وطني 

التائبني  قناع  ناأخذ  اأن  وبدون   ، واملرتفعة  ال�سوداء 

اأن  كله  العلم  اأعلم  اأنني  علمًا  ؟  خا�رشة  معركة  بعد 

الذي   ، العقلين  الدميقراطي  امل�سمون  عن  الرتاجع 

ناأخذ به ، اإىل فقدان الوجه فقدانًا كامًل، ويدرجنا يف 

خانة الكتاب ، التقليديني ، الذين يبحثون عن املنفعة 

لون الكتابة اإىل م�سدر رزق بطر ال 
ّ
الذاتية اأواًل، ويحو

اأكرث .

ويبدو يل اأي�سًا اأن ما ي�سمى احلركات الدينية املتطرفة 

احلركات  هي   ، به  تاأخذ  اأو  العنف  اإىل  تدعو  التي   ،

ال�سيا�سية القائمة االأكرث �سدقًا. بل ميكن يل اأن اأقول 

: اإن هذه احلركات ، رغم تعاليمها اللعقلنية، متتلك 

م�سمونًا دميقراطيًا . اإنها تثور على و�سع فا�سد اتكاء 

اأن منيز  اإنه علينا  اأي   ، على هوية ثقافية رومان�سية 

يف هذه احلركات بني �سكل رجعي ، اإن مل يكن فا�سيًا 

ما  ترف�س  فهي   ، دميقراطي  جماهريي  وم�سمون   ،

يجب رف�سه ، بدون اأن تعرف طريق الرف�س ال�سحيح. 

الكتابة  ب��ني  اليف�سلون  ال��ذي��ن  م��ن  اأن��ن��ي  ومب��ا     

وال�سيا�سة ، واأنت بذلك عليم ، ومن الذين ال يف�سلون 

يف  الدين  و�سع  �سوؤال  فاإن   ، والفاعلية  ال�سطور  بني 

البحث  اأن  واأعتقد   . يوؤرقني كثرياً  الكتابية   ال�سيا�سة 

عن �سيا�سة ثقافية وطنية ي�سطدم بامل�ساألة الدينية، 

وب�رشورة البحث عن �سكل موائم الإدراج الدين يف هذه 

الت�سليلي،  لل�سكل  الت�سدي  اأجل  من  وذلك  ال�سيا�سة، 

ومن اأجل الو�سول اإىل لغة اأ�سهل ، ت�ساعد يف االقرتاب 

الدين  على  احلوار  فاإن   ، املعنى  وبهذا  القارىء.  من 

�رشوري العتبارات برغماتية ونظرية ، فمن يعمل يف 

اأن  ال�سياد  النبات وعلى  اأ�سماء  يعرف  اأن  حقل عليه 

اأكرث  جًا 
ّ
بدا مهر واإال   ، واأدواته  ال�سيد  يعرف مفردات 

منه �سياداً .

مع �سداقتي -   في�سل

 دم�سق – 12 اأيلول 1989

الر�سالة الثالثة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

اأيها ال�سديق الكرمي : 

الهزمية  زمن  يف  والبطولة   ، ملتب�س  مبفهوم  لنبداأ     

اأ�سبه  االأ�سئلة  بع�س  التبا�سًا.  االأك��رث  املفهوم  هي   ،

حيز  يغادر  وال  يتحقق  ال   ، الطفولة  رغبات  ببع�س 

عن  �سيئًا  اأكتب  اأن   ، �سنني  منذ  حاولت  لقد   . الذاكرة 

الأن   ، تكبو  املحاولة  ، وكانت  والبطولة  البطل  معنى 

ال�سوؤال  وج��وه  من  بكثري  اأ�سيق  املحتملة  االإجابة 

املتعددة .

مفهوم  تدمري  اإىل  اأ�سعى  اأكتب  ملاذا  اأدري  ول�ست     

البطل واإىل االإكتفاء مبفهوم البطولة . وكان الربهان 

الذي اأتكىء عليه يجد بع�س عنا�رشه املطلوبة ، كان 

يقول : اإن تاأكيد مفهوم البطل ي�ستدعي تاأكيد مفهوم 

ال�سلب  ي�ستدعي  املطلق  فاالإيجاب   ، البطل  حمتاج 

املطلق ، والبطل القادر ي�ستدعي التابع العاجز .

واملخّل�س  البطل  �سورة  ان   ، اأزال  ال  اأو  اأرى  لكني 

النبي  اإن   . اأواًل  دينية  فكرة  واملخّل�س  تتطابقان،  

تو�سط بني االأر�س وال�سماء ، وكيانًا يق�سم العامل اإىل 
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مراتب ، فاإن البطل تو�سطًا بني احلامل العاجز وحلمه ، 

وكلما زاد العجز ترامت �سورة البطل . لكاأن العاجز ال 

يخلق بطله اإال اإذا اأفقر ذاته ، اأي اأن االإعرتاف بالبطل 

هو اعرتاف باملجتمع الفقري الذي خلق البطل . ي�ستعيد 

 ، البطل  خالق  عليه  يتكىء  ال��ذي   . املرتبة  مفهوم 

تب�رش  التي  املجتمعات  يف  امل�سيطرة  املفاهيم  جملة 

املرتبة  . وميكن ملفهوم  واخل�سوع  ال�سيطرة  بثنائية 

الو�سيط  ، الأن  اللهوت  ، كما  االإ�ستبداد  اأن يحت�سن   .

 ، يلب�س �سورة قدرته   ، العاجز وحلمه  ، بني  الب�رشي 

فل يحقق الرغبة اإال بقدر ما ياأمر باالإذعان. والبطل، 

يف هذا الت�سور ، الميار�س الع�سف ، اإمنا ميار�س متيزه 

ميار�س  ال  فهو   ، ���رشورة  وج��وده  الأن  له،  املحايث 

البطولة اإال ب�سبب عجز غريه عن ممار�ستها.

وكنت اأ�سعر ، عن حق رمبا اأو عن قلق ، اأن هذا التربير 

النظري لن ي�سمد ، رمبا اأمام تربية م�سيطرة ، اأخذت 

والتزال ، مبفهوم البطل ، وروجت له ، حتى غدا بداهة 

، فالتاريخ املدر�سي ، كما ال�سعبي ، هو تاريخ اأبطال 

احلقيقة  من  مزيجًا  املفرت�س  البطل  ك��ان  �سواء   ،

والتلفيق ، اأو كان حلمًا �سافيًا �ساغته ذاكرة اإن�سان 

التربير  لذلك  ميكن  وك��ان  اأب��داً.  االنت�سار  يعرف  مل 

النظري اأن يهتز اأمام اأ�سئلة يومية ب�سيطة، كان ي�ساأل 

�ساب عن معنى جمال عبد النا�رش . اأو �سليمان اخلاطر 

اأو ناجي العلي ، اأو ابراهيم هنانو ، اأو فرج احللو . . .

اأن   ، اأكرث  ، وبحثًا عن و�سوح  ، بعد حني   
ّ
وكان علي

البطولة  اأن   
ّ
اأقرر وان   ، وال�سجاعة  البطولة  بني  ز 

ّ
اأمي

البطولة  التعني  ال�سجاعة  لكن   ، ال�سجاعة  تت�سمن 

الو�سوح املفرت�س ال يغري من  . لكن هذا  بال�رشورة 

من   : التايل  ال�سوؤال  ينطلق  اإذ   ، كثرياً  ال�سوؤال  و�سع 

؟  وال�سجاعة  البطولة  معنى   
ّ
يقرر ال��ذي  املرجع  هو 

وهل البطولة مقولة مو�سوعية ؟ وملاذا يبدو البع�س 

البطولة  ترفع عنهم هالة  ثم  اأبطااًل يف حقبة معينة 

بعد زمن ؟ �ستالني مثًل . ويل اأن اأ�ساأل : ماذا تبقى من 

الناجت  املو�سوعي  االأثر  هو  وما  عبدالنا�رش؟  جمال 

عن عملية انتحارية يقوم بها �ساب جميل يف جنوب 

اأو االأرا�سي املحتلة ؟ وما العلقة اأحيانًا بني  لبنان 

اأم  البطولة  اإتقان  اأرقى  اأيهما  واالإنتحار؟  ال�سجاعة 

الذين  االأبطال  مليني  يذكر  ومن  ال�سيا�سة؟  اإتقان 

جماجمهم  على  فقامت  جميل  حلم  اأج��ل  من  ق�سوا 

اإىل  االأ�سئلة  هذه  وراء  من  الاأ�سعى  ؟  فا�سدة  ق�سوراً 

و�سوح اأو غمو�س ، الأين مل اأغادر دائرة االرتباك اأ�سًل

القائد  هو  البطل  اأن   ، م�سى  زمن  يف   ، اأزع��م  وكنت 

حتويل  اإجن��از  اأج��ل  من  اجلماهري  على  يعتمد  ال��ذي 

يف  اآث��اره  تلم�س  ميكن  حمدد،  تاريخي   – اجتماعي 

مفهوم  عن  التخلي  اأردت  وعندما   . م�ستوى  من  اأكرث 

البطل واالكتفاء مبفهوم البطولة قلت : اإن ذلك البطل 

اجتماعية  لقوة  كمجاز  اإال  له  وج��ود  ال  املفرت�س 

تتجاوزه ، اأي اأن البطولة احلقيقية تقوم يف اجلماعة 

التي اأنتجت البطل من حيث هو جماز لها الاأكرث . وقد 

الف�ساد  �رشيع  التعريف  هذا  ان   ، بعد  فيما   ، يل  تبني 

اأي   ، للبطولة  كمعيار  باالنت�سار  ياأخذ  فهو  والبلل، 

اأنه يقع يف ت�سور نفعي وبراغماتي ملعنى البطولة . 

حد ، 
ّ
وقد اأ�ساأل هنا : كيف ن�سّنف جيفارا ، البطل املتو

الذي ذهب من اأجل ق�سية عادلة ، ومل يلتق باجلماعة 

؟  اإليه  ه 
ّ

تتوج اإليها وال  ه 
ّ

يتوج التي كان   ، االإن�سانية 

فماذا  البطولة  معيار  هي  املادية  االآث��ار  كانت  واإن 

وهل  ؟  ديفيد  كامب  زمن  يف  النا�رش  عبد  من  يبقى 

ال�سيا�سة  م�سرية  خاطر  �سليمان  ا�ست�سهاد  عرقل 

القائمة ؟ هل فعل �سليمان خاطر �سجاعة اأم بطولة يف 

النبيل  الفقري  زمن االنهيار احلزين؟ ومن �سيذكر هذا 

بعد عقود ؟ وهل لقب البطولة ال يليق باملهزوم ؟

فاإن   ، غبطة  العقل  يعطي  االأ�سئلة  اختزال  كان  اإن 

تكاثرت  فكلما   . باحلرمان  عليه  يرمي  تكثريها 

االأ�سئلة ت�ساقطت عن العقل قناعاته ، ليقف عاريًا اإال 

من ال�سك واالإجابات املت�ساقطة. وللعقل مكره، واإليه 

يعود بحثًا عن قناع ، اأو بحثًا عما يجعل العقل عقًل 

بع�س  اأ�ساب  اأنه  يعتقد  العقل  يجعل  العقل  ومكر   ،

االإجابة ،  والبع�س الغائب ت�ستعيده احلكمة القادمة .

  يبدو يل اأن الطرح ال�سابق ي�سكو من �سباب التجريد 
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، اأي من طرح مفهوم البطل بدون حتديد زمني ، كما 

لو كان املفهوم يحمل داللة واحدة يف اأزمنة متعددة 

.واأميل اإىل االعتقاد باأن املفهوم هذا ن�سبي ، كما غريه 

. اإن كان غياب الر�سوة ظاهرة عارية ،  من املفاهيم 

رف�س  فاإن   ، املديح  الت�ستثري   ،  ، االأزمنة  بع�س  يف 

الر�سوة ، اأو بع�سها ، ف�سيلة خارقة يف اأزمنة اأخرى . 

ال يختلف معنى الر�سوة بل يختلف معنى الزمن، ويف 

اختلف معنى الزمن يختلف معنى البطولة . اإن كانت 

»ال�سم�سار«  اعتبار  ميكن  اأال  االنت�سار  هي  البطولة 

اأي�سًا:  مب��رارة  ن�ساأل  وقد  ؟  االأزمنة  بع�س  يف  بطًل 

تعترب  اأال  ذهب؟  وملاذا  االإيجابي«  »البطل  ذهب  اأين 

»البطل  اإنت�سار  عن  االإيجابي«  البطل   « هزمية  هذه 

ال�سلبي«  ولكن كيف ي�ستقيم ال�سلب والبطولة ؟ يبدو ان 

املفهوم يختلف باختلف الزمان وباختلف الو�سع 

االإجتماعي لل�سائل وامل�سوؤول.

  اإن عدنا لل�سوؤال من جديد نقول: اإن التعميم جتهيل، 

مفهوم  يفرت�س  البطل  فمفهوم  له،  الوج��ود  والكلي 

ال�سياق التاريخي .

وما دمنا نبحث عن �سياق ، عن و�سع تاريخي م�سخ�س 

، نقراأ فيه معنى البطل والبطولة ، فليكن واقعنا الراهن 

التي  العنا�رش  عدد  يف  نختلف  رمبا   . ال�سياق  ذاك  هو 

ت�سوغ هذا االنحطاط الكبري، لكننا نعرتف، بل اختلف 

زمن  الكبري.  وحاكمه  ال�سياق  �سيد  هو  االنحطاط  اأن   ،

 . والبديهيات  واملثل  املبادىء  هدم  اإذا  اإال  الينبني 

فالوطن �سلعة ، وال�سعب ملكية خا�سة ، والد�ستور منفي 

، والعقل ال وجود له اإال يف �سكله اللعقلين، والكرامة 

الوطنية �سيء قريب من االأحجية . ..

  ما هو �سكل البطل يف �سياق يعدم ويبدد ويهدم القيم 

البطولة  �سكل  اإن  ؟  والوطنية  واملعنوية  االأخلقية 

واملعايري  القيم  عن  الدفاع  هو  االنحطاط  زمن  يف 

الدفاع عن  اأي   ، االإنحطاط  تناه�س  التي  واملبادىء 

والعدالة  وال�سدق  الوطنية  والكرامة  امل�سوؤولية  ح�س 

تتك�سف   . واجلمال  واحلرية  والعقل  والدميقراطية 

حمدد  ن�سق  عن  دفاعًا   ، الت�سور  هذا  يف   . البطولة 

اإن كان   . له جذور وقدمي  ن�سق   ، القيم واملعايري  من 

الظامل يحمل يف ذاته اخلربة الظلمية التي �سبقته بل 

نق�سان ، فاإن املناه�س للظلم ال يح�سن املقاومة اإن 

مل ي�ستوعب خربة من �سبقه يف حماربة الظلم .

  اإن ر�سا�سات �سليمان خاطر العادلة الت�سرتجع وطنًا، 

املبادىء  من  ن�سق  عن  تدافع  لكنها   ، ع��دواً  والتهزم 

واملعايري . وميكن يل اأن اأقول ب�سكل متلعثم : مل ميار�س 

�سليمان خاطر البطولة بل دافع عن معنى البطولة، اإنه 

منا�سل وطني ال بطًل ، الأن البطل الفرد الوجود له .

البطل على فرد حقق  التقليدي �سفة  الت�سور    ي�سبغ 

الذي  النوعي  الفرد  : من هو  وا�ساأل هنا  نوعيًا.  فعًل 

ن�سقًا  ر 
ّ
ي�سو اأو  ن 

ّ
يح�س اأو  يبني  اأن  لوحده  ي�ستطيع 

من املعايري االأخلقية والوطنية ؟ هذا العمل اليقوم 

البطولة  اأن  اأي   ، اأفراد بل جماعات ب�رشية  اأو  به فرد 

اأثر  الأنها  الفرد  البطل  مفهوم  من  اأك��رب  التاريخية 

قليلة  ح��االت  يف  اإال  فيه  االأف���راد  ��رى 
ُ
ي ال  ملجموع 

وملتب�سة . من بنى املدن ، ومن هزم ال�سليبيني ، ومن 

يزرع ال�سحراء ويحمل احلجارة يف وجه االإ�رشائيلي 

املدجج بال�سلح؟ من ي�ستطيع اأن يذكر اأ�سماء اجلنود 

امل�رشيني الذين ا�ست�سهدوا يف اليمن ؟
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بعامل  احلامل  نظر  وجهة  ومن   ، البطولة  كانت  اإن     

االإيجابية  املعايري  ن�سق  عن  الدفاع  هي   ، اأف�سل 

والعادلة ، اال يعني ذلك اأن البطولة هي : الدفاع عن 

احلقيقة .

   تبدو االأمور االآن ، اأكرث و�سوحًا، ولكن ت�سبح اأكرث 

ترى   ، وتنهار  تعلو  ن�سبية،  احلقيقة    . عًا 
ّ
وتفج حزنًا 

والترى ، التنبني اإال لتنهدم ، وال تنت�رش اإال لتنهزم . 

ارتفعت وانهزمت  العادلة  ال�سيا�سية  كم من احلركات 

اإىل حدود االإندثار ؟ وما الذي ي�سمح لكاتب �سوفييتي 

اأن يدافع عن اإ�رشائيل؟ ومن يتحرك للدفاع عن نل�سون 

يومًا،   ، اأكتوبر  ثورة  انت�سار  يف  كان  لقد  ؟  مانديل 

االآن؟  احلقيقة  و�سلت  اأين  فاإىل   ، للحقيقة  انت�ساراً 

هم  ومن  انت�سارها  اأج��ل  من  ماتوا  الذين  هم  ومن 

الذين »يعيدون بناءها« اليوم ؟

اإن كانت البطولة الدفاع عن احلقيقة ، فاإن الدفاع عن 

يف  االإن�سان  حق  عن   ، احللم  عن  الدفاع  هو  البطولة 

االأحلم ، عن الب�رش احلاملني بعامل اأف�سل ميوتون من 

اأجله والي�سلون اإليه.

ال يحتاج املنت�رش اإىل البطولة ، فمن يحتاج اإليها هو 

تاريخ  البطولة هو  تاريخ  اإن   : اأقول  . ورمبا  املهزوم 

الذين هزموا يف زمانهم ، اأو بعد حني . ال يكتب التاريخ 

ب�سكل حقيقي اإليها اإذا كتب من وجهة نظر املهزومني 

، الذين قاتلوا ب�سمت ، وان�سحبوا ، او  ماتوا ب�سمت ، 

ن�سى ، وكاتب البطولة هوذاك الذي يبحث 
ُ
واملهزوم ي

عن املن�سي ليحفظه .

  واأنزع اإىل القول : اإن البطولة هي الدفاع عن الق�سايا 

املهزومة ، 

واإذا التم�ست بع�س التفاوؤل منك اأيها ال�سديق ، اأقول 

للق�سايا  العادل عن حل عادل  الدفاع  البطولة هي   :

العادلة ،  والعدالة حلم تفت�س عنه البطولة . 

اإىل  اأكرث  اأقرتب  يجعلني  البطولة  مفهوم  التبا�س  اإن 

مفهوم اأب�سط واأو�سح هو : املقاومة . فاملقاومة تنزع 

اإىل التحديد ، والبطولة ت�سيق بكل حتديد .

في�سل دراج   

  حوايل منت�سف كانون اأول 1986

الر�سالة الرابعة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

ال�سديق عبد الرحمن :

   ويف العامل ما ميلأ النف�س كدراً ومرارة واإهانة للعقل.

 ، يت�سور  اأن   ، ال�سطط  ج��ره  مهما  للعقل  يكن  فلم 

ال�سلعة  اإىل  �سريكن  العامل  هذا  اأن   ، قليلة  �سنني  قبل 

هزمية  اإنها  يقول  اأن  للإن�سان  وميكن   . االأمريكية 

مع�سكر اأمام مع�سكر اآخر ، لكن هذا القول ي�سبح كامل 

ف�ساداً  االأك��رث  االإمرباطورية  اأن  نعرف  حني  القتامة 

وعندها   . املنت�رش  الطرف  هي  الب�رشية  تاريخ  يف 

زيادة  بدون   ، �رشعية  الكوين  االنحطاط   : كلمة  تبدو 

اأو نق�سان 

ويتحدث ال�سوفييت بطلقة وراحة �سمري عن االنتقال 

من و�سع العدو اإىل و�سع ال�رشيك . ولكن ماذا يجني 

ماهي   ، خا�رشاً  ال�رشاكة  عامل  يدخل  حني  ال�رشيف 

ال�رشيك  يكون  حني  بها  ياأخذ  التي  واملبادىء  املثل 

ا�سطياد  هو  العاملي  االأبي�س  البيت  دور  اإن  ؟  فا�سداً 

ال�رشيك  ف��اإن   ، واحل��ري��ة  اال�ستقلل  ع��ن  املقاتلني 

اإال  ، لن ياأخذ فتاته من ال�رشاكة  ال�سوفييتي املزعوم 

اإن كان �سم�ساراً حلاكم الظلم.

البريو�سرتويكا  زم��ن  يف  امل���رذول  امل��اأ���س��اوي  لعل 

ب�سفقات  ال�سعوب  حقوق  مقاي�سة  هو  املزعومة 

رخي�سة من القمح، واإال فلماذا يتحدث البيت االأبي�س 

اإىل البريو�سرتويكا ؟ وكيف  عن �رشورة دخول كوبا 

يتم تن�سيب اإن�سان م�سبوه على راأ�س احلزب ال�سيوعي 

تدفع  ال  البريو�سرتويكا  اإن  ؟  ال�رشقية  اأملانيا  يف 

تقوم  بل  والدميقراطية  احلرية  من  عامل  اإىل  ال�سعوب 

لتدمري  الدميقراطية  اإىل  ال�سعبي  النزوع  با�ستثمار 

وتقزمي هذا النزوع ، فل يعقل اأن تتحرك �سعوب اأوربا 

قد  التحرك  هذا  يكن  مل  لو   ، ال�رشعة  مبثل   ، ال�رشقية 

ميار�س  الاأخلقية  �سفقات  يف  و�سيغ  ر 
ّ
وزو �سنع 

الدولة  �سوفينية   : �سيا�سة  ال�سوفييتي  االإحت��اد  فيها 

العظمى ، بعد اأن يزهو ب�سعار البيت االأوربي ، الذي هو 

�سياغة خمففة ملا ي�سمى ب�: املركزية االأوربية ، التي 
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تت�سمن احتقار اإن�سان العامل الثالث .

الظرف  يف  الوطني  الكاتب  وظيفة  اإىل  هنا  واأ�سل    

بني  التمييز  يف  الوطني  الكاتب  دور  يتمثل   . الراهن 

االإن�سان  بني  الفا�سل  احلد  اإقامة  يف   ، املتناق�سات 

امل�سطهد واالآخر الذي ميار�س عليه اال�سطهاد . وكنا 

،ويقول  مع�سكرين  بني  منيز  واندثر  م�سى  زمن  يف 

، ون�سل االآن  ال�ساحة احلمراء  ال�سعر يف مدح  بع�سنا 

اإىل زمن ، نكاد اأن نوحد فيه بني االأبي�س واالأحمر .

ونرفع اأقلمنا للحديث عن عامل اأول وعن عامل ثالث ، 

بعد اأن ذهب العامل الثاين اإىل حقيبة �سم�رشة الق�سايا 

ويكون   ، الفارغة  وال�سعارات  الوهم  وجتار  الكبرية 

القارىء  د 
ّ
نعو واأن  جديدة  بلغة  نتحدث  اأن  علينا 

الوطني على لغة جديدة . ويكون علينا ، يا�ساحبي ، 

اأن نفتح النار على جي�س من اجلثث التي مينعها موتها 

عن االنفتاح على احلياة،  ويكون علينا يا�ساحبي اأن 

نتابع لغة تبداأ مبارك�س ولينني وغرام�سي عابرة فرج 

 ، خوري  ورئيف  عامل  ومهدي  عطية  و�سهدي  احللو 

اأحلم  اإىل  فاأكرث  اأكرث  االقرتاب  اإال  علينا  اليكون  اأي 

االإن�سان املقهور ، الذي اعتقد ، اأو الذي كنا ن�سعى اإىل 

اإقناعه ، باأن اال�سرتاكية هي احلل واملرجع واملاآل.

اإن كان ر�سول اهلل قد حتدث عن زمن يكون فيه املوؤمن 

نبل  الدفاع عن  فاإن   ، نار  كالقاب�س على جمرة من 

بجمرة  اأ�سابعنا  اإىل  يرمي   ، الزمن  ه��ذا   ، الكتابة 

لكن  هزميته؟  طور  يف  فكر  عن  ندافع  كيف   . مماثلة 

اأن  نعلم  عندما   ، واالإرادة  العقل  مباء  يتخفف  االأ�سى 

املثقف ال�سيوعي احلقيقي ، مل يكن مولعًا يف يوِم من 

االأيام . بجمالية دولة اأو بديع نظرية ، اإمنا كان يبداأ 

باإن�سان يحلم برغيف ومدر�سة ، ويتطلع اإىل يوم يقول 

فيه قوله وال يعّد اأ�سابعه.

ما  يطفو  ذهبي  مب��اء  حزنه  االإن�سان  خلط  ومهما 

 : مالح  مباء  القلب  �س 
ّ
ويغم العقل  ويقلق  العني  يكدر 

؟  فيها  نبل  ال  �سلعة  اأمام  النبيلة  االأفكار  تهزم  كيف 

وملاذا يبدو بو�س قي�رشاً وغرام�سي �سفحة يف كتاب 

مهجور؟ هل املثقف املتمرد يدافع عن حلم اأو حقيقة 

؟ واإذا كان املثقف الثوري مدافعًا عن عامل لن ياأتي ، 

اأ�سل هنا  فما الفرق بينه وبني ال�سيخ العتيد؟ ولعلي 

اإىل نقطة توؤرقني منذ زمن : كيف ميكن حتقيق وحدة 

امتياز  وهل  وال�سعب؟  الثوريني  املثقفني  بني  فعلية 

حاجزاً  وال�سعب  الكاتب  بني  يقيم  والكتابة  القراءة 

اأفكاره  يحقق  احل��امل  املثقف  ك��ان  واإذا  ؟  وحجابًا 

ب�»اأج�ساد« غريه، فكيف يحقق حلمه اإن مل يجد اجل�سد 

الثوريني  املثقفني  اعتبار  ميكن  وه��ل  ال�����رشوري؟ 

جمرد » نخبة حاملة« ؟

  يبدو اأن الزمان التاريخي ينبذنا اأكرث فاأكرث من جّلة 

ال�سيا�سة اإىل �سواطىء االأخلق، فالدفاع عن الثورة ، 

يف زمن اإنح�سار �رشوطها، �رشورة اأخلقية ، والدفاع 

عن م�ستقبل اأف�سل �رشورة اأخلقية ،  والتم�سك ب�سعار 

ميكن  ال  اإذ   .  .  . اأخلقية  �رشورة  والعدل  االإ�سرتاكية 

للإن�سان اإال اإذا اقتنع باإمكانية عامل اأف�سل ، باإمكانية 

تراجع ال�رش اأمام مواقع اخلري .

عن  ال��دف��اع  ي�سبح  املعّقد  العامل  ه��ذا  ���رشوط  ويف 

هنا  واأق��ّدم  حتري�سية.  قيمة  اأ�رشنا-  –كما  البطولة 

اأ�سوغها  اأن  بع�س االأفكار اجلديدة، رمبا، التي ميكن 

بال�سكل التايل:
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- البطولة هي الدفاع عن القيم االإن�سانية االإيجابية.

البطولة  ملمار�سة  الفعلية  ال�رشوط  تنتهي  حني   -

كما  الكتابة  ت�ستعيد   ، التقليدي  باملعنى   ، الفردية 

كان  ب�سيء   
ُ
يذكر  ، رم��زي  ككيان  البطولة   ، النا�س 

ما  ولعل هذا  الذاكرة.  ابتعد وت�سونه  ب�سيء  موجوداً، 

غابت  بطل  الهذال«  »متعب  ل�  الفنية  ال�سياغة  يربر 

ز وابتعد عن الواقع ، اأي اأّن غياب �رشوطه 
ّ
�رشوطه فرتم

يعطي البطل قيمة فنية مو�سوعية 

يف  البطل  ر 
ّ
يتطو التقليدية  الب�سيطة  ال�رشوط  يف   -

اأما   . االإنت�سار  املواجهة  ال��والدة-   : املتوّقع  اإط��ار 

يف ال�رشوط املعقدة ، وهي �رشوط نعي�سها االآن، فاإن 

كتابة  الكاتب  دور  يكون  ولهذا  له.  مكان  ال  املتوقع 

ال�رشوط املعقدة ، واإظهار تعقدها ، مما يجعل البطل 

المكان له، ويجعل ال�سخ�سيات ، مبعنى ما ، »ثانوية 

الداللة« بالن�سبة اإىل ال�رشوط التي تعي�سها. يبدو يل ، 

ت�سييد  امللح« تتمّثل يف  اأحد وجوه احلداثة »مدن  اأن 

الو�سع التاريخي وتهمي�س ال�سخ�سيات الروائية . اأي 

اإ�سكالية جديدة للبطولة ، يف معانيها كلها  يف طرح 

اآخر ، فل  اأي بعٍد  اليومية على  اإذ يطغى نرث احلياة   ،

الطافية  االإيديولوجيا  اأو   ، البلغة  اأو   ، لل�سعر  مكان 

اأو  ال�سخ�سيات  يف  تقوم  ال  االإيديولوجيا  فهذه   ،

احلوار اأو اللغة بقدر ما تقوم يف البنية الروائية التي 

حتتجب وراء ال�سخ�سيات واللغة.......هل لنا اأن نتحدث 

جمال  علم  عن  اأدق  ب�سكل  اأو   ، املهزوم  رواي��ة  عن 

امل�سطهدين ؟ يبدو اأن هذا املنظور اإذا وجد ، الير�سم 

ويوؤكد  ويحدّد،   ، ير�سم  ما  بقدر   ، املقهور  �سخ�سية 

�سخ�سية الظامل ، الأن االأول ياأخذ من املكان بع�سه، 

تاركًا للآخر �ساحة وا�سعة .

 يجتاح االأذن وهواء بارد يجرح املفا�سل ورائحة 
ّ

دوي

احلديث  ال�سعب  من  اأ�سبح  فلقد  املناخ،  تزّنر  فا�سدة 

عن الظامل ب�سيغة املفرد اأو املثنى اأو اجلمع الوا�سح 

. وعلى املظلوم اأن يبحث عن �ساعدين اإ�سافيني ، الأن 

عليه اأن يطلق النار على اجلهات االأربعة . 

في�سل

الر�سالة اخلام�سة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

ال�سديق العزيز دمت �ساملًا 

ما  اأن  اأعتقد  والتي  ال�سابقة،  للر�سالة  تتمة  �ساأكتب هنا 

ال�سحية باجللد يت�سم ب�سكلية  جاء فيها حول م�ساواة 

وا�سحة ، اأو ب�سيء من التجريد الفل�سفي ، الذي ي�ستجيب 

للعقل املرتاح اأكرث مما يعك�س عذاب االإن�سان امل�سطهد . 

  حني حتتمل ال�سحية العذاب فاإنها تفعل ذلك اعتماداً 

على جملة من القيم الروحية واالأخلقية ، بل تعتقد اأن 

حتمل الذاتية للعذاب ت�سحية من اأجل خري املجموع اأو 

وبالتايل  املتوارثة  االإيجابية  القيم  من  لن�سق  امتثال 

من  ملجموعة  اأو  ملثال  اإخل�س  اجل��لد  مواجهة  ف��اإن 

ونبل   ، والت�سحية  ال�سمود  مربر  كان  ومهما   . املثل 

اللحظة  حرمان  يعي�س  امل�سطهد  فاإن   ، والغاية  الهدف 

العائلة  ب��دفء  ب��دءاً  الذاتية  م�ساريعه  تدمر  ويعي�س 

اإن   . ذاتي  جناح  وحتقيق  القمي�س  نظافة  اإىل   و�سواًل 

مفهوم ال�سحية ) اأو االإن�سان املقاوم ( حماط اأبداً ب�سيء 

 ، املقاوم  الفعل  يف  داخلي  جزء  فاملاأ�ساة   ، ما�ساوي 

اأجل  من  الذاتي  نفي  يف  املاأ�ساوي  هذا  اأ�سا�س  ويقوم 

موت  ق�سية، ويف  اأجل  من  الفرد  تدمر  ، ويف  اجلماعي 

�سخ�س حمدد االأ�سم من اأجل ق�سية ميكن اأن تكون غري 

قابلة للتحقيق .

اأما بالن�سبة للجلد فاالأمر يختلف . اإذا كان املقاوم يبداأ 

يعرف  ولن  اإليه  ي�سل  ولن  يراه  لن  بزمن   ، بامل�ستقبل 

 ، احلا�رش  يف  االأزمنة  كل  يثبت  اجل��لد  ف��اإن  حقيقته 

الأن حا�رشه هو الزمن الوحيد الذي ي�سمح له مبمار�سة 

واللحظة  احلا�رش  اجللد  يع�سق  ولذلك   . كجلد  دوره 

وتنفتح ال�سحية دائمًا على امل�ستقبل ، املدينة الفا�سلة 

على  ي�ستند  اإن�سان  كل   : اآخر  فرق  وهناك   . اليوتوبيا   ،

 . حمدد  �رشط  يف  توازنه  حتقيق  اأج��ل  من  معينة  اآلية 

ال�سحية )اأو االإن�سان املقاوم ( ي�ستند على االآتي املجرد، 

اأما اجللد فيهرع يف توازنه اإىل   ..  .  . الذهني،  النف�سي 

لتوازن  �رشطًا  احل�سية  امللذات  ع�سق  فيكون   . احل�سي 

كلها  احليوانية  ال�سهوات  يف  الذهاب  اأت  بل  امل�ستبد، 

�رشط لتوازن القامع . وقد تختلط االأمور ، اأو تاأخذ منطقًا 
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ثم  القامع  عند  اللذة  عبادة  اإىل  القمع  يف�سي   : معينًا 

 . للقمع  جديداً  اأ�سا�سًا  اللذة  ا�ستمرار  عن  الدفاع  ي�سبح 

وبهذا املعنى فاإن اجللد يغرتب عن الطبيعة االإن�سانية 

، ويجمع ب�سكل  اآلية ممار�سة للقمع  ه يف 
ّ
، يت�سو ال�سوية 

الانفكاك فيه بني �سهوة تدمري االآخر ) املناق�س( و�سهوة 

التدمري  اإىل  تدفعه  اأن  لها  ميكن  التي  ال�سهوات  امتلك 

الذاتي ومع اأن التدمري ميكن اأن يوحد اجللد- ال�سحية 

�سكًل  يختلف  الذات  ال�سادر عن عبودية  التدمري  فاإن   ،

وم�سمونًا عن التدمري االآتي من اجلوع والعذاب وتك�سري 

االأع�ساء.

اإليه واأعتربه بالغ االأهمية : هو  اأ�سري  اأن  اأود  اأمر اآخر     

االإن�سان  الطرفني. ينزع  وال�سلوك من  الغرق يف احلركة 

املقاوم اإىل احلرية ويكون حراً يف لغته وحركاته و�سكل 

�سريه، بل اأن بحثه عن احلرية يدفع به اإىل تك�سري العرف 

ال�سخرية،   يف  هذا  يتجلى  ما  وغالبًا   ، واللغة  والعادات 

وال�سخرية يف جوهرها ت�سويه ل�سورة االأمور املاألوفة . 

.. . اأما القامع وجماعته وحا�سيته وبطانته فاإنها متيل 

اإىل التماثل ال�سكوين : متاثل يف احلركة واالإمياء وامل�سية 

و�سياغة العبارة ، وغالبًا ما ت�سعى حا�سية امل�ستبد اإىل 

تقليد وحماكاة امل�ستبد الأنه البدء االأول الذي يحدد معنى 

الكلم و�سكله و�سكل حلقة الراأ�س وتهذيب ال�ساربني بل 

عندما   ) للواقع  ت�سويهًا  اأي   ( م�سحكًا  ي�سبح  االأمر  اأن 

يجد جماعات من املخربين تلب�س  اللبا�س ذاته ، وتدخن 

ذوقها  يف  وتتماثل   ، املواقع  وترتاد   ، ذاتها  ال�سجائر 

اللوين و. . . وهذا االأمر منطقي متامًا فاحلرية ت�ستدعي 

وتعنّي  الفردية  ال�سخ�سية  وازدهار  واالإختلف  التعدد 

اال�ستبداد  اما   ، اأخ��رى  اأنا  عن  خمتلفة  هي  حيث  االأن��ا 

االإختلف  ويغيب  اجلميع  فيت�ساوى   ، التناظر  فيع�سق 

فالكل مت�ساٍو واملختلف واحد وحيد هو امل�ستبد االأول .

املو�سوع  عن  وت�سوراتي  االأ�سا�سية  ملحظاتي  هذه    

ملع�رش  فائدة  ذلك  يف  كان  اإن   ، جوابًا  األتقط  ان  واآم��ل 

امل�سلمني .

واهلل من وراء الق�سد ، وق�سدنا ر�ساكم ، ر�سي اهلل عنكم 

وعنا الر�سا كله .

في�سل 

الر�سالة ال�ساد�سة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

 اأوائل حزيران .   1990. دم�سق .

ال�سديق العزيز :   �سلمًا 

ولعلي الاأميل هذه املرة اإىل الدخول مبا�رشة يف عامل 

االأفكار والتعاريف ، فاأنا يف هذه املرة اإىل نف�سي اأميل 

واجلهد  متعبة  فالروح  اأدور،  وحولها   ، اأنزع  واإليها   ،

واأراين   . ال�سداأ  جوانبها  عن  المي�سح  املبذول  املتواتر 

اأ�ساأل عن معنى الوجود  اأدور حول نف�سي منذ �سنوات 

فائراً  يولد  الذي  الطموح  ذلك  �رشعية  عن   ، واحلياة 

يف فرتة من العمر حم�سوبة ثم يذوق التجربة ويتملى 

وال�سديد  فاتراً  الفائر  لي�سبح   ، املبعرثة  احلياة  وجوه 

جمهداً، واحللم امللون كي�سًا من الذكريات الفاترة.

وما معنى احلياة يا�ساحبي اإن كان املوت ياأتي على 

غري ميعاد ؟

الكتب.  يف  اإال  له  الوج��ود   ، العدالة  كما   ، احلق  اإن 

من  وكم  االآوان؟  قبل  ال��رتاب  دّث��ره  جميل  عادل  كم 

هذه  ومل��اذا  ؟  اأيامها  احلياة  له  مدت  زنيم  م�ستبد 

ميتد  االأ�سى  من  كم  ؟  حال  اأية  على  الرحلةاخلا�رشة 

اأجل  بني زمن كنا نكاثر فيه الكتب واملعلومات من 
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و�ساحبها  بالكتب  ه��ِزاأ  الحق  وزمن   ، العامل  تغيري 

وقد   ، اأن��ه   ، ذهبت  غبطة  يف  يظن  كان  تلميذ  وبكل 

من  لكل  حم��دوداً  لها  دفئٍا  �سيمنح   ، بكتبه  التحف 

�رشبله ال�سقيع.

ولعل هذا التعب امل�ستمر قد �سادر حياتي منذ زمن 

، واأعطى عملي �سكًل متناوبًا ينو�س بني العمل حتى 

يت�ساوى عندي كل  اإذ  املنفل�سة،  واالإ�ستقالة  االإجهاد 

�سيء ، ويكون الكل هذا ما�سخ الطعم وبارد املحتوى. 

وا�ستقالة  توتر  يف  اجلهد  يبّدد  التعب  هذا  كان  واإذا 

�سبطه  عن  والعجز  احلال  ا�ستمرار  فاإن   ، متلزمني 

اإىل  ال�سطور  �ساحب  فو�سل  وكاثره  التعب  �ساعف 

�ساقني  عن  ناهيك   ، اأب��واب  وال  فيه  نوافذ  ال  ج��دار 

الحت�سنان القفز.

ومن املتعب اإىل درجة الكدر اأن ينفق االإن�سان اأيامه 

�سيغة  على  للعثور  ق��رار،  وال  فيه  الراأ���س  �سعي،  يف 

اأن  وتقنعه   ، ويومه  اإمكانياته  بني  وت��وازن  توازنه 

حرارة ال�سبا مرحلة بائدة وقدمية.

  وهذا االرتباك امل�ستمر انعك�س ، وهذا منطق االأمور، 

فارق  مع  العمل.  على  ينعك�س  اأن  قبل  النظرية  على 

كما  فالعمل   ، �سلبية  العمل  على  فاآثاره   ، جوهري 

النظر  اأما   ، والتبّدل  املزاج  �سطوة  يرزح حتت  اأ�رشنا 

معنى  من  عندي  للنظرية  يعد  مل   . اآخر  �سكًل  فاأخذ 

 ، الثقافة وال�سيا�سة امل�سيطرتني  اإال قدرتها على نقد 

النظرية.  اإىل  امللكي  الطريق  هو  امل�سيطر  نقد  اأن  بل 

وبهذا املعنى فل وجود لنظرية ، من حيث هي جملة 

ال�سيا�سة  �سد  الكاتب  بها  يقوم  التي  امل��داخ��لت 

والثقافة يف اأي ظرف معني . ومبا اأن ال�رشاع يتبدل 

 ، وتتغري  تتبدل  املفاهيم  فاإن   ، القوى  ميزان  كما   ،

فل �سامن حلقيقتها اإال �رشاعها مع ماهو نقي�س لها 

وعنها خمتلف .

ويبدو هنا مفهوم املقاومة هو النعت الوحيد للعمل 

الثقايف . ورمبا تكون كلمة مقاومة تنزع اإىل التحديد 

اأو التحديد عرب ال�سلب . فالثقافة امل�سيطرة   ، ال�سلبي 

تنزع ب�سبب حر�سها على الثبات اإىل ال�سكون واجلمود 

الثقافة املناه�سة لها  اأما   ، الت�سكني والتجميد  اإىل   ،

فاإنها تتغري كلما ت�ساعدت املقاومة واغتنت وتطورت 

املفاهيم . ولهذا ال يكون غريبًا اأن تكون املادية هي 

فل�سفة الثورة الوحيدة من حيث هي فل�سفة جوهرها 

 ، ال�سلطة  فل�سفة  املثالية  تكون  وباملقابل   . النفي 

بدون النظر اإىل طبيعة ال�سلطة ، الأن كل �سلطة تنزع 

اإىل الدميومة ، والثبات ، وبالتايل فاإنها فل�سفتها ال 

تقول قول الواقع بل القول الذي تريده 

، ب�سكل ي�سبح فيه دور الفل�سفة هو الت�سويغ  ال�سلطة 

والتربير والت�سليل .

 وهكذا ، فاإننا ، يا �ساحبي ، نبحث عن فل�سفة جديدة 

يف بحثنا القلق عن و�سع جديد يحا�رش ، ولو ب�سكل 

ن�سبي ، القلق امل�ستمر الذي نعي�س . ويظل احلفاظ على 

الذاتية املقلقة هدفًا وغاية ، فل �سيء نخ�رشه،  هذه 

ذاته،  يربح  يرف�س  الرف�س، ومن  الوحيد هو  والربح 

لعل التحديد عن طريق ال�سلب هو املنظور الذي يحكم 

النظر والعمل واملمار�سة . اإن كلمة »ال« هي املفتاح 

اإىل  دائمًا  قاد  لو  حتى   ، ال�رشور  يهب  الذي  الوحيد 

غرف باردة ورطبة . 

مع �سداقتي 

في�سل

الر�سالة ال�سابعة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف 

1989 /18/10 

ال�سديق عبد الرحمن : 

 ، البطولة  ال�سوؤال  اأبواب  اأمام  مازلنا  اأننا  يل  يبدو     

اأن  البحث وامل�ساءلة  ، خلل  ، ال يلبث  �سوؤال  الأن كل 

وجه  االأخري  ال�سوؤال  يحجب  وقد   ، اأ�سئلة  اإىل  يت�سجر 

هذه   ، املرا�سلة  ف�سيلة  تكون  وبذلك   . االأول  ال�سوؤال 

تكثري ال�سوؤال ، قبل اأن ت�سل ، اإذا و�سلت ، اإىل نقله من 

دائرة الغيوم وال�سباب اإىل اأر�س ال بلل فيها والعثار.

وكاتب،  روائ��ي  يدور بني  الذي  احل��وار  يبدو يل هذا   

مدخًل   ، تقول  كما   ، اجلامعي  و�ساحه  بعد  يلق  مل 

اإىل اكت�ساف تعقد االأ�سياء والعلقات . فما يظهر يف 

، ال  �سوؤااًل مطواعًا وحنونًا  فرتة غبطة ثقافية عابرة 
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يلبث اأن ي�ستظهر يف حلظة احلوار بني �سديقني فر�سًا 

�سمو�سًا ، اأو �سوؤااًل له اأنياب واأظافر . ال يك�سف احلوار 

عن معرفة االإن�سان اإال بقدر ما يك�سف من جهله ، ولعل 

الثقافة ، يف معناها 

االإن�سان  يف  اجلهل  م�ساحة  اكت�ساف  هي  النبيل، 

يحا�رشها ، اإذا اأمكن .

بعد اأن قراأت ر�سالتك االأوىل . �ساألت نف�سي من جديد 

 ، لنف�سي  قلت  ثم  وال�سجاعة؟  البطولة  بني  مالفرق   :

مالعلقة بني العقل وال�سجاعة؟ وهل ال�سجاعة ن�سيج 

من العقل واالنفعال اأم اأنها روح عاقلة خال�سة ؟ ثم 

جرفني الت�ساوؤل فقلت الهيًا ؛ ما العلقة بني املغامرة 

اكت�ساف  وك��ل   ، املغامرة  كانت  واإذا  ؟  والبطولة 

يت�سمن ق�سطًا من املغامرة ، ال تكون جديرة با�سمها، 

اإال اإن كان ال�ستقالة العقل مكانًا فيها، فهل ميكن اأن 

يتعاي�س العقل والبطولة؟

طرد  باأن  الوجداين  امل�ستوى  على  اأعرتف  اأنني  ومع 

فاإنني   ، للبطولة وجلمالية اخل�رشان  اأ�سا�سًا  احل�سبان 

الو�ساح اجلامعي  ، وب�سبب  اأرى االأمور  اأن  اأ�ستطيع  ال 

، رمبا ، اإال اإن نظمها العقل وانتظمت يف ن�سق عقلين 

يف  احل�سبان  حدود  هي  ما   : االأ�سا�سي  ال�سوؤال  يظل   .

ًا . 
ّ
الفعل البطويل ؟ اترك لك هذا ال�سوؤال را�سيًا ور�سي

لتبحث له عن جواب ، اأي اأنني اأهبك ق�سطًا من القلق 

، وبذلك تكون ال�سداقة اقت�سامًا للملح واحلوار  وفرياً 

والقلق .

ر�سالتك  ق��راءة  وبعد   ، بالتاأكيد  ناق�س  تفكري  بعد   

ب:  القائلة  ال�سيغة  اإىل  جديد  م��ن  اأجن���ذب  اأج���دين 

االأ�سكال التاريخية للبطولة . ومع اأنني مل اأذهب على 

قرار ال�سوؤال بعد ، فاإنني اأعتمد على الت�رشع امل�رشوع 

هو  للبطولة  التاريخية  االأ�سكال  مفهوم  اإن   : الأق��ول 

املدخل االأف�سل ملقاربة �سوؤال البطولة .

من  وب�سيء   ، احلديث  ميكن  كان   ، هذا  غري  زمن  يف 

الي�رش عن الثقافة ال�سعبية . وكان للبطل مكان وا�سع 

»امللحمة  عن  تتحدث  كانت  التي   ، الثقافة  هذه  يف 

اأن  وقبل   ، ال�سعب  القمع  اآلة  تدمر  اأن  قبل  ال�سعبية« 

يجتاج التلفزيون ، وغريه ، العقل ال�سعبي . حني كانت 

اآلة القمع حمدودة الفعل ، كان العقل ال�سعبي يتحدث 

 ، ي�ستدعيه  القدر  الأن  ياأتي  الذي   ، ال�سعبي  البطل  عن 

ال   . انتظاره  يف  الن�رش  الأن  للدعوة  ي�ستجيب  والذي 

يدور �سوؤايل هنا عن البطل املفرد ، الذي جعله القمع 

اإذا وجد ال يغري من االأمر �سيئًا  اإذا  ، والذي  م�ستحيًل 

، اإمنا يدور �سوؤايل حول النقطة التالية : ملاذا مل تعد 

وملاذا  االأبطال  توليد  على  ق��ادرة  ال�سعبية  الذاكرة 

زيد  اأب��و  مثل  يومًا  اأجنبتهم  الذين  االأب��ط��ال  ن�سيت 

الهليل ، الزير �سامل وعنرتة ، و�سيف بن ذي يزن . . . . ؟

البطولة  مفهوم  يظهر  مل��اذا  اأي�سًا:  اأ���س��األ  اأن  ويل 

العدو اخلارجي  الفردية واجلماعية يف زمن مواجهة 

) االإ�ستعمار ( وملاذا يبداأ بالرتاجع اإىل حدود الفقدان 

امللحم  اذده���رت  لقد  ؟  اال�ستعمار  هزمية«   « بعد 

ال�سليبية  ، تاريخيًا عندنا ، يف زمن احلرب  ال�سعبية 

، وعادت للظهور يف فرتة مواجهة االإ�ستعمار االأوربي 

احلديث . . . هل يعني هذا ، ويف ال�رشوط الراهنة ، اأن 

ع�رش البطولة قد م�سى؟

التاريخية  االأ�سكال   : مبفهوم   ، قبلنا  .اأو  قبلت  اإذا   

ينق�س زمن  : مل  التالية  النتيجة  اإىل  ، ن�سل  للبطولة 

البطولة اإمنا انتهى �سكل البطل الذي كان . ير�سل بنا 
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هذا احلكم اإىل دائرة الو�سوح ، حيث نعرف كما كان 

وذهب ، وير�سل بنا اأي�سًا اإىل دائرة البحث واالكت�ساف 

: ماهي البطولة التي ي�سمح بها هذا الزمان ؟ لكن هذا 

ال�سوؤال لن يكون له قيمة اإال بعد و�سوح اأ�سا�سي : هل 

ما مت التعارف عليه كفعل بطويل كان بطولة 

فعلية ؟ هل كان الأبي زيد الهليل وجود حقيقي ، وهل 

احللم  من  �سكًل  كان  اأنه  اأم   ، بطولة  كان  به  قام  ما 

ال�سعبي والذي هو اأحد م�ستقات الوعي الديني ؟ 

اأ�سل هنا اإىل �سوؤال فل�سفي –جمايل ؛ هل ميكن للكاتب 

الوطني اأن ي�سوغ بطًل – حلمًا ، ير�سي العاطفة وال 

اآخر  اأن يبحث عن منظور  اأن عليه  اأم   ، العقل  ير�سي 

بطل  امللح  مدن  يف   « الهّذال  متعب  وهل  ؟  للبطولة 

واأتلم�س اجلواب  اأ�ساأل هنا  اأنه بطل نرثي؟  اأم  �سعري 

امللح  من  جديدة  هبة  اإليك  فلأر�سل   . اإليه  اأ�سل  وال 

وال�سداقة والقلق .

ميكن اأن اأقول : ميار�س الكاتب البطولة حني يكتب عن 

اإن�سانية  قيمة  ، من حيث هي  اإليها  ويدعو   ، البطولة 

الأنني   ، القول كثرياً  اإىل هذا  الاأميل  لكنني   . اإيجابية 

اأظن ، وبع�س الظن ف�سيلة ، اأن القول

 مبفهوم : االأ�سكال التاريخية للبطولة يق�سي بالبحث 

جديدة  الكتابة  يف  جمالية  وع��ن   ، جديد  بطل  عن 

تتعامل مع بطل جديد . رمبا نرجع ، هنا ، من جديد ، 

اإىل اإن�سان اليوم الذي يطحنه بوؤ�س وعثار وقمع . . . .  

ثنائية  يف  تتمثل  اجلاهلية  يف  البطولة  كانت  لقد    

احلرب واحلب ، حيث البطل منت�رش وال�سيف تقطر منه 

الدماء. .احلبيبة تنتظر من اأباد االأعداء و�سّتت فلولهم. 

فكان   ، االأوربي  الو�سطى  الع�سور  اأدب  البطل يف  اأما 

، وكان بطل  اإىل احلب واحلرب والوالء للملك  ي�سيف 

االإ�سلم يدفع راية الر�سالة . . . نلمح هنا بطل املجتمع 

وم�ستتة  ومتناثرة  �سغرية  اإرادات  يف  م��وزع  ه��ذا 

وم�سحوقة . . .

وهذا رمبا اأتفق معك ، اأو رمبا نتفق معًا ، فنقول : ال 

بطولة خارج ال�سياق التاريخي ، ال�سياق الذي نعي�س 

فيه ياأمرنا بالبحث عن البطوالت ال�سغرية االأم التي 

الذي  والعامل   ، اجلامعي  ابنها  خلدمة  ليًل  ت�سهر 

ي�سرتي لقمة اخلبز بكدح ثقيل ، وال�سحفي الذي يعي�س 

تعب النهار كله الأنه يرف�س التزوير والكاتب احلزين 

الذي اأدمن احت�سان احلقيقة . . .

على  ع��دت  اإذا  اأم��ا   . ال�سلبي  مقاومة  هي  البطولة 

الفل�سفة . . . واإليها اأعود ، فاأقول : البطولة هي الدفاع 

عن االأ�سكال . لل�سدق �سكل وات�ساق، وللأمانة �سكل ، 

 . �سكٌل.  املخل�س  وللجندي   ، �سكٌل  املجتهد  وللطالب 

الأنها   ، االأ�سكال  حتارب  واالإنحطاط  الف�ساد  .واأزمنة 

ترى يف ال�سدمي حليفًا.

وهكذا �سعنا يا�ساحبي يف �سجرية ال�سوؤال من جديد . 

رمبا ت�سعفني ر�سالتك القادمة اإىل نظم ماانترث .

   مع �سداقتي 

   في�سل 

الر�سالة الثامنة:

من في�سل دّراج لعبد الرحمن منيف

   10 ت�رشين الثاين 

االأخ عبد الرحمن :

من  عودتي  حتى  الر�سالة  هذه  تاأجيل  اأري��د  كنت     

بالتق�سري  �سعوراً  لكن   ، يعود  يذهب  فمن   ، القاهرة 

الزمني فامتثلت اإليه وعدلت عن التاأجيل .

اأرى  ، فاإين  اإرادويًا  بداأ  الر�سائل بيننا  اأن تبادل  ومع 

يطرح  بداأ   ، املو�سوعي  م�ساره  يتلم�س  بداأ  احلوار  ان 

اأ�سئلته . واأجمل ما يف امل�سار انعدام اليقني ، اأو لنقل: 

يقيننا  ولعل   ، يقني  اأنه يخلخل كل  فيه  ما  اأجمل  اإن 

الوحيد هو البحث عن اليقني ، اأي اأن حياتنا بحث ال 

اأكرث .

 وما زلنا نبحث عن معنى البطولة ، فاإن قبلنا بكلمة 

ث 
ّ
اإننا نتعي  : االأذن قلنا  قامو�سية دقيقة وثقيلة على 

، نبحث عن �سيء النراه ، واإن كّنا ن�سعر به ، فلنم�ٍس 

اأو ما�ساء  ث اإىل ما �ساء اهلل، 
ّ
يا�ساحبي يف هذا التعي

هذا العمر . الذي يق�سم اأحيانًا ظهر ال�سائل قبل االأوان.

ال�سكل  ح��ول:   ، �سبيهه  اأو  اتفاق  على  اأننا  ويبدو    

التاريخي

الدفاع  وهي  بطولته،  امل�سيطر  وللراهن   ، للبطولة   

، لي�س مبعنى  البطولة  ال�سفهي عن معنى  اأو  املكتوب 
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ال�سجاعة اليومية فقط، بل مبعنى الدفاع عن ن�سق من 

االأخلق والقيم .

هو  ما   : ن�ساأل  قد   ، لل�سوؤال  جديدة  نافذة  نفتح  وكي 

نقي�س البطولة ، فنقول ال�سقوط ال الهزمية. فقد يكون 

لكل  نقي�س  فهو  ال�ساقط  اأما   ، حقيقيًا  بطًل  املهزوم 

بطولة ، �سواء جتلت يف رفع ال�سوت �سد جتميل �سورة 

فل�سطيني،  مت�سائل  ذلك  اإىل  ذهب  كما   ، ال�سهيونية 

يف  اأو  �ساذجة  حرفة  الكتابة  اعتبار  يف  ا�ستعلنت  اأو 

تقدي�س اال�ستهلك ال�سفيه.

بهذا املعنى ، وانطلقًا من الزمان الذي نعي�س، وهو 

يتعرف  البطل  فاإن  واال�ستلب،  بال�سلب  يت�سم  زمن 

عن  املدافع  ذلك  فيكون  �سلبًا،  يتحدّد  اأي  بنقي�سه، 

االإطار  هذا  .ولعل   .  . واال�ستقامة.  وللأمانة  اجلمال 

احلدود  نرى  ال  يجعلنا  الذي  هو   ، بال�سلب  املو�سوم 

متامًا بني ال�سجاعة والبطولة : هل الكاتب املدافع عن 

االإن�سان املقموع ، يف زمن ي�سيطر عليه القمع ، بطل اأم 

�سجاع ؟ واأتفق معك متامًا فاإن ال�سجاعة ن�سبية ، ويف 

اأن البطولة ن�سبية، لكن انحلل القيم يجعل التعاي�س 

بني البطولة وال�سجاعة ممكنًا.

ال�سعارات  عن  احلديث  يكرث  االإنحطاط  اأزمنة  يف    

اأن  ومبا  ما.  مكان  يف  بري�ست  �ساقه  قول   ، الكبرية 

اأو ال�سجاعة ، رف�س للنحطاط يف م�ستقاته  البطولة 

الكثرية ، فاإن بطل زماننا هو املدافع عن »ال�سعارات 

ال�سغرية« . اليعني هذا الدعوة اإىل »الت�سغري الذاتي«، 

اإمنا يدعو اإىل احلفاظ على مبادىء االأخلق والوطنية 

االأوىل، يف زمن تنهدم فيه امل�سلمات. هل ال�سهيونية 

مع  التعاي�س  ميكن  وه��ل  ؟  فعًل  عن�رشية  لي�ست 

االإ�ستهلك  هو  االإن�سان  طموح  وه��ل  االإمربيالية؟ 

اإ�رشائيل  اعتبار  ميكن  وهل  االأمريكية؟  الطريقة  على 

دولة مثل غريها من الدول ؟ اإىل غري ذلك من االأ�سئلة 

م�سخًا  اأجن��ب  اأجن��ب  ف��اإن  عقيم  زمن  يف  تتوالد  التي 

املثقف  بني  امل�سافة  جت�سري  اإىل  يطمح  بكاتب  ب��دءاأً 

اأمرييكا  ي��زور  �سوفييتي  مب�سوؤول  واالأم��ري«اإن��ت��ه��اء 

وي�سفق لها وهو ن�سف �سكران.

 تقول يف ر�سالتك : البّد من خلق االأبطال، واأرى نف�سي 

. كيف نفعل  اتفاق ملغوم باحلرية  لكنه  متفقًا معك، 

ذلك ؟ اإنني مع دور االأدب التحري�سي على اأ�سا�س اأن 

؟ ويجيء  اأم معرفة  اأخلق  االأدب  . هل  الينتج وهمًا 

اجلواب م�ستقيمًا اإنه : االأول ، كما الثاين . ولكن كيف؟ 

ميكن يل اأن اأطلق جملة عائمة اأو قلقة : ال يبحث االأدب 

عن احلقيقة ، وهي ن�سبية، اإمنا يقوم بك�سف تناق�سات 

الواقع . حني يك�سف االأدب عن �سورة الواقع الفعلية 

مامعنى  ولكن  املعرفة،  اأ�سا�سه  حتري�سًا  ينتج  فاإنه 

املعرفة االأدبية ؟ هذا �سوؤال له ر�سائل اأخرى.

الفهم  ���رشورة  اإيل:  يا�سديقي  ر�سالتك  يف  وت�سري   

متفقًا  نف�سي  واأجد   ، االآخر(  )فهم  والك�سف  واالإدراك 

اأي�سًا، لكنه اتفاق ك�ساحبه االأول مليء بالقلق  معك 

اإال بعد معرفته، وال  . ملاذا ؟ الميكن مقاومة اخل�سم 

اأن املقاومة  اأي   ، الذات  اإال بعد معرفة  ميكن معرفته 

من  الزم���ًا  ���رشط��ًا  جتعلها  اأو  املعرفة  اإىل  ت�ستند 

�رشوطها . هنا ن�سل اإىل دور املثقف كطليعة ، اأو اإىل 

، ال ي�سبح  اإن   ، . الاأطرح جديداً  الوطني  دور املثقف 

املثقف فاعًل اإال يف اندراجه يف م�رشوع وطني عام 

االإنحطاط  زمن  ، ويف  هذا  وامل�رشوع  التغيري.  غايته 

هذا ، عاثر اأو متعرث ، فاالأحزاب هياكل ميتة، وال�سعب 

بلطة  اإىل  امل�سوؤول  رمو�س  لت 
ّ
حتو اأن  منذ  �سمت  قد 
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هالكة، فما بالك باالأيدي ؟ 

 اإن كان املثقف الوطني يجنح اإىل الراحة الن�سبية يف 

و�سعف  االأح��زاب  حتلّل  فاإن   ، ال�سعبي  ال�سمود  زمن 

الوطني  املثقف  وظيفة  من  يجعل   ، الوطني  ال�سارع 

الراهنة وظيفة معقدة ، فهو ال يت�سدى للأنظمة فقط 

برزيلة  واحتفظت  وتفككت  تكل�ست  الأحزاب وقوى  بل 

الوطني  املثقف  دور  اأن  اأقول  هل  واملكابرة.  التعنت 

االآن هو قيادة اجلماهري ، ولكن كيف ؟

العيون  يف  ت�سقط  واالأ�سى  والرماد  الرمل  من  دوامة 

املتعبة ، هل نداوي العني اأم نذود عنها القذى ، وكيف 

يلملم املثقف االأ�سيان ذاته لي�سعف االآخرين يف مللمة 

اأو�سالهم يف زمن القهر والقمع واالنحلل ؟

 . اخل�سم  نعرف  اأن  يعني  املعركة  نخو�س  اأن  اأم��ا 

قا�سية.  املعركة  يجعل  نعي�س  الذي  الو�سع  تعقد  اإن 

فتبدو  كلها  املرافق  يلف  التاريخي  التاأخر  من  �سيء 

�سبابية اأو مو�سحة بال�سباب . اإن �سمة الع�رش العربي 

الراهن هي اخليانة ، واخلائن ي�سّك باأ�سابعه وبل�سانه 

تاريخية  ه�سا�سة  تت�سمن  واخليانة  ال�رشير.  وبغطاء 

و�سعبًا مقموعًا . ون�سل اإىل اجللد !! جّلد يف الثقافة 

والدين وال�سيا�سة والعمران واعتقال الهواء وال�ساحات 

الفارغة . 

  ال يقاوم املقموع اإال اإذا عرف طبيعة اجلّلد . واجللد 

واخلائن واملغت�سب ال يعرف الكلمة الأن امل�سد�س لغته 

ودونيته  اجللد  خواء  اإظهار  اأن  يل  يبدو   . الوحيدة 

 ، االآخرين  ال�ستنها�س  ���رشوري  بالنق�س  و�سعوره 

حتى لو جتاوز التحري�س حدوده.

يخ�سي  ؟  من  يخ�سي  من  تقول-  كما   – االإخ�ساء 

حرفتها  والتي   ، املتكاثرة  باأجهزته  ال�سعب  اجللد 

نعرث  ما  ومبعنى  لكنه  واإذالل��ه.  ال�سعب  قهر  الوحيدة 

على العك�س ، تخ�سي اجلماهري ، حتى وهي �سامتة، 

على خ�سي  فعا�س  التاريخ،  الذي خ�ساه  اجللد  هذا 

�سامتة،  وهي  اجل��لد،  اجلماهري  تخ�سي  االآخرين. 

 ، ليًل  اإال  يتحرك  ال  الوطواط،  من  قريبًا  الأنها جتعله 

اإنها   . وا�ستك�ساف  اإن��ذار  واأجهزة  بحا�سية  وحماطًا 

تناق�س  م��ن  وه��ذا   ، مايحا�رشها  بقدر  حت��ا���رشه 

االأ�سياء ، فكيف اإذا هذه اجلماهري نه�ست ؟ 

هو  الزمان  هذا  وبطل   ، منوذجي  بطل  زم��ان  لكل    

اإىل  التقليدي  ال�سيخ  من   ، الوا�سع  وباملعنى   ، اجللد 

ال�سحفي املاأجور . واإذا كان اجللد ي�ستدعي منطقيًا 

ال�سحية . فاإن ال�سحية بطل لهذا الزمان اأي�سًا .

جتدّد  كلمة  لكن   ، اجللدون  ويتجّدد  تتجّدد  �سحايا 

ويف  ؟  وعيها  ال�سحية  جت��دّد  فكيف  التغيري  تعني 

مكتبة اجللد كل الكتب التي تلخ�س جتربة من �سبقه 

، فكيف نوؤ�س�س مكتبة لل�سحايا؟ 

  في�سل  

* * * *

الر�سالة االوىل:

من عبد الرحمن منيف لفي�سل دّراج

29 /9 /1989   الحظ ثلث ت�سعات 
عزيزي في�سل 

اأو  �سهر  قبل  املو�سوع،  ه��ذا  مناق�سة  بداأنا  حني    

�سهرين، كان يبدو اأكرث و�سوحًا، ورمبا اأنا نف�سي كنت 

 . اأخرى  بعد  مرة  ر�سالتك  اأق��راأ  واأنا  لكن  يقينًا،  اأكرث 

واأمعن التفكري باالأ�سئلة التي طرحتها، اأ�سعر اأننا على 

تخوم املتاهة اإن مل نكن يف و�سطها.

ومع ذلك ومع التهيب الذي ي�سل حدود اخلوف، فاإن 

تبدو حم�سومة يف حلظات  والتي   ، املتوارية  االأ�سئلة 

معينة، وغالبًا ما تكون االأ�سئلة ، الب�سيطة، هي التي 

جتعل االإن�سان يف حالة من االإرتباك ال يت�سورها.

حتديدها  ميكن  حالة  البطولة  اأن  اأف��رت���س  كنت     

والقب�س عليها. وكنت اأفرت�س اأن البطولة ما ي�سنعه 

خا�سة  احلالة،  هذه  امتحان  مبجرد  لكن،  االأبطال، 

اأن  تبني يل  فيها،  نعي�س  التي  الظروف  هذه  مثل  يف 

 ، االأوه��ام  من  �سميكة  ن�سج غللة  اإىل  ال 
ّ
مي االإن�سان 

ال اأي�سًا اإىل و�سف ما يعجز عنه اأو ما يطمح اإليه 
ً
ومي

باأو�ساف ف�سفا�سة اأقرب اإىل خمادعة النف�س. ميكن 

اأوقات  يف  املواقف  وهذه  �سجاعة،  مواقف  توجد  اأن 

اأخرى اأو اأماكن اأخرى جزء من حياة النا�س وطريقتهم 
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�سفة  اإعطائها  اإىل  منيل  نحن  لكن  الت�رشف،  يف 

اأوال نتوقعها، وباعتبارها  البطولة، الأننا نعجز عنها 

كذلك البد اأن يكون الذين فعلوها اأبطااًل. وهكذا نخلق 

اأوهامنا  

ثم ن�سبح اأ�رشى لها.

لب�رش حولنا  اأو ت�رشفات  اأن موقف  اأواقفك  عليه  ما 

تت�سم باجلراأة وحتمل امل�سوؤولية، وبالتايل فهي �سيء 

م�ستق من حالة اأعلى، رمبا حلم، وهذا ما يجعل الواحد 

تتجاوز  ال  احلقيقة  يف  وهي  بالبطولة،  ي�سفها  منا 

امل�سوؤولية،  لتحمل  واالأع��ل��ى  االأو���س��ح  اال�ستعداد 

مبا  احلياة،  يف  معينة  و�سيغة  قناعات  عن  والدفاع 

عن  ال��دف��اع  ي�ستطيعون  ال  الذين  عن  ال��دف��اع  فيها 

موؤقته،قابلة  رجراجة،  اأي�سًا  احلاالت  وهذه  اأنف�سهم. 

يف  نعي�سها  التي  اخل��راب  حالة  يف  لل�سمورخا�سة 

الذين  ه��وؤالء  ن�سف  اأن  ميكن  الراهنة.هل  املرحلة 

يقومون بواجبهم اأبطااًل؟

اإن  البته.  لهم  وج��ود  ال  االأب��ط��ال  اأن  �سلفًا  لنتفق 

االآخرين ال�سعفاء، هم الذين �سنعوهم. كان ال�سعفاء 

وحتى  خارقة،  قوة  وهم،خيمة،  يريدون  والعاجزون 

غري اإن�سانية، فاخرتعوا اأكذوبة جديدة ي�ستظلون بها ، 

فكان ما ي�سمى االأبطال.

الكلمة،  اأكره هذه  التحديد، ملاذا  اأعرف، على وجه  ال 

وحتديد،  بدقة  بذلك  اأفكر  مل  طويل.  وقت  منذ  ورمبا 

التي  االأ�سئلة  خلل  من  واالآن  اأهج�سه.  كنت  ولكن 

طرحتها جتعل االأمور اأكرث و�سوحا.

اإذن البطل بح! هذه نقطة اأوىل. اأما النقطة الثانية فهي 

وال�سلوك ميكن  والقناعات  الت�رشفات  من  تراكمًا  اأن 

اأن جتعل حالة عادية يف مرحلة ا�ستثنائية يف مرحلة 

اأخرى .

رمبا كان التاريخ �سجًل للمنت�رشين فقط فاإنه يجرد 

ول 
ّ
يح اأو  االإيجابية،  املظاهر  اأب�سط  من  املهزومني 

مزاياهم اإىل من هزمهم. 

ولذلك فاإن املقايي�س العامة املطلقة ال تتعدى الوهم. 

اأكرث توا�سعًا،  اأن نبحث عن مقايي�س  ومن هنا يجب 

وبع�س االأحيان جزئية.

دون  للت�سحية  النا�س  بع�س  ا�ستعداد  نف�رش  كيف 

والن�ساء  الرجال  باملجداأوالبحث عن مكافاأة؟  الرغبة 

الذين يكابدون من اأجل تاأمني الرزق اليومي لغريهم، 

من االأطفال والن�ساء، قبل اأن يفكروا باأنف�سهم ؟ واملراأة 

التي حتمي �سغارها وحتمي نف�سها يف جمتمع ذئبي، 

كما تفعل الدجاجة، ودون توقع لنتائج، �سوى رف�س 

االإ�ست�سلم والهزمية؟

كيف نف�رش ت�سحيات نا�س القاع، والذين ال يطمحون 

منع  يف  وحقهم  باإن�سانيتهم  االع��رتاف  من  اأكرث  اإىل 

االأذى واالنك�سار والذل، عن اأنف�سهم وعن غريهم 

كيف نف�رش معاناة بع�س النا�س يف حماية اآخرين اأو 

الدفاع عن اأخطائهم اأو �رشفهم اإذا مل يكن هناك دافع 

قوي وغام�س ، و�سامت اأي�سًا، يف اأن يفعلوا  ذلك؟

اإن �سيئًا من القوة واالإ�رشار يقبع يف داخل الكثريين 

ويتبلد  يطمر  ما  غالبًا  ال�سيء  هذا  لكن  الب�رش،  من 

حتت الركام اليومي من العادة والبلدة واللجدوى، 

والذين ي�رشون على هذا ال�سيء، ويحاولون با�ستمرار 

ويبذلون   ، و�سلوكهم  ملواقفهم  مقيا�سًا  يجعلوه  اأن 

جهداً يوميًا يف اأن يبقى، اإن هذا ال�سيء هو االإ�ستثناء 

يف املرحلة التي نعي�سها االآن، وهوؤالء الب�رش هم الذين 
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و�سمتهم.  بت�سحيتهم  جديرة  �سفة  منا  ي�ستحقون 

ال�سلوك  عن  تزيد  اأخرى  �سفة  اأنها  اأظن،  ال  البطويل؟ 

داخل  يف  واال�ست�سلم.  البلدة  وتتجاوز   ، القطيعي 

هوؤالء حرقة، جنون من نوع ما، يقظة، واأي�سًا ج�سارة، 

فه مبزيد من الدقة والعناية.
ّ

وهذا ما يجب اأن نو�س

ال�سعب  االأكرب. والزمن  ، هو جلدنا  زمننا يا في�سل 

يجعل اجللد اأكرث ق�سوة، رمبا خوفًا اأو توقعًا، ولذلك 

يريد اأن يحرق املراكب لكي ال يتيح للآخرين ركوبها.

الذين  والن�ساء  الرجال  يظهر  االأزمنة  هذه  مثل  ويف 

يرف�سون االإمتثال.

من  متزايد  ع��دد  طريقنا  يف  يرتاكم  ب��داأ  ت��رى  وكما 

ال�سجاعة،  والبطولة،  البطل  واالأو���س��اف:   االأ�سماء 

تفجره  ما  واأخ���رياً  اجل�سارة،  بامل�سوؤولية،  ال�سعور 

االأزمنة ال�سعبة وطريقة مواجهتها والرد عليها.

يف ظل هذا االرتباك جند الكلمات الكبرية ب�سجيجها 

التم�سك  اإىل  منيل  ما  اأو  نف�سه،  يفر�س  ما  وظللها 

اإنقاذنا،   لعله يكون فيه  اإ�سافيًا  اأو نخرتع وهمًا  به، 

ولذلك تولد كلمات كبرية وخطرة، وال نلبث اأن نقع يف 

�سباكها .

اأن جنعل االأمور  الكلمات الكبرية ميكن  اأفلتنا من  اإذا 

اأكرث قربًا من الواقع ومما نريد الو�سول اإليه.

 لوال عهر بع�س الكلمات وابتذالها لقلت ، يف حماولة 

لتقريب املفاهيم ، ما نحتاج اإليه هو: ال�سدق واجلراأة. 

ورمبا ال �سيء بعد ذلك، اأو غري ذلك.

والتفاهة،  واملظاهر  للزيف  احلقيقي  العدو  ال�سدق 

وهو طريق �سعب للتعامل مع النف�س واالآخر واالأ�سياء.

�سوف تقول يل اأن ال�سدق ن�سبي، اأو حتكمه �رشورات 

�سحيح،  ذلك  اأن  احلاالت.لنفرت�س  بع�س  يف  معينة 

انعدام  اإىل  الكامل، ثم  ال�سياع  اإىل  اإنتفاءه يقود  لكن 

اليقني بكل �سيء.

اأن  الراهنة  املرحلة  يف  بخطورته  اأ�سعر  م��ا  اأك��رث 

فقدت  معانيها.  اأو  دالاللتها  تعني  تعد  مل  الكلمات 

ويجري  كلمات  اأية  تقال  اأن  ومعنى.ميكن  داللة  كل 

اأن  وميكن  ذات��ه.  ال�سخ�س  ومن  عك�سها،  الواقع  يف 

تكون الإخفاء املقا�سد اأو الت�سليل اأو ت�ستعمل م�سائد 

القتنا�س الب�سطاء .ماذا يختلف اجلّلد، جّلد ال�سوط، 

بالكذب  رفاقه  ي�سلل  ال��ذي  ال�سيا�سي  القائد  عن 

فقط  ندين  وملاذا  والوقائع؟  احلقائق  تزييف  واالأهم 

ال�رشطة واملخربين ونن�سى الذين حقنوهم باالأكاذيب 

واالأوهام واملخاوف؟ وهل يختلف من يلوي احلقيقة 

ذاك  عن  معني  هدف  اإىل  الو�سول  اأجل  من  ويزورها 

الذي ميد يده يف جيب االآخرين لي�رشقهم؟

معياراً  ك��ان  ال�سدق  اأن  لو  واأق��ول  اأغامر   

الكون  مقيا�س  الختلف  وال��ق��ول  للتعامل  اأ�سا�سيًا 

واحلياة، فاملحور الذي تقوم عليه حياتنا املعا�رشة: 

النجاح  وحتى  �سيء.  اأي  عن  النظر  وبغ�س   ، النجاح 

من  اأك��رث  حم��ددة  مادية  مقايي�س  االآن  له  اأ�سبحت 

على  ال�سيطرة  اأي  القوة،  اأي  املال،  �سابقة:  فكرة  اأية 

بال�سكل  بهم  الت�رشف  واأخرياً   ، واإخ�ساعهم  االآخرين 

الذي يعزز هذا النجاح ويو�سعه.

   لو اأن ال�سدق كان معياراً الختلف املوقف .

فعندئذ   ، اجلراأة  اأو  ال�سجاعة  مع  ال�سدق  ترافق  فاإذا   

املحور  يثبت  اأن  ميكن  اأ�سا�سي  تقاطع  اإىل  ن�سل 

ويقويه.

اإىل  للو�سول  العملية  الطريقة  الدميقراطية  تكون  هل 

التي  النافذة  تكون  ورمبا   ، ذلك  اأظن  النتيجة؟  هذه 

ميكن اأن نطّل منها على �سيغة جديدة .

ن�سق  اإنها   ، �سعارات  لي�ست  ذاتها  الدميقراطية  لكن 

للنف�س واالآخر ال تكت�سب  العميقة  يف احلياة والنظرة 

اأجل  ومن  مبكر،  وقت  ومنذ  اليومية،  باملمار�سة  اإال 

الأنها   ، اجلراأة  من  كبري  مقدار  اإىل  حتتاج  ممار�ستها 

اختلف كامل مع كل ما هو جاٍر حولنا، من املوؤ�س�سة 

العلقات  مفهوم  اإىل  الفكرية،  العلقة  اإىل  ال�سيا�سية 

مع االآخرين ، واملفاهيم.

اأخرى كثرية  يف هذه املرحلة، وكما كان يف مراحل 

اأي�سًا، يبدو اأن الفرق يف الكلمات الكبرية ، الف�سفا�سة، 

وبع�س الغام�سة اأوالرخوة، الطريق املوؤكدة للخ�سارة. 

احلياة.  وبالتايل  النف�س،  خ�سارة  م���اذا؟  خ�سارة 

وبالتايل ي�سبح االإن�سان دودة؛ ميكن اأن يعي�س ويطيل 

اإقامته على االأر�س، دون اأن يرتك اأثراً.
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تهنا  اأننا  اأت�سور  بالثغرات  املليئة  اجلولة  هذه  بعد 

 ، لكن  ارتباكًا،  ازددن��ا  ورمب��ا   ، االأم��اك��ن  بع�س  يف 

وهذا جمرد افرتا�س ، بداأنا نحدد االأمور ، دون الزعم 

باإمكانية الو�سول اإىل حلل ، وهذا بحد ذاته مهم .

وانتهينا   ، والبطولة  بالبطل  بداأنا   : في�سل  يا  ت�سور 

حاملني  م�ستحيلة:  ب��اأم��ن��ي��ة  ح��امل��ني  جم���رد  اإىل 

بالدميقراطية.

والدميقراطية ، هل ميكن الو�سول اإليها دون خما�سات 

من الدم  ، وبالتايل دون بطولة؟

هل عدنا اإىل ال�سوؤال نف�سه مرة اأخرى؟

   رمبا

 وقد يحتاج اإىل ر�سالة ثانية اأو اإىل ر�سائل كثرية!

اأو  حجراً  حترك  اأن  لر�سائلنا  ميكن  هل   : يل  قل  لكن 

توقف ن�سمة اأو جتعلنا متفائلني اأكرث ؟

   اإننا ، حتى االآن ، ال نزال نتكلم بطريقة ال تعجبني: 

، وت�سع قرنفلة يف عروة  اأت�سورك بالروب اجلامعي 

الزر وتنظر اإىل » التلمذة »  نظرة قا�سية وفيها حتٍد ، 

واأت�سور نف�سي اأ�سع لفة هي مزيج من لفات ال�سيوخ 

واحلداة واأحاول اإقناع االآخرين يف اإطار اإقناع النف�س.

اللهم ، ثم اللهم، اأعطنا القوة ملوا�سلة حمل اجلمر يف 

ثم  ال�سرب  واألهمنا  واجل��راأة،  ال�سدق  فيه  انتهى  وقت 

ال�سرب، و�ساعدنا يف معرفة » فطوم يف �سوق الغزل »

مع حتياتي

عبد الرحمن منيف  

الر�سالة الثانية:

من عبد الرحمن منيف لفي�سل دّراج

الر�سالة الثانية   -  21\10\1989

عزيزي في�سل 

البطولة-  عن  اأخرى  مرة   ، احلديث  من  البد  كان  اإذا 

على فر�س وجودها- فاإنها ال تكون اإال لدى االآطفال 

باأ�سخا�س  تتج�سد  عندما  اأم��ا  املجهولني.  والنا�س 

معينني ، حني ت�سبح لها اأ�سماء واأن�ساب، فاإنها تفقد 

اإىل  تتحول  االأقل  على  اأو  بطولتها،  من  االأكرب  اجلزء 

�سيء م�سنوع ، اأو رمبا اإىل �سيء مزيف.

االأطفال ال يفكرون باملجد اأو بالنتائج ، وكذلك النا�س 

املجهولني. اإنهم يفعلون ما يرونه الزمًا، وال يبالون 

 ، بغريزة  مدفوعون  فهم  بالتقييم.  اأو  باالأو�ساف 

ما  يعتربون  جتعلهم  وع��وام��ل،  الأ�سباب  ا�ستجابة 

يفعلونه جزءاً اأ�سا�سيًا من احلياة وقوانينها الطبيعية.

ال يوافقون على الظلم ، مثًل، وال يوافقون على الق�سوة، 

وليكن بعد ذلك اأي �سيء.

هم  غالبًا،   ، علقة  لهم  لي�ست  الذين     ، االآخ���رون 

ومن  يقيمون.  الذين  هم   ، االأو�ساف  يطلقون  الذين 
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خلل االآخرين ، والذين يعجزون، غالبًا، عن م�سايرة 

يندفعون  فاإنهم  ال�سلوك،  اأو  القناعة  يف  ال�سجعان، 

ح�سل  ال��ذي  الفعل  لتقييم  منظرين،  اأو  كموؤرخني   ،

ال�سائدة،  للقيم  ملئمًا  يعتربونه  و�سفًا  ويعطونه 

وي�سعونه يف خانة تر�سي طموحاتهم يف التف�سري اأو 

التنظري.

هل هذا داللة عجزهم، وبالتايل يحاولون التعوي�س؟ 

وهل ما يعترب بطولة يف نظرهم ال يعدو اأن يكون فعًل 

عاديًا يف اأوقات اأخرى، اأماكن اأخرى؟

زمن  يف  تظهر  ال��ب��ط��والت  اأن  ر�سالتك  يف  ت��ق��ول 

زمن  يف  االأب��ط��ال  ويظهر  والتحديات،  االإ�ستعمار 

االإنحطاط والرتاجع، ولذلك، ففي ظل احلكم ال�سليبي، 

االأب��ط��ال  ظهر  احل��دي��ث،  اال�ستعمار  ف��رتة  يف  ث��م 

االأزمنة،  اأتفق معك متامًا، ففي مثل هذه  ال�سعبيون. 

وكتعوي�س اأو ك�رشورة، ال بد اأن يظهر اأنا�س من هذا 

النوع، اأو ال بد من خلقهم.

اإن احلياة،  يا في�سل ، ال تقبل التوقف اأو الرتاجع، وال 

املجانني  يظهر  اأن  بد  ال  ولذلك  اأي�سًا؛  االإنتهاء  تقبل 

والنا�س غري العاديني، والبد اأن تعرب احلياة عن قوتها 

ا�ستثنائية، واال�ستثناء،  وتدفقها وا�ستمرارها بطريقة 

يف اأحيان كثرية، هو العادي يف ع�رش اآخر

اأخرى  ع�سور  يف  ورمب��ا  االآن،  ال�سائدة  االأمن��اط  اإن 

اأنا قوي  اأي�سًا، مهمتها االأوىل واالأ�سا�سية: االإخ�ساء. 

وقادر مبقدار ما اأ�سعف االآخر اأو اأنفيه؛ اأو مبقدار ما 

يكون  اأن  اأحتمل  ال   . يل  �سورة  واأجعله  عليه  اأ�سيطر 

اأو م�ساويًا، ومن هنا  االآخر م�ستقًل عني ، �رشيكًا يل 

، يف حاالت معينة  تبدو  االإلغاء واحلذف  فاإن عملية 

اأ�سبحت  اأو   ، ت�سوهت  اإذا  والبطولة   . البطولة  هي   ،

ت�سبح  فعندئذ  اخرتاعها،  اأو  اعتمادها  ميكن  طريقة 

االأكذوبة االأكرب ،الأنها االأكذوبة املح�سوبة ، املر�سودة 

، املرغوبة ، اأو التي يراد 

اإننا نواجه االآن كابو�سًا خميفًا: اآلة القمع احلديثة بكل 

مواجهة  ، يف  وو�سائل  واإمكانيات  قوى  ما متلك من 

اأو   ، يكون  الذي  املخلوق   وهذا  واأع��زل،  فرد  خملوق 

اأن  يتدجن،  اأن  بد  ال  معينة،  فرتة  يف  متمرداً  يبدو، 

ي�سبح واحداً من القطيع. وحني يرف�س، ل�سبب اأو اآخر، 

نفرت�سه بطًل.

عنها،  نبحث  نت�سورها،  التي  البطولة  هي  هذه  هل 

نريدها ؟

مثل  ب�سيطة:  اإجابة  فقط  اأملك  واثقة.  اإجابة  اأملك  ال 

هوؤالء النا�س موجودون. ويف فرتات معينة قد يكونون 

االأحيان  بع�س  ويف  م��وج��ودون،  والأنهم  كثريين.  

كثريون، فل بد من اأن نعطيهم اأو�سافًا، اأو على االأقل 

�سفات جتعلهم خمتلفني عن االآخرين.

اأي�سًا:  اأ�سيف  . وقد     ت�ساألني عن »  متعب الهذال » 

�سمران العتيبي وعمر زيدان، ورمبا �سخ�سيات اأخرى 

اأو يف  اأيًا من هوؤالء،  يف الرواية،  اإن  من مدن امللح؛ 

الواقع، اأ�سخا�س موجودون، اأو ميكن وجودهم ، وهم 

خمتلفة  بطريقة  يت�رشفون  اأو  يقولون  اأو  يفعلون 

اجلنون  نتيجة  رمبا  االإختلف  وهذا   ، االآخرين  عن 

ميكن  ال  اأو  ندركها  ال  عوامل  ب�سبب  اأو   ، القناعة  اأو 

 ، موجودون  النتيجة  يف  لكنهم  ب�سهولة،  ن�سفها  اأن 

يريدون  ال  اأو  متميزين عن غريهم،  يجعلهم  ما  وهذا 

اأن يكونوا غريهم. ومن هنا فاإنهم يت�رشفون بطريقة 

اإىل  االآخ��ري��ن  تدفع  التي  الطريقة  وه��ذه   ، خمتلفة 

ت�سفيتهم.

ال�سخ�س الذي ال ي�رشق، الذي ال يرت�سي، وال ميكن اأن 

يخون، ال يبحث عن بطولة من اأي نوع، اإنه يفعل ذلك 

واملن�سجم  وال�رشوري  الطبيعي  الفعل  يت�سوره  الأنه 

مع ما يجب اأن يكون ، وكل ما عدا

 ذلك: اخلطاأ ، واالإثم ، وال�سمري الذي ال ينام .

تربرات  يجد  اخلائن،  املرت�سي،  ال�سارق،  ال�سخ�س   

التوازن  من  حالة  اإىل  ي�سل  لكي  اآخ��ر  اأو  ن��وع  من 

جند  فاإننا  هنا  ومن  ال�سائد؛  املناخ  مع  املحيط،  مع 

ال�سيء ذاته يكت�سب اأو�سافًا خمتلفة من قبل اأ�سخا�س 

خمتلفني اأو يف اأوقات خمتلفة.

هو   ، بتمهل  نناق�سه  اأن   ، عنده  نتوقف  اأن  يجب  ما   

ال�سجاعة ولي�س البطولة، الآن ال�سجاعة حالة م�سخ�سة 

، �سلوك يومي ، وبالتايل ميكن قيا�سها، حتى يف عدد 

اأو لون الوجه. اأما البطولة فهي طفرة ،  نب�سات القلب 
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ال�سفة ونقي�سها  اأن تاأخذ  ، وميكن  قفزة يف املجهول 

اإىل  ي�ساف  االأحكام.  ي�سدرون  للذين  اأو  للنتائج  تبعًا 

ذلك اأن ال�سجاعة ، اأغلب االأحيان،  �سفة عقلنية ميكن 

اكت�سابها والتعود عليها لت�سبح يف النهاية طريقة يف 

احلياة والتعامل، وهي بذلك تختلف عن الياأ�س، والذي 

هو وجه اآخر للبطولة ،ولي�ست وليدة اللحظة اأو االإنفعال.

مقدار  احلالية،  املرحلة  يف  خا�سة  مطلوب،  ماهو 

بامل�سوؤولية،  وال�سعور  والتما�سك  الروؤيا  و�سوح  من 

؛  �سجاع  م�رشوع  اأو  �سجاعًا  االإن�سان  ي�سبح  لكي 

يبا�سة  اأو  بالعناد،  االأحيان  وبع�س   ، وباملمار�سة 

من  خا�سة  القناعة،  من  مقدار  اإىل  اإ�سافة   ، الراأ�س 

تدريجيًا  االإن�سان  يتحول  املادية،  املتطلبات  حيث 

ميكانيكية  الق�سية  لي�ست  طبيعي   . �سجاع  رجل  اإىل 

اإىل معادلة ب�سيطة، لكن ، كما  اأن تتحول  ، وال يجوز 

الفعل  خلل  من  وتت�سلب  ترتاكم  اأن  ميكن  اأفرت�س، 

عن  التخلي  يعترب  ذاك  وعند  �سلوكًا،  لت�سبح  اليومي 

ال�سجاعة خيانة .

اإنني اأ�ستعمل كلمات ف�سفا�سة بع�س ال�سيء، اأو بدون 

من  مناذج   ، م�سخ�سة  حاالت  اأخذنا  لو  ولكن  ظلل، 

من  مقادير  ميتلكون  الكثريين  اأن  جند  حولنا،  الب�رش 

اأن  �رشط  المتلكها،  ا�ستعداد  على  هم  اأو   ، ال�سجاعة 

تتوفر جمموعة من العوامل والظروف، وهذه االأخرية 

. وبالتدريب  اآخر  اأو  لواحد  بالن�سبة  متغرية وخمتلفة 

اإىل و�سع  اأي�سًا، ن�سل  ، واملناخ  ، واملمار�سة  ال�ساق 

واجلنب  واالإنحطاط  وال�سوقية  النفاق  عن  خمتلف 

ال�سائد االآن .

اأتفق معك ، ب�سورة مبدئية، حول االأ�سكال التاريخية 

للفعل، ولي�س للفعل البطويل ، وما تفرزه هذه االأ�سكال 

الرتاجع  زم��ن  ففي   . معينة  تاريخية  م��راح��ل  يف 

ال�سجاعة  م��ن  اأك��رب  م��ق��دار  اإىل  نحتاج  واالإنك�سار 

واإذا   . االآخرين  ولنحمي  اأنف�سنا  لنحمي  والتما�سك 

النا�س  اأن  الثقافةال�سعبية جند  اقرت�سنا حديثنا على 

لكي  اأك��رب  وماآ�سي  م�ساعب  وي�ستعيدون  يتذكرون 

حتى   . تدهمهم  حني  واملاآ�سي  م�ساعبهم  يحتملوا 

 ، وجربوتها  االآل��ه��ة  ح��وار  من  ج��زء  وه��ي  امللحمة، 

لهم  النا�س يف االأزمنة ال�سعبة لتكون زاداً  يحتاجها 

على املقاومة واالإ�ستمرار .

التعبري  يف  وطريقته  و�سائله  زم��ان  لكل  ك��ان  واإذا 

تدفع  كانت  التي  ال�سجاعة  اأن  فاأعتقد   ، واملواجهة 

بالبع�س الفتداء االآخرين ، مل تعدها ذاتها اأو املطلوبة 

االآن . ال�سجاعة االآن ، مبعنى ما، اأن تفهم طبيعة املرحلة 

من  الراأ�س  �سو�سة  حتى  تت�سلح  واأن   ، اخل�سم  وطبيعة 

اأن تكون  ، وهذا يقت�سي  اأجل مواجهته والتغلب عليه 

اأن تكون ماكراً، واأن   ، اأن تكون منظمًا   ، مع االآخرين 

تكون قادراً كل يوم على ابتداع �سلح جديد .

اأن  الكاتب  على  يجب  بالذات  الثقايف  املجال  ويف 

ي�ستنه�س اأنبل واأ�سجع ما يف النا�س، اأن يجعلهم اأكرث 

اأقدر   ، اإح�سا�سًا لكي يكونوا ، يف النتيجة  وعيًا واأكرث 

على حتمل م�سوؤولياتهم ولعب دور فاعل.

مع  التماهي  من  الكثري  تتطلب  املهمة  ه��ذه   ومثل 

اأن   . عنها  تكتب  التي  واالآالم  وال�سخ�سيات  احلاالت 

 هذا التعبري . اأن ت�سبح  
ّ
تنظر اإليها من الداخل ، اإذا �سح

اأن  ال   ، تتعامل معها برحمة وتفاهم  اأن   ، منك  جزءاً 

حتولها اإىل اأقنعة اأو اإىل �سعارات .

 ، ي�سل  ما  اأن  اأرى  حتديداً  والنقد  الرواية  جمال  ويف 
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ت�سلم جائزة عوي�س يف دم�سق



اأن  اأن يح�سل ، هو عملية واحدة ، بحيث  اأو ما يجب 

العزف  بهذا  اإال  ونفاذه  وكليته  بعمقه  يرى  ال  ال�سيء 

 ، االآخرون  ويقروؤه  يكتب  اأن  للروائي  . ميكن  الثنائي 

لكن،  يف اأحيان كثرية ، يحتاج هوؤالء االآخرون اإىل من 

يقودهم للدخول يف عمق العمل ، ويدّلهم على مواطن 

 ، اأثرية  . حني نذهب لزيارة قلعة  القوة واجلمال فيه 

قد نوؤخذ بعظمتها وقوتها ، لكن هذا االإناإخاذ االأ�سم ، 

اأقرب اإىل الده�سة ، دون القدرة على النفاذ اإىل  العظمة 

احلقيقية اأو اإىل اجلمال احلقيقي . وحتى هذه العظمة 

اإذا مل يكن هناك من  اأو هذا اجلمال قد يفوتنا متامًا 

النتيجة  يف  ويجعلنا   ، ح  يو�سّ و   ، ي�سري  عليه،  يدلنا 

اأكرث اإدراكًا للعظمة واجلمال فيما نرى.

 ، يو�سح  اأن  اأو  ي�رشح  اأن  النقد  من  املطلوب  لي�س 

مطلوب منه اأي�سًا اأن ي�سيف ، اأن يعيد �سياغة اجلمال 

�سمن مقوالته اخلا�سة .

ومن هنا فاإن الكاتب وهو يكتب عن »البطولة« فاإنه 

يعني حتديداأ العنا�رش القوية واالإيجابية يف االإن�سان 

، االإن�سان الذي ي�سادفنا كل يوم . اأن يزيل عنه الركام 

االأق��وي��اء  ي�سّفه  وال��ذي   ، الزمن  مب��رور  جتمع  ال��ذي 

والقامعون وامل�سعوذون ، لكي ال يربز الوجه احلقيقي 

ب.
ّ
لهذا الكائن املغي

هل هذا يعني اأن نهمل ال�سلبي اأو اجلوانب ال�سعيفة يف 

االإن�سان ؟ بالتاأكيد ال . علينا اأن نقولها ، اأن ن�سري اإليها 

، لكن دون مبالغة بق�سد الك�رش.

�سبحي  ع��ن  م��رة  م��ن  اأك���رث  واأن���ت  اأن���ا  حتدثنا  لقد 

ال�سفقة  اإىل   ، النهاية  يف   ، نخل�س  وكنا   ، املحملجي 

التربير.  مبعنى  ولي�س   ، الرثاء  مبعنى  ال�سفقة   ، عليه 

لقد كان هو اأي�سًا �سحية جمتمع وقيم زائفة وخاطئة 

، لكنه يبقى اإن�سانًا ، وابن مرحلة معينة ويف جمتمع 

معني ، وهذا ما عجل ب�سقوطه ، اأو جعله منوذجًا لقيم 

مرفو�سة .

منذ  كاملة  �سورة  عنه  ُتعطى  اأن  ال�سهل  من  كان     

 ، التفاهة   ، االإنحطاط  اجل�سع،   : االآوىل  ال�سفحات 

مما  اأك��رث  ال�سخ�س  ندين  فاإننا  احلالة  هذه  يف  لكن 

كبرية  حاجة  هناك  يعود  ال  وبالتايل   ، احلالة  ندين 

لتتبع حركة املجتمع والتطور احلا�سل فيه من خلل 

اأ�سخا�س.

ما اأعتربه اأكرث اأهمية من ال�سخ�س : املناخ ، ال�رشوط ، 

االآلية التي توؤدي اإىل اأن يكون ال�سخ�س هكذا .

منذ  هكذا  يخلقوا  مل  ال�سجعان  ف��اإن   ، باملقابل     

لديهم  : قد يكون  البداية ومبعزل عن حركة املجتمع 

ا�ستعداد اأكرث من غريهم ، لكن ما جعلهم يعربون عن 

 ، فقد �سقلتهم   ، ذاتها  املجتمع  االإ�ستعداد حركة  هذا 

املواقف  واتخاذ  التغيري  على  واأق��در  اأ�سلب  جعلتهم 

التي تتنا�سب مع املرحلة واحلاجة وال�رشورة.

»بطولة«  ال   : اأ�سا�سية  مقولة  يف  اإذن  متفقان  نحن 

اأن  يجب  ال�سياق  هذا  ويف  التاريخي.  ال�سياق  خارج 

املو�سوفة  غري  ال�سغرية،  »البطوالت«  عن  نبحث 

وجنعلها   ، النور  عليها  ن�سلط  واأن   ، امل�سنفة  وغري   ،

بطولة زماننا ، اإذا كان ال بد من ا�ستعمال هذه الكلمة . 

عزيزي في�سل 

اأم�س حني بداأت الكتابة كنت اأقل حرية ، ويف الليل ، 

اأثناء النوم ، تو�سلت اإىل اإجابات كاملة ومتما�سكة ، 

ورمبا اأي�سًا نهائية ، والأنها كانت �سديدة الو�سوح مل 

اأنها �ستكون  ، الفرتا�سي  اأكلف نف�سي م�سقة كتابتها 

ولكن   ، التايل  اليوم  يف  الكتابة  اأع��اود  حني  جاهزة 

اأنني  اكت�سفت  معك   « العراك   « ال�ستئناف  اأعود  واأنا 

فقدت الكثري ، و ال اأريد اأن اأبالغ واأقول كل �سيء !

 ، االأ�سياء  منا  تفلت   ، �ساعات  ب�سع  خ��لل  ت�سور 

احل�سى  خلل  ومن   ، جديد  من   ، ونحاول   ، تتوارى 

 كبرياً وقويًا ، ورمبا نفرت�س 
ً
ال�سغرية ، اأن ن�سيد بناء

جميًل اأي�سًا ، وهكذا �سعنا مرة اأخرى ، كما تقول ، يف 

�سجرية ال�سوؤال .

ال اأملك ، االآن ، اإ�سافات اأ�سا�سية ؛ لنحاول ، مرة اأخرى 

 : – القمر  ال�سوؤال  من  االآخ��ر  الوجه  يف  نخو�س  اأن   ،

 ، كلها  االأ�سياء  تقول  اأن  لك  واأترك   ، والياأ�س  الهزمية 

مع مودتي كلها .

 عبد الرحمن منيف 
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الر�سالة الثالثة:

من عبد الرحمن منيف لفي�سل دّراج

الر�سالة الثالثة

  الثاين من كانون اأول )يوم مالطا – يالطا(

عزيزي في�سل

ال�سياق  الر�سالة �ساأخرج عن  اأنني يف هذه  يبدو يل 

، وفيها  ر�سالتك  اأرد على  اأن  اأو  اأناق�س  اأن  اأريد  . ال 

اإذ  فيه،  ونتكلم  عنده  نتوقف  اأن  يجب  الذي  الكثري 

 اإىل درجة ال ميكن 
ّ
اأ�سعر اأن قمة العملقني تثقل علي

اأن اأجتاوزها.

حني   ، ينكتون  ح��ني   ، يتكلمون  ح��ني  »ال��ك��ب��ار« 

اأن ميتلكوا   « ال�سغار   « اأن ي�سغي  ، يجب  ي�سمتون 

مقداراً من االأدب وال�سرب لكي يفهموا ويتعلموا .

 ، هائج  بحري  مناخ  ويف   ، االآن  تعقد  التي  القمة 

االأهمية والهدوء، الأنها تعني مرحلة جديدة  �سديدة 

مثلما  متتد  قد  نتائج  وتعني   ، الب�رشية  حياة  يف 

 ، اأفرت�س  ، هكذا  االأ�سا�سي  والعنوان   . يالطا  امتدت 

لهذه القمة: اأوربا ، واأي�سًا اليابان .

توزع  اأن  يجب  كيف   ، الق�سمة  تعاد  اأن  يجب  كيف 

االأدوار . ال اأقول هذا الكلم ت�سفيًا اأو من اأجل مزيد 

من االإذالل للنف�س، ولكن هكذا يجب اأن تفهم احلياة . 

يقول العراقيون: » على قدر فلو�سك اأ�رشبلك » ومعنى 

وامللكية  متلك،  ما  مبقدار  اإال  التعني  اأن��ت   : ذل��ك 

ال�سنوات  فاإن  ولذلك  املتعدد،  الوا�سع  مبعناها  هنا 

القادمة ، ورمبا حتى نهاية القرن ، هي �سنوات اأوربا 

اأملانيا على وجه التحديد . هذه امل�سكلة �سوف  اأو   ،

حتتل

 ال�سدارة ، �ستكون لها االأولوية ، وما عداها يجب اأن 

ع.
ّ
يرتاجع، واأن يطو

اأعرف  )وال   . يراهنون  كانوا  عربان،  وهم  العرب،   

ملاذا يحب العرب املراهنة اإىل هذا احلد ؟ حتى يف 

اجلاهلية كانت الطيور واالأرانب تختار لهم اأكرث مما 

كانوا  ال�سوفييتي.  واالإحتاد  اأمريكا  على  يختارون( 

 ، معينة  هوام�س  اأو  هام�س  متوهمني   ، يراهنون 

ويفاجئون حني يت�رشف االآخرون خلفًا لتوقعاتهم 

املياه  املقطوع  الن�سائي  احلمام  هذا  يف  وع�سنا   !

اجلانب  هذا  يف  مرة  »الفي�سة«  ن�سع   . طويلة  �سنني 

ومرة يف اجلانب االآخر ، وكنا دائمًا نخ�رش ، ونحزن 

اآخر، ب�سكل  اأنف�سنا ب�رشورة الت�رشف ب�سكل  ، ونعد 

اأحلمنا  وتنح�رش  ونرتاجع  نخ�رش  وظللنا   . خمتلف 

واآمالنا ، اإىل اأن اأ�سبحنا بدون اأمل ، اأي بدون جنون 

، وهكذا خ�رشنا كل �سيء.

قبل �سنني ، حني كان ذلك الزنيم ، اأبو �سنب ، فالي�سا، 

يبدو كال�سعادين ، وينتقل من مكان الآخر، وهو يرفع 

اإ�سبعيه باإ�سارة الن�رش ، كنت اأقول لنف�سي : حتتمل 

وال�سعراء  الروائيني  من  حم��دود  غري  ع��دداً  الدنيا 

جمنون  احتمال  من  ���رشر  ال  ولذلك  واملجانني، 

، من خلل  املجانني  اأن بع�س  يبدو  لكن   . اإ�سايف 

قبل  وي�سلون  النا�س،  اأعقل  يفوقون   . اإ���رشاره��م 

العقلء.

ما اأفرت�سه االآن ، اأن اأوربا ال�رشقية ، زعماءها ب�سكل 

 ، ال�سغري  االأب  الأن   ، ندمًا  اأ�سابعها  تاأكل   ، خا�س 

يقوله  اأن  على  اأح��د  يجروؤ  مل  ما  قال  قد   ، فالي�سا 

 ، متى  اأو  يقول  م��اذا   ، عّلمه  من  املهم  لي�س  قبله. 
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مع الروائي عبد السالم العجيلي في الرقة



لكنه قال. وهذا هو املهم ، ولذلك يتبخر االآن كديك 

، وي�ستقبل ا�ستقبال الفاحتني . رمبا ميزته الوحيدة 

، اأو االأ�سا�سية ، اأنه عرف بدقة ما تريده بولونيا، ما 

بتلك  الأن يت�رشف  النا�س. وهذا ما دفعه  فيه  يفكر 

الطريقة.

اأو بعد غد ،  ال اأحد يعرف ماذا ميكن اأن يح�سل غداً 

 ، البناء   كامًل قد تقو�س. وهذا 
ً
اأن بناء  لكن املهم 

الذي كان يبدو قويًا را�سخًا، مل يكن بالقوة اأو املتانة 

االآخ��رون،  بها  يت�سوره  او   ، نف�سه  بها  ر 
ّ
ي�سو التي 

اأحد  البناء يهتز. ال  ، وبداأ  لكنه كان يرتكز بح�سوة 

اأو  الغرب  يحب  كما  ينتهي،   اأو  �سي�سقط  اأنه  يدعي 

يحاول، لكن ال�سيء القدمي مل يعد قادراً على البقاء 

اأو االإ�ستمرار ب�سكله ال�سابق.

كانت  كيف  يكت�سفوا  اأن  املقامرون  يحاول  االآن 

اخل�سارة اأو كيف كان الربح. العملقان املجتمعان 

يف مياه املتو�سط، ويف جو عا�سف، ال يعرفان بدقة 

اأواخل�سارة  الربح  اأن  يعرفان  االأم��ور.  ح�سلت  كيف 

ما ح�سل، لكن ال يعرفان االأ�سباب العميقة ، ولذلك 

فهما مثل الطلب النجباء يدر�سون، والبد اأن ي�سلوا. 

قد تبقى بع�س النقاط الغام�سة ، والتي حتتاج اإىل 

ال�سرب والتاأكد ، لكن نتائج ، ورمبا كبرية ، ال بد من 

التو�سل لها .

 ماذا اأريد اأن اأقول هنا ؟

اإننا ال منلك مقداراً كافيًا من اجلنون . وهذا هو ال�سبب 

احلقيقي، فيما يبدو يل ، �سبب اخل�سارة الدائمة التي 

تلحق بنا.

اجلنون،  يا في�سل، نوع اآخر من العقل، اإنه العقل غري 

العادي ، غري املاألوف. واحلرب ، اأية حرب ، ال ميكن 

اأن تك�سب اإال اإذا خالطها مقدار كبري من اجلنون : اأن 

ت�رشب حني ال يتوقع اخل�سم ، ان تفعل ما اليتوقعه، 

�سيئًا  تكون  اأن   ، العمل  اأوق��ات  غري  يف  تعمل  اأن 

خمتلفًا. وهذا ما مل ن�ستطع اأن ندركه بعد.

اإن العرب ، اأفراداً واأحزابًا ودواًل ، يف املرحلة الراهنة 

يكونوا  اأن  اأي   ، ثقيًل  عقًل  ميتلكوا  اأن  يحاولون   ،

حلظة  يتوقفون  ال  ولذلك   ، اجلديدة  الواقعية  �سهداء 

باالإتزان  والتظاهر   ، التنازالت  تقدمي  عن  واح��دة 

االأقانيم  ه��ذه  اأج��ل  وم��ن  والتهذيب،  والعقلنية 

اجلديدة يغرقون اأكرث فاأكرث يف الوحل . ال اأت�سور اأن 

اأحداً يف العامل اأجمع يحرتم العرب ، حتى اأ�سدقاوؤهم 

ال يحرتمونهم ، الأنهم ال ي�ستطيعون اأن يحرتموا هذه 

يقوون  وال   ، البلهاء  ال�سطارة  من  الرجراجة  احلالة 

على احتمالها اأي�سًا. ماذا يريد ال�سعادين؟ وماذا لو 

نفق كذا مليون منهم ؟ اإنهم يف�سدون اجلو اأو يخلقون 

مما  اأكرث  ملجاملتهم  حاجة  وال  املجانية،  املتاعب 

ينبغي .

امل��زاج  مظاهر  ويف   ، العملقني  قمة  يف   ، االآن 

اأال  . يجب  الق�سمة  اإعادة  املتبادلة ميكن  وامل�سالح 

نلوم اأحداً �سوى اأنف�سنا . ويجب اأال نغ�سب اإذا اأ�سلح 

اخلا�رش القدمي واملزمن اأوراقه لكي يلعب دوراًجديداً. 

يجب اأن نعتز اإذا تخلى اجلميع عنا ، واإذا �سعرنا اأننا 

ل�سنا اأكرث من �سعادين 

والكلمات  والنفاق  واملماالأة  الت�سرت  مل��اذا   . ع��راة 

ننتظر  ماذا  ؟  املقامرة  �سالة  يف  ال�ساجة  الكبرية 

وملاذا؟

  ال�سنوات القادمة ، يا في�سل ، �سنوات اأوربا ، ورمبا 

اأقل دول احلزام من العامل  ، واإىل حد  اأي�سًا اليابان 

وقد   ، قبلنا  اللتينية  اأمريكا  كانت  ورمبا   ، الثالث 

 ، امل��راآة  اأمام  نقف  اأن  يجب  ونحن،   . هذا  لها  يحق 

اأنف�سنا من كل اجلوانب وعلى  او املرايا ، لكي نرى 

ال   . نت�رشف  كيف  نعرف  ذلك  بعد  لعلنا  حقيقتنا، 

االنفعال  اأو   ، بالتخلي  لل�سعور  اأو   ، للغ�سب  داعي 

واالنتقال بالتايل اإىل اجلانب االآخر . امل�رشح مرتب، 

نعي�س   . نحن  اإال   ، ومتى  دوره  يعرف  ممثل  وك��ل 

نريد  ن�سو�سًا  ون�سع   ، احللم  اإىل  اأق��رب  اأوه��ام  يف 

، وهم اليفقهون كلمة واحدة  يرددوها  اأن  االآخرين 

يف هذه اللغة الرثة املندثرة.

اأن  يجب  القادمة.  ال�سنوات  م�ستقبل  �ستقرر  اأملانيا 

نفهم هذا الدر�س جيداً. بن جوريون قبل ع�رشين �سنة 

قال اأن امل�سكلة يف املنطقة تنتظر حل م�سكلة اأملانيا. 

اأملانيا االآن ، اأي خلل العقد القادم ، يف طريق احلل. 
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تتمل الدنيا 

عدداً غري 

حمدود من 

الروائيني 

وال�سعراء 

واملجانني، 

ولذلك ال 

�سرر من 

احتمال 

جمنون اإ�سايف



ال�سنني  اأو  ال�سهور  خلل  حًل  منا  ينتظرون  الذين 

اأن  يجب   : ذل��ك  معنى  واه��م��ون.  القادمة،  القليلة 

نفكر بطريقة جديدة، خمتلفة ، ورمبا اأي�سًا جمنونة 

اللبنانيون(   يقول  )كما  ا�ستحقاقات  ملواجهة   ،

املرحلة القادمة ، ويجب اأن نعد اأنف�سنا لهذه املرحلة 

، وكل ما عدا ذلك يبدو يل وهمًا اأو اأقرب اإىل الوهم .

الر�سالة  هذه  يف  الطريق  هذا  اخرتت  ملاذا  الاأعرف 

االإذاعات  الأحدى  متابع  اأي  اأو   ، �سحفي  اأي  رمبا   .

الوقت  يف   ، اقتحمت  ولكني   ، مني  اأح�سن  يعرف   ،

م�رش  رحلة  عن  حديثنا  نكر�س  اأن  يجب  كان  الذي 

املن�سورة.

يبدو يل اأن االإن�سان ، يف بع�س االأحيان ، وكما يقول 

ابن م�سعود ، يجب اأن ينفث، اأن يقول بطريقة خمتلفة 

، وهذا ما فعلته هنا .

امل�رشحية   ، اجلديدة  وروايته   ، �سديقنا   ، الغيطاين 

رغم   ، م�ستمرة  ت��زال  وال  �سنة  منذ  »تلعب«  التي 

يف  الثقافة   ، والفي�سان  الكبرية  والكلمات  اللحى 

 ، ت��وارى  وهي  االأح��زاب   ، واالنحلل  الت�ستت  طور 

االأ�سماء وهي ترتاجع لتموت ، ال�سغار وهم يكربون، 

احتملت ع�رشة  االأربعة مليني وقد  القاهرة، مدينة 

والعيون واجليوب  التلوث وقد ملأ اجلو   ، اإ�سافيني 

. النفط وقد اأف�سد ال�سغار قبل اأن يف�سد الكبار . هذه 

مالطا  يالطا-  لكن   ، بحديثنا  اأوىل  كانت  االأم��ور 

هذه  ، يف  قلت  اإذا  اأدري  وال   ، ا�ستفزتني   ، �رشقتني 

اأن يقراأ! ويكتب يف  اأو يجب   ، الر�سالة ، �سيئًا نافعًا 

البطولة  فيه عن  كنا  ما  اإىل  ونعود  ننظر،   : النهاية 

فكراً  نوؤ�س�س  اأن  يجب  وكيف  والهزمية  وال�سجاعة 

جديداً وخمتلفًا.

عزيزي في�سل 

من   : االأ�سا�سي  ال�سوؤال  تاأثري  حتت  كتبت  ما  كتبت 

نحن وماذا نريد . وحتى نعرف من نحن ولكي ن�سل 

م�ساوير  اأمامنا  فاإن   ، نريد  ماذا  اإىل   ، و�سلنا  اإذا   ،

 ، االأم��ور  ترتيب  لنعيد  نلتقي  غداً   . نهاية  لها  لي�س 

وع�سى اأن ن�ستطيع !

  عبد الرحمن منيف 

الر�سالة الرابعة:

من عبد الرحمن منيف لفي�سل دّراج

الر�سالة الرابعة    -    16\12 \1989

عزيزي في�سل

ال يكفي اأن يكون للم�سطهد �ساعدان اإ�سافيان الإطلق 

النار يف االجتاهات االأربعة ، يجب اأن يكون هو ذاته، 

يف حاالت معينة، ورمبا كثرية ، خا�سة يف املرحلة 

ال  موقوته،  غري  اأو  موقوته،  قنبلة   ، نعي�سها  التي 

اأكرب خ�سارة مب�سطهديه،  اإذا انفجر يوقع  ، حتى  يهم 

باالإجتاهات  النار  يطلق  الذي  اإن   . در�سًا  ويعطيهم 

االأربعة حماط بكم هائل من االأعداء، حما�رش ، يائ�س، 

من  عدد  اأكرب  يقتل  اأن  له  يحق  ولذلك  له،  اأمل  ال  اأو 

اأعدائه قبل املغادرة .

هذه هي حالتنا االآن : االأعداء من اأمامنا ومن خلفنا ، 

االأعداء يف كل مكان . اإنهم ي�سدون الطريق. ال يريدون 

لنا النجاة ، والأن القوى غري متكافئة – وهذه الفر�سية 

ر الهيكل على 
ّ
حتتاج اإىل تدقيق- ميكن لليائ�س اأن يدم

من فيه! ولكن ماذا منلك من االأ�سلحة لنفعل ذلك ؟

 – املوقف  اأن  اعتربنا  واإذا   . الكلمة   : الوحيد  ال�سلح 

�سلوكنا قريبًا  اأن جنعل  بد  ، فل  اآخر  ، �سلح  ال�سلوك 

ملا نقوله ، ملا نكتبه ، اإذا مل ن�ستطع اأن نطابق بينهما 
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متامًا ، وعند ذاك نرد االإعتبار الأ�سياء ميكن اأن تكون 

طريقًا لنا ولغرينا ، وميكن اأن حتمينا وحتمي غرينا 

الغ�سب  االأحيان  وبع�س  االأ�سى.  نف�سي  يف  يثري  ما   .

وبالتايل  داللتها،  تعني  تعد  ، مل  تعّهرت  الكلمة  اأن   ،

اأيدي  على  خا�سة   ، اعمى  اأو  اأع�سى  �سلحًا  اأ�سبحت 

اأ�سبحت  والأنها   ، النفط  ومرتزقة  ال�سلطني  كّتاب 

تاأثريها  فقدت   ، بها  الثقة  تراجعت  هكذا  مبذولة 

ك�سلح  ا�ستخدامها  الإعادة  حماولة  واأي   ، وفعاليتها 

تتطلب الكثري من اجلهد وامل�سداقية .

   كيف ميكن اأن نحول الكلمة، من جديد ، اإىل طلقة، 

اإىل قوة حماربة ؟ وكيف ن�ستطيع اأن نخلق وعيًا لدى 

الكلمة  من  ال�سادقة  الكلمة  متييز  اأجل  من  الكثريين 

املزيفة اخلادعة والغ�سا�سة؟

 بالتاأكيد لي�س هناك و�سفة جاهزة ، ولي�س من ال�سهل 

احلقيقي،  النموذج  وتقدمي   ، االإ�رشار  لكن   ، الو�سول 

القوي واملتاألق وال�سادق اأي�سًا، ي�ساعد يف خلق وعي 

وذائقة ، وبالتايل قدرة على التمييز . ومن هنا ، ودون 

النا�س  وج��دان  يف  يرتاكم  ما  �سيئًا  فاإن   ، نق�سد  اأن 

هل   . الكذب  اكت�ساف  يف  ملعونًا  ح�سًا  لديهم  ويخلق 

ميكن املراهنة على هذا ال�سيء

 الغام�س ؟ 

، تنميته وزيادته لكي ي�سبح مثل  ، بوعي  هل ميكن 

جهاز ك�سف الكذب ؟

اأكرب  ، وبذل جهد  اال�ستمرار  اأن املطلوب هو  يبدو يل 

من اأجل تقدمي �سيء اأف�سل ، وهذا ال�سيء ذاته ي�سبح 

مقيا�سًا ويعّلم الكثري والكثريين .

ت�سمية  امل�سطهدين«.  جمال  »علم  هذا  ت�سمي  اأن��ت 

لكي   ، عليها  ن�ستغل  اأن   ، نبلورها  اأن  وميكن  رائعة 

اإذا  للنا�س داءهم  االأر�س«. نقول  ت�سبح مثل »معذبو 

الداء ن�سف  الدواء، ومعرفة  لهم  اأن ن�سف  ن�ستطع  مل 

ال�سفاء ، كما يقولون.

الدفاع عن القيم االإن�سانية االإيجابية، هذا الهم الكبري 

يق�سي االإن�سان عمره كله ، وال يعرف اإذا ا�ستطاع اأن 

ي�سيف ، اأن يفعل �سيئًا يف هذا االإجتاه . لكن مع ذلك 

ال يتوقف من ي�سغله هذا الهم حلظة واحدة ، وال ينتظر 

اأقول  اأن  اأريد  ، وال  يفعله  اأن   ، �سكراً  اأو  اعرتافًا  اأي�سًا 

وجه  هذا  هل   . للنتائج  توقع  دون   ، يفعله  اأن  يجب 

؟ هل هذا تربير  التي نبحث عنها  البطولة  من وجوه 

اأو   ، الوهم  مثل  �سيئًا  اإن  االأر���س؟  هذه  فوق  للمرور 

، ما يدفع  اليقظة والنوم  مثلما يرتاءى للإن�سان بني 

للقيام مبثل هذه املغامرة .

االأبطال  اأن  �سابقة  ر�سالة  يف  لك  كتبت  اأنني  اأتذكر 

 ، اأوقات الهزمية  والبطولة ال تظهر وال تتج�سد اإال يف 

اأما يف زمن االإنت�سار فهناك دائمًا بطل واحد ، وال يهم 

اأن يكون ال�سخ�س اأو الفكرة ، اأو رمبا االإثنان ي�سريان 

فهناك  الهزائم  جاءت  اإذا  اأما   . الحق  وقت  يف  واحداً 

اآالف ال�سحايا ، اأواًل ، وهناك مئات امل�سوؤولني،  ثانيًا، 

الهزمية  ، ويف خ�سم  ع�رشات املربرات  اأخرياً  وهناك 

املح�سلة  ليكون  املنت�رش  املهزوم  يظهر  وب�سببها 

:عنوانًا وحيداً لل�سفر يف اجتاه واحد : الفرق !

يف مثل هذا اجلو، ويف مواجهة التيار ، يجب اأن يكون 

اإىل  وي�سري  الهزمية  ي�سمي  واأن  ال.  يقول  من  هناك 

املهزومني . قد يدفع ثمنًا ) اأو باالأحرى يجب اأن يدفع( 

لكن كلمة من هذا النوع تكون مثل �رشبة االإزميل اأو 

 . االأخلق  ر�سالتك  ت�سميه يف  ما  . وهذا  ال�سكني  مثل 

 ، وتثريه  تولده  الذي  االلتبا�س  رغم   ، الكلمة  هذه  اإن 

�رشورية اإىل اأق�سى حد . الأنها،  اأواًل ، ال�سوت االآخر 

يبدو  ال  قد  ما  بجذر  تت�سل  الأنها  وثانيًا  املخالف:   ،

اإىل  وممتد  موجود  لكنه   ، معينة  حلظات  يف  وا�سحًا 

ويح�سون  �سيئًا،  لهم  ويعني  النا�س،  وجدان  يف  بعيد 

اأنه ، رغم خفائه وغمو�سه ، مقيا�س اأو اأحد املقايي�س 

الذي يجب اأال يغيب .

وجدت  اإن   ، البطولة  فاإن   ، اتفقنا  وكما   ، هنا  من     

معينة  مرحلة  يف   « النا�س    « عليه  اتفق  ما  لي�ست   ،

اأقرب  واإمنا هي   ، القوي  ال�سوت  اأو  ال�سجة  ولي�ست   ،

اأو  الكبرية  الكلمات  يف  تظهر  ال  ورمبا   ، اخلفاء  اإىل 

ال�ساجة . اإنها فعل �سامت ، مليء بالقناعة  والتحدي 

، وجتد تعبرياتها يف ال�سلوك اليومي املليء باملر�س 

الداخلي.

   يقولون ، وهذا جمرد اقرتاب من املو�سوع ، اأن من 
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ينبغي يف 

الكتابة اأن 

نحُفكر بطريقة 

غري عادية 

رب  ، اأن نحُ

ونذهب بعيدا 

يف عقول 

النا�ش 



يت�سدق يجب اأن ال تعرف ي�رشاه مبا قدمت ميناه.

يبدو يل اأن هذا اأحد اأهم اأ�سكال البطولة.

خا�سة   ، االأن��ا  انتفاخ  ظل  ويف   . الكتابة  جمال  يف 

وقت الهزائم ، فاإن البطل احلا�رش -  الغائب هو اأهم 

االأبطال .

حني �ساألني املرحوم ح�سني مروة . بعد اأن قراأ » التيه« 

عن اإمكانية عودة متعب الهذال يف اجلزء الثاين ، قلت 

له : اأن عدم عودته اأف�سل له واأكرم ، الأن الظروف مل 

تعد حتتمله ، ومل يعد ملئمًا لها ، اإنه بطل من الع�رش 

يتوارى،  اأن  ولذلك يجب   ، املا�سي  وللع�رش  املا�سي 

اأن يتخفى ، لكي يبقى رمزاً : موجوداً وغري موجود .

ملاذا نريد اأن نتخفف من اأحمالنا وهمومنا اأو نلقيها 

اأثناء  العك�س  نحاول  وملاذا  ؟  االآخرين  اأكتاف  على 

اقت�سام الغنائم ؟ 

، ولقد بداأ  اإن يف االإن�سان عطبًا يبدو قدميًا وموروثًا 

هذا العطب من �سيئني : امللكية والقوة ، اأو رمبا العك�س 

بتحويل  بداأ   ، بتفوقه   ، بقوته  االإن�سان  �سعر  فحني   .

املياه اإىل جماريه ، وبعدما تتدفق املياه واخل�سب ، 

تتولد امللكية ، وملا يبلغ االإن�سان هذه املرحلة ي�سبح 

�سديد القوة و�سديد العتو ، و�سديد التعا�سة اأي�سًا ، الأن 

االأحيان  وبع�س   ، اأ�سا�سي  مقيا�س  لها  االأ�سياء  كل 

اأن يفعل بنف�سه وباالآخرين من  وحيد : ماذا ي�ستطيع 

اأجل تعزيز قوته ، ومن هنا تبداأ التعا�سة الأنه ي�سبح 

مغلقًا ووحيداً مبعنى ما ، والأن و�سفًا مثل هذا يتطلب 

اإ�سكات  يتطلب  وبالتايل   ، والدوام  والزيادة  احلماية 

االأ�سوات املعرت�سة اأو حذفها ، ولذلك ين�ساأ االإ�سطهاد 

خوف   . وامللوك  املالك  لدى  اخل��وف  وين�ساأ  والقتل 

املمالك على ما لديه وخوفه من الذين ال ميلكون من 

اأن  قوة املالك وبط�سه ، وين�ساأ ال�رشاع ويتطور ، اإىل 

ي�سل اإىل حد وينفجر .

اإذا توفرت للخرتاق  اأريد قوله هنا اأن ال�رشوط     ما 

يجب اأن يتم االخرتاق . قد يكون بدائيًا ، موؤمنًا ،

لكي يح�سل؛ ويف الطور اجلديد تبداأ �سيغة للعلقات 

لكنها ترتك   ، ال�سابق  الواقع خمتلفة عن  خمتلفة عن 

، ويف ظل احلالة اجلديدة  اآثارها وتولد حالة جديدة 

والتداخل  االلتبا�س  يكون   ، االأحيان  اأغلب  اجلنينية   ،

تعبرياتها  لها  كلها  وه��ذه   ، ال��ه��زائ��م  واح��ت��م��االت 

حمدود  غري  تراث  على  واعتماداً   ، واالأدبية  الفكرية 

من االأ�ساطري واالأحلم والرغبات ، واالإمكانية اأي�سًا ، 

ويف هذا اجلو من االإ�سطراب وال�رشاع تتولد �سيغ ال 

تر�سي الكثريين ، وتن�ساأ الكتابة اجليدة .

هل و�سلنا اإىل الكتابة اجليدة اأو تو�سلنا لها ؟

   بحذر، ودون قلق ، اأقول : اإننا ن�سري نحوها ، نقرتب 

من تخوفها ، وحتتاج اإىل جهد كبري ومنظم من اأجل 

اأن نبلورها ،ويف جميع امليادين .

اأح�س االآن اأن �سيئًا ما يتكون حتت الق�رشة الياب�سة . قد 

ال تكون ملحمه وا�سحة اأو كاملة ، ورمبا لي�س الذي 

نبحث عنه اأو نريده ، لكنه النواة ، اأو منها ، ال بد اأن 

تتولد اأ�سياء كثرية ومفاجئة .

، ومن  ، تتكون بالعمل  اأفرت�س  ، كما  الكتابة اجليدة 

 : املطلوب منا كثري جداً  فاإن  العمل. ومن هنا  خلل 

التفكري بطريقة غري عادية ، التجريب ، امتحان و�سائل 

عديدة وحماولة دجمها معًا ، الذهاب بعيداً يف عقول 

النا�س ووجدانهم الكت�ساف نقاط االرتكاز االأ�سا�سية ، 

اإعادة قراءة الرتاث ، اأو جزء منه ، ال�ستيحائه بطريقة 

جديدة،  فتح قنوات بني �سيغ التعبري املختلفة وتوليد 

اأ�سكال غري ماألوفة .  وغري ذلك اأي�سًا ، لكن �رشط هذا 

كله اجلدية . اإن اأحد اأبرز العيوب يف الكتابة ال�سائدة 

اأن  ن�ستطيع  ، وهذا مقتلها.هل  اإىل اجلدية  تفتقر  اأنها 

نفعل �سيئًا مغايراً؟ اأحد اأ�سئلة التحدي . 

   تقول يف ر�سالتك االأخرية: يجب اأن نتحدث عن رواية 

املهزوم ، اأو ب�سكل اأدق علم جمال امل�سطهدين ، الأن 

واإمنا  املنت�رش  لي�س  املهزوم  ل�سخ�سية  االآخر  الوجه 

ى ، اأن يك�سف اأمام 
ّ
الظامل ، وهذا الوجه ي�ستحق اأن يعر

اجلميع .

نف�سي  اأح�سد  االآن  واأنا   ، ي�سغلني متامًا  الهاج�س  هذا 

لكي اأبداأ هذه الرحلة اخلطرة ، فهل ميكن الو�سول اإىل 

واختلط  والتداخل  االإرتباك  جو  يف  االأخرى  ال�سفة 

باأوربا،  الرب م�سغواًل  لو مل يكن  باالأ�سدقاء؟  االأعداء 

ولرفعت   ، ال��ع��ون  منه  اللتم�ست  وغربها،  �رشقها 

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

43

التثبيت الذي 

يحاول اجلالد 

الو�سول اإليه 

وجعله اأبديًا 

يقابله تفتيت 

ال�سحية من 

اأجل زعزعة 

ما هو ثابت 



يوم  يف  لعله  بالدعاء  ؟(  العقرية  هي  )م��ا  عقريتي 

عطلته يلتفت اإلينا ويجنبنا ما هو اآت ، لكن باعتباره 

م�سغواًل ومثقًل فقد اآثرت اأن اأخفف عنه واأ�سلك الطريق 

دون قيادة ودون بركات ، ولرن ما �سياأتي به االأيام .

عينًا   
ّ
وقر بااًل  اإنعم  املزيد  منك  اأ�سمع  اأن  وبانتظار 

وادع اهلل �سبحة واأ�سيل، لعلنا نرى يف نهاية النفق 

�سوءاً ، واإليك مودتي .

 عبد الرحمن منيف 

الر�سالة اخلام�سة:

من عبدالرحمن منيف لفي�سل دّراج

 مطلع ني�سان

 عزيزي في�سل 

بعد هذا االإنقطاع الذي طال اأكرث مما ينبغي نعود اإىل 

املو�سوع ، اإياه ، مرة اأخرى .

نحتاج  كنا  حتديداً  االأخرية  ر�سالتك  يف  اأن  يل  يبدو 

 . واأو���س��ح  اأدق  م�ساراً  املناق�سة  تاأخذ  لكي   ، اإليه 

فال�سحية واجللد لي�سا �سيئني خمتلفني

 فقط ، واإمنا هما النقي�سان ، العدوان اللذان ال ميكن 

اأن  يجدا قا�سمًا م�سرتكًا للبقاء  اأو  اأبداً،  اأن يت�ساحلا 

والتعاي�س ، وكلمة » التدمري  »التي ا�ستعملها دقيقة 

و�سديدة الداللة ، فكل طرف يريد تدمري الطرف االآخر 

عن  خمتلفة  ط��رف  كل  و�سيلة  كانت  واإن   ، نفيه   ،

واملقاومة،  وال�سمود  بالتما�سك  فال�سحية   . االآخر 

 ، يبقى  لكي  االآخر  الطرف  للت�سامح مع  وباالإ�ستعداد 

اأن  ، واجللد يف  تنتهي �سفته كجلد  اأن  لكن �رشط 

يلغي من عداه ، اأو اأن يجعله �سورته و�سبيهه وامتداد 

له ، وعدم االإعرتاف اأو الت�سامح بوجود االختلف اأو 

االأنا االأخرى املتميزة ، وامل�ستقلة .

ومن هنا ناأتي للنقطة االأخرى ، وقد اأ�سبحت م�سيئة : 

ال�سحية تتعامل مع احلا�رش من اأجل اكت�ساف طريق 

امل�ستقبل ، ولذلك فهي احتمال غائم ،اأو مراهنة خطرة 

، وهي مبقدار ما تهتم باحلا�رش وتتعامل معه فاإنها 

تعترب هذا احلا�رش الرحم الذي يتكون فيه امل�ستقبل 

 ، البحث  دائمة   ، القلق  �سديدة  يجعلها  ما  وه��ذا   ،

وم�ستعدة اأي�سًا للمغامرة والت�سحية ، وهذه العنا�رش 

ايجابيتها للجميع بنف�س املقدار جتعل  التي ال تبدو 

االأمور يف حالة �سيولة ، اأو اأقرب اإىل تكوين غري منته، 

والتعديل  االإ�سافة  اإىل  م�ستمرة  بحاجة  وبالتايل 

ولهذا  واالإختلف.  التعدد  ياأتي  هنا  ومن  والتغيري، 

اإليه  الو�سول  اجل��لد  يحاول  التي  التثبيت   « ف��اإن 

وجعله اأبديًا وم�ستمراً يقابله تفتيت تلجاأ له ال�سحية 

من اأجل زعزعة ما هو ثابت وظامل ، ولذلك تبداأ لعبة 

جانب  من  باحللم  مليئة  مغايرة  تبداأ   ، متوازنة  غري 

ال�سحية، وال تعني �سيئًا هامًا للجلد ، نظراً لتباين 

ال�سحية  كما   ، اجل��لد  والأن   ، ناحية  من   ، القوى 

 ، ، واحتماالت نتائجها  اللعبة  اأبعاد هذه  ،  ال يدرك 

لكن يف حلظة معينة ، حلظة التغري الذي يح�سل يف 

 ، ال�سحية  حلم  يرتكه  ال��ذي  واالأث��ر  القوى،  موازين 

واملثل الذي يربزه  اأو ي�سري اإليه ، جتعل اجللد يعيد 

نهائيًا  الطريق  قطع  ذلك  يف  مبا   ، اأولوياته  ترتيب 

ومرة واحدة على ال�سحية . ولهذا نلحظ ، يف اإحدى 

مراحل ال�رشاع، عنفًا مبالغًا فيه ، وق�سوة تزيد كثرياً 

منهما  ي��راد  الق�سوة  وتلك  العنف  وه��ذا   ، اخلطر  عن 

اأو  اأو احتماالته ، وعملية تثبيت  التخل�س من اخلطر 

اإعادة تثبيت ملا اأ�سبح يهتز اأو مل يعد بنف�س الر�سوخ 

ال�سابق ، اإ�سافة اإىل خلق االأمثولة .

 ، ال�سحية  اأمثولة  بال�رشورة  تفرز  اجللد  واأمثولة 

هذه  مثل  �سحت  اإذا   ، ال�سخرية  روح  جند  هنا  ومن 

الت�سمية ، يف اللعبة . متامًا كمن يقابل دبابة بع�سا 

يجعل  ما  وهذا   . بر�سا�سة  منلة  قتل  يريد  من  اأو   ،

على  للك�رش،  وقابلة  م�سحكة   ، بتنافرها   ، االأ�سكال 

وال�سخرية  النكت  فتظهر  النا�س.  وج��دان  يف  االأق��ل 

 ، والرد  املواجهة  املركبة كطريقة من طرق  وال�سور 

وي�سبح �رشيانها �رشيعًا وت�سديقها �سهًل ، وهذا من 

واالإطار  ال�سابق  الثبات  فاأكرث  اأكرث  يزعزع  اأن  �ساأنه 

القا�سي الذي كان يحيط باجللد .

 ، احلالتني  ويف   ، ال�سورتني  يف  امل�ستمر  التغري  اإن 

ذلك  ، مبا يف  امل�ستويات  تعبريه يف كل  اإىل  يحتاج 

وبالتايل   ، ال�سحية  نلحظ  ولذلك   ، واالأدب  الفن 
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تثور ال�سحية 

اأحيانا اأكثـر 

مما تريد 

تغيريا 

جديا



املعار�سة ، رغم ما تعانيه ، قادرة على توليد اأ�سكال 

اأ�سلحة  اأب��رز  اأح��د  وه��و   ، التعبري  من  لها  نهاية  ال 

يف  وتنوع  االأ�ساليب   يف  غنى  يولد  مما   ، املقاومة 

التوليد  على  م�ساعداً  مناًخا  يخلق  وهذا   ، االأدوات 

امل�ستمر مما يوؤدي اإىل خ�سوبة غري متوقعة يف جانب 

، و�سمور وموات يف اجلانب االآخر ، ولذلك نلحظ اأن 

بالقدرة  دائمًا  تتميز  عمومًا  واملعار�سة   ، ال�سحية 

�سيغ  وتقدمي  جديدة  اأ�ساليب  واكت�ساف  التنوع  على 

اأكرث قدرة على التو�سيل والتاأثري ، مما يجعلها اأكرث 

وال�سجون  وامل��ال  القوة  ميتلكون  ممن  وقوة  كفاءة 

والر�سا�س ، وبالتايل يهيىء لها املناخ للحماية اأواًل 

التي  التثبيت  ، مما يخّل ب�سيغة  للقوة بعد ذلك  ، ثم 

يحاول اجللد اإدامتها .

يريد  والتي   ، امل�رشفة  الوحدانية  عن  ذكرته  وما   

وبالتايل   ، �سورته  وحدها  لتكون   ، اإ�ساعتها  اجللد 

 ، الواحد  وال�سكل   ، الواحدة  ال�سورة  على  االإحل��اح 

ال�سوارب التي  والكلمات نف�سها ، وحتى طريقة ق�س 

ذكرتها �ساخراً ، ت�سبح هذه املفردات وحدها علمة 

القوة ، اأو التظاهر بالقوة .

اأذكر ، قبل �سنوات ، اأن طريقة الكلم ، ونوع امللب�س 

 ، اأخرى عديدة من نف�س الطراز  ، ومفردات  ، وامل�سية 

اأ�سبحت وحدها ال�سائدة يف اأو�ساط معينة يف العراق: 

ي�رشبون  وجميعهم   . ال�سيجار  يدخنون  القادة  جميع 

نوعًا حمدداً من الوي�سكي ، وجميعهم يتكلمون بطريقة 

ولكن  �سعبية،  مبفردات  الكلم  يطعمون  اأي  جلفية، 

من القاع ، وهذه املفردات اأقرب ما تكون اإىل كلمات 

القوادين والداعرات ، فعلوا ذلك ت�سبهًا بالقائد .

ويف وقت الحق اأ�سبحت العطور واأربطة العنق واألوان 

 . امللب�س وموديلتها من نف�س املخازن وامل�سادر 

ثم اأ�سبحت الق�سور واأنواع ال�سيارات رموزاً تدلل على 

املوقع والرتبة . كل ذلك يتم �رشط حفظ امل�سافة ما 

بني االآباء واالأبناء واالأحفاد ، بحيث ال يتطاول االبن 

على  اأبيه ، اأو اأقل رتبة على رئي�سه وويل نعمته .

امل�سنوعات  من  منطًا  خلق  وتف�سى  �ساد  الذي  وهذا 

ال تكاد تختلف اإال من حيث احلجم ، حتى اإذا انتهت 

املودة )املو�سة (، وهي تنتهي حني يريد اجللد ذلك 

اأجل  من  جلودها  الطواقم  تغري  اأو   ، الطواقم  تتغري   ،

ك�سب وقت اإ�سايف ، اأو للعب يف الوقت ال�سائع .

�سنع  من  وكانت   ، وعمت  ظهرت  ه��ذه  مثل  قواعد 

الغنى  رغم   ، اأال تلحظ  لكن   ، اجللد وعلى منوذجه 

والتنوع اللذين يظهران لدى ال�سحية ، اأن ال�سحايا ، 

بع�س االأحيان ، تفعل ما يوازي اأو ما مياثل ما يفعله 

اجللد ؟ اإنها تفعل ذلك ، دون �سعور واٍع ، يف حاالت 

تظنه  ما  اأو   ، املقاومة  طرق  من  كطريقة  اأو  معينة، 

مقاومة !

ال�سعور   ، املغامرة  روح   ، املبالغة   ، ذاتها  االأخطاء   

اأن  اأو  اأن تقتل نف�سها  الرغبة يف  ، واأحيانًا  بالدونية 

ُتقتل .

مبقدار  قطيعية  حالة  اأن  هنا  اإليه  اأنبه  اأن  اأريد  ما    

، ت�سيب  اأو دوره  اأيًا كان حجمه   ، ما ت�سيب اجللد 

املبادرة  روح  يفقدها  ما  وه��ذا   ، اأي�سًا  ال�سحية 

، نوعيًا  اأو ما يجعلها ال تختلف   ، والتنوع واخل�سب 

، عن جلدها .

هل اأريد اأن اأ�سل اإىل امل�ساواة بني ال�سحية واجللد ، 

اأو اإىل اعتبار الدوافع واحدة ؟ ال اأعتقد ذلك ، لكن اأريد 

لفت النظر اإليه اأن كثرياً من ال�سحايا ي�سبحون كذلك 
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 واٍع

مع االستاذ محمد دكروب



واأن دوافع بع�سهم ال تختلف عن   ، دون وعي كاٍف 

بع�س هوؤالء  اإن  ؟  . كيف  للجلدين  العميقة  الدوافع 

ولده  مما  اأكرث  العادة  خلفته  غيبي  �سيء  اإىل  يركن 

العناد وردات  واأن بع�سًا ي�ساب بحالة من   ، الوعي 

الفعل ، اأي » يثور » ح�سب التعبري العامي ، اأكرث مما 

ي�ستطيع  ال  بع�سًا  واأن   . وعميقًا  جديًا  تغيرياً  يريد 

على  قدرته  خ��لل  من  �سليمة  نتائج  اإىل  ي�سل  اأن 

نيابة  القرار  يتخذ  اأن  لغريه  يرتك  ولذلك  املحاكمة، 

عنه، ومثل ال�سيخ واأتباعه ، فاإن االأتباع عادة ينوبون 

عن ال�سيخ يف االأعمال ال�ساقة والقذرة ، ويتعففون عن 

مقا�سمته الغنائم وامللذات !

اأو  ن�سّنفهم  اأن  ال�سحايا كيف ميكن  النوع من  هذا   

كيف ميكن اأن منيزهم عن اجللدين ؟

اأعرف اأن النوع ي�سكل اال�ستثناء يف احلديث ايل يجري 

عن  احلديث  هذا  جنري  ونحن  باالأحرى  اأو  ؛  بيننا 

ال�سحية واجللد ، نحاول اأن نكت�سف القوانني العامة 

العار�س   االأ�سا�سي من  واأن منيز   ، التعبري  اإذا �سح   ،

،والقاعدة من اال�ستثناء ، لكن مع ذلك يجب اأال تغيب 

التفا�سيل اأو الظلل .

لقد اقرتبنا �سيئًا ف�سيئًا ، من حتديد امللمح واالإ�سارة 

اإذا كانت  اأعرف  اإىل الق�سمات التي متيز وحتدد ، وال 

التي جتعل  ال�سفات  اأكرث  اأن ندر�س  الرغبة يف  لديك 

 ، فقري  اإذا كان من منبت  من اجللد ج��لداً، خا�سة 

الظلم  معنى  وع��رف  االآخ��ري��ن  ظلم  من  عانى  واإذا  

وق�سوته ، واجلوع واآالمه ، ثم كيف يتحول اإىل �سخ�س 

من منط اآخر .

 كيف يح�سل هذا التغري . . .وملاذا 

 ، اخلوف  اإىل  اأقرب  قلقًا  لدي  يثريان  ال�سوؤاالن  هذان 

خا�سة واأن االأمثلة حولنا كثرية اإىل درجة تثري الفزع 

والت�ساوؤل معًا .

ثم  اجلذر  نكت�سف  اأن  واآم��ل   ، ال�سوؤالني  هذين  اأط��رح 

االآلية ، وعلنا نقول قواًل جديداً  .

   مع كل املودة .

   عبد الرحمن منيف 

الر�سالة ال�ساد�سة:

من عبدالرحمن منيف لفي�سل دّراج

الر�سالة ال�ساد�سة 

  اأواخر حزيران 

   عزيزي في�سل 

االأمكنة  من  تقرتب  الأنها   ، �سائكة  االأخ��رية  ر�سالتك 

حاول  طاملا  جروحًا  تفتح  والأنها  االأوان  قبل  اخلطرة 

، وفجاأة  التئامها  اأو  اأن يفرت�س عدم وجودها  منا  كل 

نكت�سف اأن افرتا�سًا مثل هذا جمرد وهم ، واأن ذلك العدو 

اإلينا مما  اأقرب  اأو جتاهلناه فرتة طويلة  الذي حتديناه 

كنا نظن. واأنه يرتب�س بنا واحداً بعد االآخر . اإنه املوت 

الذي ال يهداأ و ال يتوقف ، وال ي�سبع اأي�سًا ، وهكذا نبداأ 

بال�سقوط .

   ال بد من الت�سليم ، بداية ، اأن املوت حقيقة �سلبة واأكيدة 

متامًا كاحلياة،  اأو اأنه الوجه االآخر للحياة ، ولذلك يجب 

التعامل معه على هذا االأ�سا�س.

هذا اأواًل ، وثانيًا ال بد يف وقت ما ، وباعتبار اأنه مل ياأت 

الواقعة بني هذه  الف�سحة  اللعب خلل  بد من  ، فل  بعد 

اللحظة ووقت جميئه ، اأي ما دام موؤجًل ، مل ياأت بعد ، 

فمن العبث اأن يكون �سيفي اليومي قبل الوقت املحدد له 

، ولذلك من حقي اأن اأعترب هذه ال�سيافة غري مقبولة ، اأو 

باالأحرى ثقيلة ، ويجب اأن اأت�رشف بحزم يف مواجهتها 

، واأن اأعي�س ما تتطلبه احلياة ذاتها .

الب�ساطة  اأو بهذه   ، اأن امل�ساألة لي�ست ميكانيكية  اأعرف   

، واأعرف اأي�سًا اأن احلياة ذاتها ، ومهما اأردنا منها ، ال 

ميكن التعامل معها ما دام املوت الوجه االآخر لها ، وهذه 

مبا�رش  ب�سكل  منتحن  حني  واأكمل  اأو�سح  تربز  احلقيقة 

لنا  اأو قريب ي�سكل وجوده وحياته امتداداً  بفقد �سديق 

وتكامًل مع وجودنا واأحلمنا يف هذه احلياة . اإننا يف 

مثل هذه احلالة نواجه املاأ�ساة والنهاية دفعة واحدة ، 

وتبدو لنا االأ�سياء �ساطعة فاجعة يف اآن واحد ، وبالتايل 

بالوجع  ونح�س  االآخرين  فقد  خلل  من  االآت��ي  نعي�س 

نواجه  حني  ولي�س   ، حلظة  كل  ويف   ، االآن  واللجدوى 

التي  احلقائق  وتكرب  تربز  هنا  ومن   ، ال�سخ�سي  موتنا 

كانت غافية اأو بعيدة ، ونواجه »امل�سكلة« التي اأجلناها 

االأقل من خلل مراجعة  نواجهها على   ، اأو جتاهلناها 

اأ�سئلة قد تبدو ب�سيطة ، ولكنها اأ�سا�سية : ما الفائدة من 
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املوت حقيقة 

�سلبة 

واأكيدة متامًا 

كاحلياة،  

اأو اأنه الوجه 

االآخر للحياة 

، ولذلك يجب 

التعامل معه 

على هذا 

االأ�سا�ش



هذا ال�سيء اأو ذاك ؟ ما جدوى هذا العمل اأو ذاك ؟ واأ�سئلة 

اأخرى كثرية ت�سب يف النهاية يف النقطة ال�سعيفة التي 

حاولنا اأن ن�سرتها اأو ال نعرتف بوجودها .

من  واحدة  اإىل  ي�سلمنا  اأن  البد  امل�رشوع  الت�ساوؤل  هذا 

اإجابتني : عدم جدوى اأي �سيء ، الأن املوت ، اأي غيابنا 

، �سوف يتوج هذه الرحلة العابثة ، احلياة ، يف النهاية 

؛ وما دام االأمر كذلك فاإن من العبث فعل �سيء معاك�س 

، واأن  الكلية  بهذه احلقيقة  اأن نعرتف مبكراً  ؛ والنتيجة 

نتعامل معها دون متويه اأو �سطارة ، ونرتب على �سوئها 

كل ما نعي�سه من اأيام ، وال بد اأن تكون فائ�سة ، انتظاراً 

للحظة اخلتام .

وبع�س  قلق  من  تخلو  ال  وهي   ، االأخ��رى  االإجابة  اأما   

العزاء اأي�سًا ، فاأنا اأعترب نف�سي حامل بريد ويتمتع بهم 

اأعدو عن كوين  ال   ، ، �سمن مقيا�س  فاأنا   ، و�سمري معًا 

عابراً ، موؤقتاأً ، ولكن يف هذه الرحلة ، مهما كان مداها 

، راأيت اأ�سياء كثرية ، وعرفت اأ�سياء كثرية ، ورمبا تّكون 

لدي بع�س املهارات ، ولذلك ال بد اأن اأروي للآخرين ما 

راأيت ، واأن اأريهم ما �سنعت ، وان اأفعل ذلك باأقل اأذى 

ممكن ،  اإنني اإن فعلت ذلك اأ�سعر اأن حياتي ، االأيام التي 

تفيد  ، ورمبا  كلها  عبثًا  تكن  ، مل  االأر�س  فوق  اأق�سيها 

اأو  قد ال تكون هي املعربة   « فائدة   « . وكلمة  االآخرين 

الدقيقة ، ولكنها اأقرب اإىل طبيعة احلياة وحاجات الب�رش.

اأنا اإىل االإجابة الثانية اأكرث ميًل ، مع اأن االإجابة االأوىل 

 ، اأي�سًا  تفارقني  ال  ورمبا   ،  
ّ
علي وتثقل  راأ�سي  ت�سدع 

وعانينا   ، احلياة  الكثري يف هذه  راأينا  اأن  وبعد   ، ولكن 

الكثري ، اأ�سبحنا اأكرث ا�ستعداداً للقبول ، وبالتايل للتكيف 

مع ال�رشوط ال�سعبة والر�سا بالنتائج القليلة .

اإليه وتبحث عنه، يتمثل يل يف  الذي ت�سري  التوازن  اإن   

املرحلة الراهنة باأمور �سغرية : ما دمنا اأحياء يجب اأن 

منار�س احلياة ) ومعنى اأن منار�س احلياة ال تعريف لها 

وال حدود ، الأنها تتوقف على ال�رشوط اخلا�سة باالإن�سان 

اأوفياء لقناعاتنا  اأن نكون  اأحياء يجب  ذاته( وما دمنا 

اأو  ثابتًا  �سيئًا  لي�ست  القناعات  هذه  اأن  التاأكيد  مع   ،

نهائيًا ، واإمنا تغتني وتتبلور من خلل ال�سقل والتعلم 

واملحاولة واجلدية واالإكت�ساف .

قد  كنا  اأف��ك��اراً   ، جديد  من   ، اأذك��ر  الأن  هنا  حاجة  ال 

املرحلة  هذه  يف  االإن�سان  بطولة  باأن  �سابقًا  تداولناها 

اأن يبقى حيًا و�رشيفًا واأن ال يفقد عقله ، وبعد ذاك كل 

�سيء يهون .

يف هذه الر�سالة اأكتب لكلينا ، اأكتب لنف�سي واأكتب اإليك ، 

الأن التوازن الذي تبحث عنه هو توازن اليوم قبل اأن يكون 

الظروف  ملواجهة  اأي�سًا  وهو   ، والنهائي  املطلق  توازن 

اأو  احلياة  اأ�سئلة  على  كلي  جواب  هو  مما  اأكرث  ال�سعبة 

حني  اأك��رث  يتبدى  التوازن  بعدم  �سعورنا  الأن   ، امل��وت 

نواجه اللحظات القا�سية وغري املتوقعة ، وعند ذاك تنفتح 

الثقوب كلها ، وتندلق املرارة كلها ، وي�سعر االإن�سان اأنه 

عاجز متامًا . ما يجب اأن نبحث عنه ، ونحاول الو�سول 

اإليه االآن ، هو عدم ال�سقوط وعدم الت�سليم .

على  القدرة  نفقد  يجعلنا  الغ�سب  من  مقداراً  فينا  اإن   

روؤية ما ن�ستطيع اأن نعمله .واأننا نريد اأن نعمل كل �سيء 

ر واأن نغري واأن ن�سوغ عاملًا نقي�سًا لهذا العامل 
ّ
: اأن ندم

ونحن   ، ن�ستطع  مل  ف��اإذا   ، واللحظة  التو  يف  ذلك  كل   ،

بالتاأكيد غري م�ستطيعني ، نكون اأميل اإىل احلزن  ونعود 

هذين  بني  اإن   . و�سخافاتها  احلياة  عبثية  مواجهة  اإىل 

الطريقني ثالث ، ورمبا هو ما يجب اأن ن�سلكه ، واأن نفعل 

فيه ما يجب اأن نفعل وما ن�ستطيع اأن نفعل .

اأقنع به نف�سي ؛ ومن هنا ياأتي فعل  اأن   هذا ما اأحاول 

املقاومة الذي ت�سري اإليه يف ر�سالتك ، واأعتقد اأنه الرافعة 

خلل  من  خا�سة   ، تنت�سلنا  اأن   ميكنها  التي  احلقيقية 

نعي�سها  التي  وللفرتة   ، �سيئًا  نفعل  اأن  بد  ال   . الثقافة 

للم�ستقبل  ملك  فاإنها  امل�ستقبل  اأما حماكمات   . بالذات 

ولن ن�سهدها بكل تاأكيد ، ولذلك لن ن�سار كثرياً احلزن 

اإال اإذا مل نحاول.

يف هذا الع�رش العربي الزنيم العاهر ، ويف مواجهة هذه 

ظل  ويف   ، الوطن  �سماء  متلأ  والتي   ، املتاألقة  الكوكبة 

اأعتى القوى واالأ�ساليب الهمجية ، فاإن كلمة » ال« التي 

ال  كان  اإذا   ، بذاتها  البطولة  ، هي  وتوؤكدها  اإليها  ت�سري 

بد من ا�ستعمال و�سف معني ، مقاوم. وكلما كانت »ال«  

م�سقولة اأكرث ، نافذة اأكرث ، قوية اأكرث ، فقد قلت لع�رشك 

ما يجب اأن يقال ، وقلت »للأقوياء« راأيك فيهم ، و�سميت 

االأ�سياء باأ�سمائها احلقيقية ، هذا ما يجب ان نفعله ، اأو 

اأن  وبانتظار  مودتي  خال�س  مع   ، نحاوله  االأقل  على 

اأ�سمع منك . 

عبد الرحمن منيف
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ال�شعر  مل تكن ُعمان جمهولة يف عيون 

الآن  جمهولة  هي  كما  القدمي  العربي 

لدى بع�ض املثقفني العرب.  منذ الع�رص 

يتتردد  احلتتديتتث،  الع�رص  اإىل  اجلاهلي 

ال�شعراء  م�شاهري  ق�شائد  عمان يف  ا�شم 

العرب مثل اجلاهليني: الأع�شى، واملثقب 

العبدي، واملخ�رصمني: عبدة بن الطبيب، 

الأموي:  والثالوث  احلارثي،  والنجا�شي 

جرير والفرزدق والأخطل،  وكذلك ال�شيد 

الأ�شقري،  معدان  بن  وكعب  احلمريي، 

اأبي  العبا�شي:  الع�رص  �شعراء  واأ�شهر 

اأحمد  النه�شة:  ع�رص  وقطبي  نتتوا�تتض، 

�شوقي وحافظ اإبراهيم.

ال�صورة التي تر�صمها هذه الأ�صعار لعمان �صورة 

متعددة الأبعاد. ورغم اأن فكرة الناأي اأو البعد هي 

جوانب  فاإن  ال�صورة،  هذه  خطاب  على  املهيمنة 

اخلطاب  هذا  ثنايا  يف  حا�رضة  لل�صورة  اأخرى 

ال�صعري؛ منها مثال: كرامة الأ�صل، وطيب املنبت، 

ووفرة  العي�ش،  وطيب  املالذ،  وح�صن  وال�صجاعة، 

الرزق، والرثاء. 

اأبعاد  ا�صتق�صاء  اإىل  الورقة  هذه  تهدف  اإذن، 

العربي  ال�صعر  التي ت�صكلت عن عمان يف  ال�صورة 

منذ اجلاهلية اإىل الع�رض احلديث. 

�صورة البعد اأو الن�أي

اإن موقع عمان يف اأق�صى جنوب �رضق �صبه اجلزيرة 

والناأي.  البعد  يف  املثل  م�رضب  جعلها  العربية، 

وهذه ال�صورة متتد على خارطة ال�صعر العربي منذ 

اجلاهلية اإىل الع�رض احلديث. ومل يكن ال�صعر وحده 

الذي كر�ش �صورة الناأي هذه واإمنا الن�ش الديني 

الن�صو�ش  اأ�صهر  ولعل  تعزيزها.  يف  �صاهم  اأي�صا 

الدينية التي ربطت عمان بالناأي ما رواه ياقوت 

البلدان »عن احل�صن بن عادية  احلموي يف معجم 

قال: لقيت ابن عمر فقال من اأي بلد اأنت قلت من 

عمان قال اأفال اأحدثك حديثًا �صمعته من ر�صول اللهَ 

�صلى الل عليه و�صلم قلت: بلى قال: �صمعت ر�صول 

�صورة ُعمان 

يف ال�شعر العربي

درا�سات

 هالل احلجري 

 شاعر وباحث من ُعمان

الآمن  املالذ  ُعمان  كانت     v

ال�سلطات  نفوذ  عن  لُبعدها 

امل�����س��ت��ب��دة خ�����س��و���س��ا يف 

الع�سرين الأموي والعبا�سي



الل �صلى الل عليه و�صلم يقول اإين لأعلم اأر�صًا من 

البحر  �صاطىء  على  عمان  لها  يقال  العرب  اأر�ش 

احلجة منها اأف�صُل اأو خري من حجتني من غريها 

وعن احل�صن: »ياأتني من كل فج عميق« احلج: 27، 

قال: عمان«. 

اإىل الآن جند  ال�صعر فمنذ الع�رض اجلاهلي  اأما يف 

�صورة البعد اأو الناأي ترتدد عند كثري من ال�صعراء 

العرب.  منهم مثال عمرو بن قميئة.  يقول منكرا 

واإ�صمارهم  عليه  وجورهم  حقدهم  قومه  على 

اأهل عمان، على بعدهم، �صاروا  اأن  عداوته؛ حتى 

اأقرب اإليه منهم:

عِد بِن ماِلٍك ـومـي اآُل �صهَ ِئكهَ قهَ اأُولهَ

اإِلغـاِف  وهَ
َّ
ـلهَي ـْغـٍن عهَ ـلى �صِ ـمـالوا عهَ    فهَ

حاُتها  فهَ دهَت �صهَ د بهَ نَّوا ُخطوبًا قهَ اأهَكهَ

 ِبــاأهَراآِف
َّ
ـــلهَي ـــت عهَ يـــ�صهَ ًة لهَ اأهَفـــِئدهَ   وهَ

ـومهَ ِمنهُم  ُب اليهَ ُكـلُّ اأُنـا�ٍش اأهَقـرهَ وهَ

اإِن كانوا ُعمانهَ اأُويل الغاِف   َّ وهَ   اإِيلهَ

ال�صديق،  اأبابكر  جند  الإ�صالم،  �صدر  ع�رض  ويف 

يدعو اإىل الدين اجلديد بقوله:

  هلّموا اإىل دين النبي حممٍد

و لو كان يف اأق�صى جبال ُعماِن       

ّتال الِكالبي )70 هـ/   و ممن متثل ببعد عمان، القهَ

الفر�صان،  من  بدوي،  فتاك،  �صاعر  وهو  689م(، 

اأدرك اأواخر اجلاهلية، وعا�ش يف الإ�صالم اإىل اأيام 

له  ق�صيد  يف  القّتال  يقول  مروان.  بن  امللك  عبد 

اأن حجة من  الأثر من  اإىل ما جاء يف  ي�صري فيها 

عمان اأف�صل من غريها:

لَّلوا هَ جٍّ ِمن ُعمانهَ تهَ لهَفُت ِبحهَ حهَ

 ِرحالهَها
ً
ِبِبئرهَين ِبالبهَطحاِء ُملقى         

ًة �ِصيَّ �صوقونهَ اأهَن�صاًء ِبِهنَّ عهَ يهَ

لهَيها ِجالُلها �صقوقًا عهَ هباءهَ مهَ �صهَ وهَ        

بٍِّد عهَ ٌة ِمن نا�ِصٍك ُمتهَ ِبها ِظعنهَ

نيِف ِباللهَها نِت احلهَ لى مهَ وُر عهَ يهَ         

دوُرها  لهَينا �صُ ت عهَ ٌر فاءهَ عفهَ لهَِئن جهَ

يالهَها لهَينا خهَ د عهَ ملهَ ُيردهَ رٍي وهَ ِبخهَ        

ُ ذاكهَ ِلأُعِنب �صاءهَ اللهَ �ِصئُت وهَ فهَ

ُم�صالهَها  ٍة وهَ لفهَ اأدى خهَ ِ مهَ اإِىل اللهَ         

و تعززت هذه ال�صورة عن بعد عمان يف الع�صور 

جرير  ال�صهري  الأموي  ال�صاعر  اأن  حتى  الالحقة، 

حني اأراد اأن يهجو ج�صع قوم يف الأكل مل يجد لهم 

مكانا اأق�صى من ُعمان. يقول:

لو ي�صمعون باأكلة اأو �رضبة

اِن  ْمُعهْم بُعمهَ انهَ اأ�صبح جهَ بُعمهَ         ٍ

اأي�صا  جرير  ديوان  يف  عمان  ناأي  �صورة  وترد 

على  الفرزدق  فيها  يجيب  لمية  ق�صيدة  �صمن 

نقي�صة من نقائ�صه. يقول:

ًة  ـ�صيدهَ ـدهَوُت قهَ ـيـِن اإِذا حهَ يـلهَتهَ فـي لهَ

ـيِّئ الأهَجباِل  طهَ ـت ُعـمـانهَ وهَ ـلهَغهَ بهَ  

بن  الل  عبيد  بن  الل  عبد  الأموي  ال�صاعر  ويقول 

، جم�صدا  م(  هـ / 747   130 ( الدمينة  ابن  اأحمد 

اأي�صا بعد عمان:

ت ُمقيمًة مِر اأم�صهَ مَّ الغهَ
نَّ اأُ

و اأهَ ولهَ

ّط ُعماِن ّط خهَ ثليثهَ اأهَو باخلهَ ِبتهَ         

يِننا ُت اهَنَّ اللهَ جامُع بهَ يَّ نهَ هَ متهَ

اِن  ِقيهَ ُملتهَ ا فهَ نيهَ اءهَ فى الدُّ مبا �صهَ         

ويف الع�رض العبا�صي عرب اأبو نوا�ش اأي�صا عن بعد 

عمان، فرناه يف اإحدى خمرياته ي�صف اخلمرة باأن 

لها نورا م�صعا يكفي لإنارة الدرب من العراق اإىل 

عمان، يقول:

ليٍل رهَقُت ِبال دهَ ّماٍر طهَ خهَ وهَ

�رضهَواين تيِق اخلهَ �ِصوى ريِح العهَ         

ذعوراً ُيلهَّبي َّ مهَ قامهَ اإِيلهَ فهَ

يلهَ�صاِن وُن اللهَيِل ِمثُل الطهَ جهَ وهَ         

اأى ِزّقي اأهَمامي لهَّما اأهَن رهَ فهَ

ناِن ذعوِر اجلهَ ريهَ مهَ لَّمهَ غهَ كهَ تهَ         
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ال يٍم ُقلُت كهَ قالهَ اأهَِمن متهَ وهَ

 اليهَماين
ِّ
ي ِكّني ِمنهَ احلهَ لهَ وهَ         

ّنًا  اأهَجافهَ دهَ ٍل فهَ بزهَ قامهَ مِبِ فهَ

ِل الِهجاِن مهَ ِة اجلهَ ماوهَ ِمثِل �صهَ كهَ        

لهَ ِبالِبزاِل لهَها �ِصهابًا  يَّ �صهَ فهَ

ىل ُعماِن  ُه الُفراُت اإِ اأهَ�صاءهَ لهَ        

ابن  الأندل�صي  ال�صاعر  عمان  بعد  اإىل  اأ�صار  وممن 

 - 1275  / هـ   747 - 674 ( اجلذامي  �صربين 

1346 م( وهو قا�ش وموؤرخ واأديب بارع، من اأهل 

�صبتة يف الأندل�ش. 

يقول مادحا اأحد الأمراء:

د �صاعهَ يف الأر�ش ذكُرُه قهَ

اإِىل اأهَق�صى ُعماِن    

راه الدهَهرهَ اإِل ل تهَ

ج اأهَو ِعناِن           ِحلفهَ �رضهَ

ومن ال�صعراء الذين عربوا عن بعد عمان وم�صقتها 

لبون  تويف  اأي�صا الأديب الأندل�صي اأبو رجال بن غهَ

اأهل  من  كاتب  وهو  1193م(،   / )589هـ  �صنة 

نظم  اأديبًا متظرفًا بليغًا مت�رضفًا يهَ مر�صية، وكان 

وينرث. يقول متغزل:

هَ اأهَو ِر�صاُه وِدُع اللَّ اأهَ�صتهَ

اين ِبي يهَ �صتهَ ًة تهَ          �صاِميَّ

ى ُعمانًا ت بي النَّوهَ مهَ اإِن رهَ وهَ

ُكن يل زاداً اإِىل ُعماِن           تهَ

ماِن اللَّيايل ِمنها  يف �صهَ وهَ

ماِن ِن ال�صَّ اىل عهَ عهَ د تهَ ما قهَ         

اأي�صا  عمان  ببعد  متثلوا  الذين  ال�صعراء  ومن 

املعروف  القبي�صي   هريرة  بن  الل  عبد  بن  اأحمد 

وهو  م(   1131  -  1092( التطيلي«  بـ»الأعمى 

�صاعر اأندل�صي ن�صاأ يف  اإ�صبيلية. وقد رثى فتى من 

وكان  قاتله،  يعلم  ومل  غيلة،  قتل  ا�صبيلية  فتيان 

جواداً  معروفًا بالكرم ومكارم الأخالق وعينًا من 

اأعيان البلد، فجزع عليه جزعًا �صديداً،  وقال يرثيه 

بهذه الق�صيدة، التي يتمثل فيها بالناأي املهلك من 

وراء عمان: 

ليُدها اُم حرب ل ُينادي وهَ واأيَّ

 يوُم رهان
ِّ
اأهابهَ بها يف احلي         

ُه  ُهرُّ فهاب ربيٌع والكالُب تهَ

ول مثلهَ ُموٍد ِمْن وراِء ُعماِن         

ع�رض  الثالث  القارن  من  الأول  الن�صف  ويف 

امليالدي، جند علي بن املقرب العيوين،  وهو �صاعر 

هاجر من الأح�صاء اإىل عمان وتويف يف طيوي من 

املنطقة ال�رضقية،  يكر�ش �صورة الناأي هذه بقوله:

ياين لحهَ فـي مهَ ُظلمًا تهَ ـلى مهَ وهَ عهَ

راين  ُكـمـا ذهَ رانـي ل اأهَبـا لهَ ذهَ     

�صٍغ ـمعي مِبُ ـمـا �صهَ ـ�صـُبـُكـمـا فهَ حهَ وهَ

ثــاِن ــدَّ ــحهَ ــتهَ ل واٍع مِلــا تهَ وهَ     

تني رهَ
ت اأهَ ـٌم اإِذا جا�صهَ ـلي ِهـمهَ فهَ

ـّمـان ِمـيـاًل ِمـن ُعـمـاِن  ُقـرى عهَ     

و يف الع�رض احلديث جند ال�صاعر املوريتاين حممد 

ولد ابن ولد اأحميدا ال�صقروي )1897 - 1943 م( 

يج�صد �صورة ناأي عمان حني يدح ق�صائده ويرى 

من  الركبان  تتلقفها  حتى  ين�صدها  اإن   ما  باأنها 

فا�ش يف املغرب العربي اإىل عمان يف امل�رضق. 

يقول:

ُه ى ُقُطوفهَ عِر اأدنهَ طفهَ ال�صِّ ا ُرمُت قهَ اإِذهَ

اِن  ا جهَ ا اأنهَ ـاأهَِجـني ِمنُه مهَ اإِيلَّ فهَ     

يِه دائٌن ا�صِ اٍن يِل وعهَ ـيـِه دهَ ـا�صِ ـقهَ فهَ

اِن  وهَ ــوقـًا اإيلَّ رهَ واأعــيــُنــُه �صهَ     

ـلِّفـًا ـكهَ ُه ُمـتهَ وملهَ اأُك فــي اأخــِذي لهَ

اين  ـٍف ِبِل�صهَ ـا ُهـو اإلَّ ُمـخـتهَ ـمهَ فهَ     

وِكب ـاُن فـي ُكلِّ مهَ كـبهَ ُه الرُّ ـدهَ ـا�صهَ ـنهَ تهَ

ـاِن  ـا�ٌش لأر�ِش ُعـمهَ ـقـِذُفـُه فهَ تهَ وهَ    

ويف الع�رض احلديث اأي�صا جند اأمري ال�صعراء اأحمد 

�صوقي يكر�ش ال�صورة نف�صها حني يعرب عن وحدة 

امل�رضق.  اإىل  املغرب  من  العرب  جتمع  التي  الأمل 
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يقول يف ق�صيدة له:

نا اجُلر ُ اأهَن ُيوؤهَلِّفهَ ـ�صى اللهَ ـد قهَ قهَ

ـلى اأهَ�صـجـاِنه ـقـي عهَ ـلتهَ اأهَن نهَ ُح وهَ     

ـريـٌح نَّ ِبــالِعـراِق جهَ
ُكــلهَمــا اأهَ

ُه يف ُعماِنه   نبهَ ُق جهَ �شهَ ال�رضهَ هَ ملهَ    

�صورة املالذ الآمرن، مبا لبعدها وناأيها عن نفوذ 

الأموي  الع�رضين  يف  خا�صة  امل�صتبدة  ال�صلطات 

والعبا�صي، كانت عمان مالذا اآمنا لبع�ش ال�صعراء 

البط�ش والظلم.  اإليها خوفا من  الذين فروا  العرب 

للدماء  حقنا  عمان  اإىل  هاجر  �صاعر  اأول  ولعل 

وطلبا لالأمن هو قي�ش بن زهري العب�صي الذي هاجر 

اإىل عمان بعد حرب داح�ش والغرباء يف اجلاهلية. 

العرب،  ل�صان  يف  منظور  ابن  هذه  هجرته  ذكر 

عليكم  تقول  كما  ال�صالُم  كم  و�صاعهَ  « يقول:  حيث 

اأهَراد  اإذا  اإِمنا يقوله الرجل لأهَ�صحابه  ال�صالُم، وهذا 

ا�صطلح  ملا  زهري  بن  قي�ش  قال  كما  يفارقهم  اأهَن 

نظْرُت  فال  ال�صالُم  �صاعكم  عب�ش  بني  يا  القوم: 

اإِىل  و�صار  واأهَخاها،  اأهَباها  ْلُت  تهَ قهَ ُذْبيانية  وجِه  يف 

ويوؤكد  وولده«.   عِقُبه  اليوم  ُعمان وهناك  ناحية 

هجرة قي�ش اأي�صا ابن الأثري يف كتابه »الكامل يف 

التاريخ« ولكن بتف�صيل اآخر. يقول:

اإىل  عب�ش  مع  ي�رض  مل  زهري  بن  قي�ش  اإن  »وقيل: 

قتلت  وقد  اأبداً  غطفانيٌة  تراين  ل  وقال:  ذبيان 

ولكني  عمها،  ابن  اأو  ولدها  اأو  زوجها  اأو  اأخاها 

اإىل ربي، فتن�رض و�صاح يف الأر�ش حتى  �صاأتوب 

انتهى اإىل عمان فرتهب بها زمانًا، فلقيه حوج بن 

مالك العبدي فعرفه فقتله وقال: ل رحمني الل اإن 

رحمتك« .

من  فروا  الذين  ال�صعراء  كرث  الأموي  الع�رض  ويف 

بني  ولة  من  وغريه  يو�صف  بن  احلجاج  بط�ش 

اأمية، فكان املالذ الآمن لهم يف الغالب عمان واإن 

ال�صعراء  هوؤلء  من  اأحيانا.  احلجاج  اأيدي  طالتهم 

الفرج  اأبو  �صاعر كما ذكر  عمران بن حطان، وهو 

»فنزل  العراق  من  خرج  اأغانيه  يف  الأ�صبهاين 

بن  مردا�ش  بالل  اأبي  ذكر  يكرثون  بقوم  بُعمان 

ف�صله  فاأظهر  ف�صله  ويذكرون  عليه  ويثنون  اأدية 

فطلبه  مكانه  احلجاج  وبلغ  عندهم  اأمره  وي�رض 

ط�صا�صيج  من  ط�ّصوج  روذمي�صان  يف  فنزل  فهرب 

ال�صواد اإىل جانب الكوفة - فلم يزل به حتى مات 

وقد كان نازًل هناك على رجل من الأزد فقال يف 

ذلك: 

نزلت بحمد الل يف خري اأ�رضٍة

       اأ�رض مبا فيهم من الإن�ش واخلفْر 

نزلت بقوٍم يجمع الل �صملهم

       وما لهم عوٌد �صوى املجد يعت�رض

من الأزد، اإن الأزد اأكرُم اأ�رضٍة

يانيٍة قربوا اإذا ُن�صب البـ�صـر        

واأ�صبحت فيهم اآمنًا ل كمع�رٍض 

بدوين فقالوا من ربيعة اأو م�رض       

 قحطاٍن وتلك �صفاهٌة
ِّ
اأو احلي

كما قال يل روٌح و�صاحبه زفر        

وما منهم اإل ُي�رضُّ بن�صبٍة

تقربني منـهـم واإن كـان ذا نـفـر           

فنحن بنو الإ�صالم والل واحٌد

واأوىل عباد الل بالل مـن �صـكـر .        

�صعد  بني  ال�صعدي من  َّب  امِل�رضهَ بن  ّوار  �صهَ منهم  و 

بن زيد مناه بن متيم. عار�ش احلكم الأموي اأيام 

فطلبه   ، الكوفة  يف  الثقفي  يو�صف  بن  احلجاج 

منه  وينجو  يهرب  اأن  فا�صتطاع   ، ليقتله  احلجاج 

اإىل عمان كما يوؤكد ذلك املربد يف كتابه الكامل. 

وهو يقول يف ذلك:

اأيرجو بنو مروان �صمعي وطاعتي

       وقـــومـي تـمــيٌم والـــفـــالة ورائيا 

وقد اأورد الأخف�ش الأ�صغر يف »كتاب الختيارين« 

ل�صوار بن امل�رضب هذه الق�صيدة التي يحن فيها اإىل 

املواطن التي وجد فيها ال�صكن والأمن يف عمان:
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ـاأُت اأهَين اإِن اأهَنـبهَ نـي وهَ ـرهَ اأمل تهَ

واين  لهَِب الغهَ ن طهَ �صحهَ عهَ يُت الكهَ وهَ    طهَ

اأُِحـبُّ ُعـمـانهَ ِمـن ُحـّبـي �ُصلهَيمى

مــا ِطـبي ِبـُحـبِّ ُقـرى ُعـمـاِن    وهَ

ـوًى ُمـتاحًا ههَ ـةهَ عـا�ِصـٍق وهَ ـالقهَ عهَ

داِنياِن  ـوى ُمتهَ الههَ ـمـا اأهَنـا وهَ    فهَ

رـ ِمـن �ُصلهَيمى  كَّ ـذهَ ـرُّ مـا تهَ كهَ ـذهَ تهَ

ـاآنـي  ــزارهَ ِبــهــا نهَ ِكــنَّ املهَ لهَ   وهَ

لهَندى  ـال اأهَنـ�صى لهَيايِلهَ ِبالكهَ فهَ

ـي�ِش فاِن  ـذا العهَ ُكـلُّ ههَ ـنـيـنهَ وهَ فهَ  

دٍق  وم �صِ ِة يهَ ـجازهَ ـومـًا ِبـاملهَ يهَ وهَ

ـحاِن  ـومهَ �صهَ ـنـكهَ وهَ ـيـنهَ �صهَ ـومـًا بهَ يهَ   وهَ

واين ةهَ الغهَ يِّدهَ ـلمهَ �صهَ ـا �صهَ اأهَل يهَ

ـِك ِتـلكهَ عاِن     اأهَمـا ُيـفـدى ِبـاأهَر�صِ

ي�ش ةهَ اآِل قهَ انيِك يا ِابنهَ ما عهَ وهَ

ل ُمـهـاِن ـلهَيـِه وهَ ـفـحـو�ٍش عهَ    ِبــمهَ

ت �ُصلهَيمى  قهَ رهَ اأهَِمن اأهَهِل النهَقا طهَ

الثهَماِن  ـيـنهَ �ُصـنـُظبهَ وهَ ـريـداً بهَ طهَ  

ـّتى اإِذا ما يـِلِه حهَ ـرى ِمـن لهَ �صهَ

الأُدِم الِهجاِن  ـجُم كهَ ىّل النهَ ـدهَ    تهَ

اأهَ�صحى ـلهَداً فهَ ـلهٌَد ِبـِه بهَ مـى بهَ رهَ

ة الِقناِن  ـماأى الريِح خا�ِصعهَ    ِبـظهَ

�صاعة  عمان  اإىل  هربوا  الذين  ال�صعراء  هوؤلء  ومن 

املحنة واخلوف على النف�ش كعب بن معدان الأ�صقري. 

قال اأبو الفرج يف اأغانيه: ون�صخت من كتاب الن�رض 

خرا�صان  عن  املهلب  بن  يزيُد  ُعِزل  مّلا   حديد  بن 

ونال  الأ�صقري  كعب  مدحه  م�صلم  بن  قتيبة  ووليها 

خرا�صان  على  يزيد  ولية  بلغته  ثم  وثلبه  يزيد  من 

فهرب اإىل عمان على طريق الطب�صني وقال: 

ْرواً ورائي واإينِّ تارٌك مهَ

نْيِ معتاٌم ُعمانا  �صهَ بهَ اإىل الطَّ       

لآِوي معِقاًل فيها وِحْرزاً

ا اأهلهَ ثروتها زمانا  ُكنَّ         فهَ

كانت  ل�ش  �صاعر  الُعكلي.  ري  مههَ ال�صهَ اأي�صا  ومنهم 

اأكرث  له غارات على القوافل، وقب�ش عليه و�صجن 

اأ�صعار  يف  �صعر  له  بالقتل،  اأمره  وانتهى  مرة  من 

الل�صو�ش  واأخبارهم. يقول يف اأبيات يتدح فيها 

حاجب بن املف�صل بن املهلب بن اأبي �صفرة عامل 

عمان لعمر بن عبد العزيز، حيث �صاقت به الدنيا 

فلم يجد مت�صعا يفر فيه من مالحقة ال�رضطة له:

ـًة �صيحهَ  نهَ
َّ
ـي ـى �صاِحبهَ اأهَقوُل لأهَدنهَ

يـاِن  ـرهَ ـا تهَ ـِر امِلغـواِر مهَ ِلالأهَ�ْصمهَ وهَ      

ـا  قالهَ الَِّذي اأهَبدهَى يِل النُّ�صحهَ ِمنُهمهَ  فهَ

حـوهَ ُعمـاِن  تازهَ نهَ اأيهَ اأهَن جتهَ ى الرَّ رهَ
    اأهَ

ِبـالِدِه  ُكن يِف حاِجـٍب وهَ اإِن ل تهَ  فهَ

دهَمـاِن  لَّـت ِبـكهَ القهَ د زهَ قهَ اٌة فهَ جنهَ      

ـدى  ـزُّ ِللنَّ هتهَ اِب يهَ طَّ ِني اخلهَ تهَى ِمن بهَ  فهَ

ـاِن  يـِن يهَ تهَ فرهَ �صُب ال�صَّ زَّ عهَ ما اهتهَ كهَ     

ـُه �صُّ تـُه لنهَ مهَ نهَ يُف اإِن ل يهَ  ُهوهَ ال�صَّ

�ِصنـاِن ـُه خهَ نتهَ ا�صهَ ـربـاُه اإِن خهَ غهَ       وهَ

�صورة الرزق وطيب العي�ش

العربي  الرتاث  م�صادر  يف  متداول  حديث  ثمة 

وهو »من تعذر عليه الرزق فعليه بعمان« . وجند 

اأن  توؤكد  عديدة  اأمثلة  العربي  ال�صعر  ديوان  يف 

للرزق  طلبا  عمان  اإىل  جاء  العرب  ال�صعراء  بع�ش 

اجلاهلي  ال�صاعر  ولعل  الكرية.   للحياة  ون�صدانا 

فاوؤوا  الذين  العرب  ال�صعراء  اأول  كان  قي�ش  اأع�صى 

اإىل عمان طلبا للرزق واحلياة الكرية؛ فق�صائده 

اأواخر  اأنه زار اجللندى بن كركر ملك عمان  تثبت 

وهذا  وعطاياه.  كرمه  يف  طلبا  ومدحه  اجلاهلية 

لي�ش مب�صتبعد لأن اجللندى كان اأي�صا �صاعرا وملكا 

م�صهورا �صاأنه �صاأن املناذرة يف العراق واملنذر بن 

�صاوى يف البحرين، وكانت �صيطرته على  �صوقي 

ال�صهرية  العرب  اأ�صواق  من  وهما  و�صحار،  دبا 

بيع النا�ش  اآنذاك، فكان يع�رض التجار  فيهما، ول يهَ
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 يبيع اجللندى ما لديه من 
ّ
يف هاتني ال�صوقني حتى

ب�صاعة. يقول الأع�صى:

مالكا ةهَ اأهَ ـفنهَ ـِحـبـنـا ِمـن اآِل جهَ �صهَ وهَ

ِكرامًا ِبال�صاِم ذاِت الرهَفيِف    ً

ِة  ني امُلنِذِر الأهَ�صاِهِب ِباحلريهَ بهَ وهَ

ـال�ُصـيـوِف ًة كهَ ــمــ�صـونهَ ُغـدوهَ يهَ  

ُجـُلنـداءهَ فـي ُعـمـانهَ ُمـقـيـمًا وهَ

وتهَ امُلنيِف  �رضهَمهَ ـيـ�صـًا يف حهَ   ُثـمَّ قهَ

بها  يدح  املتقارب  بحر  من  ميمية  ق�صيدة  ويف 

قي�شهَ بن معدي كرب، يدور هذا  احلوار بني الأع�صى 

وابنته:

دَّ الرهَحيل قوُل ِابنهَتي حنيهَ جهَ تهَ

ِتم  د يهَ ن قهَ مهَ ـواًء وهَ ُ   اأهَرانـا �صهَ

ـال ِرمـتهَ ِمن ِعنِدنا اأهَبـانـا فهَ

ِرم  ـرٍي اإِذا ملهَ تهَ ـاإِّنـا ِبـخهَ    فهَ

نا  ـزهَل ِعـنـدهَ ـتـا ل تهَ بهَ
يـا اأهَ وهَ

هَم  ـخـاُف ِبـاأهَن ُتـخرتهَ ـاإِّنـا نهَ   فهَ

تـكهَ الِبال  ـرهَ اأهَرانـا اإِذا اأهَ�صـمهَ

ِحم  ُع ِمّنا الرهَ ُتقطهَ   ُد جُنفى وهَ

 الرهَدى
َّ
لهَي ـوِف ِخفِت عهَ اأهَفـي الطهَ

ِرم  ٍد اأهَهلهَُه ملهَ يهَ ـم ِمـن رهَ كهَ    وهَ

ـُه ــد ُطــفــُت ِللمـاِل اآفـاقهَ قهَ وهَ

ـِلم  ـاأوريـ�صهَ ـِحـمـ�شهَ فهَ   ُعـمـانهَ فهَ

خالل  عمان  حكموا  الذين  البويهيني  عهد  يف  و 

امليالدي وبداية  العا�رض  القرن  الأول من  الن�صف 

و�صفا  �صاعرين  اأهم  جند  ع�رض،  احلادي  القرن 

ظننا  يف  مقت�رضا  كان  واإن  وطيبه،  العي�ش  رخاء 

على بالط بني ُمْكرهَم، وهما اأبزون العماين ومهيار 

يف  عي�صه  هناء  عن  معربا  اأبزون  يقول  الديلمي. 

عمان تت ظل ال�صلطان اأبي  القا�صم موؤيد الدولة:

ٍة  ـ�ُش بـقعهَ هـا اإّن اأر�شهَ عـمـانهَ اأنـفهَ

 ال�صـلطـان اأكـرم �صـاحِب 
ُ
دـ   ومـوؤيَّ

مـا زال اإّمـا فـي �صـدور مـجـال�ش

ٍ   يـبـني الُعالء ويف قلوب مواكِب 

واىل اأيـاديـه �صـرفـُت مـطـامـعـي

ـعـاليـه وقـفـُت مطالبي     وعـلى مهَ

و كان مهيار الديلمي اأكرث و�صوحا يف و�صف هذا 

بني مكرم يف عمان.  به بالط  ات�صم  الذي  الرخاء 

ومن ق�صائده الرائعة التي مدحهم بها هذه البائية:

وحُبكهَ من ويّف العهِد باٍق

  على بعٍد ُيحيُل اأو اقرتاِب

هوًى لكهَ يف جباِل اأبانهَ ثاٍو

  واأنتهَ على جباِل ُعمانهَ �صابي

و كان املجُد اأعودهَ حني يهوي

  عليكهَ من املهفهفة الكعاِب

و اإن وراء بحر عمانهَ ملكاً 

 رطيبهَ الظّل ف�صفا�شهَ الرحاِب

رقيٌق عي�صُه عطٌر ثراُه

   بطّراِق الف�صائِل غرُي نابي

متى تنزْل به تنزْل بواٍد

 اجلناِب
ّ
    من املعروِف مرعي

يقول يلهَ الغنى وراأى قعودي

ِل والطالِب       عن ال�صعي امُلموِّ

اأما لكهَ يف بحاِر ُعمانهَ ماٌل

     ي�صدُّ مفاقرهَ احلاِج ال�صعاِب 

و يقول مهيار يف مو�صع اآخر يدح به اأبا القا�صم 

موؤيد الدولة:

وراأت ُعـمـاُن واأهُلها بك ما

   اأغنى الفقريهَ واأّمنهَ املرثي 

�صـارت بـجـودك وهـي موح�صٌة

ْفِر     اأُنـ�شهَ الوفـوِد وِقبلةهَ ال�صَّ

التا�صع ع�رض جند  القرن  الأول من  الن�صف  ويف 

�صاعرا عراقيا ا�صمه جعفر القزويني ) 1265 هـ/  

اأحمد  بن  باقر  بن  ال�صيد جعفر  وا�صمه  م(،   1848

بن حممد  احل�صيني القزويني. من م�صاهري �صعراء 
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واأدباء ع�رضه. ولد بالنجف ون�صاأ بها، واأخذ العلم 

على م�صاهري ع�رضه يف العلم والأدب، واأقبل على 

جمال�ش ال�صعر والأدب،  ولكن تكالبت عليه الدنيا 

فاأثقل بالديون، فرحل اإىل م�صقط مادحًا �صلطانها 

فيها.  منيته  فاأدركته  �صلطان،  بن  �صعيد   ال�صيد 

يقول معربا عن الدين الذي اأثقل كاهله، ودعاه اإىل 

عمان مادحا �صلطانها:

ملا رماين الدهر بالنوب

        ال�صدائد والهزاهز

واألن �صعدتي التي

�صلبت وما لنت لغامز         

ودعاين الزمن اخلوؤون

        باأهله هل من مبارز

قالت يل الآراء والف

        كر الثواقب يف الغرائز

�رضق و�صل عن ماجد

        يعطي اجلواهر باجلوائز

فاإذا بلغت اإىل �صعيد

يف عمان فال جتاوز         

واعلم باأن اأبا هالل 

عن مرادك غري عاجز        

يوليك ما ترجو ول

يثنيه عنه غمز غامز         

فتعود مق�صي الديون

اإىل العراق واأنت فائز         

ويجيز ما ترجو ببذل 

�صادق الدفعات ناجز         

ومن ال�صعراء الذين جاءوا اإىل عمان ن�صدانا للحياة 

بن  الغفار  عبد  العراقي   ال�صاعر  اأي�صا  الكرية 

الواحد بن وهب، امللقب بالأخر�ش لعقدة يف  عبد 

ل�صانه، ) 1810 -  1873 م( . وهو �صاعر جميد، 

ون�صاأ  املو�صل،  يف  ولد  للبارودي،  معا�رضا  كان 

ي�صمى  ديوان  له  الب�رضة.  يف  وتويف  بغداد،  يف 

يف  مطبوع  الأخر�ش(   �صعر  يف  الأنف�ش  )الطراز 

اأن  الديوان  هذا  من  يظهر   .1887 �صنة  اأ�صتنبول 

الأخر�ش عا�ش يف كنف  ال�صلطان �صامل بن ثويني 

الذي دام حكمه �صنتني فقط خالل الفرتة )1866-

بال�صيد  التقى  اأنه  اأي�صا  املحتمل  ومن   .)1868

اإليها بعد النقالب الذي  �صامل يف الهند التي اآوى 

خلفان  بن  �صعيد  وال�صيخ  قي�ش  بن  عزان  به  قام  

اأي�صا  الأخر�ش   �صرية  يف  جند  اإذ  عليه؛  اخلليلي 

لعالج  الهند  اإىل  اأر�صله  بغداد  وايل  با�صا  داود  اأن 

الحتمال  نرجح  كنا   واإن  اأ�صابه،  الذي  اخلر�ش 

الأول وهو عي�صه يف كنف ال�صيد �صامل اأثناء حكمه؛ 

ال�صاعر  معاي�صة  من  الق�صيدتان  به   توحي  ملا 

الأخر�ش لالأحداث ال�صيا�صية يف عمان اآنذاك. يدح 

عنه،  ويدافع  �صامل  ال�صلطان  الأخر�ش  الغفار  عبد 

منكرا على اأعدائه اأنه قتل اأباه ال�صيد  ثويني. يقول 

يف الق�صيدة الأوىل:

 اْنُظر اإىل الأهَ�رضاف كيف ت�صود

يم كيف تريُد واإىل اأُباة ال�صَّ         ُ

اإذ يدَّعي بامللك من هو اأهله

واحلزم يق�صي وال�صيوف �صهود         

يوم ثوى فيه ثويني يف الرثى

ة عيد يوم ب�صامل للربيَّ         

ما للذي عبد ال�صخور من الَّذي

بد الإِله وديُنه التوحيد عهَ         

قل للذي ذمَّ الإِمام ب�صعره 

قد فاتك املطلوب واملق�صود        

ولقد عميتهَ عن الُهدى فيمن له

نظٌر بغايات الأُمور حديد        

ّيد ال�صند الرفيع مقامه  ال�صَّ

ومقامه املمدوح واملحمود        

اأنَّى تّقر بالفهاهة �صيِّداً 

من حّقه التعظيم والتمجيد        
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�صخط احل�صود مبا به من �صامل

ر�صي الإِله الواحد املعبود         

من لم �صامل يف اأبيه فلومه

ُحْمٌق لعمري ما عليه مزيد         

قَّ واِلدهَه ول �صدق الَّذي ما عهَ

بهَ العقوقهَ اإليه وهو جحود �صهَ نهَ         

وافى ثويني يف الفرا�ِش حماُمه

واأتى عليه يوُمه املوعود         

هذا ق�صاء الل جلَّ جالله 

ل والٌد يبقى ول مولود        

راأي راأى فيه الإِ�صابة �صامٌل

ه ل�صديد بالل اأُق�ِصُم اإنَّ         

فله ي�صّح الجتهاد بعلمه

يف �صاأنه ولغريه التقليد         

ظ عزمه من غفلٍة ملا تيقَّ

        فيها عقول اجلاهلني رقود

واأرابه اأمٌر يعمُّ وباُله

وعلى عمان مبا ي�صوء يعود         

ْت َّمهَ يلهَ الأُمور بنف�صه فت�رضهَ وهَ

تلك احلوادث واخلطوب ال�صود         

واأقرَّ هاتيك املمالك بعدما

كادت متور باأهلها ومتيد         

ولقد حماها بال�صوارم والقنا

فعمان غيل والرجال اأُ�ُصود         

ل خري يف ملك اإذا مل يحمه

باأ�ش يذوب له احلديد �صديد         

ترد الطغاة احلتفهَ من �صم�صامه

هذا ومنهل جوده مورود         

مه يا عذول مفّنداً من جهله

ماذا يفيد العذل والتفنيد         

ولقد ق�صى نحبًا اأُبوه وقد م�صى

ما لمرٍئ يف الكائنات خلود         

خري من املفقود عند وفاته

        هذا الإِمام ال�صامل املوجود

اأبقى له الذكرهَ احلميدهَ ف�صيته

قد يخلق الأهَعمار وهو جديد         

�صفهًا لهندّي اأراد بن�صحه

ا وكّل مقاله مردود ِغ�صًّ         

نظم القري�ش لي�صتميل قلوبنا

عنه وذاك من املريد بعيد         

 مقا�صد
ّ
ْت على فهم البغي ِفيهَ خهَ

فيها وما عرف املرامهَ بليد         

متوعد الإِ�صالم من اأعدائه

ما �صمنه التقريع والتهديد         

ليكيد فيها امل�صلمني بخدعة

ل يعرف ال�صيطان كيف يكيد         

لي�صت عمان ول �صحار وم�صقط

هنداً ول العرب الكرام هنود         

لو تقرب الأهَعداُء منها ل�صطلت

ناراً لها يف امللحدين وقود         

ه واإمام م�صقط ل يروع جنابهَ

        عند الّلقاء بوارٌق ووعود

قد بايعته على عمان رجاله

اأْكِرْم بهم فهُم الرجال ال�صيد          

ميمية،  ق�صيدة  يف  الأخر�ش  الغفار  عبد  ويقول 

له  ومنت�رضا  ثويني  بن  �صامل  ال�صيد  فيها  مادحا 

�صد عمه ال�صيد تركي بن �صعيد الذي كان معار�صا 

حلكمه:

اليومهَ اأ�صبح فيك الوقُت منتظمًا

نهَ الل اأمراً كان قد عظما وهوَّ  

اأم�صت عمان واأنت ال�صهم �صيدها

ل ُي�صتباح لها يف احلادثات حمى  

مدت اإليها يد اجلاين فما ظفرت

اإلَّ مبا اأعقب اخل�رضان والندما  
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من بعد ما هاج �رضاً من مكانته

وكاد يوقد يف اأطرافها �رضما  

مت�صكًا بجبال ال�صم�ش من طمع

ومورداً من �رضاب ل يبّل ظما  

له ْق اإىل جنح يوؤمِّ فلم يوفَّ

واملرء اإْن فقد التوفيق اأو عدما  

مل يهده الراأي اإّل لل�صالل ول

يزيده عدم التوفيق غري عمى   

اأ�صلَّ م�صعاه تركي يف غوايته

كاأنه اختار عن وجدانه العدما   

ن�صحته وبذلتهَ الن�صح تنذره

     م�صتعماًل بالنذير ال�صيف والقلما

فما ارعوى لك عن وهم توهمه

كاأنَّ يف اأذنه عن نا�صح �صمما  

اأراد يف زعمه اأْن ي�صتطيل على

عمان قهراً فلم يظفر مبا زعما  

وكان غايته احلرمان يومئٍذ

  ولو اأطاعك وا�صرت�صاك ما حرما

ته قبل هذا اليوم يف نعم خريَّ

   ومل يكن ثمَّ ممن ي�صكر النعما

وجاء يطلب ُملكًا منك لي�ش له

      فقيل خ�صمان يف اإرث العلى اخت�صما

حتى ذا كان ل ي�صغي اإىل حكم

حكمتما ال�صارم الهندي بينكما  

ق�صى لك ال�صيف فيما قد ق�صى وم�صى

فيا له حكٌم عدٌل اإذا حكما  

وما جتاوزت الإن�صاف �صفرته

وما اأ�صلَّ مبظلوم واإن ظلما  

وقالت النا�ش باديها وحا�رضها

ما جار �صامل قفي حكم ول ظلما  

اأنزلته من منيعات احل�صون ولو

تركت تركي رهني احل�صن مات ظما  

اأراد م�صتع�صمًا فيه ومعت�صمًا

     وما راأى يف منيع احل�صن معت�صما

ومل يجد �صلَّما يرقى ال�صماء به

      ولو رمى نف�صه يف البحر للتقما

ه قبلهَ اإعطاء الأمان له واإنَّ

ما ا�صت�صعر املوت حتى ا�صت�صعر الندما  

ن دعاه يف خيانته ه مهَ وغرَّ

فجاءها عقبات املوت واقتحما  

اأذقته العفو حلواً عن جنايته

ن قد جنى كراما وكان عفوك عمَّ  

ْوت عنه ولكن عفوهَ مقتدٍر عفهَ

    والعفو اأقرب للتقوى كما علما

وما هتكت واأمي الل حرمته

وكان عندك حتى زال حمرتما  

ورمبا لمك الّلوام عن �صفٍه

وقد يلومك بني النا�ش من لوؤما  

اأما وربِّك لو اأربى طغى وبغى

وما عفا مثلما تعفو بل انتقما  

رحمته ولو ا�صتوىل عليك ملا

     اأبقى عليك ومل يلحق مبن رحما

ك اأْن تعفو بقدرته اأراد ربُّ

ليظهر الف�صل والتمييز بينكما  

ْعلهَُم والدنيا باأجمعها والل يهَ

لو نال من �صامٍل تركي ملا �صلما  

ل زال يويل جمياًل من �صنائعه

وهكذا كرم ال�صهم الذي كرما  

من �صّيٍد بالٍغ ر�صد ال�صيوخ نهى

ر�صيع ثدي املعايل قبل اأن فطما  ً

ً
تبارك الل ما اأبهى �صناه فتى

    كالنجم يهدي �صبيل الر�صد مذ جنما

الثابت اجلاأ�ش يف �ِصْلم ومعرتك

يف موطن الفخر قد اأر�صى له قدما  
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البا�صم الثغر والهيجاء عاب�صة

     وال�صيف يقطر من هام الكماة دما

فمن �صدور العوايل ما يرى و�صبًا

ومن نفو�ش املعايل ما �صفى �صقما    

ت�صاهما هو واجلد ال�صعيد مبا

    حازاه من كرم الأخالق واقت�صما

ويا له ولد اأعنيه من ولٍد

اأحيى له ذكره املا�صي واإْن قدما  

ه من عمان �صادٌة جنٌب تفُّ

ت�صمو لهم يف �صماوات العالء �صما  

يحمون �صّيدهم من كّل نازلة

     بفي�صل يغلق الهامات والقمما

ومل يكن غريه احلامي حلوزتها

اإذا اأدلهّم من الأخطار ما دهما  

تبيت ل كملوك الهند تكالأها

ندعو من الل فيها فاغرين فما  

لول وجودك هذا الداء ما ح�صما

وذلك ال�صدع لول اأنت ما التاأما  

لطف من الل فيك اأظهره

من بعد ما كان �رض اللطف مكتتما  

وافت اإلينا فوافت بال�رضور كما

      ندعو من الل فاغرين فما

�رّضت بها الب�رضة الفيحاء وابتهجت

منها النفو�ش واأنف ال�صند قد رغما  

ت الدنيا م�رّضتها ب�صارة عمَّ

واهتز منها العلى واملجد وابت�صما  

هَ الل اأمراً اأنت فعله قد ي�رضَّ

ما واإن لل يف تقديره ِحكهَ  

ل زلت باجلود والإح�صان مبتدراً

كالغيث حيث همى والبحر حيث طمى  

فمن مزاياك ما تك�صو النجوم �صنًا

ومن عطاياك ما قد يخجل الديا  

ومل اأزل كلماتي فيك اأنظمها

كما تتابع قطر املزن وان�صجما  

 �صورة جواهر بحر عمان

يف  وجواهرها  عمان  بالآللئ  التنويه  يعود 

حني  العبا�صي  الع�رض  اإىل  العربي  الرتاث  متون 

من  يعترب  ما  »باب  بعنوان  بابا  اجلاحظ  فتح 

اجلواهر النفي�صة ومعرفتها وقيمتها«  يف ر�صالته 

»التب�رضة بالتجارة«، وينوه اجلاحظ فيها باللوؤلوؤ 

العماين. يقول:

اجل�صد  امل�صتوي  العماين  ال�صايف  اللوؤلوؤ  »وخري 

حبتان  كانت  واإذا  وال�صتواء  التدحرج  ال�صديد 

والوزن  واللون  وال�صورة  ال�صكل  يف  مت�صاويتني 

من  واأرفع  اأنف�ش  والعماين  لثمنهما  اأرفع  كان 

والقلزمي  �صاف  نقي  عذب  العماين  لأن  القلزمي 

فيه ملوحة مع عيب  كثري« .

و لعل اأقدم ال�صور التي ا�صتعانت باللوؤلوؤ العماين 

من  الثاين  الن�صف  اإىل  تعود  العربي  ال�صعر  يف 

ال�صاعر  امليالدي، حيث جند  ال�صاد�ش ع�رض  القرن 

الدم�صقي دروي�ش حممد  بن اأحمد الطالوي الأرتقي 

اأبا املعايل )1543-1605( يقول وا�صفا ق�صائد 

مديحه وم�صبها اإياها بجواهر عمان:

ــداِئِح ُلوؤُلوؤاً  ــهــا ُدرَّ املهَ ــلَّدتهَ قهَ

فوُق ُدرَّ ُعماِنِه  ـكـاد يهَ طـبـا يهَ   رهَ

ا  ـناِء حُمربَّ  الثهَ
هَ
�صـي ـهـا وهَ ـوتهَ ـ�صهَ كهَ وهَ

فوُح امل�صك ِمن اأهَرداِنِه    ُبرداً يهَ

بحر  تربز �صورة جواهر  التا�صع ع�رض  القرن  ويف 

عمان اأكرث جالء يف ق�صائد بع�ش ال�صعراء العرب، 

-1795( املكي  ا�صماعيل  بن  حممد  قول  ومنها 

اأديب  ولد مبكة،  1857( املعروف ب�صهاب الدين. 

وانتقل اإىل م�رض، فن�صاأ بالقاهرة، واأولع بالأغاين 

)الوقائع  جريدة  ترير  يف  و�صاعد  واأحلانها. 

امل�رضية( وتوىل ت�صحيح ما يطبع من الكتب يف 

مطبعة بولق. يقول مادحا اإبراهيم با�صا:
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م اليمَّ وِرْد ما ت�صتهي ّ يهَ

و على املورِد يا �صاِح ال�صماْن        

مل يكْن يف كلِّ بحٍر لوؤلوؤٌ 

ـاْن 
هَ
اإمنــا اللــوؤلــوؤُ يف بحــِر ُعمـ      

و يقول مقرظا كتاب »روح البيان«:

 روحهَ البيـان
هَ
فديـُت بروحي

ففي طيِّه ن�رُض روِح اجِلناْن         ْ

هو البحُر تخرج منه الالآيل

اْن  و كم لوؤلوؤٍ قد اأتى من ُعمهَ        

ويف الن�صف الأول من القرن الع�رضين جند بع�ش 

�صورة  عمان  بحر  لآلئ  من  يتخذ  العرب  ال�صعراء 

للنفي�ش من الأ�صعار والأفكار. يقول حافظ اإبراهيم 

)1872- 1932( مثال وا�صفا ق�صائده:

اأغريُت بالغو�ش اأقالمي فما تركْت

ْرجــاِن ّجِة البحِر من ُدرٍّ ومهَ
ُ
يف لـ       

اُن و�صـّج الغائ�صـون به 
هَ
�صكـا ُعمـ

على الالآيل و�صّج احلا�صُد ال�صاين       

و يقول اأي�صا راثيا ال�صاعر اإبراهيم �صربي:

ه  ليهداأ ُعمـاُن فغّوا�صُ

ْر
هَ
اأ�صيب واأم�صى رهنيهَ احُلفـ     

فقد كان يعتاده دائمـا 

ْر  رهَ ْهـِب الدُّ بكـورا روؤوحـا لنهَ      

و يقول راثيا جورجي زيدان �صنة 1914:

ويا قربهَ زيداٍن طويتهَ موؤرخا

اِن
هَ
يــ

هَ
ى له ما اأ�صمـر الفتـ

ّ
جتلـ       

ُلوعـا بالكنـوِز فاإنه وعقـال وهَ

اِن  رِّ غّوا�ٌش ببحر ُعمهَ على الدُّ       

-1881( اجلارم  علي  امل�رضي  ال�صاعر  ويقول 

1946( يف مديح اأحمد �صوقي:

رَّ عبقريـا عجيبــا  ينرث الدُّ

اِن لي�ش من م�ْصقٍط ول من ُعمهَ      

رِّ اأخرُب النا�ِش لكْن اأنا بالدُّ

ـّد عن اإمكــانـي 
هَ
ذلك النــوُع نـ       

جواهر  اإىل  اأ�صاروا  الذين  املحدثني  ال�صعراء  ومن 

بحر عمان اأي�صا ال�صاعر اللبناين  اأبو الف�صل الوليد 

اأدباء املهجر  1886 - 1941 م، وهو �صاعر من 

بلبنان،  املنت  احلمراء يف  بقرنة  ولد   الأمريكي،  

اإىل  وهاجر  ببريوت،  احلكمة  مبدر�صة  وتخرج 

اأمريكا 

اجلنوبية 1908 فاأ�صدر جريدة احلمراء بالربازيل، 

الوليد �صنة 1916،  الف�صل  اأبي  ا�صم  واتخذ لنف�صه 

عاد  طعمة.  الل  عبد  اإليا�ش  احلقيقي  ا�صمه  بينما 

اإىل وطنه �صنة  1922، وقام برحالت يف الأقطار 

العربية وغريها. يقول متغزل:

تني ب�صمِط جماِن جمانُة لقهَ

ددت ثماين ويف ثغِرها منُه عهَ         

ٌل  فقالت ُترى اأيُّ اجلماِن مف�صَّ

فقلُت جماُن الثَّغِر خرُي جماِن        

ُه  عرفُت من الدّر الثمنِي �صنوفهَ

ان وما كنُت غّوا�صًا ببحِر ُعمهَ        

غرها ونظامها   �صمّيُة ما يف ثهَ

�صاآمّيٌة زهراُء اأخُت يان       

�صورة اأزد عم�ن

عمان؛  اأزد  �صورة  اأي�صا  العربي  ال�صعر  يف  ترتد 

ويفرق  الكرامة،   ومنبت  للعز  مثال  كانوا  اإذ 

ومن  العراق.  يف  �صنوءة  اأزد  وبني  بينهم  ال�صعراء 

ال�صورة، قول  التي جند  فيها هذه  الأ�صعار  اأوائل 

ال�صاعر النجا�صي احلارثي، الذي ا�صتهر بهجائه يف 

اجلاهلية والإ�صالم:

ٍة ِويَّ ِذي  ِرْجلهَنْيِ  ِرْجِل     �صهَ ُكْنُت  كهَ وهَ

اِن ثهَ دهَ ْيٌب   ِمنهَ     احْلهَ ا   رهَ ِرجٍل  بههَ وهَ          

ٍة ُنوءهَ اأْزُد      �صهَ ا   الَِّتي   �صلَّْت   فهَ اأمَّ فهَ

اِن  ْت   فاأْزُد     ُعمهَ حًّ ا  الِتي   �صهَ مهَ
اأهَ وهَ         

و من الأ�صعار التي متجد اأزد عمان اأبيات لل�صاعر 

املعروف  احلمريي،  يزيد   بن  بن حممد  اإ�صماعيل 
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بلقب »ال�صيد احلمريي«. يقول فيها:

اإن ت�صاأليني بقومي تـ�صـاألـي رجـاًل

يف ُذْروة العز من اأحـياء ذي يـن  

الٍع يف مـنـازلـهـا حويل بها ذو كهَ

عـنٍي وهـمـــداٌن وذو يزِن وذو رهَ  

والأزد اأزُد ُعـمـانهَ الأكـرمـون اإذا

ُعدْت ماآثُرهم يف �صالـف الـزمـن   

و يقول اأبو نوا�ش مادحا ندماءه من اأزد عمان:

طربُت اإىل خمٍر وق�صِف الد�صاكِر 

ومنـزِل ُدهقـاٍن بها غيـر دائــِر       

اة ابن مـالـٍك بفتياِن �صدٍق من �رضهَ

واأزِد ُعمان ذي الُعلى واملفاخِر          

ويف الن�صف الأول من القرن الثالث ع�رض امليالدي 

جند اأي�صا ابن املقّرب العيوين 572 - 629 هـ / 

1176 - 1231 م، يقول مادحا اأزد عمان:

اأِرٍب ن مهَ بلهَُكم عهَ الأهَزُد اأهَجلوا قهَ فهَ

هالِن ُهُم ِجباُل الِعزِّ ِمن كهَ وهَ         

رِثٍب يهَ ُقوا ُمُلوكًا ِبالِعراِق وهَ بهَ فهَ

لِك ُعماِن  ُدوا مِبُ رهَ ِانفهَ ال�صاِم وهَ         وهَ

�صورة اجِلمال العمانية الأ�صيلة

يف ال�صعر العربي ترتد اأي�صا �صورة النوق العمانية 

كبار  و�صفها  يف  تفنن  التي  الأ�صيلة  العربية 

ال�صعراء من اأمثال ذي الرمة، وجرير.

ال�صاعر الأموي ذو الرمة، وهو غيالن بن عقبة بن 

العدوي، من  م�رض، من فحول  نهي�ش بن م�صعود 

الطبقة الثانية يف ع�رضه، وقد قال عنه اأبو عمرو 

بذي  وُخِتم  القي�ش  بامرئ  ال�صعر  ُفِتح   العالء:  بن 

الرمة. يقول ذو الرمة يف و�صف ناقته:

 
ٌ
ةــ ــِريَّ و�صهَ  دهَ

ٌ
ةــ ــهــِريَّ  مهَ

ٌ
ةــ ُعــمــاِنــيَّ

ُل  الكوِر حِممهَ هِرها ِللِحل�ِش وهَ لى ظهَ عهَ  

ـٌة ـونهَ ـيـ�صـاُء جهَ ــمـراُء عهَ ــٌة حهَ ــرَّجهَ ُمــفهَ

ُل  ندهَ هماُء �صهَ  الُعثنوِن دهَ
ُ
ةـ ـهـاِبـيَّ    �صُ

ـنـِزٍل  ـلِّ مهَ ـراهـا اأهَمـامهَ الرهَكـِب فـي كهَ تهَ

ُل رهَحُّ تهَ لهَو طـالهَ اإيـجـاف ِبـهـا وهَ   وهَ

فِتالِنها  عدهَ اخِلم�ِش ل يهَ رى اخِلم�شهَ بهَ تهَ

ُل  رِّ ِمرجهَ
لهَو فارهَ ِلل�ِصعرى ِمنهَ احلهَ   وهَ

ـرى   ل تهَ  اأهَعــنــاقهَ الِركـاِب وهَ
ُ
عــ ــطِّ ُتــقهَ

ُل  يِّ لِدمًا ما ُتزهَ رِي اإِّل �صِ لى ال�صهَ عهَ   

 
ُ
هـ نَّ ـاأهَ ــرهَ الأهَنــ�صـاِع فـيـهـا كهَ ــرى اأهَثهَ تهَ

ُل  ندهَ ـهـِر عـاِديٍّ ُيـعـاليِه جهَ ـلى ظهَ   عهَ

ـهـا   ـوقهَ  فهَ
ُّ
لهَو ُجـِعـلهَ الكـوُر الِعـالِفـي وهَ

ـلِحُل  ـت ِبـِه مـا ُتـحهَ راِكـُبـُه اأهَعـيهَ وهَ   

ت ِبِه  كهَ رهَ اإِن بهَ ـت وهَ ـوتهَ اإِن قـامهَ ـرى املهَ يهَ

نِزُل  هِرها حنيهَ يهَ ن ظهَ ُه عهَ ـوتهَ ـرى مهَ   يهَ

ٌة ُذروهَ  وهَ
ٌ
ـطـنـ بهَ ــهـٌر وهَ لهَهــا ظهَ ُتــرى وهَ

اأُكُل  تهَ اِب وهَ ـرِد ال�رضهَ ُب ِمـن بهَ ـ�صـرهَ تهَ    وهَ

التي  نوقه  وا�صفا  العيوين  املقرب  ابن  ويقول 

ارتلت به من موطنه يف الأح�صاء اإىل عمان:

ت  �صبهَحهَ اأهَ يِن ِعي�صي وهَ ت ُقـرى البهَحرهَ جـازهَ وهَ

ـواِحـُله  ـبـهـلهَتـهـا �صهَ ِا�صـتهَ  وهَ
ً
ةـ   ُعـمـاِنـيَّ

حُلها ـمـايّن رهَ  اليهَ
ِّ
ـي ـحهَ فـي احلهَ اأً�صـبهَ وهَ

ــقــاِوُله  مهَ ت   ِبــِه اأهَقــيــاُلُه وهَ ـــفَّ حهَ وهَ   

ويف الع�رض احلديث جند عبد اجلليل الطبطبائي 

)1776-1853(، وا�صمه عبد اجلليل بن يا�صني 

بن اإبراهيم بن طه بن خليل الطبا طبائي احل�صني 

الب�رضي. �صاعر، من اأهل الب�رضة، ولد بها، ورحل 

ا�صتوىل  اأن  اإىل  ف�صكنها  قطر،  يف  )الزبارة(  اإىل 

عليها اآل �صعود، فانتقل اإىل البحرين، وظل فيها 

اإىل �صنة 1259هـ، ثم ا�صتوطن )الكويت( وتويف 

بها. يقول:

ة  �صُد زورهَ القهَ ـيـُتكهَ اأهَطوي البيِد وهَ اأهَتهَ

ــتــرى  ــِحــّيــات اأهَبــِلغــهــا تهَ اأهَزكــي تهَ وهَ   

طنا الرحل يف داِركهَ الَّتي  طَّ لهَّما حهَ فهَ

را  حُب الِر�صى دهَ اأهوِل �صهَ ـلى ربـِعها املهَ   عهَ

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

60



ــدُر الرهَحــمــِن اأن مـطـّيتـي ــرى قهَ جهَ

ربا  ـطحاُء يا �صامِلًا قهَ ـكـوُن لهَهـا البهَ    تهَ

ـة  ـجـيـبهَ هَ اإِّل ِفــرُع ُكــّل نهَ
مــا ِهــي وهَ

ـقـرا  ــوداءهَ ُمــهــريــة �صهَ   عــمــانــيــة قهَ

ة ـبـيبهَي ِمطيهَ ـهـْب يل يـا حهَ ـلتهَ اأهَل فهَ

امُل�رضا  رِي وهَ ـي�صي لهَدى ال�صهَ ـلهَُذ ِبـهـا عهَ    يهَ

ناُمها  ـثـنيهَ �صهَ ـ�صـوي املهَ ُعـمـانـيـة تهَ

ـمـرا ـهـا حهَ تهَ روهَ ـن رامهَ ذهَ ـلى مهَ ــعـيـد عهَ بهَ  

تي ر�صى اأهَن اأهَرى دونهَ ِرفقهَ حا�صاكهَ تهَ وهَ

بـرا  ـربـاءهَ اأهَو دهَ ـوداءهَ جهَ ــٍة �صهَ ــلى نــاقهَ    عهَ

العمانية  الناقة  ترتدد  ل  العربي  ال�صعر  ويف 

اأي�صا كان  الأ�صيلة فح�صب، واإمنا اجلمل العماين  

مرغوبا فيه ومف�صال يف �صبه اجلزيرة العربية منذ 

القدم. فهذا ال�صاعر  الأموي جرير ي�صف جمله:

اللهَيـُل ُمظِلٌم  ـعـثـاُء وهَ ـت �صهَ قهَ ـرهَ اأهَل طهَ

ـيـا  ــثهَ مــا�صِ اأهَ�صــعهَ ــمَّ ُعــمــاِنــّيــًا وهَ حهَ
اأهَ  

لهَت  ــوَّ ــغهَ ـــِرّيــاٍت اإِذا مــا تهَ ـــطهَ لهَدى قهَ

لنهَ احُلزونهَ الفيافيا     ِبنا البيُد غاوهَ

ـياُلها ـعـيـٍد خهَ يـنـا ِمـن بهَ ـّطـى اإِلهَ ـخهَ تهَ

ــخــو�ُش ُخـداِرّيـًا ِمـنهَ اللهَيـِل داِجـيـا  يهَ   

* * * *
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الأفكار البالغية املوروثة عن اليونانيني 

التتبتتارع  اأن ال�تتشتتتتتختتدام  دعتتمتتت فتتكتترة 

التعبريات  يف  دائًما  تلم�شه  ميكن  للغة 

الف�شيحة، واأن ال�شمت اإما اأن يكون خلال 

اأو نق�شا يف املهارة. وكلما تعمق فهمنا 

اأعظم  من  واحتتدة  غلَّف  التتذي  لل�شمت 

ح�شارات الأر�ض، واذا نظرنا اإىل البالغة 

بديلة  نظر  �شوف جند وجهات  امل�رصية 

حول ما يجعل املتكلم ماهًرا. ويف حني 

الكالم  يقدرون  القدماء  امل�رصيون  كان 

الف�شيح، وهي مهارة كان لها يف الواقع 

القواعد  فاإن  كبرية يف جمتمعهم،  قيمة 

امل�رصية البالغية تن�ض �رصاحة على اأن 

فيها  يجب  التي  املواقف  على  التعرف 

�رصورية  بالغية  معرفة  هي  ال�شمت 

فاإن  ثتتمَّ  ومتتن  �شديد.  باحرام  وحتظى 

مزيج  هي  للبالغة  امل�رصية  املقاربة 

متوازن من البيان وال�شمت احلكيم.

تبني  على  بقوة  للكالم  امل�رضية  القواعد  تلح  كما 

القائم  الو�صع  تدعم  التي  الجتماعية  ال�صلوكيات 

بالن�صبة  الف�صيح  الكالم  باملحافظة.  يت�صم  الذي 

للم�رضيني –بدرجة اأكرب بكثري من اليونانيني- هو 

الكالم الذي يدعم املجتمع، ولي�ش الذي ينتقده. لقد 

البالغة  حول  املعدودة  ال�صابقة  الدرا�صات  ناق�صت 

البالغة  لهذه  الأخالقية  املكونات  بع�ش  امل�رضية 

واأهمية ال�صمت. والدرا�صة احلالية تلقي نظرة على 

ا 
ً
عن�رض بو�صفها  البالغة  نحو  امل�رضية  التوجهات 

تر�صخ  كما  احلياة،  مكونات  من  ا 
ً
وعملي ا 

ً
�صحري

الجتماعي  الن�صق  يف  البالغة  قواعد  الدرا�صة  هذه 

امل�رضي. 

ب�صكل  ُت�صادف  حيث  مكان،  كل  يف  القدية  م�رض 

الهريوغليفية،  النقو�ش  اأو  الأهرامات،  �صور  متكرر 

ال�صائعة  ال�صورة  فاإن  ذلك  ومع  امل�رضي.  الفن  اأو 

غرائبيني  يبدو،  لب�رض  هي  القدية  م�رض  لثقافة 

اإن   .voiceless �صوت  بــال  لكنهم   ،exotic
اأنف�صهم-  عن  تعبريهم  وطرق  امل�رضيني  معتقدات 

الأن�صطة  هذه  كل  يروونها-  التي  احلكايات  مثل 

التي  الطريقة  من  ا 
ً
جــزء لي�صت  الن�صانية  اللغوية 

ُتفكر بها املجتمعات الغربية يف م�رض القدية. من 
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لديها  كانت  املعقدة  الثقافة  هذه  مثل  اأن  املوؤكد 

مل  املمار�صات  هذه  لكن  متطورة،  لغوية  ممار�صات 

ُتدر�ش بعمق من وجهة نظر بالغية. وبال �صك فاإنه 

مما يربر نق�ش هذه الدرا�صات �صعوبة نظام الكتابة 

امل�رضي، واحلالة املرتدية للعديد من املخطوطات 

فقد  ذلــك  من  الرغم  وعلى  البقاء.  لها  كتب  التي 

اخرتاق  لي�ش  املمكن  من  جتعل  نقطة  اإىل  و�صلنا 

املعايري  بع�ش  من  التحقق  بل  فح�صب  ال�صمت 

املجتمع  ثقافة  يف  تعمل  كانت  التي  البالغية 

امل�رضي القدمي. �صوف اأناق�ش يف هذا املقال بع�ش 

يتبعونها  امل�رضيون  كان  التي  البالغية  القواعد 

)حوايل  واملتو�صطة  القدية  اململكتني  خالل ع�رض 

 .
)1(

1550 قبل امليالد(  3100-

الفرتة  للبالغة امل�رضية يف  الأ�صا�صية  القواعد       

�صاحًلا  رجاًل  املرء  كون  على  تقوم  �صها 
ُ
اأدر التي 

اخلا�صة.  اأم  العامة  حياته  يف  �صواء  املجتمع؛  يف 

كبرية  قيمة  يعطون  امل�رضيون  كان  عــام،  ب�صكل 

لقلة الكالم، اإياًنا منهم باأن اللغة يجب األ ت�صتخدم 

د ال�صمت، بو�صفه 
َّ
وؤي

ُ
ا ما كان ي

ً
بدون احتياط، وغالب

القواعد  عززت  مالءمة.  الأكــرث  البالغية  املقاربة 

القائم  الو�صع  ال�صالح  للمواطن  املقدمة  البالغية 

كان  كما  ا�صتك�صافه  اأو  تديه  من  بدًل  للمجتمع، 

اأعطت  وقد  اليونانية.  املمار�صات  يف  احلال  عليه 

ملا  الدقيق  للتكرار  كبرية  قيمة  امل�رضية  البالغة 

العالية  الجتماعية  املكانة  ذوو  الأ�صخا�ش  يقوله 

البالغة  اأيدت  التقاليد. وقد  تلقى من خالل 
ُ
ي اأو ملا 

ال�صالح  املواطن  اأن يكون  امل�رضية كذلك �رضورة 

لها،  وفًقا  يتكلم  واأن  الجتماعية،  باملكانة  ا 
ً
واعي

ا اإبراز �رضورة قول ال�صدق. 
ً
ومع ذلك كان يتم غالب

على  تتاأ�ص�ش  التي  الكالم  قواعد  اإىل  وبالإ�صافة 

بالغية  ممار�صات  جند  �صاحًلا،  مواطًنا  الفرد  كون 

م�رضية معنية بكيفية الكالم ب�صكل جيد يف احلياة 

اأثناء  التوا�صع  على  تاأكيد  هناك  كان  اخلا�صة. 

وقول  الغ�صب،  يف  التحكم  ة 
َّ
مبعي وذلــك  الــكــالم، 

�صري الإحلاح على قول ال�صدق اإىل 
ُ
ا. وي

ً
ال�صدق دائم

اأن البالغة امل�رضية كانت ذات اأ�صا�ش اأخالقي قوي. 

اأن  ويكن  منوذجية،  القواعد  هذه  كانت  وبالطبع 

نكون على يقني من اأن امل�رضيني القدماء - �صاأنهم 

ينتهكون  كانوا  ما  ا 
ً
غالب الآخرين-  الب�رض  �صاأن 

قواعدهم اخلا�صة. 

ا �صديد املحافظة، 
ً
      كان املجتمع امل�رضي جمتمع

المتداد  طــوال  الظاهر  الثقايف  التماثل  وب�صبب 

الزمني الهائل للتاريخ امل�رضي، من ال�صائع اإطالق 

اأحكام حول م�رض القدية ُتغفل التغريات احلادثة. 

ل  امل�رضية  للثقافة  اجلاد  الفح�ش  فاإن  ذلك  ومع 

يجب اأن يبالغ يف تب�صيط ال�صتمرارية، خا�صة فيما 

املفرت�ش  الثقايف  التماثل  هذا  اإن  باللغة،  يتعلق 

تغريات  هناك  كانت  فقد  مدى.  اأق�صى  اإىل  خادع 

الزمن  مــدار  وعلى  املنطوقة.  اللغة  يف  جــذريــة 

لغة  اإىل  تركيبية  لغة  من  امل�رضية  اللغة  تغريت 

رئي�صة  تغريات نحوية  ، كما كانت هناك 
)2(

تليلية

. بالإ�صافة اإىل ذلك فقد تاأثرت اللغة ببع�ش 
)3(

كذلك

املوؤثرات اللغوية اخلارجية؛ ويجعلنا ذلك ندرك اأن 

عبارًة مثل: »البالغة امل�رضية تقول كذا.. » رمبا ل 

ُتعد عبارة �صحيحة لو�صف الفرتة الكاملة املمتدة 

اإىل  3100 قبل امليالد،  من توحيد اململكة حوايل 

الحتالل اليوناين حوايل 30 قبل امليالد. الكتابات 

در�صت  امل�رضية  البالغة  حول  ال�صابقة  الأكاديية 

مل  رمبا  م�صبق  فر�ش  خلفيتها  ويف  املو�صوع  هذا 

نقطة  اأي  يف  ا 
ً
�صحيح يبدو  ما  اأن  هو  به،  ح 

َّ
�رض

ُ
ي

باأكملها.  للحقبة  �صحيح  هو  امل�رضي  التاريخ  من 

مدخاًل  اخــرتُت  ال�صابقة،  املقاربات  خالف  وعلى 

للدول  وفًقا  اأدر�صها  التي  التاريخية  الفرتة  يق�صم 

ا لأن املوؤثرات اللغوية قد اأ�صبحت 
ً
التاريخية. ونظر

التي بداأت يف  الدولة احلديثة  اأكرث بروًزا يف ع�رض 

1550، فقد ف�صلُت هذه الفرتة عن ع�رضي  حوايل 

يجب  عليها.  ال�صابقتني  والو�صطى  القدية  الدولة 

يف  امل�رضية  البالغة  الالحقة  الدرا�صات  تبحث  اأن 
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ع�رض الدولة احلديثة ب�صكل م�صتقل، وعلى الرغم من 

اأن املقال احلايل يتعامل مع فرتة ممتدة من الزمن 

الوا�صلة  والفرتة  والو�صطى  القدية  الدولتني  ت�صمل 

فيما بينهما )حوايل 1500 عام(، فقد كانت م�رض 

يف هذا الوقت ما تزال ثقافة منغلقة على ذاتها اإىل 

اأدلة ماأخوذة  ُتظهر  القارئ،  حد كبري. وكما �صريى 

من كتابات هذين الع�رضين، كيف كانت التوجهات 

 .
)4(

بالن�صجام تت�صم  الفرتة  تلك  يف   attitudes
ومهما يكن من اأمر، رمبا ت�صتخل�ش درا�صات لحقة 

ا.  اأي�صً املرحلة  تلك  يف  توجد  التي  الفروق  بع�ش 

ويجدر بنا التاأكيد على احلذر فيما يتعلق بالتواريخ 

ففي  هنا.  املدرو�صة  الن�صو�ش  اإليها  تنتمي  التي 

حني يكن اأن نكون متاأكدين على نحو معقول من 

تواريخ النقو�ش والأعمدة احلجرية؛ فاإن الن�صو�ش 

بتاريخ  يتعلق  فيما  م�صكلة  تثري  اأن  يكن  الأدبية 

ظهورها. فعلى �صبيل املثال، يكن اأن تقدم احلقب 

من  وي�صبح  ما،  ن�ش  من  خمتلفة  ن�صًخا  املختلفة 

على  اأعمل  و�صوف  حمدد.  لتاريخ  اإرجاعه  ال�صعب 

ومع  امل�رضيات،  علم  يف  خرباء  لها  اأرخ  ن�صو�ش 

اأقــدم  اأن  من  لبــد  اليقني-  غياب  وب�صبب   - ذلــك 

نتائجي بو�صفها قابلة للمراجعة يف امل�صتقبل. 

البالغة امل�رضية ب�صكل �صامل بعد.  �ش 
هَ
ُتفح      مل 

 Miriam Lichtheim لي�صثم  مرييام  تقدم 

القدمي  امل�رضي  الأدب  حــول  كتابها  مقدمة  يف 

اأنه  فيها  ذكرت  امل�رضية،  للبالغة  �رضيعة  اإ�صارة 

»فيما يتعلق بامل�رضيني فقد كان البيان ينبع من 

لليونانيني  ُترك  وقد  )ال�رضيح(.  امل�صتقيم  التفكري 

اكت�صاف اأن البالغة يكن اأن تدعم غاية ل ت�صتحق 

، فاإن لي�صثم 
َّ
 ومن ثم

)unworthy cause« .  
)5

قام  امل�رضية.  للبالغة  الأخالقي  بالأ�صا�ش  ت�صلِّم 

مي�صيل فوك�ش Michael Fox باإلقاء نظرة اأكرث 

الأول  العدد  يف  امل�رضية  البالغة  على  تف�صيلية 

من جملة Rhetorica، عندما ن�رض مقاًل بعنوان 

فوك�ش  ا�صتخدم  وقد  القدية«.  امل�رضية  »البالغة 

ا 
ً

ن�صو�ص هــذا-  مقايل  يف  اأفعل  كما   - مقاله  يف 

من ع�رضي الدولتني القدية والو�صطى، مع الرتكيز 

 wisdom على ن�صو�ش اأُطلق عليها الأدب احلكيم

›instructions‹. يف  التعاليم  اأو   ،literature
ملا  وفًقا  البالغية  املمار�صات  نِّفت  ُ

�ص املقال  هذا 

 canons . تتكون مبادئ 
)6(

اأ�صماه فوك�ش املبادئ

فوك�ش من: 

     1( البقاء �صامًتا، 

     2( كبح امل�صاعر، 

     3( معرفة اللحظة املنا�صبة للكالم، 

     4( الكالم بطالقة، 

     5( قول احلق. 

وقد لحظ فوك�ش كذلك اأن القيم ethos جزء اأ�صا�صي 

هي  »القيم  اأن  ا 
ً
مقرر امل�رضية،  املمار�صات  من 

 .
)7(

الطريقة الأ�صا�صية للحجاج يف البالغة امل�رضية«

 
ْ
وقد در�ش املقال حكاية الفالح الف�صيح، التي ُقدِّمت

�صابقة  اخلم�صة  املبادئ  ا 
ً
فعلي ُتناق�ش  اأنها  على 

 .
)8(

الذكر

ت مناق�صتان حول البالغة 
هَ
     بعد مقال فوك�ش ُن�رض

 Barbara Lesko لي�صكو  لباربرا  امل�رضية 

كتبت   .George Kennedy كيندي  وجــورج 

مقاًل  امل�رضيات  الن�صاء  بني  البالغة  عن  لي�صكو 

ظهر �صمن كتاب »ال�صتماع اإىل اأ�صواتهن: الأن�صطة 

مببادئ  لي�صكو  تبداأ   .
)9(

تاريخيات« لن�صاء  البالغية 

مت  )رمبــا  ن�صائية  ر�صائل  ت�صتخدم  لكنها  فوك�ش، 

اإمالوؤها على كاتب(، وتطرح م�صاألة اأن الن�صاء الالتي 

التي و�صفها  القواعد  الر�صائل مل يُكن يتبعن  اأملني 

اإىل حقيقة  لي�صكو هذا الختالف  فوك�ش. وقد عزت 

اأن الن�صاء مل يكن متدربات يف املدار�ش التي يحتمل 

لي�صكو  �ش فيها. وتقدم 
َّ
ُتدر البالغة كانت  اأن قواعد 

مثاًل للبالغة امل�رضية يختلف عن الر�صائل املمالة 

– يف  حت�صب�صوت  امللكة  انخرطت  فقد  املتوا�صعة. 

البيانات امللكية املكتوبة على الن�صب التذكارية- 

ا لدى الفراعنة 
ً
ا �صائع

ً
يف تبجيل الذات الذي كان اأمر
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فح�صب.  امللكات  على  ا 
ً
مق�صور يكن  ومل  ا؛ 

ً
جميع

تنتهي مناق�صة لي�صكو لبالغة الن�صاء بنظرة موجزة 

على ق�صيدتي حب كتبتهما امراأتني من ع�رض الدولة 

احلديثة. الطرح الأ�صا�ش الذي تقدمه لي�صكو من كل 

يتقيدن  ل  الن�صاء  اأن  هو  لديها  توفرت  التي  الأدلة 

الواقع  يف  )وهو  امل�رضية  املدركللبالغة  بالت�صور 

ا من كتابات الرجال(. وقد قدم جورج 
ً
ماأخوذ غالب

كينيدي مناق�صة موجزة للبالغة امل�رضية يف كتابه 

املقارنة  »البالغة  بعنوان   1998 ال�صادر يف عام 

مناق�صة  يتناول  حيث   ،»Comparative Rhetoric

كينيدي  ويتكلم  امل�رضية.  البالغة  ملبادئ  فوك�ش 

كذلك بالتف�صيل عن تعاليم بتاح حتب التي يدعوها 

 .
)10(

»اأقدم كتب البالغة التعليمية املعروفة«

     تعد مقاربات فوك�ش ولي�صكو وكينيدي للبالغة 

غري  البالغية  النظرية  على  الرتكيز  مع  امل�رضية، 

اأن  اأكــرب  بــدرجــة  ال�صائع  مــن  كــان  عــاديــة. رمبــا 

النظرية  من  انطالًقا  امل�رضية  الكتابات  ُتناق�ش 

Topos und Mi� كتابه  يف  البالغة.  ولي�ش  )الأدبية 

 )mesis: Zum Ausl?nder in der gyptischen Literatur

يفح�ش اأنتونيو لوبرينو Antonio Loprieno، مو�صوع 

اأن  املــوؤكــد  من   .
)11(

امل�رضي الأدب  يف  الأجــانــب 

تعميق  ي�صاعد يف  �صوف  الدرا�صات  هذه  مثل  توافر 

فهمنا للبالغة امل�رضية على نحو م�صابه ملا فعله 

اأ. ج. فريارا A. J. Ferrara، مع مو�صوعات بعينها يف 

للغاية  �صيقة  درا�صة  ويف   .
)12(

ال�صومرية الن�صو�ش 

وال  دير  فان  ناق�ش  امل�رضية  الأدبية  للممار�صات 

عهد  منذ  الرقمية  املعادلت   Van der Walle
الدولة القدية. وبح�صب ما يقول فاإن هذه الأرقام 

مقد�صة  بقيم  لًة 
َّ
حمم »كانت  للم�رضيني  بالن�صبة 

هذه  اأن  وال  دير  فان  اأظهر  وقد   
)13(

و�صوفية«3.

القدية  الدولة  عهد  يف  ُت�صتخدم  كانت  املعادلت 

ريند�صربج  در�ش  وحديًثا  �صعري.  �صكل  اإبــداع  يف 

يف  الأدبية  الأ�صاليب  من  عــدًدا   Rendsburg
وهي  التائه(«،  املــالح  )اأو  الغريق  البحار  »ق�صة 

ني 
ُ
الدولة احلديثة. وقد ع اإىل كتابات  ا تنتمي  اأي�صً

رند�صربج على نحو اخل�صو�ش باأ�صاليب اأدبية مثل 

 .
)14(

التكرار واجلنا�ش

تعني  اأن  يكن  الأدبــيــة  الدرا�صات  اأن  املوؤكد  من 

وذلك  امل�رضية،  البالغية  املمار�صات  فهم  على 

»القتبا�صات  درا�صة  مثل  اللغة  فقه  درا�صات  مبعية 

العالقة  تدر�ش  التي  اللغة امل�رضية«،  اليونانية من 

. ومع ذلك، فاإذا 
)15(

بني اللغتني اليونانية وامل�رضية

اأردنا اأن نفهم كيف اأثرت الأفكار امل�رضية البالغية 

على املتكلمني والكتاب يف ذلك الع�رض فاإننا بحاجة 

اإىل املزيد من الدرا�صات ذات التوجه البالغي. 

عنا�صر املوقف البالغي والتوجهات نحو اللغة

امل�رضية  البالغية  املمار�صات  يف  التدقيق  يكن 

التي  املختلفة  العنا�رض  يف  التفكري  خــالل  مــن 

ت�صكل الثالثي البالغي الذي ي�صم املتكلم واملتلقي 

ذلك  ومع   .rhetorical circumstance البالغي  واملقام 

فاإنه ل يكن التعامل مع هذا الثالثي بو�صفه تديًدا 

التعريف  هــذا  مثل  لأن  البالغي،  للموقف  كاماًل 

�صوف يتجاهل طريقة التوا�صل، كما يتجاهل اإدراك 

الأفكار.  لتو�صيل  �صفاًفا  و�صيًطا  لي�صت  اللغة  اأن 

رابع  اللغة كعن�رض  اإ�صافة  �صبح 
ُ
ي  على ذلك، 

ً
وبناء

نحدد  اأن  لنا  بالن�صبة  ال�صهل  ومن  ا، 
ً
�رضوري ا 

ً
اأمــر

نف�صها،  اللغة  نحو  امل�رضيني  توجهات  بع�ش 

التي  الطريقة  يف  تاأثري  ذات  كانت  توجهات  وهي 

ا�صتخدمت بها اللغة. 

و�صلتنا  التي  امل�رضية  الكتابات  اإىل  ا�صتناًدا       

تخ�ش  التي  اللغة  قواعد  بع�ش  اإن  القول  يكن 

رمبا  املتكلم-  –اأعني  الثالثي  يف  الأول  العن�رض 

الرغم  وعلى  متكلم.  لأي  منا�صبة  تكون  اأن  حتمل 
ُ
ي

يف  املــثــال-  �صبيل  على   - ننظر  فحني  ذلــك  من 

التعليمات اخلا�صة بالنوع، مبا فيها بع�ش القواعد 

يكون  املتلقي  اأن  جند  �صوف  الكالم،  تخ�ش  التي 

جماعة  اإىل  ا 
ً
منتمي يكون  ما  ا 

ً
وغالب ا، 

ً
غالب ا 

ً
ذكــر
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�صغرية  اأقلية  وهي  الفالحني،  جماعة  غري  اأخــرى 

ا لأن القواعد البالغية التي 
ً
يف جمتمع زراعي. ونظر

ف يف هذا املقال ت�صتند اإىل ن�صو�ش مكتوبة، 
هَ

ُتو�ص

اأن  اإىل حقيقة  النتباه  لفت  ا يف  اأي�صً اأرغب  فاإنني 

كل املعلومات ماأخوذة من جماعة نخبوية �صغرية 

قواعد  فاإن  لي�صكو  تذكر  وكما  متعلمني.  اأفــراد  من 

ل  رمبا  املتعلمني  كتابات  يف  توجد  التي  البالغة 

واأنا  املتعلمني.  غري  املتكلمني  على  ا 
ً
دائم تنطبق 

اأنطلق من افرتا�ش اأن قواعد البالغة املو�صوفة هنا 

تنطبق على الثقافة امل�رضية يف عمومها، لكن يجب 

لحتمال  ا 
ً

مفتوح البديلة  التف�صريات  باب  يظل  اأن 

ظهور م�صادر خمتلفة. 

     فيما يتعلق بامل�صتمع - العن�رض الثاين من ثالثي 

التوا�صل- فقد كانت البالغة امل�رضية ُتدده وفًقا 

»الطبقة  لأن  ا 
ً
فنظر ذلك  ومع  الجتماعية.  للطبقة 

الأدق  من  كان  فرمبا  حديث  مفهوم  الجتماعية« 

للغاية-  عملية  بحا�صة   - امل�رضيني  بــاأن  القول 

القوى.  اإىل عالقات  ا�صتناًدا  املتلقي  كانوا ييزون 

للمتكلم امل�رضي كان: هل  بالن�صبة  الأهم  وال�صوؤال 

اأقل  �صلطة  يحوز  اإليه  كالمي  اأوجه  الذي  ال�صخ�ش 

للغاية  مغاير  املفهوم  وهــذا  مني؟  اأعلى  اأم  مني 

ملفهوم اليونان والرومان عن امل�صتمع، الذي تطور 

يف ظل الديقراطية الأثينية واجلمهورية الرومانية، 

يقوم  لالأفكار  تبادل  يحدث  اأن  يكن  كليهما  ويف 

كانت  فقد  امل�رضية  الــدولــة  ــا  اأم املــ�ــصــاواة.  على 

الفرعون-  اإما يحكمها حاكم م�صتبد - مثل  ا 
ً
دائم

فاإن  ثم  ومن  الفو�صى.  يف  موؤقت  ب�صكل  غارقة  اأو 

احلكم على امل�صتمع ا�صتناًدا اإىل عالقات القوى هو 

تطور منطقي يف البالغة امل�رضية. اأما فيما يتعلق 

عنا�رض  من  الثالث  العن�رض   - البالغي  باملقام 

يحدد  م�رضي  ن�ش  يوجد  فال  البالغي-  الثالثي 

املقامات البالغية على نحو ما يفعل كتاب البالغة 

لأر�صطو الذي يق�صم البالغة اإىل ق�صائية وا�صت�صارية 

بع�ش  ن�صتخل�ش  اأن  ن�صتطيع  ولكننا  واحتفالية، 

النتائج عنها. فا�صتناًدا اإىل الكتابات التي و�صلتنا، 

اأُعطيت قواعد للكالم يف تنويعة من املواقف؛ ت�صمل 

الفحو�صات  والجتماعية،  الفردية  املحادثات 

يف  ـــوارات  واحل الدينية،  الحتفالت  الق�صائية، 

ال�صاحة امللكية، واإن كنا ل منلك �صورة مكتملة عن 

هذه القواعد. 

اللغة بو�صفها �صحًرا

اأكــرث  هــو  التوا�صل  عنا�رض  مــن  ــرابــع  ال العن�رض 

مت�صل  مو�صوع  لأنــه  النقا�ش،  على   
ً
ا�صتع�صاء

امل�رضي  املجتمع  بها  ي�صعر  كان  التي  بالطريقة 

غاية  يبدو  �صيء  نحو  واٍع-  غــري  ب�صكل  رمبــا   -

ومع  بها.  نتكلم  التي  الطريقة  اأعني  الطبيعية؛  يف 

يتيح  املوجودة  لالأدلة  الدقيق  الفح�ش  فاإن  ذلك، 

اأ�صا�ش  ت�صكل  التي  املعتقدات  بع�ش  و�صف  لنا 

التي توجد  املعتقدات  اأحد هذه  اللغوية.  املمار�صات 

امل�رضيني  بني  ال�صائع  الت�صور  هو  تــوؤكــده  اأدلــة 

ال�صياق  الأقل يف  �صحرية، على  ذات قوى  اللغة  باأن 

الديني. ومن بني اأ�صاطري اخللق املتنوعة التي توجد 

النظر  وجهة  من  اأخاذة  اأ�صطورة  امل�رضي  الدين  يف 

ر هذه الأ�صطورة اأن خلق العامل مت من 
ِّ
اللغوية. ت�صو

ق�صة  مع  مقارنة  ي�صتدعي  ما  )وهــو  الكالم  خالل 

امل�رضية  لالأ�صطورة  وفًقا  التكوين(.  �صفر  يف  اخللق 

- التي ترجع اإىل ع�رض ممفي�ش يف الدولة القدية- 

الآلهة  جلميع  احلياة  واهب  هو  الأعظم  »بتاح  فاإن 

القلب  هذا  بوا�صطة   ،Kas  
)16(

الروحيني  ولقرنائهم 

التفكري  تقوم قوة   .)54 )لي�صثيم، �ش  الل�صان«  وهذا 

وقد  اخللق.  بفعل  الأ�صطورة  هذه  يف  الكالم  وقــوة 

�صطر  يف  حيوية  اأكرث  ب�صكل  رمبا  اللغة  قوة  و�صفت 

والتنف�ش،  وال�صمع  »النظر  الأ�صطورة  نف�ش  من  اآخر 

ب�صرية  كل  يجعل  وهو  القلب،  وعاء  يف  ت�صب  كلها 

ممكنة. اأما الل�صان فهو يكرر ما ا�صتنبطه القلب. وهكذا 

ولدت جميع الآلهة، واكتملت ت�صاعية بتاح« �ش54. 

اأنَّ  اإىل   Phillippe Derchain در�صني  فيليب  يذهب  بل 
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اللغة ذات 

قوى �صحرية،  

يف ال�صي�ق 

الديني. فخلق 

العامل مت من 

خالل الكالم



فكرة اخللق بوا�صطة اللغة رمبا ن�صاأت من اعتقادات 

م�رضية اأقدم باأن الفرعون يتلك قوة حماربة اأعدائه 

كتابته عن  �صياق  دور�صني يف  يقول  اللغة.  بوا�صطة 

ذات  امللك  »قــدرة  اإن  الثالث  ل�صيزو�صرتي�ش  نق�ش 

من  دير�صني  ويخرج   .
)17(

�رضفة4« كالمية  طبيعة 

ذلك بفكرة اأننا »يكننا اأن نعتقد اأن خلق الكون من 

خالل الكلمة يوجد فى نظرية ال�صلطة امللكية، وهذه 

نف�صها �صادرة عن تخمينات م�صتلهمة  الأخرية هى 

)18(
من �صيغ اأدبية5«.

اللغة �صلطةهَ خلٍق هائلة،  اإىل امتالك       بالإ�صافة 

فاإن �صحر اللغة يكن اأن يوؤثر كذلك على امل�رضيني 

العامل  اأو  الدنيوي  العامل  يف  �صواء  فــردي،  ب�صكل 

ا من 
ً
الآخر. فالتعاويذ ال�صحرية يكن اأن تكون جزء

ا 
ً
جزء الواقع  يف  التعاويذ  هذه  كانت  )وقد  العبادة 

�صكوى  الو�صطى  الدولة  الدين(. وجند يف ع�رض  من 

’تذيرات  كتاب  ففي  ُفقد؛  قد  التعاويذ  لغز  اأن  من 

التعاويذ  �رض  ذاع  »لقد  »لــو«:  قول  نقراأ   ‘Ipuwer

ب�صبب  النفع  عدية  التعاويذ  فاأ�صبحت  ال�صحرية، 

اأما يف حكاية   .)155 )لي�صثيم،  لها«  النا�ش  ترديد 

احلفلة املقامة على املركب فقد اقرتح اأحد ال�صحرة 

البحرية:  مياه  ن�صف  لتحريك  الكلمات  ا�صتخدام 

اإىل  البحرية  ماء  وعاد  ال�صحرية،  كلماته  اأطلق  »ثم 

مكانه« )�ش 127(. حتى يف العامل الآخر، يكن اأن 

م�صري  تغيري  اإىل  ال�صحيحة  الكلمات  معرفة  توؤدي 

ا لأن املوتى كانوا يحتاجون يف بع�ش 
ً
الروح، ونظر

العامل  يف  ال�صائبة  الكلمات  معرفة  اإىل  الأحيان 

الذين  »هــوؤلء  فاإن  املخاطر،  يتجنبوا  لكي  الآخــر 

عندما  قوله  عليهم  يجب  ما  يعرفوا  اأن  دون  ماتوا 

ال�صفلي  العامل  يف  الآلهة  اأمام  للح�صاب  يخ�صعون 

الكلمات  ومعرفة   .
)19(

الأبد« اإىل  ي�صيعون  �صوف 

ال�صائبة يكن اأن يعني - ب�صكل حريف - اإنقاذ روح 

م�رضية. 

ا للغاية 
ً
     لقد كان اإيان امل�رضيني بال�صحر قوي

الكالم  لرب  ا 
ً

ت�صخي�ص اخرتعت  الثقافة  اأن  حد  اإىل 

الت�صخي�ش  هذا  وجد  وقد   .Hu  ‘
ْ
’هو ا�صمه  الف�صيح، 

القدية،  الدولة  ع�رض  من  مبكرة  فرتة  يف  بالفعل 

ويف اأحد ن�صو�ش الأهرام يف ع�رض الدولة القدية 

ا تتحدث فيها ربة �صماوية اإىل الفرعون 
ً
جند �صطور

:Unas اأونا�ش

     اجعل كر�صيك يف ال�صماء

     اإىل جوار جنوم ال�صماء

     لأنك النجم الوحيد

‘ Hu« )لي�صثيم(. 
ْ
     اأنت رفيق ’هو

وي�صري ن�ش تابوتي يرجع اإىل ع�رض الدولة الو�صطى 

كما  ا، 
ً
�رضوري ا 

ً
مفهوم يــزال  ما  كان   ‘

ْ
’هو اأن  اإىل 

يظهر يف النق�ش الآتي: »اإن اأو�صايل ل ترتع�ش خوًفا، 

الكائن  ذلك  لأجلي  دمروا   Hike و’هايك‘   ‘
ْ
’هو لأن 

الدولة  اأبنية  نقو�ش  �صمن  وجد  وقد   ،»
)20(

ال�رضير

احلديثة يف عهد �صيزو�صرتي�ش الأول النق�ش الآتي: »ثم 

اأيها  قائلني:  ربهم، وتكلموا  امللكيون  الرفقاء  اأجاب 

 .»
)21(

Sia خلفك ‘ Hu يف فمك، و�صيا 
ْ
’هو اإن  امللك 

اأن اأحد ال�صفات  كما نالحظ من خالل هذه النقو�ش 

املعزوة للفرعون �صبيه الإله هي قوة البيان.

�صلطة الأ�صماء

ب�صكل  يظهر  الأ�صماء  �صلطة  من  امل�رضيني  موقف 

قوى  لالأ�صماء  بــاأن  اعتقادهم  يف  لالهتمام  مثري 

�صحرية، وهو موقف ياأخذ عدة اأ�صكال. يكتب �صتيفن 

Jeffrey Spen� وجيفري �صبن�رض Stephen Quirke  كريك

كانت  للمعرفة  املبكرة  امل�رضية  التعاليم  اأن   cer

واأن  الأ�صماء،  من  قوائم  من  اأ�صا�ش  ب�صكل  تتكون 

هذه القوائم »تك�صف عن العتقاد يف القوى ال�صاملة 

لالأ�صماء  اأن  يف  العتقاد  جتلى  وقد   .»
)22(

للكلمات

قوة يف فكرة اأن القدرة على ت�صمية �صيء ما تعطي 

اإىل  اإ�صارات  وتوجد  ال�صيء.  هذا  على  �صلطًة  للمرء 

هذا املعتقد يف ع�رضي الدولتني القدية والو�صطى. 

اأما يف الإطار الديني فنجد ق�صة تكي عن كيفية 

اكت�صاب الآلهة اإيزي�ش �صلطة م�صاوية ل�صلطة الإله رع 
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»اإذا ك�ن

 ا�صمك طيًبا 

فاإنك غري 

هالك«



اإله ال�صم�ش بوا�صطة ا�صتدراجه اإىل اإخبارها با�صمه«. 

ا من اأحد ن�صو�ش الأهرام التي  ويكن اأن نقراأ اأي�صً

ترجع اإىل ع�رض الدولة القدية اأن »الفرعون اأونا�ش 

Unas هو �صيد الدهاء، حتى اإن اأمه ل تعرف ا�صمه« 

اأونا�ش  الفرعون  فــاإن  وهكذا  �ش36(.  )لي�صثيم، 

ي طفلها يف 
ِّ
�صديد القوة اإىل حد اأن اأمه - التي ُت�صم

العادة- ل متتلك القدرة على معرفة ا�صمه. ويوا�صل 

ن�ش تابوتي يرجع اإىل الدولة الو�صطى فكرة امتالك 

ال�صلطة من خالل امتالك ا�صم جمهول: الكلمات التي 

حني  الكامل،  الرب  اأ�صماوؤه،  املجهولة  هو،  نطقها 

تكلم اأمام من اأ�صكتوا العا�صفة« )�ش 131(. وعلى 

لالإله حابي  الرتانيم املوجهة  نحو م�صابه جند يف 

الآتي: »حابي اجلليل يف  الن�ش  النيل- جند  اإله   -

ملكوته، ا�صمه جمهول ملن هم اأدنى منه، ل يك�صفه 

ــالت  الإح هــذه  جميع  ويف   .)209 )�ــش  لالآلهة« 

ذ على القوة من خالل عدم 
هَ
�صتحو

ُ
اأنه ي من الوا�صح 

الك�صف عن م�صدر هذه القوة؛ اأعني ال�صم.

اأبعاد قوة الأ�صماء يناق�ش البعد  اآخر من  يوجد بعد 

عن  يعرب  ال�صم  ــاأن  ب اعتقاد  وِجــدهَ  حيث  ال�صابق؛ 

امللكية  طــورت  وقــد  عنه.  الك�صف  خــالل  من  القوة 

يكون  اأن  هو  ُعرًفا  بذلك-  يتعلق  فيما   - امل�رضية 

ن من منط 
َّ
ا�صم يكو اأ�صماء، كل  الفرعون خم�صة  لدى 

 عن بع�ش جوانب 
َّ

، ويعرب
)23(

معني )مثل ا�صم حور�ش(

اأحد  ويك�صف  لها.  الدعاية  الفرعون  يريد  التي  القوة 

ن�صو�ش التوابيت، يرجع اإىل ع�رض الدولة الو�صطى، 

عن الفكرة ذاتها بقوله: »رب الرياح الذي يعلن هبوب 

 The الت�صاعي  الغني بالأ�صماء يف فم  ال�صمال،  رياح 

باأ�صمائه‘  ’الغني  عبارة  وت�صري   .)132 )�ش   Enead

فكلما  الأ�صماء،  قوة  من  املوقف  اإىل  العادية  غري 

عد ثالث يخ�ش 
ُ
ِجد ب

ُ
كرثت الأ�صماء زادت القوة. وقد و

الأ�صماء، هو قدرتها على جلب اخلري لل�صخ�ش الذي 

’يتلكها‘. بع�ش هذه املنافع اخلرية قد تكون اأ�صياء 
يكن اإدراكها يف الوقت الراهن مثل ال�صمعة الطيبة، 

ا 
ً
لكن العتقاد ال�صحري يف الأ�صماء كان كذلك ت�صور

ا، مع الو�صع يف العتبار املعتقد امل�رضي الذي 
ً
ديني

ا. وتعود 
ً
يرى اأن روح الإن�صان تيا ما دام ا�صمه حي

فكرة اأهمية الأ�صماء الطيبة اإىل ع�رض الدولة القدية، 

فاإنك  ا 
ً
طيب ا�صمك  كان  »اإذا  حوتب  بتاح  تعاليم  مع 

الفكرة  وا�صتمرت   .
)24(

)67 �ش  )لي�صثيم،  هالك«  غري 

للملك  املوجهة  التعليمات  يف  النتقايل  الع�رض  يف 

�صت�صغر 
ُ
ي مل  الرجل  ا�صم  اأن  )كما   Merikare مرييكار 

ي�ص�صها  لن  امل�صتقرة  املدينة  فــاإن  اأفعاله،  ب�صبب 

�صوء(. كما ا�صتمرت الفكرة يف ع�رض الدولة الو�صطى، 

واإن اأخذت �صكل �صيغة نفي مثرية لالهتمام، جاءت 

بني  »اخلالف  ق�صة  يف  املكتئب  ال�صارد  ل�صان  على 

 ba« )»لو: تنبعث من ا�صمي 
)25(

رجل وجتليه الروحي 

اأياٍم �صيفية  اأدخنة/اأ�صد نتًنا من رائحة اجليف/يف 

�صهدة«(. وتوجد اأبيات �صعرية ثمانية اأخرى تت�صمن 

ا�صتعارات ت�صوه ال�صم(. �ش 166. لقد كان الحتفاظ 

كانت  امل�رضيني، ورمبا  لدى  ا 
ً
مهم ا 

ً
اأمر با�صم طيب 

عليه  واملحافظة  طيب  ا�صم  على  احل�صول  حماولة 

ا للتاأثري يف ال�صلوك الأخالقي. 
ً
م�صدر

يك�صف لنا ال�صت�صهاد التايل - الذي يعود تاريخه 

لدى  ال�صم  اأهمية  عن  القدية-  الدولة  بعد  ما  اإىل 

احلياة  حــول  باأفكارهم  يتعلق  فيما  امل�رضيني 

مركار  للملك  املوجهة  التعاليم  وتتوي  الأبدية. 

الدولتني  بني  النتقالية  الفرتة  اإىل  ترجع  التي 

»اجعل  الآتــيــة:  ال�صطور  على  والو�صطى  القدية 

ا�صم  تفظ  حتى  بالإله/  تليق  الباقيات  اأعمالك 

اإىل الرابط  102. وت�صري التعاليم  ا« �ش 
ًّ
فاعلها حي

ا يف ق�صم اآخر: »اعمل لل، 
ً

الديني ب�صكل اأكرث و�صوح

التي جتعل  القرابني  ا/مع  اأي�صً لك  الل  يعمل  �صوف 

يحلق  ا�صمك  جتعل  التي  النقو�ش  يزدهر/مع  الآخر 

يف الآفاق/ ي�صكر الل هوؤلء الذين يعملون لأجله.« 

)�ش 106(. اأثناء الدولة الو�صطى ُكتبت نقو�ش على 

بناء للفرعون �صيزو�صرتي�ش الأول تقول: »من يخطط 

لنف�صه ل يطويه الن�صيان، لأن ا�صمه �صوف يظل يرتدد 

اإىل  اإ�صارة م�صابهة  117. ويف  اأعماله.« �ش  ب�صبب 
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يعترب �صعي 

فرعون ما 

ملحو ا�صم 

فرعون �صابق 

عماًل �صديد 

اخلطورة، 

لأنه ي�صبه 

حماولة حمو 

ال�صخ�ص



خلود ال�صم تقول حكاية الفالح الف�صيح«

-عندما ووري الرثى وغطاه الرتاب

-مل يتال�ش ا�صمه من الأر�ش

ا ب�صبب اأعماله ال�صاحلات« �ش 181، 
ً
-فقد ظل مذكور

تمل  تاأبيني  عمود  على  ملحنٌة  اأغنيٌة  ُنق�صت  وقد 

ال�صطور الآتية: »لديك ن�صمة رياح ال�صمال املنع�صة!/

الفناء.«  من  ا�صمه  حفظ  الــذي  مغنيه  يقول  هكذا 

وراء  الكامن  للمعتقد  فهمنا  194. ومن خالل  �ش 

جميع هذه ال�صت�صهادات، ندرك اإىل اأي مدى يعترب 

�صعي فرعون ما ملحو ا�صم فرعون �صابق عماًل �صديد 

اخلطورة، لأنه ي�صبه حماولة حمو ال�صخ�ش. 

     قيمة الكالم البارع 

باأن  القائلة   - دير�صني  فكرة  تنطبق  اأن       يكن 

ن�صاأت  قد  اللغة  بوا�صطة  اخللق  اأ�صطورة ممفيت عن 

على  اأ�صطورية-  كانت  واإن  �صائعة،  اأفــكــار  مــن 

اأن  املحتمل  من  اللغة.  بقوة  اخلا�صة  املعتقدات 

لبع�ش  كامتداد  ظهرت  ال�صحرية  املعتقدات  هذه 

املالحظات اليومية حول ما يكن اإجنازه بوا�صطة 

اإىل  اإ�صارات  وجــدت  وقد  للغة.  البارع  ال�صتخدام 

البارع  املتكلم  يحوزها  التي  واقعية  الأكرث  القوة 

التعاليم  وتتوي  امل�رضية.  الكتابات  بع�ش  يف 

املوجهة اإىل امللك مركار على ال�صطور الآتية: 

ا يف الكالم، ف�صوف ترز الفوز
ً
     »اإذا ما كنت بارع

     فالل�صان �صيف ملكي

     والتكلم اأقوى من جميع اأنواع القتال

     فالبارع يف الكالم ل يغلبه اأحد« �ش 99. 

     وفيما بعد يف ع�رض الدولة الو�صطى يقول راوي 

حا�رض  تكون  اأن  »يجب  التائه:  ــالح  امل حكاية 

البديهة حني تتحدث مع امللك. يجب اأن جتيب دون 

وكلماته  الهالك.  من  ينقذه  قد  املرء  ل�صان  لعثمة! 

، هناك 
َّ
ثم 212. ومن  الغفران« �ش  اأن تهبه  يكن 

اعرتاف عملي بقوة الف�صاحة يف احلياة اليومية. 

     ترتبط بفكرة اأن الكالم الف�صيح يحوز قوة فكرة 

اأخرى هي اأن مثل هذا الكالم مفيد وقيم. ومنذ الدولة 

اإ�صارات  على  حتب  بتاح  تعليمات  تتوي  القدية 

الل�صان/ف�صوف  طليق  اأنه  »لو  الفكرة.  هذه  تو�صح 

اإعالمنا.« )�ش  يكون من غري ال�صعب على الر�صول 

هو من يحق له الكالم يف  الف�صيح  و«املتكلم   )67
ف�صاحة  اأهمية  القتبا�صات  هذه  وُتظهر  املجل�ش«. 

الكالم يف الظروف ال�صيا�صية. ويكن الوقوف على 

من  اآخرين  عملني  خالل  من  الف�صيح  الكالم  قيمة 

الذاتية لأنختيفي  الأوىل. فال�صرية  الو�صيطة  احلقبة 

ة الرجال )..( قوي يف الكالم، 
َّ
Ankhtifi تقرر »اأنا ُغر

هذا  اإىل  وبالإ�صافة   .86 �ش  التفكري«  يف  جامع 

العمل، فاإن القدرة على ا�صتخدام الكالم بهدف جتنب 

تمل  رمبــا  ر�ــصــوم،  خــالل  من  فت  وو�صِ املتاعب 

�صاهد قرب مرير كبري  ُنق�صت على  ا، 
ً
ا�صتعاري ا 

ً
طابع

ا ما كانت ت�صتخدم 
ً
اخلدم باإدفو. هذه ال�صواهد غالب

من  امليت  يعلن  الذاتية،  ال�صرية  امتداح  من  كنوع 

ب�صق 
ُ
ي ومل  ق، 

هَ
اأُ�رض »مل  اأعماله.  ف�صائل  خاللها عن 

 .87 اأقوايل«  قدر  على  اأفعايل  وكانت  على وجهي، 

وهكذا كان من بني املزايا العملية للكالم الطيب اأنه 

يجعل حياة املرء اأ�صهل عن طريق جتنب امل�صاعب. 

 - �صنت  بن  اأنتيف  �صاهد  هو  اآخر  �صاهد  كرر  وقد 

الو�صطى-  الدولة  اأحدث من فرتات  اإىل فرتة  يرجع 

اإىل  متعددة  اإ�صارات  جند  اأخرى  ومرة  الــرتاث،  هذا 

مهارة امليت يف ا�صتخدام الكالم )وي�صري ذلك اإىل اأن 

هذه املهارة كانت من اخل�صال الطيبة للميت، رمبا 

الفراعنة(:  مع  قبل  من  راأينا  كما  املبالغة  ببع�ش 

ي�صح  من  اأنا  ودود/  عطوف  النقياد،  �صهل  »اأنــا 

دمع املحزونني بكلماته الطيبة«؛ »اأنا امروؤ م�صتقيم 

كل  يف  قال 
ُ
ي اأن  يجب  ما  امللكي/يعرف  البيت  يف 

)الق�صاء(/ العدل  �صاحة  يف  ه 
َّ
املفو »اأنــا  مقام«؛ 

�ش122.  الع�صيبة«  املواقف  يف  الكالم  يف  ماهر 

وي�صري �صاهُد قرب م�صابه - هو �صاهد اخرنفرت الذي 

ى با�صتخدام  يرجع اإىل الع�رض الو�صيط- اإىل املتوفَّ

اإليه  يتحدث  فرعون كان  اأن  لو  الغيبة، كما  �صمري 
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مولي  منك  اتخذ  »لقد  املتكلم:  �صمري  ا 
ً
م�صتخدم

والع�رضين.  ال�صاد�صة  يف  ا 
ً
�صاب كنت  عندما  رفيًقا 

ن 
ُ
ح�ص ا 

ً
امرء فيك  راأيت  لأنني  ذلك  مولي  فعل  لقد 

رحم  من  ولــدت  كاأنك  الل�صان،  عفيف  الت�رضف، 

�صار يف هذا الن�ش اإىل مهارة 
ُ
احلكمة.« �ش 124. وي

الكالم، لأن ال�صخ�ش الذي تلقى عطاء فرعون مذكور 

وبالتحديد  الكالم؛  مهارته يف  ب�صبب  ب�صكل جزئي 

ا  ب�صبب عفة ل�صانه. ويف ع�رض الدولة الو�صطى اأي�صً

جند حكاية الفالح الف�صيح التي يعاين فيها الفالح 

يحظى  الرائع  كالمه  لأن  املفارقة-  �صبيل  على   -

يف  ت�صري  وا�صح  ب�صكل  الق�صة  لكن  كبري،  باإعجاب 

الوقت ذاته - من خالل الإعجاب باملهارة اللغوية 

التي يبديها- اإىل املدى الهائل الذي كان ي�صل اإليه 

القهرمان  وقف  »ثم  املاهر.  الكالم  هذا  مثل  تقدير 

وقال:  فخامته  يدي  بني  مريو  ابن  رين�صي  الكبري 

»مولي: لقد وجدت من بني هوؤلء الفالحني من هو 

حًقا رائع الكالم«. »قال فخامته: بقدر ما ترغب يف 

اأن تراين معافى، عليك اأن تتحفظ عليه هنا. . ولكي 

�ش-172  ال�صمت«  الــزم  الكالم،  يوا�صل  جتعله 

173. ولقد كانت مهارة كالم الفالح عظيمة للغاية 
اإىل حد اأن فرعون يتحايل لكي ي�صتمع اإليه. 

اإىل معتقد تكرر  الف�صيح  الفالح       وت�صري حكاية 

اأكرث من مرة هو فكرة اأن املهارة يف ا�صتخدام اللغة 

اأو  اإىل طبقة بعينها  البيان ل تنتمي بال�رضورة  اأو 

كان  الق�صة،  هذه  ففي  الب�رض.  من  حمددة  جماعة 

ا 
ً
عادي ا 

ً
فالح املهارة  بهذه  حظي  الــذي  ال�صخ�ش 

�صيكولوجي  ب�صكل  عليه  حتهَال 
ُ
ي ال�صعب،  عامة  من 

لفرعون  يت�صنى  ثم  ومن  الكالم،  يف  ي�صتمر  لكي 

الفكرة  نف�ش  وتعود  الف�صيحة.  ب�صكواه  ال�صتمتاع 

تعاليم  يف  وذلك  ا،  اأي�صً القدية  الدولة  ع�رض  اإىل 

»الكالم  الآتــي:  ال�صطر  تت�صمن  التي  حتب  بتاح 

ذلك  ومــع  الأخــ�ــرض/  ــدرًة من احلجر  ن اأكــرث  اجليد 

درن 
ُ
ي اللواتي  اخلادمات  لدى  عليه  العثور  يكنك 

الن�ش  هــذا  ويف   .63 �ــش  احلجرية«  الطواحني 

متوا�صعة  اجتماعية  طبقة  من  ا 
ً

�صخ�ص فاإن  كذلك، 

هذه  مثل  توز  اأن  احتمال  على  ين�ش  )وامـــراأة(، 

املهارة. ويثري هذه الن�ش مالحظات على م�صاألتني 

مرتابطتني. فبالنظر اإىل عالقات القوى يف املجتمع 

امل�رضي، جند اأن الهوة كانت �صا�صعة بني الطبقات 

الجتماعية؛ وعلى الرغم من اأن اللغة كانت معرتًفا 

كان  اللغوية  القدرة  فاإن  للقوة،  بها كم�صدر عظيم 

الأدبية(  الأعمال  الأقل يف  )على  بوجودها  عرتهَف 
ُ
ي

اأع�صاء املجتمع حيازة للقوة. واملالحظة  اأقل  لدى 

الثانية تت�صل ب�صياق النقا�ش الذي دار يف البالغة 

اليونانية حول ما اإذا كانت املهارة البالغية فطرية 

ال�صابقني  ال�صت�صهادين  اإىل  وا�صتناًدا  مكت�صبة.  اأم 

اأي  اأن  بو�صوح  ترى  امل�رضية  النظر  وجهة  فــاإن 

�صخ�ش يكن اأن يولد بقدرة اأ�صا�صية )على الرغم من 

اأنه توجد اإحالت اأخرى ت�صري اإىل فكرة التعلم بهدف 

 .
)26(

التحول اإىل متكلم ماهر(

عن  معلومات  كذلك  امل�رضية  الن�صو�ش  تعطينا 

اأفكار حول  اإىل  الكتابة، بالإ�صافة  التوجهات نحو 

مهارة التكلم. لقد كانت م�رض القدية - مثل اليونان 

ا على النحو الأغلب، ومثل 
ً
ا �صفاهي

ً
القدية- جمتمع

ا كانت الكتابة غري �صائعة. مع  اليونان القدية اأي�صً

ذلك - وعلى خالف اليونان- كانت الكتابة يف م�رض 

اأ�صا�ش باخلدمات احلكومية، وُتتعلَّم  مرتبطة ب�صكل 

حيازة  اإىل  اكت�صابها  ويوؤدي  حكومية،  مدار�ش  يف 

الكتابة  ارتباط  وب�صبب  مرغوبة.  حكومية  مكانة 

املحافظة،  �صديد  جمتمع  يف  الجتماعية  باملكانة 

والتعقد ال�صديد لنظام الكتابة امل�رضي، من املحتمل 

بقوة اأن تعلم الكتابة بدا للم�رضي العادي �صيًئا ل 

يكن تخيله )على الرغم من اأن املواطنني العاديني 

ومن  الر�صائل(.  لكتابة  الن�صاخ  ي�صتخدمون  كانوا 

ا يف اأن 
ً
املحتمل اأن العوامل ال�صابقة �صاهمت جزئي

واملعارف  وال�صحر  الكتابة  بني  امل�رضيون  يربط 

ا يف ثقافات اأخرى.  اخلا�صة، وهي فكرة ظهرت اأي�صً

الو�صطى  الدولة  التي و�صلتنا من ع�رض  والكتابات 
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ُتظهر الرتباط بني الكتابة وال�صحر. وت�صف نبوؤات 

The prophecies of Neferti رجاًل يقوم بقراءة  نفرتي 

امل�صتقبل لفرعون. هذا الرجل الذي ي�صتطيع معرفة 

ا: »اأيها امللك، يا ربنا،  اأي�صً امل�صتقبل يعمل نا�صًخا 

نفرتي.  ا�صمه  بب�صطاط؛  عظيم  كاهن  مرتل-  يوجد 

اأ�صابع  ذو  ونا�صٌخ  با�صلة،  ذراع  ذو  كاهن  ــه  اإن

ق�صة  اأخرى هي  ق�صة  140. ويف  لي�صثيم  ماهرة« 

حفلة املركب يطلب الفرعون اإح�صار �صاحر بوا�صطة 

املرتلني-  رئي�ش  واأح�رض  »اذهــب،  الآتية:  اجلملة 

’ال�صاحر  ويف   .216 �ش  الكتب.«  نا�صخ  الكهنة، 

اإىل  للذهاب  ا�صتعداده  اأثناء  ال�صاحر  يقول  دجدي‘ 

الفرعون: »دعني اآخذ زورًقا كي يت�صنى يل اإح�صار 

باأن  العتقاد  �صاد  وقد  �ش218.  وكتبي«  اأبنائي 

القدرة على الكتابة ترتبط بالقدرة على فهم الأ�صياء 

التي توجد فيما وراء املعارف اليومية، و�صوًل اإىل 

نحو  على  امل�رضي  الكتابة  نظام  تغري  لقد  ال�صحر. 

كذلك-  بنيته  يف  ورمبا   - املرئي  �صكله  يف  هائل 

اإىل  الهريوغليفية  من  عام  اآلف  ثالثة  امتداد  على 

اأن  من  الرغم  وعلى  الديوطيقية.  اإىل  الهريطقية 

ا يف الكتابة، فاإن 
ً
ال�صكل الديوطيقي كان اأكرث ي�رض

الهريوغليفي  الأ�صلي  بال�صكل  احتفظوا  امل�رضيني 

وقد  الدينية،  الأغــرا�ــش  لأجــل  تعقيًدا-  الأكــرث   -

لقد   .
)27(

الإله« »كلمات  ى 
َّ
ُت�صم الهريوغليفية  كانت 

كانت الكتابة يف الواقع على نحو كبري من الأهمية، 

ت�صوير  يتم  كان  اأنه  حد  اإىل  نادرة  مهارة  وكانت 

يقومون  وهــم  ا 
ً
ر�صم اأو  نحًتا  والنبالء  الفراعنة 

 .
)28(

بالكتابة باأنف�صهم

 كيف تكون بالغًيا جيًدا: القواعد امل�صرية 

للبالغة

      لقد كانت قواعد الكالم يف م�رض القدية ُتعلَّم من 

خالل عدة طرق، رمبا كان اأ�صيعها مالحظة ومراقبة 

اآخرون. ومع ذلك  اأنا�ش  ي�صتهجنه  اأو  ي�صتح�صنه  ما 

�ش ب�صكل 
َّ
يبدو اأن بع�ش هذه القواعد رمبا كانت ُتدر

 .
)29(

�رضيح )كما يظهر ذلك من خالل نوع التعاليم(

من  ن�صاأ  امل�رضية  البالغة  جوانب  من  جانب  وهو 

ال�صياق الثقايف امل�رضي على نحو وا�صح، وينق�صم 

امل�رضي كيف  ُتعلِّم  التي  القواعد  اإىل جمموعة من 

يكون مواطًنا �صاحًلا يف حياته العامة، وجمموعة 

اأخرى تخ�ش كيف يكن اأن يكون اإن�صانا �صاحًلا يف 

حياته اخلا�صة. وا�صتخدام اللغة يف احلالتني يهدف 

حياته  يف   
ً
�صواء اأف�صل،  اإن�صانا  املتكلم  جعل  اإىل 

العامة اأم اخلا�صة. ويتنا�صب هذا مع تاأكيد لي�صثيم 

امل�رضية  الف�صاحة  اأن  حول  �صابًقا  ــه  اأوردُت الذي 

ط ب�صكل مبا�رض بالتفكري امل�صتقيم، واأن الإغريق 
هَ
ُترب

دنيئة.  لأغرا�ش  ُت�صتخدم  اأن  يكن  اأنها  اكت�صفوا 

ُتذكرنا فكرة الرتباط بني الف�صاحة و�صالح املرء، 

وفكرة وجود قواعد بالغية جتعل من املتكلم مواطًنا 

ن 
هَ
�ص

هَ
ح ال�صالح  »الرجل  كينتليان  مبقولة  �صاحًلا 

بالبالغة  �صي�رضون  باهتمام  تذكرنا  كما  الكالم«، 

يف اجلمهورية. ومما ل �صك فيه اأن القواعد امل�رضية 

للبالغة، الهادفة اإىل خلق مواطن �صالح، تنبع من 

ا حمافًظا. 
ً
ا طبقي

ً
حقيقة اأن م�رض كانت جمتمع

     اأن تكون مواطًنا �صاحًلا

اأحد القواعد البالغية ال�رضيحة - والتي يكن       

متنوعة  عديدة  وم�صادر  اإ�صارات  من  ا�صتخال�صها 

لهذه  املحافظة  الطبيعة  مميز  ب�صكل  وتعك�ش 

الثقافة- هو الأمر بالتباع ولي�ش البتداع، بل الأمر 

حتمل 
ُ
ن. مثل هذه القاعدة ي برتديد الأ�صياء كما ُتلقَّ

ورمبا  عليها،  وتافظ  الثقافة  تقاليد  ت�صون  اأن 

تكون هذه الو�صية قد ن�صاأت يف ثقافة �صفاهية قبل 

اأن ُتخرتع الكتابة. وتك�صف العديد من ال�صت�صهادات 

عن  بالفعل  القدية  الدولة  ع�رض  اإىل  ترجع  التي 

وجود هذه القاعدة البالغية. فمن بني نقو�ش مقربة 

تكلمت  »لقد  الآتــي:  الن�ش  جند  ري  �صي�صم  نفر- 

النحو  على  قيل  ما  كررت  لقد  الالئق،  النحو  على 

الن�ش  هذا  يف  وجند   .)17 �ش  )لي�صثيم،  الالئق« 
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قاعدة تكييف 

الكالم بح�صب 

املُخاَطب تتخذ 

من العرتاف 

بال�صلطة 

اأ�ص��ًص� له�



الكالم والرتديد، و�صوف تتكرر  ارتباًطا بني  املبكر 

التو�صية برتديد الكالم على نحو متكرر. فال�صطور 

 Harkhuf لهرخوف  الذاتية  ال�صرية  يف  وردت  الآتية 

د ما كان  »اأنا املرء الذي تكلَّم على نحو مالئم، وردَّ

تب ُتعلِّم 
ُ

رغب فيه« )�ش 24(. ومن تعاليم بتاح ح
ُ
ي

ابنك  »علِّم  مك�صوف.  نحو  على  البالغية  القاعدة 

النبالء،  قدره 
ُ
ي ا 

ً
�صخ�ص يكون  اأن  من�صًتا،  يكون  اأن 

)�ش74(.  له«  قيل  مبا  كالمه  يف  ي�صرت�صد  ا 
ً

�صخ�ص

الــدول  ع�رض  اإىل  يرجع  قــرب  �صاهد  لنا  ويك�صف 

الو�صطى عن اأن الرتديد ال�صحيح كان ما يزال يلقى 

الوقت. ف�صاِهد �صحتب- اب- ري  ا حتى ذلك 
ً
تقدير

د الأ�رضار يف املعابد؛ مراقب جميع 
ِّ
ي�صفه باأنه »�صي

الأعمال يف بيت امللك، اأكرث دقة من الفادن6 مويفِّ 

ما  يقول  املجل�ش،  يف  كفء  �صبور،  اإنه  املوازين، 

بهج« )�ش127(. وتوجد اأدلة 
ُ
هو طيب، ويكرر ما ي

حول  الو�صطى  اإىل  القدية  الدولة  ع�رض  من  ممتدة 

 .
)30(

ا
ً
ا طيب

ً
تقدير امل�رضيني للرتديد بو�صفه كالم

الناجح  الكالم  قواعد  من  ثانية  قاعدة  هناك       

ا  اأي�صً املتكلم  �صاعدْت   - امل�رضية  البالغة  يف 

اإطــار  يف  �صاحًلا  مواطًنا  بو�صفه  يت�رضف  لكي 

يعتمد  املالئم  الكالم  اأن  فكرة  هي  الثقافة-  هذه 

هذه  مثل  ولأن  للم�صتمع.  الجتماعية  املكانة  على 

التمييز  بع�ش  بقاء  على  ت�صاعد  �صوف  القاعدة 

الجتماعي بني الطبقات؛ فاإنها تعك�ش عالوة على 

ذلك الطبيعة املحافظة للمجتمع امل�رضي. كما اأنها 

اأمام  خمتلف  ب�صكل  الكالم  اإىل  باحلاجة  اعــرتاف 

جمهور خمتلف. هذه القواعد التي تنتمي اإىل الطبقة 

تعليمات  يف  �رضيح  نحو  على   
ْ
ت

هَ
�ص

ِّ
ُدر الجتماعية 

ي الكاتب 
ِّ
�صم

ُ
بتاح حتب يف ع�رض الدولة القدية. ي

طبقات  ثــالث  التعليمات  من  خمتلفة  اأق�صام  يف 

القوي  )»الــرجــل  اإليها  احلديث  ــه 
َّ

ــوج
ُ
ي اجتماعية 

�صاهيك، 
ُ
ي الذي  ونظريك  منك،  الأعلى  املكانة  ذو 

�ش  لي�صثيم،  �صاهيك.« 
ُ
ي ل  الــذي  الفقري  والرجل 

نف�ش  تقدم  الن�صائح.  بع�ش  الكاتب  يقدم  ثم   ،)64

الع�صاء  اأثناء  الكالم  تخ�ش  ن�صائح  ا  اأي�صً التعاليم 

ال�صيوف/على  اأحــد  كنت  »اإذا  العليا  الطبقة  مع 

معه  تتحدث  ل   .  . منك.  مكانة  اأكرب  �صخ�ش  مائدة 

قد  الذي  ما  يعرف  للكالم/ فاملرء ل  يدعوك  حتى 

ه اإليك الكالم«. كما 
ِّ
ينزع ال�رضور/فتكلم عندما يوج

الل�صان،  اجرتاءات  عواقب  اإىل  كذلك  التعاليم  ُتلِمح 

منه«  مكانًة  اأعلى  هو  ْن 
هَ
م يعار�ش  ْن 

هَ
م هو  »حقري 

قاعدة  اأن  ال�صابق  ال�صت�صهاد  عن  وينتج  )�ش72(. 

ب تتخذ من العرتاف  تكييف الكالم بح�صب امُلخاطهَ

ا لها. 
ً
بال�صلطة اأ�صا�ص

يف  لحقة  فرتة  يف  نف�صها  القاعدة  جند  اأن  يكن 

حكاية  اأن  من  الرغم  فعلى  الو�صطى.  الدولة  ع�رض 

بتاح حتب بعدة  تعليمات  بعد  ُكِتبت  التائه  املالح 

الن�صائح  على  تتوي  فاإنها  ال�صنني  من  مئات 

مكانة:  اأعلى  هم  ــْن 
هَ
م اأ�صئلة  اإجابة  ب�صاأن  نف�صها 

»يجب اأن جتيب عندما ُت�صاأل، يجب اأن تكون حا�رض 

اأن جتيب دون  امللك، يجب  البديهة عندما تخاطب 

 The احلرفيني  هجائية  وتقدم   .)212 )�ش  لعثمة« 

اأخرى تخ�ش التكلم مع  satire of the trade، ن�صيحة 

ْن هم اأعلى مكانة يف ق�صٍم عن التعامل مع رجال 
هَ
م

ر�صميني جاء فيها: 

     عندما تدخل منزل رجل

     ويكون م�صغوًل مع �صخ�ش ما ح�رض قبلك

ا يدك على فمك
ً
     اجل�ش وا�صع

     ل تطلب منه �صيًئا )..( كن را�صًخا وذا نبل

     ل تتكلم يف اأ�صياء �رضية

 دومنا اكرتاث« �ش 190. 
ً
     ل تقل اأ�صياء

احل�صافة  من  اأنه  عن  كذلك  القطعة  هذه  وتك�صف 

احتفاظ املرء باأفكاره لنف�صه. وقد كان هذا التكتم 

)قلة الكالم( قيمة اأخرى من قيم البالغة امل�رضية. 

ففي ق�صة �صنوحي ذائعة ال�صيت، كان �صنوحي على 

�صئ 
ُ
يقني باأنه ل يجدر به اأن يكون خائًفا لأنه مل ي

عليك؟  ح�صب 
ُ
ي اأن  ويكن  فعلته  الذي  »ما  لفرعون: 

�صتنكر كالمك. ومل تتكلم �صد جمل�ش 
ُ
لعن حتى ي مل تهَ
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�ش229.  كلماتك«  على  عرت�ش 
ُ
ي حتى  النبالء 

ولأن �صنوحي مل ينتهك قاعدة تكييف كالمه حتى 

ْن هم اأعلى مكانة منه فاإنه قد اأُخرب 
هَ
يتنا�صب مع م

باأل يخ�صى �صيًئا. 

ملكانة  وفًقا  الكالم  تكييف  مطلب  اإىل  بالإ�صافة 

لت قاعدة بالغية ثالثة بدرجة عظيمة 
َّ
امل�صتمع عو

البالغة  اأن  ويبدو  عــادل.  �صادق  كالم  قول  على 

اليونانية-  البالغة  تت�صق - على خالف  امل�رضية 

اأهم  احلقيقة  عن  البحث  باأن  اأفالطون  اعتقاد  مع 

خل�ش  وقــد  للبالغة.  املــاكــر  ــاع  الإقــن مــن  بكثري 

 عنها يف تعاليم 
ِّ

رب
ُ
باركين�صون هذه القاعدة التي ع

توجد  الدرو�ش  هذه  »يف  الكتابة:  نوع  درو�ش(  )اأو 

يف  ال�صدق  فعل 
ُ
ي اأو  قال 

ُ
ي باأن  متكررة  تو�صيات 

اأدلة  وتوجد   .
)31(

واخلا�صة« العامة  احلياة  �صياقات 

على هذا منذ البواكري، فالن�ش الآتي ُنق�ش على قرب 

نفر- �صي�صم- ري: »لقد قلُت احلق، لقد فعلُت احلق« 

الذاتية  ال�صرية  24، وعلى نحو م�صابه فاإن  لي�صثيم 

املرء  كنُت  »لقد  الآتــي:  بال�صطر  متدحه  حلرخوف 

اأُعطيت  وقد  )عــادل(«.  يتكلم على نحو مالئم  الذي 

التو�صية بقول احلق يف �صكلني �صلبي واإيجابي يف 

تعاليم بتاح حتب:

ا ح�صن ال�صمعة
ً
     لو اأنك كنت قا�صي

ا لإر�صاء الكثريين      مفو�صً

     التزم بال�رضاط امل�صتقيم

     وعندما تتحدث ل تنحز اإىل جانب واحد

     احذر .. خ�صية اأن يخت�صمك اأحد« �ش71، 

والن�ش الآتي يقدم الن�صيحة ب�صكل �صلبي: »الأحمق 

تريف  املـــرء/غـــذاوؤه  بــه  يــوت  مــا  على  يعي�ش 

عد التزييف �صفة 
ُ
75. يف هذا الن�ش ي الكالم« �ش 

�صلبية يكن اأن تقود اإىل تدمري املتكلم. وت�صتمر هذه 

الفكرة حتى الع�رض النتقايل بعد الدولة القدية يف 

فيها:  يقول  التي  مريكار،  للملك  املوجهة  التعاليم 

»قل احلق يف منزلك«، �ش 100. وقد وجدت قاعدة 

الدولة  ع�رض  يف  �صائع  نحو  على  البالغية  ال�صدق 

ما  »بقدر  ُكتب:  حدودي  قرب  �صاهد  فعلى  الو�صطى. 

يعي�ش اأبي يل �صاأقول ال�صدق« �ش 119. ويف حقبة 

الفو�صى الجتماعية تنوح �صكاوى �صخبري- �صونب 

على »غياب قول احلق« �ش 148. وقد ذكر الفالح 

الف�صيح �صكوى مماثلة، عندما انُتقد موظف ر�صمي 

وعن  للم�صاعدة،  قدمه  الذي  اللتما�ش  جتاهل  لأنه 

ن�صيحة  بالفعل  الفالح  يعطي  ال�صكوى  هذه  طريق 

كالمي  جُتــازي  ل  »اأنــت  ف�صيح:  ب�صكل  الكالم  عن 

يف  اعــدل  نف�صه!/  رع  فم  من  ين�صال  الــذي  الطيب 

181. هذه  قولك وفعلك/فالعظمة تكمن يف ذلك.« 

توؤكد  ال�صنني  من  مئات  عرب  املتكررة  الو�صايا 

قيم  قيمة من  بو�صفه  ال�صدق  قول  قيمة  با�صتمرار 

الثقافة امل�رضية. 

 اأن تكون اإن�صاًنا �صاحًلا

تخ�ش  التي  امل�رضية  البالغية  القواعد  مبــوازاة 

كيفية الت�رضف كمواطن �صالح يف احلياة العامة، 

الت�رضف  كيفية  تخ�ش  بالغية  قواعد  توجد  كانت 

اأن يكون املرء  كاإن�صان �صالح يف احلياة اخلا�صة. 

اأهمية  بدرجة  بنف�ش  كان  الثقافة  هذه  يف  �صاحًلا 

قول  قاعدة  كانت  ا. 
ً
وموؤثر ا 

ً
مقنع ا 

ً
بالغي يكون  اأن 

ال�صدق واحلق قاعدة هامة يف �صالح املرء كمواطن 

اإىل هذه  اأ�صلفنا. وبالإ�صافة  اأن  �صبق  واإن�صان، كما 

القاعدة كانت توجد اأربع قواعد بالغية اأخرى، تعد 

قيًدا  ت�صع  التي  العامة  للو�صية  تفريعات  ا 
ً
جميع

على  �صابق  اقتبا�ش  والتي �صيغت يف  الكالم،  على 

 .190 اكــرتاث«  غري  من  تتحدث  »ل  الآتــي:  النحو 

اأن امل�رضي  اإىل  للكالم  الكابحة  القواعد  ت�صري هذه 

ا للكالم 
ً
ا يف كالمه، متجنب

ً
يجب اأن يكون متوا�صع

واأن  منه،  مكانة  اأعلى  هو  من  ينتقد  ل  الغا�صب، 

يبقى �صامًتا. ومما ل يثري الده�صة وجود مثل هذه 

املجتمع امل�رضي  القواعد يف جمتمع حمافظ مثل 

القدمي، ولذلك فاإن هذه القواعد على الرغم من اأنها 

قواعد لل�صلوك ال�صخ�صي فاإنها تعمل على هذا النحو 
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كما لو اأنها ذات وظائف اجتماعية اأو�صع. 

املتكلم  ظهر 
ُ
ي اأن  هــي  الأوىل  الكابحة  القاعدة 

. ومنذ ع�رض الدولة القدية، 
)32(

التوا�صع اأثناء الكالم

اأن   ،Kagemni لكاجمني  املوجهة  التعاليم  تن�صح 

املتكلم �صوف ي�صتفيد من التوا�صع: »الرجل الناجح، 

ا« 
ً
توا�صع الأكــرث  هو  واملديح،  بالحرتام  اجلدير 

الآتي:  الن�ش  جند  العمل  نف�ش  ويف   ،)59 )لي�صثيم 

»عندما ُت�صتدعى للمثول )بني يدي اأحد الكرباء(، ل 

تتفاخر بالقوة«. �ش 60. واأثناء الدولة القدية كان 

التفاخر والتباهي من ال�صلوكيات غري املقبولة على 

ا كانت  اأي�صً نحو وا�صح. ويف ع�رض الدولة القدية 

على  تتفاخر  »ل  بــاأن  تن�صح  حتب  بتاح  تعاليم 

جريانك« �ش 66. وقد وجدْت ف�صيلة عدم التفاخر 

منقو�صة على �صاهد مقربة �صيزو�صرتي�ش الثالث: »مل 

 تباٍه« �ش119.
َّ

يخرج من فمي اأي

 لقد كان جتنب الكالم الغا�صب املغيظ هو القاعدة 

اإىل حد  ا مبا يكفي 
ً
دَّ هذا مهم ُ

للكبح. وقد ع الثانية 

الن�صيحة خم�ش  اأن تعاليم بتاح- حتب تكرر هذه 

مرات:

1( خذ احلذر من ال�صباب/ الذي يوقع بني العظماء/ 
الزم احلق، ل جُتاوزه/واحر�ش األ يعاودك الغ�صب 

)الهيجان( �ش65. 

ن�صيحة تقدم لالأب ب�صاأن التعامل  �صمن  وجاء   )2
الطريق،  �صلَّ  )البن(  اأن  لو  يقول:  ابنه  مع  الأمثل 

واأغفل ن�صائحك/ وع�صى كل ما قيل/ وانثال من 

فمه كالم �رضير/ فعاقبه على كل ما قال« �ش 67. 

3( »الرجل املوثوق به الذي ل يثقب �رضة كالمه/ 
 .»

)33(
�صبح قائًدا

ُ
هو ذاته ي

ُتردد الفرتاءات/ول ت�صتمع لها/اإنها نفثات  ل   )4
بطن منتفخة« �ش70. 

5( من يتال�صن )بالكالم( هو �صخ�ش ل عقل له، �ش 
 .72

ال�رضوري  من  باأنه  التعاليم  هذه  كاتب  �صعور  اإن 

تكرار هذا املبداأ عدة مرات يوؤكد يف احلقيقة اأهمية 

اإىل  اإحالتان ترجعان  الغا�صب. وت�صري  الكالم  كبح 

ع�رض الدولة الو�صطى اأن هذه القاعدة كانت ل تزال 

ال�صنني. نقراأ على  تظى بالتقدير بعد مرور مئات 

الأع�صاب،  بارد  »اأنا  �صنت:  ابن  اأنتف  �صاهد مقربة 

�صيحدث/  ما  واأتوقع  النتائج،  اأعــرف  اأتعجل/  ل 

متكلم يف مواقف النزاع/ اأنا ال�صخ�ش الذي يعرف 

اأي العبارات تثري الغ�صب.« �ش122. بالإ�صافة اإىل 

الن�صيحة  الف�صيح  الفالح  حكاية  يف  ى  ُتعطهَ ذلك، 

الآتية: »التحكم يف الغ�صب �صيمة املتكلم املتوا�صع؛ 

�ش  المتياز.«  مرتبة  ينال  ل  ــوج  الأه /فالرجل 

اإ�صارتان  فقط  توجد  للكبح  الثالثة  القاعدة   .177
وهي  والو�صطى،  القدية  الدولة  ع�رضي  يف  لها 

الآخرين.  النا�ش  مع  خمتلفة  بعالقة  تت�صل  قاعدة 

وهذه القاعدة هي عدم الو�صاية باأحد اأمام روؤ�صائه. 

تت�صمنها  التي  احلميدة  الأخالق  بني  كان من  فقد 

�صد  ب�صوء  اأبًدا  اأتكلم  »مل  حلرخوف:  الذاتية  ال�صرية 

اأي �صخ�ش اأمام رئي�صه« �ش 24، ويف تعاليم بتاح 

حتب: »ل تقدح يف اأحد« �ش65. ومن املحتمل اأن 

ا، ويكن القول 
ً
هذه القاعدة تعني ل ت�صي باأحد ظلم

اإن هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة قول ال�صدق. 

     اأعتقد اأن القاعدة الرابعة لكبح الكالم هي الأكرث 

الدولة  ع�رضي  يف  بو�صوح  جتلت  وقــد  ت�صويًقا، 

هذا  ال�صمت.  قاعدة  وهي  ا. 
ً
مع واحلديثة  القدية 

ا لنق�ش القدرة على الكالم، ولي�ش 
ً

ال�صمت لي�ش نتاج

نا�صًئا بال�رضورة عن ال�صعف واخلوف من الكالم. 

امل�رضيون  كان  ما  ا 
ً
فغالب ذلك،  من  العك�ش  على 

ال�صمت  فيها  �صتخدم 
ُ
ي الكالم  يف  طريقة  علمون 

ُ
ي

ال�صمت  كان  بالغي.  كاختيار  مق�صود  نحو  على 

القدية،  الدولة  ع�رض  ومنذ  الثقافة.  هذه  يف  ا 
ً
ذهب

ُتب�رض التعاليم املوجهة لكاجمني Kagemni بالفوائد 

التي يجنيها قبول ال�صمت والرتحيب به. »الف�صطاط 

ال�صكون رحب  الغارق يف  مفتوح لل�صامت،/كر�صي 

ف�صيح،/فال تهذر بالقول!« �ش 59. ونف�ش التعاليم 

يظل  حني  يف  يذيع/  �صيتك  بـــ»دع  كذلك  تن�صح 
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60. وتكرر تعاليم بتاح حتب  ل�صانك �صامًتا« �ش 

تدري�ش قيمة ال�صمت. ففي متوالية اأ�رضت اإليها من 

املواقف  مع  بالتعامل  التعاليم  هذه  تن�صح  قبل، 

الجتماعية املختلفة )مثل التحدث مع �صخ�ش اأعلى 

ا من املتكلم، اأو م�صاٍو له، اأو اأقل منه( لكن 
ً
اجتماعي

الن�صيحة يف احلالت الثالث هي البقاء �صامًتا. 

اإذا تنازعتهَ بالفعل

مع من هو اأقوى منك، واأرفع مكانًة

فا�صمم يدك ) اإىل جناحك(، واأحن ظهرك 

فا�صتهزاوؤك به لن يجعله يتفق

معك

اإذا تنازعت 

�صاهيك قوة ومكانة
ُ
مع من ي

�صوف جتعل ف�صائلك تتجاوز ف�صائله

بال�صمت

واإذا تنازعت 

مع رجل فقري، ل ي�صاهيك

فال تهاجمه ل�صعفه

دعه و�صاأنه، ف�صوف يدح�ش نف�صه.

لي�صيثم، �ش 64. 

 تاٍل يقول بتاح حتب »املرء يلوؤه احرتام 
ٍّ

يف ن�ش

66. »�صمتك خري من  عظيم للرجل ال�صامت.« �ش 

هذرك؛ / فتكلم حني يكون لديك حل.« �ش 70. يف 

وقت لحق يف ع�رض الدولة الو�صطى، كان ال�صمت 

الذاتية  ال�صرية  ففي  كبري.  بتقدير  يحظى  يــزال  ل 

والتي  �صاهد قربه،  املنقو�صة على  �صنت  ابن  لأنتف 

»اأنــا  يقول:  ال�صاحلة،  خ�صاله  عن  فيها  يتحدث 

�صامت مع الغا�صب/�صبور مع اجلاهل« �ش 121. 

ْن 
هَ
ويوؤكد الفالح الف�صيح اأنه »لن ينجو ِمنهَ التهور م

ى  ة التجار تعطهَ
َّ
يتعجل الكالم.« �ش177. ويف اأهجو

ن�صيحة ب�صاأن كيفية ال�صلوك اأثناء زيارة منزل اأحد 

/ فمك،  فوق  يدك  ا 
ً
وا�صع »اجل�ش  ال�صلطة:  رجال 

املنزل(  
ُّ

)رب يطلبه  ما  وافعل  �صيًئا/  ت�صاأله  ول 

منك  فح�صب« �ش 190. ويف مثال اآخر من كتابات 

التعاليم، هو كتاب )درو�ش رجل لبنه( تقول بع�ش 

�صموًتا،  دقيًقا،  ــْن  »ُك لالبن:  املوجهة  الن�صائح 

 .
)34(

ر به«
هَ
ا!/ُكْن ذا قلب ممتاز!/افعل ما توؤم

ً
حمرتم

ال�صمت  ا�صتخدام  على  التاأكيد  تكرار  خالل  ومن 

املمار�صات  عن  بو�صوح  امل�رضية  البالغة  تبتعد 

العظيم  البيان  يحظى  حيث  والرومانية،  اليونانية 

بقيمة اأكرب. 

من الوا�صح اأن امل�رضيني القدماء اعرتفوا بالقيمة 

الأوقــات  بع�ش  يف  ُقدِّمت  بل  للكالم،  التنفي�صية 

ن�صائح باأن ُتهياأ الظروف حلدوث مثل هذا التنفي�ش. 

ع�رض  بدايات  يف  �صديد  بو�صوح  ذلــك  �صيغهَ  وقــد 

الدولة القدية يف تعليمات بتاح حتب: 

�صك مبقاليد احلكم
ُ

لو كنتهَ رجاًل ي

ا 
ً
التما�ص قدم 

ُ
ي الذي  ال�صخ�ش  لكالم  بهدوء  اأن�صت 

للق�صاء. 

فالرجل املكروب يرغب يف اأن ينفِّث مما ي�صيق به 

�صدره

اأكرث مما يرغب يف ك�صب ق�صيته. 

ويخاِطب من ينع رجاًل من اإكمال التما�صه قائال: 

ملاذا اعرت�صت على اإكماله؟ 

لي�ش كل ما يلتم�صه املرء ي�صتطيع احل�صول عليه

لكن الإن�صات اجليد يخفف عن القلب« لي�صثيم 68. 

اإىل  ترجع  التي  �صونب،  �صخبري-  �صكاوى  وت�صتخدم 

و�صف  يف  �صلبية  عــبــارات  الو�صطى،  الــدولــة  ع�رض 

اأن  القلب/ومن ال�صعب  »اأنا ملتاع  التنفي�ش بالكالم. 

األتزم ال�صمت حيال ذلك« �ش 147، و«من املوؤمل اأن 

يظل املرء �صاكًتا يف مواجهة ما ي�صمعه.« �ش 148.
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البقية مبوقع املجلة على النرنت



متهيد:

بتو�شيف  عتتبتتود  حنا  الناقد  قتتام  حتتني 

ال�شتينيات  يف  املعا�رص،  ال�شوري  ال�شعر 

على  الع�رصين،  القرن  من  وال�شبعينيات 

مل  ال�شعرية،  الروؤيا  اأو  امل�شمون  م�شتوى 

�شوى  النقدية  التو�شيفات  من  اأمامه  يجد 

واملازوكية  ال�شوداء  التتروؤى  م�شطلحات: 

جعلها  اإنتته  حتى   ،..
)1(

الطبيعة وجتتّنتتاز 

عنوانات لبع�ض الف�شول، ملا لها من ح�شور 

املدرو�شة  املرحلة  تلك  �شعري �شاغط، يف 

من عمر ال�شعر ال�شوري. وب�رصف النظر عن 

الأ�شباب الكامنة وراء ذلك، فاإن الناقدعبود 

يذهب اإىل اأن ال�شاعر ال�شوري الذي نقل واقع 

الطبيعة،اأ�شفى  اإىل  املجتمع  من  ال�شيا�شة 

انفعالته على عنا�رصها، فحّملها اأحا�شي�شه 

من �شجر و�شيق واأمل وحزن وكاآبة، وهو ما 

 
)2(

الطبيعة. جّناز  طقو�ض  بكّل  يقوم  جعله 

ويرى عبود اأّن تلك هي خا�شة متّيز ال�شعر 

تلك  عامة، يف  العربي  ال�شعر  من  ال�شوري 

املرحلة.

 ونحن هنا ل نريد من ا�صتح�صار ذلك الراأي النقدي 

اأو  اجلزئية  هذه  يف  معه  نتفق  اأو  نختلف  قد  الذي 

ارتفاع  وهــي  الكربى،  مقولته  توكيد  �صوى  تلك، 

الذي  امل�صتوى  اإىل  ال�صعر  يف  البكائيات  من�صوب 

معًا. وجوهره  ال�صعر  معدن  هي  وكاأنها  فيه،  بدت 

فجّناز الطبيعة يف ال�صعر كان يف اأحد اأ�صكاله تعبرياً 

املعي�ش،  الواقع  يف  الروحي  ــرتاب  الغ عن  ــاّداً  ح

الأ�صياء  يف  املتعة  افتقاد  يف  ذروته  تكمن  والذي 

 
ّ

يف�رض ما  وهو  جميعًا.  واملعاين  والقيم  والظواهر 

ان�صواء معظم النماذج ال�صعرية املطروحة، يف تلك 

تت  ين�صو  مل  وما  العذاب،  مفهوم  تت  املرحلة، 

العذاب ان�صوى تت مفهوم الرتاجيدية اأو البطولية، 

النماذج  بع�ش  على  وقعنا،بامل�صادفة،  ما  واإذا 

نعدم  ل  فاإننا  اجلمال،  مفهوم  تبلور  التي  ال�صعرية 

ملمحًا موؤملًا فيها، يتاأتى يف احلّد الأدنى من الروؤيا 

مما  اأكرث  مطمحًا  اجلمال  يف  ترى  التي  الغرتابية 

ترى فيه واقعًا حيًا، حتى لو كان من عامل الطبيعة 

اأو  املمتع  اجلميل  منــاذج  تراجعت  ولهذا  الغفل. 

اللطيف اأو املوؤن�ش اأو املده�ش...، كما هي احلال يف 

�صعر نزار قباين يف املراأة خا�صة، وت�صّدرت مناذج 

القبيح والعذابي والبطويل والرتاجيدي..، �صواء اأكان 

العربي عامة،  ال�صعر  اأم يف  ال�صوري  ال�صعر  ذلك يف 

يختلف  ول  الع�رضين.  القرن  الثاين من  الن�صف  يف 

�صّتيني  �صاعر  عن  عراقي  خم�صيني  �صاعر  ذلك  يف 
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عناقيد اللّذة 

اأو جمالية املتعة بني الألفة والده�سة

يف �صعر �صقر علي�صي 

�شعد الدين كليب

 شاعر وناقد من سورية



اإل بالدرجة من  �صوري عن �صاعر �صعبيني م�رضي 

جهة،وبال�صفة املهيمنة من جهة اأخرى. ولهذا قّلما 

ًا من ج�صد وروح، ل 
ّ
راأينا �صاعراً يرتمن باجلمال حي

اإليه فح�صب، كما  ي�صعى  اأو حلمًا  داً 
ّ
اأعلى جمر مثاًل 

القباين  قبله  ومن  علي�صي،  �صقر  ال�صاعر  حال  هي 

وفيما بينهما �صوقي بغدادي وحممد احلريري ب�صكل 

يتلّفتون  يكادون  �صعرائنا  اأغلب  اإّن  جداً.اإذ  ملحوظ 

�صني بق�صيدة 
ّ
ينة وي�رضة، اإذا ما وجدوا اأنف�صهم متلب

كاآبة  اأمل ول حزن ول  ل  للفرح،  اأو  للمتعة  منذورة 

اأو  مهنتي-  لي�ش  الفرح  املاغوط:  يقل  اأمل   - فيها 

مالمح  اها 
ّ
حمي على  يبدو  ل  بق�صيدة  �صني 

ّ
متلب

الداخل واخلارج  ال�رضاع مع اخل�صوم والأعداء يف 

معًا. اأمل يقل ممدوح عدوان اأي�صًا: ياألفونك فانفر!.

اأو  �صورية  يف  العربي،  ال�صاعر  اأّن  جيداً  ندري  اإننا 

�صواها، لي�ش هو ال�صبب يف مثل هذا الطق�ش الكئيب 

املتواتر يف الواقع وال�صعر معًا، ولكن ندري اأي�صًا اأن 

ذلك ال�صاعر قد اأ�صاع، يف زحمة الغرتاب وال�رضاع، 

، ل يحتاج كي 
ّ
الكثري مما هو بني يديه، من جمال حي

يراه، اإىل اأن يتخلى عن ق�صاياه الكربى اأو ال�صغرى. 

بل اأمل يحزن هو ويغرتب وي�صارع اأ�صا�صًا،من اأجل 

  .!..
ّ
تويل املثل الأعلى اجلمايل اإىل واقع حي

     اإن ما فعله �صقر علي�صي، عرب م�صريته ال�صعرية، 

، من 
ّ
هو هذا تديداً. فقد ان�رضف اإىل اجلمال احلي

ينظر  راح  التي  الق�صايا  تلك  عن  ين�رضف  اأن  غري 

يكون  ولعّله  اخلا�ش.  اجلمايل  منظوره  من  اإليها 

 جيله من ال�صعراء، اإىل وعي ذلك 
هَ
نا، نحن اأبناء اأ�صبقهَ

مبكراً.

جتربة املتعة:

     بالرغم من التفاوت الروؤيوي والفني،فيما بني 

ال�صاعر  م�صرية  �صّكلت  التي  ال�صعرية  املجموعات 

وهو  الآن،  حتى  الكاملة   
)3(

اأعماله اأو  علي�صي  �صقر 

الإبداعي  التطور  اإطــار  يف  مفهوم  طبيعي  تفاوت 

ونامية،  ممتدة  جمالية  جتربة  ثمة  فاإن  لل�صاعر، 

تقف وراء تلك امل�صرية، وتدد اإطارها الفني العام، 

الكربى وال�صغرى  الأ�صلوبية  مثلما تدد خياراتها 

اللغوي  معجمها  اأي�صًا  تدد  اإنها  بل  ال�صواء.  على 

ي�صي  ما  فيها  فلي�ش  معًا.  والتلقي  ــداع  الإب واأفــق 

بالتناق�ش الداخلي اأو التحولت احلادة التي ي�صعب 

وهي  مّت�صقة.  اأو  واحــدة  جتربة  على  الكالم  معها 

امل�صهد  يف  �صواها،  عما  ومتمايزة  زة 
ّ
متمي جتربة 

لنا  ي�صمح  الذي  احلّد  اإىل  الراهن،  ال�صوري  ال�صعري 

املقام  علي�صي يف  �صقر  ال�صاعر  اإنهاجتربة  بالقول 

تقوييًا  نقديًا  يعني هذا حكمًا  اأن  دون  الأول، من 

بال�رضورة. اأي من دون اأن نذهب اإىل تف�صيل هذه 

القول ب�رضورة  اإىل  نذهب  اأو  �صواها،  التجربة على 

النظر اإليها على اأنها اأمنوذج قائم بذاته اأ�صلوبيًا اأو 

فنيًا اأو جماليًا.

اأو  ذات طبيعة مغايرة عما هو مهيمن  اإنها جتربة 

غالبًا  تتمحور  التي  اجلمالية  التجارب  من  �صائد، 

اأنها  وذلك  اآنفًا.  اأ�صلفنا  كما  العذاب،  جتربة  حول 

املمتع  منحاه  يف  اجلمال  مفهوم  حــول  تتمحور 

اجلمال  قيمة  من  تنه�ش  اأنها  بذلك  ونق�صد  غالبًا. 

بالظواهر  اأو  بالعامل  ال�صتمتاع  من  لة 
ّ

املتح�ص

اجلمال،  بغري  ُتعنى  وقّلما  واملــعــاين.  والأ�ــصــيــاء 

...الخ.
ّ
ال�صمو اأو  اجلالل  اأو  العذاب  اأو  القبح  مثل  من 

فهي جتربة تبحث عن العذوبة ل عن العذاب، حتى 

فيما  يبدو اأن ل عالقة له بالعذوبة اأو الإمتاع يف 

والده�صة  الألفة  متعة  فــاإن  املعي�ش.ولهذا  الواقع 

ال�صبب  اأو  والفرع  الأ�صل  هي  العامل  جمالت  جتاه 

الطبيعة  العامل يف  ذلك  اأكان  �صواء  فيها،  والنتيجة 

احليةواملتحركة وال�صامتة اأو اجلامدة، اأم كان يف 

املراأة مبختلف جوانبها الأنثوية والإن�صانية،اأم يف 

الأ�صكال والأفراد والعالقات اليومية احلياتية.

 ول �صّك يف اأن اكت�صاف العذوبة يف كّل ذلك ل يحتاج 

اإىل الكثري من املعاناة اأو اجلهد، بقدر ما يحتاج اإىل 

اإىل  اإنه يحتاج  »القليل من الوجد« باحلياة نف�صها. 

�صاعر يرى يف احلياة بذاتها مثاًل اأعلى ينبغي عي�صه 

املعاناة  تلوثه  فيما مل  والبحث عنه  عنه،  والدفاع 

الوجودية  وق�صاياها  وماآ�صيها  باآلمها  الإن�صانية 
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من�صوب 

البك�ئي�ت 

يف ال�صعر 

ي�صل اإىل 

امل�صتوى الذي 

تبدو فيه، 

وكاأنها هي 

معدن ال�صعر 

وجوهره معًا



املمِتع  عن  بحث  ــه  اإن الــكــربى.  الأيديولوجية  اأو 

واملــوؤمل.  واملحزن  املنّفر  عن  ل  وامُلــلــّذ،  واملفِرح 

وذلك بهدف القول اإن يف احلياة ما ينبغي اأن يعا�ش 

لأن  يعا�ش  اأن  ينبغي  اأنه  اأو  الأمل،  معزوفة  خارج 

 معًا. 
ّ
 وبهي

ّ
فيه من املتعة ما يجعله ذا جمال حي

عن  عينيه  يغم�ش  ال�صاعر  اأن  يعني  ل  هذا  اأن  غري 

باملعاناة  لمباليًا  فيبدو  واملوؤمل،  واملحزن  املنّفر 

الجتماعية اأو الإن�صانية عامة.اإنه يرى كّل ما يكن 

منظور  وهو  اخلا�ش،  منظوره  من  ولكن  ــرى، 
ُ
ي اأن 

اأن  اإذ كيف لنا  املتعة. وقد يبدو هذا الكالم غريبًا. 

نرى املتعة يف املوؤمل اأو املحزن اأو املنّفر!.ولكن قبل 

م تعبري: ا�صتعذاب 
ّ
الإجابة نت�صاءل: كيف لنا اأن نتفه

الفنان  ير�صم  اأن  م 
ّ
نتفه اأو  املت�صوفة!.  عند  العذاب، 

النقد  وممتع،بتعبري  جميل  ب�صكل  قبيحًا  وجهًا 

الفني!.

     اإن ال�صاعر يف تعامله الفني مع العامل من منظور 

ما  املحزن  اأو  املوجع  يف  يرى  اأن  يحاول  املتعة، 

اإىل  املوؤمل  تويل  اإن  اأي  كوميدي.  اأو  م�صحك،  هو 

لّذ ل يكون با�صتعذاب العذاب، كما عند املت�صوفة. 
ُ
م

امتالكه  اأو  عليه  ال�صتعالء  اأو  منه  بال�صخرية  بل 

البت�صامة  تلك  اأن  �صحيح  ال�صاخرة.  بالبت�صامة 

تنطوي على قدر ما من احلزن والأمل، ولكن �صحيح 

الأمل،  ن�صبة  من  اأعلى  فيها  البهجة  ن�صبة  اأن  اأي�صًا 

ل  ما  اإن  معًا.  واملعريف  النف�صي  لمتالكه  وذلــك 

ن�صتطيع  ل  اأو  معرفيًا،  اأو  نف�صيًا  امتالكه  ن�صتطيع 

املفارقة  باكت�صاف  عليه  والهيمنة  منه  التحرر 

اإىل  تويله  بال�رضورة  ن�صتطيع  ل  فيه،  الكوميدية 

 .
)4(

م�صحك اأو ملّذ جماليًا يف الواقع والفّن على ال�صواء

وما تعبري امل�صحك املبكي اإل �صكل واحد من اأ�صكال 

حيث  معرفيًا.  املمتهَلك  املوؤمل  من  املتوّلدة  املتعة 

 تويله اإىل 
ّ
 اكت�صاف املفارقة يف املبكي، فيتم

ّ
يتم

ومعرفيًا.وذلك  نف�صيًا  له  امتالك  هذا  م�صحك. ويف 

 
ّ
يتم اإذ  بـ»ثورنا«.  املعنون  التايل   

ّ
الن�ش مثل  من 

احلاكم  اأو  العام  والأمــني  الهائج  الثور  بني  الربط 

الفا�صد امل�صتبّد، عرب املفارقة الكوميدية امل�صحكة، 

ل عرب الت�صوير الرتاجيدي املحزن:

ّ
تعود بي الذكرى اإىل اأيام ثورنا الأغر

هابًا بني بقر اجلريان،
ُ
كان م

معتّداً بقرنيه كثرياً

ْ
ر �صيع حوله اخلطهَ

ُ
كان حيثما م�صى ي

كم عاث يف زرع عباد الْل !

! 
ْ
ب ال�صجر

ّ
كم خر

*

عرفُت يف ما بعُد اأّنُه

]395-396[
ْ
 للبقر

َّ
كان الأمنيهَ العام

الق�صايا  ل 
ّ
يــحــو ل  علي�صي  �صقر  اأن  يف  ل�ــصــّك 

اأو  الكربى،  املاأ�صاوية  الجتماعية  اأو  الإن�صانية 

ق�صايا التحرر الجتماعي وال�صيا�صي، اإىل كوميديا 

دخلها يف امل�صحك املبكي، واإل لكان �صعره 
ُ
اأو اأنه ي

هو  وما  عدمية،  اأو  فو�صوية  اأو  عبثية  طبيعة  ذا 

كذلك. اإنه ل يطلق البت�صامة ال�صاخرة اإل فيما يقوم 

اكت�صافها فيه  اأو فيما يكن  اأ�صا�صًا،  املفارقة  على 

من اإحدى زوايا النظر. اأما تلك الق�صايا التي يتداخل 

الوعي  اإىل  بالن�صبة  واجلمال،  واخلــري  احلــّق  فيها 

الإن�صاين عامة، فاإنه ينظر اإليها من منظور اجلمال 

اأوًل، اأي من منظور املتعة التي ينبغي الدفاع عنها، 

�صكلها  يف  احلياة  على  يحيل  الــذي  اجلمال  لأنها 

املتعة  خطاب  اأن  يعني  ما  وهو  الأرقــى.  الإن�صاين 

يف �صعر علي�صي هو خطاب اجلمال مبختلف معانيه 

وم�صتوياته املتعددة. �صواء اأكان يف الأ�صكال احل�صية 

اأم امل�صاعر العاطفية اأم املعاين املجردة اأم الق�صايا 

واملوؤمل  املمتع  يف  اأكان  و�صواء  الكربى.  الإن�صانية 

والجتماعي..،  الطبيعي  اأم  والعر�صي  اجلوهري  اأم 

هي  علي�صي  �صقر  جتربة  يجعل  ما  هذا  ولعّل  الخ. 

املمتع  جتربة  هي  بل  واأخــرياً.  اأوًل  اجلميل  جتربة 

منه تديداً.

وبدهي اأننا ل ننفي تقاطع هذه التجربة مع جتربة 

علمّا  الرتاجيدي...،  اأو  البطويل  جتربة  اأو  اجلليل 

يف  واحــدة  جمالية  قيمة  على  الكالم  ي�صعب  اأنــه 

نتحّدث عنها يف جتربة  اأن  بْلههَ  واحد،  �صعري   
ّ

ن�ش
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ف 
ّ
وني عقود  ثالثة  على  وممتدة،  متنامية  �صعرية 

من الزمن. فال �صّك يف اأن ثمة مالمح متفاوتة من 

جتربة  يف  اجلليل،  جتربة  ول�صيما  التجارب،  تلك 

اأو ذاك،  ال�صعري   
ّ

الن�ش املمتع لدى علي�صي يف هذا 

ولكننا نوؤكد ارتفاع ن�صبة ح�صور املمتع يف جممل 

التجربة، عرب اأعماله ال�صعرية، اإىل احلّد الذي يجعلها 

جيله  اأبناء  من  �صواه  دون  بال�صاعر  خا�صة  جتربة 

خا�صة والأجيال ال�صعرية املتزامنة معه عامة. واإذا 

يف  املتعة،  �صعر  ابي 
ّ
عر بع�صًامن  نتذكر  اأن  اأردنــا 

القرن الع�رضين، فاإن �صعيد عقل ونزار قباين ياأتيان 

يف املقدمة منهم. 

ول نق�صد هنا اأن �صعر �صقر علي�صي يدخل يف تنا�ش 

ما  وهو  ال�صعراء،  هوؤلء  �صعر  مع  اأ�صلوبي  اأو  لغوي 

ل ننفيه بال�رضورة، يف بع�ش الن�صو�ش ال�صعرية، 

الروؤية  وهــو  ذلــك،  من  اأ�صمل  هو  ما  نق�صد  واإمنــا 

ال�صعراء  ــوؤلء  ه ف�صعر  عامة.  املتعوية  اجلمالية 

من  لة 
ّ

املتح�ص اجلمالية  املتعة  من  ينه�ش  جميعّا 

 
ّ

الن�ش اإن  اأي  معًا.  والفّن  الواقع  يف  اجلميل  قيمة 

الظواهر  عند  اإل  غالبًا  يتوقف  ل  لديهم  ال�صعري 

فنيًا  عنى 
ُ
ي ول  الرئي�ش؛  عنوانها  واملــراأة  اجلميلة، 

لّذوية،  عنا�رض  على  املبنية  الفنية  بال�صورة  اإل 

والبهجة �صكلها اجلمايل/ ال�صعوري الرئي�صي اأي�صًا؛ 

كما اأنه ل ي�صتخدم من املعجم اللغوي اإل ما يت�صل 

ل  ذلك  �صوى  وما  معه.  يت�صاوق  وما  منه  باجلميل 

ار 
ّ
تي وكاأنهم  ال�صعراء  اأولئك  على  الكالم  ن�صتطيع 

د، ذو خ�صائ�ش م�صرتكة. فلكّل 
ّ

�صعري واحد اأو موح

منهم اأ�صلوبه اخلا�ش ولغته اخلا�صة وتعامله الفني 

املختلف مع الظواهر والأ�صياء. بل لكّل منهم روؤيته 

املتعوية املغايرة.ول جمال هنا لبيان ذلك.

ولكنال باأ�ش من الإ�صارة اإىل اأن الناقد حميي الدين 

علي�صي  �صعر  بني  القرابة  بتلك  اأم�صك  قد  �صبحي 

اأن �صاعرنا ينتمي اإىل الدولة  و�صعر القباين، معترباً 

من  اأي�صًا  باأ�ش  ول   .
)5(

النزاري ال�صعر  يف  القبانية 

الإ�صارة اإىل ما يذهب اإليه الناقد �صبحي يف م�صاألة 

الناقد  عليه  ي�صطلح  ما  تت  علي�صي  �صعر  ان�صواء 

ال�صعر  يف   Wit Poetry والفطنة  البداهة  ب�صعر 

العربي احلديث. بل يرى يف �صقر علي�صي واحداً من 

 امل�صاهمني فيه، موؤكداًريادة اإيليا اأبي ما�صي، 
ّ
اأهم

واأهمية  ال�صعر،  من  النمط  لهذا  ق�صائده،  بع�ش  يف 

. وهو �صعر يقوم على التقاط املفارقة 
)6(

القباين فيه

اأ�رضنا  اأخرى،مما كنا  من جهة، والفكاهة من جهة 

املبكي  وامل�صحك  ال�صاخرة  البت�صامة  بتعبري  اإليه 

رواداً  والفطنة  البداهة  ل�صعر  اأن  واحلقيقة  اأي�صًا. 

الــربدوين  الل  عبد  اليمني  ال�صاعر  مثل  من  كباراً 

وال�صاعر ال�صوري حممد احلريري.

�صعر  اإىل  النظر  يف  الناقد  مع  نختلف  ل  كنا  واإذا 

من  عدد  فثمة  والفطنة.  البداهة  زاوية  من  علي�صي 

الن�صو�ش ال�صعرية تقع تت ذلك الإطار، على نحو 

وا�صح. فاإننا نذهب اإىل اأن احلا�صن اجلمايل الكّلي 

ل�صعر علي�صي هو جتربة املتعة. غري اأن لتلك املتعة 

منحى  منها  متعددة،  وحوامل  ومناحي  م�صتويات 

البداهة والفطنة. اأي اإن هذا املنحى هو الآخر منحى 

اء اكت�صاف 
ّ
متعوي، يهدف اإىل اإثارة البهجة من جر

 املبالغة 
ّ
املفارقة يف الأ�صياء اأو فيما بينها. وقد تتم

يف التبهيج ب�صكلتتقاطع فيه معالتنكيت، وذلك حني 

ترتبط البهجة بالفكاهة والهزل اأحيانًا، مثلما جند 

يف ق�صيدة »�صهرة الأحد«.غري اأن ذلك كله يدخل يف 

اأو  اجلاد  حمتواها  عن  النظر  ب�رضف  املتعة،  باب 

الهازل اأو ما بينهما من م�صتويات.

التجربة اجلمالية  اأردنا تديد حوامل  ما  واإذا       

يف �صعر �صقر علي�صي، فيمكن لنا القول اإنها تتحدد 

بالطبيعة واملراأة والق�صيدة يف املقام الأول. وهي 

وانفعاليةوتخييلية  مو�صوعاتية  اأقانيم  اأو  حوامل 

اأقانيم  اأنها  نف�صه؛ كما  الوقت  ولغوية وروؤيوية يف 

اإىل  النظر  فيه  ي�صعب  ب�صكل  بينها،  فيما  متحاورة 

واحدمنها مبعزل عن الآخر. فهي غالبًا ما تتداخل 

منظور  من  الواحد  ال�صعري   
ّ

الن�ش يف  بينها  فيما 

املتعة، اأو الأدّق اأن ال�صاعر غالبًا ماي�صتح�رض املعجم 

يف  ال�صعري،  واملعجم  الأنثوي  واملعجم  الطبيعي 

احلوامل.  الأقانيم/  تلك  لواحد من  اجلمايل  تناوله 
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هي  اجلمالية  كاأناملتعة  اأو  واحــد،  اأقنوم  وكاأنها 

الأيقونة ال�صعورية/ الروحية لتلك الأقانيم، يف �صعر 

�صقر علي�صي.

اأقنوم الطبيعة:

     ت�صّكل الطبيعة- الريفية منها على وجه التحديد- 

للتخييل  الأوىل  املادة  متثل  كما  املكان،  جمالية 

الفني واملعجم ال�صعري/ الدلليعلى حّد �صواء. وذلك 

بذاته.  قائمًا  فنيًا  مو�صوعًا  كونها  اإىل  بالإ�صافة 

حيث تبدو تلك الطبيعة اأ�صبه باملثل الأعلى اجلمايل 

دون  من  ال�صاعر،  اإىل  بالن�صبة  واجتماعيًا  فنيًا 

واملدينة،  الريف  بني  املقارنة  م�صاألة  يف  الوقوع 

اأو الوقوع يف نو�صتاجليا نف�صية اأو تخييلية �صعرية 

�صعراء  من  الكثري  عند  حدث  كما  تقدير،  اأقــّل  على 

املا�صي.  القرن  يف  وال�صتينيات،  اخلم�صينيات 

ف�صقر علي�صي الذي ل يكاد يفارق الطبيعة الريفية 

بكائي  حنني  باأي  يوحي  اأي�صًا  يكاد  ل  �صعره،  يف 

عامل  عن  روحي  اغــرتاب  باأي  اأو  الريف،  عامل  اإىل 

املدينة- دم�صق- التي يعي�ش فيها. ولهذا ل جند اأي 

�صكل من اأ�صكال التوبيخ- ما خال اإ�صارات حمدودة 

عابرة- للمدينة وعالئقها واأخالقياتها، يف مقابل 

ب...« اأو عامل 
ّ
عامل الريف »النقي الطاهر الب�صيط الطي

املالذ الروحي.

 �صحيح اأن الطبيعة الريفية ترتفع اإىل م�صتوى املثل 

الأعلى، يف �صعره، ولكن �صحيح اأي�صًا اأن ذلك املثل 

 طرحه بو�صفه مثاًل اجتماعيًا ريفيًا يتعار�ش 
ّ
ل يتم

وواقع املدينة- واإل ما معنى ذلك الثور يف الريف 

بو�صفه  طرحه   
ّ
يتم واإمنا  ال�صواء؟-   على  واملدينة 

مثاًل اإن�صانيًا عامًا ينبغي اإجنازه وتقيقه. واإذا ما 

الإطار  فاإن  الأوىل،  مادته  الريفية  الطبيعة  كانت 

الأ�صا�صي.ولهذا  القيمي  حمتواه  هو  العام  الإن�صاين 

بالرغم  رومان�صية،  مالمح  علي�صي  �صعر  يف  جند  ل 

من كرثة الأجواء الطبيعية الريفية ال�صائعة فيه،ويف 

�صعر الرومان�صية من قبُل؛ كما ل جند تلك البكائيات 

احلارة على عامل مفقود عامة، اأو مفتقد يف املدينة 

خا�صة. حتى يتحول الريف اإىل مالذ اآمن نف�صيًا اأو 

الريف  عامل  اأن  باخت�صار  يرى  ال�صاعر  اإن  روحيًا. 

الذي احت�صن طفولته ومراهقته الأوىل، ومالأ عليه 

وتخييلية  وقيمية  لذوية  مادة  هو  احل�صية،  ذاكرته 

غنية بالعنا�رض واملعاين والرموز، ينبغي تثمريها 

يعاي�صه  ما  تثمري  ينبغي  مثلما  متامًا  ال�صعر؛  يف 

وهو  واجتماعية.  وقيمية  لذوية  مــواد  من  راهنًا 

اإىل اجلميل املمتع، يف م�صتواه  ما يتناغم ونزوعه 

احل�صي اأوًل.

اأو  نف�صية  حلمية-  مادة  اإذاً  الطبيعة  تلك  فلي�صت 

م�صاعر  اأو  اأحا�صي�ش  ال�صاعر  يف  تثري  روؤيــويــة- 

اأو  الغــرتاب  اأو  النو�صتاجليا  تت  تندرج  روؤى  اأو 

الروحي. بل  اأو املالذ  الرحم  اإىل  العودة  الرغبة يف 

هي عنا�رض حية حيوية ممتلئة بالعذوبة والده�صة 

والألفة:

ينابيع مترح فوق ال�صفوِح

ت�صق�صق....

ه
ّ
معربًة عن �صعادتها الداخلي

ل، توؤّلف اأع�صابها واأخرى، على مههَ

ه 
ّ
وتقول عذوبتها الأبدي

*

روؤو�ش التالِل

ا�صتبّد بها مغرب ال�صم�ش

غادرها وهي حمفوفة بال�صجى والذهب

�صبايا ن�صجن كما ينبغي

قبل ن�صج العنب

ُ
رجال يلّفون تبغهم

ب]-357  كهَ
ّ
الر حتى  الغيب  عامل  يف  ويخو�صون 

]363
يبدو يف املقطعني ال�صابقني من ق�صيدة » منظر عام 

حماة-  حمافظة  يف  ال�صاعر  قرية  الكروم«-  لعني 

وعالقاٍت هو  الريفية طبيعًة وب�رضاً  البيئة  اأن عامل 

كان  واإذا  ال�صعري.   
ّ

الن�ش لتجربة  اجلمايل  احلامل 

املو�صوع  لعتبارات  ذلــك  يكون  اأن  البدهي  من 

حتى  ي�صمل  احلــامــل  ذلــك  ــاإن  ف املــطــروح،  الفني 
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عن�رضاً  الطبيعة  ت�صّكل  ل  التي  الن�صو�ش  تلك 

مو�صوعاتيًا فيها، من مثل املراأة والق�صيدة والغرفة 

اأن  والذيل والأ�صدقاء.. ولهذا ل غرابة يف  واحلرية 

طبيعي  هو  عما  الدللة  يف  الطبيعة  مفردات  تكرث 

فعلي، اأو اجتماعي، اأو اأيديولوجي، اأو ثقايف. وذلك 

ان 
ّ
والرم والتفاح  وال�صهل،  والوادي  اجلبل  مثل  من 

والديك  واملاعز  وال�صواقي،  والنبع  والنهر  واخلوخ، 

والثور..، وكّل ما يخطر، وما ل يخطر يف البال من 

عنا�رض الطبيعة احلية واجلامدة معًا.

      ونكاد نوؤكد اأن �صعر علي�صي هو الأكرث ا�صتماًل 

ويف  عامة،  احلداثة  �صعر  يف  العنا�رض،  تلك  على 

كما  �صاعر،  ثمة  فلي�ش  خا�صة.  منه  ال�صوري  ال�صعر 

نزعم، انطوى �صعره على تلك العنا�رض، ما ا�صُتخدم 

انطوى عليه �صعر �صقر  �صتخدم، كما 
ُ
ي منها وما مل 

علي�صي الذي يتعامل فنيًا مع البقر والغنم واملاعز، 

والع�صافري،  والفرا�صة  الــغــزال  مع  يتعامل  كما 

ويتعامل فنيًا اأي�صًا مع البندورة والب�صل والبطيخ، 

ولعّل  واليا�صمني.  والع�صب  التفاح  مع  يتعامل  كما 

القرن  ال�صعراء يف  بني  فريداً  يكون  ال�صاعر يف هذا 

معها  يتعامل  ما  غالبًا  اأنــه  ول�صيما   .
)7(

الأخري

غنية  جمالية  مادة  اإنها  نف�صها.  اجلمالية  بال�صوية 

اإليه، وهي جميعًا مادة مثرية للمتعة  جداً بالن�صبة 

التقومي  ذي  ال�صعري  للتخييل  ومثرية  والبهجة، 

الإيجابي اأو ذي املحتوى ال�صعوري امللّذ. وهو ما مل 

ناألفه يف ال�صعر احلديث مبختلف تياراته املدر�صية. 

مع  فنيًا  يتعامل  القدمي  العربي  ال�صاعر  عهدنا  فقد 

مثلما  اد، 
هَ
والُقر واجلندب  واحلنظل  والأثايف  الدمنة 

مما  والعرار،  والنخيل  والفر�ش  الظبي  مع  يتعامل 

ي�صبه  ما  ت�صّكل  الطبيعية، حتى  بيئته  قائم يف  هو 

.
)8(

املعجم النباتي ال�صحراوي، يف �صعرنا القدمي

وقد درج ال�صاعر العربي، عرب تاريخه، على التعامل 

العنا�رض بو�صفها عنا�رض طبيعية �صعرية  مع تلك 

بــالــدللت  ممتلئة  عنا�رض  اأنــهــا  اأو  بــالــ�ــرضورة، 

واملعاين تاريخيًا، مهما اختلفت البيئة التي ينتمي 

املتلقي  درج  كما  فيها؛  يعي�ش  اأو  ال�صاعر  اإليها 

التعامل  على  الطبيعية،  بيئاته  باختالف  العربي، 

معها، يف ال�صعر تديداً، وكاأنها عنا�رضه الطبيعية 

ال�صحراوية  البيئة  اأن  كذلك.غري  هي  وما  البيئية، 

بيئة  كذلك  �صكلت  القدمي  ال�صعر  معجم  �صكلت  التي 

الثقافية/  الهيمنة  عرب  لل�صعر،  اجلمايل  التلقي 

اجلمالية، فبدت كاأنها معجم ال�صعر عامة، ب�رضف 

النظر عن البيئة احلقيقية للمبدع واملتلقي معًا.  

ل �صّك يف اأن تلك العنا�رض قد غابت عن �صعر احلداثة، 

اإل لعتبارات رمزية، ومل يعد لها ذلك احل�صور الذي 

�صعر  اإن  بل  املحدثة.  الكال�صيكية  �صعر  يف  نلحظه 

الرومان�صية العربية قد جتاوز، قبل �صعر احلداثة، تلك 

العنا�رض القدية، وراح يتعامل مع عنا�رض طبيعية 

. غري 
)9(

جديدة هي بنت بيئته املحلية اإىل حّد بعيد

الطبيعة، وهي  اإىل منط حمّدد من عنا�رض  اأنه مال 

الــذوق  يف  اإيجابي،  ب�صكل  جماليًا  مة 
ّ
املقو تلك 

ال�صعري العام. مبعنى اأن ذلك ال�صعر قد قام بعملية 

تبييء للغة ال�صعرية، الطبيعية منها خا�صة. ولكنه 

اجته  حيث  اللغة.  لتلك  انتقائية  بعملية  اأي�صًا  قام 

الطبيعية، هي  اللغة  اإىل نوعية حمددة من عنا�رض 

تلك التي اعرتف بها الذوق الجتماعي العام، على 

اأنها عنا�رض داّلة على اجلمال، اأو اأنها تمل �صحنة 

عاطفية ما، وذلك من خالل رمزيتها الجتماعية.

»خ�صنة«اأو  تبدو  التي  الطبيعية  العنا�رض  تلك  اأما   

يف  العام،  اجلمايل  الــذوق  دخلها 
ُ
ي مل  اأو  »نفعية« 

فقد  ذوقيًا،  املعتمدة  اجلمالية«  النباتات  »قائمة 

والربوز،  للح�صور  دت عند �صقر علي�صي مت�صعًا 
هَ

وج

�صاأنها  اأي�صًا،  اجلمال  على  دالة  عنا�رض  بو�صفها 

اأو  يف ذلك �صاأن تلك ال�صائرة يف ال�صعر الرومان�صي 

�صواه. اأي اإن الطبيعة برمتها، عند علي�صي، ذات قيمة 

التخييل  يف  منها  الإفــادة  متكن  اإيجابية،  جمالية 

النظر  ب�رضف  اجلمالية،  املتعة  واإثــارة  ال�صعري 

د 
هَ
املعتم اأو  ال�صعر،  يف  ال�صائع،  وغري  ال�صائع  عن 

ك�رض  اأ�صباب  من  هذا  ولعّل  ذوقيًا.  د 
هَ
املعتم وغري 

اأفق التوّقع عند املتلقي، يف �صعر علي�صي. فلم يعتد 

التقليدي واحلداثي معًا، على تلّقي  العربي  املتلقي 
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ول  تديداً،  ال�صعر  الطبيعية يف  العنا�رض  تلك  مثل 

يتوّقع اأ�صا�صًا اأن يرى البطاطا والب�صل والفا�صولياء 

والبطيخ يف ق�صيدة ما، فكيف به يراها وقد اأ�صبحت 

مادة تخييلية و�صعرية مثرية للمتعة اجلمالية!:

عندما تولد الق�صيدة

ّة بقواف خ�رضاء من الفا�صولياء
ّ
مزهو

تت�صظى اأرحام ال�صماء] 26[

*          

عندما تولد الق�صيدة

ت�رضب الفوؤو�ش ب�صّدة

عميقًا يف غباء الرتبة

وتزدحم اأح�صاء ال�صهول بالب�صل والبطاطا

ويتوقد الفولذ ك�صهاب حمرتق] 27[

املــفــردات  تلك  مثل  ا�صتخدام  يف  اجلـــراأة  اإن       

لدى  التوّقع  اأفق  ك�رض  ويف  لفتة،  بكرثة  الطبيعية 

جراأة  فقط  اأنها  على  اإليها  النظر  يكن  ل  املتلقي، 

املاألوف  على  للخروج  فنية  حماولة  اأو  لغوية، 

التجديد.  يف  رغبة  واحلداثي-  التقليدي  ال�صعري- 

اأوًل بالتعامل اجلمايل مع مادة  اإن امل�صاألة تتعلق 

معرفة  وعرفها  وعا�صها  ال�صاعر  اختربها  طبيعية، 

فعلية حياتية، ل معرفة نظرية اأو �صعرية اأو لغوية 

 
ٌ

عامة. ولهذا فاإن اإح�صا�صه اجلمايل بها هو اإح�صا�ش

 
ُ

 ممتلئ باملعاي�صة والنفعال واملعرفة، اإح�صا�ش
ّ
حي

ل  من  اإن  املت�صوفة.  تقول  كما  رف، 
هَ
فع ذاق  ــن 

هَ
م

والب�صل  الفا�صولياء  حقول  يعاي�ش-  بل  ي�صاهد- 

معها  والتعامل  اإليها،  النظر  ي�صتطيع  والبطاطا...ل 

بالطريقة التي قام بها ال�صاعر. وهو ما يطرح علينا 

ال�صعر  يف  واملعريف،  اجلمايل  بني  العالقة  �صوؤال 

والفّن عامة.

ل على تلك 
ّ

      ل�صنا هنا يف معر�ش الكالم املف�ص

اإىل  الإ�صارة  من  باأ�ش  ل  ولكن  اجلمالية،  امل�صاألة 

املعريف  اأن  غري  بال�رضورة،  معريف  اجلمايل  اأن 

فيه ذو طبيعة ذاتية ح�صية ل مو�صوعية جتريدية، 

ل  ترابطية  تركيبية  عقلية  طبيعة  وذو  جهة،  من 

ولهذا  اأخرى.  جهة  من  ا�صتق�صائية،  تليلية  عقلية 

اأي  اعتبارها-  اإىل  يذهب  �صئيفر  ماري  جان  فاإن 

الأول،  امل�صتوى  من  معرفة  اجلمالية-  املعرفة 

باملعرفة  متمثاًل  الثاين  امل�صتوى  يــرى  حني  يف 

معريف  موقف  اإذاً  اجلمايل  فاملوقف   .
)10(

العلمية

مب�صتوى ما؛ وكذا هي احلال يف ال�صعر الذي ينطوي 

هو الآخر على ذلك امل�صتوى، ل بالن�صبة اإىل عملية 

التلقي فح�صب. بل بالن�صبة اإىل عملية الإبداع اأي�صًا. 

فاملبدع الذي مل يعاي�ش جماليًا العنا�رض التي بني 

اأن يغّذيها بالدفق  اأثناء الإبداع، ل يكنه  يديه يف 

يطبع  اأن  يكنه  ول  معًا،  املعريف  والبعد  اجلمايل 

اأن اخلربة  اأ�صاًل. ول �صّك يف  الإبداع  نتاجه بطابع 

توجيه  يف  ال، 
ّ
فع ب�صكل  ت�صهم  اجلمالية  احلياتية 

اأحد  اإىل  الإبــداع،  تلك، من جتارب  اأو  التجربة  هذه 

ما  واإذا  والت�صويرالفني.  اللغوي  التعبري  اأمنــاط 

الطبيعة  نحو  ال�صعري  ن�صه  توجيه  �صاعرنا  اختار 

مبختلف عنا�رضها احلية واملتحركة واجلامدة، فال 

اإىل خيار  اإىل خيار لغوي بقدر ما يعود  يعود ذلك 

الختالف  فنية يف  رغبة  اإىل  يعود  ل  كما  جمايل، 

بقدر ما يعود اإىل معرفة حية بتلك العنا�رض، اإ�صافة 

اإىل روؤية فكرية حمددة لديه جتاه الطبيعة والعامل 

من حوله. يقول يف ن�ش بعنوان » وئام«:

لي�ش بيني وبني الرتاب خالْف

ي�صود التفاهم ما بيننا

ْ
وي�صود ال�صجر

ْ
واأنا وجالل ال�صخور

ربينا معًا...

ْ
ور�صعنا معًا من حليب القمر

لي�ش بيني وبني الرتاب خالْف

]116 [
ْ
لي�ش بيني وبني ال�صجر

الذي  والطبيعة هو  ال�صاعر  الوئام بني  ذلك  اإن       

الفنية  و�صوره  اخلا�صة،  ال�صعرية  لغته  وراء  يقف 

جمالية  وراء  يقف  مثلما  الطبيعية،  املــادة  ذات 

هي  التي  الريفية  فالطبيعة  �صعره.  يف  املــكــان 

ت�صّكل  التي  هي  �صعره،  يف  الأوىل  التخييل  مــادة 

الأماكن  جمالية  وهي  فيه،  املكان  جمالية  اأي�صًا 
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الألفة والده�صة  التي تيل على  اخل�رضاء املرتفعة 

تلك  يغادر  يكاد  ل  ال�صاعر  اأن  نلحظ  حيث  خا�صة. 

با�صتمرار!. للده�صة  املثرية  لألفتها  وذلك  الأماكن، 

الرتفاع  على  اأ�صا�صًا  تقوم  املكان  جمالية  اإن  اأي 

ما  وهو  وده�صة.  األفة  من  يثريانه  مبا  والنفتاح 

يعني غياب الأماكن ال�صيقة اأو املغلقة اأو املظلمة 

اأو املحدودة، �صواء اأكان ذلك باملعنى الفيزيائي اأم 

النف�صي اأم الروحي.

يت�صم  علي�صي،  �صعر  يف  اأمكنة،  من  هنالك  ما  فكّل 

فيزيائيًا  ال�صياء  اأو  والنك�صاف  والعلو  بالرحابة 

الألفة  وجمالية  وهذايتكامل  وروحــيــًا.  ونف�صيًا 

والده�صة اللتني هما من خ�صائ�ش تلقي اجلميل يف 

املرتفعة،  الأمكنة  اأن  من  وبالرغم  عامة.  الطبيعة 

من مثل اجلبل والأفق وال�صماء، غالبًا ما تيل على 

معًا،  والفّن  الطبيعة  يف  ال�صامي،  اأو  اجلليل  قيمة 

فاإن �صعر علي�صي يذهب بها اإىل قيمة اجلميل املمتع 

غالبًا، وذلك من خالل �صفة الخ�رضار فيها. اأي اإن 

الرتفاع مقرون بالخ�رضار، وهذا مقرون بالغنى 

العنا�رض.  اللوين وم�صتوى  التنوع على امل�صتوى  اأو 

الرهبة  ل  والده�صة  البهجة  يوّلد  القــرتان  وهــذا 

يف  املكان  جمالية  ذلك  يف  نتذكر  ولعلنا  والهيبة. 

والخ�رضار  الرتفاع  حيث  من  اجلبل،  بدوي  �صعر 

.
)11(

واملتعة، ل من حيث الروؤيا الفكرية العامة

 اإن نظرة �رضيعة اأو متاأنية، اإىل �صعر �صقر علي�صي، 

�ــصــوف تــخــرج بــعــدد هــائــل مــن الأمــكــنــة اجلبلية 

واملفردات الدالة عليها، والكائنات التي تعي�ش فيها، 

وال�صور احلياتية اليومية التي تتواىل يف جوانبها 

الألفة والده�صة. وكاأن  املختلفة. وهي جميعًا تثري 

واملتنوع  احلي  اجلمال  هذا  لكّل  منذورة  الطبيعة 

ونف�صية  ح�صية  طبيعة  ذو  جمال  وهو  والالنهائي. 

يتوقف،  الذي  نف�صه.فال�صاعر  الوقت  يف  وروحية، 

بل  و�صمعي،  ب�رضي  با�صتمتاع  الطبيعة،  اأمــام 

امل�صتوى  هذا  يف  ليبقى  كّلي،  ح�صي  با�صتمتاع 

النطباعات  اأمــام  اأي�صًا  يتوقف  واإمنــا  فح�صب، 

النف�صية املتوّلدة منها، والدللت الروحية املمكنة 

فيها جميعًا. 

ال�صاعر ل  اإن  القول  اإىل  ت�صعى  الإ�صارة  تلك  اإن       

رمــزي،  منظور  من  الطبيعي  املعجم  مع  يتعامل 

معان  اإىل  رمــوزاً  عندئذ  الطبيعة  عنا�رض  فتبدو 

جتريدية اأو روحانية اأو نف�صانية. ول يتعامل معها 

ح�صية  م�صاهد  عندئذ  فتبدو  و�صفي،  منظور  من 

يتعامل معها تعاماًل جماليًا  واإمنا  جميلة فح�صب. 

بعنا�رضها  الطبيعة  تاأتي  ولهذا  كيانيًا،  كّليًا 

اجلمالية  بالقيمة  لة 
ّ
حمم �صعره،  يف  املختلفة، 

اأن  الذي يعني  اأبعادها وم�صتوياتها.الأمر  مبختلف 

ال�صاعر يحاول ا�صتنفاد معرفته اجلمالية بالطبيعة 

ومعاي�صته اإياها، وا�صتثمارها اإىل اأبعد حّد ممكن، يف 

الطبيعة  تبدو  ولهذا  والتخييلي.  الدليل  ا�صتنطاقها 

ة وعذبة دائمًا. فال غرابة، وهذه  ة وغ�صّ
ّ
بني يديه حي

احلال، اإذا ما كان ال�صاعر مت�صاحلًاب�صكل نهائي مع 

الطبيعة من حوله. اأمل يقل اإنه ل خالف بينه وبني 

الرتاب، اأو بينه وبني ال�صجر؟. 

ْ
منذ ر�صوخي يف علم التفاح

ما �صاهدين اأحٌد

ْ
اإل واأنا مرتاح

ه ُة ُظلمتهَ من ل متحو الأ�رضار الغ�صّ

]244 [
ْ
جدي معه م�صباح

ُ
لن ي

بالطبيعة  الفعلية  املعرفة  اأو  التفاح،  علم  اإن       

التعامل املتنوع  لل�صاعر ذلك  اأتاح  الذي  عامة، هو 

يبتكر  وجعله  ومظاهرها،  اأ�رضارها  مع  واخلا�ش 

والرتاكيب  والنــزيــاحــات  املــجــازات  مــن  الكثري 

ال�صعرية املبنية على تلك الأ�رضار واملظاهر، مثلما 

ة«  »الغ�صّ واأ�صكالها  مبعانيها  ويتلذذ  يرتاح  جعله 

اأم باملعنى  دائمًا، �صواء اأكان هذا باملعنى النف�صي 

الذوقي  املعّلم  الطبيعة  يف  يرى  اإنــه   بل  الروحي. 

الأول، ومن دون تربيته اجلمالية الذوقية، لن تكون 

اإل فّظة  ال�صاعر،  نف�صه عند  التي هي اجلمال  املراأة 

غليظة يف التعامل الإن�صاين اأو العاطفي:

فّظًة كنِت والْل

مثل من مل ي�صاهد مدى عمرِه
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ْ
وردًة... اأو قمر

 الن�صيم بواديه
ّ
مثل من مل ير

ْ
مثل من مل يبلل له وجنتيه املطر

]239[
ْ
فّظة كنِت، باملخت�رض

وقد يفيد القول هنا اإن معجم الطبيعة، عند ال�صاعر، 

يقوم يف جانب وا�صع منه، على الطبيعة املثمرة اأو 

ة، من مثل التفاح والدراق  على مفردات الثمار الغ�صّ

اللذة  الخ، مما يحيل على  واخلوخ والتني والعنب... 

وعلى  الأوىل،  الدللة  حيث  من  ال�صهوية،  احل�صية 

ما  وهو  العامة.  الدللة  حيث  من  اجلمالية،  املتعة 

�صوف نعود اإليه لحقًا.

اأقنوم املراأة:

     غالبًا ما مّت التعامل مع املراأة، يف �صعر احلداثة، 

من منظور الدللت الرمزية، ول�صيما على م�صتوى 

رموز  اإىل  الأنــوثــة  جتريد  مًت  حيث  فيها.  الأنــوثــة 

متنوعة متعددة، بح�صب روؤى العامل عند هذا ال�صاعر 

والوطن  ــش  الأر� مع  الأنوثة  متاهت  فقد  ذاك.  اأو 

واحللم  واحلــريــة  والتجدد  والنــبــعــاث  واخل�صب 

الأنثوي  اجل�صد  عنا�رض  فتناثرت  واخلال�ش...الخ، 

يف مناحي الروؤى ال�صعرية، بح�صب اخلطاب اجلمايل 

العام، مما متكن درا�صته النقدية الثقافية يف اأبعاده 

ا�صتثنينا  ما  واإذا  املختلفة.  التاريخية  الجتماعية 

ق�صائد احلب ال�رضيح  تديداً، فاإنه ي�صعب الكالم 

عما هو  عامة، مبعزل  احلداثة  �صعر  املراأة يف  على 

ح�صور  من  بالرغم  جتريدي،  اأو  معنوي  اأو  رمزي 

جانبها الأنثوي بقوة. وقد يتقاطع �صعر احلداثة، يف 

ذلك، مع ال�صعر ال�صويف الذي ذهب اإىل هذا التعامل 

الرمزي، يف وقت مبكر.غري اأن هذا التعامل ل نلحظه 

ال�صاعر  اإل نادراً. فقد تعامل  يف �صعر �صقر علي�صي 

ولــذوي  ومتعوي  عاطفي  منظور  مــن   املـــراأة  مع 

اجتماعي  منظور  من  معها  تعامل  مثلما  �صهوي، 

اإن�صاين، واإن يكن املنظور الأول هو الأعلى ح�صوراً 

عنده، مثلما كان عند القباين. وقد انعك�ش ذلك على 

معجميًا  �صعره،  يف  الن�صية،  امل�صتويات  خمتلف 

ودلليًا وتخييليًا. اأي اإنه تعامل معها كتعامله مع 

الطبيعة متامًا. فقد حاول ا�صتنفاد طاقتها احل�صية 

عالقته  عنها،وعن  التعبري  حماولته  يف  والدللية، 

املتعددة اجلوانب بها:

ْ
... اأخ�رض

هَ
بع�صهّن كما الع�صب يتّد اأخ�رض

ُ
بع�صهّن كما النبع

حِكم حولك رّقته وعذوبتهَه
ُ
ي

... بع�صهّن يدير علينا النبيذهَ

وبع�ٌش يدير الفلْك

بع�صهّن كما الغيم...

ْك ] 212[  ي�صي، ولكنه يرتك الأفق لهَ

جميلة  وهي  فح�صب.  جميلة  املــراأة  اإن  باخت�صار: 

ول  جميعًا،  وطبائعها  وم�صتوياتها  بــاأطــوارهــا 

يكن النظر اإليها اإل من هذا املنظور. وهذا التعميم 

ال�صعري اجلمايل ل يتعلق بجن�ش املراأة فح�صب، بل 

يتعلق اأي�صًا بكّل امراأة باإطالق. فاملراأةجن�ش جميل، 

ول يتاأتى منه اإل ما هو جميل، ولي�ش ثمة ا�صتثناء 

بعنا�رضها  هي  التي  كالطبيعة  متامًا  ذلــك.  يف 

واأطوارها كافة مرغوبة وحمبوبة. ول�صّك يف اأن ثمة 

روحية مثالية يف هذا، ولكنها روحية تنه�ش مما 

هو جمايل ل مما هو فكري. مبعنى اأننا ل ن�صتطيع 

اأن نرى يف التعميمات اجلماليةعامة موقفًا فكريًا 

قطعيًا اأو نهائيًا. لكننا ن�صتطيع اأن نرى فيها اأبعاداً 

ثقافية تتقاطع مع هذا اخلطابالجتماعي اأو ذاك.

     وبالرغم من اأن ال�صاعر �صقر علي�صي ل ينطلق من 

املراأة،  من  موقفه  يف  بحت،  ذكورية  ثقافية  روؤية 

الفنية  و�صوره  اجلمالية  تقوياته  من  الكثري  فاإن 

وم�صاعره العاطفية تنه�ش مما هو  ذكوري/ ثقايف 

جتاه املراأة بو�صفها ج�صداً. بل اإن كثرياً من ق�صائده 

اجلن�صي  فيه  يتداخل  �صهوي،  هو  ما  على  يقوم 

ُكرث،  واأجداد  اآباء  هذا  يف  وله  واللم�صي،  والب�رضي 

بدءاً  الكال�صيكي قديه وحديثه،  العربي  �صعرنا  يف 

نوا�ش..  واأبي  ربيعة  اأبي  وابن  الي�صكري  باملنّخل 

على  والقباين،  ري�صة  واأبــي  اجلبل  ببدوي  وانتهاء 

ح�صي  هــو  عما  التعبريية  ال�رضاحة  يف  تــفــاوت 
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الأنثوي  جتــاه  ثقايف،  ــوري  ذك هو  �صهوي،وعما 

والجتماعي يف املراأة اأو جتاه اأحد اأع�صائها:

اإنه نهْد

مئٌة باملئْه

ل ت�صوب �صالدته �صائبْه

 فرْد
ٌ
جوهر

من قدمي ال�صنني

 حقائقه الغالبْه
ّ
ي�صع

..�صليل مكنْي لنيهَ
ّ
�صليل اأباطرة اأو

من اأعاليه يحكم مملكة ال�صند والهنِد

اأر�صى مناقبه جيداً

 له كّل جمْد] -271 272[
ّ
وا�صتتب

تو�صيفًا  منه  اأكرث  لل�صهوة  تقوييًا  تاأريخًا  ثمة  اإن 

لتلك  فاإن  الواقع  اأنثويًا،ويف  ع�صواً  بو�صفه  للنهد 

الب�رضي  التاريخ  يف  ت�صى  ل  منعك�صات  ال�صهوة 

الزينة  باأدوات  تبداأ  خا�صة؛  الفن  وتاريخ  اجلمايل 

يف  اأغنية  باأحدث  تنتهي  ول  القدية،  والأ�صاطري 

من  كّل  يف  اجلن�صية  ال�صهوة  تتداخل  حيث   .
ّ
احلــب

جتاه  الذكوري  الثقايف  واملوقف  اجلمالية  املتعة 

كّل  بني  الدقيق  التمييز  فيه  ي�صعب  تداخاًل،  املراأة 

انعك�ش  الأ�صا�ش فيها.وهو ما  اأو  الغالب  منها، وما 

اإىل ج�صدها وقيمته  املراأة  تاريخيًا حتى يف نظرة 

الثقافية الذكورية!.

ي�صعى  عامة،   
ّ

والن�ش املقطع،  اأن  من  الرغم  وعلى 

خالل  من  اجلن�صية،  الأنثوية  الهيمنة  تو�صيف  اإىل 

اإعطائها اأو�صافًا ذات طبيعة لهوتية- جوهر فرد/ 

اأر�صتقراطية  اجتماعية  طبيعة  وذات  جمد-  كّل  له 

يحكم...-  اأعاليه  من  اأباطرة/  �صليل  ا�صتبدادية- 

حمكومًا،  ل  مطلقًا  حاكمًا  النهد  اأو  اجل�صد  جتعل 

الأمومي عامة،  باألوهة املراأة والع�رض  مما يذّكرنا 

 اأبعاداً ثقافية 
ّ

نقول: بالرغم من ذلك، فاإن يف الن�ش

حقائقه   
ّ
ي�صع الــذي  النهد  جتعل  غالبة،  ذكــوريــة 

حمكومًا  نهداً  جمد،  كّل  له   
ّ
ا�صتتب والذي  الغالبة، 

بالرغبة اجلن�صية الذكورية تديداً، نهداً منظوراً اإليه 

 اأي�صًا. فللثدي 
ٌ
على اأنه نهد فح�صب، ل على اأنه ثدي

اأبعاد اأمومية ل يحتملها النهد. هي تلك الأبعاد التي 

الجتماعية. وثقافته  الأمومي  الع�رض  تطبع  كانت 

ومع اأن الثدي يحتمل اإيحاء لّذويًا بيولوجيًا ونف�صيًا 

ل  فاإنهقد  والأمومة،  الر�صاعة  خالل  من  وروحيًا، 

كما  فح�صب،  اجلن�صي  اللّذوي  الإيحاء  ذلك  يحتمل 

هي حال النهد الذي تبدو جماليته، يف هذا املقطع 

والن�ش عامة، متاأتية من الإثارة احل�صية واجلن�صية 

فيما  علي�صي،  �صعر  يف  الطاغية  الإثــارة  وهي  معًا. 

امل�صتوى  يرتفع  حيث  الأنــثــى.  بــاملــراأة/  يتعلق 

يتغلب،يف  يجعله  ــذي  ال ــّد  احل اإىل  لديه  اجلن�صي 

بع�ش الن�صو�ش، على امل�صتوى املتعوي، من دون 

�صهوية  اأو  اأمام ن�صو�ش جن�صية  اأننا  يعني هذا  اأن 

الإيحاء  فيها  يت�صدر  �صعرية،  ن�صو�ش  فثمة  بحت. 

اجلن�صي، من دون اأن ينفرد بها، اأو ي�صتنفد دللتها 

اجلمايل  احلقل  يبقيها يف حدود  ما  وهو  ال�صعرية. 

ول ينحرف بها اإىل احلقل اجلن�صي. 

يتقاطع مع جممل  اأن احلقل اجلمايل  املعلوم  فمن 

اأن  دون  من  كافة،  والإن�صانية  الجتماعية  احلقول 

يتطابق اأو يتماهى مع واحد منها. واحلقل اجلن�صي 

اجلمايل  احلقل  يجعل  الذي  احلقول.الأمر  تلك  اأحد 

يف  احلــال  هي  وامل�صتويات.وكذا  اجلوانب  متعدد 

مما  التعدد،  ذلك  على  ي�صتمل  الذي  اجلن�صي  احلقل 

فيه،  الوقوع  دون  من  فنيًا،  معه  بالتعامل  ي�صمح 

اإىل  احلقل  هذا  دخول  اإن  ال�رضف.اأي  دللته  يف  اأو 

امل�صاألة  اأن  غري  بدهي،  دخول  هو  اجلمايل  احلقل 

تتعلق بكيفية الدخول وم�صتواه، ل بالدخول ذاته.

فنيًا  مو�صوعًا  كّله  الأنثوي  اجل�صد  كان  ما  واإذا 

علي�صي،  �صقر  �صعر  يف  ومتعوية،  تخييلية  ومــادة 

ينازعه  ل  ح�صوراً  التحديد،  وجه  على  للنهد،  فاإن 

اإننا  اأي عن�رض من عنا�رض اجل�صد الأنثوي. بل  فيه 

اللذوية  الــدللــة  حمــور  يّثل  النهد  اأن  اإىل  نذهب 

اللذوية  الدللة  التفاح حمور  مثلما يّثل  اجل�صدية، 

الواحد  يحيل  اأن  يف  غرابة  ل  ولذلك  الطبيعية، 

اجلمالية،  الدللة  يتبادل  اأن  اأو  الآخر،  على  منهما 

املعجم  حماور  من  رئي�صني  حمورين  يكونا  اأن  اأو 
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ال�صعريوعنا�رض الت�صوير الفني معًا. اإن كاًل منهما 

اجل�صد،  اأيقونة  فالنهد  الأيقونة،  م�صتوى  اإىل  يرتفع 

مثلما التفاح اأيقونة الطبيعة:

مل ُتعِط تّفاحتهَها اآدمًا

ا كي يهبطا من بعدها الأر�صهَ

 بالتّفاح كانت، فقْط
ُ
اء

ّ
حو

ا] 245[ تريده اأن يعرف الع�صّ

التفاحة  بني  مق�صوداً  اإيحائيًا  تداخاًل  هنا،  نلحظ، 

اء 
ّ
حو من  باإيعاز  ياأكل  مل  اآدم  اأن  يبدو  اإذ  والنهد. 

تكن  مل  وهي  اجل�صد.  تّفاحة  واإمنا  املعرفة،  تّفاحة 

عرب  فيها  العي�ش  بل  اجلنة.  من  اخلروج  اإىل  تهدف 

اللذة اجلن�صية. ولهذا التداخل الإيحائي بعٌد روؤيوي 

، وهو التماهي بني اجل�صد والطبيعة 
ّ
ا�صرتاتيجي مهم

اأيقونة كربى  اأي�صًا عرب  بل  كّل منهما.  اأيقونة  عرب 

الذي  الدائري  ال�صكل  اأو  ر، 
ّ
ال�صكل املكو واحدة وهي 

العربي-  الفكر  يف  الهند�صية  الأ�صكال  اأكمل  هو 

يف  بــروزاً،  الأ�صكال  اأو�صح  اأي�صًا  وهو  الإ�صالمي. 

�صعر �صقر علي�صي.

الأنثوي  اجل�صد  و»تّفاحة«  الطبيعة  »نهد«  بني  اإن 

وعالقة  التكوير،  حيث  من  وا�صحة،  �صكلية  عالقة 

مكانية  وعالقة  ال�صهوة،  حيث  من  ممكنة  رمزية 

فعلية،  لذوية  وعالقة  الرتفاع،  حيث  من  قائمة 

من حيث حا�صة الب�رض واللم�ش والذوق. ولهذا فمن 

الدللة  والتفاح  النهد  يتبادل  اأن  جماليًا  املمكن 

على معطى لّذوي حمدد. وقد ل يكون �صقر علي�صي 

متفرداً يف  ابتكار هذه العالقة الت�صبيهية بني النهد 

ال�صوري خا�صًة �صيء  ال�صعبي  الأدب  والتفاح. ففي 

امل�صتثمرين  اأكرث  من  ال�صاعر  ولكن  هذا،  من  كثري 

اخلا�صة  م�صتوى  اإىل  يرفعها  مما  العالقة،  لتلك 

الت�صويرية والدللية يف �صعره عامة. واإذا ما اأ�رضنا 

دلليًا بني عنا�رض  تبادًل  جري 
ُ
ي ما  غالبًا  اأنه  اإىل 

اجل�صد الأنثوي وعنا�رض الطبيعة امللّذة تديداً، فاإن 

هذا يعني اأننا اأمام تعامل جمايل عام، وهو التبادل 

الدليل بني اجل�صد والطبيعة.وذلك من مثل:

اأراأيت الألوان على ال�رضفات

جل�صن عرايا حتى من ورق التني؟ ] 12[

*                

اأخربيني اأيتها احلقول

ةهَ تنهيدٍة تطلقني
ّ
اأي

عندما يرقد هذا النهر

على بطنك، بج�صمه الثقيل البارد؟ ] 34[

*               

 اأن اأذوق غام�ش التّفاح
ّ
اأحب

اأكرث مما لو اأذوق

ثمر اخللود ]246 [

*            

وكانت ال�صماء

]332 [ 
ْ
من فوقنا متتّد لّذة زرقاء

*           

 النور، من عنٍق له
ُ
ي�صيل حرير

ويطلع ورٌد من خدود غريزتْه12

اإن هذا التبادل الدليل بني اجل�صد والطبيعة يتاأ�ص�ش 

على املتعة اجلمالية يف م�صتواها احل�صي اأوًل. وبهذا 

فالنزياح غالبًا ما يقوم على تلك العالقة التبادلية 

دللت  الطبيعة  ُتعطى  حيث  والطبيعة.  اجل�صد  بني 

الذي  اجل�صد  يف  احلــال  هي  وكــذا  �صهوية،  ج�صدية 

اأ�صبه  الطبيعة  فتبدو  لذوية.  طبيعية  دللت  عطى 
ُ
ي

باجل�صد الأنثوي من حيث اإثارة اللذة، ويبدو اجل�صد 

بني  وما  املتعة.  ــارة  اإث حيث  من  بالطبيعة  اأ�صبه 

�صقر  �صعر  يتوّزع  والده�صة  والألفة  واملتعة،  اللذة 

علي�صي. لكن ل باأ�ش من القول اأي�صًا اإن ذلك التبادل 

الدليل بني الطبيعة واجل�صد يقع اأي�صًا بينهما وبني 

الق�صيدة- الأقنوم الثالث- حيث جند: نهد ال�صورة، 

ونهود املجاز، ومل�صت ق�صائدها، وللبحر ق�صائده...

الخ. ونلحظ ذلك التبادل كّله يف قوله:

مددُت يدي

ومل�صُت ق�صائدها تُت

يف العمِق،

 املجاز ازدهى وتاأّلقهَ
ُ
ع�صب

)13(
والريح �صارت كما ن�صتهي
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اأقنوم الق�صيدة:

يكن التوكيد اأن �صقر علي�صي من اأكرث �صعراء جيله 

الأكرث  اأنه  مبعنى  ل  الق�صيدة،  اأو  بال�صعر  احتفاء 

ا�صتغاًل واعتناء بها على ال�صعيد الفني. بل مبعنى 

ه 
ّ

ن�ص يف  عليها  وكالمًا  لها  ا�صتح�صاراً  الأكرث  اأنه 

لديه، من عدد  �صعرية،  ال�صعري. فال تخلو جمموعة 

العملية  عند  تتوقف  التي  واملقاطع  الق�صائد  من 

ملجيء  واحلــبــور  البهجة  اأو  ال�صعرية،  الإبداعية 

ال�صتغال  اأو  اللذيذ،  القِلق  انتظارها  اأو  الق�صيدة، 

وظيفتهاواأهميتها... على  الكالم  اأو  عليها،  الفني 

الطبيعة  �صاأن  تغدو،�صاأنها  الق�صيدة  اإن  بل  الــخ. 

واملراأة، منجمًا دلليًا ومتعويًا، يّد ال�صاعر باأ�صباب 

الطماأنينة والأن�ش واملجاز والتخييل جميعًا.

ل امللحوظ يف نظرة �صقر 
ّ
     وعلى الرغم من التحو

ال�صعرية،  م�صريته  عرب  ال�صعر،  وظيفة  اإىل  علي�صي 

اأوًل،  من نظرة توؤّكد الوظيفة الجتماعية/ الثورية 

اأوًل، فيمكن  الوظيفة اجلمالية  اإىل نظرة ترّكز على 

التوكيد اأن ثمة تناميًا وات�صاقًا يف ذلك التحول. فلي�ش 

اأو انقطاع حاّد يف تلك النظرة.اإذ مل  هنالك انقالب 

 ال�صاعر، عرب تلك امل�صرية، بق�صيدته يف معرتك 
ّ
يزج

اخلطاب ال�صيا�صي املبا�رض، اأو اخلطاب الأيديولوجي 

عن  ال�صعري  اإعالنه  من  بالرغم  ال�رضيح،  الثوري 

الريفية،  اجلبلية  وبيئته  الجتماعي  الطبقي  منبته 

جمموعاته  عرب  الي�صاري،   الأيديولوجي  وانتمائه 

يفتاأ  ل  فهو  »اأ�ــرضار«.  جمموعة  ول�صيما  ال�صعرية، 

 عن ذلك املنبت والنتماء مب�صتويات متفاوتة، 
ّ

يعرب

 القول 
ّ
ولكن من دون �صجيج اأيديولوجي. بل ي�صح

اإنه كثرياً ما يبتعد عن ذلك اخلطاب بخطاب لّذوي 

ل ياأتلف وذلك اخلطاب ائتالفًا وا�صحًا. وذلك حني 

الأق�صى،  احلّد  اإىل  ال�صعر  يف  اللذة  �صاأن  من  يرفع 

بـ»تغيري  املعنونة  الق�صيدة  يف  كما  يعلن،  وحني 

حتى  ول  العامل  تغيري  اإىل  ي�صعى  ل  اأنــه  العامل«، 

جمرى  تغيري  اإىل  ي�صعى  لن  واأنــه  الــعــامل،  ن�صف 

اإنه فقط يريد تغيري ذاته بزجاجة خمر!.لكن  النهر. 

 يوحي بالعبثية والالمبالة، 
ّ

اإذا كان منطوق الن�ش

اأبعد من ذلك،اإنه   يوحي مبا هو 
ّ

الن�ش فاإن مفهوم 

يوحي ب�رضورة التغيري، تغيري كّل �صيء. واإل فلماذا 

ل رغبة لديه يف التغيري، اإن مل تكن ثمة حاجة ملحة 

اإليه، واإح�صا�ش قوي ب�رضورته؟. غري اأنه ل ي�صتطيع 

يبادرها مبا ملكت  ولهذا  ذاته،  التغيري خارج  فعل 

يده، كما فعل طرفة بن العبد قديًا.

     وعلى اأية حال، فاإن �صقر علي�صي يرى اأن التغيري 

الذي ي�صتطيعه عامة هو الق�صيدة، هو اإبداع ال�صعر، 

هو اإنتاج املتعة اجلمالية. اأي اإنه يعيد اإنتاج املتعة 

التي يح�صل عليها يف جتاربه احلياتية اإىل املتلقي. 

واملتلقي.  ال�صاعر  بني  املتعة  قناة  هي  فالق�صيدة 

 
ّ
امل�صتمر ال�صاعر  ان�صغال  وراء  يكمن  هــذا  ولعّل 

وي�صتطيبه  ي�صتطيعه  مبا  ين�صغل  اإنــه  بالق�صيدة. 

معًا، مع التوكيد اأن ان�صغاله بالق�صيدة هو ان�صغال 

بالأقنومني الآخرين: الطبيعة واملراأة. فهذه الأقانيم 

الثالثة هي نف�صها عناقيد اللذة عند ال�صاعر:

اأنهيُت تليقي لهذا اليوِم

ْ
يف ف�صاء ال�صعر

اأم�صيُت وقتًا ممتعًا 

يف ح�رضة العال

 النور يف �صهيٍة
ّ
التهمُت ُلب

]480[
ْ
ومن هناك... رحت اأرمي الق�رض

ْلوية، وهي 
ُ
فالق�صيدة هي املتعة يف عوامل نورانية ع

احلقيقة املطلقة، وما �صواهااإل ق�صور!. اإنها متعة ل 

ي�صت�صعرها اإل من عا�ش التاأمل اجلمايل، وذاق نكهة 

املعاي�صة  حلظة  يف  واملكان،  الزمان  فوق   
ّ
ال�صمو

ل  ق�رض  جمرد  اجلمال  �صوى  ما  اأن  وراأى  التاأملية، 

قيمة له. وقد يبدو اأن يف هذا تنا�صًا مع املت�صوفة 

يف مواجيدهم واأ�صعارهم، وهو كذلك، ولكنه تعبري 

قال  التي  اجلمالية  التجربة  بطبيعة  لئق  �صعري 

خارج  جتربة  اإنها  اجلمال،  علماء  من  الكثري  فيها 

باملتعة  تتلخ�ش  جتربة  واأنها  واملكان،  الزمان 

تديداً عند بع�صهم. وقد يبدو اأن ال�صاعر يرمي بكّل 

على  ق�صوراً،  بو�صفه  ظهره،  وراء  اجتماعي  هو  ما 

، وما �صواه الق�رض 
ّ
اعتبار اأن اجلمال مبتعته هو الّلب
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باإطالق. ولكن امل�صاألة لي�صت على هذا النحو متامًا.

ن�صري اأوًل اإىل تلك ال�صورة الفنية التخييلية القائمة 

اأو   
ّ
التقاط �صورة واقعية حقيقية، لطفل ريفي على 

م�صتمتعًا  التّل،  اأو  اجلبل  قمة  على  يجل�ش  متنّزه، 

بالطبيعة من حوله، وباأكل الثمراللذيذ راميًا بق�رضته 

اإنها حلظة  اأو ق�صية.   
ّ
اأو هم دون مبالة باأي �صيء 

جمالية نعي�صها ب�صكل فعلي، من دون اأن نفطن اإىل 

وعائني  بو�صفهما  واملكان  بالزمان   
ّ

نح�ش ل  اأننا 

لنا. اإن ال�صاعر مل يفعل غري اأن نقل امل�صهد الواقعي 

اإيحاءه  لكن  مفارق  تخييلي  م�صهد  اإىل  احلقيقي 

جتربة  اجلمالية  التجربة  اأن  وهو  واقعي.  حقيقي 

احلاجات  اأو  النفعية  اليومية  امل�صاغل  فوق  تليق 

ة.ونحن عندما 
ّ
الق�صايا احلياتية امللح اأو  الغريزية 

نفعل ذلك ل نخون ق�صايانا الكربى، اأو نتخلى عن 

لكنها  الجتماعية.  اأو  الفردية  وحاجاتنا  منافعنا 

تبدو لنا، يف حلظة التجربة، اأنها جمرد ق�صور اأمام 

 
ّ

الن�ش هذا  يقول  ول  نعي�صها.  التي  العليا  املتعة 

بالدنيا  يرمي  ال�صاعر  اإن  يقال  كاأن  ذلك،  نقي�ش 

وق�صايا الب�رض وراء ظهره، ويلتفت اإىل لذائذه الذاتية 

اخلا�صة؛ اأو يقال اإنه يدفع بال�صعر اإىل نظرية الفّن 

ح هو يف اأحد تعبرياته ال�صعرية. 
ّ
للفن، كما �رض

اأن يكون للفن، حتى لو  اأن الفن ل يكنه  واحلقيقة 

من  اأو  ورائه  من  اأي�صًا  وادعــاه  ذلك،  الفنان  ادعى 

القيمة  تكون  اأن  بالإمكان  ولكن  املنّظرون.  اأمامه 

حّدها  يف  الثقافية  اأو  املعرفية  اأو  الجتماعية 

 
ّ
يتم اأن  اأو  ذاك،  اأو  الفني  النتاج  هذا  يف  ــى،  الأدن

الرتكيز فيه على ما يبدو عر�صيًا ثانويًا اأو جزئيًا، 

اأو ما ل قيمة بادية فيه، ب�صكل ل يتنا�صب والق�صايا 

املرحلة  هذه  يف  ة، 
ّ
امللح ال�صيا�صية  اأو  الجتماعية 

اأو تلك. غري اأن ثمة قيمة ثقافية فيه بو�صفه نتاجًا 

جماليًا. اإن اجلمايل ثقايف معريف بال�رضورة، كما 

اأ�صلفنا، ب�رضف النظر عن م�صتواهما فيه. ومعاأن�صعر 

الجتماعية  الق�صايا  �صعر  لي�ش  مبجمله،  علي�صي، 

بل  دة. 
ّ
املجر الفل�صفية  اأو  الفكرية  واملعاين  الكربى 

منها  الكبرية  احل�صية  والأ�صياء  الظواهر  �صعر  هو 

العابرة على  اأو  اللحظات اخلاطفة  وال�صغرية، �صعر 

القول ب�صاآلة املعنى  اإىل  ال�صواء. فاإن هذا ل يوؤدي 

اأب�صط الأ�صياء  ق يف 
ّ
ته. اإذ يكن التعم

ّ
اأو عر�صي فيه 

والــروؤيــا  املنظور  خــالل  مــن  عر�صية،  واأكــرثهــا 

والت�صكيل.

عن  يكتب  من  هنالك  اأن  اإىل  ي�صري  اأن  بعد  يقول 

، ومن يكتب عن احلرب، ومن يكتب عن ال�صادة 
ّ
احلب

النجباء، ومن يكتب عن الرحابة عند الن�صاء واحتدام 

اجلمال فيهّن:

ْ
واأما اأنا يا كرام

ْ
فاإين �صاأكتب بع�ش الكالم

عن حمار حزيْن

�صًا يف الطريق
هَ
كنت �صادفُته عر

 عنه كالمًا عميْقا]402[
ُ
اأظّن �صاأكتب

ومع اأنه ممن يكتبون عن الرحابة واحتدام اجلمال 

عند الن�صاء، فاإنه �صوف يكتب اأي�صًا ب�صكل عميق عما 

يبدو عر�صيًا. ولكنه مل يكتب ذلك الكالم العميق عن 

احلمار احلزين، واإمنا كتب كالمًا عميقًا يف م�صاألة 

عه وغناه وم�صتوياته-متامًا 
ّ
اأو الفّن يف تنو ال�صعر 

اأن  يكن  الفن  واأن  التجربة-  م�صاألة  يف  كتب  كما 

يتناول كلهَ �صيء يف احلياة مع بقائه فنًا، ول ينع 

وجود هذا النمط من وجود ذاك، حتى لو كان نقي�صًا 

احلياتي  التنوع  عن  تعبري  اجلمايل  له.فالتنوع 

عامة. وما اختيارات ال�صاعر، اأو الفنان، اإل نوع من 

ع 
ّ
تنو اأمام  اأننا  والنتيجة  وال�صتيطاب.  ال�صتطاعة 

وا�صع جداً، يف لوحة الفن.

فقد �صهدت احلداثة ال�صعرية، وال�صعر العربي احلديث 

عامة، كثرياً من الدعوات التي راأى ال�صاعر فيها نف�صه 

اأ�صبه باملجنون،  اأو  اأ�صبه بالنبي، وجمنونًا  اأو  نبيًا 

وم�صلحًا  وثوريًا  ومتمرداً  به،  اأ�صبه  اأو  و�صعلوكًا 

 هوؤلء جميعًا 
ّ
مر وفو�صويًا وحمبطًا ومغرتبًا...لقد 

يف لوحة ال�صعر احلداثي، وتركوا ب�صماتهم حمفورة 

ه ال�صعري اأو ق�صيدته 
ّ

على جدرانه، ولكّل منهم ن�ص

بجوهر  ت�صي  ما  بقدر  بــه،  ت�صي  ل  التي  اخلا�صة 

التي  احلرية  تلك  احلرية.  مفهوم  هو  الذي  احلداثة 
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قبل على كتابة ما يريد متفهمّا 
ُ
جتعل �صقر علي�صي ي

ومتقباًل ما يكتبه الآخرون، مهما تباعد اأو تناق�ش 

مع نزوعه ال�صعري.

واأ�صبابها  الق�صيدة  عند  يتوقف �صقر علي�صي كثرياً 

يتوقف  وعالئقها،  ووظائفها  واأوجاعها  ولذائذها 

دللها  عند  البهي،  وح�صورها  املقلق  غيابها  عند 

وال�صعراء  ال�صاعر  عند  يتوقف  كما  وعــنــادهــا؛ 

واأهــدافــهــم واأذواقـــهـــم...الـــخ. يــقــول تــت عنوان 

»مذكرات �صاعر«:

حني مررنا بالدروِب

ْ
 دون اأن نزيح عن كاهلها حجر

ّ
مل منر

حني مررنا بالغروِب

ْ
 دون اأن ن�صيف روحنا اإىل ال�صجر

ّ
مل منر

حني مررنا

 دون قامٍة
ّ
مل منر

ْ
ومل ن�صع على روؤو�صنا اأقّل من �صماء

يف البدء قلنا

قبل اأن تنب�ش باحلليب حلمٌة

]479 478-[ 
ْ
وقبل اأن يقول النبع: ماااء

مبدعًا،  بو�صفه  وال�صاعر،  ال�صعر  وظيفة  اإن       

الفردية  املتعة  تعني  ل  التي  اجلمال  وظيفة  هي 

اجلمال  اإ�صاعة  تعني  بل  اخلا�صة.  ال�صكلية  احل�صية 

باإزالة ما  والإن�صاين، وذلك  يف املحيط الجتماعي 

، واأن�صنة العامل اأو الطبيعة، ورفع �صقف 
ّ
يعيق وي�رض

يتناغم  مبا  واجتماعيًا،  فرديًا  واحلرية  الكرامة 

و�صقف اجلمال الذي ل مهادنة فيه، اأو كما يقول:

]443[
ْ
اإمنا لي�ش تاأخذين باجلماْل لومُة لئم

اجتماعي-  جمال  وال�صاعر  لل�صعر  يكون  ذلك  عند 

فردو�صي  حلم  وهو  والبهجة.  باملتعة  لئق  اإن�صاين 

اإن�صاين عتيق، ل تخبو �صعلته مهما بدت مطفاأة.غري 

اأن للق�صيدة طريقة فنية روؤيوية خا�صة يف اإ�صاعة 

خارج  اأمــا  العامل.  هــذا  من  القبح  واإزالـــة  اجلمال 

الق�صيدة اأو الفّن فثمة طرائق عملية اأخرى، للو�صول 

اإىل ذلك، �صيا�صية اأو قانونية اأو اأيديولوجية عامة.

التفاح  اأن  مثلما  الق�صيدة،  اأيقونة  هي  املتعة  اإن 

هو اأيقونة الطبيعة، والنهد اأيقونة املراأة، عند �صقر 

علي�صي، ومن دون املتعة ي�صعب الدخول اإىل وعي 

اأما  وت�صكياًل.  وروؤية  جتربة  عنده،  ال�صعري،  العامل 

الأوىل  الدرجة  يف  اجلمال  متعة  فهي  املتعة  تلك 

والأخرية اأي�صًا.

اأن�صاقًا   بنا من قبل، فاإن للمتعة اجلمالية 
ّ
وكما مر

وم�صتويات متعددة ومتفاوتة. فمتعة اجلميل لي�صت 

اأو  العذابي،  متعة  اأو  ال�صامي  اأو  اجلليل  متعة  هي 

الكوميدي اأو البطويل...اأو متعة القبيح يف الفن. اإنها 

متعة تتداخل فيها اللذة والغبطة والألفة والده�صة، 

اأن  ومبا  اجلمالية.  القيم  بقية  يف  كذلك  الأمر  وما 

املتعة،  من  مرتاكبتني  طبقتني  على  ينطوي  الفّن 

املتعة  وطبقة  ال�صكلية،  احل�صية  املتعة  طبقة  وهما 

ل  الطبقتني  هاتني  اأن  ومبــا  الروحية؛  الثقافية 

تتوحدان يف املنحى اإل يف تلّقي اجلمال، فاإن ذلك 

يعني اأن املتعة اجلمالية عند �صقر علي�صي هي متعة 

ن�صق اجلمال، وذات م�صتويات  ن�صق واحد، هو  ذات 

اأو  متفرقة  روحية  اأو  نف�صية  اأو  ح�صية  متعددة، 

غ وجود 
ّ
جمتمعة يف الوقت نف�صه. ولعّل هذا ما ي�صو

اللذوية املتعوية،  الكاثرة من املفردات  الكرثة  تلك 

يف �صعره:

لن اأخّلي اجلمال يرتاح حتى

يرمتي �صارعًا اإىل اأبياتي]196[

دللة املعجم اللغوي:

ال�صعري،  املعجم  عند  نتوقف  �صلف،  ملا  وتوكيداً 

الثالثة  الأقانيم  بتلك  بدواّله ودللته،  الذي نه�ش 

حقول  ثالثة  على  يتوّزع  اأن  اإىل  به  دفعت  التي 

دللية  حقول  اإىل  بــدورهــا  دلليةكربى،تنق�صم 

الطبيعي،  احل�صي  احلقل  وهي  جزئية.  اأو  �صغرى 

احلقل  ــا  اأم الــروحــي.  واحلقل  ال�صعوري،  واحلقل 

الطبيعة  جزئيات  جممل  على  في�صتمل  الطبيعي 

والقمة  والتل  مثل:اجلبل  من  اخلــ�ــرضاء،  اجلبلية 

والع�صب  وال�صف�صاف  واحلــور  والـــوادي،  وال�صفح 

والطري  والتني،  واخلوخ  والرمان  والتفاح  والــورد، 

ي�صتمل  كما  وال�صواقي...،  والنبع  والنحل،  والفرا�ش 
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والوجه  النهد  مثل:  من  الأنثوي،  اجل�صد  حقل  على 

اأما  وال�صفاه..؛  والعنق  ة 
ّ ّ
وال�رض واخل�رض  وال�صاق 

والنف�صي،  احل�صي  بني  ع 
ّ
فيتنو ال�صعوري  احلقل 

والعذوبة  ــة  ــراح وال والــرغــبــة  ال�صهوة  مــثــل:  مــن 

ال�صعادة  مثل:  ومن  والر�صاقة،  والرهافةوالرّقة 

والفرح واحلبور والرحابة والألفة والده�صة والذهول 

فينق�صم  الــروحــي  احلقل  ــا  اأم والــلــعــب...،  واملـــرح 

القيم  حقل  هــو  منهما  الأول  اثــنــني:  حلقني  اإىل 

الأخالقية/ ال�صعبية، من مثل: الطيبة والوّد واملحبة 

هو  والثاين  والقناعة.  والوئاموال�صموخوالكرامة 

حقل القيم الثقافية العاملة كال�صعر واللوحة واحلوار 

واملعرفة والعلم والفل�صفة واحلقيقة والكمال...الخ.

     ل �صّك يف اأن ثمة حقوًل اأخرى، ت�صعب الإحاطة 

نا الدرا�صي 
ّ
بها جميعًا، يف هذه الدرا�صة.غري اأن هم

اجلمالية،  التجربة  منعك�صات  ا�صتبيان  يف  يرتّكز 

اللغوي  املعجم  م�صتوى  على  الــفــقــرة،  ــذه  ه يف 

يبدو  متكاملة.  موؤتلفة  منعك�صات  وهي  ال�صعري. 

وتكاملها  احلقول  تلك  ائتالف  يف  وا�صحًا  ذلــك 

يكاد  الطبيعي  احلقل  اأن  نالحظ  حيث  الدلليني. 

من  جانب  اإهمال  غري  من  برمتها،  الطبيعة  ي�صمل 

وهو  اآخــر،  دون  جانب  على  الرتكيز  اأو  اجلــوانــب، 

الأوىل،  التخييلية  املادة  هي  الطبيعة  اأن  يعني  ما 

نقول  ونكاد  الأوىل،  املكانية  البيئة  كذلك  وهي 

البيئة الوحيدة اأي�صًا.فقد غابت البيئة املدينية عن 

اأن يعني هذا  ذلك املعجم غيابًا �صبه تام، من غري 

اأكان  �صواء  علي�صي،  �صقر  �صعر  عن  املدينة  غياب 

اأم يتعلق بالقيم  ذلك فيما يتعلق باملكان املديني 

الجتماعية املدينية. فلم ترتفع املدينة اإىل م�صتوى 

به  الت�صّكل يف حقل دليل خا�ش. وكّل ما يتالمح 

املكان املديني ل يعدو اأن يكون �صارعًا اأو ر�صيفًا 

يقال يف  نف�صه  وال�صيء  نافذة..،  اأو  اأو غرفة �صيقة 

ملثل  يكون  اأن  بالإمكان  املدينية.وكان  العالقات 

هذه العنا�رض فيما لو ارتفع ح�صورها اللغوي حقل 

مل  هــذا  اأن  غري  متعددة.  حقول  بل  خا�ش.  دليل 

يحدث اإل يف ق�صائد ل تتعدى اأ�صابع اليد الواحدة، 

حدوثه  وعدم  املقّد�ش«.  اجلمعة  يوم  ق�صيدة«  مثل 

جلمالية  املهيمن  احل�صور  ذلك  على  داّلة  قيمة  ذو 

الريف طبيعة وعالقات. وهذا يتناغم مع ما يقوله 

ال�صاعر:

 باأّنا تركنا القرى منذ وقت طويٍل
ٌ
�صحيح

ولكن

ُترى هل و�صلنا املدينْه؟]389[

الطبيعي يتوزع على عدة دللت  وكذا، فاإن احلقل 

اأ�صا�صية، وهي دللة الرتفاع والخ�رضار والتكوير 

ومتفرقة،  جمتمعة  جندها  دللت  وهي  والطزاجة. 

والرمان  التفاح  مثل:  من  ذاك،  اأو  العن�رض  هذا  يف 

مثل  ومن  جمتمعة.  الأربع  الدللت  حيث  واخلوخ، 

الرتفاع  حيث  وال�صنديان،  وال�صف�صاف  احلــور 

والتّل  واجلبل  والنجم  القمر  مثل  ومن  والخ�رضار. 

والنهد، حيث الرتفاع والتكوير. 

على  بكّليته،  يدلل،  فاإنه  ال�صعوري  احلقل  اأما       

حيث  التجربة.  هذه  يف  املتعوي،  اللذوي  النزوع 

غابت مفردات احلزن والأمل والغرتاب وما ي�صاكلها 

اأو يتقاطع معها، على نحو لفت للنظر، مع ح�صور 

 
ّ

هائل مكّثف ملا هو لذوي �صعوريًا. الأمر الذي يعرب

واخلا�ش  العام  اجلمايل  النزوع  عن  �صديداً  تعبرياً 

ما  هنالك  اأن  ومع  �صواه.  دون  املمتع  اجلمال  اإىل 

فاإن  ال�صعر،  هذا  يف  املــوؤمل،  اأو  املحزن  على  يحيل 

لوروده  وذلك  معدومًا.  يكون  يكاد  النف�صي  تاأثريه 

عرب  اأي  ال�صاخرة.  والبت�صامة  املفارقة  عرب  غالبًا 

التطريف والتبهيج.
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ان  ا�ستطاع  فل�سطيني  روائي  يخلف،  يحيى 

يكون يف مقدمة الروائيني العرب منذ منت�سف 

بروايته  ُعرف  املا�سي،  القرن  من  ال�ستينات 

الق�سة  كتب  وان  ال�سفر  حتت  جنران  االوىل 

وكان  ال�سعر.  وكتب  فيها  فاأبدع  الق�سرية 

ذلك  يف  الفل�سطينيني  املثقفني  من  كالكثري 

الوقت، فدائيا، حمل ال�سالح والقلم، يف �سبيل 

مولع  الفل�سطينية.  الق�سية  االوىل،  ق�سيته 

بالقراءة  ونهم  اظفاره،  نعومة  منذ  بالكتابة 

امل�ساء  يحب  ان��ه  ويوؤكد  الوقت  ه��ذا  حتى 

حيث يختلي فيه ليقراأ او يكتب. تبواأ منا�سب 

ثقافية مهمة يف منظمة التحرير الفل�سطينية 

الكتاب  الحتاد  العام  االمني  من�سب  و�سغل 

كان  تاأ�سي�سه،  منذ  الفل�سطينيني  وال�سحفيني 

اهلته  الفل�سطينية  الثقافة  يف  كبري  دور  له 

يف  الفل�سطيني  الثقافة  وزير  من�سب  لي�سغل 

عهد الرئي�س احلايل حممود عبا�س "ابو مازن". 

الثقايف  الو�سط  يف  وا���س��ع  ب��اح��رام  يخلف  يحظى 

الكثري  يف  ا�سهاماته  اىل  باال�ساقة  فهو  الفل�سطيني، 

من االبحاث والدرا�سات التوثيقية للق�سية الفل�سطينية، 

يتمتع ب�سخ�سية يطغى عليها الدماثة واالدب والهدوء. 

للتميز  الدولية  فل�سطني  ج��ائ��زة  رئا�سة  ل��ه  اوك��ل��ت 

تفرغ  دروي�ش.  حممود  الراحل  ال�ساعر  بعد  واالب��داع 

، وعمل   2012 الر�سمي يف عام  العمل  للكتابة وترك 

اهتمامه  جل  لالطفال،  خا�سة  للن�رش  دار  ان�ساء  على 

يف  للن�رش  البحرية  ب��دار  مكتبه  يف  به  التقينا  االآن. 

احلديث  معه  وكان  اجلديد،  م�رشوعه  اهلل  رام  مدينة 

التايل وحديث عن جممل جتربته الثقافية التي امتدت 

على ما يزيد من �ست عقود:

* تحدثنا عن بداياتك، كيف كانت؟
ال�ستينات من القرن  بداية كتابتي كانت يف منت�سف 

مرحلة  يف  والوطني  الثقايف  وعيي  وتفّتح  املا�سي، 

اأ�ستاذي  �سجعني  النا�رش،  عبد  اأيام  القومي  النهو�ش 

مرحلة  يف  العربية  اللغة  �ش 
ّ
مدر رحمون  اأب��و  �سليم 

خرب�ساتي  عليه  عر�ست  عندما  الثانوية  الدرا�سة 

وكان  الق�سرية،  الق�سة  كتابة  يف  االأوىل  وحماوالتي 

اإّنك تخطو خطوات  الف�سل يف ت�سجيعي، وقال يل:  له 

ا مرموًقا.
ً
واثقة لكي ت�سبح اأديب

حماوالتي  ووا�سلت  االأوىل،  هوايتي  القراءة  �سارت 

اء يف 
ّ
يف الكتابة. كنت اأن�رش خرب�ساتي يف �سفحة القر

ال�سحف املحلية، وكنت اأحلم بالن�رش يف جملة "االأفق 

اجلديد" وهي جملة ثقافية ت�سدر يف القد�ش يف ذلك 

االأردن،  يف  الوحيدة  الثقافية  املجلة  وكانت  الوقت. 

االردنية،  باململكة  ملحقة  وقتها  والقد�ش  وال�سفة 

حوارات

تغريد �سعادة

كاتبة وصحفية من فلسطين

يحيى يخلف: 

هدم اجلي�ش الإ�سرائيلي بلدتي 

فبنيتها يف معماري الروائي 



يف  ا 
ًّ
مهم ا 

ً
دور ولعبت  معروفة،  الأ�سماء  تن�رش  وكانت 

يف  معرفة  ون�رشت  الفل�سطيني،  االأردين  االأدب  تن�سيط 

اآنذاك،  �سائدة  كانت  التي  والفكرية  االأدبية  التيارات 

و�سيمون  �سارتر  وكتابات  ال��وج��ودي��ة  ا 
ً

وخ�سو�س

الق�س�ش  عت 
ّ
�سج كما  �ساغان.  وفرن�سوا  بوفوار  دو 

يف  وقدمت  فل�سطني،  نكبة  عن  عربت  التي  والق�سائد 

غ�سان  عليه  اأطلق  ما  ق�سائد  من  مناذج  الحق  وقت 

دروي�ش  مبحمود  فعرفتنا  املقاومة"،  "اأدب  كنفاين 

اد ورا�سد ح�سني وغريهم.
ّ
و�سميح القا�سم وتوفيق زي

"التوجيهي"، ان�سغلت  عام امتحانات الثانوية العامة 

املنهاج  درا���س��ة  ح�ساب  على  والكتابة،  ب��ال��ق��راءة 

املدر�سي، وقبل االمتحانات ب�سهور، اأر�سلت الأول مرة 

و�رشت  "البطل"،  عنوانها  اجلديد  االأفق  ملجلة  ق�سة 

تن�رشها،  اأن  دون  عددان  منها  ف�سدر  ن�رشها،  اأنتظر 

ظهور  مع  ظهوره  تزامن  عدد  يف  بن�رشها  وفوجئت 

نتائج امتحانات الثانوية العامة، وكنت جنحت مبعدل 

جيد، لكني مل اأفرح لنجاحي يف االمتحانات قدر فرحي 

بن�رش ق�ستي االأوىل يف جملة مرموقة فتحت يل الباب 

ا معروًفا يف االأردن وال�سفة الغربية.
ً
الأكون كاتب

ا، فانتقلت اأحالمي للن�رش يف جملة 
ً
كان طموحي كبري

االآداب البريوتية ذائعة ال�سيت التي ي�سدرها د. �سهيل 

ا يف التجديد واحلداثة، 
ًّ
ا مهم

ً
اإدري�ش انذاك، ولعبت دور

ة. 
ّ
وكان يكتب بها كبار اأدباء و�سعراء ونقاد االأم

الدائرة  من  اخل��روج  يعني  "االآداب"  يف  الن�رش  كان 

قة املحلية اإىل الدائرة الوا�سعة - الدائرة العربية.
ّ
ال�سي

ن�رشت يل االآداب ق�س�سي بعد نك�سة حزيران، كان د. 

وكتابات  كتاباتي  ن�رش  على  ا 
ً

حري�س اإدري�ش  �سهيل 

امتداًدا  الكتابات  تلك  راأى يف  الأّنه  فل�سطينيني  كتاب 

قد  وقتها  وكنت  الهزمية،  على  والرد  املقاومة  الأدب 

�سفوف  اإىل  وان�سممت  الفل�سطينية،  بالثورة  التحقت 

وجتاربهم،  حياتهم  عن  ا 
ً

ق�س�س وكتبت  الفدائيني، 

وهكذا قدمتني "االآداب" للم�سهد الثقايف العربي.

االأوىل  الق�س�سية  جمموعتي   1972 عام  يل  �سدرت 

الفل�سطينيني،  الكتاب  احت��اد  طريق  عن  "امُلهرة" 
الفر�سة  لكن  والنقاد.  القراء  من  باهتمام  وقوبلت 

الق�سة  من  االنتقال  قررت  عندما  يل  اأتيحت  الثمينة 

"جنران  االأوىل  روايتي  وكتبت  الرواية،  اإىل  الق�سرية 

عملت  عندما  ع�ستها  جتربة  عن  وهي  ال�سفر"،  حتت 

املعلمني  دار  من  تخرجي  بعد  واح��دة  درا�سية  ل�سنة 

ا. 
ً
معّلم ال�سعودية  العربية  باملمكلة  جنران  مدينة  يف 

النقاد  من  وجن��اح  اهتمام  من  حققته  مبا  وفوجئت 

�سدارة  اإىل  وقدمتني  ا، 
ًّ
مدوي جناحها  كان  والقراء. 

نعت يف ال�سعودية وطالبت 
ُ
امل�سهد الروائي العربي، وم

امل�سكوت  عن  تتحدث  النها  مبنعها  العربية  ال��دول 

عنه وعن منطقة فيها تعتيم، لكنها انت�رشت وتعددت 

االحتاد  واعتربها  مكان  كل  اإىل  وو�سلت  طبعاتها 

مائة  اأهم  من  واح��دة  العرب  والكتاب  لالأدباء  العام 

رواية عربية �سدرت يف القرن الع�رشين.

النكبة، وكنت شاهدا عليها رغم صغر  ابن  انت   *
المأساة  لتلك  ذكريات  من  تحمله  ما  وقتذاك،  سنك 

وكيف اثرت على مسيرتك؟
اأول ما علق بذاكرة طفولتي م�سهد االقتالع والتهجري 

اخل��ن��اق  ال�سهيونية  ال��ع�����س��اب��ات  اأط��ب��ق��ت  ع��ن��دم��ا 
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اجلنوبي  ال�ساطئ  على  الواقعة  �سمخ،  بلدتنا  على 

بنادقهم  يحملون  الذين  الرجال  كان  طربية.  لبحرية 

بناه  الذي  احلديد  �سكة  مبنى  عند  ويرابطون  العتيقة 

من  واالأط��ف��ال  الن�ساء  اإخ��الء  ق��رروا  قد  العثمانيون، 

البلدة ونقلهم اإىل مكان اآمن، واملكان االآمن كان قرية 

ة عند احلدود االأردنية ال�سورية، التي كانت تبعد 
ّ
احلم

نقاًل  نقلوهم  �سمخ،  بلدتنا  عن  اأميال  ع�رشة  ح��وايل 

موؤقًتا بانتظار دخول اجليو�ش العربية وفك احل�سار، 

رين.
ّ
ومن ثم عودة املهج

يجرها  عربة  في  وأطفالها  العائلة  نساء  لت  ُرحِّ  *
حصان، حشرونا فتكومنا في العربة، وكنت اسمع 
العربة  يجر  الحصان  كان  عندما  والعويل.  البكاء 
بثياب أمي وأنظر  أتشبث  المكتظة، بصعوبة، كنت 
إلى وجهها، وكأني أتساءل: هل هذه التي تسح من 

عينيها دموع أم قطرات مطر؟
العمر،  �سيبقى هذا امل�سهد عالقا بالذاكرة على امتداد 

الرحيل من منفى  ال�ستات، �سنوات  وخ�سو�سا �سنوات 

اإىل منفى. و�ستبقى رحلة الرحيل هذه ماثلة يف الوعي 

ح�سان،  يجرها  عربة  يف  ال�ستات  رحلة  والالوعي.. 

ح�سان عجوز رافقنا يف رحلة اللجوء اإىل مدينة اإربد 

يف االأردن، ومات الجًئا ذات �ستاء ي�سبه ال�ستاء الذي 

اختلطت فيه قطرات املطر بدموع اأمي.

تعلمت يف مدر�سة االأهل ما مل اأتعلمه يف مدار�ش وكالة 

االأهل  الغوث والربية والتعليم، وارتبط ذلك بق�س�ش 

وو�سف  واملحتلة،  ال�سائعة  البالد  عن  وحكاياهم 

البحرية -اأم احلياة- وطيورها واأ�سماكها، واالأماكن، 

من بيوت وعمائر وحقول وب�ساتني و�رشفات ونوافذ، 

وذكريات مفقودة، وغناء ومواويل وفولكلور االأعرا�ش، 

وليايل احل�ساد، وانتظار عجول تولد يف ربيع قادم، 

بطن  ي�سبه  الرقراق  �سطحها  لبحرية  وحنني  واأ�سواق 

الغزالة.

ا من خمزون 
ً
كثري من احلكايا والق�س�ش �سارت جزء

فني يف  ن�سيج  اإىل  بعد  فيما  الطفولة، وحتولت  ذاكرة 

ذاكرة  من  غرفته  ما  هنا  واأذك��ر  ورواياتي،  ق�س�سي 

الطفولة وظهر على �سبيل املثال يف ق�سة "تلك املراأة 

الوردة" ورواية "تّفاح املجانني". 

رافق  جيلي.  اأبناء  رافق  مثلما  الوطني  الهم  رافقني 

يف  اأدر���ش  واأن��ا  رافقني  وكهولتي.  و�سبابي  طفولتي 

تعب  طفولة  كانت  الالجئني،  غ��وث  وكالة  م��دار���ش 

واحلليب  ال�سمك  زيت  حبوب  فيها  ما  اأ�سعب  و�سقاء، 

من  وخيمة  االإجبارية،  البي�ش  ة 
ّ
عج ووجبة  املجفف 

اأ�سود  لوح  يت�سدرها  الهواء،  بها  يلعب  ال�سادر  قما�ش 

واأوالد يجل�سون على ح�سرية وتتعلق على  وطبا�سري، 

وكتب  بدفاتر  حم�سوة  القما�ش  من  اأكيا�ش  اأكتافهم 

واأقالم ر�سا�ش.

* من حديثك عن البدايات وتجربة التهجير ووجع 
النكبة ، كنت مولعا بالقراءة، هذا ما استشفه منك، 

فماذا تعنيلك؟
 عالقتي بالقراءة بداأت عندما كنت يف الثانية ع�رشة. 

وابت�سامة"  "دمعة  كان  طفولتي  يف  قراأته  كتاب  اأول 

جلربان خليل جربان. �سحرين جربان وحببني بالقراءة، 

فالتهمت يف غ�سون اأعوام مكتبة املدر�سة. قراأت اأمهات 

والبيان  وامل�ستطرف،  االأغاين،  مثل  الراث  من  الكتب 

املنفلوطي  ق�س�ش  �سدتني  كما  وغريها.  والتبيني، 

وجنيب حمفوظ وعبداحلليم عبداهلل ويو�سف ال�سباعي. 

ويف وقت الحق، بداأت اأقراأ الق�س�ش املرجمة، فقراأت 

وال�سيخ  موم،  ل�سومر�ست  بن�سات  و�ستة  القمر  رواي��ة 

والبحر لهمنجواي، واملعطف جلوجول، وامل�سخ لفرانز 

مكتبات  من  اأ�سري  و�رشت  اأخرى.  وروايات  كافكا، 

التي  كتابي  و�سل�سلة  ال��ه��الل،  دار  رواي���ات  املدينة 

العاملية،  للروايات  ا 
ً

تلخي�س وتقدم  م�رش  من  ت�سدر 

ديك.  وموبي  نوتردام،  واأح��دب  مدينتني،  ق�سة  مثل 

�ساهم يف تثقيفي بائع الكتب يف �سارع ال�سينما، اأ�سهر 

يعر�ش  كان  "الزرعيني".  وا�سمه  اإربد،  مدينة  �سوارع 

ا م�ستعملة بع�سها ذو قيمة عالية، 
ً
الر�سيف كتب على 

منها.  ثمني  هو  ما  يل  ويخبئ  قليلة،  بقرو�ش  يبيعها 

والعقاد  ل�سالمة مو�سى وطه ح�سني  ا 
ً
كتب واأذكر منها 

والرافعي وعلي اجلارم وغريهم. واىل االن احب القراءة 

واحب الليل الختلي بنف�سي �ساعات طويلة اق�سيها يف 

الكتابة والقراءة.
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* بعد رواية "نجران تحت الصفر"، وما حققته من 
نجاحات كيف تابعت مشوارك ؟

ق�س�سية  جمموعة  كتبت  ال�سفر،  حتت  جن��ران  بعد 

الفدائيني  حياة  عن  الثلج"  ورج��ل  "نورما  عنوانها 

املراأة  "تلك  بعنوان  ق�سة  ون�رشت  لبنان.  جنوب  يف 

ا كبريين، ثم توقفت عن 
ً
الوردة" القت قبواًل واهتمام

كتابة الق�سة الق�سرية، وذهبت اإىل الرواية.

املجانني".  "تفاح  بعنوان  كانت  الثانية  رواي��ت��ي 

غرفت فيها من ذاكرة الطفولة، وغّطت الرواية مرحلة 

مظاهر  و�سورت  النكبة،  اأعقبت  التي  االأوىل  ال�سنوات 

واحل���ارة،  وامل��در���س��ة  م 
ّ
املخي يف  وق�سوتها  احل��ي��اة 

اإذ  الطبقات،   
ّ

وتك�رش االجتماعية  العالقات  ور�سدت 

اإىل طبقة واحدة،  �ساوى اللجوء بني اجلميع، وحولهم 

هي طبقة الالجئني.

عن  احلياة"  "ن�سيد  فكتبت  للرواية،  االنحياز  وا�سلت 

عام  ب��ريوت  وح�سار  االإ�رشائيلي  االجتياح  مرحلة 

الدامور،  م 
ّ
خمي يف  تدور  اأح��داث  خالل  من   ،1982

احلرب،  زمن  يف  بالوح�سي  االإن�ساين  فيها  يت�سابك 

وتوثق لعملية بطولية حقيقية ا�ستطاعت فيها جمموعة 

الغازية  االإ�رشائيلية  القوات  قائد  مفاجاأة  فدائية 

يف  الكتائب  قادة  مع  يجتمع  وهو  اآدم"،  "يكتوئيل 
عمارة داخل الدامور، واالإيقاع به وقتله وقتل كثري من 

املجتمعني وان�سحاب الفدائيني اإىل قواعدهم �ساملني.

دور ثقايف ا�ستثنائي رغم ظروف الثورة

على  اثر   82 في  بيروت  من  للخروج  كان  هل   *
مسيرتكم؟

عام  بريوت  من  الفل�سطينية  الثورة  قوات  خروج  بعد 

اإىل دم�سق، وع�ست يف خميم الريموك  انتقلت   ،1982
ب�سبب  االإبداعية  الكتابة  عن  وتوقفت  عائلتي،  مع 

الوطنية  احلركة  بها  م��رت  التي  القا�سية  ال��ظ��روف 

فتح  تنظيم  يف  االن�سقاق  حركة  ومنها  الفل�سطينية، 

بدعم من النظام ال�سوري، واخلالفات التي ن�سبت بني 

ال�سعبية  "اجلبهتان  الكربى  والف�سائل  عرفات  يا�رش 

العام  االحتاد  يف  انق�سام  حدث  كما  والدميقراطية"، 

للكتاب وال�سحفيني الفل�سطينيني، وكنت اأ�سغل من�سب 

االأمني العام له، واألقت االأحداث بظاللها على اأرواحنا.

ا 
ً
عام وع�ست  عائلتي،  مع  اجلزائر  اإىل  دم�سق  غادرت 

ا�ستطعت،  التحرير،  جبهة  حزب  من  كرمية  ب�سيافة 

بالتعاون مع حممود دروي�ش وعدد من اأع�ساء االأمانة 

�رشيف  ابو  وب�سام  الرحمن  عبد  احمد  منهم  العامة 

ور�ساد ابو �ساور، عقد مومتر توحيدي حقق امل�ساحلة 

واأعاد اللحمة لالحتاد، وكان مقدمة لعقد موؤمتر احلوار 

الوطني والتوحيدي يف 87. وجنحنا كمثقفني يف فتح 

باب الوحدة الوطنية انذاك. 

انتقلت  اجلزائرية،  العا�سمة  يف  اإقامتي  من  عام  بعد 

ا 
ًّ
عام ا 

ً
مدير عرفات  الرئي�ش  عينني  حيث  تون�ش،  اإىل 

لدائرة الثقافة يف منظمة التحرير الفل�سطينية.

مرحلة تون�س

يتحدث يخلف عن مرحلة تون�ش، ففيها عاد اإىل دفاتره 

واأقالمه، وبداأ يخطط لكتابة ثالثية روائية عن ملحمة 

يف  كاملني  عامني  وعمل  الفل�سطيني،  ال�سعب  كفاح 

البحث والتوثيق للتاريخ ال�سفوي والعودة اإىل م�سادر 
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و�سخ�سيات  ملوؤرخني  �سخ�سية  ومذكرات  تاريخية 

قرار  �سبقت  التي  الفرة  عن  واجتماعية  �سيا�سية 

احلرب  رافقت  التي  واالأو�ساع   ،1947 عام  التق�سيم 

منطقة  ذلك  يف  مبا  الفل�سطينية،  االأرا�سي  عموم  يف 

اجلليل ال�رشقي.

يف  �رشع  انه  يخلف  ي�سيف  البحثي،  اجلهد  هذا  بعد 

كتابة الرواية االأوىل من الثالثية، وهي رواية "بحرية 

التي  �سمخ  بلدته  اأحداثها يف  تدور  التي  الريح"،  وراء 

بنيت يف عهد احلكم الروماين، ويعمل اأهلها يف الزراعة 

وال�سيد والتجارة، حيث اإنها كانت حمطة ل�سكة حديد 

احلجاز، مير منها القطار القادم من حيفا والذاهب اإىل 

درعا ودم�سق وحلب.

بلدتي  االإ�رشائيلي  اجلي�ش  هدم  قائال:  يخلف  ويتابع 

مبعمار  بناءها  واأع��دت   ،1948 عام  احتاللها  بعد 

فني توفرت له عنا�رش فنية عالية. من خالل الرواية 

ما  بعد  اأي   ،1990 عام  االآداب  دار  عن  �سدرت  التي 

النكبة والكارثة، ما  اأربعة عقود من تاريخ  يزيد على 

ا مر لكي تكون التجربة الروائية قد 
ً
يعني اأّن زمًنا كافي

اختمرت، وي�ستطيع الكاتب اأن ينظر اإىل احلدث املمثل 

بالنكبة نظرة مو�سوعية يف �رشده الذي يت�سدى ملكر 

التاريخ.

العديد  عنها  وكتب  ح�سًنا،  ا�ستقبااًل  الرواية  ا�ستقبلت 

من الدرا�سات، وفازت بجائزة فل�سطني التقديرية عام 

هذه اجلائزة التي كان يراأ�ش جلنة حتكيمها   ،2000
ال�ساعر الراحل الكبري حممود دروي�ش.

وا�ساف يخلف، كان من املفرو�ش اأن اأجنز اجلزء الثاين 

من الثالثية خالل عقد الت�سعينيات، لكن كانت حركة 

اإذ  احلياة،  اأ�رشع من حركة  املرحلة  تلك  ال�سيا�سة يف 

اأجرتها  ية 
ّ
فوجئنا حينها باالإعالن عن حمادثات �رش

 ،1993 عام  اأو�سلو  يف  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

باتفاقيات  وعرف  املبادئ،  اإعالن  اتفاق  اىل  اأف�ست 

وقوات  وكوادر  قيادات  مبوجبها  عادت  التي  اأو�سلو، 

ومبوجبها  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  اإىل  ع�سكرية 

ا تاأ�س�ست ال�سلطة الفل�سطينية. اأي�سً

ا، وعار�ش االتفاق عدد 
ً
كان االتفاق مفاجًئا و�سادم

من املثقفني والنخب، وكنت واحًدا منهم، حيث ن�رشت 

عدة مقاالت يف ال�سحف تنتقد اتفاق اأو�سلو، وعار�سه 

دروي�ش،  حممود  ال�ساعر  عار�سوا  من  بني  من  ا  اأي�سً

لكن عندما اأتيحت يل ولغريي فر�سة العودة اإىل اأر�ش 

الوطن، مل نردد.

العودة اىل الوطن

عدت  قائال،  الوطن  اىل  العودة  رحلة  يخلف  وي�رشد 

�ستة  ق�ساء  بعد   1994 عام  غزة  اإىل  االأمر  بادئ  يف 

ببايل  خطر  ما  اأول  ولعّل  املنايف،  يف  ا 
ً
عام واأربعني 

�سمخ،  بلدتي  اإىل  وال��ذه��اب  ت�رشيح  على  احل�سول 

�سديقي  ب�سحبة  وذهبت  �سيارة  ا�ستاأجرت  وبالفعل، 

ة، يف رحلة من 
ّ
جهاد قر�سويل – ابو منهل -  ابن طربي

وغرائبية  عجيبة  رحلة  كانت  ة. 
ّ
طربي بحرية  اإىل  غزة 

عام  ون�رشت   1995 عام  كتبتها  رواي��ة  اإىل  لت 
ّ
حتو

1996، وكان عنوانها "نهر ي�ستحم يف البحرية". لقد 
�ساهدت بلدتي التي هدمها االإ�رشائيليون عام 1948 

منتجعات  اإىل  حولوها   
ّ
ثم عاما،  واأربعني  �ستة  بعد 

�سياحية.

وقفت على االأطالل وبكيت. مل يكن من اأثر للبلدة �سوى 

مبنى حمطة �سكة احلديد، ذلك املبنى عثماين الطراز، 

من  ذرفته  وما  م�ساعري  عن  با�ستفا�سة  ت 
ّ

عرب وقد 

دموع يف الرواية.

طربية،  مدينة  اإىل  انتقلنا  �سمخ،  بلدتي  زي��ارة  بعد 

مدينة �سديقي جهاد قر�سويل التي ال تبعد عن بلدتي 

�سمخ �سوى ب�سعة كيلو مرات.

و�سلنا طربية، وتكرر ما حدث معي ل�سديقي ورفيقي 

االأطالل،  على  الوقوف  من  انتهينا  وحني  الرحلة،  يف 

اأتينا.  الزيارة والعودة من حيث  اإنهاء  رف�ش �سديقي 

اليهودية  ال�سيدة  عن  ونبحث  نبقى  اأن  على   
ّ
واأ���رش

طربية.  يف  تعي�ش  النكبة  قبل  كانت  وبريتا  "بريتا". 
كانت تعمل راق�سة يف ملهى الليدو الواقع على �ساطئ 

اجلمال،  وخارقة  �ساحرة  "باالرينا"  كانت  البحرية. 

لكنها  اأبيب،  تل  وخواجات  يافا  اأفندية  وّدها  يخطب 

ا، 
ًّ
ميكانيكي يعمل  "قّدورة"،  ا�سمه  ا 

ًّ
فل�سطيني اختارت 
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اأهايل طربية  واأ�سكنته معها، وتفّهم  فاأحبته وع�سقته 

بعد  ي�ستنكروها.  ومل  العالقة  هذه  وع��رب  يهود  من 

ان�سم  العرب،  طربية  �سكان  وتهجري   1948 ح��رب 

الريموك  م 
ّ
الالجئني، و�سكن خمي "قّدورة" اإىل طوابري 

يف  معه  وعا�ست  بريتا  فلحقته  دم�سق،  �سواحي  يف 

يهودية  �سيدة  اأّن  ال�سورية  املخابرات  خيمته، وعرفت 

وتبنّي  عليهما،  القب�ش  فاألقت  م، 
ّ
املخي يف  تعي�ش 

ولي�ش  وغرام  حب  مو�سوع  املو�سوع  اأن  للمخابرات 

مو�سوع جت�س�ش، فاأطلقت �رشاح قدورة و�سّلمت بريتا 

اإىل ال�سليب االأحمر الذي اأعادها اإىل اإ�رشائيل.

كان �سديقي يريد اأن يلتقي بال�سيدة بريتا، رمبا لي�سم 

رائحة ال�سالم والتعاي�ش.

على  عرثنا  حتى  عنها  نبحث  اأي��ام  ثالثة  اأم�سينا 

منزلها وعرفنا اأنها تزوجت ومل تبارح طربية. و�سلنا 

ة تبدو كما 
ّ
ا البيت وطرقنا الباب، فا�ستقبلتنا �ساب

ً
اأخري

بعد  فيما  عرفنا  الثالث من عمرها،  العقد  اأنها يف  لو 

�سديقي  عائلة  واإّن  باأنف�سنا،  فناها 
ّ
عر ابنتها.  اأنها 

كانت على �سلة بال�سيدة بريتا واأننا اأتينا لزيارتها.

ويف  قلياًل،  عنا  وغابت  ال�سالة،  اإىل  ال�سابة  اأدخلتنا 

القامة  ذات  اجلميلة  ل��روؤي��ة  نتلهف  كنا  انتظارها 

على  �سيدة  ال�سابة  اأدخلت  فجاأة،  بريتا.  املم�سوقة 

وعلى  �سميكة،  نظارة  وجهها  على  متحرك،  كر�سي 

فوجئنا،  بالتجاعيد.  مليء  ووجهها  اعة، 
ّ
�سم اأذنيها 

و�سعق �سديقي، ها هي بريتا يف اأرذل مراحل العمر.

عندما خرجنا، كان �سديقي حمبًطا، ويف تلك اللحظة، 

اأن اأكتب روايتي عن تلك الرحلة؛ "نهر  كنت قد قررت 

قلت  ا،  اأي�سً اللحظة  تلك  ويف  البحرية"،  يف  ي�ستحم 

حمدًثا نف�سي: جئنا نبحث عن ال�سالم، فوجدناه ال يرى 

وال ي�سمع وال يتكلم، ووجهه مليء بالتجاعيد. 

دروي�ش  حممود  هاتف  عن  بحثت  الزيارة،  هذه  بعد 

الذي رف�ش العودة اإىل الوطن حتت راية اأو�سلو. ح�سلت 

بيننا  دار  باري�ش.  يف  وكان  به  وات�سلت  هاتفه  على 

حديث طويل اأف�سى اإىل اقتناعه بالعودة. واأقتطف من 

احلديث جزئية �سغرية، فقد �ساألني اإن كنت زرت بلدتي 

 �ساألني 
ّ
�سمخ و�ساهدت البحرية، فاأجبته ب�"بنعم"، ثم

مل  ا، 
ً
عام واأربعني  �ستة  بعد  فاأجبته:  انطباعاتي،  عن 

ي�ستطع االإ�رشائيليون جر البحرية من مكانها.

ا�سدارات الثالثية 

قبل  �سنوات طويلة  تاأخرت  ويتابع عن جتربته، هكذا 

اأوا�سل كتابة اجلزءين الثاين والثالث من الثالثية  اأن 

التي ا�ستلهمت ملحمة كفاح و�سمود �سعب. فكان اجلزء 

الثاين، رواية "ماء ال�سماء" التي �سدرت عام 2008، 

عام  التي �سدرت  ونار"،  "جنة  رواية  الثالث،  واجلزء 

امتداد  الروايتني  هاتني  ووقائع  واأح���داث   .2011
وراء  "بحرية  رواي��ة  ووق��ائ��ع  و�سخ�سيات  الأح���داث 

الفل�سطيني.  ال�سعب  كفاح  ملحمة  عن  هما  الريح". 

الب�سطاء  الأولئك  واحدة  رواية  هي  الثالث  والروايات 

الذين واجهوا مكر التاريخ.

* لعب المثقفون الفلسطينيون دورا طليعيا في فترة 
وضع  بحكم  استضافتكم،  التي  وبالبلدان  المنفى 
القضية وبحكم وجود حركة تنويرية فلسطينية، فهل 

دوركم اقتصر فقط في البلدان التي تواجدتم بها ؟
امل�رشق  ادب  و�سل  يف  دورا  لعبوا  الفل�سطينيون 

ملتقى  بدعوة  قمنا  بريوت  يف  اننا  واتذكر  واملغرب 

كبري  عدد  امللتقى  هذا  يف  و�سارك  ال�سعري  ال�سقيف 

ب��رادع،  حممد  دنقل،  امل  ال�ساعر  منهم  ال�سعراء  من 

�سيف الرحبي ومثقفني اخرين من الكويت واالمارات. 

فبريوت كانت بابا مفتوحا لكل املثقفني املغلقة يف 

الوقت  ذلك  يف  كان  واتذكر  بالدهم  اب��واب  وجوههم 

وال�ساعرة  يو�سف  �سعدي  منهم  العراق  من  كرث  �سعراء 

ال�ساعرة  عن  واتذكر  عمارة.  عبا�ش  مليعة  العراقية 

مليعة انها كانت مولعة بابو عمار وتكتب له الق�سائد 

يتواجد  قد  التي  الفعاليات  كل  ح�سور  على  وحتر�ش 

فيها. ومرة كتبت ق�سيدة يف مديحه فيها من االبيات:

كل ال�سعوب توحدت يف �سعبه

.... وحدوده انى ت�سري يداه

يدعونه اخلتيار ذاك حلكمة

...... وانا كما الطفل النقي اراه

لوال جاللة قدره لكونه.... رمز الفداء خللتني: اهواه
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التي  البريوتية  ال�سالونات  و�سارت مليعة تلقيها يف 

ابو  اللبنانية  القيادات  �ساألت  مرة  حتى  ت�ست�سيفها 

تذكر  عمله  انتهاء  وبعد  يوم  ويف  الق�سيدة  عن  عمار 

وحممود  ان��ا  طلبي  يف  وار���س��ل  الق�سيدة  مو�سوع 

دروي�ش الح�سار الق�سيدة وعندما احتج دروي�ش على 

ايقاظه ليال النه ينام باكرا رد عليه ابو عمار ا�ستقتلكم 

للميعة.  ا�ستقت  دروي�ش  عليه  فرد  بطلبكم  فار�سلت 

هو  هذا  ان  االخري  ال�سطر  على  معلقا  الق�سيدة  و�سمع 

بيت الق�سيد.

وي�رشد يخلف بع�ش ذكريات ذلك الزمن وليقول ان ابو 

عمار كان يحب امل دنقل وجاء يف ملتقى يف بريوت 

عمار  ابو  وك��ان  املعروفة  ت�سالح  ال  ق�سيدة  ليلقى 

مولعا بهذه الق�سيدة، وعندما علم ان امل دنقل م�سابا 

بال�رشطان خ�س�ش له راتبا �سهريا و�ساعده يف عملية 

العالج. 

ارض  الى  والعودة  المنفى  تجربة  كل  عشت   *
الوطن، فكيف تقيم المشهد الثقافي الفلسطيني االن؟
اننا ن�سهد حراكا كبريا من االدباء وال�سعراء وخا�سة 

الداخل  يف  الفل�سطينية  والثقافة  ال�سباب.  جيل  من 

العالية  الفنية  العنا�رش  فيها  وتتوفر  وتتطور  تن�سج 

يف جو التحدي لالحتالل، وهو ابداع حداثي، ال يعيد 

اىل  وو�سل  املقاومة.  ادب  مرحلة  �سعارات  تكرار 

على  العام  هذا  ويف  العربي،  الثقايف  امل�سهد  �سدارة 

�سبيل املثال، ا�ستطاع عدد من املبدعني ومنهم �سباب 

الو�سول جلوائز عربية وعاملية، مثل البوكر، وغريفني، 

ال  الفل�سطيني  االن��ت��اج  ولكن  زاي��د.  ال�سيخ  وج��ائ��زة 

وان وجدت مراجعات ودرا�سات  نقدية،  ترافقه حركة 

متوا�سعة حوله، ورمبا االقبال من القراء على متابعة 

الذي  املو�سوعية  املعادلة  يكون  الثقافية  االن�سطة 

االدبي  االنتاج  يف  الزخم  وه��ذا  النقاد.  ثغرات  ي�سد 

بفل�سطني االن يذكره بالظاهرة التي برزت يف بريوت 

عليها  واطلق  الثمانينات،  وبداية  ال�سبيعات  خالل 

"ادب الر�سيف"، واعترب حينها حالة مترد على ال�سائد 
النوع،  يظهر  الكم  ولكن  امل��األ��وف.  لك�رش  وحماولة 

وياخذ  دعاية،  اي  دون  طريقه  يجد  االبداعي  والن�ش 

ال�سمني.  من  الغث  متيز  والنا�ش  جماملة،  دون  مكانه 

واخللق  بالفكر  يتمتع  ان  يجب  املثقف  ان  واعتقد 

عنده  من  املميز  والكاتب  �سلوك.  واملثقف  الكرمي 

ح�سور ونحبه النه مبدع.

ال  انها  ال�سعرية،  بوك  الفي�ش  ظاهرة  يحلف  واعترب 

وحماولة  مترد  حالة  عن  تعرب  ولكن  �سعراء،  ت�سنع 

لك�رش املاألوف بو�سائل بع�سها �ساذج وجزء منها جيد. 

وان التكنولوجيا ابعدت النا�ش عن القراءة، ومن يكتب 

عن نف�سه انه �ساعر او كاتب اراه انه مل يقرا ابن خلدون 

يف  اث��رت  ركيكة  عربية  عنه  نتج  ما  وه��ذا  واجلاحظ 

م�ستوى االنتاج.

* ما هو جديدك؟
رواية  و�ستكون  فل�سطني  عن  جديدة  رواية  اكتب  االآن 

على  ا�سقاط  ولكن  التاريخ  اىل  فيها  ارجع  تاريخية 

تاريخية  اح��داث  فيها  املكان،  عبقرية  وعلى  الواقع 

الفل�سطيني  االن�سان  وق�سايا  ق�س�ش  الداخل  ويف 

عبقرية  على  توؤكد  ولكن  التاريخ  تقلبات  على  وتبنى 

املكان التي حتظى بها فل�سطني منذ االزل.

* من هم اصدقاؤك والذين بقيت على تواصل معهم؟
�ساور  ابو  ور�ساد  دحبور  احمد  يل  االقرب  اال�سدقاء 

ان  كما  الثورة،  خالل  التقينا  وقد  خالد  ابو  وخالد 

الربغوثي  دروي�ش ومريد  �سداقتي عميقة مع حممود 

اأهمها  اخرى  �سداقات  يل  وكان  الرمياوي،  وحممود 

مع �سالح خلف وكمال عدوان. ويل معارف كثريون 

يف كل بقاع العامل العربي.

* ما الذي دفعك بعد مسيرة طويلة واالنخراط بالعمل 
السياسي والثقافي وفي تفاصيل القضية الفلسطينية 
المعقدة باالهتمام بأدب االطفال وتنشئ دار البحيرة 
للنشر المختصة بكتب االطفال، فهل يمكن القول انه 

تعبير عن تعبك في التعامل مع الكبار؟ 
رغبت بعد كل هذه امل�سرية ان اتفرغ للكتابة ووجدت 

من هذا امل�رشوع ال�سغري مالذا يل اديره بهدوء ويعنى 

باالطفال جيل امل�ستقبل. 
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ال�ساعر  بنى  كبريين،  و�سرب  ب��داأب 

عمارة  جاكوتيه،  فيليب  الفرن�سي 

جتد  ال  خا�سة،  متفردة،  �سعرية 

�رشاكتها اإال مع نف�سه، اإذ جنح طيلة 

اأن  يف  الطويل  ال�سعري  الدرب  هذا 

االأدبية  التّيارات  عن  بعيدا  يبقى 

وبعيدا  املت�سارعة،  وال�سعرية 

التعبري–  جاز  اإذا  الراهنية–  عن 

اأبرز  من  واحدا  م�سارا جعله  ليخط 

االأ�سوات املعا�رشة. هذا االأمر، رمبا، 

�سل�سلة  يف  م��وؤخ��را  يدخل  جعله 

على  بعد  وهو  ال�سهرية"  "البلياد 
قيد احلياة، اإذ قليلون هم من دخلوا 

هذه ال�سل�سلة وهم ما زالوا يتابعون 

ن�ساطهم الكتابي.

تقراأ  واأن��ت  لك  تتك�سف  داخلية  اأحا�سي�ش  ثمة 

باأن  ثقة،  فيك  تتولد  كما  جاكوتيه،  فيليب  �سعر 

دون زخارف بالغية  يكتب من  اأن  ال�سعر ممكن 

لف  دون  من  نف�سها  تهب  فعبارته،  وبيانية. 

"الواقع" املرئي،  ودوران، كاأنها تبحث عن هذا 

الذي يبحث عنه، لتك�سف له ولنا، هذا العامل غري 

امام  اأننا  االأوىل  للوهلة  تظن  هنا  من  املرئي. 

يف  لكنها  املروكة"،  اخلفيفة  العبارات  "بع�ش 
الواقع، عبارات متتاز بر�ساقة وان�سباط، جعلت 

من عمله ال�سعري "اأحد اأهم االأعمال ال�سعرية يف 

العامل اليوم" )على قول الناقدة مونيك بيتيون.

ال�سعرية،  جاكوتيه،  عبارة  تاأتي  ذل��ك  اأم��ام   

وكاأنها ال تقول ما با�ستطاعتها اأن ت�ساهده. ومن 

ز، ينبغي جيدا، ت�سمية ذلك ب� "االأ�سا�ش 
ّ
هذا احلي

االأخالقي" )Ethique( لهذا ال�سعر. فجاكوتيه، 

املقدمة  يف   – �ستاروبن�سكي  جان  ي�سفه  وكما 

"�سعر  )من�سورات  ال�سعرية  الأعماله  كتبها  التي 

كلمة  هي  احلقيقة  باأن  يخال  غاليمار"(–"ال   /

ي�ساحلها  اأن  "يحاول  وباأنه  حتتها"،  طائل  ال 

ي�ستمد قوته من  �سعره  ال�سعرية الأن  العبارة  مع 

اقت�ساء الدقة".

 هذه الدقة اإذا جاز التعبري، ال نزال نراها وا�سحة 

واحدة  عنوان  ال�سجيج"،  من  القليل  "هذا  يف 

)من�سورات  االأخ���رية  ال�سعرية  جمموعاته  من 

�ستني  من  اأك��رث  بعد  اأت��ت  التي  وهي  غاليمار(، 

فيليب جاكوتيه:

اء طريقتي فـي التاألق  المحّ

تقدمي وترجمة: اإ�سكندر حب�س

شاعر ومترجم من لبنان



الطويلة،  الكتابة. فخالل هذه امل�سرية  عاما من 

ذا  �سعرا  اأو  �سعرا �ساخبا  اأنه حاول  ة 
ّ
مر مل جند 

مل  ذلك،  من  العك�ش  على  بل  متناهية،  ال  �سجة 

ن�سيد  من  "اأعلى  ب�سوت  يتحدث  اأن  اأبدا  يحاول 

عاليا  �سوتا  "يعطي  اأن  الب�سيط"،  الع�سفور 

ليغطي �سمت الطبيعة". من هنا، ومبوازاة ذلك، 

جند اأنه منذ منت�سف خم�سينيات القرن املا�سي، 

كلما   
ُ
�سخت "كلما  العزاء:  االنطباع  هذا  قد كتب 

اأو  امتلكت  قّلما  ع�ست  كلما  باجلهل/  اآم��ن��ت 

هيمنت". جملته هذه من جمموعة حملت يومها 

اء 
ّ

عنوان "اجلاهل"، التي نقراأ فيها اأي�سا: "االحم

طريقتي يف التاألق".

الهروب  اىل  البداية،  منذ  ق��اده  ���اء، 
ّ

االحم ه��ذا 

املجد  ح��ف��الت  ك��ل  وم��ن  االإع���الم  و�سائل  م��ن 

�ستعقد على �رشفه. ومع  التي كانت  واملوؤمترات 

هذا  �سعراء  كبار  من  واحدا  اليوم  يعد  فهو  ذلك، 

بقي  ذلك  ومع  الب�ساطة.  يفهم  ال  ال��ذي  الع�رش 

جاكوتيه خمل�سا لهذا املفهوم يف الكتابة البعيد 

عن كل اأ�سواء مبهرجة، ليدخل عميقا يف وحدة 

اأ�سبه بالتن�سك.

يف �سعره كما يف نرثه، وما من �ساعر اأدرك ذلك 

لهذا  الر�سوخ  عليه  لي�ش  اأن  اكت�سف  منه،  اأكرث 

اأنه  جند  لهذا  الكتابة،  يف  االعتباطي  التق�سيم 

ميكن لعمل جاكوتيه االأدبي اأن يجيب على عنوان 

علينا  لكن  ال�سجة".  من  القليل  "هذا  هذا:  كتابه 

اأن ال نخطئ يف ذلك، اإذ اإن هذه الر�سانة ال ت�سكل 

�سمة ب�سيكولوجية، كما اأنها لي�ست �سنواً لكربياء 

اأكرث  اأمرا  ي�سكل  ذلك  كان  رمبا  به.  معرف  غري 

خطورة، اإذ اإنه يعود للبحث عن احلقيقة. وبخا�سة 

اإذ عدنا اإىل العمل النقدي الذي يتاألف منه اإبداعه، 

كما اإىل الرجمة التي ت�سكل جزءا كبريا من هذا 

العمل، الأننا ال جند اأي اأفق اآخر لذلك كله.

نهايته  اإىل  وي�سل  يغيب  ال��ذي  النهار  يغّلف 

الظّل  منو  داخله  يف  يخترب  يتاأمل،  اإنه  ال�ساعر. 

وتكاثره. لذلك يعيد الكتاب، يف البداية، الت�ساوؤل 

عن موت االأقرباء منه. يتوزعون ما بني االأ�سماء 

املقطوعات  تاأتي  لذلك  �سهرة.  واالأقل  املعروفة 

اإهداء  جمل  مبثابة  وكاأنها  عنهم  يكتبها  التي 

االأوىل.  الكتب  �سفحات  على  تكتب  التي  كتلك 

اإال اأنها اإهداءات حزينة... من هذه االأ�سماء جان 

اإي�سري )1999(، لوي رينيه دي فوريه، يف العام 

اأندريه  التايل، ثم تت�سارع الوترية: بيري لريي�ش، 

كله  ذلك  يف  ثمة  �سيميوين...  برنار  بو�سيه،  دو 

املوت،  اء 
ّ
جر من  واحِلداد  باحلزن  مليئة  �سداقة 

ثمة وعي بالبوؤ�ش االإن�ساين الذي نلم�سه باإ�سبعنا 

يتخطاه  اأن  القلب  الذي يجب على  النب�ش  ، هذا 

الطرف  على  ذل��ك،  م��ن  االآخ���ر  ال��ط��رف  وعلى   ،

املحت�سم، نرى �سيخوخة ال�ساعر التي ت�سكل مادة 

الكتاب العميقة. 

اإال اأن الكتابة ال ت�سكل املادة الوحيدة وال نربته 

بل  االأم��وات/  اأج��ل  من  لي�ست  كلمات  الرئي�سة. 

ال�رشط  هذا  اأبعد،  مكان  ويف   ، العامل  هذا  لعامل 

داخل  يحمل  ملا  اأي�سا  باالأمل  املليء  القا�سي، 

العبارة. ويف ما وراء االأمرين، ال بد اأن جند اأي�سا 

هذا االأمل يف البقاء بعد املوت )من خالل العبارة 

بالتاأكيد( كاأن يقول: ق�سائد كما لو اأنها ملعان 

الطفل  �سحكة  حتى،  اأو   . معنا  كليا  ينطفئ  لن 

تلك الب�سيطة، التي ت�سبه عنقود عنب اأحمر التي 

تنبج�ش وحدها على ال�سفحة وب�سكل كاف. اأبدا 

ما  ليوؤكد  يعود  اأن  ال�ساعر  مهمة  تبدو  ودائما، 

�سرناه يف نظام النور قبل الكارثة

يكتب جاكوتيه عن ال�سجيج باجلمع، هذا القليل 

القلب، قلب  اإىل  من ال�سجيج الذي ال يزال ي�سل 

هذا  ويف  التخفف  هذا  يف  حتى   . تقريبا  ك�سبح 

الذي فيه،  ال�ساعر عن احلميمي  الهروب، يربهن 

موتيفات  عن  التنوع،  عن  اأي�سا،  املتعدد  عن 
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فحول  االندها�ش.  عن  لها،  نهاية  ال  التي  الفرح 

�سيغطي  �سيء  ال  اأن  جند  يدوم  الذي  القليل  هذا 

ال�سائعات االأخرية؛ ما من دمعة واحدة �ست�سو�ش 

مراأى الزمن التي ت�سبح اأكرث فاأكرث

جاكوتيه،  فيليب  كتابة  يف  جنده  اآخر  بعد  ثمة 

وهو هذا التفاعل مع اأعمال املا�سي ومع الكّتاب 

غالب  يف  لهم  وترجم  �سادقهم  الذين  الكبار 

االأحيان: ريلكه، ليوباردي، هندكه.... تفاعل يبدو 

وكاأنه اإعادة قراءة وتعليق حتت تاأثري نور العمر 

الذي يخف. هل لذلك ي�سري اإىل كافكا، يف نهاية 

الكتاب، وبخا�سة اإىل اجلملة االأخرية التي قالها 

جبيني  على  يدك  �سع  امل��وت:  �رشير  فوق  وهو 

للحظة كي تعطيني ال�سجاعة . 

ويف  الكتابة  يف  ال�سفافية  �سجاعة  اأي�سا  اإنها 

من  نرى  اإذ  كاتبه،  ي�سبه  �سعر  اأي�سا  هو  احلياة. 

حتى  �سيء  كل  ت�سق  التي  ال�سفافية  هذه  خالله 

راأ�سا  النور االأخري. نور لكلمات تذهب  اإىل  ت�سل 

اإىل ملعانها ولتهرب اإىل البعيد كي تنتظر قارئا 

التي  ال�سالبة  عند  التوقف  يف  يرغب  ال  تائها 

ترهق الكتابة يف كثري من االأحيان.

ملتعة  �سببا  لي�ست  جاكوتيه،  قراءة  اإن  بالتاأكيد 

فقط، بل تعود لتطرح علينا ال�سوؤال الكبري، �سوؤال 

الكتابة احلقيقية.

"مودون"  مدينة  يف  جاكوتيه  فيليب  ول��د 

)�سوي�رشا( عام 1925، وبعد درا�سته لالآداب يف 

جامعة "لوزان"، عا�ش لعدة �سنوات يف باري�ش، 

زواجه  وبعد  "مريمو"،  من�سورات  حيث عمل يف 

يف  "غرينيان"  مدينة  يف  ا�ستقر   ،1953 عام 

"الدروم".
منها  ال�سعرية  املجموعات  م��ن  العديد  ن�رش   

و"اجلاهل"  االأ�سجار"  حتت  و"نزهة  "البومة" 
عمل  كما  الكثري.  وغريها  و"درو�ش"  و"هواء" 

كبرية  م�ساهمات  له  فكانت  الرجمة  حقل  يف 

وريلكه  هولدرلني  من  كل  اأدب  نقل  يف  وفعالة 

الفرن�سية.  اإىل  واأونغاريتي وهومريو�ش  وموزيل 

اإذ  العربي،  القارئ  عن  غريبا  لي�ش  وجاكوتيه 

التي  املختارات  منها  ترجمات  عدة  له  �سدرت 

العربية كاظم جهاد و�سدرت  اإىل  اأعدها ونقلها 

عن املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش

 هذا احلوار الذي نن�رشه هنا مع ال�ساعر، يتاألف 

ويف  معه،  اأجريت  ح��وارات  عدة  من  الواقع  يف 

االأدبية"  "املجلة  وهي   – وجملة  �سحيفة  غري 

اأكتيف"  و"كولتور   ،)2005 عام   6 �سهر  )عدد 

"لونوفيل  2014(، واأ�سبوعية  8 عام  )عدد �سهر 

اوب�رشفاتور" - اإال اأين ارتاأيت اأن اأجمع االأ�سئلة 

وحدة  وكاأنها  لتبدو  واحد  �سياق  يف  واالأجوبة 

الكتابة  تفا�سيل  على  تطّل  اأن  حت��اول  واح��دة، 

عنده. 
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احلوار: 

* منذ متى وأنت تعيش في غرينيان؟ 
 ** و�سلت اليها عام 1953، �سنة زواجي. جئت، 

�سنوات   7 لتم�سية  �سوي�رشا،  يف  درا�ستي  بعد 

�سوى  متاع  من   
ّ

ل��دي يكن  مل  حيث  باري�ش،  يف 

ق�سائدي. من غري املجدي اأن اأقول اإنه، مع ما كنت 

 االقامة يف 
ّ
اأك�سبه من عملي كمرجم، توجب علي

الريف. بحثت )مع زوجتي(، يف البداية، عن منزل 

قرب البحر، ومن ثم توقفنا يف غرينيان، يف وادي 

قد  جنيف(  من  )وهما   
ّ

وال��دي كان  حيث  ال��رون، 

اأقاما لعدة مرات هنا.

أراضي  الى  سويسرا،  الى  تعد  لم  لماذا   *
غوستاف رود، معلمك في "الحلولية"، والذي 
متناه  غير  بشكل  مّشاء  "كان  بالقول  تصفه 

وأكثر وحدة مّما كنُت عليه"؟ 
ال�سعب  من  اقت�سادي.  �سبب  ثمة  اأي�سا،  هنا   **

اأن يعي�ش املرء من قلمه يف بلد مو�رش حيث كان 

ر 
ّ
 اأن ا�سبح ا�ستاذ مدر�سة، وهذا ما ُقد

ّ
يتوجب علي

لدرا�ستي اأن تقودين اإليه. 

تخّصك،  شاباز،  لموريس  جميلة  كلمة  ثمة   *
يقول فيها: "كان يمكن لفيليب أن يكون أفضل 
استاذ جامعي، لكن لو ترك له أن يبقى ألمنيته 

لكنه أصبح، أليف الريف"؟ 
** مل يكن التعليم ي�ستهويني حقا. لي�ش من طبعي 

اأعطي الدرو�ش. يف فرن�سا، ارتبطت مع �سعراء،  اأن 

على  �ساعدتني  اإنها  اأقول  ان  اأ�ستطيع  ب�سداقات، 

كتلك  حقيقية،  اأ�سياء  قراأت  باري�ش،  يف  الكتابة. 

اأحببت  لريي�ش.  بيري  اأو  تارديو  جان  كتبها  التي 

موا�سل  غ��ري  ك��ان  لكنه  رود،  غو�ستاف  ك��ث��ريا 

بهما  غادرت  التي  وال�رشعة  ال�سهولة  فان  للنقد. 

م�سقط راأ�سي، تظهران وعلى العك�ش من العديد من 

 باأنه مل يكن لدي اأي ارتباط قوي، فاأنا ال 
ّ
مواطني

)املكتوب  الروماندي  ال�سوي�رشي  االأدب  اأنتمي اىل 

بالفرن�سية(. منذ ذلك الوقت مل اأ�سعر باأي حنني اىل 

اآخر  انقطعت  رود،  غو�ستاف  موت  مع  "الفوروا". 
�سالتي مع موطني.

* ما كانت عليه ردة فعلك بهذا االعتراف الكبير 
الذي ُمنح لك مؤخرا، وبخاصة االعتراف بعملك 
األطروحات  بالطبع  نذكر  أن  بّد  وال  ككاتب؟ 
هذه  نعرف  بكثرة،  تتناولك  التي  الجامعية 
الحميمية في شعرك كذلك نعرف التواضع الذي 

تحليت به طيلة مسارك الشعري؟
** كّل كاتب ي�سعر بال�سعادة حني يجد �سدى ملا 

البداية.  يف  ذلك  ينتظر  ال  كان  واإن  حتى  به،  قام 

يكتبه.  ومبا  بنف�سه  ي�سّك  �سخ�ش  اأنا  نعرف،  كما 

 
ّ
مر على  مت�ساعدة  كانت  التي  االأ���س��داء،  ه��ذه 

ال�سنني، كانت ت�سكل راحة، ولكنها راحة للحظات، 

ال�سك. بالرغم  اأعود الأ�سقط يف  اإذ �رشعان ما كنت 
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 اأن يثري 
ّ
من كل �سيء، هذا اال�ستقبال )لعملي( ال بد

الن�ساط، موؤثرا. اأما يف ما يخ�ش االأعمال اجلامعية، 

ف�ساأ�سيف باأين �سخ�ش مل يكن يحب ال التعليقات 

وال التحليالت، اأ�سعر اأحيانا باالنزعاج جتاه اأولئك 

لدرجة  كتبي  يدر�سون  وهم  الوقت  يق�سون  الذين 

واحلكم  قراءتها  ذلك  بعد  باإمكانهم  يعود  ال  اأنهم 

قال  ريلكه  اأن  اأذكر  يتمنون..  كانوا  مثلما  عليها 

اأعتقد  اإنه مل يقراأ ما كتب عنه مطلقا. ال  ذات يوم 

اأن ذلك االأمر كان �سحيحا، واإن كنت اأظن اأنه بقي 

بالقرب من هذا املبداأ اأي انه كان "يت�سفح" الكتب 

التي خ�س�ست عنه.

يخ�ش  ما  يف  وبخا�سة  اع��راف،  اأي  يف  اخلطر   

من  تخرجك  انها  واملعمقة،  العميقة  الدرا�سات 

عملك ومن نف�سك، كما اأنها جتعلك تنظر اإىل نف�سك 

اأن  ميكنه  خطرا  ي�سكل  االأمر  اأن  اأظن  اخلارج.  من 

على  اأبقى  لذلك  بال�سلل،  اخلا�ش  عملك  ي�سيب 

م�سافة منها. اإن قراأت اأو ت�سفحت هذه الدرا�سات، 

فذلك بطريقة �رشية جدا، وبنية اأن اأن�ساها باأ�رشع 

ب�رشعة  الأن�سى  طريقة  اأ�سهل  وذلك  ممكنة،  طريقة 

مواجهته  علينا  حقيقي  خطر  اإنه  واجليد.  ال�سيئ 

بابت�سامة اإذ لي�ش تعذيبا.

* ثمة مالحظات تكونت لدّي نابعة من حوارات 
في  لتبريرك  انتباهي  ومن  مؤخرا  بها  قمت 
أحيانا  تعطيني  مؤخرا،  نشرته  لما  خياراتك 
لك،  "وهبت"  جديدة  حرية  ثمة  بأن  االنطباع 
تشكل  كانت  التي  الذاتية  "الرقابة"  إلى  قياسا 
أمرا طبيعيا بالنسبة إليك، إذ تتراءى اليوم أنها 
بعملك  االعتراف  هذا  يساهم  ألم  وطأة.  أخف 
في  ساعدك  هل  بذلك؟  اليوم  أوضح  يبدو  الذي 
نشر أو إعادة نشر نصوص شخصية تعود إلى 

الماضي...؟
** اأجل، اأعتقد اأن ذلك قد لعب دورا يف هذا االأمر، 

العمر.  ب�سبب  ما   
ّ
لهم عائد  ذلك  اأن  اأظن  كنت  واإن 

االأ�سياء،  ببع�ش  النظر  اإعادة  اإىل  باحلاجة  �سعرت 

وبخا�سة  املعاين،  من  مبعنى  بجردة  اأق��وم  ب��اأن 

عناية  رحيلي(  )بعد  لغريي  اأترك  ال  اأن  يف  رغبت 

�رشه  اأعرف  خمطوطة.  بقيت  التي  الن�سو�ش  ن�رش 

اجلامعيني، اأحيانا ورعهم جتاه اأي اأق�سو�سة ورق! 

اأوراق  على  معي  عمل  ال��ذي  غيزان  جيلبري  اأذك��ر 

غو�ستاف رود يف كاروج، مل يكن يرغب حتى يف 

رمي فاتورة مطعم. اأف�سل اأن اأختار بنف�سي ما اأراه 

ي�ستحق اأن ين�رش بعدي.

* أرغب، ولكي تسمح لنا في القبض على هذه 
النظرة التي تحملها عن حياتك كإنسان وكاتب، 
بالنسبة  التي كانت مهمة  تتذكر األمكنة  في أن 
إليك: بأي معنى لعبت األمكنة التي عشت فيها 
أو التي زرتها دورا في كتاباتك )أمكنة الطفولة، 
سويسرا، باريس، غرينيان، ايطاليا، اليونان(...
بطريقة  االأمر  هذا  على  جتيب  كتبي  اأن  اأعتقد   **

املكان،  هذا  "غرينيان".  يخ�ش  ما  يف  وا�سحة 

بطريقة غري متوقعة، كان م�سدر العديد من الكتب 

اأو باالأحرى وهذا االأهم م�سدر التجربة التي غّذت 

هذه الكتب والتي كانت م�سدرها املحدد. من هنا، 

ي�سكل هذا املكان اإذاً، طليعة االأمكنة االأخرى كلها. 

باأين  دائما  �سعرت  فقد  ال�سفر،  يخ�ش  ما  يف  اأما 

اأقل  بطريقة  اأو  ت�سنعا  اأكرث  بطريقة  عنها  اأحتدث 

�رشورية، الأين لن اأتخ�سب طويال بهذه االأمكنة.

 اللجوء 
ّ
يف ما يخ�ش طفولتي، اأعتقد اأنه يجب علي

مل  لكثريين،  خالفا  نف�سي.  خارج  من  حتاليل  اإىل 

يل  بدا  االأحيان،  معظم  يف  الطفولة  تلك  اإىل  اأع��د 

اأن لدي �سيئا اآخر الأقوم به، اإذ مل يكن يهمني هذا 

االأمر. ويف ما يتعلق بعملي ال�سعري اأ�سعر باأن ذلك 

 
ّ
عيني اأن  اأعتقد  العمق،  يف  له.  ق�سوى  اأهمية  ال 

ذلك  فقبل  )غرينيان(  هنا  اإىل  اأتيت  حني  تفتحتا 

كانت االأمكنة اأقل حتديدا. اأق�سد بهذا، ومع اعرايف 

اإيطاليا لعبت دورا كبريا، لي�ش كبلد واأماكن،  باأن 

هي  اإيطاليا  واالأ�سدقاء.  والنا�ش  اأي�سا  اأدبها  بل 

اأي�سا  اليونان  وفرن�سا.  �سوي�رشا  بعد  الثالث  بلدي 
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اأكرب  وب�سكل  اإليها،  �سافرت  مهمًا حني  لعبت دوراً 

هي  معها  فعالقتي  اأق��ل  زرتها  التي  اأملانيا  من 

عالقة اأدبية حم�ش.

 * هل هناك أمكنة متخيلة، محلومة أو ضائعة، 
تسكنك بطريقة معينة؟

اإال عن  اأكتب  اأن  باأنه ال ميكنني  اأظن  اأعتقد.  **ال 

االأح��الم  عن  وبعيدا  ومعي�سة.  حم�سو�سة  اأ�سياء 

�سخ�ش  اأين  اأعتقد  ال  "الدفاتر"،  يف  امل��وج��ودة 

يتخيل.

 –  1995  – "دفاتر  كتابك  في  نتفاجأ   *
1998"، بعدد األحالم التي حلمتها كما بالدقة 

التي تعيد فيها كتابتها؟ 
فاأكرث،  اأكرث  قامتا  ي�سبح  اأكتبه،  ما  اأن  اأ�سعر   **

االأحزان املتعاقبة التي عرفتها ت�سم كتبي، حتيلها 

النظرات  اكرث  اأمتلك  ان  اأحاول  اأنني  بيد  متنافرة. 

واأعرف  هذا  االحالم  ح�سور  جبنا.  واأقلها  برودة 

كان  رمبا  جدا،  قوية  كانت  باأنها  اأحتقق  مل  باأنني 

طريقة مللء الفراغ.

اأ�سبحت  الطبيعة  التي تثريها  الده�سات  اللقاءات،   

النظر.  يتعب  ال��زم��ن،  مع  االأم���ر.  واق��ع  يف  ن��ادرة 

الذاكرة اأي�سا، اإال انني اأ�رشع يف ت�سجيل القليل الذي 

اأنقذه من حياتي النهارية اأو الليلية. من مّدة، زارين 

بع�ش املرجمني االأملان، كانوا يبحثون يف لغتهم 

عن معادل لعنوان احد كتبي "دفر اخل�رشة". عبثا، 

اأ�سجله.  العنوان بدقة. اال انني مل  ذات ليلة، وجدت 

وعندما ا�ستيقظت، كان من امل�ستحيل تذكره.

الكبيرة  المراكز  خارج  عيشك  أن  تعتقد  هل   *
سمح لك بطريقة ما بأن تحمي نفسك من بعض 

التأثيرات؟
مل  وفكرية(  )اأدب��ي��ة  ��ارات 

ّ
ت��ي هناك  بالتاأكيد   **

لكن  كثريا،  عني  غريبة  كانت  الأنها  لها  اأتعر�ش 

�سخ�ش  اأنني  ومبا  باري�ش،  يف  اأن��ه  اأي�سا  واحل��ق 

اأكون يائ�سا  اأكرث من غريي الأن  قلق، كنت معر�سا 

بو�سوح  اأتذكر  هذا  اأروي  واأن��ا  البع�ش.  جراء  من 

خمتلفا  ك��ان  ال��ذي  ب��وجن،  فرن�سي�ش  مع  لقاءاتي 

طويلة.  ل�سنوات  ا�ستمرت  له  �سداقتي  اأن  بيد  عني، 

�سحيح اأين كنت معر�سا "لل�سلل" من قبل رجل مثله 

من  ب�سعره،  يقني  �ساحب  كما  �سلطة  �ساحب  وهو 

عن  بذلك  اأبتعد  كنت  "غرينيان"،  اإىل  جميئي  هنا 

امل�سافة  اتخذت  اأين  اأعتقد  النهاية  يف  التاأثريات. 

املطلوبة.. اأحب اأن اأ�ستعمل ا�ستعارة ال�سمعة: اإن كّنا 

�سم�سا، فاإن �سعاعنا يفر�ش نف�سه، لكن اإن كنا ن�سعر 

باأننا نر�سل نور �سمعة، فعلينا اإذاً اأن نحمي اأنف�سنا، 

خ�سية من اأن تطفئنا اأي نفحة.

التي أجريت  الحوارات الصحفية  * قلت في أحد 
أكثر  إيجابية  تكتب أشياء  إنك  قبل سنوات،  معك 
التطور،  هذا  لنا  تشرح  أن  بإمكانك  هل  فأكثر. 
أكبر تشعر بها في داخلك،  ناتج من ثقة  هل هو 
هل ثمة طمأنينة داخلية، بعيدا عن أحداث العالم 

الخارجية؟
اأن يتم تكذيب  اإذ ميكن  من اخلطري دوما قول ذلك، 

األيمة متفرقة، خارجة عنا  اأحداث  ذلك الحقا، عرب 

يف  خماطرة  ثمة  وهنا  اخلا�سة،  حياتنا  عن  اأو 

يف  النقطة.  بهذه  جدا  حذر  اأنا  اليوم  نتناق�ش.  اأن 

ثمة  باأن  انطباع  لدي  توّلد  ما،  حلظة  ويف  الواقع، 

خفة ما اأو لنقل طماأنينة اأكرب، بيد اأن االأمر مل يعد 

اأكرث  املوت  مع  نتواجه  اإننا  االأ�سياء،  بقوة  هكذا. 

الن�سف  وه��ذه  العمر،  هذا  يف  ن�سبح  حني  فاأكرث 

يف  الواجب  تزعزعنا.  اأن  اإال  ميكنها  ال  يقينيات 

كتابة اأ�سياء اأكرث �سوادا تاأتي لتناق�ش هذا االأمل اأو 

من  نف�سها  لتفر�ش  تعود  بالو�سوح  املحاولة  هذه 

جديد. يراءى يل مع ذلك اأنه من املهم اأن ال نراعي 

هذا ال�سواد، وهذا ما ي�سكل اليوم مر�سًا منت�رشاً. يف 

االأدب، بخا�سة، يراءى يل اأنه اإن كان لدينا اأ�سياء 

نقولها.  اأن  علينا  الواجب  فمن  نقولها،  لكي  منرية 

اإنها م�سكلة اأخالقية. لكن بالطبع مع التحفظ الدائم 

باأن ال يكون هذا الو�سوح م�سنوعا كي جنيب على 
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احلاجات  ت�سبه  ال  جدالية  حاجة  على  اأو  تطلعات 

االأخرى. هنا اأي�سا يطرح مو�سوع االن�سباط نف�سه.

الشعر،  فقط  ليس  تقرأ،  تزال  ال  وكأنك  تبدو   *
وانما روسو وبروست وهوغو.. 

موؤخرا،  معي  حملت  القراءة.  اأعيد  انني  لنقل   **

قطارا  ك��ان  ان��ه  اال  ب��ل��زاك.  كتب  اح��د  القطار،  يف 

يتنا�سب  انه  بلزاك.  من  اأ���رشع  ي�سري  كان  �رشيعا، 

مع االحداث الثقافية الراهنة، اال ان ذلك ال يهمني. 

لقد  معا�رشي.  على  الأت���ردد  الطاقة  ل��دي  يعد  مل 

اع��ادة  االآن  اأح��اول  م�سى.  فيما  برو�ست  �سحرين 

يف  هناك  باأن  يل  يراءى  �سانتوي«.  »جان  قراءة 

تفاح  �سجر  بحقل  يتعلق  ما  ويف  ال�سفحات  بع�ش 

فهما  هناك  ب��اأن  بروتاين  منطقة  يف  بعا�سفة  او 

عميقا ملا هو عليه ال�سعر. بخالف ذلك، مل اأقراأ ابدا 

«البوؤ�ساء» انه كتاب وبالرغم من �سذاجته ومبالغته 

اإياه. من ثم غرقت يف  اأذهل الروائي الذي ل�ست  قد 

ق�سائده، وبخا�سة، تلك املده�سة التي حتمل عنوان 

«روؤى دانتي» التي ال عالقة لها مع البوؤ�ساء. غريبة 

هوغو،  اىل  متاأخرا  املجيء  يف  الطريقة  هذه  هي 

كان  رمبا  والالحمدود.  والظلمات  ال�سباب  مراقب 

ذلك عائدا اىل اننا يف �سبابنا مل نكن نقراأه. اآلهتنا 

كانت بودلري ورامبو وماالرميه. كنا نقراأ هولدرلن 

ولي�ش غوته. كنا �سبانا. 

* أما زلت ترغب في الترجمة؟ 
** الرغبة، نعم، ولكن لي�ش لدي الطاقة. لهذا رف�ست 

ان اأعمل على الطبعة اجلديدة من «رجل بال �سفات» 

اأترجم  ان  متعة  احيانا  اأق��اوم  ال  انني  بيد  ملوزيل 

قراأت «11  ايطاليا،  الق�سائد. موؤخرا، يف  باقة من 

�سوناته» جليوفاين رابوين، وهو �ساعر معا�رش من 

اىل  ان عدت  ما  انني  لدرجة  اأحببتها جدا،  ميالنو. 

غرينيان، حتى ترجمتها. لنقل انها اندفاعة ل�سيء 

ق�سري. 

إليهم  تمت  الذين  جيدا،  معاصريك  نعرف   *

تفضيلك  نعرف  كذلك  رود(،  )كما  ما"  "بأخوة 
ألعمال تعتبرها أساسية )كما هولدرلين(. لكن ما 

هي القراءات األولى التي وسمتك؟
لكن  �سغري.  واأنا  الكتب  من  "التهمت" الكثري  لقد    

وهما  ذاكرتي  يف  حا�رشين  بقيا  كتابان  هناك 

"مي�سال �سروغونوف" )جلول فرين( بطبعة  كتاب 

دار هيتزل )والتحديد هنا اأ�سا�سي الأن ر�سوم الكتاب 

بها  تعلقت  التي  الدرجة  بنف�ش  به  اأتعلق  جعلتني 

بالن�ش والبطل(. فهذا ال�سابط النبيل والبا�سل كان 

يت�سابه – عندي – مع "اأتو�ش" – فار�سي املف�سل 

ما بني فر�سان "دوما" )الفر�سان الثالثة(.

 اأما الكتاب الثاين – والتي كانت ر�سومه م�ستوحاة 

بطريقة كبرية من املنمنمات الفار�سية، على الرغم 

فرين،  كتاب  ر�سوم  من  جودة  اأقل  كانت  اأنها  من 

لكنها اأي�سا �ساهمت ولدرجة كبرية، يف ت�سلط الن�ش 
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على روح الطفل الذي كنته – فقد كانت خمتارات من 

حكايات "األف ليلة وليلة". لقد دخل، من خاللهما، 

كل من رو�سيا وال�رشق اإىل اأحالمي، بطريقة كثيفة. 

كثافة، ا�سفها طوعا، بالكثافة املغناطي�سية.

ا�ستح�رشت،  ع�����رشة،  ال�ساد�سة  يف  كنت  عندما   

وملرات عديدة، لقائي مع كتابة و�سخ�سية غو�ستاف 

رود. يف الواقع، كنت اأقراأ واأكتب ال�سعر – عمليا – 

�سلفا،  مهياأ   – بالتاأكيد   – اإذاً  كنت  طفولتي.  منذ 

لالكت�سافات التي �ساعدين على القيام بها، منذ �سن 

الرابعة ع�رشة، ا�ستاذ اللغة اليونانية.. وما بني �سن 

اخلام�سة ع�رشة وال�سابعة ع�رشة – اأي خالل احلرب 

– ارتفعت يف اآفاقي، جمموعة من الكواكب الكبرية، 
كاآخيل وكلوديل وريلكه وراموز ورامبو وماالرميه 

وبدودلري ودو�ستويف�سكي. لي�ش لدي اليوم اأي �رشاهة 

مماثلة، فقراءتي، اأو قراءاتي املعادة، ال تخ�سع الأي 

غوته  اكت�ساف،  واأعيد  اأكت�سف  االآن،  فاأنا  منهج. 

مكان  اإىل  تاأخذين  احلالية  فاملو�سة  وكالديرون. 

لذلك  اإعادة قراءة املقربني واملعا�رشين.  اإىل  اآخر، 

اأدب هرني توما�ش بالكامل. وواقع االأمر، لقد  اأقراأ 

رافقني خالل حياتي.

* أليس هناك اليوم، مادة لكتاب تأمالت جديدة، 
عن الشعراء المقربين؟

اإذا  الفن"؟  ربة  "اأحاديث مع  اأكمل كتاب  اأن  **اأي 

الهوة  اأردم  فلكي  بذلك،  القيام  اأ�ستطيع  كنت  ما 

التي خلفها غياب جورج �سحادة ودي فوريه ولكي 

بول  اأمثال  اآخرين،  مع  واحد،  كتاب  يف  اأدخلهما، 

مي�سال  لومري وجان  بيري  ريدا وجان  دورو وجاك 

فرانك..

أفلوطين، هل لكي تظهر  * غالبا ما تتحدث عن 
تمايزك؟ هل تلجأ – دوما – إلى األعمال الفلسفية؟
الذي  االح��رام  بذلك  �سبيه  للفل�سفة  **اح��رام��ي 

نكنه للذي يتجاوزنا. اإ�سافة على ان قراءاتي – يف 

هذا املجال – تبقى متذبذبة. فاأنا اأحاول الو�سول 

اأين  من  الرغم  على  هادغر،  عند  وا�سحة  فكرة  اإىل 

قاربته يف املا�سي – بالطبع – ب�سبب هولدرلني. 

كما اأحاول اأن اأكت�سف هيغل اأو �سبينوزا. لكن �سيئا 

اأوقفني وال�سبب ال ميكن اأن يكون الك�سل اأو النق�ش 

يف القدرات..اإن قراءات مماثلة، اإذا ما قمت بها، من 

املمكن اأن ت�سبح واقعا للقراءات الروحانية )وهنا 

اأي�سا اأ�سعر باأنني اأ�سيع ب�رشعة..(

* تقول "ال يمكننا أن نكتب يوميا وفي ساعات 
منتظمة".. لكنك شيدت عمال مهما ومتنوعا في 
إتمام هذا  تستطيع  تدبرت وقتك كي  كيف  شكله. 
مقالة(   651 مجموعه  )ما  المهم  النقدي  العمل 
هوميروس،  )أفالطون،  الترجمة  إلى  باالضافة 
أونغاريتي،  ليوباردي،  هولدرلين،  موزيل، 

ريلكه..(
** يف احلقيقة، مل اأتدبر �سيئا. و�سوؤالك هذا، اعذرين، 

هو من االأ�سئلة التي ال تهمني. اإنها الظروف، ظروف 

تاأمني لقمة العي�ش.. كما اأن ال�سدفة، اأحيانا، تتحكم 

القيام  اأ�ستطع  لكني مل  ال�سفر،  اأف�سل  باأيامي. كنت 

ال�سياحة  قذارة حتول  ثمة  واليوم،  مدعوا.  اإال  بذلك 

اإىل �سناعة، ما ي�ساعدين على البقاء يف منزيل، من 

دون كثري ندم. لذلك، اأقراأ مبتعة كبرية، كتب الرحالة 

املتجولني  وكتب  بوفييه،  نيكوال  مثل  احلقيقيني، 

مثل بير هندكه.

* تتساءل في كتابك "La Semaison " بأنه "هل 
من الممكن االعتقاد بأن الهوس اإلنساني بالنظام 
في مختلف المجاالت، هو عديم المعنى؟ إننا نحب 
أن نتعرف إلى النظام الذي اتبعته في حياتك. وقبل 

كل شيء األسس التي قادتك في تأليف كتبك؟
�سعر  �سل�سلة  يف  املن�سور  ا�سعاري  كتاب  اإن   **

اأق�سيت  �سعرية،  خمتارات  كتاب  هو  غاليمار،   /

باقي  من  اأق��ل،  ب�سكل  اأحبها  التي  الق�سائد  عنه 

اإىل  بالن�سبة  اأما  منها.  يتاألف  التي  املجموعات، 

هند�سته، فهذا اأمر مل ي�سغلني اأبدا. لقد "بنى" نف�سه 

اإىل  منقاد  واأن��ا  ني  
ُ
ب االأحيان،  غالب  يف  بنف�سه، 
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اإىل  بالن�سبة  ذاته،  االأمر هو  واالأيام.  ال�سنني  حركة 

حياتي، التي هي ثمرة، كما باقي احليوات، لقد كانت 

"النية" وال�سدف،  – ما بني  – واعتقد هذا  تن�سيقا 

هل  �سغوطات،  لعدة  واخل�سوع  االختيار  بني  ما 

�ست�ساحمني اإذا ما توليت، اليوم، حول هذا النكو�ش 

لو�سوح  مك�سبا  االأمر،  �سيكون  رمبا  تتمناه؟  الذي 

النهار، اأو عند ال�رشورة، مك�سبا للكتب.

أقصيت  متصاعد".  "فقر  قصة  ِشعرك،  قصة   *
عنه بالغة األشكال الدقيقة والتمرينات "اآللية" 
كما أنك ال تحب الجمالية الجذابة. كيف إذا، تصبح 

ماهية الشعر؟
 
ّ
علي تطرحها  التي  االأ�سئلة  هذه  يف  اأي�سا  هنا   **

تنق�سني  كانت  درجة  اأي  اإىل  اأكت�سف  يجعلني  ما 

يحاولون  التي  الظواهر  من  الرغم  على  اجلدية، 

اعارتي اياها. اإنها تك�سف يل، اإىل اأي درجة مل اأكن 

اأفكر جيدا، اإىل اأي درجة، كان االأمر خطاأ اأم �سوابا. 

يف   )Sonnets( "�سونيتات"  هناك  حال،  اأي  يف 

كتاب "البومة" )L'effraie( وبع�ش علم العرو�ش 

عندي  كان  ما  واإذا  "اجلاهل"  كتاب  يف  املنتظم 

قراءاتي  على  باعتقادي،  ذلك،  فمرد  االأ�سكال،  هذه 

�سبيل  على  توما�ش،  ه��رني  مثل  لكاتب  الكثرية 

)على  – كثريا  – يومها  االأم��ر  يل  راق  لقد  املثال. 

– خالل حياتي  يوما  يكن هناك  اأنه مل  من  الرغم 

اأو خمتلفة،  اأ�سكاال جديدة  اأخرع  اأن  فيه  – فكرت 
ال�سحيح  ومن  املوجودة(.  االأ�سكال  عن  بب�ساطة، 

اأهتم بالتربيرات  اأن  اليوم، - ومن دون  اأنه  اأي�سا، 

الئقة.  "�سونيته"  اأكتب  اأن  اأ�ستطيع  ال   – النظرية 

وملاذا ذلك؟ ال اأعرف. رمبا �ساأفقد ال�سواب.. اإذا ما 

اأي�سا، لالآخرين  اعرفت باأين �ساأترك هذه امل�ساألة، 

الذين يرغبون بحلها.

 اأعرف جيدا – منذ اأن قيل ذلك يف مكان ما – باأن 

كتاب مثل "هواء" )ي�ستعمل جاكوتيه كلمة "هواء" 

فيه،  اأقطف  اأن  ا�ستطعت  وحيث  اجلمع(  ب�سيغة 

وب�سكل خا�ش، بع�ش حلظات م�سنونة ومتذبذبة من 

اأي  من  اأكرث  كثافة جنا�ش موجودة  حياتي، هناك 

كتاب اآخر، كما اأعرف اأن هذه ال�سبكة الرنانة كانت 

لكن  جدا.  ق�سرية  جمموعات  "الأهند�ش"  �رشورية 

هذا االأمر، جاء وحده، من دون اأن اأرغب بذلك، من 

الرغبة امل�سابهة،  اإن غياب هذه  اأعي ذلك.  اأن  دون 

لها ح�سناتها و�سيئاتها. اإنها ح�سنات الن�سارة التي 

تكون م�سانة اأحيانا، كما اأنها �سيئات اله�سا�سة. 

* إنك ترفض الصورة ألنها "توحي بغنى خاطئ 
وبشرود ضال وبقناع ..."؟

** ال�سورة.. اأجل اإنها كلمة. ال اأعطيها دائما املعنى 

�سبيل  على  كتبت  عندما  بذلك.  ت�سمح  واللغة  عينه، 

املنازع  �رشير  على حافة  عيني من  "رافعا  املثال 

متر  حيث  ال�سماء..  ت���راءى  حيث  ال��ن��اف��ذة،  نحو 

 بذاءة التفكري مب�سائل �سعرية، 
ّ

ال�سور" مل يكن لدي

لقد كان االأمر يتعلق بظواهر ما، يتعلق بوجوه هذا 
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العامل املرئي الذي ال اأنفك عن االلتجاء اإليها.

 لكن عندما اأعني بكلمة �سور، الت�سابه واال�ستعارات 

فمن ال�سحيح اأنني اأف�سل "الهايكو"، كما ح�سل يل 

ذلك وكما ما زال يح�سل يل. اإنني اأف�سل "الهايكو" 

االأم��ر  ه��ن��اك  ال��وج��دان��ي��ة حيث  اأ���س��ك��ال  ك��ل  على 

اأو  اآخر  باأمر  م�سبها  يكون  اأن  من  بدال  "امُل�ساَهد" 
كي  االأحالم  ومن  اخليال  ومن  الذاكرة  من  م�ستمدا 

ن�سعر ب�سلطته، اأي اأن يكون، بب�ساطة، مو�سوعا يف 

امل�ستوى  اأقل ح�سورا على  لي�ش  اآخر،  اأمر  �سواحي 

قوة،  اأكرث  بطريقة  �سلطته  �سيزاول  اأنه  كما  ذات��ه، 

املرات �سد  مئات  وقفت  اأي حال،  عريا. يف  واأكرث 

هذا املثال، بالرغم من اأين كنت واعيا باأن ال�سورة 

هي اإحدى ف�سائل اأدوزات ال�سعر )...(

كما  غيرها،  من  أكثر  تحبها  التي  الكلمات  إن   *
أيضا  هي  والريح  والضوء  والهواء  األرض 
تأخذ  إنها  آخرين.  شعراء  لدى  بكثرة  مستعملة 
قيمتها الخاصة من رؤيتك للعام وهذا ما يجعلها 

حساسة؟
** هل كان لدي يف يوم، اأو هل �سيكون لدي روؤية 

ما.  روؤي��ة  عن  احلديث  ال�سعب  من  األي�ش  للعامل؟ 

داخلي،  الروؤية،  هذه  اأرتب  اأن  حاولت  مرة،  كل  يف 

ا�سطدم بال�سيق عينه الذي ينتابني واأنا على عتبة 

يتدبر  �سيئا  اأ�ستدعي  اأن  اأ�ستطيع  فعال  الفل�سفة. هل 

اأمر �سلوكي وكتابتي؟

 رمبا يكون ال�سبب يف هذه اللحظة بالذات من جراء 

بدون  اإليه  ن�سل  اأمر  )هذا  اإليه  و�سلت  الذي  العمر 

اأن  االآن  اأحاول  الرغم من كل �سيء،  جمهود( وعلى 

اأعرف اأكرث من ذي قبل، وبطريقة ميكن فيها لهذه 

الن�سو�ش التي حلمت بها اأو التي خططت لها، كما 

بطريقة  اأجيب  اأن  اأحاول  االأ�سا�سية،  االأ�سئلة  لهذه 

متعدد  وكاأنني  يل  ي��راءى  االأم��ر  لكن  �سوءا.  اأق��ل 

�سورة  اأج��د  اأن  اأب��دا  اأمتنى  ال  اأين  كما  مت�ستت.  اأو 

متما�سكة اأ�ستطيع اأن اأ�سريها ببع�ش املفاهيم واإن 

كان ذلك من دون غمو�ش اأو اإبهام.

 عندما جند ح�سور هذا اجلمال – احلقيقة = الذي 

عند  يوم  ذات  يتبعني(  الذي  باالأحرى  )اأو  اتبعته 

اأ�سمي  )كي  زبينيو هريبرت،  اأو عند  �سحادة  جورج 

لن  فعندها  التقدير(  يجدا  مل  متناق�سني،  كبريين 

نكون على ا�ستعداد ملعرفة من نحن )...(

* هل سيكون مقياس الشعر عنده نظاما أخالقيا؟ 
لقد اقترح جورج بيوس عبارة "شعر – أخالقي" 
)Po-ethique ( وهو يتحدث عن الكتابة التي تهدف 

إلى بناء الذات؟
** يكمن البحث عن عالقة "�سائبة" يف االأخالق، 

لكنها تكمن اأي�سا يف "اجلمالية". اأن تكتب بطريقة 

�سائبة فهذا يعني اأي�سا اأن تت�رشف ب�سوابية. لدي 

كوين  من  اأكرث  ما،  لغريزة  اأخ�سع  باأنني  اح�سا�ش، 

الربوت�ستانتية  الأن  اأخ�سع الأخالقية موروثة. رمبا 

املو�سومة باال�ستقامة، لدرجة الهو�ش، قد اأثرت بي 

كثريا.

ما،  قيثارة  "ندوزن"  اأن  ميكننا  اأنه  ال�سحيح  من   

ذلك،  لتفعل  اأذن  لدينا  اأن  ما.بيد  باآلة  باال�ستعانة 

واإن مل تكن اأذنا مثالية، ملنها على االأقل، هي اأذن 

اأي�سا،  هنا  م�سطرا  اأجدين  لذلك  ومالئمة.  ح�سا�سة 

– واإن كان االأمر ال يخلو من  اأقوم باال�ستنتاج  اأن 

اأعتمد على نتائج تفكري لي�ش  التعب والندم، باأنني 

جمهزا باآالته اخلا�سة، اإذ يراءى يل حقا، كما كان 

باأنه  املثال،  �سبيل  على  بوجن،  فرن�سي�ش  عند  االأمر 

ميكن مواجهة الفكرة ب�سدها ولي�ش باح�سا�ش ما.

* ارغب في أن أعود إلى بعض الكلمات المألوفة 
الواقع"  إال  منه  أخشى  أمر  هناك  "ليس  لديك: 
معنى  ما  المرئي"،  غير  يظهر  "المرئي  وأيضا 

الواقع لديك؟
تراءت  لقد  املرئي؟  غري  هو  ما  الواقع؟  هو  ما   **

لكنها  م�سحكة،  اأ�سئلة  البداية  يف  االأ�سئلة  هذه  يل 

احلق  لك  ح��ال،  اأي  يف  غاليوتي.  �سرب  ا�ستنفدت 

اأن  ا�ستطيع  ال  اأنني  من  الرغم  على  تطرحها،  باأن 
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اأنه  كما  الفل�سفة،  تاريخ  من  ف�سل  كتابة  اأعيد 

يكون  الذي غالبا ما  اأثق باحلد�ش،  اأن  ينبغي علي 

اإنني �ساأقع يف فخ  خادعا، ومن دونه، يراءى يل، 

االأفكار، و�ساأ�سيع يف هذه املتاهة التي اأفرغتها من 

الهواء. "الواقع" بالن�سبة اإيل، هو امللمو�ش واملرئي 

واجهه  ما  اإنه  للحجز(.  )القابل  واملادة  واحل�سا�ش 

اأحدهم – كما بوجن – بالروح الأنه مراوغ. الواقع، 

هو الذي ياأتيني عن طريق احللم اأو التاأمل، اأما غري 

املرئي، فهو ال يعني املجرد، بل هو الذي يهرب من 

حجز احلوا�ش والذي يراءى يل اأن عليه الهرب من 

اآلة ك�سف احلوا�ش.       

* ما نالحظه أنك في كتبك األخيرة، بدأت تجمع 
الشعر والنثر معا، بطريقة أكبر من قبل؟

** كتبت خالل ال�سنوات االأخرية نرثا يجد امتداده 

مع ما كتبته يف "منظر ذو وجوه غائبة"، وتتمات 

"منت�سف  كتابي  يف  املوجودة  للق�سائد  �سغرية 

املنزل"، لهذا تراءى يل اأن تنا�سق املادة كان كافيا 

كي اأجمعها يف كتاب واحد – متاما مثل مو�سيقي 

"الكمان".  اإىل  "الناي"  من  ينتقل  اأي  اآالت��ه،  يبدل 

اإنها ق�سائد كتبت يف احللم، "بني ال�سهر والنعا�ش".

* أال يدّل ذلك على حرية أكبر؟
** على متعة العمر اأو موا�ساته، ومع ذلك اأ�سعر باأن 

الو�سوا�ش يوؤرقني وبخا�سة حني جتيب االأ�سياء عن 

اإنه نوع من  اأكرث من روؤية،  اإن ذلك  حاجة داخلية. 

الطبيعة جاءتني مع تقدمي يف العمر.

قصائدك  أساس  في  عاطفة  فثمة  ذلك،  ومع   *
ونثرك؟

ال  ذا معنى  ن�سا  اأبدا  اأكتب  مل  فاأنا  النبع.  اإنها   **

ينطلق من هذا االأمر.. يف اأي حال، اإن هذه احل�سا�سية، 

اأقل  تكون  اأن  اإىل  اجلنوح  لديها  الذبذبات،  هذه  اإن 

بانفعاالت  التاأثر  كثري  بقيت  واإن  حتى  ت��وت��را، 

اخلارج. اأكانت موؤملة اأن باعثة على الغبطة.

* يتراءى وكأنك تتساءل، في النص عينه، حول 
دور الشاعر في مواجهة أحداث العالم، كما عن 

ثقل الشر؟
عن  ع��ربت  حديقة"،  اجتياز  "يف  كتابي  يف   **

خم�س�سة  ن�سو�ش  خالل  اأ���رشين  ال��ذي  ال�سك  هذا 

 بقربها، 
ّ
اأمر بالطبيعة. اأجد نف�سي مدهو�سا بحديقة 

يف حني كانت اأمي تغو�ش يف الن�سيان، ويف حني 

كنت اأتاأمل من ذلك ب�سدة. غالبا ما بحت بهذا االأمل، 

طراأ على بايل عدة مرات – على �سبيل املثال – ما 

اأم�سى  رو�سي  كاتب  )وهو  �سالوموف،  عند  قراأته 

يف  ا�ستمر  لقد  الكوليما(،  خميمات  يف  عاما   30
كتابة الق�سائد وقال �سيئا جميال عن ال�سعر: "بنيت 

ح�سني يف ال�ستاء". 

* هل تلتحق الحالة الشعرية بالحالة الروحانية؟
من  بكثري  ت�ستعمل  اأن  الروحانية  كلمة  تتطلب 

ال�سنوات  هذه  يف  ق��راأت  احلقيقة،  يف  لكن  العذاب. 

اأحد  الك��روا،  دو  جان  ق�سائد  من  الكثري  املا�سية 

جالل  ق�سائد  وكذلك  نظري،  يف  ال�سعرية  القمم 

الدين الرومي، اأحد كبار ال�سوفيني. هل اأن احلد�ش 

الذي  وهو  العبارة  نبع  التقاط  من  يف عدم متكننا 

يقارب ال�سعر والروحانيات؟         
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خميس قلم



الكابو�س  كانت  املعلم«  »جنية 

وامُلخرب الذي ُيحرك خياالته االأوىل. 

منه  ولج  الذي  الباب  هو  واالإيقاع 

ال�ساعر الُعماين خمي�س قلم اإىل عامل 

املتنبي  �سعر  اأغراه  الف�سيح.  ال�سعر 

االأ�سطر  بع�س  ي�رشق  اأخ��ذ  حتى 

حماوالته  يف  وي�سمنها  ال�سعرية 

مرّة  ذات  قلم  خمي�س  طارد  االأوىل. 

الرياح  زواب��ع  كانت  �سفراء  اأوراق��ًا 

اأبياتًا  اأن يجد فيها  اأماًل يف  حتملها 

االآن  تغري  ذلك  كل  ولكن  �سعرّية.. 

جملته  لتبدو  حتى   الوفرة،  ب�سبب 

ناراً.  ال�سعر  عاد  »ما  ُمرعبة:  هذه 

متناق�سات  كّل  من  ينبُع  ماًء  �سار 

الوجود«.

الذي  ذاك  ومت�سهداته،  للمكان  مدين  قلم  خمي�ش 

الذات.  يف  وال�سفر  الق�سيدة  يف  ال�سفر  له  اأتاح 

كه االأول  للكتابة كامنا يف فرن احلياة 
ّ
يجد حُمر

جنون  ب�سبب  ق�سيدته  لعاب  ي�سيل  كما  اليومي، 

الب�رش وا�ستب�سالهم يف مكافحة اجلمال واحلرّية!

يوؤمن قلم باأّن  طبيعة ال�ساعر احلقيقي �سماوية، 

تاأنف التوا�سع والتثاقل اإىل الوحول، وباملقابل 

عليه اأّن ال ي�سطح يف تعاليه وينقطع يف ملكوته 

من  اأّن  يجد  كما  االأر�سّية.  م�سوؤولياته  متجاهال 

�ساهم من الكتاب - بغري ال�سمت- اأثناء اإع�سار 

العربي على اختالف  العامل  اجتاح  الذي  التغيري 

هم  وا�ستب�سارهم،  ور�سدهم  بنقدهم  ِقبالتهم 

مبا  ومتر�ش  بال�سكوت  تخندق  ممن  حياًة  اأكرث 

و�ستان  اعتزال،  حقيقته  يف  فذاك  ُعزلة،  يظنه 

بينهما.

كبري،  ب�سرب  الكتب  يقراأ  قلم  خمي�ش  ال�ساعر   

ثم  الكاآبة،  من  ليتخل�ش  ق�سائده  اأوىل  وكتب 

تتالت جمموعاته ال�سعرية ومنها: »مازال ت�سكنه 

النار«،  و»�سجرة  ماحلة«،  و»حمو�سة  اخليام« 

اأّن  على  يوؤكد  قلم  خمي�ش  الكتابة«،  و»كرنفال 

فقد  واإذا  �سيبقى،  بقائه  اأ�سباب  امتلك  اإذا  ال�سعر 

اأ�سكال  انقر�ست  كما  ف�سينقر�ش  بقائه  اأ�سباب 

كثرية منه.
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الأعمى.. الذي قاده لدروب م�ضيئة 

خمي�س قلم: 

مل اأكتب بعد الكتاب الذي ُي�سبهني

حاورته: هدى حمد



على  يقف  ال  متنوع،  ُمجدد  شاعر  قلم  خميس   •
لون واحد، ولذا فكتابته ُمشتعلة ترتوي من جهات 
شتى من المعرفة. نود أن نعرف أكثر عن البدايات 
األولى التي قادتك للشعر. هل كان شيطان الكتابة 
هو من يأخذ بيدك، أم ثمة ظروف أخرى أيقظت 

الشعر والكتابة في روح الطفل ذاك؟ 
بعد،  �ساطعة  املفاهيم  تكن  مل  البدايات،  يف 

االأكرب  االأدب كانت حمدودة، والهاج�ش  جغرافيا 

ال�سوتي  الرمت  االإيقاع،  هو  ال�سعر  كتابة  يف 

�سعراء  �سمعت  ولطاملا  النفو�ش؛  ُيطرب  املكرور 

بق�سائد  ويرمنون  يتغنون  م�سنني  عمانيني 

قلدت  قد  وكم  �سوتية،  اأ�رشطة  يف  م�سجلة 

و»اجلنة  النظام«،  »جوهر  قراءة  عند  ترنيماتهم 

على  تعتمد  كتب  من  وغريها  اجلنة«  و�سف  يف 

 
ّ
ال�سعر املنظوم الإي�سال حمتواها؛ ا�ستحوذْت علي

تعوي�ش  ذلك  وكاأن  والقوايف،  ال�سعرّية  االأوزان 

الأ�سوات  انعكا�ش  اأو  املحظورة،  املو�سيقى  عن 

اأذن القروي؛ كهديل احلمام،  اإىل  الطبيعة االأليفة 

و�سفري البالبل، واأزيز الفنازيز، و�رشير ح�رشات 

الباب  هو  االإيقاع  اإن  اإذن  الأقل  و�سواها.  الليل 

الذي وجلت منه اإىل عامل ال�سعر الف�سيح.

• من أي غابة تغذى ِشعرك األول؟ ومن أي غابة 
يتغذى ِشعرك اليوم؟ 

جذوة ال�سعر كانت تقتات من احل�سائ�ش الياب�سة 

كانت  ال�سعرية  امل�سادر  حولها،  املتوفرة 

فباالإ�سافة  االلكروين،  االنفجار  قبل  �سحيحة 

القرية  طفل  وجد  ال�سعرية  املنظومات  كتب  اإىل 

مكتبة  يف  املتنبي  ديوان  من  ُمتهالكة  ن�سخة 

والده معلم القراآن، وقد ا�ست�سعب بداية الراكيب 

�سعر  يف  ياألفها  مل  التي  واملفردات  ال�سعرّية 

حتى  املتنبي  �سعر  اأغراه  الفقهية،  املنظومات 

ال�سعرية وي�سمنها يف  االأ�سطر  اأخذ ي�رشق بع�ش 

وقودها  كان  النار،  ا�ستعلت  االأوىل؛  حماوالته 

ق�سائد املقررات املدر�سية الوطنية والقومية، مع 

الق�سية الفل�سطينية لب�ش االإيقاع ثياب العاطفة: 

»فل�سطني داري.. ودرب انت�ساري«. كان البد من 

املوؤثرة،  ال�سعرية  االأبيات  لت�سجيل  خا�ش  دفر 

التقومي  روزنامة  احلكمة،  اأبيات  راأ�سها  وعلى 

لِك  قلت  اإن  اأبالغ  ال  ال�سنوي كانت كنزاً حقيقيًا، 

كانت  �سفراء  اأوراقًا  طاردت  مرًة  اإنني  هدى:  يا 

�سعرّية  اأبياتًا  اأجد  اأن  اأماًل  الرياح حتملها  زوابع 

فيها. هكذا كنت اأتغذى باجلذور املتوفرة لل�سعر.

ال�سعرية،  الكتب  اليوم، فرغم �سهولة حت�سيل  اأّما 

األوانها،  باختالف  الرفوف،  على  وتراكمها 

معنى،  ا�ستن�ساخها  يف  اأجد  ال  واألبابًا؛  ق�سوراً 

اأحالمي،  اأيامي،  �سورتي:  اأرى  اأن  املعنى  اإمنا 

اأوهامي، خماويف على �سفحة اأوراقي، اأن اأطفئ 

بها  اأمطر  اأن  جويف،  يف  احلياة  لهيب  بالكلمة 

جدب االآخرين حتى تنبت منها غابات من غربٍة 
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ماًء  �سار  ناراً.  ال�سعر  عاد  ما   . وحنني  وانتظاٍر 

اأن  وح�سبه  الوجود.  متناق�سات  كّل  من  ينبع 

يكون �رشابا.  

أو  ينطفئون،  ثم  ومن  للشعر  يذهبون  كثر   •
يغيرون الطريق ناحية السرد والرواية.. من الذي 
الكتابة  شعلة  ويوقد  فيك  الشعر  فتيل  ُيشعل  كان 

باستمرار؟
طريق  لكّن   وامل�سارات  اخلطوات  تختلف  قد   

الكتابة واحدة؛ ب�سعرها ونرثها؛ هي ال�سبيل اإىل 

االأدبية،  االأجنا�ش  اخلال�ش والنور واخللود، وما 

كرنفال  يف  مراكب  �سوى  الفنّية  والت�سنيفات 

بني  يفا�سلون  ممن  املتنطعون  اأّما  الكتابة. 

ق�سيدة وق�سة ما يخدعون اإاّل اأنف�سهم اإذ ي�سعون 

كرمة،  اإزاء  نخلة  اأو  برتقالة،  مقابل  يف  وردة 

باحل�سف  نر�سى   ال  باالختالف  قبولنا  ورغم 

ك 
ّ
املحر اأّما عن  الطريق،  هذا عن  باحل�رشم.  وال 

الذي نن�سج فيه  الفرن   اإجماال فهو هذا  للكتابة 

التخ�سي�ش  �سئت  واإن  احلياة،  فرن  مهل،  على 

ب�سوؤالك من؟ فالعاقل الذي ُي�سيل لعاب الق�سيدة 

هو جنون الب�رش؛ كم يده�سني ا�ستب�سالهم ملكافحة 

اجلمال واحلرّية!

• خميس قلم.. الذي نبت في قرية صغيرة وحياة 
بسيطة، كيف أمكنه الذهاب إلى نٍص حداثي.. وإن 
لم يخرج نصه من نسق حياة مدنية، فمن أين له 
أو  ذاتية  مغامرة  نتاج  ذلك   الحداثة..هل  بروح 
أم  هي تحوالت طبيعية من  بالعالم  رؤية خاصة 

النص الكالسيكي إلى أفق أبعد من ذلك..
التحّول يف منط الكتابة نتيجة حتمّية للتغرّي يف 

منط احلياة والتفكري وتراكم التجارب واختبارات 

االأحداث، والَطرق الدائم على باب الق�سيدة، كما 

اإّن للمكان اأثر بالغ يف ت�سكيل مناخاتي الداخلية، 

وم�سموماته  وم�سموعاته  مبرئياته  املكان 

القرية،  رحم  من  فاخلروج  وحم�سو�ساته، 

مرحلة  اأعترب  زلت  )ما  العا�سمة  يف  والرعرع 

الدرا�سة اجلامعية يف م�سقط هي �سخرة املعراج 

ل�سماوات املعرفة(، ثّم جتربة االأ�سفار اإىل القاهرة 

وتون�ش واخلرطوم والنيبال ولندن وغريها. وما 

عبورا  اأبوظبي  �سماء  من  تلّوحني  امل�سافة  زالت 

بالربميي وبهال حتى م�سقط، وقد جاءت ن�سو�ش 

»يف ح�رشة ال�سم�ش« ثمرة لتفاعل �سوت الداخل 

مع كائنات امل�سافة. اأنا مدين للمكان ومت�سهداته 

اأن  الق�سيدة عربه،  اأ�سافر يف  اأن  اأتاحت يل  التي 

اأ�سافر يف ذاتي. 

م�سار  يف  التحول  روؤية  على  قادراً  كنت  لئن 

باأّن  االعراف  على  اأقدر  فاأنا  ال�سيق،  جتربتي 

اأح�سنة  لكّن  قليل،  والزاد  وطويل،  �ساّق  الطريق 

البعيدة،  امل�سافات  اإىل  للجري  متاأهبة  املعاين 

ة. 
ّ
نحو براٍر �سعرّية حر

• ُحبسَت ذات يوم في  بئر النوايا الرديئة، متهمًا 
على  إجابة  في  لنا  وُقلت  الظّل..  عن  بالخروج 
سؤال سابق: » يسيل لعاب القصيدة بسبب جنون 
الجمال  لمكافحة  استبسالهم  ُيدهشني  كم  البشر؛ 
2002م  مّرة  ذات  توقيفك  تّم  وقد  والحرّية!« 
الذي  والبخيلة«  »الحاسد  السردي:  نصك  بسبب 
للشباب. وعلى  األدبي  الملتقى  بجائزة ضمن  فاز 
فاكتب  اللغة،  »خالصك  تكتب:  كنت  أخرى  ضفة 
المحرر  هي  »اللغة«  تكون  فكيف  وتحرر«.. 

والسجان في آن؟ 
لديه  فاملجاز  املجاز؛  على  االأدب  لغة  تقوم 

ن�سور  واإطالق  واأبوابها،  اللغة  نوافذ  لفتح  طاقة 

املعاين وحمائمها اإىل االآفاق اأو بركها مواربة، 

بانغالق  للغة  انفراديًا  الكاتب حب�سًا  ي�سنع  وقد 

وتلقيه،  الن�ش  �سياغة  حيث  من  هذا  جمازاتها. 

تهمًة  الّن�ش  يرتكب  فقد  اأثره  جهة  من  اأّما 

وحدث  يل  حدث  كما   - بحب�سه  ويت�سبب  لكاتبه 

لزمالء وزميالت ويحدث و�سيحدث ب�سبب اخللط 
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املو�سوعي بني قيم الكتابة وقيم املجتمع التي 

تقررها فئة ت�سلط نف�سها و�سّيًا، ولي�ش هنا حمّل 

داللة  التهمة  وتلك   – ال�ساأن  هذا  يف  التو�سع 

على  رّدا  الكتابة،  تركه  الذي  االأثر  على  مب�رّشة 

وامل�رشحيات  والق�س�ش  الق�سائد  اأن  يّدعي   من 

كّف  وكاأن  منه،  طائل  ال  بذٌخ  اإجمااًل  واالأدب 

غ�سان كنفاين مل تكن �سالحه!

الذي  األعمى  الرجل  عن  حدثتني  مّرة..  ذات   •   

تسترجع  ليتك  طفولتك..  في  الكتب  له  تقرأ  ُكنت 
والشغف  جدا..  البعيدة  األيام  تلك  تفاصيل  معنا 
أكبر من عمرك  كلمات  تقرأ  فيك وأنت  كبر  الذي 
وربما من فهمك ؟ وعّما كان يتكثف بداخلك من 

ِشعرية وثمة أعمى ينظر إلى العالم من خاللك؟ 
املعلم �سليمان بن �سلمان ) يا لذاكرتك! ( مل يكن 

كذلك،  بالعرج  م�سابًا  كان  بل  وح�سب،  اأعمى 

اأ�سبُت  نعم  تفّتا يف �سربه وحكمته.  عاهتان مل 

لوالدي،  جمال�سته  من  لالأدب  ال�سغف  بعدوى 

واإىل  من  الدرب  يف  اأقوده  كنت  اأنني  اأظّن  كنت 

املنزل غري اأين اكت�سفت بعد �سنني اأنه هو من كان 

يقودين؛ اأخذ بيدي اإىل دروب م�سيئة عرب حواراته 

وب�سريته، اعتدت اأن اأقراأ يف ح�رشته متنًا ينريه 

روحه  من  عجبت  لطاملا  والتعليق.  بال�رشح  هو 

اأتذكر  �سربه.  ومن  للمعرفة،  باحلما�ش  الفّيا�سة 

هي  طيني  جدار  يف  فتحة  من  للخروج  مكابدته 

اأن  عليه  توّجب  ال�سارع،  اإىل  االأقرب  املخرج 

الفتحة،  اأبعاد  اللم�ش  بحا�سة  يعالج  واأن  ينحني 

اأخرى تالوؤمًا مع عرجته،  ويوؤخر  قدمًا  يقّدم  اأن 

اأن يتخلى عن ع�ساه حتى ي�سبح خارج الفتحة 

تذّمراً  اأظهر  وما  بحق،  مكابدة  كانت  لقد  متامًا، 

العلم  يف  الر�سوخ   « عن  و�سيته  اأتذكر  كما  اأبداً، 

واملثابرة يف حت�سيله » كان مثااًل حّيًا ملا ين�سح 

اأ�سابني �سوؤالك باحلنني ال�ستعادة ذلك  به... لقد 

الوجه وتلك اخلطوات التي لن تعود، لكنها باقية.

 • ماهي التحوالت التي انتعشت في روحك  لدى 

ترؤسك  ولدى  الجامعة،  مرحلة  إلى  االنتقال 
لجماعة الخليل لألدب قبل سنوات. ماذا عن وهج 
تلك األيام الساخنة بالقفز فوق مساحات شاسعة.. 
بدأت  التي  واألفكار  الجديدة  الصحبة  عن  ماذا 

تنضج على مهل؟    
فمجتمع  االختالف؛  معنى  وعيت  اجلامعة  يف 

االأفراد  الفروقات يف ميول  ُيظهر  يكاد  القرية ال 

يف  �سمعُت  الفكرّية.  وتياراتهم  ومذاهبهم 

من  اأمناطًا  وراأيت  اللهجات  من  األوانًا  اجلامعة 

اأعهدها  العادات وال�سلوكات االجتماعية التي مل 

الهيئة  اأو  التحية  طريقة  يف  �سواء  القرية  يف 

نهلت  عقواًل  قابلت  وهناك  غريها.  اأو  واللبا�ش 

من م�سارب �ستى. لقد ترتب على وعي االختالف 

التوا�سل  وبالتايل  املختلف  اكت�ساف  ف�سول 

عليه  التاأثري  اأو  به  التاأثر  ورمبا  باحلوار  معه 
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كان  لالأدب  اخلليل  جماعة  يف  قبوله.  واالأهم 

ال�سدارة  ال�سعرية  واالجتاهات  االأدبية  للمذاهب 

تلك  اأثمرت  وقد  وجداالتهم،  الُكّتاب  حوارات  يف 

اللقاءات ح�سب تقييمي؛ فعلى �سعيد ال�سعر مثاًل 

اأخذ يف كتابة ق�سيدة النرث من كان معار�سًا لها، 

ه العمودي. ومن مل يفعل اجته اإىل تطوير ن�سّ

ويف مكتبة اجلامعة ر�سمُت دائرة اأو�سع لالطالع 

كتب  من  الرفوف  وّفَرته  مبا  املختلف  على 

وحماورات  الفن  يف  ومو�سوعات  االأدب  يف 

كّل  من  ا�ستوعبت  علمّية...   ونظريات  فل�سفية 

مع  االإن�سان  اإئتالف  اإىل  �سعيها  املختلفات  تلك 

حقيقتني اأ�سا�سيتني: حقيقة اجلمال التي ي�سورها 

االأدب والفن باخليال، وحقيقة العقل الذي يرجم 

منطق الفل�سفة وخمرب العلم.

اإن  اأو  ال�سفحات،  ومالحم  الوجوه  مالمح  بني 

ال�سفحات  ووجوه  الوجوه  �سفحات  بني  �سئِت 

ظّل  لقد  مالحمي؛  اإىل  و�سبوت  مالحمي  وجدت 

حلمنا االأكرب – اأنا ورفيقاتي ورفاقي يف جماعة 

واجلامعة  اجلماعة  يف  اأثراً  نرك  اأن   – اخلليل 

مبعرفتهم  فخور  اأنا  كم  واجلموع.  واملجموعة 

�ساءت  ومن  ات�سال  على  منهم  بقي  من  جميعًا 

الظروف عنهم انف�ساال.

• عادة ما ينظُر الشاعر إلى أن مكانه األهم يكمن 
الحياة  في  ُمنغمس  شاعر  ولكنك  »الُعزلة«،  في 
المؤسساتي(  )وليس  الحر  الثقافي  والمشهد 
أحيانا  ومتورط  بل  مستجداته،  مع  ومتفاعل 

بتبعاته؟  
اأ�ستهي،  اأتنزه فيها كما  العزلة هي احلديقة التي 

من  النف�ش  تفريغ  تعني  ال  وهي  منها.  والبّد 

حول  حتت�سد  العزلة  يف  لهم؛  الفراغ  بل  االآخرين 

ال�ساعر روؤو�ش وقلوب يتزاحم بع�سها لريقى اإىل 

قمم غام�سة  وبع�سها ي�سقط يف املهاوي. ولي�ش 

ال  اأحيانًا  فهي  ال�ساعر؛  يكون  وحدها  بالعزلة 

ت�سنع �سوى الهلو�سات. ورغم حاجة ال�ساعر اإىل 

االأوهام غري اأن الوهم الذي ال يتغذى من الواقع لن 

ي�سمد يف تراب العزلة؛ حتمًا �سيجد ال�ساعر نف�سه 

خملوقات  فالب�رش  بقطيع؛  حما�رشاً  الواقع  يف 

تنزع كغريها لتعي�ش يف جمموعات، اأمم و�سعوب 

و»   « اجلماعة  مفهوم«   ولوال  وطوائف.  وقبائل 

التقاليد » ملا اندرج يف املعجم كلمة » مروق »  

وملا ظهرت عبارة » يغرد خارج ال�رشب«. 

يف   - االأهم  اللعبة  هي  واجلذب  ال�سّد  لعبة 

طبيعته  تاأنف  حني  ففي  لل�ساعر؛   – ت�سوري 

عليه  الوحول  اإىل  والتثاقل  التوا�سع  ال�سماوية 

ملكوته  يف  وينقطع  تعاليه  يف  ي�سطح  ال  اأّن 

الُكتاب  اأثبت  لقد  االأر�سّية.  متجاهال م�سوؤولياته 

التغيري  اإع�سار  يف  ال�سمت  بغري  �ساهموا  الذين 

الذي اجتاح العامل العربي على اختالف ِقبالتهم 

بنقدهم ور�سدهم وا�ستب�سارهم باأنهم اأكرث حياًة 

عزلة،  يظنه  بال�سكوت ومتر�ش مبا  تخندق  ممن 

وذاك اعتزال، و�ستان بينهما.

• ما هي العالقة التي تجمعك بمفردة » تمرد« .. 
من القرية إلى كتابك األخير »كرنفال الكتابة«؟

 التمرد لي�ش غاية اإمنا هو مرحلة طبيعية لل�ساعر 

يف تكّونه االأول. على الفرا�سة اأن تغادر ال�رشنقة، 

لكن حني يت�سالح ال�ساعر مع نف�سه ومع الوجود 

�سعرّية  مدارات  اإىل  اجلاذبية  ليتجاوز  �سينطلق  

ومدارك معرفّية اأرحب. التوق اإىل االنطالق لي�ش 

مترداً. وال�ساعر حني يجد يف اللغة م�ساحة ليقول: 

ال، ف�سيمالأها ب�سوته ولن يحتاج ليزعج اجلريان 

»اأ�ساعوين  الليايل ب�سخبه املكرور:  اأن�ساف  يف 

واأّي فتى اأ�ساعوا«.

احلقيقي  التمرد  اأّن  ال�سعراء  من  �ش 
ّ
املتفر يدرك   

اإىل  تركن  التي  الذات  على  بالتمرد  اإاّل  يكون  ال 

املاألوف وال ترغب يف املجازفة الرتياد مراكب 

جديدة يف خ�سم الكتابة. وهذا متامًا ما ق�سدته 
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مبوؤاخاة اأجنا�ش اأدبيٍة خمتلفة يف كتابي االأخري 

»كرنفال الكتابة«.

مدينا  اآلن  شعرك  يكون  أن  يمكن  حد  أي  إلى   •
تأمل  وعلمتك  المالحظة  دقة  علمتك  التي  للقرية 
التفاصيل الصغيرة والعابرة، وإلى أي حد ساهمت 
لسعة عصا والدك »معلم القرية« على ظهرك، في 

تشكيل نوافذ خياالتك األولى؟   
مبقارنته  اإاّل  االأول  املكان  تفا�سيل  تظهر  ال 

باالأمكنة الالحقة، يكون املرء ذائبًا يف تفا�سيل 

وينتقل  يتنّقل  وحني  ُيب�رشه،  ال  اأّنه  حّد  املكان 

عنه يجد اأنه مل ينتقل منه، ما زال ج�سده يحتفظ 

حجارة  يلم�ش  الراأ�ش  ندبة  يف  املكان،   باأثر 

النار،  معنى  عّلمته  يديه  يف  حروق  ال�سقاوة،  

حول وجهه حتوم دبابري �سفراء، طعم احل�رشات  

د�سدا�سته  فمه،  زال يف  ما  املتفّحمة  والع�سافري 

ا�سمها،  يعرف  ال  وح�سائ�ش  باحُلّما�ش  خم�رشة 

نخلة  بني  بقفزاته  ملت�سقة  اجلن«  »�سيف  بذور 

واالأ�سواك،  الزجاٌج  ل�سظايا  ُطُرق  اأقدامه  واأختها، 

ال�سباح،  �سدرة  راأى  غريبة  �سجرة  اإىل  نظر  كّلما 

وطار  الفلج  ماء  جوفه  يف  تدفق  عط�ش  وكّلما 

كنت  قليال.  جرفتني  الذاكرة  اأّن  يبدو  يع�سوب... 

واأّن  متاأخراً  كان  للتفا�سيل  االنتباه  اإن  اأقول 

مبجرد  ولي�ش  فنّيا  ا�ستثماره  يف  التف�سيل  قيمة 

تداعيه ب�سكل تبذيري..

ك اخليال لي�ش ع�سا والدي املعلم، الع�سا 
ّ
ما حر

– كما هو العرف الربوي  اأداة االن�سباط  كانت 

بها،  وعقابهم  الطالب  برهيب   - حينها  ال�سائد 

وقد نلت حظي منها، اأّما »جنّية املعلم« فهي ما 

كان يحّفز خيايل، كان الكّل مقتنع اأّن معلم القراآن 

ال�سيطانّية  باأفعالنا  يخربه  من  لديه جنّية وهي 

اإن »خربنا« الثمار واإن �سبحنا يف »اجلباة« واإن 

واإن، �رشنا نر�سم  �سوراً قبيحة لذلك املخرب غري 

اأ�سود، واأخرى ب�سعر  االإن�سي، تارة ملتحفة بثوب 

نائمني،  كابو�سنا  باتت  �سبعًا،  تركب  اأ�سعث 

من  يرانا  من  كّل  – اأّن  متاأخراً  اأي�سا   - وعلمنا 

اأهل القرية نقتحم اإثمًا طفوليًا يكون هو » جنّية 

املعلم«.

األعمال  »أي  لقاء:  ذات  ُتسأل  أن  الغريب   •
الشعرية أقرب إليك فتجيب: »كلها بعيدة عني«؟؟ 
أن  يمكن  وال  أبناؤنا  إنهم  عادة:  يقولون  الكتاب 
نفرق بين األبناء، وها أنت ذا تتنصل من أعمالك.. 
ما الذي يحدث عندما تنسل القصائد من بين يديك 
وتذهب إلى قرائها ومشاويرها السرية.. هل تشعر 
قراءة نصوصك  تعاود  تعد تخصك؟ وهل  لم  أّنها 

القديمة ؟ أم تفقد حرارة العالقة بها ؟
ال اأحد ي�ستطيع اأن ُينكر تاريخه. اإّن َمْن ي�سّبه كتبه 

باأبنائه  يرى يف اإنتاجها اأثرا منه؛ وبذلك ُيدللها 

وينظر اإليها بعني الر�سى ويعترب نقدها تعّد على 

الُكّتاب يقولون ما ي�ساوؤون.  وحني  اأبّوته، دعي 
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اأقول عن كتبي » كّلها بعيدة عني« فالأين مل اأكتب 

عن  اأت�سوره  ما  ُي�سبه  اأو  ُي�سبهني  الذي  الكتاب 

الكتابة واأتطلع اإليه. ال يعني ذلك  اأنني اأ�ستنق�ش 

مما ن�رشت اإمّنا حني اأعود ملا كتبت اأجد يف نف�سي 

ن�ساطًا اأكرث وطاقة اأكرب ملالحقة الكلمات. لو اأن 

ال�سعر مهنة يعي�ش لها  اأّن  اأعني لو  الوقت يت�سع! 

وبها ال�ساعر يف هذه البقاع  لكان اإنتاجه يزداد 

ال�ساعَر  يناف�ش  طاملا  لكن  نوعًا،  ويتجّود  كّمًا 

بطيئا  منوه  ي�سحى  والوظيفة؛  احلياة  ظروُف 

واأمله يف جت�سيد منوذجه ال�سامي �سئياًل..

• هنالك خالف طويل بين من يكتب قصيدة التفعيلة 
وبين من يكتب قصيدة النثر وأنت تجمع بينهما؟ 

اأ�سلفت لك، ن�ساأت على مرياث من الق�سيدة   كما 

عن  اأنقطع  مل  لها  اإخال�سي  ومع  العمودية، 

فيها  خا�ش  التي  ال�سعرّية  االأ�سكال  اكت�ساف 

ال�سعراء القدامى ويخو�ش فيها ال�سعراء املحدثون، 

التفعيلة  ق�سيدة  تلقي  يف  اإ�سكااًل  واجهت  بدايًة 

ذائقتي،  يف  املعهودة  غري  واأدواتها  برموزها 

يف  جذري  دور  عبا�ش«  »اإح�سان  للناقد  وكان 

انك�سايف على مفاتيح قراءة ذلك النمط من ال�سعر 

وحماولة  التفعيلة  لقراءة  كذلك  اأخل�ست  امللغز، 

منابت  تق�سيت  بل  عندها  اأتوقف  ومل  كتابتها 

ترجمًة  عليه  االطالع  يل  اأُتيح  مما  النرث  ق�سيدة 

�سجاالت  خالل  من  اآفاُقها  و�سّدتني  وتنظرياً،  

حديدي«،  و»�سبحي  بي�سون«  »عبا�ش  النقاد 

»عبدالنبي ا�سطيف«، »عبداهلل الغذامي«، »حممد 

لدّي  ت�سّكل  حتى  وغريهم  اليو�سفي«  لطفي 

عامل  واأّن  االإيقاع،  لي�ش  ال�سعر  جوهر  اأّن  ارتياح 

فيها مع  اأت�سّور، فخ�ست  اأرحب مما كنت  ال�سعر 

اخلائ�سني.

استجابة  عدم  في  تكمن  األزمة  أن  تقول  أنت   •
الجمهور لألشكال الكتابية الجديدة، ولكن ما رأيك 
في من يقول أن الشاعر متعال ومنكفئ على ذاته؟ 

أال يتحمل الشاعر أيضا جزءا من مسؤولية تراجع 
الشعر؟

ولكني  امل�سوؤولية،  القارئ  اأحمل  مل  اأنا  اأوال: 

�ساأت�ساءل: من اأين يظهر هذا التعايل لدى ال�ساعر.. 

األي�ش من خالل الن�ش نف�سه.. الن�ش الذي التب�ش 

بني  يت�سارع  االآن  ال�ساعر  ال�سعر؟  مفهوم  فيه 

لينتج  احلداثة  معطيات  وبني  الراث،  معطيات 

ميتلك  مل  اأي�سا  واملتلقي  ومربكا..  �سائكا،  ن�سا 

اآليات تلقي هذا الن�ش من جهة اأخرى. اأعتقد اأنه 

من ال�رشوري اأن ي�سل للمتلقي ذلك البعد النقدي 

اأن ي�ساهم يف �سنع  الذي يجب  الناقد  من خالل 

ال�ساعر واملتلقي، فال�ساعر ال يتحمل  عالقة بني 

وحده هذه امل�سوؤولية الكبرية، فغياب التو�سيف 

م�ساهمة  عوامل  كلها  القراءات  وغياب  النقدي 

لذا من  الب�سيطة،  النماذج  اإىل  املتلقي  تثاقل  يف 

باأنه  �ساعرا  ينعت  اأن جند جمهورا  اإذن  الطبيعي 

يف  املوجود  للنموذج  خمالف  الأنه  ب�ساعر  لي�ش 

ال�سعر  بق�سائد  نتلذذ  االآن  اإىل  مازلنا   . راأ�سهم 

ال�رشد  يف  االأمر  وكذلك  ذلك،  ننكر  وال  اجلاهلي، 

 .. وليلة  ليلة  األف  بق�س�ش  نتلذذ  االآن  اإىل  فنحن 

اإال اأن لكل اأدب ظروفه وزمانه ومكانه.. فال�ساعر 

احلقيقي ال ينقاد وراء االآخرين، بل يتتبع �سوته 

منطقة  يف  يكتب  اأن  عليه  يفر�ش  الذي  الداخلي 

ال تكون متعالية على النا�ش وال تكون يف وحل 

ال�سوقية.  

• لماذا اخترت أمل دنقل من بين جميع الشعراء 
ليكون موضوع دراستك للماجستير؟ 

اإن�ساين يف املقام االأول، جتربته  -  دنقل �ساعر 

در�سُت  طوياًل.  اال�ستمرار  لها  ُيقدر  مل  متفردة، 

�سعر  يف  املوت  »�سرية  �سعره،  يف  املوت  ثيمة 

وت�سوراته  للموت  ت�سويراته  تتبعت  دنقل«  اأمل 

االآخر،  الذات، وموت  عنه يف حماور منها: موت 

لتحليل  اجتهدت  املوت...  وكائن  قتال،  واملوت 

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

119

لي�س من 

مهام ال�ساعر 

اأن يكتب 

قدرا كبريا 

من ال�صعر



والدموية  املاأ�ساوية  الروؤية  تلك  وفق  ق�سائده 

يف  الدرا�سة  تلك  من  كثرياً  ا�ستفدت  وقد  للحياة. 

يف  املن�سور  االأخرية«  »املرثّية  ن�ش  �سياغة 

»�سجرة النار«.

• هل تظن أن تهمة األسماء المكرسة في الشعر 
والتي ال تفسح مجاال لغيرها.. حقيقية ؟  

اأعرف �سعراء اأ�سدقاء بداأوا بكتابة ال�سعر وتوقفوا 

فاأنا  ينتج.  مبا  ال�ساعر  نقي�ش  نحن  الكتابة.  عن 

مثال �سبه �سامت لدي جمموعات قليلة، بينما من 

اأنتجوا  الق�سة  كتاب  كانوا يف عمر جتربتنا من 

اأكرث. النتاج يف ال�سعر اأقل بالقيا�ش مع النتاج يف 

عبداهلل  الرواحي،  ،علي  الغافري  عبداهلل  الق�سة. 

و�سمتوا  كتبوا  ال�سعراء  من  جمموعة  املعمري، 

يف  للن�رش  الغافري  عبداهلل  )عاد  طويلة،  لفرة 

ال�سعر والق�سة با�سم عبداهلل خليفة عبداهلل (.

  ال اأقول بوجود �سنمية الأ�سماء دون غريها الأننا 

من يخلق االأ�سنام، ومن اأراد ال�سهرة ميكن له اأن 

يح�سل عليها واأن يلمع نف�سه جيدا. متلق لتتاألق، 

لكن علينا اأن نعرف اأن ال�ساعر كائن غام�ش قد 

بحمق  اأحيانا  يت�رشف  وقد  يريد،  ما  يعرف  ال 

�سديد اإذ يت�سالح مع نف�سه، ويتعادى مع العامل اأو 

يتعادى مع نف�سه ويت�سالح مع العامل. يف كثري 

من االأحيان هو ال يعرف ماذا يريد. جّواب اآفاق 

ومغامر وطائ�ش.

* أال تجد أّن نشاط الشاعر العماني خافت بعض 
الشيء، ونشره قليل؟ 

الن�رش  معدالت  لكن  ال�سابقة،  االأعوام  يف  رمبا 

عامًا  تتزايد  �سارت  للكتاب  م�سقط  معر�ش  يف 

لقيا�ش  معياراً  الن�رش  اعتربنا  اإذا  هذا  عام،  عن 

فقط  اأعرفهم  من  ال�ساعر.  اإ�ساءة   ) فولتات   (

الكوكب  هذا  الإنارة  يكفون  عمانيني  �سعراء  من 

ال�سعرية  اجلوائز  اأن  كذلك  اأذكر  ههههه.  برمته. 

وامللتقيات االأدبية اأنتجت اأ�سماء �سعرية عديدة.

• هل استطاع الشاعر العماني أن يعبر جغرافيته، 
وأن يملك صوته خارج الحدود ؟ 

العاملية  االت�سال  و�سائل  وبحكم  واالآن  طبعا... 

حتى  باأجمعه.  العامل  مع  يتوا�سل  العماين  �سار 

لو مل ي�سع اإىل التوا�سل مع االآخرين بات االآخرون 

هم من ي�سلون اإليه، ويتعرفون عليه وعلى نتاجه 

اأيقونة،  اأو مل�سة  من دون جهد، فقط ب�سغطة زر 

يفتحون مدونته و�سفحته. 

ال�ساعر  اإدارته  يف  ي�سارك  الذي  املوقع  »اأثري«   

العماين  ال�ساعر  النفتاح  منوذج  العرميي  عبداهلل 

على اأ�سوات خارج اجلغرافيا حيث يلتقي يف ظهر 

والعراق  واليمن  �سوريا  من  اأقالم  ال�سفحة  تلك 

العربي  الوطن  خارج  ومن  بل  وتون�ش  وم�رش 

لياأتلفوا ويتعارفوا مع جتارب ال�سعراء العمانيني.

أكثر عن  .. حدثنا  الكتابة«  كتابك »كرنفال  في   •
تجاربك  عن  وفروفاتها  الخاصة،  التجربة  هذه 
كل  في  نفسك  بتجاوز  المسكون  وأنت  السابقة، 

مرة ؟
اأن تقويل »جتاور االأجنا�ش االأدبية«  من اجلميل 

الأنني فعاًل اأردت ذلك، رغم اأيّن اكت�سفت بعد ذلك 

اأّن ما بني العنا�رش يتجاوز التجاور اإىل التزاور 

والتمازج يف اجلانب املو�سوعي على االأقل. وقد 

يرى ظاّن اأن ) كرنفال الكتابة ( عنوان تهويلي، 

فكيف لهذا الكتاب الذي اليتجاوز400 �سفحة اأن 

يكون كرنفااًل للكتابة!، وهو ظنٌّ م�رشوع، على اأّن 

 
ّ
مق�سودي لي�ش التهويل بل ما ذكرته اأنت، اأن متر

اأجنا�ش الكتابة، ما تي�رّش منها، جنبًا اإىل جنب، يف 

طريق واحد دون ا�سطراع؛ في�سّمها كتاب تاأتلف 

طويلها  ومو�سوعاتها  اأ�سكالها  باختالف  فيه، 

وق�سريها، �سخبها واأدخنتها، األوانها ومباهجها 

الكرنفال، حيث حتت�سد  واأحزانها كما يف موكب 

اأن  دون  من�سجمًا عامًا  �سكال  لتعطي  املتنافرات 

فالكتاب  خ�سو�سيتها،  املفردة  العنا�رش  تفقد 
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اأدب  وال  مفتوحًا  ن�سًا  وال  نرثاً  وال  �سعراً  لي�ست 

رحلة، وال طرائف وال ر�سائل وال.. اإمّنا هو جمموع 

ذلك. وبعيداً عن الت�سنيف والتجني�ش، الكتابة هي 

هوية الكتاب. وليت اأّنا يف كتاب االأر�ش نتاآخى 

كتلك االأجنا�ش احلربية.

  لو ُقدر يل اأن اأعيد ن�رش الكتاب الأحلقت به عنوانًا 

جزئيًا  »�ساأترك الباب مفتوحا«.

* هل انتهى زمن الشعر؟
-  ال�سعر طاقة، والطاقة ال تفنى بل تتحول، لكل 

زمن  جينيًا،  يتبدل  هيئاته،  تتنوع  �سعره،  زمن 

املعلقات انتهى، نعم، اأّما املعلقات باقية، حتمل 

زمنها فيها، ونفجر زمننا منها، رمبا نعم مل يعد 

ال�سعر �سّيد االأذواق، الق�سيدة العربية خ�سو�سًا.

بطبيعة احلال.. ت�سكل هذا التحول والتمحور ليواكب 

ال�ساعر  عالقة  فكانت  املختلفة  الع�رش  تغريات 

القدمي باملكان حمدودة ب�سبب قلة التفا�سيل التي 

ال�سمعية  وحتى  الب�رشية،  التفا�سيل  به.  حتيط 

فاالأ�سوات التي كان ي�سمعها ال�ساعر القدمي قليلة 

جدا. بينما االآن اأ�سبح املكان ال�سيق الذي نعي�ش 

اأو  �سوتية  اأكانت  �سواء  بالتفا�سيل  مليئا  فيه 

اإىل  يدفع  ما  هو  وهذا  مل�سّية  اأو  �سمّية  اأو  ب�رشية 

ال�سعري.  ال�سكل  يف  متاما  ومتفرد  خمتلف  نتاج 

عن  يتحدث    « ال�سعر  زمن   « يف  اأدوني�ش  يتحدث 

الغمو�ش، وبع�ش االآليات واالأدوات التي ا�ستجلبها 

ال�ساعر احلديث و�ساهم يف تغيري وجه ال�سعر، ولو 

اأخذنا مثاال على هذه التغريات التي اأ�سابت ال�سعر. 

اأن  اأن ق�سيدة النرث خري مثال وهي حتاول  �سنجد 

واجلميلة  املتميزة  العنا�رش  بني  متاخمة  توجد 

ال�سعر  يف  واجلميلة  املتميزة  والعنا�رش  النرث  يف 

ق�سيدة  يف  ليلتقيا  النرث  وجوهر  ال�سعر  جوهر  اأي 

فهذه  بالريا�سيات.  اأ�سبه  تبدو  امل�ساألة  واحدة. 

ال�سعر يف دائرة  عنا�رش النرث يف دائرة، وعنا�رش 

ق�سيدة  هي  الدائرتني  بني  املتقاطعة  والعنا�رش 

النرث: الكائن ال�سعري الع�رشي

 يف واقعنا مل نعد نرى حفاوة كتب تاريخ االأدب 

ال�سعر  ف�سجرة  ذلك  رغم  لكن  ال�سعراء؛  باأ�ساطري 

مورقة، جتود بثمارها وظاللها، ولي�ش على ال�سعر 

الفناء،  تهمة  نف�سه  عن  ليدفع  عدوانّيًا  يكون  اأن 

بل طاملا لديه نزق البقاء، ف�سيجد �سيغة لي�سل 

اإىل اأرواح النا�ش حتى ال تتخ�سب بفعل اجلمادات 

التي حتيط بها. ما باح به �سوؤالك دون اأن يقوله 

ال�سعر،  وتزاحم  تتنا�سل  اأدبّية  �ساللة  هنالك  اأّن 

من  اأّنه  غري  ما،  �سعرّي  منظور  من  ي�سدق  وهذا 

منظور اآخر؛ تدفع تلك املزاحمة اإىل تعديل النوع 

ال�سعري، وحتفيزه القراح اأدوات تعبريية جديدة 

ُيظن  ما  فاإن  كّل،  وعلى  املعا�رش.  التلقي  تالئم 

االأجنا�ش  خماوف  من  هو  بال�سعر،  يحدق  خطراً 

ذاته.  على  الكتابة  كوكب  انفتاح  ب�سبب  االأخرى 

وال اأرى داعيًا لذلك اخلوف من التداخل الفني بني 

ال�سعر وغريه.
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مبالمح  قنون،  الدين  عز  يتمتع  ال 

الوجوه البي�شاء. تلك، ما ال ت�شري اإىل 

تبادل امل�شاعر، يف حلظة، يف حلظات. 

املهرج  خ��ط��وط  ق��ن��ون،   ، ميتلك  ال 

حبال  وال  العري�شة،  وال  الرفيعة 

 ، تراجيديا  وال  كوميديا  ال  املهرجني. 

بحياته. الأن حياة امل�رسحي التون�شي 

تق�شم  �شاذجة،  حياة  لي�شت  ال�شاب، 

والدراما.لطاملا  الكوميديا  بني  احلياة 

احتفظ ب�شيء من االأمل ، حني اختفى 

يرفع  مل   ، االأخري  اختفى  واإذ   . االأمل 

الرجل الطارئ على جتربة املوؤ�ش�شني 

حاجبيه.  التون�شيني،  امل�رسحيني 

اأن  يريد  من  يردد  ما  على  يقطب،  مل 

مراحل  يف  بالتجهم،  اأح���داً  ي�شف 

التجهم االأوىل. طارئ، ال الأنه مل ميتلك 

مبظلة  هبط  الأنه  وال  م�رسحه،  اأدوات 

امل�رسح  يف  املوؤ�ش�شني  جتربة  على 

التون�شي. 

بكار،  جليلة  واجلزيري،  اجلعايبي  الفا�ضالن 

ادري�س  توفيق اجلبايل، حممد   ، رجاء بن عمار 

والآخرون. لأنه ، مل يهز كتفيه، ا�ضتهجانًا، وهو 

بعد  الق�ضد،  باآخر  الثقايف،  امل�رسح  يرى جتربة 

اجلديد«  امل�رسح   « فرقة  يف  التجارب،  ع�رسات 

وفرقة » فو« و» التياترو«. مل يجد بتلك التجارب 

عطلة  يف  الأخري  الوقت  ول  بعمارة،  �ضققًا 

�ضيفية، اإذ وجد فيها دعوة م�ضتمرة اإىل ال�ضعي، 

اأو  لغاية  اأردوا،  اأو من  ال�ضمعة،  �ضيئي  من  بعيداً 

هدف، تقدمي اأبطال التجارب الطليعية، كغجر اأو 

كفو�ضوينب ، اأ�ضحاب �ضمعات �ضيئة. 

الدين  عز  وجد   ، هكذا  ن�ضيحة.  ول  برهان  ل 

قنون ، التجارب التون�ضية التاأ�ضي�ضية. ل حفل ول 

كرنفال. ل اآباء ول اأولد. بال ردات فعل ، اقرتب 

الطبقات  ذات  التجارب  من  اخلفر  امل�رسحي 

باملراآة،  ينظر  مل  الواحدة.  املراآة  يف  الكثرية 

يبدو  بحيث  فيها،  ال�ضكل  انعكا�س  اعترب  لأنه 

الوجه وجه من راأى وجهه، ل من يراه، هو وجه 

ي�ضعر  نف�ضه، حني مل  يخدع  باملراآة. مل  املتاأمل 

باحلرج ، بعد اأن ترك الأطياف املوم�ضة باملراآة، 

ل  الأ�ضباغ،  حتت  باملكتوب،  قراأ،  باملراآة. 

بالأ�ضباغ ، ول بالأ�ضكال املر�ضومة بالأ�ضباغ 

عز الدين قنون

َحمى م�سرحه من �سهية االحتواء والت�سلط

م�سرح

عبيدو با�شا

كاتب ومسرحي من لبنان    



ذاتها. الأمل، بال ثمن. ردد عز الدين قنون، هذه 

اجلملة الطيبة، وهو يقفز فوق الفيلل امل�رسحية، 

اأو  املزمومة  وال�ضفاه  الكثرية  املحاجر  ذات 

اإىل  دافعة  اأو  داكنة  ابت�ضامات  عن  املنفرجة 

جباه   على  املت�ضبب  بالعرق  الآخرين  اإعالة 

اأ�ضحابها، اأو بال�ضور املخاتلة ، املت�ضاعدة من 

تلك الإبت�ضامات. 

تاأخذه  مل  مع�ضمها.  من  التجربة  الرجل  اأم�ضك 

وجد  ما  املع�ضم.  على  احللى  واألوان  الأ�ضواء 

اأنوار ف�ضائية. مل مي�ضحها من  بالأنوار املحلية 

عينيه، لكي ل تغرق عيناه بعتمة كاملة اأو �ضبه 

كاملة. هكذا ، وجد امل�رسحيون العرب والأفارقة 

بيدين  م�رسحًا  ينف�س  رجاًل  اأوروبا،  وم�رسحيو 

عاريتني، ت�ضبح على من�ضته وبف�ضائه، اأمريات 

على  ومتدربني  و�ضحرة  وعرافات  وجنيات 

بال�ضحر،  له  عالقة  ل  ما  يقدموا  حتى  ال�ضحر، 

م�رسح  بثياب  م�رسح  اأبطال  بال�ضحر.  املتنكر 

بفلكلور  لها  عالقة  ل   ، وعباءات  حياة  وبثياب 

ذات  الأوروبية  العربية  اخل�ضبات  العباءات على 

الروح الإكزوتيكية. جاء الرجل ، من نار املوقد 

واأطيافها.  م�رسحه  �ضخ�ضيات  بظالل  البعيدة، 

ل  تنكر،  بال  اأجواء  لأنه  اعتيادية،  غري  اأجواء 

الغريبة  املا�ضية،  اأوقاتهم  الآخرين،  على  ُتنكر 

والرائعة. 

تخمد  ومل  جتاربه،  نار  وم�ضت  باملوقد.  حطب 

منذ اأن اختار اأن ل يقلد. منذ اأن اختار، اأن ي�رسع 

بالغناء اخلا�س، على املن�ضة اخلا�ضة. مل يلحظ 

اأحٌد، اأي اتهام لالآخرين يف جديته، اأو باأ�ضابعه 

املذوبة الأيام يف حلظات على خ�ضبات حم�ضودة 

الأبرز  البطيئة.  ل  املتاأنية  امللونة،  بلم�ضاته 

دفء اأنفا�س اأبطال جتاربه، لأن عز الدين قنون، 

املثرية  املو�ضيقى  ب�ضخب  م�رسحه  يقنع  مل 

ول  الزجاجية  اخليالت  ذات  ال�ضينوغرافيا  ول 

الثياب واللكنات ال�ضوداء اأو الفحيح. مل تفق روعة 

املمثلني ول م�ضاعرهم،  ، على هويات  اإ�ضتغاله 

من  الكثري  ج�ضد  على  النهائية،  اخلرائب  تلك 

م�رسحه،  منبع  العربية.  امل�رسحية  التجارب 

انهماك  بدون  باملا�ضي،  ل  بامل�ضتقبل  الوجود 

بالرتافع �ضد الفراغ واملوت اجل�ضدي واملعنوي 

الطرق  عن  دائم،   ، ت�ضاوؤل  وبدون  باملا�ضي. 

اجلذور  اإنكار  بدون  امل�ضتقبل،  بكتابة  الف�ضلى 

خال�ضته.  هذه  ترميم،  ل  باملا�ضي.  املتاأ�ضلة 

لأن  وقت.  اأو  بزمن  نهائية،  ب�ضورة  عي�س  ل 

م�رسحه، اأكد بدون تردد ، اأن امل�ضاعر هي منبع 

اإبداع الفنان وغذاء روحه. من امل�ضتحيل خ�ضي 

امل�ضاعر يف م�رسح عز الدين قنون. راوده �ضعور 

حد�ضي بذلك. وجد بذلك، مر�ضده الأول والأخري. 

هنا، وجد اأن كل جهد يبذله ، بتجاربه، ليهتدي 

ق�رس  ما  اإذا  يحدث  لن  امل�ضنية،  الدرو�س  اإىل 

ثمار امل�رسح ، اإمنا بزراعة الثمار هذه. ل ق�ضور 

، اإذن. زراعة. هناك، على املن�ضات الفقرية، وجد 

كر�ضيه الهزازة، غري اأنه اإذ وجد باجللو�س عليها، 

كل ما ل ميت لالإثارة الإن�ضانية ب�ضلة، هز كتفيه 

مبجازفة  اجلذاب،  الكر�ضي  حلركات  مبالة  بل 

طالعة من حب امل�رسح احلقيقي، ل ال�ضهرة ول 

تنظر  وهي  املتنهدة  امل�ضاعر  ذات  النجومية، 

 ، النهائية  اإىل �ضور امل�رسح  الأكتاف،  من فوق 

الآفلة. 

هذه.  اخلال�ضة  اأمام   ، حرية  ل  للج�ضد.  موت  ل 

مل ي�ضيطر الإرهاق الذهني ، على اأبطال م�رسحه، 

وهو يقودهم بدروب الأحداث، على الأمور الأكرث 

عمقًا بامل�رسح. اأو حياة اجل�ضد وحيويته، بحيث 

اأبواب  اأو بطل على   ، ل ي�ضحي البطل فم البطل 

ب�ضحة  ال�ضك  يخامرها  ل   ، ببدايات  الفناء، 

الإذاعي.  البطل  �ضد  بطل   ، البطل  الذكريات. 

جزم، بدون دوران. لأن الكالم، غالبًا، ما جفف 
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اجل�ضد  يعد  مل  العربية.  اخل�ضبات  على  الأج�ضاد 

اخليالت  ول  احللق،  جفاف  ي�ضنعه  ما  يروي، 

احلياتية،  لالأمور  املطابقة   ، لل�ضور  املطابقة 

الغائمة بالأحوا�س ال�ضوداء القدمية. موجات من 

م�رسح  اأبطال  عند  امل�ضو�ضة،  املرتبكة  امل�ضاعر 

عز الدين قنون. ثم، موجات من ال�ضمئزاز، بعد 

قراءة امل�ضاعر تلك. ل كبت بدرجة اأوىل. بدرجة 

ثانية، تلك الأنوار املت�ضللة، اإىل اأبدان الأبطال / 

احلادة،  امل�ضاحات  حولوا  من  هوؤلء  املمثلني، 

غبارات  اإىل  القدمية،  باملغالطات   ، ال�ضيقة 

اأن  اجلديدة،  الأجواء  حتت   ، تلبث  لن  رقيقة، 

 ، الف�ضول  زنابق.  ي�ضري  بحيث  الغبار  تغوي 

ميزق  وهو   ، يردد  انفك  ما  الف�ضول،   ، الف�ضول 

امللفات القدمية، ال�ضخمة. وهو يراجع الذكريات 

من  بعيداً  لأنه،  الواقع.  اأر�س  على  بالأحالم،   ،

التنوميات املغناطي�ضية ، الغابرة، اأطعم �ضمكات 

ك�رسات  ل  املتموجة  املياه  اجلديدات،  امل�رسح 

امل�رسح  جناري  طاولت  على  الباقية،  اخلبز 

�ضم�س  حتت  م�رسحه،  اأبطال  ن،  كٌوَ حداديه.  اأو 

الكثريون،  فيه  اأراد  بليل  ل  التكوين،  ظهرية 

الباهتة.  بالألوان  اأو  بالق�س  البطل  بناء ح�ضور 

ال�ضخمة،  الأعمدة  اأو  اأو بناء امل�رسح باحل�ضى، 

بيد  كن�ضها،  اأو  احل�ضى  �ضف  ت�ضوية  بلحظات 

هذا،  بامل�رسح،  العاملون  اقتعد  حني  الآخرين، 

الكنبات املخملية، اأو ذات ال�ضعر الق�ضري، بعد اأن 

ق�ضوا �ضعورها بامللل من التكرار. 

دفع  على  جتميع،  ثم  تقطيع،  ثم   ، ا�ضتهالل 

العاديني.  لالأبطال  اخلارقة  بالقوى  امل�ضاهد 

كل �ضيء يغلي برفق وقوة، يف الإناءات املليئة 

لي�س  هذا  بامللح،  م�ضبعة  خمرة  الروح.  بزيوت 

قنون،  الدين  عز  م�رسح  لأبطال  مبالغًا،  و�ضفًا 

باآثارهم الكبرية. حل رموز ، ل بتاأثريات اخلوف. 

لتجارب  والع�ضق،  واحلب  الت�ضامح  بتاأثريات 

يرويه  ما  تروي  وهي  الفهم،  على  ع�ضية  بدت 

الآخرون، باأ�ضكال معاك�ضة. عبادة حم�ضة، غري 

اأن العا�ضق لي�س اأوديب هنا. املعرفة هي املعبد 

اجلديد. تعريف التجربة، بقدر ما منحته التجربة 

من اأمل ولذة. الأمل اأوًل. ذلك ، اأن عز الدين قنون، 
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واملاهيات  باملاهيات  الظاهر  األعاب  بلعبه 

ال�ضوفية.  الروح  بقلب  بداهة  اأ�ضحى  بالظاهر، 

على  النهار،  يطلع  ل  الالمعرفة.  معرفة  اأبلُغ 

ع�ضافري  حلقت  اإذا  اإل  قنون،  الدين  عز  م�رسح 

التمثيل اخلفية ، الوفرية ، املتنوعة يف ف�ضائه. 

مل  الواقعية،  الأحالم  تراودها  مل  ع�ضافري، 

اأجنحة  خالل  من  اإل  الواقعية،  اأحالم  تراودها 

باأ�رساره  املوؤدي،  مع  الآداء،  الفريدة.  الواقعية 

الكثرية، بقلب اللغة، فوق املواد، بدون الن�ضالخ 

عن املواد هذه. ل جثث على من�ضات امل�رسحي 

�ضد  املمثل،  موت  �ضد  م�رسحه،  لأن  ال�ضاب. 

اأقوى من  اأن املمثل، بدللته، ي�ضبح  اإذ  املوت. 

الطبيعية. اجل�ضد طفل املمثل،  ج�ضده يف حياته 

اأجنبه  ولداً  يربي  اأنه  لو  كما  الأخري  يربيه 

ال�ضكلية  العلة  علله.  عالج  من  بد  ول  معلوًل، 

واللم�س  والذوق  العني  وعلل  الروحية  والعلة 

ل  نظام   ، امل�رسحي  عند  املن�ضة  وال�ضمع. 

يتوقف ن�ضاطه عن التحدي والبتكار والتجديد. 

على  بناٌء  متحول،  نظام  النظام.  �ضد  نظام 

يغرتب  اأن  بدون  والعاملية،  املحلية  الثقافات 

بكل من الثقافتني. وكما هي احلال، لدى معظم 

م�رسح  اإنغم�س  بتون�س،  املح�ضوبني  امل�رسحيني 

قنون، بحرب على كل �ضلطات القمع، امل�ضادرة 

الفكرية، امل�ضادرة لنب�ضاط الأقليات  للحريات 

الطريق،  نهاية  عند  الواقف  التون�ضي  باملجتمع 

اجلماعة.  ل  الأغلب،  الواحد  ثقافة  ن�رس  يف 

الدعاة  من   ، التون�ضي  امل�رسح  اأبطال  اأن  ذلك، 

البارزين، لحرتام �ضداقات الآخرين واأفكارهم 

»ا�ضماعيل  وفئاتهم.  واأديانهم  وح�ضاراتهم 

ذات  الأعمال  اأبرز  من  ادري�س،  ملحمد  با�ضا« 

القابلية العالية اخلا�ضة باملو�ضوع هذا. تعامل 

الكوارث  املخلفة   ، البلد  �ضيا�ضات  مع  م�ضتمر،   ،

�ضواء   ، وال�ضيا�ضية  والق�ضادية  الجتماعية 

بكراماتهم  هوؤلء،  الأبطال  يقامر  مل  ب�ضواء. 

مل  الإن�ضانية.  الكرامة  الأقليات.  بكرامات  ول 

ي�ضاوموا، لكي يح�ضلوا على املوارد  اأو يقرتبوا 

والتعليم  والتدريب  ال�ضحية  الرعاية  �ضبل  من 

الأخرى.  القت�ضادية  والفر�س  العمل  وفر�س 

لعب عز الدين قنون دوره ، باملجال هذا ، بطاقة 

م�ضاعفة، لردم الفجوات ، بني الذات والآخر، بني 

النف�س والذات، بدون تق�ضد اإيذاء اأو اإ�ضعال حرب 

الآخر.  باإفقار  امل�ضاهمة  الدولة   على  هام�ضية 

الدولة ، ل ال�ضلطة. ات�ضح ذلك ، يوميًا، مع تواتر 

اأو  خطابات  البال  امل�رسحية،  الأ�ضغال  ح�ضور 

امل�رسوعة.  غري  املكا�ضب  خلف  ولهاث،  �رساخ 

اإذا  مل يغب وجه قنون عن ذلك. مل يغب �ضوته. 

حدث  وبالعك�س.  الوجه.  ح�رس  ال�ضوت،  غاب 

واجتماعي،  وتاريخي  �ضيا�ضي   ، بوعي  الأمر، 

حترتم  ل  التوتاليتارية،  ال�ضاملة،  الأنظمة  باأن 

الإثني ول حترتم الختالف  الوعي بالختالف 

اأو باحلا�رس.  ول تقدر غناه وتاريخه بالتاريخ 

تلح�س  عنق   بربطة  ببدلة،  قنون،  ي�ضرتح  مل 

املن�ضاب  الروح  بهواء  امللون  املبدع  قمي�س 

 ، لعله  والبعيدة.  القريبة  النوافذ  اإىل  القلب  من 

روؤو�س  على  يقف  قدميه، وهو  اأ�ضابع  يلحظ  مل 

من  التوبيخ،  ي�ضتوجب  ما  كل  خلف  الأ�ضابع، 

اأ�ضحاب الأناقات الفائقة ، باملكاتب الفخمة. مل 

يفرمل الرجل، تدهور �ضحته. علق ال�ضحة على 

و�ضعره  ال�ضمراء  بب�رسته   ، ينربي  وهو  م�ضجب 

ممانعة،  ول  برفق  ال�ضيب  اإىل  املتودد  الفاحم، 

م�ضاحاتها  يف  امل�ضاعر،  جندة  اإىل  ينربي  وهو 

املغلقة، حتى تخرج من ال�ضيق اإىل ال�ضعة، حتى 

 ، متعب  التبلور.  اإىل  الأوىل  املهمات  من  تخرج 

املتنبي.  بح�ضب  حتته،  الريح  كاأن  مر�س،  على 

الأزلية.  امل�رسح  �ضداقة  واأمرا�س  ال�ضكري  اأكله 

اإل امل�رسح. ل وظيفة ول كنبة. فر�ضاة  ل �ضيء 
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التاآكل  متحو  لكي  املتاآكلة،  بال�ضالت  اأ�ضنان 

احلمراء.  �ضالة  يف  حدث  كما  اجلدران.  عن 

من  متامًا  عارية   ، احل�ضور  متح�رسجة  �ضالة 

التفا�ضيل، منحها قنون وجهها اجلديد وعينيها 

وهو  جديد،  من  قلبه  ل  �ضغَّ واأطرافها.  واأنفها 

مل  واثق.  مّكوٌن،  بقلبه.  القلب  باأعطال  يرحب 

الكاملة.  الأجهزة  اأمام  اإل  التخمني،  اإىل  يلجاأ 

بواحدة  الفكرية،  بالندوة  املخ�ض�ضة،  بالغرفة 

الأخرية،  امل�رسحي  دم�ضق  مهرجان  دورات  من 

بالهيئة  اأخفى  الكاملة.  بهيئته  الرجل  احتفظ 

الكاملة، اأخفى بال�ضطح، ما لن يوؤكد بالتخمني. 

ما مل يوؤكد ، اإل بال�ضتوثاق. مل يعد النظر حاراً. 

مل يعد ال�ضمع بالكثري من حياته ال�ضابقة. مل يعد 

قنون، يحتفظ، اإل مبودة امل�رسح والآخر كاملة. 

اأ�ضاب النق�ضان ، كل �ضيء فيه، اإل مودته لالآخر، 

بعد  للنوم،  املتاأهب  ال�ضاك�ضفون  عازف  و�ضكل 

طول �ضهر. 

الأ�ضبه  القاعة  بتلك  ب�ضهولة  الأ�ضدقاء  مل يلحظ 

النداءات  اإىل  الفارغة. مل يلتفت،  بزجاجة اخلمر 

الكثرية . ما �ضعر اإل بالقليل من احلراك، بالقاعة 

املحت�ضدة مبانيكانات امل�رسح. رجال م�ضنوقون 

بتواريخهم. الأج�ضاد ال�ضاخنة، نادرة هنا. ج�ضد 

هذه.  ال�ضاخنة  الأج�ضاد  من  قنون،  الدين  عز 

بعد  بامل�رسح،  امل�ضتمر  حلمه  من  �ضخونته، 

الوقفات  ذات  امل�رسحية،  الأعمال  من  جمموعة 

اجليا�ضة. وقوفها اأج�ٌس. كل واحدة ، كناب فيل، 

ل ي�ضعه الإختفاء ، حتى بالأحالم. ال�ضفقة اأوًل. 

�ضفقة بال �ضفقة، ببداية الثمانينيات من القرن 

اأكرث من �ضذرات يف خطاب ع�ضق  املا�ضي. ثم ، 

رولن  كتب  عناوين  اأحد  با�ضتعارة  امل�رسح، 

بارت. » ليلة �ضائعة تعود«، » خرفني يعي�ضك« 

، » الدالية« ، » قمره طاح« ،«امل�ضعد« ، » طيور 

الليل«، » حب يف اخلريف«، » نوا�ضي« ، » لنتكلم 

من  ا�ضتفاقة  م�رسحية  كل  رهائن«.   « ب�ضمت«، 

من  اخلاوية  بالبلدان  املن�ضي  امل�رسح  ن�ضيان 

لأن  ر�ضائل،  بدون  �ضاملة،  . �ضورة  امل�رسح  هم 

بتغذية  بريد.  �ضاعي  لي�س   ، قنون  عند  امل�رسح 

وت�ضويب، بدون ت�ضويب. رجل مناجاة، يقيم ما 
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يقيمه لالآخر، بدون توافق. لأن عز، ابتعد عن كل 

املناورات، الهادفة اإىل الدفاع عن مواقع وحتقيق 

مكا�ضب. م�رسحه يتغري، ل لأنه يف�ضد. لأن عدم 

التغري بامل�رسح عنده، يف�ضد امل�رسح. هذه مادة 

تفكريه الأوىل. امل�رسح لغز، هذا �ضحيح. توقفت 

اللغز هذا. قوة  ، على حل  الدين قنون  حياة عز 

 ، خوفه  عدم  من  قوته  و�ضوح  قوة.  مقابل  يف 

تاأثره باخلوف. امل�رسح وليمته، بلذته  من عدم 

ودموعه  وح�ضوره  وغيابه  وا�ضرت�ضاله  واأمله 

امللحة  وحاجاته  وتعبه  و�ضقامه  وجنونه 

واإرهاقه. اأرهق امل�رسح قنون، اأوقعه يف مواطن 

عن  ابتعاده  يف  يجد  مل  اأنه  املده�س،  خطره. 

دنيا  املت�ضادم، بني  واقعه   ، ال�ضتينيات  جتربة 

اإذ  يتخل.  ومل  ذلك،  من  بالرغم   ، جتلى  واآخرة. 

ملقت�ضيات  ا�ضتجابت  عينة،  جتربة،  بكل  وجد 

القائمة   ، بتون�س  وال�ضيا�ضية،  الثقافية  التعبئة 

جتربة  على  باخلطاب،  التناق�س  ظاهرة  على 

املتعلمنة  غري  العلمانية،  التحديثية،  بورقيبة، 

بالكامل. ل علمانية كلية ، بتون�س العلمانية. لأن 

العلمانية، مل تعتق �رسوطها مع الزمن والأجيال 

ولدته  حتتم  مل  واملمار�ضة.  اخلربات  وتراكم 

اجلديدة،  التجربة  ولدة  ع�رس  عن  املتاأخرة، 

التجربة من مفهوم نفعي. تعاطى  التعاطي مع 

ما  حقق   ، وباأ�ضلوب  وواقعية  برباغماتية  معها 

عجز الآخرون عن حتقيقه. اأي الف�ضل بني �ضلطة 

و�رسوط  والروحية،  املادية  املا�ضية،  التجربة 

معها،  ال�ضليم  التوا�ضل  من  مكنه  ما  حتققها. 

جديد،  مل�رسحي  مغايُر،  مدخٌل  عنها.  والتميز 

املطابقة  غري  القدمية،  املواد  طبائع  تخذله  مل 

لعالقته بدولة امل�رسح احلديثة، حتى باعتبارنا 

اأنها ذات جوهر واحد، يت�ضف املتحلقون حوله 

هكذا  القيا�س.  يعتمد  مل  به.  العالقة  بن�ضبية 

قواها،  امتلكت   ، هكذا  جتربته.  جنت  هكذا  جنا. 

بعيداً من تذبذب املنطق، حيث يتذبذب املنطق 

بالنزعات احلائرة بني التحديث وخيار العلمنة. 

قطع  بدون  امل�رسحي،  جماله  يف  الرجل  لعب 

مع اجلهاز اللغوي للتجربة الآنفة، وبدون غرق 

باجلهاز هذا. بدا قنون، ذا جاذبية وا�ضحة، اأمام 

بتون�س،  امل�رسحي  الف�ضاء  يت�ضيد  يزال  ل  من 

لأنه عمل على اإيقاظ الكوامن النف�ضية، التحتية، 

يف  احلوار  مبادرات  مفاهيم  تتايل  خالل  من 

الإن�ضان  بني  والثقافات.  الأديان  بني  م�رسحه، 

والآخر. بني الواحد وذاته، بكثافة وتوتر، مل تلبث 

خطابة  ول  اإمامة  ل  لالآخرين.  دلياًل  �ضكلت  اأن 

ول  اأفكار،  تاأطري  اأجهزة  ل  قنون.  م�رسح  يف 

توظيفات ن�رس قيم اأو اإعادة انتاج الأيديولوجيا 

غلو.  نبُذ  وعقالنية.  وت�ضامح  حوار  ال�ضائدة. 

 ، ت�رسيعية  ترجمة  بدون  اجلن�ضني،  م�ضاواة بني 

املراأة  لأن  الرتبوي.  باحلقل  ذلك  توظيف  ملدى 

امل�رسح  بخ�ضائ�س  الكربى،  م�رسحه  خ�ضي�ضة 

الدينية  وال�ضعائر  الطاغية  للدولنة  املناه�ضة 

الأيديولوجيا  هيمنة  مع  احل�ضور،  املفرطة 

القائمة على مراقبة الف�ضاء العام، عرب الأجهزة 

الأمنية وال�ضيا�ضية، من اأجل تنقية الف�ضاء هذا ، 

من العالمات الغريبة.

�ضجرة  اإىل  نظر  من  بحياة،  للتنجيم  �ضيء  ل 

امل�رسح التون�ضي العالية، يف حديقتها الوا�ضعة، 

بدون اأن ي�ضتخدم ع�ضا طويلة، يهزها بها ، لكي 

خافت،  �ضوت  ذات  بيد،  بيده.  ثمارها  ت�ضقط 

فوق  قنون،  الدين  عز  قفز  اأريج،  من  وذاكرة 

ملوؤرخي  املاأ�ضوية  واملالمح  التافهة  الذكريات 

نف�ضه،  ال�ضجرة  زمن  اإىل  امل�رسحية،  التجارب 

بقدمني من حلم ل من خيزران. مل ي�ضمح بتداخل 

بال�ضعادة  امللتمع  باحلا�رس  الناق�س،  املا�ضي 

اأ�ضفل.  من  الثمار  قطف  بالإجنازات.  املفتتنة 

هكذا ، ترك القطف ، ملحرتيف القطف، وهو يعترب 
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واخلاطئ  ال�ضحيح  تت�ضمن  وحدها،  اللغة  اأن 

والغام�س. ولأنه هكذا، اأراد انتزاع احلقائق من 

م�ضاعره،  حقيقة  ب�ضط  على  احلقائق،  اأ�ضحاب 

على طريق معرفة اأمر ما يجب اأن يقال، حيث اإن 

ما يقال ي�ضبح حقيقة اإىل حني. اأخذ احلقيقة من 

لي�ضت  العالمات  لأن  احلني،  حقيقة  اأ�ضحابها، 

والفا�ضل  اجلعايبي  الفا�ضل  تلميذ  براهني. 

اأ�ضحى   ، الفن امل�رسحي«  اجلزيري، يف » مركز 

زميل الفا�ضلني. لأنه مل يرتك نف�ضه، فري�ضة لهما. 

امل�ضرتكة.  يقظتهما  اأمام  ركبتيه،  على  يجُث  مل 

ينفك  مل  ما  اأمام  نف�ضه  ت�ضطرب  ومل  ي�ضحب  مل 

اأو ت�رسيفه  التحرر منه.  بهدف  ا�ضرتجاعه،  عن 

باأفعال جديدة. �ضكنته التجربة الكربى كذكرى، 

بنف�ضه الولهانة بامل�رسح. مل يوؤثر �ضيء ب�ضهوته 

اأوجده  اأوًل.  خدع  بال  �ضاعق.  حب  للم�رسح. 

ذلك، يف » مركز الفن امل�رسحي. واإذ منح دبلوم 

هناك،  قوته  ول  عاطفته  يفقد  مل  لأنه  املركز، 

التحق بامل�رسح  ، حني  الآخر  اإىل دبلومه  غادر 

الأملانية /  ، على احلدود  الوطني ب�ضرتا�ضبورغ 

اأعاد بناء  باإدارة جان بيار فان�ضان.  الفرن�ضية، 

املا�ضي بحا�رسه ، باحلب ال�ضاعق. اإبن جتربة 

العام ١٩٧٦ مبركز الفن امل�رسحي، اأبهرته �ضور 

بالعام   ، الثائرين  الفرن�ضيني  الطالب  اأج�ضاد 

الآخرين  �ضفر  النعزال عن  فوق  بالقفز   ،١٩٦٨

بتلك الإنتفا�ضة، املتمردة على اخل�ضوع لل�ضور 

البعيدة،  امل�ضاهد  تلك  ا�ضتعاد  للدولة.  املجهولة 

وقع  جملة.  بغرام  يقع  مل  القريبة.  بالأج�ضاد 

تثري  تزال  ل  باأو�ضاع،  اأج�ضاد  الرتكيب.  بغرام 

والت�ضاوؤل. �ضور طيبة، �ضور موجعة.  الهتمام 

�ضور فورية يف خداع زمني، بعمليات مونتاج 

الرجل.  واحدة من �ضفات  تلك  للمجهول.  رائعة 

تلك واحدة من �ضفات م�رسحه. اأدرك ، اأن �ضيئًا، 

يتاأتى متوافقًا بدقة مع �ضهوته امل�رسحية. تلك 

بداية من بدايات لن تتوقف عن التكرار بالأطوار 

غري امل�ضت�ضلمة لأية اأو�ضاع مبتذلة. 

تواأم  اأوروبي،  دبلوم  ثانيًا،  اأوًل.  حملي  دبلوم 

درا�ضته يف جامعة ال�ضوربون الثالثة. مل ت�ضتقر 

وتت�ضع  العني  لتت�ضع  اإل  عد�ضة،  على  عينه 

العد�ضة. انفتاح، كانفتاح اجلرح، على احلركات 

بح�ضور  تتمزق،  �ضتارة  لاللتئام.  الكثيفات 

ل  اللوحة.  اإطار  على  خروج  اجلديدة.  امل�ضاهد 

لأنه �ضاحب �ضلوك �ضل�س، ينحني اأمام دبلومات 

البالد، ثم يعود اإىل �ضوية احلياة ال�ضخ�ضية، كما 

يراها. لأنه وجد بالدبلوم املحلي، �رسورة، من 

كتجربة،  وانب�ضاطها  املحلية  التجربة  ات�ضاع 

لكل  معنى  ل   ، ب�رسي  تكامل  ذات  وحدة.  ذات 

املحلية  التجربة  اأن  ذلك  خارجها.  الأ�ضياء، 

الأ�ضجار  فوق  ارتفاعها  من  غيمت  التون�ضية، 

املحلية، بدون اأن يفتها ال�ضتماع اإىل ع�ضافري 

والعاملية.  الأوروبية  التجربة  ون�ضور  وبوا�ضق 

اجلديد«.  »امل�رسح  بتجربة  جامدة،  �ضمات  ل 

التجربة  اإىل  قنون  الدين  عز  انحاز  ت�ضيوؤ.  ل 

تكوينها  من  الطالعة  الإن�ضانية،  زوايتها  من 

�ضدى  جتربة  بحجمه.  املثقلة  غري  البيولوجي، 

واملعامل  الإمارات  على  �رسيع  ل  ومرور  بعيد 

لنتفا�ضة  ال�ضيا�ضية  باحلكايات  اخلا�ضة، 

وامل�رسح  فيالر  بباري�س وجتارب جان  الطالب 

الوطني  ال�ضعبي وجتربة م�رسح ال�ضم�س الرائدة 

كل  على  خيالتها  التاركة  بري�ضت،  وجتربة 

ر  الف�ضح املك�ضوفة يف جتارب ال�ضباب اجلدد. قطَّ

التجارب  مباء  املحلية  التجارب  امتالء  قنون، 

الطليعية العذب. ثم، بنى عليها جتربته امللغوزة 

روحه،  اإىل  روحها  من  امل�ضحوبة  التجربة  اأوًل. 

من  بعيداً  وتتابعاتها،  ت�ضل�ضالتها  على  خميمًا 

على  امل�ضيطرة  والكاآبة  الق�ضوة  اأجزاء  بع�س 

تعيد  اأن  تلبث  لن  اأولية،  فيزياء  منها.  اأجزاء 
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بنى  ع�ضب،  على  اخلفيف،  ح�ضورها  تركيب 

قنون،  عند  باملمثل.  هو�ضي  قلق  على  ح�ضوره 

واخلامتة.  الو�ضط  البدء،  العر�س.  نقطة  املمثل 

الكربى  الغربة  و�ضط  األفته  عنوانه،  غناوؤه، 

العر�س،  حرب  الكثرية.  ال�ضغرى  والغرتابات 

قلمه، ري�ضة القلم. روؤيته. الدقة والنظام والهيكل 

انتبه من   ، اأن الرجل  الأول بالبناء الأخري. غري 

جملة انتباهاته، اإىل اأن التخ�ضي�س، اأدى غالبًا 

اإىل التزمري. بناء الزمر. مل يجد بالنتيجة هذه، ل 

الفكرة، ق�ضية لعوبًا. هكذا ، حبك عرو�ضه، على 

اأبداً.  ذلك  عن  ي�ضط  مل  متبئرة.  غري  اأ�ضماء  على 

اأ�ضماء  لذا، قدمت جتربته الكثري من الأ�ضماء، ل 

قليلة، كما حدث بالكثري من التجارب التون�ضية. 

ح�ضورها  بنت  كمثال،  املثلث،  امل�رسح  فرقة 

كمال  عمار،  بن  زهرية  اأ�ضماء.  مربع  على 

التواتي، فتحي الهداوي، خالد الك�ضوري. جتربة 

امل�رسح اجلديد، انبنت على اأ�ضماء حمددة. جليلة 

بكار ، توفيق اجلبايل، حممد ادري�س، الفا�ضالن 

قنون،  جتربة  تكتمل  مل  واجلزيري.  اجلعايبي 

بالعديد من  اإل   ، اإ�رساقها وح�ضورها  يكتمل  مل 

لعب  امل�ضاركة.  الأ�ضماء  �ضعيد  على  التحولت 

يلولبون  وهم  التجربة  بداخل  الأ�ضماء  اأ�ضحاب 

متاأنية،  لهفة  �ضاحب  قنون،  اأن  اإذ  بخارجها. 

�ضمحت له بقراءة جتربته كما اأحب ل كما اأحب 

لها الآخرون.  جحافل باملعنى الرمزي للكلمة، 

اإذا ما قي�ضت الأعداد العابرة بتجربته، بالأعداد 

يكفر  مل  اأنه  الأهم،  الآخرين.  بتجارب  املقيمة 

اأحداً. مل ي�ضدر فتوى تكفري باأحد، لأنه اأبعد عن 

ذاته فكرة القائد الأوحد، لتجربة ف�ضيحة ا�ضتبد 

ح�ضورها بالكثري من البلدان والتجارب العربية. 

ت�ضنع  على  جتربته،  قنون  بنى  رويداً،   ، رويداً 

وجده  فيها.  الأ�ضنان  تتابع  كما  الأم�ضاط. 

العامل خفيفا«، �ضفافًا، اإذ مل يعرت�س اأو ينتف�س 

ت�رسيحاته.   ، اأ�ضغاله  بالت�رسيح.  �ضيء،  على 

ومل  يدح�س  مل  ت�رسيحاته.   ، نف�ضه  مع  كالمه 

ب�ضال�ضة  التجربة،  ع�ضب  يف  يحفر  وهو  يفحم، 

م�ضدودة، اإىل الت�ضعبات امل�رسحية القدمية، ذات 

اأو  بالألوان  املكتوبة  املتفاوتة،  النحناءات 

ب الرجل الكثريين بتجربة  باحلرب ال�ضيني. ن�ضَّ

وقلقه  ا�ضتفهاماته  على  اأحد،  عليها  ين�ضبه  مل 

وحرياته املرتاجعة واملت�ضاعدة، بالآن ذاته. ل 

ي�رسف الرجل يف املحبة، لأنه ل يكره. مل يحرج 

عز  �ضي  وامل�رسح.  للنا�س  ع�ضقه  بتقبل  اأحداً 

الدين، �ضمع باآذان املحبني وراأى باأعينهم، حني 

اأ�ضاب �ضمعه وب�رسه ، �ضعف ال�ضنوات الأخرية. 

ال�ضحرية  واقعيته  ب�ضحر  طيبته  ل�ضحر  عالقة  ل 

جتربة،  �ضمم  م�رسحًا،  الرجل  �ضمم  مب�رسحه. 

ر�ضومات  بدون  به،  ي�ضتهان  ل  ح�ضوراً  �ضمم 

درجاته  والتكوين،  الت�ضميم  لأن  �رسيعة.  اأولية 

حيله  زخرفة.  ول  افتعال  بدون  الأ�ضا�ضية 

�ضاحر  ثم  نف�ضه،  �ضاحر  امل�رسحي  لأن  وا�ضعة، 

م�رسحه. ل ت�ضتقيم ال�ضفة الثانية اإل با�ضتقامة 

ال�ضفة الأوىل. م�رسحه، باملعنى هذا، من تراكم 

جتارب  الآخرين.  وجتارب  جتاربه  التجارب، 

امل�رسح بالتحديد. 

اإل بتكيفاته مع  الدين قنون،  ل يقراأ م�رسح عز 

اإل  القادرة  غري   ، واملناخات  البيئات  خمتلف 

على جتديد امل�ضاحات ، ل حتديدها. بتحولتها 

املتنوعة، الرثية، الزاخرة بالرثاء. دوام م�رسحه 

من ابتعاده، عن ن�ضائج املباين التقليدية. تغرياته 

القوانني،  العمارة، بر�ضوم مل تلبث تخالف  على 

تقدمي  عنده،   ، التمثيل  يعد  مل  املمثل.  ب�ضالح 

م�رسحه،  يف  املمثل  ج�ضد  خ�ضائ�س   �ضورة. 

اأبعد من مكونات عامل امليكانيكا.  من مكونات 

�ضلوك ، ل خ�ضائ�س. ولو اأن اخل�ضائ�س، تر�ضم 

ال�ضتمرارية  هنا،  الأج�ضاد،  فقدت  ال�ضلوك. 
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بالأدب.  وحدها.  بالكتابة  احل�ضور  اأو  اخلطية. 

على  اإل  بامل�رسح،  اجل�ضد  يرتفع  ل  بالإن�ضاء. 

اأمواج الطاقة وال�ضلوك غري املتوقع، ما ي�ضحي 

على خ�ضبات الواقعية ال�ضحرية، جزيئات متوقعة 

بعامل غري متوقع. للحوارت تاأثري. غري اأن املمثل 

وحده، يبقيها حية، يف ف�ضاءات تتدرو�س فيها 

على  بعد،   ، تزال  ل  وهي  الإقالع  حد  الأج�ضاد 

املمثل  طبيعي.  فوق  الطبيعي،  امل�ضهد  الأر�س. 

الطبيعي، ل طبيعي. لأن اآداءه، ثمرة بحث �ضديد 

التعقيد والدقة. ملهم ، من التزام �ضاحبه العمل 

ال�ضارم على ذلك، بحيث يدمر الإلتزام ال�ضارم 

يجزم  نظامًا،  العاك�ضة  بتوجهاتها   ، التعقيدات 

فوق  بقفزه  كونًا،  يخت�رس  اإمنا  اإنه  الكثريون، 

عند  امل�رسح  التب�ضيط.  ل  الب�ضاطة  اإىل   ، التعقيد 

قنون، عملية اإجتماعية/ ثقافية، ل تبقى حية اإل 

بتكامل العاملني بعامل واحد. مل ي�ضيطر املعمار 

يف  امل�ضتمرة  البناء  عمليات  على  امل�رسحي، 

يوؤدي  لن  ذلك،  باأن  الأدرى،  لأنه  قنون.  م�رسح 

 ، البناء  البناء.  بعمليات  الت�ضاعد  لإ�ضعاف  اإل 

عنده، غري منظور ، لأنه موجود بالهواء، ي�ضكله 

الطبيعية  بالإ�ضاءة  املل�ضوع  الهواء  يف  املبدع 

وال�ضناعية. واحدة من عمليات املحافظة، على 

بامل�رسح، خنق  باحلياة،  املتوجة  املمثل  حياة 

اقت�ضد  املمثل. هكذا،  ما يقف بطريق حياة  كل 

كثرياً ، من كل ما ل يحافظ على اجلودة الطبيعية 

، للبيئة ال�ضتثنائية للممثل ، على خ�ضبة امل�رسح 

اآخر.  كمثال   ، الإك�ض�ضورات  كمثال.   ، الديكور   .

 ، مذهل   ، ع�ضق  بالآداة.  الإ�ضتعارة  �ضد  كفاح 

والأخري.  الأول  امل�رسح  اأفق  املمثل.  لطبيعة 

ادواته  كل  اأّول   ، نحات  اأنه  غري  ممثل.  قنون، 

لعله  ركحه«.   « على  املمثل  ح�ضور  حفر  يف 

ال�ضتعارات  كل  من  املمثل  يحرر  اأن  ا�ضتطاع 

التحولت  اإىل  انحاز  لل�ضكل.  املا�ضية  املادية 

ل الإ�ضتعارات. ذرة ذرة، واجه امل�ضكلة، مبعرفة 

على   ، فيه  ليعمل  اختاره  عامل  عن  مطلقة  �ضبه 

الكربى.  التوحيد  اقرتاب من نظرية  مدى عمره. 

بحيث ، انك�ضف املمثل، بروحه، بلمعات عروقه 

، حتت الأ�ضواء الوام�ضة، بكل �ضيء اإل بالتلوث. 
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كل �ضيء يكمل ال�ضيء الآخر يف م�رسح عزالدين 

قنون. م�رسح قنون، كم�رسح اجلعايبي ورجاء بن 

يعرف  به، وهو  يعرف  واجلبايل. م�رسحه  عمار 

مب�رسحه. اقت�ضى ذلك، ق�ضاء حياة ل معذبة غري 

ال�ضلب  ال�ضكل  اإىل  بالطريق  مريحة،  لي�ضت  اأنها 

يونغ،  غو�ضتاف  بح�ضب  الرب�ضونا،  مل�رسحه. 

الأخري.  م�رسحه  ر�ضيد  الأول.  م�رسحه  ر�ضيد 

باإقامة  امل�رسح،  وخارج  بامل�رسح،  الرب�ضونا، 

الألفة بني الداخل واخلارج، بامل�رسح. هكذا اأقام 

متعك�ضني،  بوجهني  ل  التكوين،  ور�س  ع�رسات 

كل من  واحدة.  عملة  على وجهي   ، واحد  بوجه 

يف  نف�ضه  وجد  التكوينية،  حمرتفاته  يف  زاره. 

الدين  عز  ر�ضم  ور�ضومها.  الور�ضات  مو�ضوع 

قنون، املوزع على ر�ضوم، طوافة بكل اجتاه. مل 

يتوقف الأخري ، عن التحول، عن التطور ، بني �ضهر 

خا�س.  قدر  �ضريورة  واأخرى.  �ضنة  بني  واآخر، 

اإذ  التجربة.  �ضطح  على  تالميذه  قنون  يرتك  لن 

متوج  لها.  اجللدية  الطبقات  حتت  بهم  يغو�س 

العامل املغلق، ب�ضالح  اهتزازات متحو  اأويل، ثم 

العامل املفتوح للم�رسح، على احلياة والختالف 

ول  املوت  ول  اجلماد  ول  الثبات  ل   ، والتوايل 

التكل�س. اختالف الذات عن الذات، ق�ضت بتاأليف 

�ضور  تر�ضم  تنفك  ل  اأنها  غري  خمتلفة،  ذوات  

وهي  بع�ضها  توؤكد  كثيفة،  متفاوتة،  جتارب، 

تخو�س بالإختالف اإىل اللحظة الأخرية. 

مل ي�ضب الرجل الطيب ، بخيبات اأمل، من احلياة 

لأنه،  والأحزاب.  الدولة   . بطرفيها  ال�ضيا�ضية، 

اأثارت  بينها،  غريبة  حتالفات  با�ضتمرار،  لحظ 

ذلك،  من  �ضخر  حتبطه.  مل  اأنها  غري  اإ�ضتغرابه، 

بدون اأن ي�ضاب بالنعزال. اأدان ذلك، واأ�ضهم يف 

ف�ضحه، بدون اأن يختار احللول الأ�ضهل بالإدانة 

والإ�ضهام بالف�ضح. مل يراهن على دعم املوؤ�ض�ضة 

اإىل  دفعه  ما  الثقافية.  للموؤ�ض�ضة  ال�ضيا�ضية 

الثقافة،  على  الثقافة،  وزراء  اأحد  ت�ضلط  احتواء 

يف مرحلة من املراحل. مل يتهكم عليه، اإذ اأجابه 

ببو�ضت مقروؤ على �ضفحته الفاي�ضبوكية. احتوى 

دوائر  عن  بغربته  اتهمه  حني  العدواين،  حراكه 

برد من  الوزير،  نرج�ضية  واجه  والثقافة.  الأدب 

اأنهى  اإل بعد تتعرف بي«.  عيار ثقيل. » ل لقاء 

ال�ضيا�ضي  تهوميات  اللطيف،  الطيب،  الرجل 

باحلركة  ال�ضيا�ضي  قام  القا�ضية.  بال�رسبة 

باحلركة  والفنان،  املثقف  وا�ضطلع  املبا�رسة، 

الفن  دوائر  من  ال�ضيا�ضي،  هجرة  اأمام  اجلذرية، 

قطبي   ، وال�ضيا�ضة  بالثقافة  وجد  والثقافة. 

حياة، �رسورين للحياة ذاتها. هكذا، بان الطابع 

الدين  عز  م�رسح  يف  النربة  العايل  الإن�ضاين 

قنون، باإدراك اخلا�ضية الثقافية من خالل دفع 

ال�ضيا�ضة، بح�ضورها املبا�رس، اإىل النكما�س يف 

اأنقذه من ال�ضكتة الدماغية، بحث  م�رسحه.خيار 

بالتجارب  علق  ما  على  الإنتفا�س  على  النف�س 

الثقافة  ربط  من  طالع  انهزام  من  امل�رسحية، 

جعلت  مزدوجة،  بعملية  بال�ضيا�ضة،  نف�ضها 

ثقافة  با�ضتمرار.  الهاوية  حافة  على  الثقافة 

�ضفافية وبعد  لل�ضقوط، يف ما ينق�ضها من  اآيلة 

اإن�ضاين والروؤية العميقة لالأ�ضياء. بقي الرجل اأحد 

كبار املعار�ضني املدنيني للنظام. حدد امل�ضافة 

حمى  الأوىل.  اللحظة  منذ   ، النظام  وبني  بينه 

املفتوحة،  ال�ضيا�ضة  �ضهية  من  بذلك،   ، م�رسحه 

على الحتواء والتل�ضط. 

غري   ، تقنيات  منظومة  قنون،  الدين  عز  م�رسح 

ابتعد  اإذ  هذا،  امل�رسح  اأن  يعِن،  مل  الأمر،  اأن 

ال�ضيا�ضة،  عن  ابتعد   ، املوبوؤ  ال�ضيا�ضي  الو�ضع 

بطبائعها الأوىل ولعناتها وكوارثها و�رسعاتها 

ل�ضلطة  ي�ضمح  مل  بال�رساع.  املجبولة  املختلفة، 

بقي  د�ضاتريها.  اإىل واحد من حرا�س  اأن حتوله 

حال  يف  وهو  ال�ضيا�ضية،  الو�ضايات  عن  بعيداً 
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خلق واإبداع مندجمني باحلال ال�ضيا�ضية العامة، 

بعيداً من ال�ضلطات الإدارية  بالدولة وال�ضلطات 

باأ�ضباب  عميقة،  قراءات  قدمه،  ما  كل  احلزبية. 

الطبقات  ذي  والعنف  العربية  النكو�ضات 

مناخات  خلف  طاف  العربية.  بالدول  العديدة 

الإن�ضان،  على  املدن  تاأثريات  لإدراك  املدن، 

اإىل  احلياة  اأعاد   ، هكذا  وهويته.  طبائعه  على 

حدود  على  �ضوره  حني   ، غريه  احلمراء.  م�رسح 

حريف  املعمارية.  املرجعية  بنقاطه  املهنة، 

على  حماولته  تقوم  ومعمار.  خمطط  ومبدع. 

وعلى  التقليدي  الن�ضيج  ميزات  على  املحافظة 

بال�ضوراع،  املبنية  الكتل  وعلى  ال�ضوارع  عمارة 

حني رفع اأعمدته احلرة، يف مفرداته امل�رسحية، 

عن  بالبحث  اأعماله،  كل   ، ان�ضبت  احلديثة. 

الهوية وعدم املراوحة بالدوران يف حلقات بناء 

الكربى،  الفجوة  فوق  بذلك،  قفز،  الذات وحدها. 

و�ضلوكيات  اأمناط  من  اجلديدة  املكت�ضبات  بني 

ال�ضلطة  اأي  القدمي.  وبني  خارجية،  وثقافات 

امل�رسحية.  احلياة  على  للكال�ضيك،  الكال�ضيكية 

اأف�ضل  اأحد  لدى  الإبداعية،  الأفكار  الأمر،   ، ر  فوَّ

من ي�ضتطيع تقدير املواقف، وتقييم حياة الفرد 

يف املجتمعات الكلية اأو التقليدية، ذات النربات 

املتخلفة ، الوا�ضحة. اأراح كل الإطراف بذلك. هو 

والأ�ضدقاء والأعداء. ثم، اأن قفزه فوق اأزمة القيم، 

قفٌز فوق الإحباط والنفور وال�ضخط، على ارتباط 

الثقة  باأزمة   ، كربى  حدود  اإىل  البريوقراطية، 

يف املواذن ويف ت�رسفاته و�ضلوكياته، بالعامل 

العربي وباأفريقيا، على حد �ضواء. لأن معرتكات 

تقع  ل  معرتكات  بتون�س،  الواقعية،  احلياة 

بالتناق�س، اإذ تقراأ يف حيوات املواطنني العرب 

الأفريقي.  العربي/  والأفارقة، من موقع تون�س 

من  حجمًا،  اأكرب  حركة،  اأو�ضع  الأ�رسة  ري�ضة 

الري�س الأخرى يف معظم الدول العربية الأخرى.

لأنها وجدت  نف�ضها،  تعاقب  تون�س، مل  اأن  ذلك، 

العربية  والعر�س  الطول  خطوط  على  نف�ضها 

 ( ال�ضودان  والأوروبية، كما مل يفعل  والأفريقية 

كمثال( ، وهو ل يزال يعاين من عدم القدرة على 

الهوية.  اأزمة  بالأخ�س،  اأزماته.  اأو�ضاع  ت�ضوية 

فوق  التون�ضي،  قفز  الهوية.  اأزمة  ال�ضوداين  د  عقَّ

يف  وجد  اإذ  العناء،  من  بالقليل  ال�ضبكة،  هذه 

باخلطاأ،  وقوع  ل  اأممية.  نف�ضًا  املتعددة،  نف�ضه 

بهذا املجال لدى التون�ضي. وجد بال�ضبكة، ميزة، 

ل عورة. تر�ضخت قيم علمه وتعليمه هنا. مل يعد 

م�ضو�ضًا، اإذ اأ�ضحى الأمر عقداً فطريًا يف حياته، 

باأزمة  مبا�رسة  عالقة  على  نف�ضية،  اأزمة  بدل 

الهوية والبحث عنها. قوة على قوة. هكذا، بنى 

تون�ضية،   ، ثقافية  كموؤ�ض�ضة  احلمراء،  م�رسح 

املكتظة  ال�ضاحات  و�ضط  اأفريقية،  عربية، 

بالدكاكني املح�ضودة بال�ضلع ال�ضينية، ال�ضاجة 

اأملانيا  �ضارعي  تقاطع  على  بالهام�ضيني، 

ال�ضينما  اأ�ضحت  العا�ضمة.  و�ضط  واجلزيرة، 

م�رسح  �ضالة   ،١٩٢٢ بالعام  رة،  املعمَّ القدمية، 

امل�ضتجدة،  العمرانيات  هددتها  اأن  بعد  حديث، 

الكثري  مع  حدث  كما  الثقافية،  ال�ضبغة  بفقدان 

من  القدمية.  التون�ضية  الثقافية  ال�رسوح  من 

قلب، هذا البناء، املن�ضود ، دعا قنون اأفراد اأجيال 

والتغيري،  والغ�ضب  والتمرد  واملعاناة  البطالة 

اإىل القفز فوق ال�ضلبيات، بفتح » املركز العربي 

مركز  امل�رسحية«.  والبحوث  للتكوين  الأفريقي 

باملركز. لن يرتدد ع�رسات ال�ضباب امل�رسحيني، 

من  ال�ضتفادة  رواية،  عن  الأرجح،  على  املئات 

يف  جتاربهم،  تكوين  اإعادة  اأو  بتكوين  خدماته 

خمتلف الخت�ضا�ضات امل�رسحية.  

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

133



134



135
نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

مقدمة 

رجل و�شبي، اأب وابنه »كل منهما ي�شكل كليًا عامل 

الآخر«.

العامل  »رماد  يخرتق  طريق  يف  كالهما  ي�شري 

عمله  مكارثي  يغادر  مذهلة  وب�شورة  املنق�شي«. 

ينتقل   ،»2003 لل�شيخوخة  وطنًا  »لي�س  ال�شابق 

قد  البيوت  القيامة.  بعد  ما  �شيناريو  ت�شوير  اإىل 

عدد  بقي  ماتت،  واحليوانات  النباتات  ُهدمت، 

الرماد والف�شل  ال�شم�س يحجبها  الب�رش.  �شئيل من 

�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 

ال�شابق، ومع موات ذكرياته ميوت ذلك العامل. الولد 

الذي  والرجل  �شيء.  كل  تغريرّ  اأن  بعد  النور  اأب�رش 

يقرتب من املوت يحمل يف ثناياه حبًا اأبويًا حاداً 

بر�شا�شتيه  يحتفظ  ذلك  ومع  البقاء  على  واإرادة 

الأخريتني لنف�شه ولولده.

ب�شيط  فهو  عادية.  غري  رقة  مكارثي  نرث  ت�شيء   *

فر�شة  تعطينا  ل  »الطريق«  فـ  غام�س.  ذلك  ومع 

للهرب اأو الراحة. 

اأي  الذاكرة اكرث من  اإن حكمتها اجل�شورة تبقى يف 

تاأكيد مفرت�س.

»نيويورك تاميز«

ا�شتطاع كاتب ال�شيناريو اأن يتعمق يف احلوار بني 

متيرّزت  بينما  الرواية  اكرث مما يف  وال�شبي  الرجل 

ت�شمح  ل  والتي  للعادة  اخلارقة  بلغتها  الرواية 

للقارئ بالتوقف اأو الراحة.

الطريق )2009(

املخرج: جون هيلكوت

رواية: كورماك ماكرثي

�سيناريو: جوينهول

متثيل: فيجو مورتن�سن

�سارليز ثريون

كودي �سميث مكفي

***
الرجل: ال ت�ستطيعني العي�ش بال بيانو. تبداأ يف ك�سف 

مفا�سله،  عن  وتنزعه  الغطاء،  تفتح  البيانو،  غطاء 

الثقيل وي�سعه مرتدداً على  الغطاء  انه ثقيل ت�سلمه 

االأر�سية.

املراأة: انه البيانو اخلا�ش بي.

الرجل: انا ا�سرتيته لك.

هل  �سيدوزنه؟  الذي  من  دوزنه.  اإىل  بحاجه  املراأة: 

ت�ستطيع اأنت ان تفعل ذلك؟

ينظران اإىل بع�سهما البع�ش بحزن. ياأخذان القطعة 

الفاأ�ش  املراأة  تلتقط  ويرتكانها.  بعيداً  االأمامية 

وتناوله اإياه. فريفعه وي�رضب اللوح.

)نهاية العودة اإىل الوراء(

خارجي. �ساحة – نهاراً 

�سينما

تتمة.. �شيناريو جو ينهول

”The Road“ »عن ق�شة كورماك مكارثي »الطريق

الطريق

ترجمة: مها لطفي

مترجمة وكاتبة من لبنان



الع�سب  متجاوزاً  ال�سفيح  اخليمة  نحو  الرجل  ي�سري 

امليت.

نحو  يتابع  قليال.  حوله  ملا  ين�ست  فجاأة.  يتوقف 

�سناعية  حديقة  عربة  الكوخ  من  بالقرب  الكوخ. 

يده..  يف  والرف�ش  الظهور  الرجل  يعاود  مركونة. 

يحفر بالرف�ش الع�سب امليت في�سمع �سوته ي�سل اإىل 

متزايداً  ويتعب  بحما�ش،  اكرث  يحفر  خ�سبي.  هو  ما 

حتى يظهر له باب يف القاذورات.

يالحظ  مل  بحيث  كبرية  درجة  اإىل  م�ستغرقًا  كان 

يراقبه  ب�سع خطوات  بعد  واقفًا على  ال�سبي  وجود 

بعيون مفتوحة خائفة.

ال�سبي: ال تفتحه يا والدي.

الرجل: �سيكون االأمر ب�سيطًا.

.
ً
ال�سبي: رجاء يا بابا، رجاء

الرجل: ال باأ�ش.

ال�سبي: كال اإنه لي�ش كذلك! ماذا لو كان هنالك انا�ش 

خمتبئني يف االأ�سفل؟

حول  اخل�سب  قطع  على  مركزاً  الرجل،  يتجاهله 

القفل، يح�رض املجرفة من احد الزوايا ويرفع الباب 

ليفتحه. ي�سع ال�سبي قب�سته على �سدره م�سطربًا 

يهتز اإىل اأعلى وا�سفل من اخلوف.

نحو  باليد  م�سنوع  خ�سبٍي  �سلم  على  الرجل  ينزل 

املخزن.

ويقبل  اخرى  رخي�سة  والعة  جيبه  من  يتناول 

املخزن،  داخل  اإىل  يختفي  ثم  جبينه  يف  ال�سبي 

تاركا ال�سبي م�سطربًا يحملق وراءه. ينظر ال�سبي 

حوله يف ال�ساحة املهجورة بينما يحل امل�ساء وهو 

يزداد خوفًا عن ذي قبل.

الرجل )ي�رضخ( يا اإلهي ... يا اإلهي!

ال�سبي: ماذا هنالك، يا بابا؟

الرجل )ي�رضخ( اإنزل. يا اإلهي اإنزل.

ينزل ال�سبي اإىل احلفرة وعلى ال�سلم كالربق.

ً
داخلي. املخزن – )املخيم -12 م�ساء

يحدث ال�سبي جلبة وهو يهبط ال�سلم. ينهمك الرجل 

يف اإ�ساءة ال�سمع.

ال�سبي: بابا؟ ماذا وجدت؟

الرجل: كل �سيء. وجدت كل �سيء.

املرتا�سة  االأقفا�ش  من  امل�ستودع خزين  داخل  يف 

طماطم،  معّلبة:   
ً
ب�سائع داخلها  ويف  بع�سها  فوق 

حلم  معلب،  خنزير  حلم  م�سم�ش،  فا�سوليا،  دراق، 

علب  يف  املاء  من  اجلالونات  مئات  معلب.  بقر 

�سفيح ومنا�سف ورقية يف �سناديق، ورق حمامات 

يد  رجل  ياأخذ  حرامات.  مع  مكد�سة  زبالة  واأكيا�ش 

ال�سبي وي�ساعده على النزول ثم يعاود ال�سعود اإىل 

اأعلى ال�سلم ويغلق الباب ويدخل زوج من الكما�سات 

فتح  ليمنع  الثقيل  الداخلي  امل�سبك  يف  املعدنية 

الباب. يعاود النزول على ال�سلم نحو ال�سبي ومي�سك 

�سمعة لينري االأرفف.

الرجل: هل باإمكانك اأن ترى؟

ال�سبي: ما كل هذه االأ�سناف؟

الرجل: انها طعام! هل ت�ستطيع قراءة العناوين؟

ير  مل  الرباقة،  االألوان  ذي  بالتغليف  ال�سبي  يحّدق 

يف حياته �سيئا مثلها من قبل. يناول الرجل ال�سبي 

علبة �سفيح.

ال�سبي: »اأجا�ش« هذا ما هو مكتوب »اأجا�ش«

الرجل: نعم! انها كذلك! اآه نعم انها كذلك! اجا�ش!

يخنة،  ذره،  حار،  فلفل  االأرفف:  بتفتي�ش  يقومان 

مفتوحة  ال�سبي  عيون  ال�سباجيتي،  مرقة  �سورباء، 

كاالأطباق.

ال�سبي: هل هذا حقيقي؟

الرجل: اآه نعم، انها حقيقية متامًا.

ي�سد الرجل علبة والعات غاز من على الرف ويجرب 

ويجربها  اأخرى  واحدة  ياأخذ  ت�ستعل.  فال  واحدة 

قراءة  يف  ي�ستخدمها   – كبرية  و�سعلتها  فت�ستعل، 

العناوين.

ال�سبي: ملاذا هي هنا؟

الرجل: الأن اأحدهم ظن اأنه �سيحتاج اإليها.

ال�سبي: ولكنهم ماتوا.

الرجل: نعم. ماذا حتب اأن تتناول كاأفطار.

ال�سبي )مفكراً( اأجا�ش.
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الرجل: اأجا�ش �سيكون.

اأجا�ش.  يفتح الرجل �سندوقًا ويخرج منه �سفيحة 

يتناول اأوعية كرتونية من علبتها و�سوكا بال�ستيكية 

خميمات.  م�سباح  يجد  جميعها.  ي�سعها  ومالعق 

ي�سع به عبوة غاز وي�سعله. يجد فتاحة علب ويفتح 

االأجا�ش بينما يراقبه ال�سبي بهدوء وهو يلف نف�سه 

بحزام ويجل�ش على �رضير مبيت ناعم.

ال�سبي: هل م�سموح لنا اأن ناأخذه؟

الرجل: هم يريدوننا ان نفعل ذلك.

ميالأ الرجل طبقني من االأجا�ش ويجل�سان جنبًا اإىل 

جنب على ال�رضير مع املالعق واالجا�ش.

يف  تناولتها  اجا�سات  اف�سل  هذه  �ستكون  الرجل: 

حياتك.

االأف�سل.. انتظر فقط.

ياأكالن ب�سمت يلح�سان املالعق وي�رضبان الع�سري 

من ال�سلطانيات. يتح�س�ش الرجل داخل فمه باأ�سابعه 

– فال�سكر يحرك امل ال�سن امللتهب.
الرجل: )متابعًا( حلو جداً.

يبت�سم ال�سبي، جزاًل، ويفتح الرجل علبة اأخرى.

ً
داخلي. م�ستودع – )خميم 12( – م�ساء

على  مقالة  يف  تقلى  بي�ش  وبودرة  خنزير  حلم 

بوتاغاز املخيم.

ابريق املاء ال�ساخن يغلي على عني اخرى من عيون 

البوتاغاز.

املغلي  الطعام  يف  التحديق  �سوى  يفعل  ال  ال�سبي 

بينما يقوم الرجل بالطبخ. وبالقرب من هذا و�سعت 

مائدة افطار على كد�سة من ال�سناديق وكاأنها بار 

ملح  مركز،  الزبدة، حليب  ب�سكويت طبق من  افطار: 

وبهار واأدوات اأخرى.

يتناول الرجل املقالة وياأخذ بال�سوكة كمية من حلم 

اخلنزير وي�سعها على االأطباق ثم ي�سع مالعق مليئة 

فا�سوليا  ثم  اأخرى،  مقالة  من  املخفوق  بالبي�ش 

خمبوزة بالفرن من حلة �سغرية.

ياأخذ ال�سبي باحلملقة وكاأنه خمدر، غري م�ستوعبًا 

مو�سوع الطعام املنهمر عليه.

الرجل: ابداأ. ال تدعه يربد.

ال�سبي: ماذا اآكل اواًل؟

اخلنزير  حلم  ال�سبي  ياأكل  حتبه.  �سيء  اي  الرجل: 

بينما يقوم الرجل ب�سكب القهوة.

ال�سبي: هل هذه قهوة؟

الرجل: هذا �سحيح. انتبه اإنها �ساخنة. يناوله قهوة.

ال�سبي: نحن اجنزنا �سيئًا جيداً. الي�ش كذلك يا بابا؟

الرجل: نعم. نحن قمنا بفعل جيد.

داخلي. امل�ستودع – )املخيم 12( – لياًل

ي�سع الرجل ال�سبي يف �رضير املبيت وميل�ش �سعره 

يغلق  ان  اإىل  با�سرتخاء،  مبت�سمًا  برقة،  االأ�سعث 

ويقبله.  بحرام  ال�سبي  يغطي  وينام.  عينيه  ال�سبي 

يجل�ش فقط مراقبًا ال�سبي النائم، وقد �سعر فجاأة انه 

على و�سك البكاء.

داخلي. م�ستودع – )خميم 13( – لياًل

احلجم  ال�سغرية  ال�سبي  مالب�ش  الرجل  يطوي 

ويالحظ امتالء جيوب بنطاله. يقوم بتفريغها، فيجد 

حجر  احبها:  التي  املجموعات  من  �سغرية  كومة 

ناعم، رخامة، مفتاح منزل قدمي، اغطية زجاجات، 

راأ�ش �سهم هندي �سناعة يدويه ناعمة م�سنوع من 

امراأة حملى  م�سط  مك�سورة من  قطعة  اخرياً  احلجر، 

باللوؤلوؤ.

وعند مكان مبيت ال�سبي يفتح ر�سمًا باالألوان كان 
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يعمل عليه فيتفح�سه، ويتاأثر كثرياً.

الأمراأة،  غريب  طفويل  ر�سم   – الرجل  منظور  من 

وجه  تف�سريه،  ميكن  ال  ما  ولكن،  كالع�سا  رفيعة 

م�رضق مبت�سم وعينان كبريتان �ساحكتان وعنوان 

ب�سيط »امي« بخط عنكبوتي.

تتال�سى تدريجيًا املو�سيقى الكال�سيكية وندخل اإىل:

ً
داخلي. م�رضح – م�ساء

عودة اإىل الوراء:–

طويلة،  كل�سات  تلب�سان  �ساقني  على  مقربة  لقطه 

يف  رجل  يدي  مي�سكان  امراأة  يدا  �سيفي،  ف�ستان 

ح�سنها. يتلم�ش الرجل اعلى الكل�سات باأ�سابعه.

لقطة مو�سعة – الرجل واملراأة يف حفلة مو�سيقية يف 

امل�رضح. 

املقاعد  باللوؤلوؤ.  املحلي  ال�سعر  م�سط  املراأة  تلب�ش 

خمملية وال�سناديق مو�ساة باخليوط الذهبية، عامل 

م�سيء غني.

نهاية العودة اإىل الوراء

داخلي. م�ستودع – )خميم 12( – �سباحًا

بعرثة  يالحظ  وفوراً  دامعة  بعيون  ال�سبي  ي�ستيقظ 

جمموعته حول ال�رضير.

يف  ال�سبي  يبداأ  بينما  بقربه  مالب�سه  الرجل  يلب�ش 

جتميع جمموعته غا�سبًا اأو رمبا هو خجاًل ويحاول 

اإىل  ينظران  الهندي.  الرمح  راأ�ش  حماية  خا�سة 

بع�سهما البع�ش.

الرجل: ماذا؟

( ال مت�سك اأغرا�سي.
ً
ال�سبي )يراوغه م�ستاء

خارجي. حقل – فجراً

ينظر حوله،  وهو  الرجل،  وجه  ويظهر  الغطاء  يفتح 

حاماًل  اخلارج  اإىل  وي�سعد  اكرث  الغطاء  فتح 

بعد  هادئة.  ال�ساحة  باملاء،  مملوءتني  �سفيحتني 

يخرج  املكان.  حول  ينظر  ال�سبي  وجه  يظهر  ذلك، 

 كبرياً وموقد خميمات.
ً
حاماًل وعاء

داخلي. حمام، منزل بلده – فجراً

املوقد  وي�سعالن  الكبري  الوعاء  يف  املياه  يفرغان 

وي�سعان الوعاء عليه لت�سخني املياه.

داخلي. حمام، منزل البلده – فجراً

ال�سبي داخل احلمام قذراً يرجتف بينما يقوم الرجل 

الو�سخ  من  طبقه  ويخرج  بال�سابون  يحفه  بغ�سله، 

املزيت عن رقبته الو�سخة ليظهر جلداً نظيفًا باهت 

اللون حتتها.

الرجل: ماذا تعتقد؟

ال�سبي: �سيء لطيف ودافئ.

بالوعاء.  عليه  املاء  وي�سكب  ال�سبي  �سعر  يغ�سل 

تخطر له فكرة مفاجئة:

قطع اإىل 

داخلي. حمام/املنزل اخل�سبي – نهاراً

عودة اإىل الوراء:–

وهي  املراأة  يرى  ان  دون  املمر  من  الرجل  يراقب 

تغ�سل برقة �سعر ال�سبي – رمبا هو ا�سغر بعام من 

م�ستمتعة،  بالعملية،  ماأخوذة  تبدو   – الفيلم  بداية 

ت�سعر  ان  دون  اللحظة  تلك  يف  ال�سبي  مع  متحدثة 

باأي عبء.

جيداً  وتنظفهما  ال�سبي  اأذين  يف  ا�سبعها  تدخل 

بال�سابون ما ي�سعده جداً.

هاتني  يف  بطاط�ش  تزرع  ان  با�ستطاعتك  املراأة: 

االذنني.

داخلي. حمام، منزل بلده، نهاراً 

البانيو  يف  الرجل  االآن  الوراء-  اإىل  العودة  نهاية 

نف�سه  يغ�سل  وهو  باأفكاره  ماأخوذ  جداً،  و�سخ  كذلك 

بال�سابون ال�سبي ي�ساعده.

داخلي. حمام – منزله بلده – نهاراً

يغطيها  مراآة.  امام  باملق�ش  ذقنه  الرجل  ي�سّذب 

بكرمي حالقه ويبداأ يف احلالقة مبو�ش بال�ستيك اآمن، 

ما�سحًا  ال�سبي.  نحو  ي�ستدير  الرجل  ينتهي  عندما 

الرغوة.

الرجل: كيف اأبدو؟

ال�سبي: غريبًا. األن ت�ساب بالربد؟

داخلي. حمام، منزل بلده – نهاراً

االآن يق�ش الرجل �سعر ال�سبي مبق�ش مطبخ وم�سط 

بال�ستيك.
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ال�سعر  وخ�سالت  كتفيه  حول  من�سفة  ال�سبي  ي�سع 

الطويلة تزينها. ينتهي الرجل، ياأخذ املن�سفة بعيداً، 

قطنية،  قما�ش  بقطعة  ووجهه  ال�سبي  رقبة  مي�سح 

يحمل مراآة امام ال�سبي لريى نف�سه.

ال�سبي: ابدو م�سحكًا.

داخلي. م�ستودع – )خميم 12( – �سباحًا

يجل�سان على ال�رضير وبينهما رقعة ال�سطرجن ي�رضبان 

�سوكوالتتهما الكثيفة امل�سنوعة من احلليب املركز 

على  ويركزان  بال�ستيكية  كوؤو�ش  يف  املو�سوعة 

اللوحة، انهما متعبان جداً، وبناطيلهما اجلينز جتف 

يف اخللف على حبل. كلهما يلب�سان قم�سانًا �سوفيه 

اكرب من حجمهما ا�ستوليا عليها من املتاجر. يتابع 

الرجل ال�سبي بنظرات حمبة، وهو منهمك يف رقعة 

ال�سطرجن.

خارجي. حقل – لياًل

مطر ثقيل ي�رضب احلقل الذي فا�ش بركًا مباء املطر.

داخلي. م�ستودع – )خميم 12( – لياًل 

الورقية  علبته  من  الوي�سكي  من  جديدا  ربعا  اخرج 

التي حفظ بها.

�سكبت الوي�سكي يف كاأ�ش بحجم منا�سب.

– احتفال اآخر و�سع على املائدة، حلم  اأو�سع  لقطة 

ومرق  وب�سكويت  م�سحوقة  بطاط�ش  وبودرة  خنزير 

حلمة.

الرجل  ي�سكب  بينما  الطعام  بتناول  ال�سبي  ياأخذ 

الوي�سكي.

يتوقف ال�سبي عن االأكل لرياقب الرجل وهو ي�رضب 

الوي�سكي.

تلمع عيون الرجل وهو ير�سف امل�رضوب القوي الذي 

ادار راأ�سه.

ال�سبي: اال ميكنني ان اتذوق قلياًل؟

الرجل: كال، لن حتبه. يجعلك ت�سعر باأنك م�سحك.

احل�سول  ويف  التجربة  يف  راغبًا  ال�سبي،  يحملق 

عليها.

الي�ش  اآخر  اآت من عامل  انني  )متابعًا( تعتقد  الرجل 

كذلك؟

مملوء بكل غرائب االأمور التي مل تتح لك روؤيتها.

ال�سبي: تقريبًا.

الرجل: ح�سنًا. اأنا اأفعل ذلك كما اأظن.

ً
خارجي. حقل – م�ساء

يف  ما  كل  ي�سعل  احلقل  منت�سف  يف  الرجل  يقف 

رطب  �سعال  ثانية  مرة   – املظلم  املطر  من  معدته 

اأن  ينحني، متعرقًا، م�ستمعًا، مدركًا  بالبلغم.  مليء 

هذا �سوت �سائل يف الرئتني.

ي�ستمر   – املطر  فوق  �سيئًا  ي�سمع  اإن�ساته  وخالل 

خمتلفة  ا�سواتًا  ي�سمع  وكاأنه  توجهه  تبديل  يف 

ينظر  فهو  ذلك  من  وبالرغم  خمتلفة.  اجتاهات  من 

فر�سة  ويجر  ال�رضفة  نحو  يذهب  ثم  حوله،  متحفظًا 

قدمية نحوه عرب الع�سب امليت نحو الغطاء.

ي�سعها لتغطي منت�سف م�سافة الغطاء ويحبو عربما 

طريق  من  تبقى  ما  الفر�سة  ويرفع  فجوة  من  تبقى 

فوق الغطاء، ثم ي�سد الغطاء فيغلقه بالفر�سة القدمية 

املمدوده عليه. انها تبدو كفر�سة قدمية ملقية على 

حقل يف املطر.

داخلي. م�ستودع – )خميم 12( – فجراً 

وي�سمع �سوتًا  املطر  رذاذ  اإىل �سوت  الرجل  ي�ستمع 

اآخر .. �سيء ما او واحد ما ير�سل حفيفًا حول الفر�سة 

يف االأعلى. ي�سمع �سوت الفر�سة ت�سد بعيداً عن الباب. 

ي�سمع �سوت حك وحفر على الباب فيتجمد، حمدقًا 

امل�سد�ش  يخرج   .. منه  البد  الذي  منتظراً  القفل،  يف 

وقد  ال�سبي  فريى  االآخر  الطرف  اىل  ينظر  بهدوء. 

ا�ستيقظ فاحتًا عينيه حمملقًا.

ال�سبي: ما االأمر؟

الرجل: �ش �ش.

ال�سبي )يو�سو�ش( رمبا هو كلب.

الرجل )مو�سو�سًا( اإنه لي�ش كلبًا.

اإنه  كذلك!  اإنه  الو�سو�سة(  ي�ستطيع  )بالكاد  ال�سبي 

كلب! كلب!

ي�سمع الرجل متحفزاً بينما اخلرب�سة واحلك ي�ستمران.

يجهز  ال�سوت.  ت�سخم  امل�ستودع  فوق  التي  الغابة 

امل�سد�ش ويقف حتت الباب جاهزاً.
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الرجل: اإذا كان كلبًا ف�سيكون م�سطحبًا مع اأحد.

ال�سبي: من؟

يختفي  العذاب  من  حلظة  بعد  اأدري.  ال  الرجل: 

ال�سوت.

االأمر، تعال.  انتظر الأكت�سف  لن  انا  )متابعًا(  الرجل 

دعنا نخرج من هنا.

ال�سبي: انا ال اأريد الذهاب.

الرجل: اعلم ذلك ولكن املكان مل يعد اآمنًا.

مي�سك الرجل ببندقيته ويجهزها، ويرتاك�ش مطفئًا 

كل االأ�سواء، ويجل�سان متحفزين يف الظلمه.

خارجي. حقل – �سباحًا

يبداأ الرجل بتحميل علب ال�سفيح والرزم يف علب من 

الكرتون.

يجمع زوج من �سفائح املاء. ي�ساعده ال�سبي.

ال�سبي: ماذا �ستفعل بكل هذه االأ�سياء؟

الرجل: علينا اأن ناأخذ كل ما ن�ستطيع اأخذه 

ال�سبي: امتنى لو كان با�ستطاعتنا احلياة هنا. وكنا 

لنا  �سيلتقط  والكلب  بالكلب  نحتفظ  ان  �سن�ستطيع 

الطعام.

الرجل: انظر، لي�ش هنالك اي كلب، موافق؟ انا اآ�سف 

ولكن لي�ش هنالك فعاًل.

ال�سبي: ح�سنًا ما هذا اإذا!

الرجل: ال اأدري ما هو!

ال�سبي: ارجوك يا بابا.

الرجل: كال.

ال�سبي: قل يل من ف�سلك ان االأمر �سيكون جيداً، يا 

بابا.

قل ذلك – جمرد قل ذلك من ف�سلك

ال يدري الرجل ماذا يقول، وقد نفذ �سربه.

ال  الذي  املكان  من  تاأتي  امل�ساكل  ا�سمع،  الرجل: 

تتوقعه ابداً. واإذا فاأف�سل االأ�سياء التي علينا ان نقوم 

بها هي ان نتوقع هذا غري املتوقع.

ال�سبي: هل دائمًا تتوّقعه يا بابا؟

الرجل: انا افعل ذلك، نعم.

�ستحدث  �سيئة  ا�سياء  ان  تفكر  دائمًا  انت  ال�سبي: 

ولكننا وجدنا هذا املكان، رمبا جند مكان اآخر مثل 

هذا عند ال�ساطئ.

الرجل: رمبا. ي�سع الرجل �سندوق االأكل على االأر�ش 

ويلف واحداً اآخر. منظمًا �سفائح املاء.

خارجي. حقل – �سباحًا 

عربة نقل احلاجيات معباأة ومغلفة بالغطاء امل�سمع.

ال�سبي: ماذا تفعل؟

الرجل: علينا ان نغطي اآثار اأقدامنا من االآن ف�ساعداً.

املدخل  فوق  عائداً  القدمية  الفر�سة  الرجل  يجر 

املحيطة  املنطقة  بحذر  ويغطي  امل�ستودع.  عند 

باالأنقا�ش.

خارجي. نهر – نهاراً

يجر الرجل العربة اجلديدة عرب ج�رض من حتته مياه 

املاء  ب�سفائح  حمملة  االآن  العربة  جامدة.  �سوداء 

الطازجة و�سناديق مملوءة بعلب متعددة من الطعام 

وموؤونه على قدر امل�ستطاع.

غريبًا،  م�سهداً  ي�سكالن  انهما  وراءه.  يلحقهال�سبي 

مق�سو�ش  �سعر  نظيفة،  حالقة  نظيفة،  مالب�ش 

اقنعة  يلب�سان  وكالهما   – جديدة  �رضاويل  يلب�سان 

طبية جديدة يرفعانها عندما يتكلمان. الرجل دائم 

املراقبة خلفه.

من منظور الرجل : يرى ملعان الزجاج رمبا زوج من 

املناظري تراقبهم.

منظاره  الرجل  يخرج  بينما  بتحفز  ال�سبي  يراقب 

اخلا�ش وينظر عربه.

من منظور الرجل: غمزة غام�سة من ال�سوء تختفي 

ب�رضعة.

من منظور اآخر – زوج مناظري اآخر، منظور خمتلف 

كليًا.

نرى الرجل ينظر من منظاره اإلينا.

الرجل: اعتقد انهم يتبعوننا.

ال�سبي: من؟

الرجل: ال اأدري.

ال�سبي: اتعتقد انهم النا�ش االأ�رضار؟

الرجل: رمبا.
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ال�سبي: ماذا لو كانوا النا�ش الطيبني؟

انا�سا  نقابل  ان  املحتمل  من  اأننا  اأعتقد  ال  الرجل: 

طيبني لفرتة من الزمن. علينا اأن نكون حذرين االآن. 

فنحن منلك الطعام.

خارجي. منعطف/ الطريق – نهاراً

الطريق يريان �سكل  وبينما هما يلفان منعطف يف 

يخرج  فجاأة،  الرجل  يتوقف  اأمامهما.  مي�سي  اأحدب 

املنظار ويراقب.

من منظور الرجل – �سكل اأحدب يتحرك بعيداً عنهما.

خارجي. طريق – نهاراً

ذابل  الظهر،  حمني  عجوز  رجل  خلف  من  ي�سالن 

االأمام.  اإىل  متثاقاًل  مي�سي  وهو  �سامت  املحيا، 

واقدامه  املمزقة  املالب�ش  من  طبقات  يلب�ش 

بخيوط  املربوط  والكرتون  باالأ�سمال  ملفوفة 

القنب اخل�رضاء. يقرتبان منه ببطء ويتوقف الرجل 

وي�ستدير ويراقبهم بريبه عندما ي�سلون اليه.

الرجل العجوز: ال املك �سيئًا لكم. با�ستطاعتكم النظر 

اإذا اردمت. لي�ش لدي �سيء.

الرجل: نحن ل�سنا ل�سو�سا.

يدير الرجل العجوز اذنًا اإىل االأمام. فهو ا�سم.

الرجل العجوز: ماذا؟

الرجل: قلت لك نحن ل�سنا ل�سو�سا.

الرجل العجوز: ماذا اأنتم؟

الرجل: نحن جمرد مثلك.

الرجل العجوز: ملاذا تتبعانني؟

الرجل: نحن ال نتبعك.

ال�سبي: لدينا طعام باإمكاننا منحه.

الرجل: لن نعطيه اأي طعام.

ينظر الرجل العجوز بعيداً متجنبا نظراتهما.

ال�سبي: انه خائف، يا بابا.

الرجل: كل النا�ش خائفة.

ال�سبي: من ف�سلك يا بابا.

الرجل: ح�سنًا.

ي�سحب  ثم  وي�ساراً،  ميينًا  الطريق  اإىل  الرجل  ينظر 

م�سد�سه.

الرجل )متابعًا( اإذا ما كان هذا فخ، فليذهب هو اأواًل.

يحملق  بينما  خاللها  ويبحث  العربة  اإىل  يذهب 

الرجل  يعود   – ببع�سهما  العجوز  والرجل  ال�سبي 

علب  وفتاحة  املتنوعة  الفاكهة  من  علبة  حامال 

علبة  ال�سبي  ي�سع  لل�سبي.  وي�سلمها  ويفتحها 

الفاكهة على الطريق امام الرجل العجوز

ال�سبي: خذها. هاك.

الرجل العجوز ال يتحرك.

ال�سبي )متابعًا( ما راأيك يف ملعقة؟

الرجل: لن ياأخذ ملعقة.

يطعم  وكاأنه  بيديه  م�سرياً  حثه  يف  ال�سبي  ياأخذ 

راكون.

ال�سبي: كلها. انها جيدة.

الطويلة  اظافره  مغلقًا  العلبة  العجوز  الرجل  يلتقط 

القذرة حولها وهو ي�سكبها يف فمه، والع�سري يجري 

على ذقنه وراأ�سه يهتز وهو يبلع.

ال�سبي )متابعًا( انظر، يا بابا، اإنه جائع.

مني.  �ستطلب  الذي  ما  واعرف  ذلك  ارى  الرجل: 

واجلواب كال.

ال�سبي: ما هو ال�سوؤال؟

الرجل: ال ن�ستطيع ابقاءه معنا.

الرجل  ينتهي  وببطء.  متاأملًا  ياأكل  وهو  يراقبانه 

حمدقًا  العلبة،  يحمل  الطريق  على  ويجل�ش  العجوز 
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بها، وكاأنها �ستمتلئ ثانية.

الرجل )متابعًا( متى اأكلت اآخر مرة؟

يحدق الرجل العجوز فقط.

الرجل )متابعًا( هل تريد ان تاأكل معنا؟

الرجل العجوز: ال اأدري. ماذا علي ان اأفعل.

الرجل: اخربنا اإىل ماذا ذهب العامل.

الرجل العجوز: ماذا؟

با�ستطاعتك  هل  �سيئًا.  تفعل  اأن  عليك  لي�ش  الرجل: 

امل�سي؟

ي�ساعدان الرجل العجوز ليبتعد عن الطريق وي�سلمانه 

علبته ولكنه يدفعها جانبًا.

الرجل العجوز: ا�ستطيع ال�سري.

امليته  الغابات  باجتاه  الطريق  عن  بعيداً  ي�سريان 

امل�سودة.

خارجي. غابات – نهاراً.

وبينما يرتكان الطريق يدر�ش الرجل العجوز ال�سبي 

بعناية.

فيذهب ال�سبي لياأخذ يده.

الرجل )خماطبًا ال�سبي( ال مت�سك يده.

ال�سبي: اإنه ال يرى.

الرجل: ال تفعل.

ي�سري الثالثة نحو الغابات.

الرجل )متابعًا( كم عمرك.

الرجل العجوز: انا يف الت�سعني.

الرجل: ت�سعون يا خرى! هل هذا ما تقوله للنا�ش؟

حتى ال ياأذونك؟

الرجل العجوز: اآه هه.

الرجل: وهل هذا مي�سي؟

الرجل العجوز كال.

الرجل: ما ا�سمك؟

الرجل العجوز: اإيلي.

الرجل: »اإيلي« فقط.

الرجل العجوز: وما امل�سكلة يف »اإيلي«؟

ً
خارجي. ار�ش خالية / غابات. )خميم 14( – م�ساء

هنالك نار خميم االآن. الرجل العجوز يجل�ش ملتفحًا 

ليرتكه نظيفًا.  ياأكل مبلعقة ويلح�ش طبقه  بلحاف، 

يف االأماكن البعيدة بريق خفيف من النريان. وال�سوء 

الربتقايل يدخل اإىل الليل بطيئًا وكاأنه �سبح.

ا؟ ماذا تاأكل؟
ًّ
الرجل: وكيف كان ان بقيت حي

.
ً
الرجل العجوز: ال اأدري. النا�ش تعطيك ا�سياء

الرجل: كال اإنهم ال يفعلون.

الرجل العجوز: انت اعطيتني.

الرجل: انا مل افعل، هو الذي فعل.

ينظر الرجل العجوز اإىل ال�سبي عن قرب وهو ن�سف 

اعمى.

الرجل العجوز هل انت �سبي �سغري؟

الرجل: كيف يبدو؟

الرجل العجوز: ال اأدري. ال ا�ستطيع ان اأرى جيداً.

الرجل: هل هذا �سحيح؟ هل ت�ستطيع اأن تراين؟

ان  اخمن  اأن  ا�ستطيع  ولكنني  كال.  العجوز:  الرجل 

هنالك اأحدا.

للنوم.  انت بحاجة  ال�سبي( ح�سنًا.  الرجل )خماطبًا 

تعاىل.

يجمع ال�سبي وياأخذه ب�سع اقدام بعيداً، وي�سعه يف 

العجوز يف  الرجل  يحدق  بينما  ال�سوفية  احلرامات 

النار.

الرجل العجوز: كان يل مرة �سبي �سغري. ذهب...

كل �سيء ذهب ...

الرجل: ما الذي ح�سل له؟

الرجل العجوز: ال اأ�ستطيع ... ال اأ�ستطيع الكالم حول 

املو�سوع..

وبالذات لي�ش معكم انا ال اأ�ستطيع.

وعندما يعود الرجل ومعه بندقيته التي ي�سعها على 

االأر�ش خل�سة امام نظر الرجل العجوز

الرجل: ت�ستطيع اأن ترى هذا، الي�ش كذلك؟ ح�سنًا. قل 

يل االآن. ال�ست طعمًا ملجموعة من عمالء الطريق؟

اردتني  اإذا  �ساأذهب  �سيئًا.  ل�ست  انت  العجوز:  الرجل 

اأن افعل. ا�ستطيع ان اجد الطريق.

يحدق الرجل يف الرجل العجوز ب�سخرية ولكن الرجل 

العجوز يعاود التحديق به بال معنى.
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الرجل العجوز )متابعًا( اعي�ش كاحليوان. ال تريد ان 

 ان اآكلها. عندما راأيت 
ّ
تعرف اال�سياء التي كان علي

هذا ال�سبي ظننت انني قد مت وكان هذا مالكا. مل 

اكن  ثانية. مل  �ساأرى طفاًل  انني  بايل  يخطر يل يف 

الأظن ان هذا �سيحدث يل.

الرجل: انه مالك. بالن�سبة يل هو اإله.

الرجل العجوز: ح�سنًا اتاأمل ان ال يكون هذا حقيقيًا. 

ان اكون على الطريق مع اآخر اإله حي �ستكون جتربة 

اإىل حد ما خميفة.

الرجل: ملاذا تقول هذا؟

ال  احلياة،  الرجال  ي�ستطيع  ال  حيث  العجوز:  الرجل 

الطريق  ع�سابات  �ستمزقك  اأي�سًا.  االآلهة  ي�ستطيع 

اإربًا ارب كالكما.

ت�سمع قعقعة منخف�سة يف داخل االأر�ش ثانية، هزة 

اأر�سية، هذه املرة بعيداً. ي�سمعون برهة من الزمن.

الرجل العجوز )متابعًاً( علمت ان �سيئًا كهذا �سياأتي. 

هذا اأو �سيء �سبيه به.

)زيادة(

ظن  اإنذارات.  هنالك  كانت  )متابعًا(  العجوز  الرجل 

النا�ش انها كانت خدعة – كنت دائمًا موؤمنًا بها.

الرجل: هل جربت ان جتهز نف�سك لها؟

الرجل العجوز: كال. ماذا كان ممكن ان تفعل؟ حتى 

تفعل.  ما  تعرف  تكن  مل  تفعل  ماذا  تعرف  كنت  لو 

لنفرت�ش اأنك كنت اآخر رجل ترك حيًا؟

الرجل: كيف ميكن ان تعرف اإذا كنت اآخر رجل حي؟

�ستكون  �ستعرفها.  كنت  انك  اظن  ال  العجوز:  الرجل 

انت هو فقط.

الرجل: رمبا اهلل يعرف.

االأعايل  يف  اإله  هنالك  كان  لو  العجوز:  الرجل 

�سانع  يكن  من  االآن.  لنا  ظهره  ادار  قد  ف�سيكون 

االإن�سانية �سيجد ال اإن�سانية هنا.

 �ساخنًا يف الكوؤو�ش لي�سنع القهوة 
ً
ي�سكب الرجل ماء

ويعطي واحداً للرجل العجوز. ي�رضبان.

الرجل: هل �سبق ومتنيت ان متوت؟

االإن�سان  يطلب  ان  اجلنون  من  كال.  العجوز:  الرجل 

الرخاء يف اأوقات كهذه.

خارجي. حافة الغابات. )املخيم 14( – �سباحًا 

العربة.  من  بالقرب  يقفان  العجوز  والرجل  ال�سبي 

علبة  ي�سع  العجوز  الرجل  بعد.  عن  يراقب  الرجل 

اجا�ش اعطاها له ال�سبي يف �سنطته.

اكن  مل  فاأنا  تعلم.  كما  ت�سكره  ان  عليك  الرجل: 

الأعطيك �سيئًا. 

الرجل العجوز: رمبا يجدر بي ان افعل اأو ان ال اأفعل. 

فاأنا مل اكن الأعطيكما �سيئًا.

ينظر الرجل العجوز حوله ويتوجه نحو ال�رضق ذاهبًا 

نحو  اخللف  اإىل  ينظر  ان  دون  ع�ساه  على  يتوكاأ 

نظرة  ال�سبي  نحو  الرجل  يوجه  الرجل.  اأو  ال�سبي 

م�سافة  االأوىل  للمرة  متحديًا  ال�سبي  ويبدو  تعنيف 

جديدة بينهما.

ال�سبي: انه �سيموت وانت ال تاأبه يف ذلك.

لدينا  يعود  ال  عندما  كاٍف.  ب�سكل  اهتم  انا  الرجل: 

طعام ف�سيكون لديك وقت اأكرث لتفكر بها.

ال�سبي: انت تقول دائمًا احذر النا�ش ال�سيئني ولكن 

هذا الرجل العجوز مل يكن ان�سانًا �سيئًا وال ت�ستطيع 

ان تقول هذا مرة ثانية.

داخلي. كني�سة – )خميم 13( – فجراً

واللون  قدمية  كني�سة  داخل  وال�سبي  الرجل  يخيم 

الباهته،  الزخارف  ذو  املغرب  الزجاج  لون  الوحيد 

املروعة بالوانها االأحادية.

نار  واأمامهم  باحلرامات  وال�سبي  الرجل  يلتف 

ي�سعل.  �ساح  الرجل  ولكن  نائم  ال�سبي  �سغرية. 

اخلارج،  اإىل  وي�سري  ينه�ش  ي�سعل.  زال  وما  يجل�ش 

حماواًل ايقاف ال�سعال.

داخلي. كني�سة – )املخيم 13( – الفجر

يتجول يف غرفة �سغرية، ي�سعل غري مرتاحًا ويجثو 

الذي  ال�سباح  �سباب  من  موجة  يف  ركبه  على 

يفي�ش على الكني�سة – وي�سعل فيخرج من فمه �سيء 

غامق اللون ذو رائحة كريهة فيب�سقه على االأر�ش 

ال�سبابية.

ي�سفو  امامه  الذي  ال�سباب   – الرجل  منظور  من 
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الباهت،  الرماد  على  الغامق  الدم  من  قطع  ليظهر 

في�سدم ملعرفته مبا ي�سري اإليه هذا.

داخلي. كني�سة – )املخيم 13( – الفجر

اإىل  ي�ستمع  نائمًا،  يكن  فلم  عينيه  ال�سبي  يفتح 

الرجل الذي ي�سعل، م�سطربًا. يعود الرجل وينظر اإىل 

ال�سبي امل�سطرب.

الرجل: ماذا بك؟

ال�سبي: حلمت حلمًا مزعجًا.

الرجل: عن ماذا؟

ال�سبي: ال اأريد ان اخربك. انت بالذات.

الرجل: ماذا جرى يل؟

وجه ال�سبي جتهم، وبداأ بالنحيب.

ي�سعل الرجل مرة ثانية فريفع ال�سبي يداً وي�سعها 

على فم الرجل ليهداأ ال�سعال.

الرجل: )�سوت خارجي( )متابعًا(

فهذا  حتدث،  �سيئه  با�سياء  حتلم  عندما  له:  �ساأقول 

ولكن  حيًا.  زلت  ما  انت  تقاوم.  زلت  ال  اأنك  يظهر 

عندما تبداأ وحتلم باالأ�سياء احل�سنة فعندئذ عليك ان 

تبداأ باال�سطراب.

وا�سعة  ارا�ش  حديد،  �سكة  خط  طريق/  خارجي. 

م�سوده – نهاراً

مي�سيان على قمة �سوداء مال�سقة خلط �سكة حديد.

الرجل  فيتوقف  بندقية  دخان  يظهر  بعيد  ومن 

حوله  الرجل  يراقب  حولهما.  وينظران  وال�سبي 

غريزيًا.

من منظور الرجل – يرتفع خيط من الدخان من نار 

املخيم خلفهم.

يالحظ ال�سبي ذلك وينظر خلفه.

ال�سبي: هل تعتقد انهم ما زالوا يتابعوننا.

الرجل: اعتقد انهم كانوا يتابعوننا منذ فرتة طويلة.

ال�سبي: رمبا هو اإيلي – الرجل العجوز؟

الرجل: وكيف؟ هل علي ظهر مق�ّسه؟

يفكر ال�سبي يف هذا لربهة من الزمن بينما يقرتبان 

من خط ال�سكة احلديد.

م�سودة  وا�سعة  ار�ش  احلديد،  ال�سكة  ج�رض  خارجي. 

ً
)خميم 15( م�ساء

يلتف الرجل وال�سبي يف حرامات يف االأعايل فوق 

الطريق  اإىل  طائر  عني  بروؤية  ينظرون  ال�سخور 

الطريق  روؤية  با�ستطاعتهم  احلديد  ال�سكة  وج�رض 

واال�سجار امليتة مل�سافة ن�سف ميل. ال�سبي مطاأطاأ 

الراأ�ش بينما يتابع الرجل املراقبة التي �سيطرت على 

تفكريه ب�سكل مر�سي.

)خميم  �سوداء  وا�سعة  ار�ش  عاٍل.  جرف  خارجي. 

16( �سباحًا 
اثناء هبوطهما من اجلرف، يحدق الرجل يف الغابات 

امليتة حيث ظهر عود رفيع من الدخان.

ال�سبي: ما هذا؟

اإلقاء  علينا  انه  اعتقد  الدخان.  من  املزيد  الرجل: 

نظره.

ال�سبي: اأنا ال اأريد ذلك. دعنا نتابع امل�سري.

الرجل: من يكونوا فاأنا ال اأريدهم خلفي.

ال�سبي: ماذا اإذا كانوا اأنا�سًا �سيئني؟

اإىل  ينظرا  طيبني؟  انا�سًا  كانوا  اذا  ماذا  الرجل: 

بع�سهما البع�ش، انهما يف ورطة، يقف الرجل ويبداأ 

يف طوي املفر�ش.

فمن  هناك  الذي  يكن  من  انظر.  )متابعًا(  الرجل 

االأف�سل ان نعرف عنه اف�سل من اأن ال نعرف.

ال�سبي: ملاذا؟

الرجل: الأننا ال نحب املفاجاآت. املفاجاآت خميفة.

)زيادة(

على  ويفاجئونا  خل�سة  ياأتوننا  قد  )متابعًا(  الرجل 

الطريق. عليك ان تتعلم هذا.

يف  ويبداأ  النوم  وحرامات  املفر�ش  الرجل  يطوي 

ويتبعه  العربة  نحو  املنحنى  ا�سفل  اإىل  التوجه 

ال�سبي.

خارجي. خالء، ار�ش وا�سعة �سوداء – �سباحًا.

ار�ش مفتوحة االآن ومت�سع ا�سود ب�سكل كلي مغطى 

برماد كثيف. توقفا. يفتح ال�سبي اخلريطة امللفوفة 

على االأر�ش وبيده قلم.

الرجل: هل تعرف اأين نحن؟
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ال�سبي: كال.

الرجل: اين نحن باعتقادك؟

ي�سري ال�سبي اإىل مكان على اخلريطة.

الرجل )متابعًا( اكرث.

ال�سبي: هنا؟

الرجل: كال. نحن اقرب مما تظن.

ياأخذ القلم وي�سري على اخلريطة.

الرجل )متابعًا( هذا نحن. هذا كله بحر

ال�سبي: هل هو ازرق؟

الرجل: البحر؟ ال اأدري. كان كذلك.

االأر�ش  على  من  جمفف  �سنوبر  كوز  الرجل  يلتقط 

اإىل  فيتحول  يع�رضه  فارغتان.  وعيناه  به  ويحدق 

رماد. ياأخذ ب�سع خطوات وياأخذ يف �سم الهواء.

الرجل: )متابعًا( هل باإمكانك �سم ذلك؟

ال�سبي: اإن رائحته خمتلفة.

الرجل: كل �سيء �سيكون خمتلفًا

خارجي. كثبان – نهاراً

تغريت طبيعة االأر�ش، �سجريات ميتة ماحلة ورمال 

حول  ي�سلون  بينما  واأخرياً  الطريق  جانب  على 

نحو  ميت  بحر  ع�سب  يت�سلق  الطريق:  يف  منحنى 

رمال الكثبان يف االأعايل. 

ينظران اإىل بع�سهما البع�ش ويتجهان نحو الكثبان 

بحما�ش.

ال�سبي  يرى  ال  حتى  بخفة،  العربة  الرجل  يخفي 

البال�ستيكي  واملفر�ش  احلقائب  وياأخذ  يخ�سه،  ما 

واحلرامات معه وهما يتجهان نحو الكثبان.

خارجي. قمة كثبان الرمل – نهاراً

رمادي  بحر  رمادي،  �ساطئ   – ال�سبي  منظور  من 

بعيد. وعلى  بزئري  ببطء  تتدحرج  وامواج  ر�سا�سي 

را�سب طيني  �سكل  ال�ساطئ عالمات قد ظهرت على 

رطب رمادي حماط باإطار من عظام تلمع وهياكل 

ا�سماك بي�ساء نا�سعة على الرمال.

بالبحر،  يحدقان  ووقفا  اأر�سًا  �سرتتيهما  األقيا 

احليطان  ود�ست من عظام  الرياح ت�رضخ حولهما، 

واال�سماك البي�ساء وهياكل عظمية ممن جاوؤوا من 

ويرى  ال�سبي  نحو  الرجل  ينظر  ليموتوا.  فقط  بعيد 

خيبة االأمل ال�سديدة.

الرجل: اأنا اآ�سف اإنه لي�ش ازرق.

خارجي. كثبان/ �ساطئ – نهاراً

يجل�سان على ال�ساطئ ملفوفني باحلرامات يحدقان 

يف احلائط ال�سوريايل الكثيف من ال�سباب والدخان 

الرجل  ينظر  االأمواج.  انك�سار  مكان  عن  بعيداً  لي�ش 

بحزام  ملفوفا  الرياح،  ت�سدمه  ال�ساكت  ال�سبي  اإىل 

�سيء  هنالك  لي�ش  اخلايل...  االأوقيانو�ش  يف  يحدق 

ولي�ش هنالك اأحداً. ي�ستمران يف التحديق نحو البحر 

م�سدومًا  ال�سبي  ينظر   – االأمل  بخيبات  املليء 

بحائط الدخان والرماد الذي ي�سبه �ستارة من احلديد.

ال�سبي: ماذا على اجلانب االآخر.

الرجل: ال �سيء.

ال�سبي: البد ان يكون هنالك �سيء.

الرجل: رمبا هنالك اأب وابنه ال�سغري وهما يجل�سان 

على ال�ساطئ اي�سًا.

ال�سبي: وقد يكونان يحمالن النار اي�سًا؟

ال�سبي  امل  الرجل  يرى  نعم.  يكونان،  قد  الرجل: 

يظهر ثانية في�رضب راأ�سه. وقلبه يتفطر عليه.

خارجي. حافة املاء – نهاراً

البحر  حذائيهما،  خلعا  وقد  وال�سبي  الرجل  يقف 

القذرة  اأقدامهما  على  من  الرمل  يغ�سل  االأ�سود 
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املتقرحة.

ال�سبي: ما هي اهدافنا البعيدة املدى؟

الرجل: »ما هي اأهدافنا البعيدة املدى؟« اأين �سمعت 

هذا؟

ال�سبي: ال اأدري. انت قلتها.

الرجل: متى؟

ال�سبي: منذ زمن بعيد.

الرجل: عندما كانت والدتك هنا؟

ال�سبي: اعتقد ذلك.

الرجل: وماذا كان اجلواب؟

ال�سبي: ال اأدري.

الرجل: ح�سنًا وانا ال اأدري اي�سًا. يحدقان يف املاء 

ذهابًا  تتدحرج  حمروقة  عادية  منزلية  ادوات   –
واإيابًا على املوجات.

ال�سبي: هل ا�ستطيع ال�سباحة.

الرجل: ت�سبح؟ ثم تتجمد اأو�سالك من الربد.

ال�سبي: اعرف.

الرجل: ال اأريد ان ا�سطر للذهاب خلفك.

يرتك ال�سبي احلرام ي�سقط وينزع عنه �سرتته وثيابه. 

يقفز  واأبي�ش،  �سعيفًا  عاريًا،  ال�ساطئ  على  يرك�ش 

وي�رضخ نحو االأمواج املثلجة.

يراقب الرجل ال�سبي اإىل اأن يخرج من املاء مرجتفًا 

من الربد فيلفه باحلرام ويجففه.

ً
خارجي. �ساطئ – )خميم 16( – م�ساء

من  بالقرب  ال�سوفية  باالأغطية  ملفوف  ال�سبي 

النار بينما يتوهج �سوء الربق عن بعد، في�سيء كل 

ال�ساطئ اخلايل. ي�سع الرجل حرامًا ا�سافيا فوقهما. 

ي�سع ذراعيه حول ال�سبي الذي يرجتف ويعرق يف 

بكلمات  يتفوه  تبدوان متوح�ستني وهو  اآن، وعيناه 

بال معنى.

ال�سبي: كم تظن عدد النا�ش الذين بقوا احياء؟

الرجل: يف العامل كله؟ ال اأدري. لي�ش عدداً كبرياً.

مكان  يف  احياء  اأنا�ش  هنالك  يكون  رمبا  ال�سبي: 

اآخر.

بخالف الكرة االأر�سية؟

العي�ش يف  با�ستطاعتهم  لي�ش  اأعتقد ذلك.  الرجل: ال 

اأي مكان اآخر.

ال�سبي: ولي�ش حتى اإذا كان باإمكانهم الو�سول اإىل 

هناك؟

اإذا ما كان لديهم �سفينة ف�ساء. 

الرجل: كال. من غري املحتمل.

يحّدق ال�سبي وهو يرجتف مفكراً.

الرجل )متابعًا( هل انت بخري؟ ما بالك؟

ي�سع يده على جبني ال�سبي الذي يهرف بكالم غري 

مفهوم.

ال�سبي: ال اأ�سعر انني بخري.

باأن  الرجل  في�ساعده  ويتقياأ  بعيداً  ال�سبي  ينحني 

يدعك ظهره اأو مي�سح فمه عندما ينتهي من ذلك.

ال�سبي )متابعًا( انا متاأ�سف.

الرجل: ال باأ�ش يف ذلك، فاأنت مل تفعل �سيئًا خاطئًا.

الرجل م�سطرب جداً االآن.

خارجي. كثبان رمال – )املخيم 16( – فيما بعد.

ال�سوفية  ال�سبي مبزيد من احلرامات  الرجل  يغطي 

وي�سع خيمة �سغريه من املفر�ش البال�ستيكي بينما 

يهطل املطر حوله.

الرجل: ال باأ�ش يف ذلك. �سوف تكون جيداً. �سوف متر 

احلالة.

يا بابا. حتى وال  ال�سبي: ال ترتكني هنا. ال تذهب 

لدقيقة واحدة.

انا هنا امامك. يجل�ش وهو  الرجل: لن اذهب بعيداً. 

مي�سك ال�سبي باإحكام. يتح�س�ش قلب ال�سبي.

وعاء  يف  بال�سكر  املحلى  املاء  من  قطرات  ينقط 

ويدخلها يف فم ال�سبي. وبينما يغلق ال�سبي عينيه 

دائخًا يراقب نب�سه عند رقبته ومي�سح فمه باحلرام.

خارجي. كثبان رمال – )خميم 16( – لياًل

زال  ما  وهو  الرجل  ح�سن  على  ممدداً  ال�سبي  ينام 

�ساحيًا.

وهو  ويرجتف  ال�سبي  يعرق  بينما  مرعوبًا  يحدق 

نحو  راأ�سه  ويرفع  ال�سبي.  حاجب  مي�سح  نائمًا. 

»ال�سماء«:
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ماذا  ي�سوع  يا  هذا.  لي�ش  كال.  كال  كال.  اوه  الرجل: 

فعلت بنا؟ ماذا فعلت؟

خارجي. كثبان من الرمال – )خميم 16( – �سباحًا

ي�سخر  ولكنه  حراك  بال  عميقًا.  نومًا  نائم  ال�سبي 

ال  بجانبه  م�ستلقيا  الرجل  فمه.  من  يتنف�ش  حيث 

يفتح  نائم.  وهو  ومراقبته  اليه  النظر  �سوى  يفعل 

ال�سبي عيناه ويركز ب�سعف. 

ال�سبي: مرحبًا يا بابا.

الرجل: انا بقربك.

ال�سبي: اعرف ذلك.

الرجل  يلم�ش  النوم.  اإىل  ويعود  عيناه  ال�سبي  يغلق 

بيده.

حزامه  من  امل�سد�ش  ويتناول  بحنان،  ال�سبي  �سعر 

وبحذر يخفي امل�سد�ش حتت احلرام بجانب ال�سبي. 

يقف، يرمق ال�سبي بنظرة اأخرية ومي�سي مبتعداً...

خارجي. ل�سان ار�سي/ مياه – فجراً

الرجل لوحده االآن، يتابع بنظره هيكل قارب حمطم 

يقف يف ع�رضة اقدام من املياه الرمادية يبعد ب�سع 

ياردات عن الل�سان االأر�سي.

طوله حوايل 60 قدمًا وله �رضاعني. واأقرب منه اإىل 

والرمال  القارب  بني  ال�سحلة  املياه  يف  ال�ساطئ، 

الرجل  يخطو  اللون  رمادي  حياة  بال  �سكل  هنالك 

مقرتبًا فريى:

جثة  تتحرك  املد  مياه  ويف   – الرجل  منظور  من 

ار �سخمة تطفو معفنة عيناها ك�سحون الطعام 
ّ
حب

وجلدها ال�سفاف الرمادي مثل ملبة �سوء قدمية.

ثيابه.  يبداأ يف خلع  ثم  ب�سعوبة  اإليها  الرجل  ينظر 

بالقرب  املعكرة  الداكنة  املياه  اإىل  ب�سغف  ويحملق 

من القارب.

ينظر اإىل الوراء على طول ال�ساطئ نحو �سكل ال�سبي 

البعيد، الذي يجل�ش ملفوفًا باأغطيته ال�سوفية، ينظر 

الرجل  ليجعل  يكفي  ما  وخائفًا،  م�سطربًا  حوله، 

املياه  اإىل  بحذر  ويدخل  نف�سه  ي�ستجمع  يجفل. 

الرمادية احل�سائية القوام.

ياأخذ نف�سًا ويبداأ يف العوم نحو املركب.

خارجي – كثبان من الرمال – )خميم 16( – نهاراً 

ي�سطرب ال�سبي وهو يراقب:

من منظور ال�سبي – الرجل ي�سبح بعيدا.

اإظالم اإىل 

ً
خارجي. كثبان رمال – )خميم 16( – م�ساء

اإن�سان غام�ش – من على كتف �سخ�ش  من منظور 

ال�سبي  على  قلياًل  الكامريا  تندفع  غام�ش،  ثالث 

نائمًا.

ً
خارجي. كثبان رمال – )خميم 16( – م�ساء

تدخل امل�سهد اقدام �سخ�ش خلف ال�سبني ي�سري بحذر 

ال�سخ�ش  �سكينة  ت�سقط  ال�سبي.  حول  مقربه  بلقطه 

ال�سخ�ش.  جانب  على  حممولة  امل�سهد،  اإىل  الطويلة 

يح�ش ال�سبي بوجود ال�سخ�ش في�ستيقظ لريى:

من منظور ال�سبي – يقف فوقه �سكل غامق اأحدب. 

ينظر ال�سبي اإىل اعلى نحو الوجه ومهما يكن، فهو 

خائفًا.

فيخطو  وعي  دون  ويرتاجع  خائفًا  ال�سبي  ي�رضخ 

على  يقف  النار،  من  بالقرب  واملقايل  احللل  على 

رجليه ويرك�ش.

ً
خارجي. خط ال�ساطئ – م�ساء

ال�ساطئ  ويفت�ش  املاء  من  ليخرج  الرجل  ينا�سل 

علبة  املركب  على  يجد  لل�سبي،  اثراً  يجد  فال  كله، 

اإ�سعافات اوليه وم�سد�ش �سوئي؛ ويتجه نحو كثبان 

الرمل.

خارجي. كثبان رمل – )خميم 16(- م�ساء

التي  النقطة  اإىل  وي�سل  الرمل  فوق  الرجل  يرك�ش 

ترك فيها الفتى. وامل�سمع االأزرق يتطاير بعيداً عرب 

يرك�ش  فاأخذ  وناره.  املخيم  ا�سطرب  وقد  ال�ساطئ 

اإىل اأعلى الكثبان.

.
ً
خارجي. �ساطئ – م�ساء

اخللف  اإىل  ينظر  هو  وبينما   – ال�سبي  منظور  من 

يلمح اأقداما قذرة ترك�ش عرب الرمل تالحقه. ويدان 

حتاوالن التقاطه...

ومي�سك  ال�سبي  من  يقرتب   – الرجل  منظور  من 

باأكتافه باأحدى يديه والبندقية باليد االأخرى.
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الرجل  هو  هذا  ان  ال�سبي  يرى   – عك�سيه  زاوية 

عيناه  حممومًا،  خائفًا  زال  وما  ويحملق  فيتوقف. 

وح�سيتان، م�سطربتان.

الرجل: ال باأ�ش يف ذلك.

ال�سبي: رجل! كان هنالك رجل! راأيت رجاًل.

االآن، مل يعد هنالك  الرجل: ال باأ�ش بذلك، لقد ذهب 

�سواي.

اح�سان  يف  نف�سه  ويرمي  منهكًا  ال�سبي،  ينهار 

الرجل.

خارجي. كثبان الرمال – )خميم 16( – لياًل.

املخيم  م�سهد  ليفح�سا  وال�سبي  الرجل  يعود 

امل�سطرب.

احلمار  اأيها  الغبي!  احلمار  ايها  الهي.  يا  الرجل: 

الغبي!

ال�سبي: ماذا جرى؟

الرجل: لقد �رضق احذيتنا. �رضق كل �سيء.

نحوا  حوله  يحدق  بالعزلة  �ساعراً  ال�سبي  ي�سمت 

ملكان املهجور يائ�سًا.

الرجل )متابعًا( ما اخلطب؟

ال�سبي: ال اعرف ما الذي نفعله.

الرجل: تعال اإىل هنا.

ال�سبي: ال اأدري ملاذا نحن نفعل هذا.

الرجل: انظر، هنالك ... )ي�سري بعيداً وقد فقد الكالم.( 

و�سنجدهم.  اآخرون  انا�ش  هنالك   .. انا�ش  هنالك 

�سرتى.

يغلق ال�سبي عيناه وي�سقط فجاأة نحو الرمال يائ�سًا. 

الرجل ينظر اإليه باهتمام.

تفقد  ال  يل.  ا�سمع  ف�سلك.  من  )متابعًا(  الرجل 

�سجاعتك.

بيتها  من  يخرجها  امل�سيئة  البندقية  الرجل  مي�سك 

ب�رضعة، ويعمرها بالر�سا�ش – يراقب ال�سبي االآن 

بعيون مفتوحة.

اإىل  وينظر  الكثبان  اعلى  اإىل  اخلطى  الرجل  ي�رضع 

نحو  �سعلة  النار  يطلق  خمباأة.  العربة  كانت  حيث 

الهواء. فرت�سل ال�سعلة اأقوا�سًا نحو الظالم مع �سوت 

طويل من اله�سه�سة ثم تتك�رض اإىل غيمة من ال�سوء، 

معلقة هناك يت�ساقط منها قطع املغن�سيوم ال�ساخنة 

نحو الرمال. يراقب ال�سبي بحب للمعرفة رغم ياأ�سه.

مي�سح الرجل عينيه لريى: الكثبان حتميها االأ�سواء 

الزهرية من جراء القذيفة وعلى الرمل عالمات اآثار 

اأقدام للرجل الغريب.

ت�سجل  العربة  العربة،  حيث  اإىل  طويل  ب�سف  يقود 

نهاية اخلط نحو امل�سافة البعيدة.

خارجي. ال�ساطئ القريب – لياًل

فريق  بعد  على  من   – الغام�ش  الرجل  منظور  من 

ب�سوء  املغت�سلني  وال�سبي  الرجل  يراقب  ثالث 

القنابل ال�سوئية.

ملتح   – يراقبهم  الذي  الوجه  نحو  الكامريا  تندفع 

جندي  حمطمة،  خد  وعظمة  مراقبة  بعني  وخائف 

متمر�ش يف مناو�سات عدة.

خارجي. كثبان رملية – لياًل

يقف الرجل وال�سبي باقدامهما العارية.

الرجل: تعاىل. علينا ان ن�سرتد اأحذيتنا.

ال�سبي )خائفًا ممانعًا( نحن ال نحتاج اإليهم!

الرجل: لن ن�سل بعيداً بدونهم.

ينطلقان ب�رضعة، باقدامهما العارية.

خارجي. طريق ال�ساطئ، ار�ش م�سوده – لياًل

ميوت  مهجورة  ار�ش  منت�سف  يف  الطريق  على 

ال�سوء، �سبكة ال�سوء الغريبة املتالألئة عرب ال�سماء، 

الرجل وال�سبي حافيان على الفرا�ش البال�ستيكي.

ال�سكل املحدودب  االأعلى  – ويف  الرجل  من منظور 

الذي راأيناه �سابقًا.

على  املحملة  العربة  يدحرج  ناحيتنا  ظهره  الل�ش، 

الطريق.

الرجل: تعاىل.

على  �سوتًا  يحدثان  حافيان  الل�ش  خلف  ينطلقان 

املفر�ش البال�ستيكي.

الرجل يف املقدمة وال�سبي يتبعه حماواًل اللحاق به. 

ينظر الل�ش اإىل اخللف نحوهم وي�رضع خطاه وراأ�سه 

حمني على يد العربة راك�سًا من اجل حياته. عندما 
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بندقيته  الرجل  يخرج  ثانية  مرة  اخللف  اإىل  ينظر 

موجهًا اإياها مبا�رضة نحوه.

يوقف الل�ش العربة، ويخرج �سكينة قطع من حزامه 

وجهه  العربة،  خلف  واقفًا  ليواجههم،  وي�ستدير 

لي�ش   – متفجره  مقربة  مثل  وفم  مت�سنجًا،  �سعيفًا 

يجرب  الرمل.  كثبان  يراقبهم يف  الذي  الرجل  وجه 

بيد  مي�سك  هادئًا،  ويقف  عليه،  بندقيته  الرجل 

ال�سبي.

ال�سكينة  و�سع  العربة  عن  ابتعد  )متابعًا(  الرجل 

جانبًا.

اعجف،  اإنه  يائ�سًا.  ال�سكني  ويلمع  الرجل  يب�سق 

متجهم، ملتحي قذر.

جانبًا  القطع  �سكينة  ت�سع  مل  اإذا  )متابعًا(  الرجل 

ر خمك.
ّ
وتبتعد عن العربة امللعونة ف�سوف افج

ال�سبي: بابا؟

الرجل: ا�سكت.

طقطقتني  �سوت  وي�سمع  البندقية  الرجل  ن 
ّ
ميو

عاليتني.

الرجل )متابعًا( لعنة اهلل عليك.

ال�سبي: بابا. ارجوك ال تقتل الرجل.

الل�ش: تعاىل يا رجل. فعلت ما تريد. ا�سمع لل�سبي.

يبداأ ال�سبي بالبكاء – ينظر الل�ش اإىل ال�سبي ثم نحو 

ي�سع  لالإحتقان،  خمففًا  يبدو  هذا  الغا�سب،  الرجل 

ال�سكينة يف العربة ويخطو مبتعداً، يداه مرفوعة يف 

الهواء، واإبهاميه خمتفيان.

الرجل: منذ متى وانت تتبعنا؟

الرمل  على  العربة  راأيت  اتبعكم.  اكن  مل  الل�ش: 

واخذتها فقط.

ال�سبي: من ف�سلك يا بابا.

الرجل: اخلع ثيابك. اخلعهم كل خيط منهم.

الل�ش: تعاىل يا رجل، ال تفعل هذا.

الرجل: اقتلك يف املكان الذي تقف به.

الل�ش: ال تفعل هذا، يا رجل.

الرجل: لن اقول لك ثانية.

الل�ش: ح�سنًا، ح�سنًا، جمرد اإهداأ.

االآن  اذنيه  يغطي  الذي  ال�سبي  نحو  الل�ش  ينظر 

الل�ش  يبداأ  بالبندقية،  اأقرب  خطوة  الرجل  وياأخذ 

بخلع وتكومي ا�سماله يف الطريق.

الرجل: االأحذية.

الل�ش: تعاىل يا رجل.

الرجل: االأحذية.

يجل�ش عاريًا يف الطريق ويفك االأحذية املعفنه.

الرجل )متابعًا( �سعهم يف العربة.

يقف الل�ش وي�سقط االأحذية يف العربة

الرجل )متابعًا( �سع املالب�ش يف الداخل.

ي�سقط الرجل املالب�ش يف الداخل ويقف هناك مغطيًا 

نف�سه، يرجتف.

الل�ش: ال تفعل بي هكذا يا رجل. ل�ست بحاجة الأن 

تفعل بي هذا.

الرجل: مل تهتم باأن تفعل بنا هكذا.

الل�ش: انا اتو�سل اإليك.

ال�سبي: بابا.

الل�ش: تعاىل وا�ستمع اإىل ال�سبي.

الرجل: حاولت ان تقتلنا.

الل�ش: انا ميت من اجلوع يا رجل. كنت �ستفعل نف�ش 

ال�سيء.

الرجل: اأخذت كل �سيء.

الل�ش: �ساأموت هنا.
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الرجل: �ساأتركك كما تركتنا.

فيديرها  وي�سدها  يدها  من  بالعربة  الرجل  مي�سك 

وي�سع فوقها امل�سد�ش وميد يده لل�سبي.

الرجل. )متابعًا( دعنا نذهب.

ال مي�سك ال�سبي بيده ولكنهما ينطلقان على املرتفع 

االأ�سود، ال�سبي ي�رضخ وانفه ي�سيل والل�ش يرجتف 

ويئن.

ال�سبي: اآه يا بابا.

الرجل: توقف.

ال�سبي: ال ا�ستطيع ان اتوقف.

به؟  من�سك  مل  لو  له  �سيحدث  كان  الذي  ما  الرجل: 

عليك اأن تتعلم.

ال�سبي: ال اأريد اأن اتعلم!

الرجل: لن جتدين هنا اإىل االأبد، عاجاًل ام اآجاًل عليك 

ان تهتم باأمرك.

يتابع ال�سبي النظر اإليه وي�ستمر يف البكاء.

ً
خارجي. طريق / �ساطئ، ار�ش م�سوّدة – م�ساء

نحو  اخللف  اإىل  ال�سبي  ينظر  بعيده  م�سافة  ومن 

الل�ش وهو ما زال يبكي.

الرجل: عليك اأن تتوقف عن البكاء.

ال�سبي: ال اأ�ستطيع.

يختفي  بينما  اأخرية  مرة  اخللف  اإىل  ال�سبي  ينظر 

ًا.
ّ
الل�ش من امل�سهد وما زال يقف هناك �سائعًا كلي

على  عائداً  ي�سري  حذاءه.  ويلب�ش  الرجل  يتوقف 

الطريق نحو املنعطف ولكن الل�ش كان قد اختفى.

الرجل: لقد ذهب. تعال.

ال�سبي: مل يذهب. مل يفعل ذلك. ينظر الرجل عاجزاً 

ال�سبي املغرورقة عيناه بالدموع وهو يلب�سه  امام 

االأ�سود  ال�سخام  معها  ت�سيل حاملة  والدموع  حذاءه 

على وجهه

الرجل: ماذا تريد اأن تفعل؟

ينظر  �ساعده.  جمرد  بابا.  يا  فقط  �ساعده  ال�سبي: 

الرجل اإىل اخللف نحو الطريق، يوازنها.

ال�سبي: )متابعًا( كان جائعًا لي�ش اإال. �سوف ميوت.

الرجل: �سيموت على اأي حال.

ال�سبي: انه خائف جداً.

الرجل: انا خائف. هل تفهم؟ انا خائف.

يحاول الرجل ان ينظر اإىل ال�سبي يف عينيه ولكنه 

يبقي راأ�سه منحنيًا وهو ين�سج.

عليه  الذي  االإن�سان  ل�ست  انت  )متابعًا(  الرجل 

االهتمام بكل �سيء.

يتمتم ال�سبي مك�رضاً وعيناه مالأى بالدموع.

الرجل )متابعًا( ماذا؟ ماذا قلت؟

ال�سبي: نعم انا هو هذا. انا ال�سخ�ش.

غا�سبًا،  الربيء  ال�سبي  ويواجه  الرجل  يتوقف 

حول  العربة  ليدير  قوته  كل  م�ستجمعًا  ثم  حمملقًا، 

نف�سها ويحاوالن ادارتها لتعود اإىل اخللف من حيث 

اتو.

الرجل: ح�سنًا. �ساعدين.

ياأخذ الرجل يد ال�سبي وي�سعها على يد العربة.

خارجي. طريق / ال�ساطئ، ار�ش م�سوّدة – لياًل

ظالمًا  لي�سبح  باال�سمحالل  النور  يبداأ  وبينما 

ينظران بحثًا عن الل�ش ليعطيانه ثيابه ويقوالن له 

»مرحبًا !« اإلخ. بعد حلظة يتوقفان.

ال�سبي: انه خائف من ان يجيب.

الرجل: هل هنا توقفنا؟

ال�سبي: ال اأدري. اعتقد ذلك يتابعان ال�سري ويداهما 

يتوقف  تفكري.  بال  يهللون  بافواههما،  مقيدتان 

الزمن وقد  ال�سبي برهة من  الرجل لريتاح ويراقب 

يكوم  اخرياً  الل�ش.  ينادي  وهو  البكاء  عن  توقف 

�سخرة  وي�سع  الطريق.  على  ومالب�سه  الرجل  حذاء 

عليهم.

الرجل: تعال. علينا اأن نذهب.

ينظر ال�سبي اإىل املالب�ش بحزن وهو االآن �سامت.

خارجي كثبان رملية بجانب الطريق، ار�ش م�سوّده 

– لياًل
يفتح  تعبان.  ويجل�سان،  عليها  ليقفا  بقعة  يجدان 

من  اأخذها  التي  االأولية  اال�سعافات  علبة  الرجل 

ي�سكب  ويطحنها،  خمتلفة.  حبوبًا  يختار  القارب، 

كوب ماء من علبة على العربة، ويناولها لل�سبي.
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ال�سبي: ال اأريدها.

 ان اخف�ش حرارتك.
ّ
الرجل: علي

يبتلع ال�سبي احلبوب واملاء وهو يرجتف.

ال�سبي: هل ا�ستطيع ان ا�ساألك �سيئًا؟

الرجل: حتمًا با�ستطاعتك.

ال�سبي: ماذا �ستفعل اإذا مت؟

الرجل: اإذا مت انت فاأريد ان اموت انا اأي�سًا.

ال�سبي: حتى تكون معي؟

الرجل: حتى اكون معك، نعم. ولكن هذا لن يحدث. 

يتبادالن النظرات برهة من الزمن، مبلبلني وال�سبي 

يرجتف وعليه مظهر املر�ش. ي�ستلقي ال�سبي ويغلق 

عينيه. ي�سع الرجل عليه حرامًا �سوفيًا. ي�سري الرجل 

�سعلة ملحة  ب�سع خطوات وي�سعل بال توقف.  بعيداً 

عليه ال تفارقه.

خارجي. ب�ستان – نهاراً

حلم الرجل – حلم وذكرى يوم �سيفي قدمي، الرجل 

واملراأة يف ب�ستان م�ستلقيان يف ال�سم�ش على حرام 

ونبيذ.  وفاكهة  وخبز  طعام  وامامهما  رحالت 

يف  راأ�سه  تهدهد  واملراأة  اخللف  اإىل  الرجل  ي�ستلقي 

ا�سفل  اإىل  وجهها  تنزل  حاجبه.  ومت�سح  ح�سنها 

لتزرع بلطف قبلة ب�سيطة على كل من حاجبيه ومن 

�سفاهه.

ابت�سامة  يبت�سم  املراأة  وجه   – الرجل  منظور  من 

م�سعة �سكلتها ا�سعة ال�سوء واال�سكال غري الوا�سحة 

 – ال�سماء  لالأوراق واالأزهار والرباعم املنعك�سة يف 

عني  كل  على  قبلها  ثم  مالئكية.  انها  له  بالن�سبة 

وكذلك على ال�سفاه اي�سًا – طقو�ش مداعبتهما.

نهاية مقطع احللم.

ار�ش  الطريق،  جانب  على  الرمال  كثبان  خارجي. 

م�سوّدة – فجراً

ي�ستيقظ الرجل مكتئبًا، مي�سح دمعة، ويرم�ش بعينيه 

م�سطربًا.

من منظور الرجل – يركع ال�سبي بالقرب منه، يراقبه 

بهدوء، ومل يعد يعرق ويرجتف، ا�سرتد عافيته.

ال�سبي: بابا؟

ال�سبي  يف  فقط  ويحدق  يجل�ش  نف�سه،  الرجل  يرفع 

مذهواًل، وكاأنه قد قام من القرب.

الرجل: كيف ت�سعر االآن؟

ال�سبي: اأ�سعر بنوع من الغرابة.

الرجل: هل انت جائع؟

ال�سبي: فقط عط�سان.

العربة  يف  علبة  من  ماء  ويح�رض  الرجل  ينه�ش 

بظماأ  ي�رضبه  الذي  لل�سبي  ويعطيه  كاأ�سًا،  وي�سكب 

الذي  ال�سبي  �سعر  لتطال  يده  الرجل  يرفع  �سديد. 

مي�سده وهو ي�رضب.

خارجي. بلده منتج، �سواحي- نهاراً

يتجه الرجل وال�سبي باجتاه بلدة على �ساطئ البحر 

بعيدة اإىل حد ما.

خارجي. بلدة منتجع – نهاراً 

يدخالن اإىل منتجع على ال�ساطئ عليه اإ�سارة ترحيب 

عرب الطريق بهتت الوانها. مي�سك ال�سبي بيد الرجل 

االآن.

خارجي. بلدة منتج / حافة املاء – نهاراً

ن�سف  ت�سلية  قوارب  املاء.  عند  االأ�سفل  يف  انهما 

باهتة  الوانها  رايات  الرمادية.  املياه  يف  غارقة 

والطعام  كرمي  االأي�ش  عن  تعلن  مدهونة  وعالمات 

ليدفع  الرجل  ال�سبي  ي�ساعد  املمتعة.  واالألعاب 

العربة عرب الرمل حتى ال ي�ستطيع التحرك ابعد من 

ذلك، يتوقفان وي�سقطان على الرمل، مرهقني.

ال�سبي: هل ا�ستطيع ان اقول لك �سيئًا؟

الرجل: نعم.

ال�سبي: انت تقول يل انني ال يجب ان اأبكي ولكنني 

�سمعتك تبكي، �سمعتك ت�سعل وتبكي لوحدك يف الليل 

عندما كنت تظن اأين نائم.

الرجل: وماذا يف هذا؟

ال�سبي: اإذاً، اإذا كان ال يجوز يل البكاء فانت ال تبكي 

اأي�سًا.

ينظران اإىل بع�سهما البع�ش.

خارجي. ميناء – اآخر بعد الظهر

عند  عربته  الرجل  يدير  البلدة  ميناء  جانب  وعلى 
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ار�سفة ال�سفن املهجورة ماراً بدعامات معفنة، �سف 

مغ�سول.  �سدئ  وخزان  الفارغة  اخل�سب  خمازن  من 

املخزن.  حوائط  عن  بعيداً  �سداه  و�سوت  ي�سعل  اإنه 

ال  اإنهما  خلفه.  خطوات  ب�سع  نف�سه  يجر  وال�سبي 

يتكلمان االآن.

ً
خارجي. �سارع خلفي – م�ساء

املهجورة  املخازن  من  �سف  باآخر  ميران  وبينما 

ال�سبي  ولكن  ال�سبي.  به  يلحق  حتى  الرجل  يبطئ 

يدر�ش االأر�ش بدقة. ينحني ويلتقط.

كرتونية،  – علبة كربيت قدمية  ال�سبي  من منظور 

الوانها بهتت.

يفتح علبة الثقاب لتظهر له خنف�سة حمفوظة ب�سكل 

كامل.

ال�سبي: ما هذه؟

الرجل: انها خنف�سة.

وتطري  جناحيها  حترك  ثم  اخلنف�سة،  تهتز  فجاأة 

وترتفع  ازيزاً  مر�سلة  الكربيت  �سندوق  من  خارجة 

عاليًا نحو ال�سماء.. يحدق ال�سبي والرجل اإىل اعلى 

نحو املخلوق الطائر مذهولني.

و:

قريبًا  روؤو�سهم  فوق  �سيء  ي�سفر  اإنذار  �سابق  وبال 

يغط  عاٍل.  بت�سفيق  منهم  بالقرب  احلائط  وي�رضب 

ويحاول  ليغطيه  فوقه  م�ستقراً  ال�سبي،  فوق  الرجل 

االإم�ساك بالعربة التي تقلب راأ�سًا على عقب فرتمي 

كل حمتوياتها اإىل اخلارج.

 وهو ينظر فوق 
ً
اأن يجد غطاء يائ�سًا  الرجل  يحاول 

كتفه ويرى:

– يف احدى نوافذ املخازن العليا  من منظر الرجل 

يخرج رجل قو�ش ون�ساب موجهني نحوهما مبا�رضة.

ان  يحاول  يائ�سة  ومبحاولة  ال�سبي:  الرجل  يغطي 

يبتعد ولكن هنالك �رضبة من القو�ش والن�ساب تدخل 

يف �ساقه.

الرجل )متابعًا( اأوه ايها احلقري! اأنت ايها احلقري.

باأظافره من على  ال�سوفية  الرجل احلرامات  يلتقط 

امل�سد�ش  عن  البحث  ويحاول  جانبًا  الواقفة  العربة 

ولكنه �سقط من حزامه نحو احل�سى ومل يعد مبقدوره 

ال�سوئية ومي�سك  البندقية  االإم�ساك به. يحدد مكان 

ال�سباك  نحو  ويوجهها  العربة  على  وي�سعها  بها 

اخلايل. عندما يظهر حامل القو�ش مرة ثانية ي�سغط 

ليوجه طلقة تتجه نحو ال�سباك بقو�ش ناري ووهج 

ملون يخرج نظيفًا من ال�سباك. با�ستطاعتهما �سماع 

�سوت حامل القو�ش ي�رضخ يف الداخل ويريا ال�سوء 

امللون ما زال يخرج من النافذة.

ال�سبي: اوه يا بابا!

يعرج  وهو  ويرك�ش  ينه�ش  انت.  كما  ابق  الرجل: 

ليقطع ال�سارع وال�سهم ما زال يف �ساقه.

ً
داخلي. �سلم خ�سبي. م�ساء

يعرج �ساعداً �سلم املخزن القدمي بال�رضعة املمكنة.

والبندقية ال�سوئية جاهزة وال�سهم يف �ساقه.

ً
داخلي – ار�سية املخزن – م�ساء

البندقية. ويف  الرئي�سية ويجرب  الغرفة  يندفع نحو 

�سكل  على  منبطحة  امراأة  جتل�ش  البعيدة  النهاية 

رامي ال�سهم. االأر�ش حمرتقة بفعل القنبلة ال�سوئية 

وما زالت م�ستعلة.

امراأة رامي ال�سهم: يا ابن الكلب.

الرجل: من غريك موجود يف املكان.

امراأة رامي ال�سهم: اأيها العكروت الو�سيع!

االآن  ب�سّدة  تنزف  وال�ساق  اأ�سفل  اإىل  الرجل  ينظر 

وال�سهم ما زال بارزاً.

الرجل: اين القو�ش؟

امراأة رجل ال�سهم: لي�ش معي.

الرجل: ملاذا تتبعيننا؟

امراأة رجل ال�سهم: نحن ال نلحق اأحداً. انت الذي كان 

يتبعنا!

يحدق الرجل يف املراأة من االأعلى اإىل االأ�سفل، تبدو 

ال�سهم  رجل  نحو  ينظر  ويائ�سة.  ونحيله  مري�سة 

املمدد ميتًا. احرتق �سدره ووجهه، وما زال الدخان 

ي�سعد منهما. تغطي املراأة وجهه باحلرام ال�سويف 

والرجل ال يعرف ما يقول ب�سبب خجله.

فيتابع �سريه.

خارجي. قهوة – نهاراً

فريقًا  وكاأن  بعدن  عن  ثانية  مرة   – منظورنا  من 
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ي�سريان  والرجل  ال�سبي  اإىل  تنظر  يراقب،  ثالثًا 

الهوينا اإىل داخل قهوة.

داخلي. قهوة – نهاراً

القهوة هو عبارة عن كومة من ك�سارة  احد حوائط 

املقابل  واحلائط  البحر.  على  مفتوحة  احلجارة 

خ�رضاء.  لغابات  فوتوغرافية  �سورة  عن  عبارة 

يحاول الرجل �سد ال�سهم اإىل اخلارج ولكنه ينزع فقط 

بالدم  املليء  �رضواله  عنه  يخلع  ية. 
ّ
اخل�سب القاعدة 

اللحم  متزق  احدثه  الذي  العميق  اجلرح  ويفح�ش 

امل�سنوع من ملعقة، مدفونة يف  ال�سهم  راأ�ش  بفعل 

الداخل.

من  االأولية  اال�سعافات  علبة  جتد  ان  حاول  الرجل: 

ويجد  العربة  يف  ال�سبي  يبحث  ب�رضعة  املركب. 

امللعقة  به وهو يخرج  اإياها. يحدق  وي�سلمه  العلبة 

ة من علبة 
ّ
معذبًا. ميالأ الرجل اجلرح باملواد املطهر

اال�سعافات ويبحث داخلها عن ابرة.

يجد اأبرة خياطة يف ظرف معقم، فيفتحها باأ�سنانه 

ثم، با�ستخدامه ال�سوء الداخل عرب �سباك البهو ي�سع 

بع�ش اخليطان احلريرية يف االبرة ويحاول خياطة 

اجلرح وهو يئّن من االأمل بينما يراقبه ال�سبي ب�سمت 

اإىل اأن يقول اخرياً:

ال�سبي: هل يوؤملك هذا؟

ينظر الرجل اليه غري م�سدق ما يقوله – )فرتة من 

الزمن(.

الرجل: نعم! اإنه يوؤمل:

ال�سبي: كيف ت�سعر بهذا؟

ينظر الرجل نحو ال�سبي منده�سًا من هذا احلوار غري 

املجدي.

الرجل: على االأقل انت تكلمني االآن.

داخلي/خارجي. قهوة – )املخيم 17( – لياًل

احلاجز  من  بالقرب  القهوة  داخل  ناراً  يوقدان 

ال�سائع،  احلائط  عرب  اخلليج  اإىل  ينظران  ويجل�سان 

�سامتني اإىل اأن:

الرجل: هل تريد ان اتلو عليك ق�سة؟

ال�سبي: كال.

الرجل: ملا ال؟

ال�سبي: ق�س�سك لي�ست حقيقية.

اإنها  حقيقية.  تكون  اأن  ال�رضوري  من  لي�ش  الرجل: 

ق�س�ش.

النا�ش.  ن�ساعد  دائمًا  نحن  الق�س�ش  يف  ال�سبي: 

ويف  النا�ش.  نقتل  نحن  النا�ش.  ن�ساعد  ال  ولكننا 

الق�س�ش االأ�سياء الطيبة حتدث ولكننا منر�ش فقط.

يفكر الرجل مبا يقوله – وال يجد جوابًا.

الرجل: نحن ما زلنا هنا ال�سنا كذلك؟ اال يعني هذا 

�سيئًا؟

خارجي. موقف القوارب – نهاراً

كبرياً  جهداً  فيجدها  ببطء.  العربة  الرجل  يدفع 

الرجل  اإىل  ينظر  وهو  الدفع  يف  ال�سبي  ي�ساعد   –
العربة  على  ويرتاح  الرجل  يتوقف  بالغ،  باهتمام 

اإىل  وينظر  يتوقف  ثم  اأقدام  ب�سعة  ال�سبي  ويدفع 

من  لربهة  موؤملًا  �سعااًل  الرجل  ي�سعل  بينما  اخللف 

الزمن.

يخلع القناع الطبي الذي يغطي وجهه وقد تخ�سب 

الدم  يع�رض  الربد،  يف  �سبابية  واأنفا�سه،  بالدم 

ال�سعال  وياأخذ يف  ركبه  راأ�سه بني  وي�سع  واللعاب 

التنف�ش  حماواًل  ال�سعال  با�ستطاعته  يعود  ال  حتى 

ب�سعوبة ولعاب مليء بالدم ي�سيل من �سفاهه نحو 

وهو  ال�سبي  يراقبه  بينما  قرمزي  خيط  مثل  الرمل 

يبكي ب�سمت.
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با�ستطاعتي  يعد  مل  العربة،  نرتك  ان  علينا  الرجل: 

دفعها.

خارجي. موقف القوارب – نهاراً

طريق  على  قوارب  منحدر  عند  جمهدين  مي�سيان 

حقيبة  ال�سبي  يحمل  ال�ساطئ  وا�سفله  ال�ساطئ. 

وحقائب.  اكيا�سا  الرجل  ويحمل  االآن،  �سغرية 

يتوقفان وينحني الرجل وقد فقد القدرة على التنف�ش 

حيث  املاء  حافة  على  يتوقفان  مقفلتني.  ورئتيه 

ت�سل الطريق اإىل البحر. ياأخذ ال�سبي يده بلطف.

ال�سبي: ماذا �سنفعل يا والدي؟

ال ي�ستطيع الرجل االجابة لعدم قدرته على التنف�ش.

ال�سبي )متابعًا( ح�سنًا، ماذا نحن؟

بينما  مرتنحًا  االأر�ش.  على  متثاقاًل  الرجل  يجل�ش 

يقف ال�سبي يراقبه وعيناه مغرورقتان بالدموع.

ال�سبي )متابعًا( اأوه كال، يا بابا.

 –  )18 )خميم   – رمال  كثبان   / �ساطئ  خارجي. 

نهاراً

ي�سقط الرجل بني الوعي والالوعي يف الرمل. ياأتي 

�سفاه  نحو  ويحمله  املاء  من  كاأ�ش  ومعه  ال�سبي 

وفرد  النار  اي�سًا  ال�سبي  ا�ساء  وقد  ي�رضب.  الرجل، 

حرامات �سوفية.

ملتابعة  بحاجة  انت  الراحة.  اإىل  تخلد  ال  الرجل: 

ال�سري.

ال تدري ما الذي �ستجده يف الطريق.

ال�سبي: كال.

الرجل: لقد كنا دائمًا حمظوظني. و�ستكون حمظوظا 

مرة ثانية. �سوف ترى . فقط اذهب.

ال�سبي: كال. ال ا�ستطيع.

�سياأتي منذ زمن  ذلك. كان هذا  باأ�ش يف  الرجل: ال 

طويل. تابع �سريك جنوبًا. افعل كل �سيء كما فعلناه.

ال�سبي: كال. �ستكون جيداً يا والدي. عليك ان تكون 

كذلك.

الرجل احتفظ بالبندقية يف كل االأوقات. ال تدع احداً 

ولكن  الطيبني  النا�ش  جتد  ان  عليك  منك.  ياأخذها 

لي�ش مبقدورك اأن تاأخذ اأي فر�ش هل ت�سمعني؟

ال�سبي: اريد ان اكون معك.

الرجل: اريد ان اكون معك اي�سًا ولكنني ال اأ�ستطيع.

ال�سبي: من ف�سلك.

الرجل: عليك ان تتابع االأمور لوحدك االآن.

عليك ان حتمل النار.

ال�سبي: ال اعرف كيف افعل ذلك.

الرجل: نعم اأنت تعرف. تعرف كل �سيء عنها.

ال�سبي: هل هذا حقيقي؟ النار؟ بابا؟

الرجل: نعم انها كذلك.

ال�سبي: اأين هي؟ ال اأدري اين هي.

الرجل: نعم انت تعرف.

ال�سبي: اأين؟

ا�ستطيع  اإنها يف داخلك. كانت دائمًا هناك.  الرجل: 

اأن اأراها.

يحّدق ال�سبي به غري متاأكداً مباذا عليه اأن يوؤمن.

الرجل )متابعًا( عليك ان ترتكني اأذهب.

يا  ف�سلك،  من  ف�سلك.  من  معك  فقط خذين  ال�سبي: 

بابا!

ماذا علي اأن اأفعل؟

الرجل: جمرد اأم�سك بيدي.

مي�سك ال�سبي يد الرجل بقب�سته ويتاأرجح اإىل اأعلى 

واإىل ا�سفل، متوتراً.

ال�سبي: قلت انك لن ترتكني ابداً.

الرجل: انا اعرف. اأنا اآ�سف.

ي�سقط ال�سبي فوق الرجل معانقًا اإياه ب�سدة، ووجهه 

ي�سغط على �سدره وهو يبكي.

الرجل )متابعًا( : يا بني، لك كل قلبي، ودائمًا كان 

لك.

انت اف�سل ولد. با�ستطاعتك ان تكلمني وانا اأكلمك.

�سوف ترى.

ال�سبي: وكيف �سوف اأ�سمعك؟

الرجل: انت فقط �ستفعل.

ال�سبي: وكيف �ستعرف؟

الرجل: عليك فقط ان تتمرن. فقط ال ت�ست�سلم.

حمظوظًا.  تكون  �سوف  بخري.  تكون  �سوف  موافق؟ 

اعرف اأنك كذلك.

يغلق الرجل عينيه وياأخذ انفا�سًا عميقة جملجلة.
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بعد  تتكلم  ان  عليك  لي�ش  بابا،  يا  باأ�ش  ال  ال�سبي: 

االآن.

مع  ال�سبي  ويجل�ش  الوراء  اإىل  الكامريا  ترتاجع 

الرجل ال يقول �سيئًا. بداأ الظالم يزحف عليهم. يجثم 

ال�سبي ذلياًل على �سدر الرجل وينام هناك، يرتفع 

وينخف�ش مع تنف�ش والده.

خارجي. ال�ساطئ/كثبان الرمل )املخيم 18( – لياًل

على  م�ستلقيا  وال�سبي  املكان  على  يخيم  الظالم 

�سدر  على  وتنخف�ش  ترتفع  ويده  الرجل،  عر�ش 

انفا�ش  جتلجل  بينما  انتظام  بدون  ببطء،  الرجل 

الرجل داخل رئتيه.

خارجي. �سيارة / �ساطئ – فجراً

الرجل  االأخري:  الرجل  حلم  او   – الوراء  اإىل  عودة 

زوجان   – ال�سيارة  يف  ق�سرية  غفوة  يف  واملراأة 

ال�سباح  �سم�ش  �سوء  يف  معًا  ي�سرتخيان  �سابان 

النائمة  زوجته  اإىل  وينظر  الرجل  ي�ستيقظ  الباكرة. 

وميل�ش على �سعرها بحنان، وبحب كبري بينما هي 

نائمة.

يده التي ي�سعها عليها توقظها، تنظر اإليه متفاجئة 

و�سعيدة وتبت�سم.

املراأة: مرحبًا...

االأبي�ش  والرمل  االأزرق  املحيط  اإىل  تقبله وينظران 

وع�سب البحر االأخ�رض وت�سع ذراعها حوله.

الرجل )�سوت خارجي( لو كنت اإلهًا ل�سنعت العامل 

متامًا هكذا بدون اي اختالف... وهكذا فانت يل.. اأنت 

يل.

نهاية العودة اإىل الوراء

خارجي. �ساطئ/كثبان رمل – )خميم 18( �سباحًا

ال�سبي ولكنه ال يتحرك، يده ما زالت على  ا�ستيقظ 

�سدر الرجل، والذي ال يتحرك االآن. ينظر نحو الرجل 

الذي يبدو بارداً وجامداً االآن، مات منذ فرتة. ينه�ش 

ال�سبي ومي�سك بيد الرجل الباردة اجلامدة. وتت�ساقط 

الدموع على وجهه ب�سمت.

ال�سبي: او يا بابا: بابا. بابا...

خارجي. ال�ساطئ/ كثبان الرمل – )خميم 18( لياًل

هناك  ويجل�ش  ي�سيئها  املخيم.  نار  ال�سبي  يبني 

يراقب ج�سد الرجل اجلامد.

خارجي. �ساطئ / كثبان رمل – )خميم 19( �سباحًا

عينيه  رفرف  ا�ستيقظ،  الرجل،  بجانب  ال�سبي  نام 

مذهواًل.

خارجي. �ساطئ / كثبان رمل – )خميم 18( نهاراً

احلرامات  ويكوم  بحذر  الرجل  �سرتة  ال�سبي  يقفل 

ال�سوفية فوقه. وهو يتكلم طوال الوقت.

ال�سبي: هل ا�ستطيع اأن اقول لك �سيئًا؟ حلمت حلمًا 

�سيئًا.

كان لدي طائر البطريق ذلك الذي لفيته وكان يتدىل 

ويتهادى بزعانفه. يف ذلك البيت الذي كنا ن�سكن به 

وقد جاء حول الزاوية ولكن مل يلفه اأحد ولذلك كان 

فعاًل مفزعًا الأنه، الأنه، الأنه....

وي�سع  اجلثة  مع  كالمه  ينتهي  عندما  ي�سمت  ثم 

�سرتته هو عليها ويقفلها بال�سحاب.

ال�سبي )متابعًا( مل تكن اللفافة تلف. ياأخذ البندقية

وي�سع  ويقف  ويقفله  الذخرية  خمزن  يف  يدقق 

امل�سد�ش يف حزامه.

خارجي. حافة املاء – خمزن القوارب- نهاراً

ال�سباب  اإىل  ينظر  املاء  حافة  على  ال�سبي  يقف 

رجل  يربز  مكان  ال  ومن  املحيط.  والفراغ  الدخاين 

يلب�ش �سرتة رمادية وحمراء للتزلج على الثلج وهو 

يحمل بارودة فوق كتفه وحزاما من الذخرية.

امللتحي  الرجل  نف�ش  انه  ال�سبي،  نحو  مي�سي 

واخلائف الذي راأيناه قبل ذلك يراقبهما يف كثبان 

الرمل.

ال يجفل ال�سبي. ولكن يده تذهب نحو البندقية على 

جنبه.

عندما يتكلم الرجل هنالك نوع من خطاأ النطق يف 

كالمه.

رمبا �سببه اختفاء بع�ش ا�سنانه.

املحارب: اأين الرجل الذي كنت معه؟ )ال جواب( هل 

كان والدك؟

ال�سبي: نعم. كان والدي.

املحارب: اأنا اآ�سف.

ال�سبي: ال اأدري ما اأفعل.
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املحارب: ح�سنًا، اعتقد ان عليك ان تاأتي معي.

ي�سيق ا�سبع ال�سبي على زناد البندقية.

ال�سبي: هل انت من الرجال الطيبني؟

املحارب: نعم. انا واحد من النا�ش الطيبني. ملاذا ال 

ت�سع هذا امل�سد�ش بعيداً؟

ال�سبي: لي�ش من املفرو�ش ان اترك احداً ياأخذ هذا 

امل�سد�ش.

مهما كان االأمر.

اأن  اأريدك  ال  فقط  انا  م�سد�سك.  اأريد  ال  املحارب: 

توجهه نحوي.

يخف�ش ال�سبي امل�سد�ش اإىل جانبه وياأتي املحارب 

يرتاجع  ال�سبي  يجعل  مما  مقرتبًا،  خطوات  ب�سع 

خطوة اإىل اخللف.

املحارب )متابعًا( اأين حوائجك؟

ال�سبي: لي�ش لدي الكثري من احلوائج.

املحارب: ماذا لديك؟ حرامات �سوفية؟

ال�سبي: والدي ملفوف بها.

الرجل: دعني اأرى.

ال يتحرك ال�سبي. ميد الرجل يده لل�سبي لياأخذ بها، 

فريى ال�سبي ان احد ا�سابعه مفقوداً ويرتدد، حذراً. 

يقرف�ش الرجل وقد ا�ستند اإىل بندقيته.

باإمكانك  هنا.  خياران  لديك  انت  انظر.  املحارب: 

اإذا  الذهاب معي.  باإمكانك  او  والدك  البقاء هنا مع 

ما اردت ان تبقى فعليك ان تبقى بعيداً عن الطريق.

ال�سبي: كيف اعرف انك من النا�ش الطيبني؟

املحارب: ال تعرف. عليك ان تاأخذ مغامرة.

يوزن ال�سبي االأمر وينظر نحو املحارب.

ال�سبي: هل لديك اوالد؟

املحارب: نعم لدينا.

ال�سبي: هل لديك �سبي �سغري؟

ال�سبي: هل لديك طفل �سغري؟

املحارب: لدينا �سبي �سغري وفتاة �سغرية.

ال�سبي: كم عمره؟

املحارب: انه يف مثل عمرك. رمبا اكرب قلياًل.

ال�سبي: ومل تاأكلهم؟

املحارب: كال.

ال�سبي: انت ال تاأكل الب�رض؟

املحارب: كال. نحن ال ناأكل الب�رض.

ال�سبي: هل انت حتمل النار؟

املحارب: انا ماذا؟

ال�سبي: حتمل النار.

املحارب: انت نوع غريب حقًا ال�ست كذلك يا �سبي؟

ال�سبي ح�سنًا، هل انت كذلك؟

املحارب: نعم، انا كذلك. انا اأحمل النار.

ال�سبي: وا�ستطيع ان اأذهب معك؟

املحارب: نعم، با�ستطاعتك.

يرتدد ال�سبي.

خارجي. �ساطئ/ كثبان رمل – نهاراً

ي�سريان حيث ي�ستلقي الرجل ميتًا ويقرف�ش املحارب 

ويرفع احلرام ليلقي نظرة عليه.

املحارب: هل هذه كل احلرامات ال�سوفية التي معك؟

ال�سبي: نعم.

املحارب: هل هذه حقيبتك؟

ال�سبي: نعم.

يقف املحارب ويدر�ش ال�سبي.

الطريق  نحو  اعلى  اإىل  تذهب  ال  ملاذا  املحارب: 

وتنتظرين.

�ساأح�رض احلرامات.

ال�سبي: ماذا عن والدي؟

املحارب: ماذا عنه؟

ال�سبي: ال ن�ستطيع اأن نرتكه هنا.

املحارب: نعم ن�ستطيع.

ال�سبي: ال اريد ان يراه النا�ش.

املحارب: لي�ش هنالك احد لرياه.

ال�سبي: هل ا�ستطيع ان اغطيه باأوراق ال�سجر؟

املحارب: �سينفخهم الهواء بعيداً.

احلرامات  باأحد  نغطيه  ان  ن�ستطيع  هل  ال�سبي: 

ال�سوفية؟

املحارب: ال باأ�ش. �ساأفعل ذلك. اذهب االآن.

خارجي. خمزن القوارب، طريق – نهاراً

ينتظر ال�سبي وبعد حلظة يظهر املحارب من الكثبان 

معلقة  ال�سوفية  واحلرامات  احلقيبة  يحمل  الرملية 
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فوقها على كتفه.

ينظر اإليهم ويعطي واحد منها لل�سبي.

املحارب: هاك. لف هذا حولك. فاأنت بارد.

ويناول  مت�سككا  احلرامات  نحو  ال�سبي  ينظر 

امل�سد�ش للمحارب ليحمله.

املحارب )متابعًا( مت�سك بهذا.

ال�سبي: ح�سنًا.

املحارب: هل تعرف كيف تطلقه؟

ال�سبي: نعم.

املحارب: ح�سنًا.

ال�سبي: وماذا عن والدي؟

املحارب: لي�ش هنالك �سيء اآخر نفعله.

ال�سبي: اعتقد انني اريد ان اقول له وداعًا.

املحارب: هل �ستكون على ما يرام؟

ال�سبي: نعم

املحارب: اذهب. �ساأنتظرك هنا.

ي�ستدير ال�سبي ويتجه نحو ال�ساطئ.

 –  )18 )خميم   – رملية  �ساطئ/كثبان  خارجي. 

نهاراً

والتي  الرجل  جثة  نحو  الرمال  عرب  ال�سبي  مي�سي 

هي االآن ملفوفة لفًا مرتبًا باحلرام من الراأ�ش وحتى 

ا�سابع القدمني. 

بهدوء  البكاء  يف  ويبداأ  منه  بالقرب  ال�سبي  يركع 

ويو�سو�ش: ا

كان  مهما  ان�سى.  ولن  يوم.  كل  �ساأكلمك  ال�سبي: 

االأمر. مهما كان االأمر يا بابا.

وي�سري  ينه�ش  نف�سًا  ياأخذ  عيونه،  ال�سبي  يجفف 

عائداً نحو الطريق.

خارجي. جتمع القوارب – طريق – نهاراً

يحمل  الرمال  كثبان  خارج  ال�سبي  يخرج  بينما 

البندقية. 

امراأة عليها مظهر االأمومة تقف مع املحارب وتاأتي 

جتاهه 

املراأة االأم: اوه. انا �سعيدة جداً باأن اراك.

يحدق ال�سبي بها مربكًا – وعلى بعد م�سافة ق�سرية 

يقف باقي افراد العائلة. �سبي يف مثل عمره وفتاة. 

انه   – اإليه  ويتعرف  االآخر  بال�سبي  يحدق  ال�سبي 

نف�ش ال�سبي الذي اقتفى اثره قبل ذلك.

ثم يالحظ ال�سبي وجود كلب مهجن رث يقف معهم.

تاأتي املراأة االأم تاأتي وت�سع ذراعيها حوله.

املراأة االأم )متابعًة( كنا نتبعكم، هل علمتم بهذا؟

ولكنكما  بكم  نلحق  ان  وحاولنا  والدك  مع  راأيناك 

كنتما ا�رضع مما باإمكاننا.

املناق�سات حول هل  املحارب: كانت هنالك بع�ش 

نحاول اللحاق بكم اأ�ساًل.

من  البندقية  االأم  املراأة  تاأخذ  تتحدث  هي  وبينما 

ال�سبي وتناولها اإىل املحارب.

عليكم.  خائفني  كنا  حمظوظون.  نحن  االأم:  املراأة 

واالآن ل�سنا م�سطرين باأن ن�سطرب حول اأي �سيء.

تقبل ال�سبي جبهته وحتمله بني ذراعيها املمدودتني 

لتتاأمل وجهه.

املراأة االأم )متابعًة( كيف يبدو هذا؟ هل هذا جيد؟

يحدق ولكنه ال يقول �سيئًا.

)نزول االأ�سماء(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Bird›s eye-view :منظور طائر *
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41 ق�صيدة من ديوان
»بحار على الياب�صة«

 ذكرى وتكرمي

ديوان  اأوُل  الياب�سة«  على  اٌر  »بحَّ يعترب 

والدي  يد  على  طبعه  متَّ  البريتي  لرفائيل 

فاز  وقد   ،1924 عام  اجلديدة  املكتبة  يف 

ال�سنة من  الوطنية للآداب لنف�س  باجلائزة 

جائزة  منحْت  التي  امل�رشفة  اللجنة  ِقبل 

اأكرب �سعراء  عن عمٍل يف بدايته لواحد من 

اإ�سبانيا يف وقتنا احلايل، هذه اجلائزة التي 

�سوف يتجاوزها ال�ساعر.

اأنني  اإال  يعرفونه،  النا�س  من  كثريا  اأن  ولو 

كانت  التي  االأ�سماء  اإىل  هنا  اأ�سري  اأن  اأري��د 

مينينديث  رامون  دون  وهي:  اللجنة،  ُت�سكل 

بيدال D. Ramón Menéndez Pidal، الدوق ماورا  

بيل  مورينو  خو�سي   ،El  Duque de Maura

Anto� مات�ساد  اأنطونيو   ،José Moreno Villa

 Gabriel Miró مريو  وغاربييل   nio Machado

اجلائزة  ملنح  الهامة  االأ�سوات  ك�سكريتري. 

واأنطونيو  ل�: مورينو بيل  ال�سعر كانت  يف 

مات�سادو، حقيقة مبوافقة االآخرين، واإن كان 

�سًا ملنح اجلائزة الألبريتي. مريو متحمٍّ

»بحر  عنوان  حتت  ديوانه  قدم  قد  البريتي  كان 

»بحار  اإىل  ه 
رَّ

غري للطبع  اأع��درَّه  حني  ولكن  وبر«، 

على الياب�صة«

مانولو، اأخي الأكرب اأخذ البريتي اإىل البيت حيث 

�صديد،  اإعجابًا  به  معجبا  وكان  �صديقه،  كان 

 
ُ
ر اأتذكرَّ و�صاعر.  كر�صاٍم  ذلك  بعد  ثم  ام، 

رَّ
َكر�ص اأوًل 

له  ر�صمه  بورتريه  يوٍم  ذات  معه  جلب  اأخي  اأن 

راأته  حني  لكن  جميعًا،  اأعجبنا  وقد  البريتي، 

لنا  قالت  كما  لأنها،  عليها،  غمى 
ُ
ي كاد  والدتي 

بحار على الياب�سة

لل�ساعـــر �لإ�سبانـــي رفائيـــل �ألبريتـــي

�شعـــر

 ترجمــــة: عبـد ال�صــالم م�صبـــاح

شاعر وكاتب من المغرب



تًا، مل ت�صتطيع 
ِّ
 اأنها راأت ابنها مي

ْ
فيما بعد، �صنرَّت

عن  اأعتذر  تقريبًا.  ال�صوريايل  ال�صاعر  ر�صم  فهم 

 من بيتي.
ْ
القول اأنرَّ اللوحَة قد خرجت

الوجه  عن  وال��دي  مع  يتكلم  اأخي  بداأ  ذلك  بعد 

جتاه  اأح�صن  كان  وهناك  ال�صعر.  للفنان:  الآخر 

الإدراك الأدبي الرهيف لوالدي الذي اأكدته جلنة 

اجلوائز الوطنية للآداب يف ذلك العام.

 على 
ٌ
ار

رَّ
ح

َ
حينذاك ظهرِت الطبعة الأوىل لديوان »ب

الياب�س«

اأخ��رى،  ق�صائُد   
ْ
اأ�صيفت اللحقة  الطبعات  يف 

وروح  تقنية  تطابق  اأنها  ال�صاعر  اأدرك  واأغ��اٍن 

 يف البداية 
ْ
لت  من هذه الأغاين �َصكرَّ

ٌ
ار«. كثري

رَّ
ح

َ
»الب

خو�صي  دون  ن�رشه  »الذي  ديوان  من  ق�صم  اأكرب 

ماريا دي كو�صيو �صنة 1925 - 1926، وذلك 

يف ُن�صٍخ حمدودة للأ�صدقاء، كما حذف البريتي 

الأوىل  الطبعة  من  وق�صيدة  �صونيتو  ذلك،  بعد   ،

لأنه مل يكن مقتنعًا بهما.

�صداقتي  ازدادت   1924 �صنة  م��ن  ان��ط��لق��ًا 

اإنتاجه  منو  مع  به  واإعجابي  البريتي،  لرفائيل 

ر، بكل فرح، �صنوات �صبابي تلك،  وتطوِره. واأتذكرَّ

لوركا-   : ل�صعرنا  الكبري  النبعاث  �صنوات  وهي 

م�صهورا  ك��ان   - �صنوات  ب�صع  البريتي   
ُ
كرب

َ
ي

الغجري«،  »الديوان  لديوانه  الكبري  النجاح  بعد 

ذاع �صيت: خرياردو دييغو، خورخي 
ُ
معهما اأخَذ ي

وبعد  األيك�صندري،  بيثينطي  �صالينا�س،  ني، 
ِّ
ِغي

الدرجة  ذلك ازداد عدد املجموعات باأ�صماء من 

مانولو  برادي�س،  اإييليو  لوي�س ثرينودا،   : الأوىل 

ال�صواعر  هرينانديث...ومن  ميغيل  الطولغريي، 

كوندي،  كارمن  مينديث،  كون�صا  دومينيثينا 

اأرني�صتينا دي �صامبورثني..

اأتذكر النجاح، خا�صة بني ال�صعراء ال�صباب، جناح 

خا�صة  ال�صعراء،  هوؤلء  لبع�س  �صعري  لقاء  اأي 

قها 
رَّ
ن�ص ...اأعياد  الأول  الكتاب  اأعياد  يف عيد من 

للِكتاب.  الر�صمية  للغرفة  رئي�صا  ب�صفته  والدي 

من منتخبات �صعرية املطبوعة ببطولة من ِقبل 

جمموعة من ال�صعراء ال�صباب التي كانت تراأ�صهم 

املنتخبات  تلك  والطولغريي،  مينديث  كون�صا 

عنوانًا  اأثني ع�رشة  اأو  على ع�رشة  ا�صتملت  التي 

 بنجاح كبري عند البيع يف ذلك العيد، وهو 
ْ
كلرَّلت

جناح اقت�صمته مطبعة »كروْث اإي راجا« بديوان 

من  بكاء  لوركا«  غار�صا  لفيديريكو  الق�صيدة   /

نُه 
ِّ
اأجل موِت �صان�صيث ميخيا�س« الذي كانت ُتزي

 جميلة ل� »بيبي كبايريو« ولمتام اللوحة 
ٌ
ر�صوم

وبريقها جاء اإىل مدريد يف تلك الأيام ، ليتعارف 

ال�صاعرة  اللتينية:  اأمريكا  »كبار«  طويلة،  مدة 

وقد  نريودا،  بابلو  وال�صاعر  مي�صرتال  غابرييل 

اأو على الأقل  اإليهما،  اأ�صتمع  اأن  كان يل ال�رشف 

روؤيتهما...

الآن، وبعد عدة �صنوات، اأعترب اإجناز طبعة جديدة 

ولهذه  احلقيقية،  متعتي  بر«  يف  »بحار  لديوان 

لها  و�صعها  التي  الر�صوم  بف�صل  قيمة  الطبعة 

بال�صاعر  اإعجابي  عن  بها  اأعرب  والتي  األبريتي، 

ن�رش  الذي  لوالدي  تكرميًا  وكذلك  يل،  وتكرميه 

يف مكتبته اجلديدة الفتية الطبعة الأوىل للديوان 

�صنة 1924

                               مدريد : مار�س 1968

                               ميغيل رويث - كا�سطييو
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حلم البحار

�ار،
رَّ
ت�ي يح اأن�ا عل�ى �صفرَّ

خ�اٌن عل�ى نه�ٍر اأ�صي�ب وع�ذب

مي�د ذراع�ه لبح�ٍر اأندل�ص�ي

 اأن اأ�صب�ح اأمي�رال باخ�رٍة
ُ
اأحل�م

لك�ي اأَ�ص�قرَّ مت�ن البح�ار

ف�ي ع�زِّ ال�صم��س امْللتهب�ة

وحت�ت �ص�وء القم�ر الباه�ت.

اآه يا اأ�صق�اع اجلن�وب !

�ُزر ال�صم�ال القطبي�ة !
ُ

اآه ياج

ياربيع�ًا اأبي��س قاح�ل

ومتجم�دا ف�وق الأنه�ار اجلليدي�ة.

ياج�ص�م �صخ�رة وروح�ًا م�ن زج�اج !

اآه يا�صيف�ا ا�صتوائي�ًا، اأحم�ر

حمرتق�ًا حت�ت ري��س النخل�ة الأزرق .

 ِو�صام�ا
ُ
حلم�ي ال�ذي قلرَّ�ده البح�ر

 ثابت�ًا ، واثق�ًا ف�ي مركب�ه ،
ُ
بح�ر

ُ
ي

 بح�ٍر خ�ص�راء ،
َ

يع�ص�ق ع�رو�س

�صن�ه امْلظل�م.
ُ

َدف�ٌة مائي�ٌة هن�اك ف�ي ح
َ

�ص

 ال�ق ب�ي اإل�ى الأم�واج
ُ
�ار

ّ
ح

َ
اأيه�ا الب

 البح�ِر ال�صغي�رة اإّن�ي اأ�ص�رُع اإلي�ك
ُ

ياع�رو�س

اخرج�ي م�ن مغارت�ك، اأري�د اأن اأعب�دك،

اخرج�ي م�ن مغارت�ك، اأيه�ا الع�ذراء الزارع�ة،

لك�ي تزرعين�ي ن�ورِك ف�ي �ص�دري .

 حني يطف�و ن�ور الفج�ر

من�صه�را عل�ى �صط�ح امْلحي�ط الأزرق

 وج�ه ال�صم�اء ُقرمِزي�ًا .
ُ
�ب يتخ�صرَّ

اترك�ي مل�ص�ة ي�دك 

من�صه�رًة ف�ي ق�ارورة جبين�ي البي�ص�اء

�ة ب�ل ج�دوى
رَّ
ياطحلب�ًا لوؤلئي�ًا، يامغني

 للتي�ار.
ِّ
حت�ت الب�صت�ان النِّيل�ي

خطوب�اٌت حت�ت امْل�اء املتجم�د

م�ع م�لك رطوب�ة اللي�ل، �صاح�ب مرك�ب

ابي�ن !
ّ
وقم�ر امل�اء كعر

البح�ر والأر�س واله�واء وعرو�صت�ي البحري�ة

�صاأ�ص�قُّ مربوط�ًا اإل�ى ال�صع�ر الناع�م

والأخ�ص�ِر خل�صلت�ِك امل�صرت�صل�ة .

 اأعلم�ي البي�ص�اء،
ُ
اأرف�ع

�ار ! 
ّ
ح

َ
اآه اأيه�ا الب

ق�ف اأم�ام البح�ر

ودح�رج عب�ر البح�ر قوقعت�ك !

1
البحر، البحر

 
ُ
، البح�ر

ُ
البح�ر

 فق�ط
ُ
، البح�ر

ُ
البح�ر

 وال�دي
َ
ل�م

�رَشَتن�ي اإل�ى امْلديَن�ة.
ْ

اأح

 وال�دي
َ
ِل�م

ح�ِر اأََخذتن�ي.
َ
ِم�َن الب

ف�ي الأَح�لم

 ال�صاِخب�ة
ُ
جَتُذبن�ي الأَم�واج

م�َن الَقل�ب

ُتري�ُد اأَخ�َذه.

 اأَب�ي
َ
ِل�م

اأَخذَتن�ي اإل�ى ُهن�اك.

2
يئن

غي�ر عل�ى الياب�ص�ة
َ

 �ص
ٌ
�ار

ّ
ح

َ
ب

ئ�ن لي�رى البح�ر،
َ
ي

َ
ر�ص�ُل ه�ذا النرَّحي�ب

ُ
ي
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اإل�ى اله�واء.

�ة،
ّ
حري

َ
اآه بلوزت�ي الب

 متلأُه�ا
ُ
ا كان�ِت الري�ح

ً
دوم�

 اإل�ى كا�ِص�ِر الأم�واج.
ُ
حي�ن اأَتطّل�ع

3
املالح

�اُت الأنه�اِر
ّ
�صب

َ
تك�وُن م

َ
...و�ص

را�ِصح�ًة ِبزرق�ِة البح�ر.

ه�ا امْلَلرَّح�ون
ُّ
اأي

ًة
رَّ
َدعون�ي اأَك�وُن َذر

َلح�ة.
ْ
ف�ي امْلم

م�ا اأجم�ل اجل�ري

ة
َ
غي�ر

رَّ
رب�اِت ال�ص

َ
ف�ي الع

ِعن�د الفج�ر.

ِتلئ�ًة ِبثل�ٍج ماِل�ح
ُ

رب�اٌت م
َ
ع

ي�وِت البي�ص�اء.
ُ
جَت�ري َنح�و الب

�اراً
رَّ
ح

َ
�اه، ل�ِن اأَك�وَن ب

رَّ
اأُم

لرَّح�ًا. َ
 م

َ
ِلك�ي اأَ�صي�ر

4
نداء

ح�ر
َ
 الب

ُ
 َنحي�ب

َ
�در َهَ

حي�ن َكلرَّمن�ي هاِتفي�ًا

ه�ل
رَّ
اأن�ا ف�ي ال�ص

اح�ل
ّ
م�ا اأبع�د خطيب�ُة ال�ص

م�اِل  َقف�َز م�ن ال�صرَّ

�رق اإل�ى ال�صرَّ

ح�راً
َ
َت�رَك ب

ح�ٍر اآخ�ر.
َ
م�ن اأَج�ِل ب

بح�ِر الِبلي�ار.

5
خيا�شيم

اأًري�ُد اأَن يك�وَن ل�ي َخيا�صي�م

ج.
رَّ
لأّن�ي اأُري�د اأَن اأَت�زو

َخطيبت�ي ف�ي البح�ِر َتعي��س

َته�ا.
َ
وؤي

ُ
ِكُنن�ي اأَب�داً ر

ُ
ول مي

ة،
َ
امْل�صتيقظ�ة باِك�ر

ارع�ُة َنبات�ًا. الزرَّ

َخطيبت�ي

�ة �ة امْلاحِلَ
َ
ِدي

ْ
ُهن�اك ف�ي الأَو

�ة
رَّ
ُث احُلق�وَل الترَّحتمائي

ُ
حَت�ر

ت�ك
َ
وؤي

ُ
ِكُنن�ي ر

ُ
اأب�داً ل مي

�صاتيِن�ك
َ
�ًة ف�ي ب

رَّ
تاني

ْ
�ص

ُ
ب

�صاتين�ك للفج�ِر نا�صع�ة.
َ
ب

6
هدهدة

ُ
ح�ر

َ
ه�ا الب

ُّ
اأَي

واإِن كن�ُت ِطفَل�ك

اأري�ُد اأن اأَق�وَل ل�ك : ياطفل�ي

واأُنادي�َك ِحي�ن اأَُلف�ك :

غي�ر
رَّ

 ال�ص
ُ
ه�ا البح�ر

ُّ
اأي

- ياأ اُميمت�ي -

 دم�ي.
َ
حي�ر

ُ
ياب

7
معه

1924
ِعن�د الَفج�ر

ُط�و
ْ
ِوير

ْ
 م�ن الب

ُ
�صاأُقِل�ع

ادي�ف
َ

َك�ٍب ب�ل جم
ْ
ر

َ
عل�ى م
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وِغي�ر .
ُ
نح�و بال�و�س ِدي م

ح�ِر،
َ
 اإل�ى الب

ُ
ذه�ب اأَ

َ
�ص

َلي�ًل

وحي�داَ

ي�ِح ومع�ك !
ّ
 الر

َ
وم�ع

اأن�ت م�ع حِليت�ك ال�ص�وداء

واأن�ا الأم�رد.

8
مناداة  حتت البحر

ح�صن�ًا ب�صتاِنيت�ي،

ح�ِر
َ
كم�ا اأك�وُن ف�ي حديَق�ِة الب

ع�ك.
َ
اأَك�وُن م

حبيبت�ي..

َت�ِك
َ
 ِب�صاع

َ
 ف�رِح اأن اأَبي�ع

ُّ
اأي

حت�َت مي�اِه البح�ِر امْلاحِل�ة.

غي�رِة
َ

رب�ٍة �ص
َ
ف�ي ع

لم�ون.
رَّ
مك�ُة ال�ص

َ
ه�ا �ص

ُّ
جَتر

�ة
رَّ
ري  البح�ِر الطرَّ

ُ
َطحال�ب

طحال�ب. َطحاِل�ب!

9
ح�صاة �صغرية

فائي�ل اأركاْنِخي�ل
َ
ر

�اَن الراِجلي�ن!
رَّ
ب

ُ
يار

َة البي�ص�اء
َ
غي�ر

رَّ
�ص�اة النه�ِر ال�ص

َ
ياح

بيبت�ي .
َ

ع�َك َفق�دُت ح
َ
م

فائي�ل اأركاْنِخي�ل
َ
ر

ج،
َ
ع�َك اأَتَدح�ر

َ
م

ح�ِر!
َ
 الب

َ
 نح�و

ُ
اأَتَدح�رج

ت�ي
َ
غي�رًة لأُْغني

َ
�ص�اًة �ص

َ
ياح

 !
ُ
ح�ر

َ
�ِك الب

َ
بَتلع

َ
اأَب�داً ل�ْن ي

ك�اء :
ُ
�ُف ع�ِن الب قرَّ َ

ل�ْن اأَتو

بيبت�ي
َ

َفق�دُت ح

فائي�ل اأركاْنِخي�ل
َ
ياح�ص�اة �صغي�رًة، يا ر

10
�صليب ريح

ِنيف�ادا،

ٌة ِبثل�ٍج اأبي��س،
رَّ
ك�ص�و

َ
م

�ة،
رَّ
لِجي اأن�ِت، يازه�رة الُكت�ِل الثرَّ

.
ّ

ح�ِري
َ
حم�وٍر ب

َ
ف�وق ي

�َصم�ال . جن�وب .

�ٌة، يابي�ص�اء م�ن ذه�ِب،
رَّ
َذهبي

اأن�ِت، يازه�رَة الني�راِن،

�ر . ف�وق مِت�ص�اٍح اأَخ�صَ

�ص�رق . غ�رب.

11
الزجنية ال�شغرية

اخرج�ي،

اخرج�ي عاري�ًة �ص�وداء،

 م�َن الَقن�اة. !
ُّ
ن�ي اأَم�ر اإِنرَّ

غي�رُة
رَّ

ُته�ا الزِّجِني�ُة ال�ص
رَّ
اأَي

ِعن�َد َم�رِج اخَللي�ج

ة البي�ص�اء
َ
جُت�ذُِّف اجَلزي�ر

والزرق�اء م�ن املل�ح.

ماِلي�ُة �ُة ال�صرَّ
رَّ
ُته�ا الزِّجِني

رَّ
اأي

اخرج�ي عاري�ًة �ص�وداء

اخرج�ي..

فاأن�ا م�ن 

ج!
ُ
القن�اِة اأخ�ر
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12
اإىل طاغور

ِق
َ
 ب�الأَزر

ُ
َدعون�ي اأر�ص�م

 الأطال��س !
َ
 جمي�ع

َ
ح�ر

َ
ب

ين�ي اأن��ِت
ِّ
ي

َ
ح

ٌ
�صف�ور

ُ
ُد ع

ِّ
غ�ر

ُ
طامَل�ا ي

عن�َد فج�ِر امْل�اء

عل�ى َنخل�ة،

ح�ِر الِبنغ�ال .
َ
 اإل�ى ب

ُ
ويتطلرَّ�ع

13
اإىل جزيرات �صغرية

م�اء !
رَّ
زي�راِت ال�ص

ُ
اإِل�ى ج

فل�ُة ُته�ا الطِّ
رَّ
اأَي

ئ�ي امْلرك�ب
ِّ
َهي

دِّف�ك. ُ
�صاأَك�وُن جم

م�ار�س ؟

اأبري�ل ؟

�صه�ر م�اي ؟

 ِيناي�ر اأَ�ص�دُّ ُخ�ص�رة.
ُ
ح�ر

َ
ب

فل�ُة ُته�ا الطِّ
رَّ
اأَي

ئ�ي امْلرك�ب
ِّ
َهي

غّن�ي .
ُ
دَِّف�ِك ي َ ُ

اإنرَّ جم

14
البحر امليت

1
 ب�ارد.

ٌ
 �صغي�ر

ٌ
�صب�اح

! 
ُ
ح�ر

َ
م�اَت الب

 ال�ذي ك�اَن ِعن�دي
ُ
امْلرك�ب

 الإِبح�ار
َ
�صَتطي�ع

َ
ل�ْن ي

 ب�ارد.
ٌ
غي�ر

َ
 �ص

ٌ
�صب�اح

يكفِّنوَن�ه؟
َ
َه�ل �ص

ت�ك فرَّ �رى �صِ ُقُ

هي�رة -  رتق�الُت الظرَّ
ُ
ب

بي�ن اأ�صج�اِر غ�اٍر وزيت�ون .

 ب�ارد.
ٌ
غي�ر

َ
 �ص

ٌ
�صب�اح

دِفن�ه ؟
ُ
م�ن �صي

، جَنم�اٌت ثلث
ُ
�ار

ّ
ح

َ
اأيه�ا الب

�اُت الثلَث�ة .
َ
ِري ج�د عذب�ة : امْلَ

2
دين�ة  حاف�لِت امْلَ

ُ
�ر�س

َ
ج

- ِطرِيينِطي�ن -

 م�ات .
َ
ح�ر

َ
نرَّ الب

�رُف اأَ
ْ
ع

َ
ل ي

ع�رف، ل اأَح�د
َ
ل اأَح�َد ي

ع�رف اأح�د !
َ
م�ن الأف�ص�ل األرَّ ي

حّت�ى اأن�ِت

غي�رُة اخل�ص�راء
رَّ

�ارُة ال�ص
رَّ
ُته�ا ال�صي

رَّ
اأَي

ر�ِص�ِك
َ

ني�َن ج
َ
يام�ن حَتملي�ن ر

ّقاَل�ة .
َ
اإل�ى �ص�وق الب

ع�رف، ل اأَح�د
َ
ل اأَح�َد ي

ع�رف اأح�د !
َ
م�ن الأف�ص�ل األرَّ ي

حت�ى اأن�َت

غي�ر
رَّ

ياراع�ي البق�ِر ال�ص

تي�ن
َ
غري

َ
تي�ِن �ص

َ
قر

َ
يام�ن َتاأُخ�ُذ ب

هم�ا باك�راً.
ْ
ُلب

ْ
َلَتح

ع�رف، ل اأَح�د
َ
ل اأَح�َد ي

ع�رف اأح�د !
َ
م�ن الأف�ص�ل األرَّ ي

15
اأيُّ اأعماٍل

 اأَع�اٍل
ُّ

اأي
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�رُشف�اُت بيت�ي

�رى
ُ
لك�ن البح�ر ل ي

اإمّن�ا اأ�صفُله�ا.

ا�صع�دي، ا�صع�دي يا�رُشفت�ي،

�ف :  ب�ل توقُّ
َ
َت�صلرَّق�ي اله�واء

كون�ي للبح�ر �صطح�ًا،

 مرك�ب.
َ
�رج

ُ
كون�ي ب

َ
ل�م

َ
مِل�ْن يك�وُن  ع

�رِج امْلراَقب�ِة ه�ذا ؟
ُ
ب

َلم�ي .
َ
، اإن�ُه ع

ُ
ه�ا البح�ر

ُّ
اأي

16
اأخذها من اإ�صبانيا

اأَخَذه�ا م�ن اإ�صباني�ا مع�ه،،

 الن�ا�ِس اإِلي�ه،
رَّ
 اأح�ب

ْ
كان�ت

ه�ا
ُ

ك�ن زوج

ا ِجنوي�ًا*
ً
�ار

ّ
ح

َ
ب

�ة،
ّ
 الوَطني

ُ
ُته�ا الأ�ص�وار

رَّ
- وداع�ًا اأي

ياتيج�اَن الأندل��ِس !

�ن :
ْ
عيَدي

َ
اأ�صبح�ا ب

اآه ، كي�ف  َتهت�زُّ

 اأج�را�ِس ق�اد�س،
ٌ
اأب�راج

ن�ي كثي�را !
ُّ
 حُتب

ْ
الت�ي كان�ت

* منت�صب اإىل مدينة جنوا باإيطاليا    
املرتجم

17
قر�شان

 اأَك�ْن
ْ
اإن ل�م

ح�ٍر و�صم�اء
َ
ُقر�ص�اَن ب

�ص�وَف اأَكوُن�ه.

�ار،
َ
 الِبح

َ
 اأَ�ص�رق َفج�ر

ْ
اإن ل�م

 اأَ�رشق�ه،
ْ
اإن ل�م

�ص�وَف اأَ�رشق�ُه.

ح�ٍر و�صم�اء،
َ
ُقر�ص�اَنُ ب

�رات
ِّ
دم

ُ
 ف�وق م

ُ
جال��س

�ارٍة  اأَقِوي�اء،
رَّ
ح

َ
م�ع �ِصّت�ة ب

تناوبي�ن  ثلث�ًة ثلث�ة.
ُ
م

م�واِت،
رَّ
 ال�ص

َ
اإْن مل اأ�ص�ِرق َفج�ر

 اأ�رشق�ُه،
ْ
اإن ل�م

�ص�وف اأ�رشق�ُه.

18
متى ياأتي ال�صيف

ي�ف
ّ

مت�ى ياأت�ي ال�ص

حبيبت�ي مت�ى اأرى م�ن الأر�ِس

�ة.
ّ
امي

َ
َخيمِت�ك ال�صِتحم

لب�ص�ًة ماي�وَه�ِك الأزرق،

ُتغرقي�َن امْل�اء �
َ
�ص

وَتخرجي�ن، حبيبت�ي، عاري�ة،

 يع�رُف م�اذا يفع�ل
ُ
البح�ر

�ك.
ُّ
لك�ن اأن�ا اأُحب

�ص�ُدِك  امُلت�رِع  بالري�ح
َ

اآه، ج

تح�دى البح�ر،
َ
ي

بتح�دي ال�صاط�ئ ،

م�اء.
رَّ
 وال�ص

َ
يتح�دى ال�صاط�ئ والبح�ر

19
من اأعايل البحر

ل اأري�ُد مركب�ًا،

 ال�زورق،
َ
اأيه�ا القل�ب  �صاح�ب

اأري�ُد اأن اأم�ص�ي اإل�ى امْلين�اء
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عب�ر البح�ر.

م�ا اأع�ذب امْلي�اه امْلاحَل�ة 

ِبلِحه�ا ال�ذي غ�دا �صم�اء !

ل، ل  اأري�د  َنعَلي�ن !

يا�صاح�ب ال�زورق،

اأري�ُد اأن اأم�ص�ي حافي�ًا .

ل اأري�ُد َزورق�ًا،

 ال�زورق،
َ
اأيه�ا القل�ب  �صاح�ب

اأري�ُد اأن اأم�ص�ي اإل�ى امْلين�اء

عب�ر البح�ر.

20
حدثتِك باأَعالم

�ازة
رَّ
يا ابن�َة اخلب

كن�ُت اأُحدِّث�ِك باأع�لم.

يام�ن كن�ِت دوم�ًا ُخب�زاً 

�ارة.
رَّ
ه�ِط البح

َ
بي�ن ر

ِته�ُت عل�ى الأر�ِس

خ�ارج البح�ِر.

ه�ب كن�ُت اأحدِّث�ِك عن�د ال�صُّ

ب�صط�ٍح م�راآٍة

لنجم�ٍة عاب�رة .

ِته�ُت عل�ى الأر�ِس

خ�ارج البح�ِر.

21
حلم

ُلم�ِت ال�صواط�ئ
َ

ُكّلم�ا ح

حيات�ي،

لمته�ا.
َ

وحده�ا ح

ا...
ً
�ار

ّ
ح

ُ
...َلع�لرَّ ب

  �ص�راٌع �صغي�ر
َ
رب�ا لح

�ٍة بعي�دة .
رَّ
ل�صفين�ٍة �رشاعي

22
�صيف

�اه،
رَّ
اأُم

م�ن �صينم�ا 

ل�ق ف�ي اله�واِء الطرَّ

اآت

ا
ً
اأي�ُت بح�راً كاذب�

َ
حي�ُث ر

ا،
ً
وحقيقي�

 بح�راً
َ

لي��س

.
ٌ
�ُه بح�ر ولكنرَّ

ول�دي ،

ل ُتع�د اأب�ًدا،

اإل�ى �صينم�ا 

ل�ق ف�ي اله�واِء الطرَّ

 
ُ
فالبح�ر

ف�ي ال�صينم�ا

ا،
ً
 بح�ر

َ
لي��س

.
ٌ
 بح�ر

ُ
والبح�ر

23
مرثيٌة اإىل ُمذّنب هايل

ُكن�ُت  اأن�ا

ُ
ذّن�ب حي�ن لح امْلُ

م�ا ل�م اأك�ن .

من بح�ِر ق�اد�س

وفي�ا  يطف�و،
ُ

 �ص
ُ
ك�ان �صع�ر

�صط�ه !
َ

اآه، م�ن مي

ِب�ص�ٍط كبي�ٍر دقي�ق
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ت�ي، فرَّ َخرج�ُت اإل�ى �صَ

�اه،  اطلق�ي ذي�َل ثوِبه�ا
ّ
اأُم

تم�صط�ه .
َ
�صوفي�ا �ص

ق�د كن�ُت اأن�ا

م�ا ل�م اأك�ن .

24
باخرة فحمية

باخ�رة فحمي�ة،

 اأ�ص�ود .
ٌ
�ار

ّ
ح

َ
ب

ال�ص�راٌع، ف�ي الري�ِح، اأ�ص�ود،

 ٌم�وِر الباخ�رة.
ُ
اأ�ص�ود اأث�ر

م�ا اأ�ص�ود اإبح�اره !

�ه.
ُّ
ع�رو�س البح�ر ل حتب

ي�ف جُترح�ه .
رَّ
و�صمك�ة ال�ص

اأ�ص�وُد حيات�ه ف�ي البح�ر !

25
اقتلوين

اقتلون�ي ف�وق البح�ر

نح�و ال�صم��س كاأن�ه ج�ص�دي

مزق�ة �ص�راع.

اعت�ص�روا ك�لرَّ دم�ي

ان�ص�روا حيات�ي

لتج�فرَّ ف�وق حب�ال الر�صي�ف .

الق�وا ب�ي اإل�ى املي�اه

بحج�ر مرب�وٌطٌ ف�ي عنق�ي

لك�ي ل اأطف�و اأب�داً .

اأعطي�ُت دم�ي للِبح�ار.

ف�ن اأبح�ري في�ه ،
ُّ
اأيته�ا ال�ص

اأك�ون اأن�ا ف�ي الأ�صف�ل هادئ�ًا.

26
غزلية

 اإل�ى البح�ر
ْ
بي�ص�اء - ثل�ج ذهب�ت

َه�رْت !
َ

لق�د ان�ص

بي�ص�اء - ثل�ج، زه�رة ال�صم�ال

 اإل�ى بح�ر الظهي�رة
ْ
ذهب�ت

 ج�صُده�ا.
َ
�م

ِّ
لُتحم

َه�رْت !
َ

لق�د ان�ص

بي�ص�اء - ثل�ج، بي�ص�اء، وب�اردة

 ذهب�ِت اإل�ى البح�ر؟
َ
ل�م

 ج�صُده�ا.
َ
�م

ِّ
لُتحم

َه�رْت .
َ

لق�د ان�ص

27
اإبحار يف الربيع

بح�ر ف�ي الربي�ع
ُ
ي

عل�ى ظه�ر مرك�ب !

- رفيق�ي، اأي مرك�ب ؟

- مرك�ب فلوري�دا، اأيته�ا الرفيق�ة.

 عل�ى ظه�ِر مرك�ب !
ُ
يبح�ر

ي�ص�ل .

ب�رشع�ة اإل�ى املين�اء !،

لأراه�ا تن�زل م�ن ال�صفين�ة !

28
�صوء القمر

 عل�ى اأيق�اظ البح�ر م�ن نوم�ه.
ُ
ي�صه�ر

 طيلم�و هن�اك ف�ي الأعل�ى
ُ

 الِقدي��س
ُ
ي�صه�ر

اأن�ا، اأج�دف باخللي�ج ال�صغي�ر،

والري�ح ف�ي اخللي�ج

بل ظ�ّل تتهج�ى .
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29
هبة ريح كريهة

ك�ان رع�اة بق�ر البح�ر يقول�ون :

- ثي�ران حم�راء، اأ�صب�اح �رشيع�ة،

اأظلم�ِت ال�صم�اء، اإل�ى اأين يذهب�ون؟

)ن�ار ف�ي لي�ل البح�ر!(

دركي�و الري�ح

ه�م اأي�ص�ًا ل يعرف�ون :

- اإل�ى اأي�ن تطي�ر ه�ذه الثي�ران احلم�راء

الأ�صب�اح ال�رشيع�ة ؟

)ك�ل البح�ر ي�صتع�ل !(

30
ار مرثية الطفل البحَّ

                            اإىل مانويل رويث كا�صطييو

 �صغي�ر نحي�ل
ٌ
�ار

ّ
بح

لوي��س غونثاك�ا عا�ص�ق البح�ر،

ك�ن طري�ا ك�ان �صمك�ك 

اً !
ّ
ال�ذي ا�صطدت�ه ت�و

 ال�صغي�ر
ُ
�ار

ّ
اأيه�ا البح

�ة ،
رَّ
ف�ي ليل�ة قمري

ذهب�َت اإل�ى البح�ِر املال�ح

ُتغن�ي م�ص�روراً وجمي�ًل  !

 منخف�ص�َا !
ُ
ك�م ك�ان البح�ر

وكي�ف ك�ان يحكم�ه !

ُ
ك�ان اله�واء يغ�ص�ب

لعذوب�ة غنائ�ه .

 خم�ص�ُة دلفي�ن جمذف�ة
ْ
كان�ت

تغ�ازُل �صفينت�ه .

�اران لمرئي�ان
ّ
ك�ان ملك�ان بح

ر�صدان�ه .
ُ
ي

رم�ى �صباك�ه، وااأ�صف�اه !

ف�ي البح�ر املتجم�د ،

فا�صط�اد ب�دراً

�ه .
ّ
وحي�دا ف�ي �صبكت�ه الف�صي

ك�م بق�ي البح�ر اأ�ص�ود !،

واللي�ل حزي�ن !

ومّل�ا انطف�اأَ هن�اوؤه

 املرك�ب .
َ

ب
ّ
خ�ر

طافي�ة ف�ي اله�واء

ن�ة . ت�صي�ر ب�صمت�ه مكفرَّ

يالأني�ن الليل�ة املظلم�ة !

�ار
ّ
ح

َ
اآه ياطفل�ي الب

الأ�صم�ر  العا�ص�ق ،

الو�صي�م املتاأن�ق

الأطه�ر والأطي�ب م�ن اخلب�ز .

م�اذا �صتفع�ل هن�اك

يا�صي�اد الذه�ب

ف�ي اأودي�ة البح�ر املاحل�ة ؟

ه�ل وج�دَت الكن�ز ال�ص�ري لل�صم�ك؟

اأيه�ا الطف�ل ، 

ات�رك  ملح�ة الأعم�اق

 �صم�اء الأ�صم�اك
رَّ
وارف�ع اإل�ي

ْ
نارت�ك تعّلق�ت

َ
وف�ي �ص

ب�صتانيت�ي البحري�ة ال�صغي�رة .

31
يف ظل زورق

من�ُت ف�ي ظ�ّل زورق

خ�ارج البح�ر .

ا وجذع�ي اإل�ى اله�واء
َ
حافي�

 عل�ى الرم�ل .
رَّّّ
و َكتف�ي
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من�ُت ف�ي ظ�ّل زورق

خ�ارج البح�ر،

عل�ى الرم�ل

وحلم�ي ب�ل جم�داف .

32
حلم

لي�ل ،

القم�ر قوقع’ خ�ص�راء.

وعل�ى الأ�صط�ح

فتي�ات عاري�ات بي�ص�اوات .

جذف�وا اأيه�ا املجذف�ون !

م�ن الأر�س تظه�ر ك�رة

ينبغ�ي اأن تختف�ي ف�ي البح�ر .

فج�ر .

مِن�َن اأيته�ا الفتي�ات البي��س

حت�ى ل ت�صق�ط الأر�س

بي�ن اأح�ص�ان امل�د .

جذف�وا اأيه�ا املجذف�ون !

حت�ى ل تن�ام الأر�س

ف�ي م�صاي�ق البح�ر .

33
ولدُت لأكون بّحارا

�اراُ
ّ
ول�دُت لأك�ون بح

ل لأظ�ل م�صم�را

اإل�ى ج�ذع ه�ذي ال�صج�رة .

اأعطون�ي �صّكين�ا .

اأخي�را، �صاأ�صاف�ر !

- اإل�ى البح�ر، اإل�ى القم�ر، اإل�ى اجلب�ل ؟

- ل�ص�ُت اأدري ! ل اأح�د ي�دري !

اأعطون�ي �صّكين�ا .

34
ملن ....

مل�ن �صفين�ي ،

مل�ن ه�ذا الغن�اء ؟

َزهري�ُة البح�ر الدقيق�ة ،

م�صام�ي اأزرق مال�ح

م�ن ي�صتطي�ع حتطيم�ك !

35
لو عاد غارثيال�صو

ل�و ع�اد غارثيل�ص�و

لكن�ُت حام�ل �صلح�ه

ك�ان فار�ص�ًا طيب�ا

ِبذلت�ي البحري�ة

 بِبذل�ة حربي�ة
ْ
ا�صُتبدل�ت

اأم�ام ملع�ان ف�لذه،

ك�ان فار�ص�ًا طيب�ًا.

،
ُ

اأيه�ا املح�ارب

م�ا اأع�ذب �صمع�ه عل�ى حاف�ة متكِئ�ه !

ف�ي ي�دي قبعت�ي ،

ك�ان فار�ص�ًا طيب�ًا .

36
الطفلة الذاهبة اإىل البحر

م�ا اأن�ص�ع تن�ورة الطفل�ة

الت�ي اإل�ى البح�ر تذه�ب !

اآه اأيته�ا الطفل�ة

�ار !
ّ
ب�غ احَلب حاول�ي األ يلوثه�ا �صِ

م�ا اأبي��س يدي�ك اأيته�ا الطفل�ة،
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فلتذهب�ي غي�ر متنه�دة !

اآه اأيته�ا الطفل�ة

�ار !
ّ
ب�غ احَلب حاول�ي األ يلوثه�ا �صِ

م�ا اأبي��س قلب�ك

ونظرت�ك !

اآه اأيته�ا الطفل�ة

�ار !
ّ
ب�غ احَلب حاول�ي األ يلوثه�ا �صِ

37
قويل يل نعم

قول�ي ل�ي نع�م،

اأيته�ا الرفيق�ة البحري�ة،

قول�ي ل�ي نع�م.

قول�ي اأن�ي �ص�اأرى البح�ر،

واأن�ي ف�ي البح�ر �صاأحب�ك.

رفيقت�ي ،

قول�ي ل�ي نع�م.

قول�ي اأن�ي �ص�اأرى الري�ح،

واأن�ي ف�ي الري�ح �صاأحب�ك.

اأيته�ا البحري�ة ،

قول�ي ل�ي نع�م.

قول�ي ل�ي نع�م

رفيقت�ي،

قول�ي ل�ي ،

قول�ي ل�ي نع�م.

38
األب�صيني اأّماه...

�اه،األب�صين�ي
ّ
- اأم

كع�ادِة الأرا�ص�ي البحري�ة :

�ص�روال اجل�ر�س،

بل�وزة زرق�اء لزردي�ة

واأن�صوط�ة عجا ئبي��ة .

�ار ،
ّ
ح

َ
- اإل�ى اأي�ن ذاه�ب اأيه�ا الب

عب�ر طرق�ات الأر�س ؟

- اأ�صي�ر عب�ر  م�رات البح�ر !.

39 
�صتارة ولي�صت �صوراً

 ل�صارع�ك
ُ
 ي�ص�ع

ُ
البح�ر

�صت�ارة ولي�ص�ت �ص�وراً،

اخ��رج.

مدين�ة بحري�ة

تري�د اأن ت�ص�ل بيت�ك .

اخ��رج.

َلِم�ك .
َ
ق�ل ل ِبع

40
�صبيٌّ َبّحار

ل ت�ُذِق اخَلم�رة !

اأن�َت ل ت�ص�رب !

�ارة، مدمن�و اخلم�رة ،
ّ
ح

َ
اأيه�ا الب

يااأ�صح�اب اأورا�س املين�اء ،

اإن�ه ل�ن ي�ص�رب !

�ادون،، اإن�ه ل�ن ي�ص�رب !
ّ
اأيه�ا ال�صي

عين�اه دوم�ًا مفتوح�ان ،

�صفت�اه دوم�ا م�صتيقظت�ان 

للبح�ر ولي��س للخم�رة !

اإن�ه ل�ن ي�ص�رب ! 
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اختنق الرئي�س بالكر�صي 

فاأو�صاه اجلرنالت : 

اأن ي�رشب �صعبا !!   

. . الكر�صي .. من اأ�صمائه احل�صنى . . 

تتلوى التحيات على 

مدى النيا�صني

 من بدلته : 
ّ
فتهب

طفولة مرّقطة    

. . من يوؤّخر )جلء( النيا�صني عن بدلته ..

من يدمي له )ح�صانة( التحيات ..؟ . . . .

كم كان النهار .. اأخ�رش

وامل�صاء .. �صجادة حمراء ؟ 

. . مِلَ اأيقظوا �صوبان

يف ال�صوناتة الثانية 

من املو�صيقى

فه�ّس على اجلوق بع�صاه

َد من 
َ
و

ْ
وا�صتحلب الأَ�ص

�رشع النحا�صيات:  

اإّن

ال�صعوب

لي�صت

مياها

غازية ! 

…
.…

……
يف دورة الكر�صي اجلديدة

اآلف اآلف التحيات

جتمع باملجرفة

وتنظف بدلتك باملكان�س

ال نكّن له

�لـــــــــــورد

 جواد احلطاب

شاعر من العراق



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

172

-١

اْد 
رَّ
و

َ
ع

ْة  
َ
ي

ْ
َغنِّي اْلَقر

ُ
م

اْد   
َ
ا ع

ً
ر

ْ
َفج

  
ْ
ت

ْ
ي
َ
 اْلب

َ
و

ْ
َنح

 
ْ

�س
ْ
ر

ُ
َد اْلع

ْ
ع

َ
ب

اَدْة
َ
َكاْلع

  
ْ

اأْ�س
رَّ
 الر

َ
ع �صَ

َ
و

اَدْة   
َ
َق ِو�ص

ْ
َفو

ْ
م

ْ
و َطاَد النرَّ

ْ
�ص

َ
 ي

ْ
َكي

ْ
م

ْ
و َلِكنرَّ النرَّ

 
ْ
َناح

َ
دوَن ج

َطاِر 

 
ْ
اح

َ
ي َد �صِ

ْ
ع

َ
ب

ْل 
رَّ
الدِّيِك الأَو

ْ
ار ْقِل اجْلَ

َ
يِف ح

 
ْ
 الَفلرَّح

 -٢

   
ْ

ْطرب اُد امْلُ
رَّ
و

َ
ع

 
ْ
َناَدى الَفلرَّح

اِري 
َ

ا ج
َ
»اأَي

 َهَذا الدِّيْك    
َ
اِحب

َ
ا �ص

َ
ي

ْل
ْ
 اللرَّي

َ
ِلُك غري

ْ
 َل اأَم

  
ْ
اح

َ
 الأَْفر

َ
اء

َ
م

َ
  �ص

َ
لأُ�صيء

   
ّ
ي �صِ

ْ
 اأَر

ٌ
م لأَينِّ جَنْ

َ
و

   
ْ
َتاح

ْ
َل اأَر

ِتي
ْ
ي
َ
اإِلرَّ يِف ب

ْة   
َ
ي

ْ
يِف َهِذي اْلَقر

   
ْ
اح

رَّ
ي

َ
َلِكنرَّ الدِّيَك ال�ص

   
ْ
م

ْ
و  النرَّ

َ
ُفور

ْ
�ص

ُ
ُد ع

ُ
ْطر

َ
ي

 :  
ْ
ْطَلب

َ
واأنا ِعْنِدي م

 الدِّيْك«   
ُ

ا�س
َ
»اإِْخر

�ْس 
َ
 الأَْطر

َ
َلِكنرَّ الَفلرَّح

   
ْ

ْطِرب ى امْلُ
َ
 �َصْكو

ْ
ع

َ
م

ْ
�ص

َ
مَلْ ي

 -٣

   
ْ

ْطرب اُد امْلُ
رَّ
و

َ
ع

ّ
ِطي

ْ
�ْصُكو  ِلل�رُش

َ
ي

 
ْ
ْذِنب �ِصْك َهَذا الدِّيَك امْلُ

ْ
»اأَم

  »
ْ

ْطِرب َن امْلُ
ْ
�ُس اأَم

ِّ
�َصو

ُ
 ي

َ
و

ْ
َفه

 
ْ
 الَفلرَّح

ُّ
ِحب

ُ
  ي

رَّ
ِطي

ْ
َلِكنرَّ ال�رُش

الدِّيُك َواْلُْطِرُب  

من�صف املزغني

شاعر من تونس



 
ْ
ا الَفلرَّح

َ
 َهَداي

ُّ
ِحب

ُ
ي

َ
و

-٤

 
ْ
ْذَهب

َ
اٌد ي

رَّ
و

َ
ع

ْ
ار

َ
ِلْلج

ْ
ار زرَّ  اجْلَ

َ
اِري

َ
ا ج

َ
»ي

 
ْ
 يِلَ ِديَك اْلَفلرَّح

ْ
ح

َ
ِاْذب

  »
ْ
َتاح

ْ
ا َل اأَر قًّ َ

َفاأََنا ح

 
ْ
ار زرَّ اجْلَ

َ
و

 
ْ
م َقدرَّ

َ
اأَْخَفى ال�ِصكِّني و

 
ْ
َذار

ْ
ُكلرَّ الأَع

-٥

اٌد   
رَّ
و

َ
ع

ْخ   
َ
ْطب َدَخَل امْلَ

ْ
ْطِرب ِمْثَل امْلُ

َ
ج

ُ
ْخر

َ
حّتى  ي

اِر زرَّ ِمْثَل اجْلَ

نِي   ى ِبال�ِصكِّ
َ
اأَْهو

َ
و

 
ْ
اح

رَّ
ي

َ
َلى الدِّيِك ال�ص

َ
ع

 -٦

ْ
اح

َ
ب

َ
 �ص

َ
اء

َ
ج

 
ْ
اح

َ
ْقِل ُنو اِت احْلَ

َ
اج

َ
 َدج

رَّ
م

َ
ع

  
ْ
اح درَّ َ

َت ال�ص
ْ
و

رَّ
َن ال�ص

ْ
َنَدب

َ
و

ْ
اْلَفلرَّح

َ
و

ْة   
َ
ي

ْ
 اْلَقر

َ
ار زرَّ َ

اأَْل ج
ْ
�ص

َ
مَلْ ي

ْة 
َ
ي

ْ
 اْلَقر

رَّ
ِطي

ْ
اأَْل �رُش

ْ
�ص

َ
مَلْ ي

ْد َتاأَكرَّ
َ
و

   
ْ
اح

رَّ
نرَّ الَذب

 اأَ

 
ْ

ْطِرب  امْلُ
َ
ُهو

 -٧

ْل 
رَّ
وُع الأَو

ُ
ب

ْ
 الأُ�ص

رَّ
ر

َ
م

ِتِه 
ْ
ي
َ
وُد اإِىَل ب

ُ
ع

َ
اْد ي

رَّ
و

َ
ع

�ِس  
ْ
ر

ُ
َد اْلع

ْ
ع

َ
ب

اَدْة
َ
َكاْلع

 
ْ

اأْ�س
رَّ
 الر

ُ
ع �صَ َ

ي

اَدْة 
َ
َق ِو�ص

ْ
َفو

  
ْ
م

ْ
و  النرَّ

ُ
ِجيء

َ
َفي

اْد 
رَّ
و

َ
 ع

ْ
َني

ْ
ي

َ
َلى ع

َ
طُّ ع ُ

ح
َ
ي

َ
و

-٨

وُع الثرَّايِن 
ُ
ب

ْ
جاء الأُ�ص

َنَه�َس الدِّيُك الثرَّايِن 

 
ْ
اح

َ
�ص

اِلْث  ِه الدِّيُك الثرَّ
ْ
َلي

َ
ع

َ
و

   
ْ
اح

َ
�ص

اِبِع 
رَّ
َلى الدِّيِك الر

َ
و ع

�صاح 

وْن.   
ُ
�ص

ْ
م الدِّيُك اخْلَ

-٩

ْ
ْطِرب  امْلُ

َ
اح

َ
�ص

ْ
ار زرَّ اجْلَ

َ
و

اْن 
َ
ري اِقي اجْلِ

َ
ب

َ
و

     
َ
و

وو

ووو

ووووو

:
ُّ
ِطي

ْ
َل ال�رُش اأَ

َ
�ص

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

173



اُك؟ 
َ
»الأَْدي

ْن؟  
ْ
َكاُنوا اأَي

ْن؟ 
ْ
اوؤُوا ِمْن اأَي

َ
وج

اْك«  
َ
ب

ْ
َهَذا اإِر

ولأول مرة

    :  
ْ
كم

ْ
نطق الَفلرَّح الأب

ْة 
َ
ي

ْ
 اْلَقر

رَّ
ِطي

ْ
ا �رُش

َ
» ي

اِجي 
َ

َف َدج
ْ

 ِن�ص
ُ
ح

َ
َهْل اأَْذب

ْة؟  
َ
ي

ْ
 اْلَقر

َ
ِلَتَنام

ُل   
رَّ
َفالدِّيُك الأَو

اْك 
َ
ى ُكلرَّ الأَْدي

َ
اأَْخ�ص

 
ْ
م

ْ
و  النرَّ

ُ
اِفري

َ
�ص

َ
ع

َ
و

 
ْ
م

ْ
و

َ
َد اْلي

ْ
ع

َ
َلْن َتاأِْتي ب

ْة 
َ
ي

ْ
ِلْلَقر

اْد 
رَّ
و

َ
ا ع

َ
ِقْظ ي

ْ
َتي

ْ
َفا�ص

ْ
م

ْ
َل َنو

َ
و

اإَِذْن

    »
ْ
م

ْ
و

َ
َد اْلي

ْ
ع

َ
ب

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

174

من اأعمال الفنانة حنان ال�صحي- ُعمان 



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

175

 يف الريف
ٌ
يل بيت

حديقتُه حقٌل مرتامي الأطراف،

وحتر�صه رائحة الورد.

اإذا ما انت�صف الليل 

�صعدت اإىل ال�صطح

لكي تتقا�صم روحي واأنا

 جنوٍم حاملٍة
َ
اأنغام

تذرع وجَه �صماِء الليل

 ما
َ

وتكتب اأعذب

يهفو القلب اإليه

من الكلمات.  

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

هو الأبهى

والأكرث اإ�صباعًا للروح

جمعُت حجارته بيدي

واأقمت اجلدران على �صكل

ق�صيدِة �صعٍر

ل تخ�صع للوزن

و�صاعدين »بيكا�صو«

يف ر�صم الواجهة املفرو�صِة

باللون الأخ�رش والأزرق.

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

م�صاحتُه ب�صعَة اأمتاٍر 

 من خ�صب الطلح
ٌ

وله باب

 حتملني كل �رشوٍق
ُ
نوافذه

نحو جبال عالقٍة بال�صم�س

واآكام تغم�س ماء اأ�صابعها

يف بلّلور الع�صب

وتختال ب�صاٍل 

ن�صجتُه الن�صمات

من ال�صوء الأخ�رش.

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

اأنيٌق و�صفيٌف

 �صباحًا 
ُ

تغ�صله ال�صم�س

ً
والليُل م�صاء

حني حتا�رشين دوامُة حزين

وي�صيق القلب

اأفر اإليه 

لأنف�َس عن روحي

ما اأثقلها

من فريو�صات املدن ال�صوهاء.

*   *   *

يل بيت يف الريف

بيُت يف الريف

عبدالعزيز املقالح

شاعر من اليمن



مير الراعي كل �صباٍح 

من حتت نوافذِه 

تتقدمه نحو الوادي

 تتكاثر يومًا عن يوم
ٌ
اأغنام

و�صاعة ي�صتد اأُوار ال�صم�س   

ووابل لفح ظهريتِه

 و�صكوٌن
ٌ
يغ�صى القريَة �صمت

وهي تتابع اأنغامًا ناعمًة كال�صحر

تهب عليها من جنب الوادي

تعزفها �َصبابُة راعي الأغنام.

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

بل مفتاٍح تدخله يف الليل

 تائهٌة
ٌ
جنوم

اٍم
َ
م

َ
 ح

ُ
اأ�رشاب

تبحث عن ماأوى.

 مفتوح لل�صوء
ٌ
بيت

وللظل   

وللمو�صيقى   

 تو�صو�س 
َ
لع�صافري

عند الفجر

لتوقظ غزلن ال�صبح

وجمرى املاء النائم.

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

اإذا ما عدت اإليه

 ال�رشو
ُ
ي�صتقبلني �صجر

 الباب
ُ
ودفء

 املم�صى
ُ
وع�صب

وَفرا�صاٌت يرق�صن على اإيقاع 

مياِه اجلدول

�صاعة حتتّك اأ�صابعها املبتلُة

بح�صى الوديان.

*   *   *

 يف الريف
ٌ
يل بيت

على منحدِر القريِة 

 غريي
ُ
مل يره

�صادتُه يُد احللم

على مهٍل

واختارت للأحجار

اللون الهادَئ،

األقاه على ورق احلرف

 الكلماْت.
ُ
رخام

*   *   *

هل �صدرَّقتم يا اأحبابي

اأين اأملك بيتًا يف الريف 

ُ
تداعبه ال�صم�س

وحتر�صه رائحة الورد

مير الراعي من حتت نوافذه؟

 راودين
ٌ

 عذب
ٌ
ذلك... حلم

 على قلبي الأعمى
ُ
منذ هبوط ال�صعر

فارتدرَّ ب�صرياً، 

وعلت روحي، فراأْت

من ملكوت اهلل الأعلى

رى.
ُ
ما لي�س ي
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على  الطبيعي  املنظر  يف  الغزالُة   
ْ
حتركت

احلائط

 مرتددًة باجتاه املاء لت�رشب ،
ْ
تقدمت

وهّزت راأ�صها ميينًا وي�صاراً واإىل اخللف

ها يرتعد من اقرتاب الوح�س
ُ
وج�صم

 ج�صدي مبا�رشة
ْ
رعدُتها دخلت

�صالة  يف  الطبيعي  املنظر  اأمام  واقف  واأنا 

�صقتي املتطرفة،

و�صعرُت  اخللف  واإىل  وي�صاراً  ميينًا  فنظرُت 

بالعط�س ،

اأقرب زجاجات املاء امل�صفوفة يف  لكني مل 

الثلجة 

اأعرف اأنها باردٌة وم�صفوفٌة و�صاكنة 

  يف الفم 
َ
وتنتظر اأن متتد اإليها يٌد لت�صكب املاء

العط�صان

لكني اأخ�صى اأن اأواجه وح�صًا كامنًا 

اأن  ميكن  الباب  مقب�س  اإىل  يدي  م��ددُت  لو 

يخرج ويفرت�صني

...........

ملاذا تكمن الوحو�س اإىل جوار املاء

وملاذا تنتابنا الرعدة من مواجهتها؟

الوحو�س  فيه  تتحرك  بعامٍل  م���راراً  حلمُت 

بو�صوح

تاأتي اإليَك واأنت واقف اأمام منظٍر طبيعي 

وت�صتاأذنَك بلطٍف:

لقد حانت �صاعُتَك يا�صيدي

اأنَت �صحيتي اليوم،

اأنَت تقاطعت مع طريقي يف احلياة

ولبد من التهامَك

هل تريد اأملًا زائداً، كاأْن تتمزق اإربًا، 

اأم �رشبًة واحدًة ميتة؟

عفواً �صيدي الوح�س

لقد اأخطاأَت هذه املرة

ربا كنَت تبحث عن جاري

لأ�صتعد  �صماٍح  ف��رتَة  تعطيني  اأن  ميكن  هل 

للفرتا�س؟

..............

اجللدون  مينحهم  بالإعدام  حكمون 
ُ
ي الذين 

خيارات اأخرية

ملاذا ل مينح الوحو�ُس خيارات لل�صحايا

اأحلم اأن حوارا يدور بني الوحو�س وال�صحايا

 مر�صومًة ب�رشامة
ُ
اإذا كانت الأدوار

يف كلِّ وداٍع 

هزمية

كرمي عبد ال�صالم   

شاعر من مصر



والوحو�ُس ل بد اأن تكون وحو�صًا

وال�صحايا �صحايا

قّدرُت يوما اأن يكون يل اخليار

وح�ٌس اأم �صحية

واحرتُت، ل اأريد اأن اأكون �صحية 

 يلطخ فمي
ُ
 والدم

َ
ول اأطيق اأن اأم�صي

 ال�صحايا تلتف حول عنقي
ُ
واأرواح

اأرواح ال�صحايا ثقيلٌة وتبكي طوال الوقت

لأنها مل تكن تريد الفراق

مل تكن تتمنى القتل 

تبكي لأنها �صحايا 

وتبكي لأنها مل تكن وحو�صًا لتفرت�س

اأما من م�صافة بني الثنني

الهواء  يلتهم  م�صاملًا،  الوح�س  يكون  اأن 

والع�صب بدل ال�صحايا

واأن يكون ال�صحايا اآمنني من الفرتا�س

ميلكون مهارات الختفاء بدل اأن يرتعدوا

............

هل ميكن اأن يكون الوداُع بديًل للقتل؟

الوح�ُس يودع �صحيته فل يعود يراها ثانية

وتظل اأطياُفها تخايله على املدى

اأو  ترتعد  اأن  بدل  الوح�س  ت��ودع  وال�صحيُة 

تنزف

يف  ب��اق��ي��ًا  يظل  لكنه   ، جم���دداً  تلقاه  ف��ل 

الكوابي�س

يف كلِّ وداٍع هزمية

يف كلِّ وداٍع اأمٌل باق

يف كلِّ وداٍع موٌت قليل 

غري هذا املوت الطاغي يف الفرتا�س

 اأن اأمد يدي اإىل مقب�س الثلجة
رَّ
هل على

لآتي بزجاجة املاء الباردة

اأم اأنتظر اأن متدرَّ الغزالُة عنقها اإىل اجلدول

رعدُتها اأ�صابتني فت�صمرْت عيناي عليها

وجل�صُت على الأر�س

امللكُة  تعود   ، الأر�س  على  جل�صت  اإن  ربا 

من حلب

كانت حتب اجللو�س على الأر�س

وتخاطب الغزالة على احلائط

حتركي اإىل املاء ول تخايف

الوح�س بعيد

وهي موقنٌة اأن الغزالة تن�صت لكلماتها

املياه  اإىل  اجلميل  عنقك  مت��دي  اأن  ميكنِك 

فتفوزي ب�رشبٍة،

تهم�س امللكُة كما لو اأنها حتّدث نف�صها

ل 
ّ
واأُقب حناٍن  يف  لأطوقها  اخللف  من  واآت��ي 

عنقها 

اطمئني يا ملكُة

ل وح�س يف املنظر الطبيعي اأمامنا،

والغزالة �صتتحرك ومتد ل�صانها اإىل املاء

املاء  نلمح  ، ربا  قليل  اإليها  ننظر  لو ظللنا 

وهو يرتفع 

ليمر من فمها اإىل عروقها الدقيقة

ابت�صمي يا ملكُة، 

حتى تت�صجع الغزالة وتخطو خطوتها الأخرية 

باجتاه املاء

ها من الوحو�س
َ
بقدورنا اأنا واأنت اأن نحمي

باأن نحفر قليل يف املنظر الطبيعي

لت�صل مياه اجلدول اإىل حيث تقف
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بقدورنا اأنا واأنت اأن ن�صد الوحو�س بعناقنا

بتلك النظرة التي ن�صنعها معا وحتمل الفرح 

امل�صوب بالمتنان

.............

لكنرَّ امللكة ودعتني

النافذة  م��ن  وان�����رشب��ت  جناحيها  ن�����رشت 

املفتوحة 

وتركتني وحدي اأمام الغزالة املرتعدة

فهل ت�صلها رعدُة الغزالة 

هل ت�صلها حريتي بني النهر الذي ي�صل غرفة 

النوم باملكتبة ،

والتلل التي حتيطني يف ال�صالة

واأنا  الأر���س  على  الآن  جل�صتي  ت�صلها  هل 

اأ�صم الهواء بدل منها

هل اأ�صتطيع بفردي اأن اأ�صدرَّ الوح�س 

 الغزالة من القتل؟
َ
واأن اأحمي

..............

اأمتنى اأن متطر الآن

لن تكون الغزالة م�صطرة للم�صي يف خطواتها 

الأخرية اإىل اجلدول

�صريتوي عط�صها من القطرات ال�صماوية

وربا تعود امللكة اإىلِّ مبللًة باملطر،

لأنها مل جتد ملذاً اأف�صل من �صاطئ النهر يف 

غرفة النوم

ها باملن�صفة البي�صاء الكبرية فاألفُّ

كما كنت اأفعل عندما اأحممها

واأم�صح على �صعرها 

املياه  من  دقيقًة  قطراٍت  واأمل��ح  يل  فتبت�صم 

اأعلى �صفتيها

اأم�صط �صعرها اأول باأ�صابعي

 الوا�صع
ِّ
نى

ُ
ثم بامل�صط الب

حتى ل تتاأمل ولو قليل.

امللكُة حتب اأن جتل�س يل كما لو كنت اأباها

بالزيت  واأدهنه  اخللف  اإىل  �صعرها  لأم�صط 

والطيب

لني
ّ
وعندما اأنتهى ، تهز راأ�صها فِرحًة وتقب

..............

 اأ�صدقاء للطرق على بابي
ُ
ربا يدفع املطر

اأ�صدقاء كانوا يعربون

ويفرحون  الطبيعي  املنظر  اأم��ام  يجل�صون 

بالغزالة

كلمات  ويقولون  بالنعناع  ال�صاي  ي�رشبون 

كثرية عن احلياة واحلب والنك�صارات

واأنا اأ�صمع واألتهم الكلمات

ثم اأطلقها يف هواء ال�صالة لت�صيء يف الظلم 

وت�صد الكوابي�س

وعندما تتحرك وت�صطدم باحلوائط

ت�صدر عنها مو�صيقى خفيفة ، كما لو اأننا يف 

ال�صباح الباكر

حلظة ا�صتيقاظ الطيور على الأ�صجار

..............

الغزالة وزجاجات  امل�صافة بني  ، يف  وحدي 

املاء 

اأجل�س على الأر�س واأمتنى اأن متطر ولو قليل

لكنها ل متطر 

 خفيٌف يف التحرك لأعلى
ٌ

ويبداأ تراب

ل اأ�صتطيع اأن اأخطو اخلطوة الأخرية

 من املارة وال�صيارات
ٌ
يف اخلارج ، كثري

يعربون يف �صجيج مكتٍف بذاته

ل يخ�صون الوحو�س الراب�صة
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اأو ل يعرفون بها

اأو ربا يقبلون بهجومها حني تاأتي

ما الذي يتغري،

وتتبدل حياٌة ويتناقل �صهوٌد وقائع 
ٌ
يتحرر دم 

عابرة

 ثم يخطفهم الن�صيان برور الوقت

امراأٌة تتو�صل املارة جنيها

يثور  ال��ذي  وال��رتاب  احلامية  ال�صم�س  حتت 

لأ�صباب واهية

الرتاب مير بجوار بيتي ويدخل من النافذة 

فاأقول، ربا هي مقدمات للمطر

ربا هو ر�صول من �صديق يهرول باجتاهي ،

ل�صنوات ،

ظللُت اأخ�صى الرتاب

 و�صدري
رَّ
يثور يف دوامات ويوؤذي عيني

 البيت وال�صعال
َ

واأظل اأيامًا بعدها حبي�س

اإىل اأن عقدُت معه الهدنة

َ
ل اأذكره اإل بخري، الرتاب

مقابل اأن يتوقف عن اإيذائي

رئتاي �صعيفتان ول حتتملن العوا�صف

كنت اأنا املهزوم

رفعُت يدي بالوداع وم�صيُت،

بينما الرتاب يتطاو�س يف دوامات بال�صوارع 

وي�رشب نوافذ البيوت

معنا يف اإعلن انت�صاره

.................
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بيننا...... ك���لُّ  هذي الّط������رْق

ْ
بيننا..... الهواء انك�����رش

فن�صينا ُخطانا  عليها ح�صى 

وم�صينا على ظّلنا حني عنا افت��رْق

بيننا كّل بحٍر اأ�صاع �صواحله  

 
ْ
قرب زرقتنا واندثر

بيننا كان ه�ذا الأرْق

وعيون غريب تداعت براويز  

ْ
ما نام يف باله من �صور

حت �صعرها ...
ّ
 اإذا �رش

ٌّ
بيننا حم�س اأم

ها 
ّ

اأ�صبلت خ�صلتني فطري

 
ْ
 عا�صيًا ِبُغرر

ٌ
م

َ
ن�ص

بيننا الهواء  حمام 

ْ
على جانحيه وّزعنا وانك�رش

بيننا .. بعدنا ... بيننا ... 

  يف املرايا ت�صاويرنا من حب����ْق
ْ
طلعت

ا�صتحي  يا حبيبة ... 

كي اأعرف���ْك

�صبه��ْك
ُ
كّل ورد دم�صق بل خجل  ي

كان  حم�صه   اأو  ب�صامه  اليا�صمني   .. ا�صتحي 

عطره من اأطرف��ْك

ا�صتحي ... القلب ظّل يدقُّ ب�صمتك بابه 

حتى ا�صتح���ى اليا�صمني واأدخلني باب�ه

والورود التي مل حتّف ب�صوتِك األواَنها 

 اأ�صباب��ه
َ
 بدمائي

ْ
 عطرها  ..غ�صلت

ْ
عت

ّ
�صي

و الر�صيف الذي مّل �صحكاتنا .. 

لريّد الغياب علينا خيام عب����ْق 

كان قلبي عليك وقلبك كان على موجتني

منا �صوا�صية.. قبل اأن نلتقي نفت���رْق
ّ
 ُتق�ص

بيننا البحر اأر�صى �صواطئ��ه

 و�صجيج نوار�صه بينها اخت��لْق 

هي حم�س اإذاً بيننا ... 

فاخلعي عن ظليل قمي�س الوداْع

هي حم�س وليل حماة 

ميّد اأنني نواعريه ليعرف يّف الذي 

منه �ص����اْع

اأكملي على دفرت الروح حم�س 

لأر�صم اأمي على �صكل بحر 

بيننا الهواء 

�لذي �نك�سر

خالد زغريت

شاعر من سوريا



اأمد حنان يديك اإليها �ص���راْع

لو تنامني اأواخر ليلك 

اإين ن�صيُت ... اأقول:

���ي 
ّ
ك  خّد  لأم

ّ
نات اأم

ْ
بوج

��ي 
ّ
وبحمرتها ن�صف عنقود دم

ي
ّ
ِك اأم

ُّ
ون�صيت الذي ل اأقول : اإّن اأم

ون�صيت الذي ما ن�صيُت فلم تعرفيني 

ولن  اأعر ف���ْك

وعرفتِك حني ن�صيُت  : ...لقلبي وقلبك 

حرفان من اأحرفْك

ون�صيًت عرفتك من ريح حم�س اأحايني 

تلعب يف  اأحرفْك

حني تلهو بي وتئن  لأهم�س.... 

ما اأ�رشف���ْك

اأنت اأمي وحم�س لأمي  

كيف ل اأعرفْك

دم حم�س على دم اأمي 

ي ... اأنا من دمي ... اأو دمائك .. 
ّ
كيف : اأم

ل اأعرفْك.   
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با�ستيت

ويف  رية، 
ْ
ح

َ
ب زرق��اء  واح��دة  متغايرة؛  عيون 

الأخرى ي�سيل ع�سل الغابة

يف مراآتها يطوف الليل والنهار 

ما�سية، ذكية 

طفولية، �سقية 

عيون تناديك 

تنظر فيك 

عميقًا عميقا

عيون نوا�س

جرو

لفافة من القطن

يف حجم قب�سة اليد

خلم�س  احتاج  الإن�سان.  على  بعد  يتعود  مل 

بلغ  اأن  اإىل  احلليب،  م��ن  �سغرية  وج��ب��ات 

�سبه  وجبات  مع  ث��اث،  اإىل  ثم  ال�سهرين، 

�سائلة.

عندما يلعق احلليب، اأو يغفو يف ح�سنك، كان 

على  ما�سحًا  تداعبه،  واأن��ت  ال�سمع،  �سيخ 
ُ
ي

َف 
ّ
َتعر هكذا  بنوا�س.  له  مناديًا  راأ�سه،  فروة 

على ا�سمه،

هكذا اأ�سبح يجاوبك. توا�سل �سوتي....!

لغة؛ يف �سكلها البدائي. ن�سق من املوا�سعات 

والتوافقات. لكن الأمر مل يتوقف على جواب 

ل  رغم  با�سمه.  ينادى  حني  ال�رصيح  نوا�س 

�سيء.  اإىل  حاجة  يف  يكون  ل  حني  مبالته 

مل يتوقف الأمر بهذا الكائن على ردات فعله 

الواعية جتاه بع�س الكلمات. كان يعي جيداً 

تغري نربات �سوتك: هل تناديه؟ ت�رصخ فيه؟ 

هل تداعبه اأو تدعوه للعب؟ مل يتوقف الأمر... 

فاأين ذهبت ب�ساحبك يا نوا�س؟ 

املتغطر�س،  ذلك  الب�رصي،  عّلمَت  عامني،  يف 

كيف ي�سمع لك!

جمل �سوتية، دقيقة، يطلقها نوا�س، ويتلقفها 

ال��ب�����رصي: اأن���ا ج��ائ��ع. اأرغ���ب يف اخل���روج. 

يا  ا�ستياق  طويا؛  تغيبَت  نلعب؟  هل  �سكرا. 

�ساحبي...

نوا�س

�ساحبي مّلا ينادي

نوا�س

 من الأحرا�س
ُ
اأخرج

اأو اأقفُز من جدار

نوا�س

يتلقفني

........

 ........

نوا�س؛ هذا ا�سمي

حني بلغُت املراهقة، وا�ستدَّ �ساربي، رغبُت يف 

با�ستيت

زاهر ال�ساملي

شاعر من ُعمان



 الهواء، واأنظر الأ�سدقاء. تعنَت 
َّ
اخلروج، لأ�سم

�ساحبي اأول الأمر

كان يخاف علي

رمبا من العربات، ذات الا رائحة

الطلعات.  واأعجبتني  َتطاولُت،  الزمن.  َتدد 

حتى  لثاثة...  ليومني،  ليوم،  اأغيب،  �رصت 

َظّن اأين لن اأعود! 

وحني اأعود

اأنادي

اأنادي عليه

طلُّ 
ُ
ي

غري م�سدق

اآاآه؛ 

ماذا فعلَت يا نوااآ�س؟

..........................

..........................

يف غيابات ُتدُّ وجتزر

اأ�ستقبل �ساحبي

وال�سوق يطفح

اأعاتبه واألت�سق

ل اأخرج اإىل نزهاتي 

املعتادة، ل اتركه

حتى اتاأكد 

اأنه

لن يغيب

جمددا

املاي�سرتو

 على املو�سيقى
َّ
�َسب

ت�سيل يف قمع جهازه ال�سمعي

ينام حمركًا ذيله

كاأرجوحة

كموجة

كما ع�سا ماي�سرتو

تبادل ادوار

�ساأكمل الأ�سبوع متوحدا؛ هذا اأجمل!

 نوا�س، اأطفاأَ النور
َ
هكذا خاطب

ونام

لينطلق الهر 

من نافذة املطبخ

بقلن�سوته البي�ساء وعينيه املا�سيتني

حيث تربق 

املعارك 

الليلية

�سجن

كانت اأ�رص�س ردات فعله حني ت�سجنه

ال�سجن عزل يف الفراغ، اإلغاء

لكن ال�سجن لي�س فقط اأن تقفل عليه

اإذا ما اأغلقَت باب الغرفة على نف�سك

تاركًا البيت 

كاما

له

 اأنَك اأقفلَت عليه
ُ
ح�سب

َ
ي

حرب

احلروب كثرية، وامليادين �سا�سعة

لكن اأ�رص�سها
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يقع 

حني يحاول غريب

اقتحام البيت

كاأمنا

قنبلة �سوتية

ت�رصب غاف الر�س

تونة

اإذا ما اختفت وجبته املف�سلة

�رصب
ُ
لثاثة اأيام، ي

عن الطعام

ل يقتات ولو قليًا 

من الب�سكويت الفاخر واحلليب

طعام القطط ال�ستقراطية 

ينزوي يف ركن

ينام طول اليوم

وحني حتدثه اأو تداعبه، يرفع

راأ�سه يف تثاقل وِرع، يفتح عينيه

خارزاً عينيك:

»اأنت؛ اأنت �سبب جماعتي«

�سر�سور

ل ياأكل من القمامة، ول يقتل لياأكل

لكن النمر ال�سغري

يحب اأن يلعب

ل يرتك ذبابة اأو فرا�سة

ظلت الطريق، ودخلت البيت

يجري خلفها يف مطاردة ماكرة

ينط حتى ارتفاع ن�سف مرت...

ال�رص�سور فهم اللعبة

بعد مطاردات طويلة خلف البواب

وحتت عتمة الأرائك، يتماوت 

اأو ميوت

يلكزه نوا�س، يلكزه

ناظرا اإليك: 

ملاذا ل يتحرك!

حمامة

كانت اأ�سخم قنائ�سه...

اأيها الرببري

نقها؟
ُ
َت ع

ْ
م

َ
كيف ق�س

رعب

كان اجلرو

ينام فوق ال�رصير، اإىل جانبك

ب افام الرعب
ّ
، بعد اأن جر

ُ
بعد اأن َكرب

الليلية

ل ال�سامة ف�سَّ

مل يرتك ال�رصير

احتلَّ زاوية ق�سية من احلافة

حجر العني

 �سفيف
ّ
ُلو

ُ
كائنان يف ع

يغمز، فيجاوب

بغمزة 

من تلك العني 

الفريوزية

»با�ستيت«: ف�سل من عمل �سعري بعنوان »�سوكة الوردة يف حلق 

الديكتاتور«، قيد الطبع 
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اإىل : " ظبية خمي�س"   

يف وجهها 

اأرى اأكوانا �صغرية 

تتهادى

وطيورا م�صلولة 

ت�صحك من عبث الدهر

واأ�صفارا مو�صومة باحلنني املوؤبد

و�صبع خليلت 

يتناوبن على نه�س جثماين

يف مبتدى ال�صهوة

يقفلن باب الب�صرية 

يف وجهي

وين�رشن تبابينهن املخرومة 

اأمام نوافذ اجلريان 

ومي�صني راق�صات 

كظلل معتوهة ،،،

***

ثم اأ�صمع يف ما اأ�صمع 

ترانيم اجلنيات البي�س 

تتعاىل حتت و�صادتي 

باإحلاح خاطف 

فاأظل معلقا بني اأرقني

غري اأين يف واقع احلال

ل اأرى ول اأ�صمع

�صوى ما اأريد يل

 منذ بدء اخلليقة

اأن اأمتثل من �صبهات

ومن كوابي�س بي�صاء  

ت�صيء غرفتي ال�صادية 

و�صواطئ وهمية

اأ�صتحم فيها �صيف �صتاء

واأ�صتعري من �صمو�صها 

اأكرث من لون ،،،

***

اأقول للأمرية املخلوعة :

)*(
ل »حجر يف الطريق« 

ول  كبو يتهدد خطونا 

يف هذا الربيع امللغوم

اأكرث من زيغ املقا�صد

وان�صلخ ال�صورة عن الأ�صل

ال حجر 

فـي �لطريق 

عزيز احلاكم 

شاعر من المغرب
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وامتطاء القطارات احلولء ،،،

***

فلن�رشب ياأ�صنا دفعة واحدة

قبل انف�صا�س الأوان

ولنخرج �صوية 

اإىل باب اجلهر

بالأ�رشار الفادحة

من دون �صهود 

ول ق�صاة 

حتى  ت�صتقيم احلكمة يف اأعيننا

ويكون لل�رشاخ املبعرث يف �صبيلنا 

رنني احللم 

ودوي ال�صمت اجلليل ،،،

������������������������������������������������������������������������������������������

)*( من  دواوين ال�صاعرة ظبية خمي�س . 

من اأعمال الفنانة نبيلة الد�صتي - ُعمان
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 ليل 

ي�صند كتفه على الّنافذة 

ومطر ناعم

 من الّنافذة املقابلة 

�صاهدته 

غارت منها

�صفتيه رقيقتني 

وهما تلم�صانها 

لكّنه 

نفثها 

راأت جمرها يف عتمة اّلليل 

يحرقها 

تذوب من اأجله 

تذوب بني اأ�صابعه 

 ع�صيقته الوحيدة

ال�صيجارة 

ينفثها

 تقفل 

الّنافذة

رق�ص 

ل تخف 

لن تنب�س بكلمة 

ول ب�صتيمة 

ول بعتاب 

ل لزوم لذلك 

 مع اآخر �صحكة لك 

كانت من القلب

ف ال�صحكات
ّ
ل تزي

ل عليك منها 

ها اأّنها خلعت احلذاء 

فزوربا لي�س اأبهى منها 

ولن يطري ثوبه كما 

يطري ثوبها 

برق�صة 

يف زاوية ال�ّصارع 

�صّفق لها فتيان 
ُ
ي

و�صُتكِمُلها يف املنام 

ب الو�صادة 
ّ
�صتت�رش

دمعة 

ب�صيطة 

لن يلمحها اأحد 

ول اأحد يعلم 

ق�س 
ّ
اأن اأ�صل الر

بكاء 

ق�سائد

�صهى �صباغ

شاعرة من لبنان



ل باأ�س

ل باأ�س

ق�س 
ّ
�صُتكمل الر

يف الغد

غواية 2 

يا رجل 

ل ت�صحك هكذا 

َفُتَقّدم بحّقك �صكوى

 كما كان يح�صل 

يف الع�صور الو�صطى 

مع املراأة الغاوية 

ا�صمت 

ل تتكّلم 

واقفل خّطك 

وبدًل من اأن ياأتوا بك 

داً 
ّ
قي

ُ
م

اذهب اإليها بنف�صك 

َقّدمًا فرو�س الّطاعة 
ُ
م

ها الطاغية..
ّ
اأي

 من كان ي�صّك 

جل 
ّ
باأن �صوت الر

 لي�س 

غواية؟!!..

َحَلَق ذقنُه  

َلَق ذقنُه  
َ

ح

 
َ

َق�س
َ
ر

فقْد التقيا 

وجهًا لوجه  

ُ
َده

َ
مّد ي

ْتُه  
َ
�صاَفح

فقد اأنهكهما غباء الكربياء

 
َ
م

َ
ابت�ص

 
َ
فباَدَلْتُه البت�صام

لني
ًّ
َقب

قالت.. 

 فرحًا 
ْ
كاملجنونِة �صحكت

   
ْ
ماء

ّ
ال�ص

 خدها 
َ
نام

ِه   على خِدّ

َت�صّلل الربُد 

ديِهما 
َ
اإىل ج�ص

  
ْ
كما الغطاء

ْ
فاأح

اأخرياً 

انتهى اخِل�صام 

َفكرَّ احلداَد 

َلَق َذْقَنُه  
َ

 ح

 
َ
ر ًطّ َ

َتع

 
َ

َق�س
َ
ر

قفز

 
ْ
يف بهِو البيت

َلَق َذقنه 
َ

ح

بنكهة ال�صوكولتة 

عباءة بي�صاء 

م�صوقة القامة به 

دون اأن يدري 

من جلد الّثعبان 

حذاوؤه 
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�صنع لأجله 

ينتعله دون ِجراٍب 

فيكون الو�صع 

ما بني طرف العباءة واحلذاء 

ل لب�س به

غري 
ُ
ي

 بخطوات ثابتة 
ّ
مر

ل يدري مدى اأناقتها 

وكيف ذابت هي 

كال�صوكولتة 

رت بلونه
ّ
اّلتي تخم

مل يدِر

عطرها الناعم

ذاب

ببخوره اّلذي ح�صنها 

اً
ّ
مار

ْكِمًل طريقه
ُ
م

دون اأن يدري

 
ّ
مر

كمرور اّلليل 

يف و�صح الّنهار 

جيج  �صمت ال�صّ
َ
ِلي

غّني 
ُ
وال�ّصعر ي

ّ
مر

كال�ّصم�س 

حني يقف 

بوجهها القمر 

بكل جربوتها  

تذوي

اأ�صود 

دفئه

لونه 

ه
ّ
�رش

للأ�صود �صحره

والعباءة 

بي�صاء

اأبي�ض

تنظر اإىل اّللوحة اأمامك 

جتدها بي�صاء 

عّلقة على حائط اأبي�س 
ُ
م

اأثاث بيتك اأبي�س 

بل ل اأثاث 

قف 
ّ
ال�ص

الأر�س 

الّنافذة اّلتي تطّل منها 

باحثًا عن وردتك 

اّلتي زرعتها بيديك 

هي 

بي�صاء

تخرج اإىل الّطبيعة 

تلقاها بثوبها الأبي�س 

واأنت بثوبك الأبي�س 

تنظران اإىل بع�صكما البع�س

وتدور بكما الأر�س البي�صاء 

والف�صاء 

ا بعد.. 
ّ
اأم

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

190



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

191

�� 1
 لقد حتّطم كوكب

ول�صو�س  ��ا���ص��ون 
ّ
وال��ّن��ه ال��ك��ذب��ُة   وم����ازاَل 

الأنقا�س 

 ي�رشقون دمي 

 ويتاجرون ببقايا عظامي .. 

يعانَق  اأن  واأراد  اجلبَل  �صعَد  ال��ذي   �صعبي 

 والهواء 
َ

ال�صم�س

 وي�رشَخ من اأعماق مليينِه للحرية 

 وبلدي التي طحَنتها الطواعنُي 

 ل�صنوات طويلة طويلة

 يا اأهلل ..

 م�صت املليني فيها 

 على دروب الآلم 

 حاملًة جثث اأبنائها وبقايا متاعها 

 م�صت يا اأهلل ..ومازالت مت�صي باأ�صلء اأرواحها 

 ..

 
ْ
 لقد حتّطِم كوكب

 واهتزْت لزلزالِه الأر�ُس 

 وال�صماء اهتّزت وارتعدت لأنهار دم 

 وثمة من يغت�صلون به ول يرونه دمًا 

 ومع ذلَك ليريُد اأحٌد اأن يرى

 ول يريُد احٌد ان يعرف .. 

 اأنا وبلدي والأر�ُس 

 �رشبنا من كاأ�ٍس واحدٍة 

نا منجٌل واحد ..
َ

 وح�صَد اأرواح

 اأنا و�صعبي ودمي 

خِة وحطاِم 
ّ

 م�صفوحون يف اأر�ِس الب�رش كال�رش

الأكباد واخلراب 

 اأو يرى ..
ُ
 ول اأحد ي�صمع

 مل يعْد يف الأر�س من اأمل 

ى وهتاٍف 
ّ
 مل يعْد يف الأر�س من لهفات حر

 مل يعد من حرقِة قلوٍب

وتعلُن  امل��دَن   
ُ

ت�رشب و�صواعَق   
َ
 لأعا�صري

الفاجعة 

 لقد طلعت عرو�س اخلراب بحداد ثوبها الطويل

املقدودُة  حلب  ..ول  خة 
ّ

ال�رش هريو�صيما   ل 

اإىل اهلل 

بغوطة  ال�صام  ..ول  عر�صها  بدمار  حم�س   ل 

الرماد ..

 ا�سرخي اأيتها 

�لبهيمة

ح�صان عزت

شاعر من سوريا



ل  �صخرٍة  اإىل  امل��رب��وط��ُة  البهيمُة  ُتها 
ّ
 اأي

ت�رشخي 

الردم  اأطفال  يا  املذبوحات..  ال�صبايا   اأيُتها 

واحلطام 

ل ت�رشخن ل ت�رشخوا 

ّتها ال�صفينُة الغارقُة بحمل الع�صور ..ل ..
ّ
 اي

واري..
ّ

 ل تزاأري بالأ�رشعِة وال�ص

اأيتها البهيمة العاتية بجراحها 

ياطعنَة يف بريٍة 

يا�صوتَا يف متاهات اأبد ..

 
ْ
 لقد حتّطم كوكب

 املغني 
ُ
 لقد انطفاأ قلب

 الأبْد 
ُ

 ناي
َ
 لقد انك�رش

 يا اأر�س يا�صماء ياكون ..

 يا كون ..ل احد ..

2�� 

 كبار
ُ
د يف الأر�ِس �صعراء

ُ
 مل يع

 فلأجعَل ملكتي فوَق النجوم 

 ولأجعَل ق�صائدي متوجًة بالأبد 

 مل يعد يف ال�صعر ق�صائُد عظيمٌة 

 فلأجعَل ق�صائدي على ا�صِم �صام 

 واأو�ّصحها ب�صوء �صم�ٍس تغرُق وئيدا وئيدا 

 مي�صي اإىل تخوِم الريح 
ٌ
د يف القلب قطار

ُ
 مل يع

 ول يف املمالِك كرا�ٍس �صاغرٌة لأحْد

 فلأجعَل �صلطتي على الورد و�صغار الكناري 

 ولأجعَل غابتي ماأوى لل�صناجِب

لربِع  ..ولأج��ع��َل  احلجل  وط��ي��وِر   وال��غ��زلِن 

اخلراب 

 ولأ�صتمع اإىل مو�صيقى الزمِن

يح ..
ّ
 وعزيِف اجلنِّ والر

جمنون  بقامات  ع�ّصاٌق  الأر���سِ  يف  يعْد   مل 

ليلى

 ول روميو وجولييت 

 وزين 
ّ
 ول مم

 ول اأراغون اإلزا

 
ْ
 ول مكادي اإفريقيا الذي انتحرلأجلِه ال�ّصاعر

بايا 
ّ

 فلأجعَل قلبي وردة على �صفاِه ال�ص

 لهّن بالأ�رشار واأغريهّن بالغوى ..
ُ

 اأهم�س

َ
د يف الكوكِب ما يده�ُس القلب

ُ
 مل يع

ْد..
َ
 تهوي اإىل األأب

َ
وح

ّ
 ويجعُل الر

 مل يعْد ما يده�ُس 

 ول املوُت اليومي 
ُ
 ل املجازر

يف  يطر�ُس  ال��ذي  ال�صوري  ال��دم  طوفاُن   ول 

الكون 

 ال�صغري بجنونِه يف حريق البلد 
ُ
 لهتلر

 ول قتل �صعٍب باأ�رشِه يف ن�صوِع الإبادة 

وبراكنِي  لزلزلٍة  �صلًة  ق�صائدي   فلأجعَل 

غ�صب

 ولأ�صعها يف زجاجٍة واأرميها يف البحر 

 الع�صور والآباد 
َ
 لعّلها ت�صتدعي غ�صب

 ليريُد اأن يغ�صب 
ٍّ

 رب
َ
 وت�صتدعي غ�صب

 
َ
خوَن لقب

ّ
 املوؤر

رَّ
 ومن بعدها �صيطلُق علي

 �صاحِر الكلمات العظيمة ..

 مل يعْد يف الأر�ِس مامل تغت�صبُه ال�صلطات 

الدول  واحتكارات  الكربى  ال�رشكات  بُه 
ّ
 وتطو

العابرُة 

 وتقوُل م�صاحلنا 

 فلأبتكر كلمًة جديدًة

 لآخِر امراٍة على الأر�س 
ُ
 ت�صلح

 ت�صتحقُّ اأن اأقول لها :ياحبيبتي 
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ُ
 ت�صطع

ٌ
 مل يعْد يف الأر�س �صم�س

 يرع�ُس للع�ّصاِق واحلاملني 
ٌ
 ول قمر

 وي�صيء للّنا�س 

 فلأحمل قنديَل دمي 

 يف احلارات وال�صوارع واملدن 
َ
 واأدور

 اأ�صيء به ملب�رشيَن عميان 

 
ٌ
 يظنون اأّن يف وجوههم نظر

 الأبجديَة 
ُ
 ول يب�رشوَن �صعبًا اخرتَع اأجداده

 فر�صاُنُه جبنَي املجد 
َ
ج

ّ
 وتو

 وميوت.. 
ُ
 وهو يذبح

ٌ
 كبار

ُ
 مل يعد يف الأر�ِس �صعراء

 كربى 
ُ
 ول اأنا�صيُد ع�صٍق ول ملحم

 اأنا�صيدي للديدان
َ
 فلأكتب

 والعناكِب والّنماِل واأوراِق ال�صجِر 

 على �صعبي 
ٌ
 واأقوُل �صلم

 على قلبي يختنُق باأ�صاه 
ٌ
 �صلم

 بِه اأحٌد 
ُ
 ول ي�صمع

 على ل اأحد..
ٌ
 �صلم
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اخلّط يف وجهته تلك..

اخلطُّ يف  عزم وجهته هذه...

اإىل الأمام

اأنا من يعرف ذلك

عن كثب ورذاذ

لتلتفت اإىل الوراء كثرياً

ِّ
اإىل حدِّ الذوي

ول تغرُق بني خطواتك

اإىل حدِّ الغرق

ك الأفق
ُ

حني ي�صتدرج

بالأمواِه

بعيداً

بعيداً

يف انثيالِت اخليال

�سباحات

 �إي�سن...!

اإبراهيم اليو�صف

شاعروناقد سوري

من اأعمال الفنانة عزة البكري - ُعمان



لئل ت�صتذكرك

 الأرقام
ٍّ
على مقعٍد من�صي

 الغبار
رَّ
من�صي

ل حرج

بعد كل ما مل تنجزه

وما مل ينجزك

 اأعمى يف مراجيح الروؤى
ٌ
وقت

وخطوات يف �صنرَّارة املاء

اأو ت�صتعر�س يف مراآتك

وجهيكما يف زبد امل�صافات

خلف ق�صديرالن�صيان

فمك على اأهبة الأثري

وعد�صاتك يف اأول املهرجان

عايْن ما ا�صتدركت 

على  اأ�صنمة الرتباك

واندثار النيا�صني

لتلتفت اإل عليك

حيث القيامة

على و�صك البارود

 ج�صورها املائية
ُّ
جتر

هيهات

تنكث بالرنني

وتردم  اللُّهاث حتت الر�صيف

هب اأنك تبدوؤك

يف غرياملوعد

غرياحل�صا�صني 

واأجنحتها املرتبكة

و بيا�س الهواء

ِّ
هي

رَّ
الأب

م�صتقيمًا بقاماته

اأعرج يف جماهيله

هب اأنكما الثنان

على عهد احلوار

يف تاأهبه

هب اأنك مل ت�صل

هب اأنك مل تغادر �رشيراملهادنة

هب اأن قلبك على اأعمدة ال�صارع

كهدهد م�صنوق

اأ�صواء نازفة

هب اأنك تفتح عينيك

للمرة الأوىل

على الذهول

واقفًا على عكاكيزه الذهبية

دع وراءك ما يطفو من ال�صذا

دع  وراءك ما يفي�س من حم�س القلق

اق الذكريات
رَّ
دع  �صم

و اأقمار الذروة 

على اأغ�صان �صجرة اجلوز

دع وراءك ما تركت

دع اخلرافة

والكتب

و�صور الن�صاء

ور�صائل الغرام

على ما بدا من رفوف

ك
َ
دع قلب

احل�رشات
َ
ورم 
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خطواِتك املعلرَّقة

�صفحَة الكمبيوتر
ْ
دع 

على �صورالأ�صدقاء

دْع الوطن حيث هو

 الثكلى
ِّ
اأنني الأم

  يف مرجان الدموع

تقراأ خطوط الدم

ة ابنها البكر يف بزرَّ

دْع املطعم

 قرب رغوة النبيذ

وبيت ال�صديق

على طفح النبيذ

دعك هناك

ول تكمل الدورة فيما بعد

خطا من حمطات

و�صفريِ قطارات 

هائجة

وم�صافرين

ظامئني

كنت حتملهم  برفق 

بني اأ�صلعك

كنت ورفيقك تر�صمان

اللرَّوحة

مائلة الألوان

وحلمكما البليغ..هو...

مل ت�صاوره اأطياف الربهة

يف هزمية

اأو هجران

ل�صت يف حاجة اإىل املزيد

تذاكر ال�صفر ل تزال

ة
رَّ
املغرب

يف غرفة البيت املهجور

رنني ال�صحكات

�صهامة الأهلني

حلة
ّ
طبوغرافيا الر

قة
ّ
ومواعد املطار امل�صب

ل تدع �صيئًا ما يفوتك

اأمواج املغناطي�س

ك يف الجتاهات
َ
يجذب دم

-تلك هي مدينتك اجلديدة..!

ة بعد الآن
رَّ
ل حمج

ك هناك
ْ
دع

ك هنا
ْ
دع

ك بني بني
ْ
دع

ول تكمل الدورة اخلر�صاء

باأقدام من غ�صار

اأجل

كّل �صيء على ما مل يكن عليه

كلُّ �صيء على مايرام

الأ�صواء

ال�صوارع

اجلهات

لهفة الأطيار

مزاج الطق�س

امل�رشح واأقنعة املمثلني

تيه ال�صيارات
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�صاعة يدك

لي�س لك �صيء بني ذلك

لي�س كل �صيء لك جتده

 كما تريد

توا�صل لهاثك يف الدائرة

واملدينة

ذاتها

لتبخل عليك

تفتح لك الأوردة

واأبواب املتحف

ثمة مالي�صرتد

وجهه من وراء النظارات

حلم يف امل�صام

كنت على علم اأكيد

بكل ذلك

ال�صحكة الآن

باهتٌة

دي
ِّ
�صي

حترَّام تتوقف الإبرة 

على ال�صوت

يف غري مكانها

وال�صحوب فيها

ي�صري اإىل روح جريحة

وح�صا�صني

تة
ِّ
مي

انك�صارات خارج رغباتك

ل يجفل بني يديك املاء

انتبه كثرياً

هي اأبجدية يف لكنة اأخرى

يات
ّ
اأ�صوات لت�صبه امل�صم

غرفة متلفة

و�صادة متلفة

لوحات بخطوط متلفة

عليك اأن تنتبه

اإذاً

دع الأندرالني الذي ا�صطكته الأرواح

 ال�رشيرة

وهي تعود اإىل اأ�صكالها خارج

 الت�صورات

لي�س من ه�صيم جدير باأن تندم 

عليه

لي�س من وقت ي�صتحقُّ

 هذا العويل

مادامت �صكاكينه تقطر

 من ماء هداأتك

تعرف كل ما مترَّ 

على اأكمل �صيغة

تعرفهم......

كانوا خفر اخلديعة

تاأويهم اإىل ح�صنك

مردٌة بروائح كريهة

 اأ�صابعك
ُ
مل ينت�صلها طيب

ما هي عليه

وهي تبايعك زوراً

تخلع عليها التيجان والألقاب

عبثًا
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ت�صرتجع ع�صاكر دمك

وهم يخرجون من املراجل

هائمني

عبثًا

م مغناطي�س احلنني
ِّ
تنو

لي�صت و�صادتك من �صوك

ول عنقك على �صفرة اللهب

افتح ال�صتارة

افتحها..!

ما وراء النافذة

اأ�صجار يف ملح الخ�رشار

تتهاوى على ظللها

يف دورة العا�صفة

تاأخذ قمي�صك املعلرَّق

وهو برائحة الأمكنة الكثرية

نف�صتها الطائرة

فوق البحار

امراأة يقودها كلبها الواثق

ّ
من ر�صنه اليدوي

ل يجفل ال�صنجاب

من عوائه املخنرَّث

ل الع�صفور

ل احلمامة التي ن�صيت ر�صائلها

اأطفال املدار�س

 يتوزعون على اإ�صارات اجلادة

 الباكر
ُ
وال�صباح

ت�صتعيد الآلة الذكريات

على اأمتِّها

تنه�س من غبار ال�صنوات الع�رشة

كنت ت�صتيقظ

على غريعادتك

�صوار
ِّ
على �صوت ال�ص

ورائحة القهوة

تخفُّ جتاه يوم جديد

اأ�صدقاء جدد

ىء الطواوي�س يف ح�صنها
ِّ
اأنثى تخب

على �صفة نهرلتفهم ماءه

على �صفة نهرلي�صاطئك

ليرطن جتاعيد �صوتك

 وطن وراء اأقفا�س الزرقة 

لتدانيك اأ�صماوؤه

لتفهمك �صماوؤه

لترتجم جنماته تيهك...

واخلّط يف وجهته اإىل هبوط

واخلّط يف وجهته اإىل �صعود

واخلط يف وجهته اإىل الوراء

واخلّط يف وجهته اإىل الأمام

اإي�صن- ال�صارقة

 15-6/9-9-2014
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 ال�صباب ن�صيحة مقبولة 

من �صخ�س غام�س.

وكلما اتذكره 

 ل اأحد .

ما اأكرث املياه يف ظمئي.

مل اعد اتذكر �صوى ن�صياين 

مكتفيا باأول ريح تهب على دمي.

ل احد يراقب زهرة 

تتفتح يف الفجر.

الكل يقطف الورود لتذبل.

* * *

النتظار فارغ اليدين 

متاما ك�رشفات هذي املدينة الكاكية 

ال�رشفات احلزينة

 التي متر اأعمار اأجيال واأجيال 

دون اأن يطل منها اأحد ما.

على اأحد؟!

كم اأن تلك ال�رشفات بارعة فح�صب 

يف قتل ال�رشف.

* * *

اأجيب على كل �صوؤال 

ت�صاألنيه الأ�صئلة ذاتها 

ل�صواها.

اأومل نارا لرغيف جائع.

واأهم�س يل: 

لباأ�س اأن توزع زهدك 

حتى املجاعة.

حتى ال�صبع.

لكما يعي�صون 

�صتعبدة :
ُ
على هام�س حياة م

من اأجل �صعادة رجل واحد.

* * *

الواقف يف » رقم اجللو�س« : لي�س اأنا 

- اأنه املوجه نحو ر�صوب حياتنا دائما.

�صورة احلامل الع�صا 

يف الف�صل : لي�س اأنا.

- اإنه قاتلي يف در�س » املحفوظات« 

ما اأكرث الياه

يف ظمئي

حميي الدين جرمة

شاعر من اليمن 



معلمي الأول .

القدوة وامُلحتذى.

ولفرط احتذئي به.

�رشت حافيا من كل �صيء 

حتى من الل�صيء.

يجرح ال�صوك وامل�صامري 

خارطة قدمي 

املدماة.

لقد بات ينفر مني 

كل جلد اأحتذيه.

وحيدا ..اأجر خ�صاراتي ورائي 

تلو الأخرى.

اخل�صارات التي منيت بها 

طوال العمر 

وبددتني حافيا 

اإل من ف�صول النقد 

اتوكاأ به كع�صا ُك�رشت غري مرة. 

وبفعل تلك اخل�صارات 

التي حافيا بددتني كثريا 

من قبل 

ل�صو�س 

امل�صاجد؟!

* * *

�صاأمنحني الدرجة النهائية 

يف الف�صل دائما.

حتى يف اإدارة الف�صل ذاته.

لن انتظر بعد اليوم 

لأي مطر مو�صمي كاذب.

ياأكلني الأخ�رش والياب�س 

حد

 اجلفاف.

* * *

اعتذر ملوتي ال�صابق

 الذي ع�صته دومنا ندم..

�صوى 

الندم.

يف بلد ملغومة بالر�صا�س 

والأ�صاليل.

وع�صكر الدين »ميت« 

واأ�صولية الدم والفتك الهمجي 

بفتيل الكراهية امل�صتعل 

حتت رماد الظلل 

واملياه.

* * *

يف الطرقات التي بلطريق.

لفرط ما م�صيُت :

ات�صخت ظليل .

* * *

اأفلي ظليل 

من »املجاهدين« 

اق« )1( 
ّ
م

ُ
ومن فرط تكاثر »ال�ص

على حوافها الراع�صة.

وخوف الإجها�س بالراأي.

اأدخرين مراآة 

لوجه 

اآخر .
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* * *

اجلرنال الذي كان ي�صهب يف خطبه

حاثا اجلميع على »عدم اإثارة النعرات« 

�صار نعرة قاتلة : 

توؤرق نوم البهائم.

النعرة املختبئة 

يف البدارمي  

و�صوافل البيوت 

ل زالت تكذب  وتكذب وتكذب 

حتى 

على 

الكذب.

* * *

ال�صحية يف حروب الأم�س 

�صار جلدا يف حروب اليوم.

وكاهنا اأعظم.

ويف الغد ..

ي�صري لعنة على الأفواه 

والفوهات.

* * *

اجلرنال اإياه ب�صد�صه » الفرد« 

و�رشاويله الع�صكرية املحناة بوقتنا املهدر 

و�رشاب اأعمارنا .

ال�رشاويل الكاكية املنقحة ال�صفحات.

واملموهة الكلم 

والظلم.

تدير الكهرباء باإتقان اجلرنال 

وبراعته يف اإفحام ال�صعب دائما : 

بر�صاعة الطفل »الكذابة« 

تلك التي تو�صع عادة 

يف 

فم 

الوليد.

* * *

القهرباء �صارت عمومية 

يف بلد م�صقوفة بذهنية الظلم 

ومار�صته - حتى يف اجلن�س - 

و�صار الكل ينعمون 

باحلديث عن �صماحته

 جتاه قطعان عبيده الأجلف 

من » املواطنني« املفرت�صني !

****

يالهذي العيون اجلميلة.

تبكي دموعا غادرتها.

يالق�صوة حياتي اجلال�صة

 على كر�صي احلروب .

- يف املدينة ميكنك الت�رشد كحق عام.

ميكنك املوت جوعا.

- يف القرية ميكنك اجلوع فح�صب.

اإن اأنت ابديت حياء 

من الأهل.

* * *

يف خطواتِك كم يده�س �صوت الظل.

ده�س املطر 
ُ
كما ي

* * *

يف املطر
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...................... 

حتت املطر 

* * *

ملرة واحدة فح�صب 

�صادقت مراآة 

كانت ت�صم اللوز 

يف طروة اجلذور ..

ملرة واحدة فح�صب ...

عدا ذلك مل اأعد انخدع براآة.

لفرط ما ته�صمت بداخلي : 

   مرايا كثرية.

* * *

الظلم وال�صوط 

يف بلدي 

هما 

 اخلدمة

 املجانية الوحيدة .

* * *

كم يفتقدنا الظلم ..

كم�صد�س اجلرنال 

امُلزيت بدم الع�صفور .

يابلدي القا�صية التي اأحب .

وياجلدي 

الذي اأع�صق.

)1( نوع من نبات �صوكي يوخز اجل�صم 

و ي�صبه الدبابي�س عند الت�صاقه بامللب�س يف 

موا�صم الزراعة 
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اأظّنك اأدركت الآن معنى اأن يكون 

ك« 
ْ
ار

َ
ٍة يا »م

َ
ِة فاأْر

رَّ
ر

َ
ا ِبج

ً
الن�صان اإَله

ُتطلُّ كلرَّ م�صاٍء من �رشفٍة عالية 

الكبرية  مدينتَك  �صّكان   
َ

ذن��وب حُت�صي  كي 

املحت�صدة

اأن  باإلٍه   
ُ
جُدر

َ
ي كما  ووحيًدا  حُت�صيها �صامًتا 

يفعل..

�ُس  ُتع�صِّ املحت�صدة  الكبريُة  امُلدُن  تكوُن  حيُث 

الوحَدُة 

ا.
ً
الأ�صدُّ وطاأًَة و الأكرث اإيلم

 هذا ما اهتدى اإليه »جون را�صني« 

اإثر تعاطيه الطويل مع الوحدة 

دعني اأُخربك اأنرَّ كلرَّ ما َلِقيُته يف حياتي حّتى 

الآن

ها 
ُ
ادثٍة يرحُل �صاحب

ُ
�صاوي ِثَقَل حم

ُ
ل ي

بًة ك�صاِهَدِة قرٍب فرعويّن نَت�صِ
ُ
يف ما تظلُّ م

ك«
ْ
ار

َ
اأنا راعيُة اأغنام حزينة يا »م

فوُق عدُد الكلِب فيها 
َ
جئُت من قريٍة بعيدٍة ي

عدَد امُلزارعني

�صعُت كّل قلبي يف �صندوق ر�صائلَك العجيب
َ
و

ا اأ�صدُّ وح�صًة ًة باملئاِت اإمنرَّ
َ
ْزدحم

ُ
و اأبحرُت م

َة يف الّليل. 
َ
ي
ِّ
 الرب

ُ
من ُغراٍب يجوب

 من الَنْقِر فوَق مفاتيح الآلة الكاتبة 
ٌ
اأعوام

ٍل 
ْ
لي يف  الأ�صباِح   

َ
وراء ْك�ِس 

رَّ
الر من   

ٌ
اأع���وام

ك�صيح..

ُن ؟؟
ْ
مْن نح

�صاجنَي يف مدينِتَك 
َ
 م

ُ
ر

ْ
و كيف انتهى بنا الأم

امُلحَت�ِصدة ؟

�صانوفا  كهف  يف  ٍة 
ّ
ان�صاني ق��راب��نَي  بقايا 

امُلقّد�س !

عاٌة اآخرون من بعدي 
ُ
اأْتي ر

َ
ا �صي

رَّ
ب

ُ
ر

امل��دن  ع��ن  ع��دي��دًة  ر���ص��اِئ��َل  ل��َك  و�صيكُتبون 

الكاذبة و عن الزمن امل�صتعار

قائلني ب�صوٍت واحٍد:

ك ؟؟
ْ
ار

َ
 قتلَك يا م

ُ
هْل َتْذُكر

ر�سالة اأخرى اإىل

�ل�سّيد زوكربريغ

منى الرزقي

شاعرة من تونس
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 للمطر اأنني الأرواح

للرتاب رائحة املوتى

قوافل الرماد تذرع الياب�صة 

ل ينفك هذا الليل يفي�س يف وجه ال�صبح

الدخان يعتكف على مناكب الأيام.

هل للأحلم من متكاأ ؟

اأرتال وجوه ل حتمل ملمح

هل من �صبح قريب؟

طوابري يلوكها ال�صدمي 

وينخرها الربد.

.......

اأفرغوا دلءهم، 

ولي�س يف غيابة اجلب من ب�صي�س

ينتعلون اآثامهم

اأحذيتهم متورمة

يتنا�صلون ال�رشاب قطعانا

الغبار يعمر الزغب على روؤو�صهم 

يحوقلون 

ميممني الفراغ

موزعني لهاثهم 

على نقاط العبور

ل ميكن اأن اأحتمل هذه الهرطقة 

مل يعد للمدى من �صدى يرجع اأنفا�صهم

�رشاخهم تكن�صه الأيام

كل الزوايا ل تف�صي اإىل مرج

املربعات 

املثلثات 

الدوائر 

لي�س لها من بقعة �صوء 

الدروب مل تعد تغري اخلطى 

ال الإغواء. 
ّ
الأنهار �صيعت مو

تنق�صون على املاء حلمكم 

احملوا معي الريح 

غنوا للمطر

للنخلة 

للزيتون

للأحلم

للمدن التي تغفو

على اأ�صلع املطر 

هذه ال�صحب احلبلى

 تنتظر الولدة 

للرتاب

ر�ئحة �ملوتى

احمد اجلحفلي

شاعر من ُعمان
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مثخنة اأنفا�س ال�صفق

على بعد هم�صة 

ترنو ال�صم�س 

 مذعنة للنعا�س

هل تغفر الأ�صياء متردي؟ 

اأم هل اأغفر للأ�صياء 

متردها على الأ�صياء؟ 

اأي عبثية اأتهجى ؟

باأي لغة ا�صحك؟ 

باأي وجه اأقابل ذاتي ؟

مل تعد هناك م�صاحة للنفعال 

اأو للنف�صال 

الرثثرة مرابطة على ثغور الأل�صن 

الروائح التي ل ن�صوة لها 

تزكم رئة ال�صماء

قواعد النحو هذه منهكة

جدوا  يل اأعرابيا 

ل ينح نحو الأعراب 

وانفحوين طهركم 

اأيتها ال�صماء 

هاتي يل الريح 

و�صاأ�صعل النار 

هاتي يل املطر 

و�صاأرمي البذرة

 طهري ج�صدي 

و�صاأفتح اأذرع ال�صبح 

واأنفحك ال�صلة  

  

من اأعمال الفنان علي الهنائي- ُعمان  
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١

�صالة معلقة

اإذا ال�صم�س األقْت عليك التحّية

يورق غ�صن ذاٍو يف حدائق قلبك

يورق على عجلة من اأمره

وت�صحذ النافذة ما تبّقى من احلنني

حنني يتلو ترانيمه اخلفّية على الن�صاء.

لك مكر الفخاخ، ولها �صلة 

معلقة يف �صماء الفوؤاد.

اإذا ال�صم�س األقْت حتّيتها

األُج من باب النزوات ال�صدئ،

اأرى بلدا ترتّقب ال�صالكني،

اأرى اأول التيه،

بع�س الأماين املزّورة،

اأماٍن ميكن اأن تقبل الق�صمة 

يف �صوق النخا�صة،

اأرى �صبل تائهة تتخّبط يف فلك الأعراف،

ت�صجد خا�صعة بني يدي اجلحيم.

ل اأثر ل�صوارع يلوذ املحبون بها،

�صوارع ت�صغي لفقد الأرامل يف النهايات 

الرديئة لأفلم العنف.

واقفا على عتبة الدرب،

قريبا من ال�صعوذات، والأدعية اخل�صبية،

من احل�رشة املفتوحة على م�رشاعيها،

احل�رشة املحايدة با يكفي لتوزيع 

ال�صفقة على العائلة،

احل�رشة امل�صجوعة من �صهيق العابرين.

 اأن اأمّد لل�صم�س يداً
ّ
علي

�صم�س تدخل �صّلة املعنى طواعية

دون خيارات ا�صرتاتيجية،

�صم�س تهتف للنازحني يف العراء،

متّد �صلملها للغرباء، ثّم تذهب يف الجتاه 

املغاير للقيظ.

 

٢

كمن يكتب مديحا لقاتله

تلويحة ل�صنابل احلقول

للغبار الذي لي�س لنا �صواه

للمدينة ملّفقة باخلديعة

اأقّل كفاءة

من �لأرق

اإبراهيم زويل

   شاعر من السعودية    



�س على اجلنون
ّ
للجنون املحر

ملراٍث تنّد بالدمع والقافية

لغيمة ترتّنح خالية من املطر

لأر�س حتت جناح الفقراء

حتمل خبز ال�صكينة يف عباءتها.

بخّفة اأك�صطها حني اأكمل مهّمتي

مها ُجمًل من �صجيج
ّ
اأق�ص

من ع�صف �صارد الذهن

من حنني جمّفف

اأعّدد متاثيلها احلافيات

اأن�صد لقوافلها الذاهبة على غري هدى.

كمن ين�صد مديحا لقاتله؛

اأجو�س م�صالكها اأنا وظّلي املهلهل

اأكتب ليل، �صفقاتها الربوّية، ثّم اأحموها 

مع ال�صباح با تبّقى من حرائق 

مطوّية يف جويف

واأفعُل ما ل اأريد.

 

٣

بعد فوات الأوان

بعد فوات الأوان

يرّو�س �صحاٍر لن جتمعه بوردة اأبدا،

ي�صقي الزرع الياب�س، يعّدد 

الأخطاء التي مل يجرتحها، 

الأخطاء التي يح�صن معا�رشتها

بعد فوات الأوان.

هكذا ..

اأدخل من العتبة التي تف�صي احلكايات،

ون 
ّ
عتبة ل يتحدث اإليها العابرون وهم يجر

جثامينهم عرب ال�صارع، غري مكرتثني 

بتنظيف حنينهم من احلكمة 

املنتهية �صلحيتها، 

احلكمة التي فقدت قنديلها املتهّور.

بعد فوات الأوان

ي�صادف ما تبقى من كلم 

يكن�س كائناته العذراء،

بحثا عن بطولة ل تليق به،

بطولة اأقّل كفاءة من الأرق، واأ�رشع 

من خيانة ترتّب�س باملواثيق

افعل ما تريد؛

�صْع راحتيك برفق على الظلل ال�رشيفة،

ْك ذراعيك مثل زوربا،
ّ
حر

ِغ لذنوبك من �صقوق اجل�صد ا�صْ

حتما، �صتطّل عليك امراأة عط�صى

وفكرة مهّياأة لل�صيد.

 

٤

ارتكاب الأمل

يف الكتابة فقط

اأم�صي  ثمُل با�صتقامة ،

اأعرب ال�صبابيك املو�صدة، واأقف يف 

منت�صف الطريق

ل اأدري كيف تلّم�صُت بيدي العتمة 

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

207



العتمة التي جذبتني وهي تبتاع ودائعها 

بالعملة ال�صعبة. ولأنها تقا�صمني الغرفة 

اأثناء الليل، رميت ببع�س احلطب 

على عظامها

حتى غّطْت عينيها من ال�رشر.

كنُت من حني لآخر 

اأ�صطنع الإغواء للكوابي�س

لل�صيل املنهمر على ب�صاتني املجاز

لل�صدف املثرية للع�صبية والنفعال

للهرم اجلاثم على بطاقتي ال�صخ�صّية

الهرم الآتي رفقة كائنات افرتا�صية.

هذا يف�رّش ملاذا يعاودين 

الأرق بطريقة موؤ�صفة،

كيف ي�صع النعا�س يده 

على جفوين بتحّفظ، ثم يرتاجع 

اإىل اخللف، اإذا ما تراءْت له 

مرا�صم دفني، اأو تظاهر الأوك�صجني 

املرابط يف البيت بال�صتقالة.

ل مرج اإل امل�صي ثمُل يف الكتابة

يف اقرتاف الذكرى بهمجّية

يف ارتكاب الأمل بل خجل اأو ذنب

يف التفريط بريديك مقابل الطماأنينة

يف الت�صالح مع الأبي�س والأ�صود 

دون �صطوة الألوان الأخرى

يف اأن تبّدل م�صريك، 

من غري اأن تتزحزح عن 

�صلطتك يف الغزوة القادمة.
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)1(

حني د�صن عزلته

وحما ن�صف قرن

من عمره

فوق اأر�س الأ�صلف

والأطياف

راأى ما راأى

كما يرى النائم

يف حلمه

�صفينة عمره

تغمرها جبال الرمل

لن تتل�صى ، �صكوكه

حتت عبء املهمة

لي�صل امللح

اىل ال�صاطئ.

)2(

حتت �صماوات 

ر�صا�صية ل متطر،

تورق روحه

لنبعه الأول

يرك�س نحوه اليباب

تداهمه اأرجل

العابرين والغرباء

نحو الغنيمة،

مع هذا، ل تفل�س

ذخريته

من ر�صا�س ال�صتياق

وكغريب ترتوي

روحه

باء الفجيعة

يتهدل 

كورقة ذابلة

غادرت �صجرتها

علي الر�صيف.

)3(

يف مار�صياك

�صاألُت املو�صيقى

اأن تدلني اإىل انوثتها،

طزاجة اأظافرها

على عنقي.

يف مار�صياك

تغادر ذاتك

املت�صخمة والرنج�صية

وما يتبقى من ج�صدك

تلويحة وداع مليئة بال�صمت

يف مار�صياك

يتج�صاأ ال�صيك�صفون

�صوتك الأخري

كري�صة يف هواء

عابر.

حياة..

حتتاج �إىل حياة �أخرى

طالب املعمري
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باء يع�شق �شني. وبالطبع كان هذا الع�شق خائبا. 

باأنه  فيه  يعتقد  كان  باء  حياة  من  وقت   
ّ
مر وقد 

على ا�شتعداد لأن يفعل كل �شيء يف �شبيل �شني، اأي 

عمليا كل ما يفكر فيه اأو يقوله جميع الع�شاق. وقد 

اأن قامت �شني باإعالن القطيعة معه، فعلت  حدث 

ذلك عرب الهاتف. وبالطبع فقد تاأمل باء يف البداية، 

العادة،  يف  يحدث  وكما  الوقت،  مرور  مع  ولكن 

�شيت�شافى من معاناته. ذلك اأن احلياة، كما يقال 

يف امل�شل�شالت التلفزية، ت�شتمر وال�شنوات تتعاقب.

وكانت العالقة بينهما قد بداأت ذات م�شاء عندما 

جنح باء، الذي مل يكن يجد ما يفعله، يف الت�شال 

اأحد  يكن  مل  حماولتني.  بعد  ب�شني  الهاتف  عرب 

من  يبدو  كان  ما  وهذا  العمر،  مقتبل  يف  منهما 

من  اإ�شبانيا  يخرتقان  كانا  اللذين  �شوتيهما 

كان  الطرفني  كال  ففي  اأق�شاها.   اإىل  اأق�شاها 

والأمرا�ض  الطالق  مرارة  يجرت  منهما  واحد  كل 

اإىل  القطار  باء  ا�شتقل  وعندما  واملنّغ�شات. 

�شار  قد  يكن  مل  �شني  فيها  تقيم  التي  املدينة 

عن  احلديث  يف  الأول  اليوم  ق�شيا  عا�شقا.  بعُد 

حياتهما )يف احلقيقة، كانت �شني هي التي تتكلم 

من  �شوؤال  وطرح  بالإن�شات  يكتفي  باء  وكان 

اإىل  �شني  دعته  امل�شاء  حّل  وعندما  لآخر(،  وقت 

م�شاركتها �رسيرها. ومل تكن لباء، يف العمق، اأية 

ذلك. ومع  قِبل  اأنه  �شني، غري  النوم مع  رغبة يف 

عا�شقا.  جديد  من  نف�شه  باء  وجد  ال�شباح  حلول 

لكن، هل كان فعال عا�شقا ل�شني اأم عا�شقا لفكرة 

اإ�شكالية  بينهما  العالقة  كانت  عا�شقا؟  يكون  اأن 

النتحار،  تالم�ض  �شني  كانت  يوم  فكل  ومكثفة. 

)تتناول عددا كبريا  نف�شانيا  تتبع عالجا  وكانت 

من الأقرا�ض من غري فائدة تذكر(، تبكي با�شتمرار 

من  اأن  باء  وجد  وهكذا  ظاهر.  �شبب  دون  ومن 

مكاملات هاتفية
روبريطو بولنو\ 

ن�صو�ص

ترجمة ح�سن بحراوي

 باحث وناقد من المغرب



واجبه اأن يعتني ب�شني. ومع اأن رعايته لها كانت 

اأي  موفقة.  تكن  مل  فاإنها  واللطف،  بالرقة  تّت�شم 

اأنها كانت من نوع الرعاية التي ميار�شها عا�شق 

كان  الأمر.  هذا  فهم  يف  باء  يتاأخر  ولن  حقيقي. 

ولكنه  الع�شبي  انهيارها  من  �شني  اإ�شفاء  يحاول 

مل ينجح �شوى يف البلوغ بها اإىل الباب امل�شدود، 

اأو اإىل و�شع تظنه هي نهاية يف التفاقم. اأحيانا، 

عندما يكون وحيدا، اأو عندما يكون م�شتغرقا يف 

اإىل  ينتهي  نف�شه  باء  كان  نائمة،  وهي  مراقبتها 

ا�شتذكار  يحاول  كان  ماأزق.  يف  باأنها  العتقاد 

ال�شلوى،  من  كنوع  اخلائبة  العاطفية  مغامراته 

من  يعي�ض  اأن  بو�شعه  اأن  نف�شه  اإقناع  يف  ويجهد 

فح�شب.  بنف�شه  ينجو  اأن  ميكن  وباأنه  �شني،  دون 

في�شارع  الرحيل  اإىل  �شني  �شتدعوه  م�شاء  وذات 

و�شوف  املدينة.  ويغادر  توا  القطار  با�شتقالل 

كان  توديعه.  بق�شد  املحطة  اإىل  �شني  ت�شحبه 

الوداع رقيقا وحزينا. ومع اأن باء �شافر يف عربة 

للنوم، غري اأنه مل يتمكن من اإغما�ض عينيه �شوى 

يف �شاعة متاأخرة من الليل، وعندما داعب النوم 

ال�شحراء.  ي�شري يف  ثلج  برجل  اأخريا حلم  جفونه 

كان خط �شري رجل الثلج حمفوفا باخلطر ومهددا 

كان  الثلج  رجل  لكن  حلظة.  كل  يف  بالإخفاق 

يف�شل جتاهل ذلك وي�شتعمل احليلة بال�شري اأثناء 

الليل عندما تكت�شح النجوم املجمدة اأدمي ال�شحراء. 

النهائية  ا�شتيقظ )وكان ذلك يف املحطة  وعندما 

ذلك  دللة  فهم  قد  باأنه  باء  اعتقد  برب�شلونة( 

احللم )على فر�ض اأن له دللة( و�شار باإمكانه اأن 

ي�شل اإىل بيته وهو ي�شعر ببع�ض العزاء. ويف ذلك 

امل�شاء، �شوف يت�شل ب�شني ويبلغها بفحوى حلمه، 

باء  �شيعيد  املوايل  اليوم  �شيئا. ويف  �شني  تقل  مل 

الت�شال من جديد ب�شني. وكذلك يف اليوم الالحق. 

يف كل مرة كان موقف �شني يبدو اأكرث برودا، كما 

لو اأن كل مكاملة من باء كانت تبعده عنها اأكرث. 

ذاكرتها  من  التال�شي  يف  اآخذ  اأنه  يف  باء  وفكر 

م�شاء  ذات  وق�شدية.  بوعي  ذلك  تفعل  واأنها 

�شوف يهدد باء �شني باأنه �شي�شتقل القطار ويقف 

اأن تفكر يف  "حذار حتى  ال�شباح.  على بابها يف 

ذلك" قالت له. "�شاآتي" قال لها باء، "فاإين مل اأعد 

روؤيتك  يف  واأرغب  الهاتفية  املكاملات  تلك  اأطيق 

عندما اأوّجه لِك احلديث". وقالت له �شني باأنها لن 

مل  وجهه.  يف  اخلط  تغلق  اأن  قبل  الباب  له  تفتح 

ت�شاءل  طويلة  حلظة  وخالل  �شيئا.  يفهم  باء  يعد 

كائن  ورغبات  اأحا�شي�ض  تنقلب  اأن  ميكن  كيف 

ب�رسي من ال�شيء اإىل �شده. بعد ذلك كان باء يلجاأ 

اأو يبحث عن �شلواه يف قراءة كتاب.  اإىل ال�رساب، 

ومت�شي الأيام.

باء  �شيهاتف  اأ�شهر،  �شتة  مرور  بعد  م�شاء،  ذات 

التعرف على �شوته.  �شتاأخذ وقتا قبل  التي  �شني 

من  �شني  برودة  كانت  اأنت".  "هذا  له  قالت  "اآه" 
�شوف  باء  اأن  غري  الق�شعريرة.  يثري  الذي  النوع 

ب�شيء  تخربه  اأن  تريد  �شني  باأن  ذلك  مع   
ّ

يح�ض

اأنه مل  لو  اإليه كما  اإمنا تن�شت  اأنها  ما. وفكر يف 

مير �شوى وقت ق�شري على فراقهما، كما لو اأنهما 

حالك"  "كيف  فح�شب.  اأم�ض  بع�شهما  اإىل  حتدثا 

باألفاظ  �شني  اأجابته  �شيئا".  "احِك  باء،  خاطبها 

منزعجا،  وجهه.  يف  اخلط  تقفل  اأن  قبل  متقطعة 

وعندما  ل�شني.  الهاتفي  الرقم  تركيب  باء  �شيعيد 

ال�شمت. يف  ال�شماعة �شيف�شل باء مالزمة  رفعت 

الطرف الآخر اأعلن �شوت �شني: "طيب، َمن يتحدث 

ثم  "األو"  بعده:  قالت  �شمت  ذلك  واأعقب  معي؟" 

باء  يف�شل بني  الذي  الزمن  كان  بال�شمت.  لذت 

 عرب اخلط 
ّ
و�شني، والذي ظل عاجزا عن فهمه، مير

من  جزء  عن  كا�شفا  يتمدد،  يتقل�ض،  الهاتفي، 

اأن ي�شعر بذلك وجد باء نف�شه  طبيعته. ومن دون 

ينخرط يف النحيب. كان يعلم اأن �شني تعرف باأنه 

هو الذي يطلبها. بعد ذلك، و�شع ال�شماعة بكامل 

الهدوء.

ولكن  حمزنة  عادية،  احلكاية  تبدو  الآن،  حتى 
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عن  يكّف  اأن  عليه  باأن  باء  فهم  وقد  عادية. 

هما  �رسطيان  بابه  طرق  يوم،  وذات  مهاتفتها. 

األف وياء. كانا يرغبان يف ا�شتجوابه. وقد �شاألهما 

اإخباره  يف  األف  حتفظ  وبينما  ال�شبب.  عن  باء 

اللف والدوران باإبالغه  �شيقوم ياء بعد �شيء من 

باأنه قبل ثالثة اأيام قام اأحدهم باغتيال �شني يف 

الطرف الآخر من اإ�شبانيا. وقد �شعر باء يف البداية 

بالنهيار، ثم فهم بعد ذلك اأنه لبد يوجد من بني 

امل�شتبه فيهم ال�شيء الذي اأيقظ فيه غريزة البقاء 

ال�رسطيان  عليه  وطرح  الحتياط.  على  وحمله 

مل  اخل�شو�ض.  على  يومني  ب�شدد  الأ�شئلة  بع�ض 

يعد باء يتذكر ما فعله ول من راآه خاللهما. بلى، 

كيف له األ يعرف؟ ذلك اأنه مل يغادر بر�شلونة، بل 

اإنه مل يربح احلي الذي يقطن فيه ول ترك منزله 

وهكذا  ذلك؟  تاأكيد  اإىل  ال�شبيل  ما  ولكن  اأ�شال. 

انتقل به ال�رسطيان اإىل خمفر ال�رسطة حيث ق�شى 

باأنهما  اعتقد  ال�شتنطاق  من  حلظة  ويف  ليلته. 

والغريب  �شني،  مدينة  اإىل  معهما  �شي�شحبانه 

يف  ولكن  مثري.  نحو  على  اأغرته  الفكرة  هذه  اأن 

اأخذوا  ذلك.  من  �شيء  يح�شل  مل  املطاف  نهاية 

دمه  من  عينة  اأخذ  يف  اإذنه  والتم�شوا  ب�شماته 

بق�شد حتليلها. ال�شيء الذي قِبله عن طيب خاطر. 

منزله.  اإىل  بالعودة  له  �شمحوا  الغد  ويف �شبيحة 

مل يكن الأمر يتعلق بعملية احتجاز ر�شمية، واإمنا 

اإلقاء  اأجل  من  ال�رسطة  مع  التعاون  بقبوله  فقط 

ال�شوء على جرمية. عندما و�شل اإىل بيته، �شوف 

يرمتي على �رسيره ويغط يف النوم مبا�رسة. واأثناء 

�شني.  وب�شورة  �شحراء،  يجوب  باأنه  �شيحلم  ذلك 

وقبل اأن ي�شتيقظ بلحظات قليلة فهم اأنه هو و�شني 

عليه  ال�شعب  من  يكن  ومل  واحدا.  �شيئا  ميثالن 

تاأويل �شياعه يف ال�شحراء.

 بع�ض الألب�شة يف حقيبته 
ّ

يف ذلك امل�شاء، �شيد�ض

اإىل  املتجه  القطار  لي�شتقل  املحطة  نحو  ويتجه 

الليل  ا�شتغرقت  التي  الرحلة  وخالل  �شني.  مدينة 

اأق�شاها،  اإىل  اأق�شاها  من  اإ�شبانيا  وعربت  كله، 

يف  وقته  واأم�شى  بل  النوم،  ي�شتطيع  باء  يكن  مل 

التفكري يف كل ما كان عليه اأن يعمله وما مل يقم 

ومل  ل�شني  يقدمه  اأن  بو�شعه  كان  ما  كل  يف  به، 

يقدمه لها. ثم فكر كذلك: "لو كنت الآن اأنا امليت، 

ُترى هل كانت �شني �شتتج�شم عناء هذا ال�شفر من 

اجلهة املعاك�شة؟" ثم فكر يف اأنه لأجل هذا حتديدا 

ما يزال حيا. خالل الرحلة، وهو يف كامل يقظته، 

�شيتاأمل �شني لأول مرة بحجمها احلقيقي، و�شي�شعر 

من جديد باحلب جتاهها، وبالكراهية جتاه نف�شه، 

�شيفعل ذلك على م�ش�ض لآخر مرة. عند و�شوله 

يف ذلك الوقت املبكر �شيتجه راأ�شا اإىل منزل �شقيق 

�شني. �شيفاجاأ هذا الأخري، مت�شايقا بع�ض ال�شيء، 

قهوة.  له  ويقدم  للدخول،  �شيدعوه  ولكنه  مبجيئه 

كان �شقيق �شني قد غ�شل وجهه للتو ولب�ض بع�ض 

ياأخذ حمامه  باأنه مل  عليه  باء  وقد لحظ  ثيابه. 

ال�شباحي، واإمنا نظف وجهه ب�رسعة وبّلل �شعره 

اأخرب م�شيفه  القهوة، ثم  كيفما اتفق. ارت�شف باء 

باأنه علم مبقتل �شني، وباأن ال�رسطة قد ا�شتنطقته، 

ح�شل.  ما  له  ي�رسح  اأن  يف  رغبته  عن  واأف�شح 

كان  بينما  �شني  �شقيق  قال  حمزنا"  اأمرا  "كان 
يعّد القهوة يف املطبخ، "غري اأنني ل اأفهم عالقتك 

كنت  رمبا  اأنني  يف  ت�شك  "ال�رسطة  باملو�شوع". 

كنَت  "لقد  له:  وقال  �شني  �شقيق  �شحك  القاتل". 

قاله  ما  غرابة  يف  باء  وفكر  دائما".  احلظ  �شيئ 

ال�شقيق خ�شو�شا واأنه هو الذي يوجد حتديدا على 

لأنه مل يجعل  له  اأنه كان ممتنا  احلياة. غري  قيد 

براءته مو�شع ت�شاوؤل. يف اأعقاب ذلك غادر �شقيق 

�شني اإىل العمل بينما بقي باء يف ال�شقة. بعد مرور 

يف  �شيغرق  الإنهاك،  تاأثري  وحتت  الوقت،  بع�ض 

�شني  �شورة  ظهور  كان  احللم  ويف  عميق.  �شبات 

�شيئا ل مفر منه.

يكون  َمن  يعرف  اأنه  يعتقد  كان  ا�شتيقظ  عندما 

�شيخرج  امل�شاء  وخالل  وجهه.  اأب�رس  لقد  القاتل. 
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احلانات  على  �شيطوفان  �شني،  ب�شقيق  م�شحوبا 

اأنهما ورغم كل  اأ�شياء عادية، غري  ويتحدثان يف 

اإىل  عادا  عندما  ال�شكر.  منهما  ينل  مل  �رسباه  ما 

املنزل، م�شيا على الأقدام عرب الأزقة الفارغة، قال 

باء باأنه قد هاتَف �شني واأنها امتنعت عن احلديث 

ذلك  اأفعل  "مل  �شني.  �شقيق  بذاءة" قال  "اأية  اإليه. 

�شوى مرة واحدة" قال باء، "غري اأين فهمت حينها 

النوع  هذا  مثل  تلّقي  على  اعتادت  قد  �شني  باأن 

من املكاملات وباأنها كانت تظن باأن املت�شل هو 

اأنا بالذات"، وت�شاءل �شقيق �شني: "هل القاتل هو 

اأجاب  "متاما"  املجهولة؟"،  املكاملات  �شاحب 

قّطب  بي".  يتعلق  الأمر  اأن  ل�شني  تهياأ  "وقد  باء. 

باأن  "اأظن  وقال:  حاجبيه  بني  ما  �شني  �شقيق 

القاتل هو اأحد ع�شاقها القدامى، فقد كان لأختي 

ل باء عدم الرد )فبالن�شبة  العديد منهم". وقد ف�شّ

اإليه ف�شقيق �شني مل يكن قد فهم �شيئا يف الأمر(. 

وبعد ذلك لزما ال�شمت حتى بلغا املنزل.

يف امل�شعد انتابت باء رغبة يف القيء. قال: "اأريد 

اأن اأقيء"، "متا�شك" قال له �شقيق �شني. بعد ذلك 

�شارا ب�رسعة عرب املمر، وعندما فتح �شقيق �شني 

الباب انطلق باء م�رسعا بحثا عن مكان احلمام. 

القيء. كان  به رغبة يف  تعد  بلغه مل  لكن عندما 

قادرا  يعد  لكنه مل  توؤمله،  ومعدته  عرقا،  يت�شبب 

احلمام  له  بدا  نظارتيه  رفع  وعندما  القيء.  على 

اأو  منه،  ي�شخر  لثة هائلة  بفم ذي  يكون  ما  اأ�شبه 

وبعد  حال.  كل  على  اآخر  �شخ�ض  اأي  من  ي�شخر 

وجهه  كان  املراآة:  يف  نظر  باملاء  وجهه  بّلل  اأن 

�شاعات  ي�شتطع خالل  بي�شاء. ومل  لون ورقة  يف 

الليل املتبقية اأن يذوق طعم النوم، ولذلك ق�شاها 

�شني.  �شقيق  �شخري  و�شماع  القراءة  حماولة  يف 

الن�رساف  يف  باء  �شي�شتاأذن  املوايل  اليوم  يف 

والعودة اإىل بر�شلونة. "لن اأعود اإىل هذه املدينة"، 

فكر باء، "طاملا اأن �شني قد غادرت عاملنا".

هاتفيا  �شني  �شقيق  به  ات�شل  اأ�شبوع،  م�شي  بعد 

ليخربه باأن ال�رسطة قد األقت القب�ض على القاتل. 

بوا�شطة مكاملات  ب�شني  �ض 
ّ
يتحر ال�شخ�ض  "كان 

جمهولة" قال ال�شقيق. مل يحر باء جوابا. "عا�شق 

ذلك"  مبعرفة  �شعيد  "اأنا  �شني.  �شقيق  قال  قدمي" 

قال باء. "�شكرا لتف�شلك مبكاملتي". بعد ذلك اأنهى 

�شقيق �شني املكاملة، وبقي باء وحيدا.      

هام�ش:

وا�شتهر   ،1953 �شنة  بال�شيلي  �شانتياغو  يف  بولنو  روبريطو  )ولد 

باأ�شعاره ورواياته التي نال عنها العديد من اجلوائز الرفيعة يف اأمريكا 

الأدبية  الن�شب  ل�شجرة  ال�رسعي  الوريث  هو  باأنه  قيل  حتى  الالتينية 

املمتدة من بورخي�ض اإىل كوتازار..

وميثل هذا الن�ض الذي نرتجمه هنا اأملع ق�ش�ض الكاتب على الإطالق يف 

اأنه جعله عنوانا ملجموعته الق�ش�شية الوحيدة التي  نظر النقاد لدرجة 

ن�رسها �شنة 1997، وفيه يقدم لنا �شورة جارحة عن درك الال توا�شل 

اأفقرت  التي  املقيتة  العوملة  تاأثري  الغربي حتت  الإن�شان  اإليه  بلغ  الذي 

وجوده احلميم وطّوحت به يف عامل بال اآلهة كما يقول لوكا�ض. وهذا الال 

توا�شل امل�شار اإليه يتجاوز امل�شمون والإح�شا�ض لين�شحب على العبارة 

واملراوحة  بالرتدد  وخمتنقة  الأنفا�ض  متقطعة  ت�شري  التي  ال�رسدية 

للحياة  ال�رسوري  الإن�شاين  التخاطب  على حتقيق  بالتايل  قادرة  وغري 

الطبيعية. 

ال�شخو�ض  فاإن  الق�شة  يف  توا�شلي  الال  الطابع  هذا  اإبراز  يف  واإمعانا 

نف�شها ل حتمل ا�شما بل حروفا ُتدخلها يف احلياد واملجهولية، وتتحول 

"املكاملات الهاتفية" التي و�شعت اأ�شال لقهر التباعد وفّك العزلة عامال 
و�شببا قاتال لالإجهاز على اإن�شانية الإن�شان.

تويف بولنو بعيدا عن م�شقط راأ�شه يف بر�شلونة �شنة 2003.(               
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اأخربك بها نقطة  اأن  اأريُد  التي  بالق�شة   ل توجد 

اأن   
ّ
حمّددة، وقد ل تكون ق�شة حقيقية، لكن علي

اأخربك بها. منذ �شنوات ع�رس كان ما ي�شي مبقدمة، 

لكن منذ اأيام اكتملت الدائرة...   

اأيام، وهو اجل�رس  كنُت يف قطار يعرب اجل�رس منذ 

الذي كان قبل احلرب متينًا وا�شعًا، متينًا كحديد 

التذكارية،  ب  الُن�شُ �شدر »ب�شمارك« على كّل تلك 

مرنًا كقواعد البريوقراطية: ج�رس بخّط �شّكة حديد 

الراين، يدعمه �شّف  اأربعة م�شارات عرب نهر  ذات 

ع�رس  �شنوات  منذ  اعتدُت  وقد  �شخمة.  دعامات 

مرات  ثالث  اجل�رس  عرب  نف�شه  القطار  اأ�شتقّل  اأن 

يف  وال�شبت.  والأربعاء  الثنني  اأيام  اأ�شبوعيًا: 

موؤ�ش�شة  كنُت موظفًا يف  احلرب،  قبل  الأيام،  تلك 

اأكن  مل  مرا�شلة.  متوا�شعة؛  بوظيفة  ـ  امل�شتك�شف 

كان  كفاية.  متعّلمًا  اأكن  فلم  طبعًا؛  �شيئًا،  اأعرف 

 اأن اأ�شتقّل القطار من كاجن�شتات، حيث املكتب 
ّ
علي

جروندرهامي،  اإىل  اأ�شبوعيًا،  مرات  ثالث  الرئي�ض، 

 اأن اآخذ املرا�شلة هناك: 
ّ
. علي

ّ
ففيه مكتبنا الفرعي

يف  الأخرية  كانت  املرفوعة.  والق�شايا  الفلو�ض 

فلم  طبعًا،  �شاعيًا،  كنُت  كبرية.  مانيال  حافظة 

يبلغني اأحد عّما كان باحلافظة...    

كنُت اأم�شي �شباحًا من املنزل للمحّطة ثم ا�شتقّل 

الرحلة  كانت  جروندرهامي.  اإىل  الثامنة  قطار 

ت�شتغرق ثالثة اأرباع ال�شاعة. كان عبور اجل�رس يف 

تلك الأيام يرعبني. ومل تكن ذات فائدة ُتذَكر كّل 

والتي  مّطلعة  نا�ض  املروية عن  الفنية  التاأكيدات 

ب�رساحة:  للج�رس،  الكبرية  احلمل  بقدرة  تتعّلق 

برعبي  لأعرتف  كفايًة  اأمينًا  كنُت  مرتعبًا.  كنُت 

واجل�رس؛  القطار  بني  ما  دة 
ّ
املجر ال�شلة  من 

اأعي  نعي�ض.  حيث  جداً  عري�شًا  الراين  كان  فقد 

بثبات لكن بقلب مرجّت متايل اجل�رس طفيفًا، ذلك 

�شتمائة  طول  على  يدوم  الذي  امل�شوؤوم  التاأرجح 

ياردة. ثم تاأتي الطماأنينة اأخرياً، بقعقعة مكبوتة 

نرى  ثم  احلديد،  ال�شّكة  ج�رس  ن�شرتّد  ونحن  اأكرث 

جنائن اخل�رسوات، �شفوف و�شفوف من جنائن 

اخل�رسوات ـ واأخرياً، قبل كالينكاتنبال�شبط، اأرى 

 .
ّ
بعيَني اأكلمه  اأت�شّبث،  كنُت  املنزل  بذلك  منزًل: 

تتعّلق عيناي بهذا املنزل، فهو ينت�شب على اأر�ض 

�شلبة.   

، نظيفة 
ّ
 حممر

ّ
واجهة املنزل عبارة عن ج�ّض بني

 
ّ
جداً، اإطارات النوافذ والأرفف منتقاة كّلها بالبني

العلوّي  بالدور  نوافذ  ثالث  طابقان،  املحروق. 

 بثالث 
ّ
، ويف الو�شط باب اأمامي

ّ
واثنتان بال�شفلي

درجات تف�شي اإليه. اأرى طفلة على نحو ثابت، اإن 

مل تكن متطر ب�شّدة، جتل�ض على ال�شّلم، بنت طويلة 

حت�شن  العا�رسة  اأو  التا�شعة  حوايل  يف  �شعيفة 

دمية نظيفة كبرية وتكفهر لدى التطّلع نحو القطار. 

الطفلة،  هذه  نحو  ثابت  نحو  على  عيناي  ترتّدد 

اأما حني اأقرتب من النافذة على الي�شار فاإين اأرى 

على  تنحني  جنبها،  ودلو  مرة،  كّل  هناك،  امراأة 

تنهمك  يديها،  نحو م�شاعف، وخرقة تنظيف يف 

حني  حتى  ثابت،  نحو  على  اأراها  الأر�ض.  مب�شح 

عرب اجل�سر

هرني�ش بول

ترجمة: حممد عيد اإبراهيم

 كاتب ومترجم من مصر



متطر بغزارة، واإن مل تكن الطفلة جتل�ض هناك على 

ال�شّلم. املراأة دائمًا هناك: قفاها النحيل، كاأنها اأّم 

البنت، واحلركة جيئة وذهابًا، وحركات التنظيف 

الأثاث،  روؤية  مرة  اأكرث من  وددُت  وقد  التقليدية. 

 كانتا تلت�شقان بهذه املراأة 
ّ
اأو ال�شتائر، لكن عيَني

النحيلة التي تنّظف دائمًا، وقبل اأن اأفّكر يف �شيء 

اآخر يكون القطار قد و�شل. كان ي�شل دائمًا اأيام 

الثامنة  حوايل  يف  وال�شبت،  والأربعاء  الثنني 

تلك  لقطارات  م�شموحًا  يكن  فلم  دقائق،  وع�رس 

القطار،  دقيقة. ووقت و�شول  تكون  اأن  اإل  الأيام 

اأغادر مع روؤية ظهر املنزل النظيف، �شامتًا وغري 

متفاعل.     

كنه  عن  اأت�شاءل  بداأُت  اإين  للقول  بي  حاجة  ول 

التي  الأخرى  فالأماكن  املنزل.  وهذا  املراأة  هذه 

كالينكاتن،  قلياًل.  اهتمامًا  يّف  تبّث  بها   
ّ
منر

يكن  مل  ـ  جروندرهامي  �شولينهامي،  برودركوتن، 

اأفكاري  تن�شغل  مثري.  �شيء  املحّطات  هذه  يف 

هذه  مت�شح  ملاذا  واأت�شاءل:  املنزل.  بذلك  دائمًا 

املراأة وتنّظف ثالث مرات اأ�شبوعيًا؟ ل يبدو على 

الإطالق اأن باملنزل نا�شًا قذرين يعي�شون فيه، اأو 

زواراً كثريين يجيئون ويرحلون. كما يبدو املنزل 

نظيف.  اأنه  مع  احلقيقة غري م�شياف،تقريبًا،  يف 

منزل نظيف لكنه غري م�شّجع.      

من  عائداً  ع�رسة  احلادية  قطار  اأملح  حني  لكن 

جروندرهامي، واأرى ظهر املنزل قبيل الظهر بقليل، 

عند كالينكاتن بال�شبط، كانت املراأة عندئٍذ مت�شح 

األواح النافذة الأخرية على اليمني. �شيء غريب، يف 

على  الأخرية  النافذة  تغ�شل  وال�شبت  الثنني  اأيام 

بجلدة  الو�شطى.  النافذة  الأربعاء  واأيام  اليمني، 

حول  �شاًل  تلب�ض  وحتّك.  حتّك  يدها،  يف  �شامواه 

اأبداً  اأرى البنت   كئيب. لكني ل 
ّ
راأ�شها بلون حممر

حوايل  النهار،  منت�شف  وقرب  العودة.  طريق  يف 

يكن  فلم  معدودات،  دقائق  اإل  ع�رسة  الثانية 

م�شموحًا لقطارات تلك الأيام اإل اأن تكون دقيقة، 

كانت واجهة املنزل �شامتة وغري مرّحبة.   

على رغم اأين، يف حكاية ق�شتي، �شاأبذل ُق�شارى 

جهدي لأ�شف فقط ما راأيته فعليًا، اإل اأنه ل ُيحتمل 

اأن يعرت�ض اأحد على مالحظتي املتوا�شعة، حيث 

�شمحُت لنف�شي، بعد ثالثة اأ�شهر، بنوع من التجميع 

النوافذ  مت�شح  املراأة  اأن  ل�شتنتاج   
ّ
احل�شابي

و�شار  واجُلمع.  واخلمي�ض  الثالثاء  اأيام  الأخرى 

هاج�شًا.  بالتدريج،  توا�شعه،  مع  التجميع،  هذا 

اأمام  الطريق،  طول  مبروري  اأحيانًا،  اأرتبك  كنُت 

ال�شباح  اأوقات  يف  جروندرهامي،  اإىل  كالينكاتن 

وبعد الظهر، اأن اأراها وهي مت�شح نوافذ الطابقني 

الأخرى. اأجل�ض اأخرياً، يف احلقيقة، بقلم ر�شا�ض 

لنف�شي. مما  واأبدع نوعًا من جدول زمني  وورقة 

ما  ت�شّور  اأحاول  الثالثة،  ال�شبح  اأوقات  اأحلظه 

الثالثة  الأخرى  الظهرية  اأوقات  تنظيفه  ُيحتمل 

لدّي  ثبتت  ف�شويل  من  كّلها.  الباقية  والأيام  بل 

والتنظيف.  امل�شح  غري  تفعل  ل  املراأة  اأن  فكرة 

اآخر، تنحني دائمًا على  اأرها يف �شكل  عمومًا، مل 

جتاهد  وهي  اأ�شمعها  اأين  واأظّن  م�شاعف،  نحو 

لتتنّف�ض، يف الثامنة وع�رس دقائق؛ منهمكة بحّك 

جلدة ال�شامواه، واأظّن اأين اأراها بطرف ل�شانها بني 

ع�رسة  الثانية  قبيل  حزم،  يف  املزمّمَتني  �شفتيها 

بقليل.   

واأنا  اأحّدق  كنُت  خيايل.  تدّمر  املنزل  هذا  حكاية 

نعم،  بعملي.  اأحلم، مما جعلني غري مبال  يقظان 

�رسُت ل مباليًا. كنُت اأترك اأفكاري تتداعى غالبًا. 

املرفوعة.  الق�شايا  حافظة  ن�شيُت  يوم  وذات 

امل�شتك�شف.  موؤ�ش�شة  مدير  بايل حنق  �رسفُت من 

قال  ال�شخط.  من  يرجتف  كان  يطلبني؛  فاأر�شل 

الق�شايا  ن�شيت  اأنك  �شمعُت  »جرابوف�شكي،  يل 

ولأين  جرابوف�شكي«.  يا  اأوامر،  الأوامر  املرفوعة. 

الرئي�ض  �شار  فقد  العنيد،  �شمتي  على  حافظُت 

اأ�شّد عنفًا. »جرابوف�شكي، يا مرا�شلة، اأحّذرَك. واأنَت 

تعرف اأن موؤ�ش�شة امل�شتك�شف ل ت�شتخدم موّظفني 
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�شخ�ض  عن  اآخر  مكان  يف  نبحث  قد  ائني. 
ّ
ن�ش

موؤّهل«. تطّلع يّف مهّدداً، ثم �شار اآدميًا فجاأة »هل 

ي�شغل بالَك �شيء؟« اعرتفُت ب�شوت خفي�ض »نعم«. 

�شاألني متعاطفًا »ماذا؟«، فهززُت راأ�شي. »هل يل 

اأن اأ�شاعدَك؟ قل يل ماذا مبقدوري اأن اأفعل«.    

هذا  �شيدي،  يا  اإجازة،  يومًا  »هبني  حييًا  �شاألته 

كّل ما اأطلبه«. فاأوماأ برحابة �شدر. »خال�ض! ول 

اأّي امرئ؛ ونحن  تاأخذ ما قلته بجّدية. قد يخطئ 

را�شون عنَك بدرجة كافية...«.   

نّط قلبي من الفرح. حدثت هذه املقابلة الأربعاء. 

اإجازتي.  كانت  اخلمي�ض،  التايل،  اليوم  ويف 

خّططُت لها. ا�شتقّليُت قطار الثامنة مرجتفًا، ب�شرب 

كانت  اجل�رس:  نعرب  ونحن  خوفًا  منه  اأكرث  نافد 

القطار  ا�شتقّليُت   .
ّ
الأمامي الدَرج  تغ�شل  هناك، 

مبنزلها  ومررُت  كالينكاتن  من  عائداً  التايل 

حوايل التا�شعة: الطابق العلوّي، النافذة الو�شطى، 

ذلك  مرات  اأربع  وذهابًا  جيئة  ركبُت  الواجهة. 

بكامله:   
ّ
الزمني اخلمي�ض  جدول  فاأكملُت  اليوم، 

الطابق  واجهة  الو�شطى،  النافذة   ،
ّ
الأمامي الدَرج 

العلوّي، النافذة الو�شطى، العّلية، الغرفة الأمامية. 

 باملنزل للمرة الأخرية يف ال�شاد�شة، راأيُت 
ّ
واأنا اأمر

 منحن يحفر بتوا�شع يف احلديقة. اأما 
ّ

ج�شم �شاب

تراقبه  فكانت  النظيفة،  الدمية  حا�شنة  الطفلة، 

كال�شجينة. ومل تكن املراأة باملنظر...     

قبل  م�شت،  ع�رس  �شنوات  من  حدث  كّله  هذا  لكن 

يا  بالقطار.  ثانيًة  اجل�رس  عربُت  اأيام  من  احلرب. 

يف  القطار  اأ�شعد  واأنا  اأفكاري  �رسدت  كم  اإلهي، 

قطارنا  كان  برّمته.  الأمر  ون�شيُت  كوجن�شتات! 

الراين،  من  دنونا  وحني  نقل،  عربات  من  مكّونًا 

اإىل  النقل  عربات  خلدت  فقد  غريب:  �شيء  حدث 

عادّي،  غري  اأمراً  كان  اأخرى.  بعد  واحدة  ال�شمت 

عربة  ع�رسين  اأو  ع�رسة  خم�ض  من  كّله  فالقطار 

كان �شل�شلة من الأنوار تنطفئ واحدًة بعد اأخرى. 

قعقعة  من  نوعًا  مرعبة،  جوفاء  قعقعة  و�شمعنا 

على  ُتدّق  �شغرية  كمطارق  فجاأة  بدت  عا�شفة؛ 

اإىل  اأي�شًا  نحن  فخلدنا  نقلنا،  عربات  اأر�شية 

ال�شمت، وهكذا كان: ل �شيء، ل �شيء... ل �شيء؛ 

مل يكن هناك �شيء ميينًا ول ي�شاراً، فراغ مرّوع... 

ب�شعة  املع�شبتني...  الراين  �شّفتي  م�شافة  على 

التطّلع  على  اأحد  يجروؤ  مل  لكن  مياه،  قوارب... 

ل  �شيء،  ل  يدّوخني.  النظر  د 
ّ
جمر كان  بعيد:  اإىل 

الفاّلح  اأيًا كان! عرفُت ذلك من وجه زوجة  �شيء 

ي�شعل  بينما  ت�شّلي؛  فهي  ال�شامتة  البي�شاء 

الآخرون �شجائر باأيٍد مرجتفة؛ حتى الرجال الذين 

يلعبون الورق بالزوايا خلدوا اإىل ال�شمت...      

ثم �شمعنا مقّدم العربات العليا على الأر�ض ال�شلبة 

لقد  ذاتها:  الفكرة  جميعًا  لدينا  وكان  جديد،  من 

فعلوها. لو حدث �شيء للقطار، لقفز اأولئك النا�ض 

خارجني، لكننا كنا بالعربة قبل الأخرية، ونتيجة 

ذلك امل�شّبقة اأننا �شن�شقط تقريبًا يف النهر. الإدانة 

متالأ عيوننا، بل واأوجهنا ال�شاحبة. مل يكن اجل�رس 

املوؤّقت اأو�شع من م�شارات ال�شّكة احلديد؛ بل كانت 

امل�شارات يف احلقيقة هي اجل�رس، وقد تعّلق جانب 

عربة النقل خارج اجل�رس يف الف�شاء، وكان اجل�رس 

يرجّت كاأنه على و�شك اأن يقلبنا يف الفراغ...     

ة حدثت قعقعة اأ�شّد؛ �شمعناها وهي 
ّ
وعلى حني غر

قادمة قربنا، بو�شوح تام، ثم �شارت هذه القعقعة 

من  فتنّف�شنا  اأكرث،  مكينة  عميقًا،  عربتنا  حتت 

جديد وجروؤنا اأن ننتبه: هناك جنائن اخل�رسوات! 

اآه، ليبارك اهلل جنائن اخل�رسوات! واأدركُت فجاأة 

اأين نحن، ثم راح قلبي يخفق غريبًا كّلما اقرتبنا 

�شوؤال  غري  لدّي  يكن  فلم  اأنا  اأما  كالينكاتن.  من 

واحد: األ يزال ذلك املنزل مبكانه؟ ثم راأيته، اأوًل 

بني  املنترثة  الرقيقة  اخل�رسة  خاَلَل  بعيد،  من 

عّدة اأ�شجار يف جنائن اخل�رسوات، وكانت واجهة 

املنزل، ل تزال نظيفة، تقرتب اأكرث واأكرث. ا�شتوىل 

ذكرى  �شيء،  كّل  و�شفه.  ي�شُعب  اإح�شا�ض   
ّ
علي

ال�شنني الع�رس ال�شابقة وكّل �شيء كما حدث، احتدم 
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داخلي هياج م�شعور ل ميكن ال�شيطرة عليه. عندئٍذ 

ثم  عمالقة،  بخطوات  قريبًا،  مبا�رسة  املنزل  حّل 

تكن  مل  ل،   .
ّ
الأمامي الدَرج  تغ�شل  املراأة:  راأيتها، 

باحلركات  لكن  قلياًل،  اأثقل  اأ�شغر،  �شاقاها  هي، 

تدفع  وهي  املت�شّنجة  املندفعة  احلركات  نف�شها، 

راح  قلبي،  �شَكن  وذهابًا.  جيئة  التنظيف  خرقة 

قلبي يقي�ض الزمن. ثم اأدارت املراأة وجهها حلظة 

�شنوات  الع�رس  بنت  على  للتّو  فُت 
ّ
فتعر واحدة، 

احلانق،   
ّ
العنكبوتي امل�شغوط  بوجهها  وقتها؛ 

بغي�ض  حّد  اإىل  الفّظ  نوعًا،  الفّظ  وجهها  بتعبري 

ك�شالطة عفنة...   

وحينما �رسع قلبي يخفق ثانيًة، يف بطء، �شدمني 

اأن اليوم كان اخلمي�ض... 

هام�ش:

�شّتى:  اأنواع  يف   )1985 ـ   1917( بول  هرني�ض  الأملايّن  الأديب  كتب 

الرواية، الق�شة الق�شرية، ال�شعر، فا�شتحّق جائزة جورج بو�شرن 1967، 

ي�شف  كان  التي اأّهلته عن جدارة لنيل جائزة نوبل يف الآداب 1972. 

ت�شتهدف  عميقة  اأخالقية  بروؤى  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأملانيا 

القيم املادية التي مّيزت املجتمع الأملايّن بعد احلرب. كان اأبوه جّناراً، 

اأ�شالفه من اإجنلرتا، هربًا من ا�شطهاد الكني�شة   
ّ
ونّحاتًا اأحيانًا، وقد فر

اإىل  ين�شّموا  مل  الذين  القالئل  من  بول  وكان  الرومانية.  الكاثوليكية 

»�شبيبة هتلر«. لكنه ُجرح اأربع مرات، ويف نهاية احلرب انتهى به احلال 

�شجينًا يف مع�شكر بفرن�شا.     

بداأ هرني�ض بول حياته الأدبية يف �شبابه �شاعراً، ثم كاتب ق�شة، حتى 

 اأخرياً على �شكل الرواية. وتدور رواياته حول ماآ�شي حياة اجلنود 
ّ
ا�شتقر

وطيلة  �شبابه  �شهدها يف  التي  وال�شطهاد  العنف  واآيات  احلرب،  طيلة 

احلياة  واقع  ف  يو�شّ راح  الدودة،  وداأب  ال�شقر  بعني  الع�شكرية.  خدمته 

املعا�رسة يف املجتمع الأملايّن ما بعد احلرب. وقد �شاد زعم يف بداية 

�شتينيات القرن 20 اأن هرني�ض بول تعامل غري ذات مرة مع املخابرات 

اإىل  اإ�شافة  وفاته،  حتى  �شيا�شيًا  نا�شطًا  ظّل  لكنه   ،)CIA( الأمريكية 

تدري�شه يف جامعات اأملانيا، وجامعات اأُخر.

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

218

من اأعمال الفنان حممد �شمل- ُعمان  



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

219

 ، ال�شغرية  البلدة  تلك  اأر�ض  قدماه  وطئت  حني 

املجاورة للجبل . كانت ال�شم�ض قد غربت ، والطرقات 

املت�شعبة بداية ليل طويل ، واخلريف الباهت احلزين 

ف�شاءات ممتدة ال�شحوب.

ل اأحد يعرف من هو هذا املت�رسد ؟ ول من اأين جاء؟

اأنه رجل جتاوز ن�شف   ، يعرف عنه  الذي كان  كل 

وانه   ، �شاب  بحيوية  يتمتع  اأنه  بيد   ، بقليل  القرن 

انحدر من اجلبل املجاور للبلدة .

ا�شمه  )اأيوب(  قالوا: - » هو لي�ض  ا�شمه وهو  حتى 

احلقيقي » . نام على طرقات الليل ، افرت�ض الأر�ض 

تلحّف اخلريف ، تو�شد الغبار . 

)اأيوب( هل لك ن�شيان اجلبل ، ؟ حني �شجيج ال�شم�ض 

يرميك ب�شخب �شياطه احلادة ، وحني الربد يندغم 

 ، مريب  ذئبا  الف�شاء  حني   ، احلائر  خافقك  يف 

والدروب   ، باللعنات  متطرك  الهالمية  والأ�شباح 

اللزجة تتقيوؤك جثة متحركة يف مغارة رطبة .

هل هذه الطرقات يف هذه البلدة اأرحم من اجلبل ؟ ( 

ق�شوة العزلة ومرارة الأيام اأيقظا يف اأعماق  ) اأيوب( 

رغبة العمل ، فامتهن عدة مهن وفرت له ك�رسة خبز 

البلدة  فندق  يف  بائ�شا  ونوما   ، رديء  تبغ  وعلبة 

الوحيد.

نا�شية  على  ال�شباحات  اأوىل  يف  يقف  )اأيوب( 

ر�شيف ال�شارع العام ،مع ثلة عمال يقتاتون ال�شرب 

والنتظار املر . 

حّمام  لديه  كان  فمن  انتظاره  ليطول  )اأيوب( 

ت�شليح  اأراد  ومن  بـ)اأيوب(  فعليه  جماريه  متعطلة 

الأبواب اأو النوافذ فعليه  بـ ) اأيوب( .

ببحة  م�شوب  ب�شوت جبلي  يغني  يعمل  كان وهو   

حزن . ومن جرب اأن ي�شاأله عن ما�شيه اأو ما �شابه  

تهرب بكيا�شة وروى له طرفة . 

اإثر �شنة اأو اأقل حتول ) اأيوب ( اإىل مالك ملحل �شغري 

ي�شنع فيه التوابيت ، ومع مرور الزمن اأ�شبح يجيد 

�شنع التوابيت متاما . بع�ض الأحايني يطالبه ذوو 

ي�شنع  كثرية  واأحيانا   ، للتابوت  مبقايي�ض  امليت 

مليت  منا�شبة  يعتقدها  مقايي�ض  �شمن  بع�شها 

 ، �شوداء   ، بي�شاء  باألوان  بع�شها  يغطي   ، طارئ 

اأ�شاه  من  بع�شا  فيها  ينفث   ، رمادية   ، خ�رساء 

املثقل باجلموح . 

ال�شيف رطب وحرون ، يف الظهرية يغفو داخل اأحد 

التوابيت اإغفاءة م�شطربة ، ين�شله منها وقع خطى 

الن�شاء العابرات ، يرفع راأ�شه قليال يتاأملهن ومي�شي 

 ، التوابيت  بتاأمل  الن�شغال  ، يعاود  لفافته  يف مج 

�شخب  ن�شيج  يتعاىل  ثم   ، واألوانها  اأمكنتها  يبدل 

روحه ب�شمت �شاعدا باجتاه ما .

كان يدرك اأن هذا الن�شيج �شعودا يناديه واأنه رمبا 

لن يتوقف ، فيبدو كاأنه منذور لده�شة الت�شاوؤل ، عن 

الذين كانوا ثم تواروا ، بعد اأن بعرثهم زحام الوقت 

، وتناهبت العوا�شف بقايا مالحمهم ؟ 

يثري  البلهاء  توابيته  اجللو�ض معه بني  بات  وكيف 

املخت�رسة   بالتحيات  فريمونه   ، البلدة  اأهل  فزع 

ومييطون بوجوههم . 

على  العتيق  اخل�شبي  الباب  عفان  يغلق  غروب  كل 

�سرداب

 الأمنيات

 اأحمد ع�ساف 

قاص من سورية  



التوابيت ، ومي�شي يعرب دروب الليل الفارغة اإل من 

اجلرذان والغبار ، مهموما مثقل اخلطى ك�شري الفوؤاد 

، يدخل غرفته املجاورة للمقربة . وحيدا اإل من ظله 

املهاجرة  الطيور  ، حتى  رويدا  رويدا  يتوارى  الذي 

ليال تعرب �رسدابه دون نعيب اأو هديل �شمت جارته 

املقربة يزيده بوؤ�شا وياأ�شا ووح�شة وعزلة مدمرة .

ينعم  هنا  من  معظم  اأيوب(،  )يا  اأنت  )وحيد 

بالطماأنينة ، الأموات يغفون برقاد مريح ، والأحياء 

متنحهم  العذبة  والقبل   ، اأرجواين  بقمر  يحلمون 

الدفء ، وحدك )يا  اأيوب ( عامل من ازدحام الوح�شة 

بوابة  اأمام  منهمر  نزفك   ، املتقطع  والهذيان   ،

مو�شدة فالعق جراحك وحيدا ( . 

و�شط وحدته املروعة تلك يبحث ) اأيوب ( عن وليف 

اأي وليف ،  كلب ينبح ، هرة متوء .. تغري اإيقاع قلبه 

املهدود من التعب ، اأو �شوت اإن�شان ما  ، قد ين�شله 

من هذياناته ، اأو يوقظه من كوابي�شه . 

التوابيت  لبيع  ل  املوتى  عدد  زيادة  )اأيوب(  يود 

ولحبا يف موت النا�ض، بل لأن فر�شته الوحيدة يف 

ال�شري مع اجلنازات  ، كانت يف  النا�ض  اإىل  التحدث 

حيث يفتعل الأ�شئلة كاأن يقول : - »هل كان املرحوم 

يعاين من مر�ض ما ؟ ...، كم لديه من الأولد ؟ ... «.

، وهو يكابر يف  اإليها  اأحد يدعوه  الأعرا�ض فال  اأما 

لروؤية  اجلارح  �شوقه  رغم   ، دعوة  دومنا  الذهاب 

اأو   ، بادلته �شحكة  اإذ رمبا  اأردافها  تهز   ، ما  امراأة 

ابت�شامة ما . 

ذراعك  لو�شدتها   ، اأيوب  يا  الآن  معك  امراأة  اأن  )لو 

ودفنت  بعمق  وقّبلتها   ، احلكاية  عليها  وق�ش�شت 

 ، ، ورمبا �شحكت طويال  راأ�شك يف �شدرها وبكيت 

والأمان  الدفء  رقة  متنحك   ، امراأة  اأيوب  يا  امراأة 

لعبة  ، تهبك متعة  به  ، تعيد خلافقك بهجة احلبور 

احلياة ، وتنهي خيبة ال�شحوة من رجفة ليلية تاأتيك 

مرة اأو مرتني يف الأ�شبوع ، تطلي جدران  �رسدابك 

، تعيد حللقك طراواته ب�شهد  املعتم بابت�شامة ندية 

ر�شابها ( .

تنهد ... امراأة ...، ؟ تناول كوب ماء، خل�شة انتف�شت  

اأو�شاله اأو كادت .

روؤيته  فتذكر  )ليلى(،  الأرملة  �شورة  داهمته  بغتة 

اأيامه الأوىل يف هذه البلدة ،  .. ، حني كان يف  لها 

وكان قد ذهب لإ�شالح باب بيتها اخل�شبي العتيق 

اأنا   ، اإ�شالحه  اأن حتكم  »اأرجو   - : له  حينها قالت 

امراأة وحيدة يا اأيوب ، والدنيا خوانة« . 

اأقراأ لك  : - » تعال  ثم قدمت له كوب �شاي وقالت 

اإل   ، الرجال  اأكف  اأقراأ  ل  اأين  الرغم من  ، على  كفك 

اأكف الن�شوة ، تعال لنجرب ) الودع («  . 

باأ�شابعها الناعمة رمت حبات )الودع( فوق الب�شاط 

الأحمر ، وانبعثت رائحة البخور املمزوج بوريقات 

الدفلى الياب�شة ، وراأت ما راأت ، لكنها اأبت اأن حتدثه 

عن جنمة قلقة يف �شماء حياته ل تاأفل اأبدا .

 ، غاب  والآخر  ذاكرته  يف  علق  ماقالته  بع�ض 

 ، احلنطي  )ليلى(  وجه  )ليلى(  �شوت  اأن  الأهم  لكن 

بعينيها  املم�شوقة  قامتها   ، املميزة  �شوتها  بحة 

من   ، اليومي  �شبه  مرورها  تذكر  ثم   ، ال�شوداوين 

حياء  خلف  متوارية  براأ�شها  متيل  حني  اأمامه 

غام�ض .

 ، لذلك  انتبه  مل  »كيف   -  : وغمغم  كثريا  ذاته  لم 

�شتوافق   ، الزواج  اقرتاح  �شباحا  �شاأجرب  ح�شنا 

حتما ، هي امراأة وحيدة واأنا رجل وحيد« .  

دب خدر هادئ عذب يف ج�شده ، خدر مل ياألفه من 

قبل.

حلم  اأعذب  احللم  ذاك  كان   ، ونام  احللم  احت�شن 

زبد  من  اأحالمه  كانت  م�شى  فيما   ، معه  يند�ض 

و�رساب وخيبات ، وطيور مهاجرة جلهات جمهولة 

كما  رتيبة  اأو  ثقيلة  الليلة  هذه  لي�شت   . العناوين 

اعتاد عليه من ليايل �شابقة ، ولي�ض ثمة ما ي�شتدرج 

فيها  ينام  التي  الوحيدة  الليلة  لّعلها   . الكوابي�ض 

قدميه  بها  وطاأت  التي  الأوىل  اخلطوة  منذ  بعمق 

اأر�ض هذه البلدة .

يف ال�شباح قرعوا بابه ، قرعوه طويال ، ثالثة رجال 
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طوال ، ف�شوا بكارة حلمه اليتيم ، �شلبوه لذة الرقاد .

هذا  اإىل  تنام  اأن  عادتك  لي�شت   «  -  : اأحدهم  قال 

الوقت يا ) اأيوب ( ، اأم�ِض معنا نريد تابوتا .

همهم ) اأيوب ( : » من الذي مات هذا ال�شباح ؟« 

طلب  وهكذا  امليت  عن  ي�شاأل  يكن  مل  م�شى  فيما 

ليهزه ، اإل انه حينها ويف تلك اللحظة �شعر ب�شاطور 

حاد ي�شطره �شطرين .

اأيوب  يا  »هيا   -  : الثالثة  قال  متحد  �شبه  ب�شوت 

نريد تابوتا لليلى«. 

: - »ل ..ل.ي... ى« . وبالكاد رمى ج�شده على اجلدار 

، وانهمر من عينيه الدمع حارقا .. حادا .. خمذول ، 

ناح طويال فاأثار ده�شتهم .

) اأيوب اأيها الغريب .. الطريد .. املن�شي ..  املهزوم .. 

املاأزوم ، لي�ض لك اأي �شيء يف هذا العامل ولن يكون 

، حتى توابيتك لي�شت لك . ( 

ب�شعوبة اجته نحو املحل ، حمل فجيعته ، وتال�شي 

رمقه الأخري ، وبدا كاأنه واقف على برزخ الروح . 

التابوت كان  ليلى يف  اأنهم حني حاولوا و�شع  اإل 

التابوت حمكم الإغالق ومن جميع اجلهات .    
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 » اجِر...اجِر ...اجِر... باأق�شى �رُسعة«.

يلتِفت وهو يرك�ض مثل َظبي ُمطاَرد. كلماته، املقطوعة 

ب�شبب الّلهاث، تتبّدد يف الهواء قبل اأن ت�شل اإىل الأذن. 

هو  فقط.  يده  حركات  من  يقول  اأن  يريد  ما  يف  اأخّمن 

يعرف اأّنني لن اأ�شتطيع الّلحاق به. ومع ذلك اأبذل كّل ما 

اأملك من قّوة يف الرك�ض حّتى ل يغيب عن نظري. يجري 

اأحد ا�شتطاع من قبل جماراة  اإثره. ل  ب�شال�شة واأنا يف 

اإيقاعه الر�شيق واملتحّكم فيه بخّفة ولياقة عاليتني. اإنه 

اأّي كان،  اأمر لي�ض يف مقدوري طبعًا ولي�ض يف مقدور 

وهو يعرف ذلك جّيداً.

احليل  بع�ض  على  اأتعّرف  اأن  البداية  يف   
ّ
علي كان 

يبدو  كان  هو  زائف.  تعّلم  يف  اأ�شقط  ل  حتى  ال�شائعة، 

التعّلم.  هذا  ملثل  ال�شتعداد  اأمّت  على  اأنني  من  واثقًا 

اأخفي  اإيّل، فقد كنت �شبوراً ومتعاونًا ول  اأما بالن�شبة 

الفن/اللعبة  هذا  واأ�شول  بقواعد  الت�شّبع  على  اإ�رساري 

اجلديد)ة(، مهما كّلف الأمر. 

 بع�ض الفتور، كان ل يّدخر حما�شًا 
ّ
اأحيانًا، مّلا يرى علي

لت�شجيعي بكلمات قوّية. لكّنه نادراً ما يفّوت اأقّل فر�شة 

على  عاٍم  ب�شكل  تقوم  »الباركور«  فل�شفة  باأن  ليذّكرين 

على  الختفاء  لعبة  ت�شبه  كاملة،  َقَدرية  لعبة  ت�شّور 

 - ال�شم  هذا  واإن  املوت.  من  الهروب  لعبة  اأو  امل�رسح 

الذي �شار معروفًا الآن -  ل يعني حرفّيًا امل�شار بقدر 

ما يعني الهروب من امل�شار. نوع من الريا�شة العقلية 

داخل  الواقع  من  فرار  ج�شدية.  ريا�شة  تكون  اأن  قبل 

الواقع، وجتاوز لعوائق املادة مب�شاعدة املادة نف�شها.

كان يقول يل اأي�شًا باأن »الباركور« فّن قتايل من فنون 

يتطّلب  قواعد �شارمة.  وله  مدرو�ض  احل�رسية،  الفرجة 

مهارة فائقة وخماطرة بال حدود. مُيار�ض يف وا�شحة 

اخرتاق  الوحيد  وهدفه  الظالم،  جنح  حتت  اأو  النهار 

املجال طوًل وعر�شًا بال توّقف. فتُح جرٍح �شغري يف هذا 

العمراين امل�شّمى مدينة، بنقو�شها وتطريزاتها  القما�ض 

واأنفاق  وحدائق  وقناطر  وعمارات  بيوت  من  الغبّية 

و�شاحات واأبراج ودروب واأزقة و�شوارع، والت�شّلل اإليها 

خفية، ثم اجلري باأق�شى �رسعة بني م�شامها وخيوطها، 

حتتها  من  وجوارها،  عربها  اأدناها،  اإىل  اأق�شاها  من 

ومن فوقها، على الي�شار وعلى اليمني، واإعادة خياطتها 

قدرها  حتيك  ر�شيقة  اإبرة  مثل  اجلهات،  كّل  من  ثانيًة 

لكنها  �شعبة  انزياحات  عرب  تامة،  بحّرية  اخلا�ض 

ممكنة، للو�شول يف النهاية اإىل نقطة جناة موؤقتة، لن 

تكون �شوى حمّطة لهروب جديد.

�شيُّجت حديثًا  لقد  الغابة.  اإىل م�شارف  �شبقني  قد  كان 

�شّيق  ممّر  با�شتثناء  مرتان،  علّوه   
ّ
ا�شمنتي بجدار 

كان يجري  الّزوار.  و�شيارات  دراجات  لعبور  �ض  خم�شّ

اأو�شع.  �شارت  وبينه  بيني  وامل�شافة  كبرية  ب�رسعة 

بالكاد ا�شتمّر عالقًا يف جمال ب�رسي. 

من بعيد راأيته يرتك املمّر على الي�شار ويّتجه مبحاذاة 

ال�شور على اليمني، ثم يتوّقف اأمامه يف انتظار اأن األتحق 

به. ما هي اإل ثوان حّتى و�شلت. كان ل�شاين متدلّيًا من 

�شّدة التعب واأنفا�شي مقطوعة، وكانت عيناي ت�شبحان 

يف عَرق غزير ودّقات قلبي تت�شارع بعنف، كاأنه �شُيغمى 

 يف اأّي حلظة.
ّ
علي

اأخذ نف�شًا عميقًا ثم التفت اإيّل: » هل ترى هذا ال�شور؟ اإنه 

قفزة حّرة

فـي الفراغ

 جنيب مبارك

كاتب من المغرب



حاجزنا الأّول«.

احلاجز الأول: قفزة القّط

نتعّلم  الطفولة  يف  نهرب.  كيف  نتعّلم  بالّتدريج  قال: 

نتعّلم كيف نهرب  املراهقة  الق�شم. يف  كيف نهرب من 

النا�ض.  من  نهرب  كيف  نتعّلم  الكهولة  يف  البيت.  من 

ثّم يف النهاية، يف فرتة متقّدمة من العمر، نتدّرب على 

الهروب من العامل الكبري. لهذا ال�شبب، نحن جميعًا يف 

قفزة  نقفز  كيف  باأخرى،  اأو  بطريقة  تعّلمنا،  الطفولة 

القّط. 

التي  بال�ّشهولة  لي�شت  لكنها  فعاًل،  جميلة  قفزة  اإنها 

نت�شّور، رغم اأنها ل تتطّلب تركيزاً كبرياً اأو ر�شاقة عالية، 

واإمّنا فقط رغبة جاحمة يف الت�شّلق اخلاطف واملباغت 

بحركة واحدة. اإنها اخلطوة الأوىل التي يتعّلمها الطفل 

اإن�شانًا قادراً  اأن ي�شري  لت�شتيت اخلوف ومراوغته، قبل 

على النطالق يف هروب منّظم، م�شرت�شل وطويل. 

بحي  �شغرية  مدر�شة  يف  العمر،  من  ال�ّشاد�شة  يف 

»باريو مالقة« تعّلمُت لأّول مّرة قفزة القّط. كان ق�شمنا 

معّلمتنا  وكانت  تلميذاً،  و�شّتني  �شّتة  ي�شّم  الّتح�شريي 

�شّيدة يف الثالثينيات، نحيفة بوجه �رّسير يتو�ّشطه اأنف 

نحن  لأمثالنا  تبدو  جّداً،  طويلة  قامة  وذات  معقوف، 

ال�شغار عمالقًا �شخمًا، ي�شتطيع متى �شاء اأن يلم�ض اأّي 

مو�شع من ال�ّشقف ب�شهولة. 

والّتنكيل  العقاب  تنزيل  يف  غريبة  اأ�شاليب  لها  كانت 

طقو�شها  متار�ض  رقيب.  اأو  ح�شيب  دون  من  بالتالميذ، 

جفن.   لها  يرّف  اأن  دون  ذلك  لها  راق  متى  التعذيب  يف 

مثاًل، كانت تتفّن يف ر�شم خّط بالّطب�شور على منت�شف 

اأن  العقوبة  �شُينفذ  الذي  الّتلميذ  من  وتطلب  ال�شّبورة، 

يقرف�ض على الأر�ض ويديه اإىل اخللف. وبع�شا �شميكة، 

يديه  على  تهوي  الغليظة،  الهاتف  كابالت  من  مقطوعة 

بقوة هائلة، فينتف�ض �شارخًا وقافزاً اإىل الأعلى، حماوًل 

الو�شول اإىل اخلّط املر�شوم على ال�شبورة. فاإذا متّكن من 

واإذا  اليوم.  ة  ح�شّ من  تبّقى  فيما  �رساحه  ُيطلق  بلوغه، 

الّتعذيب  طق�ض  لئحة  على  و�شعه  يتّم  ذلك،  يف  ف�شل 

املوايل، والذي غالبًا ما يكون اأ�شّد ق�شوة من الأّول.

حني جاء دوري لتنفيذ العقوبة، قرف�شت حتت ال�شّبورة 

اأغم�شت  وخوف.  هلع  يف  املرتّقبني  للتالميذ  وظهري 

يدّي  على  الع�شا  هوت  حني  الأمل  �شّدة  من   
ّ
عيني

قفزت  الآخرون.  فعل  كما  اأ�رسخ  مل  لكّني  ال�شغريتني، 

اأ�شابعي  الأعلى حّتى مل�شت  اإىل  قفزة خاطفة ومرّكزة 

احلائط احلجري فوق ال�شّبورة، متجاوزاً اخلّط باأكرث من 

مرت تقريبًا، ومل اأ�شعر اإّل باأظافري تخم�ُض اجلدار العايل 

ب�شوٍت م�شموع. ثّم، بال�رّسعة اخلاطفة نف�شها، ا�شتويُت 

واقفًا على قدمي، مثل قّط ر�شيق، وكاأّن �شيئًا مل يحدث. 

كانت تلك اأّول قفزة نوعّية يف حياتي. 

عليه،  اأقدمُت  مّما  امل�شكينة،املذعورة  املعّلمة  لأن  ذلك 

التعذيب.  من  تي  ح�شّ لآخذ  ا�شمي  على  تنادي  تعد  مل 

 من اإجناز 
ً
 من العقوبة، مثلما �رسُت معفى

ً
�رسُت معفى

كاّفة الدرو�ض طوال العام، حّتى �شار التالميذ اخلم�شة 

وال�شّتون يف ق�شمنا، مثل باقي تالميذ الأق�شام الأخرى، 

يلّقبونني بـ»قّط ال�ّشيطان«.

رمّبا كنُت طفاًل حمظوظًا فعاًل، لأيّن مل اأكن مطالبًا بتعّلم 

اأقراين يف املدر�شة،  اأّي �شيء على الإطالق مما يتعّلمه 

با�شتثناء �شيء واحد: القفز على الأ�شوار.

احلاجز الثاين: قفزة القرد

دائمًا.  �شقوط  عود  وال�شّ اأحيانًا،  �شعود  ال�ّشقوط  قال: 

الّنهائية من الإعدادية،  ال�شنة  واأنا �شخ�شيًا �شقطت يف 

مّما ا�شطرين لتكرار ال�شنة، ب�شبب قفزة �شخيفة.  

كل  من  الّثانوية  يطّوق  الكبري  ال�ّشور  كان  البداية،  يف 

اجلهات. لكننا مبجرد اأن عدنا من عطلة ال�شيف وجدنا 

�شورا جديداً يخرتق منت�شف ال�شاحة. مّت بناوؤه ليف�شل 

د�ّشنوها  التي  اجلديدة،  الإعدادية  عن  القدمية  الثانوية 

حديثًا كي نق�شي فيها مو�شمنا الأخري.  

نحن  لدينا  بالغًا  ا�شتياء  اآنذاك  ال�شور  هذا  اأثار  لقد 

مّرت  اإن  وما  الأ�شاتذة،  بع�ض  لدى  وحتى  التالميذ، 

اأ�شابيع قليلة حتى اأطلقنا عليه ا�شم »جدار برلني«، وهو 

من  قليلة  اأ�شهر  قبل  فعليًا،  انهار  قد  كان  الذي  اجلدار 

ذلك العام.
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عند كّل فرتة ا�شرتاحة بني الّدرو�ض، كّنا نت�شّلق اجلدار، 

موقعنا  ومن  عليها.  وجنل�ض  املهرتئة  دفاترنا  نفرت�ض 

اجلميالت،  الثانوية  فتيات  �شيقان  على  نتفّرج  ذلك، 

البي�شاء  وقم�شانهن  الأنيقة،  الزرقاء  ببدلتهن 

تندلق عليها ربطات عنق رفيعة، وهن  اّلتي  النا�شعة، 

كانت  املتح�رّسة.  اأنظارنا  حتت  ويت�شاحكن  يتم�ّشني 

ات �شعورهن  اأي�شًا تثرينا �شدورهن البارزة قلياًل وق�شّ

اجلميلة، لأّن وقتها مل تكن مو�شة احلجاب قد انت�رست 

كّنا  امل�شاهد،  هذه  غياب  يف  لكن  املدار�ض.  يف  بعد 

نكتفي فقط مبتابعة مباراة يف كرة القدم اأو كرة ال�شلة 

خالل ال�شاعات الفارغة.

ب�شبب هذه اجلل�شات املمتعة فوق ال�شور، اأحببُت عن بعد 

فتاة جميلة تدر�ض يف ال�شنة الأوىل ثانوي. ولأنها اأكرب 

مني �شنًا، ويف�شل بيننا يف امل�شتوى عام درا�شي كامل، 

مثلما �شار يف�شلنا جدار متنٌي من الإ�شمنت، فقد اّتخذ 

َكَلفي بها نوعًا من امل�شافة اخلجولة، رغم اأّنها كانت ل 

تخفي اهتمامها بي اأو بوجودي. تاأتي يوميًا، يف فرتة 

مبحاذاة  �شديقتها  مع  الّتن�ض  لتلعب  ذاتها،  ال�شرتاحة 

املكان الذي اأختاره عادة للجلو�ض. 

يف تلك الأّيام، كنُت قد �رست م�شهوراً بقفزتي اجلديدة 

موقعي  واأُثّبت  ومهارة  بخّفة  عاليًا  اأقفز  واملبتكرة. 

فتاتي  ملفاجاأة  م�شتعّداً  لأكون  ال�ّشور،  حافة  على 

القرد«،  »قفزة  ي�شّمونها  زمالئي  كان  و�شولها.  قبل 

ومل  حقيقي،  �شامبانزي  قفزة  ت�شبه  فعاًل  كانت  لأّنها 

بحركة  تتّم  قفزة  لأّنها  ثّم  تقليدها.  ي�شتطيع  اأحد  يكن 

واحدة، وُت�شتعمل فيها اأ�شابع يد واحدة، حلفظ الّتوازن 

والّتاأرجح بر�شاقة على طول ال�شور. 

يف  العجيبة  املوهبة  هذه  لدّي  اأن  الفتاة  اكت�شفت  مّلا 

فراء  القفز، �شارت تتعّمد يومّيًا اأن ترمي كرة التن�ض ال�شّ

الآخر  اجلانب  على  ظهري  خلف  لت�شقط  غرية،  ال�شّ

ل�شرتجاعها  اأقفز  كنُت  ت�شقط،  ما  ومبجّرد  ال�شور.  من 

ب�رسعة الربق. 

املم�شكة  يدي  انزلقت  اجلريئة  القفزات  تلك  اإحدى  يف 

بالكرة من حافة ال�شور، فاختّل توازين و�شقطت م�شطدمًا 

الفتاة. وفيما كنُت  قليلة من  اأمتار  ُبعد  بالأر�ض، على 

الأمين  �شاعدي  انك�رس  فقد  الأمل،  �شّدة  من  واأتاأّوه  اأتاأمّل 

ب�شوٍت م�شموع، راأيت الفتاة ت�رسع اخلطو يف اجتاهي. 

اعتقدُت يف البداية اأنها فزعت اإيّل لتطمئّن على حالتي اأو 

لتقّدم يل م�شاعدة. لكن ما حدث كان مفاجئًا. جتاوزتني 

راجعة  واأقفلت  بهدوء،  التن�ض  كرة  والتقطت  بالمبالة 

بحركة  التفتت  تن�شحب،  كانت  وفيما  اأتت.  حيث  من 

مباغتة ونطقت جملة واحدة بنربة �شاخرة: 

- والآن، عاجلها بالّدواء الأحمر.

حل�شن احلّظ مل اأعمل بن�شيحتها كما ينبغي، ل ماّديًا ول 

معنويًا. اأنهيُت ال�ّشنة بجبرية ثقيلة من اجلب�ض م�شدودة 

يف  الي�رسى  اليد  ا�شتعمال  �شعوبة  وب�شبب  عنقي.  اإىل 

الكتابة، مل اأجتز المتحان املوّحد. اأّما الفتاة، فلم اأرها 

بعد تلك ال�ّشقطة الّنكراء اإىل يومنا هذا.

احلاجز الّثالث: قفزة الكينغ كونغ

قال: مّلا بلغُت اخلام�شة والع�رسين تعّلمُت قفزة »الكينغ 

فوق  تتّم  لكنها  القرد،  قفزة  كثرياً  ت�شبه  وهي  كونغ«. 

حواجز ق�شرية وعري�شة ن�شبّيًا، مثل املوائد والطاولت 

واملكاتب. 

العامة  باملكتبة  ًا  خا�شّ حار�شًا  اأ�شتغل  كنُت 

واملحفوظات، باأجر هزيل جّداً ل يغّطي م�شاريف احلياة 

اإىل اآخر ال�شهر. وكنت مكّلفًا بحرا�شة قاعة املطالعة، رغم 

يف  واحد  كتاب  قراءة  اأمَتمُت  اأن  قّط  يل  ي�شبق  مل  اأّنني 

حياتي. بل كنُت اأ�شتغرب دائمًا لهوؤلء الّزوار املواظبني، 

اجلرائد  ملطالعة  و�شوب  حدب  كّل  من  ياأتون  اّلذين 

واملجاّلت والكتب القدمية، وقد ا�شفّرت اأوراقها وتاآكلت 

بفعل الزمن والعّث والرطوبة. ُترى، ما اّلذي يجدون فيها 

مثرياً وجديراً بالهتمام اإىل هذا احلّد؟ 

القاعة،  ب�شبب امللل، ورمّبا اجللو�ض طوياًل بجوار باب 

عدداً  اأت�شّفح  اأن  الباردة  امل�شاءات  اإحدى  يف  قّررت 

كان  الطاولة.  على  اأحدهم  ن�شيها  فرن�شية  جمّلة  من 

يتعّلق  ور،  ال�شّ من  ا�شتنتجت  ما  ح�شب  املو�شوع، 

�شور  املعروفة.  الّريا�شات  من  اأّيًا  ُت�شبه  ل  بريا�شة 

واأماكن  اأو�شاع  يف  يقفزون  و�شّبان  ملراهقني  غريبة 
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خمتلفة: قفزات فوق اأ�شوار وجدران و�شياجات، واأخرى 

فوق حواجز خ�شبية، �شالمل، مقاعد يف حديقة، وثالثة 

من فوق �شطوح املنازل والعمارات...اإلخ. 

�شورة  انتباهي  اأثارت  ور،  ال�شّ بني  اأتنّقل  اأنا  وفيما 

طاولة  فوق  من  الهواء  يف  يقفز  �شّني   مثل  يف  ل�شاب 

�شّف  يظهر  ورة  ال�شّ خلفية  ويف  بالكتب،  ُمزدحمة 

اجلانبني  وعلى  املماثلة،  الكبرية  الطاولت  من  طويل 

تقف رفوف خ�شبية حتتوي اآلفًا من الكتب. ل �شك اأنها 

تبدو  لكّنها  الفرن�شية،  املدن  اإحدى  يف  عاّمة  مكتبة 

اأو�شع واأنظف من املكتبة اّلتي اأعمُل بها. توّقفت طوياًل 

عند هذه ال�شورة بالّذات، وت�شاءلت يف حرية: اإذا كانت 

كّل هذه احلواجز تبدو معقولة، فلماذا اإذن يقفزون فوق 

الكتب؟ هل ت�شلُح هي اأي�شًا حاجزاً للقفز؟

كنُت  ال�شورة.  هذه  ب�شبب  لأّيام  الّذهن  م�شّو�ض  بقيُت 

اأطالعها كّل ليلة يف ال�رسير قبل اأن اأنام. ويف ال�شباح، 

واأ�رسح يف خيالت عجيبة،  القاعة   
ّ
كر�شي على  اأجل�ض 

قفزة  كّل  م�شرتجعًا  بالكامل،  حياتي  م�شار  م�شتعر�شًا 

قفزتها منذ الطفولة، وكل حركة من حركاتها الر�شيقة، 

فيما عيناي تتاأّمالن كّل طاولة على حدة برتكيز �شديد. 

اأح�شُب ذهنيًا امل�شافة بني طاولة واأخرى، ثّم عدد القّراء 

اجلال�شني، واأنتهي بعدد الكتب فوق كّل طاولة.

باملكتبة،  العاملني  باقي  ان�رساف  بعد  امل�شاء،  ذلك 

اأ�شمن  كي  الأبواب،  يقفل  من  اآخر  اأكون  اأن  تعّمدُت 

عند  وقفُت  الوقت.  لبع�ض  املطالعة  بقاعة  الختالء 

املدخل، وبداأت اأقوم بحركات ت�شخينية �رسيعة، قبل اأن 

اأنطلق كال�ّشهم نحو اأّول طاولة. جتاوزتها بنّطة واحدة، 

م�شتعينًا باليدين فقط. ثّم قفزُت فوق الطاولة الثانية، 

فالثالثة، وباقي الطاولت اإىل اأن بلغت اجلدار املقابل. 

بهذه  كّلها  جتاوزها  من  اأمتّكن  اأن  غريبًا  يل  بدا  لقد 

كتابًا  اأمل�ض-  حّتى  -اأو  اأُ�شقط  اأن  دون  من  ال�شهولة، 

واحداً من الكتب الكثرية املتكّد�شة فوق بع�شها. 

الّلعبة  هذه  اأدمنُت  حّتى  قليلة  اأ�شابيع  مّرت  اإن  ما 

اجلديدة امُل�شلّية. كنُت اأقفز فوق الكتب كّلما �شنحت يل 

هذه  اإحدى  يف  لكّني  اجلميع.  يغادر  اأن  بعد  الفر�شة، 

احتكاك  ب�شبب  الأر�ض  على  كتابًا  اأ�شقطُت  القفزات، 

الأر�ض،  اأ�رسعُت لتناوله من  طفيف مع احلذاء.  وحني 

وهممُت بو�شعه على الطاولة، دفعني الف�شول لأت�شّفح 

اإىل  معي  اأجلبه  اأن  قّررت  ثوان،  بعد  يحتويه.  ما  قلياًل 

اأنهيُت  الّليل،  من  متاأّخر  وقت  يف  بعد،  فيما  ثّم  البيت. 

قراءته دفعة واحدة. 

اإىل  الغالف  من  اأقراأه  حياتي  يف  كتاب  اأّول  ذلك  كان 

الغالف. وكان عنوانه طريفًا حّقًا: »خّفُة الكائن اّلتي ل 

حُتتمل«.

احلاجز الأخري: قفزة ُحّرة يف الفراغ

الأبدي؟  العود  ُي�شبه  الباركور  اأن  معي  ترى  األ  قال: 

كثري  يف  قفزَت  اأن  �شبق  حياتك  باأن  الإح�شا�ض 

املعقولة  احلواجز  اأنواع  �شّتى  على  تفا�شيلها،  من 

واخلطرة،  ال�ّشهلة  واملفرو�شة،  املختارة  والاّلمعقولة، 

القفزة  نف�ض  تبداأ  دائمًا،  بالن�شيان.  تتذّرع  ذلك  ومع 

بنف�ض الطريقة يف كّل مّرة اإىل ما ل نهاية.

كّل  وخلود  احلياة،  خلود  عن  تعبري  خري  هو  الباركور 

حلظة من حلظاتها. اإنه قّمة الإيجاب يف نظرة الإن�شان 

للحياة. اإّل اأن القاعدة الأ�شا�شية التي يجب اأن يتبعها كّل 

عا�شق للباركور هي » اقفز بحيث ترغب يف القفز ثانية«. 

جميع  تنهي  اأن  بعد  ما،  يومًا  الفّن  هذا  �شتتقن  حني 

كان  مهما  حاجز  اأّي  طريقك  يف  يقف  لن  التدريبات، 

لي�ض  لأنه  يخيفك،  لن  املوت  م�شتحياًل. حّتى  اأو  �شعبًا 

�شوى قفزة حّرة يف الفراغ.  

على  املدينة.  يف  بناية  اأعلى  قّمة  اإىل  و�شلنا  قد  كّنا 

اأن  قبل  وحّتى  ال�ّشعادة«.  »عمارة  ُت�شّمى  بناية  �شطح 

قد  كان  كالمه،  به  اختتم  ما  على  تعليقًا  بكلمة  اأنب�ض 

عابراً  املقابلة،  البناية  باجّتاه  الهواء  يف  عاليًا  قفز 

فيه  تتقّدم  كانت  اّلذي  للمدينة،  الرئي�ض  ال�ّشارع  �شماء 

م�شرية حا�شدة جلحافل من ال�شباب العاطل. تتقّدم ببطٍء 

�شديد اإىل الأمام.
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اأمام  عينيه  يزر   ، ال�شوف  خيط  ليتدىل  اإ�شبعه  يفرد   

املغزل الدائر يف حركته الرتيبة ، يلمح حفيده قادما اليه 

بطاولة خ�شبية قدمية ومل يلبث اأن يركنها على امل�شطبة 

اأمام اجلد الذي ينهي لف املغزل وينحيه جانبا ، ي�رسع 

العجفاء  باأ�شابعه   ، القري�ض  باجلنب  اخلبز  تناول  يف 

ي�رسي  بالدفء  في�شعر  ال�شاخن  ال�شاي  كوب  يتناول 

الكوب  يف  ما  ينهي  اأن  اإىل  ر�شفاته  تتواىل   ، كفيه  يف 

فينه�ض م�شتندا على عق�شة عكازه املتني ويدخل البيت 

، يطالعه ابنه �شيد وهو يفتح باب احلو�ض للغنم والتيو�ض 

ب�شوته  وينهرها  بينها  فيدلف  اخلروج  عن  تك�شل  التي 

ال�شامرة  الظهور  ت�رسب  النا�شفة  وجريدته  الأج�ض 

�شخل خرج من احلظرية  اآخر  املتاأخر منها ومع  وته�ض 

يغلق بابها اخل�شبي املتهالك ، بعتاب يرمق كلبه الهزيل 

وي�رسب موؤخرته م�شتحثا اإياه على اللحاق به ..

ي�شري �شيد بجوار اأبيه العجوز و الغنم اأمامهما تثري زوبعة 

من غبار وبدون اأن يلتفت اإىل اأبيه يكز اأ�شنانه ويحادثه 

ب�شوت جهد لكي يخرج هادئا .. 

- نبيع الغنم ، غر�شي اأ�شقف البيت اجلديد بامل�شلح .. 

خطواته  يوا�شل  وهو  ح�رسة  يف  راأ�شه  العجوز  يهز 

الوئيدة..

- ونقعد من غري �شغل ..

ع�شاه  ففرد  اأبيه  من  اعتاده  الذي  بالرد  �شيد  يبايل  ل 

القويتني  ذراعيه  حولها  ولف  منكبيه  على  الطويلة 

تدور  الغنام  ومن�شور  القرية  خارج  اإىل  ال�شري  ووا�شال 

عيناه بني الأعمدة الأ�شمنتية املدقوقة يف الأر�ض فتغتم 

اخل�رساء  الأر�ض  باأطنابة  �رسب  الذي  للبوار  نف�شه 

وهاجمتها جحافل البيوت حتى اختنق من �شيق البلدة 

مترق  والعربات  الأ�شفلتي  الطريق  اإىل  �شائرين  يظالن   ،

الغنم ته�شها  الطريق وعربت  من حولهما فاقتن�شا خلو 

بني  �شيق  ف�شاء  ويف  الأخرى  الناحية  اإىل  �شيد   ع�شا 

املتناثرة  القليلة  احل�شائ�ض  ترعى  الغنم  انت�رست  بيتني 

هنا وهناك ..

 ، احلمارة   يركب  �شيد  بن  حم�شون  الولد  عليهما  يقبل   

ظهرها  على  من  ي�شحب   ، فينزل  وجده  اأبيه  من  يقرتب 

يجل�ض   ، الأر�ض  على  ويفرده  املرقع  ال�شوف  املفر�ض 

اإىل  �شيد  يذهب  بينما  حم�شون  يجاوره  الغنام  من�شور 

اجل�رس  من  املقابلة  الناحية  يف  املن�شوبة   ال�شقيفة 

ويتناهى  ال�شي�شة  مب�شم  مي�شك  اأبوه  يراه   ، امل�شفلت 

مل�شامعه قرقرة مياهها ال�شاخنة ، يدير وجهه اإىل غنمه 

التي تبعرثت يف كل مكان والكلب يالحق ال�شارد منها ، 

ي�شمت الغنام فيحرتم حفيده �شمته ، يق�شي الوقت يف 

ي�شحب جديا  املعارف  اأحد  يقبل عليهما   ، الغنم  مراقبة 

من قرنه ، يقرتب من الغنام فيلقي ال�شالم عليه ويجل�ض 

قبالته ..  

- غر�شي اأخ�شي اجلدي يا عم من�شور .. 

يلتفت العجوز اإىل حفيده حم�شون و ياأمره :  

- اطلع النخلة واقطع جريدة واحذر ال�شل .. 

جده  عينا   ، يحبها   التي  للهواية  فرحا  حم�شون  يهرول 

�شفته  وع�ض  جاره  اإىل  عنقه  لوى  ثم  ظهره   تراقبان 

النحيلة.. 

- بعت الفدان يا خمل�ض ؟!؟ 

لتكون  جهد  �شفراء  ابت�شامة  عن  ال�شاب  �شفتا  تفرت 

مر�شية..

- غ�شب يا عم من�شور، الولد غر�شه ي�شافر اإيطاليا  .. 

الغنـّـام

 اأمين رجب طاهر

 قاص من مصر 



- بعت الأر�ض لأجل تغّرب ولدك ، كان زرعها بدل �شفره 

وغربته يف بالد اهلل  .. 

يهم الرجل اأن يدافع فيتلعثم ل�شانه وينقذه من م�شقة الرد 

العجوز من  الغنام  ، يخرج  وبيده جريدة  قدوم حم�شون 

 �شغرية ي�شلح بها �شربا من 
)1(

بني طيات مالب�شه �رس�رسة

فخذه  ويرفع  امل�شتكني  اجلدي  خمل�ض  يقّرب   ، اجلريدة 

فكي  بني  اخل�شيتني  كي�ض  الغّنام  في�شع  عنه  كا�شفا 

اجلريدة ويطبق على اجللد فيطلق اجلدي ال�شغري ماأماأة 

ال�شيء  ذلك  من  يتخل�ض  كي  ب�شعف  ويعافر  ماألومة 

اجلريدة  تربط  الدربة  عركتها  التي  الغنام  اأ�شابع  لكن 

الق�شرية بحبل ليفي رفيع ثم يرتك اجلدي يرك�ض متعرثا 

نحو الغنم ، يتمتم من�شور ب�شوت م�شموع وهو يتح�ش�ض 

جرحا قدميا اأ�شفل عينه ..

اأنا واأبوك خ�شينا  اأ�شبحت باردة ، زمان  - حتى الغنم 

جديا ومن �شدة قوته ومعافرته،  قرنه انغرز يف خدي .. 

تالم�ض  حتى  الوراء  اإىل  راأ�شه  يريح   من�شور،  ي�شمت 

اجلدار وكاأنه يحادث نف�شه .. 

غنم  راأ�ض  خم�شمائة  اأرعى  كنت  وخم�شني  �شتة  �شنة   -

 .. فدادين  ع�رسة  يزرع  كان  خمل�ض  يا  واأبوك  وتزيد 

 كنا 
)2(

الدمرية  اأيام  ، بعد  الدنيا اجلميلة  .. اهلل يرحم  اآه 

ول  زرع  ل  واليوم  بطولها  ال�شنة  ونرعى  ونقلع  نزرع 

قلع ، احلال اأ�شبح غري احلال ، الكل غر�شه يرحل ويرتك 

الأر�ض للبوار .. 

ي�شيق خمل�ض من كالم الغنام العجوز فينه�ض م�شتئذنا 

وياأتيه حم�شون باجلدي فيجره مبتعدا .. 

ال�شوف  املفر�ض  على  فيتمدد  ظهره  باأمل  الغنام  ي�شعر 

متو�شدا ذراعه والأخرى ي�شعها على عينيه اتقاء ال�شم�ض 

تناهى  حتى  النهار  �شاعات  من  انق�شى  كم  يدري  ول 

مل�شامعه ارجتاعات �شوت الآذان فنه�ض متثاقال يتلفت 

ال�شقيفة   اإىل  ، ير�شل نظراته  الغنم  مينة وي�رسة فلم يجد 

عكازه  ي�شحب   ، حم�شون  حفيده  اأو  �شيد  ابنه  ير  فلم 

يف  يزرها  التي  عينيه  اأمام  كفه  يفرد   ، اجل�رس  ويطلع 

العكاز  ي�شري متوكئا على   ، بعيد  الأغنام من  قوة فريى 

حتى و�شل اإىل الغنم التي راآها ترعى يف كوم كبري من 

القمامة ولأول مرة يلحظ هزال اأغنامه وجفاف �رسوعها 

نف�شه  فعافت  غريبة  اأ�شياء  به  علقت  قد  العفن  و�شوفها 

روؤية الغنم تقتات القمامة بعد اأن كان ي�شوقها قدميا يف 

ف�شاء املراعي اخل�رساء املمتدة ..

 ي�شعر بانقبا�ض قلبه فيهّم بجمع الغنم ويعود بها فيلمح 

الدومينو  �شاحبه  مع  ويلعب  الأر�ض  يفرت�ض  �شيد  ابنه 

فنادى عليه وانتظر حتى جاءه فاأمره باأن يعود معه اإىل 

البيت ، بتاأفف يه�ض �شيد بع�شاه على الغنم ويعودون اإىل 

داخل  ويغيب  احلظرية  اإىل  القليل  القطيع  يوجه   ، البيت 

البيت فيقعي الغنام على الدكة التي تئز كلما مال عليها 

دمعة  فريى  الع�شاء  ب�شينية  جده  على  حم�شون  يقبل   ،

اأن مي�شحها  يلبث  الثمانيني مل  اأخاديد خده  تتعرج بني 

تفارقان  ل  وعيناه  الدكة  على  الطعام  ال�شغري  ي�شع   ،

يحادثه  يقرتب،  ب�شمت   ، اجلهمة  جده  وجه  ق�شمات 

ب�شوت حنون ليطّيب خاطره .. 

- اأنا اأحب الغنم يا جدي .. 

- والغنم حتبك وتعطيك خريها ما دمت ترعاها وحتافظ 

عليها ، احذر يا حم�شون اأن تفّرط يف الغنم .. 

- حا�رس يا جدي ، لكن اأبي قال اأنه ل فائدة من رعي الغنم. 

من  باع  ولدتك  قبل   ، الرعي  يكره  عمره  طول  اأبوك   -

الكويت  غزو  بعد  وعاد  احلرب  اأيام  العراق  و�شافر  الغنم 

بطوله ل ميلك اأبي�ض ول اأ�شود ..

على  يقب�ض   ، الع�شاء  بطعام  يهتم  ومل  العجوز  ي�شمت 

املغزل ويفرد خيط ال�شوف الرفيع وطفق يغزل .. 

- ماذا ت�شنع يا جدي ؟ 

- اأعمل لك طاقية �شوف حتميك من الربد . . 

- اأحبك يا جدي .. 

- واأنا اأحبك يا حم�شون وربنا يرجع اخلري على اأيديكم 

يا ولدي 

اأمامه ومل  يقف هنيهة  ثم  ويقبل خد جده  الولد  ينه�ض 

على  عينيه  الغنام  يثبت  بينما  البيت  يدخل  اأن  يلبث 

املغزل الدائر يف حركته اللولبية  . 

هوام�ش:

)1( ال�رس�رسة : املنجل ال�شغري

)2( الدمرية   : في�شان النيل .
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ينزلق   ، يهوي  وهو  والهواء  الرتاب  ي�شتن�شق  اأخذ 

اىل   ، بالظلمة  ت�شطدم  هلٍع  نظرات  ير�شل   ، لأدنى 

ال�شكل يف مكان ما  ا�شتقر ج�شده كومة جنينية  اأن 

، �شاعراً باأمٍل ينب�ض به ج�شده وراأ�شه ، وهو ل يدري  

اأم فتحت فيها   ، الأر�ض فهبط معها  هل هبطت به 

..اأر�شل ب�رسه يف ذات الجتاه الذي  هاوية ابتلعته 

، يبدو ك�شمعة  ، نور بعيد �شئيل يرتنح  انحدر منه 

تتالعب بها الريح ، بجهد هائل حرك ج�شده جتاهه 

قا�شداً امل�شي نحوه ، توقف والرعب  يعت�رس عينيه 

ير  ،  مل  اليه   اجتهتا 
ٌ
 �رس�ض 

ٌ
لهما ومي�ض  ، عينان 

مثلهما من قبل ، حتا�رسانه بنظرات ثلجية تقرتب 

منه  ، اجل�شد الأمل�ض العمالق يتحرك يف ي�رس زاحفًا 

نحوه ، يحاول ال�رساخ ، احلركة ، الفرار ..ل ي�شتطيع 

، واتته فكرة كالربق اخلاطف ، نفذها فوراً ، اغم�ض 

 ، تنف�ض  ،ل �شوت  ، لرعدة  املوت  وا�شطنع  عينيه 

 ، تقرتب  ناريةٍ   باأنفا�ضٍ   ..�شعر  اأفكار  ل�شجيج 

ت�شّلب ج�شده اأكرث ، املوت اآتٍ  ، �شرياه وهو متيقظ 

 ملا يفعله به ، �شيتعذب ببطء ،  يكّفر  
ً
، واعٍ  متاما 

عن �شيئاته واحدة واحدة وعلى مهل ، ولخال�ض !!

يقلل  بالذنب  ..العرتاف  فكرة  راأ�شه  يف  انفجرت 

مل  اأنا   ( نف�شه  له  هم�شت   ، ميحوه  رمبا   ، العقاب   

  يف 
ً
اأندم من قبل ، لأنني  مل اأ فعل �شيئًا واحداً خطاأ 

حياتي ، اأنا!! ...(

عال الفحيح و�شط الظلمة والأتربة والأنفا�ض النارية 

خميلته  على  ال�شور  تدافعت   ، مهلٍ   على  املتقدمة 

 ، اأخاه وحده  ترك  يوم  الأكرب  )اخلطاأ   ..  عنه 
ً
رغما 

من  خوفه  من   ، احلارة  و�شط  جابر  املعلم  ي�رسبه 

املكان  ميالأون  رجاله   ، ال�شمت  التزم  هذا   جابر 

ونفوذه قوي و�شالته ممتده ، راأى اأخاه ملقيًا على 

ظهره ، الرجل يكيل له اللكمات  ، الدماء تنزف من 

وجهه ومل يتحرك ، اكتفى بطلب ال�شفح راجيًا من 

وراء  الندفاع  وعدم  �شحته  على  احلفاظ  املعلم 

غ�شبه ، نظر جابر وهو يلهث وقد اأدركه التعب على 

، حدق يف وجهه م�شرياً  ال�رسب  يبدو من طول  ما 

اىل اأخيه :-   م�شاك�ض ، اأجربين على �رسبه .

هم�ض راجيًا  :-  اأخذ جزاءه ..كفى

هب الرجل  رافعًا �شوته اخل�شن يف مواجهة العيون 

املحملقة :-  كال ، حتى يقوم على اأربع وينهق و�شط 

احلارة . 

وهو  بالكاد  حب�شها   ، عينيه  من  الدموع   تفجرت 

بالعجز  ي�شعر  يومها  من  اأنه  الأوىل   للمرة  يعرتف 

بها  يداري  حجة  وليجد  �شمريه  يوؤنبه   ، بالذل   ،

،  واأنه لو تدخل ل�شار الذي  موقفه ال قوة خ�شمه 

 من 
ً
ي�شري على اأربع وينهق و�شط احلارة اثنان بدل 

حّتول  بالذات  املوقف  هذا  من  اأنه  يعرتف   ، واحد 

اىل �شخ�شية اأخرى ميقتها ، يحتقر ت�رسفاتها لكنه 

ليجروؤ على الت�رسيح بهذا حتى لنف�شه .

 ، عينيه  حواف  على  تتاأجج  الدموع  بنريان  �شعر 

حب�شها بقدر ماو�شعه الرعب وهو ي�شعر بثقل اجل�شد 

اأنفا�شه  على  ،جاثمًا  �شدره  فوق  ينزلق  الأمل�ض 

حاب�شًا الهواء عنه بحجمه الذي مل يتوقعه ، �شعر اأنه 

لو التف حوله �شيعت�رس اأنفا�شه .

حتت

ال�صفر

 حممد عبا�ش

قاص من مصر



..)املوظفون  عمله  اىل  مهرولة  اأفكاره  هرولت 

 ، يحرتمونه   ، �شاحلًا  يرونه   ، ال�شيخ   ينادونه 

مديرون قبله �شغلوا من�شبه ، مل ميالأ اأحدهم املكان 

مثله ، ليذكر يومًا مد يده لر�شوة اأو فعل مامي�شكه 

اأحد عليه(٫

حت�رسجت اأنفا�شه و�شعر بثقل اجل�شد الأمل�ض ي�شغط 

وامل  عظام  طقطقة  �شمع   ، اأكرث  ال�شدري  قف�شه 

 (.. �شدره   يف  احلروف  تفجرت   ، يجتاحه  رهيب 

لكنك كنت تتغا�شى عن الهدايا التي يقول ال�شكرتري 

اأنها من حمبيك الذين يقدرون خدماتك ، تتغا�شى 

عن حجمها وكرثتها و .. !! ( 

الأمل�ض  اجل�شد  من  حركة  اأثر  قلياًل  ال�شغط  خف 

انزلق بها قلياًل عن مركز الثقل فوق ال�شدر،  طارت 

  ، اأرجائه فزعة  ،  دارت يف  البيت  اىل  اأفكاره فوراً 

من  بال�رساخ  مكتفيا   ، عنه  وتغا�شيه  الكبري  اإبنه 

وقت اىل اآخر مبينًا اأ�رسار مايفعله ومايجره  على 

 ، الفعل  ، بدا عاجزاً عن  نف�شه وم�شتقبله من �رسور 

، بدت  باأنه �شاب و�شوف ين�شلح يومًا  الأمر  معلالآ 

يف خميلته �شورة زوجته اأم الأولد ، �شعر ب�شيقها 

 ، اأولدها  اأجل  من  عليه  و�شربها  له  وكرهها  منه 

معها   التفاهم  مبحاولة  نف�شه  يكلف  مل  هذا  رغم 

العمر  من  مرحلة  يف  الزوجات  اأن  الأمر  مربراً    ،

 ، حياتهن  على  التمرد  ويحاولن  امللل  من  يعانني 

 الأمر لأهلها 
ً
اأ�شابها املر�ض ، مل يبال بها ، تاركا 

والعطف  املباله  من  خال  جاف  ب�شوؤال  مكتفيًا 

اكت�شف  وقد  �شدره  يف  الدموع  ينابيع  ..تفجرت 

للتو اإنه راأى رمبا للمرة الأوىل  مامل يره من قبل  ، 

واأح�ض مبامل يح�ض به من قبل ، وعرف اأ�شياء كانت 

رغم و�شوحها بعيدة كل البعد عنه ..عادت اأنفا�شه 

تلهث والهواء امل�شبع بالرتاب يفعلها معه ،اأيقن اأنها  

دقائق معدودة  وينتهي الأمر ، لن ي�شعر به يف هذا 

 .. اأن تتحلل  ، �شتظل جثته هنا  اىل  املكان خملوق 

مد نظرات واهنة اىل اأعلى ، �شحابة من تراب ناعم 

هم�ض   ، واجهته  الأمل�ض  للج�شد  جديد  حترك  بعثها 

اأن  الأخرية  ، فكر يف حلظاته  با�شم اهلل يف تخاذل 

يتو�شل ب�شيء �شادق يف حياته    ، طفت اىل �شطح 

م�شتقيم  الولد   ، اأجمد  ال�شغري  اإبنه  �شورة  خميلته 

اأفاعيل  ير من  ، مل  �شاذج  اأنه  ، كان يقول  ، ي�شلي 

لحمالة  ال�شعاب  �شيواجه   ، �شيئًا  وحيلها  احلياة 

اأن  ، غري  ب�شورته  ت�شبث   .. ب�شذاجته  احتفظ  طاملا 

ال�شورة تباعدت عنه ، اأ�رس على مالحقتها معتزمًا 

اأن يعود   اىل �شطح  له  اذا قدر  التوا�شل بجد معها 

الأر�ض من جديد ، انتبه مل�شاحة ال�شوء القادم من 

بدًل  �شغري  م�شباح  حجم  يف  ت�شبح   ، تت�شع  اأعلى 

والإغماء من  ال�شحو  �شمع بني   ، �شمعة خافتة  من 

يقول :-  هناك عجوز �شقط هنا   !!
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حليمة تغفر للّنا�ض الغ�شاوة التي جتعلهم يخلطون 

بني الق�شوة وبني احل�شم امُلوّفق. ول تراها �رسيبة 

باهظة اأن ُي�شاء بها الظّن مادامت على �شواب. يف 

ولقد  الّظلم؟  غري  العبد  من  ُيرجى  الذي  ما  الأخري 

اإىل املدر�شة  اأن تر�شل ابنتها  داأبت كّل �شباح على 

وعزيزة ابنة زوجها اإىل املحّطة كي تت�شّول. لّقنتها 

وكيف  تقول  اأن  عليها  ماذا  ونهائّية  واحدة  ة 
ّ
مر

عليها اأن تت�رّسف لإثارة ال�ّشفقة: »قويل اإّن اأّمك يف 

غار  ال�شّ اإخوتي  وقويل  اأبدا..  تغادره  ل  امل�شت�شفى 

م�شامعها:  على  ر 
ّ
تكر انفّكت  ما  لكّنها  عنقي«.  يف 

ل�شنا  اأو يداعبك..  اأن يلم�شك  »ل ت�شمحي لأّي كائن 

ُتردُف حليمة كالمها بعبارات زجر  نلعب..!« عادة 

من  مماثال  اأمرا  فعال  ارتكبت  البنت  اأّن  لو  كما 

رغيف   
ّ

بد�ض وتكتفي  لبنتها  الفطور  جتّهز  َقبُل. 

تعرث  كي�ض  اأّول  لها يف  تلّفه  عزيزة،  خبز يف جيب 

اإّياه  غيف طرّيا كانت تعطيها 
ّ
الر عليه، حني يكون 

مك�شوفا. اأحيانا عندما يتعّذر عليها اإيجاد كي�ض يف 

ِدئ  ال�شَّ الّدلو  من  كي�شا  ُتخرج  كانت  اليد،  متناول 

فيه  وت�شع  واحدة  بحركة  تنف�شه  للقمامة،  امُلعّد 

غيف، حري�شة على اأّل تنتبه عزيزة. كانت تقول 
ّ
الر

ُجعلت  املدار�ض  نف�شها..  على  تعّول  ة 
ّ
»احلر لها: 

كالم  من  اأّي  على  عزيزة  ُتعّلق  ل  للحائرات«.  فقط 

ي�شتوجب  ب�شوؤال  الأمر  ارتبط  اإذا  اإّل  اأبيها  زوجة 

الة يف مواقيتها، ماعدا  الرّد. وحليمة ل تخلف ال�شّ

عزيزة  ت�شّخن  ت�شتيقظ.  عندما  ت�شّليه  فهي  الفجر 

اأبيها.  زوجة  اأ  لتتو�شّ البيت  يف  تكون  حني  املاء 

تبداأ حليمة �شالتها مع الآذان وتنهيها مع انتهائه 

كعات، ثّم تّتخذ جل�شة مريحة قبالة 
ّ
اأّيا كان عدد الر

التلفزيون �شاندة ظهرها اإىل اجلدار، واأناملها تداعب 

الظّن  خيبة  مالمح  وجهها  وعلى  امل�شبحة،  حّبات 

مبعا�رستها  اهلل  تع�شي  باأّنها  زوجها  لُت�شعر  كما 

اأّما عزيزة فتعي�ض على فتات كّل �شيء. بقايا  اإّياه. 

الربامج التلفزيونّية بعد اإمتام ال�ّشغل يف البيت، اآخر 

اجلمل التي تنطق بها اأختها وهي ترّدد ب�شوت عال 

واأخريا  الّطعام.  بقايا  والأنا�شيد.  القراءة  درو�ض 

الوقت. حتلم  بع�ض  يِقظة  لتحلم  البديّن  اجلهد  ملام 

عزيزة باأ�شياَء لها ل ت�شارك اأحدا فيها، اإذ ل معنى 

ما.  �شيئا  اأحدهم  ي�شاركها  اأن  لحتمال  اإطالقا 

اجة 
ّ
در وحدها.  لها  كاملة  كوكاكول  قارورة  تريد 

ومقطعا طويال من الوقت دون حتذير اأو عمل �شاّق، 

وف�شتانا  الكعبني،  م�شتوى  على  بفراء  ينتهي  حذاء 

للّتفكري  طاقة  من  لها  يبقى  فيما  وحلوى.  ُملّونا 

ُمفّتحة العينني، تطلق العنان مُلخّيلتها فرتى نف�شها 

ورة املعّلقة  يف �شورة فوتوغرافّية جماعّية، كال�شّ

يف غرفة املعي�شة، تلك التي تبدو فيها اأختها و�شط 

مو�شعها  ق�رّس  اأحدهم  كاأّن  �شاحبة  اأ�شحابها، 

ما  نحو  تعي على  كانت  �شّنها  ب�شّكني. على حداثة 

التي  املوجودات  من  واحدة  اأّنها  هادئة  وب�رسيرة 

متاما  ب�شالم،  يعي�شوا  كي  عنها  لعائلتها  غنى  ل 

حمرومة  غري  وعزيزة  واملوقد.  اأختها  كمحفظة 

ليلة �صاحلة 

للحياة

حممد فطومي

قاص من تونس



متاما من حالوة العناق والحت�شان، فهي حتت�شن 

اأ�شياَء مثل اأختها اخلارجة من احلمام للتّو، واأبوها 

 �شاقيها من جهة ظهره عندما يكون 
ْ
حتت�شنه بكّفي

ة 
ّ
مر واحت�شنت  فوقه.  مت�شي  كي  اإليها  حاجة  يف 

باأّنها  اأّيا كان يعتقد  اأّمها على نحو يجعل  مالب�ض 

طلبت  عندما  ذلك  كان  حلملها.  املثلى  الّطريقة 

منها حليمة اأن ُتلقي بها »حتت« ريثما يحرقونها. 

�شمعتها تقول لوالدها : »اأكره مالب�ض املوتى.. اأ�شعر 

اأّنها حيكت يف العامل الآخر من ِقَبِل اأموات«. يف تلك 

املنا�شبة احت�شنت عزيزة �شيئا. �شّمت مالب�ض اأّمها 

والأو�شحة.  الأكمام  يف  تتعرّث  وراحت  بقّوة.  اإليها 

ت وجهها يف الكومة، فغمرتها رائحة عرق اأّمها 
ّ
د�ش

اإفرازات  �شوى  الأخرية  اأ�شهرها  خالل  يعد  مل  الذي 

متّنت  اأخذها،  لذيذ  خدر  ذلك.  غري  �شيء  ول  اأدوية 

معه لو اأّن زوجة اأبيها طلبت منها اإلقاء املالب�ض يف 

املنازل  تبداأ  حيث  بعيدا،  هناك،  احلديدّية  احلاوية 

املطلّية من اخلارج اأي�شا.

بها  تعود  التي  الهزيلة  القطع  تكن  مل  البداية  يف 

اأن  ميكن  ما  ُجّل  قطع  هي  الّذكر،  ت�شتحّق  مبالغ 

ُيقال ب�شاأنها اإّنها اأف�شل من وجود عزيزة يف البيت. 

لكن يف يوم عادت بقطع نقدية كثرية، فيها ما هو 

اإخفاء  املراأة  حاولت  حليمة.  اأمام  كّد�شتها  اأبي�ض. 

تطفو  اأن  اإّل  اأبت  حنجرتها  يف  غّنة  لكّن  �رسورها 

على نربة �شوتها لأّيام. عندما �شاألتها عن �رّس وفرة 

كّل  هذا  احلقيقة،  الّنا�ض  تخرب  اإّنها  اأجابت  املال، 

كاأّنه  متح�رسج  ب�شوت  والدها  وقال  الأمر.  يف  ما 

ي�شعل:»عزيزة ل تكذب«.

كّلفته عبارته تلك ليلتني دون ع�شاء، و�شهرا كامال 

يخطر  اأحد  ل  البيت  يف  واحدة.  فرا�ض  وجبة  دون 

كّل  من  املطبخ  حليمة  ُتخلي  كيف  يت�شاءل  اأن  له 

ما ي�شلح لالأكل يف ملح الب�رس، ثّم يف ملح الب�رس 

توجده عندما تنتهي مّدة العقوبة. مل حتاول حليمة 

الذي  ما  عزيزة  تفهم من  اأن  الكاوي  ف�شولها  رغم 

تعنيه باإخبار الّنا�ض احلقيقة، وما هذه احلقيقة التي 

ت 
ّ
اأح�ش �شخّية؟  مبالغ  معرفتها  مقابل  الّنا�ض  يدفع 

ل  غرية  ال�شّ ال�ّشيطانة  باأّن  خمز  وب�شعور  باخلوف 

متالأ راحتها باملال، بل حت�شو لها عروقها بالوحل، 

�شخرة  بتقليب  �شبيها  �شيكون  الأمر  اأّن  وفّكرت 

خلدها  يف  دار  املو�شوع.  يف  فاحتتها  لو  ُمهملة 

اأّن ال�ّشجاعة بحّق ل تكمن يف قول احلقيقة بل يف 

الإ�شغاء اإليها. لن جتازف. 

يوما بعد يوم راحت عزيزة تكرب واحلقيقة تكرب على 
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جتوب  فانطلقت  تكفيها،  املحّطة  تعد  ومل  ل�شانها، 

املدينة مرّددة احلقيقة، كانت املبالغ التي جتمعها 

ال�رّس وقد بلغ  اأبيها عن  �شاألتها زوجة  تزيد. بلطف 

تقديرها  يف  ي�شاوي  مبلغا  والف�شول  احلنق  بها 

واب وتنزلق نحو �شلوك  اأّنها بداأت تفقد ف�شيلة ال�شّ

اإّنها تقول احلقيقة. وقال والدها:  انتحارّي. اأجابت 

»اإّن عزيزة ل تكذب«. مل تعد حليمة تكرتث باأمره، 

التقّدم خطوة ل�شتدراج  اآلم عجزها عن  منذ باتت 

عزيزة اإىل طماأنتها اأ�شّد ق�شوة من ال�ّشلل الذي ي�شيب 

ب�شحب جميع  ذلك عاقبته  الكوابي�ض. مع  املرء يف 

خدماتها حّتى يفعل اهلل ما يف علمه. 

نافران  نهدان  لديها  و�شار  عزيزة  ج�شم  اكتمل 

مفاتنها  �شت 
ّ
حت�ش رجل،  وطول  ُتالَحظ  واأرداف 

ت �شاعتها 
ّ
وراق�شت ج�شمها اأمام املراآة خل�شة. اأح�ش

اأّنها متتلك العامل واأّنه يف حاجة اإليها. اأّما حليمة فال 

باأ�ض عليها مادامت تو�شك على النتهاء من مهّمتها 

يف بيت »امل�شوؤوم« كما درجت على ت�شمية زوجها 

املقت�شبة  حواراتها  اأثناء  ذلك  اإىل  ت 
ّ
ا�شطر كّلما 

الأ�شود، ورغم  ال�ّشاي  بائعات  �شيف 
ّ
الر مع جارات 

عزيزة  ثمن  غامنة  هربها  موعد  باقرتاب  يقينها 

املعرو�شة للبيع، فقد غامرت باملبيت خارج البيت 

وكانت  ُت�شاأل.  ول  َت�شاأُل  فحليمة  ليلة،  من  اأكرث 

اأحد  التي �شادفت  تلك  للحياة  �شاكنة �شاحلة  ليلة 

اختفاءاتها. ق�شم من حلم عزيزة حتّقق ليلتها، فقد 

اأ�شابته  ما  اآخر  يكون  اأن  دون  ملـء جفونها  نامت 

يف  ممّددا  والدها  كان  اأحد.  ف�شالت  نومها  قبل 

باجّتاه  دفعه  باملر�ض  حافل  هواء  الغرفة.  اأق�شى 

 
ّ

عزيزة. نه�ض م�شدود اجلبهة، جاحظ العينني. اأح�ض

جنونّية.  ب�رسعة  يتحّلل  باأّنه  �شوبها  يخطو  وهو 

 ل قبل لأحد به من البطء.
ٌ
الحرتاق امُلت�شارع َقْدر

ما اأ�شهى العدم امُلطبق! كان اإثما اأن تكون ب�رستها 

اأّمها  تقل  مل  ال�ّشكل.  بذلك  واأ�شابعها  الّلون  بذلك 

رجل  مع  خانته  اأّنها  موؤّكد  حملها.  ب�شاأن  احلقيقة 

بانعدام  �شبيهة  خّفة  نف�شه.  حّدث  غيابه.  يف  اآخر 

الوزن �شيطرت عليه وهو يتاأّملها �شابحا يف يقينه 

وح�شد  باملر�ض  حافل  الهواء  منها.  تقّدم  اجلديد. 

من الرباهني يتحالف مع يد حليمة املرفوعة عنه.. 

جثا على ركبتيه بجانبها ثّم بيدين مرتع�شتني اأزاح 

اإليه  ُخّيل  للحظة  خ�رسها.  جهة  من  عنها  الّلحاف 

ت�شعر  الغطاء عنها. مل  باإماطته  ر وح�شا 
ّ
قد حر اأّنه 

ل  »عزيزة  �رّسه:  يف  قائال  �شّدقها  ب�شيء.  البنت 

تكذب«.

»املدام«  تاأتي  عندما  غدا  اأمر.  من  يكن  مهما 

لتت�شّلمها �شيكون يف املقّدمة ليتفاو�ض معها ب�شاأن 

بها  تاأخذه  لن  جل.. 
ّ
الر وهو  والدها  فهو  �شعرها، 

كّل من  براأيه  ذلك،  بعد  وليحتفظ،  �شفقة..  اأو  رحمة 

على  الذين  الّنا�ض  راآه..  ما  يَر  ومل  عي�شته  يع�ض  مل 

من  الّنا�ض  بني  اأّن  اأبدا  يفهموا  لن  غ�شاوة  قلوبهم 

لأربع  بها..  جدير  هو  من  وبينهم  عقوبته  ا�شتحّق 

منا�شبات، وهي عائدة م�شاء، راآها تدو�ض عمدا �شطر 

منل اآمن!    
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  حمطة

الثانية ع�رسة لي�شت بالوقت املتاأخر جدا يف حمطة 

ل  بنيا  قطا  اأن  والدليل  باملدينة،  الأجرة  �شيارات 

القدمية  املالب�ض  جتميع  �شندوق  يف  يتم�شح  يزال 

لعب  يف  �شوط  اآخر  ينهوا  مل  وال�شائقني   ، القريب 

الورق لهذه الليلة. ومع ذلك فال اأحد يتوقع اأن ياأتي 

باملتاأخر  لي�ض  الذي  الوقت  هذا  مثل  يف  ما  زبون 

مناماتهم  �شيخرجون  اللعب   ينهون  حني   . جدا 

اتفق  كيفما  ويفرت�شونها   امل�شطفة  ال�شيارات  من 

اأحدهم  ويلوح  يلعبون  الآن  ولكنهم  و�شينامون، 

ل�رسطي وقف اأمام مقهى جماور وطلب كوب �شاي. 

حركة ال�شيارات بدت قليلة جدا ولكن اإنارة ال�شارع 

ل تزال م�شاءة .املدينة فقدت �شجيجها اإل من �شتة 

فرا�شه  و�شابع منكم�ض يف   الورق  يلعبون  �شائقني 

كع�شفور يفكر يف ابنته البعيدة التي اأر�شلت زوجته 

خاف�ض  وزجاجة  مرتفعة  حرارتها  باأن  قليل  قبل 

احلرارة الوحيدة املوجودة باملنزل فارغة..

اخلطام

يف اأق�شى  نقطة يف عمق وادي الهجر توجد  فتاة 

العا�رسة  جتاوزت  قد  تكون  اأن  ميكن  ل  �شئيلة  

، ت�شكن قرية جبلية �شغرية جدا عالقة  من عمرها 

وادعة  بلدة  على  ي�رسف  �شخم  جبل  خا�رسة  على 

يلتوي  جبلي  طريق  ثمة  املنحدر.  نهاية  عند  تقع 

التي  القرية  وتلك  البلدة  بني  يربط  ال�شخور  بني 

تظهر كلطخة يف و�شط جرف �شخري عمالق ، حني 

خطام  الفتاة  تفك  النحدار  يف  النهار  �شم�ض  تبداأ 

معمرة  »�شح�ض«  �شجرة  يف  مربوط   رمادي  حمار 

بالقرب من ماأوى الأ�رسة. ي�شري احلمار خلف الطفلة 

ال�شغرية دون تردد ، وبعد �شاعة تقريبا يكونان قد 

الأ�شفل  يف  البلدة  اإىل  امللتوي  الطريق  عرب  و�شال 

حيث علي بن �رسوخ قد جز كمية منا�شبة من العلف  

وو�شعها على اجلدار املحاذي للزقاق ال�شيق الذي 

ت�شلكه الفتاة كل يوم . حني يراها قادمة يرتك ما 

كان يقوم به ويذهب لي�شع  لها كومة العلف على 

تلك  يف   ، تقع  ل  كي  جيدا  يربطها  ثم  احلمار  ظهر 

اأمام  يلعبون   الأطفال  تن�شغل هي مبراقبة  اللحظة 

البيوت ال�شغرية يف البلدة.

البلدة  يف  الأمهات  تلم  ال�شم�ض  تغرب  اأن  بعد 

املتال�شقة   البيوت  اأمام  من  اأطفالهن  ال�شغرية 

ويغلقن اأبوابهن جيدا بعد اأن يتمنني لبع�شهن ليلة 

هادئة ، يف حني طفلة �شغرية ل تزال يف منت�شف 

طريق جبلي  مظلم ترجو حمارا رماديا اأن يكف عن 

عناده ويتحرك من مكانه لت�شل القرية قبل اأن يغفو 

قطيع العنزات ال�شغري.

ن�سان

ق�صريان جدا

 �سعيد احلامتي

 كاتب من ُعمان
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– 2014( عمره   1946( املوؤدب  الوهاب  ق�ضى عبد 

حاول  متعّددة،  واأن�ضطة  ى 
ّ
�ضتـ اهتمامات  بني  موزعا 

ا ا�ضتوجبت عمال دوؤوبا 
ّ
الربط بينها باإرادة ممنهجة مم

تناق�ضات  بني  حياته  �ضياق  يف  عا 
ّ
جمم وم�ضرت�ضال 

اإنفتح  اأو ما ميكن اأن يكون تناق�ضات �ضارخة، حيث 

�س يف جامع الزيتونة على اأحدث املناهج 
ّ
حفيد املدر

نف�س  وعلم  فل�ضفة  بني  الغربية،  ة 
ّ
الفكري واملدار�س 

ة 
ّ
ة، ودر�س الآداب الفرن�ضي

ّ
ة ع�رصي

ّ
ة واأدبي

ّ
ومدار�س فني

الأدب  عن  الّدفاع  اأعالم  من  علما  لي�ضبح  تون�س  يف 

باخل�ضو�س(،  )وفرن�ضا  الغرب  يف  العربيني  والفكر 

)ذو  تون�س  مدينة  يف  العتيقة  الأحياء  ابن  واأ�ضحى 

الأ�ضول اليمنية من ناحية والدته وطرابل�ضية، واأندل�ضي 

من ناحية والده( م�ضافرا دائما بني العوا�ضم الغربية 

)وامل�ضلمني(  العرب  اإبــداع  عن  حما�رصا  ة 
ّ
والآ�ضيوي

القدمي واحلديث يف جمال الدب والفكر.

بعد  مبكرا  هواياته  املـــوؤدب  الــوهــاب  عبد  مار�س 

الفنون  وتــاريــخ  الأدب  يف  الإجـــازة  على  ح�ضوله 

)باري�س 1970(، �رصع يف ن�رص مقالته يف جمالت 

 Les( و  ال�ضينما،  كرا�ضات   )Les cahiers du cinéma(

temps modernes( الأزمنة احلديثة. وق�ضائده يف جملة 

)Change( الفرن�ضية، وكان ذلك يف منت�ضف ال�ضنوات 

ال�ضبعني.

الوهاب املوؤدب جمال  اقتحم عبد  التكوين  بعد فرتة 

فيما   )"Le seuil" )دار  فرن�ضية  �ضات 
ّ
موؤ�ض يف  الن�رص 

الــقــراءة،  جلــان  يف  كع�ضو   1974  –  1973 بــني 

و1988(   1974 ــني  ب )فــيــمــا  ذلـــك  بــعــد  ليعمل 

ال�ضندباد  دار  يف  م�رصوع  وكمدير  للن�رص  كم�ضت�ضار 

ت يف التعريف بالأدب العربي والفار�ضي 
ّ

التي اخت�ض

املوؤدب  الوهاب  عبد  واأجنز  واحلديث.  منهما  القدمي 

ال�ضوداين  الكاتب  لرواية  ترجمة  املرحلة  تلك  خالل 

)ن�رص  ال�ضمال"  اإىل  الهجرة  "مو�ضم  �ضالح  طيب 

ل 
ّ
تاأم وقفة  مبثابة  العمل  ذلك  ليكون   )1983 �ضنة 

يف  الغرب  يف  احلياتية  لتجربته  املرتجم  بها  قام 

اأبعادها الثقافية واحل�ضارية، وهو مو�ضوع كان قد 

خا�ضه فيما �ضبق ذلك حينما اأ�ضدر باللغة الفرن�ضية 

دار  عن   1979 �ضنة  "طالي�ضمانو" ال�ضادرة  روايته 

 : م�ضائل  حول  متحورت  والتي  بورجوا  كري�ضتيان 

ة واملثاقفة التي حتفز وعي �ضاب مثقف 
ّ
اللغة والهوي

اأوروبــا،  يف  الأثر  عميقة  اإقامة  بعد  وطنه  اإىل  يعود 

فيتمزق وجدانه من فعل القطيعة النف�ضية والثقافية 

التي منت بني جوانبه واكت�ضحت عقله وقلبه ليقتحم 

متاهة �ضحراوية – ح�ضب تعبري بورجي�س – حيث ل 

 بني نو�ضتاجليا 
ّ
يعرف اإىل اأين امل�ضري واإىل اأين املفر

جتد  ل  حائرة  وذات  الوجوه  متعّدد  ونفي  عنيفة، 

فقد  احلني.  ذات  يف  وتلفظها  ت�ضّدها  مدن  يف  راحة 

احلياة  "طالي�ضمانو" وجه  رواية  يف  الكتابة  مزجت 

عبدال�هاب امل�ؤدب 

وفكر املرجعية املزدوجة

متابعات

زهيـــر الذوادي

كاتب من تون�س

�صححت ما عدا عبدال�هاب البياتي و فاز يابانيان 

واخلاطرة الأدبية: و بني التجني�س وال�عي يف 



ورعب املوت يف وجع الوجود اأ�ضبحت ع�ضرية مهما 

ال�ضعوبة  تكمن  ل  )حيث  تتبعه  الــذي  الطريق  كان 

بذاتها ح�ضب  ال�ضعوبة  ال�ضبيل هو  اأن  بل  ال�ضبيل  يف 

من  العائد  لدى  احلياة  �ضعوبة   .). �ضوبنهاور..  قول 

"اجلنوب" ل تكمن يف �ضعوبة التاأقلم  "ال�ضمال" اإىل 
الأ�ضلية  الثقافتني  بني  اخل�ضب  التفاعل  ع�رص  اأو 

واملكت�ضبة والتي ت�ضوغ وعيه اجلديد، بل اأنها تكمن 

يف التوتر الذي يتولد عما ميكن – بالن�ضبة اإليه – اأن 

يع�رص  ومتنافرة  متناق�ضة  عنا�رص  من  عنه  ى 
ّ
يتجلـ

التعاي�س بينهما. واإذا كانت "الهوية" من فقه الدولة 

امل�ضتبّدة برعاياها فهي اإذا تزعزعت ل جتد ماأمنا اإل 

يف امل�ضكوت عنه الذي ينتقم – طال الوقت اأو ق�رص 

– من حماولة قمعه بال�ضياع اأو املوت )مهما تنوعت 
اأ�ضكال كل منهما.. .(

رواية  يتناول  اأن  املــوؤدب  الوهاب  لعبد  بّد  ل  كان 

والرتجمة  بالّدرا�ضة  ال�ضمال"  اإىل  الهجرة  "مو�ضم 
لأنها جزء من معاناة عا�ضها جيل كامل  والتحليل، 

ق 
ّ
من مثقفي العرب وامل�ضلمني )اأهل ال�رصق.. .( وتطر

اإىل بع�س جوانبها، يف مرحلة �ضابقة، كل من الياباين 

توفيق احلكيم،  والهندي طاغور وامل�رصي  تانزاكي، 

واللبناين �ضهيل اإدري�س يف روايات رائعة. وقد كانت 

اأو اإ�ضاءة  ة 
ّ
"طالي�ضمانو" – بالن�ضبة للموؤدب – تتم

التي  الرحلة  تلك  ال�ضمال،  اإىل  الرحلة  لتجربة  اأخرى 

ا�ضتوجب العودة اإىل اجلنوب ثم فر�ضت عليه التوغل 

 ال�ضعي �رصقا بحثا عن معان 
ّ
يف جمالت الغرب، ثم

اأخرى كامنة يف روحانيات وعقالنية متمازجة يف 

وعي الإن�ضان ويف الوعي بالإن�ضان.

�ضغلت  التي  امل�ضاألة  هي  املثاقفة  اأو  الثقافات  مزج 

فكر عبد الوهاب املوؤدب وهواج�ضه طوال حياته. وهو 

�س لها طاقاته وهواياته واأعماله. ناق�س اأطروحة 
ّ
كر

 ))1991( مر�ضيليا   – اآك�س  جامعة  )يف  دكــتــوراه 

املزدوجة".  واجلينالوجية  "الكتابة   : مو�ضوع  حول 

والزدواج يف الأ�ضول اأو املرجعية )اجلينالوجية.. .( 

هو ذلك امل�ضدر امل�ضرتك امل�ضتهى اأو احلتمي بالن�ضبة 

العرب  وثقافة  الأوروبــيــة  الأنــوار  ثقافة  اأي   : اإليه 

وامل�ضلمني الأ�ضلية. فكر ذو اأ�ضول مزدوجة وم�ضادر 

"لنقد مزدوج" كما  اإلهام متنوعة وثقافة م�ضتوجبة 

طرح ذلك عدد من املثقفني العرب امللهمني مثل عبد 

الكبري اخلطيبي الذي يعجب به عبد الوهاب املوؤدب 

اإىل درجة ل يعرفها اإل من تناجى وحتادث معه.

لقد عا�س عبد الوهاب املوؤدب يف مفرتق الطرق بني 

ال�ضمال واجلنوب وبني ال�رصق والغرب، فكان رحالة 

)رحالت بعيدة اأحيانا وق�ضرية دائما.. .( وكان يتلذذ 

والفكر،  واحل�ضارة  الثقافات  جمال  يف  الو�ضيط  دور 

بتاأ�ضي�س  املــوؤدب  خاطر  الن�رص.  جتــارب  جانب  اإىل 

املجالت الثقافية )باللغة الفرن�ضية( الأوىل فيما بني 

�ضالمة  بن  فتحي  مع  بال�ضرتاك   1994 و   1992
وحملت عنوانا دال على مغازيها : ما بني العالمات 

مع  مبفرده  اأخــرى  مغامرة  اقتحم  ثم   ،)Intersignes(

على  واأ�ــرصف   1995 �ضنة   )Dédale( املتاهة  جملة 

دور  اأهــم  ــدى  اإح يف  الإ�ــضــم  ذات  حتمل  كتب  �ضل�ضة 

)دار  ال�رصقية  بالثقافة  ة 
ّ
املهتم الباري�ضية  الن�رص 

يف  الو�ضاطة  جانب  اإىل  لروز(.   – نــووف  ميزون 

بالتدري�س  املـــوؤدب  عمل  والرتجمة  الن�رص  جمــال 

اجلامعي كاأ�ضتاذ زائر يف عدد من اجلامعات بفرن�ضا 

واليابان  الأمريكية  املتحدة  والوليات  و�ضوي�رصا 

والإ�ضالمي"  العربي  "لالأدب  الطيبة  الكلمة  حامال 

)القدمي( عرب ترحاله الأكادميي وحماول التوفيق بني 

هوايتي الكت�ضاف والك�ضف عن الرتاث، تلك املحاولة 

�رصيطني  يف  الإ�ــضــرتاك  يف  اإليها  يعود  �ضوف  التي 

�ضينمائيني : "اخلط العربي" ملحمد �رصباجي )1986( 

به  لي�ضتقر   ،)1993( رويز  لــراوول  تون�س"  و"مرايا 

"فرن�ضا  اإذاعــة  يف  اأ�ضبوعي  برنامج  اإنتاج  يف  الأمر 

الثقافية" )1997( و�ضمه : "ثقافات الإ�ضالم" موؤكدا 

العرب  والتعاي�س يف ح�ضارة وثقافة  ع 
ّ
التنو حقيقة 

وامل�ضلمني منذ ع�ضورها الأوىل.

بني  الطرق  مفرتق  ــوؤدب  امل الوهاب  عبد  يبارح  مل 

الثقافات التي ورثها اأو تلك التي اكت�ضبها وذلك لي�س 

اأن يكون  ر 
ّ
اأنه يف قر اأن يختار موقعه بل  خوفا من 

تون�ضيا وفرن�ضيا )�رصقيا وجنوبيا و�رصقيا و�ضماليا.. 
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.( واأن يقراأ بالعربية واأن يكتب باللغة الفرن�ضية كما 

التيارات  تلك  كل  بني  و�ضيطا  يكون  اأن  اإختار  اأنــه 

والرواية  ال�ضعر  املوؤدب  كتب  وقد  لنف�ضائها.  وناقال 

ا�ضتلهامه  م�ضادر  تنويع  حماول  والدرا�ضات  والنقد 

وال�ضينية  الإ�ضالمية  )العربية  ال�رصق  ثقافات  من 

العي�س  اإختار  التي  الغرب  ثقافات  ومن  واليابانية( 

فيه والكتابة باإحدى لغاته )الفرن�ضية(.

اإبداعا  املــدى  طويلة  ال�ضعرية  ــوؤدب  امل جتربة  تكن  مل 

وترجمة )ترجم املوؤدب �ضعر اليابني �ضاغيو حتت عنوان 

ميكن  الروائية  كتاباته  اأن  كما   ،)2004( العدم  نحو 

اخت�ضارها يف كتابي "طالي�ضمانو )1979( و"فانتازيا" 

)1986( وحكاية "الغزالة والطفل" )1992(.

اأما يف اأدب الرحلة فهو اأ�ضدر "رحلة اآية يف املدن" 

و"جن�س   )1995( يال"  يف  حمطة   99"  ،1986(

فن  فيه  التحم  الذي  الكتاب  وهو   )2001( الطيور" 

ل ال�ضويف.. .
ّ
الكتابة يف اأدب الرحلة مع التاأم

 جانب من الإرث 
ّ
ف بالن�ضبة للموؤدب اأهم

ّ
�ضكل الت�ضو

عناية  له  �س 
ّ
كر الذي  الإ�ضالمي  العربي  احل�ضاري 

والتعريف  والــدر�ــس  البحث  �ضعيد  على  م�ضرت�ضلة 

الر�ضدية  بالعقالنية  ال�ضغف  �ضديد  كــان  اأنــه  رغــم 

ة التاريخية اخللدونية. وقد تكون املقاربة 
ّ
واملنهجي

الفكرية التي تناول من خاللها عبد الوهاب املوؤدب 

الآراء  بع�س  مع  تتماهى  الإ�ضالمية  العربية  الثقافة 

اإجمال   – متثل  انه  بحيث  الكال�ضيكية  ال�ضت�رصاقية 

احلياة  على  امل�ضيطرة  للعقالنية  كموطن  الغرب   –
 الروحانيات 

ّ
والعامل واإعترب اأن فكر اأمم ال�رصق يخ�س

للغرب  اأن  مدركا  كان  املــوؤدب  لكن  رئي�ضي،  ب�ضكل 

عقالنيني  لل�رصق  واأن  ي�ضتهان  ل  روحانيا  تراثا 

عظماء. وقد كان اهتمام عبد الوهاب املوؤدب بالأدب 

عربي  ابن  على  مركزا  الإ�ضالمي  العربي  ال�ضويف 

الرومي كما  وال�ضهرودي واحلالج والب�ضطامي، وابن 

 )1989( الب�ضطامي"  "كلمات   : كتبه  يف  ذلك  يظهر 

و"قرب لبن عربي" )1987(، ق�ضة "املنفي الغربي" 

الفكر  ذلــك  اأن  معتربا   ،)1993( الــهــروردي  ح�ضب 

ي�ضكل  املح�س  الــروحــي  املــجــال  حــول  املتمحور 

والطبيعة  الإن�ضاين  الكائن  جوهر  ك�ضف  وراء  �ضعيا 

للب�رص  الداخلية  املحركة  والقوى  للوجود،  احلقيقية 

اإىل احلقيقة الكامنة وراء  وللكون بغية لفت الإنتباه 

املجال الداخلي لالإن�ضان عموما دون اعتبار الفوارق 

الب�رص.  و�رصوط  واأ�ضول  اأ�ضناف  بني  والختالفات 

لل�ضكليات،  اإليه، هو جتاوز  بالن�ضبة  اأذن،  ف 
ّ
فالت�ضو

عام  هو  ما  على  اإنفتاح  وهو  الب�ضيطة  واحليثيات 

واملكان  للظرفية  وجتـــاوز  الب�رصية  لكل  و�ضامل 

اأن  اإىل  املــوؤدب  خل�س  وقد   . وال�ضيقني..  املجددين 

يكمن  الإ�ضالمية  العربية  للثقافة  الإن�ضاين  الطابع 

وتخ�ضيب  تطعيم  على  القادر  الروحاين  جذرها  يف 

مناهج العقالنية والتقنية )الغربيتني( املعا�رصتني. 

الت�ضوف  �ضوؤون فكر  املوؤدب كثريا يف  واإن مل يكتب 

"فرن�ضا  حمطة  يف  الإذاعية  براجمه  فاإن  الإ�ضالمي 

الثقافية" تكاد تكون مدونة حوارية فريدة من نوعها 

اخلا�ضة  واملعرفية  النظرية  امل�ضائل  مقاربة  يف 

ال�ضوؤال  ــا 
ّ
اأم الإ�ــضــالم.  يف  الروحانيات  مبو�ضوع 

اأبرز اهتمامات عبد  اأن يكون من  الذي ميكن  الأخري 

امل�ضاألة   
ّ

خ�س الــذي  هو  الفكرية  املــوؤدب  الوهاب 

ال�ضيا�ضية عموما وم�ضاألة الإ�ضالم ال�ضيا�ضي على وجه 

تنطلق  كانت  للم�ضاألة  مقاربته  ان  حيث  اخل�ضو�س، 

بالف�ضل  القائل  احلديث  الليربايل  الفكر  م�ضلمات  من 

اإىل مناه�ضة  ال�ضيا�ضة والدين مما دفعه  املطلق بني 

التيارات  وخمتلف  امل�ضلمني  الإخوان  وممار�ضة  فكر 
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اجلهادية، خ�ضو�ضا بعد اأحداث 11 �ضبتمرب 2001، 

�ضالم  "اأوهام  للجدل  املثري  موؤلفه  يف  ذلك  اأكد  كما 

م�ضادة"  "فتاوى  كتابي  ويف   ،)2002( ال�ضيا�ضي" 

بني  ــالم  ــض الإ�  : اللعنة"  عــن  و"اخلروج   )2006(

احل�ضارة والهمجية" )2008(.

ة 
ّ
قو هو  احلديث  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  اأن  املــوؤدب  اعترب 

واأنها  الإ�ــضــالمــي،  العربي  العامل  يف  للتقّدم  مكبلة 

نهاية  – يف  ت�ضكل  واأنها  فيه،  احلداثة  خانقة مل�ضرية 

للتخلف،  وتاأبيد  املا�ضي  اإىل  ارتــداد  ة 
ّ
قو  – التحليل 

ح يف حوار تلفزي )القناة الثانية الفرن�ضية 
ّ
بل اأنه �رص

الذي  ال�ضم  "اإن   : رم�ضان  طارق  مع   )2008 �ضنة  يف 

)ح�ضن  جدكم  زرعه  قد  اليوم،  الإ�ضالمي  اجل�ضم  ينخر 

البنا !!(.. ." وطالب بالتخلي عن �ضنة ذبح الكبا�س يف 

"�ضاريل  جريدة  مع  وت�ضامن   ،)2009( ال�ضحى  عيد 

للدامنارك  م�ضاندتها  اأعلنت  حني   ،2007 هبدو" �ضنة 

�ضعار حرية  للر�ضول، حتت  امل�ضيئة  الر�ضوم  يف ق�ضية 

املنظومة  يف  الفكري  التجذر  اإن  واملعتقد..  التعبري 

لدى  والفنية  اجلمالية  واحلداثة  العقالنية  الفل�ضفية 

مل�رصوع  خما�ضمته  م�ضدر  هو  املــوؤدب،  عبدالوهاب 

م�ضالح  �ضبكة  يف  النخراط  ولي�س  ال�ضيا�ضي،  الإ�ضالم 

الغرب كما ذهب اإىل ذلك خ�ضومه ونقاده الذين اعتربوه 

عربية  بجلدة  غربيا  نتاجا  املوؤدب(  الوهاب  عبد  )اأي 

الإ�ضالموي  امل�رصوع  اإزاء  النقدية  كتبه  واأن  خ�ضو�ضا 

نالت ترحابا نقديا ملحوظا يف الغرب )جائزة فران�ضوا 

لفائدة   2002 �ضنة  الفرن�ضية  الأكادميية  عن  مورياك 

واإن  وامل�ضاألة   .). ال�ضيا�ضي..  الإ�ضالم  اأوهــام   : كتابه 

ميكن  ل  فهي  ونقدية  حتليلية  معاجلة  ت�ضتحق  كانت 

ا 
ّ
مهم اأمرا  يكن  مل  ال�ضيا�ضة  �ضوؤال  اأن  حقيقة  تهمل  اأن 

بالن�ضبة للموؤدب واأنه خا�ضه حتت وطاأة الأحداث )كما 

�ضوف نبنّي اأ�ضفله( ووفق روؤيته القائلة بوجوب اعتبار 

". "التن�ضيب يف التقييم ال�ضيا�ضي ح�ضب الظروف.. 

م�أزق ثورات الربيع العربي

مل يكن عبد الوهاب املوؤدب معنيا بال�ضاأن ال�ضيا�ضي 

فني  املركزي  ه 
ّ
هم كان  بل  ال�ضيا�ضية  بالفل�ضفة  ول 

فر�س  عا�رصه  الذي  التاريخ  تقلبات  لكن  وثقايف، 

– اأن  فكريا  العام  ال�ضاأن  امل�ضاركة يف  – عرب  عليه 

مرتبطة  لكنها  مرتبكة  وكاأنها  تبدو  مواقف  يتبنى 

بخيط ناظم مل يقطعه طوال حياته وهو الذي جت�ضده 

امل�ضاألة الدميقراطية من منظور ليربايل. وهو مل يكن 

معار�ضا لنظام احلكم يف تون�س خالل فرتتي الدولة 

 ،)2010  – و)1987   )1987  –  1956( الوطنية 

الفردي  )احلكم  العيوب  و�ضجب  كليهما  انتقد  اأنه  بل 

والطغياين ومظاهر الف�ضاد( التي برزت يف نهاية كل 

وربيعها  العربية  "الثورات"  مبوجة  وابتهج  منهما، 

ال�ضيا�ضية !!(  �ضذاجته  )مــوؤكــدا  البداية  يف  الكاذب 

حول  متمحورة  نقدية  مواقف  اإىل  �رصيعا  لينتقل 

قب�ضة  حتت  حكم  نظم  لقيام  ورف�ضه  معار�ضته 

تلك  عــرفــت  الــتــي  الــبــلــدان  يف  ال�ضيا�ضي  ــالم  ــض الإ�

 .). و�ضوريا..  اليمن  ليبيا،  م�رص،  )تون�س،  "الثورات" 
التون�ضي  بالربيع  الأوىل  فرحته  املــوؤدب  ن 

ّ
دو وقد 

ل التاريخ )2011 ويف 
ّ
يف كتابه "ربيع تون�س : حتو

م�ضاهمته يف كتاب جماعي حتت عنوان : ارحل ! اإنها 

موقفه  مراجعة  يف  ذلك  بعد  ليبداأ  ثورة !" )2012(. 

تدريجيا وعلى �ضوء �ضعود نفوذ التيار الإ�ضالمي يف 

املجتمع وال�ضلطة املنبثقة عن م�ضار الثورة".

بعد  عن  ال�ضيا�ضي  بال�ضاأن  املوؤدب  الوهاب  عبد   
ّ
اهتم

وب�ضكل عر�ضي. وهو كان من اأقرب امل�ضاندين لنظام 

بتو�ضيع  املطالبة  املعار�ضة  اإىل  التون�ضي  احلكم 

وبعد  والــفــرديــة.  ة 
ّ
العام واحلــقــوق  احلــريــات  دائــرة 

امل�ضاندين  اأ�ضّد  من  اأوىل  فرتة  يف  اأ�ضبح   2011
املتخا�ضمة  املدين  املجتمع  وقوى  ال�ضباب  حلركات 

يف  واملنخرطة  لها  وامل�ضاندة  اجلديدة  ال�ضلطة  مع 

)اأكتوبر  انتخابات  بعد  ل 
ّ
ليتحو "الثوري"  م�ضارها 

اأحد  اإىل  الإ�ضالميني  انت�ضار  اأفــرزت  التي   )2011
حتت  اجلديد  )الدميقراطي(  للحكم  املعار�ضني  اأ�ضّد 

والثقافية  والجتماعية  املكا�ضب  عن  الّدفاع  عنوان 

مفتاح  ويكمن  "الثورة".  قبل  ما  ملرحلة  وال�ضيا�ضية 

فهم موقفه يف قناعاته الليربالية العنيدة والتي جلبت 

الراديكالية  الحتجاج  قوى  وانتقادات  عداواته  له 
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اإىل  تفطنت  ما  �رصعان  التي  وي�ضاريني(  )اإ�ضالميني 

والتي  الثورة"،  قبل  ما  �ضلطات  مع  عالقاته  "متانة 
رم�ضان  طـــارق  كــتــابــات  عــرب  فرن�ضا  يف  لحقته 

)ابن هرني كوريال،  البنا( واآلن غرا�س  )حفيد ح�ضن 

اإىل  الأمر  به  وانتهى   ،). ال�ضابق..  امل�رصي  ال�ضيوعي 

منا�رصة القوة ال�ضيا�ضية واملناه�ضة لالإ�ضالميني يف 

اإنتخابات 2014 حني اأ�ضدر وثيقة )كانت اآخر �ضيء 

بني  اإختيار  اإزاء  نحن   ..."  : راأيه  فيها  خل�س  كتبه !( 

جمتمع منفتح، حيوي، متاأقلم مع نوامي�س العي�س يف 

الأمام، وبني جمتمع  اإىل  النظر  يخ�ضى  ل  القرن،  هذا 

الدين  بني  اخللط  يف  وغــارق  قــدمي  رجعي  منغلق، 

وال�ضيا�ضة،، جاعال من الإميان جمرد العتقاد يف مبداأ 

ه�س، وهزيل وخاو رفع اإىل مرتبة البداهة ونزعت عنه 

ثقافته الذاتية واملوؤ�ض�ضة على فقه ال�ضك وتعّدد الآراء 

واحلوار و�ضول اإىل الت�ضاوؤل و�ضعور الإ�ضكال والريبة 

الروؤية  اأن  الدينية. ونحن نعتقد  التي تثريها امل�ضاألة 

اإىل  لت 
ّ
حتو قد  الإ�ضالم  على  نلقيها  التي  ال�ضمولية 

اإيديولوجية �ضمولية ل ميكن اأن تقودنا اإل الفا�ضية". 

)جملة ليدرز. اأكتوبر 2014، الن�رصة اللكرتونية(.

الإ�ضالمي  الثقايف  الرتاث  م�ضاألة املالءمة بني  نالت 

ملمو�ضا  اهتماما  احلديثة  احلياة  متطلبات  وبــني 

انطلق  اأن  منذ  فكره  و�ضغلت  املــوؤدب  لــدى  ودائما 

وفيا  بقي  وهــو  والرتجمة  والتدري�س  الكتابة  يف 

)الليربايل(  العربي  الفكر  على  هيمنت  التي  للمقاربة 

حول  والجــتــهــادات  ـــروؤى  ال تــعــّدد  رغــم  املعا�رص، 

النقدية  القراءات  لكن  واملعا�رصة.  املالءمة  مفهوم 

ان�ضياقه  توؤكد  كانت  ــوؤدب  امل عبدالوهاب  ملواقف 

للواقع  وال�ضت�رصاقية  الغربية  التحاليل  تيار  يف 

خطاب  الفكري  عمله  يف  وتــرى  الإ�ضالمي  العربي 

متثالت  �ضياغة  يعيد  جديد"  و"ا�ضتعماري  "غربي" 
يجد  وقد  وامل�ضلم.  العربي  لالآخر  الغرب  ــات  واإدراك

�ضيغ  من  املــوؤدب  ا�ضتعمل  فيما  النقد  هذا  اأ�ضحاب 

�ضاحب  اإن  حيث  راأيهم  يعزز  ما  ومفاهيم  حتليلية 

"فانتازيا" ل يتوانى يف اإ�ضتدعاء مفاهيم "الفا�ضية 
الدينية" لتقييم  الإ�ضالمية" و"التخلف" و"ال�ضمولية 

مفاهيم  وهي  املعا�رص،  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  م�ضاريع 

والأكادميي  الإعالمي  اخلطاب  منظومة  يف  مهيمنة 

اإزاء  الراهنة  الغربية  لالإ�ضالموفوبيا  الّداعم  )الغربي( 

ورود  عدم  يعني  ل  هذا  اأن  مع  وامل�ضلمني.  الإ�ضالم 

اإ�ضارات يف حتاليل املوؤدب الفكرية وال�ضيا�ضية توؤكد 

وجاهة النقد )املعريف( املوجه اإليه، لكن اهتماماته 

بال�ضاأن العام وبامل�ضائل )ال�ضيا�ضية( املرتبطة به ل 

الوجودي  اأو  املركزي  الإهتمام  م�ضتوى  اإىل  ترتقي 

انه ل يبحث عن  .( حيث  بنف�ضه..  بذلك  )كما يعرتف 

ال�ضارترية،  الطريقة  على  الواقع  يف  لآرائــه  ر 
ّ
مــرب

مع  يتقاطع طريقه  واأديبا  فنانا  نف�ضه  يعترب  اأنه  بل 

ح�ضب  فيه  فينقر  واملتلعثم  املتعرج  التاريخ  واقع 

 
ّ
.(، ثم للواقع..  العامة  انطباعه احليني )ووفق روؤيته 

ين�رصف اإىل همومه الأخرى، على طريقة األبار كامو، 

كمثقف  بل  "ملتزم"،  كمثقف  دوره  يتمثل  ل  اأنه  اأي 

اأو مبدع ميكن اأن يكون له راأي فيما يرى حوله واإذا 

ما اإ�ضتوجب الأمر ذلك... وقد اإعترب املوؤدب اأن تنامي 

ي�ضكل  العربية  البلدان  يف  الإ�ضالمية  التيارات  نفوذ 

اآفاق تطورها  خطرا تاريخيا على جمتمعاتها وعلى 

نحو احلداثة والنمط الجتماعي املنفتح والذي تعلق 

. يف  بالنازية..  احلركات  تلك  قارن  فهو  لذلك  بهما، 

م�ضتوى هدفها ال�ضيا�ضي )نظام �ضمويل( و�ضيغ عملها 

)اخلطاب  واأ�ضلوبهم  احلرية(  ل�رصب  احلرية  )توظيف 

النازية  الكفاءة  اأن  اعترب  اأنه  من  بالرغم  املــزدوج( 

يف املجال القت�ضادي وال�ضناعي منعدمة يف قوى 

 – يب�رص  )ممــا  العربي  العامل  يف  الإ�ضالمي  البديل 

ت�ضلطية  اإ�ضالمية  اأنظمة  قيام  ة 
ّ
– بحتمي راأيه  ح�ضب 

املتولدة  الإحتجاجات  جلم  على  قادرة  وا�ضتبدادية 

من الف�ضل التنموي املوؤكد.. .(. 
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واملجدد  الكبري  الراحل،  ال�ضاعر  عن  احلديث 

والرائد عبد الوهاب البياتي، يتجدد دائمًا، ودائمًا 

جديدة  زاوية  من  عنه  الكتابة  يحاول  َمن  يجد 

الت�ضلل منه  اأو منفذ خمتلف، ي�ضتطيع  ومغايرة، 

رئي�ضية،  بدرجة  يعود  ذلك  ولعل  عنه.  للكتابة 

املثري  ال�ضاعر  هذا  جتربة  �ضعة  اىل  ظني،  ح�ضب 

النارية  ت�رصيحاته  عرب  حياته،  اّبان  للجدل، 

ال�ضعراء  من  خ�ضومه  جتاه  والثالبة،  اجلريئة 

ال�ضحافيني  من  بالعديد  اأدى  مما  والنقاد، 

واملهجو�ضني  وال�ضهرة،  الإثارة  عن  الباحثني 

ولكن  اليهم،  الأنظار  لفت  اىل  املغامرة  بح�س 

عرب ل�ضان البياتي، وهو يديل باآراء نقدية لذعة 

اإما  الغالب،  يف  ال�ضحية  تكون  بحيث  وكاوية، 

روائيًا.  اأو  كاتبًا،  اأو  للبياتي،  مناف�ضًا  �ضاعراً 

ال�ضعراء،  من  الكثري  امل�ضيدة  هذه  يف  وقع  وقد 

وجلها كانت اأ�ضماء لمعة وم�ضهورة وفاعلة يف 

امل�ضهد الثقايف الأدبي وال�ضعري والنقدي، كلها 

الذي  واحلاد  الذرب  ول�ضانه  البياتي  قلم  طالها 

مل يرحم اإل القليل من ال�ضفوة الأدبية تلك، كون 

م�رصوع  يف  م�ضاهمة  تكون  اأن  ال�ضفوة،اإما  تلك 

بحيث  الأهمية  قليلة  هي  اأو  الهجائي،  البياتي 

اإرثها  اأوكون  اليها،  اللتفات  مب�ضتطاعه  لي�س 

ل  متوا�ضعًا،  والإبداعي  وال�ضخ�ضي  الثقايف 

ي�ضمح ب�ضن حملة عليه، اأو حتى يف وارد مروره 

مثل  يرتك  ل  اأحياناأ  ولكنه  البياتي،  قلم  على 

ب�ضالم، فهو خالل جل�ضات  اأن متر  ال�ضفوة  هذه 

ال�رصاب والطعام التي ل حت�ضى، اأو خالل تزجية 

ثقايف،  ملتقى  او  حانة،  اأو  مقهى  يف  الوقت 

�ضيتناولها �ضاخراً، متهكمًا، كون العابر هو كائن 

كلمة  فريمي  اأمامه،  الرتّيث  وينبغي  �ضعيف 

حوله ت�ضيع يف احلال حول ذلك املعني الغائب، 

جواً من التفكه والتندر، الذي يحمل دون ريب يف 

ن 
ّ
طياته الكثري من �ضخب الطفولة واللعب امللو

بالبهجة وال�ضحك جتاه ذلك ال�ضخ�س الذي لحظ 

�ضهم البياتي جزءاً من كيان تلك ال�ضخ�ضية، التي 

العيار  من  للهجاء،  قابلة  وغري  �ضعيفة  يعدها 

الثقيل، ذاك الهجاء الذي ُيْح�ضن البياتي �ضناعته 

واملعروفة  اخلا�ضة  بطريقته  وتركيبه،  وتوليفه 

اإما ل�ضانية  يف فّن القدح، حيث الإغارة �ضتكون 

اأو كتابية نرثية، اأو تاأتي على �ضكل ق�ضيدة .

والتي  البياتي،  النقدية عند  بداأت هذه اخل�ضلة   

تكاد اأن تكون �ضادمة يف بع�س جوانبها، لكنها 

ال�ضخ�ضي  الت�ضهري  تبلغ حد  الأعم ل  الغالب  يف 

اإقامة  ي�ضتدعي  الذي  العايل  التجريح  اأو  الكبري، 

دعاوى عليه، من قبل بع�س املثقفني وال�ضعراء، 

بل كانوا يعّدونها من باب الطرفة، اأو يتجاهلونها 

ب�ضكل تام،  اأو ي�ضعونها يف خانة احل�ضد والغرية 

وعدم بلوغ ال�ضاأو، اأو التقا�رص يف العمل الإبداعي 
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لدى ال�ضاعر البياتي. وبع�ضهم كان يرّدها لعدم 

جماراته للتحولت الكربى التي حدثت يف م�ضار 

التي  التحولت  تلك  والأدبية،  ال�ضعرية  احلداثة 

منافيه  يف  طويلة،  �ضنني  البياتي  عنها  غاب 

عن  اأبعدته  التي  امل�رصية،  وحتى  ال�ضوفييتية 

التي  واملت�ضارعة  الكبرية  رات 
ّ
للتطو مواكبته 

ال�ضعر  وبالأخ�س  العربية،  الثقافة  عمق  م�ضت 

»�ضعر«   جمالت  قّدمته  وما  احلديث،  العربي 

اهتمت  ثقافية  مادة  من  و»اأدب«  و»حوار« 

لن  �ضوف  التي  املجالت  تلك   . احلداثة  بجوهر 

تنجو من كلماته النارية وحمالته املقذعة جتاه 

لقد كان خ�ضمًا  ونا�رصيها.  ريها 
ّ
كاتبيها وحمر

لكن  حياته،  حلظات  اآخر  اىل  لأدوني�س  لدوداً 

البياتي على حممل  ياأخذ هجومات  اأدوني�س مل 

كان  دروي�س  حممود  وكذلك  عليها،  لريد  اجلد 

ي�ضخر منها بكالم مقت�ضب يف جل�ضاته اخلا�ضة 

مع ال�ضدقاء. لقد تاأثر بالبياتي �ضعراء عديدون 

ول يح�ضون بينهم �ضعدي يو�ضف ور�ضدي العامل 

جيل  على  هذا  وان�ضحب  دنقل،  واأمل  وحجازي 

ال�ضتينيات  جيل  وهو  األ  تقريبًا،  ته 
ّ
برم كامل 

من  اأكرث  بذلك  �رّصح  ولقد  والعربي،  العراقي 

اأو  ومذكراتهم،  النقدية  كتبهم  يف  اإما  �ضاعر، 

فا�ضل  مثل  بهم،  ال�ضحافية  لقاءاتي  خالل  من 

العزاوي وحممد �ضعيد ال�ضكار و�رصكون بول�س 

مهدي  �ضامي  �رّصح  فرتة  وقبل  كرمي،  وفوزي 

الت�رصيح  مع  احلال  هو  وكذلك  التاأثري،  بهذا 

مثل  وفانطازيًا  �رصياليًا  يعد  ل�ضاعر  الأخري 

جيل  ليطال  التاأثري  هذا  وت�ضاعد  فائق.  �ضالح 

ال�ضبعينيات اأي�ضًا واأن بدرجات متفاوتة، وكنت 

حياتي  فجر  يف  بالبياتي  تاأثروا  الذين  اأول  اأنا 

الأدبية  نهاية ال�ضتينيات، واأعد هذا التاأثر فخراً 

�ضحنة  حتمل  كانت  البياتي  ق�ضائد  كون  يل، 

كبرية من الثورية واملنافحة الي�ضارية، كما اأنها 

تر�ضخ قيم احلرية والعدالة الإن�ضانية لدى ال�ضاعر 

الفنية  عنا�رصها  ب�ضبب  اي�ضًا،  والقارئ  ال�ضاب 

يف  تنت�رص  كانت  التي  الراديكالية  ورموزها 

الدوال، بعامل  البنائي، مب�رصة عرب تلك  ن�ضيجها 

ال�ضلم واحللم والثورة، وتعد بالب�ضارة يف �ضمول 

العامل الرخاء وامل�ضاواة وزوال الفوارق الطبقية، 

تب�ضريية،  عنها  نقول  اأن  ن�ضتطيع  ق�ضائد  اإنها 

ت�ضبه املن�ضور احيانًا، ولكنها من ناحية ثانية، 

الفن.  من  كبرياً  قْدراً  وحتمل  حاملة  �ضاعرية، 

الوقت ذاته تلفاها فاعلة يف حميطها، لدى  يف 

فرتتي  يف  خ�ضو�ضًا  القراء،  من  وا�ضعة  طائفة 

فرتة  اىل  و�ضوًل  وال�ضتينيات،  اخلم�ضينيات 

ال�ضبعينيات من القرن املن�رصم .

ال�ضحافية  ت�رصيحاته  عرب  البياتي  هجا  لقد 

ال�ضياب  املن�ضورة،  الأدبية  ونقداته  ومقابالته 

مناف�ضه الأول والأبرز، وذلك على �ضفحات جملة 

�ضف  اىل  تقف  كانت  التي  البريوتية  »الآداب« 

ادري�س،  �ضهيل  حتريرها  ورئي�س  هي  البياتي، 
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الثاين  املناف�س  وهجا  »الأديب«.  جملة  ومثلها 

وفطنته  موهبته  بقوة  طريقه  عن  اأزاحه  الذي 

ديوان  �ضاحب  جواد  كاظم  ال�ضاعر  وذكائه 

»اأنا�ضيد احلرية«، وال�ضاعر مو�ضى النقدي، وابتعد 

عن طريقه كل من ال�ضاعر بلند احليدري وح�ضني 

مردان الذي كان يحّبه البياتي ويجامله ويدافع 

اىل  ة 
ّ
امُلر �ضهامه  كالعادة  ب 

ّ
�ضو ولكنه  عنه، 

نازك املالئكة التي كانت معتدة كثرياً بنف�ضها، 

يف  �ضيوعيًا  �ضاعراً  تعّده  الذي  بالبياتي،  قيا�ضًا 

من  املتحّدرة  العروبوية،  القومية  وهي  فرتتها 

ر، حاملة راية الأمة يف كتاباتها النقدية 
ّ
اآل �ضم

حتى  ذلك  د 
ّ
جت�ض وقد  ال�ضعرية،  وحتى  والنرثية 

تتحّدث  وهي  »الكولريا«  ال�ضهرية  ق�ضيدتها  يف 

اجتاح  الذي  الطاعون  مر�س  عن  خاللها  من 

والتي  الفائتة،  الربعينيات  فرتة  اإّبان  م�رص 

دت فيها �ضكل الق�ضيدة احلديثة، واملتجّددة 
ّ
ج�ض

والراف�ضة للعمود ال�ضعري - املمتد زمنيًا قرابة 

الألف وخم�ضمائة �ضنة. اي�ضًا نال منها البياتي 

نف�ضه  عّد  البياتي،  اأي  بينما هو  اإياه،  لتجاهلها 

البارز  بالكتاب  م�ضتعينًا  احلديث،  ال�ضعر  رائد 

مثل  مرموق  ناقد  عنه  كتبه  الذي  واملعروف 

العربي  ال�ضعر  رائد  »البياتي  عبا�س  اح�ضان 

حلديث«.

حياته  يف  كثريين  كانوا  البياتي  خ�ضوم 

املاغوط  ال�ضعراء  البياتي  هاجم  فلقد  الأدبية، 

واأن�ضي احلاج والفيتوري و�ضميح القا�ضم وخليل 

العي�ضى  و�ضليمان  عبدال�ضبور  و�ضالح  حاوي 

ويو�ضف  جربا  ابراهيم  وجربا  �ضايغ  وتوفيق 

الق�ضط  الأخري  تلقى  وقد  قباين،  ونزار  ال�ضايغ 

الأكرب من غارات البياتي النقدية، يف مقابالته 

وال�ضبعينيات،  ال�ضتينيات  فرتتي  يف  الكثرية، 

و�ضهرية،  ورفيعة  ذائعة  بريوتية   جمالت  وعرب 

مادة  حتريرها،  وروؤ�ضاء  روها، 
ّ
حمر فيها  وجد 

حتري�ضية �ضائقة للقارئ الذي كان يحتاج، وهو 

اىل  املتجّهمة،  العربية  الثقافية  النخب  يتابع 

ية 
ّ
اأو يت�ضورنها ُمطر تلك الأجواء التي يعّدونها 

وامل�ضاجلة  النميمة  من  مناخ  اىل  وحتتاج  لها، 

قف�ضة  عن  الباحثة  �ضفحاتها  على  وامل�ضاكلة، 

وكاو،  وناري  �ضاخن  وحديث  �ضّيق  ومو�ضوع 

كالذي كان يجريه ال�ضحايف اللبناين املعروف 

ال�ضحافية  الأ�ضماء  من  وغريه  البقيلي  فاروق 

العربية الالمعة يف عامل ال�ضحافة مع البياتي .

ل�ضبب  بالطبع  لي�س  قباين،  نزار  البياتي  هاجم 

من  يخلو  ل  بحت،  �ضعري  ل�ضبب  بل  �ضخ�ضي، 

طابع احل�ضد واملباهلة، فنزار كان هدفًا للجميع، 

كان  والتي  الآفاق  طبقت  التي  الذائعة  ل�ضهرته 

البع�س  وحتى  العربية،  �ضعراء  كبار  بها  يحلم 

من �ضعراء العامل الذين �ضمعوا به اأو �ضاركوا معه 

يف مهرجانات �ضعرية عربية ـ عاملية. اأما الثاين 

الذي نالته �ضهام البياتي فهو اجلواهري، واأي�ضًا 

مرد ذلك يرجع ل�ضهرة اجلواهري التي ل تقل عن 

�ضهرة نزار قباين، كونه ملقبًا اأوًل ب�ضاعر العرب 

وال�ضيء  البياتي،  ي�ضت�ضيغه  ل  ما  وهذا  الأكرب، 

للجواهري،  ي�ضتدعيه لتوجيه نقوده  الذي  الآخر 

هو اأن اجلواهري كان حمبوبًا من قبل كل فئات 

ال�ضعوب  من  وا�ضعة  و�رصائح  العراقي  ال�ضعب 

مرابطًا  ظل  اجلواهري  ثم  ومن  اأي�ضًا،  العربية 

عام  مائة  عا�س  لأنه  حياته  فرتات  كل  يف  له 

والذي ح�ضد  الثالث  ال�ضخ�س  والكمال.  بالتمام 

اأدوني�س،  هو  ال�ضعرية  �ضباكه  يف  نقدية  اأهدافًا 

والعلة هي ذاتها ال�ضهرة الكبرية التي يتمتع بها 

الوا�ضعة  العربية  الثقافية  النخب  لدى  اأدوني�س 

واملمتدة من املحيط اىل اخلليج .

، مل مينع هذا البياتي من جني 
ّ
لكن رغم الذي مر

من  الأ�ضدقاء  لبع�س  التعر�س  وعدم  �ضداقات 

وعلي  حجازي  املعطي  عبد  اأحمد  مثل  ال�ضعراء 
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وعبد  �ضعيد  وحميد  عدوان  وممدوح  اجلندي 

الدين،  �ضم�س  علي  وحممد  طهمازي  الرحمن 

وتون�س  املغرب  �ضعراء  من  وا�ضعة  وطائفة 

�ضبعينيني  �ضعراء  مع  �ضداقات  وعقد  واجلزائر، 

�ضباب  من  بعدهم  جاء  من  وحتى  وثمانينيني، 

�ضعري طالع، وهذه ميزة وخ�ضلة نادرة حت�ضب 

للبياتي، وقد �ضاعد الكثري منهم على الذي يقدر 

عن  يتوان  ومل  يديه،  حتت  متاح  هو  ومما  عليه 

اليومية  حياتهم  يف  وم�ضاعدتهم  كتبهم  طبع 

ان ودم�ضق وبغداد .
ّ
خ�ضو�ضًا حني كان يف عم

هذا دون اأن نن�ضى اأيام باري�س اأوا�ضط ال�ضبعينيات 

وحتى نهايتها، كان البياتي يقوم بزيارتها بني 

الفينة والأخرى، هناك يف مقاهي باري�س كنت 

يومية  و�ضفرات  �ضهرات  يف  واأ�ضاحبه  التقيه 

لبع�س الأماكن، كنت حينها م�رصداً بامتياز، وهو 

كان يعرف �ضبب جميئي اىل باري�س، كان يعرف 

انني ي�ضاري، وقد كان هو يف يوم ما ويف مثل 

ومعاناة  ماآزق  ويعرف  ي�ضاريًا،  حينذاك  �ضني 

 « باري�س  مقاهي  من  يحب  كان  جتارب.  هكذا 

فلور« ب�ضبب �ضهرتها ال�ضارترية والدمياغو ب�ضبب 

ذيوع �ضهرة روادها  الوجوديني، واأحيانًا يحلو 

له اجللو�س يف مقهى »كلوين« و»اللوك�ضمبورغ«  

الالتيني،  احلي  يف  �ضكنه  فندق  من  لقربهما 

الأدباء  بع�س  لرتدد  »نوتردام«  مقهى  وكذلك 

العرب والعراقيني عليها .

املقاهي،  تلك  يف  طويال  البياتي  مع  جل�ضت 

الكثري  وحتمل  متهكمة،  �ضّيقة،  اأحاديثه  وكانت 

والنادرة  ال�ضخرية  متعة  واملتعة،  الطالوة  من 

اجلميل،  البغدادي  ب�ضوته  وت�رصد  حتكى  كيف 

وانتفاخ اأوداجه حني ي�ضحك، من فالن وعلتان، 

تقليدها  اأحد  ي�ضتطيع  ل  التي  املثالية  بطريقته 

ميل،  ل  وحلواً،  ممتعا  جمل�ضه  كان  وجماراتها. 

واأنت جال�س فيه وهو يروي احلكاية وامُللح التي 

ذهبت مع زمن ذهب ومل يعد .

يخ�ضى  العرب  وال�ضعراء  الأدباء  من  العديد  كان 

يعي�س  عراقي  �ضاعر  �رّصين  مرة  البياتي.  ل�ضان 

�ضي  بي  البي  اذاعة  يف  يعمل  وكان  لندن  يف 

اخلم�ضينيات،  جيل  من  �ضاعر  وهو  الربيطانية، 

قال : انه يخ�ضى البياتي ويتجّنبه يف نقده الأدبي 

نة، وال�ضبب 
ّ
الذي ميار�ضه اأحيانًا اأو يكتبه يف مدو

يعود يف راأي ال�ضاعر اخلم�ضيني، اىل اأن البياتي 

قد يعمد اىل الت�ضهري به، ورمبا اتهامه باأو�ضاف 

غري لئقة، وهو املوظف يف حمطة اأجنبية. مرة 

اأحد  يف  احليدري  بلند  وبني  بيني  حديث  جرى 

البياتي،  اىل  قنا 
ّ
وتطر به  ال�ضحافية  لقاءاتي 

فقال بلند يف معر�س حديثه : » ماذا يريد البياتي 

مني، كر�ضي ال�ضعر، فلياأت وياأخذه«  وكان بلند 

حينها يف حلظة وقوف ومغادرة ملكانه معي يف 

املقهى، وهو يقوم بحركة متثيلية، هاّزاً الكر�ضي 

بيده َبِرمًا، ومبت�ضمًا يف الآن ذاته  .

اأما ما يوؤخذ عليه البياتي، فثمة اأمران كان عليه 

ال�ضفارة  يف  عمله  الأول  حياته،  يف  جتنبهما 

والثاين  �ضنوات،  ا�ضبانيا ملدة ع�رص  العراقية يف 

الإقامة يف دم�ضق ل�ضالح جهات معينة ومعروفة 

يف النظام ال�ضوري .
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الأول  ديوانه  منذ  داوود  اإبراهيم  �ضعرية  تتميز   

حتى  تالزمه  ظلت  جوهرية  بخ�ضائ�س  »تفا�ضيل« 

ديوانه الأخري »حالة م�ضي« من حيث بنية الق�ضيدة 

بدت غنائية يف  لغة  ال�ضعرية، عرب  العامل  ومفردات 

»تفا�ضيل«  الأول  بداية جتربته من خالل ديوانه   «

الإن�ضائية،وتفا�ضيل  واجلمل  بال�ضتعارات  غنية 

ال�ضارع،  حيث  ــرية،  الأث مبفرداته  الريف  املكان/ 

والبيوت،  واحلــ�ــرصة،  واخلــ�ــرصة  والنهر،وال�ضماء 

احل�ضاد،الأخ�رص، -ارتخاء املد – عط�س املراعى- 

فالح نحيف –ال�ضم�س – النداوة –الغيوم –كرامات 

املــدي،  –املراكب-  النخل   – الأولــيــاء-الــظــالل 

احلنني، النهار، احلقول 

ميتافيزيقية  لدللة  رمــوزا  لي�ضت  املفردات  وهــذه 

ير�ضدها  ووقائع  متعني  لواقع  مفردات  ولكنها 

.لذلك يظل  ال�ضعر  ال�ضاعر عرب رحلته مع احلياة،مع 

اأنه  داوود حمفوف باملخاطر  اإبراهيم  �ضعرية  تاأول 

�ضد التاأويل، �ضد ال�ضتبطان، اأنها �ضعرية عارية اأو 

حتاول اأن تكون عارية متاما، فاملقهى هو املقهى 

ل  حبيبته  هي  واحلبيبة  فيها  اأوقاته  يق�ضي  الذي 

واأح�ضن  الرمز  اأو  احللم،  احلبيبة  ول  الوطن  احلبيبة 

معرب عن روؤية ال�ضاعر ياأتي يف ق�ضيدة لولت ويتمان 

يقول فيها طفٌل قال: ما هو الع�ضب؟ 

 
َ
اأُجيب اأن  كُن 

ُ
مي كيَف  يَديه؛/  بكلتا  اإيَلّ  يحمله  كان 

الطفل؟.../ اإين ل اأعرف عن ذلك اأكرث مما يعرفه هو.

�رصيف  ترجمة  المريكي  ال�ضعر  من  خمتارات  من   

بقنه ال�ضهراين

فمفردات، احل�ضاد وال�ضم�س لدي اإبراهيم داوود هي 

احل�ضاد وال�ضم�س اإلخ، الذي يعرفها طفل ويتمان،ول 

ديــوان  من  الأوىل  ق�ضيدته  يف  يقول  ــر،  اآخ �ضيء 

تفا�ضيل 

بالأم�س كنت اأقي�س �ضارعنا/ لكي اك�ضوه معنى ما/ 

�ضارعنا الذي الذي اأعطيته قدمي/ واأعطاين �ضعورا/ 

وحدد يل م�ضاحة بيتنا املرهق/ اأمر الآن عرب بيوته 

العذراء/ حمفوفا/  بخطٍر ما 

الرباءة  �ضاعر  الآثرة،  الب�ضاطة  �ضاعر  داوود  اإبراهيم 

للبيت،  العودة  رغبتان،  يتنازعه  واحلنني،  واحللم 

ي�ضع  اأن  يحاول  الذي  وال�ضارع  باخلطر،  املحفوف 

لدى  ملعنى  وجود  ل  لأنه  متعني  غري  ما  معنى  له 

ال�ضارع انه ال�ضارع الذي يعرفه الطفل، �ضارع فقط، 

وي�ضهرون  باأبناء اجلريان،  ويلتقي  فيه  يلعب  �ضاعر 

ما  �رصعان  احلياة  على  خالله  من  ويتعرفون  فيه، 

روحه،  من  والقريبة  احلميمة  الأماكن  على  نتعرف 

رفقاءه  اأ�ضدقاءها  فيها  يلتقي  الذي  الأماكن  اأنها 

ويحبوه،  يحبهم  نا�س  بدون  مكان  ل  الروحانيني، 

املكان هو التقاء الأحبة، يف املقهى يف الكاب دور، 

يف  البلد  و�ضط  �ضوارع  يف  امليادين،  يف  البيت،  يف 

الليل . 

اأبدا،   هذا ل يعني باملطلق انه خ�ضى الرمز متاما، 

الذي  ولكن  و  ورموز  دللت  لها  �ضعرية  كتابة  كل 

نريد اأن نقوله اأن ال�ضاعر �ضد حتويل كل مفردة، كل 

ا�ضتعارة اإىل رمز، لأن هذا غري �ضحي وي�ضوه ويحمل 

على  الــقــدرة  تعيق  مــوجــودة،  غري  ــدللت  ب الن�س 
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غري  كثرية  بهوام�س  وت�ضغله  الن�س،  جلوهر  النفاذ 

حمدودة  ولكن  ودالــة  موجودة  فالرموز  �ضاأن  ذات 

وتظل يف النهاية رموز �ضخ�ضية، فمثال »تفا�ضيل« 

اخلــارج«،  يف  خفيف  »مطر  اأو  القادم«  »ال�ضتاء  اأو 

ال�ضتاء  اأن  تقول  اأن  ميكن  ل  ولكن  دالة،  رموز  هذه 

القادم مرتبط بفكرة الوطن، اأو احلبيبة بل هى هموم 

ال�ضغرية،  التفا�ضيل  يو�ضحها  حمــدودة  �ضخ�ضية 

الذي تغني امل�ضهد . . 

اللغة  باأهمية  وعــي  يف  تكمن  ال�ضاعر  حداثة  اأن 

ودورها اجلوهري يف تفجري الدللت ول يعني هذا 

وال�ضيا�ضي  الجتماعي  الواقع  عن  باللغة  التعايل 

تعطي  اللغة،  ماهية  اإدراك  ولكن  ــدا،  اأب والثقايف، 

اأن  اأعترب  واأنا  للعامل  والنظرة  امل�ضمون  يف  مرونة 

اأهمية جتربة ال�ضاعر اإبراهيم داوود هو اإدراكه املبكر 

ديوانه  جتربة  كانت  لذلك  ال�ضعرية،  اللغة  ملاهية 

الثاين »مطر خفيف يف اخلارج« تطور نوعي،يف هذا 

وا�ضتعا�س  الغنائية  عن  درجة  فيه  تخلى  الجتاه 

والتزيني  الزخارف،  اأ�ضقط  الهادي،  بالإيقاع  عنها 

والتو�ضية، واأهتم بامل�ضهد املقت�ضد احلاد، واملفارقة 

ذرة، اأنها كتابة ال�ضمت، عن ال�ضكون،  الأقرب اإىل ال�َضّ

حتفل،باأحد،  ل  مدينة،  يف  الذات  غربة  عن  للتعبري 

بجاٍر،  تبايل  ول  بغريب،  حتفل  ل  نحا�ضية  مدينه 

وبني  الــذات  بني  تقف  بــاردة  �ضماء،  حوائط  فقط 

على  والت�ضنت،  املغلقة  الغرف  ديــوان  احلياة،اأنه 

�ضقوط  ترقب  والرتقب،  والنتظار  والداخل،  اخلارج 

الربق،  ال�ضماء،  تك�ضي  التي  ال�ضوداء  الغيوم  املطر، 

الرعد، الوحدة، البحث امل�ضن عن دفء ابت�ضامه، عن 

�ضيء  ل  املكان،  هذا  م�ضامرة يف  اأيدي، عن  ت�ضابك 

يوؤن�س �ضوي املذياع، اأنه غربة الذات املرعبة 

حتتفي  عندما  وتــدخــل/  الــبــاب  تفتح  عندما   -

يخرج  عندما  والعيون/  تلتقي  بال�ضيوف/عندما 

الكل وتبقى وحيدا/ عندما ينفذ التبغ/ عندما تتذكر 

وجها حميما/ عندما ت�ضتهي اأي �ضيء/ دع املذياع 

مفتوحًا 

يف  خفيف  مطر  ديـــوان  مــن  »حـــال«  ق�ضيدة  مــن 

ال�ضاعر  يقطع  القادم،  ال�ضتاء  ديوانه  يف  اخلــارج 

عالقته بالريف وبالغنائية ويحتفي بالنرث وال�رصد 

ال�ضوارع،  من  بداية  خميلة  على  املدينة  وت�ضتحوذ 

واملقاهي، والفنادق، والبنايات، اإىل الولع بال�ضينما 

ب�ضكل  ال�ضعري  الن�س  بنية  يف  تقنياتها  وا�ضتخدام 

والفال�س  امل�ضهد،  من  بداية  فيها  لب�س  ل  وا�ضحة 

وقوية  حيه،  م�ضاهدة  خللق  واملونتاج  والقطع  بك، 

وحمكمة، يهتم فيها بال�ضوء والتق�ضف يف ا�ضتخدام 

احلوار تاركا عني/ال�ضاعر/ الكامريا، تلتقط، م�ضاعر 

اإن�ضانية ب�ضيطة، حلظات فرح، اإحباط، قهر، ت�ضميم، 

�ضجن، 

يركل  طويل/و�ضاعر  �ــضــارع  /يف  وحــيــدة  �رصفة 

يطلون  ب�رص  العمر/عن  دفرت  يف  احل�ضي/ويفت�س 

بعيدة/ �رصفة  الليل/حتت  اآخر  البحر/ويغني  على 

يف �ضارع اآخر

اأو ا�ضتخدام مفردات ال�ضينما ب�ضكل مبا�رص �ضواء يف 

كعناوين  اأو  امل�ضهد،  الكادر،  الكامريا،  مثل،  الن�س 

عمل،  موعد  الإ�ــضــاءة،  ق�ضيدة،  مثل  للق�ضائد، 

�ضيناريو، احلب ال�ضائع، عنوان لفيلم عن رواية لطه 

ح�ضني، تلب�س الذات دور عامل الإ�ضاءة يف م�ضهد يف 

فيلم 

جئت  اأنــنــي  قلياًل/ويبدوا  اأعــلــى  ــاءة  الإ�ــض تــبــدوا 

متاأخرا/كلهم يف اأماكنهم/من ق�ضيدة مكان عام 

املدينة  مــع  الــ�ــرصاع  ديـــوان  هــو  الــقــادم،  ال�ضتاء 

وال�ضلطة وا�ضتكمال مهمته يف تو�ضيع امل�ضاحة التي 

يتحرك فيها رغم، اخلذلن،والعوامل املحبطة، التي 

�ضخو�س  الديوان  هذا  يلتقط يف  لذلك  تقدمه،  تعوق 

التوا�ضل،  ال�ضاعر يف  تبزق منرية، معربة عن رغبة 

�ضخو�س مدينة بامتياز،�ضواء كانت هذه ال�ضخو�س 

التي تعي�س وحيدة  النادل، اجلارة،  مهم�ضة، �ضحية 

يبلى  ان  اجللباب  كاد  زوجها حتى  وتغ�ضل مالب�س 

وزوجها يف الغربة من �ضنتني، الرجل الوحيد و الذات 

يف اق�ضى �ضياعها وت�ضتتها، اأو الفاعلني يف املدينة، 

وال�ضحفي  اأديــب  احلي  عبد  امليادين،ال�ضينار�ضت 

اإبراهيم عبد العزيز،املجنون، الويل، اأ:ط الخ/

الهواء/ونحن مند  �ضتاء/عندما دخل علينا يف  كنا 

البذيئة/ األفاظه  من  النار/عرفناه  ونخترب  اجل�ضور 

ي�ضرتح  – مل  – ليلتها  املغم�ضتني/كبرينا  وعينيه 

اإليه/ �ضديقهم/يذهبون  �ضار  الوقت  له/ومبرور 
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اأن  القادم/  ال�ضتاء   – خرافه/املجنون  وياأكلون 

على حق  املكان،  املزاحمة يف  على  الذات م�ضممة 

هذه  اأن  على  ال�ضت�ضالم،  عــدم  على  هــذا  الــوجــود 

واأولد  املدينة مدينته هو، م�ضمم على زرع زوجة 

مع  املجه�ضة  بالتجارب  يحفل  ول  واأ�ــضــدقــاء 

حبيباته ول بحبه ال�ضائع فهو م�ضتمر يف املحاولة، 

يف هذا الديوان يخرج اإبراهيم داوود منت�رصا بنهاية 

الديوان منت�رص فمجرد اأن تاأمل معناها انك م�ضتمر 

لذلك يغلق ديوانه بق�ضيدة »ال�ضتاء القادم 

تبداأ  الــقــادم  ال�ضتاء  خمتلفًا/يف  الــدفء  �ضيكون 

م�ضت/ التي  ال�ضتاءات  اأف�ضدت  اأن  الق�ضيدة/بعد 

وال�ضارع/ الغرفة  والأ�ضدقاء/�ضتغري  املعاطف 

اجلديد/�ضيكون  م�ضجرة/بيتك  قم�ضانا  وتلب�س 

�ضغريا/وجمياًل . 

وينتهي بي.. ..

لن جترحك – عندئذ –/جيوبك/و�ضيكون اهلل �ضخيا 

تتزوج/يف  بالورود/ورمبا  اجلــريان  معك/لتغرق 

ال�ضتاء القادم

اإ�ضافية، ينحو  احد هنا« وانفجارات  يف ديوان »ل 

كال  يف  الق�ضائد  جاءت  لذلك  التاأمل  نحو  ال�ضاعر 

الديوانني الأكرث طول يف �ضعر اإبراهيم داوود عموما 

وبدا يراجع اأفكاره جتاه مفهومه لل�ضعر عن ال�ضلطة 

رغم اأنه ظل طوال م�ضريته ال�ضعرية يتجنب الإ�ضارة 

ب�رصد  ويكتفي  عليها  تدل  مبفردات  حتى  اأو  اإليها، 

والحتفاء  وعنفها،  ق�ضوتها  على  الدالة  الوقائع 

ب�ضحاياها دون اأن يتورط يف املبا�رصة اأو ال�ضوت 

بق�ضيدة  هنا  اأحــد  ل  ــوان  دي يفتتح  لذلك  الــعــايل، 

»الأيام التي ت�ضبق احلرب« ومنها 

متتلئ امل�ضاجد تدريجيا بامل�ضلني/وتعمل حمالت 

عاديني/ الدين  رجــال  نهار/وي�ضبح  ليل  الذهب 

كل  يف  الوطن  النا�س/ي�ضبح  »اجلوا�ضي�س«  يعتزل 

البنادق/يف  مع  �ضدئت  التي  الأغنيات  �ضيء:/يف 

ال�رصيع  الكالم  الفقد/يف  عن  تعلن  التي  ال�ضحف 

ال�ضغار/يح�س  احتكره  الذي  املوت  اخلبز،/يف  عن 

جديدة/يف  م�ضاجد  بالذنب/في�ضيدون  امل�ضوؤولون 

برقة  ال�ضعب  منطقة مزدحمة بامل�ضاجد/ويعاملون 

نبيذا مع  ال�ضالم/وي�رصبون  طاغية/ويتحدثون عن 

املنا�ضلني القدامى/وي�ضرتون مزارع خلف النا�س/

الع�ضكريون للمجد/ يزرعونها بالأمل/......./ي�ضتعد 

وتبحث ال�ضلطة عن �ضعراء جدد/يكتبون ق�ضائد عن 

النيل واأحم�س/و »وقفة عابدين« 

ال�ضاعر  ق�ضائد  تــالزم  ظلت  الــذي  ال�ضخرية  هــذه 

الــديــوان،  هــذا  يف  اأق�ضاها  ت�ضل  داوود  اإبراهيم 

من  الأ�ضدقاء،  من  ال�ضخرية  ــذات،  ال من  ال�ضخرية 

ال�ضلطة، من �ضعراء ال�ضلطة . 

التفا�ضيل  تلتقط  ال�ضاعر بعني ب�رصية حادة  يتميز 

ال�ضغرية وكاأنها عني روائي لذلك تكرث يف ن�ضو�س 

ال�ضغرية،  واحلكايات  البورتريه،  ق�ضائد  ال�ضاعر 

والبناء الدرامي يف لغة ه�ضة، هام�ضة، نقية، �ضافية، 

غري مهجورة ولكن لغة من اأفواه النا�س يعيد نحته 

ب�ضاطتها،  اأعلى  يف  لتظهر  جديد،  عقد  يف  ونظمه 

لغة خا�ضة لتعرب عن ذات وعامل مت تهمي�ضها ب�ضكل 

اأحــالم  عــن  تعبريا  الق�ضائد  ــاءت  ج لذلك  مـــروع، 

وانك�ضارات،  وانت�ضارات  واأفــراح  واإحباط  واأ�ضواق 

طبقة اجتماعية،خا�ضة يف انفجارات اإ�ضافية لذلك 

التقطري  عن  ال�ضاعر  وتخلى  التقريرية،  يف  �ضقطت 

ال�ضعرية طويلة والإ�ضهاب  والتكثيف فكانت اجلملة 

يف الو�ضف، وجاء ذلك يف ق�ضائد، البحارة، ويحدث 

يخلو،  اأن  قبل  باملقهى  والواقعيون،اللحاق  كثريا، 

زي ب�ضيط لأعوام قادمة، اأجمل ما بعثته املو�ضيقى 

من فو�ضي،

�ضابط  الأ�ضواء/ويرجع  القانون  يخطف  اأن  قبل 

الإيقاع خلف الكوالي�س/يكون »الناي« حتت �ضكني 

هكذا/ »خائفًا  »الكمان  يجعل  مالذي  �ضاحبه/- 

القانون يحتمل الرهافة اأي�ضًا/وهو ياأخذ وقته فقط 

اأول  على  القطرة/اأ�ضار  مع  جــاء  الــذي  والإيــقــاع 

احد  ل   – القانون  ق�ضيدة  وم�ضي/من   .. الطريق.. 

هنا . 

على  فت�ضيطر  م�ضي«  »حالة  الأخري  ديوانه  يف  اأما 

وغياب  املحبني  ترجل  مــن  قامتة  روؤي  ال�ضاعر 

الظل  م�ضاحة  زيــادة  و  احلبيبة  واختفاء  و  الــرباءة 

ديوان  اأنه  الطفيلية،  النباتات  وانت�ضار  املدينة،  يف 

الدف  وغياب  ــدوى  اجل وانــعــدام  والــفــراغ،  الوحدة 

الذات، خوف يزحف  بعمق  الإن�ضاين، ومتدد اخلوف 
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يف  حارقة  رغبة  لديه  لذلك  ــداأب  ب ــروح  ال ويــاأكــل 

امل�ضي والناأي والتخلي وترك هذه املدينة القا�ضية، 

مبا حتفل به من �رصاعات دامية، قب�س ريح، لتنهك 

الروح التي تف�ضل العزلة 

بهم/ العزلة/ا�ضطدم  على  طريقة  اكت�ضف  كلما 

اأولئك الذين ي�ضدون عليه ارجتالته/كلما �رصع يف 

العزف/متاري�س – حالة م�ضي .

التكثيف  لذروة  فيه  ال�ضاعر  ي�ضل  الديوان  هذا  يف 

�ضويف  روح  اأنها  واملحو،  احلذف  لذروة  والتقطري، 

دون  ح�ضابات،  اأي  دون  تكتب،  ال�ضفافية،  �ضديد 

عذبة،  الق�ضائد  جاءت  لذلك  �رصور،  اأو  �ضغائن  اأي 

معربة عن اأ�ضواق الذات ورغبتها يف الإنعتاق، وهذه 

للروح  الأكمل  ال�ضكل  ولكنها  جديدة  لي�ضت  الــروح 

ال�ضوفية التي ت�رصي يف �ضعرية اإبراهيم داوود منذ 

ديوانه الأول، تفا�ضيل، والذي جاء ب�ضكل مبا�رص يف 

ق�ضيدته الأكرث طوًل »اإىل رجل اأحبه 

لرائحة اغرتابك نكهة ال�ضويف/�ضاعة عريه والليل/

اأو يف ق�ضيدته »قلياًل من الوجد«/اأتيتك/ل ا�ضتهي 

م�ضاع/فبانت  حلم  �ضواحل  �ضعفي/وعرت  فيك 

جتاعيد قلب يكابر/ميد يدا لفتاة �ضتعرب بعد قليل 

وتناثرت مفردات ال�ضوفية ب�ضكل مبا�رص يف اأرجاء 

الذكر  والدراوي�س،  والفقد،  الوجد،  مثل  و  ق�ضائده 

ما  �رصعان،  العظيم،  ال�ضوفية  تراث  من  متتح  التي 

املوجودات ودللتها  بالتخفي يف  ي�ضتعي�س عنها 

وال�ضباح،  والغريب  الوحدة،  الوا�ضحة،  ال�ضوفية 

والوح�ضة،  والغربة،  الطريق،  وال�ضجرة،  والدراوي�س، 

واحللم، واملو�ضيقى، والغناء، الويل 

له  اأتاأخر/فر�ضنا  لن   : الليل/قال  اأول  انتظرناه 

الكواكب/وابتدعنا  بالبيوت/وعلقنا  �ضدورنا 

الربيع/قال : لن اأتاأخر/واأر�ضل فاكهة باأ�ضجارها/

ونهرا يب�رصنا بقدومه/الويل – ال�ضتاء القادم 

مفردة  اأي  تختفي  م�ضي،  حالة  ديــوان  يف  ولكن 

�ضويف  ــوان  دي ولكنه  ال�ضوفية  على  اأو  عن  دالــة 

»حالة  ــوان  دي يف  اإبراهيم  اأن  بامتياز،بالعك�س 

يطنطنون  من  ال�ضوفية،  ملعنى  فهما  اأقرب  م�ضي، 

م�ضتعريين من تراث ال�ضوفية لغته، ومن الدراوي�س 

القدامى الذين �ضجلوا جتاربهم واأ�ضواقهم واأحالمهم 

بنا،  خا�ضة  ل  بهم،  خا�ضة  خا�ضة،  لغة  خالل  من 

هــوؤلء  بزماننا،  خا�ضة  ولي�س  بزمانهم  خا�ضة 

ولي�س  تكتب  التي  الروح هي  اأن  يعرفون  و ل  كتبة 

كل من نهب من كلمات ال�ضوفية يعترب اأنه �ضويف، 

ل  غريه  اأقــدام  على  ي�ضري  تابع  احلالة  تلك  يف  هو 

اأكرث، ي�ضري يف طريق حدده له �ضلفه فال مغامرة ول 

جتريب، ول م�ضاق، كيف ت�ضلك �ضبل ال�ضوفية وبداية 

الطريق معرفة امل�ضاق وق�ضوة الطريق، كيف تنتمي 

لل�ضوفية، واأنت بني اهلك ونا�س، ما الذي تبقى لك 

؟ ال�ضوفية طريق موح�س، وغربة، غربة يف املكان 

وغربة يف الزمان ال�ضويف احلق من يختار طريقة، 

كل  من  خفيفا  لي�ضبح  جوهري  تخلى  يتخلى،  من 

ديــوان  هو  م�ضي،  »حالة  اأعترب  لذلك  احلــمــولت، 

�ضويف، دون اأي نزوع نحو الرمز الذي جاء حمدود 

ليعرب عن وح�ضة النف�س ووعثاء ال�ضفر 

يف/ طريقتي  واأحــب  ال�ضجائر/  من  يكفي  ما  لدي 

امل�ضي/واخلري للنا�س 

القطط  واأكـــره  »�ضجرة«  الــوحــدة  ا�ضمي  اأن  ــب  واأح

ال�ضوداء 

يف الليل/وعندما اأكون حزينا/اأاأكل كثريا/واأ�رصف 

يف كل �ضيء/واأبدو م�ضاملا/.../- عندما اأكون على 

و�ضك النوم –/األتقي الكوابي�س يف الطريق .           من 

ق�ضيدة قبل النوم . 

اأن ل�ضجرة تعي�س وحدها يف عزلة لدللة اقوى عن 

ا�ضتخدام م�ضطلحات  اأكرث مائة مرة، من  ال�ضوفية، 

ابن عربي واحلالج والب�ضطامي وغريهم من اأقطاب 

ال�ضوفية . 

يف  ولذة  حقيقية  متعة  داوود  اإبراهيم  ن�ضو�س  يف 

تدخلك  �ضافية  لذة  بال�ضتعادة،  تغري  لذة  القراءة، 

خفيف  مطر  يف  ق�ضائده  خا�ضة  ن�ضوة  حالة  يف 

وال�ضتاء القادم، وحالة م�ضي، ومنها 

اأراك  اأن  جيدا/اأريد  اأراك  لكي  امل�ضاء/  يف  نلتقي 

جيدا/اأنا ل اأدخن واأنا ارك�س/ول اأنام واأنا �ضعيد/

من  الكالم  ./لــرن  �ضنوات/نلتقي..  منذ  حزين  اأنــا 

كالما  التعاليم/واأقول  معك  العتمة/�ضاأ�ضافح 

الطريق/ يف  لزمني  الذي  الأمل  لك/عن  جانبيا..  

و�ضدين على احلفرة اجلانبية/التي اأو�ضلتني اإليك
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 ان �ضورة املراأة يف �ضعر اإبراهيم داوود فقد كانت يف 

اأن�ضودة براءة وحنني،  بداية جتربته �ضورة مثالية، 

اخلــارج  يف  خفيف  مطر  ديوانه  �ضدور  مع  ولكن 

بداأت تلك العالقة تاأخذ منحى اآخر فقد ر�ضد اأوجاع 

واأحزانه  اأوجاعه  مع  تتالقى  التي  املــراأة  وهموم 

للحب  املتعط�ضة  الوحيدة  فــاملــراأة  واحباطاته، 

والدفء ول جتد طريقة �ضوى غ�ضل مالب�ضه وحت�ض�س 

اأو الفتاة التي تعمل ال�ضاي واأوجاعها اإىل  ن�ضيجها، 

العالقات  حيث  املدينة،  يف  النظرة  هذه  تتغري  اأن 

مقطوعة والتجارب جمه�ضة و واملراأة دائما له ظل 

وح�ضور يف الواقع العيني حتى ي�ضل اإىل ت�ضميتها 

طبيعية،  اأو  كاملة  عالقة  هناك  فلي�س  با�ضمها، 

التبا�ضات وت�ضو�س و هناك �ضبب غام�س و ل يريد 

ال�ضاعر اأن يعلنه و اأنه يزيحها من ذاكرته اأو يهرب 

اأو يتحايل ليمر املوقف يف انتظار لقاء  منها فقط، 

العطاء،  على  امل�ضاركة  على  قــادرا  فيه  يكون  اآخر 

ولكن لي�س الآن، غدا، اأنها الفر�س ال�ضائعة، 

اأين هي الآن/كانت با�ضتطاعتها ان تكون معي/

بهدوء  م�ضاء/قبلتها  خرجنا/كنا  اأعوام  ع�رصة  منذ 

اأح�ضوا/لهفتي/ الذين  الأ�ضدقاء  غريب/وبع�س 

اإىل  القطار  يل/وا�ضتقلوا  املدينة  رحلوا/وتركوا 

ويقول/اختفيت/ولكن  واحد  يعاتبني  املنفي/قد 

ع�رصة اأعوام كالتي م�ضت/جتعلني اأجيب/كيف ؟

من ال�ضتاء القادم 

ال�ضاعرة عن  الذات  بت�ضاوؤل  تبداأ  التي  الق�ضيدة  هذه 

غياب والذي ي�ضعر باحل�رصة على اأن الفر�ضة فاتته، 

ذكر  دون  حلمة،  حتقيق  عــدم  م�ضوؤولية  حمملها 

اأ�ضدقائه  ت�ضاوؤل  يف  الده�ضة  تتبدى  ثم  الأ�ضباب، 

بكيف   الق�ضيدة،  لتنتهي  هو  غيابه  عن  املتكرر 

معرفة  وعــدم  احلــرية  على  تدل  ال�ضتفهام  وعالمة 

الأ�ضباب وكاأن الذات �رصقة، وكاأن الذات غيبت، وكاأن 

الذات اأ�ضبحت فجاأة على واقع مغاير واقع مرير مل 

ديوانه  يف  لينتهي  موجودا،  يكون  اأن  يت�ضور  يكن 

من  والعنيفة  امل�ضوهه  العالقة  »لر�ضد  م�ضي  حالة 

خالل ق�ضيدة، الآخري، احلبيبة القدمية الذي هجرها 

من  ت�رصق  اأن  تريد  كانت  لأنها  بالذنب  ي�ضعر  ول 

روحة الأ�ضجار، وق�ضيدة ال�ضورة التي تر�ضد العالقة 

الدامية من خالل فيلم جلوليا جوليا روبرت�س حيث 

تقوم بقتل زوجها ال�ضتحواذي، العنيف، 

بلفظ  لل�ضيا�ضة  ي�ضري  ل  اأنه  رغم  داوود  اإبراهيم  ان 

يخ�ضها،لكنها حتلق دائما وتفر�س �ضطوتها القامعة 

الغــرتاب، واخلوف  اإىل  بها  يوؤدي  الــذات، مما  على 

واحلزن، وهذا لي�س حم�س اختالق لأن الذات ل تقمع 

ت�ضعى  الن�ضو�س  معظم  يف  والذات  بنف�ضها  نف�ضها 

لإثبات الوجود وفر�س م�ضاحة للتحقق، ولكن دائما 

هناك قوة قامعة جته�س الأحالم 

يخاف  داوود  اإبراهيم  ال�ضاعر  لأن  ن�ضري  ان  يبقى 

تعلم  لذلك  �ضعره  يُهجر  اأن  من  ويخاف  ال�ضعر  من 

الهتمام  يف  يتورط  فلم  �ضابقيه  من  جيدا  الدر�س 

فاعلية  املبا�رصة،لأن  الآنية،  ال�ضيا�ضية  بالق�ضايا 

»الوقائعية  اأنها  ثم  الق�ضية  بزوال  تنتهي  الق�ضيدة 

ال�ضيا�ضية اأو الجتماعية« تعيق املخيلة لأنها ترتبط 

بواقع حمدد لذلك ي�ضعى دائما اإىل الإ�ضارة، الإ�ضارة 

بدل  راية  اأو  عالمة  ي�ضع  اأن  بارت،  بح�ضب  اأو  فقط 

الق�ضيدة،  اأو  امل�رصح  على  اجليو�س  ا�ضتح�ضار  من 

بيان  اإىل  الق�ضيدة  تتحول  لكي ل  يومئ،  �ضاعر  انه 

�ضيا�ضي، هو �ضاعر �ضريي دون اأن يحول الق�ضائد اإىل 

�ضجل اأو اأر�ضيف ي�ضقط فيه اأيامه اأنه �ضاعر انتقائي و 

يبحث بعني مفتوحة، عن مناطق �ضعرية تعرب عن ما 

يريد اأن يقوله، ما يحقق مفهومه لل�ضعر، ال�ضعر، فقط، 

الق�ضايا،  ذلك  بعد  وتاأتي  اأول  اجلمايل  اأوًل  ال�ضعر 

احلــال،  مقت�ضى  ح�ضب  ال�ضيا�ضية/الجتماعية/ 

انه  لل�ضعر  اإخال�ضه  قــدر  ل�ضيء  يخل�س  ل  داوود 

العامل،  مفردات  مع  مفرداته  تتالقى  اإن�ضاين،  �ضاعر 

دون ال�ضقوط يف التغريب، فالقاري امل�رصي �ضيجده 

معرب عنه و عن هذا الكائن الهام�ضي، احلزين الغري 

متحقق، الرجل يف اأخر العامل �ضيجد همومه مبثوثة 

من خالل الق�ضائد . ل ي�ضقط يف الرتهل اأو الرثثرة، 

ان ي�ضعى لكتابة ما يعرفه ما يعرفه فقط .

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

248



نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

249

و�ضلت »األف ليلة وليلة« اإىل اليابان يف عام ١٨٧٥ 

اليابان  انفتاح  من  �ضنوات  ت�ضع  من  اأقــل  بعد  اأي 

وقد  »ميجي«.  ع�رص  اأو  التنوير  بع�رص  املعروف 

هيديكي«  »ناغامينه  يد  على  ترجمة  اأول  جــاءت 

�ضياق  لفهم  املهم جداً  )NAGAMINE Hideki(. ومن 

يف  وليلة«  ليلة  »األــف  لقى  الذي  التفاهم«  »�ضوء 

»ميجي«  ثورة  اأن  اإىل  الإ�ضارة  الياباين،  الأرخبيل 

عام  من  دامت   )
ُ
كوكو

َ
عزلة)�ض من  اليابان  اأخرجت 

١٦٣٩ اإىل عام ١٨٦٨، وكان التوا�ضل بني اخلارج 

منعًا  ممنوعًا  واليابان  عــام(  ب�ضكل  الغرب  )اأي 

باتًا، وحم�ضوراً فقط يف طبقة �ضيقة من املثقفني 

املقربني من احلكام. 

البالد  يف  العلم  انت�ضار  مــن  مينع  مل  هــذا  ولكن 

تقدم  من  يح�ضل  كــان  عما  بعد«  »عــن  والطــالع 

طريق  عــن  كتب  �ـــرصاء  يتم  ــان  ك اإذ  ــغــرب،  ال يف 

ما  وكل  الغربية  الدرا�ضات  كانت  لذا  الهولنديني، 

بـ..  له  ي�ضار  فيه  العلوم  وتطور  الغرب  بفهم  يتعلق 

اإىل  الو�ضول  اأن  اإل  َغُقو(.  )ران  هولندية  درا�ضات   .

الكتب الأدبية كان يقت�رص على ال�ضالعني باللغات 

اإىل  الأعمال  تلك  »ينقلون«  كانوا  الذين  الأجنبية 

اللغة اليابانية ح�ضب مفهومهم اخلا�س. لذا عندما 

دفعت اأول ترجمة اإىل يد القارئ الياباين فهو اعترب 

اأنها »عمل اأدبي خيايل غربي«. وقد ظل هذا العتبار 

قائمًا حتى مطلع القرن الع�رصين ون�ضاأة الدرا�ضات 

امل�ضتعربني  من  نخبة  يد  على  والإ�ضالمية  العربية 

اليابانيني. 

وجب اأي�ضًا الإ�ضارة اإىل اأن اأول ترجمة مت »ت�ضذيبها« 

ومت حذف كل املقاطع التي تطال اجلن�س )اإيروتيك( 

املحافظ  الياباين  املجتمع  تالئم  تكن  مل  والتي 

اآنذاك. وقد مت »اإعادة« املواد املحظورة يف الطبعات 

الع�رصين.  القرن  ع�رصينيات  مطلع  يف  املتتالية 

القارئ  لدى  كبرياً  رواجــًا  لقت  وليلة«  ليلة  »األف 

طبعة  ترجمة  ــاأن  ب التنويه  مــع  النهم.  الياباين 

»بورتون«الكاملة  يف عام ١٩٢٩ مت منعها متاما 

من قبل احلكومة اليابانية. 

وولوجها  اليابان  تطور  اأن  اإىل  الإ�ضارة  من  بد  ل 

وحمو  العام  مبعناها  الثقافة  وانت�ضار  احلــداثــة 

الأمية، مل يبداأ مع و�ضول المربطور ميجي كما يحلو 

بداأت  ثقافية  ثورة  نتيجة  ولكنها  القول،  للبع�س 

)١٨٣٠( يف  التا�ضع ع�رص  القرن  ثالثينيات  بحلول 

الأر�ضية  ا�ضتفادت من  »اإيدو«. حداثة ميجي  العهد 

يف  البالد  عمت  التي  التعليم  موجة  اأحدثتها  التي 

ال�ضنوات اخلم�ضني ال�ضابقة. لذا كان القارئ الياباين 

احلقبة  تلك  اخلارج، ويف  ي�ضل... من  ما  لكل  نهما 

:اخلارج كان رديفًا للغرب.

ت�ضتعمل  التي  الت�ضمية  وهي  »الليايل«  تاأثري  اإن 

لالإ�ضارة لـ»األف ليلة وليلة« كان حا�ضمًا وكبرياً على 

بالن�ضبة  ت�ضديقه  ي�ضعب  ما  وهذا  الياباين،  الأدب 

وهذا  واأجــانــب.  يابانيني  من  املتخ�ض�ضني  لغري 

اأو من باب  التاأثر والتفاعل لي�س من باب املبالغة 

 تاأثري »الليايل«

على الأدب الياباين

ب�ّشام طّيارة

كاتب ومترجم من لبنان  
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املغالة، وكفى اأن اأذكر ثالثة اأ�ضماء يف قمة الهرم 

الأدبي الياباين ملعرفة مدى هذا التاأثري: تانيزاكي 

هوؤلء  بالطبع.  وكاواباتا  ومي�ضيما  واأتوكاغاوا 

تاأثروا  الذين  اليابان  يف  الكتاب  اأ�ضهر  من  بع�س 

على  بتاأثريها  و»اعرتفوا«  ذلك  وكتبوا  بـ»الليايل« 

اأعمالهم. 

مي�ضيما  مثال  لناأخذ  التفا�ضيل  يف  ولــلــدخــول 

املعروف يف عاملنا العربي، اإذ اأنه يعترب لدى العديد 

احل�س  ممثلي  »اأحد  الياباين  بــالأدب  املهتمني  من 

الأدبي اليابانية« ورهافته. تقول »�ضيكاكو موري« 

»اإن  املقارن  الأدب  يف  متخ�ض�ضة   باحثة  وهي  

مي�ضيما مل يعرب األف ليلة وليلة عبوراً بل هي رافقتها 

»الليايل«موجود  عمل  اأن  اإذ  الأدبي«،  نتاجه  طيلة 

لرواياته  »كانفا«  ومتثل  اأعماله  لكافة  كوعاء 

كتب  مي�ضيما  اأن  اإىل  اأ�ضف  ل�رصده.  معلمي  وموؤ�رص 

يد  على  وليلة  ليلة  األــف  ترجمات  ــدى  اإح مقدمة 

. وكذلك مّثل مي�ضيما دوراً يف  اأووبا«  مي 
ُ
»ما�ضافو

اآخر ظهور له على خ�ضبة امل�رصح يف م�رصحية  يف 

ح�ضلت  »ق�ضة  روايــتــه  ويف  العربية«.  »الليايل 

�ضهرزاد  »خيانة  مي�ضيما  ي�ضف  البحر«  راأ�ــس  يف 

الذي  اجلزر  اأجواء ملك  و»كاآبة  ل�ضهريار« من جهة 

كيف  ي�ضف  كتباته  ويف  ويغويه«.  �ضندباد  يلتقي 

 من قراءة األف ليلة وليلة ب�ضبب »رقابة اأهله«. 
َ
ِنع

ُ
م

وياأتي هذا الو�ضف لأن مي�ضيما »يقرظ الالطبيعي« 

التي  �ضخ�ضيته  تنا�ضب  وليلة  ليلة  األف  اأن  ويرى 

باأنها »لطبيعية«، وقد برز ذلك يف كيفية  ي�ضفها 

اإخراج م�ضاألة انتحاره التي يقول عنها بع�س النقاد 

اأنها كانت �ضبيهة مب�رصحية من األف ليلة وليلة. 

تبدو  ل  النائمات«  »اجلميالت  وروايته   كواباتا 

فقط كاأنها اإحدى حكايات تلك الليايل، بل هي من 

�ضميم األف ليلة وليلة، وقد تاأثر كواباتا بهذا العمل 

مثله مثل العديد من الكتاب مثل �ضريفانت�س وبرييك 

ال�ضهرية  روايته  يف  ولكن  وبازوليني.  وبرو�ضت 

»اجلميالت النائمات« التي حاكاها غربيال غار�ضيا 

ماركيز يف رواية »الغانيات احلزينات«. جند تاأثري 

»الن�ضاء«،  عامل  فهو  وا�ضح:  ب�ضكل  وليلة  ليلة  األف 

)قبل  العاملي  الالوعي  يف  وليلة  ليلة  األف  اأن  ذلك 

يف  اأو  ق�ضور  يف  ن�ضاء  ق�ضة  هي  العوملة(  وبعد 

حجرات اأو وراء خمار اأنها عجائبية األف ليلة وليلة 

تاأثري  غزوها  ن�رص  يف  و�ضاهم  العامل،  غزت  التي 

الكّتاب وتاأثرهم بها. 

وقد فر�س الأدب الياباين نف�ضه يف القرن الع�رصين 

من  العديد  مع  العاملية  الآداب  ــرز  اأب من  كواحد 

»هاروكي  ا�ضم  �ضنوات يربز  ومنذ  الكبرية.  الأ�ضماء 

ل  والتي  لالأدب،  نوبل  املر�ضح جلائزة  موراكامي« 

بد اأن تكون يومًا ما من ن�ضيبه لريث الياباين الذي 

روايته  يف  مواراكامي  يكتب  كاواباتا.  اأي  �ضبقه 

»كافكا على ال�ضاطئ«  التي �ضدرت عام ٢٠٠٢ ما 

مقعد  على  اجل�س  املطالعة،  قاعة  اإىل  »اأعــود  يلي: 

مريح واأغو�س عن جديد يف عامل األف ليلة وليلة«، 

حميطي  من  الواقع  يختفي  رويــداً،  »رويــداً  ويتابع 

ال�ضينما  يف  فيلم  م�ضاهد  تنتقل  حني  يح�ضل  كما 

ال�ضفحات«  بني  وحــيــداً  فاأغو�س  ال�ضا�ضة.  على 

اأي  من  اأكرث  الأحا�ضي�س  هذه  »اأحب  كاتبًا  وينهي 

�ضيء يف العامل«. 

تاأثري  مثلها،  الكثري  ويجود  الأمثلة  هذه  عرب  نرى 

التاأثري  الياباين وكيف ينبث هذا  »الليايل« بالأدب 

وي�ضاعد  التاريخ.  يف  متاأ�ضلة  كبرية  اأمة  اأدب  يف 

يف  القراءة  اأجــواء  البداعي  العمل  هذا  معرفة  يف 

فالنظام  العامل،  يف  واحد  رقم  القراءة  بلد  اليابان 

ي�ضاف  ومتني،  متما�ضك  الأرخبيل  يف  التعليمي 

القراءة،  اأن ظروف احلياة فهي تدفع نحو  اإىل ذلك 

املوا�ضالت  يف  الياباين  مي�ضيه  الذي  الوقت  اأن  اإذ 

يف   ٢٠ ياأخذ  عمله  مكان  وبني  اإقامته  مكان  بني 

املائة من وقته اليومي. ي�ضاف اإىل ذلك اأن »الكاتب 

اأن  اإذ  اليابان«،  اأن يعي�س من كتاباته يف  ي�ضتطيع 

مائة  م�ضمونة  الكتاب  وحقوق  الن�رص  اأمور  �ضبط 

يف املائة، وبالتايل فاإن طلب القراءة يالقيه عر�س 

املكتوب فيخلق تفاعاًل يقود نحو الوفرة يف الكتابة 

وبالتايل النفتاح على البداع يف العامل. 
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فاإن  اأدبية  ناحية  من  اأمــا  مادية  ناحية  من  هذا 

والطبيعة  التاأمل  اأر�ــس  تــزال  ول  كانت  اليابان 

الدموع  ويــزرف  احل�س  مرهف  فالياباين  اجلميلة 

جمتمع  الياباين  واملجتمع  الطبيعة،  جمال  اأمــام 

اإطــار  �ضمن  ولكن  التنوع  من  الكثري  فيه  وا�ضع 

اأن  ي�ضتطيع  الياباين  الإن�ضان  اأن  اأي  حمط  ياباين 

يعاي�س احلالت الإن�ضانية التي ينقلها له الكاتب اأو 

اأي�ضًا  العنف  كما  بها.  فيتاأثر  كتاباته،  ي�ضفها يف 

الذي عرفته اليابان على مر تاريخها ب�ضبب احلروب 

الداخلية وهي ت�ضكل عامال اأدبيا على غرابة الأمر. 

ــد و�ــضــف كــتــاب عــديــدون املــعــارك واحلـــروب  وق

ال�ضينما وامل�ضارح، وهذا  والتحالفات وكذلك فعلت 

منها  تغرف  اليابانية  للمخيلة  خمــزونــًا  ي�ضكل 

هنا  من  عديدة،  اأدبية  كتابات  تنورها  �ضخ�ضيات 

يتفاعل الأدب الياباين مع الآداب العاملية الأخرى 

ومنها األف ليلة وليلة.

اىل  الياباين  الأدب  نقل  يتم  ل  العربي  عاملنا  يف 

اللغة العربية مبا�رصة عن اللغة اليابانية. كل الأدب 

عرب  ترجمته  تتم  بع�ضه،  ولي�س  ب، 
َ
ر

َ
امُلع الياباين 

فرن�ضية. وهذا  اأم   اجنليزية كانت  الأجنبية  اللغات 

العربي  العامل  يف  اللغات  تعليم  م�ضاألة  باب  يفتح 

الأدب  نقل  وم�ضاألة  اليابانية.  اللغة  تعليم  ومنها 

الياباين متعلقة ب�ضكل وثيق ب�ضوؤون الن�رص يف العامل 

ب�ضجون  اجلميع  يعرف  كما  مليئة  وهــي  العربي 

عاجزاً  النا�رص  يجعل  الكبرية  ال�ضوق  فغياب  األيمة. 

اأو  الكاتب  ليعطي  كبرية  با�ضتثمارات  الدفع  عن 

املرتجم حقه. لذا فعند ال�رصورة تكتفي دور الن�رص 

ياباين«  اأدب  من  �ضمعها  اإىل  »يتناهى  ما  برتجمة 

مرتجم اإىل لغة غربية. ولكنها يف الواقع ل متثل اإل 

الياباين،  الأدب  عن  املعرب  النتاج  من  �ضغرياً  كما 

واأخرياً  اأوًل  هو  املرتجمة  الروايات  خيار  اأن  كما 

خياراً …. غربيًا. 

اليابانية  العربية  العالقة  معاناة  اخت�ضار  وميكن 

ب الن�رص«، وهو 
ّ
الأدبية كما يلي »غياب القراءة تغي

العربي.  املجتمع  عن  الياباين  الأدب  يحجب  ما 

الأمر،  هذا  تواجه  التي  ال�ضعوبة  على  ب�ضيط  مثال 

تتطلب  اليابانية  عن  متو�ضطة  رواية  ترجمة  فاإن 

نا�رصاً  جند  اأن  امل�ضتحيل  ومن  كاملة،  �ضنة  جهد 

ي�ضتطيع اأن يوؤمن مدخول �ضنة ملن تخ�ض�س باللغة 

اليابانية واتقنها.

يرتجم  حيث  اليابان  يف  يح�ضل  ما  بعك�س  وهــذا 

من  مبا�رصة  الأعمال  من  والعديد  العربي  الأدب 

اللغة العربية بوا�ضطة امل�ضتعربني اليابانيني. هناك 

ينكبون  الذي  اليابانيني  امل�ضتعربني  من  الألــوف 

على درا�ضة لغة ال�ضاد وينهلون من اأدبها. يرتبط كل 

الأمور  بتب�ضري  اأي�ضًا  ولكن  التعليمي  بالنظام  ذلك 

من قبل ال�ضلطات امل�ضوؤولة عن الثقافة والتعليم.

بجائزة  يابانيان  موؤخرا  فاز  اأنــه  بالذكر  اجلدير 

2014- التا�ضعة  دورتها  يف  للكتاب  زايد  ال�ضيخ 

واملرتجم  العربية  اللغة  اأ�ضتاذ  وهما   ،2015
الرتجمة   على جائزة  الذي ح�ضل  هاروو«  »هاناوا 

لعمله على ثالثية جنيب حمفوظ ال�ضهرية، وال�ضتاذ 

العربية  �ضوغيتا هايدياكى املتخ�ض�س باحل�ضارة 

واأ�ضتاذ اللغة العربية يف جامعة طوكيو ح�ضل على 

جائزة الثقافة العربية يف اللغات الأخرى عن كتابه 

»تاأثري اللياىل العربية يف الثقافة اليابانية«.

جلهد  تكرمي  هو  الذي  الكبري  الثقايف  احلدث  وهذا 

العربية  احل�ضارة  لفهم  املوجه  الثقايف  اليابان 

يتطلب اإلقاء نظرة اإىل بداية »لقاء اليابان« بالأعمال 

العربية القدمية وخ�ضو�ضًا »األف ليلة وليلة«.

�ضوى  اجلــائــزتــني  ووت�ضوغيتا  هــانــاوا  نيل  ومــا 

فهم  اأداة  متلك  يف  اليابان  جناح  على  برهان  اأبرز 

احل�ضارة واللغة العربية، وبالتايل تفهم املجتمعات 

العربية والإ�ضالمية.



، قد 
ّ

اأدبيا غري معياري الق�ضة الق�ضرية جن�ضا   تعدُّ 

انطالقا  النوعية  خ�ضائ�ضه  بع�س  تلم�س  ن�ضتطيع 

هذا  اأن  بيد  حيزه،  يف  الكتابة  تراكم  تاريخ  من 

الأوفاق  من  قارة  �ضبكة  اإىل  يف�ضي  ل  ذاته  اجلهد 

نهائية،  كونها  على  التفاق  ميكن  التي  اجلمالية 

اإليه.  تنتمي  التي  الن�ضو�س  مل�رصوعية  وحمــددة 

الق�ضرية  الق�ضة  اأّن كتابة  الريبة  اإىل  ا ل يدعو 
ّ
ومم

حتمل يف طياتها اخلا�ضية املالزمة لن�ضوء الأدب، 

على  قائمة  كتابية  ممار�ضة  كونه  يف  واملتمثلة 

ما.  ة 
ٍّ
ن�ضي ٍة 

ّ
منوذجي اأثــر  تتبع  وانتفاء  املغايرة، 

يف  مت�ضمنة  الق�ض�ضية  الكتابة  ت�ضري  ثمة  ومن 

عن  البحث  يف  واملاثل  اخلا�س،  �رصطها  �ضلبها 

الن�ضو�س  �ضبقها من  ما  اإىل  قيا�ضا  الذاتي  متيزها 

الأخرى، ولن يتي�رص ذلك اإل ببناء طرائق مميزة يف 

�ضياغة الت�رصيد، وبناء املو�ضوع اجلمايل اخلا�س 

بها مبراعاة عن�رصي التكثيف، والقب�س على حلظٍة 

املجموعة  من  يجعل  الذي  فما  هاربٍة.  الزمن  من 

 للقا�ضة لطيفة لب�ضري حمققة 
)1(

الق�ض�ضية »قناع«

تنطلق  الكاتبة  باأن  اأجزم  اأكاد  املميز؟  ال�رصط  هذا 

من ت�ضور ما خا�س يف الكتابة بها، وميكن القب�س 

عليه انطالقا من العنا�رص املهيمنة يف ن�ضو�ضها، 

القارئ  يجعل  مما  منها؛  العديد  عرب  تتكرر  والتي 

اأ�ضلوبها  تلم�س  اإىل  دليال  ويتخذها  اإليها،  يتنبه 

الأمر  اإىل  الناقد  يهتدي  وقد  الكتابة.  يف  اخلا�س 

ذاته، لكنه ي�ضتطيع مبوجب اخلربة التي اكت�ضبها يف 

اأو  بناء  هيئة  يف  يجردها  اأن  من  الن�ضو�س  قراءة 

ال�رصد  الت�ضور يف كون  ت�ضور نظريني. وميثل هذا 

تنميته  اأو  ما،  ا�ضم  حكاية  مبثابة  يعد  الكاتبة  عند 

. وي�ضري هذا ال�ضم- 
)2(

مبوجب هذه احلكاية ال�ضمية

وبنائه،  الكل،  لنبثاق  منطلقا   
ُّ
املحكي  

)3(

ُ
اجلزء

لتنامي  ناظم  مبثابة  التكرار  جعل  مع  وتناميه 

ال�ضريورة ال�رصدية، مبا يفيده ذلك من اإيقاع �رصدي. 

 ل ي�ضري جمرد عن�رص باٍن، 
َ
- اجلزء

َ
لكن هذا ال�ضم

ال�رصدي( فح�ضب، بل  )الن�س  الكّل  و�ضامٍن لت�ضاق 

بعامل  بني- 
ُ
ي وهو  الن�س-  ربط  على  ا  اأي�ضً يعمل 

اأعلى. ومن  كلٍّ  يعمل خلفه يف هيئة  الذي  املعرفة 

 )العنوان( نافذًة ا�ضتقطابيًة 
ُ
- ال�ضم

ُ
ثمة ي�ضري اجلزء

يف اجتاهني: يف اجتاه احلدث، ويف اجتاه املعرفة، 

حتى اإنه ميكن لنا القول: اإنه و�ضط يلتقي فيه الن�س 

ما.  معرفية  بخلفية  �رصدية  �ضريورة  هو  حيث  من 

البناء  جعل  على  اجلمايل  الت�ضور  هذا  ينبني  كما 

بناء  عن  نائبا  طبيعته-  و�ضفنا  كما  ال�رصدي- 

الذي  الوقت  ففي  اإليها.  دليال  جعله  اأو  الــدللــة، 

يتنامى فيه احلدث م�ضتقال ب�ضريورته يتذكر بناءه 

�رصديا، ويكيف دللة هذه ال�ضريورة مع اقت�ضاءاته 

اجلمالية. 

عاملها  بناء  يف  لب�ضري-  لطيفة  اإذن،  تتبنى،   

ا�ضرتاتيجيًة  »عــنــاق«-  جمموعة  يف  الق�ض�ضي 

خا�ضة بها ت�ضتند اإىل ت�ضور ما يف الكتابة. ومتثل 

هذه ال�ضرتاتيجية يف الأهمية البالغة التي تعطيها 
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حني تفكر 

الق�صة الق�صرية

عبدالرحيم جريان

كاتب وناقد من المغرب



احلدث  بناء  للتقاء  و�ضطا  جزءا  بو�ضفه  للعنوان 

اأن نطلق عليه- منذ  مبا هو معريف، والذي نف�ضل 

ينبع  �ضيء  فكل  ال�ضم.  العنوان-  ا�ضطالح  الآن- 

اإليه، كاأنه لزمة تنظم تنامي �ضريورة  منه ويعود 

ال�رصد، بيد اأن العنوان- ال�ضم بو�ضفه جزءا ل يظل 

دَّدا منذ البداية يف حمتوى نهائي، بل  ُ
جامدا، اأو حم

يف  ت�ضهم  اإ�ضافية  حمولت  ويتلقى  بدوره،  يغتني 

حكى اإىل جانب حكي احلدث، ويتم هذا الأمر 
ُ
جعله ي

الدليل  حمتواه  يف  ال�رصدي  البناء  تاأثري  مبوجب 

العام وال�ضائع. 

1- حني تفكر الق�صة: 

1-1: اال�صم واملف�صلة بني البناء ال�صردي واملعريف:

َتَخلُّق  �ضوؤاَل  داخلها   
ُ
الأ�ضماء العناويُن-  ُل  ْف�ضِ مُتَ  

الق�ضة، ل من حيث هي كذلك، واإمّنا من حيث هي 

الآن  يف  اجلمايل  مو�ضوِعها  وتخلُّق   ،
ٌّ
�رصدي تناٍم 

يعدُّ  ال�ضم  العنوان-  اأن  ذلك  من  واملق�ضود  نف�ضه، 

بها  ينمو  التي  الطريقة  تبنيُّ  يف  حا�ضما  عن�رصا 

ذكر  اإعــادة  مبوجب  املقاطع  تتواىل  بحيث  ال�رصد؛ 

العنوان- ال�ضم، واإذ يحدث ذلك يتاأ�ض�س املو�ضوع 

اجلمايل يف الوقت ذاته بو�ضاطة جعل هذا العنوان- 

ا من خالل روؤية انفعالية 
ً
ر

َّ
ر

ُ
ال�ضم مو�ضوعا لل�رصد مم

هذا  ويالحظ   .
)4(

نف�ضيا ا�ضتحواذا  بكونها  مو�ضومة 

ال�ضم  هذا  ي�ضكل  اإذ  ؛ 
)5(

الدع�ضوقة«
ّ
« ق�ضة  يف  الأمر 

كونه  جانب  اإىل  ال�رصد  تنامي  تنظم  بنائية  لزمة 

مزدوجة  روؤيــة  خالل  من  ر 
َّ
مُتــر جماليا  مو�ضوعا 

تتمثل من جهة يف الرتباط النفعايل بالدع�ضوقة، 

ت�ضع  التي  الطبيعية  النزعة  يف  اأخــرى  جهة  ومن 

الإن�ضان  ميثله  الذي  القواعد(  اأو  )و/  الثقافة  عامل 

يف تعار�س مع عامل الطبيعة، اأو عامل احلرية الذي 

الأخري  الأمر  هذا  وميُثل  الدع�ضوقة،.  طريان  ميثله 

يف رغبة الذات )الأنا( يف التحول اإىل هذه احل�رصة، 

ارتداء  الذات يف  التحول �رصديا برغبة  م هذا 
َّ
ج�ض

ُ
وي

ن�ضل  ولعلنا  احل�رصة.  بلون هذه  �ضبيٌه  لوُنها  ثياٍب 

اخلا�ِس  الُكّل  بني  يحدث  الــذي  الت�ضافر  هنا  اإىل 

بال�ضريورة )تنامي احلدث( والكّل اخلا�ِس باملعرفة 

قائم  تو�ضط  ، وهو 
)6(

)الدع�ضوقة( اجلزء  تو�ضط  بفعل 

 
)7(

على نفي تو�ضط الثقافة )الذي ميثله عامل الكبار(

للفرد  النهائي  التنميط  قبل  ما  اإىل  احلنني  باإثبات 

بو�ضاطة التاأكيد على ترابط الأ�ضيل مبا هو طبيعي. 

نافذة  الدع�ضوقة  من  يجعل  الإثباتي  النفي  وهذا 

الطفولة  ا�ضتدعاء عامل  ا�ضتقطابية يحدث مبوجبها 

مبا يعنيه من توافق �ضعيد مع العامل. اإن اجلزء هنا 

يف  الدع�ضوقة  به  يــراد  ل  مر�ضل  جمــاز  جمــرد  هو 

ذاتها، واإمنا الكل الذي تنتمي اإليه، األ وهو الطبيعة 

اأو  ال�ضائع  الزمن  يف  بها  والعالقة  وعنا�رصها، 

فال�ضتعادة جتدل- هنا-  الطفولة(.  )زمن  الهارب 

ُتثبت  الواحدة منهما �رصيحة  عمليتني تت�ضافران: 

عامل التوافق ال�ضعيد مع الطبيعة، والأخرى م�ضمرة 

تنفي عامل الكبار بو�ضفهم دليال على القاعدة وعدم 

العمليتني  وفق  ال�ضتعادة  هذه  ُتعطى  ل  التوافق. 

زمن  اأي�ضا:  زمني  ت�ضافر  وفــق  اإل  املذكورتني 

وعاملها  الذات  بني  الطفولة-  يف  الثقايف-  تدخل 

احلامل  والعامل  بينها  الكرب-  يف  وتدخله-  احلامل، 

الت�ضافر  وهذا  م�ضتحوذ.  با�ضتمرار  املت�ضف  نف�ضه 

)ال�ضاعة  نف�ضه  التوقيت  من  انطالقا  بنى 
ُ
ي الزمني 

كابت  توقيف  على  ُنها 
ْ
ي

َ
ح يوؤ�رص  حيث  الثامنة(؛ 

التوقيت  وهذا  الطبيعة.  بعامل  الت�ضال  ل�ضريورة 

وال�ضباح.  الليل  بــني  تعار�س  هيئة  يف  د 
َّ
ج�ض

ُ
ي

اإكراه الطفلة على  فال�ضاعة الثامنة ليال توؤ�رص على 

حدٍّ  و�ضع  ثِّل  ُ
مي الإكراه  وهذا  اجَلدَّة،  قبل  من  النوم 

بينما  )الدع�ضوقة(،  احلامل  بعاملها  احلي  لت�ضالها 

مغاير  اإكــراه  على  �ضباحا  الثامنة  ال�ضاعة  توؤ�رص 

من  ال�ضتيقاظ  على  الطفلة(  �ضارتها  )التي  للمراأة 

هذا  وي�ضرتك  ــزوج،  ال ل 
َ
ِقب من  )النوم(  احللم  عامل 

الإكراه الثاين مع الأول يف منع الذات من الت�ضال 

يقف  ل  الطبيعة.  لعامل  ــوازي  امل احللمي  بالعامل 

ا�ضتغال التوقيت على اإظهار ا�ضتغال التعار�س بني 

مف�ضلته  على  يعمل  بل  فح�ضب،  والثقايف  الطبيعي 

بالإيقاع ال�رصدي القائم على النتقال بني حلظات 
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الزمن )بني املا�ضي واحلا�رص(؛ اإذ ي�ضتعاد املا�ضي 

الثامنة(، وينتقل  )ال�ضاعة  التوقيت  الطفويل بح�ضب 

 .
)8(

منه اإىل احلا�رص )الزواج بح�ضبه اأي�ضا

 املف�ضلة املذكورة اآنفا على 
)9(

 وتقدم ق�ضة »عناق«

ال�رصد  تنامي  مع  املعريف  فيه  يت�ضافر  اآخر  نحو 

باعتماد ال�رصد التاأويلي الذي يحدث مبوجبه التوتر 

، مع ما يقت�ضيه ذلك 
)10(

بني املتوقع وغري املتوقع

 .
)11(

من حلٍّ قائم على النفجاء الذي توؤول اإليه الق�ضة

ي�ضتغل  جزءا  )بو�ضفه  ف�ضل 
ُ

مي ال�ضم  فالعنوان- 

التماهي  وعــدم  التماهي  داخله  و�ضط(  هيئة  يف 

فالتماهي  الــوجــود.  لت�ضنيف  اآليتني  بو�ضفهما 

يقوم على التكرار )و/ اأوال�ضبيه(؛ حيث ميُثل التكرار 

به  بالعودة  للمراأة  الظاهري  الختالف  تاأويل  يف 

البيولوجي  الت�ضنيفني:  على  �س 
َّ
املوؤ�ض العادي  اإىل 

ا 
ً
قيا�ض الأنثوي  تاأنيث  على  احلر�س  اأي  والثقايف؛ 

لفظ  تكرار  م  ينظِّ ما  هذا  تذكريه.  وعدم  الــذات،  اإىل 

م يف الآن نف�ضه تنامي ال�رصد الذي يقوم  عناق، وينظِّ

على توتر مفاده عطالة التوقع اأو تعليقه )تعليق ما 

نَتَظر عادة يف العالقة احلميمة بني رجل وامراأة(؛ 
ُ
ي

لفظ  هو  حيث  من  العناق  حمتوى  تعليق  ثمة  ومن 

تاأويال جن�ضيا حني  يقت�ضي  اإن�ضاين(  �ضلوك  اأو  )و/ 

حدوثه بني الرجل واملراأة. بينما ميُثل عدم التماهي 

فا�ضل  من  يعنيه  مبا  للحد،  تهديد  هو  حيث  )من 

وت�ضنيف، ومن حيث هو تهديد للمحتوى ل ال�ضكل( 

دائرة  خارج  يقع  اأ�ضل  اإىل  باملو�ضوع  العودة  يف 

بذاته  مكتٍف  اأ�ضل  اإىل  الثقايف؛  والتنميط  العادة 

الأنثوي  )الأ�ضل  النق�ضام  قبل  ما  يف  زمُنه  ُثل 
َ

مي

بذاته  الوجود  اكتفاء  من  ذلك  يعنيه  وما  للوجود(. 

بنفي النق�ضام )التعدد(. وعدم التماهي هذا يف�ضي 

الزوال،  اإىل  بالعنوان– ال�ضم  التي تلحق  بالعطالة 

باإحالل حمتوى للعناق مغاير للتوقع حمل حمتواه 

 العطالة 
ُ
املتوقع وفق العتياد. ويو�ضع �رصديا نفي

الق�ضة  نهاية  يف  انفجاء  هيئة  يف  اآنفا  املذكورة 

ليعاد تاأويل هوية املراأة، ويعاد معه فح�س حمتوى 

ال�ضريورة  تعمل  كيف  نلم�س  وهنا  ذاتــه.  العناق 

يف  وعدمه  التوقع  بني  التوتر  على  القائمة   ) )الكلُّ

يكت�ضب  بجعله  )اجلزء(  ال�ضم  العنوان-  يف  التاأثري 

ن�ضغ احلدث  الذي كان ي�رصي يف  اآخر غري  حمتوى 

 .vraisemblance رافعا من درجة قوة الت�ضديق

فمحتوى ال�ضم- احلكاية مل يعد ماثال يف احلمولة 

الغرامية، بل �ضار دال على حمولة اأخرى يعرب عنها 

؛ حيث 
)12(

ٌل لثنائية الت�ضال والنف�ضال
ِّ
جتديٌل حمو

عاد اإنتاج النف�ضال من داخل ف�ضاء الت�ضال الذي 
ُ
ي

يظل �ضاريا ب�رصيان العناق، لكنه يتحول مبجرد ما 

اأن يتح�ضل اإدراك احلمولة النافية ملحتواه الغرامي، 

م�ضتوى  على  يكون  اإذ  مزدوجا؛  اأو  متعددا،  في�ضري 

عناق  م�ضاألة  يتجاوز  فال  فح�ضب،  �ضكال  التماهي 

ج�ضدي- اإن�ضاين، ويكون على م�ضتوى عدم التماهي 

اإذ يحدث العناق احلقيقي املف�ضي  �ضكال وحمتوى؛ 

اأنثى  بني  ال�ضبيه  مع  لكن  اجلن�ضية،  املمار�ضة  اإىل 

امراأة مثلك، هذه  اأجل  الأنوثة من  واأنثى:« كل هذه 

امراأة...  اإىل رجل يعانقها ولي�س  الأنوثة يف حاجة 

لمراأة  وتهبينها  رجل«  من  لأكرث  »تكفي  اأنوثتك 

امل�ضتوى  يف  احلديث-  ميكن  وهكذا   .
)13(

اأخرى«

الــذات-  بني  )اإن�ضاين(  �ضكلي  ات�ضال  عن  الأول- 

الت�ضال  املجاورة(. وهذا  )ال�ضيدة  والأنثى  املذكر، 

من  بينهما  الثاين-  امل�ضتوى  يف  ر- 
َّ
ممــر ال�ضكلي 

.
)14(

خالل انف�ضال م�ضموين )انتفاء الغرام(

دا للمف�ضلة  ع�ضِّ
ُ
 ُتقدِّم ق�ضة »الأرجوحة« �ضكال اآخر م

اجلمايل  واملــو�ــضــوع  الــ�ــرصدي  البناء  تخلق  بــني 

ل  فالأرجوحة  )اجلــزء(.  العنوان  ال�ضم-  بو�ضاطة 

املعريف  بني  التوليف  فيه  يحدث  و�ضطا  جزءا  تعد 

وال�رصدي فح�ضب، بل تعد اأي�ضا و�ضطا يف ذاتها على 

امل�ضتوى الدليل واملو�ضوع اجلمايل. فما يتبني يف 

بالعامل  اخلا�س  الكلِّ  على  الدللة  هو  الق�ضة  هذه 

اإذ تعد كينونة الأرجوحة كينونة  بو�ضاطة الأ�ضياء؛ 

فا�ضتعادة  بنيتها.  يف  تختزله  اإذ  نف�ضه؛  العامل 

الأرجوحة- يف تواٍز مع تنامي ال�رصد- حتدث وفق 

ت�رصيد العامل من حيث هو وجود. وهذا الت�رصيد يتم 

مبوجب انق�ضام العامل على نف�ضه اإىل حلظتني: حلظة 
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)النف�ضال(.  الزدواج  وحلظة  )الت�ضال(،  الوحدة 

لفهم  مكانيا  الأرجــوحــة  مو�ضعة  فهم  وينبغي 

على  ين�ضحب  الذي  العامل  يف  الذريع  النق�ضام  هذا 

الكينونة. فهي تقع بني ال�ضماء والأر�س بو�ضفهما 

اجلرح  على  للدللة  �ضتعادان 
ُ
ي اأ�ضطوريني  �ضكلني 

الذي حدث يف بنية الكينونة من حيث هي م�ضتوعبة 

ال�ضماء  اأن  بذلك  واملق�ضود  �ضياعها.  ف�ضحة  من 

يِلِّ مبا يعنيه الت�ضال بها من 
َّ
ترمز اإىل الأ�ضل الأو

، ومن انحياز اإىل الأعلى، وترمز 
)15(

تخفُّف )ووعي(

 
)16(

اجلاذبية عن  الناجم  والثقل  اجل�ضد  اإىل  الأر�س 

الو�ضط  هي  فالأرجوحة  الأ�ضفل.  اإىل  تنحاز  التي 

الذي ي�ضمح بولدة الوعي الذي مل ي�رص وعيا حم�ضا 

الذات  ت�ضد  املتاأرجحة  احلركة  لأن  بذاته،  مكتفيا 

نحو اجل�ضد الذي يرمز اإىل احلد واملاهية، اإن ن�ضف 

نوع  هو  الأرجــوحــة  حركة  �ضكل  هو  الــذي  الدائرة 

اجلاذبية  اإجها�س  عن  الناجم  الكتمال  عدم  من 

بهذه  الوعي  يوؤ�رص  ثمة  ومن  الأعلى.  نحو  للطريان 

احلركة ن�ضف ال�ضاعية نحو احلرية )التحرر من ثقل 

الأر�س- اجل�ضد( على تولد الأنا، وعلى امل�ضافة بني 

ما قبل الذات وتوّلدها بتخلق املو�ضوعات والآخر: 

كان  وان�ضحب،  طفلة  اأعد  مل  باأنني  اأخــربين  »لكنه 

ل�ضاحله هو،  اأتغري  اأن  يريد  الرجل، هو  ذلك  �رص�ضا 

ويكره اأرجوحتي، لأنه ل يريد اأن يحيا بني ال�ضماء 

الإدراك  تن�ضاأ من جراء  الذات هنا  نن. 
)17(

والأر�س«

الأ�ضياء،  بني  امل�ضافات  و�ضع  هيئة  يتخذ  الــذي 

وبني الأعلى والأ�ضفل، من دون مو�ضعة النعكا�س 

يف  ماثٌل  الأرجــوحــة  حركة  جوهر  لأن  بينهما، 

التي  الطفولة(  من  قَتَطع 
ُ
م )زمن  اللحظة  التبا�س 

ي�ضتغل يف هيئة  ا  قزح  فقو�س  ال�رصد،  ُت�ضتعاد عرب 

ال�ضميائي،  للدللة على  الكل(  جماز مر�ضل )اجلزء/ 

ما   :
ِّ

ري
ُ

حم �ضوؤال  القارئ  لدى  يتولَّد  ذلك  يفعل  واإذ 

اأم  الأرجوحُة  له،  مراآة  ويكون  الآخر،  يعك�س  الذي 

ما  كل  الإجابة،  يف  اجلزم  ن�ضتطيع  ل  قزح؟   
ُ

قو�س

التقاطع  وجه  ثِّل  ُ
مي الذي  ال�ضكل  هو  الن�س  ي�رصده 

بينهما، األ وهو ن�ضف الدائرة. اإن التوتر كامن هنا 

حركة  بجنوح  ف�ضي 
ُ
ي ما  وهو  التقاطع،  �ضكل  يف 

اللتبا�س  هذا  وميُثل  اللتبا�س.  نحو  ذاتها  ال�رصد 

يف التوزع بني عامل التخفُّف غري املكتمل، واجلذب 

- مثايلٌّ 
ٌّ
الأر�ــس، بني ما هو روحــي التي متار�ضه 

متخفِّف »�ضيء غريب يخرج من الروح ويتناثر يف 

 عن 
َّ

عرب
ُ
 ثقيل. وي

ٌّ
- زمني

ٌّ
، وما هو ج�ضدي

)18(
الهواء«

)الطريان/  الت�رصيد بثنائية  الأمر على م�ضتوى  هذا 

بينما  اخلفة،  اإىل  ي�ضري  الأول  فالطرف  والوقوع(، 

ي�ضري الطرف الثاين اإىل الثقل. كل هذا التجديل بني 

دُّ رف�ضا  َ
ع

ُ
اجل�ضدي )الزمني( والروحي )غري الزمني( ي

اأريد  »ل  )الرتهل(:  اجل�ضد  يطول  حتول  لكل  �ضمنيا 

 .
)19(

اأن اأ�ضمع باأنني غادرت الطفولة منذ زمن بعيد«

املدى  بني  توتر  هو  حيث  )من   
ُّ
الطبيعي ويتو�ضط 

اخللود،  يخالطها  ك�ضريورة  الوجود  مينحه  الذي 

وال�رصورة بو�ضفها ماآل يف�ضي اإىل جمابهة �ضوؤال 

مُتثِّله  فاملدى   .)
َ

)الِكرب اجل�ضد  ترهل  رف�َس  املوت( 

 
َّ

عرب
ُ
وي ــا،  الأن بالذات-  �ضبيهة  بو�ضفها  الفرا�ضُة 

اأما  الأم.  بو�ضاطة  املحرو�س  الطريان  بن�ضف  عنه 

 ،
َ

ال�رصورة فيمثلها موت الأم والأب يف حلظة الِكرب

مبا يف�ضي اإليه من ا�ضت�ضمار الزوال بو�ضفه نهاية 

الذي  الكامل  الطريان  ثِّله  ُ
مي والذي  للوجود،  مهددة 

ثمة  ومــن  النــطــالق،  نقطة  اإىل  الــعــودة  يت�ضمن 

الذي  امُل�ضني  )الثقل  الأر�س  اإىل  املف�ضي  ال�ضقوط 

 .
)20(

وازي املوت(
ُ
ي

1-2: الذات واالأثر والكّل والزمن: 

 حتدثنا عن العنوان- ال�ضم، وكيف حتدث املف�ضلُة 

بينه والبناء ال�رصدي واملو�ضوع، ونريد اأن نتحدث 

على  التدليل  بها يف  ي�ضتغل  التي  الطريقة  هنا عن 

العنوان  ويتخذ  العامل.  �ضوؤال  تواجه  وهي  الــذات 

يكت�ضب  ثمة  لَّف، ومن  خُمَ اأثرـ  ال�ضدد هيئة  يف هذا 

الذات  على  به  ال�ضتدلل  وهي  األ  اأخــرى،  وظيفة 

)احلامل( من حيث هي تعاين من الزمن وحتولته، 

جمرد  هو  فال�ضم  واخليايل.  الواقعي  تنافر  ومن 

اأثر له هيئة بقايا تنبعث من رماد الذاكرة. واإذا ما 
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تاأملنا الأ�ضماء- العناوين جندها ترتاوح بني الأثر 

الدال على املفرد- الكيان )الدع�ضوقة(، والأثر الدال 

على املفرد- ال�ضيء )الأرجوحة(، والأثر الدال على 

املكان )ال�ضقة(، والأثر الدال على الأثر )الو�ضم(. بيد 

تنوعه يكمن  امُلَخلَّف يف  الأثر-  ا�ضتدعاء  اأن خلف 

ُثل يف التطلع 
ْ َ
. وهذا الكلُّ مي

ٌ
اأو �ضائع كلٌّ ما مفتقٌد 

اإىل اإعادة اإحياء الأثر ذاته، لكن حركة التطلع هاته 

مو�ضوفة بالتعّذر، وهذا التعّذر هو ما مينح احلكي 

اإىل  انتماءه  �س 
ِّ

ُتخ�ض التي  البنيوية  خ�ضي�ضته 

ال�رصد احلديث يف تعار�ضه مع ال�رصد العتيق. ولعل 

 )
َ
تعذِّرا هو ما مينح )ال�ضتثنائي

ُ
هذا الكلَّ بو�ضفه م

 يف اجلهد 
ُ
املولد ل�ضكل ال�رصد. ول يكمن ال�ضتثنائي

)الفعل( اأو الذات )من حيث هي منبع الإرادة(، واإمنا 

احلياة  يف  تحقِّق 
ُ
م حدوث  بني  احلا�ضل  التوّتر  يف 

)احلا�رص(، بيد اأنه ناق�س لعدم اإف�ضائه اإىل اخليبة، 

الطفولُة  ل  ُت�ضكِّ املا�ضي  يف  تحقِّق 
ُ
م  

ٍّ
كلِّي وحدوث 

حمتواه الذي يتخذ هيئة اإحياء تتحد فيه الذات مع 

ر بالنزوع  ذكِّ
ُ
ا ي

ّ
تواِفق، مم

ُ
هبات الطبيعة على نحو م

التوّتر يتبّدى جماليا يف متثيل  . هذا 
)21(

ّ
الأ�ضطوري

اإىل  فتِقرا 
ُ
م بو�ضفه  احلا�رص(  )يف  �رصديا  اجل�ضد 

باخلفة.  املت�ضف  اللعبي  ما�ضيه  مقابل  التما�ضك 

الت�ضافر  هــذا  وفــق  والـــذات  الزمن  متثيَل  يقابل 

)يف  وتــذريــره  العامل  نرثية  بني   
ُ
التوتر اجلمايل 

املا�ضي(.  )يف  ال�ضائع  املن�ضجم  وكلِّه  احلا�رص( 

املولد   
َ
ال�ضتثنائي ــاأن  ب الــقــول  ميكن  ثمة  ومــن 

الذاكرة  بني  امل�ضافة  يف   
ٌ
قائم ال�رصدية  للخا�ضية 

�ضار 
ُ
ي )واإمنا  ى 

َّ
�ضم

ُ
ي ل  اكتماٍل  بني  الواقعي،  وبني 

اإليه من خالل متّثل الأثر( ونق�ٍس يف العامل يتَّ�ضف 

التقابل  التوقع(. وي�ضعنا هذا  )خيبة  الكفاية  بعدم 

اأمام �ضريورتني للكينونة اخلا�ضة بالأنا:  اجلمايلُّ 

من  للفهم  قابلة  بو�ضفها  م�ضتعادة  اأنا  �ضريورُة 

العودة بالأثر- ال�ضم  العثور عليها بو�ضاطة  خالل 

اإىل التحّققات املا�ضية، و�ضريورة يف احلا�رص غري 

الإنقاذ وارٌد  اإن نوعا من  حمددة تت�ضم باللتبا�س. 

يف  الكينونة  نق�ضان  من  الحتماء  يف  يتمثَّل  هنا 

الكينونة  �ضريورة  اإىل  بالذاكرة  بالعودة  احلا�رص 

املن�رصمة- ال�ضائعة. وكاأن الأمر يتعلق با�ضتبدال 

هذا  وراء  اإن  للفهم.  قابال  العامل  مبوجبه  ي�ضري 

ل �ضمت البطل  �ضكِّ
ُ
ال�ضتبدال تف�ضخ الكّل الذي كان ي

يف احلكي العريق، وهو كلٌّ من ال�ضفات التي ترقى 

 .
)22(

بالكائن الإن�ضاين اإىل مرتبة متثيل جوهر الكمال

، لكن 
)23(

هناك موؤ�رصات ن�ضية دالة على هذا التف�ضخ

عن  الر�ضا  بعدم  الإح�ضا�س  هو  اأكرث  عليه  يدل  ما 

الذات بو�ضفها غري متما�ضكة. كما اأن فهم الكينونة 

يتحقَّق- مبوجب ال�ضتبدال املذكور اآنفا- بو�ضاطة 

يف  الكينونة  �ضريورة  بني  امل�ضافَة  الآخــِر  ِط 
ُّ
تو�ض

قد  الآخر  وهذا  احلا�رص.  يف  و�ضريورتها  املا�ضي 

هذا  كذلك.  يكون  ل  وقــد  وا�ضحا،  ملمو�ضا  يكون 

 ،
)24(

»الأرجوحة« ق�ضة  يف  ميُثل  الثاين  املظهر 

، من دون مالمح 
ّ
�ضتح�رَص يف هيئة انبثاق فجائي

ُ
وي

ي�ضطلع  وكاأنه  تامة،  مبجهولية  ّت�ضفا 
ُ
م وا�ضحة، 

الأعلى( بعّده  الأنا  )اأو  الرمزِي  التاأ�ضري على  مبهمة 

وال�ضلوك  الرغبات  التنا�ضب بني  حُتدِّد م�ضلك  قواعَد 

وفرتات العمر. وميُثل هذا الآخر بو�ضفه �ضوتا اآمرا 

وتنميط  الت�ضنيف،  على  احلفاظ  على  احلر�س  يف 

مع  الن�ضج  �ضّن  )تعار�س  لــه  املنا�ضب  ال�ضلوك 

الطفولة واللعب بالأرجوحة(. 

�ضريورة  هي  حيث  من  الكينونة-   
ُ
فهم د  ع�ضِّ

ُ
ي  

التي  التقنيَة  ال�ضتبدال-  على  تقوم  م�ضاعفة 

اأن  �ضحيح  �رصديا.  ال�ضوؤال  بو�ضاطتها  ي�ضتعمل 

ت�ضهيل  م�ضتوى  على  مهما  دورا  يلعب  الأخري  هذا 

النتقال بني حلظات ال�رصد املتنوعة، وي�ضمح بفتح 

»الرقة  روايــة  مثل  برانية  ن�ضو�س  على  �ضيولته 

لكنه   ،
)25(

اجلنة« يف  »بابا  ق�ضة  يف  تغتال«  التي 

)اأي ال�ضوؤال( ي�ضري انفتاحا على حتول الكينونة من 

خالل ت�رصيد النتقال بني الأزمنة..

)البقية مبوقع املجلة باالنرتنت(
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»لقد حكم علينا بالفكر الاليقيني، وبالفكر املليء 

بالثقوب، بفكر لي�س له اأي اأ�شا�س يقيني مطلق«

اإدغار موران 

يكمن غر�س الفكر املعا�رص، يف انت�ضالنا من وحل 

امليتافيزيقا، التي اأ�ض�ضت خلطاب انتقائي، ي�ضتكني 

الختالف،  ينفي  ليقني  وينت�رص  نهائية،  حلقيقة 

ويقهر التناق�س الذي ي�ضكن العامل.

مــوران  اإدغـــار  الفرن�ضي،  املفكر  طرحه  ما  ولعل 

جلم  غر�ضه  ر�ضينا،  اإ�ضهاما  يعد  ال�ضياق،  هذا  يف 

عليه  و�ضد  الذهن،  �ضيج  الذي  الثنائي،  الفكر  جماح 

منافذ النعتاق من �رصنقة امليتافيزيقا.ففي كتابه 

الفكر املركب، عر�س  اإىل  الفكر و امل�ضتقبل، مدخل 

م�ضهب، لبدائل حتيد بنا عن دائرة التيه، التي وجلها 

الإن�ضان، حمت�ضنا للعديد من الأوهام.

املعرفة  نظرية  جتاوز  �ــرصورة  تاأكيده  ذلك  ومن 

املختلق  التقابل  خلخلة  اإىل  عمد  بحيث  التقليدية، 

الــذات،  متو�ضع  اأعــاد  بــاأن  واملو�ضوع،  الــذات  بني 

الدعــاء  �ضاأن  اأمامه.فمن  متوقعها  حتجيم  عرب 

على  القب�س  وقدرتها  املو�ضوع،  عن  با�ضتقاللها 

قيد  ي�ضري  ب�ضريته.لكونه  العقل  يفقد  اأن  حقيقته، 

روؤية اختزالية، و حتديد مييل اإىل التب�ضيط.اإذ يرتتب 

بني  والف�ضل  املعرفة،  ت�ضنيف  الدعــاء  ذلك  عن 

�رصوب معرفية، تكون تلك املو�ضومة باملو�ضوعية 

يف اأعلى مراتبها.وبذلك ن�ضقط على حد تعبري اإدغار 

موران يف �رصك ظالمية علمية، اأفرزت مذاهب تدعي 

ل�ضطب  كافيا  مــربرا  ذلك  العلمية.ويكون  احتكار 

اأ�ضناف من املعرفة، باأن تو�ضع يف خانة الالعلم.

و  البعد،  الأحــاديــة  الــروؤيــة  هــذه  عــرثات  ولتجاوز 

التحرر، من  الفكر.وق�ضد  القاب�ضة على  الختزالية، 

اإليه العقل، وا�ضتكان  العمى والت�ضويه، الذي اطمئن 

املركبة،  الإب�ضتيمولوجيا  موران  اإدغار  طرح  اإليه، 

تنفي  التي  التقليدية،  الإب�ضتيمولوجيا  عن  بذيال 

الإملام  على  قدرتها  مدعية  للعامل،  املعقد  الطابع 

به، والإحاطة بوقائعه.

الإب�ضتيمولوجيا  من  ينفك  وحتى  املركب،  والفكر 

التقليدية، التي انتهت اإىل الفراغ، بحكم انتقائيتها، 

و�ضعيها الدوؤوب حلجب التعقيد، الذي يطبع الواقع.

من  �ضنوف  بني  ويوحد  يجمع  منفتحا،  فكرا  بدا 

ومتباعدة،  متنافرة  لعقود  ا�ضتمرت  املــعــارف، 

تتوهم الكتمال. وهو بهذا يطرح كعالج، اأو مداواة 

ي�ضتهويه  حني  العقل،  عمى  اأو  الفكر،  لباطولوجيا 

الــذات  موقع  مــن  الــعــامل،  اإىل  ينظر  اإذ  التب�ضيط، 

العارفة، التي تنفي عنه التناق�س، وجتمله يف يقني 

يعدم التنوع.

اإن الفكر املركب، يروم جتاوز ق�ضور الفكر، امل�ضتند 

اإيديولوجية  اإىل  مـــوران  ـــار  اإدغ تعبري  حــد  على 

الطبيعة اخلارقة لالإن�ضان،لكونه طاقة مبدعة، وقوة 

فكر،  اإىل  الواقع  ترجمة  على  القدرة  متلك  عاقلة، 

لي�س  الفكر  عطب  ويقينية.واإ�ضالح  تامة  معرفة  اأو 
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الفكر بني

التب�صيط والتعقيد

علي ال�شعيدي

ناقد من المغرب 



معناه التموقع يف مو�ضع، ي�ضمح ل�ضاحبنا بتقدمي 

علم  تاأ�ضي�س  اإدعاء  اأو  الو�ضايا،  وعر�س  الن�ضائح، 

هنا  ق�ضدي  »لي�س  يقول  هذا  يف  وهو  �ضيء،  بكل 

حتديد و�ضايا الفكر املركب التي �ضبق يل اأن حاولت 

الهائلة  بالنواق�س  التح�ضي�س  بل  ا�ضتخال�ضها، 

لفكرنا، واأن نفهم باأن فكرا م�ضوها يقود بال�رصورة 

بالباطولوجيا  الــوعــي  ــه  اإن م�ضوهة.  اأعــمــال  اإىل 

.
)1(

املعا�رصة للفكر«

ويــوؤكــد  الــفــكــر،  ــالح  اإ�ــض اإىل  احلــاجــة  يتبث  ــا  وم

مفاهيم  خلف  ومترت�ضه  انغالقه،  هو  ذلك  �رصورة 

عميقة،  هــزات  ينكر  بذلك  واحلتمية...وهو  اليقني 

تعر�ضت لها اأ�ض�ضه، ومن ذلك ج�رص الهوة بني الذات 

واملو�ضوع، وال�ضتغال وفق لغة ال�ضدفة، والاليقني 

داخل  امليكروفيزياء  ظهور  ر�ضختها  نتائج  .وهي 

جمال املعرفة.

الدقة  بــدعــوى  النظريات،  انــغــالق  ممكنا  يعد  مل 

يعتقد  كان  فما  والتخ�ض�س.  التميز  اأو  والكتمال، 

قالعها.  ــت  دك اأ�ــضــطــورة  وحت�ضينا،بات  ف�ضال 

املعرفة،  حقول  بني  والتعالق  الو�ضل  واأ�ضحى 

واأ�ضا�ضا الفيزياء والبيولوجيا وعلم الإن�ضان، عنوان 

فكر مركب، ومتعدد الأبعاد.

الو�ضل  هــذا  �ضار  كيف  ــوران  م اإدغـــار  اأتبث  وقــد 

ما  توؤثث  التي  التعقيدات  اأفرزتها  حقيقة،  املعريف، 

ن�ضميه الواقع، بحيث اأن البيولوجيا كانت قد ا�ضتمدت 

ووظفتها،  التوا�ضل  حقل  من  املعلومة،  مفهوم 

امتد احلديث عن اخللية، احلاملة  ومن ذلك �رصى و 

ملعلومات متوارثة.ثم اأن ا�ضتدخال هذا املفهوم، كان 

من نتائجه، ت�ضمني العلم مفهوم الإحتمال،الذي ظل 

اأن  العلوم. ومرد ذلك  مرفو�ضا، وم�ضتبعدا من حقل 

بال�رصورة،  ال�ضدق  تت�ضمن  ل  كمفهوم  املعلومة 

فمن املحتمل اأن تكون غري ذلك. وهو يف هذا ال�ضياق 

لكنها  مركزية  مقولة  املعلومة  »تعد  قائال  يو�ضح 

يف  كله.لي�س  التبا�ضها  م�ضدر  هو  اإ�ضكالية.وهذا 

اأنه  اأي �ضيء تقريبا، غري  اأن نقول عنها  ا�ضتطاعتنا 

)2(
ل ميكننا اأن ن�ضتغني عنها اأبدا.«

للتعقيد  تاأكيد  فذلك  ناقلة معلومات،  اخللية  وكون 

جمال  �ضمن  املــنــدرج  املو�ضوع  هــذا  يلف  ــذي  ال

اإدراك  اعتقدنا  نحن  اإن  نخطاأ  بحيث  البيولوجيا، 

حقيقته ب�ضورة يقينية، فالأمر ل يتعلق مبادة حية، 

بل بتنظيم حي، اأكرث تعقيدا مما نظن.

الت�ضظي،  يتبث  ما  املعلومة،  مفهوم  وحده  ولي�س 

وغريه  البيولوجيا،  حقل  ي�ضتوطن  الذي  والتنوع، 

من احلقول. فمفهوم التنظيم، هو الآخر يوؤكد ذلك،اإذ 

واملتنافر..والتوليف  املختلف  بتنظيم  الأمر  يتعلق 

التنوع.ذلك  ي�ضكنها  وحدة،  اإطار  يف  املتناثر،  بني 

�ضاأن اجلهاز الع�ضوي، الذي تنتظم يف اإطاره، العديد 

ويبث  وظيفته،  يحقق  ما  املتمايزة،  العنا�رص  من 

فيه احلياة.

الواقع، فمن غري املجدي،  التعقيد عنوان  واإذا كان 

اإىل  بنا  تف�ضي  اأحــاديــة،  زاويــة  من  فيه  ننظر  اأن 

وتعيق  الفكر،  تغ�ضي  مب�ضطة  خال�ضات  و  نتائج، 

كفافها،  يخفي  ل  للذات،  املزعوم  الفهم.فالتعايل 

اأو  املو�ضوع،  عن  مبناأى  خــواء،  فهي  وق�ضورها، 

ا�ضتحالة ترجمة  اإن فارقته.ومن ذلك تت�ضح  فراغ، 

ذلك  اإىل  بدقة.اأ�ضف  عنه  التعبري  اأو  املو�ضوع، 

يعمق  ما  اأخرى،  موا�ضيع  مع  تداخله  اأو  انفتاحه، 

التي  الثغرة  اأو  الق�ضور،  تتاليف  وحتى  تعقيده. 

فكر  اإىل  بالحتكام  ملزمة  الــذات  تكون  تخرتقها، 

يتعاطى معه يف خمتلف  و  الواقع،  مركب، يالم�س 

ي�ضوقنا على حد  املتداخلة،و  م�ضتوياته، ومكوناته 

املركبة،  الإب�ضتيمولوجيا  اأطروحة  �ضاحب  تعبري 

اإىل معرفة اأكرث غنى، واأقل يقينية يف اآن.

حقيقة  اأو  ف�ضال،  قول  املعرفة،  تلك  ت�ضري  ل  وكي 

�رصابا.  عنوانها  باعتباره  الاليقني،  ويغدو  جامدة، 

خالله  من  للذات  يتك�ضف  ذاتي،  نقد  ممار�ضة  يلزم 

�ضقطاتها، وعرثاتها، املعيقة لتطور املعرفة.ما يوؤكد 

احتكار  تدعي  ل  منفتحة،  مبعرفة  يتعلق  الأمر  اأن 

احلقيقة، و هو ما مينحها القابلية للتجاوز، والتطور. 

يف  الإب�ضتيمولوجيا  اإن   « تاأكيده  ذلك  على  وي�ضهد 

حاجة اإىل اإيجاد وجهة نظر تكون قادرة على النظر 
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اإىل معرفتنا اخلا�ضة كمو�ضوع للمعرفة، اأي ميتا-

تت�ضكل  التي  احلالة  يف  ال�ضاأن  هو  كما  نظر،  زاوية 

فيها لغة وا�ضفة من اأجل متثل اللغة التي اأ�ضبحت 

 
)3(

مو�ضوعا«

يف ت�ضاوق مع ما مت اإبرازه، فاإن تكري�س تخ�ض�ضات 

علمية، منغلقة من �ضاأنه اأن يعيق وحدة العلم، و اأن 

مد  ي�ضتدعي  ذلك  وجتاوز  املعريف.  الق�ضور  يعمق 

اجل�ضور بني خمتلف التخ�ض�ضات املعرفية.وحتديدا 

الفيزياء والبيولوجيا والأنرتبولوجيا. وهو ما  بني 

يتبثه قائال »كل ادعاء بتعريف حدود العلم، بكيفية 

ادعاء بال�ضتئثار بالعلم، هو بفعل  م�ضمونة،و كل 

.
)4(

ذلك ادعاء غري علمي«

الأحادية،  النظرة  تاليف  العلم،  وحــدة  عن  يرتتب 

والإختزالية، التي ت�ضيدت العلم الكال�ضيكي، هادفة 

اإىل  اإرجاعه  اأو  خنق العامل يف قانون ومبداأ معني، 

اأ�ضله الب�ضيط. ومن مت القب�س عليه كميا اأو ح�ضابيا، 

يف  العلم  فيدخل  اقت�ضاديا،  ا�ضتثماره  ي�ضهل  حتى 

الفهم  الذي يحيد به عن  التوظيف  اأو  الت�ضخري  نفق 

العلمية.  املعرفة  حتقيقه  تن�ضد  ظلت  نبيل  كهدف 

فالعلم الكال�ضيكي يق�ضي ما ل يفيد. و يغدو العلم 

بفعل تلك الوحدة، ن�ضقا للفهم، نتيجة دجمه ما كان 

والالمتوقع،  لل�ضدفة،  الإعتبار  واإعادته  مق�ضيا، 

جزءا  ت�ضكل  مفاهيم  اأنها  اأ�ضا�س  واحلــدث...عــلــى 

�ضميما من احلقيقة املركبة للعامل.

التعقيد  على  والتاأكيد  التو�ضيح،  من  مزيد  وق�ضد 

من  العديد  موران  اإدغار  ي�ضوق  العامل،  ي�ضكن  الذي 

الأمثلة، ومن ذلك الإ�ضارة اإىل النفجار الهائل الذي 

وما  الأخري  هذا  اأن  يفيد،  ما  الكون،  ت�ضكل  اإىل  قاد 

ال�ضدفة،  طريق  عن  تولد  قد  كان  نظام  من  يحمله 

بحيث لي�ضت هناك من قوانني �رصيحة حكمت وقوع 

ذلك النفجار اللغز. ومن مت انتظمت يف اإطار الكون 

تناق�ضات، ومفارقات، من قبيل ال�ضتقرار واخللل، 

بل هي منتج التنظيم والتعقيد. وهو ما يوؤكده قوله 

وبالفكرة  مبفارقة،  قبول  هو  بالتعقيد  القبول  »اإن 

التي مفادها اأنه ل ميكننا حجب التناق�ضات داخل 

 
)5(

روؤية اعتباطية للعامل«

بني  والف�ضل  التمييز  العتباطي  من  كــان  واإذا 

نقيم  اأن  وال�ضذاجة  التب�ضيط  فمن  املتناق�ضات، 

الإن�ضان  وبــني  والـــروح،  ــادة  امل بني  فا�ضال  حــدا 

لي�س  الذات  ي�ضمل  فالتعقيد  لذلك  املــادي.  والكون 

اإ.موران و  فقط املو�ضوع. ومن مت فالذات يف نظر 

يوؤكد  مبا  تتمتع  للعلم،  التقليدي  الت�ضور  بخالف 

اإزاء  ا�ضتقاللها  اأن  غري  وا�ضتقالليتها.  فرادتها، 

الآخرين ل ينفي تبعيتها. اإذ هي م�ضتحوذ عليها من 

قبل املجتمع. ذلك ما يعنيه بقوله » اإننا خليط من 

الذي  ال�ضتحواذ  من  اأي�ضا  ورمبا  والتبعية،  احلرية 

متار�ضه علينا قوى خفية لي�ضت فقط قوى الالوعي 

. فذلك على حد 
)6(

التي ك�ضف عنها التحليل النف�ضي« 

تعبريه اإحدى التعقيدات الإن�ضانية.

و اإذا كان التعقيد بهذا املعنى قدرا ل ن�ضتطيع القفز 

متاحة  غري  اأنها  اإل  قائمة،  املعقد  فمعرفة  عليه، 

للذين اأخذتهم الروؤية الأحادية، وتلب�ضتهم منظومة 

التب�ضيط. ويبقى العقل يف نظر اإ.موران اأذاة املعرفة، 

بيد اأن ذلك لي�س معناه الطمئنان التام للغة العقل، 

والإجنذاب لها. ف�ضيء اأكيد انتقاد العقل لذاته، فاأن 

يكون ناقدا ل يعفيه من اأن ينجز ذلك. فمن �ضاأن ذلك 
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اأن يحمينا من ال�ضقوط يف مهاوي التربير العقالين، 

فكرنا،  مع  يتناق�س  ما  اإق�ضاء  اإىل  منيل  بحيث 

وانتقاء مقابل ذلك ما يتما�ضى مع اعتقاداتنا. وهو 

الثامن  القرن  لفال�ضفة  »لقد كان  قوله  يت�ضمنه  ما 

ع�رص، با�ضم العقل روؤية لي�ضت عقالنية متاما حول 

.
)7(

ماهية الأ�ضاطري والدين«

متا�ضيا مع ذلك فعامل الجتماع، على �ضبيل املثال، 

ل  بحيث  للمجتمع،  عميقة  روؤيـــة،  ي�ضوغ  وكــي 

طريق  ي�ضلك  اأن  عليه  العقالين،  التربير  يف  ينغم�س 

عن  يتغا�ضى  فال  اأنــاه.  انتقاد  ذلك  يف  مبا  النقد، 

كونه، حامال للمجتمع، وم�ضتحوذا عليه من طرفه. 

الكل داخل  اأن  اإ. موران موؤكدا  اإليه  انتهى  وذلك ما 

اجلزء الذي يوجد داخل الكل. فاملجتمع، والثقافة، 

ي�ضكنان ويحتويان الفرد، الذي ينتمي لهما ويخ�ضع 

لثاأثريهما، وا�ضتحواذهما عليه.

الإن�ضاين،  املجال  وداخــل  اأنرثبولوجي،  �ضياق  يف 

ل  مو�ضوعا،  املركب،  الفكر  اأطروحة  �ضاحب  طرح 

للفعل  تطرق  بحيث  عر�ضه.  مت  مع  متعالق  اأنه  غرو 

الإن�ضاين، و ما يلفه من تعقيد. مراجعا بذلك ما درج 

الإتيان  اأن  يزعمون  فهم  تداوله.  اعتادوا  و  النا�س، 

بالفعل، ناجت عن تقرير واع، ي�ضمح بتحديد مقا�ضد، 

ي�ضتطيعون بلوغها، ما اإن ي�ضعوا برناجما، ي�ضريون 

الأمر،  اأنهم يف واقع  وفق نقاطه املحددة �ضلفا. بيد 

يتولد  بفعل ما  املقا�ضد،  تلك  عادة ما يحيدون عن 

يفر�س  ما  �ضدفوية.  و�ضعيات  ولهم  اأحــداث،  من 

الالمتوقع،  ت�ضتح�رص  ا�ضرتاتيجيا،  وفــق  ال�ضري، 

اإن   « قوله  يوؤكده  اأمر  هو  و  العتبار.  بعني  وتاأخذه 

 .
)8(

جمال الفعل جمال اعتباطي جدا، ول يقيني جدا«

ل  الــذي  الف�ضل.  دائــرة  يف  ال�ضقوط  نتفادى  وبذلك 

ميكن جتنبه، اإن نحن اهتدينا وفق برنامج، ل ي�ضع 

ل  التي  املفاجئة،  والأحــداث  ال�ضدف،  احل�ضبان  يف 

حد  – على  ندرك  مل  نحن  واإن  �ضرينا.  تعرت�س  �ضك 

تعبريه- اأن الفعل مراهنة، ولي�س بال�رصورة اختيارا.

خدمات،  تنتج  ينتجها،  ما  تنتج  التي  واملقاولة،   

الأخرى،  هي  احلياة..  قيد  على  تبقيها  ومنتوجات 

والتي تنجز عملها ب�رصامة، وفق برنامج، وترتيب 

مت و�ضعه، �ضلفا.

الختالل،  مع  تت�ضامح  مل  ماآلها.ما  الف�ضل  يكون 

الفردية.  املبادرات  واتخاذ  للحرية،  هام�ضا  وترتك 

موران  اإدغار  نظر  يف  �ضارم،  نظام  فر�س  فــاإرادة 

نظام  حتقق  نظره  يف  ي�ضتحيل  اإذ  فا�ضلة،  اإرادة 

الذي  الختالل،  مع  التعاي�س  ينبغي  لذلك  خال�س. 

تقود مقاومته، اإىل بعث احليوية، يف خمتلف اأ�ضكال 

التنظيم.

تطور  كيف  ال�ضوؤال،  يطرح  تقدم،  ما  على  وبناء 

والإختزال؟  التب�ضيط،  اإىل  نزوعه  من  بالرغم  العلم، 

العقالنية،  النزعة  كان اجلواب بينا. فال�رصاع بني 

اأنتجت  التي  العوامل،  اأحد  التجريبية، كان  والنزعة 

الب�ضيط،  العن�رص  عن  البحث  اأن  كما  التطور.  ذلك 

املف�رص، عادة ما ينتهي بنا اإىل �ضدف، و مفاجاآت، 

وتعقيدات، تفر�س اإعادة التفكري، ومراجعة امل�ضكل. 

اإدغــار  اأن  اإل  العقالين،  التطور  هــذا  من  وبالرغم 

موران، يقر اأننا ما زلنا يف بداية الطريق. واأننا ما 

زلنا اأ�رصى، اأ�ضكال م�ضوهة، ومتقطعة، من التفكري.

الأفكار.  بربرية  ع�رص  يف  نظره،  يف  نعي�س  فنحن 

لذلك فالفكر املركب، الذي ل يقيم ف�ضال، بني العلم، 

و�ضعتنا  ــاأزق،  م من  للنفاذ  �ضبيال  يعد  واخليال، 

ب�ضيطة،  بلغة  الواقع  يف  التفكري  ت�ضعى  روؤيــة،  فيه 

اإذ تقفز على تناق�ضاته، وتقهر مفارقاته. وتختزل 

الإكتمال.  تدعي  ونظريات،  اأفكار  يف  تعقيداته، 

وت�ضف ما يخالفها بالنق�ضان.

الهوام�ش

املركب،  الفكر  اإىل  مدخل  امل�ضتقبل،  و  الفكر  موران،  اإدغار   -  1
ترجمة اأحمد الق�ضوار ومنري احلجوجي، دار توبقال للن�رص، الطبعة 

الأوىل 2004 �س 19 

2- املرجع نف�ضه �س 282 
3- نف�ضه �س 473 
4- نف�ضه �س 534 
5- نف�ضه �س 665 
6- نف�ضه �س 696 
7- نف�ضه �س 727  
8- نف�ضه �س 808 
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اإذا كان )�ضنع الذات هو اإحدى قواعد التاريخ( فاإن 

لكتابة  وماتالها   1980 يف  جرت  التي  املحاولة 

التاريخ العربي ال�ضالمي باأمرة احلاكم يف العراق 

كانت  كما  التاريخ  بفرمتت  تقنيًا  ت�ضبيهها  ميكن 

وعلى  اآنــذاك  العراقية  ال�ضجون  تنظيف  عملية  تتم 

ب�ضبب  اجلمعية  الذاكرة  انفقدت  اليومي  امل�ضتوى 

الع�ضكرتارية  التي حت�رصها  اجلمعي  ال�ضلوك  انظمة 

اأعياد  ليتذكرن  )الأمهات..  الوطنية..  الذاكرة  يف 

وفق  ي�ضري  الر�ضمي  التقومي  ينجنب.  مــن  ميالد 

حمالت التربع وعدد البيانات الع�ضكرية اأو الطلعات 

اإ�ضاعات  تواريخ  ن 
ّ
ــدو ت التي  واملفكرات  اجلوية 

الجتماعي  امل�ضتوى  وعلى  الإنت�ضارات/49(.. 

الواحدة  املحلة  عوائل  بني  اجلــرية  اوا�ــرص  نحلت 

ــل  اأوائ يف  حدثت  التي  الت�ضفري  )هجمات  ب�ضبب 

الثمانينات/48(  يف  تكررت  ثم  اأول،  ال�ضبعينات 

الب�رصية  البيوت  على  الزيتونية  الــغــارات  هــذه 

حني  التجار،  البدء  يف  ا�ضتهدفت  والتي  العريقة 

البعث.. )�ضعبت علينا املوازنة بني  ا�ضتقوت �ضلطة 

ريت املدينة 
ّ

الت�ضرت والتنكر لتلك اجلرية/48( ثم �ض

�ضاحة حرب )كاأننا يف �ضاحة الوغى نخو�س حربا 

ال�ضارع  يف  ي�ضتجد  ف..)ل  الأبي�س/57(  بال�ضالح 

وزي  للمخابرات  وزي  ال�ضعبي  للجي�س  زي  غري 

للجنود، و�ضوارب رجال ت�ضتفز، تلك هي الثمانينات 

الوهمي واحلقيقي/  تت�رصبل بني  نذير  مل تكن غري 

النظام  وامللمو�س،عّطل  املرئي  العنف  هذا   ..)49
العنف  تاريخ  وثبت  ال�ضبيبة  اأدمغة  يف  الف�ضلجي 

املعلوماتي  النظام  واأحمــى  الــذاكــرة  يف  العراقي 

اأخت  وهي  )مروى(  احلالة  وح�ضب  بالفرد  اخلا�س 

�ضهيد �ضيوعي ا�ضت�ضهد اأثناء التعذيب يف ثمانينات 

احلرب العراقية الإيرانية/ �س193 وزوجة ال�ضهيد 

هي  الأنــ�ــضــار:)هــل  حركة  يف  املقاتل  ال�ضيوعي 

�ضونا اإياه، اأخ�ضى انني 
ّ
احلروب، اأم التاريخ الذي در

فهم  يف  نف�ضي  اأجهد  اأعد  مل  عمداً.  التواريخ  اأ�ضعُت 

�ضيء ولحتى ح�ضاب عمري، كم كان عمري عندما 

تزوجني  عندما  ــي،  اأب تــويف  عندما  ر�ضا،  قبلني 

عدنان، غياب اأخي، معركة ديزفول، ق�ضف م�ضت�ضفي 

الب�رصة،  يف  الأمـــن  مديرية  لــلــولدة،  ــطــوارىء  ال

 -46 يولند/  جزيرة  الثالثة،  ال�ضعبة  بغداد،  يف 

الق�رصي  ال�ضمت  �رصا�ضة  �ضوى  هناك  لي�س   ..)47
و)ظلمة غري مرئية ت�ضتد يف البلد. ق�ضوة ت�ضبغ كل 

�ضيء../57(..

بيوت الب�رصة حتت رحمة ق�ضف املدفعية الإيرانية 

باأن  لياًل  ــذار  الن )ياأتي  الزيتونيني..  ومداهمات 

تبعيتنا  ب�ضبب  احلدود  اىل  التهجري  قوافل  نغادر.. 

الإيرانية. ولوؤنا للوطن لحق لنا فيه..حملة تهجري.. 

اأثاث..  من  للبيع  يعر�س  ما  �رصاء  اجلريان  يرف�س 

 : الكل فرهود  الكل �ضار مطاردا،  للقرار..  ا�ضتنكارا 
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مقداد م�شعود 

شاعر وناقد عراقي

 * دنى غالي/ عندما تستيقظ الرائحة/ دار المدى/ ط1/ 2006



بحد  والب�رصة   )76 املوؤمن/  ال�ضيوعي،  امل�ضيحي 

اأهل  من  لأننا  )نتهم  مدينة..  ولي�ضت  تهمة  ذاتها 

مروى  يدفع  ال�ضلطوي  القيء  هذا   ..)94 الب�رصة/ 

البوح  هذا  اىل  النف�ضي  مر�ضها  يف  وهي  الب�رصي 

تطاأ  لئال  ال�ضني  كقيا�رصة  اأحمل  لو  )اأود  القا�ضي.. 

قدماي تلك الر�س امللوثة وتلك الأر�س اأج�ضادنا.. 

احلـــالت  )مــــروى(  مــعــاجلــة  ميــكــن  ــل  ه  ..)68/

من  كجزء  حاد  ذهني  ت�ضتت  بـ)  امل�ضابة  العراقية 

يكاد  الب�رصة  ــن  اأم يف  املر�ضية/56(:  حالتها 

التحقيق يتحر�ضون بج�ضدها  اثناء  الدخان يخنقها 

ومــروى  �ضيا�ضيا/�س173  اخالقيا  لي�ضقطوها 

�ضيا�ضي  �ضقوط  احلزب  من  الــرباءة  ان  جيدا  تعرف 

مدمرا./ 123 ونهلة التي تكابد من عالقتها بر�ضا 

التنازل   
َ
)مِل  الطموح..  �ضوؤالها  انتاج  عن  لتتوقف 

هكذا بب�ضاطة عن احلياة ونعمها والكتفاء بالقليل 

حدا ي�ضل اىل اىل اخلنوع والذلة ي�ضمونه باملقابل 

قناعة ؟ ملن؟ وملاذا تكون هذه ال�ضفة ايجابية ؟/ 

ان   
ّ
علي )اأيتعني  ر�ضا  بخ�ضو�س  وتت�ضاءل   )118

و�ضقائنا  اجلميل  ثمنًا حلبه  اإحباطه  ركوده،  اأعي�س 

النف�ضانية.. مثنويتها  من  تكابد  ونهلة  املقد�س؟(.. 

اإح�ضا�س  قاهران،  اإح�ضا�ضان  يت�ضارع  داخلي  )يف 

وكــاأين  بالذنب  واح�ضا�س  بي  مامر  لكل  بالظلم 

�ضباح  نهلة  مايحدث/129(..  كل  عن  امل�ضوؤولة 

بالدمناركية  ا�ضمها  �ضريت  كما  �ضابا  هيلينا  اأو 

)ماالهدف   : الذاتية  ال�ضئلة  انتاج  عن  تتوقف  ل 

هل  بالتطور؟  املق�ضود  ما  اأريد؟  ماذا  حياتي؟  من 

اأعرفه  هل  حقا؟،  ر�ضا  عرفت  هل  بالفعل؟  تغريت 

؟  دين  له  يكن  مل  اإن  الإن�ضان،  حدود  ماهي  الآن؟ 

مامعنى ال�ضعادة؟ هل هي مطلبي؟ ما الذي �ضاأقرره 

هنا؟  يل  الأمــان  توفر  هل  الطفلني؟  تربية  ب�ضاأن 

هل البتعاد عن امل�ضاكل اليومية العملية هو الذي 

انها  ويبدو  وال�ضوؤال/149(..  للبحث  بابا  يفتح يل 

قانون  يف  يدخل  وهــو  املنفي  انتاج  من  اأ�ضئلة 

وحدة و�رصاع ال�ضداد يف الذات العراقية املرهفة..  

التبعية  ال�ضيوعي  ال�ضيعي  ر�ضا  من  متزوجة  نهلة 

للحزب/187(  املري�س  )بالولء  املتهم  الإيرانية 

ر�ضا الذي )امتلكته نهلة منذ الليلة الوىل، ابتلعته 

بعينيها روحا وج�ضدا/ 204(.. ولر�ضا ا�ضئلته اي�ضا 

)مالب�س  �ضواه..  يف  اناقته  يتذكر  حني  تنبثق  التي 

البارز من  الأنيق  اأيام كنت فيها  ح�ضن تعيدين اىل 

قدمية  �ضارت  التي  مو�ضتي  هي  .هل  ال�ضباب  بني 

؟/193(  موجود  ماهو  اأحــدث  عن  تبحث  فراحت 

هي  ال�ضليلة،هل  املت�ضابكة  النف�ضانية  اخليوط  هذه 

مفاتيح العالج الكافية بالن�ضبة للطبيبة النف�ضانية 

الدمناركية ؟.. األ يحتاج المر اىل حفريات معرفية 

عامة،  خا�ضة،  �ضخمة،  العراقي..)اأحداث  اجلذر  يف 

نظام بولي�ضي، اأ�ضماء كثرية، اأحزاب، اأديان، طوائف، 

ق�ضف مدفعي، �ضجن، ل تفا�ضيل ل تعد/50( كيف 

�ضتتفهم الطبيبة النف�ضانية الدمناركية ؟ اإعدام �ضقيق 

مروى ال�ضيوعي.. منت�ضف تلك الليلة دقات متتالية 

على الباب اخلارجي وحني يفتح الأخ الأكرب الباب، 

الثالثة القادمون ي�رص اأحدهم مبثول الأب..ل�ضتالم 

اجلثة/ 158... هل ي�ضتحق الر�ضام الهادىء العدام، 

ب�ضبب و�ضاية لأنه جاهر يوم وقال..)لوطن يزهو بنا 

ول وطن نزهو به. هل العراق �ضار حلما/ 188(...

قررت  النف�ضانية  الطبيبة  عمل  يت�ضتت  ل  وحتى 

)فكرة  داعبتها  كما  العراقي  التاريخ  على  الطالع 

اأخذ دورة درا�ضية يف مبادىء اللغة العربية/51(..

لكن ثمة برزخا اأكرب من لغوي بني العراق/ الدمنارك 

واأقول للطبيبة النف�ضانية الدمناركية ماقالته نهلة 

�ضباح/ اليهودية الب�رصية التي �ضريت ا�ضمها يف 

الدمنارك )هيلينا �ضابا(..وهي تتحاور مع �ضديقتها 

حجم  تتخيلي  ان  ميكنك  تينا..)لن  الدمناركية 

مامررنا به يف العراق .هل تتخيلني وجود نظام يف 

العامل يفتك مبواطنيه لكي ينقر�ضوا/ 124(... هذه 

الع�ضكري  الت�ضنيع  من  الطالعة  الدموية  النتاجية 

العراقيني  ت�ضمل  ــدة  واح �ضناعة  ل�ضوى  ج 
ّ
لتـــرو

فيه  �ضلعوا  ن 
َ
وم النظام  يكرههم  من  والعراقيات 

ومن اأجله و�ضيكرههم اأمثال �ضحايا قاعة اخللد يف 

�ضيتفرغ  النظام  ان  بذلك  واعني  وغريهم..   1979
وهي  اجلـــواري..  ت�ضنيع   : اىل  �ضقوطه  يــوم  حتى 

�ضناعة ذات �ضبكات متداخلة يف تراتبيات املجتمع 

العراقي.. ل ت�ضتثني حتى راأ�س النظام يف النهاية..

وهي �ضناعة تقف بالت�ضاد املدبب مع تلك القاعدة 
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وال�ضاعية  بحيواتنا  املتفكرة  الذهبية  التاريخية 

ترى..)اأن �ضنع  والتي  ل�ضحن حيواتنا باخ�رصارها 

مانعنيه  وكل  التاريخ(...  قواعد  اإحــدى  هو  الــذات 

الآن لميثل اإّل بقايا الرتكة امللعونة..والعنف الذي 

العراق ومن امل�ضتحيل  يوا�ضل دوامه ال�ضايف يف 

تربيره اأو �رصعنته...

ل ت�ضارك يف احلياة الدمناركية، بل ثمة ا�ضتقاللية 

احدى  ال�ضتقاللية  وهــذه  مهنتهم  الوحدة   
ّ

ت�ضري

باملجتمع  مقارنة  الجتماعي  الت�ضاد  ات�ضاليات 

)لحق  حيث  الدائمة  بــالأبــوة  امل�رصوط  العراقي 

للفرد وعلى الأخ�س املراأة لكي تنفرد عندنا، �ضواء 

يف غرفة يف البيت اأو مقهى، �ضيبدو يف الأمر حمق 

ما �ضيظنون حينها اإنها مري�ضة اأو خمبولة/ 103( 

ال�ضيطرة.. ان يكون داخل نطاق  الفرد   وهكذا على 

البيت   : اجلــوانــيــة  حتركاته  مراقبة  ميكن  حتى 

ال�ضلطوية  وبالطريقة  املقهى   : الربانية  وحتركاته 

انظمة  من  �ضلطتني  قو�ضي  بني  الفرد  يكون  هــذه 

الكموفوروميا(..فالإن�ضان  )اأنظمة  اجلمعي  ال�ضلوك 

ب/ ملجوم/ او..م�ضحون بوعي 
ّ
هو هو مقموع/ مغي

زائف..  هل جند اأ�س ال�ضكالية يف البيت الدمناركي 

األي�س البيت هو )املكان الذي يجب ان نقبل فيه(  ؟ 

البيت  اقول  وحني  فرو�ضت،  روبرت  ال�ضاعر  ح�ضب 

اأعني النظام املتبوع يف البيت،فالعالقة بني البيت 

ان  ويبدو  وامل�ضمون  ال�ضكل  ا�ضكالية  هي  والنظام 

الدمناركية،  العائلة  يف  ت�ضظت  الجتماعية  الذرة 

ال�ضكل على منطية امل�ضمون..اختلفت تربية  فتمرد 

البيوت فاأختلفنا مبا نتبناه من اأفكار/ 114(.

�ضباح  نهلة  مع،  املنفي  اأقــول  ول  البديل  الوطن 

بقناعتها  الول  الــوطــن  عــن  انــ�ــضــلــخــت  ــي  ــت ال

يف  هنا  �ضار  .)فالوطن  البديل..  بالوطن  ومتاهت 

احلديث  من  الإكثار  قدميا،  كوبنهاجن،م�ضطلحًا 

يتعار�س مع مفهوم  م�ضتهجنًا،  اأمراً  عد 
ُ
ي عنه علنا 

 )120 جمتمعهم/  يف  لندماجنا  الدمناركيني 

احلركات  وفق  العراق،  وطنها  مع  نهلة  و�ضتتعامل 

وطني  الوطن  ذاتها..)يبقى  على  املنغلقة  ال�رصية 

التغني  اأركانه،  يف  التاأمل  هنا،  خا�س  �ضاأن  وهو 

 خا�س يجدر بنا اأن 
ٌ
به، التباكي عليه اأو احلنق اأمر

نفعله داخل �ضققنا/121(

نهلة   121 والعاطفية/  بالعمى  ي�ضاريتها  وتتهم 

الن�ضان  يف  امل�رصحية  ال�ضخ�ضية  من  تخل�ضت 

اليومي  يف  الواقعي  البعد  وا�ضتعادت  ال�رصقي 

يف  بالثقة  ميــدين  املجتمع  )هــذا  قولها..  وح�ضب 

متحررا  الن�ضان  جتعل  الثقة  وهذه  نف�ضي/103( 

)اأ�ضعر  التزيني  اثقال  والتواكلية ومن  التكالية  من 

والكعب  املكياج  من  اأي�ضا  لتتحرري  الآن  بخفة 

و�ضد  والتنحيف  العايل  الكعب  لكن  واحللي(  العايل 

والكامريات  وم�ضتقاتها  ال�ضيلكون  وعجينة  الب�رصة 

اخلفية والعباءة الفرن�ضية التي كانت تف�ضلها املراأة 

�ضواها  على  املا�ضي  القرن  �ضتينيات  يف  العراقية 

و)�ضماغ( بروجية...الخ مل ينتجها ال�رصق احلزين بل 

هي من موتيفات غابات العوملة لتوهمنا بالأوربة 

والأمركة.. وجتعلنا يف حومة املجتمع ال�ضتهالكي 

او املجتمع الريعي..  لكن مواطن العوملة لت�ضتهويه 

هذه اللعاب التزينية فهو من�ضغل ب�ضواها اأو متوحد 

بعزلته التي ي�ضميها ا�ضتقالًل ! فالتفارق الدمناركي 
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ول�ضيء  املاثلة  هي  فالأنا  تلقائية  ممهدات  له 

)ا�ضمحي  قائلة..  نهلة  )نينا(  تخاطب  وكما  �ضواها 

بها  تتحدثني  التي  )نحن(  ال�ضيغة  ا�ضتعري  ان  يل 

دوما.نحن بني قو�ضني مل نعتد على امل�ضاركة كما 

اعتدمتوها .نحن نكرب ونن�ضاأ با�ضتقاللية، بالأحرى 

الرتبية/  هذه  الوحدة/104(  احرتاف  على  نرتبى 

ه 
ّ
وتخ�ضب الن�ضان  يف  احليوي  ت�ضفط  الفايكنك 

فيما  )حتى  الكالم..  ع�ضل  وهو  يف  حتى  بالربوت 

يف  نت�ضارك  ل  قو�ضني  بني  نحن  الفرا�س،  يخ�س 

بل  ل،  متعتها،  بع�ضنا  املمار�ضة،لن�ضقي  بهجة 

ين�رصف كل منا يف عامله اخلا�س حتى ننتهي(..

ال�ضغرى  ال�رصدية  الوحدة  قو�ضني  �ضاأ�ضع بني  هنا 

خاللها(..هل  عامله  يف  منا  كل  التالية..)ين�رصف 

اىل  امن�ضخت  التي  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  ال�ضبب 

اأنانية اإنتباذية �ضمن )حرب باردة.. جعلت الن�ضداد 

املطلوب بني اجلن�ضني وال�ضغف ببع�ضهما يتناق�س 

حتى  اإرباكا  الطبيعي  الإن�ضداد  اأ�ضاب  ويتناق�س، 

احتياج  مثل  �ضار  طعمه،  بالتايل  اجلن�س  فقد 

مثلما  قد�ضية،  بال  نوؤديه  �رصنا  حم�س.  غريزي 

القو�ضني  مابني   ..)115 ريا�ضيا/  مترينا  نــوؤدي 

يجعلني ات�ضاءل: �ضمن ف�ضاء احلرية املتاحة ملاذا 

مل يتحقق للدمناركيني هذا الن�رصاف العلني للعامل 

الذي يحلمونه ويوا�ضلون حتلميه جينيا؟ اي مقموع 

الدمناركية..؟.. بطبعتها  احلياة  ن�س  من  حمذوف 

الن�ضان  ت�ضلب  جمعي  �ضلوك  انظمة  ثمة  األي�س 

 
ُ
ي�ضلب  وكاأنه  املجتمع  ف)هذا  حياته  الدمناركي 

ببالهة  للعي�س  خ�ضعه 
ُ
وي وج�ضارته  حتديه  املرء، 

�ضمن الإطار القانوين الآمن له/107(..

الهووي  الفارق  تخت�س  اأخــرى  فارقة  عالمة  ثمة 

يف الذكورة وح�ضب الدمناركية نينا.. )امل�ضكلة باأن 

الرجل ال�رصقي قد يعرف متاما ما يريد، �ضخ�ضيته 

يعرف  ل  فهو حمــتــار،  الــدمنــاركــي  اأمــا   . حمــددة 

مايريد ول ما تريده املراأة منه، رمبا فقد يف خ�ضم 

املناف�ضة بينه وبني املراأة جزءاً من هويته، بالتايل 

والالمبالة،  بالإحباط  اأ�ضبه  �ضيء  اأ�ضابه  فقد 

رمبا العطب/111( لكن اأجمل ما يف هذا املجتمع 

الدمناركي هو.. )لن ميوت اأحٌد من اجلوع يف هذا البلد 

العامل  اإن ح�ضل تطور يف  الر�ضيف...  ينام على  اأو 

فهو يكمن يف ادراكنا ل�رصورة التمتع باحلياة يومًا 

بالن�ضبة  الكربى  اجلمالية  وهذه  يوم/109(  بعد 

ان القت�ضاد  العراقي..  لكن لالأ�ضف يبدو  لالإن�ضان 

مع  يبداأ  الدمناركية  اليومية  احلياة  يف  ال�ضلوبي 

الدمناركيني  تطلق خمالطة  ان  )اآمل  �ضدة 
ّ
املر اللغة 

الكالم/145(.. يف  تر�ضيدكم  رغم  اللغة  يف  ل�ضاين 

حياة  ذلك  ومثال  الن�ضانية  امل�ضاعر  اىل  ب 
ّ
ويت�رص

نينا.. )لي�س على رف حمامها غري كرمي لدهن اجل�ضم 

ومانع تعرق ليحوي مواد كيمياوية اأو عطورا . نينا 

تقنن يف ا�ضتخدامها لكل �ضيء..تقنن يف ماحتتاجه 

من طعام وملب�س وتقنن اأكرث يف ا�ضتخدامها للماء 

والكهرباء... واإن كان يف كل ذلك حر�س على البيئة 

ماي�ضعب  اأحيانا  وامل�ضاعر  للكلمات  تقنينها  ففي 

تت�ضدى  ونينا  وي�ضتفزين./113(  الفهم  على 

)هي  الفردية..  بقوقعة  اجلن�ضني  بني  للمناف�ضة 

يف  بها  تدخل  بعالقة  د 
ّ
التقي على  الوحدة  تف�ضل 

الت�ضدي  وهذا  الرجل/114(  مع  وح�ضاب  مناف�ضة 

حق  ال�ضطراري..)الأنانية  بالهبوط  مايكون  اأ�ضبه 

يت�ضخم  عندما  مكروه  حق  لكنه  وجميل  م�رصوع 

ال�ضيوعية  تتهم  نينا  خنقه(..  لميكنك  ويت�ضخم. 

العوملة وح�ضب  الوعي �ضمن  بغيابها عن  العراقية 

قولها )اأنتم تزهون مببداأ مل تتعمقوا فيه، لتفقهونه 

العامل/  لأنكم من منقطعون عما يجري ويدور يف 

لغري  نينا لتكرتث  ان  ال�ضبب  يكون  ورمبا   ..)119
اليومي الذي تعي�ضه.. )نحن نتعاىل على القيم، نحن 

لنتعمق يف  لدينا  والفكر، لوقت  املبداأ  ابتعدنا عن 

�ضيء..احلزن، الفرح،اجليد، ال�ضيء، لي�س لدينا تورط 

ن�ضبه  عموما  نكاد  لفرق،  مثلكم،  ومهجة  باحلياة 

جيل  ذاتــه،  عن  مّغرب  �ضيء...جيل  كل  يف  بع�ضنا 

بني  تفارق  ثمة  لكن  �ضيئا../125(  وليفقه  اأناين 

ونينا  اأنا  النف�ضية  احتياجاتنا  باأن  )اكت�ضفت  نهلة. 

يف اأزماتنا تختلف كثريا/ 148(.

كالم الإنابة..

تتناوب الأل�ضن لتتحدث عن �ضواها ولينوب �ضواها/ 

اأو منجزها البداعي يف احلديث عنها، نعرف  الآخر 

نهلة من خالل مروى ونعرف نرج�س من ل�ضان مروى 
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وهكذا �ضنعرف ر�ضا/ عدنان/ و�ضنعرف مروى من 

خالل نهلة احيانا نتعرف علي ابناء مدينتنا الب�رصة 

منا  لهم  القــرب  البعيد/  الآخــر  خالل  من  وبناتها 

الفا�ضلة/  الزمنية  امل�ضافة  هو  البعيد  قرب  و�ضبب 

النف�ضانية  املحللة  تكون  وهــكــذا  بيننا  الــواخــزة 

الدمناركية،اقرب منا يف الرابط الت�ضايل..

تراتبية الإنابة.. مروى الب�رصي..

النف�ضانية..  املحللة  وح�ضب  مبا�رصة،  لتتحدث 

تقول/65(  وهــي  قراءتي  اأثناء  راأ�ضي  يف  )تــربز 

مروى  املحبطة..  املخذولة/  مروى  على  فنتعرف 

حت�ضد  والتي  �ضائكة،  اجتماعية  باأ�ضالك  املحاطة 

ملكية الطيور التي..)متلك �ضماء باأ�ضعاف اأ�ضعاف 

حجمها( مروى التي �رصقت نهلة منها حبيبها ر�ضا، 

ومروى التي ارتبطت بعدنان و..)هاج�س النف�ضال 

عن  ولتتحدث  ومــروى   )65 بقوة/  عدنان  ي�ضد 

العليم  ال�ضارد  عن  تنوب  التي  الطبيبة  لكن  نف�ضها، 

تخربنا من خالل امللف الذي بني يديها ان مروى..

اأعدموا من عائلتها، مل تذكر  )مل تاأتِ على ذكر من 

الأمن  اأجهزة  قبل  من  واأخوتها  هي  له  ماتعر�ضت 

هناك/ 21( رمبا ارادت مروى التحرر من رموزها 

بحكمة  تعي�س  النف�ضانية،فهل  املحللة  ترى  كما 

اأ�ضابعها امللونة وا�ضابعها اأكرث بالغة من ل�ضانها 

بل  �ضاطعة  ا�ضوية  فوتو  للحظة  لتلتقط  ولتلتقط 

اجلارح  النا�ضع/  الذهني  الهذيان  من  ممرات  عرب 

تف�ضل  الب�رصي  عـــذراء..)مـــروى  حالقة  ك�ضفرة 

باأهمية  ت�ضك  كانت  ال�رصيايل  عاملها  تظهر  ان 

لتتحدث  حياتها  يف  اأثرية  رموزا  .اأختارت  احلديث 

امليديا  لفوهات  تت�ضدى  ومـــروى  عنها/13( 

لن�ضب  تخطيط   : الرابعة  الليلة  بفر�ضاتها:)األوان 

ليحل  هــنــاك،  يوما  �ضغريا  مكانا  لــه  يجد  رمبــا 

للقائد/23(.. ومروى  الن�ضب  اآلف  واحد من  حمل 

من  ال�ضواد  ــدي  اأرت بفر�ضاتها..)لن  املوتى  حتيي 

 ..)219 اإلهة جبارة/  اأر�ضمك  يانرج�س..اأق�ضم  اأجلك 

الذي  الآخــر  عن  بل  نف�ضها  عن  لتتحدث  ومــروى 

اأم هي  ن�ضتاقه..  الذي  ل 
ّ
املكم الآخر  )هو  به  تكتمل 

حملها  ولميكننا  ت�ضكننا  التي  الثقيلة  الروح  تلك 

لوحده؟/59( تتحدث عن نهلة/ عدنان/ ر�ضا وعن 

امليتة  نرج�س  هي  العراقية،  الب�رصية/  )نرج�س( 

يف حياتها ب�رصبة نرد..وهي نرج�س الأله ب�ضيغة 

نرج�س  اخلراب../9(..   القهر..احلزن..  )اإلهة  املوؤنث 

العايل  بعوائها  وفا�ضحتهم  الهــل  من  املخذولة 

التي ما تذوقت  النربة )هلي يا ظالم/23( نرج�س 

الوعي  انظمة  ان�ضاق  على  بالتمرد  القلقة  املوازنة 

اجلمعي)رغم ذلك مل تّفكر نرج�س بالهرب للخال�س 

من احلياة التي ُفر�ضت عليها، اأو الع�ضيان والتخلي 

النقطة  نرج�س  وهــي  م�ضوؤوليتها/23(..  عــن 

وبحكم  انفجاري  �ضوت  والباء  البيت،  بــاء  حتت 

وال�ضق  القطع  مبعاين  يكون  ما  اأوحي  هو  انفجاره 

 111/ وال�ضدة.  واملفاجاأة  والتبديد  والتحطيم 

اإنتاج املكتوب �ضوتا../ نرج�س التي بتوقيت موتها 

وينذرون  لها  ي�ضجدون  النا�س  فاأخذ  اخلــراب  حّل 

حزنها،غريتها،  يف  امل�ضتبدة  نرج�س  وهي..  النذور 

متلكها تفتح الدار بعد وفاة ابي لت�ضري اأ�ضبه مبزار 

عن  بحثا  العراق  حمافظات  من  للقادمات  وحمطة 

طامورات  غيابات  يف  املغيبني  والزواج  الأولد 

الغريبة/215.. الرنج�ضة  وهي  الب�رصة../156.. 

تتحدث  فال  مروى،  عن  احلديث  تريد  حني  ومروى 

اإّل عن.. )الطفلة مروى ما زالت ت�ضكن يف داخلي/ 

ذاتها.. بئر  قاع  يف  مرهوبة  طفلة  وهناك   )20
)..طفلة اأبدية مرعوبة، قابعة يّف، تخت�س رعبًا من 

هذا العامل../27(.. )اأبقى تلك الطفلة الغريبة تفي�س 

عيني بالدموع لأدنى �ضبب/ 58(.
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د خلفية لأحداث الرواية بل يعترب 
ّ
 لي�س املكان جمر

ونحت  الروائي  احلــدث  تقدمي  يف  اأ�ضا�ضيا  عن�رصا 

ال�رصوط  من  املكان  يعترب  بل  الــروايــة،  �ضخو�س 

التي ل ميكن اأن ت�ضتغني عنها الرواية بغ�س النظر 

كانت  �ضواء  فيه  تتنزل  التي  النظري  املجال  عن 

اأن  ذلك  ذلك  غري  اأو  جتريبية  اأو  كال�ضيكية  روايــة 

تن�ضاأ  �ضخ�ضية  فال  �رصوريا  يعترب  املكان  عن�رص 

ك خارجه..  فاملكان 
ّ
خارج املكان ول حدث يتحر

الروائية  ال�ضخ�ضيات  فيه  توجد  الــذي  ز 
ّ
احلي هو 

املكان  العالقة بني  ان  بل  الأحداث وتنمو  ر 
ّ
وتتطو

وال�ضخو�س هامة من منطلق اأن هناك عالقة تاأثري 

بها  ويدفع  الأحداث  تفاعل  ي�ضاهم يف  وهذا  وتاأّثر 

ب�ضكل اأو باآخر.. 

واملكان  الن�ضان  بني  ال�ضديد  التفاعل  هذا  ولعّل 

ــالل قـــدرة املــكــان على الــتــاأثــري يف  يــبــدو مــن خ

النف�ضي ويف  الذات يف عمقها  ال�ضخ�ضية ومالم�ضة 

بنيتها الذهنية على اعتبار التاأثريات التي حتدثها 

و�ضحاري  وجبال  �ضهول  من  املكان  ت�ضاري�س 

فابن  وتفكريه  الن�ضان  نف�ضية  على  غريها  وبحار 

املناطق اجلبلية..  هذا  ابن  ال�ضاحلية غري  املناطق 

طوبوغرافيا  جمرد  لي�س  هو  املكان  اأن  على  ف�ضال 

ثقايف  ت�رصيط  هو  بل  فقط  ومناخ  ت�ضاري�س  اأي 

وجمموعة من القيم الأخالقية وال�ضوابط ال�ضلوكية 

ومن ثمة فان التفاعل مع املكان هو تفاعل ثقايف 

بدللت  وي�ضحنه  املكان  ي�ضكن  فالن�ضان  وقيمي 

حمايد  غري  املكان  يكون  ولذلك  ومتعددة  خمتلفة 

بالن�ضبة لالن�ضان لذلك يتخذ منه مواقف خمتلفة قد 

تبدو يف التعلق به اأو النفور منه..

يف الأدب وحتديدا يف الرواية يعترب املكان عن�رصا 

الزمان  كّليا فهو مع  ال�ضتغناء عنه  ا ل ميكن 
ّ
مهم

عن  نتحدث  ولــذلــك  �ــرصوريــني  �رصطني  يعتربان 

 على 
ّ

الزمكان يف الرواية وهذا الدغام بينهما يعرب

انهما ثابتان يف كل ن�س روائي لدورهما يف نحت 

الأحداث، من  التاأثري يف  ال�ضخو�س وقدرتهما على 

له  النّقاد قد اهتموا كثريا باملكان ونحتوا  ان  ذلك 

مفاهيم عدة فنتحدث عن املكان الروائي والف�ضاء 

اجلغرايف واملكان بو�ضفه منظورا. 

ملّخ�ص الرواية :

لد �ضومان لمراأة 
ُ
تنطلق الرواية يف ال�ضحراء حيث و

تركته ورحلت مع قبيلتها ليجده اأنا�س يهتمون به 

فعادت  امه  عليه  عرثت  ان  اىل  برعايته  ويقومون 

تعي�س معه يف خيمة يف ال�ضحراء ثم حدث منعطف 

التقى بابن ف�ضل  هام يف �ضخ�ضية �ضومان عندما 

العودة  على  ف�ضاعده  ال�ضحراء  يف  تائها  كان  وقد 

ر 
ّ
قر قوية  ن�ضاأت ق�ضة �ضداقة  ثمة  دياره ومن  اىل 

تزوج  حيث  املدينة  يف  القامة  �ضومان  اأثناءها 

واجنب ابناءه من �ضمنهم علي .

يبداأ اجلزء الثاين من الرواية مع علي الذي ن�ضاأ مع 

الفل�ضطيني  ليلى  ابو  عند  ودر�س  ف�ضل  ابن  �رصيف 
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داللة املكان يف رواية »ال�صّهد« 

لـ نا�صر الظفريي

فاطمة بن حممود

 ناقدة من تون�س



به  وا�ضتقر  الهزمية  اثــر  فل�ضطني  من  هــرب  الــذي 

املقام يف الكويت واكت�ضف منذ طفولته الوىل انه 

من البدون ال�رصيحة الجتماعية التي ل متلك هوية 

ن�ضاأت  �ضبابه  �ضة.. يف 
ّ
ما يجعلها مهم وطنية وهذا 

احدى  ورميا  �ضومان  ابن  علي  بني  خا�ضة  عالقة 

بنات الفل�ضطيني ابو ليلى . اأثناء الدرا�ضة اجلامعية 

من  فتاة  وهي  ليال  على  �ضومان  ابن  علي  ف 
ّ
تعر

لتجربة  وتعر�ضت  والهمال  الفقر  عا�ضت  البدون 

اأمها وتن�ضاأ معها عالقة  قا�ضية من زوج  اغت�ضاب 

علي  تهاجر مع  البدون،  من  مثله  لأنها  قوية رمبا 

تعود  للكويت  العراق  غزو  اثناء  كندا،  يف   
ّ
وت�ضتقر

من  جمموعة  اىل  وتنتمي  الكويت  وطنها  اىل  ليال 

الثوار ينتقمون من الغزاة العراقيني وكانت فر�ضتها 

�ضانحة لتقت�س من قي�س الذي كان �ضاحب العمل 

يقود  بها  �س 
ّ
حتر ان  له  و�ضبق  به  ت�ضتغل  ــذي  ال

التحقيق يف اجلرمية اليها ومن ثمة ت�ضجن ولكنها 

اأن تنهي حياتها بالنتحار وتركت خمطوطا  تقرر 

تتحدث فيه عن جتربتها يف احلياة وتو�ضي به اىل 

علي ابن �ضومان 

�ضارد  الظفريي روايته من خالل  لذلك يقدم نا�رص 

اأخرى  عليم مرة وعلى ل�ضان علي ابن �ضومان مرة 

فيه  كانت  ثالثة..   مرة  ليال  خمطوط  خالل  ومن 

تقنية الفال�س باك هي الطاغية على تقنية الرواية . 

داللة املكان يف »ال�صهد«

: – لعنة املكان   1
»ال�ضهد«  ــة  رواي يف  انتباهي  لفت  ما  اأ�ــضــّد  لعل   

ية املكان 
ّ
للروائي الكويتي نا�رص الظفريي هو اأهم

وطبعها  الرواية  �ضخو�س  يف  التاأثري  على  وقدرته 

قوة  �ضكل  ياأخذ  املكان  اجد  اين  بل  عميق  ب�ضكل 

ميتافيزيقية وي�ضبح مبثابة الَقَدر الذي يتحّكم يف 

ال�ضخ�ضيات  ي�ضّكل  الذي  هو  املكان  اذ  ال�ضخو�س 

والذهنية  النف�ضية  البنية  ويحّدد  م�ضريها  وي�ضبط 

ومن ثمة يحرّكها وي�ضنع تفاعلها مع كل ما يحيط 

بها.. 

تبدو الفكرة الرئي�ضية التي يقدمها الروائي الظفريي 

يف هذه الرواية هي ق�ضية البدون وهم �رصيحة من 

النا�س تعي�س يف الكويت دون اأوراق ثبوتية وبالتايل 

ما  وهــذا  بكويتيهم  الر�ضمي  العــرتاف  ميلكون  ل 

اىل  التعليم  من  حياتهم  مراحل  كل  يف  يعيقهم 

ال�ضغل ويفقدهم الوجاهة الجتماعية والمكانيات 

املادية يف بالد تعترب من اأهم دول اخلليج واأكرثها 

حت�رّصا وثراء..  

املكان  ل 
ّ
يحم الظفريي  ان  يبدو  الرواية  هذه  يف 

ابن  علي  فجذور  الــبــدون،  ق�ضية  يف  امل�ضوؤولية 

�ضومان تعود اىل والده الذي ن�ضاأ يف ال�ضحراء وكان 

 اأن يولد يف قبيلة متنقلة وتتلقفه 
ُ
ه

ُ
�ضا، َقَدر

ّ
فيها مهم

هذا  يخرت  مل  قــدره،  عن  م�ضوؤول  ولي�س  ال�ضحراء 

جد فيه ويبدو ان وجوده 
ُ
الف�ضاء الالحمدود ولكنه و

حتى  ت�ضاحبه  لعنة  اىل  ل 
ّ
�ضتتحو ال�ضحراء  يف 

يبدو  اذ  عائلة  فيها  ويوؤ�ض�س  الكويت  ي�ضكن  عندما 

انه ظل ل�ضيقا باملكان الأول الذي ن�ضاأ فيه والذي 

ل اىل نذير �ضوؤم، اىل حظ �ضيئ، اىل و�ضمة تلّطخ 
ّ
حتو

م�ضتقبله..   وت�رصق  حا�رصه  عليه  �س 
ّ
وت�ضو ما�ضيه 

على  روايته  ي�ضتهّل  الظفريي  الروائي  جند  لذلك 

الطريقة ال�ضينمائية مب�ضهد عام لل�ضحراء يختار ان 

يقدمها معتمدا على الو�ضف فيقول ) �س 11( :

طويل  مللل  لبا�ضا  ال�ضجر  ن�ضجها  التي  احلكاية   «

التي  ال�ضحراء  ل�ضّكان هذه  الالنهائي  النتظار  من 

تعبث مب�ضائرهم واأرزاقهم، احلكاية التي �ضاغتها 

ر املاعز املثبتعة 
َ
�َضع الريح لتتخّلل م�ضامات بيوت 

يف الأر�س على عجل لي�ضهل اقتالعها متى حانت 

�ضاعة رحيل مباغت بعد و�ضول نذير املاء«. 

بعينها  مبفردات  �ــرصده  الظفريي  الروائي  يوؤثث   

الرحيل  ال�ضجر،  النتظار،   : هي  املكان  لي�ضف 

الأوهام،  احلزن،  اخلرافة،   ،
ّ

ال�ضرب اخليال،  وي�ضيف 

القيظ، الربودة، ال�ضّك.... 

ولعل من خالل مفردات الو�ضف نالحظ ان ال�ضحراء 

وحتيل  وال�ضياع  والــفــراغ  للتيه  مــرادفــة  ت�ضبح 

احلياة  ت�ضتقر  ل  ال�ضحراء  هذه  ففي  التال�ضي  على 
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املفارقة  ولعل  هوية،  تثبت  ول  كيان  يتاأ�ض�س  ول 

ال�ضديدة ان املكان عادة ثابت ولكن هذه ال�ضحراء 

لة فال تثبت على حال فت�ضاري�ضها حتتمل 
ّ
تبدو متحو

..  وهذا ما يجعل �ضكانها 
ّ
 ومناخها ل ي�ضتقر

ّ
التغري

يف تنقل م�ضتمر وترحال ل ينتهي وينعك�س هذا على 

فهم  متقّلبة،  اي�ضا  فتكون  املكان  جتاه  م�ضاعرهم 

وبالتايل  اأخرى  منها  وينفرون  مرة  بها  يتعلقون 

ل تثبت تلك العالقة اخلا�ضة التي يربطها الن�ضان 

امل�ضوؤولية  ال�ضحراء  تاأخذ  املعنى  بهذا  باملكان..  

بالتوا�ضل  �ضمني  اتفاق  كل  تنق�س  اأن  يف  كاملة 

تثبيت  يف  تف�ضل  وبالتايل  والبقاء  وال�ضتمرار 

املحا�ضنة  �رصحبيل  الناقد  يقول  بها  دائمة  عالقة 

ال�ضخ�ضية.. « )1(  اذا و�ضفت املكان فقد و�ضفت   «

» ل  ال�ضهد   « روايته  الظفريي يف  والروائي نا�رص 

يتعامل مع املكان بو�ضفه معطى جغرافيا فقط بل 

ما يجعله  فكرة يف ذهنه وهذا  للتعبري عن  يوظفه 

يتعامل مع املكان ل بو�ضفه ت�ضاري�س ومناخ بل 

خمتلفة  قيمية  تعابري  يحمل  ثقايف  وعاء  هو  مبا 

له من 
ّ
بهذا ال�ضكل يجعل املكان من ابداعه اي يحو

معطى طوبوغرايف اىل معطى خيايل ومن ثمة اىل 

معطى اأدبي.

 بطل الرواية �ضومان و�ضع حدا لتيهه يف ال�ضحراء 

لعزلته، مل يعد كائنا �ضغريا يف �ضحراء كبرية جدا 

�ضكان  من  يكون  اأن  واختار  الأطـــراف  ومرتامية 

مدينة اجلهراء ) يف الكويت( وبذلك ي�ضع حدا ل�ضلطة 

له  جديدا  انتماء  �س 
ّ
ويوؤ�ض عليه  القا�ضية  ال�ضحراء 

اأولده  فينجب  اجلديد  املكان  هذا  يف  ويتجّذر  بل 

ويدخلهم املدار�س ويلقي بهم يف جهات املدينة من 

اأجل �ضمان البقاء.. ولكن املدينة ل تقبله اذ يهّدم 

ملكية  م�ضتندات  ميلك  ل  لأنه  حكومي  بقرار  بيته 

له  تعني  تعد  التي مل  ال�ضحراء  اىل  يعود  لن  ولكنه 

من  يكت�ضف  قا�ضية  جتربة  يف  نف�ضه  ويجد  �ضيئا 

خاللها انه وعائلته بال وطن، بال هوية، بال انتماء 

اإهانة لكربياء العائلة وجرحا يف  ميّثل هدم البيت 

وجدانها تطبع العائلة بالنك�ضار وال�ضلبية والعجز 

عن املواجهة فت�ضت�ضلم وتكتفي بالتنقل اىل اأطراف 

املدينة.. 

ل 
ّ
حتو هو  املدينة  اىل  ال�ضحراء  من  ل 

ّ
التحو هذا 

دليل مهم جدا :

ال�ضمت،  الــفــراغ،  الوح�ضة،  المــتــداد،   : ال�ضحراء 

ال�ضياع، ال�ضجر، الكاآبة، القحط..  

�ضومان : فقري، منعزل، مرتوك، = �ضعور بالالانتماء

**

املدينة : الألفة، ال�ضكينة، الهدوء، التح�رّص.. .

�ضعور   = ا�ضدقاء  له  يعمل،  واأب،  زوج   : �ضومان 

بالنتماء

== النتقال من ف�ضاء لحمدود اىل ف�ضاء حمدود : 

ل من الال انتماء اىل النتماء.
ّ
حتو

يقدم الروائي نا�رص الظفريي علي اأحد اأبناء �ضومان 

علي كنموذج لأحد اأبناء البدون الذي يبدو انه �ضريث 

و�ضيحمل  ال�ضوؤم(  من  �ضومان   ( ا�ضمه  وزر  اأبيه  عن 

مثله لعنة املكان فيعي�س الق�ضاء والتهمي�س وي�ضتد 

وطنه  يف  الغربة  فيعي�س  بالنبتات  ال�ضعور  لديه 

به  فاذا  والتيه  النف�ضي  ال�ضياع  م�ضاعر  به  وت�ضتبّد 

يفقد تدرجيا عالقته باملكان ويهاجر اىل ال�ضمال، 

اىل الغرب بحثا عن انتماء يف بالد اخرى.

اأزمة املكان :  - 2
 تاأخذنا رواية » ال�ضهد » يف جزء كبري من �رصدها 

الذي  �ضومان  ابــن  علي  وهــو  الرئي�ضي  البطل  اىل 

اأفكاره وروؤاه وم�ضاعره  لنا  ل اىل �ضارد ينقل 
ّ
يتحو

ونكت�ضف اننا اأمام �ضخ�ضية مرّكبة وقلقة ومتذبذبة 

هنا  واأجده  وواقعية...  حاملة  و�ضلبة،  رهيفة  فهي 

فيها  وخّلفت  عليه  تــداولــت  التي  لالأمكنة  نتاج 

اأثره. تركيبة �ضخ�ضية علي ابن �ضومان هي نتيجة 

فيها  يع�س  مل  التي  ال�ضحراء   : خمتلفني  ملكانني 

ه ان يكون ابن �ضومان 
ُ
ولكن يحمل لعنتها لأن َقَدر

لد 
ُ
و التي  واملدينة  البدون  من  انه  عليه  كم 

ُ
ح الذي 

ها ولكن عا�س ق�ضوتها عندما مل تعرتف 
ّ
فيها واأحب

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

268



به ولعّل غربة علي عن املكان �ضواء كان ال�ضحراء 

اىل  وحتيله  املكان  اأزمة  يعي�س  جتعله  اجلهراء  او 

جتربة الالانتماء مرتني فهو ل ينتمي اىل ال�ضحراء 

هذه القا�ضية واملتقّلبة التي مل يع�س فيها ول ينتمي 

اىل املدينة التي رف�ضته بكل ق�ضوة وعنف ومل يعد 

ي�ضتطيع العي�س فيها .

مع  التوا�ضل  على  العجز  تعني  التي  املكان  اأزمة   

بع�س  تتمثل  منظورا  بو�ضفه  اجلغرايف  الف�ضاء 

توّلد  املكان  جتــاه  بغربة  ال�ضعور  يف  جتّلياتها 

ت�ضعر  انتماء وهي جتربة قا�ضية جدا  بالال  ال�ضعور 

الُغربة  من  �ضعورا  اأ�ضّد  وهذا  بالغرتاب  �ضاحبها 

الوطن فان  النف�ضال عن  تعني  الُغربة  فاذا كانت 

الذات  الغرتاب يتجاوز ذلك لي�ضبح النف�ضال عن 

د نف�ضه وعندما 
ّ
نف�ضها حيث ل ي�ضعر الن�ضان اأنه �ضي

بالحباط  الح�ضا�س  توّلد  ذاتها  عن  الذات  تنف�ضل 

ورمبا  والتوتر..   بالقلق  ال�ضعور  ي 
ّ
وتنم وال�ضياع 

لذلك كان علي على قلق يتوق اىل اّلرحيل، ومل يكن 

وحده بل �ضاحبه يف ال�ضعور بالغرتاب الفتاة ليال 

التي تعّد اأي�ضا من البدون.

�ضخ�ضيتي  خالل  من  هنا  الظفريي  الروائي  اأجــد 

علي وليال يتحّدث عن البدون يف جانبه الذكوري 

الوطن  ميار�ضه  الذي  فالق�ضاء  الأنوثي  وجانبه 

يف  يزرع  وتهمي�ضهم  اإهمالهم  د 
ّ
وتعم اأبنائه  على 

اأنثى نف�س  اأم  ة �ضواء كانت ذكرا 
ّ
ال�ضخ�ضية املق�ضي

ونف�س  والقهر  والغنب  بالظلم  الح�ضا�س  م�ضاعر 

ال�ضعوربالغرتاب.

و لذلك جند لدى علي وليال هذه الرغبة ال�ضديدة يف 

الرحيل من الكويت والهجرة اىل ال�ضمال وحتديدا اىل 

اأ�ضد  د » من 
ّ
ال�ضه  « ان رواية  األحظ  كندا وان كنت 

�ضا لالأمكنة مبعنى ان هناك ا�ضارة اىل 
ّ
الروايات تعر

عدد كبري جدا من املدن والعوا�ضم العربية والأجنبية 

يف منا�ضبات �ضتى مثل اليونان وال�ضعودية والعراق 

وال�ضودان وفرن�ضا ولندن والبحرين وكندا والوليات 

واليمن  والهند  وامــ�ــضــرتدام  المريكية  املتحدة 

وم�ضقط الخ.. . ولعل كرثة ال�ضارة اىل بلدان اأخرى 

به  ي�ضعر  الذي  الكبري  والتوتر  ال�ضديد  ال�ضيق   
ّ

تف�رص

يف  فاغرتابه  الأمكنة  امة 
ّ
دو يف  به  فتطيح  البدون 

واح�ضا�ضه  بالغنب  ال�ضعور  لديه  يوّلد  الأم  وطنه 

باملرارة والرغبة اجلاحمة يف ايجاد مكان اآخر ي�ضع 

البدون  يعي�ضها  التي  الأزمة  ولكن  واأحالمه،  روؤاه 

الوطن  اأن يحّل حمل  اآخر ميكنه  ان ل وطن  ادراكه 

الأم على اعتبار اأن الح�ضا�س بالنتماء اىل وطن ل 

ميكن نقله وزرعه يف اأي مكان اآخر وهذا ما يجعل 

كبت  تتقن  وقلقة  منطوية  الــبــدون  �ضخ�ضية  من 

ة وتتقن تفجريها اأخرى بامكانها ان 
ّ
م�ضاعرها مر

اأن تكون يف ذروة  تكون حمافظة ويف ا�ضتطاعتها 

املجون، حتّن اىل ال�ضتقرار ويدميها الرحيل، يبدو 

اأن علي وليال قد اختارا الهجرة ويف احلقيقة اأجدها 

ال�ضعور  عن  بحثا  كندا  اىل  ف�ضافرا  عليهما  ُفر�ضت 

بال�ضتقرار واإنتماء جديد.

انها هجرة من اجلنوب اىل ال�ضمال من جنوب جاف 

�ضمال  اىل  اأبنائه  يقّدر  ل  وجاهل  واأرعــن  وقا�س 

يح�ضن الغرباء ويقبل الختالف ويعرتف بالن�ضان 

وكاأن مو�ضم هذه الهجرة التي حتدث عنها الروائي 

ال�ضودين الكبري الطيب �ضالح مل يتوقف نزيفها بعد، 

الوا�ضعة  اذا كان الأب �ضومان هاجر ال�ضحراء  لكن 

 باملدينة ال�ضغرية فان البن علي 
ّ
واملوح�ضة لي�ضتقر

ال�ضغرية  املدينة  من  فريحل  عك�ضية  بهجرة  يقوم 

اىل بالد وا�ضعة وغريبة.. 

فكاأن علي يعود اىل �ضحراء اأخرى ولكنها تقع يف 

ومناخها  ثلجية  كثبانها  الأمريكية  ة 
ّ
القار �ضمال 

�ضقيع.

اأ - اأزمة البطل :

ة من النقاد من اعتربوا ان م�ضطفي �ضعيد بطل 
ّ
 ثم

ال�ضمال«  اىل  الهجرة  »مو�ضم  �ضالح  الطيب  رواية 

جعلت هو » مزيج غريب من القوة وال�ضعف« مبعنى 

تركيبة لعقل وقلب، ولعل �ضخ�ضية العربي ا�ضبحت 

اأكرث تاأزما بتوا�ضل الفجوة بني ال�رصق والغرب لذا 

الوطن  الفجوة يف  ت�ضتد  الو�ضع كارثيا عندما  اأجد 
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الأم بني �رصائحه الجتماعية ان كان على م�ضتوى 

عرقي اأو ديني اأو جهوي وان كان م�ضطفي �ضعيد يف 

رائعة الطيب �ضالح ميّثل ب�ضكل ما نقطة و�ضل بني 

اأجد من علي وليال يف رواية  الغرب وال�رصق فاين 

د« نقطة ف�ضل بني الوطن واأبنائه.. ولعل هذه 
ّ
»ال�ضه

الأزمة احلادة التي ي�ضنعها املكان يجعل من ق�ضية 

�س 
ّ
البدون هاج�ضا يوؤرق املبدعون يف الكويت فتعر

لها العديد منهم مثل ا�ضماعيل فهد ا�ضماعيل و�ضعود 

ال�ضنعو�ضي وغريهما.. 

 مع البدون نحن ل نتحدث فقط عن �رصيحة تعي�س 

الهجرة  يف  وتفكر  الجتماعي  والق�ضاء  التهمي�س 

اىل ال�ضفة الأخرى بحثا عن اقامة اأف�ضل يف احلياة 

بل نحن نتحدث بال�ضافة اىل ذلك عن �رصيحة ل 

طرف  من  بها  اعرتاف  ل  لها،  ة 
ّ
هوي ل  لها،  اإنتماء 

الوطن الأم وهذا ما يجعل من �ضخ�ضية البدون اأ�ضد 

ميّثلها  اجتماعية  اأزمة  من  اأزمتها  ل 
ّ
ويحو تفّككا 

ال�ضعور  ميثلها  نف�ضية  اأزمة  اىل  واخل�ضا�ضة  الفقر 

ت�ضّكل  وجودية  اأزمــة  اىل  بل  والن�ضحاق  بالُغنب 

�ضوؤال قا�ضيا ي�ضعب الجابة عنه يتعلق بالهوية » 

من اأنا »..  انها نوع من اللقاطة التي يعي�ضها البدون 

�ضخ�ضية  جند  ولذلك  حــادة  اأزمــة  يف  بهم  وترمي 

و�ضلبية  رة 
ّ
ومتهو وفو�ضوية  وقلقة  مرتبكة  علي 

ومغامرة وجريئة وحمبطة..  ولأن الآفاق م�ضدودة 

حيل هو 
ّ
الر اأ�ضبح  به  ت�ضيق  اأ�ضبحت  والبالد  ا 

ّ
كلي

احلّل الوحيد .

ب – تناق�ص البطل :

غازيا  بــدا  قد  الغرب  يف  �ضعيد  م�ضطفي  كــان  اذا 

 « الطراد  من  ميــّل  ل  هائج  كثور   « فبدا  لن�ضائها 

وكاأنها طريقته لالنتقام من الغرب فان علي تبدو 

اأزمته اأ�ضّد اذ لن ي�ضتعر�س فحولته على ن�ضاء الغرب 

بل �ضيظل مكتفيا بليال يعي�س معها اجل�ضد ب�ضغف 

الغرب  يف  لي�س  وكــاأنــه  الغرب  يف  انــه  وجــنــون..  

�ضيئا،  ون�ضائهم  وعاداتاهم  قيمهم  من  ياأخذ  ل 

بحيث اذا اعتربنا كل من علي وليال �ضخ�س واحد 

يف  �ضتظهر  الأزمة  هذه  متظهرات  فان  اأزمة  يعي�س 

تناق�ضها، فان اجلانب النثوي يف �ضخ�ضية البدون 

واكرث  انفعال  وا�ضد  عاطفية  اأكــرث  بدت  التي  هي 

ر فكاأننا نتحدث عن �رصاع بني عقل 
ّ
رغبة يف التحر

وقلب وان كان علي يحافظ على متا�ضكه الظاهري 

انفعالية واأ�ضد  فيبدو ر�ضينا هادئا فان ليال بدت 

�ضبقية ولعل تلك طبيعة العقل الذي مييل اىل الرتيث 

وطبيعة القلب الذي يتجه اىل الندفاع.

و لكن هذا العقل الذي يبدو ر�ضينا يف الظاهر امنا 

يعي�س تناق�ضاته املوؤملة خ�ضو�ضا عندما نعلم ان 

علي يعاين جروحا يف ذاكرته ووجدانه ويتاأمل من 

الذي ميثله علي  العقل  هذا  فان  اذن  بدون..   كونه 

ولكنه  والرتيث  والتعقل  بالر�ضانة  ايهامنا  يتقن 

ذلك  منه  و�ضيجعل  منك�رصا  ه�ّضا  عقال  احلقيقة  يف 

حني  انه  مثال  ذلك  من  و�ضعيفة  �ضلبية  �ضخ�ضية 

رميا  عن  و�ضديقيه  علي  بني  يــدور  احلديث  كــان 

الفل�ضطينية التي يحبها علي يقول قي�س بوقاحة :

جن�ضية.  بدون  ب�ضاب  فل�ضطينية  �ضتفعل  ومــاذا   -

)�س 238(

رغم انه �ضبق لعلي ان قام مبقارنة موؤملة بني البدون 

وبني الفل�ضطينيني على اعتبار ان كليهما بال وطن 

يه ال ان هذا الرّد 
ّ
يعرتف به وبال �ضعور بالمناء يقو

اأن  للبدون  حتى  ميكن  ل  اذ  قي�س  من  جدا  القا�ضي 

يكون اأهال بفل�ضطينية وكاأن امل�ضاألة تتعّدى ال�ضعور 

بالق�ضاء الذي يعي�ضه كل من البدون والفل�ضطينيني 

علي  يوجع  الــرّد  وهذا  بالرجولة   
ّ

مت�س م�ضاألة  اىل 

كثريا ولكنه اكتفي بالن�ضحاب من املجل�س يقول :

فوق  معّلقة  مــرارة  نف�ضي  ويف  املجل�س  غــادرت   «

طرف ل�ضاين » ) �س 238(..

علي  �ضخ�ضية  على  كثريا  تطغى  ال�ضلبية  هذه  اذن   

ولكنه  بالتعّقل  ويوهمنا  اأحيانا  يراوغنا  كان  وان 

تعّقال وهميا لذلك نرى علي ينقاد دائما اىل م�ضريه 

ويخ�ضع با�ضتمرار اىل رغبات ليال ويبدو م�ضت�ضلما 

اأمام رميا.

)البقية مبوقع املجلة باالنرتنت(
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التاأ�ضيل  من  حقه  ياأخذ  مل  اأدبــي  م�ضطلح  اخلاطرة 

النقد  اأدبيات  بع�س  يف  ظهر  م�ضطلح  وهو  والنقد. 

الأدبي العربي احلديث منذ بداية القرن الع�رصين. ولعل 

اأهم امل�ضادر النقدية التي حاولت تاأطري هذا امل�ضطلح 

لها  خ�ض�س  اإذ  قطب؛  ل�ضيد  الأدبـــي«  »النقد  كتاب 

�ضفحات قليلة �ضمن حديثه عن »فنون العمل الأدبي« 

التي عد منها ال�ضعر، والق�ضة والأق�ضو�ضة، والتمثيلية، 

والرتجمة وال�ضرية، واخلاطرة واملقالة والبحث. ويفرق 

�ضيد قطب بني املقالة واخلاطرة وا�ضفا الأوىل باأنها 

يجعل  اأنه  كما  »انفعالية«،  باأنها  والثانية  »تقريرية« 

اخلاطرة يف النرث تقابل »الق�ضيدة الغنائية يف ال�ضعر«. 

عميق  و�ضف  تقدمي  يف  اجتهد  قطب  �ضيد  اأن  وحقيقة 

للخاطرة يجعلها يف مرتبة ق�ضيدة النرث التي نعرفها 

به  تت�ضم  مبا  تت�ضم  اخلاطرة  بــاأن  يوؤكد  فهو  اليوم، 

الق�ضيدة الغنائية من كونها تعبريا »يف �ضورة موحية 

خا�ضا.  حدا  المتياز  من  بلغت  �ضعورية،  جتربة  عن 

وال�ضاعر يف هذه احلالة ل يفعل اأكرث من الن�ضياب مع 

وجتميع  املعينة،  التجربة  بهذه  وانفعالته  اأحا�ضي�ضه 

اإىل  والهتداء  التجربة،  هذه  حول  املتناثرة  امل�ضاعر 

ال�ضور اللفظية التي تتفق باإيقاعها وظاللها ومعانيها 

ال�ضعوري الذي يخاجله«. ثم يقدم �ضيد قطب  مع اجلو 

نعيمة  وميخائيل  ــربان  ج خليل  ــربان  جل ن�ضو�ضا 

امُلوّقع  النرث  ي�ضتطيع  �ضعرية  »خواطر  اأنها  لي�ضتنتج 

النظم  اإيقاع  اإىل  يحتاج  ول  ي�ضتنفدها،  اأن  ر 
ّ
امل�ضو

م«.
ّ
الوا�ضح املق�ض

اخلاطرة  تناولت  التي  الأخرى  العربية  امل�ضادر  ومن 

الدكتور  كتاب  احلديث  الأدب  فنون  من  فنا  بكونها 

من  يعدها  وهو  وفنونه«،  »الأدب  اإ�ضماعيل  عزالدين 

ر ال�ضحافة. 
ْ
الأنواع النرثية احلديثة التي ن�ضاأت يف ِحج

ملحة«  »جمرد  اخلاطرة  اأن  يرى  اإ�ضماعيل  وعزالدين 

املالحظة،  وقــوة  »الذكاء،  اإىل  يحتاج  كاتبها  ولكن 

ويقظة الوجدان«. وهو، كما فعل �ضيد قطب، يفرق بني 

اأفكارا  حتمل  ل  اخلاطرة  اأن  على  واملقالة  اخلاطرة 

لإثبات �ضدقها،  الأ�ضانيد واحلجج  اإىل  حمددة حتتاج 

ما  وخال�ضة  الغنائي«.  الطابع  اإىل  »اأقرب  هي  واإمنا 
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حول  العربية  النقد  مراجع  يف  اإليه  الو�ضول  ميكن 

من  الفن  هذا  اأن  هو  البالغة،  ندرتها  رغم  اخلاطرة، 

فنون النرث احلديث الذي مل ياألفه الأدباء العرب قدميا، 

وترعرع  ال�ضحافة،  مع  العربي  الأدب  اإىل  دخل  واأنه 

كّتابه  النه�ضة احلديثة؛ فكان من  بدايات  خا�ضة يف 

نعيمة،  وميخائيل  جــربان،  خليل  جربان  امل�ضهورين 

والعّقاد،  مبارك،  وزكــي  ــادة،  زي ومي  اأمــني،  واأحمد 

وم�ضفي �ضادق الرافعي، وطه ح�ضني، واآخرون.

اإن معاجم م�ضطلحات الأدب يف اللغة العربية جتاهلت 

هذه  اأحــدث  يف  والباحث  فه، 
ّ
تعر ومل  امل�ضطلح  هذا 

مفهوم  حول  واحــدا  �ضطرا  يجد  ل  واأقدمها  املعاجم 

»اخلاطرة«. ومع ذلك، هناك جهود قليلة بذلها بع�س 

يف  اخلواطر  من  ن�ضو�س  لدرا�ضة  العرب  الباحثني 

الأدب العربي، وقد اأعوزهم كما اأعوزين التنظري النقدي 

الإجنليزية  اللغة  يف   )Thought( كلمة  هل  الفن.  لهذا 

اأن  العربية؟ حقيقة حاولت  تقابل كلمة »خاطرة« يف 

»اخلاطرة«  يوازي  الإجنليزية  اللغة  اأجد م�ضطلحا يف 

The Ox�  يف معاجم امل�ضطلحات الأدبية املعروفة مثل

اأفلح! ولعله غري  ford Dictionary of Literary Terms فلم 

معروف يف الأدب الإجنليزي كنوع اأدبي، فمن اأين جاء 

الأطروحات  بع�س  احلديث؟قد جند  العربي  الأدب  اإىل 

الأدبية«  »اخلاطرة  تناولت  الإجنليزية  باللغة  العلمية 

لكن  و  ال�ضيني،  الأدب  يف  ال�ضعرية«  »اخلــاطــرة  اأو 

ظاهرة  ب�ضفته  الفن  هــذا  تتناول  الــدرا�ــضــات  هــذه 

التحديد. من  البوذي على وجه  بالأدب  اأدبية تخت�س 

جريمانو  لديفيد  دكتوراه  ر�ضالة  الأطــروحــات،  هذه 

�ضنة  باأمرييكا  مدي�ضون  وي�ضكان�ضون  جلامعة  قدمها 

الذكي،  والعامَل  ال�ضعرية،  »اخلاطرة  وعنوانها   ،1992
وغمو�س الذات« تناول فيها تقليدا بوذيا قدميا ي�ضمى 

اإبداعي فل�ضفي وتاأملي  )الكتمال العظيم(، وهو نظام 

ن�ضاأ من الت�ضوف التانرتي البوذي يف القرنني 8-10 

ديفيد  ركز  وقد  التبت.  منطقة  يف  خا�ضة  امليالديني 

اأعمال عامل من علماء التبت  جريمانو بحثه هذا على 

ا�ضمه كلوجنت�ضرناب )-1308 الرابع ع�رص،  القرن  يف 

1363(، وتناول على وجه اخل�ضو�س كتابه »اخلزائن 
ال�ضبع« الذي يرى باأنه يحتوي على بع�س من الروائع 

ال�ضعرية والفل�ضفية الأكرث عمقا يف العامل.

هذه مقدمة �رصورية قبل الولوج اإىل املو�ضوع الرئي�س 

لهذهاملقالة، وهو مراجعة اإ�ضدار اأدبي بعنوان »على 

رتاج الروح« �ضدر هذا العام عن الدار العربية للعلوم، 

الروح«.  »عنقاء  وهي  ملوؤلفته  م�ضتعارا  ا�ضما  ويحمل 

بالزمن  تذكرنا  ذاتها  حد  يف  امل�ضتعار  ال�ضم  وفكرة 

التا�ضع  القرن  اأواخر  ن�ضاأ فيه فن اخلاطرة، وهو  الذي 

ع�رص حني اآثرت الكاتبة اللبنانية ماري اإليا�س زيادة 

ا�ضما م�ضتعارا مل يفارقها حتى الآن وهو »مي زيادة«. 

امل�رصية  بالكاتبة  ال�ضاطئ«  »بنت  ا�ضم  ارتبط  وكذلك 

ال�ضهرية عائ�ضة عبدالرحمن ارتباطا موؤبدا تال�ضى معه 

ال�ضم احلقيقي.

العربي  فال�ضعر  جديدة؛  لي�ضت  امل�ضتعار  ال�ضم  وفكرة 

تنطبق  التي  ال�ضعراء  األقاب  من  بكثري  يحفل  القدمي 

�رصا،  تاأبط  مثل  امل�ضتعار،  ال�ضم  فكرة  اأي�ضا  عليها 

والــواأواء  احلم�ضي،  اجلن  وديك  والأخطل،  والفرزدق، 

الدم�ضقي، و�رصيع الغواين، وغريها. ول يقت�رص الأمر 

اأ�ضماء  �ضهدت  الأوروبية  فالآداب  العربي؛  الأدب  على 

مثل  احلقيقية  اأ�ضمائهم  دون  بها  اأ�ضحابها  تقّنع 

ال�ضم  كان  واإذا  وغريهم.  ونرفال،  وفولتري،  موليري، 

ودينية،  واجتماعية،  �ضيا�ضية،  غات 
ّ
م�ضو له  امل�ضتعار 

واأدبية فاإن تخّفي بع�س الكاتبات يف اجلزيرة العربية 

احلرية  م�ضاحة  حول  جوهريا  ت�ضاوؤل  يثري  قد  اليوم، 

املتاحة للمراأة يف هذه املنطقة. ول يهمني هنا بحث 

هذه امل�ضاألة وا�ضتق�ضاء اآفاقها طاملا اأن الفكرة ت�ضتند 

ذلك  من  والأجــدى  وعاملي،  عربي  اأدبــي  تقليد  على 

هذه  كتابات  حتملها  التي  البوح  درجــة  يف  التفكري 

الأ�ضماء اأكانت م�ضتعارة اأم حقيقية.

كتاب »على رتاج الروح« م�ضّنف على اأنه »�ضعر«، وهو 

اإن احتوى على  و  اإىل فن اخلاطرة،  اأقرب  يف احلقيقة 

بع�س الن�ضو�س ال�ضعرية. لل�ضعر �ضمات تتجاوز الوزن 

وال�ضورة.  والأ�ضلوب  اللغة  مثل  اأخــرى  عنا�رص  اإىل 

اأن يكون خواطر �ضعرية؛ فاخلاطرة  ول ي�ضري الكتاب 

»الذكاء،  اإىل  حتتاج  اإ�ضماعيل  الدين  عز  و�ضفها  كما 

هذا  اأن  اإىل  اإ�ضافة  الوجدان«،  املالحظة،ويقظة  وقوة 

اجلن�س الأدبي ينبغي اأن نف�ضح له الطريق يف كتاباتنا 
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تقل  ل  التي  وجمالياته  باأهميته  اعرتافا  واإ�ضداراتنا 

ن�ضا  و�ضبعني  �ضبعة  الكتاب  يت�ضمن  ال�ضعر.  فن  عن 

يف  العميقة.  وال�ضعرية  املبا�رصة،  بني  لغتها  تفاوتت 

الكتاب بوح اأنثوي �ضفيف ملنظومة من الثيمات: احلب، 

وال�ضالم، والع�ضق، واملوت، والغناء، والغربة، واجلنون، 

و�ضجر اللبالب، واحُلُلم، و�ضقائق النعمان وغريها.

ن�س  املجموعة  ت�ضمنتها  التي  الن�ضو�س  اأجمل  من 

»حكايا اللبالب«، وهو ق�ضيدة دون �ضك اإذا كان ال�ضعر 

حلمته اللغة و�ضداه اخليال. هنا يت�ضح جمال الن�س:

ّلِمه 
ُ

ه البعيُد/يرتع�س على �ض
ُ
ُلم

ُ
»لّلبالب حكايُته/ وله ح

ُغه 
ْ
وُن�ض  

ُ
/َي�ضهر

ُ
الغياب حنيًنا/ُي�ضّتته  الواهي/يرتامى 

ه 
ُ

اب/ي�ضعد..../واأنفا�ض
َ َّ
ال�رص تيُه  ــد/وجــذوره 

ْ
ج

َ
الــو

ار/ول نافذة َتِرّق/ل يَد حتنو/ول يف 
َ
ارُدو

َ
هذيان/ُدو

ا/ومن 
ً
ب

َ
ْهر

َ
م �ضتاِته  من  باب/ي�ضهر.../يحوك  الأفق 

اأوراِقه �ِضرْتا/ِظالل للَعذاب«

اإنه ن�س �ضعري فاتن وعذب فكرة واأ�ضلوبا و�ضورة ولغة. 

اللبالب  �ضجرة  اإىل  تلتفت  ذكية  ذاتها  حد  يف  الفكرة 

ول  لها  ترّق  نافذة  بها  ل  �ضماء  جدرانا  تت�ضلق  وهي 

باب يفتح لها الأفق. تر�ضد الكاتبة يف هذا الن�س حلظة 

نحو  ال�ضاعد  املثابر  النبات  هذا  فيها  توؤن�ضن  رائعة 

يذكرنا  ن�س  ووجده.  وغربته  اأحالمه  عن   
ّ

تعرب الأفق، 

ت�ضارلز  ال�ضهري  الإجنليزي  والروائي  ال�ضاعر  بق�ضيدة 

ديكينز وهي بعنوان »اللبالب الأخ�رص«. يقول ديكينز:

على/ يــدب  وهــو  الأخــ�ــرص،/  اللبالب  هو  اأنيٌق  »اآه، 

ري،/
ّ
ت�ضو يف  الطيبات،  من  قدمية!/ياأكُل  نقا�س 

ويتلف  احليطان  �ضومعته!/يه�ّضم  يف  وبــاردا  وحيدا 

ال�ضخور/كي ير�ضي نزوته اجلاحمة«

لفكرة  مقاوما  بكونه  اللبالب  ي�ضور  ديكنز  اأن  على 

القدمية،  الأنقا�س  فــوق  باأناقة  ي�ضبح  اإنــه  ــوت.  امل

وته�ضيم  اجلــدران  بتحطيم  غريزته  وي�ضبع  والقبور، 

هذه  الفناء.  من  وي�ضخر  الدهر  يقاوم  اإنــه  ال�ضخور، 

لنا  اللبالب«.يتجلى  »حكايا  لق�ضيدة  مغايرة  �ضورة 

اللبالب يف هذه الق�ضيدة �ضيخا �ضوفيا حزينا ومغرتبا 

ل نافذة له ول باب، تائها ن�ضغه الع�ضق وجذوره ممعنة 

دائخا  ال�ضماء  اإىل  مرتع�ضا  ي�ضعد  اليباب،  الأر�س  يف 

تتكئ  ل  جميلة  ق�ضيدة  اإنها  البعيدة.  باأحالمه  يهذي 

برمته  امل�ضهد  جتعل  واإمنا  القدمية  ال�ضتعارات  على 

ا�ضتعارة من اأول احلكاية اإىل اآخرها.

الكتاب ق�ضيدة  اأي�ضا يف هذا  املده�ضة  الن�ضو�س  من 

بعنوان »ماذا لو؟«. تقول الكاتبة:

ال�رصود/اأخبئ  ي�ضكنهما  والنافذة/وعينان  »وحدي 

اأفقا يف قمي�ضي/واأ�ضند قامتي بعكاز الهباء/يف دمي 

ما يكفي لتع�ضف الرياُح/ويجه�س الكون بالنداء/بي 

ما يكفي ليكف الليل عن انتظار النهار/

وت�ضهق اأعماق البحار/وتنهمر ال�ضماء بالبكاء/ماذا لو 

ع�ضفت دمائي مبا حويل؟/ماذا لو كتبت على اجلدران 

الرعد/عانقت  نحو  والفناء؟/و�رصت  الع�ضق  �ضرية 

اأ�ضابع  اأ�ضافح  اأ�ضامح/ومل  ومل  اأعاتب  الــربوق/ومل 

الأمل/ومل  اأقا�ضي  اإىل   
َّ
عيني فتحُت  لو  احلنني؟/ماذا 

اأحالمي  علقت  جراحي/ول  األعق  ال�ضرب/ومل  اأعتنق 

على زند الليل/ماذا لو.../ماذا لو...مل اأكن اأنا؟«

التي  الأنثى  فهذه  العميق،  التاأمل  على  يرتكز  ن�س 

وجودية  ت�ضاوؤلت  تطرح  قمي�ضها  يف  اأُفقا  تخبئ 

ثائرة تليق بدمها الذي يجعل الرياَح تع�ضف، والكوَن 

 
َ
والبحار النهار،  انتظار  عن  يكف  والليل  ي�ضتغيث، 

الرعد  اإليها  يحتاج  اأنثى  اإنها  تبكي.   
َ
وال�ضماء ت�ضهق، 

موجوعة،  جريحة،  حاملة،  اأنثى  واحلــنــني،  ــربق  وال

جاءت لتكتب �ضرية الع�ضق والفناء! األي�ضت فكرة الن�س 

بديعة؟ األي�ضت لغته كثيفة و�ضوره عميقه؟

جمال  الن�ضني  هذين  ت�ضبه  ــرى  اأخ ن�ضو�س  هناك 

�ضاأعرب«،  يوما  ة 
ّ
ــر

ُ
و»ح �ضاأكتب«،  »قلت  منها  وروعة 

و»اأتذكر ع�ضتارك؟«، و»اإليك اأرحل كل م�ضاء«، و»ع�ضق 

على ورق«، و»عّلمني وجعي«، و »مليالدك اأنا العتقاء«، 

 الهوى«. يف راأيي،  لو ا�ضتقلت هذه الن�ضو�س يف 
ّ

و»م�س

كتاب اآخر ل�ضكلت جمموعة �ضعرية جميلة، ولكن نرتك 

اإىل  ت�ضعى  ل  املقالة  نف�ضها. هذه  الكاتبة  لتقدير  ذلك 

نقد هذا الإ�ضدار اجلميل، واإمنا تهدف اإىل التعريف به، 

اأدبيا يختلف  والتنبيه على فن اخلاطرة بكونه جن�ضا 

اللغة وجمال  اأحيانا يف عذوبة  التقيا  واإن  ال�ضعر  عن 

اأن  الأ�ضلوب؛ فمرحبا بـ »عنقاء الروح« كاتبة ميكنها 

، ولغة �ضعرية 
ٍّ
ترفد ال�ضاحة الأدبية يف ُعمان ببوح حر

عذبة، واأفكار مبتكرة غري مكرورة ول ذابلة. 
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الفرد  يع�ضها  اإىل متثيل حالة حياة مل  الو�ضول  اإن 

جتربة حادثة يف الواقع �ضعب جدا اإن مل يكن حمال، 

اأن يحدث اقرتاب من تلك احلياة، لذا  مع هذا ميكن 

ترتاوح ن�ضب النجاح يف مالم�ضة التجربة من واحد 

اإن  الأ�ضيل مقرون باخلربة والدربة،  الإبداع  لآخر، 

يقوم  ما  فاإن كل  لذا  لهما،  اأ�ضا�ضا  التجربة  تكن  مل 

الداخلي  بعديها  يف  التجربة  يع�س  مل  كاتب  به 

واخلارجي تظل كتابة يعرتيها النق�س دائما، حتى 

يف  دائم  �رصط  النق�س  اإن  التجربة،  عي�س  ظل  يف 

عمل الإن�ضان.. 

بداأها  اإ�ضدارات،  خم�ضة  �ضعيد  اإبراهيم  جتربة  يف 

بعده  لياأتي   ،2006 عام  املــاء«  بـ»معمار  ن�رصا 

يف  بعدهما  عامني،  قبل  ال�ضادر  الكالم«  »�ضحر 

اأغاين  العامني الفائتني ي�ضدر » مو�ضيقى ال�ضم�س.. 

اجلنة« ثم » احلمدي الأعمى ال�ضعري«، واأخريا كان 

له قهوة اهلل قبل اأ�ضبوعني.. 

يف تعداد ما مررت عليه �رصيعا راأيت اإبراهيم حمددا 

مل  ما  هذا  لكن  يكتبه،  الذي  اجلن�س  هوية  للقارئ 

بخياره  لعله  اإ�ضدارين،  اآخر  يف  قارئه  مع  يحدثه 

يبدو  قد  جتني�س؛  حرية  يف  قرائه  بع�س  يرتك  هذا 

 يف اإ�رصاكهم حريته اإن كان قد احتار 
ً
اأن لديه رغبة 

اأنف�ضهم هوية  يف جتني�س ما قد ن�رص؛ حمددين هم 

اجلن�س الأدبي الذي انتهوا من قراءته، فقارئ عمله« 

احلمدي الأعمى ال�ضعري« قد يرى اأنه كان بالإمكان 

اإىل  ن�س  هو  عموما  ــة،  رواي الن�س  هذا  يكون  اأن 

ن�ضا  يكون  اأن  اإىل  يقرتب  بهذا  وهو  اأقــرب،  ال�رصد 

خمترب  اأن  بدليل  كذلك؛  يبدو  لعله  طويال،  �رصديا 

ال�رصديات يدعونا جميعا ملالم�ضة الن�س يف اأبعاده 

ن�س  معرفة  نحاول  جميعا  هنا  نحن  اجلمالية، 

»احلمدي الأعمى ال�ضعري« مقرتبني منه يف �ضاعتنا 

امل�ضرتكة هذه التي جتمعا هنا.   

منذ الوهلة الأوىل ترى عني القارئ يف غالف الكتاب 

ا�ضما، يف الغالب تظهر الأ�ضماء ب�ضفتها عناوين يف 

الأعمال النرثية اأكرث من ظهورها عناوين لن�ضو�س 

�ضعرية، خا�ضة يف الأدب احلديث يف ظل تقدم ال�رصد 

وتعمقه يف احلياة الثقافية، لكن هذا ل يعني اأن قد 

كان  اإن  �ضعرية،  ن�ضو�س  اأغلفة  يف  اأ�ضماء  جند  ل 

لعله  للعنوان  املت�ضدر  العلم  فاإن  دقيقا  لي�س  هذا 

منذ اأول وهلة ي�ضتح�رص يف ذهن قارئ اأِلَف القراءة 

اأحد اأهم عنا�رص العمل ال�رصدي، األ وهو ال�ضخ�ضية، 

 اأم مرويا 
ً
فال �رصد ول حكاية اإل بال�ضخ�ضية راوية 

عنها احلكاية، وبهذا فاإن احلمدي ب�ضفته عنوانا مل 

يخرب بعده الكاتب عن ما ابتداأ به، اإمنا ينعته با�ضم 

اآخر وهو »الأعمى ال�ضعري« كما لو اأن هناك حماولة 

اأخرى مق�ضودة لإ�ضافة ما قد يراه اآخر اأنه عنوان 

فرعي، خا�ضة اإذا ما تذكرنا - الآن اإن كان الكتاب 

ال�ضعري« مل يكن يف  »الأعمى  نعَت  اأن  بعيدا-  عنا 

الأول  اأ�ضفل ال�ضم  اآخر،  ال�ضطر، واإمنا يف �ضطر  ذات 

وهو« احلمدي« مبتداأ به. 

من  املت�ضكل  العلم  يجذبها  القارئ  عني  فاإن  بهذا 
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»احلمدي االأعمى ال�صعري«

بني التجني�س والوعي 

حمود حمد ال�شكيلي  

كاتب من ُعمان   



ال�ضم؛ ليكون لقبا قادما من ا�ضم ال�ضخ�ضية الرئي�ضة 

اللقب يف الغالف بحرب، ظهر  الن�س، نرى ر�ضم  يف 

اإن طابقنا مبا يف  اأنه واهن و�ضعيف، وبه  لو  كما 

غري  روائيا  ال�ضخ�ضية  اأن   
ُ
ح

ِّ
نرج قد  لعلنا  الن�س 

خدجا  بعد،  ين�ضج  مل  وليٌد  الن�س،  داخــل  مكتملة 

اأنه  كما  اأخــرى،  حياة  يعي�س  ل  لعله  اإلينا،  و�ضل 

و�ضهوره  اأيامه  �ضيكمل  من  اإذن  نحن  يعي�س،  قد 

الناق�ضة بالقرتاب منه، وهو بالر�ضم الذي راأت به 

به،  اأحلقت  التي  ال�ضفة  ر�ضم  عك�س  حروفه  اأعيننا 

العني  تلحظها  ال�ضعري«  »الأعمى  �ضفة  ر�ضم  اأن  اإذ 

بروؤية مغايرة وخمتلفة، لكن ال�ضوؤال الذي قد يتبادر 

الثانية؛ لنتاأمل قائلني هل  اإىل الذهن حول ال�ضفة 

هي لالأعمى؟  اأم للن�س؟  

ال�ضفة  مو�ضوف  ات�ضاح  بعد  ال�ضوؤال  هــذا  ياأتي 

الأوىل، والتي هي نعت للحمدي لقبا، حمد ا�ضما، هذا 

عديد  بيان  على  ا�ضتغاله  يف  الن�س  عليه  ياأتي  ما 

الأفعال والأقوال، تلك التي يحتفي بها فعل ال�رصد 

يف ب�ضطه للحكاية، خا�ضة يف اجلزء الأول، وهو » 

نور على املبتداأ«، و عناوين عديدة من اجلزء الثاين، 

بعدها  ثم  املتاهة«،  يف  والدخول  اخلــروج   « وهو 

يبداأ الن�س رحلته م�ضتغال على ت�ضورات اأخرى يف 

اأقرب  هي  بلغة  احلمدي/«  حمد/   « الأعمى  حياة 

د الكاتب �ضورا تنحت 
َّ
لال�ضتعارة واملجاز، بهما �ضي

على  ا�ضتغاله  يف  �ضعريا  بعدا  الفكرية  الروؤية  من 

اإىل الداخل عمقا و�ضدى، وهذا   تعود 
ً
ال�ضويف لغة 

عك�س ما كان يف بداية الن�س، اإذ اأن تاأويل احلكاية 

الأعمى،  ال�ضيخ  عن  نقال  لها  الــراوي  ا�ضتعادة  يف 

ذاك الذي مل نقراأ روايته عرب �ضوته اخلا�س، واإمنا 

بروؤيته  املوؤلف  اإىل  اأقرب  �ضوته  بدا  اآخر،  راو  عرب 

اخلا�ضة حلياة الأعمى من خالل ر�ضم عامل حكائي 

ظل ي�رصد حكايات املب�رصين مع الأعمى، ويف �رصد 

حكاية الأعمى  مع املب�رصين كنا نقراأ ما ميكن اأن 

نقول عنه اإنه نقد حلياة املب�رص من خالل ما فتته 

ال�رصد من ق�ضايا وم�ضاكل اجتماعية كانت تك�ضف 

ي واقعا موؤملا يعي�س فيه املب�رصون  اأيامهم، 
ِّ
وتعر

بهذا كما لو اأن الن�س يوؤكد اأن م�ضاكل الب�رص تاأتي 

من املب�رصين.  

عرب  متوالية  حكاية  اأبعاد  نقراأ  الن�س  بداية  منذ 

ال�ضند عن �ضيخ يروي لفتية حياة عن اأعمى، ظهر يف 

الن�س كما لو اأنه لي�س كالعميان الذين نلتقيهم يف 

حياتنا، فهو من » اأولئك الذين تختارهم الأقدار كل 

األف عام« وهو بهذه امليزة كما راأته احلكاية« رمزا 

للمب�رصين، وعالمة للمكفوفني« كما يذهب الراوي 

باأ�ضئلة  احلمدي  عن  الأعمى  ال�ضيخ  حكاية  الناقل 

تبث هنا وهناك يف �رصد احلكاية.. 

وهي  الثانية،  ال�ضفة  مو�ضوف  عن  �ضائال  اأعــود 

هل  مو�ضوفها؟  اأين  العنوان،  يف  كما  ال�ضعري«   «

للحمدي  اأنها �ضفة  اأم  �ضعريا،  الن�س بو�ضفه عمال 

مو�ضوفا؟  

من هنا يوا�ضل العنوان بث قلق للقارئ، فهل نحن 

هجني،  عمل  اإزاء  نقف  العمل  لهذا  قــراء  ب�ضفتنا 

خا�ضة  روؤيــة  عرب  وتلتقي،  الأجنا�س  فيه  تتداخل 

لتكون  واعتمدها  هكذا،  تكون  اأن  املوؤلف  اأرادهــا 

ا�ضتغال ممنهجا؛ ا�ضتغال مل تاألفه الذائقة القرائية، 

العمل  هذا  موؤلف  عليه  عودنا  ما  قبل  من  خا�ضة 

عمله  قبل  ن�رصها  كتابات  من  له  قراأنا  ما  ظل  يف 

الن�س  بهذا  لعله  ال�ضعري«،  الأعمى  احلمدي  هذا« 

اإذا  اأقول هذا خا�ضة  اإذن،  اخلا�س  يفتتح م�رصوعه 

وبهذا  اهلل«،  »قهوة  الأخــري  كتابه  الآن  تذكرت  ما 

ينحت  ن�س  كتابة  عرب  م�رصوعه  يوا�ضل  قد  فاإنه 

من واقعه مثل ما ي�ضتح�رص ثقافته القرائية م�ضكال 

للقارئ عرب ما  فيه  بهما ن�ضا جديدا يدع ح�ضورا 

ت�ضيده و تن�ضده  كتابة يذهب اإليها  اإبراهيم �ضعيد، 

لعله ي�ضعى اإىل تد�ضني عهد جديد يف جتريب كتابة 

ق�ضيدة النرث.   

بالن�ضو�س  مــا  قــارئ  معرفة  اأن   
ُ
ـــر اأذكِّ قــد  هنا 

حق  من  اأن  اأظــن  تقريبية«،   « معرفة  وبتجني�ضها 

نوعه،  وجتني�س  ن�ضه  و�ضف  الكاتب  على  القارئ 

النا�رص  خلفه  ومن  الكاتب  اإليه  يذهب  مل  ما  وهذا 

كذلك..
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ح اأن اأمرا كهذا لن يكون 
ِّ
من هذا الذي ذهبت اإليه اأرج

م�ضادفة، اإمنا الق�ضد فيه ومنه كان مرادا ومبتًغى؛ 

من  اإيــاه  م�ضكلة  اللغة  به  اأتت  الذي  للن�س  متهيدا 

وعيني، وعي الفكر الثقايف، وهذا ظاهر جلي وا�ضح 

يف ت�ضكل هذا الن�س؛ بدءا من خلق خطابات موازية 

من  تقدم  ما  عرب  الرئي�س  الن�س  خطاب  باجتاه 

اإليها  اأ�ضري  اأن  ميكن  فيما  الكتاب،  لعناوين  متهيد 

بعناوين رئي�ضة، واأخرى فرعية، غلب عليها ال�رصد، 

وقبلها هناك توطئتان بعد الإهداء الذي يف الكتاب، 

مرورا مبا قراأناه يف عنواين« يف البدء« و » �ضالة«، 

الن�س  مع  الق�ضرية  اخلطابات  تلك  كل  تتقاطع 

الرئي�س قادمة من قراءات املوؤلف. 

اأما عن الوعي الثاين فهو وعي  بالواقع احلياتي هذا 

الذي يلجاأ اإليه الواحد منا اإذا ما اأراد الكتابة، وهذا 

ما ذهب اإليه الن�س يف بدايته، قبل توغله يف الذي 

اأراده اإبراهيم �ضعيد و�ضعى اإليه يف اآخر عنوانني من 

النور الروحانية« موؤكدا يف  الن�س، وهما » متاهة 

اآخر عنوان لكتابه اأن » الأعمى يوا�ضل حكايته«. 

تنازعهما  الن�س  �ضكلهما  اللذين  الوعيني  هذين  اإن 

راويان اثنان كذلك، اأحدهما ميكن قراءته يف �ضورة 

بالب�ضرية  مقنعا«  الأعمى  اأنــه  لو  كما  راويــا  الأنــا 

للعمق  ناظرا  »الهو«  �ضورة  يف  والآخر  ال�ضعرية1« 

الداخلي، اأو نابذا العامل الذي ل ميكن اأن يتعامل معه 

اإل عرب ال�ضوت؛ لي�ضري الأعمى يف الن�س منظورا اإليه 

عرب الآخر، وناظرا عرب الذات الراوية اأحيانا... 

الأخرى  بعد  واحدة  تتوالد  الن�س حكايات  اإذن يف 

وختمته،  الن�س،  مفتتح  يف  اإل  يظهر  مل  �ضند  عرب 

بناء  يف  معتمدا  جهدا  فاإن  الكتابي  ال�ضكل  وبهذا 

الن�س ياأخذ احلكاية اإىل زمن ما�س وفائت وبعيد، 

اأنه  على  له 
ّ
وتقب الن�س  قراءة  اإمكانية  فاإن  وبهذا 

ن�ضيج حكايات متداخلة ومرتابطة يف حماولة �ضعي 

حثيثة على اأن ي�ضري لهذا الن�س قيمة وجودة، لي�س 

�ضخ�ضيات  خالل  من  واإمنا  وحده،  الأعمى  بوجود 

من  احلكاية  بناء  �ضف  يف  حا�رصة  كانت  اأخــرى 

التي  تلك  املب�رصين،  �ضخ�ضيات  ا�ضتبدال  خــالل 

الكاتب بعناية تنت�رص يف رمزيتها لل�ضد  اختارها 

للب�رص  رمز  اختيار  خالل  من  الأعمى،  حياة  يف 

�ضم�ضة/  �ضام�س/  بدرية/  بــدر/  عند  والب�ضرية 

ن�ضيب  من  يكن  مل  املق�ضود  الختيار  كهذا  اأمــر 

اأ�ضماء ال�ضخ�ضيات فقط، بل حتى الأمكنة يف دللة 

م�ضجد  النور/  م�ضت�ضفي  بالنور)  ترتبط  ت�ضميتها 

للمكفوفني/  النور  جمعية  النور/  مدر�ضة  النور/ 

�ضارع النور(.

مغايرة  حياة  �ضنع  يحاول  ظل  الختيار  هذا  كل 

رائيا  بالب�رص،  عا�ضها  التي  تلك  الأعــمــى،  حلياة 

بال�ضوت، وبالب�ضرية م�ضتمتعا مبا يقراأ له الآخرون 

عرب ال�ضوت كذلك. 

اأنها  على  ال�ضخ�ضيات  يقبل  اأن  ما  لقارئ  ميكن 

اإليه  �ضعت  ما  واقع مكاين وزماين، هذا  اإىل  اإحالية 

نور  �ضخ�ضية  عدا  واقعيته،  موؤكدة  عديدة  اأحــداث 

من  �ضوت،  من  الن�س  يف  وت�ضكلت  جت�ضدت  فاإنها 

حدث كهذا ولدت يف الن�س �ضخ�ضية نور، هنا نقراأ 

ما يوؤكد هذا » ال�ضوت الذي جمع جوقات الع�ضافري، 

مياه  وترقرق  الأوراق،  وحفيف  الأ�ضجار،  وعطر 

ــرى  اأخ كلمة  ــزد  ي واحـــد مل  �ــضــوت  الــ�ــضــواقــي يف 

مبا�رصة، فيما ظل احلمدي يردد رنني ذلك ال�ضوت 

يف ذاكرته، ويكرر رد التحية، متخيال ال�ضوت كاأنه 

�ضوت الزمان واملكان جمتمعني يف موجة اللحظة 

التي تكلمت يف اإدراكه. وحني حترك من مكانه �ضمع 

ال�ضوت قربه من جديد: 

-هات يدك لأقودك« �س13 

�ضوت ي�ضري �ضخ�ضا مب�رصا!؟ ليت�ضكل ن�س خمتلف 

ل  عامل  ت�ضوير  اإىل  يهدف  ن�س  الأعمى،  عن حياة 

 
ُ ِّ
ُت�ضري باليقظة  املمزوج  احللم  من  العينان،  تراه 

قبول  اإل  اأمامنا  لي�س  وبهذا  �ضخ�ضا،  ال�ضوت  اللغُة 

احلدث، وهو حدث مهم يف الن�س، لعل قارئا يتقبل 

حدوثه يف ظل اندماجه لتتبع حياة الأعمى بال�رصد، 

مثال،  ونور  احلمدي  بني  هو  كما  اأحيانا  وباحلوار 

مع ما يف الن�س من اأحداث اأخرى، من بينها »طلب 

اأبناء العمومة لالأعمى« » وانزعاجه اإثر خروجه من 
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مكانه  ترك  يقرر  انزعاجه  بعد  وهو  اأحدهم«،  بيت 

الأول، لتبداأ معه رحلة التيه التي قراأناها يف مقاطع 

خمتلفة حتت عنوان »اخلروج والدخول يف املتاهة«. 

هي  الطبيعة  من  �ضوت  �ضكلها  التي  ال�ضخ�ضية  اإن 

اأظن  الكاتب، ويف حلم الأعمى،  �ضخ�ضية يف خيال 

ففي  هكذا،  نور  �ضخ�ضية  تعترب  اأن  اإل  اأمامك  لي�س 

فذهب  احللم،  اإعــالء  اإىل  اللغة  �ضعت  ت�ضكله  حدث 

احلمدي  باحلدث هذا يف �رصد حواريته بني  الن�س 

ونور م�ضائال من خالل الراوي حدث ت�ضكل �ضخ�ضية 

من  فيه  كهذا  حدثا  فــاإن  وبهذا  ال�ضوت،  من  نور 

لعامل  منتمية  ال�ضخ�ضية  فهل  فيه،  ما  الأ�ضئلة 

واقعيتها وخيالها؟ ونحن يف هذا  ال�ضخ�ضيات يف 

نقراأ للراوي اأن الأعمى يف حلمه » كان ي�ضمع �ضوت 

نور ي�ضف له العامل املرئي ب�ضوته، يرتجم له العامل 

اإىل اأ�ضوات �س28 «. 

�ضكال  املختلفتني  ال�ضخ�ضيتني  بني  العالقة  يف 

ت�ضكل  ت�ضائل  فكرة  راويه  عرب  الن�س  يفتح  وحياة 

يف  لالأعمى  املرافق  املب�رص  حياة  احلياة/  تلك 

املكان وخارجه حتى حلظة وداعهما ف«هل كان 

نور جمرد خيال ووهم؟ كل ذلك؟! هل يريد النا�س اأن 

يقنعونه باأنه كان يتخيل كل ذلك؟ حقا؟! �س35« 

يرى  اإذ  حــرية،  يف  القارئ  تاركا  يذهب  والن�س 

له،  اإل وهم، ل وجود  الواقع يف هذا احلدث ما هو 

الن�س يف حدثه  اأن هذا  الإ�ضارة  اإل  وبهذا لي�س لنا 

لعله اإىل حدِّ ما يحيل اإىل ال�رصيالية.  

لي�س هذا هو الأمر الوحيد الذي يدع قارئا اأن ي�ضف 

واإمنا  ال�رصيالية،  اإىل  اأقــرب  هو  الن�س  يف  ما  اأن 

اأفكار اأخرى، منها ما ا�ضتفاد منه الن�س يف  هناك 

تكرار  فباإعادة  الديني،  املقد�س  يف  ما  مع  تنا�ضه 

فعل« اقراأ« يف متاهة » النور والروحانية« تلك التي 

املعلمة لالأعمى، يف مطالبتها  اأمرا من  قراأنا فيها 

الأعمى  اقراأ؟! تعجب  له  له بالقراءة، حيث« هم�ضت 

�ضاألها  عمياء،  نف�ضها  املعلمة  كانت  اإن  مت�ضائال 

رد  اقــراأ؟  جمددا  له  هم�ضت  اأعمى؟  واأنــا  اأقــراأ  كيف 

عليها واللوح يف يده: اأنا ل اأ�ضتطيع اأن اأرى الألواح 

فكيف اأقراأ؟ لكنه ملح من جهة الألواح نورا �ضئيال، 

فوجه اإليه عينيه وانبهر من نور الكلمات الذي ي�ضيل 

خطوط  يف  يجري  النور  كان  الدقيقة،  احلروف  يف 

الكلمات  كانت  اللوح،  يف  لعينيه  وي�ضيء  الكلمات 

الظالم،  يف  فغارق  اللوح  باقي  اأما  لعينيه،  مرئية 

مــرتددا  �ضوته  فانطلق  اقـــراأ،  جمــددا:  له  هم�ضت 

بانبهار وم�ضتمتعا بقوة جهورية«. 

ما يف الأ�ضطر ال�ضابقة متعالق ومتنا�س مع حكاية 

من  مت�ضكل  الن�س  هــذا  يف  ــدث  احل لكن  »اقــــراأ«، 

الالواقع، من احللم معليا من خيالت الأعمى، ال�ضري 

خلف املعلمة هو �ضري خلف اخليال. 

زاوية  من  الن�س  اإىل  تنظر  اأن  القراءة  هذه   
ْ
حاولت

اإبراهيم  بهما  حاول  وعيني،  من  �ضكله  ما  ت�ضائل 

�ضعيد اأن يكتب ن�ضا عن اأعمى ل يلد الزمن له �ضبيها، 

فقط هو واحد يف كل األفية، ويبدو اأن اأعمى اإبراهيم 

�ضعيد اآخر العميان الذين جاءوا اإىل الدنيا باحلياة 

التي قراأناها يف » احلمدي الأعمى ال�ضعري«.  

 ،2012 ط1،  نزوى،  كتاب  الكالم،  �ضحر  �ضعيد،  اإبراهيم   -  1
�س 90 
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الأدبية  الأعمال  من  جمموعة  جملة   ُتقدم 

جليل جديد من ال�شباب العرب القاطنني يف املهجر. 

الدكتوراه  لر�شائل  ُيح�رضون  طالب  هوؤلء  معظم 

اأمتهم  ق�شايا  �شوى  املقارن. ل جتمعهم  الأدب  يف 

ل  ومعظمهم  الغرتاب.  رغم  معهم  يحملونها  التي 

العربية ويقومون بدرا�شتها ل�شعورهم  اللغة  يتقن 

بحاجتهم اإليها ولهفة منهم اإىل التوا�شل من خاللها 

الب�شيط  العدد  هذا  قراءة  تك�شف  امتهم.  اأبناء  مع 

ومدى  الوطن  بق�شايا  ارتباطهم  مدى  اأعمالهم  من 

انتمائهم له ومدى عذاباتهم رغم الهجرة. وهو نف�س 

العذاب الذي يعي�شه املواطن العربي يف كل مكان. 

وميكن اأي�شا اأن نالحظ اأن اأ�شلوبهم يف الكتابة قد 

يختلف عما تعودنا عليه، فهو مزيج من ح�شارات 

خمتلفة منت بحكم الغرتاب والحتكاك بالغرب من 

جديد  مكان  عن  يبحث  من  كل  يعانيه  وما  جهة، 

فال يجد لنف�شه �شوى الوطن الذي غادره فيعاوده 

املعاناة  بعذابات  امل�شوب  احلنني  ذلك  احلنني، 

هويته  واإىل  ب��داأ  حيث  من  تعيده  التي  اليومية 

الأ�شيلة.

وثمة نية لدينا لأن نوا�شل �شمن  حماولة 

عليها،  ح�شولنا  فور  تباعًا  الأعمال  هذه  تقدمي 

ات املقبلة درا�شة نقدية تفي هذه 
ّ
و�شرنفق يف املر

ل�شرب  املالئم  الرتاكم  حتقيق  بعد  حقها  الأعمال 

اأغوارها.

ما يكتبه اجليل الثالث من �شباب املهجر العرب

يك�ضف عن ارتباطهم بق�ضايا الوطن

وعذابات االغرتاب واحلنني

ملف

ترجمة: كرمي دروزة 

كاتب من لبنان  

مراجعة: احلكم علي دروزة – مها لطفي 



من ن�صو�ص/ دينا عمر

ر�صم خرائط االختفاء

    )تاأمالت حول مكان دفن موتانا(

نيت�صة وخمار  املغازلة   -  1
    اأركب قطار مرتو ال�سمال مرتني اأو ثالثا اأ�سبوعيًا 

اأن  اأح��اول  والعك�س.  نيويورك  اإىل  نيوهافن  من 

يف  النافذة  خارج  اأح��دق  اأن  اأ�ستطيع  حيث  اأجل�س 

اأتاأمل  اأن  اأ�ستطيع  ال�رشقية، حيث  الناحية  مواجهة 

بالقرب من حمطة  ما  قدميًا عميقًا يف مكان  نهراً 

نوروولك. تربز اأوتاد خ�سبية من املاء وكاأمنا كان 

هناك ر�سيف ممتد انهار على نف�سه بعد �رشاع مع 

املياه القوية.

    لقد عدت لتوي من مدينة نيويورك حيث نزلت اأول 

اأم�س. خرجت من الطائرة، وفور اأن راأيت النهر من 

القطار �سعرت بالراحة.

نيويورك  اإىل  عائدة  �سباحًا  غداً  القطار  اأ�ستقل      

لاللتحاق ب�سفي. اأراقب حبيبي نائما واأنا م�سو�سة. 

ال�سلبة  اخل�سبية  الأر�سية  على  الزاوية  يف  اأجل�س 

»علم  نيت�سة  لكتاب  الثانية  الطبعة  مقدمة  اأق��راأ 

ماهيته  النظر عن  بغ�س  هذا  الآن  اأكتب  ال�سعادة«. 

وقيمته. فقراءته تذكرين باآخر مقطع من ق�سيدة يل 

يونغ يل »امل�ساعدة الذاتية لأ�سدقائنا الالجئني«:

    وحيداً يف مقعدك املف�سل

    م�سطحبًا كتابًا ميتعك...

    �سيء جيد.

    لكن مطارحتك الغرام �سيء اأف�سل

    كان نيت�سة يعاين من مر�س رهيب. ومع ذلك فهو 

انتباهنا بعيداً عما يوؤملنا نحو  اأن ن�رشف  يذكرنا 

حبًا«  النا�س  ي�سميها  التي  »الأ�سياء  نحو  ال�سحك. 

دون حجة التملك. ياأمرين نيت�سة اأن األتوي واختفي 

يزدري  اآخ��ر.  ج�سد  يف  اأجدها  التي  الراحة  داخ��ل 

نيت�سة كل ما مت�سكت به، وكبح رغبتي يف ممار�سة 

احلب. علي اأن اأنهي قراءتي ليوم غد، اأن اأنهي فر�سًا 

من خم�سمائة كلمة، واأن اأقوم بالتح�سري لجتماع. 

مرتبطة  اأن��ا  اأفعله.  فيما  ا�ستاذي  راأي  يهمني 

اأريد  الجتماع.  بامل�سوؤولية جتاه ح�سور  ب�سعوري 

اأن اأكون »ناجحة«.  اأريد  اأن اأح�سل على منر جيدة. 

اأنتقد نف�سي ب�سدة لأن هذه الأمور ل تكتب ب�سهولة. 

وم�سوؤوليتي  احل�سي  الإدراك  اأقيم  الأ�سياء.  اأقيم  اأنا 

جتاه الآخرين. يعتقد نيت�سة اأن كل هذا التقييم هو 

غباء يف حقيقة الأمر.

    يلكم نيت�سة ج�سدي. قد ل ت�سكل الفل�سفة تف�سرياً 

اأعني  ي��وؤمل،  انه  له.  فهم  عدم  ولكن  فقط  للج�سد 

ج�سدي. وهناك �سيء بارد وجامد حول هذا الن�س. 

واأرتاح  حويل  اأحترك  اأن  با�ستطاعتي  اأعتقد  لكني 

ل  ما  لأخفي  حويل  ال�ستار  اأ�سدل  الكلمات.  عرب 

فلتذهب  نف�سي.  داخل  واألتف   – اإظهاره  اأ�ستطيع 

ذراع��اي  يكون  فقد  اجلحيم  اإىل  ال��غ��رام  مطاحة 

كافيان ....

ب�سوت  الثانوية  املدار�س  يف  الطالب  ي�رشخ      

يلب�سون  الراديو.  برامج  �سيوف  يفعل  كما  عال 

�سرتات وا�سعة وي�سعون �سارات ويعتمرون قبعات 

بك�رشات  و�سرتات  الألوان  متعددة  ثياب  رمادية. 

اللون  كاكية  �رشاويل  اأكمامها.  على  بقع  ذات 

اأجل  )م��ن  املظهر  عتيقة  ج��داً  وا�سعة  ون��ظ��ارات 

اأعلى  اإىل  مرفوعة  واأكمام  ال�ساخرة(،  النظرات 

عليها اأزرار غري وا�سحة اللون. يفكر كل واحد منا 

ب�سوت مرتفع وكاأننا اأفراد جمهور يرفع عاليًا ما 

يجول بخاطرهم. واملتكلم طبعًا هو جنم العر�س. 

وكل من يف املدر�سة يطاأطئون بروؤو�سهم موافقني 

ب�سوت  الطنانة  الكلمات  تذكر  عندما  �سيما  ول 

»العدمية«  �ستكون  امل�سمون  ه��ذا  يف  مرتفع. 
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التحليل  قتلناه«،  »نحن  بو�سوح  اهلل«  »مات  اأو 

الداريدي املعا�رش.)الخ الخ الخ(. نتخرج من كالم 

تنقل عقولنا  اأوعية  اأج�سادنا هي  وكاأمنا  الطالب 

ال�سخمة الالجمدية. 

الذات تقييم  اإعادة   -  2
مل اأر اأعز �سديق يل منذ �سبعة ا�سابيع. املرة الأخرية 

ذلك  منذ  اأي�سًا.  نيت�سة  اأق��راأ  كنت  �ساهدته  التي 

املخيفة  البالد  هذه  اأج��زاء  كل  من  اُقتلعت  احلني 

بات�ساعها، هذه امل�ساعر ال�سديدة جتعلني اأرغب يف 

ابقاء احلجاب وال�سري بعيداً عنه لأجد حرية يف هنا. 

الآن، الن�سبة احلا�رشة لعدد ال�سكان هي ما جال يف 

عقل جون جوردان عندما كتبت الأبيات التالية يف 

ق�سيدتها »ق�سيدة حول راأ�س ال�سنة«:

    انه هذا الوقت 

    ما يعني

    انه هذا التاريخ

    الذي يعنيني

    ذلك الذي ن�سنعه معًا

    مرتبك

    ومتقلب

اإذا اأردنا اأن نتحرك متجاوزين      يقول نيت�سة انه 

الذي  العامل  نحطم  اأن  ال��وه��م.  حجاب  »�سبابية 

يح�سب اأنه واقع«، اإذاً علينا اأن نخلق تاريخًا هادفًا 

ل�سياغة  ال�سجاعة  وحماولتي  ي��وم.  لكل  �سجاعًا 

كحتمية  ومتقلبة  مربكة  حتمًا  هي  جديد  تاريخ 

اجلحيم. واهلل يعلم اأين ممتنة جلون ل�سماحها يل باأن 

اأحظى مب�ساحة تقرتب من حافتها.

اذكر اأن ا�ستاذي، الذي يعترب �سيئًا كبرياً، ا�ستوقفني 

على نا�سية �سارع  113 يف طريقي اإىل برودواي، 

بيده.  كتفي  ام�سك  يرام.  ما  على  كنت  اإذا  و�ساألني 

جتاوز كونه ا�ستاذاً كبرياً، وا�سبح اإن�سانًا. حمل مراآة 

خيالية لوجهي، فت�سمرت حتت هذا ال�سغط ومل اأقل 

املو�سوع.  مرتبكة، وحولت  بكلماتي  �سيئًا. تعرثت 

�ساألته متى �ستتوقف الثلوج....لأن ما اأقوله ل يعني 

�سيئًا. ل اأ�ستطيع ان اأقول له: »انت اأيها الربوفي�سور 

العظيم ... انت رجل يقطر خراء الآن. واأنا حقًا حزينة 

اأنه�س  اأن  اأري��د  ول  ت��واً.  مات  مني  ج��زءاً  لأن  جداً 

اأحمل  اأن  علي  نعم...  الآن.  بعد  واأخرج من �رشيري 

اأقراأ  اأن  الكمبيوتر،  اإىل  جديد  من  النوافذ  برنامج 

كتاب اأوكتافيابتلر بدًل من القراءة ل�سفك. اأريد اأن 

اأنام اإىل الأبد.«

النا�س اعتباراً  اأقل  اأنني  هذا الربوفي�سور، قد يعتقد 

على وجه الب�سيطة. واأنني ل�ست �سوى طالبة اأمريكية 

كلنا  كذلك،  اأنا  احلقيقة  يف  ذاتها...  حول  متقوقعة 

كذلك.

واخلراء اأ�سبح حقيقة ...

عندما ا�ستنتج ان الأمريكيني البي�س فقط يعتقدون 

اأن ما يقولونه هو فقط ذا قيمة. يعلم اهلل اأن البي�س 

اأخذوا حيزاً كبرياً جداً ووقتًا من حياتي يخربونني 

يرتكونني  ودائمًا  »م�ساعرهم«.  وعن  اأنف�سهم  عن 

اأن  يومًا  اعتقد  امل�ساعر؟ مل  الذي يف هذه  اأفكر، ما 

اأبداً  اأكن  مل  لبكائي.  يهتم  والدتي،  عدا  �سخ�س  اأي 

اأي  يهم  اأقوله  ان  علي  كان  ما  باأن  لأفكر  �سجاعة 

اآخر عدا �سخ�سي امللعون. ولذلك ل اأفعل ...

بعد  واأن��ا  وحتطمت  ذبلت  اأين  اأق��ول  اأن  يهمني  ل 

والتربيد  القا�سي،  وامل��ل��ح  ال��ري��ح،  بفعل  غ�سة 

املجهد. حتطمت واهرتاأت بفعل مئات الأيدي تنقر 

باملو�سيقى...  اجلهرية  والأ�سوات   – ج�سدي  على 

التي مل اتعود على ا�ست�ساغتها. يكتب نيت�سة اأ�سا�سًا 

يفتح  باحلزن  عميق  �سعور  املاأ�ساة،  موقع  من 

متعب  هو  ما  كل  على  حمرتم  غري  ل�سحك  حيزاً 

وماأ�ساوي.
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يغنيان كريي هيل�صون  وميلبي�ص  نيت�صة   -  3
من خاليل عند حاجز احلدود اال�صرائيلي

اأ�سحب حقًا ما قلته �سابقًا عن الكالم. عادًة، اأعتقد اأن 

ما اأقوله عدمي الأهمية كليًا. فاأنا غالبًا غري مهمة...

اإل اأنه يف هذه املرة جعلتني كلماتي اأ�سعر وكاأنني 

اأهم ان�سانة على وجه الب�سيطة. ما هو ال�سبب الكامن 

الزائد بقيمة نف�سي، الذي ا�ستمر ملدة  وراء �سعوري 

ثماين �ساعات كاملة؟؟؟ بولي�س احلدود الإ�رشائيلي...

بعد  اللنبي.  نقطة  عند  وا�ستجوبت  فت�ست  عندما 

اأو  اأو �ست من ال�ستجواب و�ساعتني  خم�س �ساعات 

ثالث من النتظار، تتخللها تهديدات ومقولت باأن 

لي�س هنالك ما ي�سمى فل�سطني، �ساد هدوء تام. كنت 

اأجل�س يف غرفة مع جمندة ا�رشائيلية �سغرية ال�سن 

تهز راأ�سها وتبحث يف الأوراق دون اأن تعنى بالنظر 

فيها. ولذلك، بداأت ب�سكل طبيعي اأهز ج�سدي واأحرك 

راأ�سي واأمتتم لنف�سي. �ساألتني ال�سابطة ال�رشائيلية 

ل  »اأوه،   : اأجبتها  تغنينه؟«  الذي  »ماهذا  بق�سوة: 

اغنية كريي  �سمعت  لكن هل  »و   ... )توقفت(  �سيء« 

جت�سدت  اللحظة  تلك  يف    ... اجل��دي��دة؟«  هيل�سون 

�سديقي عالء ميلب�س وبداأت اأغني عاليًا ....

ل تكرهيني لأنني جميل 

ل تكرهيني لأنني جميل

وتذكرت ال�سحك الكامن بداخلي. وجدت لدي القدرة 

لأ�سحك يف غرفة ال�ستجواب هذه التي راأيتها مرة 

عرب خويف، وكانت رائعة! �سحكت حتى بعد اأن ختموا 

على جواز �سفري »ممنوع من الدخول«. �سحكت يف 

القاعة الطويلة ال�سيقة امل�ساءة بالفلور�سنت التي 

تعمي العيون حتى يف الليل. اأخذت اأ�سحك يف ذلك 

املمر الطويل واأنا اأعلم اأن دوائر متعددة من الب�رش  

ُتدفع اإىل اجلنون ب�سب التفتي�س العدواين وامل�سادرة 

... ب�سبب التحر�س الذي ينزع، با�سم الأمن والأمان، 

الآن  اأ�سحك  اأج�سادنا.  حول  ن�سدلها  التي  ال�سرتة 

دخول  اأ�ستطيع  ل  قد  باأنني  الفظيع  ال�سعور  رغم 

بالدي مرة اأخرى.

ال�سحك.  موقع  حتديد  اأ�ستطيع  ل  الآن.  لي�س  ولكن 

تتدفق  الآن  ي�سدق.  ل  ب�سكل  اأهميتي  فقدت  الآن 

فيلم  مثل  ج��ف��وين   ع��رب  الفائتة  الأ�سابيع  �سور 

�سينمائي. �سوت الفيلم يدوي يف اأذين، ول اأ�ستطيع 

انها  لها معنى.  لي�س  �سماع كلماتي. كلماتي  حتى 

جمرد اأ�سوات �سماء ل تعني �سيئًا لأي اأحد، وعلى 

الأخ�س يل. يف هذه اللحظة، ل اأ�ستطيع حتديد موقع 

ال�سحك.

اجلثث نقل   -  4
يف  ق�سري،  بوقت  �سقيقي  وفاة  بنباأ  علمت  اأن  بعد 

الثالث من دي�سمرب يف متام ال�ساعة الثالثة واحدى 

ع�رشة دقيقة، �ساأل ابن عمي ماهر : » اأين علينا اأن 

ندفنه...« �سقيقي، انفجر ال�سوؤال يف �سدري مثل فرار 

مذعور لأح�سنة مالحقة.

من  املدر�سة  اإىل  عدت  لذلك  بتح�سن،  �سعر  قد  كان 

اإىل  النهائي... هرعنا جميعًا لنكون  اأجل المتحان 

جانبه متوقعني اأنه �سيكون بحال اأف�سل اأو �سيموت. 

الأمور.  هذه  ملثل  هناك  نكون  اأن  املهم  من  ولكن 

لكنني مل اأتوقع اأنه بعد ثالثة اأيام من عودتي حتتم 

علي اأن اأطلب  من والدتي اأن ت�سع �سماعة الهاتف 

اآخر  يلفظ  اأن  قبل  �سوتي  لي�سمع  اأذنه  من  بالقرب 

اأنفا�سه. ماذا يقول الإن�سان ل�سقيقه قبل وفاته؟ اأنا 

مهمًا  يبدو  اأقوله  �سيء  ل  بالكلمات.  جداً  م�سغولة 

يف اللحظة التي يتوجب على اأن اأقول اأهم �سيء يف 

حياتي. كل ما اأ�ستطيع التفكري به هو كم اأكره اأخذ 

الهاتف، وكيف اأن الكلمات تبدو وكاأنها ل ت�سل اإىل 

مبتعاها.

ودفنوا  وماتوا  عائلتي  من  اأجيال  ثمانية  عا�س 

يف  بعيداً  واقعة  �سغرية  فالحني  قرية  رام��ون،  يف 
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التالل التي حتيط باأريحا. والدي موجود هناك يف 

تربة رامون يف فل�سطني. يرقد جوار والده، ووالدته 

�ساهده.  نحو  مييل  قربها  �ساهد  منه.  مقربة  على 

م�سافة  على  تقع  التي  املقربة  يف  جميعًا  يرقدون 

ن�ساأ والدي به،  الذي  اأقل من كيلومرت خلف املنزل 

هو  هذا  والدتي.  فيه  ن�ساأت  الذي  للبيت  واملال�سق 

نكن  مل  حياتنا.  يف  امتلكناه  الذي  الوحيد  املكان 

اأي  اأن ن�سكن كعائلة، ل يف قريتنا ول يف  قادرين 

مكان اآخر لأكرث من �سنتني. يقول نريودا:

ل �سيء يقربني منك، وكل �سيء ياأخذين بعيداً اكرث

اأقمنا يف اأمريكا داخل �سقق متوا�سعة، غرف موؤجرة 

اأ�سغال  وخ��ارج  داخل  اأج��زاء.  ثمانية  من  ومنازل 

وجمتمعات تفتح وتغلق ، اأعمال �سغرية وذكريات 

قد تكون �سهلة للتخل�س منها – ما زلنا نذكرها. 

كنت يف نيو هافن عندما و�سلني النباأ.

- �سدي حيلك يا دينا.

- اهلل يرحمه ويدخله اجلنة يا رب ...

- اهلل يخلي ولده ويعطيكن ال�سحة وال�سالمة...

اأين �سندفنه؟

تك�سا�س،   – دال����س  يف  عائ�سة  �سقيقتي  كانت 

 – توليدو  يف  ريني  �ستيفاين  الأخ��رى  و�سقيقتي 

اأوهايو. عمتي كوثر عادت اإىل اآن اأربور–ميت�سيجان. 

كنا معه نحن الأربعة قبل ذلك بثالثة اأيام يف وحدة 

م�ست�سفى  من  اخلام�س  بالطابق  املركزة  العناية 

�سكريب�س التذكاري يف �سان دييجو – كاليفورنيا.

ال�سلوات  ونتمتم  بيده  من�سك  حلظتها.  هناك  كنا 

الزهري  الإبريق  ذلك  اإىل  بغ�سب  ننظر  اأذن��ه.  يف 

 – البال�ستيكي الغبي املوجود يف كل امل�ست�سفيات 

التي  الروتينية  بالتجربة  يذكرك  منك.  ي�سخر  الذي 

واأن هناك جتارب جماعية مثل جتربتك،  بها،  متر 

لدى كل منها  ابريقها البال�ستيكي الزهري.

كل هوؤلء كانوا مع اإيهاب يف وحدة العناية املركزة 

بالطابق اخلام�س من م�ست�سفى �سكريب�س التذكاري 

يف �سان دييجو – كاليفورنيا : والدتي، زوجته دنيا، 

عمتي زينب، ابن عمي ماهر، �سديقه توم، �سقيقات 

اأنا و�سقيقاتي كنا يف مكان بعيد، عماتي  والدتي. 

اأ�سدقاء  اإيهاب كانوا مع  اأبناء  كن يف ميت�سيجان، 

يف ل�س فيجا�س – نيفادا. والدي كان يف فل�سطني، 

وب�سكل اأكرث دقة يف رامون، يف الرتبة بالقرب من 

والده وعلى الطرف الآخر من والدته.

كل �سيء موؤقت ودائم التغيري. عائلتي يف ل مكان 

اأن  ميت�سيجان  يف  اأقرباوؤنا  ي�رش  مكان.  كل  ويف 

يف  وندفنه  داخلية  طائرة  منت  على  اإيهاب  ن�سع 

اإىل  اإعادته  يف  خططنا  ف�سلت  ما  اإذا  ميت�سيجان 

رامون. ولكن يتعني علينا اأن نتخذ قراراً بني اجلمعة 

وال�سبت. يبدو اأنني ل اأ�ستطيع التوا�سل مع اأي اأحد 

يف الوطن. اجلمعة عطلة امل�سلمني وال�سبت هو يوم 

اللعني.  الهاتف  �سيلتقط  اأحد  ول  اليهودي  ال�سبت 

كنت  ما  اإذا  اأدري  ل  كنيدي  مطار  اإىل  اأجته  ب��داأت 

تل  من  اأي  اإىل  التالية  بالطائرة  اللحاق  �ساأ�ستطيع 

الأخرية  املرة  اأو كاليفورنيا. يف  اأبيب، ميت�سيجان 

التي حاولت فيها الدخول منعت من ذلك، فكيف من 

املفرو�س اأن اأح�رش اأخي املتوفى  اإىل البالد؟

على  ر�سالة  ع�رشين  من  اأك��رث  تركت  اأنني  اأعتقد 

وزارة  ب��ني  م��ا  الربيدية  الت�سجيل  اآلت  خمتلف 

ووزارة  الدولية  وال�رشكة  الفل�سطينية  التخطيط 

اخلارجية ال�رشائيلية. كان اجلميع ينظرون اإيل اأنني 

�ساحبة القرار ل�سبب غريب. اأنا الوحيدة التي متلك 

�سبكة ات�سالت، اأو اأنني »املتعلمة« بالن�سبة لأهلي، 

 ... الجتماعات  تفا�سيل  تنظم  ان�سانة تعرف كيف 

وبالذات  املوؤمترات  تنظمني  األ   «  : والدتي  وت�ساأل 

فاجلنازات  اجلحيم!  اإىل  ولكن  منها؟«  الالربحية 

لي�ست موؤمترات. ا�ستطيع اأن اأوؤكد لك ...

يف  وك��ان  اأي�����س��ًا،  كاليفورنيا  يف  وال���دي  ت��ويف 

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

283



ا�ستطاعتنا دفنه يف فل�سطني. كنت عندئذ يف الثانية 

عدوانية.  اأق��ل  العملية  وكانت  العمر،  من  ع�رشة 

اأخذ عماي عمران  اأعمام لهم و�ساطات.  لدينا  كان 

الأ�سياء على عاتقيهما هناك لأنهما كاانا  وتي�سري 

ومل  الآن.  متوفون  الأعمام  ولكن  وال��دي.  �سديقي 

الرجال  كل  الباقني.  مع  عالقات  نخلق  اأن  ن�ستطع 

عمي  ابن  ي�سطلع  ولذلك،  بعيداً.  ذهبوا  حياتنا  يف 

ب���� »م�سوؤوليات« الرجال. 

اأخرياً  اإىل �سان دياجو حيث تو�سلت  كنت قد عدت 

ال�سخ�س  يل  �رشح  وقد  الفل�سطينية.  ال�سلطات  اإىل 

نريد  كنا  اإذا  اأنه  الهاتف  من  الأخرى  الناحية  على 

بدرجة  الطريقة  تغريت  فقد  الوطن  يف  اإيهاب  دفن 

نريد  كنا  اإذا  ع�رشة.  الثانية  يف  كنت  منذ  كبرية 

اأن  فعلينا  الوطن  اإىل  ما  �سخ�س  جثمان  نقل  الآن 

ن�ستاأجر �رشكة ا�رشائيلية، ويتوجب عليها اأن تتقدم 

وعند  ال�رشائيلية.  اخلارجية  وزارة  عرب  اإذن  بطلب 

من  اجلثمان  لنقل  طريقة  جند  اأن  علينا  موافقتها 

القوانني  ف��اإن  اأي�سًا،  رام��ون.  اإىل  اأبيب  تل  مطار 

ال�سحن.  حمولة  حجز  تتطلب  الأخ��رية  ال�رشائيلية 

اأن  الأمر  يتطلب  فقد  اإن�سان،  بقايا  ت�سحن  وعندما 

الأجزاء. وقد منحت قوات  يتم فتح اجل�سد وتفتي�س 

احلدود �سالحيات فتح اجلثمان لدواٍع اأمنية. 

اأخي  زوج��ة  من  املعلومات  هذه  اأخرجت  وعندما 

ل  اننا  الثنتني  نحن  علمنا  النظرات،  وتبادلنا 

اأننا  ن�ستطيع فعل ذلك. فقط ل ن�ستطيع.وقالت هي 

ل يجوز اأن ننتظر اأكرث ... اإكرام امليت دفنه. 

لقد ركبني عفريت عندما اأنزلت ج�سد اأخي اإىل تراب 

كوفينا الغربية – كاليفورنيا. فمزرعة نوت�س بريي 

تبعد �سارعني، وهناك خمزن تارجت على بعد �سارع 

من املقربة.

 - 5

تتكد�س دزينات من فناجني البور�سلني ال�سغرية يف 

يداي. اأمالأ مئات من هذه الفناجني بالقهوة العربية 

املرة املطيبة بالهال. جميع الن�ساء املوجودات يف 

مبا�رشة ملاذا  وي�ساألن  القهوة  اأخذن ميدحن  العزاء 

ما زلت غري متزوجة. يتوقعن مني اأن اأبكي واأولول 

عيونهن.  يف  وال�سفقة  ايل  ينظرون  ع��ال.  ب�سوت 

اأ�ساألهن اإذا كن يردن اإعادة ملء الفناجني....

 - 6
من  امللعونة  نيوهافن–كونكتيكت  اإىل  والآن عدت 

جميع املدن، املغ�سوب عليها على وجه الب�سيطة من 

الغريبة  الأمريكية  املدينة  هذه  اأ�سبحت  كيف  اهلل. 

مفرتق طرق بالن�سبة يل؟ مع كل هذه الأفكار التي 

تظللني عن خمار نيت�سة والقبور؟ ترددت حول ما 

اإذا كان علي اأن اأجته نحو واجلرين لأ�سرتي معجون 

اأ�سنان وخيوط تنظيف... هل ينزع الإن�سان اخلمار 

قبل اأن تفعل ذلك �رشطة احلدود الإ�رشائيلية؟ اأو قبل 

اأن يالحظ الإن�سان الذي حتبه كل اأخطائك؟ اأو قبل 

امل�سري اإىل واجلرين؟

ليغطي   ج�سده  حول  ال�ستار  الإن�سان  ي�سدل  هل  اأو 

كل �سياطينه من الآخرين، وحتى من نف�سه؟ اإذا ما 

اإىل  بت�سمريه  ف�ساأقوم  املجهول  يغطي  اخلمار  كان 

الأر�س امللعونة، ولن اأ�سمح له بالرتفاع اإىل اأعلى 

عباءًة  اأريد  ك�سف.  ل  نظر،  اختال�س  ل  اأخرى.  مرًة 

اأ�سود طويل يغطي كل �سيء. هذا ما  وخماراً. حرام 

اأريده. اأن اأجل�س يف الظالم مغطاة بالظالم.

اهداأ اأيها اجل�صد. فكرة واحدة تلي 

االأخرى

ال�سولة  هذه  اأدفن  اأين  بفكرة  الآن  م�سغولة  اأرجتف 

القاطعة  ه��ذه  مقابل  الفا�سلة،  ه��ذه  املنقوطة، 

نف�س  من  امل�سنوع  هذا  اأخي  ا�سي. 
ّ
كر يف  الطويلة 
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املادة، نف�س القواعد. الذي اأخذين اإىل األعاب يادر�س 

و�سد �سعري وعانق �سقيقته الطفلة. اأين �ساأدفنه: يف 

بداية  �ساأ�سكل  كيف  احلياة؟  هذه  يف  ا�س؟ 
ّ
الكر هذا 

ونهاية اأخي كما اأفعل باجلملة؟

    

هذه  يف  ا�ستي، 
ّ
كر يف  كتبت  ما  اأطبع  اأن��ا  والآن، 

الكمبيوتر  �سا�سة  ميكرو�سوفت.  بربنامج  الوثيقة 

تتداخل  املفاتيح  لوحة  على  والأح���رف  الالمعة 

املدر�سة  يف  ثانية،  مرة   نف�سي،  اأجد  و�سوح.  بال 

عميقًا  اأتراجع  لئال  كاجلحيم  اأقاتل  حيث  الثانوية 

اإىل اأعظم ما ع�ست من �سمت داخل نف�سي.

واأعلم اأنه لكي اأحترر من كل هذا، فاإن نيت�سة يقودين 

ل  التي  الأ�سياء  معنى  اأحطم  اأن  يجب  �سيء.  اإىل 

اأملكها داخل نف�سي. يجب اأن اأتناول مطرقة واأحطم 

تاريخ التهجري الوح�سي الذي ورثته، واأقطع اأي اأمل 

اأقول  اأن  اأردت  ما  اإذا  اخل�سارة.  نتيجة  به  �سعرت 

»نعم« للحياة يف اأغرب واأكرث الأحداث اأملًا، يتوجب 

وطنا  هنالك   اأن  فكرة  ج�سدي  من  اأخ��رج  اأن  علي 

اخلوف  اأحترر من  اأن  قبورنا.  تكون  اأن  يجب  حيث 

من ال�سفقة. اأن اأهرب من ذكريات ت�سكنني عن حياة 

املبنية  التذكارية  الن�سب  اأحطم  اأن  يجب  حمطمة. 

يف عقلي لأر�س ندعوها وطنًا. ون�سحك كيف اأنها 

منعت عني الدخول.

هذه  مار�ست  التي  الأجيال  ترتكه  الذي  الغباء  لأن 

التقاليد ثقيل جداً لنحمله يف هذا العامل... 

فكرة  واأفل�سف  هذا  كل  اأن�سى  يجعلني  ال��ذي  وه��ذا 

اهلل....

واأطلب الرحمة من اهلل....

حياتهم  كل  عا�سوا  الذين  ال�سوريني  ب��اآلف  اأفكر 

اأنهم  واتخيل  حلب...  حماة،  حم�س،  دم�سق،  يف 

نف�س  يف  واأحبائهم  عائالتهم  اأف��راد  دفنوا  ريب  ل 

املقربة لأجيال. الروتني والإح�سا�س باملكان يعطي 

يتالءم  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  كيف  راحة.  الإن�سان 

اجلثث  مئات  يوجد بني  اأحبائه  اأحد  اأن  مع حقيقة 

املكومة يف )معار�س اجلثث( ال�سورية املتدفقة؟

اأطلب الرحمة من اهلل....

ال�سم�س«،  يف  »رج��ال  كنفاين  غ�سان  بق�سة  اأفكر 

يف  الثالثة  الالجئني  موت  ال�سائق  يكت�سف  عندما 

جانب  على  جثثهم  ي��رتك  اأن  عليه  املياه،  خ��زان 

الطريق ويقود مبتعداً باأ�رشع ما يكون حتى يتمكن 

من الو�سول اإىل الكويت باأمان. 

رقة الإح�سا�س اأحيانًا ت�سل الإن�سان. وهي ما نفعله 

لن�ستمر يف العي�س.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

اأفكر بحقيقة اأنني اأخذت معظم �سفويف قبل التخرج 

يف قاعة  كروبر يف جامعة بريكلي – امل�سيدة فوق 

مقربة اأوهلون املقد�سة.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

اأفكر مبئات الأموات امل�رشبلني بال�رشا�سف البي�ساء 

واملكومني حيث ل مكان لهم يف غزة. لي�س هناك 

مكان. ل مكان )ثالجة املوتى(. ولذلك فقد حتولت 

ثالجات املطاعم للخ�سار واجليالتي اإىل �ساحنات 

تو�سع بها اجلثث.

ما  واإذا  اأختي  زوج  �سقيقة  ابن  دفن  كيف  اأت�ساءل 

ا�ستطاع اأحد اأن ي�ستعيد �رشيط حياته قبل اأن يتحول 

اإىل امليتني اجلدد. مئات من الأج�ساد التي ل حياة 

فيها.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

حياتي،  يف  اأحببتهم  الذين  الرجال  كل  يف  اأفكر 

مرئيني  يعودوا  مل  اختفت.  اأج�سادهم  اأن  وبحقيقة 

تلك  اأخذتهم  اأو  الرتبة  ابتلعتهم  لقد  حياتي.  يف 

الربتقالة العمالقة والطيور التوركواز يف كوابي�سي. 

اأفكر يف اختفائهم. هو �سوت معيز قبل قطع رقبتها 

يكون  كيف  ال�رشخة؟  �سوت  يكون  كيف  ك�سحية، 
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�سوت الفم عندما مي�سغ اللحم؟

    اأطلب الرحمة من اهلل....

عن  بعيداً  ناأخذها  وقطارات   ... واأزقة  طرق  هنالك 

منه  ميكن  مكان  اإىل  اأب��داً  تقود  ل  لكنها  املذبحة. 

ن�سري  الأم���وات.  جثث  من  اجلبال  وراء  ما  روؤي��ة 

بالرغم  اجلمال  رائعة  مبان  اإىل  تقودنا  اأبواب  عرب 

من  طلبت  فوقها.  بنيت  التي  املقد�سة  املواقع  من 

�سديقتي ال�رشائيلية اأن حت�رش يل معها قطعة من 

اأمريكا من وطننا فل�سطني.  اإىل  الرتبة عندما تعود 

�سغطت تلك القطعة يف الرتبة فوق كومة القاذورات 

فوق قرب اأخي.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

لأنني اأريد اأن اأ�سحك، واعرف اأن هذا مقبول.

اأريد اأن اأ�سلم بال اأخطاء اإىل �سيء يفوق خيايل – اأن 

اأ�ست�سلم لإله ل على وجه التعيني.

واأريد اأن اأطلب من هذا الإله اأن يحولني اإىل قنطور 

يحمل �سهمًا حاداً.

    يهدف جيداً.

    له �سيقان قوية.

    وقلب رخامي.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

واأرق�س  واأرق�س اجلاز حول املكان.  األعب  اأن  اأريد 

دبكة يف ال�سوارع.

    اأطلب الرحمة من اهلل....

التي  البوا  الأفعى  ولكن  فقط،  قبعة  ارى  اأن  اأريد  ل 

تبلع فياًل، و�سوء �سارع على القمر.

على  رئتي  يف  ما  باأعلى  واأ���رشخ  اأ�سحك  اأن  اأريد 

�سطح بناية عالية غري عابئة مبن ي�سمعني وما اإذا 

كان اأحد ي�سمع.

    الرحمة.

    اأريد اأن اأتوه يف اإيقاع حلن الكنار

    الرحمة.

اأ�سود خلفي البنى      اأريد خماراً. اأريد خماراً كبرياً 

التحتية املنهارة للقلب.

    الرحمة.

    اأريد اأن اأمتنع عن اإيجاد الأعذار لإخفاء نف�سي.

        الرحمة.

    اأريد اأن اأجتاوز ما اأنا فيه. 

    الرحمة.

    الطريق الوحيد ملتابعة العي�س هو الن�سيان.

    الرحمة.

    تابعي الأمر يا مهلبة جاك�سون.

    الرحمة.

    اإنه فقط �سعب، ويجرح....

    لأنني اأفتقده ب�سدة. 

Fatima’s Eye– عني فاطمة

ف�سيكربان.  بالكحل،  الطفلة  عيني  كحلت  ما  اإذا 

الرجال يحبون الن�ساء ذوات العيون الكبرية. الكحل 

يحمي من العمى والرجال ل يتزوجون ن�ساء عميا. 

الرابعة  العمر  من  البالغة  نان�سي  عمك  ابنة  وا�ساأل 

عني  دائمًا  ابقي  تتزوج.  مل  زال��ت  وم��ا  والثالثني 

اجلاف  الليمون  الطفل.  ثياب  يف  م�سبوكة  فاطمة 

ورق  حجم  �سغر  كلما  اليخنة.  يطيبان  والكزبراء 

العنب الذي تلفينه اعتربك النا�س اأكرث لطفًا. 

    اإذا ما بكيت وانت تقطعني الب�سل – فاأنت تخافني 

النا�س  اإذا ما كان �سايكغامقًا يعتربك  من حماتك. 

كرمية، واإذا كان خفيفًا اعتربوك مقت�سدة... الرجال 

للقهوة  يكون  اأن  يجب  املقت�سدات.  الن�ساء  يحبون 

العربية قليل من الرغوة على �سطحها، فاإذا �سنعت 

مت�سحي  اأو  تكن�سي  ل  للزواج.  قابلة  فاأنت  باإتقان 

اأن تب�سقي على  لهذا عليك  ا�سطررت  واإذا ما  لياًل، 

اإىل  يوجه حذاوؤك  اأن  يجوز  ل  مرات.  الأر�س ثالث 

اأ�سفل. اإذا ما كان حذاوؤك مقلوبًا ف�سيكون ال�سيطان 
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مواجهًا  اأ�سفل  اإىل  وبطنك  تنامي  ل  اأق��دام��ك.  يف 

املرتبة – ف�سين�سل ال�سيطان اإىل داخلك من �رشتك. 

فعلتي  فاإذا  ال��زواج،  قبل  بتاتًا  اجلن�س  متار�سي  ل 

تظهري  ل  جهنم.  اإىل  و�ستذهبني  �ساقطة  فاأنتي 

الن�ساء  فقط  �ساقط.  ت�رشف  فهذا  العارية  اأكتافك 

عندما  �سيء  كل  غطي  هكذا.  يلب�سن  اللبنانيات 

ف�سوف  زفافك،  يوم  تبكي  اأن  يجب  القراآن.  تقرئني 

�سعر  تزيلي كل  اأن  الدم. يجب  النا�س خفيفة  يظنك 

ج�سمك عدا راأ�سك وحاجبيك. ماذا جرى حلاجبيك؟ 

ل يجوز اأن يكونا بهذه الكثافة – اإذا ما كانا كذلك 

فانزعي بع�س �سعرهما ول تقويل اأنك تفعلني ذلك. 

دعي النا�س يظنون اأن هذا طبيعي. زوجك �سيبعدك 

يوم  الأبي�س  الب�سي  الأ�سفل.  يف  �سعراً  وج��د  اإذا 

زفافك، فاأي �سيء اآخر �سيوحي باأنك �ساقطة. احرقي 

احرقيه  اجلديدة.  �سقتك  اإىل  تنتقلني  عندما  البخور 

بعينيك. ناأمل اأن تكونا كبريتني كفاية لتغويه. واإذا 

مل يحدث، فعيناك �سغريتان جداً. هل ازداد وزنك؟ 

اأخرياً زاد وزنك، والآن ميكن لأوراكك اأن حتمل طفاًل. 

تبدين رائعة، فقد ازداد وزنك كثرياً. اغ�سلي الأطباق 

الأطباق  غ�سالة  ي�ستعملن  اللواتي  الن�ساء  بيديك. 

حافظي  باليدين.  اأف�سل  الأطباق  ُتغ�سل  ك�ساىل. 

على نظافة منزلك، ا�ستيقظي باكراً ونظفي املنزل. 

الظهر.  بعد  الثالثة  ح��وايل  الع�ساء  حت�سري  ابدئي 

– ل تريدين  النوافذ مفتوحة عندما تطبخني  ابقي 

املراأة  ت��زوري  ل  كريهة.  املنزل  رائحة  ت�سبح  اأن 

املقيمة يف مقابلك اإذا مل تفعل هي ذلك اأوًل. هنالك 

اأنك  مثلي  تريدين.  ما  على  لتح�سلي  بدائل  دائمًا 

غري مهتمة بجذب انتباهه، ف�سوف يح�رش لك اأطقما 

جن�سيًا.  مكتفيًا  اأبقيته  ما  اإذا  النوم  لغرفة  جديدة 

اإذا كان زوجك ي�سل اإىل الذروة ب�رشعة، فهذا �سيء 

جيد يطمئنك باأنه لي�س له عالقة اأخرى. حاويل اأن 

العائلة،  ا�سم  يحملون  فال�سبيان  �سبيًا.  متنحيه 

يك�سبون املال، ويحبون الأم اأكرث مما يحبك زوجك. 

اإذا ما زوجنا اأبناءنا لفتيات �سغريات ف�سيكون هذا 

اأ�سهل للتعامل معهن. الن�ساء بعد الع�رشين ي�سبحن 

ال��زواج  فان�س  مري�سة  كانت  اإذا  عنيدات.  اأقوياء 

بواحد غني اأو من عائلة مهمة. امل�سهالت تفيد يف 

ع�رشة  الثانية  يف  تكونني  عندما  ال��وزن.  تخفيف 

النا�س يف  ف�سيبداأ  الأف��راح،  ترق�سي يف  اأن  تذكري 

تغ�سي  اأن  تذكري  كزوجة.  بك  والتفكري  معاينتك 

تتبا�سطي  ل  رج��ال.  بقربك  ي�سري  عندما  بب�رشك 

وميكن  منحلة  اأن��ك  ف�سيظنون  الرجال،  مع  كثرياً 

على  من  دائ��م  ب�سكل  ال�سعر  انزعي  م�ساجعتك. 

ج�سدك وا�ستعملي ال�سمع اأو ال�سكر فهكذا اأف�سل، ول 

حتلقي بتاتًا. ل ت�ستخدمي ما يف ال�سيدليات، فهكذا 

يطيبان  والكورياندر  املجفف  الليمون  اأرخ�����س. 

اليخنة، ولكن ابقي ال�سبابيك مفتوحة لأن رائحتهما 

قوية. غطي النوافذ فيما اإذا نظر النا�س اإىل الداخل. 

اإذا قال لك اأحدهم اأنه يحب �سيئًا مما لديك فقدميه 

ال�سم. قويل ما  اأ�سواأ من  اإن�سان حا�سد  اإن عني  لهم. 

�ساء اهلل عندما متدحني اأحداً، فانت ل تريدينهم اأن 

يظنوا اأنك غريى.

من ن�صو�ص/ عمر زعزع

حرب

اأنني مهند�س  اعتقدت يف �سباي  اأن  كم كنت غبيًا 

معماري يحاول بب�ساطة اأن يحتجز مياه ذلك النهر 

ال�سعاب.  ركوب  قدره  فجعل  بلعنته  اأ�سابه  الذي 

اهلل  اأو  الإن�سان  اأ���س��اده  مبنى  من  هنالك  فلي�س 

من  الوفري  اجلارف  ال�سيل  ذلك  يخنق  اأن  ي�ستطيع 

مل  ال��ذي  اليوم  جاء  وقد  اخليال.  على  العقل  ق��درة 

يعد با�ستطاعتي كبحه اأكرث من ذلك. فال�سد تهاوى 

بتياره. يجلدين  اخللق، وجرفني معه  اأمام في�سان 
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ويجرفني  الأ�سفل...  الأ�سفل،  الأ�سفل،  اإىل  فيوقعني 

اإىل ال�سواد. كفي الأبي�س يقب�س على الأوراق التي 

حتمل اأحالمي التي تركتها تنجرف باجتاه البحر ... 

الأوراق، يندفع  تلتقطها هذه  مقابل كل نقطة حرب 

مل  كلمات   – اياها  متجاوزة  املحيطات  من  مزيد 

يتفوه بها فم، تدور كالدوامة يف الالمكان، وموجات 

تخرج ببطء نحو �ساطئ من الغرباء يف حلظة تعبري 

اأغت�سل  اأن تفهم.  اأن تختفي بعيداً، قبل  �رشيعة قبل 

الآن ثانية على ال�ساطئ اأي�سًا، مثل الناجي الوحيد 

على  العوم  نتيجة  جنون  اأ�سابه  �سفينة  حطام  من 

غري هدى لأيام ل تعد ول حت�سى، متخبطًا بذراعيه 

على ال�ساطئ يلهث باحثًا عن ن�سمة هواء.

وعندما اأطفو على ال�سطح، كن لطيفًا معي: مد يدك 

اأقب�س عليها، قبل  التي  ال�سفحات  ب�رشعة وتناول 

كما   - اأعود  ول�سوف  اخلفية.  التيارات  تبتلعني  اأن 

ال�سفحات  من  املزيد  مع  املد،  مع   – دائمًا  اأفعل 

لكن  حكمة...  اأك��رث  اأك��ن  مل  اإن  �سنًا  اأك��رب  امللطخة، 

الذابلة التي تراها هي نف�سها التي  اأن العيون  اإعلم 

اأن بقع احلرب تلك مل  ال�ساب، لو  األقها  اإىل  �ستتعرف 

ُتبهت نورها... 

دعوة

يذوي 

ال�سوء.

هنالك ممر

والباقي

الأر�س.

تخطو عربه.

ت�ستدير لتواجهك.

تومئ قائلًة

»تف�سل«.

»هل تريد 

قلياًل من ال�ساي؟«

ت�ستدير بعيداً

تتحرك اأ�سابعها

عرب الهواء اخلاوي

يف اإمياءات 

ماألوفة

وغري ثابتة يف اآن.

ت�ستدير اإىل اخللف

ومتد يدها اليمنى نحوك

مقلوبة الكف

والإبهام مواٍز

تنتظر منك

اأن تاأخذ 

ما قدمته.

ثم:

»زوجي

�سيكون يف البيت قريبًا.

�سي�سعده

اأن يلقاك.

الإبن الأ�سغر 

معه يف اخلارج الآن.

كم ي�سبه 

والده«.

تقب�س نف�س اليد،

وتدعك اخلواء

كاأمنا هو

راأ�س فتاة �سغرية.

»ولكن �سغريتي....

ل تبتعد بتاتًا

عن جانب اأمها.
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اأعذر 

�سمتها

فهي فقط

خجلة قلياًل...«

ومن ثم ي�سبح وجهها حالكًا

بظل

اليد الغريبة

تخاطبها �سفاهًة:

»ولكن ماذا اأفعل؟

فاأنا ل�ست اإل عجوزاً وقوية

كالأر�س التي حتملني .....«

كلمات

ماتت الكلمات

دعنا ل نرثيها.

كل ما تبقى ب�سعة اأرقام:

اأرقام

�سحايا،

اأرقام

متفجرات

األقيت 

على �سجن بال جدران،

�سنني الحتالل

احلجز

احل�سار.

اأرقام الالجئني

منذ 1948

1967
.2014

ماتت الكلمات،

دعنا ل نرثيها.

كل ما يهم،

كم مرحلة تقت�سي

لتبقي حمتاًل

يف حالة ر�سا.

ها اأنا ذا اأعد،

ثالثة على الأقل:

رف�س،

نفاق،

جنون ال�سطهاد، 

ودعنا ل نن�سى

فقدان الذاكرة.

ماتت الكلمات،

لكنها تطاردين.

العزاء الذي ل يقال

ل�سديق

من غزة.

الق�سة 

التي مل اأ�ساأل 

جدتي

اأبداً اأن تخربين عنها 

قبل وفاتها،

ق�سة

الفرار

من حيفا.

نعم، ماتت الكلمات

وهكذا

حرف تلو حرف

جملة تلو جملة

الهيكل الذي 

هو هذه الق�سيدة
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ي�ستجمع نف�سه

ينظر اإيل �سذراً

وطوال الوقت

تنف�س كلمة وحيدة، 

فل�سطني، 

عنها الرتاب

مت�سلحة فقط باحلجارة

عا�سية يف انتفا�ساتها.

من ن�صو�ص/�شفوان اإبراهيم

Arsonist حارق املباين

كم هو مريح

اأن تقوم باإنزال ال�سور املعلقة على اجلدران

وباب الثالجة

خملفًا وراءك 

اأطراً مرتبة

كاإيحاءات �سغرية حيث كانت حيواتنا

يوما

مت�سقة معا.

كم هو مدعاة للتاأمل 

اأن تكن�س 

الوعود املنكوثة

امللقاة باإهمال على الأر�س

اإىل ملقفة الرتاب

وتكومها مع �سورنا

 على ال�رشير

الذي مار�سنا فيه احلب ...

ل

بل ال�رشير الذي ت�ساجعنا فيه...

كم هو مثري للبهجة

اأن ت�سعل عود ثقاب

وترقب اللهب يرتاق�س

لعقًا الهواء

يت�سلق ببطء اأ�سفل العود

يزحف مقرتبًا

نحو جلدي

كم هو حمرر

اأن تقذف عود الثقاب

وترى �رشيرنا

وقد التهمته النريان كلية ...

اأن ت�سهد الرماد واحلديد

ين�سهران  يف بوتقة مذابة

تربد وتق�سو

م�سكلًة اإطاراً

ل�سخب املوت

يف ذكرياتنا.

  Walking Home امل�صري اإىل الوطن 

ي�سيل دمي

على تراب اأر�س غريبة....

لي�س يل جذور 

يف هذا الرتاب 

اإنها متتد بعمق يف مكان اآخر

كاأ�سجار الربتقال

التي زرعها جدي الأكرب

يف جمزو 

فل�سطني

هناك حيث تنمو جذوري

لكني هنا

اأ�سري...

ت�رشب قدماي ال�سمنت الذي �سيد مدينة 
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لي�ست مدينتي

مدينة اأن�سئت 

لتحيل ثقل معدن اجلدود

اإىل الذهب 

الذي ير�سف �سوارع

تناقلتها الأ�ساطري دومًا

ومل توجد اأبداً....

�سلبت لأ�سويل 

يف هذه ال�سوارع

و�رشق تاريخي...

رجل فقري

ازداد فقرا

وبخالف

م�ستعمريي الل�سو�س

فاأنا مل ا�ستقر منذئذ

وبدل من هذا،

فاأنا اأ�سري ...

يف فل�سطني، 

جتري جذوري

عميقة

كالآبار

التي �رشبت منها جدتي

كالأنهار التي

اغت�سلت فيها اأمها

كال�سلوات التي كانوا يقيمونها

اإىل اهلل يف ظالل 

اأ�سجار الزيتون

يف فل�سطني

هناك حيث جتري جذوري

لكني هنا

اأ�سري

يف لعنة متنقلة

من حمطة لأخرى

بانتظار

حافلة

لن تاأتي اأبداً

لتاأخذين اإىل الوطن

لأن الوطن

بالن�سبة يل

هو فكرة 

لي�س مكانًا

فالوطن

بالن�سبة  يل

مت حموه 

من اخلرائط

الوطن 

بالن�سبة  يل 

رمز

املفتاح

العودة

حق العودة

املفتاح احلديدي الذي 

يفتح قلبي لفل�سطني

اأنا لن اأتوقف عن امل�سري

حتى اأ�سل اإىل الوطن...
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فاطمة الجهوري ترثي زوجها الشاعر حمد الخروصي

�آ�آه ياحمد......

يا �لفر�غ  �لكبري ...

يا روح �حلياة 

�آ�آ�آه يال�سو�رع / يا �ل�سكيك

و �آ�آه يا هذه �لنخيل 

كيٍف قدرتي تو�دعني....

كنِت  مع كل �سبٍح تنظرين : 

طلعت �أوالدي للمد�ر�س...

يحملو� هم �حلقايب !

ويرجعو� ب�سحك و�سو�لف

وبني هذ� �لوقت  كنِت تبحثني

عن  :

�ساعٍر طّول  غيابه...

ال مر بك 

فاح عطره من ثيابه...

كنِت باآخر �لليل ت�سمعني...

ق�سايد �حلب / �الأنني 

كان يتغزل بطولك...

وينرثك حب  وحنني...

وتتمايل �طر�فك  جلذعه 

معلنه حلظة رنني...

ودك بلحظه  ت�ساألني : 

�نت وينك ياحلنون .. وياجلنون؟؟؟؟

وين �سعرك ؟؟؟. وين �سحكك ؟؟؟

ما عاد يو�سل  �سوت �سحرك

ما عاد ين�سفني �سو�ك

ما عدت ��سوفك يف �ل�سكيك...

وال عدت ��سم �مو�ج عطرك..

ياح�سافه كل هذ� �لعمر 

ما كفاين  وال عرفتك...

وال قدرت �وفيك حقك....

و�ليوم يف  حلظة غيابك...

هبت �لريح وفاح عطرك...

وحل �لظالم قبل وقته...

�ساد �ملكان حزٍن وغ�سه...

ويال�سبيخي ياحلزينه...

ال ما هي �بد�ً غريبه !!

�سمتك خليار نا�سك...

و ظلت �حلارة حزينه !!
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مل نكن ُندرك جيد� �أّن �ملوت يتم�سى يف دم 

ق�سائده، و�أن �لغياب ماكثا يف ح�سوره، لكن 

وذهابه  �سفره،  من  �بتد�ًء  �ل�سدف  تلك  كل 

يفعل  كما  بعيدة  �أر����س  �إىل  ج��د�  �لباكر 

باال�ستياق  �ملحمومة  ور�سائله  �لغرباء، 

ُم�سورة  يبعثها  كان  �لتي  و�أ�سعاره  و�لفقد، 

ذلك  كل  �الجتماعي،  �لتو��سل  عرب ح�سابات 

كان ُينبئ عن كابو�س ثقيل ��سمه �ملوت. بل 

�إّن كل ذلك جعل موته فجائعيًا وع�سيًا على 

�لت�سديق.

�ل�سعبية،  �لق�سيدة  �ساعر  �خلرو�سي،  حمد   

ومل  �لثقافية،  �لُنخب  عر�س  يرتبع  مل  �لذي 

من  قريبا  كان  بل  �لعاجية،  �الأب��ر�ج  ي�سعد 

هموم �ل�سارع �لُعماين وحكاياته، جعل �لنا�س 

تبكيه مفجوعة، وحتفظ �سعره عن ظهر قلب، 

وحتبه وكاأنه مر�آة حالها و�سورتها. 

على  �سغرية  نافذة  جملة   تفتح  وهنا 

عو�مل  حمد �خلرو�سي، �لذي �أحدث غيابه �أثر�ً 

ال ين�سى يف �مل�سهد �لُعماين عموما، وم�سهد 

�ل�سعر �ل�سعبي على وجه �خل�سو�س. 

حمد اخلرو�صي..

�شاعر يتنباأ بالغياب الباكر

"كان مي�شكني ظالم و�شّي ما ين�شاف.. 
ه انتي واأثرها ليلة وداعي" 

َ
�ِشب

ْ
اأنا كنت اأح   

ملف

* �سارك يف �مللف:
�إبر�هيم �سعيد - حمود �سعود   



متام  واب��و  الرمة  ذو  القي�س  ام��روؤ  العبد  بن  طرفة 

تراكل  وج���ورج  نوفالي�س  بو�شكني  لوتريامون 

وال�شابي وامل دنقل وال�شياب �شعراء ذهبوا مبكرين 

بني نهاية الع�رشينات وبداية االربعينات من العمر، 

وموؤخراً فقدنا ال�شاعر النبيل النادر حمد اخلرو�شي 

يف متام االربعني، وعلى �رشفه وباأ�شعاره العامية 

وجتيب  تقراأ  ان  حتاول  التي  امل��ادة  هذه  ال�شعبية 

با�شتخدام املادة ال�شعرية نف�شها على �شوؤال الرحيل 

ال�شعري املبكر هذا.

حمد اخلرو�شي ال�شاعر ال�شعبي:

حمد  لل�شاعر  القلبية  بالنوبة  املبكر  املوت  ت�شبب 

اخلرو�شي يف ال�شاد�س من اغ�شط�س لهذا العام مبدى 

ومتابعيه،  وحمبيه  ا�شدقائه  الروحي  الفقد  من 

اوروب��ا،  يف  ا�شتجمامه  رحلة  يف  املفاجئ  موته 

تلك الرحلة التي كانت ت�شكنه كاحللم، كانت حلمًا 

رثاه  كذلك،  له  بال�رشوره  لي�س  لكن  لنا،  فاجعًا 

جميعها  ال�شحف  وخ�شته  مكان،  كل  يف  النا�س 

الفعاليات  زال��ت  وم��ا  وال��ت��ودي��ع،  بالذكر  تقريبًا 

فنية  قيمة  كان  انُه  ذلك  تتواىل،  لذكراه  الثقافية 

كبرية ورحيله خ�شارة ادبية؛ جتاوز حمد اخلرو�شي 

الرطبة  وامل�شاحات  ال�شيقة  االنفاق  وعمله  ب�شعره 

املعتمة وبداأبه واخال�شه املنقطع النظري ل�شعريته 

اخلال�شة دون �شواها، �شار ترجمانًا �شعريًا لوجدان 

وح�شهم،  ال�شادق  تعبريهم  �شعره  يف  وولد  النا�س 

ينقب  يذهب  اينما  ك��ان  وه��و  و�شوتهم،  ل�شانهم 

العامية  �شعراء  عن  لل�شعر،  اال�شلية  الينابيع  عن 

كلية  م�رشح  على  �شواء  تقدميهم،  ويعيد  الباقني، 

يف  او  مدر�شًا،  يعمل  كان  حيث  التقنية  امل�شنعة 

املنابر العامة االخرى، كان يفت�س يف كل مكان عن 

ال�شعر، وعن ال�شعر العامي خا�شة، وبعمله اكت�شفنا 

يكتبوا  مل  انهم  نظن  كنا  من  لدى  ال�شعبي  ال�شعر 

ديوان  يف  كاكت�شافاته  وال�شعبي،  العامي  ال�شعر 

فن  من  ملقاطع  ال�رشير  اليعاربة  �شاعر  احلب�شي 

ع ال�شعبي، عدا ذلك كان مل�شاركاته ال�شبابية 
ّ
امل�شب

يف حراك االأمة، ذلك انُه كان متحداً بروحها، ال�شقًا 

احلب  غيمة  ي�شميه  ك��ان  ال��ذي  الوطن  هي  فيها، 

يق�شو عليها يف  التي كان  البالد  يف ق�شائده، هي 

ا�شعارها من �شدة حبه لها، ال يريد ان يراها يف اي 

توجب  عندما  خاطر  طيبة  وبكل  الئق،  غري  و�شع 

التي  الثمن من عمره دفعه بال�شهور  عليه ان يدفع 

ق�شاها يف ال�شجن، مل يكن خمتبئًا خلف كلماته، بل 

كان يدافع بج�شده امامها، دخل �شعره قلوب النا�س 

الأن قلبه ال�شادق كان هناك يف ذلك ال�شعر نف�شه، 

القلب  نف�س  قلبه،  ينابيع  من  تن�شاب  كلمة  كل  يف 

الذي كانت حياته معلقة به.

ال�شعبي  ال�شعر  اكناف  يف  اخلرو�شي  حمد  جت��ذر 

ال��ع��م��اين واخل��ل��ي��ج��ي وال��ع��رب��ي، وخ��دم��ه ب��ك��ل ما 
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كاتب من ُعمان 



ويف  ال�شعبي  ال�شعر  جمال�س  يف  وي�شتطيعه،  ميكنه 

املهرجانات، وحتى حني كان ال�شعر ال�شعبي العماين 

اإال  �شاحاته  يجد  ال  العتبات  خلف  يختبئ  خجواًل 

اخلليجي  بال�شعر  مقارنة  ا�شبوعية  مالحق  يف 

املتخ�ش�شة  باملجالت  املبهرجة  باملنابر  امل�شتهر 

من  اوائل  من  هو  كان  التلفزيونية،  واال�شت�شافات 

عمل على جتويد الذائقة النقدية ال�شعبية، باملقاالت 

لل�شعر  »ُعمان«  ملحق جريدة  ين�رشها يف  كان  التي 

ال�شعراء  وح�رش  تغطية  على  ا�شتغاله  ثم  ال�شعبي، 

ال�شعبيني يف كافة املناطق العمانية، عدا عن ا�شتغاله 

وحتى  ال�شعبي  بال�شعر  املتخ�ش�شة  املجالت  يف 

املتخ�ش�شة  التلفزيونية  الربامج  موجة  بداأت  حني 

كان حمد اخلرو�شي اي�شًا واحداً من امل�شاركني يف 

الربامج النوعية التي تهدف لرفع جودة �شعر العامية 

ال�شعبي  وبال�شعر  بال�شعر  موؤمنًا  كان  املنطقة،  يف 

من  قريبًا  النا�س،  لقلوب  بوابة  بو�شفه  باالأخ�س، 

الأغنيات  ووق��وداً  م�شاعرهم،  ومن  اليومي،  كالمهم 

اأوج  يف  النجمي،  توهجه  عز  ويف  وفنونهم،  النا�س 

رحلته  يف  قلبه  وتوقف  فجاأة  ج�شده  خبا  ا�شتعاله 

االوروبية، قبل ان يرى كتابه الذي كان يعمل عليه 

يف نقد ال�شعر ال�شعبي، وال ديوان ا�شعاره. 

ملاذا يرحلون باكرين؟

كي  هل  مبكرين،  يرحلوا  ان  ال�شعراء  على  مل��اذا 

يزاحم  ال  كي  ال�شاعر  نور  اأيخبو  الق�شائد؟  ت�شيء 

وطريق  اخللود  حديقة  يدركون  من  اال�شعار؟  نور 

االأبدية كال�شعراء والفنانني يعلمون ان جهد الفاين 

مب�شتطاعه ان يبقى اكرث هل لذلك يجهدون الإعمار 

االأثناء يحرتقون ب�رشعة تتنا�شب  الباقي ويف  ذلك 

�شهابهم  �شياء  من  املنبعثة  االإ���ش��اءة  �شدة  مع 

اخلاطف ويف �شبابهم ذاك ينثنون ليعانقوا االأر�س 

عناق املوت؟

ذلك  يكن  مل  ان  املبكر  الذهاب  هذا  يف�رش  الذي  ما 

ب�رشعة،  اعمارهم  يلتهم  الذي  املتاأجج  االح��رتاق 

الذي  التلهب  انه  كله،  القلق  حطب  ي�شتهلك  والذي 

مطواًل،  اال�شتعال  ال�رشيع  احلب  بغاز  ال�شاعر  غذاه 

بعيد  من  م�شاهدته  كن 
ُ

مي الذي  الكبري  التلظي  ذلك 

ال�شاعر عالمة على  ا�شم  �شهر، 
ُ
وي عرف 

ُ
ي وبذلك  جداً 

مبقدورها  والق�شائد  االأ�شعار  ان  رغم  ق�شائده، 

انها  رغ��م  االأب  وجمهولة  الن�شب  يتيمة  العي�س 

معلومة االأم بال�رشورة، األي�شت ابنة احلياة؟!

ا�شطربت مياه امل�شهد بغياب ال�شاعر، وفجاأة وجد 

النا�س انف�شهم يف ح�رشة الق�شائد واال�شعار، ما هو 

ق�شد ال�شاعر؟ ما هي مقا�شده؟ لي�س ال�شوؤال منا�شبًا 

للمقام لكنه وال بد �شوؤال ملح ت�شتثريه عيون االأ�شعار 

كلما حّدق فيها املرء، غياب ال�شاعر يجعل الق�شائد 

انتظار اجلديد من  الذي خّلفه،  الفراغ  لتنري  تتقدم، 

هناك:  كامٌن  اجلديد  لكن  م�شتحياًل،  ا�شبح  ال�شاعر 

يف اعطاف القدمي نف�شه، تبداأ املعاين بالتوالد امام 

عني القراء من تلك الق�شائد نف�شها، حتى وان كانوا 

فراغ  واال�شعار  الق�شائد  متالأ  قبل،  من  قراأوها  قد 

مكان ال�شاعر بنورها الالبث.

ب�شبب  النفو�س  وبحريات  االأي��ام،  انهار  ت�شطرب 

غياب ال�شاعر، ذلك الغياب املفاجئ، الذي جاء على 

ال�شاعر  عدا  اأحد،  ينتظره  يكن  مل  والذي  غرة،  حني 

موهبة  واأين  اأحد،  بخلد  يدر  مل  الذي  املوت  نف�شه، 

املوت ان مل يكن بامكانه دومًا خلق الفجيعة؛ حتدث 

وتتباين  روؤيتها،  من  امل�شهد  ذهل 
ُ
وي اإذن  الفجيعُة 

روح  فيما  تختلف،  واال�شتجابات  االفعال  ردود 

الفيزيائي،  �شجنها  من  طليقة  حرة  ترفرف  ال�شاعر 

يف حدائق عامل الغيب املجهولة.

ال�شاعر يتبع قدره، يتحول اىل عالمة غنية واإىل رمٍز 

ا�شتيعاب  حماولة  وميكن  وم�شموعًا  مقروءاً  ثري، 

تلك  ال�شعرية،  مقا�شده  من  االقرتاب  عرب  ق�شيدته 

التي يقال يف تراث النقد اأنها املعنى الذى يف بطن 

اح�شاء  يف  ال��ذي  املعنى  ذلك  تلم�س  عرب  ال�شاعر، 
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ال�شحيقة،  البحرية  اأعماقها  الغام�شة، يف  الق�شائد 

يف اآبارها ال�رشية، هناك ميكن ا�شت�شفاف ادلة على 

قيمة تلك العالمة الغنية والرمز الرثي.

حتوالت احلبيبة:

حبيبة ال�شاعر ت�شبح رمزاً هي االخرى عن احلياة، 

برحيل  ال��زم��ن،  مب��رور  جديد  م��ن  املعنى  يتوالد 

رمز  اىل جمرد  واملع�شوقة  احلبيبة  تتحول  ال�شاعر، 

حي عن احلياة نف�شها: 

خمذول من نف�شي

م�شدوم بح�شورك

�شفتك مثل جنمه

وملا التفت قلبي

فجاأه انطفى نورك..!!

نور  لنا  بالن�شبة  انطفاأ؟  الذي  هو  بال�شبط  نوٍر  اي 

ال�شاعر  لقلب  بالن�شبة  اما  انطفاأ  الذي  هو  ال�شاعر 

فنورنا نحن هو الذي انطفاأ!

التي  الق�شائد  تلك امل�شمرة دومًا يف  اذن  من هي 

تكن  مل  رمبا  اجلها،  من  ب�شدة  يحرتق  القلب  كان 

احلياة  األي�شت  املع�شوقة،  احلبيبة،  تكن  مل  ام��راأة، 

التي  اجلارحة  احلبيبة  تلك  فيها،  متنكرة  باأكملها 

بلغ تطرف ال�شاعر وادمان �شداقة جراحها اىل حد 

متييز جراح حبها، اىل درجة معرفة اجلروح الوفية 

من اجلروح اخلائنة:

اغلى  �شميتها  غيابك  من  جتي  اللي  اجلروح  بع�س 

اجلروح الوفية

احلب عامل ال�شاعر، يجد فيه وقود تاأججه امل�شتمر، 

حقيقيني  ا�شخا�س  يف  املعاين  كل  له  يج�شد  احلب 

من حلم ودم، وق�شائد ال�شاعر هي النار التي ت�شتعل:

موجة  مع  وادخلي  للطريق/  ال�شوالف  باب  افتحي 

احلريق/  اأجل  من  �شي موجود  كل  بدمي/  البحر- 

ح�شني امل�شتاق وغواية فمي..!!

ال�شاعر  يلخ�س  �شعرية،  ميزة  هي  خاطفة،  ب�رشبة 

ذلك  يف  مبا  احلريق،  اجل  من  كله  الوجود  غر�س 

اح�شان الع�شق واال�شتياق، انه احلريق الذي يحول 

احلب اىل وقود من اجل ا�شتعاله العظيم الذي ي�شتبد 

نف�شها  هي  ن��اره  حياته،  حريقه  ويف  يحرقه  به، 

وجوده، هكذا فاإن احلب املوؤمل هو احلب االن�شب لهذا 

احلريق، املفقود هو النوع املطلوب لهذا اال�شتعال، 

يتجاهل،  الذي  العهود،  خان  الذي  القا�شي،  احلب 

االأمل  وا�شتفزاز  اجلرح  على  ال�شغط  ال�شاعر  يتعمد 

تلو  ومرة  جمددا  ويعيد  الغرمي  يتذكر  هكذا  عامداً، 

مرة بتنويعات خمتلفة م�شهد اخليانة، م�شهد احلبيبة 

التي هربت مع ال�شاحب اخلائن:

كل حٍب له زمن/ كل غلطه ْلها ثمن/ ب�س اأنا عندي 

هو  ْل�شاحبي؟  مل��ن؟/  رحتي  ملن  اإنتي  ���ش��وؤال/ 

�شاحبي؟!/ ما غدا هو �شاحبي اإال ع�شانك../ واآنا 

اأمتنى مثل ما خانني/ يكون خانك!!

الذي  اخلائن،  الكذاب  احل��ب  ذل��ك  اىل  العودة  تتم 

يجعله احلرمان مفقوداً ويجعله التذكر موجوداً، من 

اجل تاأجيج نار الذات به، حتى مع املعرفة التامة 

 الدموع:
ّ
باأنه خائن مت�شاحي

ة قلب كلمة هاربه/ مع كل نب�شة حب 
ّ

يف كل غ�ش

الكاذبه/  الدموع  من  عليك  خايف  و�شهر/  ميعاد 

�شالت متا�شيحك وال جّف النهر..

احلب الذي تعرت�شه العوائق يغدو يف اعماق ال�شاعر 

املعاد  احل��ب  ه��و  وامل��ط��ل��وب،  املفقود  احل��ب  ه��و 

الع�شاق  طرق  االآالم  دروب  تقطع  اأن  بد  ال  تكراره، 

جمرد  “احبك”  كلمة  األي�شت  الدعوى،  متتحن  كي 

دعوى حتتاج اىل دليل، واأين يكمن ذلك الدليل اذن 

اال يف االمتحانات العنيفة وال�شديدة، هو حب مثقل 

بالعوائق دومًا وفيه تغدو حتى �شدفة روؤية احلبيب  

ملزمة االقرتان بجدران اخلجل: 

من خلف ا�شوار اخلجل طارت لك عيوين حمام..

وغري م�شموح لهذا احلب ان ينطفئ، بل يجب ان يظل 

وا�شحًا غري خاٍف وعلى الدوام متقداً:
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وينك حبيبي خمتفي ال جنمه ا�شوفك بها/ ال جات 

ها
ّ
نارك تنطفي ب�شلوع �شدري ا�شب

واحلياة  الدنيا  وهي  حياة،  ن�شميه  ما  ا�شتعال  هي 

نف�شها ما نظنها احلبيبة واحلبيب، اذن هاتي ايتها 

تلك  العني  غم�شة  يف  لديك،  ما  كل  احلبيبة  االيام 

التي ن�شميها العمر:

هاتي يا االيام هاتي/ دام لك قلٍب حجر/ كل �شي 

حلو بحياتي/ انتهى بلمح الب�رش.

اجلراح  عامل  يف  ال�شاعر،  ي�شتعل  احلياة  �رشام  يف 

العميقة للحب اجلارح القا�شي، يحرتق بني الهموم 

الهائلة التي حتولُه اىل حطب م�شتعل: 

وانا  همومي/  تاكلني  احلطب  النار  تاكل  ما  مثل 

كلما بغيت اطفي همومي ا�شتعل اكرث..

حتى حماوالت التخل�س من الهموم تكون �شببًا يف 

اتقاد  ال�شاعر،  حياة  اال�شتعال  اال�شتعال،  من  مزيد 

والنيزك  ال�شهاب  حياة  اإال  لي�س  واال�شتعال  النجم، 

اخلاطف ذاك.

احلريق:

اال�شياء  ب��ني  التمييز   ميكن  ال  ال��ن��ار  ح��ي��اة  يف 

يف  �شيء،  كل  يتعادل  احلريق  يف  وان��ا،  واالآخرين 

اال�شتعال تتحول انا ال�شاعر اىل احلبيبة التي راآها 

البحر:

البحر �شافك/ تلعثم موجه الهادر/ وا�شبح ينادي 

انا..  انتي  ان��ا/  انتي  الليله  بنتي/  اذا  م��ّده  اجل��زر 

انتي!!

ب�رشعة  نف�شها،  احلياة  هي  لكنها  م�شتعلة،  النار 

هو  والعمر  خاطف،   
ٌ
وقت واالزمنة  اال�شياء  ت�شتعل 

ز حقًا ان كان هو 
ّ
درب احلريق، من ي�شتطيع ان ميي

هو نف�شه:

هذا انا واال انا هذا/ وال انا واحد وي�شبهني؟!!

من ي�شتطيع يف احلريق ان يعرف ملاذا كان يحرتق 

وما كان �شبب احلريق، او ملاذا يكتب:

 
ٌ
ارادي ال  فعٌل  فالكتابة  اكتب؟  ملاذا  اعلم  ال  “حقًا 

كالتنف�س والتفكري واحلب واالأمل”
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و�شعري  اأنا  املجهول  نك�شف  نحاول  و�شعري  “اأنا 
ع رقعة املجهول”

ّ
نو�ش

كالنار التي حترق وت�شيء يف نف�س الوقت، ا�شتعال 

هو نف�شُه عني اال�شاءة؛ وال�شاعر يدرك حجم احلريق 

الغ�شنني  مع  �شيبقى  انه  ويعلم  واال�شتعال  والنار 

اللذين �شيبقيان من احلريق، وقد ال يكون الغ�شنان 

اإال �شطري البيت ال�شعري:

مثل  ما  اح��د/  ه 
ّ
م��ر بعد  ما  طريق  خطواتك  اه��دي 

منك  ترك  و�س  بلد/  �شعرك  مثل  وال  رفيق  �شمتك 

احلريق اال غ�شنني وحمد؟!

طوال  يحرتقون  الأنهم  مبكرين  ال�شعراء  يرحل  اذن 

با�شتمرار،  يوؤججونها  وهم  ت�شكنهم  النار  الوقت، 

روح  م��ن  ت�شتهلكه  مب��ا  مبالني  غ��ري  ي�رشمونها 

حياتهم واج�شادهم وغاز تنف�شهم الثمني، ي�شحون 

بكل �شيء من اجل تلك العالمة ال�شعرية وذلك الفن 

بعدهم،  من  االأبدية  كخبز  النا�س  يتقا�شمه  ال��ذي 

وبذلك اال�شتعال امل�شتمر، ال�رشيع، املتالحق، تكون 

كينونتهم، واقعهم وا�شتغالهم، تكون لهم تلك القدرة 

الكالمية  والقوة  امل�شيبة،  اخلاطفة  ال�رشبة  على 

املده�شة ب�شحريتها وفنها.

عمر  ت�شتهلك  ما  هي  تلك  واال�شتعال  احلريق  حياة 

انها  ذلك  اخلاطف،  كال�شهاب  مير  ال��ذي  ال�شاعر، 

اليدوية،  االعمال  الكد املجهد يف  لي�شت من �شنف 

ب والتعب املتخلف من االأعمال 
َ

او اال�شفار، او الن�ش

ال�شاعر  الأن  النا�س،  حلياة  اليومية  امليكانيكية 

ويلقي  الغيب  من  نا�شية  ان ميتلك  يريد  با�شتعاله 

نظرة بعيدة من �رشفة الزمن، ثم يريد ان ميتلك تلك 

التب�رش  على  القادرة  املتقدة،  الروحية  احل�شا�شية 

مب�شائر االأ�شياء، وكل تلك الرغبات املت�شارعة يف 

نف�س ال�شاعر ت�شتهلك وقته وعمره، وهو منذور اأبداً 

لالتقاد املتلهب كما للرحيل ال�رشيع.

احلد�س والوداع والتب�رش باملوت:

الروح  الذي ت�رشبه  الوداع  الروحي هو ذلك  الوداع 

الت�رشفات  يف  يظهر  رحيلها،  قبل  احل��ي��اة  اىل 

االخرية التي ال تفهم يف حلظتها وال تاأخذ معناها 

الكامل اال بعد الوفاة، هناك حتت تاأثري حدث الفقد 

علينا ان نعيد قراءة تلك االحداث االأخرية والكلمات 

القليلة يف حياة الراحل ب�شوء الفقد فيظهر معناها 

وا�شحًا وجليًا.

الروح  باأن  �شعره  يف  موؤمنًا  اخلرو�شي  حمد  كان 

ت�شعر مبوتها، ففي رثائه منذ اعوام خلت البن عمه 

وهو  �شيارة  ده�شته  ال��ذي  ال�شغري  ال�شبي  م��ازن 

خارج من احلديقة يقول:

وتراب  وطن  له  والب�س  متهيي  كان  “و”مازن” 
اكيد انه درى باملوت واخفى داخله ذا ال�رش”

اما موته هو ال�شاعر فكان ي�شتف�رش منذ مدة طويلة 

العام  يف  �شبتمرب  من  التا�شع  منذ  موته!  بعد  عن 

املا�شي كان يكتب:

كل يوم وانا افك قيد وابني على نف�شي جدار/ للنا�س 

من جرحي الق�شيد ويل من النا�س احل�شار!!/ قريب 

يا موتي البعيد؟ وال مثل كذب النهار؟!

والنهار ال يكذب وكذلك املوت اذن مل يكذب املوعد، 

واعماق  اعماقه  ي�شكن  املوت  يف  التفكري  كان  لقد 

قبل  يوليو   ٢٢ يف  يكتب  ال�شاعر  كان  لذلك  �شعره، 

ا�شبوعني فقط من وفاته على ح�شابه يف تويرت:

هذا  كل  خدعة،  احلياة  ان  نكت�شف  موت  كل  “مع 
التفكري بال جدوى” 

متامًا  تاأهب  قد  ال�شاعر  ك��ان  املوعد  اق��رتاب  مع 

نحو  ثابتة  بخطوة  مت�شي  روح��ه  وب��داأت  للموت، 

هدفها، حتى و�شيته الأحبابه كان قد اجنزها �شعريًا 

منذ مدة وبال�شبط منذ عام كامل يف مايو ٢٠١٤:

فارقت  ال  احباب  �شوى  حياتي  من  �شٍي  اري��د  ما 

روحي ج�شدها ي�شيقون

مع اقرتاب املوعد كان ال�شاعر قد بداأ يربم من العمر 

التي ي�شفها بانها  الذي مل يعد له قيمة، واالأحالم 

تتحول اىل �شمٍك مملح حمفوظ:

نزوى العدد 84 - اكتوبر 2015

298



العمر  ذا  �شٍي  عاد  ما  ايامي  و�شابت  الطريق  طال 

ي�شوى/ موٍج يذر امللح باحالمي وقلب بال اي ار�س 

او ماأوى

التي  اوروب��ا  رحلة  االخ��رية،  رحلته  اق��رتاب  وم��ع 

كان  امل��وت،  لرحلة  احلقيقي  احللم  غ��الف  كانت 

ال�رشاع  كتاب  تويرت  على  ح�شابه  يف  ي�شتعر�س 

على �شيادة اوروبا الآلن تايلور، ي�شاعد املوت على 

التنكر، كان يقراأ تاريخ حروب البقعة التي �شيموت 

فيها بالنوبة القلبية، وكرر �شكره للكاتب اآلن تايلور 

كتابه،  من  ا�شتقاها  التي  املهمة  املعلومات  على 

اأمل يكن يعرف  كانت القراءة ا�شتعداداً منه لرحلته، 

ان داخل الرحلة رحلة اخرى خمباأة؟

تطلب  التي  اال�شوات  كل  جيداً  ي�شمع  ال�شاعر  كان 

منه البقاء لكن كانت رغبة ال�شفر اقوى، هكذا كان 

يكتب يف مار�س:

الرتاب، اللي زرعنا، ال�شجر، حتى املقابر/ الدروب، 

�شوت  يف  كلهم  اخواننا/  البحر،  حارتنا،  بيوت 

را�شه  يهز  وامل��ط��ار  ت��غ��ادر/  ال  ت��غ��ادر،  ال  واح���د: 

وي�شتفز ا�شواقنا.

انُه  البقاء،  امنيات  كل  من  اقوى  كان  ال�شفر  �شوق 

به  يحلم  ك��ان  ال��ذي  ال�شفر  ان��ه  ال�رشمدي،  ال�شفر 

ال�شاعر منذ زمن، يف ٣ نوفمرب ٢٠١٤ كان يكتب:

من زمان وخاطري ارحل بعيد وال اأعود 

تياجي للرحيل 
ْ

يا اح

يا حنيني للحدود

رغبته  عن  يعرب  مو�شع  من  اك��رث  يف  �شعره  ك��ان 

العميقة يف الغياب يف العودة لذلك الرتاب والرمل، 

يف التحلل:

كربياء  عجني/  قب�شة  اجل�شد  وطني  م��اٍي  اجل�شد 

يبل  مطرك  لو  اإل��ه��ي/  يا  اإلهي  يا  ح��ل/ 
َ
و ان�شان 

روحي/ واتال�شى واتال�شى واتال�شى رمل

ب�شيغة  يكتب  بداأ  يناير  من  والع�رشين  ال�شابع  يف 

التاأهب للموت، متمثاًل اأرواح �شجر عارية من الورق:

يف  ينبت  ال�شهر  ليت  ع��اري  �شجر  اأن��ا  ال��ورق  طاح 

واخرجت  ازراري  املوت  الجل  فّكيت  نور/  عيوين 

روحي وخاطري مك�شور!!

اأنا  اأنا،  هي  ال�شجرة  لكن  ال�شجرة  عن  الكالم  كان 

جالء  بكل  وتنطق  ال�شجرة  روح  يف  حتّل  ال�شاعر 

يف انتظار املوت الذي باتت تعرف قدومه، وتعلنه 

بكل و�شوح، لكن من اين للعقل ان يدرك ما تقوله 

الروح؟! وحده القلب يعرف ووحده الالوعي يدرك.

لكن  عن  ي�شاأل  ك��ان  يناير  من  ع�رش  ال�شابع  يف 

ب�شيغة النفي، والعمر �شحابة دخان، موؤكداً انه هو 

املوت الذي ينام يف ال�رش�شف والفرا�س:

حاولت املي ذا اجل�شد يف ذا الكيان واحدد اهدايف 

من  �شحب  والعمر  غايتي  و�س  موقفي/  طموحي 

دخان واملوت كل ليله ينام ب�رش�شفي.

ويف  ٩ فرباير كان كاأمنا يوؤكد على املوت: “املوت 

م�شاألة وقت”

املوت،  بعد  ما  يف  حتى  نف�شه  راأى  ال�شاعر  ان  بل 

األقى نظرة على ا�شعاره من العامل االآخر:

متعلٍق ف ال�شما �شفت النجوم قبور/ والنا�س غيمة 

ظما وال�شعر هذا نور!!

عليها  يقدر  ال  بعده،  ملا  امل��وت  قبل  ما  من  روؤي��ة 

غري ال�شاعر، هو الذي كان يتنباأ باأن ميالده اجلديد 

كامن يف رحم موته، يف ت�شبيحه على بالده:

�شباح اخلري يا بالدي �شباح الغيم والوادي/ �شعيد 

اكرث من االول وموتي فيك ميالدي!!

ن�رش  اغ�شط�س  من  اخلام�س  بتاريخ  االخري  املل�شق 

هذه  فيه  يلقي  فيديو  االن�شتجرامي  ح�شابه  على 

االبيات على �شفاف جدول:

احتاج لك خد وعيون وغ�شن وا�شقر هاف

مثل ذيك الرمو�س اللي قراها اول اطماعي

واقول احتاج لك مثل الوطن ال بلت االكتاف

ال �شار ال�شحاب احمر و�شار الريح م�رشاعي

لكن اية حبيبة تلك التي يحتاجها ال�شاعر، هل ميكن 
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ان ن�شدق االآن بعد كل هذا انها هي نف�شها احلبيبة 

املراأة او اأنها احلبيبة احلياة، ام اننا نرى هنا روح 

حبيبة اأخرى جديدة هي مثل الوطن وال�شحاب احمر 

وال�رشاع هو الريح نف�شها، اال نرى هنا م�شهد الرحلة 

اخلتامية، واأن هذه احلبيبة هي الرحلة االأبدية؟

قبلها كان ين�رش ق�شائد عن طول الطريق واالحالم 

امللتب�شة،  احلبيبة  عن  للحب،  احلنني  عن  ال�شائبة، 

عالمة  وتلك  بالعمل،  غنية  كانت  الق�شرية  حياته 

اخرى اكيدة من الروح، هكذا كانت �شهادته ال�شعرية 

عن حياته وا�شحة: 

ت حياتي دون ما اأدري بها
ّ
مر

حتى الق�شايد يف احلزن تت�شابه

ما�شك جنوم الليله واأرمي بها

جنوم ليل البارحه الكّذابه..!!

كما  يتنباأ  يحلم  يكتب  كان   ٢٠١٥ مار�س   ١٦ يف 

ا�شت�رشاف  عن  كما  مقبلة،  غام�شة  حادثة  عن  لو 

م�شتقبلي، م�شهد �شغري مر مرور ال�شور ال�شعرية ومل 

يكن احد يدري ان ذلك امل�شهد مل يكن اال ال�شيناريو 

النوبة  من  احلرجة  اللحظة  لتلك  القادم  احلقيقي 

القلبية ليلة وداعه:

اذكر كان من خلفي يناديني قلب خواف

امل مي�شك طرف ثوبي و�شوٍت يطلب ارجاعي

 ما ين�شاف
ّ
واذكر كان مي�شكني ظالم و�شي

انا كنت اح�شبه انتي واثرها ليلة وداعي!

ويعذب،  ويرق  ي�شفو  �شعره  كان  الوقت  مرور  مع 

وباملقارنه بني ال�شعر املن�شور على مدونته وال�شعر 

يف  االنرتنت  على  ح�شاباته  يف  املن�شور  االأخ��ري 

نالحظ  وت��وي��رت  واالن�شتجرام  مثاًل  ب��وك  الفي�س 

ورق��ًة  وع��ذوب��ًة  وا���ش��ح��ًة  خفًة  ج��دي��دة،  خا�شية 

 مذهاًل، كان ماوؤه قد ولد، كانت 
ً
متناهيتني و�شفاء

مراحل الهدم والياأ�س واعادة البناء واالأمل قد متت، 

التجربة قد و�شلت مرحلتها االأخرية ومن مرحلتها 

االأخرية كانت تتفتق ينابيع مده�شة و�شور �شعرية 

م�شبوكة بعناية من عانى املخا�شات كلها وخا�س 

واملفازات  البحار  قطع  واجتازها  اخلطرة  االأودية 

حتى عاد اإىل بحر ال�شويق بني �شفتي �شهل الباطنة 

االأخ�رش واالأزرق والباطنة نهر.

يذهب ال�شاعر لكن اىل اأين؟! اين تذهب روح ال�شاعر، 

اأنهم  لنا  ليقولوا  اأحالمنا  يف  املوتى  يعودنا  ملاذا 

مل ميوتوا؟! قبل يوم فقط من رحيله ويف فيينا كان 

ال�شاعر ي�شري اىل اجلنة على انغام االأغنية ال�شهرية 

)ليايل االأن�س يف فيينا( كالتايل:

�شباح االأن�س يا فيينا �شالم االأر�س للجنه/ ذكرت 

عيون حمبوبي وانا ما كنت نا�شنه

هل �شاروا يف اجلنة االآن؟

امل يكن ال�شاعر نف�شه هو القائل:

ما ورا هذي احلياه اال حياه ما ت�شاوي ذي احلياة 

ف اأي �شي!!

الكتب  معار�س  يف  القراء  ويجد  �شنجد  اننا  اأ�شعر 

املطبوع،  اخلرو�شي  حمد  ديوان  القادمة  القريبة 

على  كان  الذي  ال�شعبي  ال�شعر  يف  النقدي  وكتابه 

يجرف  اأن  ي�شتطيع  ال  الن�شيان  الأن  الن�رش،  و�شك 

�شاعراً و�شل اىل تلك املرتقيات من العذوبة والرقة 

وال�شدق وال�شفافية، �شحيح اأن حياته انق�شت لكن 

حياة كلماته م�شتمرة وتبداأ االآن.

يتابع  حاملًا  عا�س  هنا  ك��ان  لكنه  ال�شاعر  يرحل 

ا�رشاب املعاين وظباء ال�شعر اجلافلة ونوقًا ا�شطورية 

احالمه،  اىل  �شافر  الكلمات،  قدمية حمملة مبنادي�س 

تابع غاياته، وحني بلغ النهاية �شقط قلبه من التعب، 

البالد،  عيون  فبكته  والفقد  البهي  الغياب  يف  ودلف 

اننا  لو  كما  ال�شخ�شية  ا�شواتنا  ونبكي  نحزن  كما 

ن�شبح بكمًا ي�شري غياب ال�شاعر معاداًل ملوت �شوتنا.

كل االأحبة يتجمعون حول زهرة الق�شائد وينابيع 

ال�شعر الباقية الأنها عالمة اخرية حتيينا بابت�شامة 

ال�شاعر.      
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نحبهم  الذين  اأن  نظّن  حينما  دوما  نخطىء  »نحن 

مع�شومون من املوت«

                                                        وا�شيني االأعرج 

 

ياذا الوطن م�شتاق لك لو قرب لو حتى �شجن

ياذا الوطن حمتاج لك لو طني لو ظلة جدار

 حمد هل كان عليك اأن متوت كي ُنحبك اأكرث، واأنت 

املحبة،  من  واأنبل  احلب  من  اأك��رب  اأن��ك  جيدا  تعلم 

واأرقُّ من كلِّ ينابيع البالد واأكرث دفئا من االأغاين. 

هل كان عليك اأن متوت يف البعيد لت�شبح الق�شيدة 

االأكرث ده�شة، متوت كطرفة بن العبد  جمروحا يف 

االأ�شدقاء،  من  خمذوال  القي�س  كاأمرىء  اأو  القفار 

اخ�رشار  يف  بك  تليق  ميتة  عن  تبحث  ُكنَت  هل 

الأن  وذل��ك  البعيدة،  الغابات  عزلة  ويف  الع�شب، 

النبالء  وال�شعاليك وال�شعراء ال ميوتون يف االأ�رشة 

البي�شاء، بل هم كذئاب الربع اخلايل و ن�شور جبال 

احلجر ميوتون يف البعيد. هل كان عليك اأْن ترتكنا 

يف الع�شب، وترجع  اأنت بالق�شيدة وحيدا؟ هل كان 

لكي  ال�شدفة  �شجرة  على  مواعيدنا  ُنعّلق  اأن  علينا 

على  الناي  �شوت  َت 
ْ
و���رش ال�شجرة   

ْ
جّفت نفرتق؟ 

اجلهات  �شمال  اإىل  اأنَت  ذهبَت  نلتق.  ومل  اأغ�شانها 

واالأ�شياء لرتحل.

 
ُ
�شاأعرب االأبدية.  وح�شتها   يف   

**
»ال�شبيخي« تنام 

 على 
ُّ
يف الزمن القادم على خط الباطنة، وعندما اأمر

الق�شرية  الرحلة  يف  لرفيقي  اأ�شري  لن  ال�شبيخي، 

بيدي جهة الي�شار على بيتك، بل �شت�شقُط دمعة  يف 

الروح  لت�شري جهة مقربة ال�شبيخي.

يف م�شقط ، ليلة جمعة كانت مواعيدنا املوؤجلة ككّل 

�شيء يف حياتنا ال�رشيعة وال�شخيفة  :

ك من الباطنة.
ّ
: تعال ن�شحك ونفرف�س ونت�شعلك ب�ش

: تعال اأنت نت�شعلك يف ال�شويق.

: مو فيها .. حتى مقهى كما العامل ما فيها.

: اأح�شن عنكم على االأقل ما عندنا �شجن يا جمرمني.

ن�شحك، ثم نوّدع بع�شنا بقهقهة �شخمة و�شافية 

تكفي الخ�رشار الربع اخلايل بالفرح.

- 1 -  

كل عام وحنا يا وطن اأغراب

 ترفع ع�شاك وتربح كفويف

 وت�شم فيني ريحة الغياب 

بوابة حتر�س جنة حرويف 

تكفى دخيلك لو تهد البالب

 اأع�شقك كرث الفقر برفويف

وحمد  القلق،  م�شانق  يف  امُلعّلقة  ال�شحكة  حمد 

الق�شيدة الذاهبة اإىل نبعها املجازي واجلمايل بدون 

املت�شخمة.  االأنا  �شحوم  وال  وزخرفها  اللغة  ترف 

حمد �رشخة االإن�شان ودمعته. حمد رائحة الباطنة 

الغياب.  ودمعة  وفقدها  وفقرها  وبحرها  ونخيلها 

تظلل  العابر  الزمن  تخوم  على  ظليلة  غافة  حمد 

فلج  حمد  جدا.  جارفة  مبحبة  والرفاق  االأ�شدقاء 
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امُلهم�س.  واإن�شاننا  وحلمنا  فقرنا  اأعماق  من  نابع 

 املتدّفقُة ال متوت وال جتف.
ُ
واالأفالج

والفرح  والدمع  والتفا�شيل  املكان  �شوت  حمد 

وال�شعلكة.

حرًة  روحك  واأطلقَت  احلدود،  يف  يديك  على  ُقب�س 

خارج احلدود البعيدة.

- 2 - 

يا حمد ال اأُريد اأن اأكتب لك مرثية فاأنت اأجمل من كل 

املراثي، وال اأُريد اأن اأتّذكر التاريخ فاأنَت اأكرث ده�شة 

املحبة  عظم  حمد  يا  جيدا  اأع��رف  الذكريات.  من 

والنبل واحلزن والقلق يف روحك.

2012 25/ يونيو/ 
العا�رشة �شباحا ) رمبا من بعدها اأو قبلها الأننا ُكّنا 

الطابق  من  املحكمة.  مبنى  الب�رشي(  الزمن  خارج 

اأن  اأرادْت فتاة  اأنزُل مع احلار�شني، وعندما  الرابع، 

لهما  فقلُت  احلار�شان،  منعها  د، 
َ
ع

ْ
امل�ش يف  تدخل 

�شاخرا:

: لي�س ما خليتوها تدخل، يا رجل اأنا �شتع�رش يوم ما 

يت ريحة امراأة.
ّ
�شم

خ�شبية  ابت�شامة  اأك��رث  اأظنها  ابت�شامة،  ابت�شما،   :

وفوالذية جامدة راأيتها يف حياتي.

على  حمد  وج��ه  ك��ان   ، املحكمة  ب��اب  مدخل  على 

القا�شي  على  اأنا  دخلُت  حار�شان،  وخلفه  احلائط، 

اأنت بعدي. يف طريق عودتنا من املحكمة  ودخلَت 

ج 
ّ

يف اخلوير اإىل ال�شجن )يف البا�س ال�شغري امُلدج

باحلرا�س واخلوف واالأحالم( حتدثنا يف الطريق عن 

حلظات االعتقال.

بال�شحك  ال��وق��ت  ن��ح��رُث  ُك��ّن��ا  ال�شجن  عنرب  يف 

والق�ش�س واالأحالم والقلق. يف الليلة االأوىل حتدثنا 

كثريا للفجر ) كّنا ننام بالقرب من النافذة(. تكلمنا 

وال�شعر  والطفولة  واهلل  واحلرية  والعباد  البالد  عن 

من  جيدا  اأتذكر  كثرية.  واأ�شياء  والتاريخ  والكتابة 

حديثنا قلقك الوجودي يف االأ�شياء وامل�شّلمات.

كنَت جتفف اخلبز، لتاأكله يف اليوم الثاين، وعندما 

�شاألتك ملاذا تاأكل اخلبز جافا قلَت يل :

 بالفقراء. اخلبز اجلاف طعام الفقراء.
ُّ

� لكي اأح�س

الق�شيدة  وكنت  وامل��رح  ال�شحكة  كنت  اأ�شبوعان 

نا كثريا. اأ�شبوعان 
ّ
واملعنى. م�شينا يف ال�شاحة وغني

ق�شائدك،  كثريا  ردّدَت  عّنا،  تخفف  حمد  يا  واأنت 

امل�شاء  يف  حمد.  حممود  وعن  مع/  كثريا  �شحكنا 

ويف ال�شاحة كنَت ُتغني كثريا.

�شجرنا  كّلما  اأك��رث.  �شحكنا  وبتايا  الفنزايز  عن 

�رشخنا بتاااااااااااااايا.
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يف  ومتفردة  خا�شة  حالة  اخلرو�شي  حمد  ّثل 
ُ

مي

مان، لي�س فقط على �شعيد 
ُ
جتربة ال�شعر ال�شعبي يف ع

اخلا�شة  ومدر�شته  وتراكيبها،  و�شورها  الق�شيدة 

يف الكتابة، ولونه التعبريي الب�شيط والعميق يف اآٍن 

واحلياتي  ال�شيا�شي  املوقف  �شعيد  على  بل  واحد. 

والفني واجلمايل. موقفه من الوجود واحلياة.

ر 
ّ
وطو عليه  وحافظ  حمد  نه 

ّ
كو الذي  املوقف  وهذا 

اأ�شاليبه ودفع ثمنه. مل يتّلون حمد يف مواقفه، ومل 

بل حمل  املنا�شبات،  ب�شعره ومل ميتدح يف  ي�شتجِد 

حارات  يف  الفقر  عن  نب�س  وطينها،  الق�شيدة  دم 

ربكة  ويف  االأ�شئلة  قلق  ويف  م�شقط  وليل  الباطنة 

التاريخ والذاكرة.

دّثر ق�شيدته وعّطرها ب� »ال« . ال اجلارحة والعارية 

وطمع  ل�شهوة  الكثريون  انبطح  زمن  يف  والنادرة 

وزيف » نعم«.

احلزن  ومب��اء  الفقر  بطني  املعجونة  حمد  ق�شائد 

ة، ق�شائد تذهب اإىل الده�شة 
ّ
امُلتدفق من روحه احلر

والفرح واحلزن واملوت بقلق ال�شاعر.

وعندما كّنا من�شي يف حارات ال�شويق قلت يل:

الفقر  �شوف  وامل���دح،  ال��غ��زل  ع��ن  اأك��ت��ب  ي��ري��دوين 

والبوؤ�س.ما اأقدر انف�شل عن طيني.
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ال�شويق  �شوق  ال�شمك يف  ببائع  فعلَت  ماذا  يا حمد 
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ال�شبيخي  مقربة  يف  وينتحب  يبكي  جعلته  حتى 

روح  بهما  َت 
ْ
اأ���رش اإن�شانيني  وعمق  وّد  اأي  هكذا؟ 

هذا الرجل الب�شيط. ماذا فعلَت بقلب هذا الرجل كي 

جتعله يذرف كله هذه الدموع؟.

يا حمد كل ب�شطاء ال�شويق يبكونك االآن. لي�س الأنك 

�شاعر، بل الأنك ابنهم الذي نقلت همومهم ودمعهم  

بعيدة  ب��الدا  اختار  ال��ذي  قلبك  وقلبك.  بق�شائدك 

انتهت �رشيعا.  الرحلة  اإن  ليتوقف. وليقول لك ولنا 

وكنَت حتمل يف داخلك بركانا من االأ�شئلة.
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هل يقتل احلزُن ال�شعراء؟

يا  هكذا  اأرواحهم،  يف  �رشيعا  يتغلغُل  يقتلهم،  نعم 

ا�شتوطن  النبيل  العميق  احلزن  احل��زن.  قتلك  حمد 

معظم  به   
ْ
طفحت الذي  احلزن  باكرا.  وعينيك  قلبك 

ق�شائدك وفا�شت به عيناك، كان ينتظرك هناك يف 

البعيد، خلف احلدود.

ماذا  ال�شاعر؟  بك  فعل  ماذا  احلزن،  اأيها  اأق�شاك  ما 

فعلت يا »تبغ احلزن« ب�شاعرك؟

حمد املجنون بالفرح، والليل وال�شعلكة واالأ�شدقاء.

كنَت تقول : على ال�شاعر اأن يكون جمنونا مع الُلغة. 

والغياب  احلياة  مع  املجنون  اأنت  حمد  يا  و�رشَت 

والق�شيدة.

لتعرب  �شوي�رشا،  وبحريات  وغابات  اأ�شجار  لتظللك 

روحك اإىل زرقة ال�شماء، و�رشفة اخللود.
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الراحلني  القلب مع  يا حمد هنا يف �شفاف  �شتظل 

و�شيظل  دائ��م��ا.  احلا�رشين  وم��ع  الغائبني  وم��ع 

قربك هناك يف مقربة ال�شبيخي ) املقربة املحاطة 

بغابتي نخيل(، و�شتنبُت على قربك غافة خ�رشاء، 

و�شرتتفع عاليا يف �شماء ال�شويق، و�شنعرب نحن على 

و�شتظل  الغياب،  اإىل  مهاجرة  كطيور  الغافة  هذه 

غافتك �شادقة ودافئة، و�شت�شقط دموعنا من غافتك  

يف الليل لتنبت ق�شائد ت�شبهك يا حمد ت�شبهك جدا. 

كل هذا االأمل يا حمد، كل هذا احُللم يا حمد، كل هذا 

الدمع يا حمد، واأنت مل تذهب اأبعد من احلدود، اأنت 

ال�شدق،  حدود  الكالم،  حدود  واقفا.  احل��دود  على 

حدود  ال�شادقة،  الق�شيدة  حدود  االإن�شان،  حدود 

الذاكرة  ماين احلامل بلقمة عي�س، حدود 
ُ
الع االإن�شان 

احلدود  اأنت يف  الطويل،  الليل  والذكرى، حدود هذا 

منك  لن�شمع  تكفنا   واحدة،  خطوة  لرتجع  حمد،  يا 

ق�شيدتك االأخرية، ثم نغيب خلف احلدود معا.
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من زمان وخاطري اأرحل بعيد وال اأعود

يا احتياجي للرحيل

 يا حنيني للحدود..

** الصبيخي هي إحدى ُقرى والية السويق، وهي موطن 
الشاعر.
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