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 ت�صـــدر عــن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

N I Z W A
ف�صلية ثقافية

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

من�صقة التحـرير

هدى حمد

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

العــدد اخلام�س والثمانـ�ن
يناير 2016 م - ربيع الثاين 1437 هـ 

 عن�ان املرا�صلة: 

 �ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117 

 الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

 هاتف: 24601608 ) 00968( 

 فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om

االأ�صـــعار: 

�سلطنة ُعمان ريال واحـد - االإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 رياال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت 

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــاال - االأردن  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
م�ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا 

1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 رياال - اململكة املتحدة جنيهان - امريكا 3 دوالرات - 
فرن�سا وايطــــاليـا 4 يورر.

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

للأفراد: 5 رياالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10 رياالت عمانية- تراجع ق�سيمة اال�سرتاك. 

وميكن للراغبني يف اال�سرتاك خماطبة اإدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر واالعلن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 

أخرى للن�رش  أية جهة � إىل � �ملو�د �ملر�سلة للمجلة ال تر�سل �

أ�سحــابهـا آ�سـفـــيـن - �لتعـــامــل مــع � إال �سنـــوقـف - � و�

)على �أال تزيد �لدر��سات عن ع�رش �سفحات و�ملتابعات عن �أربع �سفحات فقط(

- يف حالة �القتبا�س من �ملجلة ، يرجى �ال�سارة �ىل �مل�سدر - 



^ تر�سل املقاالت با�سم رئيـ�س التحريــر.. واأن ال تك�ن قد ن�رضت ورقيًا اأو اإلكرتونيًا ^  املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^ ^ املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^ ^ تر�سل املقاالت با�سم رئيـ�س التحريــر.. 

004/  افتتاحية:
ـ املراأة التي يرجتف يف قـلبهــا الغــــزال: �سيف الرحبي

010/  امللــــــــف:
ـ مار�سيل خليفة ..

 من الطاوالت والطناجر اإىل »اأوبرات« العامل: اأعدت امللف واحلوار: 

اأمكنة   - دروي�ش  حممود  يغني:   ال�سارع  �سار  معه   - حمد  هدى 

 الظرُف 
ُ
ة االألف ي�ساء

ّ
امللتقي.. اأزمنة الن�ش: عبد االإله بلقزيز -  للمر

 عنه: جورج مهنا - وعود من عا�سفة: عبداهلل خمي�ش - 
َ
اأكُتب اأن 

مـــان: �سيف الرحبي 
ُ
مار�سيل خليفة علـى بحــر ع

كفعل  واملو�سيقى  الق�سيدة  مع  »اأنا  )حوار(:  خليفة  مار�سيل  ـ 

م�ساغبة.. ع�سيانًا وجوديًا ونزعة لالإفالت من القطيع«. 

052/  درا�صـــــــــات:
عبدال�سالم  ترجمة  بالن�سو:  موري�ش  عن  يكتب  ليفينا�ش  اإمانويل  ـ 

الطويل - ان�ساق التمف�سل ق�سيدة »ان�سودة املطر« لل�سياب امنوذجا: 

اإيزابيل  التلّقي:  وجمالية  ياو�ش  روبريت  هان�ش   - ثامر   فا�سل 

كالينوف�سكي ترجمة وتقدمي  : �سعيد بن الهاين - ال�سعر بني ال�ّسكل 

الوجيز واملعنى  املتعّدد: ر�سى  عبد اهلل عليبي - االأ�سوات الروائية 

الن�سبية  دمى   - ال�سليمية  حربا�ش  بنت  منى  مان: 
ُ
ع فـــي  اجلديدة 

وحرب الطواحني: زكريا بن خليفة املحرمي.

138/  حـــــ�ارات:
ال�ساعرة �سنية �سالح: كتابة وحوار:  ال�سماء االفرتا�سي مع  ـ بريد 

اأ�سعد اجلبوري 

- �سرية كافكا يف  50 �سوؤال وجواب  ترجمة: اإبراهيم وطفي.

156/  م�صــــــرح:
ـ  اأربعون عاما على غياب �سو�سو: عبيدو با�سا

166/  �صــــينما:
األك�سندر باين ترجمة: مها  اإخراج  ـ فلم »نربا�سكا« روبرت نيل�سون 

لطفي. 

املحتويــات



^ تر�سل املقاالت با�سم رئيـ�س التحريــر.. واأن ال تك�ن قد ن�رضت ورقيًا اأو اإلكرتونيًا ^  املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^ ^ املقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، واملجلة لي�ست بال�رضورة م�س�ؤولة عما يرد بها من اآراء ^ ^ تر�سل املقاالت با�سم رئيـ�س التحريــر.. 

190/  �صعـــــر:
النجار  وترجمة: خالد  تقدمي  �سعرها:  من  عدنان خمتارات  اإيتل  ـ 

ال�سعر االإجنليزي حول العرب واجلزيرة  - بالد ال�سم�ش ق�سائد من 

العربية: ترجمة: هالل احلجري - ما عدُت اأعرف االأر�َش مــن كـــرثة 

الرحمن جميد  عبد  بيل«: 
ُ

»ج ن�سيد   - �سعث  ن�رص جميل  الق�ســائـد: 

روؤيا   - برقاوي  اأحمد  البا�سك:  تالل  على  من  ق�سائد   - الربيعي 

حــياة  من  م�ساهــد   - ال�سناين  حممد  اأخرى:  ون�سو�ش  الفار�ش 

 فجـرا: عماد الدين مو�سى 
َ

رجــــٍل بـــار: جرج�ش �سكري - الوقُت لي�ش

 
ُ
: عبداحلميدالقائد - �سحابة ت�سبح

ْ
- حكايُة �سحابٍة يف �سماِء ال�سماء

حميد  واحد:  �رصير  على  ن�سان   - الطويبي  عا�سور  البحر...:  فـي 

االأمل:ِ   مبياِه  مغت�سال   - اخلنجري  اإ�سحاق  امل�رصدون:    - ال�سامي 

ار: فاطمة علي الكعبية - احلج 
ّ
 للنــ

ٌ
اأَْخــر ها�سم ال�سام�سي - وجــُه 

االأول:  ال�سلفادور  �ساعر  دالتون  روكي   - �سفيق  ها�سم  ال�سا:  اىل 

ترجمة: خالد الري�سوين - حتى ي�سوّد النهار: طالب املعمري

252/  ن�صـــ��س:
يـــــّد: ليلى البلو�سي - الرق�ش على اخلراب: حممد ال�سقاف -   ـ 

التعا�سة: يو�سف نبيل - اأع�سا�ش الع�سافري : فكري داود - امل�ّساء: 

الدين - حكاية  عز  !: عمران  عيييييب...  اأ�سعد م�سطفى -  بيان 

كري�ستيان  ن�سان:   - نوري  رباح  واالأر�سفة:  والبحار  االأراجيح 

بوبان:  ترجمة: لينا بدر. 

274/  متابعـــات وروؤى:
ـ جواد علي، موؤرخ العرب املو�سوعي: حممد حممود الب�سـتاوي - عبد 

املنعم رم�سان، ال�سعر ظل احللم: ر�سا عطية - »ع�سبة الوهم« لعلي 

جعفر العالق: حممد الغزي -  رواية »ليلة الري�ش االأخرية« ليا�سمينة 

خ�رصا: اإكرام عبدي- �سرية املوت فـي »بطاقة ل�سخ�سني« لعبا�ش 

بي�سون: حممد برزوق.

296/  مــحــــــــــــ�ر:
اأنا واملكان: هيفاء بيطار - منذر م�رصي، امل�سغول باملكان  ـ 

والق�سيدة: فاتن حمودي. 
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النبيذ  هذا  غري  ي( 
ّ
)التاو ال�شاعر  يريد  ماذا 

 
رْ

الن�س عني  مرة 
ُ

ح بني  الأف��ق  يف  امل�شفوح 

جيتار  م��ن  يت�شامى  مي��ام  و���ش��دو  املتحفز 

دة يف الطريق؟
ّ
م�س

ماذا تريد ال�شحراء من �شّكانها وقد اأ�شناهم 

العط�ُش والطريق.. ماذا يريد العلماء من �ُشهٍب 

تائهة يف �شماٍء ل مرئية؟

\ T \

ات .. الطفل 
ّ
يا لهذا النتظار اأمام غرفة العملي

معتمًا  جمهوًل  ينتظر  اح 
ّ
اجل��ر مب�شع  حتت 

وكئيبًا.

على  جاثمة  ده���ور  وك��اأن��ه��ا  تعرب  ال��ث��واين 

بها  يلعب  موجًة  املرجتف   ، والأم  الأب  قلب 

اإع�شار..

املمر�شات يعربن ، الأطباء يعربون ببيا�شهم 

الذي ت�شتعريه اجلدران ، والكوابي�ش.

 اأن يتذكر طفولًة جرفها الطاعوُن 
ُ

يحاول الأب

كل  يطاق.  ل  جحيم  اإىل  به  قاذفًة  فتنفجر 

مدار  يف  تت�شظى  وال��روح  ثقياًل،  يعرب  �شيء 

ا�شتغاثٍة،  ك�سخة  ال�شاجية  البي�شاء  القاعة 

 الآفاق املظلمة وامل�شت�شفيات.
ّ
ويف مهب

\ T \

الريح �شقيقة اخلرائب، تعوي كالنائحة الثكلى 

يف البيوت املهجورة، وقد مّزقتها اإربًا جلبُة 

ُع الفراق. الذكرى، و�شدرْ

\ T \

الأوائ��ل  وامل�شلحون  الفال�شفُة،  ال�شعراء، 

حلموا بتنوير العامل، قيادته اإىل اخلري، العدالة 

ميالد  على  با�شقني  رحلوا  ثم  واجل��م��ال... 

مبرح  يبنون  الأطفال  كما  قاطبة،  الكائنات 

وينتهون  احلاملة،  ة 
ّ
اخليالي عواملهم  وروية 

بتحطيمها وركلها بالأيادي والأقدام..

\ T \

املديح  كذلك  يغري،  املدينة   
ُ
هجاء يعدرْ  مل 

والحتقار.

حتّدق يف ال�شجرة املزهرة على قارعة الطريق 

الأجرد..

من اأغ�شانها تتطاير اأطياُف اأحبٍة غابرين..

اجلراح،   
َ

فردو�ش للبهاِء  تركوا  الذين  اأولئك 

ولل�شجر املتمايل يف ف�شائه، بحرية يفتقدها 

احل��اين،  الأب��د  م��ذاَق  يقينًا،  العبودية   
ُ
ب�س

�شاق  ح��ني  باب  وال�شَ ال��روؤي��ا  م��ع  ت��وح��دوا 

الأطفال قطيع الفرا�شات نحو البحر..

املراأة التي يرجتف

فـــــي قـلبهــا الغــــزال



ل الغنى ول الفاقة �شغلترْهم عن براري الروح..

اأح�شنٌة ت�شهل راك�شًة، على ظهورها مرياُث 

النجوم ال�شاهرة.

\ T \

 بنات اآوى، لي�ش نذير موت وفجيعة كما 
ُ
عواء

 
رْ
كنا  نعتقد يف طفولتنا البعيدة، حني كانت

تتجمع اأ�شواتها غيومًا يف �شماء العويل.

على  وت�شهر  امل��وت��ى،  اأرواح   
ُ

حت��ر���ش انها 

اجلثامني خوفًا من ل�شو�ش املقابر:

عرفُت ذلك متاأخراً من ن�سة اأخبار الفراعنة..

\ T \

التاأمل  على  املدمن  ي( 
ّ
)التاو ال�شاعر  متتم 

ب�شاطئها  الأث��رية  مدينته  ولج  وقد  والنبيذ، 

العنا�س،  اإىل  نظرتي  تيب�شت  لقد  العميق: 

معانقة  من  الطبيب  منعني  اأن  بعد  الأ�شياء، 

... لكني  ة الكروم يف زرقة املوج والغيوم 
ّ
رب

�شاأرمي  املحارب،  ا�شرتاحة  من  اأ�شبوع  بعد 

الطبيب  اأيها  امل��وق��دة،  النار  اإىل  و�شاياك 

ال�شايف..

فتلك الآلهة احلمراء والبي�شاء التي ل »تنزل 

الوحيد،  �شفائي  ه��ي  �شاحتها«،  الأح����زاُن 

وانتقامي من عامل بلغ ذروة انحداره الروحي، 

الن�شاين، و�شاأوا�شل الرتحال العذب ب�شحبة 

ال�شعر، البحر والنبيذ..

\ T \

عن  تنقطع  مل  ال�شكوب،  والدمية  اأيام  ع�سة 

بقدي�شني  املاأهولة  اخل�ساء  التخوم  ه��ذه 

ة ومالئكة.
َ
ر

َ
َفج

تنادي  والطيور  الكوؤو�ش  يف  ي�شدح  النبيذ 

من   
ُ
البحر جها 

ِّ
ي�شي التي  الغابة  يف  ب�شبق 

جميع اجلهات.

\ T \

لة
ِّ
اأيتها املرتح

اأين تنامني الليلة يف هذه البالد الغريبة؟

احلقائب على كتفيك

حيث ت�شكنني وت�شكن اأحالمِك.

ك النفجار.. ة على و�شرْ
ّ
والعا�شفة املداري

\ T \

لة
ِّ
طوبى لِك اأيتها املرتح

الطفولة،  خب 
َ

�ش م��ع  الأوا����س  قطعت  لقد 

 
َّ
احل��ب تقطعي  مل  لكنك  وال��وط��ن،  والأه����ل 

رتاج  بها  تقدحني  خطوٍة  كل  مع  يكرب  الذي 

امل�شافة..

ُ
ه الرياح

َ
 وتنرث زهر

ُ
يكرب احلب

ات..
ّ
على الب�س واملجر

\ T \

طوبى لِك عابرًة

حتدِّق يف �شُهٍب تعرب الف�شاء واجلبال

يف ال�شجر املت�شامق حتت املطر

والغابة وهي تلعب

مع البحر والنيازك..

\ T \

.. اأي حرب كان يتذكر؟ هو 
َ

كان يتذكر احلرب

وكذلك  واح��دة،  �شالم  هنيهة  يعرف  مل  الذي 

حياة  احل��روب..   
َ
جميع َخربوا  الذين  اأ�شالفه 
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وحميطات  احل��روب  غ��اب  يف  التيُه  جرفها 

الدم... ل يكاد يلمح طيف �شكينة، اإل وتق�شف 

ريح �شوداء قادمة من فجاج اجلرح ال�شحيق 

اأنواعه(  )بكافة  القتل  اإل  تعرف  مل  ل�شاللت 

اأعماقهم  يف  ينمو  ال��ذي  واحل��ق��َد  د���ش��ت��وراً 

اآخر كما تنمو الأع�شاب والنباتات  جياًل بعد 

قراأ  الق�شية...  الغابات  يف  ال�شامة  الوح�شية 

كثرياً عن املحبة والغفران، عن الف�شائل التي 

ت�شمو بالن�شان فوق �سطه البائ�ش املنفجر 

ت�شمو  التي  تلك  امل���راق،  وال��دم  بال�شغينة 

العا�شفة  لكن  الإل��ه،  مرتبة  اإىل  بالن�شان 

م�شريتها  عرب  حتولت  وق��د  اإي��اه��ا  الهوجاء 

اإىل  والغ�شب،  الكراهية  حميط  يف  الطويلة 

اأو  حللم  حيزاً  اأمامه  يبق  مل   ، كا�شح  اإع�شار 

املحيط  يف  والنغمار  ال�شباحة  ع��دا  خيار 

املليء بالهوام والأعا�شري، املحتدم باملوت 

والطاعون..

وباندفاعة املوت، م�شى من غري اأمل ليعانق 

اأقداره  الذي طاملا هرب من  الدامي  جمهوله 

وفخاخه املن�شوبة يف كل زاوية ومكان..

\ T \

انت�شى بامل�شهد، اأكرث من كتابته، حيث فتاة 

يف طور املراهقة بجمالها املغويل العا�شف، 

مثل ع�شف اأ�شالفها يف تلك الرباري الوح�شية 

يع�شفون باملدن والأ�شوار التي اأحالوها اإىل 

كانت  الكا�س...  خيلهم  وجيف  حتت  حطام 

من  �شيئا  الأرجح  على  تعرف  ل  التي  الفتاة 

باأمواجه  البحر  اأمام  ت�شرتخي  التاريخ،  ذلك 

املقد�شة  اللوت�ش  زه��رة  يدها  يف  امل��زِب��دة، 

تلثمها على اخلد واجلبني والنهدين، ب�شيل ل 

ينقطع من الُقبل، اإزاء البحر تغيم روؤية امل�شهد 

د يف ُقبلة 
ّ

ُزره حتى يتوح
ُ

بطيوره واأمواجه وج

قها بني الزهرة البي�شاء 
َ
تها و�شب

ّ
تذوب قد�شي

اقط زهرة اأخرى وت�شتقر 
ّ
والوجه املغويل... ت�ش

امل�شتنفر  اجل�شد  �شفح  يف  ة 
ّ
ال�س ثقب  على 

حتى  امل�شرتخي  اجل�شد  ��ه، 
َ
واأ���ساب ظ��ب��اءه 

واحل�ش  الإ���ساق  ذلك  بكل  والنعا�ش  الن�شوة 

العمر  مطلع  يف  ذات��ه  يخترب  ال��ذي  ال��ع��ارم 

حتليقها  توا�شل  الطيور  بينما  البحر...  اإزاء 

على  لتحط  الليل  مبطر  املغ�شول  الف�شاء  يف 

لعابها  املحيط،  عراء  يف  املتناثرة  اجلزائر 

 
رْ
ا�شتحالت التي  ة 

ّ
ال�س الرذاذ وعلى  ي�شيل مع 

زهوراً ولهاثًا يغمر اجل�شد املغويّل العا�شف.

\ T \

ذلك  وبثينة،  جميل  بني  امل��ودة  قاد  ما  اأول 

 الواقعي ح�شب الرواة، اأو ال�ِشباب، يف 
ُ
ال�شجار

واٍد من اأودية �شبه اجلزيرة ذات الزرع القليل 

والأحالم ال�شعرية ال�شا�شعة..

التي  الق�شوى  اآ�شيا  �شماء  فقد فتحت  اأنا  اأما 

كانت متطر بغزارة متوا�شلة منذ اأيام.. كنت 

العندمان.  بحر  حافة  على  النوم  يف  غارقًا 

الب�س  على  نبيَذه  ي�شفح  الغابي  الليل  كان 

وال�شجر والأمواج التي تالم�ش النافذة، حني 

ال�شبابي، جمتازة  امل�شهد  ثنايا   من 
رْ
انبلجت

كل تلك امل�شافات من املدن والقارات، ما اإن 

باب والأمواج، حتى  ال�شَ لح طيُفها من بني 

توّتر اجلو ون�شب �شجار من طريف، بينما هي 

توغل يف ال�شمت مثل �شجرٍة يف ليل..

اأخذترْ تبتعد ببطء، حتى كادترْ اأن تختفي يف 

غابت  وال�شكون.  الليل  باأنداء  م 
َ
املفع احلقل 
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معتذراً  بها،  حلقُت  وحني  لفرتة  ناظري  عن 

وهي  قريبة  م�شافة  من  راأيتها  اًل، 
ّ
ومتو�ش

اأكرث،  اقرتبت  اأتبينه، حتى  حتت�شن كائنا مل 

فراأيت غزاًل يحّدق مبتهجًا بعينيه اجلميلتني، 

بحنانه  ح�شنها  يف  ث 
ّ
يت�شب وه��و  نحوي 

الأمومي البالغ... بقينا �شامتني لفرتة طويلة 

ة..
ّ
رمبا امتّدت اإىل رحاب اأبدي

يف كل خطوة تخطينها باجتاه حقل الأحالم 

والع�شب  يت�شاقط  املطر  كان  البعيد،  الغائم 

ينبت ويزهر حتت اأقدامِك يف الأر�ش اجلرداء 

التي �شلبها اجلفاُف نعمة احلياة العابرة.

كانت احلياة ُتولد من نظرة الغزال يف حقلِك.. 

من خطوتِك املباركة.

\ T \

طول  على  �شلطتها  ب�شطت  قد   
ُ

احل��رب كانت 

البالد وعر�شها.

قالت الأم لأطفالها، وقد داهمهم النوم و�شط 

هدير املدافع وق�شف الطائرات..

اأطفايل،  يا  اآخر  دموي  فجر  على  »ت�شبحون 

 
ُ
ال�شالم يعقبه  ال���ذي  الأخ���ري  الفجر  لكنه 

واملحبة« 

التوقيت  روزنامة  يف  ق��راأت  قد  الأم  كانت 

قد  الأزم��ة  اأن  ومبا  تنفرجي«  اأزمة  »ا�شتدي 

احلكمة  فمقت�شى  وال�شدة،  املحنة  يف   
رْ
طعنت

اآخ��ر  �شيكون  حيث  الن��ف��راج  ه��ي  املعهود 

اأ�سى  والعباد،  بالبالد  يع�شف  دموي  فجر 

ال�شتباحة واملجزرة.

اأن  غري  من  وا�شتيقظوا  ناموا  الأطفال  لكن 

 �شدى لتلك 
ُ

ة، اأي يتهادى اإىل اأ�شماعهم الغ�شّ

احلكمة الأثرية على القلب احلنون.

\ T \

مات ال�شاعر كمداً، وهو يحّدق يف ظالم الروح 

دهراً،  اإ�شاءتها  حاول  اأن  بعد  ِغلظة،  يزداد 

مات وحيداً خلف جبل الن�شيان..

\ T \

يا طيوراً تغت�شل باأعراف املوج

املتطاول حتى ال�شموات ال�شبع

ويا ن�شاء يدعكن فروجهَن

ة
ّ
مبلح الأبدي

\ T \

 معه اأح�شاء �شفٍن
ُ
املوج ي�شحب

غرقت يف الطوفان الأول

للخليقة

و�شبايا املوج الفاتنات

 �شحكاتهن اإىل ال�شفة الأخرى
ُ
حتمل الريح

يف هذا الأوقيانو�ش الوا�شع

كم�شيئة الآلهة..

\ T \

با�شتمرار و�شغٍف ترنو

لرْ
ّ

نخلُة البحر الوحيدة اإىل املوج املرتح

لعله يحمل ر�شائل �شوق

فاف البعيدة ة يف ال�شِ
ّ
اإىل الأحب

\ T \

�سخة الثكاىل واملنكوبني

تعرب ال�شفاف مع الإع�شار

لتكون دليله الويف

نحو الثاأر العادل

والنتقام
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\ T \

امراأة ياأكل احلمام من يدها

حتلم بركوب املوج

قة املحيطات والِظالل
رْ
ومبا وراء زر

\ T \

ل �شيء مينح غبطة النهاياِت

ومرحها احلزين

مثل موج يتك�س على �شخور ال�شاطئ

بعد رحلته العدمية الن�شوى

من اأعماق الأزل واملحيط..

\ T \

احلفيف الأنثوي املتمايُل

د البحر والطيور ال�شابحِة
َ
مع َزب

يف الهواء الَطلق

َ
الرغبة ال�شاجة تخرتق احُلجب

باجتاه ممراتِك املظلمة

\ T \

تنزلني ال�شالمَل البحرية

بر�شاقة الطائر املحّلق من غ�شن

اإىل اآخر ، بني الدروب والرّتهات

حتى اأعماق الدغِل الأخ�س والغابة

\ T \

مّتحي ال�شماء فجاأًة من بني ركام

حب ال�شوداء والغيوم:
ُ
ال�ش

 ي�شّق طريقُه
ُ
ها هو الإع�شار

بلوعة العا�شِق

باجتاه املدينة..

\ T \

 يحط على كر�شي
ّ

ع�شفور الدوري

املقهى

ل حرية تبدو على وجهه ال�شغري

املرتع�ش باملرايا وامل�شافة

�شفري ي�شافر يف الهواء العذب

لبحر العندمان، بينما نوار�ش ت�شتبك

مبرح يف الأفق القريب

\ T \

هذه النخلُة

ًة عليلًة
ّ
كم تبدو م�شفر

ة طال غيابهم
ّ
كاأمنا فقدترْ اأحب

اأو �شاعوا يف لهب امل�شافة وال�ساب

ة التائه املقطوع
رْ

ُتفكر بحري

من جذور ال�شاللة

ع البعيد.. املقذوف يف هذا ال�شقرْ
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يحمي املو�ضيقى من الف�ضيحة 

والق�ضيدة من االبتذال

مار�ضيل خليفة..



نزوى العدد 85 - يناير 2016

11

و�أبيه  �أّمه  و�ملو�سيقى.. منذ  منذ �حلب و�حلرب 

�نتهاء  ولي�س  �لفقد،  بق�س�س  مرور�  وُمعلميه، 

تاأثيث �حلياة  ُيعيدون  �لذين  بالأبناء و�لأحفاد 

من جديد.. من �سوت �أّمه �إىل ن�سيد قدمي ُيذكره 

بـ»عم�سيت« يف جبل لبنان، من ن�سيد �ملدر�سة، 

من  �لآ�رسة..  �لطبيعة  يف  �لكون  مو�سيقى  �إىل 

مرحلة ما قبل �ملعرفة بالقوة �لكامنة فيه، �إىل 

�ل�سطد�م �جلارف بالوعي و�حلياة.. من �لعزف 

»�أوبر�ت  �إىل  و�لطناجر  �لطاولت  على  �لفطري 

�لعامل« �لف�سيحة.. من �أول �أ�سطو�نة يف م�سو�ره 

�إىل ح�سور جماهريي كثيف  �لفني عام 1976م، 

يخطُف �لتذ�كر وميلأ �لقاعات.  

و�سعها  �لتي  �لهّوة  خليفة  مار�سيل  »ردم  لقد 

�إىل  و�أعاد  و�لأغنية،  �لق�سيدة  بني  �ل�سعر�ء 

للم�ساحلة  �مُلنقذ  ح�سورها  �مُلغيّبة  �لعاطفة 

�لنا�س  عن  �بتعاده  جّمد  �لذي  �ل�سعر  بني 

دروي�س  قاله حممود  ما  هذ�  عنه«،  و�ن�رسفو� 

عنه ذ�ت يوم. 

بالن�سبة  مار�سيل  يكن  مل  �لزمن  مد�ر  فعلى 

جليل �ل�سبعينيات ولل�ساعر �سيف �لرحبي على 

�مل�سهور،  �ملو�سيقار  يكن  مل  �خل�سو�س،  وجه 

�لهادف«  �لثوري  »�للتز�م  �ساحب  �ملغني  �أو 

وفق مفرد�ت تلك �ملرحلة، بل كان رفيق مرحلة 

باأملها �حلما�سي  و�نك�سار�تها  باأحلمها  �متدت 

�لعاطفي �ل�سيال، وياأ�سها �مُلطبق.  

لقد ر�فقت �جلر�أة وح�س �ملغامرة مار�سيل خليفة 

منذ كاَن مر�هًقا نحيًل، حليَق �لّذقِن، طريَّ �لعوِد، 

مهنا:  جورج  ي�سفها  وكما  �جلر�أة  تلك  ولكن 

حد�ًسا  ت�ستلهُم  نبيلة،  ر�سينة،  هادئة،  »كانت 

من �لّنادِر �أن ُيخطئ«. 

يلعب  ل  مار�سيل  �أّن  بلقزيز  عبد�لإله  ر�أى  وقد 

و�ملكان  �لطفولة  �أول  �إىل  �حلنني  وتر  على 

يف  �لنو�ستاجلي  ي�سعل  ل  و�لذ�كرة،  و�ملوطن 

مو�سيقاه  تاأتي  و�إّنا  ملحه،  وُيلهب  �لنفو�س 

�ل�رسقّية - وقد زّفت يف لغة باذخة - كي تزّود 

�جلمهور بال�سعور بالندّية...«. 

ويجد �لكاتب �لعماين عبد�هلل خمي�س �أّنه طو�ل 

�لأربعني �سنة �ملا�سية من عمر �لغناء �لعربي، 

بالثورة  �جلمهور  �أذهان  يف  فنان  يرتبط  مل 

و�لتمرد وحب �لوطن كما �رتبط �سوت مار�سيل 

خليفة.

من الطاوالت والطناجر 

اإىل »اأوبرات« العامل 

امللف

�أعدت �مللف و�حلو�ر: هدى حمد



اإح���دى  ه��ي  م��ار���س��ي��ل خليفة  اأغ��ن��ي��ة  ل��ع��ّل 

الآن  فينا  الروح  قدرة  اإىل  القليلة  الإ�سارات 

التعبري  ن�ستثني  كّنا  فعندما  النهو�ض.  على 

الوقت  له  �ض 
ّ
تعر ما  ة 

ّ
�سمولي من  الثقايف 

اأمل  عن  ندافع  كّنا  عام،  انهيار  من  العربي 

�سخ�سي يف حماية منطقة من الروح ي�سعب 

ابة او بالعزلة.
ّ
اجتياحها بالدب

ل 
ّ
لقد اأغلق القلب حّتى �رصنا نده�ض من حتم

ع�سفور �سماء. و�سط هذا اخلراب كانت اأغنية 

من  والأجنحة  القلب  تنت�سل  خليفة  مار�سيل 

احلياة  ة 
ّ
قو هي  اله�ّسة  قوّتها  كانت  الركام. 

وجدنا  فيها  واجل���واب،  ال�سوؤال  ح�سار  يف 

الغناء،  على  امل��وت  اإىل  امل��اأخ��وذي��ن  ق��درة 

ة 
ّ
اإبداع م�ستوى للواقع منتلك فيه حري وعلى 

واإي��ق��اع.  ك��ام  م��ن  �سبق  فيما  افتقدناها 

الوعي  املعّقد يف  لتفكيك  مّنا  ينفجر  الب�سيط 

والعاطفة. والواقع، حني يغني اأحد م�ستوياته 

بهذه الب�ساطة يفتح نافذة للرجاء. يف اأغنية 

مار�سيل خليفة خبز للكام و�سيء وا�سح من 

جدوى ومن جمال ينفع.

لأم��ي  اأع��ل��ن   - امل��ث��ال  �سبيل  على   - كنت 

اأنا  ول  تدرك هي  ولكن مل  زنزانة.  احلب من 

اأن ف�سحته  ة هذا العرتاف اإىل 
ّ
ادركت فاعلي

اأغنية مار�سيل وفتحته على ما هو اأو�سع من 

ة ومن حلظة �سجن. وهكذا ردم 
ّ
عاقة �سخ�سي

ة التي و�سعها ال�سعراء بني 
ّ
مر�سيل خليفة الهو

ة 
ّ
الق�سيدة والأغنية، واأعاد اىل العاطفة املغيب

الذي  ال�سعر  للم�ساحلة بني  املنقذ  ح�سورها 

عنه.  وان�رصفوا  النا�ض  عن  ابتعاده  ��د 
ّ
جم

اأغنية مار�سيل خليفة كما  ر ال�سعر 
ّ
وهكذا طو

ال�سعر بالنا�ض،  اأغنية مار�سيل عاقة  طورت 

ومعه  �سار ال�سارع  يغّني ومل يعد الكام يف 

 
ّ

حاجة اىل منب، كما ل يحتاج اخلبز اىل مكب

�سوت.
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ال�ضارع يغني 

حممود دروي�س



الفنية  خليفة  مار�سيل  مغامرة  ولدت  عام  ذات 

يف  ق��رن،  ثلث  قبل  ذل��ك  وك��ان  واملو�سيقية، 

لبنان، ويف �سيعة منه كانت  مكان متعنّي هو 

البعيد،  الأزرق  وراء  ما  على  منها  اأط��ّل  �رصفة 

ثم كب املكان وفا�ض عن حدود لبنان. ات�سعت 

العرب،  ل�سان  الل�سان:  ف�ساء  بات�ساع  جغرافيته 

حتى اأن لبنان نف�سه فا�ض عن حدوده املكانية 

ال�سغرية ف�ساقت به رقعة ال�10452كلم مربع 

ليتخذ م�ساحته احلقيقية. م�ساحة ر�سمتها اأوتار 

م�سكونة  وق�سيدة  ودود،  داف��ئ  و�سوت  ع��ود، 

ة عب احلدود.
ّ
بالبطولة، واأغنية مهرب

خرج الن�ض من مكانه ال�سغري كي يتخّلل املكان 

وا�ستوطن.  واجلامعات  العوا�سم  من   
ّ
مر الأكب. 

دخل اأحياء الق�سدير يف الهوام�ض البعيدة. ت�سّلل 

داهم  والأ���رصار.  بالأ�سوار  امُلحاطة  البيوت  اىل 

اإىل  الزنازين  ل 
ّ
حو خبائهم.  يف  الع�ّساق  خلوة 

الفرا�سة  كما  الأرجاء  يف  طاف  ق�سور،  باحات 

فوق الأخ�رص الرحب. حني متنعه اجلمارك، تفرج 

عنه �سدور النا�ض، حني يطارده البولي�ض، تفتّكه 

املمتد  العربي  املكان  ذلك  احلرا�ض.  القلوب من 

زات جميعًا ويتجّدد.
ّ
مكانه هو هناك ي�سغل احلي

�ساقت  الإن�ساين،  التعبري  كثيف  ن�ض  ولأّن���ه 

اىل  نف�سه  ف�سافر يف  العرب مبا رحبت  ديار  به 

حدود الن�سان يف املكان. يف البدء ذهب الن�ض 

اىل اأهله خارج الديار. اأخذ معه اإليهم كل �سيء: 

وطنًا غادروه بحثًا عن اخلبز والكرامة والتاألق، 

ج الأم�ض �سيداً على اليوم وت�سعل امللح 
ّ
ذاكرة تتو

يف دم النتماء، وق�سية عادلة تقول لهم: كونوا 

يل ل�سانًا حيث ُكنُتم واأقمتم. ن�سج الن�ض حواراً 

بني الغربة والديار. اطماأن على الو�سيجة و�سافر 

راود  احل�سينة.  قلعته  باب  على  نقر  الآخر.  اإىل 

ق عنده من 
ّ
ا�سغاءه عن نف�سه. اأنزل كبياء التفو

ه كيف ي�سغي اإىل اآخره 
َ
َلّم َ

العلياء اىل الأر�ض. ع

الغارق  ال�رصق  لديه �سورة  بّدد  بعيد.  الآتي من 

باأن  ال�سعور  اإىل  اأخلده  ثم  املا�سي،  �سدمي  يف 

ة ل مركز 
ّ
الكونية �رصاكة بني نّدين، وباأن العاملي

لها ول هوام�ض.

مكانه،  املكان:  �سناعة  مار�سيل  اأع��اد  هكذا 

الأول: هو  ن�سبه. يقول  فا�ستجر امل�ستجرون يف 

عربي.  فّنان  هو  الثاين:  ويقول  لبناين.  فّنان 

اختلفوا  وما  اإن�ساين.  فّنان  هو  الثالث:  ويقول 

ه لهم 
ّ
يف ما ا�ستجروا فيه واإن اختلفوا، واإمّنا �سب

ومكانه  وحتدد  عليه  فاملختلف  اختلفوا،  اأنهم 

َذا  من  الن�سب؟  هذا  يحتكر  الذي  َذا  فمن  متعّدد، 

الذي يختزل العديد يف عَدد؟ 

والزمان ؟

ال��ب��دء  زم���ان  زم��ان��ه:  خليفة  مر�سيل  لن�ض 
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 اأمكنة املتلقي.. 

اأزمنة الن�ص 

عبد �لإله بلقزيز

كاتب وباحث من المغرب 



زمن  وه��و  مو�سيقي،  زم��ن  وزمانه  والتكوين. 

زمنيته  يف  لكّنه  ة. 
ّ
وال�رصقي العربية  املو�سيقى 

ال�رصقية اأزمنة يف زمن واحد ترّكب وجتّدل )من 

هر والتاآلف.
ّ

اجلدل( بعد تاريخ من ال�س

 اإن فككناه اىل وحداته التكوينية تبّددت �سورته 

ال�رصق  روحانية  بالروافد:  ة 
ّ
الغني الف�سيف�سائية 

القدمي، مرياث بيزنطية بدفقه الكنائ�سي، مل�سات 

القدمي  العراق  حزن  ة، 
ّ
ال�سحري فار�ض  مو�سيقى 

ة، 
ّ
العربي ال�سحراء  اإيقاع  املقام،  يف  امل��ودع  

ة، 
َّ
طرب، الب�سارة وال�سماعيات واللونغات الرتكي

احللبي،  الأداء  زخ��رف  اجلبلي،  الغناء  فحولة 

ن�سمة الفردو�ض الأندل�سي ال�سائع. لوحة تعر�ض 

ل  ���رصق  حفلة  اىل  تدعوك  تركيب،  يف  نف�سها 

ين�سب من املعاين ول تع�سى عليه املباين. 

الزمن  مع  ينقطع  مل  ح��وار  مار�سيل  ن�ض  يف 

املو�سيقي ال�رصقي. ي�سغي كثرياً اإىل اأ�سوات هذا 

الزمن، يند�ض يف تفا�سيلها ويدخل يف الدهاليز 

يتكّلم  وحني  غمي�ض،  مكنون  عن  باحثًا  ة 
ّ
ال�رصي

ما  اإليه  وي�سيف  جميله  لل�رصق  يرد  مو�سيقى، 

يطلق  ما  اأب��ه��ى،  يجعله  ما  اأع��ل��ى،  اىل  يرفعه 

الغراء يف �سوت هذا ال�رصق في�سدح يف العامل: 

هيت لك.

�رصق   مو�سيقى  زمن  والتكوين،  البدء  زمن  ذلك 

اأزمنة  �سار  الزمن،  تعّدد    
ّ
ثم ثخني،  بتاريخه 

مو�سيقية بعدد اأمكنة الأ�سوات والرتاثيات. ويف 

الطريق اىل امتاك نا�سية هذه الأزمنة: ما وفد 

منها من خارج ال�رصق، ما �سّد الرجل رحاله اىل 

م�سافته  يقطع  مار�سيل  كان  الرحيب،  مكانها 

نحو العاملية والكونية. مل يحل �سيفًا غريبًا على 

ومعهودهم  موروثهم  على  الآخرين،  مو�سيقى 

يف  م�ساركًا  اأتاها  واإمن��ا  ي�سبحون،  فيه  وم��ا 

باأنها  ادعائها  من  نرج�سيتها،  من  اخراجها 

الكونية،  ووحدها  الإن�ساين،  التعبري  وحدها 

متامًا  لها  وطن  ل  املو�سيقى  ب��اأن  يوؤمن  كان 

حاّد  وك��ان  له،  وطن  ل  العمل  ب��اأن  اآم��ن  مثلما 

الإدراك  باأنها وحدها اللغة امل�سرتكة بني بني 

التوا�سل  نق�ض  عن  �ض 
ّ
تعو باأن  اخلليقة  الب�رص 

باأن  يعي  كان  بع�سًا.  بع�سها  يقهر  األ�سن  بني 

املو�سيقى يف النهاية، غري قابلة لق�سمة مانوية 

اىل �رصقية وغريبة لأنه لغة واحدة تنطق بلكنات 

خمتلفة. الأحرى عنده اأن يقال: �رصق املو�سيقى 

الزمان  وه��ي  املكان  فهي  املو�سيقى،  وغ��رب 

وهي منهما املركز والقلب. 

دارج  مفهوم  اغ��راء  يف  الن�ض  ه��ذا  �سقط  وم��ا 

الآخر  لغة  بح�سبانها متاهيًا مع  للعاملية  ورث 

ة النموذج الكوين 
ّ
وترديداً منطيًا لها با�سم اأوحدي

وامتناع الكونية على التعّدد. اطرح هذا املفهوم 

على  دليًا من جتربته  اأقام  بل  املبتذل جانبًا، 

ة 
ّ
ة بو�سفها �رصاكة اإن�ساني

ّ
�سّده. ذهب اىل العاملي

والرتاثات   ) املو�سيقية   ( اللغات  خمتلف  بني 

واملوارد الإبداعية، بو�سفها لقاحًا بني اأ�سوات 

ومرجعيات يف املباين والأدوات، مبا هي حلظة 

التقاطع والن�سهار بني الثقافات، اللحظة التي 

تولد فيها تلك الكيمياء اجلمالية العابرة حلدود 

اللحظة  اإذن،  اخلا�سة،  والتواريخ  املجتمعات 

على  وتفر�ض  الإن�ساين  امل�سرتك  ت�سنع  التي 

العقل والذائقة اجلمالية �رصيعته.

بهذا  ين�سح  عنده  املو�سيقي  الن�ض  اأت��ى  هكذا 

التثاقفي،  ال�سيمفوين،   ،
ّ

ال��ت��ج��ري��دي املعنى 

ة. اأما اأ�سلحته، فقد �سحذت متامًا وهياأت 
ّ
للعاملي

 - بابها  يف  والتاأ�سي�سية   - اجلميلة  املغامرة 

اإن  التطويع.  على  يع�سى  ما  على  لانت�سار 

ثقافة مار�سيل خليفة املو�سيقية العالية، ونهمه 

املو�سيقي  الإن��ت��اج  ت��اري��خ  ق���راءة  يف  ال�سديد 

العاملي، ودربته الطويلة على التاأليف املو�سيقي 

وح�سا�سيته  والأوب��رايل،  ال�سيمفوين  النف�ض  ذي 
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اجلمالية الرفيعة جتاه الأ�سوات، و�سغفه الذي ل 

حد  بتوليد املتاآلفات بينها يف نظام هارموين، 
ُ
ي

الدفينة  اجلمالية  الطاقات  عن  الدائب  وبحثه 

والفر�سيات  وال��ق��دمي-  -حديثها  الآلت  يف 

والتي  عنده  املو�سيقي  التاأليف  يف  ال�سمنية 

الورك�سرتايل  البناء  مقت�سى  على  الن�ض  تقيم 

النظيفة  املو�سيقية  الكتابة  يف  نهجًا  وت�سلك 

اأدوات يف حوزة ن�ض خا�ض  لاآلت... جميعها 

من  تنزلت  ما  لكنها  وبناء.  تاأ�سي�ض  مغامرة 

الن�ض واملغامرة منزلة �سناعة وحياكة و�سوغ 

اإل وقد جندت مواردها يف ال�ستغال على مادة 

التلف  من  مار�سيل  موروث �سانع  على  ة، 
ّ
حملي

والبتذال وا�ستخرج الدفني من كنوزه التعبريية، 

واأعمل فيه اأدوات ال�سناعة املو�سيقية الع�رصية. 

ه يف اأن يزج بال�رصق ومفاتنه يف 
ّ

هكذا جنح ن�س

ال�رصق،  ذلك  عن   
ّ

يعب واأن  العاملية  املو�سيقى 

مو�سيقية  بلغة  والثقافية،  التاريخية  الأمل  تلك 

يف  �ساغرة  مكانة  عنه   
ّ

للمعب اأعادت  اإن�سانية  

العامل واأهلته ليخاطب ذلك العامل 

ة الرفيعة فيه.
ّ
والذائقة اجلمالي

 
ّ
اأ���س��م اإّل   - ال��ع��رب  م��ن  لي�ض 

»غنائية  ت��ه��ّزه  ل  م��ن  م��ع��ذور- 

اأحمد العربي« جماليًا ومو�سيقيًا 

ال�سعري  ها 
ّ

ن�س عن  مبعزل  حتى 

كتبه  ال���ذي  وامللحمي  اجلميل 

دروي�ض.  حممود  الكبري  الراحل 

 ميتلك 
ّ
 عاملي

ّ
لكن هذا الن�ض ن�ض

ا�ستئذان  دون  من  الدخول  طاقة 

واىل  جميعًا  النا�ض  مهاجع  اىل 

اأمكنة الأر�ض  قلوبهم جميعًا يف 

اإن�سان  اأي  ي�ستمع  وحني  جميعًا. 

املو�سيقى  اىل  ت�سّده  العامل  يف 

اإلفة ومعرفة اىل جمموعة  عاقة 

ها عنوان »حلم 
ّ
الن�سو�ض املو�سيقية التي ي�سم

�سوى  عنه  يقول  لن  �سوف  مثًا،  �سيف«  ليلة 

يدرك  ان  دون  من   
ّ
متو�سطي مو�سيقي   

ّ
ن�ض انه 

ط 
ّ
املتو�س من  �رصفة  اي  من  ال��دّق��ة  وج��ه  على 

متداخات  بني  التمييز  لع�رص  الن�ض  هذا  يطَلّع 

الن�ض وتقاطعات املناخات وال�سوات واللغات 

ع��روف  م�ستمع  ي��خ��ال  وق��د  ف��ي��ه.  املو�سيقية 

من  عمل  الندل�ض«  »كون�رصتو  ان  باملو�سيقى 

تراث  ي�ستوحي   
ّ
غربي مو�سيقي  موؤلف  توقيع 

اأمام  اأنا  ال�رصق.  و�سائر  ال�سام  وباد  غرناطة 

تاأخذه  فقد  »�رصق«  مثل  اأوبرايل  مو�سيقي  عمل 

احلرية بعيداً فا يدري كيف ميكن لهذا ال�رصق اأن 

يتجّلى يف املو�سيقى بهاء اىل هذا احلّد.

العربية:   املو�سيقية  لاآلت  العربي  الكون�رصتو 

العود البزق القانون الناي والرق

 كون�رصتو الربابة

 كون�رصتو القانون

 كون�رصتو العود الثاين

 �سيمفونية العائد

نزوى العدد 85 - يناير 2016

15



خ�سب،  متعّدد،  كمكانه  املو�سيقي،  زمنه  هذا   

النهائي.  التعيني  عن  اأو  التنميط  عن  ممتنع 

الأم���ل والأن���ا، وبني  ب��ني  اإن��ه ح��وار ل ينقطع 

ما ح�سل  وكثرياً  يح�سل -  وقد  والآخ��ر.  الأمل 

اأر�ض  على  احلوار  ذلك  من  ف�سول  جتري  اأن   -

ال�رصق يف باد  اأهل  �سهود من  الآخر وبح�سور 

ويطول.  فيها  احلديث  يحلو  ق�سة  وتلك  الآخ��ر. 

الإملاع  بغري  ي�سمح  ل  والآن،  هنا  املقام،  لكن 

والإملام.

خريطة  يف  ودخلوا  خريطتهم  من  العرب  خرج 

اىل  اأمريكا  من  خريطتهم  متتد  اليوم  الدنيا. 

مت 
ّ
مي ما  �سطر  وافريقيا.  ا�سرتاليا  اىل  اأوروب��ا 

لقبًا:  يحمل  اأر�سه  خ��ارج  عربي  فثمة  وجهك 

مغرتب، حتى ان م�ساحة الغرتاب باتت م�ساحة 

او  احلال  ل�سيق  اأو  للحاجة  كان  واإذا  اع��رتاب. 

لنعدام الفر�ض او للقمع من »ح�سنات« اإن كان 

  - ح�سنات  قطعًا  لها  ولي�ض   - »ح�سنات«  لهذه 

ففي اأنها اأتاحت للعربي اأن يخرج اىل الدنيا من 

القف�ض املقفل: اأن يتعّلم، ويعمل، ويطلق طاقاته 

لكن  والوطن.  واأهله  نف�سه  ف 
ّ
ي�رِص واأن  الدفينة، 

 على ت�سمية املغرتب، ويف 
ّ
 املهاجر ي�رص

ّ
العربي

بجذوره،  ك 
ّ
متم�س اأن��ه  على  الأدّل��ة  فائ�ض  ذلك 

�ض يف الوجدان وطنًا 
ّ
على اأن وطنًا جديداً ما عو

مقيمًا يف النف�ض. غري اأنه يف املغرتب ل يت�رصنق 

على ذاته اأو يغرق يف اأتاه او ميتنع عن الندماج 

ول  ينفتح  يدبر،  ول  يقبل  هو  ل،  حميطه.  يف 

ينفلق، يتعاي�ض ول يتطاي�ض ي�سيف اإىل كينونته 

بعداً من النتماء اآخر. يف مثل هذه احلال، يطيب 

 اأن يتذّكر، اأن يحفظ جذوره من القتاع، 
ّ
للعربي

 رائحة الوطن، اأن 
ّ
دها بال�سيانة، اأن ي�سم

ّ
اأن يتعه

يروي ظماأه من هناك الذي يقبع يف داخله هنا، 

التعب  اآثار  ي�سارره مي�سح عنه  ي�ساوره  يخاجله 

قة الوح�سة. وقد ياأتيه الوطن فجاأة حمموًل 
ْ
وحر

ما  وحينها  خليفة،  ومر�سيل  فريوز  �سوت  على 

ه من لقاء ي�ستعل.
ّ
األّذه من وطن ياأتي وما احر

جوار  يف  والآخ��ر  العربي  يلتقي  املغرتب،  يف 

وتبادل  واحل��وار  التعاي�ض  قواعد  فيه  ينظمان 

ال�سيف  يرتك  ل  اللقاء،  هذا  يف  والرموز.  القيم 

امل�سيف،  �سخ�سية  يتقم�ض  كي  خارجًا  ذات��ه 

منه  فيغنم  عنه،  �سا 
ّ
الِر اىل  الثاين  يدفع  كي 

اأو  العربي،  العرتاف به ماآخر حتّلل من مرياثه 

ة 
ّ
ثقافي اأنا  يف  واندمج  ال�رصقي،  �سعوره  ل  من 

اكرث  ك 
ّ
يتم�س بالعك�ض،  بل  جديدة،  ة 

ّ
واجتماعي

فاكرث مبا يّدل عليه، مبا تركه هناك: يف املكان 

واملوطن الذي منه اأتى. ي�سّد عليه اأكرث كي يرتفع 

فيه من�سوب ال�سعور بهويته، حتى اأن ذلك يح�سل 

ا�سطناع  حد  يقارب  الإ���رصار  من  بقدر  اأحيانًا 

ك 
ّ
التم�س من  التجربة  هذه  داخ��ل  يف  املغايرة. 

حتفظ  م�سمرة:  ة 
ّ
�سعوري ل  لعبة  تكمن  بالذات، 

ة عنك 
ّ
ا بّددت �سورة منطي

ّ
العرتاف بك اأكرث كلم

معنى  وعيه  يف  �سححت  كلما  امل�سيف،  لدى 

ة 
ّ
ة الثقافي

ّ
ال�رصقي والعربي واأقمت له على الندي

ة دليًا.
ّ
واحل�ساري

يحلو  ثقافتني،  بني  اللقاء  حيث  اإذن،  هناك 

بناء  على  خليفة  مار�سيل  ن�ض  ق��درة  اختيار 

واجلمايل،  والثقايف  الإن�ساين  للم�سرتك  م�ساحة 

وهناك  وعامليته.  ال�رصقي  ة 
ّ
ندي تاأكيد  وعلى 

اأنه لي�ض  اأكرث فاأكرث   يكت�سف اجلمهور املغرتب 

فيها  لثقافته  واأن  ة، 
ّ
العاملي على  ثقيًا  �سيفًا 

ة ون�سيبًا.
ّ

�سهمًا وح�س

مع اجلمهور املقيم يف مهجره، ل يلعب مار�سيل 

واملكان  الطفولة  اأول  اىل  احلنني  وت��ر  على 

يف  النو�ستاجلي  ي�سعل  ل  وال��ذاك��رة،  واملوطن 

ة 
ّ
ال�رصقي مو�سيقاه  تاأتي  ملحه.  ويلهب  النفو�ض 

د اجلمهور 
ّ
- وقد زّفت يف لغة باذخة - كي تزو
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اآخر يتقا�سم معه اجلوار  ة جتاه 
ّ
بال�سعور بالندي

يف دياره. يرتفع معّدل التزويد حني يطّل الن�ض 

ة 
ّ
الهارموني البناء  بعتاد  م�رصبًا  املو�سيقي 

الذي  ذل��ك  �سعور  اأي  احلديث.  والورك�����س��رتايل 

الكون�رصتو  اإىل  ي�ستمع  حني  املغرتب  يداخل 

اىل  وقبلهما  ال��ع��ائ��د  �سيمفونية  او  ال��ع��رب��ي 

كون�رصتو الربابة وكون�رصتو القانون؟ من يقوى 

اأن  اأن مي�سي بُخياء،  اأن مينعه من  حينها على 

ا�ستماع م�سرتكة  اإىل حلظة  الآخر  يدعو �سديقه 

يعيدان فيها تعريف معنى ال�رصق. 

ما اأغنانا  عن ذكر »ريتا« و»اأحن اإىل خبز اأمي« 

و»ت�سبحون  اأغنية«  و»بالبال  ال�سفر«  و»جواز 

ثائر«  و»���رصخ��ة  بحريي«  و»ي��ا  وط��ن«  على 

وما تفعله - وغريها من دافئ الأغنيات _ يف 

ة من النا�ض، يف هذه القارة اأو تلك 
ّ
احل�سود الآلفي

 
ّ
مو�سيقي مار�سيل  اأن  اأح�سب  لكني  الر�ض.  من 

جماله  على   - غناءه  واأن  الأول،  املقام  يف 

اإذ  املو�سيقى،  واأناقته - معطوف على  وروعته 

هي الأول وهو املحّل الثاين على قول اأبي الطيب 

احلكمة  بني  الرتاتب  وج��وه  بيانه  يف  املتنبي 

النفي�ض،  معدنه  املو�سيقى  اأن  ولول  وال�سجاعة، 

الكثيف  القدر  ذلك  عن  تف�سح  اأغنياته  اأتت  ما 

ت�ساطروين  ولقد  فيها.  ة 
ّ
واجلاذبي ة 

ّ
اجلمالي من 

الراأي يف اأن اجلمهور املغرتب اأكرث من يعي هذه 

احلقيقة ب�سبب ي�رص ات�ساله مب�سادر املو�سيقى 

واأح�سب  عنده.  ة 
ّ
مر�سيقي ذائقة  ن 

َّ
وتكو ة 

ّ
العاملي

مو�سيقية ملر�سيل  على حفات  الإقبال  �سّدة  اأن 

اإ�سايف  دليل  »تقا�سيم«  و  »جدل«  فيها  ت 
ّ
قدم

على ما تزعمه اأو ما اأذهب اإىل زعمه.

قلت »جدل« و »تقا�سيم«، اإذن نحن نتحّدث عن 

اإىل  الأحب  املو�سيقي  مار�سيل  �ساح  العود:  اآلة 

نف�سه. والعود عنده اآلة ل حتاور نف�سها يف عزف 

حتاور  ول  فح�سب،  اغنية  مطلع  يف  اأو  منفرد 

عوداً يبادلها جدًل ب�سهادة رق وكونرتبا�ض، ول 

تتقا�سم ارجتاًل منظمًا مع كونرتبا�ض يحاول اأن 

ة كما يف »تقا�سيم«، 
ّ
ال�رصقي يجاريها يف لغتها 

الورك�سرتا  حت��اور  وذاك  ه��ذا  ف��وق  هي  واإمن��ا 

ال�رصق، ومّني  لها: ولدت يف  ال�سيمفونية، تقول 

خرج اإىل الدنيا بع�ض اآلتك، ل اأريد معركة، اأريد 

 تبداأ املغامرة: اآلة تلقي اأ�سئلتها 
ّ
حراراً وتاآلفًا، ثم

�سعور  اأي  جتيب.  حديثة  واأورك�سرتا  املو�سيقية، 

العرب جميعًا، ويف  الذي ي�رصي يف نفو�ض  ذاك 

مار�سيل  يجب  حني  خا�سة،  املغرتبني  نفو�ض 

عمله  يف  ال�سيمفونية،   الورك�����س��رتا  خليفة 

اأن  على  اأندل�سية«،  »متتالية  الرائع   
ّ
املو�سيقي

 اآلة العود كما تقف الو�سيفات اأمام 
ّ

تقف بني يدي

يف  تختال؟  وهي  اجلمال  على  يتوجّنها  امللكة 

ح�رصة العود، وقفت الآلت: كّل منها مبا ك�سبت 

من حظ امل�ساحبة والرفقة اأو الرتداد. كان ينفث 

يخرجها  لغته،  على  ها 
ّ
يطوع ال�رصق،  روح  فيها 

ال�رصق  م��ف��ردات  نطق  حت�سن  ك��ي  لكنتها  م��ن 

ة، بيداغوجيا مو�سيقية فريدة ت�ستطيع 
ّ
املو�سيقي

مثل ذلك ال�رصب من الرتوي�ض، الرتوي�ض الذي 

والفلور يف نظام  والكارنيت  الرتومبيت  يدخل 

الناي، ويغري الكونرتبا�ض اأو الت�سيلى مبحاكاة 

العود، ويجعل الأخري ى�سلطانًا على اجلميع.

من غريه رفع العود اىل هذا املقام ؟

 من غريه ا�ستوىل على البداية واخلتام ؟   
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عن التزاِمِه كتبت، عن اأغنيِتِه كتبت، عن تاآليفه، 

الّثقايف  م�رصوِعِه  عن  اأداِئ���ِه،  عن  ع��زِف��ِه،  عن 

الأب��ح��اث  يف  ��ح��ف، 
ُّ

ال�����س يف  كتبت.  ال�����ّس��ام��ل 

الّتكرمي...  حفات  يف  الندوات،  يف  اجلامعية، 

البحَث،  �سئمُت  الّنقَد،  �سئمُت  �سئمُت!  وب�رصاحٍة، 

َتُه، ومل يبَق 
ّ
�سئمُت برودَة الأكادميي ومو�سوعي

ديق 
ّ

نوات، �سوى رغبِة ال�س
ّ
، بعد كّل هذه ال�س

ّ
لدي

ذاكرتنا   – ال��ّذاك��رة  �سفاف  على  الّتم�ّسي  يف 

اأ�ساء،  حيُث  حناياها  على  اأرك�ُض  امل�سرتكة- 

 يل، واأنحني كيفما 
ُ
اأفيائها حنَي يطيب اأقُف يف 

مائها  على  �رصنا  بحرياٍت  مرايا  فوق  يل  يحلو 

ا من مامح  ا لنا وبع�سً
ً
كالأنبياء، فحفظت �سور

وجوِهنا.

ا كما يّدعي ِهرقليط وبرغ�سون 
ً
 الّزماُن نهر

َ
      لي�ض

هِل ك�سظايا 
ّ
ٌك متناثرٌة يف ال�س

َ
ر

ُ
اأو اأبولينري. اإمّنا ب

ٍة حتتفُظ باإحدى ماحمنا، توم�ُض 
ّ
مراآة.كلُّ �سظي

وبرموٍز  خافٍت،  وب�سوٍت  اأحياًنا،  بها،  اإلينا 

�سبيِل  وعلى  فللحظٍة،  لنا،  اأعادتها  واإن  م�سّفرٍة. 

لو كانت  ت�ستعيَدها كما  اأن  تلبُث  وما  الإع��ارِة، 

لًكا لها. 
ُ
م

ا من  ��ت يدي، بع�سً
َ
اأدم ، ولو 

َ
اليوم  

ُ
      �ساأجمع

اأمام  كطفٍل   ،
ّ

اأرم بجمِعها  عّلني  ال�سظايا،  تلك 

ا 
ً
رقعِة lego، مراآة وجِه �سديقي املتناثرة �سور

�سفحات  بني  الأدراج،  يف  الذاكرة،  يف  وظاًل 

الكتب اأو �سفحات و�سائل التوا�سل الإجتماعي. 

 
ُ
ا م�سرتًكا يجمع

ً
ة ُت�سبُه اأخَتها. لكّن قا�سم

ّ
ل �سظي

التي مل  اجل��راأة   ! اجل��راأة  املبعرثة:  املامح  بني 

 من الوجوه التي تتقاذُفها 
ّ

اأجد لها مثيًا يف اأي

اأ�سدقاء   – اأ�سدقائنا  ج��راأُة  البحرية.   
ُ
اأم���واج

»دون  اأو  ِرجة، 
ُ

حم وقحة  ا 
ّ
اإم كانت   – البدايات 

ة« ه�ّسة، اأو عاتية عمياء... 
ّ
كي�سوتي

ا جراأة مر�سيل، حّتى عندما كاَن مراهًقا نحيًا، 
ّ
اأم

 العوِد، فكانت هادئة، ر�سينة، 
َّ

حليَق الّذقِن، طري

خطئ.
ُ
ا من الّنادِر اأن ي

ً
 حد�س

ُ
نبيلة، ت�ستلهم

 
ُ

تعِك�ض امل��راآة  الأوىل من  الَك�رصُة         ها هي 

َل حجِر يف اجلدار. 
ّ
 اأو

َ
 اأن يقتِلع

َ
م

ّ
�سورَة ولٍد �سم

بال�ّسوك  ُه 
َ
ج

ّ
و�سي حمافٌظ   

ٌ
جمتمع  

ُ
بناه  

ٌ
ج��دار

 
ُ
 اأراده

ٌ
يا�سة. جدار

ّ
و الّدين وال�س

ّ
والفّزاعات اإقطاعي

من  الأولَد  يحمي  ا 
ً
منيع ا 

ً
�سور  

ُ
القريب املحيُط 

خطِر الا ماألوف. 

 يف خاطِر الوالد ال�سايف 
ُ
باحلقيقة، ما كان يدور

ة )حبيبي اأبا مار�سيل، حيُث اأنت!!!(
ّ
الني
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مار�ضيل خليفة 

للمّرة االألف ي�ضاُء الظرُف اأن اأكُتَب عن 

مار�ضيل خليفة 

جورج مهنا

كاتب من لبنان 



 
ُ
 ابنه البكر

َ
واِظب

ُ
وما كان اأق�سى طموحاِته: اأن ي

ا 
ّ

مب
ُ
 ويح�سب...لر

َ
على الدرا�سة، اأي اأن يقراأ ويكتب

موؤ�س�سة  اأو  �سغري  م�رِصٍف  يف  موّظًفا   
َ
اأ�سبح

يف  ا 
ً
– معّلم احللم  توّهج  ما  – اإذا  اأو  حمرتمٍة 

ا 
ً
 اإليها ويعوُد �سري

ُ
مدر�سٍة قريبٍة من البيت، يذهب

الولد  اأ 
ّ
يتجر  ...!»

ْ
را�ض وجع  الأقدام...و»با  على 

َل ُلبنٍة يف اجلداِر ويقول«ل« ! 
ّ
 اأو

ُ
ويقتلع

 اىل ما وراء اجلدار. اىل اآخر الّدنيا 
َ
 العبور

ُ
يختار

اآنذاك. بريوت، ومعهدها الوطني للمو�سيقى. مل 

ة 
ّ
املادي الإمكانات  ول  �سهلًة.  املوا�سات  تكن 

 والدٍة كانت لها 
َ

 ! �سقى اهلل تراب
ّ
متوافرة. ما هم

اأّن وراء كّل عظيم امراأة!(.  ا 
ً
روؤيا )يبدو �سحيح

فجوًة،  ة 
ّ
الكو اأ�سبحت  حّتى  الوقُت  يُطِل  ومل 

راأٌة عارفٌة باأّن 
ُ

فجواٍت... اىل اأن انهار اجلدار. ج

 الّدنيا...�سوف ُت�سبح الّدنيا 
َ
بريوت لن تظّل اآخر

مُدنها  يف  �سديقي  يطوُف  �سغريًة  قريًة  كّلها 

كما كان يطوُف يف اأحياء بلدِة »عم�سيت«! الفرق 

اأّنه كان يجوُل يف »عم�سيت« وحتَت اإبِطِه جمّلٌة 

ا 
ً
الّدنيا حامًا م�رصوع  يف 

ُ
ٌة، والآن يدور

ّ
ي�ساري

ا رائًدا ل ُت�سّكُل املو�سيقى والأغنية �سوى 
ً
ثقافي

ا منه
ً
جانب

ال�ساب  اأرى  للمراآة،  التالية  ة 
ّ
ال�سظي يف        

يطوَل  لن  العنق!!!  وربطة  بالبذلة  الع�رصيني 

الوقت قبل اأن يطّلقها بالثاثة اىل الأبد، ك�سائر 

ا 
ً
ذر

ُ
ع والعقل.  والقلب  والل�سان  اليدين  ربطات 

اإن توّقفُت قليًا عن الكتابة، اإذ هي الفرتة التي 

نا 
ُ
توّطدت فيها �سداقتنا وبتنا ل نفرتق. يجمع

الكام.   
ُ
و�سحر والليل   

ُ
والبحر والوتر  ال�سعر 

وثورتنا وكوؤو�سنا وحبيباتنا.

يف  لرياٍت  ُل 
ّ
واأو غًدا.  الدنيا  بتغيري  احللم  وذاك 

كانت.  جميلة  بي�ساء  �سيارة!!!  ُل 
ّ
واأو جيوبنا.. 

كّنا  ا 
ّ
مم اأكرث  كاتنا 

ّ
ر

ُ
حم عن  تعرُف  هي  كانت 

 ! احلياة جميلة ول 
ّ
كها!!! ما هم

ّ
نعرُف عن حمر

تلك  لول  نخال!-  كّنا   – كذلك  تظّل  اأّل  �سبب 

منذ  ج 
ّ
تخر لقد  �ساحبي.  لدى  امل�سوؤومة  اجلراأُة 

قليل وبامتياز من املعهد العايل للمو�سيقى. وها 

مينع  هو   .
ٌ
وا�سح املعهد  قانون  فيه.  �ض 

ّ
در

ُ
ي هو 
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املعهد... مدير  باإذن من  اإل  فر 
ّ
ال�س الأ�ساتذة من 

دعى للعزِف يف 
ُ
 العوِد ي

ُ
اأ !!! �ساحر

ّ
ومن كان ليتجر

ة 
ّ
 العماق يقوُل مبزاجي

ُ
ة الأمريكية. املدير

ّ
القار

 .
ُّ
�رص

ُ
ي �سديقي  بجراأٍة  مكتبه.  وراء  من  »ل«!   :

طرد!!!
ُ
تهديد. يتحّدى. تهديد. ي�سافر...وي

ا كان الآن ن�سَف متقاعٍد 
ّ

     لو تعّقل واأطاَع، رمب

الرند   
ُ
يلعب الكلب،   

ُ
نّزه

ُ
ي الأزه��ار،  ي�سقي  مثلي، 

 يعوُد اىل املنزل 
ّ
يف اأحد مقاهي »عم�سيت«... ثم

ا 
ً
تركي م�سل�سًا  فيح�رص  الأق���دام«،  على  ا 

ً
»�سري

اىل  يخُلَد  اأن  قبَل  التلفاز  �سا�سة  على  ا 
ً
دبلج

ُ
م

 جمرى 
ُ ّ
ا للجراأة ! كم هي ُتغري

ًّ
�رصيره الدافئ. تب

الأمور اأحياًنا ! 

      لننتقل اىل ك�رصة مراآٍة اأخرى ! اأوّد اأن اأرمي بها 

 على 
ُ

ا ترق�ض
ً
ُث بيدي. اأرى فيها نار

ّ
لكّنها تت�سب

 .1975 العام  م�سجعي.  ت  ق�سّ لطاملا  وج��وٍه 

 
ُ
والغباء طبولها  تدقُّ  ة 

ّ
اللبناني ة 

ّ
الأهلي احلرب 

بالأمر  ير�َض  من   .
ْ
ي�سلم  

ْ
ي�سمت من  م�ست�رٍص. 

ون 
ّ
اللبناني الفّنانون  الّنجاة.  له  ُتكتب  الواقع 

ولندن  م�رص  يف  بعيًدا  َد 
ّ
لُتغر  

ُ
تهاجر رف��وٌف 

ا يف ال�ّسام.
ً
ا مغثي

ً
وباري�ض، اأو قطعاٌن تثغو طرب

)عنادُل ال�ّسام تردُّ اليوم التحية لبريوت باأح�سن 

قطع، 
ُ
، والوتر ي

ُ
 يف لبنان ُتَكم

ُ
منها!( كانت الأفواه

مراآتي  بع�ِض  يف   ..
ُ

دا�ض
ُ
ي  

ُ
والفكر نحر، 

ُ
ي وال�ّسعر 

وجُه �ساٍب جريء له حلية و�ساربا �سديقي اإمّنا 

بدون م�سيب.

ة 
ّ
�ض. اأم�سياٌت مو�سيقي

َ
بجراأٍة يب�سُق يف وجه الع�س

الّتهديد.  من  غم 
ّ
بالر ًتا 

ّ
تزم الأماكن  اأك��رث  يف 

ذلك.  من  اأكرث  اأ 
ّ
اأجتر ومل  منها  اثنني  رافقُتُه يف 

 اأو »فتيان علي«... البكة 
ُ
نُد اهلل« على ما اأذكر

ُ
»ج

يف الإثنني ! 

ق�سية  الهواء  طواحني  خطر.  يف  حياُتُه         

اختلط  لقد  كي�سوت«.  »دون  لي�ض  وهو  خا�رصة، 

اىل  حولنا  من  انتقل   
ُ
بالنابل...اجلدار احلابل 

يوّدعني  الرحيل.  ا. 
ًّ
�سيء �سار عبثي كّل  داخلنا. 

 لك 
ُ
�سديقي بنظرٍة ويرحُل اىل باري�ض. »�ساأكتب

من هناك«.

ط��اولت  ورق  على   .
َ
ك��ت��ب ال�سفحاِت  م��ئ��ات 

 ،
َ
، قاَل اخلوَف، قاَل القهر

َّ
. قاَل الهم

َ
املقاهي كتب

وق��اَل  الغ�سب.  ق��اَل   ،
َّ
احُل��ب ق��اَل  احلننَي،  ق��اَل 

»وعوًدا« �سوَف تفي بها »العا�سفة« بعد ب�سعة 

�سهور. 

مراء اآٍت
ّ
»هوذا �سوتي من الأر�ِض ال�س

من جبِل الأطياِب اآٍت 

من �سم�سي، من حقلي، 

من اآلم �سعبي اآٍت...«

     كلماٌت اأر�سلُتها اإليه يف تلك الفرتة، فغّناها 

اأقراأ  اأخرى  م��راآٍة  ل�سان.قطعُة  كّل  على  وجعَلها 

فينيل  اأ�سطوانة  العا�سفة«،  من  وعود   « فيها: 

33 دورة، �سعر حممود دروي�ض...مو�سيقى وغناء 
يف   

ٌ
�ساب  

َ
ينبي اأن  باري�ض  خليفه...  مار�سيل 

 – دروي�ض  حممود  ل�سعر  والع�رصين  اخلام�سة 

�ستحدثة واإيقاعاٍت 
ُ
�سبُهه �سعر، باأوزاٍن م

ُ
 ل ي

ٌ
�سعر

الأغنيات  �سعر  مليلودرما  كامل  وغياب  رّكبة 
ُ
م

و�ساأنتقل   ! اأكرث  اأقوَل  لن   ! للجراأة  يا  املاألوف. 

اىل ك�رصٍة اأخرى:  اإىل تلك التي كّلما راآها بع�ُض 

وراء  انزعاجهم  اأخَفوا  ولو  ا�ستفّزتهم  لنا،  رفاٍق 

امللتزم  مر�سيل  فيها  يرتاءى  �سفراء.  ابت�سامة 

 وقٍت م�سى. ها هو يرف�ُض اأن 
ّ

اأكرث جراأًة من اأي

 
ُ
وه

َ
اأ�سم ما   

َ
التزم ملن  عمياء  ًة 

ّ
عام وكالًة  عطي 

ُ
ي

نافذًة  تارًكا  ٍة 
ّ
ي

ّ
بحر  

ُ
ي�سري اأّنه  جراأُتُه  تهم. 

ّ
ق�سي

ك�سقائق  حمراء   
ُ
وروُده وللع�سافري.  لل�سم�ض 

واأعمق  ا 
ً
مر

ُ
ع واأط��ول  اأناقة  اأكرث  اإمّنا  نعمانهم، 

ا. لقد ركب القطار، نعم، لكّنه بقي حمتفًظا 
ً
جتّذر

بخارطِة الّدرِب وبحّقِه يف انتقاء املحّطات التي 
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ينزُل فيها. لقد حمَل ُنبَل الق�سايا يف قلِبِه وعلى 

خدمِة  يف  ولي�ض  هي،  خدمتها  يف  ل�ساِنِه...هو 

اأو وكيًا  ا عليها  
ًّ
ُه ولي

َ
 نف�س

َ
ب

ّ
اأو زعيٍم ن�س قائٍد 

ا لها. 
ً
ح�رصي

ا هذه الك�رصة من املراآة، فهي لي�ست للتداول. 
ّ
  اأم

ويعرتي  �سدري  من  احلمام   
ُ
فيطري اإليها  اأنظر 

 ليلًة م�سينا 
ُ

 غمام. فتاُت مراآة تعك�ض
ُ

الدنيا قو�ض

وحَدنا... نكن  امل��اء...مل  على  امل�سيح  كما  فيها 

ا يف املكان نف�سه 
ً
راأة عودِته مغّني

ُ
جت ج

ّ
جراأٌة تو

الذي ُهّدد فيه قبل 15 �سنة باملوت اإذا مل يرحل. 

�ساأحتفُظ بالذكرى لنف�سي.

     ها هي البحريُة ت�ستعجلني. هي تريُد ا�ستعادَة 

يف  طويًا   
َ

الغو�ض حتتمُل  ل  مراياها.  فتاِت 

ِتها ول حتريك قعِر مياهها الهادئ. اأ�ستمهلها  جُلّ

قليًا للنظر اىل �سوٍر ثاٍث جريئة تطوف للحظة 

جادُل كاهًنا 
ُ
على �سفحتها. يف الأوىل، مار�سيل ي

 ن�سيَد الأنا�سيد اأحلى ما يف الكتاب 
ُ
ا ل يعتب

ًّ
غبي

غيُظ عمائم ذات 
ُ
املقّد�ض. ويف الثانية، مر�سيل ي

ن�سُد يو�سف وقد »راأى اأحد 
ُ
اأ وي

ّ
وقار زائٍف اإذ يتجر

اأن  اأريُد  )ل  الثالثة  دا«. ويف 
ّ
ج

ُ
�س لُه  ا 

ً
ع�رص كوكب

اأ 
ّ
يتجر ا(. 

ً
ملي لها 

ّ
اأتاأم اأن  قبل  البحرية  يف   

َ
تغور

كتابة  على  حت��دي��ًدا،  البحرين  ويف  �ساحبي، 

ة ل خبَث 
ّ
ي

ّ
 بحر

ُ
مو�سيقى جتعُل الأج�ساَد ترق�ض

ا، لي�ض كما تعّلمنا 
ً
 قي�س

ُّ
فيها ول رياء. ليلى حُتب

يحّق  كما  ترق�ض  ليلى  العربي.  الأدب  كتب  يف 

امراأة  ا. 
ً

رق�س بع�سقها  تبوح  اأن  العا�سقة  للمراأة 

 
ٌ
خلعت الكفَن وخرجت اإىل ال�سوء. امراأٌة لها �سعر

بج�سِدها:  تقوُل  وردفاِن وخ�رص.  ونهداِن  وعنٌق 

من  خ�سلًة  ي��ُدك   
ُ
ُتداعب ح�سِنك،  يف  واأن��ا   ...«

هم 
ُّ
هم عرُقك، واأي

ّ
اأي جت فوَق كتفَك:... 

ّ
�سعري متو

لكن...هل  ج�سَدينا؟  فوَق   
ُ
يلمع الذي  هذا  عرقي، 

ا 
ً

اح
ّ
ا فو

ً
�سب

ُ
�سبَق لك اأن اأغم�سَت عينيَك و تن�ّسقَت ع

واخلمر...   
ِّ
باحلب بتلٌّ 

ُ
م واأن��َت  لني 

ّ
وقب اإنحِن  ؟ 

ُه  فوَق بكارِة اأ�سيائي...«
ْ
حبيبي، اغر�س

 ما تبّقى 
ُ
ا للبحريِة. كالرقابِة العمياء تقطع

ًّ
      تب

...!
ّ
من الّن�ض. بحرية تخاف من بحرين...طبيعي

الآن،وبعد �سنوات، اأ�سّفُق جلراأِة �سديقي على ما 

ها على مو�سيقاه...  طلب من ليلى اأن تقوَلُه برق�سِ

 
َ
ت م�ساجع واإن اأقامت الأر�ض ومل ُتقعدها، وق�سّ

ا 
ًّ
ا خم�سي

ً
ا ملجوم

ً
رِب واأٍد ياأبوَن الفنَّ اإَل �سلفي

ُ
ع

ا من غباِر طلٍل اأيقَظُه 
ً
خمتوًنا خمفودا... اأو طالع

 خيل. 
ُ
َخبب

 
ُّ
    الليل ينزُل على البحريِة وهي ت�ستعجُلني. تلم

ات املرايا لُتعيدها لآلئ يف اأعماِقها. هي ل 
ّ
زئي

ُ
ج

ا  اأُت اأنا اأي�سً
ّ
عديٌة واأيّن جتر

ُ
 اأّن جراأة �سديقي م

ُ
تعَلم

و�رصقُت لوؤلوؤًة �سوف اأتقا�سمها مع من رافقني يف 

لن  جراأة  لوؤلوؤة   : طور 
ّ
ال�س هذه  حّتى  اجلولة  هذه 

ا ا�سطاَدها الّن�سيان. تعوُد 
ّ

اأعيدها اإىل الأعماق لرمب

ة. كان يومها عيُد مولدي. اأنا 
ّ
بي اىل احلرب الأهلي

ة« 
ّ
ة« من بريوت، ومر�سيل يف »الغربي

ّ
يف »ال�رصقي

 وحواجز وت�سفيات 
ٌ
وبني البريوتني ق�سٌف ودمار

على  و�سورته  مر�سيل  ا�سم  ة. 
ّ
الهوي على  ة 

ّ
ج�سدي

اأو  ا 
ًّ
حي مطلوب  منطقتي.  يف  امليلي�سيات  حواجز 

الليل.  عيَد منت�سف 
ُ
ب ا 

ً
تخّفي

ُ
م  احلواجز 

ُ ُ
ميًتا. يعب

. �سهرنا، �رصبنا،غّنينا... واأ�رصرُت 
ّ
مل اأ�سّدق عيني

ارة �سديٍق يعرُف 
ّ
اأن اأعيَدُه اىل اجلهِة املقابلة ب�سي

ارة؟« ي�ساأُل 
ّ
املعابر. احلاجُز اللعني. »من يف ال�سي

امُل�سّلح. مار�سيل من على املقعد اخللفي: »مار�سيل 

 
ُ
ينفجر امُلح�ّس�ُض  الأ�سو�ض  امليلي�سياوي  خليفه«. 

اهلل  : هاهاهاهاها!!!!  نكتًة  وقد ح�سبها  �ساحًكا، 

معكم!« 

طور.
ّ
ركبتاي ترق�ساِن حّتى كتابة هذه ال�س
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الغناء  عمر  م��ن  املا�سية  �سنة  الأرب��ع��ني  يف 

اجلمهور  اأذه���ان  يف  فنان  يرتبط  مل  العربي، 

الوطن كما ارتبط �سوت  بالثورة والتمرد وحب 

مار�سيل خليفة.

لكن  داف��ئ.  خليفة  مار�سيل  �سوت  اأن  �سك  با 

اأ�سوات  الدافئ الوحيد �سمن  لعله لي�ض ال�سوت 

)الفنان  لقب  عادة  عليهم  طلق 
ُ
ي الذين  الفنانني 

القاعدة  �ساحب  هو  مار�سيل  اأن  اإل  امللتزم(. 

اجلماهريية الأعر�ض، وهو اأي�سا �ساحب التقدير 

اأْهِل   
ُ
تقدير املو�سيقية.  العايل ملوؤلفاته  العاملي 

الفن ودور الأوبرا وقاعات املو�سيقى الكا�سيكية 

فوق  خليفة،  مار�سيل  العامل.  يف  عراقة  الأك��رث 

لل�سام(  العامل  )�سفري  م�سمى  يحمل  فنان  هذا، 

من قبل منظمة اليون�سكو. ما �رص مار�سيل خليفة 

الذي جعله الأميز والأقرب للنا�ض؟ وجعل اأغنيته 

ومو�سيقاه اخلال�سة حتظيان بكل هذه احلفاوة؟ 

هذه الورقة هي رحلة ل�سب جزء من اأغوار اإجابة 

امل�سامني  على  ال�سوء  ت�سليط  ال�سوؤال، عب  هذا 

والثيمات  لها،  وغنى  مار�سيل  بها  تغنى  التي 

ارتبط  الذين  وال�سعراء  اأغانيه،  بها  احتفت  التي 

اإنها رحلة تبداأ من طفولة مار�سيل، مرورا  بهم. 

األبوماته  وت��ت��ايل  امل��ي��ادي��ن  فرقة  بتاأ�سي�ض 

الرحلة  هذه  يف  نتعرف  واملو�سيقية.  الغنائية 

على مو�سوعات اأغانيه، ونقف على نحو اأخ�ض 

الكبري  الفل�سطيني  بال�ساعر  الفنية  عاقته  عند 

حممود دروي�ض، يف حماولة لنلم بالعامل الفني 

�سياقها  يف  واأهميتها  خليفة،  مار�سيل  لأغنية 

التاريخي.

v v v

باأغانيه  معروف  لبناين  فنان  خليفة  مار�سيل 

اأغانيه  ارتبطت  اإذ  الوطن،  بق�سايا  املهمومة 

حتديدا  واحتفت  واحلرية،  والأر�ض  الثورة  بقيم 

الأم  بتقدير  اأغانيه  اقرتنت  ال�سهداء.  بت�سحيات 

والأر�ض، وارتقى بغنائه للحبيبة لتكون الأنثى 

والوطن يف اآن معا. وعلى �سعيد كلمات اأغانيه، 

ال�سعراء  م��ن  مبجموعة  مار�سيل  ا�سم  ارت��ب��ط 

الفل�سطيني  ال�ساعر  راأ�سهم  على  الكبار  العرب 

–من  خليفة  ومار�سيل  دروي�ض.  حممود  الراحل 

العود، وهما  باآلة  الناحية املو�سيقية- مرتبطة 

ثالثا،  �رصيكا  حتتاج  ل  اأورك�سرتا  كاأنهما  معا 

يف  جعله  ما  هو  للعود  مار�سيل  اح��رتام  اأن  اإل 

قدمتها  مو�سيقية  اأعمال  يوؤلف  الأم��ر  حقيقة 

�سوت  كل  ليقدم  وذل��ك  كاملة  اأورك�سرتات  له 

هذه  العود.  اأوت��ار  من  ي�ستخرجه  اأن  له  ميكن 

رئي�سيا  حمورا  العود  ي�سكل  التي  ال�سيمفونيات 

فيها هي ما لفتت الأنظار الغربية اإىل قدراته يف 

حوار اللحن ال�رصقي بالأورك�سرتا الغربية.
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ولد مار�سيل خليفة يف بلدة عم�سيت بلبنان عام 

العايل  الوطني  املعهد  يف  العود   
َ

�ض
َ
َدر  ،1950

اأن  منذ  )الكون�رصفتوار(  ببريوت  للمو�سيقى 

 .1971 16 عاما، وتخرج منه عام  كان عمره 

1972 قدم  ومنذ بداية م�سريته يف الغناء عام 

لتاأليفه  بالإ�سافة  األبوما،  ع�رصين  عن  يزيد  ما 

�سفت باأنها 
ُ
مو�سيقى اأفام ومو�سيقى راق�سة و

متزج الروح ال�سعبية واحلداثة ال�رصقية. 

ي�ستعيد مار�سيل خليفة طفولته يف قرية عم�سيت، 

التي  املخت�رصة  �سريته  يف  يرد  كما  يقول  اإذ 

)مار�سيل  لكتيب  كمقدمة  اآل  نظمي  وليد  كتبها 

خليفة  مار�سيل  ن�ساأ  امليادين(:  وفرقة  خليفة 

لعائلة فقرية. لكن جده الذي كان �سيادا ماهرا 

كان عازفا بارعا للناي ين�سد العتابا وامليجانا، 

وكان مار�سيل قد بلغ 10 اأعوام عند وفاة جده. 

ا�سرتى مار�سيل خليفة اأول عود له عام 1965، 

اأي عندما كان عمره 15 عاما فقط.  ولقد در�ض 

بلدته  اأهايل  اأحد  يدي  على  العود 

اأ�ستاذ  يدعى حنا كرم، ثم على يد 

عود من جبيل يدعى حليم اللقي�ض.

نف�سه  اأدرك يف  اأنه  مار�سيل  يقول 

املدر�سة  من  بداية  التمرد  نزعة 

اإذ كان  التي كان فيها،  البتدائية 

ومينع  بالفرن�سية،  فيها  التدري�ض 

بالعربية.  احلديث  الطاب  على 

مع  اأقرانه  مع  يتحدثها  كان  لكنه 

توبيخه.  اإىل  �سيقود  هذا  اأن  علمه 

تهتم  ك��ان��ت  ه��ذه  مدر�سته  لكن 

اأية  على  واملو�سيقى.  بامل�رصح 

اإىل مدر�سة  انتقل لحقا  فقد  حال 

اأخرى تدر�ض اللغة العربية.

مار�سيل  التحق   1966 ع��ام  يف 

باملعهد الوطني العايل للمو�سيقى 

 3 بريوت  اإىل  قريته  من  يذهب  وكان  ببريوت، 

يعني وجود م�ساريف  ما  وهو  اأ�سبوعيا،  مرات 

خري  كانت  والدته  لكن  اأ���رصت��ه،  على  �ساغطة 

داعم له للدرا�سة. يف تلك الفرتة اأن�ساأ مار�سيل مع 

رفاق قريته فرقة فنية يف بلدة عم�سيت، وكانوا 

بع�ض  ويقدمون  اللبنانية  املناطق  يطوفون 

العرو�ض لاأهايل. يف عام 1971 توفيت والدة 

مار�سيل، وهي ال�سنة التي تخرج فيها من معهد 

يف  خريج  اأول  وكان  امتياز،  بتقدير  املو�سيقى 

ال�رصقي للمعهد. ولذا، مت تعيينه مبا�رصة  الق�سم 

للتو.  فيه  تخرج  الذي  املعهد  نف�ض  يف  مدر�سا 

هنا بداأت النزعة الن�سالية لدى مار�سيل، واأ�س�ض 

مع رفاقه رابطة اهتمت بالتوعية الوطنية، مما 

اأدى اإىل طرده من املعهد طردا تع�سفيا بعد اأربع 

�سنوات من تعيينه فيه.

 ،1975 عام  اللبنانية  احل��رب  اندلعت  عندما 

بريوت،  اإىل  عم�سيت  من  مار�سيل  اأ�رصة  نزحت 

وقد كان ذلك �سعبا. كان القتاع الأول للفتى 
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قيمة  الأر���ض  له  ت�سكل  الذي  مار�سيل  املتمرد 

الفرتة  تلك  يف  اجليد  لكن  وج��وده.  يف  اأ�سا�سية 

ب�سكل  ولكن  عم�سيت  فرقة  جتربة  اإحياء  مت  اأنه 

اأكرث تنظيما، فولدت فرقة امليادين. ويف ظروف 

احلرب، كانت العزلة داخل البيت مفرو�سة على 

اآمنة. يقول مار�سيل:  ال�سوارع لي�ست  النا�ض لأن 

»مل اأجد يف عزلتي �سوى اأ�سعار حممود دروي�ض«. 

ق�سائد  مع  الأوىل  مار�سيل  دندنات  بداأت  هنا 

تنحو  الذين  اجليل  �سعراء  من  وغ��ريه  دروي�ض 

اأعمالهم منحى الثورة على الطغيان وال�ستبداد 

والقهر واغت�ساب الأرا�سي.

اقتلع  لبنان  يف  اأ�سعب  الظروف  اأ�سبحت  وملا 

مار�سيل خليفة مرة اخرى، من لبنان كاما اإىل 

الأوىل  الدروي�سية  اأغنيته  �سجل  وهناك  فرن�سا، 

وا�ستقر  لبريوت  عاد  ثم  العا�سفة«.  من  »وعود 

بها، وتتالت بعدها األبوماته واحدا تلو الآخر.

اأول  وان��ط��اق  امل��ي��ادي��ن  ف��رق��ة  تاأ�سي�ض  ب��ني 

هذه  حلظتنا  وب��ني  خليفة،  مار�سيل  األبومات 

ا�سما عامليا،  مار�سيل خليفة  2015، �سار  يف 

ففي  العربية.  املو�سيقى  يف  ا�ستثنائية  وحالة 

عام 2005 �سمي مار�سيل خليفة فنان اليون�سكو 

للرتبية  العاملية  املنظمة  قبل  م��ن  لل�سام 

عددا  ن��ال  وق��د  »اليون�سكو«.  والعلم  والثقافة 

والعاملية  العربية  التقديرية  اجلوائز  من  كبريا 

الإن�سانية.  للق�سايا  واإخا�سه  الفني  لإبداعه 

اجلامعة  من  الفخرية  الدكتوراة  منحه  مت  كما 

اإبداعاته.  ملجموع  تقديرا  بريوت  يف  الأمريكية 

ومن اأن�سطته يف ال�سنوات الأخرية اأنه لعب دورا 

قطر  اأورك�سرتا  وتطوير  تاأ�سي�ض  يف  مف�سليا 

فني  كم�ست�سار   2008 عام  منذ  الفلهارمونية 

الكون�سريتو  عزف  اإدارة.  جمل�ض  وع�سو  وموؤلف 

الأورك�سرتا  حلفل  خ�سي�سا  األفه  الذي  العربي 

العاملية  الأورك�����س��رتا  ج��ولت  يف  الفتتاحي 

خليفة  مار�سيل  األ��ف  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

وقد  لاأورك�سرتا  الأعمال  من  العديد  حينها  من 

ذائعي  عامليني  اأورك�سرتا  قادة  مو�سيقاه  قاد 

غافيغن،  وجيم�ض  م��ازل  لورين  مثل  ال�سيت 

العديد  بوا�سطة  املو�سيقية  موؤلفاته  وعزفت 

اأورك�سرتا  اأم��ث��ال  العاملية  الأورك�����س��رتات  من 

بولونيا  اأكادميية  اأورك�سرتا  ال�سمفونية،  كييف 

بيانكور، واأورك�سرتا �سان فران�سي�سكو ملو�سيقى 

الفلهارمونية  ليفربول  اأورك�����س��رتا  احل��ج��رة، 

الإيطالية،  الفلهارمونية  والأورك�سرتا  امللكية، 

والأورك�سرتا ال�سيمفونية الإيطالية، ويف قاعات 

)مونرتيال(،  الفنون  كق�رص  العامل  حول  عريقة 

هاو�ض  الكون�ست  )ل��ن��دن(،  ه��ول  األ��بت  روي��ال 

كون�رصت  ومريكن  �سبي�ض  �سيمفوين  )فيينا(، 

كندي  )بو�سطن(،  بريكلي  م�رصح  )نيويورك(، 

بريوت،  يف  الأوني�سكو  ق�رص  )وا�سنطن(،  �سنرت 

دار الأوبرا امل�رصية، دار الأوبرا ال�سورية، قاعة 

م�رصح  )ياري�ض(،  ال�سانزيليزيه  وم�رصح  بليييل 

موزيكا  ديا  باركو  قاعة  )ميانو(،  �سكال  ل 

دار  )برلني(،  الكون�سريتهاو�ض  قاعة  )روم��ا(، 

اأوبرا �سيدين والعديد غريها.

فرقة امليادين

فرقة  خليفة  مار�سيل  اأ�س�ض   1976 ع��ام  يف 

التاأمل.  ي�ستحق  بذاته  الفرقة  ا�سم  امليادين. 

فامليادين جمع ميدان. وامليدان يحيلنا مبا�رصة 

البلدة.  اأو  القرية  ميدان  فهو  اأ�سياء.  ع��دة  اإىل 

»امليادين«  ف�  املعنى  بهذا  فيها.  اللقاء  نقطة 

هي ا�ستعادة لطفولة مار�سيل يف بلدة عم�سيت. 

وهو  الن�سال.  ميدان  هو  اأي�سا  امل��ي��دان  لكن 

كان  وفرقته  مار�سيل  ون�سال  احل��رب.  ميدان 

الن�سال  �ساحة  هي  الفنون  حيث  باملو�سيقى، 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

24



احلقيقية للرقي بالإن�سان واحل�سارة.

�سنة  هي  امليادين  فرقة  تاأ�سي�ض  �سنة  نف�ض 

وهو  األ  خليفة،  مار�سيل  األبومات  اأول  �سدور 

األبوم »وعود من العا�سفة«. 

الألبوم  حمل  التي  الرئي�سية  الأغنية  كلمات 

عنوانها –وهي ملحمود دروي�ض- تقول:

»و ليكن..

ل بّد يل اأن اأرف�ض املوَت

و اأن اأحرق دمع الأغنيات الراعفة

ي �سجر الزيتون من كل الغ�سون الزائفة.
ّ
و اأعر

فاإذا كنت اأغني للفرح

خلف اأجفان العيون اخلائفة

فاأّن العا�سفة

وعدتني بنبيذ.. و باأنخاب جديدة

و باأقوا�ض قزح

و لأن العا�سفة

كّن�ست �سوت الع�سافري البليدة

و الغ�سون امل�ستعارة

عن جذوع ال�سجرات الواقفة.

و ليكن..

ل بّد يل اأن اأتباهى، بك، يا جرح املدينة

اأنت يا لوحة برق يف ليالينا احلزينة

يعب�ض ال�سارع يف وجهي

فتحميني من الظل و نظرات ال�سغينة

�ساأغني للفرح

خلف اأجفان العيون اخلائفة

منذ هبت، يف بادي، العا�سفة

وعدتني بنبيذ، وباأنخاب جديدة

وباأقوا�ض قزح«.

�سخ�سيا، ل اأعرف هل �سبق اأحٌد مار�سيل خليفة 

اأنه  اأثق  يف غناء ق�سائد حممود دروي�ض، لكني 

طوال هذه ال�سنوات الثماين والثاثني منذ األبوم 

�سعر  اأحد  يقدم  مل  فاإنه  العا�سفة«  من  »وع��ود 

فعلها  كما  النوعي  والأداء  بالغزارة  دروي�ض 

�سيقة  دروي�ض  ق�سائد  لي�ست  خليفة.  مار�سيل 

الفل�سطيني  وال�ساأن  الفل�سطيني  ال�ساأن  على 

بالأ�سا�ض هم اإن�ساين عام، لكنها ق�سائد تخ�ض 

مار�سيل  ك��ان  عندما  ل��ذا  املنا�سل،  الإن�سان 

يغنيها فاإنه كان يغني اأي�سا للبنان الذي مزقته 

لاإن�سان  يغني  وك��ان  عاما،  الع�رصين  ح��رب 

اأ�سكال  وال��راف�����ض  للحرية  ال�ساعي  العربي 

خليفة  مار�سيل  هم  اإن  بل  املختلفة.  ال�ستعباد 

الكوين جعله يغني لبلد مثل كوبا –اأم الثورات- 

يف اأغنية كوبا التي يقول فيها:

»يا رفاقي يف كوبا الأبية/ عندي لكم من بلدي 

حتية«.

ومبثل ما و�سل لكوبا غنى مار�سيل لليمن اأغنية 

»اأر�ض بادي« ايل يقول فيها:

»جينا عالدار جيناكي/ يا مين الأحرار جيناكي

د اأر�ض بادي..
ّ

ياهلل يا رجال تنوح

وجنوب �سمال اأر�ض ال�سهدا بتنادي«

 1976 عام  العا�سفة«  من  »وع��ود  األبوم  بعد 

اأغ��اين  التالية:  الأل��ب��وم��ات  ملار�سيل  ���س��درت 

الوطن؟  يف  ندخل  اأي��ن  م��ن   ،)1977( املطر 

 ،)1979( )1979(، عاحلدود  اأعرا�ض   ،)1978(

 ،)1981( فرحة   ،)1980( حكم  يا  عالأر�ض 

 ،)1984( نورها  حملى  يا   ،)1983( اجل�رص 

 ،)1989( عليك   
ٌ
�سام  ،)1984( العربي  اأحمد 

عرب  رك���وة   ،)1990( وط��ن  على  ت�سبحون 

)1995(، جدل )1996(، ب�ساط الريح )1998(، 

 ،)2004( )2002(، مداعبة  الأندل�ض  كون�سريتو 
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تقا�سيم )2007(، �رصق ) 2007(، �سقوط القمر 

.)2012(

كما  الف�سحى  بالعربية  خليفة  مار�سيل  غنى 

كانت  الثيمات  لكن  اللبنانية،  بالدارجة  غنى 

والحتفاء  الأر����ض  ح��ب  حقل  يف  متجان�سة 

ال�سابرة.  ال�سهيد  واأم  ال�سهيد  وتكرمي  بالفرح 

اأغانيه مل تكن ت�ساركه فيها جوقة، ويف  بع�ض 

اأغان اأخرى لفرقة امليادين مل يكن هو م�ساركا 

تكامل«(.  ال�سهداء  وطن  »يا  اأغنية  )مثل  معهم 

واأحيانا كانت الأغنية مبو�سيقى، واأحيانا اأخرى 

يوؤّدى بدون مبو�سيقى،  لكن  نا 
ّ
ن�سيدا ملح تكون 

مع  اخلليل  اأميمة  اأنا�سيد  التجارب  هذه  واأب��رز 

يا  »نامي  و   »
ّ

تكب  
ّ

»تكب مثل  امليادين  فرقة 

�سغرية« و »ع�سفور طل من ال�سباك«.

اأغان  لل�سهداء غنى مار�سيل خليفة كثريا، منها 

عن ال�سهادة ب�سفة عامة وعن ت�سحيات ال�سهيد، 

وطن  »ي��ا  و  كفناه«،  »ب��الأخ�����رص  اأغنية  مثل 

ال�سهداء تكامل«، واأغنية »ت�سبحون على وطن« 

والتي يقول مطلعها:

»عندما يذهب ال�سهداء اإىل النوم اأ�سحو

لأحر�ض اأحامهم من هواة الرثاء

واأقول لهم: ت�سبحون على وطن«

مو�سوع  يف  مار�سيل  اأغ��اين  من  كثريا  اأّن  غري 

ل�سهداء حمددين  كانت مهداة  ال�سهيد  ت�سحيات 

لل�سهيد  املهداة  علي«  »يا  اغنية  مثا  بال�سم، 

كمال  لل�سهيد  »الذكريات«  واأغنية  �سعيب،  علي 

جنباط، واأغنية »عري�ض اجلنوب« لل�سهيد بال 

فح�ض، واأغنية »احلّدي« املهداة لل�سهيد يو�سف 

يقول  وال��ت��ي  مي�سلون،  معركة  بطل  العظمة 

مطلعها: 

»يا بيارق الثورة اطلعوا

َع كل تّلي اتوزعوا

�رصخة ِحّدي �سوت البطل

من مي�سلون اجتمعوا«

غنى كذلك لاأم.. بداية من »اأحن اإىل خبز اأمي« 

ولي�ض انتهاء باأغنية »حورية« التي هي نف�سها 

ال�سهيد،  اأي�سا لأم  اأم حممود دروي�ض. وقد غنى 

ففي اأغنيته »اأجمل الأمهات« يقول:

»اأجمل الأمهات التي انتظرْت ابنها

اأجمل الأمهات التي انتظرته

وعاد م�ست�سهدا

فبكت دمعتني ووردة

ومل تنزٍو يف ثياب احلداد«.

مار�سيل.  لأغاين  الأول  املحور  فهو  الوطن..  اأما 

ملدينة  خ�سي�سا  موجهة  اأغ��ان  هناك  كانت 

التي  ب��ريوت«  »ي��ا  لأغنية  حلنه  منها  ب��ريوت، 

يا  يا  )يا  يقول:  ومطلعها  اخلليل  اأميمة  غنتها 

�سوارع.. بريوت احلرب اليومية(. ولبريوت غني 

يقول  والتي  الوطن؟«  يف  ندخل  اأين  »من  كذلك 

مقطعها:

ودخلُت يف بريوت.. من بوابة النار الوحيدة

�ساهرا حبي.. ففر احلاجُز الرملي

 الوطن«
ُ

وانق�سعت ت�ساري�ض

رفاقي  يا  »اأن��ا  اأي�سا  غنى  الوطن  هموم  ويف 

اأغانيه يف الوطن »اإين  اأ�سهر  من اجلنوب«. ومن 

اخرتتك يا وطني« التي يقول مطلعها:

اإين اخرتتك يا وطني/ حبا وطواعية

اإين اخرتتك يا وطني/ �رصا وعانية

اإين اخرتتك يا وطني

فليتنكر يل زمني

ما دمت �ستذكرين

يا وطني الرئع/ يا وطني«

اإن املهم يف اأغاين مار�سيل خليفة الوطنية اأنها 
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الأخيار.  جلميع  م��اأوى  ليكون  بالوطن  اعتلت 

علينا اأن نتذكر اأن هذه الأغاين جاءت يف فرتة 

ناأى مار�سيل خليفة  �رصاع طائفي عنيف، وقد 

بنف�سه عن اأية ا�سطفافات طائفية. ومل يكن هذا 

بالطبع �سها. لكن هذا الأمر بالذات هو ما يجعل 

كل  يف  للثوار  ن�سيدا  الوطن  عن  مار�سيل  اأغنية 

الباد العربية.

لقد تطورت اأغنية مار�سيل عن الوطن خال نحو 

اأربعة عقود من الزمن، فطبيعي اأن الأغاين التي 

تلك  �ستختلف عن  للوطن يف زمن احلرب  تغنى 

التي تاأتي يف زمن ال�سلم، ولكن القا�سم امل�سرتك 

الذي ظل يف اأغاين مار�سيل الوطنية –من حيث 

اأغاين عن حق املواطن يف  اأنها  امل�سمون- هو 

بو�سوح  املعنى  هذا  وجت�سد  وطنه،  يف  الكرامة 

تام اأغنيته ال�سهرية »منت�سب القامة اأم�سي«.

واإىل جوار الأغاين والتاأليف املو�سيقي اخلال�ض، 

من  لعدد  الت�سويرية  املو�سيقى  مار�سيل  األف 

الأفام وال�ستعرا�سات امل�رصحية. 

فقد األف مو�سيقى عرو�ض عدد من 

اأعمال فرقة كركا مثل )حلم ليلة 

األف  الوثائقي  الفيلم  �سيف(. ويف 

جمباط(  )كمال  فيلم  مو�سيقى 

ملارون بغدادي عام 1976، وفيلم 

)معروف �سعد( لأ�سامة حممد عام 

اأفام  مو�سيقى  األف  كما   .1979
الن�سف  )ح��ادث��ة  منها  روائ��ي��ة 

)�سندوق  وفيلم   1981 عام  مرت( 

العامل( عام 2003 لأ�سامة حممد.

ِنع فيلمان 
ُ

وعن مار�سيل خليفة �س

الطويل  الفيلم  اأبرزهما  وثائقيان، 

33 مقطع  والذي يحوي  »رحالة« 

فيديو من اأعمال متفرقة ملار�سيل 

خليفة.

عالقته مبحمود دروي�ش

اأن  قبل  دروي�ض  ملحمود  خليفة  مار�سيل  غنى 

مع  البداية  كانت  ال��واق��ع.  اأر���ض  على  يلتقيه 

األبومه الأول »وعود من العا�سفة« الذي ت�سمن 

4 ق�سائد ملحمود دروي�ض من بني خم�ض اأغاٍن 
لدروي�ض  مار�سيل  غنى  الألبوم.  احتواه  ما  هي 

يدي  بني  املتاح  هو  كان  دروي�ض  دي��وان  لأن 

مار�سيل عندما اندلعت احلرب الأهلية اللبنانية، 

لظروف  منزله  يغادر  ل  مار�سيل  ك��ان  حيث 

اأمنية. وهنا وجد يف كلمات دروي�ض املعب عما 

يعتمل يف روجه.

وبقدر ما كانت ق�سيدة دروي�ض غنائية الطابع، 

لل�سعر،  الداخلية  من حيث احتفالها باملو�سيقى 

وان�سيابيتها، وتنويعاتها النغمية، حملت اأحلان 

يتعامل  مل  ال�سفات.  نف�ض  خليفة  مار�سيل 

كن�سيد  دروي�����ض  حممود  ق�سيدة  مع  مار�سيل 

الأرج���ح-  –على  راآه���ا  لكنه  خطابي،  ث��وري 
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اإىل  وتاأخذها  الروح  �ساأن  من  ُتعلي  كمو�سيقى 

غري  مار�سيل  اأحل��ان  كانت  ل��ذا،  الأم��ل.  ينابيع 

خطابية رغم اأن امل�سمون العام لبع�ض الق�سائد 

مار�سيل  اأراده  الذي  التحفيز  ا�ستنها�سيا.  كان 

هو حتفيز الروح على التم�سك بالأمل، واكت�ساف 

مكامن ال�سام الداخلي يف عامل ميوج باحلروب 

والبارود. لذا، كانت املقدمات املو�سيقية لأغانيه 

طويلة ن�سبيا، لأن الهدف مل يكن غناء الكلمات 

باملعنى  للثورة  ن�سيد  اإىل  وحتويلها  وحدها 

املقدمات  للمفردة.  ال�سيق  واحلما�سي  احلزبي 

لدى  للتاأمل  م�ساحة  خلقت  الطويلة  املو�سيقية 

ثرثرة  من  الروح  فيها  لرتتاح  م�ساحة  املتلقي. 

حما�سيا  يكن  مل  نف�سه  الغناء  احل��روب.  زعماء 

مندفعا، لكنه كان هادئ الإيقاع، تاأملي الطابع 

اإجنمار  اأفام  اأحد  ال�سمُت يف  كم�سهد يكرث فيه 

يف  املو�سيقي  التداعي  هذا  الكبى.  بريجمان 

عن  اختافه  وجوه  اأب��رز  اأحد  هو  خليفة  اأغ��اين 

تنامى  لقد  ال��ع��رب.  امللتزمني  الفنانني  بقية 

مار�سيل  لدى  التاأملية  املو�سيقى  تاأليف  ع�سق 

الوطنية  امل�سامني  ذات  الأغ���اين  يف  خليفة 

املو�سيقية  املقاطع  اأ�سبحت  اأن  اإىل  وال�سيا�سية 

اأطول فاأطول. مل يوؤلف مار�سيل مو�سيقى مرّكبة 

خلق  لكنه  ما،  كلماٍت  لتنا�سب  عمدا  وم�سنوعة 

من روح الكلمات مو�سيقى. يف هذا ال�ساأن يقول 

معناه  ما  مقاباته  اإح��دى  يف  خليفة  مار�سيل 

عند  لوحدها  ت�سمد  ل  ملو�سيقى  معنى  ل  اأن��ه 

باكرة  فرتة  ومنذ  هكذا،  منها.  الكلمات  انتزاع 

العربي(،  )اأحمد  ق�سيدة  مو�سيقى  مار�سيل  األف 

ذلك،  ومع  الر�سا�ض،  اأزي��ز  فيها  ق�سيدة  وهي 

اخلال�سة.  لل�سيمفونية  اأقرب  كانت  فمو�سيقاها 

واأنا  العربي(،  اأحمد  )غنائية  مار�سيل  اأ�سماها 

اأثق اأن البحث عن ا�سم لها كان م�سنيا. مل تكن 

خال�سة  �سيمفونية  تكن  مل  كما  عادية،  اأغنية 

ن�سيد  اإنها  ال�سيمفوين.  للتاأليف  الغربي  باملعنى 

غناء  منه.  لب��د  غناء  يتخلله  طويل  مو�سيقي 

اأ�سيل يف العمل ل ميكن ا�ستبعاده. هذا النزوع 

مار�سيل  ت�سابه  ولتجنب  بل  التقليدي،  ملجافاة 

فناننا  قاد  ما  هو  خليفة،  مار�سيل  مع  خليفة 

ليعتني  الأ�سيل  املو�سيقي  احل�ض  وذا  الثائر 

لي�ض  املو�سيقي.  اجلوهر  ب�سوؤال  فاأكرث  اأك��رث 

لدي تعريف حمدد مل�سطلح اجلوهر املو�سيقي، 

ولكني اأق�سد به �سوؤال )ما هي املو�سيقى؟ ما هي 

–هذه  للعود  ميكن  كيف  التعبريية؟  اإمكاناتها 

حتمل  اأن  والعريقة-  احلميمة  امل�رصقية  الآل��ة 

اأن  اأ�سئلة الفنان وتعب عن كل هواج�سه(. اأخال 

كانت  بكثري  منها  واأعمق  النوع  هذا  من  اأ�سئلة 

لحقا  قادته  ما  وهي  خليفة،  مار�سيل  ت�سغل 

بل  حقيقية،  �سيمفونيات  تعتب  اأعمال  لتاأليف 

وميكن و�سفها بالتجريبية. ف� )جدل( مثا كان 

اأو  ح��وارا  ت�سمن  العود  اإمكانات  على  ا�ستغال 

جدل بني عودين. و )كون�سريتو الأندل�ض( كانت 

عودة للجذور.

يف تاأليفاته املو�سيقية اخلال�سة مل ين�ض مار�سيل 

خليفة حممود دروي�ض، بل تذكره بطريقة خا�سة 

جدا لن يفعلها �سوى مار�سيل خليفة. فمن وحي 

مو�سيقيا  عما  مار�سيل  األ��ف  دروي�ض  ق�سائد 

�سيمفونية  ه��ي  )تقا�سيم(.  اأ���س��م��اه  خال�سا 

مو�سيقية، ورغم اأنه ل يوجد بها كلمات مغناه، 

اأن روحها تفي�ض بخا�سة حممود دروي�ض،  اإل 

وهو اأمر ل يزعمه مار�سيل خليفه لنف�سه، ولكن 

مبو�سيقى  والعارفني  حممود  اأ�سعار  متذوقي 

اإىل  وي�سل  به  الإح�سا�ض  ي�ستطيعون  مار�سيل 

ظهر  قد  العمل  هذا  فاإن  القدر  لرحمة  اأعماقهم. 

قبل رحيل دروي�ض بنحو عام واحد.

يقول حممود دروي�ض عن مار�سيل خليفة: »لعل 

الإ���س��ارات  اإح��دى  هي  خليفة  مار�سيل  اأغنية 
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القليلة اإىل قدرة الروح فينا الآن على النهو�ض. 

فعندما كنا ن�ستثني التعبري الثقايف من �سمولية 

ما تعر�ض له املوقف العربي من انهيار عام كنا 

من  منطقة  حماية  يف  �سخ�سي  اأمل  عن  ندافع 

بالعزلة.  اأو  بالدبابة  اجتياحها  ي�سعب  الروح 

خليفة  مار�سيل  اأغنية  كانت  اخلراب  هذا  و�سط 

كانت  ال��رك��ام،  م��ن  والأج��ن��ح��ة  القلب  تنت�سل 

قوتها اله�سة هي قوة احلياة يف ح�سار ال�سوؤال 

واجلواب. فيها وجدنا قوة املاأخوذين اإىل املوت 

منتلك  للواقع  م�ستوى  اإب��داع  وعلى  الغناء  على 

فيه حرية افتقدناها فيما �سبق من كام واإيقاع.

الوعي  يف  املعقد  لتفكيك  فينا  ينفجر  الب�سيط 

م�ستوياته  اأح��د  يغني  حني  والواقع  والعاطفة 

اأغنية  يف  للرجاء.  نافذة  ويفتح  الب�ساطة  بهذه 

من  وا�سح  و�سيء  للكام  خبز  خليفة  مار�سيل 

على  كنت  يندفع.  وجمال  جدوى 

اأعلن لأمي احلب من  �سبيل املثال 

اأنا  ول  هي  تدرك  مل  ولكن  زنزانة 

اإىل  الإع��رتاف  اأدرك��ت فعالية هذا 

اأن ف�سحته اأغنية مار�سيل خليفة«.

خامتة

عا�سفة مار�سيل خليفة التي اأطلت 

بوعودها منذ عام 1976، مل تكن 

النوافذ،  لإغ��اق  تدعو  اأو  مزعجة 

املو�سيقى  ح��را���ض  ل��دى  رمب��ا  اإل 

الرديئة واملروجني لها. لقد كانت 

الفن.  واح��رتام  احلب  من  عا�سفة 

ولقد  الأم���ل.  هي  وع��وده��ا  كانت 

�سدقت هذه الوعود، فما اإن انطلق 

الربيع العربي يف تون�ض حتى كان 

�سوت  هو  خليفة  مار�سيل  �سوت 

الأرواح املكتظة بالأمل. وبغ�ض النظر عما ت�سري 

اإليه اأمور الإن�سان العربي على اأر�ض الواقع، فما 

والأنخاب  بالنبيذ  تعدنا  زالت عا�سفة مار�سيل 

اجل��دي��دة، وب��اأق��وا���ض ق���زح. وه��و ال��وع��د ال��ذي 

اإىل مار�سيل خليفة ونعود  �سيجعلنا دوما نحن 

اإليه يف اللحظات التي نكاد نفقد فيها الأمل.

–على  يحبونه  خليفة  مار�سيل  يحبون  الذين 

الغالب- لأنهم يجدون فيه ذلك اجلزء املتواري 

يعرف  ل  الذي  الطفل  ذواتهم:  يف  جمال  الأكرث 

والتجريب.  الكت�ساف  يحب  الذي  الطفل  الكذب. 

الذي  املتجدد  الطفل  العذبة.  الكركرة  ذو  الطفل 

باللعب  معه—لأنه  اللعب  م��ن  امل��رء  مي��ل  ل 

يف  اأّن  ونوؤمن  طفولتنا،  ونعي�ض  ن�ستمتع،  معه 

امل�ستقبل ما ي�ستحق الت�سحية لأجله.
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مل يكن مار�سيل خليفة، على مدار الزمن املا�سي 

واملديد، بالن�سبة جليلنا، ورمبا لأجيال اأخرى، 

ة 
ّ
و�سعبي ب�سهرة  يحظى  مغنيًا  اأو  مو�سيقاراً 

وا�سعتني يف املحيط العربي، الذي يغني بلغته 

الت�سظيات واحلروب، مو�سيقاراً،  اجلامعة رغم 

وفق  وهادف«  ثوري  »التزام  �ساحب  ومغنيًا 

العبارة  تلك  ترفع  التي  املرحلة  تلك  مفردات 

ال�سارم  ال��ف��رز  يف  حتتمل،  ل  م��ا  وحُتملها 

والب��داع  والزائف،  احلقيقي  بني  والع�سوائي 

رفيق  بل  فح�سب،  كذلك  يكن  مل  ونقي�سه... 

باأملها  وانك�ساراتها،  باأحامها  امتدت  رحلة 

املْطبق،  وياأ�سها  ال، 
ّ
ال�سي  

ّ
العاطفي احلما�سي 

امتدت  رحلة  رفيق  الثنائيات،  ت هذه 
ّ
ان �سح

الراهنة  اللحظة  حتى  ال�سبعينيات  مطلع  منذ 

يعطي  خليفة  مار�سيل  فيها  زال  م��ا  ال��ت��ي 

العربيتني  واملو�سيقى  الغناء  �ساحة  وي��رثي 

القيامية  والن��ق��اب��ات  التغريات  رغ��م  على 

من  الرغم  وعلى  العربي  التاريخ  م�سار   يف 

التي  الأح��ام  تلك  ملعظم  ال�سامل،  النهيار 

ولها اىل النقي�ض  ت�سارف الطوبى اأحيانًا، وحَتّ

اأكرث الأعداء ب�ساعًة  الذي ل يراود حتى خيال 

ة...
ّ
وعدواني

املفتوح  خا�سة(  )ال�����س��وري  امل�سهد  ذل��ك 

اأو�سافها  يفوق  ومبا  اجلحيم  م��دارات  على 

الأ�سطورية يف الديانات التوحيدية والوثنية.

على الرغم من انفراط تلك املرحلة املحمولة 

مبفاهيمها  امل�رصق،  امل�ستقبلي  الأم��ل  على 

يف  العْنفي  والدخول  وطقو�سها،  ورموزها 

ما  ظام  من  ة 
ّ
ووح�سي غلظة  الأك��رث  الظام 

الو�سطى، ظّل مار�سيل خليفة  بالقرون  رف 
ُ
ع

يف  احلاملة  النخبة  تلك  رم��وز  من  والكثري 

احلياة  يوا�سلون  العربي،  وال��ع��امل  لبنان 

القبح  احتجاج، على ظام  كاإ�سارة  والبداع 

الذي ي�سود ال�سيا�سة، الفن والثقافة..

من  كواحد  والغناء  باملو�سيقى  مار�سيل  ظل 

عب  لي�ض  وموؤثراً،  فاعًا  املرحلة،  تلك  رموز 

مداعبة ذاكرة ذلك اجليل املنكوب يف اأحامه 

فاعليته  وامن��ا  نو�ستاجلية،  مداعبة  وروؤاه، 

يعي�سوا  مل  ب�رص  �ِسغاف  اىل  ذل���ك،  تتجاوز 

مرحلة  يف  ن�ساأوا  بل  ال��زم��ن.  ذل��ك  معطيات 

»امليديا« وو�سائل التوا�سل اجلماهريية، الأكرث 

هيمنة وت�سويقًا للرداءة وقيم النحطاط..

يقيمها  التي  احلفات  اإل  ذلك  على  اأدل  ولي�ض 

يف اأكرث من بلد عربي واأوروبي، وذلك الإقبال 

الكا�سح كما ح�سل يف حفلته الأخرية  بُعمان 

ة، حيث التذاكر نفدت باكراً 
ّ
يف الأوبرا ال�سلطاني
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ة..
ّ
والزحام على اأ�سّده وكذلك يف الأوبرا امل�رصي

لقد ق�سم ج�سمه يف ج�سوم كثرية  وفق عبارة 

�سفح جبل  على  يرقد  الذي  عربي  ابن  لل�سيخ 

)قا�سيون( وهو ل يبعد عن )عم�سيت( بلبنان 

البلدة  بال�سيارة،  �ساعات  ث��اث  من  اأك��رث 

واملتاخمة  مار�سيل،  فيها  ولد  التي  البحرية 

)جلبيل( التي انطلقت منها اأ�رصعة الفينيقيني 

لغزو العامل. 

دائما األتقي مار�سيل خليفة يف اأكرث من بلد، 

اإما هو الراحل غداً،  على مفرتق طرق ومدن، 

يف  م��رات  عدا  �ساعات،  بعد  امل�سافر  اأن��ا  اأو 

واملو�سيقى   
ُ
البهاء ينق�سه  ل  بغداء  باري�ض، 

اأو  غالبًا،  )الرتوكاديرو(  الفريد، يف  وامل�سهد 

يف منزله يف �ساحية )�سان كلو( حني اأوغل 

الليُل الباري�سي »املحمول على الكتاف« من 

فرط جماله، وفق عبارة لرونيه �سار، ويكّف 

ي�سطر  حتى  احلركة،  عن  والبا�سات،  املرتو 

هدى  مع  ب�سيارته  تو�سلنا  اىل 

من  قريبًا  ت�سكن  التي  بركات 

م��ق��بة )ب��ريل���س��ي��ز( امل��زه��رة 

البا�سقة،  واأ�سجارها  مبوتاها 

اجل���رداء  م��ق��اب��رن��ا  منها  اأي���ن 

 قائل �سيقول، لكن 
ّ

القاحلة.. رب

النهائي  والغروب  واحد  املوت 

رمبا،  واح��د....  الب�رصية  لأعمار 

كل  يقطع  مار�سيل  لكن  رمب��ا، 

تلغي  ة 
ّ
بحميمي امل�سافة  تلك 

عنها،  تقل  ل  وامل�سافة،  التعب 

ال�سداقة  ب��روح  ة 
ّ
احلميمي تلك 

ال��ذي  ال��ي��وم  يف  واملو�سيقى، 

جملة  مقر  بني  م�سقط،  رب��وع  يف  اأم�سيناه 

موؤ�س�سة  �سبايا  حوله  جتمع  حيث  )ن��زوى(، 

غري  من  واأح��ادي��ث،  �سوراً  ال�سحفية  مان 
ُ
ع

�ساطئ  وب��ني  �سطنعة، 
ُ
م لياقات  اأو  ح��دود 

مان، والطق�ض قد بداأ يف 
ُ
الب�ستان على بحر ع

 والرحمة بعد �سيف حارق طويل..
ّ
احلنو

عرفه  مل��ن  رح��ل��ة  رف��ي��ق  خليفة،  مار�سيل 

املو�سيقى  عب  اأو  ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على 

بحر  �سفاف  على  ب��ه  مرحبا  وال��ث��ق��اف��ة.. 

احلنون،  الهندي  املحيط  مداخل  اأحد  مان، 
ُ
ع

نيزان(  )ب��ول  و�سفه  كما  املاكر  والوح�سي 

بجحيم البحارة..

الظلمة  ك��ادت  اأجياٍل،  رحلة  برفيق  مرحبًا 

اإىل  اأق�ساها  من  العربية  الأر�ض  تكفن  التي 

املو�سيقى  نور  رمبا  ت�سحقها..  اأن  اأق�ساها، 

مواطن  اىل  بيدها  ياأخذ  احلقيقي  واملعرفة 

ة..
ّ
اجلمال واحلري
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والكرا�سي  الطاولت  اأّن  يوما  يظن  كان  من 

وق�سب  الفارغة  احلليب  وعلب  والطناجر 

الولد  ذل��ك  يقرعها  التي  الياب�ض،  ال��غ��ّزار 

اإىل  اخل�سب  بخياله  اإياها  ل 
ّ
��و

ُ
حم ال�سغري، 

�ستغري  اأّنها  يظن  كان  من  مو�سيقية،  اآلٍت 

ن 
ّ
لح

ُ
ي الذي  الولد  اأّن  يظن  كان  من  حياته، 

الق�سائد املدر�سية كي يحفظها ويتلوها غيبًا 

اأّنها  يظن  كان  من  ال�ستظهار..  �ساعة  يف 

�ستاأخذه اإىل »اأوبرات« العامل ال�سهرية؟ 

ر�سالة  حقيبته  ويف  عاد  اأن  يوم  ذات  حدث 

ه اأكرث 
ّ
القبول يف املعهد املو�سيقي، فرحت اأم

منه باخلب، وكانت هنا النعطافة الأوىل يف 

حياته.

امُل�سّطر،  النوتة  ورق  يتوّفر  ل  كان  وعندما 

دقيقًا  ت�سطرياً  ال��ورق  له  ُت�سّطر  ��ه 
ّ
اأم كانت 

لكن  الر�سا�ض.  بقلم  النوتات  عليها  ليكتب 

ه ذهبت قبل الأغنية وقبل احلب، ومل ت�سمع 
ّ
اأم

له نوتة مو�سيقية واحدة.

ه يف �سوت فريوز، وبعد �سنني 
ّ
 ففت�ض عن اأم

فت�ض عن حبيبته يف �سوتها، كما فت�ض عن 

وطنه. 

املنطقة  على  امل�سيطرة  امليلي�سيات  حرمته 

على  اأخرية  نظرة  اإلقاء  من  بلبنان  ال�رصقية 

الأقل  على  يحتفظ  اأن  من  اأبيه، حرمته  وجه 

ي�ستطع  ومل  لقد م�سى وحيداً  الروح.  باأ�رصار 

اأن مي�سي يف جنازته.

ي�سُك   وك��ان  للعود،  يكتب  كيف  اأح��د  علمه 
ُ
ي مل   
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الدر�ض  ي�سعون  وهم  الأ�ساتذة،  به  يثق  ما  بكل 

تلو الدر�ض.. تعّلم فقط من ا�ساتذته الذين خلعوا 

النظريات الثابتة، لتحقيق اأكب قدر من البهجة، 

باكت�ساف املخيلة يف حياة حمرومة وفقرية من 

ة.
ّ
احلب واحلري

ويف  الق�سيدة  يف  دروي�����ض  ع��ن  يبحث  ك��ان 

َلّه �سيء من  َ
املو�سيقى لتطرية الأيام ال�سعبة. َلع

خفية  تنمو  باد  يف  �سائع  و�سّك  جميل  ما�ض 

باحلروب ال�سغرية والكبرية.

التي  املو�سيقى  ومع  الق�سيدة  مع  دائما  كان 

ت�سّكل فعل م�ساغبة.. ع�سيانًا وجوديًا، نزعة اىل 

لرتكاب  م�ستمعيه  ويدعو  القطيع،  من  الفات 

ال�سغب نف�سه، فال�سعر ل يكب، يظّل �سابًا، خارجًا 

والروح  التاأمل  �سويّف  متمرداً،  القانون،  على 

هي  ت�سيء  �سعرية  »اأنا«  وكل  د، 
ّ

والتوح واحللم 

ة والبادة 
ّ
انت�سار على املوت واحلرب والوح�سي

الروحية والنف�سية واجل�سدية.

هذا الكائن الذي ي�سكُن يف الطائرة، 

قلب امُلدن �سفحة �سفحة، ويبداأ 
ُ
وي

ل  اأّن��ه  لو  كما  جديد  من  ي��وم  كل 

ة قبل 
ّ
يعرف �سيئًا. ياأتي  يف كل مر

�ساعتني اأو ثاث من موعد احلفلة، 

يجل�ض لوحده على كر�سي يف و�سط 

ال�سالة، لي�سبح قطعة من املكان، 

النا�ض  الكرا�سي وعبق   رائحة 
ُّ
ي�سم

الذين �سيماأون القاعة.

الذي   املغامر  اجل�سور  الكائن  هذا 

يمم قلبه �سطر احلب والن�سوة من 
ُ
ي

بح�ساب  النتيجة  مقاي�سة  دون 

الربح اأو اخل�سارة.

يف  خليفة  مار�سيل  يتداعى  هكذا 

هذا احلوار اخلا�ض كما اأّنه املطر، 

اأول  من   مفتوحة  ذاك��رة  كاأّنه  اأو 

احلرب اإىل ال�سجن الق�رصي يف بيت اأهله ب�سيعته 

عندما  يغني،  جعله  ال��ذي  ال�سجن  »عم�سيت«، 

اأبًا  كان بيته ال�سغري يت�سع لذلك. اإىل اأن اأ�سبح 

لولديه رامي وب�سار، �رصيكيه يف التجريب والقفز 

اأحفاد  بثاثة  ماأخوذ  الآن  اأّنه  كما  الظام،  يف 

ده�سني، يكبون هناك يف البعيد.
ُ
وحفيدة م

�سديدة  وت��اأم��ات��ه  ح��ك��اي��ات��ه،  تن�سكب  ه��ك��ذا 

ب�سيء  خبري  غري  فهو  الأ�سياء،  جتاه  احل�سا�سية 

اأكرث من املو�سيقى التي تنمو فيه، وال�سعر الذي 

يلم�سه، والأغنية التي ت�سيء ما يخفى..

v v v

طاعة النغم 

كانت املدر�سة الأوىل ملعبًا للخيال، كنُت اأح�ض 

يف  حتّلق  وال�سماء  الكتاب،  يف  يجري  بالنهر 

الأوىل  ال�سفحة  على  الوردة  رائحة   
ُّ
اأ�سم الدفرت، 
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واأتذوق طعم الندى ويف ح�سة الر�سم، تولد جنمة 

وقمر كامل التكوين، هياأتني احلياة لأحلم وفق 

اأود   وكنُت  وببطء  مهل  على  اأكب  كنُت  خيالها، 

مع  يحبو  القمر  كان  الغد.  اإىل  ب�رصعة  اأقفز  اأن 

الهواء �ساكن  العارية وكان  الليايل  الطفولة يف 

النغم.  طاعة  على  التدريب  وبداأ  ري�سة  ك 
ّ
يحر ل 

الكني�سة  جوقة  مع  الغناء  على  حنجرتي  ب 
ّ
اأدر

وال�سم�ض  الذهبية  ال�سنابل  حفيف  غنائها  ويف 

متاأ القلب ب�سوء البتقال وزهور ال�سفوح ك�َسعر 

ة.
ّ
فتاتي الفو�سوي

في�ض من الكام يف �سدري وعلى �سفتي في�ض 

العاقة  كانت  ال�سنوات  هذه  ففي  البت�سام،  من 

اأبواب  على  اأقُف  والأماكن،  والأيام  النا�ض  بني 

اأخرى،  واأ�سواك  وال�سقاء  بالبوؤ�ض  املزنرة  املدن 

ينكُت  م�سن  ال�سماء،  مياأ  الغبار  بطعم  ا�سفرار 

روحانا  باأ�سد  ذكرين 
ُ
ي بع�ساه،  ال�سارع  اأر���ض 

العمر  ميحي  الطريق  تراب  وعلى  ال�سجر  اأ�سفر 

وينق�سي  تل�سع  ال�ساعة  عقارب  احل��ذاء،  ونعل 

ة 
ّ
املدوي والهتافات  وال�سجيج  ال�سخب  الوقت، 

القادمني هناك  اىل  العيون  ان�سدت  الطريق،  يف 

حيث تهدر الأ�سوات واليافطات مرحبة يف متام 

مع  يتا�سى  املغني  للفرح،  املحاذي  اليقاع 

ال�سعر بحاجة اىل ناقل، لبد من  الغنية وكان 

اإذن، ل بد من جر�ض، عاقة مبا�رصة بني ال�سوت 

والقلب لن�ساب بالفرح وال�سجن يف اآن، تطلع من 

ال�سوت رائحة احلب، اإيقاعات زهر

 لقد فتحت يل الغنية باب خويف الول من القمر 

 
ّ

يكب كان  والذي  اأمي«  ح�سن  يف  كنُت  »عندما 

الأ�سباح.

 املغني يت�سّلل على حبل الظل ويف اأغنيته اله�ّسة 

الذي  الوتر  يتلوى ي�سلي يزين يعود على حافة 

يجرح الهواء وي�سفقون على ما تبّقى فيهم من 

قدرة على الفتتان.

 غّن اأكرث اأيها الكائن لن�سدق اأن على هذه الأر�ض 

ة �سيئًا ما ي�ستحق احلياة.
ّ
املجبولة بالوح�سي

v v v

جدتي مرمي 

�ساتها  مُتار�ض  وهي  مرمي  جدتي  اأ�ساأل  كنُت 

امل�سائية: اأين كان ربنا قبل اأن يخلقنا ؟ فتتعرّث 

جدتي يف الإجابة وتدعوين مل�ساركتها ال�ساة 

ركبتيها  على  نف�سي  اأ�سع  ثم  اللغز  بذلك  فتحّل 

ة ت�ستعل يّف وتدفعني اىل �سهوة 
ّ
واأنام واأحلم  بقو

اخلا�ض هي الُهيام باملو�سيقى وحتررت حينها 

من اليقني وذهبت يف ال�سّك اىل اآخره.

 لقد اأحببت يف طفولتي ابن الن�سان ذلك امل�سيح 

يف  متوجات  طفولتي  حركات  وكل  وب« 
ّ
»احلب

�سمول  من  ج��زء  هو  به  اإحل���ادي  وحتى  بحره 

يف  اً 
ّ
حر يرتكني  الانهائي،  ه 

ّ
بحنو يل  امل�سيح 

اً اأي�سًا يف الإميان.. 
ّ
الكفر حتى اأكون حر

بليلة  لاحتفال  معداً  وامل��ك��ان  ال��زم��ان  ك��ان   

�سطوح  تعلي  وهدايا  ورياحني  �سغار  املياد، 

الطفولة، ثم بعد حني ياأتي ميعاد موته واأحزن 

هل  جدتي:  وا�ساأل  واعود  العامل  حزن  واختزن 

اأبداً  مبوتنا  ي�سعرون  ل  وهم  يكبون  ل  املوتى 

ول بحياتهم ؟ فتحار جدتي من اأ�سئلتي وتاأخذين 

ى 
ّ
املدم الغروب  مغيب  حتى  الأقدام  على  م�سيًا 

على اأ�سابع اأرجلنا اىل الكني�سة البعيدة وا�ستمع 

يوجعني  اإيقاعها  يف  نب�ض  وكل  الرتاتيل  اىل 

فاأغرق  وبي  بال�سوت  تنطق  الأ�سياء  و�سدى 

امل�ساء  وهج  يف  الكينونة  هول  واأن�سى  بالطرب 

الأنا�سيد  ن�سيد  خلوة  على  القمر  يكتمل  حيث 

م�سيح  مع  الكوكب  هذا  اىل  ُنفينا  باأننا   
ّ

واح�ض

والرتاب  والهواء  واملاء  الرتاتيل  برفقة  طفولتنا 

والنار وهنا رمبا كان اأف�سل مكان للوحدة.
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v v v

حممود دروي�ش

الأمر مع حممود دروي�ض كما لو اأنه جردة حياة، 

اأمكنة،  تاريخ،  مو�سيقى،  اأغنية،  ق�سيدة،  �ساعر، 

ة اىل اأن اأقول كل �سيء لأتخّل�ض 
ّ
هي حاجة ملح

الذاكرة  على  بثقلها  ترمي  عّدة  اأ�سياء  ثقل  من 

كما على اجل�سد والروح، كاأن �سنني احلياة تهرب 

ونحاول اأن نلتقطها، اأن ت�ستوقفنا، ن�ستدعي كل 

مع  ع�ستها  التي  ال�سنوات  تلك  كل  جمدداً.  �سيء 

اأرغب يف نقل الأحداث والتواريخ  �سعر دروي�ض. 

نحو  على  الأي���ام   تلك  ورواي���ة  والنطباعات 

مفتوح. اأبحث كل يوم عن جديد يف �سعر دروي�ض. 

اأرّتب ذكرياتي مع دروي�ض وكما  اأن    �ساأحاول 

�ستتدفق هنا ذكريات �سائعة يبقى عطرها حتى 

دروي�ض  ل�سعر  مو�سيقاي  وكانت  ذبولها.  بعد 

الغنائي  والتاأليف  الدرامي  ال�سكل  تنحو باجتاه 

�سوابط  يف  امل�سجون  غ��ري   
ّ
احل��ر

مع  تقطع  مل  وهكذا  �سلفًا  حم��دّدة 

وب��ني  بينه  وازن����ة  اإمن���ا  ال��ط��رب 

املتلّقي  وعي  مبخاطبة  الهتمام 

مع  مبتكرة  عاقة  بذلك  مد�سّنة 

ت�سكيل  اإعادة  اىل  وهادفة  النا�ض 

�سوتي  ع��امل  م��ع  ال�سائد  ال���ذوق 

جديدة  معطيات  عن   
ّ

معب جديد 

على  وحر�ض  مقت�سد  بناء  وه��و 

التزينية  الو�سائل  الوقوع يف  عدم 

اإغراءات  على  القائمة  والزخرفية 

ال�سهولة. اأي حلظة انتقال بالأغنية 

ال�سلبي  النفعال  ة من عامل 
ّ
العربي

لقد  الإيجابي.   العقل  جم��ال  اىل 

اأغنية  ع��ن  دروي�����ض  م��ع  بحثت 

ال��دروب  اىل  تر�سدنا  امل�ستحيل،  اىل  تقودنا 

 الفرح.
ّ
املجهولة لنبلغ �رص

من  كتبت  ما  بالكلمات  اأ���رصح  اأن  اأ�ستطيع  ل   

مو�سيقى لق�سائد ولكن اأ�ستطيع اأن اأقول اأن �سعر 

د يف اأعماق قلبي الذي دّق باإيقاعية 
ّ
دروي�ض ت�رِص

�سادحة ول اأعرف كيف اأهدئه. 

 اأبحث واأحاول القب�ض على الق�سيدة - الأغنية 

اأجل  من  �رصاع  عبثية،  لعبة  اإنها  تفلت،  ل  كي 

امل�ستحيل، ظّل وراء الندها�ض، بحث يف الظام، 

جديدة  باأحلان  الق�سيدة  اأن�سج  يوم  بعد  ويومًا 

مثل تنهيدة، مثل هم�سة من وعود من العا�سفة 

القمر.  �سقوط  اىل  و�سوًل  العربي  باأحمد  مروراً 

اأجمل ق�سيدة دروي�ض يف �سفاه قلبي، اأ�سدل بلّذة 

و�ساح ال�سباح النّدي.

لأداف��ع عن  ينتهي  اإىل ما ل  الأغنية  اأدخل يف   

بّد من  الق�سيدة وكان ل  ال�سحري يف  الغام�ض 

الرغبة واحل�رصة والق�سوة والثورة والنداء وال�سعر 

وال�سمت والتذّكر والن�سيان واحلب.
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اأ�سابعي علقتها على م�سارف الوتر ورو�ستها   

ة وكتبت ملحمود جهراً بيان الأغنيات 
ّ
على ال�سهي

لأجمل حب.

ويف  الق�سيدة  يف  اأكرث  عنه  اأبحث  غيابه  بعد   

َلّه �سيء من  َ
ة الأيام ال�سعبة. َلع

ّ
املو�سيقى لتطري

خفية  تنمو  باد  يف  �سائع  و�سّك  جميل  ما�ض 

هو  نحتاجه  وما  والكبرية  ال�سغرية  باحلروب 

كوفية عربية من�سح بها دمعًا حارقًا كال�سديد.

والدمار  القتل  عفن  من  قلوبنا  تقرحت  لقد   

والوح�سية ال�سارخة ومن تعب اأ�سئلة قاحلة

وق�سيدته  دروي�����ض  حممود  اىل  ا�ستاق  انني   

لأغ��اين  ينتبه  امل��ك��ان  ل��ع��ّل  ب��ال��ن��دى،  املبللة 

والبعيدة،  القريبة  الباد  يف  ترددت  التي  احلب 

ينام  ليل  �سحاب  وغ�سلها  الغياب  �رصدها  اأغاٍن 

زغرودة  وتطويه  احلناجر  تقطفه  الم��واج  بني 

النتظار.

 مل تولد الغنيات من نزوة طائ�سة خرجت على 

حطب  يقودها  ل  ن��ار  من  احل��ب  اإي��ق��اع  منوال 

الباري، من نقر على وتر القلب، من غفلة �سوت 

من  القاين،  بالدم  ج 
ّ
ت�رص �رص�سف  من  مبحوح، 

دمعة �ساهدة على الولدة.

نعبث  وينك�رص،  اجلميل  منا  ي�سيع  لئا  نعبث   

لنا  تطيب  احلياة  األواح  على  امل�ستحيل  لينطلق 

هذا  يف  احلب  وحده  النبيذ،  يطيب  كما  الغنية 

يبني  ينادينا،  فينا،  يقيم  يفهمنا،  كان  العامل 

ع�ّسه حتت حواجبنا، يحمينا من ف�سول امل�ساء 

ليل  اىل  اإنه جوع  الفنجان.  النب يف  ومن بخار 

ال�سهوة والن�سوة واجلمرة واحل�رصة ول�سعة الريح 

ة.
ّ
يف امل�ساءات ال�ستوي

اأوراق التوت تت�ساقط عن ج�سد العامل   كنا نرى 

وغمر  �سقط  ال��ذي  احلب  قمر  يف  ن�سك  نكن  ومل 

حممود  ذهب  ال�رصيحة.  ة  بالف�سّ الدام�ض  ليلنا 

اىل امل�ستقبل الذي اراده وحلم به على الرغم من 

حماولت تعطيل خطواته وتفويت ذهابه الفاتن. 

كان �سفيف كال�سوء، يعب الروح ويرتكها على 

ده�ستها يف اأ�سئلة جديدة حتاور عميقًا ال�سئلة 

كالأ�سجار  وينتج  يزّهر  �سعره  ت�سغلنا.  التي 

اأوك�سجني احلياة. 

اآلة العود 

بيتنا  اىل  ال��ع��ود  اآل���ة  دخ��ل��ت  بعيد  م�ساء  يف 

ال�سغري بعد اأن كانت اآلتي املو�سيقية حم�سورة 

احلليب  وعلب  والطناجر  والكرا�سي  بالطاولت 

العود  اأرى  الياب�ض. كنُت  الغّزار  الفارغة وق�سب 

اأ�سمع  التلفزيون  يف  قليلة  واأحيانًا   
ْ
ر

َ
و

ُ
ال�س يف 

يف  معي  يكون  اأن  ولكن  ال��رادي��و  يف  �سوته 

البيت ! كان عيداً حقيقيًا يوم و�سول هذه الآلة 

املو�سيقية ال�ساحرة ويف اليوم التايل ذهبت مع 

اأمي اىل منزل »حّنا كرم« ذلك الدركي املتقاعد 

وما  املو�سيقية  النوتة  من  القليل  يعرف  والذي 

اىل  ت��رددي  تابعت  ال��درك.  مو�سيقى  من  حفظه 

تلقفت  الأ�سبوع، حيث  ال�ستاذ مرتني يف  منزل 

ة. 
ّ
خال ثاثة اأ�سهر درو�سه املو�سيقية البتدائي

حت�سيلي  اأت��اب��ع  ب���اأن  اأه��ل��ي  ن�سح  ب��ع��ده��ا   

املو�سيقي يف الكون�رصفاتوار الوطني يف بريوت 

والبعيدة جداً يف مقيا�ض طرقات ذلك الزمن عن 

ال�ستاذ  �سف  ودخلت  لبنان،  جبل  يف  �سيعتي 

ة 
ّ
الكبري »فريد غ�سن« العائد من هجرته امل�رصي

�ض يف املعهد املذكور.
ّ
ليدر

من  اآتيًا  عمري  من  ع�رصة  ال�ساد�سة  يف  كنت   

لأدر�ض  الأ�سبوع  يف  مرتني  املدينة  اىل  قريتي 

وكنت  العادية  الدرو�ض  جانب  اإىل  املو�سيقى 

اأرى على مداخل املدينة  يف طريقي اىل بريوت 

وبيوت  ة 
ّ
الفل�سطيني املخيمات  �سواحيها  ويف 

العمر  ذلك  ويف  احلني  ذلك  يف  وحتى  ال�سفيح 

ما 
ّ
الفتي مل اأكن اعرف �سيئًا عن فل�سطني ول �سي
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اأعي  بداأُت  ال�67  اللبنايّن  بعد حرب  اأهل اجلبل 

ة واأوليها اهتمامي.
ّ
هذه الق�سي

ة، 
ّ
املحلي ال�سيا�سية  الق�سايا  وقتها  وتداخلت   

على  الر�سا�ض  اإط��اق  اجلنوب،  يف  العمليات 

ح�سن  املزارع  وا�ست�سهاد  التبغ  ال 
َّ
عم مظاهرة 

احلايك وغنيُت بعدها من �سعر �سوقي بزيع »يا 

حادي العي�ض« واملهداة لل�سهيد ح�سن احلايك.

مظاهرات  النا�ض،  هموم  اجلنوب،  فل�سطني،   

ال معمل غندور، اإذ 
ّ
الطاب، الإ�رصاب الكبري لعم

تطورت الأمور  وحدث �سدام مع الدرك وا�ست�سهد 

ة تدخل 
ّ
العّطار« قوات �سهيوني العامل »يو�سف 

القادة  م��ن��ازل  وتهاجم  اللبنانية  العا�سمة 

عدوان  كمال  يو�سف،  اأبا  وتغتال  الفل�سطينيني 

اذ  اأم��ريك��ا«  اأوف  »بنك  ة 
ّ
عملي نا�رص.  وكمال 

علي  وا�ست�سهد  البنك  اللبنانية  ال�سلطة  اقتحمت 

الأ�سعد  ورفاقهما وغنيت لحقًا  �سعيب وجهاد 

مظاهرة  ثم   ،»
ّ
علي »يا  بي�سون  عبا�ض  ق�سيدة 

وا�ست�سهاد  �سيدا  مدينة  يف  ال�سمك  �سيادي 

راأ���ض  على  مي�سي  ك��ان  ال���ذي  �سعد  م��ع��روف 

التظاهرة وغنيت لحقًا »يا بحريي هيا هيا«، 

كل هذا ا�سافة اىل العمل مع النا�ض يف الأحياء 

من خال املو�سيقى وامل�رصح.

حبي  عن  فيها  ع��بُت  اأقمتها  فنية  اأم�سيات   

 « وكان  والورد  واخلبز  والوطن  لل�سعب  للق�سية 

د املوتى » لل�ساعر ال�سوداين حممد الفيتوري 
ّ
ن�سي

الذي حلنته وتردد على األ�سنة النا�ض يف كل هذه 

الما�سي. 

كانت  اأي�سًا  »بيبلو�ض«  جبيل  مدينة  مهرجان 

جت��رب��ة رائ����دة ح��ي��ث ق��دم��ت اأوب���ريي���ت »م��رق 

م�سابقة  يف  �ساركت  كما   1971 �سنة  ال�سيف« 

»�سماعي  مبو�سيقى  للمو�سيقى  العربي  املجمع 

بياتي« تون�ض 1973.

 كنُت من املتخرجني الأوائل  يف الكون�رصفاتوار 

»�سماعي  مقطوعتي  تفوز  اأن  من  مينع  مل  وهذا 

عبد  لأ�ساتذتي  مقطوعتني  جانب  اإىل  بياتي« 

الغني �سعبان وجنيب كاب.

 تخفيف البوؤ�ش 

ابريل   12 ال�سبت  يوم  واأتذكر  بذاكرتي  اأع��ود 

يف  الأوني�سكو  م�رصح  من  خرجت  حني   1975
كركا  احلليم  عبد  فرقة  عمل  من  فرحًا  بريوت 

قد  وكنُت  الغرائب«،  »عجائب  ال�رصقي  للباليه 
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الراق�ض  ال�ستعرا�ض  لهذا  املو�سيقى  كتبت 

مل  الفرح  ولكن  كركا.  احلليم  عبد  للكوريغراف 

احلفلة  وبعد  ابريل   13 الثاين  اليوم  يف  يكتمل 

دخلت  قد  ب��ريوت  وكانت  القاعة  من  خرجنا 

ال�ستعرا�ض  يف  العرو�ض  واأ�سيبت  الظام  يف 

»اأمرية ماجد« الراق�سة الأوىل بر�سا�سة قّنا�ض 

بعدما  احلياة  مدى  واقعدتها  ظهرها  اخرتقت 

ق�رص  يف  ال��ف��رح  ع��وامل  الليلتني  يف  اأ���س��اءت  

الأوني�سكو ببريوت. 

 عدُت ليلتها اىل قريتي ال�ستائية منك�رصاً وحزينًا 

واب��ت��داأت  البلد  يف  تعطل  ق��د  ك��ان  �سيء  وك��ل 

اجلولت احلربية - الع�سكرية اجلديدة علينا ثم 

بداأت مظاهر احلرب تك�سو قريتي الهادئة. 

 م�سلحون يروحون ويجيئون انقطعت الطرقات 

يف  وانحجزت  ب��ريوت  اخ��ب��ار  عني  وانقطعت 

منزيل ق�رصيًا ومل يكن معي يف خلوتي هذه �سوى 

رحُت  دروي�ض،  حممود  دواوي��ن  وبع�ض  العود 

دروي�ض  ملحمود  الأوىل  الق�سائد  اأحّلن  خالها 

اأمتعتي واأمري وذهبت اىل   بعد فرتة حزمت 
ّ
ثم

»قريتي« مع كوكبة  باري�ض هاربًا من عم�سيت 

ل املنطقة اآنذاك ميولنا 
ّ
من الأ�سدقاء اذ مل تتحم

ة والتقيُت يف باري�ض بالأ�سدقاء اجلدد  
ّ
الي�ساري

ت  بهم املقاهي وبحلقات من ال�سبان 
ّ

الذين غ�س

اأو  الدرا�سة  بداعي  املقيمني  او  حديثًا  الوافدين 

ن مناخًا 
ّ
بداعي العمل وجمموع هذه اللقاءات كو

طراوته  تذكي  حاراً  و�سيا�سيًا  ًا 
ّ
وفني اجتماعيًا 

يف  جت��رب  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املت�سارعة  الأح����داث 

الدراماتيكي  طابعها  تاأخذ  كانت  والتي  لبنان 

املعروف.

اأعر�ض بع�سًا من جتاربي   رحُت بخجل وترّدد 

املو�سيقية الغنائية الأوىل.  �ساب متحم�ض اأخرق 

يريد اأن يجعل املو�سيقى �سبيًا لتغيري العامل، اأن 

يخفف البوؤ�ض واحلروب، اأن ي�سعل ثورة مدعومًا 

بوتر العود والق�سيدة لي�ستدل على احللم وي�سل 

اإىل حتقيقه.

وي��ه��ّزون  ي�سمعونني  اجل��دد  الأ���س��دق��اء  ك��ان   

هو  ما  متاما  يومها  يدركوا  مل  رمبا  بروؤو�سهم 

ة ما اأحاول اخلو�ض 
ّ
م�رصوعي اأو على الأقل جدي

د وكان الزمن 
ّ
فيه وكان داخلي م�سحونًا بالتمر

مي�سي بطيئًا وكنت ا�ستعجله لأكب.  

الع�سيان الوجودي

ويف �سباح باكر من اغ�سط�ض �سنة 76 دخلت اأحد 

»وعود  و�سجلت  ال�سغرية  باري�ض  ا�ستديوهات 

اأن  وقبل  لدروي�ض  اأعمايل   اأوىل  العا�سفة«  من 

ف عليه �سخ�سيًا وبعد اأخذ ورد مع م�سوؤويل 
ّ
اأتعر

�رصكة الأ�سطوانات الفرن�سية »الغناء يف العامل« 

يف  الأوىل  الأ�سطوانة  ظهرت   »chant du monde«

 »l›humanite« »الن�سانية«  جريدة  احتفالت 

خ�سبة  على  العمل  لهذا  تظاهرة  اأول  وكانت 

ال�سمالية  باري�ض  �ساحية  يف  اللبناين  اجلناح 

بقرب من ب�سطة للحم�ض والفول والفافل ولقد 

لدروي�ض:  ق�سائد  اأربع  الأ�سطوانة  هذه  ت�سمنت 

العا�سفة  من  ووع��ود  ال�سفر  ج��واز  ريتا،  اأم��ي، 

وق�سيدة » جفرا« لل�ساعر عز الدين املنا�رصة. 

ا�سطوانة   500 م��ن   اأك��رث  على  وّق��ع��ت  ولقد   

الأ�سطوانة   �سبقتني  ثم  التظاهرة   
ّ
يومي خال 

ومن  العربية  والعوا�سم  بريوت  اىل  والأغنيات 

ثم اىل كل املطارح ومل يخطر ببايل اأبداً ان هذا 

ًا اىل هذا احلد. 
ّ
�سِبح جدي

ُ
اللعب �سي

 وعلى م�سار تاريخ طويل من الق�سائد والأغنيات 

الق�سيدة  بني  الدافئ  التاحم  كان  واملو�سيقى 

واملو�سيقى. يف كل عمل كنت اتعَلّم  كيف احمي 

املو�سيقى من الف�سيحة والق�سيدة من البتذال. 

لو  كما  ال�سفر  من  ابداأ  كنت  جديد  عمل  كل  يف 

قفزة  كانت  حماولة  وكل  �سيئًا  اع��رف  ل  انني 
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�سعر دروي�ش



الفاتنة وكنت  ارتكبت اخطائي  الظام ولقد  يف 

ت�سّكل  التي  املو�سيقى  ومع  الق�سيدة  مع  دائما 

فعل م�ساغبة ع�سيانًا وجوديًا نزعة اىل الفات 

لرتكاب  امل�ستمعني  اىل  ودع��وة  القطيع  من 

ال�سغب نف�سه.

قوة احلياة 

الوطن  عن  كثرياً  علمني  روحانا  اأ�سد  الرفيق 

 وال�سعب ال�سعيد. كان يعرف كثائر عن ظلم 
ّ
احلر

ر غيظًا واأملًا اأما جبوت 
ّ
وف�ساد احلكم وهو يتفج

امل�سالح ال�ساحقة لطبقة احلكم الفا�سدة، مل يكن 

ب كل يوم هذا الن�سال اأمام 
ّ
خمدوعًا كان ي�سو

والتجارة  والنحطاط  والأمنية  الرجعية  القوى 

واخليانة والرتّهل وال�ست�سام التي تتاألب على 

د والثورة 
ّ
 للتمر

ْ
املطاَلب املحقة لتخنق اآخر َنَف�ض

والرف�ض. كان يقول: »لنا الأبد اأمام هذه القوى 

الزائلة، فنحن ل نقيم وزنًا  ولهم اللحظة الآنية 

ال�سعيد،  والوطن  احلر  لل�سعب  اّل 

روحنا  اقتاع  اأح��د  ي�ستطيع  لن 

ثائراً  كان  �سدورنا«.  اعماق  من 

حقيقيًا يتاأمل وي�رصخ.. ول يخيب، 

لكنه ل ي�ست�سلم ل يرتّهل، ل يخون 

�سعاع  ك��ان  الآخ��ري��ن.  ول  نف�سه 

الأمل يرافقه دائمًا. 

ك 
ّ
 اأراه الآن متدليًا اأمامي، هل امت�س

به يا رفيقي الكبري اأم اأتركه واأ�سري 

�سوّهوا  لقد  الليل،  وحيداً يف عتمة 

وا م��ع��اب��د ال��رع��ب 
ّ
اخل��ي��ال، ع��م��ر

كنت  وكما  ة، 
ّ
العبودي ومع�سكرات 

اإّن  البعيدة  الطفولة  يف  يل  تقول 

لأّنه   
ّ

�سيتغري  ،
ّ

�سيتغري الو�سع  هذا 

يكمل  طريقًا  يجد  ول��ن  ح��ّده  بلغ 

 من كل بد. �سن�ستعيد 
ّ

عليه �سيتغري

اأنا  ال�سعادة.  نعم  ال�سعادة،  و�سنكت�سف  ة 
ّ
احلري

املاء  مع  اأنا  القبور،  و�سد حّفاري  ال�سعادة  مع 

اآلهة  و�سد  ة 
ّ
احلري مع  اأنا  الدم،  و�سد  النهر  يف 

البوؤ�ض والقمع، نحن ب�رص نحب اأن نحب ون�ستهي 

وعرفت  الباءة  عرفُت  بال�سام،  ونحلم  ون�سعد 

العتيق  املنا�سل  اأي��ه��ا  عليها  احل��ف��اظ  ق�سوة 

ة 
ّ
وكنت ت�سمت احرتامًا ل ت�سليمًا وتزهد عن قو

تتوّتر  ت�ستاق  الرحمة،  هي  والقاعدة  وتغ�سب 

عميقة  اأ�سداء  وراءك  وخلفت  وت�سفو  تتعّذب 

وظاًل حية، وقفت يف الزمان واملكان كاجلرح 

واو�سلك الأمل اىل ال�سفاء الآ�رص. كنت عذبًا طريًا 

كاحلنان.

 مل تطوه اخليبة على احلقد، كان كبرياً. تعلمُت 

على يده يف ظّل �سوء �سمعة خافتة وراء نافذة 

�سغرية يف �سياء احلب ويف قوة احلياة كم�سباح 

ع بذهب الأمل  يف حلظة عابرة يف 
ّ

ي مر�س
ّ
يدو

طول  من  تعبت  هل  ما�سيك.  من  يولد  م�ستقبل 

احللم؟ تركتنا ورحلت. �سكراً ل�سعاعك الذي جعل 
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العري �سيئًا �سافيًا نقيًا. اتذكر كيف كّنا نلتقي 

باملاء  ونعبث  ًا 
ّ
حب د 

ّ
ن�سي ال�ساطئ  �سفاف  على 

المتداد  عب  ونر�سلها  ورق  من  قوارب  ون�سع 

غري املتناهي للبحر. ل اأندم على ايام ان�سجتني 

ات�سّلى  كنُت  اأحلم،  كنُت  لأَيِنّ  اأندم  ل  بتعاليمك، 

مل  ظّلي  الع�رص.   
ّ

ي��دي اأ�سابع  على  النجوم  بعّد 

على  الع�سفور  حّط  حيث  هناك  ر 
ّ
ت�سم يتبعني 

 وحملتني الفرا�سات اىل مدارج ال�سوء.
ّ

يدي

اأمي ُت�سطر الورق

مل  لطفل  �سورة  اآخرين،  ال�سماء  بيا�ض  على   

طفولة  ولهذا  لريك�ض،  الر�ض  على  مكانًا  يجد 

جديدة  باأعمال  �ستتوا�سل  الدائمة  الأغنية 

حقول  اإىل  اجلبل  راأ���ض  اىل  لت�سعد  لاأطفال 

عن  احلرب  تدمره  ل  جمال  عن  لأداف��ع  الهواء، 

اإن�سانية،  براءة  اىل  ي�سري  جمال  يحمينا،  جمال 

الن�سان  يف  مبا  اأم�سك  وال�سغار،  للكبار  اأغنية 

من مطلق، مطلق ل يلغيه ال�رصاع ول ال�سيا�سة 

هو  دائمًا  لي�ض  الغنية  وطن  النهيارات،  ول 

الوطن.

هل ا�ستطاع الن�سيد اأن يفرح ؟ 

دون  طريقنا  نوا�سل  اأن  هي  الطريق  مهمة  اإن   

لي�ض  القمر  احل�ساب،  بخوف  النتيجة  قاي�سة 
ُ
م

الكاآبة،  اىل حد  قريبًا اىل هذا احلد ولي�ض بعيداً 

على  يوميًا  اأ�سابعي  ب 
ّ
واأدر قلبي  متاأ  ال�سم�ض 

اأوجاعها  تعالج  الغنية  اأترك  العزف،  ي�سبه  ما 

بكثري من احلب، ل اأجيد ال�سباحة وغنيت جلدي 

ار »يا بحريي هيا هيا »، واأنا ل اعرف يف 
ّ
البح

 
ُ
اأذهب ال�ساطئ، كنُت  اأنني ولدُت على  البحر مع 

واأراها  بال�سجن  كل يوم لأرى املوجة تاحقها 

وهي تتعب قبل بلوغ ال�ساطىء. 

تقرتب  العالية  ال�سخرة  ح��ول  تناور  موجة   

البحر،  اىل  يوم  كل  ام�سي  وت�ست�سلم،  ترتاخى 

تهبط الطيور من ال�سماء، لتاأكل ال�سمك يف م�ساء 

ام�سي حتى مغيب  الدرب وحدي  ا�سلك  �ساحك، 

الغروب وكلما حركت وتراً يف العود م�سّني جّن 

الغريب  انا  يوجعني  نب�ض  كل  البحر،  عرو�ض 

�سدى الأ�سياء تنطق بالوتر والري�سة وبي فاأغرق.

 اأنا والفجر اجلديد غريبان »هنا »، فليكن احلب 

والبيوت  املدن  من  كثري  ة، 
ّ
اخل�سو�سي ابديتنا 

اأ�رصتها،  على  منت  الفنادق  من  كثري  ت، 
ّ

تغري

اأعرفهم  نا�ض  مع  يل  اأخ��ذت  ال�سور  من  كثري 

اأعرفهم، وكثري من �سور ع�ساق، وكثري من  ول 

ال�سفر  اأوجعني  واملحطات،  واملطارات  الأ�سفار 

من  كثري  يف  مو�سيقتي  ولعبت  واحلب،  وال�سعر 

حني  ال�سحر  مثل  و�سيء  العامل،  يف  الوبرا  دور 

كل  ويف  املو�سيقى  م�سهد  على  ال�ستار  ينزل 

مكان تعزف النايات وت�سدر الكمانات وت�رصب 

احلب  بكل  الأمكنة  ن 
ّ
وتتزي اأحلانها،  اليقاعات 

من امل�رصح و�سوًل اىل القاعة اىل البلكونات يف 

يرتدد  الطيور،  باأغاين  مغمور  و�سمت  الطراوة 

اأرى  الأل��وان،  املتعددة  امل�سابيح  يف  �سداها 

يف  وتذهب  تاأتي  الق�س�ض  اآلف  الوجوه،  اآلف 

ظال الليل. الذي اأعرفه ل ميثل �سيئًا اإذا ما قورن 

يف  اآتي  رى. 
ُ
ي ومل  ي�سمع  مل  الذي   

ّ
ال�رص برحابة 

اأو ثاث من موعد احلفلة  ة قبل �ساعتني 
ّ
كل مر

ال�سالة  و�سط  يف  كر�سي  على  لوحدي  اجل�ض 

الكرا�سي  رائحة   
ّ
ا�سم املكان  من  قطعة  لأ�سبح 

وعبق النا�ض الذين �سيماأون القاعة. 

 اتعَلّم من القلب بكل ما يقع حتت نظري لأعب 

امل�سافة بني ال�سالة والركح واأن�سى اأن املو�سيقى 

األعب واألهو مع امل�ساء  هي الخرى جمرد لعبة. 

 نحو ال�سماء 
ّ

 واأب�سط يدي
ّ
الذهبي مع القمر الف�سي

واأ�سعد اإىل الغيوم واأمي التي مل ت�سمع يل نوتة 

مو�سيقية واحدة لأنها ذهبت قبل الغنية وقبل 

ها تنتظر يف القاعة،  كيف ميكنني اأن 
ّ
احلب اح�س
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اأو�سل اإليها اأنغامي. 

اأمي  وتكون  الغيوم  اأكون  اأن  ل 
ّ
اأتخي اأن  احاول   

ال�سماء.  يكون  و�سقفنا   
ّ

يدي بكل  اأعطيها  القمر 

مغم�ستني.  بعينني  متاأخرة  �ساعة  حتى  األعب 

القريب  ال�ساطئ  واأمي  الأمواج  باأنني  اأح�س�سُت 

اندفاعة طويلة وانك�رص قطعًا  واأجمع نف�سي يف 

وباملاء  الورك�سرتا،  �سخب  بكل  �سدرها  فوق 

م�سباح  ير�سدين  الوجه  فوق  املن�رصح  املبّلل 

م�سيء وقفز وراء الكوالي�ض. 

عن  اأكف  اأن  اأريد  اأين  لأمي:  قلُت  عندما  اأتذّكر   

 16 عمري  و�سار  كثرياً  در�ست  لقد  الدرا�سة، 

اأريد  قلُت:  تفعل،  اأن  تريد  ماذا  وقالت يل:  �سنة، 

غ لدرا�سة املو�سيقى، وبداأُت اأنقل بقلمي 
ّ
اأن اتفر

الكتب  يتوّفر  يكن  مل  لأّنه  النوتات  من  اأكدا�سا  

واملخطوطات املطبوعة واإذا توفرت يكون ثمنها 

اأمامي هادئة �ساكتة  اأمي جتل�ض  غاليًا. وكانت 

واملطر ينفذ من �سق النافذة، فيبّلل الأر�ض دون 

اأتى �ساعي البيد ذات  اأن نكرتث لذلك. وعندما 

املعهد  يف  قبويل  ر�سالة  حقيبته  ويف  �سباح 

املو�سيقي فرحت اأمي اأكرث مني وا�سرتت يل ورقًا 

�سطراً واأقاما وبداأت اأوؤلف املو�سيقى، وعندما 
ُ
م

اأمي  كانت  امُل�سّطر  النوتة  ورق  يتوّفر  ل  كان 

النوتات  واكتب  دقيقًا  ت�سطرياً  الورق  يل  ت�سّطر 

كنني اأن افعل 
ُ

بقلم الر�سا�ض. ل اأدري ما كان مي

يف هذه الدنيا لو مل يكن يل اأم حتر�سني.  األي�ض 

من ح�سن احلظ » اأن الطفل كان مع اأمه«.

ال�سوك اأطول مني

وكان  طفًا  كنت  عندما  احلافلة  اأيامنا  اأتذكر 

ال�سفاء يغمر الأر�ض واملاء وال�سماء

ات املاء، اأعرث على املاء الذي 
ّ
 اأنحني والتقط حب

له باأ�سابعي امللتهبة 
ّ
�سبه قلب احلب وكنت اأحو

ُ
ي

اىل اأحلان،  كنُت اأجمع اأولد احلي واأعطيهم البدء 

اأوا�سل  لياه،  على  يغني  وكل  الغناء  باإ�سارة 

طريق املاء بحثًا عن الطفل الذي كنته فلم اجد 

�سوى �سحكات و�سيطنات فاتنة. 

يحزنني هذا العامل يف �سريته املكتوبة باحلروب، 

م�سلوب هذا العامل، مل يبق يف هذا العامل جناح 

العامل، هّف و�سفيف ورقيق  �سنبلة، ه�ّض هذا  اأو 

�سيبقى  هل  ال��ع��امل،  ه��ذا  حزنني 
ُ
ي ال��ع��امل،  ه��ذا 

بنا  امل�سافة جتري  العامل؟  هذا  وحيداً يف  الرب 

لهذي  بعيدة وجئنا  البق، قطعنا م�سافات  ملع 
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ال�سم�ض  يف  بيتنا  من  فيها،  نولد  كي  الر���ض 

كّنا نرى الأر�ض مر�سومة كنهد احلبيبة.  تطفئ 

الر�ض القمر لننام.

 ابن الوعر واجلبال وقد و�سلها 
ّ

كان الولد البي

ماء  من  الغيم  يرتك  وما  ال�سباب  يف  بال�سماء 

الغد  باأن  يوؤمن  الولد  وكان  دم��وع،  مثل  تنقط 

فاجئنا 
ُ
ي التاريخ  الرفيق، لكن  اأجمل هكذا علمه 

دمن 
ُ
ي الولد  ذلك  ورغم  جديدة  اأمل  بخيبة  يومًا 

لئقًا  البكاء  يعد  مل  اأعلى.  اإىل  اأبعد..  اإىل  النظر 

مبن هم يف مثل �سني، ولكنني اأواجه الطفل الذي 

كنته والذي تركته هنا، �سار ال�سوك اأطول مني 

ومنه ف�سعنا معًا، جرحتني �سوكة حادة.

وطن بال بطل وال �سحّية

»ال��راح��ل«  بلدي  على  احل��ب  ورد  اأن��رث  لبنان، 

لبنان،  يف غيابه اأقل موتًا مّنا واأكرث مّنا حياة، 

يا وطني الذي اأعرف الطريق اإليك ول اأعرفك،هل 

نعم  ؟،  الوطن  الوطن يف  الأغنية هو  الوطن يف 

ويف  الغنية  يف  الوطن  يف  الوطن  هو  الوطن 

الق�سيدة وعلى حافة اللحن، اأنا ابن هذه الأر�ض 

ج بال�ساح، كان هذا اللبنان 
ّ

لول القتاع املدج

احلياة  اأخذتنا  �سغاراً،  كّنا  حني  علينا  كبرياً 

اأتذكر  الوىل،  اأغنياتنا  اإىل  الوىل  اأ�سئلتنا  اإىل 

تكن  اأيام مل  اأو�سح،  الطريق  اأيام كان  حكايتي 

اأيام مل جند كتبًا  البلد،  الكهرباء قد و�سلت اىل 

نغني  ال�ستقال  يوم  كان  اأيام  للتعليم،  كافية 

مل  اأيام  ال�سن،  �سغار  كّنا  اأيام   ،« للوطن  »كلنا 

نعرف من هو امل�سيحي فينا ومن هو امل�سلم.

 يف تلك الأيام يف اأول الوعي وعلى اأول الطريق 

ال�سغرى  حرياتنا  وعلى  اخلطوات  اأول  وعلى 

وعلى طموحاتنا الأوىل، كان انتماوؤنا لوطن حر 

و�سعب �سعيد.

 هنا دم على الأر�ض ودم على ال�سجر ودم على 

د حقوقنا الوطنية يف 
ّ
مرايا ال�سمري وهكذا تتجر

وطنهم من اأي معنى.

 فمن ينقذ لبنان ؟ 

العدل  لبنان  و�سيحل  اآخر  اختيار  لنا من  لي�ض   

واأكرث  الآن  ال�سليب  هذا  على  ى 
ّ
امل�سج ر 

ُّ
والتحر

القادمة  حريتنا  ابن  لأنه  قبل  من  اأحببناه  مما 

و�سياأخذنا  ة 
ّ
العادي حياتنا  اىل  معنا  �سناأخذه 

اىل  معه  و�سياأخذنا  ة 
ّ
العادي حياتنا  اىل  معه 

ا�سمه احلقيقي الب�سيط لنحلم معًا بوطن جديد ل 

ة.
ّ
بطل فيه ول �سحي

عن فريوز

�سنني  اأحمل  كنُت   ،
ّ
الأم يتيم  لكنت  فريوز  لول   

قليلة واأم�سي ولداً على الطريق الطويل يف اجتاه 

الأغنية اأبحث عن اأمي.

» وحدنا يا ورد راح نبكي«، هذا هو طعم اأغنية 

�سنني،  وبعد  اأمي  فيها عن  فت�سُت  الأول   فريوز 

وطني  عن  فيها  وفت�ست  حبيبتي،  عن  فت�سُت 

كان  وطني،  هو  فيه  ولدت  الذي  املكان  ولي�ض 

وطني،  رحباين  الأخوين  واأعمال  فريوز  �سوت 

�سموع كثرية ُت�ساء كل يوم لفريوز، لكّنا اأقل من 

مع  ال�سنوات  هذه  طيلة  اأ�ساءتها  التي  ال�سموع 

الأخوين رحباين للع�ّساق للحب للحرية وللوطن. 

 فريوز غّني كثرياً لأن الب�ساعة متاأ الوطن

ده�سة الفولكلور

احلياة  ت�سبح  تافهًا حني  الفني  الهم  يبدو  كم   

يبدو  وكم  الهم  هي  الب�سيط  الغريزي  مبعناها 

الكام عن املو�سيقى والرق�ض والتجديد والتقليد 

�ساأنًا �سغرياً �سخيفًا حني نعي�ض يف بلد ل نعرف 

واملوت  اخلوف  ونعي�ض  والقتل  الدمار  غري  فيه 

من  وبقليل  اأف�سل  بعامل  نحلم  اأن  بد  ل  ولكن 

البحر  ت�سقط يف  ال�سم�ض  اأن  الوك�سيجني طاملا 
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والبحر يحملها والقمر معّلق فوق اجلبال ويكب 

على اأغ�سان ال�سجر.

 اأيتها العا�سفة هل الع�سافري ركن حتت الأ�سجار ؟

احلليم  عبد  الكوريغراف  اأت��اين   2000 �سنة   

اأريد   ل يقول �سيئًا وقال يل 
ّ
كركا بن�ض عامي

 ،« �سكل  »غري  فولكلورية  لدبكة  مو�سيقى  منك 

واأنا بعيد عن » الدبكة » بعد ال�سماء عن الر�ض 

واكتب لفرقة كركا منذ تاأ�سي�سها يف العام 74 

ة حاملة دافئة ممتلئة 
ّ
مو�سيقى لرق�سات تعبريي

اأن  ا�ستاذ  يا  تريدين  كيف  كامل،  وعري  اأنوثة 

ولكن  له  عندي  ميل  ول  اأعرفه  ل  ع��امل  اأدخ��ل 

، قلُت له: ل اأريد اأن يزعل 
ّ
عبد احلليم كركا ا�رص

مني ال�ستاذ زكي نا�سيف اأبو الفولكلور، وكان 

والدبكات  الفولكلوري  اجلانب  امل�سوؤول عن  هو 

بالعك�ض  ل  يل:  ق��ال  كركا.  فرقة  اعمال  يف 

مار�سيل  »خّل  يل  قال  الذي  هو  نا�سيف  زكي 

يلحنها ». اأخذت املام على م�س�ض وذهبت اىل 

اأوؤنث الدبكة   ان 
ّ
خلوتي اتعّذب واأفكر كيف علي

بعد  واأتيت  »اأطيقها«  ل  التي  بالفحولة  املليئة 

ولدبكة  خمتلفة،  مبو�سيقى  ال�ستوديو  اىل  حني 

واندها�ض  الفرقة  اإعجاب  على  حازت  خمتلفة 

نا�سيف  زكي  اجلميل  �سديقنا  الفولكلور  �سيد 

�سفافية  حتمل  الدبكة  هذه  ابني  »يا  يل:  وقال 

ة 
ّ
ب�سم ذراع��ي��ه  بني  واأخ���ذين  اآن«،  يف  واإغ���راء 

كان  الفولكلور  ب�سماكة جدران  وقيا�سًا  حنونة. 

زكي يبدو رقيقًا واحلق ان هذه الرّقة متيزه رقة 

فطرية طبيعية ظاهرة يف كل اأعماله مع كركا، 

املليئة  زكي  ابت�سامة  ملحُت  حيث  كان  وهكذا 

حنانًا ومداعبة.

الليلة يف مهرجان   �سيء ما كاحلب انت�رص تلك 

بدبكة  عملها  ال��ف��رق��ة  ختمت  عندما  بعلبك 

لبنان  روح  من  �سيء  كتبتها.  التي  العديات« 

تائهًا  يظل  �سيء  وعلمونا  �سبقونا  من  وروح 

لاحتواء،   قابل  غري   و  الحم��اء  على  عا�سيًا 

حمدودة  الا  ة 
ّ
الروحي كامل�ساحة  كاحلب  �سيء 

التي يقوم ويبنى عليها لبنان اجلديد.

ال�سعر

اأحّلن  وكنت  للمو�سيقى  مع حبي  ال�سعر  اأحببت   

غيبًا  واأتلوها  اأحفظها  كي  ة 
ّ
املدر�سي الق�سائد 

قليًا  ك��بُت  وعندما  ال�ستظهار.  �ساعة  يف 

ارتكب  اأن  اأحببُت  القدمي  العربي  ال�سعر  وق��راأت 

خطاياي  اأغ��ازل  وب��داأت  الفاتنة  اخلطيئة  هذه 

اأحببتها  اأدخل من  ثم  ب�سعر طاهر  املراهقة  يف 

مغويًا  ��ك��اب��راً، 
ُ
م اخلطيئة  نعيم  اأو  جحيم  اىل 

زال  وما  اأ�سّده  على  اجلنون  كان  كالعا�سقني، 

حتى اليوم، كنُت اأ�رصخ ب�سوت جمروح واأوا�سل 

العمر  كب  وكلما  ال�سعر،  يفي�ض  حتى  تاوتي 

كان يعجز عن اإحداث وهن يف الق�سيدة، وكان 

ال�سعر من كل حدب و�سوب ل ميوت ما دام العمر 

ال�سعر لأّنه ل يكب  اأحببُت   ،! ل ي�سيخ مهما كب 

يظّل �سابًا، خارجًا على القانون، متمرداً، �سويّف 

د. 
ّ

التاأمل والروح واحللم والتوح

بال�سحر  م�سبعا  ما�سيا  ال�سعر  يف  وجمعت   

وكان  الرائعة،  بالتفتحات  مزدانا  وم�ستقبا 

يلتقي  التي  النقطة  تلك  اإىل  و�سلني 
ُ
ي ال�سعر 

باليقظة  واحل��ل��م  بامل�ستقبل  املا�سي  فيها 

بوا�سطة  باليومي.  واخل��ارق  بالوعي  واجلنون 

وخا�سة  والعقل  الرب  قيود  من  حتررُت  ال�سعر 

وي�سيع  �ض 
ّ
ويحر م 

ّ
باملحر متزيقًا  نزُل 

َ
ي عندما 

اللغة من كل  ال�سعر عمل على حترير  الع�سيان، 

ها 
ّ
ما يخ�سعها من املنطق والعقل والقيود وحرر

ا يقمعها يف مهد العفوية، و�سف الأحام كما 
ّ
مم

والهلو�سة  الهذيان  اأنواع  وا�ستخدم خمتلف  هي 

ال�ساحرة.

والنبهار  وال�سطوع  ال�رصخة  ال�سعر  التقط   
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واللون ال�سائع والن�سوة والإيقاع الهارب

�سيء  كل  �سّد  احلريق  اقتحام  ال�سعر  اقتحمني   

ّن جنوين بب�ساطة الحلان والأولد والنبياء
ُ

وج

 وما نحن با �سعر؟

بال�سعر  ت�سلحت  لقد  بالعامل،  ي�ستاأثر  ال�ساعر   

يف  النقاء  اإىل  الأوىل  الينابيع  اإىل  وباحلنني  

�ساعر  اأه��م  رام��ب��و  ذل��ك  وم��ع  واحل��ي��اة،  ال�سعر 

وملاذا  املطلق  اإىل  بالن�سبة  ف�سل  ف�سل.  بالعامل 

احلقيقي  ال�ساعر  ولكن  فا�سًا؟  املطلق  يكون  ل 

يتاأمل وي�رصخ و... يخيب

نف�سه  يخون  ل  ي��رتّه��ل  ل  ي�ست�سلم  ل  لكّنه   

فقط  لي�ض  ال�ساعر  عن  اأتكلم  وعندما  والآخرين، 

الذي  ال�ساعر  الن�سان  اإمن��ا  ال�سعر  يكتب  ال��ذي 

جوانبه  اإىل  وتتدحرج  اخل��وف  ه��واء  به  يعبث 

مه�ّسمة  ورغبة  واحل��زن  والتعب  الغيظ  اأوراق 

لاإن�سان. الرجاء  وبال�سعر  احلياة  يف  م�سلوبة 

ال�سعر يرق�ض عاريًا يف ال�سم�ض با حياء وحتى 

ول  ال�سعر  خ��ارج  للحياة  احتمال  ل  الإغ��م��اء، 

جمال للحياة خارج ال�سعر ول حياة خارج هذا 

ال�سيء القليل اأو الكثري اأو التام من اجلنون الذي 

هو ال�سعر دائمًا باق بجهة ال�سعر. 

 يقولون اأن الوطن العربي هو وطن ال�سعر وكلما 

ة رمل من رماله اأو حجراً من حجارته 
ّ
قلبت حب

وجدت �ساعراً ولكن اأين هم هوؤلء ال�سعراء وماذا 

يكون  ملاذا  عنهم؟  يعرفون  وم��اذا  بهم؟  فعلوا 

ال�سعراء يف بادنا حتت الرمال اأو حتت احلجارة 

ول يكونون فوقها، اذا انقر�ض ال�سعر فاأين يكون 

اأمل الباد ؟! 

�سيكون مبزيد من ال�سعر يف العودة التي ل تنتهي 

منه فهو دائمًا يعود، دائمًا يبداأ

ة اأن ال�سعر توقف ! ولكن ال�سعر ككل 
ّ
 مل ن�سمع مر

خا�ض يحلو له اأحيانًا اأن مياطل فيزيد ال�سوق 

اإىل و�سوله وال�سعر دائمًا ي�سل وي�سبق ويتخّطى.

وما نحن با �سعر ؟

لل�سعر،  اأث���راً  جند  اأن  يجب  ال��وج��وه  يف  حتى   

حتى عيون النا�ض، ويوم كان ي�سيع ال�سعر من 

الر�ض كانوا يعرثون عليه لجئًا فيها ؟! هل من 

مكان اليوم بعد لل�سعر؟ وماذا يهمنا بعد ع�رصات 

يهمنا  ماذا  واملهجرين  واجلرحى  القتلى  األوف 

من ال�سعر، هل من مكان اليوم بعد ل�ساعر يقول 

»الأنا«

نعم !

كل املكان لأنا ال�سعر ويف هذا الزمن الجرامي 

ت�سيء  �سعرية  »اأن��ا«  كل  اإن  خ�سو�سًا  ال�سافل 

احلب  اإلينا  تعيد  �سم�ض  كبرية.  �سم�ض  هي  الآن 

هو  ال�سعر  اأن  تذكرنا  �سم�ض  ة، 
ّ
واحلري والكرامة 

كل  تنقذنا،  احلياة،  اإىل  تعيدنا  �سم�ض  العامل، 

املوت  على  انت�سار  هي  ت�سيء  �سعرية  »اأن��ا« 

ة 
ّ
والنف�سي ة 

ّ
الروحي والبادة  ة 

ّ
والوح�سي واحلرب 

واجل�سدية. وو�سط هذا امل�سهد املرعب املوؤلف من 

اجلثث والأ�سباح والأنقا�ض  والركام وال�سباع 

الكا�رصة والغربان والعقبان. اذن من ي�ستطيع اأن 

يحب ويغني وي�ست�سعر وهو يعي�ض يف املوت؟ !

ذلك بال�سبط هو اجلنون ذلك بال�سبط هو الرجاء 

ذلك بال�سبط هو اخلا�ض، اخلا�ض من حقارة 

الواقع واخلا�ض من فكرة املوت.

الكتابة الآلة العود

 لقد نقلت بوا�سطة اآلة العود لغة مو�سيقية خا�سة 

حنونة  ورومان�سية  القدمي  ال�رصق  �سحر  من 

واإيقاعية �ساخبة. اعرتف باأنني ما زلت اأنحني 

اجلمهور  بني  القائمة  الوطيدة  للعاقة  وا�سلي 

املو�سيقي  الهم  اأن  اأي�سا  واعرتف  اأعمايل  وبني 

يف  الطالعة  املراأة  على  لل�سهر  يوقظني  زال  ما 

النوم  اىل  يذهبون  عندما  ال�سهداء  وعلى  البال 

ا�سحو لأبوح مو�سيقى.
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اأّمي التي 

�سّطرت دفاتر 

»النوتات«.. 

ذهبت قبل 

بدء االأغنية 



لقد كتبُت »جدل« ثنائي العود ومتتالية اأندل�سية 

»مل  العود  رباعي  وكتبت  الورك�سرتا  مع  للعود 

يف  �سدر  ال��ذي  »ال�سماع«  كتاب  بعد.  ي�سدر 

ن موؤلفات كتبتها خ�سي�سًا لآلة 
ّ
الثمانينات ت�سم

العود، ولقد جمعت كل كتاباتي للعود يف اجزاء 

كون�رصتو  كتابة  حديثًا  واأنهيُت  لحقًا.  �ست�سدر 

جديد للعود. لقد عدُت يف هذه الكتابات اإىل اأول 

يكون  اأن  اإّل  املو�سيقي  و�سع  يف  فلي�ض  الطنني 

غام�ض،  فرح  عن  التعبري  يف  يرغب  مو�سيقيًا 

ولقد عرثت يف كتاباتي لآلة العود على جدوى 

بالوتر  تعلقًا  احلنني  يف  �سافرُت  لقد  الطرب. 

امل�سدود على زند العود ياأخذين اإىل ذلك ال�سدى 

الأمكنة  وج���راأة  وب�ساطة  باغة  م��ن  ال��ق��ادم 

واملطارح والَنا�ض والأ�سياء واحلياة ب�سكل عام. 

ت�سك فيما  اأن  لها  العود عند كتابتي  اأردُت لآلة 

اأن  اأحببُت  ولقد  نف�سها.  على  لتنفتح  قائم  هو 

ح�سا�سية  اثري  اأن  واأح��ب  بقيمته  للعود  اعرتف 

يف  لي�ض  خياله.  وانق�ض  امل�ستمع 

الفنون ما هو ارفع من املو�سيقى. 

اخلال�ض  ال��ف��ن  ه��ي  املو�سيقى 

ا�ستمراره  يف  يثري  ال��ذي  الوحيد 

متعة  اأ�سمى  جاته 
ّ
ومتو واإيقاعه 

جمرّدة يعرفها العقل الب�رصي.

ل���س��ت��خ��رج  ال���ع���ود  اىل  اأذه�����ب   

كيف  اأح��د  يعلمني  مل  املو�سيقى، 

اكتب للعود وكنُت اأ�سك  يف ما كان 

ي�سعون  وه��م  الأ�ساتذة   به  يثق 

اخ�سع  لكي  ال��در���ض  تلو  ال��در���ض 

ملثال لي�ض يل ول�ست له. 

الدركي  ذل��ك  ك��رم  حّنا  اأحببُت   

املتقاعد يف �سيعتي الذي اأعطاين 

األف باء العود ومن ثم فريد غ�سن 

ابراهيم  اآن.  يف  والكبري  ز 
ّ
املمي

حبيقة عازف عود قدير على ال�سمع، تعلمُت منه 

تعلمُت  جبيل.  مدينة  يف  اللقي�ض  وحليم  الكثري 

من هوؤلء لأنهم خلعوا النظريات الثابتة لتحقيق 

اأكب قدر من البهجة باكت�ساف املخيلة يف حياة 

وبالعودة  ة. 
ّ
واحلري احلب  من  وفقرية  حمرومة 

اأفكار  اإىل جتربة كتاباتي لآلة العود بحثُت عن 

منفتح  اإيقاع  مداها.  اأق�سى  اإىل  حرة  مو�سيقية 

على اأر�ض غري ماألوفة انطاقًا من املاألوف. نوع 

للجمال  قانون  عن  البحث  عب  التخ�سيب  من 

املتجّدد ولي�ض الكتفاء بجمال منجز، ويف هذه 

الكتابات لآلة العود كان الغوث حاداً لكت�ساف 

مع  امل�ساحلة  فيه  ميكن  م�ستقبلي  م�����رصوع 

اإجباره  اأو  تهمي�سه  بعدم  والدفاع عنه  املجتمع 

بناه  اإىل  �سلبية  دفاعية  اآلية  يف  العودة  على 

التقليدية والأخاقية. 

الكتابة،ل  اثناء  يف  الكاملة  باحلرية  اأ�سعر   

اأهواوؤنا  لنا  كاأفراد  اأنف�سنا  نلغي  اأن  يقت�سي 

وتوازننا وو�ساو�سنا وحاجاتنا امللحة اىل قول 
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الأمل بدون خجل. وامل�رصوع الفني ل ميكن اأن 

يتحقق اإل اذا تفتحت هذه الأنا ومار�ست حريتها 

وقالت نف�سها دون حياء.

 لقد حاولت اأن انقل بوا�سطة العود لغة مو�سيقية 

خا�سة يف هذا الزمن ال�سعب الذي نعي�سه، تبقى 

الن�سوة الكبى يف اأن جند القدرة على اأن نقول - 

ل - يف وجه هذا املد الطافح بالقذارة والبوؤ�ض 

الف�سيحة  من  وال��ع��ود  املو�سيقى  نحمي  واأن 

واحلب  للمزاح  الوقت  يت�سع  قد  ذل��ك  وخ��ارج 

ة وللحياة.
ّ
والع�سق والفرح وللحري

مع رامي وب�سار خليفة

لندافع  خليفة  وب�سار  رام��ي  مع  اليوم  اأراب��ط   

يف  اللقاء  هذا  حّقق  ولقد  الأجنحة،  ة 
ّ
حري عن 

الوجدان  بني  امل�ساحلة  اأ�س�سناه   الذي  الثاثي 

�سّدة  اىل  لننتقل  املو�سيقى  وبني  العام  ال�سعبي 

حوار  التاأمل.  حا�سة  ي�ستثري  ال��ذي  التجريب 

تاأليف  يف  احلياة  �سور  وب��ني  املو�سيقى  بني 

�سفر  من  بداأنا  وعذوبة.  ب�ساطة  ينتج  ع، 
ّ
متنو

هي  حماولة  وكل  �سيئًا  نعرف  ل  اأننا  لو  كما 

قفزة يف الظام. مو�سيقى َتَخَلّق ال�سم وتدعو اىل 

مراجعة الذات، تعرية الذات، مو�سيقى ت�سّكل فعل 

لاإفات  حادة  نزعة  وجوديًا  ع�سيانًا  م�ساغبة 

ال�سغب  لرتكاب  الآخ��ري��ن  دع��وة  القطيع،  من 

لن�ستبك  ة 
ّ
احلري اأجل  من  جريئة  �رصخة  نف�سه. 

مع هذا الدوران املده�ض الذي يحدث للعامل واإن 

بّد  ل  الذي  ال�سغب  يف  فعليًا  منخرطني  نكن  مل 

عن  الإجابة  يف  امل�ساهمة  من  نتمكن  لن  منه، 

احلوافز  وخلق  التعبري  واإىل  املطروحة  ال�سئلة 

والنا�ض.  املجتمع  حركة  لوعي  جديدة  لغة  يف 

وبالظروف  ببيئتها  املو�سيقى  ارتباط  لي�ض 

يطورها  الوعي  وبازدياد  اجلديدة  ة 
ّ
الجتماعي

الفكر  جممل  م��ن  الغ��ت��ن��اء  على  ق��درت��ه��ا  ب��ل 

تكون  اأخرى  تقاليد  تخلقه  الذي  والتكنولوجيا 

طابع  تاأخذ  العملية  هذه  ج��داً.  خمتلفة  اأحيانًا 

التبادل امل�سرتك.

اآلتهم  رامي وب�سار منذ �سغرهما ك�رصا معايري 

يف  املو�سيقية  اآلتهم  خلف  بقلقهم  املو�سيقية. 

ذروة الندماج ال�ساحر وطق�ض املو�سيقى �سعب 

املرا�ض اذا مل ياأته عازف وموؤلف خب تقلباته. 

ت 
ّ
�سج اأن  بعد  الآل��ة  مع  د 

ّ
للتوح وجموح  ميل 

�سك  ب��دون  املو�سيقى.  �سنوف  مبخزون  ال��ذات 

هذا  على  املو�سيقى  تنعقد  اأن  �سهًا  الأمر  لي�ض 

اأ�سحابها  القدر من اخللق والتمّكن لو مل يجيء 

من التمرين واملرجعية الوافرة. وبهذا املعنى ل 

اأن نقِدّم �سويًا عمًا م�سرتكًا من تاأليفنا،  غرابة 

غام�سًا  ه 
ّ
نحب غام�ض  جم��ه��ول  اإىل  ن��ذه��ب 

من  ونحميها  لغتنا  ر 
ّ
لنطو امل�ستقبل،  يف  دائمًا 

التكرار والإرهاق بثقة متبادلة بعاقة متجددة 

واحلداثة  وال��زم��ن  والع�رص  الذائقة  جت��ّدد  مع 

واملعا�رصة وعلى قابلية ح�سور العمل يف زمن 

هو  احلر  الإن�سان  اإن  فيه.  ولد  الذي  الزمن  غري 

الذي ي�ستطيع اأن يفارق ذاته ال�سيّقة اإىل املطلق 

من  معناها  تكت�سب  واحل��ي��اة  ال 
ّ
ج��و كم�سافر 

عجزات 
ُ
ال�سفر امل�ستمر. لي�ست لدينا م حتّقق هذا 

ولي�ض  الأجنحة  ة 
ّ
وحري واأح��ام  خميلة  لدينا 

اأمامنا �سوى الذهاب اىل الأفق البعيد مع الطيور 

ل  ما  غمو�ض  يف  توّغل  الإب��داع  لأن  العا�سية 

و�سار  اكت�سافه  مّت  ما  هو  فاملعروف  يعرف. 

والطريقة  الطوق  عن  نخرج  وم�ستقراً.  ناجزاً 

وات�ساًل  تاأججًا  الأكرث  احلياة  عن  ون�سدر  معًا 

بامل�ستقبل. جمعتنا املو�سيقى ب�سغفها والبتكار 

عوامل  باملخاطر.  املحفوف  الوعي  والتحدي، 

مو�سيقية وان�سانية يحّدها التجاذب والت�سارع 

حرية  اخرى.  اأحيانًا  والت�ساد  التجاذب  حينًا، 

اإىل  وال�سفر  الذاكرة  حمل  والتجريب  الختيار 
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اأ�سكُن يف 

الطائرة 

واأقلُب املدن 

�سفحة �سفحة 

واأبداأ كّل يوم 

من جديد



اأماكن جديدة تعبق باألوان احلياة والإن�سان. 

مع  ج��دي��دة  رح��ل��ة  يخو�سون  وب�����س��ار  رام���ي   

م�رصوعهم ال�سخ�سي وكان التوا�سل بداأ منذ عام 

الفرقة. كانت  اإىل  ان�سمامهم  2000 وذلك عند 
خمزون  من  الثنان  ب 

ّ
ت�رص حيث  ة 

ّ
غني رحلة 

على  ب�سماتهما  و�سع  يف  وانطلقا  مو�سيقي 

اأعمال جديدة �سدرت لرامي ولب�سار.

 عمل الثاثي هو عمل اإبداعي جديد فيما يحمله 

من موؤلفات لنا جميعًا يف �سياغتها وتنفيذها 

واأدائها غناء وعزفا وتعبريا فنيا. يتحاور العود 

والبيانو والإيقاع يف نغمة اأو عبث يف �سو�ساء 

اأو حب. �رصاخ وهم�ض ولع وفخر حتى اآخر نوتة.

من ال�سجن الق�سري اإىل التمرد احلر

يف هذا امللف الذي اقرتحته جملة نزوى بوا�سطة 

قلب  يف  الرحبي  �سيف  اجلميل  ال�ساعر  �سديقي 

ق��د وج��دت يف ه��ذا احل���وار كلمة  ��م��ان علني 
ُ
ع

وقع  وعلى  ال�سفحات  هذه  �سدر  على  للحنني 

اأجعل  اأن  اأقدر  وليتني  اأحببتهم  اأ�سدقاء  اقام 

اأكتب  اأن  حاولُت  ظالكم.  يوؤرجح  قنديًا  احللم 

هذا  و�سط  ما  �سعادة  عن  غام�ض  فرح  عن  لكم 

املّلف  هذا  يف  يعنيني  ما  اأكرث  الدام�ض.  الظام 

الده�سة  اإع��ادة  على  وقدرته  الفن  اإن�سانية  هو 

ة 
ّ
الرحيل مع كلماتكم احلر من جديد وذلك عب 

لكم  ا 
ً
�سكر اآن.  يف  الظام  ولعن  �سمعة  لإ�سعال 

�ساأظل اأحبكم وهذا حق م�ساع كما اعتقد ولي�ض 

لأحد م�سادرته ذلك احلب اجلميل الذي ولد من 

�سخرة اجلبل متميزاً برهافة ع�سفور.

ال�سجن  اإىل  احلرب  اأول  اإىل  بالذاكرة  عدُت  لقد   

ال�سجن  وهذا  ب�سيعتي،  اأهلي  بيت  يف  الق�رصي 

جعلني اأغني لأن العزلة كانت كبرية وكان بيتنا 

يف  والغناء  املو�سيقى  ويحت�سن  يت�سع  ال�سغري 

ال�سم�ض  وكانت  دروي�ض  ملحمود  اأوىل  ق�سائد 

بالأحلان  قلبي  متا  ال�سبابيك  ثقوب  من  تطل 

اآخر  يف  وتغّط  اجلبل  �سوب  من  ت�رصق  اجلديدة 

ال�سفر  الدافئة يف جواز  البحر وتبعرث يف املياه 

امل�سلوب يف قهوة الأم ومل�ستها يف عيون ريتا 

التي  الأي���ام  اأح�ض  مل  العا�سفة.  من  ووع��ود 

واحلرب  البيت  ج��دران  داخ��ل  معزول  ق�سيتها 

اأوزارها  ت�سع  ومل  اأخرى  اىل  منطقة  من  تنتقل 

حتى ال�ساعة. مل ي�سغ اإيَلّ اأحد يف عزلتي اآنذاك 

ة للخروج من هذا ال�سجن 
ّ
وكان عندي رغبة ملح

اىل ال�سوء وقبل الدخول يف تيه الطوائف خرجُت 

ووطني  و�سيعتي  وبيتي  اأهلي  ورائ��ي  وتركُت 

ذاهبًا اىل باد بعيدة. مل اأكن اأريد اأن انك�رص اأمام 

البواريد هاجرت يف مهب الريح.
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غام�ض  جمهول  اإىل  وذهبُت  �سيء  كل  تركت   

على  املدوي  ال�سمت  هذا  لأك�رص  واأغني  اأعزف 

الهلع  من  ي�رصخون  العراء  يف  ينامون  اأطفال 

والوجع ولأبراأ من خطيئة الأيدي التي كانت جتر 

باحلبال رجاًل كانوا ل يزالون على قيد احلياة.

بان  لعتقادي  الأوىل  هجرتي  يف  اأن��ام  كنُت   

يف  اأك��ب  اأن  اأري��د  ل  النوم.  يف  يكب  ل  النائم 

الغربة اأريد اأن اأعود اإىل �سيعتي ال�ستائية ولكي 

اأنام  ال�سحو  يف  الغام�ض  من  ن�سيُت  ما  اأتذكر 

لأحلم. برد قار�ض يحت�سنني، اأم�سي حتت املطر 

الوطن. بعد �سنة  الغياب عن  با مظّلة يوجعني 

اأعود من بوابة النار الوحيدة والعائد ينجو من 

البيت.  طريق  طوقت  التي  امليلي�سيات  ب�ساعة 

بالطبع ل �سيء ينهزم اأمام اإرادة العائد يف لقاء 

اأقع يف قب�ستهم. وتطول  الأهل ومل  خاطف مع 

بالتعب  القلب  تثقب  وال�سنون  وال�سهور  الأي��ام 

من  واح��دة  املو�سيقى  وكانت  والبحث  والقلق 

اجمل الو�سائل لتفادي فقد الذات.

مو�سيقي  اأنني  غري  �سيء  اأي  يف  خبرياً  ل�ست 

غائ�ض يف املو�سيقى منذ الطفولة وحاولُت على 

الأغنية  خال  من  اأنقل  اأن  ال�سنوات  هذه  مدى 

روؤيتي.  طرق  من  بع�سًا  واملو�سيقى  والق�سيدة 

واأقلب املدن �سفحة �سفحة،  الطائرة  اأ�سكن يف 

اأبداأ كل يوم من جديد كما لو انني ل اأعرف �سيئًا، 

قفزة يف الظام من على ال�سخرة العالية.

اأ�سعر  ل  رمب��ا  وال�سنوات.  والعمر  الزمن  مير   

الروزنامة. كنُت فيما م�سى  ال�سنة من  بتا�سي 

بثاثة  ماأخوذاً  اليوم  اأ�سبحت  ثم  لولدين  اأب��ًا 

البعيد  يف  يكبون  ده�سني 
ُ
م وحفيدة  اأح��ف��اد 

اأرقبهم  الظروف  يل  �سنحت  كلما  اإليهم  اأذه��ب 

من بعيد متامًا مثلما فعلت مع ابنائي. اأنا اكرث 

الن�سال  مراحل  يف  عليه  كنُت  مما  اليوم  ة 
ّ
حري

الأوىل عندما كانت ال�سلطات تهند�ض مبادراتي 

د وهذا 
ّ
التمر التعب وهذا  كفعالية فنية. كل هذا 

احلب كل ذلك ي�سعرين باإن�سانيتي ويدفعني اىل 

مزيد من املو�سيقى والغناء واحلياة.

دون وداع ذهب اأبي

البعيد  املنفى  يف  يبكي  ل  كي  يغني  ال�سوت   

اإن�سان  �سيء.  كل  تق�سف  ميلي�سيات  من  هربًا 

وحيد يف مدينة غريبة متطر كثرياً، فغنيت كي 

ل متطر عيوين. وكان الليل بارداً والأنني حارقًا  

يكويني كلما احّتك مب�سام جلدي. كانت احلرب 

جواز  يف  الغنية  يف  يتحققان  املنفى  وج��رح 

د باملو�سيقى مبا يوؤرق احلد�ض 
ّ
ال�سفر. كنُت اتزو

وما  وكنت  الق�سوى  حريته  اىل  احللم  طلق 
ُ
وي

زلت اقنع نف�سي بجدوى هذا العبث اجلميل لأن 

الأغنية حتوّلت اىل ن�سيد وطني من املحيط اإىل 

اخلليج. دارت بي حياتي بعدها اإىل زقاق فا�سل 

احلرب  ب��ريوت  ملدينة  والغربية  ال�رصقية  بني 

الأخرى  اإىل اجلهة  الدخول  ا�ستطع  اليومية، ومل 

ة اأخ���رية. م��ات اأب��ي 
ّ
لأب��ن��ي جبني وال���دي مل���ر

حب  اإّنه  كتابته  اأحاول  ما  كامًا  لي�ض  لوحده. 

الروح، اإنه بكاء القلب، اإنه هم�ض الغياب لوالدي 

حرمتني  لقد  ذكرت  وكما  بعمق.   اأحببته  الذي 

ال�رصقية  املنطقة  على  امل�سيطرة  امليلي�سيات 

والدي  وجه  على  اأخرية  نظرة  اإلقاء  من  بلبنان 

الروح. لقد م�سى والدي وحيداً  لأحتفظ باأ�رصار 

ومل ا�ستطع اأن ام�سي يف جنازته اىل تراب الورد.

ْن 
َ
ل�َسج ولو كان  ما ل يو�سف،  ال�سجن   من 

ّ
لدي

�سورة  اإّل  يبق  مل  �سماعه.  لتحّتم  �سوت  الروح 

 فيها طيف والدي الذي 
ّ
تتوّهج الذاكرة كلما �سع

رحل اىل �رصير الر�ض. حتى هذا املوت القا�سي 

يفرتق  مثلما  احلب،  حق  م�سادرة  على  يقدر  ل 

الع�ّساق ليبقى احلب.

�ض 
ّ
 بقي والدي يحر�ض البيت، كان كاحللم املتمر
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ل  ولكّنها  ه�ّسة،  قوته  فولذ،  غابة  يف  بالوردة 

ينك�رص.  ول  الريح  مع  مييل  غ�سن  مثل  تخذله 

حملني  الذي  الطويل  القطار  م�سار  ًا 
ّ
ملي اتذكر 

ليًا من �سيعتي الهادئة اإىل تلك املدن البعيدة، 

الأ�سح  اأو  ق�����رصاً  �سيعتي  ت��رك��ُت  ال�ساخبة. 

معروفتان  وعيناه  والدي  فيها  وتركُت  رت 
ّ
تهج

يتبعني  وظ��ّل  ال�رصق  �سوب  ورح��ل��ُت  بالدمع 

تلك  �سعدُت   
ّ
ث��م ال���وادي  مع  ان��ح��درت  بعينيه 

اأر�ض م�ساع بدون  اإىل  اله�سبة وانحدرت ثانية 

�سهرنا  طويلة  فرتة  وبعد  ال��وراء.  اىل  األتفت  اأن 

ب�سهر  غيابه  قبل  وذلك  ال�سنة  راأ�ض  ليلة  ة 
ّ
�سوي

احلواجز،  كل  عابراً  اأتاين  وقد  بريوت  يف  واحد 

�سنلتقي.  اأننا  ن�سدق  ومل  ال�سباح  حتى  �سهرنا 

التي  اخلطوط  واإىل  اأحل��اين  وجهه  اإىل  تطلعُت 

تبقان  كانتا  عينيه  ولكن  فيه  عميقًا  انحفرت 

من فرح اللقاء وتقولن كامًا كثرياً. دمع دون 

»قبو«  يف  نحتفل  كّنا  وكما  العود  لنقرة  خجل 

جدي يو�سف من زمان وعزفت له 

تقا�سيم من مقام النهوند واآه... ما 

اأ�رصع ما تبّدد الزمن الآمن.

 اأين وّلت تلك الأيام؟

 اأين؟

تطيبات  جديد  من  اأذين  يف  ورّن   

ي�سمع  عندما  امل��ع��ه��ودة  وال���دي 

كانت  اهلل«.  »اهلل..  العود:  نقرات 

�ساعات حميمة ق�سيتها مع والدي 

متاعه  ح��زم  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف 

وا�ستعّد  القليلة  حوائجه  ومللم 

معه  حمل  ال�سيعة.  اإىل  للعودة 

اأيامه وذكرياته واللحظات احللوة 

وعاد �سرياً على الأقدام حتى بوابة 

ا�ستقّل �سيارة  املتحف ومن هناك 

�سهر   
ّ
م�سي وبعد  »عم�سيت«.  اإىل 

�سار املوكب بطيئًا، بطيئًا يف عم�سيت على اإيقاع 

اجلر�ض احلزين. لقد رحل والدي »مي�سال خليفة« 

كما رحلت »ماتيلدا« اأمي. 

 لقد عزفت للعامل كّله اّل لوداع اأبي الذي ا�ستهى 

كل �سيء يف حياته ومل يح�سل على �سيء. كان 

حّتى  البيت  مفرق  عند  يوم  كل  رجوعي  ينتظر 

على  الظروف  ت�سعفه  مل  بقف�سه   حم��زوزاً  رحل 

اخلروج من هذا القف�ض واملوت �سلخه اإىل قف�ض 

قف�ض  يف  يحيا  اأن  وال��دي  على  كم 
ُ

ح هل  اآخ��ر. 

وميوت يف قف�ض؟

 كتب يل مرة يف احدى ر�سائله :

من  وج��ه  م��ن  ة 
ّ
م���ر لأول  البيت  اأق��ف��ر  لقد   «  

»الكينا«  �سجرة  �سيء.  كل  ل 
ّ
تبد لقد  اأحببت. 

املوت.  حتى  الأخ�رص  ورقها  نزفت  الدار  اأمام 

جتعدت  الفوقاين.  »اجل��ّل«  يف  »ال��ل��وزة«  يبيت 

اأن  الربيع  يف  اللوز   
َ
ون�سي حولنا  من  احليطان 

يزّهر وزلزلت الأر�ض حتت الأقدام ورحت انتظر 

ر�سالة خباً كلمة من وراء البحر«.
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وكتبُت له اأطمئنه من بعيد: »فرتة �سغرية يا اأبو 

كان«،  كما  يعود  �سيء  وكل  ومت�سي  مار�سيل 

�ستاء  يف  يل  كتب  ومرة  كامي،  �سدق 
ُ
ي وكان 

برد  اآخ��ر.  �سيف  وخلفه  ال�سيف  »م��رق  قا�ض: 

بت الع�سافري وق�سفت الريح غ�سون 
َّ
الطق�ض. �رص

با  ن��ار  با  قا�ض  كانون  �سهر  الكينا.  �سجرة 

ب 
ّ
اأحباب، اإن ت�سح يل�سعك الغياب واإن تنم ت�رص

من  اجلفن  حتت  لت�رصب  �سحراء  غزلن  الوجوه 

ماء العني«. ع�سل �سبه �سجر كفر انزوى �سمت 

الأفق  يف  اأبي�ض  قلوه  ل  البحر.  على  وعيونه 

وملح عينيه يزيد الأزرق ملحًا

 مرة على الهاتف قلت له : 

ًا. 
ّ
قوي كن  حالك،  �سّد  زمل��ي؟  يا  �سارلك  »�سو   

واحة  اىل  �سفراً  الطويل  انتظارك  من  جتعل  ل 

كان  قريبًا«.  و�سريحل  الليل  اإن��ه  ���رصاب.  من 

فرا�سه،  من   
ّ
هب ينتظر،  من  �سوت  نبة  ي�سمع 

اإىل  خرج  ال��دواء،  زجاجات  حّطم  الطبيب،  طرد 

»�ساج«  حتت  الياب�ض  الورق  كل  جمع  ال�سم�ض، 

�سهوراً  وال��دي  بقي  جديدة.  حياة  ليخب  الفرح 

و�سنني على عتبة الدار اأمام البيت ي�سحو باكراً 

ينام متاأخراً لئّا اآتي واأجده نائمًا.

: ل بّد غداً
ّ
 لأيام كان ي�رص

 لأ�سهر متّنى: هذا ال�سهر

 واأخرياً �سار ي�ساأل: هل ياأتي ال�سنة؟

ق�سبة  عظامه  وتّخت  وت��راً  وت��راً  عروقه  حّفت   

ق�سبة وترامى جلده خريطة ياأ�ض وقهر وانك�سار. 

زيتون.اأرى  وغ�سون  نخيل  �سعف  الدروب  على 

اأجرا�ض.  ورجع  هزيجًا  اأ�سمع  و�سموعا،  اأولداً 

زاً وزهراً، املوكب 
ّ
ال�سبايا خرجن ويف اأيديهّن اأر

يقرتب والن�سيد طالع من الأر�ض واأنا ذئب �سوق 

اىل يدي والدي اىل جبينه اإىل وجنتيه. لكن اأبي 

و�سفتيه  جفنيه  واأطبق  الطويل  النتظار  �سئم 

على ا�سم من اأحب. ال�سبايا لب�سن ال�سواد، �سعف 

النخيل اأكاليل واملوكب بطيء بطيء على ايقاع 

�سدري  يف  وجعه  اأحمل  واأن��ا  احلزين  اجلر�ض 

حاجز  على  وعيناي  قلبي،  ت��اأك��ل  وح�رصته 

اإلقاء نظرة اخرية  امليلي�سيات الذي حرمني من 

ك ال�سدق.
ّ
على من اأحببت. علمّني حب

 اإىل اأعايل الن�سوة 

يف  موعدي  اإىل  اأم�سي  ك، 
ّ
نحب واخل��ري��ف  اأن��ا   

يا  ام��راأت��ي  ي��ا  امل��ط��ر،  ب���رذاذ  املبّلل  الطريق 

حبيبتي، ل اأريد اأن يتعب احلب، اأذوب على من�ض 

ليلنا  يف  اأحلفتنا  حتت  نهديك  بني  ما  ال�سوء 

لتكمل  تكون �رصيرك  اأن  لأغنيتي  اأريد  اخلا�ض، 

احللم،  من  نومك  د 
ّ
اأم�س الأب���دي،  ال��زف��اف  ه��ذا 

�سعرك  م 
ّ
خي

ُ
ي اأر�سي.  على  لتنامي  بي،  التحفي 

بي.  النوم  غلفك 
ُ
ي ويّف.   

ّ
نامي علي فوق ج�سدي. 

خيطًا،  خيطًا  ي�ستهيك  ج�سداً  واأوق��ظ��ي  نامي 

ليل  ويهبط  نهار  ويطلع  لألب�سه  �سوتك،  لأغزل 

عن  ونفي�ض  امل�سرتك  لغزنا  يف  فيك  وا�سكن 

الليل. روحي تطّل على ج�سدك من اأ�سابعي حتى 

اأرّف  الغد.  اإىل  برفق  خذيني  الهديل.  اأقا�سي 

نهداك ميتلئان  الهواء.  اأخ�سى �سعف  ولن  عليك 

ب�سهوة اأم�سي. حليب يجري يف رغبتي، ل حاجة 

يل،   
ّ
���رص فا  للمراأة،  بحبي  الع���رتاف  اإىل  بي 

واأنا  امل�ساء  القمر على خلوتي يف هذا  �سيكتمل 

اكتب عن املراأة، عن ذلك ال�سفاء الآ�رص، عن تلك 

الطراوة كاحلنان، يا حبيبتي، غلبتني الرّقة، يف 

قطرة الندى املتاألقة، يف �سنبلة القمح املكتنزة، 

مبللة  عيون  يف  ال�ساخب،  الليل  �سمت  يف 

ال�سماء املنت�رص يف الآفاق،   بالدموع،  يف و�سع 

خفقة  يف  ال�سباح،  جنمة  يف  اللوعة،  ن��ار  يف 

بني  خ�سبي  ج�رص  �سياج  على  فرا�سة  جناحي 

ال�ساقية التي مل جتف،  ع�سبتني، يف خرير مياه 

يف خطوات �سامتة. اأتاأمل »اآدم« العا�سق الأول 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

50

عزفُت 

للعامل كّله 

اإاّل لوداع اأبي 

الذي ا�ستهى 

كل �سيء يف 

حياته ومل 

يح�سل على 

�سيء.



بالو�سايا،  يفّكر  يعد  مل  باحلب  اأ�سيب  عندما 

حملته الفرا�سة اإىل مدارج ال�سوء واحرتق احلب 

واملكابدة  املوهبة  تعوذه  �سعب  كاملو�سيقى 

اأن  عليك  بل  اأن حتب  يكفي  ل  املاهر.  وال�سوغ 

تعرف كيف حتب. ولقد اجتاحني احلب كعا�سفة 

ولقد تعرفت على املراأة- احلب منذ تعرفت على 

ال�سعود  �سطر  ميمُت  منذ  الأول،  قلبي  �سواب 

دون  طريقي  اأوا�سل  وكنت  الن�سوة  اأع��ايل  اىل 

مقاي�سة النتيجة بح�ساب الربح اأو اخل�سارة.

 كنت اأترك اأغنيتي تعالج اأوجاع احلب. اأفرحني 

احلب واأوجعني اأي�سًا. كان يكفي للمراأة اأن اأ�سع 

للحياة.  طعمًا  لتعطي  احلياة  هذه  يف  اأقدامها 

لها  حّد  ل  معجزة  امل��راأة  حياتي.  �سيدة  امل��راأة 

 دائمًا باأنني حمظوظ لأن عندي اأم واأخت 
ّ

واأح�ض

وحبيبة وحفيدة. تلك معجزة ل حّد لها.. يا الهي، 

اأين اأحب.

�ساعًا على هذه 
ُ
ي م

ّ
 كنت اأف�سل اأن ل ي�سبح حب

ة 
ّ
ة خفي

ّ
ال�سفحة، ولكنني ن�سيت حذري وكاأن قو

اأملت لب�سمات اأ�سابعي هذه الكلمات

 من هي؟

 هي من يرتّدد �سداها يف اأغنياتي، اأ�سعر بوجود 

امراأة يّف، واأحلم اأن اأعود ابنًا لأم تكون يف الوقت 

نف�سه كل وجوه املراأة. لنا احلب. نحن يف احلب. 

بللنا احلب فامتاأنا برائحة العنقود.               
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كان  اأيا  الكتابة،  يف  ممجوج  ]التناق�ض 
نوعها، حتى واإن كان ممار�سا كثريا يف الواقع. 

باخت�سار فاإن  كتاب ليفينا�ض عن م. بالن�سو- 

ي�سري اأحيانا كثرية  - غري قابل للرتجمة، لأنه 

كاتب  اىل  فل�سفيا  النظر  على  يعمل  اأن  ي�سعى 

»يعالج« ما كانت الفل�سفة تق�سيه منذ ن�ساأتها..، 

»الحتمال«  على �سوء  يقوله  ما  عنه  يقول  اإنه 

بالن�سو  احلال مع  كان   كما  يقول،  متاما  كما 

كتابا  ي�رشح  اأن  اأحد  يطالبه  كان  حينما  نف�سه 

اأقول  اأن  »رمبا«.اأود  الكلمة  في�ستخدم  كتبه  من 

�سيئا عن الرتجمة : حني تلت�سق بالكلمات، تاأتي 

النتيجة ما�سخة، اأما حني تت�سبث فقط باملعاين، 

جمردة  ال�سورة  تقدم  اأن  لك  ي�سح  ل  اأنه  حت�ض 

من الإطار.... كتابات بالن�سو الذي يت�سور الأدب 

للمعنى  وفقدانا  لل�سطب،  و�سطبا  لالأثر  حموا 

ل  بعامل  �سيقه  عن  ومعربا  للخطاب  وانتثارا 

يجد فيه الإن�سان مربرا لوجوده، اإن الأدب »حني 

النهار والتمتع بالو�سوح  اأنه يقودنا نحو  يبدو 

اىل  يدفعك  اإن مل  التال�سي،  اىل  يدفع  املنطقي،  

حبل  اىل  ينتهي  »املرح،  فنريفال  ال�سياع، 

ميتلك  اأن  �سبيل  يف  ميوت  وهولدرلني  امل�سنقة 

ي�سقط  »والالم�سمى«  معقول  نحو  على  نف�سه 

خارج العامل، حيث يبقى متاأرجحا اىل الأبد بني 

الولدة.  الوجود والعدم، عاجزا عن املوت وعن 

الق�سوى  النقطة  يف  اأنف�سنا  جند  كنا  لو  فـ»كما 

للعدمية«، بح�سب ليفينا�ض. اأما كتاباته ال�سعرية، 

فال اأحد اقرتب منها، )حتى اإن �رشح برينار نويل 

وبيري مادول بكونهما �سيقدمان قراءتان عنها( 

وحتى  للرتجمة.  قابلة  غري  العموم  على  وهي 

الكتابات-الفل�سفية- التي »علقت« عليها وقعت 

هي الأخرى يف التبا�سات ل ح�رش لها )ككتابات 

لبورط  وروجي  بوير  وفيليب  كولن  فرا�سواز 

تتفادى  اأن  واإن حاولت  نف�سه، حتى  وليفينا�ض 

هذه اللتبا�سات واأن ل »ت�سقط« يف نف�ض الفخ، 

الذي  الأر�سطي  الهوية  مبداأ  بح�سب  )اأ(  هو  )اأ( 

�إمانويل ليفينا�س 

عن موري�س بالن�شو

درا�سات

 ترجمة عبد ال�سالم الطويل

 باحث ومترجم من المغرب

v  يتعدى ليفينا�س م�ساءلة 

بالن�شو فـي حتليله 

للكتابة �إىل حتليله 

للعمل �لفني..



يخرقه بالن�سو كما يخرقه ليفينا�ض كثريا يف هذا 

اأكرث  الن�ض. بني بالن�سو مع ذلك وبني هايدجر 

اإملام مبا كتبه  من �سلة وقد كان بالن�سو على 

هايدغر الأخري قبل اأن ي�سطلع به الهايدغرييون 

الفرن�سيون )قبل »فال�سفة الوجود والختالف« : 

�سارتر، على اخل�سو�ض ثم ليفينا�ض نف�سه الذي 

ي�ستخدم  والذي  فرن�سا  يف  بالظاهراتية  ف 
ّ
عر

وبني  الظاهراتية  بني  م�سرتكة  مفاهيم  هنا 

طريقة  فهناك  هذا  عدا  اأمافيما  الهيدغريية(. 

اأن  كما  »كينونة«.  كلمة  ل�ستعمال  هايدغريية 

هايدغر  بها  ينفتح  هايدغريية  طريقة  هناك 

التي  هي  ال�سعر  لغة  اإن  ثم   وال�سعر.  الفن  على 

ظاهر  وغري  خمتفيا  يبقى  عما  بالك�سف  تتكفل 

يف الوجود. يتعدى ليفينا�ض م�ساءلة بالن�سو يف 

حتليله للكتابة اىل حتليله للعمل الفني وتاأمله يف 

ماهية الفن التي يرى اأنها تكمن يف هذا النتقال 

من اللغة – والنتقال مما هو مرئي،– اىل ما ل 

ميكن اأن يقال، اأي ما لي�ض مرئيا. ويت�ساءل عن 

الأدب ي�سعنا يف  اأن  الأدب والفكر،  الفارق بني 

م�ستوى ل ميكن للفكر اأن يالم�سه، لأن هذا  يهتم 

فهو  الأدب  اأما  ومعقول،  مرئي  هو  مبا  ح�رشا 

»يلقي بنا يف �سفة« خمتلفة، اإنه يتناول »ما ل 

ميكن التفكري فيه«. �سبق لهايدجر اأن فكر كثريا 

الكينونة  تنوير  على  يعمل  اأنه  واعترب  الفن  يف 

مع  اخلا�سية  هذه  ميلك  اأنه  يرى  كان  اأنه  غري 

والذي  لبالن�سو-  بالن�سبة  اأما  اأخرى،  اأجنا�ض 

يهدف، بح�سب ليفينا�ض، اىل اخلروج من العامل 

الهيدغريي - فاإن الفن )والكتابة الأدبية اأي�سا( 

عن  لفينا�ض  يتحدث  الوجود.  خطاأ  عن  يك�سف 

للكينونة  هايدغر  فهم  بني  ويقارن  بالن�سو 

للح�سور  غيابا  باعتباره  لالدب  بالن�سو  وفهم 

اإنه  ثم،  دللة.  ول  وتناق�سا  للغياب  ح�سورا  اأو 

)ليفينا�ض( ل يخفي اإعجابه بهايدغر وبتحاليله 

الفن انطالقا  لل�سكن ولل�سيء. هيجل قال مبوت 

للدين  وتبعيته  الإغريقية  املرحلة  نهاية  من 

لنا  بالن�سبة  ف»الفن  الو�سطى،  القرون  طوال 

لكنه  املطلق،  يقارب  يعد  مل  لأنه  م�سى«  �سيء 

الكينونة[...       خطاأ  على  ي�سهد  بالن�سو  عند  �سار 

. املرتجم. 

1. تفكري موري�ض بالن�سو يف الفن والأدب، ميثل 
ومالرمي،  هولدرلني،  تاأويل  كبريا.  طموحا 

يف  يتج�سد  الذي  �سار،  وروين  وكافكا،  وريلكه، 

اأكرث  نقد  بعيدا جدا يف  يذهب   ،
)1(

الأخري  كتابه 

قوة ]�ساأن اأي نقد، مبعنى اأنه اأكرث من »جمرد« 

وكل  نقد  كل  فوق  مكانه  ]اإنه[ياأخذ  تاأويل.[، 

تف�سري. 

لأن  لي�ض  التفل�سف،  اىل  مييل  ل  ذلك  مع  وهو 

ل  – لكن  القبيل  هذا  من  رتبة  اأقل  يبقى  هدفه 

يرى بالن�سو يف الفل�سفة الإمكانية الق�سوى، ول 

»ما  يف  اأخرى،  جهة  نف�سها،من  الإمكانية  يف 

اأ�ستطيع اأن اأفعله«، احلد الأق�سى ملا هو اإن�ساين. 

للفل�سفة  نهاية  ]ميثل[  القرن  هذا  كان  لقد 

بناء  يريد  ملن  بالن�سبة  اإذن.  للجميع،  بالن�سبة 

فهمه.  فقط  ولي�ض  العامل  تغيري   – اأف�سل  عامل 

هايدجر  مع  يعودون  الذين  لنقي�سيهم  بالن�سبة 

الفجر  ا�ستقبال  اأجل  من  الكينونة«  »حقيقة  اىل 

 .
)2(

الذي �سيعلم حمبة احلكمة وتفرعها اىل �ُسعب 

اإن الفكر املعا�رش يهيئ لنا مفاجاأة اإحلاد لي�ض 

العامل،  من  ان�سحبت  اأو  ماتت  الآلهة   : اإن�سانيا 

الكون.  العقالين ل ي�سع  الإن�سان امللمو�ض حتى 

امليتافزيقا،  تتجاوز  التي  الكتب  هذه  كل  يف 

ن�سهد متجيد طاعة واإخال�ض،  لي�سا هما  بطاعة 

�سخ�ض اأو الإخال�ض له. اإن غياب الآلهة يتجلى 

�ساكنا،  ليبقى  فريد،  عدٍم  حمدد.  غري  كح�سور 

وحتى  بالكالم،  ميتلئ  �سمتا  »معدوما«،  بل 
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»من غري  ، حمايد، من غري وجه، 
ٍّ
اأ�سا�سي بكالم 

انبثق  واإن  حتى  بالن�سو،  تعبري  بح�سب  هيئة«، 

بالن�سو  عامل  يف  فقط  اأ�سودا  يكون  نور  نور]ل 

اأ�سود من هياجهما  الذي جتتمع فيه النقائ�ض[ 

]احلياد وال�سمت[ املتوا�سل. بالن�سبة للهيجيلي 
فاإن  لهيجل،  بالن�سبة  الأمر  هو  مثلما  اجلديد، 

بذاتها  الواعية  احلية  الذاتية   – الب�رشي  الفرد 

فيما هو مبا�رش – ل ميكن لها اأن تعك�ض املطلق. 

اإن احلقيقة التاريخية هي حجة بال�سك، ]لكنها[ 

ل تقوم يف نف�ض اللحظة التي تنطوي فيها على 

فوات  بعد  اإل  تنبثق  ل  اإنها  والأهواء.  الإرادات 

تعريف  هو  رمبا  هذا  متاأخرة،  بديهية  الأوان. 

الغروب.  عند  اإل  حتلق  ل  مينريفا  بومة  اجلدل. 

باملعنى  الكينونة  فاإن  لهايدجر  بالن�سبة   –
ال�سفهي الذي يعطيه لها مع متييزها عن لكائن 

التمييزات(  هذه  فرن�سا  يف  يعرف  الكل  )لكن 

اأو  الإن�سان  اإن�سان. يجيب  مقا�ض كل �سيء وكل 

ل يجيب على ندائه. لكنه نداء ل ي�سدر من اأحد، 

ياأتي  لي�ست بكائن،  التي  الكينونة  ياأتي من  بل 

من ومي�ض فو�سفوري ي�سدر عن العدم اأو حتديدا 

العدم  واجلزر،  املد  فيها  يتوا�سل  نورانية  من 

دللتها  ذاتها  من  ت�ستمد  ل  الذاتية  وللكينونة. 

والكينونة.  احلقيقة  من  الومي�ض،  هذا  من  بل 

ذلك،  ن�سيت  قد  امليتافزيقا  كانت  اأر�سطو  منذ 

اإنها ت�سكل »�سورة العامل » وت�سري نحو الهيمنة 

التقنية. لكن كل هذا، - املو�سوع ن�سيان حلقيقة 

 – التقنية  العامل،  �سورة  ميتافزيقا،  الكينونة، 

لي�ض هو خطاأ ول ]يكمن يف[ قدرة الإن�سان، بقدر 

ما يعك�ض حقيقة الكينونة ومتطلباتها، الإن�سان 

التي تتطلب منه  مر�سود حلرا�سة هذه احلقيقة، 

بقدر  التاريخ،  اإن  وحمرت�سا.  متب�رشا  يكون  اأن 

ما ُيخطر لالإن�سان، ]فاإنه[ يتوقف على ومي�ض 

الكينونة. 

والليل  النهار   -  2

فكر  فيها  تطور  التي  املوا�سيع  هذه  ذكرنا 

الكالم  يطلق  »ل  الذي  هيجل  هناك  بالن�سو. 

العمل  عقلنها  حقيقة  عن  معلنا  عواهنه«،  على 

اأ�سناف  حتت  بالن�سو  يعانقه  �سلوك  وال�سيا�سة. 

النهار. اإنه العامل وال�سلطة واحلركة التي تقيم يف 

يف�سي  الذي  الفن  خارج  الن�ساين.  المتداد  كل 

اأن هناك هايدغر  الليل. غري  اآخر، هو  اىل مكان 

على اخل�سو�ض، هايدجر الأخري. 
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من  حرية  اأكرث  نحو  على  هذا  نقول  اأن  ميكن 

الفن  ماهية  حول  لبالن�سو  الأوىل  املقالت 

الأدبي  »الف�ساء  ]كتاب[  اىل  املوؤدية  والأدب 

هايدغر  فيه  كان  وقت  يف  ظهرت  »التي 

الهايدغرييني  عند  باملرة  معروف  غري  الأخري 

الأملاين  الفيل�سوف  مبجاورة  نح�ض  الفرن�سيني. 

باألف طريقة وحتى يف الطريقة التي يختار بها 

يعلق  التي  وهولدرلني،  ريلكه  ن�سو�ض  بالن�سو 

خالل  ومن  به  ويليق  عميق  نحو  على  عليها، 

املميزة  التحليل،  اأ�ساليب  ا�ستعمال  يف  طريقته 

– )رمبا منذ هيجل(- وحيث  للفينومينولوجيا 

يعك�ض املحيا الذي يتعذر اختزاله من املفاهيم 

اأ�سالة الرحلة التي قادت اليها. الكائن والكينونة  

متميزان حتى اإن كان بالن�سو  يتاأمل مالرمي 

الذي يعي�ض ]اأمورا[ عجيبة وي�سكل مهمة يتعني 

فاإن  »اإنه...«،  ال�سغرية  الكلمة  يف  بها  القيام 

النربة التي تنطق بها الكلمة »كينونة« هي نربة 

هايدجريية. 

اإن العمل الفني، الق�سيدة ال�سعرية يقع، بالن�سبة 

الفن  فكرة  اإن  النهار.  مملكة  خارج  لهايدجر، 

هذا  اأجل  فمن  ولذلك  واهنة  له  تبدو  امللتزم 

التاريخ  يف  الفن  جناعة  كانت  الب�سيط  ال�سبب 

اجلريدة  ومقالة  الإعالن  واأن  به  ُيعتد  ل  اأمرا 

اأكرث  التاريخ  تخدم  اأمور[  ]كلها  علميا  وبحثا 

عن  بتميزه  الفن،  لكن  ال�سعرية.  الق�سيدة  من 

]فاإنه[   – التاريخ  على  ال�سيطرة  عن   – العامل 

الفن،  لي�ض ل عبادة جمردة من الغر�ض ملدعي 

العاقلة  القوة  تنكره  العامل  وراء  ما  عامل  روؤية 

بهذا  للمفهوم  حم�سو�سا  اجنالء  ول  العمياء، 

املعنى الذي م�سى ومت جتاوزه يف فرتة زمنية 

يتحقق فيها املفهوم بالعمل. لكننا مل نقل �سيئا 

حينما و�سعنا العمل ]الفني[ خارج ما هو نافع 

»بالواقع  »الت�سامي  هذا  يقوم  �سيء  اأي  على   :

]باعتباره[ غريبا  حتى يجعل منه عمال فنيا ؟ 

يفرت�ض  ]املتعالية[،  العوامل  وعن  العامل  عن 

]اإنه  ال�ساعر،  نظرة  لبالن�سو  بالن�سبة  الأدب 

لهذا  املزدوج  باملعنى  اأ�سيلة  عن[جتربة  يعرب 

النعت : جتربة جوهرية وجتربة من الأ�سل. كل 

»ترفع« فني اإزاء الأ�سياء كان هو هذه التجربة. 

ال�سعرية  ال�سورة  اىل  ال�سيء  من  ن�سري  ل  فنحن 

اليومية اىل  اللغة  بتحييد ب�سيط للواقع، ول من 

ال�سورة اللغوية التي �ستكون هي القول ال�سعري 

لبالن�سو]اأن  بالن�سبة  يتوجب،  – بال�ستنقا�ض. 
يكون هناك[، تعاليا )حتى واإن مل ي�ستعمل هذه 

الكلمة (  م�سبقا، من اأجل اأن يتم اإدراك الأ�سياء 

اإن  �سعرا.  باعتبارها  اللغة  اإدراك[  ك�سور]ويتم 

ال�سورة ت�سبق الإدراك بهذا املعنى. ما هي نظرة 

التعايل هذه؟

 ]...[ل يفك التاأمل  ال�سحر عن العامل. اإن ما هو 

ظهوره،  حيث  من  الأغرب  و]الأمر[  غرابة  اأ�سد 

تخ�سع  تعلق  نقطة  ال�سلطة  اىل  بالن�سبة  ميثل 

و  الفكر،  يت�سورها  التي  املتعددة  العوامل  يل. 

يعك�سها اخليال، وتتنباأ بها الغريزة، ل تكون اإل 

عاملا واحدا – اأيا كان الإح�سا�ض املتعايل بها  

تخاطرا اأو ميتافزيقا وللمعرفة التي تعمل على 

اكتناهها. اإن امل�سافة ل تن�سف العامل. واحلقيقة، 

مهما كانت ج�سورة وغري م�سبوقة، فاإنها ترتك 

لنا �سيادتنا على الذات وعلى اآفاق العامل. 

تتاأدى احلقيقة اىل التاريخ، اىل حل كل امل�ساكل 

غرار  على  الب�رشي.  امل�ستوى  على  الب�رشية 

هو  ما  اأ�سكال  كل  تنقل  اإنها  ال�سعبية،  الديانة 

اأدنى ملاهو اأعلى. اإنها ت�رشب احلياة نحو احلياة 

جابريول  لبن  ال�سهري  الن�ض  يف  جند  مثلما 

حيث الإن�سان  ياأوي اىل اهلل باللجوء اليه. كيف 

اخلروج من العامل ؟ كيف اأن الآخر – من ي�سميه 

وما  الإطالق«  على  »اآخر  هو  ما  جانكيليفيت�ض 
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ميكن  للخارج«-  اأبديا  »�سيالنا  بالن�سو  ي�سميه 

اأن يبدو – بالن�سبة ل�سخ�ض – من غري اأن يفقد 

من  الطريقة  هذه  غري  من  وخارجيته،  غرييته 

عر�ض النف�ض للنظر ؟ كيف يح�سل اأن يتم هناك 

ظهور من غري �سلطة ؟ 

الغياب.  وح�ضور  ال�ضخ�ضي  غري  القول   -  3

الرغم  على  اآخرا  يبقى  عما  الك�سف  و�سيلة   اإن 

ال�سعر.  الفكر بل لغة   الك�سف عنه، لي�ض هو  من 

بالن�سو  حتليالت  يف  يكمن  ل  امتيازه   اإن 

تواردا  لي�ض  اإنه  املعرفة.  من  اأبعد  تقودنا  التي 

للخواطر، اإن اخلارج لي�ض هو الأبعد، اإنه ما يبدو 

اإنكاركل  يتم  حينما   - فريد  نحو  على  لكن   –
اأن  يف  الالواقع.طريقته  لهذا  حتقق  واقع،]كل[ 

يكون – طبيعته – ]تتمثل يف اأن يكون[ حا�رشا 

نف�سه  يعر�ض  ل  واأن  معطى،  يكون  اأن  غري  من 

لل�سلطات، مبا اأن النفي كان هو القدرة الب�رشية 

النهائية، اأن يكون جمال غري املمكن الذي لي�ض 

�سادا  يكن  اأن  به،  تتم�سك  اأن  ال�سلطة  باإمكان 

فاإنه  هنا  ومن  عنه.  للك�سف  ياأتي  ملن  دائما 

بالن�سبة ملن يرى اىل امل�ستحيل، عزلة اأ�سا�سية، 

يف  وبالهجران  بالوحدة  بالإح�سا�ض  تقارن  ل 

العامل اجلميل اأو امليوؤو�ض منه. عزلة الإمكانات 

غري القادرة على اأن تكون هي العامل. 

اإنه يعمل دائما على تكليم  يقود الأدب اىل هذا. 

– الآلهة والأبطال، حني مل تكن  ما لي�ض بعامل 

بل  �سيا�سيا،  عمال  واملعارك  الباهرة  الأعمال 

ان�سحبت  فبعدما  اليوم  ]اأما[  ومغامرة.   بطولة 

هو  ما  اىل  الفر�سة[  ]اف�سحت  فاإنها  الآلهة، 

لي�ض بعامل على نحو جذري، اىل كينونة الكائن 

بالن�سو،  ي�ستعيد  لختفائه.  نف�سه  احل�سور   –
القدمية  تاأمالته  ذلك،  على  يربهن  اأن  اأجل  من 

ب�سدد مالرمي وكافكا. الكتابة معناها العودة 

الأ�سياء عن  ا�ستبعاد  ترتكز على  التي  اللغة  اىل 

كينونة  اإن  للكينونة.  �سدى  واإيجاد  الكلمات 

تقال  اإنها  بل  العمل،  يف  م�سماة  لي�ست  الأ�سياء 

فيه، اإنها تلتقي بغياب الأ�سياء التي هي الكلمات. 

ان الكينونة متكافئة مع الكالم، لكن الكالم يف 

غري  نحو  على  ]املرء[  يتكلم  اأن  حماور.  غياب 

�سخ�سي من غري ]�سمري املخاطب[ »اأنت«، ومن 

غري ا�ستفهام، من غري نداء ومع ذلك متميزا عن 

كوين،  عقل  عن  بـ»املعرب  املتنا�سق  »اخلطاب 

خطابا وعقال ينتميان اىل  جدول الأعمال. كل 

عمل فني هو عمل فني كامل مبقدار ما ل يح�سب 

يخ�ض  عاما  نظاما  يخدم  اأنه  لو  كما  موؤلفه 

الفعلية  بالكتابة  يبداأ كافكا  ، مل  بعينه  �سخ�سا 

اإل حينما ا�ستبدل »اأنا » بـ»هو« ذلك لأن »الكاتب 

اأحد«. لي�ض لأن مثال  ينتمي اىل لغة ل يتكلمها 

الكتابة. يرى  الذي يقود  واأبديا هو  اأعلى كونيا 

الفني  العمل  تخ�سي�ض  عدم  اأن  كيف  بالن�سو 

ان�رشاف  يتبع  الذي  ال�سمت  ]ي�سبه[  كونه  هي 

اإخماده كمثل هم�ض،  يتعذر  ]اأمر[  و هو  الآلهة، 

الزمن  يغرق  حيث  الزمن  خ�سو�سية[  و]عدم 

ابنا  باعتباره  ننكره  اأن  ميكن  الذي  التاريخي 

ينبثق  الذي  الليل  خ�سو�سية[  و]عدم  للتاريخ، 

من خالله اإنكار النهارالذي ننكره باعتباره ابنا 

لليوم. اإن اخلالق هو الذي ميحي ا�سمه وتنطفئ 

اإبداعه«.  على  له  �سلطة  ل  »املبدع  اإن  ذاكرته، 

الكتابة هي ك�رش الرابط الذي يجمع الكالم، بي، 

اأنت  اىل  اأحتدث  جتعلني  التي  العالقة  قلب  هي 

ما، بعث �سدى مبا ل يكف عن احلديث ». اإذا ما 

على  القدرة  على  تقوم  واملعرفة  الروؤية  كانت 

]التحكم يف[ اأمورهما، على اإخ�ساعهما عن بعد 
فاإن  القلب ال�ستثنائي الذي تنتجه الكتابة يعود 

اىل ما ميكن مل�سه مبا يرى – اىل ]ما ميكنه[ اأن 

يلم�ض عن بعد. النظر حمط اإدراك من طرف العمل 
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يحدد  )هكذا  يكتب.  من  ترى  الكلمات  الفني، 

بالن�سو النفتان (. اللغة ال�سعرية التي ا�ستبعدت 

العامل تدع الهم�ض الذي ل ينقطع ]عن ال�سدور[ 

عن هذا البتعاد، كمثل ليل يتجلى يف الليل. ل 

بل  الأبدية،  يف  �سخ�سيا  لي�ض  مبا  الأمر  يتعلق 

بغري املنقطع، غري املكتمل، الذي ي�ستاأنف حتت 

النفي الذي ميكن اأن نقوم به. 

املوت.  من  قريبة  بالن�سو  يجعلها  و�سعية  اإنها 

لي�ض املوت هو املحزن يف  الكتابة هي املوت. 

املوت  الذي هو الإمكانية الق�سوى لالإن�سانية، 

املنقطع  ٫ غري  التكرار   بل  الالاإمكانية  اإمكانية 

»الأنا  يفقد  اأمامه  والذي  اإدراكه،  ميكن  ل  ملا 

تقريبنا  على  يعمل  الأدبي  العمل  اإن   ذاتيته.   «

من املوت، ذلك لأن املوت هو هذا  احلفيف غري 

الأدبي  العمل  يجعله  الذي  للكينونة  املنتهي  

فاإن  الأدبي  العمل  يف  كما  املوت  ففي  يهم�ض. 

القدرة  اأن  ذلك  ينقلب،   لالأمور  الثابث  النظام 

به. بحيث  ال�سطالع  اىل ما ل ميكن  فيه  تقود 

اأن امل�سافة بني احلياة واملوت ل نهائية. مثلما 

اللغة التي ل  اأمام  ال�ساعر  هو غري نهائي عمل  

اأدق،  بعبارة  اأو،  يحدث  ما  هي  والتي  تن�سب  

الكينونة.  ت�سو�ض  حتى  او  املنتهي  غري  التمايل 

اإن املوت لي�ض هو النهاية، ]بل[ هو ما ل ينتهي 

فيما ل نهاية له.كما يف بع�ض حكايات اإدغاربو 

النظرة  وحيث  فاأكرث  اأكرث  التهديد  يقرتب  حني 

القا�رشة تقي�ض هذ القرتاب  البعيد دائما. 

حمقاء،  �سبه  كبنية  الكتابة  هكذا  بالن�سو  يحدد 

للكينونة والتي من خاللها  العام  يف القت�ساد 

ل  لأنها  ذلك  اقت�سادا،  الكينونة  تكون  ل 

اأية  تت�سمن  ول  م�سكن،  اأي   ]...[ حتمل   تعود 

خارجانية  اأنها  اأي  اأدبي،  ف�ساء  اإنها  داخلية. 

ما  اإنها  املطلق،   املنفى  خارجانية   – مطلقة 

اإنها ما   ،« الثانية  الليلة  اأي�سا »  ي�سميه بالن�سو 

واإفناء  طبيعيا  خمرجا  الأوىل   الليلة  يف  هي 

وتعود  ح�سورا  الإفناء  هذا  من  ويجعل  للنهار، 

بالن�سو  ي�سفه  ح�سور  كلل،  بال  الكينونة  اىل 

مبفردات مثل تالطم )الأمواج(، هم�ض، ترداد، كل 

الأ�سا�سية،  غري  الطبيعة  عن  تعرب  التي  الكلمات 

اإن جاز القول، لهذا الكائن الذي ينتمي اىل الليلة 

ُح ما  الثانية. ح�سور الغياب، امتالء الفراغ، »تفتُّ

على  ي�سع  مغلقا، �سوء  ويبقى  ذلك،  مع  يختبئ 

املظلم النظر  لهذا املظلم الذي �سار ظاهرا، الذي 

يرفع ويفنت املظلم يف الن�سارة الأوىل للتفتح، 

بل الذي يختفي اأي�سا فيما هو مظلم ب�سدة الذي 

يك�سف  اأن  يريد  من  على  ينغلق  ماهيته  هو يف 

عنه  ويجذبه اإليه ويغرقه« ) 3(. 

غري  امل�سعى  هي  جهتها  من  الكتابة  �ستكون 

املحتمل ل�سلطة،  الذي ي�سمى يف جزء منه اإلهاما، 

»تنزع« اىل اأن ت�سري ل �سلطة. اإنه الإيقاع نف�سه 

يكون  لن  اإنه  بحيث  الكينونة   به  تتميز  الذي 

لالأدب من مو�سوع اإل الأدب نف�سه )ويتعني اأن 

اأن هذه هي  الدللة ال�سمنية للعمل  نقول يوما 

ل   .) روائية  م�سحة  بالن�سو  عليه  اأ�سفى  الذي 

الفن  مغامرة  عن  �سوى  املعا�رش  الفن  يتحدث 

نف�سه – اإنه ي�سعى اىل اأن يكون �سباغة خال�سة، 

النقدي  العمل  اأن  �سك  ل  خال�سة.  مو�سيقى 

والفل�سفي الذي يعلق على هذه املغامرة هو يف 

الرحلة نف�سها فى  الذي هو  الفن  اأقل من  درجة 

ومع  الرحلة.  حكاية  فقط  ولي�ض  الليل  اأطراف 

للفيل�سوف   بالن�سبة  بالن�سو  بحث  فاإن  ذلك، 

اجلديدة  املعرفة«  من  و»منطا  »�سكال«  يحمل 

نريد تف�سريه مهما كان، وهو ي�سكل فل�سفة للفن 

بح�رش املعنى. 

الكينونة  خطاأ   -  4

اىل  اللغة  من  النتقال  يف  الفن  ماهية  تتمثل 
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على  قوله  بالإمكان  كان   ]واإن  يقال  ل  ما 

نحو  على  مظلم  هو  ما  جعل-  اىل  اآخر[،  نحو 

طريق  عن  للروؤية  وقابال  م�سيئا  ]اأمرا  اأويل 

النحو  هذا  على  العمل  و�سف  الفني.  العمل 

لأن  الديالكتيك،  هو  لي�ض  بالتناق�سات،  امللئ 

الواحدة  تكت�سح  التي  للتعار�سات  التعاقب  هذا 

منهما الأخرى، ل ي�ستخل�ض منه م�ستوى للفكر 

عليه  التغلب  يتم  اأن  التعاقب  لهذا  ميكن  حيث 

يتعني  كان  ما  اإذا  حله.  التعار�ض  يجد   وحيث 

لكي   – امل�ستوى  هذا  ي�ستخرج  اأن  الفكر  على 

على  نبقى  �سوف  ]لكننا[   – تركيب  اىل  يرتفع 

واملبادرات  املمكنات  حقل  يف  العامل،  �سعيد 

الإن�سانية يف الفعل وفيما هو معقول. اإن الأدب 

يلقي بنا يف �سفة ل ميكن لأي فكر اأن يطرقها – 

اإنه يف�سي على ما ل ميكن التفكري فيه. هنا فقط 

هو  الأدب  اإن    .)...( املثالية  امليتافزيقا  تنتهي 

املغامرة الفريدة  لتعال يتخطى كل اآفاق العامل 

ت�سمح  ل  والتي  ج�سارة  الأكرث  النطالقات  من 

مل  فاإذا  بالإقالع،  ي�سمح  وحده  الفن  بالهروب. 

للمرء[  ]ممكنا  للخارجانية  الغزو  هذا  يف  يكن 

ف�سوف يبقى مق�سيا منها على الدوام، ذلك لأنها 

لل�ساعر  ما  اإقامة  متنح  اأن  املوؤكد  من  كان  اإن 

الذي  ]الأمر[  هذا  ذاتها.  غرابتها  �ستفقد  فاإنها 

غري  من  اليه،  يقود  والذي  فيه،  التفكري  لميكن 

اأن يقود اإليه ]ما دام مقيما فيه[ )العمل الأدبي( 

اأي الق�سيدة ال�سعرية  –]وهو ما[ ي�سميه بالن�سو 

لهايدجر  �سبق  لقد  اإليه[.  يقود  ]ل  بالكينونة 

»حقيقة  �سطوع  على  يعمل  الفن  اأن[  ]اأكد  اأن 

غري  اإ�ستطيقية،  دللة  كل  وراء  فيما  الكينونة«، 

اأنه ميتلك هذه ]اخلا�سية[ بال�سرتاك مع اأ�سكال 

مهمة  فاإن  لبالن�سو  بالن�سبة  اأخرى.  وجودية 

اىل  تقود  ل  بخا�سة  الكتابة  فاإن  فريدة،  الفن 

اأنها توؤدي اىل  اأن نقول  الكينونة، ميكن  حقيقة 

اىل  للتيه،  الكينونة كمكان  – اىل  الوجود  خطاإ 

القول  ميكن  اأنه  بحيث  فيه.  ال�سكن  ميكن  ل  ما 

اأن الأدب ل يقود اليها، ذلك لنه من غري املمكن 

طرقها. خطاأ الكينونة –]وهي[ الأكرث خارجية 

من احلقيقة. بالن�سبة لهايدجر فاإن تناوبا للعدم 

وللكينونة يتمثل اأي�سا يف حقيقة الكينونة، لكن 

بالن�سو بخالف هايدغر، ل ي�سميها احلقيقة، بل 

على  هذا،  النفي  �ستار  على  يوؤكد  اإنه  ل حقيقة. 

الأخري  للجوهر  ال�رشورية  غري  اخلا�سية   هذه 
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الهيغلي  النفي  ي�سبه  النفي ل  الفني. هذا  للعمل 

اإن  املجتمع.  يغري  الذي  للعمل   – املارك�سي  اأو 

الذي   – الفني  العمل  بها  يوحي  التي  الكينونة 

اقتيد للتعبري عن نف�سه –يعلو فوق كل اإمكانية، 

كاملوت الذي ل ميكن اأن ن�سطلع به على الرغم 

من كل بالغة النتحار، ذلك لأنني ل اأموت اأبدا 

بل اإننا منوت دائما، من غري اأن يكون ذلك،مثلما 

املوت  م�سوؤولية  من  كهروب  هايدغر،  راأى 

اخلا�ض. لكن مع ذلك، ففي هذا الالحقيقي الذي 

يقود اليه الأدب، ولي�ض اىل  »حقيقة الكينونة«، 

هي  لي�ست  التي  فالأ�سالة  الأ�سالة.  تكمن 

التي  النهائية  الق�سية  مبا  ر  هي   – احلقيقة 

و]الذي[  لبالن�سو.  النقدي  التفكري  اليها  يقودنا 

نعتقد اأنه يدعو للخروج من العامل الهيدغريي. 

اخلطاأ  اىل  الدعوة   -  5

اإن غري احلقيقي ك�سكل اأ�سا�سي لالأ�سالة. ي�ساغ 

م�ستوى  و»يف  �سوؤال.  �سكل  على  ال�ستنتاج  هذا 

يف  مالحظة  ذلك  تو�سح  التاريخية«.  الأحوال 

»الف�ساء   : بالن�سو  كتاب  ]من   260 ال�سفحة 

يتاأكد  ما  مبقدار   : نقول  اأن  »ميكن  الأدبي«[. 

العامل كامل�ستقبل و النهار كله بالن�سبة للحقيقة 

معنى،  ويتخذ  قيمة،  �سيء  كل  �سيكت�سب  حيث 

الإن�سان  �سيادة  حتت  �سيء  كل  �سيكتمل  وحيث 

مبقدار  له،  ا�ستخدامه  اأجل  من  نف�سه[  و]وي�سع 

اأن ينزل نحو هذه  اأنه يتعني عليه  الفن  مايبدو 

املعنى،  اكت�سب  قد  يكون   ل�سيء  حيث  النقطة 

]يف[  احلركة،  يف  يتحكم  اأن   ينبغي  ما  مبقدار 

الال اأمن ويف �سوء ما ينفلت من كل اإدراك، ومن 

اأنهما تو�سال  لو  الفنان وال�ساعر كما  كل غاية. 

يف[  ]الوقوع  اىل  باإ�رشار  ا�ستدعائنا  مبهمة 

اخلطاأ، اأن يجعالنا نلتفت اىل هذا الف�ساء حيث 

كل ما نقرتحه، كل ما اكت�سبناه، كل ما نحن اإياه، 

اىل]�سيء[  يتحول  الأر�ض،  على  ينفتح  ما  كل 

له هو ما  التعر�ض  �سيئا، حيث ما يتم  ل يعني 

اأنه رمبا هذا  لو  لي�ض جديا ولي�ض حقيقيا، كما 

الأ�سالة.«  كل   عنه  تنبثق  الذي  الينبوع  هو 

ا�ستدعاوؤنا اىل اخلطاأ – فهذا لي�ض معناه ا�ستبدال 

اأو �سيطانيا ملا هو خطاأ مبا هو �سواب.  عدميا 

كما ل تعمل هذه ال�سطور على متجيد رومان�سية 

الفكر  احلياة.  حلركة  حمرك  باخلطاإ،  مغتبطة  

ل  ن�سجا.  واأكرث  الوهم،  من  جدا  حمرر  هنا 

الأبدي، حمرت�سا بالجدوى  الأمر بالوهم  يتعلق 

الذي يرفعه  الأفيون  الكينونة، من  من لجدوى 

م�ستوى  اىل  الإن�ساين«،  »امل�سري  يف  مالرو  

للثورة.  ال�سلب  العمل   ]..[ يعار�ض  املقولة، 

من  العامل،امل�سيد  هذا  احل�سيف،  ال�سيء  اليوم، 

والتاريخ. ورمبا ههنا يتعار�ض  الإن�سان  طرف 

بالن�سو وهايدغربعد اتفاقات كثرية تامة. 

الأخرية  الفل�سفة  على  يهيمن  الذي  امل�سعى  اإن 

الأ�سكال  تاأويل  على  تقوم  التي  لهايدجر 

الأ�سا�سية للفعالية الإن�سانية – فن، تقنية، علم، 

 .) لن�سيانها  )اأو  للحقيقة  كاأمناط   - اقت�ساد، 

ال�سري اىل لقاء هذه احلقيقة، كاإجابة  اأن يكون  

طرق  يف  لهايدجر  الن�سبة  تتم  للنداء  مقدمة 

للحقيقة  معا�رشا  اخلطاأ  يكون   واأن  املتاه 

عليها،  بالت�سرت  الكينونة  انك�ساف  يكون  واأن 

مفهوم  بني  جدا  كبري  قرب  عن  ي�سهد  هذا  كل 

الكينونة الهيدغريية وهذا التحقق لالواقع، هذا 

احل�سور للغياب، هذا الوجود للعدم الذي ي�سمح 

فاإن  لهايدجر  بالن�سبة  لكن  بقوله.  الفني  العمل 

احلقيقة –]ك[ انك�ساف اأويل – ت�سرتط كل متاه 

ولذلك فاإن كل ما هو اإن�ساين ميكن اأن يقال اآخر 

املطاف من خالل مفردات احلقيقة، واأن يو�سف 

باعتباره »انك�سافا للكينونة ». عند بالن�سو فاإن 

للحقيقة،  لي�ض  اكت�سافا  يكت�سف،  الفني  »العمل 
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– هذه  لي�ض هو احلقيقة  للظالم.«باكت�ساف  بل 

»م�سمون«ما  وروؤية  لالإكت�ساف  فريدة  طريقة 

تقرره بنيته ال�سكلية : ظالما خارجيا على نحو 

ل  خالء  يف  كما  به.  الإم�ساك  ميكن  ل  مطلق 

ميكن اأن نعرث على اإقامة فيه. من اأعماق الوجود 

املمكن الإقامة فيه، تنبثق ذكرى ارحتال. لي�ض 

الرتحل مقاربة حلالة الإقامة. اإنه عالقة يتعذر 

اأمام  مكان.   بال  اإقامة   : الأر�ض  مع  تب�سيطها 

الظالم الذي ي�ستدعيه الفن، كما هو احلال اأمام 

املوت،  يذوب الـ»اأنا«، �سند ال�سلطات،  يف نحن 

اأر�ض تتم ال�سياحة فيها. ذاتا  من غري ا�سم، يف 

ولي�ض  �سريها  خالل  من  مت�سك  اأبدية  مرتحلة 

من خالل مكانها، يف حدود الالحقيقة، ]وهي[ 

هي  حقيقة  حقيقي.  هو  مما  اأبعد  متتد  مملكة 

�رشط  التيه، تيه هو �رشط احلقيقة – هل يتعلق 

ال�سهري  الطربو�ض  يعار�ض  الذي  بالتمييز  الأمر 

الأبي�ض بالأبي�ض الطربو�ض ؟ ل نعتقد ذلك. 

اأ�ضالة املنفى  -  6

اأن  الأورثوذوك�سيون  الهيدغرييون  يقبل  ل   

تكون هناك بني فكرين متييزات اأخرى من تلك 

الأفكار  تنظم  التي  الكينونة  حقيقة  ت�سع  التي 

اأولوية  الطريقة  هذه  تفرت�ض  لكن  �سوؤال.  حمل 

هنا.  بها  الأمر  يتعلق  التي  الكينونة  حقيقة  

ت�سهد  يقينيات  على  اإحالة  كل  يحتقرون  اإنهم 

حيث  من  ناق�ض   اأدنى،  م�ستوى  من  فكر  على 

ما  هي  الإثيقا  على  الإحالة  اإن  والراأي.  الفكر، 

يتعار�ض مع العقيدة الأوىل من الورثوذوك�سية 

الهايدجريية : داخلية للكينونة بالن�سبة للكائن. 

اخلاطئ  ت�ستبدل  ل  الإثيقا  فاإن  ذلك  ومع 

لالإن�سان  الأوىل  النف�ض  ت�ستبدل  لكن  باحلقيقي، 

لي�ض على �سوء الكينونة، لكن �سمن العالقة مع 

الكائن، �سابقة على ثيماتيكية هذا الكائن –هذه 

العالقة حيث الكائن ل ت�سري هي ق�سيتي التي 

هي حتديدا العدالة. 

اإن الف�ساء الأدبي الذي يقودنا اليه بالن�سو )الذي 

�رشيح  نحو  على  الأقل  على  اأي�سا،  هو  يرف�ض 

به[،  ي�رشح  اأن  غري  من  ذلك  يرف�ض  اأنه  ]اأي 
العامل  مع  �سبه  اأي  له  لي�ض   ) الإثيقية  امل�ساغل 

الهيدغريي الذي يجعله الفن قابال لالإقامة فيه. 

يعمل  اأن  من  اأبعد  بالن�سو،  بح�سب  هو  الفن  اإن 

فاإنه  العامل،  اإنارة  على  هايدغر[  يقول  ]كما 
يف  املغلق  املقفر،  ال�رشداب  اىل  بالتطلع  ي�سمح 

فيه،لأنه  باإقامتنا  وي�سمح  يدعمه  نور  اأي  وجه 

ملميزات  مناق�ض[  ]وهو  منفى  جوهره  يف 

هند�ستنا املعمارية – ومن وظائفها كاأكواخ يف 

اخلالء. بالن�سبة لبالن�سو كما هو احلال بالن�سبة 

لهايدجر، اإن الفن ل يقود – وبخالف الإ�ستطيقا 

عامل  اىل  العامل،  خلف  عامل  اىل   – الكال�سيكية 

اأعلى  نور  نور،  اإنه  الواقعي.  العامل  مثايل خلف 

بالن�سبة لهايدجر، يحدث العامل ويوؤ�س�ض املكان، 

م�سدره  وليل  لبالن�سو  بالن�سبة  اأ�سود  نور  وهو 

به  ويعود  العامل،  تفكيك  عل  يعمل  نور  الأ�سفل، 

اىل  الهم�ض،  واىل  القول  تكرار  اىل  اأ�سله،  اىل 

غابر  اأعمق،  »غابر  اىل  ينقطع،  ل  الذي  التالطم 

لي�ض كافيا«. اإن البحث ال�سعري عن الالواقع هو 

البحث عن العمق الأخري لهذا الواقع. 

اىل  بالعودة  الأمر  يتعلق  ل  اخلالء،  يف  اأكواخ 

يذكر   الأدب  فاإن  لبالن�سو  بالن�سبة  لكن  اخللف. 

الرتحال  األي�ض  الرتحال.  اإنه  الإن�سان،  بجوهر 

اأي  ير�سله  ل  �سوء  يف  يتبدى  معنى  م�سدر  هو 

اإذا ما كانت  الإن�سان.   ]بل ير�سله[ وجه  مرمر، 

اأن  لبد  بالن�سو  عنها   يتحدث  التي  الأ�سالة 

تعني �سيئا اآخر من الوعي بغري اجلاد  بنموذج 

�سالح، ب�سيء اآخر �ساخر - اإن اأ�سالة الفن عليها 

من  تغيب  العبيد  اأخالق  للعدل،  نظاما  تعلن  اأن 
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اأنه  املدينة الهايدغريية. الإن�سان كموجود، مبا 

ميالأ  هل  والربد-  والعط�ض،  للجوع،  معر�ض 

عن  ك�سف  اإجناز  على  ويعمل  حقا  اليه  احلاجة 

الكينونة؟ هل كان من اأجل هذا حار�سا متب�رشا 

لل�سوء ؟ العامل الهيدغريي هو عامل الأ�سياد الذين 

املحتاجني  النا�ض  �رشوط  عن  التعايل  حققوا 

والبوؤ�ساء حيث عامل من العبيد الذين ل ميلكون 

�سوى تنفيذ رغبات هوؤلء الأ�سياد. الفعل يف هذا 

العامل يتمثل فعل بطويل وال�سكن يف ق�سور يقيم 

م�ساهد  ت�سكل  التي  الآلهة  ومعبد  الأمراء  فيها 

الذين  الفانني  حياة  فيها.  الإقامة  قبل  طبيعية 

احلاجة  حياة  وجاللها.  الآلهة  زيارة  توؤا�سيهم 

باإمكان  لي�ض  الأ�سالف   اأر�ض  موروثة من  يف 

اأية كارثة اأر�سية اأن تنتزعها منهم. هذا التملك 

كل  مييز  الذي  الوثني  النغرا�ض  هذا  الهادئ، 

ا�ستذكار لالأ�سياء من طرف هايدغر، �سواء حتدث 

اجلوارب.  من  زوج  اأو  جرة  عن  اأو  ج�رش  عن 

ولل�سيء،  لل�سكن  الفاتنة  حتليالته  لن�ستح�رش 

وعلى   ال�سماء  على  الأخري.الإحالة  اإ�سداره  يف 

الأر�ض وعلى الفانني وعلى الآلهة )التي يذكرها 

اأربعة  اىل  لالنق�سام  القابلة   –  ) باجلمع  دائما 

ال�سيء  ويف  املكان  يف  للذوبان  قبولها  وعدم 

– ت�سمن الإدراك املطلق للمكان الذي يقع فيه 
العامل واملكان الهند�سي نف�سه وال�سماء والأر�ض 

هذا  الأولوية،  هذه  للمكان.  ب�سيطة  كمميزات 

امل�سهد الطبيعي املطلق حيث العالقات الب�رشية 

ل تنف�سل عن ثالثة عالقات اأخرى، تداهن ذوقنا 

لكن  واأوروبيني.  متميزين  باعتبارنا  بالتاأكيد  

الإن�ساين،  البوؤ�ض  ا�ستحالة  تاأكيد  يعني[  ]ذلك 
الإدراك  اأن  املوؤكد  من  هل  املتعجرفني.  مثالية 

غري قابل للتجاوز اإل بالتجريد الريا�سي ومبكر 

ميكن  ل  مكان  من  تخرج  التجريدات  اأن  ذلك 

يكن  اأمل  ؟  هند�سي  مكان  يف  حتت�سن  اأن  لها 

الطبيعية  امل�ساهد  ]قبل[  الآلهة،  قبل  الإدراك 

املتخلى  الأملانية  اأو  الإغريقية  والريا�سيات 

عنها كاأنظمة لالإحالة  بعد ]جميء[ وحي ]باإله 

واحد[ غري مرئي و»ل ميكن لأي �سماء اأن ت�سمله«. 

اإله العدل، والربية، اإله النا�ض. يتعلق المر هنا، 

قبل التواريخ التي حتكيها الأديان اىل الأطفال 

ال�سمو،  من  جديد  بعد  خالل  من  الن�ساء،  واىل 

لكن  بالتاأكيد،  هذا  يعرف  وهايدغر  واملثالية. 

فيما اأن »حقيقة الكينونة« الهلينية لها احلق يف 

هريمينوطيقا بارعة، الوحي الوحداين يقا�ض يف 

بع�ض ال�سيغ الالهوتية من غري ]التاأكيد         

يتجرد  حيث  اللعينة  املدن  يف  الفوارق.  على[   

الآلهة  تكون  ل  املعمارية،  جماليته  من  ال�سكن 

يف  لكن  غائبة.  ال�سماوات  حتى  بل  لوحدها 

اأحادية مقطع اجلوع، يف البوؤ�ض واملنازل التي 

لفائدة  الريا�سية،  وظيفتها  اىل  الأ�سياء  تعود 

متعة بال اآفاق ي�سع وجه الإن�سان. األ ي�سند بالن�سو  

؟  الهيدغريي  العامل  ا�ستئ�سال  وظيفة  الفن  اىل 

األ  للخارج«،  الأبدي  »الن�سياب  باإزاء  ال�ساعر 

اخلارج  العامل  من  تنادي  التي  الأ�سوات  ي�سمع 

عدميته.  ب�سبب  مرعبا  لي�ض  عامل  ؟  هايدغريي 

 – احلقيقة  ت�سرتط  ل  العدالة  لكن  عدميا.  لي�ض 

]غري اأنه[ يبقى مغلقا يف وجه بع�ض الن�سو�ض، 
القدمية والتي يعود تاريخها اىل ع�رشين قرنا، 

حيث وجود الأماليك تعيق تكاملية ا�سم الإله – 

اأي، حتديدا، حقيقة الكينونة. 

اخلادمة و�ضيدها 

 1
لي�ض  باأنه  ال�سعور  للفنان  الفني  الن�ساط  يعطي 

التي  الفاعلة  ال�سببية  اإن  اأعماله.  �ساحب  هو 

من  اليومية  الأمور  يف  بنتاجه  العامل  تربط 

غري لب�ض – مع  ال�سماح يف نف�ض الوقت بقيا�ض 
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اإن الفن 

بح�ضب 

بالن�ضو، اأبعد 

من اأن يعمل 

كما يقول: 

هايدغر »على 

اإنارة العامل«



من  الهدف  وعن  العمل،  عليها  يقع  التي  املادة 

وال�رشعية  ال�سكلية  ال�رشورات  وعن  ذلك  وراء 

عند  مر�سودة  هي  ها   – املتناول  للم�رشوع 

النخاع،  حتى  يخرتقها  عمل  لفائدة  الفنان 

لميكن  لأنها  غريبة،  اأمور  اىل  تخ�سع  هاهي 

مقارنتها بتلك امل�ستخدمة من طرف تاآزر عادي 

تلوية  على  تعمل  بنداءات  مفرت�سة  هي  ها   :

ا�ستقامة �سريها نف�سه.

هذا ال�سعور بالتدخل يف �سوؤون الآخرين الغريبة 

القدمية  التجربة  هذه  الب�رشية،  ال�سببية  يف 

»النتظار  رمبا  عليها  ينفتح  التي   – لالإلهام 

والن�سيان« )1(- جتربة يعتنقها الفنان ب�رشور 

والتي حتييها الكثريمن فل�سفات الفن املتفائلة 

جتاوزا  تعتربها  والتي  الع�رش،  لهذا  املنتمية 

للذات – حتى واإن اأح�ض فالريي مب�ض يف كرامته 

– تكت�سب خطورة ا�ستثنائية حني نت�ساءل فيما 
يف  يختفيان  ل  المتالك  اأو  التفاوؤل  كان  اإذا 

العمق عن كل ن�ساط وحتى حتت الن�ساط الأويل 

اأعمق  اإذا ما كان هناك هذيان  اللغوي،  لل�سعور 

اإذاما  عنه،  يك�سف  اأن  الفكر  ي�ستطيع  ل  بحيث 

»كالما  واأ�سال،  عقدا  باعتبارها  اللغة  كانت 

احلال،  يقت�سي  كان  اإذا  وكاإمكانية  يح�سم«، 

مرت�سخة،  انفعالية  لي�ض  واملقاطعة  لالنتهاء 

دوامة  ولنهاية،  بالبداية  قدمية،  ق�سة  داُد 
ْ
ِتر

غري �سخ�سية وعميقة ل تخو�سها احل�سا�سية ول 

تعربها اإل كتموج م�سطنع. 

الفكر   يف  طبيعي  املافوق  النفوذ  زوال  اإن 

يتم  كان  الإلهام.  �رش  لتبلغ  الغربية  والطبائع 

ال�سعري  النتاج  يف  ق�سرية  فرتة  قبل  التمييز 

وعن  نواياه،  على  العقلنة،ك�سيد  ن�سيب  عن 

ل  رمبا  هو  التي  اأفكاره،  مراقبا  املفكر  ن�سيب 

الأف�سل،  والق�سط  م�ستلب،  غري  لكنه  له  غر�ض 

وربة  اجلني  الإلهام[  ]وق�سط  العبقرية،  ق�سط 

ال�سوريالية، على الرغم من  اإن  الفن والال�سعور. 

جراءاتها، متثل هذه املرحلة يف نظريتها للكتابة 

الفكر  يتوجب حتريرها من  التي  الأوتوماتيكية 

الواعي. لكن من هنا هل تعرتف بالن�سبة لالإلهام 

كمناف�ض يقظ يجب على نحو م�سبق تنوميه. يف 

مكبل  طوما�ض  فاإن  لبالن�سو،  ناداب«  »ال�سديق 

لدى مرافق اأ�سري اأو اإنه عبد له.  ونف�ض المريف 

ما  اىل جانب  ي�سمع  »بداأ  والن�سيان«:  »النتظار 

كانت تقول  وكما لوكان يف اخللف... كالما اآخر 
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لو  كما  �سيء«)25(  يف  ي�سبهها  كالمه  يكن  مل 

ين�سطران،  يت�سابهان،  ما  بكرثة  ال�سخ�سني،  اأن 

كما لو اأن الوعي على الرغم من حريته ميار�ض 

وظيفة مل ي�سطلع اأبدا بها. 

للتغيري«)29(،  قابل  غري  يبقى  �سيء  كل  »لكن 

يجد  الآخر  والكالم  للذات  تكرارا  اإل  الآخر  لي�ض 

عنه.  اختالفه  من  الرغم  على  الأول  يف  �سداه 

يحرره  ل  الوعي  ا�ستالب   : العبث  قلب  يف  عبث 

من نف�سه. ل�سيء ا�سثنائيا يحدث. اللغة موجهة 

لال�ستمرار يف ال�رشوط التي التزمت بها. حركتها 

اخلارجية ت�سلها دائما اللتزامات التي تت�سمنها 

هذه الكلمات الأوىل والتي �ستقود اليها �سمنا كل 

كلمة جديدة. فكرة كون الله ان�سحب من العامل 

تت�ساعف  رتابة  عن  رمبا  تعرب  مات،    اأنه  اأو 

والأنا،  منتهية،  ل  تنويعات  خالل  من  وتتو�سع 

»اإنه  هويته.  يف  هادئا  البقاء  على  القادر  غري 

يهتز من غري هوادة«)40(. ي�سعى  نتاج بالن�سو 

م�سخية  لالمعنى،  امل�ساعفة  العقدة  ف�سخ  اإىل 

املطابق هذه التي تعرب عن نف�سها  تتوالد كخلية 

اأ�سيبت بال�رشطان، من غري اأن تنتج �سيئا �سوى 

النور،  نف�ض  دائما  هنالك  »هل  واحل�سو،  التكرار 

حتى اإن كان ثمة ظالم ؟«)35(. 

هذا  يف  يتجلى  الكالم  فقد  الذي  عاملنا  م�سري 

اأن  النتاج. »كن بحيث يكون ممكنا بالن�سبة يل 

اأكلمك« يهيمن هذا ال�ست�سهاد على اجلزء الأول 

اأن نتكلم،  كله من »النتظار الن�سيان«. ل ميكن 

لي�ض فقط ب�سبب هذا التداخل الغريب، ولكن اأي�سا 

ب�سبب وترية احل�سو التي تقطع احلوار نف�سه نظرا 

للرنني الذي يغلق حال انفتاحات التوا�سل. كما 

لو كان الأمر  قد انتهى منذ مدة طويلة. احلديث 

نهائي  هو  ما  تك�سري  اىل  ال�سعي  هو  الكتابة  اأو 

اىل  تنتمي  الأخرية  الكلمة  لكن هل  الأبدية،  يف 

اخلطاب ؟ ل تنتمي اىل الفعل الأونطولوجي الذي 

يحتجز  والذي  اإجنازه  على  اخلطاب  هذا  يعمل 

اخلطاب ؟ يتحول الكالم اىل كينونة ل تدل على 

احلقيقة،  تقول  »اإنها  عنه  للتعبري  نيته  يف  ما 

يتحاوران  »كانا  تقوله«)36(  فيما  لي�ض  لكن 

بداية  اآخراأ�سا�سي،-  ن�ض  يقول   – هنا  دائما 

من اللحظة التي ليبقيان فيها هنا،  مهما كانا 

يتحدثان  هنا  دائما  �سيكونان  اأنهما  يعرفان 

يف حلظة ما، اإنهما يح�سان اأنه ل �سيء اأهم يف 

النهاية«  ا�ستذكار  يف  ق�سائها  يف  اإل  اأبديتهما 

)35( هل ميكن اخلروج من هذه الدائرة]املغلقة[ 

�سوى بالإقرار با�ستحالة اخلروج منها، اإل بقول 

ما يتعذر التعبري عنه؟ اأفلي�ض ال�سعر هو املخرج؟ 

الهيغيلي  الدر�ض  مع  اإذن  بالن�سو  �سيتعار�ض 

اليونانية  املرحلة  نهاية  منذ  الفن  موت  حول 

القدمية، حول تبعيته للدين يف القرون الو�سطى 

واىل الفل�سفة يف اأيامنا. ل يتعلق الأمر هنا بثورة 

اأخرى �سد النرث التقني. يتعلق الأمر بفكر جريء. 

يف  النزاع،  يقبل  ل  الذي  الإدعاء  بالن�سو  ينتقد 

املف�سلة  الناقلة  للكينونة  معينة  للغة  الظاهر، 

وخمرجه  ينبوعه  تكون  واأن  معقول،  هو  ملا 

خا�سا  نظاما  املعقول  ي�سغل  هل  وفرا�سه. 

خطاب  لتكوين  نحو  وفق  املبنية  الق�سايا  من 

منطقي ؟ اأم اأن املعنى يجعل للغة تنفجر �سمن 

 ،) لبالن�سو  بالن�سبة  منقذ  )النحو  �سظاياها هذه 

انتظارالتاأويل  لكن عقليا ويف احلقيقة من غري 

اللغة  الن�سيان«  يرف�ض«النتظار  ؟  الالحق 

توقف«  غري  من  »تتكلم  التي  للتاأويل  الفل�سفية 

)والتي يخ�سع لها بالن�سو باعتباره ناقدا اأدبيا 

( لغة ذات رتبة نهائية. اكت�ساب لوغو�ض يجمع 

نحو  على  يعرب،  الذي  ال�سعري  اخلطاب  ماوراء 

اخلطاب،  من  املتاأتية  ال�ستحالة  عن   مبعرث،  

لكن  يعلن،  حيث  الفرجة  �سد  يف  تكمن  التي 

 – تقريبا[  عنها  يعلن  ]ل  بنف�سه  ي�سي  اأي�سا 
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ومن هنا يتعاىل- الدوران حول نف�سه للخطاب 

األ ميكننا منذئذاأن نذهب بعيدا لكي  املتنا�سق. 

نفكريف  اأن الق�سايا الكالمية املت�سقة ل ميكنها 

اأن تنتفي، ماذا يعني الكالم ؟ ورمبا نخطئ يف 

اعتباره فنا و�سعرا، هذا احلدث ال�سثنائي – هذا 

الن�سيان ال�سيد –الذي يعمل على حترير اللغة من 

املايقال. رمبا  يقوم  البنى حيث  اإزاء  عبوديتها 

كان هيغل على حق  فيما يتعلق بالفن. ما يهم 

– �سواء �سميناه �سعرا او �سيئا اآخر – هو اأن يتم 
لهيجل  املكتمل  اخلطاب  وراء  فيما  معنى  لفظ 

هذا  افرتا�سات  ن�سيان  على  يعمل  معنى  وان 

اخلطاب الذي  ي�سري اأ�سطورة. 

 2
كل  قبل  يحمل  لبالن�سو  خال�سا  اأدبيا  عمال  اإن 

�سيء »رع�سة جديدة«، اأو اإ�سابة جديدة بالوباء 

بلم�ض الأ�سياء. كل �سيء يبتدئ من هذا امل�ستوى 

املح�سو�ض: هذه الأماكن – غرف فندق، مطبخ، 

املكان  يزن  حيث   - حيطان،  نوافذ،  ممرات، 

ب�سفافيته حتى واإن كان »ميار�ض نف�ض ال�سغط 

املتوا�سل اأو ل ميار�سه« )31(، اإن رجع ال�سدى 

يكف  ول  الف�ساءات  هذه  خالل  من  يخمد  الذي 

عن اخلمود على حافة �سمت تولد مثل دوي بعيد 

معه يختلط اأول : » بدل البدء فاإن ما ي�سبه الفراغ 

الأويل]ي�سكل[  رف�سا طاقويا لرتك التاريخ يبداأ« 

)22(، اإبتعاد وغرابة الأ�سياء الثقيلة بخلوها من 

ـاأريكة،  طاولة،  فرا�ض،  ماء،  كاأ�ض   : املدلولت  

هو  ما  حواربني  �سفافية   : وجتريدية  مبعدة 

ملقن، خمتزل اىل معلم لفظي بينها يدب احتمال 

بل  للمتحاورين،  بالن�سبة  غمو�سا   يت�سمن  ل 

املقلوب  التكثيف  هذا  دائما  فراغه.  يف  كثيفا 

لالجنراف – الذي ينتج نف�سه هنا، حيث ل�سيء 

�سبيه   )54( للفراغ«  بالعّد  »جتمهر  ذلك.  مع 

ب�سعود اأمل منفرج، ورم لال�سيء، بطيء واأخر�ض. 

ويكافح  بها  يكد  التي  وكالطريقة  العدم  اأهان 

و»يحدث«ويعتزل من هويته الفراغية، »الأ�سوات 

يرتدد �سداها يف الفراغ ال�سا�سع، فراغ الأ�سوات 

 .)18-19(  « الفارغة  الأماكن  هذه  وفراغ 

ي�سدر  اإنه  الهدير.  يوقف  ل  يعم  الذي  ال�سمت 

من اجلهة الأخرى من احلائط ول يوقف اأي نفي 

اإ�سكاته  مت  الذي  الآخر  ال�سجيج   : البلبلة  هذه 

اجلهة؟  هذه  من  ارتفع  الذي  نف�سه،  هو  األي�ض 

اإليه مت بذل كل املجهود  هل من اأجل الإن�سات 

الإن�سات »اىل  اأجل  ال�سمت ؟ فهل من  اأجل  من 

الكالم نف�سه العائد اىل نف�سه »)39-38( �سعينا 

يكون  اأن  يريد  الذي  القدمي  »الكالم  الكالم؟  اىل 

اأن تتكلم... �سو�ساء من  هنا من جديد من غري 

غري اأثر... تهيم يف لمكان، تقيم يف كل الأماكن 

»)13(. »من جديد، مت�سي من جديد، ودائما يف 

نف�ض املكان، بلد اآخر، يف مدن اأخرى، نف�ض البلد 

»)14(. اللغة مغلقة كغرفة.« مثلما يختنقان معا 

يدل  التي  الكلمات  حيث  املغلق  املكان  هذا  يف 

عليها هذا الإغالق األ يقول هذا بب�ساطة :«نحن 

اأبدا ؟ »)-28  األن نخرج من هنا  �سجينني هنا، 

�سبقها،  ما  تقاطع  لكي  الكلمات  تتعاقب   .)29
امل�سكينة...  اخلروج:«الغرفة  عن  تكف  لن  اإنها 

مثلما اأقيم فيك قليال. فهل ل يلزمني البقاء فقط 

14 (. حا�رش  اآثار لإقامتي ؟ »)-13  ملحو كل 

اأبدي، اأبدية احل�سو )...(

 3
حائط  ثمة  هل  ؟  يلحظها  مل  باب  ثمة  »هل 

.)35(« ؟  نافذتان  ]فيه[  تنفتح  ل  حيث  اأمل�ض 

اأن  العك�ض  على  اأم  ممكن  هو  هل  اخلروج،  ]و[ 
مفتعل،  الإقامة،  هذه  ينري  اأنه  يبدو  الذي  النور 

يف  ي�سيع  الو�سع  عن  ناأخذه  الذي  والوعي 
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اللغة، من  تلعبها  التي  نف�سها  الالنهائية  اللعبة 

اأن تتاأدى اإىل اأي كوجيطو ؟ اللغة ال�سعرية  غري 

تخرق اجلدار مع حماية نف�سها من اأنقا�ض هذا 

بجعله  ال�سري  وبتوقيف  بدفن  يهدد  الذي  اخلرق 

يتوزع على م�ساريع وذكريات، متزامنة واأبدية 

اللعبة  تكون  اأن  يجب  ل  دللتها.  يف  معا�رشة 

التي تقت�سي الإقامة يف مكان من اأجل حمو اأثر 

الإقامة، تبتدئ. اإنها تقاوم، يقول بالن�سو،  »]...[ 

اأنها و�سعت  لو  التي كانت كما  الكلمات  بع�ض 

فيها واأنها جتهد نف�سها لأن تعمل على تثبيثها 

اأو مع �سيء مل يكن مر  يف عالقة مع امل�ستقبل 

بعد، ول زال حا�رشا على اأية حال، اأو اأن يكون 

التي تعمل  قد مر »)17(.رمبا، هذه احلركة هي 

والتي  احلا�رش  اىل  املختزلة  الكلمات  فك  على 

ي�سميها بالن�سو النتظار والن�سيان. 

ن�سيان �سد التذكر املبهم، انتظار لي�ض  انتظارا 

ل�سيء. »انتظار، انتظار، هو رف�ض لنتظار �سيء 

اإن  اخلطوات«)20(  حتدثه  منب�سط،  هدوء  ما، 

النتظار والن�سيان اللذين  يقرتبان من بع�سهما 

بنية.  اأي  يف  بينهما  يجمع  ارتباط  اأي  غري  من 

اإنهما ل يعربان عن حالت نف�سية هي من حيث 

الكثريين،  اأبنائها   ) عرب  )املج�سد  مق�سودها 

حله  يتعذر  الذي  الن�سيج  تدعيم  على  تعمالن 

نف�سه.  دون  وينغلق  يتلوى  والذي  للكينونة 

ن�سيج  تقوية  على  وتعمل  نواة  تن�سئ  الذاتية 

اإن   .)...( لنف�سه كنا  �سخ�سا ما ي�سنع  الكينونة، 

احلقل  تو�سيع  على  يعمل  والن�سيان  النتظار 

تنفذ،  ال�سغرية  الأ�سياء  تاركا  الأونطولوجي، 

»ت�سلية  ما�سحا  م�سرتخيا،  مفتتا،  النواة،  مزيال 

ما�سيها  بكل  »املثقلة  اللحظة   .)20( اأ�سا�سية« 

التي  احلا�رش  حلظة  مب�ستقبلها«،  والكبرية 

املعا�رش  ترد   امل�سدودة  ديناميتها  ]تتجلى[ 
والأبدي يعود اىل الهدوء الكامن يف النتظار. ل 

تنبوؤ ول نفاد �سرب، »النتظار ل ينتظر �سيئا » 

)51(. والن�سيان يتربم من اللحظة املا�سية لكنه 

يبقى  حني   « منه  يتربم  ما  مع  بعالقة  يحتفظ 

كالما )69(. ها هو التفاوت املرمم للزمن. الزمن 

الليلي :«الليل الذي مل ينتظر فيه �سيئا هو الذي 

الن�سيان  لكن  هذه«)50(.  النتظار  حركة  ميثل 

الأويل، هو ن�سيان الذات، األي�ض الإب�ستيمي �سوى 

اأ�سل مطلق هو يف نف�ض الوقت عودة نهمة حول 

؟  اللغة  اأي�سا  هو  والذي  بذاته  لذاته  نف�سه،اأ�رش 

الأحجار  ال�سطح   اىل  اقتياد  على  التفكري  يعمل 

الراهنة.  بالأ�سياء  ويخلطها  لالأ�سا�ض  القدمية 

خطابا  ي�سمى  وللم�رشوط  لل�رشط  التزامن  هذا 

الكلمات  من�سجما. لكن مكبة على �رشطها، فاإن 

يرمم  الن�سيان  فاإن  اأي�سا  هنا  متجمدة.  تتوقف 

التفاوت الزمني. تفاوتا يف الزمن من غري حفظ 

يف الذاكرة اأو لفظ ]لبع�ض الذكريات[. ل انتظار 

الذاتية  نقي�ض   – �سيء  كل  ون�سيلن  �سيء  اأي 

 – الأنا  ا�سرتخاء   .)45(« مركز  لكل  »غياب   –
لتوترها حول ذاتها – من هذا »الوجود بالن�سبة 

 .« نف�سه  الوجود  ين�سحب على  ملن كان وجوده 

اأي�سا باأي يقني هادئ، يح�ض  »باأية كاآبة، لكن 

اأن يعرب ب�سمري املتكلم املفرد  اأبدا  اأنه ل ميكن 

 .)44( ذاته«  ذاته،  من  اقتطع  »]كاأنه[   .)34(«

املحاورون يف اجلزء الثاين من الكتاب، - الأ�سد 

هدوءا، يف الغالب، ر�سيق احلركة ومنت�رشها – 

بدل اأن يتمددوا حول اأنف�سهم ويتنكروا لهوياتهم 

اأنف�سهم  من  يتخل�سون  يفقدونها،  اأن  غري  من 

كما تتخل�ض الفرا�سات من �رشنقتها، ينزعونها 

عنهم كما لو اأنهم ينزعون لبا�سا لكي ي�ستدركوا 

اأنف�سهم عما قريب وي�سري باإمكانهم اأن يتحركوا 

للقاء  ويهبون  اأنف�سهم  يج�سدون  باعتباهم 

الآخرين واأن يرتكوا اأنف�سهم عر�سة لفقد اأنف�سهم 

ويف  اأنف�سهم  من  متجردين  بها،  اللتقاء  ثم 
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ح�سور اأنف�سهم]يتم ذلك[ – فاي عالقات جديدة 

الذات  الذوات ؟- يهتدون اىل باب يف هذه  بني 

امل�سرتخية فيما يتجاوز الكينونة ووفقا ل�سيغة 

التوا�سل  املالم�سة،  العدل،  م�ساواة  تلخ�ض 

 »– والطالوة  للدقة  رائعة  �سيغة   – والتعايل 

التي هي جمتمعة معا لكن لي�ض بعد«)76(.

 4
كالما  لبالن�سو  بالن�سبة  ي�سري  هذا  ال�سعر  كالم 

يتناق�ض. نعرف اجلمال، اجلمال الذي يكاد يكون 

وخ�سو�سا  نتاجه  يف  عنه  يعرب  – الذي  ح�سيا 

التناوب املتناق�ض  والن�سيان. هذا  النتظار  يف 

اإن التاأكيد يكون متبوعا يف الغالب يف  للكالم. 

يدركه.  ما  يلفظ  القول  بنفيه.  نف�سها،  الق�سية 

لي�ض   – الكينونة   - نف�سه،  مينح  الذي  ال�سيء 

املغالية،  نيته  حيث  من  النتظار،  م�ستوى  يف 

�سوى  تطالب  ل  الذاتية  اأن  فيما  الكينونة،  فوق 

بالمت�سا�ض داخل مو�سوعها بدل امت�سا�سها 

يف »ق�سدية الوعي » تكمن يف مداها. القول هو 

رغبة مقاربة املرغوب فيه تعمل على ا�ستدادها، 

تبتعدهكذا.  فيه  املرغوب  مقاربة  وحيث  حتفر 

ياتي  ملا  للتعايل،  املتاللئة  الطريقة  هي  هذه 

بالفعل) 3(. 

اللغة  للتالألوؤ،  واملتناق�سة  امل�ستمرة  غري  اللغة 

التي فيما وراء الدللت تعرف اأن تقوم باإ�سارة. 

الإ�سارة ت�سري من بعيد، مما وراء وفيما يتجاوز. 

الإ�سارة  تكون  اأن  غري  من  ت�سري  ال�سعرية  اللغة 

اإنها   « اأو هي تتجرد منها. لكنها  حاملة لدللة 

وا�سحة » اإطالقا  فيما وراء وخلف ما يتجاوز 

ا�ستبعادها.  ميكن  ل  التي  اللغوية   الأعراف 

مثل  اإليه،  تقود  للغات،  الرقمي  النظام  خارج 

اللغة الفوقية التي يتم ذكرها يف اللوجي�ستيك 4 

الذي »ينزع رتاج« الرمزية عن الكتابة. 

ما.  �سيء  اىل  ت�سري  تكون  اأن  غري  من  الإ�سارة، 

»اإنه  رائع،  نحو  على  هذا  عن  بالن�سو  يتكلم 

ما  اإن  يقوله.  ما  ولي�ض  اعرتف،  الذي  ال�سوت 

من  تنقلها  و  ت�ستقيها  التي  الأ�رشار  يقوله، 

بها  تعرتف  اأن  عليك  يتعني  قيمتها،  اإبراز  اأجل 

الرغم من حماولتها لال�ستغراق يف  بهدوء على 

ال�سمت الذي اغرتفته اأول منها » )11(.  �سيغري 

حلظات  جمموعة،  موؤ�رشات  الكلمات،  ال�سعر 

ما،  �سيء  ت�سليم  اىل  الإ�سارة  على  تعمل  كلية 

النظام.  خملخلة  املحتمل،  جدران  خمرتقة 

بقدرية  يقاومان  غرفة  داخل  خمتبئان  كائنان 

لإيجاد  )42�ض(  كثريا  تفرقهما  اأو  جتمعهما 

– من  �سعر  ولاأي  رواية  اأية  هناك  لي�ست  باب. 

مل   – ال�سائع  الزمن  عن  البحث  اىل  الإلياذة 

يفعال �سيئا اآخر اإذن. اإدخال اىل معنى الكينونة، 

اىل  الأنا  من  الآخر،  اىل  الأنا  من  الإنطالق  هو 

الغري، هو الإ�سارة، تفكيك بنى اللغة. من غري هذا 

فاإن العامل لن يعرف �سوى الدللت التي حترك 

الجتماعية  العالقات  حيث  حما�رشالدعاوى 

الإدارية للمجتمعات عدمية الإ�سم. 

 5
اأن  اأن يكون الفعل ال�سعري نف�سه ميكن مع ذلك 

منتوجا  يبدو  لكي  النظام  يف  ويغرق  ينخدع 

ثقافيا، وثيقة اأو �سهادة، م�سجعا وم�سفقا عليه 

ومعزيا،  م�ستهلكا  م�سرتى،  مباعا،  ومنت�رشا، 

من  ذاته  – مف�رشا  �سعب  لغة   يف  وحيدا  يتكلم 

– بني  اآخر  – ولي�ض ثمة  الذي برز منه  املكان 

التي  والثقافة  �سيء  كل  تعانق  التي  املعرفة 

اإن  يتجلى فيها، فكان يهددان بالنغالق عليه. 

بالن�سو يرت�سد للحظة حتديدا بني الروؤية والقول 

والفكان يبقيا بني النفتاح والنغالق. 

بني الروؤية والقول يكون هناك تخل عن النظام 
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اأي�سا عالمة،  لكن  للروؤية.  الدوام  احلا�رش على 

ل متثل �سيئا  »كلمات  كونها[  يف  متثلت  ]واإن 
»)19(، فيما يتجاوز النظام الثقايف والتاريخي. 

عامله  حد�ض  تزامن  بالتاأكيد  �سيخلخل  فهذا 

الكامل و�سوف يطيح يف التاريخ. لن ي�سجن يف 

كلية  يف  ي�ستنفذ[  ]لن  به  يحيط  ولن  املحكي، 

املقال، الذي �سيكون عليه اأن ي�سفي دللة على 

على  ينتج،  خطاب  كل  كان  اإن  حتى  يقال،  ما 

طريقته، هذه ال�سمولية امل�ستنرية وميلك طريقته 

يف  هنا  يرغب  اأحد  »ل  النهاية.  اىل  ال�سري  يف 

الرتباط باأية ق�سة )22(. »اجعل نف�سك م�ستعدا 

لكي ل اكلمك » هي �سالة مثلها مثل » تهياأ لكي 

هذه  ت�سون  اإنها   .« اأكلمك  اأن  باإمكاين   يكون 

القول، هذه  الروؤية وبني  تقع بني  التي  احلركة 

– مثل  ارتباط  للتعايل اخلال�ض من غري  اللغة 

منتظر  هو  مما  �سيء  يفجره  ل  الذي  النتظار 

غرابة  من  تنطلق  لغة  خال�سة،  غرابة   )...( بعد 

بني  م�سرتك  اي  لها  يكون  ان  غري  من  لأخرى 

املتحاورين » تقول ال�سفحة )64(، لغة من غري 

اأن تعني �سيئا، لغة ال�سرتاك  كلمات ت�سري قبل 

�سيء،  ل  يف  ال�سرناك  اأجل  من  لكن  اخلال�ض، 

كيف  معرفة  بال  تتكلم،  حني  النطباع  »تعطي 

فهي  ال�سابقة.  اللغة  ثراء  مبدى  الكلمات  تربط 

]الكلمات[ كانت من غري ق�سة، من غري ارتباط 
مع  حتى  عالقة  غري  من  �سيء،  كل  ما�سي  مع 

»)24(. هل  �سخ�ض   اأي  مع حياة  ول  حياتها، 

التي  واملعركة  ال�سالة  من  قوة  اأكرث  هي  اللغة 

الذي  الغريب  ال�سعر  لريمنتوف يف  عنها  يجيب 

هاهي ترجمته )يف نرث �سيئ( ؟ : 

توجد اأقوال – مغزاها / مبهم اأو مهمل / لكن، 

اأن  �سماعها. / مبا  انفعال / ل ميكننا  من غري 

الرغبة / فيها دموع  اأ�سواتها ممتلئة / بحمق 

النف�سال / فيها رعدة اإعادة النظر / ل جواب 

/ يف �سجيج العامل / بالفعل الذي يتولد / من 

لهب ومن �سوء / منذ اللحظة التي اأ�سمعه فيها / 

�ساأعرفه يف كل �سيء / من غري اإنهاء لل�سالة / 

�ساأجيبه / وخارج املعركة / �ساأرمتي للقائه...

اأبدية  يف  اإقامة  غري  من  ت�سري  التي  اللغة  لكن 

– والتي  اللغة املنقطعة  الفكرة املعرب عنها، - 

ول  اأثرها  يتتبع  الذي   )...( القول  يداورها 

ينقطع عن الكالم. القول املن�سجم حيث تتمطى 

كل  هي  الكائن«(  »كينونة  )وحتى  الكينونة 

]...[، فهي حتتفظ  اأبدية.  تنبئ، كل  الذاكرة، كل 

امللتب�ض  باملنطق  تف�سد  اإنها  الأخرية،  بالكلمة 

الذي ي�سجل نف�سه يف اأثر اخلطاب املن�سي والذي 

ل ي�سلم نف�سه اأبدا للغز. اىل الذي يقول احلقيقة، 

على  حتكي،  اإنها  ؟  ال�سمت  تنظيم  ميكن  كيف 

بحكم  وتوحي  ال�سيد  مغالة  م�ستقيم  نحو 

حالت  ب�رشد  واحل�سور  الن�رش  تنتزع  احلكمة. 

اإنها  له.  ترت�سد  من  و�سور  والغيابات  الف�سل، 

فتحها  تعرف  مل  التي  باملخفيات  اجلرد  تعرف 

معتمدة  املحطمة.  الأبواب  مبفاتيح  وحتتفظ 

الذي تهيمن عليه  من غري لئمة، تراقب املنزل 

وتعار�ض وجود انغالقات �رشية. 

قيِّمٌة ]على املكان[ اأم �سيدته ؟ منافقة عجيبة، 

ذلك لأنها حتب اجلنون الذي حتر�سه.  

نزوى العدد 85 - يناير 2016

68



نزوى العدد 85 - يناير 2016

69

متف�سل  �سعري هناك ان�ساق  خطاب  كل  يف 

ال�سعرية  واجلمل  اللوحات  تنتظم حركة  داخلية 

ان�ساق  ان  القول  وانتظامها وتتابعها. بل ميكن 

التمف�سل هذه ميكن ا�ستنباطها يف جميع انواع 

والق�سة  ال�سعر  يف  والفني  البداعي  اخلطاب 

والرواية وامل�رشح وال�سينما ، ورمبا متثل م�ساهد 

امنوذجا  وال�سينمائي  امل�رشحي  ال�سيناريو 

النتقال  حيث  التمف�سالت،  هذه  ملثل  جم�سدا 

املدرو�ض من نقطة اىل اخرى ومن م�سهد اىل اخر 

مبا يخدم وحدة العر�ض امل�رشحي وال�سينمائي. 

�سكال من  امل�رشحيات  يف  الف�سول  متثل  ورمبا 

كربى  وحدات  او  حركات  اىل  التمف�سل  ا�سكال 

تعبريية  او  دللية  وحدات  بدورها اىل  تنق�سم 

الرواية  تق�سيم  على  اي�سا  ينطبق  �سغرى. وهذا 

كان  ما  واذا  وم�ساهد.  ف�سول  او  وحدات  اىل 

الدبية  والنواع  الجنا�ض  بع�ض  يف  التمف�سل 

داخل  التمف�سل  فان  خارجيا،  او  وا�سحا 

احلديثة  الق�سيدة  يف  خا�ض  وب�سكل  الق�سيدة، 

يتخذ �سكال غري مرئي وغري مبا�رش. ولذا يختلف 

لوحات  وا�ستنباط  اكت�ساف  عادة ،يف  النقاد، 

هذه  تلك. وتاأمل  او  الق�سيدة  هذه  يف  التمف�سل 

يف  التمف�سل  ان�ساق  عند  قليال  تقف  ان  الورقة 

الكبري  العراقي  املطر« لل�ساعر  »ان�سودة  ق�سيدة 

العرب  النقاد  وتعدد قراءات  ال�سياب،  �ساكر  بدر 

حول ذلك.

  فقد يعمد الناقد اىل تق�سيم الق�سيدة من زوايا 

نظر وا�ستغال خمتلفة وفق املنهج النقدي الذي 

ناقد  يذهب  فقد  والنظر.  القراءة  يف  منه  ينطلق 

للجملة  الوحدات ال�سا�سية  اعتماد  اىل  ل�ساين 

مظاهر  يدر�ض  وقد  بالغيا  او  ال�سعرية نحويا 

الق�سيدة  يف  والتكرار   paralleism التوازي

ذاتها. ومبا حتمله من دللت  وانعكا�سات على 

البنية الداخلية للق�سيدة ذاتها. وقد يعمد ناقد اأخر 

اىل فح�ض ذلك من زاوية نظرية القراءة والتلقي.

وقد يطبق ناقد حداثي منهج فالدميري بروب يف 

�أن�شاق �لتمف�شل يف �لق�شيدة �حلديثة 

ق�شيدة »�أن�شودة �ملطر« لل�شياب �أمنوذجا

 فا�سل ثامر

 ناقد ومترجم من العراق

v هذه �لق�شيدة �شنعت

م�شغال نقديا ال ميكن 

ح�شره ب�شهولة



درا�سة احلكايات اخلرافية كما فعل الناقد كمال 

 يف قراءته 
)1(

ابو ديب مثال يف »الروؤى املقنعة«

لل�سعر اجلاهلي. وهي قراءة لها ما لها وعليها ما 

تر�سيمة بروب  عليها لنها تنه�ض على ترحيل 

ا�سا�سا- اخلرافية  ال�رشد-واحلكاية  ميدان  من 

اىل ف�ساء ال�سعر. ولميكن ان نهمل قراءة الناقد 

العربي الكال�سيكي لتمف�سالت الق�سيدة العربية 

خا�ض اىل  ب�سكل  منها  واجلاهلية  الكال�سيكية 

�رشوب من اخلطاب تفتتح عادة مب�ستهل طللي 

يعقبه غر�ض اخر غزيل ويليه يف الغالب غر�ض 

اىل  و�سول  الو�سف  او  الهجاء  او  املديح  يف 

»بيت الق�سيدة« يف اخلطاب  ال�سعري. وقد يعمد 

الن�ساق الدللية  امام  الوقوف  اىل  اخر  ناقد 

ياأخذ  حيث  الق�سيدة،  خاللها  من  تتحرك  التي 

هذا املنحى م�ساراأ يعنى بر�سد املفردة ال�سعرية 

وجذورها وت�سيدها او غيابها يف ف�ساء الق�سيدة 

قراءته  يف  ح�سن  الكرمي  عبد  الناقد  فعل  كما 

البنيوية  »املو�سوعية  كتابه  يف  ال�سياب  ل�سعر 

اىل  يعمد  من  وهناك طبعا   
)2(

ال�سياب« �سعر  يف 

كما  والبنيوية  الن�سية  التمف�سل  ان�ساق  التقاط 

عادة  ويلجاأ  عادة.  النقاد والبنيويون  يفعل 

الن�ساق  ر�سد  اىل  ال�سياقيني  النقاد  بع�ض 

الثيماتية والجتماعية والتاريخية. وقد يتوقف 

وتقلباتها  الذات  متوجات  امام  النف�سي  الناقد 

مبالحظة  اخر  يعنى ناقد  كما  وانك�ساراتها 

امليثولوجية  الوحدات  ت�سكل  او  التنا�ض  ان�ساق 

او  مظاهر لغوية  )ال�سطورية(  الثاوية وراء 

تعبريية مموهة.

  ول ميكن اجلزم طبعا بوجود ن�سق واحد ثابت يف 

ان�ساق عديدة  بوجود  القول  ميكن  بل  الق�سيدة، 

كل  يف  واللقطات  واللوحات  الوحدات  لت�سكل 

ق�سيدة  لكل  ان  القول  ليمكن  حتى  ق�سيدة، 

ان�ساق متف�سلها اخلا�سة التي يتعني على الناقد 

اكت�سافها. كما ان مثل هذا الكت�ساف يظل ن�سبيا 

لنه يعرب عن روؤيا قرائية او تاأويلية لهذا الناقد 

او ذاك، قد يخالفه فيها ناقد اخر، بل ان الناقد 

الواحد قد يقدم قراءة مغايرة يف زمن لحق.

    ويختلف النقاد يف تق�سيم ق�سيدة ما اىل عدد 

معني من الوحدات او اللوحات او اجلمل ال�سعرية. 

اىل  معينة  ق�سيدة  تق�سيم  اىل  مييل  من  فهناك 

العدد  اخر هذا  ناقد  يزيد  بينما  وحدات  خم�ض 

او ينق�سه على �سوء املنهج النقدي الذي ياأخذ 

دلليا  او  بالغيا  ل�سانيا او  يكون  قد  والذي  به 

او�سكالنيا او  ا�سلوبيا  او  انطباعيا  او  روؤيويا  او 

�سياقيا او �سيميائيا او ا�سلوبيا، وهو ما يفرت�ض 

القراءة  هذه  يلبي  معينا  متف�سال  بال�رشورة 

املنهجية اوتلك.

   ويجدر بنا ان ن�سري اىل ان الناقد د. عبدال�سالم 

م�سطلح  اعتمد  عربي  ناقد  اول  هو  امل�سدي 

لنا  �سبق  علمنا – وقد  حدود  التمف�سل – يف 

مبكرة  نقدية  درا�سة  يف  ذلك  على  اتينا  وان 

املا�سي حتت  القرن  ثمانينات  منت�سف  ظهرت 

عنوان »اخلطاب ال�سعري العربي ون�سق التوازي« 

نقدية«  »مدارات  النقدي  كتابنا  يف  واملن�سورة 

ال�سادر 
 )3(

يف ا�سكالية النقد واحلداثة والبداع« 

يف بغداد عام 1987. اذ �سبق للدكتور امل�سدي 

جدل  يف  عنوان  حتمل  درا�سة  يف  ا�سار  وان 

اىل   
)4(

املفا�سل« ال�سعرية – منوذج  احلداثة 

ال�سعر  يف  التمف�سل  ظاهرة  اىل  النتباه  اهمية 

وميز بني التمف�سل املبني على ا�سا�ض املقاطع 

واملورفولوجية  )ال�سوتية(  الفونولوجية 

التمف�سل مبعناه  وبني  جهة  من  )ال�رشفية( 

والذي  الدائية  باخل�سائ�ض  املت�سل  الو�سع 

يرى  وهو  فوق– املقطعية«  بـــ »البنية  ي�سميه 
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ف�ضاء ال�ضاعر 

احلديث لي�س 

ف�ضاء ال�ضطر، 

واإمنا ف�ضاء 

الق�ضيدة ككل



ان ق�سية التمف�سل يف الكالم الب�رشي ل تتوقف 

وامنا  للغة،  العادي  ال�ستعمال  عند حدود 

وترتبط  البداعي  اخلطاب  منزلة  اىل  تتعداده 

باأدبية الكالم. ويرى الناقد انه ب�سبب كون البيت 

العمودي فاأن اخ�ض  لل�سعر  البنائية  الوحدة  هو 

ال�سعر. امنا هي منطية املفا�سل  خ�سائ�ض هذا 

احلداثة  ان  الناقد  ويرى  الق�سيدة.  مدار  على 

مبداأ الغرا�ض  نق�ست  ان  بعد  العربية  ال�سعرية 

يبتكر  كيف  �سعب:  حتد  على  ومتردت  ال�سعرية 

حدود ف�سائية  عرب  البداعي  امنوذجه  ال�ساعر 

مطلقة ، ويجيب الباحث عن هذا الت�ساوؤل بالقول 

ال�سعر،  �سعرية  يف  انربى في�سال  قد  الداء  باأن 

وت�سل�سل معه التوزيع املقطعي حكما يف حتديد 

مراتب الف�ساء بالقول ال�سعري، وا�سبح نتيجة 

فك  يف  جوهريا  مفتاحا  املفا�سل  منوذج  لذلك 

ا�رشار احلداثة ال�سعرية.

احلديث  ال�سعر  من  �سعرية  مناذج  �سوء     ويف 

ي�سل  حتديدا  احلر  ال�سعر  او  التفعيلة  وق�سيدة 

ان  مفاده  انذاك  فيه  خالفناه  حكم  اىل  امل�سدي 

ال�سطر قد ا�سبح هو الوحدة البنائية بدل البيت 

الكال�سيكي القدمي.

امل�سدي  فيه  نخالف  الذي  اخلا�ض  راأينا  ويف    

ال�سطر،  ف�ساء  لي�ض  احلديث  ال�ساعر  ف�ساء  فان 

الذي يعده الباحث هو الوحدة املتفا�سلة، وامنا 

هو ف�ساء الق�سيدة ككل وف�ساء اخلطاب ال�سعري 

بو�سفه بنية ل�سانية دللية متكاملة.)» مدارات 

  . 
)5(

نقدية : يف ا�سكالية النقد واحلداثة والبداع«

الدكتور حممد مفتاح  املغربي  للناقد  �سبق  وقد 

عنوان  التمف�سل حتت  بع�ض مظاهر  در�ض  وان 

من  بدوره  ا�ستعار  الذي   isotopief الت�ساكل

م�سطلح  من  �سمول  اكرث  والذي يراه  غرميا�ض 

التوازي او التكرار.

مقولة  من  انطالقا  انه  اىل  مفتاح  ويذهب    

الذي  التوازي  مفهوم  احتواء  ميكن  الت�ساكل 

واحد  ان  يف  وجتاوزه  )ياكوب�سن(  احياه 

يف  والدللية  اجلمالية  الرتكيب  رمزية  لتبيان 

النحوية  النظرية  وبنظر  ال�سعري  اخلطاب  بنية 

ون�سجها  ومواقعها  الكلمات  فرتا�ض  التقليدية، 

�سيمائية  دللة  »له  »نظمها«  اعم  بتعبري  او 

لتنكر.- »حتليل اخلطاب ال�سعري : ا�سرتاتيجية 

. »
)6(

التنا�ض 

  واذا ما اعرتفنا بوجود ان�ساق انتظام وائتالف 

�سعري ، فهذه  خطاب  كل  يف  منظورة  غري 

بالن�سبة  وتلقائيا  عفوا  تاأتي  الن�ساق والتي 

تخطيط  عرب  او  التلقائي  او  »املطبوع«  لل�ساعر 

م�سبق مدرو�ض وق�سدي كما هو احلال بالن�سبة 

ل�ساعر »ال�سنعة« يف تق�سيمات النقد الكال�سيكي 

العربي.

او  اعتباطية  اىل  نذهب  ان  لميكن  اننا   ومع 

حركاتها،  او  الق�سيدة  متف�سالت  ع�سوائية 

�سعودا وهبوطا، ال ان التجربة ال�سعرية قد تنمو 
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ل ينتبه 

النقد ال�ضعري 

احلديث اىل 

ت�ضكل مظاهر 

اخلطاب 

احلجاجي 

مما يوؤدي اىل 

غياب الكثري 

من الأ�ضرار

عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر

اأو�رشفتان راح يناأى عنهما القمر.

عيناك حني تب�سمان تورق الكروم

وترق�ص الأ�سواء.. كالأقمار يف نهر

يرجه املجداف وهنا �ساعة ال�سحر

كاأمنا تنب�ص يف غوريهما النجوم... 



وتت�ساعد لدى ال�ساعر احيانا بطريقة لتخلو من 

التد فق غري املن�سبط الذي متليه احلالة النف�سية 

لل�ساعر  بالن�سبة  لل�ساعر ،  وخا�سة  وال�سعورية 

الرومان�سي او ال�رشيايل ويف مقابل ذلك هنالك 

املنطقية والبنيوية يف  ال�رشامة  بع�ض  احيانا 

ت�سميم الق�سيدة وبنائهامن قبل بع�ض ال�سعراء، 

الفل�سفي  �رشامة اخلطاب  عن  تختلف  لكنها 

والجتماعي وال�سيا�سي والنرثي ب�سكل عام.

ما  ق�سيدة  يحلل  لكي  الناقد،  ان  يل     ويخيل 

متف�سالت  ت�سكل  ميكانزم  يكت�سف  ان  عليه 

من  الغالب  يف  يتحقق  الذي  ال�سعري  خطابها 

اعتماد لغة ب�رشية و�سورية وح�سية يف  خالل 

اخلطاب  مظاهر  ا�ستق�ساء  خالل  ومن  الغالب، 

ع  قنا ل  a r g u m e n t a t i v e جي  حلجا ا

الق�سيدة  تربير  ثيمة  او  الخر – املتلقي 

اناطة  خالل  من  وحتديدا  ومعناها ،  ودللتها 

دوراكرب بالقارئ الذي يتحول اىل منتج للدللة، 

وحمولت  بيانات  من  تلقاه  ما  على  اعتمادا 

له  وفرها  وب�رشية  وروؤيوية  ل�سانية  ومعطيات 

عندما  احيانا،  الثقافية  و�سياقاته  ذاته  الن�ض 

الذاكرة  ليقاظ  ولزما  �رشوريا  ذلك  يكون 

املتلقي.  لدى  والروحية  وال�سمعية  الب�رشية 

ومن املوؤ�سف ان ل ينتبه النقد ال�سعري احلديث 

الن�ض  اىل ت�سكل مظاهر اخلطاب احلجاجي يف 

ال�سعري مما يوؤدي اىل غياب الكثري من ال�رشار 

وبنيته  اخلارجي  ال�سطح  حتت  تكمن  التي 

بنيته  داخل  مغيبة  او  مطمورة  وتظل  ال�سطحية 

العميقة.

اخلطابات  �ساأنه �ساأن  ال�سعري،     فاخلطاب 

الية  من  ليخلو  الدبية  وغري  الدبية 

عنا�رش  اعتماد  عن  تك�سف  انتظام داخلي 

وال�ستقراء  كال�ستدلل  املختلفة  احلجاج 

ال�سعرية  التجربة  والقناع  لتنمية  والربهنة 

و�سيمائيا  ودلليا  وروؤيويا  ل�سانيا  الداخلية 

هناك  وبالتاأكيد  الق�سيدة.  بوؤرة  عن  للك�سف 

متايز بني اليات احلجاج يف اخلطابات الذهنية 

اخلطابات  جهة  من  والكالمية  والفل�سفية 

التخييلية من جهة اخرى .واذا ما كان احلجاج 

فان  واخلطاأ  ال�سدق  لتقومي  يخ�سع  املنطقي 

تاأويال،  بو�سفه  مقبول  يظل  التخييلي  احلجاج 

ال�سدق / اخلطاأ،  ووجهة نظر لتخ�سع لثنائية 

العربي  النقد  متييز  يف  له  مثيال  جند  امر  وهو 

يحتمل  حيث  والن�ساء،  اخلرب  بني  الكال�سيكي 

الن�ساء  اما  الكذب،  او  واخلطاأ  ال�سدق  اخلرب 

فاليحتمل مثل هذا ال�رشط.

. »
)7(

 »احلجاج بني النظرية والتطبيق 

   لقد اثارت ق�سيدة »ان�سودة املطر« منذ ظهورها 

حتى اليوم الكثري من اجلدل النقدي، وكما لحظ 

لن يكتب   « انه  بحق  ال�سكر  حامت  د.  الناقد 

املطر  ان�سودة  مانالته  تنال  ان  لق�سيدة حديثة 

لبدر �ساكر ال�سياب من ذيوع واهتمام ل ب�سبب 

مبكرا  عاجلت  لنها  بل  فح�سب،  مو�سوعها 

عالقة ال�سيا�سي بالفني من خالل ترميز برنامج 

الق�سيدة الوطني وهدفها اليدولوجي املعرب عن 

معتقدات ال�سياب الثورية ك�سيوعي يف ظل حكم 

٫)8(
ملكي يحكم العراق زمن كتابة الق�سيدة«

ار�سل  وان  ال�سياب  �ساكر  بدر  لل�ساعر  �سبق  وقد 

جملة  حترير  �سهيل ادري�ض رئي�ض  الدكتور  اىل 

يف 25  موؤرخة  ر�سالة  اللبنانية   « تلك الداب 

رفقة  ار�سل  قد  باأنه  فيها  1954 يبلغه   /  3  /

املطر  بعنوان – ان�سودة  ق�سيدة  تلك الر�سالة 

افعال  ردود  ن�رشها  عند  اثارت  ما  »و�رشعان 

عام  العرب  وال�سعراء  النقاد  قبل  من  ايجابية 

.
)9(

 1954
 وقد جنح الدكتور حامد نا�رش الظاملي وان قدم 

ا�سار  ومما  للق�سيدة  املبكرة  لال�سداء  متابعة 
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اليه ان ال�سياب كان قد قال ان ق�سيدته تلك » من 

ايام ال�سياع والغربة على اخلليج » ونقل ماكتبه 

ال�ستاذ عبداللطيف �رشارة بعد �سهر من ن�رشها 

ناظمها  يتحلل  فيها  الق�سيدة  هذه  ان  ومنها 

وانه هجر  ال�سعر  العربية يف  املدر�سة  قيود  من 

عليها  عفا  التي  القدمية  ال�سعرية  املو�سوعات 

واحلما�سيات  والوطنيات  كالغزليات  الزمن 

روز  درا�سات  اىل  النتباه  لفت  كما  اليها.  وما 

غريب وريتا عو�ض التي قالت ان الق�سيدة »هي 

ا�سدق تعبري عن ق�سية املوت والنبعاث« كما 

التي  ع�سفور  جابر  الدكتور  درا�سة  توقف امام 

واحلبيبة اذ ل  الوطن  بني  التالزم  فيها  اكت�سف 

معنى للحبيبة دون الوطن، والوطن دون احلبيبة. 

عربية  نقدية  كتابات  اىل  الباحث  تطرق  كما 

مهمة اختتمها بدرا�سة الدكتور �سمري اخلليل عن 

الق�سيدة يف كتابه »عالقة احل�سور والغياب يف 

بقدر  مهمة  درا�سة  وهي  الدبي«  الن�ض  �سعرية 

تعلق المر مبحور هذه الورقة اخلا�ض مبظاهر 

الناقد  التمف�سل يف الق�سيدة حيث يقوم  ان�ساق 

من  عدد  اىل  الق�سيدة  بتق�سيم  اخلليل  �سمري  د. 

»املقاطع« من خالل قراءة تاأويلية دللية فيها 

)10(
الكثري من ال�سواب واجلدة.

 / قراءة دللية  ب�سدد  انه  اخلليل  الدكتور  يعلن 

تاأويلية للق�سيدة ويرى ان �رش تفوقها يكمن يف 

ثنائية احل�سور والغياب وب�سكل خا�ض يف وجود 

يف  املتحركة  الدللية  البوؤر  يف  يتمثل  تغيب 

الق�سيدة. ثم يعمد الناقد اىل تق�سيم الق�سيدة اىل 

»مقاطع« دون ان يحدد ال�سمات الفنية والدللية 

التطبيق  خالل  من  لكنه  املقطع ،  مل�سطلح 

ي�ستخدم  كما  �سئ  كل  قبل  دلليا  ملمحا  يحمل 

اقل  وبدرجة  احيانا  »اللوحة«  م�سطلح  الناقد 

م�سطلح »امل�سهد«. ويخل�ض الناقد اىل القول انه 

مبحاولته ا�ستخراج ما ا�سماه بـ»خامت التاأويل« 

قد اكت�سف ان ال�سبكة الدللية تتمركز حول بوؤرة 

واحدة ميكن ان ن�سميها عامل الربزخ وعلى طريف 

هذه البوؤرة �سبكتان دلليتان مت�سادتان الوىل 

هي �سبكة )املوت والغياب( والثانية هي �سبكة 

ال�سبكتان  هاتان  تتبادل  واحل�سور(  )احلياة 

جديل  �رشاع  يف  لتدخال  الن�ض  يف  مراكزهما 

)11(
يكون عامل الربزخ مركزه« 

 ول ميكن ان نتجاهل اجلهود القيمة التي بذلها 

الدكتور جا�سم ح�سني �سلطان اخلالدي يف كتابه 

ال�سادر يف 
  .)12(

»اخلطاب النقدي حول ال�سياب« 

بغداد عام 2007 والذي لحق فيه اغلب ماكتب 

عن �سعر ال�سياب من قبل النقاد العرب، وتوقف 

ا�سار  حيث  املطر«  »ان�سودة  ق�سيدة  امام  مرارا 

للق�سيدة  احلناي�سي  يو�سف  درا�سة الناقد  اىل 

يف  النحراف  امناط  متابعة  على  ركزت  التي 

»قيا�سا  بو�سفه  ال�سياب  عند  ال�سعري  اخلطاب 

ال�سعرية«  ال�سياغة  التجديد يف  ا�سا�سيا لتحديد 

ال�سعرية  لل�سورة  الناقد  امام و�سف  ويتوقف 

اجلدة  تعني  والتي  بـ»الطرافة«  الق�سيدة  يف 

توظف  يف  وتربز  املو�سوع  يف  وال�سالة 

الباحث  وي�سري  واملجاز.  وال�ستعارة  الت�سبيه 

من جانب اخر اىل ماكتبه الناقد العراقي حممد 

اجلزائري حول �سعر ال�سياب من اهتمام بر�سيد 

اجلمالية  ملعمار  البنية  يف  التعبري بال�سور 

الذي  التعبري  هذا  العام،  ت�سكيلها  هو  ق�سائد 

خا�سية  ا�سا�سيتني هما  خا�سيتني  يف  ي�ستقر 

يف  يتج�سد  الذي  احل�سي  الت�سكيل  يف  التلوين 

املركب  الت�سكيل  يف  والتلوين  املرئية  ال�سورة 

الذي يعطيه كامل  العام  اللون  الذي يتج�سد يف 

)13(
الرتكيب الع�سوي لبنية املقطع ال�سعري.

بتقري�سات ل�سعر  العربي  النقدي  املنت   وحفل 

ب�سكل  املطر  ان�سودة  وق�سيدة  ال�سياب عموما 

اخ�ض. اذ ا�سار ادوني�ض يف كتابه »زمن ال�سعر« 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

73

الق�ضيدة 

عند ال�ضياب 

لقاء بني �ضكل 

يتهدم و�ضكل 

ينه�س.



�سكل  بني  لقاء  ال�سياب  عند  »الق�سيدة  ان  اىل 

)14(
يتهدم و�سكل ينه�ض « 

ف�ساء  على  كبري  حد  اىل  تنطبق  ا�سارة   وهي 

.
)15( 

»ان�سودة املطر «

»يفكك  ال�سياب  ان  حافظ  �سربي  الناقد   ويرى 

ال�سطورة التموزية وي�ستخدم عنا�رشها الولية 

بنية  داخل  جديد  من  �سعريا  خلقها  لعادة 

. 
)16(

ق�سيدته اخلا�سة«

انتماء  عن  الن�سري  يا�سني  الناقد  ويك�سف    

ق�سيدة ان�سودة املطر، و�سعر ال�سياب ب�سكل عام 

فيه  »�سعرية  املاء« وهو حكم  بـ  ا�سماه  ما  اىل 

الكثري من الرجاحة، حيث يرى ان املاء ينطوي 

احيانا  ويتحول  وزماين  مكاين  م�ستويني  على 

ان�سودة املطر اىل بنية مولدة. ويالحظ  كما يف 

الناقد ان �سعرية املاء هنا تتمثل يف حتول ماء 

ذاتها  الق�سيدة  ا�سطورية، وان  بنية  اىل  املطر 

خال�سة  هي  وامنا  لوحده  فنيا  مكانا  لي�ست 

. 
)17(

جتارب وق�سائد اخرى

اخل�رشاء اجليو�سي  �سلمى  الدكتورة    واولت 

ال�سعرية  ال�سياب  جتربة  مبتابعة  خا�سة  عناية 

وب�سكل  ال�سعرية  احلداثة  بحركة  وعالقتها 

خا�ض يف كتابها النقدي املو�سوم »الجتاهات 

حيث  احلديث«  العربي  ال�سعر  يف  واحلركات 

ا�سمته  ما  وظف  ال�سياب قد  ان  لحظت 

احيانا  ترتجم  paradox– والتي  بالنقي�سة 

بالظرف،  ترتبط  تقول  كما  باملفارقة – لنها 

الواقع لي�سرتط ان تكون دوما كذلك  لكنها يف 

عن  ماأ�ساوية  روؤية  على  تنطوي  ان  ميكن  فهي 

كل  يف  ترى  احلياة،  يف  املتناق�سة  ال�سياء 

الق�سيدة  يف  النقائ�ض  دمج  ان  وترى  موحد، 

الذي  الرئي�سي  مو�سوعها  يف  يظهر اي�سا 

واد خ�سيب ميتلئ باجلياع واملوت  يهطل على 

يف  كما  للحياة  الباعث  املطر  يف  يختبئ  الذي 

املقطع التايل من الق�سيدة  :

»دفء ال�ستاء فيه وارتعا�سة اخلريف

)18(
واملوت وامليالد والظالم وال�سياء «. 

وذهبت الناقدة اىل ان ال�سعر احلديث غالبا مامييل 

الطويلة حيث  بال�سورة  ا�سمته  ما  ا�ستخدام  اىل 

ي�ستخدم ال�ساعر �سورا مو�سعة قد تن�رش الواحدة 

وتالحظ  باأجمعها.  الق�سيدة  على  احيانا  منها 

اي�سا ان الق�سائد التي ت�سنخدم ال�سطورة متيل 

ب�سكل خا�ض اىل ا�ستعمال ال�سور الطويلة التي 

ال�ستعارات الق�سرية  من  كثري  دائما  يدعمها 

والرموز والت�سبيهات احيانا ، حيث ان ا�ستعمال 

ت�ستمر  �سور  خلق  على  كذلك  ي�سجع  الرموز 

الرتابطات  من  ثروة  الرموز متنح  لن  وتطول 

القدرة  والعالئق تغني ال�سورة العامة وتعطيها 

. واعتقد ان ا�ستنتاج الناقد 
)19(

على ال�ستمرارية 

ي�سيء اىل حد كبري طبيعة ال�سورة ال�سعرية يف 

التفرع  هذا  جند  حيث  املطر«  »ان�سودة  ق�سيدة 

معا  والعر�ض  الطول  م�ستوى  على  ال�سورة  يف 

وهو مدخل مهم لدرا�سة طبيعة ال�سورة يف هذه 

الق�سيدة.

 وا�سارت الناقدة يف منا�سبة اخرى اىل ان ال�سياب 

قد ا�ستعمل ا�سطورة اخل�سب واحلياة بعد املوت 

ان�سودة  املفتاحية  ق�سيدته  يف  مرهف  بحذق 

املطر  بدرا�سة لق�سيدة اليوت ال�سهرية  »الر�ض 

اخلراب« وقد جعل ال�سياب حمور الق�سيدة، ماء 

اخلليج ،الذي يحمل املوت للمهاجر وماء املطر 

واليباب ليبعث  القحط  زمن  بعد  يجئ  الذي 

الناقدة  ال�ستاء  وتعتقد  قلب  من  الن�رش  الربيع 

ان هذه الق�سيدة قد فتحت الباب بعد ن�رشهاعام 

ل�ساطري  قليال  املفتعل  ال�سيل  1954 امام 
  

)20(
النبعاث املتعددةال�سماء .

القول حقا ان ق�سيدة    ومن كل ما تقدم ميكن 

»ان�سودة املطر« قد �سنعت م�سغال نقديا خا�سا 
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كل  ميزة  وهي  ب�سهولة ،  ح�رشه  لميكن  بها 

بالن�ض  ي�سمى  ما  اىل  ينتمي  ن�ض ابداعي 

الن�ض الذي  هذا  بارت  رولن  الكتابي بتعبري 

يحتمل لنهائية القراءات والتاأويالت يف مقابل 

ن�ض  لنه  ذلك  ليحتمل  الذي  القرائي  الن�ض 

التعدد  امام مثل هذا  الباب  �سبه مغلق وليفتح 

التاأويلي.

قد  الدار�سني  من  قلة  ان  لحظنا  وكما    

داخل  التمف�سل  ان�ساق  امام  التوقف  حاول 

مثل  متف�سالت  على  معتمدين  هذه الق�سيدة 

ال�سعرية،  اجلملة  اللوحة،  احلركة،  »املقطع« 

الوحدات  او  والتكرار  ان�ساق التوازي  او  اجلملة 

العرو�سية  الوحدات  او  احلجاجية،  املنطقية 

بع�ض  بع�ض  ان  غري  ذلك.  وال�سوتية وغري 

النقاد مثل الدكتور اح�سان عبا�ض كان ي�ستخدم 

م�سطلح  توظيف  مثل  به  خا�سة  متف�سالت 

»مرايا« يف قراءته لبع�ض ق�سائد ادوني�ض كما 

ق�سيدة البياتي  »دورة«على  م�سطلح  وظف 

»حمنة ابي العالء« التي ق�سمها اىل ع�رش دورات.

)21(

واود ان اتوقف الن امام حماولة مبكرة للناقد 

التون�سي حممد لطفي اليو�سفي يف كتابه »بنية 

 ال�سادر عام 1985 
)20(

ال�سعر العربي املعا�رش«

خالل  من  املطر  ان�سودة  لق�سيدة  درا�سته  يف 

توظيفه لتمف�سل »احلركات«.

  ميهد الناقد اليو�سفي لتحديد مفا�سل »ان�سودة 

اول  من  كان  ال�سياب  ان  اىل  بال�سارة  املطر« 

يف  و�رشعوا  التغيري  مار�سوا  الذين  املبدعني 

م�ساألة  نهائيا  تلغي  التي  الق�سيدة  عن  البحث 

جتربة  )الغر�ض( وت�ستوعب  الواحد  املو�سوع 

كل  ت�ستمد  �سعرية  بلغة  تقولها  كاملة  حياتيه 

ان  الناقد  ويرى  الن�ض.  من  الفنية  طاقاتها 

بني  تن�ساأ  مركزية  عالقة  على  تبنى  الق�سيدة 

)ع�ستار(  ي�ستدعيه  الذي  والرمز  ال�ساعر  �سوت 

ح�رشتها  يف  الن�ض  يتحول  التي  اخل�سب  الهة 

اىل قدا�ض ابتهايل. ثم يطرح الناقد فكرة الدوائر 

العالقة  هذه  ان  يرى  اذ  الق�سيدة،  بناء  يف 

ح�سد  حولها  يتحلق  اوىل  مركزية  دائرة  متثل 

م�سطلح  يوظف  املتتابعة .كما  الدوائر  من 

من  ب�سل�سلة  الق�سيدة  ي�سبه  :عندما  :التموجات 

التموجات الدائرية التي تقود الواحدة منها اىل 

تلقائي. وف�سال عن  ان�سيابي  الخرى على نحو 
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»الوم�سات«  م�سطلح  اىل  يعمد  فالناقد  ّذلك 

�سكل  يف  يتجلى  هذا  الن�ض  ان  بالقول  اي�سا 

الناقد  املتناوبة« لكن  الوم�سات  من  »ح�سد 

نظام  على  الق�سيدة  ملفا�سل  درا�سته  يف  يركز 

حركات.  ثالث  اىل  يق�سمها  حيث  »احلركات« 

الثالثي  بالن�سق  مولع  ان  الناقد  لحظنا  وقد 

للحركات حيث اعتمده يف حتليل ق�سائد اخرى 

تناولها لعدد من ال�سعراء العرب الخرين، منها 

لل�ساعر حممود دروي�ض.  الزعرت«  ق�سيدة »احمد 

ل�ساين  معيار  اىل  يعمد  الناقد  ان  لحظنا  وقد 

ليهمل  لكنه  حركة  كل  لتمييز  حتديدا  ونحوي 

احلمولة الدللية للبعد النحوي هذا.

الق�سيدة  يف  الوىل  احلركة  ان  يرى   فالناقد 

تنك�سف من خالل توظيف اجلمل ال�سمية ليوحي 

بالالزمان:

   »عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر

  او �رشفتان راح يناأى عنهما القمر«

توظيف  على  فتعتمد  الثانية  احلركة  اما 

لتقو�ض  باحلركة  تقرتن  التي  الفعلية  اجلمل 

تتكاثر  حيث  الوىل،  احلركة  يف  حالة ال�سكون 

حلظة  :انها  واحدة  بدللة  التي تر�سح  الفعال 

ال�سواء،تنب�ض  الكروم،ترق�ض  )تورق  البدء 

النجوم(.

اما احلركة الثالثة فت�سمل الن�ض بكامله وتتغلغل 

من  جملة  على  تدريجيا  فينفتح   ، الرمز  داخل 

يربز  الرمز  ان  دقة  اكرث  اخر  بتعبري   ، الدللت 

يف �سكل دورات او جتليات تظل تظهر وتختفي 

، معنى  الن�ض  دورية عرب جممل مراحل  ب�سفة 

ذلك ان الرمز يظهر يف اكرث من وجه ويلب�ض اكرث 

من قناع ،ذلك انه يحيل اىل عدد من الرموز منها 

التي  والم  والعطاء  اخل�سب  اآلهة  ع�ستار  رمز 

ماتت عندما كان ال�ساعر طفال ، والوطن ، العراق 

املرتبط  واخلليج  والقهر  التناق�سات  ار�ض 

�سعود  عن  الذي يك�سف  املطر  واخريا  بالغربة 

الرمزية من جديد لرتباط كلمة املطر  ال�سيغة 

ب�سبكة من العالقات مع بقية اللفاظ ،مت�سمنة 

لمكانات متعددة من الدللت تت�سافر ،جميعا 

الدائم . التجدد  او  مبفهوم  الثورة  فتوحي   ،

وهذا ما يوؤكد  ح�سب راي الناقد ال�سفة الدائرية 

ل�سكل الق�سيدة من خالل العودة اىل رمز ع�ستار 

او  الدائمة  التموجات  من  �سل�سلة  م�ستقبال  يف 

..
)22(

الدوائر املرتابطة  داخليا«

ف�ساِء  ا�سبحت  القراءة  ان  نرى  هناك  ومن 

لالختالف والتباين ومل تعد و�سيلة لتكري�ض روؤيا 

احلافر  ينطبق  قلما  اذ   ، الدبي  للن�ض  موحدة 

على احلافر يف القراءة النقدية كما كان يتخيل 

بع�ض نقادنا العرب الكال�سيكيني. وهذا هو �رش 

التنوع الالحمدود للروؤى والتاويالت التي قدمها 

املطر«  »ان�سودة  ال�سياب  لق�سيدة  النقادالعرب 

والكثري من النماذج ال�سعرية يف املنت  ال�سعري 

للحداثة العربية.

 ولو متعنا قليال لوجدنا ان »ان�سودة املطر« من 

بال�سا�ض  هي  اخلا�سة  النقدية  نظري  وجهة 

او  مر�سل تخييلي  من  موجه  �سعري  خطاب 

الذات  انا  او  املتكلم  افرتا�سي يوظف �سمري 

قد يتخذ  موؤنث،  له  اىل مروي  لل�ساعر  الثانية 

احيانا �سيغة املونولوج الداخلي وقد يرتفع اىل 

او  نربة اخلطاب املنربي والرتا�سل وجها لوجه 

تخيليا. ومن اجل تقدمي قراءة �سخ�سية للق�سيدة 

او  لوحة  ع�رشة  �ست  اىل  تق�سيمها  اىل  �ساأعمد 

جملة  اولقطة او  مف�سل  او  اوحركة  مف�سل 

 .) ال�سعرية  للجملة  الوا�سع  )باملعنى  �سعرية 

ويخيل يل ان م�سطلح »حركة »هو الف�سل لنه 

ينطوي على حركيه ودينامية قد تفتقدها بقية 

امل�سطلحات التي تبدو �سكونية.

يف هذه املر�سلة ال�سعرية ثمة ترا�سل – من طرف 
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الطرف  على  املر�سل – اىل متلق  هوطرف  واحد 

»مرافعة  لتقدمي  ال�سعرية  املر�سلة  الخر من 

»�سعرية تعتمد على لون من املحاجة التخييلية 

التغيري  يف  حتمية  توؤكد  قناعة  اىل  للو�سول 

هذه  ان  يل  ويبدو  والنف�سي.  الجتماعي  الواقع 

،وانها  واقعية  وغري  افرتا�سية  هي  احلبيبة 

ت�ستمد ا�سولها من موروثنا ال�سعري الكال�سيكي 

والغزيل  الطللي  ال�ستهالل  الذي يكر�ض  الذي 

�ساكر  بدر  ان  الكال�سيكية. ويبدو  الق�سيدة  يف 

فعندما   ، التهمة  نفي  هذه  يحاول  مل  ال�سياب 

�سئل عن مغزى ال�ستهالل الغزيل هذا اعرتف انه 

التي  القدمية  العربية  الق�سائد  »يقلد  كان  امنا 

تبداأ بالن�سيب مهما كان غر�سها الذي كتبت من 

اجله –ويرى الناقد د. حامت ال�سكر ان الق�سيدة 

بف�سل ذلك تتاأرجح بني املقدمة الغزلية »عيناك 

راح  �رشفتان  او   / ال�سحر  �ساعة  نخيل  غابتا 

ال�سيا�سي للق�سيدة  يناأى عنهما القمر »والهدف 

. 
)23(

ووعد الثورة القادمة

ثنائية  بني  الغزيل  ال�سعري  اخلطاب         وهذا 

اخلام�ض  البيت  عند  ينقطع  ان  يكاد  / انت  انا 

من  ا�سال  تتكون  التي  الق�سيدة  من  والربعني 

ثلث  من  ي�سغل اكرث  اأي  بيتا  وع�رشين  مائة 

الق�سيدة .واحلقيقة ان �سورة احلبيبة بح�سيتها 

هيمنت  التي  العاطفية  ونداءاتها  وح�سورها 

على هذا املطلع الغزيل  راحت تختفي تدريجيا 

عند البيت الثاين ع�رش لتبداأ �سل�سلة من عمليات 

،تارة  والتفريعي  املتتايل  ال�سوري  التوليد 

كاف  توظف  ت�سبيهات  من  �سل�سلة  خالل  من 

بالفعل  امل�سبه  »كاأن« احلرف  الداة  او  الت�سبيه 

من  الت�سبيه  يف  اقوى  البالغيون  يعدها  التي 

رمبا  ال�سور  يف  التنا�سل  وهذا  الت�سبيه.  كاف 

يوؤكد مقولة الدكتورة �سلمى اخل�رشاء اجليو�سي 

على  العرب  احلداثة  �سعراء  بع�ض  اعتماد  حول 

الطويلة  تارة  وال�سور  الطويلة  ال�سورة  مفهوم 

من  لون  دائما  فهناك  اخرى.  تارة  العري�سة 

اللفظة  لفظة  ت�ستدعي  حيث  اللفظي،  النثيال 

اخرى لتوكيد ف�ساء دليل او معجمي معني وهو 

�سوتية  مفردات  ورد  من  اجليو�سي  لحظته  ما 

 ، »تنب�ض  منها  املطر«  »ان�سودة  و�سمعية يف 

ال�سدى   ، اأ�سيح  ،تن�سج،  تهام�ض   ، ،مطر  كركر 

،تطحن  يهطل   ، يُرن   ، الرعود  ا�سمع،   ، ،ن�سيج 

»وتعرتف الناقدة وهي تلتقط هذه املفردات اىل 

كتابه »لغة  يف  ال�سامرائي  ابراهيم  الدكتور  ان 

ال�سعر بني جيلني »كان �سباقا يف ادراك اخليال 

بها  يح�ض  التي  والطريقة  ال�سياب  عند  ال�سمعي 

.
)24(

ال�سوات التي ي�سفها«

الكرمي  عبد  الدكتور  مع  نتفق  ان  هنا  وميكن    

مالحقة  خالل  من  ال�سياب  قراءته  يف  ح�سن 

ومبا  ق�سائده،  يف  للمفردات  الدللية  احلقول 

قاله الناقد د. حممد مفتاح يف كتابه » دينامية 

عنه  تتفرع  مركزي  ن�ض  وجود  من  الن�ض« 

ن�سو�ض فرعية ووجود » الكلمة / املحور« التي 

تتنا�سل عنها اجلملة املنطلق التي تنتج بدورها 

.
)25(

جمال جديدة 

واخلليج  واملاء  املطر  فاأن مفردات  وبالتاأكيد    

كليا  الق�سيدة  جعلت  مفتاحية  كلمات  هي 

يا�سني  الناقد  اليه  ماذهب  وتوؤكد  »مائية« 

»�سعرية  اىل  تنتمي  الق�سيدة  ان  من  الن�سري 

املاء« حيث يتحول املاء اىل بنية فاعلة ومولدة 

داخل الق�سيدة.

خطاب  الق�سيدة  يف  الغزيل  ال�ستهالل     ميثل 

كال�سور  ال�سعرية  باملجازات  يحفل  مناجاة 

فري�سم  املتنوعة،  والت�سبيهات  وال�ستعارات 

عن  مبا�رشة  غري  ب�سورة  تعو�ض  حية  لوحة 

واحلرمان  وال�سياع  اجلدب واليباب  حالة 

ال�ساعر  يف منفاه وهو يقف على  الني يعي�سها 
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اجواء  مثيال يف  له  وجدنا  ما  وهو  اخلليج، 

»غريب  ومنها  اخلليجية  ق�سائده  من  الكثري 

من  الكثري  يف  معها  ت�سرتك  التي  اخلليج«  على 

واحلياة.  املوت  وت�سادات  »املائية«  ال�سمات 

ت�سمر  بكاملها  والق�سيدة  بل  املطلع،  وهذا 

اخل�سب  ا�سطورة  بو�سفها  متوز  ا�سطورة 

واحلياة واملوت معا، لكنها لتطل عربتنا�سات 

ال�سعري  الف�ساء  داخل  تت�سظى  بل  متكاملة 

لتكون الن�ض الغائب، ولكن املهيمن على حركة 

اىل  ال�سكون  وانطالقها من  الداخلية  الق�سيدة 

مع »ن�سيد  اخر  تنا�سا  اأمل�ض  و�سخ�سيا  التمرد. 

الن�ساد« من الكتاب املقد�ض الذي نقراأ فيه :

جميلة  انت  ها  حبيبتي،  يا  جميلة  انت  »ها    

)26(
عيناك حمامتان« 

وم�ستهل ان�سودة املطر الذي ي�سكل احلركة الوىل 

يف الق�سيدة غري بعيد عن هذا الو�سف

ْ
» عيناك غابتا نخيل �ساعة ال�سحر

ْ
اأو �رشفتان راح يناأى عنهما القمر

عيناك حني تب�سمان تورق الكروم

)27(
 ».

ْ
وترق�ض ال�سواء.. كالقمار يف نهر 

وف�سال عن ا�سكال املجازات جند جتليات لبنيات 

التوازي على م�ستوى اجلملة او �سبه اجلملة ف�سال 

متقاربني،  مطلع بيتني  يف  »عيناك«  تكرار  عن 

ويوؤ�س�ض هذا املطلع اىل بنية الثنائيات ال�سدية 

التي �سترتاكم لحقا، وتدخل تدريجيا اىل طق�ض 

ال�سطورة التموزية :

»وتغرقان يف �سباب يف ا�سى �سفيف

كالبحر�رشح اليدين فوقه امل�ساء

دفء ال�ستاء وارتعا�سه اخلريف

واملوت وامليالد وال�سباب :وال�سياء

املتعار�سة  ال�سدية  الثنائيات  هنا  وتت�ساعد 

ال�ستاء  ،دفء  وال�سياء  ،الظالم  وامليالد  :املوت 

ات�ساع يف بنية ال�سورة  ،ارتعا�سة اخلريف  ،يف 

وعموديا  افقيا  ومتتد  تتنا�سل  التي  ال�سعرية 

�سلمى  الناقد  ذلك  لحظت  كما  وعر�سا  ،طول 

اخل�رشاء اجليو�سي.            

بال�سكونية  ي�سفه البع�ض  الذي  امل�سهد    هذا 

ب�سبب هيمنة اجلمل ال�سمية نحويا يفجر ي�سفه 

يف احلركة  الثانية يف الواقع داخل ذات ال�ساعر 

الثانية ردود فعل وا�ستجابات عنيفة تعمق من 

حركية اللوحة الفنية ودينامياتها :

»فت�ستفيق ملء روحي ،رع�سة البكاء

ون�سوة وح�سية تعانق ال�سماء«

ليك�سف  ال�ساكن  البحرية  �سطح  يتقو�ض  وهكذا 

ال�سورة  او مغيب.وت�ستطيل  عن عنفوان مقموع 

ال�سعرية من خالل ت�سبيه بالكاف واخر  بـ)كاأن ( 

ليو�سع ف�ساء الق�سيدة من الغالق اىل النفتاح 

،وخللق احلركة التموجية الثالثة للق�سيدة :

»كن�سوة الطفل اذا خاف من القمر ! 

كاأن اقوا�ض ال�سحاب ت�رشب الغيوم «

تتفجر  فعلية  جمل  ثالث  خالل  ومن 

متثل  التي  املفتاح   ، الكلمة   ، الق�سيدة  باملطر 

،وكاننا  ومدوية  عالية  �رشبات  ثالث  ايقاعيا 

امام �رشبات يف �سمفونية لبتهوفن :

ودغدغت �سمت الع�سافري على ال�سجر

ان�سودة املطر....

مطر..

مطر..

مطر ..«

والنهو�ض  بال�ستعداد  الق�سيدة  تبداأ  وهكذا 

الكامنة  القوى  كل  تفجري  خالل  والتحدي من 

الطبيعة  ويف  الن�سانية  النف�ض  يف  ال�سامتة  او 
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ن�سق  �سمن  لتتحرك  الرابعة  احلركة  تبداأ  حيث 

�رشدي عند الطفل / ال�ساعر الذي ي�ساأل عن امه 

التي ذهبت بال عودة :

» كاأن طفال بات يهذي قبل ان ينام

باأن اأمه – التي افاق منذ عام

فلم يجدها، ثم حني لح يف ال�سوؤال قالوا له :

بعد غد تعود

يو�سع  ال�رشدية  البنية  م�سهد  يكتمل  ان   وبعد 

اخرى ب�سورة  مرة  الق�سيدة  ف�ساء  ال�ساعر 

توظيف  خالل  من  اخلام�سة  احلركة  يف  افقية 

اداة لفتح  »كاأن« التي ا�سبحت بالن�سبة لل�ساعر 

�سفحات مطوية من �سفر التجربة ال�سعرية  :

 » كاأن �سيادا حزينا جلمع ال�سباك

ويلعن املياه والقدر

وينرث الغناء حيث ياأمل القمر

مطر..

مطر..  

ورمبا  خليجية  ل�سورة  توؤ�س�ض  »كاأن«   هاهي 

ال�سياد  العراق حيث  جنوب  اهوار  من �سور 

والقدر وهو  املياه  �سباكة ويلعن  احلزين يجمع 

يندب حظه الذي مل يواته، لتطل لأزمة الق�سيدة 

وكاأنها  مرتني  »مطر«  بها  واعني  املفتاح   /

القرار يف حلن مو�سيقي متناوب.

يف  احلبيبة  �سورة  موؤقتا  غابت  ان  وبعد 

احلركات الربع املا�سية تعود ثانية يف احلركة 

احل�سي،  الو�سف  م�ستوى  على  لي�ض  ال�ساد�سة، 

الوجدانية  للم�ساركة  ا�ستدعائها  خالل  من  بل 

والروحية والفكرية، وكاأنهريغب يف ان ي�سمها 

الذي  التغيريي  م�رشوعة  تدعم  التي  القوى  اىل 

مهد له ب�سورة املعاناة واجلدب :

» اتعلمني اأي حزن يبعث املطر ؟

وكيف تن�سج املزاريب اذا انهمر ؟

وكيف ي�سعر الوحيد فيه بال�سياع ؟

بال انتهاء – كالدم املراق، كاجلياع ،

كاحلب كالطفال، كاملوتى هو املطر«

اللوحات  من  جمموعة  على  يهيمن املطر   هنا 

على  تفتح  لكنها  احيانا  واملتناق�سة  ال�سالبة، 

افق اخر يف البيت الخري :

»كاحلب، كالطفال، كاملوتى هو املطر«

ليقلب معادلة ال�سود والبي�ض، والظل وال�سوء 

يف تعالق بني الذات واملو�سوع وميهد للحركة 

ح�سورها  احلبيبة  فيها  تختتم  ال�سابعة التي 

م�ستوى  على  متوا�سلة  تظل  لكنها  احل�سي، 

اخلطاب :

» ومقلتاك بي تطيفان مع املطر

ْ
وعرب امواج اخلليج مت�سح الربوق 

ْ
�سواحل العراق بالنجوم واملحار 

كاأنها تهم بال�رشوق

»
ْ
في�سحب الليل عليها من دم دثار

يف هذه احلركة يراكم ال�ساعر كل عنا�رش التمرد 

والتفجر لتحقيق حلم التغيري زاده مقلتا احلبيبة 

تهم  كاأنها  التي  العراق  �سواحل  وزوادته 

بال�رشوق.

من  جديد  ت�سعيد  عن  الثامنة  احلركة  وتك�سف 

اىل  امل�ساهد  وبناء  الو�سف  من  التحول  خالل 

النداء مبا فيه من قوة وانفعال وتطلع خماطبا 

اخلليج هذه املرة :

ْ
» ا�سيح باخلليج : ياخليج 

ياواهب اللوؤلوؤ، واملحار، والردى 

فريجع ال�سدى

كانه الن�سيج

ياخليج
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يا   واهب املحار والردى«.

ا�ستجابة  ليجد  وهو  لي�ست�سلم  ال�ساعر   لكن 

ال�سمعية  حوا�سه  فيح�رش  ال�سدى  �سوى  لندائه 

احلياة  نب�ض  ليلتقط  »ا�سمع«  الفعل  خالل  من 

يف العراق ومايدخره رعود ومترد وعنفوان يف 

والتاأمل وبني حلظة  الو�سف  م�سهد فا�سل بني 

التفجر والوعد بالنهو�ض، وهو مات�سغله احلركة 

التا�سعة مبهابة :

ْ
» اكاد ا�سمع العراق يدخر الوعود 

ويخزن الربوق يف ال�سهول واجلبال

حتى اذا ما ف�ض عنها ختمها الرجال

مل ترتك الرياح من ثمود

يف الواد من اثر 

يبق  التي مل  »ثمود«  وال�ساعر هنا يوظف ق�سة 

الطغيان  لقوى  التاريخ ك�سورة  اثر يف  لها من 

احلتمي  م�سريها  والقمع التي �ستلقى  والت�سلط 

»اذا ماف�ض عنها ختمها الرجال«

ال�سورة  العا�رشة  احلركة  يف  ال�ساعر  ويعمق 

عرب  القرى  يف  النا�ض  ملعاناة  ال�سمعية 

تكرار الفعل »ا�سمع« مرتني، والفعل ال�سيكولوجي 

تئن

»اكاد ا�سمع النخيل ي�رشب املطر

وا�سمع القرى تئن ،واملهاجرين

ي�سارعون باملجاذيف وبالقلوع

عوا�سف اخلليج والرعود من�سدين :

مطر ....

مطر ...

مطر ..

النهو�ض  عوامل  ويربر  احلما�سة  يوؤجج  ولكي 

ع�رشة  احلادية  احلركة  يف  والتمرد يح�سد 

مظاهر الظلم واملعاناة والتمييز يف العراق الذي 

واجلراد  الغربان  فيه  وت�سبع  اجلوع  من  يعاين 

كناية عن امل�ستغلني من احلكام:

ْ
»ويف العراق جوع 

وينرث الغالل فيه مو�سم احل�ساد

لت�سبع الغربان واجلرا د

وتطحن ال�سوان واحلجر

رحى تدور يف احلقول..حولها ب�رش

مطر ...

مطر ...

مطر...

املطر  لزمة  تظل  هذه  الت�سادات  �سل�سلة  يف 

ال�سابقة  امل�ساهد  لكل  املحركة  البوؤرة  ،هي 

والالحقة حيث تك�سف احلركة الثانية ع�رشة عن 

الطفولة  الذاكرة  ومن  بنية �رشدية م�ستمدة من 

حتديدا ويكون املطر فيها هو احلاكم :

»وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع

ثم اعتللنا –خوف ان نالم –باملطر

مطر...

مطر ....

احلركة  يف  ال�ساعر  يعيد  الذورة  م�سارف  وعلى 

الثالثة ع�رشة توظيف عبارة )ويف العراق جوع (

ولكن على م�ستوى التعميم والتفريع »ما مر عام 

والعراق لي�ض فيه جوع :

ومنذ ان كنا �سغارا ،كانت ال�سماء

تغيم يف ال�ستاء

ويهطل املطر

وكل عام –حني يع�سب الرثى جنوع

ما مر عام والعراق لي�ض فيه جوع
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هذه  يكت�سفون  الذي  ال�سغار  ح�رشة  هي 

كل عام – حني  حيث«  املخيفة  الت�سادات 

يع�سب الرثى جنوع

الدللت  كل  اقام  قد  انه  ال�ساعر  يدرك  وهنا 

ان  بعد  والثورة  التمرد  على مربرات و�رشورات 

اقام احلجة اجلمالية بعد احلجة فريفع تدريجيا 

راية التحدي يف احلركة الرابعة ع�رشة م�ستنجدا 

بدموع اجلياع  والعراة ودماء العبيد التى تراق

»يف كل قطرة  من املطر

حمراء او �سفراء من اجنة الزهر

وكل دمعة من اجلياع والعراة

وكل قطرة تراق من دم العبيد

فهي ابت�سام يف انتظار.مب�سم جديد »

هكذا تتفجر ال�سطورة التموزية بالوعد اذ اتعود 

تراق من دم  ثانية من كل قطرة  دورة اخل�سب 

العبيد لتعلن عن تطلع عميق :

�سيع�سب العراق  باملطر :

ال�سعري  م�رشوعه  ا�سرتجاع  اىل  ال�ساعر  ويعود 

،من خالل التكرار املعنوي احيانا او من خالل 

يف  ذلك  كما  �سنجد  الكامل  اللفظي  التكرار 

بالكامل يف نهاية  الرابعة ع�رشة  تكرار احلركة 

الق�سيدة.

فها هو يف احلركة اخلام�سة ع�رشة يراجع احلركة 

التا�سعة  ل يكتفيمرة اخرى لتوكيد دائرية البنية 

ال�سعرية :

»ا�سيح باخلليج ،ياخليج

يا واهب اللوؤلوؤ واملحار والردى«

لكنه بالتكرار ،وامنا يعمد اىل التو�سع يف ال�سورة 

ويف المتداد الفقي :

»فريجع ال�سدى

كانه الن�سيج

ياخليج

ياوهب املحار والردى

ْ
وينرث اخلليج من هباته الكثار

على رمال رغوه الجاج

وما تبقى من عظام بائ�ض غريق«

وي�ستعيد معنويا يف احلركة ال�ساد�سة ع�رشة ما 

بنته الق�سيدة يف حركتها احلادية ع�رشة ولكن 

على م�ستوى الت�سعيد والوعيد :

ويف العراق الف افعى ت�رشب الرحيق

من زهرة يربها الفرات بالندى«

ويكرر ال�ساعر يف احلركة ال�سابعة ع�رشة احلركة 

التا�سعة ليغلق دائرةالبنية ال�سعرية وكانه يقذف 

يف  املعتمد  الق�سيدة«  »بيت  بـ  الخرية  للمرة 

الق�سيدة العربية الكال�سيكية بعد ان ا�ساف لها 

بيتا واحدا هو

» ويهطل املطر

يف كل قطرة من املطر

حمراء او �سفراء من اجنة الزهر

وتختم  هذه احلركة بال�سافة اجلديدة جلملة

»ويهطل املطر«

الثامنة  لوحدها احلركة  ت�سكل  ان  تكاد  التي 

تعد  ومتفجرة  وام�سة  والخرية �رشبة  ع�رشة 

املنظور  وتقلب   ، وامل�ستقبل  باحلياة  باحلياة 

املت�سائم اىل منظور متفائل متطلع اىل غد اجمل 

واف�سل.

عام  ال�سياب  كتبها  التي  املطر  ان�سودة  ق�سيدة 

ال�سهام  ال�سعر  قدرة  على  اخر  توكيد   1954
وتطلعه  اىل  الن�سان  معاناة  عن  التعبري  يف 
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التغيري لزالة كل عوامل القبح واجلوع والعداوة 

ومت�ساعدة  متنامية  فنية  بنية  خالل  ومن 

احلداثة  يف  �سعراء  ل�سالح  لت�سكل  �سهادة 

مقدمتهم  املا�سي  ويف  خم�سينيات  القرن 

ال�ساعر بدر �ساكر ال�سياب يف التزامهم الخالقي 

وال�سعب من  واملجتمع  واجلمايل بالن�سان 

خالل جتذير م�رشوع احلداثة ال�سعرية التنويري.

 الهوام�س: 
يف  بنيوي  منهج  نحو  املقنعة«  »الروؤى  د.كمال   ، ديب  ابو   1-

القاهرة  للكتاب  العامة  الهيئة امل�رشية   ، ال�سعر اجلاهلي  درا�سة 

.1986
ال�سياب«  �سعر  يف  البنيوية  »املو�سوعية  عبدالكرمي   ، ح�سن   2-

املوؤ�س�سة اجلامعية ، بريوت ، 1983.

النقد واحلداثة  ا�سكالية  يف   : نقدية  »مدارات  فا�سل   ، ثامر   3-

 ،1978  ، الثقافة  وزارة   ، الثقافية  ال�سوؤون  دار  والبداع« 

.247 �ض  -211 

ال�سعرية : منوذج  احلداثة  جدل  يف  عبدال�سالم  د.   ، املن�سدي   4-

املفا�سل »جملة القالم« بغداد، 1986.�ض 57-68.

ثامر، فا�سل »مدارات نقدية« �ض -239 240.

ا�سرتاتيجية   : ال�سعري  اخلطاب  »حتليل  د.حممد   ، مفتاح   5-

التنا�ض« دار التقرير ، بريوت ، 1985، �ض 79.

النظرية واالتطبيق« ترجمة  ، باتريك »احلجاج بني  -6 �سارودو 

، د.احمد الوردي ، دار الكتاب اجلديد ، بريوت و 2009 ، �ض 5

ا�ستعابية  قراءات   : الذاكرة  يف  ق�سائد   « حامت  د.   ، ال�سكر   7-

يف ن�سو�ض �سعرية »كتاب جملة دبي الثقافية ، 2011 ،�ض 23.

دار  وتقدمي  جمع   « ال�سياب  و�سائل   «  ، ،ماجد  -9ال�سامرائي 

الطليعة للطباعة والن�رش ، بريوت ،)ط1( 1975.�ض 59.

ان�سودة  ق�سيدة  نا�رش«  حامد  د.   ، -10الظاملي 

بغداد-   ، املدى  »جريدة  احلديث  العربي  النقد  يف  املطر 

almadapaper.net  النرتنيت

�سعرية  يف  والغياب  احل�سور  عالقات   « �سمري  -11اخلليل ،د. 

 ، بغداد   ، الثقافة  وزارة   ، الثقافية  ال�سوؤون  دار   « الدبي  الن�ض 

.29-43 2008،�ض 
حول  النقدي  »اخلطاب  �سلطان  ح�سني  د.جا�سم   ، -12اخلالدي 

ال�سياب« دار ال�سوؤون الثقافية ، وزارة الثقافة ، بغداد 2007.

.184-187 -13 امل�سدر ال�سابق ، �ض 

14—ادوني�ض » زمن ال�سعر » »دار العودة«، بريوت ، 1972، �ض 
.93

-15 حافظ و �سربي » التنا�ض وحتولت ال�سكل يف بنية ال�سكل 

qamat.gov  عند بدر �ساكر ال�سياب » �سبكة قامات

�رشدم ، ال�سليمانية ،  دار  املاء«  �سعرية   « يا�سني  و  -16الن�سري 

العراق ، 2012، �ض  20-47.

اخل�رشاء » الجتاهات واحلركات يف  �سلمى  د.   ، اجليو�سي   17-

ال�سعر العربي احلديث » ترجمة د. عبد الواحد لوؤلوؤة ، مركز درا�سات 

الوحدة العربية ، بريوت ، 2001، �ض 750.

.746-747 -18 امل�سدر ال�سابق ، �ض 

والتجديدات  ال�سياب   « اخل�رشاء  �سلمى  د.   ، اجليو�سي   19-

عن  نقله  قاماتqamat.org الذي  موقع  عن  نقال   « ال�سعرية 

جملة » نزوى »العمانية

-20عبا�ض ،د.اح�سان »اجتاهات ال�سعر العربي املعا�رش »«عامل 

املعرفة »،الكويت 1978،�ض165.

العربي املعا�رش«  ال�سعر  لطفي »يف بنية  حممد   ، -21اليو�سفي 

مرا�ض للن�رش ، تون�ض 1985

-22امل�سدر ال�سابق ، �ض 33-36.

 -23 ال�سكر،د. حامت – م�سدر �سابق 24-25.

يف  واحلركات  »الجتاهات  اخل�رشاء  �سلمى  د.   ، -24اجليو�سي 

ال�سعر العربي احلديث« �ض 738-739..

»املركز الثقافيالعربي«  الن�ض«  »دينامية  -25مفتاح ، د.حممد 

بريوت ،�ض 106.

»الكتاب املقد�ض« ال�سحاح  الن�ساء  ،ن�سيد  املقد�ض  -26الكتاب 

الول.

-27ال�سياب ، بدر �ساكر  ديوان بدر �ساكر ال�سياب ، دار العودة ، 

بريوت ، 1971،�ض 474.

جميع القتبا�سات من الق�سيدة تعتمد على هذه الطبعة.
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تقدمي : 

التلقي« دورا  املتلقي يف »جمالية  مل يعد  دور 

�سلبيا يف عالقته بالن�ّض، بل اأ�سبح م�ساركا يف 

روبريت  هان�ض  اأبحاث  ت�سّكل  جمالياته.  �سنع 

ياو�ض  يف جامعة كون�سطان�ض باأملانيا الإطار 

املكاين العام لهذه النظرية بعدما اأ�سبح النموذج 

القدمي غري قادر على الوفاء باملتطّلبات احلديثة 

الأعمال  اآفاق  وا�ستكناه  والتاأويل،  للّتف�سري 

جديدة  اإب�ستيمية  و�سعية  اإّنها  ابقة. 
ّ
ال�س الأدبية 

اخلطاب  يف  الإ�ستغال  قوانني  تغيري  اأرادت 

الّنظر  يعيد  جديد  »اإبدال«  خالل   من  الّنقدي 

هذا  واإعادة  والتَّاريخ،  الأدب  بني  العالقة  يف 

على  الأدبية  الدرا�سات  يف  الواجهة  اىل  الأخري 

لة احليوية بني الأعمال  اأ�سا�ض عقد نوع من ال�سّ

املا�سية واهتمامات احلا�رش. 

الأدب  تاريخ  درا�سته  ياو�ض  ن�رش  عندما      

 L’histoire littéraire كتحري�ض 

comme provocation)1967(، فقد اأراد 
�سه العلمي:  بذلك اإدخال » تغيري اإبدايل« يف تخ�سُّ

التَّقليدي  الأدبي  التاريخ  مقابل  يف  يجد  اأن 

احلقيقية  التاأريخية  اجلوهرانية«،  و»نزعاته 

لالأدب عرباإدخال ُبعد القارئ. ومن ثّم، فقد �سيَّد 

» جمالية التلّقي« كنظرية توفيقية تطّور وتنتقد 

وبنيويي  و�ض 
ّ
الر ال�ّسكالنيني  مواقف  بع�ض 

الهريمينوطيقا  ا�ستلهام  تغفل  اأن  دون  براغ، 

الكادامريية والّنقد الأدورين )ن�سبة اىل  تيودور 

ت�ستطع  مل  ذلك،  ومع  لالإيديولوجيات.   ) اأدورنو 

»القارئ  بني   الفا�سلة  ة  الُهوَّ متالأ  اأن  اأبدا 

ال�سمني« والقارئ الواقعي، واأدارت ظهرها عن 

الجتماعي عن ق�سد كي حتافظ  للتَّاريخ  ق�سد 

يف هريمينوطيقا »التجربة الأدبية« على وحدة 

املو�سوع Sujet  اجلمالية.

هان�س روبريت ياو�س

وجمالية �لتلّقي

 اإيزابيل كالينوف�سكي ترجمة وتقدمي  : �سعيد بن الهاين

كاتب ومترجم من المغرب

v   نقع فـي ��شكالية 

معرفة �الأ�شطورة �لتي 

نحن م�شجونون فيها 

النخر�ط �ملوؤول فـي 

حقبة معينة 



الن�ّس املرتجم :

يعترب هان�ض روبريت ياو�ض ) 1921-1997( 

ر  واملنظِّ الرومانية  اللُّغات  يف  �ض  املتخ�سِّ

الأ�سا�سيني ملدر�سة  املمثِّلني  الأدبي  واحًدا من 

فة  مبكان �سهري  كون�سطان�ض، ارتبطت هذه ال�سّ

يف  تاأ�سي�سها 
َّ
مت  التي  كون�سطان�ض  )مدر�سة 

ارتبطت  1969(، كما  ال�ستينيات  نهاية �سنوات 

اإيزر،  ياو�ض،ولفكانك   ( الأ�سماء  من  ب�سل�سلة 

رايرن وارنني....( و مبفهوم معنيَّ : هو  القطيعة 

مع اجلمالية التقليدية لالإنتاج و»تغيري الإبدال« 

الذي ي�سع القارئ يف مركز النَّظرية الأدبية. 

ا       وجب احلر�ض على التَّعريف ب�سكل �رشيع جدًّ

تدقيقا    : التلّقي  وجمالية  كون�سطان�ض  مبدر�سة 

لهان�ض  النَّظري  امل�رشوع  الأخرية،  هذه  تعترب 

ال�سّتينيات  �سنوات  نهاية  يف  ياو�ض  روبريت 

1960، ويف �سنوات 1970، لكنَّها تعنيَّ اأي�سا، 
على  ز  تركِّ تيَّارات   عدَّة  ا،  جدًّ الوا�سع  باملعنى 

اأعمال  : كمجموعة  والقارئ  الن�ّض  العالقة بني 

رايرن وارنني Rainer Warning   املعنونة  

ن�سو�سا  الكتاب  هذا  يجمع  التلّقي.   جمالية  بـ 

وارنني،وكذلك  ورايرن  اإيزر،  ولفكانك  لياو�ض، 

اأي�سا هان�ض – جيورج كادمر، وفيليك�ض فوديكا  

 يحدِّد رايرن 
)1(

وميكائيل ريفاتري و�ستانلي في�ض.

جمالية  مو�سوع  الكتاب  مقدِّمة  يف  وارنني 

ونتائج  يغ  لـ»�سِ درا�سة  باعتبارها   التلقِّي 

و»جتاوز  اإليه«  واملر�سل  امُلوؤَلَّف  بني  اللِّقاء 

والتَّ�سوير،  الإنتاج  جلمالية  التَّقليدية  الأ�سكال 

اجلوهرانية  النزعات  باإدامة  تتَّهُمها  التي 

هذا  ي�سبح    .
)2(

طويلة« مدَّة  منذ  جُتووزت  التي 

التَّعريف باجلملة م�سكوكا فيه، يف الوقت الذي 

يقرتح م�سطلح »املر�سل اإليه« اأن جمالية التلقِّي 

تتبْلور انطالقا من منظور املوؤلَّف ولي�ض القارئ: 

اأو  اإيزر  ولفكانك  ت�سييده يف حالة   
َّ
افرتا�ض مت 

فيما  اإ�سكاليا  يبقى  بينما  نف�سه،  وارنني   رايرن 

جمالية  بني  عميقة  ة  هوَّ ل  َتْف�سِ ياو�ض.  يخ�ضُّ 

جمالية  )عن   )wirkungs?sthetik الآثار  

اإليه  املر�سل  نظرية  تنف�سل  كما  التلقِّي، 

 Rezipient عن نظرية املتلقِّي( )Adressat
»مدر�سة  باأن  الإختالفات  هذه  تف�رشِّ   .)   )

جهة  من  امل�سطلح  هذا  يكن  مل   ( كون�سطان�ض« 

ذلك  على  ي�سدِّد  كما  خارجية،  ت�ْسمية  اإلَّ  اأخرى 

ل جماعة  ذات   قد ُو�ِسمت بكونها ت�سكِّ
)3( 

وارنني (

الإ�سالح  �سياق  يف  ظهرت  علمية   اهتمامات 

وحدة  د 
ّ
جمر منها  اأكرث  الأملاين   اجلامعي 

تاأ�سي�ض  مب�رشوع  املدر�سة  هذه  عرفت  نظرية.  

لة بالفيلولوجيا الأملانية  علم لالأدب يقطع ال�سِّ

لالأدب،  علم  �سعبة  تاأ�سي�ض  »بوا�سطة  التقليدية، 

نظرية  نحو  والإنعطاف   )...( نوعها،  من  الأوىل 

للتلقِّي والآثار التي متَّ اإدخالها  بوا�سطة درا�ستي 

ّوبنية   )  1967( كاإثارة«  الأدب  تاريخ  ياو�ض« 

     لن 
)4(

نداء الّن�سو�ض« ) 1970( لولفكانك اإيزر

التي  النظرية  اخل�سومات  على  حتليلنا  ز  يركَّ

تعربِّ عن نف�سها يف خ�سّم »مدر�سة« مل تزعم اأبًدا 

هات  الّتوجُّ �سرنّكز على  بالأحرى  ولكن  الوحدة، 

املختلفة ب�سكل مفارق والتي تظهر يف امل�رشوع 

يف  ياو�ض  رها  طوَّ كما  التلقِّي،  جلمالية  نف�سه 

ل�سنة  الأّول  »البيان«  من  الأ�سا�سية،  من�سوراته 

»التجربة   ،1982 ل�سنة  كتابه  اإىل   1967
 
)5(

اجلمالية والهريمينوطيقا الأدبية«.

.I النظرية الأدبية لالإثارة : 

ه   د ياو�ض، يف وقت لحق، �سنة 1982 اأنَّ      �سيوؤكِّ

املهيمنة  املوا�سعات  مع  الـ»قطيعة  ا�ستهدف 

ينتظم   : الأدب   ة  مادَّ يف   
)6(  

العلمي« للم�رشوع 

»تاريخية  مفهوم  حول  لبي  ال�سِّ امل�رشوع  هذا 

– تاريخي   الأدب«، الذي يعار�ض مفهوم ال�سد 
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L’anhistoricité   املتعّلق بالَتاريخ الأدبي 
اأن بالنِّ�سبة  الغريب عن » تاريخ الفن »كما هو ال�سَّ

.
)7(

لـ»تاريخ الفن«

زعات  اريخ الأدبي والنَّ تراجع التَّ

اجلوهرانية:

ك�سف رولن  بارث �سنة 1963عن  »الأيديولوجيا 

يق�سد   .
)8(

الفرن�سي« اجلامعي  للنَّقد  الو�سعانية 

بجامعة  الإفتتاحي  در�سه  بعنونة  ياو�ض 

اأجل  من  كتحري�ض  الأدب  تاريخ  كون�سطان�ض« 

عن  لالأدب،  اآخر  تاريخ  »متييز  الأدب  علوم 

عليه«  تهيمن  الذي  التَّقليدي،  الأدبي  التَّاريخ 

 
)9(

فة« املزيَّ »العلِّيات  نمية«،  ال�سَّ املوا�سعات 

اأبدا  جند  »لن  اخلال�سة«.  العتيقة   و»املعرفة 

تواريخ لالأدب اإلَّ يف رفوف مكتبة البورجوازية 

لالأدب  معجم  وجود  يف  نق�ض  ب�سبب  فة،   املثقَّ

ة  من اأجل  ا،  رفوف يتمُّ ت�سفُّحها خا�سَّ مالئم جدًّ

. ُكُتب  
)10(

ايجاد جواب عن اأ�سئلة م�سابقات اأدبية«

�ض يف » اأقنوم من �سل�سلة مونوغرافيات (    تتلخَّ

لة  درا�سة مف�سّ �سكل  من�سورات غري منتظمة يف 

عن مو�سوع اأو �سخ�سية معّينة ت�ستكمل وتنجز 

غري  التَّاريخ  من  لحتمل   ) جملَّدات  �سكل  يف 

. تكتفي هذه الف�سول التَّالية املنتظمة 
)11(

الإ�سم«

والكتاب«  »الإن�سان  هرية  ال�سَّ �سيمة  الرتَّ ح�سب 

بع�ض  وت�سيف    الزَّمني،  �سل�سل  التَّ خيط  بتتبُّع 

الّتلميحات الف�سفا�سة اإىل  »روح الزَّمن«، يبدو 

تلقاء  ينطلق من   « الكربى  الأعمال  اختيار«  اأنَّ 

م فيها ل  ذاته، واأنَّ املعايري اجلمالية التي تتحكَّ

هي �رشعية ول م�رشَّح بها فقط.ي�ست�سهد ياو�ض 

بريلكه : »من وقت لآخر ياأتي فيٌل اأبي�ض«.   

�ض العلمي       ومن ثم، فقد هيمنت على التخ�سُّ

اأو »جوهرانية«، حيث  يعيد  مفاهيم »اأقنومية« 

.
)12(

ياو�ض  ر�سم �سجرة ن�سبها 

القدماء  ل  بالنِّ�سبة لياو�ض  اخل�سومة بني  ت�سكِّ

ممكنا  �سيجعل  حا�سما  منعطفا  واملحدثني 

»اخل�سام«  �سيدفع   اإْذ  للفّن.   تاريخ  ت�سكيل 

الكال�سيكية  النزعة  موت  اأعلن  الذي  هري  ال�سَّ

اىل  »املحدثني«   كما  »القدماء«  الفرن�سية  

َم كالًّ  من الفن  تقرير م�سرتك : » لميكن اأن يقوَّ

العتيق والفن املعا�رش على �سوء نف�ض الإتقان، 

كلِّ  نحو  اخلا�ض   مفهومها  لها   حقبة  كل  لأنَّ 

»اخل�سومة«  ت�ِسم  ثم،  ومن   .
)13(

جميل«  هو  ما 

الإنتقال من اجلمال املطلق  اىل اجلمال النِّ�سبي. 

الإنتقال  الأنوار  ع�سور  ت�ستكمل  ذلك،  وبعد 

 .
)14(

التَّاريخ«  و»فل�سفة  الّتواريخ«  »تعّددية  بني 

اأي�سا    Winckelmann وينكلمان  يعترب 

اإتقانه  لكنَّ   النَّموذج،  له قيمة  العتيق   
َّ
الفن  اأنَّ 

مفقود ب�سكل لميكن ا�سرتجاعه. يولُِّد هذا الوعي 

اأنَّ فكرة جمال الفن القدمي  التَّاريخي عند �سيلر 

ترتبط ب�سلة وثيقة بهذا النتماء للما�سي : »لي�ض 

عر اليوناين نف�سه، ولكن  اجلمال املو�سوعي لل�سِّ

لإتقانه  لالإ�سالح   القابل  غري  الفقد  بالأحرى 

ل بالّن�سبة لنا   �ض ما ي�سكِّ بيعي هو الذي يوؤ�سِّ الطَّ

 .
)15(

ِمَثاًل« 

اأكرث من وينكلمان  ا       يذهب هريدر بعيدا جدًّ

احلقب،  كلِّ  يف  الفن  تاريخ  »زمنية«  بتو�سيع 

بـ»التعدُّدية  الهيلينية«  »املثالية  ومبعار�سة 

ه  يح�رشِّ  اإنَّ  .
)16(

الفردية« للجماليات  التَّاريخية 

الأنوار  لع�رش  الكونية  الفكرة  من  العبور  بذلك 

الكلِّيات  تعدُّدية  اإىل   l’Aufkl?rung
يف  الوطنية  الفرديات   تاريخ  اإىل«  التَّاريخية، 

 .
)17(

تعدُّديِتها ») همبولدت ( 

كتابه  يف   Gervinus جريفيني�ض  ي�سع       

�سيئا  لالأملان  الوطني  عري  ال�سِّ الأدب  تاريخ 

الإيديولوجيا  خدمة  »يف  الفكرة  هذه  ف�سيئا 

ر الكوين للتَّاريخ،  اإنَّ رف�ض الت�سوُّ  .
)18(

الوطنية«

نزوى العدد 85 - يناير 2016

85

خمتلف 

قات  حتقُّ

العمل  َتْنُتُج 

ر  عن التوتُّ

بني العمل 

وجمهوره،  

الذي يعترب 

ر  اأ�ضا�س »التطوُّ

الأدبي«



�سدَّ  فعل  كرد  باعتباره  كادامر   و�سفه  الذي 

خي 
ِّ
مبوؤر دفع    ،

)19(
للّتاريخ  الهيجيلّية  وؤية 

ُّ
الر

كدوائر  احلقب  ملعاجلة  التَّاريخي  ار  التيَّ

التحامها،  م�ساألة  تطرح  ثّم،  ومن  مف�سولة.  

التي  الّتاريخ،  لكتابة  الأ�سا�سية  القاعدة  فال« 

خ  بح�سبها  اأن ميُحَو نف�سه اأمام 
ّ
يجب على املوؤر

اإظهاره بكلِّ مو�سوعية«  مو�سوعه ويعمل على 

عية الالهوتية التي جاء بها ليوبولد  ، ول ال�رشَّ
)20(

 » رانك حتمل فكرة »مبا�رشية كل احلقب اأمام اهللَّ

ً لها. يحيل ياو�ض هنا على  باإمكانها اأن  جتد حالَّ

Rankeبوا�سطة  رانك  مو�سوعية  مثالية  نقد 

درويزن Droysen. يحتج ياو�ض على اإمكانية 

التَّاريخ  حول  الإله  نظر  وجهة  املوؤرخ  تبنِّي 

ال�سكِّ فكرة  درا�سة املا�سي   حيث ي�سع مو�سع 

ية متاما: »ما اأجنز  باعتبارها  فكرة فاقدة لالأهمِّ

ه كذالك،ولكن ب�سبب اأنه  ل  نا لي�ض فقط اأنَّ ل يهمُّ

يزال كذلك مبعنى من املعاين، ولأّن ذلك ل يزال 

  تنطبق هذه احلجج التي جاء بها 
)21(

يحدُث اأثًرا.«

نقد  على  كذلك  ياو�ض،  نظر  وجهة  درويزن،من 

التَّقليدي  الأدبي  للتَّاريخ  »الو�سعية«  املناهج 

�ض العرتا�ض على  ومو�سوعيتها املزعومة. يوؤ�سِّ

كلِّ »اهتمام معريف« علمنتها اخلادعة.

ابع احلدثي للعمل الأدبي  الطَّ

الفيدرالية  اجلمهورية  يف  يهيمن  يزال  ل 

الأملانية يف نهاية ال�ستِّينيات 1960 من القرن 

  كاّل  من 
ّ
�ض العلمي الع�رشين يف جمال  التَّخ�سُّ

الّتاريخ الأدبي  »الو�سعي«، واملنهج »املحايث« 

، يكت�سي  الأخذ بعني  لدرا�سة النُّ�سو�ض.  ومن ثمَّ

الأدبي  خ 
ِّ
للموؤر الـ»حيادية«  ال�رشورة  الإعتبار 

املوؤلِّف   »اإنَّ  جديدة.  حمولة  ياو�ض-  ح�سب   –
ه  الذي ي�سع نف�سه بني قو�سني  غري واثق من اأنَّ

ة  اإىل �سفِّ  لن يرفع افرتا�ساته  اجلمالية اخلا�سَّ

معنى  يجعل  اأن  ول  ال�رشِّي،  اجلمايل   املعيار 

   
)22(

الن�ّض القدمي حداثيا بدون الوعي به« 

     ليحدِّد ياو�ض »وجهة نظر« املوؤّول كوجهة 

ه  نظر ذاتية  اأو كوجهة نظر حَمدَّدة اجتماعيا : اإنَّ

ل  يف حقبة معيَّنة.  ة على انخراط املوؤوِّ يلحُّ خا�سَّ

ت�سري الأ�سطر الأخرية يف درا�سته حول م�رشحية  

ا  ابع العاّم جدًّ اإيفيجيني Iphigénie   اإىل الطَّ

ل هاته  الذي ي�سنده ملفهوم »وجهة النَّظر«  املوؤوِّ

الأ�سطورة  عن  غريبة  حقبة  كانت  ولو  »حتَّى   :

تخ�سع  اأن  اإلَّ  فالميكنها  حقبتنا  كما  ومتنوِّرة 

اإيفيجيني  لهذا الإ�سكال الذي طرحته م�رشحية  

اإ�سكالية معرفة   : القادمة  واأجيالها  الكال�سيكية 

ُة اأ�سطورة نحن م�سجونون فيها، بدون اأن نعي  اأيَّ

 
)23(

ذلك« 

الفعل  ر  ت�سوُّ وجوب  على  درويزن  ي�سدِّد       

التَّاريخي »على �سوء الدللة التي اكت�سبها« مع 

ع ياو�ض  مرور الزَّمن و» الآثار« التي اأحدثها. يَو�سِّ

مفهوم احلدث هذا لي�سمل تاريخ الأدب، بتعريفه 

و»اآثاره«.  »وحدته«  بوا�سطة  الأدبي  العمل 

ن اإدخال مفهوم احلدث رف�ض كّل ما يتعلَّق  يت�سمَّ

بـ »ميتافيزيقا اجلمال الاّلزمني«. ينتقد ياو�ض 

اإليه  يحيل  الذي  »الكال�سيكي«  العمل  مفهوم 

كادامر، فهو ليرى فيه  غري »نزعة جوهرانية« 

الأعمال  تت�رشَّف   : للم�سطلح  الدَّقيق  باملعنى 

الأدبية الكربى كجواهر Substances حقيقية 

ة  اء  اأيَّ
َّ
لن يكون للزَّمن وتعاقب الأجيال   من الُقر

»النَّزعة  هذه  تن�ساف  عليها.  لالإمتالك   �سلطة 

الدُّوغمائية  اجلمالية« اإىل النَّزعة الو�سعية يف 

الأدبية  لالأعمال  مطلق  معنى  بوجود  الإعتقاد  

ياو�ض  ليقابل  ب�سهولة.  اإليه  الو�سول  وميكن 

ذلك بفكرة وجود معنى منفتح واعتباطي ب�سكل 

ة باملعنى  خال�ض، ولكن بوجود تاريخية خا�سَّ

بو�سفنا  الأدبية.  لالأعمال  اجلمالية  وبالقيمة 
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فقط  لي�ض  ر 
َّ
نتحر فاإّننا  فردي،  كحدث  العمل 

من  ة  خا�سَّ ولكن  للفّن،  معياريٍّ  ر  ت�سوُّ كلِّ  من 

اث«، التي تفرت�ض  كلِّ »املفاهيم الأقنومية للرتُّ

الّثقايف  للموروث  ميتافيزيقية«  »ا�ستمرارية 

كورتيو�ض   اإرن�ست  يف  هنا  ياو�ض  ر  يَفكِّ الغربي. 

امل�سرتك(  )املكان  الرو�سم  حول  ومفهومه 

Topos » اإن معرفة ال�ستمراريات ليعفي من 
الرتاث   يف مقالته  

)24(
التَّاريخي« الفهم  جمهود 

ينكر  احلا�رش،  يف  احلداثي  والوعي  الّتاريخي 

 مفهوم احلداثة ميكن اأن اأن يتمَّ 
ّ
ياو�ض مثال اأن 

اعتباره كموروث من الع�سور القدمية. 

جمالية التلّقي لهان�س روبريت ياو�س 

م�سطلح  اأدخل  من  ل  اأوَّ هو  ياو�ض  يكن  مل       

»التلقِّي« يف النَّظرية الأدبية : طّور » بنيويو براغ 

للتلقِّي. تعترب  �سنة  نظرية  باأربعني  ذلك  » قبل 

جمالية التلقِّي لياو�ض نظرية توفيقية حيث تتمُّ  

ا�ستعارة عنا�رشها – يف غالب الأحيان بطريقة 

رين اآخرين.  �رشيحة – من منظِّ

امُلغرية  »التَّاريخية  اىل  الو�سول  اأجل  من       

�سمن  املفهوم  ل  اأوَّ ياو�ض  ف 
ِّ
يعر لالأدب« 

اإىل  به  يعود  اأن  يرف�ض  لكنَّه  �سانكروين  منظور 

رية  ال�رشوط التاريخية لالإنتاج الأدبي – اىل ال�سِّ

اتية للموؤلِّفني، واإىل  »املعلومات الإقت�سادية  الذَّ

بعده  اإىل  العمل  تعيد  التي   
25

والإجتماعية«

 « داخل  العمل  تاريخية  تتحدَّد  املحاكاتي. 

ل�سلة الأدبية  » الوحيدة، كما عالقة الإنقطاع  ال�سِّ

باملعايري  الن�ّض  تربط  التي  الإ�ستمرارية   اأو 

الأدبية،  الأجنا�ض  )معايري  لزمنه  الأدبية 

الأخرى  الأدبية  وبالإنتاجات  اإلخ(.  ال�سعريات، 

يف الّزمن احلا�رش اأو املا�سي. 

     من اأجل حتليل التَّاريخية يف بعدها الدياكروين، 

ر الأدبي«  يحيل ياو�ض اأ�سا�سا على نظرية »التطوُّ

 ( و�ض 
ُّ
الر ال�سكالنيني  طرف  من  ُطوِّرت  التي 

يوري  اإيخنباوم،  بوري�ض  �سلوف�سكي،  فكتور 

»التَّقليد«  الذين يزيحون  مفهوم  تينيانوف.....( 

ر«،  طوُّ Tradition ل�سالح روؤية دينامية للـ»تَّ
روؤية مو�سومة بالإنقطاعات العنيفة و» الإنتاج 

اتي اجلديل املَولِّد  لأ�سكال جديدة« ) بوري�ض  الذَّ

اإيخنباوم (، والتي �ستكون هي بدورها مو�سوع 

�سريورة نزعة قيا�سية، ثمَّ   ياأتي بعد ذلك دور 

اإهمالها، اإلخ.ومع ذلك،  لميكن تاريخية الأدب 

تواٍل   « د 
َّ
جمر يف   ياو�ض  نظر  يف  ُت�ْسَتْنَفذ  اأن 

. كما اأّن تاريخ الأدب 
26

لأن�ساق جمالية �سكلية« 

للموؤلِّفني  تاريخ  د 
َّ
جمر يف  يختزل  اأْن  ميكن  ل  

والأعمال الأدبية. ليكون  لهذه الأخرية تاريخا 

تو�سيط  »وحده   : فيه  تقراأ  الذي  الوقت  يف  اإلَّ 

التَّجربة  اأفق  يف  الأدبي  العمل  ُيدِخل  القارئ 

التقليد   .
)27(

معيَّنة« ل�ستمرارية  كة 
ِّ
املتحر

الكال�سيكية  َو»النَّماذج  التلقِّي«،  »يفرت�ض  

نف�سها لتكون حا�رشة اإلَّ عندما تكون مو�سوع 

�سل�سلة  ولي�ست  لّقيات،  التَّ �سل�سلة  ما«.تعترب  تلقٍّ 

بالنِّ�سبة  ابط  
ّ
الر ُل اخليط  ي�َسكِّ الأعمال  هي من 

للتَّاريخ الأدبي.

 Yan موكاروف�سكي    جان  قام   

فوديكا   فيليك�ض  وخلفه   Mukarovsky
الع�رشينيات  �سنوات  يف     Felix Vodicka
براغ(،  ملدر�سة  املمّثالن  )البنيويان   1920
العمل  دللة  ت�سكيل  يف  التلقِّي  دور  بتحليل 

، جتد جمالية  الأدبي ح�سب رايرن وارنني، ومن ثمَّ

  .
)28(

لرباغ« البنيوية  النَّزعة   « يف  اأ�سلها  التلقِّي 

يف  ا�ستعادُته  ت  متَّ الذي  فوديكا  ن�ض  خ 
َّ
يوؤر

اأنطولوجية وارنني، تاريخ تلقِّ الأعمال الأدبية  

خ ب�سنة1941. مل َتِتْم ترجمة بنيويو براغ 
ّ
املوؤر

بعينيات  ال�سَّ �سنوات  يف  اإلَّ  الأملانية   اللُّغة  اىل 

ه على �سلة مبعرفة  1970 ؛  فقد اعرتف ياو�ض اأنَّ
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 اإّن ت�ضديد 

ياو�س على 

الوظيفة 

املعيارية 

لالأدب،   جتعله 

ي�ضع ب�ضكل 

مفارق بني 

قو�ضني �ضوؤال 

التلّقي



ُد على  اأعمالهم  قبل اأْن تتمَّ  ترجمتها، ولكّنه يوؤَكِّ

اأْن  قبل  بلورُتها   ت  متَّ قد  ة  اخلا�سَّ نظريته  اأنَّ 

يكت�سف  هو نف�سه فوديكا – هي م�سادفة �ستربز 

)29
الحية. ال�سَّ

امُلاَلحظة  النَّتيجة       ينطلق فوديكا من نف�ض 

ل اإليها ياو�ض، ل ميكن اأن يوجد عمل  التي تو�سَّ

اإدراك  يف   concrétisation ق«  »حتقُّ بدون 

ق«  »التحقُّ مفهوم  ا�ستعارة  ت  متَّ  . معنيَّ جمهور 

من رومان اإجناردن ونظريته الفينومينولوجية 

  : اأنَّ فوديكا منحها معنى جديدا  ،غري 
30

لالأدب 

كوين لإجناردن  ال�سُّ ر   التَّ�سوُّ ا على  فقد بنيَّ �سدًّ

ر بني  قات العمل  َتْنُتُج عن التوتُّ باأنَّ خمتلف حتقُّ

ر  »التطوُّ اأ�سا�ض  يعترب  الذي  وجمهوره،   العمل 

فهم  تعدِّل  اأن  اجلديدة  لالأعمال  ميكن  الأدبي«. 

ل املعايري ميكنه اأن يثري  اجلمهور ؛ كما اأن حَتوُّ

قات جديدة لالأعمال القدمية.  بالنِّ�سبة لها حتقُّ

        وجد ياو�ض نف�سه يف مواجهة اإ�سكالية مل 

يجد فوديكا لها حالًّ : لميكن للقارئ اأن ُي�ستوعب 

د حيث يتحّقق  اإجناز   اإنتقال 
َّ
يف املكان املَجر

احللقة  هو  القارئ  كان  اإذا  اجلمالية.  املعايري 

لالأعمال  الكرونولوجية  ل�سلة  ال�سِّ بني  املفقودة 

اخلا�ض،يجب  باملعنى  والتَّاريخ  الأدبية، 

يف  اندماجه  الإعتبار  بعني  الأخذ  ورة  بال�رشَّ

ر  اإنَّ تطوُّ  «  : الأدبي ملجتمع معنيَّ  التَّاريخ غري 

نظر  وجهة  من  يتحدَّد  ل  اللُّغة،  كما  الأدب 

انكرونية  ال�سَّ بني  العالقة  بوا�سطة  حمايثة، 

بوا�سطة  اأي�سا  ولكن  به،  ة  اخلا�سَّ والدياكرونية 

  
)31(

ة للتَّاريخ« .  ريورة العامَّ عالقته بال�سَّ

عوبة باكتفائه امُلَجاورة       يتفادى فوديكا ال�سُّ

بني املظاهر اجلمالية ) ثقل املعايري الّتقليدية، 

و�سيولوجية«،  تاأثري الأعمال اجلديدة، اإلخ. ( و»ال�سُّ

يندمج  ما  د 
َّ
»مبجر  : التَّايل  املقتطف  يف  كما 

عمل ما يف �سياق جديدة لالإدراك ) و�سعية لغة 

اجتماعية  بنية  اأدبية جديدة،  معدَّلة،افرتا�سات 

معدَّلة، ن�سق جديد للقيم الفكرية والعملية، اإلخ.(، 

ميكننا الإح�سا�ض  كما لو اأنَّ اخل�سائ�ض الفّعالة 

ة بالعمل الأدبي  مْل ُتدرك من قبل  جماليا اخلا�سّ

.
)32(

بهذه الّطريقة« 

     مل ياأْت  ل فوديكا ول ياو�ض بو�سف دقيق 

ق » و الإ�سهام اخلا�ّض باملعايري  ل�سريورة » التحقُّ

الأدبية والعوامل اخلارج- اأدبية امل�ساهمة  يف 

كتابه   يف  الأدبية.  لالأعمال  معنيَّ  معنى  بلورة 

د ياو�ض مع  جمالية التلقِّي. ح�سيلة و�سيطة، يوؤكِّ

ا  على  »اأ�سبقية » » القارئ  ذلك،وب�سكل �رشيح جدًّ

اء الواقعينّي. الدَّليل الذي 
ّ
 على القر

)33(
مني«  ال�سِّ

يف   – »منهاجية«  طبيعة  من  هو  به  ل  يتو�سَّ

ا درا�سة دور  هولة جدًّ ال�سُّ الذي يعترب من  الوقت 

الأولوية  اأن مننحه  يجب  الذي  مني  ال�سِّ القارئ 

نن اخلا�ض  » الهريمينوطيقية » :  اأْي » متييز ال�سَّ

عن  واجتماعيا  تاريخيا  املحدَّدين  اء 
َّ
القر بنمط 

بوا�سطة  املحدَّد  القارئ  بدور  اخلا�ض  نن  ال�سَّ

املطلق  املطلب  يكون  وهكذا  الأدبي،  الن�ّض 

القارئ.  لتجربة  هريمينوطيقيا   متنوِّر  لتحليل 

قراءته  مُيكن  للقارئ  مني  ال�سِّ الدَّور  اأنَّ  ومبا  

قابلية  اأكرث  واأّنه  للن�ّض،  مو�سوعية  بنيات  يف 

للقارئ،  ال�رّشيح  الدَّور  من  مبا�رشة  لالإدراك 

خا�سع ل�رشوط ذاتية ومعطيات اجتماعية غالبا 

ما تكون خفيَّة، يجب اأن مننح له اأولوية الولوج 

 
)34(

ه ب�سهولة قابل للتَّو�سيع«.  املنهاجية، لأنَّ

الّتنويرية«  »الهريمينوطيقا  مفارقة  ها  اإنَّ      

الأخذ بعني  اإْذ تطالب ب�رشورة  التلقِّي  جلمالية 

الأدبي،وترتاجع  احلدث  لتاريخية  الإعتبار 

اأمام �سعوبة اإدراكه. يبدو اأن ياو�ض ظّل �سجينا 

انتقده  قد  كان  الذي  للتَّاريخ  ائري  الدَّ ر  للتَّ�سوُّ

و�ض : »ميكننا اأن نطبِّق على 
ُّ
عند ال�ّسكالنيني الر

كان  ما  الفنِّية  الوحدة  على  اأو  الأدبي  كل  ال�سَّ
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 : عوب  ال�سُّ فردانية  بخ�سو�ض  درويزن  يقوله 

تاريخ  لها  يكون  الذي  الوقت  يف  تتغريَّ  ها  »اإنَّ

ما،ويكون لها تاريخ  يف الوقت الذي تتغريَّ هذه 

)35(
عوب«.  ال�سُّ

الو�سيطة  احل�سيلة  كتابه  يف  ياو�ض  ينتقد       

جتريبية  درا�سة    Bilan Intermédiaire
تدور حول تَلقِّ ن�ّض بريخت لدى تالميذ  �سباب 

للّتعليم الّثانوي الثِّْقني  والعاّم. يكون الإهتمام  

نظر  وجهة  من  الإ�ستك�سايف  البحث  هذا  مبثل 

الذي لي�ستند  الوقت  لالإهمال، يف  قاباًل  ياو�ض 

اأفراد  اأخرى على  اء حقيقيني«، بعبارة 
َّ
على »قر

ما  لن�ضٍّ  الأدبية  املظاهر  اجتاه  لهم  ح�سا�سية 

ميكنه  ل  الأدبية  النُّ�سو�ض   
ّ
تلقي حتليل  اإنَّ   «  :

اأن يْزعم مبجد النَّزعة »التَّجريبية«  اإلَّ يف الوقت 

الذي ياأخذ فيه بعني الإعتبار جماليا جتربة مّت 

ي�سيء 
 )médiatisée.« 

)36
تو�سيطها اإعالمًيا   

ياو�ض.  عند   القارئ  مفهوم  الإعرتا�ض  هذا 

عن  احلقيقيني«  اء 
َّ
»القر متييز  اإمكانية  توؤّدي  

ون هذه التَّ�سمية اإىل وجود  اء الذين لي�ستحقُّ
َّ
القر

تعريف  عن  ناجتة  جمحفة  متييزية  معايري 

جمايل  لتو�سيط  خا�سعة  ة«،  »احلقَّ القراءة 

ل  ممكنة  نتيجة  اأمام  ياو�ض  يرتاجع  »جيِّد« . 

�سهر   : التلقِّي  جمالية  اأدخلته  اإبدال«  »تغيري 

اء 
َّ
للقر م فيه  للّتحكَّ ع غري قابل  التنوُّ املعنى يف 

عيني«. »غري –ال�رشَّ

ع اأفق التوقُّ

اأويل التَّاريخي  ه اأدخل يف التَّ      يوؤّكد ياو�ض »اأنَّ

،  وهو املفهوم 
)37(

ع« – الأدبي مفهوم »اأفق التوقُّ
هان�ض  جلاأ  لقد  هو�رشل.  عند  اأ�سله  يجد  الذي 

اأفق  مفهوم  اإىل  ياو�ض  قبل  كادامر  جيورج 

ع لو�سف ال�سريورات التَّاريخية لـ»ان�سهار  التوقُّ

 )Horizontverschmelzung( الآفاق« 

كما   ،)Horizontwandel( الأفق«  و»تغريُّ 

اأّن فوديكا كان قد حتدَّث عن » اآفاق الإهتمامات 

واملعارف«. 

اأحادية.  بطريقة  املفهوم  ياو�ض  يحّدد  مل       

الّتاريخي  التوقع  »اأفق  مابني  مييِّز  ه  اإنَّ

كما  ؛  الأدبي«  التوّقع  و»اأفق  والإجتماعي« 

التوقع  اأفق   « عار�ض  فقد  اأخرى،  جهة  من  اأنه 

ع القارئ«؛  املت�سّمن بوا�سطة الن�ّض بـ»اأفق توقُّ

تعريفا  اأعطى  فقد  اآخر  مو�سع  يف  اأّنه  كما 

اأفق   l’Erwartungshorizontلـ ًدا  حمدَّ

التوقع باعتباره   »ن�سقا لإحالت قابل للتحديد 

اللحظة  املو�سوعي ينتج بالن�سبة لأي عمل يف 

عوامل  ثالثة  عن  فيها  ظهر  التي  التاريخية 

اأ�سا�سية: متر�ض اجلمهور القبلي باجلن�ض الأدبي 

وطيمة  �سكل  ثم  العمل،  هذا  اإليه  ينتمي  الذي 

الّتعار�ض  واأخريا  العمل،  يف  معرفتها  تفرت�ض 

)38(
بني اّللغة ال�سعرية واّللغة العملية«. 

     يعرت ف  ياو�ض يف احل�سيلة الو�سيطة  ب�رشورة 

تو�سيح امل�سطلح، ويقرتح متييز ) طبقا للتَّقابل 

املت�سّمن  »الأدبي  الأفق   ) الأثر /التلّقي  بني 

التي  بوا�سطة العمل اجلديد« والأفق الإجتماعي 

حتّدده بيئة معيَّنة  حميطة به و»ي�سبطه الإنتماء 

وظيفة  للمفهوم    .
)39(

والبيوغرافيا« الإجتماعي 

الفردية  القراءة  بني  ذهابا  النطالق   : معّينة 

ليكون   « اخلا�ض  باملعنى  والتلّقي  والّذاتية 

اء 
َّ
القر اأويل وذوق خمتلف  التَّ لطرح �سوؤال ذاتية 

تذاوتي  عرب-  اأُفق  اأيُّ  حدَّدنا  اإذا  اإّل  معنى  من 

تتحدَّد   .
)40(

الن�ّض« اأثر  مبوجبه   يحّدد  للفهم  

معامل هذا الأفق عرب –تذاوتي للتلّقي يف العمل 

نف�سه : » اأنَّ العمل الأدبي حتى يف حالة ظهوره 

�سحراء  يف  مطلقة  كجدَّة  الأوىل،ليتقدَّم  ة 
َّ
للمر

خالية من الإخبار،لكنه يهيئ جمهوره بوا�سطة 

اإ�سارات،وعالمات �رشيحة  اأو خفّية،وخ�سائ�ض 
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ياو�س ظّل 

ر  �ضوُّ �ضجينا للتَّ

ائري  الدَّ

اريخ  للتَّ

الذي كان قد 

انتقده عند 

ال�ّضكالنيني 

و�س الرُّ



اإنَّ     
)41(

التلقِّي«.  من  خم�سو�ض  ل�سكل  ماألوفة 

»ل  بعد  فيما  اإهماله  �سيتمُّ  »الإجتماعي«  الأفق 

اأظلُّ  ني  اأنَّ ع،  التوقُّ اأفق  باإدخال مفهوم  ه  اأنَّ اأنكر 

واأنَّ  –اأدبية،  الدَّاخل  لأُ�سوله  كذلك  خا�سعا 

ميكننا  التي  )ال�سنن(  اجلمالية  املعايري  قيا�ض 

اأي�سا اإعادة ت�سكيلها من اأجل جمهور اأدبي معنيَّ 

ح�سب   �سو�سيولوجيا،  م  تق�سَّ اأن   يجب  بل  ميكن 

والّطبقات  اجلماعات،  خمتلف  ع  توقُّ م�ستويات 

اأو الفئات، واأن نعود بها اإىل حاجات الو�سعية 

)42(
التاريخية والقت�سادية التي  حتّددها« 

ر املفارق لالأهداف       يرتكز  هنا اأي�سا  هذا التنكُّ

النظرية التي مّت تاأكيدها على الأقّل  على كفالة 

 – ياو�ض  يكتب  »ت�ساوؤيل،-   : هريمينوطيقية 

ه نحو هدف هريمينوطيقي اأكرث ب�ساطة«. موجَّ

دة لالأ�ضكال نظرية متعدِّ

     لقد اأعطى اجليل ال�ساب لـ »مدر�سة كون�سطان�ض«  

عنوانًا   1978 �سنة  ظهرت  التي  اأنطولوجيا  للـ 

 كما لو 
دالًّ« تاريخ التلّقي اأو جمالية الأثر – )43(

اأّن الّت�سمية نف�سها لـ»جمالية التلّقي« قد انفجرت 

حتت تاأثري تناق�ساتها الدَّاخلية.  

تكمن يف    ، اأهّمية  اأقلَّها  ولي�ست  بينها       من 

كان  اإذا  التلقِّي كهريمينوطيقا.  تعريف جمالية 

امل�سار الذي نقطعه  من كتاب  الّتاريخ  الأدبي  

اجلمالية   الّتجربة  وكتاب    1970 كتحري�ض 

من  العبور  ي�سم   1982 والهريمينوطيقا 

»جمالية التلّقي« اإىل »الهريمينوطيقا  الأدبّية«، 

فلن نكون قادرين على التحّدث عن قطيعة توؤّدي 

– لأّن ياو�ض قد  اإثبات بع�ض الإحراجات  اإليها 

د  اإجمال مو�سع مقاربته املنهجية يف اإطار  حدَّ

على  يجب  ه  اأنَّ بتاأكيده  وذلك  الهريمينوطيقا، 

�ض ُحْكمه اخلا�ّض وهو  خ الأدب« » اأْن يوؤ�سِّ
ِّ
»موؤر

التَّاريخية  ل�سلة  ال�سِّ يف  احلالية  بو�سعيته  واٍع 

 : ه مزدوج  اء«44، لقد كان يوؤ�رّش على تَوجُّ
َّ
للقر

وء على �سل�سلة  تاريخي وتاأويلي. اإّن ت�سليط ال�سَّ

التلقِّيات املا�سية ل ي�ستجيب لهتمام تاريخي 

ب�سكل ا�ستثنائي، ولكّنه ي�ستجيب ل« م�رشوع واع 

نقدية،  مراجعة   )....( يت�سّمن  معيار   بتاأ�سي�ض 

وعنذئذ   ،
)45(

الّتقليدي«  الأدبي  املعيار  هدم  بل 

للهريمينوطيقا   »املتوا�سع«  موح  الطُّ يناف�ض 

مبدعا  اإذن  الباحث  »�سيكون   : الأدبي  الإبداع 

عات  لتوقُّ كمبدع  بالكاتب،  مقارنته  وميكن 

اء يف هذا امل�رشوع 
َّ
، اإّن هوّية » القر

)46(
جديدة« 

»تغيري  على  َوجب  كما   - الهريمينوطيقي«  

النظرية  اأن ي�سعها  يف مركز اهتمام  الإبدال«  

الأدبية -  جتد نف�سها حمدَّدة : يتعلَّق  الأمرقبل 

»منتجا«  قارئا  باعتباره   ( بالكاتب  �سيء  كل 

لكتاب اآخرين ( والنَّاقد،م�ساعفه اجلامعي.

وؤال واجلواب : جدلية ال�ضُّ

الن�ّض  بني  املف�سلة  املواجهة  هذه  تتخذ       

وؤال  ال�سُّ »هريمينوطيقا  �سكل  الكبار«  ائه 
ّ
و»قر

يعترب  اأن  للن�ّض  لميكن  جهة،  من  واجلواب«.  

اأ�سئلة  عن  عمله  يف  يجيب  كاتب  كمونولوج 

حوارية  عالقة  يقيم  )فهو   بنف�سه  هو  طرحها 

جهة  ومن  �سابقة(.  اأو  معا�رشة   ن�سو�ض  مع 

اأخرى، لتت�سكل دللة الن�ض قطًعا  هي الأخرى 

يف مونولوج للقارئ : الن�ض »يتكلَّم« هو اأي�سا، 

اعتباطية  اإىل  اأُ�سند  الذي  امللمو�ض  احلّد  ه  اإنَّ

وقرائه  الن�ّض  بني  احلوار  ر  ليتطوَّ اأويالت.  التَّ

والأجوبة،  الأ�سئلة  تتمف�سل   : فو�سوية  بطريقة 

�ض التلقِّيات على تلقِّيات �سابقة.  اإذ تظلُّ  وتتاأ�سَّ

مع  تنتهي  اأن  ولميكن  مفتوحة  دائما  ذلك  مع 

النزعة القيا�سية لتاأويل ما. 

     ي�ستعري ياو�ض الزوج املفهومي �سوؤال / جواب 

من كادامر، لكنه يقلب ال�سريورة احلوارية التي 
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و�سفها هذا الأخري. بالن�سبة لكادامر، فاإّن الن�ّض 

نف�سه  هو » الذي يطرح �سوؤال على املوؤّول«، اإّن  

ا  اأمَّ  .
)47(

وؤال« ال�سُّ هذا  فهم  ما،يعني  ن�ّض  »فهَم 

عند ياو�ض فعلى العك�ض من ذلك،« ينطلق �سوؤال 

؛  ]الن�ّض[  نحو  ِجَه  ليتَّ القارئ  من   )....( التلقِّي 

بعك�ض ذلك، لن�سقط فقط يف النزعة اجلوهرانية  

الّتابثة ؛ بل نتجاهل  لالأ�سئلة الأدبية والأجوبة 

وؤال  ابع الفّني  تتجاوز ال�سُّ اأي�سا اأنَّ اإمكانات الطَّ

يّتخذ  عندما   .
)48(

املبا�رش« وجوابه  املطروح 

حينئذ  ؛  �سوؤال  يطرح  و  احلوار،  مبادرة  القارئ 

كادامر،  بخالف  الإنوجاد.  يف  العمل  يبداأ  فقط 

مبا�رشية  يف  اأخرى  جهة  من  ياو�ض  ليعتقد 

اإعالميا  الأخري   هذا  تو�سيط   دائما  :يتّم  احلوار 

بوا�سطة تقليد تاأويلي.

     اإّن قلب عالقة �سوؤال / جواب  مْل يتّم تاأكيُدها  

ة 
َّ
بكل �رشامة من طرف ياو�ض. يوؤدِّي العمل مر

ة  اأخرى دور اجلواب يف » تاأّمل 
َّ
وؤَال، ومر دور ال�سُّ

هريمينوطيقي ينفتح ب�سوؤال مطروح على جواب 

وؤَال  ال�سُّ اىل  يعود  تاأويلي،  تقليد  من  موروث 

الأ�سلي، معاد ت�سكيله اأو م�ساغ ب�سكل افرتا�سي، 

اإىل  التحّققات،  اأفق  تغرّي  خالل  من  بنا  ويعود 

اأو  اليوم  ُيْطرح  اأن  يجب  الذي  امُلَراَجع  وؤال 
ّ
ال�س

مني بالن�سبة لنا ”، والذي على اأ�سا�سه  الـ“ ال�سّ

ميكن للن�ّض اأن يجيب �سمنيا بالّن�سبة لنا اأو اأّل 

 اإّن »اجلواب« هو تارة جواب 
)49(

يحمل جوابا «. 

الّتاأويلي«  التقليد   « جواب  وتارة  نف�سه،  الن�ّض 

من  »املنبثق   ( »�سوؤالنا«  تارة  هو  وؤال  ال�سُّ اأّما  ؛ 

»�سوؤال  اأخرى   وتارة    ،) احلا�رشة«  الو�سعية 

اأو  الن�ّض  جواب  )بوا�سطة  اأجلنا«  من  ًنا  مَّ ُم�سَ

اأويل ؟(. ن�سطدم هنا ب�سعوبات  بوا�سطة تقليد التَّ

 .
)50(

م�سطلحية لتقاوم 

     ي�سف ياو�ض يف درا�سته »اإيفيجيني« لرا�سني 

و»اإيفيجيني« جلوته ال�سل�سلة التاريخية لتلقِّيات 

بوا�سطة   املطروح  وؤال  ال�سُّ �سيكون  جوته.  عمل 

ع�رشنا على عمل جوته هو كالتَّايل : هل يحتاج 

اأن نقراأ  اأ�ساطري جديدة ؟ علينا  اإىل  العقل دائما 

وؤال.  ال�سُّ هذا  عن  �سلبيا  جوابا  جوته  ن�ض   يف  

ه  اأنَّ اهر  الظَّ يف  ياو�ض  يعترب  ؟  يطرحه  من  لكن 

ا  وؤال الأ�سلي« الذي »يحدُِّد مبدئيٍّ هنا  يكمن »ال�سُّ

بعد«.  فيما  اململوءة  الدللت  كّل  كما حمتواها 

ا  جدًّ واع  ب�سكل  ياو�ض،  ح�سب  جوته  بحث  لقد 

اإيفيجيني  �سدَّ  هة  موجَّ م�رشحية  يكتب  اأن  على 

يف  ه  اأنَّ  « لحظ  اأخرى،  جهة  من  ولكّنه  لرا�سني 

نف�سه  اأويل  التَّ هذا  يفر�ض  مل  التلقِّي،  تاريخ 

»الأ�سلية«  الدللة  هذه  تظهر   
)51(

ق«.  كتحقُّ

الواقع، يف كتاب حول  الأوىل، يف  ة 
َّ
للمر للعمل 

را�سني  لرولن بارث ويف ن�ض اأدورنو »النزعة 

يحيالن  الّلذان   « لإيفيجيني جلوته  الكال�سيكية 

عليها با�ستمرار. ن�ستعيد هنا بع�ض الإفرتا�سات: 

»الإنتاجية«  املقولت  كاأحد  التلقِّي  ُيفهم   -

اد ( ؛  اء ) املوؤلِّفني والنقَّ
َّ
للقر

ّم نف�سه  لهذه املقولة املحدَّدة، يتمُّ  - يف اخل�سَ

جتنُّب �سوؤال اختيار النّقاد )بارث ولي�ض راميون 

 )Benno von Wiese بيكار،واأدورنو ولي�ض

وخ�سوماتهم املحتملة.

اهن باإمكانها  
ّ
اأويل الر اأخريا، ميكن لفكرة اأنَّ التَّ

اأن ت�ستعيد البعد » الأ�سلي  » للعمل )�سواء حتت 

لإخفاء   تعود    ) معنّي  جواب  اأو  �سوؤال  اأ�سكال 

د التاريخي للتلّقيات من اأجل اأن  يف امل�سهد 
ْ
اجلر

الناظم  اخليط  يف   – القرون.  يتجاوز  حوارا 

للدراماتورجيا الهريمينوطيقية الكادامريية.

 الإدراك اجلمايل، اإنتاج الأعمال الفّنية والتَّطهري  

تقريظ  بعنوان   1972درا�سة  �سنة   ياو�ض  ن�رش 

من  العبور  �ض  يتاأ�سَّ اجلمالية.  للتجربة  �سغري 

اجلمالية  الّتجربة  نظرية  اإىل  التلّقي  جمالية 

هنا  »ليحيل  اجلمالية.  مفهوم  تو�سيع  على 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

91



اأو  اجلميل  علم  على  فقط  هنا   اجلمالية  مفهوم 

على  ولكن  الفن،  جلوهر  القدمي  الإ�سكال  على 

ال�سوؤال املْهمل ملّدة طويلة لتجربة الفن، مبعنى 

املمار�سة اجلمالية )...( كن�ساط لالإنتاج،والتلّقي 

)52(
والّتوا�سل.«

اجلمالية  للتجربة  �سغري  تقريظ  درا�سة  تنطلق 

من الّتقرير الّتايل : تتّم اإدانة متعة العمل الفّني 

اجلمالية-   للّتجربة  الوجودي  املظهر  -هذا 

بالإجماع، يف الفل�سفات املعا�رشة للفّن، و« نقد 

جتريد الوعي اجلمايل » عند كادامر،ويف نظرية 

لبية عند اأدورنو. تعود �سجرة ن�سب هذه الإدانة  
ّ
ال�س

: من  الأفالطونية«  الّنزعة  تلّقي  »التبا�سات  اإىل 

بـ»الّتو�سيط  املتعّلقة  مَلكتها  للفن  متنح  جهة، 

جهة  ؛من  امي 
ّ
ال�س �رشفه  املح�سو�ض«  ملافوق 

اأخرى، يعترب الفن يف و�سع اخللل الأنطولوجي 

متعّلقن  مفهومان  باملعنى.  ارتباطه  ب�سبب 

الّتوزيع  هذا  من  ُيولدان  اجلمالية  بالّتجربة 

الأّويل : من جهة، تقليد ترتليان )كاهن قرطاجنة 

اأب علم الالهوت يف الكني�سة الالتينية،من حيث 

الالهوتية،واأحد  امل�سطلحات  تقّدم  على  ف�سله 

 ،Tertullien   )املدافعني امل�سيحيني الأوائل

�سانت اأوغ�سطني، بو�سيي، رو�سو، كادامر، اأدورنو 

والكال�سيكية  الّنه�سة،  ع�رش  اأخرى،  جهة  من  ؛ 

املعرفية  »الوظيفة  فكرة  وتبّنيهما  الأملانية، 

للفن« وهي فكرة  يتقا�سمها معهم ياو�ض. 

الإدراك  بـ»معار�سة  اجلمايل  الإدراك  يقوم 

الّثقايف  لالإقت�ساد  اخلا�سعة  والّلغة  املتقهقر 

لّلغة  الّنقدية  والوظيفة  املبدعة  بالوظيفة 

. ُي�َسيِّد ياو�ض 
)53(

تني بالتجربة اجلمالية« اخلا�سّ

مفهوم اإنتاج الأعمال الفنّية Poiesis  انطالقا 

تتجاوز  اإْذ  ؛  لفالريي   « ال�سعرية   « الّنظرية  من 

لطة املبدعة للفّنان احلدود بني الفّن والواقع 
ّ
ال�س

ج نف�سه يف ت�سييد املو�سوع 
ِّ
حيث »تدمج املتفر

املفهوم  ياو�ض  ع  يو�سِّ اأخريا،   
)54(

اجلمايل«. 

الوظيفة  نظرية  لي�سمل  للتَّطهري  الر�سطي 

التوا�سلية للفّن. كما يعيد ياو�ض تاأهيل املفاهيم 

ائد ( التي ت�سند 
ّ
اأي ال�س

ّ
ة« ) املناق�سة للر اذَّ »ال�سَّ

للعمل الفنِّي وظيفة ديداكتيكية وقيمة اإقناعية. 

اأي�سا  هنا  التوا�سلية   الوظيفة  مفهوم  يعترب  ل 

عند  بالفعل   يحيل  اإْذ   اللتبا�سات  من  دا 
َّ
جمر

ياو�ض على التوا�سل الأدبي املح�ض بني العمل 

بالّن�سبة  الوقت  نف�ض  يف  يحيل  كما  وجمهوره، 

اإىل  معايري  يعطي  »اأن  اإمكانية،  على  للعمل 

الفعل العملي بدون اأن يفر�سها، لدرجة اأّنه فقط 

الإجماع حول املوا�سيع املدركة هو الذي مينح 

يف  ياو�ض  يكت�سف   :  
)55(

ال�رشورة« قيمة  لها 

 
)56(

لرو�سو« الإجتماعي  العقد  »متاثلية  درا�سته  

املعياري  لالأدب   الإجتماعية  الوظيفة  اإبدال 

وغري امللزم يف نف�ض الوقت.  

– –الإنتاج  اجلمايل  الإدراك  نظرية  �ض  تخ�سّ

التطهري ا�ستبعاد املفهوم نف�سه للتلّقي واملفهوم 

من  العبور  اإّن   الأدب«.  لـ»تاريخية  املوؤ�سكل 

»التلّقي » اىل التجربة اجلمالية«، يعني مغادرة 

 
ّ
احلر بالف�ساء  لالإلتحاق  اء 

ّ
للقر ك 

ّ
املتحر العامل 

للقاء الذات اجلمالية بالعمل الفّني. تدافع درا�سة  

عن  بالفعل  اجلمالية  للتجربة  �سغري  تقريظ 

فل�سفتني  �سد  الفنية  للمنطقة  رة 
ّ
املتحر وؤية 

ّ
الر

ال�سلطوية  النزعة  �سد  جهة  من   : امل�ساّد  للفّن 

تبعا  تنخرط  التي  الكادامريية   للهريمينوطيقا 

جهة  ومن  احلقيقة.  عن  الك�سف  يف  لهيدجر،  

اجلمالية  عف  ي�سْ الذي  الّتهديد  �سد  اأخرى، 

الأدورنية ) ن�سبة لتيدور اأدورنو (، التي تثقل عل 

العك�ض من ذلك  كاهل العمل الفّني ب�سّك اجَلْزم، 

. يبحث كاّل من تقريظ 
)57(

والكثافة الإّيديولوجية 

متعة الفن و » العقد » اجلمايل،  عن حتديد اأر�سية  

يِتمُّ احلفاظ فيها على وحدة الذات اجلمالية. فهل 
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ا�ستطاع ياو�ض  اأن ي�سل اإىل بناء ف�ساء معنّي ؟ 

ا للعالقة بـ»النظريات  رمّبا اإنَّ حتليال دقيقا جدًّ

وبجمالية  بالأدب،  املتعّلقة  املارك�سية« 

براغ،  و�ض،وبنيويي 
ّ
الر وبال�سكالنيني  لبية، 

ّ
ال�س

عن  باجلواب  ت�سمح  قد  كادامر  وبهريمينوطيقا 

وؤال.
ّ
هذا ال�س

نات. �ضجالت : II. تكوُّ

ياو�ض، »املدر�سة املارك�سية« ونقد الإيديولوجيات:

     اختزلت  يف نظر ياو�ض »نظرية النعكا�ض« 

جلورج لوكات�ض ولو�سيان كولدمان - ي�سّنفها  

»التعّددية    - املارك�سية  املدر�سة  خانة  يف 

امللمو�سة لالأعمال والأجنا�ض  يف عوامل دائما 

متماثلة، ويف اأقنومات مفهومية«. ) الفيودالية، 

نظرية  غا�ست   .
)58(

اإلخ( اأ�سمالية،، 
ّ
-الر ماقبل 

الإنعكا�ض من وجهة  نظر ياو�ض يف » تناق�سات 

ميكن  كيف  لوكات�ض  يف�رّش  فلكي  �سارخة«:  

املرحلة  زوال  بعد  قراءته   
ّ
ت�ستمر اأن  لعمل 

اأن  التي تطابقه، كان عليه  ال�سو�سيو اقت�سادية 

هو  ماّدي«،  ول  جديل  »غري  مفهوم  اإىل  يلجاأ 

على  قيا�سه  مّت  »مفهوم  الكال�سيكية«.   « مفهوم 

اأ�سا�ض الو�سعية �سد- الطبيعية مبدئيا للّنظرية 

املارك�سية،  بحيث لميكن لختزاله يف املثالية 

املحاكاتية للّنزعة الواقعية البورجوازية اإّل  اأْن 

 . 
)59(

ُيعترب  كرتاجع نحو نزعة ماّدية جوهرانية« 

لقد لحظ مارك�ض بنف�سه يف كتابه  »مدخل اإىل 

يا�سي« »العالقة غري املتكافئة 
ّ
نقد الإقت�ساد ال�س

والإنتاج   )...( املاّدي  الإنتاج  ر  تطوُّ بني 

.  وحده مفهوم » الّتفاعل بني املوؤلِّف 
)60(

الروحي«

واجلمهور« - ح�سب ياو�ض -  هو القادر على اأن 

يعيد اإىل مفهوم » اجلدلية » كلَّ حمولته يف جمال 

الأعمال الأدبية. » يخلق مو�سوع الفّن _ مثل اأّي 

منتوج اآخر – جمهورا  ذا ح�سا�سية فّنية وقادر 

فقط  اإذن  الإنتاج   يخلق  ل  اجلمال.  تذوق  على 

من  ذاتا  يخلق  ولكن  الّذات،  اأجل  من  مو�سوعا 

اأجل املو�سوع » : اإّن ياو�ض وهو يذكر هنا جملة 

مارك�ض هاته من اأجل اأن ي�سهد على ال�ستلهام 

اأّن هذا   اجلديل اخلا�ض جلمالية التلّقي، ل يبدو 

املناق�ض  النظري  الإفرتا�ض  يوؤّكد  الإ�ست�سهاد 

بدون  التلّقي.   على  الإنتاج   اأولوية  اأعني  له، 

باملقارنة  اأقّل  اأهّمية  اجلملة  يكون ملعنى  �سك  

مع الإحالة باملعنى اخلا�ض اإىل مارك�ض، حيث  

ميكن اأن تكون الوظيفة هي اإثبات اأّن نقد نظرية 

احلوافز  بوا�سطة  مبدئيا  اإمالء  لي�ست  الإنعكا�ض 

اليديولوجية، ولكن ب�سبب اختالف  نظري. 

لأدورنو  الأخري   املوؤَلَّف  ظهور  من  عامني  بعد 

يف  ياو�ض  وفاته،انتقده  بعد  اجلمالية   الّنظرية 

درا�سته  تقريظ �سغري باعتبار  اأّنه اأهمل يف فعل 

لبية  » تغرُيّ اأفق التلقِّيات«، اإمكانية  اأن ت�سبح ال�سِّ

تاأكيدا. ورغم ذلك فقد اعرتف باأّن هذا املظهر مل 

يتم جتاهله كّليا من طرف اأدورنو، الذي ا�ستعمل 

امل�سطلح  اجلديدة  املو�سيقى  فل�سفة  كتابه  يف 

مبعنى  ا�ستعماله  بعد  )»حّتى  للـ»تلّقي«  نف�سه 

الت�سلية،  رف�ض  فبعد  الالحمدود،  الإ�ستقالل 

ر 
ّ
ليهمل الواقع اخلارجي عن الوعي  غري املتحر

.
)61(

املتعلق بالأعمال الأدبية تلّقيها«( 

اأر�سية  اإىل  ذاك احلني ف�ساعدا  نقده من  ينتقل 

ف 
ّ
وظيفة الأدب : »ل�سنا جمربين على روؤية والتعر

يف  لالأدب  الجتماعية  الوظيفة  على  مبدئيا 

ال�سلبية، ولكن يف املقام الأّول يف ت�سكيل املعنى 

ت�سديد  اإّن    .
)62(

مو�سوعيا« نف�سه  يفر�ض  الذي 

لالأدب،   جتعله  املعيارية  الوظيفة  ياو�ض على 

التلّقي؛  �سوؤال  قو�سني  بني  مفارق  ب�سكل  ي�سع 

يحوي  كما   كمعطى،  الن�ّض  حمتوى  يظهر  اإذ 

�سلطة  مينحه  ًنا  معيَّ توا�سليا  منوذجا   الن�ّض 

. األ ميكن اأن يكون ذلك �سكال   ممار�سة اأثر معنيَّ
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جتعل  التي  الإنعكا�ض«  لـ»نظرية  جدلية  اأقّل 

للمثري  لبي  ال�سِّ املتلقِّي  القارئ  من  ة 
َّ
املر هذه 

stimulus  الأدبي ؟ تبنّي  ذلك درا�سته  ليونة 
بطريقة   la douceur du foyer املوقد 

مثالية. اإّن ارتكاز هذه الّدرا�سة على  ندوة عمل 

لل�ّسعر  التوا�سلية  الوظيفة  فاإّنها حتّلل  جماعي، 

ق�سيدة  �سبعمائة  من  يتكّون  منت  من  انطالقا 

اأبًدا  1857، ولكن بدون الإحالة   فرن�سية ل�سنة 

يغ الفعلية لتلّقيها.  اىل ال�سِّ

الأ�رشة  حرارة  اإىل  املوقد«  »ليونة  ترمز          

ف 
ّ
البورجوازية واإىل الّليونة الّثابتة لقيمها. يعر

كاأداة  هنا  مفارق  ب�سكل  الّتوا�سلي  الّنموذج 

ه اإىل  تاأكيد )..(  لـ»الإخفاء الإيديولوجي«، املوجَّ

قيمة املعايري الإجتماعية » املنقولة« من جيل 

على  ا   �سدًّ واملدافعني  للخلف  ت�رشح  جيل،  اىل 

اعرتا�سات جمموعات اأخرى اأو طبقات مهّم�سة«.

   جتد يف نف�ض الن�ّض هذه الوظيفة الأدبية مع 
)63(

ذلك  نف�سها  يف و�سع الإيحاء بطريقة اإيجابية 

بالّن�سبة  اأهّميتها  قيمة  ياو�ض  يربز  عندما 

جتد  حيث  اأي�سا«  �ض 
ّ
متمر وغري   

ّ
�ساب »لقارئ 

دة 
ّ
»جم�س بذلك   نف�سها  امل�ستقبلية«  »التجربة 

. ومن ثّم، يجد البعد املعياري للعمل 
)64(

ا«  قبليًّ

الوقت  نف�ض  يف  وم�سجوًبا   عنه  مَداَفًعا  الأدبي 

ا.  ب�سبب تاأثريه الإيديولوجي الوا�سح جدًّ

التذكري  اىل  يحتاج  التناق�ض  هذا  اإّن �رشح        

مبوقف ياو�ض اجّتاه الّتاريخ الجتماعي للقارئ 

الإ�ستحالة  و  ال�رّشورة  بل  ال�رّشعية،  يوؤّكد  الذي 

الوقت  نف�ض  يف  ينكر  حيث  الهريمينوطيقية، 

تعريف  اإعطاء  طريق  عن  وذلك  نف�سه  املفهوم 

ميكن  كيف  احلقيقي«.  للـ»قارئ  جّدا  ح�رشي 

�رشح هذه املفارقة ؟ ملاذا يق�سي ياو�ض ب�رشورة 

ة يف  ا�ستدعاء مارك�ض، ومو�سعة نظريته اخلا�سّ

 ل يظِهُر بدون �سك، 
)65(

املوروث الّنقدي لأدورنو؟ 

يف  اإّل  املن�سجم  ُبْعَده  ال�ّسخ�سي  اللتبا�ض  هذا 

الّثقايف  احلقل  يف  كموقف  ندرُكه  الذي  الوقت 

»الإثارة«  �سكل من  كلُّ   :  1968 الأملاين ملابعد 

الّتقليدية يحيل على هذه  الأدبية  الّنظرية  اجّتاه 

اأو  املارك�سية،  الّنظريات  من  القريبة  احلقبة  

نف�سه  ياو�ض  املجاورة.يقّدم  ُتْبَنى يف هذه  اأّنها  

لياو�ض  لميكن  الإبدال«،  هذا  لـ»تغيري  �ض 
ّ
كمَحر

خمافة  خال�ض،  وب�سكل  يتجاهلها  اأن  بب�ساطة 

تلّقي  يرت�سم  د.  ق�سْ عن  حمافظ  موقف  تبّني 

اأقّل  ب�سكل  ياو�ض  بوا�سطة  املارك�سية  النزعات 

يف منط معنّي من قراءة النُّ�سو�ض )�سرتجع اإليها 

موقعه  من  اأكرث  الهريمينوطيقية«(   »الأولوية 

كقارئ واقعي داخل حقل ثقايف فكري. 

ال�ضكل الأدبي والإبتكار 

ياو�س وال�ّضكالنيني الّرو�س :

كالنيني  ال�سَّ �ض  املخ�سّ الأّول  امللّخ�ض  ظهر 

�سنة  الأمريكية  املتَّحدة  الوليات  يف  و�ض 
ّ
الر

الرو�سية. اإيرليخ،ال�سكالنية  )فكتور   1955
الرّتجمة  ذلك  بعد  ثّم   ،) املبادئ   – التاريخ 

1964. ن�رش تزيفتان تودوروف  �سنة  الأملانية 

ة  خا�سّ اأنطولوجيا  فرن�سا  يف   1965 �سنة 

و�ض، بعد اأربع �سنوات تلتها يف 
ّ
بال�ّسكالنيني الر

 Jurij 
)66(

اأملانيا اأنطولوجيا جريجي �سرتيدتر  

يناق�ض   وهو  ياو�ض  كان  اإذا    .Striedter
اأطروحات التيار املو�سكويف )ن�سبة اىل مو�سكو( 

يف الّطبعة الأوىل  املن�سورة بعنوان تاريخ الأدب 

كاإثارة )1967  (، فاإّنه بذلك  يعترب من الأوائل 

يف  ال�ّسكالنية  الّنظريات  باأهّمية  اعرتفوا  الذين 

اجلمهورية الفيدرالية الأملانية. 

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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املقّدمة

متّلكنا هاج�ض البحث يف الأ�سكال الوجيزة ذات 

ال�ّسعر  درا�سة  على  انكبابنا  منذ  بال�ّسعر  لة  ال�سّ

القرون  اإىل  اجلاهلّية  من  بدءا  القدمي  العربي 

الاّلحقة، وما انفّك هذا الهاج�ض يراودنا اإحلاحا 

 يف ذهننا، وبات اإلزاما علينا تخرّي 
ّ
حّتى ا�ستقر

هذا  يف  ون�سري  لذلك.  الأن�سب  ال�ّسعرّية  املدّونة 

العمل  هذا  تلّف  التي  عوبات  ال�سّ اإىل  الإطار 

اإىل  الأوىل  ع 
ّ
تتفر اثنتني  نقطتني  يف  وجنملها 

داعيني هما :

املهتّمة  العربّية  الّنظرية  الّدرا�سات  قّلة   *

اإن مل نقل تكاد تغيب  بق�سّية الأ�سكال الوجيزة 

التون�سّية  اجلامعة  يف  اأجنز  عمل  با�ستثناء 

بن  جميل  ل�ساحبها  دولة  دكتوراه  واأطروحة 

الّنرث  يف  الوجيزة  الأجنا�ض  لعنوان  حامل  علي 

جمال  يحّدد  الأطروحة  وعنوان 
)1(

القدمي العربي 

 .
)2(

�سها منذ البداية وهو الّنرث العربي القدمي تخ�سّ

لالأ�سكال  املّنظرة  الغربّية  الّدرا�سات  اهتمام   *

ذات  عمومها  يف  مت�سابهة  مب�سارات  الوجيزة 

الأ�سكال  اأو غريهما من  اأو املثل  �سلة باحلكمة 

الأخرى دون اأن جند اإ�سارة اإىل ما هو �سعر.

التي  باملدّونة  الّثانية  الّنقطة  تتعّلق  بينما     

اأّن  عميق  تدّبر  بعد  راأينا  ولقد  عليها،  ن�ستغل 

ي�سلح  الهجري  الأّول  القرن  يف  اخلوارج  �سعر 

فيه.  الوجيز  جتليات  عن  بحث  مدار  يكون  اأن 

ا�ستنطاق  �سعوبة  اإىل  الإ�سارة  ههنا  يخفى  ول 

يا�سي لداع اأ�سا�سي مرّده 
ّ
هذا الّلون من ال�ّسعر ال�س

ة  وخا�سّ فيه  �سة  املتخ�سّ الّدرا�سات  غياب  اإىل 

فيما له �سلة باجلانب ال�ّسكلي. ولعّل يف اجتماع 

عوبات ما يجعلنا يف كثري من الأحيان   تلك ال�سّ

كمن يعت�سف الفالة بال دليل. 

اأّن  عزاءنا يظّل يف حماولة فتح  �سبل       غري 

البحث يف جمال نزعم اأّنه اأر�ض بكر تنتظر من 

يرتادها.

     ولقد راأينا من باب الإحاطة بالبحث واإحكام 

الّتمهيد  اإىل  هو  اأّول  ق�سم  على  املجيء  �سبطه 

�ل�شعر بني �ل�ّشكل �لوجيز 

و�ملعنى  �ملتعّدد

 ر�سى  عبداهلل عليبي

 باحث وأكاديمي من تونس

v   �شعر �خلو�رج ي�شلح 

�أن يكون مد�ر بحث 

عن جتليات �لوجيز  

فيه... 



الوجيز  بلفظ  للّتعريف  منطلقا  جنعله  اأقرب، 

العربي  الّنقد  كتب  يف    
ّ
ا�ستتب مبا  ا�ستئنا�سا 

منها والغربي عّلنا نرفع ما بدا مبهما يف هذه 

ا�ستقراء  على  لحق  ق�سم  يف  وناأتي  امل�ساألة. 

يف  وجيزا  لنا  بدا  ما  لإظهار  ال�ّسعرّية  املدّونة 

ذلك ال�ّسعر. ونختم بق�سم ثالث هو ا�ستجابة ملا 

قّيدنا به البحث يف جزئه الّثاين املتعّلق بر�سد 

املعنى املتعّدد يف �سعر اخلوارج.

  حّد الوجيز يف كتب الّنقد

 العربي والغربي 

الّنقدين العربي والغربي يف�سي  اإّن قراءة كتب   

اإىل حقيقة مفادها ح�سور مفهوم اجلن�ض الوجيز 

لدى الّنقاد واخلو�ض فيه من طرفهم جلريانه يف 

اأّن هذه  . غري 
)3(

اأدبية ذات طبيعة وجيزة اأ�سكال 

احلقيقة ل حتجب عّنا تعّدد امل�سارات املنتهجة 

من قبل النّقاد اأثناء تناولهم لهذا املفهوم. فكان 

الّنقاد  حديث  عند  اأ�سلوبيا  م�سغال  تارة  الوجيز 

العالقة،  م�ستوى  يف  �سواء  واملعنى  الّلفظ  عن 

م�سغال  اأخرى  وتارة  بينهما،  الأف�سلّية  ويف 

امل�سغل  البالغة، وطورا كان  بالغّيا عند حّدهم 

اإىل عالقة  اإ�سارته  اآخر يف  فريقا  اإّن  بل  دللّيا. 

خا�سّية  من  املفهوم  هذا  جعل  باملقام  الوجيز 

الّطرح الّتداويل. 

الّتاأكيد  اإّن الغاية من جممل هذه الإ�سارات       

ا�ستق�ساء مظاهر  على خ�سو�سّية املبحث، واإّن 

مّما  الإفادة  تلزمنا  اخلوارج  �سعر  يف  الوجيز 

ذاك،  اأو  هذا  اإىل  ميل  دون  اأراء  من  �سنعر�ض 

واإمّنا جنعل الّن�سو�ض ال�ّسعرّية احلكم يف توجيه 

العمل.

م�سّنفات  يف  الإيجاز  مفهوم  ب�سط  يحيل       

مبا  لة  ال�سّ ذات  الّت�سنيف«   « ق�سّية  على  الّنقد 

مثري  احلجم  اأو  بالكّم  الإيجاز  وربط  كّمي،  هو 

واآخر.  وجيز  �سكل  بني  الّتمييز  معيار  لإ�سكالّية 

فهل يقت�رش الّتحديد على معطى الكّم اأم يتعّدى 

بع�ض  رّكزت  فلئن  اأخرى؟.  خ�سائ�ض  اإىل  ذلك 

اأغفلت  الّنقدية على هذه امل�ساألة، فقد  الإ�سارات 

ول  جن�ض،  لكّل  الّنوعية  اخل�سائ�ض  اإ�سكالية 

يخفى ما لهذه العوامل الأ�سا�سّية من دور حمّدد 

لالإيجاز.

ّماين �سمن الجّتاه الأّول من الّتحديد 
ّ
      يذهب الر

اإىل القول اإّن » الإيجاز على �رشبني: مطابقة لفظه 

ملعناه... وهو امل�ساواة.. »4، ودرج �ساحب هذا 

الجّتاه ومن واله على تف�سيل القول يف اإظهار 

العالقة  بني الزوجني – اأي الّلفظ واملعنى- بل 

ابن  ذلك  من  بينهما.  الّتاأليف  ح�سن  ا�سرتطوا 

لفظك  يكون  اأن  ا�ستطعت  »اإن  قوله  يف  املدبر 

كالمك  واآخر  وفقا  احلال  ولتلك  طبقا  ملعناك 

اأ�سحاب  اأّن  غري   .
)5(

فافعل« م�سابهة...  لأّوله 

اأي، فلئن 
ّ
الجّتاه الأّول مل يكونوا مّتفقني يف الر

فاإّن  للمعنى،  الّلفظ   مطابقة  بع�سهم  ا�ستح�سن 

البع�ض الآخر اأدار العالقة على »تنا�سب عك�سي«  

 بتف�سيل الّلفظ، اإذ 
)6(

كما ي�سمّيها جميل بن علي

اأو يتكاثر ويكون احلديث ههنا  يقّل عن املعنى 

ر�سيق  ابن  ينقل  الإطار  هذا  ويف  الإيجاز.  عن 

راأي اخلليل بن اأحمد القائل » يطول الكالم ويكرث 

.
)7(

ليفهم ويوجز ويخت�رش للحفظ«

     ولقد طرح حّد الإيجاز ق�سّية املفا�سلة بني 

هل، 
ّ
ال�س املوجز  لّلفظ  والنت�سار  واملعنى  الّلفظ 

اأ�سهلهم  الّنا�ض  »اأف�سح  اجلاحظ  قول  ذلك  من 

جتاوزت  املفا�سلة  عملّية  اإّن  بل   .
)8(

لفظا«

الإيجاز  اإىل  امليل  فكان  واملعنى  الّلفظ  حدود 

الّنقاد  من  بذلك  املهتّمون  وذهب  الإطناب.  عن 

فذكر  مزاياه.  وتعداد  الإيجاز  متجيد  يف  �ساأوا 

واأي�رش مطلبا  اأ�سهل مراما  »الإيجاز  اأّن  اجلاحظ 

يحي  ابن  جعفر  الوزير  وحّث   .
)9(

الإطناب« من 
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كّتابه على العناية بالإيجاز بالقول »اإن قدرمت 

 .
)10(

اأن جتعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا«

بالإيجاز  املّت�سلة  الآراء  هذه  جممل  اإّن       

ت�سّورات  بدت  القدمية  الّنقدية  امل�سّنفات  يف 

الّلغوي  ي�سّمى بالقت�ساد  داخلة �سمن باب ما 

اأثاء الإيجاز  اإذ يعمد املتكّلم  باملفهوم احلديث، 

الّلغوية املنجزة تاأدية  الّتحكم يف الوحدات  اإىل 

يف  الأدنى  املجهود  »ببذل  وذلك  ملق�سده 

 املو�سل اإىل الإبالغ بعيدا عن اإطالة 
)11(

الكالم«

العبارة.

     ويحّد اأ�سحاب الجّتاه الّثاين الإيجاز بربطه 

الف�سل بني ما  اأّنه ل ميكن  بالبالغة. واحلقيقة 

هو اأ�سلوبي وما هو بالغي انطالقا من الّتعريفات 

التي �سنورد، ذلك اأّن القول باأّن البالغة الإيجاز... 

. اأو 
)12(

والإيجاز حذف الف�سول وتقريب البعيد« 

تقليل  والق�رش  الق�رش واحلذف،  »الإيجاز  القول 

�سمن  داخلة  الع�سكري  اآراء  يجعل   
)13(

الألفاظ« 

ما اأ�رشنا اإليه �سابقا بالقت�ساد يف الّلغة، وذلك 

الّلغوية  وحداته  انتقاء  اإىل  املتكّلم  يعمد  اأن 

املوؤّدية اإىل مق�سده الأ�سا�سي وهو الإبالغ، حتى 

والق�سد  املعنى  اإ�سابة  البالغة  عّد  اجلاحظ  اأّن 

من  الف�سل  ومعرفة  الإيجاز  مع  احلّجة  اإىل 

  .
)14(

الو�سل«

     اإّن الإيجاز ههنا وبح�سب اجلاحظ وما اأورده 

بعده الع�سكري  هو ما يو�سل اإىل املعرفة بال�ّسيء 

يف اأدنى جهد لغوي  بعبارة دقيقة قليلة وبليغة 

ت�سّكل جميعا ما ي�سطلح عليه ببالغة اخلطاب.

     ول تخرج الق�سّية يف عالقة الإيجاز باملعنى 

كيف  اإذ  الّلغوي،  ياق 
ّ
ال�س عن  كذلك  الّدللة  اأو 

لالإيجاز اأن ينتج معاين متكرّثة انطالقا من عدد 

وجيز من الألفاظ ؟ هكذا ت�ساءل األن مونتندان 

.
)Alain Montandon( 

)15
(

     لقد كان الّنقد العربي القدمي على وعي بتلك 

الإيجاز  ربط  الع�سكري  هالل  فاأبو  الإ�سكالّية، 

تقليل  الق�رش«  اأّن  وراأى  واحلذف.  بالق�رش 

. وا�سرتط ملزيد �سبط 
)16(

الألفاظ وتكثري املعاين«

والإكثار  يكون حممودا  اأن  الإيجاز  امل�ساألة يف 

 حّتى يجري اإىل املعنى املراد  بيانه. 
)17(

مذموما 

التحديد  هذا  خالل  ومن  الّلفظ  اأّن  يف  �سّك  ول 

ي�سبح حمال لطاقة تعبريّية ولغوّية قوّية  حّتى 

اإليه.  املعهودة  بالوظيفة  ال�سطالع  يتمّكن من 

الكلمات  اأّن   « ياق 
ّ
ال�س هذا  مونتندان  يف  ويرى 

على  ينبغي  لذلك   ،
)18(

جمال« تختزل  عناوين 

اجلمل املنتجة اأن تكون من الف�ساحة والو�سوح 

الإبالغ  مق�سد  لتحقيق  يوؤّهلها   ما  املعاين  يف 

يف  املعاين-   - اأّنها  درجة  اإىل  اأو�سحنا،  كما 

كثافتها تفوق الألفاظ يف الّن�ض. ويعقد الإيجاز 

ة اأخرى عالقة متينة بالّلغة 
ّ
على هذا الأ�سا�ض مر

وحتقيق  املعاين  تكثري  يف  املتمّثلة  ووظيفتها 

.
)19(

املقا�سد 

)�سلة(  اإىل  القدمي  العربي  الّنقد  اأ�سار  ولقد       

ربط  �ساأن  يف  الّنقاد  وتباين  باملقام.  الإيجاز 

لة  ال�سّ بع�سهم  اأقام  فلئن  باملقام،  القول 

يف  تطويل  من  القول  يقت�سيه  ما  اأ�سا�ض  على 

ا�ستجابة  املعنى  بتكثري  ذلك  وعّللوا  منا�سبات، 

اآثر  اآخر  �سّقا  فاإّن  الّتخاطب،  عملّية  ملقت�سيات 

ومن  فاجلاحظ   اأخرى.  مقامات  يف  الإيجاز 

يف  خطبوا  اإذا  الّنا�ض  ووجدنا   « قوله  خالل 

�سلح بني الع�سائر اأطالوا، واإذا اأن�سدوا ال�ّسعر بني 

 يحيل يف 
)20(

ماطني يف مدح امللوك اأطالوا«
ّ
ال�س

واملدح(  لح  )ال�سّ كربى  مقامات  على  اعتقادنا 

�ض 
ّ
تتاأ�س القول  يف  بالغة  املتكّلم  من  ت�ستوجب 

على  وحمله  املتقّبل  لنتباه  �سّدا  الإطالة  على 

الّتاأثر والنت�سار لق�سيته.

     ول يختلف راأي ابن ر�سيق القريواين عن اجلاحظ 

يف  خم�سو�سة  �سياقات  يف  الإطالة  تعليله  يف 
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والإنذار  الإعذار...  عند  الإطالة   
ّ
وت�ستحب قوله« 

.
)21(

والرّتهيب والرّتغيب والإ�سالح بني القبائل«

     ولي�ض من �سّك يف اأّن ت�سّفح املدّونة من �سعر 

اجلاحظ  راأيي  يثبت  خطب  من  قيل  ما  اأو  قدمي 

الّطوال  الق�سائد  اأغلب  ارتبطت  اإذ  ر�سيق،  وابن 

يف  عادة  دت 
ّ
ُج�س كربى  مبنا�سبات  اخلطب  اأو 

لح زمن احلروب. �سياقات املدح اأو الهجاء اأو ال�سّ

     واإذا كان ما ذكر �سادرا عن اآراء بع�ض الّنقاد 

الرتاث  نب�ض  فاإّن  القول،  يف  الّتطويل  �ساأن  يف 

النقدي القدمي اأف�سى بنا اإىل راأي فريد يف بابه 

يف َحْمد الإيجاز والنت�سار له �سادر عن �ساعر 

ما  للفرزدق  »قيل  فقد  الناقد.  �سفة  ي�ستحّق 

�سرّيك اإىل )الق�سائد( الق�سار بعد الّطوال فقال: 

املحافل  ويف  اأوقع  دور  ال�سّ يف  راأيتها  لأّنها 

. وقيل »لبع�ض املحدثني ما لك ل تزيد 
)22(

اأجول«

على اأربعة واثنني قال هّن بالقلوب اأوقع، واإىل 

اأجمع،  وللمعاين  اأعلق،  وبالأل�سن  اأ�رشع،  احلفظ 

.
)23(

و�ساحبها اأبلغ واأوجز« 

     اإّن لل�ّساهد املذكور اأهمّية من جهة م�سدره، 

فاإقرار ال�ّسعراء بف�سل الإيجاز وتف�سيلهم القول 

يف ِعَلل ذلك مهّم من جهتني لكونه �ساعر منتج 

لل�ّسعر اأّول، ومتقّم�ض دور الّناقد ثانيا، وهو ما 

يجعل راأيه �سابقة زمنّيا لآراء الّنّقاد اأنف�سهم.      

     يبدو مّما تقّدم اأّن املقام مكّيف ملقاله تكييفا 

ل مراء فيه، اإذ يك�سف عن ميل اأغلبهم اإىل العبارة 

الوجيزة لوقوعها يف الوجدان وقعا ح�سنا �سواء 

اأّنها تدور على  اأهدافها. ونعتقد  اأو  يف معانيها 

ة يف نوع ال�ّسعر  ثنائّية الّتاأثري والإقناع وخا�سّ

الذي نقبل على درا�سته.

�ضعر اخلوارج �ضكال وجيزا

اإىل  ن�سري  احلال  ق�سّية  يف  اخلو�ض  قبل        

كونه  على  يقت�رش  ل  الوجيز  مع  تعاملنا   اأّن 

ذلك  اإىل  ذهب  كما   
)24(

للكالم« اخت�سار  د 
ّ
»جمر

م�سّنفة   يف   )Roukhomovsky( روكوموف�سكي 

لدينا  الوجيز  واإمّنا  املوجزة،  الأ�سكال  قراءة 

اأي 
ّ
فالر ذاته،  حّد  يف  بال�ّسكل  كذلك  ل  يت�سّ

ادر �سابقا عن الفرزدق مل يكن يف اعتقادنا  ال�سّ

ينبع من فراغ، واإمّنا منزلة ال�ساعر الأدبية جتعل 

راأيه يف امل�ساألة على غاية من الأهمية. فقد اأظهر 

الراأي ال�ّساعر مراعيا ل�سياقات القول، عارفا مبا 

فاإّن  لذلك  لل�ّسعر،  املتقّبلة  الذائقة  ت�ستح�سنه  

 له 
)25(

ال�ّسعراء ل�سعر يّت�سم بالق�رش �سكال  اإنتاج 

دواعيه ووظائفه، وعلى هذا الأ�سا�ض  �سنحر�ض 

اأثناء تدّبر هذا ال�ّسعر على املزج بني الوجيز من 

، والإيجاز 
)26(

�سعر اخلوارج من حيث ال�ّسكل اأّول

الّدللت  من  �سّتى  ل�رشوب  املنتج  الّلفظ  يف 

العام  ياق 
ّ
بال�س الوعي  اإطار  يف  وذلك  ثانيا، 

امل�سهم يف ظهور ما ي�سّمى ب�سعر اخلوارج. 

اخلوارج  �سعر  يف  الوجيز  مظاهر  تعدّدت     

وخ�سعت يف عمومها لثنائّيتي الّظاهر والباطن. 

الب�رشّية  القراءة  اأثبتت  فقد  منه  الّظاهر  اأّما 

ال�ّسعر يرتاوح بني  اأّن هذا  لديوان �سعر اخلوارج 

لفت.  ب�سكل  املّقطعات  اأو  البيتني  اأو  البيت 

وم�ساألة كرثة الأبيات الواردة تفاريق يف الّديوان 

مقارنة بعدد ق�سائده تقت�سي النب�ض يف عللها، 

ال�ّسعر  دواوين  من  بغريه  قورن  ما  اإذا  ة  وخا�سّ

هذه  ومن  نف�سها،  احلقبة  اإىل  املنتمية  الأخرى 

د عن غريه 
ّ
يتفر اأن  اخلوارج  �سعر  يكاد  الناحية 

من حيث احلجم. 

     وا�ستاأن�سنا ل�سبط احلدود تفريقا بني املقّطعة 

 يف كتب الّنقد القدمية يف حّد 
ّ
والق�سيدة مبا اأُقر

الق�سيدة. فقد ورد يف العمدة يف الباب اخلام�ض 

اإذا بلغت  والع�رشين : يف القطع والّطوال قوله » 

الأبيات �سبعة فهي الق�سيدة. ومن الّنا�ض من ل 

ولو  وجاوزها  الع�رشة  بلغ  ما  اإّل  الق�سيدة  يعّد 

حول  ر�سيق  ابن  راأي  وعر�ض   .
)27(

واحد« ببيت 

خالفّية  مواقف  من  �سابها  ما  رغم  امل�ساألة 

القيام  على  م�ساعدته  جهة  من  مهّم  مدخل   
)28(

باإح�ساء ما قيل من �سعر على امتداد اأربع مراحل 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

98

 اجلاحظ: 

اأف�ضح الّنا�س 

اأ�ضهلهم 

لفظا



كما �سبطها حمّقق الّديوان. ومتّثل تلك املراحل 

اأمّية يف  الفرتات التي تعاقب عليها خلفاء بني 

اإجراء ذلك  عالقتهم باخلوارج. واإّن املق�سد من 

ل�سّتى  والكيفي  الكّمي  الّتطور  ر�سد   الإح�ساء 

يف  يا�سي 
ّ
ال�س ال�ّسعر  ذلك  عن  املنبثقة  املعاين 

خمتلف مراحله.

 �ضعر اخلوارج بني البيت والق�ضيدة 

فرتاته  طيلة  املنجز  ال�ّسعر  اإح�ساء  يوقف       

الأربع على النتائج الّتالية  ح�سب كّل فرتة: 

اأ -  اخلوارج اأّيام علي 

- جمموع ال�ّسعراء: 12 �ساعرا.

و لقد توّزعت الأبيات على النحو التايل من حيث 

العدد:

- 3 اأبيات يتيمة. 

- 4 اأبيات يف القطع ذات البيتني.

- 3 اأبيات يف القطع ذات ثالثة اأبيات.

- بيتان يف القطع ذات اأربعة اأبيات.

- بيت يف القطع ذات خم�سة اأبيات.

- الق�سائد: ق�سيدتان.

- الأراجيز 29 :  7 اأراجيز.

- العدد اجلملي للقطع والق�سائد:22.

ب -  اخلوارج اأّيام معاوية ويزيد

- جمموع ال�ّسعراء: 37 �ساعرا. 

النحو  على  الق�سيدة  دون  ما  الأبيات  وتتوّزع   

التايل: 

- 11 بيتا يتيما.

- 4 اأبيات يف القطع ذات البيتني.

- 10 اأبيات يف القطع ذات ثالثة اأبيات.

-  5 اأبيات يف القطع ذات اأربعة اأبيات.

- 4 اأبيات يف القطع ذات خم�سة اأبيات.

- بيتان يف القطع ذات �ستة اأبيات.

- الق�سائد: 8 ق�سائد.

- الأراجيز : اأرجوزتان.

- العدد اجلملي للقطع والق�سائد : 58.

ج- اخلوارج اأّيام عبد امللك بن مروان

 -  جمموعة ال�سعراء: 46  �ساعرا. 

- 30 بيتا يتيما.

- 21 بيتا يف القطع ذات البيتني.

-  22 بيتا يف القطع ذات الثالثة اأبيات.

- 20 بيتا يف القطع ذات اأربعة اأبيات.

- 7 اأبيات يف القطع ذات خم�سة اأبيات.

-  5 اأبيات يف القطع ذات �سّتة اأبيات.

- الق�سائد: 33 ق�سيدة.

- الأراجيز : 21 اأرجوزة.

- العدد اجلملي للقطع والق�سائد : 159.

د-  اخلوارج بعد عبد امللك بن مروان

 - جمموعة ال�ّسعراء :52 �ساعرا. 

- 12 بيتا يتيما.

- 13 بيتا يتيما.

- 16 بيتا يف القطع ذات ثالثة اأبيات.

- 4 اأبيات يف القطع ذات اأربعة اأبيات.

- 12 بيتايف القطع ذات خم�سة اأبيات.

-  6 اأبيات يف القطع ذات �ستة اأبيات.

- الق�سائد: 12 ق�سيدة.

- الأراجيز : 14 اأرجوزة.

- العدد اجلملي للقطع والق�سائد : 87.

والق�سائد  واملقطعات  الأبيات  توزيع  اإن       

الأبيات  هيمنة  �سّك  دون  تثبت  والأراجيز 

الّتفاريق على الق�سائد، اإذ بلغت ن�سبة القطع يف 

الفرتة الأوىل ما يربو على 53 % من املجموع 

الّثانية  الفرتة  يف  الّن�سبة  وبلغت  لل�ّسعر.  العام 

%70، يف حني ارتفعت يف الفرتة  ما يزيد عن 

 يف الفرتة 
ّ
الّثانية اإىل ما يزيد عن %76، لت�ستقر

الأخرية على الـ 70%.

     ويثبت الإح�ساء اأن ميل ال�ّسعراء اإىل الوجيز 

من ال�ّسعر �سكال حقيقة ل لب�ض فيها، فلقد تطّور 

�سواء  املتنّوعة  اأ�سكاله  يف  بال�ّسعر  الحتفاء 

بالبيت اأو البيتني اأو الأدنى من الق�سيدة ب�سورة 

لعدد  اإح�سائنا  عند  الّتطور  هذا  ونلم�ض  عامة. 
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بالعدد  مقارنة  حدة  عن  مرحلة  كّل  يف  القطع 

الفرتة  يف  القطع  بلغت  اإذ  ال�ّسعر،  من  اجلملي 

 48 وبلغت   ،22 جملة  من  قطعة   13 الأوىل 

قطعة من جمموع 58 قطعة يف الفرتة الّثانية، 

 105 الّثالثة ويبلغ  الفرتة  العدد يف  ليت�ساعف 

الفرتة  �ساأن  كان  وكذا   .59 جمموع  من  قطعة 

الأخرية اإذ بلغ 63 قطعة من جمموع 87.

و قد يعّلل ما وقفنا عنده من تّطور باأحد �سببني:

الأوىل  الفرتة  بني  اخلوارج  �سعراء  عدد  تزايد   *

وهو  العدد،  ت�ساعف  يالحظ  اإذ  والأخرية، 

الق�سائد  اأو  القطع  عدد  ارتفاع  اإىل  يوؤّدي  ما 

بال�رّشورة.

بحدث  مرتهن  بالقطع  ال�ّسعراء  اهتمام  اأّن   *

يف  قيلت  اأّنها  يبدو  الأبيات  فاأغلب  القول، 

هي  فتارة  ال�ّسعراء،  جّل   بني  مت�سابهة  حلظات 

القائمة،  لطة 
ّ
ال�س مالحقة  من  خوف  عن  تعبري 

وتارة اأخرى هي اإىل البوح اأقرب مبا يعتمل يف 

الّذات من م�ساعر �سواء عند الهرب اأو حلظة تنفيذ 

حكم املوت يف اأحد اخلوارج. 

اخلارجي  اأّن  اإليه  منيل  الذي  الّتعليل  ولعّل     

مل  واملوت  املطاردة  من  دائم  بخوف  امل�سكون 

ة ال�ّسعراء  يكن موؤّهال كغريه من ال�ّسعراء وخا�سّ

ين يف املكان-  �سواء يف القبيلة ب�سورة 
ّ
امل�ستقر

– لالعتناء  عة 
ّ
مو�س ب�سورة  الّدولة   اأو  م�سّغرة 

حمكمة  ق�سائد  يف  و�سياغته  �سعره  بتجويد 

مواتية  تكن  مل  فالعوامل  ومعنى.  لفظا  بك 
ّ
ال�س

يف  ال�ّسكل  من  الوجيز  يوؤثر  جنده  لذلك  للّنظم، 

  
)30(

�سعره ليقينه اأّن ما ي�سدر عنه �سواء يف البيت

اأو البيتني كفيل باإبانة مق�سده، واأّن مق�سده ل 

فالوجيز  طوال.  ق�سائد  يف  تف�سيله  اإىل  ُيحوج 

اكتفت  املقّطعة  لأّن  الّتبليغ،  على  اأقدر  ههنا 

الوجيز  فكان  قول.  وم�سمون  �سكال  بذاتها 

بح�سب  متلّون  القول  بظروف  وثيقة  �سلة  على 

لأّن  املعنى،  يف  موؤّثر  �ساحبه،  حال  مقت�سى 

هموم  اختزلت  �سرنى  كما  ال�ّسعرية  العبارة 

واملادّية،  والفكرّية  الّنف�سية  وهواج�سه  ال�ّساعر 

وباتت الكلمات عناوين تختزل حاجة �ساحبها 

بعيدا عن اإ�سباع العبارة واإطالة الكالم وما ذكر 

القت�ساد  باب  �سمن  مندرجا  الإيجاز  يجعل 

الّلغة من ناحية، متاأّثرا باملقام من ناحية  يف 

ثانية. فخطاب اخلارجي رغم طغيان املقّطعات 

واعية  غري  ذات  عن  �سادر  اأّنه  نعتقد  ل  عليه 

مفرت�سات  خطاب  »لكّل  لأّن  القول،  مب�سالك 

وهو    ،
)31(

اإليها«  ي�سّد  ومقدمات  عنها  ي�سدر 

بواقع  مظروف  القول  اإّن  بالقول  عنه  عرّبنا  ما 

خم�سو�ض �سمته الّتوّتر ب�سبب �سوء العالقة بني 

نف�سي  �سياق  يف  ويتنّزل  اأمّية،  وبني  اخلوارج  

�سياق مادي  دائم، ويف  وجداين مو�سوم بخوف 

 نتيجة احلروب بني 
ّ
 والفر

ّ
يختزل يف ثنائية الكر

الطرفني.

 �ضعر اخلوارج �ضعر اأراجيز

ظاهرا،  احتفاء  جز 
ّ
بالر اخلوارج  �سعر  احتفى 

  يف الّديوان بلغت 
)32(

وبنّي الإح�ساء اأّن الأراجيز

تربو  ح�سورها  ن�سبة  يجعل  مّما  اأرجوزة   44
271 مقطعة. ويقودنا  %18  من جمموع  عن 

جز باعتباره �سكال وجيزا اإىل م�ساألة الّتنا�سب 
ّ
الر

الّنقد  عليه  ا�سطلح  ما  اأو  واملعنى  الوزن  بني 

. فالّناظر 
)33(

القدمي مبحاكاة الأغرا�ض للمقا�سد

الوزن  اأّن  يالحظ  الّديوان  يف  الوارد  جز 
ّ
الر اإىل 

ينا�سب املعاين من جهة و�سوحها وجريانها يف 

هذا  واإّن  ال�ّسعراء،  جّل  لدى  تدور  تكاد  مقامات 

الّتعبري  جز على 
ّ
الر بقدرة  لزعمنا  تاأكيد  الّتكرار 

عن هواج�ض ال�ّسعراء بالوجيز من الّلفظ.

   وتتعّدد املعاين امل�سرتكة امل�ستوحاة من اإيقاع 

جز بني ال�ّسعراء، ومنها:
ّ
الر

اإىل  بالنتماء  الفخر  اخلارجي  ال�ّساعر  اإظهار 

ال�ّسعر،  الّثابتة يف هذا  ال�رّشاة، وهو من املعاين 

ا�سبي 
ّ
ون�ستدّل على ذلك  بقول عبداهلل بن وهب الر

يوم الّنهروان
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اِري ا�ِسِبي ال�سَّ
َّ
     اأََنا اْبُن َوْهٍب الر

ـاِر ُب يِف الَقْوِم ِلأَْخِذ الثَّ ِ اأَ�رشْ       

ـى َتُزوَل َدْوَلُة الأَ�ْسـَراِر     َحتَّ

)34(
ِجَع احَلقُّ اإِىَل الأَْخَيــاِر 

ْ
َوَير         

قادة  مالحقة  مرّده  دائم  خوف  عن  ك�سف  وقد 

هذا  يظهره  ما  نحو  للخوارج عموما على  اجلند 

اخلارجي من خوف من املهّلب يف قوله

    اأَُكـلَّ َيْوٍم َيْبــَعـُث امُلَهلَّـْب

     َخْيـاًل َعَلْيَهــا ِمْن َبِنيِه اأَْغـَلْب

�ِض ِمْنُه َمْهَرْب
ْ
      َلْيـ�َض َلَنـا يِف الأَر

)35(
َء اإِلَّ امَلْوُت َو اأًْل َفاْهَرُبـوا ْ

      َل �َسي

ثاء 
ّ
جز قد ي�ستوعب معاين اأخرى كالر

ّ
   بل اإّن الر

مدار  املعاين  من  وغريها  والوعيد  والهجاء 

البحث لحقا. ولقد اعتنى الّنقد احلديث هو اأي�سا 

اإىل  البحور  »اأقرب  يون�ض  علي  فاعتربه  جز 
ّ
بالر

. ونّتفق 
)36(

الّنرث لكرثة ما يتحّمل من تغيريات«

جز من لغة الّنرث 
ّ
مع راأي الّناقد من جهة قرب الر

ال�سعر  فيه. فاملتاأّمل يف معاين  نعة  ال�سّ لغياب 

باأحداث  ارتباطها  جز يالحظ  
ّ
الر على  املوزون 

كانت طارئة على اخلوارج، فتارة ين�سد ال�ّسعراء 

وتارة  ال�رّشاة،  لأحد   
)37(

رثاء جز 
ّ
الر على  اأبياتا 

هارب  وهو  الّدولة  على  �سخطه  يظهر  اأخرى 

القادة،  من  وغريهما  احلّجاج  اأو  املهّلب  من 

على  للحرب  ي�ستعّد  وهو  اأبياته  يرجتز  وطورا 

لت�سمل  املعاين  تتعّدد  بل  اأعداءه،  يعتربهم  من 

.  واإّن اأغلب ما 
)40(

والهجاء
)39(

 وال�ّسكوى
)38(

الفخر

قيل من اأراجيز يف ديوان اخلوارج تراوحت بني 

جز ذو �سبعة اأبيات 
ّ
بعة اأبيات. والر

ّ
البيتني وال�س

وارتبط  القنا  لعمرو  وحيدة   منا�سبة  يف  ُذكر 

.
)41(

بو�سف معركة بني الأزارقة واملهّلب

جز باعتباره �سكال وجيزا يف هذا 
ّ
   لقد كان الر

يا�سي اأمينا يف تقدمي �سورة 
ّ
الّلون من ال�ّسعر ال�س

اخلارجي  حياة  من  خفي  ملا  املعامل  وا�سحة 

وما ظهر منها يف مراحلها املختلفة، فهي حياة 

امتزج فيها الياأ�ض بالأمل، والنك�سار بالنتظار، 

والفّن بالعقيدة بوجه خا�ض. ولعّل ذلك ما يعّلل 

جز 
ّ
الر يف  الوجيزة  العبارة  اإىل  ال�ّسعراء  ميل 

ال بلفظ ذي طاقة اإيحائّية كبرية. 
ّ
تو�س

   ما ننتهي اإليه يف هذا امل�ستوى من العمل اأّن 

الّتاأكيد على �سمة الوجيز يف �سعر اخلوارج ملمح 

هيمنة  اأّن  اإىل  الإ�سارة  وتقت�سي  فيه.  مراء  ل 

املقطوعات مثري لق�سّية وحدة املو�سوع فيها، 

العبارة  تكثيف  الإيجاز  خ�سائ�ض  من  لأّنه 

املوؤّدية ملقا�سد ال�ّساعر وهي غاية ثابتة يف هذا 

ل�سخ�سّية  امتداد  لأّنه  الوجيز،  ال�ّسعر  من  الّلون 

�ساحبه اإن جازت العبارة، ويظهر خا�سة  فيما 

له �سلة باجلانب الّنف�سي، �سواء يف اإظهار الذات 

عاجزة اأو متاأملة اأو حمبطة.

 �ضعرّية الّلفظ يف �ضعر اخلوارج

   مّلا كان �سعر اخلوارج يف جوهره ا�ستجابة ملا 

ى عن القهر حينا  
ّ
يعتمل يف الّنف�ض من م�ساعر ثر

وعن ال�سطهاد حينا اآخر، ومّلا كان يف عمومه 

الباحث  لزاما على  قة، كان 
ّ
واأراجيز متفر قطعا 

الّنب�ض يف خبايا هذا ال�ّسعر اإجابة عن الإ�سكالّية 

اخلوارج  �سعر  ا�ستطاع  كيف   : الّتالية  املركزّية 

باعتباره �سكال وجيزا الّتعبري عن عامل ال�ّساعر؟ 

الّلغوية التي ا�ستعا�ض بها  اأي ما هي الو�سائط 

ال�ّسعراء عن الإطالة وكانت حمّققة للمقا�سد؟.

   تتعّدد الو�سائط وتتنّوع، وان�رشاف اخلارجي 

العناية بالكلمة  اقت�سى منه  الّطويل  ال�ّسكل  عن 

ال�ّسعرية  متتلك  حّتى  �سياقاتها  خمتلف  يف 

اختيار  اأّن  يف  �سّك  ول  ملقا�سده.  املحّققة 

 
ّ
نقر يجعلنا  القول  يف  الّنهج  هذا  اخلارجي 

م�سكونة   « ال�ّسعراء  خطاب  يف  الكلمات  باأّن 

كّل  فنه�ست  ياق، 
ّ
ال�س مع  متناغمة  بالّنوايا42، 

اأ�سحابها  بنوايا  ال�رّشيح  البوح  بوظيفة  كلمة 

طاملا اأّنها حتدد ذواتهم. 

   ولقد نّوع �سعراء اخلوارج الألفاظ يف ق�سائدهم، 

حّتى غدت مفاتيح حميلة على عاملهم الّداخلي 
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�سعرّية  الوجيز  اللفظ  واأُك�سب  معا،  واخلارجي 

كال�ّسكوى  متنّوعة  معاين  من  اأنتجه  فيما 

املعاين  من  وغريها  والوعيد  واخلوف  واحلنني 

ال�ّسعراء  اعتنى  الأ�سا�ض  هذا  وعلى  الأخرى. 

باللفظ  يف ق�سائدهم مبا اأّنه املثري املبا�رش ملا 

دورانا  الأكرث  الألفاظ  ومن  ذواتهم.  يف  يعتمل 

يف �سعر اخلوارج نذكر:

اأ - ال�ّسكوى:  

 تعّد ال�ّسكوى من الألفاظ املتواترة لدى ال�ّسعراء، 

اإذ كانت جمال ا�سرتاك ت�سدق على كّل اأفرادها. 

ولقد وردت الكلمة على هيئتني :

الأوىل من �رشوب  الهيئة  ي�ستكي اخلارجي يف 

�سكواه  الّثانية  الهيئة  يف  يخ�ّض  بينما  الّزمان. 

اإىل اهلل.

قول  فمنها  الأوىل،  الهيئة  عن  الأمثلة  تتعّدد  و 

من  تتكّون  قطعة  يف  املرادي  �سهم  بن  هني 
ّ
الر

�سّتة اأبيات اإذ  يقول ]الب�سيط[  

ْنَيا ُمَراَوَغِتي َيا َنْف�ُض َقْد َطاَل يِف الدُّ

ا ْهِر َتْنِغي�سَ       َل َتاأَْمِنـي ِل�رُشُوِف الدَّ

ـي َلَبــاِئٌع  َما َيْفَنى ِلَباِقَيــــــٍة  اإِنِّ

)43(
ا ِبي�سَ

ْ
         اإِْن مَلْ َيُعْقِني َرَجاُء الَعْي�ِض َتر

مل[
ّ
وقول حبيب بن خدرة الهاليل  ]الر

ْبَنا الَعْي�َض َعْي�ًسا َناِعًما     َقْد اأَ�سَ

)44(
ْبَنا الَعْي�َض َعْي�ًسا َرَنَقا  َواأَ�سَ      

من  اخلذلن  و�رشوب  الّزمان  �سكوى  تعّد     

تعترب  بل  اخلوارج  �سعر  يف  الأ�سيلة  املعاين 

لزما من لوازم العقيدة اخلارجية يف �رشاعها  

الّدائم مع الّزمان، واإّن �سبيل اخلارجي لالنت�سار 

عليه هو طلب املوت. وقد راأى اإح�سا�ض عّبا�ض اأّن 

اأو لقاء الإخوان  اإّل دخول اجلّنة  »املوت مل يعد 

والأحباب والأتقياء الذين تقّدموا على الّطريق« 

. واإذا ما كانت �سكوى الّزمان تفهم من �سياق 
)45(

الّثانية  الهيئة  يف  ال�ّسكوى  فاإّن  تلميحا،  القول 

وردت على الّت�رشيح. ول يخفى ههنا اأّن اعتماد 

عديدة  اإ�سرتاجتّية  �سمن  داخل  املبا�رش  امل�سلك 

الذي  بالّظرف  مو�سول  هو  »ما  منها  ِعَللها، 

عالقة  ماله  ومنها  الإي�سال،  فعل  فيه  ينعقد 

املحتوى  كان  ما  واإذا   .
)46(

املحتوى«  بطبيعة 

ال�ّسكوى كما ذكرنا، فاإّن املق�سود  معقودا على 

بالّظرف الّدواعي املبا�رشة التي حدت بال�ّساعر 

الباحث  وباإمكان  الوجيز.  القول  اإىل  اخلارجي 

مالحظة  دوران  املقّطعات ال�ّساكية على داعيني 

اثنني: 

اأمام  بل 
ّ
ال�س بان�سداد  الأّول  الّداعي  يتعّلق   

بديال،  اهلل  اإىل  ال�ّسكوى  غري  يجد  فال  اخلارجي، 

يف  الّطائي  الأخن�ض  بن  العيزار  قول  ذلك  من 

بيتني   ]الّطويل[

نَّ ُكلَّ َقِبيَلةٍ 
ِ اأَ�ْسُكو اأَ اإِىَل اهللَّ

)47(
ا�ِض َقْد اأَْفَنى احِلَماُم ِخَياَرَها  ِمَن النَّ  

الي�سكري يف بيتني  ومثله قول عبيدة بن هالل 

كذلك  ]الّطويل[

ا�ِض اأَ�ْسَتِكي     ِ اأَ�ْسُكو َل اإِىَل النَّ اإِىَل اهللَّ

)48(
اُة ُحُلوُل  َ ِبُقوِم�َض اإِْذ ِفيَها ال�رشُّ  

ولقد كان مدار الّداعي الّثاين على ما هو نف�سي، 

اإذ ي�سعى اخلارجي اإىل حتقيق �رشب من الّتوازن 

الّنف�سي املفقود من خالل نقل همومه اإىل اخلالق 

الأر�سي  العامل  دام  ما  الّذات  تعزية  باب  من 

يفي�ض باألوان من تلك الآلم، ون�ستدّل على ذلك 

بقول اأحد اخلوارج يف بيت وحيد ]الّطويل[

َجا
َّ
َبًة اأَْن ُتَفر

ْ
  اإِىَل اهلِل اأَ�ْسُكو ُكر

)49(
َرَجا ا َو َخْياًل َل  اأََرى ِفيِه خَمْ      َوَهمًّ

املعنى  جعل  من  املبا�رش  الّتعبري  مّكن  لقد     

من  مو�سعه  يف  فالّلفظ  ال�ّسعراء.  بني   م�سرتكا 

قة حّقق ا�ستجابة نوعّية ملا يعتمل 
ّ
القطع املتفر

يف الّنف�ض من م�ساعر عديدة. 

اأرهقتها  ذات  املت�سّدعة  اخلارجي  ذات  اإّن     

وجعا  ف�سكت  العباد،  وويالت  الّزمان  �رشوف 

مراوحة بني الّتلميح والّت�رشيح، وظّلت ال�ّسكوى 

املعاين،  حولها  دارت  التي  املحورّية  الّلفظة 

يف  واإّن  ال�سعراء.  مقا�سد  تلك  بدللتها  وحّققت 
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تاأّذي فئة اخلوارج ال�ّساكية ما دفعها يف اأحيان 

اأقرب،  ال�ّسذوذ  اإىل  هي  اأمنيات  طلب  اإىل  عديدة 

املوت  اأمنية  الإطالق  على  غرابة  اأ�سدها  لعّل 

ا من اأ�س�ض العقيدة. اأو مل يقل كعب 
ّ
باعتباره اأ�س

بن عمرية ]الّطويل[

ٍد َهنَّ َبًة مِبُ ْ َو َيا َربِّ َهْب يِل �رشَ

)50(

يَبَة َيْهرُبُ ِ ُح�َساٍم اإَِذا َلَقى ال�رشَّ  

بل عليه و�سجره من حياة الب�رش، 
ّ
بعد التبا�ض ال�س

فتمّنى الّلحاق مبن قتلوا يف معركة الّنهروان.

 ب- الّتذّكر 

     يو�سل لفظ الّتذّكر بحقل دليل جماله الوجدان. 

ابق و�سائج متينة. وما يرّبر 
ّ
وتربطه بالّلفظ ال�س

ح�سوره اإح�سا�ض ال�ّسعراء بالنقطاع عّما ي�ّسدهم 

العبارة، وتوقهم  اإن جازت  اإىل احلياة الأر�سّية 

اإىل مالقاة اإخوانهم يف الّدار الأخرى، لذلك تكرث 

اللفظ.  الّدللت املزدوجة لهذا  ال�ّسعراء  يف �سعر 

وهو  اأّول،  حلني 
ّ
الر ال�رّشاة  بتذّكر  مو�سول  فهو 

قادح للحنني ثانيا متّنيا املوت لّلحاق بهم.

يف  ُمدرجا  جاء  الّلفظ  توظيف  اأّن  يالحظ  ما  و 

عمومه داخل البيت الوحيد با�ستثناء اإ�سارة ذات 

يف  ّبي  ال�سّ الأ�سّم  قول  يف  وردت  اأبيات  اأربعة 

ياق ]الّطويل[   
ّ
هذا ال�س

اِدِقنَي ِبُقوِم�َض اَة ال�سَّ َ ُت  ال�رشُّ
ْ
َذَكر

)51(
ا َيِهيُج �ُسوؤُوين     َوِذْكِري َلُهْم مِمَّ

و مثله قول زياد الأع�سم ]الّطويل[

ْت ِلِذْكِرِهْم       ُت اإِْخَوايِن َفَفـا�سَ ْ
ر َتَذكَّ

    ُدُموِعي َو َطاَر الَقْلُب ِمْن ِذْكِرِهْم َوْجَدا

َوَكـْم ِمْن َخِليـٍل َقْد ُرِزْئُت اإِخَاَءُه          

َدا
ْ
ـــــــاًبا َغَطـــــــــــاِرَفًة ُمر ُكُهـوًل َو �ُسبَّ  

ْحـَبٍة  َفـَقْدُتُهُم ِمْن َبْعـِد اإِْلٍف َو �سُ

)52(
ـا َفـاَرُقوِنـي َلُهْم َفْقـَدا       َفاأَْحـَدْثُت مَلَّ

ب�سعرّيته  املقّطعات  الّتذّكر يف  لفظ  لقد حّقق     

الأبيات فيما  وب�سكله الوجيز متام املعنى، لأّن 

يدرك  فمتقّبلها  مو�سوعها،  وحدة  اأّكدت  يبدو 

القول  اإطالة  اإىل  احلاجة  دون  ال�ّسعراء  مقا�سد 

مبثريات  الّلفظ  اخلوارج  �سعراء  ربط  ولقد  فيها. 

الأ�سخا�ض  وهم  تارة،  )قوم�ض(  املكان  فهو 

الّدال  املعجم  تكّثف  لذلك  اأخرى،  تارة  ال�رّشاة 

مما  والَفْقد.،  وال�ّسجون  واحلنني  الوجدان  على 

�سبغ مقّطعاتهم باإح�سا�ض هو اإىل الغربة اأقرب 

جتاوزت اجلانب اّلنف�سي اإىل غربة مكانّية �ساق 

فتنا�سلت  رحابته.  على  باخلوارج  املكان  فيها 

املعاين املو�سولة بالإح�سا�ض بالغربة وتراوحت 

بني الياأ�ض والّثورة.

ج- اخلوف

   هو اأكرث املعاين اجلزئية ترّددا يف �سعر اخلوارج 

مدى  الكرثة  وُتظهر  الأراجيز.  اأو  املقّطعات  يف 

الأموّية،  لطة 
ّ
وال�س اخلوف  لفظ  بني  الّتالزم 

املعار�سة  حركات  �سمن  اخلوارج  فت�سنيف 

اجلند.  وقادة  الولة  تتّبع  حمّل  جعلهم  للّدولة 

يف  الع�سكرّية  املطاردة  حّد  و�سل  الأمر  اإّن  بل 

فتعدّدت  لطة. 
ّ
ال�س يد  فيها  تطولهم  التي  الأمكنة 

الألفاظ الّدائرة على معجم اخلوف ومنها اجلزع 

.
)54(

  والإح�سا�ض بالّظلم
)53(

   والذي ل مراء فيه اأّن لفظ اخلوف يكاد يخرتق 

منجز اخلوارج ال�ّسعري تقريبا، وغدا من الألفاظ 

غدت  اخلارجي  حياة  اأّن  ذلك  وعّلة  املحورية، 

منذ اإعالنه الّثورة على الّدولة م�سكونة بقلق دائم 

لطة الأموّية الق�ساء على تلك احلركة. 
ّ
ل�سعي ال�س

ت�ساهي  اخلوف  اإىل  الوجيزة  الإ�سارات  فكانت 

اإح�سا�ض اخلارجي باخلوف ذاته. ونفهم ذلك من 

الأراجيز والأبيات اأي�سا. ومن الأمثلة ما ورد يف 

جز قول عبيدة بن هالل الي�سكري 
ّ
الر

َحتَّى َمَتى َيْقُتُلَنا امُلِغرَيْه

وُمْدِرٌك ِفيُكْم َلُه َغِفرَيْه   

)55(
َغُرُكْم َوْحَدُكْم َكِبرَيْه    اأَ�سْ

 ونتمّثل على ما ورد يف الأبيات بقول عمران بن 

حّطان ]الب�سيط[   

َحتَّى اإَِذا ِخْفُتُه َفاَرْقُت َمْنِزَلُه 

)56(
ِمْن َبْعِد َما ِقيَل ِعْمَراُن ْبِن حّطَاِن  
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 وكذلك قول ال�ّساعر نف�سه يف تنّقله خائفا بني 

القبائل[ الوافر]   

َنَزْلَنـا يِف َبِني �َسْعٍد ْبِن َزْيٍد  

َويِف َعكٍّ َوَعاِمِر َعْوَبَثاِن  

ٍم َو يِف اأَُدِد ْبِن َعْمرٍو     َويِف خَلْ

)57(
 َبِني الُغَداِن 

ِّ
    َويِف َبْكٍر َو َحي

املت�سّمنة  والأبيات  الأراجيز  ا�ستنطاق  اإّن     

للفظ اخلوف يك�سف دورانها على ثنائّية املكان 

والعباد معا ممّثلني يف رجالت الّدولة الأموّية، 

املكان  �سيق  وليد  كان  نف�سّيا   اخلارجي  فقلق 

املحا�رش له يف حرّيته ب�سبب مطاردته من قبل 

ُعرف  ملن  ذكرا  ال�ّسعراء  اأتى  ولقد  اجلند.  قادة 

عن  احلديث  فاأفا�سوا  مالحقتهم  يف  بت�سّدده 

ومن  املكان  وغّذى  وامُلغرية.  واملهّلب  احلّجاج 

اإح�سا�ض اخلوارج بالنف�سال عن املجتمع،  فيه 

فتنامى ال�ّسعور بغربة وجودّية  مادام اخلارجي 

اأو مل يقل مالك املزموم  بات مهّددا يف حياته. 

ت 
ّ
نتفة وجيزة يف �سكلها بليغة يف حمتواها عر

واقعه الّنف�سي وهو ُمتوار عن احلّجاج   ]الّطويل[      

َبا    اأَمَلْ َياأِْن يِل َيا َقْلُب اأَْن اأَْتُرَك ال�سِّ

ْف�َض اللَُّجوَج َعن الَهَوى َواأَْن اأَْزُجَر النَّ  

ْبـُتُه ْنُب الِذي َقْد اأَ�سَ    َوَلْو ُق�ِسَم الذَّ

)58(
َدى 

َّ
ـا�ُض ُكلُُّهُم الر        َعَلى النَّا�ِض َخاَف النَّ

اخلوارج  على  �سغوطها  الّدولة  ت�سّدد  فحني 

الّتنكيل  من  اخلوف  م�ساعر  تتنامى  مطاردة 

األفاظه  والقتل، لذلك كان انت�سار اخلوف وترّدد 

  
ّ
يف ال�ّسعر وليد �سيا�سة الّدولة، وهذا التالزم جلي

يف املنجز ال�ّسعري، فكانت العبارة رغم ما تّت�سم 

يف  يعتمل  ما  اإبانة  يف  �رشيحة  اإيجاز  من  به 

الّذات من م�ساعر قلق وخوف فكاأّن الوجيز كان 

اآنية حلدث اخلوف وك�سفا عّما يعتمل  ا�ستجابة 

اآثار  الّتنّقل بني  يف الذات من م�ساعر واأثرا من 

لطة.
ّ
الأماكن تخّفيا عن ال�س

د- الوعيد

�سعر  يف  الّت�رشيح  على  الوعيد  لفظة  ترد  مل     

من  الوجيز  يف  النظر  اإنعام  اأّن  غري  اخلوارج، 

معنى  مبركزّية  يوحي  والأراجيز  املقّطعات 

نتيجة  كان  الوعيد  فكاأن  �سعرهم.  يف  الوعيد 

حتمّية للمواجهات امل�سّلحة بني اخلوارج والّدولة 

اإىل  الّنف�ض  نذر  لأّن  عديدة.  وقائع  يف  الأموّية 

اأ�س�ض عقيدة  يعّد من  بالآخرة  الّدنيا  بيع  اأو  اهلل 

الوعيد  على  الّدال  املعجم  يكاد  لذلك  اخلارجي، 

بني  واحلروب  القتال  على  بالإحالة  يخت�ّض 

دللة  الدال  القتل   لفظ  يوّظف  فتارة  الّطرفني. 

�رشيحة كما يف رجز �رشيح بن اأوفى العب�سي 

اأَْقُتُلُهْم َو َل اأََرى َعِليَّـا

)59(
َيا  ُتُه اخُلطِّ

ْ
َوَلْو َبَدا اأَْوَجر  

وتارة اأخرى يذكر ما ي�سري اإىل احلرب بتوظيف 

يف يف رجز ال�ّساعر نف�سه
ّ
اأدواتها كال�س

ُبُهْم َو َلْو اأََرى اأََبا َح�َسْن ِ      اأَ�رشْ

)60(
ـى َيْطَمِئْن  ْيِف َحتَّ ْبُتُه ِبال�سَّ َ      �رشَ

وطورا بالوعيد حربا �سديدة يف قول حارثة بن 

�سخر القيني ]الّطويل[      

     

ٍب �َسِديَدًة  
ْ
ًبا َيا اْبَن َحر

ْ
           �َسَتْلَقُح َحر

 
)61(

وُتْنِتُجَها ُيْتًنا ِب�ُسْمٍر َذَواِبِل  

كانت  الوعيد  ملعنى  الوجيزة   الإ�سارات  اإّن     

والّدولة  اخلوارج  بني  لل�رّشاع  حتمّية  نتيجة 

اإ�سرتاجتّية  الأموّية، ويدخل �سياق احلرب �سمن 

�سعر  عّبا�ض  اإح�سان  عّد  لذلك  العدّو،  ترهيب 

الّتالزم  �سّدة  اأظهر   
)62(

جاحما  ثورّيا  اخلوارج 

الوعيد  فكان  العملّية،  واحلياة  املذهب  بني 

الّثانية املكّونة ل�سخ�سّية اخلارجي. واإذا  مة 
ّ
ال�س

خائفا  الأوىل  �سورته  يف  اخلارجي   كان  ما 

الهيئة يكون  تلك  لي�ض على  فاإّنه  �ساكيا جِزعا، 

عن  م�ستميت  حمارب  فهو  الّثانية،  �سورته  يف 

اأجل العقيدة، واإّن ما  املذهب، م�سّح بنف�سه من 

اأي القائل باأّن �سعر 
ّ
الر متّثلنا به من �سعر يدعم 

وحدة  هي:  ثالث  وحدات  يف  ي�سرتك  اخلوارج 

الّتّيارات  ووحدة  اخل�سائ�ض  ووحدة  الغايات 
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�سورة  الوحدات  هذه  �سّكلت  ولقد   .
)63(

الّنف�سّية 

كّل  تتلّب�ض يف  اأّن  ت�سّح  اأوفى  لنموذج خارجي 

وت�سابههم  جهة  من  لديهم  لتكرارها  خارجي 

هاج�سا وفكرا من جهة ثانية.

بوظيفة  نه�ست  الوجيزة  ال�ّسعرّية  فالعبارة     

ك�سف عامل اخلارجي الّنف�سي واملادي، فال ترثيب 

ل الّلفظ نف�سه والعبارة 
ّ
على ال�ّسعراء اإذن من تو�س

وحدة  مادامت  والأراجيز  الأبيات  يف  نف�سها 

بع�ض،  اإىل  بع�سهم  ي�سّد  الذي  ابط 
ّ
الر الغايات 

ت�ستوقفنا  �ساعر من اخلوارج  �سعر  تقّبل  فلحظة 

ر يجعل احلدث كاأّنه 
ّ
�سور ماألوفة ومعنى متكر

اأنف�سهم وهو ما عرّبنا  ذاته  يدور بني اخلوارج 

من  الوجيز  يف  موؤّثر  املقام  باأّن  بالقول  عنه 

اخلارجي  كان  فلّما  اخلوارج.  �سعر  الأ�سكال يف 

يكن يف  العقيدة، مل  عن  دفاعا  دائم  يف �رشاع 

�سورة ت�سمح له بتجويد العبارة واإحكام �سبكها، 

اأو  الألفاظ  �سعرّية بع�ض  كّنا قد نظرنا يف  واإن 

اأخرى  األفاظ  تواتر  ينقي  ل  ذلك  فاإّن  العبارات، 

اأو   
)64(

العدّو قبيل  من  الأ�سكال  من  الوجيز  يف 

 وغريهما من الألفاظ املفاتيح.
)65(

الهجر

 �ضعر اخلوارج وتعّدد املعنى 

     مّلا كان �سعر اخلوارج �سكال وجيزا فيما تبّيّنا 

جا من القراءة الب�رشّية غو�سا يف 
ّ
من مالمح تدر

متواتر  بحرا  جز 
ّ
بالر يتعّلق  فيما  العميقة  البنى 

ة 
ّ
املوؤ�س�س الألفاظ  �سعرّية  اكتناه  اإىل  ال�ستعمال 

من  به  �ُسحنت  ملا  نظرا  اخلوارج  ال�ّسعراء  لكون 

طاقات تعبريّية جعلت املعنى متكّثفا �ساربني 

الوجيز عن  ال�ّسكل  بذلك �سفحا عن مقولة عجز 

تاأدية مقا�سد �ساحبها، فاإذا البيت اأو املقطوعة 

احلال  تلك  ت�ستغرق يف غري  قد  يختزلن معاين 

دفعت  اخلارجي  حياة  فتوّتر  طوال،  ق�سائد 

فيها  ي�ستجيب  القول  يف  م�سالك  ارتياد  اإىل  به 

املقال ملقامه ولقد انتهينا اإىل اإثبات اأّن املقام 

متكن  اإذ  اخلوارج  لدى  ال�ّسعري  للخطاب  م�سّكل 

درا�سة ما قيل من �سعر وجيز الوقوف عند احلياة 

مالب�ساتها.  بكّل  ال�ّسعراء  لهوؤلء  الجتماعّية 

الأّول  بالق�سم  يتعّلق  فيما  كذلك  ذلك  كان  ومّلا 

لدى  ال�ّسعري  املنجز  ا�ستنطاق  فاإّن  البحث،  من 

اخلوارج ل�ستبيان املقا�سد الكربى لديهم ينتهي 

ْفهم مو�سوعه  بنا اإىل اإقرار اأّن اخلطاب ههنا  مُيَ

 لأّن املوا�سيع خ�سعت خلطط 
)66(

بعبارة باختني

املعاين  ولي�ست  باليدولوجيا،  امل�سبعة  ال�ّسعراء 

املتعددة اإّل اإفرازا من اإفرازات تلك اليدولوجيا.

     ولقد بدا اأّن املعنى يف �سعر اخلوارج معنيان: 

القريب  املعنى  �سفة  الأّول  املعنى  على  نطلق 

اأهّم  ونف�سل  الّذات.  فلك  يف  يدور  كان  ما  وهو 

معانيها ح�سب حالة ال�ّساعر اإىل الثالوث التايل: 

- الّذات املنت�سية، وندر�سها يف �سياق الفخر.

ثاء.
ّ
- الّذات املتفّجعة، وندر�سها يف �سياق الر

- الّذات املحبطة، وندر�سها يف �سياق الهجاء.

املعنى  �سفة  الّثاين  املعنى  على  نطلق  بينما 

البعيد، ونق�سد به موقف الّذات من بع�ض عيوب 

املجتمع، وهي تدور على حمورين اثنني هما :

يا�سّية.
ّ
- نقد العيوب ال�س

- نقد العيوب الجتماعّية.

-1 املعنى القريب

اأ - الّذات املنت�سية

     مل يكن اإح�سا�ض ال�ّساعر اخلارجي على الّدوام 

واإمّنا  والقلق،  النك�سار  م�ساعر  تعلوه  مرهفا 

امل�رّشة  حلظات  الوجيزة  الأ�سكال  يف  حت�رش 

وقد  الفخر،  �سياق  يف  ة  خا�سّ ويظهر  والنت�ساء 

بدا الفخر مرتّددا بني ما هو ذاتي واآخر جماعي. 

 ل غري لأّن الفخر 
ّ
واإّن الّتق�سيم الذي جنريه �سكلي

يف الهيئتني يتنازعه معنيان اثنان: هما الفخر 

اجلماعة،  اأو  الفرد  لدى  �سواء  احلربّية  باملقدرة 

والإ�رشار  ومناجزته  املوت  بتحّدي  والفخر 

على طلبه لي�ض عن خوف، واإمّنا فوزا بال�ّسهادة 

واحلياة اخلالدة.

يرجتز عبيدة بن هالل الي�سكري مفتخرا باملقدرة 
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احلربّية واإظهار القّوة يف حتّدي الأعداء قائال

اِة َنــاَرَهــا َ ْذٍك ِلل�رشُّ اإيِنِّ مَلُ

ْن اأََتاَها َداَرَهــا َو َمـاِنـٌع مِمَّ

ْعِن َعْنَها َعاَرَهـا َو َغـا�ِسٌل ِبالطَّ

)67(
 ِبالَقَنــا َقَراَرَهــا

ّ
ـى اأُِقَر َحتَّ

الفخر  يف  احلربي  احلما�سي  الّنف�ض  يح�رش  و 

ّبي]الّطويل[       اجلماعي يف قول الأ�سّم ال�سّ

رًة
َ
ـوَن ِلْلَمْوِت َغْمـ ا�سُ وَّ ـا خَلَ َو اإِنَّ

اٍق َماَلِطُمـْه
َ
اٍر ِرقـ         َعَلى ُكلِّ َموَّ

ـا َلـرُتِْدي ِبالأَُكفِّ ِرَمـاُحَنـا  َو اإِنَّ

ٍد َمَكاِرُمْه        َو ُيْبَنى ِبَها ِمْن ُكلِّ جَمْ

َماِح َجَرْت َلَنـا  
ِّ
اإَِذا ُذِعَرْت َذاُت الر

)68(
رْيِ الَكِثيـِر َغَنـاِئُمْه  اأََياِمُن ِبالطَّ

الّذاتي  فخره  يف  اخلارجي  تغّنى  ما  وكثريا 

 جارف للعقيدة ونذر للّنف�ض دفاعا 
ّ
باإظهار حب

عنها. وير�سم لنف�سه �سورة لزاهد يف الّدين هّمه 

اإّل عن  �سبيله، فال يتحّدث  الأ�سا�سي اجلهاد يف 

اآللته  فيذكر  غايته،  لتحقيق  دنياه  من  حاجته 

لنداء  تلبية  وفر�ض  وقناة  �سيف  من  احلربّية 

غبات امل�سرتكة 
ّ
غبة من الر

ّ
الع�سبة. وتعّد هذه الر

بني ال�ّسعراء، وعلى هذا الأ�سا�ض، فاإّن قول عمرو 

القنا بن عمرية ]الّطويل[      

يَنٌة  ْنَيا ِدَل�ٌض َح�سِ   َفَح�ْسِبي ِمَن الدُّ

يُب اُر الِعَناِن جَنِ َو اأَْجَرُد َخوَّ   

اأَُجاِهُد اأَْعَداِئي اإَِذا َما َتَتاَبُعــوا

)69(
َو اأُْدَعى ِبا�ْسِمي ِلْلُهَدى َفاأُِجيُب  

�سبيه بقول عطية بن �سمرة الّليثي لفظا ومعنى 

]الّطويل[     
يَنٌة  ْنَيا ِدَل�ٌض َح�سِ َو َح�ْسِبي ِمَن الدُّ

ْدُر َقَناِة        َو ِمْغَفُرَها َيْوًما َو �سَ

�ٌض اِة ُمَقلِـّ َ ُبـوُك ال�رشَّ َو اأَْجَرُد حَمْ

 
)70(

       �َسِديٌد اأََعاِليِه َو َع�ْسـُر �ُسـَراِة

ملعاين  اخلارجي  ترديد  خا�سّية  من  اإّن       

اإماتة  اإىل  �سعيه  �سعره  يف  للعقيدة  احلما�سة 

اكن وجدانه من قادة الّدولة وخا�سة 
ّ
اخلوف ال�س

 .
)71(

املهّلب« »بعقدة  عبا�ض  اإح�سان  ي�سمّيه  ما 

تركت  املتعّددة  والإخفاقات  رة 
ّ
املتكر فالهزائم 

حموها  يع�رش  قد  ال�ّسعراء  وعي  ل  يف  روا�سب 

بيل الوحيدة لالن�رشاف 
ّ
ب�سهولة، لذلك كانت ال�س

يكون   
ّ
نف�سي بديل  خلق  الإح�سا�ض  ذلك  عن 

عندها  تلتقي  التي  الغايات  غاية  ا�ستح�ساره 

ة يف طلب ال�ّسهادة  اأحالم ال�رّشاة واملتمّثلة خا�سّ

اأنف�سهم بطلب  اأو ما ينعتونها هم  يف �سبيل اهلل 

باخلوف  ال�ّسعور  الإجراء  بهذا  فيتال�سى  املوت. 

لدى اخلارجي مادام املوت ميّثل الّدين احلقيقي 

لديهم، لذلك نفهم حر�سهم ال�سديد على الحتفاء  

اأو  للحرب  ا�ستعدادا  �سواء  ت�سويرا  باأنف�سهم 

اأثناءها، فيطول احلديث عن ال�رّشاة  كقول حبيب 

بن خدرة 

       ]الكامل[          

َو ُهْم الأُ�ُسـوُد َلـَدى الَعِريِن َب�َسـاَلًة

ُهْم اأَْحَباُر وِمَن اخُل�ُسوِع َكاأَنَّ   

وا اجُلُفوَن اإِىَل الَوَغى    وَن َقْد َك�رَشُ �سُ مَيْ

اُر
َ
ُمْبَت�ِسِمنَي َو ِفيُهُم ا�ْسِتْب�سـ   

َهــا َيِرُدوَن َحْوَمـاتِ احِلَمـاِم َو اإنَّ

 
)72(

َغـاُر َتاهلِل ِعْنَد ُنُفو�ِسِهْم َل�سِ  

ب - الّذات املتفّجعة

ثاء يعدل الفخر كّما. ويالحظ الباحث 
ّ
     يكاد الر

اأّيام  الأوىل  الفرتة  يف  مت�سائال  بدا  ثاء 
ّ
الر اأّن 

الاّلحقة.  الفرتات  يف  يتكاثر  انفّك  ما  ثّم   ،
ّ
علي

ولعّل الأمر يعّلل بكون احلركة كانت يف بدايتها 

ثورّية،  اأكرث  اأ�سحت  ثم  املهادنة،  اإىل  مّيالة 

وترجمت ذلك يف حروبها مع الّدولة الأموّية وما 

�ساحب ذلك من كرثة قتالها.

بدوران   ثاء 
ّ
بالر ال�ّسعراء  اعتناء  يعلل  وقد       

معانيه على ال�رّشاة ورموزهم.

رثاء  على  مراثيهم   يف  اخلوارج  درج  لقد  و 

الأفراد تارة ورثاء املجوعة تارة اأخرى. فكانت 

املدح  اإىل  اأقرب  املرثّيات  يف  اجلامعة  املعاين 

ثاء  تعدادا ملناقب املوتى يف احلروب.
ّ
مادام الر
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�ضعر اخلوارج 

ي�ضرتك 

يف وحدات 

ثالث هي: 

وحدة الغايات 

ووحدة 

اخل�ضائ�س 

ووحدة 

الّتّيارات 

الّنف�ضّية



موز الذين تواتر ذكرهم يف �سعر 
ّ
و من ال�رّشاة الر

اخلوارج اأبو بالل مردا�ض بن اأدّية، اإذ رثته امراأة 

من بني �سليط قائلة  ]الّطويل[       

َحاَبُه الأُىل َد�ًسا َو اأَ�سْ
ْ
�َسَقى اهلُل ِمر

   
)73(

َماِجِر ْوا َمَعُه َغْيًثا َكِثرَي الزَّ     �رَشَ

رثاء  الي�سكري يف  بن هالل  قول عبيدة  مثله  و 

ح�سن بن مالك   ]الّطويل[        

ْبَت �َسَعاَدًة  نْيِ َلَقْد اأَ�سَ  ُقْل ِلْلُح�سَ

 
)74(

ِعيِب     َو َما ُكْنَت ِفيَما ُرْمَتُه مِبَ

وتتعّدد مراثي املجموعة من ذلك قول فروة بن 

نوفل الأ�سجعي يف رثاء قومه ]الّطويل[       

ْبِل َو الَقَنا ُبوا الأَْج�َساَد ِللنَّ ُهْم َن�سَ

)75(
   َفَلْم َيْبَق ِمْنَها الَيْوَم اإِلَّ َرِميُمَها 

�سيبان    بني  من  اخلوارج  من  امراأة  قول  و 

]الب�سيط[        
ُلوا  حَتَ ْ

َظَعَن الأَْبَراُر َفار

ُهْم ِمْن َمْع�رَشٍ َظَعُنوا    َخرْيُ

ْوا ُنُحـوَبُهُم َمْع�رَشٌ َق�سَ

ُمـوا َح�َسُن    ُكلُّ َمـا َقْد َقدَّ

ُيوِف َفَلْم وا ِعْنَد ال�سُّ رَبُ �سَ

)76(
   َيْنُكُلـوا َعْنَها َو َل َجُبُنوا

و لقد اّتخذ اخلوارج من رموزهم القتلى منا�سبة 

لوازم  من  لزما  املطلب  هذا  فغدا  املوت،  لطلب 

بن  حاك  ال�سّ كقول  تختم  به  التي  املراثي  عديد 

قي�ض ال�ّسيباين يف رثاء �سعيد بن بهدل ]الّطويل[      

ا َوَح�ْسَوُه  اُء َقرْبً �َسَقى اهلُل َيا َخْو�سَ

ِل ـاُروَن مَلْ َيَتـَرحَّ      اإَِذا َرَحـَل ال�سَّ

َواِح َهْل اأَْنَت ُمْلِحِقي
ْ
َفَيا ُمْلِحَق الأَر

)77(
ى ِفيُهْم �َسِعيُد ْبُن َبْهَدل ْوَتى َم�سَ      مِبَ

بن  عمران  مرثّية  يف  نف�سه  الّطلب  على  ونقف 

حّطان لأبي بالل مردا�ض ]الب�سيط[       

َدا�ٍض َو َم�رْشَِعه
ْ
ر ي مِلِ َيا َعنْيُ َبكِّ

)78(
َدا�ِض 

ْ
ر ْقِني مِبِ َدا�ٍض اأَحْلِ

ْ
ِ    َيا َربَّ ِمر

اأو مل ننعت  �سابقا رغبات اخلوارج بال�ّسذوذ؟. واأّي 

�سذوذ اأقرب اإىل متّني الإن�سان املوت يف احلياة؟.

املاألوفة  غبات 
ّ
الر ت�سبح من  غبة 

ّ
الر اإّن هذه     

اإذا ما نّزلت يف �سميم العقيدة اخلارجّية القائمة 

اأو بيع الّدنيا بالآخرة.  على نذر الّنف�ض اإىل اهلل، 

موتاهم  ذكرى  اّتخاذهم  من  اإذن  مراء  فال 

تاأجيج  خالل   من  باهلل  �سلتهم  متنّت  منا�سبة 

َف�ض الّديني دواخلهم، في�سبح متّني املوت من  النَّ

الأمور املرغوبة املطلوبة لديهم.

املذكورة  الأمثلة  يف  املتفّجعة   الّذات  اإّن       

حتتفي بذاتها، فحّولت م�ساعر احلزن على ال�رّشاة 

ما  اأقرب  الحتفالّية  اإىل  هي  حلظة  اإىل  املوتى 

دام ال�رّشاة ارت�سوا طلب املوت فوزا باجلنان يف 

 يف اإرادتهم تلك.
ّ
اإطار ملوؤه الإ�رشار على امل�سي

ج- الّذات املحبطة 

الأغرا�ض ح�سورا يف �سعر  اأقّل  الهجاء       يعّد 

ذلك  يعّلل  وقد  املدح،  جانب  اإىل  اخلوارج 

يبعدهم  اأن  �ساأنه  من  عّما  اخلوارج  بان�رشاف 

نذروا  لأجلها  التي  واملبادئ  العقيدة  روح  عن 

اأنف�سهم. فالهجاء مناف لالأخالق التي حاربوها، 

ماداموا  �سواغلهم  من  �ساغال  يكن  مل  واملدح 

زاهدين يف دنياهم، معر�سني عن املاّدة الآ�رشة 

من  الهجاء  كان  الأ�سا�ض  هذا  وعلى  حلياتهم. 

الّندرة مبكان، غري اأّن النظر يف املهجيات ميّكن 

الباحث من اإثبات اأمر متعّلق بالوظيفة املناطة  

بهذا الغر�ض. فلقد اّتخذه ال�ّسعراء و�سيلة للّدفاع 

اإّما خوفا من عدّو مرتّب�ض  عن الّنف�ض املحبطة 

هاجيا  ا�سبي 
ّ
الر يعمر  بن  �سخر  بن  منري  كقول 

زياد  بن  عبداهلل  من  اإجارته  لرف�سهم  اأخواله 

]الّطويل[      
     

ًة    َوَجْدُت َبِني َقْي�ٍض ِلَئاًما اأَِذلَّ

ْحَكًة يِف امَلَحاِفِل َكِثرًيا َخَناُهْم �سُ  

ـا اأََتْيُت ِباَلَدُهْم َوَجْدُتُهْم مَلَّ

)79(
َعــاًفـا ُقواُهْم ُنْهَزًة ِلْلَقَبـاِئِل           �سِ

�سورة  يف  مهجّوه  اإخراج  اإىل  ال�ّساعر  عمد  فقد 
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فات. فهم  يئ من ال�سّ
ّ
�سلبّية نزعت اإىل اإثبات ال�س

�سعاف،  للهزل،  جملبة  الفح�ض،  كثريو  لئام، 

عاجزون عن الّذود عن حمى القبيلة.

و متتّد جراأة اخلارجي يف مهجياته لتطول رموز 

ولقد  الّثقفي.  يو�سف  بن  احلّجاج  اأمثال  الّدولة 

حر�ض عمران بن حّطان على اإخراج املهجّو يف 

احلقيقّية  �سفاته  من  فيها  �سلب  هزلّية  �سورة 

التي عرف بها  يف قوله ]الكامل[      

 َو ِفـي احُلُروِب َنَعاَمٌة   
َّ
 اأَ�َسٌد َعَلي

اِفِر ِفرِي ال�سَّ َرْبَذاُء َيْجُفُل ِمْن �سَ  

َهالَّ َبَرْزَت اإِىَل َغَزاَلٍة يِف الَوَغى

)80(
 َطـاِئر

ْ
َبْل َكاَن َقْلُبَك يِف َجَناَحي   

دوران  راأينا  التي  املهجّيات  خا�سية  اإّن     

خرية، اإذ �سعت 
ّ
معانيها على ثنائّية الإقذاع وال�س

الّذات املحبطة اإىل �رشب من الّتعوي�ض الّنف�سي، 

للخوف  اأ�سلوب مهاجمة اخل�سوم دفعا  فتوّخت 

الهجاء و�سيلة من  اكن ذاتها، كما ميكن عّد 
ّ
ال�س

يعتمدها  احلروب  يف  املعتمدة  الو�سائل  جن�ض 

احلروب  ت�ساهي  فاعلّيتها  لعّل  عاف  ال�سّ

يف  قوّية  تاأثري  �سلطة  لل�ّسعر  مادام  احلقيقّية 

متقّبله.

ب - املعنى البعيد

 نقد العيوب ال�ّضيا�ضّية

يف  الّذات  على  وقفا  اخلوارج  �سعر  يكن  مل       

�رشاعها اليومي مع ال�ّسلطة القائمة، بل ا�سطلع 

هذا ال�ّسعر بنقد احلياة ب�سكل عام وذلك مبهاجمة 

وكانت  الأموي.  املجتمع  يف  عيوب  من  ظهر  ما 

فتنا�سلت  العيوب،  تلك  راأ�ض  على  ال�ّسيا�سة 

الق�سايا الّدائرة يف فلكها من قبيل غياب العدل 

وانت�سار اجلور كقول عمران بن حّطان ]الب�سيط[      

َحتَّى َمَتى َل َنَرى َعْدًل َنِعي�ُض ِبِه 

)81(
َوَل َنَرى ِلُدَعاِة احَلقِّ اأَْعَواَنا  

و مثله قول اأبي بالل مردا�ض]الّطويل[     

َو َقْد اأَْظَهَر اجَلْوَر الُوَلُة َو اأَْجَمُعوا   

)82(
َعَلى ُظْلِم اأَْهِل احَلقِّ ِبالَغْدِر َو الُكْفِر 

ا�سبي ]الّطويل[     
ّ
و كذلك قول اأبي الوازع الر

اِحَبا ي َو َل اأَْبِغي �ِسَوى اهلل �سَ �ْسرَتِ �َساأَ

اِرِب ِب امَل�سَ    َواأَْبَي�َض َكامِلْخَراِق َع�سْ

مَعْت
َ
َفَقْد َظَهَر اجَلْوُر امُلِبيـُر َو اأَْجـ

)83(
اُذِب

َ
كـ     َعَلـى َذاَك اأَْقَواٌم َكِثِيـُرو التَّ

 نقد العيوب الجتماعّية 

     كان �سعر اخلوارج عنيفا يف حماربة العيوب 

الجتماعّية، فنقد �سقيم الأخالق من نفاق ومتّلق 

اإىل   - املدح  �سعراء  وخا�سة   - بع�سهم  وميل 

الكذب كقول عمران بن حّطان]اخلفيف[     

َها امَلاِدُح الِعَباَد ِلُيْعَطى يُّ
اأَ

)84(
   ِ اإنَّ هلِل َما ِباأَْيِدي الِعَباِد

و حارب اخلوارج حا�سدي املال وتف�ّسي ظاهرة 

اجل�سع بني النا�ض. يقول الّطرماح يف هذا ال�ّساأن

 ]اخلفيف[ 

َعَجًبا َما َعِجْبُت ِلْلَجاِمِع امَلاَل 

 
)85(

ُيَبـاِهي ِبِه  َو َيِرَتـِفـُدْه   

عيوب  من  املواقف  هذه  جماع  من  و   

املجتمع تت�سّكل للباحث �سورة عن اخلارجي مل 

تكن على املذهب مكتفية بل جعلت من املجتمع 

�سواغل  عت 
ّ
فتفر لها.  هدفا  تناق�ساته  مبختلف 

الجتماعي  اإىل  يا�سي 
ّ
ال�س وجمعت  اخلوارج 

د يف 
ّ
الّتفر �سمة  وتلك  املايل،  اإىل  الأخالقي  اإىل 

�سعر اخلوارج، اإذ ا�ستطاع اأن يكون عينا را�سدة 

املذهب  عن   
ّ

وذب الّتجريح،  حّد  فنقد  للمجتمع، 

با�ستماتة قّل ما توجد لدى املذاهب الأخرى يف 

تلك احلقبة.  

    

اخلامتة 

     هكذا تراءى لنا �سعراء اخلوارج �سكال وجيزا 

جوانبه  كّل  يف  مت�سائال  بدا  املعنى،  متعّدد  

اأ�سبح  اأن  فتئ  ما  ولكّنه  وامل�سمونّية،  ال�ّسكلّية 
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اأّن  غري  واأراجيزه،  ومقّطعاته  اأبياته  يف  متكرّثا 

الّتطّور الكّمي مل يكن دافعا لهوؤلء اإىل الهتمام 

لأّن  �سكل،  و�سْبك  عبارة  جتويد  ب�سعرهم  اأكرث 

حياة  فاأغلب  الفر�ض.  تلك  لهم  يهّيئ  مل  الواقع 

انعك�ض  مّما  ومطاردة  ونزوح  هجرة  اخلوارج 

ال�ّسكل  الإيجاز  فكان  ودللة،  بناء  �سعرهم  يف 

يف  عفوا  العبارة  فجاءت  احلياة،  لتلك  الأن�سب 

الغو�ض  اأّن  اإّل  امل�ساعر.  �سدق  عك�ست  جمملها 

الباحث  ميّكن  يا�سي 
ّ
ال�س ال�ّسعر  ذلك  ثنايا  يف 

تعّدد  تعّددت  ى 
ّ
ثر معان  على  الوقوف  من 

لأجلها،  حياتهم  اخلوارج  ندب  التي  ال�ّسواغل 

لذلك  املنتجة  الأوىل  الّلبنة  هي  العقيدة  فكانت 

يا�سّية 
ّ
ال�س الأخرى  الق�سايا  انفّكت  وما  ال�سعر 

ال�ّسعر  هذا  جذوة  تذكي  واملالّية  والجتماعية 

فرتة بعد اأخرى حّتى ا�ستوى على هيئته الأخرية 

�سكال وجيزا ولكّنه متعّدد املعنى.

قائمة امل�سادر واملراجع

* امل�سدر

دار   ،4 اإح�سان عبا�ض، ط  اخلوارج، جمع وحتقيق   �سعر  ديوان   -     

ال�رشق، 1982.

* املراجع بالعربّية 

�سالة العذراء، حتقيق زكي مبارك، ط 2، القاهرة ) د 
ّ
-   ابن املدبر، الر

ت (.

تقدمي  الأدباء،  و�رشاج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  احل�سن حازم  اأبو   -

وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة، ط 3، دار الغرب الإ�سالمي، 1986.

- اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد ال�سالم 

حممد هارون،طبعة بريوت، دار اجليل،) د ت (.

- ر�سائل اجلاحظ، �رشح وحتقيق، عبد ال�سالم حممد هارون، املجلة 2، 

دار اجليل بريوت)دت(.

-  اأبو علي احل�سن بن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�ّسعر واآدابه 

ونقده، تقدمي و�رشح �سالح الدين الهّواري وهدى عودة، ط1، دار ومكتبة 

الهالل، 1996.

- اأبو هالل الع�سكري، كتاب ال�سناعتني، الكتابة وال�سعر، حتقيق و�سبط، 

مفيد قميحة، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989.

مقاربة  هجريا،  ابع 
ّ
الر القرن  يف  الأدبّية  الو�سايا  البهلول،  اهلل  عبد   -

علي  حممد  دار  العربي،  النت�سار  �سة 
ّ
موؤ�س  ،1 ط  حجاجّية،  اأ�سلوبية 

احلامي، 2011.

- علي يون�ض، نظرة جديدة يف مو�سيقى ال�ّسعر العربي، الهيئة امل�رشية 

العامة للكتاب، 1993. 

دار   ،1 ط  ادة، 
ّ
بر حممد  ترجمة  وائي، 

ّ
الر اخلطاب  باختني،  ميخائيل   -

الفكر للّدرا�سات، القاهرة، 1987.

* املراجع بالفرن�سّية

 Benveniste ) E( ، Problèmes de linguistiques  -

 .générales ،Ed، Cérès 1995
 Montandon Alain ، Les formes brèves collection -

 .contours littéraires، Ed Hachette، Paris 1992
 Mounin George، Clefs pour la linguistique،  -  -

 Ed، Seghers، Paris 1971. - Orchioni Katherine
 Kerbrat ، L implicite، éditeur ، Armand colin ،

.Paris1986
 Roukhmovsky )B( ، Lire les formes brèves، Ed  -

 .Nathan 2001
القدمي،  العربي  الّنرث  يف  الوجيزة  الأجنا�ض  علي،  بن  جميل  انظر،    1

من�سورات كلية الآداب �سو�سة، 2013. 

اأطروحة جميل بن علي مقال لأحمد احلذيري وعنوانه،  اإىل  2  ن�سيف 
الّتمييز بني املثل واحلكمة، حولّيات اجلامعة التون�سّية، العدد 31، �سنة 

.1990
ة على الوجيز. ومن  3  تعّددت الّت�سميات التي اأطلقها الّنقاد العرب خا�سّ

امل�سطلحات نذكر: الق�سري واملختزل والخت�سار واحلذف.. 

اأبو علي احل�سن بن ر�سيق القريواين، العمدة يف حما�سن ال�ّسعر  انظر،    4
ط1،        عودة،  وهدى  الهّواري  الدين  �سالح  و�رشح  تقدمي  ونقده،  واآدابه 

دار ومكتبة الهالل، 1996، �ض 397. وال�رّشب الثاين ي�سّمونه الكتفاء 

وهو داخل يف باب املجاز.

مبارك، ط 2، القاهرة )د  زكي  حتقيق  العذراء،  �سالة 
ّ
الر املدبر،  ابن    5

ت ( �ض 84.

6  انظر جميل بن علي، الأجنا�ض الوجيزة يف الّنرث العربي القدمي، �ض 87.
.23 7  العمدة، �ض 

بن بحر اجلاحظ، ر�سائل اجلاحظ، �رشح وحتقيق،  عمرو  عثمان  اأبو    8
عبد ال�سالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت،  )د ت(، املجّلد 2، �ض 151.

.152 2، �ض  9  م ن، جملد 
حتقيق  وال�سعر،  الكتابة  ال�سناعتني،  كتاب  الع�سكري،  هالل  اأبو    10
و�سبط، مفيد قميحة، ط2، دار الكتب العلمية، بريوت، 1989 �ض 193.

 George Mounin، Clefs pour la linguistique،   11
  .Ed، Seghers، Paris 1971، p 39

.193 12  كتاب ال�سناعتني، �ض 
13  انظر، م ن، �ض 195.

2، �ض 1991. 14  ر�سائل اجلاحظ، جملد 
 Montandon Alain ،Les formes brèves،   15
 collection contours littéraires، Ed Hachette، Paris

 1992،  p 13
اأبو هالل الع�سكري، كتاب ال�سناعتني، �ض 195. 16  انظر، 

2، �ض 152. 17  ر�سائل اجلاحظ، املجلد 
.Montandon Alain، les formes brèves       p 193  18
 Benveniste ) E( ، Problèmes de linguistiques 19  راجع

  générales ،Ed، Cérès 1995، T2، p 21
عبد  والّتبيني، حتقيق  البيان  اجلاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثمان  اأبو    20

ال�سالم حممد هارون، طبعة بريوت، دار اجليل، )د ت(،ج 7، �ض 143.

.186 1،�ض  21  العمدة، ج 
22  كتاب ال�سناعتني، �ض 193.

.194 23  م  ن، �ض 
 Roukhmovsky )B( ،  lire les formes brèves، 24  راجع 

  Ed Nathan 2001، p 4
اأبيات مفردة  الوارد  اخلوارج  ب�سعر  تعلق  ما  �سكال  بالق�رش  نق�سد    25

ومقطعات واأراجيز وهو ما �سنعمل على تف�سيله لحقا.
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هيمنة املقّطعات  لحظنا  اإذ  لل�سعر  الكمي  اجلانب  بال�سكل  نق�سد    26
والأبيات املفردة على هذا اللون من ال�سعر.

.164 27  العمدة، �ض 
فتكون  الق�سيدة،  ر�سيق يف حّده  ابن  راأي  �سنعتمد  اأّننا  اإىل  ن�سري    28

�سبعة اأبيات احلّد الأدنى املكّون لها.

بالأراجيز باإيراد العدد دون الّتعليق على ذلك  يتعلق  فيما  نكتفي    29
�ض لها  ق�سما م�ستقال من العمل.  لأّننا �سنخ�سّ

30  كانت بع�ض الأبيات وا�سحة املعاين مّما يوؤّكد ا�ستقالليتها.
يف  الوجيزة  الأجنا�ض  علي،  بن  جميل  م�سّنف  عن  نقال  انظر     31
 Orochioni Katherine Kerbrat ،Lالقدمي العربي  الّنرث 

         .implicite، Armand colin ، editeur، Paris1986، p 9
32  مل نعتمد الأراجيز الواردة يف ملحق الديوان والبالغة ثالث اأراجيز 

جز الوارد يف املنت يف املراحل الأربعة.
ّ
واكتفينا بالر

اأبو احل�سن حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رشاج الأدباء،  33  انظر، 
الإ�سالمي،  الغرب  دار   ،3 ابن اخلوجة، ط  احلبيب  تقدمي وحتقيق حممد 

1986، �ض 266.
34  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، جمع وحتقيق  اإح�سان عبا�ض، ط 4، دار 

ال�رشق، 1982، �ض 43.

35  انظر، م ن، �ض 149.
نظرة جديدة يف مو�سيقى ال�ّسعر العربي، الهيئة  يون�ض،  علي  انظر،    36

امل�رشّية العاّمة للكتاب، 1993، �ض 112.

37  انظر، مرثية حمارب بن دثار  يف  مطر بن عمران بن �سور،  ديوان 
�سعر اخلوارج، �ض 209.

38  انظر، رجز �سالح بن خمراق العيدي يف حروبه مع املهّلب، ديوان 
�سعر اخلوارج، �ض 138.

39  انظر مهجية عبيدة بن هالل الي�سكري، م ن، �ض 110.
40  انظر �سكوى عبيدة بن هالل الي�سكري،  م ن، �ض 110.

.101 41  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، الأرجوزة �ض 
ادة، ط 1، 

ّ
وائي، ترجمة حممد بر

ّ
42  انظر ميخائيل باختني، اخلطاب الر

دار الفكر للّدرا�سات، القاهرة، 1987،  �ض 63.

.76 2-1، �ض  43  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، ب 
ب  نف�سه،  امل�سدر  وانظر   .230 �ض   ،6 ب  ن،   م  انظر،    44
نف�سه[الكامل]                                                                         املعنى  يف  اخلوارج  اأحد  قول   62 �ض   ،1-2

ِل�َض الِفْتَياِن ُت جَمْ َماِن َوَرْيِبُه     َحتَّى َرَف�سْ ُْف الزَّ َماَزاَل ِبي �رشَ

ُت َغرْيَ ُمَفاِرٍق اإِْخَواين
ْ
ٍة     َو َهَجر َو اأَِلْفــــُت اأَْقَواًمـــا ِلــَغْيــِر َمَودَّ

45  انظر، مقّدمة حمّقق الديوان، �ض 19.
ابع هجرّيا، 

ّ
الر القرن  الأدبّية يف  الو�سايا  البهلول،  عبد اهلل  انظر،    46

�سة النت�سار العربي، دار حممد علي 
ّ
مقاربة اأ�سلوبّية حجاجّية، ط 1، موؤ�س

احلاّمي، 2011،  �ض 357.

.46 1، �ض  47  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، ب 
48  انظر، م ن، ب 2، �ض 113.

49  انظر، م ن، �ض 151.
3، �ض 74. وهي قطعة تتّكون من 5 اأبيات ومعنى  انظر، م ن، ب    50

طلب املوت متواتر يف �سعر اخلوارج.

51  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 140.
52  انظر، م ن، ب 3-2-1، �ض 208. وانظر املعنى نف�سه قول الأ�سّم 
ّبي، ب 2-1، �ض 140. وقول عمران بن حّطان يف بيت وحيد  �ض  ال�سّ

.163
�سعر اخلوارج، �ض  اأدّية، ديوان  اأبي  بالل مراد�ض بن  قول  انظر،    53

65[الّطويل]

ْعِر  ِمَن الذُّ
ُّ
َو َقْد َتَرُكوَنا َل َنَقر ُقوا الّدْنَيا َعَلْيَنا ِبُرْحِبَها  يَّ َفَقْد �سَ

اأبي  بالل مراد�ض كذلك[الّطويل] 65 قول  54  انظر، م ن، �ض 
َو  ِبالَغْدِر  احَلقِّ  اأَْهِل  ُظْلِم  َعَلى         َو قْد اأَْظَهَر اجَلْوَر الُوَلُة َو اأَْجَمُعوا   

الُكِفِر

110. وانظر اأرجوزة ال�ساعر نف�سه  55  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 
�ض 110.

56  انظر، م  ن، ب 2، �ض 179.
183. والقطعة �سكوى يف  بيتني. 57  انظر، م ن، �ض 

3-1، �ض 192. 58  انظر، م ن، ب 
.49 59  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 

60  انظر، م  ن، �ض 49. وانظر رجز اأحد اخلوارج يوم النهروان 
ُبُهْم َو َل اأََرى َعِلَيّا ِ اأَ�رشْ

ا َو مَلْ اأَُكْن َعْن َقْتِلِهْم َوِنَيّ

ا ِفَيّ ْبَي�َض َم�رْشِ اأَْك�ُسوُهْم اأَ

61  انظر، م ن، �ض 61. والقطعة تتكّون من بيتني.
62  انظر، مقّدمة املحّقق،  ديوان �سعر اخلوارج، �ض 19.

63  انظر، مقدمة املحقق، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 21-22.
م�ساعر  على  الّدالة  ال�سلبّية  فات  ال�سّ �سمن  اللفظة  هذه  وتدخل    64
الّتوّتر بني اخلارجي ومن يعتربون اأعداء من الّدولة الأموّية ويرد الّلفظ 

انظر قول قطري بن فجاءة، ديوان  الّطرفني.  ال�رّشاع بني  لتاأكيد فكرة 

�سعر اخلوارج، �ض 133]الّطويل[

وُرَها ِويٌل �رُشُ َداِئي َطَ َفَها ِتْلَك اأَعْ ًة   �سَ
ْ
َفِقَدًما َراأَى ِمّنا امُلَهلَُّب ُفر

65  ويرد هذا الّلفظ يف �سياق حديث اخلارجي عن غربته الّنف�سية خا�سة. 
ّحاك بن قي�ض، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 240[الب�سيط] انظر قول ال�سّ

 َمَع الأَْحَزاِب اأَْعَواَنا
َّ
َقْوًما َعلي ْحَبِتهِ  ُبدِّلُت َبْعَد اأَِبي ِب�رْشٍ َو �سُ

َو مَلْ َيُكوُنوا َلَنا ِبالأَْم�ِض ِخاّلَنا. َحاَبِتَنا  َكاأّنُهْم مْل َيُكوُنوا ِمْن �سَ

وائي، �ض 54.
ّ
66  انظر، ميخائيل باختني، اخلطاب الر

اأربعة  من  يتكّون  جز 
ّ
والر  .111 �ض  اخلوارج،  �سعر  ديوان  انظر،    67

اأ�سطر.

.140 68  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 
69  انظر، م ن، �ض 102.
.79 70  انظر، م ن، �ض 

71  انظر، مقّدمة املحّقق، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 26.
.257 72  انظر، م ن، �ض 

73  انظر، ديوان �سعر اخلوارج، �ض 67. واملرثية تتّكون من بيتني.
109. وهي قطعة من اأربعة اأبيات تتكّون. 74  انظر، م ن، �ض 

.57 75  انظر، م ن، �ض 
.237 4-3-2، �ض  76  انظر، م ن، ب 

77  انظر، م ن، �ض 234.و املرثية تتكّون من بيتني.
.158 2، �ض  78  انظر، م ن، ب 

انظر، ديوان �سعر اخلوارج، ب 2-1، �ض 78. واملهجية قطعة من    79
اأبيات.  5

قطعة  وهي   .184 �ض   ،-2  1 ب  اخلوارج،   �سعر  ديوان  انظر،    80
تتكّون من اأربعة اأبيات. وانظر يف معنى اإخراج املهجّو يف �سورة �سافرة      

الديوان، �ض 115 يف هجاء ابن جندب.

81  انظر، م ن، ب 1، �ض 164.
82 انظر، م ن، ب 3، �ض 56.

 83  انظر، م ن، ب 2-1، �ض 82.

.176 1، �ض  84  انظر، م ن، ب 
.261 10، �ض  85  انظر،  م ن،  ب 
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الروائية  الأ�سوات  عن  احلديث  يف  ال�رشوع  اإن 

من  جمموعة  ي�ستدعي  عمان،  يف  اجلديدة 

ولبد  باإحلاح،  نف�سها  تفر�ض  التي  الت�ساوؤلت 

ال�سياق  مع  يتنا�سب  مبا  عنها  الإجابة  من 

اأح�سبه - عن  – كما  ال�رشدي العماين املختلف 

الأخرى،  والعربية  اخلليجية  الأقطار  يف  غريه 

وهي اأ�سئلة من قبيل: املق�سود جدة املكتوب اأم 

جدة الكاتب؟ وكم يقدر املدى الزمني املمتد من 

اأن ننعته  الوراء ما ميكن  اإىل  اللحظة عودا  هذه 

جديدا؟ 

فاإن كانت اجلدة جدة املكتوب )حديثا(، فالرواية 

العمانية برمتها مما يعد جديدا. واإن كانت جدة 

الكاتب )�سنا(، فهناك من املوؤ�س�سني ممن عاودوا 

والن�سف  العقد  من  يقرتب  انقطاع  بعد  الكتابة 

من الزمان، فجاء جديدهم بجديد. اأما اإذا كانت 

اجلدة الزمنية فاإن ما بداأ من ثمانينيات القرن 

الع�رشين – التي يوؤرخ بها ميالد اجلن�ض الروائي 

لأح�سبه   )2014 )مايو  وحتى     - عمان  يف 

.
)2(

جديدا يف م�سهدنا الثقايف العماين

تاريخ الن�ضاأة:

اأمام  عمان  يف  الرواية  عن  احلديث  ي�سعنا 

فح�سب  جتاوزها،  ميكن  ل  تاريخية  اإ�سكالية 

 – العمانية  الرواية  تناولت  التي  الدرا�سات 

عمانية  رواية  اأول  اأن  اإىل  ت�سري   – قلتها  على 

من�سورة تعود للعام 1981م، اأي اأن عمر الرواية 

 ،
)3(

فقط عاما   33 تاريخيا  يتجاوز  ل  العمانية 

وقد يعود بنا التاريخ اإىل اأقدم من ذلك، اإىل عام 

1963م، حني كتب عبداهلل الطائي -  الذي يعد 
اأول من كتب رواية يف عمان - روايته »مالئكة 

روايته  باأعوام  اأتبعها  ثم  الأخ�رش«،  اجلبل 

بني  ما  كتبها  التي  الكبري«  »ال�رشاع  الثانية 

– 1971م وهي التي ن�رشت يف  عامي 1969 

، غري اأنهما روايتان مما ل ميكن 
)4(

عام 1981م

اإل  املعروف  الفني  بامل�ستوى  روايات  عدهما 

على �سبيل التاأريخ لهذا الفن الذي �سجل الطائي 

�سيف  يقول  كما  عمان،  يف  الأوىل  اإرها�ساته 

الرحبي: »اإن الت�سل�سل التاريخي يفرت�ض عبداهلل 

�لأ�شو�ت �لرو�ئية �جلديدة

)1(
فـــي ُعمان

 منى بنت حربا�ص ال�سليمية

 باحثة من ُعمان

v   ��شتفادت رو�يات �ملرحلة 

�جلديدة من ��شتباك 

كّتابها باملنجز �لرو�ئي 

�لعربي و�لعاملي



روائي  اأول  ا�ستثناء  اأو  حتفظ  غري  من  الطائي 

تقول  كما  املجاملة  �سبيل  على  – اأو   
)5(

عماين«

.
)6(

اآمنة الربيع

 كما قد يحدث اأن توؤرخ الرواية العمانية اأحيانا 

برواية »قاعا  الدرا�سات -  بع�ض  ت�سري  كما   –
ال�سبعينيات  لل�سقوط ا�سمه م�سقط« يف منت�سف 

من القرن املا�سي وما تزال خمطوطة ل�ساحبها 

.
)7(

اأحمد الزبيدي

     ومنذ مطلع الثمانينيات وحتى عام 1999م 

ظهرت جمموعة روايات لعدد من كّتاب الرواية 

مدى  على  الروائي  اجلن�ض  ت�سكل  بهم  الذي 

اأن  فنيا، غري  الزمن وبنحو متقارب  عقدين من 

واكتفى  فنيا،  تدر�ض  مل  املرحلة  هذه  روايات 

وعلى  �سو�سيولوجيا،  بدرا�ستها  تناولها  من  كل 

يحفظ  مبا  للرواية  والتاأريخ  الن�ساأة  تتبع  �سبيل 

للتاريخ حقه، نظرا لكونها مما يت�سكل ولي�ض مما 

اكتمل ن�سجه حتى ت�ستقيم معه درا�سات فنية، 

»با�سمة  الباحثة  درا�سة  من  موؤخرا  كان  ما  اإل 

 
)8(

الراجحية« لروايات »�سعود املظفر«

الأوىل  الروائية  املرحلة  روايات  معظم  وتدور 

 1999 عام  وحتى  1963م  عام  من  املمتدة 

والقت�سادي  الجتماعي  التطور  ق�سايا  حول 

العمالة  وتاأثري  احل�سارات  ت�سادم  وق�سايا 

يف  املكررة  املو�سوعات  من  وغريها  الوافدة، 

ال�سياق الزمني ذاته، ومن روائيي هذه املرحلة: 

- �سعود املظفر، الذي يعد الروائي الأكرث اإنتاجا 

بـ 10 روايات منذ روايته الأوىل »رمال وجليد« 

املن�سورة يف عام 1988 التي تعد البداية الفعلية 

»املعلم  روايته  ثم  عمان،  يف  الرواية  لكتابة 

1989م،  عام  يف  �سدرت  التي  عبدالرزاق« 

و»ال�سيخ«  1990م،  عام  يف  وامراأة«  و»رجل 

احلجر«  جبال  من  و»رجال  1991م،  عام  يف 

تكتمل يف  مل  ثالثية  من  الأول  اجلزء  وهي    –

ذلك الوقت - يف عام 1995م، و»اإنها متطر يف 

حمبو�سة«  و»عاطفة  1997م،  عام  يف  اأبريل« 

 2012 اأ�سدر يف عام  اأن  يف عام 1998م، اإىل 

الثاين  – وهي اجلزاآن  ثالثيتي: »رجال احلجر« 

 – احلجر«  جبال  من  »رجال  لرواية  والثالث 

عن  توقف  بعد  وذلك  »املحرمات«،  وثالثية 

الكتابة ا�ستمر لأكرث من 14 عاما.

اأي�سا   1988 ال�سعدي يف عام  �سيف  واأ�سدر   -

روايتني هما: »خريف الزمن«، و»جراح ال�سنني«، 

يف  الآخر«  »اجلانب  روايته  اأ�سدر  عام  بعد  ثم 

عام 1989م.

- كما اأ�سدر حمد النا�رشي عددا من الروايات، 

وهي على التوايل: »اأوجاع الزمن املا�سي« يف 

عام 1989م، و»الليلة الأخرية« يف عام1989، 

 ،1990 عام  يف  تدق«  تزال  ل  و»�ساعتي 

عام  يف  قلب«  ونريان  املدينة  يف  و»ماأ�ساة 

1995م. 1993م، و»حكاية �سوداء« يف عام 
املحاولت  اأوىل  العامري  مبارك  واأ�سدر   -

»مدارات  بروايته  الرواية  كتابة  يف  اجلادة 

بروايته  اأتبعها  ثم  1994م،  عام  يف  العزلة« 

الثانية بعد عامني »�سارع الفراهيدي« يف عام 

1996م.
بعد   – الأوىل  روايته  املعمري  علي  واأ�سدر   -

الرغبة  »ف�ساءات   – ق�س�سية  جمموعات  اأربع 

الأخرية« يف عام 1999م. قبل اأن ي�ستاأنف يف 

الألفية اجلديدة م�رشوعه الروائي، فاأتبع روايته 

الأوىل بــ 3 روايات اأخرى، هي: »رابية اخلطار«، 

و»هم�ض اجل�سور«، و»بن �سولع«.

ال�سحية  ببدرية  الأوىل  املرحلة  اأنهي  ولعلي   -

1999م  عام  يف  الأوىل  روايتها  اأ�سدرت  التي 

املو�سومة بـ »الطواف حيث اجلمر« لتنهي بذلك 

للرواية  والتاأ�سي�ض  الن�ساأة  مراحل  من  مرحلة 

اأو�سع  جديدة  مرحلة  بروايتها  وتعلن  العمانية، 
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الكتابة  من  جديدة  مبرحلة  ومب�رشة  اأفقا، 

جراأة،  اأكرث  ملو�سوعات  بطرحها  الروائية، 

مرتادة مناطق كتابية مل تكن ماأهولة بالأقالم 

الروائية من قبل.

املرحلة الثانية:

»الطواف  عند  تنتهي  الأوىل  املرحلة  اإن  اأقول: 

تبداأ  وبها  1999م،  عام  يف  اجلمر«  حيث 

املرحلة الثانية رغم اأن باحثا اآخر، هو الدكتور 

الروائية  املرحلة  حدود  ر�سم  املو�سوي،  �سرب 

عام  وحتى  1963م  عام  من  تاريخيا  الأوىل 

اجل�سور«  »هم�ض  رواية  �سدرت  حني   2007
 30 نحو  اأنتجت  مدة  وهي   - املعمري  لعلي 

رواية فقط على امتداد ما يقرتب من ن�سف قرن 

 - بيد اأن عددا من الروايات �سدرت 
)9(

من الزمان

توؤ�س�ض  اأن  جديرا  كان  )2007م(  عام  هذا  قبل 

العمانية  الرواية  عمر  من  الثانية  املرحلة  بها 

حيث  ال�سحية  بدرية  طواف  من  بدءا  الق�سري، 

.
)10(

اجلمر وحتى هذه اللحظة

فبدرية ال�سحية يف طوافها مل توؤ�س�ض لن�ض روائي 

الطرح وامل�سمون وح�سب -  جديد - من حيث 

العمانية  الن�سوية  الرواية  مليالد  اأ�س�ست  واإمنا 

اأول روائية عمانية بداأت تخط لالأنثى  بو�سفها 

الكاتبة طريقها اخلا�ض يف التعبري عن همومها 

احتجاج  »�رشخة  روايتها  وتعد  وق�ساياها، 

�سد قمع املراأة، ودعما لها يف ن�سالها من اأجل 

حتبه  حياة  �رشيك  اختيار  يف  وحقها  حريتها 

]اأحداث هذه  وتتزوجه وفقا لختيارها، وتدور 

 مازجة 
)11(

الرواية[ يف �ستينيات القرن املا�سي«

اأنها  كما  والجتماعي،  التاريخي  البعدين  بني 

الفنية  الدرا�سات  معظم  منها  تبداأ  التي  الرواية 

للرواية العمانية، اإذ اإن معظم تلك الدرا�سات يندر 

األ ت�سري اإليها ما مل تكن مادة بحثية حتت عد�سة 

جمهرها املبا�رشة.

ومع مطلع الألفية اجلديدة كان امل�سهد الروائي 

جديدة،  روائية  اأ�سماء  مع  موعد  على  العماين 

وحياتها،  روحها  العمانية  الرواية  تعطي  بداأت 

من   - تفاوت  على   – يقربها  الذي  و�سكلها 

تلك  تنوعت  وقد  العام،  العربي  الروائي  ال�سياق 

الرواية  يكتب  من  فمنها  وتعددت،  الأ�سماء 

للمرة الأوىل، ومنها من قِدم من منطقة الق�سة 

 – ال�سعر  اآخرون من منطقة  قدم  كما  الق�سرية، 

زمنها  يف  الرواية  موؤخرا  اأ�سحابها  واكب  وقد 

ليوجدوا لأنف�سهم مكانا يف م�ساحاتها ال�رشدية 

الأو�سع، وهو ما بدا ظاهرة عامة توُجه ال�سعراء 

قليل  عدد  ا�ستمر  حني  يف   - �رشدا  الكتابة  اإىل 

كتابة  يف   والت�سعينيات  الثمانينات  جيل  من 

اأو  ق�رشا  الآخر  بع�سهم  وغاب  جديدة،  روايات 

اختيارا.

قلة  اإىل  اأدت  التي  الظروف  جملة  اأن  بدا  وقد 

الثمانينيات  عقدي  خالل  العمانية  الروايات 

والت�سعينيات، التي من بينها تاأخر ن�ساأة املدينة 

املقرتنة  للمدينة  احلديث  باملعنى  العمانية 

جهة،  من  مديني  اأدبي  كجن�ض  الرواية  بظهور 

تكوين  يف  ودوره  عمان  يف  ال�سعر  و�سيطرة 

كتابة  يف  تفكري  لكل  واإبعاده  الأدبية  الذائقة 

من جهة 
 )12(

اأدبية اأخرى حتى وقت قريب فنون 

بها  ات�سمت  التي  الهدوء  �سمة  اأخرى، ف�سال عن 

احلياة العمانية غالبا، وغياب الأحداث الكربى 

يخرجها  بنحو  الروائية  الكتابة  تغذي  التي 

قد  الظروف  تلك  ال�سائدة،  الكتابية  الأمناط  عن 

الرواية  اأعطت  التي  بنقي�ستها  كلها  جوبهت 

وبوترية  عددا  تتزايد  جعلتها  دفعة  عمان  يف 

حماولة  يف  التجريب  غمار  وتخو�ض  اأ�رشع، 

ال�سالفني،  العقدين  يف  �ساع  الذي  الطابع  لك�رش 

وقد ا�ستفادت روايات هذه املرحلة يف معظمها 
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مل تكن 

الرواية 

الن�ضوية 

متاأخرة 

فقد ات�ضمت 

باجلراأة وقوة 

الطرح منذ 

بداياتها



العربي  الروائي  باملنجز  كّتابها  ا�ستباك  »من 

اإىل  اأقرب  منها  كثري  يف  فباتت  والعاملي، 

يف  مثيالتها  متجاوزة  احلقيقي،  الروائي  الفن 

الدرا�سات  لغياب  ونظرا   ،
)13(

الع�رشين« القرن 

العماين  الروائي  للمنتج  الرا�سدة  الببليوغرافية 

فاإن التتبع الفاح�ض لكل الروايات ال�سادرة منذ 

تتبعها،  األزمني جهدا م�سنيا يف  2000م  عام 

ذلك التتبع الذي لن ي�سلم من مزلق ال�سهو الذي 

دائرة  حتت  تكون  اأن  حقها  روايات  ي�سقط  قد 

الر�سد.

كما   – املو�سوي  �سرب  الدكتور  كان  اإذا  ولكن   

عام  منذ  رواية   30 اأح�سى   - �سابقا  اأ�رشنا 

1963 وحتى عام 2007م، فاإن حمود ال�سكيلي 
مما   ،

)14(
2012م عام  حتى  رواية   60 اأح�سى 

الكمية يف عدد  الزيادة  للتدليل على  يعد كافيا 

الروايات، فما مت اإجنازه يف قرابة ن�سف قرن – 

اأعوام  اأجنز مثيله يف خم�سة  ح�سب املو�سوي - 

فقط، ي�ساف اإليه ما اأح�ساه »�سليمان املعمري« 

من روايات �سدرت خالل عام 2013م منفردا، 

وجدت  جديدة  رواية   13 قرابة  اأن  اإىل  م�سريا 

طريقها اإىل القارئ العماين والعربي يف ذلك عام 

، وهو رقم قد يبدو �سئيال يف �سياقات 
)15(

وحده

يف  ملفت  رقم  اأنه  غري  اأخرى،  وعربية  خليجية 

ال�سياق الروائي العماين على نحو خا�ض.

اأن  كهذه  عجلى  ورقة  على  �سعبا  كان  وملا   

ممهورا  ا�سمها  �سجلت  التي  الأ�سماء  كل  حتتوي 

الروائية  الأ�سوات  اأن  اإل  رواية،  غالف  على 

الروائي  امل�سهد  يف  ح�سورها  تفر�ض  احلقيقية 

الأ�سماء  تتبع  حاولت  ذلك  مع  ولكني  اجلديد، 

التي دخلت العامل ال�رشدي الروائي رغم خطورة 

ل  كانت  واإن  الورقة  هذه  فاإن  ولهذا  املحاولة، 

الذي  كله  العماين  الروائي  املنتج  بر�سد  تعد 

تعد  اأنها  غري  عجلى،  ورقة  جمهود  عنه  يق�رش 

تق�سيا،  اأو�سع  بحثي  مل�رشوع  نواة  تكون  باأن 

واأعمق غو�سا يف الأبعاد الفنية:

العربي:  ح�ضني  1ـ 

يف عام 2001م �سدرت حل�سني العربي روايته 

روائيا  نف�سه  �ض 
ّ
كر ولكنه  »ديازبام«،  الأوىل 

ب�سدور روايته الثانية »الوخز« التي �سدرت يف 

عام 2006م، والتي عدها بع�سهم �سرية روائية، 

اإذ تناول فيها اأحداث عام 2005م الذي �سهد ما 

الإمامة  لإحياء  و�سعيه  ال�رشي  بالتنظيم  عرف 

يف عمان، عرب بطل يروي ب�سمري املتكلم بو�سفه 

اأو  ب�سكل  احلدث  تفا�سيل  عاي�سوا  ممن  واحدا 

باآخر، ثم ي�سدر العربي روايته الثالثة »املعلقة 

الأخرية« التي �سدرت يف عام 2008م، واأخريا 

التي �سدرت  والأ�سفر«  »الأحمر  الرابعة  روايته 

يف عام 2010م.

ح�سني  اختط  »الوخز«،  روايته/  وبا�ستثناء 

العربي يف رواياته خطا �سيكولوجيا يف اختيار 

روايته  من  بدءا  �سخو�سه،  ور�سم  مو�سوعاته 

»ديازبام« التي تعني نوعا من العقاقري الطبية 

النف�سي، مرورا باملعلقة  العالج  امل�ستخدمة يف 

التي ي�سور فيها �سخ�سية تعاين عطبا  الأخرية 

على  النتحار  اإىل  احلال  بها  ينتهي  ما،  نف�سيا 

رواية  مع  ال�ساأن  وكذلك  العا�سمة،  ج�سور  اأحد 

نهايتها  تختلف  ل  التي  والأ�سفر«  »الأحمر 

�سنع  يف  للف�سل  جت�سيدا  �سابقتها؛  نهاية  عن 

.
)16(

التوازنات النف�سية ل�سخ�سيات رواياته

ومنذ رواية الوخز بدا »العربي« ملفتا يف تبينه 

وارتياده  الثالثة،  التابوهات  ك�رش  لقاعدة 

»الوخز«  روايتيه  يف  ل�سيما  املحرمة  للمناطق 

و»الأحمر والأ�سفر« اللتني بدتا �سادمتني على 

نحو مل يتعوده القارئ من كاتب عماين من قبل.

عيد العرميي:  بن  حممد  2ــ 
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يف  حتديا  الكتابة  من  يتخذ  كاتبا  ظهر  فقد 

�سبيل احلياة، وحال وجوديا اإزاء اأزمة البحث عن 

الذات، فاأ�سدر �سريته الروائية »مذاق ال�سرب« يف 

عام 2001م، وهي رواية ي�سور فيها مكابداته 

�سري  حادث  اإثر  لها  تعر�ض  التي  الإعاقة  مع 

تعر�ض له يف عام 1981م، �ساغها يف قالب له 

نكهته الروائية املوجعة. ووا�سل الكتابة من بعد 

باإ�سدار روايته الثانية »حز القيد« التي �سدرت 

يف عام 2005م، م�ستلهما اأحداثا م�سابهة لتلك 

يحدد  األ  اآثر  اأنه  غري  »العربي«  تناولها  التي 

عام  يف  ي�سدر  ثم  حقيقيني،  وزمانا  مكانا 

واملاء«،  ال�سحراء  »بني  الثالثة  روايته   2008
بني  رحلته  ت�سرب  اأخرى  روائية  �سرية  وهي 

اأحدهما من رمل واآخر من ماء، فقد بدا  بحرين 

واأوجاعه  بذاته  م�سكونا  الرواية  هذه  خالل  من 

التي مل ت�سفها »مذاق ال�سرب« حتى اأتبعها بهذه 

الرواية الثالثة/ ال�سرية الثانية. 

وموؤخرا �سدرت له رواية »حكايات يون�ض حيم« 

فرباير  يف  الأخري  للكتاب  م�سقط  معر�ض  يف 

2014م، وفيها يلم�ض القارئ نف�سا مغايرا عما 
الطبقة  �رشاع  ي�سور   ،

)17(
كتابته للعرميي  �سبق 

البورجوازية من اأجل النفوذ، والت�سحية بروابط 

الدم من اأجل املال.

املعمري:  علي  3ــ 

الذي بداأ مع جيل الت�سعينيات بروايته »ف�ساءات 

1999م،  عام  يف  ال�سادرة  الأخرية«  الرغبة 

يف  اخلّطار«  »رابية  الثانية  روايته  اأ�سدر  فقد 

اإل  الروائية،  م�سريته  على  ليوؤكد  2003م،  عام 

– والب�سمة  لعلي املعمري  البداية احلقيقية  اأن 

اجل�سور«  »هم�ض  روايته  مع  كانت   - الأدبية 

�سبق،  كما  التي،   – 2007م  عام  يف  ال�سادرة 

للمرحلة  مفتتحا  املو�سوي  الدكتور  جعلها 

الروائية اجلديدة يف عمان – وهي الرواية التي 

�ستينيات  يف  »ظفار«  حرب  اأحداث  فيها  وظف 

ا�ستغاله  »املعمري«  �ض 
ّ
كر وقد  الع�رشين،  القرن 

»بن  الأخرية  روايته  يف  التاريخي  البعد  على 

�سولع« ال�سادرة يف عام 2010م، قبل اأن يغادر 

2013م،  عام  من  يناير  من   14 الـ  عاملنا يف 

وكان قد عزم على ترك كتابة التاريخ �رشدا18 

ولكنه تركها برمتها ليرتك لنا ما جمموعه اأربع 

 .
)19(

روايات واأربع جمموعات ق�س�سية قبلها

الرحبي:  �ضيف  بن  حممد  ــ   4

املا�سي  القرن  ت�سعينيات  يف  له  كانت  الذي 

الأوىل  روايته  ي�سدر  ق�س�سية،  جمموعات   3
2005م،  عام  يف  العماين«  زيد  اأبو  »رحلة 

اآخر  حمظورا  �رشيا  تنظيما  ت�سور  رواية  وهي 

الثانية  روايته  اأ�سدر  ثم  1994م،  عام  يف 

واقعا  ت�سور  التي  2008م  عام  يف  »اخل�ست« 

يف  املغلقة  الأبواب  خلف  يدور  ملا  �سادما 

مدينة كبرية كـ«م�سقط«، ثم بعدها بثالثة اأعوام 

يف  هنا«  من  مر  »ال�سيد  الثالثة  روايته  ي�سدر 

ال�سلطان  حياة  �سرية  ليحاكي  2011م،  عام 

�سعيد بن �سلطان موؤ�س�ض الإمرباطورية العمانية 

بعثه  ويعيد   ،
)20(

والأفريقي ال�رشقي  بجناحيها 

عرب بطل غريب يحب هذا ال�سلطان، لتدور اأحداث 

ينتمي  الذي  احلا�رش  زمن  زمنني،  بني  الرواية 

بن  �سعيد  ال�سلطان  وزمن  )البطل(،  الفتى  اإليه 

�سلطان، ويجمع املوؤلف بينهما لك�سف ما ميكن 

به ا�ستنطاق ما مل يقله التاريخ من �سرية حياة 

هذا الرجل الإمرباطور، وال�سخ�سيات التاريخية 

الأخرى يف ع�رشه ك�سخ�سية اأول مبعوث عربي 

بن  »اأحمد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإىل 

النعمان«. واأخريا اأ�سدر الرحبي قبل اأ�سهر – يف 

معر�ض م�سقط للكتاب 2014 – روايته الرابعة 
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قلة الروايات 

العمانية 

خالل عقدي 

الثمانينيات 

والت�ضعينيات، 

تعود لتاأخر 

ن�ضاأة املدينة 

العمانية 

باملعنى 

احلديث



»ال�سويرة« تيمنا با�سم بلدته يف »�رشور« بولية 

عرب  »املهم�سني«  ثيمة  فيها  تناول  �سمائل. 

يرزح  التي  الجتماعية  الطبقية  لق�سية  اإثارته 

حتتها بطل الرواية، الواقع بني طبقتني ت�سدانه 

يف  فيده�سه  درجاتهما  بني  وهبوطا  �سعودا 

تفا�سيلهما املنتمون اإىل الطبقتني معا. 

الزبيدي:  اأحمد  ــ   5

اأيدينا ثالث  لي�سع بني  �سابق،  القادم من جيل 

اأن كانت له رواية  – بعد  روايات مثرية للجدل 

خمطوطة منذ منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي 

ا�سمه م�سقط« ولي�ض  لل�سقوط  بـ »قاعا  مو�سومة 

ُيعلم على وجه الدقة ما اإذا كانت تلك املخطوطة 

هي اإحدى الروايات الثالث املن�سورة بني اأيدينا 

 - �ساحبها  لدى  خمطوطة  تزال  ما  اأم  الآن 

ع�سية  القبائل  »اأحوال  رواية  فهي  اأولها،  اأما 

ال�سادرة   
)21(

�ساللة« يف  الإنكليزي  النقالب 

يف عام 2008م، وهي رواية م�سكونة باأحداث 

الثورة،  عن  الدفاع  خط  متبنيا  ظفار،  حرب 

ومهموما بالهم ال�سيا�سي الذي رافق تلك الفرتة. 

ال�رشدية من وحي  اأعماله  يكتب  الزبيدي  وبقي 

ذاته،  باملكان  وممتلئا  ذاتها،  الزمنية  املنطقة 

فاأ�سدر يف عام 2012م روايته الثانية »�سنوات 

الثالثة  روايته  اأ�سدر  النار«، ثم يف عام 2013 

»ثيت  اأو  ظفار«  من  »امراأة  عنوان:  حملت  التي 

من ظفول« ح�سب الرتجمة اإىل اللهجة ال�سحرية 

اأحداث  على  الرواية  تقت�رش  »ومل  الظفارية، 

يف  الثقافة  تناولت  بل  واإرها�ساتها،  الثورة 

والتقاليد  والعادات  واللغات  املعتقدات  ظفار، 

حممد  عّدها  وقد   .
)22(

احلياة« وطرق  وامل�ساكن 

ال�سابقتني،  لروايتيه  ثالثا  جزءا  ال�سحري 

حميال اإىل الثورة املرموز اإليها باملراأة، غري اأن 

املختلف يف روايته الثالثة هو تخليه عن الرمز، 

وجلووؤه اإىل اللغة املبا�رشة وكاأمنا – ح�سب قول 

دفعة  ذاكرته  من  التخل�ض  اأراد   –  
)23(

ال�سحري

عما  تراوده  اآخر  بعد  اإ�سدارا  بقيت  التي  واحدة 

�سهد من تفا�سيل عاي�سها ونافح من اأجلها، لعله 

مغايرا  جديدا  للقارئ  ُيخرج  منها  �سفائه  بعد 

عما �سغل نف�سه به يف اإ�سداراته كلها.

عبدالعزيز الفار�ضي:  ــ   6

»تبكي  الأوىل  بروايته  2007م  عام  يف  يخرج 

الآن  حتى  والوحيدة   – زحل«  ي�سحك  الأر�ض 

الطبيعة التي اأن�سنها  يف  متمثال  بطال  – لتقدم 
كلمتها  لتعلو  الأول،  احلدث  �سانع  وجعلها 

الرواية،  �سخ�سيات  اأ�سوات  كل  على  و�سوتها 

التي بدت �سخ�سيات �سلبية جتاه الواقع، تتحرك 

وفق احلدث ول حتركه، متخذا يف روايته تقنية 

اخلتام  يف  كلها  توؤدي  التي  الأ�سوات،  تعدد 

.
)24(

�سوت الطبيعة واملمثلة لها

الكندي: خالد  ــ   7

ال�سلة  وثيق  منحى  لنف�سه  اتخذ  اأنه  بدا  الذي   

التي  ال�سعبية،  واملرويات  العماين،  بالرتاث 

�سل�سلة  عرب   - خالله  من   - طريقها  وجدت 

ال�سادرة يف  العقول«  بـ »�رشاع  بداأها  روايات 

عام 2010م التي تتخذ طابعا بولي�سيا يف اأجواء 

قروية تتوىل القلعة ممثلة يف �سخ�ض الوايل حل 

النزاعات بني اأهل القرية، وفك لغز ما قد يحدث 

يف  ثم  ومقرتف،  فاعل  عن  بحثا  وهناك  هنا 

 التي 
)25(

عام 2012م ي�سدر رواية »اأم الدوي�ض«

تخربنا عن �سخ�سية وهمية تدعى »اأم الدوي�ض« 

التي    – اأحيانا  املرعبة  اأو   – احل�سناء  املراأة 

تظهر يف الليل لتخيف الكبار وال�سغار على حد 

�سواء، ويختلف عقابها لهم بح�سب اجلرم، لتبقى 

ال�سورة واحدة يف الأذهان، عن امراأة ليلية تثري 
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الرعب يف النفو�ض. غري اأن الكندي قدم املراأة يف 

هذه الرواية يف �سورة البطولة يف اأكمل �سورها 

الذكورية، يف مقابل الرجل ال�سلبي قليل احليلة. 

يف  »القافر«  روايته  »الكندي«  اأ�سدر  وبعدها 

عام 2013 التي ت�سبه يف مناخها العام روايته 

مرارة  ي�سدر  واأخريا  العقول«،  »�رشاع  الأوىل 

»الكندي«  �ساغ  وقد  2014م،  عام  يف  الذئب 

رواياته يف قالب لغوي ر�سني ذي بعد اأخالقي 

تربوي تعليمي، موثقا الرتاث احلكائي العماين.

الرحبي:  اأحمد  ــ   8

وقد  2012م،  عام  يف  »الوافد«  روايته  اأ�سدر 

بتناق�ض  الذاتية، حفلت  ال�سرية  من  قريبة  بدت 

اأن  العنوان مع املعنى الذي ترومه الرواية، من 

الوافد – الذي يحيل اإىل الأجنبي عادة – لي�ض اإل 

ابن الأر�ض العائد اإليها بعد غياب، وقد بدا اأنها 

الطويلة  الق�سة  من  الأخرى  هي  تقرتب  رواية 

.
)26(

اأكرث من كونها رواية

الأخزمي:  يون�س  ــ   9

ي�سدر روايته الأوىل »ال�سوت« ال�سادرة يف عام 

2012م، بعد جتربة ق�س�سية، وهي الرواية التي 
احلوا�ض،  �ساأن  من  وتعلي  الأ�سياء،  فيها  متتزج 

اأنها  غري  مداخلها،  من  مدخل  اإل  ال�سوت  وما 

رواية ذات بعد فل�سفي م�سبع بالروحانية.

العزري:  �ضلطان  ــ   10

ي�سدر روايته الأوىل – والوحيدة حتى الآن - 

»�سفينة نوح« يف عام 2012م، بعد جمموعته 

»تواطوؤ«،   - اأي�سا  الوحيدة   – الق�س�سية 

الطبيعية،  جونو  اإع�سار  كارثة  فيها  متناول 

وما فعله يف الب�رش واحلجر، غري اأنه جعل منها 

ولكل  واحلكومة  لالإعالم  واإدانات  عتب  رواية 

، ب�سكل اأخرجها )الرواية( من 
)27(

ما هو �سلطوي

.
)28(

الأدبية اإىل التقريرية

الرحبي:  حممود  ــ   11

ويف الوقت الذي بزغ فيه جنمه كاتبا ملفتا للق�سة 

»اللون  – بثالث جمموعات ق�س�سية:  الق�سرية 

البني«، و»ملاذا ل متزح معي«، و»اأرجوحة فوق 

زمنني« ليتوج يف عام 2012 بجائزة ال�سلطان 

دورتها  يف  والفنون  والآداب  للثقافة  قابو�ض 

»�ساعة  الرابعة  الق�س�سية  الأوىل عن جمموعته 

ي�سدر   - 2010م  عام  يف  وجدناه  زوال«، 

 
)29(

روايتني دفعة واحدة، هما »درب امل�سحورة«

نور  اأوردها  تراثية  حكاية  فيها  يحاكي  التي 

»حتفة  ال�سهري  كتابه  يف  �سعرا  ال�ساملي  الدين 

فتاة  ق�سة  عن  عمان«  اأهل  ب�سرية  الأعيان 

اختطفها ال�سحرة من اأهلها، وعرثت عليها عائلة 

ترعى  اأهلها  وجدها  الزمان  مدة  وبعد  اأخرى، 

احلقيقية  عائلتها  اإىل  اخلتام  يف  لتعود  الغنم، 

الرحبي مل  اأن  اأهلها، غري  اأن يتعرف عليها  بعد 

يفعل يف هذه الرواية غري حتويل قالب احلكاية 

من ن�ض �سعري اإىل اآخر �رشدي، وقد كان بو�سعه 

اأن يغدق عليها من خياله مبا ينتج ن�سا روائيا 

رواية  فهي  الثانية  روايته  اأما  اإدها�سا.  اأكرث 

تكن  مل  التي  الأخرى  وهي  احلامل«  »خريطة 

اإذ  الق�سرية،  الق�سة  اأنتجه يف  فنيا مب�ستوى ما 

حتكي ق�سة اإمام م�سجد يغادر اإىل دولة اأجنبية 

ليكت�سف عك�ض الت�سورات الذهنية امل�سبقة التي 

ُغذي عقله بها عن الغرب )غري امل�سلمني(، ويف 

عالقتهم بالآخر امل�سلم.

روايته  »الرحبي«  ي�سدر  2013م  عام  ويف 

الثالثة »فرا�سات الروحاين«، وهي الرواية التي 

عّدها الرحبي نف�سه روايته الأوىل رغم روايتيه 

�سالفتيها،  عن  نختلف  رواية  وهي  ال�سابقتني، 

من  النف�ض  علم  مبداخيل  عارفا  الرحبي  وتقدم 
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خالل �سخ�سية بطله الروحاين املعالج النف�سي، 

خمتلفة  حلالت  نف�سية  عالجات  ف  يو�سّ التي 

اأن يكون القارئ واحدا منها،  ومتنوعة ل يعدم 

غري اأن �سخ�سيات روايته كانت كلها – با�ستثناء 

جميع  كحال  عابرة،  �سخ�سيات   - الروحاين 

مرتادي العيادات عادة، حتى »كرمة« التي يقع 

الروحاين يف حبها، مل تكن  اإل �سخ�سية عابرة، 

دخلتها  كما  طبيعيا  الروحاين  حياة  من  تخرج 

ذات موؤمتر يف اأبوظبي.

اآل توية:  �ضامل  ــ    12

اجلريئة  روايته  عرب  الروائي  ح�سوره  ي�سجل 

التي  2009م  عام  ال�سادرة  �ساهني«  »اأيوب 

تنت�رش للمهم�سني – اأي�سا - من اأبناء املجتمع 

من  املجتمع  ن�سيج  يف  دخلوا  الذين  العماين، 

ي�سدقها  ل  معاناة  ليحكي  خمتلفة،  اأعراق 

حكاية  تبدو  الن�سي  الواقع  يف  ولكنها  الواقع، 

نا�سجا،  روائيا  تويه  اآل  �سامل  اأظهرت  حمكمة، 

يك�سف عن  ثيمته اخلا�سة مبا  اإبراز  قادرا على 

قدرة ظهرت متاأخرة.

املعمري:  �ضليمان  ــ    13

وتعهده  الق�سرية  للق�سة  اإخال�سه  اأعلن  الذي 

بروايته  للقارئ  يخرج   ،
)30(

لها وفيا  بالبقاء 

الق�سرية،  للق�سة  اإخال�سه  رغم  – التي،  الأوىل 

عبد  جمال  يحب  ل  »الذي   – منتظرة  كانت 

تر�سد  رواية  وهي  2013م،  عام  يف  النا�رش« 

خلفية  على  عمان  يف  2011م  عام  اأحداث 

ال�سياق العربي العام امل�سمى بـ »الربيع العربي« 

باأ�سلوب  ال�سلطنة،  على  اجلانبية  وتاأثرياته 

لها  اأراد  وقد  وموثقا،  را�سدا   
)31(

�ساخر روائي 

ما  على  �ساهدة  رواية  تكون  اأن  »املعمري« 

واأ�سكت  معظمها،  �سخ�سياته  فاأنطق  حدث، 

ال�سخ�سية الرئي�سة التي يحيل اإليها العنوان، يف 

اأحداث  اأن ما يعتمل من  اإىل  ملحة غري مبا�رشة 

لي�ض مما يوجب قول ف�سال، وهو الذي ما يزال 

مازجا  بعدها،  وما  اللحظة  حتى  م�ستمرا  جدله 

بعثه  اإعادة  خالل  من  والفنتازيا،  الواقع  بني 

ل�سخ�سية جمال عبد النا�رش من مرقده ليقابل 

م�رشيا ب�سيطا - يكن جلمال عبدالنا�رش كرها 

ت�سوقها  لأ�سباب  ال�سلطنة،  يف  يقيم   - عميقا 

ما  اإذا  للقارئ  مقنعة  بدت  الرواية  ت�ساعيف 

الذي  �سلطان«  »ب�سيوين  ب�سخ�سية  الأمر  تعلق 

�سودرت اأمواله واأرا�سيه بقرار نا�رشي مدفوع 

برغبة يف اإعادة توزيع ثروات الوطن بني اأبناء 

ال�سعب. وحت�سب لهذه الرواية: توظيفها للفنتازيا 

من جهة، واحتفاوؤها بال�سخرية من جهة اأخرى، 

اللتان لولهما لوقعت يف فخ التوثيق ال�رشف، 

رغم اأنها لو ا�ستمرت يف مد خيط الفنتازيا حتى 

النهاية وجعلت من �سخ�سية جمال عبد النا�رش 

لها  تتعر�ض  التي  العمانية  الأحداث  يف  لعبة 

 – �سخ�سية  روؤية  – وفق  بعدا  لتخذت  الرواية 

.
)32(

اأكرث اإدها�سا

احلن�ضي:  نبهان  ــ    14

حملت  واحدة  ق�س�سية  جمموعة  اأ�سدر  الذي 

عام  يف  ي�سدر  لري�سة«  مدٍو  »�سقوط  عنوان 

غري  يف  ت�سحك  »امراأة  الأوىل  روايته   2014
اأوانها«، مقدما احلب املطارد باأعراف املجتمع 

ميلكون  ل  م�ستويات  اإىل  اأفراده  توزع  التي 

كما   – الأحداث  بع�ض  وموظفا  منها،  الفكاك 

2011م،  عام  اأحداث  اأبرزها   – اآخرون  فعل 

الإ�سالمية  الفكرية يف عمان،  التيارات  وتداخل 

مرورا   – التعبري  جاز  اإن   – والليربالية  منها 

اأم  على  البيت  �سقف  اأطبق  الذي  باإع�سار جونو 

بطل الرواية واأخته يف ولية جعالن.
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ال�ضكيلي:  حمود  ــ   15

ويف �سياق الثيمة نف�سها ي�سدر حمود ال�سكيلي 

روايته   – ق�س�سية  جمموعات  ثالث  بعد   –
فيها  منت�رشا  تكفي«  ل  واحدة  الأوىل »�رشخة 

�سائق   – اأحمد  �سخ�سية  عرب  الكادحني  للعمال 

�سيارة الغاز – موظفا اأحداث عام 2005م يف 

2007م  عام  يف  جونو  باإع�سار  مرورا  روايته 

�سحية  راحوا  الذين  اأ�سدقائه  على  ق�سى  الذي 

بقلب  اخلوير  منطقة  يف  غرقا  راح  من  مع 

روايته  اأثقل  ال�سكيلي  اأن  غري  م�سقط.  حمافظة 

من  اأكرب  باأفكار  واأتخمها   ،
)33(

بالإيديولوجيا

�سنعا  الرواية  هذه  �سهدت  وقد  �سخ�سياتها، 

منطقية  دون  التوجه  هذا  يخدم  مبا  لالأحداث 

با�سم  تنطق  رواية  بدت  حتى  اأحيانا،  بع�سها 

موؤلفها ولي�ض با�سم �سخ�سيتها املواطن الب�سيط 

ليكون  تعليمه،  يكمل  مل  الذي  الغازي«  »اأحمد 

يف  الغاز  بيع  ل�سيارة  �سائقا  يعمل  اأن  قدره 

منطقة اخلوير 33.

الفزاري: حممد  16ــ  

»خّطاب  الفزاري  حممد  رواية  بدت  حني  يف 

2013م  عام  يف  ال�سادرة  القرب«  غيابات  بني 

تناول  اإذ  رواية،  كونها  من  اأكرث  طويلة  ق�سة 

وما  اأي�سا،  2011م  اأحداث  »الفزاري«  فيها 

اأو   – الراأي  معتقلي  بق�سية  ن�سه  يف  �سماه 

رواية  بدت  وقد   - »التجمهر«  معتقلي  ق�سية 

ال�سرية  الأوىل مبا ي�سبه  التوثيق بالدرجة  تن�سد 

افتقدت ملقومات  اأنها  بيد  اليوميات،  اأو  الذاتية 

الروؤى،  تعدد  عنه  غاب  الذي  الفني  الإقناع 

مكتفيا بالروؤية الأحادية، مقل�سا احلوار – غري 

املبا�رش حتديدا - ليكون مت�سعا من طرف واحد 

يف حني مل يكن الطرف الآخر �سوى جمرد فكرة 

عامة ومنطية وجاهزة حتاكي ال�ساحات العربية 

الأخرى، وتلغي خ�سو�سية الزمان واملكان.

�ضامل اجلابري: 17ــ  

ممن ظهر فجاأة من الروائيني، وقد حققت رواياته 

ن�سبة مبيعات هي الأعلى – ح�سب ت�رشيح ملدير 

عام دار الن�رش »موؤ�س�سة بيت الغ�سام« – الروائي 

�سامل اجلابري، الذي اأ�سدر – دون �سابق وجود 

– روايتني يف عام واحد، هما: »الديك«، و»حياة 
بني زمنني« يف عام 2013، وقد اعتمد اجلابري 

يف  ل�سيما  روايته،  يف  املح�ض  اخليال  على 

الرواية  بطل  فيها  ي�سور  التي  الأوىل  روايته 

من  بدءا  »ديك«،  اإىل  الآدمي  �سكله  من  متحول 

برغبته  وي�سعر  بداخله  يح�سه  بداأ  الذي  ال�سياح 

يف اإطالقه، انتهاء بتحوله اإىل ديك، ليبقى يفكر 

هيئته  يف  وهو   بحبيبته  جتمعه  طريقة  يف 

الع�سفورية – اإن جاز القول - اجلديدة.

احلر�ضو�ضي: عبداهلل  18ــ  

هي  بل   – الرواية  كتابة  يف  املحاولت  ومن 

ق�سة طويلة اأكرث منها رواية – ما كتبه »عبداهلل 

يف  العزلة«  »�سنوات  اإ�سداره  يف  احلر�سو�سي«، 

2014، وهو ن�ض يقوم على فكرة  عام احلايل 

ب�سيطة موؤداها اأن ال�سفاء بيد اهلل ولي�ض بيد اأحد، 

مهما بدا امل�سعوذ قادرا على حتقيق ال�سفاء، ذاك 

اأنه غري قادر  الذي يتك�سف يف اخلتام  امل�سعوذ 

على جلب ال�سفاء لنف�سه، يف قالب �رشدي ينق�سه 

الكثري من الن�سج.

�ضعراء روائيون:

�سهد امل�سهد الروائي العماين – كغريه – ظاهرة 

ال�ساعر روائيا، فن�سط عدد من ال�سعراء يف الكتابة 

ال�رشدية، بدءا من �سيف الرحبي - ومثله �سماء 

 - 
)34(

العامري الغافري، و�سالح  وزاهر  عي�سى، 

»منازل  �سريته  بكتابة  �رشدياته  الرحبي  بداأ  اإذ 
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ال�رشق  )من  بيومياته  وانتهاء  الأوىل«  اخلطوة 

مل  �رشده  اأن  غري   ،2013 عام  يف  الغرب(  اإىل 

يفرز رواية كما فعل �سعراء اآخرون، كـــــــ:

احلارثي:  حممد  19ــ 

الذي اأ�سدر روايته »تنقيح املخطوطة« يف العام 

اأدبي  وغري  م�ستغربا  بدا  عنوان  وهو  2013م، 
من �ساعر، اإذ يحيل اإىل كتاب اأقرب اإىل امل�سمون 

العلمي منه اإىل الرواية الأدبية.

اأظهرت »تنقيح املخطوطة« معرفة موؤلفها  وقد 

تطور  وعلوم  واحلفريات  باجليولوجيا  الدقيقة 

ومعرفته  خربته  فيها  م�ستعر�سا  الكائنات، 

هذه  علميتها  ب�سبب  اأنها  غري  الكبرية،  العلمية 

قارئها  من  وحتتاج  �سعبة،  رواية  وجدناها 

�سربا طويال حتى يتمها، اإذ بدت – على خالف 

– رواية جامدة  �ساعر يكتب �رشدا  املتوقع من 

بحكم املادة التي حوتها. 

القا�ضمي: زهران  20ــ 

اأما ال�ساعر زهران القا�سمي، فقد اأ�سدر روايتني 

عام  يف  ال�سوع  جبل  متتاليني:  عامني  يف 

2013م، والقنا�ض يف عام 2014م، وقد بدا اأنه 
ال�سارع«  ا�ستفاد من جتربته الروائية يف »جبل 

الثانية  روايته  يف  هناتها  من  كثريا  ليتجاوز 

»القنا�ض« التي جعل فكرتها تدور حول مفهوم 

احللم الذي يكون اأجمل عندما نكون يف الطريق 

املعنى  نفقد  فاإننا  بلغناه  ما  اإذا  ولكننا  اإليه، 

اأجله نحيا. �سور ذلك عرب رحلة بطل  الذي من 

روايته يف �سيد »الوعل« احليوان اجلبلي الكبري. 

حلم اأجداده الذي مل يحققوه، فحققه هو، ولكنه 

بعد الظفر به، يفقد الإح�سا�ض مبتعة احلياة.

والقنا�ض   – الروايتني  يف  القا�سمي  متيز  وقد 

نحو  على  اجلبلية  الطبيعة  بت�سوير   – حتديدا 

دقيق، مقدما تفا�سيل قلما مي�سك عليها من مل 

تع�ض الطبيعة يف روحه، مثلما عا�ض يف اأكنافها.

�ضعيد: اإبراهيم  21ــ  

مل يكن اإبراهيم �سعيد ليتخلف عن ركب الكتابة 

روايته  2014م  عام  يف  فاأ�سدر  ال�رشدية، 

بني  متزج  التي  ال�سعري«  الأعمى  »احلمدي، 

الن�ض ال�رشدي والن�ض ال�سعري معا، حتى التب�ض 

رواية  كانت  اإذا  ما  الأدبي  جن�سها  القارئ  على 

اأم �سيئا قريبا منها – كما يقول الباحث حمود 

ال�سكيلي الذي كتب عنها قراءته بعنوان »كادت 

 - وكما ي�ساأل 
)35(

حياة الأعمى اأن تكون رواية«

اأنها ن�ض   غري 
)36(

»اأهي رواية حقا؟« هو نف�سه: 

ميزج كل �سيء، يف قالب ل يخلو من عمق �سعري 

القوالب  اإىل  التحول  اأن  بدا  وقد  فل�سفية،  ونظرة 

النرثية مق�سدا يلجاأ اإليه ال�سعراء بحثا عن ف�ساء 

اأو�سع �ساقت عنه بحور ال�سعر، ولي�ض مهما بعد 

ذلك ما اإذا كان الناجت رواية اأو �سيئا يقرتب منها 

يف ق�سية اأخرى تتعلق بتجني�ض الن�ض الأدبي.

الرواية الن�ضوية يف عمان37: 

     مل تكن البداية يف عام 1999 الذي �سدرت فيه 

اأول رواية ن�سوية عمانية بداية عادية، فقد وعت 

لكل  طريقا  ت�سق  اأنها  م�سوؤولية  ال�سحية  بدرية 

–  بعدها،  – ويكتبون بال�رشورة  من �سيكتنب 

فكتبت روايتها على خالف ما �ساع من كتابات 

املطروقة  الثيمة  م�ستوى  على  �سواء  �سبقتها، 

جتلت  اإذ  املوظفة،  التقنيات  م�ستوى  على  اأو 

»الطواف حيث  الكتابية يف  اجلراأة  اأكرب مظاهر 

اجلمر« با�ستخدامها ل�سمري املتكلمة يف �رشدها 

اجلناح  اإىل  الهاربة  اجلبل  فتاة  زهرة،  حلكاية 

الإفريقي من عمان يف ذلك الوقت - كما ي�سري 

اإىل ذلك علي املانعي يف كتابه الق�سة الق�سرية 
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يف اخلليج العربي - فلم تكن ت�سق طريقا روائيا 

�سقته  بل  الن�سوي وح�سب،  امل�ستوى  جديدا على 

على م�ستوى الرواية العمانية عامة.

     ومل تكتِف ال�سحية بروايتها الأوىل، بل اأ�سدرت 

بعد عقد كامل من �سدور روايتها الأوىل، الرواية 

 1 للرقم  مربر  ل  التي   –  »1 »فيزياء  الثانية 

معاجلة   -  2 بفيزياء  تتبعه  مل  ما  عنوانها  يف 

والغرب،  ال�رشق  بني  العالقة  اإ�سكالية  ق�سايا 

من  الكثري  اإثارة  فائقة  بقدرة  »ا�ستطاعت  وقد 

، وكا�سفة، يف الوقت 
)38(

اجلدل الثقايف املحموم«

 - »كرمية  هي   – جريئة  �سخ�سية  عن  نف�سه، 

م�سقط  يف  اإقامتها  م�ستغلة  اأخالقيا،  املتمردة 

بعيدا عن عني الرقيب العائلي لتمار�ض حريتها 

ت�سور  �سادمة  رواية  فبدت  املحدودة،  غري 

تك�سف  اأنها  بيد  الإطالق،  على  بطال غري مثايل 

�سخ�سيات  الواقع من  عنه  ير�سح  اأن  عما ميكن 

وماآلتها،  وم�سريها  حياتها  ب�سريورة  مماثلة 

حتى تزوجت باأجنبي لتنجب منه طفال بعينني 

خ�رشاوين.

     غري اأن »فيزياء 1« بقيت رواية مل حتظ مبا 

حظيت بها روايتها الأوىل من در�ض نقدي كما 

حممد  الدكتور  كتبه  ما  با�ستثناء   – ت�ستحق 

 كما 
)39(

ال�سحات يف كتابه »نحو كتابة جديدة«

اأح�سب -  فمازال دوي الرواية الأوىل يغطي على 

الرواية الثانية.

احلارثية: جوخة  2ــ 

بعد   - روائية  احلارثية«  »جوخة  ظهرت 

لبنى  �سرية  من  »مقاطع  الق�س�سية  جمموعتها 

ال�سارقة  بجائزة  فازت  التي  الرحيل«  اآن  اإذ 

الأوىل  روايتها  اأ�سدرت  – اإذ  2001م  عام  يف 

يف  »منامات«  عنوان  حملت  2004م  عام  يف 

القارئ  ليجد  والواقع،  احللم  بني  غرائبي  مزج 

الواقع  يف  يكتمل  مل  ما  احللم  يف  ُيكمل  نف�سه 

باأنها  قرائها  من  لكثري  بدت  وقد   ،
)40(

والعك�ض

التاأويل  اأبواب  تفتح  اأنها  غري  غام�سة،  رواية 

ك�ساأن الأحالم واملنامات عادة، يف ان�سجام تام 

بني عنوان الرواية ومادتها.

روايتها  »احلارثية«  ت�سدر  2010م  عام  ويف 

الثانية »�سيدات القمر«، التي عّدت الرواية الأن�سج 

الرواية  هذه  حفلت  وقد  الوقت،  ذلك  يف  فنيا 

ترتبك  مل  اأنها  بيد  ال�سخ�سيات،  من  كبري  بعدد 

اختالف  ثيمة  تناق�ض  وم�ست  زحمتهم،  اأمام 

امل�ستويات الجتماعية بني �سخ�سياتها، ورحلة 

ا�ستطاعت  وقد  املتحققة،  غري  الأحالم  �سناعة 

اللعب على احلكايات م�ستغلة تعدد ال�سخ�سيات 

حكاية،  بال  �سخ�سية  ثمة  تكن  مل  اإذ  وتنوعها، 

غري اأن تلك احلكايات بتعددها وتنوعها، مل تكن 

كل  جتعل  فلم  الرواية،  �سخ�سيات  بني  لت�ساوي 

الرواية،  عنوان  ي�سي  كما  �سيدات  الرواية  ن�ساء 

بل اإنه مثلما كانت هناك �سيدات، ُوجدت الإماء 

والعبدات اأي�سا، ومل يحملنا الن�ض على التعاطف 

مع الفئة الأخرية التي وجدت نف�سها اأدنى منزلة 

دون اختيار منها اأو قرار.

�ضعيد: اآل  غالية  3ــ 

يف عام 2005م اأ�سدرت غالية اآل �سعيد روايتها 

بعامني  واأحلقتها  اجلنة«  يف  »اأيام  الأوىل 

عام  يف  واأ�سيلة«  »�سابرة  الثانية  روايتها 

روايتها   2008 عام  يف  تتبعهما  ثم  2007م، 
الثالثة »�سنني مبعرثة«، لت�سدر موؤخرا يف عام 

2011م روايتها الرابعة »جنون الياأ�ض«، وبذلك 
العمانيات  الروائيات  اأكرث  �سعيد  اآل  غالية  تعد 

على  اإليه  يلتفت  مل  نتاجها  اأن  غري  اإنتاجا، 

الأرجح اإل قلة اأو على �سبيل التنويه من بع�سهم 

لي�ض اإل، وقد بدا اأن لن�ساأتها يف اأوروبا واإقامتها 
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 – رواياتها  بع�ض  عوامل  خلق  يف  دور  هناك 

تروي  – التي  مبعرثة«  »�سنني  روايتها  ل�سيما 

اإىل  حكايًة مكانها وزمانها و�سخو�سها تنتمي 

ذلك العامل، بيد اأن غالية اآل �سعيد من الروائيات 

درجة  عن  النظر  ب�رشف  للكتابة  املخل�سات 

كونها  عن  ف�سال  برواياتها،  النقدي  الهتمام 

رواياتها  عن  غابت  لذلك  بعد،  عن  يكتب  ممن 

مقاربة الواقع كما يحدث على الأر�ض.

ال�ضيدية: فاطمة  ــ   4

يف عام 2009 اأ�سدرت ال�ساعرة فاطمة ال�سيدية 

روايتها الأوىل والوحيدة »حفلة املوت« متخذة 

الظاهري  ال�سحرة والدجالني، واملوت  من فكرة 

واختطاف اجل�سد بتلب�سه مو�سوعا لروايتها، وقد 

حفلت روايتها باللغة ال�سعرية امل�سكونة بالوطن 

ومقوماته، معتمدة على ده�سة العنوان يف ولوج 

جتمع  التي  بغرائبيته  الن�ض،  منت  اإىل  القارئ 

مما  حفلة  اأنها  غري  واملوت41،  احلفلة  �سدي 

يعرفه ال�سحرة والدجالني مبوت اأحدهم/ اأكله.

اأزهار اأحمد: ــ   5

اأدب  يف  بالكتابة  عرفت  التي  اأحمد،  اأزهار  اأما 

الوحيدة  بروايتها  للقارئ  خرجت  فقد  الطفل، 

اأي�سا يف عام نف�سه 2009م، بعنوان »الع�سفور 

الكتابة  هاج�ض  حتكي  رواية  وهي  الأول« 

والغربة  الكتابة  بني  جتمع  مقارنة  يف  وهمها، 

واملعاناة، لينطلق بطل احلكاية »مقرن النوري« 

يف رحلة بحثه عن ن�سه الروائي بال�سفر اإىل الهند 

ومعاي�سة البوؤ�ساء، وخالل رحلة احلكي يكت�سف 

لـ  الداخلية  الرواية  يقراأ  كان  اإمنا  اأنه  القارئ 

»ملقرن النوري«، يف الوقت نف�سه الذي كان يقراأ 

فيه الرواية اخلارجية لأزهار اأحمد.

وقد بدا اأن رواية »الع�سفور الأول« من الروايات 

وقد  نقديا،  الأخرى  هي  بحقها  حتَظ  مل  التي 

الإهمال  هذا  يف  �سببا  كانا  عاملني  اأن  اأح�سب 

�سغلت  اأحمد  اأزهار  اأن  فهو  اأولهما  اأما  النقدي، 

عن  فغفل  الطفل،  اأدب  عن  بكتابتها  القارئ 

اإمكانية اأن تكتب رواية للكبار، ومن جهة اأخرى، 

العناوين  من  اإنه  اإذ  الرواية،  اإىل  العنوان  اأ�ساء 

اأنها  حني  يف  الطفل  اأدب  عناوين  اإىل  املحيلة 

اأنه جاء من كاتبة تعودت  لي�ست كذلك، ل�سيما 

الكتابة للطفل اأ�سال.

حمد: هدى  6ــ 

جمموعتني  اأ�سدرت  التي   – حمد  هدى  اأما 

و»لي�ض  ماحلة«  »منيمة  قبل  من  ق�س�سيتني 

بال�سبط كما اأريد«، ثم جمموعة ثالثة »الإ�سارة 

اأ�سدرت روايتها  – فقد  برتقالية الآن« من بعد 

عام  يف  اأماكنها«  يف  لي�ست  »الأ�سياء  الأوىل 

وهي الرواية التي حازت على املركز  2009م، 
2008م،  للعام  ال�سارقة  م�سابقة  يف  الأول 

حمد  هدى  بوابة  هي  الرواية  هذه  كانت  وقد 

للدخول يف عامل ال�رشد الروائي، متناولة ق�سية 

الت�سنيف الجتماعي بني م�ستويات الأ�سخا�ض، 

ولكنها هذه املرة عرب  الطبقة الو�سيطة امل�سماة 

بني  تقع  و�سيطة  منزلة  هي  التي  »البيا�رشة« 

الأعلى مكانة والأدنى منزلة، غري اأنها ا�ستطاعت 

»اأمل«  �سخ�سية  عرب  الق�سية  عمق  يف  الغو�ض 

للطبقة  والراف�سة  الأعلى،  الطبقة  من  املنبوذة 

املجتمع،  احلياة/  يف  معلقة  لتبقى  الأدنى، 

ت�ساء،  ما  تفعل  باأن  املطلقة  حريتها  فتختار 

فالبقاء يف الربزخ اأمر غري حمتمل، فال هي يف 

الأعلى وتهناأ، ول هي يف الأدنى وت�سرتيح. وقد 

هذه  من  لإ�سكالية  لهذه  حمد  هدى  تناول  كان 

الطبقة من املجتمع جراأة يف وقتها، مل يتجا�رش 

اإل قلة من الكتاب العمانيني يف اإعمال اأقالمهم 
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منطقة  يف  طويال  بقيت  التي  الثيمة  هذه  يف 

امل�سكوت عنه اجتماعيا.

وموؤخرا، �سدر لـ هدى حمد روايتها الثانية »التي 

اأجنزت  التي  2014م  مار�ض  يف  ال�سالمل«  تعد 

وقد  البحرين،  بركات يف  خالل حمرتف جنوى 

والتقنية،  الثيمة  يف  متاما  مغايرة  رواية  بدت 

يف  احلنني  اإ�سكالية  حمد  هدى  فيها  وظفت  اإذ 

العمالة  ق�سايا  على  عد�ستها  مركزة  اجتاهني، 

عاملة  »فاني�ض«  هموم  من  مقرتبة  الوافدة، 

املنزل الأثيوبية، عرب فكرة دفرت املذكرات الذي 

 – الرئي�سة  – ال�سخ�سية  املنزل  ربة  عليه  تعرث 

 - »زهية«  وعرب   – اأخرى  جهة  ومن  »زهية«. 

الإن�سان  يعتد  مل  ما  تفا�سيل  يف  هدى  تدخل 

اعتياديته، غري  النظر فيه بحكم  تدقيق  العادي 

ا�ستطاعت هدى  فقد  لقارئ رجل،  بالن�سبة  اأنها 

حمد اأن تدخل قارئها الرجل يف تفا�سيل حياة 

اأحاديث  جلو�سها،  و�سالة  مطبخها،  يف  امراأة، 

�سديقاتها، وهلو�ساتها.

هذه  يف  حمد  هدى  وظفته  الذي  الأهم  ولعل 

على  الأفريقي  النقالب  اأحداث  هي  الرواية، 

يف  اأفريقيا  يف  العربي  العماين/  الوجود 

منت�سف �ستينيات القرن املا�سي، عرب �سخ�سية 

واأم  عماين  اأب  من  املولود  زهية«  »زوج  عامر 

اأفريقية ل يعرف عنها اإل ما يحكيه اأبوه له عن 

اأو  »اللي�سو«  اإل  منها  له  يبق  ومل  »بي�سورا«  اأمه 

غطاء الراأ�ض الذي لفه به اأبوه غداة الهروب من 

قرارا  كان  وقد   – ليقرر  الأفارقة،  الثوار  نريان 

متاأخرا – اأن ي�سافر اإىل زجنبار مقتفيا اأثر اأمه، 

روحه  امتالأت  وقد  روؤيتها،  دون  يعود  اأنه  غري 

باأفريقيا التي راآها لأول مرة بعد اأن كان ي�سمع 

.
)42(

عنها فقط

على  الرواية  يف  ورد  ما  اأن  بالقول  واجلدير 

ل�سان – عامر ووالده – من اأحاديث عن اأهوال 

النقالب الأفريقي، ليجده القارئ – غري العماين 

يكن  مل  لعله  جديدا  وك�سفا  �سادما   – حتديدا 

العبارة  به  ت�سي  ما  وهو  قبل،  من  عنه  يعرف 

عماين  »تاريخ  اخللفي  الغالف  على  املكتوبة 

مرت  وق�س�ض  الرواية  هذه  عرب  يتك�سف  مهمل 

)اأي  واأح�سبه   – اأحد«  اإليها  ينتبه  اأن  دون  من 

التعليق( لنجوى بركات.

الكلبانية: زوينة  7ــ 

اآخر  اأما زوينة الكلبانية، فقد ن�سطت روائيا يف 

يف  وتعويذة«  »ثالوث  فاأ�سدرت  ثالثة،  اأعوام 

عام 2011م، و»يف كهف اجلنون تبداأ احلكاية« 

يف  والقبطان«  و»اجلوهرة  2012م،  عام  يف 

حماكاة  اإىل  فيها  �سعت  التي  2014م  عام 

»جوهرة  ال�رشاعية  لل�سفينة  التاريخية  الرحلة 

الأول  طرازها  على  �سنعها  اإعادة  بعد  م�سقط« 

و�سول  حمطات  عدة  عرب  بها  وال�سفر  القدمي، 

�سنغافورة، وقد جمعت يف روايتها هذه ما  اإىل 

بني الواقع بو�سفه �سياقا تاريخيا حلدث بحري 

القبطان مع  �سكل حكاية  الذي  باملتخيل  كبري، 

اإىل  ال�سوؤال:  اأخرى، لينبثق  زوجته وحبه لمراأة 

اخليال  توليد حكاية من �سنع  اأي مدى ميكننا 

معنا  تعي�ض  حقيقية  �سخ�سية  على  وتركيبها 

دون اأن يكون ممكنا القول اإنها ل تعنيه، ليتولد 

يف  القبطان  موقف  �سيكون  تراه  ما  اآخر:  �سوؤال 

حال اأنه قراأ رواية »اجلوهرة والقبطان« وقد حل 

فيها بطال بحكاية لي�ست له!

الطائية: عزيزة  ــ   8

فكتبت  الرواية  عامل  الطائية،  عزيزة  وجلت 

روايتها الأوىل »اأر�ض الغياب« يف عام 2013م، 

غري اأنها رواية بدت مغرقة يف الذاتية ومفتقرة 

اإىل احلبكة، متتاح �سخو�سها وعاملها من حياة 
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الكاتبة – كما يعرفها املطلع. قال عنها الدكتور 

يف  ال�رشد  »تعطل  عنوان  حتت  زروق  حممد 

رواية اأر�ض الغياب«: »اإن ب�ساطة الأحداث واأُلفة 

جعل  الكربى  ال�رشد  هزات  وغياب  ال�سخ�سيات 

العمل يف ت�سوري ق�سة ق�سرية طالت بتع�سف 

الأحداث  متثل  على  تقدر  فلم  الراوية،  الذات 

)44(
وحتويلها اإىل �رشد مرّغب اأو اإىل �رشٍد ُم�ْسكل«

امل�سهد  فاإن  الثمان،  الروائيات  اإىل  وا�سافة   

اللواتية،  اأنور  فاطمة  من:  لكل  روايات  ي�سجل 

اأوفق  مل  الدغي�سية، ورمبا غريهما ممن  و�سفاء 

�سمن  هنا  اأوردهما  ولكني  اليه،  التو�سل  يف 

�سياق حماولة التق�سي التي حتاول الحاطة ول 

تدعيها. غري اين مل اأقع على نتاجهما حتى اعداد 

هذه الورقة.  

اإذن:

1. �ساع لدى الأ�سوات العمانية اجلديدة التطرق 
الكاتب  وجد  وقد  ح�سا�سية،  الأكرث  الثيمات  اإىل 

بطبيعة   – تتحه  مل  ما  وهو  روائيا،  متنف�سه 

احلال – اأ�سكال الكتابة الأخرى. وقد تركزت تلك 

الثيمات على: 

- التاريخ العماين، وحماولة بعثه على ال�سعيد 

 – املفقود  العماين  الفردو�ض   – الأفريقي 

وا�ستنطاق ما حدث خالل احلكم العماين هناك، 

اأو حماولة تقريب ال�سورة الفجائعية التي رافقت 

النقالب الأفريقي على ذلك الوجود هناك، كما 

وبدرية  الرحبي،  �سيف  بن  حممد  لدى  متثل 

ال�سحية، وهدى حمد.

كما   – ظفار  ثورة  يف  املتمثلة  ال�سيا�سة:   -

اأو  املعمري–  وعلي  الزبيدي  اأحمد  يطالعنا 

يف  املحظورة  ال�رشية  بالتنظيمات  يتعلق  فيما 

– وقد حاكاها حممد  1994 و2005  الأعوام 

العرميي،  عيد  بن  وحممد  الرحبي،  �سيف  بن 

وح�سني العربي، وحمود ال�سكيلي.

عمان  اجتاحت  التي  الطبيعية:  الكوارث   -

جونو  باإع�ساري  و2009   2007 عامي  يف 

العزري، وحمود  �سلطان  مثلها  وقد  وفيت/بيت 

يف  تفاوت  على  احلن�سي  ونبهان  ال�سكيلي، 

م�ساحة املعاجلة، ف�سال عن غريها من الأعمال 

وق�سة  �سعرا  الروائية  غري  الأخرى  ال�رشدية 

ق�سرية ويوميات.

من  حتدثه  وما  اجتماعيا:  عنه  امل�سكوت   -

�رشوخ على امل�ستوى النف�سي والجتماعي، بدءا 

اأمناط  يف  املتمثلة  الجتماعية  الظواهر  من 

كما  الجتماعية  بالطبقيات  وانتهاء  ال�سلوك، 

حمد،  وهدى  ال�سحية،  بدرية  روايات  تعك�سها 

ونبهان احلن�سي، وحممد بن �سيف الرحبي.

لدى  املوظفة  الروائية  التقنيات  تنوعت   .2
فاأتقن  1999م،  عام  منذ  العمانيني  الروائيني 

عدد منهم �سنعته مبا يجعله مثال خلط التطور 

التحول  من  بدءا  العمانية،  للرواية  الت�ساعدي 

حيث  »الطواف  رواية  به  طالعتنا  الذي  الفني 

تقنية  من  �سائدا  كان  عما  اجلمر« يف خروجها 

الراوي العليم – رغم اأن هناك من كان يرى اأنها 

التقنية الأن�سب لهذه الرواية – مرورا بتقنية تعدد 

الأ�سوات التي جندها يف رحلة اأبو زيد العماين 

ملحمد بن �سيف الرحبي، وتبكي الأر�ض ي�سحك 

زحل – كما ت�سفها هدى حمد باأنها اأم الرواية 

التقنيات  اإىل   –  
)45(

الأ�سوات متعددة  الُعمانية 

التي وظفت الراوي امل�ساعد لبطل ال�سخ�سية كما 

ولي�ض   – العربي  ح�سني  واأ�سفر  اأحمر  يف  ظهر 

اأخريا الراوي الذي يروي من موقع ال�ساهد كما 

فعل حممد بن �سيف الرحبي يف روايته ال�سويرة. 

اأجازته  قد  الر�سمية  الرقابة  اأن  بدا  ما  لعل   .3
الرقابة  وقفت  قد  العماين،  الروائي  ال�رشد  يف 

يعك�ض  ل  نحو  على  باملر�ساد  له  الجتماعية 

عاطفيا  �سحنا  يعك�ض  ما  بقدر  قرائية  �سعة 
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يفرت�ض يف الن�ض الروائي و�سيلة لن�رش الف�سيلة 

وتاأ�سيل القيم يف جمتمع يحب اأن يكون يف عني 

نف�سه مثاليا، متنا�سيا اأن للن�ض الأدبي مثاليته 

اخلا�سة التي ل �سلة لها مبثاليات العامة.

4. الوفرة العددية يف الآونة الأخرية مل تواكبها 
العمانية  الروايات  فبقيت  نقدية موازية،  حركة 

تتكاثر بدون كا�سف نقدي، مع الدعم املوؤ�س�سي 

النظر  ب�رشف  والن�رش  الكتابة  على  واخلا�ض 

الروائية  للكتابة  الأقالم  من  كثري  اأهلية  عن 

قد  ما  رغم  حميدة  كرثة  اأنها  غري  الر�سينة، 

الغث ول ي�سيف  ا�ست�سهال يكرث من  ت�سببه من 

للمنجز �سيئا حقيقيا.

اأخريا:

     هذا هو م�سهدنا الروائي العماين كما يبدو يف 

واأح�سب  والثيمات،  الأ�سماء  بني  �رشيع  تطواف 

بدرا�سة  يتوج  مل  ما  يكتمل  لن  العمل  هذا  اأن 

نحو  على  ن�ض  كل  عمق  يف  وحتفر  تو�سعه 

على  تفا�سيل  من  ت�ساعيفه  اكتنف  ما  يك�سف 

تكون  اأن  واآمل  واملو�سوعي،  الفني  �سعيديه 

يف  بحثي  لعامل  بوابة  ال�سئيلة  ال�سفحات  هذه 

الرواية العمانية اجلديدة يف قادم الوقت.     

الهوام�س 

 8 –  6( الكويت  يف  اخلليجي  ال�رشد  ملتقى  يف  قدمت  ورقة   1
الروائية  )الأ�سوات  عنوان  حملت  جل�سة  �سمن  2014م(  مايو 

اجلديدة يف اخلليج( 

اأن ح�سني العربي اعرت�ض على مفهوم اجلدة يف الثقافة  2  رغم 
الزمان.  من  عقود  الثالثة  جتاوزت  مادامت  عام  ب�سكل  والكتابة 

انظر كتابه الثقافة املخاتلة، كتاب نزوى، الإ�سدار التا�سع ع�رش 

يوليو 2013م، م�سقط، �ض57 وما بعدها 

3 حتى حلظة تقدمي هذه الورقة يف مايو 2014م 
يف الرواية العمانية القليلة اإىل اأن اأقدم  الدرا�سات  ب�ض  ت�سري    4
ن�ض روائي عماين يعود اإىل عام 1939م، وهو رواية »الأحالم« 

التي ن�رشت با�سم م�ستعار يف زجنبار لكاتب جمهول. انظر: بحث 

رواية  من  مناذج  العمانية،  الروائية  البواكري  حم�سن:  الكندي، 

الن�ساأة  عمان،  يف  الرواية  بكتاب:  املن�سور  والإ�سهار،  ال�ستعارة 

�ض11.  2011م،  م�سقط،  الأدبي،  املنتدى  اإ�سدارات  والتطور، 

العقد  يف  العمانية  الرواية  يف  الرتاث  توظيف  بخيتة:  والقريني، 

العربي،  النت�سار  موؤ�س�سة  بريوت،  الع�رشين،  القرن  من  الأخري 

2014، �ض11. وال�سليمية: منى بنت حربا�ض: الطبيعة يف الرواية 
 ،2013 والرتجمة،  للن�رش  الغ�سام  بيت  موؤ�س�سة  العمانية، م�سقط، 

�ض. وال�سكيلي: حمود بن حمد، حتليل خطاب الراوي يف الرواية 

2013م،  والن�رش،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  العمانية، بريوت، 

�ض 15 

دار  بريوت،  لبنان،  ال�ستات،  ذاكرة  �سيف:  الرحبي،  انظر:    5
الفارابي، 1991، �ض68 وما بعدها. 

انظر: املو�سوي: �سرب �رشف، جتربة ال�رشد الروائي يف �سلطنة     6
-http://www.s عمان، موقع �سبلة عمان

o m a n . n e t / a v b / a r c h i v e / i n d e x .

   php/t-491024.html
�سابق،  مرجع  العمانية،  الرواية  يف  الراوي  خطاب  حتليل   7

�ض15.

املظفر،  �سعود  روايات  يف  ال�سخ�سيات  با�سمة:  الراجحي،   8
درا�سة �سيميائية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة ال�سلطان 

قابو�ض، م�سقط، 2013م 

�سلطنة  يف  الروائي  ال�رشد  جتربة  �رشف،  �سرب  املو�سوي:  انظر:   9
-http://www.s عمان، موقع �سبلة عمان

o m a n . n e t / a v b / a r c h i v e / i n d e x .

   php/t-491024.html
املرحلة  يحددوا  اأن  اأحيانا  الدار�سني  لبع�ض  يحلو  كما    10
التاريخ  ذلك  ومنذ  الثانية من عام 2000 وحتى عام 2006م، 

القولني  يف  اأجد  ل  اأنني  بيد  الثالثة،  مرحلتها  هي  الآن  وحتى 

مربرا مقنعا 

11  انظر: املو�سوي: �سرب �رشف، جتربة ال�رشد الروائي يف �سلطنة 
-http://www.s عمان، موقع �سبلة عمان

o m a n . n e t / a v b / a r c h i v e / i n d e x .

  php/t-491024.html
 12  توظيف الرتاث يف الرواية العمانية، مرج �سابق، �ض14 

 13 املرجع ال�سابق، �ض15.
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14  حتليل خطاب الراوي يف مناذج من الرواية العمانية، مرجع 
�سابق، �ض16 

15  مبدينة �سحار، حملت عنوان الرقم 13 لي�ض نح�سا يف فرباير 
�سليمان املعمري عن هذه الإح�سائية يف ورقة  2013م.  ك�سف 

قدمها

الرواية  يف  »الطبيعة  كتابنا  من  الثالث  الف�سل  راجع    16
برمته  الثالث  الف�سل  خ�س�ض  حيث  �سابق،  مرجع  العمانية«، 

لدرا�سة الطبيعة الب�رشية يف رواية الأحمر والأ�سفر. 

»ملحق �رشفات«  ن�رش يف  مقال  ري  الدكتور �سياء خ�سّ كتب   17
بجريدة عمان، العدد 448، بتاريخ 15 من اأبريل 2014، بعنوان 

»حكايات يون�ض حيم.. بني منطق الواقع ومنطق ال�رشد«، �ض6 

املعمري  علي  »عامل  عنوانها  ندوة  الثقايف  النادي  نظم   18
الثقايف  النادي  اإ�سدار  من  موؤخرا  كتاب  يف  �سدرت  ال�رشدي« 

بالعنوان نف�سه، دار م�سعى، البحرين، 2014 

19 تولت دار الفرقد موؤخرا ن�رش الأعمال الكاملة لعلي املعمري 
يف طبعة ثانية و�سدرت يف العام اجلاري 2014م. 

يعود  »ال�سفرد  الرابعة  الق�س�سية  جمموعته  �سدور  تلتها   20
غريبا« يف عام 2012م

اآل توية يف كتابه  21 در�ض هذه الرواية الباحث والروائي �سامل 
»الثورة والنقالب الإنكليزي، درا�سة يف �سخ�سيات اأحمد الزبيدي 

وف�ساءاته ال�رشدية«، بريوت، دار الفارابي، 2012م. 

22 انظر: امراأة من ظفار اأم ثورة من ظفار، جريدة القد�ض العربي، 
http/www.alquds. 2014م  ال�سادرة بتاريخ 3 من مايو 

 co.uk/?p=163883
ال�سابق  املرجع  ظفار،  من  ثورة  اأم  ظفار  من  امراأة  انظر:   23

 http/www.alquds.co.uk/?p=163883
�سابق،  مرجع  العمانية،  الرواية  يف  الطبيعة  كتابنا:  راجع   25
الف�سل الثاين: الطبيعة املوؤن�سنة يف رواية تبكي الأر�ض ي�سحك 

زحل.24 

  ملقدمة الورقة قراءة يف رواية اأم الدوي�ض حملت عنوان »البطولة 

الكتاب  معر�ض  فعاليات  �سمن  املذكر«  �سلبية  اأو  املقلوبة 

2013م، علما اأنها الرواية التي فازت باملركز الأول يف م�سابقة 
املنتدى الأدبي لعام 2012م. 

�رشديات  كتابه:  يف  الرحبي  �سيف  بن  حممد  عنها  كتب   26
عمانية، بيت الغ�سام، م�سقط، 2013، �ض27 وما بعدها. 

27 انظر: �رشديات عمانية، مرجع �سابق، �ض43 وما بعدها.

28  انظر، �رشديات عمانية، مرجع �سابق، 43 وما بعدها. 
الرحبي، �رشديات عمانية، مرجع  29 كتب عنها حممد بن �سيف 

�سابق، �ض35 وما بعدها. 

يف  لل�سباب  الوطنية  اللجنة  معه  اأجرته  لقاء  يف  ذلك  قال   30
اإثر  مار�ض،  من   4 بتاريخ   2014 للكتاب  الدويل  م�سقط  معر�ض 

فوزه باأعلى الأ�سوات على ا�ستفتاء اأجرته اللجنة عن اأكرث الكّتاب 

العمانيني مقروئية من ال�سباب. 

عبد  جمال  يحب  ل  الذي  ب�سيوين  هادي:  مي�سلون  كتبت    31
النا�رش و�سليمان الذي اأدخله يف غيبوبة، ملحق �رشفات بجريدة 

عمان، العدد 441 بتاريخ 25 فرباير 2014م. 

ل يحب  »الذي  رواية  من�سورة عن  قراءة غري  الورقة  32 ملقدمة 
جمال عبد النا�رش« 

حياة:  من  اأكرث  جملة  يف  خ�سرّي  �سياء  الدكتور  عنها  كتب   33
 http://hayaah.net/?p=277792

 34راجع: حتليل خطاب الرواي، مرجع �سابق، �ض14

رواية،  تكون  اأن  الأعمى«  »ا  حياة  كادت  حمود:  ال�سكيلي،   35
ملحق �رشفات، جريدة عمان، العدد )445( بتاريخ 25 من مار�ض 

2014م
 36 اأطلق �سوؤاله هذا يف لقائي به مبعر�ض الكتاب مب�سقط 2014م 

ل  بحثية  لدواع  الن�سوية  للرواية  خا�ض  مبحث  تخ�سي�ض   37
اأكرث.

نحو كتابة جديدة، دار الدو�رشي، البحرين،  حممد:  ال�سحات،   38
2012، �ض145 

39 نحو كتابة جديدة«، مرجع �سابق، �ض140 وما بعدها
املعا�رش، كتاب  العماين  ال�رشد  يف  اإح�سان:  اللواتي،  انظر:    40

نزوى، م�سقط، 2013، �ض95 وما بعدها.

41 راجع: نحو كتابة جديدة، مرجع �سابق، �ض131 وما بعدها.
ال�سالمل«  تعد  »التي  رواية  يف  نقدية  قراءة  الورقة  ملقدمة   42
بالإ�سدارات  والأدباء  للكتاب  العمانية  اجلمعية  احتفاء  �سمن 

العمانية بتاريخ 21 من مايو 2014م مل تن�رش بعد. 

وق، حممد: ال�سعلة واملراآة، بريوت، موؤ�س�سة النت�سار 
ّ
انظر: زر  43

العربي، 2014م، �ض69 وما بعدها 

44  ال�سعلة واملراآة، مرجع �سابق، �ض69 
اجلل�سة  هذه  �سبقت  ندوة  يف  حمد  هدى  قدمتها  ورقة   45
من  اخلليجية  »الرواية  عنوان  حملت  اأي�سا،  الكويت  يف  باأ�رشع 

الكال�سيكية اىل التجريب«. 
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ي�سح  ل  اإنه  واملتجاهلة:   ال�سوف�سطانية  )قالت 

عنده  ي�سح  الرجل  اأن  وذلك  ب�سيء،  لأحد  علم 

الأمر ثم يبطل في�سح عنده �سده، وقد كان �سده 

قبل ذلك عنده ثابتا، فلما كان ذلك مل ي�سح علم 

ثابت يف احلقيقة، ولكنه علم من اعتقده، وباطل 

العوتبي  م�سلم  بن  �سلمة  اعتقد خالفه(  من  عند 

ال�سحاري )ت ق5هـ(

ل تكاد تقراأ درا�سة اأو مقال لأي من كتاب اجليل 

وجتده  اإل  والفل�سفة  بالفكر  امل�ستغلني  اجلديد 

لي�ض من خالل  الن�سبية،  باحلديث عن  م�سحونا 

بعدها الفيزيائي الذي انت�رش له علماء الفيزياء، 

لالنغالق  املنتظر  املخل�ض  باعتبارها  بل 

الإن�سانية،  تواجهه  الذي  واحل�ساري  املعريف 

وبالتوازي مع هذا الحتفاء امُلقِد�ض للن�سبية جتد 

يف كتاباتهم جتريحا للمطلق وحتقريا للحقيقة، 

املاديني  �سيطان  هو  املطلق  اأ�سحى  لقد  حتى 

وباتت  برجمه،  اإل  الإن�سانية  تهتدي  لن  الذي 

احلقيقة هي ال�سنم الذي لن تتحرر الإن�سانية اإل 

لدى  الوجودي  الفراغ  هوة  فات�سعت  بتحطيمه. 

اأبناء هذا اجليل، وازدادت حرية ال�سباب بانتظار 

املخل�ض املنتظر.

الن�ضبية املخل�س املنتظر:

والثانية،  الأوىل  العامليتني  احلربني  قرن  يف 

�ساد �سعور عارم بف�سل جميع الفل�سفات ال�سمولية 

جمود  ومع  الإن�ساين،  البعد  ذات  واملناهج 

الجتماعي،  تاأثريه  وانح�سار  الديني  الطرح 

عا�ست الب�رشية حلظة تيه وجودي حتمت ظهور 

الإن�سان  وجود  تعترب  التي  الوجودية  الفل�سفة 

حتددها  ل  املاهية  وهذه  ماهيته،  على  �سابقا 

واإمنا  اجتماعية  اإلهية ول  ل  اإرادة خارجية  اأي 

بالتايل  واختياره،  الإن�سان  اإرادة  حتددها 

حركته،  واأ�سا�ض  الكون  جوهر  هو  فالإن�سان 

املعتزلة يف  لقول  موافقا  كان  واإن  الراأي  وهذا 

الإ�سالم والربوت�ستانت يف امل�سيحية اإل اأنه يبداأ 

اإنكار وجود  اإىل  النف�سال عنه حني يذهب  يف 

دمى �لن�شبية

وحرب �لطو�حني

 زكريا بن خليفة املحرمي

 كاتب وباحث من ُعمان

v   �لن�شبية �لنافية هي ردة 

فعل م�شادة للخطاب 

�لذي يرفع �آر�ءه �إىل 

درجة �حلقائق



اخلالق واإنكار البعث، والقول باأن كل �سيء اآخر 

خارج هذا الوجود احل�سي خاٍل من التاأثري، واأن 

كما  ل  هي  كما  احلياة  يعي�ض  اأن  الإن�سان  على 

�سوى جتٍل من  لي�ست  احلياة  واأن مرارة  يتمنى، 

لذلك  باإرادتنا  اخرتناه  الذي  الوجود  جتليات 

علينا قبوله وعدم التذمر منه.

لقد كان لهذه الروؤية حني نقلها جان بول �سارتر 

الأدب  ميدان  اإىل  الفل�سفي  اجلدل  ميدان  من 

�سارتر  اأ�سدر  فقد  ال�سباب،  على  عميقا  تاأثريا 

اأي قبل   1938 »الغثيان« عام  ال�سهرية  روايته 

اأ�سهر قليلة من بدء احلرب العاملية الثانية عام 

اأحدثت   1945 1939، ومع نهاية احلرب عام 
وفل�سفته  �سارتر  واعترب  هائال،  دويا  الرواية 

جنوم املرحلة خا�سة حني رف�ض ا�ستالم جائزة 

نوبل عام 1964لأنها يف نظرة نتاج املوؤ�س�سة 

الربجوازية التي انتجت كل اإخفاقات الإن�سانية.

يف  الفل�سفة  مو�سة  هي  الوجودية  كانت  لقد 

احتفاءها  مع  وهي  وال�ستينيات،  اخلم�سينيات 

الإن�سان  واعتمادها  الإن�ساين،  الوعي  با�ستقالل 

كمركز للوجود اإل اأنها اأغلقت اأمام هذا الإن�سان 

كل اأفق للتغيري، و�سدت اأمامه كل نافذة لالأمل، 

واأو�سدت يف وجهه كل باب للرجاء، لأنها غالت 

يف اإعطاء الواقع حمولت تاأثريية ل ميكن حتى 

الفل�سفة  كانت  لقد  بتغيريها.  يحلم  اأن  لالأمل 

الوجودية اأ�سبه مبرثية حزينة لتاأبني الفل�سفات 

اأن  لبثت  ما  لذلك  الو�سعية،  والأديان  ال�سمولية 

برزت حتى ابتداأت يف الأفول.

على  النقالب  مع  الوجودية  تراجع  تزامن 

الفو�سى  رياح  وهبوب  ومناهجها،  احلداثة 

احلداثة«،  بعد  »ما  بع�سور  عرفت  التي  الفكرية 

على  القائمة  البنيوية  على  النقالب  مت  حيث 

بنى  خلق  واإعادة  الأ�سياء،  بني  العالئق  درا�سة 

اجتماعية اأو لغوية جديدة يتم من خاللها اإنتاج 

الذي  التفكيكي  باملنهج  ا�ستبدالها  ومت  املعنى، 

اأو  العمل  �ساحب  دور  ويلغي  الق�سدية،  ينفي 

بـ»موت  الأدبي ما عرف  النقد  الن�ض، وبرز يف 

الكاتب« و»ولدة القارئ« حيث مراد الكاتب ل 

ل  ال�ساعر«  بطن  يف  »املعنى  ومقولة  له  قيمة 

بها  العناية  ينبغي  التي  القيمة  بل  لها،  معنى 

والحتفاء تتمثل يف ما يفجره القارئ من معاٍن 

اأثناء القراءة، كما يفرت�ض اأن املوا�سيع )الأفكار، 

الخ( يجب  والأ�سخا�ض،  والن�سو�ض،  والأحداث، 

اأن تدر�ض مفككة ومنف�سلة عن بع�سها.

�ساهمت الراأ�سمالية  يف فو�سى ما بعد احلداثة 

من خالل ت�سويقها ثقافة ال�ستهالك وترويجها 

الرخي�سة،  واملتع  ال�رشيعة  الوجبات  ثقافة 

للدخل  م�سدر  عن  البحث  يف  النا�ض  وانهمك 

البحث  حمى  ويف  ال�ستهالكية،  نزعتهم  لتلبية 

الزواج  و�سار  الأ�رشة،  النا�ض  اأهمل  املتعة  عن 

اأعراف  هناك  يعد  ومل  الأفراد،  اهتمامات  اآخر 

ينقلها الأباء اإىل الأبناء، لأنه لي�ست هناك بيئة 

فجوة  وح�سلت  النتقال،  بهذا  ت�سمح  اأ�رشية 

وقد  ال�ساعدة،  الأجيال  لدى  كبرية  اأخالقية 

جتلت هذه التغريات على امل�ستوى ال�سلوكي يف 

الرتفاع الهائل يف معدلت اجلرمية والنتحار 

الهبييز،  تقليعات  وظهور  املخدرات  وانت�سار 

ظاهرة  انت�سار  يف  الفكري  امل�ستوى  وعلى 

الإحلاد والعدمية.

وقد عرب الأديب الوجودي كولن ول�سون يف عام 

بالقول: »من املتوقع  الظاهرة  1965 عن هذه 
اأن ت�سف الأجيال الآتية الن�سف الأول من هذا 

املعنى  ففقدان  الالمعنى«،  »ع�رش  باأنه  القرن 

هذا  وفل�سفتنا،  وفّننا  اأدبنا  على  يجثم  والهدف 

ال�سعور العام باأن التاأكيدات التي مينحها الدين 
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فقدان املعنى 

والهدف 

يجثم على 

اأدبنا وفّننا 

وفل�ضفتنا



العلم  فتحليل  ا�ستبدالها،  ميكننا  ول  �ساعت  قد 

الفراغ  هوة  ات�ساع  يف  يزيد  العلمية  للم�سكالت 

الغربية  الثقافة  تبدو  هذا  خالل  ومن  املوؤمل، 

عن  يقل  ل  ملا  والإنتكا�ض  النهيار  من  تعاين 

مائة �سنة، اإذ اأن الأمر لي�ض اإل م�ساألة تفكري يف 

يلتهمها  اأن  قبل  فيها  ت�ستمر  التي  املدة  معرفة 

.
)1(

الإفال�ض املاحق«

ولأن الإن�سان متفائل بالطبع، منا�سل بالفطرة، 

اإيجابي بالتكوين، مل ي�ست�سلم للقدر الذي حددته 

التي  اأحالمه  عن  يتخل  ومل  اجلربية،  املادية 

�سيدا  �سيكون  باأنه  قدميا  الأديان  بها  ب�رشت 

ق�سطا  مُتالأ  جنة  الأر�ض  �سيحيل  واأنه  للكون 

اأن  ما  لذلك  وجورا.  ظلما  ملئت  بعدما  وعدل 

حتى  الوجودية  �سكرتها  من  الب�رشية  ا�ستفاقت 

كانت  وقد  جديد،  طريق  عن  التفتي�ض  يف  بداأت 

الذي  الكت�ساف  ذلك  هي  والن�سبية  املثالية 

التاريخ  متاحف  من  اللحظة  �رشورة  ا�ستدعته 

الذي  النهيار  »حقيقة«  وطئ  من  للتخفيف 

يحا�رش الب�رشية والتيه الذي ميزق روحها.

لي�ست  احلقائق  اأن  مبداأ  على  املثالية  تقوم 

�سوى وهم يخلقه ذهن الإن�سان، واأن الأ�سياء ل 

توجد اإل بوجود الإن�سان، ويذكر اإمانويل كانط 

ذاتها،  يف  الأ�سياء  معرفة  ميكنه  ل  الإن�سان  اأن 

وكل ما نعرفه عنها هو جمرد ت�سور ذهني. اأما 

اإنكار  قاعدة  على  تنت�سب  اأي�سا  فهي  الن�سبية 

ميكن  ول  الوجود،  قائم  احتمال  فكل  احلقائق، 

لأن  نقي�سه،  ح�ساب  على  اأمر  ب�سحة  القطع 

لذلك  واردان،  اأمران  نقي�سه  اأو  ال�سيء  �سواب 

على الإن�سان اأن ل ي�رشف جهده يف تاأكيد �سيء 

وتبديد  عبث  هذا  اأن  باعتبار  اآخر  ح�ساب  على 

يف  املعنى  عن  للبحث  �رشورة  ل  واأن  للطاقة، 

احلياة، فاملعنى والالمعنى �سواء.

وكما كان النت�سار للمثالية احلديثة املرتبطة 

رغبة  نتاج  احلداثة  بعد  ما  ونظريات  بالتفكيك 

عليه  وال�سيادة  الكون  على  بالتغلب  �سعورية  ل 

بعد اأن اأثبت العلم احلديث عظمته و�سدة تعقيده، 

اإ�سافة اإىل رغبة من خمت�سي العلوم الإن�سانية 

الكون  باأن  الزعم  خالل  من  اأنف�سهم  ت�سخيم 

الطبيعة  علماء  بها  انفرد  التي  الطبيعة  وعلوم 

الوهم  لهذا  خيالية  علوم  �سوى  لي�ست  والأحياء 

الذي  الإن�سان  يخلقه ذهن  الذي  الواقع  امل�سمى 

على  الأو�سياء  باعتبارهم  اأنف�سهم  يقدمون 

�سد  فعل  ردة  كذلك  الن�سبية  كانت  معارفه. 

الن�سو�ض  دللت  يقدم  الذي  الديني  اخلطاب 

حقائق  باعتبارها  الفقهاء  واأقوال  الدينية 

نهائية ل تقبل اجلدل.

لها  وامللغية  للحقيقة  النافية  الن�سبية  لي�ست 

�سوى جزء من ردة فعل م�سادة للخطاب الديني 

الذي يرفع كل اآرائه اإىل درجة احلقائق القطعية 

ا�ستثمرت  وقد  اجلدل.  تقبل  ل  التي  املقد�سة 

للحقائي  الدمياغوجي  الإلغاء  هذا  الراأ�سمالية 

اأباطرة املال وال�سيا�سة  ا�ستبداد  اأجل تعزيز  من 

على املجتمعات، وبني تطرف الن�سبويني النايف 

لها  املتع�سب  الدين  رجال  غلو  وبني  للحقيقة، 

تاهت احلقيقة وت�سوهت.

الن�ضبية... املعنى واملبنى:

واملطلق  الن�سبي  عن  الن�سبية  دعاة  يتحدث 

باعتبارها مفاهيم جلية وا�سحة، وم�سطلحات 

بالهوت  هوؤلء  ثقة  ت�سعرك  كما  مغلقة.  نهائية 

احت�سار  حلظة  يعي�ض  العامل  وكاأن  الن�سبية 

نا�سوت احلقيقة، واأن من ل ي�سبح بحمد الن�سبية 

بقايا  من  اأحفوري  رجعي  كائن  لها  ويقد�ض 

مريدي الوهم املطلق.
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 والكمال فـي 

الرتاث العربي 

ل يوجد 

اإل مرتبطا 

بال�ضفات 

الإلهية



ما ل يدركه وعاظ الن�سبية -اأو لعلهم يدركونه 

اأن  هو  مبو�سوعية-  مواجهته  ويتجنبون 

مفهومي الن�سبي واملطلق ما تزال حديثة قيا�سًا 

بعمر الفل�سفة املمتد اآلف ال�سنني، لذلك ما تزال 

هذه املفاهيم حمل �سجال وجدل ل يف ا�ستقاقها 

وتاريخها فح�سب بل ويف دللتها وم�سامينها 

كذلك. اإنها مفاهيم مل يتم التوافق عليها، ف�سال 

عن اأنه ل يوجد تعريف جامع مانع لها بح�سب 

املثال  �سبيل  فعلى  الكالم.  وعلماء  الأ�سوليني 

اأندريه للند �ساحب  الفرن�سي  الفيل�سوف  يورد 

والتي  الفل�سفية،  للم�سطلحات  مو�سوعة  اأهم 

عدة  يف  الفرن�سية  الفل�سفة  جمعية  عن  �سدرت 

اأجزاء ابتداء من عام 1902م اإىل عام 1923م، 

خم�سة معان للـ »الن�سبية«، وثالثة ع�رش معنى لـ 

»املطلق«.

املعاين  للند  يورد  الن�سبية  معاين  بني  فمن 

ي�سكل  وما  معني،  غر�ض  اإىل  ين�سب  ما  التالية: 

العالقة بني حّدين، وما ل ميكن اإل يف ن�سب اأو يف 

عالقات، وما يتوقف على حّد اآخر، وما ل ميكن 

معاين  بني  ومن   .
)2(

تقييد اأو  ح�رش  دون  اإقراره 

يدل  املكتمل، وما  الكامل  اأوردها:  التي  املطلق 

على األفاظ تعرب عن مفاهيم م�ستقلة، وامل�ستقل 

عن كل دليل، وما ل يحتمل اأي ح�رش اأو تقييد، 

التي ل ت�سدر عن  الأفكار  اأي   
ّ
للقبلي واملرادف 

جتربة، وما ل يتعلق باأي �سيء اآخر ويحمل يف 

ذاته علة وجوده، وال�سيء بذاته والوجود كما هو 

موجود يف ذاته مبعزل عن متثله، وكل ما يكون 

تاما كاماًل، واجلمال  بو�سفه  خارج كل عالقة 

املوجود  املطلق  واخلري  املطلق  واحلق  املطلق 

 .
)3(

بذاته مبعزل عن كل حتقق خا�ض

اإمنا  واملطلق  للن�سبي  املتعددة  املعاين  وهذه 

اإىل  النظر  م�ستويات  لتعدد  نتيجة  تعددت 

اإيجاد  عن  الفال�سفة  وعجز  املختلفة،  الق�سايا 

م�سطلحات لغوية موازية لتعدد املعاين، ويرجع 

ذلك يف جانب منه اإىل حمدودية اللغة -اأي لغة- 

اإيجاد مفردات جديدة لنهائية، ويرجع يف  عن 

اإىل تطور الفكر الإن�ساين وتعقده،  اأخرى  جوانب 

عنها  التعبري  ت�ستدعي  جديدة  ظواهر  وبروز 

التاأمل  من  جديدة  م�ستويات  اإىل  وحتليلها 

والنظر، وقد اأدت هذه الفو�سى ال�سطالحية اإىل 

يف  القراء  عن  ف�ساًل  الباحثني  من  كثري  وقوع 

اللغة ومكر مفرداتها، وقد عرب حمرروا  غوايات 

الفو�سى بالقول: »بعد  مو�سوعة للند عن هذه 

 1902\5\29 جل�سة  يف  دارت  التي  املناق�سة 

الكلمة  هذه  التبا�ض  اأن  الفل�سفية  للجميعة  تبني 

اأن  العجيب  لكن   .
)4(

متاما« يزال  اأن  ميكن  ل 

الن�سبية تعاطوا مع دللت هذه املفاهيم  دعاة 

باإطالق وح�سم بعيدا عن الن�سبية التي يب�رشون 

بها. 

على  ينبه  للند  فاإن  باملطلق  يتعلق  فيما  اأما 

اأنه م�سطلح م�ستق من معنيني متمايزين، الأول: 

للند  ويوؤكد  واأكمل.  اأمّت  والثاين:  واأعتَق،  حلَّ 

الفال�سفة  لدى  �سوى  يتعزز  مل  الأول  املعنى  اأن 

املحَدثني، اأما ال�ستعمال الأقدم للمطلق فيتمثل 

الكالم  معر�ض  يف  خا�سة  الثاين،  املعنى  يف 

.
)5(

على اهلل اأو اأ�سمائه اأو �سفاته

اختاره  الذي  امل�سطلح  ذات  هو  الكمال  اإن 

فال�سفة العرب للتعبري عن فكرة املطلق، والكمال 

يف الرتاث العربي ل يوجد اإل مرتبطا بال�سفات 

الإلهية، وكل ما �سوى اهلل فهو قا�رش عن الكمال، 

اأي اأن كل ما دون اهلل ل ميكن اأن يكون مطلقا، 

وبالتايل ميكننا الزعم بكثري من الثقة اأن الرتاث 

اأول من قرر فكرة »الن�سبية« مبعنى  العربي هو 

النق�ض وعدم الكمال التي يتوهم اأنبياء الن�سبية 
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مع انح�ضار 

الوجودية مل 

يبق يف الأفق 

ما ميالأ الفراغ 

�ضوى الن�ضبية 

وحدها،



اأنها نقي�ض الدين ومعول هدمه.

املفتعلة  الأزمة  هذه  العربي  الرتاث  يف  جتد  ل 

بني املطلق والن�سبي، كما ل جتد فيه اأي اإقحام 

واملاروئيات.  الإميان  دائرة  يف  املفاهيم  لهذه 

واحد  �سياق  يف  عدا  اإليها  التطرق  يتم  مل  بل 

مفردات  �سياق  الإن�ساين،  الفعل  �سياق  وهو 

لذلك  والفعل.  الرتك  األفاظ  �سياق  والنهي،  الأمر 

الفل�سفة  كتب  يف  والن�سبي  للمطلق  ذكرا  جتد  ل 

العربية املعروفة بـ »علم الكالم«، واإمنا جتدها 

حا�رشة وبقوة يف كتب »اأ�سول الفقه« حيث يتم 

التفريق بني »املطلق« و»املقيد« اأو الن�سبي بلغة 

املعا�رشين. لذلك جتد الفخر الرازي )ت 606هـ( 

يبوب الق�سم الرابع من كتابه »املح�سول يف علم 

الأ�سول« بعنوان )الق�سم الرابع من كتاب العموم 

واخل�سو�ض يف حمل املطلق على املقيد(، ويورد 

فيه تعريفا كا�سفا للمطلق والن�سبي  اأو »املقيد« 

قائال: »بيّنا اأن املراد من املطلق نف�ض احلقيقة، 

.
)6(

واملقيد عبارة عن احلقيقة مع قيد زائد«

اأنه ل  املده�ض يف هذا التعريف العربي للن�سبي 

مثل  مثله  الن�سبي  بل  للحقيقة،  نفي  فيه  يوجد 

املطلق كالهما يفيدان »احلقيقة« ولكن اأحدهما 

يعرب  كما  اأو  قيد  بدون  احلقيقة  يفيد  »املطلق« 

عنه الرازي بالقول »كون اللفظ داًل على احلقيقة 

. اأما 
)7(

من حيث هي هي مع حذف جميع القيود«

الآخر »الن�سبي« فهو احلقيقة املقيدة، لذلك عرب 

عنه بـ»املقيد«.

امل�سطلح ونحت  �سك  العربية يف  الدقة  اإن هذه 

بل  فح�سب  لغوية  جزالة  عن  تعرب  ل  املعنى 

املتطرفة  بالروؤى  ووعي  متيقظ  بح�ض  وت�سي 

احلقيقة  معبد  على  التعدي  قدميا  حاولت  التي 

فاأين  تفعل،  اأن  املعا�رشة  الن�سبية  حتاول  كما 

�سادف فال�سفة العرب مثل هذه الجتاهات؟ 

ال�ضف�ضطائيون اجلدد:

لي�ست  اأهميتها  عدم  وادعاء  احلقائق  اإنكار  اإن 

ظهر  فقد  الفل�سفة،  تاريخ  يف  حديثة  ظاهرة 

 399 )ت  �سقراط  الجتاه يف عهد  اأ�سحاب هذا 

ال�سف�سطائيني. ظهر  ق م( وكانوا يعرفون با�سم 

قبل  اخلام�ض  القرن  منت�سف  ال�سف�سطائيون يف 

امليالد بعد انت�سار اليونان على الفر�ض، وكان 

وان�سغال  الفكري،  الرتف  على  عالمة  ظهورهم 

النزعة  وبزوغ  الفكرية  باملعار�سات  النا�ض 

الفردية بعد تال�سى خطر احلرب وعدم احلاجة اإىل 

ال�سف�سطائيني  حماورات  ان�سبت  وقد  اجلماعة، 

خا�سة  بالإن�سان  املتعلقة  املو�سوعات  على 

والأخالق،  والقانون  بال�سيا�سة  املرتبطة  تلك 

واجلدل  اخلطابة  نظريات  تاأ�سي�ض  يف  و�رشعوا 

اأخالقي  التزام  واإقامة احلجة على اخل�سم دون 

ب�سدق احلجة ول ب�سحة املقدمات، لذلك �سارت 

واخلداع  والتمويه  للت�سليل  رديفة   »ال�سف�سطة« 

والتزييف.

Sophia والتي تعني  ال�سف�سطة من  ا�سم  ا�ستق 

رجل  هو   Sophist وال�سف�سطائي  احلكمة 

احلكمة. يعترب بروتاجورا�ض )480 ق م- 410 

ق م( من اأهم رموز ال�سف�سطة وكان مبداأه يقوم 

اأن الإن�سان هو مقيا�ض كل �سيء، احلق ما  على 

يعتربه حقا، والباطل ما يراه باطال. وقد واجه 

�سقراط ال�سف�سطائيني واختار توا�سعا ا�سم حمب 

تعني    Philo حيث   Philosophy احلكمة 

احلب وSophia  تعني احلكمة. بدل من رجل 

ال�سف�سطائيون  زعمها  التي   Sophist احلكمة 

خطى  م(  ق  لأنف�سهم. وتابع اأفالطون )ت 347 

على  الرد  يف  حماورات  جمموعة  واألف  اأ�ستاذه 

بروتاجورا�ض،  حماورة  مثل:  ال�سف�سطائيني، 

هيبيا�ض،  وحماورة  جورجيا�ض،  وحماورة 
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اعتمد دعاة 

الن�ضبية يف 

حماولتهم 

اإ�ضقاط اليقني 

على حقيقة 

اأن العلوم 

الطبيعية 

اأثبتت بطالن 

الكثري من 

الق�ضايا



عدة  فيها  يقدم  التي  ال�سف�سطائي  وحماورة 

لك�سب  »جن�ض  اأنه  منها  لل�سف�سطائي  تعريفات 

املناق�سة  وفن  امل�ساحنة  فن  اإىل  ينتمي  املال 

امل�سارعة  وفن  املعاركة  وفن  املنازعة  وفن 

.
)8(

وفن اقتناء الرثوة«

وقد تعرف العرب على ال�سف�سطة وال�سف�سطائيني 

اليوناين، وقرروا  الفكر  من خالل اطالعهم على 

تعريفات لها تنطبق متاما على ما ي�سمى اليوم 

املقد�سي  طاهر  بن  مطهر  يقول  »الن�سبية«.  بـ 

اجلاحدين  من  طائفة  اأن  اأقول   « 4هـ(:  )ق 

اللفظة  هذه  معنى  ال�سوف�سطانية،  �سماهم 

�سماهم  وقد  املمخروقون،  املموهون  عندهم 

كلها  العلوم  اأبطلوا  امللحدين،  اأر�سطاطالي�ض 

العلوم  من  ل�سيء  حقيقة  ل  اأن  وزعموا  راأ�سًا، 

واملعلومات، فاأنكروا موجود احلوا�ض، ومعقول 

ويقول   .
)9(

ال�ستدلل« وم�ستنبطات  البداءة، 

)ت  الوارجالين  التناوتي  الكايف  عبد  عمار  اأبو 

فاإنهم  املتجاهلة،  ال�سف�سطائية  »واأما  569هـ(: 
زعموا اأن ل علم يثبت، ول معرفة ت�ستقيم، فزعموا 

اأن ل �سيء موجود على حقيقة من احلقائق، ول 

مو�سوف ب�سفة دون �سفة من ال�سفات، فقالوا: 

واعتقده  �سفة  على  �سيئا  اعتقدت  ما  متى  اإنك 

الأوىل،  ال�سفة  تخالف  اأخرى  �سفة  على  غريك 

فاإن ذلك ال�سيء موجود بكلتا ال�سفتني جميعا، 

 .
)10(

ولي�ض واحدة منهما اأوىل به من الأخرى«

هـ(   456 )ت  الأندل�سى  حزم  ابن  جعل  وقد 

ال�سف�سطائيني على ثالثة اأ�سناف، »ف�سنف منهم 

فيها.  �سكوا  منهم  و�سنف  جملة.  احلقائق  نفى 

قالوا هي حق عند من هي عنده  و�سنف منهم 

 .
)11(

باطل« عنده  هي  من  عند  باطل  وهي  حق 

هو  ال�سف�سطة  اأ�سناف  من  الأخري  النوع  وهذا 

الذي يقرتب من اأحد معاين الن�سبية الذي اأورده 

للند يف مو�سوعته اأي »ما يتوقف على حد اآخر، 

معقول،  ل  املطلوب  يكون  قد  غيابه  يف  والذي 

. وهو ذات املعنى 
)12(

م�ستحيال، اأو غري �سحيح«

)ت  ر�سد  ابن  العربي  الفيل�سوف  ا�ستثمره  الذي 

595هـ( حني ا�سطر بعد ح�سار فقهاء ال�رشيعة 
بتفاوت  يتفاوت  احلق  جتلي  باأن  القول  اإىل  له 

قد  حقا  الفال�سفة  يراه  فما  ال�سخ�ض  مرجعية 

قد  حقا  الفقهاء  يراه  وما  باطال،  الفقهاء  يراه 

يراه الفال�سفة باطال. اإىل هنا مل تزل الن�سبية يف 

ا�ستفاد  اعتدالها، فهي حتمل معنى حميدا،  اأوج 

توما  مثل  الأوائل  امل�سيحيون  املفكرون  منه 

يعار�ض  ل  العلم  باأن  للقول  وغريه  الأكويني 

يختلف  احلقيقة  واإمنا هو جتّل  املقد�ض  الكتاب 

التنوير  ابتداأ  املدخل  هذا  ومن  وهناك،  هنا 

اليقني  اأ�سا�ض  هو  املنطق  اعترب  الذي  الأوربي 

ولي�ض الكتاب املقد�ض.

ابتداأت يف البتعاد رويدا رويدا  الن�سبية  اأن  بيد 

مع  فتحولت  الر�سدي،  العربي  املعنى  هذا  عن 

الفيل�سوف الفرن�سي رينيه ديكارت )ت 1650م( 

اإىل املعنى الذي يعتربه ابن حزم ال�سنف الثاين 

ي�سك  الذي  ال�سنف  وهو  ال�سف�سطة،  اأ�سناف  من 

اأن  بيد  ينفيها.  ل  ذلك  مع  ولكنه  احلقيقة  يف 

الأكرب لهذا الجتاه الرتيابي من احلقيقة  الأثر 

1776م(  )ت  هيوم  ديفيد  تعاطي  يف  متثل 

الأخالقية  الأحكام  اعترب  حيث  الأخالق  مع 

مطلقة.  معيارية  ولي�ست  متغرية  ذاتية  اأحكاما 

ا�ستحداث  مت  لالأخالق  العتبار  تراجع  ومع 

»الأخالق«  من  بدل   Value »قيم«  م�سطلح 

ترتفع  متغرية،  القيم  اأن  باعتبار   Morality
الإن�سان  اإىل  تعود  تارات، وهي  تارة وتنخف�ض 

باعتبارها  لها  ينظر  كان  التي  الأخالق  عك�ض 

.
)13(

معايٍن مطلقة اإلهية امل�سدر
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الفكر الوجودي، واأن  من نيت�سة انقدحت �رشارة 

الإن�سان هو من ي�سنع ماهيته، وحمل هايدجر 

بعد  حتملها  ثم  الفكرة،  هذا  راية  1976م(  )ت 

ذلك جون بول �سارتر )ت 1980م( الذي انطفاأت 

انح�سار  ومع  بقليل،  بعده  اأو  مبوته  الوجودية 

الوجودية مل يبق يف الأفق ما ميالأ الفراغ �سوى 

الن�سبية وحدها، ولكنها ن�سبية مت�سخمة، ن�سبية 

باليقني،  تقر  ول  باحلقيقة،  توؤمن  ل  متطرفة 

اإنها الن�سبية املتحدرة من ذلك املا�سي الطويل 

وعرب كل تلك ال�سل�سلة الطويلة من اجلدل والنزاع 

الأول  ال�سنف  ن�سبية  اإنها  الآراء.  اأ�سحاب  بني 

ال�سف�سطائيني  اأ�سناف  من  واخلطري  املتطرف 

ال�سف�سطائيون  اإنهم  حزم،  ابن  ذكرهم  الذين 

اجلدد.

اليقني والدون كي�ضوتيون اجلدد:

التحطيم  حماولت  اإىل  تعر�ض  مفهوم  يوجد  ل 

من قبل فر�سان الن�سبية اأكرث من »اليقني« الذي 

دون  لالأفكار  ال�سلبي  بالت�سليم  لديهم  ارتبط 

للتفكري  فح�سها، والنقياد لالآراء دون حماولة 

اإن هدم اليقني عند جنود الن�سبية  مب�سداقيتها. 

ا�ستنفد  لذلك  الدين،  �سقوط  النتيجة  يف  ي�ساوي 

الأفكار والنظريات يف  هوؤلء ذخرية كبرية من 

اليقني  حتطيم  رامت  التي  واملحاولت  احلروب 

قلوب  يف  عر�سه  عن  التنازل  على  واجباره 

املوؤمنني ل�سالح نبوءة الن�سبية والأرباب الذين 

يقفون ورائها.

اعتمد دعاة الن�سبية يف حماولتهم اإ�سقاط اليقني 

بطالن  اأثبتت  الطبيعية  العلوم  اأن  حقيقة  على 

الكثري من الق�سايا التي كانت تعد م�سلمات لدى 

قبل  العامل  خلق  فكرة  مثل  الديانات،  اأ�سحاب 

مركز  الأر�ض هي  اأن  وق�سية  عام،  اآلف  اأربعة 

كروية،  ولي�ست  م�سطحة  الأر�ض  واأن  الكون، 

ن�سو�ض  اإليها  ت�سري  التي  الق�سايا  من  وكثري 

نبي  اإىل  املن�سوبة  والأحاديث  والإجنيل  التوراة 

حقائق  كانت  التي  الأفكار  بهذه  واإذا  الإ�سالم، 

العلم  برهان  بددها  اأن  بعد  حتولت  وقد  م�سلمة 

على  التدليل  اأجل  من  اإل  تذكر  ل  اأوهام  اإىل 

�سذاجة اليقني وحقائق الدين.

اختزال لغوي  اأن هذه املقاربة ل تخلو من  بيد 

الت�سديق  ونف�سي واجتماعي كبري، فاليقني هو 

خاٍل  الب�سيط  التعريف  وهذا  ال�سك،  من  اخلايل 

متاما من تلك احلمولة الإيديولوجية التي يحاول 

دعاة الن�سبية اإل�ساقه بها، ذلك اأن الت�سديق هو 

متعددة  عقلية  ملكات  بها  تقوم  معقدة  عملية 

فهناك  والتفكري،  والذاكرة  والوجدان  كالعاطفة 

وهناك  فكره،  اإعمال  دون  بعاطفته  ي�سّدق  من 

من ي�سدق ب�سبب توافق الفكرة مع �سور منطية 

خمتزنة يف ذاكرته، وهناك من ي�سّدق من خالل 

والتدبر  كالتاأمل  متنوعة  عقلية  ملكات  تفعيل 

واملراجعة والتفكر.

والوجدان،  العاطفة  على  القائم  الت�سديق  اإن 

وذلك القائم على موافقة الفكرة لل�سور النمطية 

بني  �سيوعا  الأكرث  هما  الذاكرة  يف  املختزنة 

والتدبر  واملراجعة  والتفكر  التاأمل  لأن  النا�ض. 

وطاقة  جهدا  املرء  من  حتتاج  عقلية  عمليات 

الذين  النا�ض  اأغلب  منه  ينفر  وتدريبا  وبحثا 

اجلاهزة  والأجوبة  والدعة،  الراحة  اإىل  مييلون 

تطلعاتهم،  توافق  التي  تلك  خا�سة  ال�سهلة، 

النا�ض  اأغلب  مييل  لذلك  اأحالمهم.  من  وتقرتب 

رغباتهم،  مع  املتوافقة  الق�سايا  ت�سديق  اإىل 

وقبول ال�سور القريبة من خيالتهم، وال�ست�سالم 

نوافذ  الالوعي من خالل  اإىل  املت�رشبة  لالأفكار 

من�سوب  يقني  اإنه  الذاكرة،  و�سقوق  العاطفة 
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نزع القدا�ضة 

عن الأخالق 

يف املجتمعات 

املدنية التي 

يقوم فيها 

القانون مقام 

الأخالق، 

فالقانون ملزم 

للجميع عك�س 

الأخالق



»العرف«  بالعادة  جمرور  اأو  »الهوى«،  بالرغبة 

اأو �ساكن بالذاكرة »التقليد«.

بيد اأن هذا اليقني برغم ما فيه من �سذاجة اإل اأنه 

عادة ما يكون ت�سديق عا�سف، ت�سديق هادر، 

ت�سديق جازم، ت�سديق حا�سم ل يالب�سه �سك ول 

يزايله وهم، اإنه اليقني يف اأعظم ت�سوهاته. وهذا 

اليقني الأ�سوه هو حتديدا الفزاعة التي يحاربها 

دعاة الن�سبية، اإنه طواحني الهواء التي يحاربها 

القائم على  اليقني  اإنه  اجلدد.  كي�سوتيون  الدون 

اأفيونا  مارك�ض  اعتربه  الذي  ف 
ّ
املحر الدين 

لل�سعوب. 

اليقني  بني  وحديثا  قدميا  الفال�سفة  مايز  لقد 

املنت�سب على اأعمدة التاأمل والتفكر واملراجعة 

عقول  تخدر  التي  اليقني  اأوهام  وبني  والتدبر 

يف  التفكر  على  القائم  الت�سديق  اإن  الب�سطاء. 

يف  والتاأمل  اخللفيات  يف  والتدبر  املو�سوع 

�سوى  يورث  لن  الرباهني  يف  والنظر  احليثيات 

على  متاأ�س�ض  يقني  را�سخ،  يقني  عميق،  يقني 

باأن  كاليقني  املعرفة،  واأ�سواء  العلم  م�ساعل 

الإن�سان كائن حي، واليقني باأن الإن�سان يحتاج 

حتمل  النار  باأن  واليقني  وال�رشاب،  الطعام  اإىل 

واليقني  الأر�ض،  بكروية  واليقني  احلرارة، 

ذلك  غري  اإىل  ال�سم�ض  حول  تدور  الأر�ض  باأن 

حقائق  اإنها  �سك.  اأي  يالب�سها  ل  حقائق  من 

بعد  يوما  وتر�سخت  النا�ض  عقول  يف  تراكمت 

يوم بامل�ساهدة والتجربة، فهي معارف يقينية 

را�سخة.

بالنفتاح  يتميز  العلم  على  القائم  اليقني  اإن 

اليقني  يتوطد  ل  للمراجعة.  والقابلية  النقدي 

العلمي اإل من خالل �سل�سلة طويلة من العمليات 

والتفكر  والنظر  الإن�سات  من  تبداأ  العقلية 

والقراءة والتدبر واملراجعة، اإنه طريق �ساق من 

البحث والعتبار، والتجربة والختبار. اأما يقني 

التقليد لي�ض �سوى ا�ست�سالم مطلق لآراء ومقولت 

مل يتم فح�سها، ومل يتم خم�سها ول اختبارها. 

نعم قد تكون هذه الآراء �سائبة يف ذاتها، لكن 

طريقة تلقيها عند هوؤلء هي طريق خاطئة، اإنها 

اإنها طريقة  التقليد واملحاكاة والتلقني،  طريقة 

اجلماهري.  تخلقها  التي  للفقاعة  ال�ست�سالم 

لذلك ل يلبث هوؤلء اأن يتخلو عن تلك املقولت 

وي�ستبدلونها مبقولت جديدة قد تكون مناق�سة 

لالأوىل مبجرد دخول اجلماهري يف فقاعة جديدة.

عقائد  يف  ويتحكم  الفقاعات  يخلق  من  اإن 

املجتمعات هي ذات القوى التي حتاول التحكم 

اإعادة  على  تعمل  التي  القوى  اإنها  الأفكار،  يف 

�سياغة مبادئ املجتمعات ومفاهيمها من اأجل 

ال�سيطرة على الرثوة والإن�سان، اإنها القوى التي 

دمى  تقودها  التي  العبثية  احلروب  وراء  تقف 

الن�سبية على الف�سيلة والأخالق.

ف�ضاء الأخالق و�ضجون الفا�ضية:

يرى دعاة الن�سبية اأن الف�سيلة والأخالق لي�ست 

معايٍن مطلقة، بل هي قيم ن�سبية يتفاوت النا�ض 

يف تعاطيها ومتثلها تبعا لختالف جمتمعاتهم 

عند  مرفو�سا  يعترب  فما  املعرفية،  وخلفياتهم 

�سعب  عند  مقد�سا  مقبول ورمبا  يعترب  ما  �سعب 

اآخر. لذلك فكل ما نتلقاه من املجتمع هو ن�سبي 

املجتمع  تاأثري  دخول  ب�سبب  مو�سوعي  وغري 

القدا�سة  يف �سياغته وت�سكيله. كما ينبغي نزع 

يف  اأهمية  ذات  اعتبارها  وعدم  الأخالق  عن 

القانون  فيها  يقوم  التي  املدنية  املجتمعات 

مقام الأخالق، لأن القانون ملزم للجميع عك�ض 

الأخالق الذاتية.

التبا�ض  من  قوتها  على  املقاربة  هذه  تخلو  ل 
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جوهرها  يف  الأخالق  بني  تفرق  ل  فهي  كبري، 

لها.  ممار�ستهم  وطريقة  النا�ض  متّثل  وبني 

تقدمي  يف  تتفاوت  والنا�ض  كثرية،  فالأخالق 

بع�ض الأخالق على الأخرى، وعدم التزام بع�ض 

الأخالق  ببع�ض  املجتمعات  بع�ض  اأو  النا�ض 

اإمنا يعود اإىل تفاوتهم يف تقدير م�سالح الذات 

والعالقة مع الآخر.

اإن الذي يكذب، والذي يغ�ض، والذي ي�رشق، والذي 

اأو الأمانة  يزين ويقتل ل يفعل ذلك لأن ال�سدق 

من  وغريها  والأرواح  الأعرا�ض  على  واحلفاظ 

الآخر  مع  الإن�سان  �سلوك  تنظم  التي  الأخالق 

الأخالق باتت  باتت خاطئة عنده، بل لأن هذه 

مزاحمة بطباع ذاتية كحب النف�ض، وحب املال، 

جميعا  وهذه  اجلن�ض،  وحب  الرفاهية،  وحب 

طباع يرى فيها هوؤلء م�سلحة لأنها �رشورية 

النزعة  ت�سخم  اإن  و�سعادتها.  الذات  لبقاء 

الفردية على ح�ساب الأخالق هو الذي يوؤدي اإىل 

ال�سطراب ال�سلوكي وخراب املجتمعات.

واأزيائهم،  و�رشابهم  النا�ض  طعام  اختالف  اأما 

باختالف  تختلف  التي  املعرفة  اإىل  يرجع  فهو 

تختلف  التي  والعوز  الوفرة  واإىل  التجارب، 

وحرارة.  بردا  املناخ  واإىل  الدول،  باختالف 

النا�ض  اأطعمة  اختالف  اعتبار  ميكن  ل  بالتايل 

يجوز  ول  الأخالق،  ن�سبية  على  دليال  واأزيائهم 

خالل  من  املجتمعات  لهدم  معول  ا�ستعمالها 

الت�سكيك يف قد�سية الأخالق.

لو مل تكن الأخالق والف�سيلة معايٍن مقد�سة ملا 

واأنبياء  ومفكرين  فال�سفة  من  امل�سلحون  اتفق 

التاريخ  مر  على  بها  املناداة  على  وقدي�سني 

اجتماعي.  انحراف  كل  مواجهة  يف  ورفعها 

املبادئ  هي  وامل�ساواة  والعدالة  احلرية  اإن 

كل  تزال  وما  عليها  انت�سبت  التي  الأخالقية 

كذلك  و�ستظل  الجتماعي،  الإ�سالح  دعوات 

الكمال  متثل  لأنها  الب�رشي،  اجلن�ض  بقي  ما 

اإنها مبادئ مطلقة بال قيد ول �رشط.  الإن�ساين، 

اإنها مبادئ ل تقبل النق�ض والن�سبية.

يقول  كما  يوؤدي  قد  الأخالق  بن�سبية  القول  اإن 

بيرت كريفت اإىل نتائج مدمرة حني يتعلق الأمر 

والتطهري  كالعبودية  كربى  اإن�سانية  بق�سايا 

الأطفال،  واغت�ساب  الأقليات  وظلم  العرقي 

اأخالقي  اعرتا�ض  اأي  تقدمي  من  متنع  فالن�سبية 

قبلتها  طاملا  الالاإن�سانية  املمار�سات  �سد 

باأن  الراأي  هذا  لتاأييد  وي�ست�سهد  املجتمعات، 

اإيطاليا  يف  الفا�سي  احلزب  قائد  مو�سيلني 

كانت  طاملا  بالقول،  خ�سومه  �سد  ا�ستدل  قد 

احلقيقة ن�سبية، واأن من حق كل اإن�سان اأن يعتقد 

ما يراه �سوابا واأن يجاهد من اأجل مبدئه الذي 

راآه �سوابا فال يحق لكم تخطئتي اإن اأنا اخرتت 

الفا�سية مذهبا)14(.

عبيد الراأ�ضمالية:

عن  ميتنع  لكنه  ال�سك  داء  ال�سف�سطائي  ين�رش 

ال�سف�سطائي يف �سيء  قبول دواء اليقني. ل يثق 

ت�سككاته  كرثة  اإن  �سيء.  كل  من  يهرب  لذلك 

وحرية النا�ض اأمام ارتيابه يثري يف نف�سه �سعورا 

الأفكار حني  اإمرباطور  اإنه يظن نف�سه  بالتفوق. 

يفجر ثوابتها، ويتخيل ذاته قي�رش املعرفة حني 

اأنه  ال�سف�سطائي  يتوهم  اإجاباتها.  مفعول  يبطل 

اأنه �سار حرا من  اليقني  النا�ض من  حني يحذر 

لي�ض  الواقع  يف  هو  بينما  القطيع،  ثقافة  اأ�رش 

�سوى دمية تتالعب بها القوى التي تريد التحكم 

يف مبادئ النا�ض واأعرافهم وعقائدهم.

الفكرية  يذهب عبد الوهاب امل�سريي يف رحلته 

اإىل اأن الن�سبية املعرفية والأخالقية التي طبعت 
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الداخل، 

وجعلت منه 

�ضخ�ضية ه�ضة 

مرتددة وغري 

قادرة على 

اتخاذ اأي قرار



عن  القدا�سة  نزع  اإىل  اأدت  قد  الغربية  الثقافة 

العدل،  مثل  الظلم  �سواء،  الأمور  وجعلت  العامل 

الكذب  مثل  وال�سدق  ال�ست�سالم،  مثل  والثورة 

والوفاء مثل اخلذلن. �سار من الع�سري على الفرد 

�سهال  و�سار  �سيء،  اأي  ب�ساأن  قرار  اأي  يتخذ  اأن 

التفكري عنه والهيمنة عليه �سيا�سيا واقت�ساديا. 

لقد اأ�سحى الظلم وال�ستبداد م�ساألة ن�سبية مثلها 

اإل من  ال�سلطة ل فرق بينها  العدل وتداول  مثل 

بالن�سبة  الأمر  وكذلك  اإليها  ننظر  التي  الزاوية 

اأمور  كلها  والر�ساوي  املايل  والف�ساد  لالحتكار 

للمطالبة  الإن�سان  يتحرك  اأن  ت�ستحق  ل  ن�سبية 

امل�ستبدة  احلكومات  تفعله  ما  وكل  بتغيريها، 

واملوؤ�س�سات الحتكارية �سحيح ن�سبيا اأو خاطئ 

ن�سبيا ول ي�ستلزم ذلك تبديد اجلهد ملواجهتها.

لقد قو�ست الن�سبية الإن�سان من الداخل، وجعلت 

على  قادرة  وغري  مرتددة  ه�سة  �سخ�سية  منه 

لهمينة  �سهلة  فري�سة  قرار، مما جعله  اأي  اتخاذ 

املوؤ�س�سات ال�سيا�سية والقت�سادية، وعو�سًا عن 

ثورية  �سخ�سية  الإن�سان  من  الن�سبية  ت�سنع  اأن 

واأدى  حمافظة،  رجعية  �سخ�سية  منه  جعلت 

تاآكل املعايري الأخالقية والجتماعية اإىل غياب 

والنغالق  التع�سب  نزعة  يف  زاد  مما  الف�سيلة 

على الذات، ولي�ض ال�سعار اجلن�سي وال�ستهالكي 

رغبة  تعبري عن  �سوى  املجتمعات  يجتاح  الذي 

ل�سعورية يف الو�سول اإىل نقطة ثبات يقينية يف 

عامل الن�سبية املتحرك)15(.

ك�سلعة  الأخالق  مع  الراأ�سمالية  تعاملت  لقد 

ثابتة،  ال�سلع غري  قيمة  ولأن  ك�سوق،  واملجتمع 

متحولة،  قيم  �سوى  لي�ست  كذلك  فالأخالق 

بقانون  مرهون  الأخالقية  القيمة  وارتفاع 

كبريا  قدرا  العدالة  تدر  فحني  والطلب،  العر�ض 

ي�ستطيع  وحني  رفيعة،  قيمة  متثل  املال  من 

قيمة  فاإن  الأموال  من  اأكرب  قدر  ا�ستدرار  الظلم 

العدالة تنحط وترتفع اأ�سهم الظلم وقيمته.

التي  الأخالق  عن  التخلي  على  الن�سبية  عملت 

ال�سماوية،  الر�سالت  وقد�ستها  املجتمع  انتجها 

الفرد  اخرتعها  التي  »القيم«  بـ  وا�ستبدلتها 

ودن�ستها املوؤ�س�سات الراأ�سمالية، لذلك يرى بيتري 

اأدت  قد  راأ�سماليا  املدعومة  الن�سبية  اأن  كرفت 

اإىل التحول من املجتمع الذي ت�سبطه الأخالق 

الثابتة اإىل املجتمع الذي حتدده القيم املتغرية، 

و�سارت املجتمعات الب�رشية عبارة عن جمموعة 

من الأفراد الذين يفر�سون قيمهم على الآخرين، 

املحكومني،  على  احلكام  الأقلية،  على  الأغلبية 

وو�سائل الإعالم على عامة النا�ض)16(.

لقد �ساهم الإعالم الذي ت�سيطر عليه املوؤ�س�سات 

النزعة  تر�سيخ  يف  للحدود  العابرة  الراأ�سمالية 

الفرداينة، وخلقت من الإن�سان كائنا ا�ستهالكيا 

ال�سخ�سية  حاجاته  اإ�سباع  �سوى  له  هم  ل 

الفقر  مب�ساكل  ل  مبالة  دون  البدائية  ورغباته 

ول بتدهور ال�سحة ول بتلوث البيئة ول بت�سوه 

التي  املوؤ�س�سات  تلك  تو�سع  من  الناجت  الطبيعة 

خالل  من  النقد  من  نف�سها  حت�سني  على  عملت 

من  طويل  طابور  وجتنيد  بالن�سبية،  الترت�ض 

نق�ض  �سوى  لهم  هم  ل  الذين  الراأ�سمالية  عبيد 

والقيود  الجتماعية  العالقات  احلقيقة، ورف�ض 

نرج�سياتهم  اإ�سباع  يف  منهم  رغبة  الأخالقية، 

والتعايل على املجتمع الذي يرونه متخلفا ميكن 

التالعب به مبجادلتهم وماحكاتهم.

توؤدي الن�سبية اإىل كبح رغبة الإن�سان يف اإ�سالح 

املجتمع، لأنها ل تعرتف باأن هناك حقا مطلقا 

ينبغي ال�سعي اإليه، كما ل تعد اأي خرٍق اجتماعي 

اإل عن  النحراف ل يكون  اأخالقيا لأن  انحرافا 

خط معياري ثابت والن�سبية ل تعرتف بالثوابت. 
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لدى  مبداأ  وكل  متغري،  الن�سبية  يف  �سيء  كل 

الن�سبية  اأ�سحت  لذلك  للتحول،  قابل  اأ�سحابها 

الأخالقية خطراً داهما يهدد بانهيار املجتمعات 

وتفكك الأ�رش وحتطيم اجلماعات.

اإن هذه الن�سبية املتطرفة التي ت�سل اإرادة التغيري، 

والتربير.  للخنوع  اإيديولوجيا  �سوى  لي�ست 

جديد  �سقراط  اإىل  بحاجة  اليوم  الإن�سانية  اإن 

ملواجهة ال�سف�سطائيني اجلدد. الإن�سانية بحاجة 

و�سد  والقهر  الظلم  �سد  مقد�سة  معركة  بدء  اإىل 

تخدير وعي الإن�سان وا�ستالب اإرادته. اإن معركة 

ال�رشفاء �سد ال�ستبداد والظلم العاملي ل ميكنها 

اأن تكلل بالن�رش اإل بق�سع ال�سباب املخيم حول 

مفهوم الن�سبية الذي ت�ستخدمه الراأ�سمالية وكل 

املوؤ�س�سات الإمربيالية العاملية لتخدير ال�سعوب 

واإخ�ساعها.

حرب  جمرد  اليوم  الإن�سانية  معركة  لي�ست 

والف�ساد  الطغيان  �سد  واقت�سادية  �سيا�سية 

معركة  الأفكار،  معركة  هي  الأهم  املعركة  بل 

اإ�سقاط  معركة  وامل�سامني،  واملعاين  املفاهيم 

واملعرفة،  العلم  حقائق  وك�سف  الن�سبية  اأقنعة 

وت�سويه  التزييف  وك�سف  الوعي  معركة  اإنها 

العقل  اإىل  العتبار  رد  معركة  اإنها  احلقائق. 

معركة  اإنها  والوجدان.  واليقني  والربهان 

و�سيطان  املال  �سهوة  على  لالإن�سان  النت�سار 

املوؤ�س�سات الراأ�سمالية.
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الشاعرة السورية سنية صالح 

مل يكن هناك من �شهود

كلها يف املخيلة

وح�ش متفوق

ظهر فجاأة يف اأحرا�ش الروح

……
قذف الق�شائد يف الريح

وجلد الأطفال على العتبات،

ات الوطن،
ّ

 اعَتَلى ِمَن�ش
َّ
ثم

واأخذ يغني كالأبرياء.

.……
وطني يعوزه املاء 

واجلنون 

* مقاطع من ق�صيدة ل�صنية �صالح "الوح�ش يف الروح" 
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الزمان.  �شابق  يف  الأر���ش  على  تكن  مل  كاأنها 

تتلألأ   ب��اردة  نظرات  كثرياً.وثمة  طال  �َشعرها 

من  ق�شرية  بتنوره  ُغطي  وج�شم  بالعينني. 

.وب��دًل  بالغيوم  �شبيه  قمي�ش  مع  الإ�شتربق 

بكتاب  مت�����ش��ُك  ال��ي��دوي��ة،ك��ان��ت  احلقيبة  م��ن 

تكب�ش  ت��زال  ما  لرغبة  ،جن��دًة  ال�شيق  الزمان 

على  بحرارتها   
ُ

ال�شم�ش تفعل  نف�شها،كما  على 

�شفحات الأر�ش.

تلك  من  الأوىل  اللحظات  يف  عليها  نتعرف  مل 

التي  والبحلقة  التدقيق  ،وبعد  املتابعة،ولكننا 

اإىل  الأنف�ش   ب�شق  تو�شلنا  طويًل،  وقتًا  اأخذت 

نقطة التفاق ،باأن املراأة تلك ،لي�شت اإل ال�شاعرة 

ال�شورية �شنية �شالح �شاحبة حرب الإعدام.

وما اأن تاأكدنا من وجودها يف ذلك املكان،حتى 

احل���وار  ه���ذا  ف��ك��رة  ل��ع��ر���ش  خلفها  ع��ن��ا 
َ
َه��ر

عليها،لكننا مل نلحق بها لتنفيذ ما كنا ب�شدده. 

لذلك حاولنا معرفة اجتاهها ،لكنها �رسعان ما 

اأوقفت طائراً �شبيهًا بالنعام،�رسعان ما امتطتُه 

على  تغني  هي  كانت  فيما  بعيداً،  بها  ،ليم�شي 

نلتقط  مل  �شعبية  اأغنيًة  املتهدج  ب�شوتها  ظهره 

منها �شوى اإيقاعها املو�شيقي، رمبا كان الري�ش 

يتطاير خلف ذلك احليوان.

مل يكن اأمامنا اإل اأن نفعل ال�شيء نف�شه، ا�شتوقفنا 

،للحاق  باملطاردة  اآخر،وقمنا  موديل  من  طرياً 

الزرقاء(،  )الأفاعي  ج�رس  اجتازت  اأن  بعد  بها 

حيث متّكنا منها لإجراء هذا احلوار الذي ف�شلت 

�شجًل بال�شوت وعلى الورق.
ُ
ال�شاعرة اأن يكون م

تراجعت  ما  ال�رسط.ولكنها �رسعان  على  وافقنا 

عن املوافقة ،حتت ذريعة اأنها متاأملة من وجع 

مرتبطة  كانت  اأي�شًا،  الأي�رس،ولأنها  بقدمها 

املعقود  اخلن�شاء  ال�شاعرة  زف��اف  حفل  مبوعد 

منذ  بريفري  جاك  الفرن�شي  ال�شاعر  على  قرانها 

�شنوات. 

�شنية �شالح على دعوتنا حل�شور  وافقت  اآنذاك 

فرح اخلن�شاء.و�رسعان ما وجدنا الأ�شئلة تتحرك 

يف هذا احلوار مع حركة الأقدام التي كانت تذهب 

بنا �شوب ذلك الحتفال.ويف البدء قلنا لها:

س/الزمان الضيق:هل كان عنوانًا على غالف أم 
جرحًا في جسد؟

حوارات

كتابة وحوار: اأ�صعد اجلبوري

شاعر وناقد من العراق  

بريد ال�ضماء االفرتا�ضي

ال�ضاعرة ال�ضورية �ضنية �ضالح 1935-1985



لب�شُت  واأن  �شبق  .فقد  معًا  الثنان  ج/رمبا هما 

روح   على  �شيقًا  ف�شتانًا  ،فكان  لبو�شًا  الزمن 

كانت تطري من داخلي مبتعدة عني نحو اأفق مل 

يكن منظوراً بالن�شبة يل يف بداية الوجد ال�شعري 

. وكذلك فهو عنواٌن جلرح يف ج�شدي.

س/هل كنت بروح واحدة مثاًل؟
ج/ع�شُت باأرواح متعددة،وكلها ذهبت مع الريح.

س/نتيجة وجود سياط القسوة؟
ج/متامًا.فاأنا خرجت من الرحم الأول ،لأحتمل 

قبل  م��ن  تنتجه   
ُ
الأرح����ام كانت  م��ا  م�شقات 

وجودي  يف ذلك العامل الذي ولدت على ترابه.

كل �شيء كان متورمًا بنوع من الآلم.

س/هل كنت تدركين تلك اآلالم بوعي سياسي أم 
بوعي بيولوجي محض؟

ج/اأنا ولدت �شمكًة يف حو�ش من الكاآبة.

لذلك كان املاء يف احلو�ش اأو الأكواريوم القدمي، 

ما.  درجة  اإىل  �شامًا  وح�شب،واإمنا  ماحلًا  لي�ش 

باجل�شد  يفعل  اأن   
َ
م

ّ
ال�ش متنع  درج��ة  اإىل  اأعني 

فعلتُه فيقتل. 

نف�شي  وج��دت  باأنني  ال��ق��ول،  ميكن  هناك  من 

اأن  اأراد   ، م�شرتكًا  بيولوجيًا  اإيديولوجيا  خليطًا 

يجد لنف�شه موطئ قدم على تلك الأر�ش.

س/وهل وجدْت الشاعرة سنية صالح تلك البقعة 
من التراب؟

ج/نعم.ولكنها كانت �شيقة على قدمي.

س/هذا كالم كبير على شاعرة لم يتفق النقاد على 
اللغة  تربة  في  الشعرية  معادنها  أهمية  أو  وزن 

العربية.فكيف كانت األرض ضيقة على قدمك؟!
الأوىل،ح���اول���ت  ال�شعرية  كتاباتي  ج/م��ن��ذ 

ال�شتغناء عن النقاد اأو العمل النقدي ،لأ�شتطيع 

الت�شكل مع ال�شعر ومع نف�شي اأوًل وقبل كل �شيء 

اآخر.

س/ربما يمكن القول بأننا ال نعتقد بذلك. فلقد تجمهر 
بيروت.  في  النقاد  من  أكواٌم  صالح  سنية  حول 
ومن خالل نوافذهم وأبواقهم ومصطلحاتهم برزت 
سنية كزهرة شعرية متوحشة اآلالم.هل كان كل 
.ما  الماغوط  محمد  الزوج  للشاعر  محاباة  ذلك 

رأيك؟
حياتي  م��ن  امل��اغ��وط  ح��ذف  ا�شتطيع  ل  ج/ 

ال�شعرية اأبداً،فهو من اأهم عنا�رس طرياين اللغوي 

اأنني  .اإل  اإيديولوجية   واأبعاداً  ت�شكيًل  �شورة 

كنت من اأهم م�شادر بناء ق�شائده ومكوناتها.

مل اأكن ملهمته كما يحاول البع�ش التعريج على 

اجلميلة  الق�شائد  تلك  رحم  كنت  ذلك،ولكنني 

بعد موتي  تدهورت  التي �رسعان ما  والعملقة 

اأن  ي�شح  التي ل  الأخ��رية  كتبه  لتموت كما يف 

تل�شق بتاريخ املاغوط ال�شعري كما كان هو يف 

كتبه الثلثة:

�شياف الزهور 

�رسق عدن غرب اهلل 

البدوي الأحمر 

الشاعر  الحق  الذي  التردي  يكون  قد  س/ولكن   

الماغوط في مؤلفاته األخيرة ، بسبب الشيخوخة 
ليس إال ،وليس بسبب غيابك؟!!

ج/كان املاغوط كحوليًا )يقف�ش( ال�شور العابرة 

باإنتاجها  اأتكفل  كنت  ،فقد  اأنا  بينما  للخيال، 

�شعريًا  على م�شتوى طبخها ب� ))بهارات( القاع 

والتذمر  واخليانة  والت�رسد  وال�شعال  والأر�شفة 

مراتب  اأعلى  يف  هو  ك��ان  واإن  حتى  والياأ�ش، 

بهجته ال�شوداء غري القاتلة.

 ، ر�شالة  م��ن  اأك��ر  ملحمد  موتي،اأر�شلت  بعد 

يكتبه  ك��ان  ما  ن�رس  عن  للتوقف  فيها  دعوته 

الأمييلت  تلك  يقراأ  مل  غيابي،ولكنه  اأثناء  يف 

والك�شل  البطالة  اأيام  با�شرتجاع  م�شغوفًا  .كان 
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التي  املتوح�شة  والنعزالية  وال�شعال  والكحول 

اأ�شيب بها جراء ال�شجون وامللحقات والتخفي 

 بها يف حياته.
ّ
التي مر

الماغوط  جواب  على  هذا  قولك  يعتمُد  هل  س/ 
الصحفية والشاعرة وفاء  أسئلة  على سؤال من 
كمال في حوار كان قد أجرته معه لمجلة )بيروت 

المساء( اللبنانية ،عندما سألته:

مهما حاول اإلنسان االنسالخ عما حوله،فإنه يظل 
مرتبطًا بماضيه وحاضره ومستقبله.فلماذا تخفي 
المرحومة  زوجتك  وعلى  الماضي  على  حزنك 
على  قلقك  تخفي  .ولماذا  صالح  سنية  الشاعرة 

المستقبل؟

الحوار  في  بقوله  معترفًا  الماغوط  فأجابها 
المنشور في مجلة بيروت المساء اللبنانية بتاريخ 

6 تموز عام   1987قائاًل :

كلمة مرحومة تذكرني بالقبر والمشيعين وأمسيات 
التعزية مثلها مثل أي ميت آخر.لكن سنية لم تكن 
كانت  ،فقد  لي  بالنسبة  األيام  من  يوم  في  ميتة 
الشعر.ومن  في  األولى  ومعلمتي  األولى  قارئتي 
مسار  في  ذكرها  على  يأتوا  لم  النقاد  أن  المؤلم 
الشعر العربي المعاصر أكثر مما يأتي الملحدون 

على ذكر اهلل.*
،ك��اأن  بنف�شك  ذل��ك  من  ال�شتنتاج  ميكنك  ج/ 

تعترب ذلك تكرميًا يل من باب التعزية اأو من باب 

التخل�ش من الإح�شا�ش الذنب. 

س/ولكنه كتب شعرًا قبل تعرفه عليِك !!
ج/قد يكون  ذلك خطاأه التاريخي لي�ش اإل .

س/في شعر سنية صالح مقابر متناثرة..هل كان 
جميع سكان تلك القبور من معارفِك ؟

فاغر  بفم  مقربة  اإل  يومًا  ال�شعر  اأعترب  ج/مل 

اجل�شد  غيار  قطع  لحتواء  ،لي�ش  اأ�شنان  ودون 

وحدها،بل لدفن اللغة التي مل تنقذ اأحداً يومًا ،ل 

الرعيان  من  راعيا  ول  رامبو  مثل  مهمًا  �شاعراً 

بقطعانهم  وال�شحارى  احلقول  يجوبون  الذين 

بحثًا عن الكلأ. 

س/ هل الشعر في الخالصة:مقبرة؟!!
ج/ نعم.تلك هي اإرادة الروح التي عادًة ما اأغني 

ي ،بعدها اأتعب  
ّ
معها نوعًا من ذلك الطرب ال�رس

حمت�شنًة الليل ،لأنام معه على و�شادة من حجر.

الرطوبة  من  عالية  نسبة  ثمة  بأن  س/أحس 
الداخلي.هل هو  المعرفي  في مخزونك  الكافكوية 

بفعل التأثر أم بفعل التجربة؟
اأبعدت  اأن  لبثت  ما  بقرف،ثم  كافكا  ج/ق��راأت 

مما  يخرج  كغبار  بنف�شي  ل�شتاأثر  عني،  كتبُه 

كانت  التي  طواحيني  رح��ى  بني  يتفتت  ك��ان 

تعمل دون توقف.
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التي  اآلالم  تلك  كل  الماغوط مصدر  كان  س/هل 
كانت تتصارُع وتتفتُت في قاع سنية صالح ؟

ج/هو بع�شها.

س/كيف؟
ب�شكل  ال��ع��امل  ع��ل��ى  ح��ان��ق��ًا  ك���ان حم��م��د  ج/ 

 
ّ
على احلنق  ذل��ك  ظ��لل  امتدت  دائ��م،و���رسع��ان 

حقده  اأدق:�شملني  .بعبارة  ق�شوته  مني  ،فنالت 

لفرتات  ال�شوداء  مبياهه  غرقت  وحنقه،حتى 

مظلمة طويلة على الرغم من قلبه اليجابي يف 

الكثري من الأحايني  .

س/بعد انتقالك إلى السموات ،هل اجتمعت بالزوج 
الماغوط؟

التعرف  ،ولكنه ف�شل عدم  .اجتمعُت به  ج/اأجل 

 متنكراً ح�شول زواج  بيني وبينه. وعندما 
ّ
على

قال  و���ش��ام(  )�شلف  بابنتيه  تذكريه  حاولت 

على  ما  لقراءة  يهديانه  جنمتان  :اأنهما  عنهما 

الأر�ش من يا�شمني وحوادث و�شعر حديث.

س/ولم يقم بلّم شملِك زوجة كانت له، أو يدعوك 
األمكنة  هذه  أحد  في  كأس  أو  قهوة  فنجان  إلى 

الفاخرة؟
ج/ب��ال��ع��ك�����ش .ت��ك��ل��م م��ع��ي ب��ل��غ��ة ت��راب��ي��ة 

كانا  �شجنني  من  خ��رج  باأنه  ب��اردة،واأخ��ربين 

�شنية. و�شجن  امل��زة  �شوريا:�شجن  يف  بحياته 

بعدها اأطلق �شحكًة مل اأعهدها عنده من قبل،ثم 

اختفى بني الأع�شاب التي كانت يف ذلك ال�شاحل.

س/كأن الشاعرة سنية صالح تحاوُل االنتقام من 
الزوج الماغوط ؟!!

تلك  ب��ل  ال��وارد.ف��اأن��ا هنا  ذل��ك  ج/ل�����ش��ت يف 

احليوانات ال�رسطانية.لذلك تراين اأجل�ش يف هذا 

اجلناح املخ�ش�ش يل مع العنادل ،وكلما �شعرت 

من  مع  هاتفيًا  خطًا  يدي،اأفتح  يجتاح  بتنمل 

تركتهم يتعذبون من اأجلي على الأر�ش الأوىل.

س/اشعر بأنك تحاولين االنتقام من البعل القديم! 
ج/ ل .فبقدر ما حطمني يف الزمن القدمي،فاأنا 

ل اأملك الرغبة بتحطيم متثاله هنا اأو هناك. ول 

بعبادته كقدي�ش خاٍل من الذنوب واخلطايا.

التي  القسوة  تلك  وراء  أدونيس  يكون  س/قد 
تطبعت بها روح الماغوط هنا. هل تعتقدين بشيء 

من ذلك القبيل ؟
�شعري  اأن  عن  بالإعلن  حرجًا  اأجد  ل  اأنا  ج/ 

للماغوط و�شواه من �شعراء الرعيل  كان م�شتفزاً 

الأول لق�شيدة النر يف العامل العربي .

ام��راأة  العام،كنت  ال�شمويل  الواقع  يف  ولكنني 

ما  كل  ا�شتعملت  ما  الأح��لم،���رسع��ان  �شميكة 

لديها من طاقات حطبًا لتدفئة الآخرين. 

س/هل مّرت الشاعرة سنية صالح بتجربة السجن 
كعاشقة أم كسياسية؟

ج/ اأنت تذكرين باأوىل اأحجار اجلحيم التي يبني 

الإن�شاين.  الوجود  يف  منازلهم  بها  املعذبون 

 كان من اأوىل 
ّ
ماذا ميكنني القول ،غري اأن احلب

علمات ال�شجن كوجود.

س/هل سبق وأن ُخدعت بفكرة أن يكون الشيطان 
أقوى من الشاعر بتأليف القصائد وتخريب حياته 

الخاصة ؟
ج/عندما كنت اأجلاأ اإىل نف�شي يف البيت،�رسعان 

فجاأة  وا�شعة،اأقوم  �شحراء  ب��دين  يف  تولد  ما 

بالرك�ش على رمالها يف حماولة مني للقب�ش 

اأناملي  غر�ش  اأري���د  .كنت  ال�����رساب  ذل��ك  على 

بج�شده اله�ّش،ومن ثم القب�ش عليه للنتهاء من 

على  اأيامي  بها  تفحمت  التي  ال�رساب  كوابي�ش 

طول التاريخ .

س/ولماذا كان على سنية أن تفعل ذلك دون شيء 
آخر.

بتلك  ق�شائدي  ب�شقاية  اأق��وم  كنت  ج/لأن��ن��ي 
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يف  الأ�شباح  غري  ُتنبت  مل  التي  الوهمية  املياه 

اأعماق الورق الذي كنت اأ�شتعمله يف الكتابة.

س/هل حدثت تلك الكوابيس معك في أثناء كتابتك 
للقصص أيضًا؟

ج/نعم.طاملا حدث ال�شيء نف�شه معي واأنا اأكتب 

تلك الق�ش�ش .

على  والشيطنائيات  بالسحر  تؤمنين  س/وكنت 
سبيل المثال؟!

ج/مل اأكن اأوؤمن بذلك،لأنني كنت جزءاً من ال�شحر 

�شالح  �شنية  باأن  اأخربتك  لو  فيما  ت�شدق  .هل 

كانت متار�ش بع�ش الألعاب وبع�ش الأدوار مع 

ال�شياطني واجِلّن!! 

الطقو�ش ،وهو ما ت�شبب  بتلك  لقد تعمقت كثرياً 

بحدوث الكثري من امل�شكلت مع حممد املاغوط 

نياته اللتي �رسعان ما 
ّ

الذي كان يتعاي�ش مع ِج

يتخل�ش منهّن مبجرد النتهاء من كتابة لقطاته 

ال�شعرية وت�شطري جمله الهاربة منه اإىل اأر�شفة 

عليها  تت�شكع  ال�شياطني   
ُ
يت�شور كان  ما  ،عادة 

قبيل دخولها بارا من البارات.

س/وهل بسبب كل هذا ظهر التوحش والوحشية 
على البناء العام لمجمل قصائدك؟

يف  الوح�شية  بتلك  متتع  من  وح��دي  ل�شت  ج/ 

لوحاته  اأو  رواي��ات��ه  اأو  ق�ش�شه  يف  اأو  �شعره 

على  الآن  هم  مثلما  املبدعون  الت�شكيلية،كان 

تلك الأر�ش،جزءاً من حالة الف�شام مع ال�شعادة 

العذابات  العزلة.اإىل  اإىل  ينتمون  والفرح.فهوؤلء 

املتدفقة عليهم من كل حدب و�شوب.

الوح�ش  جمرى  يف  جيلي  مع  اأدق:كنت  بعبارة 

وال�شمت  والكلأ  املاء  ال�شعوب  على  يوزع  الذي 

بجميع  يليق  ال��ذي  ال�شماد  باعتباره  وامل��وت 

مكونات الآداب والفنون عند ال�شلطني العرب.

س/ما الذي تفعلينه اآلن هنا ؟

جبال  اإىل  لينقلني  الثانية  قطار  ج/اأن��ت��ظ��ر 

التاأملت يف ال�شماء الثانية.

س/تتأملين أم تفكرين ؟
اإل. لي�ش  و�شام(  )�شلف  لأتاأمل  ذاهبة  ج/اأن��ا 

الذعر  طرد  على  قدرة  الوحيدتان  البنتان  فهما 

من اأعماق �شدري حتى يف هذه الأمكنة الغريبة.

بل  هنا؟  عليه  عثرت  هل  الماغوط.  س/ومحمد 
وهل ما زال بعاًل ؟

ج/هنا تنتفي �رسوط ))البعلنة(( الزوجية، لتحّل 

والعادات  للمفاهيم  الولء  عدم  نظرية  مكانها 

والتقاليد القدمية. فبمجرد و�شول املراأة اإىل هنا، 

العني.بعدها  احلور  من  ن�شخة  اإىل  تتحول  حتى 

تبداأ الحتفالت بتوزيع الن�شاء والكوؤو�ش...

س هل ثمة ما يقلق في هذه المناطق ؟
 الذكورية،هي هي. 

َ
ج/ميكنني القول باأن القلوب
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رجال  ،وكاأن  القدمية  مبيزاتها  تتمتع  زالت  ما 

الأر�ش هم اأنف�شهم رجال ال�شموات مع الأ�شف. 

�ش عقولها للكتب املقد�شة، ومل 
ّ
غالبيتهم،مل تكر

وحو�ش  زالوا  ما  ال�شاغية.  الآذن  للأنبياء  تعط 

جن�ش وملذات فقط.

بوفوار  دي  �شيمون  الكاتبة  ا�شتوقفت  بالأم�ش 

وهي يف طريقها اإىل حقول الين�شون املنت�رسة يف 

املنطقة املنفرجة على البحر ال�شامت، و�شاألتها 

عن امل�شيدة احلديدية التي كانت حتملها بيدها 

�شديقها  با�شطياد  ترغب  باأنها  ..فاأخربتني 

على  تعرفت  اأن  �شارتر،بعد  بول  جان  الفرن�شي 

موؤلفًا جديداً،يتحدث  له  اأن يطبع  يريد  ن�رس  دار 

فيه عن عطر ج�شدي .ت�شوري اأنه اأ�شماين ب� ))اأم 

العطر الفا�شد(( !!

باالنتقام  التفكير  إلى  دفعتك  سيمون  أن  س/البد 
من خيانات أحد ما . هل سيخطر على بالك يومًا 
سبيل  على  الماغوط  ضد  اإلعدام  حبر  استعمال 

المثال؟ 
ج/ املاغوط ل ينفع معه حرب ول �شم. هو �شاعر 

متت �شياغة ج�شمه بطريقة عجيبة.ول اأظن باأنه 

ل يتحمل ما اأفعله به من عقوبات فيما لو قررت 

ذلك م�شتقبًل .

س/ولكنه حرٌّ عند الرّب اآلن؟
ج/�شاأقوم مبحاكمته فر�شيًا ،فيما لو ا�شتع�شى 

بعد  ثانية  مرة  اليدين  هاتني  بني  وجوده   
ّ
علي

املوت.

س/كأنك تستمرين بلباس المرأة التي ولدت وماتت 
من أجل الحفاظ على هشاشتها أمام الرجل؟!! هل 
يحدث معك هذا الشيء في اآلخرة  هنا ، أي بعد 

تحرر سنية من ديكتاتوريات الشرق البعيد ؟
ج/ميكنك اعتبار �شنية �شالح جمموعة �رسايني 

واأوردة تقطعت على مراحل من تلك احلياة،لتن�شّد 

لبنات جن�شها من امل�شطهدات بكل ما متلك من 

تدفق، حتى لو كان ذلك تدفقًا �شوريًا.

فاملهم اأنني �شاعرة معادية له�شا�شة العظام يف 

ج�شد املراأة وعقلها الذي ما يزال املاكياج فيه 

اأكر وزنًا من املعارف.  

س/ولكن الديانات في عمومها ،ربما ال تريد من 
المرأة إال أن تكون رحمًا رطبًا وسريرًا دافئًا وفمًا 

مغلقًا ال يستجيب إال لنداءات الذكور!!
ج/ هل تريد توريطي بتعذيب م�شابه ملا وقع يل 

على تلك الأر�ش؟

اأوًل،وق��ب��ل  الآلم  ملنظفات  بحاجة  هنا  اأن��ا 

يف  م��لك  من  الأدي��ان.ف��م��ا  مبو�شوع  اخلو�ش 

يتقدمون  بالفراغ.اجلميع  وي�شعر  املكان  هذا 

ال�شماوي  التاريخ  مبواد  للمتلء  خطوة  خطوة 

اإىل  ن��ا 
ُ
اأق��دار تدفعنا  قد  الن�شاء  اجلديد.ونحن 

ل البيولوجي ال�رسيع،للن�شمام اإىل جن�ش 
ّ
الَتحو

الرجال اأو ندخل املخترب الإلهي لإعادة اإنتاجنا 

اإىل  للنخراط  ن�شلح  جديد،كي  من  تكريره  اأو 

�شلك احلور العني اأو اإىل اأي نوع اآخر من مراتب 

امللئكة اأو ال�شياطني .

س/ هل تمارسين الكتابة اآلن؟
يف  الهائلة  الطقو�ش  بكل  الن�شهار  ج/اأح��اول 

اأنني  قوله.ثم  ميكنني  ما  كل  .هذا  العوامل  هذه 

بحاجة اإىل اأدوات جديدة تلبي طموحاتي هنا.

س/ورقة وقلم مثاًل؟
ج/ لي�ش قبل احلب .فقد ل تعرف املراأة الكتابة 

اأو القرتاب من الأقلم والأوراق دون ذلك العطر 

الرجل  التاأليف.عك�ش  اإىل  الأنثى  ي�شبق  ال��ذي 

الذي رمبا ي�شتطيع،اأو يقدر على كتابة ديوان من 

كالديك  يتنقل  الرومان�شي،وهو  الغرامي  ال�شعر 

من قن امراأة اإىل اأخرى.   

س/تكتب عنك شقيقتك خالدة سعيد:
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وروؤي��ا  معطوب  عامل  �شالح  �شنية  �شعر  يف   (  

على  توترها  يف  ق���ادرة  اأن��ه��ا  حتى   ، جاحمة 

ال�شحك وقادرة على الت�شعث . يف �شعرها فوران 

�شدمي واأح�شاء غا�شبة وخيال طفويل . اأقول هذا 

هذا  اختلف  على   ، ثانية  مرة   ، التوكيد  ملجرد 

ال�شعر وجدته وخ�شو�شيته دون اأي ا�شتهانة مبا 

عداه . اإنها من هوؤلء ال�شعراء الذين ال�شعر عندهم 

بكيانها  األقت  وه��ي   . وج��ود  فعل   ، كالأمومة 

والعاطفي  ال�شيا�شي  فعلها  ك��ان   . ال�شعر  يف 

كان   . وروحها  ج�شدها  و���رساخ  حربها  وكان 

ل  على حدة  �شعر  . هو  ثاأرها وخ�شبة اخلل�ش 

ي�شبه اأحدا ولي�ش من�شويا يف تيار . �شعر حلزن 

اخلالق  الأنثوي  اجلوهر  من  ينبج�ش  م�شتوح�ش 

املطعون امل�شحوق عرب التاريخ . �شعر هو �شيحة 

ج�شد الأنثى نبع احلياة ، اجل�شد الذي عرب فوقه 

الأباطرة والبطاركة .. وكل ذي �شلطان . ول�شجنه 

بالنجا�شة  وو�شمه  ت�شويهه  وحتى  وا�شتغلله 

كلم  وا 
ّ

وجري الطبيعة  حكمة  وا 
ّ

غري اخلطيئة  اأو 

حكاية  ين�شد  م��ا  بقدر  ال�شعر  ه��ذا   . ال�رسائع 

انتهى  الذي  للج�شد  ك�شيحة  يتقدم  املغدورين 

بني املبا�شع واأ�رسة امل�شايف(

س/ هل أنِت كل هذا الفيض الجهنمي يا سنية؟
التي  الرتيبة  النقدية  باأدواتها  تكتب  ج/خالدة 

مت�شكت بها منذ زمن طويل،دون اأي حتديث.

حولهم  ه��ا 
ُ
اأف��ك��ار  

ُ
ت��دور حم��ددة  اأ�شماء  هناك 

التلف  م��ن  كتاباتهم  اإن��ق��اذ  حت��اول  ،وك��اأن��ه��ا 

،ومن ثم لتحرير كتبهم مما علق بها من رداءة 

من  �شتلبة 
ُ
م اأدق:خالدة  بعبارة  وانحدار.  و�شوء 

حداثة  جمرى  يف  بنف�شها  ،وتزج  الكل�شيكيات 

الع�رس ح�شب الطقو�ش والربجمة النقدية .

تريد  لأنها  ،فرمبا  اأختي  عني  تكتب  وعندما 

بحق  ارتكبته  قد  ،كانت  قدمي  ذنب  عن  التكفري 

العائلة، حينما قامت بدفن ا�شم �شجرة »�شالح«  

– علي  –تابعية بعلها  �شعيد  اإىل عائلة  لتن�شم 

اأحمد �شعيد اإ�شرب.

س/ ولَم تجدين في ذلك نقصَا ؟!
زوجيًا  ًا 

ّ
حب خالدة  فعلته  ما  تعتربين  ل  ملاذا 

،دفعها للنف�شال عن �شجرة عائلتها والن�شمام 

اإىل العائلة الأكر �شهرة وتوهجًا وغرابًة وع�شقًا  

-عائلة اأدوني�ش- ؟؟!!

 عند الكّتاب والأدباء والبالغني ثقافيًا، 
ُّ
ج/احلب

ل يعني ال�شتلب .كما ل يدعو اإىل ال�شقوط يف 

عقدة النق�ش. 

تلك  غ��ري  ب��ي  ت��ر  ،مل  خ��ال��دة  ال�شيدة  اأن  املهم 

الأنثى التي توح�ش حزُنها،فراح بالتهام حلمها 

اأ�شطوانة  وثيابها،وكاأن  ون�شو�شها  واأع�شابها 

غاز انفجرت بوجهي يف مطبخ البيت ،فاأحالتني 

قوتها ال�شاربة اإىل كومة رماد يثري ال�شفقة .

س/طيب. إذا كانت نصوصك على األرض  منتجة 
ً لكل تلك اآلالم هناك ،فما الذي استجد هنا. هل ما 
زلت تواصلين البكاء والخراب النفسي على أيام 

األرض المثقلة بثياب األسى الحارق؟
ج/ اأنا اأنتظر تركيب قلب جديد جل�شدي.ومبجرد 

اأن اأح�شل على ذلك ،�شاأتخذ املزيد من اخلطوات 

،واأكون  على عقب  راأ�شًا  اجلريئة.�شاأقلب حياتي 

ال� ))�شنا (( بذاته، خارج امل�شابيح املعتادة التي 

كنت اأمر حتت اأعمدتها يف ذلك الزمن القدمي.

 ، ضخمة  بمرآة  أحدهم  إليِك  جاء  لو  وماذا  س/ 
وتركِك تنظرين بها إلى نفسك في هذه اللحظة،ما 

الذي ترينه على زجاجها  ؟
ج/ لكنت قد راأيت �شورة �شنية  يف خط الهجوم.
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بعد اأن عمل رايرن �شتاخ Reinar Stach عدة 

فرانز  عن  دكتوراه  اأطروحة  كتابة  يف  �شنوات 

بعنوان:  كتاب  يف   1987 عام  ون�رسها  كافكا 

من  �شفحة   277( الإيرو�شية  كافكا  »اأ�شطورة 

عامًا  ع�رس  ثمانية  ط��وال  تفرغ  الكبري(،  القطع 

)1996 - 2014( دون انقطاع، ودون اأن ي�شعر 

بني  كافكا.  �شرية  لكتابة  واح��دة،  دقيقة  بامللل 

عامي 2002 و2014 ن�رس نتائج عمله امل�شني 

من  2037 �شفحة  بلغ حجمها  اأجزاء  ثلثة  يف 

الأجزاء  من  الواحدة  الن�شخة  ثمن  الكبري.  القطع 

الثلثة مئة يورو. 

اأدبية  اأم�شيات  يقيم  كامل  عام  طوال  �شتاخ  ظل 

في�رس،  ن�رس  دار  الأمل��ان��ي��ة.  امل��دن  ع�����رسات  يف 

�شوؤون  له  تنظم  كتابه،  طباعة  حقوق  �شاحبة 

نفقتها.  على  الأم�شيات  واأماكن  والإقامة  ال�شفر 

بني  البداية  يف  ��ربم 
ُ
ي ال��ذي  للعقد  طبقًا  وذل��ك 

الأم�شيات  من  النا�رس  ومك�شب  والنا�رس.  الكاتب 

اإن ثمن بطاقة الدخول  اإذ  اأنه مك�شب كبري،  ل بّد 

لل�شخ�ش  يورو   20 اإىل  غالبًا  ي�شل  الأم�شية  اإىل 

الواحد. واأحيانًا يح�رس مئة اأو مئات الأ�شخا�ش 

عليها  يوّقع  الكتاب  من  ن�شخًا  معظمهم  يبتاع 

الكاتب.   

 كّتاب �شرية كافكا: 
ّ
هنا حديث مع واحد من اأهم

س 01: في نوفمبر 1919 استأجر رجل يبلغ من 
العمر ستة وثالثين عامًا غرفة في بنسيون يبعد 

براغ شمااًل. طوال تسعة  مترًا عن  كيلو  خمسين 
وستين  سبعة  البالغ  والده  إلى  رسالة  كتب  أيام 
المسكن  في  معه  يقيم  زال  ما  كان  والذي  عامًا، 
بعنوان  الحقًا  نشرت  التي  الرسالة  إنها  نفسه. 
ال  حساب  تصفية  وهي  الوالد«،  إلى  »رسالة 
تعرف الرحمة، لم يكتب ابن ولم يتلق والد مثلها 
في تاريخ األدب. وبعد أن أكمل الكاتب كتابتها في 
براغ بلغت 103 صفحات بخط اليد. وقد انتهت من 

دون تحية: »فرانز«. 
لديه  وكان  قامت،  قد  كافكا  قيامة  �شتاخ:كانت 

احلق يف ذلك. كانت علقته املتوترة طوال حياته 

مع والده باتت ل تطاق، بعد اأن كان هذا قد اأهانه 

وحّقره اأكر مما كان قد فعل يف اأية مرة اأخرى. 

يرّد  اأن  اأخ��رياً  اأراد  كافكا  اأن  نفهم  اأن  ميكننا 

ال�رسبة.

هو  من  لالختبار  المباشر  الدافع  كان   :02 س 
األقوى هو الحدث الفضائحي بسبب خطيبة كافكا 
امرأة  يراها  والده  كان  التي  فوريتسك،  يولي 

رخيصة مستهترة. 
ي 

ّ
حتر مكتب  يكلفان  كافكا  وال��دا  كان  �شتاخ: 

ي اأو�شاع اأي فتاة يريد كافكا الزواج منها. 
ّ

لتق�ش

كان هذا اأمراً ماألوفًا يف ذلك الع�رس ويف اأو�شاط 

اأن  كافكا   
ّ

والدي �شاأن  من  يكن  ومل  الطبقة.  تلك 

اأهل فتاة ما يتق�شون  اأن  ي�شعرا باإهانة لو علما 

اأو�شاع ابنهما. واجه هرمان كافكا ابنه بالنتائج 
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يويل  ح��ول  التحري  مكتب  م��ن  ا�شتلمها  التي 

واأهلها. يبدو اأن اخلطيب قال لوالده: »ل يهمني. 

اأعرف املراأة على نحو اأف�شل«. 

س 03: ملف التحري لم يصلنا.
�شتاخ: لكن و�شلتنا ر�شالة من كافكا اإىل �شقيقته 

كانت  املقرفة«.  »املعلومات  فيها  يذكر  اأوت��ل 

�شيء.  كل  هذا  كان  رمبا  �شابقًا.  خمطوبة  يويل 

كان يف غاية ال�شهولة اأن تنت�رس �شمعة �شيئة عن 

اأي فتاة �شوهدت يف ال�شارع خلل ن�شف عام مع 

رجلني خمتلفني. 

نصًا  الوالد«  إلى  »رسالة  ُتعّد  اليوم   :04 س 
لألسلوب  رونق  كل  مع  األدبية.  للحداثة  أساسيًا 

الذي كتبت به، فهي ملوثة بالعداوة والكراهية.
�شتاخ: كافكا مل يكن يكره والده على نحو كامل، 

وتخّزنت.  تراكمت  قد  امل�شاعر  بع�ش  كانت  لكن 

ًا ف�ّشاراً ل يفكر مبفاعيل 
ّ
كان هرمان كافكا دعي

مرهف  كافكا  لفرانز  بالن�شبة  اأم���ا  كلماته. 

غاية  يف  اأم��راً  النف�ش  عزة  كانت  فقد  احل�شا�شية 

كان  بالحرتام،  اأحدهم  عليه  �شّن  اإذا  الأهمية. 

يف مقدوره اأن يرّد بق�شاوة وبرودة. كان والده قد 

باأن خبط  لدى مو�شوع يويل،  اأحمر  اجتاز خطًا 

ابنه على راأ�شه قائًل: »على الأرجح ارتدت بلوزة 

ما منتقاة، كما تعرف فتيات براغ اأن يفعلن، وبناء 

على ذلك قررت طبعًا اأن تتزوجها. بل وباأ�رسع ما 

ميكن، بعد اأ�شبوع، غداً، اليوم. اإنني ل اأفهمك، اأنت 

اإن�شان بالغ، واأنت يف املدينة، و�شاقت بك ال�شبل 

هناك  األي�ش  واحدة.  اأية  الفور  على  تتزوج  حتى 

فاإنني  ذلك،  تخ�شى  كنت  اإذا  اأخ��رى؟  اإمكانيات 

اإىل هناك«. وعندما وقعت  بنف�شي معك  �شاأذهب 

كانت  واحتقاراً،  ازدراء  تقطر  التي  الكلمات  هذه 

والدة كافكا حا�رسة. يجب ا�شتح�شار هذا امل�شهد 

عندما يقراأ املرء »ر�شالة اإىل الوالد«. 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

147

 Reinar Stach  راينر شتاخ



فقر  ظروف  في  نشأ  قد  كافكا  والد  كان   :05 س 
مدقعة في قرية صغيرة، غير أنه ارتقى إلى تاجر 
جملة في براغ يعمل لديه نحو خمسة عشر عاماًل. 
الن�شبي  الرفاه  لكن  زوجته.  بف�شل  هذا  �شتاخ: 

وحيداً  كان  فرانز  فالطفل  باهظ.  ثمن  له  كان 

املحل  يف  دائمًا  كانا  الوالدين  لأن  ال��دوام  على 

كانت  امل�شاء.  يف  متاأخرة  �شاعة  حتى  التجاري 

ترعاه خادمات متبدلت دائمًا. بات يقراأ ويحلم 

الأطفال  كثرياً، وكان يف مقدوره، مثله مثل كل 

بيد  بنف�شه.  ين�شغل  اأن  املتوحدين،  املوهوبني 

اأ�شدقاء ويبني ثقة. وقد  اأنه مل يتعلم كيف يجد 

رافقته هذه امل�شكلة طوال حياته. 

س 06: كان فرانز طفاًل نحياًل واهنًا. الحقًا شهد 
اآلخرين  من  والسخرية  الجسدية  بالقوة  لوالده 
والثقة  الحديث  في  والموهبة  بهم  الظن  وسوء 
بالنفس والنزق والسيادة والطغيان. هل كانت هذه 

الصفات منبع خوفه األبدي من والده؟  
مرة  فرانز  الطفل  �رسب 

ُ
ي مل  الأرجح  على  �شتاخ: 

اإىل  يعمد  ال���دوام  على  ك��ان  وال��ده  لكن  واح���دة. 

مرة  �رسبتني  قّلما  اأنك  »�شحيح  تفوقه.  اإظهار 

بالن�شبة  �شوءاً  اأكر  كان  ما  لكن  حقيقيًا،  �رسبًا 

حمالت  وفك  وجهك،  واحمرار  �رساخك،  هو  يل 

م�شند  على  وو�شعها جاهزة  على عجل  ال�رسوال 

ي�شعر  الفتى  كان  امل�شاهد  هذه  اأمام  الكر�شي«. 

انطوى  بل  يتمرد،  مل  اأن��ه  بيد  لمتناه،  بخوف 

الوالد  باأن  اأحيانًا  يفكر  بات  لحقًا  نف�شه.  على 

قد يكون على �شواب، فهو يتحمل امل�شوؤولية عن 

ابنه  الأ�رسة، و�شلبته كتاجر عادت على  كامل 

من  و���رسب  التعليم  مثل  كثرية  بفوائد  وبناته 

الرفاه. وعندما كان كافكا البالغ يقارن هذا مع 

اأن  �شاأن. كان عليه  ي�شعر ب�شاآلة  اإخفاقاته كان 

ماذا  �شيعرف  الوالد  ي�شيخ  لنف�شه:«عندما  يقول 

اأجنز، اأما اأنا؟«.

س 07: عن آداب المائدة عند والده كتب كافكا: 
ألتقي  ما  أكثر  معك  ألتقي  طفولتي  في  كنت  »إذ 

على مائدة الطعام، فإن دروسك كانت في معظمها 
دروسًا في آداب المائدة ... تقول: العظام ال يجوز 
ألحد أن يقرقشها. أما أنت فنعم ... كان علينا أن 
نحترس من عدم سقوط بقايا طعام على األرض، 
لكن تحتك كانت معظم البقايا. على المائدة ال يجوز 
االنشغال بغير الطعام، لكن أنت كنت تنظف وتقطع 
أذنيك  وتنظف  الرصاص  أقالم  تبري  أظافرك، 
النظرة  هذه  أتت  أين  من   »... األسنان  بنّكاشة 

السادية الثاقبة؟ 
من  ق��وة.  اإىل  الطفل  عجز  ل 

ّ
ح��و كافكا  �شتاخ: 

الدقة.  منتهى  يف  ملحظة  ق��وة  ن�شاأت  اخل��وف 

يثبت  لكي  ال�شغرية  وال��ده  توافه  ع 
ّ
يجم اأ�شبح 

وجوده ويثاأر بع�ش ال�شيء. 

س 08: إلى والد صديقته فيليس باور كتب كافكا: 
مع  غريب.  من  أكثر  غريبًا  أسرتي  في  »أعيش 
عشرين  األخيرة  السنوات  في  أتحدث  لم  والدتي 
كلمة وسطيًا في اليوم، ومع والدي لم أتبادل قط 
أكثر من كلمات التحية. مع شقيقاتي المتزوجات ال 
أتحدث مرة من دون أن أستاء منهن. ينقصني كل 
حس للمشاركة في الحياة مع األسرة«. لماذا كان 

كافكا ينطوي على نفسه في البيت؟
م�شايرات  اإج��راء  عن  كليًا  عاجزاً  ك��ان  �شتاخ: 

وج��ود  ع��دم  عند  ينقطع  احل��دي��ث  ك��ان  ع��اب��رة. 

يفهمه  ل  عندما  اأو  م�شرتك،  حديث  مو�شوع 

الآخرون. وهكذا كان احلال غالبًا �شمن الأ�رسة. 

كانت  اهتمامه.  تثري  تكن  املاألوفة مل  الأحاديث 

تدور دائمًا حول املتجر اأو اأو�شاع الأقارب. كان 

�شارك يف  لو  لنف�شه كذابًا  اأن يبدو   بكافكا 
ّ

حري

تلك الأحاديث بكلمات جوفاء ُتنتزع منه انتزاعًا. 

اأن عدم الهتمام هذا كان يثري ثائرة الأب.  غري 

مالية  هموم  حول  يدور  الأمر  كان  عندما  حتى 

وقد  غرفته  اإىل  الن�شلل  من  يتمكن  فرانز  كان 

ارت�شمت على وجهه ابت�شامة ودية. 

س 9: هل كان كافكا يتحدث مع والده عن عالقاته 
بالنساء؟ 
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كان  اإذ  للحديث،  ي�شطر  كان  عندما  فقط  �شتاخ: 

يريد اأن يوّفر على نف�شه �شماع امللحظات الفظة 

اأي�شًا.  التي كان يتوقعها من والده، ومن والدته 

الأ�شخا�ش  ه��وؤلء  ك��ان  كيف  املذهل  ملن  اإن��ه 

ميلك  منهم  ك��ل  ك��ان  تفاهم.  دون  يتحادثون 

»الأ�رسة«. مثال: عندما وقف  مغايراً عن  ت�شوراً 

يف  اأوت��ل  ال�شغرى  �شقيقته  جانب  اإىل  كافكا 

الزراعة،  يف  بالعمل  تقوم  ب��اأن  رغبتها  حتقيق 

و�شفه والده، بح�شور اآخرين، باأنه »وْغد«. هكذا 

حرفيًا. واإذ اأبدى اأحد الأقارب ا�شتغرابه من هذه 

ال�شتيمة، طرده الوالد من البيت. من املثري اأي�شًا 

ملحظة مدى حزم فرانز يف دفاعه عن �شقيقته، 

لقد دافع عنها اأكر مما دافع عن نف�شه. 

س 10: كيف كانت األم تتصرف؟ 
حتاول  كانت  اأنها  غري  ودودة،  كانت  �شتاخ: 

التهوين من �شاأن الأمور اأو ال�شكوت عليها. وعندما 

على  تقول  كانت  �شجار،  بن�شوء  يهدد  الأمر  كان 

الفور، ل ميكنكم ذلك، فالأب قلبه �شعيف. والأب 

اأي�شًا كان يلعب على هذه النغمة. فعندما كانت 

�شمادات  احل��ال  يف  يطلب  كان  تعوزه،  احلجج 

الباأ�ش.  باردة. ويتخلى عن دوره بطريركًا �شديد 

والأم تطلب املراعاة والعطف. 

س 11: شقيقا فرانز اللذان ولدا قبله توفيا طفلين 
ابنه  الوالد في سلوك  ُيغضب  صغيرين. ماذا كان 

الوحيد؟
الأ�رسة ومل يكن  اأنه مل يكن يهتم ب�شوؤون  �شتاخ: 

اأ�شب�شت  معمل  اإدارة  يف  مثًل  م�شوؤولية.  ل 
ّ
يتحم

انعدام  ي��رى  ال��وال��د  ك��ان  متلكه.  الأ����رسة  كانت 

م�شوؤولية يف قول البن اإن لديه اهتمامات اأخرى. 

كان فرانز حقوقيًا يعمل لدى موؤ�ش�شة تاأمني، غري 

الأمر  الأ�رسة،  �شبيل  يف  معرفته  ي�شتخدم  مل  اأنه 

ماأخذ  عدائيًا.  يكون  يكاد  عمًل  للوالد  بدا  الذي 

النا�ش  يخالط  يكن  مل  البن«  »ال�شيد  اأن  هو  اآخر 

الذين كان عليه خمالطتهم ويراعي قواعد ال�شلوك 

اآخرين.  اأنا�ش  خمالطة  يختار  كان  بل  املاألوفة، 

فالفتى جتراأ مثًل على اإح�شار ممثل م�رسحي رّث 

الثياب اإىل املنزل، اأو �شوهد برفقة نادلة معروفة 

وهو يتنزه معها يف ال�شارع. 

إلى  الوالد«  إلى  تصل »رسالة  لم  لماذا   :12 س 
المرسلة إليه؟ 

�شتاخ: من غري الوا�شح يف ما اإذا كان كافكا قد 

اأقنعته باأن  اإذا كانت الأم قد  اأم   راأيه بنف�شه 
ّ

غري

اأثناء  يدع الر�شالة يف الدرج. على الأرجح لحظ 

اأكر  الذات  اإي�شاح  يف  تفيد  الر�شالة  اأن  الكتابة 

مما تفيد يف �شجار مع الوالد. 

لوالده نسخة من  يقدم  كافكا  13: عندما كان  س 
على  الجواب: »ضعه  يتلقى  كان  له،  جديد  كتاب 

المنضدة الصغيرة في غرفة النوم!«. 
�شتاخ: ل ندري اأبداً يف ما اإذا كان هرمان كافكا قد 

قراأ يومًا ما اأي �شيء ن�رسه ابنه. حكاية املن�شدة 

كافكا  بني  تنّدر  مو�شوع  اإىل  حتولت  ال�شغرية 

يعجب  ل  ما  كتاب  كان  عندما  اأوت��ل.  و�شقيقته 

يقول  اأحدهما، 

»�شعه  للآخر: 

املن�شدة  على 

ال�شغرية!«.

كتب   :14 س 
كانت  كافكا 
صغيرة الحجم، 
الوالد  يستطيع 
منها  كل  قراءة 
ساعات.  خالل 
كم كان تحصيل 
الرجل  هذا 
سي  ا ر لد ا

ضئياًل؟
فهم  ����ش���ت���اخ: 

ابنه  اإجن���ازات 

الأدب���ي���ة ك��ان 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

149



فوق اإمكاناته الثقافية. فهو مل يتعلم �شوى اأربع 

�شنوات يف املدر�شة البتدائية. 

س 15: ماذا كان الوالد يعرف عن جهود ابنه في 
الكتابة؟ 

النوم  يف  يغط  دائمًا  كان  قليل.  من  اأقل  �شتاخ: 

عندما كان ابنه مي�شك القلم. كانت الأ�رسة تتناول 

ويف  م�شاء،  التا�شعة  ال�شاعة  يف  الع�شاء  طعام 

الكتابة.  يف  ي�رسع  كافكا  كان  العا�رسة  ال�شاعة 

كان  �شباحًا  والن�شف  الثانية  اأو  الثانية  ويف 

ياأوي اإىل الفرا�ش. ويف ال�شابعة يوقظ، كي يكون 

اأثناء  احلال  كان  هكذا  الثامنة.  يف  املكتب  يف 

يكن خافيًا على  لكن مل  الكثيفة.  الإبداع  مراحل 

عن  طويلة  م��دداً  يتوقف  كان  كافكا  اأن  الأ���رسة 

باأن  راأيها  الذي برهن على �شحة  الأمر  الكتابة، 

الكتابة هي لدى البن حم�ش تزجية وقت.

س 16: هل كانت األم تقرأ كتب ابنها؟ 
�شتاخ: هذا اأي�شًا ل نعرفه. لكن كان يحدث اأن يتلو 

كتاباته.  من  املقاطع  بع�ش  والديه  على  فرانز 

»ال��وق��اد«  ق�شة  م��رة  ذات  عليهما  تلى  فمثًل 

مل  الوالد  اأن  يومياته  يف  ذكر  ذلك  بعد  بكاملها. 

يكن ي�شتمع اإل كارهًا. اأما عن رد فعل الأم، فاإنه 

مل يذكر �شيئًا.

بتالوتها  كافكا  قام  »الحكم«  كذلك قصة   :17 س 
في أمسية عامة، وهي قصة عن نزاع أب - ابن 

ينتهي نهاية مأساوية. 
�شتاخ: لو كان هرمان كافكا ح�رس تلك الأم�شية، 

كان من املثري مراقبته ومعرفة انطباعاته وردود 

فعله على جمرى الق�شة ونهايتها: »اأيها الوالدان 

العزيزان، لعمري قد اأحببتكما دائمًا«. 

س 18: عندما كتب كافكا »رسالة إلى الوالد« كان 
غرفة  تتوسط  غرفة  في  والديه  منزل  في  يسكن 
يحمل  رجل  يظل  لماذا  الجلوس.  وغرفة  نومهما 
لقب دكتوراه ويعمل عماًل يدّر عليه دخاًل غير قليل 

ساكنًا عند بابا وماما؟  

�شتاخ: لأنه كان قبل مدة ق�شرية ما زال مري�شًا 

الأوىل �شكن  العاملية  اأثناء احلرب  �شديداً.  مر�شًا 

عام  اأواخ��ر  يف  لكنه  م�شتاأجرة،  غ��رف  ع��دة  يف 

وكانت  ال�شبانية،  بالأنفلونزا  اأ�شيب   1918
يف  املوت.  على  تبلغ41واأ�رسف  حرارته  درجة 

يف  املر�ش  ذلك  �شحايا  عدد  كان  الوقت  ذلك 

براغ نحو مئة �شخ�ش كل يوم. وما اأنقذ كافكا هو 

تاأمني والديه رعاية كافية له طوال عدة اأ�شابيع. 

كان طبيب يزوره يف البيت كل يوم. ومن ال�شوق 

ل  تغذية.  اأف�شل  له  نان 
ّ
يوؤم والداه  كان  ال�شوداء 

تلك.  اجلوع  اأيام  ثروة يف  كّلفهما  قد  ذلك  اأن  بّد 

بالذنب،  كافكا  �شعور  تفاقم  هي  النتيجة  كانت 

نف�شه  وعلى  وال��ده  على  غ�شبه  اأث��ار  الذي  الأم��ر 

اأخرى هذا ال�شطرار لهذه  الأول: مرة  يف املقام 

بالغ  يتاأثر  كافكا  كان  هذا  مع  البائ�شة!  التبعية 

التاأثر من روؤيته والده خائفًا عليه. 

س 19: في سن الرابعة العشرين بدأ كافكا العمل 
العمال«.  حوادث  على  التأمين  »مؤسسة  لدى 
غرفة  في  يسكن  أن  آنذاك  مقدوره  في  يكن  ألم 

مستأجرة؟
يكن  مل  اإ�شاءة.  ميثل  اأن  حريًا  ذلك  كان  �شتاخ: 

اأن يخرج املرء من  الع�رس  من املاألوف يف ذلك 

عند اأهله اإل اإذا تزوج اأو انتقل من املدينة. هكذا 

اأي�شًا فعل اأ�شدقاء كافكا. كان يف مقدوره طبعًا 

  احلاجة اإىل 
ّ

اأن يقول: »يوؤ�شفني، لكنني يف اأم�ش

نزاعًا  يثري  اأن  هذا  �شاأن  من  كان  لكن  الهدوء«. 

الكفاية  فيه  مبا  قويًا  يكن  مل  وكافكا  ك��ب��رياً، 

لإ�شعال مثل هذا النزاع. 

س 20: لوكنت هرمان كافكا، ماذا كان من شأنك 
أن تجيب على »رسالة إلى الوالد«؟ 

يقول:  اأن  كافكا  هرمان  مقدور  يف  كان  �شتاخ: 

»فرانزي العزيز، عندما بلغَت �شن الر�شد كان كل 

�شافرَت  �شيءت،  ما  در�شَت  لك،  م�شموحًا  �شيء 

د 
ّ
حيث ت�شاء، لذا من غري املقنع اأن تدعي اأين اأقي

هذا  مثل  والثلثني.  ال�شاد�شة  بلغَت  وقد  حريتك 
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كان من �شاأن العقل ال�شليم اأن يجيب. 

س 21: كان كافكا يعجب النساء لدرجة أنه كان 
تناديه  نادلة  دعا  منهن.  يهرب  أن  أحيانًا  عليه 
في  أيام  عدة  معها  أمضى  أن  بعد  »فرانزي« 

الفراش. 
كانت  فقد  بوفرة،  جن�شية  علقات  اأق��ام  �شتاخ: 

على  الروح  وخفيف  جذابًا  فاتنًا  يجدنه  الن�شاء 

ما  اأبعد  موهبته.كان  يكت�شفن  وكن  ذكي  نحو 

يكون عن اأن يكون قعيد حجرته يخاف الأ�شواء 

ويتعلم  ويجّدف  ي�شبح  كان  احلياة.  من  وهاربًا 

ركوب اخليل ويقوم مب�شاوير م�شافات بعيدة على 

كان  الذي  كافكا  اأ�رسة  الوحيد يف  كان  الأق��دام. 

دائمًا اأ�شمر الب�رسة نتيجة تعر�شه لل�شم�ش. 

س 22: رغم ثالث خطوبات ظل كافكا عازبًا. حول 
ذلك كتب في »رسالة إلى الوالد«: »لكن كما نحن 
الزواج  لكون  أمامي  موصدة  الزواج  أبواب  تظل 
مجالك الخاص بك. وأحيانًا أتصور خريطة العالم 
مفتوحة وأنت ممدد فوقها بالعرض. ومن ثم يبدو 
لي أنه بالنسبة لحياتي ال يدخل في الحسبان  سوى 
المناطق التي ال تغطيها أو التي ال تقع في نطاقك«. 
اأن يجد �شوراً  اأن كافكا يحاول هنا  اأظن  �شتاخ: 

ل��ع��ق��ب��ات ف��ع��ل��ت ف��ع��ل��ه��ا يف 

الواعي  �شعوره  لكن  اللوعي، 

ل�شت  اأن����ا  ك����ان:  الأ���ش��ا���ش��ي 

النفراد  اأحب  اأ�رسويًا،  اإن�شانًا 

اأ�شتطيع  ول  احلب،  كل  بنف�شي 

مل  اإذا  اإل  موهبتي  ا�شتخدام 

اأح��د  م��ع  ال��ت��لوؤم  اإىل  اأ�شطر 

اأعي�ش معه. ن�شو�ش كثرية من 

وغريلربت�رس  كريكيغارد  �شرية 

برهنت على �شحة قناعته. 

س 23: لماذا نرى الجنس عند 
كافكا مشوبًا دائمًا بالخوف؟ 

ل  ك��ان  ه��راء. من  ه��ذا  �شتاخ: 

ميار�ش اجلن�ش مع زوجته كان يخاف من احلمل 

ومن الأمرا�ش اجلن�شية. 

الفظيعة  كافكا  لتخيالت  تفسيرك  هو  ما   :24 س 
لتدمير الذات؟ 

�شادية  م�شاهد  على  نعر  ن�شو�شه  يف  �شتاخ: 

وكانت  ناعمة،  فروة  ذا  كان  و�شاذة.  ومازوخية 

الداخل  من  ال��دوام  على  عليه  تتدفق  التخيلت 

هذه  تدوين  على  مرغمًا  كان  لذا  اخل��ارج،  ومن 

ن�شاأ  هنا  وم��ن  منها.  يتخل�ش  حتى  التخيلت 

الأرق وال�شداع واحل�شا�شية الفائقة �شد ال�شجة. 

 1924 حزيران  في  كافكا  توفي  حين   :25 س 
بمرض السل، بعد أن كان قد عاش أربعين عامًا 
من  المنشور  مجموع  كان  شهرًا،  عشر  وأحد 
إبداعه ال يزيد عن 350 صفحة مطبوعة. ما من 
كتاب من كتبه كان قد بيع منه سوى بضعة آالف 
مئة  من  أقل  سار  جنازته  موكب  في  النسخ.  من 

شخص. 
جمهوًل.  يكن  مل  كافكا  لكن  �شحيح،  هذا  �شتاخ: 

براغ  يف  احلديث  الأدب  على  الط��لع  ذوو  كان 

يعلمون اأن يف مدينتهم ثمة موهبة عالية تنتظر 

اأن كافكا  نت�شور  اأن  اأن حتقق الخرتاق. ميكننا 
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وتلى  للطباعة،  واأعّدها  »املحاكمة«  رواية  اأكمل 

اأتى  قد  �شيء  كل  لكان  عامة،  اأم�شية  يف  منها 

عنها  كتبت  ال�شحف  جميع  كانت  مغاير.  ب�شكل 

باإعجاب وتقدير، وكان نا�رسه كورت فولف دفع 

دعاه  ورمبا  تالية،  اأعمال  لقاء  �شلفًا  مبلغًا  له 

للتفرغ اإىل الكتابة. 

س 26: قبل يوم واحد من وفاته كتب كافكا رسالة 
ودية إلى والديه يتذكر فيها أنه كان يتناول البيرة 
يعقد  أن  أراد  هل  المسبح.  مطعم  في  والده  مع 

سالمًا مع خصمه؟ 
�شعوراً  ك��ان  وال��ده  اإزاء  الأخ��ري  �شعوره  �شتاخ: 

اأخفق.  بحزن هادئ، لأن كل �شيء يف علقتهما 

اأراد اأن يقول: هكذا كما كنَت وهكذا كما كنُت مل 

ي�شتطع اأحدنا اأن يفهم الآخر. كما اأن هذه الر�شالة 

عن  والده  بعد 
ُ
ي اأن  اأراد  كافكا  اأن  تبنّي  الأخ��رية 

يحتمل  يعد  مل  اإذ  فيه،  يرقد  الذي  املر�ش  فرا�ش 

بيده  اخليوط  اأن مي�شك  اأخرياً  اأراد  والده،  قرارات 

نت. مل 
َ
بال�شرتاك مع حبيبته احلنونة دورا ديام

يعد يجد �شلمًا اإل اإذا تركه والداه ب�شلم. 

س 27: أمضيَت أكثر من عشرين عامًا من عمرك 
مع كافكا في رأسك. ما هي نتائج ذلك؟

ي�شتطيع  ل  مت��اٍه.  عمليات  تتحرك  طبعًا  �شتاخ: 

املرء احليلولة دون ذلك. اأت�شور اأن هذا ما يحدث 

اأكتب  كنت  عندما  مثًل  اأي�شًا.  الروايات  لكّتاب 

البيت  من  اخلروج  اأ�شتطيع  اأكن  مل  الوفاة،  ف�شل 

لتناول  اأخرج  اأن  ال��وارد  يكن من  اأي��ام. مل  طوال 

طعام الغداء مع اأحد ما واأحتدث معه عن �شوؤون 

احلياة اليومية. كنت اأحاول اأن اأ�شع نف�شي مكان 

اإن�شان يرقد يف م�شحة ويكافح يف �شبيل حياته 

اأنني  اأ�شعر  اأ�شبحت  وفعًل  جهنمية.  اآلم  حتت 

فقدت اإن�شانًا قريبًا مني. 

س 28: توفي كافكا بمرض سل الحنجرة. 
ن�شحه  اأ�شابيع  اأربعة  بنحو  وفاته  قبل  �شتاخ: 

مل  بحنجرته.  رفقًا  وذلك  يتكلم،  ل  باأن  الأطباء 

يعد يف مقدوره اأن ير�شف اأقل جرعة من املاء اإل 

عطى اإبرة خمدرة.اإىل جانب الأطباء كان 
ُ
بعد اأن ي

فيينا(  من  )بالقرب  امل�شحة  يف  يرعيانه  اثنان 

اأبريل   19 بني  نهاراً  ليل  اهتمام وت�شحية  بكل 

و�شديق  دورا  �شديقته  هما   ،1924 يونيو   3 و 

طبيب  وهو  كلوب�شتوك  روب��رت  يدعى  �شاب  له 

م�شاعد. وقد ا�شطر كافكا اإىل التفاهم مع راعييه 

ومع العاملني يف امل�شحة عن طريق الكتابة على 

ق�شا�شات. على اإحداها كتب: »بع�ش املاء. هذه 

زجاج«.  �شظايا  مثل  احللق  اإىل  تدخل  القطرات 

التحمل،  على  قدرته  لعدم  كتب،  اأخ��رى  وعلى 

متوجهًا اإىل �شديقه: »اقتلني، واإل فاأنت جمرم«.  

كان يعلم اأن دورا �شتعي�ش بعده، ت�شافر اإىل براغ 

تثري  تخيلت  طبعًا  ذلك  كان  وفاته.  عن  وتخرب 

الرعب يف نف�شه. 

س 29: ماذا كنت تحب أن تسأل كافكا؟ 
كافكا  مواجهة  ظريف  اأم��ر  اأن��ه  ري��ب  ل  �شتاخ: 

اأحب  األف كتاب كتبت عنه. وكنت  بنحو ع�رسين 

ماك�ش  ب�شديقه  فعًل  يفكر  كان  كيف  اأعرف  اأن 

الثنني  بني  واللغوية  الفكرية  الفروق  اإن  برود. 

وا�شحة وكبرية. برود يكتب مثلما يكتب مراهق، 

لكن كافكا كان يحتاج له، وقد اأحبه رغم الفروق 

يكتب  مل  كافكا  اأن  ظن  ثمة  بينهما.  ال�شا�شعة 

»دكتور  اإذاً:  ب�شديقه.  احلقيقي  راأيه  يومياته  يف 

كافكا، كيف كان احلال حقًا يف هذا املو�شوع؟« 

س 30: هل يرد كافكا في أحالمك؟
ت�شغل  التي  الأمور  ينق�شني!  هذا  زال  ما  �شتاخ: 

يف  الليل.  يف  معاجلة  اإىل  حتتاج  ل  نهاراً  املرء 

الليل تعالج الأمور التي كبتها املرء يف النهار. 

س 31: هل تحتفل بعيد ميالد كافكا؟ 
�شتاخ: عندما اأكون وحدي يف ذلك اليوم اأجتاوزه 

غالبًا. عندما ل اأكون وحدي اأ�رسب نخب كافكا. 

اأنا بطبيعتي بعيد عن الطقو�ش.

س 32: هل تملك أية قطعة تذكارية من كافكا؟
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�شتاخ: يف حوزتي مغلف ر�شالة فارغ كتب عليه 

وا�شم  وعنوانه  ا�شمه  للغاية  اجلميل  يده  بخط 

وعنوان خطيبته فيلي�ش باور يف برلني. على كل 

حال، اإنه خمطوط. 

س 33: من أين لك هذا المغلف؟
�شتاخ: ح�شلت عليه هدية من ابن فيلي�ش باور يف 

نيويورك. 

�ش 34: بكم تقّدر قيمته؟

�شتاخ: بنحو ع�رسة اآلف يورو. ر�شالة كاملة يبلغ 

يورو.  األف  وخم�شني  ومئة  األف  مئة  بني  ثمنها 

اإنه  با�شتمرار.  ت��زداد  كافكا  خمطوطات  اأثمان 

عام  يف  دفع  الأمل��اين«  الأدب  »اأر�شيف  جلنون! 

ثمن  ا�شرتليني  جنية  مليون   1،1 مبلغ   1988
بيعها  ميكن  اليوم  »املحاكمة«.  رواية  خمطوطة 

باملزاد العلني بع�رسة اأ�شعاف هذا املبلغ. 

اأو ر�شائل كافكا اإىل فيلي�ش باور. نحو خم�شمائة 

الر�شائل تغفو يف خزينة ما ميلكها  ر�شالة. هذه 

مليون  مئة  عن  كثرياً  يقّل  لن  ثمنها  ما.  �شخ�ش 

يورو.  

س 35: البقعة البيضاء األخيرة في األبحاث عن 
كافكا هي التركة األدبية لماكس برود، هذه التركة 
التي يجري التقاضي حولها حاليًا أمام المحاكم في 

إسرائيل.
املحكمة  اإىل  املو�شوع  ي�شل  اأن  اأخ�شى  �شتاخ: 

الرتكة  حتتوي  طويلة.  �شنوات  وي�شتمر  العليا 

ق�شم  ر�شالة.  األ��ف  ع�رسين  نحو  على  ال�شخمة 

حتر�شه  اآخر  وق�شم  بنوك،  خزائن  يف  يغفو  منها 

اإيفا هوّفه  اإنها  الثمانني.  يف منزلها امراأة بلغت 

عقود  منذ  هوّفه.  اإ�شرت  برود  ماك�ش  وريثة  ابنه 

اإىل  بالدخول  لأحد  الإم��راأت��ان  هاتان  ت�شمح  مل 

خ�شى 
ُ
منزلهما، وطبعًا مل ت�شمحا يل اأنا اأي�شًا. وي

ن�رست  اأن  بعد  ح��ال.  بخري  لي�شت  الأوراق  اأن 

ال�شحافة الإ�رسائيلية نباأ كاذبًا باأن خمطوطات 

جمهولون  قام  املنزل،  هذا  يف  موجودة  لكافكا 

مبحاولتني فا�شلتني لل�شطو على املنزل. كل هذا 

اأمر حمزن. 

التي  اليومية  الحياة  في  األمور  هي  ما   :36 س 
تذّكرك بكافكا؟ 

على  طائرة  مثًل جال�شًا يف  اأكون  عندما  �شتاخ: 

من  كان  كيف  يف  اأفكر  ما  غالبًا  الق��لع،  اأهب 

نظر  الذي  هو  احلالة،  هذه  مثل  يعي�ش  اأن  �شاأنه 

اآنذاك وهو يف غاية الندها�ش اإىل تلك ال�شناديق 

التي طارت على ارتفاع ع�رسين مرتاً عن الأر�ش، 

واأعجب بها كل الإعجاب. اأو اأتاأمل يف ما اإذا كان 

ميكن  ل  وطبعًا  الإن��رتن��ت.  يحتمل  اأن  به   
ّ

ح��ري

جتّنب النظر اإىل علقته بوالده بناء على جتاربي 

وهذا هو  ما.  مكان  توازيات يف  ثمة  والدي.  مع 

ول ريب ال�رسط اللزم للتفاعل مع مو�شوع ما. 

من دون تعاطف ل يتمكن اأي �شخ�ش من كتابة 

�شرية �شخ�ش اآخر.

س 37: كيف تخلصت من والدك؟ 
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�شتاخ: انف�شلت عن اأ�رستي واأنا يف �شن ال�شابعة 

اإن  اإذ  يل،  �رسوريًا  النف�شال  هذا  كان  ع�رسة. 

النزاعات �شايقتني لدرجة اأنني مل اأعد قادراً على 

الرتكيز على املدر�شة. كان ل بّد يل من اأن اأحتول 

اإىل ماهية اجتماعية م�شتقلة، وفقط بعد ذلك كان 

ة. كان على 
ّ
ميكن يل اأن اأبداأ من جديد، لكن بنّدي

كافكا اأي�شًا اأن يقوم مبثل هذه البداية اجلديدة. 

زلت  ما  كنت  عشرة  السابعة  سن  في   :38 س 
تذهب إلى المدرسة. من أين كنت تعيش؟

اإعطاء  ل�شيما  جانبية،  اأعمال  اأي��ة  من  �شتاخ: 

قلت  مرتخيتني  بركبتني  خ�شو�شية.  درو���ش 

 اأن اأح�شل 
ّ
ملدير املدر�شة: »يوؤ�شفني. اإذا كان علي

على ال�شهادة الثانوية، وهذا ما اأريده بال�رسورة، 

فاأرجو اأن ت�شمح يل باأن اأغيب عن بع�ش الدرو�ش، 

اأوًل ثارت  اأك�شب رزقي بنف�شي.  اأن   
ّ
اإذ يجب علي

ثائرة املدير، اإذ مل اأكن قد بلغت �شن الر�شد، لكنه 

عدم  الأهم هو  وكان مطلبه  ذلك.  بعد  الأمر  قبل 

ال�شهادة  على  ح�شلت  وهكذا  املو�شوع.  اإ�شاعة 

ال�شنوات  علمات  من  اأف�شل  بعلمات  الثانوية 

هائل.  ب�شكل  طموحي  اأث��ارت  احلرية  ال�شابقة. 

ثبت �شيئًا ما لنف�شه 
ُ
يكون املرء متوتراً ويريد اأن ي

وللآخرين. 

س 39: كيف وقعت على كافكا؟ 
الثانوية،  يف  تلميذاً  كنت  عندما  قراأته  �شتاخ: 

ال�رسبة  اأن  املدر�شية. غري  الدرو�ش  قراأته خارج 

ال�شابعة  بلغت  اأن  بعد  اإل  ت���اأت  مل  احلا�شمة 

جائزة  ك�شبت  امل�شابقات  اإحدى  يف  والع�رسين. 

وكانت  كافكا.  موؤلفات  جمموع  املادية  قيمتها 

اليوميات بينها طبعًا. وكنت ل اأعرفها حتى ذلك 

احلني. وجاءت قراءتها يف و�شع اأزمة م�شاعف. 

اأن   
ّ
علي وكان  انف�شلت عن �شديقة يل،  قد  كنت 

اأطروحة  كتابة  يف  اأرغ��ب  كنت  اإذا  ما  يف  اأق��رر 

فرع  يف  اأم  الريا�شيات  ف��رع  يف  املاج�شتري 

الأدب. هنا كنت يف حال من عدم ال�شتقرار وعدم 

الأمان. كانت قراءة يوميات كافكا واأنا يف هذا 

م�شافة و�رست  الو�شع جتربة مذهلة. فقدت كل 

من ع�شاق كافكا املتحم�شني. ما من اأحد ي�شتطيع 

اأن يكر�ش ن�شف حياته ملثل هذا ال�شخ�ش اإذا مل 

يكن عا�شقًا له. 

شهادة  على  حصلت   1985 عام  في   :40 س 
كافكا  »أسطورة  عن  أطروحة  في  الدكتوراه 
اإليروسية«، بعد ذلك عملت مراجعًا علميًا في دار 

نشر فيشر. 
يكون  اأن  املرء  على  يجب  املراجع  �شتاخ: ملهنة 

طورت  اأنني  بالتدريج  لحظت  لكنني  م��ول��وداً. 

قدمت   1995 عام  يف  بنف�شي.  للكتابة  طموحًا 

ف�شلني  تلوت  ال���دار.  اإىل  كافكا  عن  م�رسوعي 

»تابع  قالت:  النا�رسة  ذهلوا.  الزملء  للتجربة. 

العمل هكذا!«. 

لن  مشروعك  أن  الناشرة  حدست  هل   :41 س 
يكتمل إال بعد ثمانية عشر عامًا وسيتألف من ثالثة 

أجزاء يبلغ مجموع صفحاتها 2037 صفحة؟ 
 فكرة عن 

ّ
�شتاخ: ل، طبعًا. اأنا نف�شي مل يكن لدي

احلقيقة  ونتيجتها. يف  املطلوبة ومدتها  اجلهود 

مل اأكن اأعرف معرفة كافية كم كانت حياة كافكا 

 اأن اأجمع من معلومات. 
ّ
معقدة، وكم �شيكون علي

لدار  يمكن  ال  الكّتاب  استغالل  دون  من   :42 س 
نشر أن تبقى على قيد الحياة. ألم تكن المبالغ التي 

كانت دار النشر تدفعها لك سلفًا زهيدة؟ 
كرميًا.  عر�شًا  يل  قدمت  الن�رس  دار  كل.  �شتاخ: 

ل�شالح  املهنية  ارتباطاتي  كامل  األغيت  لكنني 

هو  املايل  الو�شع  يكن  مل  وهكذا  امل�رسوع.  هذا 

امل�شكلة يف البداية، بل اخلوف من الف�شل واخلوف 

من امل�شتقبل بعد النتهاء من امل�رسوع. 

المبالغ  استنفاد  بعد  تعيش  كنت  مم   :43 س 
المدفوعة سلفًا؟ 

موؤ�ش�شة  �شاعدتني  الأولني  اجلزءين  لدى  �شتاخ: 

�شعوبات،  ظهرت  الثالث  اجل��زء  ول��دى  في�رس، 

فكتبت ر�شالة مطولة اإىل جان فيليب رميت�شما ...
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س 44: ... وارث ثروة ضخمة وداعم ثقافي في 
غاية األهمية. 

اأتى  الإيجابي  جوابه  خرافيًا.  الأمر  كان  �شتاخ: 

بعد ب�شعة اأيام. عادة ي�شتغرق الأمر نحو ن�شف 

معونته  لول  ق��راراً.  املوؤ�ش�شات  تتخذ  حتى  عام 

 اأن اآخذ قر�شًا �شخ�شيًا. 
ّ
كان علي

س 45: ألم يكن لديك مدخول جانبي؟ 
يف  الفح�ش  م��ادة  كافكا  يكون  عندما  �شتاخ: 

من  مقاطعة  يف  الثانوية  ال�شهادة  امتحانات 

امل��ق��اط��ع��ات ك��ن��ت األ��ق��ي حم��ا���رسات ع��ن��ه يف 

مدار�ش ثانوية. اخلوف من كافكا كبري حتى لدى 

اأك�شب  اأن  اأ�شتطيع  كنت  اأنني  لدرجة  املدر�شني، 

بع�ش املال واأ�شاعد بع�ش النا�ش. 

س 46: هل ما زال يمكن حجزك؟
راين-  نورد  هي  التالية  املقاطعة  نعم.  �شتاخ: 

ف�شتفالن. 

س 47: سيرة كافكا التي كتبتها ُتعّد نقطة انعطاف 
ُتنشد لها األناشيد. هل ستصبح اآلن ثريًا؟ 

�شتاخ: يا ريت! يف هذا الربيع )2015( �شتح�شل 

جمموع  على  الكتاب  مبيعات  م��ن  الن�رس  دار 

ذلك  بعد  فقط  �شلفًا.  يل  دفعتها  التي  املبالغ 

�شيمكنني اأن اأك�شب بع�ش املال من هذه امللحمة. 

يروون  اأي�شًا. كّتاب ونا�رسون  الن�رس  دار  وطبعًا 

اأن هناك ما يزيد عن ثلثني األف قارئ يف اللغة 

روايات  وقراءة  لبتياع  ا�شتعداد  على  الأملانية 

اإىل  لقد و�شلنا  اإذاً  ودرا�شات ذات مطالب عالية. 

ثلثي هذا الحتياطي الثقايف. 

س 48: يقال إنه على المرء أن يتنحى في ذروة 
نجاحه. هذا يعني أنه ال يجوز لك بعد اآلن أن تنشر 
سطرًا واحدًا. لكن المشكلة هي أنك في سن الثالثة 

والستين. 
ذروة  يف  الكتابة  عن  تخلى  كاتب  واأي  �شتاخ: 

جديد  م�����رسوع  عندي  يوجد  ل��ن  لكن  جن��اح��ه؟ 

يحتاج اإىل ع�رسين عامًا من العمل. من �شاأن هذا 

اأن يكون انعدام م�شوؤولية. 

س 49: هل هناك شخصية تثير اهتمامك؟ 
�شتاخ: هل يجب اأن يكون �شخ�شية؟ ميكن اأن يكون 

اهتمامي  تثري  مثًل  كافكا  ع�رس  طبيعة  ع�رساً. 

اأكر كلما عرفت عنها اأكر. هنا بداأت ما ن�شميه 

هجمت  و1910   1890 عامي  ب��ني  احل��داث��ة. 

مذهلة:  غ��زارة  يف  الب�رس  على  جديدة  تقنيات 

 ... الغراموفون  رونتغن،  اأ�شعة  ال�شينما،  ال�شيارة، 

كل هذا هو يف غاية الإثارة. 

س 50: مرة أخرى عمل طوال عشرين عامًا؟ 
لكن كيف  لكتابة مرجع �شخم.  اأخطط  ل  �شتاخ: 

فر�شت هذه التحديثات نف�شها، وما هي املخاوف 

ا�شتوعبها  وكيف  اأثارتها،  التي  الفعل  وردود 

النا�ش بالتدريج واأدخلوها اإىل حياتهم اليومية، 

وباأي ثمن؟ ...   
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�شو�شو، ح�شن عالء الدين، بني الرع�شة واالفتتان. هذه 

قاعدته النزوية. كلما ارتع�ش بدنه على خ�شبة امل�رسح، 

كلما ازداد افتتان اجلمهور به. االرتعا�ش، وحي الرجل 

على  ح�شوره  يق�رس  مل  االرتعا�ش،  اأن  حتى  النحيل، 

اجل�شد  على  يرتع�ش،  ل�شانه  راح  حني  روحه،  قربة 

اإال  ارتعا�شه،  يع�ش  مل  باالرتعا�ش.  نف�شه  املعت�رس 

االإ�شتثنائية،  الكوميدية  القامات  من  واحدة  لينجب 

من�شة  َعلى  مقد�ش،  ح�شور  العربي.  والعامل  بلبنان 

ح�شبت  غرائبية،  �شيحات  ذات  ب�شخ�شيات،  غارقة 

بتاريخ  النبيلة  الفنون  من  واحد  على  �رسخاتها 

اآرتي. لن متحو الكوميديا،  االإن�شانية. الكوميديا ديال 

هذه، اآثار خطو ح�شن عالء الدين، على رمال امل�رسح، 

الأن �شو�شو، اأخفاها من حياته، كما تختفي اللحظة. ال 

الأنه اأراد اإخفاءها، الأن الكوميديا االإيطالية، مل ت�شكل 

وحيه، اجلاهز، بيوم من االأيام. ذلك، اأن هجرة الرجل 

من امل�رسح اإىل امل�رسح، هجرة اأن�شار. ال هجرة  دخول 

لزج يف نوع اأو �شنف اأو ق�شية م�رسحية. 

القدمية  العالقات  اأ�ش�ش  الدين،  عالء  ح�شن  حطم 

االأر�شيف  من  اأتى  ما  الأنه  الثقايف.  بامل�رسح 

من  وال  �شتان�شالف�شكي  من  ال  للم�رسح.  التوحيدي 

اأن  االأكيد،  غريهم.  وال من  مايرهولد  من  وال  بري�شت 

النف�شي،  فودفيالته  وفار�شاته، ال عالقة لها بر�شاه 

كما  حياته،  يف  وجدت  بالوجود.  عالقة  لها  ما  قدر 

ينوجد ن�ش مقد�ش، يقد�شه النا�ش، قبل القراءة وبعدها 

ولده  والد  ي�شع  كما  كتفيه،  على  و�شعها  وبخاللها. 

عامة،  �شاحة  يف  م�شرتكة،  برحلة  وهما  كتفيه،  على 

قريبة من بيت االأهل. هكذا، ما اهتم ال بالتغريب وال 

اهتم  ما  بال�رسيلة.  وال  بالعبث  اهتم  وال  بالتبعيد. 

بامل�رسح،  االآخرون،  اهتم  بالعر�ش.  اهتم  بامل�رسح. 

من فار�ش يواكيم اإىل نزار ميقاتي و�شواًل اإىل حممد 

لينجبه  اإال  م�رسحه،  يع�ش  مل  ع�شاف.  وروجيه  كرمي 

كل ليلة من جديد. بقي الزمن  امل�رسحي،  معلقا على 

املوؤ�ش�ش  ح�شوره  حمقه  نرج�شي،  ح�شور  ح�شوره. 

مل�رسح وطني، �شعبي، يومي، مل تلبث احلرب االأهلية 

اجتماعيًا  مرجعًا  اأ�شحى  اأن  بعد  ناره،  اأخمدت  اأن 

 ثقافيَا،  ي�شمن العقل يف ال�شببية، 
َ
للم�رسح، ال مرجعا 

اإىل ما ال نهاية. 

�شد  املدينة.  ف�شاء  على  ا�شمه  وختم  �شو�شو  نق�ش 

امل�رسح  بني  الثقايف،  بامل�رسح  الهائلة،  الفراغات 

�شريته  �شو�شو  م�رسح  كتب  حيث  واجلمهور. 

الثقايف  واحل�شور  الزاحف،  اجلماهريي  باحل�شور 

حركات  اإال  ت�شبه  ال  بحركات  النا�ش  الألوان  املزاحم 

وجد  املثقفني.  غزوات  ال  النا�ش،  غزوات  العظاءات. 

املح�شودة  بال�شالة  االأخرية  املقاعد  على  االأخريون، 

حني  يف  م�رسحية،  عذراء  بكل  م�رسحية،  بتول  بكل 

ي�شحكون  االأمامية،  بال�شفوف  ال�شيا�شيون  وجد 

واالإجتماعية  ال�شيا�شية  للحياة  �شو�شو  م�شخرة  على 

االإ�رساك امل�رسحي. هكذا، بدا كل  بلبنان. م�رسح �شد 

�أربعون عاماً 

على غياب �شو�شو

م�سرح

عبيدو با�شا

كاتب ومسرحي من لبنان    

) اإىل داريو وحده، درة ال�رسقني(.



موؤمن م�رسح من  ببطاقة عر�ش م�رسحي،  توفق  من 

رعاه  �شاحبه  الأن  عليه،  املوؤرخون  يتفق  لن  طراز، 

واجتهاداتهم  واأ�شغالهم  االآخرين  على  ال  نف�شه  على 

ومناهجهم  وجدد فيه /  كل ليلة / حني ترك فيه من 

االأ�شبه  امل�شاهد،  من  الكثري  ولالآخرين،  لنف�شه  نف�شه 

طريقة  �شاحب  رجل،  حجر  الطيب.  الدافئ،  باحلجر، 

رائعة، باإطالق لغة اجل�شد، حتى تغذي اأ�شطورته وهو 

يف الطريق اإىل اأ�شطرة ح�شوره. هكذا اأ�شحى اأ�شطورة 

ن�شه  يكتب  ن�شًا م�رسحيًا ومل  يقراأ  امل�رسح، حني مل 

على ن�ش م�رسحي وهو يخو�ش يف امل�رسح / بجنون 

امل�رسحي/ بدون علوم م�رسح، بدون ثقافة م�رسح. 

االكتفاء  اأو  كاراكتريه  عن  �شو�شو  اأحٌد  ي�شاأل  مل 

الرجل.  �شحراء  فيه  يروا  مل  الأنهم  بالكاراكتري  هذا. 

�رساب  يف  يدور  يدور  الدين  عالء  ح�شن  يجدوا  مل 

اإذ وجدوا بج�شده  ال�رساب هذا.  اأو يغيب خلف  �شو�شو، 

 
ُ
الرجراج وح�شوره املائي  ونطقه الزئبقي /  وجبل 

اإلهي«. ال  ارتكز  على »ق�شاء  هذا بذاك وذلك/، �شيئًا 

الواحدة،  ال�شخ�شية  ح�شور  انعكا�شات  من  اأهم  �شيء 

على  اأ�شاء  تكرار  م�شيء.  ح�شور  الأنه  املتكررة، 

كالغ�شق  بالظلمة.  �شيء  ي�شقطها  اأن  بدل  ال�شخ�شية، 

بنغماته املتعددة. ال �شيء اأهم من �شو�شو. ال �شيء اأهم 

رجل  بخطاب  االأ�شبه  وخطابه  وح�شوره  وقفته  من 

اأمام �شحاياه املفرت�شني. ال كالم وال اإخراج  �شادي 

وال م�رسحية. ال »فرقت منرة« وال »�شو�شو واملليون« 

»الدنيا  اأو  كركوز«  »خيمة  ال  و  بلدنا«  يا  »اآخ  وال 

 �شو�شو، عن 
ٌ
دوالب«  اأو »زوجة الفران«. مل ي�شاأل اأحد 

كاراكاتريه، الأن الرجل بدا كمدون اأخبار، يف �شحيفة 

يومية.  والأن �شو�شو كت�شابلن، اأ�شتهرا بلعب كاراكاتري 

يبان  اأن  واالآخر ناطق. ال خ�شية  واحد. واحد �شامت 

يبان  واأن  بال�شينما  كت�شابلن  امل�رسح  على  �شو�شو 

امتلك  حيث  امل�رسح.  على  ك�شو�شو  بال�شينما  ت�شابلن 

�شتارة  وبا�شدال  العر�ش  بافتتاح  الغريزة،  االإثنان 

اخلتام يف نهاية العر�ش، حني ي�شاء االأول اأو الثاين، 

الكاركاتري  قرابة  جمعت  تبجيل.  اأو  هذيان  بدون 

 
َ
. لن  يهجر 

َ
ال�شوُت املب�رس 

َ
األ�شنية ب�شاحبه. لن يهجر 

/ اإذن / الكاركاتري ت�شابلن وح�شن عالء الدين. �شو�شو 

ي�شتطع  مل  هذا  اأن  غري  بدوره.  منطي،  ت�شابلن  منطي. 

اأن يخفي الدموع يف اح�شائهما وال املوت امل�شاعف، 

�شقه  ما  على  الكثريون،  تعاقب  االأبدية.  احلياة  ال 

 �شو�شو من اأثوابه لذاته. خ�شعوا لقواعده، بدل 
ُ
له 

َّ
وف�ش

اإياه  اأن يعلمه  اأن يخ�شع لقواعدهم. مل يتعلم ما قرر 

هوؤالء. الأنه �شاحب �رسعة، لن يالحظها البالغ، اإال اإذا 

ا�شتعمل طفولته االأوىل. طفولة النواجذ. 

وجد  اال�شتعباد.  اأفكار  مع  التاأ�شي�ش،  يرتافق  مل 

اللبنانيون �شو�شو يف حياتهم، كما يجدون مو�شمًا. اأو 

بدون  بحث.باحلدة  اآخر،  وبني  بينهم  يجدون  قرابة 

مل  م�رسحًا.  ال  م�رسحيًا،  بيتًا  لهم  ر 
َّ
عم االإن�شانية. 

وجهه  م�شح  ى  �شعره، 
َّ
�شو مهم.  �شِ

ُ
ي ومل  هذا،   

ُ
ي�شمه 

مباء احلياة، ثم خطا يف حياة املدينة والَنّا�ش والب�رس. 

امل�رسح  الآباء  العليا  املثل  من  جترد  اإذ  عنهم،  خفَّف 

ال�شابقني، حني تخفف من اأوامر حتقيق اأحالم هوؤالء، 

بكل الطرق. كاأنه قريب نبي امل�رسح. هبت ريح النبي 

عليه، ك�شفت نواحي �شتوره، بحيث بات اأحد اأولياء اهلل 

ال�شاحلني، على من�شة، ما خلت من االأذكار، والروؤى 

 كل �شيء. 
ُ
ة. حرية 

ّ
واحلري

روون 
َ
ي حني  مقد�شة،  اأبعادا  االأخبار  مدونو  ي�شفي 

املحبة  م�شتويات  على  املرتبعني  االأ�شخا�ش،  �شري 

العليا. ال �شيء من ذلك، يف �شرية �شو�شو. جاء الرجل، 

اإىل حممد �شامل )م�رسحي بريوتي، قدم  باالإح�شا�ش، 

حممد  مع  ال�شعبي  امل�رسح  م�شاهد  اأبرز  من  واحدة 

مرعي (. مل يفكر بثنائية وال بثالثية وال باأي �شيء على 

عالقة بالعدد، حني ردد غاياته اأمام اأحد ملوك نوبات 

حياته،  حطام  و�شع  واالإذاعة.  يالتلفزيون  ال�شحك 

اأمامه. طلب اإليه، اأن ي�شوغه من جديد. لن يفعل، الأن 

من  بعيداً  الدين،  عالء  ح�شن  بقي  الدين،  عالء  ح�شن 

�شو�شو. حيث مل يخ�ش الرجل / بعد / اإال يف متنياته 

بطلب  �شامل،  وجد  دالل.  بدون  املف�رسة  واأحزانه 

�شو�شو، تاأثريات رعب الرجل من عدم ال�شغل بامل�رسح 

واالإذاعة والتلفزيون وال�شينما. اأو عدم احمرار قر�شه. 

لذا، وكما تلعب البنات بدماها، رماه  اإىل حممد كِرمي 

اأنه  باالإذاعة اللبنانية. روى االأخري) مقابلة خا�شة(، 

بداية  يقراأ يف  باالأ�شتديو/  املداوم  �شو�شو  اأ�شفق على 

يف  الباب  يقرع  اأن  منه  طلب  حتى  نهايته/،  النهار 

واحدة من التمثيليات االإذاعية. طرق الباب على نحو 
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�سد الفراغات 

الهائلة، 

بامل�سرح 

الثقايف، 

بني امل�سرح 

واجلمهور



ما يفعل وما يفعل االآخرون. اإال اأنه طرقه باالإذاعة  ال 

مل  فكر  بالثمار. 
ُ
ي مل  بالتلفزيون.  وال  بال�شينما 

فكر  ب�شيء. ال بن�شج الثمار، حتى ي�شحنها، كما يفعل 
ُ
ي

منقار ع�شفور. وال بغياب ال�شم�ش وراء ال�شجر احلاملة 

بالطرِق ثمرة مدودة. وجد فيه ما 
ْ
الثمار هذه.  مل يجد 

اأحبه. ع�شفور دمعة البداية.  ا�شت�شلم للحظة، كر�شيع 

 البعد 
ُ
�شكت 

ُ
، بالفن، عنده. ي

َ
عامل. الأن ثمة بعَد مقد�ش

التفكري. مل ين�شحب من نف�شه /  اإمكانيات   ،
ُ
ُ املقد�ش 

مل يغب عنها /  بتلك اللحظة االأوىل. ا�شتمر، على هذا 

املنوال، طوال م�شريته، طوال حياته، طوال جتربته. ال 

ينكر حممد كرمي �شدمته واإح�شا�شه بالذنب. اأح�شا�ش 

رجل  ق�شمة.  رجل  ب�شو�شو،  وجد  احلادثة.  على  الحق 

�شو�شو،  اهلل. م�رسح  ق�شمه  ا 
َ
مِب ير�شى  بالق�شمة.  ر�شا 

ل�شو�شو، نوع من ال�شفر. ترجم التلفزيون ح�شوره، على 

�شعيد العالقة بالنا�ش، غري اأن امل�رسح  �شنع قيمته، 

برخاوة  النهاية.  �شطوة  حتت  البداية،  �شطوة  حتت 

احلنك، اتبع ت�شوير كلمة واحدة، مل ي�شتطع اجلمهور 

اأن ي�شدها، وال على م�شاحة من م�شاحات البالد. بدا 

اأن �شدها، نوع من الدوران العبثي بالظالم. ظالم لن 

النار،  تلتهم  نار،  النار.  اإال  �شواده،  ق�شوة  من  يخفف 

مدير«.  »يا  النار.  حت�رس  اإذ 

جملة من كلمتني، بال حركة 

جلية.  ثم : جريان ال يتوقف 

بعدها،  �شو�شو.  زمن  للزمن، 

بدون  �شو�شو،  زمن  جرى 

حافتيه.  على  كنهر  توقف، 

 انطبع باللذة، ال اجلنب. 
ٌ
زمن 

اأن  �شو�شو،  يدرك  مل  لذلك 

�شكاًل  اإال  لي�ش  الكمال  بالغ 

من اأ�شكال ال�شياع. ما انتبه 

احلال،  اإثبات  اأن  اإىل  الرجل 

بال�شينما وامل�رسح واالإذاعة 

واحدة  دفعة  والتلفزيون، 

يغرز  �شوف  دفعات،  على  ال 

بالوحل، حيث  وج�شده  قلبه 

اأقل.  ال   ،
ٌ
خروج.  متاهة  ال 

م�شهد  البداية  كتبت  هكذا، 

النهاية. مل ينتبه �شو�شو، مل ينتبه اأحٌد، مل ينبهه اأحٌد، 

اإىل املجرى الكارثي هذا. طرٌد وعك�ش الطرد. مل ينتبه، 

راح  ثم،  بالبداية.  راحة  بغري  بالفن  اأقام  الأنه جائع، 

يرغم نف�شه على اإرجاء املحتوم، بني الراحة واملوت، 

الغرق  من  انتفع  اإنه  ظن  الزوال.  اإىل  اآيل  فن  بعامل 

الواقع،  االجتماعي وال�شيا�شي واجلمايل، هذا، بعك�ش 

قرب  قربه.   
ُ
حتفر  بالفن،  عمله  دوامة  راحت  بحيث 

 بدوامة. 
ُ
ٌ  اأ�شبه  

بامل�رسح.  بال�شينما،  بالتلفزيون،  �شو�شو.  باالإذاعة 

البعيد.  بال�شفر  القريب  املا�شي  ب 
َّ
غي اللحظات،  األق 

مات  اأكرث.  ال  �شنة،  وثالثني  �شت  عن  �شو�شو  مات 

بخ�شم احلرب االأهلية اللبنانية، بالعام 1975. حذف 

الع�رسين،  القرن  مئوية  من  والثالثني،  ال�شتة  اأعوامه 

ال�شينما  مغامرات  ي�شتبدل  مل  الوالدة.  �شنة  اإىل  يقود 

بامل�رسح  الهامة  املو�شوعات  بتفح�ش  ال�شطحية، 

واالإذاعة والتلفزيون، الأنه مل يرغب بتقدمي اأي تنازل، 

اأن 
ٌ
�شيء   

ْ
مل  ي�شتطع  م�شتمر.   

ٌ
�شعي ولالآخرين.  لذاته 

ي�شده، عن العمل على بناء موؤ�ش�شته. موؤ�ش�شة ال ُتقراأ 

فيها �شوى �شحة النبوؤة، حيث ال �شيء �شوى االإرهاق 

عمل  طوفان  يف  وهو  باالأردن،  �شو�شو  مات  واملوت. 
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تلفزيوين. غرق متامًا بالطوفان. عاد ميتًا اإىل بريوت، 

م�شاريعه  خذلته  اأن  بعد  االأحداث،  �شطح  على  طافيًا 

املنجزة وم�شاريعه غري املنجزة. 

من  الدين  عالء  ح�شن  خرج  الع�رسين،  القرن  ببداية 

املوت،  اإىل  ثم  يرحم،  ال  ح�شور  اإىل  املتفائل،  العهد 

ال�شفافية  اأحالم  وانهارت  التفاوؤل  ق�شى  اأن  بعد 

اكتاف  على  �شو�شو  مل 
ُ

ح وال�شيا�شية.  االإجتماعية 

�شد  بنع�ش،  ال�شهداء،  مقربة  اإىل  القالئل،  امل�شيعني 

املوت  �شد  املا�شي، يف حني  اإىل  احلنني،  اإىل  امليت، 

اأذكر، دخان القذائف  اأزال  اإىل ع�رس االأفول. ال  امليت 

 ح�شورها حول 
ُ
ر 

ِّ
امل�شافرة من منطقة اإىل منطقة، ُتكر

التوحيدات  �شاذج.  بياأ�ش  الدخان  املقاوم  النع�ش، 

جزءاً  تبني  اأن  ا�شتطاعت  ما  والتكبريات،  والتهليالت 

من الغبطة القدمية للرجل الراحل. بنى الرجل  يونان 

بالبناء،  عمره  اأم�شى  اأن  بعد  به،  اخلا�ش  امل�رسح 

باأر�ش  النع�ش،  مر  االآخر.  من  رف�شه  يتعذر  بح�شور 

اإىل  مال  بعدها   .) ببريوت  �شحراوية  منطقة  جلول) 

ح�شور  يتكرر  يرحم.  ال  موت  منطق  على  املقربة، 

دخان القذائف. ما يتكرر، ينبثق بال�شبط، مما مل يكن) 

جان الكان(. اإنها احلرب. ما ق�شت عمرها وانتهت، اإال 

بعد اأن اأنهت العديد من احلدود و الكثري من العناوين 

واالأ�شماء. 

باأن  اأحدهم  رد  ال�شبا،  مق�شوف  عن  �شاألُت،  حني 

�شو�شو.  اإال  لي�ش  الدين،  عالء  ح�شن  اإال  لي�ش  الغائب، 

اخلزر  مرحلة  اإىل  بالذاكرة،   
ُ
عدت    ،

ُ
تذكرت  عندها، 

بغرفة  كالفقيد،  بعمق  الغائبة  باجلمهورية،  الكامل 

االإنعا�ش، بدون اأن يكرتث اأحٌد من �شكانها املاجنني 

جمهور  مع  احلقبة،  بتلك  وجوده،  ا�شتوعبت  بذلك. 

عابثة،  غري  طبائع  �شو�شو  باأعمال  وجد  عري�ش، 

 
ُ
ِجدت 

ُ
و املواطنني.  اهتمامات  مبجموع  باهتمامها 

اإدراج  عمليات  اإىل  امل�رسح  اأُخ�شع  حني  مب�رسحه، 

وتدريج ونقل، تنطوي على مواهب ومهارات كثرية.

احلق  ال  اجلهد،  موهبة  �شو�شو،  مواهب  من   واحدة 

مل  االأ�شا�شي.  قانونه  هذا  طبائعه.  من  هذا  بالك�شل. 

على  مهازله  يقدم  راح  اإذ  باحلياة،  املهازل  اإىل  ميل 

عن  يبحث  اأن  اأراد  وفودفيالته(.  )فار�شاته  امل�رسح 

يواكيم  فار�ش  اقرتح  ما  اإذا  حتى  بالعمق،  العمق 

الثقايف  امل�رسح  اأبطال  اأحد  الدين،  عالء  ح�شن  على 

اأراد  �شو�شو.  الأنه  ميانع  ع�شاف،  مل  روجيه  بلبنان، 

�شميم  يف  ب�رسعة،  والوجود،  الكون  طرائق  يدرج  اأن 

على  التقيا  والتفكري.  العي�ش  وفن  امل�رسح  فنه.  فن 

حتف  من  حتفتني  قدما  اإثرها،  منخف�شة.  من�شدة 

املقاالت.  الدقيقة ال تخوم  التعريفات  امل�رسح، حيث 

»اآخ يابلدنا« و»خيمة كركوز«. م�رسحيتان فاح�شتان، 

غري  املو�شوع  والطراز.  فاح�شتا  م�شاعف.  ب�شكل 

الفنان  على  االنت�شار  ي�شتطع  مل  فح�شهما،  اأن 

اإىل  �شبياًل  وجد  ما  اجلمهور،  اأن  ذلك  اجلماهريي. 

اإىل امل�شنقة  االنفكاك عن ال�شحك، حني اقتيد �شو�شو 

امل�شهد  دراما  كراكوز.قتلت كوميديا ح�شوره  بخيمة 

على   
ٌ
  مقدم 

ٌ
ح�شور ح�شوره،  الأن  الدراماتيكي. 

وال  ال�شلطة  واالأخرى،  امل�رسحية  ترق  مل  احل�شور. 

من  للكثري  االأوىل  ات�شعت  هكذا،  ال�شيا�شية.  الطبقة 

اأحكام الرقابة والتوقيف. طلب، بع�ش ال�شيا�شيني، من 

�شو�شو،  وقع  بالثانية.  املظاهرة  م�شهد  اإلغاء  �شو�شو، 

حني وافق على الطلب، بالفن اجلاهز. عاد اإىل م�رسحه 

مل  الثاين،  امل�رسح  بطل  ع�شاف،  روجيه  والأن  االأول. 

يرغب بالعودة اإىل املربع االأول، غادر  �شو�شو وم�رسح 

�شو�شو، بعد عملني فنيني، ات�شال اإت�شااًل كليًا بالواقع. 

بطريق  الثقيلة،  ال�شيا�شي  جمرفة  ع�شاف،  وجد 

جمرب  طليعي  خمرج  بني  املدوية،  ال�رساكة  ا�شتمرار 

غادر  الرديء.  بالذوق  يومًا  ماوقع  �شعبي،  وفنان 

ع�شاف �شو�شو وهو يردد اأن �شو�شو اأكرب من موؤ�ش�شته 

)ت�رسيح  �شو�شو  قتلت  املوؤ�ش�شة  واأن  امل�رسحية. 

خا�ش(. 

 على مملكة، 
ٌ
ملك  ذلك.  يوؤكد  يزال روجيه ع�شاف،  ال 

بال ممرات. ملك كلوي�ش الرابع ع�رس، على من�شته، بال 

ممرات »لونوتر«. ال ي�شل اأحٌد اإىل جاللته، اإال اإذا عرب 

االأخري،  ل 
َّ
حو اإذ  �شو�شو.  عبقرية  هذه،  هذه.  املمرات 

ابتدع  االأخرى.  الق�شور  ي�شبه  ال  ق�رس،  اإىل  الكوخ، 

امل�رسح  اأ�شا�شات  على  االأعمدة،  �شف  فكرة  الرجل 

االأ�شواق  منطقة  يف  والنور،  النار  بنزلة  الوطني، 

التجارية، ببريوت. تكررت ق�شة ليلى والذئب، ببداية 

امل�رسح.  احلرب،  نريان  اأكلت  حيث  االأهلية،  احلرب 

ماتت  )الذئب(.  النار  بطن  يف  وهو  امل�رسح  ميت  مل 
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�شو�شو  عرب  حني  والظلية،  االإن�شانية  ب�شورتها  ليلى، 

قدراً  ترك  املوت.  اإىل  املعقدة،  واالأ�شياء  االأ�شكال  كل 

املبكرة،  وفاته  من  بالرغم  التاأثريات،  من  كبرياً 

�شيعيد التاريخ توزيعها الحقًا، بحيث ي�شمح بامتزاج 

باملقروئيات  واملتحقق،  االإفرتا�شي  م�شتوييها 

مع  تتباعد،  وال  ت�شطرب  ال  اأنوثة،  ثمة  املعا�رسة. 

ليلى،  اأنوثة  الدين.  عالء  بح�شن  الذكر،  ذكورة  وعن 

واإذ  )امل�رسح(.  جدتها  اإىل  بطريقها  املحرتزة،  غري 

اجلدة  الإخراج  الذئب،  على  بال�شياد،  ليلى  ا�شتعانت 

اإخراج م�رسحه، من  اإىل  من بطن الذئب، �شعى �شو�شو 

اأنه  الديون املرتاكمة. غري  اأفق  موته، وهو يرجت على 

مل ينجح، ليزوج موته مبوت امل�رسح. مل يفهم املرابي 

�شو�شو. كما مل  يفهم �شو�شو املرابي. بقيا يتواجهان، 

وهما على عقربي �شاعة عامل، لن ترثه اإال امللي�شيات 

�شو�شو،  تيه  امللي�شيات.  وزعماء  امللي�شيات  واأبطال 

اأرواحها،  ُعِلقت  اأ�شباح،  االأ�شباح.  كتيه  الديون،  و�شط 

يف  ال�شفلي،  والعامل  العلوي  العامل  العاملني.  بني 

انتظار اخلروج على احلد الغام�ش، بني العاملني. يكره 

�شو�شو املرابني، الأنهم لي�شوا اأ�شحاب اأمناط عاطفية. 

بحث  حني  يف  ال�رسف،  ب�رسوط  حمدثون  قدماء 

االأ�شلية  االأمناط  �شو�شو عن 

مل  العمياء.  لنوافذهم 

موجودة  غري  الأنها  يجدها، 

الرجل،  والأن  باالأ�شل. 

ال�شلطات  كل  �شد  النحيل، 

اأو  ق�شد  املركزية/  بدون 

قدراتهاعلى  فرمن  انتباه/ 

ال�شيطرة واالإنتاج وال�شيطرة 

بال  اجتهد،  االإنتاج.  على 

على  اإرهاق،  برحالت  رحة، 

دخان  اجلوية.  قلبه  خطوط 

 
ٌ
قهوة   قليل.   

ٌ
واأكل  كثري   ٌ

حركٍة  على  بال  توقف 

الهواء  عن  بعيداً  جمنونة، 

بالفوا�شل  �شقوط  النقي. 

ثم،   والفراغات.  والفجوات 

اأن  النحيل  الرجل  لبث  ما 

وقع، بهند�شة ال�شيافة. هند�شة، ال توجد بذاتها، الأنها 

ال�شلطة  وبعده  من  ال�شو�شوي،  االختالط  �رسوط  من 

املركزية. كل �شلطة مركزية. هكذا، راهن على كل ذات 

حمتملة، يف حمرقة عمالقة. اأكرَث من وجوه العاملني 

حياته  تنزلق  مل  الواحد.  بالواقع  يراوح  ال  لكي  معه، 

اإىل االإنتفاخات، وهو يقاوم ال�شغوط الذاتية، ب�شالح 

مناوؤه  الوطني.  امل�رسح  م�شرية  يف  االآخرين،  ح�شور 

اإال  هنا. درعه هنا. هذا ب�شلب تفكريه.  الأنه مل يفكر 

وتوح�ش  والديون  العزلة  جحيم  من  ذاته  بانت�شال 

 وعيه، بعملياته 
َ
اأ�شحاب املال وال�شلطات. مل يتال�ش 

ما  املطمئن،  العامل  اإىل   
َ
ي�شع مل  اأنه  ذلك  احليوية. 

لن  احلياة.  قيد  على  وهو  املوت  اإىل  مي�شي  يجعله 

تغري الذات اإال ذات االآخر. اإنبثق ح�شوره باالآخر، من 

االآخر، من جراء ذلك. ال خداع بتعاونه مع الكثريين. 

اأنهم  بيد  �شحيح.  هذا  بح�شوره.  ح�شورهم  كوى 

كل  امل�رسحية.َخَلَق  م�شريته  يف  طيبة  اأ�شداء  بقوا 

الالفتة.  ال�شريورة  بالتجربة، ذات  منهم على طريقته 

كفاءات تنطوي على نف�شها وتغيب، من حممد �شلمان 

اإىل حممد كرمي ونزار ميقاتي وروجيه ع�شاف وبرج 

مبفهوم  االأبرز،  االأخري،  لعل  بدير.  و�شيد  فازليان 
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ع�شاف  روجيه  اأقلق رحيل  ال�شيافة.  لهند�شة  �شو�شو، 

جاللة االأنوية عند �شو�شو، بعد �رساكة االإثنني يف »اآخ 

على االإدراك. 
ٌ
يا بلدنا«  و» خيمة كركوز«. قلٌق  ع�شي 

حركته،  اأخطاأ  اأنه  الدين،  عالء  ح�شن  اعترب  ما  اإذاك، 

ب حوا�شه على »الدنيا دوالب« مع �شيد بدير  حني ركَّ

والنجمة امل�رسية نيللي. م�رسحية على حدود م�رسح 

بروحٍ  م�رسية. 
ٌ
�شو�شو وم�رسح �شيد بدير. ج�شٌد لبناين 

غابٌة  من الفو�شى. مل ي�رس اأحٌد االآخر. اأدرك الطرفان، 

اأن ما ال ينبغي اأ�شَكَلُته، اأ�شكل. مل تقع »الدنيا دوالب« 

يف جحيم التجريد. اإال اأنها مل تقدم �شورة اأف�شل، من 

ال�شور ال�شابقة على �رساكة �شو�شو/ ع�شاف. مل مينح 

ع،  خ�شِ
ُ
ح�شن عالء الدين نف�شه، حرية التفكري، حتى ي

من جديد، م�شريه الفردي، اإىل الرهانات اجلماعية. مل 

اإذ عاد اإىل منافذ التاأ�شي�ش  يبا�رس مبراجعة مبا�رسة، 

مرة اأخرى. 

مع  الدين  عالء  ح�شن  تعاون  برغبة  غريب،  قدر  ال 

من  دوالب«  »الدنيا  االأول  �شطب  ال�شدراوي.  يعقوب 

مق  عِّ ُ
اأن ي ال�شدراوي  ب يعقوب 

َّ
اأح دفرت مذكراته، حني 

»زوجة  له  اختار  اإذ  الثقايف،  بامل�رسح  �شو�شو  عالقة 

بالدنيا  املراأة  �شورة  بانيول.  ملار�شيل  الفراَّن« 

الكوميديا  الفران.  بزوجة  الزوجة  دوالب  و�شورة 

واقع  على  املفتوحتني  الذراعني  ذات  ال�شعبية، 

مظاهر 
ُ
كل  الرمزية.  حتديداته  واأ�شطورية  �شو�شو 

ق�شوة  عن  تعبري  املركزية.  ال�شلطاتِ  على   ،
ُ
ِاالإحتجاج

املقلقة.  بالغرابة  ال�شعور  يولدن  ن�شاء  �شل�شلة  كامنة. 

القلق  عوار�ش    من 
ٌ
جزء املدينة.  عوار�ش  من   

ٌ
جزء 

ال  ال�شقاء،  ودرجات  املتع  درجات  حيث  املديني، 

بحياة  ثابت  �شيء  ال  والتقلبات.  الظروف  اإال  ت�شوغه 

املركزية  لل�شلطات  مديح  ال  بذلك.  فل�شفة  ال  �شو�شو. 

وال هجاء مبا�رس لها. واحدة من �شفحات كتاب لعن 

التجربة اإىل الكثري من االأ�شماء. اقرتح 
ُ
املركزية، ن�شب 

احلاج  اأن�شي  اقرتح  ع�شاف.  روجيه  يواكيم  فار�ش 

برج فازليان. اقرتح �شو�شو نزار ميقاتي. واإذ اختلف 

االثنان، اأخرج �شو�شو حممد كرمي من ياقة قمي�شه. غري 

اأن االأخري، ر�شم مظاهر االحتجاج على تبلغ �رسورة 

االطاللة، على خرائب العالقة بني ال�رسيكني القدميني. 

مل يقرتب، اإال حني بلغت العالقة بينهماحدود ال�شفاء 

وامل�شاحلة )�شو�شو وميقاتي(.

وت�شعني«  للت�شعة  »و�شلت  تتطلب.  �شماء،  �شو�شو، 

باإخراج حممد �شلمان. »اللعب على احلبلني« و»كافيار 

برج  من  ر�شوان(  وجيه  االأخرية،  كتب   ( وعد�ش« 

فازليان. »طربو�ش بالقاوو�ش« وفرقت منرة »و« ورا 

و»خيمة  بلدنا«  يا  »اآخ  مي. 
َّ
كر حممد  من  البارافان«، 

كركوز« من روجيه ع�شاف. »الدنيا دوالب« من ال�شيد 

بدير. كل امل�رسحيات االأخرى، من نزار ميقاتي )حبل 

التلقائي،  العفوي،  الكذب طويل وفوق وحتت...(. قدم 

الفو�شوي، املهرج النبيل، الكراكوزاتي، �رسحًا جديداً، 

ال�شيا�شية، بع�شب  االإجتماعية والكوميديا  للكوميديا 

م�شدود وعينني متوترتني ويدين مغمورتني بالعبادات 

القدمية. كل �شيء على مذبح امل�رسح املقد�ش. ح�شور 

وال  االآخر. 
َ
النف�ش   ال  ترحم،  ال  وقراراٌت   

ٌ
ٌحازم 

الغو�ش  بغية  ال�شائع،  املعنى  وراء  ما  اإىل   
ٌ
م�شي 

اأن ا�شطدمت، بكل  بتجربة م�رسحية جديدة، مل تلبث 

املفارقات الهائلة يف حياة البالد اله�شة، من الرقابة 

اإىل اإ�شكاليات ح�شور منظمة التحرير الفل�شطينية على 

واالأزمات  االأهلية  احلرب  ونذائر  اللبنانية  االأرا�شي 

االإقت�شادية واالإجتماعية وكل ما يجرح اأو يقتل. رجٌل 

وحيّد، يف غمرة عذابات منتظرة. 

وجد اللبنانيون، بكل م�رسحية من م�رسحيات �شو�شو 

ال�شعة  لقذفهم  ترجمة  م�رسحية،  بكل  وجدوا  علَّقة.  ُ
م

نقٍد يومي.م�رسح ارجتال على 
ُ
املزيفة للبنان. م�رسح 

ن�شو�ش بري�شت )اأوبرا القرو�ش الثالثة/ اآخ يا بلدنا(.

وموليري  باربي  وجيم�ش  غولدوين  عن  اقتبا�شات 

وغريهم. مل يتلف �شو�شو ال امل�شادر وال االأ�شماء. زامل 

والفن  االأدب  بعامل  �شخ�شيات مو�شوعية وحم�شو�شة 

ح�شوره  ثبت  رحباين.  االأخوان  فعل  كما  والثقافة، 

ح�شورهما  رحباين  االأخوان  ثبت  كما  بريوت،  بقلب 

بقلب بريوت، مع فريوز حراَثة التجربة، ذات القيا�شات 

�شوف  مده�شة.  ملدينة  ذاكرتان  مده�شتان  اخلا�شة. 

ملن  اإال  ترجع  ال  بريوت  الأن  اإليهما،  بريوت  ترجع 

احلياة  مدينُة  ن�شل  تتحجر.  وال 
ُ
متوت  مدينٌة  حتب. 

مل  ببريوت.  م�رسحية  �رسعة  �شو�شو  اأقام  الدم.  ون�شل 

ال�شعبي،  الوطني  امل�رسح  تاأ�شي�ش  يف  رغبته،  يقمع 

اأكمة  امل�رسح.  باآليات  القيا�شي،  التحكم  مبادئ  على 
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مب�رسح  االأطفال  م�رسح  يخلط  مل  �شيء.  لكل  متاأهبة 

الكبار. ذراعان مل�رسح الكبار. ذراع مل�رسح االأطفال. 

ال تراجع بالقيا�ش، مع ذلك. اإن�شاد هنا، اإن�شاد هناك. 

ونعوته  امل�رسح  الكبار.  م�رسح  يف  وثباته  املوقف 

وم�رسح  هنا  واع  �شكل  االأطفال.  م�رسح  يف  اجلاهزة 

الفنِ اجلديد، عند �شو�شو، يف م�رسح 
ُ
مربع هناك. وجه 

 بحياة �شو�شو، 
ٌ
، ملي

ٌ
، مدلل 

ٌ
 بريء 

ٌ
 طفل 

ُ
ِالكبار.املربع 

و �شو�شو«. 
َّ
ال بحياة االأطفال. بطل م�رسح االأطفال » عم

ال�شكل، �شفر االأ�شكال. ال روؤى وال بناءات عامل دقيقة، 

متام الدقة. ال منا�شري اإخراج يف م�رسح االأطفال. كل 

 اأو وهم ح�رسي. 
ٌ
اإ�شافة على ح�شور العم �شو�شو، ح�شو 

لن يهتم �شو�شو يف م�رسح اأطفاله، اإال بتاأ�شي�ش ق�شيته 

يف  فنية،  مدر�شة  وال  �شكل  ال  الال�شيء.  على  فيه، 

االأخرى،  ال�شفة  على  الدين،  عالء  ح�شن  ذهب  حني 

والواقعية  والواقعية  والتقويل  والفودفيل  بري�شت  اإىل 

والكباريه.  البولفار  وم�رسح  والْفار�ش  ال�شحرية 

املناهج  بني  مزجت  حني  جديدة، 
ٌ
ت�شكلية 

ٌ
واقعية 

اأمام اأبعادها اجلمالية، 
ُ
، تراوح 

ُ
وال�شخ�شيات. مناهج

املحلية.  امل�رسحية  ال�شخ�شيات  توقد  يبارزها  اإذ 

�شماِت  يف  ح�شورها 
َ
�شمات  وجدت  �شخ�شياٌت 

ديال  الكوميديا  �شخ�شياِت 

وزياد  اأفيوين  ماجد  اآرتي. 

مرع�شلي  واإبراهيم  مكوك 

اأبي �شالح وغريهم  واأماليا 

امل�رسح.  �شخ�شيات  من 

�شخ�شيات مبنيٌة على اإبداع 

العقل احلد�شي.

االآخرين،  م�شاهد  تنتهي 

يدخل  �شو�شو.  يدخل  حني 

وجهه  على  متعددة،  بوجوه 

التناف�ش  اأن  ذلك  االأ�شلي. 

دائم بني �شو�شو، على �شفة، 

على  امل�رسحي،  وفريقه 

اأيقونة  �شو�شو  اأخرى.  �شفة 

اجلدار  الباقون،  امل�رسح. 

على  االأيقونة،  تعلق  حيث 

معناها االإ�شايف  ) مار�شيل 

مارينا وفريال كرمي و�شفيق ح�شن وغريهم(. جمموعة 

عن  القادرة  على  التغا�شي  غري  الكاريكاتريات  من 

امُلعلِّم، حني  �شبح  �شو�شو، حني يح�رس، وعن  ح�شور 

يغيب، بدافع اال�شرتاحة اأو ال�رسورة الدرامية. 

فنان م�شاد لالآخرين، �شو�شو. ال يرى ممثلي م�رسحه 

على  القدرة  ميتلك  ال  اأنه  غري  متكا�شلًة،  كخر�شوات 

�شحك  ي�شتدر  منهم،  لواحد   « اإيفيه   « عن  التغا�شي 

يت�شور  هكذا،  �شو�شو.  بغياب  كامٌل،   
ٌ
خدر اجلمهور. 

ح�شورات  االآخرين 
ُ
ح�شور  بغيابه.  اجلمهور،  �شو�شو، 

جاهٌز، 
ٌ
فن  هجومي.   

ٌ
ح�شور �شو�شو،   

ُ
ح�شور ٌدفاعية. 

ينهي كل تعريف. ال مهزلة الأن اأحداً، مل يرف�ش حريته 

البطل،  لغري  �شحكٍة  ُكُلّ  امل�رسح.  خ�شبة  على  الزائفة 

�شحكة ذوق رديء. الأنها تنتق�ش من مكانة البطل / 

االآخرين،  �شحُك  جاهٌز، 
ٌ
�شحك  باملجتمع.  االأيقونة، 

ل�شو�شو.  االآخرين،  �شحك   ،
ٌ
دال   

ٌ
�شحك  �شو�شو.  لغريِ 

اعرتاٌف  ل�شو�شو،  املمثلني  من  امل�رسح،  على  ال�شحك 

جمهوران،  يقدرها  موهبة،  على  احل�شور  بانطواء 

املن�شة.  وجمهور  ال�شالة  جمهور  واحد.  جمهور  ال 

�شو�شو،  م�رسح  يف  للم�شتهلك   ،
ٌ
تلقائي  

ٌ
اأ�شا�شي

ٌ
قانون 

على الطرفني. 
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ال طراز، اإذن، يف م�رسح االأطفال، عند �شو�شو. م�رسح 

ال  امل�رسحية.  الطرازات  من  مت�شابك  تاريخ  الكبار، 

بالتلفزيون.  ذرى،  ثمة  االأطفال.  م�رسح  يف  ذروة 

التلفزيون  �شخرية  الطويل«،  »امل�شوار  قبل  ما  كل 

بالتلفزيون.  امل�رسح  روح  اأذاب  ب�شكل  امل�رسح،  من 

بري�شة،  يكتبه  من  ينتظر  فن  �شو�شو.  كمغامرات 

طافح  بيد  واإح�شا�ش  ب�شعرياتها  خمبوؤ  عقل  ذات 

يف  اإال  بالتلفزيون،  امل�رسح  اأنقا�ش  الري�شة.  حامل 

خلَّ�شت  رومانطيقية،  دراما  الطويل«.  امل�شوار   «

التلفزيون من فن امل�رسح، من خ�شوع التلفزيون اإىل 

فن امل�رسح. لعب �شو�شو، اإىل جانب حممود املليجي 

جماليات  على  مارينا،  ومار�شيل  �شلهوب  وجورج 

النحيل  الرجل  بدا  املعا�رسة.  املعامل  ذات  الفراغ، 

يف » امل�شوار الطويل » فنان ع�رس، ال فنان م�شل�شل 

اأخرجت  جنائزية،  بق�شيدة  �شفاف،  ح�شور  عابر. 

التلفزيون من زمن املتاحف اإىل زمن االإ�شهام بكتابة 

حاجاته  �شو�شو  ي�شبع  مل  باأبطالها.  امل�شاهد  زهو 

الروحية، بالتلفزيون، اإال يف »امل�شوار الطويل«. بقي 

وجه  على  بال�شينما،  االأخرى.  باالأ�شغال  ذلك،  دون 

اآفلة،  مغامرات  ال�شابع،  بالفن  خا�ش،  اخل�شو�ش. 

واحلاجات  املعامل  ذات  باملغامرات  لها  عالقة  ال 

الدنيا  مدير،  يا  العز،  �شارع   ( باالإذاعة  ال  بامل�رسح، 

االأطفال. �شينماه، �شينما �شحافة،  هيك (وال مب�رسح 

احلربية  ال�شفحة  بامل�رسح.  الربج  فن.  �شينما  ال 

 ملغامرات، �شطحية، الأنها غري 
ٌ
 ب�رسي

ٌ
بال�شينما. اإطار

با�شتمرار،  ت، 
َّ
ذكر اليومية. هكذا  احلياة  م�شتمدة من 

باالإعالن التجاري، اإذ حاولت اأن توثق ح�شور الرجل 

امل�شغوف بال�شينما بال�شينما. كل فيلم موقع �شناعي 

دقة  ال  الواقع.  ك�شف  على  القدرة  اإىل  افتقر  �شيق، 

وال براعة وال احرتاف مع معدات ت�شوير متوا�شعة. 

يلعب  اأو  �شخ�شية  �شو�شو  فيها  ي�شتعري  اأفالم منطية، 

ج، 
ِّ
هر

ُ
�شخ�شية غري جاهزة لل�شكن، حيث يجر حماراً وي

واملليون/  �شو�شو  �شبيال)  التهريج  اإىل  ا�شتطاع  كلما 

ياحب.  زمان  ال�شعادة/  فندق  عاحلب/  �شالم  يا 

وغريها(. و�شع �شو�شو كل مدخراته بال�شينما، بدون 

ال�شيء امل�شور بال�شينما.  االإح�شا�ش بخ�شائ�ش  قوة 

مرفق غري متحقق احل�شور، باخلروج الدائم عن ُعرف 

ال�شورة وقواعدها، مع جنوم من م�رس، لعب �شو�شو 

حل�شوراتهم،  امل�شتجيب  العاري،  البطل  دور  اأمامهم 

مو�شوع  �شو�شو،  امل�رسي،   
َ
ر

َ
ي مل  نظرات.  لقاء  بدون 

ال  ر�شده.  كما  ير�شده  مل  �شو�شو.  اآه 
َ
ر كما  نظرة، 

عالقات  اأ�شحاب  ورغبات.  اأ�شغال  حرا�ش  وال  نظراء 

وهبي  ويو�شف  االأطر�ش  فريد  من  بالكامل،  �شيطرة 

الرجل  يحقق  لن  باأفالمه.  �شاركوا  من  وغريهما، 

النحيل باالأفالم هذه، ح�شور عني االآخر على �شورة 

االأر�شيات، معهم،  يتقا�شم  اأن  ي�شتطع  الذات. الأنه مل 

الفح�ش  مفهوم  عن  البعيدة  ال�شينمائية،  باالأفالم 

الزنزانة.  يف  وهو  برج،  على  هم،  الدقيق.  الب�رسي 

ال�شينمائية  باللحظات  واأحالمه،  طموحاته  زنزانة 

توليد  اإىل  بال�شينما،  النظرات،  تبادل  يوؤِد  الرباقة. مل 

ال�شينما،  بقيت  واالآخر.  الواحد  بني  متبادلة،  عالقة 

تلخي�ش  اأنه  غري  قا�ٍش،  تلخي�ش  عنوان.  بال  عنده، 

عادل. تو�شيح معامل. الأن �شو�شو، ال يزال يف خفائه 

بني  واإيابه،  ذهابه  اجلميع   
ُ
يراقب حا�رساً،  البدين، 

حرارة  بدرجات  اجل�شد،  حركات  تزال  ال  العاملني. 

 ،
ٌ
طويل   ،

ٌ
�شعر  كاملة.  عدة  بالراأ�ش،  ثمة  مده�شة. 

من  باحلرج،  اإليهما  الناظر  ي�شعران  �شاربان   .
ٌ
كث 

ميكانيكي،  كجهاٍز  خُملَّع،  دقيٌق، 
ٌ
فم  تنا�شقهما. 

قدميٍ ، مده�ٍش، بقوته على االنفجار اخلاطف، بلوحة 

جديدة، تتو�شع وتتو�شع بطرق باهرة. ج�شد يطرطق 

كاخليزران. هناك، على االرتفاعات املختلفة، �شو�شو. 

زيتونيتني،  بعينني  نافذة،  باب، خلف  �شخ�ش خلف 

متج�ش�شتني، تطرفان باحلزن ال�شديد، على موته بعز 

ال�شبا. الأن العني تدرك، اأن �شو�شو مل ميت، اأن �شو�شو 

ال ميوت. 

يف  قدمت  هاويًا،  �شو�شو،  م�رسحيات  اأوىل  اأن  يروى 

القريبة  ال�شعودية، يف منطقة ق�شق�ش،  �شالة اخللية 

عنوانها  واأن   .) بريوت  اجلديدة)  الطريق  منطقة  من 

لها  احت�شد  البوؤ�ش،  اأيام  » عنرت باجلندية«. م�رسحية 

اجلمهور، حيث الحظ دفء ح�شور ح�شن عالء الدين، 

على ما يروي بع�ش اأهل احلي. 

ال�شغل  بداية  اأن عمليات  ال�شدراوي، يل،  يعقوب  روى 

حني  بانيول،  ملار�شيل  الفران«  »زوجة  ن�ش  على 

حتوالته  من  واحدة  فيها  وجد  �شو�شو،  بداأت  فاإن 
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يف  ع�شاف،  روجيه  مع  الالفتة  جتربته  بعد  الهامة، 

احلياة  الرجل  »خرب  كركوز«.  و»خيمة  بلدنا«  يا  »اآخ 

اأ�شكالها مب�رسحه. وجد بزوجة الفران، م�رسحية  بكل 

لها  يهتز  �شوف  املوقد  با�شتمرار،  بفرنه  جديد  خبز 

املواطن العادي واملثقف والفنان وال�شحفي«. 

غري اأن بنات نار احلرب االأهلية، اأحرقت كل االأعتقادات 

اخلا�شة بزوجة فران ال�شدراوي/ عالء الدين. 

م�رسحية  اأعد  ال�شدرواي،  يعقوب  اأن  بالذكر  جدير 

مقالب  ن�ش  عن  �شو�شو،  اإبن  الدين،  عالء  خل�رس 

�شكابان، بحيث اأعطى امل�رسحي للم�رسحية املقتب�شة 

�رساطيط«.  اإم   « عنوان  االأ�شلي،  الن�ش  عن  واملعدة 

يرمون  راحوا  حيث  النا�ش،  بها  تربك  �شجرة  وهي 

اأمنية.  حتقيق  يطلبون  حني  امللونة،  خرقهم  عليها 

مغطى  لغزاً،  بقي  م�رسوعًا،  بقي  امل�رسوع  اأن  غري 

بكتمان يعقوب ال�شدراوي. اأعد الن�ش، الكاتب وال�شاعر 

وامل�رسحي بول �شاوول. 

اآخ  فنيتني.  حتفتني  �شو�شو،  مع  ع�شاف  روجيه  قدم 

ان�شحب  اأنه  ع�شاف،  يروي  كراكوز.  وخيمة  بلدنا  يا 

الوطني  امل�رسح  موؤ�ش�ش  اقرتح  اأن  بعد  التجربة،  من 

م�شهد  الثانية.  امل�رسحية  م�شاهد  اأحد  الغاء  ال�شعبي، 

�شغط  حتت  املظاهرة، 

�شيا�شي مور�ش على �شو�شو. 

ان  وجد  واإذ  ع�شاف،  رف�ش 

بعد  امل�شهد،  حذف  �شو�شو 

اعترب  ذلك،  بعك�ش  وعده  اأن 

اأن ال�رساكة انتهت. ال يعرف 

طعمة  مي�شال  اأن  الكثريون 

يا  »�شحادين  اأغنية  كتب 

و�شع  مطر  بول  واأن  بلدنا« 

حلنها. 

ال�شعبي  الوطني  امل�رسح   

مطردة،  جناحات  �شهد 

وعذبة.  قا�شية  بذكريات 

بدايات  مع  امل�رسح  انتهى 

تعذر  حيث  االأهلية،  احلرب 

يق�شدوه  اأن  اجلميع  على 

القنا�شة  نريان  من  خوفًا 

واال�شتباكات القريبة، يف منطقة االأ�شواق التجارية. 

املادية،  الهائل  للخ�شائر  ال�شغط  حتت  �شو�شو،  مات 

اإال  امل�رسح.  حماية  يف  وحماوالته  امل�شتمرة، 

مات  املري�ش.  هو  حطمه،  حماوالته،  نكو�ش  اأن 

امل�رسحي، االإ�شتثنائي، اإثر عودته من االأردن، بعد اأن 

�شور عماًل تلفزيونيًا هناك. 

اخت�رس  هكذا  للكلمة.  النبيل  باملعنى  مهرج،  �شو�شو 

روجيه ع�شاف �شو�شو. كوميدي، ال عالقة له باالأجنا�ش 

من  العديد  من  مزيج  اأنه  غري  املعروفة،  الكوميدية 

اآرتي.�شيء  من الكابيتانو  �شخ�شيات الكوميديا ديال 

الفنا�ش، �شيء من  �شكارامو�ش...

روى يل ابراهيم مرع�شلي وزياد مكوك وماجد اأفيوين، 

اجلمهورله،  �شحك  كلما  جديد،  من  يولد  �شو�شو،  اأن 

كلما جتاوب  معه. واأنه، ياأ�شى، اإذا ما �شحك اجلمهور 

الإفيه من اأحد غريه. 

اأُحرج  اأنه لطاملا  روى �شو�شو، بالعديد من مقابالته، 

ل النا�ش 
ّْ
من ح�شور دفن اأو عزاء. الأنه، غالبًا، ما حو

بقي  التيار.  بعك�ش  مفرحة،  منا�شبة،  اإىل  ح�شوره، 

فرحه امل�رسحي، غطاءه. 
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املخرج: األك�سندر باين

ت�سوير: فيدون بابا مايكل

كاتب ال�سيناريو: بوب نل�سون 

املمثلون:

وودي جرانت برو�س ديرن 

دايفيد جرانت ويل فورت 

كايت جرانت  جوون �سكويب 

كان  مهرجان  يف  الذهبية  ال�سعفة  جلائزة  ر�سح   -

 .2013
- فاز برو�س ديرن بجائزة اأح�سن ممثل.

اخرى.  اكادميية  جوائز  ل�ست  الفيلم  ر�سح  وقد   -

اأح�سن فيلم – اأح�سن خمرج – اأح�سن ممثل – اأح�سن 

 – لل�سا�سة  كتب  �سيناريو  اأح�سن   – م�ساعده  ممثلة 

اأح�سن ت�سوير �سينمائي.

»نربا�سكا«. رحلة اأب وابن على الطريق من بيلينج، 

ميران  الطريق  ويف  نربا�سكا.  لنكولن،  اإىل  مونتانا 

على بلدة �سغرية يف منت�سف نربا�سكا حيث ترعرع 

تتلى  وراءه.  تركه  ما  ي�سّدد  اأن  عليه  وهناك  الأب 

اأخاذ ميزج املرح بالدراما.  الرواية باأ�سلوب ب�رصي 

انها بكليتها ق�سة ابن يحاول الو�سول اإىل فهم اعمق 

لوالده الذي مل يكن يفهمه متامًا يف بداية الرحلة.

احداث ق�سة نربا�سكا التي كتبها بوب نل�سون قال 

ثابت  انعكا�س  انها  باين  ا�سكندر  املخرج  فيها 

�ساعري لفقدان الزمن وتاأكيد للأمل.

اأنه  قال  باين  لأن  والأ�سود  بالأبي�س  الفيلم  �سّور 

ينتج مظهراً ايقونيًا بدائيا. اأما امل�سور ال�سينمائي 

فيدول بابا مايكل فان اختياره هذا ي�ستخدم القوة 

بامل�ساهد  ممزوجة  والأ�سود  للأبي�س  ال�ساعرية 

الطبيعية ال�سا�سعة التي تلعب حتمًا دوراً كبرياً يف 

هذه الق�سة.

ان هذا  اإل  باين ومل يكتبه.  اأخرجه  نادر  اإنه فيلم 

�سمح له بالعودة اإىل وليته الأم. وهذا اخليار يلقي 

ال�سوء على الإح�سا�س املاأ�ساوي العفن الذي تثريه 

الق�سة اكرث من ان ي�سعنا يف حالة نو�ستاجليا. 

املليئة  املعقدة  بال�سخ�سيات  غني  »نربا�سكا« 

انانية  تكون  وقد  والندم،  والأخطاء  والف�سل  بالهنات 

وخادعه.

رمبا اأراد املخرج اأن يحاول اإزالة ال�سورة ال�سائدة 

عن املنطقة باأن من ي�سكنها هم النماذج العديدة 

من ال�سغيلة املحرتمة.

و�سعره  املجروح  بوجهه  وودي  عيوب  كل  ورغم 

الأ�سعث اإل اأنه اوحى لنا بحب كبري جتاه املخرج، 

اإح�سا�سًا  فينا  تثري  الفيلم  يف  الأخرية  وامل�ساهد 

�سديداً يجعلنا نكاد نختنق.

�سينما

 روبرت نيل�سون

 مراجعة فيل جون�ستون واالك�سندر باين

نربا�سكا

ترجمة: مها لطفي

مترجمة وكاتبة من لبنان



1. خارجي. بيلينجز، مونتانا – طريق الغار – 
اليوم 1

رجل يف ال�سبعني من العمر ي�سري على ممر �سيق 

عن  مزدحمًا  طريقًا  يف�سل  االأخ�رض  الع�سب  من 

�ساحة �سكة حديد.

م�سيته  من  بالرغم  اجتاهه  حمدداً  الرجل  ي�سري 

�ُسكر  نتيجة  بالدموع  امللبدة  وعينيه  املرتدده 

مزمن.

 – الداخلي   90 بالقرب من خط   . 2. خارجي 
اليوم 2

التعب  اأنهكه  وقد  بطيئًا  دائخًا  الرجل  ي�سري 

مدينة  »حدود  عليها  مكتوب  اإ�سارة  متجاوزاً 

بيلينجز«.

يتوقف اأمامه قارب دورية حكومي ويخرج منه 

جندي بحريه.

3. خارجي مبنى �سقة ديفيد . اليوم 4.
يجل�س   .. العمر  من  االأربعني  يف  جرانت  دايفيد 

الفر�س.  على كر�سي نوم يف غرفة جلو�س قليلة 

ي�ساهد التلفزيون وي�رضب من زجاجة بال�ستيكية 

ماركة »ماوننت ديو«. يقرع جر�س الباب.

ينه�س ويفتح الباب. انها �سديقته ال�سابقة نويل 

حتمل حقيبتني.

دايفيد: مرحبًا.

نويل: مرحبًا.

دايفيد: واو، هل �ستعودين ثانية؟

نويل: كال، هذه لك. اأنا اأريد اأن اأعيدها فقط.

دايفيد: هذا �سحيح. �سكراً. هل تريدين الدخول؟

تفكر حلظة قبل ان تخطو اإىل الداخل وتقف عند 

م�سافة مقبولة.

تالحظ وجود نبتة متدلية.

تلك  ت�سقي  ان  املفرو�س  من  دايفيد،  يا  نويل: 

النبتة. اإنها نبتة.

يذهب دايفيد اإىل املطبخ ليمالأ حاوية باملاء.

دايفيد: ارجو اأن تبديل راأيك.

نويل: ماذا يعني هذا؟

ان  اأريدك  هذا.  يعني  ماذا  تعرفني  دايفيد: 

تتحركي عائدة.

نويل: لقد خرجت لتوي.

دايفيد: اإذا بعد �سنتني و�سنعود للمواعدة.

نويل: ال اأعرف بعد. �سرنى بعد حني.

ديفيد: هل ما زلنا منار�س ....؟

نويل: ماذا تعتقد؟

دايفيد: اعتقد اأننا نفعل.

نويل: ثم ماذا؟

دايفيد: عادة اأنام. ل�ست مبزاج يتقبل الفكاهة..

 اأن اأذهب.
ّ
نويل: علي

مع  نكون  ان  ميكن  ال  انه  تقولني  هل  دايفيد: 

بع�س اإال متزوجني؟

اأدري.  ال  اأدري.  ال  منف�سلني،  متزوجني،  نويل: 

دعنا نفعل ال�سيئني دعنا نفعل �سيئًا.

�سامتان  ونويل  دايفيد  ينتظر  الهاتف،  يقرع 

بينما يلتقط اجلهاز.

اأو خاطبني  الهاتف  التقط  الهاتف(  )على  كايت 

فوراً، اإنه والدك – لقد جن جنونه.

دايفيد: اأوه، �سيء مقرف.

يجري ليلتقط الهاتف. تتجه نويل نحو الباب.

دايفيد )يتابع( مرحبًا، والدتي. اأنا هنا.

كيت )على الهاتف( دايفيد. انا والدتك.

دايفيد: لذلك قلت لك، »مرحبًا والدتي«.

معه.  �ساأفعل  ماذا  اأدري  ال  الهاتف(  )على  كيت 

�سوف اأ�سعه يف بيت من بيوت امل�سنني، هذا ما 

�ساأفعله. اأنا كربت كثرياً على هذا.

لنويل  دايفيد  يلوح  احلديث،  كايت  تتابع  بينما 

مودعًا بذراع �سعيفة.

5. داخلي مركز �رصيف مونتانا – اليوم 5.
امام  متحرك  كر�سي  على  جرانت  وودي  يجل�س 

مكتب خ�سبي. ويقود ال�رضيف دايفيد اإىل الداخل.

دايفيد: هذا رجل ال�ساعة.

وودي: ماذا؟

دايفيد: رجل ال�ساعة.
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وودي: ال اأدري.

اأطر�س  العام، فوودي  اإىل اال�سطراب  باالإ�سافة 

يف احدى اأذنيه. 

دايفيد: اإذا انت قلت لل�رضيف انك كنت ت�سري .. اإىل 

نربا�سكا؟

وودي: هذا �سحيح. الأح�سل على املليون دوالر 

التي تخ�سني.

دايفيد: اية مليون دوالر؟

وودي: لقد فزت مبليون دوالر.

يفتحها  مكرم�سه  ورقة  �سرتته  جيب  من  يخرج 

ويعمل على قراءتها.

وودي )متابعًا(: »نحن االآن مفو�سون الأن ندفع 

من  وود/د.ث.جرانت  ال�سيد  اإىل  دوالراً  مليون 

بللينجز، مونتانا«.

دايفيد: دعني اأرى.

ي�سلم وودي الر�سالة اإىل دايفيد.

وودي: والدتك لن تاأخذين.

ديفيد )يقراأ( يان�سيب الت�سويق الكبري. يا والدي 

اأقدم  من  انها  تبعات.  لها  و�سيلة  جمرد  هذا 

اأعرف  اأكن  مل  ر�سالة،  يف  النظر  جللب  الو�سائل 

اأنهم ما زالوا يفعلون هذا حتى االآن.

وودي: ال ميكنهم قولها اإذا مل 

تكن حقيقية.

بيعك  يحاولون  انهم  دايفيد: 

ا�سرتاك جمالت.

وودي: تقول انني فزت.

نر�سلها  دعنا  اإذا  دايفيد: 

بالربيد. �ساأ�ساعدك.

وودي: ال اأثق بالربيد اإذا كان 

املو�سوع مليون دوالراً.

وودي  منزل  خارجي.   .6
وكايت – اليوم 6

منزل حمرتم.

من  ودايفيد  وودي  يخرج 

دايفيد  ي�سد  دايفيد.  �سيارة 

�سلة غ�سيل مملوءة من املقعد اخللفي.

يدخل اإىل دخل باب املطبخ.

7. داخلي مطبخ وودي وكايت – بل انقطاع 
تنتظرهم كايت جرانت وهي تلب�س بالطو م�سجر 

قد خبا لونه.

ي�سع  املتعب.  ال�سبعينات  فرتة  ديكور  للمنزل 

اطراف  احد  يف  الغ�سيل  غرفة  يف  �سلته  دايفيد 

املطبخ.

ت�سيبني  اأن  كدت  الغبية.  الدجاجة  ايها  كايت: 

باأزمة قلبية!

وودي: االآن اهدائي.

كايت: هذه املرة الثانية الذي يحاول بها. مل اكن 

ادري ان ابن الكلب كان يريد ان ي�سبح مليونرياً. 

كان عليه ان يفكر بهذا منذ �سنني طويلة ويعمل 

من اجلها.

دايفيد: ماذا �سنفعل مبليون دوالر على اي حال، 

يا والدي؟

وودي: ا�سرتي �ساحنة جديدة.

دايفيد: انت ال ت�ستطيع ال�سياقة.

وودي: �ساأ�ستعيد رخ�ستي.

»خارج  الأبتعد  ذلك  تفعل  عندما  يل  قل  دايفيد: 
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الطريق«.

وودي: احتاج اإىل مكب�س هواء اي�سًا.

كايت: هل ما زلت تنغم حول هذا املو�سوع؟

وودي: ما زال اإد بيجرام يحتفظ بالتي تخ�سني.

كايت: ذلك الأنه ل�س.

وودي: هو لي�س ل�سًا. اأنا اأعرته اإياها.

دايفيد: من هو اإد بيجرام؟

وودي: رجل تعرفت عليه يف هوثورن.

دايفيد: متى ا�ستعارها؟

وودي: يف الرابعة وال�سبعني.

ي�سكن على  اربعني عامًا. وهو  ذلك منذ  دايفيد: 

بعد واليتني.

اقول انه �رضقها.

وودي: لذلك فاأنا بحاجة لواحدة جديدة.

يتجه وودي نحو ممر القاعة.

كايت: اين كنتم االآن؟

وودي: ن�ستلقي.

كايت: اإنه ينام م�سطحبًا هذه الر�سالة الغبية. لقد 

حفظها عن ظهر قلب مل اأكن اأظن اأن با�ستطاعته 

حفظ اأي �سيء بعد االآن.

دايفيد )يفتح الثالجة( هيي، ماذا يف هذه احللة؟

اإنها الزانيا. ما زالت جيدة. خذها. وخذ  كايت: 

بع�س املوز.

ي�سيبني  والدك  البارحة.  كبرية  كمية  ا�سرتيت 

باملليون  �ساأفعل  ماذا  تعرف  هل  بالع�سبية. 

دوالر – �سوف ا�سعه يف اأحد بيوت امل�سنني.

8. داخلي – م�رصح حملي – اليوم 8 
داخل غرفة  ال�سباب  اثنني من  دايفيد مع  يعمل 

ت�سجيل عازلة لل�سوت. دايفيد والرجل يتقدمان 

بحركة روك.

يبدو على املراأة امللل.

يقودهم دايفيد ب�رضعة عائداً نحو قاعة العر�س.

جتربون  رئي�سي  ب�سكل  انتم  اأقول،  كما  دايفيد: 

قيادة كاديالك او رولزرويز او اأي �سيء – الي�س 

ذلك رهيبًا؟

الرجل: كليًا.

ال  اأنني  نقول  اأن  يعني  ال  هذا  ولكن  دايفيد: 

�سوف  اأف�سل  �سوت  مبكربات  جتهيزك  اأ�ستطيع 

ي�سعك  اأن  من  خائفًا  كنت  ما  اإذا  عقلك  تن�سف 

اآل ويل�سون يف املوؤخرة. ان الطريقة التي ت�سمم 

تخطئ  ترتكك  ان  ميكن  ال  ال�سوت  مكربات  بها 

مرة واحده.

تتكاأ املراأة على ذراع �سديقها.

االأمر  هذا  بحث  علينا  انه  اعتقد  عظيم.  الرجل: 

والعودة اإليك 

اإذا  دايفيد: هاك بطاقتي ات�سل بي يف اي وقت 

ما كان لديك املزيد من االأ�سئلة.

الرجل: �سكراً جزياًل.

دايفيد: ممتاز يا مارك، جاني�س. بكل �رضور.

جاني�س: جوه – ني�س.

دايفيد: جوه – ني�س. اآ�سف.

يراقبهما دايفيد وهما يغادران. لن يعودا.

موظفان اآخران: ديفيد، والدتك على اخلط واحد.

9. خارجي. منزل وودي وكايت – نهاراً.
قرب  والدته  ويجد  �سيارته  من  دايفيد  يخرج 

الكراج.

ديفيد: اين وجدوه هذه املرة؟

كايت: بعيداً على �سارع امللك عند حمل الربتون. 

هناك  رو�س  االآن.  بعد  التحمل  اأ�ستطيع  اعد  مل 

يحاول ان ُيعقله.

يذهب دايفيد اإىل – 

10. داخلي . جاراج – م�ستمراً.
وهو  وودي  دايفيد،  �سقيق  رو�س  يراقب  حيث 

يلب�س  جداً.  قدمية  فورد  �ساحنه  اآلة  على  يعمل 

�سعر  وق�سة  عنق  وربطة  ريا�سية  بذلة  رو�س 

ممتازة.

رو�س: مرحبًا، دايف.

دايفيد: رو�س. ما الذي يجري يا والدي؟

انهما  يبدو  ورو�س.  والدتك  مع  تكلم  وودي: 

يعرفان كل �سيء.
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دايفيد: انا ا�ساألك اأنت.

وودي: ال اأ�ستطيع تدويرها.

دايفيد: ذلك الأنها واقفة منذ ع�رض �سنني.

وودي: �سوف اأمتكن من اإدارتها.

لنكولن  اإىل  �سيذهب  اأنه  يعتقد  زال  ما  رو�س: 

لياأخذ ماله.

وودي: عليك ان ت�سل اإىل هناك يف اخلام�سة من 

ال�سهر.

رو�س: ا�سمع يا والدي، كيف مل تفكر يف اإ�سالح 

اأن تاأخذ احلافلة؟ ملاذا ال تبداأ  اأو  اأواًل  ال�ساحنة 

يف امل�سي.؟

ينظر وودي اإىل اأعلى برهة من الزمن، يفكر بهذا، 

ثم يعود اإىل العمل.

يقود دايفيد �سقيقه خارج الكراج.

امل�سكني  اليعرف  هكذا.  �سل�ساله  ت�سد  ال  دايفيد: 

ن�سف الوقت ما الذي يجري.

ثانية  وال�سقه  ال�سولتويد  �رضيط  �ساأقطع  رو�س: 

اإىل الداخل.

حان   – حق  على  ووالدتي  يبطئه.  �سوف  هذا 

ت�ستطيع  تعد  مل  للم�سنني  بيت  يف  لنفكر  الوقت 

التعامل معه بعد االآن. لي�س �سيئًا حلواً لها.

لبيت  بحاجة  لي�س  هو  دايفيد: 

يحتاج  الرجل   ... فقط  انه  �سه. 
ّ
مير

اأجله فقط. هذا  اإىل �سيئًا يعي�س من 

كل ما يف االأمر.

القلب.  يحزن  ما  وهذا  نعم،  رو�س: 

اعطاه  املتوا�سل  ال�رضب  اأن  يبدو 

اجله  من  ليعي�س  ينبغي  مما  اكرث 

حتى االآن.

موافق؟  بالرجل،  ترفق  دايفيد: 

بهذا  يحيط  ما  كل  ين�سى  رمبا  فهو 

املو�سوع خالل يوم او اثنني.

مادة  يجد  �سوف  وعندئذ  رو�س: 

الدعايات  مثل  اأخرى،  خمبولة 

وانا  والدتي  الفائتة.  ال�سنة  الغبية 

بذلك.  تبداأ  اأن  اأنت  وعليك  احلقيقه،  اإىل  ننظر 

املنزل �سيكون اأف�سل ما يحتاجه – والذي دعنا 

نواجه االأمر – هو اكرث ما فكر به معنا. مل يبد 

اهتمامًا مطلقًا بك وبي.

الكراج. ويبقى وودي  اإىل داخل  النظر  ي�سرتقان 

مركزاأً نظره. 

عمل  الفائتة.  الليلة  يف  را�سيًا  راأيتك  دايفيد: 

لطيف.

رو�س: �سكراً

دايفيد: اول مرة يف الكر�سي، الي�س كذلك؟

تخربين  كا�ستيللو  اآن  كيلي  ات�سلت  رو�س: 

مبر�سها، وكان على ان امالأ املكان.

اآه. وبو�سح فلم امالأ املكان قذارة، لذلك ... 

من  اجلديد  بروكاو  توم  بروكاو.  توم  دايفيد: 

بيللينجز.

رو�سك ال اأعرف بالتحديد عن توم بروكاو، ولكن 

كما تعلم، نعم، يبدو ان االأمر ال باأ�س به. دفعت 

ا�سيبت  اآن  كيلي  ان  يبدو  باالإ�سافة،   .
ّ
علي ما 

باإلتهاب �سيء.

ثم من داخل اجلاراج-

على  اخلراء  من  الكومة  هذه  �ست�سع  كايت: 
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الطريق، اق�سم باهلل �ساأنادي البولي�س.!

11.داخلي �سقة دايفيد – نهاراً 
البريه وي�ساهد  يجل�س دايفيد يف كر�سيه ي�رضب 

فيلمًا ت�سجيليًا عن غابات النمور.

يقول  وود�س  ايرل  مات  عندما  تلفزيوين:  مذيع 

االأ�سدقاء ان قطعة من النمر ماتت معه.

رو�س )تابع(

غابات النمور )على التلفزيون(

اهتم  الكلمات:  هذه  يعلمني  دائمًا  كان  والدي 

و�سارك... ينظر دايفيد اإىل الوقت ويغري القناة.

رو�س )على التلفزيون(

يقول دي يومرانتز مدير غرفة جتارة بيلينجز اأن 

للمغامرة قد يعطيني حتى خم�سة  مركزاً جديداً 

ماليني دوالر للمدينة ال�سحرية ولكن املناف�سني 

بقيادة امل�ست�سار ريلي تيلدن، يدعون اأن اخلطة 

الكبرية والتي قد  ال�سماء  هي مبثابة فطرية يف 

من  قيمتها.  من  اكرث  ال�رضائب  دافعي  تكلف 

املفرو�س اأن يناق�س املجل�س العر�س يف جل�سة 

ل�سد  الوقت  جاء  هل  التايل،  الربنامج  االأثنني. 

تيفارو�س  او  ديبي  �ستتنباأ  القدمية؟  املظلة  تلك 

باأعمال ا�سبوعكم الندي. ثم يف الريا�سة، �سيقدم 

لنا كارتر ق�سة هاردن الزاحف على اجلليد والذي 

فقد �ساقاه ولكنه مل يفقد ارادته للمناف�سة، هذا 

واكرث من ذلك ياأتي بعد اال�سرتاحة. ابقوا معنا.

دايفيد: رو�س

املتكلم  هوية  اإىل  دايفيد  ينظر  الهاتف.  يرن 

ي�سقط راأ�سه ويجيب خائفًا.

دايفيد )متابعًا( مرحبًا.

كايت )على الهاتف( دايفيد اإنها والدتك.

12. خارجي و�سط مدينة بيلينجز – نهاراً
حمطة  باجتاه  اجلانبي  املمر  على  وودي  ي�سري 

االأوتوبي�س.

يقرتب دايفيد ب�سيارته مبحاذاة الر�سيف ويفتح 

ال�سباك.

دايفيد: والدي والدي!

وودي: اتركني لوحدي.

يقف  وودي.  متجاوزاً  ال�سيارة  دايفيد  يوجه 

ويخرج.

دايفيد: تعايل. دعني اآخذك للمنزل.

اإذا ما كان هذا اآخر  وودي: �ساأذهب اإىل لنكولن 

ما اأفعله.

ال يهمني ما تفكرون به ايها النا�س.

دايفيد: ا�ستمع اإيل. انت مل تفز ب�سيء. انها خداع 

بالكامل. لذلك فيجب ان توقف هذا، فهمت؟

يقول  ابنه اخرياً  ينظر وودي نحو دايفيد وكاأن 

�سيئًا له معنى. 

ثم يبداأ يف ال�سري ثانية.

وودي: الوقت ي�سبقني.

دايفيد: انت حتى لي�س لديك �سنطه.

وودي: انا ال اأنوي البقاء هناك.

دايفيد: ال ا�ستطيع اأن اأتركك تذهب.

وودي: هذا لي�س من �ساأنك.

وودي: اإذا مل ال تاأخذين؟

اأفعله  ما  كل  عن  اأتخلى  اأن  اأ�ستطيع  ال  دايفيد: 

واأجته نحو لينكولن، نربا�سكا 

وودي: ما ال�سيء االآخر الذي لديك ويتابع �سريه؟

ال�ساعة  حتى  هذا.  يتقبل  وهو  دايفيد  يرم�س 

املك�سورة تكون �سحيحة مرتني يف اليوم.

13. داخلي. ممر �سيارات وودي وكايت– نهاراً 
�سندوق  يف  القدمية  والده  حقيبة  ي�سع  بينما 

�سيارته ت�رضخ كايت به. 

كايت: بحق اجلحيم ماذا تفعل؟ لي�س هنالك مال!

دايفيد: اأدرك هذا.

يجل�س وودي يف مقعد الركاب، ويبدو غافاًل عن 

ما يناق�س حوله.

كايت: هل فقدت اتزانك اأي�سًا؟ اخرج والدك من 

�سيارتك هذه اللحظة. انت بحاجه مل�ساعدتي.

)تزيد( انا التي اقوم بالعمل كله يف هذا املكان. 

عدمي  اإنه  اإليه.  انظر  فقط.  هناك  يجل�س  والدك 

الفائدة. والدته اأف�سدته.
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ت�سطربي.  ال  يومني.  ملدة  نغيب  �سوف  دايفيد: 

�سنعود �رضيعًا.

ملاذا ال ت�ستمتعي بالوقت لوحدك؟ دائمًا ت�ستكني 

من وجوده حوله 

كايت: ماذا عن وظيفتك.؟

يدخل دايفيد يف ال�سيارة.

دايفيد: قلت لهم انني مري�س.

ان  رو�س  من  �ساأطلب  راأ�سك.  يف  مري�س  كايت: 

ي�ستدعيك �سوف يدعمني.

دايفيد: هذا يبدو رائعًا. مع ال�سالمة يا والدتي.

ي�سوق دايفيد مبتعداً.

من  زوج  كالبغل!  عنيد  والدك.  مثل  انت  كايت: 

املجانني.

14. خارجي. تقاطع الولية 90 – نهاراً.
اجلنوب  اإىل  ال�سوبارو  دايفيد  �سيارة  تتجه 

ال�رضقي باجتاه ويومينغ.

15. داخلي. �سيارة دايفيد – نهاراً
ي�سوق دايفيد م�سطحبًا وودي ب�سمت لفرتة من 

الزمن قبل .. 

وودي: عندما تتعب اخربين و�سوف اقود ال�سيارة.

دايفيد: ال ت�ستطيع ال�سياقه.

وودي: ومل ال؟

اوقفت  رخ�ستك  الأن  دايفيد: 

ب�سبب ال�سكر.

وودي: اأنا ال اأ�رضب.

دايفيد: هل هذا �سحيح؟

بني  برية  زجاجة  جمرد  وودي: 

الفينة واالأخرى.

االإن�سان  �سحيح.  هذا  دايفيد: 

خم�سون  البريه  �رضب  يتابع 

عامًا.

متاأكد متامًا  انا  )م�سرياً(  وودي 

هذا  من  اأف�سل  اأ�سوق  اأنني 

املعتوه.

مونتاج / التقطيع

الداخلي  الطريق  على  �سريها  ال�سيارة  تتابع   -

90 بني �ساحات مونتانا ال�سا�سعة املفتوحة.
- اهال بكم يف ويومينغ.

قطار  ي�سافر  ال�رضيع  الطريق  جانب  وعلى   -

ب�سائع. يحدق وودي به مثل طفل �سغري، وبني 

الفرتة واالأخرى ينظر دايفيد اإىل والده.

بفاللو  16. خارجي. موقف حمطة غاز بحرية 
– نهاراً.

دايفيد  يحملق  ال�سيارة،  ميالأون  هم  وبينما 

عقلي  خزين  على  يح�سل  اأن  حماواًل  بالف�ساء 

حلالته الغريبة. جمرد اأن يعيد اأنبوب التعبئة اإىل 

مكانه ي�ستدير ليجد والده – تتابع عينا دايفيد 

جتاه باب الركاب الذي ترك مفتوحًا على �سالة 

�رضب.

دايفيد: يا للهول هذا خراء.

17. داخلي. �سالة موقف بحرية بفاللو – نهاراً.
يجد دايفيد وودي جال�سًا م�سرتيحًا بني جمموعة 

ذابلة من �سكارى بعد الظهر.

دايفيد: يا الهي ماذا تفعل يا والدي هنا؟

وودي: �سعرت بالعط�س.

دايفيد: ح�سنًا اأن اأراك ال ت�رضب.

تبقى  ما  )يتناول  �رضب.  لي�ست  البرية  وودي: 
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منها دفعة واحدة(

دعنا نذهب.

18. التقطيع اثناء �سياقة ال�سيارة
- متر ال�سيارة باأرا�س متنوعة و�سماوات مليئة 

بالغيوم وموؤثرة يف النف�س.

- مرحبًا بجنوب داكوتا: الغرب اإىل االأبد.

يتجمعون  الدراجات  راكبي  من  جمموعة   -

وميرون مبحاذاة ال�سيارة.

- متر ال�سيارة بلوحات اعالنات �سخمة، واحدة 

تعلن عن جبل رو�سمور.

19. داخلي. �سيارة دايفيد – نهاراً.
يبت�سم دايفيد.

دايفيد: ا�سمع، يا والدي.

وودي: نعم؟

دايفيد: ما راأيك ان نذهب ونرى جبل رو�سمور؟

وودي: لي�س لدينا وقت لذلك.

الطريق.  �ساعة فقط عن  يبعد ن�سف  انه  دايفيد: 

نحن هنا بال�سبط.

وودي: اإنه لي�س �سوى جمموعة �سخور.

20. خارجي. الطريق ال�رصيع قرب جبل رو�سمور 
– نهاراً

موقف  عند  �سيارتهما  ووودي  دايفيد  اأوقف 

ي�سمح بروؤية الروؤ�ساء ولو من مكان بعيد.

دايفيد: اإذا ما راأيك يا والدي؟

وودي: ال يبدو يل العمل مكتماًل.

دايفيد: كيف تعني؟

وودي: تبدو وكاأن من حفرها ا�سابه الزهق وهو 

يقوم بذلك.

وا�سنطن هو الوحيد الذي يرتدي ثيابًا وهم اعني 

حتى  لينكولن  بدائي.  ب�سكل  حمفورون  الباقون 

لي�س له اأذن.

ي�ستدير  نظر.  وجهة  عنده  – والده  دايفيد  ينظر 

وودي مبتعداأً.

وودي )يتابع( ح�سنًا، لقد راأيناه.

21. خارجي. موتيل املدينه ال�رصيع – ليًل.

وا�سحًا.

ال�رصيع  املدينة  موتيل  يف  غرفة  داخلي.   .22
– ليًل.

ظالم. يفتح الباب مقرقعًا، ويدخل واحد مت�سلاًل 

قبل اأن يقع على احد املوائد وي�سقط اأر�سًا.

دايفيد: والدي؟

ي�سيء دايفيد النور، ويقفز خارج ال�رضير فيجد 

وودي ووجهه اإىل اأ�سفل دون حراك.

دايفيد )متابعًا( اآه يا الهي.

ينزف من جرح  اأنه  اإىل فوق فريى  يلف وودي 

احلمام  نحو  دايفيد  يرك�س  العني.  فوق  �سيئ 

ويعود مبن�سفة.

وودي: ال باأ�س بي.

ي�سغط دايفيد املن�سفة على جبهة وودي.

دايفيد: كنت ت�رضب.

اإىل  عد  بي  باأ�س  ال  افعل.  اأكن  مل  كال  وودي: 

�رضيرك.

23. داخلي. غرفة الطوارئ. ليًل
يراقب دايفيد طبيبًا انتهى لتوه من ت�سميد جرح 

وودي.

ي�سفيه.  يرام، هذا قد  الدكتور: كل �سيء على ما 

اأعطني ثانية.

يخرج الطبيب من املكتب.

املمر�سة: من معك هناك؟

الطبيب: جمرد �سكري عجوز جرح راأ�سه.

وودي: اين اأ�سناين؟

دايفيد: فقدت اأ�سنانك

اأربع  .. لقد فقد  يجيب وودي بابت�سامة عري�سة 

ا�سنان اأمامية يف الفك العلوي.

دايفيد )متابعًا( هل تركتها يف املوتيل؟

وودي: كال.

دايفيد: يف احلانة؟

وودي: مل اكن يف اأية حانة.

دايفيد: هل تركتها يف املكان الذي يقدم كحواًل 

والذي ال تدعوه حانة؟
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�سقطت  وودي: رمبا يكون قد ح�سل هذا عندما 

عند املمر.

يعود الطبيب ويخاطب دايفيد.

راأ�س  جرح  هو  اجلرح  هذا  ان  باعتبار  الطبيب: 

للخمرة.  �رضبه  وتاريخ  ل�سنه،  وبالن�سبة  �سيئ، 

اعتقد اننا يجب ان نبقيه يف امل�ست�سفى يوم او 

كذلك للمراقبة.

وودي: اأنا ال اأ�رضب.

اإىل  ن�سل  لن  والدي؟  يا  هذا،  ت�سمع  هل  دايفيد: 

لينكولن يوم اجلمعة.

وودي: عندنا جمال حتى يوم االثنني.

دايفيد: �سوف نعيدك اإىل املنزل.

وودي: لن اعود للمنزل.

االثنني.  يوم  حتى  االإنتظار  ا�ستطيع  ال  دايفيد: 

هذا يعني انني لن اعود لعملي قبل يوم االأربعاء.

وودي: لتبيع اأجهزة ت�سغيل االأ�سطوانات.

)خماطبًا الطبيب( ربحت مليون دوالر.

يف  يوم  لتغطية  جمرد  هذا  مربوك.  الطبيب: 

امل�ست�سفى.

ي�سحك دايفيد �سحكة جماملة �سعيفة.

24. داخلي. غرفة م�ست�سفى – نهاراً
مثل  ال�رضير  يف  وودي  ي�ستلقي 

وفمه  مغلقتان  عيناه   – جثه 

مرتخ.

التلفزيون مفتوح. يدخل دايفيد، 

ويهز والده ليوقظه.

اأجد  مل  ولكنني  بحثت  دايفيد: 

اأ�سنانك يف اأي مكان.

وودي: اإنها عند املمر.

اأكرث  تكون  ان  عليك  دايفيد: 

يتجه  القطار  ممر  فاإن  دقة 

البا�سفيكي.  اإىل  االأطلنطي  من 

العم  مع  تكلمت  والدتي  ا�سمع، 

�سوف  مارتا.  والعمه  راي 

خالل  هوثرون  اإىل  ي�سبقوننا 

نهاية االأ�سبوع.

ال  ملاذا  هوثورن.  اإىل  الذهاب  اأريد  ال  وودي: 

نذهب مبا�رضة اإىل لينكولن؟

دايفيد: الأنه لي�س من احلكمة الذهاب اإىل نكولن 

خالل نهاية االأ�سبوع.

اأي  على  �سباحًا.  االثنني  هناك  اإىل  �ساأو�سلك 

حال، قالت العمة مارتا انها �ستدعو كل ا�سقائك 

والدتي  لقاوؤنا.  االأحد  يوم  ويكون  هناك  اإىل 

اي�سًا.  ومار�سي  رو�س  رمبا  باحلافلة.  �ستاأتي 

�سيكون هذا »لطيفًا«.

وودي: ال اأريد الذهاب اإىل هوثورن.

ال�سباح   – احلديد  ال�سكة  خط  خارجي.   .25
الباكر

ال�سماء معتمة وملبدة بالغيوم.

تف�سل  التي  االأر�س  يفت�سان  وودي  و  دايفيد 

يف  مبا  ال�سغرية  التجاريه  املنطقة  عن  احلانه 

ذلك املوتيل.

دايفيد: هل تذكر اأين �سقطت؟

ويلتقط  دايفيد  عيون  تتالأالأ  البحث.  يتابعان 

�سيئًا من االأر�س.

وجدتها.  لقد  والدي،  يا  ح�سنًا،  )متابعًا(  دايفيد 
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ها هي.

)يرك�س اإليه( اوه انتظر. هذه لي�ست خا�ستك.

يهز وودي براأ�سه ويتابع التفتي�س.

دايفيد )متابعًا( كنت اأمزح. هاك.

ياأخذ وودي االأ�سنان ويفر�س ما عليها.

وودي: هذه لي�ست اأ�سناين.

دايفيد: كنت اغيظك. اإنها اأ�سنانك.

وودي: كال اإنها لي�ست كذلك.

دايفيد: ملن �ستكون لغريك؟ انظر اإذا كان مقا�سها 

منا�سبًا.

وودي: هذه لي�ست اأ�سناين.

دايفيد: البد اأن تكون اأ�سنانك.

وودي: البد اأن اعرف ا�سناين.

ينظر دايفيد اإىل والده غري م�سدقًا اياه ويعاود 

البحث من جديد.

ال  اأ�سناين.  انها  املوؤكد  من  )متابعًا(  وودي 

تت�رضف كاالغبياء.

يدخل وودي اأ�سنانه ويبت�سم ابت�سامه عري�سة.

وودي )متابعًا( تعاىل. دعنا نذهب.

26. التقطيع اثناء �سياقة ال�سيارة
بها  مزرعة  من  بالقرب  دايفيد  �سيارة  متر   -

طاحونة �سخمة.

اأمام لوحة �ساحبة عليها  - مير دايفيد ووودي 

»نربا�سكا« 

»احلياه احل�سنة«. »منزل يوم العرائ�س«.

- لوحات اأخرى.

27. داخلي/ خارجي. �سيارة دايفيد – نهاراً
ي�سل  بينما  الراديو  على  يتلى  زراعي  تقرير 

دايفيد ووودي اإىل تقاطع طريق ريفي.

تقرير زراعي )على الراديو(

جيلت�س وبارز ارتفعت اىل 94 لت�سل اإىل معدل 

74.99
وودي: ا�سمعني ا�ستدر من هنا.

دايفيد: كال يجب ان نبقى يف 20.

وودي: اأريد اأن اأريك �سيئًا.

ريفي  طريق  اإىل  لي�ستدير  دايفيد  وودي  يوجه 

رملي.

 A 28. خارجي. تقاطع ريفي – نهاراً

الطريق  من  بارد  ال�سو  دايفيد  �سيارة  ت�ستدير 

الرملي راجعه نحو طريق ريفي مر�سوف.

28. خارجي، ليونز، طريق نربا�سكا – نهاراً 
داخل ال�سيارة ..

اإىل  وودي  يوجهه  بينما  بف�سول  دايفيد  ينظر 

طريق منعزل.

وودي: ها هي، توقف هنا.

29. خارجي. موتيل مهجور – نهاراً
يقف دايفيد يف املمر. يخرجان

عليها  �سخمة  ا�سارة  هنا  يوجد  كان  وودي: 

�سورة راعي بقر �سخمة.

كان طولها تقريبًا ثالثني قدمًا.

من  تنبت  االأ�سجار  املوتيل.  نحو  دايفيد  ينظر 

خارج النوافذ.

وودي: عندما كنت �سبيًا. اخوتي وانا كنا دائمًا 

البقر  راعي  لرنى  هنا  اإىل  املجيء  يف  نرغب 

الكبري. راعي بقر كبري حقًا.

دايفيد: هل هذا هو؟

حفيف  حيث  �سدئه  اإ�سارة  اإىل  دايفيد  ي�سري 

غ�سن يجثم فوق طائر بني االأع�ساب. راعي البقر 

اكرث  يعد  مل  املتديل  امل�رضوب  بوجهه  ال�سخم 

من ع�رضة اأقدام طواًل.

وودي: كان فيما م�سى يبدو اكرب من ذلك.

30. خارجي. هوثورن، نربا�سكا – نهاراً.
املنطقة  نحو  ببطء  دايفيد  �سيارة  تتجه 

للوقوف مملوءة  بنقاط  وا�سع  �سارع  ال�سناعية. 

البنايات.  �ساحنات  ب�سيارات  ا�سا�سي  ب�سكل 

قبل  بنائها  وتاريخ  باخل�سب  مغلفة  معظمها 

1960. وبع�سها عمره يزيد عن املائة عام.
31. داخلي. �سيارة دايفيد – ب�سكل م�ستمر.

يلتف وودي حول نف�سه لياأخذها برمتها.

32. خارجي. منزل راي ومارثا – نهاراً
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واأمامه  طابقني.  من  منزل  امام  دايفيد  يتوقف 

ذات  مارتا  العمة  خمربه.  قدميه  �سيارات 

تاأتي  العمر  من  الـ70  يف  احليه  ال�سخ�سية 

لرتحب بهم.

العمة مارتا: ح�سنًا، مرحبًا، يا �سباب.

دايفيد: مرحبًا، عمة مارتا.

تعانق كليهما.

وودي: مارتا

العمة مارتا: اأنظر اإليك يا ديفي. مل تكن تزيد عن 

الـ 15 عندما راأيناك اآخر مرة.

طويل  وقت  لوالدي.  اأقوله  كنت  ما  هذا  دايفيد: 

م�سى.

يا  عنك،  �ستخربنا  ماذا  ح�سنًا.  مارتا:  العمة 

وودي؟

وودي: ال �سيء.

العمة مارتا: ماذا فعلت براأ�سك؟

وودي: �سقطت.

رجااًل  جرانت،  االخوة  اأيها  اأنتم،  مارتا:  العمة 

قليلي الكالم.

33. داخلي. غرفة تلفزيون راي ومارتا – نهاراً.
ودايفيد  وودي  مارتا  العمة  تقود 

اأمام  اجلال�سون  املنزل.  عرب 

التلفزيون اخو وودي االأكرب واوالد 

عم دايفيد التواأم بارت وكولن اكرب 

من ان يعي�سوا داخل املنزل.

اإىل من وجدته  انظر  مارتا:  العمة 

يقف ملت�سقًا امام املنزل يا راي. 

اخوك ال�سغري وودي.

هذا.  اأرى  ان  ا�ستطيع  راي:  العم 

ماذا هنالكن يا وودي؟

وودي: ال �سيء. ماذا عنك اأنت؟

العم راي: لي�س بال�سيء الكثري.

دايفيد: مرحبًا، العم راي.

لي�س  هو  وكاأمنا  راأ�سه  راي  يهز 

متاأكداً من هو دايفيد.

ثوان   لب�سع  البع�س  بع�سه  يف  يحدق  اجلميع 

ب�سمت.

عمكم  ابن  تذكرون  االأوالد  ايها  مارتا:  العمة 

دايفيد.

دايفيد )ي�سافح االأيادي( هيي، بارت، كول.

بارت وكول: مرحبًا، اأهاًل.

دايفيد: يا رجل، لقد مر زمن طويل منذ ان تقابلنا 

معًا كاأوالد.

ماذا تعملون االآن؟

كول: لي�س بال�سيء الكثري.

العمة مارتا: هذا االقت�ساد مّزق هوثورن. ديفي. 

االأمور ا�سبحت �سعبة لل�سباب ال�سغار.

املنزيل ويف  امل�رضح  اأعمل يف  انا  نعم،  دايفيد: 

لك  �ساأقول  �سعبًا.  وقتًا  االلكرتونيات.  م�سلحة 

هذا.

يف  الوقت  بع�س  ق�سى  هنا  كول  راي:  العم 

ال�سجن.

العمة مارتا: ال تعيد ذكر هذا.

كول: الكلبه كذبت القول عرب اأ�سنانها.

العمة مارتا: لن ا�سمح مبثل هذه اللغة يف منزيل.
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كول: اآ�سف، يا والدتي.

العمة مارتا )خماطبة وودي ودايفيد( االآن، ايها 

االأوالد اجل�سوا. ال ريب انكم متم من اجلوع. لقد 

جهزت �سطائر.

نحو  مارتا  تتجه  بينما  ودايفيد  وودي  يجل�س 

املطبخ.

بارت: اذا كم من الوقت ياأخذكم لت�سلوا اإىل هنا؟

مدينة  يف  تاأخرنا  اننا  يبدو  اأدري.  ال  دايفيد: 

رابيد. هناك حيث ح�سل لوالدي احلادث الب�سيط.

بارت: ولكن كم هو االإجمايل؟

دايفيد: اوه، يومني، على ما اعتقد.

بارت: من بيللينجز؟ كم تبعد هذه؟

دايفيد: رمبا حوايل 750 مياًل.

كول: هل اأخذك يومني من ال�سياقه لتغطي 750 

مياًل.

ماذا ت�سوق اأنت �ساحنة زبالة ام ماذا؟

دايفيد: انها �سوبارد مك�سوفة الظهر.

بارت: يا للجحيم، لقد �سقت من داال�س مرة. وهذا 

850 مياًل.
اجتزت هذا يف ثماين �ساعات.

دايفيد: هذا يعني 100 ميل يف ال�ساعة.

كول: بارت كان يتحرك.

العمة مارتا: هنا �ستقفوا. اأدخلوا.

االأغبياء  احد  مونتانا.  من  يومني  خراء،  بارت: 

كان ال ريب ي�سوق باجتاه معاك�س.

العمة مارتا )من الداخل( يا اأوالد، اللغة!

34. داخلي غرفة طعام راي ومارتا – نهاراً
جتل�س العائلة املتحده ب�سمت يف ال�سالة. ثم ..

هذا  الي�س  توؤمله،  راي  قدم  كانت  مارتا:  العمة 

�سحيحًا؟

العم راي: ال باأ�س بها. ولكنها توؤمل.

يف  بعيداً  يحدق  كان  وودي  ان  دايفيد  يالحظ 

الف�ساء.

دايفيد: هل �سمعت هذا يا والدي؟ والدي؟

وودي: ماذا؟

دايفيد: قدم العم راي توؤمله.

وودي: اأعرف.

دايفيد )خماطبًا راي( مع ذلك كل �سيء اآخر جيد؟

العم راي: لي�س متاماأً.

ير�سف دايفيد من ال�سودا التي يحملها يف يده.

العمة مارتا: تقول كايت انهم و�سعوا رو�س على 

االأخبار هناك.

ويقول اأنه يقوم بعمله ب�سكل جيد.

دايفيد: نعم. انه يقوم ب�سكل عظيم.

ما  يعرف  دائمًا  كان  فعل.  ح�سنًا  مارتا:  العمة 

يريد. الي�س كذلك؟

دايفيد: نعم.

بارت: يومان بعيداً عن بيلينجز.

ي�سحك بارت وكول.

35. خارجي. و�سط البلد يف هوثورن – نهاراً.
واجهات  يف  دايفيد  وودي  ي�سطحب  بينما 

خمازن حياته االأوىل، ال يخون اأيا من ذكرياته.

وودي: خمزن ثياب روتل كان هنا. )خمزن حتف 

قدميه( كان البنك 

دايفيد: ال ريب انه تغري كثرياً منذ اأيامك.

بينما  ب�سمت  ال�سري  يتابعون  وودي.  يجيب  ال 

يحاول دايفيد ان يتخيل انطباعات وودي.

وبالنتيجة فاإن وودي يقود دايفيد عرب ال�سارع 

اإىل ...........

36. خارجي. حمطة خدمات. ب�سكل م�ستمر 
ميد وودي راأ�سه نحو مكان اخلدمات حيث يعمل 

ميكانيكيان مك�سيكيان على �سيارة

وودي: كنت املك هذا املراآب.

يكب�س  الذي  ال�ساب  ان  اعتقدت  متلكه؟  دايفيد: 

الهواء هو الذي ميلكه.

وودي: اإد بيجرام.

دايفيد: نعم. اعتقدت انه هو الذي ميلكه.

وودي: كنا �رضكاء.

دايفيد: بعته له.

دايفيد: بكم؟
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وودي: ثمامنائة.

بثمامنائة  امل�سلحة  ن�سف  بعته  انت  دايفيد: 

دوالر؟

وودي: كان هذا مبلغًا كبرياً يف ذلك الزمن.

امليكانيكي االأول: هل حتتاج ل�سيء؟

دايفيد: والدي هذا كان ميلك هذا املكان.

امليكانيكي االأول: اوه، نعم؟

يدخل وودي ودايفيد. يخطو وودي نحو ال�سيارة 

التي يعملون عليها وينظران حتت الغطاء.

وودي: اإذا اأيها ال�سباب ماذا تفعلون هنا؟

امليكانيكي امل�ساعد: اوه، نحن نبدل مربد ناقل 

احلركه.

وودي: هل تعرف اإد بيجرام؟

امليكانيكي االأول: من؟

وودي: اإدبيجرام. كان ميلك هذا املكان اأي�سًا.

ينظران اإىل بع�سهما البع�س ويهزان راأ�سيهما.

امل�ساعد(  امليكانيكي  )خماطبًا  )متابعًا(  وودي 

نظارات! انت ت�ستخدم مفتاح ربط خاطئ.

)خماطبًا  نذهب  دعنا  والدي،  يا  تعال،  دايفيد: 

امليكانيكي( �سعدنا مبخاطبتك.

بدايفيد  امليكانيكي  يحدق 

ووودي بعد ان يرتكا املكان.

وودي: ذلك الغبي كان ي�ستخدم 

مفتاح ربط خاطئ.

يف  البلد  و�سط  خارجي.   .37
هوثورن – نهاراً

يتابعان ت�سكعهما حتى ي�سالن 

»�سودبا�سرت«  بار  من  بالقرب 

فيتوقف وودي.

وودي: دعنا نرى اإذا كان هنالك 

من اأعرفه.

با�سرت  �سود  حانة  داخلي.   .38
– نهاراً

اأن  وودي  يحاول  الداخل  يف 

للوجوه  �سطحيًا  ر�سمًا  ي�سع 

املاألوفه ولكنها تقريبًا خالية.

دايفيد: يف الداخل املكان يبدو هادئًا.

بردة  ولكن  الباب،  نحو  االجتاه  يف  دايفيد  يبداأ 

فعل اوتوماتيكية ياأخذ وودي مكانًا عند البار. 

يتبعه دايفيد كارهًا – ما االأمر بحق ال�سيطان؟

تتقدم منه �ساقية البار الن�سطة الدنيويه.

اأن  اأ�ستطيع  ماذا  �سباب.  يا  مرحبًا،  ال�ساقيه: 

اعطيكم اليوم؟

وودي: بريه.

ال�ساقيه: اي نوع من البريه تريد؟

وودي: اي نوع ح�سن. كورز اإذا كان لديك.

دايفيد: اريد زجاجة مونتني ديو.

قبل  تاأتي  ولن  موجوده  غري  كورز  ال�ساقيه: 

االثنني.

وودي: اإذا بود.

ال�ساقيه: واحدة بود وواحده ديو.

وودي: هل ما زال توم فارنيك ميلك هذا املكان؟

ال�ساقيه: مل ا�سمع با�سمه على االإطالق. رمبا كان 

هذا قبل ح�سوري.

وودي )خماطبًا دايفيد( كنت اأعرف اجلميع هنا.
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به  تناولت  الذي  املكان  هو  هذا  هل  دايفيد: 

جرعتك االأوىل؟

وودي: كال. كان والدي ي�سمح يل ب�رضب بريته.

يف  اال�ستمرار  على  حر�ست  انك  واعتقد  دايفيد: 

هذه العادة. تقليد عائلي مع رو�س واأنا.

وودي: كنت حتبه على ما اأذكر.

دايفيد: كنت يف حوايل ال�ساد�سة.

تكون  تقتلك عندما  لن  البرية  ر�سفة من  وودي: 

يف ال�ساد�سة.

اأعتقدت انك ت�رضب. تعال. تناول برية واحدة مع 

رجلك العجوز.

دايفيد: احاول ان اتخل�س منها:

وودي: ملاذا؟

دايفيد: كنت قد بداأت ان .. ولكنها مل ت�ساعدين.

وودي: اعتقد انك االآن يف حالة جيدة.

ت�سع ال�ساقية امل�ساريب على الن�سد.

دايفيد: قويل يل هل ا�ستطيع ان اآخذ برية اي�سًا؟

ال�ساقيه: لك ما تريد.

دايفيد: �سوف ا�رضب مع والدي.

فيما بعد – يف االأك�ساك – الغ�سق 

املائدة، �سوء خافت من  فارغة على  زجاجات 

يوحون  البار  يف  الزبائن  من  واملزيد  اخلارج، 

باأن الوقت مير.

وودي ال يزال كما هو، ولكن دايفيد �سكر قلياًل. 

انهى زجاجة من البرية ولديه واحده اخرى على 

الن�سد.

هنا  اإىل  تاأتون  ووالدتي  انت  كنت  هل  دايفيد: 

ب�سكل م�ستمر؟ 

وودي: طبعًا.

دايفيد: مل اخربك انني ونويل قطعنا عالقتنا.

وودي: كيف كان ذلك؟

كنت  التي  الفتاة  تعرف،  كما   .. نويل  دايفيد: 

املنزل.  تركت  الفائتتني.  ال�سنتني  معها  ا�سكن 

قطعنا عالقتنا.

وودي )لي�س لديه اية فكره( اأوه.

يدها  اطلب  ان  املفرو�س  دايفيد: رمبا كان من 

يف الزواج. ال اأدري.

انا فقط .. انا فقط مل ا�سعر بتاتًا ب�سدق العالقة، 

تعرف ما اأعني؟

كيف كان من املفرو�س ان تعرف وانت متاأكد؟ 

هل كنت متاأكداً؟

وودي: كيف كان ذلك؟

ووالدتي  انت  عالقتك  انتهت  كيف  دايفيد: 

بالزواج؟

وودي: كانت تريد ذلك.

دايفيد: مل تكن انت تريد ذلك؟

وودي: ا�ستنتجت ذلك.

دايفيد: هل ندمت انك تزوجتها؟

وودي: كل الوقت.

ير�سف دايفيد بريته، متحم�سًا لقبول ذلك.

وودي )متابعًا( كان االأمر �سيكون ا�سواأ.

البداية  يف  مغرمني  كنتما  انكما  بد  ال  دايفيد: 

على االأقل.

وودي: مل ن�سل اإىل الذروة بتاتًا.

دايفيد: هل تكلمتم عن مو�سوع خلفة االأوالد – 

كم منهم كنت تريدون، ا�سياء كهذا؟

وودي: كال.

دايفيد: اإذا ملاذا جئتم بنا؟

كاثوليكية  ووالدتك  اللقاء  ابغي  كنت  وودي: 

فت�ستطيع ان تتخيل ذلك.

دايفيد: اإذا فاأنت ووالدتي مل تتكلما فعليًا عن اإذا 

ما كنتما تريدان اوالداً ام ال؟

وودي: اظن ملا تابعنا اجلماع، انتهينا بزوج من 

االأوالد.

يحاول دايفيد اأن مينع نف�سه يف الرتاجع.

دايفيد: هل فكرت يوماأً باأن تهجرها؟

وودي: كنت �ساأنتهي مع واحدة اأخرى �ستمالأين 

خراًء طول الوقت.

دايفيد: اقول انها حتملت �رضبك كل هذه ال�سنني.

وودي: انا ال اأ�رضب بهذه الكثافة.
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دايفيد: انت مدمن كحول.

وودي: هراء.

دايفيد: ماذا تعني هراء؟ اعرف انه لديك م�سكلة 

عندما كنت يف الثامنة. كنت اراقبك واأنت تخفي 

�رضابك يف الكراج.

وودي: كنت ت�رضقه. اأتخيل ان من فعل ذلك كان 

انت. كلفتني الكثري من املال.

دايفيد: نعم. كنت اأ�سكبه. كنت امر�س من روؤيتك 

�سكرانًا كل الوقت.

ويفعل  يت�سلل  اأخاك  تلتقط  اأن  ميكن  ال  وودي: 

�سيئًا كهذا.

خدمت بلدي، دفعت �رضائبي. من حقي ان افعل 

كل ما اأريد اأن اأفعله.

دايفيد: اإذاً عرفت اأنك ت�رضب.

وودي: قلياًل.

دايفيد: كثرياً.

اهلل!  فليلعنني  ا�رضب  ان  اأحب  اإذا  وودي: ح�سنًا، 

ماذا يف ذلك؟ انت تفعل ما تريد وكذلك انا. كنت 

�ست�رضب لو كنت متزوج من والدتك.

الكلب  اأيها  اأفعل  ما  يل  تقول  ان  مهنتك  لي�ست 

وودي  ينه�س  ال�سغري. 

يرفرف  البار.  ويرتك 

عند  بعينيه  دايفيد 

املال  ي�سفق  االنفجار، 

على املائدة ويخرج.

و�سط  خارجي.   .39
 – هوثورن  يف  املدينة 

الفجر.

وهو  وودي  دايفيد  مي�سك 

مي�سي على املمر اجلانبي.

دايفيد: والدي؟

وودي: ماذا؟ 

ماذا  يعرفان  ال  كالهما 

الزمن،  يقوالن لربهة من 

عن  بعيداً  وينظران 

بع�سهما البع�س.

دايفيد: هل اأعيدك اإىل راي ومارتا؟

وودي: ال اأدري.

ينظران اإىل ال�سارع حيث ال�سوء الوحيد هو �سوء 

عالمة حانة بلينكر التي تطفئ وت�سيء.

يتجه وودي نحو ال�سوء املرجتف يتبعه دايفيد.

40. داخلي – حانة بلينكر – ليًل.
�سودبا�سرت.  اكرث حيوية من  البار وهو  يدخالن 

مع  يجل�س  بيجرام  اإد  �سوى  احداً  وودي  يرى  ال 

اإثنني اآخرين وفوقهما روؤو�س عديدة.

وودي: قل، ال�ست مدين يل بزوج من الدوالرات؟

يحتاج اإد اإىل ثانيتني لي�سدق عيناه.

كيف  جرانت!  وودي  انه  الهي،  يا  بيجرام:  اإيد 

حالك؟ مل اتوقع ان اراك ثانية يف هوثورن. ايها 

االأ�سدقاء هذا �سديقي القدمي وودي.

اف�سحوا مكانًا من ف�سلكم؟ دعنا نرتك مكانًا له.

وهو  العمر  من   65 الـ  يبلغ  اإد  )متابعًا(  وودي 

يرتك  مقعداً،  وودي  ياأخذ  املظهر  وقوي  �سخم 

دايفيد واقفًا ب�سكل غريب.

كان  وودي. كيف  الهي،  يا  )متابعًا(  بيجرام  اإد 
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حالك؟

وودي: ال باأ�س.

اإد بيجرام: نعم، انا اأي�سًا، ال ا�ستطيع ال�سكوى. يا 

�سبي، لقد مر وقت طويل، يا وودي. وقت طويل.

وودي. نعم

دايفيد: مرحبًا، انا ديفيد. ابن وودي. كيف حالك 

يا اإد؟

اإد بيجرام: ديفي؟ املرة االأخرية التي راأيتك بها 

كنت ا�سغر. كيف احوالك هناك ايها ال�ساب: كنت 

كنت  عندما  الكراج  يف  احللوى  اأ�سابع  اعطيك 

بهذا الطول.

دايفيد: �سكراً. ومن الوا�سح ان والدي كان يعطيك 

مكب�س هواء.

اد بيجرام: وكيف كان هذا؟

احلمام.  اإىل  ذاهب  انا  والدي.  �سيء.  ال  دايفيد: 

�سيئًا  تقول  ال  اهلل،  اجل  من  ليو�سو�س(  )انحني 

حول املال.

يهز وودي راأ�سه موافقًا.

41. داخلي – حمام – ليًل
وبينما يقوم دايفيد بعمله ي�سمع تهلياًل.

42. داخلي حانة بلينكر – ليًل 
مليئه  حانه  اإىل  احلمام  من  دايفيد  يخرج 

بال�سو�ساء.

الهي وودي جرانت مليونرياً! من  يا  اإد بيجرام: 

كان يعتقد ذلك؟

هذه الدورة عن وودي. هيي ها!

وودي مبتهجًا. يحدق دايفيد به غري م�سدقًا.

43. خارجي – منزل راي ومارتا – ليًل.
من  وتقف.  ال�سوزوكي  دايفيد  �سيارة  ت�سل 

اجرب  الذي  احلد  اإىل  �سكران  وودي  ان  الوا�سح 

دايفيد ان يدور ويخرجه من باب الركاب قبل ان 

يقوده من اكتافه اإىل داخل املنزل.

دايفيد: تعال، يا والدي. هذا هو.

وودي: هل ترى النظرة على وجوههم؟

دايفيد: نعم، راأيت.

وودي: قلت، هل راأيت النظرة على وجوه هوؤالء 

اال�سخا�س؟

�سيدخلون اإىل الداخل ويغلقون الباب وراءهم.

44A. داخلي. غرفة نوم راي ومارتا الإ�سافية 
– ليًل

االأر�سي  ال�رضير  على  م�ستقيظًا  دايفيد  ي�ستلقي 

بينما ي�سخر وودي بعيداً على ال�رضير االأعلى.

44. تقطيع
بهوثورن  جديد  يوم  على  اال�ستيقاظ  تقطيع 

وعفونة  الريفي  اجلمال  من  �سوراً   .. وحميطها 

البلدات ال�سغريه.

45. داخلي – مطبخ راي ومارتا – نهاراً 
دايفيد ووودي امل�سابان بغثيان ما بعد ال�رضب 

يدخالن ليجدان راي وبارت وكول يجل�سون على 

املائدة بينما حت�رض العمة مارتا الفطور.

منتم  لقد  اوالد.  يا  اخلري  �سباح  مارتا:  العمة 

متاأخرين قلياًل، الي�س كذلك؟

دايفيد: �سباح اخلري.

بينما يجل�سان 

العمة مارتا: جوعان؟

القهوة  بع�س  لديك  كان  لو  ولكن  نعم،  دايفيد: 

يكون �سيئًا رائعًا.

يتوقف �رضيعًا عندما يالحظ ان عمه واوالد عمه 

يحملقون يف وودي وبه بابت�سامات م�ستهجنة.

العم راي: ات�سل بي لويل مري�سون هذا ال�سباح.

العمة مارتا: وماري جورال. وودي هنا حديث 

املدينة.

دايفيد: هل هذا �سحيح؟

العمة مارتا: ملاذا مل تخربنا انك غني يا وودي؟

وودي: دايفيد قال ان ال اأفعل.

دايفيد: انه لي�س غنيًا

بال�سبب  تخربنا  ان  باإمكانك  كان  راي:  العم 

احلقيقي ملجيئك اإىل املدينة 

العمة مارتا: نحن م�رضورون من اأجلك.

بارت: هل هي معك؟
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كول: نعم، اريد اأن اأرى كيف �سكل املليون.

دايفيد: انه لي�س، ترى انه لي�س كذلك حقًا.

كول: كيف هو اإذاً، حقًا؟

لنح�سل  لينكولن  اإىل  نذهب  ان  علينا  وودي: 

عليها.

بارت: اللعنة هل فزمت باجلائزة الكربى؟

كول: دعنا نرى التذكرة.

دايفيد  ولكن  جيوبه  يف  بالتفتي�س  وودي  يبداأ 

يوقفه.

دايفيد: ب�رضاحة، هو مل يفز ب�سيء.

وودي: انا مل اأفز ب�سيء.

العم راي: انا ال األومك يا وودي. انا ال اأعلن عنها 

اإال اإذا ما كانت لدي يف البنك. وال اريد اأن اأجذب 

اخلطافني اي�سًا.

كول: اإ�سمع، انا وبارت �سنقودك.

لينكولن يف  اإىل  ناأخذك  ان  موؤكد، ممكن  بارت: 

�ساعة.

دايفيد: لينكولن تبعد اكرث من 20 مياًل.

بارت: ح�سنًا، �ساعة ون�سف. كم �ستاأخذ معك؟

يفوز  ان  ل�سيء جميل  اإنه  راي:  العم 

نحن  املبلغ.  هذا  مبثل  االإن�سان 

فخورون بك. »واعرف ان اأمي واأبي 

كانا �سيفتخران حقًا بك«.

�سيء  انه  ريب  ال  نعم،  خراء  كول: 

لطيف.

ينظر دايفيد اإىل والده املنهك الوجه 

وغري احلليق.

يا  لطيف..  �سيء  هذا  هل  دايفيد: 

والدي.

وودي: ما هو ال�سيء اللطيف؟

دايفيد: اأن تربح كل هذه االأموال.

التي تنظر  الوجوه  يتقبل وودي كل 

اإليه.

وودي: نعم، انه �سيء لطيف.

الوحيد  هوثورن  �سوء  مونتاج: 

يرم�س ويرم�س.

ال�سف�ساف  ا�سجار  عرب  حفيفًا  الهواء  ير�سل 

الباكية عند مقربة هوثورن.

46. خارجي. خمزن حافلة هوثورن – نهاراً.
خ�سبي  مقعد  جمرد   – كبرياً  خمزنًا  لي�س  انه 

خارج مكتب الربيد.

يجل�س دايفيد مع وودي منتظراً.

ينه�س بريين بوين من مكانه.

بريين بوين: مرحبًا، يا وودي، هل تذكرين.

وودي ال ينظر نظرة الواثق.

بريين بوين )يتابع(. بريين بوين. كيف حالك؟

وودي: ال باأ�س.

يقولون  اجلميع  اأ�سمعه.  ما  هذا  بوين:  بريين 

كيف ان وودي جرانت مليونرياً. ملاذا، هذه اكرث 

االأخبار اإثارة منذ ع�سور.

وودي: لي�ست ق�سية مهمة.

هاك  �سي�س،  كبرية؟  ق�سية  لي�ست  براون  بريين 

ومليونا  هنا  مليونا  مبعرثاً  عي�سة  يعي�س  رجل 

مقاالت  عنك  �ستكتب  وال�سحف  ملاذا،  هناك. 

كبرية.

نزوى العدد 85 - يناير 2016

183



وودي: �سوف اأجد �سورتي يف ال�سحيفة؟

برين براون: انا متاأكدة انك �ستجدها.

من  ترجى  فائدة  ال  انه  باإدراك  دايفيد  يبداأ 

القطار. ت�ستدير حافلة نحو  ايقاف هذا  حماولة 

ال�سارع وتقرتب من املنعطف.

دايفيد: والدي. هاك احلافلة.

بريين بوين: ح�سنًا، ال باأ�س، �سعدت لروؤيتك هناك 

يا وودي.

كلنا �سعداء من اأجلك و�سعداء حقًا انك فكرت باأن 

تقف عائداً اإىل املنزل وت�سارك يف اخلرب الكبري.

وودي: �سكراً، بريين.

بريين براون: انتبه اإىل حمفظتك!

احلافلة  من  كايت  تنزل   – دقائق  ب�سع  بعد 

وتتفح�س جبهة وودي امل�سّمده.

كايت: انتما االثنان تبدوان كاجلحيم.

وودي: انا جيد.

من  عجوز.  ك�سكري  تبدو  كاجلحيم،  انت  كايت: 

ح�سن حظك انك مل متت.

وودي: مل اكن ا�رضب.

كايت: هذا ما قلته يف اول موعد لنا.

)خماطبة دايفيد( وانت هل جننت؟ كدت ان تقتل 

الة من الذهب. والدك ب�سبب ح�سّ

وبينما تغادر احلافلة. ياأخذ دايفيد كوع والدته 

ويقودها خطوات بعيدة عن وودي.

انت  نعرف  وا�سح؟  مهلك،  على  ا�سمع،  دايفيد: 

وانا اأن املو�سوع لي�س االأموال.

انه حول .. كما تعرفني اإىل متى �سيبقى يف هذا 

املكان .. على االأقل يف حالة من ن�سف التما�سك؟ 

ما ال�رضر يف ان نرتكه يعي�س خياالته الب�سيطة 

ليومني زيادة؟

كايت: انت ورو�س دائمًا م�سغولون بوالدكم. ماذا 

�سقيقتي  الأرى  تاأخذوين  اأن  يف  راأيك  ما  عني؟ 

اأوكلري؟ والدك حتى ال يدرك ما يدور حوله  يف 

ن�سف الوقت. )م�ستديره( هل تفعل يا وودي؟

وودي: افعل ماذا؟

كايت: تعرف ما يدور حولك.

نحوها،  ينظر   .. يجيب  مبا  متاأكد  غري  وودي 

النظر  يعاود  ثم  املخزن،  منطقة  حول  وينظر 

اإليها.

لذلك،  انتبه  دايفيد(  )خماطبة  )متابعة(  كايت 

واال فهذا ما �ستوؤول حالتك اإليه. االآن خذين اإىل 

املقربة. اريد اأن اقدم احرتامي.

دايفيد: قالت مارتا انها �ستجهز الغذاء.

كايت: مارتا ت�ستطيع االإنتظار.

ت�سري كايت بعيداً. يفكر دايفيد ان ال يناق�س.

47. خارجي. مقربة هوثورن – نهاراً.
تتقدم كايت بتعليقات �رضيعة وهي تقود ببطء 

متجاوزة  يدها  يف  واالأزهار  ودايفيد  وودي 

حجارة الراأ�س.

تكرهني  كانت  �سارة.  وودي،  والدة  هذه  كايت: 

البقر،  ت�ستطيع حلب  يتزوج من  ان  تريده  الأنها 

انا  بقرة.  �سدر  اأم�سك  لن  انني  قلت  ولكنني 

اأي  �ساره  يهب  مل  اأ�سمه  تبارك  اهلل  مدينة.  فتاة 

كوجه  وجهها  املظهر.  جمال  يف  ايجابيات 

املظهر  ح�سنة  كنت  امراأة  وجه  من  اكرث  الرجل 

كانت  والدتك  ان  تعرف  انت  رف�ستني.  ولذلك 

قبيحة، الي�س كذلك، يا وودي؟

ينظر وودي نحو كايت، ثم يحدق يف قرب والدته.

دايفيد: كيف ماتت؟

ال  ما!  يومًا  املراآة  يف  نف�سها  �ساهدت  كايت: 

�رضطانًا )تتحرك اإىل االأمام( وهناك ذلك اللعنة 

العجوز. رجل طيب جدك. مل يتكلم كثرياً.

ذلك احلقل حطمه. )خماطبًا وودي( انت حمظوظ 

الأنني انت�سلتك من هناك.

اإىل قرب والده  راأ�سه قلياًل وهو ينظر  يهز وودي 

املغطى بورق ال�سجر االأخ�رض. 

يتاأمل دايفيد ا�سمه على راأ�س اأحد القبور.

ال�سغرية روز.  )تتابع( هنا �سقيقة وودي  كايت 

كانت يف التا�سعة ع�رضة من العمر عندما قتلت 

يا  )ت�سيف(  وو�سا.  من  بالقرب  �سيارة  بحادثة 
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يا  ولكنها  روز  احب  كنت  انا  �ساقطة.  من  لها 

الهي كانت �ساقطة.

دايفيد: ماما، تعاىل

مع  تنام  كانت  فقط.  احلقيقة  اقول  انا  كايت: 

ال�سباب خلف م�سنع الكرميا يف هوثورن وكانت 

اآنذاك فقط.. )مو�سو�سة( خم�سة ع�رض

دايفيد: اين عائلتك؟

الكاثوليكية،  املقربه  يف  هناك  انهم  كايت: 

�سنذهب اإىل هناك فيما بعد.

كل  حول  اأمواتًا  مُي�سكو  ان  الكاثوليك  يقبل  ال 

هوؤالء اللوثريني.

�سكرياً.  كان  وودي.  عم  ابن  دملر.  هاك  واالآن 

اعلى.  اإىل  فرفعني  نت�سارع  كنا  االأيام  احد  يف 

واأم�سكني بقب�سته بينما كان وودي يقف هناك 

وال يحرك �ساكنًا – هل فعلت، يا وودي؟

دايفيد: يا الهي، يا امي.

هوايت  كايت  ان  اعرف  اكن  مل  الهي  يا  كايت: 

كان هنا. متى مات؟

كايت هوايت. كان يريد ما بداخل �رضوايل اي�سًا، 

ولكنه كان ممل جداً.

بعد ان ا�ستمعا ما يكفي اجته وودي ودايفيد نحو 

من  بالقرب  كايت  وبقيت  ال�سيارة 

قرب كايت ورفعت ثوبها اإىل اعلى.

كايت )متباعة( انظر ما كان ممكن 

ان حت�سل عليه يا كايت، لو مل تكن 

تتكلم دائمًا عن القمح؟

 – 48. داخلي، مطبخ راي ومارتا 
نهاراً

كايت ومارتا يتكلمان بينما يجل�س 

راي و وودي �ساكنني.

كايت )متابعة(

يف  ثانية؟  انهزمت  بيجي  كايت: 

العجوز  البقرة  تلك  عمرها؟  مثل 

البد انها يف اخلم�سني.

العمة مارتا: اأنها تبدو يف اخلم�سني. 

هذا ما تفيدك فالحة اخلنازير.

49. خارجي. �رصفة راي ومارتا. نهاراً
ال  وبارت.  كول  عمه  ابناء  مع  دايفيد  يجل�س 

يتكلم اأي منهما ولو للحظة ثم ..

بارت: هل لديك اية �سيارات اأخرى؟

دايفيد: كال. تلك الواحدة فقط.

بارت: ما هو نوع موتورها؟

دايفيد: انه، اوه، اأربعة اح�سنة.

بارت: نعم، ولكن ما حجمها؟

دايفيد: باحلقيقة ال اأعرف.

كول: ما ال�سيارة التي يقودها اأخوك؟

دايفيد: من، رو�س؟

كول: نعم، ماذا يقود؟

دايفيد: لديه كيا �سيدونا ومار�سي لديه ني�سان. 

تاأخذ االأوالد يف جوالت كثرية.

بارت: اإذا جميعكم لديكم �سيارات يابانية؟

دايفيد: بالواقع، كيا �سيارة كورية.

هذا التو�سيح جوبه بحملقة عدائية بال معنى.

يحمل  الثانوية  املرحلة  يف  �سبي  يظهر  عندئذ 

كامريا ويركب دراجة.

ال�سبي يف املرحلة الثانوية: ار�سلتني ناجي من 
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الهوثورن اجلمهورية الأخذ �سورة له.

كول: اأدخل. انه يف الداخل.

اإىل  ياأتي  ان  الثانوية: ويريدونه  �سبي املرحلة 

املكتب الإجراء مقابلة.

بارت )يفتح باب ال�ستاره( هيي، العم وودي!

راي  ملنزل  الأمامية  ال�ساحة  خارجي.   .50
ومارتا – نهاراً

اإىل  مبا�رضة  ينظر  وودي  على  مقربة  لقطة 

الكامريا بوجه متجهم.

يراقب  بينما  وي�سور  كامريته  ال�سبي  يركز 

اجلرنت�سي االآخرون من القاعة.

دايفيد يبدو مهتمًا.

51. خارجي – و�سط البلد يف هوثورن – نهاراً.
انه مكتب �سغري لوال ب�سع كمبيوترات فقد يكون 

 – – بيج ناجي  �سنًا  اكرب  امراأة   .1960 الزمن 

تطبع على احد املكاتب.

دايفيد: �ساحميني. ال�سيدة ناجي؟

يبج ناجي: نعم؟

دايفيد: انا دايفيد جرانت. ابن وودي.

بلقائك. والدك  انا �سعيد جداً  بيج ناجي: ح�سنًا. 

ال ريب هو امل�سهور هنا. هل ظهر باركر لياأخذ 

�سورته؟

دايفيد: هذا ما جئت الأقوله لك. والدي مل يك�سب 

اية يان�سيب او جوائز او اأي �سيء. انه م�سطرب 

ب�ساأن �سيء جاءه يف الربيد وقد اجته بعيداً عن 

متناول يده.

بيجي ناجي: اإذا هو مل يفز مبليون دوالر؟

دايفيد: كال يا �سيدتي.

بع�س  يرينا  ان  يريد  انه  جمرد  ناجي:  بيج 

االأ�سياء ال تتغري.

كان دائماأً م�سطربًا قلياًل.

دايفيد: تعرفني والدي؟

بيج ناجي. كل هذا تاريخ قدمي، طبعًا، وال اأريد 

اأن اأتكلم خارج دوري.

ولكن وودي واأنا كنا نخرج �سويه.

دايفيد: كنت �سديقته؟

بيج ناجي: هذا �سحيح.

دايفيد: ما الذي حدث؟

حال  كيف  حدث.  ما  هي  والدتك  ناجي:  بيج 

كايت؟

دايفيد: ح�سنًا. هي هنا اي�سًا.

بيج ناجي: قويل لها بيج بندر تقول لك مرحبًا.

دايفيد: لن ت�سفعني، هل �ستفعل؟

بيج ناجي: ملاذا تفعل ذلك؟ هي التي فازت.

ينظر دايفيد اإليها. تبت�سم مبحبة.

بيج ناجي )متابعة( ماء حتت اجل�رض. ال ت�سيء 

هذه  اأدرنا   .. رائعًا  رجاًل  تزوجت  لقد  فهمي. 

اوالد،  ثالثة  لدينا   .. مات  حتى  معًا  اجلريدة 

وثمانية احفاد. لي�س لدي ما اأ�سكو منه.

دايفيد: هل كان ي�رضب يف تلك الفرتة؟

بيج ناجي: طبعًا كان. هذا يح�سل باكراً يف هذه 

هذه  يف  به.  لتقوم  الكثري  هنالك  لي�س  االأنحاء. 

االأيام، طبعًا لي�س اخلمرة فح�سب ولكن كل هذه 

بعد  حالته  �ساءت  فقد  لوودي  بالن�سبة  االأ�سياء 

كوريا. قد مر باأيام �سعبه هناك.

دايفيد: ظننت انه كان فقط ميكانيكيا.

ولكنه  اجلي�س.  لطائرات  كان،  اأوه،  ناجي:  بيج 

اأ�سيب اثناء نقله.

انت تعرف هذا، الي�س كذلك؟

ينظر دايفيد اليها بتعبري مربك.

فميا بعد .. 

تت�سفح بيج ار�سيف ال�سحف منذ 1950.

بيج ناجي )متابعًا( هاك، وودي، فرين والربت.

راأ�س ال�سحيفة يقول »ابناء جرانت يعودون من 

الع�رضين  املعركة« وفوق ذلك �سور لوودي يف 

ومعه اثنان من اخوته.

دايفيد: يبدون �سبيانًا يافعني.

متكلمًا.  ما  يوم  يف  يكن  مل  والدك  ناجي:  بيج 

ولكن  بكلمه.  يتفوه  بالكاد  كان  عاد  وعندما 

النا�س الأنه مل يتمكن  ا�ستغله  دائمًا لطيف جداً، 
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من �سّد من له طلب.

يعتربه  اجلميع  اأن  مبا  واالآن  ح�سنًا،  دايفيد: 

مليونرياً، فهو بطل كبري حول املكان.

بيج ناجي: انا اآ�سفه ال اأ�ستطيع التاأكيد انه كذلك 

ولكنني اي�سًا ال ا�ستطيع التاأكيد انه لي�س كذلك 

.. �ساأكتب ق�سة �سغرية عن مروره هو وكيت يف 

البلدة.

وبني  بينك  معركة  تخيل  ال�سعب  من  دايفيد: 

والدتي حول نف�س الرجل.

بيج ناجي: عرفت انني لي�س لدي اي حظ بذلك.

دايفيد: نعم؟

بيج ناجي: مل اكن الأدعه يدور حول هذه القواعد.

ماذا  ومت�سائاًل  املراأة  هذه  متاأماًل  دايفيد  ينظر 

�سيكون و�سعه لو كانت هذ ال�سيده والدته.

53. خارجي. مطعم حلوم – ليًل
54. داخلي – مطعم حلوم – ليًل 

يقراأ  املوائد  احدى  على  اأهله  مع  دايفيد  يجل�س 

قائمة الطعام يغني واحد على امل�رضح ال�سغري 

بالقرب من بار ال�سلطة يف الغرفة املجاورة.

كايت: ماذا �ستاأخذ اأيها الرجل العجوز.

وودي: حلمة ملفوفة.

الطعام ملدة ع�رض  قائمة  كايت: كنت حتدق يف 

دقائق. اأين راأيت اللحمة امللفوفة؟

لديهم  يكون  ان  البد  وودي: 

اللحمة امللفوفة.

لي�ست  ولكنها  ح�سنًا،  كايت: 

لديهم. لذلك اختار �سيئًا اآخر.

تظهر النادلة.

جاهزون  نحن  هل  النادلة: 

للطلب؟

كايت: عرفت ذلك.

دايفيد: والدي، هل تعرف ماذا 

تريد؟

وودي: هل لديكم حلمة ملفوفة؟

تدير كات عيناها.

النادله: كال، انا اآ�سفة، لي�س لدينا. ذلك فقط يف 

بوفيه الغذاء.

وودي: فراخ اإذاً.

�سدور  او،  املقلية  الفراخ  اردت  هل  النادلة: 

الفراخ امل�سوية على النار.

وودي: املقلية.

كايت: �سوف ياأخذ امل�سوية على النار.

النادلة: وانت يا �سيدتي؟

كايت: كنت افكر بالرو�ست بيف ولكنني االآن غري 

متاأكدة. ماذا تقرتحني؟ ما ال�سيء اجليد هنا؟

متحيزة  ولكنني  جيد  �سيء  كل  ح�سنًا،  النادلة: 

للتيالبيا.

كايت: كال اريد الرو�ست بيف.

دايفيد: انا �ساآخذ التالبيا.

النادلة: ال تن�سو ان جتلبو ال�سوربا. وال�سلطة من 

ال�سلطة بار 

ترتك املكان ويبداأ �سوت جديد بالغناء.

كايت: يا الهي، ذلك اإد بيجرام يغني.

ينظرو اإىل االأمام فريو اإد. انه لي�س عظيمًا ولكنه 

لي�س �سيئًا

دايفيد: رمبا يجب ان نذهب ونطلب املكب�س.

وودي: �سيعيده.

ال�سيء  اإنه  جميل.  �سوت  له  دائمًا  كان  كايت: 
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الوحيد اجلميل يف ابن الكلب هذا؟

وودي: ال باأ�س به.

كايت: ح�سنًا؟ هل تعلم انه كان دائمًا يحاول ان 

يدخل اإىل افخاذي. 

البلدة  كل  كانت  هل  امي،  يا  الهي،  يا  دايفيد: 

حتاول ان تغت�سبك؟

يحدقون  وهم  ترعرعوا  ال�سبيان  هوؤالء  كايت: 

ان  الطبيعي  ومن  واخلنازير  البقر  موؤخرات  يف 

امراأة حقيقية جتعلهم يحكّو �رضاويلهم.

دايفيد: ماما، ارجوك ال تتكلمي عن هذه االأمور 

مبا�رضة قبل االأكل.

الولد  ذلك  كنت  لطاملا  اوه،  )برّقه(  كايت 

ا�س. والولد اجلميل.
ّ
احل�س

النا�س يوقفونني  ملاذا، عندما كنت طفاًل، كان 

يف ال�سارع ويقولون يل كم انت جميل. العديدون 

�سحيحًا،  هذا  الي�س  فتاة.  يظنونك  كانوا  منهم 

.. النا�س كانت ت�ستوقفني يف ال�سارع  يا وودي 

لتقول يل كم كان دايفيد جمياًل؟

وودي: ال اأدري.

يتوقف اإد بيجرام عن الغناء ليعلن �سيئًا ما.

اأحد  لدينا  جميعًا،  ا�سمعوين  هيي،  بيجرام:  اإد 

امل�ساهري هنا.. 

�سديقي القدمي والرجل الغني الذي �سمعتم عنه 

جميعًا .. وودي جرانت. وودي، نوجه لك حتية!

يرتفع �رضاخ بقية متناويل الغذاء. ينظر وودي 

م�سطربًا.

دايفيد: انه�س، يا والدي.

وودي: ماذا؟

كايت: ال ت�سجع هذه التفاهة.

دايفيد: يا والدي، انه�س. انها لك.

كايت: قم بذلك وانته من هذا االأمر.

هو  املتنامي  التهليل  اأن  ويدرك  وودي  يقف 

بهذه  متمتعًا  واحد.  كل  اإىل  لينظر  ي�ستدير  له. 

التجربة الوحيدة يف حياته.

اإد بيجرام: روزلني. �سوف تاأخذين بق�سي�سًا كبرياً 

من تلك املائدة الليلة!

كانت: ح�سنًا، ايها اخلنزير، هذا يكفي.

تدفعه ليعود اإىل موقعه.

مليونريه!  منك  �سيجعل  هذا  وكايت  بيجرام:  اإد 

ملاذا ال تنحنني انت اي�سًا، يا كايت�سي . كايت؟

والقيام  النهو�س  قبل  عيناها  كايت  تدير 

باحلركة. يف البداية موؤدبة ولكن ب�رضعة ت�سمح 

لنف�سها باالإ�سرتخاء.

55. داخلي – حمام املطعم – ليًل
يغ�سل دايفيد يداه عند دخول اإد بيجرام.

اإد بيجرام: مرحبا، يا دايفي ال�سغري. كنت اتاأمل 

ان اقابلك �سدفة.

ان  ا�ستطيع  مباذا  الكبري..  اإد  يا  نعم،  دايفيد: 

اخدمك؟

عامل  اعتقد  كما  تعرف  ان  اريدك  بيجرام:  اإد 

وودي. دائما رجل طيب.

دايفيد: �سكراً.

اأن  اأ�رضار لديه مع  اإد بيجرام: قلب من ذهب. ال 

وودي كان ي�رضب كمية ال باأ�س بها عندما كان 

وخ�رض  االأعمال  من  العديد  �سّوه  اجلراج.  لدينا 

االأخ  من  نوع  مني،  اكرب  كان  املال.  من  كثريا 

�سنوات  ت�سع  ملدة  كوريا  يف  حمارب  الكبري 

االحرتام  من  �سيئًا  له  اظهر  ان  اردت  كاملة. 

بعد. وعندما  فيما  اره  املال مل  وادنته طنًا من 

راأيت انه قد ح�سل على بع�س املال موؤخراً، مال 

فاز به دون تعب اأو عناء وهذا يبدو يل من العدل 

ان ينهي ما عليه.

دايفيد: انت تريد ا�ستعادة الـ $800 خا�ستك؟

اإد بيجرام: وودي له معي اكرث من ذلك بكثري.

ولكن  بال�رض  لك  اأبوح  انني  اآ�سف  اأنا  دايفيد: 

املو�سوع  فكل  �سيء.  باأي  فعليًا  يفز  مل  والدي 

هو �سوء تفاهم .. انت تعرف وودي. ت�ستطيع ان 

تفهم ذلك.

اإىل  تتجهون  جميًع  انتم  اإذاً  حقًا،  اإدبيجرام: 

لنكولن لزيارة متحف اأدوات التزلج.
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اأ�ستدعي  ان  اأريد  ال  انا  بالواقع  دايفي،  يا  انظر 

حماميًا من اأجل هذا.

دايفيد: حماٍم؟ ما هو القانون الذي ي�سع حدوداً 

للتفاهات؟ ي�سع اإد ذراعه على كتف دايفيد.

اأملك اح�سا�سا قويا للتمييز  اإيدبيجرام: انا رجل 

بني ما هو �سحيح وما هو خاطئ. فاإذا ما و�سل 

اأر منها �سيئًا، فهذا  اإىل �رضبة غنى، ومل  وودي 

�سيء خاطئ و�ساأقوم بت�سحيحه.

دايفيد: هل انت تهدد عائلتي؟

يبعد اإد ذراعه ويكّز على اأ�سنانه.

اإدبيجرام: تهدد؟ كال هذا يبدو خاطئًا. هيي، انا 

اعذرين،  االآن،  للفكر.  هنا. جمرد طعام  ال�سحية 

فاأنا ا�سعر بحاجة ما�سة اإىل تبول ب�سع قطرات. 

تعرف ما اعني، بريه – انت ت�ستاأجر املادة.

بالثلج.  املمتلئة  املبولة  امام  موقعًا  اإد  ياأخذ 

يغادر دايفيد.

56. داخلي. �سالون املطعم – ليًل.
يعود دايفيد ليجد اأهله ينهيا حمادثة مع بع�س 

االأ�سدقاء القدامى دايل وكاتي �سال�ستد.

نحن  وودي.  يا  ثانية  اأراك  اأن  رائع  �سيء  دايل: 

حقًا �سعداء من اأجلك.

ا�سرتي قاربًا واأخرج ل�سيد ال�سمك – هذا ما كنت 

�ساأفعله.

وودي: قد اأفعل هذا.

كايت: دايفيد، رمبا ال تذكر كاتي 

ودايل �سال�ستد.

دايفيد: مرحبًا، كيف حالكم؟

كاتي: اأوه، دايفيد جرانت. مل اكن 

كم  عام.  مليون  خالل  الأعرفك 

كربت.

كنت طفاًل �سغرياً جمياًل.

)خماطبة  دائمًا  له  اقول  كايت: 

دايفيد( هل راأيت؟

م�سنوع  �سغري  اأمري  مثل  كاتي: 

من البور�سالن.

دايفيد: �سكراً.

االآن. متتعوا ب�رضف  انتبهوا  االآن.  كاتي: ح�سنًا 

اجلائزة.

تغادر عائلة �سال�ستيد. يجل�س دايفيد.

دايفيد: لقد تبادلت حواراً �سيقًا مع اإديجرام يف 

غرفة الرجال.

كايت: ماذا يريد؟

دايفيد: �سيء من مال ابي.

�سيئًا  ي�سغر  الرجل  هذا  عقل  الهي،  يا  كايت: 

ف�سيئًا وبي�ساته تكرب اكرث فاأكرث.

وودي: باإمكاين اأن ا�سلفه ب�سعة دوالرات اإذا ما 

كان مت�سايقًا.

كايت: لن تفعل حتمًا.

57. خارجي. منزل راي ومارتا – ليًل.
وا�سح املعامل.

58. داخلي – غرفة نوم راي ومارتا الإ�سافية 
– ليًل

الزمن  من  برهة  اإىل  يحتاج  دايفيد.  ي�ستيقظ 

ليدرك اين هو – ينام والده ووالدته على �رضير 

هم  من  مت�سائاًل  يراقبهم  يجل�س  حتته.  متحرك 

هوؤالء النا�س الذين تقرر اأنهم والديه.

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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اللوحة والنص للشاعرة إيتل عدنان 

اأرى عيني اأمي االغريقيتني

تنحنيان فوق احت�ضار  

اأبي العربي :   

ح�ضارتان متوتان معا    

عا�ضقان غريبان كانا يقوالن     

لهذا العامل وداعا...      

ال اأريد لكوكبنا نهاية       

مثل هذه...          
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الكتابة  على  الدائبة  والناثرة  ال�شاعرة  عدنان  اإيتل 

القارات  بني  وال�شفر  احل���وارات  واإع��ط��اء  والر�شم 

واللغات عا�شت متنقلة بني بريوت ودم�شق وباري�س 

بالفرن�شية  وتكتب  اليونانية  واجل��زر  وكاليفورنيا 

بهذه  مر�شي  �شيكولوجي  ارتباط  دون  وباالجنليزية 

تعيد  فهي  امل�شتعمرات  اأبناء  �شاأن  هو  كما  اللغات 

خلق اللغة يف كالمها ال�شعري الأنها متخّففة من اأي 

عادات واأ�شاطري  لغوية...

مل  ال��ذي  الع�رص  هذا  يف  بكارته  للكالم  تعيد  ايتل 

تعد فيه الكلمة بكرا مل تعد الكلمة بيت الكائن كما 

اأرادها هيدغري  مل تعد الكلمة تقول العمق االنطلوجي 

العلوم  اأفرغتها  اذ  الوجودية  وحقيقته  لالإن�شان 

والتقنية وال�شيا�شة وامليديا من ذاك البعد ال�شعري اأي 

االأنطولوجي وحم�شتها للتعبري عن املنطق والتقنية 

واالإديولوجيا واالعالنات

لواقعها  والقارئة  لواقعها  املعاي�شة  ال�شاعرة  اإيتل 

املمتزجة بلحظتها التاريخية والتي تتجلى يف ن�شها 

مواقف اأخالقية و�شيا�شية دون ال�شقوط يف املبا�رصة 

الفجة وكتابة الق�شيدة التحري�شية

وهي يف كل هذا اال�شتباك وكاأي �شاعر حقيقي منحازة 

واملغيب  واملقهور  امل�شتلب  االإن�شان  واآالم  لعذابات 

ويف هذا ال�شياق كتبت عن الثورة الفيتنامية وحرب 

اجلزائر واحتالل العراق وفل�شطني التي ظلت الأزمتها 

الدائمة وكتبت عن تراجيديا العرب يف الع�رص احلديث 

ق�شيدتها امللحمية قيامة عربية

الذي يتماهى يف �شعرها مع  االأحمر  الهندي  رموزها 

وعاناه  عا�شه  ما  بدوره  هو  يعاين  الذي  الفل�شطيني 

الهندي االأحمر من اإلغاء على يد ع�شابات قادمة من 

اأركان العامل االأربعة بتعبري وا�شح الفل�شطيني الذي 

ظل يتعر�س ومنذ �شبعني �شنة لرتاجيديا تطهري عرقي 

بتاأييد �شامت و�شارخ من الدميقراطيات البي�شاء التي 

االن�شان  حلقوق  كحار�شة  �شفاقة  وبكل  نف�شها  تقدم 

وهي املوؤ�ش�س واملمول واحلامي لهذا الكيان الفا�شي.

و ال�شاعر لدى ايتل هو االن�شان الكامل وهذا االإن�شان 

الكامل يتجلى باأقنعة كثرية بيد اأنه واحد يف تعدده 

�إيتل عدنان

خمتار�ت من �شعرها

�شعـــر

تقدمي وترجمة: خالد النجار

شاعروكاتب من تونس 



االأحمر  والهندي  واملت�شّوف  والثوري  ال�شاعر  فهو 

وبرتي�س  ال�شياب  �شاكر  وبدر  غيفارا  وت�شي  واحلالج 

اإيك�س  مالكومل  هو    ... نا�رص  عبد  وجمال  لوممبا 

القادر  اجلزائري املت�شّوف  ومارتن لوثر كينغ وعبد 

واملحارب وال�شعر  لدى ايتل يتماهى مع اخللق مع 

العامل.  �شيء �شبيه باحللول ال�شويف

عن  ال�شعر  عن  تون�س  يف  بعيدة  �شنة  ذات  �شاألتها 

الفعل ال�شعري

قالت: فعل اخللق فعل �شعري والعامل ق�شيدة كبرية 

وما نكتبه هو نتف تتجلى لدينا من هذه الق�شيدة/ 

العامل

تقول ايتل

نحن جميعنا جزء فاعل

من عملّية خلق م�شتمرّة

ثقل املياه التي ت�شقط مل يكن رعبا

هكذا هي ايتل �شاعرة حلولية وحدة الوجود لديها هي 

وحدة العامل وال�شعر 

االأ�شا�شية  االإن�شان  عزلة  اأي�شا  تتجلى  �شعرها  يف 

االأنطولوجية يف العامل ويف االآن ا�شتباكه بالتاريخ: 

املطلق  ن��داءات  بني  مفارقة  يعاين  ال��ذي  االن�شان 

و�رصوط  التاريخ  ���رصورات  وبني  والتعايل  واحلرية 

و�شعه الب�رصي 

�شعر اإيتل كر�شمها جتريدي ولكنه التجريد الذي يعرب 

اأكرث من  العميقة وتوقه وجرحه  االإن�شان  عن حقيقة 

تلك الواقعية املدعية والفقرية واملختزلة للواقع يف 

للتقرير  اأق��رب  هو  الذي  وتو�شيفه  املبا�رصة  �شوره 

ال�شحفي منه لالإبداع االأدبي.

اأخريا...

للتعرف على �شعر اإيتل البد من قراءته الأن كل كتابة 

عن ال�شعر هي اختزال وت�شويه له 

يقوله  ما  الأن  تعريف.  كل  متعال عن  يظل  االبداع  و 

ال�شعر ال ميكن اأن يقال اإال من خالل ج�شد الق�شيدة

يقول  ال  الأنه  �شكله  هو  ال�شعر  م�شمون  اآخر  بتعبري 

املو�شيقى  مثل  بها  كتب  التي  الطريقة  خارج  �شيئا 

هو  ج�شدها  الت�شكيلية   وواالأعمال  والوردة  والبحر 

حقيقتها العميقة املتخّفية يف جتليها.

خالد النجار

�سحب تتمدد

اأيتها ال�ضحب التي تتمّدد حاملة الر�ضا�ص

اإّنك تثقلني على هذه االأر�ص

كنت اأردت اأن اغّني اأوبرييتات من نحا�ص

ا
ّ
ة جلبال ال�ضيري

ّ
حتي

تة
ّ
واأمام االأج�ضام املي

للأطفال الزهور

ولكن كّل �ضيء  ينتهي اإىل �رصاخ و�ضمت

االأجداد اجلدد يثوون

يف اأ�ضافل جبال اأخرى

ويف قبور اأخرى

مالكومل اإيك�ص ، مارتن لوثر كينغ

ف واملحارب
ّ
عبد القادر املت�ضو

اد الهنود احلمر دموعكم
ّ
واأنتم يا قو

ت�ضكل العوا�ضف الكربى

لكاليفورنيا

اأجيء اأقول لكم

اأّننا نقف وحيدين

ارات م�ضّفحة
ّ
�ضي

حت�ّص احلياة كما لو كان 

ح�ضاد موتى

اأيها ال�ضائرون املتمردون الثائرون

املقيدون الغا�ضبون 

ن�ضيد عقيم فوق �ضفاهكم

مينح اأ�ضحية الإله ال�ضلم

االأخري

حّتى هذا االإله يجب اأن نتخلى عنه

الأجل الذرة التي تنبت فوق 

�ضفوح غواتيماال

*

ة لنا
ّ
اأيتها االأمم الهندية احلمراء �رصوري
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احلكمة التي تتنّزل 

ة
ّ
يف روؤاكم اليومي

نا التي ت�ضملنا :
ّ
ها هي حالة اأم

االأر�ص

نحن جميعنا جزء فاعل

من عملية خلق م�ضتمرة

ثقل املياه التي ت�ضقط مل يكن رعبا

ونحن ال نريد تفجري

ذرات وال اأقوام...

يف خليا ال�ضجون االأكرث عتمة

ة نور ي�ضيء 
ّ
ثم

العامل

ال تكونوا اآخر من ميار�ص االإبادة

من يقذف باأطفالنا

يف املحرقة الكربى

ها اجلمال اللعني
ّ
اآه اأي

الذي ي�ضكن كّل �ضلطة

***

اأرى هنودا حمرا يحملون

ج�ضد ت�ضي غيفارا

عرب غابات تذبل كما تذبل الورود

ب�ضبب عبوره

عندما تاأتي االأمطار ال�ضوداء ال�ضا�ضعة

ملئكة مرتاتبة تطلب

الغفران :

اجلن�ص الب�رصي كما تقول

يف خطر.

ما الذي �ضيحدث للملئكة

عندما نزول نحن ؟

اأرى عيني اأمي االغريقيتني

تنحنيان فوق احت�ضار

اأبي العربي :

ح�ضارتان متوتان معا

عا�ضقان غريبان كانا يقوالن

لهذا العامل وداعا...

ال اأريد لكوكبنا نهاية

مثل هذه

 كاأّنا على م�ض�ص تقبل ال�رص االأكرب 

حلظة ال�رصوع يف ال�ضفر الكبري

ونحن ل�ضنا بدائيني لدرجة

نغ�ضل فيها اأقدام

االأقوياء

طالبني منهم اأن يوفروا

اتنا
ّ
قار

اأ�ضلحتكم تزيل �ضلطتنا

لنقل الأنف�ضنا يف و�ضوح جديد

اأن امل�ضيح لن يعود

اأبدا

نحن وحيدون

وموّزعون يف �ضكل اأغ�ضان عديدة

ال�ضجرة  حاملة االأن�ضاب تعرب

املحيط الكبري

ذهبت �ضديقتي اإىل نيكاراغوا

تتعلم مناخا

جديدا

هي ال ت�ضتطيع اأن تعي�ص بعيدا

عن ف�ضل خا�ص

هو ف�ضل حبها

قرون من ممار�ضات حماكم التفتي�ص

مل ت�ضتطع هدم لغة 

يح
ّ
الر

هي تدرك غياب
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اأمريكا الّلتينية

اإنا تعني 

اأمريكا الهندية 

جال�ضون نحن يف غرفنا البائ�ضة

نعّد ثروات غائبة

مباراة كرة القدم هي الياذتنا

والطائرة الرئا�ضية

بالن�ضبة لنا

بيد اأّنه هناك 

هناك حيث ترتع�ص احلرارة 

ت�رصع ال�ضماء بالّدوران

الأنها قريبة من مناطق اال�ضتواء

ة �ضعوب عيونها
ّ
ثم

ال متوت اأبدا

وهي متلأ الف�ضاء 

الكبري

الهنود احلمر ب�ضدد

املجيء

لديهم مناجل لقطع

االأع�ضاب العالية التي تغّطي 

وجه ال�ضم�ص

ال�ضماء...   تلك  كتاب  من  رث��اء  مقاطع  هنا 

ل�ضديقتها  ج��ن��ائ��زي��ة  م��رث��ي��ة  وال��ق�����ض��ي��دة 

دومينيك اأّدة...

املقطع الثالث

1
كل ما تبقي 

طيات البنطلون، 

و اجلفون امل�ضبلة،

و الع�ضلت امل�ضدودة :

ت.
ّ
اإنه مي

2
ملزمة حديدية وجدت

يف اأحد ال�ضهول

… ثمة ح�ضان يتعرث.

3
اأنا ل�ضت ا�ضطرالبا

يحدد ال�ضماء وال اأنا دورة

دموية. يف اأ�ضفل ال�ضفحات 

تنام التواقيع.

4
ويبقى

االختناق.

واإرادة

تتماها مع اإرادة  ال�ضماء.

5  
ال تاألف

املرارة املريرة.

اذا مل يكن لك وطن

�ضيبقى لك الكون

�ضديقا.

6
بداأت اأع��ّد

ارات
ّ
ال�ضي

ثم �رصعت اأجمع 

االأرقام،

فوجدت نف�ضي

يف بيت املوتى 

7
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يف هذه الكاليفورنيا 

ة والّزرقاء
ّ
الوردي

ة قلق اجلرائم
ّ
ثم

غري املكتملة:

الطرقات تختفي

يف الغابات.

8 
ال�ضوء املنهمر

له �ضوت مثل خرير اجلدول

الذي هو لغة

املاّدة. 

9
احلقائق

هي متاجر كبرية

حيث ن�ضعد م�ضيا

اأو بال�ضلمل الكهربائية

و ال نعود اأبدا.

10
يف العتمة

الغام�ضة 

 الزبيب
ّ
حلب

هناك

ن�ضف 

ال�ضم�ص

و

ظلل املا�ضي.

11 
اأ 

ّ
اأحيانا اأتهي

ل�ضفر بل عودة،

ّ
ثم

يرفع الفجر ال�ضتائر،

وتنزوي

مراهقتي 

يف اللمك��ان.

12
حتت �ضحر

ال�ضماوات الباردة

يعيد القدي�ص �ضان كانتان

اإحكام االأقفال :

ة انقطاع
ّ
ثم

ة االأدمغ�ة. وال�ضجني رقم 116
ّ
يف كهربي

يعتقد اأن حار�ضه

ج بي�ضي �ضميث.
ّ
تزو

13
و االآن ب��داأ هفيف

اخلريف، 

و مل تعد هناك اأ�رصار 

يف دهليز بيتي،

ا ف�ضاء 
ّ
اأم

احلديق�ة

فاإّنه ال يقّل بيا�ضا عن الورود.

14 
اأهي الفوا�ضل والنقاط

ّ
التي  تدل على نهاية الن�ص

اأم الكلمات.

15
اإّنها جزر

منعزولة 

تدين ب�ضهرتها 
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ملوت الهنود احلمر،

الذي يلفه اخليال.

16
م

ّ
ثور يدو

يف ال�ضماء.

و امل�ضافة التي تف�ضلنا

هي عبارة 

 مو�ضوع
ّ

عن �ضحن بيننا : حول اأي

�ضنتحّدث؟

17
لي�ضت يل 

ة،
ّ
ذات داخلي

اأنا م�ضهد ومياه جارية:

بني حرب

ة دائما
ّ
و اأخرى ثم

ظ�ّل.

18
لقد حب�ضت  نف�ضها 

ثم وجدت بابا 

للخل�ص : هو االنتحار.

مراآتها هي التي �ضمعت

الطلقات.

19
مل تعد هناك خراتيت

يف ال�ضارع.

اأطلب البولي�ص

في�ضاألني

اأوراقي.

20

االنهيار 

م�ضتمر

منذ هذا ال�ضب��اح

ال توجد   ثق�وب

يف ال�ضم�اء،

وال ن���داء.

21
باري�ص 

هي ال�ضحاري امل�ضكونة 

برامب��و

ليايل رم�ض��ان

التي زارها نرفال

و بودلري

يف املدارج اخللفية… 

22
هبوط الليل 

يف قلب احللم

ي�ضّظي احلي�اة 

اإىل اأجزاء .

ل �رصعة
ّ
ال�ضلطة تعج

 املوت.

23
اجلبل ير�ضم

غي�ومه.

يرتع�ص ال�ض�وء

فوق اأ�ضجار ال�ضبار.

والرغبة تغادر هذا اجل�ضد.

24
لي�ضت  �ضجرة التي تقف

اأمام بابي، بل
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فار�ص الع�دم.

و الغناء حا�ضة اأخرى

نا
ّ
ت�ضاف اإىل حوا�ض

واالأوبرا ال تعزف

�ضوى يف املراآة.

25
يف بهاء ال�ضباح 

الرمادي

يف مع�ضكر املوت

ببيت �ضاحور

�ضنعنا

احلياة

بقليل من الن�دى 

وبقب�ضة من طني

املقطع الرابع

1
حول القطيعة

تت�ضكل دوائر تورط

�ضامت. 

2
ة دم 

ّ
ثم

يف هذا ال�ضياء

و رائحة ما بعد املوت

يف �ضهول

فل�ضطني

3
عندما يكف القلب

عن حتديد ال�ضاعات، ينمو 

الع�ضب على حواف

اجل��روح.

4
ة  ن�ضارة  زمن

ّ
املحب

انحاء اجل�ضد 

باجل�ضد

و انطلق

وح
ّ
الر

5
االأ�ضابع والقب�ضات 

هي اأدوات العنف،

و القلب مكان بل

نواف��ذ....

6
هاهو اأي�ضا ما يحيط بي :

جار يقّدم لل�ضلطات،

بريد متاأّخر،

ة مبثوثة
ّ
حلظات اإلهي

يف �رصودي

و �ضمود املفا�ضل

اأمام �ضغط الغياب.

7  
ة �رصايني،

ّ
ثم

وعروق وم�ضالك اأخرى 

كلها تف�ضي اإىل املوت.

8
اأخريا اعتكاف 

يخول لل�ضك الدخول

ة � َف�ضد دم �
ّ
بقو

و فوق هذه اله�ضاب
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ة قمم اأخرى.
ّ
ثم

9
بيد اأّن اأ�ضباب الغبطة

هي نف�ضها اأ�ضباب الذعر

اإّن �ضياع االأندل�ص

كان بداية �ضعود

امللئكة 

نحو الرف�ص

و هذا احلب عدمي اجلدوى.

10 
هناك يف البعيد حيث كل �ضيء

اأخ�رص،

والنباتات تنمو لئل تقول

�ضيئا،

واأنا ! �رصبني 

اإع�ضار

11
الكائن اأعزب

اإّنه ينزل  

كاالأنهار، ومثل احلدائق

ينطفئ على عتبة

املطلق. 

املقطع اخلام�ص

1
منبهرا بحركة االأمواج

الدائمة يرتاجع البحر

حّتى خط االأف��ق

2

ي القلب معادالته
ّ
ي�ضو

بينما تتتاىل اأحداث التاريخ 

يف الغرفة املجاورة

املقطع ال�ضاد�ص

1
يف اأي اجتاه تر�ضل الّنظر؟

يف داخلك، 

جتد نف�ص االأ�ضياء والعوائق

ذاتها التي تلقاها

اأمامك.

2
اأمام الفراغ الذي يحيط

بالذاكرة فالكم االأقيانو�ضي

الذي اأنتجته املاّدة

يخيفنا 

ابع
ّ
املقطع ال�ض

1
التاأخر املمنوح

للرغبة يفرط جمرى

الّزمن. ونحن لن نك�رص

ة كثافة بينما يظّل 
ّ
اأي

اأكرب راق�ص

حملقا يف جنونه. 

HIPPO�›  * قصيدة سحب تتمدد منشورة في مجلة
CAMPE حصان البحر  الفرنسية العدد الثاني أبريل 

  1984.
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بالد �ل�شم�س

ق�شائد من �ل�شعر �لإجنليزي

حول العرب واجلزيرة العربية

ترجمة: هالل احلجري

شاعر ومترجم من ُعمان 

 Thomas Bailey األدريت�س   بيلي  توما�س 

وروائ��ي  �شاعر   ،Aldrich ، 1836-1907

و�شحفي اأمريكي م�شهور.

ال�شاعر  ملحمة  العدد  ه��ذا  يف  ن�شتكمل 

»ف�شل  األدريت�س   بيلي  توما�س  االأمريكي 

تتكون  ب��ه��دوء«.  مير  مل  احلقيقي  احل��ب 

فيها  وقد �رصد  اأجزاء،  ثمانية  امللحمة من 

ال�شاعر ق�شة متخيلة لزواج العبا�شة اأخت 

هارون الر�شيد من جعفر بن يحيى الربمكي، 

و مع اأن بع�س املوؤرخني مثل الطربي و ابن 

خلدون ينكر ق�شة هذا الزواج، فاإن الق�شة 

اأحداث  و  رومان�شية مفرطة  فيها من  و ما 

درامية وردت يف بع�س كتب التاريخ العربي 

الربامكة«.  »نكبة  تناولت  التي  املتاأخرة 

ن�رصنا �شابقا يف نزوى الف�شول االأوىل من 

امللحمة وهي »اخلليفة يتاأّمل«، و »كيف 

الزواج«،  و»حفل  النباأ«،  العا�شقان  تلّقى 

و»نحيب العذراء ال�شغرية«. 



اليوم نكمل بقية ف�شول امللحمة:

»كيف ق�ضى جعفر الليلة«

م؛
ْ
انظروا اإليه! اإنه مل يكحْل عينيه بالّنو

،
ُ

الأنه راأى عيننِي جفاهما النعا�ص

ا م�ضيًئا كنجمة،
ً
ْلو

ُ
ا ح

ً
ووجه

 العا�ضق.
َ
رهق قلب

ُ
ا كثيفا كالغيوم ي

ً
ر

ْ
و�َضع

ك مدى روعِتها، 
َ
لقد اأْدر

ة، �ضاعَة ميلِدها،
ّ
وري

ُ
واأن ح

 واجلماَل،
َ
 على جبيِنها البهاء

ْ
 طبعت

وعّلمْتها كلَّ مفاتن االأر�ص!

قال جعفر:

ها ليٌل حريري،
ُ
ر

ْ
»�َضع

دمٍي حنون، 
َ
وعيناها غارقتاِن يف �ض

 �ضغري 
ٌّ
ها ياقوتي

ُ
وَثْغر

بها   
ُ
حلم

َ
ي التي  ال��لآل��ئ  م��ن  �ِضْلًكا  ينتظم 

ال�ضلطني!«

 كهذا، 
ٍّ
وبحديٍث �رصقي

 الوقَت ق�ضريا، 
ُ
 جعفر

ّ
�ضري

َهًقا بفرحٍة مغَت�ضبة،
ْ
ر

ُ
ولكنه، م

 بني �ضفتيه، ونزع ِعمامَته،
ُّ
، وفار الدم

ّ
اغتم

وقال:

»ق�ضما باهلل!

اإنها �ضتكون ِم�ضكاًة يف عامَل اجَلمال«!

ا�ضة،
ّ
فة العب

ْ
وانظروا اإىل ُغر

اإنها يف اجِلهِة االأخرى،

ظلمَة  ي��خ��رتُق   
ٌ
���ض��وء ام��ت��ّد  نافذِتها  وم��ن 

احلديقة، 

ٍ من النار، حيث
ْ

وبدا كِج�رص

 رمبا ان�ضّل اإليها ُخفية:
ُ
الوزير

ْك
ّ
وهناك ظّل واقفا، ومل يتحر

حتى مطلِع ال�ضم�ص.

قلوب وتيجان

َ
 ال�ضوء

ُ
 يرقب

ُ
  لثلِث لياٍل ظّل جعفر

 يف ال�ضماء:
ُ
حتى اأزهر ال�ضباح

 وتنتحب،
ُ
ا�ضة حَتُلم

ّ
ولثلِث لياٍل ظلت العب

 نحيبها!
ٌ
وهل عجب

ويف اليوم الرابع، حيث هارون ال�ضقيم

،
َ
 الّطِيب

ُ
ل يف احلديقة ويتنّف�ص

ّ
خرج يتجو

ه، 
َ
 تفكري

ُ
كبح الوزير

وركع اأمام اخلليفة ثلثا:

ة، اأيها اخلليفة،
ّ
»لقد لزمُت تلك الغرفة الق�ضي

 ثلَث لياٍل كلها وحيدا«!

وثلَث مراٍت تغا�ضى عنه اخلليفة اأي�ضا.

ا من الثلج، ويا اأذًنا من ال�ضخر،
ً
»يا َقْلب

ة، 
ّ
ر

ُ
ا م

َ
ك كاأ�ض

َ
ْن اأ�ضقيَت خادم

َ
اأنَت م

ه املحتوم!«
َ
كما لو كنَت م�ضري

ا�ضت�ضاط اخلليفة غ�ضبا، و�رصخ يف جعفر:

 اجلّنة
َ

غِلْق ر�ضواُن باب
ُ
»فْلي

 االآن،
ُّ
يف وجهي اإذا مت

ولكني �ضاأذبحك بيدي

 عليك:
ٌ

اإذا ن�ضيَت ما هو مكتوب

ِر ملوِكهم!«
ْ
على العبيد اأن يخ�ضعوا الأم

وبهذا، اأخذ يذرع احلديقة جيئة وذهابا،

عاب�ضا متغطر�ضا.

يلب�ص  ْن 
َ
وم العمامة،  يلب�ص  ْن 

َ
م �ضواء،  »ل�ضنا 

التاج!«

علْن اإذن
ُ
هكذا قال جعفر متاأمل، »فُلي

اأّن الفرَق بني العبد واملِلك

 على الراأ�ص!
ٌ
هو تاج
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ه اإىل زخرفٍة اأنيقة،
ُ
واملرء ال يحتاج قلب

ًنا على جهته!
َّ
زي

ُ
ًقا م

ْ
 طو

ُ
 ي�ضع

َ
فِلم

 يا هارون!
ْ
اعلم

اأن زينتك هي العبد، واأين اأنا املِلك.

 يبقى اإىل االأبد،
ُ
القلب الرحيم

القرب  بجانب   
َ
و�ضع

ُ
ي اأن  يوما  بد  ال  والتاج 

قائل:

ار،
ّ
 ِمْن كل مِلٍك جب

َ
يا اهلل، يا اأعظم

هذا عبدك عاريا من التيجان!«

ه،
َ
 راأ�ض

ُ
بهذا القول، اأراح جعفر

،
ّ
ب

ُ
فّكرا يف �ضبيٍل للح

ُ
و م�ضى مّتِئدا، م

ِيب. ع بالطِّ
ّ
 تت�ضو

َ
و�ضط حديقٍة قمراء

ح جلعفر
ِّ
العفاريت ُتلم

 الق�رص،
ُ
واالآن حني تنطفئ اأنوار

 للحياة
ٌ

�ص  وال مَلْ
ٌ

�ص
ْ
�ضمع َهم

ُ
وال ي

داخل االأ�ضوار العالية،

ومناراُت بغداد وم�ضاجُدها،

وحدائُقها واأك�ضاُكها،

ٍر ب�ضوء القمر املكتمل،
َ
م

ْ
ر

َ
حتولت اإىل م

يف  م�ضتغرقا  جعفر  وقوَف  �ضادف  ذلك  كلُّ 

احللم، 

بة من اأ�ضجاِر التوت واالأترجن، 
ْ
ي
َ
يف ُغي

مو�ضيقى  له   
ْ
�ضنعت خفي�ضة  نافورة  حيث 

خرافية،

لة باأريٍج هادٍئ خمدٍِّر
ّ
وكل ن�ضمة جاءت حمم

َفر.
ْ
َلو

ْ
ي من اأ�ضجار النَّ

 م�ضكوٌن بُقوى اال�ضرتخاء،
ُ
هذا املو�ضع

 
َ

لتندب البهيم  الليل  منت�ضف  يف  تاأتيه  التي 

اأعماَل الكون،

حياٍء  يف  تاأتيه  التي  الوهميِة  ب��االأرواِح  اأو   

لتنام! 

 ي�رصد هنا
ُ
َكْد الوزير

َ
مَلْ ي

حتى هامت العفاريُت، من كل االأحجام،

ات ال�ضبات يف عينيه!
ّ
 بذر

ْ
حول وجهه وقذفت

وحني نام على الع�ضب، يدغدغه رذاذ النافورة،

تفّتح كالزهرِة يف عقِله

ة،
ّ
 ب�ضعادٍة خفي

ٌ
 حلم

ا�ضَة جال�ضني معا يف ماأُدبة 
ّ
راأى نف�ضه والعب

مهيبة

ب�ضط مثُلها اأبدا خلليفٍة يف ال�رصق
ُ
مل ي

وال مللٍك من االأحياء اأو االأموات!

اأ�ضناٌف من االأجا�ص والعنب بلون الكهرمان،

واخلزامى احللو االأنيق، 

واأطباٌق من�ضودة باأغنى االأطعمة،

 ت�ضعى بنبيٍذ معّتق،
ُ
ونادلٌة هيفاء

اآه، اإنها ماأدبة ال تراها اإال يف املخيلة،

 بها!
َ
م

ّ
وال تكّلُفك �ضوى اأن تتنع

وهكذا ظل غارقا يف حلِمه

،
ُ
حتى �ضق�ضق الفجر

 املتعة بالرق�ص وال�ضحك،
ْ
جت

ِّ
وُتو

ونفثت املو�ضيقى باأ�ضواتها املع�ضولة

 النوم يف عيونهم!
َ
اأ�رصار

هكذا �رصى احُللم. وحني �ضحا جعفر

عند بزوغ الفجر،

 الندي حافل
ُ
كان الهواء

باأزهار ال�ضنط املنع�ضة.

 �ضلة الفجر،
َ
�ضمع نداء

حينها �ضحا، وغ�ضل وجهه، وابت�ضم.

وكانت ابت�ضامته تقول:
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»�ضتكون لنا الليلة ماأدبٌة كتلك التي كانت يف 

احللم،

�ضتكون، بعون اهلل، يف خيمة اخلليفة.

ذلك الف�ضطاط احلريري �ضيده لنا خا�ضة.

�ضينام!«

قطعة �ضغرية من البنج

�ضُت�ضفي نكهة جيدة على �رصابه امل�ضائي!

داخل الف�ضطاط

 الذهبية
َ
 بكاأ�ضي

َّ
 علي

ُ
م�رصور

 امل�ضاء!
َ

 كاأ�ص
َ

حتى اأ�رصب

و كما �ضاء هاروُن الر�ضيد،

ا
ًّ
ا ذهبي�

ًّ
، وردي�

ُ
ل�ِب الكاأ�ص

ُ
ج

د.
ّ
و�ّضى بالزُّمر

ُ
ا م

ً
فخم

 اإليه النعا�ص. 
ّ

�ضَف، حتى دب
َ
�ضَف ور

َ
ر

ها العبُد!
ُّ
اأوقْف املو�ضيقى، اأي

.
َ
. انظروا! لقد َنام

ُ
َنام

َ
 امللُك يريد اأن ي

ابِة الق�رِص ال�ضماليِة،
َّ
ب بو

ْ
االآن، ُقر

 اأهداأُ ما يكون،
ُ
الق�رص

هاروُن، مثل كوبل خان ، اأمر مرًة ببناِء

تعِة « 
ُ
ٍة مهيبٍة للم

ّ
ب
ُ
» ق�

د حتته 
ّ
، تعو

ٌ
ادٌق فخم

ُ
 �رص

ة
ّ
 جل�ضَته امللكي

َ
اأن يجل�ص

�ضحُك ِمن ُدعابات 
َ
دّخُن التبَغ اللذقاين، وي

ُ
ي

 اللطيفة؛
َ
جعفر

وها هي جواريه اجلورجياُت رق�ضَن و غننَي 

له،

 الرقيقَة و اليدا؛( 
َ
)و َتع�ّضَق القَدم

،
َ
ج

ّ
ه امُلثل�

َ
 ع�ضري

َ
ب وها هو قد �رَصِ

 على الوقوف.
َ
قو

َ
ه مل ي

ّ
مو

ُ
حتى اأن �ض

 قد ن�رص املاأُدبَة،
ُ
و ها هو الوزير

 قد اأْتِخموا 
ُ
 االأخلء ال�ضعداء

ُ
وها هم

كنك اأْن ُت�ضاهَد و ت�ضاهد،
ُ

اأيها اخلليفة! مي

 من القّفالني، عاِجل اأو اآِجل!
َ
و ت�ضخر

با عن االأنظار،
ّ
لكن كان هناك عا�ضقان تهر

 اخلليفِة و حترمِيه القا�ضي:
َ
ْغم

َ
و ر

ا�ضرتقا النظراِت،

�ضَفا النبيَذ االأ�ضرتاخاين؛
َ
ور

ِخرا ِمْن القدر،
َ
لقد هزئا بالزمن، و�ض

،
َ
واحتقرا اخلليفَة كلما اأَكل التنَي النا�ضج

و الليموَن اللذع،

، ماينَّ
ُ
و اخلوَخ الع

ذاِقه؛
َ
، بلوِن ال�ضيِف و م

َّ
اَق الوردي

ّ
ر و الدُّ

و ُخل�ضًة على اأطراِف قدميهما

ل.
َ
ب�

ُ
ا ِمن الق� اختطفا بع�ضً

ن�رصت النافورُة العِطرة يف الهواء

�ضبكًة متوا�ضجة من خيوط البّلور،

وحول الف�ضطاط احلريري،

حمراء  زاه��ي��ة  ب��األ��وان   
ُ

الفواني�ص ت���لأالأْت   

وبي�ضاء،

الفواكه بني  تنقل  كانت  ال�ضحرية   
ُ
واالأ�ضابع

ال�ضيوف،

على  تعِزف  كانت  اأخ��رى  �ضحرية  واأ�ضابع 

العود،

 كالّلجني جابت الف�ضاء:
ُ
و�ضحكاٌت بي�ضاء

 ب�ضعادٍة بالغة!
ً
خاء

ُ
اآه، لقد عرب الوقُت ر

 داخل الف�ضطاط،
ُ
االآن، انطفاأت امل�ضابيح

 االأفق!
َ
 بلطٍف وراء

َ
 انحدر

ُ
والقمر

)1(

نخلد  دعينا  اهدئي!  العذبة  املو�ضيقى  اأيتها 
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اإىل ال�ضكون:

الفجر يزحف، هكذا غنى جعفر، فجر بغي�ص!

 ليل، والليُل نهارا!
ُ
بعد االآن فليكن النهار

)2(

نخلد  دعينا  اهدئي!  العذبة  املو�ضيقى  اأيتها 

اإىل ال�ضكون:

 باكيٌة واهنٌة 
ٌ
روح

)مثل ال�ضذى الباهت يف اأزهار البنف�ضج(

ماِل عيننِي وديعتني.
َ

تكمُن يف ج

)3(

ة حزٌن يف �ضوٍت عذٍب
ّ
َثم

ْذكي الدموع!
ُ
ي

اأيتها املو�ضيقى؛ 

لئل ننتحب من اأ�ضى غريب،

اهدئي!

توقفي، دعينا نخلد لل�ضكون.

انظروا! حني غّنى جعفر،

حتجب  كانت  التي  زة 
ّ
املطر ال�ضتارة  اأزيحت 

الباب،

املكان  ي��ذرع  الر�ضيد  ه��ارون  ك��ان  وهناك 

مزجمرا

اأمام العرو�ص والعري�ص!

»ما هذا يا كلب الوزراء؟!

 بنبيذي لتنيمني؟!"
َ
خلطَت املّخدر

 ثلَث مراِت على �ضدره،
َ
وبهذا �رصب الوزير

ومن حيث �رصبه انفجر الدم القرمزي، 

اآه، وتدفق ب�رصعة.

ثم �ضحب لوُن جعفر و�ضار باهتا كالقمر،

ا�ضة ومات!
ّ
 العب

َ
ل قدم

ّ
و�ضقط على وجهه، فقب

وزعق هارون الر�ضيد العظيم:

 يا من يبغ�ضه اخلليفة«
ْ
ت

ُ
»م

طلُّ املوُت عاب�ضا من 
ُ
ثم جاء ثلثة مماليك، ي

وجوهم،

رها،
ْ
ا�ضَة من �َضع

ّ
و�ضحبوا العب

 ودفعوها من بوابات الق�رص!
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l ال�سالمة لأمواتنا من كل مكروه

خرجُت ال ل�ضيء اإال الأعد خطواتي،

ى م�ضاعر. ر�ضَ
َ
واخلطوات كالنا�ص م

نُت بجروحي،

يطري  راأيُت طائراً  املنام،  وراأيُت عظامي يف 

ه يف الهواء.
َ
وين�ضى عظام

نُت مبلب�ص اخلروج، وحلمُت باأين و�ضلت.

كل هذا واأنا ال اأراين يف منامي..

عني النائم كال�ضائم فارغة يا حبيبتي،

وعني ال�ضاعر علمة.

دموعها  لكن  عط�ضى  اأرملة  والبلد  هذا  كل 

غزيرة.

 بعد كارثة املطر.
َ
فلنبداأ التفكري

 موؤّكد 
ٌ
 وهذا �ضيء

ُ
جاءنا اخلري

كمن ا�ضرتى قطعة اأر�ص خ�رصاء من ماله،

د زوجته من الذهب ل�رصاء ال�ضياج..
ّ
وجر

فيما ال�ضماء بنف�ضجية 

كاالأختام على الذبائح املعّلقة ك�ضارية..

وفيما النار �ضارية املفعول

 املوقد
َ

 من خ�ضب، قرب
ّ
اأنا على كر�ضي

ال اأدّخن،

ال اأ�رصب �ضيئًا.

فقط اأتطّلع واأعّد اللهب.

ت�نا ياأكلنا يا حبيبتي و نكرب.
ْ
الوقت قو

 من اأ�ضياء ال اأعرفها.
ٌ
ب

َ
واأنا متع

ر�ضالة  يل  واأكتبي  عينيِك  يف  �ضوَتِك  �ضعي 

الأعرف.

نعرف اأن املراآة اأول در�ص �ضقطنا فيه.

كل هذا نحن،

اأ�ضّدقها  لن  باحلرف  كتبتها  اإْن  واحلكاية 

 ناق�ص احلركة.
ُ
حنَي اأ�ضري

هداأِت العا�ضفة،

 يلعب
ٌ
وخرج منها ن�ضيم

بالدمع،

بالرماد،

ق اخليل..
َ
ويجّفف عر

يه
ّ
 الذي اأفاقني الأ�ضم

َ
ولكنني مل اأر

يف ختام اإ�ضغائِك

لهذا املنام.

ما عدُت اأعرف االأر�ص من كرثة الق�ضائد

ما عدُت �أعرف �لأر�َس 

مــن كـــرثة �لق�شــائـد

نصر جميل شعث
شاعر فلسطيني مقيم في النرويج



،
ّ
نُت على احلب

ي
ّ
وراأيُت يف الغيمة اأم

مت�ضُك بالقراآن 

 من �ضورة النا�ص،
ً
وتقراأ فيه ابتداء

واأفقُت قبل اأن ت�ضل الفاحتة.

 الق�ضرية اإىل النا�ص:
َ

واأ�رصُت بيدي

اأْن من هناك، فم�ضوا عليها 

و�ضلوا وما و�ضلُت

ن�ضبتها  ��ذ 
ّ
اأح��ب ال  لوحة  مي��لأ  وحيد  ك��غ��زال 

للغزال.

وكنُت اأ�ضمي االأر�ص واأعني: 

ال�ضعر، 

كلمة واحدة. 

 االآن، 
َ
ي ال�ضعر

ّ
ال اأ�ضم

ي ال�ضعر ..
ّ
ال اأ�ضم

ما عدُت اأعرف االأر�ص من كرثة الق�ضائد.

اأتناوُل من ال�ضدفة القاتلة

حياتي، 

 مرجتل
ٌ
مثلما يتناول دعاء

بال�ضدفة 

كلمًة مهجورة،

وي�ضعها اإىل جانب الرب.

القطُن عقٌل خفيف لوال القلب

القطُن عقٌل خفيف لوال القلب!

 فيها املعارك 
ُ
حلقن الدماء، االأر�ُص التي تدار

�ضاحلة 

لزراعة القطن.

ن اأكرث: 
َ
م

القتلى اأم الكتب التي مل تقراأ؟

خمتلفون كاجلهات على االإجابة، 

ويف كل جهة تتكاثر 

 الر�ضا�ضة.
ُ

نف�ص

 يف حركة ال�ضائحني، 
ُ
ام املقيم

َ
احلم

دور خلل روؤو�ضهم، 
َ
ي

 �ضهداء 
ُ

كاأّنه روؤو�ص

مل يتمّكنوا من اأن يكونوا 

�ضائحني 

يف اأيديهم زجاجات مياه معدنية 

 للحمام الغريب..
َ
و يرمون القمح

الع�ضافري اأقوى، 

ال ينه�ُص من نومه الثقيل من يختار الهديَل 

نغمًة للمنبه. 

رننُي الهاتف نغمُة ع�ضفور

واملّت�ضُل غراب.

l يد اأ�ساعت نعومتها يف الزراعة

اأنا وابنة اجلريان 

لعبنا ببالون من غري خيط ..

انفجر ..

 كان انفجارنا من ال�ضحك. 
ُ
ال�ضبب

و هّداأُت من روعها 

باتخاذي عنقه املقطوع خامتًا 

الأ�ضبعها املرجتة.

وكنُت األّف خيطًا 

بطول �ضبع نخلت اأو اأقّل �رصوة، 

على عْظمة طائر، 

بلى يف قب�ضة يدي، 
ُ

فت�ضري ح

واأطعمها للطائرة.
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 اأي�ضًا:
ُ
اأذكر

يل حتت ال�ضجرة عينان –

 بهما يٌد اأ�ضاعت نعومتها يف 
ُ
ذاكرتان تلعب

الزراعة.

 مقطوع من موّدة جدار يف 
ٌ
البيت حجر ويف 

ال�ضارع 

)لطاملا ا�ضتند عليه عاطل عن العمل(

ُ
لرتكيز خزانٍة كانت ترق�ص

ه بقمي�ص اأخيه.
َ

كّلما بّدَل اأٌخ قمي�ض

l يد ت�سرُب الأمَل يف كتفي ليموت 

ال اأعمل ب�ضمت كاأ�ضيائي التي تغيب. 

عرثُت  قداحًة  وكانت  العلمة  اختفِت  اأم�ص 

ّطة �ضفر. 
َ

عليها يف حم

 ونويت عمل ال�ضاي، 
َ
من حريتي فتحُت املاء

 فكرتي 
ّ

 ما غري
ٌ
�ضيء

اأوقعني يف �ضهوة عّد مقتنياتي من الكتب. 

يف دورة كاملة حول نف�ضي ت�ضاءلت، 

يٌد على الرّف 

 االأمل يف كتفي ليموت:
ُ

ويد ت�رصب

هل االأر�ص بحاجة البتلع مزيد من النار؟

ك ب�ضمت، 
ّ
ال اأحب

ي لظهري املك�ضور، 
ّ
واأقراأ ال�ضعراء يف �رص

 
ُ
يف نومي اأ�ضمع طفًل يلعب

م الثقيلة والكفتني،
َ
مبيزاٍن خاٍل من الِقي

 لعبة املو�ضيقى.
َ
ختم

َ
وال اأنه�ُص حتى ي

ال اأحتاج معرفة اجل�ضد،

 يخيفني االنتباه يل، 

وتفرحني ريا�ضة الروح يف اللغة. 

 معًا، 
ّ
نحمل احلب

ومل نعد قادرين على اللحاق به؛ 

رغم �رصعتنا يف هذي ال�ضلمة.

l الهفوة والآثام

 
ُ
ك االآن تفور

َ
اأرى روح

من واإىل ركبتيك،

اأرى رم�ضًا من حرا�ضة العني 

عن  الكتف   
َ

نكو�ص ملأت  حرارٌة  ه 
ُ
تقّلب �ضقَط 

الرقبة،

رم�ضًا حّط على نظرة 

دها االأ�ضى كلمًة 
ّ
ج�ض

ُ
قبل اأن ي

واأنت ترم�ضني 

بنهم القتال الوجودي بني النوم واليقظة..

والرم�ُص وزٌن 

ق بني الهفوة واالآثام،
ّ
فر

ُ
ملن ي

ناحلة  جديد،  قلم  حركة  من  اأ�ضاأُل  الرم�ص 

وذليلة، رهن التجريب.

الرم�ُص، ملن يراه عنك، اأمنيٌة لك جمهولة.

حتى يف كّل ناٍد ومتحِف طني 

�رصُت اأقوُل 

حار�ضًا لياقة احلب القدمي:

ُئ اأحداَث 
ّ
حدث هذا ال�ضقوط فيما حبيبتي ُتعب

اللذة يف عينيها.

وكّل عني مدينة 

ها.
َ
ها وحبيب

َّ
راقبِت الرمو�ُص عدو

ها زجاج وحرير، 
ُ
حتى يف كّل عتمة ملم�ض

مازلت اأقول: 

رم�ضك الذي غادر العني اإىل طينة النهد
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كان ماأ�ضوراً 

بجوع اللون اإىل نف�ضه..

l اأكتب ما ل اأطمئن له

قلُت اأحتايُل على غدي..

ميّد  الأراه  فقط  الأطعمه،  ال  ثمرًة  له  رميُت 

 يَديه.
َ

نحوي

لو رميُت حجراً اإىل ال�ضماء 

على  جبٌل  ا�ضمها  التي  الكتابة  عن  يرتفع  ال 

قلبي. 

اأكتب وال اأريد للحجر اأن ي�ضل ال�ضماء.

اأكتب ما ال اأطمئن له. 

اأكتب عن ا�ضم النوم، 

عن طائر يطري من جثة الطائر نف�ضه،

عن جبل �ضهل ال�ضعود �ضعدته ب�ضعوبة. 

عن اأختي تقطف الريحان وتنده: 

 ع�ضفوراً �ضغرياً حتت قدمي، 
ُ
رمِت ال�ضماء

عائلته اإكليٌل فوق راأ�ضي. 

يدي ق�ضريٌة يا اأخي، ماذا اأفعل؟

عنُي الوحيد على تغيري ا�ضمه 
ُ
ال اأحد ي

الغامق كحجر 

 ال�ضارع 
َ
خرقُت به م�ضباح

 يف جوفه على رّف من الزجاج امله�ّضم 
ّ
وا�ضتقر

و�ضحكُت، 

وا من حتت اخلراب.
ّ
ال متر

بي ا�ضتقرار القوارب يف عر�ص البحر، 

 احللقة.
ّ
ونكُد االأطفال على كرا�ضي

l مرثية

ُت،
ّ

تغري

�رصُت اأبكي على االأحياء 

مبا فيهم ثيابي التي تنّقط على حبل الغ�ضيل،

 االأغاين القدمية
ُ
�رصُت اأ�ضمع

واأقوُل لكّل �ضخرٍة احلقي بي 

وا�ضنِدي ظهري.

�رصُت اأقوُل كلمًا �رصيعًا

واأم�ِضُك باأوتاد القوارب كي ال اأحلق مبعناه.

Gaza l 

تركُتِك 

ومل اأغ�ضل منك يدي،

ك 
َ
الأترَك اأثر

الن�ضيان  رحلة  يف  �ضاأ�رصقها  ثمرة  كل  على 

ال�ضعبة،

وعلى كّل جدار خال من �ضورك 

�ضاأفرد يدي 

م�ضتعينًا به على جوعي 

غ ال�ضجر ..
ُ
اإذا فر

l جبل

اأبكي يف احللم 

كلما اأفلتت من يدي �ضحراء. 

وكّل يوم اأم�ضي 

اإىل جانبي جبٌل عينه على كتفي، 

ه بنظرٍة جانبية. 
َ
اأعيُق َتقّدم

جبٌل ال يعرف كم يبلغ طوله، 
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جبل ال يعرف كم يبلغ عمق بئر فارغة، 

يعرف وزَن كّل غيمٍة عليه، 

وهو لي�ص باملاعون. 

ه.
َ
ه وُهو ي�ضعُد نف�ض

ُ
جبل مل ينقطع ظهر

ها هي التلُل كثرية حوله.

l اأنَت و معناك املتعّدد

وداعًا يا اأيها ال�ضاعر، 

من  متلك  مل  ال��ذي  �ضغفك  عن  م�ضوؤواًل  كنَت 

جوهره اإال لهاثك. 

وداعًا اأيها املرُن ال�ضغري 

 
ُ
تفتح الغريب  القامو�ص  يف  مائلٍة  ككلمات 

معنى الكلمة 

الكبرية الغامقة – 

اأنَت و معناك املتعدد.
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--1
 �ضم�ص

ّ
وعدتِك اأن اأعود و يف عيني

و ها اأنا اأمامِك فماذا ترين يّف ؟

« املتوحد
ّ
« الداخلي

ّ
عاد » اخلارجي

بعد اأن غادر قافلة اأجداده

وهامت به ناقته يف هجري ال�ضحارى

وها هو اأمامك 

ماثًل يف بلط عينيك

توّهمك جمًدا ، �ضوجلاًنا ، عريًنا

فماذا كنت؟

--2
ا
ً
توّهمك �رصير

نافذة تعانق �ضطاآن »جبيل«

في�رصب نبيذ الع�ضق

ين�ضت ملو�ضيقى البحر

ح بيده مل�ضافر غابت �ضفينته
ّ
ويلو

--3
ها هي اأطللك متناثرة

كيف اأجمعها اإيّل  ؟

 بنا رحل عّنا ؟
ّ
هل كل ما مر

اأ�ضمع بقايا �ضحكات اختزنتها ال�ضخور

واأتذكر اأعياًدا انغمرنا يف طقو�ضها البي�ضاء

كانت الدنيا لنا ، و كنا للدنيا نداء

اأما االآن فها اأنا هنا

اأ�ضتجدي ال�ضواطئ احلبلى

ا و ن�ضيًدا
ً
عّلها تلد �ضوء

رين قيد غريب
ّ
 ، ي�ضو

ّ
فاأنا عيي

ا
ً
اأتو�ضلك لتطلقيني نور�ض

اأو اأغنية .

--4
 �ضم�ص

ّ
وعدتِك اأن اأعود و يف عيني

ها اأنا هنا

فهل اأخذ الك�ضوف وجهي ؟

ذات يوم كنت هنا

و كانوا هنا جميلني مثل الغزالن 

الذاكرة  هذه  يف  ماكثون  لكنهم   ، ذهبوا  ثم 

الولهى

كانت هنا  »ليلي ع�ضم«

باأناقتها املرتفة

تعي�ص انتظار �ضاعرها الغائب

متوهمة عودته فت�ضاء  ذوق »مكايل«

لكن �ضاعرها لن ياأتي

ذات يوم كان هنا توفيق يو�ضف عواد

ن�شيد »ُجبيل«

عبد الرحمن جميد الربيعي

قاص وروائي من العراق يقيم في تونس



يبحث عن جواب لتلك الفاتنة و هي ت�ضاأله :

»على فني يا ختيار ؟«

مل تعرف ان اخل�رصة ت�ضكنه

و اأنه ما�ٍص اإىل امراأة  

»بحر  ع��ن  بعيًدا  ���ض��اٍف  موعد  اإىل  م��ا���صٍ 

�ضاف« .

ذات يوم كان هنا يو�ضف اخلال

عباءته تدثر كتفيه

يحت�ضي كاأ�ضه باأناة اأمام املوقد

كانت » غزير« تنب�ص فيه

و كانت حلزنه اأجنحة من غبار

--5
وعدتِك اأن اأعود 

و لكن يا »تلك« هل نفثِت يف وداعة اآهة ؟ 

تاأملي هذه القامة املعاندة 

و ا�ضاأيل : اأي تاج تباهت به ؟ 

�ضعر غزاه البيا�ص ب�ضماتة رعناء 

اإال القلب وحده من اأفلت من مكيدة العمر 

ها اأنا هنا بكل هزائمي

و ال نيا�ضني اأتباهى بها

اأختال بها اأمامِك

--6
ذات يوم هناك يف بغداد اجلرح 

تاأملني �ضاحبي »الديري« بعينيه املاكرتني 

ثم نطق : يا هذا اأنت تلحق ما كنته 

نحو ما �ضتكونه 

ت�ضتبدل »جبيل« ب�»قرطاج« 

و�ضتكتب ن�ضيد »األي�ضار« امللكة 

قل يل : اأي هوى اأ�ضابك ؟ 

اأي هوى غر�ضك يف هذا الزفاف ؟ 

» األي�ضار« اإىل قرطاج 

�ضور اإىل ف�ضحة املتو�ضط ال�ضمحاء 

قرطاج اإىل جبيل 

و اأنت اإىل اأين ؟

اأ�ضكرين يا »ديري« ع�ضقي امل�ضبوب 

�ضل ابن رعد و ابن مو�ضى و ابن زغيب 

ا« 
ّ
�ضل »�رصبا« و»بكفي

�ضل »جبيل« . 

--7
يف هذا البلد-الب�ضتان 

تزهو الروؤو�ص باأحلمها 

من هنا تغادر بعيًدا 

تذلل البحر و توقف عناده 

هنا ب�رص ال يخ�ضون اجلغرافيا 

لكنهم يهابون التاريخ 

كانت »جبيل« و مازالت كما كانت 

مل ي�ضلبها اأحد ا�ضمها 

كلهم مروا بها و ذهبوا و بقيت هي 

جبيل...جبيل...جبيل

ا�ضوريون و بابليون و فر�ص

اجتياحات و اأوهام بفتوحات 

اغريق و رومان و بيزنطيون 

�ضليبيون و اأيوبيون و عثمانيون و مماليك 

ا 
ً
ا و بر

ً
ذهبت االأبجدية بحر

اإىل هناك حيث االأقا�ضي 

وادي  وم�ضمارية  م�رص  هريوغلوفية  م��ن 

الرافدين
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ومن عبقرية هذا »اجلبيلي« اللبناين االأرزي

�ضطعت االأبجدية الفينيقية 

هبة للدنيا . 

هي املعجزة 

هي ال�رصوق 

--8
من يراِك مُتت�ضق فحولته 

اأنا راأيتك فتمو�ضقُت  

ا
ً
 اأقول �ضلم

فياأتيني جي�ص فرا�ضات 

 رائحة امل�ضك و البخور 
ّ
اأ�ضم

كاأنني يف »عّنايا« 

حيث يرفرف ال�ضمت املهيب 

ا 
ً
وع�ضافري اهلل تزقزق حبور

العامرة  الكروم  ي�ضقون  برهبان هادئني   
ّ
اأمر

بالعناقيد 

كنت م�رصقًا بزهوي

�ضوت  ر�ضمها  نوطة«   « على  خطوي  اأنقل 

راهبة بهية . 

ناديُت: ها هو ال�ضومري يا »عّنايا » 

خ�ضبة  عن  الباحث  العظيم  جلجام�ص  حفيد 

اخللود

مل ياأت غازيا بل اأتى عا�ضًقا 

فافتحي اأبواب حدائقك 

مون
ّ
لنتجمع نحن املتي

ا جديًدا 
ً
 لن�ضوغ قامو�ض

به جندد اللغة ونرثي ال�ضعر منثوره وموزونه. 

تعلمنا من لبنان 

ان البحر ب�ضاط اأحمر

هو طريقنا نحو التو�ضيم 

و ها نحن يف هذا الكرنفال

--9
يا »تلك« 

ها اأنا هنا ، عودي لنعيد األقنا القدمي 

 ناب�ص 
ّ
ال تاأبهي لبيا�ص �ضعري فاجل�ضد حي

لن�ضبك االأيدي 

لندبك جذلني كما كنا نفعل يف »ماروال«

ارفعوا �ضوت وديع ال�ضايف باملوال 

و ليرتمن ن�رصي �ضم�ص الدين بالنغم الرحباين 

لت�رصق »امليجانا« 

واتركوا ل�»ال�ضبوحة« م�ضافة 

فالغناء كله لنا

لتتنا�ضل مواويل الفرح

مثل الينابيع

يا ميجانا يا ميجانا 

اأعيدوا لنا اأحبابنا 

مل يتبدد ن�ضيدنا و يذهب �ضدى 

ها هي حروفه نا�ضجة كالعناقيد 

يا ميجانا يا ميجانا 

هل �ضعنا ؟ اأم �ضاع منا اأحبابنا ؟ 

 هذا النهار لنا 

لندبك »جذلني«

كع�ضاق قرطاجيني ياأخذهم مّد االإيقاع 

د« مغن جمنون
َ
على »ِمْزو

 

-10-

تلعثمت باأبجدية احلب الفينيقية 

تعاندين و اأتو�ضلها 
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اأنا ال�ضومري البابلي  

اال�ضوري الكلداين 

امل�رصقي املغربي

اأنا امل�ضمخ بعطور جمد متوا�ضل 

مل ت�ضلبه الهزائم و الردات 

اإرث جدي نبوخذ ن�رص يرثيني 

و كذا ابن عمي جلجام�ص 

و مر�ضدي حمورابي

و حار�ضي ا�ضور بانيبال

اأعدت حروف اأبجدية هذه االأر�ص مليون مرة 

فا�ضتقام ل�ضاين 

حفظتها عن ظهر قلب 

حملت ربابتي وم�ضيت 

مثل مغّن غجري جوال 

و �رصت اأغنيها فين�ضم 

اإيل املهمومون 

اأطوف بها القرى و النجوع 

وانتهى مطايف هناك يف قرطاج 

فلتطمئن » األي�ضار« 

فانا مل اأم�ص اإال يف اإثرها . 

مل اأبحث اإال عن ظلها...
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و�ضلت اإليك 

وكنت على �ضوق حميم

وغيم البا�ضك راح يختال اأمامي

�ضيخا جليل »بعمامته اخل�رصاء 

امللطخة بالرماد.

واألقى علي التحية حمتارا«

ثم – على مهل – م�ضى

يتفقد قمم اجلبال النائمة يف اأح�ضان القهر

 بيدين حنونتني  ،

 ون�ضيمات اأنثوية.  
ً

ويرحل ندى

اأيها الغيم احلميم 

اأيتها القمم احلزينة 

يا لطقو�ص العبادة ما اأروعها 

وها اأنا اأمار�ص معها طقو�ص  �ضلتي: 

اأنظر.. اأنظر اإىل ماوراء اجلباِل 

يف انتظار من تطل علي من وراء االأفق

اأ�ضجار  توارى خلف  الذي  االأفق ما  اأيها   
ْ
اأنت

االأرز

عند الغروب ..!

اأيها الغيم اجلليل من اأي جهات االأر�ص قادم 

اأنت ؟

اأيها الندى الذي حط على نافذتي 

 ؟  
ْ
اأاأنَت اأاأنت

واختباأت يف  روح��ي  عانقت  من  اأاأن��ت  اأاأن��ت 

حناياي !

اأاأنت اأاأنت 

من �ضعقتني و تركتني يف حال اجلنون. 

اأيها الندى : 

يا حبيتي !

من اأ�ضكنك البا�ضك وغابات البا�ضك 

اأم اأنك امتطيت الرباق وجئت اإيل اأثريا ؟

ما اأو�ضع قلبك اأيها البا�ضك

وما اأ�ضد حزنك .

وحيدة اأنتِ  اأيتها  الغابات 

ال �ضوت ابن اآوى يهز �ضكون الليل 

وال عواء الذئب يوقظ �ضمتك الكئيب 

حتى العنادل مل اأرها ؟ 

ما اأ�ضبهنا اأنا واأنِت. 

اأمتلى وجهك ال�ضاحب يا اأمي الثكلى 

يا اأخت اجلليل 

ق�ضماتك القا�ضية 

عيونك الذابلة ،

ق�شائد من على

تالل �لبا�شك

أحمد برقاوي
مفكر وكاتب من فلسطين 



قهر ال�ضنني واآهات اخلل�ص 

اأيتها القمم امل�ضكونة بانتظار الريح 

اأنِت يا اأول الدنيا 

كيف احت�ضنت حبيبتي !

ه��ذه  ك��ل  قطعت  واأنِت ياحبيبتي كيف 

امل�ضافات 

من القهر وال�ضياع 

وحط بك الرتحال على فوؤادي 

وارت�ضمت خيااًل على جدران غرفتي ؟!  

احت�ضني اأيها اجل�ضد اخليال ،

اأي �ضوق اأنت يا �ضوقي 

حملت حبيبتي اإىل اأول الدنيا. 

ر�ضمت حمياها على جدران املعابد 

ج�ضدها يتجول يف ال�ضاحات 

يف دروب القرى امل�ضتلقية على �ضفوح التلل 

وعيونها على االأفق االأ�ضيل

اأق�ضم يا جبال البا�ضك 

اأين عانقت حبيبتي حني عانقت 

مل�ضق الثائرين 

حبيبتي تهدي لل�ضور باقات

من ورد ال�ضام 

وقبل« من مل�ضق الفدائيني يف املخيم 

ر�ضائل وعد اللقاء 

االأن��ي��اب  ه��ذه  ك��ل  جت���اوزت  كيف  حبيبتي 

الغائرة 

يف حلم اأهل ال�ضام 

كيف مررت من بني البنادق واخلوذ املح�ضوة 

باملوت، 

حبيبتي يا اأول الدنيا 

اأهًل بك يف اأول الدنيا 

***                

�رصة يف بطن اجلبال 

اأنثى ونهدان من حب واأمان 

وجمال بابت�ضام حزين 

حّدق يف عيني وراح ال�ضوؤال يلتمع يف عينيه 

اأجبت من فوري : فل�ضطيني اأنا اإن ت�ضاأل ، 

وراح البا�ضكي املعفر باحلزن والقهر 

يعانقني ..

اأيها البا�ضكي الذي ال ي�ضبه اأحداً يف الدنيا 

اإالي 

يا البا�ضكي الذي ال يفهمه اأحٌد �ضواي

وما ترطن به من كلم 

ّّ
ما الذي اأدراك بي

وملاذا ا�ضرت�ضلت بالكلم معي ؟

كيف عرفت اإين وحدي اأنا الفل�ضطيني 

من يفهم  لغة البا�ضك بل كلم

واأقراأ الق�ضمات التي ت�ضبه ق�ضمات النا�رصي

وحركات االأيدي 

والب�ضمات 

و�رصر العيون واالآهات . 

اأيها البا�ضكي احلميم :

ليتني اأبو ال�رصائع ليتني !

الأعدت اإىل االأر�ضني �رصائعها املن�ضية 

وقانون الغاب 

كي ال يت�ضيد  فاأر على غاب ذئاب 

كي ال يقهر خفا�ص اأفرا�ص الهيجاء 

كي ال حتتل االأحزان  �ضاحات الطرب 

ليتني : يا �ضقر البا�ضك 

ويا ذئب البا�ضك 

ويا عندليب البا�ضك 
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اأبو ال�رصائع 

الأ�ضدرت الئحة عقوبات حمراء

يحكم باالإعدام �ضنقًا حتى املوت على االأغنام 

اإن �رصبت من راأ�ص نبع املاء 

يحكم بحرق اجلرذان

اإن جل�ضت يف �ضدر االأيك 

و�ضجان  اجل��لد  على  بال�ضجن  موتًا  يحكم 

االأرواح 

ليتني يا حزين البا�ضك 

اأبو ال�رصائع 

لن�ضبتك قا�ضي ق�ضاة االأر�ص 

يا قرى البا�ضك، ويا �ضان �ضبي�ضتيان 

يا اأم الدنيا والينابيع 

قويل لغيمك والندى ، 

قويل لل�رصو

واأ�ضوات الن�ضوة اخلجلى 

واالأرواح امللأى:

هذا الفل�ضطيني يعلن احلب اأمام االأ�ضهاد . 

ليت ال�ضفر اإليك بل اأختام 

وجوازات عبور وعيون ع�ض�ص 

الرمتيت يف اأح�ضانك كلما غزاين ال�ضوق اإليك 

يا اأم الدنيا 

***              

 

مدريد ، اأيا مدريد 

اخوتي مرميون على االأر�ضفة 

بل انتظار الأحد وال من اأحد 

العيون تنظر يف االأفق

وال اأقدام مت�ضي 

منذ زمان غادروا ال�ضماء 

ال ذكريات االأندل�ص تغويهم 

وال االأندل�ص 

ال عوادي الزمان حتزنهم 

وال ظماأ الفرح 

مرميون على االأر�ضفة 

والوجود من حولهم يهب االأجنحة لنف�ٍص  

هي ح�ضالة للنقود 

مرمية يف زاوية من زوايا كهوف البوؤ�ضاء 

اأيها الهاربون من �ضياط الوالء 

اأيها الفارون من �ضجون االأدنياء 

اأيها احلاملون باخلل�ص 

و�ضعلة برمثيو�ص 

ملاذا جئتم اإىل هذا ال�ضياء  واأنتم يف عماء 

اأر�ص للفرح .. وال تفرحون ، 

اآلهات اجل�ضد ترق�ص يف كل ال�ضاحات 

واأنتم بل اأج�ضاد 

اأيها العفن اجلال�ص فوق جثة الوطن 

ماذا فعلت باأخوتي 

ملاذا تلحق اأرواحهم اأنى حّلت 

وما تريد ؟

وقد دفنوا قلوبهم حتت �ضجر البلوط 

يف رائحة الرنج�ص والزعرت 

والبيت امل�رصع للريح 

و�ضدر االأم الثكلى 

 
ً
يا من تبكني اأوالدك اأحياء

حتى جبني القبلة الأوىل 

�ضار مكانًا للذل ،  

ابكي يا حارات بني اأمية 

ويا درب امل�ضيح 

يا اأ�ضوات الباعة 
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واحلان ماآذن الغجر 

ونواقي�ص الكنائ�ص

اأخوتي على اأر�ضفة الوجود �ضائعون هاربون

ي�ضكون، �ضعفاء 

عنف االآري اجلال�ص على عر�ص الكون 

يتو�ضلون اأحفاد كولومبو�ص 

حبًا وجوازات �ضفر 

اأ�ضعيٌد اأنت اأيها اجلال�ص فوق ركام الوطن 

يا الراكع حتت اأقدام الغزاة 

وال�ضنم االأ�ضغر 

مزهواً بقتل احلياة 

ماذا فعلت باأحلم ال�ضبايا .؟

اأيها اخلائف من عيني ومن لغتي 

تركُتهم عتمًا مي�ضي يف بلد النور 

وتوت ال�ضام مات 

تناثرت اأحلمهم ودي�ضت :

اأيها الغيلن ال �ضدر يف وطني 

والهواء فا�ضد 

والنوافذ مغلقة 

والثعابني تلتف حول اأعناق احلياة 

وجوه اأخوتي اأحجار 

بل نق�ص اأو كلم 

مدريد يا مدينة احلب 

اأخوتي مرميون مرميون 

***                      

اأيها العائدون من بلد الهواء 

اأي عط�ص جاء بكم اإىل نهر اخلنوع !

وهذا الظماأ الزائف ال يرتوي 

ت�ضغرون وت�ضعرون راكعني 

اأمام اأحلم يف �رصير االآخرين

عيونكم ال ترى هامته البهية

والترى وجهه املنري

ها اأنتم ت�ضريون خلفه 

ظهوراً حمدودبة 

وجوها بل �ضياء 

ظل بل األوان 

يا  مهد فاو�ضت 

اخوتي لب�ضوا جثث االأم�ص

جثث يف زواياك

تتو�ضلك اعرتافًا وقبواًل 

اأيها ال�ضادي املقنع برو�ضو 

الفرح بالكائنات التي فرت من اأر�ضها 

هل تر�ضيك هذه الوجوه 

املل�ضاء كح�ضى النهر العتيق 

 االآن
ُ
جرار من الق�ص هم

كربياء كاذب وغرور 

اأمام زهر بلدي 

اأيها اللعاب الننت 

واالأفواه ال�ضماء 

والبزاق املتورم 

واالأورام املتناثرة 

اغربوا عن وجهي 

فانا ذاهب الأ�ضع اإكليًل من الورد 

على �رصيح قا�ضو�ص 

ويف طريقي اإليه 

�ضاأمزق كتاب ال�ضفاء 

و�ضور الطاغية كلها 

واأكتب �ضهادة مولدي اجلديد..
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l روؤيا الفار�س

كلُّ ليلٍة

َّ
عندما اأغم�ص عيني

طمعًا بنوٍم قليٍل واأحلٍم كثرية

ٌ
 ملثم

ٌ
ينه�ص يف داخلي فار�ص

مًة
َّ
طه

ُ
ميتطي اأح�ضنًة م

ر جدرانًا عاليًة
ّ
يت�ضو

يفتح بواباٍت منيعًة ملدٍن حم�ضنٍة

جني
ّ
يقتل ملوكًا متو

يختطف اأمرياٍت باهرات اجلمال

 راعٌف بالدماء والرعب
ُّ
�ضيفه املحني

عيناه مكحولتان باالإثمد واحلرائق

 دون وطٍن اأو هوية
ٌ

فار�ص

 للق�ضايا اخلا�رصة
ٌ
�ضيٌف موؤجر

رمبا كنُت اأ�ضدُّ خلًل يف روحي

اإذ كيف ل�ضاعٍر اأن ال يكون فار�ضًا

ولو يف االأحلم 

�ضلعوكًا اأو قاطع طريق

يبتزُّ اللغَة والقبائَل 

الوقت جباٌن

وال�رصطة االآن يف كل مكان

االأ�ضلحة ال تباع وغري مرّخ�ضة

تنابلٌة يحوزون املال واجلميلت

واأنا ال دور يل �ضوى الكتابة االأبدية

مقيٌد ككلٍب م�ضعور اإىل طاولٍة م�ضّققة

اأحر�ص الكلمات واأرواح الغرفة املظلمة

فلأرجع اإىل اإغما�ضتي

فلأُوا�ضل القتاَل

املدن تتهاوى يف خميلتي 

حتت وقع �رصباتي

كاأين اآخر الربابرة وقد ابتلعتهم ال�ضحراء

�رصختي تهدم االأ�ضوار

�ضيفي ي�ضقُّ ج�ضد ال�ضلم لن�ضفني

يا للن�رص!

يا للهزمية!

يا لل�ضجر!

l ن�سيحة اجلثة امله�ّسمة

احذر خطواتك يف �ضوارع م�ضقط

قد متوت مبجانيٍة وا�ضتهتار

كاآالف القطط واالآ�ضيويني

 فاه 
ٌ
املوت هنا وح�ٌص فاغر

ر�ؤيا �لفار�س 

�ن�شو�س �أخرى 

حممد ال�سناين

شاعرفي ُعمان 



واأ�ضداقه تقطر دمًا بريئا

انتبه اأيها ال�ضاعر

اأيتها العاملة

اأيها الوزير

اأيها الكادح

اأيتها ال�ضيدة التي يف طريقها ملوعد عاطفي

اأو غداء عمل

املوت لي�ضت له اأيدولوجيا هنا

هكذا يعمل بانتقائية جمهولة

االإ�ضفلت ال يربد حتى يف الليل

من �ضيلتفت ملوتنا؟

مركبات االإ�ضعاف وامل�ضارح وغرف الطوارئ

جاهزة لك ويل فاحذر

ال متت اإال على فرا�ضك يا �ضديقي

ويا �ضديقتي عجوزاً كهًل حماطًا 

باالأحفاد واأحفاد االأحفاد

ع�ص طويًل اأطول من ن�ضور لقمان

فاحلياة لي�ضت طريقًا معبداً 

 امراأتك
ْ
تذكر �ضفتي

ع�ضاءها اللذيذ

قهقهات اأ�ضدقائك

�ضلوات اأمك

ال متت 

 من املوت
ٌّ
 ذاتي

ٌ
لدينا اكتفاء

ع�ص ليوٍم اآخر

وا�ضتبق احلياة ليوٍم اآخر

l من و�سايا الرحالة امليت

ال تذهب حيث ال�ضياح

جمموعة حمقى غررت بهم �رصكات ال�ضفر

بهم  تكتظ  مقلدة  وملب�ص  تافهة  بقبعات 

الفنادق

وال�ضوارع  املتاحف  ورده���ات  واحل��اف��لت 

الرئي�ضة

اذهب لوحدك كاأنك ن�ضال اأو مهرب اآثار 

 يف اإجازة
ٌ
اأو نبي

ت�ضفح  املتلعثمة  الزائغة وخطواتك  بنظراتك 

املدن

ون�ضيانات  وروائ����ح  اأج�����ض��اد  م��ن  ككتاب 

المتناهية

ابحث عن الفنادق الرخي�ضة

واحلانات القدمية

واملقاهي ال�ضعبية

حتدث مع امل�رصدين 

والندل والعاهرات وال�رصطة

و�ضائقي التاك�ضي 

هم كتيبات املدينة احلقيقية

 املجانني والعازفني ال�ضحاذين
ْ

جال�ص

ا�ضكن الق�ضبة دائما

 اأمام كل جميلة تراها
ْ
ر

ّ
حتج

اثمل بالبرية ال�ضعبية

واهتف: يحيا الدكتاتور 

يف قلبك طبعا

 العابرين واملقيمني
ْ
�ضاحب

لكن عد لوحدك لفندقك الرخي�ص

واح�ِص ما مل تره من املدينة

وعندما ترجع ملدينتك الكئيبة امل�ضجرة

اخرب النا�ص عن مغامرات مل حتدث

وعن ح�ضناوات اأحببنك وركعن على ركبهن
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يف املطارات كي تبقى

وعن روحك التي اقتطعت �ضكاكني احلنني

منها ق�ضما واأطعمته للمدن اللواتي زرتها

كن امل�ضافر اأبداً يف �ضفينة قرا�ضنة احللم

ار�ِص الزمن بقليل من االإرادة

فقد �ضاألُت رحالًة مرًة كيف ا�ضتطعت ال�ضفر

لكل هذه البلدان؟ فقال ببداهة: االأمر ي�ضري.

اأ�ضرتي تذكرة واأ�ضافر! 

بلى ال�ضفر كاحلب كاملوت كاحلياة

اذهب اإليه االآن االآن ولي�ص غداً

ال تفكر ال تخطط 

فقط ا�ضرت تذكرة واذهب

اأنت حتفظ كل املطارات 

يف خارطة روحك

منذ االأزل. 

األي�ص كذلك؟  
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 1- 

�ضاأغلق م�رصحي هذا امل�ضاء 

 واأطرد املمثلني خارجًا،

 
ُ
يدي اليمنى �ضاأتركها تفرح

مع قهوتي ال�ضوداء و�ضيجارة وحيدة 

اأما يدي الي�رصى، 

ل البقاء عند النافذة  اأعرف اأنها تف�ضّ

رمبا تفعل �ضيئًا �ضد العامل.

اأقدامي تعرف اأين تذهب 

فل �ضلطان يل عليها 

منذ اأول رحلة قمنا بها �ضويًا 

وقادتني حيث تريد 

فلم اأعرت�ص.

راأ�ضي  �ضين�رصُف بهدوء كعادته 

احتجاجًا على هذه الفو�ضى 

وهنا

 �ضتغلق عيوين ال�ضتار على نف�ضها 

وتفرح بالنوم بعيداً عن االإ�ضاءة .

حتمًا �ضياأخذ فمى اإجازة مفتوحًة من الكلم 

فهذا اجلمهور ال اأعرفه 

وبني احلني واحلني اأحتاج اأن اأغلق م�رصحي 

واأذهب بعيداً . 

 2-

حتى ظهر يده ال يعرف عنه �ضيئًا 

يخا�ضم فمه

ويتمنى لو ق�ص ل�ضانه اإيل االأبد 

خطط منذ �ضنوات الإ�ضلح راأ�ضه

ومل ينجح 

اأ�ضابعه تت�رصف رغمًا عنه 

وال يهتم 

�ضاقاه يرك�ضان كحمار

يعرف طريق البيت .

اإذ كان رجًل باراً 

منظاره االأ�ضود ال يفارق عينيه ،

يرتدي ملب�ص ال�ضهرة يف ال�ضباح، 

يذهب 

 ويف راأ�ضه حفٌل كبري .

ي�ضع �ضاقًا فوق االأخرى 

ويطلب كاأ�ضًا 

م�شاهــد من حــياة

رجــــٍل بـــار 

جرج�س �سكري

شاعرمن مصر



مع بع�ص اخلبز.

 يف ال�ضباح،
َ
يجُد امل�ضاء

يغني وي�ضمع نف�ضه .

ي�ضاألونه

 فيعطى اأذنه للعا�ضفة ،

ي�ضلي 

ويوؤكد اأن الزمن يف رحلة 

يٍة .
ّ
�رص

 ثم ي�رصخ يف وجه ال�ضماء 

اأن ُتبعد ال�ضم�ص قليًل 

حتى يعي�ص يف ليله 

كما يليق برجٍل بار.  

 3-

راأ�ضه اأ�ضغر مما يعرف 

قلبه ال ينام 

وروحه يف حرية من اأمرها . 

زرع حقًل فاأكلته الع�ضافري

بنى بيتًا ف�ضكنه ال�ضمت .

دائما ما يبكي 

ويف خميلته اأ�ضواء خافتة 

يلب�ص قمي�ضًا ملونًا 

وي�ضمي اأ�ضحابه 

اأفاٍع وحيوانات . 

هذا الرجل الذي ياأتي 

بعينني وا�ضعتني 

وفٍم مفتوح 

عا�ص يف اأ�ضماٍل بالية 

ومل يكن ذائع ال�ضيت 

مات ومل يذكره التاريخ 

ومن جريانه مل يلتفت اإليه اأحد .  
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1-

 �رصيعًة..
ُ
 الغيوم

ُّ
بينما متر

اأقُف على النا�ضيِة

وقلبي يف يدي،

ال اأرى �ضوى عربات اجلنِد

- غري هادئة-

تنذر ب�ضاعِة �ضوؤٍم،

 فجراً
َ

الوقُت لي�ص

ال

ُ
وما مْن �َضفٍق يلوح

كرايٍة باهتة االألوان

فوَق بناء مهجور،

اأقُف على النا�ضية

م�ضبل القلِب واليدين

لكنَّ ال�ضماء

- املنخف�ضة اأكرث مما ينبغي-

َ
زرقاء

.
ْ
.. كطائر

َ
زرقاء

2-

 ما
ٌ
طائر

اأخطاأ الطريَق

تة،
ّ
اإىل هذِه املدينة املي

املدينة

التي

تلفظ اأبناءها

قبل اأنفا�ضها،

بينما 

د منفرداً
ّ
الطائر يغر

اأن�ضودًة اأخرية.

3-

ه
ّ
 لتو

ُ
ها الطفُل النائم

ّ
اأي

كْن �ضعيداً كما ينبغي

كما ينبغي،

ال تدع ابت�ضامتَك ال�ضاحرة

تنطفئ باكراً

كما لو هتاف،

كن طفًل

كما ينبغي...

فاحلياة اأ�ضبه بعجلِة

ة،
ّ
دراجتَك االأمامي

احلياة

التي

َكُكرِة ثلٍج..

تنتظر- ب�ضغٍف- حلظة زوالها.   

�لوقُت لي�َس

فجـر�ً

عماد الدين مو�سى

شاعر من سورية



)1(

ماِء االأر�ِص 
َ
بنَي �ض

 
ْ
ماء

َ
ماِء ال�ض

َ
و�ض

ما 
َ
 �ض

ُ
جَتيء

ى 
َ
ِبع�ضِل اللم

تنرُث ورداً على ُغربِتي 

على �ِضرتتي 

 يف الريِح احزاَنها 
ُ
تر�ضم

ِفرا�ضاٍت ...انا�ضيَد 

نا 
َ
ُتطلي الرِباري �ض

الُة التائهُة/الَقادمُة/الذاهبُة 
ّ

ايتها الرح

ياِعها  الهاربُة من �ضِ

ا 
َ
ِبقلبي َظم

 يف دمي 
ُ
/امُل�ضافر

ُ
فاأنا الَغريب

احٌث عن واحٍة يف ال�َضَغْف 
َ
ب

 خُميٌف 
ٌ
َفوقي َف�ضاء

ما .....
َ
اريُد �ض

)2(

ماِء 
َ
 من ال�ض

ْ
قطت

َ
كيَف �ض

و يف َدَفاتري 
ُ
فرا�ضٌة حَتب

حُتاورين يف َهواِج�ضي 

يف مثل جنيٍة
ُ
رو

ُ
 اىل ح

ْ
كيَف اتت

نِّي  َ
عيدٌة هي ع

َ
ب

 
ْ
 يف امِلنام

ً
ختبىء

َ
نائيٌة َكحلٍم ي

افتقدها جداً دون ان ادري

ْد
ُّ

وَدوَن �ضبِق ا�رصاٍر وَتر�ض

)3(

هل انِت ُهنا

ام انا هناْك 

َنا ُهنا وال ُهَناْك 
ْ
ام اننا ل�ض

مِتي 
َ

اين من �ض
َّ
 عر

ُ
حر

َ
الب

�ضدِك 
َ

 يف ج
َ
فاعلنُت الَفناء

والرق�ص على �ضهيل َهواْك

)4(

 اأوَل النهاِر 
ُ
 الفرح

ُ
يغادر

ليختبىء عميقًا يف اأكماِم الليِل

ني مباِء الورِد  ر�ضُّ
َ
ي

ة الرحالِة
ّ
غ�ضلني بروِح اجلني

َ
ي

عوي  
َ
 كابو�ضًا ي

ُ
ويظُل النهار

 
ْ
واحلزُن ي�ضيُل كنهِر ِدماء

ْ
حتى ا�ضعاٍر اخر

)5(

وح�ٌص 
ُ
م
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حكايُة �شحابٍة

يف �شماِء �ل�شماْء

عبداحلميدالقائد

شاعر من البحرين



 
ْ
�ضتوح�ٌص َهذا امَل�ضاء

ُ
م

 جنمتُه َفجاًة 
ْ
غابت

دوَن مقدماْت 

وكاأن الليَل توّقِف عن احَلركِة 

نوْن 
َ

 عا�ضقًا لكنُه جم
َ

لي�ص

 
ْ
امل�ضافُة حقٌل من االألغام

ة االآْن 
َّ
�ضعُد امَلجر

َ
ي

 
َ
مع

َ
�ضرتق ال�ض

َ
َكي ي

و�ضيقى قلبها اجَلنائزيْة 
ُ
اىل م

)6(

ُ
 يوم اأم�ص

ْ
َغابت

ْ
ارٍب اأعيتُه االأ�ضماء

ُ
 ا�ضرتاحًة حم

َ
لت�ضرتيح

  
ْ
تطفُئ اأ�رصاَرها يف اأَخاديِد البحر

 
ْ
وُكهوٍف امَلاء

 
ُّ
/البكائي

ُّ
وتها الطفلي

َ
�ض

رئي
َ
بيبًا يزرُع ِع�ضقًا َغري م

َ
اء ح

َ
ج

يعلُن موَت القوافِل التي ال َت�ضْل

وبدء معزوفِة الِفرا�ضِة الراحلِة 

ْ
كاء

ُ
دٍن تزرُع الِعطِر يف الب

ُ
اىل م

اأيتها النائمُة يف َق�ضوِة امَل�ضافْة

ْ
امُلمطرُة كرذاِذ ال�ضحر

ُ
 البحر

ُ
القادمُة مثل نور�ٍص هجره

اأنا هنا اأزرُع الفريوزاَت واالأ�ضداْف

ر�ضلِك الوقُت ايّل  
ُ
َفرمبا ي

)7( 

 
َ
 الع�ضب

ُ
يف كفيها ين�رص

ا�ضمنْي 
َ
يعّلُق يف رقبتها عقداً من الي

ديقْة 
َ

يف َقلِبها يزرُع ح

يْة 
ِّ
 بحر

ُ
 وفرا�ضاٍت تطري

َ
ع�ضافري

 ا�ضمِه بالِعطِر 
ُ
وعلى جبهتها يكتب

 يف امَل�ضافِة وحيداً
ً
ويغيب

)8(

ُتطلُق العوا�ضُف اجلهاْت

حتمُل بنَي طياتها اللعناْت 

 الِفرا�ضُة 
ُ
وو�ضِط الهبوِب تبت�ضم

 على ايقاِع ال�ضفِق الَفاتْن 
ُ

ترق�ص

 
ْ
وح

ُ
و�ضيقى الر

ُ
وتها م

َ
حبيبتي �ض

 
ْ
نربُتها براءَة نقاِء املطر

ْ
وجُهها َكال�ضجر

 
َ
ت�ضتقبُل الع�ضافري

حتت�ضُن ِبكارة الُغمو�ْص 

تنثني َكزبِد البحِر وال َتنحني 

ما 
َ
هي ال�ض

نا 
َ
هي ال�ض

هي االبْد 

ماها اهلل من كل دمع 
َ

ح

ْ
انها ان�ضودِة االأ�ضياء

)9(

ديقتي جداً 
َ

�ض

نواْن
ُ
امراٌة بل ع

ِجنِّيٌة بل مكاْن 

كل االأمكنِة َت�ضتاُقها 

 والرماْن 
ُ

والورُد والنوار�ص

ديقتي نب�ُص َفل�ضطنَي 
َ

�ض

يَفا 
َ

رتقاُل ح
ُ
ب

اْن 
َّ
ونعومِة ال�ِضم

نوانها انا 
ُ
ع

نواين َقلبها امل�ضافر مع الَغيِم 
ُ
وع

ديقتي جداً
َ

ما اجملها �ض

 االن�ضاْن.
ُ
ففي وجهها يتوهج
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 يرجتف.
ٌ
لي�ص اإاّل  موج

�ضي�ضُل الزورُق، �ضَيْعلق ثانيًة يف م�ضيمته االأوىل.

 متار�ص طق�ضها اليومي: 
ُ
ال�ضماء

ج النوِر من وراء اأ�ضتار، 
ُ

متّد �رص

يه 
ّ
كبرٍي-ن�ضم م��اٍء  حو�ص  يف  قدمها  ت�ضع 

البحر-.

اُط �َضجن، احلكاياُت نزلْت  قاع البحر. 
ّ
الِظلُّ خي

 وي�ضكُن �ضعَف 
َ
الراوي ي�ضكُن الظلَّ ي�ضكُن املاء

النخيِل.

j h j

اأيها امل�رصمن يف عروق احلجر، 

اآن اأن ترفع �ضوتك باالأغنية. 

اأكلُّ هذا احل�ضى حا�ضيتك؟!

j h j

ي.
ّ
احل�ضى ليلٌك بر

احل�ضى ربطات عنق املوظفني اجلدد.

احل�ضى غابة رغبات، احل�ضى بيُت دعوات.

احل�ضى ناعم كبطون �ضحايل ال�ضحراء.

احل�ضى عازٌف �ضارٌد.

j h j

حلاِف  من  الغريب  يُد   
ُ

تقرتب وح��ذرٌة  بطيئٌة 

البحر.  

املاء ح�ضرية الفقيه.

اً بني �ضيقان االأع�ضاب، 
ّ
الريقات خرجت تو

ترا�ضقت باملاء، 

انهمرت من ظهورها ال�ضحكات.

j h j

جاء احلوُت، جاءت القناديُل.

j h j

 !
ُ
اقذف عباءتك عاليًا يا بحر

خطواتك خائفة. 

اد،
ّ
تقرتب يد ال�ضي

 يديها. 
َ
 ثلج

ُ
اأذابت ال�ضم�ص

هي االآن تر�ضل زفراتها عميقًا يف الظلمات.

j h j

كانت ا�ضتلقاءة القّط على ال�ضاطئ 

من باب العادة ولي�ص الأنه يتدرب 

على اأ�ضلوب جديٍد للموت.

j h j
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�شحابة ت�شبُح 

فـي �لبحر...

عا�سور الطويبي

شاعر من ليبيا



 احلجر 
َ
 جرح

َ
�ص

ّ
حت�ض

جل�ص �ضامتًا مطاأطئ الراأ�ص.

j h j

�ضاأفعل ما اأقدر عليه، 

الرك�ص خلف الق�ضيدة امل�ضتحيلة.

j h j

 اجلبل �ضقَّ عني ال�ضم�ص وبطن البحر: 
ُ
اإ�ضبع

يف املاء، يف بقعة ال�ضوء، 

�ضة، 
ّ
على امتداد �ضجرة النخيل املقو

متامًا هناك.

j h j

ما اأ�ضّد 

ملعان خطوط احلزن ال�ضفراء 

يف عباءة ال�ضيخ! 

 .
ُ
يجيء الفجر

  .
ُ
جتيء املياه

 �ضغينَة احلجارة املل�ضاء.
ُ
مت�ضح

j h j

مكاُن كّل ح�ضاة على ال�ضاطئ حتّدُده نباهُة القر�ضان.

اه يا زهرة الليلك، كيف تركُتِك بني حجرين 
ّ
اأو

يف �ضرباتة؟!!

ح بيدها من قلب االأمْل!
ّ
 كائنات تلو

ّ
اأي

 بواد متتّد اأمام اأقدامي املغرو�ضة يف ال�ضّك!
ّ

اأي

 ظلل تعبُث ب�ضكينتي!
ّ

اأي

j h j

ادفعي بحجارتك اإيّل 

يا �ضماء. 

 مبا�رصة، 
ّ
انظري يف عيني

ال ت�ضيحي بوجهك.

مل اأنته منِك بعد!!

j h j

؟!!
ٌ
 متعب

ٌ
 ي�ضرتيح اأم زائر

ٌّ
اأُدب

.
ُ
حم�ص حجارة، ك�رصت �ضيوَفها االأمواج

تنه�ص مثلنا وقت جميء ال�ضم�ص، 

ترتب ثيابها وترمي همومها يف البحر.

بع�ضها يركب دراجات هوائية،

بع�ضها ينّظم حركة ال�ضري املزدحمة، 

بع�ضها يت�ضّكع �ضكران يف االأزّقة وال�ضوارع. 

j h j

يا خليبة القواقع!

لن ترى البحر يف حياتها.

 ال�ضخرَة العاليَة يف املاء 
ُ
قريبًا �ضرتمي الريح

وهي ت�ضحك هههههههههه.

j h j

 البحر، �ضار م�ضتعداً للموت.
ُ
اأبي�ّص ع�ضب

امل�ضافر قبل اأن يرحل ر�ضم نف�ضه على احلجر 

ون�ضَف قطيعه.

امل�ضافر قبل اأن يرحل ترك عينًا على احلجر.

j h j

هذي لي�ضت بقعًا خلفتها قبائل الطحلب الذهبي!

هوؤالء جنوٌد ال ي�ضرتيحون ليًل وال نهاراً 

قلدة  يف  االأفلك  وتعتدل  الُفلك  يعود  حتى 

.
ّ

الرب

!
ُ
لن ينزف جرحك يا حجر

j h j

يف الليل، 
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يف عتمته الكاحلة:

 على قمم االأجراف احلاّدة 
ُ

يقف الل�ضو�ص

يقذفون يف البحر ما يقذفون!! 

ت�ضبقهم الظلُل اإىل املاء. 

 االأغاين قادمة من البيت 
ُ
تلهث وهي ت�ضمع

يف اأعلى الربوة، هناك. 

امات املتعبُة حت�ضنها �ضاعة الغروب.
َ
احلم

ال �ضكوى،ال �ضجيج!

كاأّنها اأخّف من خاطرة! 

 قبالة البحر.
ُ
ال�ضخرُة البي�ضاء

j h j

خيوط  من  ي�ضاء  ما  ياأخذ  اج، 
ّ
الن�ض  

ُ
البحر

ال�ضم�ص 

وما ي�ضاء من خيوط املاء. 

ي�ضنع غللة الروح.

 
ُ
يا بحر

ُخْذ قب�ضًة من اأثر النور�ص.

 على املاء.
َ
بعرْث النار

j h j

جفن املاء العلوي �ضاكن ال حراك.  

جفن املاء ال�ضفلي فرا�ضات، عرائ�ص بحر، 

يك�ضع  وبرٌق   
ٌ
غمام ب�رصا�ضة،  يتقاتلون  جنوٌد 

و........

ذيُل احلمامة يطفو على املاء. 

هي، �ضلطعونات املّد العايل 

وبيت الغراب ال�ضبور.

j h j

مدارج ال�ضاطئ تعلو املاء.

تخبىء يرقات اهلل.  

 خلف التلل.
ُ
 ترقب

ٌ
�ضحب

j h j

بني احلجر واحلجر

 ،
ٌ
�ضمكة، �ضتارة، منحدر

ونافذٌة،

هفوات ال�ضخر تنزل دافئة حنونة.  

ال�ضاعر �ضاحب القرط الذهبي 

 الق�ضائد الرخوة 
ُ ّ
يطري

اأمام اجلال�ضني ال�ضاحكني.

هو، 

 ، خطٌّ

 
ٌ

درب

يقوُد اإىل حلبة الرق�ص.  

لن تتوه!

j h j

ما الذي يرتكه املّد على ال�ضاطئ عند منت�ضف الليل؟

ما ال اأحد راأى وال اأحد �ضمع!! 

هذا املاء وهذه ال�ضلة اأبدية قلقة!

 ج�ضداً خائفًا.
ُ
 ال�ضخر

ُ
يتق�رّص

ج�ضداً قتله املرتزقة امل�ضّلحون.

يف الليل ال�ضاكن

تطوي ال�ضلمل ال�ضدئة درجاتها 

وتدخل املاء.

ما الذي يرتكه املّد على ال�ضاطئ عند منت�ضف 

النهار؟

اأطفاٌل يرتا�ضقون باملاء، 

�ضمواٌت �ضبع، 

واأرا�ضني �ضبع.

j h j
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اآن له اأن ي�ضرتيح.

ي�ضع راأ�ضه على احلجر، 

يتابع ال�ضلطعونات 

يف عبورها االأبدي نحو املاء.

j h j

ه يف املاء. 
ّ
 كفي

ُ
 االأ�ضُد يقّلب

ُ
احلجر

!
ٌ
�ضيٌد �ضحيح

  .
ُ
 اأ�ضابع

ُ
االأمواج

تخربنا عن �رصيرة املاء.

j h j

بلم�ضة اإ�ضبٍع، 

مب�ضحة فرح.

ي�ضنع امل�ضافر الغريب، 

طريقًا يو�ضل اإىل الكائنات.

 .
ُ
»اقرتب يا غريب

  .
ُ
ال تخف يا غريب

اأ�ضع اأمامك عباءتي طريقًا« 

قال احلجر االأمل�ص.

j h j

موجة تتبع موجة 

كما تتبع ال�ضحكة ال�ضحكة.

كما يتبع احلزن احلزن.

j h j

للبحر اأي�ضًا قطعانه من املا�ضية احلجرية.

اأمل تروا رغوة حليبها؟!!

الليُل جرناٌل ي�ضرتيح 

ي�ضتعيد اأغاين االأعرا�ص القدمية.

j h j

 كعكة �ضوكوالتة قرفة.
ُ
النهار

j h j

اإيه، اأيتها القرية البعيدة.

 
ّ
انك تل�ضع عيني

ّ
حمرة رم

ورائحة نعناعك 

اأفقدتني الطريق اإىل قلبي!

j h j

 يفور 
ٌ
لي�ص ماء

ما ترون حول ال�ضخرة يف البحر! 

  .
ٌ

 ورق�ص
ٌ

بل عر�ص

اأكّل هذا ال�ضباح يل؟! 

كنُت بائع ف�ضتق يف القرى البعيدة،.

كنُت عازف ناي بارع. 

يف اآخر الليل ال اأعزف اإال نهاوند.

خيباتي حني تفي�ص 

ها يف حوي�ضلت بحجم عقلة االإ�ضبع، 
ّ
اأد�ض

ت�ضمونها اأنتم حماراً واأ�ضدافًا، تّتخذون منها 

احللي. 

ما كنتم تفعلون لوال خيباتي؟!

j h j

من �ضّق يف الرمل املبلول 

كراحة الويّل. 
ٌ
 اأخ�رص 

ٌ
 ع�ضب

ُ
يخرج

راأيته مي�ضك بقرون ال�ضلطعونات 

اً خفيفًا.
ّ
ه اإىل املاء جر

ّ
جتر

j h j

اأ�ضاعٌد اأنت اأم ت�ضقُط على مهل يا رجُل.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

j من نص طويل بعنوان »سحابة تسبُح في البحر، سمكة 
تحلُق في السماء«.  
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l العودة واقفًا

 هذا االإ�ضفلت ال�ضيق بالكاد يو�ضل حلزنك

ثم..

دعيني اأداعب طفولتك االآن:

بني  قطيع االأغنام التي تغني بدال عنك ،خللل 

يف ال�ضوت

اأ�ضفل  بع�ضهما  يغ�ضلن  عجوزين  وزوج��ني 

النبع ويرددون احلكايات نف�ضها عن تل�ضي 

االأ�ضياء

-�ضتكربين الحقًا

ويح�ضونها  القدمية  ف�ضاتينك  �رصاح  لتطلقني 

بالو�ضائد ثم توزع على الفقراء على اأ�رصتهم 

احلجرية

وي�ضل  االإ�ضفلت لردهة قلبك متامًا

-�ضتكرب �ضحكتك

 وتق�ضمينها بالت�ضاوي على االأ�ضطح  والنوافذ 

املواربة لل�ضجر واحلاجة  التي تاأكل نف�ضها

�ضتدربينها على امل�ضي  مثًل

دماء  من  اجلائعة  للنظرات  االأنيق  الركل  ثم 

�ضوداء ، ت�ضيء اأبدية احلي للموت

-�ضتكربين 

الأن ثمة اأ�ضابع تطارد نعومتك على الطرقات

يف  اخلائفة  اأناملك  احتفاالت  ت�ضاركينها   

اأم�ضيات ال�ضيف 

وتعلمينها وقع القطرات الثقيلة على ه�ضا�ضة 

الغ�ضون 

�ضت�ضنعني طقو�ضك للنزواء الكثري

ومدنك املجففة على االأكمة

تدارين ب�رص ي�ضنون �ضكاكينهم 

وت�ضحكني   : توقيع  دون  ذلك  قال  الرب  الأن 

لهذا

�رصطانهم للبقاء �ضار غري حميد لهذا يخجل 

فيتقافزون

الأن الكثريين �ضيمرون رغم ذلك 

اأ�ضبال القرية �ضريتبون ن�ضوة تخ�ضهم 

يتعاطون اجلن�ص املثلي  : ويبكون  بعد كل ن�ضوة

من افرتا�ص العواطف وت�ضنيف االأخطاء 

نحن  كاأننا  اأ���ض��ط��وري   ب�ضجن  يغنون  ث��م   

حناجرهم املتاآكلة 

للمطرب الو�ضيم ابن قريتك 

»م�ضكني قتيل الهواء اهلل يرحمه ، من مات يف 

الع�ضق يا نعم القتيل«

لقد كرب هو االآخر 

زوج��ات  وث��لث  املعجبني  اآالف  ل��ه  �ضار 
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قا�رصات

وبع�ص اخلبثاء الذي يطاردون �ضالة اإناثهم 

بداخله ويذوبون  

الفنادق  لردهات  :يطاردونه  حفلة  كل  بعد 

ويتو�ضلون الدفء 

مبليني  االآن  احت�ضنك  ان  حد  -�ضتكربين 

القبلت 

فكرة  عن  تخلوا  املوتى  الأن  خفيفة  فاأنِت 

زيارتك كل يوم،

 ي�ضاركونك وجباتك وفرو�ضك املدر�ضية

 ويتلذذون طقو�ص �ضنيعة على �ضجن االأخوات

-�ضتكربين

الأن االإ�ضفلت اأو�ضلني جل�ضدك كامًل

ون�ضي 

كل اأ�ضيائك الأجلي ..

l و�سم بظاهر العني

هكذا 

الأبقى على عظامي كما حتب عظامي 

ال �ضيء

 مزيد من املغامرات والنحول والتجريد

ورائحة   بالكاكو  مغم�ص  ال�ضوق  يلزمني 

االأنثى خلف اخليام 

من  القبلة  الأن   ، توؤمل  متنا�ضخ   ج�ضد  ذكرى 

الداخل

غادرت هي 

وبقيت هكذا

بوقاحتي كفكرة مقبولة للحب 

وال ميكنها الغرية مثلي

  لت�رصيح الوجد ،  وو�ضع الكب�ضوالت املهدئة 

بع�ضك الرطب

حتى يت�ضنى يل ابتلع احلنني كامل

بدال من ا�ضطحاب البحر لهجرة غري �رصعية

فكلنا ير�ضى بالبدائل تقريبًا:

مثل  هي لن�ضياين اأجنبت الكثري من االأبناء ، 

ومنحتهم ا�ضمي جميعهم

وراقبت ما بي من طفولة ، من فقد ، من اأطوار 

وجنون ، وما بي من موت وهدنات عرجاء

امل�ضحك،   : اأطفالها  امل�ضاغبة  تفا�ضيلهم  بكل 

االأخرق، الغريب، الفاح�ص،والكامن بني ال�رصخات 

اأنا لن�ضيانها 

ارتكبت الكثري من الهفوات 

لل�ضوارع  حنقي  اطلقت    ، الرديئة  وال�رصور 

كلب �ضالة وم�ضعورة

حتر�ضُت القا�رصات بعد اأبواب املدار�ص

االأت��وب��ي�����ص،  ن�ضاء  على  �ضحكتي  وزع���ت 

وموؤخراتهن النع�ضانة بطفولة غادرة

تعريُت امام املارة وبكيت 

احببت ان اكوين »مثلي« وف�ضلت 

يا لطيف

غريبة كانت

ككل االأ�ضياء ال�ضعيدة بداخلي

اأبدلتها بزوجة مطيعة ، تتقن ملعبة �رصوري 

هذه بخبث كائنات ف�ضائية

ثيابي  برائحة  احتفظ  مازلت  للآن  اأين  غري 

الداخلية بعفونتها،

رائحة  جتاه  امل�ضتمر  للهاثي  اأخرية  كذكرى 

اأمومتها املف�ضلة لدي

و االآن :

اعني

يف كل يوم ا�ضحو باكرا ، الأتقبل حادثة فراقنا 

احلرب  يراقب   ، ووحيد  ت�ضعيني  رجل  بربود 

من �رصفة بيته 

وينام.. 
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 1 - يهرعون

اإىل �ضحراء غام�ضة

ترتعد

من �ضدة املجهول

2 - طرقوا 
كثريا من احللم

و مل

مينحهم اهلل �ضيئا

عدا نواح االأبدية

مل مينحهم

�ضوى بريق التهجد

كلما تخَطفهم الطري

اإىل اأوهامهم

اأو هوت

بهم الريح

يف مكان �ضحيق.

3 - كي ال يجرحهم العامل 
و يحرقهم ال�ضدمي 

ظلت ال�ضم�ص

تزاور 

عن اأحلمهم

4 - الذكريات احلارقة 
تتكاثر

يف ق�ضائدهم

مثل ال�ضلالت

على رماد الذاكرة

5 - �رصدتهم 
  االأرواح الذابلة 

يف حمرة املغيب

�رصدتهم الظلمة اجلارفة 

حول منازلهم 

�رصدهم 

الندم و الغياب

6 - كاأنهم يغربون
يف عني حمئة

و الكلب ال�ضارية 

تتجمع 

خلف رواحلهم 

كاأنهم ال يتجهون 

اإىل املاء

يتجهون اإىل ال�رصاب
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اأجملهم 7 - ما 
حني ال يخبئون

املوت و اخلرائب 

يف حجرات قلوبهم

حني ال يعرفون

عن الع�ضاق  

غري اأغ�ضانهم الطرية

و ملحمهم العذراء 

حني يرتكون

البحر رهوا

وال يفتحون طيوفهم

8 - بعيدا
حيث

يحملهم النبيذ االأحمر

اإىل اأعماقهم الق�ضية

و جمرة الغائب

ياأخذهم 

اإىل حرقتهم

كي يت�ضاموا مع اأ�رصارهم

9 - ال الرعود
ت�ضهق

فوق اجلبال

وال هم ي�ضهقون

خوفا من اأ�ضباحهم

يتدفقون

كما تتدفق الكواكب 

يف قلوب العذارى

كما تتهاوى مراياهم 

على حماجر االأيام 

10 - يف كل مرة
ينادون فيها ربهم

ال ي�ضتمرون

ت�ضقط عليهم

بارقة اللذة

وغربةاحلنني 

معذبون

منذ ال�رصود االأول

نحو خطاياهم 

منذ الكائنات الهائمة 

املحت�ضدة فوق روؤو�ضهم

11 - يذرفون الفراغات
ليلة تلو ليلة

لي�ص الأنهم اأقل

من جنوم ال�ضماء

لي�ص الأنهم اأكرث

من انفجار اليتامى

اإنها الذكرى

املا�ضي

املرتب�ص لهم كال�ضهم

خلف الطرائد

بل جهة 

كانوا يجتاحون امل�ضافات

بل اأمل

كانوا يحركون الليل

و يذرعون اجلبال
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ما�ضيهم

ما�ضي اللحظات احلاملة

املا�ضي املت�رصب

اإىل اأح�ضائهم

12 - من الوهاد ال�ضغرية
خلف النهر

اأدركوا

ما تبقى لهم :

من هداأة االأ�ضياء

و ذاكرة الطيور 

من ال�ضفر االأخري

اإىل طفولتهم

من االأوراق املتناثرة

بعد اكتمال ال�ضفق

من االأرواح 

التي حلقت كثريا

نحو الغيب

و مل تنتبه

من االأيدي املت�ضابكة

حلظة انطلق الربق

من ال�ضهوب احلارقة

من ال�ضياع و الغرق 

لقد اأدركوا ذلك

اأدركوا

لكنهم

ظلوا على ت�رصدهم
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من اأعمال الفنان اأحمد ال�ضبيبي - ُعمان   



 حني اأ�رصعُت نافذَة قلبي 

كانت تلل اأمواج تلحقني 

راياُتها تزنر فوق قلبي 

كاأنها بيارق اأمل يف الروح .

جئت متدثراً بدفق 

من اأمل احلب 

كعا�ضٍق يتجه نحو حتفه .

لكن غيوم ال�ضمت 

متنحني مو�ضيقى الده�ضة 

ال�ضاكنة يف قلبي 

ك�ضكون جبل اأ�ضهب عند الفجر .

مل اأكن �ضوى لغة 

بني حالة احلب واأمل الغياب . 

جئت مغت�ضًل مبياه االأمل 

حامًل رغيف اأمي 

ويا�ضمني ع�ضق طفولتي 

وحكايات االأجداد .

مل يكن اأملي 

�ضوى نافذة ع�ضق

 من ذرى الروح .

كانت الريح تعرب بي

 دروب اليتم واالأمل

كانت ال�ضم�ص ت�رصق 

يف قلبي 

كما يف قلوب العا�ضقني . 

يا اأملًا  يربق من العدم 

من قلب راجف كطري ذبيح  

من عباب االأفكار الهائمة 

من اأمل الروح واجلذر البعيد

من حقب التيه البعيدة 

من اأمل الزنازن ودموع الثكاىل 

من اأمل الفقد وعذابات احلب .

اأيها الناي النائح يف قلبي 

كنواح روح ملك عابر 

كان قلبي وتر ن�ضيج 

كعا�ضق ملفع ب�ضخرة ال�ضدع 

اأو ك�رصيد راجف يف وح�ضة الليل 

حملته الطيور 

فوق ذرى اجلبال العالية .

وحيداً اأجل�ص على تلل ال�ضمت

مل يبق يل غري هم�ص الرياح 

واالأرواح الراحلة نحو املجهول 

واأ�ضوات الطيور البعيدة 
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يف الف�ضاء .

ال�ضيء غري بقايا عظام 

تركتها الذئاب

واأغ�ضان عارية جافة 

ال�ضيء غري نحيب الدروب 

املغطاة بالرمال الراحلة 

واأرواح املحبني

 الهائمة على وجه الرمال 

و�ضوت نداء احلنني القادم 

من اأطراف االأودية اجلافة .

اأيها الن�رص املحلق 

يف ف�ضاءات الرتحال واالأمل 

يف �ضحبة املطلق

 و�ضماوات االأحلم  

ابة للمجد  بالروح الوثَّ

بخيال العزلة والتاأمل .

كنت اأقتفي ن�ضيج الليل

رمبا كان ن�ضيج راحلني قبلي 

اأو ن�ضيج غيوم تعرب يف قلبي 

كانت غيوم قلبي جتر ماتبقى 

من اأطراف الكلم  .

 اأن اأم�ضي 
َّ
كان علي

�ضامتًا خلفها 

لعلها ت�ضل بي اإىل 

نبع ال�ضوء

لعلها متنحني  

جرار نبيذها الوردي 

وتغت�ضل روحي بكاأ�ضها معتقًا 

من مياه االأمل . 
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َك َقْد َخَلْعَت الليل نَّ
 �ُضْكَرا الأَ

َ

اُه عْنَوًة / اأَْلَب�ْضَتِني اإيَّ

ُهوِل فا�ْضَتَفقُت ِمَن الذُّ

ىَل َمتاَهاِت ِمْن  ريَق اإَ ْيُت اأْلَتِم�ُص الطَّ وَم�ضَ

امَلْجهوْل

متاَهاٌت من احَلَيوات

بُكِني
ْ
زُن ُير َحْيُث احْلُ

ْمُت ُيْخجُلِني َوَحْيُث ال�ضَّ

اِت ِمن َعَتٍب َق�ضَ
َّ
َوَحْيُث اأَُماِر�ُص الر

اْت َوِمْن َقْهٍر جتّذُر يف ربوِع الذَّ

واأنْت

يا َمْن اأنْت...مْل تْخلْغ �ضَوى َلْيُلْك

لُتْلِب�َضِني خطيئة ليلٍة ظلماء

َك َقْد َخَلْعَت الليَل نَّ
� �ُضْكَراً الأَ

َ
ف�

َوَخَلقَت ِمني اأَلف َعاهرٍة/

واآالُف من الزّماِر

ي�ُص الدَّمَع يف اأحداقِهم َدْهَراً.. مَيِ

َواأَنْت

َيا َمْن اأنت مْل تْخلْع �ُضَوى َلْيُلْك

لُتلِب�َضِني خطيئُة ليلٍة ظلماء

َمَتْت ُلَبني على ُعرِي احلكاياِت التي �ضَ وت�ضْ

وُتْنِذَرين لريِح الَقْحِط

اً َّ
فَيْنَداُح َدِمي ُمر

واأَْنفا�ِضي َحَراِئُقها كوجِه الَغيِم

بي�ضاٌء َحَراِئُقها

اَر تْعِني يِل ِبيا�ص  نَّ النَّ
َفَهْل َتْدُروَن اأَ

الغيِّْم؟؟!!

َهْل َتْدُروْن؟؟

......

..................

؟؟!!
ْ
ار » النَّ

 ؟؟!!
ْ
.............اْل نَّ ا ر

َهذا ُهَو اال�ضُم الَقدمُي 

ٌم ُيَراِوُد َغْفَلِتي ا�ضَّ

َيْغَتاُبِني..َواأََنا الِتي َما ُكْنُت اأَْعَلُم باْغِتياِب 

اُر يل النَّ

َيْقَتاُدين

ِيْقَتاُديِن َحْيث الّطُفوَلِة

َقاَوِة  َحْيثُّ قاُلوا اإِنِني ِملآى باألواِن ال�ضَّ

وال�رَصاْخ

َخاِن ٌب ِمْن الدُّ نَّ �َضَقاَوِتي �رِصْ
َقاُلوا ِباأَ

ُق االأُُفق َيْخرَتِ

َفُيَلِوُث الَغيَماِت

َيْجَتُث االأُُلق.......«
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اأووووووْه...ُعْذَراً الأَينِّ َقْد �رَصَْحت

اِر ُكْنُت اأَ�ْضرَتْجُع َحِدْيث النَّ

ْلِب امُلبَجِل.. َظِة ال�ضُّ يِفْ حَلْ

)ِحنْيَ َقْد �ُضبّهت َلْك..( 

ِلَبْت َعَلى  َومَلْ اأَُكْن ِهي َذاُتها االأُْنثى الَِّتي �ضُ

َكايا ُعِرِي احْلَ

َفاأََنا ُهَناْك..

َحْيثُّ َكاَن اْلَغيِم َيْغ�ضُلِني /ُيَطهُريِن..

ْحُروْق ُيَلْملُم َوْجِهي امْلَ

َواأَْنْت.. َيا َمْن اأَْنْت 

ال َتْنُظر اإِىَل َوْجِهي

وَت اْليوَم ِمْن ُحْزٍن َفاأَْخ�ضى اأَْن مَتُ

َوِمْن َكَمٍد

الأَينِّ َقْد َغ�َضْلُت اْلعاَر

َوَوْجِهي َعاَد َيْلَتِحُف الَبيَّا�ْص

اُر...ياااال النار َو النَّ

ِرْق �ُضَوى َوْجهْك مَل حُتْ

َفَعاَد اليوَم ُم�ضَوداً

نَّ اْلَليَل يْلَب�ُضُه/
َكاأَ

َوَيْخَلُعِني..!!
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مهما  اأبلغها  اأْن   
ُ
ب

ّ
يتوج  / ال�ضا  اىل   

ّ
�ضاأحج  

على  يحط  الثلج  من   / االأه���واِل  من  القيُت 

القلِب / من االأمطاِر تبلُل اح�ضائي / من برٍد 

يتهّدُل فوق االأكتاِف طويًل /

�ضربي  ممتطيًا   / ال�ضا  اىل   
ّ
احل��ج من  بّد  ال 

رّدده  وم��ا  بالكلماِت  ملتفعًا  واحل��ك��م��ة/ 

عن  ْنَتَزحًا 
ُ
م  / �ضاأرحُل  نَي 

ّ
كالتبتي ب��وذا/ 

الغي�ضِة   
َ

حبي�ص  / الرب�ِص  يف  ومكوثي  ظلي 

 اىل ال�ضا / منتهبًا 
ّ
واالأفياء الك�ضلى/ �ضاأحج

ترتكه  وم��ا   
َ
االأن����وار وملتهمًا  ال��ط��رق��اِت/ 

يل/  م��اأك��والٍت  م��ن  ال��رتب��ِة  على  النجماُت 

 باأجباٍل 
ّ
 اإذاً / خمت�رصاً غ�ضبي، �ضاأمر

ّ
�ضاأحج

مرتفقًا   / وجن��وٍد  ببلدات   
ّ
�ضاأمر  / و���رصوٍد 

وم�ضطحبًا  املجهوِل  يف  الراب�َص  املعنى 

نَي 
ّ
كالتبتي  / الروؤيا  عن   

َ
املحجوب جوعي 

�ضاأبدو/ منت�ضبًا يف ال�ضيل املاثِل للأقدار / 

الوجه �ضبيه باالأحجاِر ومّت�ضٌخ بال�ضوِء/ يف 

من  ملحفة  �ضدري  وعلى   
ٌّ
خ�ضبي خفٌّ  كفي 

 بها االأر�َص / اأحّز �ضخوراً فيها 
ّ
جلٍد / �ضاأحت

َل 
ْ
ِهم  / امل�ضعى  اىل  يفَّ   

َ
النائم  

َ
العدم واأح��ّث 

 / ال اأرفو �ضيئًا حني الريح متّزُق 
ُ
املبذِل اأتقدم

 / غري 
ً

 غري روؤى
َ

اأقتاُت مب�رصاي اقم�ضتي، ال 

جني 
ّ
الطرخون طعامًا / ظلُل االإ�ضفنداِن تتو

ويف   
َ
وع�ضاليج اأوراٍق  من  ن 

ّ
يتكو هلواًل 

ُ
ب  /

ِن 
ْ

 ..... غب�ضًا اأتقّدم يف الدُّج
ُ
 يب�رص

ٌ
َدقي / ثمر

َ
ح

 
ُ
�ضت�ضيء �ٍص 

ْ
نع ابنة   / حتر�ضني   

ُ
اخلنَّ�ص  /

ُل 
ّ
اأقب  / �ضاأكوُن  اأن��ا  نَي 

ّ
كالتبتي م�ضريي/ 

اأ�ضادفه   حني 
ً
 ماء

ُ
 واألثم

ُ
اأهيم �ضخراً / حني 

 / الِبَدُع �ضاأهملها: اخلمرَة اأهجرها/ 
ِّ
يف احلج

فوق  اأحمُل   / النورية  املاأثرة  يغرتُف  ِرْفدي 

 / ادة حقًل 
ّ
ال��زو اأحمل يف  اجلدوَل،  االأكتاف 

 
ُ
النهر  / الكّتانيِة   

َ
ِتي

ّ
�رص يف  احمُل  غاباٍت 

كالفانيل/  األب�ضه  الب�ضتاُن  واأم�ضي/  اطويِه 

اجلبُل ي�ضاعدين/ كي اأ�ضعَده/ ميدُّ املرتقيات 

 ب�رصيط 
ْ
ايّل �ضلمَل /مينحني الذروَة/ قد لّفت

ام�ضي  ول�ضوف   / ح��ل��وى  كقالب  ال�ضفِق 

لتي 
ّ
خمي ت�ضوق   

ُ
اجلوزاء  / نوايل  نحو  افًا 

ّ
زح

اأمتايُل  اأ�ضعَث   / جتوايل  تتاأبُط  عرى  وال�ضِّ  /

االآفاِق  يف  �ضوقي  /رثًا  �ضوتي  يتقدَّمني   /

 / معتنقًا �َضَغفًا لي�ص له حدٌّ لبلوغ هواه 
ُ
م

ّ
دو

ُ
ي

من  للمنتهلنَي  وملٌذ   
ً

وهوى  
ٌ
ع

َ
مرَتب /وال�ضا 

امل�ضعى /

لمي 
ٌ
ح �ضتغطي  ٌق 

َ
ِخ���ر وم��ع��ي  اإذاً   

ّ
�ضاحج

قزحيًا  خبزاً  يل  ُئ 
ّ
�ضيهي  / غ�ضٌق   

ُ
والطاعم

امِلعدة  لكن   /  
ٌّ
قطبي  

ٌ
جن��م ه 

ُ
ل�ض

ْ
�ض

ُ
ي  

ً
وح�ضاء

 
ِّ
احلج �ضاأرى يف   / ِة 

ّ
اجلواني بالهينمِة  �ضبعى 
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اأ�ضواتًا   / تتلهُث  اأق��دام��ًا   /  
ُ
ح

ّ
تتجر روؤى 

 غرثى / يرفدها ملكوٌت اأزرُق 
َ
 وملمح

ُ
تعرج

مرتقٍب   
ً

هدى وراء  واالأوزاَع   
َ
ع

َّ
ب التُّ واأرى   /

يجرون  االأو���ض��اَق/  ون 
ّ
يجر الرتحال  يف   /

العربات اجلوزية / فاالأيدي �رصبتها النعمى 

يتاأتى  ب�ضوع/  التاريُخ   ه 
ّ

يرمم واملاأموُل   /

من ماء مغمو�ٍص بروائح �ضتى / مي�ضوَن بل 

هو  والليُل  الهادي/  هو   
ُ
فالتعزمي  / بو�ضلٍة 

لهم خيٌل  لي�ص  تتوام�ُص/  امُلهدي عرب رموٍز 

يحمل   /
ٌّ
غجري فاٌن 

َ
كر لهم  لي�ص  و�ضهيٌل، 

واأغ��اٍن  وكماناٍت  نايات  من  مو�ضيقاهم/ 

/  
َ
 يف االأ�ضفار الريح

ُ
تتعّقب

 العط�ضى لل�ضري / لهم هذي الكّف 
ُ
لهم هذي القدم

املب�رصة الطرقاِت / لهم جبهاٌت جرحى من 

�ضدة تقبيل االأحجاِر وتقبيل العا�ضفة الرملية 

والقاء  ال�ضوِك  على  البوح  القاء  �ضدة  من   /

الكامن  وامليتافيزيق  الروؤيا  على  االأ�ضئلة 

نوم  �ضّدة  ومن   /  
ِّ
الربي َف�ص 

َ
والع الغيمة  يف 

القاء  �ضّدة  الغيهِب / من  اجلبهِة فوق ح�ضى 

 
َ
ْدَغ على االأ�ضلك ال�ضائكِة/ القاء احلاجب

ُّ
ال�ض

 / 
ُ
ار

ّ
التي االإع�ضاِر /  ليجرَفه  واالأهداب على 

 و�ضار التيُه 
ّ
همو يغتبطوَن اإذا تاهوا يف احلج

ٍج  تكمن يف 
ُ ُ
لهم اأردية / هم يبتدروَن اىل �رص

ٍل �ضقطت من قمٍر 
َ
 / يختلفون اىل �ُضع

ْ
داخلهم

. / 
ْ
مو�ضوٍع قرب حواجبهم

ثلٍج  اأحذية من   اىل ال�ضا / يف قدمي 
ّ
�ضاأحج

 
ُ
 الكرة االأر�ضيَة / اأ�ضهر

َ
/ اأح�ضُن يف مم�ضاي

 /  
َ
برباقع ت�ضملني  ُدج��ّن��اٌت   / الظلماِت  يف 

ق 
ّ
املتحر ول�ضاين  �ضمتي  من  ج��زءاً  فتغطي 

 / اجليولوجيا  ت��راب  فوق  اأتهادى   / للنوِر 

اأحمل جلداً �ضينيًا وفوؤاداً اأ�ضتخدمه باالإيجار 

يف   
َ
يتحطم ال  لكي  اأرع���اه   / نَي 

ّ
التبتي من 

الوردِة /   بعمق 
ِّ
اليومي االأقدارِ ويف ترحايل 

ال�ضغرى  ال��ذرات  يف  املتوا�ضل  م�رصاي  يف 

 
ُ
ْخم

ّ
فالر  / ري�ضاٍت  باأنوثة  منخطفًا  اأ�رصي   /

و�ضط  املنخف�ِص  ط��رياين  يف  اأني�ضي  يكون 

 ، ا�ضتمتع بحكايا �ضقٍر للأرياِح  اجلغرافيا / 

 
ُ

اأاأن�ص القمِح/  وق�ضور  تنب  من  النملة  باأثقال 
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حه 
ّ
تلو  /  

ِّ
بال�ضب  

ُ
��ب

ِّ
اأرح  / اجُلعلِنِ  مل��رور 

كعرو�ٍص/  قدامي  ن 
ّ
تتلو وباحلداأة   

ُ
ال�ضم�ص

تلعق  لنجوم   / جنبي  �ضحاباٍت  لعبور  افرح 

 
ُ
فروة راأ�ضي / ل�َضموٍل ت�رصبني / للن�صِء يذيب

 / باالأخ�رص  يلطخني  للب�ضتاِن   / الذكرى 

 ملراآى الق�ضعنِي 
ُ
 ظلي / ان�رصح

ُ
للفيِء يرّطب

ب�ضمرة   
ِّ
املرفو  / باآ�ص   املرتوِق  ثوبي  يراوُد 

 
ْ
ُدبَغت �ضامواٍة  بقطعة  امل�ضموِل   / اٍم 

ّ
���ض��و

يلطُف  وِن 
ّ
للطي ان�رصح   / التبِت  ب�ضمو�ِص 

 ج�ضمي باأ�ضابع حقل 
ُ
ذاكرتي / للبقلة تطبع

لع�ضب  انده�ُص   / تتاأملني  ل�ضلٍل   /  
ٍّ
من�ضي

ب�رصائط   
ُ
ُت�ضّلم ال�ضماِق  ل�ضجريات   / ي�ضحُك 

من زَهٍر / للمحراث يغني االأغنية االأبدية عن 

خبز القروينَي وعن م�ضتقبله الذائِب يف ج�ضد 

خلنف�ضٍة   /  
ّ
حب

ُ
ي للظبِي  انده�ُص   / الب�رصيِة 

اىل  وحتّن  اأقماراً/  ت�ضجع  للربيِة   /  
ُ
تكره ال 

ماٍن ماأهوٍل بالن�ضماِت 
ُ
منى / ل�ض

َّ
االأظلِل  ال�ض

/ اأنده�ص ملراآى الرعد يبّدد ثروته يف االآفاِق 

 غري االأ�ضجاِر / الده�ضة 
ُ
/ ل�ضاعقة ال تتزوج

اجًا 
ّ
 باأر�ص ال تعرفني / در

ّ
تتملكني حني اأهج

 /  
َ

روؤي��اي يف   
ُ
يتحكم  

ٌّ
بوذي كتاب   /  

ُّ
�ضاأحج

 / ينق�ضني  االأكمُل  حيث   / االأبعُد  فيطربني 

 
ُ
االإبحار ينق�ضني   / تنق�ضني  ال�ضيهِم  معرفة 

اىل اجلهة الثانيِة من الذاِت ومن بحر ير�ضُف 

 
ُ
نَي �ضاأدرج

ّ
اجنَي التبتي

ّ
يف نف�ضي / ولذا كالدر

جت��اراً  �ضاأ�ضادُف   / ال�ضا  يف  امل��درِج  نحو 

ويواقيَت   
ٍّ

هندي بحريٍر  اجت��روا   / نَي 
ّ
نيبالي

بعقيق  �ضتكون  مثقلة  اللحيانة  ال��ث��رياُن   /

الزّهاُد   /  
َ
ك�ضمري من  اأقطان  اأو   ، وجم�ضٍت 

 وجلديٍد يف همليا / �رصبوا 
ٍّ
ا�ضتجروا مع قر

نقلتهم  حتى   / خ�ضٍب  من  ب��اأك��واٍز  االأه���واَل 

االأخرى  نحو  هاويٍة  من  املربومة   
ُ

االأمرا�ص

الربُد يحّط على  االأ�ضتاِء /  / و�ضط تراجيديا 

م��وؤت��زروَن  وهمو   / اأبي�َص  كطرٍي  االك��ت��اِف 

َد 
ْ
والبي  

َ
احِلنِد�ص منتعلون   / جارحٍة  باأنواٍء 

ومعتمرون الزوبعة الثلجية /

 / اأرى 
َ
 ا�ضمطة �ضوداء

ُ
حني يحّط الليل وين�رص

 
ٌ
 وقفاطنُي من اجلوِخ / دعاء

ٌ
اَد عليهم اأُزر

ّ
العب

النع�ضى  االأج�ضاد   
َ
لي�ضيء نار  ينبثُق كجدول 

/ يف كاتدرائياِت رماٍل / يف اأيقونات غباٍر 

هو   
َ
لي�ضري ُف 

ّ
يتكه فيهم  الواحَد  ولكاأّن   /

 
َ
 لي�ضري

ُ
ب املثوى / لكاأّن الواحَد فيهم يته�ضَّ

مثل  االأوج��ه  ت�ضري  الليِل  يف   / االأعلى  هو 

 االأكحُل يلتّف على 
ُ
اأجا�ص ازرَق / حيث الثلج

 /  
ْ
اعظمهم تطرق  املاوية  /الهباُت  الق�ضماِت 

 / نامت حتى 
ْ
هم

ُ
االأحجار �رصائر نامت فوق 

يطوُل  �ضوف  فامل�ضعى   /  
ْ
بداخلهم اخللجاُت 

اىل ال�ضا .. 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

240



�ضيلفيو  ال�����ض��ه��ري  ال��ك��وب��ي  امل��غ��ن��ي  ي��ق��ول 

التي  اأغنياته  اأ�ضهر  اإح��دى  يف  رودريغيث 

ال�ضلفادوري  ال�ضاعر  �ضديقه  اإىل  اأه��داه��ا 

كان  الذي  دالتون  الرومان�ضي روكي  الثوري 

قد تعرف عليه وعاي�ضه يف هافانا اأيام كان 

دالتون منفيا هناك:

ل�ضت اأدري هل اأوجعته الطلقة

التي اأردته قتيل،

لكني اأعرف اأن قاتله

كان ميوت وهو يقتله.

ل�ضت اأدري اأين جعلوا

الكره ينام،

اليوم يجب علي اأن اأنظر اإىل ال�ضماء

لو رغبت يف اأن اأمنحه زهرة.

عايدا، خوانخو وخورخي

من اخلم�ضة بقي ثلثة،

اأين روكي وروكيطو؟

ومتى �ضيتم البدء بعدئذ؟

روكي دالتون كان �ضديقي،

كان اأكرب مني قليل،

واالآن يبدو يل مثل ابن

يف حاجة ما�ضة اإىل احلب.

الكوبي  املغني  خلد  الرقيقة  الكلمات  بهذه 

دالتون  روك��ي  ولد  االأول.  ال�ضلفادور  �ضاعر 

تعليمه  وتابع   ،1935 �ضنة  �ضلفادور  ب�ضان 

االبتدائي والثانوي مب�ضقط راأ�ضه، قبل اأن ي�ضد 

�ضنة  �ضيلتحق  حيث  �ضانتياغو  اإىل  الرحال 

واإن  ال�ضيلي،  بجامعة  احلقوق  بكلية   1953
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ر�كي د�لتون �شاعر �ل�شلفاد�ر �لأ�ل

�إقامة ق�شرية.. ح�شور يف �لوجد�ن

ترجمة: خالد الري�سوين

شاعر ومترجم من المغرب 



�ضلفادور  �ضان  اإىل  بعد  فيما  �ضيغادرها  كان 

الإمتام درا�ضاته اجلامعية، فقد تلقى درا�ضاته 

واملك�ضيك.  وال�ضلفادور  ال�ضيلي  يف  اجلامعية 

ويف �ضنة 1957 زار �ضحبة طلبة اآخرين من 

يف  للم�ضاركة  ال�ضوفياتي  االحتاد  ال�ضلفادور 

والطلبة  لل�ضباب  ال�ضاد�ص  العاملي  املهرجان 

املثقفني  من  العديد  على  هناك  تعرف  حيث 

كبري  �ضاأن  لهم  �ضيكون  الذين  وال�ضيا�ضيني 

مثل  العامليني،  واالأدب  ال�ضيا�ضة  جمال  يف 

النيكاراغوي  ال�ضيا�ضي  فون�ضيكا  كارلو�ص 

للتحرير  ال�ضاندينية  اجلبهة  موؤ�ض�ص  ال�ضهري، 

اأنخيل  ميغيل  الغواتيمايل  والكاتب  الوطني، 

للآداب  نوبل  جائزة  على  احلائز  اأ�ضتوريا�ص 

خوان  االأرجنتيني  وال�ضاعر   ،1967 �ضنة 

حكمت،  ن��اظ��م  ال��رتك��ي  وال�ضاعر  خيلمان 

وكان اآنذاك يعترب من اأهم االأ�ضوات ال�ضعرية 

�ضاعر  رفقة  بادر  قد  كان  اإذ  ال�ضلفادور،  يف 

تاأ�ضي�ص  اإىل  بال�ضلفادور  منفي  غواتيمايل 

اأ�ضا�ضيني  �ضعراء  �ضت�ضم  اأدبية جامعية  حلقة 

مانليو  مثل  ال�ضلفادوري  ال�ضعري  امل�ضهد  يف 

وروبريطو  ثيا  روب��ريط��و  وخو�ضيه  اأرغيتا 

اأرميخو وتري�ضو كانالي�ص واآخرين الذين اأطلق 

على جيلهم اجليل ال�ضعري امللتزم.

تعر�ص روكي دالتون للعتقال والنفي، فعا�ص 

اإقامات مطولة يف املنفى بكل من غواتيماال 

بعد  واملك�ضيك.  وت�ضيكو�ضلوفاكيا  وكوبا 

�ضنوات املنفى عاد ال�ضاعر اإىل وطنه والتحق 

الع�ضكري  اجلناح  لل�ضعب،  الثوري  باجلي�ص 

حل��رك��ة ال��ث��وار ال�����ض��ل��ف��ادوري��ني ال���ذي كان 

الديكتاتورية  �ضد  ع�ضابات  حرب  يخو�ص 

وبدون  اإعدامه  �ضيتم  وهناك  ال�ضلفادور،  يف 

حماكمة من طرف رفاقه �ضنة 1975 عن عمر 

يناهز 39 �ضنة، بتهمة كونه عن�رصا مد�ضو�ضا 

االأمريكية  املركزية  املخابرات  مع  متعاونا 

بناء على �ضكوك ثبت باأنها خاطئة، و�ضيتم رد 

اأهم االأدباء الثوار يف بلده  االعتبار له كاأحد 

ال�ضلفادور ويف دول اأمريكا اللتينية قاطبة، 

واالأك��رث  االأول  ال�ضلفادور  �ضاعر  اأ�ضبح  اإذ  

يدر�ص  �ضعره  غ��دا  كما  النا�ص،  بني  �ضعبية 

به  ويتغنى  الدرا�ضية  املقررات  يف  للأطفال 

الب�ضطاء من اأبناء �ضعبه يف كل حني. 

اللغات  م��ن  العديد  اإىل  ق�ضائده  ترجمت 

واأجنزت حوله العديد من الدرا�ضات، وكان من 

قبل قد نال جائزة كا�ضا دي ال�ص اأمرييكا�ص 

�ضنة 1969، من اأهم اأعماله ال�ضعرية:

� النافذة يف الوجه 1962.

 امُلَهان 1962.
ُ
ر

ْ
� دو

� البحر، تنويعات 1962.

� ال�ضهادات 1964.

� خمارة واأماكن اأخرى 1969.

� ق�ضائد �رصية 1980.

 مقيٌت قليل 1988.
ٌ

� كتاب

 الأجل لينني 1986.
ُ
 اأحمر

ٌ
� كتاب

� ق�ضائد اأخرية 2005. 

  لقد كان عبور هذا ال�ضاعر الكبري رغم اإقامته 

الأنه خلف ق�ضائد  العامل عميقا  الق�ضرية يف 

ب�ضعة  بطريقة  اغتياله  لفاجعة  ونظرا  رائعة، 

اأن يلقى  اأي�ضا  اإن�ضانية كان من الطبيعي  وال 

والتقدير  باحلب  تطفح  مراثي  اأ�ضدقائه  من 

لروح االإن�ضان فيه ومن بني ال�ضهادات ما كتبه 
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�ضديقه ال�ضاعر االأرجنتيني خوان خيلمان: 

اأريو�ضتو ذاك  اأنك �ضبيه بفار�ص  اأفكر  »اأحيانا 

الذي جندلوه بجراح قاتلة يف نزال، ومل ينتبه 

اإىل اأنه قد مات وا�ضتمر يقاتل. ملا اأطلق القاتل 

قد  تنطفئ  ال  امراأة  اأن  املوؤكد  من  ر�ضا�ضته 

لغز  �ضيف،  ثنية  قلبك،  على  ال�ضلوى  اأدخلت 

االإعدامات  من  دوم��ا  هربت  نهاية.  بل  فقر 

رميا بالر�ضا�ص، من املوت باخلطاإ، وكتبت 

يف اأح�ضاء الليل.« 

اأو تلك التي قالها عنه خوليو كورتاثار:

» احل��دي��ث م��ع روك���ي دال��ت��ون ك��ان مماثل 

للحياة  مماثل  كثافة،  اأك��رث  ب�ضكل  للحياة 

�ضين�ضى  اأ�ضدقائه  من  اأح��د  ال  لرمبا  مرتني. 

احل��ك��اي��ات االأ���ض��ط��وري��ة الأ���ض��لف��ه، ال��روؤي��ة 

اأفراد  مغامرات  دالتون،  للقر�ضان  املده�ضة 

اأ�رصته؛ واأحيانا اأخرى، ودون اأدنى رغبة لكن 

م�ضطرا للدفاع عن وجهة نظٍر ما، عن ذكريات 

مع  الهروب  وعن  املت�ضكع،  واملوت  ال�ضجون 

اأ�ضطورة  اللفات،  وع��ن  املنايف  عن  الفجر، 

املحارب وامل�ضرية الطويلة للمنا�ضل« 

مثل  ج���رب  ل�ضاعر  اأخ����رى  ���ض��ه��ادة  وه���ذه 

ال�ضاعر  واملنفى،  ال�ضيا�ضي  االنتماء  دالتون 

االأوروغوايي ماريو بينيديتي يقول:

» اإنه لي�ص فقط واحدا من اأكرث �ضعراء اأمريكا 

اللتينية حيوية وحركية بل اإنه اأحد ال�ضعراء 

الذين عرفوا جيدا ت�رصيف االلتزام ال�ضيا�ضي 

مع ال�رصامة الفنية«

والتي  لدالتون  الكلمة  هذه  نورد  اخلتام  ويف 

تلخ�ص باإيجاز م�ضاره يف احلياة يقول:

»لقد اأتيت اإىل الثورة عن طريق ال�ضعر«.

الق�سائد ال�سعرية لروكي دالتون

l  املجانني

نحن املجانني ال تلئمنا االأ�ضماء

الكائنات االأخرى

حْتِمُل اأ�ضماءها مثل بدالت جديدة

َ
تطبعها على بطاقاٍت �ضغريٍة بي�ضاء

تنتقُل بعدئذ من يٍد  اإىل يٍد

�ضيطِة.
َ
ببهجِة االأ�ضياِء الب

األْفِريُدو  نْيَ  َّ
م

َ
امُل�ض على  يبدو  ٍح 

َ
فر مْن  لُه  ويا 

واأنطونيو

�ضريخيو  وامل�ضمني  ان��ات 
َ
ْخ��و اكني 

َ
وامَل�ض

ال�ضامتني

واأليخاندرو مع رائحة البحر! 

كلهم ميددون من حناجرهم ذاتها التي تغني

بيارق  مثل  عليها  ح�ضدون 
ُ
ي التي  اأ�ضماءهم 

حربية،

اأ�ضماوؤك التي تبقى على االأر�ص رنانة

رغم اأنهم مي�ضون اإىل الظل �ضحبة عظامهم.

لكن املجانني، اآه يا �ضيدي، نحن املجانني

الذين من فرط الن�ضيان نختنق،

املجانني امل�ضاكني الذين تختلط علينا حتى 

ال�ضحكة،

والذين ميلأنا الفرح بفي�ص من الدموع،

اأن ن�ضي ونحن جنرت االأ�ضماء من  كيف لنا 

خلفنا،

ِة،
َ
ُن ُنِحيُطَها ِبالِعَناي

ْ
ونح

ى،
َ
ْغر

ُ
ٍة �ض

َّ
ي واناٍت ِف�ضِّ

َ
ي

َ
َها ِمْثَل ح

ُ
وُن�َضذِّب
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ُ
احُللم تَّى  َ

ح ُه وال  اأنَّ هِذِه  وِننا 
ُ
ي

ُ
بع ى 

َ
َنر ُن 

ْ
وَنح

ْفِر�ُص
َ
ي

ُهنا.
َ
ْكر

َ
لُقنا وي

َ
 يف الُغباِر الذي يَتم

َ
اأال ت�ضيع

ناُدوا 
ُ
 اأْن ن�ْضتاَق اإىل اأْن ي

ُ
املجاننُي ال ن�ضتطيع

اِئنا
َ
م

ْ
نا باأ�ض

ْ
علي

�ضًا ذلك.
ْ
ى اأي

َ
َنْن�ض

َ
نا �ض لِكنَّ

اأم�س

،
ُ
غري

َّ
امِل اأملي ال�ض

َ
 اأمِل الع

َ
ْنب

َ
ج

 
ُّ
جُن احلقيقي

ِّ
تي ج�ضارِة تلميٍذ ال�ض

َ
ار

َ
�ض

َ
 ج

َ
ْنب

َ
ج

لرجاٍل بل �ضوٍت،

 ملوحة دمعاتي
َ
جنب

 
َ
وطيور اال 

َ
ِجب ْت 

َ َ
اأق��رب الِتي  الدنيويُة  الق�رصُة 

فرِي الذهبية،
ّ

ال�ض

ُ
 يدي العزالِء النار

َ
جنب

 واالنهياراُت الباِرَدُة،
ُ
اِر االإع�ضار  النَّ

َ
وجنب

 عط�ضي االأطفاُل الغرقى
َ
جنب

 بل لياٍل وال قاماٍت،
ٍّ
ق�ضون ب�ضكٍل الِنهاِئي

ْ
ير

 قلبي االآفاُق القا�ضيُة
َ
جنب

،
ُ
واالأزهار

َتى،
ْ
 عليِه امَلو

َ
 خويف اخلوُف الذي انت�رص

َ
جنب

 اأ�ضواطها،
ُ
 عْزلتي احلياُة التي اأقطع

َ
جنب

 اإيلَّ
ُ
م دِِّد الذي يَقدَّ َ

اأ�ِص امُلتب
َ
 الي

َ
جنب

ْن اأحبهم
َ
يوُن م

ُ
ع

وَنِني.
ُّ
ِحب

ُ
هم ي قولوَن يِل اأنَّ

َ
 ي

ْ
وُهم

اأمريكا اللتينية

ِر
َ
 القم

َ
ع

َ
ٍه م

ْ
ج

َ
ها ِلو

ْ
ج

َ
 و

ُ
اعر  ال�ضَّ

َة،
َ
وانَتُه امُلثري

ُ
ُن اأُقح َدخِّ

ُ
ي

ٍة،
َ
اٍت َغِريب

َ
َتُه مْن َكِلم

َ
ع

ْ
ر

ُ
 ج

ُ
ب

َ
ي�رْص

لُق بري�َضاِتِه ري�َضاٍت ِمَن النََّدى،
َ
ح

ُ
ي

.
َ
غري

َّ
 ال�ض

َّ
اَنُه اللُّوِطي

َ
 َكم

ُ
َداِعب

ُ
ي

َهُه
ْ

ج
َ
 و

َ
م تَّى يحطِّ َ

ح

على اجلَداِر اخَل�ِضِن ِلُثْكَنٍة.

�سعرية 1974

ُ
ر

ْ
يا �ِضع

اِب
َ
ْدُتَك على ا�ضِتيع

َ
ُذرين الأينِّ �ضاع

ْ
اُع

ُنوعًا ِمْن َكِلماٍت َفَقْط.
ْ

�ض
َ
َت م

ْ
َك ل�ض اأنَّ

�سعرية 1962

ْ
اُنو�ص

َّ
ِتي

ْ
وْل كا�ض

ُ
او

َ
اإىل ر

جوٌد.
ْ
و

َ
 م

ُّ
الغم

اآًة.
ْ
َة ِمر

َ
ِمُل االإْن�ضاُن نكباِتِه القدمي

ْ
َتع

ْ
�ض

َ
ي

ِق
َ
َل الَغ�ض

ْ
ة قب

َ
اع

َ
بالَكاِد �ض

ة
َ

ِمِه اجَلارح
ْ
و

َ
لِت ي  ذلَك االإْن�ضاُن َف�ضَ

ُ
ع

ِّ
م

َ
ج

ُ
ي

 الَقْلِب
َ

ب
ْ
 ُقر

ً
َها باأ�ضى

ُ
ع �ضَ َ

ي
َ
و

ُزولِة 
ْ
ميقِة امَلع

َ
ِفِه الع

َ
 يف ُغر

َّ
ُثم

ُد.
ْ
ُه بع

ُ
اع  اإِْخ�ضَ

َّ
ِتم

َ
لٍّ مَلْ ي

ُ
ِق �ض

َ
ر

َ
ُق ِبع

َ
يْغر

قاٍر،
َ
اُن بو

َ
ُن ذلك االإْن�ض َدخِّ

ُ
ُهناِلَك ي

َة،
َ
وم ْقِف امَل�ْضوؤُ

َّ
وِت ال�ض

ُ
وَط عْنَكب

ُ
ِدُع ُخي

ْ
ب
ُ
�ضي

ِة،
َ
ْهر َة الزَّ

َ
ُن َطراو

َ
يْلع

، َتنْيِ
َ
ِه الَفظيع

ْ
ي

َ
 اإىل َقَدم

ُ
يْنُظر

،
ٌّ
ِمي

ْ
و

َ
 ي

ٌ ْ
 َقرب

َ
ير

َّ
تقُد اأنَّ ال�رص

ْ
ع

َ
ي

ِبِه ِفْل�ضًا واِحداً،
ْ
ي

َ
ِلُك يف ج

ْ
ال مي
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جاِئعًا

. يِئنُّ

�رَصِ
َ
، باقي الب

َ
�رَص

َ
لكنَّ الب

�ِص
ْ
م ٍة ِلل�ضَّ

َ
ج

ْ
ه

َ
 ِبب

ْ
ُهم

َ
وَن ُقلوب

ُ
يْفَتح

اِرِع، اِدِث الَقْتِل يِف ال�ضَّ
َ
و  حِلَ

ْ
اأو

ِغيِف ِمَن االأَْفراِن
َّ
َه الر

ْ
ج

َ
وَن و

ُ
َفع

ْ
ر

َ
ي

دَّ اجُلوِع،
ٍة �ضِ

َّ
ِخي

َ
ٍة �ض

َ
اي

َ
ِمْثَل ر

اِء.
َ
دَّ اإيلِم الَهو َ

 االأَْطَفاِل ح
َ
ع

َ
ُكوَن م

َ
ح �ضْ َ

ي

ُظوَظاِت،
ْ
ْطَن امَلح

َ
لأوَن ب

ْ َ
اٍت قليلٍة مي

َ
ِبخطو

اِكَه 
َ
َفو ِمْثَل   

َ
ار

َ
ج

ْ
االأَح وَن  �ُضقُّ

َ
ي  

ْ
قاِرِهم

َ
و ويف 

ِنيَدٍة،
َ
ع

 َكاأ�ِص امَلاِء امُلْنِع�َضِة،
َ
ع

َ
اًة م

َ
ر

ُ
وَن ع َغنُّ

ُ
ي

واجُهوَنُه بب�ضا�َضٍة،
ُ
ي

َ
 و

َ
ر

ْ
ح

َ
وَن الب

ُ
اِزح

َ ُ
مي

ِمَن  ًة 
َ
َتناِغم

ُ
م يوتًا 

ُ
ب الَفَلواِت  يف  ُدون 

ِّ
�َضي

ُ
ي

ِء.
ْ
و ال�ضَّ

ٍة مْثَل اآِلَهٍة،
َ
اب

َ
ح

َ
ْنَت�ُضوَن ِبر

َ
ي

َ
و

اأْ�ِص
َ
دَّ الي

 �ضِ
ْ
اِتِهم َ�ضَ

وَن َقب
ُّ
ِقر

ُ
ي

ِة
َ
دَّ اجَلرمي

َة �ضِ
َ
 امُلْنَتِقم

ْ
نرياَنُهم

َ
و

َتناِهيِة
ُ
 ذا اجُلُذوِر اللم

ْ
ُهم

َّ
ب

ُ
وح

اِء. ْغ�ضَ
َ
ِة للب

َ
ِة الَفِظيع �ضَّ َ

ح دَّ امْلِ
�ضِ

ل.
َ

وٌد اأج
ُ

ج
ْ
و

َ
 م

ٌّ
الَغم

اأْ�ِص
َ
مْثَل الي

ِة
َ
اأَِو اجَلرمي

اِء. ْغ�ضَ
َ
اأِو الب

اِعِر؟ ُت ال�ضَّ
ْ
و

َ
ُكوَن �ض

َ
 اأْن ي

ُ
ِجب

َ
ْن ي

َ
َفِلم

مثل اخلالدة

ِري
ْ
�ِضع

ِمثُل اخَلاِلَدِة

َن
َ
 َثم

ُ
ْدَفع

َ
ي

وِدِه
ُ

ج
ُ
و

يف �َضْكِل ُخ�ُضوَنٍة.

اِر، النَّ
َ
اِر و

َ
ج

ْ
بنْيَ االأح

َفِة ا�ضِ
َ
َهِة الع

َ
واج

ُ
يف م

ِل،
ْ
 امَلح

ِّ
م اأو يف ِخ�ضَ

َق راياِت
ْ
َفو

ِة
َ
ِغيَنِة اللِزم ال�ضَّ

 ِجّداً
ِّ
ِهي

َ
واالْنِدَفاِع الب

ِب، ِلْلَغ�ضَ

مًا
ْ
ِري َدو

ْ
ُة �ِضع

َ
ُث َزْهر

َ
ح

ْ
َتب

ِن الَهواِء
َ
ع

اِل،
َ
ب ِن الدُّ

َ
ع

َ
و

ِغ
ْ
�ض ِن النُّ

َ
ع

�ِص 
ْ
ْن �َضم

َ
وع

احَلَنان.

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب

اإىل طاتي ومريي ومارغاريتا

 اللئي اقت�ضمت معهن اإحدى املوجات

I
ة،

َ
ِتَك الهاِئج

َ
تم

َ
ٌة يف ع

َ
ِظيم

َ
 ع

ٌ
ار

َ
ج

ْ
َة اأح

َّ
ثم

لَها ِظلَُّك
َ
اِريَخ َغ�ض

َ
ٌة ِبَتو

َ
ِظيم

َ
 ع

ٌ
ار

َ
ج

ْ
اأح

 ِظلََّك.
ُ
َها َتْلَتِهم

َ
َهاِر َنْف�ض  النَّ

َ
�ص

ْ
الأنَّ �َضم

َ
اء

َ
ُع الَهو دِّ َ

 ُتو
َ
ِهي

َ
ِد و

ْ َ
ُتَطْقِطُق ِمَن الرب

اِمَك.
َ
َلى اْقِتح

َ
اأُ ع

َّ
ر

َ
َتج

َ
الَِّذي ال ي
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اأْن  وَن 
ُ
اليائ�ض  

ُ
َتِطيع

ْ
ي�ض حيُثما   ،

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب ها 

ُّ
اأي اآٍه 

وا
ُ
َنام

َ
ي

اٌت هاِدَئة،
َ
 اْنِفجار

ُ
ُتَناِجيِهم

 
ُ
ُتَقلُِّده لٌِّل  َ

َتح
ُ
م  

ٌّ
َطِبيِعي �ْضَهٌد 

َ
م اِر، 

َّ
و ال��دُّ ُة 

َّ
ِدي

َ
ج

ْ
اأَب

لى امَلراِتِب،
ْ
 اأع

ُ
ار

َ
و

ْ
االأَ�ض

َك،
ُ
ِبيع

َ
 وَزبُد احِليتاِن ر

ُ
ار�ص

َ
و النَّ

،
ُ
 اأْخ�رَص

ٌ
م

َ
اُن َهر

َ
ج

َ
والَهي

َك،
ُ
ديَدِة اأقاليم اِر ال�ضَّ اُث النَّ

َ
اْنِبع

َلُزونًا
َ

ُكوُن ح
َ
َهى �ضي

ْ
َك االأب

ُ
واأثر

 الَفلَة ِبُخطى ِطْفٍل.
ُ
ْقَطع

َ
ي

اِيَنَة
َ
ى امُلَتب

َ
مًا ِتلَك الُقر

ْ
ُت َدو

ْ
ب
َ
ب

ْ
َقْد اأح

ِر،
ْ
ح

َ
ًة ِمْن اأَيادي الب

َ
لوب

ْ
�ض

َ
دو م

ْ
والتي َتب

ماِل،
ِّ
 الر

َ
ٌة جْنب

َ
غري

َ
ْلداٌت �ض

َ
ب

اروِد،
َ
ٌة يف َثمالِة ِمْلِح الب

َ
اِنُئ �ضاِخب

َ
و

َ
م

ان،
َ

ج
ْ
اِب امَلِليِء بامَلر

َ
ب  يِف ال�ضَّ

ُّ
 َتْق�َضِعر

ُ
مَدا�رِص

ِف  وا�ضِ
َ
الع َهِة 

َ
اج

َ
و

ُ
م يف  ٌة 

َ
ار

َّ
ب

َ
ج ى 

ْ
ُك��رب ��ُدٌن 

ُ
م

ليلِة، الذَّ

ٍت،
ْ
ِة َزي

َ
َنار

َ
َت م ياٍن حَتْ

ْ
م

ُ
اِديَن ع

َّ
ي

َ
ى �ض

َ
ُقر

 
ً

��دى
ُ
مِب اِم 

َّ
ال��ُق��ر منابِت  بنَي  ٌة 

َ
ب قِّ رَتَ ُ

م  
ُ
اِنع

َ
�ض

َ
م

َطويَلٍة.

ٍل، طَّ َ
ع

ُ
و ِمْثَل �َضلٍل َهاِئٍل م

ُ
اِيي�ض

َ
ار

َ
َفاْلب

ايِن 
َ
َنع

َ
وَنا ميناءا االإكوادوِر اللذان م

ُ
اْنطا وب

َ
م

راِق،
ْ
ِمَن االأو

�ٍص َكِبرٍي، َدنَّ
ُ
ُة مْثل ِميناٍء م

َ
ِطر

َ
بوينابينتورا الع

،
ُ
ور

ُ
َخَزُهما الُفج

َ
َننْي و

ْ
باناما بعي

َنِة، ٌة باْنِتَظاِر الَقرا�ضِ
َ
اِئع

َ
مًا ج

ْ
َطاِخيَنا َدو

ْ
كار

ْفِط، ُق يِف ِنَطاَقاِت النَّ
َ
�ضتادْت تْغر

ْ
ِفيْلم

ْذِب،
َ
 َنِبيِذَها الع

ُ
يِفي وَقَدح

ِّ
ِتيِنري

ِك،
َ
ر نوِك والدَّ

ُ
 بنَي الب

ُ
ب

َ
�ضلوَنة َتتثاء

ْ
ر

َ
ب

هاٍء،
َ
ٌة ِبب

َ
م

ِّ
ر

َ
َتو

ُ
ويل م

ُ
ناب

 
ْ

ِويُنو�ص
ْ
ا وب

َ
ر

ْ
اي

َ
و�ِضي الْغو

ُ
اُد، �ض

َ
ِنيُف وِليِنيْنْغر

ُ
ج

،
ْ

ري�ص
ْ
اأي

اَنٍة،
َ
و

ُ
و مثل اأْقح

ُ
وْنِتيِفيِدي

ُ
م

وْن وُكوِريْنُتو،
ُ
ُتو ِليم

ْ
ِوير

ْ
ب

َطني،
َ
ٍل مْن و

ِّ
ه

َ
َتم

ُ
اأَكاُخوْتل يف �َضاِطٍئ م

َها 
ُ
ُخر يَنٍة مَتْ �ضِ

َ
اآٍة ر

ْ
ُل َذاَتُه يِف ِمر

َّ
َتاأم

َ
 ي

ُ
اجَلِميع

الدَّالِفنُي

ى
َ

�ض ٍد ال حُتْ
ُّ
ر

ُ
ناِبَل ُزم

َ
ِعداً �ض

ْ
ب

ُ
م

يع.
َ

ٍف �رص
ْ
مْثَل �ضي

II
اِبني...

َ
 الَقر

ُ
ِمْلح

غار�ضيا لوركا

ة،
َّ
يِتي ِ

ْ
َتُه الِكرب

َّ
ُل ُقب

ْ
 اللَّي

ُ
َخلِّ�ص ُ

 ي
ْ
لو

ُة،
َ
اِئع و�ُضَك ال�ضَّ

ُ
ح

ُ
عاِع و ُن حْتَت ال�ضُّ وَتَتَغ�ضَّ

اٍع
َ
ة اأْطَفاٍل �رِص

ُ
�رْص

َ
ليَقُة ع واحِليتاُن الطَّ

ا�ِضِف.
َ
 عميقًا ن�ِضيَد احَلر

ُ
ج ُتْن�ضِ

َق امَلعاِدِن
ْ
ُت َفو

ِّ
االأوْك�ِضجنُي امَلي

ِة
َّ
َهِبي ِر الذَّ

ْ
ح

َ
َنِة الب �ضِ

ْ
 اأح

َ
ِكب

ْ
و

َ
 م

ُ ُ
رب

ْ
حنَي يع

ِحِه اللَِّعنِي،
ْ
ر

ُ
 املاِء االأْخ�رَصِ ِبج

َ
َفاء

َ
 �ض

ُ
ر كِّ َ

ع
ُ
ي

 االأَخاِطيِب.
َ

 َطْق�ص
َّ
م

َ
 اأ�ض

ُ
َتاِبع

ُ
َنما ي

ْ
بي

َتاآِكَلٌة،
ُ
ٌة م

َ
 القراِبنِي ِجري

ُ
ِملح

،
ٌ
ٌق ماِئع

ْ
ر

َ
 ُدوَنا ناٍر ناِه�َضٍة، ح

ٌ
ء

ْ
و �ضَ

ٍب اٍر َغا�ضِ
َّ
 ِمْن َتي

ٌ
 َقِدمي

ٌ
 �َضاِحب

ٌ
َدم

.
ْ
اُهم

َّ
م

ُ
َدِم ح

َ
ٌثوَن ِمَن الع

َ
ع

ْ
ب
َ
َقى ي

ْ
يُث الَغر

َ
ح

،
َ
 املاِلح

ُ
ه

َ َ
ْدفُن َخرب

َ
 ي

ُ
ر

ْ
ح

َ
، الب

ُ
ر

ْ
ح

َ
والب
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َة،
َّ
�ِضي

ْ
م وَق ال�ضَّ

ُ
 احُلر

ُ
�ص ْفرَتِ

َ
 ي

َّ
م

َ
 اأ�ض

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب

ماِء،
َّ
َتُه اإىل ال�ض

َ
َهُه، ُنْدب

ْ
ج

َ
 و

ُ
َفع

ْ
ر

َ
 ي

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب

ة.
َ
ِة الهاوي

َ
ًة يف ِعناي

َ
ُقُط ثاني

ْ
 ي�ض

ُ
ر

ْ
ح

َ
الب

ُة
َ
َنا راِئح

ُ
ويف امَلراِفِئ َتْخَدع

ِة،
َّ
ًة ِمَن احِليَتاِن امُلر

َ
ُزوم

ْ
حاِلِب مه الطَّ

ياُط،
ِّ
 ال�ض

ُ
ِلُده ْلمًا جَتْ

ُ
ْل ح

َ
ًة ب ثَّ ُ

 ج
َ

�ص
ْ
 َلي

ُ
ر

ْ
ح

َ
َفالب

.
ُ
وم

ُ
َتِع�ُص النُّج

ْ
ُث َتر

ْ
ي

َ
َكٌة ح

ِّ
ر

َ
َتح

ُ
متاَهٌة م

�ضاعة موغلة يف الليل

ِمي
ْ
ِظي با�ض  ال َتَتلفَّ

ُّ
لِمنَي اأينِّ ِمت

ْ
حيَنما َتع

فاِن. قَّ َ
َتو

َ
ي

َ
َة �ض

َ
اح رِتَ ْ

َت واال�ض
ْ
الأنَّ امَلو

�ِص
ْ
 اخَلم

ِّ
 احَلوا�ص

ُ
�ص

َ
ر

َ
ُتِك ج

ْ
و

َ
�ض

ْنُه 
َ
ع ُث 

َ
ح

ْ
ب
َ
ي ال��ِذي  ِئيَل  ال�ضَّ  

َ
امَل��َن��ار كوُن 

َ
ي

َ
�ض

اِبي.
َ
ب �ضَ

ًة
َ
 َغِريب

َ
َقاِطع

َ
 ُقويِل م

ُّ
لِمنَي اأينِّ ِمت

ْ
حيَنما َتع

َفًة. ا�ضِ
َ
ع

َ
زاً و

ْ
ًة  وُخب

َ
ع

ْ
َلًة  وَدم

ْ
ًة  وَنح

َ
ِظي َزْهر َتَلفَّ

،
َ
�رَص

َ
َد ع

َ
ويِف االأح

ُ
ر

ُ
َدا ح ِك اأْن جَتِ

ْ
ال َتَدِعي ِل�َضَفتي

ِت.
ْ
م

َّ
ُت َفُفْزُت ِبال�ض

ْ
ب
َ
ب

ْ
ِم، لَقْد اأح

ْ
و  ِبالنَّ

ُّ
اأِح�ص

:
ُّ
لِمنَي اأينِّ ِمت

ْ
ِمي حيَنما َتع

ْ
ِظي با�ض ال َتَتلفَّ

ِة.
َ
ِتم

ْ
�ِص امُلع

ْ
اآِتي ِمَن االأر

َ
ِتِك �ض

ْ
و

َ
ِل �ض

ْ
الأج

ِمي،
ْ
ِظي با�ض ِمي، ال َتَتلفَّ

ْ
ِظي با�ض ال َتَتلفَّ

ِمي.
ْ
ِظي با�ض  ال َتَتلفَّ

ُّ
لِمنَي اأينِّ ِمت

ْ
حيَنما َتع

اِد
َ
م

َّ
ُة الر

َ
اع

َ
�ض

 اأُقوَل َلِك
ْ
ٌة ِلَكي

َ
اع

َ
ها �ض ُلوُل، اإنَّ

ْ
ْنَتِهي اأي

َ
ي

وَت.
ُ
بًا ااّل اأم

ْ
ع

َ
 َكاَن �ض

ْ
َكم

اء
َ
ِبيِل امِلَثاِل، َهَذا امَل�ض

َ
على �ض

َتنِي
َّ
اِدي

َ
م

َّ
 الر

َّ
َدي

َ
ِمُل يِف ي

ْ
اأح

َها،
ُ
ِميَلًة ال اأْفَهم

َ
ُكُتبًا ج

َف قَّ َ
 َقْد َتو

َ
 اأنَّ امَلَطر

َ
ْغم

َ
 ر

َ
 الِغَناء

َ
َتِطيع

ْ
لْن اأ�ض

ى
َ
يِن ِبل َداٍع ِذْكر

ُ
�رُص حَتْ َ

و

ا ُكْنُت ِطْفًل. ُتُه ملَّ
ْ
ب
َ
ب

ْ
ِل َكْلٍب اأح

َّ
اأو

َة
َ

اِرح
َ
ِت الب

ْ
ْنُذ اأْن َغاَدر

ُ
م

��ى يِف  ��تَّ
َ

ٌد ح
ْ
����ر

َ
ب

َ
��ٌة و

َ
ُط��وب

ُ
ْت ُه��َن��اِل��َك ر

َ
��ار

َ
���ض

امُلو�ِضيَقى.

وُت
ُ
اأم

َ
ا �ض

َ
ِحيَنم

،
ِّ
 اجَلِلي

ِّ
اِحي

َ
ب

َّ
ِتَهاِجي ال�ض

ْ
وَن َفَقْط اب

ُ
ْذُكر

َ
ي

َ
�ض

ِة،
َ

اح رِتَ ْ
قٍّ يف اال�ض َ

اِئي بل ح
َ
ِلو

اِر، ُتَها ِمَن النَّ
ْ
ع زَّ َ

َة الَِّتي و
َ
و�ض

ُ
احَلِقيَقَة امَلْلم

ًة
َ
ِمع

ْ ُ
ْلُتها جم

َ
ع

َ
َة التي ج ْ�ضَ

الَقب

ِل.
َ
لى االأم

َ
 ع

ُّ
ِلح

ُ
ِر الِذي ي

َ
 ُهَتاِف احَلج

َ
ع

َ
م

وُت،
ُ
ا �ضاأم

َ
ِد ِمْن ُدوِنِك ِحيَنم

ْ َ
 ِبالرب

ُّ
ِح�ص اأُ

َ
�ض

وُت
ُ
ا �ضاأم

َ
ِحيَنم

َنٍة
َ
�ض

َ
ا ح

َ
ُقوُلوَن ِبَنواي

َ
�ضي

ِكي.
ْ
َف اأب

ْ
ِرْف َكي

ْ
اأينِّ مَلْ اأع

ِديٍد.
َ

 ِمْن ج
ُ
اَقُط امَلَطر

َ
َت�ض

َ
االآَن ي

اإال  ُة 
َ
اِبع

َّ
ال�ض ُة 

َ
اع

َّ
ال�ض ٍة 

َ
ر َتاأخِّ

ُ
م ِجدَّ  َقطُّ  َتُكْن  مْل 

بعًا
ُ
ر

.
َ
م

ْ
و

َ
 الي

َ
ا ِهي

َ
ِمْثَلم

َك
َ
ح ٍة يف اأْن اأ�ضْ

َ
ْغب

َ
 ِبر

ُّ
اأُِح�ص
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 يِف اأْن اأْقُتَل َنْف�ِضي.
ْ
اأو

ي َلِك
ِّ
ب

ُ
ح

،
ٍّ
ب

ُ
ِد ح

َّ
ر

َ ُ
 اأْكرَثُ ِمْن جم

َ
ي َلِك ُهو

ِّ
ب

ُ
ح

ٍم،
ْ
و

َ
ْن ي

َ
مًا ع

ْ
و

َ
ُن ي

َ
ج

ْ
ع

ُ
 ي

ٌ
ء

ْ
 �َضي

َ
ُهو

ْنِبي،
َ

ِقِطي ِظلَِّك اإىل ج
ْ
 اأْن ُت�ض

َ
ُهو

اِحَدًة.
َ
اًة و

َ
ي

َ
َنا ح

ْ
َل مْن ِظلَّي

َ
ع اأْن جَنْ

َ
و

ِف
ُ
ار

َ
ع َد التَّ

ْ
ع

َ
اُت الَِّتي ب

َ
َظر النَّ

اَفِة،
َ
 امَل�ض

َ ْ
رب

َ
َنَها ع

ْ
ي
َ
اَدُث ِفيما ب

َ
َتَتح

!
ُّ
ُهم

َ
اِت... ال ي

َ
َة ِلْلَكِلم

َ
اج

َ
ال ح

 ِبِه.
ُ
ا ُتَطاِلب

َ
 ِبَتاأِويِل م

ُ
ا َنُقوم اإْن ُكنَّ

نِّي، َ
ِك ع

ْ
يِل اللَِّطيَفِة الِتي َلَدي َفا�ضِ اآالُف التَّ

ا اأْلَتِفُت اإىل ما ُتْخِفِقنَي ِفيِه،
َ
ِتي ِحيَنم

َ
َقاح

َ
و

َقاَل
ُ
ُكوُن ِمَن اللِزِم اأْن ي

َ
ا ي

َ
اِتي ِحيَنم

َ
ير ِ

ْ
َترب

ِه.
ْ
َلي

َ
ُت ع

ْ
م

َّ
ِكُن ال�ض

ْ ُ
ٍة ما ال مي

َ
اح

َ َ
ِب�رص

،
ٍّ
ب

ُ
ِد ح

َّ
ر

َ ُ
 اأْكرَثُ ِمْن جم

َ
ي َلِك ُهو

ِّ
ب

ُ
ح

ِة َثْلٍج،
َ
ر

ْ
ُه ِبَهم

َ
ي َلِك اأ�ْضب

ِّ
ب

ُ
ح

َهاِء...
َ
 �َضِديُد الب

ٌ
ء

ْ
�ٌص ِمْن ُنوٍر، �َضي

ْ
َفي

ر. 
ْ
ْطَلِع الَفج

َ
 م

ْ
�ِص اأو

ْ
م وِب ال�ضَّ

ُ
ِمْثَل ُغر

امُلْغرَتُّ

ِظيمًا.
َ
تًا ع

ِّ
ي

َ
اأُكوُن م

َ
�ض

ٍة
َ
 َقِدمي

َ
اِهر

َ
و

َ
وِبي ِحيَنِئٍذ ِمْثَل ج

ُ
ي

ُ
 ع

ُ
يء ُت�ضِ

َ
�ض

ِة ِتْلَك،
َ
ِهج

ْ
 امُلب

ِّ
م

ُّ
اِن ال�ض

َ
ِباأْلو

َذا، َناِف ال�ضَّ
ْ

ي ِبُكلِّ اأ�ض ِ
ْ

َق َقرب
ْ
 َفو

ُ
ُهور َتُكوُن الزُّ

َ
�ض

ِتَهاِجي،
ْ
َكاِت اب

َ
ر

َ
اِهُقوَن ح

َ
َقلُِّد امُلر ُ

ي
َ
�ض

َ
و

ِبي.
َ
َة ِلَكر

َّ
اِت اخَلِفي

َ
الَكِلم

َ
و

ُكْنُت 
َ
ًا و

ّ
ِفي

َ
 ما اأينِّ ُكْنُت و

ٌ
ُقوُل �َضْخ�ص

َ
ي

َ
ا �ض

َ َّ
مب

ُ
َلر

َ
و

بًا،
ِّ
َطي

ِريَن َتَتَذكَّ
َ
َدِك �ض

ْ
ح

َ
ِك و َلِكنَّ

ِك.
ْ
َني

ْ
ي

َ
َظِر اإىل ع َطِريِقي يِف النَّ

.
ِّ
وِه احُلب

ُ
ج

ُ
ُد و

َ
ُت اأح

ْ
امَلو

د
َ
ِة اإىل االأب

َّ
ِة الَفِتي

َ
اِن َهِذِه احِلْقب يِف ُدخَّ

ِة امُلُلوِك،
َ ْ
ري

َ
ى ح

َ
ِك �ِضو

َ
ام

َ
قَّى يل اأم َ

اذا يَتب
َ
م

ِر،
ْ
ه اِن النَّ َ�ضَ

 َفي
َ
ام

َ
لُِّم اأم َ

ع َكاِت التَّ
َ
ر

َ
ح

اِد؟
َ
م

َّ
ْطِن يف الر

َ
َلى الب

َ
ُقوِط ع

ُّ
اآَثاِر ال�ض

ُ
ُة َتَتَناَق�ص

َّ
ُة اخَلا�ض

َّ
الُفُتو

ْغَلٍة.
َ
ُة ِمْثَل ب

َ
 الَكاآب

ُّ
َتِخب

َ
و

 امَلَتاَهُة
َ
ا ِهي

َ
داً م

َ
 اأَب

ْ
ِعب

ْ
َتو

ْ
مْل اأ�ض

 امَلَتاَهُة
َ
ا ِهي

َ
داً م

َ
 اأَب

ْ
ِعب

ْ
َتو

ْ
مْل اأ�ض

ٍه
ْ

ج
َ
هًا ِلو

ْ
ج

َ
ُت و

ْ
�ض

َ
تَّى الم َ

ح

ِة
َّ
اِحي

َ
ب

َّ
اآِة ال�ض

ْ
ِتي َذاَتَها يِف امِلر

َ
ور

ُ
�ض

ي. لحِمِ
َ
دُِّد م َ

اأُح
َ
 و

َ
ار

َ
نِّي الُغب َ

اأَنا اأْغ�ِضُل ع
َ
و

ِه
ْ
َلي

َ
ا ع ا ُكنَّ

َّ
ُد اأْكرَثَ مِم

َ
َنا َهَكَذا ُنوج الأنَّ

ِقيَقِة:
َّ
ِة والر

َ
نَّح َ

�ِص امُلج
ْ
م ِة ال�ضَّ فَّ يِف �ضِ

وٍر،
ُ

�ض
َ
 و

ٍّ
ِديِدي

َ
اٍك ح

َّ
ب�ُضب

َ
ِبلني ِبَدٍم و

ْ َ
َت�رص

ُ
م

.
ُ
اء  االأِعزَّ

ُ
َناء

ْ
ها االأب

ُّ
ٍذ، اأي

ْ
ر

ُ
ج

َ
َخاٍر و

ُ
ب

َ
َداإٍ و َ

ِب�ض

ٍّ
ب

ُ
يَدُة ح ق�ضِ

ا
َ
اَنام

َ
وا َقَناَة ب

ُ
ع

َّ
�ض

َ
الِذيَن و

ِة« 
َّ
ي اِر الِف�ضِّ

َ
 »االأْدو

ُ
اب

َ
ح

ْ
 اأ�ض

ْ
ُهم  ِباأنَّ

ْ
ُتُهم

ْ
َتَّ َنع َ

)و

ِة«(،
َّ
َهِبي  »الذَّ

َ
�ص

ْ
َلي

َ
و
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ُطوَل امُلِحيِط الَهاِدِئ
ْ
وا اأ�ض

ُ
َلح

ْ
الِذيَن اأ�ض

ا،
َ
ْني

ْ
اِعِد َكاِليُفور

َ
يِف َقو

اال،
َ
اِتيم

َ
وِن ْغو

ُ
ج

ُ
ُنوا يِف �ض فَّ َ

الِذيَن َتع

امِلْك�ضيِك وِهْنُدورا�ِص وِنيَكاراْغوا

وَن
ُ
اب

َّ
 َن�ض

ْ
ُهم وَن واأنَّ

ُ
ب

ِّ
َهر

ُ
 وم

ٌ
و�ص

ُ
 ُل�ض

ْ
ُهم ِة اأنَّ

َ
م

ْ
ِبُته

اٌع،
َ
 ِجي

ْ
ُهم واأنَّ

ٍء.
ْ
 يِف ُكلِّ �َضي

ْ
ٌه ِبِهم

َ
�ْضَتب

ُ
مًا م

ْ
 َدو

ْ
ِذيَن ُهم الَّ

لى الَقِتيِل
َ
 ع

ْ
اَلِتُكم

َ
َتاأِذُن يِف اإح

ْ
)»اأ�ض

َهاِت
ُ
ب ِثرياً ِلل�ضُّ

ُ
ا م

َ
اي

َ
و اِنُق الزَّ

َ
ع

ُ
ِنِه ي

ْ
لَكو

ُكوَن 
َ
َها اأْن ي �ضُ ْفرَتِ

َ
ِديَدِة الَِّتي ي ِة ال�ضَّ

َ
 اخُلُطور

َ
مع

ًا«(،
ّ
ْلَفاُدوِري

َ
�ض

َ
اِخري

َ
َلأوا احَلاَناِت وامَلو

َ
ِذيَن م الَّ

ِم امِلْنَطَقِة. ا�ضِ
َ
و

َ
ع

َ
اِنِئ و

َ
و

َ
ِلُكلِّ م

»الَهاِبي الْنْد«(،
َ
اُن« و

َّ
ب »التُّ

َ
ُق« و

َ
ُف االأْزر

ْ
)»الَكه

ِة،
َّ
َنِبي

ْ
ِة االأج

َ
اِق الَغاب

َ
م

ْ
ِة يِف اأع

َ
ر و الذُّ

ُ
َزاِرع

اِء،
َ
ر

ْ
ِة احَلم

َ
ْفح

َّ
ُلوُك ال�ض

ُ
م

وَن،
ُ
ْنَتم

َ
َلٍد ي

َ
 ب

ِّ
داً اإىَل اأي

َ
ٌد اأب

َ
ِرُف اأح

ْ
ع

َ
ِذيَن ال ي الَّ

، امَلِ
َ
نَي يِف الع

ِّ
ِفي

َ
ُل احِلر اأْف�ضَ

 
ْ
وِرِهم

ُ
ب

ُ
ع ِحنَي  اٍت 

َ
ا�ض

َ
�ض

َ
ِبر  

ْ
ْتُقُهم

َ
ر َتَّ  الِذيَن 

ُدوِد،
ُ
ِلْلح

اِت
َ
َتْنَقع

ْ
ى امُل�ض

َّ
م

ُ
اُتوا ِبح

َ
الذيَن م

اِء
َ
ْفر

َّ
ِة ال�ض

َ
ي

ْ
َقاِرِب اأو اأَفاِعي اللِّح

َ
اِت الع

َ
ع

َ
 ِبَل�ض

ْ
اأو

ِز،
ْ
َزاِرِع امَلو

َ
ِحيِم م

َ
يِف ج

ِّ
َطِني

َ
�ِضيِد الو ِل النَّ

ْ
ى الأج

َ
َكار

ُ
ُكوَن �ض

ْ
ب
َ
ي

َ
الِذيَن �ض

َثْلِج   
ْ
اأو الَهاِدِئ  امُلِحيِط  اِر 

َ
�ض

ْ
اإع ِة 

َ
م

ْ
رح َت  حَتْ

اِل،
َ
م ال�ضَّ

على  وامُل��ْدِم��ُن��وَن  ��اُذوَن 
َّ
��ح وال�����ضَّ وَن 

ُّ
ِمي

ْ
امَلح

واَنا،
ْ
امَلاِريج

ى،
َ ْ
ِة الُكرب

َ
اِهر

َ
 الع

ُ
َناء

ْ
 اأب

ُ
واالأْغِبياء

وُدوا،
ُ
ع

َ
وا اأْن ي

ُ
َتَطاع

ْ
الِذيَن ِبالَكاِد ِجّداً ا�ض

ظٌّ اأْكرَثَ َقِليًل، َ
 ح

ْ
ُهم

َ
والذيَن َكاَن مع

وَن،
ِّ
ِة االأَزِلي

َّ
ي ْخ�ضِ َثاِئِق ال�ضَّ

َ
 احَلاِملنَي ِلْلو

ُ ْ
وَغري

ٍء، 
ْ
�َضي ِلُكلِّ  وَن 

ُ
اِئع

َ
والب ٍء، 

ْ
�َضي ِلُكلِّ  والَفاِعُلوَن 

ٍء،
ْ
واالآِكُلوَن ِلُكلِّ �َضي

ِة،
َ
اِئُل يِف اإ�ْضَهاِر امُلْدي

َ
االأو

، امَلِ
َ
ْزنًا يِف الع

ُ
واحَلَزاَنى االأ�َضدِّ ح

َّ
اِطِني

َ
و

ُ
م

ِتي.
َ
واإْخو

ُتِك
َ
ب

ْ
ح

ُ
�ض

ُدوَلُه
ُ

ُل �ض
ْ
ِخي اللَّي

ْ
ر

ُ
ِحيَنما ي

ِكيَنِة،
َّ
ٌه مَن ال�ض

ْ
ج

َ
ْدُنو منِّي و

َ
وَفاِتراً ي

ٍف
ُّ
و

َ
َط َت�ض

ْ
ِغيَف الِبَذاِر، َخي

َ
َتُكوُن ِذْكراِك ر

 الَهاِدَئَتاِن
َ

َداي
َ
 ي

ُ
ه

َ ْ
رب

َ
 ع

ُ
ري َت�ضِ

َتنْيِ ِبَقْلِبي.
َ ِّ
�رص

َ
َتب

ُ
م

ِعيِد
َ
ى الب

َ
م

ْ
َقاُل ِلْلأع

ُ
ي

َ
�ض

؟
ُ
ار

َ
ُد والُغب

َ
ب  الزَّ

ُ
ْنَفع

َ
اَذا ي

َ
م

، ايِلَّ
َ
ُكُن َلي

ْ
 الِتي َت�ض

َ
ْزَلَتِك ِهي

ُ
لِكنَّ ع

ِت.
ْ
َلى و�ْضِك امَلو

َ
ِحيداً، ع

َ
ُكِني و  الَِّتي َترْتُ

َ
ِهي

.
ٌ
اِمت

َ
�ْضٌد �ض

َ
ُن ح

ْ
ْكِل َنح ِبَهَذا ال�ضَّ

وَن
ُّ
اِطي

َ
وْقر

ُ
الِبري

اأِم 
َّ
ال�ض ِمَن  ٍر 

ْ
ح

َ
ب يِف  وَن 

ُ
ح

َ
ب

ْ
�ض

َ
ي وَن 

ُّ
اِطي

َ
وْقر

ُ
الِبري

ِف. ا�ضِ
َ
الع

اِئُل،
َ
 االأو

ِّ
 َقَتَلُة احُلُنو

ْ
 ُهم

ْ
ِة َتَثاوؤُِبِهم

َ
ِمْن َفَظاع

الَكِبِد  ا���صِ 
َ
��ر

ْ
ِب��اأم وَن 

ُ
اب

َ
�ض

ُ
ي ِة 

َ
النَِّهاي ويِف 

اِت الَهاِتِف
َ
اع

َّ
م

َ
�ِضُكوَن ِب�ض

ْ ُ
 مي

ْ
وُتوَن وُهم

ُ َ
ومي

ِة.
َ
اع

َّ
اٍت يِف ال�ض

َ
ذُِّق ِبَثب ُة حُتَ

َ
اِحب  ال�ضَّ

ُ
وُنُهم

ُ
ي

ُ
وع
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وَن 
ُ
وَلع

ُ
م  

ْ
وُه��م ِميٌل 

َ
ج َخ��طٌّ  نَي 

ِّ
اِطي

َ
وْقر

ُ
ِللِبري

ُنِق،
ُ
بطاِت الع

َ
ِب�رِصاِء ر

ْكَت�ِضُفوَن اأنَّ 
َ
ا ي

َ
اِء ِحيَنم

َ
اُنوَن ِمَن االإْغم

َ
ع

ُ
 ي

ْ
وُهم

َة،
َّ
ي
ِّ ِّ
اَدَة ال�رص

َ
َن الع

ْ
اِر�ض

ُ
 مي

ْ
بناِتِهم

اِت
َ
ار

َ
وَن الب

ُ
َتِكر

ْ
ح

َ
ي

َ
اِط و

َّ
ِديُنوَن للَخي

َ
 م

ْ
ُهم

 
ِّ
احُلب اِئَد 

َ
َق�ض

َ
و  

ْ
ت

ْ
ِغي�ض

ْ
َداي ْز 

ْ
ِري��ِدر وؤُوَن 

َ
��ْق��ر

َ
وي

وَدا،
ُ
ِلِنري

وَن 
ُ
م

ُ
�ض

ْ
ر

َ
وي ِة 

َّ
االإيَطالي االأوِبرا  َلى 

َ
ع وَن 

ُ
ج

َّ
َتَفر

َ
ي

ِليِب،
َّ

َة ال�ض
َ
 اإ�َضار

ْ
لى اأْنُف�ِضِهم

َ
ع

ِة،
َّ
يوِعي دَّ ال�ضِّ

ًة �ضِ
َ
ح ا�ضِ

َ
اٍت و

َّ
ْطِوي

َ
وَن م

ُ
ع قِّ َ

و
ُ
ي

ِبل  وَن 
ُ
ْنَتِحر

َ
َفي اَنِة 

َ
اخِلي ِب 

َ
ب

َ
ِب�ض وَن 

ُ
ْنَهار

َ
ي

َ
و

لء،
َ
ُخي

ُلوَن،
َ
ْخج

َ
ِة ي ا�ضَ

َ
ي

ِّ
 الر

َ
، اأْثناء

ٌّ
اٌن َقِوي

َ
 اإمي

ْ
َلُهم

ِل
َ
�ٍص مَن اخَلج

ْ
ُقوَن يِف َفي

َ
ْغر

َ
وي

اراً.  جَنَّ
ْ
وُهم

ُ
ُكوَن اأب

َ
ِمْن اأْن ي

َفاْل�ٌس

ِعيٍد
َ
َثُّ مْن ب

ْنب
َ
 ي

ٌّ
و

َ
ج

ٍّ
َزٍف ِقيَثاِري

ْ
 ِمع

َ ْ
رب

َ
ع

ْقَت
َ
دِّداً الو َ

ب
ُ
م

َ
ْقَدُنو�ص

َ
لِقي الب

ُ
ِمْثَل الَِّذي ي

ِر،
ْ
ح

َ
ِلَقَناِديِل الب

ُ
َداء

ْ
لِئَكٌة َدر

َ
اِفُقَك م

َ
ُتر

ا،
َ
اِدَثٍة م

َ
ِب ح

َ
ب

َ
 ِب�ض

َ
�ص

ْ
َلِكْن َلي

اِت االأْقَداِم،
َّ
َنِفي

ْ
َها ال َتْنَتِمي اإىَل َزع نَّ

ْل اِلأَ
َ
ب

ًة،
َّ
ي
ِّ
 ِطب

َ
َناِظري

َ
ِة م

َ
َناع ِدُن ُكوؤُو�ٍص ِل�ضِ

ْ
ع

َ
م

 َتاأُخذين
ْ
دُّ َلو َ

اِئ�ِص، اأو
َ
ر

َ
ِة الع

َ
ي

ْ
ِننَي ُدم

َ
يا ج

وِل اأْفراِحَك
ُ
اإىل ُطب

اَفاًة 
َ
ع

ُ
َتُكوُن روِحي م

َ
و�ض

اِم.
َ
و

ْ
ِفرٍي ِمَن االأع

َ
َدٍد و

َ
ِلع

ي...
ِّ
ب

ُ
 َذِلَك يا ح

َ
ع

َ
م

َ
و

وِع،
ُ
م  الدُّ

ِّ
م ي، يِف ِخ�ضَ

ِّ
ب

ُ
اح

َ
 َذِلَك ي

َ
ع

َ
م

َ
و

َقى
ْ
اأب

َ
ِة امَلَطاِف �ض

َ
ِرُف اأينِّ يف ِنَهاي

ْ
ُكْنُت اأع

َكِة.
ْ
ح ِة ال�ضَّ فَّ َلى �ضِ

َ
عاِريًا ع

ُهَنا، 

،
َ
م

ْ
و

َ
الي

اأُقوُل:

،
َّ

َدي
َ
نْيَ ي َ

ِك ب
َ
ي

ْ
ر

ُ
مًا ع

ْ
 َدو

ُ
اأْذُكر

َ
�ض

ْنَدِل
َّ

 ال�ض
َ
ِك، ِعْطر

َ
ِعْطر

اِح،
َ
ب

َّ
�ِص ال�ض

ْ
 �َضم

َ
ْنب

َ
اأْنِت َثاِبَتٌة ج

َ
و

ٍة
َّ
ِبي

َ
َكُة �ض

ْ
ح َكُتِك، �ضَ

ْ
ح �ضَ

ٍل
َ
ْدو

َ
َكُة ج

ْ
ح  �ضَ

ْ
اأو

ُفوٍر،
ْ

�ض
ُ
 ع

ْ
اأو

ا�ِضَقَتاِن
َ
َتاِن والع َتدَّ

ْ
َداِك امُلم

َ
ي

ِة،
َ
اِنِك الَقِدمي

َ
اِدٍع الأْلو ٍق خُمَ

َ
ِمْثَل ِزْنب

ُتِك
ْ
و

َ
�ض

َناِك
ْ
ي

َ
ع

ُه ِمْنِك وُكْنُت اأْنوي
ُّ
م ما اأ�ضُ

اِت.
َ
نْيَ َخَطواِتي ِبالَكِلم َ

ِقيِه ب
ْ
َتب

ْ
اأْن اأ�ض

َكاِء.
ُ
 لْلب

ٌ
ْقت

َ
َة و

َّ
 َثم

َ
�ص

ْ
َلِكْن َلي

ُتْنِفَدْت
ْ
َقِد ا�ض

ِة ِلَقْلِبي:
َ
ب

ْ
اِد ِبالنِّ�ض

َ
م

َّ
ُة الر

َ
اع

َ
�ض

ٌد،
ْ
ر

َ
َة ب

َّ
ِبُدوِنِك َثم

ِكَنٌة.         
ْ ُ
اَة مم

َ
َلِكنَّ احَلي
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اأ�ضمكة اأنَت

يف بحر الن�ص

تعوم يف ال�رصد �ضعراً

ويف ال�ضعر  �رصد

يدك خالية من الر�ضاالت

ال اأنت مفكراً اأو �ضوفيًا

لتكتب من عٍل

يف �ضماوات التجريد

اأكتب حياتك بدخانها

و�ضجيجها

عّلك اأن ت�ضتطعمها

بخفة اإن�ضان

يكتب يومه

بقدمني عاريتني

يومه الذي مي�رصحه

يف هذا القحط

يومه الن�ضبي ، العابر ، والتافه

وحيث اإنه يف كل مكان

ال�ضواد ي�ضابه البيا�ص

وال �ضيء ميكث

يف االأر�ص

اإاّل رغوة الروح

ُتّلت بحنني وذكريات
ْ
التي اب

�ضت�ْضتم رائحة املوت

الذي طردك من

ّ
جّنته واأنت غر

ها هو

يفق�ص بي�ضته

بالقرب منك 

ج�ضدك - االآن -

يتمدد مبعرثاً

اأمام النهارات الرتيبة

اإىل »املوالت« اجلديدة

لتطلق �ضاقيك

فوق ال�ضرياميك اللمع

تتاأمل قهوتك

التي ت�رصبها ببطء وال مباالة

حتى ي�ضوّد النهار .
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1
» اأنا ال اأمتنى غري يد / يد جريحة، لو اأمكن ذلك«..

 قراأ مبرارة هذه االأبيات من ن�ص لل�شاعر الغرناطي 

لوركا، فكل ما كان يعوزه يد.. يد واحدة تعّو�شه عن 

التي طارت يف حادث �شيارة... ال يعي ماذا جرى.. ؟! 

كل ما مللمته �شتات ذاكرته املتخبطة يف تلك الليلة.. 

اجلهة  اإىل  بانفعال  لتطري  جذورها  من  اقتلعت  يد 

اأن تلك اليد  االأخرى من ال�شارع، كل ما يذكره هي 

اأر�شا  ارتطمت  بل حني  بالطريان،  تكتف  عينها مل 

مبالية..  ال  �شيارة  عجالت  مميتة  بق�شوة  ده�شتها 

غاب عن الوعي كما غابت يده اإىل اأ�شالء متعفنة..!

 2
غدا بيد واحدة.. ي�رساه التي ال ميكن اأن تقوم مقام 

ميناه الأهم مهاماته كما ر�شفها يف ذاكرته : حني 

كانت حتت�شن �شطرية لذيذة من البيتزا، حني كانت 

املحالة  القهوة  كوب  اأ�شابعها  بر�شاقة  تعانق 

متاأففا  ال�شاذجة  خياالته  عن  كّف  وحني........، 

بخيبة.. فهو يعرف جيدا اأن تلك املمار�شات اليومية 

التافهة ال توازي وزنها يف �شيء نحو اأقد�ص مهام 

يف حياة يده اليمنى : الكتابة.. 

يده  اإبهام  ب�شغط  ي�شارع  وهو  اليوم  ذلك  مذ 

تتدفق  التي  اأفكاره  فيها  يحرر  قلم  على  الي�رسى 

اأنفا�شه يعيد تن�شيقها  بوترية واحدة وحني ي�شتعيد 

مبفاتيح الكيبورد على احلا�شوب كما اعتاد مزاجه 

الكتابي، دون اأن يغّيب باأ�شى اأمنيته العتيقة يف اأن 

تعانق  اليمنى  ويده  احلمراء  كنبته  على  ي�شرتخي 

يوما  يتوقع  مل  عادة  وهي  كتابا،  والي�رسى  قلما 

ال�شكل  اأن تفنى كفعل وت�شتعاد كمجرد ذكرى بهذا 

املوجع كلوحة م�شّورة مليت..!

 3
�شكبت االأيام جل متاعبها على يده اليتيمة ال �شيما 

اأنها  اإليه  يخال  اإليها،  مهاماته  كافة  اأوكل  حني 

تخلو  تكاد  وال  عاتقها،  على  ما  ثقل  من  �شاخت 

ميلكها  كثرية  اأيد  من  املوؤرقة  الليايل  يف  اأحالمه 

كاإله �شيفا * الهندي.. 

رغبة  الليايل  تلك  اإحدى  فيه  اأيقظت  ما  �رسعان 

قاعه  يف  الكتابي  ف�شوته  يد،  امتالك  يف  مفرطة 

بقوة  ي�شتدعي  امل�شاب  هول  من  مظلما  غدا  الذي 

عبارة..  حتلل  اأفكارا..  ت�شجل  يدا  تكتب..  يدا  يدا.. 

تعلق على �شطر م�شتفز.. يدا متهر ب�شمتها يف هيئة 

توقيع على �شدر كل كتاب جديد باالأ�شابع نف�شها 

التي كانت تباهي بفعلها هذا فيما م�شى.. 

اأحد  ثقب  حينما  اأعمق..  تراكمت  الرغبة  ولعل 

احلوارات يف جملة �شهرية فجوة طازجة يف جوفه 

ن�صو�ص

يــــــــــــّد

ليلى البلو�شي

قاصة من ُعمان 



على هيئة �شوؤال �شاذج ا�شتفّز روحه املكلومة : هل 

اأفقدتك يدك املت�شظية �شيل اأفكارك ال�رسهة باالإبداع 

التي اأبهرت بها قراءك طوال تلك االأعوام..؟!

كنقطة يف نهاية ال�شطر انطبقت �شفتاه.. بينما ظل 

�شدى ال�شوؤال يتقّلب كجمرة.. بل ح�رسة و مرارة باتا 

غرفته  فتخاذل يف ظلمة  قاعه..  باأ�شى يف  يغليان 

اأمامها  الوقوف  حتا�شى  التي  املراآة  اأمام  بوجوم 

القهر..  من  قب�شة  متلكته  وحني  ميناه..  طارت  مذ 

تراخى يف ن�شيج ممتد ح�رسج اأنينه ليل وحدته..

 4
لكن  خاله..  هكذا  �شمجا..  مزاحا  البدء  يف  كان 

�شديقه الذي حاول اأن يرمم عنه عبء وجعه.. نفخ 

اأمال من نوع ما رغم غرابة ما  يف روحه املرتهلة 

ذهب اإليه..!

يتخيلها  يدّورها..  يقّلبها..  بباله..  الفكرة  ظلت 

يف  عزمها  عقدت  احلقيقة  تلك  اأن  ويبدو  كحقيقة.. 

اإر�شال اإعالن اإىل اأ�شهر �شحف البالد ؛ كي يذيع يف 

ي�شيل  مببلغ  �شليمة  يد  اإىل  حاجته  عن  �شفحاتها 

اللعاب..

5
الدائم  فتوا�شله  �شاق..  اأن مبتغاه  للحظة  يتوقع  مل 

ترخي  كانت  اإعالنه..  ا�شت�شافت  التي  ال�شحف  مع 

نوعه  من  االأول  االإعالن  اأنه  متعذرين  عزميته  من 

دائرة  عليه  �شيق  االأ�شوات  اأحد  بل  بيد..  للمطالبة 

غدت  هكذا   _ قا�شية  امراأة  �شوت  التوقعات.. 

ح�رسجتها _ حينما اأوحت نربتها بحزم : 

اأيديهم  الفقراء ي�شتغنون عن كل �شيء �شوى عن   -

فهم  فح�شب  اجلوع  من  ال  �شيموتون  بدونها  الأنهم 

كفيل  �شبب  وهو  العطالة  من  بل  �شلفا  جائعون 

لقتلهم مرتني جوعا وكمدا..؟! 

�شخ�شيات  وتّذكر  �شدمة..  هيئة  يف  الرد  اأده�شه 

اأقدارها  تواجه  كانت  حني  الهام�شية  ق�ش�شه 

املريرة..

 6
مل ي�شدق ما تناهى اإليه..!

ثمة يد جمهولة ترتيث جميئه.. اأي �شعادة ميكن اأن 

ت�شبع روحه..؟!

 اأخريا �شريمم عقدة النق�ص يف نف�شه وميار�ص كما 

على  اتكاله  بعد  الكتابة  املقد�ص يف  فعله  له  يحلو 

رغباته..  وفق  تروي�شها  عن  عجز  التي  الي�رسى 

واالأهم اأنه �شيتخل�ص من عبء اخلجل الذي يراوده 

كلما طفق م�شتحثا اأحد عامليه القيام بت�شجيل فكرة 

طارئة ت�شتبد به يف حلظة اإلهام مفاجئة..

 7
هاله حجم اليد و�شكلها..! 

م�شّطح كرغيف  بدت كبرية.. حجمها  املتربعة  اليد 

اأنها ح�شائ�ص  خ�شن يغطيها �شعريات كثيفة كما لو 

مهملة يف اأر�ص مهجورة.. اأ�شابع غليظة.. اأظفارها 

طويلة قذرة ومت�شققة.. 

متاّلها جيدا كانت ك�شيخ من اللحم �شّوتها ال�شم�ص 

حتى االحرتاق.. بدت اليدان ت�شكالن ت�شادا فاغرا.. 

فكاأمنا اليمنى وح�ص و الي�رسى اأنثى زاخم الدالل..!

 8
مل ي�شع يف ح�شاباته اأن اليد الغريبة ينبغي التعود 

عليها حتى ي�شعر بها جزءا من اأع�شائه.. ولكن اأكرث 

قلما  اأ�شابعها  بني  ي�شع  حني  حنقه  يثري  كان  ما 

فتنطفئ عندئذ اأفكاره تلقائيا.. !

نوى  كلما  باال�شمئزاز  �شعورها  فهم  يف  يفلح  مل 

كتابة بع�ص كلمات اأو حتى عند القب�ص على كتاب 

ما لقراءته.. ما بال هذه اليد.. ما بالها..؟! 

ظل هذا ال�شوؤال املوؤرق ي�شتفزه ب�شك مريب.. 

9
�شاء مزاجه بحدة.. فكاأمنا اليد تناكفه بغيظ..!

يف  وم�شت  فكلما  الكتابة..  يف  رغباته  كل  فرطت 
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تك�رس  بها  فاإذا  بيمناه  بكتابتها  وهّم  فكرة  عقله 

الفكرة.. تقذف �شظاياها بعيدا.. 

لكن اليد نف�شها كانت همتها ت�شتعل كلما هّم يحمل 

�شيئا ثقيال بل وجدها تنجذب من تلقاء نف�شها اإىل 

تنظيف غبار االأتربة يف مكتبته ال�شخمة اأو تعليق 

يف  بقعة  ك�شح  اأو  اجلدران  اأحد  على  كبرية  لوحة 

حديقته لزراعة وردة..

غ�شبه  وعي  على  فعكف  الكيل..  به  طفح  يوم  ويف 

ميّجها..  كان  م�شتعلة  ل�شيجارة  طفاية  باتخاذها 

فاإذا بالذهول ياأخذه.... فاإذا بها ت�شخر من حوا�شه..!

 10
واقعة..  املحرتقة  يده  حكاية  اأن  لرفاقه  اأق�شم 

يف  واإمعانا  معاقبتها..  يف  خذلته  اأحا�شي�شه  واأن 

فاإذا  اأمامهم..  بوالعة  تاأديبها  على  طفق  اإقناعهم 

باحلرية تلتهمهم..! 

ومل يغادروه اإال بحكم اأجمعوا عليه.. اأن تلك اليد - 

ما من �شك - م�شكونة باالأرواح..!

11
ا�شتملكته وهم تلك الروح.. وظل للياٍل يعزلها على 

تخنقه  و�شاو�شه  بينما  خوفه،  قدر  منه  م�شافة 

كوابي�ص ي�شهق على فزعها كفاأر واقع يف م�شيدة.. 

املا�شية حتى عزم  الليايل  تقلباته طوال  تهداأ  ومل 

على معرفة �رسها.. 

 12
اأبلغته املراأة ذات النربة املتح�رسجة القا�شية اإياها 

اأن �شاحب اليد املتربعة رجل معدم تخلو عناوينه 

وجوده  احتمالية  رجحت  ولكنها  الثوابت..  من 

كعامل يف اإحدى ال�شواحي حيث االأرا�شي املقفرة..

تّوجه راأ�شا اإىل هناك وال�شم�ص حبلى باللهيب كاأنها 

ثمة ظالل منثورة يف  �شلطت جمرها على هامته.. 

كل بقعة كبثور على وجه م�شّوه.. هكذا ملحهم عن 

بعد م�شافاته.. متاأرجحني كل مع بقعته امللتهبة.. 

وال يقطع امل�شافات �شوى خطواته املتحفزة.. 

كانت عيناه تت�شيدان قامة بال يد.. يد عا�رس اأختها 

اإىل  يهديه  لعله  اأحدهم  من  يدنو  اأن  حاول  جيدا.. 

نف�شه  راأى  الكلمات خانته حني  لكن  اليد..  �شاحب 

اأمام رجل خمذول الل�شان.. جتاوزه ويف قرار نف�شه 

اأن يجد مراده بجهده..

كل  يف  خطواته..  مي�شح  والعرق  ثقاال  مي�شي  ظل 

مرة  كل  لوهلة.. ويف  ي�شتدعيه  ما  ثمة  كان  خطوة 

تختنق اخليبة يف بلعومه واجما من هول ما يراه.. 

تعرثت قدمه ب�شخرة ف�شقط على وجهه، وما انتبه 

بعرثتهم  قافلني  اأقوام  خ�شخ�شة  على  �شوى  وعيه 

بها  هتف  ا�شرتاحة  �شوت  اإىل  املبتورة  ظاللهم 

انفعاله  ظل  راأ�شه  رفع  على  حتامل  حني  اأحدهم.. 

ه..! مبهوتا على اأيد ما عاد يعرف اأّيها تخ�شّ
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كان الرذاذ يبدو منع�شا وهو ينهمر على اأبنية املنازل 

اأنيقا مثل  التاريخية يف �شنعاء القدمية.. كان يبدو 

دمعة على خد اأنثى مكتحلة.. وكان حزينا وهو ي�شيل 

على اأبدانها الطينية ويعرب خالل نوافذها الزجاجية 

على هيئة قطرات خم�شبة بال�شواد.

بجنون  املدينة  طرقات  عرب  ينحدر  املاء    كان 

فيكن�ص تدفقه هموم االأزقة وال�شوارع.. زخاته بعد اأن 

تتجمع ظلت تندفع راك�شة مثل امراأة جمنونة كانت 

احلذر وحتر�ص  بتوخي  العتيقة  االأحياء  تلك  تنادي 

اأبنية الطني العجوزة على الفرار.

 - حوالينا يا رب ال علينا

كانتا  عيناه  بوجل..  العجوز  يردد  كان   هكذا 

كانت  حني  يف  ال�شلمون  �شمكة  مثل  مفتوحتني 

ال�شاعة يف ذلك  العقارب تزحف على اجلدار.. كانت 

الوقت ت�شري اإىل الثانية ع�رسة اإال ربع.. تكاتها ت�شدر 

ما  اأ�شبه  البعيد..  من  قادم  بخطر  يحذر  اإنذار  �شوت 

يكون بقر�شان اأبرت الرجلني ي�شري بعكازين خ�شبيني 

فوق جلة من الظالم..

حقا  كنت  لو  لكنك  الت�شبيه..  هذا  من  تتعجب   قد 

راأيت  كنت  اأقول..  مبا  �شدقا  اقتنعت  كنت  هناك 

وي�شارا  ميينا  يرجتف  وهو  امل�شتدير  ال�شاعة  بندول 

الذي  القر�شان  ذلك  اأب�رست  �شدة اخلوف.. كنت  من 

باجتاه  ال�شاعة  زجاج  وراء  مقلوب  ب�شكل  ي�شري  ظل 

اأحمد وهو  اأبا  العجوز  اأب�رست  الليل.. كنت  منت�شف 

مرعوب يتن�شت �شوت املطر من حتت نافذة الغرفة 

مثل فاأر يف اخلزانة تخيفه �شخب االأقدام.. اإذ اأنه ال 

القدمية  قلب �شنعاء  الرعب يف  يبعث  ما  يوجد هنا 

اأ�رس واأمكر من قطرات املطر التي تق�شط دفعات املاء 

حالة ال�شقوط.

هم  فقط  االأطفال  كان  املرعب  ال�شياق  هذا   وعلى 

ي�شمعوا بق�شة  االآن مل  اال�شتثناء.. وذلك الأنهم حتى 

اأنه  رغم  اأ�شحابه  يهجره  مل  الذي  املهرتئ  القارب 

اأن  بالغرق..وقبل  منا�شبة  كل  عند  يهددهم  يفتاأ  ال 

زقاق  كل  من  يهرعون  املطر  وقت  �شتجدهم  يكربوا 

وال�رسور  بالبهجة  الغامرة  طريقتهم  على  لالحتفال 

اأكرث فاأكرث حال تاأديتهم طقو�ص  واأ�شواتهم تتعاىل 

املطر وهم يرددون اأهازيجه املتعارفة واملوروثة..

وتقد  االأبواب  تغلق  اأن  حتاول  االأمهات    لكن 

الربد  نزالت  من  عليهم  دبر  خوفا  من  قم�شانهم 

يعلو  �شوت  ال  فائدة..  هيهات..ال  لكن  الطني  وبقع 

فوق �شوت املطر.. وكالفرا�شات حني يجذبها اللهب.. 

لل�شحك  االأطفال  ال�شحر الإخراج  املطر مفعول  يفعل 

واالإن�شاد.. 

وتقوم  الكبار  اأ�شوات  تنكم�ص  متاما  العك�ص   وعلى 

تهديد  يتال�شى  اأن  بعد  اإال  تقعد  وال  القيامة  لديهم 

املطر عن طينهم و�شمائهم.. ي�رسبون اأكفهم اأخما�شا 

يف اأ�شدا�ص حال هطوله امل�شتمر على نحو طفيف.. 

حل�ص  يبدو  فيما  البيوت  فاإن  االأطفال  غرار   وعلى 

تنا�شتها  اأو  ال�شهرية  الق�شة  فن�شيت  اخلرف  عقلها 

واأ�شحت تن�شى نف�شها كلية حني يدغدغها املطر بل 

وتفقد �شوابها و�شالبتها حال هطوله املتكرر على 

تلك الوترية الطفيفة ومتى ازدادت اجلرعة عن اللزوم 

حلت بها العلل واالأ�رسار وزاد املاء على الطحني.

 وعلى النقي�ص ومقابل هذا الزائر الثقيل يبدو املطر 
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الظل  وخفيف  االأبنية  تلك  قلب  على  عزيزا  الغزير 

ينبغي  كما  بدنها  به  تغ�شل  حيث  اإليها  بالن�شبة 

لتلتقطه االأر�ص ب�شغف ثم يهرول املاء يف م�شارفه 

منحدرا عرب »ال�شائلة« حتى يخرج نهائيا عن طوق 

�شنعاء باجتاه ال�شمال وال�شمال ال�رسقي..

عقب  �شيدت  واالأجداد  االآباء  يروي  كما    املدينة 

منذ  عط�شى  والبيوت  وجيزة  بفرتة  العظيم  الطوفان 

من  اأول  ان  القدمي  املوروث  يف  يذكر  الزمان..  ذلك 

ا�شتخلفها واأ�رسف على عمارتها �شام بن نوح حيث 

اأجنز بناءها مبا تي�رس له من االجور والطني يف زمن 

كل  من  ال�شياح  عليها  يتهافت  ال�شبب  لهذا  ق�شري 

مبا  املزخرفة  العمارة  �شحر  ملقابلة  الدنيا  اأ�شقاع 

المتطاء  ويجيئون  واالإكبار  االنبهار  من  بها  يليق 

معتربين  التاريخ  يف  لل�شحاب  ناطحة  مدينة  اأول 

اإياها االإعجاز الذي ن�شيه اأو رمبا يكون تنا�شاه طائر 

اخلراب.

الباكر  ال�شباح  منذ  القدمية  �شنعاء  يداهم  املطر 

يا  »حوالينا  الليل..  من  املتاأخر  الوقت  هذا  وحتى 

رب ال علينا«.. هكذا كان يتمتم اأبو احمد يف اأعماقه 

ذلك احلني بعد اأن م�شت مائة وع�رسون دقيقة على 

ميقات نومه املعتاد.. انت�شفت الليلة وها هو ال يزال 

جراء  من  جفنيه  يف  واحدة  غم�شة  احراز  عن  ينوء 

كارثة  اأن  ي�شعر  كان  ب�شدة..  ينبح  كان  الذي  قلبه 

اللعني  البولي�شي  بقلبه  قريب..  عما  �شتحدث  و�شيكة 

الذي ال يتقن �شوى قب�ص الروائح املت�رسبة يف الهواء 

النتنة منها فقط والزرقاء

اأبو احمد جراء خربته وكهولته كلما �شعر   لقد تعود 

ترقب  على  الطريقة  بهذه  قلبه  يف  يعوي  بالنب�ص 

حد�شه  كان  التحقيق..  وجه  على  مقبلة  م�شيبة 

مقته  اإعالن  على  مواظبا  كان  اأنه  والغريب  يقينه 

ال�شديد لهذه اخل�شلة ال�شاد�شة التي تفرزه عن �شائر 

النا�ص.. مع اأنه عندما يخلو بنف�شه وي�شتذكر ما�شيه 

وفوائدها  معروفها  اإنكار  على  قادر  غري  �شي�شبح 

لي�ص هذا وح�شب واإمنا �شديد امتنانه لها يف العناية 

به وجتنيبه حوادث واأخطار كادت حتيق به وعائلته 

ال عد لها وال ح�رس. 

 واالآن ماذا؟ هل يعقل اأن تتحرر خماوفك يا اأبا احمد 

بعد كل هذه ال�شنوات لت�شكل اليوم حيزا يف الفراغ؟! 

هل ميكن اأن تنخر قلب التاريخ ديدان املياه االآ�شنة 

؟..

 »حوالينا يا رب ال علينا«..

مل  يكد يتم هذه العبارات حتى متايل بندول ال�شاعة 

الب�رس  اأعنف من ذي قبل.. ثم يف ملح  وبداأ يرجتف 

قفز القر�شان االأعرج منها بفعل الهزة العنيفة وبداأ 

ي�شري على االأر�ص.. 

اأم احمد مذعورة ال ت�شتوعب ماذا يحدث..  انتف�شت 

؟..  احلقيقة  اأنها  اأم  حلم  هذا  والغبار  احلركة  هل 

اأح�شت كما لو اأنها اأفاقت على منت �شيارة تثري الرمل 

خمرتقا  الغرفة  احمد  اأبو  اقتحم  جنونية..  ب�رسعة 

»اأ�رسعي  يقول:  وهو  بقوة  يدها  على  قب�ص  الغبار.. 

يا امراأة رمبا يحالفنا احلظ وننجو ورمبا اللقاء يف 

حياة اأخرى«..

 و�رسيعا تهاوى البناء من اأ�شا�شه على ال�شكلية ذاتها 

التي انهار بها مركز التجارة العاملي ومل يتبق �شيء 

االأتربة  من  �شخمة  كومة  �شوى  الفرعاء  قامته  من 

املت�رسبة مباء املطر معجونة باأثاث املنزل والزجاج 

واالأخ�شاب.

بال�شجيج  احلي  اكتظ  الليل  من  ال�شاعة  تلك  يف 

الن�شاء  ب�رسخات  الرجال  ا�شتغاثات  فيه  وتخالطت 

متعارفا  بع�شها �شوتا  مع  م�شكلة  االأطفال  ونحيب 

عند النا�ص ال ي�شمعونه عادة �شوى عند حلول املاآ�شي 

القوى  اخلائر  اأحمد  اأبو  وبداأ  ال�شخام..  والكوارث 

اأ�رسته  تفقد  جاأ�شه..  وي�شتعيد  غيبوبته  من  ي�شتفيق 

يف  االإظالم  عاود  ثم  بتعب  يلهث  وهو  وحدا  واحدا 

بها  وم�شى  مب�شقة  بقامته  جديد..  ارتفع  من  وجه 

ناحية احلطام والدموع ت�شيل بغزارة من جفنيه

االأحجار  وينزع  الرتاب  يرفع  كان  بالغة  ومبعاناة 

وهو ي�رسخ ب�شوت خمنوق :

  عماااااار

*** 
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الكفاف  حد  على  يعي�ص  العمر  خم�شيني  اأحمد   اأبو 

من  ثالثة  الطيبة  الذرية  من  اهلل  والعفاف..رزقه 

فعال  جميلة  وهي  جميلة  تزوجت  وانثيني  الذكور 

اأ�شوار  اأخيه وت�شكن يف مدينة ال�شافية خارج  بابن 

�شنعاء القدمية.. تداوم على زيارته يف يوم اجلمعة 

تعينها  التي  ون�شائحه  ورعايته  بحبه  عليها  ينعم 

الزوجية..  ا�شتيعاب عملها املقد�ص يف موؤ�ش�شة  على 

اأما هاجر ال�شغرى فقد وفق اهلل بينها وبني زميلها 

مدينة  فتيان  ذخرية  من  �شاب  الطب..  كلية  يف 

لدرا�شة  �شنعاء  جامعة  ابتغى  ال�شاحلية..  احلديدة 

طب االأ�شنان فاأغرته الفتاة باأخالقها وطيب اأ�شلها 

بابت�شامته  هو  جذبها  بينما  عرو�شا..  فاختارها 

يف  معه  بالعي�ص  الر�شا  فاختارت  ووفائه  وحبه 

مدينته احلارة رغم امل�شافة ال�شا�شعة واملقدرة باأربع 

�شاعات اأو خم�ص تقريبا على احلافلة..

اأحمد  فاأ�شغر  اأكرب  التوايل  على  فهم  الذكور   اأما 

فمعاذ ثم عمار جميعهم مل يت�شن لهم الفوز ب�رسيكة 

العمر الأ�شباب ذكرتها اآنفا.. لكنهم تبارك الكرمي يف 

غاية التهذيب.. مل يحدث قبال اأن تلفظ اأحد من اأهايل 

حمام  مع  يعمل  اأحمد  �شكوى..  اأو  ب�شوء  عنهم  احلي 

ال�رسيعة  درا�شته  من  �شنوات  �شت  قبيل  تخرجه  منذ 

اأعماله  لقاء  يتقا�شى  اأنه  مع  باأ�ص  وال  والقانون.. 

اأجرا �شحيحا يقدر باملالليم اإال اأنه بطريقة ما قادر 

كلية  من  تخرج  معاذ  ونفقاته..  �شوؤونه  تدبري  على 

امل�شتوى  على  تفوقه  ونظري  مالزم  برتبة  ال�رسطة 

يف  ويتقا�شى  مدربا..  الكلية  يف  يعمل  النهائي 

املقابل مرتبا متوا�شعا اأي�شا وكما يحدث عادة ملن 

عناء  يف  �شبابه  بزهرة  للت�شحية  املقادير  تختاره 

اأما بعد فاآخر  اآن..  العظيمة وال�شاقة يف  هذه املهنة 

العنقود عمار فتى و�شيم مل ياأخذ الدرا�شة ماأخذ اجلد 

من  اأخريا  تفرغ  واالأدب..  وال�شعر  الطرب  اأخذ  كما 

درا�شته الثانوية قبل ثالثة اأعوام مبعدل مقبول وهو 

يف احلقيقة مقبول حيثما حل واأينما اجته يف البيت 

وال�شارع ويف املدر�شة وحمبوب كثريا من مدر�شاته 

يف ال�شف الالتي افتقد لطفهن وم�شاهماتهن الكرمية 

العامة.  ال�شهادة  اختبارات  �شدائد  مع  يتعارك  وهو 

وهذا من بني اأخوته ح�شد اأكرب �شطر من دالل والدته 

مقارنة  �شعيدة  طفولة  اإليه  اأهدت  اأنها  ورعايتها..اإذ 

�شيئا  اأراد  عمار  فما  املتوا�شعة  املعي�شية  بحالتهم 

اإال وناله ولو بذلت يف �شبيله الت�شحيات.. فمن يخرب 

املراأة االآن التي كانت تنوح وتلطم نف�شها بينما كانوا 

يبحثون عنه حتت االأنقا�ص اأن الفتى من البداية راح 

�شببا لغنجها وداللها الزائد ؟!

بحرقة  وت�شهق  تنتحب  احلال  بطبيعة  االأم  كانت 

ب�شفحة  وبعده  الن�ص  من  بالذات  ال�شطر  هذا  عند 

ون�شف تقريبا وكان ذيل الق�شة الطويل يلعب وهو 

على  �شقط  قد  كان  بقليل  وقبلها  املرح  منتهى  يف 

قفاه وهو يف �شدة ال�شحك من ذلك ال�شوؤال عن كون 

الفتى �شحية والدته.. كان باإمكانه متاأثرا بحما�شته 

الق�شة  هذه  يف  الكمني  الإف�شال  يتطوع  اأن  املفرطة 

للن�ص  يف�شد  ومل  نف�شه  زمام  امتلك  اأخريا  لكنه 

ا�شرت�شاله وت�شويقه املو�شوم.. 

كان  حال  اأي  على  الأنه  له..  خريا  وذلك  فعل  ح�شنا 

اأن  التحديات  بلغت  مهما  الق�شة  هذه  على  حتما 

تعي�ص.

*** 

ال يخيف الظالم ويبدد الوح�شة �شوى الطرب والنغم.. 

ال�شكينة  النف�ص  يف  توقد  التي  املو�شيقى  �شوى 

والهدوء.. �شوى االأن�ص والرق�ص والت�شفيق.

وال�شيوف  كالبدر  م�شيئا  يبدو  العري�ص  وجه  كان 

بال�شحكات  وتوهجا  حما�شا  ال�شهر  ي�شعلون 

والرق�شات ال�شعبية املحلية.. العرق ينزف من اجلباه 

احلركة  من  املبتلة  الراق�شني  اآباط  يف  جليا  ويربز 

والن�شوة.. الكل بال ا�شتثناء يت�رسف بتلقائية وكاأنه 

اليوجد مطر يرتب�ص به حال اخلروج..  

والتوازن  للهدوء  دعوة  حال  اأي  على  املو�شيقى 

الوجداين مع الذات.. اإنها كوخ يلجاأ اإليه املحارب كي 

ي�شرتخي من اجلراح التي تخلفها معركته ال�رسمدية 

مع ال�شقاء.. 

كلنا حماربون.. كلنا البد لديه معركته اخلا�شة مع 
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والر�شام  حمارب  الزاهد  ال�شويف  حتى  الظروف.. 

راآية  حتت  يقاتل  فيهم  فرد  كل  والكاتب  والفنان 

ويحمل يف �شبيل كفاحه االأ�شلحة والعتاد..

وعلى هذه الوترية يحتمي مبظلة هذه اخليمة �شباب 

ومقاتلون..  طريقتهم  على  مت�شوفون  الزهور  مثل 

بالطرب..  يبدو  كما  الدام�ص  الليايل  ظالم  ي�شعلون 

و�شالحهم  االأوىل  �شفتهم  الرق�ص  يف  االحرتاف 

االأهوج  ال�رساع  يف  االنتخابي  ورمزهم  بل  املتاح 

على اخليل والليل واالأ�شياء.. 

اإيقاع  كان العود ي�شدح يف زوايا خيمة العر�ص يف 

مو�شيقي هادر م�شتفزا زئري الرعد وتقاطر املطر من 

خالل بع�ص الت�رسيبات يف �شقف اخليمة البادي عليه 

اخليمة  اأركان  يف  ي�شدح  العود  والتقادم..  الهالك 

والرعد يجاأر خارجها ويف �شائر االأرجاء.. كان يزاأر 

املحادثات  �شوى  منه  اأقوى  لي�ص  ال�شماء  يف  قويا 

التي  والت�شفيقات  املجلجلة  وال�شحكات  اجلانبية 

الذي  والفنان  الراق�شني  ت�شدر عن احل�شور لتحفيز 

كان يلعلع االأجواء ب�شوته العذب وق�شائد املعذبني.

واأقدامهم  املطرب..  �شوت  مع  تهتف  العود  اأوتار 

ال�شنعاين  الفن  وقع  مع  ان�شجام  يف  تتما�شى 

بالق�شائد الغزلية التي تتمايل لها االأج�شاد وترق�ص 

لها القلوب.

اإيقاع  فيها  يناف�ص  ماتعة  معركة  جوار  اإىل   ال�شهر 

غري  حوار  واملطر..  الرعد  هزمي  والنغم-  الرق�ص 

حبلى  �شهرة  من  يالها  وال�شماء..  االأر�ص  بني  ودي 

باملفاجاآت.. �شحيح اأن التكلفة باهظة الأنه قدم يف 

�شبيل  احل�شور مغامرة متهورة وت�شحية قد تقذف 

به اإىل اجلحيم.. �شحيح اأنه ت�شلل من غرفته دون علم 

والده ودون ا�شتئذان والدته غري اأنه لن يعباأ بالعذاب 

من  الليلة  هذه  ك�شبت  قد  الروح  اأن  طاملا  اجل�شدي 

املتعة والطرب ما يعزي التوبيخ والوعيد..

مثل  وجهه  يف  �شينتفخ  ووالده  رباح    ال�شباح 

املوعظة  �شنبور  عليه  �شيفتح  القدمي..  اخلبز  فرن 

احلارق و�شيح�شل على ن�شيبه املق�شوم من العقاب 

وال�شتائم.. من قال اأن االآباء هذه االأيام اأو تلك يهمهم 

كبري..  مغفل  حقا  لعله  و�شعادتهم  االأبناء  م�شلحة 

الروح  على  واأثرها  املو�شيقى  يعريون  ال  وهم  كيف 

اأدنى اهتمام؟.. 

اأباءنا  ال�شجاعة كي يقنع  لديه  ليت �شعري من يجد 

اإنهم يدندون على الوتر اخلاطئ؟.. احلياة يف اأ�شا�شها 

جمرد  باأخرى  اأو  بطريقة  ونحن  مو�شيقية  معزوفة 

دورها  تاأخذ  كي  االأثري  اإيقاعها  عن  تبحث  ري�شات 

يف املقطوعة حتى ال يبدو يف حلن احلياة ن�شازا اأو 

) كانت  العظيم.  املاي�شرتو  �شمفيونية  مزعجا �شمن 

يف  »�شاحبنا«  بها  يدندن  كان  التي  العبارات  هذه 

خاطره ذلك احلني(..

اأن  بعد  ال�شهرة  الإحياء  عائدا  العود  املطرب  رفع 

املتبعة  الطريقة  وهي  ال�شمارة  كفوف  له  �شفقت 

مطرب  لتنبيه  حولها  وما  �شنعاء  اأعرا�ص  يف  دوما 

الراق�شني  من  نفر  وتهافت  النغم  يعاود  باأن  احلفل 

كي يهزوا اأر�شية املكان باأقدامهم وكاأنها تهز الكرة 

االأر�شية باأ�رسها

قبل هذا ب�شنوات كانت املو�شيقى �شنفا من الكبائر.. 

كانت مثل �رسب اخلمرة م�شموحا بها فقط لالأجانب.. 

ع�شاقها ظلوا ردحا من احلرمان حتت وطاأة ال�شبهة 

من  بحزمة  حما�رسين  كانوا  واالحتقار..  والعار 

اأهله  بني  وقدره  الفنان  قيمة  من  حتط  التقاليد 

مع  يهرب  كيف  منهم  املرء  يدري  يكن  مل  وذويه.. 

مع�شوقته ليعي�ص معها ويقبلها كيفما يحب وي�شتهي 

كان املجتمع عامة اآنذاك ال ي�شتقبل الفنان وحمبوبته 

املثرية بالت�شفيق كما هو حا�شل هذه االأيام واإمنا 

بالكلمات البذيئات والطني واالأحجار.. 

�شاحبنا ظل طيلة الوقت يف منت�شف املتعة يراقب 

الرق�شة  ياأخذ دوره يف  تارة  بن�شوة عارمة  كل هذا 

واأخرى يربك على مقعده طلبا للراحة واملاء..

حتولت  املرء  بها  ينعم  قد  موؤقته  راحة  اأي  ومثل 

راحته  بعد دقائق معدودات اإىل فزع وارتياب.

وحتى  الراق�شون  فيهم  مبن  اجلميع  اأب�شار  حتولت 

و�شماال  ميينا  تلفت  فيه..  لتحملق  نحوه  العري�ص 

بطريقة  العيون  من  غابة  يف  حما�رسا  نف�شه  ووجد 
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اأثارت الهلع يف كيانه.. حاول اأن يتحقق فرمبا كانوا 

يطالعون اأحدا بجواره.. من خلفه.. من اأمامه.. ربااه.. 

فوق  من  يعرب  فاأرا  اأو  ثعبانا  يب�رسون  كانوا  رمبا 

اأنه هو  راأ�شه.. مل يعرث على �شيء..مل يعد هنالك �شك 

املق�شود بالنظرات.. جتول ب�رسه يف املكان حماكيا 

بالراق�شني  مرورا  العري�ص  مبن�شة  بدءا  الكامريا 

عن  فجاأة  اأكفهم  خر�شت  الذين  املتكئني  واجلال�شني 

العري�ص.. ما  الت�شفيق.. اجلميع يتاأمل فيه كاأنه هو 

بال هوؤالء ؟ماذا تريدون مني يا اأوغاد ؟ ماذا يحدث 

هنا بحق اهلل ؟..

فوؤاده  يقتلع  الذعر  كاد  اأن  وبعد  املطاف  نهاية  يف 

ت�شمرت عيناه عند باب اخليمة وحينها اأ�شابت قلبه 

�شاعقة كا�شحة  .. فز من مكانه مثل طائر مذعور.. 

 يا الهي ! ما الذي جاء باأبي واأخوتي واأهل احلي اإىل 

اأن �شفعة د�شمة �شتلقى  هنا يف هذا الوقت؟.. »يبدو 

يو�شف لدى الباب قبل حلول ال�شباح ويبدو اأنه حتى 

ال�شباح لن ينفذ بجلده و�شياأكل اأخرى ت�شبهها اإن مل 

تكن اأد�شم منها بقليل«..

فاتر  الباب  �شوب  حترك  �شيء..  كل  على    اللعنة 

اخلطوات مطاأطئ راأ�شه مل يكد يرفعه كرة ثانية حتى 

ويحت�شنه  بحميمية  به  يلت�شق  مبتل  بج�شد  اأح�ص 

بحرارة ودفء.. 

»اأحمد هلل على �شالمتك يا بني«.. 

اأن  �شمت اجلميع يف ذهول   فقد كان من ال�شعوبة 

الغام�ص  احلوار  مالب�شات  ال�رسعة  بهذه  ي�شتوعبوا 

الذي يدور اآنذاك بني االبن واأبيه  .. جل�شوا يف حرية 

دقائق معدودات.. بحثوا عمن يخربهم بتف�شري واحد 

ملا يح�شل اأمام اأنظارهم.. عمار كان اأكرثهم ذهوال.. 

مثل  لتهنئته  توافدت  التي  اجلموع  يف  يحملق  كان 

والده  يحمله  مل  طويل  وقت  م�شى  اإنه  ثم  البليد.. 

بهذه  ويقبله  هكذا  �شدره  اإىل  ي�شمه  اأو  باالأح�شان 

القوة اجلارفة..

باحت�شانه  دوره  الوافدين  من  كل  اأخذ    وبالرتتيب 

برجل  وانتهاء  باأخويه  بداية  ال�شالمة  على  وتهنئته 

رمبا من احلي ورمبا ال املهم اأن وجهه غري ماألوف 

باملرة رغم اأنه ي�شبهني ومع ذلك اأخذ ن�شيبه املجاين 

من القبالت واالأح�شان.. 

 حني انتهت التهاين الأبي اأحمد على �شالمة جنله خر 

على االأر�ص �شجدة �شكر هلل تلى فيها بع�ص االأدعية 

اأوالده واحت�شانهم ثم انتهى به االأمر  اأمتها بتقبيل 

ما  بتفا�شيل  م�شدوها  كان  الذي  للمطرب  هتف  اأن 

الغناء..  يعاود  اأن  منه  راجيا  احمد  اأبي  لبيت  جرى 

اأن ت�شلل  ال�شهرة من جديد بعد  ودب االنتعا�ص على 

اإىل جوفها �شطر طفيف من الربد والرياح بينما كان 

اجلميع �شاردا يف ق�شة املاأ�شاأة التي نغ�شت القلوب..

 وعلى خالف املتوقع قيد اأبو احمد يد عمار بقب�شته 

التي  ال�شاحة  به  مقتحما  وحيوية  بحما�ص  و�شحبه 

العود  اإيقاع  ي�شاير  وراح  الراق�شون  فيها  يتمايل 

واالبت�شامة ال تغيب عن حمياه ثم حتركت اأقدام عمار 

من  الكثري  وتهافت  اأحمد  ثم  معاذ  ان�شم  و�رسيعا 

ال�شاحة  ازدحمت  اجلال�شني حتى  من  وعدد  اجلريان 

ال�شغرية التي تكفي ثمانية راق�شني بالكاد.. ورق�ص 

حما�شة  واأ�شدهم  اأبرعهم  كان  امل�شتطاع  بالقدر  كل 

دوامة  يف  اجلميع  وداخ  الثالثة..  واأبنائه  اأحمد  اأبو 

رق�ص جرارة كاأنهم جي�ص من ال�شكارى واملعتوهني..

اأر�شا متاأثرين باالإعياء  رق�ص اجلميع حتى �شقطوا 

ال�شديد وبداأت اأعداد الراق�شني تتناق�ص تدريجيا مع 

اإىل بيته  ال�شاعات تعب منهم من تعب وغادر  مرور 

اأربعة راق�شني..  العدد نهائيا عند  من غادر وا�شتقر 

بيت  لديهم  يكن  مل  الراق�شني  االأربعة  اأولئك  والأن 

حتى  رق�شوا  املتاأخر  الوقت  ذلك  يف  اإليه  ياأوون 

ال�شباح.

 حتى متخ�شت ال�شم�ص معلنة والدة يوم جديد.
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نوفمرب،  اأيام  اأحد  يف  امل�شاء  قرب  يوم  :ذات   

على  رك�شت  وقد  يطاق،  ال  االأمر  اأ�شبح  وعندما 

كما  غرفتي  يف  ال�شيق  ال�شجادة  قما�ص  م�شاحة 

اأثر �شوء  ال�شباق مبتعًدا عن  لو كنت يف م�شمار 

اأن وجدت  بعد  الغرفة  داخل  انعطفت  ثم  ال�شارع، 

عالًيا  و�رسخت  املراآة  اأعماق  يف  جديًدا  هدًفا 

اأي  يجد  مل  والذي  �رساخي  �شوت  فقط  الأ�شمع 

�شيء ميكن اأن يخفف من حدته، ولذلك فقد ارتفع 

حتي  يتوقف  اأن  ي�شتطع  ومل  كابح  دون  ال�شوت 

عندما اأ�شبح غري م�شموع، انفتح باب يف احلائط 

اأمامي بنعومة، فقد كانت النعومة مطلوبة، فحتى 

جياد العمل باالأ�شفل كانت تنه�ص على الر�شيف 

املعركة  اإىل  ُتقاد  كانت  لو  كما  الطلق  الهواء  يف 

بوح�شية واأ�شواتها قوية �شوب االأعداء.

الظلمة  احلالك  املمر  ذلك  من  طفلة  فجاأة  وظهرت 

بعد،   
ً
م�شاء امل�شباح  يكن  ومل  ال�شغري،  كال�شبح 

االأر�ص.  على  قدميها  اأ�شابع  على  مرتع�شة  ووقفت 

وقد انبهرت على الفور بلون الفجر يف غرفتي فغطت 

ب�شكل  نف�شها  ولكنها طماأنت  بيديها،  وجهها �رسيًعا 

ا�شتقر  حيث  النافذة  من  �رسيعة  بنظرة  متوقع  غري 

غطاء  حتت  امل�شاء  لل�شارع  املرتفع  البخار  ا 
ً
اأخييري

االأمين  مبرفقها  احلائط  على  نف�شها  اأ�شندت  الظالم. 

يف املدخل املفتوح �شاحمة لتيار الهواء من اخلارج 

اأن يداعب كاحليها وحنجرتها وهيكل ج�شدها.

نظرت اإليها نظرة �رسيعة ثم قلت: »مرحبا« وتناولت 

معطفي من على غطاء املوقد فلم اأرد اأن اأقف هناك 

تركت فمى  لوهلة  ا مالب�شي كامال. 
ً
ل�شت مرتدي واأنا 

من  اأنفا�شي  األتقط  اأن  ميكنني  حتى  ا 
ً

مفتوح يتديل 

واهتاجت  �شيء يف فمي  �شعرت مبذاق  االإثارة.  فرط 

الزيارة  هذه  كانت  فقد  وباخت�شار  جفوين،  حركة 

�رسورية للغاية رغم اأنها كانت متوقعة.

م�شتندة  مكانها  يف  واقفة  زالييت  ما  الطفلة  كانت   

اليمنى عليه وكانت  على احلائط، وقد �شغطت يدها 

يف  القرنفلية  بخدودها  ال�شيء  بع�ص  م�شتغرقة 

وكانت  خ�شن،  ملم�ص  ذو  احلائط  �شطح  اأن  اكت�شاف 

حتك اأطراف اأ�شابعها باحلائط. قلت لها: 

باالأمر؟  خطاأ  يوجد  اأال  عني؟  فعال  تبحثني  هل   -

تلك  املكان يف  اأن تخطئ  من  اأ�شهل  هو  ما  يوجد  ال 

البناية ال�شخمة. اأدعى فالن، واأنا اأعي�ص يف الطابق 

الثالث. هل اأنا ال�شخ�ص املن�شود؟

- �شه... �شه... االأمر على ما يرام.

- تعايل اإذن اإىل داخل الغرفة. اأود اأن اأغلق الباب.

- لقد اأغلقته للتو.. ال تنزعج. خذ االأمور بب�شاطة.

النا�ص  الكثري من  االأمر، ولكن هناك  - ال ي�شايقني 

اأعرفهم جميًعا. بالطبع  يعي�شون يف ذلك املمر، واأنا 

اأحدهم  �شمعوا  واإن  االآن،  العمل  من  اأغلبهم  يعود 

يتحدث يف الغرفة ف�شيظنون بب�شاطة اأن لديهم احلق 

اإنهم  بالداخل.  يجري  ما  لريوا  الباب  يفتحوا  اأن  يف 

اليومية  عملهم  �شوؤون  عن  ابتعدوا  لقد  ا. 
ً
متام هكذا 

ولن يرتكوا اأحدهم ميلي عليهم اأوامره يف اأم�شياتهم 

ذلك  تعلمني  فاأنت  ذلك  على  وعييالوة  موؤقًتا.  احلرة 

ا.. دعيني اأغلق الباب.
ً
مثلي متام

اجلميع هنا،  اإن دخل  اأبييايل  ال  االأميير؟  ما  - مليياذا.. 
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فعلى اأية حال وكما اأخربتك لقد اأغلقت الباب بالفعل. 

اأن يغلق  الذي ميكنه  الوحيد  ال�شخ�ص  اأنك  هل تعتقد 

االأبواب؟ لقد و�شعت املفتاح بالفعل يف القفل واأدرته.

- االأمر على ما يرام اإذن... ال ميكنني اأن اأطلب املزيد. 

هنا...  اأنت  واالآن  املفتاح.  تديري  اأن  عليك  يكن  مل 

ت�رسيف كما لو كنِت يف منزلك. اأنِت �شيفي، وميكنك 

ا. البيت بيتك فال تخايف. لن اأجربك 
ً
اأن تثقي بي متام

اأخربك  اأن  علي  هل  االن�رساف.  على  اأو  البقاء  على 

ذلك؟ اأال تعرفيني جيًدا؟

- ال... لي�ص عليك فعال اأن تخربين ذلك، وال يجب عليك 

تعاملني  فلماذا  طفلة  اأنا جمرد  باملزيد.  اأن تخربين 

بذلك ال�شكل الر�شمي؟

- اإنه لي�ص �شيًئا.. بالطبع اأعلم اأنك طفلة ولكنك ل�شت 

كنِت  واإن  ال�شيء،  بع�ص  كبرية  اأنييِت  ال�شغر.  بالغة 

يف  تكوين  اأن  �شتجروؤي  تكوين  مل  فرمبا  �شابة  �شيدة 

غرفة واحدة معي بتلك الب�شاطة.

- لي�ص علينا القلق ب�شاأن ذلك. لقد اردت فقط اأن اأقول 

اإنها فقط تريحك  اأن معرفتي اجليدة بك ال حتميني.. 

االآن  اأنييت  اأمامي.  التظاهر  يف  اال�شتمرار  عبء  من 

تتوقف  اأن  اإليك  اأتو�شل  ذلك...  عن  فتوقف  جتاملني 

يف  اأعرفك  ال  اأنييا  حال  اأييية  وعلى  ذلييك.  عن  بالفعل 

كل مكان ويف كل االأوقات وخا�شة يف تلك الظلمة. 

ال.. رمبا  النور.  اأ�شاأت  اإن  ا 
ً
االأف�شل كثري �شيكون من 

ال... على اأية حال �شاأبقي بذهني اأنك كنت تهددين.

اأنا  اأهددك؟ ولكن انظري هنا...  اأن  - ماذا؟ هل على 

ا الأن االأمر 
ً
ا.. اأقول اأخري

ً
م�رسور للغاية اأنك اأتيت اأخري

جميئك  �شبب  اأفهم  اأن  ميكنني  ال  بالفعل.  تاأخر  قد 

ا بهذا ال�شكل. ولكن من املمكن اأين و�شط فرحتي 
ً
متاأخر

ا وقد فهمتي كالمي ب�شكل 
ً
بروؤيتك كنت اأتكلم ع�شوائي

خاطئ. وميكنني اأن اأقر ع�رس مرات اأين قلت �شيًئا من 

�شيء  واأي  التهديد  اأنواع  بكل  قمت  واأين  القبيل  ذلك 

اأرجوكي ال داعي للت�شاجر. ولكن  اآخر تودينه، ولكن 

ميكنك  كيف  كذلك؟  اأمر  يف  تفكري  اأن  ميكنك  كيف 

اإف�شاد  ال�شكل؟ ملاذا ت�رسين على  اأن جترحيني بهذا 

تلك اللحظة حل�شورك هنا؟ ميكن اأن اأعذر اأي �شخ�ص 

غريب ولكن ال ميكنني اأن اأعذرك يف ذلك.

اكت�شاًفا  لي�ص  فهذا  ب�شهولة  ذلك  اأ�شدق  اأن  ميكن   -

ا على اأية حال، فلي�ص باإمكان غريب اأن يقرتب 
ً
عظيم

ا فلما كل  منك اأكرث مني بالطبيعة. اأنت تعلم ذلك اأي�شً

ذلك االنفعال؟ اإن كنت تريد فقط اعتالء خ�شبة م�رسح 

كوميدي ف�شاأذهب بعيًدا على الفور.

اأنت  بذلك؟  لتخربيني  الوقاحة  تلك  األديك  ميياذا؟   -

غرفتي  فهذه  حال  اأية  وعلى  ال�شيء،  بع�ص  ج�شورة 

عليه  اأ�شابعك  تفركني  الذي  هذا جداري  فيها.  واأنت 

لذلك  وباالإ�شافة  وحائطي!  غرفتي  كاملجنونة. 

طبيعتك  اأن  تقولني  اأنت  ووقح.  �شخيف  تقولينه  فما 

كذلك  االأميير  هل  كذلك..  معي  التحدث  على  جتييربك 

من  لطف  هذا  اإن  ذلك؟  على  طبيعتك  اأجتييربك  فعال؟ 

طبيعتك، فطبيعتك هي طبيعتي، واإن �شعرت بالتودد 

اآخر  ب�شيء  ت�شعري  اأن  عليك  يجب  فال  بالطبيعة  لك 

اإذن.

- هل هذا لطف؟

- اأحتدث عما حدث يف البداية.

- اأتعلم كيف �شاأ�شبح يف وقت الحق؟

- ال اأعلم �شيًئا.

ويف  �شمعة.  واأ�شعلت  الفرا�ص  من�شدة  اإىل  ذهبُت  ثم   

يف  كهربي  �شوء  وال  غيياز  لييدي  يكن  مل  الوقت  ذلييك 

تعبت  حتى  املن�شدة  على  هنيهة  جل�شت  الغرفة. 

على  من  قبعتي  وتناولت  معطفي  فارتديت  ذلك  من 

الكر�شي  ب�شاق  وا�شطدمت  ال�شمعة  واأطفاأت  االأريكة 

بينما اأخرج.

اأحد امل�شتاأجرين بالطابق الذي   وعلى ال�شلم التقيت 

على  �شاقيه  فييارًدا  توقف  اأن  بعد  ف�شاألني  به.  اأقطن 

درجتني بحدة قائال:

- خرجت مرة اأخرى اأيها الوغد؟

فقلت له:

للتو  ا 
ً
�شبح قابلت  لقد  اأفعل؟  اأن  ميكنني  وميياذا   -

بغرفتي.

اأنت تقول ذلك كما لو كنت وجدت فقط �شعرة يف   -

احل�شاء!
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- اأنت ت�شخر من هذا، ولكن دعني اأقول لك: اإنه �شبح... 

�شبح.

- �شادق بالطبع.. ولكن كيف يجري االأمر اإن مل يكن 

املرء يوؤمن باالأ�شباح على االإطالق؟

- ح�شًنا... هل تعتقد اأين اأوؤمن باالأ�شباح؟ ولكن كيف 

ميكن اأن ي�شاعدين عدم اإمياين يف ذلك االأمر؟

�شبح  من  باخلوف  ت�شعر  ان  عليك  لي�ص  بب�شاطة   -

يظهر بالفعل.

مبعث  ولكن  فقط،  الثاين  خويف  مبعث  هذا  اأووه..   -

خويف االأول من �شبب ظهور ذلك ال�شبح. وهذا اخلوف 

ال ميكنه اأن يبتعد عني. لدي هذا اخلوف بقوة اإىل حد 

ما بداخلي االآن. 

وبداأت و�شط ا�شطرابي يف التفتي�ص يف جيوبي.

فقد  نف�شه،  ال�شبح  من  خائًفا  تكن  مل  طاملا  ولكن   -

كان باإمكانك ب�شهولة اأن ت�شاأله عن كيفية ظهوره لك.

قبل. ال ميكن  من  ا 
ً
�شبح تكلم  مل  اأنك  الوا�شح  من   -

اأبًدا احل�شول على معلومات ب�شكل مبا�رس من  للمرء 

اأن  ويبدو  وهناك،  هنا  يتحدثون  اإنهم  االأ�شباح.  تلك 

هذه االأ�شباح ترتاب ب�شاأن وجوها اأكرث منا وال عجب 

يف ذلك بالنظر اإىل �شعفهم ال�شديد.

- ولكني �شمعت اأن املرء ميكنه اأن يت�شلى بها قليال.

- لقد �شمعت معلومات �شحيحة، ولكن هل ميكن الأي 

�شخ�ص اأن يفعل ذلك؟

املثال  �شبيل  على  ا 
ً
اأنثوي ا 

ً
�شبح كان  اإن  ال؟  ملا   -

يتمايل على الدرجة العليا.

- اأها... ولكن حتى اإن كان االأمر كذلك فهو ال ي�شتحق 

العناء.

بعيًدا  بالفعل  جاري  كان  لقد  اآخيير.  اأمر  يف  وفكرت 

عني، وحتى ميكنه اأن يراين كان عليه اأن ينحني عرب 

�شياج ال�شلم، فهتفت قائال: 

- اإن �رسقت �شبحي مني ف�شينتهي كل �شيء بيننا.

- لقد كنت اأمزح فقط. 

- ح�شًنا... 

ولكني  الوقت،  بع�ص  اأمت�شى  اأن  حًقا  ميكنني  االآن   

ال�شلم  اأ�شعد  اأن  فف�شلت  ومهجور  بائ�ص  اأين  �شعرت 

مرة اأخرى واأذهب للفرا�ص. 
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 عن ظهر قلب، نحفظ خريطة اأ�شجار قريتنا، لنا 

لي�ص الأ�شحابها، لهم اخل�شب واحلطب،  فيها ما 

ولدوابهم وكالبهم الظل، ولنا االأع�شا�ص املكورة 

ال�شغرية  الع�شافري  �شو�شوة  اأغ�شانها،  فوق 

حلول  مع  املدربة،  اآذاننا  ت�شجي  رقيقة  غريرة، 

نروح،  غربها  اإىل  القرية  �رسق  من  تهل،  الربيع 

هذا  اأهم،  الع�شافري  عفاريت  معروف؛  �شيتنا 

اإذا ما وقعت  ما يقوله �شغار احلارات االأخرى، 

االأبي�ص  اخليط  )�ِشل(  وعلى  علينا،  عيونهم 

باأيدينا.

 لالأ�شجار يف اأذهاننا خريطة زمنية، فاأيام الأ�شجار 

)اخلاليجة( �رسق البلد، واأيام الأ�شجار البحر، واأخرى 

للرتعة، اأما اأ�شجار القناية القريبة، التي ت�شق كتلة 

البيوت �شقني، فلها اآخر االأيام، نبداأ بالبعيد، وننتهي 

نفذ بدون ثرثرة.
ُ
بالقريب، اتفاق غري معلن، لكنه ي

منا  كلٌّ  ي�شع  البال�شتيك،  اأو  القما�ص  من  بكي�ص 

اأو  اأو اخليارة،  الباذجنانة املخللة،  رغيفه، ون�شف 

بقعة  اأية  نفرت�ص  �شوف  النهار  و�شط  الب�شل،  حبة 

ما  اأكيا�شنا  تفرغ  تلوح،  م�شطبة  اأواأييية  ع�شبية، 

كومة  بنقل  واأفواهنا،  اأيادينا  ت�شارع  بطونها،  يف 

الطعام، اإىل بطوننا اخلاوية.

كقط  بدين،  يزحف  اأن  البد  االأ�شجار،  اأبييدان  وفوق 

، اللذين 
َّ
مدرب اأنا، قليُل من الت�شلخات ي�شيب وركي

هبوطًا،  اأو  �شعوداً  الزحف  اأثناء  كثرياً،  تتعريان 

فوق اجلذوع املل�شاء حينا، واخل�شنة اأحيانا، وفوق 

االأفرع الرفيعة، التي ياأخذها التاأرجح، احتجاجًا اأو 

اإىل ما  ، كلما ا�شتقر فوقها بدين، متتد يدي، 
ً
احتفاء

يقع يف مراميها من اأع�شا�ص، تع�ص، تفت�ص، ترتك ما 

بداخلها من بي�ص مل يفق�ص بعد، وما بداخلها اأفراخ 

مل تزل حلمًا دون ري�ص، تقول اأمي اإنه ال يجوز اأكلها 

هكذا...

اأما االأع�شا�ص العامرة باأفراخ كثيفة الري�ص، فاأقوم 

الق�ص،  ذات  من  فتحتها  �شد  ثم  بييهييوادة،  بنزعها 

واملرفوعة  املنتظرين،  الرفاق  اإىل  بها  االإلقاء  قبل 

احلني  بني  مر�شلني  بحركتي،  متعلقة  وجوههم 

اأو كلمة ت�شجيع، يلقف  اإ�شارة،  اأو  واحلني، ملحوظة 

جانبة  يربت  همام،  مرمى  كحار�ص  بالع�ص،  اأحمد 

بحر�ص، دافعا به اإىل حجر الولد م�شعد، املفتوح ال 

اإراديًا، ينزع �شدَّة فتحة الع�ص، مادا يده اإىل الداخل، 

دَّة، وهو  ِّ
متح�ش�شًا وحا�شيًا الرزق، ثم يعيد و�شع ال�ش

يقول:

 �شتة، اأوخم�شة.

 اأوي�شيح عاليًا: 

هيه... ع�رسة.

ومن حوله ي�شيح الرفاق، ومن جتمع من ن�شاء، اأو 

�شغار اأغوتهم رغبة امل�شاهدة.

اثنني،  اأو  واحدا  ع�شفورا  الع�ص  حمتوى  جاء  فاإذا 

اأوحتى ثالثة، اأم�شك ل�شانه عن ذكر العدد.

الولد حامد ربطها من  الع�شافري، فعلى  �شارد  اأما   

اإىل  اأبوازها  بيده،  معلقة  لتبقى  باخليط،  اأرجلها 
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االأر�ص وذيولها اإىل ال�شماء.

ليطال  اأمده  ال�شجرة،  ذات  من  رفيعًا  غ�شنا  اأك�رس 

االأع�شا�ص، التي ال تقع يف مرمى يدي، األف الغ�شن 

عدة لفات يف اجتاه واحد، فيعلق به الع�ص، وي�شبح 

وذتي بعد �شحبه �شحبات لطيفة، لئال ينفرط 
ً

يف ح

فيكون  اللحم،  اأوعيي�ييشييافييريه  بي�شه  فتحته،  ميين 

وكذلك  باالأر�ص،  اال�شطدام  عند  الهالك،  م�شريهم 

زيادة  فنخ�رس  املري�شة،  الع�شافري  تنفلت  ال  حتى 

اأكيدة يف احل�شيدة.

زيادتها  تتوقف  اأيام،  تاأخذنا  ناحية  �شجر كل  اإىل 

الع�شافري،  وكمية  االأع�شا�ص  كثافة  على  قلتها،  اأو 

نبيع للعيال بالقرو�ص، اأو ن�شتبدل بع�شها بلعب، مل 

تكن يف حوذتنا؛ كعجلة جريد، اأو نحلة خ�شبية، اأو 

خابور من حديد.

اأو  الليلة  فع�شاء  االأمهات،  وجوه  فوق  الِب�رسرْ  نلمح 

فطور الغد بات م�شمونا، لكن غ�شبهن �رسعان ما 

اأحيانًا،  واملمزقة  املت�شخة،  مالب�شنا  ملراأى  يحل، 

اإىل اآذانهن نر�شل كلمات اال�شتعطاف، فوق روؤو�شهن 

يتعهدن  متغا�شيات،  قلوبهن  ترق  القبالت،  نطبع 

بالزيت،  اإلقائها  قبل  والتنظيف،  بالذبح  الع�شافري 

على  يوزعن  وهن  مبت�شمات،  �شفاههن  مي�شم�شن 

من  لتوها،  اخلارجة  الع�شافري  حبات  االأ�شقاء، 

الطا�شات امللتهبة.  
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النبتة  تلك  من  تاأكل  لئال  اأمامها  الع�شا  رمى   

ال�شامة، قد عّلم القطيع باأكمله �شلوكات تبقيهم 

بال�شبط  نحن  نتعلم  كما  احلياة،  قيد  على 

مب�شاعدة اأهلينا قواعد رتيبة من �شاأنها اأن تعزز 

فينا احلياة ولكنا يف حلظة ما جندنا ناأبى ذلك 

بكل ا�شتطاعتنا. 

كالمًا  و�شو�شها  اأذنها،  على  يده  و�شع  نها،  ح�شَ

كثرياً جعلها ت�شحك كثرياً ثم رك�شت بعيدة عنه.

جبلني  على  امل�شهدين  هذين  اأطالع  كنُت  بعيٍد  من 

اأ�شمع  اأن  دون  اأحداثهما  اأر�شم  اأمامي،  متقابلني 

الراعي  ذلك  االأول  اجلبل  على  منهما؛  كل  اأ�شوات 

يتبع ع�رسة خراف، ي�شلح لهم طريقًا، ي�شّوي نف�شه 

على طيبة متجرداً من اأّي غرور يعاك�ص توجه هذه 

القدمية  بثيابه  اخل�رساء،  الطبيعة  وهذه  االأر�ص 

ما  دائمًا  واحدة.  كيفية  على  املثبتة  و»حطته« 

اإنهم ي�شبهون  اأرى كل الرعاء بذات ق�شمات الوجه، 

عن  متميزين  متفردين  يجعلهم  حد  اإىل  بع�شهم 

وحدهم  واحد  وقت  يف  خلقهم  اهلل  وكاأّن  �شواهم، 

مهم علينا.
ّ
ب�شكل واحٍد ثم ق�ش

يجل�ص خمبئًا وجهه بني يديه ثم ياأخذ قربته وي�رسب 

بقدر ما م�شى، األتقُط كثرياً من اأنفا�شه، اأتابعه وكاأين 

اأرى قدي�شًا اأمامي يتحرك، اإنها الطبيعة النقية التي 

اهلل يعلوه  اأن جتعله قدي�شًا،  �شاأنها  يحوم فيها من 

مب�شافة اأقل مما اأنا عليه، ُي�شقط عليه رحمة وحكمة 

اأوؤمن بكل ما قد يفعله هذا  اإنني  اأكرث مما ت�شلني، 

له، يت�رسف بحرية  الراعي، فما من مراقب ب�رسي 

متجاهاًل وجود اأحد غريه، كاأنا مثاًل، اإنه بعيد عنا، 

نقرتب  حمدد،  غري  وا�شع  مطلق  مكان  يف  يعي�ص 

يرانا،  وال  لوجه  وجهًا  نقابله  كثرية،  اأحيانًا  منه 

اإنه قدي�ص بحق، كائٌن باذٌخ يف احلرية. ليته يراين 

الأحّدثه بكل هذا! 

يحاوالن  وحيدان  عا�شقان  املقابل،  اجلبل  على    

يف�شدا  و�شجيج  زحمة  من  يهربا  اأن  يتخفيا،  اأن 

يبتعدا  اأن  ب�شاأنه،  يتحدثا  اأن  يريدان  ما  عليهما 

عن كائنات ت�شدر �شوتًا يعلو على اأنف�شاهما معًا. 

كانا  اإليه...  �شّدها  بيدها...  م�شك  ابتعدترْ  بعدما 

يختباأن وراء اأ�شياء مبهمة اأ�شبه باالأ�شجار، تواري 

ج�شديهما البعيدين. 

ما  بقدر  كثرياً  لهما  اأهتم  فلم  وحيدين،  تركتهما 

ا�شتوقفني ذلك الراعي، الذي يدور كال�شم�ص حول 

ال�شوء  اإنه  اإليه،  ي�شدين  �رسيرته  �شوء   ،
ّ
عيني

اخلافت الذي دائمًا ما كنت اأبحث عنه، ما توحي 

روحه  اأجهله،  مما  كثرياً  يل  ينري  ما  الطبيعة،  به 

املم�شوقة باالأرجاء تهّز ج�شدي، قامته ال�شارمة 

حتدث وقعًا غريبًا يف قلبي، حتى �رست اأتخيلني 

والزيف  اخلوف  ميلوؤه  اأحمَق  �شعيفًا  فتى  اأمامه 

واجلهل لكل �شيء، وكاأين ما عدت اأملك �شيئًا قلياًل 

ثقيل همجي  وكاأين يف �رساع  اأفهمه،  نف�شي  من 

ال�شوء  وحده  كثرياً،  خرابًا  بي  يلحق  ذاتي  مع 

اخلافت ال�شاعد من روحه يقدر اأن يفعل بي اأكرث 
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امل�ّساء

بيان اأ�شعد م�شطفى

قا�شة من االأردن 



نحو  بها  ي�شري  التي  الع�شا  هذا...ووحدها  من 

خرافه تدرك هذا كله.

�شحوت من غفوتي على اختفائه، لقد �شللت طريقه، 

نظرُت اإىل اأقرب م�شافة اأبحث عنه فلم اأجده، ف�رست 

ب�شعوبة  كثرياً....  م�شيت  القطيع،  خطوات  اأتبع 

وجدته هناك ي�شند ظهره على �شخرة وراأ�شه هابط 

اأ�شارت  ما  باجتاه  �شاروا  قد  والقطيع  �شدره  اإىل 

تفرقوا،  وقد  االأر�ص  على  املرتوكة  الع�شا  اإليه 

م�شيت  يرجتف،  ج�شدي  كل  نحوه...كان  رك�شُت 

مقابل  وجهي  اأ�شبح  حتى  اأمامه،  انثنيُت  ببطء، 

وجهه، للحظة خفت من يده، ترددت يف اإم�شاكها... 

انتف�شُت وقعت على االأر�ص، ثم اقرتبت منه، نقرُت 

ب�شدة  كت 
ّ
حر ثم  وجهه،  على  يده،  على  كتفه،  على 

كتفيه بيدّي، �رسخُت فلم ي�شمعني...�رسخت كثرياً 

فلم  خلفي  فوقع...نظرُت  تركته  كثرياً،  تهزه  ويداي 

اأجدهم. تفرقوا ثم اختفوا يف هذه االأر�ص الوا�شعة...

تلك  تاأتيني  ووحدي  اأمامي  وحدها  الراعي  وجثة 

فاأتذكر  اخللف،  اإىل  ت�شدين  التي  القوية  الوم�شات 

اأت�شاءل  �رسيعة  حلظة  يف  و�رست  العظيم،  تاريخه 

واأنا وحيد متامًا: هل �شي�شاأل عني اأحد بعد موتي؟ 

واأنا متجرد االآن من كل زيف و�شوء واأنا قريب من 

اهلل كثرياً، هل من املمكن اأن يجعلني ر�شواًل؟  
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من أعمال الفنان ادريس الهوتي - ُعمان 



  1 ي

 » فلتتوقف الكرة االأر�شية عن الدوران، الأنزل..«

 هرني مي�شو

 

طويٍل  جتواٍل  بعد  الثالثة  باالأنبياء  املقام  ا�شتقر   

اأن نالوا ق�شطًا من  ومرهٍق حتت يفِء �شجرٍة، وبعد 

احة حتدثوا دون �شابِق تخطيٍط:
ّ
الر

 النبي االأول: تفاحة للخطيئة.

 النبي الثاين: واأخرى للجاذبية. 

 النبي الثالث: وثالثة لالأكل!

 النبي االأول: ال�رس لي�ص يف �شكل التفاحة

 النبي الثاين: وال يف م�شمونها.

 النبي الثالث: ولي�ص يف لكنة جدنا اآدم

 ردد ال�شدى: اأو يف لكنة حفيده نيوتن.

 وردد ال�شدى ثانيًة: مات اآدم، ماااااات نيوتن.

 وردد ال�شدى ثالثًة: مات اأرخميد�ص 

 النبي االأول: وبقيت ال�شجرة

 النبي الثاين: وبقيت التفاحة

 النبي الثالث: و�شاع ال�رس رويداً رويداً!.

 

 2 ي

 ه�ش�ش�ش�ش�ش�ش�ش�ش�ش�ص

 جدتي ت�شاهد ن�رسة االأخبار على قناة العربية 

...........

 تنتهي الن�رسة، فتتنهد وتقول :

 )اإن �شوريا رجعت لورا �شي خم�شني �شنة ( . 

ماركيز،  »اأور�شوال«  بي  اأ�شبهها  التي  جدتي  ت�شعل   

لها،  اأ�شعلها  دخاين،  علبة  من  �شيجارة  ت�شحب   
ّ
ثم

وت�شيف من بني تلك ال�شعالت،وهي ترت�شف قهوتها 

ة : 
ّ
ال�شباحي

 ) الع�شملي فل وبقت �شوريا، الفرن�شاوي فل وبقت 

مات  ال�شيا�شة  يف  ي�شتغل  كان  اللي  اأبوك  �شوريا، 

وبقت �شوريا (.

 اأبت�شم، واأقول لها : 

 اأنِت تاريخ يا جدتي، وتذكرينني مباركيز.

دخانها  �شيجارتها،وتنفث  عقب  على  بتحٍد  تع�ص   

 تقول : 
ّ
ميينًا و�شمااًل ثم

 ف�رس بالتاريخ وكاريز تبعك .

 3 ي

ِزَق زعيم الغابة ب�شبٍل 
ُ
 اأخرياً.. وبعد طوِل انتظاٍر، ر

يف  موغلتني  وعينني  الييزرافيية  كرقبة  رقبة  ذي 

واخرتقت  والّدبكات،  احلفالت  فاأقيمت  االزرقيياق!، 

ماء. 
ّ
الزغاريد، ناهيك عن االأعرية النارية، ِعنان ال�ش

الوانها و�شكانها، يف  خرج كّل من يف الغابة، بكّل 

 
ّ
ثم العامة،  احة 

ّ
ال�ش يف  واجتمعوا  واحييدٍة،  م�شريٍة 

، واأطلق املدفع اإحدى وع�رسين 
ّ
ِزَف الّن�شيد الوطني

ُ
ع

 باخلرب البهيج!. 
ً
طلقة احتفاء

دعا  االحتفالية،  والّطقو�ص  املرا�شيم،  انتهاء  عند   

الّزعيم املنت�شي وزراءه اإىل اجتماٍع عاجٍل، وب�رسعة 

الربق، كان الوزراء ميثلون اأمام الّزعيم، فطلب هذا 

االأخري منهم اأن يلقوا نظرًة على �شبله ال�شغري، ليديل 

بعد ذلك كّل منهم بدلوه وانطباعه !

وجوههم،  �شفحات  تغمر  والب�شمة  الييوزراء،  عاد   

وهم يهّللون تارّة، وي�شبحون بحمد اهلل تارًة اأخرى، 

الزعيم  �شة، وبادر 
ّ

اأماكنهم املخ�ش ا�شطفوا يف   
ّ
ثم

الوزير االأول قائاًل :

نزوى العدد 85 - يناير 2016

268

 عيييييب... !

عمران عز الدين

قا�ص من �شوريا



 قل يل يا وزير... كيف وجدت �شبلي ال�شغري ؟

 ما �شاء اهلل، و�شيكون له، بعد اأن ي�شتدَّ 
ٌ
 غيور

ٌ
 وطني

عندئٍذ   
َ
ليق�شم فتاكٌة،   

ٌ
واأنياب  

ٌ
كبري �شاأٌن  عييوده، 

االأخ�رس والياب�ص على حٍدّ �شواء !

وؤال ذاته لوزير اآخر، فاأجاب : 
ّ
ه الّزعيم ال�ش

ّ
 وج

ّ
 ثم

حتليل  على  عجيبًة  وقيييدرًة  ثاقبًة،  نظرًة  ميتلك   

�شُت ذلك فور دخولنا اإىل خمدعه، اإذ 
ّ
االأمور، وقد تلم

توقف عن البكاء، وتفر�ص يف وجوهنا مليًا !. 

بدوره  ردَّ  االأخري،  الوزير  اإىل  �شوؤاله  يوجه  اأن  قبل   

قائاًل :

غري !
ّ

غري، عا�ص الزعيم ال�ش
ّ

 عا�ص الزعيم ال�ش

راأيكم،  اأي 
ّ
اليير املوقر،  جمل�شي  يا  ح�شنًا  اأممممم...   

 
َ
ن�شتقر اأن  ال�ّشورى،  ح�شنات  فمن  بكم،  اهلل  وبارك 

ر�شي اجلميع، الأّنني تعودُت 
ُ
عنٍي، ي

ُ
على راأٍي �شديٍد م

 زجمر قائاًل:
ّ
كما تعلمون اأال اأنفرَد براأيي، ثم

غري.
ّ

 عا�ص الّزعيم ال�ش

 ب�شوٍت واحٍد 
ُ
 ورّدَد الوزراء الن�شيد امل�شتقبلي وراءه

:

 عا�ص.. عااا�ص.. عاااااا�ص .

 4 ي

وباأع�شاب  ال�شارع،  م�شلحة يف  ت�شتوقفك ع�شابة   

باردة يزعق زعيمها:

 �شخلل... !

 وقبل اأن حتتج، اأو تفكر يف مقاومتها، يلزمك نداء 

داخلي هام�ص، اأن �شخلل، واأعطهم ما يريدون، معلاًل 

ال�شبب:

مرتزقة.  عن  عبارة  وهييوؤالء  اأنييت..  حمرتم  كاتب   

وبحدة هذه املرة:

 عيييييب... !

اإىل  يقودك  ثم  �شابط،  ي�شتوقفك  اآخيير،  �شارع  يف   

املخفر، وي�رسع يف ا�شتجوابك:

حيطان  على  املكتوبة  ال�شعارات  مت�شح  ال  مليياذا   

مغر�شة،  �شعارات  انها  متامًا،  تعلم  واأنت  حارتك، 

مت�ص �شخ�ص الرئي�ص، وتوهن عزمية االأمة ؟

 النداء الهام�ص ذاته يجعلك تعدل عن اإجابتك، التي 

ادخرتها، ليوم كهذا:

بكّل  تافه  �شلطة..  رجل  وهذا  حمييرتم...  كاتب  اأنت   

املقايي�ص، ولن يفهم ما �شتقول، وبحدة اأي�شًا:

 عيييييب... !

 مطاأطئ الراأ�ص، تديل مبا يريد منك قوله، ثم توقع 

على حم�رس، تتعهد فيه، بالتطوع، مل�شح ال�شعارات 

احلارات  وحيطان  حارتك،  حيطان  على  املكتوبة 

املجاورة.

 حتب... وتخفق، وهذه ق�شة اأخرى !

 وهكذا... 

يف  تهان  ب�شمت.  وتبكي  رغيف،  اأجييل  من  تهان   

وتبكي  العمل،  يف  تهان  ب�شمت.  وتبكي  احلافلة، 

ب�شمت. تهان يف املقهى، وتبكي ب�شمت. تهان يف 

ال�شارع، وتبكي ب�شمت. 

 تهان واأنت غاد، وتبكي ب�شمت. تهان واأنت رائح، 

وتبكي ب�شمت. تهان واأنت تلقي نظرة على ال�شجن 

املركزي، وتبكي ب�شمت. تهان الأنك اأ�شبحت رقمًا، 

ب�شمت.  وتبكي  واأنت وطني،  تهان  ب�شمت.  وتبكي 

واأنييت  تهان  ب�شمت.  وتبكي  جبان،  واأنييت  تهان 

وتبكي  ملحد،  واأنت  تهان  ب�شمت.  وتبكي  �شجاع، 

ب�شمت. تهان واأنت موؤمن، وتبكي ب�شمت. 

الأنك  وتهان  ب�شمت،  وتبكي  اأحببت،  الأنك  تهان   

الأن  تهان  ب�شمت.  وتبكي  اأحببتها،  مبن  تظفر  مل 

االأقوى نفوذاً �شلبها منك، وتبكي ب�شمت.

 كّل هذا، وذلك النداء الداخلي... الهام�ص... املحرتم 

ال يكف عن القول:

 عيييييب... !. اأنت كاتب حمرتم.

 اأيها النداء اجلبان:

 كنُت كاتبًا.. وجعلَت مني حائطًا.

 5 ي

 

 كان ُنباحًا 

ً
 ال...كان ِعواء

 ال ال... بل كان َزئرياً

 مذعورة كّل الكائنات.
رْ
ت

َ
 وهجع

 وقبل اأنرْ يتوارى ثانيًة 

غري :
ّ

 ال�رّسغوف ال�ش
َ
 ابت�شم

 على النقيق !.
ُ

 كنُت اأتدرب
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 قا�ص / �شوريا 



جديدة..  اأقمارا  للنجوم  �شاأرتب  هكذا..   -  

وم�شاءات وارفة ولغة فاتنة

لريتكب  و�شالها..  لقلبي..   
ُ
و�شاأقدم تفهم..  وامييراأة 

األوانه..  مع  �شم�شية  �شورة  وياأخذ  عطره..  القرنفل 

وبنف�شج  ذكية..  رمان  حبات  مثل  مرتبة..  اأحالمه 

األوانه..  يبتكر  و�شو�شن  بغيمة  يتبجح  وورد  باهر 

حممال  الييوهييليية..  �شبه 
ُ
ي مييا  اإىل  و�شلت  هييكييذا.. 

باأغنية.. كر�شت نربتها للكالم.. هكذا.. اأي�شا : بداأت 

االأطفال  تييزود  التي  االأراجيييييح  حكاية  احلكاية.. 

تلوح  التي  والبحار  باملارة..  واالأر�شفة  باالأعياد.. 

الليايل  جتوب  التي  واالأحييالم  بالغرقى..  لل�شواطئ 

عطف  ت�شتدر  التي  واالأر�شفة  نائمني..  عن  بحثًا 

االبتعاد..  �ص 
ّ
التي ترو وانتباه املارة.. وامل�شافات 

باملت�شلقني..  طمعًا  احلبال..  تنتج  التي  واجلبال 

بالطالبات..  اال�شئلة..  ق 
ّ
تييزو التي  واالمتحانات 

والعار�شات اللواتي يده�شن االزياء.. بامل�شممني.. 

باالأفالم..  املخرجني..  يغطني  اللواتي  واملمثالت 

د االأطيييفيييال.. بيياالأعييييياد.. 
ّ
واالأراجيييييييح الييتييي تيييزو

والهواتف  بيياالأنييهييار..  املييدن  تِعُد  التي  واجل�شور 

التي  واحلدائق  باملتحدثني..  االأ�شالك..  متالأ  التي 

ت�شاك�ص  التي  والبنوك  للعا�شقني..  مواعيد..  تبتكر 

تهدد  التي  والع�شافري  بالل�شو�ص..  االأمييييوال.. 

مع  تلعب  التي  والف�شاءات  بالتحليق..  االأقفا�ص.. 

ع 
ّ

تر�ش التي  والنجوم  الهديل..  اجل  من  احلمام.. 

التي  املرورية  واالإ�شارات  بالتائهني..  ال�شحارى.. 

تقود  التي  والنوار�ص  لل�شيارات..  �شوارع..  تنتخب 

التي  واالأ�شماك  االبي�ص..  للون  انتخابية..  حملة 

ي�شرتين  اللواتي  واملذيعات  ال�شيادين..  تقرتح 

يقاي�شن  التي  واللوحات  باالأخبار..  التلفزيونات.. 

�شاأ�شالح  اإذن..  هكذا  بالر�شامني..  املييتيياحييف.. 

حلماماتي..  ف�شاءها  لرتتب  الييزرقيياء..  ال�شماء 

الأنها  اأقمارها..  وتوبخ  الأمطاري..  غيومها  وتهيئ 

املواعيد..  فارتبكت  م�شاءاتي..  يف  لياليها  ن�شيت 

متناول  يف  قمرا..  �شاأر�شم  فر�شاتك..  دون  الأر�شم.. 

مطرزة  و�شماوات  بالغيوم  مبللة  واأوقاتا  عا�شقني 

بال�شحب وع�شافري حافلة باالأ�شجار واأمطارا مثقلة 

الربوق  عاطفة..  والنثيُث  وداد  املطر  بال�شتاءات.. 

اإنك  مواعيد..  والغيوم  بليد  هجر  والرعود  حمبات 

مزود  قمر  يف  الع�شافري  تتبعك  ملهمة  اإنك  اإلهام.. 

اإنك  فر�شاة..  دون  بهجة  تر�شمه  وبكالم  بالزقزقة 

ملهمة يتبعك الكالم بحروف تقرتح مفردات الوهلة 

وهلة يف متناول مودة �شهرية و�شحب تبتكر �شماء 

الهديل  من  ال�شتاءات  و�شلت  االن  باملدى..  حافلة 

التحليق  ل�شالح  حماماتي   
ُ
�شاأ�شتخدم ف�شاعدا 

 
ُ
مايرتب هييذا  االأجنحة  اأجييل  من  بالعلو   

ُ
و�شاأدفع

احتمال الطريان يف �شاحة فائق ح�شن عندما تطراأ 

على فر�شاته جدارية �شهرية رمبا.. واأنا يف طريقي 

خليتان  عينيك  الأن  الع�شل  على   
ُ
�شاأمر عينيك  اإىل 

وقد  ليلتان  عينيك  الأن  االأقمار  على   
ُ
�شاأمر ورمبا.. 

عنيد  مطر  ومن  لونهما  �شباحية  قهوة  من  �رسقتا 

اأي�شا جدا.. رمبا واأنا يف طريقي االآن  بريقه ورمبا 

مرة  اأي�شا  وديع ورمبا  �شاأمر على كرز  �شفتيك  اإىل 

اخرى �شاأمر على طعم مل يخطر ببال.. �شاأحفل.. يف 

خ�شالتك  م�شتلهما  باالحمرار  خديك..  اإىل  طريقي 
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جديدا  ذهبيا  ليال  منها  الأنتج  املغيب  �رسقت  التي 

 بال�شواطئ 
ُ
 له �شفنا ال تطمع

ُ
اأ�شود.. �شاأقرتح وبحرا 

�شفيفة..  ودالفييني  الييراأفيية  عن  عاطلني  وقرا�شنة 

الع�شافري  �شاأرتب  احلييروف  يف  بليغة  وباأ�شابع 

امتثاال لالأراجيح  االأعياد  تنفيذا لالأ�شجار و�شاأثبت 

ت�شافرين  واأنييت  اأغ�شانك  يف  عالقة  وردة  هنالك 

عرب بهجة احلدائق اإىل فرا�شة حافلة بالتحليق بيد 

اأ�شماء املطر..  مبللة متاما بالغيمة.. �شاأ�شتف�رس عن 

مفعمة  وف�شوال  بال�شتاءات  حافلة  �شماء  الأدون 

�شاأكتب  باالأنواء..  مليئة  ومناخات  اجلزيل  بالربد 

الدقائق باملئوي وال�شاعات  درجات الوهلة الأر�شم 

اإنني..  الفهرنهايت؟!  ماهو   : ُترى  بالفهرنهايت.. 

اأمتنى.. ومنذ اأوقات اأن اأو�شك على املحبة ذلك قلبي 

وهذا هو احلفيف ثمة خريف مقبل وقد ا�شرتيت له 

اأوراق اأ�شجار.. ا�شتلفت له نباتات ياب�شة كي يت�شنى 

االألييوان  م�شاألة  وحافلة  باهرة..  تكون  اأن  للريح 

 بني اخلرير ثمة ماء يجري وقوارب اأطفال ال 
ُ
تراوح

 اأنهارا م�شغرة واأ�شماكا الي�شطادها 
ُ
تغرق �شاأقرتح

وعا�شقني  بالرحيق  ميييزودة  وزوارق  �ييشيييييادون 

نهارات  من  يتخل�شوا  كي  جديدا  م�شاء  يتنظرون 

املواعيد  اأجييل  من  بالظهور  بارعة  واأقمار  مقبلة 

كاطمئنان  رقتها  على  مطمئنة  الييثييواين  اأجنحة 

فرا�شة وهدوئها وقلقها الن�شبي ولذا : �شاأزود الليل 

اجلديد بالنجوم.. وامل�شاهري مثلما كان من الوارف 

اأن تولد  اأبداأ الظل بن�شمة م�شجرة ومن املحتمل  اأن 

اأمنية م�شتظال بها يف وقت ترت�شم وردة  حلظة يف 

اأو فى على م�شهد من رائحة فارهة للون اآخر �شاأبداأ 

خطواتي باأزقة اأو بزقاق واحد متهكما من امل�شافة 

�شاأمنح  البهجة  منت  وعلى  بالو�شول  اأو�شف  كي 

اأ�شتطيع  هل  اإبحاري  من  يتجزاأ  ال  جييزءاً  املوجة 

هذا  باملراكب؟  حملى  بحر  دون  الفنارات؟  متابعة 

املييزودة  قواربي  ترتاد  وهي  ال�شواطئ  �شوؤال  هو 

تذرعُت  الزقزقة..  �شبُه 
ُ
ماي اإىل  وو�شوال  باملرا�شي.. 

بالع�شافري.. تطرزت اأجنحة الغيوم بطائر من مطر.. 

تربر  التي  النجوم  حكاية  احلكاية..  بييداأت   : هكذا 

للزرك�شة..  االآن  ت�شتعُد  التي  والفرا�شات  الليايل.. 

قمر  هنالك  نائمني..  عن  تبحُث  التي  واالأحيييالم 

عدد  على  تعرفت  و�شحراء  فاتنة..  و�شماء  �شا�شع.. 

من التائهني.. الذين ملت منهم النجوم.. فاأحالتهم 

اإىل اأدالء مر�شومني على كهوف املتاهة.. ياللدربكة 

!! من اأي حلظة تبداأ االأ�شماء؟! وكيف نعلُق فواني�ص 

امل�شافات  تتكلم  كي  عتيقة؟!  دروب  على  ال�شكوت 

وهي  نزقة..  اأر�شفة  على  االنتظار..  روعيية  اإنها 

واأنا  اأنت..   !! و�شلت  لقد..   !! بالو�شال  ملون  وقت.. 

االآن اأراك !! واأرى عليك املحبة !! اأراك االآن.. مطرزة 

اإذن..  الربيق..  ده�شة  بالده�شة..  وحماطة  باللهفة.. 

لكي  البحر..  بد من  ال�شيف.. وبالتايل.. ال  البد من 

اأرتب ال�شواطئ.. وهي تقرتح على ال�شيادين مراكب 

مبكرة.. وتخيط لك مالب�ص تليق باالأمواج.. ال تعجبي 

عادة..  ق�شرية..  البحر   
ُ

فمالب�ص االأقم�شة..  قلة  من 

و�شغرية.. يف العادة.. و�شيقة.. كعادتها وحا�شمة!! 

ن�شبح  اأن  حلظة  االأوىل!!  للحظة  اإىل  االآن..  و�شلنا.. 

�شد تيار بحرنا املقرتح.. ولكن : اأين هو التيار؟! ال 

وال�شواطئ  املزاجي..  البحر  هذا  يف  لتيارات  وجود 

ج ل�شيف مبتل.. وهو 
ّ
 االآن موجة رائقة!! لرتو

ُ
تنتظر

علوا..  يتباهى..  عتيدة..  �شماء  على  زرقة  يفي�ُص 

 !! يااأنت  للغيوم..  حديقة  نف�شها  ت�شمي  �شماء  على 

اآثار غيمة مكتنزة.. ما  يامن حتبها دروبي.. لنتبع 

اأحلى بقايا العطر على خطواتك الذاهبة اإىل الوهلة.. 

ومااأبهى قو�ص قزح.. وهو يرك�ُص باجتاهي.. لي�شكل 

اأحد  هني 
ّ
ينب اأن  الاأريييد  االألييوان..  بهاء  من  عنقودا 

اأتذوُق  فاأنا االآن يف غفلة وحيدة.. هو �شوتك الذي 

ووجهك  زال..  فال�شدى  تعايل..  الوفرية..  حلظتُه 

هرب  لقد  بي�ص..  وحروفه  وردييية..  لغته   : ف�شيح 

ورائي..  حاليا..  يتاألُق..  وافر  بقمر  م�شتعينا  الظل.. 

تاريُخ �شعرك طفل !! اأفياوؤه رمادية.. وزوارقه ثملة.. 

 هنيئة.. خ�شالتك موجة.. 
ُ
و�شفنه مكررة.. وبواخره

و�شفائرك خرافة . 
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الإن�سان-الَفَرح

الذي  االأزرق  هذا  اأحببتم.  لو  االأزرق  هذا  من  لنبداأ   

نعومة  له  كييان  �شباح.  ذات  ني�شان  �شهر  اأنع�شه 

املخمل وبريق الدمعة. اأوّد لو اأكتب لكم ر�شالة لي�ص 

فيها �شوى هذا اللون. �شوف تكون مثل تلك الورقة 

املثنية اأربعة والتي تغلف املا�ص يف حي ال�شاغة، 

حبات  داخلها  ويف  العر�ص  كقمي�ص  بي�شاء  ورقة 

كدموع  ما�شات  االإ�شبع،  عقلة  ثروة  مالئكية،  ملح 

الطفل الوليد.

ال�شماء كالدخان وُتظلمها. مل  اأفكارنا نحو   ت�شعد 

اأفعل �شيئًا اليوم، ومل اأفكر ب�شيء. اأتت ال�شماء واأكلت 

من يدي. االآن، اإنه امل�شاء. لكنني ال اأريد اأن اأترك هذا 

النهار دون اأن اأعطيكم منه اأجمله. اأنتم ترون العامل، 

ترونه مثلي، هو حقل معركة فح�شب. فر�شان �شود 

يف كل مكان. �شليل �شيوف يف اأعماق النفو�ص، نعم. 

لكن هذا ال يهم البتة. مررت اليوم من اأمام بحرية. 

كانت مغطاة بعد�ص املاء- نعم، هذا ما يهم. نحن 

نقتل كل حالوة احلياة وهي تعود اإلينا اأكرث وفرة. 

لي�ص يف احلرب �شيء غام�ص، لكن هذا الطري الذي 

اجلذوع  بني  طائراً  الغابة،  اأع�شاب  اإىل   
ّ
يفر راأيته 

�شيئًا  لكم  اأقييول  اأن  هنا  اأحيياول  اأبهرين.  املرتا�شة 

اأجرحه  قد  باأنني  معها  اأح�ص  لدرجة  جداً،  �شغرياً 

واأنا اأقوله. ثمة فرا�شات ال ميكنك مالم�شة اأجنحتها 

دون اأن تنك�رس مثل الزجاج. كان الطري ذاهبًا بني 

االأ�شجار مثل خادم ين�شّل بني اأعمدة ق�رس، ال ي�شدر 

عنه �شوت. يرتدي حّلة الذهب بب�شاطة مثل �شاعر. 

ها اأنذا اأدنو مما اأريد اأن اأقوله لكم، من ذلك ال�شيء 

املوت:  اأبواب  كل  وفتح  اليوم،  راأيته  الذي  ال�شغري 

 
ّ
تفر اإدراكها.  ي�شتحيل  اأبييداً.  تتوقف  ال  حياة  هناك 

الكائنة داخل  االأعمدة  الفار بني  الطري  اأمامنا مثل 

لكنها  احلياة  م�شتوى  على  نكون  ما  نييادراً  قلبنا. 

اأن تغدق  ال تعباأ بذلك، ال تتوقف حلظة واحدة عن 

بالنعم علينا نحن القتلة.

وال�شماء  ال�شماء،  حتت  م�شتنرية  البحرية  كانت   

ي�رسم  النبوية  االأجنحة  ذو  والطري  اأمامها،  تتزين 

ًا. اأعرف 
ّ
الغابة. للحظات وجيزة اأفلحت اأن اأكون حي

اأن هذه الر�شالة قد تبدو لكم جنونًا. هي لي�شت كذلك. 

رغباتنا باالأحرى هي اجلنونية. اأوّد اأن اأحتدث هنا 

بب�شاطة عن »يوم جميل«، عن »�شماء زرقاء«. هذه 

العبارات لها داللة �شيف من نور ن�شله اجلديد يفتح 

نلمح  النجوم.  اآالف  حتت  مغمورون  نحن  قلبنا. 

اأحيانًا بع�شها فنهّز روؤو�شنا، اآه للحظات فقط. هذا 

ما ندعوه »وقتًا طيبًا«. 

اأنه  يعلم  اأن  دون  الفردو�ص  يدخل  �شخ�شًا  اأتخيل   

كثري  اإنه  وم�شاريع.  خماوف  عنده  الفردو�ص.  يف 

يرافقانه.  �شيوف  و�شليل  حديد  �شوت  االن�شغال. 

 جداً. بعدئذ، ثمة نور ثلجي 
ّ

اأمر عادي اإنها  احلرب، 

اأ�شوار  يه�شم  ذهبية  باأجنحة  وطييري  بحرية  فييوق 

كافية  ثييوان  ب�شعة  منتظر.  غري  لقاء  اإنييه  العامل. 

باأننا  ون�شعر  »نظن  كذلك.  األي�ص  االأبييدييية،  لعي�ص 

خالدون«. فكرة �شبينوزا هذه لها رقة طفل ينام يف 

عظيم  ملك  لدينا  واأنت،  اأنا  اخللفي.  ال�شيارة  مقعد 

الكبرية.  قلبنا  قاعة  يف  االأحمر  عر�شه  على  يجل�ص 

الرجل- امللك،  هذا  يقوم  قليلة،  وللحظات  اأحيانًا 

الفرح بالنزول عن عر�شه ويخطو ب�شع خطوات يف 

ال�شارع. االأمر بهذه الب�شاطة.
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الزرقاء.  بال�شماء  املبللة  الر�شائل  �شوى  اأحب  ال   

اإذا كانت جملي  من هذا االأزرق الذي اخترب املوت. 

تبت�شم فذلك الأنها خرجت من الظالم. اأم�شيت عمري 

اأنا�شل �شد احلزن املقِنع. ابت�شامتي تكلفني ثروة. 

زرقة ال�شماء مثل قطعة من ذهب �شقطت من جيبك 

واأنا حني اأكتبها اأعيدها اإليك. هذا االأزرق بجاللته، 

اإىل  بالدمع  يدفع  اإنه  احلتمية،  الياأ�ص  نهاية  كاأنه 

املاآقي. هل تدرك ذلك؟

�سحر ال يقاوم

ينتظرين  بالذهب  مييالأالأ  ف�شفا�ص  بقمي�ص  اأمييري   

من  بالقرب  ي�شطرب  ن�شيته.  ثم  اأدخلته  الغرفة.  يف 

يبغ�شني  يكن  مل  اأنييه  الحظت  عدت  حني  النافذة. 

�شاللة  ميين  هييو  وقيييوي،  متوا�شع  ن�شيته.  الأنيينييي 

كني. كانت روحه امل�رسقة تن�رس داخل الغرفة 
َ
املبار

رائحة قد�شية كنت الأعرف منها �شيفي، حتى واأنا 

مغم�ص العينني: غ�شن ميموزا.

 حني كنت �شابًا، كانت كتبي تكتب من تلقاء ذاتها. 

اأكن �شلطانها. كان يكتبها القمر والع�شب ووجه  مل 

احلبيبة امل�رسق واحلياة التي كانت اأكرث من احلياة 

كنت  كتبي.  كانت  بالكاد  جمتمعة.  كلها  واملييوت 

احلبيبة  وثوب  العزلة  من  �شنة  ثالثني  من  خارجا 

اآالف  انبثقت  االنبهار  اأبهرين ومن هذا  قد  االأبي�ص 

التي  الكلمات  ال�شغرية. كانت  والكرا�شات  الر�شائل 

مي�شكها  التي  ال�شغرية  الهواء  دواليب  مثل  اأكتبها 

اأجنحتها  الريح  حترك  والتي  اأياديهم  يف  االأطفال 

امللونة. كنت اأ�شغي لطبلة القلب وهي تقرع واأ�شعر 

ربيع،  ككل  هو  واحد  ربيع  خّدي:  فوق  ال�شم�ص  بيد 

حلظة حياة واحدة تعادل حياة باأكملها. احلب هو 

اأو  �شاقية،  مثل  اإليك  بالتحدث  �شخ�ص  ي�رسع  حني 

وكان  عطرها  ي�شكرين  التي  الع�شل  زهرة  اأو  جنمة، 

ي�شكر باالأم�ص تلك التي مل تعد هنا، تلك التي حتت 

الرتاب، تلك التي لي�شت حتت الرتاب، اإمنا اإىل جانب 

املالئكة التي �شارت تعرف اأ�شماءها.

خارج  اأبي�ص  رداء  الزرقاء  ال�شماء  م�شجب  داخل   

خرب  نتلقى  نحن  االأبدية.  جتففه  املوت  غ�شيل  من 

داخل  رخامية  قب�شة  مثل  حمبوب  كائن  غياب 

�شدورنا. تبقى اأنفا�شنا متقطعة لعدة �شهور. ترّدنا 

ننظر  العامل.  هذا  من  نعود  ال  الييوراء.  اإىل  ال�شدمة 

اإليه. كم هوغريب. اأقل االأ�شياء �شخافة هي االأزهار. 

اأ�شغر باقة منها حتاول  االألوان.  �رسخات من كل 

عندما  األوانها.  كالمها  اأخبارنا.  ت�شمع  اأن  يائ�شة 

كل  يف  اأ�شع  رحت  اأزهييار.  مدمن  اأ�شحيت  رحلِت، 

منه  موتك  اقتلعني  الذي  العامل  كان  بيتي.  زوايييا 

يدور ببطء مثل كرة �شوداء داخل ال�شواد، لكن جراأة 

االأزهار امللونة كانت هناك. ذلك االأ�شفر املناق�ص، 

االأبي�ص واالأحمر واالأزرق والوردي و�شواًل اإىل لون 

االأهمية  يعرفون  الدير  يف  الرهبان  الرتيب.  العدم 

ال�شاعقة لباقة ورود يف اإناء خزيف. تراجعت قب�شة 

ي�شغط  مثلما  العامل  اإىل  عدت  �شدري.  عن  الرخام 

طفل وجهه فوق النافذة الزجاجية.

 العامل ال يحب املوت، هو ال يحب �شوى العامل. لهذا 

ا�شتعاد الكل مكانه تقريبًا. ال اأن�شى ما قالته االأزهار 

االإ�شغاء  اإىل  االأميير  بي  انتهى  فقد  غيابك.  يف  يل 

اإليها. احلياة اأجمل مما نتخيلها اأو ما نعي�شها مبائة 

مليار مرة تقريبًا. اأرى العري�شة العذراء على نافذتي 

ن�شمات ملونة تعرب الرباري. االأزهار هي اأول قطرات 

مطر االأبدية.

الهواء  �شحر  كل   
ّ
اأعييب واأنييا   

ّ
بعيني حتيط  االأبدية   

واأكتب. اإنه رّدي على ال�شمت، حلني الطباق، رفيف 

اأجنحة بني اأوراق الزمن. لي�ص بو�شعي اأن اأحدثك عن 

الغ�شن  لكن  هنا.  تعودي  مل  فاأنت  امليموزا  غ�شن 

احلنونة  االأ�شياء  كل  حتمًا:  عنك  يحدثني  بذاته 

عربت بالد املوت قبل اأن ت�شل اإلينا. 

***
* ولد كري�شتيان بوبان يف 24 ابريل 1951 يف فرن�شا. �شاعر 
وباحث يف علم االأخالق. تربى وحيداً لوالديه فاآثر رفقة الكتب 

العالج  لي�شبح ممر�شًا يف  وتتلمذ  الفل�شفة  يف طفولته. در�ص 

النف�شي. ن�شو�شه االأوىل ق�شرية جداً وخمت�رسة ت�شنف ما بني 

املقالة وال�شعر. ولهذا يف�شل كتابة الفقرة: كتابة مكثفة موؤلفة 

من لوحات �شغرية ت�شور اللحظة. تتنوع موؤلفاته الغزيرة ما 

بني الرواية واليوميات وال�شعر املنثور. عرف جناحًا كبرياً وله 

قراوؤه االأوفياء مع العلم اأنه يتجنب الو�شط االأدبي ويوؤثر العزلة 

يف الطبيعة. 
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جواد علي ..
من العار علينا أن نكون عالة على الغرب في كل أمر، حتى 

في الكشف عن تاريخنا القديم!



275
نزوى العدد 85 - يناير 2016

اأن يتعلم،  اأن الإن�سان مهما حاول  اأعتقد  »اأنا رجل 

ي�سل  ما  ، كل  اإىل خامتة حياته جاهلاً يبقى  فاإنه 

اإليه من العلم هو نقطة من بحر ل �ساحل له. ثم اإين 

ما زلت اأ�سعر اأين طالب علم، كلما ظننت اأين انتهيت 

من مو�سوع، وفرحت بانتهائي منه، اأدرك بعد قليل 

ة مل اأمتكن 
ّ
ا فاتني، وموارد جم

اً
ا كثري

اً
اأن هناك علم

)العجلة من  القدمية  من الظفر بها، فاأتذكر احلكمة 

ال�سيطان(«.

د. جواد علي؛ نقاًل عن مقدمة »املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم«

ميثُل تراث الدكتور جواد علي بحدِّ ذاته، وباإحاطته 

املو�سوعية، موؤ�س�سة قائمة على حفِظ ذاكرِة العرِب 

والتزوير،  والن��دث��ار،  الطم�ِس،  من  الإ���س��لِم  قبل 

�رسود  الراحل  العراقي  امل��وؤرخ  يعيد  اإذ  والعبث؛ 

يفنُِّد  اأن  بعَد   ، متَّ كما  احل��دث  �سياق  يف  التاريخ 

الأخرى،  الروايات  ويتفح�س  املغلوطِة،  الرواياِت 

حمايدا،  ا 
ًّ
مو�سوعي نقدااً  ونقدها  بغربلتها،   

ُ
ويقوم

 على التحقق من املعلومات الواردِة 
ُ
عرب عمليٍة تقوم

يف م�سادرها املختلفة، وبلغاتها املتعددة.

كان  املو�سوعية،  اأعمالِه  ظهور  وقبَل  ال�سابِق،  يف 

 
ُّ
يتم الإ�سلم  قبل  العرب  تاريخ  حول  ال�ست�سهاُد 

عرب امل�ست�رسقني، وكتاباتهم، ونف�سُه الدكتور جواد 

اأن  بعَد  املعادلة،  هذه   
َّ

غري اأنه  اإل  ذلك،   
ُ
يذكر كان 

امل�ست�رسقون،   
َ
فاأ�سبح ال�سهريتني،  مو�سوعتيِه  قدَّم 

الدكتور جواد  وي�سميهم امل�ستعربني، يقولون »قال 

.!
)1(

علي كذا وكذا«

منهج علمي �صارم

بداأت رحلتُه مع التاريخ منُذ �سغرِه، اإذ كان مولعااً بِه، 

ويذكر يف حوار اأجرته معه جملة »األف باء« العراقية 

عام 1978م، اأنه كان طوال �سنوات درا�سته متفوقااً 

الدرجات  اأعلى  حا�سدا  احلقل،  هذا  يف  اأقرانه  على 

العلمية، اإىل اأن حتولت الهوايُة اإىل تخ�س�س، فانتقل 

يف  التاريخ  لدرا�سة  حكومية  بعثٍة  يف  اأملانيا  اإىل 

العام 1933م، يف مدينة هامبورغ التي كان فيها 

امل�رسق  وتاريخ  الآ�سوريات  يف  خمت�سون  لماء 
ُ
ع

جواد  اأ�سار  كما  وهما  و»منوخ«،  »ماي�سرن«  ومنهم 

علي ُنفيا عن برلني لأنهما كانا معار�سني للزعيم 

النازي اأدولف هتلر.

يريد  من  اأن  اإىل  املو�سوعي،  العربي  املوؤرخ   
ُ
وينوه

ل�سيما  والتاأليف،  فيه،  والبحث  التاريخ،  درا�سة 

اأن  عليه  الإ�سلم،  قبل  ما  العرب  بتاريخ  يت�سل  ما 

اإىل جانب ما تعلمُه من  القدمية، فهو  اللغات  يتقَن 

لتينية  ولغات  واليونانية«  والعربية  »ال�رسيانية 

على  القدمية، علوةاً  العربية  اللهجات  اأتقن  اأخرى، 

هذه  اإتقان  اأهمية  حول  ويعلُق  بالفل�سفِة،  اإملامِه 

اللغات واللهجات، اأن هنالك اإ�سارات وا�سحة حول 

العرب وتاريخهم ف� »اإذا كنا جنهل امل�سادر ي�سبح 

جواد علي 

موؤرخ العرب املو�سوعي

متابعات

حممد حممود الب�سـتاوي

شاعر وصحفي من فلسطين 



من الع�سري علينا الكتابة خ�سو�سا اأن هذه امل�سادر 

.
)2(

مكتوبة بهذه اللغات«

 على تفح�ِس موارد 
ُ
واإتقانه للغات الأخرى، �ساعده

لتاريخ  نقولتهم  اأن  ك�سَف  اإذ  الأوائ��ل،  املوؤرخني 

الإ�سلم،  قبل  الأخ��رى  الأمم  مع  امل�سرتك  العرب 

فكاَن  عنها،  املنقولِة  وامل�سادِر  ب��امل��وارد   
َ
تاأثر

اإىل  الأمم  تلك  لروؤيِة  �سورة  الأحياِن  من  كثري  يف 

الدكتور  عمل  فقد  معهم؛  امل�سرتك  والتاريخ  العرب 

جواد يف مراجعتِه ونقده ل�رسود التاريخ يف اأمهات 

الُكتب، للطربي، وابن كثري، وغريهما، على ت�سحيح 

العربي،  احل��دث  ح��ول  التاريخية  ال��رواي��ة  م�سار 

املوؤرخني  اأن  اإىل   
ُ
ي�سري اإذ  الإ�سلِم؛  قبَل   

َ
وقع الذي 

امل�سلمني اأخذوا »تاأريخ الفر�س من موارد فار�سية، 

اأما تاأريخ الرومان واليونان، فقد اأخذوه من موارد 

ن�رسانية �رسيانية يف الغالب، ولكنهم اأخذوه بقدر، 

الرومان  تاأريخ  لذلك كان  الطلب،  يتو�سعوا يف  ومل 

ما  اإىل  بالقيا�س  و�سعيفااً  جدااً  خمت�رسااً  واليونان 

  .
)3(

دون عن تاأريخ الفر�س«

ويف هذا ال�سدد يقول علي: »مل ي�رس »الطربي« ول 

»اأذينة«  حروب  اإىل  امل�سلمني  املوؤرخني  من  غريه 

مع »�سابور« على اأهميتها وبلوغ ملك »تدمر« فيها 

العا�سمة »طي�سفون«. وهذا اأمر يدعو اإىل العجب حقااً 

احلدث  هذا  والأخباريون  املوؤرخون  يهمل  كيف  اإذ 

اأن  وراأي��ي  �سبب.  هنالك  يكون  اأن  فلبد  اخلطري؟؛ 

�سببه املوارد الأ�سيلة التي اعتمد عليها املوؤرخون 

موارد  وهي  منها،  واأخذوا  والأخباريون  امل�سلمون 

عراقية  موارد  اأو  للفر�س،  متع�سبة  الأ�سل  فار�سية 

.
)4(

الة لهم..«
ّ
مي

والدكتور جواد »اأوىل اهتماما خا�سا باللغة العربية 

وا�ستوعب  الإ���س��لم،  قبل  اليمن  وبتاريخ  القدمية 

من  وك��ان  القدمية،  والكتابات  النقو�س،  ذلك  يف 

القدمية  اليمنية  باللغه  املخت�سني  الأف��ذاذ  قلئل 

اأبحاث  اىل  بالإ�سافة  ال�سبئية،  للغة  معجما  واأعد 

اليمنية  احل�سارة  جوانب  خمتلف  عن  م�ستوعبة 

القدمية، ومل يثنه املر�س املنهك الذي حتمله بجلد 

اأبحاثه فيها اىل  و�سرب عن متابعة درا�ساته ون�رس 

.
)5(

اآخر اأيام حياته«

اجلزيرة  �سبه  بتاريخ  وعنايته  عملِه،  �سياِق  ويف 

مو�سوعته  يف  علي  ج��واد  الدكتور  ف��اإن  العربية، 

اأبدى   الإ���س��لم«،  قبل  العرب  تاريخ  يف  »املف�سل 

»راأيه يف كثري من م�سائل واأطروحات امل�ست�رسقني 

بل  ناقل  جمرد  ول  كليا  معهم  متوافقا  يكن  فلم 

بالنقد  العرب  املوؤرخني  وكتابات  كتابتهم  تناول 

والتمحي�س كذلك، فهي اأبحاث علمية حتتمل اخلطاأ 

 .
)6(

وال�سواب«

تخ�س�سِه،  جمال  يف  علي،  ج��واد  امل��وؤرخ  وينفرد 

ونتاِج ما قدم، عن اأقرانِه املعا�رسين، يف اأنه كان 

يِه لتاريخ العرب 
ِّ

ا، يف بحثِه، وتق�س
ًّ
�ساملاً، ومو�سوعي

املوؤرخني  لروايات  ومناق�سااً  ا  وناقدًّ الإ�سلم،  قبل 

الأوائل منهم واملتاأخرين، عربااً وم�ست�رسقني، كما 

مت�سل�سلة،  اأج��زاٍء  يف  مو�سوعنِي،   ِ َلنينْ
َ
م

َ
ع  

َ
م ق��دَّ اأن��ه 

اإىل ذلك،  �ساُف 
ُ
مبوبٍة، ومفهر�سٍة ب�سكل احرتايف، ي

�سياق  يف  املو�سوعتنِي،  هاتنِي   
َ
َنَظم املوؤلف،  اأن 

روائي، �رسدي، فيجد القارئ نف�سُه اأمام مادة �سيقة 

 تناولها التاريخ ب�سكٍل مف�سٍل واٍف.
َ
ممتعة، رغم

اإىل  للتاريخ  تناوله  يف  علي  جواد  الدكتور  يتنبه 

البحث  �رسُع يف 
ُ
ي ل  فهو  الأهمية،  غاية يف  م�ساألة 

ا�ست�سكَل  وما  امل�سطلحات،  تعريف  دوَن   ، مبا�رسةاً

»العرب«،  ا�سطلح  معنى  يف  يبحث   
ُ
فتجده منها، 

الأعلم،  اأ�سماء  وحتى  و»اجلاهلية«،  و»ال�سامية«، 

كانت  مفاهيم  من  والتقاليد  بالعادات  ات�سل  وما 

 
َ
اأ�سهم وبذلك  الإ���س��لم،  قبل  ما  ع�رس  يف  دارج��ة 

املوؤرخ العراقي الراحل جعِل القارئ، مدركااً وعارفااً 

الذي ي�سهل من  الأمر  لتك املفاهيم وامل�سطلحات، 

عمليِة تتبع ال�رسد التاأريخي.

ول يقُف موؤرخ العرب املو�سوعي عند عتبات البحث 

 اأبعد من ذلك؛ فهو يربُط ما تو�سل 
ُ
التقليدي، اإذ يذهب

 �سورةاً 
َ
ليقدِّم  م�سٍن، ودقيق، 

ٍّ
اإليه من بحٍث وتق�س

 
ٍّ
علمي منهٍج  �سمن  التفا�سيِل،  اأدقَّ  تتناول  ُكلِّيةاً 

�سارٍم، ل ياأخذ بالعموميات، ول يكتفي مبا ورَد يف 
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م�سدٍر، اأو مرجٍع بعينه، وهو ما يجعُل من جمموع 

اأعمالِه، واإرثِه احلي، ياأخُذ ال�سفَة املو�سوعية.

وي�سري كثري من الباحثني اإىل اأن موؤرخ تاريخ العرب 

الأمل��اين  باملوؤرخ  تاأثر  علي،  ج��واد  الإ�سلم،  قبل 

 23  -  1795 دي�سمرب   21( رانكه  ف��ون  ليوبولد 

مايو 1886(، والذي اأ�س�س مدر�سة التاريخ احلديث 

على  باأن  تقول  والتي  التاريخ،  مب�سادر  املدعوم 

املوؤرخ اأن يعيد ت�سكيل التاريخ كما حدث بال�سبط.

التاأثر  علي  ج��واد  امل��وؤرخ  يتجاوز  منهجِه؛  ويف 

اأو  مذهبية،  اأ�س�س  على  القائمة  الفرعية  بالهويات 

الذي  الأم��ر  اأخ��رى،  ع�سبوية  نزعٍة  لأي  اأو  عرقية، 

معار�سة  اإىل  اأملانيا،  يف  طالبااً  كان  عندما  دفعُه 

املنطق النازي يف تف�سري وقراءة التاريخ الذي يقوم 

اأن  اإذ  �سواه،  ما  على  اجلرماين  العرق  ق 
ُّ
َتفو على 

.
)7(

»عقيدة النازي التي ل توؤمن اإل باأقوالها فقط«

عدم  الدكتور جواد يف غري مو�سع �رسورة  ويوؤكد 

التاريخ  ر�سوخ املوؤرخ ملدر�سة من مدار�س تف�سري 

متاأثرة  تكون  اأن  لب��د  مدر�سة  كل  لأن  بعينها، 

بديانتها ومذهبيتها، وهو ما يتعار�س مع منهجية 

البحث العلمي، مع الإ�سارِة اإىل اأن هذا التوجه لدى 

مرحلِة  يف  كان  عندما  بداأ  العرب،  املوؤرخني  �سيخ 

 التاريخ يف اأملانيا.
ُ

ال�سباِب يدر�س

موؤرخنا  يو�سي  عربية«،  اآف��اق  »جملة  حوار  ويف 

العربي على �رسورة »اأن يكون املوؤرخ و�سافا عاملا 

عادل اأي اأن ينظر اإىل من�ساأ الروايات واجتاه رواتها 

وناقلها«،  الرواية  �ساحب  فيه  عا�س  الذي  والزمن 

كما ي�سدد على دور املوؤرخ يف »ي�سخ�س كل جوانب 

ويف  واملديح،  التمجيد  على  يقت�رس  فل  التاريخ، 

ومواطن  ال��ع��رات  ت�سقط  يحاول  ل  نف�سه  الوقت 

النظرة  »م��ن  نف�سه  الوقت  يف  حم��ذرااً  ال�سعف«، 

يكتب  فيما  التب�رس  ويجب  تاريخنا،  اإىل  الق�رسية 

يف كل بيئة معار�سة وعلى املوؤرخ عدم القت�سار 

احلياة  و�سمول كل جوانب  ال�سيا�سية  اجلوانب  على 

.
)8(

القت�سادية والجتماعية والفكرية بالهتمام«

الفرد املو�صوعي

�سبيل  على  ونذكر  للأفراد،  املو�سوعية  الأعمال  يف 

الذي  الكيايل،  الوهاب  عبد  الراحلني،  من  املثال 

اأجنَز »املو�سوعة ال�سيا�سية«، وعبد الوهاب امل�سريي 

ومو�سوعته »اليهود واليهودية وال�سهيونية«، نكون 

اأمام باحثني من طراز خا�س ونادر، �ُسِغَف بالبحث 

، على خلِف الباحثني الذين 
ٍّ
العلمي ب�سكٍل مو�سوعي

يتخ�س�سون يف الفروع.

عامااً  اأربعني  قرابة  العرب  املوؤرخني  �سيخ  كابَد 

»تاريخ  َتي 
َ
مو�سوع اأجنَز  حتى  امل�سني  العمل  من 

و»املف�سل  جملدات،  بثمانية  الإ�سلم«  قبل  العرب 

جملدات،  بع�رسة  الإ�سلم«  قبل  العرب  تاريخ  يف 

و�سدرت اأي�سااً يف العام 2001 يف ع�رسين جزءا.

اأنها  لب��د  ال��ف��رتة،  ه��ذه  ط��وال  متتد  عمل  وم�سرية 

ِر جواد علي ن�سَفه، حيث 
نْ
م

ُ
م�سنية، فقد اأخذت من ع

1907م،  عام  بالعراق  الكاظمية  يف  النور  اأب�رس 

وغادرنا يف العام 1987م.

 يقول: »اأنا 
ُ
 املوؤرخ الراحل مب�سقِة م�رسوعه فنجده

ُّ
يقر

تعبت.. فالرحلة ع�سرية طويلة، والتاريخ مثل بقايا 

 ،
)9(

العبا�سيني« بغداد  وليل  حراء  وغار  م��اأرب  �سد 

التاريخ  راية  �سقط 
ُ
ي اأنه مل  اإل  اإق��رارِه،  وبالرغم من 

 
َ
من يدِه، وبقي يعمل على حفرياته التاريخية، رغم

مر�سِه، وكرب �سنه.

 »املف�سل« اأن العمل الفردي، اأف�سَل 
َ
ويعتقُد �ساحب

وبح�سب  بالتاريخ،  م�ست�سهدااً  املوؤ�س�سي،  نظريِه  من 

نتيجة  تقدم جاء  »التاريخ هو  فاإن  العلمي،  الواقع 

من  اأكر  فنه  يف  متمر�س  موهوب  فرد  موؤرخ  جهد 

.
)10(

نتيجة عمل جلان من املوؤرخني«

الأوىل،  عن  تختلُف  باملنا�سبِة  الثانية  ومو�سوعة 

مقدمة  يف  علي  ج���واد  ي�سري  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 

»يف  الأول  عملِه  عن  يختلف  اأن��ه  اإىل  »املف�سل« 

اإن�سائه، ويف تبويبه وترتيبه، ويف كثري من مادته 

الكتاب  نته مادة جديدة، خل منها 
ّ
اأي�سااً، فقد �سم

جاهلية  لكتابات  قراءاتي  من  يل  تهياأت  ال�سابق، 

�سور  وم��ن  منه،  ن�رست  ما  ن�رس  بعد  عليها  ��ر 
ُ
ع
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كتابات اأو ترجماتها اأو ن�سو�سها مل تكن قد ن�رست 

ي�سبق  مل  ن��ادرة  مل��وارد  مراجعاتي  ومن  قبل،  من 

ومن  عليها،  الوقوف  اأو  بها  بالظفر  �سعد  اإن  للحظ 

فراأيت  الأج��زاء،  هذه  ن�رس  بعد  حديثااً  ظهرت  كتب 

ج�سدتها  التي  ال�سابقة  معاريف  اإىل  كلها  اإ�سافتها 

.
)11(

يف ذلك الكتاب«

 من مقدمة املف�سل، اأن املوؤلف، جت�سم عناء 
ُ
ويت�سح

 ،
ُ
التحدي لوحدِه، دون اأن يلتفت اإليه اأحد، اأو ي�سانده

جمع  عليه  فرٍد  عمل  هما  مو�سوعتيه:  حوَل  فيقوُل 

وحتبريها،  حتريرها  يف  وال�سهر  بنف�سه،  امل��ادة 

موارد  �رساء  على  اخلا�س  ماله  من  الإنفاق  وعليه 

ا�ستطاعته  يف  لي�س  اأو  ب���لده،  يف  ة 
ّ

متي�رس غ��ري 

مراجعتها ب�سبب القيود املفرو�سة على اإعارة الكتب، 

اأو لعتبارات اأخرى، ثم عليه البحث عن نا�رس يوافق 

على ن�رس الكتاب، ثم عليه ت�سحيح امل�سودات بنف�سه 

بعد جناحه يف احل�سول على نا�رس، اإىل غري ذلك من 

اأمور ت�سلبه راحته وت�ستبد به وت�سنيه، ولول الولع 

اأقدم  البلد، ملا  امُلوؤَلََّفنينْ يف هذه  يتحكم يف  الذي 

.
)12(

اإن�سان على تاأليف كتاب«

ورغم م�ساق العمل الفردي، اإل اأن جواد علي يدرُك 

، ويرى اأن هذا تاريخنا العربي الذي يجب اأن 
ُ
دوره

الأ�سف  يثري  مما  اإن  باأ�سى:  فيقوُل  بدرا�سته،  ُنعنى 

يعنون  الغربيني  ن��رى  اأن  النفو�س  يف  -واهلل- 

بتاأريخ اجلاهلية ويجّدون يف البحث عنه والك�سف 

ون�رسه  الأر���س،  باطن  يف  وتركاته  خملفاته  عن 

�سيما  ول  العربية  حكوماتنا  ن��رى  ول  بلغاتهم، 

.
)13(

حكومات حزيرة العرب، اإل من�رسفة عنه«

موؤلفات اأخرى جلواد علي 

على  ع���لوة  علي  ج���واد  ال��دك��ت��ور  منجز  ت�سمن 

امل�سوعتني، اأبحاث، ودرا�سات، وكتابات اأخرى، اإل 

اأنه وبعَد اأن اأنهى مو�سوعتيه، اأخَذ يف تاأليف اأعمال 

 – الإ�سلم  يف  العرب  »تاريخ  منها  كان   ، جديدةاً

ا 
ًّ
ال�سرية النبوية«، الذي كان ميكن اأن يكوَن مو�سوعي

مثل اأعمالُه ال�سابقة، اإل اأن املوؤرخ جواد علي تويف، 

 العلمي.
ُ
وتوقف بذلك عطاوؤه

األَف الراحل كتابااً عن »ال�سلة يف الإ�سلم«، والذي 

ين�رس لأول مرة بحث يف تاأريخ ال�سلة يف الإ�سلم، 

القارئ  ليقف  تطورت،  وكيف  فر�ست،  متى  يبني 

على من�ساأ عبادة هي ركن من اأركان الإ�سلم، وقد 

قارن املوؤلف بني ال�سلة يف الإ�سلم وال�سلة يف 

ال�سلوات  كا�سفا  والن�رسانية،  اليهودية  الديانتني 

امل�سابهة يف الديانتني املذكورتني.

ويحدد املوؤلف يف بداية الكتاب املوارد التي ا�ستند 

»ال�سلة«   لفظ  تناول  يف  يبداأ  ثم  كتابه،  يف  اإليها 

مت�سل  منف�سل  ب�سكل  يتطرق  ثم  ودللته،  معناه 

اإىل كل ما يتعلق بال�سلة �سكلها واأوقاتها، الآذان، 

يف  الفاحتة  التيمم،  القبلة،  والو�سوء،  الطهارة 

�سلة  اجلمعة،  �سلة  ال�سلة،  يف  الكلم  ال�سلة، 

العيدين، اإىل اآخره. يرى د.جواد علي يف مقدمته اأن 

القراآن الكرمي الذي اأمر بال�سلة، ل يتعر�س لل�رسوح 

احلديث  بكتب  ال�ستعانة  لزمت  لذلك  واجلزئيات، 

والتف�سري واأ�سباب النزول ثم بكتب ال�سري والأخبار.

بحث  وه��و  ال��ط��ربي«،  تاريخ  »م���وارد  كتبه؛  وم��ن 

العلمي  املجمع  جملة  يف  حلقات  على  ُن�رس  مو�سع 

الثقافة  وزارة  واأ�سدرته  لحقااً  وجمع  العراقي، 

والإعلم ال�سعودية عن اإ�سدارات »املجلة العربية«، 

ويتناول الكتاب امل�سادر التي اعتمد عليها الطربي 

يف تاريخه، ومدى وثاقة تلك امل�سادر من عدمها. 

منها  ا�ستقى  التي  النقل  م�سادر  كذلك  وي��ح��دد 

اأو بروايات  اأ�سخا�س  اأو من   من كتب 
اً
الطربي �سواء

الطربي  اأن  جواد  الدكتور  على  يخفى  ول  معنعنة. 

يعنعن بع�س  اأنه ل  ات، مثل: 
ّ
املطب وقع يف بع�س 

الروايات مع حاجة العنعنة يف بع�سها، يف حني اأنه 

– الطربي – من العلماء الأجلء، حيث �سبق له واأن 
األف كتابااً يف التف�سري، وله ح�سوره يف علم احلديث 

كذلك.

وله اأي�سااً من الكتب؛  التاريخ العام )بغداد 1927 (، 

اأ�سنام العرب )بغداد 1967(، معجم األفاظ امل�سند، 

الأربعة« وهي ر�سالته  و»املهدي املنتظر و�سفراوؤه 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

278



يف الدكتوراة )هامبورغ 1938(، وقد كتبت باللغة 

اجلزائري  الدكتور  العربية  اإىل  وترجمها  الأملانية 

مدينة  يف  وطبعها  2005م،  عام  دودو  العيد  اأبو 

�سو�سة  احمد  الدكتور  مع  وله  باأملانيا،  كولونيا 

والأ�ستاذ بهجت الأثري خارطة الإدري�سي املعروفة 

ب� )�سورة الأر�س( وطبعت عام 1951م.

اأمنيات جواد علي

يف  اأمنيات  جمموعة  علي،  ج��واد  الدكتور  يكتب 

مقدمة »املف�سل«14، توجه فيها اإىل العرب، قائل: 

لأهمية  العرب  جزيرة  حكومات  تنتبه  اأن  اأرجو   *

واأن  القدمي،  العرب  بتاأريخ  التخ�س�س  مو�سوع 

لهجات  ودرا�سة  الآث��ار  علم  درا�سة  �سبانها  تكلف 

اجلاهلية،  العربية  والأق��لم  الإ�سلم  قبل  العرب 

مواطن  يف  والتنقيب  بالبحث  اأنف�سهم  هم  ليقوموا 

العاديات املنبثة يف مواطن كثرية من اجلزيرة.

* اأمتنى على جامعة الدول العربية والدول العربية 

املتخ�س�سني  من  بعثات  اإر�سال  وهو  يحققوه،  اأن 

اإىل  القدمية  العربية  والأق��لم  وباللهجات  بالآثار 

مواطن الآثار يف اليمن ويف بقية العربية اجلنوبية 

عن  للتنقيب  العرب  جزيرة  من  الأخرى  واملوا�سع 

حتت  املطمور  اجلزيرة  تاأريخ  عن  والك�سف  الآثار، 

اأن  من  بدلاً  ا، 
اً
علمي ا 

اً
ن�رس ون�رسه  والرمال،  الأتربة 

يكون  اأفل  الغربيني.  على  ذلك  يف  اعتمادنا  يكون 

اأمر.  كل  يف  عليهم  عالة  نكون  اأن  علينا  العار  من 

حتى يف الك�سف عن تاأريخنا القدمي!

*  اأن تقوم اأي�سا بتدوين معجم يف اللهجات العربية 

ر عليها، 
ُ
اجلاهلية، ت�ستخرجه من الكتابات التي ع

وبتاأليف كتب يف نحوها و�رسفها، وترجمة الكتب 

الأمهات التي و�سعها املوؤلفون الأجانب يف تاأريخ 

اجلاهلية، ترجمة دقيقة تناأى عن امل�سخ الذي وقع 

يف ترجمة بع�س تلك املوؤلفات فاأ�ساع الغلط ون�رس 

التخريف.

اخلامتة

فثمَة  علي،  جل��واد  امل�رسقة  ال�سورة  ه��ذه  مقابل 

بهذا  موؤرخااً  اأن  اإذ  باخليبِة؛  ت�سيبنا  اأخرى  �سورٌة 

كٌر  منه  وامل�ستفدون  كٌر،  عنُه  الناقلوَن  احلجم، 

 ذلك، مل يحَظ يف ذكرى وفاته 
َ
اأي�سااً، بيَد اأنه، ورغم

ت�ستذكر  احتفاليٍة  »مئويٍة«  ب�  2007م  العام  يف 

اأقيم من قبل يف القاهرة جلون  اإرثه، على غرار ما 

بول �سارتر يف ذكرى وفاته.

ي�ستحق جواد علي بعَد اأن ترك لنا ما ترك، تكرميااً 

يليُق بِه، رغم اأن الرجل مل يطلب يف حياته اأمر كهذا، 

 لنا، ولذاكرتنا، 
ٌ
لكن، اأرى اأن يف هذا التكرمي، تكرمي

 يف حالٍة 
ُّ
اليوم، متر العربية  واأن منطقتنا  �سيما  ل 

والتاريخ،  للهوية،  وطم�ٍس  وال�سعف،  الوهِن،  من 

وكل ما هو م�رسق.

امل�صادر واالإحاالت

ال�سنة   ،10 العدد  حوار،  عربية،  اآفاق  جملة  املطبعي،  حميد   .1
التا�سعة، يونيو / حزيران 1984، بغداد، وزارة الثقافة العربية.

2. ر�سيد الرماحي، جملة األف باء، حوار، 1978م، بغداد.
املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سلم، ج  الدكتور جواد علي؛   .3

102، ط 4، 2001م، دار ال�ساقي – بريوت. 5، �س 
4. امل�سدر ال�سابق.

5. املكتبة ال�ساملة على الإنرتنت، بطاقة التعريف بجواد علي.
6. املو�سوعة احلرة على الإنرتنت، »ويكيبيديا«، باب تاريخ اليمن 

القدمي.

7. مو�سوعة امل�سادر الإلكرتونية، نقلاً عن جملة الر�سالة العراقية 
)العدد 334(، املن�سورة يف بغداد يف تاريخ: 27 - 11 – 1939م.

اآفاق عربية، م�سدر �سابق. 8. جملة 
9. امل�سدر �سابق.

10. امل�سدر ال�سابق.
11. جواد علي، املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سلم، �س 5، ج 

2001م 1، دار ال�ساقي، بريوت، 
12. امل�سدر ال�سابق.

13. امل�سدر ال�سابق، �س8.
.9 14. امل�سدر ال�سابق، �س 
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مثقف  من  واأو�سع  ب، 
ِّ
جمر �ساعر  من  اأكرب  لأنه 

ا  مولِّداً رم�سان  عبداملنعم  �سعر  يبقى  طليعي، 

ا  كوناً ق�سيده  ويظل  م�ستمرة،  تاأويلية  لعمليات 

ا يف تاريخ عوامله،  ا يف ماآلته وعميقاً ا ف�سيحاً �سعريًّ

و�سيع  بحر  عائمة، يف  ن�سو�سه  تبقى دللت  كما 

التلقي  عمليات  معها  وتبقى  الحتمالت،  من 

لقن�س  ا  �ساعياً ا  وغو�ساً متوا�سلة  �سباحة  والقراءة 

معان ل تنتهي ول ت�سلم نف�سها لتحديدات حا�سمة 

اأو تاأويلت م�ستقرة ب�سهولة.

اأبجدية اجل�صد

    للج�سد يف �سعر عبد املنعم رم�سان حلول فاعل 

ال�سعرية، فاجل�سد مركب جديل يف  اأن�ساقه  يف بناء 

الذي ي�ستحيل  منظومة ق�سيدته. ويف مديح اجل�سد 

يف  ال�سفر  ا  نا�سداً ال�سعر  يتحرك  ميتافزيقياًا  ا  رمزاً

لروؤية  ا  وفقاً ت�سكيله  واإعادة  �سفراته  لفك  عوامله 

جمالية نا�سجة وح�سا�سية اإبداعية مرهفة:

    هل من �ساهد

    ج�سدي حدودي

    مل ي�ساأ اأحد من الأطفال

    اأن يتقبل الأر�س اخلراب

    ومل تكد اأغنية اأخرى

    تدار على »اجلرامافون«

    اإل واختفت �سفة

    وحلت غريها �سفتان

    تفرتان عن وقت 

    هو الوقت الذي اأبغيه. )�س404(

    يبدو اجل�سد هو العامل، احلدود والأر�س، الكينونة 

الذات  حدود  هو  اجل�سد  يكون  مِلَ  ولكن  والهوية، 

بنربة  يتبطن  ال�سعري  ال�سوت  لأن  هل  ومداها؟ 

تكون  التي  اخلراب  واأر�سه  العامل  من  تفر  اإليوتية 

القادمة-  واحلياة  والرباءة  الأمل  للأطفال/  مفنى 

لها؟  ا  حدوداً به  وتكتفي  بج�سدها  الذات  فتتح�سن 

رثاء  يف  اأخذت  الإليوتية  النزعة  كانت  اإذا  ولكن 

الهالك،  العامل  اأطلل  على  والبكاء  اخلراب  الأر�س 

بالفن  يقاوم  اأنه  يبدو  �سعري  �سوت  اإزاء  فاإننا 

اآل  ما  وهو  الفناء،  هذا  »اجلرامافون«  واملو�سيقى 

الكلم  باإظهار  املرتبط  الع�سو  ال�سفة،  تكاثر  اإىل 

حملها،  �سفتان  لتحل  اإخراجه،  حال  عنه  والتعبري 

ا يف عيان مفارق ي�سف  فالذات تعاين حلولاً �سحرياً

اأنها متلك  اإذن، فالذات التي تبدو  عن وقت مبتغى. 

ا بالزمن- اإذ تعاين منه الوقت  ا، وح�سا�ساً ا دقيقاً وعياً

بلحظات  ترتب�س  للزمن-  دقيقة  وحدات  هو  الذي 

احللول تلك والتماعات الكائنات فيما ي�سبه حلظات 

الإ�رساق ال�سويف البارقة. وكاأن ال�ساعر بني زمانني 

ومكانني؛ زمن حمايث اأو وقت اآين وزمن مبتغى هو 

ال�سعري بني اجل�سد  ال�سوت  زمن احللم، كما يرتدد 

كمكان  اخلراب،  العامل  مقابل  يف  للذات  كمان 

ترف�سه الذات كغريها، وتن�سد اأن تفارقه اأو تتعاىل 

عليه يف الوقت املبتغي، هو وقت التكاثر احللمي.

    ثم ي�ستاأنف ال�سوت ال�سعري خطابه:

    من منا �سيبتكر الطيور، ويخلط احلّناء بالأفلك 

والنعناع، هل �ستقام حتت جفوننا نافورة للذكريات 

الغفل، اأم اأن الغواة هم الذين هناك، اأرجلهم �سيوف 

اهلل، وا�ستيقاظهم يبدو كما لو اأنها �سقطت طيور املن 

نزوى العدد 85 - يناير 2016

280

عبد املنعم رم�سان

ال�سعر ظل احللم

ر�سا عطية

 ناقد أدبى من مصر



�س-404 )�س  الريح.  يف  وتاآكلت  اأحلمهم،  من 

)405
قدرة  رم�سان  لق�سيدة  الن�سي  اخلطاب  ميتلك      

انتقال من اخلرب  اإيقاعاته، فثمة  هائلة على تغيري 

التخمني  حماولة  اإىل  الإبلغ  ومن  الإن�ساء،  اإىل 

القول  �سمري  يف  والتفات  الحتمالت،  وتدار�س 

املتكلم  اإىل  املفرد  املتكلم  من  بالنتقال  ال�سعري 

م�سكون  ال�سعري  الذات  �سوت  وكاأن  اجلمعي، 

الوعي  بوؤرة  تكوِّن  التي  اجلمعية  الذوات  باأ�سوات 

ثمة  اأن  كما  ال�سعري،  ال�سوت  هذا  على  املهيمن 

رم�سان  املنعم  عبد  ق�سيد  يف  يتكرر  ا  لفتاً انتقالاً 

يف اخلط الكتابي بالتحول من نظام ال�سطر ال�سعري 

بتمامه  للبيا�س  ا  حيزاً يرتك  الذي  التام  اأو  املكتنز 

اإىل نظام اخلط الكتابي املر�سل واملتدفق يف جمله 

انهمار  يف  الفقرة  بتمام  اإل  توقف  دون  املكتوبة 

قويل يعربِّ عن ان�سيال خواطر وتدافع متثلت على 

الوعي. ويبدو ال�ستفهام: )من منا �سيبتكر الطيور( 

قابلاً للتعدد يف اأغرا�سه بني النفي لعدم ال�ستطاعة 

الذي  ال�ستفهام  يف  ال�سورة  تبدو  كما  والتمني، 

للذكريات  نافورة  جفوننا  حتت  �ستقام  )هل  يليه: 

الغفل( �سديدة املزج بني املجرد النف�سي )الذكريات( 

من  حالة  جت�سيد  ملحاولة  )نافورة(  واملادي 

تداعيات التذكر وان�سيالته الكثيفة املتتابعة:

اأخرى،  مرة  لتحيا  اآونة،  الأ�سياء  لدى  زالت  ما      

وتفرد ظلها للنور، كي ميت�س عنها املوت، يغ�سلها، 

فقط فيما ينام الليل، �سوف ت�سالح الأ�سياء اأنف�سها، 

وت�ستلقي على مهل، ولكن رمبا يحتاج هذا النور اأن 

يقوى واأن يختاره ال�ساعر حتى ت�ستدير الريح نحو 

الأر�س اأو مت�سي

    ويف طرفها كتب معلقة

    واإزميل

اأر�سفها، واأبني  اأ�سرتي الأحلم،      لعلي ذات يوم 

يدي  مازالت  الأج�ساد،  خرائط  عليه  ا  برجاً فوقها 

ا ي�سبه املا�سي، وي�سبه ذلك  حتتز من عنقي، �رساخاً

الوقت الذي اأبغيه. )�س405(

ا ما يراهن ال�ساعر على الوقت واآونته، على      دائماً

املوت.  من  وينت�سلها  الأ�سياء،  حياة  ليجدد  النور 

ال�ساعر له، فهل  النور مرهون باختيار  اأن هذا  غري 

ال�سعري  واحلد�س  الإلهام  نور  هو  النور  هذا  يكون 

ا�ستدارة  يلزمها  النور  هذا  قوة  ولكن  املتوهج؟ 

الريح نحو الأر�س. الريح رمز للثورة، اأما الحتمال 

كتب  طرفها  »ويف  امل�سي  هو  الريح  لفعل  الآخر 

معلقة/ واإزميل«، الكتب املعلقة هي اأقوال مل تتم اأو 

روؤى موجودة بالقوة ل الفعل، اأو هي اأقوال وروؤى 

اأو  لتثمر،  بذورها  بها  لتقلي  بعد  ا  اأر�ساً لها  مل جتد 

اأما  مفارقة،  وهائمة،  حائمة  معلقة،  اأقوال  هي 

اأداة ت�ستخدم يف عمليات ك�رس وهدم،  الإزميل فهو 

التي  الثورة  اأن يحمل رياح  ال�ساعر هو  وكاأن عمل 

اجلمالية  وروؤاها  اإيدولوجيتها  كتبها/  حتمل 

والروؤيوية  الإبداعية  بحمولتها  الكتب  فعل  وكاأن 

اأو هدم ما يحتاج منه ذلك لكي  الواقع  هو تهذيب 

ا ملبانيه.  اأ�سا�ساً تكون  التي  اأحلمه  ال�ساعر  ي�سرتي 

ا  الأ�سياء«، راف�ساً ا ملبداأ »ثبات  ال�ساعر معادياً يبدو 

للعتقاد باإمكانية القب�س على ماهية تلك الأ�سياء 

عبد  ب�سعر  فثمة-  احلا�سم من جوهرها،  التمكن  اأو 

يه »الكينونة  املنعم رم�سان- نوع مما ميكن اأن ن�سمِّ

ا  املرجاأة« للأ�سياء واملوجودات، مبا ي�ستدعي نوعاً

ِقبل  من  املرجاأ  التاأويل  اأو  املرجاأ  الختلف  من 

هويتها  وتعيني  املوجودات  ماهية  لقن�س  التلقي 

ا  ا مفتوحاً وهو ما يبقي على الوجود مبوجوداته اأثراً

قابلاً لكل �سورة وكل احتمال، ف�سارت املوجودات 

فللأ�سياء جوهرها  الوحدة،  التعدد يف  مبداأ  حتتمل 

املتعدد الأقانيم.

    ويف تعاطي ق�سيد عبد املنعم رم�سان رم�سان 

الب�سيط  املفهوم  بكثري  يتجاوز  جنده  »اجل�سد«  مع 
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للج�سد يف ح�سوره املفرد املادي الأويل:

    النيل بيت الرب

    والتم�ساح

    با�سط رجليه بالو�سيدنْ

    واأنت تفردين ج�سمك الأبي�س

    عند ال�سط 

    هل اأج�رس على الإفلت 

    من عينيك

    هل اأخون رغبة اجللو�س جانبك

    املاء- مرةاً واحدة- ي�سري كالأفرا�سنْ

ا     اأعرب هادئاً

    ويلب�س التم�ساح- مرة واحدة- 

    خوامت النعا�سنْ

ا     اأعرب هادئاً

ّ
    حتى اإذا اأ�سندت رجلي

    على الرتاب

    وجدت �سعرك الناعم والغريب

    علمة

    ل ت�سبه الوح�سة والإينا�س

. )�س �س340-341(     وت�سبه الإخدودنْ

يف  الكهف  اأهل  حادثة  ال�ساعر  ي�ستلهم      

مع  ا  متنا�ساً بالو�سيدنْ«  رجليه  با�سط  »والتم�ساح/ 

الآية القراآنية )وكلبهم با�سط ذراعيه بالو�سيد( يف 

ر�سم �سورة تتعاىل على مفرداتها املبا�رسة لت�سري 

اإذا  ولكن  والإمياءات،  باللفتات  ناب�سة  فنية  لوحة 

ت�سع  الكهف  لأهل  اإليها  املحال  ال�سورة  كانت 

الكلب على باب الكهف وخمرجه يف ف�ساء منغلق، 

فال�سياغة الت�سويرية هنا ت�سبدل التم�ساح بالكلب 

ا  مفتوحاً هنا  الف�ساء  يجعل  ما  بالكهف  والنيل 

ل خلفية جل�سد املراأة الذي ميثل �سكلاً  وهو ما ي�سكٍّ

اأن  نلبث  ثم ما  له،  والنيل خلفية  اللوحة  ا يف  مرَبزاً

جمازية،  كناية  اإل  هو  ما  »النيل«  هذا  اأن  نكت�سف 

فحركة القراءة لق�سيدة عبد املنعم رم�سان تقت�سي 

اأوىل مع  لنقاط  والتداد  الن�س  قراءة  اإعادة  عملية 

يف  القارئ  فيبقى  للأمام،  القراءة  حركة  �سريورة 

حركة متوترة بندولية ل�ستك�ساف الأغوار املجازية 

ملا يطفو على �سطح الن�سو�س من مفردات خماتلة 

اإل  املجازية  ومراميها  الكنائية  مقا�سدها  نبلغ  ل 

للمفردات  اجلامع  والرتكيب  الكلي  البناء  مبعاينة 

من  اأكرب  الكلي  فاملعنى  ال�سعري،  للن�س  املكونة 

جمموع اأجزائه، بل هو حا�سل التفاعلت التي تقوم 

بني هذه الأجزاء.

ملو�سيقاه  فائ�س  براء  رم�سان  ق�سيد  وميتاز      

يف  ا  دوراً واحلرف  املفرد  ال�سوت  فيها  يلعب  التي 

ت�سييد بناياته الدللية واملجازية، فيربز يف املقطع 

ال�سابق حرف »ال�سني« الذي ياأتي كحرف روي يف 

 - النعا�سنْ  - )كالأفرا�سنْ ال�سعرية  الأ�سطر  من  عديد 

الذي  ال�سفريي  الهم�س  حروف  من  وهو   ) الإينا�سنْ

حالة  جت�سيد  يف  ا  اإمعاناً ال�سعرية  ال�سياغة  نه  ت�سكِّ

ا من  نوعاً لهذا اجل�سد، وهو ما ميثِّل  الهادئ  العبور 

للج�سد  »الهادئ«  العبور  هذا  يف  تتجلى  املفارقة 

الفاتن رغم �سدة النفعال به.

�صعرية الفقد 

    تتكرر يف خطابات عبد املنعم رم�سان ال�سعرية 

مقولت كالفقد والت�رسب والتبخر والتبدد وال�سياع 

حتى  ربوة  باأعلى  تقف  �سعره  يف  الذات  وكاأن 

ق�سيدته  يف  كما  قدميها  حتت  من  العامل  ين�سحب 

»كتاب الفقد واحلكمة«:

    اأنا ملك

    كان يل العر�س وال�سوجلان

    و�سار يل الفقدنْ

    هذا ال�ستاء الوحيد

    وها اأنذا واقف

    �سوب كل اجلهات

    دمي �سوب كل اجلهات

    انفتاحي على املوت تفاحتي الأبدية

    هذا الهلك اجلميل

    الهلك املف�س�س

فيلب�س  توراتي،  ن�سيج  من  لغته  ال�ساعر  ي�ستلُّ      

بعد  ولكن  امللك  �سليمان  قناع  ال�سعري  ال�سوت 

موهبة  واحلكمة  احلكمة،  يولد  الفقد  ملكه.  فقد 

و�سعي  قائم،  ملا  مفارقة  كال�سعر،  والنبوة  النبوة، 

لعامل يوتوبي ومثايل. ولكن- هنا- الفقد امتلك، 

هو  اجلهات،  كل  �سوب  ومتدد  انت�سار  والوقوف 

غري.  ل  ال�ستاء  والزمن  والرائي،  العارف  وقوف 
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ال�ستاء زمن جدب ونهاية دورة حياة يعقبها حياة 

نزوع  يف  ال�سعري-  ال�سوت  يرحب  لذا  جديدة، 

رومان�سي- باملوت وي�ستح�سن الهلك، اأهو الهلك 

والفناء ال�سويف الذي ميدد كينونة الذات ويو�سعها 

لت�سمل كل اجلهات؟

    ل �ساريات الفجيعة تكفي اعتيادي عليك

    ول �َسَبه احللم يكفي اعتيادي عليك

    الظلم ظلمان

    اأدخل يف واحد واأ�سيع

    واأدخل بينهما واأ�سيع

    واأن�سل كاحلر�س امللكي اأ�سيع

    اأخاطب كل اجلموع التي يف خلياي

    تهرب

احللم  �َسَبه  اأو  واحللم  الفجيعة  و�سيجة بني  ثمة      

العتياد  وتاألف.  حتب  من  على  الذات  واعتياد 

ا  ممتداً يبدو  هنا  لكنه  الفتور  اإىل  يوؤدي  ما  ا  اأحياناً

ا يف تاأدية معنى الإثبات  ا. النفي يلعب درواً ومتنامياً

مبداأ  تاأكيد  على  ال�سلب  بلغة  تعمل  واملبالغة. 

التحديد وع�سيانها  واملعطيات على  الأ�سياء  تاأبي 

للتعيني امل�ستقر اأو التعريف ال�سيق، تبدو كمعطيات 

جديدة اأ�سباه ملا خربته الذات من قبُل. كما توؤ�س�س 

على  يقوم  مو�سيقي  لإيقاع  ال�سعرية  ال�سياغة 

ا  تعبرياً الأولني  ال�سطرين  الرتكيبي كما يف  التماثل 

عن متادي احلاجة يف مقابل �سدة التعلق والعتياد. 

فهو  متتالية  اأ�سطر  لثلثة  ال�سياع  فعل  تكرار  اأما 

الباطن والن�سحاب من  التعمق يف  يعرب عن معنى 

يعني  ل  الداخل  نحو  الرتداد  هذا  ولكن  اخلارج، 

ما  بقدر  العامل،  اخلارج،  مع  الذات  تقيمها  قطيعة 

يتمراأى  الداخل  فعرب  الداخل،  لذات  اإعلءاً  يعني 

ك�سبه  مراوغة  حالت  يف  يتمراأى  ولكنه  العامل، 

احللم، فالذات تعاين الفجيعة والفقد، والفقد يذهب 

ا. بها اإىل احللم، واحللم ميدد العامل والذات معاً

  جتليات احللم

رم�سان  املنعم  عبد  عند  العامل  روؤية  اأن  يبدو      

احلد�س  ذلك  ال�سعري،  احلد�س  فاعلية  على  تعتمد 

الليقيني الذي يحيل العامل اإىل تهوميات �سوريالية 

تطل على الإدراك من ثنايا احللم الذي مي�سي »ظل 

للم�سافة والوقت«:

    يبداأ من الوردة

    وينتهي اإىل الق�سيدة

    يحمل يف اأذياله

    خد املعول،

    ول يك�سف عنه

    يداه مغ�سولتان مباء النهر

    ومغمو�ستان يف الأوحال

    وي�سعهما كعلمتني على دمي. )�س157(.

    احللم اإذن، برزخ بني العامل )الوردة( وفعل الإبداع 

املو�سوعي  اخلارج  بني  وا�سل  ج�رس  )الق�سيدة(، 

ينبوع  باملو�سوع،  يبداأ  الداخل.  الذات/  وعامل 

غري  امل�سب،  بالق�سيدة،  بالذات،  وينتهي  الوجود 

اأو  وخلق  ابتداء  اإل  هي  ما  النهاية  الق�سيدة/  اأن 

ا  متاماً جتاوز،  فعل  احللم  جديد.  لعامل  خلق  اإعادة 

دميومية  على  وتاأكيد  الثبات  على  مترد  كال�سعر، 

الوجود و�سريورية املوجودات. واحللم الذي )يحمل 

يف اأذياله خد املعول، ول يك�سف عنه( هو اأداة هدم 

اإذن من خلل الق�سيدة، فاحللم يك�رس منطق احلياة 

البناء  ماألوفية  عن  يخرج  كما  العلِّي،  الطبيعية 

ا كال�سعر، الذي  الرتكيبي للغة التي تعربِّ عنه، متاماً

ين�سف الروابط التقليدية بني الدال واملدلول لت�سري 

الدوال  مدلولت  قن�س  وحماولة  التاأويل  عمليات 

مفتوحة ول نهائية، بعد اأن ت�سبح املدلولت دوالاً 

ملعان باطنية.

رم�سان  املنعم  عبد  �سعر  يف  احللم  �سار  لقد      

والعامل  الذات  حالة  به  يقي�س  ا  ح�سا�ساً ا«  »ترمومرتاً

وحدودهما:

    كنُت وحيداًا

    يبدو اأن احللم انت�رس بج�سمي

    فاحتقنت �سفتاَي

    وبحُت ب�رسي

ا بق�ساء احللِم     �سار العامل حمدوداً

ا ل ينحدُّ     فبان احللم ف�سيحاً

. )�س84(. ا ل اأنحدُّ     وبنُت ف�سيحاً

وينت�رس  وحدتها  حال  الذات  حياة  ر  يعمِّ احللم      

حلظات  ال�سوفية  كالن�سوة  باجل�سم  لي�رسي  باجل�سد 

ب�رسها،  للبوح  الذات  يدفع  ما  والإ�رساق  التجلي 
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فاحللم يفجر طاقات البوح والعرتاف، هو نوع من 

طردية  علقة  ثمة  اأن  يبدو  كما  النف�ساين.  الت�سامي 

بني مدى احللم ومدى الذات فكلما اتقد احللم وات�سع 

ا باحللم،  كلما ات�سعت الذات احلاملة و�سار العامل مقيداً

ا  ا لها، وعالقاً ا والعامل تابعاً فاحللم يجعل الذات مركزاً

العامل بحلمها وتتخل�س من  تعلو على  فالذات  بها، 

علئقه، فاحللم فعل حرية وا�ستقلل للذات. ودخول 

ا: ا خا�ساً الذات يف احللم يقت�سي ا�ستعداداً

    لي�س وراء هواج�سه/ غري اأن تنحني/ لتمر على 

يح�سد  املرتجرج/  �سيلها  ترى  الكلمات/  راأ�سك 

تعلِّق  احللم/كيف  على  ت�سطو  كيف  عرفت  األوية/ 

َيَته/ وت�سف له/ بركا للنبيذ/  واأوعية للرفاق/    ُرقنْ

وكيف اإذا ان�سل/ عاجلها ال�سيل/ بالكلمات اجلديدة/ 

ل تنتف�س اإل من الري�س/ ت�سبح بي�ساء/ ي�سلح اأن 

يتم�سى بها احللم/ يف ردهة/  وي�ساورها/ خفية. 

)�س �س288-289(.

ا  مرتبطاً احللم  يبدو  و�رسوطه،  طقو�سه  للحلم 

بالكلمات، والكلمات يعوزها تنحية هواج�س العامل 

وحالته  الإلهام  طاقة  فهي  اإذن  بالراأ�س.  متر  كي 

لقاء  العامل.  هواج�س  من  الذات  تخلية  التي حتتاج 

حالة  هي  الكلمات،  خلل  من  يكون  باحللم  الذات 

احت�ساد وا�ستعداد، ترقب وانتظار، ان�سيال وترجرج. 

باجلديدة، فهي  اإل  تو�سف  الكلمات ل  تلك  اأن  غري 

»احللم«  بحالة  تليق  »التقليدية«،  �سد  كلمات 

للعامل،  جتديد  احللم  املحلِّقة.  وتهومياته  وبن�سوته 

وم�سعى  ال�سور  فيو�سات  من  يتخلَّق  جديد  عامل 

الكلمات لقن�سها، غري اأن الكلمات التي تلزم احللم، 

من  وتخل�ست  ري�سها،  نف�ست  بي�ساء  كلمات  هي 

عوالقها الدللية حتى يلقحها احللم بدللت جديدة 

ويثورها بروؤى متجاوزة.

اآخر،  انفتاح على كون ف�سيح، عامل      احللم حالة 

جتليات  يف  الذات  يزور  ا  مفارقاً وحياًا  احللم  ليبقى 

من�سابة كما يف ق�سيدة »احلامل«:

اأبي�س،  ورق  طاولتي،  على  كان   ، ظلٍّ اأول  يف      

ا  ع�س�ساً لي�رسوا  ع�ساكرها،  كل  حت�سد  و�سموات 

من  �سهريج  ويف  الأحلَم،  النا�س  من  يختل�سون 

الأحلِم،  باأجولة  يلقون  ونحا�س، كان ملئكة  ناٍر 

اإن  وما  الأبخرة،  رائحة  ت�سكرهم  لأن  وي�ستاقون 

ت�سبح زيتاًا حتى ينزف يف اأنبوٍب دخاين ي�سل اإىل 

خزان ال�سوِء، هنالك كان امللك الأول، يعطي النجمة 

، حتى تعلق  ما حتتاُج، ويو�سيها اأن مت�سي متباطئةاً

يف اأهداِب الليل، ويو�سيها اأن توحي للب�رس الفانني. 

)�س469(. 

    ال�سعر ظل احللم، بل هو اأول ظل، وعطية من ال�سماء 

التي تلهم ال�ساعر لي�سطر ورقه الأبي�س مبا يطالعه 

يف تلك ال�سماء من اأحلم النا�س، تلك الأحلم التي 

من  حركة  ال�سعر  اإذن  امللئكة،  من  نا�سها  تلقفها 

)ُمنزَّل(  حركة  فهو  احللم  اأما  ال�سماء  نحو  الأر�س 

احللم  ونا�سها.  للأر�س  امللئكة  من  ال�سماء،  من 

هذيان  والوعي،  العامل  عن  ان�سلخ  كاخلمر،  ِكر  ُم�سنْ

وفقدان وعي، ودخول يف وعي غيبي، انطلق مارق 

لي�س  باحللم  ال�سعر  وارتباط  ال�سويف،  كال�سطح 

جمرد ان�سلخ عن الواقع اأو نفيه بقدر ما هو اإعادة 

ال�سعر  روح  تنا�سب  حلمية  لروؤيا  ا  وفقاً له  ت�سكيل 

التي  اللغة  اأثره يف  وطبيعة حد�سه، وهو ما يتبدى 

تبدو �سفراتها متعددة الطبقات الدللية.

رم�سان-  ق�سائد  من  ككثري  الق�سيدة-  وهذه      

اأما  )املوزون(  التفعيلي  للبناء  ا  مو�سيقياً تنتمي 

خطها  يف  م�سرت�سلاً  �سكلاً  فتاأخذ  ا  وخطيًّ كتابياًا 

جماٍف  �سكل  اأي  النرية،  الكتابة  كخط  الكتابي 

تقف  ل  ا،  وتفعيليًّ ال�سعر.  لكتابة  التقليدي  لل�سكل 

الكتابة عند انتهاء حزمة واحدة من تفاعيل البحر 

يف  التفاعيل  تتواىل  واإمنا  الكتابي،  ال�سطر  على 

ان�سيابية وتدوير، لي�ستبدل ال�ساعر الدائرة الكتابية 

ال�ساعر  وكاأن  ال�سعري،  الكتابي  بال�سطر  والتفعلية 

اأن  املن�سابة  لتفاعيله  الوزين  النهمار  بهذا  يريد 

وتهومياته  متثلته  انهمار  عن  بالتوازي-   - يعربِّ

الذي  الوزن  اإيقاعات  وقع  على  املتدافعة  احللمية 

واللتناهي.  بالمتداد  يوحي  ا  دائريًّ �سكلاً  ياأخذ 

متجلية  رم�سان  �سعر  يف  ال�سياغية  الفرادة  فتبدو 

يف متكنه البارع واقتداره احلر على اأن مت�سك �سوره 

على  املتمردة  كلماته  من  ل  تت�سكَّ التي  املرتاكبة 

وتطوِّعها  تفاعيله  بزمام  الدللية  اإيحاءاتها  �سابق 

يف ان�سيال دافق للأفكار وماآلتها املتكاثرة.
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الثقافة  لق�سور  العاّمة  الهيئة  عن  حديثا  �سدر 

امل�رسّية خمتارات  على جعفر العّلق ال�سعرّية 

حتتوي  املختارات  وهذه  الوهم.  ع�سبة   :

ال�ساعر  جمموعات  من  مقتطفة  ق�سائد  على 

يجيء  اأحد  ل  يحدث،  �سيء  ل   : وهي  الع�رس 

)1973(،وطن لطيور املاء 1975، �سجر العائلة 

 ،1986 1987،اإك�سرت  املا�سي  1979،فاكهة 
2006،هكذا  الوح�ستني  1993،�سّيد  اآدم  اأّيام 

الندى  �سطياد  ل  ذاهب   ،2008 للريح  قلت 

. 2013 2011 ونداء البدايات 
ا�ستقبال  حتتمل  مازالت  العلق  مدّونة   اإّن 

قراءات جديدة اأي حتتمل ا�ستقبال اأ�سئلة جديدة. 

والواقع اأّن ق�سائد العلق ل تنطوي على معان 

جاهزة، قابعة يف اأعماقها، م�ستقّلة عن القارئ 

القارئ  بني  تفاعل  ح�سيلة  هي  معانيها  واإمّنا 

نقادنا  عبارات  ا�ستعرنا  اذا  واملقروء.فال�ساعر، 

�رّساحه  فاأبعد  معانيه  يف  اأبعد  قد   « القدامى، 

معاين  جعل  مّما  وتخريجاتهم«  تاأويلتهم  يف 

: ا�ستنطاق  ق�سائده ح�سيلة  ا�ستنطاق واإ�سغاء 

حمتملت الق�سيدة واإ�سغاء لوعودها التاأويلّية. 

هذه الق�سائد  ينتظمها،على اختلف مناخاتها، 

�سوؤال  هو  جامع  �سوؤال  م�سامينها،  وتباين 

التي  الباقية  الدرع  بو�سفها  الكتابة  الكتابة، 

ال�ساعر يف وجه املوت والقبح والبوؤ�س  يحملها 

على  ا�ستدراكا  بو�سفها  الطوّية..والكتابه  و�سوء 

ق�سائد  كّل  جديد..  من  لأ�سيائه  وترتيبا  الواقع 

بطرائق  له  وتلّوح  املعنى  بهذا  تهج�س  العلق 

خلخلة  املجموعة،  هذه  يف  �ستى..فالكتابة، 

واأزكى  اأبهى  بوجود  الظفر  اأجل  من  للموجود 

واأنقى .

غيمتان على كتفيه

وليل يقود يديه اإىل مكمن ال�سوء 

حيث حرير البداية

»حرير  حيث  ال�سوء«،  »مكمن  اإىل   العروج 

البداية« تلك هي وظيفة ال�سعر، يف مدونة  على 

الدواّل  . وداّل ال�سوء من  ال�سعرية  جعفر العلق 

التي ترتّد د يف ق�سائد العّلق ترّددا لفتا �ساحبة 

العنا�رس  فيه  متتزج  باذخا  تاريخا  وراءها 

ال�سوفية بالعنا�رسالفل�سفّية بالعنا�رسالدينّية..

اإّن ال�سعر، عند العلق، هو اإحدى مغامرات العقل 

.فق�سيدة  با�ستمرار  ذاته  ويتاأّمل  يعمل  الذي 

احلديثة،  الق�سائد  من  الكثري  مثل  ال�ساعر،  هذا 

عن  تخرب  الأحيان،  من  الكثري  يف  اأ�سبحت، 

نف�سها فيما تخرب عن العامل، وحتيل على لغتها 

فيما حتيل على اخلارج ..فال�سعر  احلديث اأ�سبح 

مو�سوعا وتاأمل يف املو�سوع وكلما وارتدادا 

للكلم على نف�سه  .

وارثا �سوء اأ�سلفه ل �سل�سلهم
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»ع�سبة الوهم« خمتارات 

علي جعفر العالق ال�سعرية

حممد الغزي

 شاعر وناقد من تونس 



يتاأمل ح�سد الفرا�سات

قافية ها هنا 

وهنالك رعد حميم يدب

اىل الروح 

ل  اأ�سلفه،  عن  ال�سوء  ورث  الذي  ال�ساعر  هذا 

�سل�سلهم واأغللهم ما فتئ يحتفي بال�سعر بو�سفه 

بحثا م�ستمرا عن لغة جديدة، عن جماز مبتكر، بل 

اأّن م�سرية ال�ساعر لي�ست يف الواقع اإّل مغامرة لغوية 

عبارة  حّد  على  جماز،  اإىل  املجاز  خللها  ي�سلمه 

ال�ساعر. 

واأمرية املجاز التي ورثها ال�ساعر واحتفى بها يف 

كل جمموعاته ال�سعرية هي ال�ستعارة ..

اأهّم  خا�سية  نوعية  اإّن   نا�سف  يلحظ م�سطفى 

الفرا�سية  اخل�سائ�س  اإدراك  يف  تتمّثل  لل�ساعر،، 

للأ�سياء وتبلغ هذه اخلا�سية ذروتها يف ال�ستعارة 

التي تعدو اأو تطم�س حدود الواقع العملي . فالطفل 

يعملون جميعا من خلل خيال  وال�ساعر  والبدائي 

منف�سلة... اأ�سياء  بني  البي�ساء  ناره  توحد  انفعايل 

اأجزاء  احلقيقة  اإدراك  عدّو  ال�ستعاري  اخليال 

متمايزة، اإّنه يريد بلوغها يف جملتها ...ال�ساعر،بهذا 

ي�ستب�رسه  واإمّنا  الواقع  على  يعدو  ل  املعنى، 

ا�ستب�سارا كّليا.    

على  انبناوؤه  العلق  ن�ّس  خ�سائ�س  اأخ�ّس  ومن 

ال�ساعر  هذا  مدّونة  يف  ال�ستعارة  لكّن  ال�ستعارة 

تت�سع  واإمّنا  ال�سعرّية  ال�سطور  بع�س  تنح�رس يف  ل 

لت�سمل الن�ّس، كامل الن�ّس ..فالق�سيدة، لدى العلق، 

عة، جماز كبري ي�ستغرق كّل 
ّ
عبارة عن ا�ستعارة مو�س

عنا�رس الق�سيدة و�سطورها ..

قال : اأزرعها يف مكان يليق بها ..

عزلة مرتفعة

مثل بني حلمني

اأو �رسفتني

...قرون م�ست 

واأنا اأرقب ال�سومري يفت�س عن بقعة

الف جيل م�سى 

األف جيل �سيم�سي

ممالك اأودى بها الليل ..

ثّم اختفت حم�س اأ�سئلة

من دخان

اأذهاننا  يف  تتداعى  حّتى  الن�ّس  هذا  نقراأ  اإن  ما 

كما  اخللود،  ع�سبة  عن  الباحث  جلجام�س  �سورة 

ال�سحارى  يقطع   وهو  رحلته  �سور  ترتاءى 

هزائمه  و  انك�ساراته  ترتاءى �سور  كما  واملفازات، 

من  الوهم  »..وعبارة  وهم  »ع�سبة  تبّدت  ...الع�سبة 

من  ح�سد  على  تنطوي  التي  املكتنزة  العبارات 

الدللت املتناق�سة املتباعدة..

 اإّن الق�سيدة،كّل الق�سيدة، حتّولت اإىل �سورة واحدة 

ال�سور  من  جمموعة  من  تتكّون  ال�سورة   وهذه 

الكربى  ال�سورة  اأو فلذات تعبريية( تغذو  ال�سغرى) 

اّن  يف  ل�سك  واحل�سور.  التوّهج  باأ�سباب  ومتّدها 

املنطقّية،ولكن  الناحية  من  مّت�سلة  غري  ور  ال�سّ

ال�سعرّية..وهذه  الوجهة  من  وعلئق  �سلت  بينها 

وريث  ال�ساعر  غري  يكت�سفها  اأن  ميكن  ل  ال�سلت 

ج�سما  تكوينه  واأعاد  العلم  قلب  ابتلع  الذي  زيو�س 

حّيا كما تقول الأ�ساطري اليونانّية .وهو بذلك ي�سل 

اللغة  اختار   
ّ
عربي �سعرّي  تيار  مع  قوّية  و�سيجة 

اللزمة بدل اللغة املتعّدية ..اللغة املتعّدية هي التي 

ي ت�ستمّد منه �سعرّيتها، اأّما  تراهن على اخلارج الن�سّ

اللغة اللزمة فهي التي تراهن على نف�سها، اأي على 

�س �سعرّيتها...وهذا 
ّ
�سورها ورموزها واأقنعتها لتوؤ�س

التّيار الذي بداأ مع جمّلة �سعر قد �سهد حتّولت كثرية 

متنّوعا على جتان�سه..  جعلته متعّددا على وحدته، 

اأهّم  وا�سرتفد  التّيار،  هذا  يف  انخرط  واإن  والعلق 

مقّوماته فاأّنه حافظ على �سوته ومتّيز جتربته  .

لقد تفّطن ال�ساعر اإىل اأّن القارئ ل يهتّم يف الّن�سو�س 

عنها.  ويخرج  اللغوّية  عاداته  عن  ينحرف  مبا  اإّل 
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املتقّبل  ي�ستوقف  املاألوف  عن  خارج  هو  ما  فكّل 

تاأ�سي�س  على  ال�ساعر  عمل  لهذا  انتباهه،  ويلفت 

وجمالّية  فّنية  اآفاقا  ي�ست�رسف  ا�ستعارّي  خطاب 

ال�سعراء  من  الكثري  لدى  ال�سعر  كان  فاإذا  جديدة. 

عمل من اأعمال الذاكرة فاإّن ال�سعر لدى  العلق بات 

تاأ�سي�سا لذاكرة �سعرّية جديدة .

الق�سيدة  هذه  »ن�رسح«  اأن   ، حال  باأية  ميكن  ل 

ي�سفح ماء  التحويل  ..هذا  اإىل ن�ّس نري  بتحويلها 

اإذا  اإىل رماد . فال�سعر،  الق�سيدة يحّول لألء نارها 

ي�ستطاع  ل  ما  اإدراك  و�سيلة  يوجن،  بعبارات  اأخذنا 

التعبريعنه بغريه، فهو اأف�سل طريقة ممكنة للتعبري 

اأّي  لها  يوجد  ل  وجتارب  وحالت  مواقف  عن 

 لهذا ميكن القول اإّن هذه الق�سيدة هي  
ّ
معادل لفظي

واملجازات  والأخيلة  والظلل  الحتمالت  ق�سيدة 

..ال�سعر هنا يتنّكب عن  ياأخذ بع�سها برقاب بع�س 

 
ّ
اخلفي كتابة  بوظيفة  وينه�س  الإخبارّية  الوظيفة 

اإىل  الروؤية  جتديد  غايته  كّل  واملجهول،  والبعيد 

الوجود من خلل جتديد الروؤية اىل اللغة .ويف هذا 

اإىل  ال�ساعر، لغته، وهو،  اأداة  ال�سياق ي�سبح املجاز 

على  والل�سعور،  ال�سعور  على  مفتوحة  نافذة  ذلك، 

والأ�سطورّي...يف   
ّ
الواقعي على   ،

ّ
واجلماعي  

ّ
الذاتي

كّل الأحوال  ل ميكننا  ان نرتجم م�سمون املجاز، 

اأو نحيط بدللته نحن نكتفي عادة باحلد�س يتيح 

لنا  اإدراك بع�س اأ�رساره وخفاياه .

يف  املختارات  هذه  يف  يتمثل  اإمّنا  ال�ساعر  عمل 

علئق  واإبرام  الألفاظ  بني  القدمية  العلئق  نق�س 

تبتكر  اأن  للغة  تتيح  التي  هي  بينها  ت�سل  جديدة 

اللغة  حيلة  وكاأّنه  ال�سعر  يتبّدى  دائما.هكذا  نف�سها 

. لكن  حّتى تقاوم املوت والبلى وتتجّدد با�ستمرار 

اإحالة  اأي�سا  الطباق هو  ا�ستخدام املقابلة وقرينها 

على  اإحالة  الوجود،  عليه  يقوم  الذي  اجلدل  على 

على  اإحالة  احلياة،  ن�سيج  هي  التي  احلياة  حركة 

.والتغرّي  والأ�سياء  الطبيعة  قانون  هو  الذي  التغرّي 

معناه املغايرة واملغايرة، كما يقول عبد الرحمان 

الغريّية  ذاته،وهذه  غري  ال�سيء  ي�سري  اأن  بدوّي، 

الوجود...اأّما  طبيعة  يف  الت�ساّد  وجود  معناها 

التناق�س  عدم  مبداأ  على  القائم  الأر�سطي  املنطق 

فلم يقنع ال�ساعرة وهي املنتبهة دائما اإىل �رسوب 

�ساعرتنا  لكّن   . احلياة  بها  متتلئ  ايل  املقابلت 

الت�ساد  على  القائمة  الق�سائد  هذه  يف  ت�سدر  ل 

عّما  ت�سدر  ما  بقدر  فكرّي  وعي  عن  واملتباينات 

�سّماه بع�سهم بال�ست�سعار القلق للت�ساد الذي ي�سود 

العامل والوجود.

اإّن العلق  ل يرى ال�سعر ا�سرتجاعا لنماذج مركوزة 

اأ�سكال  عن  بحثا  يراه  واإمّنا  والعقول  الطباع  يف 

التجربة  جوهر  عن  الإف�ساح  على  قادرة  جديدة 

وحتّوله  تغرّيه  يف  للزمن   
ّ
م�ستمر اكت�ساف  .ال�سعر 

الثابتة  واجلواهر  الدهر  منطق  على  دائم  .خروج  

وانت�ساب اإىل منطق التاريخ والأعرا�س املتحّولة 

العّلق  ل يكتب ليف�سح عن معنى قائم  اأّن   
ّ
وجلي

ال�سعراء   يف ذهنه، ماثل يف نف�سه،معنى ورثه  عن 

�سياغته  ليعيد  ا�ستح�ساره،  اإىل  يعمد  ال�سابقني، 

.كّل، فال�ساعر ل يكتب ال�سعر لعرّب عن معنى واإمّنا 

اأمامه.ال�ساعر  واإمّنا  وراءه  لي�س  .فاملعنى  ليكت�سفه 

الذي  املعنى  ميخ�س  النقاد،  نظر  يف  كان،  القدمي 

يريد بناء ال�سعر عليه نرا ثّم يعّد له ما يلب�سه اإّياه 

توافقه  التي  والقوايف  تطابقه  التي  الألفاظ  من 

اإّن العملّية  اأي   . والوزن الذي ي�سل�س له القول عليه 

 : مرحلتني  اإىل  هوؤلء،  نظر  يف  تنق�سم،  الإبداعّية 

يف  يكون،  املعنى  وهذا  املعنى،  ا�ستدعاء  مرحلة 

مبذول  اأي  الطريق،  يف  مطروحا  الأحيان  اأكر 

عبارة  حّد  على   ،
ّ
والعربي  

ّ
العجمي يعرفه  وماألوفا، 

اللفظ  ا�ستدعاء  اجلاحظ، ثّم تاأتي، بعد ذلك، مرحلة 

بك..  لكّن ال�ساعر احلديث 
ّ
واإقامة الوزن، وجتويد ال�س

املعنى، يف  لإّن  ينطلق من معنى جاهز م�سبقا،  ل 

�س حلظة الكتابة، بل اإّن الكتابة 
ّ
ال�سعر احلديث، يتاأ�س
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احلديثة هي بحث عن املعنى، �سعي مم�ّس من اأجل 

الظفر به، وعد دائم للو�سول اإليه . وههنا يكمن، يف 

وال�ساعر  القدمي  ال�ساعر  بني  الرئي�س  الفارق  نظري 

فاإّن  يعرف  ما  يكتب  ال�ساعر  كان  فاإذا   . احلديث 

ال�ساعر احلديث يكتب ليعرف . الأّول من�سغل بكتابة 

.واإذا  الكتابة  بتجربة  فمن�سغل  الثاين  اأّما  التجربة 

اأهبنا بالت�سبيه قلنا اإّن الأّول اأقرب اإىل احلكيم الذي 

ما  اأ�سبه  فاإّنه  الثاين  اأّما  اأ�رسارها  األآلهة  اأودعته 

يكون بالأكمه )ال�رسير منذ الولدة ( الذي ي�سطرب 

يف ليل العامل مهتديا بع�سا الكلمات .

موقف  ياأ�رسها  ل  احلديثة  الق�سيدة  اأّن  والواقع 

العديد  م�ستودع  هي  واإمّنا  واحد  مو�سوع  اأو  واحد 

يف  د، 
ّ
جت�س التي  والروؤى  وامل�ساعر  الأفكار  من 

وجه  على  احلياة  للحياة،  ال�ساعر  روؤية  الأمر  اآخر 

فهم  اإىل  الطريق  نخطئ  لهذا    . واحلقيقة  الإطلق 

هذه الق�سيدة احلديثة اإذا حتدثنا عن »معنى  » لها   

جاهز �سلفا ..الق�سيدة احلديثة ل تنطوي على معنى 

قابع يف اأعماقها ميكن اأن نظفر به متى حفرنا يف 

بني  حوار  ح�سيلة  هو  .املعنى  املرتاكبة  طبقاتها 

الن�ّس  وذاكرة  املتقبل   ذاكرة  والأثر  بني   القارئ 

�س 
ّ
يتاأ�س واإمّنا  القراءة  قبل  يوجد  ل  املعنى  اإّن  .اأي 

اإىل  حتّن  جديدة  قراءة  كّل  اإّن  .ثّم  القراءة  حلظة 

جتاوز املعنى القدمي يف اجتاه معنى اآخر خمتلف .

من  فهي  وجهني  ذات  العلق  ق�سيدة  باتت  لقد   

من  وهي  كتابّية  جتربة  عن  تف�سح  اأوىل  ناحية 

التجربة  تلك  من  موقف  عن  تف�سح  ثانية   ناحية 

..فال�ساعر ما فتىء يخترب ال�سعر، ويتاأّمل، يف الوقت 

ذاته، وظائفه ومقا�سده  . 

هذا النمط من ال�سعر الذي داأب على ا�ستجلء �سورته 

يف مراآة اللغة نه�س بوظيفتني :

- وطيفة جمالّية ترتبط بطبيعة اخلطاب  ال�سعرّي 

وطرائق ت�رسيف القول فيه .

والفّنية  بالروؤى اجلمالّية  تّت�سل  - وظيفة معرفّية 

وبالأ�سئلة  املعا�رسة  الق�سيدة  حتت�سنها  التي 

الأنطولوجّية التي تنطوي عليها ... 

فمن خ�سائ�س الق�سيدة احلديثة اأّنها تتاأمل ال�سعر 

فيما تكتبه، وتكتبه فيما تتاأّمله اأي اإّنها جتمع بني 

..فلي�س  وتداخل  تاآلف  والقراءة جمع  الكتابة  فعلي 

زمن  هناك  واإمّنا  اآخر  زمن  وللقراءة  زمن  للكتابة 

واحد هو زمن الق�سيدة التي توّحد بني فعلي القراءة 

والكتابة يف معّية جامعة .

ال�سعر  الذي كتبه العلق هو  ال�سعر  النوع من  . هذا 

وهو  النخطاف   ال�سعر  الإ�ساءة،  ال�سعر  الك�سف، 

�سكن  هي  اللغة  باأن  يذكرنا  ليفتاأ  الذي  ال�سعر 

طريقة  الزمن،  يف  بعيدا  الذاهبة  ذاكرته  الإن�سان، 

ح�سوره يف العامل،عنوان تيهه وانك�ساره..

د 
ّ
.لكن مهما تكن قيمة التجربة فاإنها لبّد اأن تتج�س

لت�رسيف  طريقة  يف  اأ�سلوب،  يف  �سياغة،  يف 

قيمة  تتجّلى  بال�سبط،  خم�سو�سة..وهنا،  القول 

اخل�سو�س،  وجه  على  وال�سعرّية،  الأدبية،  الأعمال 

كّل  الأداة  اأوىل  قد  ال�ساعر  العلق.فهذا  كتبها  التي 

خلق  على  الأّول،  املقام  يف  عمل،   ....هكذا  عنايته 

رموز وا�ستعارات اأي عمل على خلق عامل متخّيل ل 

يحاكي العامل املو�سوعي واإمّنا يوازيه.. هذ ال�سعر / 

الفرا�سة / الروؤيا / ال�سوء كان،يف الواقع،ا�ستدراكا 

الأ�سل  يف  هو  الذي  ال�سعر،  جعل   
ّ
اأدبي تّيار  على 

اأثبتت  العلق  مدونة   . له  مطابقا  للواقع،  مفارق 

اأّن الن�ّس ال�سعرّي خطاب م�ستقّل بنف�سه غري مفتقر 

الفاعلة  واآلياته  املتمّيزة  خ�سائ�سه  له  لغريه، 

وطرائقة يف اإن�ساء الكلم خمتلفة. 
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مل يتوان يف كل مرة عن اإبهارنا بكتابات متجا�رسة 

لقطة،  متغورة  وعني  ذهن  بفطنة  مبتكرة؛ 

وبجغرافيا ا�ستب�سار اإبداعي اإن�ساين اأرحب من ف�ساء 

حممد  ليحط  باجلزائر،  ب�سار  كولومب  راأ�سه  م�سقط 

الع�سكري  اجلزائري  وال�سابط  الروائي  مول�سهول؛ 

ال�سابق؛ الرحال يف عامل الأدب عن جدارة، وبا�سم 

ا�ستعاره من زوجته »يا�سمينة خ�رسا«، وهو ال�سم 

الذي �سار يعرف به فيما بعد يف الأو�ساط الثقافية 

العربية والغربية.

رواياته  حققتها  التي  املبهرة  النجاحات  فبعد   

العم  و»ابنة  كابل«،  »�سنونوات  الذئاب«،  حتلم  »مب 

و»العتداء«،  املوت«،  و»ح�سة  و»ال�سدمة«،  ك«، 

و»�سفارات اإنذار بغداد«، و»ما يدين به النهار لليل« 

»املعادلة  ال�سدائد«،  »اإلهة  اأو  امل�رسدين«  و»نظرة 

املقيم  اجلزائري  الكاتب  علينا  الفريقية«...،يطل 

بفرن�سا »يا�سمينة خ�رسا«، برواية جديدة مو�سومة 

الفرن�سية،  باللغة  ال�سادرة  الأخرية«،  الري�س  »ليلة 

عن دار ن�رس »جوليار« بباري�س �سنة 2015.

يربز هذا الروائي املثري للجدل يف العاملني الغربي 

العرب،   الكتاب  بني  من  ترجمة  والأكر  والعربي؛ 

الليبي  الرئي�س  حول  مربكة،  مزعجة  مثرية  برواية 

الروايات  اأن  العلم  مع  القذايف«،  »معمر  الراحل 

عند  كبري  ب�سكل  برزت  الديكتاتور  عن  ال�سادرة 

روائيي اأمريكا اللتينية يف ال�ستينات وال�سبعينات، 

بع�س  يف  احلاكمة  الع�سكرية  الطغمة  عن  كناية 

�سبيل املثال ل احل�رس: رواية  بلدانها، ونذكر على 

ماركيز،  غار�سيا  لغابرييل  البطريرك«  »خريف 

ورواية »اأنا الأعلى« لآوغو�ستو روابا�ستو�س.

�صرد برزخي مت�صاعد

توؤرخ رواية »ليلة الري�س الأخرية«  للحظات ذهنية 

تلك  بحرارة  الديكتاتور؛  ل�سخ�سية  وانفعالية 

خمبئه  يف  القذايف  ق�ساها  التي  املحمومة  الليلة 

فيها  م�ستبطنا  املحتوم،  قدره  ومرتقبا  منتظرا 

وتعدده  عظمته  بجنون  القذايف،  �سخ�سية  الكاتب 

حلظة  لنا  لين�سج  �سخ�سيته،  متقم�سا  نهائيته،  ول 

تراكمات  من  جدلها  لتاأخذ  تتنامى  باذخة  �رسدية 

وعرب  ملفقة،  جماعية  ذاكرة  ومن  متورمة  نف�سية 

الداخلي  املونولوج  تقنيات  فيه  يتبنى  �رسد  تدفق 

مرتبكة،  ديكتاتور  �سلوكيات  نكت�سف  واخلارجي، 

وجنون  وتوج�سها،  واإ�رساقها  قلقها  حلظات  يف 

الذات  مع  ومتاهيها  وفزعها  ونرج�سيتها  عظمتها 

اللهية،وحنينها  وترقبها وانتظارها....

برزخي  �رسدي  ف�ساء  داخل  الرواية  تتحرك  كما 

والعدم،  الوجود  بني   الراوي  فيها  ين�سل  متناغم؛ 

بر�ساقة  واحلا�رس،  واملا�سي  والواقع،  واملتخيل 

الريح وبخفة ال�ساحر، ويعلن يف الآن نف�سه، بهم�س 

بحيادية  الأحداث،  ن�سج  من  ترباأه  ومكر  ورهافة 

ومن�ساب،  متدفق  �رسدي  عامل  يف  فيم�سي  مبهرة، 

تلتزم  ق�سرية  وبجمل  فنية،  جمالية  ذات  بلغة 
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بوقائع الحداث، �سفافة وب�سيطة، غلب فيها الروائي  

مفا�سل  اأغلب  على  توزع  الذي  احلوار  اأ�سلوب 

امل�تكلم  �س�مري  ا�ستعمل  كما  وجغرافيته،  ال�رسد 

والتاأملت  العرتاف�ات  م�ن  تق�رتب  جعله�ا  مم�ا 

والنطباعات ال�سخ�سية، واأحيانا تطفو على ال�سطح 

تقنية الإرجاع )ف�ل�س ب�اك( لك��رس خطي�ئة ال�زمن 

ينحو  بدا  واإن  حكيه  اأن  حتى  متكلفة،   غري  بلغة 

الواقع  ثقافة  مع  متناغما  اأتى  فقد  مبا�رسا  منحى 

الكاتب  يف  القول برباعة  اإىل  اللحظي، مما يدفعنا 

تخيلية،  حداثوية  بطريقة  للقارئ  ر�سالته  اإي�سال 

قا�سدا لعبة الإيهام، اأي الإيحاء بواقعية ال�رسد. 

نو�صتاجليا الديكتاتور:

مهجورة  مدر�سة  يف  احلكاية  وقائع  تبداأ 

خمتبئا  القذايف  كان  حيث  مبدينة �رست الليبية، 

املعت�سم  ابنه  من  العون  ينتظر  رجاله  بع�س  مع 

يف  البلد،  جنوب  يف  اآمن  مكان  اإىل  للنتقال 

وجد  الذي  التاريخ  اأكتوبر؛   20 اإىل   19 من  ليلة 

نو�ستاجلي  �رسد  عرب  وذلك  مقتول؛   القذايف  فيه 

الكاتب  بني  املفرت�س  الو�سيط  الراوي،  ل�سان  على 

»الأخ  اأو  الديكتاتور  الراوي  املحكية،  والعوامل 

املبارك  »الطفل  املع�سوم«  »الب�سري  اأو  القائد« 

�س  املن�سية«  ملحمها  القذايف  لعائلة  يعيد  الذي 

11، املتيم بال�سحراء و املرت�سد لأ�سوله البدوية، 
روايته  الكاتب  ي�ستهل  ال�ساعر،  بخاله  املتاأثر 

اأن  خلايل  يحدث  كان  �سغريااً،  كنت  بقوله:«عندما 

كانت  الرحلة  هذه  ال�سحراء.  اىل  معه  ي�سطحبني 

تطهريااً  كانت  الينابيع،  اىل  عودة  من  اأكر  بنظره 

ي�سعى  ما  اأدرك  اأن  كان يل يف �سغري،  ما  للروح. 

اإليه.  ال�ستماع  اأحب  كنت  لكنني  اإياه،  اإفهامي  اىل 

كان،  بدويااً  ادعاء،  ول  جمد  بل  �ساعرااً  خايل  كان 

ه �سوى ن�سب خيمته يف  يوثر التوا�سع،ومل يكن يهماً

ظل �سخرة وا�سرتاق ال�سمع اىل الريح، �سافرةاً فوق 

الرمل، عابرة كالظل...«�س9.

هو ال�سطورة املعتد بنف�سه املت�سخم الأنا، املكلف 

مبهمة اإلهية: »اأنا معمر القذايف، الأ�سطورة املتج�سدة 

يف رجل، اإن كان عدد النجوم يف �سماء �رست قليل 

هذا امل�ساء والقمر اأ�سبه بق�سا�سة ظفر، فلكي اأبقى 

كوكبة النجوم الوحيدة التي لها اعتبار«�س13.

ال�رسدي،  الزمن  خطية  يك�رس  النو�ستاجلي،  فالزمن 

مبا هو زمن ا�ستعادي، م�سحون بالكثري من الدللت 

والقيم الروحية، حيث قيم البداوة املتجذرة، وحيث 

بدل،   ال�سحراء  ح�سن  يف  وال�سكينة  الطمئنان 

اللاأمان الذي ي�ست�سعره يف الزمن الراهن.

اإىل  ال�سخ�سية  لعودة  الذات مربرا  البحث عن  األي�س 

الوراء بعدما فقدت احلا�رس وتخّوفت من امل�ستقبل؟

لعل هذا الحماء ال�سبه كلي  للزمن ال�ست�رسايف، يف 

يربره  خ�رسا،  ليا�سمينة  الروائي  الن�س  ت�سكيلت 

هذا ال�سك يف امل�ستقبل لدى الراوي، وما ميور الزمن 

الآتي من موت وغدر، على الرغم من ح�سور بع�س 

مل�ستقبل  اللاطمئنان  وهذا  التفاوؤلية،  التمظهرات 

اجلزائريني  الروائيني  توظيف  قلة  يربر  �سبابي، 

لزمن امل�ستقبل يف اإبداعاتهم اال�رسدية.

ليلة ب�صوء االنتظار

هي ليلة �سقوط م�ستعرة؛ تذكرنا بالفيلم ال�سينمائي 

الملاين-النم�ساوي »ال�سقوط« ال�سادر �سنة 2004 

الفيلم  اأوليفر هري�سبيغل، واإذا  كان هذا  اإخراج  من 

هتلر  اأدولف  حلكم  الأخرية  الع�رسة  الأيام  ي�سور 

الروائي  براعة  فاإن   ،1945 �سنة  النازية  لأملانيا 

يا�سمينة خ�رسا، باملقابل، ودون احلاجة اإىل اإجراء 

والروائي،  ال�سينمائي  الن�سني  بني  �سكلية  مقارنة 

واحدة  ليلة  يف  ال�سقوط  حلظة  اختزال  يف  تكمن 

الديكتاتور خلله  وزمن مكثف مدلهم، ي�سعل فيها 

�سموع الأمل والرتقب والنتظار، زمن معتم  يلحق 

الراوي، بو�سفه زمنا مرتبطا  بفعالية ال�رسد،  مقابل 

�سيقة،  مهجورة  مدر�سة  يف  املتمثل  املكان  وحدة 

يل  »اختارها   : يقول  املعت�سم  ابنه  له  اختارها 

... يعتقد العدو  املعت�سم م�سوؤول الدفاع عن �رست، 

متوهما اأنني رمبا اأكون متواجدا يف ق�رس حم�سن، 
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غري قادر على التكيف مع الفقر...ل ميكن للعدو اأن 

طفل  كهذا...كنت  بائ�س  مكان  يف  وجودي  يتخيل 

يعاين اجلوع واحلرمان، مي�سي حايف القدمني فوق 

الحجار امللتهبة«، ف�ساء مهمل بئي�س، لكنه ي�سري 

اأكر رحابة و�سحرا حني ي�ستح�رس عراء �سحرائه،  

وي�سري بعدها  مرفها وثريا حني ي�ستح�رس ن�ساءه 

بل  عر�سه  اأعتاب  على  �سالت  التي  والدماء  وبط�سه 

اأن  الوراء، لخرتت  اإىل  اأعود  اأن  لو قي�س يل  ندم:« 

ماأزوما  ي�سري  ثم   ،175 �س  وطني«  ن�سف  اأبيد 

�سعبه  »غدر«  عن  يتحدث  حني  ومهينا  مت�سنجا 

وطعناته، وعن ذلك اجلرح ال�رسي الذي مل ينكاأ بعد، 

تلك  »نابية«،  بكلمة  ال�سنو�سي  اجلرنال  نعته  بعدما 

املخابراتي،  ملفه  يف  املد�سو�سة  املفتاح  الكلمة 

ال�سيا�سي  و�سغبه  مترده  عن  وثنيه  لتحطيمه  �سعيا 

يف ظل امللكية .

كان  روحه،  خلء  يف  يحدق  وهو  الديكتاتور  لكن 

يف�رسها  ابت�سامة  هادئة،  ابت�سامة  للموت  يبت�سم  

به  افتتح  الذي  اخليام  لعمر  التنا�س   ذلك  ذاك 

�سلم  اإىل  اأن مت�سي  تود  كنت  »اإذا  روايته:  الكاتب 

اأحدا«،  كامل، ابت�سم للقدر الذي ي�سيبك ول ي�سيب 

لهذا ظل مبت�سما  مل يتملكه الياأ�س يف اخلل�س على 

وحر�سه  اأتباعه  من  اخلل�س  اأو  املعت�سم،  ابنه  يد 

حارقة  واأ�سئلة  حوارات  معهم  ن�سج  ممن  وجي�سه، 

اإىل جانبه طمعا  املوت  قلقة، وممن ف�سل بع�سهم 

يف فردو�س اأعلى حمتمل.

ن�صاء يف قف�ص االنتقام :

هو املهوو�س واملفتون باملراأة، ل قيمة حلكمه ول 

ف«فاتن«  حياته،  يوؤثثن  ن�ساء  بدون  انت�ساراته 

الفتاة التي تقدم خلطبتها ورف�سته يف �سبابه بعد 

عودته من الدرا�سة يف اجنلرتا، مل ينكاأ جرحها على 

الوحد:«  ليبيا  بعدما �سار رجل  يقول  ال�سنني،  مر 

طلبت من حرا�سي اأن يح�رسوها يل يف �سباح اأحد 

اليام، �سجنتها ملدة ثلثة اأ�سابيع، قمت باغت�سابها 

على مهل، مت توقيف زوجها...اأما والدها، فقد خرج 

كل  »منذئذ،  بيته«،  اإىل  اأبدا  يعد  ومل  ليتجول  م�ساء 

الن�ساء �رسن يل« �س64.

هي علقة انتقامية مري�سة باملراأة، تتجلى ب�سكل 

قويات  اأمازونيات  ن�ساء  على  اعتماده  يف  وا�سح 

كحار�سات لكر�سيه، اللئي يقت�سمن معه فرا�سه، يف 

الأمازونية  »اأمرية«  مع  المر  هو  كما  فتوتهن،  عز 

من  جرعات  ومتنحه  به  تهتم  التي  املمر�سة، 

الهريوين، لكنه اأبدا ل ينفي ثقته العمياء بهن.

الديكتاتور املتاأمل:

بل  فقط،  وده�ستنا  غبطتنا  ت�ستثري  ل  والرواية 

تدعونا اأي�سا اإىل التاأمل والتفكري يف الوجود، ويف 

فل�سفي  بَنف�س  املت�سعبة  ال�سكاليات  من  العديد 

:«بدون  باملحكوم  احلاكم  علقة  خا�سة  ر�سني، 

وعلقة   ،165 �س  حمتملة«  م�سنقة  العر�س  دم، 

فيتوهم  بالدين،  احلاكم  وعلقة  بال�سلطة  املثقف 

ال�سارد متاهيه مع الذات اللهية:« يف مدر�سة �سبها، 

وبعدها يف مدر�سة م�رساتة، كان رفاقي ي�ستغرقون 

اأنا من  اكن  النهاية، مل  يف الن�سات لكلمي حتى 

كان  الذي  الكبري  ال�سوت  بل  مبهاتراتي،  افتنهم 

ي�سدو عرب كياين باأكمله«�س93.
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الثورات  حول  �ستى  اآراء   عن  الرواية  تك�سف  كما   

»الثورات  ال�سارد:  يقول  اليوم،  العرب  وماآل  العربية 

العربية لطاملا اأزعجتني، كانت كاجلبال التي اأجنبت 

بليبيا،  القذايف  مبنجزات  ال�سادة  مع  �س43،  فاأرا« 

اأنا م�رسور  : »ومع ذلك،  وا�ستهزائه من هرب بن علي 

 ،42 �س  قطيعه«  قبل  من  طعن  وقد  علي،  بن  لروؤية 

مع نقده اللذع للحكومات العربية  وجورها ل�سعوب 

حتولت اإىل »قطيع« تابع لها ح�سب ال�سارد، ومعلوم اأن 

هاته التيمة، ناق�سها الكاتب يف بع�س اأعماله ال�سابقة، 

»قطيع«  اإىل  �سعبه  حول  الذي  العربي  احلاكم  منتقدا 

مذعن خا�سع غري قادر على النقد اأو اإبداء الراأي. كما مل 

يتوان ال�سارد الديكتاتور عن انتقاد الغرب هادم اللذات 

ومفرق اجلماعات، قاتل وناهب ال�سعوب العربية، يف 

حني اأن الديكتاتور هو احل�سن املنيع �سد القاعدة يف 

يف  وتفاداه  عزله  الذي  الغرب   هذا  ال�سلمي،  الغرب 

اأزمته،  بينما تركه ين�سب خيمته  يف حديقة باري�س 

يل  �سمحوا  ال�سابق،  :«يف  وعنفوانه  �سلطته  عز  يف 

بن�سب خيمة يف حديقة باري�س، متجاهلني فظاظتي، 

يعاملونني  اليوم  »توح�سي«،  عن  الب�رس  غا�سني 

كفري�سة مبتذلة هاربة من امل�سنقة«�س 155

والنفور  الت�سنع  من  الكثري  يحكمها  علقة  هي 

ثقافته  على  يعلو  فلن  ت�سامق،  مهما  غربي  فن  من 

البدوية، يقول ال�سارد: » ل اأهتم كثريا بالفنون، ما عدا 

اأبدو للغرب  ال�رسقية، وبطبيعة احلال حتى  املو�سيقى 

باأنني مهتم، فقد يحدث اأن اأت�سنع الفتتان اأمام ر�سم 

جداري اأو عند �سماع مو�سيقى موزارت، بالن�سبة يل ل 

�سيء ي�ساهي روعة خيمة من�سوبة و�سط ال�سحراء ول 

�سمفونية ت�ساهي هزيز الريح  يف الربخان«�س 61.

كل هاته الق�سايا تت�سعب وتن�سهر يف �سكل حوارات، 

ممن  وحرا�سه  اأتباعه  مع  الديكتاتور  ال�سارد  يجريها  

واأوامره؛  �ستائمه  من  بع�سا  بالت�ساوي  عليهم  يوزع 

الأمازونية  »اأمرية«  احلر�س،  رئي�س  ال�سو«  »من�سور 

الكولونيل  وامللزم  »م�سطفى«   وامللزم  ممر�سته، 

مركزي  �سوؤال  يوحدها  جدلية  حوارات  عرب  »تريد«،  

موؤرق »ملاذا يثورون علي؟، ليجد اجلواب يف حلم مكرور 

الهولندي فان  الر�سام  حلم  حكمه،  فرتة  طيلة   راوده 

النطباعية  بعد  ما  ر�سامي  اأعظم  من  كواحد  جوخ، 

ليقتنع  حلبيبته،  الوحيدة  اأذنه  اأهدى  الذي  .الفنان 

بواكريه،  والدته يف  نبهته  بعد وكما  فيما  الديكتاتور 

باأنه ظل باأذن واحدة �سلمها ب�سل�سة ل�سياطينه، بينما 

الن�سات  على  قادرة  غري  �سماء  الأخرى  الأذن  ظلت 

والتوا�سل، وخا�سة للأ�سفياء من اأتباعه.

مل�رسوع  امتدادا  الخرية«  الري�س  »ليلة  رواية  تعد   

التزم  اإبداعي وفكري واإن�ساين ارت�ساه الكاتب لنف�سه؛ 

راهنة  بق�سايا  الأمر  يتعلق  حني  بالو�سطية   فيه 

ح�سا�سة، وظل  يخو�س عرب ثلثني عمل ابداعي تقريبا 

يف مو�سوعات جدلية عن العنف والرهاب والأ�سولية 

ال�سلمية و»حوار الذهنيات« ودلئل النتحار وماآ�سي 

ما  وبقدر  حلظتها،  ابنة  رواية  ..هي  واليتم  الت�رسد 

ان�سغل  بطزاجة مو�سوعه ونفاذه يف الوجدان القرائي، 

فهو مل يهمل املظهر اجلمايل للكتابة و ل ن�سي اعتماد 

والر�ساقة  بالأناقة  اإجمال  يت�سم  التعبري  يف  اأ�سلوب 

والرقة، و ل غرابة يف ذلك، وهو املل�سوع بحمى ال�سعر، 

القدمي  العربي  ال�سعري  الرث  بفي�س  ا�ستزاد  ممن  و 

واحلديث منذ بواكريه.

ا�ستعجايل حلظي؛  الرواية مل تكتب بنف�س  لكنها  لكن 

بل كتبت بروية وقدمت روؤية ق�سدية، وا�ستطاع فعل 

الكاتب تقدمي عمل روائي متما�سك ومن�سجم، وخل�سة 

حياة مليئة بالثقوب امتدت يف زمن مبعر وم�ستقبل 

النهاية  يف  الديكتاتور   �سخ�سية  لتفقد  �سبابي، 

خيال  عرب  اإل  اأفقها  ت�ستعيد  ول  وهويتها،  جذورها 

الكاتب، ذلك »اأن الأمم، مثل ال�رسديات، تفقد جذورها 

اأفقها اإل يف  يف خ�سم الزمان والأ�ساطري ول ت�ستعيد 

اخليال« ح�سب هومي بابا، رواية مل ي�سقط فيها الكاتب 

�سعى  بل  للديكتاتور،  التاريخية  املحاكمة  فخاخ  يف 

�سياغة  واإعادة  وا�ستغوارها  �سخ�سيته  معرفة  اإىل 

واملنهارة  املتذبذبة  واملركبة،  املرتبكة  هويتها 

ومتجدد،  خ�سب  اإبداعي  جمايل  اأفق  عرب  واملنك�رسة، 

ومنحها هوية جديدة.

هام�ص

1 - ياسمينة خضرا، »ليلة الريس األخيرة«,دار جوليار، 
باريس2015. 
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 »كثرية هي الأ�سباب التي تدفع للكتابة. اأهمها،  

خ�سو�سا  غمو�سا.  الأكرث  تلك  يل،  يبدو  فيما 

من  ما  �سيء  حماية  لها  ميكن  التي  الأ�سباب 

املوت«

اأندري جيد.

 تيمة مهيمنة 
)1(

 ي�سكل املوت يف »بطاقة ل�سخ�سني«

متكاملة  وحدة  مينحه  مما  الديوان  ق�سائد  كل  يف 

عبا�س  عند  ال�سعرية  الكتابة  اأن  ذلك  عنه،  للتعبري 

الت�سوير  بني  تتوزع  فنية  اأ�سكال  تتخذ  بي�سون 

ال�سعري، والتفكري التاأملي، والقالب ال�رسدي؛ بحيث 

تتداخل هذه الأ�سكال الثلثة، وتت�سافر فيما بينها 

املوت  مو�سوعة  تعالج  لفتة،  ل�سعرية  لتوؤ�س�س 

بروؤى وو�سائل خمتلفة، جتعل من الأبعاد الأ�سلوبية، 

طروادة.  ح�سان  وال�رسدية  والتاأملية،  والبلغية، 

والتفكري،  ال�سورة،  �سكل   مرة-  كل  يف  وي�سيء- 

املتعددة  اجلوانب  من  جانبا  بو�سفه  وال�رسد- 

للموت، ليميط اللثام عن قوته املدمرة، وي�سور ذلك 

ال�رساع الأبدي القائم بني الوجود والعدم. وميكننا 

بوعي  املوت  �سرية  يكتب  بي�سون  عبا�س  اإن  القول 

لأنه  �سقي بو�سفه وعيا جريحا، وممزقا، ومتاأملا؛ 

وعي من�سطر ومنق�سم م�سدود بني املا�سي اجلميل 

ال�سديق  وموت  هو  حياته  بني  احلزين،  واحلا�رس 

)ب�سام حجار(، بني احل�سور والغياب، بني املعلوم 

واملجهول، بني الُهنا وهناك.

اأمام العدم، واأمام »فك      ماذا على ال�ساعر فعله؟ 

ل  واأنا  ب�سام  تويف  »منذ  ال�ساعر:  يقول    ،
)2(

القدر«

يظهر  اإنه   .
)3(

امل�ساألة« هذه  اأ�رسف  كيف  اأعرف 

اللغة  عجز  اأي  اآخر؛  م�ستوى  على  جوهريا  �سوؤال 

اأمام جدار املوت؛ كما يظهر عجزها عن قول املوت، 

الذي  فال�سوؤال-  دائما؛  به  يقرتن  الذي  واللمعنى 

ال�ساعر  ا�سطدام  يو�سح  رئي�س  ال�ساعر-  يطرحه 

الكتابة  �سعف  ُيَبني  لأنه  الوجودي؛  العبث  ب�سلطة 

عدم  عن  وُيفنْ�سح  والأ�سف،  الذهول  ترجمة  يف 

املنبثقني من  والأمل  التعبري عن احلزن  قدرتها يف 

املوت  يقطع  ق�سوى،  جتربة  ولأنه  ال�سدمة؛  هول 

يف  ويحدث  بال�سلل،  الل�سان  وي�سيب  الكلم،  حبل 

املوت هي  اإن جتربة  م.  الُبكنْ من  نوعا خا�سا  القلم 

ليفنا�س  اإميانويل  ذلك  على  اأّكد  كما  العمق-  يف 

بني  »�رساع  جتربة   -Emmanuel Levinas
قوته  املوت على  يوؤكد  ينفيه، �رساع  وما  اخلطاب 

املكلوم  املفجوع  ال�ساعر  على  ماذا   
)4(

ال�سلبية.«

اأم يظل �سامتا،  امل�ساألة،  اإذن؟ هل يقفز على  فعله 

طي  واأحزانه  اآلمه  يبقي  اأم  ذاته،  على  ينكفئ  اأم 

الكتمان، اأم يختار ال�سكوت طريقة للرد على ال�سكوت 

الآخر، ال�سكوت الأبدي، اأم يطرد من خلده فكرة موت 

ال�سديق العزيز؟ ياأتي اجلواب من ال�ساعر نف�سه: »ل 

نتخل�س من فكرة بطردها اأو بتعذيبها اإىل اأن تنطق 

 
)5(

اأو تطلق زفرة على الأقل.«

اخرتاق  بي�سون  اللزم على عبا�س  اأ�سبح من  وقد 
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�سرية املوت فـي

»بطاقة ل�سخ�سني« لعبا�س بي�سون

حممد برزوق

 ناقد ومترجم من المغرب  



اجلدار مبوت �سديقه ال�ساعر ب�سام حجار،  والدخول 

فيه لكت�ساف الغام�س، واملخبوء، واملجهول لقول 

ت�سميته.  ي�سعب  ما  وت�سمية  قوله،  ي�ستحيل  ما 

يجعل  اأن  �سوى  بي�سون  عبا�س  لدى  اإذن،  خيار  ل 

�سد  لل�سمود  الكفيلة  الو�سيلة  ال�سعرية  الكتابة  من 

»ال�سامت  ذكرى  لتخليد  الأوحد  وال�سبيل  املوت، 

ال�سدد:  هذا  يف  ال�ساعر  يقول   .
)6(

نومه« يف  الكبري 

التح�سري للموت  اإن  اإنه يقول  الكتاب/  »ن�سافر مع 

يف�سلون  املوتى  احلياة/  من  اأطول  وقتا  يتطلب 

اإذن  ال�ساعر  يكتفي  ل   
)7(

كتاب.« يف  ي�سافروا  اأن 

واإىل  �سعري،  قول  اإىل  يحولها  بل  يطلقها،  بزفرة 

ق�سائد رثائية، واإىل »كتاب«؛ فالكتاب- هنا- هو 

الديوان نف�سه، يريده ال�ساعر اأن يكون بطاقة واحدة 

 ،
)8(

ل�سخ�سني اثنني بحيث �سلم الأول »لأمري الظلم«

وغاب نهائيا عن الوجود )ب�سام حجار( بينما �سلم 

قيد  على  مازال  الذي  ال�ساعر-  -اأي  لنف�سه  الثاين 

احلياة، على الرغم من اأنه م�سكون بالغياب والفقد، 

وميلأ ال�سفحات بكلمات وق�سائد، ويكتب »بطرف 

. بهذا 
)9(

العني /اأو بالنف�س الذي ل ت�سمع فيه كلمة«

تذكاريا  ن�سبا  الديوان  الكتاب-  ي�سري  املعنى 

لإعادة تدوين الأثر الذي حماه املوت، وي�سبح عرب 

الكائن  لإخراج  جنائزيا  ت�سييعا  ال�سعرية،  الكتابة 

الكتابة عن  ال�ساعر من  بذلك  فتمكن  اللكائن.  من 

املوت  جربوت  اأمام  نف�سه  �سيد  يكون  واأن  املوت، 

  ،Maurice Blanchot بتعبري موري�س بلون�سو

ليقيم معه علئق حميمية، بعيدا عن النظرة الباردة 

وال�سطحية ، واملبتذلة، واملتداولة.  

اأن  ل�سخ�سني«  »بطاقة  ديوان  قارئ  ويلم�س      

ال�ساعر يعمد اإىل ت�سوير الق�سائد الرثائية، وتفكري 

بها، وحكيها بوا�سطة �سيغة املا�سي. يقول ال�ساعر: 

     »كان يريد/ بل اأمل/ اأن يبقى يف بال الباب اأو 

التي  اجلمل  يوؤلف  كان  الذي  »ب�سام   ،
)10(

املن�سدة«

، »كان ي�سيب لأنه ل ي�ستطيع اأن يفعل 
)11(

يريدها«

متباهيا  ت�سل كل ع�رس/  ، »حني كنت 
)12(

العك�س«

، »كان جدارا 
)13(

الذي نزفته من ريا�ستك« بالعرق 

 الخ.
)14(

فقط/ جدارا عاديا كاأي جدار«

هذه  يف  املتكرر  الناق�س  املا�سي  فعل  اأن  نلحظ 

والأ�سخا�س،  الأحداث،  يجعل  وغريها،  الأمثلة 

غري  اللموجود،  اإىل  تنتمي  والأجواء  والأ�سياء، 

ذكرها،  مبجرد  والآن  هنا  حا�رسة  يجعلها  اأنه 

�سور  �سكل  يف  عنها  واحلديث  وا�سرتجاعها، 

املوجود  دائرة  اإىل  نقلها  على  عامل  وذكريات، 

عرب  ي�سبح  فالتذكر  ال�ستعادة؛  هذه  بوا�سطة 

حم�سة،  وكتابية  ذهنية  عملية  ال�سعرية  الق�سائد 

ت�سمح بانبعاث الزمن املا�سي من مرقده، وحتريره 

من الفناء، واإخراجه من عتمة العدم. يقول ال�ساعر: 

الذي  الك�ساد  ب�سبب  طويل  فتعمر  الذكريات  »اأما 

حتيي   
)15(

اأقل.« ثمنا  للنهايات  ندفع  هكذا  َعم./ 

الذاكرة والذكريات الأ�سياء التي انتهت واختفت اإىل 

 Paul Ricœur الأبد؛ بحيث يناق�س بول ريكور 

والذاكرة  التذكر  علقة  وال�رسد«  »الزمن  كتابه  يف 

نتذكر؟  اأن  معنى  »ما  واحلا�رس:  املا�سي  بزمني 

اإنه احل�سول على �سورة املا�سي. كيف ميكن ذلك ؟ 

لأن هذه ال�سورة هي ب�سمة تركتها الأحداث والتي 

الفل�سفية  النظرة  هذه   
)16(

الذهن.« يف  را�سخة  تبقى 

للزمن، والتي ا�ستوحاها ريكور من قراءاته للقدي�س 
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اأوغ�سطني Saint Augustin، جتد مكانا لها يف 

بو�سفه  ل�سخ�سني«  »بطاقة  بي�سون  عبا�س  ديوان 

كتابا يوؤرخ عرب ال�سعر لعلقة حميمة بني �سديقني 

اأن  على  التاأكيد  ميكن  لهذا،  املنون.  بينهما  فرقت 

انت�رست  ل�سخ�سني«  »بطاقة  يف  ال�سعرية  الكتابة 

كما  مرارة«  »اأقل  جتربة  منه  وجعلت  املوت،  على 

.Marcel Proust يقول مار�سيل برو�ست

فقط  احلميم  �سديقه  يرثي  وهو  يكتف  مل  فال�ساعر 

بتخليد ذكراه. بل مدته جتربة املوت – موت الآخر- 

م�سري  يف  التفكري  اإىل  به  ودفعت  املعرفة،  بن�سغ 

الوجودي  �رسطه  يف  تاأملته  وتعميق  الإن�سان، 

الق�سائد-  من  عديد  يف  مقرونا-  �رسطا  بو�سفه 

احلياة  يحّول  الذي  ال�سيء  وانق�سائه؛  الزمن  مبرور 

اإىل َقَدر بتعبري الكاتب واملفكر الفرن�سي اأندري مالرو 

André Malraux متخذا الزمن يف بعده ال�سلبي؛ 
لأ�سكال  ويرمز  الَفناء،  بذور  طياته  يف  يحمل  لأنه 

التحلل واخلراب. يقول ال�ساعر: »اإن انتهى الوقت/ لن 

نكون اأحياء متاما/ �سنكون ُمَبَنّجني اإىل الآخر ونطفو 

يف الف�ساء/ مع دببة الق�س واحلقائق الرخي�سة«17؛ 

حيث يدفع مرور الزمن بالإن�سان تدريجيا اإىل العدم؛ 

اأي اإىل اأن ي�سبح الآدمي ج�سدا مري�سا، اأو �سعيفا اأو 

عاجزا اأو ه�سا؛ »ياأ�سن وت�سري له رائحة«18، فتتحول 

اآثار، ويختفي نهائيا كل �سيء  اإىل جمرد  كل حياته 

يقول  وقوته.  و�سريته،  وتاريخه،  لإن�سانيته،  ي�سري 

ال�ساعر: »وبعد 29 عاما لن يكون بقي �سيء من ال�سعر 

 
)19(

اختفى.« القرب  ليكون  كافية  عاما   29 اجللد.  اأو 

اإذن، يكون م�سريه النق�ساء  فكل ما يرمز للإن�سان 

والزوال والذهاب اإىل غري رجعة. 

ل�سخ�سني« ميكن  لديوان«بطاقة  قراءتنا  من خلل 

بني  ميزج  اأن  ال�ساعر  ا�ستطاع   : الآتي  ا�ستخل�س 

ليعرب  فل�سفية،  تاأملية  وروؤيا  فنية،  �سعرية  روؤية 

ويكتب  للحياة،  الرتاجيدي  املعنى  عن  بان�سيابية 

احلتمي  لقدومه  ويوؤرخ  املحتوم،  موته  بالتوازي 

قبل حدوثه: »نختفي نحن يف البعد الواحد، بدون اأن 

 .
)20(

�سيء« اأي  الواحد  يبقى على احلائط  نتحرر ول 

بهذا املعنى ميكن قراءة الديوان، لي�س فقط كبطاقة 

اكتمل  موت  ملوتني:  ك�سرية  اأي�سا  بل  ل�سخ�سني، 

وانتهى )موت ال�سديق(، وموت اآت يف الطريق )موت 

املا�سي،  ب�سيغة  َكى  ُيحنْ الأول  فاملوت  ال�ساعر(؛ 

اإذن،  اإننا  امل�ستقبل.  ب�سيغة  يحكى  الثاين  واملوت 

اإنه �سفر تتحقق  الزمن واملكان معااً؛  اأمام �سفر يف 

فيه معانيه املك�سوفة وال�رسية، واإ�ساراته الوا�سحة، 

واملبهمة، ويف القول ال�سعري املفتوح على الغياب 

واحلياة،  واملوت  والوجود،  والعدم  واحل�سور، 

بي�سون  عبا�س  ال�ساعر  يكتب  والتذكر.  والن�سيان 

�سرية املوت، ويقراأ ذاته عرب الآخر امليت، لينفذ اإىل 

»بطاقة  ديوان  يلتقي  الغام�سة.  كينونته  جماهل 

واللموجود؛  املوجود  ثنائية  مع  ل�سخ�سني« 

با�ستمرار.  اإن�سانيته، ويجددها  ليتعرف بعمق على 

لقد ترجم ال�ساعر، ب�ساعرية جميلة، مقولة موري�س 

ي�ستطيع  لكي  يكتب  الذي  هو  »الكاتب  بلون�سو: 

املوت. هو الذي ي�ستمد قدرته على الكتابة من خلل 

.
)21(

َبَقة  مع املوت« علقته امُل�سنْ

 الهوام�ص
)1(- عبا�س بي�سون، »بطاقة ل�سخ�سني«، دار ال�ساقي، بريوت، لبنان، 2010. 

)2(- نف�سه، �س8. 

)3(- نف�سه، �س65.

 Emmanuel Levinas، » Dieu، la mort et le  -)4(

temps «، Grasset &Fasquelle، Paris، 1993، p23
)5(- عبا�س بي�سون، »بطاقة ل�سخ�سني«، �س65.

)6(- نف�سه، �س66.

)7(- نف�سه، �س13.

)8(- نف�سه، �س61. 

)9(- نف�سه، �س10.

)10(- نف�سه، �س5.

)11(- نف�سه، �س9. 

)12(- نف�سه، �س19.

)13(- نف�سه، �س33.

)14(- نف�سه، �س79.

)15(- نف�سه، �س44.

 Paul Ricœur، » Temps et récit، 1. L’intrigue et -)16(

 .le récit historique «، Seuil، Paris، 1983، p31
)17(- عبا�س بي�سون، »بطاقة ل�سخ�سني«، �س90.

)18(- نف�سه، �س59.

)19(- نف�سه، �س74.

)20(- نف�سه، �س12.

 Maurice Blanchot، » L’espace littéraire «،  -)21(

  .Gallimard، Paris، 1955، p114

نزوى العدد 85 - يناير 2016

295



296

من أعمال الفنان جورج عشي - سوريا 



نزوى العدد 85 - يناير 2016

297

وتتج�سد  اإال  الالذقية  عن  التحدث  كنني 
مُ

ي ال 

�سورتان يف ذهني، �سورة البحر و�سورة منذر 

باإن�سان،  البحر  ربط  غريبا  يبدو  وقد  م�رصي، 

لكن البحر ومنذر لهما االإنطباع ذاته يف نف�سي: 

اأن  اأحب  بداية  والبقاء.  والطماأنينة  الر�سوخ 

اأحتدث عن جرية تبليط البحر، حيث كان اأهايل 

املتال�سقة  البحر  مقاهي  يق�سدون  الالذقية 

البديعة، وكنت طفلة األهو مع اأقراين بنرث فتات 

اخلبز لالأ�سماك، ور�سق بع�سنا مباء البحر، وكان 

تعبري ) اإذهب وبلط البحر ( تعبري عن امل�ستحيل، 

لكن تبني لنا اأن امل�ستحيل هو الذي يحدث يف 

مراهقة  وكنت  البحر  تبليط  يوم  اأذكر  �سوريا، 

و�سعيدة،  باحلياة،  وواثقة  كبرية  اأحالما،  متلك 

من  ذاهلني  النا�س  من  جمهور  مع  وقفت  حني 

ترمي  احلديدية  العمالقة  ال�سخمة  االآالت  تلك 

ك�رص �سخور ال�ساطئ طاردة  اأطنانا من الرمل وتمُ

البحر واأحالمنا و�سعادتنا خارج الالذقية، اأذكر 

الذاكرة  يف  �سعف  نوب  من  اأعاين  �رصت  اأنني 

ملدة اأ�سهر بعد تبليط البحر الذي اأعتربه جرية 

طط لها، ومل اأفهم �سبب تلك النوب من �سعف  ممُ

الذاكرة التي اأ�سابتني بعد تبليط بحر الالذقية، 

البحر  ن�سيني 
مُ
ي اأن  الع�سبي  جهازي  اأراد  رمبا 

ظل  املروعة.  ال�سدمة  تلك  اأحتمل  كي  قليال، 

حياتي  طوال  وعزائي  الروحي  �سديقي  البحر 

يف الالذقية، ورغم ال�سنوات االأربع التي ع�ستها 

العيون،  طب  يف  اإخت�سا�سي  اأثناء  دم�سق  يف 

ما،  بحرا«  اأن�سد  »اأنني  دوما  اأ�سعر  كنت  حيث 

كما لو اأنه من غري املقبول اأال يكون لكل مدينة 

بحرها، وكنت يف كل زيارة اإىل الالذقية اأهرع 

واأ�رصاري  اأ�سواقي  اأبثه  الالمتناهي  االأزرق  اإىل 

ال�ساذجة. 

كن جلرية تبليط البحر اأن تنعك�س ب�سورة 
مُ

كان ي

موؤذية اأكرث يف نف�سي وعلى �سخ�سيتي، لوال منذر 

م�رصي، الذي كان يتميز بثقافته العالية االأدبية 

للثقافة واإيانه بدورها  العايل  والفنية، وتقديره 

اإذ اأ�رص اأن تكون مكتبته ) فكر وفن ( منارة ثقافية 

حقيقية يف الالذقية، واأذكر اأن اأول كتاب ا�سرتيته 

من مكتبته كانت رواية »العراب«، يومها تعرفت 

حل�سور  اأ�سدقائي  مع  ودعاين  م�رصي،  مبنذر 

الكندي  �سينما  ال�سينما كل يوم خمي�س يف  نادي 

ح�سور  وبعد  بديعة،  اأفالما  يختار  كان  حيث 

عنتابلي  م�سطفى  و�سديقه  منذر  كان  الفيلم 

النقا�س  باب  يفتتحان  جداً  عزيز  �سديق  وهو 

لنا  بالن�سبة  املعرفة  م�سدر  وكانا  الفيلم،  حول 

بيطار وم�صري.. 

امل�صكونان بالالذقية والبحر والذاكرة

حمور

هيفاء بيطار 

كاتبة وروائية من سورية 

اأنــا واملكــــان



يف ذلك الوقت من بداية الثمانينات حيث مل تكن 

هناك ف�سائيات متنوعة وال انرتنت وال موبايل، 

توطدت عالقتي مع منذر م�رصي واأ�رصته، واأكرث 

�سفة كانت تلفتني فيه اإ�سافة لثقافته املتنوعة 

حب النا�س جدا« ولديه اأ�سدقاء 
مُ
والعالية هي اأنه ي

ال�سغري  وي�سادق  واالأديان،  املذاهب  كل  من 

والكبري بالرباعة واملودة ذاتها، كان �سديق اإبنتي 

ندى منذ طفولتها و�سديق اأبي اأ�ستاذ اللغة العربية 

حيث كان يزورنا منذر دون موعد بل يدخل قائال 

يقراأ  ويجل�س  »مرحبا«  نف�سه  يف  االأ�سيل  مبرحه 

اأ�سعاره الأبي الذي مل يكن متحم�سا لل�سعر احلديث، 

وغنية  طويلة  نقا�سات  يف  يزجه  كان  منذر  لكن 

يبدو  الذي  منذر  باإعجاب،  اإليها  اأ�ستمع  كنت 

للوهلة االأوىل ال منتميا وبوهيميا، خا�سة يف نظر 

واجلامدة  املتكل�سة  االأفكار  واأ�سحاب  التقليدين 

هو يف حقيقته ملتزم اأ�سد االإلتزام بر�سالة مقد�سة 

بل  فقط  �سعره  لي�س  يتذوقون  النا�س  جعل  وهي 

ت�ستحق  رواية  اأو  كتاب  وكل  اإبداعي،  �سعر  كل 

االإهتمام، وكل اأغنية وكل مطرب اأجنبي اأو عربي، 

يف  والب�سيطة  والعميقة  املحبة  بروحه  وكان 

اإجتاه كل من حوله،  الوقت ذاته ي�سعر مب�سوؤوليه 

وكم اآملني كما اآمل كثريين من اأهل الالذقية حلظة 

كانت  التي  وفن«  »فكر  مكتبة  حتويل  اإىل  اإ�سطر 

الالذقية  الثقافة واحلرية يف  عالمة من عالمات 

اإىل حمل لبيع االأحذيه. يومها تذكرت اأملي عندما 

لط بحر الالذقية، واأح�س�ست اأن ثمة يد خفية تعمل 
مُ
ب

االإبداعي  احل�س  منو  اأمام  العراقيل  و�سع  على 

ال�سوري، ومرت  واجلمايل والثقايف لدى املواطن 

يف  وكان  دم�سق  يف  كنت  منذر،  األتق  مل  �سنوات 

الالذقية، وملا بداأت الكتابة وكتبت روايتي االأوىل 

»يوميات مطلقة« وفيها حكيت عن معاناتي ملدة 

�سبع �سنوات مع املحاكم الروحية امل�سيحية، التي 

غ�سب  واأثرت  �سنوات!  ل�سبع  بالهجر  علي  حكمت 

اإنتقدت  اإذ  امل�سيحية  الطائفة  وخا�سة  النا�س 

ب�سدة املحاكم الروحية امل�سيحية وكتبت »ف�سال 

وت�سببت  )املطران(  ال�سيادة  �ساحب  عن  كامال« 

اأبي  وبني  بيني  قطيعة  ح�سول  يف  الرواية  هذه 

رجل  على  ال�سعب  من  كان  اإذ  اأ�سهر،  �سته  ملدة 

مت�سالح مع الكني�سة واملجتمع اأن تكون لديه اإبنه 

دعمتني  قليلة  وقله  للنميمة  وتعر�ست  متمردة، 

وكان اأولهم منذر م�رصي الذي زارين يف عيادتي 

وهناأين بروايتي االأوىل »يوميات مطلقة«، وعادت 

مع  ون�سجًا  ر�سوخًا  وتزداد  تنتع�س،  �سداقتنا 

التجارب احلياتية لكل منا، واأجزم اأنه يكاد يكون 

الرجل الوحيد املت�سالح مع نف�سه واملوؤمن متاما 

مب�ساواة املراأة مع الرجل، واأكرب دليل كان عالقته 

ال�ساعرة املبدعة مرام م�رصي  اأخته  وتعامله مع 

واأخته منى، كان يوؤمن اأنهما متلكان نف�س حقوقه 

براحة  اأ�سعر  وكنت  حريته،  نف�س  لهما  ويحق 

اآخذ  وكنت  اإليه،  التحدث  يف  كبرية  وثقة  مطلقة 

راأيه يف كل كتاب اأطبعه رغم اأنه كان ي�ستاء مني 

حني يكت�سف اأنني دفعت بكتابي اإىل الطباعة قبل 

راأيك  له:  واأقول  اأ�سحك  وكنت  راأيه،  يعطيني  اأن 

وثقافيًا  فكريًا  ثنائيًا  واأنا  منذر  و�سكلنا  يهمني. 

حقيقيًا يف الالذقية من دون اأن ندري، كانت �سلة 

من االأ�سدقاء واملثقفني يجتمعون يف بيتي وكان 

منذر حا�رصاً دومًا ي�ستوعب كل االأفكار ويجنبنا 

تباين  ب�سبب  تندلع  اأن  يكن  كثرية  �سجارات 

االأفكار. ومل اأدرك متامًا اأنني ومنذر ن�سكل الثنائي 

ال�سورية  الثورة  اإندالع  بعد  اإال  لالذقية  العا�سق 

اإ�ستثناء،  بدون  اجلميع  عن  القناع  اأ�سقطت  التي 

عقنا اأن كثري ممن نعتربهم 
مُ

ومن االأيام االأوىل �س

مثقفني ووطنني يرف�سون اأن يعرتفوا اأن ما ح�سل 

واإنعدام  والظلم  الف�ساد  �سد  ثورة  هو  �سوريا  يف 

املتظاهرين  اأن  اإعتبار  على  واأ�رصوا  الكرامة، 

رعاع اأو مدفوع لهم اأموااًل! وكنت ومنذر نتحدث 

ب�سرب ال حمدود اأن كل مقومات الثورة متوفرة يف 

ومذعور من  روع 
مُ
م ال�سوري  املواطن  واأن  �سوريا، 

قب�سة االأمن طوال الوقت، وكنا ن�ست�سهد باأ�سدقاء 

اأفكارهم،  ب�سبب  ال�سجن  يف  �سبابهم  �ساع  لنا 
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ومن هوؤالء مثاًل يا�سني احلاج �سالح وحممد �سيد 

و�ساأ�سطر  حبيب،  وحممد  خدام،  ومنذر  ر�سا�س 

االأ�سماء  كل  اأذكر  اأن  اأردت  اإذا  �سفحات  لكتابة 

الأ�سدقائنا الذين زجوا يف ال�سجون ل�سنني طويلة، 

وجمعنا االأمل الذي و�سل حد الذهول– منذر واأنا 

– واأ�رصينا اأال نرتك الالذقية، ونحن نتاأمل بحزن 
طالبني  اخلارج  اإىل  االأ�سدقاء  من  الكثري  نزوح 

�ساحة وغى،  اإىل  والنجاة من وطن حتول  االأمان 

وتكثفت لقاءاتنا مع النا�س واملثقفني مل�ساندتهم 

فعاًل  كنا  اإذ  مبا�رصة،  غري  بطريقة  ولي�ساندوننا 

ت�ساعد  ن�سهد  ونحن  النف�سي  االإنهيار  نخ�سى 

العنف يف �سوريا واملجازر ونزيف االأمل، والرباميل 

ماليني  من  ووفود  النا�س،  على  تنهال  املتفجرة 

كحلب  امللتهبة  املناطق  من  النازحني  ال�سوريني 

اأمانًا  واإدلب والرقة وغريها اإىل الالذقية طالبني 

الالذقية  و�سارت  وطرطو�س،  الالذقية  يف  زائفًا 

كمدينة �رصطانية، تنقطع فيها الكهرباء ل�ساعات 

مدر�سة  وهي  فيها  مدر�سة  اأهم  وحتولت  طويلة، 

�سينما  وكذلك  ع�سكرية،  ثكنة  اإىل  جمال«  »جول 

»اأوغاريت«، و�سار منظر املجندين طبيعيًا يف كل 

االأبطال  ب�سور  اجلدران  واإختنقت  و�سارع،  مكان 

ال�سهداء يبت�سمون بذهول رافعني �سالحهم يف وجه 

ال�سماء، كاأنهم كانوا عارفني �سلفًا مب�سريهم، وال 

يلكون اإجتاهه حيلة، وحتول الن�ساط االإجتماعي 

الوحيد يف �سوريا اإىل التعازي، كل االأمهات �رصن 

اأمهات ثكاىل، اأو اأرامل، وو�سط هذا اجلو الكابو�سي 

كنا نتلقى اإغراءات كثرية – منذر واأنا – اأن نرتك 

اإىل باري�س حيث كنت  املكان، واأنا �سافرت مراراً 

يهداأ  ال  هوى  فيها  اأ�سارع  اأ�سهراً  مرة  كل  اأق�سي 

وكنت  اأبنائها،  دماء  فوق  العائمة  الالذقية  اإىل 

مبنذر  اأت�سل  باري�س  يف  ووح�ستي  غربتي  يف 

واأ�سعر اأنني يف الالذقية، كان �سوته الذي يتعمد 

اأزقة  كل  يف  اأم�سي  اأنني  �سعرين 
مُ
ي مرحًا  يكون  اأن 

الالذقية الغارقة يف الظالم، وكان �سوته يهدئني 

ويخفف من لوعتي للعودة، ودومًا يختم احلديث 

اأنني �ساأعود الأنني  اأعرف  بكلمة ناطرينك. وكنت 

فتنتها  رغم  باري�س  والأن  باملكان،  ملتحمة 

و�سحرها ال تخ�سني، كانت عالقتي مع الالذقية 

كعالقة اأم مع اإبن معاق، قربه عذاب وبعده عذاب، 

الهائمني  الالذقية  ملجانني  حتى  اأ�ستاق  وكنت 

ولتدخني  فيها  البحر  وملقاهي  وجوههم،  على 

من  احلنون  القبح  مهرجان  اأتاأمل  واأنا  االأركيلة 

حويل: االأر�سفة التي تغ�س بالب�سطات التي تبيع 

و�سنايق  غريبة،  عجيبة  اأ�سياء  يلزم،  ال  ما  كل 

من  م�سنوع  حت�سه  الذي  الب�سكويت  من  عمالقة 

الرتاب بلونه الرتابي وال توجد اأيه عالمة جتارية 

عليه، ووفود من املت�سولني من الن�ساء واالأطفال، 

عار،  �سبه  ر�سيعًا  طفاًل  يحملن  ال�سابات  وحتى 

ت�سعر اأن الرحمة الوحيدة التي تنتظره هي رحمة 

املوت، كان منذر يدعمني بقوة الأن روحي كانت 

تنزف باإ�ستمرار كروحه، وكاأن املتاأمل حني يلتقي 

�سوى  منلك  نعد  مل  اأقوى،  ي�سبح  مثله  مبتاأمل 

عمرها  التي  االأ�سيلة  وال�سداقة  التعا�سد  ذلك 

تبليط بحر  التي مرت على جرية  ال�سنوات  بعمر 

اأذكر ذلك امل�ساء حني تكاثفت االأحزان  الالذقية، 

يف نف�سي واأح�س�ست اأنني اأتهاوى اإىل قاع الياأ�س، 

التحمل،  على  اأقوى  اأعد  مل  وقلت:  مبنذر  اإت�سلت 

اأن �سهدت املجازر  اإنفعايل بعد  اأق�سى  وكنت يف 

املرتاكمة يف روحي حتى التخمة، وال اأن�سى �سوته 

ك�سديقة  بي  اإيانه  يل  اأكد  وكيف  يل  املتحم�س 

وكاتبه مبدعة وكيف اأنه هو منذر م�رصي يتقوى 

اإىل �سوابي  �سفاين وردين  ال�سدق يف �سوته  بي، 

واإىل اإ�ستئناف رحلة املخا�س الطويل الطويل يف 

�سوريا اأو رحلة درب االأالم التي �ستنتهي بالتاأكيد 

بالقيامة، وكما كتب منذر �ساأبقى، والالذقية اأمي 

الراأي واالإح�سا�س  اأ�ساركه  اأمي، فاأنا  كما خالدية 

وبال�سعب  لها،  اأ�سدقاء  ال  التي  ب�سوريا  واالإلتزام 

و�سديقي  اأنا  �سنبقى  ثورته.  يف  االأعزل  ال�سوري 

منذر يف الالذقية كبحرها متامًا.
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الأن ال�سعر �سوت االإن�سان، فاإنه �سوت احلرية، لهذا 

هذا  كان  �سواء  االأبدي،  بامل�سافر  ال�ساعر  �سف  ومُ

الن�س،  داخل  هنا  ال�سفر  معنويا،  اأو  ماديا  ال�سفر 

الن�س الذي يعك�س ب�سكل اأو باآخر اخللل يف عالقة 

ال�ساعر مع العامل، و الذي يتميز بف�ساءات جمالية 

و معرفية بالغة الذكاء و احلد�س، فما بالك حني 

نتوقف قليال عند حمطة من حمطات هذا امل�سافر، 

الذي اأبى اأن يغادر �سوريا، كما غادرها الكثريون، 

الذي يكن و�سفه باأن ظرف  الظرف  ليعي�س هذا 

ل�سوؤال:  البع�س  طرح  ورغم  دموي،  مظلم  داكن 

هذا  الدم،  نهر  توا�سل  احلرب،  لو؟..ا�ستمرت  ماذا 

كل  تق�سي  التي  العدمية  اللحظة  وهذه  الربكان، 

الفنان  ال�ساعر  قرر  هذا  كل  رغم  اإن�ساين،  �سوء 

يعتكف  واأن  بيته،  يغادر  ال  اأن  امل�رصي،  منذر 

منتظرا اخلال�س، هكذا اأ�سبحنا نرى بع�س �سوره 

وتعليقاته على الفي�س بوك، مرة يبدو فرحانا الأنه 

ا�سرتى اأرغفة اخلبز، ومرات كثرية يودع اأ�سدقاء 

باللهجة  يقول  �سافر،  ملن  يبارك  ومرات  ماتوا، 

املحكية يف نهاية �سات �سباحي: 

»ال ترجع يا اأخي.. ما عم اإحكي من�سان ترجع، ال 

اأطلب منك ترجع،  اأ�ساًل ما حقي  اإنتا وال غريك.. 

منها..  ميوؤو�س  تقول.. حالة  عم  ما  متل  و�سوريا 

ودبرت  ال�سح،  القرار  اتخذت  واإنتا  حق..  معك 

حالك وعائلتك ووالدك.. موفق واهلل يحميكم. 

نعم نعم .. البهامي، اجلحا�س، بدك اأكرت من هيك، 

هم اللي �سلو.. اأنا واأمثايل«.

مدينته  يف  يبقى  اأن  اختار  م�رصي  منذر  الأن  و 

ال�سبح، منتظرا  الالذقية، يجل�س منتظرا  البحرية 

ورغم   ، اإطفاءهمُ اجلميع  يحاول  اأمل  ب�سي�س 

متابعته خلفوت هذا ال�سوء، وال جدوى املوؤمترات، 

وال انتباه من اأحد للدم ال�سوري وللعيون الزائغة 

املنتظرة التائهة، وهو ما يقوله يف اإحدى مقاالته 

بعد هجمات باري�س: 

»ما اأن يلوح لل�سوريني اأن هناك، يف نهاية النفق، 

ب�سي�س اأمل، حتى تاأتي يد، �سخمة، و�سخة، علق 

بل  وتطفئه،  بعد،  ييب�س  مل  ودم  ياب�س  دم  عليها 

الزائغة،  بعيونهم  ال�سوريون،  ي�سخ�سمُ  ت�سحقه، 

لكل  املهدود،  بكيانهم  الرخي�سة،  باأرواحهم 

�سورة، لكل خيال غايته اإيجاد حل لها فعلى مدى 

اخلم�س �سنوات العجاف التي تكاد تقارب �سنوات 

اخلال�س،  انتظار  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 

لهم  لّوح  ما  كثرياً  الذي  ال�سيا�سي  احلل  انتظار 

ملوتهم  مل�سريهم،  ال�سوريون  رك  تمُ االآخرون،  به 

خلرابها،  �سوريا،  ركت  وتمُ و�سياعهم،  وت�رصدهم 

وماأ�ساتها«.

اأن من�سي لنتزود من ق�سائده  منذر الذي اعتدنا 

اأ�سدقاء  اأ�سماء  ومن  الق�س،  بروح  امل�سغولة 

وهو  النهر،  كما  املديدة  ال�سداقة  معنى  نا  علِّممُ تمُ
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ت�سبهه  التي  بن�سو�سه  احلياة  اإىل  ياأخذنا  الذي 

عن  ودم،  حلم  من  اأ�سماء  عن  لنا  يحكي  متاما، 

الزمن  هذا  اإىل  بع�سها  ي�سري  حقيقية،  ر�سائل 

اأخبار بع�سنا  الفي�سبوكي، الذي بتنا نتناول فيه 

الر�سائل فيورد ا�سماء نعرفها، و ياأتي  من خالل 

تتويج الق�سيدة، كري�سة الفنان..يقول: 

ًدا َوا�ْسَتْيقْظتمُ يف اللْيِل »مَلْ اأَنْ َجِيّ

ًة اٍت َكثرْيَ َمَرّ

َها يف اخَلاِم�َسِة َفْجًرا اآِخرمُ

ِني َكَما َلْو اأَنّ

ْزِمٌع على �َسَفٍر  ممُ

ا َمَع الَبْي�ِس ًقّ جمُ َقَلْيتمُ �سمُ

وِري طمُ َواْزَدَرْدتمُ فمُ

زمُّ َراأ�ِسي َواأَنا اأهمُ

ِلّ َم�َساِكِلي لواًل ِلكمُ اأ�ْسَتطْيعمُ اأْن اأِجَد حمُ

ئًة  َوَلْو �َسِيّ

ْلِني وَعنْيِ مَلْ َت�سِ ْنذمُ اأ�ْسبمُ ممُ

ر�َسالٌة ِمْن اأَحٍد

الَيْوَم

َلْتِني ِر�َسالٌة ِمْن َماهر َوِر�َساَلٌة ِمْن َثَناء َو�سَ

َواأْخَرى ِمْن َمَرام

َطفى �سْ َوِر�َسالَتاِن ِمْن ممُ

َها َخْم�سمُ َر�َسائَل َتْخَتلفمُ َعْن َبْع�سِ

ِلّ �َسيٍء يف كمُ

َحاِبَها َكاْخِتالِف اأ�سْ

ِلّ �َسيٍء يف كمُ

َها َت�ْسرَتكمُ َمًعا ِب�َسيٍء َواِحٍد َلكَنّ

ون«. َبطمُ ْ ْم حممُ همُ َجِمْيعمُ

فهل انحاز منذر م�رصي اإىل ال�سعر، اإىل هذا الواقع 

ليعيدنا  والتعتري،  بال�سقاء  امل�سغول  الرتاجيدي 

من هذه املن�سة الدموية اإىل ماقاله يوما: 

 »وداعًا للطرق املعَبّدة/ وداعًا الإ�سارات املرور/ 

اأكون  اأن   
ّ
علي الغابة/  عرب  دربي  اأّتخذ  اأن   

ّ
علي

�سقيًا«.

بحكاياتها  احلياة  اإىل  املنتمي  م�رصي  منذر 

هي  كما  ال�سورة  لنا  ينقل  والوانها،  و�سخو�سها 

عالية،  بحميمة  يتحدث  حمبطون«،  »جميعهم 

ومو�سيقى  معا،  وال�سعر  ال�رصد  بخيوط  مم�سكا 

عمله  يف  برزت  التي  لونها،  وقتامة  اللحظة 

هذا  ت�سمية  يف  ا�ستخدم  وقد  »داكن«،  ال�سعري 

اللون  يعني  والذي  »داكن«،  اللون،  �سفة  الكتاب 

املختلط بلون الدخان، و الالو�سوح، واملائل اإىل 

الرماد، وال�سواد، لي�سري من خالله اإىل لون الزمن، 

اللحظة  وا�ست�رصاف  روؤيا  ق�سيدة  ي�سجل  وكاأنه 

�سعرية  التفا�سيل،  �سعرية  عن  ليك�سف  القادمة، 

ت�سري  التي  واأ�سمائها  ب�سورها  اليومية،  احلياة 

عن  بعيدا  ال�ساعر،  موقف  بخيوط  فنم�سك  لها، 

ال�سورة  خالل  ومن  اجلرح،  من  قريبا  املبا�رصة، 

الفنان  داخل  اإىل  دائما  ت�سري  التي  الب�رصية، 

املغتلي باالأ�سئلة الوجودية، وامل�سريية معا.

وزارة  عن  �سدر  »داكن«  ديوان  اأن  اإىل  اأ�سريهنا 

الوزارة  نف�سها   ،)1989( عام  ال�سورية  الثقافة 

حتكم  كما  عليه  وحكمت  االأ�سواق،  من  �سادرته 
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على املعتقلني باجللو�س باأقبية الوزارة، وهو ما 

دفعه الإعادة طبعه عام 2014، يف دار اأرواد

اإعادة طباعة »داكن«، ت�سري اإىل روؤيا منذر م�رصي، 

اأن يق�س�سها علينا، رمبا مل ننتبه حني  اأرد  التي 

ال�سور  اإىل  �سنة  اأول مرة، قبل حوايل 25  طبعها 

�سور  مديدا،  فعال  حتمل  والتي  يراها،  كان  التي 

الدم واملوت، نعم منذر م�رصي مل يغادر �سوريا، 

الأنه ال يخاف املوت، يقول:  

»ت�ساألمُني: كيف اأتيت؟.

ت  تخرثرَّ دٍم  واأظالف..نقاط  مالب  اآثارمُ  اأمُجيب:   ..

عت واأمُلقيت عند  طِّ على احلجارة.. اأو�سالمُ اأطفاٍل قمُ

املفارق

 خلف هذا م�سيت بقَدَمني عمياَوين

ر   اأتظنُّ اأيّن اأخاف املوت انظمُ

ه يرتع يف حديقتي  اإنرَّ

يق�سم ورودي

 ويلعق دم اأ�سجار«..

كاأنه يقطع علينا امل�سوار قائال ال ت�ساألوين ملاذا 

مل اأغادر، فاأنا ال اأخاف من املوت..

هذا الرجل امل�سكون باحل�سية، بال�سورة، باأ�سماء 

اأ�سخا�س، بر�سد اللحظة ال�سعرية، حلظة الكتابة، 

به  يحيط  الذي  اخلواء  يحّول  كيف  ترينا  التي 

ق�سائد،  �سكل  على  ال�سعري،  ال�رصد  اإىل  ويرفعه 

على ب�ساطتها فهي �سافعة:.

»بينما كنت ال اأفعل �سيئًا

�سيء  ال  الق�سيدة/عن  هذه  كتابة  اأحاول  رحت 

�سيء  ال   / الق�سيدة  هذه  اأكتب  رحت   / به  اأفكر 

اأمامي على الطاولة / ال �سيء يف يدي / ال �سيء 

على حافة فمي / بينما كنت ال اأفعل �سيئًا / كان 

قد   / ال�سماء  وكانت   / ينق�سي  اأن  يو�سك  الليل 

اأ�ساء خدها ال�رصقي / دم معدين / نعم... اأ�ستطيع 

القول / دم اأحمر معدين«

لو توقفنا عند ق�سيدته« ت�ساألني كيف اأتيت، التي 

فاإنها  »داكن«،  املجموعة   عناوين  بها  افتتح 

مبفردات  امل�سكونة  اخلطوات،  الطريق،  اإىل  ت�سري 

ن�سفها  والتي  ال�سحابة،  �سيما  ال  كدليل،  الطبيعة 

عادًة بكلمة �سحب داكنة كناية على اقرتاب املطر، 

يقول:« ت�ساألني كيف اأتيت؟

كيف عرفت طريقي؟

ت�ساألني كيف اأر�سدتني �سحابة؟

كيف اأتبعت خطى ظالٍل؟

اأجيب:

»اآثار مالب واأظالف

نقاط دم تخرثت على احلجارة

اأو�سال اأطفال

ّطعت واألقيت عند املفارق قمُ

خلف هذا م�سيت بقدمني عمياوين«

القدمني هنا تتحوالن اإىل وجه وعينني اأ�سابهما 

مفردة  عند  يتوقف  ثم  يرى،  ما  هول  من  العمى، 

اأخرى من الطبيعة« قمر اأ�ساء يل وجَهه املعتم«. 

فرياه » ظل من �رصاب من حلم ودم«

يوؤن�سنه، فريى فداحة امل�سهد.

ويبقى م�ساحة يف هذا الطريق ملطر وحب، » الباب 

الذي توارينا خلفه

مازال مواربا

ِك تهم�سني: بالكاد اأ�سمعمُ

غلق الباب جيدا« اأرجوك ال تمُ

منذر م�رصي يحّول الياأ�س اإىل �سعر، ال�سياع اإىل 

خيط  يقف  يعرف  ال  اأن  و  يعرف  اأن  وبني  درب، 

الدرب  الزمان، يراوح مكانه يف هذا  ال�سعر كخط 

جتيبنا  كيف  يغادره،  اأال  نف�سه  على  حكم  الذي 

الق�سيدة والن�س على اأجوبة كنا نتحّرق للو�سول 

اإليها، اأو لالإم�ساك باأحد خيوطها، الق�سيدة دليلنا 

كما هي الغيمة دليل ال�ساعر، يقول:

»الدروب التي مت�سي 

ال اأعرف اإىل اأين

الدروب التي مت�سي 

اأعرفمُ اإىل اأين
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من املوت..

اإذا ال ت�ساألوين 

ملاذا مل 

يغادر 

�سوريا؟



وال اأريد اأن اأذهب

الدروب التي مت�سي اإىل دروب

الدروب التي مت�سي اإىل جدران

الدروب التي ال تبارح اأمكنتها«.

الدرب-  الطريق-  تعريف  يف  العايل  البوح  هذا 

الدروب  كانت  متى  مغلقة،  الدروب  كانت  ومتى 

تاأخذنا اإىل اجلدران، فهل ير�سم اللوحة، ويعلقها 

احلائط،  على  معلقا  الدرب  ير�سم  هل  جدار،  على 

االختزال  هذا  الال�سيء،  على  معلقة  حياتنا  وهل 

التي  الغيمة  هذه  للدرب،  املوجع  الب�سيط  العايل 

باب  الباب،  يغلق  اأن  المتطر، واحلب اخلائف من 

الغواية.

دربه  يف  االأ�سدقاء  باب  يطرق  م�رصي  منذر 

والأن  الأ�سغي«،  اأتيت  املرة  »هذه  الق�سيدة،  اإىل 

االإ�سغاء فن، و�سعر، فاإنه يقول يف هذه الق�سيدة 

التي اأهداها اإىل اأحمد اخلرّي:

»هذه املرة اأتيت الأ�سغي

ويف املقابل قْل يل �سيئا ذا بال

فلقد جئتك اأمال يف اأن اأجد جوابا

منذر  ي�سعنا  وجهي«...  يف  ت�رصخ  كي  جئتك 

ال�ساعر  بني  العالقة  على  قائم  �سعري  ن�س  اأمام 

اإىل  املعرفة،  اإىل  دليل  هنا  ال�سديق  وال�سديق، 

عنها،  يبحث  التي  احلقيقة،  قول  اإىل  املواجهة، 

ن�س على ب�ساطته موازي متاما ل�رصخة ال�ساعر 

يف وجه ال�سديق، وكاأن اجلميع يف حالة ذهول 

اأما الق�سيدة فهي حوا�س تنفذ اإىل الروح، اأ�سوات 

اأمكنته  عن  ال�ساعر  رواية  كاأنها  واألوان،  وخطى 

ونا�سه، وعن هذا الطريق، الطريق اإىل الق�سيدة، هو 

طريق اإىل احلياة امل�سغولة بروح ال�رصد احلكائي، 

من  ف�سوال  لنتلقى  ت�سف،  اأرواحنا  يجعل  الذي 

�سوره،  جماليات  من  اأخرى  وف�سوال  �سريته، 

الت�سوير،  اإىل  بال�سعر  يرتقي  الذي  امل�سهد  وهذا 

وال�سينما...

هل عرفتم ملاذا مل يغادر منذر م�رصي �سوريا؟

اإنه م�سغول بكتابة الق�سيدة... وبحبيبة خلف بابه 

املوارب، واالأهم اأنه ال يخاف من املوت.
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