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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 ال�صاد�س والثمانـ�ن
ابريل 2016 م - جمادى الآخرة 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 - الإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 ريال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت 

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــال - الأردن  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 ريال - اململكة املتحدة جنيهان - امريكا 3 دولرات - 
فرن�سا وايطــــاليـا 4 يورر.

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

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

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

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن �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:
-  ذاكرة النهر .. ذاكـــرة الكتب والتــاريخ: �سيف الرحبي.

016/ ا�صتطالع:
هيثم  امنوذجان:  املوز:  وبركة  احلمراء  مانية 

ُ
الع العمارة  يف   -

العربي ترجمة: بدر اجلهوري.

036/ امللــــــــف: 
-  فاطمة املرني�سي: اأعدت امللف: اإكرام عبدي

امل�ساركون: حممد الأ�سعري- �سعيد يقطني- عبداهلل اإبراهيم

- اأ�سماء معيكل- مو�سى برهومة- ادري�س ك�سيك�س

- �سمية نعمان ج�سو�س ترجمة: �سعيد عاهد.

062/ درا�صـــــــــات:
لت ال�سعـر التون�سـي: حممد الغزي- مبارك و�ساط : مقاربة 

ّ
- حتـو

القد�س   .. الغواية  ترانيم  الكراوي-  اإبراهيم  الف�ساء...:  �سعرية  يف 

الواقعي يف رواية  اأثر املجاعة  اج- 
ّ
توليد زمن ل ميوت: في�سل در

العربي  الأدب  يف  الآخر  اأبوزيد-  اأنطوان  عواد:  لتوفيق  »الرغيف« 

ترجمة:  فيليب�س  كري�ستينا  ال�ستعمار  بعد  ما  لنظرية  نقد  احلديث: 

خريي دومة.

120/ حـــــ�ارات:
- �سامي مهـدي: اأكتب الق�سيدة كما تاأتيني .. حاوره : خ�رض الزيدي.

ِعذاب  حاورها:  وجوديًا  و�سمًا  يل  بالن�سبة  الكتابة  كرام:  زهور   -

.
ّ
الركابي

138/ م�صــــــرح:
- امل�رضح واملدينة.. اأزمات ح�سور وهوية: حممد �سيف 

150/ �صــــينما:
 : جديدان  منوذجان  و»حقيقة«  »�سبوتاليت«  والإعالم..  ال�سينما   -

ندمي جرجوره

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.. 

158/ �صعـــــر:
- غونار اإيكيلوف ترجمة وتقدمي: كامريان حر�سان - حادة ل�سهوة 

يٍط اأ�سود: نوري  طوفًا على �رضرَ  مرَ
ُ
احلكي: فاطمة ال�سيدي - ال�ساعر

ُة 
رَ
ائع

رَ
ب العب�سي -  – منذر م�رضي - مـــوٌت يف مراآة: خالد  اجلراح 

: حم�سن اأخريف - فلك: �سالح قادربوه - مقعد  ةرَ ترَ ْ
ب

رَ
ظٍّ من �س رَ

اِق ح
رَ
ر

ْ
اأرَو

ال�سخ�س اخلام�س: عبدالرزاق الربيعي - كم ثقيل هذا الري�س: عبداهلل 

ِملرَة: فهر ال�سامي  املتقي - ق�سائد: عنقاء الروح - اأغنيات الريح الثَّ

- ق�سائد: يحيى الناعبي - نـــهر من ال�سمت: طالب املعمري.

192/ ن�صـــ��س:
- يف وداع غابتي: فاروق يو�سف - بنات املقابر: ح�سن بحراوي 

�ساعة �سجر: همدان  ال�سكيلي -  تطفو: حمود  املاء  كلعبة فوق   -

زيد دماج- يف ال�سني �سورة ملونة للباندا: املتوكل طه- اأطياف 

الغرفة:  �رضيك  متار-  اآمال  القبلة:  التوبي-  �رضيفة  ة:  درَ ّ
ي

رَ
جر ولد 

ن�سيد اخلال�س:  )6(: ح�سن املغربي-  العتيبي- رقم  ابو رقبة  بدر 

حامد الفقيه

226/ متابعـــات:
وما  الكولونيالية  والأ�سئلة  زين...  اأحمد  رواية  بوينت«  »�ستيمر   -

ال�سياقات،  ال�ستعمار:  بعد  ما   - جازم  عبدالوكيل  حممد  بعدها: 

حممد  ترجمة:  مور-جيلربت  بارت  ال�سيا�سات:  املمار�سات، 

ال�سحات - ال�سرية الروائية والرواية ال�سريية: نبيل �سليمان - دروب 

نا�رض�سالح بني �سهول ال�رضد وجبال الأ�سئلة: حمود �سعود - منري 

عتيبة فـي »موجيتو�س« وكتابة التاريخ من احلدود: لنا عبدالرحمن 

تة« 
ّ
املي »الأر�س   - علي  جناة  فران�سي�سكو:  �سان  �سماء  حتت   -

ونت�سو: اإينانة ال�سالح - فائ�س النفعالت فـي »الطرف  غابرييل دانُّ

املرحتل« ملحمد ال�سحري: بو�سعيب ال�ساوري - مقال نادر لل�سيدة 

�ساملة بنت �سعيد )�سنة 1886(: زاهر الهنائي - امليثولوجيا فـي: 

ة 
ّ
»ثالوث وتعويذة« لزوينة الكلباين: فوزي البيتي - تناجز الأ�سلوبي

ي�س. 
ّ
 عم

ّ
ة: العربي

ّ
مع ال�سعري

274/ مــحــــــــــــ�ر:
�سعيد  ترجمة:  الهندي:  الأدب  من  و�سعرية  �رضدية  ن�سو�س   -

الريامي.

284/ نــــــــــــــدوة:
مان.. 

ُ
- امل�سهد الروائي.. الراهن وامل�ستقبل يف ع

  اأدار الندوة واأعّدها للن�رض: هدى حمد، ومنى حربا�س. 
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من أعمال الفنان أحمد العوفي - ُعمان 
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* جزء من »نص« طويل.

هذه النظرة منِك
فاتحة للصباح

أداوي بها يأسي المدلهم
أعالج جرَح النهار حتى حلول الظالم

***

والغابة  النهر  بين  صداه  يتردد  أمل  أي 
المحيطة..؟ النهر يعيش حياته الخاصة في هذا 
واالمحاء  الذوبان  حّد  متآخيًا  الرباني،  السديم 
التي  الباسقة  واألشجار  الشاسعة  الحقول  في 
غير  الصافي،  الحياة  برحيق  ويغذيها  يسقيها 
هذا  واألعراق..  والكراهيات  بالحروب  مباٍل 
وهو  )التايمز(..  بنهر  مقارنة  الصغير  النهر 
أيضا ال يحمل ذاكرة النهر الكبير، عدا تجليات 
وحدته الروحّية مع الفضاء والعشب والحيوات 

المتدفقة في ظالل النعمة والسالم..
على عكس ذلك النهر الكبير الذي انطلقت منه 
محملة  ستكون،  التي  أو  االمبراطورّية،  سفن 
باألسلحة والعنف لغزو العالم، من هذه الجُزر 
والصحارى  البحار  سيدة  لتكون  البريطانية، 
والبلدان على خالف قول )إليوت( أيها التايمز 
قويًا.. كان  ليس عاليًا وال  إن صوتي  الحبيب 
صوت االمبراطورية عاليًا وقويًا يكتسح العالم 
قبل األفول الحتمي أو الضعف على أقل تقدير.
المقررات  في  ندرسها  كنا  التي  الجزر  هذه 

المدرسية، طقسًا، سكانًا ومساحة، هذه األخيرة 
تكبر عن مساحة بالدنا  المقرر، ال  يقول  كما 

)ُعمان(.
ذاكرة التايمز، كانت معبأة بذكريات الحروب 
هذا  أمام  والهزائم..  االنتصارات  والغزو، 
أجلس  الذي  بحزن،  المتدفق  الصغير  النهر 
الشمس  حيث  روحي  بخشوع  ضفته  على 
تخالها تقترب من الغروب، لكن هذا االقتراب 
نهايته من  إلى  إلى ساعتين كي يصل  بحاجة 
من  المتصاعد  والضباب  السحب  كثافة  فرط 

أعماق الغابة والنهر..
ُأسّرُح النظر إلى آخره، في المتاهات الخضراء 
الضاجة بالصمت والغموض... ألمح قصرًا  في 
الغابة،  النهر وسط  أعلى هضبة تشرف على 
رغم  )دراكوال(  الكونت  قصور  أحد  تخيلته 
أن اسطورة مصاص الدماء الشاعري تجري 
الحكاية  هذه  كاتب  لكن  رومانيا،  في  وقائعها 

السوداء ينتمي إلى األرض االنجليزية.
سلطة  تحده  ال  الخيال  األحوال،  كل  وفي 
األماكن والمسافات، وربما تخيلي له مهجورًا 
الضبابية  المسافة  سراب  عبر  جاء  ومرعبا 
بالخوف  مسكونا  رأسي  وكون  تفصله،  التي 
ومن  فندق،  إلى  تحول  وربما  والهذيانات، 
من  كنوع  فيه  أياما  المرء  يقضي  أن  الرائع 
تجربة روحّية وجمالّية، تعميق العالقة بالذات 

ذاكرة النهر

ذاكـــرة الكتب والتــاريخ 



هذا  وتأماًل،  عزلًة  الطبيعة  مع  وامتدادها 
النزوع الحميم والحلم الذي تصادره الجماعة 
الوطنية ومشاغلها حتى لو كانت في شكل عائلة 
حميمة، ويصادره صخب األمكنة والبشر حتى 

لو كانوا أقل ثقاًل كونهم غرباء وعابرين..
سألت عن )القصر( وسؤالي امتد إلى المرجع 
الكوني)جوجل( عبر الصديق الدكتور سلطان 
مع  المقيم  هو  بصحبته،  كنت  الذي  العويسي 
زوجته الدكتورة بشاير الريامي، حيث يشكالن 
الى  ُعمان  من  العلمّية  للوفادة  مشرقًا  نموذجًا 
هذا  أن  الفور  على  أفاد  والذي  الغرب  ديار 
المنزل الكبير يحتوي على خمسين غرفة، ُبني 
سنوات  ثالث  ومنذ  عشر  الحادي  القرن  في 
اشتراه ملياردير باكستاني ُيدعى )أنور رشيد( 
مالجئ  من  والكثير  )دبي(،  في  فنادق  يمتلك 
الباكستاني  الثري  لكن  بريطانيا..  في  العجزة 
وانتقل  أشهر  ثالثة  إال  فيه  يمكث  لم  األصل، 
بسبب ذعر عائلته التي اكتشفت أن هذا القصر 
مسكون بالجن والعفاريت، وقد رأتهم زوجته 
في  التلفزيون  ويشاهدون  المطبخ  في  يأكلون 
أحد طوابقه، وهو اآلن معروض للبيع بأقل من 

قيمته الحقيقية.
من  قدموا  بشر  هلوسات  هذه  أن  فكرت 
العزلة  هذه  مثل  يتحملون  وال  متخلفة،  بالد 
الكبار  إال  يستطيعها  ال  التي  العزلة  الجمالّية، 
النوع  ذلك  وليس   )الجنيد(.  الصوفي  حسب 
القطيع  حياة  تغريهم  الذين  المترفين  من 
سيطرة  أيضا  وهناك  واإلشاعات..  والثرثرة 
دافع التجارة الوحشية التي تجرف قيمها كافة 
منطقها  فارضة  المترنح،  الكوكب  هذا  أنحاء 
الفظ، وإال فهذا األثر الذي صمد أمام آلة الزمن 
عشرة قرون ُيسام في سوق المال كأي بضاعة 
بلدانًا  هناك  أن  وفكرت  عادية..  استهالكية 
وأوطانًا بالكامل، في العالم خارج أمم الظاهرة 

الروسي،  الفيلسوف  دعاها  كما  الغربوّية، 
البضائع  من  وأحقر  أسوأ  بشكل  وتباع  ُتسام 
والمنتجات االستهالكية. نهر )ترنت( المنساب 
بشفافية وطفولة، وهناك جامعة باسمه.. جامعة 

باسم نهر.

***

الزرقاء،  المتقّلبة  النهر  صفحات  في  أحّدق 
التي  االمبراطرية  أنهار  من  جزء  هو  الذي 
حملت السفن الحربّية تمخر العباب نحو أرجاء 
األوسط  والشرق  الهند  نحو  الشاسعة،  العالم 
أسالف  منها  أجزاء  استوطن  التي  وافريقيا 
ُعمانيون ورحلوا بعد عقود طويلة من السكنى 
والمقام الرغيد في ضوء الجفاف والفقر الذي 
الُعمانية األم. رحلوا أو  كان يضرب األرض 
إثر مجزرة  وقسرًا  عنوًة  منهم  تبقى  ما  رحل 
مرّوعة، ليس في فظاعتها ووحشّيتها فحسب٫ 
فداحًة،  المجزرة  يفوق  أو  مواٍز  بشكل  وانما 
هو ذلك الصمت الذي كّفَن الحدث ولّفه بعنفه 

عقودًا طويلة..
على  ُأريقت  التي  الغزيرة  الدماء  تلك  وكأنما 
ذلك النحو من البشاعة والبهيمّية، كما تكشفت 
الحقًا، ال تستحق حتى اإلشارة إليها، ال تستحق 

رقما صغيرًا في روزنامة التاريخ الروتينّية.
ان  واألدلة،  البراهين  به  تقطع  ما  وعلى 
االمبراطورية البريطانّية العظمى، وقفت كما 
واالحتالالت،  والمجازر  المذابح  سائر  في 
بعد  والتحريض،  التنفيذ  على  وأشرفت  خلفها 
دفاع عن  أي وسيلة  الُعمانيين من  أن جّردت 
النفس، فُذِبحوا مثل قطعان نعاج أمام وحوش 
عطشى كاسرة، إنها محطة من محطات المجد 
والديمقراطية  الدستورية  القيم  ذي  االنجليزي 
وفي  والعالم،  أوروبا  في  عراقًة  األكثر 
أقرانهم  مع  االنجليز  يتوحد  المنحى  هذا 
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األمر  يتعلق  حين  اآلخرين،  االستعماريين 
قيم  بأي  يعترفون  ال  فهم  األخرى  بالشعوب 
دستورية أو حتى أدنى درجات القيم األخالقية 
العاصفة،  األحداث  هذه  مثل  في  واالنسانية 

وُترتكب أقصى المذابح واإلبادات...
البشري  التاريخ  بداهات  من  هذه  كانت  واذا 
والمذابح  العار  من  األكبر  الحّيز  يأخذ  الذي 
الظالمي  الصمت  ذلك  فما سرُّ  واالحتالالت، 
تمنع الضحّية من سرد حكايتها،  المطبق، أن 

من قول كلمة للتاريخ؟!!
إليه أن يحمل  أتوسل  الذي كنت  النهر  ها هو 
األرضي  الفردوس  ذلك  إلى  المتعَبة  الذاكرة 
التاريخ  متون  إلى  يحملها  البعيدة،  الجزر  في 

الدموي والمجزرة.

***

يا أغنية ترفرف بحنان حول الجثة
التي أعدمها الجالدون قبل قليل

ان روحي لترتاح في واحة حزنك الشفيف
لكن الجثة تأكل ليَل البشرية

بالشكوى والحنين

***

ذلك الفراغ الدموي
الذي ال يكبر ويتعاظم في تخومه

إال الوهم والحقد وآالم الطبيعة
والتاريخ

***

)كانتري  رقيقة  موسيقى  يبث  المقهى  مذياع 
ميوزك( وهي أغان لكيني روجرز، رومانسية 
الخارجية  المقهى  الماضي.. في شرفة  الزمن 
وأشكال  وألوان  بأعمار  المارة  في  أحّدق 
مهما  القانون  أمام  مواطنون  كلهم  مختلفة، 

السكان  لدى  والتميز  التفوق  نزعة  شطت 
الحديثة  المواطنة  سمات  من  هذه  األصليين، 
لدى الغرب الذي يتقدم تاريخه وراهنه، كونه 
حدوده  داخل  وانسانية  عدالة  من  نحو  على 
تجاه  والتدمير،  الوحشية  وبالغ  المعهودة، 

اآلخر، خارج هذه الحدود...
الذي رسمه نظام  المارة مندفعون إلى الهدف 
هذا  خارج  هم  ممن  والندرة  الصارم  االنتاج 
الطقس  ومتشردين..  متقاعدين  من  الهدف 
إلى  يميل  )يونيو(  حزيران  شهر  في  زال  ما 
الشمال  بحر  نحو  تتدافع  والسحب  البرودة، 

الغاضب غالبًا.
)صدمة  من  أكثر  الطقس(  )صدمة  في  أفكر 
الوْقع  بذلك  تعد  لم  هذه  والحداثة(،  الحضارة 
والنصوص  األدبيات  صّورته  كما  الصادم 
والتواصل  االتصال  عولمة  ظل  في  المقارنة 
الخادعة على المستوى الشعبي وليس النخبوي 

كما جرت العادة..
بشكل  وان  وتأنسنت،  الصدمة  تلك  تلطفت 
المستوى  على  كذلك  تعد  لم  حتى  سطحي، 

القيمي والمعرفي..
تواصل  الَضجرة  الكالب  يندفعون،  المارة 
النباح، ربما الحنين.. األغاني تنهمر على شرفة 
جارفة  رومانسية  والكالب،  والمارة  المقهى 
تزيد الجو لطفًا وأناقة... أستحضر الجزائري 
عبداهلل طرشي في دمشق، الذي ورد اسمه في 
أول من عرفني على  هو  الرحلة،  هذه  مطلع 
يسمع  كان  الموسيقى..  من  المعبر  النوع  هذا 
)روجرز( وآخرين، الجزائري المفارق المولع 
الفرنسية..  من  أكثر  االنجليزية  اللغة  بعالم 
حين تبعثر شمل األصدقاء بعد األلفة واالقامة 
انقطعت  المنكوبة،  البالد  تلك  في  المشتركة 
كان  الذي  هو  الكثيرين،  مثل  عبداهلل  أخبار 
للكتابة وأكثر  مشروع فيلسوف  لوال معاداته 
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منها الحداثة في نسختها العربية، وهو كآخرين 
عن  يتحدث  المرحلة،  تلك  في  مؤدلجين  غير 
الفلسفة ليس كوعي كلي ومنظومة شاملة مثل 
وإنما  والهيجيلّية،  آنذاك  السائدة  الماركسية 
حول  ورؤيا  كحكاية  وربما  جزئي،  كتصور 
الذات والشخوص و»أسلوب حياة« ينزع إلى 
والمرارات  الشقاء  وسط  حتى  ممكنة  سعادة 
هذا  في  المعارضين  الحياة  فالسفة  حسب 
المنحى ألسالفهم الموسوعيين الكبار، وهو ما 
يمتد بنسٍب بعيد إلى الفلسفات الشرقية.. وبقدر 
في  كالسيكيا  كان  الفلسفة  في  حديثا  كان  ما 
األدب فالرواية لديه تقف عند االنجليزي )دش 
لورنس( حيث يرتفع الجنس إلى مشارف الرؤيا 
والتصوف، نساء لورنس الملتهبات ينبثقن من 
ومصانعه  وقيمه  االنجليزي،  الريف  هذا  بيئة 
تلك  في  شعر  ديوان  أصدرُت  مرة  وحقوله.. 
البدايات المبكرة، وألنه كان منغمسًا باندهاش 
وأجواء  السائدة  الشعرية  الحداثة  أجواء  في 
قال  االستعراضي،  وإغرائهما  والشكل  اللغة 
قصيدة  فيه  أعجبتني  الديوان،  قرأ  حين  لي 
الشعري  الوعي  فخارج  الباقي  أما  واحدة 
أخبار  انقطعت  ومفهومًا..  ذوقًا  لي  بالنسبة 
عبداهلل مثل الكثيرين، وقد ذكرني به قبل هذه 
رشيد  المغربي  باريس،  في  الريفية  األغاني 
كلهم  بوبكري  قادر  والجزائري  صباغي، 
يتحّدرون من السلف السقراطي، بعدم الوقوع 
في إغراء الكتابة وإن ظلوا مجهولين إال لدائرة 
ورؤية  فلسفيًا  عمقا  يملكون  كلهم  األصدقاء.. 

مميزة للوجود والعالم..
مجلة  إلى  مجهول  هاتف  جاء  يوم  ذات 
يتصل  طرشي،  عبداهلل  انه  اتضح  )نزوى(، 
في  المطاف  به  انتهى  انه  قال،  )تشيكيا(  من 
وانه  السوفييتي،  االنهيار  لحظة  البالد  تلك 
على  اتفقنا  هناك،  االنجليزية  اللغة  س  يدرِّ

إلى  وذهبُت  األيام،  مّرت  واللقاء..  التواصل 
من  مضرجة  تخرج،  زالت  ما  التي  الجزائر 
مع  أتحدث  وأنا  البشعة،  األهلية  المذبحة  تلك 
موسى  وآمال  األعرج  وواسيني  بنيس  محمد 
في  شهدْت  التي  المؤتمرات  قصر  قاعة  أمام 
بنيس  بين  آخر  نوع  من  مذبحة  نفسه  اليوم 
التي  الندوة  في  مشاركا  بجانبه  كنت  الذي 
اسُتفّز  جزائري  نفر  وبين  اليونسكو،  نظمتها 
من أطروحات بنيس... في تلك اللحظة حياني 
شخص بحميمية ومودة فائقة، لم أعرفه ألول 
ألحييه  رجعت  عبداهلل  انه  تبين  ثم  وهلة، 
س  بمعرفة أكيدة.. لقد عاد إلى الوطن وهو يدرِّ
يقتني  وكان  الجزائرية،  الجامعات  احدى  في 
سيارة مرسيدس أنيقة نستقلها دائما بدل سيارة 
المؤتمر المدججة بالحراسة »في الجزائر البد 
صعبة  المرور  عصبّية  ألن  قوّية  سيارة  من 
جدًا« وروى انه لم يكن ينوي العودة من بالد 
ذات  أجبرته:  الظروف  لكن  الشرقية،  أوروبا 
ليلة كان عائدا إلى منزله فاعترضته مجموعة 
وجراحًا...  ضربًا  أوسعوه  )الزعران(  من 
المهين  الحدث  هذا  أمام  فقد  وكجزائري 
أخذ  إذا  إال  الوجود،  في  مبرر  كل  الجارح، 
بثأره من أولئك القتلة، ولم تفد الفلسفة وعمق 
)النيف(  ظهر  والموسيقى،  الوجودية  الرؤية 
تشبه  التي  الجزائرية  الغْضبة  به  ودفعت 
إلى  برد،  بن  بشار  حسب  المضرّية  الغْضبة 
ترصد تلك المجموعة حتى تبّين الشخص الذي 
بطنه  في  أكثر من غيره، غمَد  أذله وجرحه، 
سكينًا حتى خرجت من ظهره أو كادت، وأرداه 
قتيال، ثم هرب من تلك البالد التي تشهد انفالتًا 
الشيوعي.  للنظام  الحديدية  القبضة  بعد  أمنيًا 
استطاع الهرب حيث ال مالذ إال الجزائر... ها 
هو الوطن يلوح من جديد على رغم الخيبات 
والمرارات.؟. ذات يوم آخر جاءني هاتف من 
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الطرشي،  قال،  الجزائر،  في  مشترك  صديق 
مزحة  أنها  ظننُت  بسيارته،  حادث  في  مات 
أن  اتضح  لكن  بعدها؟  وسيكلمني  األمر  أول 

تلك المزحة هي الحقيقة الدموية بعينها..

***

حيث الفضاء مروحة ضخمة
تنفث األلم والغبار

***

حين عرف أبوالعالء المعري، أن ذلك النوع 
تهْن  لم  والكراهية،  بالعداء  المنتن  البشر  من 
عليه نفسه في السقوط إلى َدْرك هؤالء، اقترن 
المتدحرجة  عصره  أحوال  إلى  بنظرته  ذلك 
األحوال..  وانقالب  السقوط  ذلك  هاوية  في 
والعزلة  الجد  من  مزيد  إلى  نفسه  استنهض 
مبارز  من  أال  يقول:  حاله  ولسان  والمعرفة 
في  حتى  وأخاطبه  أتسلقه  علوِّ  من  أال  نبيل، 

الصراع والخصام؟

***

حيث التاريخ.. التاريخ
بحور متالطمة من الدم والعار

***

تقفين عاليًة
أيتها الوردة في الفضاء القاِتم

أمام فنائك الوشيك
روحك التي تنبعث لتضيء الحقَل

وقلَب العاشق
في البالد التي حطمتها المظالم والحروب.

***

ذلك الذي يعشق أخطاءه
صانعًا منها مدينًة

من غير أبواب وال نوافذ
قلعة مغلقة.

***

استعادة  محاوال  اليومية،  النزهة  طريق  في 
نمط التسكع البهيج، تنبلج من منعطف الطريق 
وكانت  الليل..  بأمطار  مبللة  خضراء  مقبرة 
ومغوية  جاذبة  خاصة،  األوروبية  المقابر، 
للنزهة والتسكع، هنا يفقد الموت شيئا من رهبته 
الجنائزية، وحين كنا صغارًا كانت المقابر التي 
منها غير شواهدها، مالعب  يبَق  ولم  درَست 
تلك  في  وموتا  حياة  العيش  َضَنك  طفولتنا، 
المقابر فراديس  المجدبة.. هنا  الجرداء  البقاع 
من  بقسط  والموتى  األحياء  فيها  ينعم  شاسعة 
راحة وهدوء بال، أو هكذا يمكن تخّيل الموتى 

وهم ينعمون..
في هذه األثناء أقرأ ديوانا إلتيل عدنان بعنوان 

)العودة من لندن(
»عبادة الموتى ليست سوى ذريعة

لترك األحياء يتخبطون
والسجون والسيارات تنتظر«

غير  آخر  منحى  إلى  تذهب  إتيل  أبيات  ربما 
النزهة التأملية في مقبرة، حيث عبادة األصنام 
كغطاء  والموتى،  األحياء  من  وتقديسها، 

الفتراس الحياة وتحطيم البشر.

***

تسرين من قلب آسيا
أيتها األغنية التي أطلقها العندليب

قبل رحلته األخيرة إلى ُجزر الموت
تحومين حول المقهى حائرًة حزينًة

ألن المسافات أرهَقت أجنحتك الشفيفة
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حيث الزبائن يلتهمون مأكوالتهم على َعجل
وال يسمعون الصوت القادم من فجاج الروح

التي  الشريدة  النغمة  ألن  وحزينة،  حائرة 
تحملين 

ميراَثها ستضيع في البيداء المتالطمة قّدامِك
وتكون نهاية الرحلة والعندليب

***

الجمل يحتمل ثقل الحمولة الباهظة
في الصحراء الالهبة

لكنه ال يحتمل األذّية واالعتداء
ال ينسى، سيرّد اإلهانة إلى نْحر صاحبها

حتى لو بعد حيٍن من الدهر..

***

أيامهم التي َنزفوها
في المقاهي والحانات

بالكاد يستطيعون تذكُّرها
تعبرهم كريح متقّطعة خانقة

في الجزيرِة المنسّية

***

وانعدام  الشر  في  المتأصل  السيئ  االنسان 
الضمير والحّس األخالقي واالنساني، ال أمل 
األكثر  الَصّل  حّية  يشبه  انه  اإلصالح،  بغية 
الُسمّية  طبيعتها  من  تجردت  لو  وفتكًا،  سمّية 
التي هي سّرها التكويني، لماتت.. ال أمل في 
إيقاظ الجانب الخّير الخبيء في النفس الخبيثة، 
كما  به،  تحيط  التي  العتمة  طبقات  بين  من 
على  األخص.  على  شرقّية  فلسفات  عّبرت 
واإليذاء  واالنحطاط  الشر  سيكون  األرجح 
قدرًا ومصيرًا ومن خالل النماذج التي شاهدنا 
راهنًا، في مجاالت العمل والحياة.. ينطبق هذا 

على الفرد والنظام.

***

ما أشرت إليه في مطلع الرحلة، كون إليوت، 
قْحاًل  األوروبية،  والحضارة  انجلترا  أحال 
ويبابًا، نجد مثياًل له عند )بيرس( بمنحى آخر، 
والتشاؤم،  القتامة  شديد  األول  أن  حين  في 
يعتبره الثاني اليباب والقحط، مقدمة واختبارًا 
يحمل  معلما  والفرح،  البشرية  اإلرادة  لتفتح 

إشارات الكرنفال القادم الخصيب.

***

موحشة أرض البشر
موحشة أرض اآللهة

يا اخوتي ويا أبناء العمومة األقربين واألبعدين
في الحب القليل الراشح من ليل القوافل، 

أو في الكراهية الصلبة الشاسعة التي 
عنك...  المنتأى  أن  خلُت  وإن  دائما  تدركني 

واسُع..
يا صوت غراب الليل الحائم

موحشة أرض اهلل والبشر.

***

في البرد القارس
أو في الحر الالهب

منتشية روح الغريب لمرأى حضورِك السامي
أيتها األشجار..
ناعسة تتهادين

وسط الهبوب البدئي لألكوان
يا من كان وجودِك قبل االنسان

بماليين السنين
على األرض وفي أعماق المحيطات..
ذلك الذي حاول تدمير سالالتك الغابّية

إلبداع حضارة الورق والبارود
من غير نجاح
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ألن )الروح الكلّية( حرسْتك من فيالق اإلبادة
ليستمر نسلِك عزاء للخليقة النافقة.

***

تتمّوجين مثل بحيراٍت عظمى
وسط تقاطع العواصف والرياح

تخلقين فضاًء محتدمًا
بالطيور والرغبات

***

في تجوالي اليومي الذي يوصلني إلى جامعة 
لمدينة  التابعة  الكبيرة  القرية  هذه  )بستن( 
الغارقة  الكبيرة  الجامعة  تلك  )نوتنجهام( 
والبحيرات  والحدائق  الغابات  زرقة  في 
المأهولة بمختلف الطيور المقيمة والمهاجرة، 
يطاردها  األشجار  تتسلق  التي  والسناجب 
النظر  ُتجيل  أخرى،  إلى  شجرة  من  األطفال 
في هذه األرجاء الخضراء حتى الالنهاية لهذا 
بكاملها  القرية  أن  وتخال  الشاسع..  المشهد 
بالغة  لطبيعٍة  الحلمّية  الزرقة  هذه  في  غارقة 
ومنحنيات  زوايا  بعض  في   والوفرة،  الكرم 
حياة  ومعالم  ومباٍن،  بيوت  القرية،  الغابة/ 
ومعرفة تلخص بكثافة تلك الموجودة في المدن 
الكبيرة.. لقد محْت أو قلصت الحضارة الغربية 
واألرياف..  المدن  بين  الحادة  الفروق  من 
تذكرت قول صديق في هذه البرهة العربية التي 
يتضاءل فيها الحلم ويتطاول الرعُب والظالم، 
القمع واالنقالبات ملخص  أدمن  الذي  بلده  ان 
ثناياها وتضاريسها  بين  لثكنة عسكرية كبيرة 
حطام شعب ومباٍن وأسوار مخّلعة، مضروبة 
بزلزال الفساد والجفاف بدالالته المختلفة.. ال 
تكاد تلمح فيها متنزهًا لألطفال المزمعين على 

دخول الحياة من أبوابها القاسية.
كل صباح، قبل بدء ُنزهاتي اليومية في خضُم 

حيواتها  تتناغم  أن  يمكن  التي  الطبيعة  تلك 
المعّذبين  البشر  أرواح  الجمالي، مع  وإيقاعها 
في السعي وراء سراب األهداف والصراعات 
– أجلس في أحد مقاهي شارع الممشى الذي 
القهوة  أشرب  والعربات،  السيارات  تعبره  ال 
سحناتهم،  تتبدى  الذين  العازفين  إلى  واستمع 
أنسى  وال  مختلفة...  جهات  من  قدموا  انهم 
يانعة،  ريفّية  تنّم عن روح  التي  المغنية،  تلك 
مع  ذكرتني  وقد  )الهارب(  تشبه  التي  بآلتها 
غيرها من نسوة هذه المناطق بنساء )دي اتش 

لورنس( بفيض الرغبة واأللم والجمال..

***

بجانبي  يجلس  الخارجية  المقهى  شرفة  في 
يدفعها  عربة  على  يمشي  ُمْقعد،  شبه  رجل 
هنا،  أناقة  أكثر  السن  في  المتقدمون  بنفسه.. 
كمعظم   الحياة  وكرامة  البشاشة  عليهم  تبدو 
السنين  تراكم  رغم  على  أوروبا،  مناطق 
واألهوال... الرجل يدخن الواحدة تلو األخرى 
وينظر بالالمباالة إلى العابرين رواحًا ومجيئًا، 
عيناه  الجميالت..  النساء  في  مليا  يحّدق  لكنه 
بوسامة  يشيان  الشاحب  ووجهه  الذابلتان 
شبابًا  المفَعمات  النساء  في  يحدق  غاربة... 
وحيوية.. وحال مشاعره يقول: كم أنِت ماكرة 
الزمن؟!  أيها  مراوغ  أنت  كم  الحياة،  أيتها 
والنضارة  الفتوة  تنسل  صاعقة  بضربة  هكذا 
من جسدي لتحل في أجساد أخرى... باألمس، 
باألمس فقط، في المقهى نفسه والشارع، كنُت 
أجلس والعالم واألحالم في قبضة يدي، كنت 
اللواتي  تلك  مع  مواعيدي،  ضبط  أستطيع  ال 
يشبهن العابرات فتنة وعطرًا، في هذه اللحظة. 
ربما امهاتهن من هذه القرية أو وافدات على 

الديار.
مراوغ  أنت  كم  الحياة  أيتها  ماكرة  أنت  كم 
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أيها الزمن؟! ثم يعود من زوغانه مكماًل علبة 
السجائر، كعزاء أخير..                

***

إال  األسمى،  قيمتها  تكتسب  ال  الغابة  أشجار 
من االنفصال والعزلة، كينونة وأحالمًا... وإال 
الذي  األخضر،  القطيع  ضمن  جميلة  ستظل 
يبهج الناظر والسائح بوارف ظالله السطحية 
خيال  أيضا  تحفز  أن  يمكنها  التي  المستطيلة، 
الشعراء على قصائد ومقاربات جمالّية للطبيعة، 
خاصة إذا كانت ُمخَترقة بزنار بحيرات يلتئم 
ولنكمل   – والماء  الخضرة  شمُل  ربوعها  في 

القول المأثور- والوجه الحسن.

***

ما للقادم من تلك البالد الثكلى
وتغريد العصافير، ونْشوة

الشجر المتمايل في تلك الصباحات الغائمة؟

***

خطر لي:
أن الحياة مجازفة مضمونة العواقب،

طالما أن الموت عاقبُتها ونتيجتها الحتمية.

***

ثمار هذه الشجرة الناضجة، ُمْثقلة بالدموع،
دموع األرامل واليتامى في البالد التي دمرتها 

الحرب

***

النعاج تركض في األفق، متبوعة بكباش، في 
لحظة نزوة وهياج

***

في لحظة احتدام المشاعر أحيانًا، تتوّحد دموع 
انبالج  في  غامض،  فرح  دموع  مع  الكارثة، 
األعماق  أخاديد  من  الجريح  الجدول  ذلك 

البعيدة.

***

يوم  سيأتي  والثكلى:  والجريح  المظلوم  قال 
الذين عاثوا  والقتلة،  المجرمين  الحساب على 
في  واالنحطاط،  الفساد  هذا  كل  األرض  في 
اللحظة القريبة أو بعد حين من الدهر، سيأتي 
أولئك  سيْصلي  المتراكمة،  آالمنا  أقاليم  من 
جحيمهم  في  المصير  سوء  الحثالة  األوغاد 

الخاص.

***

الطقس  وكان  )بريستن(  من  سفري  غداة 
ذاهبات  ناعمًا رحيمًا، »النساء  الممطر رذاذًا 
مقبالت يتحدثن عن ميكائيل انجلو« كما يعبر 
)إليوت( ضيف الشرف الروحي لهذه الرحلة 
وشارع  والغابات،  الحدائق  وكانت  الجميلة.. 
المشاة بمقاهيه ومطاعمه )مقهى نيرو( وكان 
صمٍت  في  النظرات  يتبادلون  الذين  الغرباء 

وشرود.
غداة سفري:

)تزّوْد من شميم َعرار نجٍد
فما بعد العشّية من َعرار(   

***

في  والعمل  اإلقامة  أحالم  تبددت  ما  سرعان 
لندن أسوة بزمالء ظلوا سنين طويلة، اختاروا 
أكثر  إقامتي  تدم  لم  ومالذ.  كوطن  البالد  تلك 
بلد  إلى  انتقلت  اذ  أربعة،  أو  ثالثة  أشهر  من 
ي  تشظِّ في  مبكرًا  بدأته  مواصاًل طريقًا  آخر، 
على طريقة  والوجوه،  الطاقة  وَنْزف  األمكنة 
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والوسائل  العصر  اختالف  مع  الرحل،  البدو 
علّي  خلعوا  ربما  األسالف  أولئك  واألمكنة، 
فضاءاتهم، مغاورهم وصحاريهم، ال شعورهم 
التحليل  منجزات  على  عّرجنا  اذ  الجمعي.. 
وهو  يونج(  جوستاف  )كارل  لدى  النفسي، 
)فرويد(  أما  والفن  األدب  أهل  إلى  األقرب 
األستاذ، فسيكون بداهة دافع الجنس والنزوع 
نحو األنثى، في غّذ أكباد اإلبل، بقلب هذا المتاه 
السحري المراوغ لعمر معين... وال بأس من 
وأْسر  والقمع  اإلكراه  دوافع  على  المرور 
عاشوا  الذين  األصدقاء  أحد  الواحد..  المكان 
أن  أريد  ال  قال:  »أوطانهم«  خارج  طوياًل 
يفهمني أحد، خطـأ، فأنا ال أعيش هنا ألسباب 
سياسية، على كل ما تكّبدُت وعانيت من زوار 
الفجر والليل والنهار في بالدي، وإنما ألسباب 
للجمال  خونة  والسياسيون  السياسة  جمالية، 
واتجاهاتهم  مشاربهم  تعّددت  مهما  والحقيقة، 
حّد التناقض والصدام... لم تعد السياسة مجااًل 
لممارسة القيم النبيلة، كما كان يحلم البعض بل 
مقبرة لتلك القيم- وربما مزيج من هذا وذاك... 
هناك تلك الصدفة أو القدر والظروف والدوافع 

تجنح بالكائن إلى هذا الطريق أو ذاك.

***

 هذا الطائر المنتشي بخراب العالم
هذه الشجرة التي تعّضها الرياح والبروق

وتلك الظهيرة، التي أتخّيلها اللحظَة، تنقرض 
تحت حتفها السالالت.

***

التابوت  شاهدُت  حين  أللمي،  ويا  لفرحي،  يا 
الذي أنام فيه منذ زمن، ينفتح عن حّي يمشي 

بجسد قوّي وروٍح نقّية.

***

ذاهبات إلى سهرة الحياة
أولئك النسوة المتبّرجات

واآلفاَق  الحدائق  يضّوع  الذي  العطر  يسبقهن 
بأنسامه العميقة العْذبة.

***

يخرج العجوز بقّبعته من الحانة مترّنحًا، يغني 
عهد  إلى  تعود  أنها  بد  ال  رومانسية،  أغانَي 

الِصبا والشباب:
الليل  آخر  بيته  إلى  )بروفرك(  يعود  »حين 
يا  الخير  صباح  له  سنقول  بالشمبانيا،  ممتلئًا 

بروفرك صباح الخير دائما«

***

نادته من على طاولتها في المقهى، كيف حالك؟
أكثر من مرة نادته، حتى أوقف طريقه منطلقا 
نحو الطاوالت والزبائن. في ردهة المكان لم 
التي  النبرة  يتذكر  ولم  الصوت  يتبّين صاحبَة 
جبينه،  إلى  يده  رفع  الحنين.  إلى  عادة  تدفع 
مثل  الضعيف  نظره  أربك  ضوء  ثمة  ربما 
ذاكرته... أخيرًا، وبعد ألي، عرفها... آه، كيف 
تابع طريقه حتى غاب عن نظرها،  الحال..؟ 
تطلعت إلى فنجان قهوتها ترتشفه كما ترتشف 

ضوء المغيب..

***

في هذا الصباح البارد
بقطعان الغيوم المندفعة نحو الشمال

الشاي ال يلّبي حاجة اليقظة
ال بد من القهوة المّرة المركزة
لترفس أسراب الوعول النائمة

في كهوف األمس
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وعول جبل )حلِق الطير( المشرفِة
على )رحبة( الساللة الممتدة حتى مأرب ودير 

الزور،
ال بد من قهوة مرّكزة وخياٍل سارح.

***

حلق الطير
اسطورة الخْلق ألهرامات

ما بعد الطوفان
على أديمها عبرت أزمان وأعاصير كما يعبر 

هذا الطائر أمامي بخفة طفل..
ال تزال نِظرة بحزن شغافها األزلي

***

التيس السارح بنعاجه في الحديقة ينزُّ شبقا
حالمًا بإناث الجيران.

***

في البالد الخصيبة:
حين يشتد بك هاجس الوجود

مترنحا في األرض العصّية التي لن يعود منها 
أحد

يمكنك أن ترفع رأسك إلى السماء
ترى السحَب تلعب بأشكالها العبثّية

بأجمل صورة ونماء
أن تتذكر أن تنسى

أن تضيع في الغابة والدْغل
في تّرهات الدروب..

***

حلق الطير
يا جباًل ُصنع من شظايا أرواح تائهٍة

وأحالم ُبداة
بقاؤك

بعٌث للعزاء المّيت والخلود

***

المرأة الجميلة الواقعة على ُمنقلب العمر
بين النَضارة والخريف

بنّظارة سوداء
وتسريحة شعر حالمة

يجرفها نداء الحياة
قبل انفراط األوان

***

القريبة،  )نوتنجهام(  مدينة  مركز  إلى  أذهب 
أتناول  والمحالت،  األنيقة  األسواق  في  أتنزه 
وجبة الغذاء أواصل التسكع من غير هدف... 
الفتة تشير إلى قلعة )روبن هود( أمضي على 
هديها حين أصل إلى القلعة في قمة الهَضبة.. 
في  هود،  روبن  مجّسم  المدخل،  حديقة  في 
الهدف..  نحو  االنطالق  وتر  على  القوس  يده 
من  المتحّدر  االنجليزية  االسطورة  صعلوك 
من  األموال  يصادر  االرستقراطية،  الطبقة 
نحو  يستدعي- على  الفقراء،  لصالح  األغنياء 
تأبط  الشعراء،  الصعاليك  العرب  فرسان  ما- 
هؤالء  الشنفرى،  الورد،  ابن  عمرو  شرًا، 
كانوا بجانب الصعلكة النبيلة، والخروج على 
اإلجماع القبلي، شعراء كبارًا أبدعوا قصائد ال 

يطالها الِبلى والزمان..
هل روبن هود، كان شاعرًا أيضًا؟ في النسخة 
الصعلوك االنجليزي  أفالم  االخيرة من سلسلة 
الشهير، التي مثلها )كيفن كوستنر( و)مورجان 
فري مان( يقوم هذا األخير بدور عربي صديق 
هود يظهر في أوقات المحنة، حين يواجه هود، 
مأزقًا يكاد يودي به إلى الهالك، ينقذه أو يساعده 
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على الخروج ليواصال طريق المغامرة..
على رغم ركاكة بعض مشاهد الفيلم، تبقى تلك 
من صلب  كانت  إن  نعرف  ال  إيجابية،  نقطة 
سيناريو  كاتب  من  اضافة  أم  االسطورة  تلك 
هذا الفيلم، من قبل تلك السينما. التي دأبْت حين 
تتناول عنصرًا له عالقة بالعرب، تأخذه على 

محمل السلب غالبًا والسخرية.

***

ال أحد يساعده على القيام
ال يستطيع المشي

وحدها العربة دليلُه الراشد
في ليل الطرقات

يدفعها بيدين مْتعبتين
كما يدفع األيام الخوالي والسنين

تلك التي توافدْت من كل أرجاء ماضيه
محتشدًة قّدامه في العربة المليئة والطرقات.

***

االنسان  دافنشي:  لليوناردو  أقرأ  الغابة،  في 
فائق الجنون، فهو دائما يكابد لئال يكاد،  تتبخر 
يتذوق متعة  أن  يأمل  بينما هو ال يزال  حياته 

األشياء التي جناها بمشقة فائقة... للمتنبي:
ومن ينفق األيام في جمع ماله

مخافة فقٍر فالذي فعَل الفقُر   

وأيضا:
)أطيعك أيها الّرب اإلله، أواًل للحب الذي ينبغي 
ألنك  ثانيا  إليك،  أحمله  أن  األحوال  جميع  في 
قادر على أن تقصر أو تمد في أعمار البشر..(

تذكر الفقرة األولى وأخرى وردْت في النص 
سواه(  مكروه  على  يحمد  ال  الذي  هلل  )الحمد 
اإللهية  للذات  حبها  كان  التي  العدوية  ورابعة 
والعشق  الحب  وإنما  طمعًا،  أو  خوفًا  ليس 

والذوبان في ذاته لذاته.
أواصل القراءة مع دافنشي:

ثمة من هم ليسوا أكثر من ممرات 
طعام ومكّومي غائط ومالئي روث، ألنه من 
أن  يمكن  آخر  أثر  أي  وال  شيء  ال  خاللهم 
ينجز، فهؤالء ال يبقى من آثارهم سوى الغائط.

***

حين أقرأ أولئك الذين أضاءوا دياجير الجهل 
والمعرفي، وذلك  الفني  الخْلق  بنور  البشري، 
الباهر، أقول لنفسي، ماذا أستطيع أن  الجمال 
أكتب؟ تكفيني القراءة للتخفيف من عبور الزمن 
الثنائية  هذه  صحت  إن  والروح  الجسد  على 
القراءة  لكن  بالمطلق...  صحيحة  غير  وهي 
على جوهريتها، بحاجة إلى سَنٍد لتصريف ثقل 
النهارات والليالي، خاصة حين تغيب الصالت 

الحقيقّية للصداقة والحب وتنغلق الجهات. 
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لطاملا كانت هناك عالقة مقد�سة بني الإن�سان 

والأر�ض، يتج�سد فيها امل�سدر الرئي�سي لكل 

الحتياجات الب�رشية. ومل تكن البيئة جمرد 

م�سكٍن واإمنا م�سدٍر لالإلهام والتحديات تعمل 

على تعليم الإن�سان وتطوره. ومن خالل هذا 

الفهم للبيئة وال�سلوك املجتمعي الإن�ساين 

ظهرت امل�ستوطنات الب�رشية، اإذ عمل التنوع 

البيئي على تطور هذه امل�ستوطنات والأمناط 

احل�رشية مما يجعل من الأهمية مبكان 

مناق�سة الأُطر البيئية املختلفة )اجلغرافية 

واجليولوجية والإقليمية والطبغرافية 

واملناخية واملائية( للتاأكيد على اأبرز �سماتها 

وتاأثرياتها على تكوين امل�ستوطنات الب�رشية.

وتهدف هذه الدرا�سة اإىل تقدمي و�سٍف �سمويل 

لو�سع م�ستوطنة »حارة الو�سطى« يف ولية 

احلمراء وم�ستوطنة »حارة ال�سيباين« يف 

نيابة بركة املوز عن طريق تقدمي و�سٍف مادي 

ابتداًء من و�سف الإطار الإقليمي للداخل ثم 

الإطار العام للحمراء وبركة املوز. و�سي�سمل هذا 

الو�سف الأُطر الإقليمية واجلغرافية والرتكيبة 

اجليولوجية لكل حارة لإبراز العوامل املادية 

فيها. 

يف العمارة الُعمانية

احلمراء وبركة املوز: امنوذجان

 ترجمة: بدر اجلهوري

  مترجم من ُعمان

*
هيثم بن جنيم العربي

* جزء من رسالة الدكتوراة في العمارة والجيولوجيا العمانية
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ا�ستطالع

ال�شورة: »بركة ال�رشف« - حمراء العربيني ت�شوير: اأحمد ال�شكيلي- ُعمان



الإطار البيئي للداخل

االجتماعي  وال�شلوك  التقليدي  االإط��ار  فهم  يبداأ 

�شياقٍي  منظور  من  اإليه  بالنظر  م�شتوطنة  الأي 

املكان  جغرافيا  يف  ال�شياق  هذا  ويتجلى  �شامل، 

اجليولوجية  وتركيبته  ومناخه  وطبغرافيته 

هذه  من  لكل  الهامة  ال�شمات  وبتف�شري  واملائية. 

لنا  ميكن  املتبادلة  وتاأثرياتها  البيئية  العوامل 

فهم االأثر البيئي ابتداء بامل�شتوى االإقليمي مروراً 

مب�شتوى الواحات، وو�شواًل للإطار العام وال�شلوك 

االجتماعي للم�شتوطنة. و�شي�شمل ال�شياق االإقليمي 

الوجه  وحتديداً  االأخ�رش،  اجلبل  الدرا�شة  هذه  يف 

اجلنوبي )املطل على الياب�شة( والذي ي�شمى �شابقًا 

احلوافز  معرفة  يف  ي�شهم  مما  اجل��وف«،  »منطقة 

لقاطني هاتني  البيئي  املحتوى  وفرها هذا  التي 

احلارتني فعا�شوا يف وئاٍم و�شلم على مدى قرون.

 

الإطار اجلغرايف

اإذ  حمافظات،  خم�س   
)1(

الداخلية مبحافظة  حتيط 

والباطنة،  م�شقط  حمافظتا  ال�شمال  من  يحدها 

ومن ال�رشق حمافظة �شمال ال�رشقية، ومن اجلنوب 

الظاهرة  حمافظة  الغرب  ومن  الو�شطى  حمافظة 

الطبوغرايف  للتنوع  وباالإ�شافة   .)1 )ال�شكل 

ملحافظة الداخلية فاإنها حتت�شن عدداً من املراكز 

التاريخية الهامة مثل اإزكي وبهلء ونزوى ومنح 

من  املمتدة  احلجر  جبال  �شل�شلة  وتعمل  واأدم. 

»روؤو�س اجلبال« يف ال�شمال نزواًل اإىل »راأ�س احلد« 

)ولكن�شون،  طبيعي  فا�شٍل  و�شع  على  ال�رشق  يف 

البحري(  )الوجه  ال�شاحل  بني  �س6(   ،1997
الياب�شة(،  على  املطل  )الوجه  الداخلية  وحمافظة 

اإىل تركيبتني طبوغرافيتني:  ينق�شم بدوره  والذي 

)�س12(.  ال�شحراوي  وامل�شطح  اجلبلية  املنطقة 
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الشكل 1: المركز الجغرافي لمحافظة الداخلية )منطقة 
الجوف( والحدود الطبيعية الجبلية المحيطة بها.

الشكل 2: أبرز المناطق الجغرافية التي أشار لها شلوز 
في عمان. مالحظة: تغير مسمى رمال آل وهيبة في 

محافظة الشرقية بمرسوم سلطاني إلى »رمال الشرقية«.



ويحد املحافظة من ال�شمال الوجه اجلنوبي جلبال 

 ،1995 )حنا،  االأخ�رش  واجلبل  الغربي  احلجر 

ال�شل�شلة  يف  فيتج�شد  اجلنوبي  احلد  اأما  �س47(، 

فيحدها  ال�رشق  من  اأما   .
)2(

اأدم جلبال  املنحنية 

 وجبل ال�شفرة )ولكن�شون، 1977، 
)3(

وادي �شمائل

�س7(، ومن الغرب مرتفعات حمراء الدروع وجبل 

الطبيعية  احلدود  هذه  وتختزل   .)1 )ال�شكل  الكور 

8000 كم مربع من م�شاحة حمافظة  ما يقارب 

الداخلية، وتت�شم هذه املنطقة مب�شتوطنات بالقرب 

 
)4(

اجلوف مبنطقة  تاريخيًا  تعرف  واح��ات،  من 

)ولكن�شون، 1977، �س14(.

مركزاً  الطبيعية  بحدودها  اجلوف  منطقة  وتكون 

بريًا«  »خليجًا  ولكن�شون  اأ�شماه  كما  اأو  منعزاًل، 

)اجلبل  احل��دود  ه��ذه  ومتثل  �س29(،   ،1987(

جبل  اأدم،  جبل  �شل�شلة  �شمائل،  وادي  االأخ�رش، 

الكور، ومرتفعات حمراء الدروع( دور خط الدفاع 

الدخول ملنطقة اجلوف. وقد ق�شم  االأول وبوابات 

ثلث  اإىل  اجلوف  منطقة  م�شتوطنات  ولكن�شون 

جمموعاٍت جغرافية وفقًا لت�شكل اأحوا�س ال�رشف 

املطلة  باملرتفعات  التي  تلك  اأولها  )�س29(، 

املوز  وبركة  وتنوف  احلمراء  )مثل  الوديان  على 

واإمطي(، والثانية تلك امل�شتوطنات املح�شنة يف 

الكربى  الوديان  ب�شبكة  واملحاطة  اجلبال  �شفوح 

امل�شتوطنات  واأخرياً  واإزكي(،  )مثل بهلء ونزوى 

يف املنطقة امل�شطحة اخلارجية حيث جتمع مياه 

الوديان.

الإطار الطبغرايف

يبداأ  متدرج  منحدر  على  اجلوف  منطقة  حتتوي 

اأدم على ارتفاع  اأدنى نقطة يف �شفوح جبال  من 

اجلهة  اإىل  �شعوداً  البحر،  �شطح  عن  مرتا   270
اجلنوبية للجبل االأخ�رش على ارتفاع 2980 مرتا 

)�شولز،  قمة  اأعلى  اإىل  وو�شواًل  البحر،  �شطح  عن 

 على ارتفاع 
)5(

�شم�س 1977، �س47( وهي جبل 
وينق�شم  )�س7(.   

)6(
البحر �شطح  عن  مرتا   3141

)�س-6 طبغرافية  مناطق  اأربع  اإىل  املدرج  هذا 

الداخلية ل�شفوح  10(: املنطقة اجلبلية، واملنطقة 
م�شب  ومنطقة  ال�شمال،  يف  وال��ودي��ان  اجلبال 

)ال�شكلن  ال�شحراوية  املنطقة  واأخ��رياً  ال��وادي، 

منخف�شات  اإىل  اجلبلية  املنطقة  وتنق�شم  2و3(. 
)مثل ال�شحنت وم�شتل( وه�شاب )مثل �شيق( وحفر 

كار�شتية )مثل م�شفاة العربيني وم�شفاة اخلواطر( 

و�شفوح جبال )مثل احلمراء وبركة املوز( )ال�شكل 

فتنق�شم  اجلبال  ل�شفوح  الداخلية  املنطقة  اأما   .)4
بدورها اإىل مرتفعات واأودية تت�شاءل يف حجمها 
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الشكل 3: مقطع عرضي للجبل األخضر ومنطقة الجوف يظهر التنوع الطبغرافي: I الساحل الشمال، 
 VI ،منطقة ملتقى األودية V ،سفح الجبال الداخلي IV ،الجبل األخضر III ،سفح الجبال الشمالي II

المنطقة الصحراوية.



كلما اجتهنا جنوبًا.

االأخ�رش  اجلبل  جلبال  ال�شخرية  الكتلة  وتنق�شم 

ق�شمني:  اإىل  اجلريية-الدولوميتية  االأحجار  ذات 

والذي  كم  ال�70  ذو  نخل  جبل  امتداد  هو  االأول 

والثاين  �شمائل،  وادي  نحو  �شمال-�رشقًا  ميتد 

ميتد  وال��ذي  االأخ�رش  للجبل  اجلنوبي  الوجه  هو 

30 كم، و�شواًل الأعلى قمة وهي جبل �شم�س  اإىل 

اجلنوب  يف  ك��م   25 ام��ت��داد  على  القنة(  )جبل 

جبل  اجلنوب  من  �شم�س  بجبل  ويلت�شق  الغربي. 

جبل  وي�شكل  ال��ت��وايل،  على  ال��ك��ور  وجبل  غ��ول 

الكور كتلة �شخرية ترتفع 1800 مرت فوق �شطح 

البحر وتغطي م�شاحة 600 كم مربع )ولكن�شون، 

الكور من اجلنوب  1977، �س12(. ويقابل جبل 
من  ج��زءاً  تعد  والتي  ال��دروع،  حمراء  مرتفعات 

. وعلى بعد 80 كم جنوب 
)7(

»جمموعة احلوا�شنة«

)مقو�شة  اأدم  جبال  �شل�شلة  تقع  االأخ�رش  اجلبل 

وجبل  الق�شيبة  جبل  من  تتكون  والتي  ال�شكل( 

 .
)8(

النهيدة وجبل �شلخ وجبل هنيدل وجبل مدمر

ونزوى(  بهلء  )جنوب  املتفرقة  التلل  وتعرف 

)بيت�شينيك  حماه  بجبل  االأخ�رش  اجلبل  جنوب 

واآخرون، 1990، �س220(.

الإطار املائي والأودية

تعد االأودية جزءاً ال يتجزاأ من ال�شياق الطبغرايف 

ال�شمات اجليولوجية واملناخ  الأي منطقة، وتلعب 

و�شكله  ال���وادي  مكان  حتديد  يف  االأب���رز  ال���دور 

وطبيعته. وتنق�شم قنوات االأودية اإىل اأربعة اأنواع: 

�شجرية  اأو  مت�شابكة(  قنوات  �شكل  )على  جمدولة 

)كاأغ�شان ال�شجر( اأو متعرجة اأو م�شتقيمة )الباز، 

2002، �س18(. وتت�شكل االأودية املجدولة غالبًا 
يف ال�شهول اأو التي تكون عر�شة للفي�شانات، وقد 

)ال�شكل  الذروة  املياه  تدفق  قوة  بلغت  اإذا  تتطور 

اأكرث تفرعًا وتت�شم  اأما االأودية ال�شجرية فهي   .)5
�شخور  املثال  �شبيل  )على  ثابت  �شخري  بقاع 

نارية �شخمة اأو طبقات ر�شوبية م�شتوية )ال�شكل 
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الشكل 4: التقسيم الطبغرافي للمنطقة الجبلية: األودية )السحتن ومستل(، الهضاب )سيق(، الثقوب 
الكارستية )مسفاة العبريين ومسفاة الخواطر(، والتالل.



املتعرجة  مع  املتعرجة  االأودي��ة  وتت�شابه   .)6
تختلف  اأنها  اإال  ال�شهول،  يف  تت�شكل  كونها  يف 

يف التدفق حيث جتتاح االنحناءات �شانعة بذلك 

امل�شتقيمة  االأودية  اأما   .)7 )ال�شكل  متعرجًا  خطًا 

للجبل  اجلنوبية  املنطقة  يف  انت�شاراً  االأكرث  فهي 

االأخ�رش، وتن�شاأ من تغريات يف الرتكيبة ال�شخرية 

ال�شخري  القاع  يف  والت�شققات(  )كالت�شدعات 

)ال�شكل 8(.

االأخ�رش  للجبل  اجلنوبي  ال��وج��ه  م��ن  ويتدفق 

ت�شعة  �شمائل  ووادي 

جميعها  تلتقي  اأودي���ة 

الرئي�شية  املنطقة  يف 

االأودي���ة  م��ي��اه  لتجمع 

)ولكن�شون،  اجل��وف  يف 

�س12(،   ،2007
وق����د ق����ام ول��ك��ن�����ش��ون 

منظور  م��ن  برتتيبها 

���ش��ي��ا���ش��ي-اج��ت��م��اع��ي 

 :)9 ك��ال��ت��ايل)ال�����ش��ك��ل 

وادي  ���ش��ي��ف��م،  وادي 

االبي�س،  وادي  بهلء، 

وادي  امل��ع��ي��دن،  وادي 

ع��ن��دام،  وادي  ح��ل��ف��ني، 

ح��ن��ة  ����ش���م���د  وادي 

�س74(.   ،1995(

املعيدن  وادي  وي��ع��د 

ووادي  ت��ن��وف  ووادي 

من  النخر  ووادي  غول 

تلك  االأودي����ة يف  اأك���رب 

املنطقة اجلنوبية للجبل 

تت�شم  اأنها  اإال  االأخ�رش، 

بنمط �شبه م�شتقيم اأثناء 

تدفقها من اجلبل ب�شبب 

وال�شدوع،  الت�شققات 

منطًا  لتاأخذ  تتغري  ثم 

ت�شل  عندما  �شجريًا 

ل��ل��م��ن��ح��درات ال���ت���ي يف 

وامل�شاحة  الطبغرايف  التنوع  يعك�س  مما  االأ�شفل 

ال�شا�شعة لهذه املنطقة )الباز، 2002، �س18(.

 

وتتجمع روا�شب املياه يف هذه االأودية اإىل اأ�شفل 

اجلبل على هيئة طمي، وي�شاهم انخفا�س م�شتوى 

االنحدار اأ�شفل اجلبل يف تراكم هذه الرت�شبات مما 

يعرف باملراوح الطميية، والتي تنتج اأر�شًا خ�شبة 

االأودي��ة  منط  وي�شاهم  �س18(.   ،2002 )الباز، 

االأخ�رش  اجلبل  جنوب  اخل�شب  وال�شهل  امل�شتقيم 

اأ�شا�شيني،  م�شارين  يف  االأودي��ة  هذه  التقاء  يف 
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الشكل 5: أشكال قنوات األودية في عمان: النمط المجدول 

الشكل 6: أشكال قنوات األودية في عمان: النمط الشجري



وادي  ي�شمل  والذي  وادي حلفني  م�شار  هو  االأول 

والثاين  االبي�س،  ووادي  املعيدن  ووادي  حلفني 

بهلء  وادي  ي�شمل  والذي  بهلء  وادي  م�شار  هو 

ووادي �شيفم )مطر، 2001، �س6(. وتتكون هذه 

مزيج  من  الطميية  ال�شهول  يف  اخل�شبة  الرتبة 

)اجلهوري،  والطني  والطمي  واحل�شى  الرمل  من 

2008، �س22(.

الإطار اجليولوجي

اجلبل  من  تتكون  مركزية  منطقة  اجلبال  ل�شل�شلة 

ومنطقة  ح��ط��اط،  و�شيح  نخل  وجبل  االأخ�����رش 

و�شل�شلة  احلوا�شنة  منطقة  من  تتكون  خارجية 

�س6(   ،2001 )مطر،  الد�رش  وح��زام  اأدم  جبال 

)ال�شكل 10(. ومييل اجلزء اجلنوبي للجبل االأخ�رش 

بزاوية 40-20 درجة اأ�شفل ال�شهل الطميي )ال�شكل 

11 و12( بينما مييل اجلزء ال�شمال ل�شل�شلة جبال 
اأدم بزاوية 35-60 درجة على الطرف اجلنوبي. 

وت��ت�����ش��م ���ش��خ��ور ه��ذه 

الرمادي  بلونها  اجلبال 

وت���ت���ك���ون م���ن ج��ريي��ة 

اإىل  ودولوميتية، وتنق�شم 

مرتبة  جمموعات  اأرب���ع 

االأعلى،  اإىل  االأ�شفل  من 

وه���ي اجل��ب��ل االأخ�����رش 

وقحمة  ال�شحنت  ووادي 

وو�شية، ويقع بني اجلبل 

جبال  و�شل�شلة  االأخ�رش 

احلوا�شنة   ومنطقة  اأدم 

الد�رش والتي متتد  وحزام 

الأكرث من 240 كم )مطر، 

2001، �س6(. 

احل��دب��ة  ه��ي��ك��ل  يت�شكل 

االأ�شا�شية للجبل االأخ�رش 

من احلجر اجلريي البارز، 

وهو هيكٌل قوي ومت�شلب 

جزئيا وبه �شدوٌع عميقة 

 ،2001 )م���ط���ر،  ج����دا 

اأن انحداراته  �س9(، كما 

ت��ظ��ه��ر ك�������ش���وراً اأول��ي��ة 

وثانوية موازية ملحوره، 

جمموعتان  هنا  وت���ربز 

م��ن ه���ذه االن��ك�����ش��ارات، 
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الشكل 7: أشكال قنوات األودية في عمان: النمط المتعرج

الشكل 8: أشكال قنوات األودية في عمان: النمط المستقيم



من  تنحدر  �شيق  فه�شبة 

للجنوب  ال�رشقي  ال�شمال 

ال�شكل  يف   1 )رقم  الغربي 

ينحدر  غ��ول  وجبل   )13
الغربي  ال�شمال  غ��رب  من 

ال�رشقي  اجلنوب  �رشق  اإىل 

 .)13 ال�شكل  يف   2 )رق��م 

االنك�شارات  جمموعة  اأم��ا 

االأبرز يف احلدبات الغربية 

فتنحدر  غربية  واجل��ن��وب 

الغربي  ال�شمال  غ��رب  من 

اإىل �رشق اجلنوب ال�رشقي. 

وت��ت�����ش��ل ه���ذه احل��دب��ات 

على  و����ش���دوٍع  ب��ك�����ش��وٍر 

وعمودي  اأفقي  م�شتويني، 

على ال�شهل املنحدر.

 

الإطار املناخي

يف  ع��م��ان  �شلطنة  ت��ق��ع 

ل�شبه  ال�����رشق��ي  اجل��ن��وب 

اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة، مما 

يعطيها مناخًا حاراً وجافًا 

املنطقة  يف  لوقوعها  نظراً 

التقارب  لنطاق  الداخلية 

)ال���ب���از،   
)9(

اال�شتوائي

وتنتج  �س13(،   ،2002
املاء  بخار  املنطقة  ه��ذه 

اأو  ال�شاحل  م��ن  ال�شاعد 

الدارجة،  باللغة  »ال�شيفة« 

قمم  على  يتجمع  وال���ذي 

جراء  من  االأخ�����رش  اجلبل 

ال��ُن��ُظ��م اال���ش��ت��وائ��ي��ة يف 

ي�شاهم  كما  ال�شتاء.  ف�شل 

املرتفع  ال�شتوي  ال�شغط 
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الشكل 9: تشير األسهم إلى اتجاه تدفق األودية جنوبًا من المنطقة الجبلية إلى المنحدرات.

الشكل 10: التركيب الجيولوجي لشمال عمان.



يف  ق��زوي��ن  بحر  على 

اإنتاج الرياح ال�شمالية 

يف  ال�شائدة  الغربية 

هذين  وي��وؤدي  عمان، 

ال���ع���ام���ل���ني )ن���ط���اق 

اال�شتوائي  ال��ت��ق��ارب 

وال�����ش��غ��ط ال�����ش��ت��وي 

ت�شكيل  اإىل  املرتفع( 

للرياح  اأمن���اٍط  ثلثة 

م��دار  على  ع��م��ان  يف 

 .)16 )ال�شكل  ال��ع��ام 

ف�شلن  ولل�شلطنة 

اأ�شا�شيان هما ال�شيف 

�شبتمرب(   – )ي��ون��ي��و 

 – )ن��وف��م��رب  وال�شتاء 

اإب����ري����ل(، وم��ت��و���ش��ط 

درج���ة احل����رارة يف اجل��ب��ل االأخ�����رش على 

ويهبط  مئوية،  درج��ة   17 هو  ال�شنة  م��دار 

يف  مئوية  درج��ات   11.6 اإىل  املعدل  ه��ذا 

 ،
)10(

)2003-2010 )�شجلت  �شم�س  جبل 

ال�شهول  احلرارة يف  ويرتاوح معدل درجات 

الطميية جنوب اجلبل االأخ�رش بني 25 و28 

درجة مئوية )مطر، 2001، �س19(.

وت�شقط االأمطار على ال�شهول الطميية مبعدل 

90 ملم �شنويًا )املرجع ال�شابق( و300 ملم 
على اجلبل االأخ�رش )الباز، 2002، �س13(، 

�شهري  مبتو�شط  االأم��ط��ار  ت�شاقط  ويرتكز 

يعادل 60 ملم يف فرتتني: بني يناير واإبريل، 

17(، والفرتة  )ال�شكل  وبني يوليو واأغ�شط�س 

االأوىل هي اأي�شًا االأكرث اإمطاراً على ال�شهول 

�شهري  مقدار  اأق�شى  ي�شل  حيث  الطميية 

للأمطار اإىل 23 ملم )مطر، 2001، �س20(. 

فهو  للمنطقة  الطبيعية  االإ�شاءة  معدل  اأما 

10 �شاعات يوميًا، ما عدا اجلبل حيث تهبط 
الرطوبة اإىل %40 مقارنة بن�شبة %60 يف 

ال�شاحل ال�شمايل و%70 يف ال�شاحل اجلنوبي 
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الشكل 11: توزيع المنطقة المركزية )الجبل األخضر، جبل نخل، سيح حطاط( والمنطقة الخارجية )سلسلة 
جبال أدم، منطقة الحواسنة وحزام الدسر(.

الشكل 12: رسم يوضح الطبقات الصخرية لجبال الحجر في السلطنة. 



 ،2002 )ال�����ب�����از، 

وت�����وؤدي  �س13(. 

املنخف�شة  ال��رط��وب��ة 

ودرج��������ة احل�������رارة 

و���ش��ط  يف  ال��ع��ال��ي��ة 

اإىل زيادة ن�شبة  عمان 

 12 تبخر املاء مبعدل 

يجعل  مما  يوميًا  ملم 

وجافة  حارة  املنطقة 

)املرجع ال�شابق(.

الأمناط البيئية 

وت�سكل امل�ستوطنات

ي��ت�����ش��ح مم����ا ���ش��ب��ق 

البيئية  العوامل  حول 

اأن  اجل����وف  مل��ن��ط��ق��ة 

)�شمن  الرئي�شي  العامل  هو  االأخ�رش  اجلبل 

عوامل اأخرى( يف ت�شكيل امل�شتوطنات يف تلك 

املنطقة )ال�شكل 18(، ويلعب دوراً حموريًا يف 

فهم العلقات املت�شل�شلة واملتداخلة بني بقية 

العوامل. فالعلقة الوثيقة بني اجلبل وهطول 

يف  للحياة  الرئي�شي  امل�شدر  كانت  االأمطار 

املنطقة، اإذ اأنها اأوجدت املاء واالأر�س اخل�شبة 

اأعطت  كما  ال��ودي��ان،  ج��ري��ان  م��ن  الناجتة 

مميزاً  ت�شاري�شيًا  منطًا  املنطقة  العوامل  هذا 

وامل�شتوطنات  هويتها  اإيجاد  يف  و�شاهمت 

التي ت�شكلت بها.

اأمن��اط  ح��ددت  التي  االأ�شا�شية  ال�شمة  »اإن 

ماء  م�����ش��ادر  ه��ي  ع��م��ان  يف  امل�شتوطنات 

كالت�شاري�س  املادية  التحديات  فل  ال�رشب، 

الب�رشية كتكلفة  االإ�شكاليات  و�شح الرتبة، وال 

اال�شتثمار اأو انعزال املجتمعات ا�شتطاعت اأن 

مب�شادر  تتمتع  التي  القليلة  املناطق  تعيق 

مياه ميكن االعتماد عليها.« )ولكن�شن، 1977، 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

25

الشكل 13: أبرز حدبات الجبل األخضر )1( الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. )2( غرب الشمال الغربي 
إلى شرق الجنوب الشرقي. 

 الشكل 14: أهم الجزئيات الجيولوجية لمنطقة الجوف. 



�س.36(

اإيجاد  اأن  اأي�شًا  ولكن�شن  ويرى 

م�شدر مياه ميكن االعتماد عليه 

لل�شتقرار  الرئي�شي  ال�شبب  هو 

االأوائ��ل  للم�شتوطنني  بالن�شبة 

تلك  مع  التاأقلم  على  وقدرتهم 

الت�شاري�س. وقد اأدى هذا التاأقلم 

– باالإ�شافة للتاأثري االجتماعي 
منط  ت��ط��ور  اإىل   – وال��ق��ب��ل��ي 

اال�شتيطان وظهور اأنواع خمتلفة 

بعد  فيما  ومت  امل�شتوطنات،  من 

ت�شمية هذا امل�شتوطنات باالإ�شافة 

بها  املحيطة  واجلبال  للأودية 

اأو القبيلة التي  اإىل املكان  ن�شبة 

ت�شتوطنها، ويقول مايلز:

القبائل  اأ���ش��م��اء  عرفنا  »وق���د   

القوية االأخرى عن طريق تداولها 

منذ القدم، وعمدت بع�س القبائل 

اإىل ترك اأثر لها عن طريق ت�شمية 

ا�شتقروا  التي  القرية  اأو  ال��وادي 

بها، ففي عمان – كما هو احلال 

يف كل اجلزيرة العربية – كانوا 

على  القبائل  اأ���ش��م��اء  يطلقون 

مناطق �شكنهم.« )مايلز، 1919، 

�س5(

امل�شتوطنات  هذه  تكوين  ويعود 

املبكرة  اال�شتيطانية  الثورة  اإىل 

يف منطقة اجلوف، والتي تاأثرت 

ب��ال��ه��ج��رة ال��ع��رب��ي��ة واالإم��ام��ة 

والتغريات ال�شيا�شية االجتماعية 

القبلي.  النظام  بها  اأت��ى  التي 

اإىل  االأثرية  االأدلة  بع�س  وت�شري 

اأقدم م�شتوطنة يف  اإزكي هي  اأن 

�شمائل  تليها  اجل���وف،  منطقة 

ون����زوى )ب��ن��ان��دي��وب��اب��اه��ي��اي، 

ب��زوغ  وم��ع  �س32(.   ،2011
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الشكل 15: مقطع عرضي جيولوجي يظهر الطبقات الصخرية الرئيسية من الجبل األخضر إلى 
سلسلة جبال أدم.

الشكل 16: أنماط الرياح على السلطنة على مدار العام.

 الشكل 17: خارطة هطول األمطار شمال عمان.



فجر االإ�شلم كان كل هذه امل�شتوطنات قد باتت 

ماأهولة مبا فيها م�شتوطنات الواحات الكربى مثل 

تغريات  طراأت  النباهنة  حقبة  ويف  وبهلء،  منح 

اأن توزيع هذه  اإال  الت�شل�شل اال�شتيطاين  اأخرى يف 

ويف  تغيري.  ب��دون  حاله  على  ظل  امل�شتوطنات 

وبركة  احلمراء  م�شتوطنتا  ظهرت  اليعاربة  ع�رش 

املوز.

احلمراء

عليها  ويطلق   – احل��م��راء  والي���ة  تقع 

عا�شمة  كونها  العربيني  حمراء  اأي�شا 

الداخلية  – يف حمافظة  قبيلة العربيني 

م�شقط  العا�شمة  من  220كم  بعد  على 

ال�رشق نزوى  19(، ويحدها من  )ال�شكل 

بهلء  اجلنوب  ومن  عربي  الغرب  ومن 

جبل  من  ومتتد  الر�شتاق،  ال�شمال  ومن 

للجبل  ال�شمالية  اجلهة  اإىل   
)11(

�شم�س

ال�شمال  يف  بالتلل  م���روراً  االأخ�����رش 

املدخل  لتكون  االأخ�رش  للجبل  الغربي 

�شم�س. وبحلول  الرئي�شي جلبل  الطبيعي 

 19،509 تعدادها  ك��ان   2010 ع��ام 

 )2010 عمان  �شلطنة  )ت��ع��داد  ن�شمة 

على  قرية   76 من  اأك��رث  يف  يتوزعون 

)ال���ع���دوي،  م��رب��ع  ك��م   200 م�����ش��اح��ة 

�شاد�س  يجعلها  مما  �س12(،   ،2006
وبهلء  و�شمائل  نزوى  بعد  والية  اأكرب 

واإزكي واأدم. وكانت منطقة احلمراء قبل 

حكم اليعاربة )1624م( تعرف مبنطقة 

، وقد مت االإ�شارة اإليها يف بع�س 
)12(

ُكَدم

الوثائق واملخطوطات التجارية القدمية 

)القرن 12ه� / القرن 19م( با�شم حوزة 

احلمراء  اإىل  ا�شمها  تغري  ثم  الكدمية، 

يف  احلمراء  وال�شخور  الرتبة  اإىل  ن�شبة 

اجلنوب  من  بها  املحيطة  التلل  �شل�شلة 

حمليًا  ت�شمى  منطقة  وه��ي  ال�����رشق��ي، 

احلبل )العدوي، 2006، �س14(. ومن اأ�شهر قرى 

 ،
)13(

منطقة احلمراء بلدة احلمراء، وقرية بني �شبح

وذات   ،
)15(

العربيني وم�شفاة   ،
)14(

والعار�س

.
)17(

، والقلعة
)16(

خيل

ال�سمات اجلغرافية للحمراء
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الشكل 18: العالقات المتسلسلة والمتداخلة بين العوامل البيئية المختلفة من الجبل األخضر 
إلى موقع االستيطان.



املطل  ال��وج��ه  يف  احل��م��راء  تقع 

احلجر  جبال  من  الياب�شة  على 

�شم�س  جبل  يحت�شنها  الغربي، 

حيث   ،)20 )ال�شكل  مبرتفعاته 

كل  م��ن  باجلبال  حماطة  اإن��ه��ا 

يحدها  ال�رشق  فمن  االجتاهات، 

ال�شمال  وم��ن  ال�����رشق��ي،  اجلبل 

القنة( ومن  )اأو جبل  جبل �شم�س 

)اجلبل  ال��غ��رب��ي  اجل��ب��ل  ال��غ��رب 

احلبل  ت��لل  و�شل�شلة  االأخ�����رش( 

يحيط  كما  ال�رشقي.  اجلنوب  من 

اأودي���ة  خم�شة  ويخرتقها  بها 

الغرب  م��ن   
)18(

غول وادي  ه��ي 

وجبل  الغربي  اجلبل  من  قادمًا 

من   
)19(

ال�شليل ووادي  �شم�س، 

ال�شمال خلف امل�شتوطنة، ووادي 

من  قادمًا  ال�شمال  من  املدعام 

ووادي  وامل�شفاة،  �شم�س  جبل 

ووادي  ال�����رشق،  م��ن   
)20(

امللح

�شعمة قادمًا من ال�شمال ال�رشقي 

 .)21 )ال�شكل  ال�رشقي  اجلبل  من 

وجتتمع االأودية اخلم�شة وتتدفق 

الذي  بهلء  وادي  لتكون  جنوبًا 

بعد  على  ب��ه��لء  ل��واح��ة  يتجه 

القوي  التدفق  وقد عمل  كم.   17
م�شب  منطقة  يف  غ��ول  ل���وادي 

�شفح  منطقة  تق�شيم  على  الوادي 

اجلبل اإىل ق�شمني: واد يف اجلهة 

ال��غ��رب��ي��ة، واأر�����س زراع��ي��ة يف 

اجلهة ال�رشقية )ال�شكل 21(.

تقع  الزراعية  املنطقة  اأن  ورغم 

فوق  م��رتا   655 ارت��ف��اع  على 

ب�12  اأق���ل  وه��و  ال��ب��ح��ر،  �شطح 

 662( ال��وادي  منطقة  من  م��رتا 

اأن  اإال  البحر(  �شطح  ف��وق  م��رتا 

يف  كبريا  دورا  ال��واح��ة  ملنطقة 
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الشكل 19: موقع الحمراء في محافظة الداخلية.

الشكل 20: تقع الحمراء في الوجه المطل على اليابسة من الجبال.

الشكل 21: السمات الجغرافية للحمراء.



حيث  الزراعية،  املنطقة  حماية 

الزراعية مميز  اأن موقع املنطقة 

من  �شم�س  بجبل  حماطة  كونها 

التلل  و�شل�شلة  وال�رشق  ال�شمال 

من اجلنوب ال�رشقي، وتعمل هذه 

درة  جلبل  باالإ�شافة   – اجلبال 

القلعة )جبل كدم( كحاجٍز طبيعي 

يحمي املنطقة بثلث طرق: )1( 

القوي  التدفق  من  الواحة  يحمي 

جنوبًا  فتحوله  غ���ول  ل����وادي 

املنطقة  يحمي   )2( بهلء،  نحو 

القادمة  الرملية  ال��ري��اح  م��ن 

حماية  يوفر   )3( ال�شحراء،  من 

وال�����رشق  اجل��ن��وب  م��ن  ب�رشية 

والغرب )ال�شكلني 22 و23(.

الرتكيبة اجليولوجية 

للحمراء

 تقع احلمراء يف الوجه اجلنوبي 

وجبل  االأخ�����رش  اجلبل  ل�شفوح 

امل�شتوطنة  يق�شم  مم��ا  �شم�س، 

اإىل ق�شٍم داخلي يواجه مرتفعات 

للتلل  خارجي  وق�شم  اجلبلني، 

اجلبلي  ال�شفح  ويقع  واالأودي���ة. 

الرئي�شي  )امل���رك���ز  ل��ل��ح��م��راء 

التكوين  اأ���ش��ف��ل  للم�شتوطنة( 

Nt )ال�شكلني  ال�شخري »ناطح« 

24 و25(، وينتمي تكوين ناطح 
الكربونية  املن�شات  عائلة  اإىل 

تظهر  والتي  ال�شحلة  البحرية 

ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة اأح���ج���ار ج��ريي��ة 

ويعد  ال��ل��ون،  ورم��ادي��ة  غليظة 

بحفريات  غنيًا  التكوين  ه��ذا 

»الربياألفيولينا«21 التي تتواجد 

اللون  ذات  االأودي���ة  قيعان  يف 
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الشكل 22: الحماية الطبيعية التي توفرها سلسلة التالل في الجنوب الغربي.

الشكل 23: المنطقة الزراعية )A( والمسار المركزي للوادي )W( وسلسلة تالل الحبل )L( والجبل 
الصغير بالقرب من العارض وذات خيل)D( وجبل درة كدم )K(، ودورها في تحويل اتجاه الوادي 

جهة الجنوب. 



حجٍر  هيئة  على  تظهر  والتي  الغامق،  الرمادي 

جريي يغطيه طنٌي جريي.

بركة املوز

التابعة  ال�شواحي  اإح��دى  املوز  بركة  نيابة  تعد 

 140 الداخلية، وتبعد  لوالية نزوى22 مبحافظة 

كم عن العا�شمة م�شقط و23 كم من مركز والية 

والية  ال�رشق  من  املوز  بركة  نيابة  ويحد  نزوى. 

ن��زوى، وم��ن اجلنوب  الغرب والي��ة  اإزك��ي، وم��ن 

وكما  االأخ�رش.  اجلبل  ال�شمال  ومن  منح،  والية 

متتد  امل��وز  فربكة  احلمراء  والي��ة  يف  احل��ال  هو 

بني التلل املنخف�شة واحلدود ال�شمالية ال�رشقية 

الطبيعي  املدخل  بذلك  حار�شًة  االأخ�رش،  للجبل 

الرئي�شي ملرتفعات اجلبل االأخ�رش. وكانت تعرف 

�شابقًا )قبل حفر فلج اخلطمني( با�شم بركة الطلح 

)ال�شيابي، 2012، �س104( وتعني 

املوز اأو ما يتبقى من حو�س يخلفه 

اجلفاف.  ف��رتات  يف  املندفع  امل��اء 

اأثناء حكم  املوز  بركة  ا�شم  اأخذ  وقد 

مالك  بن  �شيف  بن  �شلطان  االإم��ام 

ال��ي��ع��رب��ي )1090-1059ه��������� / 

بحفر  اأمر  الذي  1680-1649م( 
مياهه  ي�شتقي  والذي  اخلطمني  فلج 

م��ن اأك���رب ودي���ان اجل��ب��ل االأخ�����رش، 

وادي املعيدن. وقد اأمر بزرع اأ�شجار 

النخيل  اأ�شجار  مب��ح��اذاة   
)23(

املوز

والتي  املوز،  بركة  املنطقة  واأ�شمى 

تتكون من ثلث م�شتوطنات رئي�شية 

الوادي  وح��ارة  ال�شيباين  حارة  هي 

وحارة املقابر )ال�شكل 25(. 

ال�سمات اجلغرافية بركة املوز

تقع بركة املوز يف الوجه املطل على 

الغربي،  احلجر  جبال  من  الياب�شة 

بني  اجل��ب��ال  �شل�شلة  حتت�شنها 

وادي  وم�شب  االأخ�رش  اجلبل  حدود 

ومبعاينة   .)26 )ال�شكل  املعيدن 

اجلبل  اأن  يت�شح  اجلغرايف  موقعها 

االأخ�������رش ي��ح��ده��ا م��ن وال�����ش��م��ال 

وال�����رشق واجل��ن��وب ال�����رشق��ي، اأم��ا 

غربية  واجلنوب  الغربية  حدودها 

مرت   500 تبعدان  تلتني  يف  فتتمثل 
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الشكل 24: الخارطة الجيولوجية للحمراء ووادي غول وجبل شمس.



لوادي  باالإ�شافة  بع�شهما  عن 

املنطقة  اأن  ورغ���م  امل��ع��ي��دن. 

 566 ارتفاع  على  تقع  الزراعية 

اأقل  البحر، وهو  �شطح  مرتا فوق 

ال��وادي  منطقة  من  اأمتار  ب�شتة 

البحر(  �شطح  ف��وق  م��رتا   572(

اأهمية  الزراعية  للمنطقة  اأن  اإال 

اجلبل  تتو�شط  كونها  خا�شة 

وال�رشق  ال�شمال  )م��ن  االأخ�رش 

و�شل�شلة  ال�����رشق��ي(  واجل��ن��وب 

التلل )الغرب واجلنوب( وجمرى 

الغربي  للجنوب  املتجه  ال��وادي 

)ال�شكل 27(.

الرتكيبة اجليولوجية 

لربكة املوز

 وك��م��ا ه���و احل����ال م���ع والي���ة 

املوز  بركة  موقع  ف��اإن  احلمراء 

يف الوجه اجلنوبي ل�شفوح اجلبل 

االأخ�رش يق�شمها اإىل ق�شٍم داخلي 

خارجي  وق�شم  االأخ�رش(  )اجلبل 

واالأودي����ة(  )ال��ت��لل  اأر���ش��ي  اأو 

ال�شفح  وي��ق��ع   .)28 )ال�����ش��ك��ل 

اجلبلي بركة املوز اأ�شفل التكوين 

وت�شري   ،Si »���ش��در«  ال�شخري 

 28 ال�شكل  يف  الرفيعة  اخلطوط 

املعروفة  العلوية  الطبقة  اإىل 

بتكوين )نايد( Na. اأما ال�شخور 

امل�شتوطنة  لبناء  امل�شتخدمة 

تركيبة  من  ال�شخور  ذات  فهي 

»ناطح« حيث تت�شابه يف األوانها 

يف  وتقرتب  اجلبلي  ال�شفح  مع 

الطيني  ال��ط��وب  اإىل  درج��ت��ه��ا 

اأنه  ورغم  البناء.  يف  امل�شتخدم 

القاطنني  اأن  بال�رشورة  لي�س 
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الشكل 25: موقع بركة الموز في محافظة الداخلية

 الشكل 26: تقع بركة الموز في الوجه المطل على اليابسة من سلسلة الجبال.

الشكل 27: المنطقة الزراعية )A( ومصب الوادي )W( وسلسلة التالل في الغرب )L1( وسلسلة 
التالل في الجنوب الشرقي )L2( وسلسلة التالل في الشرق )L3(، والجبل األخضر )J( ودورها 

في تحويل اتجاه الوادي جهة الجنوب الشرقي. 



االأوائل قد نظروا فعًل لت�شابه االألوان اإال اأنه كان 

احلمراء  ففي  الدفاعية،  خططهم  يف  ج��داً  مفيداً 

�شكلت الت�شاري�س الرمادية تباينًا مع امل�شتوطنة 

اجلنوب  يف  بينما  للعيان،  وا�شحة  جعلها  مما 

لعبت التلل دوراً بارزاً يف اإخفاء امل�شتوطنة. 

وقد مت ت�شييد حارة ال�شيباين على التكوين ال�شخري 

»�شدر«، وهو هيكل ر�شوبي يظهر على �شكل طبقات 

متجان�س.  �شخري  وتركيب  ن�شيج  يف  متوازية 

و30  �شم   2 ب��ني  الطبقات  ه��ذه  �شمك  وي���رتاوح 

 60 اإىل   40 من  تتفاوت  بدرجة  انحناء  على  �شم 

الطبقات  هذه  وتك�شف  و30(،   29 )ال�شكلني  درجة 

جحور  على  حتتوي  اإذ  ع�شوية،  حياة  وج��ود  عن 

ان  اإىل  ت�شري  والتي  حمفوظة،  وحفريات  وم�شارات 

الطبقات ت�شكلت بعد الرت�شب وبالتايل يتم ت�شنيفها 

على اأنها هيكل ر�شوبي ثانوي )ال�شكل 31(. 

اخلال�سة:

للمنطقة  البيئي  ل��لإط��ار  الدرا�شة  ه��ذه  تطرقت 

منظوٍر  من  حت��دي��داً(  اجل��وف  )منطقة  الداخلية 

ان  حيث  وجيولوجي،  ومائي  وطبغرايف  جغرايف 

موقع منطقة اجلوف  يف قلب ال�شلطنة، حتت�شنها 

اجلبال، جعلها املركز ال�شيا�شي لعمان والوجهة 

اأعطت  وق��د  امل��ج��اورة.  للمناطق  االقت�شادية 

العزلة الطبيعية ملنطقة اجلوف )كونها حماطة 

الطبيعية،  املوارد  حيث  من  اأف�شلية  باجلبال( 

على  القدرة  للم�شتوطنات  العزلة  هذه  واأتاحت 

التنوع  اأم��ا  وم��وارده��ا.  حميطها  يف  التحكم 

فقد  و�شحراء،  جباٍل  من  للمنطقة  الطبغرايف 

االأودي��ة،  من  باال�شتفادة  للم�شتوطنات  �شمح 

من  القادم  االأبي�س  وادي  من  ا�شتفادت  فمنح 

نزوى، بينما ا�شتفادت بهلء من اأودية احلمراء. 

لرعي  ت�شمح  االأودية طرقًا  م�شارات  وقد كونت 

املا�شية وللتنقل بني امل�شتوطنات. 

الطبغرايف  التنوع  �شاهم  وعلوة على ذلك فقد 

للمنطقة،  الطبغرافية  القطاعات  حتديد  يف 

فهناك املنطقة اجلبلية وال�شفح اجلبلي ال�شمايل، 

ومنطقة االأودية وم�شب الوادي، واأخرياً املنطقة 

قطاع  يف  ن�شاأت  م�شتوطنة  وكل  ال�شحراوية. 

طبغرافية  هوية  لها  كونت  خمتلفة  منطقة  اأو 

تلك  ت�شكل  يف  ب��دوره��ا  �شاهمت  م�شتقلة 

جيولوجيا  منطقة  كل  تاأثرت  كما  امل�شتوطنة. 

اأرب��ع  تكون  اإىل  اأدى  مما  املناخ  بفعل  اأي�شا 

اأودية خمتلفة، هي املجدولة وال�شجرية  قنوات 

منها  نوٍع  لكل  وكان  وامل�شتقيمة،  واملتعرجة 

اأثره يف حتديد مناطق جتمع االأودية واملناطق 

حتديد  يف  �شاهمت  بدورها  والتي  الر�شوبية، 
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الشكل 28: الخارطة الجيولوجية لبركة الموز ووادي المعيدن.



كيفية اال�شتفادة من االأر�س )لرعي املا�شية اأو 

للزراعة اأو للبناء(. 

�شكان  اأعطت  فقد  وعظمتها  اجلبال  �شلبة  اأم��ا 

التي  وال�شلطة  بالقوة  االإح�شا�س  امل�شتوطنات 

العامل  اجلبل  يعد  اإذ  امل���ادي،  املعنى  تتجاوز 

وانحناء  املنطقة،  تلك  يف  للحياة  االأ���ش��ا���ش��ي 

للأودية  �شمح  واله�شاب  بال�شقوق  املزدان  اجلبل 

والر�شوبيات  ال��ع��ذب  ب��امل��اء  حمملًة  باجلريان 

باملوارد  الوفرة  اإن  الزراعية.  للرتبة  ال�رشورية 

الطبيعية يف هذه املنطقة كان اأ�شا�شًا الختيار هذه 

املنطقة مركزاً للم�شتوطنات التي اأقيمت عليها.

من  لكل  الطبيعي  للإطار  الدرا�شة  تطرقت  وقد 

ات�شح  اإذ  امل��وز،  بركة  ونيابة  احلمراء  والي��ة 

هاتني  يف  اجلوف  ملنطقة  الطبيعية  العزلة  اأثر 

�شاهم  فقد  باجلبال،  املحاطتني  امل�شتوطنتني 

والتلل  اجل��ب��ال  حتت�شنه  ال��ذي  امل��وق��ع  ه��ذا 

واأ�شفر  الواحتني،  هاتني  حماية  يف  واالأودي��ة 

تق�شيم  اإىل  احلمراء  يف  االأودي��ة  بع�س  جريان 

يف  بينما  ا�شتغللها،  كيفية  وحتديد  املنطقة 

املعيدن  وادي  جمرى  لتغيري  كان  املوز  بركة 

الزراعية  املنطقة  تق�شيم  يف  االأب���رز  ال���دور 

با�شتخدام نظام االأفلج. 

االحجار  عملت  فقد  اجليولوجية  الناحية  ومن 

جلبل  ال�شميكة  الرمادية  الكربونية  اجلريية 

و�شع  على  ناطح(  )تكوين  احلمراء  يف  �شم�س 

االأ�شا�س الطبيعي الإن�شاء امل�شتوطنة، بينما كان 

اأثر  اجلوفية  الر�شوبية  ال�شخور  �شمك  الختلف 

بارز يف املجال الزراعي حيث �شاهم يف حتديد 

املحا�شيل.  من  وغريها  النخيل  اأ�شجار  مواقع 

ويف بركة املوز كان التكوين ال�شخري »�شدر« 

االأ�شا�س الذي اأقيمت عليه حارة ال�شيباين، وهو 

ا�شتخدمت  متوازية  رمادية  طبقات  من  يتكون 

ال�شعوبة  من  جعل  مما  امل�شتوطنة،  بناء  يف 

�شاعدت  كما  بعيدة.  م�شافة  من  روؤيتها  مبكان 

هذه الطبقات اأي�شًا يف تطوير طرق البناء خلل 

مرحلة ت�شييد امل�شتوطنة.
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الشكل 29: طبقات الصخور الرسوبية )تكوين سدر( والذي يشكل الهيكل الجيولوجي 
الذي شيدت عليه حارة السيباني.

الشكل 30: اختالف ُسمك الطبقات الصخرية في حارة السيباني. 

الشكل 31: وجود الحفريات في الصخور الرسوبية لحارة السيباني.
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الهوام�ش

8 واليات هي: نزوى )عا�شمة  �� تتكون حمافظة الداخلية من   1
املحافظة( وبهلء واإزكي واحلمراء واأدم ومنح و�شمائل وبدبد.

2 �� �شميت بهذا اال�شم كناية عن واحة اأدم، والتي تقع بني اثنني 
من هذه اجلبال.

�� يعرف تاريخيا بوادي بني رواحة.  3
املركزية  املنطقة  العربية  اللغة  يف  »ج��وف«  كلمة  تعني   ��  4
امل�شدر،  اأو  ال��وادي،  اأو  الداخل،  جنو  املمتد  الفراغ  اأو  املجوفة، 

ال�شمويل  ال�شياق  يف  ت�شب  املعاين  هذه  وكل  االأر���س.  ات�شاع  او 

عليها  تعتا�س  التي  بامل�شادر  غنية  مفتوحة  داخلية  ملنطقة 

امل�شتوطنات. 

القنة يف  القنة، وتعني كلمة  اأي�شا بجبل  �� يعرف جبل �شم�س   5
اللغة العربية اجلبل الوحيد املرتفع نحو ال�شماء.

)الباز،  مرت   3000 هو  االرتفاع  اأن  امل�شادر  بع�س  ذكرت   ��  6
)العدوي،   3035 هو  االرتفاع  اأن  العدوي  وذكر  �س5(   ،2002
2006، �س12(. اإال ان كل امل�شادر تتفق اأن جبل �شم�س هو اأعلى 

قمة يف عمان. 

مرتفعات  من  ميتد  والذي  احلوا�شنة  وادي  حو�س  اإىل  ن�شبة   ��  7
حمراء الدروع يف الغرب اإىل �شفرة عدوة يف ال�رشق. وميتد اأي�شًا 

باجتاه الوجه اجلنوبي للجبل االأخ�رش، وينق�شم اإىل 3 جمموعات: 

ال�شميني/ وجمموعة  العار�س/الكور،  وجمموعة  مر، 
ُ
ع جمموعة 

حمراء الدروع )مطر، 2001، �س13(. 

اأدم جنوب جبل مدمر. �� تقع واحة   8
»حزام  ا�شم  اال�شتوائي  التقارب  نظاق  على  البحارة  يطلق   ��  9
بالقرب  باالأر�س  املحيطة  املنطقة  وهي  اال�شتوائي«  الركود 

الكرة  ن�شف  من  القادمة  الرياح  تلتقي  حيث  اال�شتواء،  خط  من 

االأر�شية ال�شمال ال�رشقي والن�شف اجلنوب الغربي. ويتغري موقع 

احلزام على الياب�شة ح�شب نقطة ذروة ال�شم�س.

اإىل   2003 يناير  من  احل��رارة  درج��ات  معدل  �شجلت   ��  10
دي�شمرب 2012، وفقًا للمديرية العامة للأر�شاد اجلوية وامللحة 

اجلوية بوزارة النقل واالت�شاالت – �شلطنة عمان.

واجلزيرة  عمان  يف  احلجر  جبال  �شل�شلة  يف  جبل  اأعلى   ��  11
العربية بارتفاع 3035مرتاً.

جهة  قمة  وبه  القلعة«  »درة  ي�شمى  �شغري  جبل  اإىل  ن�شبة   ��  12
الغرب ت�شمى قرن كدم، اأي جتلط الدم حتت اجللد جراء اجلروح اأو 

القتال العنيف.

امليلدي،  الثامن   / الهجري  الثاين  القرن  يف  تاأ�ش�شت   ��  13
وتنق�شم اإىل م�شتوطنتني: حارة العايل وحارة ال�شافل

الرابع  القرن  يف  وتاأ�ش�شت  ع��دي«  بن  ب�»عار�س  تعرف   ��  14
والذي  العار�س  بجامع  وت�شتهر  امليلدي،  العا�رش   / الهجري 

اأكرب  اأح��د  اآن��ذاك  وك��ان  الكدمي،  �شعيد  اأب��و  االإم��ام  عهد  بني يف 

م�شاجد الداخلية حيث يت�شع الألف م�شلٍّ ويحتوي على 15 عموداً 

ا�شطوانيًا )العدوي، 2006، �س16 و�س105(.

تلك  يف  املحا�شيل  لزراعة  للم�شفاة  ياأتون  العربيون  كان   ��  15
االأر�س اخل�شبة قبل ظهور م�شتوطنة احلمراء.

اآنذاك، ويعود  كونها مكان ربط اخليول  اال�شم  بهذا  �شميت   ��  16
تاريخها حل�شن اخلور الذي كان مبثابة ا�شطبل للخيول، وت�شمى 

اأي�شا فاجة اخليل.

»قلعة امل�شاحلة« وتاأ�ش�شت ما بني القرن اخلام�س  ت�شمى   ��  17
وال�شابع الهجري )العدوي، 2006، �س19(.

ال�شمال  من  النخر  وادي  وادي��ني:  التقاء  هو  غول  وادي   ��  18
ووادي املنثار من ال�شمال ال�رشقي، ويعد اأكرب واٍد خلف امل�شتوطنة 

ويبعد عنها بكيلومرتين.

19 �� يعرف اأي�شا ب�»املنيبك« قادمًا من ال�شمال خلف امل�شتوطنة 
مروراً مبحاذاة اجلانب ال�رشقي لها.

من  املت�رشبة  اجلريية  للروا�شب  بن�شبة  اال�شم  بهذا  �شمي   ��  20
ال�شخور التي حتد الوادي من جانبيه.

امل�شتطيلة  اأو  البي�شاوية  البي�شاء  املنخربات  من  نوع   ��  21
والتي يرتاوح حجمها من اأقل من 2مم واإىل اأكرث من 3�شم، وميكن 

روؤيتها بالعني املجردة على �شكل حلقات بي�شاء، وتتواجد اأي�شًا 

يف وادي املعيدن )حنا، 1995، �س140-149(. 

ابتداء  اليعاربة  ع�رش  ومهد  الداخلية  حمافظة  عا�شمة   ��  22
باالإمام نا�رش بن مر�شد بن مالك اليعربي )1624 – 49(

الطق�س  يف  اأي��ام  ثلثة  اأو  يومني  كل  للري  املوز  يحتاج   ��  23
االإمام  الفلج وحكمة  يوفرها  التي  املاء  كمية  يعك�س  احلار، مما 

من زراعة املوز هناك.
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يف  عاديا  �صوتا  املرني�صي  فاطمة  تعترب  ال 

اأو جمرد كاتبة، بل  الفكر املغربي املعا�رص، 

هي موؤ�رص على منعطف يف هذا الفكر، ال ميكن 

اأحدثته  الوقوف عند ما  له من دون  التاأريخ 

مو�صوم  املنعطف  فيه. وهذا  بالغ  اأث��ر  من 

بكونه انتقاال بالتفكري يف الق�صايا من مرحلة 

مرحلة  اإىل  والرتتيب  والتنظيم  التو�صيف 

القب�ض  بغاية  وتفكيكها  البنيات،  يف  احلفر 

ويف  اإنتاجها،  يف  يتحكم  الذي  الناظم  على 

�رصعيتها،  بو�صاطتها  متار�ض  التي  الطرائق 

هيمنتها. كما اأن الراحلة مل يقف ما اختطته 

مو�صوع  عند  عميقة  فكرية  منهجية  م��ن 

بعينه، بل عملت على اأن يكون فكرها متعددا، 

من  متعددة،  مو�صوعات  مبطارحتها  وذلك 

وعي  اإىل  امل�صتندة  الروؤية  يف  ا�صتبدال  دون 

حاد بلحظتها وا�صت�رصاف االآفاق املمكنة.

   كانت الراحلة تفهم جيدا ما معنى اأن يكون 

تتنب  مل  ولذلك  ع�رصه،  يف  املثقف  ح�صور 

فقد  التغري،  يقبل  ال  جامدا  احاديا،  موقفا 

النظر با�صتمرار  اأن تعيد  كانت حري�صة على 

ت�صتخدمها،  التي  واالآل��ي��ات  اأف��ك��اره��ا،  يف 

ال��ت��ي تعرتي  ال��ت��ح��والت  م��راع��ي��ة يف ذل��ك 

الواقع واملو�صوع معا، من دون التفريط يف 

الدقة. وقد كانت  العلمية و�رصامة  ر�صانتها 

تعمل يف ذلك على خلق نوع من احلوار البناء 

العلمية  مع مو�صوعاتها من جهة، واملعرفة 

ال�صياق  من جهة اخرى كما هي موؤ�ص�صة يف 

عندها  الغربي. فال�صو�صيولوجيا  املعريف 

واإمنا  الواقع،  على  للنظرية  ا�صقاطا  تكن  مل 

ممار�صة تخترب الفكر يف �صوء معطيات واقع 

نوعي خا�ض. وهكذا ال ميكن فهم مطارحتها 

يف  اإال  والعربية  املغربية  امل��راأة  مو�صوع 

تفكر  اخلا�ض. حني  املنهجي  االط���ار  ه��ذا 

كانت  املو�صوع  هذا  يف  املرني�صي  فاطمة 

االإيديولوجية  والدعاوى  بينها  م�صافة  ت�صع 

ت�صع  وكذلك  ال��واق��ع،  تعلي  التي  اجل��اه��زة 

فهي  الظرفية،  الق�صايا  وكل  بينها  م�صافة 

فاطمة املرني�سي )1940 - 2015(

ق�ة ثقافية و�س�ت م�ؤثر يف بناء 

�لأفكار �جلديدة 

امللف

اأعدت امللف: اإكرام عبدي

شاعرة وكاتبة من المغرب



ال��ذي  امل��وق��ف  ب��ني  التمييز  �صديدة  كانت 

تتجاوز  التي  والظاهرة  معني  بظرف  يرتبط 

ق�صية  مبطارحة  لها  �صمح  ما  املوؤقت. وهذا 

املراأة يف العامل العربي بنوع من الوعي احلاد 

احلايل  الواقع  بني  الف�صل  بعدم  متيز  ال��ذي 

لها، و البنيات الرمزية التاريخية التي �صكلت 

نوعا من االأر�صية التي كان ال بد منها للفهم.

   ال مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن ف��اط��م��ة م��ن دون 

احلديث عما كانت تتمتع به من ان�صجام تام 

واملوقف،والفعل. فهي  العلمية،  القناعة  بني 

كانت دوما حري�صة على اأن تعك�ض ممار�صتها 

يف  متعالية  تكن  مل  فكرها. لذلك  الواقع  يف 

برجها العاجي، من�صغلة بالفكر وق�صاياه، بل 

باتخاذ  وذلك  اأي�صا،  واقعها  يف  حتفر  كانت 

يف  يحدث  ك��ان  ما  جت��اه  املنا�صب  املوقف 

اأنها  كما  �صجاعة،  بكل  به  وجتهر  جمتمعها، 

مل تدخر جهدا يف الرقي باجلامعة من طريق 

االرتقاء بالتدري�ض اإىل امل�صتوى الرفيع الذي 

طالبها،  م�صاندة  على  احلر�ض  مع  يتطلبه، 

الوجهة  وتوجيههم  ل��ه��م،  ال��ع��ون  ي��د  وم��د 

ال�صحيحة. فقد كانت اجلامعة بالن�صبة اإليها، 

اإىل جانب عدد من االأ�صاتذة من جيلها جماال 

من  امل���راأة  ولتحرير  التنوير،  ثقافة  لن�رص 

القيود التي كبلتها طيلة قرون.

ومبدعني  لباحثني  �صهادات  امللف  هذا  يف 

على  تتلمذوا  اأو  الراحلة  عاي�صوا  وك��ت��اب 

ل�صغبها  بعمق  واأن�����ص��ت��وا  اأح��ب��وه��ا  ي��ده��ا، 

املت�صح  ولقلقها  واحلياتي،  والفكري  اللغوي 

بالبهجة واحلبور وحلفرها الدائم يف املا�صي 

الذي  امل�صع  ال�صوء  من  واغرتفوا  واحلا�رص، 

كانت  ما  والذي  روحها وحميطها  كان ميالأ 

ا�صتح�صار  اآث��روا  كتاب  بديال،  بغريه  تقبل 

الراحلة ولو رمزيا، ولو انها �صتظل ممتدة عرب 

الزمن ع�صية على املوت والغياب 
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جتمع بني 

�إنتاج خطاب 

عن �لذ�ت 

وبني انخراط 

�لذ�ت يف 

مقاومة الواقع



فقد  قد  املغرب  املرني�صي،يكون  فاطمة  برحيل 

كانت  اأنها  �صك  ال  اإذ  امل�صموعة،  اأ�صواته  اأح��د 

واأكرث  اأكرث من عاملة اجتماع،  على مدى عقود 

ين�صت  ثقافية  قوة  حقوقية،كانت  منا�صلة  من 

اإىل اأ�صئلتها واإىل �صغبها الفكري واإىل مغامراتها 

الباحثني  من  ومتنوع  هائل  ع��دد  االإب��داع��ي��ة، 

والقراء وال�صيا�صيني واالإعالميني وطنيًا وعربيًا 

ودولياأ، وبهذا املعنى فقد كانت �صوتا موؤثرا  يف 

بناء االأفكار اجلديدة وال�صور  امل�صادة للمحافظة 

حماولة  كل  وتقاوم  ذلك،  تعي  والنمطية.كانت 

واختياراتها  وج��ذوره��ا  حميطها  عن  لعزلها 

اإىل  اأو  اإعالمية،  ظاهرة  اإىل  وحتويلها  احل��رة، 

اأن تلجاأ فاطمة  اأيقونة.وقد كان مثريا لالنتباه 

الأعمالها  الكبري  النجاح  مع  بتزامن  املرني�صي 

اإىل مزيد من  يف العربية ويف اللغات االأجنبية، 

االأعمال امليدانية، واإىل مزيد من احلفريات يف 

اإعارة  من  مزيد  االإ�صالمي،واإىل  العربي  الرتاث 

كان  ذل��ك  لهم،وكل  �صوت  ال  للذين  �صوتها 

يجعلها يف حالة تعبئة م�صتمرة،تعدد امل�صاريع 

�صباق  يف  ،كاأنها  عجول  ب�صغف  بينها  وتنتقل 

املتنا�صلة،وكاأنها  الواقع  اأ�صئلة  نف�صها ومع  مع 

تريد اأن حتقق يف كل حلظة ولو انت�صاراً �صغرياً 

يده�صنا  ك��ان  وال��وث��وق��ي��ة،وك��م  اجل��م��ود  على 

ال�صمت  بجدار  تلحقه  �صغري  �رصخ  بكل  فرحها 

عرثت  كلما  �صعيدة  تبدو  كانت  واال�صت�صالم،كم 

على فكرة اأثناء قراءة اأو حوار اأو حديث عابر.

كلما قراأت فاطمة املرني�صي، التقيت بهذا ال�صغف 

على  ،باإ�رصارها  االآخرين  مع  تقا�صمته  ال��ذي 

حترير الكالم،على حتويل ال�صوت اإىل تدوين،اأي 

اإىل �صهادة قابلة للتاأويل واملقارنة،وقادرة من 

خطاب  اإنتاج  بني  الربط  على  كذلك  هي  حيث 

ال���ذات يف مقاومة  ان��خ��راط  ال���ذات وب��ني  ع��ن 

مثار  دائمًا  كانت  التي  املعادلة  الواقع،وهي 

التبا�ض يف احلركة الن�صائية العربية، التي اأنتجت 

مبطالب  مكتفية  االأح��ي��ان  اأغلب  يف  خطابها 

امل�صاواة التي توؤطرها القيم الكونية،لقد جنحت 

فاطمة املرني�صي من خالل اأعمالها امليدانية عن 

املراأة القروية  واملراأة العاملة واملراأة وال�صيا�صة 

الن�صائي  اإعطاء مدلول جديد للعمل  وغريها يف 

ول�صورة  الواقع  لتحوالت  دقيق  فهم  على  قائم 

املراأة عن نف�صها يف هذا الواقع.ومبوازاة مع ذلك 

الباحثة املهوو�صة با�صتنطاق ن�صاء من  انتبهت 

من  ن�صاء  اإىل  اال�صتماع  �رصورة   اإىل  ع�رصها، 

ع�صور بعيدة،يف حماولة  الإعادة تركيب ال�صورة 

اال�صتبداد،  خطاب  ر�صمها  للمراأة،كما  املت�صظية 

ر�صمتها  الغرب،وكما  الديني،وخطاب  واخلطاب 
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��ستنطاق 

�لن�ساء لإعادة 

تركيب 

�ل�سورة 

�ملت�سظية �لتي 

ر�سمها خطاب 

�ل�ستبد�د

حبور امراأة 

قلقة

حممد الأ�شعري

شاعر وروائي من المغرب



امل�صتحيل  احل��رمي  ع��ن  ذك��وري��ة  ا�صتيهامات 

واحلرمي الذي ال »�صفاء منه«

املرني�صي  فاطمة  �صغل  الذي  امل�رصوع  قلب  يف 

لعدة عقود، هناك هذا االفتتان بالعوامل ال�رصية 

الواقعية  وجتلياته  واأ�صطورته  احلرمي  لتاريخ 

منفيات  بن�صاء  �صخ�صي  ،افتتان  ال�صحرية  اأو 

�رصيكات  كن  ومبلهمات  من�صيات  وب�صلطانات 

يف الع�صق ويف الر�صالة،اإنه افتتان فكري ي�صمح 

كما  احلرمي  عن  الغربي  للخطاب  نقدية  بقراءة 

التاريخية  لل�صياقات  متفهم  با�صتح�صار  ي�صمح 

ال�صلطة  هند�صة  يف  اأنتجته  ال��ت��ي  والدينية 

اأي�صًا  امل�صرتك،لكنه  املخيال  ويف  واملجتمع 

الغواية  الإنتاج  كف�صاء  باحلرمي  جمايل  افتتان 

والفتنة واحلكي،لذلك �صنجد يف كل االأعمال التي 

كر�صتها فاطمة املرني�صي لهذا املو�صوع متا�صا 

اخلطاب  ونقد  التاريخي  البحث  بني  مده�صا 

فقط  لي�ض  الكتابة  يف  الروماني�صك  البعد  وبني 

اإبداعا �رصديا  الكاتبة  اأرادتها  التي  االأعمال  يف 

االأخ��رى،  اأعمالها  كل  يف  ولكن  �صريذاتيا  اأو 

وطفولة  احللم«  اأجنحة  على  »ن�صاء  اأن  �صك  وال 

االفتتان  على  قويًا  ملمحًا  احلرمي«يقدمان  يف 

بني  روائية  الباحثة  من  يجعل  ال��ذي  اجلمايل 

مبنطق  ت�صتغل  باحثة  الروائية  ومن  ال�صطور، 

ميكن  نف�صه  ال�صياق  الت�صجيلية،ويف  ال��رواي��ة 

ونحت  والبورتريه  االأ�صوات  بتعدد  �صغفها  فهم 

البناء  خ�صائ�ض  من  ذلك  اإىل  وما  ال�صخ�صيات 

الروائي،يف نهاية املطاف نكاد نعرث يف »حرمي 

اإىل  فاطمة املرني�صي« على جرح جماعي �صعت 

تفكيكه ثقافيا دون تهويل دراماتيكي وال تنازل 

على  نعرث  الوقت  نف�ض  اأواأخ��الق��ي،ويف  فكري 

العتيقة ومتنح معه  فردو�ض �رصي متنحه فا�ض 

منجمًا من االأحالم والكلمات واحلكايات، ولعل 

اجلاذبية الدائمة لهذا الفردو�ض هي التي جعلت 

اجلميع  ده�صة  اأم��ام  ت�صارك  املرني�صي  فاطمة 

مب�صهد ق�صري وفاتن يف فيلم حممد عبدالرحمن 

التازي«البحث عن زوج امراأتي،وهو االآخر فيلم 

عن احلرمي.

يف مرحلة خملخلة كالتي نعي�صها، تهيمن عليها 

حرب،يعود  غنيمة  اإىل  امل��راأة  حتويل  م�صاهد 

�صياقه  خ��ارج  من  ولو  املرن�صي  فاطمة  �صوؤال 

ولوال  احل��رمي؟«  �صد  ملقحون  اأنتم  »هل  ليهزنا 

فرعي  عنوان  يف  بال�صوؤال  توجهت  الكاتبة  اأن 

الن�صاء،الأجبنا  يع�صقون  الذين  لل�صادة  للكتاب 

بالنفي

وداعًا اأيتها ال�صلطانة التي ال تن�صى.
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تقدمي  .  1

      فاطمة املرني�صي �صوت ثقايف متميز. فهي 

ونا�صطة  ملتزمة،  ومثقفة  اجتماعية،  باحثة 

اجتماعية، ومبدعة. اأن جتتمع كل هذه ال�صفات 

ق�صية  ل��ه��ا  اأن  ���ص��وى  يعني  ال  ف��اط��م��ة،  يف 

وم�رصوعا. اأما الق�صية فهي اأكرب من اأن تختزل 

اأو  اقت�صادي  اأو  �صيا�صي  اأو  اجتماعي  بعد  يف 

االأبعاد، عالوة على  اإنها جتمع كل هذه  فكري. 

اأ�صا�صها الزمني الذي ميتد يف التاريخ، وي�صتمر 

يف امل�صتقبل. اإنها ق�صية املراأة العربية امل�صلمة 

ل�صلتها  الق�صايا«،  »اأم  اعتبارها  ميكن  التي 

باالإن�صان يف خمتلف جوانب حياته وعالقاته. 

اإنها  فاملراأة هي االأم واالأخت والزوجة والبنت. 

عماد املجتمعات وقوامها، وحني ت�صاب بعطب 

ال  العامة،  احلياة  يف  اإ�صهامها  دون  يحول  ما 

اأ�صا�صي  ب�صلل طرف  املجتمع  �صوى و�صم  ميكن 

فيه.

الق�ضية: ـ  املراأة   .  2

املرني�صي  فاطمة  لها  كر�صت  الق�صية  هذه      

فلم  امل��راأة.  وهم  العامل،  وقلق  الباحث،  ب�صغف 

الق�صايا  خمتلف  عن  مبعزل  اإليها  تنظر  تكن 

االأخرى التي مت�ض االإن�صان العربي، يف تاريخه، 

من  الق�صية  هذه  تخلو  ال  وم�صتقبله.  وحا�رصه 

ومت�صاربة.  خمتلفة   وت�صورات  ح�صا�صيات 

احلياة  يف  املراأة  تكت�صيها  التي  االأهمية  فحجم 

ال ميكن اإال اأن تكون حمط االختالف ب�صبب تعدد 

التوجهات، وتناق�ض الروؤيات، وتنوع امل�صالح. 

الف�صاء  املراأة يف  بداأت تطرح ق�صية  اأن     منذ 

بخ�صو�صها.  الت�صاد  ول��دت  العربي،  الثقايف 

و�صائل  م��ن  اأوت���ي  م��ا  بكل  ي�صعى  ط��رف  وك��ل 

ومل  ت�صوره.  وفر�ض  موقفه،  لتعزيز  واإمكانات 

يكن للمواقف الو�صطية اأي تاأثري يف هذا املجال. 

لذلك ظلت ق�صية املراأة يف املجتمع العربي تثري 

اإىل  التمايز  هذا  اأدى  ولقد  االآخر.  وال��راأي  الراأي 

خلق فجوة عميقة يعمل كل طرف على تعميقها 

اأكرث بالذهاب اإىل اأبعد مدى يف فر�ض ت�صوره، 

�صارت  التي  العملية  احلياة  �رصوط  عن  مبناأى 

احلياة،  يف  دورها  العربية  املراأة  فيها  متار�ض 

رغم االإكراهات والقيود االجتماعية ال�صارمة.

اأن تعطى  اإىل  اأدى     كان اخللل اجلوهري الذي 

لق�صية املراأة هذه الو�صعية يف املجتمع العربي 

� االإ�صالمي، ومن لدن الطرفني املت�صادين يكمن 

زاويتني  من  »امل���راأة«  اإىل  النظر  تقديري،  يف 

امل��راأة  اتخذت  االأوىل  ال��زاوي��ة  يف  خمتلفتني. 

بني  ال�صيا�صي   � االجتماعي  لل�رصاع  »ذريعة« 
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الكتابات  نتاأمل  وح��ني  املتقاطبة.  االأط���راف 

يف  الرئي�صيني  ال��ط��رف��ني  ل��دن  م��ن  املختلفة 

الدين  حول  ال�صجال  جند  االجتماعي،  ال�رصاع 

والتقليد،  واحلداثة  والذكورة،  واالأنوثة  والدولة، 

والرتاث  والتاأخر،  والتقدم  والع�رص،  والتاريخ 

الذي  »امل�صجب«  امل��راأة  وكانت  واملعا�رصة،،، 

تعلق عليه كل هذه االأمور يف تعقدها والتبا�صها 

وتقاطعاتها. 

الزاوية  من  تنهل  فهي  الثانية،  الزاوية  اأم��ا     

بجعلها  تخ�صي�صا  اأكرث  بكيفية  ولكن  االأوىل، 

بذلك  فكانت  الرجل.  �صد  لل�رصاع  »مو�صوعا« 

»الذكورة«  التناق�ض بني  ق�صية جن�صية قوامها 

ولي�صت  امل�صت�صعفة.  و»االأن��وث��ة«  املهيمنة، 

ومن  للذريعة.  اآخ��ر  وج��ه  �صوى  الق�صية  ه��ذه 

من  خطاب  يتميز  ومل  املراأة،  حول  التمايز  هنا 

االلتبا�ض  فكان  ق�صية،  من  ذريعة  وال  خطاب، 

الذي ظل يولد االتهام واالتهام امل�صاد. فكل من 

ينادي ب�»حترير« املراأة معار�ض للدولة وللدين 

اأن كل من يقف �صد  وللتاريخ واملجتمع،،، كما 

رجعيا  يعترب  خطابه،  كان  مهما  الدعوة،  هذه 

وتقليديا ومتخلفا،،،

   يف التعامل مع »املراأة« ب�صفتها ق�صية، ظل 

وحني  االآن.  اإىل  وم�صيطرا  قائما  التنازع  هذا 

يكون التعامل مع الق�صية بهذه الكيفية فاإنه يف 

احلقيقة تعبري عن ت�صورات �صيا�صية واجتماعية 

كان  ذكرا  يحملها،  عمن  النظر  بغ�ض  وثقافية 

اأو  موؤ�ص�صة،  اأو  اجتماعية  جماعة  اأن��ث��ى،  اأن 

اأفرادا. وكما ميكن اأن يكون هذا الت�صور خا�صا 

ق�صية  اأي  ب�صدد  عاما  يكون  اأن  ميكن  باملراأة، 

مع  نف�صها،  بالطريقة  التعامل  فيكون  اأخ��رى، 

تغيري مو�صوع التنازع، وهنا تغيب خ�صو�صية 

مميزاتها  لها  ق�صية  باعتبارها  »امل�����راأة« 

وخ�صو�صياتها.

امل�ضروع: ـ  املراأة   .3

ق�صية،  امل��راأة  املرني�صي  فاطمة  تتخذ  حني      

بل  ك��ام��راأة،  فقط  لي�ض  معها،  تعاملت  فاإنها 

للبحث.  م�رصوعا  واأ�صا�صا  اأي�صا  وباعتبارها 

وهنا مكمن خ�صو�صيتها يف التعاطي مع املراأة 

باملقارنة مع االأطروحات ال�صائدة. لقد تاأتى هذا 

واتخاذها  العربية  املراأة  يف  التفكري  يف  التميز 

عوامل  عدة  على  بناء  العلمي  للبحث  م�رصوعا 

اأجملها فيما يلي: البيئة واملعرفة.

البيئة االجتماعية:   .1  .  3

     ولدت فاطمة يف فا�ض القدمية املدينة التي 

املغرب.  يف  االإ�صالمي  العربي  التاريخ  تختزل 

واجل��دران  العالية،  االأ���ص��وار  ذات  املدينة  هذه 

ال�صامقة التي تخفي ما وراءها. هذه املدينة ذات 

يعربا  اأن  الثنني  ت�صمح  ال  التي  ال�صيقة  االأزق��ة 

جنبا اإىل جنب  ال ميكن اإال اأن توحي باالنغالق 

امل��راأة  حيث  العارية،  البادية  ف�صاءات  عك�ض 

تتحرك يف احلقل واملرعى، وت�صارك يف احلياة 

الفالحية اإىل جانب الرجل. 

امل��راأة  ب��اأن  يوحي  الف�صاءين  هذين  تباين     

اإنها  احلياة.  يف  لها  دور  وال  منغلقة،  الفا�صية 

واملحبو�صة  االأن��ظ��ار،  عن  »املحجوبة«  امل��راأة 

حياتها،  تعي�ض  البدوية  املراأة  واأن  احلرمي.  مع 

حتتمه  ملا  الرجل  جانب  اإىل  اأدوراه��ا  ومتار�ض 

لكن  احلياة.  اأ�صباب  لتوفري  ���رصوط  من  البيئة 

العتيقة،  املدينة  يف  املراأة  بني  ب�صيطة  مقارنة 

اأو�صع  االأوىل  اأن  بامللمو�ض  لنا  يبني  والبادية، 

باحلياة  دراي��ة  واأك��رث  للعامل،  ومتثال  اإدراك���ا 

عاملات  فا�ض  يف  جن��د  لذلك  تفا�صيلها.  يف 

خمتلف  يحرتفن  و�صانعات  للقراآن،  وحافظات 

ال�صنائع التي تتطلب ذكاء وحنكة. لكننا ال جند 

ذلك يف البادية. 
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متخيلها  فيها  تكون  التي  البيئة  لهذه  كان      

الثقايف  وم�صوارها  حياتها  يف  اأثرها  اخلا�ض 

الف�صاء  هذا  خربت  املرني�صي  فاطمة  والفكري. 

واأ�رصاره فعرفته واقعا ال ت�صورا. ولذلك جندها 

توؤلف كتاب »�صلطانات من�صيات« )1990( لتبني 

املجتمع  يف  نتخيلها  كما  هي  لي�صت  املراأة  اأن 

�صورا  هناك  اأن  اأدرك��ت  لقد  االإ�صالمي.  العربي 

اأخرى نن�صاها يف خ�صم ال�صجال عن املراأة. وهي 

ال تنكر اأن املراأة �صارت ق�صية ملحة يف الع�رص 

يجب  ولذلك  جديدة،  ومقا�صد  ل�رصوط  احلديث، 

اأن نعمل على حتليلها وبحثها، يف هذا ال�صياق، 

ولي�ض يف غريه، جلعلها اأكرث اإ�صهاما يف احلياة، 

وكل موؤلفاتها م�صخرة لهذا امل�رصوع الذي نذرت 

له نف�صها.

   فاطمة بنت فا�ض العتيقة مل يحرمها اأبوها من 

ويف  الفالح.  يفعل  اأن  ميكن  ما  عك�ض  املدر�صة، 

وحتى  لالأنثى،  الرجل  روؤية  اأن   على  دليل  هذا 

داخل جمتمع احلرمي، الذي كثريا ما يفهم فهما 

فكان  لها.  يروج  التي  بال�صورة  لي�صت  خا�صا؟ 

يف  فدر�صت  تعلمها،  ملوا�صلة  مفتاحا  ذل��ك 

تخ�ص�ض  واختارت  واأمريكا،  وفرن�صا،  املغرب، 

يف  م�رصوعها  جم��ال  ليكون  ال�صو�صيولوجيا 

البحث والتحليل، عن »جمتمع الن�صاء« باعتباره 

حلقات  كتبها  كل  فكانت  اجتماعية.  ظاهرة 

متكاملة من م�رصوع متكامل.

املعرفية:  اخللفية   .2  .  3

التي ترعرعت فيها، والتي  البيئة  اإىل جانب      

لدرا�صتها  كان  متفردة،  ب�صمات  حياتها  طبعت 

اطلعت  لقد  م�����رصوع��ه��ا.  يف  اأث���ره  واط��الع��ه��ا 

غناه  وعرفت  العربي،  ال��رتاث  على  املرني�صي 

وخ�صو�صيته التي ينكرها اأو ي�صتنكرها القدماء 

واملحدثون. كما كانت على �صلة وثيقة باملعرفة 

العلوم  واأدبيات  واالأمريكية،  الفرن�صية  الغربية 

املعرفية  اخللفية  ه��ذه  الن�صائية.  والكتابات 

الق�صية من زاوية  اإىل  املزدوجة جعلت نظرتها 

م�رصوع يتطلب البحث الدائم واملتوا�صل، ولي�ض 

اأو  منعزلة،  اأطروحية  مبعلومات  فقط  االكتفاء 

لدى  ذل��ك  جند  كما  خمتزلة،  �صعارات  �صذرات 

يف  الن�صائية  احلركات  منا�صالت  من  الكثريات 

الوطن العربي.

ق�صية  اإىل  ينظر  املرني�صي  فاطمة  م�رصوع     

عني  اثنتني:  بعينني  االإ�صالمية  العربية  امل��راأة 

عربية، واأخرى غربية، عني املراأة وعني الباحثة. 

وهاتان العينان تنظر اإحداهما يف املا�صي، كما 

تنظر االأخرى يف احلا�رص. لذلك جند منظوريها 

ال�صائدة،  ال�صدية  الثنائية  جتاوز  اإىل  ي�صلمانها 
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العربية  امل���راأة  مو�صوعية:  روؤي��ت��ه��ا  فكانت 

التاريخ  يف  ودور  ح�صور  لها  كان  االإ�صالمية 

للرجل.  مكمال  عن�رصا  فقط  تكن  ومل  االإ�صالمي، 

هائل  برتاث  يزخر  االإ�صالمي  العربي  وال��رتاث 

جند  اأن  وميكن  للمراأة.  راقية  روؤي��ة  عن  يك�صف 

ال�صيء نف�صه يف الغرب، حاليا، ولكن من زاوية 

خمتلفة. وحتى هذا الغرب، مبا حققه من تطور 

يف النظر اإىل املراأة، ما يزال بدوره غري حم�صن 

عن احلرمي.

    عندما نعيد قراءة م�رصوع فاطمة املرني�صي، 

والتي  واجل��ائ��رة  امل�صبقة  النظرات  عن  بعيدا 

الثقايف   � االجتماعي  ال�رصاع  �رصوط  حتددها 

يف الوطن العربي، جند اأنها قدمت روؤية متكاملة 

عر�صة  م�رصوع  اأي  اأن  غري  العربية.  امل��راأة  عن 

الأن يكون مكتمال، مثل اأي م�رصوع حقيقي. لكن 

الق�صايا التي �صمنتها موؤلفاتها املتعددة قابلة 

والتحليل  البحث  من  مبزيد  واالإغناء  للتطوير 

يتوا�صل،  اأن  للم�رصوع  ميكن  بذلك  املو�صوعي. 

والباحثني،  الباحثني  من خالل جيل جديد من 

تتالءم مع  الق�صية مبنظورات  تناول  يوا�صلون 

التطور. 

يوؤهالنها  وم�رصوعها  املرني�صي  فاطمة  عمل 

لتكون ال�صهرزاد املغربية، واإن قالت اإن«�صهرزاد 

لي�صت مغربية«؟ 
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�صالمة  العربية:  الثقافة  يف  بالف�صاحة  ي��راد 

التاأليف،  وح�صن  االإب��ه��ام،  وجت��ّن��ب  االأل��ف��اظ، 

تقبل  ال  دقيقة  باألفاظ  املقا�صد  عن  والبيان 

ال��ق��ول،  يف  الطليق  ه��و  وال��ف�����ص��ي��ح  ال��ل��ب�����ض. 

على  القادرة  االألفاظ  ا�صتخدام  من  واملتمّكن 

لف�صاحة  العرب  ا�صرتط  وق��د  امل��ع��اين.  اإظ��ه��ار 

غرابة  ومن  احلروف،  تنافر  من  ها 
ّ
خلو الكلمة: 

اال�صتعمال، ومن خمالفة القيا�ض، ومن الكراهة 

يف ال�صمع. اأما ف�صاحة الكالم فت�صرتط ف�صاحة 

وقوة  جمتمعة،  تنافرها  وعدم  املفردة،  كلماته 

ها من التعقيد اللفظي 
ّ
التاأليف فيما بينها، وخلو

واالبتعاد  الكلمات،  تكرار  وجتّنب  واملعنوي، 

نف�صها  ال�رصوط  املتداخلة، وهي  االإ�صافات  عن 

ذلك  كّل  حتّق  واإذا  املكتوب،  اخلطاب  لف�صاحة 

يكون اخلطاب بليغا، الأن البالغة، هي: الو�صول 

القدرة على  اأنها  اأي  عنه،  والك�صف  املبتغى  اإىل 

املمكنة.  االح��ت��م��االت  باأف�صل  املعنى  بلوغ 

البالغة،  مع  الف�صاحة  العربية،  يف  ت��رتادف، 

وبهذا فالف�صيح هو البليغ يف قوله، الأن قاعدة 

البالغة هي االإبالغ، واالأفكار بحاجة ملن يبلغ 

عنها بطرق جديدة، ويعر�صها بجالء.

اأقارب  اأن  الف�صاحة،  اأردت بهذا املدخل، عن     

قوة  اأي  الن�صوية«،  »الف�صاحة  عليه  اأ�صطلح  ما 

عامل  عن  التعبري  يف  واملنهجي  الفكري  البيان 

ال�صياق  هذا  يف  املق�صودة  فالف�صاحة  امل��راأة، 

واإبالغ  وا�صتنطاق،  وحتليل  متثيل  ف�صاحة  هي 

وجدت  وم��ا  فيه،  رّك��ة  ال  بجالء  املقا�صد  عن 

 عن م�صمون هذا امل�صطلح اأف�صل من 
ّ

مثاال يعرب

فف�صاحتها  املرني�صي،  لفاطمة  الفكرية  الرتكة 

نهمها  من  م�صتّقة  وبالغتها  ب��امل��راأة،  ل�صيقة 

والدينية  الثقافية  زات 
ّ
التحي ا�صتك�صاف  اإىل 

 به، 
ْ
ت

َ
ني

ُ
الن�صوي، وع �صّدها، فقد �ُصغلت بال�صاأن 

وراجعت  واالأكادميية،  الثقافية  حياتها  طوال 

ة املحكومة 
ّ
التقليدي حال املراأة يف املجتمعات 

 �صبه ثابت ال يقبل احلراك، ويعزف 
ّ
بن�صق قيمي

مع  يتطابق  اأن  ينبغي  عمل  فكّل  التغيري،  عن 

فالبحث  م��وروث؛   
ّ
ديني  

ّ
ن�ض اأو  را�صخ  تقليد 

 من 
ّ
اأهم التقليدية  املجتمعات  املطابقة يف  عن 

املراأة  �صورة  ظهرت  وقد  التاريخية.  الت 
ّ
التحو

تريد  التي  التاأثيمية«  »املجتمعات  يف  معّقدة 

النيل من اأفرادها بدل دعمهم وتعزيز مواقعهم، 

اأخفى الرجل كينونة املراأة وراء حجب  ولطاملا 

املتعة.  ي�صتدعيها وقت  اأنه كان  اإال  وال�صتبعاد، 

 اأن تتالعب هذه االأمواج يف البنية 
ّ
ومن الطبيعي

ة للمراأة، وجتعلها ترى ذاتها منعك�صة يف 
ً
الذهني

مرايا متعددة. 
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 فاطمة املرني�سي 

و�لف�ساحة �لن�س�ية

عبداهلل اإبراهيم

 ناقد واكاديمي من العراق 



نقد  على  عكفت  املرني�صي  اأن  معلوم        

العربية  ومنها  التقليدية،  املجتمعات  بنية 

ماتها، 
ّ
ملقو الداعم  اخلطاب  ونقد  واالإ�صالمية، 

نى 
ُ
كم ع

ُ
 حم

ّ
فتوّزع عملها بني بحث ا�صتق�صائي

التاريخ، ومتثيل  املراأة يف  ر�صم �صورة  باإعادة 

، وا�صتبك كّل من 
ّ

ثقايّف لدورها يف جمتمع تقليدي

ا بهدف تعومي �صورة املراأة 
ً
البحث والتمثيل مع

مقدرة  عن  واأبانت  والواقع،  التاريخ  ثنايا  يف 

حول  به  قامت  بحث  كّل  يف  بالتقدير  جديرة 

املراأة  حال  حتليل  يف  وعدها  اجنزت  وقد  ذلك. 

ج من اعتبارها فردا �صويا فيه، 
ّ
يف جمتمع يتحر

ويحول دون حقوقها، ويكبح تطلعاتها اخلا�صة 

احلداثة:  من  »اخل��وف  كتابها  ففي  والعامة؛ 

يف  اأّخ��اًذا  ا 
ً
حفر رت 

ّ
طو ة« 

ّ
والدميقراطي االإ�صالم 

ة، وبذلك فتحت 
ّ
ب من الثقافة العربي

ّ
اجلانب املغي

وُطمر  تنا�صيه  الذي جرى  املراأة  ة على عامل 
ّ
كو

اأجل  فمن  والتهمي�ض،  االحتيال  من  ات 
ّ
طي يف 

اًل تغيري 
ّ
اأو  ينبغي 

ّ
تغيري بنية املجتمع التقليدي

�رصوط العالقة بني املراأة والرجل، فاحلداثة يف 

جوهرها تغيري يف منط العالقات، واالنتقال بها 

ة اإىل ال�رصاكة، وكّل حماولة تغفل ذلك 
ّ
من التبعي

م�صريها الف�صل.

من  ا 
ّ
عام خوفا  ة 

ّ
ثم باأن  املرني�صي  برهنت      

من   
ّ

التقليدي النمط  �ض 
ّ
تقو الأّن��ه��ا  احل��داث��ة، 

منًطا  وتقرتح  االأف��راد،  بني  الرا�صخة  العالقات 

خمتلًفا، ولكي تفتح �صبل التغيري، ويقع االنتقال 

فمن  حديث،  جمتمع  اإىل   
ّ

تقليدي جمتمع  من 

ة، 
ً
الالزم اأن يف�صح تف�صري الدين مكاًنا للدميقراطي

�صيوع  دون  �صتحول  ة 
ً
فالدميقراطي وباملقابل 

اأي  ة، 
ّ
الديني للظاهرة  بة 

ّ
املتع�ص التف�صريات 

الذي  ف 
ّ
املتطر الالهوت  جموح  �صتوقف  اأّنها 

فنزُع  ��ة، 
ّ
ال��ت��اري��خ��ي حقيقته  م��ن  ال��دي��ن  د 

ّ
ج���ر

ة يعيدها اإىل نبعها 
ّ
الالهوت عن الظاهرة الديني

اأهداف  الت تقوية ذات 
ّ
تاأم ، باعتبارها 

ّ
االأ�صلي

ة غايتها التهذيب واالإ�صالح؛ 
ّ
ة واعتباري

ّ
اأخالقي

ف��ال��اله��وت- وه���و ج��م��ل��ة م��ن امل��م��ار���ص��ات 

احلوا�صي  على  تغّذت  التي  دة 
ّ
املجر ة 

ّ
ال�صجالي

الرجال،  احتكره   - ة 
ّ
الديني للظاهرة  املعتمة 

وجتّلت  وم�صاحلهم،  ل��روؤاه��م  طبًقا  و�صاغوه 

عالية  درجة  وفيه  وا�صطالحاتهم،  لغتهم  فيه 

اّتخذ  ت�صامن  وهو  الن�صاء،  �صّد  الت�صامن  من 

الظاهرة  الإيحاءات   
ّ

خا�ض تكييف  من  ته 
ّ
�رصعي

من  الالهوت  كان  ولئن  ون�صو�صها.  ة 
ّ
الديني

على  القائمة  الو�صطى  القرون  ثقافات  نتائج 

ة، واالدعاء باحتكار احلقائق، 
ّ
اجلداالت  املنطقي

ة، 
ّ
الن�صبي مبداأ  تبّنى  الذي  احلديث  الع�رص  فاإّن 

دة 
ّ
املجر الالهوت  فرو�ض  اإىل  بحاجة  يبَق  مل 

ة نف�صها يف 
ّ
عن التاريخ. وجدت احلداثة الدنيوي

 
ُ
وحترير ة، 

ّ
ديني بطانة  ذي  الهوت  مع  تعار�ض 

املوروثة،  اأن�صاقها  من  ة 
ّ
االجتماعي العالقات 

�صيجعل املجتمعات تقبل عالقات مغايرة، حتتّل 

بنوعها  لها  �صلة  ال  فاعلة  مكانة  امل��راأة  فيها 

.
ّ
، اإمّنا بدورها االجتماعي

ّ
اجلن�صي

      ولكي تف�صح عن مقا�صدها ذهبت املرني�صي 

االإ�صالمية،  للتقاليد  املوؤ�ص�صة  ال�صخ�صية  اإىل 

حالة  ال�صيا�صي«  »احل��رمي  كتابها  يف  فحّللت 

لالإ�صالم   
ّ
االإقطاعي ر 

ّ
الت�صو قبل هيمنة  الر�صول 

الذي عزل بني اجلن�صني، اأي حالته فرًدا توا�صل 

 مبناأى عن ال�صّخ 
ّ
مع اأ�رصته وحميطه االجتماعي

 الذي وّلده االإ�صالم املتاأّخر، حيث مل 
ّ
االأيدلوجي

 انعطفت 
ّ
ة انف�صال بني الفرد وعامله. ثم

ّ
يكن ثم

عن  بعيًدا  حياته  يف  الن�صاء  دور  و�صف  اإىل 

فيما  وت�صّلب  ا�صتقام  الذي   
ّ
الالهوتي التجريد 

 والن�صاء، 
ّ
بعد، وك�صفت طبيعة التوا�صل بني النبي

وبخا�صة زوجاته، ودرجة الرتابط فيما بينهما، 

الذي   
ّ
العاطفي ال�صخاء  على  ال�صوء  �صّلطت   

ّ
ثم
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الدميقراطًية 

�ضتحول 

دون �ضيوع 

التف�ضريات 

بة  املتع�ضّ

للظاهرة 

�لدينّية



ة 
ّ
اّت�صف به جتاه ن�صائه، وتتطّلع الر�صالة ال�صمني

يف ذلك اإىل تثبيت الفكرة االآتية: اإذا كان الر�صول 

فما  للمراأة،   
ّ
وعاطفي  

ّ
�صخ�صي بتقدير  ز 

ّ
متي قد 

اإىل  املراأة  ة لالهوت اختزل 
ّ
ال�رصعي الوجوه  هي 

للظاهرة  فة 
ّ
ال�صي التف�صريات  �صوى  تابع  كائن 

ا كا�صًفا على 
ً
�صّلطت �صوء اإىل ذلك فقد  ة؟ 

ّ
الديني

وهما  وعائ�صة،  خديجة  ومنهّن  الر�صول،  ن�صاء 

 
ّ
ة يف حياة نبي

ّ
ا بالغ االأهمي

ً
امراأتان لعبتا دور

ة، 
ّ
عام ب�صورة  االإ�صالم  تاريخ  ويف  االإ���ص��الم، 

ا، 
ًّ
وذلك يربهن على اأّن دور املراأة مل يكن ثانوي

اإمّنا جرى بالتدريج تقلي�ض ذلك الدور. 

ارحتلت  ذلك،  عن  ف�صال  املرني�صي،  اأّن  على      

بف�صاحتها املنهجية يف �صعاب املا�صي باحثة 

 يف 
ّ
 واالإ�صالمي

ّ
عن دور املراأة يف التاريخ العربي

عظيم  دور  فظهر  ات« 
ّ
من�صي »�صلطانات  كتابها 

قراءة  قّدمت   
ّ
ثم التاريخ،  كتب  اختزلته  للمراأة 

ا، كما ظهر ذلك 
ً
ل�صور احلرمي يف الثقافات عموم

احلرمي؟«  �صّد  نون 
ّ

حم�ص اأنتم  »هل  كتابها  يف 

د 
ّ

تق�ص ع��امل  يف  حمالة  ال  ق��ادم��ات  فالن�صاء 

منعتهّن  حدود  �صبكة  ابتكر  حينما  ا�صتبعادهّن 

من الظهور يف املجال العام نظري احل�صور الذي 

العابرة  الرجل عليه. وعاجلت يف كتابها«  كان 

املك�صورة اجلناح« قوة العبور عند املراأة، ممثلة 

ب�صخ�صية �صهرزاد، فلكي تنجح يف حتويل غرائز 

يجب   ،
ّ
للحب انت�صار  اإىل  بال�رصد،  قاتل،  ملك 

املعرفة  ه��ي:  مزايا،  بثالث  تتحّلى  اأن  عليها 

االنتباه،  �صّد  ق�صد  الت�صويق  وخلق  الوا�صعة، 

من  الرغم  على  املوقف  يف  للتحّكم  الهدوء  ثم 

ذات  التوايل  على  هي  اخل�صال،  وهذه  اخل��وف. 

التحّكم  على  وق��درة  ة، 
ّ
ونف�صي ة، 

ّ
ثقافي طبيعة: 

ب�صلوكها يف حلظات اخلطر. وبذلك يتك�ّصف الدور 

بل�صان  ة 
ّ
املروي اخلرافة  تلعبه  الذي ميكن   

ّ
املهم

فتًكا  االأمرا�ض  اأكرث  �صاأفة  ا�صتئ�صال  يف  املراأة 

جن�ض  اإبادة  يف  املحمومة  الرغبة  التاريخ:  يف 

الن�صاء.

اآفاق  على  املرني�صي  انفتحت  ذلك  كّل       ويف 

املجتمع  يف  امل��راأة  ة 
ّ
ق�صي  

ّ
يخ�ض فيما  وا�صعة 

 
ّ
الطبيعي االندماج  على   

ّ
تلح فكانت   ،

ّ
التقليدي

بني املراأة والرجل يف عامل يقوم بتحديث نف�صه، 

التحديث  لكّنه من�صطر بني غرب ي�صعى لتحويل 

االأن�صاق  متزيق  خالل  من  م�صتحيل،  عمل  اإىل 

لكّل  بدَّ  ال  التي  ة 
ّ
االجتماعي للعالقات  ة 

ّ
التقليدي

 
ّ

ذك��وري وجمتمع  بتفكيكها،  يقوم  اأن  حتديث 

ومبتورة  فا�صحة  كعورة  ن�صفه  اإق�صاء  د 
ّ
يتعم

والرغبة،  لل�صبق  مثري  ن�صٌف  ولكّنه  ومطمورة، 

الغرب  من  فكّل  هذا  وعلى  الن�صاء.  قطاع  وهو 

ويقهران  امل�صالح  يتبادالن  العربية  ة 
ّ
والذكوري

�صّلم  يف  املعا�رصة  االنهيارات  و�صل�صلة  املراأة، 

ل املراأة كاآخر.
ّ
القيم يراد بها احليلولة دون تقب

الكثرية جاء كتاب       من بني كتب املرني�صي 

��ة- 
ّ
���رصدي وثيقة  احل��ل��م«  اأجنحة  على  »ن�صاء 

ل 
ّ
ة ا�صتك�صفت عامل احلرمي يف الن�صف االأو

ّ
لي

ّ
تخي

ر�ض 
ُ
ات القرن الع�رصين يف املغرب. ع

ّ
من اأربعيني

ذلك العامل بروؤية طفلة يف ال�صابعة من عمرها، 

»فاطمة«.  با�صمها  واح��دة  ة 
ّ
م��ر الكتاب  ح 

ّ
���رص

ة م�صتعادة 
ّ
 يريد اإنتاج �صرية ذاتي

ّ
 ن�ض

ّ
ومثل اأي

مب�صتويات  احلقيقة  م�صتويات  فيها  تتداخل 

االختالق،  على  البارعة  بقدرته  فاإّنه  ل، 
ّ
التخي

 اأفكار املرني�صي عن 
ّ

يوهم باحلقيقة. حمل الن�ض

ة 
ّ
 عنها من خالل جتربة �صخ�صي

ّ
املراأة، لكّنه عرب

 
ّ

الن�ض ودع��م  و�صباها،  طفولتها  يف  للموؤّلفة 

االأحداث  اإنزال  على  وحر�ض  ة، 
ّ
توثيقي بهوام�ض 

من  ل 
ّ
االأو الن�صف  اإىل  يعود   

ّ
تاريخي اإط��ار  يف 

القرن الع�رصين، مع الرتكيز على  وقائع احلرب 

 
ّ
الفرن�صي الوجود  خالل  من  الثانية  ة 

ّ
العاملي

 يف املغرب، وكّل ذلك جاء 
ّ
واالإ�صبايّن واالأمريكي
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دور املراأة مل 

ا،  يكن ثانويًّ

اإّنا جرى 

بالتدريج 

تقلي�ص ذلك 

الدور



 ،
ّ

الن�ض مل�صمون  معنى  الإعطاء  ة 
ّ
خلفي بو�صفه 

اأرادت   
ّ

الن�ض  
ّ
خ�صم من  تنبثق  التي  فالر�صالة 

احلرمي،  عامل  يف  ال�صائد  الثقايّف  الن�صق  ك�صف 

املوؤّثرات  ب�صبب  الن�صق  ذلك  تخلخل  بداية   
ّ
ثم

ة. ولكيال يقع املتلّقي يف وهم 
ّ
ة اخلارجي

ّ
الثقافي

ة التي يوهم بها الكتاب، �صارعت فاطمة 
ّ
الوثائقي

ة 
ّ
لي

ّ
التخي ال�صفة  عن  االإع���الن  اإىل  املرني�صي 

واإمّنا  ة، 
ّ
ذاتي �صرية  لي�ض  الكتاب  »هذا  لكتابها 

لة على �صكل حكايات ترويها طفلة 
ّ
اأحداث متخي

يف ال�صابعة«.

الكتاب،  ة 
ّ
ُهوي اللب�ض يف  التو�صيح  زاد هذا       

 تخّطى التب�صيط الذي اأّكده التو�صيح، 
ّ

الأّن الن�ض

العامل  لك�صف  ال�رصد  تعتمد  ة 
ّ
روائي �صرية  فهو 

املغلق الذي عا�صت فيه املوؤّلفة: ق�صدُت بالعامل 

حوله  دارت  ال��ذي   
ّ
الق�صي الكيان  ذلك  املغلق 

ة �صغلت باإثارة ال�صهوات، لكّنها 
ّ
خطابات رغبوي

اأ 
ّ
اأخفقت يف متثيل الرتاتب الثقايّف فيه، ومل تتجر

ك�صف  ويف  ة، 
ّ
النف�صي تفا�صيله  يف  الدخول  على 

العالقة  تاأثري  فيه، ويف  ال�صائدة  العالقات  منط 

 الذي احتّل 
ّ
ة بينه وبني العامل اخلارجي

ّ
املتك�رص

لكتاب  ميكن  ال  فيه.   
ّ
االأ�صا�صي املركز  الرجل 

احلرمي  فعامل  ة، 
ّ
املهم هذه  ي��وؤّدي  اأن   

ّ
توثيقي

ة، لكونه قد 
ّ
 عنه بلغة و�صفي

ّ
 ال يعرب

ّ
جماز رمزي

ة، واأ�صبح 
ّ
غادر بفعل الزمن حقيقته املو�صوعي

ة 
ّ
االأيدلوجي ال��روؤى  بتقاطع  ا 

ً
م�صبع ا 

ً
مو�صوع

ني 
ّ
ثقافي منظورين  عن  ت�صدر  التي  املتنازعة 

على  باحلفاظ  م�صغول  اأحدهما:  متعار�صني، 

اإىل  والنظر   ،
ّ

التقليدي مبعناها  ة 
ّ
الثقافي ة 

ّ
الُهوي

املراأة كقطيع من احلرمي، واالآخر: مهموم بفكرة 

تّدعي التغيري، بتاأثري من ا�صتعارة مناذج اأخرى 

ة. 
ّ
الثقافي ال�صياقات  اختالف  يف  النظر  دون 

ل يريد اإعادة �صياغة ذلك العامل مبا يطابق 
ّ
االأو

ي�صعى  والثاين  امل��راأة،  ل��دور  الثابت  التهمي�ض 

ار 
ّ
التي يريد  اأ�صا�صه.  من  املفهوم  هذا  اإلغاء  اإىل 

تعليمات  يوافق  مبا  امل��راأة  دور  تكييف  ل 
ّ
االأو

يف  املراأة  دمج  اإعادة  الثاين  ويريد  »املا�صي«، 

االآخر.  لتعليمات«  ا�صتجابة   
ّ
االجتماعي الو�صط 

وتتقاطع هذه الروؤى واملواقف يف وعي الطفلة 

ال�صغرية »فاطمة«. 

فالطفلة  اأعمق،  م�صكالت   
ّ

الن�ض ر 
ّ
فج  

ّ
ثم        

على  منق�صمة  احل��رمي  ع��امل  يف  ترعرعت  التي 

 احلاملة باأن 
ّ
االأم ذاتها بني اال�صتجابة لرغبات 

تكون ابنتها منفّكة من قيود احلرمي، ومتخّطية 

األطام«  »ل��اّل  ل��روادع  االمتثال  وبني  الأ���ص��واره، 

التي زرعت  ة، 
ّ
الديني الرتبية  د درو�ض 

ّ
تتعه التي 

ل�صياج  خرق  كّل  موؤّداها:  فكرة  الطفلة  قلب  يف 

 
ّ

الن�ض لكّن  الدين.  ل�صياج  خرق  هو  اإمّنا  احلرمي 

ة، فمن الوا�صح اأّن فاطمة 
ّ
يثري اإىل م�صكلة اإجرائي

املرني�صي ا�صقطت وعيها الالحق بو�صفها اإحدى 

العامالت يف جمال ق�صايا املراأة على طفولتها 

املبكرة، فجعلت من تلك الطفولة جمااًل ملناق�صة 

حت يف 
ّ
وقد �رص ة، 

ّ
ي

ّ
االأهم البالغ  املو�صوع  هذا 

ا ارت�صم يف 
ّ
الكتاب باأّن تلك الطفولة خمتلفة عم

�صفحاته، »لو حاولت اأن اأحكي لكم طفولتي ملا 

طفولتي  الأّن  االأوليني  الفقرتني  اإمتام  ا�صتطعتم 

كانت ممّلة اإىل حّد كبري«.  

 
ّ
الداخلي الت�صّكل  الكتاب لكي يالم�ض        رّكب 

فيه  ة 
ّ
الداخلي االأزم��ة  ولي�صيء  احل��رمي،  لعامل 

ابة 
ّ
ة، ولينتهي عند البو

ّ
ات الع�رصي

ّ
ب�صبب املتغري

 معنى من 
ّ

عة للتحديث، لكّنه ال يهمل باأي
ّ
امل�رص

العامل،  ذلك  يف  الكامنة  اجلذب  عوامل  املعاين 

منطق  وعرب  ا، 
ًّ
�رصعي غ 

ّ
ت�صو التي  العوامل  تلك 

اأو  احل��رمي،  بعامل  ك 
ّ
التم�ص مغلق،  لكّنه  �صارم 

معه.  تتقاطع  ال  العالقة  من  باأ�صكال  االأقّل  يف 

وتنه�ض  الكتاب،  عن  ترت�ّصح  االأفكار  هذه  وكّل 

ة للجدل املوجود فيه. طرح كتاب »ن�صاء 
ّ
كخلفي
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اخلرافة 

املروّية بل�ضان 

املراأة 

ت�ضتاأ�ضل 

الرغبة 

املحمومة يف 

اإبادتها



ة احلرمي و�صط دائرتني 
ّ
على اأجنحة احللم« ق�صي

ة 
ّ
رمزي كبوؤرة  فا�ض  مدينة  دائ��رة  مرتاكبتني: 

لالأحداث، ومن ورائها ينبثق املغرب يف �رصاعه 

القرن  ات 
ّ
اأربعيني يف  واالإ�صبان  ني 

ّ
الفرن�صي �صدَّ 

وجود  يتخّطون  الرجال  اأّن  وكيف  الع�رصين، 

»الغريبات«،  على  باحلفاظ  وين�صغلون  الغرباء 

واالأبوية-  الذكورية  بداللته   - الرجل  فيبدو 

من  خوفه  من  اأك��رث  االآخ��ر  ن�صفه  من  خائًفا 

اإىل  املدينة  م 
ّ
ويق�ص البالد،  يحتّل  الذي  الغريب 

. فالرجل م�صغول بحجز 
ّ
 واآخر مغربي

ّ
ق�صم فرن�صي

الن�صاء يف »البيت الكبري«، ولكّنه ال يظهر متلماًل 

اإّن  اأر�صه، حتى  الذي يحتل   
ّ
االأجنبي من وجود 

حاجز  تخرتق  التي  وحدها  هي  »طامو«  املراأة 

ال�رصاع  الرجل يف  اخلوف، وتكاد تغيب �صورة 

ميّثلها  �صعة  اأكرث  اأخرى  ودائ��رة  االأجانب.  �صدَّ 

القيم  القيم:  من  منطني  بني  الثقايّف  ال�رصاع 

وفلكلور،والتي  كتقاليد  املا�صي  من  املوروثة 

وميّثلها  كحرمي،  الن�صاء  حب�ض  ب�رصيعة  توؤمن 

الن�صاء،  من  متنّفذة  فئة  ومعها  اإجمااًل،  الرجال 

األطام« و«لاّل مهاين«  و«لاّل را�صية«  مثل: »لاّل 

وهّن اجليل االأكرب، جيل اجلّدات، وقيم م�صتحدثة 

ة، 
ّ
الغربي امل��وؤّث��رات  بفعل  االأ�صغر  اجليل  غزت 

يف  الناه�صة  ة 
ّ
املغربي ة 

ّ
الوطني احلركة  وبفعل 

من  امل���راأة  تخلي�ض  تريد  وه��ي  املرحلة،  تلك 

 دجمها يف م�صار املجتمع 
ّ
، ثم

ّ
االأ�رص االجتماعي

 
ّ
كعن�رص فاعل، وينا�رص هذه القيم كّل من: االأم

واخلالة »�صامة«.

احلرمي  هّن مفهوم 
َ
اأ�رص لن�صاء  ة 

ّ
ي

ّ
احلر تبدو        

يلجاأن  ولهذا  امل�صتحيلة،  االأح��الم  من  ا 
ً
�رصب

تقوم  بها،  يتمّتعون  الذين  اأولئك  حماكاة  اإىل 

بهذا الدور »�صامة« اإذ تعيد عرب التمثيل واحلكي 

 داخل اأ�صوار بيت احلرمي، 
ّ
ة اخلارجي

ّ
ي

ّ
عامل احلر

ة واالإذاعة 
ّ
ة وال�صحري

ّ
وم�صادرها الكتب اخلرافي

يخلو  حينما  ا، 
ًّ
���رص ال�صمع  اإليها  �صرتق 

ُ
ي التي 

اقتحام  يف  الن�صوة  وتفلح  الرجال،  من  البيت 

غرفة الذكور، حيث يقبع املذياع الكبري القدمي، 

لعامل  ال�صلب  اجل��دار  هذا  �صوته  يخرتق  ال��ذي 

�صبه   
ّ
حكائي اأو   

ّ
م�رصحي عر�ض  ة 

ّ
وثم احل��رمي، 

اللواتي  احل��رمي  اأم��ام  »�صامة«  ده 
ّ
تتعه  ،

ّ
يومي

ينزلقن ب�صهولة بالغة اإىل التماهي مع االأحداث 

بعر�صها  »�صامة«  تقوم  التي  ات، 
ّ
وال�صخ�صي

االأثرية  واحلكاية  املبا�رص،  التمثيل  اأو  بال�رصد 

م�صتّلة من »األف ليلة وليلة«، اإّنها حكاية اجلارية 

»بدور« والبحث املثري عن احلبيب الغائب.

    يف كتاب »ن�صاء على اأجنحة احللم«، اإف�صاح 

ة-
ّ
االجتماعي املع�صلة  لهذه  عميق   

ّ
����رصدي

حتت  ة 
ّ
املهم بتلك  »�صامة«  تقوم  اإذ  ة، 

ّ
الثقافي

م على 
ّ
 املخي

ّ
وهم امت�صا�ض االإحباط التاريخي

اإىل  ل 
ّ
تتحو املحاكاة  تلك  لكّن  احل��رمي،  نفو�ض 

»�صامة«.  تختفي  النهاية  ويف  مغلقة،  ممار�صة 

تعار�ض  فمن  الواقع.  تواجه  »فاطمة«  ووحدها 

 الذي متثله »لاّل 
ّ

القيم املمّثلة بقطبني: التقليدي

ترّكب  »�صامة«،  متّثله  الذي  واحلديث  األطام«، 

الو�صول  اأجل  ومن   .
ّ

الفكري ِخيارها  »فاطمة« 

اأن  عليها  ال���الزم  م��ن  ك��ان  النتيجة  ه��ذه  اإىل 

ارت�صمت  وقد   ،
ّ
احلقيقي االزدواج  حالة  يف   

ّ
متر

ة تقّطعت 
ّ
ة يف نفو�ض ب�رصي

ّ
التفاعالت غري املرئي

التي  نف�صها  بالدرجة  باحلا�رص،  ات�صالها  �صبل 

تقّطعت بها �صبل انف�صالها عن املا�صي، ُفبرتْت 

يف  معّلقة  وظّلت  ما�صيها،  وعن  حا�رصها  عن 

التوّتر  على  و�صاهٍد  يختفي،  ال  كطيف  االأف��ق 

 
ّ
العربي للمجتمع  ة 

ّ
االجتماعي البنية  العميق يف 

يف القرن الع�رصين.       
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بني  الف�صل  اإىل  احلّد  لكلمة  اللغوي  املعنى  ي�صري 

وجمعه  ب��االآخ��ر،  اأحدهما  يختلط  لئال  ال�صيئني 

حدود بح�صب ل�صان العرب، وبهذا املعنى ال يوجد 

لئال  بينهما  يقام  فاحلد  ال�صيئني،  بني  تفا�صل 

اأن يعني ذلك متتع  اأحدهما باالآخر، بدون  يختلط 

اأما  االآخر.  اأي طرف مبزايا خم�صو�صة متيزه عن 

اجلاين  على  وجبت  عقوبة  فاحلّد  اال�صطالح  يف 

ام��راأة.  اأم  رجال  اأك��ان  �صواء  جن�صه،  حتديد  بدون 

وتكت�صي داللة احلّد يف »ن�صاء على اأجنحة احللم« 

على  حتيل  م��زدوج��ة  دالل��ة  املرني�صي  لفاطمة 

مغايرة،  جديدة  داللة  لتنتج  ال�صابقني  املعنيني 

فباالإ�صافة اإىل �رصب احلدود بني الرجال والن�صاء، 

تتال�صى  اإذ  الرجل  جلانب  الوا�صح  االنحياز  مع 

�صمة امل�صاواة بني الطرفني اللذين و�صعت بينهما 

بطرف  يحيط  �صجن  اإىل  احلدود  لتتحول  احل��دود، 

)ال��رج��ال(  االآخ��ر  الطرف  يقبع  بينما  )الن�صاء(، 

خارج احلدود، ليتحول بذلك احلّد من فا�صل بني 

عنه  ومينع  ب�صيء،  يحيط  منيع  �صور  اإىل  �صيئني 

اأب�صط حقوقه، حمقًقا بذلك املعنى الثاين  ممار�صة 

عقوبة  احل��دود  وت�صبح  ال�رصعي،  باال�صطالح 

وال�صوؤال  الن�صاء،  مقدرة على اجلاين، واجلناة هنا 

الذي يفر�ض نف�صه يف هذه احلال: ما اجلرم الذي 

اقرتفته الن�صاء حتى تقام عليهن احلدود؟!

الن�صاء مل يقرتفن  اأن       �صتاأتي االإجابة لتو�صح 

اإال   لي�صت  احل��دود  واأن  ن�صاء،  كونهن  �صوى  ا 
ً
ذنب

اأذهان من ميلكون ال�صلطة، ومبا   موجوًد يف 
ً
وهم

اأن الرجال هم من ميلك ال�صلطة فقد اأقاموا احلدود 

لكن  احل��رمي.  ت�صمية  عليهن  واأطلقوا  الن�صاء  على 

هذه احلدود معر�صة لالخرتاق، فالن�صاء مل يقبلن 

بها، وكن يحاولن اخرتاقها بني وقت ووقت بطرق 

�صكل  ليتغري  البلدان  بني  االأم��ر  وكذلك  خمتلفة، 

العامل وتتغري احلدود وفق لعبة القوي وال�صعيف. 

امل��راأة  من  الذكورية  الثقافة  موقف   
ّ

يف�رص وه��ذا 

وق�صاياها، فاأي خلخلة للحدود بني املراأة والرجل 

وم�صاحلها،  وهيمنتها،  الذكورية  ال�صلطة  يهدد 

معنى  ولعل  الذكورية.  الثقافة  تقبله  ال  ما  وهو 

احلرمي يتقاطع يف داللته مع احلدود، فاحلرمي: ما 

نتَهك، وكذلك احلدود ال يجوز انتهاكها. 
ُ
م فال ي

ِّ
ر

ُ
ح

     يف »ن�صاء على اأجنحة احللم« قدمت املرني�صي 

ويف   وح���دوده.  احل��رمي  ع��امل  يف  حياتها  جتربة 

كتابها االآخر »�صهرزاد ترحل اإىل الغرب«؛ و�صعت 

ق��ت بني 
ّ
اأك��رث دق��ة ملفهوم احل���رمي، وف��ر ح���دوًدا 

على  بناء  الغربي«  و«احل��رمي  ال�رصقي«،  »احل��رمي 

الغربيني جعلوا من  اأن  فيه. وو�صحت  املراأة  دور 

فاتنة  خملوقات  الن�صاء  ومن  متعة،  دور  احلرمي 

املفهوم  مع  يتعار�ض  املفهوم  وهذا  لال�صتمتاع، 
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 »ن�ساء على �أجنحة 

�حللم«

اأ�شماء معيكل

 ناقدة وروائية من سورية



واالنحجاب  احل�صانة  حيث  للحرمي  ال�رصقي 

الن�صاء مو�صوًعا  تظهر  الذي  الوقت  والوقار، ويف 

ذوات  يظهرن  الغربي؛  احل��رمي  يف  واملتعة  للذة 

اإال  اأج�صادهن  مينحن  فال  وده��اء  وذك��اء  �صلطة 

برغبة وقرار يف احلرمي ال�رصقي. 

اأجنحة  على  »ن�صاء  احلرمي يف  تتحدد ماهية       

من  لينتج جمموعة  متعددة  منظورات  من  احللم« 

�صيما  وال  واملتناق�صة،  املتعار�صة  املفاهيم 

الفريق  االأول  فريقني:  اإىل  الن�صاء  تنق�صم  عندما 

الفريق  وال��ث��اين  ل��ل��ح��رمي،  امل��ن��ا���رص  التقليدي 

طاحنة  معارك  وتدور  للحرمي.  الراف�ض  الع�رصي 

كل  نظر  وجهة  لتاأكيد  حماولة  يف  الفريقني  بني 

اإىل اختالف �صكل  االإ�صارة هنا  منهما. وال بد من 

املغرب  يف  فاحلرمي  والزمان،  املكان  يف  احلرمي 

الر�صيد  اأندوني�صيا، وحرمي هارون  لي�ض هو حرمي 

فقد  اليوم.  حرمي  عن  خمتلف  التا�صع  القرن  يف 

يف  عالية  ثقافة  ميتلكن  �صابات  جواريه  كانت 

وخطط  والفقه  واالأن�صاب  واجلغرافية  التاريخ 

طريق  ع��ن  ال�����ص��ع��ادة  ل��ه  يجلنب  حتى  احل���روب 

ات. 
ّ
ي

ّ
االأم بالن�صاء  فيعج  اليوم  حرمي  اأما  املعرفة، 

اإذ  االأهمية  غاية  يف  اإ�صكالية  يثري  الكالم  هذا  اإن 

يبني لنا اأن احلرمي لي�ض مرتبط بالعلم واملعرفة اأو 

ة، واإمنا يرتبط  بفر�ض �رصوط حياة 
ّ
ي

ّ
باجلهل واالأم

اأول على طرف ثان، ويقبل بها  حمددة من طرف 

�صيا�صية  تكون  قد  عديدة،  الأ�صباب  الثاين  الطرف 

ذلك.  اأو غري  اأو دينية،  اقت�صادية  اأو  اجتماعية  اأو 

�رصوطه  ميلي  الذي  االأول،  الطرف  ميتلك  وع��ادة 

على الطرف الثاين، ال�صلطة والقوة والهيمنة بحيث 

يكون متبوًعا، واالآخر تابًعا له. 

مبغادرة  للن�صاء  فيه  �صمح 
ُ
ي يكن  مل  زمن  يف      

البيوت، والعي�ض يف حرمي خلف االأ�صوار، منعزالت 

تنقل  اأن  �صامة  ا�صتطاعت  اخلارجي،  العامل  عن 

العامل اإليهن من خالل م�رصحها الذي راحت تقدم 

فيه العرو�ض امل�صتوحاة من قراءاتها يف »مروج 

وليلة«.  ليلة  »األ��ف  وكتاب  للم�صعودي،  الذهب« 

وزمان  مكان  اإىل  يحتاج  امل�رصح  اأن  �صامة  تعي 

واأ���ص��واء،  وديكور  وجمهور،  وممثلني  للعر�ض، 

وتوؤدي  اإخراجه،  واآلية  املو�صوع،  اإىل  باالإ�صافة 

امل�رصحية  تخرج  التي  فهي  ا، 
ً

مزدوج ا 
ً
دور �صامة 

العمة  جانب  اإىل  الرئي�صي  املمثل  دور  توؤدي  كما 

حبيبة.

ميكننا تعريف م�رصح �صامة باأنه امل�رصح   

فاملمثلون  الطابع،  ن�صوية  ا  عرو�صً يقدم  ال��ذي 

وبع�ض  الن�صاء  من  واجلمهور  الن�صاء،  من  فيه 

ق�صايا  تناق�ض  املعرو�صة  واالأع��م��ال  االأط��ف��ال، 

 ، ن�صوي  منظور  من  يكون  واإخ��راج��ه��ا  الن�صاء، 

ومكان العر�ض داخل احلرمي. ويف هذه االأو�صاع 

ل �صامة ال�صطح اإىل م�رصح ُتقّدم عليه العرو�ض 
ّ
حتو

متخذة منه مكاًنا العر�ض، اأما زمان العر�ض فهو 

امل�صاء مع �صطوع النجوم، واالأدوار االأ�صا�صية يف 

العر�ض توؤديها النجمتان الرئي�صيتان يف امل�رصح، 

االأطفال  بع�ض  يقوم  بينما  حبيبة،  والعمة  �صامة 

اجلمهور  ب��دور  ويقوم  الثانوية،  االأدوار  ببع�ض 

م�رصحها  يف  �صامة  ت��راع��ي  كما  ال����دار.  ح��رمي 

الوحدات الثالث، اأي وحدة الزمان ووحدة املكان 

مكان  يف  تقدم  م�رصحية  فكل  املو�صوع،  ووحدة 

وزمان حمددين، ومو�صوعها يدور حول �صخ�صية 

على  الرتكيز  مع  وم�صرية حياتها،  واحدة  ن�صائية 

بطولتها اأو ماأ�صاتها اأو مغامراتها.  

ال يخلو م�رصح �صامة من عرثات تواجهه،   

رائدات  بع�ض  �صخ�صيات  يج�صد  حينما  �صيما  وال 

�صامة،  تف�صلهن  كانت  اللواتي  الن�صائية  احلركة 

وخا�صة االأوائل منهن، اإذ مل تكن يف حياتهن اأحداث 

كثرية قابلة للت�صخي�ض، الأنهن كّن حما�رصات يف 

حرمي، مثل عائ�صة التيمورية، وزينب فواز، ولذلك 

كانت امل�رصحية تتحول يف كثري من االأحيان اإىل 
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اجلمهور  يجعل  ال��ذي  االأم��ر  احتجاجاتهن.  �رصد 

فكانت  �صعراوي  هدى  اأم��ا  العر�ض.  من  يتململ 

بطلة حقوق املراأة التي تلهب حما�ض اجلمهور، الأن 

متثيل حياتها ميّكن جميع امل�صاهدين من ال�صعود 

اإىل اخل�صبة لرتديد االأنا�صيد الوطنية وامل�صاركة يف 

املظاهرات، كما كانت حياتها غنية باالأحداث منذ 

اأن اأجربت على الزواج وهي يف �صن �صغرية اإىل اأن 

جنحت يف تغيري جمتمع بكامله خالل عقود قليلة 

يف  اأمرين  حتقيق  يف  وجنحت  �صالبتها.  بف�صل 

غاية االأهمية، مقاومة االحتالل الربيطاين، واإنهاء 

عزلة املراأة. اإال اأن خلو حياة الرائدات الن�صوية من 

اأكرث  الغناء والرق�ض، كان يجعل اجلمهور يف�صل 

اإحدى  اأ�صمهان، واالأمرية بدور  عرو�ض �صامة عن 

حكاياتهن  الأن  وذل��ك  وليلة،  ليلة  األ��ف  بطالت 

واملغامرات  والغزوات  احلب  ق�ص�ض  على  ت�صتمل 

بينما تخلو حكايات املنا�رصات لق�صية املراأة من 

ذلك.

الدور العالجي  اأهمية م�رصح �صامة يف       تكمن 

القابعات  الن�صاء   
ّ

تعرب به. فمن خالله  يقوم  الذي 

واأحالمهن،  وتطلعاتهن  رغباتهن  عن  احلرمي  يف 

املكبوتة  ال��رغ��ب��ات  ع��ن  ينف�صن  يجعلهن  م��ا 

مع  متاهيهن  ع��رب  تخيلية  بطريقة  وحتقيقها 

اجلمهور  على  االأمر  وين�صحب  امل�رصحية،  اأحداث 

الذي يتفاعل مع العر�ض اإىل درجة جتعله يتحول 

فيه،  م�صارك  اإىل  العر�ض  ي�صاهد  جمهور  م��ن 

يف  وامل�صاركة  امل�رصح  خ�صبة  اإىل  ال�صعود  عرب 

منذ  ومعروف  واملظاهرات.  واالأغ��اين  الهتافات 

بفرويد  ا 
ً
وم���رور التطهري،  عن  ونظريته  اأر�صطو 

وتاأكيده على الدور العالجي الذي مينع الفنان من 

اأهمية  الوقوع فري�صة للع�صاب وحتى يومنا هذا، 

الفنون واالآداب يف حياة االإن�صان وال�صمو بها نحو 

االأف�صل، والتعبري من خاللها عن ق�صايا االإن�صان 

وهمومه، والدفاع عن القيم الكربى التي تتمثل يف 

احلق واخلري واحلرية.

اأجنحة  على  »ن�صاء  يف  املرني�صي  ك�صفت  ثم      

هو  للمقاومة،  الن�صاء  حولها  جتتمع  بوؤرة  احللم« 

عن  معربة  اأيقونة  بو�صفه  الن�صوي«،  »الت�صامن 

وعي الن�صاء بحجم ماأ�صاتهن، وتدعو اإىل اأن يقفن 

مع بع�صهن لتخطي امل�صاعب التي فر�صت عليهن. 

ويعرب هذا الت�صامن عن اإدراكهن للظلم الواقع على 

تطلعاتها،  ي 
ّ
يلب املراأة، وحما�رصتها يف حرمي ال 

ولذا  واحلرية.  امل�صاواة  يف  حقوقها  دون  ويحول 

اأنف�صهن حول ق�صايا  الن�صاء  مل نلمح �رصاًعا بني 

يف  الن�صاء  بني  ال�رصاع  انح�رص  واإمنا  �صخ�صية، 

اأو تاأييًدا. وميكن  ا  موقفهن من عامل احلرمي رف�صً

به  تدافع  رمزيا  حًدا  الن�صوي«  »الت�صامن  اعتبار 

الن�صاء عن اأنف�صهّن داخل حدود احلرمي.

     اختارت املرني�صي اأمثلة تعرب من خاللها عن 

يف  الت�صامن  ذلك  ومن  الن�صوي،  الت�صامن  فكرة 

قاومت  التي  )طامو(  ال�صيدة  جت��اه  احل��رمي  بيت 

االحتالل االإ�صباين للمغرب، اإثر انهيار ثورة الريف 

ترتدي  طامو  كانت  اخلطابي.  الكرمي  عبد  بقيادة 

اإ�صبانية.  ا تعلوها �رصج 
ً
القتال، ومتتطي فر�ص زي 

مل ت�صعر الن�صاء بالغرية من طامو حينما عقد اجلد 

التازي قرانه عليها، لي�صفي �رصعية على وجودها 

يف القرية، يف حال بحثت عنها ال�رصطة الفرن�صية، 

اأهلها  م�صاعدة  يف  مهمتها  تاأدية  من  ميّكنها  ما 

مل  بل  االإ�صبانية.  املنطقة  يف  الفارين  وذويها 

يتغري موقف الن�صاء منها حينما تعلق بها التازي، 

واأحبها ورغب يف حتويل زواجه ال�صوري منها اإىل 

عته اليا�صمني على ذلك، ودّلته على 
ّ
فعلي، اإمنا �صج

طامو  م�صاعر  بها  يعرف  اأن  ميكنه  التي  الطريقة 

فراقه.  اأو  معه  البقاء  راغبة يف  كانت  اإن  جتاهه، 

التي  طريقتها  اتباعه  بعد  اإليها  خ��رج  وحينما 

جنحت، فاأدركت باأن طامو قبلت اأن ت�صبح زوجة 

التازي مكاًنا جديًدا لها يف  اأن �صيد  له. وما لبث 
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اأعلى بيت اليا�صمني.

ا عن 
ً
  اأول �صيء قامت به طامو واليا�صمني، تعبري

الت�صامن الن�صوي، هو زراعة �صجرة موز ل�رصتهما 

قرى  اإح��دى  من  القادمة  ال�صوداء  الزوجة  )يايا( 

وهي  بلدها.  يف  وكاأنها  ت�صعر  جلعلها  ال�صودان، 

اأ�صبحت  وب��ذل��ك  احل��ك��ي،  جتيد  ك��ان��ت  ب��دوره��ا 

ا�صة الر�صمية للحرمي يف القرية، مثل العمة 
ّ

الق�ص

الق�ض،  ليايل  وخ��الل  املدينة.  حرمي  يف  حبيبة 

لال�صتماع  غرفتها  يف  يجتمعن  الزوجات  كانت 

اأثمرت �صجرة  اإىل ق�ص�صها العجيبة. وبعد �صنوات 

املوز، فاأقامت الزوجات حفلة بهذه املنا�صبة التي 

الت�صامن  هذا  يعرب  يايا.  قلب  اإىل  البهجة  اأدخلت 

الن�صوي عن وعي الن�صاء، واإدراكهن لطبيعة احلياة 

التي يع�صنها، والظروف املحيطة بهن، فهن جميًعا 

يدفعن ثمن اأخطاء مل يرتكبنها، وحياة كل واحدة 

الرجال  فيها  ت�صبب  ماأ�صاة  على  تنطوي  منهن 

الأنهن  بع�صهن،  مع  يتعاطفن  جعلهن  ما  ا، 
ً
غالب

حرمي.  يف  يقبعن  فجميعهن  الو�صع  كان  مهما 

ويوؤكد ذلك ما تذهب اإليه اليا�صمني عندما تتحدث 

اختالفها  رغم  طهور،  الاّل  املتعالية  �رصتها  عن 

هي  فاإنها  غناها،  كان  »اأيا  اأنه  تعتقد  اإذ  معها، 

االأخرى حما�رصة يف حرمي«. 

الن�صوي مو�صوًعا  الت�صامن  ي�صّكل  اأن       وحدث 

بالغ احل�صا�صية بني الن�صاء الرا�صيات عن و�صعهن 

الاّل  العم  وزوجة  مهاين،  الاّل  كاجلدة  احلرمي،  يف 

ا، 
ً
دائم الرجال  قرارات  على  واملوافقات  را�صية، 

وبني الن�صاء الراف�صات لعامل احلرمي؛ اإذ ترى االأم 

التي تنتمي اإىل هذا الفريق اأن هوؤالء الن�صاء اأخطر 

�صد  بالتاآمر  وتتهمهن  الن�صاء،  على  الرجال  من 

الن�صاء  بقاء  م�صوؤولية  وحتملهن  جن�صهن،  بنات 

حما�رصات يف حرمي. وتوؤدي العمة حبيبة، املكّلفة 

من قبل �صامة مبراقبة مزاج اجلمهور، دور ال�صابط 

م�صاألة  واأث���ريت  ح��دث  ما  اإذا  وال��ه��دوء،  للنظام 

الت�صامن الن�صوي، اإذ تتدخل يف اللحظة املنا�صبة 

قاطعة احلديث حتى ال يتحول اإىل خ�صام حقيقي.

      وتفننت ن�صاء املرني�صي يف �صنع اأنواع عديدة 

من اأقنعة اجلمال، فانق�صمن اإىل ثالث فرق اخت�صت 

كل واحدة منهن باأمر جمايل، فاالأوىل يف و�صفات 

ال�صعر، والثانية يف خلط احلناء، والثالثة يف اأقنعة 

من  �صكاًل  اجلمال  اأقنعة  ومتثل  والعطور.  الب�رصة 

املفرو�صة  الذكورية  ال�صلطة  على  التمرد  اأ�صكال 

ترف�ض  املعار�صة  االأم  جعل  ما  وه��ذا  عليهن، 
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التقليدية،  التجميل  م�صتح�رصات  عن  التخلي 

يكره  زوجها  الأن  فرن�صية؛  باأخرى  وتعوي�صها 

»اإذا  قائلة:  ت�صعها  التي  اجلمال  واأقنعة  احلناء 

كان الرجال �صيحرمونني من املجال الوحيد الذي 

اأمار�ض عليه �صلطة، اأي موادي التجميلية، �صتكون 

لن  اخلارجي.  مظهري  مراقبة  �صلطة  بعدها  لهم 

ولن  �صحري اخلا�ض،  اأخلق  اإنني  قط،  بذلك  اأ�صمح 

اأتخلى اأبًدا عن احلناء«. فيما راأت العمة حبيبة اأن 

اجلمال يكمن يف اجللد، واالعتناء به ياأتي رًدا على 

املجتمعات القا�صية، فاجللد م�صاألة �صيا�صية، ولذا 

اأمر االأئمة ب�صرته. 

     يثري راأي العمة ق�صية يف غاية احل�صا�صية، فمن 

املعروف اأن اجللد ميثل الع�صو الذي يغطي اجل�صم 

هي:  رئي�صية  طبقات  ثالث  من  ويتكون  الب�رصي، 

الب�رصة، واالأدمة، ون�صيج حتت اجللد، ويحتوي على 

اخلاليا الدهنية. وي�صري مظهر اجللد عادة اإىل �صحة 

اأو معاناته من بع�ض امل�صاكل ال�صحية،  �صاحبه 

ال�صعيد  على  ه��ذا  جلده،  من  تقراأ  امل��رء  ف�صحة 

على  ا 
ً
�صيا�صي فيحيل  اجللد  لون  اأما  البيولوجي. 

التمييز العن�رصي يف العامل. وياأتي انتهاك اجل�صد 

عن  ا 
ً
تعبري اجللد  ت�صويه  خالل  من  به  والتنكيل 

وال�صيا�صي  الواقع االجتماعي  العنف املوجود يف 

العمة  اعتقاد  ذل��ك  ي�صوغ  ورمب��ا  واالقت�صادي. 

بجلدها؛  العناية  من  يبداأ  املراأة  حترير  اأن  حبيبة 

الباب لتلقي كل  اأهملته تكون قد فتحت  اإذا  الأنها 

االإهانات. واالحتفاء باأقنعة اجلمال نابع من هنا 

حتديًدا، فاحتفاء املراأة بج�صدها، والتفنن يف اإعداد 

اأقنعة اجلمال له يحررها، كما اأن هذا االأمر يجعل 

العامل اأكرث �صحة وجمااًل وعداًل وحرية. 

     تقرر العمة حبيبة يف نهاية املطاف اأن العامل 

�صيكون اأف�صل لو و�صع الرجال اأقنعة اجلمال بدل 

العمة  اإليه  تذهب  ما  االأم  وتوؤكد  احل��روب،.  اأقنعة 

الذي  وعنفهم  الرجال  حلدة  روؤيتها  عرب  حبيبة 

نقا�صات  »كانت  فقد  مناق�صاتهم،  يف  حتى  يظهر 

الرجال دائما م�صحونة، واإذا ما ا�صتمع االإن�صان اإىل 

العامل و�صيكة«.  باأن نهاية  اإليه  يقولون يخيل  ما 

اأفعالهم  على  يقت�رص  ال  ال��رج��ال  فعنف  واإذن 

ين�صحب  بل  احلروب،  اأقنعة  �صناعة  يف  وتفننهم 

التي  وحواراتهم  ونقا�صاتهم  اأقوالهم  على  ا  اأي�صً

تت�صف بالعنف ذاته.

     ولعله من الالفت للنظر اأن تتمرد ن�صاء املرني�صي 

عرب اأقنعة اجلمال على �صلطة الذكور وعامل احلرمي 

اأقنعة  بينما متثل  الع�رصين،  القرن  اأربعينيات  يف 

ل�صلطة  ا�صتجابة  الثالثة  االألفية  يف  اليوم  اجلمال 

من  اليوم  الن�صاء  فخروج  لها،  وحتقيًقا  الذكور 

اأجل  من  املرني�صي  ن�صاء  نا�صلت  ال��ذي  احل��رمي 

ا 
ً
ظاهري ��ا 

ً
خ��روج كونه  يعدو  ال  منه،  اخل���روج 

فح�صب، فقد غادرت املراأة حرميها املغلق املحاط 

حدوده  مفتوح  حرمي  اإىل  لتنتقل  مرئية،  بحدود 

غري مرئية، لكنها اأ�صد وقًعا عليها، فحّتام �صتبقى 

الن�صاء قابعات يف حرمي؟! وهل هناك ف�صحة اأمل 

هذا  من  مرئية  والال  املرئية  احلدود  بزوال  تنبئ 

العامل املحا�رص يف حرمي؟!

�مل�سادر:
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اأزرويل، من�صورات الفنك، املركز الثقايف العربي، الدار البي�صاء، ط1، 

.1998
الغرب، تر: فاطمة  اإىل  العابرة املك�صورة اجلناح، �صهرزاد ترحل    -
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مل تكن الراحلة فاطمة املرني�صي عاملة اجتماع 

اأو منا�صلة ن�صائية، اأو كاتبة، اأو اأكادميية، فقط، 

ورهافة  االإح�صا�ض،  قوة  ذلك  اإىل  جمعت  فقد 

عرب  اأفكارها  مع  احلميمة  واملعاي�صة  العقل، 

اختبارها وحمايثة الواقع بكل ما فيه من مرارة 

وفتنة.

عن  والعمق  الرقة  بهذه  تكتب  اأن  ت�صتطع  ومل 

اجلمال  حا�صة  متلك  تكن  مل  لو  بعامة،  الن�صاء 

ويراود  البهجة،  ويقتن�ض  احلياة،  يطارد  الذي 

ر.
ّ
.. وتفج

ّ
اللذة، وينبثق اأفكاراً ملهمة تغري

يقراأ  اأن  للباحث  ميكن  االأقانيم  هذه  �صياق  يف 

التي  للمرني�صي  والبحثية  االأدبية  ال�صرية  يف 

تت�صلل اإىل غور املعاين بحيلة ال�رصد، كما فعلت 

الن�صاء  »اأح��الم  وبخا�صة  رواياتها،  اأغلب  يف 

اأ�صمهان،  املطربة  �صوت  يكون  حيث  احل��رمي«، 

على �صبيل املثال، تكئة لقول كثيف وم�صتبك: 

�صحره،  يقاوم  ة ال 
ّ
»�صوتها نغمة جميلة وع�صلي

يجرف قلوب الّن�صاء برخامته وه�صا�صته، كانت 

املجنونة،  غ��ب��ات 
ّ
ال��ر حا�رص  احل��ا���رص،  تغني 

واالأب���واب  االأ���ص��وار  واق��ع  من  يخرجنا  حا�رص 

مثلها  بحرقة  يحلمن  احلرمي  ن�صاء  كّل  املغلقة، 

يف  يرق�صن  وهن  �صعادة  بلحظات  حتلمن  هي، 

، رجل يعرف كيف يفهمهن، 
ّ
اأح�صان رجل غربي

احل��رمي  ن�صاء  ة، 
ّ
احلقيقي عادة 

ّ
ال�ص ي�صاركهن 

اإال  احلالة  ه��ذه  تتاأّتى  وال  كينة 
ّ
بال�ص يحلمن 

عادة، هي قطيعة جذرية مع قوانني 
ّ
 وال�ص

ّ
باحلب

اجّلماعة ومتطلبات القبيلة، لكن ما فائدة احلياة 

بدون اأن نعي�صها بهذا االإح�صا�ض اجلارف، حتى 

لكنها  الق�صرية،  ا�صمهان  حياة  ت�صبه  حياة  لو 

من  لها  يا  لكنها  منها  برغبة  اختارتها  حياة 

حياة، يف نظرهن هي اأف�صل بكثري من حياتهن 

املطبوعة على احرتام التقاليد يف موؤ�ص�صة تزرع 

احلداد وتقرب اأوهام حياة واعدة باالأمل«.

وكان مبقدور املرني�صي اأن ت�صحن لغتها بطاقة 

اأن تظل  اآثرت  االإيقاع، لكنها  تثويرية، فيختلف 

�ض على 
ّ
يف منطقة احل�صا�صية اجلمالية التي حتر

العادي، وااللتحام  ك�رص املاألوف، والتمرد على 

اإنها  �صعارات..  دون  من  الف�صيح،  الكونية  باأفق 

حتفر وال تقول.

 اإن�صان اأن 
ّ

لذا من ال�صعب، بل من املعّذب على اأي

ي�صتذكر �صخ�صًا ما، فقط، عندما يغيب، اأو حينما 

ح�صور  كاأمنا  رجعة.  بال  الدنيا  ج�صده  يغادر 

 ال يتبلوران اإال يف حلظة 
ّ

ال�صخ�ض وثقله الرمزي

ة.
ّ
 اإىل ف�صاء االأبدي

ّ
الوداع واالنخطاف الكلي

د اأّن ذلك، على غرابته وق�صوته، ال ينطبق على 
ْ
بي

ة من ي�صطعون رغم غيابهم، 
ّ
جميع الب�رص، الأّن ثم
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مو�شى برهومة

كاتب وأكاديمي من فلسطين



وي�صيئون يف اأكرث حاالتهم اإظالمًا، فيلتمعون، 

نب�ض  يف  وم�ض  اآخ��ر  حتى  ذلك  على  ويبقون 

احلياة.

فهي  الطائفة،  تلك  من  املرني�صي  فاطمة  ولعّل 

الثقايف  الواقع  �صخر  يف  روؤاها  باإزميل  نق�صت 

تزيل  اأن  ال�صعب  من  حد  اإىل  والعاملي  العربي 

الغائر  العميق  مبرياثها  تعبث  اأو  اآثارها،  الريح 

يف وجدان املعرفة.

لقد كانت تنت�صب اإىل حقل ال يعمل فيه اإال القّلة، 

وكانت هي من ندرة تلك القّلة، فهي امراأة اأواًل، 

ثم باحثة، ثم ثائرة، ثم مقاتلة فمنقِّبة مب�صابيح 

ة 
ّ
ال�صو�صيولوجي املع�صلة  ج��ذور  عن  روحها 

والهيمنة  باملجتمع  الدين  عالقة   
ّ

خ�ض فيما 

ة.
ّ
البطريركي

واجتمعت تلك ال�صفات وغريها، لتمنح املرني�صي 

دوراً رائداً يف ت�صخي�ض الظاهرة، واإماطة اللثام 

رقيقًا  واتخاذهّن  الن�صاء،  ا�صتعباد  اأ�صباب  عن 

من  احلياة  ج�صد  على  ط��راأ  ما  رغ��م  وج���واري، 

تطور، وما اأ�صاب مظاهرها من ح�صارة.

االجتماع  عاملة  تن�صغل  واأبحاثها  كتبها  ففي 

 
ّ
العربي  

ّ
ال��ذك��وري النظام  تعرية  يف  املغربية 

وو�صعها  املراأة  رفع  اأنه  يزعم  الذي   
ّ
االإ�صالمي

املرحلة  م��ن  ونقلها   ،
ّ

احل�����ص��اري الفلك  يف 

كما  االأمر،  واقع  يف  لكّنه  ة، 
ّ
الرببري ة 

ّ
االنحاللي

تقول املرني�صي، مل يفعل ذلك على وجه التحديد 

يف  املجتمع  اأّن  هو  حدث  ما  اإّن  بل  الق�صد،  اأو 

للمراأة،   »
ّ
»اجلن�صي الن�صاط  هيكلة  اأعاد  االإ�صالم 

ج�صد  على  يفي�ض  املجتمع  ذلك  م�صى  بحيث 

املراأة من خياالته و�صهواته ال�صارية، فاختزلت 

الن�صاء باجلن�ض، وان�صّلت فاعليتهن االجتماعية 

والثقافية.

املكتّظ   
ّ

ال��ذك��وري املجتمع  راح  املقابل،  ويف 

وال  ��ه��ا 
ّ
وزي و�صكلها  وروائحها  امل���راأة  ب�صور 

ويح�رصه  ويكبحه،  دوره���ا،  يعّطل  تها 
ّ
اإن�صي

وجموحه  وف�صوله  وهياماته  واأحواله  باجلن�ض 

ال��ذك��ور  نفو�ض  متكني  اأج���ل  وم��ن  �����ص��ه. 
ّ

وت��وح

راح  »االن��ح��الل«  من  وحمايتهن  الن�صاء،  من 

كهند�صة  جاء  فاالأخري  احلجاب.  عليهن  فر�ض 
ُ
ي

اجتماعية.

 املرني�صي حّللت هذه الظاهرة بعمق، فك�صفت ما 

ته »النخبة الذكورية«، وراحت اأبعد من ذلك، 
ّ
�صم

خالل  من  النبي«  »ن�صاء  تابو  ي�صمى  ما  حمللة 

وما  وجذورها،  ال�صيا�صي  احلرمي  ظاهرة  قراءة 

 على املراأة.
ّ
ميار�صه القهر الديني

فهي ترى اأن البنية االأ�رصوية االإ�صالمية اجلديدة 

العربية  اجلزيرة  تقاليد  على  ثورة  �صّكلت  التي 

ما قبل االإ�صالم، هدفت اإىل »اإقامة بنية اأ�رصوية 

باملبادرة  وانفراده  الرجل  �صيادة  على  ترتكز 

والطالق  فالتعّدد  والطالق،  الزواج  يخ�ض  فيما 

كلها  ة 
ّ
االأب��و و�صمانات  الزنا  ارتكاب  وحترمي 

موؤ�ص�صات �صاهمت يف ت�صهيل االنتقال من البنية 

على  االأ���رصة  فيها  ترتكز  كانت  التي  القدمية 

البنية  اإىل  م�صريها،  تقرير  يف  املراأة  حق  نوع 

اجلديدة التي ترتكز فيه االأ�رصة على مبداأ �صيادة 

دينية،  بتعاليم  جت 
ّ
ي

ُ
�ص ال�صيادة  وهذه  الرجل«، 

اأ�صحت  بحيث  الذكوري،  الفقه  اأنتجها  وفتاوى 

�صحائفه  ومالئة  الديني  التفكري  �صاغل  امل��راأة 

والرتهيب  والتحذير  وال�صكوى  والوعيد  بالوعد 

والرتغيب. ويكفي اأن ينظر املرء يف خرائط الفقه 

االإ�صالمي ليجد اأن املراأة حتتّل ركنه الطاغي!

على  حمافظة  تظل  املرني�صي  فاإن  ذلك،  ورغم 

حقوق  كانت  »اإذا  باأنه   
ّ
فتقر الباحثة،  نزاهة 

الن�صاء م�صكلة بالن�صبة لبع�ض الرجال امل�صلمني 

القراآن،  اأو  ب�صبب  ذلك  فلي�ض  الراهن،  الوقت  يف 

ولي�ض  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  حممد  الر�صول 

ب�صبب التقاليد االإ�صالمية، الأن هذه احلقوق، بكل 
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ب�صاطة، يف �رصاع مع م�صالح نخبة ذكورية«.

مر�ض  م��ن   
َ
ال��ع��الج احل��ب  يف  ت��رى  املرني�صي 

العربي،  بال�صباب  يع�صف  الذي  القيم  فو�صى 

يف  قالت  كما  نف�صاين،  عامل  مبثابة  حزم  فابن 

اأحد حواراتها، وهناك طلب على احلب يف تراثنا، 

نحن  واالإباحية،  العري  ق 
ّ
ي�صو الغرب  »فبينما 

يتعامل  ال  الرقة  جانب  احلب،  قيمة  يف  نبحث 

اأما  ث��روة.  له  االإ�صالمي  فالرتاث  الغرب،  معه 

فتدخل  احل��ب،  الغرب  بها  يف�رص  التي  الطريقة 

فقط يف اإطار ت�صليعي ا�صتهالكي من دون تنمية 

القدرة على الفهم«.

املرني�صي،  تقول  احلب؟  هو  ما  اإذن  وب�صوؤالها: 

احلمامة«:  »طوق  االأندل�صي يف  ابن حزم  فلنقراأ 

واآخ��ره جد، دقت  اأول��ه هزل  اأع��زك اهلل،  »احل��ب 

اإن تو�صف فال تدرك حقيقتها  معانيه جلاللها، 

اإال باملعاناة، ولي�ض مبنكر يف الدين وال مبحظور 

وقد  وجل،  عز  اهلل  بيد  القلوب  اإذ  ال�رصيعة،  يف 

الرا�صدين  واالأئمة  املهذبني  اخللفاء  من  اأح��ب 

يف  للحب  كلمة   60 »هناك  وت��ذّك��ر:  ك��ث��ري..«. 

قامو�ض تراثنا، فهل توجد هذه الرقة يف الغرب 

الذي يتهمنا اليوم بالعنف؟«.

ر 
ّ
للت�صو امل��رن��ي�����ص��ي  ن��ق��د  يقت�رص  مل  اإذن، 

املجتمع  على  امل��راأة  عن  املختّل  البطريركي 

املجتمعات  اإىل  تعداه  بل  االإ�صالمي،  العربي 

ون�صاء  ن�صائها  الن�صاء؛  عن  ها 
ّ
وت�صور الغربية 

امل�رصق على حد �صواء، لتخل�ض اإىل نتائج مثرية 

اأن  رغم  امل��راأة،  اإىل  النظرة  ت�صابه  عن  لالنتباه 

حتوالن،  قد  احلداثة  وفجوة  احل�صارية  الفوارق 

ال�صورة  جذر  باأّن  التفكري  دون  االأوىل،  للوهلة 

ة للمراأة واحد، مهما اختلفت املجتمعات 
ّ
النمطي

ة.
ّ
اأو النخب الذكوري

املرني�صي املنا�صلة ال�صجاعة واملدافعة العنيدة 

روؤيتها  كانت  واملهم�صني  الن�صاء  حقوق  عن 

اأعلى من �صوتها، وهو ما جعل منها  التنقيبية 

ظلت  فقد  وامل��غ��رب،  امل�رصق  يف  عالية  قامة 

باالأ�صئلة  ارة 
ّ
مو ال�صامت  رحيلها  حلظات  حتى 

املجتمعات  يف  الن�صاء  اأح���وال  من  والغ�صب 

واأق�صتها عن  املراأة  �صّلعت ج�صد  التي  ة 
ّ
الذكوري

ومّثلتها  العامة،  احلياة  يف  الفاعلة  امل�صاركة 

 واختزايّل، وظلت تنظر اإليها 
ّ

على نحو فولكلوري

مبتوراً  قا�رصاً  وع�صواً  �صبق  م�صدر  باعتبارها 

حّلت  اأينما  ال�صيطان  وي�صتدعي  العار،  يجلب 

و�صارت!
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الرجال  ماحب�صها  بفرط  �صاحبة  ال�صماء  »تبدو 

فاطمة  ت�صتعيد  كانت  هكذا  �صيق«٠  اط��ار  يف 

احلرمي  ذاك  الداخلي،  الفناء  �صورة  املرني�صي 

فا�ض  مب��دي��ن��ة  اأم��ه��ا  ع��ا���ص��ت  ح��ي��ث  الف�صيح 

كتاب  من  املنتقاة  اجلملة  هذه  البالية٠تختزل 

جمتمعاتنا  لعالقة  ت�صورها  الن�صاء  اأح���الم 

اال�صالمية مع العامل ومع االخر٠ فال �صيء كان 

واملظلمة  املغلقة  الف�صاءات  من  اأكرث  يوؤرقها 

وماكانت ت�صطلح عليه باحلدود٠ وال�صيء كان 

امل�صع  ال�صوء  قدر  واحليوية  احلياة  فيها  يذكي 

وحماورتها  بالرباط  بيتها  يغمر  ك��ان  ال��ذي 

باأناقتها  ت�صتقبلهم  كانت  ال��ذي��ن  لل�صيوف 

وب�صاطتها املعهودتني.

يتجزاأ  ال  كال  كانت  املرني�صي  فاطمة  ان  ومبا 

يف  باملكان،  عالقتها  يف  اإن  متما�صكة  كوحدة 

 ، الفكري  اأ�صلوبها  يف  اأو  العي�ض  يف  طريقتها 

معربة  تبقى  كهذه  جملة  اأن  كيف  ندرك  فاإننا 

منبع  اإىل  ت�صري  فهي  االإج��م��ايل٠  اإرث��ه��ا  ع��ن 

اخلنوع واال�صت�صالم الذي حاولت طوال حياتها 

التحرر  على  اأترابها  وت�صاعد  منه  تنعتق  اأن 

والرمزي   التاريخي  احلرمي  بذلك  واأعني   ٠ منه 

اجلملة  هذه  اأن  بامتياز٠كما  �صيا�صي  كف�صاء 

لبثت  ما  الذي  االأبو�صي  للمجتمع  بالبنان  ت�صري 

تنتقده منذ ر�صالتها حول االإيديولوجيا و اجلن�ض 

واالإ�صالم ٠فهي اآثرت حينها اأن تهيم كما ت�صوغ 

لتربز  امل�صلمة،  الذاكرة  مراعي  يف  قراءاتها  لها 

جانبها االإيروتيقي واجلن�صي الذي عملت ال�صنون 

اجلملة  ترتجم  اإخفائه٠واأخريا  على  والتقاليد 

ذاتها رغبتها القوية يف حتقيق حلم املراأة ذات 

بالكتابة  لتنعتق  راودها  الذي طاملا  اجلناحني 

وحتلق كما يحلق طائر ال�صيمورغ  ملالقاة االآخر 

ق�صد التعرف اأكرث على ذاته. 

اخت�صا�صاتهم  ح�صب  االأك��ادمي��ي��ون  يفقد  قد 

كتابات  قراءة  اأعادوا  هم  اإن  بو�صلتهم  العلمية 

حيث  اجلاهزة  القوالب  من  املتحررة  املرني�صي 

املفرد  ب�صيغة  ال�رصد  جنب  اإىل  جنبا  �صيجدون 

الن�صو�ض  ومعرفة  ال�صو�صيولوجي  والتحليل 

للنزاعات  عميق  اإدراك  اإىل  اإ�صافة  القدمية 

املتميز  اخلليط  هذا  اأن  غرو  وال   اجليو�صيا�صية. 

والدقة  املقاربة  يف  الالتقليدانية  يجمع  الذي 

حت�ص�ض  م��ن  مكنها  ال���ذي  ه��و  امل��الح��ظ��ة  يف 

اإرها�صاته  اأ�صا�صي بل ا�صتباقه من خالل  ماهو 

اأهلتها  التي  هي  امليزة  ه��ذه  اأن  االأوىل٠ك��م��ا 

لتكون مالذ العديد من املحللني التائهني الذين 

اأحداث  بعيد  باأقوالها  ا�صت�صهدوا  اأو  ق�صدوها  

اأن ت�صورها بخ�صو�ض الثوابت  2011. كما لو 
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من  بناءها  يفرت�ض  الذي  الدميقراطية  الثقافية 

حتت اكت�صبت بني ليلة و�صحاها �صفة اللزومية، 

كمفكرة  فقط  ي�صنفونها  كانوا  ق��راء  اأع��ني  يف 

ن�صائية.

حول  لنا  تقوله  اأن  املرني�صي  ح��اول��ت  م��اذا 

طور  يف  الزالت  التي  الدميقراطية  الثقافة  تلك 

جنيني؟ اإنها تذكرنا اأن امل�صلمني يجرون وراءهم 

مبتورة  حداثة  اأنرثوبولوجية  نظر  وجهة  من 

والفال�صفة  املعتزلة  حماربة  واأن  ق��رون.  منذ 

بني  مميتة  رق�صة  على  ت��دل  واال���ص��الح��ي��ني 

التاريخي  املعطى  هذا  واأن  واالأفراد،  احلاكمني 

تعترب  �صلف،  مما  انطالقا  به.  مهوو�صني  الزلنا 

املرني�صي اأنه ال جمال ال�صترياد الدميقراطية بل 

، عرب قراءة متحررة  ا�صتنباتها  اإعادة  اإنه يجب 

للقراآن وللموروث االأدبي.

اال�صتدالل  حتبذ  كانت  ذل��ك،  على  وللتاأكيد 

مبقاطع  واالجنليزية  الفرن�صية  ن�صو�صها  يف 

خمطوطة باحلرف العربي، منها مثال هذه اجلملة 

اأن اهلل  : »بلينا بقوم يظنون  البديعة البن �صينا 

مل يهد �صواهم«. وكاأنها ترتك للمفكرين القدامى 

مهمة انتقاد الفكر الظالمي  لئال ينظر ملا تقوله 

كان  ولقد  راأي.  جمرد  اأن��ه  على  املو�صوع  يف 

للدميقراطية  الثقافية  الركائز  عن  الدائم  بحثها 

االإمربياليات  من  امل�صتدمي  ريبها  مع  يتما�صى 

�صند  الذين مل يكونوا �صوى  ال�صلطوية  وم�صاندي 

للجماعات امل�صتبدة داخل البلد٠ اإال اأن انتماءها 

لنب�ض  دوم���ا  ل��الإن�����ص��ات  وق��درت��ه��ا  لزمانها 

كان  الثقافية  والتقلبات  وامل�صتجدات  املجتمع 

يزكي لديها قناعة را�صخة ب�رصورة البحث دوما 

اأثر  عن �صبل االأمل. فهي مل متل يوما من تقفي 

مبتكري امل�صتقبل ، �صواء كانوا مبدعني مدنيني 

الدميقراطية  اجماعة  تاأ�صي�ض  اإع��ادة  ياأملون 

يفر�صن  ن�صاء �صحفيات،  كانوا  اأم  االأطل�ض،  يف 

مثل  كانوا  اأم  �صهرزاد،  �صاكلة  على  اأ�صواتهن 

االنرتنيت  على  اخل��ي��وط  ين�صجون  ال�صندباد 

الإخراج قراهم من العزلة٠ 

بقدرة  البتة  توؤمن  املرني�صي  فاطمة  تكن  مل 

اإب��راز  على  والزبونية  املتكل�صة  املوؤ�ص�صات 

حت�ض  باملقابل  وكانت  دميقراطية.  دينامية 

باالأ�صى لتفكك املدينة كف�صاء �صيا�صي بفرط ما 

اإبتعدت النخب عن املجتمع، عك�ض ما كان احلال 

يف �صباها حول جامعة القرويني.  اإذ كانت ترى 

واملتعجرفة  اال�صتهالكية  الفردانية  هيمنة  يف 

م�صدرا  مت�صامنني  اأف��راد  �صعود  ح�صاب  على 

تعترب  كانت  لذلك  العنف٠  م�صادر  من  مريبا 

ب�صكل  امل�صي  ومواطنة  كباحثة  مهامها  من 

م�صتمر ومتوارث لالأ�صواق واجلوطيات والتحدث 

يف الرباط و�صال، دون  االإدالء بهويتها لل�صباب 

ي�صتمعون  التي  املو�صيقى  على  التعرف  ق�صد  

ذلك  كل  بيوتهم.  داخل  عي�صهم  كيفية  اأو  اإليها 

كانت تقوم به لي�ض فقط كعاملة اجتماع ولكن 

كذلك كامراأة ذات اإميان روحاين مت�صبتة بخلق 

املحبة فوق كل �صيء.  
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الن�صائي  الن�صال  رائدة  املرني�صي  فاطمة  تعترب 

العربيات،  املثقفات  اأكرب  اإحدى  اإنها  املغربي. 

عن  دفاعا  كفاحها  بفعل  واملكر�صة  املعروفة 

العربي.  وال��ع��امل  امل��غ��رب  يف  الن�صاء  ح��ق��وق 

وكانت، هي املمتلكة لنا�صية اللغات االإجنليزية 

وا�صعة  بثقافة  تتمتع  والعربية،  والفرن�صية 

كانت  ومنه  العربي،  ل��الأدب  عميقة  ومبعرفة 

تغرتف حججها ملواجهة االأبي�صية والظالمية. 

هي اأول امراأة مغربية جتراأت على حتليل القراآن، 

يف  الطعن  بهدف  والفقه  النبوية  واالأح��ادي��ث 

ت�صكل  التي  اخلاطئة  التاأويالت  بع�ض  �صحة 

م�صدر اأ�صناف الالم�صاواة والتمييز التي تعاين 

مدعمة  به  قامت  ما  وهو  امل�صلمة،  املراأة  منها 

حتليلها باحلجج والرباهني الدامغة. لقد وجهت 

يف »احلرمي ال�صيا�صي«، ب�صجاعة وج�صارة، �صهام 

اأبي  اىل  ن�صبت  التي  الروايات  بع�ض  اإىل  النقد 

هريرة وهي االأكرث معاداة للمراأة، تلك االأحاديث 

امل�صلمات  الن�صاء  تهمي�ض  عنها  تولد  التي 

قوة  جعلت  م��ا  وب��ق��در  للتمييز.  وتعر�صهن 

حججها اال�صتداللية حول املو�صوع املحافظني 

زودت  ما  بقدر  عليها،  غ�صبهم  جام  ي�صبون 

الفقه  ن�صاء باحثات باجلراأة ال�رصورية لتحليل 

الذي ظلت امل�صلمات مق�صيات منه. واأعتقد، من 

جانبي، اأنها �رصعت بالفعل بابا كان مو�صدا.

بوا�صطة  امل��ح��ظ��ورات  م��ن  الكثري  ه�صمت  لقد 

وبدون  دائما  �صياغتها،  تتميز  التي  موؤلفاتها 

»اجلن�ض  ف�  وقيمتها.  املراجع  بغنى  ا�صتثناء، 

اأول  هو   )1983( واالإ���ص��الم«  واالإيديولوجيا 

م�صاألة  تناول  الع�رصين  القرن  ن�صائي يف  كتاب 

يعلم  ال  اجلمهور  اأن  كما  االإ���ص��الم.  يف  اجلن�ض 

اأنها ن�رصت، يف �صنة 1986، موؤلفا وقعته با�صم 

دفتيه  بني  حللت  �صباح،  اآيت  فاطنة  م�صتعار: 

بدقة احلب، والرغبة ومتثل الن�صاء يف خطابات 

خمتلفة منتمية لالإ�صالم. وقد اكت�صفت �صخ�صيا 

خالل  من  العربية  اجلن�صية  العلوم  �صعة  مدى 

كتاباتها ومراجعها البيبليوغرافية. 

عرفت  ومتوا�صعة.  كرمية،  جد  فاطمة  كانت 

حولها،  ا�صتثنائية  حركية  تخلق  كيف  دائما 

الكتابة،  على  االأ�صخا�ض  من  العديد  حمفزة 

�صبكة  اإ�صارتهم  رهن  ووا�صعة  اإياهم  م�صجعة 

عالقاتها الوا�صعة. 

مولية  اجلمعوي،  العمل  بتفان يف  انخرطت  لقد 
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فاطمة املرني�سي

الطاقة الإيجابية

�شمية نعمان ج�شو�س 

باحثة اجتماعية من المغرب

 ترجمة: �صعيد عاهد

كاتب ومترجم من المغرب



اهتمامها، منذ �صنوات 1990، لل�صاكنة القروية 

القوافل  خلق  منها  عديدة  مبادرات  طريق  عن 

اإىل  زي��ارة  من  عدت  ي�صرية،  مدة  منذ  املدنية. 

اأيت  البدوية،  الكبري  االأطل�ض  مناطق  اإح��دى 

اأ�صابيع  عدة  ق�صت  قد  فاطمة  كانت  اإكتل حيث 

�صكانها  تكفل  منطقة  تلك،  املنطقة  الكت�صاف 

اأنف�صهم بتدبري �صوؤونهم للتخل�ض من الفقر، عن 

و�صمتهم  وفاطمة  اجلمعوية،  تنظيماتهم  طريق 

اأم��ره��م(  )م��دب��رو   » Ait débrouille « ب��� 

بق�صوة  افتتنت  لقد  لهم.  تكرميا  كتابا  ون�رصت 

اتخاذ مبادرات  ظروف عي�صهم وباإقدامهم على 

جماعية ح�صنت �رصوط حياتهم. اإن ا�صم فاطمة 

القرى،  بتلك  ال��ذاك��رة  يف  منحوت  املرني�صي 

لقد  وحنني.  واإعجاب  مبحبة  يذكرونه  وال�صكان 

وهي  وبقوته،  الب�رصي  بالكائن  توؤمن  كانت 

على  املتوفرة  ال��دول   « ال�صدد:  ه��ذا  يف  تقول 

راأ�صمال اجتماعي وافر هي التي �صتحقق الفرق 

املتغري،  العامل  رح��م  يف  غريها،  مواجهة  يف 

الغام�ض واملعومل. الراأ�صمال االجتماعي  ي�صكل 

والتغيري  للعمل  رامزة  ثروة  ذاته،  حد  يف  ثروة 

املبنيني على الثقة وامل�صاركة«. 

فنانون ت�صكيليون كرث يدينون لها بنجاحهم. اإذ 

كانت تنقب لدى النا�ض عن مواهبهم ونزوعاتهم، 

االأمام  اإىل  وتبذل ق�صارى جهدها لكي تدفعهم 

عرب ت�صجيعهم وتاأطريهم.

اآخر ن�صاط يل مع فاطمة كان مندرجا يف اإطار 

يل  االأم���ر  �رصحت  احل���ب«.  »جمل�ض  اأ�صمته  م��ا 

الراهن،  الوقت  يف  كثريا،  احلديث  »يتم  قائلة: 

االقت�صادية،  واالأزم��ات  واحل��روب،  العنف،  عن 

والطالق والن�صاء املعنفات... ال يتم احلديث مبا 

اأن نحقق  اأريد  الكفاية عن احلب وال�صعادة.  فيه 

ثمة  النجاحات.  عن  اأي�صا  نتحدث  اأن  التوازن، 

اأزواج يحرتمون  االأزواج، وهناك  و�صط  حب يف 

اإذن!«  ه��ذا  ع��ن  فلنتحدث  حياتهم.  �رصيكات 

واأ�صبحت  حولها،  جمموعة  تكونت  ب�رصعة، 

�صهادات  لقاءاتها  حمور  منتظم،  ب�صكل  تلتقي 

وي�صتطيعون  البع�ض  بع�صهم  يحبون  اأزواج 

احلديث عن عالقتهم بدون بوؤ�ض، ممجدين احلب، 

كما كانت فاطمة تبتغي. هي ذي كانت فاطمة. 

للجميع  تن�صت  حتفز،  االإيجابية،  الطاقة  تبعث 

وتوا�صع.  النف�ض  على  باإيثار  متييز،  اأي  بدون 

ونظرا لذكائها احلاد، فروح الدعابة لديها كانت 

مرهفة، بل مثرية اأحيانا، وقهقهاتها معدية.

امل��راأة  حت��رر  يف  واف��ر  بق�صط  �صاهمت  فاطمة 

ومكنت ن�صاء جمايالت يل من الكتابة بكل حرية.

متوا�صعة  فكانت  االإن�صاين،  امل�صتوى  على  اأما 

و�رصيحة اإىل درجة مده�صة. يف اآخر مرة تناولت 

فواكه  اأهديتها  �صيافتها،  يف  ال��غ��ذاء  وجبة 

جافة. ا�صتقبلتني وهي ت�صخر مني قائلة: »اأنتم 

البي�صاويون، اأال ميكنكم اأن تكونوا غري متكلفني 

نادت  اليدين؟«  فارغي  للدعوات  ت�صتجيبوا  واأن 

بعدها خادمتها املنزلية لتقول لها: »اأنظري ما 

اأن  دائما  لك  اأك��رر  معها!  �صمية  اأح�رصته  الذي 

طلبت  ال��الزم«.  من  اأكرث  ر�صميون  البي�صاويني 

من اخلادمة املنزلية اأن تق�صم الفواكه اإىل ثالثة 

اأق�صاط، الثلث االأول للم�صتخدمة، والثاين لل�صائق 

والثالث لفاطمة. ونحن نتناول الغذاء، عربت لها 

عن تهنئتي على  الطاجني، فقالت يل باأنه علي 

لكي  ونادتها  املنزلية،  خادمتها  على  اأثني  اأن 

يل:  قالت  عقبها  مديحي.  اإىل  مبا�رصة  ت�صتمع 

»علينا دائما اأن نعرب عن االمتنان مل�صتخدمينا 

حترتم  كانت  فاطمة  جمهوداتهم.«   نثمن  واأن 

الكرامة االإن�صانية، وكانت حتظى بالتقدير بفعل 

هذه اخل�صلة احلميدة.
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اإىل  التون�سي  ال�سعر  على  املطلع  يحتاج  ال  قد 

على  ينطوي  ال�سعر  ه��ذا  اأّن  ليدرك  كبري  جهد 

عه 
ّ
ة كثرية ، تك�سف جمتمعة عن تنو

ّ
اأزمنة �سعري

، ترّدده  ر على وجه اخل�سو�ص 
ّ
، وت�سو وتعّدده 

مل  وجديد  متاما  يختفي  اأن  يريد  ال  قدمي  بني 

يتمّكن من الهيمنة على ال�ساحة ال�سعرية هيمنة 

بقيت  ق�سائد  االأنطولوجيا  هذه  يف  ة 
ّ
كاملة.ثم

اأ�سوله  ت�سرتفد   
ّ

ال�سعري ال��رتاث  اإىل  م�سدودة 

ثانية  ق�سائد  وفيها   ، عنا�رصه  اإنتاج  وتعيد 

اهنة و�سعت اإىل تاأ�سي�ص 
ّ
اأرهفت ال�سمع للحظة الر

�سكل من الكتابة جديد .وفيها ق�سائد ثالثة ظّلت 

ة .
ّ
مرتبطة باأكرث من زمن اأي باأكرث من مرجعي

���ام 
ّ
االأي م��ن  ي��وم  يف  يكن  مل  التون�سي  ال�سعر 

.اإّنه هذا  التجارب  ، مت�سابه  االأ�سوات  متجان�ص 

ج والتباين واالختالف.
ّ
التمو

حتوالته  وفهم   ، ال�سعر  بهذا  االإحاطة  اأجل  من 

تياراته   
ّ
اأه��م على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  �سنعمد   ،

انتابت  التي  ات 
ّ

التغري  
ّ
اأهم را�سدين  واجتاهاته 

فيما  نف�سها  حت��اور  وه��ي  التون�سية  الق�سيدة 

ة احلديثة .
ّ
حتاور الق�سيدة العربي

الرومنطيقية اجلديدة وال�شعر امللتزم

يف  احلديثة  الق�سيدة  والدة  ال�ستينات  �سهدت 

فعبء  ة. 
ّ

متع�رص ال���والدة  ه��ذه  كانت   . تون�ص 

ة .. 
ّ
التقاليد كان ثقيال ، و�سطوة الرتاث كانت قوي

لهذا كانت هذه الق�سيدة تنطوي على �رصب من 

اأن  وتريد  املا�سي  من  جتيء  لغة  بني  ال�رصاع 

 يف احلا�رص ، ولغة ثانية تريد اأن تنبثق 
ّ
ت�ستمر

من احلا�رص ومت�سي يف اجتاه امل�ستقبل . اللغة 

االأوىل كانت ت�ستعيد اأمنوذجا للكتابة قائما يف 

الذاكرة ، اكت�سب من اأثر تكرار بعد تكرار �رصعية 

عن  عدلت  فقد  الثانية  اللغة  ا 
ّ
اأم ة 

ّ
وجمالي فنية 

ذرى  تكت�سف  وم�ست  ال�سائدة  ة 
ّ
ال�سعري ال�سنن 

. اللغة االأوىل هي لغة الق�سيدة  تعبريية جديدة 

لغة  فهي  الثانية  اللغة  واأم���ا  الرومنطيقية 

حتـــــــــــّوالت ال�شعــــــــــر

التون�ســي

درا�سات

حممد الغزي

 شاعر وناقد من تونس

v  ال�شعر ال يكتفي

 بتاأويل العامل

ا  ي�سعى اإىل  واإنمّ

الفعل فيه     



الق�سيدة احلديثة .

"الرومنطيقية  م�سطلح  عليه  خلعنا  ار 
ّ
التي هذا 

االنفعاالت  عن  تعبري  ال�سعر  حيث   " اجلديدة 

"ترجمة"  اإّنه  الدّقة قلنا  اأردنا  اإذا  اأو  وامل�ساعر، 

 ،
ّ
 مبقت�ساها نقل االأحا�سي�ص من وجود داخلي

ّ
يتم

 
ّ
 وا�سح جلي

ّ
�ص اإىل وجود خارجي

ّ
غام�ص، م�سو

يتحّكم فيه نظام دقيق هو نظام الّلغة.. وعبارة 

الرّتجمة ت�سري، يف هذا ال�سياق، اإىل اأّن ال�ّسعر هو، 

ل، انتقال من لغة اإىل اأخرى، الّلغة 
ّ
يف املقام االأو

ا اللغة 
ّ
اأم االأوىل هي لغة امل�ساعر واالأحا�سي�ص، 

الثانية فهي لغة الكالم واالإيقاع. ويرتّتب على 

هو  واإمّنا  فح�سب  االنفعال  لي�ص  ال�سعر  اأّن  ذلك 

طريقة خم�سو�سة يف التعبري عن ذلك االنفعال. 

اأن تكون  ة وجب 
ّ
ذاتي االنفعال حالة  ومّلا كان 

اإذا  اأو  اأي�سا،  ة 
ّ
ذاتي طريقة  عنه  التعبري  طريقة 

قلنا  املرحلة  هذه  �سعراء  عبارات  ا�ستخدمنا 

عن  االإع��الن  على  قادرا  ال�ّسعر  يكون  اأن  وجب 

زه".
ّ
ده ومتي

ّ
"تفر

ومن  ار 
ّ
التي ه��ذا  هم 

ّ
�سم الذين  ال�سعراء  ك��ّل   

وزبيدة  �سمود  الدين  ونور  ماجد  جعفر  هم 
ّ
اأهم

ة 
ّ
ب�سري ظلوا على �سلة وثقى بالق�سيدة التقليدي

 ، اإن�سادها  ومرا�سم  اأ�ساليبها  ي�ستح�رصون 

اإىل  التطّلع  اإىل   ، ذاته  الوقت  �سعوا ،يف   ، لكنهم 

بتجربة  م�ستاأن�سني  جديد   
ّ
واإيقاعي  

ّ
لغوي اأفق 

. 
ّ
ني يف امل�رصق العربي

ّ
ال�سعراء احلداثي

عميقا  يثوي  ه��وؤالء  ل��دى  ال�سعر  اأن  يالحظ    

وبعيدا يف مطاوي النف�ص يغذيه حنني اإىل زمن 

اآفل اأو �سوق اإىل زمن اآت .وملا كانت الذات هي 

وطن ال�سعر وبيته فاإن الق�سيدة حتولت، يف هذه 

...الكلمات  واعرتاف  بوح  حلظة  اإىل  املجموعة، 

�سحنتها  الق�سي  الوطن  هذا  من  ت�ستمد  فيها 

العاطفية وقوتها الداللية .

التي  املرحلة  وه��ي   ، ال�ستينات  �سهدت  كما 

 ، 
ّ
ة اخليار اال�سرتاكي

ّ
تبّنت فيها الدولة التون�سي

من  جعل  الذي  ال�سعر  وهو  امللتزم  ال�سعر  بروز 

خطابه  مدار   
ّ
وال�سيا�سي االجتماعي  ال�سوؤالني 

امل�رصق  يف  االل��ت��زام  �سعراء  جتربة  م�سرتفدا 

الرموز  نحت  يف  باأ�ساليبها  م�ستهديا   ،.
ّ
العربي

وطرائقها يف ت�رصيف القول.

ق�سائد  تقوله  ما  احلياة..هذا  �سليل  ال�سعر  اإّن 

واأحمد  حميدة  بن  وحم�سن  �سالح  بن  امليداين 

القديدي.. ، وكون ال�سعر �سليل احلياة فهذا يعني 

اأّن ال�سعر ي�سهم يف حترير هذه احلياة، يف نقلها 

ة...
ّ
من جمال ال�رصورة اإىل جمال احلري

والواقع اأن ال�ساعر التون�سي ظل منذ اأبي القا�سم 

 عنده 
ُ
ال�سابي �سديد االنهماك يف الواقع وال�سعر

هو  بل  فح�سب  النف�ص  حقائق  عن  تعبريا  لي�ص 

امتزجت بحقائق  الواقع وقد  تعبري عن حقائق 

�سيء  كلَّ  ينتاب  باخللل  فاالإح�سا�ص  النف�ص. 

اإيقاع متواتر يف جماميع �سعراء االلتزام . لهذا 

ل الكتابة اإىل طريقة نقد للحياة ، حماولة 
ّ
تتحو

لتقومي ما اختّل من اأمرها .

التون�سي  ال�ساعر  احتفى  امللتزمة  الق�سائد   يف 

ي ت�سدر 
ّ

ية التي عن اخلارج الن�س
ّ
بالّلغة املتعد

ة" 
ّ
"وظيفي طبيعة  ذو  هنا  فال�ّسعر  توؤول.  واإليه 

اإىل  ي�سعى  واإمّن��ا  العامل  بتاأويل  يكتفي  ال  فهو 

توازنه  اإليه  ويعيد  فو�ساه  يلجم  فيه،  الفعل 

املفقود.

االإبانة  تقت�سي  لل�ّسعر  ة 
ّ
الوظيفي الّطبيعة  هذه 

"اإنها�ص  على  ق��ادرا  ال�ّسعر  ه��ذا  يكون  حّتى 

 عبارة القرطاجني. 
ّ
الّنفو�ص" اإىل الفعل، على حد

لل�ّسعر  ة 
ّ
التعبريي الوظيفة  قرينة  هي  واالإبانة 

ا 
ّ
عم تبني  �سّفافا  و�سيطا  الّلغة  ت�سبح  حيث 

هذا  توّقى  هذا  من  عنه..ب�سبب  وتخرب  حتمله 

الغام�سة  والرموز  البعيدة  اال�ستعارات  ال�سعر 

على  تفر�ص  التي  املاألوفة  ال�سور  وا�ستدعى 
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ل ان يحملها على ظاهرها فال يعدل بها 
ّ
املتقب

موز 
ّ
عنه فاالألفاظ قريبة واملعاين مك�سوفة والر

الّلوازم  من  رم��وز  عن  ث 
ّ
نتحد اأن  لنا  جاز  اإذا 

اّتكاء على   
ّ
اأ�سد للكلمات. فال�ّساعر كان  القريبة 

الّلغة  بطاقات  عناية  واأق��ّل  املاألوفة  العبارة 

ال�سعر  ه��ذا  من  الكثري  وق��ع  لهذا  ة. 
ّ
اال�ستعاري

ة.
ّ
فري�سة االأ�ساليب الّنرثي

ق�سائد  يف  يتجّلى  ما  اأق��وى  االلتزام  ويتجّلى 

واحت�سنتها  الفكر  جمّلة  تبّنتها  ة 
ّ
�سعري حركة 

غري  يف  "حركة  هي  ة 
ّ
التون�سي اجلامعة  منابر 

."
ّ
العمودي واحلر

يف غري العمودي واحلر اأو ق�شيدة النثـر 

بنربة تون�شّية

 " ال�ستينات  اأواخ���ر  يف  ظهرت  احل��رك��ة  ه��ذه 

الثقايف"  و"العمل  "الفكر"  جملة  واحت�سنتها 

ببع�ص  االأدب��ي��ة  وال�سفحات  "ثقافة"  وجملة 

النا�ص...(  .يقول  امل�سرية،  )االأيام،  االأ�سبوعيات 

الطاهر الهمامي وهو اأحد موؤ�س�سيها :كانت هذه 

احلركة متثل -اإىل جانب نزعات اأخرى ثانوية 

ال�سعري  اجلناح  النرث"-  "ق�سيدة  منزع  نزعت 

حلركة االأدب التجريبي" م�سيفا : وبالعودة اإىل 

يتبني  تون�ص  يف  والفنية  االأدبية  القرن  اأحداث 

"بدعة"  تُدر رحى خ�سومة حول  اأنه مل  للناظر 

واحلر"  العمودي  "غري  حول  دورانها  �سعرية 

اأطروحاتها  لطرح  ميدانًا  الق�سيدة  تتخذ  ومل 

التي  ال�سنني  ت�ستغرق  ومل  هنا،  ه��ا  ات��خ��اذه 

"القطيعة"  من  ب�سبب  كان  وذل��ك  ا�ستغرقتها، 

دول.
ُ
املعلنة واملج�سدة يف م�ستويات الع

د الهمامي هذه امل�ستويات منها:
ّ
يعد

حيث  االإيقاعي  النظام  م�ستوى  على  -ع��دول 

مبختلف  اخلليل  عرو�ص  "التجريبيون"  هجر 

وراح��وا   )...
ّ
ح���ر مو�سح،  )ع��م��ودي،  تطبيقاته 

ي�ستنبطون اأو يزعمون ا�ستنباط ال�سكل االإيقاعي 

االأ�سَكل بدهرهم، واملالئم لكل ق�سيدة على حدة.

- عدول على م�ستوى اللغة حيث عّن لرواد هذه 

امل�ستعمل  على  الق�سيد  يفتحوا  اأن  "املغايرة" 
وماأثور  ة" 

َّ
"العام بل�سان  ويو�ِسحوه  الَكِلم  من 

النادر والبديع  ُلَقى  املعي�ص واليومي بحثًا عن 

توفيق  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  العادي،  غ�سون  يف 

باكورة   )1972( "احل�سار"  يقدم  وهو  بكار 

اأ�سعار الطاهر الهمامي حني قال اإنه "ال يخ�سى 

يف  ينّزلها  العامية..  والعبارة  ال�سعبية  اللقطة 

ثارت  املعرت�سة  ثائرة  جند  مل  الف�سيح  الكالم 

البحور  ا�ستقامة  ع��ن  ال��ع��دول  على  ث��ورَت��ه��ا 

"و�سالمة" اللغة، الذي عَدله رواد "غري العمودي 
ال�سابي،  ف�سيلة  عدا  نهجهم،  ومنتهجو  واحلر" 

ثالثة الثالوث بعد الزناد

-عدول على م�ستوى الت�سكيل الب�رصي حيث مل 

يعرف الن�ص ال�سعري التون�سي طيلة القرن 20 

كالذي  اًل 
ّ
حت��و الطباعية  جماليته  م�ستوى  يف 

عرفه مع هذه التجربة وبداية منها. 

اأزع��ج  حيث  املو�سوع  م�ستوى  على  -ع��دول 

مظاهر  عدا  الطليعة،  �سعر  من  ال�سائدة  الذائقة 

ه الذي كثرياً ما حفل 
ُ
اخلروج ال�سكلية، مو�سوع

باملغمور واملهمل واملن�سي واملرتوك واملحقور 

التفا�سيل  جانب  وه��و  وامللتب�ص،  وامل���رذول 

احلياة،  واقع  الق�سرية من  واللحظات  ال�سغرية 

ال�سعر   
رْ

ِبق�رص جرت  التي  العادة  خرُق  وعليه، 

على "النبيل" و"ال�سامي" و"االأ�سيل" و"النقي" 

ثم  الكال�سيكي  امل��ن��ظ��ور  يف  و"املعقول" 

 منه ال�سعر 
ّ

غري
ُ
الرومان�سي، الذي ظل ثابتًا ومل ي

احلر �سيئًا كثرياً. 

- ع�����دول ع��ل��ى م�����س��ت��وى ج��ن�����ص ال��ك��ت��اب��ة 

اجلهاز  دواَل  �سعت 
َ
و حيث  وا�سطالحاتها 

عنها  بالتخلي  وُنوِدي  املراجعة  القائم مو�سع 
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اللغة املبا�شرة 

اأ�شقطت 

الكثري 

مْن ال�شعر 

التون�شي فـي 

تقريرية 

ُمفرطة



اجل��دي��دة،  الكتابة  �سلب  م��ن  ب��دائ��ل  واعتماد 

بل  االأدب  وم�سطلح  الق�سيدة  م�سطلح  فرِف�ص 

على  اال�ستقرار  يقع  اأن  دون  ال�سعر  وم�سطلح 

م�سطلح  حينًا  ا�سُتعمل  فقد  بديل،  ا�سطالح 

"اإنتاج" ثم حينًا اآخر "خلق" ثم "كتابة" وحينًا 
اال�ستبدال اإن مل  اأحد مربرات هذا  "ن�ص" وكان 
اأهمها القول بزوال احلدود والفوا�سل بني  يكن 

لها  عابر  جن�ص  وحتقيق  والفن  االأدب  اأجنا�ص 

جميعًا عرب كتابة جامعة اأو فن �سامل. 

ل يف هذه الق�سيدة يلحظ اأّنها تنطوي 
ّ
اإّن املتاأم

الق�سيدة  مع  تعقده  : حوار  اثنني  على حوارين 

النرث  ق�سيدة  اخل�سو�ص  وجه  وعلى   ، احلديثة 

الذي �سدرت عنه  الواقع  وحوار ثان تعقده مع 

فيتجلى  احلديثة  الق�سيدة  مع  حوارها  ��ا 
ّ
.اأم

االقتعة  وا�ستدعاء   ، االأوزان  على  اخل��روج  يف 

املو�سوعي  املعادل  بوظيفة  تنه�ص  والرموز 

ا 
ّ
م�ستلهمة �سعراء كبارا مثل اليوار واأراغون .واأم

حوارها مع الواقع فيتمّثل يف اجلدل الذي تعقده 

وتتخّلى  العميق  جوهرها  ب 
ّ
تت�رص االأحداث  مع 

ا عداه . فال�سعر ، لدى هذا اجليل لي�ص تعبريا 
ّ
عم

وح فح�سب واإمّنا هو تعبري اأي�سا 
ّ
عن حقائق الر

عن حقائق التاريخ اأي�سا .

مبثابة  كانت  االإيديولوجيا  اأّن   
ّ
نقر اأن  وعلينا 

يغّذي  الق�سيدة  �سطح  ي يجري حتت 
ّ
ال�رص النهر 

هنا  ال�ساعر  ...لكّن  واأقنعَتها  ها 
َ
و�سور رموَزها 

يفعل  كما  اخل��ارج  من  االإيديولوجيا  يحاور  ال 

الكثري من ال�سعراء واإمّنا يحاورها وهو يف كنفها 

، ي�سائلها وهي م�ستظّل به ، فعالقته بها لي�ست 

ٌة 
ّ
رحمي عالقٌة  هي  واإمّن��ا  مبو�سوع  ذات  عالقة 

املعنى  بهذا   . بالوجود  املعرفة  تت�سايف  فيها 

فهم ال�سعر امللتزم ، وبهذا املعنى اأجراه ال�سعراء 

ت 
ّ
 " ، اإذا �سح

ّ
يف ق�سائدهم ..اإّنه التزام ان�ساين 

العبارة ، مركزه االإن�سان الذي ي�سعى اإىل جتاوز 

ة.:..
ّ
منزلته يف اجتاه املزيد من االنعتاق واحلري

ال�سعر الكوين 

التجارب  الواقع عددا من   يف 
ّ
التيار ي�سم هذا 

 . الفارقة  خ�سائ�سها  جتربة  ولكل   ، ال�سعرية 

لكن هذه التجارب ظّل يجمعها ، على اختالفها، 

القول  اأ�ساليب  واإي��الوؤه��ا  بالداّل  احتفاوؤها 

ال�سعر  ة 
ّ
لفاعلي الفهم  .ه��ذا  الكربى  عنايتها 

 االنتباه اإليه قبل اأن 
ّ
بو�سفها فعال الزما ي�سد

وا�سحا  ى 
ّ
يتبد خارجه  اآخر  �سيء  اإىل  ه 

ّ
ي�سد

الوهايبي  ومن�سف  النجار  خالد  ق�سائد  يف 

الغزي  وحممد  القهواجي  ب�سري  اللواتي  وعلي 

الن�رصي وحمجوب  ويف مراحل الحقة فتحي 

بن  وجم���دي  ال��ق��ه��واج��ي  وح�سني  ال��ع��ي��اري 

هذا  واه��ت��م��ام     .. الهمامي  وم��ك��ي  عي�سى 

اأّنه منف�سل عن  القول ال يعني  ار باأدوات 
ّ
التي

فق�سائد   . بها  مرتبط  غري  ال�سابقة  الن�سو�ص 

اأخرى  ن�سو�ص  بنريان  مو�سومة  ار 
ّ
التي هذا 

 
ّ

ال�سعري  
ّ

والن�ص ال�سويف   
ّ

الن�ص ها 
ّ
اأهم لعّل 

....  
ّ
الغربي  

ّ
ال�سعري  

ّ
والن�ص احلديث   

ّ
العربي

االإيقاعي  النظام  التيار جمع بني  اأّن هذا  كما 

رة 
ّ
املقد وقوانينه  رة 

ّ
املقر بقواعده  القدمي   ّ

اجلمع  هذا  ويتجّلى  اجلديد  االإيقاعي  والنظام 

اأقوى ما يتجّلى يف ن�سو�ص االجتاه ال�سويف 

: االإيقاع احلديث  التي تداخل فيها االإيقاعان 

القافية  وحدة  على  القائم  التقليدي  واالإيقاع 

يقول  اأن  يريد  ال�ساعر  ..لكاأّن  والبحر   
ّ

والروي

اإّن هناك "�سيئا ما " مل ميت يف الق�سيدة ذات 

االإهاب التقليدي �سيئا مازال قادرا على الكالم 

اأوا�رص مع القارئ ، على النهو�ص  ، على عقد 

�سعى  الذي  هو  ال�سيء  هذا   . التجربة  باأعباء 

ال�ساعر التون�سي اإىل اختباره يف ق�سائده، اإىل 

م�ساءلته وا�ستنطاقه .

معجمه  يف  يذكرنا  ال�سعر  م��ن  ال�����رصب  ه��ذا 
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مهّمة الّلغة، 

تتجاوز 

دالالتها 

املعجمّية ، 

وُحدودها 

النفعّية



ال�سعر  وه��و  القدمي  ال�سويف  بال�سعر  ورم��وزه 

درك باالنفعال 
ُ
تحن بالطبع ال بالفكر وي

ُ
الذي مي

امتدادا  لي�ص  هنا  ف 
ّ
الت�سو باملعرفة....لكّن  ال 

عا�سقة  للغة  ا�ستدعاء  ولكّنه  القدمي  ف 
ّ
للت�سو

ور 
ّ

ة وال�س
ّ
�سفيفة تقوم على التلويحات العرفاني

اال�ستعارية بل ميكن القول اإّن ق�سيدة هذا التيار 

ة ، باملعنى املتداول للكلمة 
ّ
لي�ست ق�سيدة �سوفي

ة. 
ّ
 بدالالت �سوفي

ّ
، ولكّنها ت�سع

ار فهي لغة الزمة حتيل القارئ 
ّ
ا لغة هذا التي

ّ
اأم

خارج  هو  ما  على  حتيله  اأن  قبل  نف�سها  على 

عليها ، لغة ت�سبه الزجاج املع�ّسق الذي ي�سدنا 

لزخارفه واألوانه قبل اأن ي�سدنا اإىل ما وراءه . اإّن 

ة الّلغة، يف هذه املجموعة، لي�ست حماكاة 
ّ
مهم

يف  القائمة  ل�سورها  طبقا  والت�سّكل  االأ�سياء 

اأن  االأوىل  تها 
ّ
مهم واإمّن��ا   ،

ّ
اخل��ارج��ي الواقع 

ة 
ّ
دودها النفعي

ُ
ة ، وح

ّ
تتجاوز دالالتها املعجمي

، اأو اإذا ا�ستخدنا عبارة النّقاد القدامى اأن تدور 

منها  ال�ساعر  لي�ست�سفي   ، اأ�سمائها  غري  على 

كامنة  جديدة  ومعاين  متوّقعة،  غري  اإمكانات 

 كل ق�سيدة من 
ّ
اأن نعد اتها. لهذا ميكن 

ّ
يف طي

ِلمَنا، 
رْ
�س

ُ
عة“ ي

ّ
مو�س التيار”ا�ستعارة  هذا  ق�سائد 

اإىل  وال�سورة  رمز،  اإىل  مز 
ّ
الر قراءتها،  خالل 

.
ُّ
د

َ
ر

ُ
ال�سورة يف �رصٍب من الّتداعي الذي ال ي

 اإىل 
ّ
كّل هذا يف�سي ِبنا اإىل القول اإن القارئ مدعو

مو�سوعا  ِبو�سفها  االجتاه  هذا  لغِة  عند  الَتاأيّن 

اأن  اأو�سحنا  وقد  دارة 
ّ

ال�س مكان  منها  يحتّل 

الّلغة، يف هذه الق�سيدة ال حتاكي �سيًئا، وال تنقل 

 باحلياة، 
ٌ
م

َ
ع فرْ ُ

 بذاته، م
ٌ
�سيًئا واإمّنا هي عامل قائم

غاية  وكاأّن  �ستى  داللية  امكانات  على  ينطوي 

يف  ه�سة 
ّ
الد  

ّ
ح�ص اإيقاظ  هي  االأوىل  الق�سيدة 

القارئ وا�ستنفار ملكة الف�سول لديه .

ال��ه��دف ع��م��دت هذه  اأج���ل حتقيق ه��ذا   وم��ن 

الق�سيدة اإىل ا�سرتفاد روؤاها و�سورها ورموزها 

�سار  )روين  �سّتى  وثقافية  معرفية  اآف��اق  من 

فكان  الياباين...(  ال�سعر   ، بري�ص  جون  �سان   ،

ة 
ّ
ثقافي م�سادر  ،من  اال�سرتفاد  هذا  نتائج  من 

ة 
ّ
اأن انتقلت قراءة الق�سيدة من فاعلي  ، خمتلفة 

ة اإنتاج واإبداع.
ّ
ة اإىل فاعلي

ّ
�سلبي

 حتديث الق�سيدة امللتزمة

مع  الحقة  مرحلة  ويف  املزغني  من�سف  مع 

امللتزمة  الق�سيدة  جنحت  اأحمد  اأوالد  ال�سغري 

 ، الذع��ة  �سخرية  وهي   ، ال�سخرية  اأ�سلوب  اإىل 

 
ّ
�سوداء ، فيها ق�سوة ومرارة ، وفيها جراأة وحتد

.كّل �سيء ، يف ق�سائد هذين ال�ساعرين قد طالته 

عاقلة   ، حكيمة  �سخرية  وهي  ال�سخرية  �سياط 

الذي هو يف  العربي  امللتزم  ال�سعر  ، مل يعرفها 

م ، �سارم ،ر�سني .
ّ
 �سعر متجه

ّ
االأغلب االأعم

بطريقة  بل  فح�سب  ب�سعره  عرف 
ُ
ي مل  املزغني 

ل كثريا على 
ّ
اإن�ساده لهذا ال�سعر..فهذا ال�ساعرعو

لتج�سيد  ��ا 
ّ

ورمب  ، ل 
ّ
املتقب  

ّ
ل�سد طريقا  االإن�ساد 

 واإبانة ما خفي فيه من دالالت ..بل 
ّ

معاين الن�ص

اإننا وجدناه اأحيانا ي�سع اأحلانا لبع�ص ق�سائده 

الغيا بذلك احلدود بني ال�سعر واملو�سيقى ، بني 

الكلمات واالأ�سوات..

بالواقع  االرت��ب��اط  �سديد  اأح��م��د  اأوالد  �سعر   

وعليه  حينا  له  ي�سهد  التون�سي  االجتماعي 

،كما  املرجعية  الوظيفة  ه��ذه  لكّن  اآخ��ر  حينا 

هذا  عن  تنفي  ال   ، املعا�رصون  النقاد  يها 
ّ
ي�سم

التي  الوظيفة  وهي  االإن�سائية  وظيفته  ال�سعر 

ته وتخرجه خمرجا فّنيا...بعبارة 
ّ
اأدبي ن له 

ّ
توؤم

اأخرى نقول اإّن عالقة هذا ال�سعر بالواقع لي�ست 

عالقة كنائية اأي عالقة جتاور واإرداف ، واإمّنا 

اأي عالقة تفاعل وحوار..  ة 
ّ
ا�ستعاري هي عالقة 

 الكنائي يظّل على عالقة وطيدة باملرجع 
ّ

الن�ص

 
ّ

الن�ص ��ا 
ّ
اأم وترابط   

ّ
متا�ص و�سل  به  مو�سوال 

�ص 
ّ
ليوؤ�س املرجع  عن  ينف�سل  فاإّنه   

ّ
اال�ستعاري
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االأحداث 

التي �شهدها 

املجتمع 

التون�شي يف 

2011 و�شمت 

ذاكرة االأدب 

التون�شي 

وتركت يف 

ج�شده اأثراً ال 

ميكن حموه



ة .
ّ

ته اخلا�س
ّ
كيانه امل�ستقّل وهوي

جيل الت�شعينات

حني نخلع على عدد من ال�سعراء م�سطلح جيل 

و�سائج  وج��ود  اإىل  ن�سري  ال  فنحن  الت�سعينات 

فكرية اأو فنية جتمع بينهم ...كاّل فهوؤالء ال�سعراء 

جتمع  االتفاق  عنا�رص  توكيد  اإىل  ي�سعون  ال 

بينهم واإمنا ي�سعون ،على عك�ص ذلك ، اإىل توكيد 

عنا�رص االختالف تباعد بينهم .

واحلركة  ار 
ّ
التي مفاهيم  جتاوز  قد  اجليل  فهذا 

واالجت����اه مب��ا ه��ي ����رصب م��ن ال��ت��ق��ارب يف 

ملفاهيم  االنت�سار  اجتاه  يف  والروؤى  التجارب 

اأّن  يعني  ال  واالختالف.وهذا  والتميز  الفرادة 

االأج��ي��ال  ع��ن  منف�سلون  الت�سعينات  �سعراء 

ال�سعرية ال�سابقة.. فاأثر هذه االأجيال وا�سح يف 

على  اأو  االأ�سئلة  م�ستوى  على  ،�سواء  ق�سائدهم 

م�ستوى االأ�ساليب..

نلحظ  اجليل  هذا  ق�سائد  يف  متعّنا  اإذا   ونحن 

 
ّ
داخلي جدل   : اثنني  جدلني  على  تنطوي  اأّنها 

 مع الق�سائد ال�سابقة 
ّ
 بها وجدل خارجي

ّ
خا�ص

الذي  احلوار  يف  فيتمّثل  نف�سها  مع  جدلها  ا 
ّ
.اأم

التجربة  عها خل�سو�سية 
ّ
تطو  ، اللغة  مع  تقيمه 

فيتمّثل  اخل��ارج��ي  جدلها  ��ا 
ّ
ب��ا���س��ت��م��رار..واأم

ال�سابقة  الق�سائد  مع  تعقده  ال��ذي  احل��وار  يف 

ت�ستلهمها حينا وت�ستدرك عليها حينا اآخر.

 من بني �سعراء هذا اجليل نذكر : اآمال مو�سى ،  

جمدي بن عي�سى ،  ن�رص �سامي ،عادل معيزي ، 

عبد الفتاح بن حمودة ، مراد العمدوين ، الطيب 

نورالدين   ، اجل��زي��ري  ال��ه��ادي  حممد   ، �سلبي 

حمفوظ  حافظ   ، العوين  الدين  �سم�ص   ، بالطيب 

فاطمة  القروا�سي  ،ال�ساذيل  ال�سنو�سي  �سامي   ،

عكا�سة . 

اإّن ال�سعر ، لدى هوؤالء ال�سعراء لي�ص وعاء ملعنى 

م��راآة  لي�ص  ان��ه  كما  ال��وج��ود،  يف  �سابق  ن��رثي 

تعك�ص العامل املو�سوعي اأو تعيد ا�ستن�ساخه، اأو 

مرّكبة  ق�سائد  ال�سعراء  هوؤالء  .ق�سائد  حتاكيه 

متداخلة،.  عديدة  ورموز  �سور  خيوطها  جتدل 

هذه الق�سائد تنه�ص على املفارقات، وعالقات 

فات 
ّ

 بني ال�س
ّ
التماثل والتقابل، واحلوار امل�ستمر

اأ�سهم  وق��د  املختلفة.  ة 
ّ
الّنوعي واخل�سائ�ص 

يف  واجنبية  عربية  اخرى  ق�سائد  مع  حوارها 

عليه  انطوت  وذلك مبا  ة 
ّ
رامي

ّ
الد نزعتها  تطوير 

)مثل  متفاعلة  متقابلة  اأط��راف  بني  جدل  من 

والّذات واالآخر، واالأ�سطورة  احلا�رص واملا�سي، 

والّتاريخ...(.

ال�شعر االأجّد

املجتمع  �سهدها  التي  االأح��داث  اأّن  يف  �سّك  ال 

االأدب  ذاك��رة  و�سمت  قد   2011 يف  التون�سي 

ال ميكن حموه  اأثراً  وتركت يف ج�سده  التون�سي 

اأو التهوين من �ساأنه. غرياأّن االأدباء اختلفوا يف 

نا . اأغلبهم 
ّ
تعاطيهم مع هذه االحداث اختالفا بي

ج�سده  يف  الروح  ينفخ  امللتزم  االأدب  اإىل  عاد 

ا�ستعادته  لتربير  �سّتى  حججا  ال 
ّ
متمح ت 

ّ
املي

ي�ستخدم  الذي  االأدب  امللتزم  ب��االأدب  .ونق�سد 

اللغة املتعدية حتيل على اخلارج الن�سي ومنه 

االأغلب  كان  .فاإذا  تها 
ّ
و�سعري تها 

ّ
�رصعي ت�ستمد 

وا اإىل هذا االأدب 
ّ
 من الكتاب وال�سعراء ارتد

ّ
االأعم

�سا وا�ستئنا�سا باأ�سكال جاهزة للتعبري عن 
ّ
حتم

فاإّن  لرموزها  ومتجيدهم  بالثورة  احتفائهم 

ل حدث الثورة اإىل 
ّ
القليل منهم قد حاول اأن يحو

�سوؤال فّني ، اإىل هاج�ص جمايّل.. 

االأحداث  هذه  عقب  كتبت  التي  الق�سائد  اأغلب   

كانت انفالتا تلقائيا للم�ساعر، وتعبريا مبا�رصا 

يف  �سعراوؤها،  ن�سي  .لقد  طارئة  حما�سة  عن 

اأّن ال�سعر لي�ص االنفعال واإمنا  غمرة حما�ستهم، 
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ال�شعر لي�س 

االنفعال 

واإمنا هو 

حتويل 

االنفعال 

اإىل �شكل



هو حتويل االنفعال اإىل �سكل، اأي اإىل طريقة يف 

القول خم�سو�سة، اأي اإىل كتابة على غري مثال 

�سابق ...فالفن مثل احلياة ال يتجلى على هيئة 

جديد  �سكل  يف  ياأتي  جتل  كل  مرتني،  واح��دة 

ويذهب يف �سكل قدمي .

من  النمط  هذا  على  خرجوا  الذين  ال�سعراء  من 

اللغة املتعدية املن�سف  الذي يّتكئ على  ال�سعر 

يف  الوهايبي   . الن�رصي  وفتحي  الوهايبي 

جمموعته ""مترين على كتابة يوم اجلمعة 14 

جانفي 2011 وق�سائد اأخرى"   جنح اإىل �سعر 

ا ال�ساعر فتحي الن�رصي فقد 
ّ
ل اأم

ّ
هام�ص ، متاأم

ل ال�سعر 
ّ
ته الرقراقة التي حتو

ّ
ثا بغنائي

ّ
ظّل مت�سب

اإىل ن�سيد طويل يحتفي باحلياة ، مطلق احلياة .

حركة ن�س 

 2011 ���س��ي��ف  يف  احل��رك��ة  ه���ذه  ت��اأ���س�����س��ت 

زياد  �سمنهم  من  ال�سعراء  من  ع��ددا  ت 
ّ
و�سم

عياد  بن  و�سالح  الزايري  ،امامة  القادر  عبد 

الفتاح  وعبد  طارقي  و�سفيق  الهداجي  وخالد 

بيانها  اأعلن  وقد  احلميدي.  ون��زار  حمودة  بن 

واملاألوف  ال�سائد  عن  االن�سقاق  ل 
ّ
االو ال�سعري 

فا هذه احلركة " اإّنها 
ّ
يقول �سفيق الطارقي معر

معادل  .اإّنها  لالنتماء   
ّ
الّنمطي للمفهوم  جتاوز 

اأّو لقولبتها  لالختالف وكل حماولة ملاأ�س�ستها 

اإرب��اك مبا هي  جناية يف حق احلركة مبا هي 

قراءة  هو  مبا   
ّ

الّن�ص حّق  يف  وجرمية   ، ده�سة 

 امتداد داخل القطيعة 
ّ

د ...حركة ن�ص
ّ
مبا هو تعد

 للقبح 
ّ
وقطيعة داخل االمتداد. اإّنها موقف م�ساد

 
ّ

ال�ّسعري ويف   ،
ّ
الّتون�سي الّثقايّف  يف  امل�ست�رصي 

ة ،للمكر، للّت�سطيح 
ّ
 لالنتهازي

ّ
ة، م�ساد

ّ
منه خا�س

اإىل  واأحالها  االبداعية  ة 
ّ
العملي من  نال  الذي 

بالكتابة عن  ناأت  اأعرا�ص  واإىل  د�سائ�ص حتاك 

 
ّ

 غاية اأو ال يكون. حركة ن�ص
ّ

جوهرها ...الّن�ص

توا�سل مع كّل جميل وقطيعة مع كّل قبيح .

، هكذا دخلت مقهاها حيث 
ّ

هكذا اأفهم حركة ن�ص

هو  احلا�رص  الغياب..  اإاّل  بيننا  يجمع  �سيء  ال 

 
ّ

.. ال جامع بيننا اإاّل الّن�سيان.. الّذاكرة للّن�ص
ّ

الّن�ص

...ال �سيء نتقاطع فيه اإاّل تعّدد قراءاتنا وروؤانا "

احلركة  مراجع هذه  اإىل  الطارقي  �سفيق  وي�سري 

ال�ّسيخ  فتوحات  يقراأ  مل  :"من  فيقول  ال�سعرية 

لالإن�سان  القطب من مل ي�رصح �سدره  وطوا�سني 

يف  بارا  يدخل  قد   
ّ

الّن�ص مقهى  نعله  �سيخطئ 

اأو قف�سا  اأو يدخل كهفا..  تها.. 
ّ
مدن فقدت عذري

بودلري"  يجل�ص"   
ّ

الّن�ص مقهى  ا ...يف 
ّ
�سدري

دروي�ص"  مهياره"  اإىل  و"اأدوني�ص"  حريته  اإىل 

نبوءته  اأ�رصاط  اإىل  ي" 
ّ
و"املتنب لوزه  زهرة  اإىل 

" "طفلة  �ساوول..  بول�ص.." و" بول  .."�رصكون 

ال�سعر االأرجنتيني" تعاتب ملك املوت ...

خمتلفون  ...نحن  نت�سابه  ...ال   
ّ

الّن�ص مقهى  يف 

ر.. لكل 
ّ
اأن تت�سو متاما، خمتلفون كما ال ميكن 

مّنا تعويذته، ولكّل �سكل �سالته ..."

من خ�سائ�ص ق�سائد هذه احلركة اأّنها ا�ستبدلت 

لنُقلرْ  اأو  ال�سخ�سية،  بالّذاكرِة  اجلماعية  الّذاكرة 

لالإف�ساِح  ال�سخ�سية  بالّذاكرة   
رْ
لت

ّ
تو�س اأّنها 

من  جعلوا  قد  فال�سعراء  اجلماعية.  الّذاكرة  عن 

”معاداًل  ة 
ّ
الّتاريخي واالأحداث  والرموز  ال�سور 

 عنها.
ُ
رها وتف�سح

ّ
ا“ لتجاربهم ت�سو

ًّ
مو�سوعي

االأحداث  اإىل  بعيد  من  حوا 
ّ
لو ال�سياق  هذا  ويف 

ويف  عنيفّا  هّزا  التون�سي  املجتمع  هزت  التي 

نربة  ا 
ّ

ورمب انك�سار  نربة  ن�ست�سّف  التلويح  هذا 

اه ال�سعراء بات اآيال اإىل 
ّ
اإحباط..فاالأمل الذي رب

التال�سي وال�سياع .

اأّن  اأن نالحظ  نريد  العر�ص  اأن نختم هذا  وقبل 

بال�رصورة  ينتمون  ال  ال�سعراء  من  عددا  هناك 

يكتبون  ظلوا  ذكرنا  التي  احلركات  اإح��دى  اإىل 

جتاربهم مبناأى عن كل اجتاه �سعري نذكر منهم 
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اأثارت عودة 

ال�شعر " امللتزم 

" بنربته 
العالية ولغته 

املتعدية 

�شوؤال االأ�شكال 

ال�شعرّية من 

جديد



:�سوقي العنيزي و�سفيان رجب و�سنية املدوري 

وهدى الدغاري...

خامتة

من  وقت   
ّ

اأي يف  التون�سي،  ال�ّسعر  يعرف  مل   

االأوقات ،ما عرفه يف هذه ال�سنوات االأخرية 

الت 
ّ
التحو اإث��ر  على  الأ�سئلته،  ت�سقيٍق  من   ،

املجتمع  �سهدها  التي  العميقة  ال�سيا�سية 

التون�سي . فقد اأثارت عودة ال�سعر " امللتزم " 

بنربته العالية ولغته املتعدية �سوؤال االأ�سكال 

احلديث  عاد  جديد  جديد..ومن  من  ة 
ّ
ال�سعري

عن ر�سالة ال�سعر ووظيفته .

التغني  اإىل  ال�سعراء  معظم  اندفع  وبينما   

لني 
ّ
متو�س برموزها  واالحتفاء  باالنتفا�سة 

ال�سعراء  من  ع��ددا  جند  مبا�رصة  باأ�ساليب 

وعبداهلل  رزوقة  يو�سف  اأمثال  من  االآخرين 

القا�سمي وح�سني القهواجي وحافظ حمفوظ 

عابئني  غري   ، االإبداعية  جتاربهم  يوا�سلون 

باللغط الذي ارتفع حولهم. .وال يعني اأّن �سعر 

يف  منخرط  ،غري  الواقع  عن  منف�سل  هوؤالء 

، على عك�ص ما يت�سور   ، ال�سعر  ..هذا  بلباله 

عنها   
ُ
يخرب باحلياة،  مو�سول   ، الكثريون 

ويف�سح عن حقائقها امل�سترتة لكّنه ال يتغنى 

ا 
ّ

واإمّنا ينقد ، وال يحتفي واإمّنا ي�ستدرك . ورمب

التي  ذّكرتنا بع�ص مناذجه بعبارة كولردج 

ما  مبدى  ��نٌّ  هرْ َ
ر ال�ّسعر  قيمة  اأّن  فيها   

ُ
ر

ّ
يقر

يتحّقق من نظرة ناقدة للحياة.

اللغة  عن  عامد  وعي  عن  تنّكبوا  هوؤالء  لكّن 

واخلطابي  االإخباري  املنزع  ذات  ية 
ّ
املتعد

املبا�رص وجنحوا اىل لغة خافتة حيية تقرتب 

من ال�سمت . 

 وينبغي االإقرار اأن اللغة املبا�رصة قد اأ�سقطت 

بعد  كتب  ال��ذي  التون�سي  ال�سعر  منرْ  الكثري 

ة 
ّ
تقريري يف  االخ��رية  ال�سيا�سية  التحوالت 

 عنها طبع ال�ّسعر. ومن املعروف اأن 
ّ
فرطة يند

ُ
م

ته وح�سب، 
ّ
د ال�سعر من هوي

ّ
هذه الّلغة ال جتر

الأالء  ل 
ّ
وحتو ذاتها  ة 

ّ
ال�سعري الّلغة  تقتل  بل 

املبا�رصة  الّلغة  الأن  وذلك  رم��اٍد.  اإىل  نارها 

بخ�سو�سيتِه  يوؤّثر  اأن  يريد  ال  ا 
ً
�سعر  

ُ
تنتج

ينطوي  الذي  بامل�سمون  بل  ة 
ّ
الّلغوي ة 

ّ
الفني

 .
ّ

عليه، �ساأنه يف ذلك �ساأن النرث العادي
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املغربي  واملرتجم  ال�ساعر  جتربة  اعتبار  ميكن 

مبارك و�ساط ، اجتاها �سعريا خا�سا يف امل�سهد 

ال�سعري املغربي والعربي على ال�سواء. لقد تدرج 

مبارك و�ساط يف كتاباته ال�سعرية ، فبداأ بال�سعر 

ذلك  بعد  لينتقل  االأوىل،  بداياته  يف  العمودي 

�ستكون  االأخرية  املحطة  اأن  غري   . التفعيلة  اإىل 

بهذا  الروحي  االرتباط  ليوقع   ، النرث  ق�سيدة 

الن�ص الذي وجد فيه ذاته ووعاء لرتجمة اأفكاره 

التي  املرحلة  اأ�سئلة  يف  اأي�سا  وللم�ساهمة   ،

�ساوول  وب��ول  واملاغوط  احل��اج  اأن�سي  د�سنها 

جملة  ثم  �سعر  جملة  بظهور  واأدوني�ص،  وبني�ص 

يعرف  ملا  وقعت  رائ��دة  جتارب  وهي   . مواقف 

يف  و�ساط  مبارك  �سينخرط   . اجلديدة  بالكتابة 

اأ�سئلة احلداثة  التي متثلت  ال�سعرية  هذه احلركة 

بق�سيدة  عرف  ما  خالل  من  العربي  واملجتمع 

النرث . لقد اأتاح هذا النمط ال�سعري اجلديد ملبارك 

اأجمد   ، بول�ص  �رصكون  اأمثال  وجمايليه  و�ساط 

،ودي��ع  بي�سون  عبا�ص  اجل��راح،  ،ن��وري  نا�رص 

جديدة  �سعرية  كتابة  تاأ�سي�ص  وغريهم  �سعادة 

ال�سعر  وحت��رر  اأ�سئلته،  وتتبنى  الع�رص  تتمثل 

و�ساط  مبارك  د�سن  هكذا   . التقعيد  �سلطة  من 

ثورته ال�سعرية م�سيفا للم�سهد ال�سعري املغربي 

اآنذاك ي�سج باأ�سوات وحركة ثقافية  الذي كان 

تفاعلت مع االأ�سئلة املطروحة يف العامل العربي 

بني�ص  حممد  ال�ساعر  احلركة  ه��ذه  تزعم  .وق��د 

موؤ�س�ص دار توبقال الرائدة يف تدعيم هذا االإنتاج 

اأو  املغرب  �سواء يف  ، ومواكبته  اجلديد  الثقايف 

يف باقي االأقطار العربية. هذا دون اإغفال اأ�سماء 

املغربية  للثقافة  رم��وزا  اليوم  اأ�سحت  اأخ��رى 

اأنفا�ص  اللعبي موؤ�س�ص جملة  اللطيف  اأمثال عبد 

الثقافة  �رصح  تاأ�سي�ص  يف  �ساهم  ممن  وغ��ريه 

املغربية احلديثة...

  يف �سنة 1990 �سي�سدر مبارك و�ساط جمموعته 

العربي  العامل  يف  االنتباه  اأثارت  التي  ال�سعرية 

وهي حتت عنوان  »على درج املياه العميقة« . 

مبارك و�ساط : �ساعر زاده اخليال  

مقاربة يف �ضعرية الف�ضاء...

اإبراهيم الكراوي

 شاعر وباحث من المغرب

v  الق�سيدة بقدر ما 

ترتبط بحرية ال�سكل 

ترتبط روحيا بروح 

ال�سعر وعمقة     



ت�ستلهم  الذي  االأفق  يعك�ص  نف�سه  العنوان  ولعل 

منه جتربة و�ساط معاملها . فالق�سيدة ال�سعرية 

عند مبارك و�ساط بقدر ما ترتبط بحرية ال�سكل 

وعمقة  ال�سعر  ب��روح  وب�رصامة  روحيا  ترتبط 

عرب  ورحلتها   ، االإن�سانية  ال���ذات  يف  الغائر 

اإن   . وممكناتها  احتماالتها  بكل  احلياة  جتربة 

الغرائبي  يف  يحفر  و�ساط  مبارك  ق�سيدة  عامل 

لي�سكل عامل تخيليا فريدا من خالل عالقة الذات 

العامل  �سياغة  تعيد  فالذات   . بالعاملا  ال�ساعرة 

الداخلي لل�ساعر ، من خالل الدفع باللغة ال�سعرية 

اإىل اأقا�سي اخليال املفعم بنكهة �رصيالية ومن 

من  وتر�سباتها  ال��ذات  اأعماق  يف  احلفر  خالل 

اأخرى. وهذا ال يعني  ، وذاكرتها من جهة  جهة 

ففي   . العامل  عن  منف�سل  كائن  الق�سيدة  اأن 

ن�ص  »قرب« يتوقف ال�ساعر عند تيمة املوت يف 

املوت  لعامل  ال�ساعر  واإدراك  ال�سعري  املتخيل 

ال�ساعر  ن�سو�ص  جتربة  داخل  االأبعاد  املتعدد 

.اإن املوت يف هذا الن�ص مياثل االأمل ، فنجده يف 

الق�سيدة يرتبط بف�ساء نووي هو  »القرب«  هذه 

يف  الوجود  يخت�رص  وال��ذي  بالرمزي  امل�سبع 

 ، واالنف�سال  االت�سال  على  دال  وموؤ�رص  الروح 

احل�سور والغياب . ففي بع�ص الن�سو�ص يتعالق 

للذات  تغييب  املوت  اإن   . الغياب  اأمل  مع  املوت 

يعي�ص  اأ�سحى  الذي  القرب  املكان  عن  وغياب   ،

ملبارك  ال�سعرية  التجربة  اإن   . واالأمل  االغ��رتاب 

و�ساط واإن حاولت تغييب املرجع اخلارج ن�سي، 

فاإنها تنه�ص على موؤ�رصات داخلية ت�سعنا اأمام 

االأمل  لغة  واقع  ي�ستمد جذوره من  تخييلي  عامل 

بقدر ما  املوؤ�رصات ال حتيل على مرجع  . وهذه 

بذاته ولذاته ومن خالل  ال�سعر  حتيل على عامل 

موؤ�رصاته كما هو االأمر بنموذج املكان برمزيته 

ال���وادي يف ن�ص   اأو  ���س��واء ك��ان ق��ربا   ، ال��دال��ة 

»مرثية«  حيث يتمدد اجلندي اأو ق�سيدة  »اأماكن« 

التي تر�سد بانوراما احلياة يف ق�سيدة اأو ف�ساء 

ق�سيدة   يف  الف�ساء  اأو  الغريب  املقهى  ر�سيف 

»ريف« الذي تتخيله الذات كملجاأ وجودي ،كما 

باآعتباره  البحر  �ساحل  اأخرى  جند يف ن�سو�ص 

ير�سد  الذي  ال�سجن  اأو  بالعامل  االإت�سال  ف�ساء 

�سياأتي  مما  ...وغريها  احلرية  ا�ستالب  جتربة 

مقاربته يف هذه الدرا�سة.

تقرتن  للموت  اأخ��رى  �سورة  ي�سور  ال�ساعر  اإن 

وهي   ، وذاكرتها  ال��ذات  وواق��ع  االأمل  ب�سعرية 

تعي�ص جتارب متباينة والتجربة هنا كما يت�سح 

على  جمالية  جتربة  و�ساط  ن�سو�ص  خالل  من 

من  منوذجا  باعتبارها  تتمثل  �سيفر  تعبري  حد 

داخل  نحياها  التي  اجلمعية  التجربة  من��اذج 

الذات -ال�ساعر يف ق�سيدة    هكذا جند 
)1(

العامل. 

كل  يطوي  ال��ذي  امل��وت  ع��امل  ي�سور  »مرثية« 

خالل  من  يتبني  كما  الن�سيان  خ�سم  يف  �سيء 

التي  الذاكرة  رمز  ال��دوالب   : الدالة  امل��وؤ���رصات 

تنب�ص باحلياة والطفولة ، والق�سيدة التي توؤ�رص 

من الناحية اال�ستعارية اإىل املراآة ، باعتبار اأن 

كما  املراآة  تعك�سه  كما  الوجه  تعك�ص  الق�سيدة 

ت�سارع  التي  احلياة  الذاكرة  باعتبارها  تتمثل 

مغلق  ف�ساء  على  حتيل  مكونات  وهي   ، املوت 

املفتوح  الف�ساء  مع  يتقاطع  الذي  الغرفة  وهو 

وهو اله�سبة والب�ساط يف الوادي وهما يحكيان 

خالل  م��ن  ينبني  الن�ص  اإن   . امل���وت  ���س��رية 

املغلق  ف�ساءين:  بني  واملفارقة  الداليل  التوتر 

واملفتوح ، املوت واحلياة اأي الذات يف مواجهة 

واالنف�سال  االت�سال  تقاطعات  تعي�ص  العامل 

الذات  تعي�سه  الذي  الداخلي  التوتر  نف�سه  وهو   ،

ت�ستغل  التي  املعنى  وحمتمالت  الغياب  بفعل 

بالتوتر  املو�سوم  اإر�ساء داللة عامل احلرب  على 

واالأمل الذي حتياه الذات التي تعي�ص حلظة املوت 

 ، والغياب  احل�سور  بني  جدال  يعرف  ف�ساء  يف 
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خطاب 

ق�شيدة 

النثـر ينه�س 

على تكثيف 

ال�شورة التي 

ت�شكل اأفقا 

ملحتمالت 

املعنى



الذاكرة واحلا�رص :

/، ال��دوالب  يف  :قبعته  �سيء  كل  ن�سي  قد  كان 

نهاية  يف  وجهها  مهجور  طوار  على  ذكرياته 

ق�سيدة ..متدد فوق ب�ساط من رماد /وال الهيكل 

األ�سنة  وال   / ه�سبة  على  ي�ستعل  الذي  العظمي 

)2(
اخلريف التي تهذي وتتهراأ 

ف�ساء  على  موؤ�رص  املرثي  ال�سخ�ص  وجود  اإن   

يوؤ�رص  ال�سابق  املعجمي  الت�ساكل  اأن  ، كما  االأمل 

على �سمات ال�سخ�ص العالمة التي ت�سب يف ن�سق 

واحد هو اإنتاج املعنى املرتبط ب�سورة اجلندي 

ف�ساء  اإن��ه   . املاأ�ساوي  الف�ساء  مع  املتفاعلة 

املوت فالذاكرة تعطلت )كان قد ن�سي كل �سيء( 

واحلوا�ص االأخرى كلها توقفت عن االإ�ستغال ، فلم 

�سعرية  تن�سجها  التي  ال�سورة  ويح�ص  يرى  يعد 

املكان ، حتى ان االأحجار ت�ستعل والهيكل بدوره 

يحرتق ، وهناك اأي�سا التمثيل اال�ستعاري الذي 

يتجاوز البعد الزخريف واجلمال ال�سطحي لري�سم 

خالل  من  االإن�سانية  الذات  اأ�ساب  الذي  املحو 

ميثل  الذي  الل�سان  لوازمه  باأحد  اإليه  االإ�سارة 

اجلراح واالأمل الذي اأ�سابت هذا الكائن االإن�ساين ، 

ف�رصع يهذي ثم يتال�سى يف الف�ساء . لكن �سورة 

الف�ساء هذه حتت�سن نويات داللية ت�ستغل على 

تاأملنا  اإذا  يت�سح  كما  املحتمل  املعنى  اإنتاج 

 ، املهجور  الطوار  العالمات:)الدوالب،  االأمكنة 

ال�رصداب ، الوادي ( والعالمات القرائن )مرثية ، 

رماد ، الهيكل العظمي، االأنياب ( وهي عالمات 

الف�ساء  �سورة  تر�سم  الق�سيدة  داخ��ل  نووية 

املرتبط مبحتمل املعنى املوت املرعب .فاجلندي 

املوت  اأنياب  افرت�سته  الذي  الوادي  يف  املتمدد 

احلرب  بلهيب  اح��رتق  اأن  بعد  رم��اد  اإىل  حتول 

ورعبها . فا�ستعارة الرماد تك�سف �سورة املوت 

عالمة  �سوى  ترتك  ال  والتي  احل��رب  ف�ساء  يف 

باهته متحو الهوية وتطوي كل �سيء يف خ�سم 

الن�سيان. ونف�ص ال�سيء بالن�سبة لالأمكنة اجلميلة 

العالمات  خ��الل  م��ن  يت�سح  كما  واحلميمة 

حتمية  نهاية  اإىل  توؤ�رص  التي  النووية  االأمكنة 

هو  ما  وكل  )الق�سيدة(  احلياة  جماليات  تطوي 

 ، ال��دوالب   ، ال�رصداب   ، الطفولة  حميمي)دفاتر 

�سورة  .اإن   ) الق�سيدة  ف�ساء  يف  احلبيب  ووجه 

املكان وعالقته باحلميمي تظهر ب�سيغة اأخرى 

رغم اأنها تك�سف �سعرية االمل ومعاناة الذات وهي 

تطل من ال�رصفة على العامل . وميكن اأن منيز هنا 

بني اأمكنة ت�سكل عالمات نووية ر�سدنا بع�سها 

العالمة  خالل  من  اأخ��رى  مرة  عندها  ونتوقف 

املتجذر  املدلول  تفجر  التي   « ال�رصفة  النووية« 

تاريخ  نتتبع  اأن  ويكفي  اليومي.  جتربة  يف 

اآجتاهاته  مبختلف  العاملي  ال�سعر  يف  ال�رصفة 

الرومان�سية  بنربتها  كانت  و�سواء  وم�ساربه 

اجليا�سة اأو نزعتها ال�رصيالية اأو الواقعية، تاريخ 

مبارك  �رصفة  لكن   . والرمزية  باملعاين  حافل 

العالمة  الأن   ، طبيعي  اأم��ر  وهو  غريبة  و�ساط 

 
)3(

والثقايف واالجتماعي  بال�سيكولوجي  تنطبع 

املرتبطة  الرماد  ا�ستعارة  حت�رص  اأخرى  فمرة   .

باحلالة النف�سية للذات ، فهي كلمة بثقل نف�سي 

بني  وثيقة  عالقة  وهناك   . ال�ساعر  ذاتية  على 

 ، ال�سابقة  الق�سيدة  يف  كما  وامل��ك��ان  ال��رم��اد 

فكالهما يزكي داللة الغياب واملحو ليبقى االأثر 

�ساهدا على الذات . اإن ال�رصفة يف هذه الق�سيدة 

تبدو مالذ وملجاأ ولكنه مكان ينزاح عن وظيفته 

امل��دل��ول.  حمتمالت  م��ن  لي�ساعف  الواقعية 

فال�رصفة نافذة على العامل وذاكرة ال�ساعر ولكن 

اآنعكا�ص لعامله الداخلي ، اإنها اآ�ستعارة للق�سيدة 

باعتباره ف�ساء  العامل  وبناء  ت�سكيل  تعيد  التي 

املكان  فنجد   . االإن�سانية  التجارب  يحت�سن 

يف  االأمر  هو  كما  بالذاكرة  ويرتبط  االأمل  ي�سور 

املمدد قرب  الذي ي�سور اجلندي  ال�سابق  الن�ص 
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�شورة املكان 

تنبني 

انطالقا من 

التوتر بني 

الدال 

واملدلول



الوادي م�رصجا يف دمائه ، واإن كان ال�ساعر ال 

ي�رصح به لفظا فاإن كل من الت�ساكلني املعجمي 

للق�سيدة  العميقة  البنية  اإىل  يوؤ�رصان  والداليل 

كما حللنا �سابقا ، كما اأن ال�رصفة تعك�ص ف�ساء 

االأمل والذاكرة وهي نف�ص الداللة التي نعرث عليها 

يف ن�ص معادالت لكن هذه املرة املكان املغلق 

من  يت�سح  كما  املعتقل  اأي  احلرية  ي�سلب  الذي 

عني   ، احلرا�ص  )اأق��دام  اللغوية  املوؤ�رصات  خالل 

مروحة   ، وال��ق��روح  ال�سيحة  مواطن  ال�ساعر، 

وحروف،  اأرقاما  يكتب  بداأ   ، ال�سجن  من  هاربة 

باحلرية  يرتبط  هنا  ف���االأمل   )  ... خمطوطات 

امل�ستلبة . اأما يف ن�ص  »خيمة لغبار  » فاملكان 

�سلطة  من  التحرر  ال�ساعر  ال��ذات  برغبة  يرتبط 

اأكرث  املكان الواقع االأمل وارتياد عوامل تخييلية 

رحابة:

الع�سب يف فجوة اجلبل  اقيم مع �سدنة   ، اأحيانا 

فيه  اأرى   ، بعيد  كهف  اإىل  اأم�سي  اأو   ، العميقة 

احلقول  �سري  األ��غ��از  يفكون  املقعدين  العلماء 

.كنت ،اأي�سا اأجال�ص �سديقي الذي ي�ستغل بنجم 

)4(
الدموع ال�سوداء ...

من  يت�سح  كما  وال�سعر  النرث  بني  املفارقة  اإن 

اإدراك  تعك�ص  مفارقة  ال��دي��وان،  ق�سائد  خالل 

مفارقات  من  االأ�سل  يف  املت�سكل  للعامل  الذات 

على  ي�ستعل  العظمي  فالهيكل  وال��ن��ار،  امل��اء 

اله�سبة كناية عن عامل االأمل واجلرح واالإحرتاق 

الناجت عن الغياب بفعل املوت . وهو عامل احلرب 

امل�سبع  وال���وادي   ، ال�سابقة  امل��وؤ���رصات  ح�سب 

)كانت   : الفراق  �سدة  من  يتاأمل  امل��اء  برمزية 

اله�سبة  احلنني(  اأن�ساها  وقد  هامدة  الطحالب 

التي حتمل رمزية الرتاب م�سبعة باأمل االإحرتاق 

الداخلي للذات والغياب ، كما يت�سح من ا�ستعارة 

االأحجار التي تبني عامل الفقد واحلنني من خالل 

واالأمل  االح��رتاق  �سدة  من  حتدثه  الذي  ال�سوت 

فقد  الهواء  اأما   . اله�سبة  عامل  على  يخيم  الذي 

توقف بعد توقف احلياة، وجتمد ال�سخ�ص املمدد: 

العنا�رص  ت�ساهم   ) الوادي  متجمد يف  االآن  )اإنه 

مبختلف  والنار   ، الهواء  الرتاب،  املاء   : االأربعة 

ت�سكيل  يف   ، واملجازية  اال�ستعارية  حموالتها 

احلياة  ت�سكل  ي�ساكل  عامل  وهو  الق�سيدة  عامل 

اإنه عامل ي�سور حلظة  للذات.  االإن�ساين  والوجود 

االأمل بعد اأن غيب املوت الكائن االإن�ساين . فلفظ 

املوت  �رصا�سة  تعك�ص  التي  االإ�ستعارة  »اأنياب« 

، وبالتايل  اأو عامل حمتمل اخلطاب وهو املوت 

فهي �سرب الأغوار الذات ال�ساعر وعالقته بالعامل 

اأحجارو  )وحوله  باملوت:  االأنياب  �سبه  فقد   .

»ح��رائ��ق«   ن�ص   ويف   . ب��ال��دم(  مبقعة  اأن��ي��اب 

ل�سعرية لالأمل  اأخرى  ال�سعر �سورة  ير�سم خطاب 

بني  التوتر  خالل  من  باحلرائق،  دائما  املرتبط 

املفارقة  على  املبنية  وعالقته  واملدلول  الدال 

اأعماقه  يف  احلفر  على  ي�ستغل  ال�ساعر  فالذات   .

 ، الدال على اجلماعة  التي تذوب يف ال�سمري نا 

تر�سي  التي  املعنى  مما ي�ساعف من حمتمالت 

الكابو�سي  اليومي  بالعامل  املرتبط  ال��دال  على 

م�سهد  بر�سد  ال�ساعر  ين�سغل  هكذا   . للق�سيدة 

التكثريية  االأداة كم اخلربية  اليومي وقد جاءت 

اأمل الذات  مبني يف حمل ن�سب مفعول به لتباأر 

وتك�سف عن الواقع اليومي ال�سادم :

كم جهدنا لرن�سم الب�سمات على �سفاهنا الكئيبة 

ونرى  تدمدم  املياه  ن�سمع  ونحن  �سدهنا  /كم 

/كم  االأمل  اأحابيل  يف  ت�سقط  معتوهة  اأق��م��ارا 

)5(
ذرفنا من دموعنا اخل�رصاء

هذه  عن  يحيد  ال  الذي  »انفعاالت«  ن�ص   ويف   

العوامل التخييلية ، تنزع الذات اإىل تاأمل ف�ساءات 

ال�ساعر  التي يطل منها  مفتوح جماورة للنافذة 

ي�ستغل  هكذا   .  ).. احلقول  )اأحرا�ص،  العامل  على 

الوجود  وكائنات  اليومي  حتوير  على  ال�ساعر 
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وهي   ، ال�ساعرة  الذات  بها  حتيا  ا�ستعارات  اإىل 

يف خ�سم رحلة التخييل الذي يح�رص يف مقطع 

ال�سعر،  لعامل  ا�ستعارة  باعتباره  الق�سيدة  يف 

وهو ي�ساكل اخليال يف �س�ساعته وحرية التجوال 

الرحلة مقرتنا  واإذا كان خطاب  واإلغاء احلدود. 

ال�سعر  لرحلة  بالن�سبة  نف�سه  فاالأمر  بالده�سة 

اخليالية :

طيلة هذه الظهرية 

املربق�سة كاأفعى

جبت اأحرا�سا خيالية 

)6(
وكانت حريتي تتبعني 

اإنها رحلة تقرتن بامل�ساهدات وال�سور اخليالية 

من  ال��ذات  تبعث   ، واأحرا�سه  ال�سعر  غابات  يف 

رماد املوت واالأمل ، وحتيي الكائنات وتتجاذب 

يوؤكد  م��ا  وه��و  تفا�سيلها  بكل  احل��ي��اة  معها 

بني  املجموعة  ن�سو�ص  يف  ال��داليل  الت�ساكل 

االأحرا�ص   ، احلياة   ، ،الق�سيدة  ،الذاكرة  ال�رصفة 

الق�سيدة حتفر يف جماليات  . فتجربة  اخليالية 

الذاكرة  ال��ذات  اإحياء  اأجل  من  وجتاربه  العامل 

جتاربها  وتختزن  احلياة  تعادل  التي  الق�سيدة 

اأمام  االأفق  يفتح  تفا�سيلها مما  بكل  االإن�سانية 

الذات لتتحرر من حدود منطق اليومي وجتاربه 

مليئة  خيالية  اأح��را���ص  ع��وامل  وترتاد  املوؤملة 

ب�سور احلياة وجمالياتها ورحلة اخليال تنتهي 

وو�سف  امل�ساهدات  عن  تتولد  التي  بالده�سة 

الق�سيدة  جمالية  جتربة  حتت�سن  التي  االأماكن 

الده�سة«  »تفا�سيل  ق�سيدة   ففي   . وده�ستها 

مليء  مكان  اإىل  املغلق  الغرفة  ف�ساء  يتحول 

بالغرابة ، يكاد ي�ساكل املكان احللم :

فيما الثلج يت�ساقط من �سقف الغرفة 

و يلعب يف ح�سني كطفل 

الوزال ت�رصي يف املروج  ال �سيء تغري /هينمة 

واأنت   / الهذيان  رذاذ  تنث  /وال�سماء  البعيدة 

 
)7(

تتخل�سني من دمك وجترين ...

و اإذا كانت جتربة مبارك و�ساط ال�سعرية تنبني 

على عامل يحتفي بالتخييل فاإنها ، تنفتح على 

وهي  االإن�سانية  والذاكرة  اليومي  وقائع  بناء 

تخو�ص مغامرة احلياة ، كما هو االأمر يف ن�ص« 

اإن�سانية  جتربة  ي�ستح�رص  ال��ذي   « م��ع��ادالت  

الذات  واأ�سجان  هموم  يف  حتفر  برمزية  م�سبعة 

وهي يف املعتقل ، كما يتبني من خالل جمموعة 

. وهذا ال يعني  اللفظية  من املوؤ�رصات والقرائن 

الذات  عن  جمردة  بنية  و�ساط  مبارك  ن�ص  اأن 

والعامل ، ولي�ص لها منطوق داليل ، بل اإن داللتها 

 ، الكونية  االإن�سانية  التجربة  عامل  يف  كامنة 

التالية من ن�ص معادالت  املقاطع  لنا  وتعك�ص 

هذا االأ�سلوب يف الكتابة ال�سعرية : 

ال��رواق/ك��ان  يف  احلرا�ص  اأق��دام  لوقع  ين�ست 

هاربة  مروحة  /عن  ك�سيح  فجر  بهموم  موؤرقا 

)8(
من ال�سجن /عن اآنفعاالت احلرب.. 

هذه  يف  يتجلى  كما  ال�سعرية  الكتابة  فعل  اإن 

تنفعل  اإن�سانية  بتجربة  اأ�سا�سا  يرتبط  الق�سيدة 

اأن حتفر يف معادالت احلياة  بالوجود وحتاول 

والكتابة. ولذا كثريا ما ن�سادف يف جترية و�ساط 

م�ساهد يومية للذات االإن�سان تر�سد وقائع وتعمل 

ال�ساعرة  فالذات  للماألوف.  اللغوي  اخلرق  على 

م�سهد  تلتقط  مقهى«  ر�سيف  »على  ق�سيدة  يف 

حتاول  ب�سخو�ص وهي  املوؤثث  املقهى  املكان 

التحرر من االأمل والغو�ص يف جتربة احلياة ، اإنه 

احللم   ، واملتخيل  اليومي  بني  املفارقة  ف�ساء 

تنبني  هنا  املكان  ف�سورة  وبالتايل  والواقع 

انطالقا من التوتر بني الدال واملدلول كما �سلف 

الذكر ، فالغيوم تقرتن يف هذا الف�ساء بالقوارب 

ت�سبح  واالأه��ازي��ج  االأج��ن��ة«  »بنخاع  املرتعة 

املروج وهو جوهر  ب�سيقان  زوبعة حني تقرتن 

املفارقة املو�سومة بالتوتر بني الدال واملدلول :
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/ االأمل  اإىل  حاجة  يف  بينهم  من  ك��ان  اأح��د  ال 

اأهازيج ترتدد بني حناياهم كزوبعة تندلع من 

 
)9(

بني �سيقان املروج .. 

االأمل(  اإىل  حاجة  يف  اأح��د  )ال  املقطع  يتمثل 

ومفتاح  املتكررة  اللغوية  الوحدة  باآعتباره 

كما   ، املقهي  ر�سيف  اخل��ارق  املكان  �سورة 

تك�سف عالقة الذات باملكان املو�سومة بالع�سق 

اأ�سبه  حلظة  اإىل  تنقلنا  داخلية  عالقة  فهي   ،

باملكان احللم .فمحتمل املعنى ال يتاأ�س�ص فقط 

الكلمات  وتكرار  االأ���س��وات  تقارب  تكرار  على 

بعينها كما الحظ ذلك جون مولينو، ولكن وكما 

يتج�سد يف جتربة ق�سيدة النرث باعتبارها ن�سا 

ينفتح على معاين املحتمل التي توؤ�رص اإىل �سعرية 

املعنى  يتاأ�س�ص  بل   ، الداخلية  و�سماته  الن�ص 

 .. 
)10(

اأي�سا على تكرار ال�سيغ والكلمات املرتادفة

وهو ما يفتح اأفق الق�سيدة لرتتاد عوامل يتقاطع 

فيها املوؤتلف باملختلف ، االإت�سال باالإنف�سال. 

املكان  مع  اآت�سال  عالقة  يف  يدخل  فال�ساعر 

الواقعي  العامل  عن  لينف�سل  املقهى  ر�سيف 

امل�سبع برمزية االأمل .

اإن الكتابة ال�سعرية هنا تتمثل باعتبارها رحلة 

االأ�سطوري  بعده  يف  للمكان  وا�ستح�سار  ذاكرة 

ال�سادر  االأخ��ري  الديوان  فن�سو�ص  واجلمايل. 

عن دار عكاظ ،تك�سف ال�سفر ال�سعري بني اأمكنة 

احلديقة ،املقهي ، اجلبال ، الريف ،احلقول ،البحر 

وهي كلها اأمكنة م�سبعة برمزية ت�ستمد �سلطتها 

من اخلطاب ال�سعري . لكن هذه ال�سلطة كثريا ما 

وحوارية  لغوي  لتعدد  املجال  لتف�سح  ترتاجع 

لن�ص   بالن�سبة  االأمر  هو  كما  ال�رصدي  ت�ستدعي 

وجماليات  مكونات  على  ينفتح  الذي  »�سعود« 

الق�سة .اإن ن�ص »�سعود« ير�سد م�سهد يفتح على 

وقائع يومية ، من خالل االإنزياح عن لغة الواقع 

ال�ساعر،  راأ�ص  داخل  تهطل  فاالأمطار   ، واليومي 

لتطل ال�سم�ص بعد ذلك من هودجها ثم ينتقل بعد 

الع�سيقة  غياب  باأثر  املو�سومة  الغرفة  اإىل  ذلك 

التمثل  ال�ساعر كما يت�سح من خالل  على نف�ص 

االأمل  على  موؤ�رص  فالغياب  للرماد  االإ�ستعاري 

واملوت . وهكذا تنبني ق�سيدة النرث عند مبارك 

الذي  اليومي  الواقع  عن  االإنزياح  على  و�ساط 

فنتحول  درجاته.  اأق�سى  اإىل  بالتخييل  يدفع 

من اليومي واالأماكن املاألوفة اإىل عوامل تنطبع 

اأماكن   ، ونف�سيته  الذات  قلق  وتعك�ص  بالغرابة 

التي  الغرفة  اأن  ،حتى  والكابو�سي  احللم  متاثل 

تعترب الكينونة واملالذ بالن�سبة لل�ساعر، اأ�سحت 

م�سدر القلق واالأمل كما توؤ�رص على ذلك اآ�ستعارة 

نتيجة  تتهدل  اأ�سبحت  التي  الغرفة  ج���دران 

ي�ستلب   ، منغلق  حمدود  ف�ساء  فهو   ، املعاناة 

احلرية ويوحي باأمل املوت وخما�سه : 

بداأت  التي  اجلدران  يبقى بني هذه  اأن  ال ميكنه 

)11(
تتخدد وتتهدل ...

اإن و�سعية الذات بني جدران الغرفة تك�سف عن 

رغبته يف معانقة احلرية واالإنعتاق من املكان 

الالمتناهي  ب��اأن  نقول  اأن  املحدود و»ميكن 

ي�سنف داخل فئة فل�سفة احللم .. اإن تاأمل ما يعترب 

�سا�سعا يتحدد باعتباره فعل �سديد اخل�سو�سية 

جند  حيث  التفرد،  يف  غاية  روحية  حالة  اإنه   ،

املجاور  العامل  احلامل خارج  ي�سع  اليقظة  حلم 

لكن   
)12(

الالنهاية« عالمة  يحمل  عامل  واأم��ام   ،

هذه الرغبة ت�سطدم مبا يحف به اخلارج ويوؤثثه 

التي  الوح�سية  بالقطط  الغيوم  ت�سبيه  من خالل 

القول  وميكن   . ال�سلع  امل��ارة  لتفرت�ص  ت�سقط 

التخييلي  اأفقها  ت�ستمد  الق�سيدة  اإن  لذلك  تبعا 

. فاحلوارية بني  اليومي والف�ساء  من �رصديات 

الديوان  ن�سو�ص  بع�ص  يف  وال�سعري  ال�رصدي 

جديدة  جماليات  ت�ستجلي  ق�سيدة  لنا  اأف��رزت 

الق�سيدة  متثل  التي  اجلديدة  ال�سعرية  وميزت   ،
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ق�سيدة  �سعرية  تنحو  .وقد  املعا�رصة  العربية 

طرائق  نحت  يف  اآخ���ر  منحى  و���س��اط  م��ب��ارك 

وجماليات الن�ص اجلديد ، حني ت�ستدعي جتربة 

العربي  الرتاث  ولغات  ن�سو�سا  و�ساط  مبارك 

عالقة  اأ�سئلة  �سوغ  تعيد  ح��واري��ة  اإط���ار  يف 

نلفي  ،حيث  العربي  الثقايف  بالرتاث  احلداثة 

اإنتاج  اإعادة  نف�سه  االأخري  الديوان  ن�سو�ص  يف 

واإبداع جماليات لغة الرتاث الثقايف العربي. اإن 

عامل ق�سيدة مبارك و�ساط يجرتح لغة التخييل 

واآالمها،  وهواج�سها  الذات  تعري  التي  ال�سعري 

ليعيد  الق�سيدة  يف  املكان  يح�رص  هنا  وم��ن 

الذاكرة  عن  وليك�سف  واإبداعها  االأ�سياء  ت�سكيل 

اأهم  لكن  الق�سيدة،  املختلفة مع  ت�ساكالتها  يف 

مبارك  ن�سو�ص  يف  املكان  �سعرية  متيز  �سمة 

من  يتحرر  الذي  االإ�ستعارة  املكان  هو  و�ساط 

حدود ومنطق الواقع ومعاناته ، فاملقهى ف�ساء 

لن�سيان االأمل واكت�ساف �سورة اأخرى جلماليات 

اأفق  تخلق  ال�سورة  اإن  بل   ، وغرابته  املكان 

الق�سيدة  �سعرية  يخلق  ما  وهو  �سادم،  انتظار 

.و الن�ص هنا يعتمد على ال�سورة املركبة والتي 

ال��داليل  والتكثيف  ال��ت��وازي  خ��الل  من  ت�ستغل 

ن�سو�ص  يف  ال�سورة  كثافة  اإن  الغيوم.  ملفردة 

و�ساط مبارك حتاول بناء عامل المتناه متحرر 

اأعماق  عن  بالتعبري  ي�سمح  احل��دود  قيود  من 

لي�ص  هنا  فاخلرق  وبالتايل   ، وذاكرتها  ال��ذات 

خرقا لغويا فح�سب ، ولكن خرق حلدود الف�ساء 

.فالتمثالث  والالنهاية  االأزم��ن��ة  ع��رب  و�سفر 

اال�ستعارية واملجازية التي توؤثث �سورة املكان 

فاملعرفة  .لذا  يف حركة  االأ�سياء  »لتمثل  جاءت 

 . الواقع  ديناميكيات  معرفة  هي  االإ�ستعارية 

واأف�سل االإ�ستعارات هي تلك التي تظهر الثقافة 

وهي تتحرك ، اأي ديناميات توليد الداللة نف�سها 

امل��راأة،  عب  يف  ت�سقط  التي  فالع�سافري   
)13(

 »

ونخاع االأجنة والغيوم القوارب وال�سبي املجنح 

املكان  حركية  ت�سور  اآ�ستعارية  متثالث  كلها 

الداللة من خالل  توليد  على  ت�ستغل  وبالتايل   ،

املتماثل  فيه  يتقاطع  ال��ذي  الت�ساكالت  ن�سق 

املقهى  ر�سيف  ف�ساء  �سورة  ليولد  واملختلف 

الذي يخلق عاملا بديال عن عامل االأمل . اإن �سورة 

ن�سيان  هاج�ص  عن  ف�سال  تك�سف  هنا  املكان 

 ، اآقت�سام هذا االأمل بني رواد املقهى  االأمل ، فعل 

وت�ستغل التمثالث اال�ستعارية على توليد حمتمل 

ب�سوره  امل��ك��ون  اإ�سقاطات  املرتبط  املعنى 

التي  ال��ذات  على  اخلارقة  و�سعريته  اجلمالية 

اأماكن  عنوان  حتت  ق�سيدة  ويف  باالأمل.  تنب�ص 

 ، الغرائبي وال�سادم  اإىل ف�ساء  »يتحول املكان 

وهي �سورة تر�سم مكانا ين�سج �سعرية الق�سيدة 

فميدان  واالنزياح.  املعنى  تكثيف  على  معتمدا 

عن  بعيدا  ولكن  �سحايا  فيها  ي�سقط  املعركة 

قوة  ع��ن  ن��اجت  ال�سقوط  اإن  ب��ل  احل���رب،  ت��اأث��ري 

ال�سورة ترت�سم  »يف  ، ونف�ص  وجمالية االأ�سيل 

احلديقة« ففي ق�سيدة حتمل نف�ص العنوان »يف 

والعجيب  بالغرائبي  يعج  املكان  جند  احلديقة« 

من  ين�سج   ، ت��غ��ادره  ،عظامه  ح���وراء  :ع��ي��ون 

ربيعا  يحمل  ، خطاف  �سباكا  االأمل  ومن  احلرير 

، االأغ�سان املدماة .هذا الت�ساكل الداليل يك�سف 

بنية الن�ص ال�سعري عند مبارك و�ساك والقائمة 

على عامل التخييل ال�سعري كعامل بديل عن االأمل 

التي تتولد لي�ص من تراكم  العميقة  البنية  وهي 

التعار�ص  م��ن  ولكن  املعينات  م��ن  جمموعة 

واملفارقة بني الدال واملدلول كما اأ�رصنا �سابقا 

اإن كثافة ال�سورة تك�سف   .. واملو�سومة بالتوتر 

جتربة  اآليات  من  اآلية  باعتبارها  دوره��ا  عن 

ق�سيدة النرث تولد حمتمالت املعنى ، وهو حمتمل 

ينبني على عامل احللم وال�سدمة فال�سجرة حتمل 

عيونا تقطف بدل الثمار ، واالأعمى يفقد عظامه 
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بعد فقد االت�سال بالعامل والربيع الذي �سيعترب 

يحمل  الذي  اخلطاف  �سيحمله  للحديقة  عنوانا 

�سمات القبح وال�رص وال�رصا�سة يف مقابل �سمات 

الربيع اجلمال واحلب والهدوء. اأي اأن التوتر هنا 

قائم بني اخلطاف والربيع كما يتجلى من خالل 

فال�سورة  هنا  ومن   . لفظ.  كل  �سمات  اآ�ستجالء 

الذي  التخييلي  الن�ص  الق�سيدة تعك�ص عامل  يف 

�سعرية  تن�سج  باآعتبارها  املفارقة  على  ينبني 

للعامل  بالروؤية  م�سبعة  هنا  ال�سورة  اإن   . االأمل 

معامله  يفقد  الذي  املكان  ت�سوير  من  املنطلقة 

من  يتجلى  كما  باالأمل  يرتبط  واأ�سبح  اجلمالية 

 ، املدماة  )االأغ�سان  ال�سورة  مكونات  خ��الل 

خطاف يحمل ربيعا ، ومن االأمل �سباكا ، االأعمى 

تغادره عظامه .. 

على �شبيل الرتكيب : 

اأ�سلوبا   ينحت مبارك و�ساط من خالل جتربته 

خا�سا ينه�ص على كثافة ال�سورة واآنفتاح الن�ص 

لي�ست  ال�سورة  ، وكثافة  املعنى  على حمتمالت 

 ، الق�سيدة  جداريات  تزين  �سعرية  �سور  جمرد 

بل تنبع من روؤية خا�سة للق�سيدة التي ترتاوح 

بني هاج�ص االنف�سال عن عامل الواقع املاألوف 

املبتذل واملو�سوم باالأمل واال�ستالب و االإت�سال 

الذاكرة  مع  التوا�سل  ج�سور  ورب��ط   ، بالعامل 

اإن  جتلياتها.  خمتلف  يف  االإن�سيانية  والتجربة 

�سعرية املكان تتجلى من خالل موؤ�رصاته الدالة 

من جهة كاجلندي يف ف�ساء الوادي والروح التي 

تناب داخل القرب وغريها .. ومن جهة اأخرى ن�سق 

 ، الرماد   ، الغرفة   ، الدوالب  الطوار،   : العالمات 

املراآة التي تتقاطع مع اأن�ساق اأخرى حتيل على 

 ، االأحرا�ص   ، الر�سيف   ، :البحر  املفتوح  الف�ساء 

املختلف  بني  التقاطع  وه��ذا  ،اله�سبة  ال��وادي 

واملوؤتلف ،املت�سل واملنف�سل وبالتايل تاأ�سي�ص 

عامل  بناء  ت�سكل  »عملية  فكل  املحتمل  املعنى 

حمدد ال ميكن اأن تنفلت من داللتها على معنى 

ن�سو�ص  يف  املعنى  ت�سكالت  ولعل   
)14(

حمدد«

اأن ت�ستند  و�ساط ترتبط بتجربة جمالية حتاول 

باآعتبارها  الق�سيدة  عامل  وبناء  التخييل  على 

ذاكرة ال�ساعر واحلياة . اإن خطاب ق�سيدة النرث 

ال�سورة  تكثيف  على  ينه�ص  التجربة  هذه  يف 

والن�ص   . املعنى  ملحتمالت  اأفقا  ت�سكل  التي 

ف�ساء حلوارية بني ال�سريي واحلميمي وال�رصدي 

ولتاأمالت الذات وهواج�سها .
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 اأهلها، يعطونها ال�سمة والقوام، 
ّ

 املدن بتغري
ّ

تتغري

الذكريات.  توا�سيها  ثكلى  غدت  عنها  لوا 
ّ

ح
ُ
ر فاإن 

مدينتهم  اأن  والعادات،  االآلفة  ب�سبب  يظنون  وقد 

وتظل  االأذى،  اأهلها  عن  تدفع  عداها،  ما  تغاير 

�سليمة.

مل يكن املقد�سيون يدركون، قبل احتالل مدينتهم، 

اأن القد�ص قابلة لالحتالل، فاآمنواأ باأّن اهلل يحمي 

مدينته، واأّن ماآل اأعدائها �سائر اإىل اخليبة. اعتقد 

يف  اأّن  املقد�سي،  الفل�سطيني  جربا،  اإبراهيم  جربا 

مدينته �رصاً يذود عنها ال�رص، وي�سبغ على اأبنائها 

ذكرياته،  يف  تفا�سيلها  عا�ص  منت�رصاً.  جمااًل 

احلقيقة"،  "بداهة  لها  باأحالم  ذكرياته  واأكمل 

متتد من اأبواب املدينة اإىل اأعايل ال�سماء.

"ترانيم  روايتها  يف  االأط��ر���ص،  ليلى  تقا�سم  مل 

املدينة  بل مزجت بني  ت�سوراته،  الغواية"، جربا 

قراأت  القدمية.  احلارات  عبق  لها  وتركت  والب�رص، 

اإىل  عثمانية  �سلطة  م��ن  املمتد  ال��ق��د���ص،  زم��ن 

تت�سمن  متعددة،  مرايا  يف  اإ�رصائيلي،  احتالل 

عائلة مهزومة وب�رصاً ال ي�ساوون مدينتهم، وحبًا 

وامراأة  فيها،  ودفن  املدينة  عليه  �سهدت  حمرمًا، 

االأ�سطورة،  مالمح  لها  واخل��ارج  الداخل  جميلة 

ت�سندها ذاكرة خ�سيبة ال تنطفئ.

تعاملت  ثالث:  ق�سايا  اإبداعيًا،  الروائية،  واجهت 

مع وقائع تاريخية ومل تنتِه اإىل رواية تاريخية، 

دنيوي،  بت�سور  مقد�سة  مدينة  م�سار  وق���راأت 

تب�سري  اإىل  تنزلق  ومل  وطنية  ق�سية  وتاأملت 

حتري�سي، يطرد الوقائع بالرغبات الذاتية.

عائلة: مراآة  يف  املدينة  1ــ 

طبائع  من  طبائعها  مدينة،  من  اأكرث  القد�ص  يف 

حتجب  ال  التي  ة 
ّ

املتغري هوياتها  ولها  الب�رص، 

هوية مكانية متوارثة، تخرب عنها اأ�سماء اأبوابها: 

باب  واأحيانًا  يافا  باب  هو  الذي  اخلليل"  "باب 
باب  املغاربة،  باب  العمود،  باب  داوود،  حمراب 

ترانيم الغواية .. القد�س

العذاب وتوليد زمن ال ميوت

في�صل دّراج

 مفكر وناقد من فلسطين

v  اأذابت »ترانيم الغواية« 

تاريخ فل�سطني 

احلديث يف متواليات 

حكائية، وا�ستولدت 

»تاريخاً حكائياً«



االأ�سماء  من  طبقات  الزاهرة..".  وباب  االأ�سباط، 

اأخرى،  اإىل  حقبة  من  ال�سائر  التاريخ  ا�ستولدها 

وتراكم احلكايات، اإذ "لكل باب حكاية ولكل حجر 

عمر  ل�ساحة  م�سيء  مكان  اأنحائها  ويف  ق�سة"، 

بن اخلطاب.

ترى  التي  البداهة،  هوية  عن  ال��رواي��ة  ابتعدت 

ال  مبو�سوع  وقاربتها  مقد�ساتها،  يف  املدينة 

عائلة  اأق���دار  م��راآت��ه  ل��ه،  قد�سية  وال  فيه  ثبات 

قبل  عا�ست  اجل��ذور،  بعيدة  اأرثوذك�سية  م�سيحية 

زمن "الغزاة" وحلقها التداعي الحقًا. تقول اإحدى 

اليوم  اأقلية، وعددنا  نكن  "مل  الرواية:  �سخ�سيات 

، واأّن  األفًا،.....  يف القد�ص يتجاوز �سبعة وع�رصين 

االأرثوذك�ص هم ن�سل اجلبابرة، كنعانيون،  العرب 

التوراة.".  يف  مذكورون  وفل�سطينيون  وغ�سا�سنة 

متتزج املدينة والطائفة، وترّدان اإىل تاريخ قدمي، 

مالمح  للقد�ص  ويكون  مقد�سية،  الطائفة  فتكون 

اأكرث   التاريخ عليها قا�سيًا 
ّ
اأرثوذك�سية عربية، مر

من مرة.

لقراءة  مدخاًل  منها،  ط��ور  يف  العائلة،  تتعنّي 

ل يف هوية "مدينة اهلل"، مع فرق 
ّ
الثابت واملتحو

اأقدارها،  اإىل  الروائية  العائلة  الطرفني: ت�سري  بني 

ل ويعرتيه التداعي، وتبقى 
ّ
فال رواية اإال مبا يتحو

القد�ص مع اأ�سماء اأبوابها، التي ال متحوها �سطوة 

وا عليها. ولذلك ت�سيء العائلة طوراً من 
ّ
الذين مر

وت�ستنطق  هزميتها،  اإىل  املدفوعة  املدينة  اأطوار 

الت عربتها اأ�سوات متعددة اللغات، 
ّ
احلكايات حتو

احل�سيني،  اأم��ني  للحاج  م��رة،  ذات  اأهلها،  �سفق 

"اإدموند اللنبي"، معلنًا  ودخلها منت�رصاً اجلرنال 

نهاية "احلروب ال�سليبية".

ي�سري "حو�ص اأبو جنمة"، عنوان الف�سل الثاين من 

عنها  رحل  طابقني،  من  ودار  عائلة  اإىل  الرواية، 

رة، ذكرتها من املدينة 
ّ
اأهلها وا�ستبقت عجوزاً معم

اخلربة  من  طبقات  وحياتها  وال���دار،  والعائلة 

والتجربة واالأطياف الراحلة. تتعنّي العجوز مدخاًل 

اإىل الرحيل،  الذين �سبقوها  اأهلها،  لقراءة م�سائر 

ويبدو "االأهل" "وثيقة روائية"، ترد من زمن اإىل 

اآخر، وتومئ اإىل �سبل اأف�ست اإىل املنفى وحكايات 

انفتحت على املوت. لكاأن العجوز حار�سة الوثيقة 

والناطق بل�سانها، الذت بدار قدمية دعاها االأهل: 

لت عجوزها ال�سامتة اإىل �سومعة 
ّ
ال�سومعة، وحو

اأخرى.

اإذا كانت املدن من اأهلها، فاإن املدن التي يرحل 

االأه��ل  ويغدو  اأخ��رى،  مدنًا  ت�سبح  اأهلها  عنها 

امتداداً للمدن التي رحلوا اإليها. جاءت عائلة "اأبو 

وتركت  الطريق،  يف  وتناثرت  القد�ص  من  جنمة" 

اأن  بعد  اأرثوذك�سية،  �سظايا  "قد�سًا" فيها  وراءها 

طردت االأقدار "االأب" اإىل �سنتياغو� ت�سيلي، مروراً 

بكوبا قا�سية، ومات يف مكان مل ي�ساأه، اإمنا اأجُلئ 

اإليه.

توقفت الرواية، ب�سبب اخلطاب الذي تق�سده، اأمام 

االأ�سباب التي �ساغت ماأ�ساة اإن�سان قبل اأن تر�سم 

�سماته. جاءت ماأ�ساة االأب، الذي ال يكاد القارئ 

اإىل  وقذفته  خارجه،  من  مالحمه،  على  ف 
ّ
يتعر

تاأِت  مل  غربته  كانت  لو  كما  يخرتها،  مل  ق��وارب 

عن  ابتعاده  من  بل  اإليه،  و�سل  الذي  املكان  من 

فانتداب  عثماين  ظلم  عليها  وقع  التي  القد�ص، 

بريطاين، فت�سلل يهودي له �سكل الكارثة.

ترك االأب فل�سطني ومل يبلغ االأربعني، هاجر عنها، 

موؤقتًا عام 1887، هربًا من الفقر واالإهانة، وعاد 

ا�ستبداد  عن  مبتعداً  جديد،  من  لي�سافر  اأهله  اإىل 

يتيح  وال  وغريهم،  "الذميني"  بني  ز 
ّ
ميي عثماين 

العائلة" التي فقدها، على  اأر�ص  "ا�ستعادة  لالأب 

اأخري،  غري م�سيئة منه، يف انتظار رجعة وخروج 

دفعته اإليه "اأحوال القد�ص" بعد وعد بلفور. دورة 

االإن�سان  ت�سع  ووقائع  و�سياع،  وعودة  �سفر  من 

"والأين اأحب القد�ص رجعت،....، لكن  خارج قراره: 
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ال�سّفاح،  من  هربت  عي�ستي،  دا 
ّ
�سو واالأتراك  احلظ 

ولوال ع�سيقته اليهودية لقتلني". ال�سّفاح هو جمال 

با�سا، الذي اأخذ �سفته من اأفعاله، واليهودية هي 

التي  اآرن�سون"،  "�سارة  اجلا�سو�سة  الذكية  الفاتنة 

االأ�سلوب:  البديع  كتابه  العرب"  "لورن�ص  اأهداها 

"اأعمدة احلكمة ال�سبعة". اأحب االأب القد�ص والتم�ص 
وظل  منه،  قريبًا  كان  موت  من  "النجاة" وهرب 

يف م�ساره ما يربك النظر ويوقظ اأكرث من �سوؤال.

الذي  العليم"،  "الروائي  موقع  الروائية  تاأخذ  مل 

اكتفت  وباطنها،  ال�سخ�سية  خارج  على  يقب�ص 

بال�سوؤال الذي يحايث روايتها: كيف تخ�رص املدن 

لي�ص  مقد�سة؟  مدينة  االأب  هجر  ومل��اذا  اأهلها، 

فهو  نق�ص،  اإىل  يومئ  ما  ظاهريًا،  الرجل،  يف 

ويتعّلق  مدينته  يحب  معروفة،  عائلة  اإىل  ينتمي 

وينتزع  لغة  من  اأك��رث  يعرف  وزوج���ه،  ب���اأوالده 

ذلك،  مع  جم��ال.  من  اأك��رث  يف  االآخ��ري��ن  اإعجاب 

عمل  يف  �رصع  ما  لالإخفاق،  منذورة  حياته  فاإن 

"اإعاقة"  كيانه  يف  كان  لو  كما  فيه،  واأخفق  اإال 

تعطل م�سريته: ت�رصف باأر�ص العائلة وخ�رصها، 

نكث بوعد اأعطاه لزوجته وماتت وهي تنتظره، مل 

يكن  مل  عنهم.  بعيداً  ومات  اأوالده  مب�سائر  يهتم 

وطنيًا حني رهن اأر�سه، على غري م�سيئة منه، وال 

زوجًا �ساحلًا كما يجب اأن يكون. كان اأبًا بال اأبوة 

ورجاًل رخو القوام: "احلظ واالأتراك �سودا عي�ستي"، 

اإىل  "حظي يالعبني... كلما رجعت  ويقول ثانية: 

البالد غافلني وظل ورائي: �ص: 59". يف اإ�سارته 

االأوىل اإىل احلظ ي�سع االأب خيبته خارجه، األزمه 

االإ�سارة  تكرار  لكن  بالهرب،  واال�ستبداد  الفقر 

يك�سف عن خيبة داخلية، فاحلظ ال يغافل اإن�سانًا 

غافاًل، يلتم�ص اخلري يف غري مو�سعه، كاأن ي�سعى 

الر�سوة،  يهودية" عن طريق  "جا�سو�سة  اإىل عون 

من  باأوالد  القد�ص  يف  اأوالده  عن  ي�ستعي�ص  واأن 

�سنتياغو. واملح�سلة مقد�سي قابل لالنق�سام، يعود 

اإىل القد�ص ناظراً اإىل �سنتياغو، ويوؤ�س�ص عائلة يف 

املنفى.  يف  عائلة  يوؤ�س�ص  اأن  انتظار  يف  الوطن، 

التاريخي،  �رصطه  من  اأ�سغر  احلالني  يف  يكون 

واأ�سغر من التهديد الذي يقع على مدينته. ين�سحب 

"قد�سه قبل اأن ي�سحب التهديد املدينة  الرجل من 

ماأ�ساة  االن�سحاب  يف  ت���رتاءى  تاريخها.  م��ن 

يدري،  اأن  دون  مدينته  يخذل  اإن�سان  مزدوجة: 

ومدينة حما�رصة اأو�سع من املنتمني اإليها. ميكن 

يتم�سكون  وهم  مدينتهم  املقد�سيون  خ�رص  القول: 

بها. بحث االأب عن خال�سه الذاتي ال عن خال�ص 

املدينة، واأجنب اأوالداً على �سورته، يتوزعون على 

يح�سنون  وال  املكان  ويعرفون  واملنفى،  الوطن 

االرتباط به.

حياة  يف  لالإخفاق  املنذورة  االأب  حياة  تنا�سلت 

ولديه املقد�سيني: "فاالبن االأكرب، الذي مل يتنازل 

االنتداب  �سلطات  لدى  مرتجمًا  عمل  اأر�سه"،  عن 

مل  خطرية  وثائق  ترجمة  يف  وانهمك  الربيطاين، 

ينتبه اإىل م�سمونها، وتزوج من امراأة تقرتب من 

املندوب  "حفالت  اإىل  تقدميها  الياأ�ص، ميكن  �سن 

ال�سامي"، وهو مثقف ا�ستهر مبكتبة وا�سعة، اأجنب 

ع�رصة  ال�ساد�سة  يف  وهو  اأهله  عاف  وحيداً،  ولداً 

من عمره وذهب اإىل لندن ومل يرجع،....

غافلته  ال�سوداء"،  "الندبة  اأبيه  عن  االإب��ن  ورث 

فل�سطني  على  التاآمر  واأبقى  ال�رصية"،  "الوثائق 
عن  يخرب  فلم  غفلته  منه  ومتكنت  الكتمان،  طي 

وانقطع  �سهرية"،  حملية  "�سخ�سيات  ف�سائح 

وامتلك  الوحيد،  ابنه  �سفر  بعد  فل�سطني  يف  ن�سله 

تاركًا  منها غريه،  يفد  تفده ومل  وا�سعة مل  ثقافة 

حياته املبتورة تطفو فوق ذاكرة معطلة، وظواهر 

عار�سة حم�سوة بالك�سل والفراغ.

تقا�سم االبن االأكرب مع والده خلاًل فادحًا: تعامل 

االأب مع جا�سو�سة يهودية، دون اأن يدري، و�سعى 

يف  ام���راأة،  من  يتزوج  وه��و  ف��ردي  خال�ص  اإىل 
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يف  ن�سله  وبعرث  �سنتياغو،  يف  اجلديد"  "وطنه 
مكانني ال يلتقيان، واخت�رص معارفه اللغوية يف 

فرتجم  االبن  اأما  كبرية.  وخ�سائر  �سغرية  فوائد 

اأوراقًا عن هالك فل�سطني، دون اأن يدري، وهج�ص 

بامراأة ميكن  يتزوج  بدوره، وهو  فردي  بخال�ص 

تقدميها يف حفالت املندوب ال�سامي، واأجنب ولداً 

انتمى اإىل حيث ذهب ون�سي القد�ص مبكراً، وتفاخر 

مبكتبة مل تعّلمه اإاّل العزلة واحل�سابات اخلاطئة.

وعقمًا  معطلة  وذاكرة  الغفلة  واالبن  االأب  توازع 

ملتب�ص املالمح. وال�سوؤال املوؤرق املو�سد االأبواب، 

معنى  ما  القراءة:  ف�ساء  يف  الرواية  تطلقه  الذي 

كان  هل  اأو:  للخيبة؟  منذوراً  االإن�سان  يكون  اأن 

اأ�سيق  املتعددة،  لغاته  يف  "املتعّلم"،  املقد�سي 

من التحدي الذي �سقط عليه، اأم اأّن ات�ساع التحدي 

م�رصوع،  املاأ�ساوي  وال�سوؤال  الطريق؟  عن  اأ�سله 

متعلق  اجل��ذور  عميق  "االأرثوذك�سي"  اأّن  ذل��ك 

ال�سوؤال  املقد�سة. رمبا كان يف  باأر�سه ومبدينته 

املعقد االإجابة ما ي�سيء ارتباك الرواية اخل�سيب، 

باحثًا عن  اإجاباته،  ويهمل  التاريخ  ي�سائل  الذي 

ال  االغرتاب" الذي  "ف�ساء  يف  املحتملة  االإجابة 

و"مدينة  اليومي  االإن�سان  بني  امل�سافة   
ّ

يج�رص

و"حداثة  ب�سيط  فل�سطيني  ب��ني  وال  مقد�سة"، 

يهودية" م�سلحة".

ال يختلف م�سار االأخ االأ�سغر عن اأخيه: تقا�سم معه 

يتم االأم وغياب االأب، وبحثًا بريئًا عن اخلال�ص، 

و�سغفًا بالقراءة والت�سوير واملو�سيقى، وله عالقة 

وتزوج  الوحيدة،  ال�سغرية  االأخ��ت  مع  متهدمة 

طفلة  معها  وتبنى  االإجن��اب،  �سن  فاتها  بامراأة 

يهودية، اأغدق عليها وغادرته �رصيعًا اإىل بريوت. 

قة، 
ّ
معو بيولوجية"  "ا�ستمرارية  اإىل  االأب  انتهى 

الولد  ن�سل  اأوالده على مكانني، ورحل  حني وّزع 

االأكرب اإىل الواليات املتحدة، وعا�ص االأ�سفر عقمًا 

حكايات  كانت  واإذا  التكاليف...  باهظ  �رصيحًا 

فاإن  واالن�سطار،  بالتمّزق  االأب مو�سومة  االإن�سان 

حكايات ولديه حتت�سد باحتماالت ال تب�رّص بخري، 

ذاب احلفيد الوحيد يف احلياة االأمريكية، وحملت 

"البنت اليهودية" هجنتها وا�ستقرت يف بريوت.
العائلة؟  ماآل  من  القد�ص  ماآل  ا�ستقاق  ميكن  هل 

وباأية حدود تتوّزع املاأ�ساة على الطرفني؟ عا�ص 

االحتالل  ووق��ع  ب��ه،  يرغب  ال  ما  االأول  الطرف 

وال�سوؤاالن  بالرباءة.  اأهلها  يت�سف  مدينة  على 

ومو�سوعية  ذاتية  ماأ�ساة  غها 
ّ
ت�سو م�رصوعان، 

وخ�سارة  اليد  ذات  "�سيق  الرواية:  يف  جاء  معًا. 

املرج .....، دفعا ب� اأبو جنمة اإىل البحر. ". غري اأّن 

ويقول  اأ�سبابه.  غياب  بعد  ال�سفر  من  عاد  الرجل 

اأو  الوالد،  من  الهجرة  حب  نرث  "مل  االأك��رب:  االأخ 

عليه،  الوالد  اأجرب  ما  راف�سًا  لها"،  نخلق  رمبا مل 

�سّدق  فقد  �رصوري.  و�سوح  من  يقرتب  اأن  دون 

"كني�سته"  نهبوا  اأن  اإىل  االإجنليز  من  �سمعه  ما 

الربيطانية،  املتاحف  يف  منها  اأ�سياء  وا�ستقرت 

واآمن اأّن اهلل يحمي مدينته املقد�سة وا�سطدم مبا 

من  اأكرث  بيوته  �سيحمي  اهلل  اأن  "فكرت  به:  اآمن 

دورنا.....".

ث االأب ولديه املرارة واالنتظار اخلائب، واأورث 
ّ
ور

تذكارية"  "�سوراً  املقد�سة  مدينتهما  ال��ول��دان 

�سيعلوها  ومكتبة  حني،  بعد  ال�سفرة  �ستعلوها 

على  القليل  ن�سلهما  ووّزع��ا  والن�سيان،  الغبار 

ال�سارد  وهي  العجوز  متر  حني  البحار.  وراء  ما 

املهيمن يف الرواية على ابن اأخيها االأكرب تتحدث 

اأمريكية" ويافعني مل يرثا من مالمح  عن زوجة 

اأبو جنمة �سيئًا". انقطعت اال�ستمرارية البيولوجية 

العائلة يف  وانقطعت مالمح  الذي مل ينجب،  عند 

ن�سل الذي اأجنب. تغدو حكايات االأخوين جزءاً من 

وال�سور"،  الكتب  وتركا  االثنان  "راح  املا�سي: 

اأن  فكرت  كثرية  "مرات  العجوز  اأختها  تقول 

ح�رصتي  يزيد  منظرهما  الأ���س��رتي��ح،  اأحرقهما 
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وباحتماالت  بح�رصاته  يتجّدد  ما�ٍص  عليهما". 

القريب  العجوز  اأف��ول  اأّن  معلنًا  منتظر،  حريق 

اإعالن عن نهاية عائلة مقد�سية.

ما اأطفاأ العائلة املقد�سية جاء من وهنها الداخلي، 

ل 
ّ

ترح العائلة.  تتجاوز  ظ��روف  عن  �سدر  رمب��ا، 

اإىل  وا�سحًا،  تريده"  "ال  ال��ذي  اجل��واب  الروائية 

 موؤكدة، اأكرث من مرة اأّن العائلة تلتب�ص 
ّ
مدار ال�رص

 "تاريخًا" متعدد الطبقات، قبل اأن 
ّ

باأ�رصار تخ�ص

تتهم عائلة مينعها التاريخ عن الوقوف ال�سحيح. 

ال�سّفاح واجلرنال  اإىل  اأبو جنمة، متتد  اآل  فماأ�ساة 

الربيطاين، قبل اأن يرتجمها �سفر حفيد وحيد اإىل 

الواليات املتحدة.

مري�شة: مدينة  يف  العائلة  تداعي  ــ   2

اأن  دون  خمرباً،  عائلته  ينقذ  ومل  ذاته  االأب  اأنقذ 

الأب  �سعادة  فال  اأي�سًا،  ذاته  ينقذ  مل  اأنه  ي��دري، 

بعيد عن اأوالده. ا�سطدم االأوالد باأبوة مرفو�سة، 

احلماية.  عنهم  ومنعت  جريحة  بذاكرة  دتهم 
ّ
زو

وكانا  ة، 
ّ
االأب����و معنى  يعرفوا  ومل  االأب  ع��رف��وا 

ال�سغرى،  اأبوين خمفقني. تقول االأخت  بدوريهما 

و�سلت  يوم  "حتى  الرواية:  يف  املهيمن  ال�سارد 

كتمت  الت�سيلي،  يف  جنمة  اأبو  �سامل  موت  اأخبار 

�سمنًا،  معتربة،  جميعًا"  النا�ص  عن  عرفت  ما 

قبل  مات  االأب  اأن  ذلك  له،  ���رصورة  ال  اخلرب  اأّن 

موته الفعلي. وحني و�سلت زوجة االأب من ت�سيلي 

اأن  "اآمل  قالت:  امل��رياث  يف  حقها  عن  وتنازلت 

بال  ليكونا  للولدين  ذنب  وال  توا�سل،  على  نبقى 

اأهل اأو عائلة". ينطوي القول على "كرم"، وي�سري 

اإىل حقيقة غائبة حا�رصة. فقد ارتكن الولدان على 

"ال�سدف" وعا�سا حياتهما بال عائلة، فقدا االأم ثم 
االأب، وفارقهما �رصيعًا ولداهما املفرت�سان، وما 

كانت لهما مع اأختهما الوحيدة �سلة �سحيحة.

االع��رتاف  بعدم  االأب  وف��اة  على  التكّتم  ي�سي 

بوجوده، ويومئ كالم الزوجة الت�سيلية اإىل اأيتام، 

القد�ص  اقتلع  قد  االأ�سل،  وهو  االأب،  كان  لو  كما 

من ذاته، بعد اأكرث من خيبة، واأقنع اأوالده، بحزن 

اأكيد، اأن يقتلعوه من حياتهم، بعد اأن اأورثهم خلاًل 

مل ي�ستطيعوا معاجلته.

ق�سدت ليلى االأطر�ص اإىل جماز روائي، و"خلقت" 

واحتماالتها  م�سارها  و����رصدت  وثيقة  عائلة 

حكائية  متواليات  رهيف،  بح�سبان  متو�سلة، 

ومنتهية اإىل بنية حكائية عميقة، توحي باالأ�سئلة 

وال جتيب عنها. اأجنزت يف التحديد االأخري، ن�سًا 

ميلودراما  مع  يقطع  بامتياز،  اإ�سكاليًا  روائيًا 

ماألوفة، تقتات باالأخالقي الديني، ويبتعد م�سافة 

حا�سمة عن خطاب حتري�سي تعوي�سي يجتهد يف 

االإجابات قبل اأن يعرف االأ�سئلة.

مهددة،  مدن  عن  الدفاع  الب�رص  يح�سن  ال  مل��اذا 

الفرق بني حكايات املكان  تالزم وجودهم، وما 

وقيمة االنتماء الوطني؟ انطوت حكايات العائلة 

"الهواء  ح�سم  املتعددة:  اإ�ساراته  له  عطب  على 

عن  االأب  العجز  واأق��ع��د  ال�سابة،  االأم  االأ�سفر" 

و�سار  مرتني،  الوحيدة  االبنة  لت 
ّ
وترم املبادرة، 

املر�ص  اكتمل  فقريين:  طريقني  يف  االخ���وان 

بالغفلة،  االأب  وكراهية  بالعقم،  والقهر  باملوت، 

ال  "املرياث" الذي  ال�سعيدة  غري  ال�سدف  واأكملت 

النق�ص  العائلة حياة يحايثها  عدالة فيه. عا�ست 

واالنتظار، حتلم مبا ال حتققه وحتقق ما ال تريده، 

�سائرة اإىل ما ي�سبه االنقرا�ص.

اأهل  اأدمنه  خلال  العائلة  الزم  الذي  العطب  ي�سبه 

"القد�ص  قبح  العجوز  ت�سكو  املقد�سة.  املدينة 

رذائل  ذاكرتها  وت�ستعيد  االحتالل،  بعد  العربية" 

امل�سيحيني  ت��داُف��ع  االح��ت��الل:  قبل  املقد�سيني، 

ال��وف��اق  ���س��اع��ات  يف  يهمد  ال���ذي  وامل�سلمني، 

املفتي  كان  �سغرية.  منا�سبات  وت�سعله  الوطني، 

قد الذ ببيت امراأة م�سيحية، حني كان مطارداً من 
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الطائفي  �سه 
ّ
الوطني وتلب لكنه غفل عن  االإجنليز، 

حني اأراد اأن يواجه االأغلبية امل�سيحية يف القد�ص، 

باأعداد من م�سلمي اخلليل. جاور احل�سبان الطائفي 

وال�سهاينة،  االنتداب  مع  االأعيان  بع�ص  تواطوؤ 

اإ�سافة اإىل "زعامة �سيا�سية" فقرية، تلغي احلدود 

ال  هامدة  ببالغة  مكتفية  واالأفعال،  االأقوال  بني 

مبادرة فيها.

مل يكن حال اأهل القد�ص اأف�سل من العائلة، تبادل 

غا�ص  اخلاطئة،  واحل�سابات  الغفلة  الطرفان 

الف�سيلة،  عنوانها  مبدينة  الرذيلة  يف  البع�ص 

وان�رصف اآخر اإىل مظاهر فارغة مطمئنًا اإىل �سمعة 

بكثري  الرواية،  يف  واملتواترة  ح�سيبة.  عائالت 

اليهوديات،  واجلميالت  االأعيان  و�سال  قليل،  اأو 

كما لو كان "للعني" ق�سطه يف التزعم واخلطابة، 

تقول  اخليانة.  الرذيلة  ممار�سة  يف  اأكرب  وق�سط 

الرواية يف ف�سل عنوانه "باب الهوى": "يف حلظة 

ن�سوة �سكر، اأو �سعف، وّقع اأبناء عائالت معروفة 

ترا�سيًا.  اأو  احتيااًل  لليهود،  دوره��م  بيع  عقود 

�سبية  مع  الرغبة  يقاوم  مل  مقد�سي  وجيه  حال 

يهودية فاأجربه والدها على التنازل عن داره ثمنًا 

تنق�سه  ال  مبتزعم  يليق  ال  طي�ص  بعد  ل�سكوته". 

الغطر�سة، تاأتي خيانة غري قابلة للتربير، يحجبها 

املعار�سة  عنوانها:  هجينة  ب�سفة  ��م 
ّ
امل��ت��زع

يف�سل  ال  فعاًل  االأخرية  كانت  لو  كما  ال�سيا�سية، 

بني االختالف والدعارة.

االأ���س��وات،  متعددة  تقنية  اإىل  ال��رواي��ة  ارتكنت 

ترى املدينة يف حكاياتها املتنوعة، املمتدة من 

يهودية  عا�سقة  اإىل  داخله،  �سيء  كل  ي�سع  زعيم 

اأغنية حلقت برجلها الفل�سطيني اإىل املنفى، ومن 

يوناين،  دين  رجل  اإىل  "اجلالد"  اأعدمه  تنويري 

ينت�رص للعرب حينًا ويوؤثر هويته اليونانية حينًا 

اآخر. تتعدد االأ�سوات بتعدد حكاياتها، جامعة بني 

وال  التاريخ  يعرفون  الذين  "العارفون"،  قاله  ما 

يكتبونه، وما اطماأن اإليه اأكرث من موؤرخ حمرتف، 

ين�ساع اإىل وثيقته وال يلتفت اإىل حكايات الب�رص.

الروائية، بوعي يدرك مقا�سده، بني قول  مايزت 

الرواية ومهنة املوؤرخني، قائلة اإّن التعددية جوهر 

متعددي املهن والطبائع،  احلياة، م�ص ذلك ب�رصاً 

اأم مدينة يختلط فيها النور بالظالم. ولذلك ت�سري 

بب�ساطة عارفة اإىل "ال�سيا�سي املحرتف" واخلياطة 

واإىل  ال�سهرية،  واملغنية  ال�سهم  والقروي  االأنيقة 

القد�ص  يف  املتاأنق  واللبا�ص  واملخازن  املقاهي 

التي كانت "جنة" ذات زمن، وهبط عليها التداعي 

يف زمن تاله. تك�ّسفت تعددية االأ�سوات يف تعددية 

والوثائق  الر�سائل  على  انطوت  التي  مراجعها، 

حتيل  واأخ��رى  ال�سوت  مفردة  وق�س�ص  وال�سور 

باأمر  اأزمنة متتد من احلاكم  على جمموع، وعلى 

املقد�سيني  لبقايا  ترك  اإ�رصائيلي  زمن  اإىل  اهلل، 

م�ساحة �سيقة ملوثة باملياه االآ�سنة.

التاريخية  االإ���س��ارات  يف  كما  احل��ك��اي��ات،  يف 

�ساكنت  وا�سعة  معارف  على  يدلل  ما  املتنوعة، 

اخلطاب  بنية  عن  يف�سح  وم��ا  ال��روائ��ي،  الن�ص 

ر للعامل يحايثه، ي�ساوي بني التعدد و�سبل 
ّ
وت�سو

ما  التعدد  يف  اأّن  ذلك  املعتمة،  املنرية  احلقيقة 

يوقظ امل�ساءلة وينهى عن اليقني. ابتعدت الرواية 

واح��دة،  دفعة  املعطاة  االإن�سانية  النماذج  عن 

وحاولت  جربا،  اإبراهيم  جربا  لدى  اأثري  اأمر  وهو 

االجتماعي"،  "الكل  على  القب�ص  كبري  بطموح 

الف�سل  اإىل  تاريخه. ق�سدت  يف فرتة حمددة من 

واإىل  املقد�سيني"،  "ودنيوية  املدينة  قد�سية  بني 

اأّن  خمربة  الب�رص،  ث 
ّ
وتلو القدمية  االأحجار  نقاء 

طبيعة القد�ص من طبيعة اأهلها، التي حتتمل احلب 

الوجهاء"  "عبث  وحتتقب  والبطولة،  وال�سداقة 

املربي  منهم  ينفر  كان  الذي  َفه، 
َ
ال�س من  القريب 

خليل ال�سكاكيني نفوراً ال مزيد عليه.

�سيد  ال��دن��ي��وي  ويبقى  اخل��واط��ر  ال��دي��ن��ي  يعرب 
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االأحكام. مل ينت�رص، يف ماآل القد�ص، الديني على 

الديني، فهمًا روائيًا  الدنيوي  الدنيوي، ومل يهزم 

تعي  ب�رصية  بطبائع  يتعينان  مت�ساويان،  حقالن 

القد�ص  ذهبت  خمتلفة.  باأ�سكال  والدنيا  الدين 

دروبهم  يف  املقد�سيون  و�سار  ذهبت،  حيث  اإىل 

اإليه  اختلف  ما�ٍص  مع  الطرفان  وبقي  ال�سائعة، 

اإىل  وينظر  ما�سيه  على  يتكئ  وحا�رص  الغزاة، 

ال�سماء، حال العجوز ال�سومعة، وم�ستقبل مفتوح 

ذاكرتها  العجوز  كاأن جتدد  االحتماالت،  ت�سوغه 

"متحف من  اإىل  اأ�سغر منها عمراً، ت�سعى  بقريبة 

االأ�سوات" يحاور ما �سياأتي بكالم قليل.

احلا�رص  االأزم��ن��ة،  امل��ت��ع��ددة  ال��رواي��ة،  تاأملت 

زمنًا  االأزمنة  احتماالت  من  وا�ستقت  واملا�سي، 

مفتوحًا، ال ي�ستاأنف ما �سبق وال يعد بجديد اأ�سلي. 

تلتب�ص  اأن  االأطياف،  بقوة  مدفوعة  عليها،  كان 

باحلنني، الذي يعانق جمياًل ال يعود. حني ياأتي 

املدينة،  برك  بني  االأكرب  ال�سلطان"،  "بركة  ذكر 

حلمحمة  الربكة  اأ�سغت  "ولطاملا  العجوز:  تقول 

وع�سكر  خيالة  لهاث  وروت  العط�سى،  اخليول 

االأمطار  ملياه  ع 
ّ
جمم اليوم  لكنها  متعبني،...، 

االآ�سنة، وتوالد النامو�ص". ير�سم "الفعل املا�سي" 

زمنًا م�سى، كان ملحمي املالمح، ويرثي املا�سي 

مرتني: فالذي كان ي�سغي يف زمن م�سى تناثر 

يف اأكرث من مكان، وما كان "يروي" ا�ستحال اإىل 

مياه اآ�سنة.

مرة،  ذات  القد�ص،  يف  جنمة"  "اأبو  عائلة  �سكنت 

ت�سكنه  "حو�ص"  منها  وتبقى  االنطفاء  واقرتبت 

ظماأ  ت��روي  بركة  للقد�ص  وك��ان  م��ف��ردة،  عجوز 

اال�سمحالل.  اإىل تخوم  الزمن  اقتحمها  العطا�ص، 

ما  وانتظار  الزمن  و�سطوة  التداعي  عن  �سريتان 

يجب انتظاره.

وتوقفت،  واأهلها  املدينة  زمن  الروائية  ���رصدت 

وم�سيًا،  د، 
ّ

يوح ا�ستذكاري"  "زمن  اأمام  طوياًل، 

بني اأطياف عمر بن اخلطاب و"َزَفرات" عبد القادر 

يب�رّص،  الذي  امل�ستقيم  ال�رصد  حماذرة  احل�سيني، 

حكائيًا، بانت�سار لن ياأتي.

املخفق: والع�شق  املدينة  رحيل  ــ   3

نزفت العائلة اأفرادها وا�ستبقت قطرة ماء يف هيئة 

امراأة، و�ساقت الظروف املدينة اإىل احتالل مرعب 

جمتهدة،  هزمية  مع  الطرفان  تعاي�ص  احل�سور. 

لها اأكرث من حكاية. و�سعت الروائية، التي اجتمع 

ها 
ّ

ن�س والفيل�سوف،  وامل��وؤرخ  الروائي  عملها  يف 

الذي  م" 
ّ
املحر "الع�سق  عنوانها  الفتة،  بحكاية 

احلب  فلوال  نبيلة  اإن�سانية  عاطفة  فيه  تت�سارع 

ديني،  وازع  مع  ذلك  وتقاطع  الدنيا  اهلل  ما خلق 

بني  الرواية  ربطت  واحل��رام.  احلالل  بني  يف�سل 

"ف�ساء  يف  واأطلقتهما  املتناق�سني  البعدين 

واحلرام  احلالل  ى 
ّ
يتقر القارئ  وتركت  مقد�سي"، 

يف مدينة مقد�سة ت�رصف على الغرق.

يثري عنوان الرواية "ترانيم الغواية" ف�سواًل رحبًا، 

الرتنيم  ففي  ال��روح،  االأوىل  مفردته  تالم�ص  اإذرْ 

خمتلطًا،  �سعوراً  الثانية  وتبعث  نغم،  يتلوه  نغم 

زلل  اإىل  و�سواًل  وال�سالل،  الفتنة  من  اأ�سياء  فيه 

فادح ينتظره العقاب. فما هي الغواية التي تتو�سد 

عنوان رواية عن "مدينة مقد�سة"؟

م"، عنوان اأحد الف�سول، 
ّ
الغواية هي "الع�سق املحر

وللكني�سة،  هلل  حياته  نذر  "خوريًا"،  جذب  الذي 

والنباهة. ورجل  �ساطعة اجلمال  �سابة  اأرملة  اإىل 

الوطنية  ج بامراأة مري�سة، له �سمعته 
ّ
الدين متزو

حتت�سد  الدينية  و�سورته  امل�سيئة،  واالأخالقية 

من  الطرد  وهو  م"، 
رْ
"احُلر اإىل  تدفع  اإ�سارات  فيها 

الكني�سة، لوال �سدف ال حترم العا�سق نعمة الهوى.

الع�سق يف ف�ساء م�سبع باالإ�سارات،  تدور حكاية 

قوامه الغنائي واملاأ�ساوي، اإذ يف اندفاع العا�سقني 

وما  وال��زم��ان،  املكان  �سطوة  من  رهما 
ّ
يحر ما 
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ف، 
ّ
الت�سو اإىل  اأقرب  روحية  جتربة  يف  يطلقهما 

الكني�سة  ح��ال  ق��ادم��ة،  خيبة  �سعيهما  يف  واإذ 

تتوقعه.  مل  حريق  التهمها  التي  االأرثوذك�سية 

والع�سق من بدايته م�سدود اإىل املفارقة، فاجلميل 

فيه م�سادر "باحلرام"، اإعالنًا عن �سخرية �سوداء، 

تقود العا�سقني اإىل فراق اأخري.

قروية  فاالأنثى  نهايته،  اإ���س��ارات  الع�سق  يحمل 

بريئة، حرمت من حنان االأم واالأب، واأ�سابها اأكرث 

من ظلم قبل اأن تتزوج اإن�سانًا بريئًا، غادرها بعد 

�سنوت قليلة من دون مقدمات، طواه املوت، وهي 

)و"االأولياء"(،  االأطباء  على  الرتدد  اأدمنت  عاقر 

وعندها رغبة يف اأ�سياء كثرية، اأولها احلنان. اأما 

يكربها  الذي  احل��داد،  مرتي  اخلوري  الدين  رجل 

وقومي  تنويري  مثقف،  فمديني  عامًا،  بع�رصين 

عليه.  �سقط  بل  احلب  اإىل   
َ
ي�سع مل  التجربة،  وا�سع 

يفلح  ومل  عقمها.  معاجلة  يف  ال�سابة  تفلح  مل 

ر من هواه. واإذا كان يف االأنثى 
ّ
اخلوري يف التحر

العا�سقة، التي ا�ست�سلمت اإىل حب اأقرب اإىل القدر، 

اأطياف زوج رحل واأب دائم ال�سفر واأ�سداء اأخوين 

تعاليم  للرجل  ف��اإن  عنها،  و�سّدا  عنهما  �سّدت 

اأنزله به  الذي  والعقاب  الكني�سة، و�سورة زوجته 

اأقرب  لالأب  بجفاء  الأمه  انتقم  الذي  الوحيد،  ابنه 

الكني�سة  ومنعتهما  العا�سقان  تزوج  القطيعة.  اإىل 

بولد ومات اخلوري،  يرزقا  الزواج. مل  اإ�سهار  عن 

بال مقدمات، الحقًا بابنه الوحيد، الذي مات بال 

مقدمات اأي�سًا. 

املوت  وجوه  العا�سقة  االأرملة  مالمح  يف  ترت�سم 

االأول  ال��زوج  وم��وت  واالأب،  االأم  موت  الوا�سعة: 

االأرملة  حياة  من  حقبة  وم��وت  وابنه،  والثاين 

ال�سابة. مل يكن عمرها حني رحل اخلوري يتجاوز 

الثالثني عامًا. ومل يكن عمرها حني مات زوجها 

االأول يتاخم الع�رصين بقليل.

طة باخليبة، وعا�ست 
ّ
العائلة حياتها حمو عا�ست 

الطرفان،  ترجم  باملوت.  حماطة  حياتها  ابنتها 

كل على طريقته، ماآل مدينة القد�ص، �سقط عليها 

تقول  عنها.  املدافعني  �سعي  خاب  اأن  بعد  الظلم 

يف  وعنها،  املدينة  من  ذاكرة  هي  التي  العجوز، 

رحلوا  اأحببتهم  من  "كل  اأ�سيان:  ا�ستذكار  حلظة 

يف  اأح��الم��ه  اأب��ي  حل��ق  ب�سيء.  يفّكروا  اأن  دون 

يف  تركانا  واأخ��واي  �سغرية.  وتركني  الت�سيلي 

البالد وحيدة، ثم ع�سنا غرباء يف مدينة واحدة. ثم 

جاء زوج اأول ورحل �رصيعًا...". تتجّلى يف �ساحبة 

املاأ�ساة  تاأتيه  ماأ�ساوي"  "بطل  �سورة  القول 

باإيقاع منتظم، كما لو كان لها قدر ظامل ال هرب 

التي كان فيها �سيء  االأثرية،  منه، حال مدينتها 

�سورة  تاأتي  حني  م�سى.  زمن  يف  "اجلنة"  من 

"كنت  يقول:  "اخلوري"،  ل�سان  على  "العجوز" 
اأراك حائرة بني االأطباء والنذور وزيارة الكنائ�ص 

وامل�ساجد، حتاولني فيتقّطع قلبي. اأتعرفني؟ قلت 

بعيدة،  بالد  اإىل  ف�ساآخذك  اأن حتملي  اهلل  لو كتب 

واأخلع ثوب الكهنوت، ولن اأحرمك من االأمومة. ".

ال كرم املراأة دفع عنها العقم، وال اإرادة اهلل �ساءت 

لها االأمومة، حتى لو تزوجت مرتني، كما لو كانت 

قد�سًا ثانية، ت�ستمطر �سماء ال متطر غيومها. اأعاد 

الكني�سة  عن  االأك��رب  اأخيها  جملة  �سوغ  عثارها 

اأكرث من  بيوته  �سيحمي  اهلل  اأن  "فكرت  املحرتقة 

وال  ال�سماء  يف  ظهرياً  وجدت  القد�ص  ال  دورنا". 

العاقر حظيت بنعمة اإلهية.

م" ما ي�سيء، رمبا، عقابًا اإلهيًا 
ّ
يف "الع�سق املحر

عاداًل، فلي�ص من �سيمة "رجل اهلل" اأن يفنت امراأة، 

"حواء  يجعلها  ما  امل�سكينة  امل���راأة  يف  ولي�ص 

املحرمة.  بالتفاحة  الدين  رجل  تغوي  اأخرى"، 

يف  ماثل  االأوىل"  اخلطيئة  "حكاية  ينفي  م��ا 

وال�سباب  اجلميع  يح�سم  ال��ذي  امل��وت،  عمومية 

وال��زوج  �سابة،  الراحلة  ف��االأم  بخا�سة.  منهم 

�ساب بدوره، وابن اخلوري مل يبلغ  الربيء  االأول 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

86



ولد  بابنه  املفجوع  الدين  ورجل  "ع�رصيناته"، 
عام 1892 ورحل قبل النكبة. كل ما يف املدينة 

"املخطوفة من تاريخها" ي�ستعجله املوت، اإيذانًا 
بلحظة اأخرية تدع املدينة وحيدة.

الفل�سطيني"  "املاأ�ساوي  االأطر�ص  ليلى  �ساغت 

كونية فاجعة، نا�رصة املوت على  اأبعاداً  واأعطته 

الكهل وال�ساب، ب�سبب وبال �سبب، وعلى "عا�سقني 

وامتثال  املدينة واحلياة،  ا عن روح 
ّ

عادلني" عرب

اإىل دفء ال�سماء التي تبارك "الع�ّساق ال�سادقني"، 

اإال  "اخلوري"  يتزوج  فلم  الزلل.  يحاذرون  الذين 

بعد موت زوجته، مباركًا مبرجع ديني اأعلى، وافق 

على زواجه ونهاه عن اإ�سهاره ومل يكن يف غرامه 

القد�ص يف  فاأكرث من رجل و�سعت  حالة مفردة، 

بخلع  اأقنعته  بالقدر،  اأ�سبه  جميلة،  اأنثى  طريقه 

رداء الكهنوت واختيار االأنثى احلياة، فلوال املراأة 

ما خلق اهلل الدنيا، كما قال اأحمد فار�ص ال�سدياق.

مرتي  اخل��وري  اأوراق  يف  العادل  احلب  يتك�ّسف 

الرواية.  من  متعددة  ف�سول  على  املوزعة  احلداد 

غري  اأمامه  قد�سية  ال  كاملوت،  "احلب  فيها:  جاء 

اإرادته، م�ص من �سيطان الهوى خطف قلبي تنفلت 

ت�سّلط  غريب  اإح�سا�ص  احلب،  باإغواء  الغفل  قيود 

 حد اليقني، اأدركت اأن �سيطانًا ي�سحبني، اإىل 
ّ
علي

حمروم،  ع�سق  ال�سبابة  واأعنف  عظيمة،  جتربة 

اخلالق  لغري  �سلطة  ال  ن��ار،  ع�سقهم  واالإغ��ري��ق 

اأ�سبه  حدث  ما  جارف،  بهوى  تنب�ص  قلوب  على 

امتد  اأدريه  ال  �سيء  تف�سري،  وال  غرائبية  مبعجزة، 

من وجه ال�سبية و�سعقني، رغبة حارقة، التحمت 

ز ما بقي منه يل وما �سار 
ّ
بج�سدي حتى مل اأعد اأمي

لها..".

واجه العا�سق املقد�ص املرئي، املتمثل بالكني�سة، 

في�سانًا  يطلق  بحب  املتمثل  القلبي،  باملقد�ص 

ويخطف  ي�سعق  وي��ح��رق،  ي��ج��رف  ل��ه��ب،  م��ن 

عليه  �سلطة  ال  طليقًا،  ويت�سّلط  ي�سحب  وي��ب��ّدد، 

لغري اخلالق، كما لو كان الع�سق اأعلى قد�سية من 

جهداً  الروائية  بذلت  املتوارثة.  املقد�سة  االأماكن 

تاأمليًا منوذجيًا يف و�سف جتربة �سوفية  لغويًا 

يلتِق  مل  مع�سوق  اإىل  يندفع  العا�سق  اإذ  غام�سة، 

االأرواح  يتبادالن  واملع�سوق  العا�سق  واإذ  ب��ه، 

العا�سقة واأجهدها يف  واالأج�ساد، و�رص �سكن قلب 

حياة املع�سوق وموته، واختربه العا�سق ومل يعرث 

على جواب اأخري.

الذي  االإن�ساين  القلب  غرائبية  ال��رواي��ة،  قاربت 

وتاأملت  بامل�سري،  وياأمره  ب�رصه  الع�سق  يخطف 

جالل  وب��ني  والقلب،  العقل  بني  قا�سية  م�سافة 

انتهت  االإن�سانية.  االأحا�سي�ص  وتفّلت  املقد�ص 

د 
ّ
والتمر الت�سرت  بني  يجمع  فريد،  ماأ�ساوي  اإىل 

املدينة  ت�ساوي  التي  والنعمة  للعيان  الظاهر 

باالإميان،  والع�سق  بال�سباب  وال��زم��ان  باجلنة 

اإرادت��ه  خ��ارج  العا�سق  ت�سع  التي  النقمة  وتلك 

والنقمة،  النعمة  حتالف  ولعل  وعاداته.  وعائلته 

املوت  يد  اأطلق  ال��ذي  هو  االأق���دار،  ن�سجته  ال��ذي 

ماتت  مة": 
ّ
املحر "احلكاية  عالقات  يف  والعذاب 

الزوجة كمداً، وحلقها اأبنها تاأ�سيًا، وتبعهما االأب 

و�سعتها  اأطياف  اإىل  العا�سقة  وا�ست�سلمت  حرقة، 

داخل الزمن وخارجه: خارج الزمن وهي ت�ستعيد 

اأطياف حب ال ميوت، وداخله وهي تفتقد العا�سق 

وتعانق ظالله كل النهار.

عادل  اإن�سان  ماأ�ساة  وحرية:  ماأ�ساة  واملح�سلة 

يقول: "حائر يا بني، حديث والد جمروح اإىل ولد 

معّذب. وحديث مدينة مقد�سة مل ت�سعفها قد�سيتها 

يف حماية اأهلها. ولعل احلوار امل�سترت بني املقد�ص 

الروائية بالبعد عن  األزم  الذي  واملوؤمنني به، هو 

"وجهة  وتوزيع  واليقيني  واالأح���ادي  الوا�سح 

الروائية جميعًا، م�ستاأن�سة  العالقات  النظر" على 

باملتواليات احلكائية، وتاركة احلكايات تتحدث 

عن نف�سها، كما لو كانت تقول "ي�رصح املاأ�ساوي 
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الذي اأطفاأ 

العائلة 

املقد�شية 

هو وهنها 

الداخلي



ذاته بذاته وال ين�ساع  اإىل اأحد.

انغلقت ق�سة احلب والقد�ص تغلق نوافذ ما�سيها 

القريب.

مل ت�ساأ ليلى االأطر�ص، يف عملها املحكم التوثيق، 

اإىل  تلجاأ  اأن  وال  تاريخية،  رواي���ة  تكتب  اأن 

اأو التحري�ص، فخلقت ق�سة حب ذات  امليلودراما 

لها مكانًا  ال�سياق وجتد  تاأتلف مع  اأبعاد كونية، 

رة اأّن التاريخ 
ّ
يف القد�ص ويف جميع االأمكنة، مقر

يذهب اإىل حيث �ساء، على مبعدة عن �سور اجلمال 

املوروثة  القد�ص  هالة  املوؤلفة  حاورت  والعدالة. 

موقع  االإن�ساين  القلب  اأعطت  اأوىل  مرة  مرتني: 

االأولوية يف عالقته بالتاريخ واملكان، معلنًة اأّن 

احلب �سيد القيم، ومرة ثانية اأعطت فيها الدنيوي 

اأخل�ست، يف  االأولوية يف عالقته بالديني.  موقع 

يبداأ  الذي  للعامل،  الروائي  املنظور  اإىل  احلالني، 

باالإن�سان وي�رصد ه�سا�سته وينفذ اإىل قلب العا�سق 

فعل  احل��ب  ب��اأّن  ويوؤمن  ل��ه،  وينت�رص  ي�ستدعيه 

. �ساحر ينتظره البَددرْ

مدينة: عمر  لها  فاتنة  امراأة  ــ   4

يف  غنائي  م"، 
ّ
املحر "الع�سق  املفارقة  ت�سكن 

التي  ال�سدف  يف  وماأ�ساوي  باحلياة،  عالقته 

منه  غاب  اأق��داره،  يف  متناق�ص  وهو  اإليه.  قادت 

ا�سمه  يف  ل 
ّ
متث� عليه،  �ساهد  وجه  وتبقى  طرف، 

الذي يقابل املوت: ميالدة، التي اإذا اأ�سيفت اإليها 

الذي  اأبو جنمة اال�سم  العائلة غدت: ميالده  �سفة 

جتتمع فيه احلياة والنور.

املقد�سية  االأرث��وذك�����س��ي��ة  جن��م��ة،  اأب���و  م��ي��الدة 

الفل�سطينية، طبقات من االأزمنة والتجارب: تعود 

م�رص  حاكم  اهلل،  باأمر  احلاكم  اإىل  حكاياتها  يف 

وت�رصد،  الثانية،  االألفية  بداية  يف  املقد�ص  وبيت 

اأ�ستاتًا  تقريبًا،   1915 ع��ام  ول��دت  التي  وه��ي 

ليعود  وتن�سحب   ،1948 عام  القد�ص  �سقوط  من 

اإىل  ناظرة  الع�رصين،  القرن  نهاية  مع  �سوتها 

امل�سجد  عن  امل�سلني  ي�سدون  االحتالل،  جنود 

االأق�سى. يف م�سارها ما ي�ستدعي مفهوم: االأ�سل، 

القدمي، املجاور للقدا�سة، الذي يحتجب وال يرحل، 

ويعود ويف حلظة منتظرة.

للمعاناة  منذورة  املتعددة  جتاربها  يف  وه��ي 

رم��زي��ًا،  وف��ق��دت،  وال��زوج��ني  واالأب  االأم  فقدت 

�رصدت  و�سلوكًا،  طبعًا  عنها  يختلفان  اأخوين 

احلياة.  يف  وا�ستمرت  رحال  اأن  بعد  حكاياتهما، 

اجلميلة  الطيبة  وه��ي  فيها،  اال�ستثنائي  ولعل 

النبيهة، هو الذي اأعطاها زوجًا من العامة واآخر 

"ثائر �سلب ومنا�سل خاطر بحياته  النخبة،  من 

مرات، يجاهر مببادئه القومية واحلداثية، وجعل 

القد�ص  يف  املجال�ص  يحتل  ع�سقها  عن  احلديث 

من  طبقات  ب�ساطتها،  يف  وامل��راأة،  ك��ارم.  وعني 

املقد�سة  البلدة  كارم"،  "بعني  ا�ستهلت  االأمكنة، 

ب�رّص  وفيها  نبلها  من  مرمي  �ستنا  "�رصبت  التي 

املالك زكريا بوالدة ابنة يوحنا املعمدان بعد اأن 

�ساخ مع زوجته"، وعربت منها اإىل القد�ص "مدينة 

مثل  فيها  فحاله  غريبًا،  توؤن�ص  ال  التي  الق�سوة" 

�ساملًا  الذي خرج  احلوت،  بطن  اإيليا" يف  "النبي 
ال�سباب  زمن  كان  واإن  كان،  كما  يخرج  مل  لكنه 

ت 
ّ
مر التي  املراأة  انتقلت  باجلنة.  اها 

ّ
�سو العا�سق 

على حيفا من مدينة مقد�سة اإىل اأخرى، وخرجت 

�سليمة وغري �سليمة يف اآن، توؤن�سها عزلتها، وت�رصد 

حكايات عمرها يقرتب من مئة عام.

متّثل العجوز، التي �ساكنها ع�سقها، بداية احلكاية 

ونهاياتها، فلها حكايتها وحكايات "العارفني"، 

على  اآي��ة  وه��ي  لهب.  من  حار�سًا  كانت  لو  كما 

يف  الراحلون  ي�ستمر  واحل��ي��اة،  امل��وت  تبادلية 

حكاياتها، وت�ستمر معها حكايات املدينة، وج�سد 

االأزمنة.  ت��راوغ  وا�سعة  وروح  كان،  كما   يعد  مل 

الرواية،  املهيمن يف  ال�سوت  اأبو جنمة،  وميالدة 
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عنه،  وامل��روي  وال��راوي  وامل�رصود،  ال�سارد  هي 

اأخرى  قد�ص  لكاأنها  وتنتهي،  احلكايات  تبداأ  بها 

لها حا�رص مطلق ت�سهد عليه اأبواب املدينة، التي 

�سح�سية  اأ�سماوؤها.   
ّ

تتغري وال  الغزاة  يجتاحها 

"ثابتة"  بذاكرة  وحتتفظ  اآخر،  اإىل  زمن  من  تعرب 

على  ت�ستع�سي  كانت  لو  كما  لالأزمنة،  عابرة 

حافلة  هوية  "املقد�سي"  للزمن  وتعطي  الزمن، 

باال�سارات.

على  يحيالن  بعدين،  يف  العجوز  ز 
ّ
متي يتك�ّسف 

الن�سل واحلكايات من ناحية، وعلى غرابة االأقدار 

كانت  فاإذا  ثانية.  ناحية  من  الذاتي  واالإخ�ساب 

حكايات االإن�سان من ن�سله، فالذي ال ن�سل له تنتهي 

حكاياته مبوته، بيد اأّن يف م�سار العجوز ما يك�رص 

القاعدة، ذلك اأنها مبتداأ حكاية ال تنتهي. ت�ستهل 

الروؤية بجملة حمددة: "قالوا وجود العمة و�سيلتك 

�سفحاتها  وتنتهي  املدينة"،  لدخول  الوحيدة 

اإىل  "رافقتني  ل��الأوىل:  موازية  بجملة  االأخ��رية 

�ساحة عمر بن اخلطاب، حاملة معها عبقًا قدميًا، 

رحلوا،  اأجنبوا  الذين  ثيابها".  يف  البخور  رائحة 

والعا�سقة القدمية ت�سدر حكاياتها عنها، كما لو 

اأخ�سبت ذاتها بذاتها،  كانت يف خربتها الطويلة 

حتملها ذاكرتها وال حتتاج اإىل غريها اإال قلياًل.

اجلواد،  عبد  اأحمد  �سخ�سية  حمفوظ  جنيب  ا�ستق 

الفردي، فال ذكر  زه 
ّ
ال�سهرية، من متي يف ثالثيته 

الأب اأو عائلة، وخلق جربا �سخ�سية "وليد م�سعود" 

يحتجب  "مطلقًا"  واأطلقه  �رصية"  "وديان  من 

"ميالدة  فا�ستقت  االأطر�ص  ليلى  اأما  ميوت.  وال 

غريها،  عن  تختلف  مدينة  ذاكرة  من  جنمة"  اأبو 

مقرتبة من "املقّد�ص امللتب�ص"، ال ب�سبب انتمائها 

اأوجاع  ب�سبب  بل  باالأنبياء،  يذّكران  مكانني  اإىل 

لو  كما  امل�سري،  وتابعت  لتها 
ّ
حتم كثرية  طويلة 

امل�سيح،  بال�سيد  يذّكر  اآالمها" ما  "درب  يف  كان 

"حو�ص" ومدينة  اإىل  انتهت  مات ومل ميت.  الذي 

اإذ االأول حا�رصه من ما�سيه، واإذ املدينة توؤن�ص 

احلو�ص وت�رصف عليه. اإنها "العابرة" من زمن اإىل 

 
ّ

 اإىل مكان اأ�سلي ال يتغري
ّ

غريه، ومن مكان يتغري

وال يهاجر.

واحتفظت  امل��وت  �رصبات  "ميالدة"  جت��اوزت 

ففي  مغايرة.  روح��ًا  دة 
ّ
جم�س م�ستعلة،  ب��ذاك��رة 

اأو  اعتالل  اإىل  اإ�سارة  رمزيًا،  الكثري"،  "املوت 
مر�ص، ال ياأتلفان مع "روح معافاة"، تظل م�سبعة 

االأزم��ن��ة  يف  حتى  "ال�ساحلة"  ب��االح��ت��م��االت 

حمتلة  مبدينة  ال��رواي��ة  تنتهي  لذلك  املري�سة. 

رمبا،  ومبواجهة،  ب��احل��ذر،  �سباحاتها  "ت�سي 
"احلو�ص" يهيمن على  لو كان  بني طرفني"، كما 

املدينة، ال موقعًا يف �سارع من �سوارعها القدمية.

على  املنفتح  التفاوؤل  االأط��ر���ص  ليلى  ح��اذرت 

"اأ�سطورة  عن  الروائي  ت�سورها  واأبعدها  اخليبة، 

اإىل  ال��ذه��اب  قبل  املنت�رص  االإيجابي"،  البطل 

عن  وا�ستعا�ست  ال��ت��اري��خ  ح���اورت  امل��ع��رك��ة. 

ن 
ّ
يتكو ال��ذي  باالحتمال،  اجلاهز"  "االإيجابي 

داخل الب�رص وال ي�سقط عليهم. ولعل هذا املنظور، 

الذي ي�ستعني بالتاريخ ال بنوايا الب�رص، هو الذي 

اأملى على الروائية اأن ت�سيف اإىل "ذاكرة االأ�سل" 

ذاكرة من خارجه، ال تلتم�ص "�سفاعة"، من القد�ص 

بل تاأتي من خارج فل�سطني، يف اإ�سارة اإىل معنى 

من  الذاكرة  تطلب  ا�ستمرارها.  و�رصورة  الذاكرة 

احتفااًل  ال  الوطنية  االأخالقية  وظيفتها  اأج��ل 

الدموع.  يخاطب  حلنني  اإر�ساء  اأو  ذهب،  مبا�ٍص 

واآخر  العينني،  دام��ع  ا�ستذكار  بني  الفرق  ولعل 

"املقد�ص  بني  يف�سل  ال��ذي  هو  الوظيفة،  وطني 

امللتب�ص" و"حكايات املجال�ص"، فاالأول يبداأ من 

الذين فاتهم  االأموات  العدل وي�ستهل به، ويعطف 

الثاين  يبّدد  بينما  ين�سدونه،  اأحياء  على  العدل 

الذاكرة ووظيفة الكالم.

�سخ�سنت الروائية يف "ميالدة اأبو جنمة" التاريخ 
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مل ت�شاأ ليلى 

االأطر�س، يف 

عملها املحكم 

التوثيق، 

امليلودراما اأو 

التحري�س، 

فخلقت ق�شة 

حب ذات 

اأبعاد كونية



وبعيد،  قريب  من  منجزة،  احلديث  الفل�سطيني 

م�ستقبل  وعن  ذه��ب،  ال��ذي  املا�سي  عن  �سورة 

طي االحتمال. اأ�سارت املوؤلفة، يف اقت�ساد لغوي 

"�سخ�سية  يف  داً 
ّ
جم�س القريب  املا�سي  اإىل  الفت، 

"احلب املحرم"  واأدرجت يف ق�سة  واأبنائه،  االأب 

العالقة  ط��ريّف  فاأحد  معًا،  واحل��ا���رص  املا�سي 

احلا�رص  ور�سمت  احل��ي��اة،  يف  ي�ستمر  ي��زال  ال 

التي  العجوز،  �سخ�سية  يف  املحتمل  وامل�ستقبل 

تبدو كيانًا ال يقبل باالنطفاء.

اإذا كان التتابع الزمني "املتقّطع" هو الذي مينح 

احلكاية هويتها، فاإن يف هوية العجوز، املتعددة 

 الزمن املتقّطع ويجعله موحداً.
ّ

االأبعاد، ما يرم

 5 ــ الذاكرة وبطولة االحتمال

احلديث  فل�سطني  تاريخ  الغواية"  "ترانيم  اأذاب��ت 

"تاريخًا  منها  وا�ستولدت  حكائية،  متواليات  يف 

ل، يخرتقه 
ّ
ينو�ص بني احلقيقة واملتخي حكائيًا"، 

اأكرث من "ارتباك خ�سيب"، يقيني يف دفاعه عن 

يقني  اأن  ذلك  انتظاره.  يف  و"احتمايل"  "احلق" 
"املغلوبني" بعودة حقهم يزيده بعداً. "خلق االأمل 
اأن  �رصيطة  االأمل"،  اإىل  يحتاجون  الذين  لهوؤالء 

كهم 
ّ
يعرفوا تاريخهم، ويتم�سكون به اأكرث من مت�س

باالأمل املن�سود. هذا ما يقول به اخلطاب الروائي.

م�ستعينة  واالأمل،  الذاكرة  خطاب  الرواية  �ساغت 

مبعطيات تاريخية دقيقة. قراأت يف الف�ساء الذي 

جتابه  التي  املغلوب"  االإن�سان  "ذاكرة  اأنتجته 

يقظة،  ذاك��رة  يف  ي�ستمر  م�سى  فما  الن�سيان، 

البقاء"،  و"بطولة  االحتمال  بطولة  بني  ت�ساوي 

التي تنتزع من املنت�رص غبطة االطمئنان.

العادلة"،  ال��ذاك��رة  "جمالية  ال��رواي��ة  ترجمت 

ذاك��رة  وخالقًة  اآخ��ر،  يف  ميتد  اأر�سيفًا  متو�سلة 

ولالأحياء،  العادلني  للراحلني  اأخل�ست  م�ستمرة، 

واملا�سي من  ال�سواب،  من  اخلطاأ  زون 
ّ
الذين ميي

املا�سي  يحاكمون  بب�رص  اإال  تاريخ  فال  التاريخ، 

وال يكررون اأخطاءه.

الغواية"،  "ترانيم  يف  االأط��ر���ص  ليلى  اق��رتب��ت 

وهي اأف�سل ما كتب روائيًا عن القد�ص، من جربا 

�سخ�سية  تن�سج  وهي  منه  اقرتبت  عنه:  وابتعدت 

وهي  عنه  وابتعدت  وغواية،  جمال  من  روحها 

واخلطاأ،  الفاتن  االإن�سان  بني  امل�سافة  تق�رص 

هو  االرتباك،  يثري  فكريًا  و�سوحًا  اإليه  وت�سيف 

من عالمات الروايات النجيبة.

وال  معرفة،  بال  ل 
ّ
متخي ال  يقول:  ما  الرواية  يف 

اإال بلغة  ل ومعرفة 
ّ
اإال بوظيفتها، وال متخي ذاكرة 

حتاور الفكر واالإح�سا�ص معًا. �سدرت القد�ص، يف 

واإح�سا�ص  باملكان  معرفة  عن  الغواية"،  "ترانيم 
قوامه  بنرث  واالإح�سا�ص  املكان  ترجمة  وعن  به، 

املقاربة املتنوعة.

ب�سيء،  تب�رّص  ومل  كثرية  اأ�سئلة  الرواية  طرحت 

يحتله  مكان  مع  روائ��ي��ًا،  تتعامل،  اأنها  عارفة 

الغزاة. 
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 كائن مهما يكن فريدا، 
ّ

اعترب جورج لوكا�ص اأّن »اأي

�سياٌق  ئه 
ّ
يهي واإمّن��ا  ف��راغ،  من  ينبثق  اأن  ميكن  ال 

االإ�ساءة  اىل  معرفته  ،تف�سي 
ّ
اجتماعي تاريخي- 

على جوهر )هذا الكائن( ..« )Lukacs,1965(ونحن، اإذ 

اللبنانيني  اأ�سابت  التي  املجاعة  ذكرى  لدى  نقف 

تعداد  ن�سف  عن  يقّل  ال  ما  منهم  واأماتت  مبقتل، 

�سّكان جبل لبنان، يف بداية القرن الع�رصين، بح�سب 

وبح�سب   ، تاريخ(  ال  )م�سعد.ن،  خ��ني 
ّ
امل��وؤر بع�ص 

عبد  –االقت�سادي  االجتماعي  التاريخ  يف  الباحث 

اأعداد  تراوحت  امل�سيح،�ص.2014(  )عبد  امل�سيح 

املوتى جوعا من اأبناء جبيل والبرتون ذات التكوين 

االقت�سادي الذي اأ�سابه تدمري منهجي كبري  )اأنظر 

الذين  والبقاع  ال�سوف  قرى  اأبناء  �ص.213(،وبني 

»مل ميوتوا من اجلوع كما عانى �ساكنو اجلبل واملدن 

)اأنظر.هواري.2013،�ص.267(،فاإننا  ال�ساحلية« 

االأعمال  من  ُتعّد  التي  الرواية  ن�ستنطق  اأن  نحاول 

يف  املجاعة  حقبة  تناولت  التي  القليلة  الق�س�سية 

االأوىل  العاملية  احل��رب  مع  تزامنت  والتي  لبنان 

)1918-1914(. ونطرح ال�سوؤال االإ�سكايّل االآتي : 

الواقعة  يدرك  اأن  تاليا،  والناقد  للقارئ،  ميكن  هل 

اإطارا  )الرغيف(   الرواية   اّتخذتها  التي  التاريخية 

زمنيا لها ؟ ما ي�ستتبع طرح �سوؤال تاٍل، م�ستمّد من 

عاملها  و�سبه  ناتها 
ّ
مبكو الرواية  ت�سع  هل   : ل 

ّ
االأو

الق�س�سية  وحبكاتها  واأ�ساليبها  وعنا�رصها 

لها 
ّ
التييحم والق�سايا  النموذجية  اتها 

ّ
و�سخ�سي

اأوفى  واقعية  �سورة  تنقل  اأن  ت�ساعيفها،  الكاتب 

العائدة  التاريخية  الكتابات  اأو  الوقائع  مما ذكرته 

اأو  التاأريخ  من  بديال  ت�سري  بحيث  احلقبة،  لتلك 

حم�َص وثيقة داّلة داللة تامة على واقعة املجاعة ؟ 

لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين حول مقدار ما يف الرواية 

يف  احلا�سلة  باملجاعة  مرتبط   
ّ
واقعي حممول  من 

الروائي«  وال�سكل  »الواقعية  حول  كتاب  يف  جبل 

اأجراه  الذي  البحث  )IAN WATT( لبنان، نحيل على 

اأ�سماء  )Barthes.R,et autres ,1982( جامع  اإيان وات  

بارت  روالن  اأمثال  من  البنيوي،  النقد  يف  المعة 

قراءة �سيميولوجية فـي اأثر املجاعة الواقعي

ً رواية »الرغيف« لتوفيق عواد .. منوذجا

 اأنطوان اأبوزيد

شاعر وكاتب من لبنان

v  الرواية ت�ستذكر املجاعة 

التي اأ�سابت جبل 

لبنان فـي بداية القرن 

الع�شرين     



واآخرون والذي انتهى فيه اىل اعتبار اأن الرواية »هي 

ال�سكل االأدبي الذي يعك�ص خريا من جميع االأ�سكال 

...
ّ
والتحديثي ال��ف��ردايّن   

ّ
اال�ستعادي التوجيه  هذا 

اأّن معيار الرواية الرئي�سي هو احلقيقة التي  )ذلك(  

يراها الفرد)القارىء( من منظار جتربته الفردية...« 

)م.ن.�ص:17-16( وبهذا املعنى فاإّن مبداأ الفردنة 

ال�سخ�سيات املاثلة  الذي يتيح فردنة  الذي اعتمده 

 Locke( وال��زم��ان  امل��ك��ان  �رصطي  على  يقوم  يف 

�سدد  )م.ن.�ص:27(. ولئن  )الرواية  لوك   الفيل�سوف 

الزمان  فكرتي  تالزم  على   ،
ّ

وات بح�سب  كولردج، 

املتلّقي   – القارىء  اإدراك  يف  الف�ساء  و)املكان(  

اأبعاد العمل الروائي الواقعية، فاإّن فكرة �سبه العامل، 

نات الرواية  
ّ
املقتب�سة اأ�سال والتي تعني اأّن كّل مكو

)املكان والزمان، واالأحداث، )Paul Ricoeur كتابات 

وال�سخ�سيات،  وحبكاتها،  )بعقدها  ريكور  ب��ول 

لة ن�سيجا ق�س�سيا(  ت�سّكل بذاتها 
ّ
واالأ�ساليب املتحو

الرواية عرب  الذي حتاكيه  احلقيقي  العامل  ي�سبه  ما 

اللغة، تكاد تكون اأ�سمل واأقدر على نقل �سورة ذات 

�سدقية عن الواقع  املادي  )االإن�ساين(  الذي اتفقت 

ذاتية االأديب – الروائي على انتقائه مادة للرواية.

نات الرواية اللبنانية 
ّ
وبهذا املعنى، ميكن اعتبار مكو

 
ّ

اد، يف ما خ�ص
ّ
»الرغيف«، للكاتب توفيق يو�سف عو

الق�س�سية،  واحلبكة  وال�سخ�سيات  والزمان  املكان 

الواقعية  احلقيقة  اأو  ال��واق��ع،  على  الداللة  ممكنة 

واالإن�سانية  الوثائقية  الرواية  م��اّدة  �سّكلت  التي 

والتاريخية ؛ ولكن من دون اأن يعني هذا التمثيل اأو 

املحاكاة، على ما كان افرت�سه ، )Mimesis( اأر�سطو 

ال�سعر وامل�رصح  يف كالمه على العالقة التي حتكم 

للواقع  نقال  عبارة  عليه  اأطلق  ما  يف  بالواقع، 

، املتمّثل يف جمريات املجاعة التي ح�سلت 
ّ

املادي

يّتفق  التي  بحر�ساف  قرية  ويف  لبنان،  جبل  يف 

لبناء  الالزم  املكاين  االإطار  اعتبارها  املوؤّلف على 

املكايّن  »االإط��ار  اأّن  ذلك  ؛  االأول  باملقام  الرواية، 

اأ�سا�سي قائم يف بناء الرواية، ولكّن وظيفته  عامل 

توفريها  بقدر  لالأحداث،   
ّ
واقعي اإطار  تقدمي  لي�ست 

)زيتوين،2002(.  لها..«  وت�سويريا  اإطارامتثيليا 

البحث  داأبنا، يف هذا  من هذا املنطلق �سوف يكون 

رواية  يف  الف�سائي  اأو  املكايّن  ىاالإطار 
ّ

نتق�س اأن 

الذي  الزمني  امل�رصح  اىل  باالإ�سافة   ،« »الرغيف 

وت�ساعدت  وال�سخ�سيات،  فيهالعوامل،  ا�سطرعت 

�ساءها  التي  الدرامية  الذرى  لتبلغ  االأحداث  وتائر 

احلقيقية،  الب�رصية  الفجيعة  تعبريا عنذروة  املوؤّلف 

املتمّثلة يف جماعة احلرب العاملية االأوىل.

اأ- اإطار الرواية املكاين :

عمال  باعتبارها  الرواية،  اأّن  عليه  املتعارف  من 

فيه  ك 
ّ
تتحر اإط��ارا  تن�سج«  الواقع،  يحاكي  اأدبيا 

)الغابات،  طبيعيا  اإط��ارا  اأكان   
ٌ
�سواء �سخ�سياُتها، 

ال�سحراء(، اأم م�سنوعا )منتزه، مدينة،  بيت، منجم(.  

» )زيتوين، 2002(.

ولو نظرنا اىل اإطار رواية »الرغيف »املكاين لوجدنا 

فيها اأطرا مكانية فرعية عديدة يّتفق كّل منها مع 

طبيعة املرحلة ال�رصدية، اأو مع اأحد مفا�سل احلبكة 

الق�س�سية التي تتواىل ف�سوال ؛ فعلى �سبيل املثال، 

مبحّل  وه��و  ال��رواي��ة،  من  ل 
ّ
االأو الف�سل  فقدجعل 

يف  واقعا  الق�س�سية،  حبكتها  يف  يل 
ّ
االأو الو�سع 

امل�سك،  �ساقية  بلدة  يف  وواحد،  غالب  مكايّن  اإطار 

من اأعمال جبل لبنان قريبا من بحر�ساف وبكفيا 

لهذا  عنوانا  املوؤّلف  اختيار  كان  ولرمبا  وغريهما. 

الف�سل هو »الرتبة« مّت�سال با�سرتاتيجيته ال�رصدية 

التي تدعوه اىل ر�سم مالمح �سخ�سياته يف الرواية 

على اأن تن�سجم مع حميطها  )اأو تربتها(  الطبيعي 

اأو الواقعي، ان�سجام النبات مع الرتبة التي �سّق فيها 

 ذوى وتال�سى.
ّ
برعمه ومنا واأزهر واأثمر ثم

الأّول  للف�صل  العام  الف�صاء   : الأول  اجلدول    -  1
)الرتبة(  ..........
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 عمل اأدبي 

يحاكي 

الواقع
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1- اجلدول الأول : الف�صاء العام للف�صل الأّول )الرتبة (  

التا�سع  الثامن  ال�سابع  ال�ساد�ص  اخلام�ص  الرابع  الثالث  الثاين  االأول   

امَل�ساهد 

    

 

ال�سخ�سيات

العودة بالزمن 

حكاية  اىل 

�سعيد  زواج 

زينة  والد   ،

بوردة  وطام، 

وموته  ك�سار 

امريكا  يف 

ع  جو ر و ،

اىل  وردة 

امل�سك  �ساقية 

ل  لت�ستبد

احلرير  م�سغل 

مبطعم وملهى  

داخل املطعم   خل  ا د كتها حر

يف  مطعمها 

امل�سك  �ساقية 

من  ،وارتياده 

اجلنود  قبل 

ك  ا تر ال ا

مهم  قيا و

بتفتي�ص 

املكان 

ار
ّ
وردة ّك�س

داخل املطعم  �سّكري فقري من 

�سّكان البلدة .. 

اأبوزيد

اللحاق  د  تق�سّ

طام  بالطفل 

يف الطريق اىل 

مطعم  منزله 

،واإغراوؤه  وردة 

ل  ملا با

على  ليح�سل 

ال�رّص

منه  

كته  ر م�سا

الطاولة  لعب 

اأبوزيد  مع 

مطعم  يف 

بالقرية  اآخر 

اإياه  ،وتهديده 

�سنقا  باملوت 

يبح  مل  اأن 

بال�رّص  

اأبوزيد  حماورا 

م�ستنطقا  و

�رّص  عن  اياه 

وبني  بينه 

وردة

عمالء  اأحد 

من  ، ك ا تر ال ا

رواد املطعم  

خليل املعاّل 

بخليل  لقاوؤه 

واإف�ساوؤه  معاّل 

:االأخ  بال�رص 

هو  حنانيا 

�سامي عا�سم 

منزل  يف 

ئلة  عا

وردة،واإقراره 

بدفع  جلّده 

اخلواجة)خليل 

ماال  له  معال( 

باأ�رصار  لي�سي 

وردة. 

وردة  ابن 

كته  حر ، ر ك�سا

املطعم  بني 

والبيت  

طام 

منزل  يف 

ابنه  زوجة 

املتويف : وردة 

اجلّد 

�سعودها

مغارة  اىل 

ية  ر خلو ا

قية  ب�سا ،

حيث   ، امل�سك 

ء  يختبى

�سامي عا�سم ، 

ولقاوؤها به  

من  و�سولها 

انطليا�ص م�سيا 

�سلة  حتمل   ،

للمطعم  طعام 

لة   �سا ر و

عا�سم  ل�سامي 

اإياها  ،تبّلغه 

اإحدى  يف 

مغاور املنطقة 

 .

زينة 

مغارة  داخل 

ية  ر خلو ا

عا�سم  ،يروي 

كيف  لزينة 

اجلندي  قتل 

وغنم  الرتكي 

 ، بندقيته  منه 

بجّثته  ورمى 

يف الوادي  

بزينة  التقاوؤه 

ملة  حلا ا

طعاما  اليه 

واأخبارا    

االأخ حنانيا اأو 

�سامي عا�سم 



وهي  م�ساهد،  اأرب��ع��ة  �سبق  م��ا  اىل  اأ�سفنا  ول��و 

الف�سل  منها  ن 
ّ
يتكو التي  ع�رص  الثالثة  امل�ساهد 

عنا االأمكنة التي ق�سدتها 
ّ
ل من“الرغيف”، وتتب

ّ
االأو

كّلها  لوجدناها  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�سخ�سيات 

�ساقية  ن�سبيا، هو قريتا  حم�سورة يف نطاق �سيق 

من  فيهما  مبا  امل��ج��اورت��ان،  وبحر�ساف  امل�سك 

ومطعم   ومقاه،  وط��رق،  اخلورية(  )مغارة  مغاور  

وحتى  ملهى،  وه��و  ار، 
ّ
الك�س وردة  ال�ست  )مطعم 

مبغى ل�ساحبته( . ولعّل هذا الف�ساء  املكايّن الذي 

االأول  للف�سل  اد 
ّ
املوؤّلف توفيق يو�سف عو ا�سطنعه 

كان كافيا للداللة على االأمور االآتية :

االأحداث   ر�سمه ف�ساء  املوؤّلف يف  – لئن جهد  اأوال 

وكان  وقائعها،  تتواىل  �سوف  التي  )الق�س�سي(  

الكتابة  روؤيته  مع  من�سجما  فيه  ة 
ّ
ن�سيبال�سدقي

الفّني  “اخللق  ب��اأّن  القائلة  والروائية  الق�س�سية 

اأم  حقيقيني  االأ���س��خ��ا���ص  اأك���ان   
ٌ
���س��واء م��وج��ود، 

خياليني، و�سواء اأكانت احلوادُث التي قاموا بها قد 

وقعت اأم مل تقع..”.)عواد،1973(

لهذا  االأخ���رى  ال��الزم��ة  مة 
ّ
ال�س هي  ة 

ّ
الواقعي ف��اإّن 

بالتاريخ،  حمدودا  الرواية  مو�سوع  كون  الف�ساء، 

اأح��داث  حتاكيها  اأن   
ّ
ي�سح بوقائع،   وم�رصوطا 

الرواية. 

، بل �رصيُك املوؤّلف 
ّ
ثانيا – لكّن القارىء املو�سوعي

 ، مايقول   على  دالالتها،  و�سنع  الرواية  تلّقي  يف 

القارىء،هذا  مو�سوعية  على  املرتكزة  مقاربته  يف 

اأ.اإيكو   ECO,U.1983( ه 
ّ
يتنب اأن  يلبث  ال  ال��ق��ارىء 

اإاّل  ي�سعها  ال  الق�س�سي  املكان  يف  )ملحموالٍت 

جبل  عليه  ك��ان  ال��ذي  التاريخي  املكان  اىل  رّده 

القرن  اأواخر   ،
ّ

اأخ�ص ب�سورة  املنت  وبلدات  لبنان، 

التا�سع ع�رص واأوائل الع�رصين، غداة احلرب العاملية 

اأعدادا  اأهلكت  التي  الكربى  املجاعة  ان 
ّ
واإب االأوىل، 

)عبد  املوؤرخني  بح�سب  لبنان،  �سكان  من  كثرية 

ط 
ّ
يتب�س اأن   

ّ
الروائي �ساء  والتي   ،)2014 امل�سيح، 

ار يف 
ّ
يف تفا�سيلها وخطوطها ؛” مل تكن ورده ك�س

ما�سيها �ساحبة دّكان...

الكربى،  تعي�ص، قبل احلرب  امل�سك  �ساقية  ... كانت 

على مواردها املحّلية من زراعة الكرمة وتربية دود 

�سهرة  اأك�سبتها  التي  الدميا  حياكة  وعلى  احلرير... 

امل�سك  �ساقية  مورد  اأّن  البلقان...على  حتى  امتّدت 

االأعظم كان من مهاجري اأبنائها اىل اأمريكا... وبيت 

 كان اأن ن�سبت احلرب، 
ّ
ار ال ي�سّذ عن القاعدة... ثم

ّ
ك�س

عن  امل�سك  �ساقية  يف  بايا 
ّ

وال�س الن�ساء  فانقطعت 

اآيبا.. اأغاٍن كّن يوّقعنها على طقطقة املّكوك ذاهبا 

ال�سو�ص..  ينخرها  املراح  اىل  االأنوال  وردة  واأنزلت 

 ! دّكانا  : فتحت ورده  الثالث  البيت دوره  وا�ستقبل 

 
رْ
وجعلت الطريق،  املواجه  لبابه  ال�سالون  اختارت 

�سيء...”  بكّل  مبقمرة  بحانة  مبطعم  دّكانا  منه 

)�ص.�ص:23-26(

للف�ساء  اد 
ّ
عو املوؤّلف  اأجراه  الذي  الو�سف  هذا  اإّن 

بقرية  وامل��ت��م��ّث��ل  تنميته،  امل��زم��ع  الق�س�سي 

يطابق  االأوىل،  العاملية  احلرب  امل�سكغداة  �ساقية 

واالجتماعية  واالقت�سادية،  اجلغرافية،  بتفا�سيله 

ما  ة، يف 
ّ
تام تكون  تكاد  التاريخي مطابقة  الواقع 

جبل  يف  احلرير  موا�سم  اأ�ساب  الذي  الك�ساد   
ّ

خ�ص

امل�سيح،  عبد    .
رْ
)اأن��ظ��ر ع�رص،   التا�سع  ،اآخ��ر  لبنان 

لبنان على  �سّكان جبل  واّتكال  2014.�ص.213(، 
االغرتاب،  بلدان  يف  ذويهم  من  تاأتيهم  امل�ساعدات 

ما اأمريكا،  لوال تف�سيٌل ب�سيٌط يّت�سل بالطابع 
ّ
وال �سي

ار على الدّكان، الذي 
ّ
الفردي الذي اأ�سفته ورده الك�س

متعدد  مكانا   
ّ
الروائي اإذجعله  النواة،  املكان-  عّد 

ُ
ي

االأتراك،  اجلنود  من  نزالئه  اأهواء  بتعدد  الوظائف 

على �سورة �ساحبته ورده، وحلبة لل�رصاع الظاهر 

بني  اآخ��ر،  حينا  ل 
ّ
واملتحو حينا  العنيف   ،

ّ
واخلفي

على  عاملا  كّلمنهما  متّثل  ال�سخ�سيات،  من  فئتني 

ال�سوء  اىل  اخل��روج  اأو  ال�سقوط  من  قو�سني  ق��اب 

اأتى على  من و�سط العتمة.وهكذا، يكون الروائي قد 
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واالقت�سادية–  منها  الف�سائية  النهائية،  اللم�سات 

املنتقاة  ال�سخ�سيات  اليها  ُت�ساف  االجتماعية، 

ما  البلدة،  �سّكان  عن  متثيلية  مناذج  لتكون  بدقة 

ا، 
ّ
وملحمي دراميا،  “عمال  الرواية  ل 

ّ
تتحو اأن  يكفل 

)ل��دى  اإيهاما  يخلق  ب��ل  مبا�رصا،  انطباعا  ي��رتك 

خالل  كاملة،من  ب�رصية  حياة  بوجود  ال��ق��ارئ( 

من   )LUckacs,1965.P:100(. للغاية  حم��دود  ع��دد 

االأ�سخا�ص وامل�سائر..”. 

و�سف  من  الدار�ص  القارئ  يخل�ص  وقد   – ثالثا 

�سخ�سية  لكّل  اأّن  اإىل  الرواية،  يف  املكاين  االإط��ار 

عربه،  ك 
ّ
يتحر مكانيا  م�رصحا  الف�سل  يف  فاعلة 

تناولنا  فلو  د؛ 
ّ

ال�����رص يف  ودوره  مبكانته  وينبئ 

عنا م�سارهما 
ّ
ار، وزينة، وتتب

ّ
الك�س �سخ�سيتي وردة 

االأول،  الف�سل  طوال  ر�سده،  اأمكننا  الذي  املكاين 

وعلى امتداد م�ساهده الثالثة ع�رص، لتبنّي لنا االآتي :

الدّكان  اأي  النواة،   – املكاَن   
رْ
ت��ربح مل  ورده  اأن   *

حيث  من  �سيء.(،  بكّل  مبقمرة،  بحانة،  )“مبطعم، 

�سعيد   زوجها  ابنة  زينة،  على  �سلطانها،  متار�ص 

املتويف،  زاهيه(   ا�سمها  متوّفاة،  اأوىل  ام��راأة  )من 

وعلى طام ابنهما وعلى اجلّد اأبي �سعيد. وباملقابل، 

اجلنود  اج��ت��ذاب��ه��ا  عينه،  امل��ك��ان  م��ن  مت��ار���ص، 

العليا  املراتب  ذوي  من  اط 
ّ
وال�سب العثمانيني، 

اأن  املكاين  م�رصحها  يعدو  ال  وبالتايل،  والنقود. 

�ص لها اأن تغادره  
ّ
يكون املكاَن النواة والذي لن يقي

)يف الف�سول الالحقة(  اإاّل مرغمة )املحكمة العرفية، 

و�سلطانها  العقلي  توازنها  ح�ساب  على  اأو  عاليه(، 

الذي كان لها.

*  اأما الثانية، زينة، فقد مّثلت نقي�ص خالتها )وردة( 

،من حيث حركُتها املكانية ؛ اإذ بدت نابذة املكان-

)اإنطليا�ص(  ال�ساحل  �سوب  منه  ومنطلقة  النواة 

لتبتاع اأغرا�ص الدّكان، من خبز وفواكه وغريها يف 

�سّلة عارمة وتعود اأدراجها �سعودا، اأحيانا وحَدها، 

وكّل  املطر  وابل  حتت  طام،  اأخيها  ب�سحبة  وحينا 

يف  ي�رصي  بداأ  الذي  اجلوع  ورغم  الطبيعة  ق�ساوات 

جاهدة  وحت��اول  ط��ام،  ما 
ّ
�سي وال  الطرية،  االأب��دان 

معاجلته مما توّفره ال�سّلة.

الف�سل  يف  امل��ك��ايّن،  زينة  م�رصح  يكون  وعليه، 

ل، ممتّدا طوليا، من املنزل- الدّكان، نزوال اىل 
ّ
االأو

اإنطليا�ص، ف�سعودا مرة ثانية يف طريق عودتها اىل 

�ساقية امل�سك حيث البيت – الدّكان، والتفاف ب�سيٌط 

ناحية مغارة اخلورية حيث تلتقي ب�سامي عا�سم اأو 

االأخ حنانيا، يف نوع من احلركة الدائرية الطولية 

فيها  مب��ا  امل�سك،  �ساقية  ب��ني  بطرفيها  املمتدة 

اخلورية(   )مغارة  التخّفي   واأمكنة  النواة  املكان- 

اجل��ذب  مكان  ب��دوره��ا  ت�سري  التي  واإنطليا�ص، 

 
ّ
احلب دام عامال  ما  زينة،  اأي  الرئي�سية،  لل�سخ�سية 

يف  املتواري  عا�سم  اىل  فيجذبها  فاعلنيرْ  والثورة 

املغارة التي متّثل ذروة الّنبذ.

كّلها،  الرواية  يف  املكانية  االأط��ر  اىل  نظرنا  ولو 

موّزعة على الف�سول اخلم�سة، لكّل �سخ�سية م�رصحها 

لتبنّي  �سبق،  املكاين، على غرار ما و�سفناه يف ما 

لنا م�سار امل�سارح املكانية، يف اجلدول )2( االآتي: 

)انظر اجلدول 2(...

ولئن اأح�سن الروائي ر�سم االأطر املكانية ل�سخ�سياته، 

يف رواية الرغيف، وحتديدم�رصح مكاين لكّل�سخ�سية، 

يعك�ص مالحمه النف�سية، ويرتجم عن دوره ووظيفته 

“،فاإنه جهد  ته 
ّ
الداّلة على هوي ال�رصدية و”جتاربه 

ر املكان وحركة 
َ
يف اأن يطابق، قدر االإمكان، بني �سو

وبني  التاريخيني،   )Ricoeur,1990,p.175(االأ�سخا�ص

من  لكل  املوؤّلف  اّتخذها  التي  املكانية  امل�سارح 

الرواية، مهما تكن  اأّن  الرواية.على  ال�سخ�سيات يف 

اأن  ي�سعها  ال  فاإنها  الواقع،  من  قريبة  اأبعاد  ذات 

جتيب عن بع�ص التفا�سيل يف حركة كّل �سخ�سية، 

ما البطلة زينة ؛ فعلى �سبيل املثال، ال ي�سري 
ّ
وال �سي

خاللها  من  لزينة  اأمكن  التي  الكيفية  اإىل  املوؤّلف 

�سجنه  يف   
ٌ
قابع حبيبها  حيث  عاليه،  اىل  ت�سل  اأن 
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 اجلدول )2(  :

احل�ساد )�ص:230-225( ال�سنابل )�ص:224-173( الغيث )�ص:172-111( البزار )�ص:110-59( الرتبة )�ص:57-11( الف�سول

م�رصح مكاين 

......... ..... �سجن عاليه العريف وجنونها 

منزلها  قرب  جوعا  وموتها 

�ساقية امل�سك   

الدّكان نف�سه  �ساقية   ، امللهى  الدّكان- 

امل�سك 

وردة ك�ّسار

ت�ستقبل  دم�سق  يف  زينة 

 ، العربي  اجلي�ص  طالئع 

ال�سليب  وديعة  وتت�سّلم 

زميله  من  ال�سهيد(  )لعا�سم 

كامل اأفندي. 

الع�سابة   زينة  تن�سىء 

البي�ساء ،هي ومطانيو�ص ،

ويعاقبان  االأتراك  ويتعقبان 

بكفيا  بني  االإقطاعيني 

و�ساقية امل�سك .

الرتكي  بك  را�سم  تقتل  زينة 

،ثّم  والر�سا�ص  بال�سّم 

اخلورية  ىمغارة  اىل  تهرب 

،من  مطانيو�ص  بيت  ،بعد 

بحر�ساف اىل �ساقية امل�سك 

اإىل  امل�سك  �ساقية  من 

عا�سم  �سامي  لزيارة  عاليه 

ال�سجني  .

اىل  البيت-الدّكان  من 

مغارة  فاإىل   ، اإنطليا�ص 

اخلورية يف �ساقية امل�سك 

زينة 

........... ....... خروجه من ال�سجن اىل �ساقية 

مت�سّكعا  وعودته   ، امل�سك 

من  بالقرب  موته  اىل  جائعا 

ورده  

دكان ورده وغريه يف �ساقية 

�سجن  يف  اأودع  ،ثّم  امل�سك 

خليل  من  عنه  ل�سكاية  عاليه 

معاّل . 

مع  حركته  ،تتالزم  ال�سّكري 

حركة ورده ) الدكان( 

اأبوزيد 

دم�سق  اىل  زينة  مرافقته 

ال�ستقبال اجلي�ص العربي  

اىل  زينة  مع  طام  انطالق 

يف  وعمله   ، اخلورية  مغارة 

قرب   ، البي�ساء  الع�سابة 

بكفيا  ،وا�سرتاكه يف الهجوم 

 ، فاخر  بك  ابراهيم  بيت  على 

اىل جانب زينة ومطانيو�ص .

اىل  بحر�ساف  من  اإقباله 

رغبة  وابالغه  امل�سك  �ساقية 

يف  زينة  بوجود  بيك  را�سم 

اىل  ورده  امه  مرافقة  بيته. 

االأخري  مقتل  ،بعد  ال�سجن 

على  ال�سحاذة  اىل  وا�سطراره 

اأبواب االأغنياء برفقة اأمه . 

من بحر�ساف اىل 

الدكان  حيث   ، امل�سك  �ساقية 

وزينة واجلد.

م�سريها  يف  زينة  ومرافقته 

اىل ال�ساحل .

ابن ورده 

الكبرية  اأخته  درب  ورفيق 

،بني  �سعيد  اأبو  وجّده  زينة 

وانطليا�ص   ، –الدكان  املنزل 

، ومنازل ال�سباط االأتراك  يف 

بحر�ساف .

طام 

....... الع�سابة  يد  يف  وقوعه 

البي�ساء،ومقتله على يد زينة 

، يف �ساحية بكفيا . 

............ لدى  عاليه  يف  املعاّل  خليل 

يف  االأول  املحقق  بك  ر�سدي 

املحكمة العرفية

ن�ساء  ومدّبر  لديه  �سائ�ص 

وم�رصوب . 

امل�سك  �ساقية  يف  ح�سوره 

 ، ورده  دّكان  داخل   ،

يغري  لالأتراك  جا�سو�سا 

اأ�رصار  على  للح�سول  النا�ص 

املعار�سني للدولة .

 

خليل معاّل 

لزينة  ينقل  اأفندي  كامل 

معركة  يف  ا�ست�سهاده  خرب 

املزيريب 

من  ع�سكرية  فرقة  قيادته 

وقتاله   ، العرب  اجلنود 

جنوبي   ( معان  يف  االأتراك 

واأبي  والعقبة   ) االأردن 

وت�سطريه  الل�سان،واخل�رصة  

انت�سارات

اىل جانب رفاقه كامل اأفندي 

، والعاليلي وغريهما. 

كامل  مع  ال�سجن  من  هروبه 

، والتحاقهما باجلي�ص  اأفندي 

العربي، يف االأردن . 

 ، مكانه  االأتراك  يكت�سف 

 ، املغارة  يف  فيعتقلونه 

عاليه  �سجن  اىل  وي�ساق 

يف  رفاقه  وُيعدم   العريف 

اخلام�ص من اأيار عام 1916

العربي  اجلي�ص  اىل   
ٍ
منتم

جور  من  ،وهارب 

لبا�ص  يف  االتراك،متخفيا 

داخل   ، حنانيا  االأخ   ، راهب 

�ساقية  يف   ، اخلورية  مغارة 

امل�سك ،تزوره زينة .

�سامي عا�سم 

.......  ........ اىل  زينة  ي�ستدعي  را�سم 

،حيث  بحر�ساف  يف  منزله 

،فتقتله  نف�سه  عن  يراودها 

�سّما وبالر�سا�ص،وهو 

قتل  عن   ، م�سوؤول،براأيها 

حبيبها �سامي عا�سم  

......... الرتكي  الع�سكر  كتيبة  قائد 

الذي احتّل بحر�ساف ، وبيته 

يف البلدة . 

را�سم اأفندي 
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ال��ع��ريف، م��ن ق��ري��ة يف امل���نت. واإمن���ا ي��دع خيال 

بها  يوحي  التي  املكانية  الفراغات  ميالأ  القارىء 

فيها  تقّطعت  )واقعي(   زمن  يف   ،
ّ

ال�رصدي ال�سياق 

النهب  اأعمال  وازدادت  املحّطات،  وتبّدلت  لّطرق، 

ما  على  الكربى  املجاعة  اإبان  واالعتداء،  وال�سلب 

اأحكم  “بحيث  لبنان،  يف  الي�سوعيون  االآباء  يرويه 

لبنان،  وجبل  بريوت  على  ح�سارهم  العثمانيون 

وِجمال،  وبهائم  اأح�سنة  من  �سيء،  كّل  و�سادروا 

ا�ستخدامها  �رص 
ُ

وح احلديد  ال�سكك  �سادروا  كما 

بالنقل الع�سكري“.

ر 
َ
�سو معر�ص  ال��ن��ه��ار،  ج��ري��دة  ع��ق��ل،  اب��ي  )م��ي 

an� لبنان االأوىل يف  العاملية  واحلرب  (:الي�سوعيون 

�سار  حّتى   nahar.com /article /133104�17�11�2014

التنّقل بني بلدات املنت وال�سوف، وهي م�سار البطلة 

حمفوفا  �ساأنا  عاليه،  واإىل  امل�سك  �ساقية  من  زينة 

من  وال�سكيمة  القوة  ذوي  حياة  على  باملخاطر 

الرجال، فكيف بالفتاة املفردة؟ هذا اإذا �سّلمنا جدال 

بتوّفر و�سائل النقل لزينة، وعدم ا�سطرارها ل�سلوك 

واإنطليا�ص  قريتها  بني  وطويلة  جة 
ّ
متعر طريق 

عاليه،  اإىل   
ّ
َثم ومن  بريوت،  اىل  ومنها  ال�ساحلية، 

عرب القطار اأو عربة اخليل التي �سادرتها ال�سلطات 

الرتكية اأو خرج القليل منها عن �سيطرتها.

 ومهما يكنرْ من اأمر الوقائع التي ميكن اأن تقّلل من 

واقعية امل�رصح املكاين الذي ير�سمه الروائي لزينة، 

ال�سدقية واملعقولية  اإ�سفاء قدر من  اأفلح يف  فاإنه 

واملخالفة  امللحمية  االأنثوية  ال�سخ�سية  هذه  على 

اأذه��ان  يف  مُثلت  لطاملا  التي  النمطية  لل�سورة 

ة اىل حينه.
ّ
العام

 ماذا ي�ستخل�ص القارئ من كّل ما �سبق: اأّن الفروق 

يف ال�سورة املكانية، بينما يب�سطه الكاتب املوؤّلف 

ة بكّل �سخ�سية من 
ّ

اأطر وم�سارح مكانية خا�س من 

غري  الوقائع  تقّدمه  ما  وبني  الرواية،  �سخ�سيات 

ال�ساملة عن احلرب العاملية االأوىل وعن واقع جبل 

الفروق  هذه  الكربى،  املجاعة  حقبة  اإب��ان  لبنان 

اأن   
ّ
ي�سح ال  الرواية  فاإّن  وبالتايل  بينهما،  وا�سعة 

ترقى اىل الروايات الواقعية التي يوؤثر عنها دّقتها 

االأحداث، املّتخذة  رعن املكان، م�رصح 
َ
يف نقل �سو

اعتبار  اأمكن  لئن  ال�سخ�سيات.  حلركة  عاما  اإطارا 

التي  التاريخية  الرواية  ل��رتاث  ا�ستمرارا  الرواية 

الطراز  على  التاريخ،  من  م�ستمّد  مبو�سوع  حتتفل 

الع�رصين،  القرن  مطلع  زي��دان  جرجي  قّدمه  ال��ذي 

ب�سبب تركيزه على حقبة املجاعة الكربى )-1914

)�ساقية  ثالث   وفيبلدات  لبنان،  جبل  يف   )1918
واإتقان  برتكيز  واإن   ، بكفيا(  بحر�ساف،  امل�سك، 

الرواية  رائ��د  فيهما  يتجاوز  الق�س�سي  احلبك  يف 

 – االجتماعي  الطابع  ف��اإّن  التعليمية،  التاريخية 

اع 
ّ

االقت�سادي فيها الذي جعله الروائي يغّلف ال�رص

وير�سم  الرواية،  جمتمع  يف  املمّثلة  الطبقات  بني 

عربه انهيار عامل باأ�رصه واإطاللة عامل جديد، هو ما 

يدفع اىل اعتبار الرواية نامية اىل النوع التاريخي- 

 
ّ

االجتماعي الذي ي�سعى اىل حتقيق “هدف جوهري

الذي  االجّت���اه  ميّثل  “…اأن   )Lukacs,p:160( هو 

ك املجتمع نحوه
ّ
يتحر

ب- الو�شف : املجاعة املتنامية يف 

اخلطاب الو�شفي 

“الرغيف”  الرواية   اأّن  يف  �سّك  القارئ  يخالج  ال 

 ،“ تكون من غري و�سف  اأن  “ال ميكن  رواي��ة،  واأي 

ل و�سفا خاليا من 
ّ
واأنه   الأي�رص على املرء اأن يتخي

حا�سال.  العك�ص  يكون  اأن  من  ���رصدي،  عن�رص  اأي 

ال�رصدية،  االأنواع  بع�ص  يف  املاثل  اأّنالو�سف  على 

الق�سرية  ة 
ّ

والق�س واحل��ك��اي��ة  امللحمة  مثل  م��ن 

ال  للغاية،  كبريا  زا 
ّ
حي الو�سف  يحتّل  الرواية،حيث 

نراه يكّف عن كونه معينا لل�رصد ذاته” على حّد قول 

)Genette,Figures 2,1969.p.p.57�58(  .جريار جينيت

 وملا كنا ال نزال ن�ستنطق رواية “الرغيف” عن كّل 
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ب من كونها وثيقة تاريخية عن املجاعة يف 
ّ
ما يقر

اأن  �سئنا  فقد  الع�رصين،  القرن  اأوائ��ل  لبنان،  جبل 

جديرة  معطيات  من  لنا  الو�سف  يقّدمه  ما  نعالج 

بالتحليل.

الرموزية  املقاربة  من  الثاين  الق�سم  توطئة  فمن   

االأبعاد”  م�ساءلة  اإىل  نتقّدم  )الرغيف(  للرواية 

الفارق  دام  )ما  االأو�ساف  يف  “الكامنة  الداللية 

 ال�رصد والو�سف، بح�سب جينيت ماثال 
رْ
بني اأ�سلوبي

املختلفة  الو�سف  و�سعيات  اأويف   ، ال��دالل��ة(  يف 

باختالف ال�سياق ال�رصدي الذي اندرجت فيه.

 : االأحداث  خلفية  ت�شكيل   -   1

الق�س�سي  العمل  يف  الو�سف،  وظائف  اأوىل  من 

اخللفية  تكوين   ، واء( 
ّ
علىال�س )والق�سري  الطويل  

الفاعلني   اأّن  يفرت�ص  التي  والنف�سية  االجتماعية 

الق�س�سي  العمل  يف  املاثلني  ال�سخ�سيات(   )اأو 

ينطلقون منها، وتغّلف ردود فعلهم، وت�سي، اىل حّد 

ار يف ما�سيها 
ّ
ك�س تكنرْ وردة  “مل  ؛  ما مب�سائرهم 

�ساقية  اأه��ل  تقاليد  من  يكن  ومل  دّك��ان،  �ساحبة 

البيع  ويتعاطني  الدكاكني  الن�ساء  تفتح  اأن  امل�سك 

وال�رّصاء.)�ص.23(

كانت �ساقية امل�سك تعي�ص، قبل احلرب الكربى، على 

دود  وتربية  الكرمة  زراع��ة  من  املحّلية  مواردها 

احلرير، عي�سًة متوا�سعة ك�سائر قرى اجلبل اللبناين، 

التي  ال��ّدمي��ا  حياكة  على  ال��زم��ان  م��ن  ف��رتة  ويف 

اأك�سبتها �سهرًة امتّدت حّتى البلقان....)�ص.23(

من  ك��ان  االأع��ظ��م  امل�سك  �ساقية  م��ورد  اأّن  على 

مهاجري اأبنائها اإىل اأمريكا. فقّلما يخلو بيت فيها 

البحار  الديار وركب  نزح عن   ..
ّ
اأخاأو عم اأو  اأب  من 

وراء الرزق...)�ص.23(

 كان اأن ن�سبت احلرب، فانقطعت الن�ساء وال�سبايا 
ّ
ثم

يف �ساقية امل�سك عن اأغاٍن كّن يوّقعنها على طقطقة 

الثالث:  ه 
َ
دور البيت  اآيبا...وا�ستقبل  ذاهبا  املّكوك 

فتحت ورده دّكانا !....”).�ص.24(

ولو نظر القارئ مليا اىل التكوين الرتكيبي الغالب 

يف امل�سهد الرابع من الف�سل االأول، بعنوان “الرتبة”

فيه  املقاطع  اأغلب  اأّن  لوجد  �ص.23-27(،  )�ص 

ن من جمل مبنية على الرتكيب االآتي : كان + 
ّ
تتكو

فعل م�سارع،  اأو كان + ا�سم + خرب. وهي تراكيب 

وقت  جريانه  يف   
ّ
م�ستمر ما�ٍص،  زم��ن  على  دّل��ت 

ح�سوله، للداللة على تقاليد اأو منط من العمل كان 

�سائدا بني �سّكان قرية �ساقية امل�سك ، بيد اأنه انقطع 

اإطار  اأو  د، 
ّ

ال�رص زمن  هو  ال��ذي  الزمناحلا�رص  عن 

ار 
ّ
ك�س ورده  افتتحته  والذي  العام،  الزمني  ال�رصد 

باإدارة دّكان، بديال عن العمل يف غزل احلرير على 

ته 
ّ
النول..وعلى اأية حال، فاإّن واحلال اأّن امل�سهد برم

�ص بو�سف ما كانت عليه قرية �ساقية امل�سك، 
ّ

خم�س

ار، من عمٍل مبغازل احلرير و�سناعة 
ّ
قبل وردة ك�س

م��اّدي  اكتفاء  من  اليه  اأف�سى  ك��ان  وم��ا  ال��دمي��ا، 

انعك�ص ر�سا لدى العامة، وجتّلىالر�سا غناء الن�ساء 

وال�سبايا. اأما عهد وردة ك�سار فقد اأف�سى اىل قطيعة 

ال، من فرح الكفاف اإىل نقمة 
ّ
مع احلالة االأوىل، وحتو

الت بني النا�ص وانكفائهم 
ّ

ز وَنَكد انقطاع ال�س
َ
العو

ر اأمورهم للنجاة من املوت جوعا، وترٍك لكّل 
ّ
اإىلتدب

اخللفية   هذه  اىل  وا�ستنادا  والغناء.  الفرح  حلظات 

اأو  روايته،  مطلع  الروائي  با�رصها  التي  القامتة، 

ال�رصدية  الرت�سيمة  بح�سب  االأويل،  و�سعها   من 

التي ا�ستخل�ستها الل�سانية البنيوية يف فاإن احلدث 

الرئي�ص بامل�سار )Propp.V.1963( يف تعيينها مراحل 

دي 
ّ

ال�رص بروب  فالدميري  بح�سب  الق�س�سية  احلبكة 

درامية،  وي��زداد  تعقيدا  يّطرد  �سوف  املتوا�سل، 

فيوؤول، يف عقدته، املتمّثلة يف الف�سل الثالث بعنوان 

“،اإىل تف�ّسي املجاعة يف القرية، وق�سائها  “الغيث 
ار واأبوزيد واآخرين باأب�سع ميتةميكن 

ّ
على ورده ك�س

ورده،  �سعرات  وهذه  اأبوزيد،  قمباز  ت�سورها:”هذا 

وهاتان يداه...بل يداها هي ملقيتان عليه....
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واأ�سنانها يف فخذه، والفخذ معروقٌة قد انك�سط حلمها 

عنها وعلقت قطعٌة منه بتلك االأ�سنان املك�رّصة....

اإحداهما  وغابت  عتا 
ّ
وجتم هي  قدماها  ت 

ّ
وان�سم

حتت حجر...”  )الرغيف.�ص.171( اإذا، ق�ست ورده 

رف بظاهرة 
ُ
اأبوزيد، يف ما ع تقتاُت من حلم  وهي 

اأكل الب�رص اأو الكايّن بالية التي يلجاأ اإليها امل�رصُف 

علىاملوت جوعا من اأجل البقاء قيَد احلياة.

)اإّطراد  اأعّم   واقع  يف  احلبكة  اإدراج   -  2
املجاعة( :

امُلرّنة  وجميدياتهم  اعة 
ّ
اللم ال�رصائط  ذوو  “ولوال 

ميوت  كما  وراءه��ا،  ن 
َ
م ومات  ا 

ً
جوع ورده  ملاتت 

بالع�رصات  وغ��ريه��ا  امل�سك  �ساقية  يف   
ُ

ال��ن��ا���ص

ا�ستخدام  به،  ونعني   )13 )م.ن.����ص.  واملئات..” 

الق�س�سية يف  اإدراج احلبكة  لغاية  الو�سَف  الكاتب 

خارج  تتنامى  واقعية،  حالة  �سياق  يف  ال��رواي��ة، 

فاملجاعة،  وبعده.  وخالله  قبَله  الروائي،  د 
ّ

ال�رص

فرت�ص، تاريخيا، اأنها بداأت ُنُذرها يف ال�سنة 
ُ
التي ي

الثانية بعَد بدء االأتراك ح�سارهم ال�ساطئ اللبناين 

اجلبل  اىل  املوؤدية  املنافذ  وكّل  )هواري،2013( 

�رصعت يف قتل �سّكان جبل لبنان، ومنهم اأبناء قرية 

وحيَل  مّدخراتهم  ا�ستنفدوا  اأن  بعد  امل�سك،  �ساقية 

املهاجر،ب�سبب  يف  واأبنائهم  اأقاربهم  وبني  بينهم 

وراءها“  وم��ن  “ورده  با�ستثناء  عينه،  احل�سار 

الإفادتهم من اأموال ال�سباط االأتراك وجنودهم لقاء 

ترفيههم واإطعامهم وحتقيق نزواتهم.)�ص.26(

 وظيفة االإدراج على اإ�سارة يتيمة، واإمنا 
رْ
 ومل تقت�رص

 عن اندراج 
ّ
تعّدتها اإىل اإ�سارات و�سفية عديدة، تنم

التي  الكربى  الدراما  �سياق  يف  الرواية  �سخ�سيات 

احلبكة  اأح��داث  تن�سوي  والتي  تو�سيفها،  ج��رى 

الق�س�سية االأ�سا�سية فيها. وذلك يف ما يلي :

وطام  وزينة  باأبو�سعيد  يحّل  كان  ما  ر 
ّ
“ت�سو  -

متوت  كانت  ال�سبحا  حّتى  كّلهم،  بهم   ! ورده  لوال 

بحا ؟ ت�سمعني مني يا ورده، 
ّ

جوعا. هل تعرف ال�س

اإذبحيها، اإذبحيها قبل اأن متوت جوعا.. اأنا اأبوزيد...

اجلوع ما عليه اأبوزيد، كنُت اأموت اأنا لوال ورده..” 

)�ص.17(

-”اأنِت اأي�سا يا �سبحا جتوعني !”)�ص.28(

اخلادمة  فاأعطته  التايل  اليوم  يف  طام  “جاء   -

ن�سف  واأك��ل  واح��دا  ��ه 
ّ
اأم اىل  فدفع  اأي�سا،  رغيفني 

من  نائالن  اأنهما  اىل  مطمئنا  ذهب 
ّ
ثم ن�سيبه... 

الرمق مع ما  البيك كّل يوم رغيفني مي�سكان بهما 

يجمعانه يف احلقول من اأع�ساب..” )�ص.150(

: املجاعة  من  م�شاهد  توثيق   -  3

ونعني بها اأّن الروائي عواد، ال يني يذّكر القارئ باأّن 

التاريخ، باعتبار  اأ�سال واقعيا مقتب�سا من  للرواية 

جملتها،  يف  تاريخية  ا 
ً
واأخ��ب��ار “وقائع  اأحداثها 

)�ص.230(،  م�سادر...”  ع��دة  من  م�ستقاة  وه��ي 

م�ست�رصية،  املجاعة  من  م�ساهد  ت�سكيل  فيعاود 

الدال  التوثيق  وبتقنية  ال�سخ�سيات،  ظهراين  بني 

وكيانهم  الب�رص  كرامة  يف  املفجعة  اآث��اره��ا  على 

هواري،  )اأنظر.  ال�سواء.  على  والروحاين  اجل�سماين 

وعبد امل�سيح.(

احلرب  قبل  عاليه  بلدة  “كانت   : عاليه  حمّطة   -

للهو  ا 
ً
ومقام واأ�رصافها،  ب��ريوت  الأغنياء  م�سيًفا 

عاليه  على  ت 
ّ
م��ر كاملة  �سنوات  اأرب��ع  وال�����رصور.. 

وكاأّن عاليه اأوقفت الزمان عن دورته يف الفلك فهو 

يزحف بني االأقدام والوحول وال�سال�سل، يومه �سهر 

و�سهره دهر.. واملحطات يف العامل مملوءة بالقلوب 

والثغور  الطلقة  والوجوه  االأحبة،  للقاء  اخلافقة 

فكان  عاليه  حمّطة  اأم��ا  دورت��ه  بالقبالت  املرّنة 

 خميف، يروح اجلنود بحرابهم الالمعة 
ٌ
عليها وجوم

 منت�سبة، �سيوٌخ واطفاٌل 
ٌ
ويجيئون،.. والنا�ص اأ�سباح

يب�سطون اأيديهم للح�سنة، ون�ساء و�سبايا يف اأ�سمال 

جمالهّن  يعر�سن  ب��ارزة،  ملتاعة  وعيون  بالية، 
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برغيف خبز..”)�ص.63(

- جمع املوتى من الطرق :

من  االأخ���رى  ال��زاوي��ة  اإىل  ال��رج��الن  “ وان�����رصف 
يف  كانت  يفعالن...  ينظر.  ط��ام  فوقف  القنطرة، 

ي�رصح  ظهرها  على  مطروحة  ام���راأة  ال��زواي��ا  تلك 

له  طفل  العاري  �سدرها  على  ويعلق  القمل،  عليها 

عينان هائلتان. تقّدم االأول فرف�سها على خ�رصها 

و�سعرها  جانب،  اىل  ملقى  راأ�سها  وانتظر...كان 

 
ٌ
ثدي �سدرها  من  اندلق  وقد  علىالبالط،  من�سدال 

فيه اأخاديد وم�سحات، تعبث به اليدان ال�سغريتان، 

وينق�ّص عليه الفم ال�سغري ويجذبه ع�رصا ثم يفلته 

ويبكي. 

ورف�ص املراأة ثانية. ونظر اإىل رفيقه وقال :

- لقد �سبعت موتا..” )�ص.169(

*  اإخراج �سورة االأر�ص املوات : 

خرج 
ُ
ومن وظائف الو�سف، يف رواية الرغيف،اأن ي

من  ومتّكنها  املجاعة  �سيوع  مع  متالزمة  �سورة 

ومن  امل�سك،  �ساقية  من  الرواية،  �سخ�سيات  نفو�ص 

نفو�ص اللبنانيني من �سكان جبل لبنان، يف حينه، 

مظهر  كّل  يخدم  التي  امل��وات،  االأر���ص  �سورة  هي 

فيها الفناء والعدم.

“كاأّن الربيع، خري االأر�ص، ذهب مع �سائر خرياتها، 
االأتراُك   عليه  اأتى  عليه  يقدر  مل  اأو  اجلراُد  عافه  ما 

نباتات  وب�سع  والعو�سج،  ال�ّسوك  اإاّل  وبغالهم. 

عاتية.. ب�سخرة  اعت�سمن  ا�سم  لهّن  عا�سيات،ما 

منتظرات يدا تقية يف يوم اجلمعة احلزينة.

منه  ع 
ّ
ما جتم واأ�سن  ماوؤها،  ال�ساقية جّف  ... حّتى 

جثث  من  القاتلُة  الننت  رائحُة  وفاحت  ك، 
ُ

ال��رب يف 

الوادي. حّتى  الع�سكر يف  فيلقيها  احليوانات متوُت 

 تنّكر وجهها فاربّد بعد �سفائه، وم�ست فيها 
ُ
ال�سماء

ك�سكون   
ّ
اجلو يف  و�سكون  اأ�سالء.  وراء  غيوم  اأ�سالء 

وٌن 
ّ
ح�س يّلونه  وال  اأب��وح��ّن،  فيه  ي�سّفق  ال  القبور 

بري�سه..”)�ص.131(

اجلزئي  التطابق  اىل  لالإ�سارة  ههنا،  حاجة،  وال 

ا اأ�ساب 
ّ
مع ما تنقله الوثائق التاريخية القليلة عم

 “ �ساملة  جماعة  من  احلقبة،  تلك  يف  اللبنانيني 

اأهلكت يف العام 1916 ع�رصات االآالف من ال�سكان 

وقد  وهواري.2013،(،   ،2014 )انظر.عبدامل�سيح. 

التي  اجل��راد  اأ���رصاب  احلبوب،  يف  النق�ص  “فاقم 
�سهر  خالل  جنوبا  فل�سطني  البالدمن  اإىل  و�سلت 

1915” )هواري.2013. العام  من  تقريبا  ني�سان 

267(،”مق�سية  ���ص.  لهم،  تاريخ  ال  من  تاريخ 

االأوبئة، مثل  انت�سار  اإىل  الغالل واملحا�سيل..  على 

ظّل  يف  وغريهما  والديزنطاريا  التيفو�ص  اأمرا�ص 

غياب �سامل لالأدوية...”

 )Lebanoninhistory.com/?page_id=205(25�11�2014  

)م�سعد،ن. لبنان يف التاريخ(  

م�سمون  بني  ال��داليل،  التطابق  من  الرغم  وعلى 

ت اأو 
رْ
الو�سف الذي اأجراه الكاتب مل�سهد الطبيعة املي

الهالك بهالك الب�رص من �ساكنيه، بينه وبني الن�ص 

)املجاعة  عينها   الواقعة  ي�سف  ال��ذي  التاريخي 

ز 
ّ
وبوار املوا�سم و اأ�رصاب اجلراد(  فاإّن اأمرا الفتا ميي

باأ�سلوب  م�سوغا  كونه   : االأول  الن�ص  يف  الو�سف 

ظاهرة   : بنيتني  ذات  ة 
ّ
فعلي جمل  يف  متّثل  اأدب��ي، 

ل املا�سي الفعلية تتبّدى 
َ
اأّن جم وباطنة ؛ الظاهرة 

وكاأنها ُتنمى اىل ال�رصد، )ذهب، عافُه، جّف، اأتى على، 

اعت�سمن، اأ�ِسن، فاحت، تنّكر، فاربّد( . ولكّن النظرة 

الو�سف  منها  ي�ستفاد  اأفعال  اأنها  تبنّي  املتاأنية 

ة، بل 
ّ
الذي كاأّنه حا�سٌل يف ذوات الكائنات الطبيعي

كاأّن اجلفاف واالأ�سَن يف املياه وامتناع الزهر عن 

نوع  يف  منها،  ة 
ّ
خفي باإرادة  حا�سلة  فوحه  اإر�سال 

 
ّ

مدت التي  املوت  اإرادة  مع  ال�سامت  االن�سجام  من 

انطواء  فانعك�ست  حولها،  من  الب�رص  اإىل  �سلطانها 

وتنّكرتال�سماء  وال�سوع،  الن�سارة،  عن  وتخّليا 

ل�سفائها الذي لطاملا اأُثر عنها.
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الرواية اأن 

تكون
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عن
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طبيعة  بني  واحلا�سم   
ّ
االأ�سا�سي ال��ف��ارق  هو  ذل��ك   

الن�ص  طبيعة  وبني  التاريخي،  الن�ص  اأو  الوثيقة 

وم��اّدة  اأ�سا�ص  على  ا 
ّ
مبني واإن  االأدب���ي،  ال��روائ��ي 

الكاتب  به  يتخّطى  االأدب��ي  االأ�سلوب  تاريخيني.و 

رجاحة التاريخ و�سطوة الواقع التي حتملها الوثيقة، 

اإرادٌة خفيٌة للكائنات يف قبول  ُت�ست�سّف منه   
ٌ

اأ�سلوب

املوت، اأواال�ست�سالمله وكاأنه بات قدرا اإلهيا ال رّد له.

ج- �شخ�شيات الرواية 

امل�سهد  عنا�رص  من  “عن�رصا  ال�سخ�سية  ُتعترب 

زيتوين  بح�سب   “ الواقعية  الروايات  يف  الو�سفي 

يف   
ّ
ي�سح قد  عينه  التعريف  اأّن  على  )�ص.113(. 

الروايات التاريخية، اأو تلك التي تّتكئ على التاريخ 

ية 
ّ
احلر تيمات  على  قائمة  رواي��ة  توليف  اأجل  من 

والعدالة والعروبة  )وهذه حال رواية الرغيف(، اأي 

 GREIMAS م�ستمّدة من خطاب( ينظر اىل ال�سخ�سية

. وحتى ولو كان غرميا�ص GENETTE املوؤّلف، على 

حّد تعبري جينيت )يف )من منظار خمتلف، في�ستخدم 

العامل  هما،  ال�سخ�سية  ع��ن  بديال  م�سطلحني 

ي�سعه  لن  القارئ  فاإّن  واملمّثل )�ص.146-155،، 

اإاّل اأن يلتقط من ال�سخ�سيات يف رواية “الرغيف “ 

ن)Du sens�2,1979 كتابه اأ�سا�سيني، وهما :
رْ
بعدي

وتوّزعها  ب��روب،  بح�سب  ال�سخ�سيات  اأدوار   -  1
احلبكة  مبجريات  وارتباطه  دوره��ا  الأهمية  وفقا 

)اأو  بطلة   اأو  بطال  اإح��داه��ا  باعتبار  الق�س�سية، 

خ�سما  واإحداها  رئي�سية،  و�سخ�سية  �سلبيا(   بطال 

Ad� « اأو معيقة عمَله ،opposant )و�سخ�سية ثانوية، .

juvant اأو باعتبار ال�سخ�سيات �سنفني، تبعا لكونها 

معينًة البطل(

ومكانتها  وطبائعها  ال�ّسخ�سيات  �سفات   -  2
وقدرتها  لها،  املر�سوم  االجتماعي  اإطارها  داخل 

اإىل جمتمع  النا�ص،ممن ينتمون  على متثيل فئةمن 

اأن  به  يفرت�ص  الذي  لبنان  جبل  يف  الزمان،  ذلك 

على  وبناء  واأحداثها.  للرواية  مكانيا  اإطارا  يكون 

يحلل  اأن  اجلائز  من  ي�سري  النموذجي  التمثيل  هذا 

ة اأن تكون 
ّ
القارىء هذه ال�سخ�سيات ويطرح فر�سي

ال�سخ�سيات قادرة على متثيل فئات املجتمع  هذه 

اللبناين متثيال واقعيا، اأو اأنها ُتنمى اإىل روؤية فكرية 

اد لي�ص اإاّل.
ّ
ة بالكاتب توفيق يو�سف عو

ّ
وفّنية خا�س

اجلدول )3( �سمات �سخ�سيات رواية “الرغيف “ :

)يتبع اجلدول(     

رواية  يف  لل�سخ�سية،  اأّن  لنا  يتبنّي  يتقّدم،  مما   

الرغيف، �ساأن كّل رواية حديثة، مكانة حموريةيف 

اإّن  القول  ليمكن  حتى  ؛  الروائية  العمارة  بناء 

تنتمي  ولكّنها  اخلطاب،  اآث��ار  من   
ٌ
“اأثر ال�سخ�سية 

جينيت،  بح�سب  �ص.115(  “)زيتوين،  احلكاية  اىل 

ما يعني اأّن هذه ال�سخ�سيات التي اأوردناها اأعاله، 

ية امللمو�سة، 
ّ
د من اأو�سافها احل�س

ّ
والتي كادت تتجر

تبّدت  الدور،  اأو  ال�سياق  اأو  ال�رصد  اقت�ساه  ما  �سوى 

املوؤّلف  ر 
ّ
ت�سو من  بع�سا  حتّقق  وكاأنها  للقارىء 

الريفية،  الفتاة  تكونه  اأن  يح�سن  ما  يف   
ّ
النموذجي

اأن  بها  مايفرت�ص  ويف  الع�رصين،  القرن  اأوائ���ل 

وحياتها،  وجودها  على  لتحافظ  اأعمال  من  توؤّديه 

مناأ�رصتها.  فرد  كّل  تتهّدد  التي  املجاعة  يف خالل 

اأّن ال�سورة النموذجية هذه، امل�ستفادة من  واحلال 

ال�سمات التي توّفرها �سياقات الو�سف يف الرواية، 

واأغلبها ُخُلقي  )من طبقة فقرية، مثابرة يف العمل 

اأخيها  الأج��ل  اآالمها  على  ومكابرة  خالتها،  لدى 

اإىل �سورة  لتتجاوزها  اأن تهتّز،  وجّدها،..( ال تلبث 

ل، بعد 
ّ
نقي�سة، هي �سورة الفتاة الثائرة التي تتحو

�سورة  وباأب�سع  جوعا  واأبوزيد  ورده  خالتها  موت 

اأخاها  واكت�سافها  ّدها 
َ

ج اختفاء  وبعد  متداولة، 

حيا،بني رميم العظام وروائح النهايات، اإىل زعيمة 

طام،  واأخيها  طانيو�ص  مبعونة  البي�ساء،  الع�سابة 



اجلدول )3(   :

مع  عالقة 

االأقربني 

عمر  و�سف نف�سي  �سع  و

اقت�سادي 

و�سع عائلي انتماء جغرايف  مالمح  مهنة  انتماء طبقي            �سمات 

ا�سم 

م  ا �سد

مع  متوا�سل 

:طام  الولدين 

وزينة .

اىل  اإ�سارة  ال 

عمرها،يبنّي 

انها  ال�سياق 

اأواخر  يف 

من  الع�رصين 

عمرها .

ة  عنيد

ومغرورة وغري 

متوازنة :

من  ل 
ّ
تتحو

للجنود  تابعة 

اإىل  االأتراك 

بعد  جمنونة 

ئهم  ا عتد ا

عليها.

بف�سل  اكتفاء 

ال�سباط  اموال 

االأتراك 

من  جة 
ّ
متزو

ار 
ّ
الك�س �سعيد 

 ، اأرملته   
ّ
ثم  ،

طام  ووالدة 

 ، زواجها  من 

وخالة زينة ...

ها  وؤ نتما ا

�سلي  الأ ا

بيئتها  اىل 

ة  جر ملها ا

ينية  ملد ا ،

ملتفّلتة  ا و

التقاليد  من 

اللبنانية 

 

 

تركيز  ال 

املالمح  على 

اخلارجية . فال 

لق�سمات  ذكر 

ت�سديد  بل   ،

الطباع  على 

ك�سة  مل�سا ا

والغرائزية .

دّكان  �ساحبة 

وملهى للجنود 

االأتراك  

فقرية  طبقة 

من املهاجرين 

اىل  اللبنانيني 

اأمريكا 

ورده ك�سار 

على  حتنو 

طام،  اأخيها 

جّدها  وعلى 

�سعيد  اأبي 

اىل  وت�سعى 

تخلي�سهما 

اجلوع  من 

تخلي�ص  و

من  الفقراء 

ظلم االأغنياء.

�سبية  "  
ّ

ح�ص ذات 

ل  لعد با

لة  �سا الأ ا و

ال  اإرادة  وذات 

ة . 
ّ
تلني ، وحمب

�سعة  خا

ن  ل�سلطا

خالتها ورده ، 

�سيئا  متلك  وال 

ملكته  وان   ،

ف 
ّ
فلتت�رص

لتخلي�ص  فيه 

اأحبائها .

�سعيد  ابنة  

من  ار 
ّ
الك�س

االأوىل  زوجته 

وهي   ، زاهية  

بهذا  اأ�سيلة 

املعنى .

ابنة  هي 

امل�سك  �ساقية 

وتعرف   ،

بها  و ر د

لك  مل�سا ا و

اىل  املوؤدية 

حل  ل�سا ا

واجلبل وعاليه 

.

 

ال اإ�سارة اىل 

ت  ق�سما

�سحة  ا و

وهذه   ،

تيجية  ا �سرت ا

�سفية  و

لدى  معتمدة 

.واإمنا  اد 
ّ
عو

تركيز على 

عها  طبا

االإرادة  :�سديدة 

ة 
ّ
ووفي ة 

ّ
حِمب  ،

عن  ،ومتعالية 

املال .

لدى  تعمل 

يف   ، خالتها 

الطعام  نقل 

من  والفواكه 

�ص  نطليا ا

- ن ّكا لد ا

امللهى.

اىل  تنتمي 

و�سطية  عائلة 

،وكانت  احلال 

اقتدار  ذات 

ايام الدميا  

زينة 

........ �سنوات  "ت�سع 
"

ه 
ّ
حتب ما   

ّ
يحب

زينة  اأخته 

يحب  ذلك  .مع 

ويرّد  اأمه 

االأذى  عنها 

ال�سجن  يف 

جه  ر خا و

بعد  ويقيتها 

جنونها . 

جمع   
ّ
يحب

لك  لب�سا ا

واملجيديات  

�سعيد  ابن 

من  ار 
ّ
الك�س

ورده 

بني  ينتقل 

ف  �سا بحر

قية  �سا و

امل�سك ، منازل 

ط  ل�سبا ا

ا؟الأتراك 

مالمح  ال 

وا�سحة  �سوى 

"ت�سع  العمر 

�سنوات" 

........ ..... طام 

يف الرواية

قته  عال

بينه  الثابتة 

رفاقه  وبني 

احلركة  يف 

نية  لقحطا ا

منهم  ال�سهداء 

يف  والثائرون 

وجه االأتراك . 

حمدد  غري 

ي�ستنتج  ولكن 

اأنه  اأفعاله  من 

الع�رصين  بني 

والثالثني .

وخمل�ص  �سهم 

وطنه   
ّ
وحمب

ل�سغري  ا

،ال  والكبري 

القتل  ي�ست�سيغ 

الأعدائه  حتى 

االأتراك . 

من  يبني  ال 

اأنه  اأو�سافه 

اأو  حمتاج 

الأنه   ، جائع 

طبقة  من 

نوعا  مي�سورة 

ما . 

 ، عازب 

زينة   
ّ
اأحب

ملوا�سلتها 

مته  خد

مغارة  يف 

ية  ر خلو ا

عن  متخفيا 

عيون االأتراك 

ى  هو اأ و "
على  بع�سهما 

يف  بع�ص 

عظيم  عناق 

")�ص:51(.

�سّكان  من 

بريوت ومولود 

كته 
ّ
.حر فيها 

العربية  الثورة 

فانتمى   ،

فرقة  اىل 

نية  لقحطا ا

بية  لعر ا

�سد  ال�رصية 

االتراك.

ب  �سا "
اأ�سمر  طويل 

")�ص:70(
مالمح عامة 

على  كالم  ال 

امنا   ، مهنة 

مهنة  توارث 

الوالد . 

تاجر  ابن 

،كان  بريوتي 

قما�ص  ي�سّدر 

لعائلة  الّدميا 

ار من زمن 
ّ
ك�س

بعيد 

�سامي عا�سم 

......... غري وا�سح

 

لطة 
ّ
ال�س  

ّ
حمب

ل  ملا ا و

والن�ساء

مت�سكك 

من  بالنا�ص 

اأعداء االأتراك 

ماديا  مرتاح 

عمالته  بفعل 

لالأتراك  

لديه  عائلة  ال 

اأو  عازب  ال   ،

متزوج ..

انتماء  ال 

له  جغرافيا 

انه  �سوى   ،

لبناين 

"
نّظارتيه  رّكز 

اأنفه  على 

املجدور"

)�ص:15( 

جا�سو�ص

لالأتراك 

اىل  اإ�سارة  ال 

طبقي  انتماء 

ه 
ّ
حب �سوى   ،

املال من اأينما 

حتى   ، اأتاه 

من  كان  لو 

العمالة  طريق 

لالأتراك

خليل املعاّل 

.......... اخلم�سني  يف 

من عمره 

لكل  معاٍد 

وطني

 
ّ

وغرائزي

الأبعد احلدود 

املال  م�سدر 

وال�سلطة 

اىل  اإ�سارة  ال 

عائلته 

اىل  اإ�سارة  ال 

ذلك 

......... يف  �سابط 

اجلي�ص الرتكي 

ج  ذ منو

بط  ل�سا ا

الرتكي، 

ت  طبقا

حتت  املجتمع 

�سلطانه

را�سم بك 

عالقة وّد

االأهل  مع 

واالأ�سدقاء 

اإ�سارة  ال 

اىل  وا�سحة 

العمر  

ظلم  كارٌه 

 ، الرتك 

يف  وم�سارك 

العربية  الثورة 

جانب  اىل 

عا�سم  �سامي 

ا�ست�سهاد  حتى 

االأخري .

.مي�سورة  ينتمي 

عائلة  اىل 

اق"
ّ
"الور

�سوريا  من 

،دم�سق  

مالمح  ال 

بارزة 

�سابط  التجار  طبقة 

بدم�سق كامل اأفندي 
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امل�سك،  �ساقية  قرية  يف  االأغنياء،  بيوت  تقتحم 

ممن ا�ستغّلوا ظروف املجاعة، وا�ستح�سلوا باحليلة 

وبالرهن علىبيوت الفقراء واأمالكهم، وتقتل اخلونة، 

دم�سق  اىل  مت�سي   
ّ
ث��م معاّل،  خليل  راأ�سهم  وعلى 

ال�ستقبال جي�ص الثورة العربية.وعلى هذا ال نح�سب 

)مرتا�ص،ع.1998(،   “ “م�سّطحة  ال�سخ�سية  هذه 

رة”بل قلرْ “دينامية “ اأو “مكّثفة “ 
ّ
واإمّنا هي “مدو

على ما قال به تودوروف ودوكرو.

�سماٍت  اته 
ّ
طي يحمل يف  كان  الرواية  �سياق  ولكّن   

اأن   
ّ
اآخر هو �سامي عا�سم؛ واإن �سح داّلة على بطل 

نة 
ّ
ومتكو  

ّ
الن�ص قائمة يف  “دواّل  لة 

ّ
البطلهو حم�س

:)PH. HAMMON بح�سب فيليب  من ثالثة معطيات 

ون  )معلومات �رصيحة، وا�ستنتاجات، واأحكام 
ّ
هام

قيمية....مثل جرح ناجت عن عمل بطويل، وا�ستقالل 

ال�رصيحة...”   والتعليقات  احل���وار،  ويف  ��ز، 
ّ
مم��ي

يعّد  عا�سم  �سامي  ف��اإّن  �ص.35-36(،  )زيتوين، 

بطال يف ال�سياق الذي اندرجت فيه اأفعاله، وبح�سب 

التعريف املذكور اأعاله، باعتباره ثائرا على االأتراك، 

دا يف 
ّ
اأو حامال لواء ال�رصاع الوطني والعروبي جم�س

اجلي�ص العربي الذي دخل مدينة دم�سق فاحتا، بعد 

اأن الحق اأرتال اجلنود العثمانيني يف كّل بقعة من 

االن�سحاب  على  واأجربهم  العربية،  االأر���ص  بقاع 

اأذاّلء. اأما ا�ست�سهاده يف معركة املزيريب فال يفقده 

ما اأنه كان على قاب قو�سني اأو 
ّ
هذه املكانة، ال �سي

ادنى من اال�ست�سهاد على اأعواد امل�سانق، اىل جانب 

وم لبكي وعمر م�سطفى حمد 
ّ
رفاق له، من مثل نع

ورفيق �سّلوم وغريهم.

ولو نظرنا اىل م�ساألة البطولة لدى عواد، يف رواية 

“الرغيف”، من منظار كونها “اأثرا من اآثار  اخلطاب
خلل�سنا  )زيتوين،م.ن(،  جينيت   “ بح�سب  ال�سمني 

الرواية،  بطال  هما  عا�سم  و�سامي  زينة  اأّن  اىل 

دان اخلطاب املزدوج الطرف ؛ اخلطاب 
ّ
لكونهمايج�س

االجتماعي  والثوري  العروبي،  الوطني  البعدين:  ذا 

يف اآن.

 
ّ
العدو واالأت��راك  الداخلي   

ّ
العدو هم  واأمثاله  “البك 

يتهم، وابراهيم 
ّ
اخلارجي. االأتراك ي�سلبون النا�ص حر

ي�سلبونهم  اجل�سعني  االأغنياء  من  واأمثاله  فاخر 

اأن  االإن�سان  ي�ستطيع  هل  ية، 
ّ
واحلر اخلبز  خبزهم. 

يعي�ص بدونهما..” )�ص.-178 179(

العلماين : العروبي  الوطني  البعد   -  1

ل�سان  اد،اإذ ي�سع على 
ّ
املوؤّلف توفيق يو�سف عو اإّن 

ار  )�سامي عا�سم، و�سفيق 
ّ
ثالث �سخ�سيات من الثو

التفكري  من  اأمن��اط  ثالثة   ، اأفندي(  وكامل  اأفندي، 

)االإ�سالمي، والقومي العروبي، والقومي العلماين( ،

النمط  يغّلب  فاإنه  بينها،  ما  يف  تتحاور  ويجعلها 

االأخري الذي ميّثله البطل �سامي عا�سم، والذي موؤّداه 

وال�سوريون  اللبنانيون  يخو�سه  الذي  اع 
ّ

ال�رص اأّن 

بني  �رصاعا  يكن  مل  االأت��راك  �سّد  عموما  والعرب 

���رصاع  ه��و  م��ا  بقدر  اآخ��ري��ن،  وم�سلمني  م�سلمني 

)م�سلمني  العرب  وبني  ومت�سّلطني،  م�ستبدين  بني 

الدولة،  بناء  الظلم،واأّن  الثائرين على  وم�سيحيني(  

اأ�سا�ص  على  يكون  اأاّل  يجب  العثمانيني،  رحيل  بعد 

ديني، اإمّنا علماين.

يف  والعرب  م�سلمون،  اأكرثيتهم  يف  “االأتراك  اأ- 

تهم م�سلمون كذلك، ولكن الق�سية لي�ست ق�سية 
ّ
اأكرثي

يقاتلون  عرب  ق�سية  بل  م�سلمني.  غري  اأو  م�سلمني 

عربا  يقاتلون  واأت���راك  يتهم، 
ّ
حر ال���س��رتداد  اأت��راك��ا 

القومية  ل��دت 
ُ
و  

َ
اليوم عليهم.  �سلطانهم  ال�ستبقاء 

التي  الثورة  هذه  هي  ها 
ّ
اأم اإّن  ال�سحيحة.  العربية 

اأنتم  جنبكم  اىل  العربي  امل�سيحي  اأن��ا  فيها  اأم�سي 

هو  لبالدنا  م�سرتكا  عدوا  لنحارب  العرب  امل�سلمني 

اأوال�سيطان..”   امل�سيح  اأو  دا 
ّ
حمم اّتبع  �سواء  الرتكي، 

 علينا 
ٌ
ا نحن يف هذا الع�رص، فعيب

ّ
)�ص.207( “...اأم

تنا 
ّ
اأن نبني دولتنا اجلديدة على اأ�س�ص الدين.اإّن قومي

ها من 
ّ
لدت اليوم، اأقول ولدت اليوم، وال يهم

ُ
العربية و
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البابوية.  من  االإيطاليني   
ّ
يهم ما  مبقدار  اإاّل  اخلالفة 

االأملان  معهم  يقاتلون  اليوم  االأتراك  يقاتلون  الذين 

وهم ال ينازعونهم على خالفة..” )�ص.207(.

: – الثوري  االجتماعي  البعد   -  2

عد االجتماعي– الثوري يف مظهرين 
ُ
ويتمّثل هذا الب

داّلني :

وا�سحتي  طبقتني  بني  االأهلي  االنق�سام  تبلور  اأ- 

متلك  ال��رثاء،  فاح�سة  بل  مي�سورة،  طبقة  ؛  املعامل 

املال وتقا�سم االأتراك منافع ال�سلطة، تقابلها طبقة 

من الفقراء اجلائعني، والذين يعانون �سكرات املوت 

احل�سار  انهك  اأن  بعد  جوعا،  الطرق  جوانب  على 

مناعتهم  واأبطل  اأبدانهم،  االأغنياء  وظلم  واجل��راد 

وقدرتهم على احلياة.

ا الفتا، 
ّ
ال �رصدي

ّ
 و�سط هذا االنق�سام احلاد نلمح حتو

امل�سك من  �ساقية  �سكان  انتقال فئة من  يتمّثل يف 

الثائرين  خانة  اىل  عني 
َّ
واملجو امل�سطَهدين  خانة 

زينة  �سيما  وال  ال��داخ��ل(،   
ّ
)ع���دو االأغ��ن��ي��اء  على 

ومطانيو�ص اللذين �سّكال الع�سابة البي�ساء ملالحقة 

ابراهيم بك فاخر بك واأمثاله، ممن “ا�سرتهن بيوت 

على  واأجهز  )�ص.165(،   “ اأثمانها  بع�رص  الفقراء 

مناعة النا�ص، بعد اجلراد واحل�سار البحري وك�ساد 

موا�سم احلرير.

بني  �رصاعية،  هيئة  يف  الطبقي  الوعي  بروز  ب- 

ده 
ّ
يج�س اأع��اله،  اليهما  امل�سار  والفقراء  االأغنياء 

اأُر�سل  وقد  البي�ساء،  الع�سابة  الذيوّقعته  البيان 

ل فيه، ومنه 
ّ
اإىلابراهيم فاخر، نف�سه، املخاطب االأو

اىلكّل االأغنياء الذين يثبت ا�ستغاللهم الفقراء.

ذهبا،  ل��رية  مائة  ي�ساوي  وح��ده  ال��ك��رم  “هذا   -

التي  والتوتات  البيت  ي�سرتهن  بكفاخر  وابراهيم 

لرية  مبئة  طرفه  يف  ال��ذي  واحلقل  والكرم  اأمامه، 

وبلرية  اأ�سبوعني،  قبل  بلرية  الطحني  ورطل   ! ورقا 

ون�سف اليوم وبلريتني اأو ثالث بعد �سهر. واإذا طالت 

املبلغ  دفع  من  يتمّكن  فلم  الرهن  احلرب..وا�ستحّق 

�سينف�ص  اأنه  يعني  باملائة، فهل  الثالثني  وفائدته 

يده من الكرم واحلقل والتوتات والبيت اىل االأبد ؟” 

)�ص.131-132(.

هنا اإليك مكتوبا قبل هذا 
ّ

- “ اإىل ابراهيم فاخر. وج

نبلغك فيه اإرادتنا. وملا كانت املهلة التي حددناها 

لك، وهي اأ�سبوع، قد انق�ستومل تنّفذ اأوامرنا راأينا اأن 

نكتب لك ثانية ون�ستمهلك ثالثة اأيام اأي�سا. فاإذا مل 

تبادر خاللها اىل اإعطاء اأ�سحاب البيوت املرهونة 

جتاه  نة 
ّ
املعي املبالغ  اأدن���اه  واملذكورين  عندك 

ا�سمائهم نعدمك احلياة...

غريهم  واىل  ه��وؤالء  اىل  كاملة  املبالغ  هذه  تعطي 

ممن ا�سرتهنت بيوتهم اأو ا�سرتيتها بع�رص اأثمانها....

الع�سابة البي�ساء.” )�ص.164-165(

ولكن، ما الذي ميكن اأن ي�ستخل�سه قارئ اخلطابني 

على امل�ستوى التداويل، اأو ما ميكن اأن ي�سريا اليه من 

عالقات كامنة بني اأطراف اخلطابني و�سخو�سهما ؟ 

لالإجابة، يتبنّي من اخلطاب غري املبا�رص، واخلطاب 

عالقة  هي  امل�ستفادةمنهما  العالقة  اأّن  املبا�رص 

اأنهما  حني  يف  العميقة.  داللتهما   
ّ

خ�ص ما  يف 

على  املنازعة   )Bronckart,1994( بداللة  يوحيان 

وعنيُت  �سياقهما،  خارج  من  اأي  امُللكيةخارجية، 

من  الفقراء  متثيل  امل�سمرة،  التمثيل  عالقة  بها 

البي�ساء،  الع�سابة  ل 
َ
قب من  امل�سك  �ساقية  اأه��ل 

االأتراك  طرفاها  واحتالل  ا�ستغالل  عالقة  ظّل  يف 

العثمانيون واالأغنياء من اللبنانيني.

جدول )4( �صخ�صيات “الرغيف “ بح�صب اأدوارها :

لة االأخرية تعترب ال�سخ�سيات، يف رواية 
ّ

يف املح�س

“الرغيف”،على ما بدا لنا من اجلدول الثاين، متثيال 
 : الرواية  جمتمع  يف  القائمة  ال�رصاعية  للعالقات 

التحرر من االحتالل الرتكي، ممثلًة  فئة ت�سعى اىل 

اأخرى،  هام�سية  و�سخ�سيات  عا�سم  و�سامي  بزينة 

تدافع  وفئة  اخلال�ص،  العروبي  االنتماء  ذوات  من 
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جدول )4( �صخ�صيات »الرغيف« بح�صب اأدوارها :

امل�سري  االأفعال  ال�سمات        ال�سخ�سيات  

اأدوارها 

- ا�ست�سهاد �سامي يف �ساحة املعركة .  من  االأتراك  مقاومة  اىل  يبادر  �سامي 

جانب  اىل  االأردن  ،اىل  امل�سك  �ساقية 

رفاقه العرب .

�سماته  ،ذكرت  عا�سم  �سامي  *البطل 

)�ساب ،غني ، عروبي ،حمّب زينة،.( البطل / البطلة 

 

ومعاينتها   ، احلياة  قيَد  زينة  بقاء   -

ودخول   ، االأتراك  على  العرب  انت�سار 

اجلي�ص العربي دم�سق .

حانة  يف  خادمة  كونها  من  تنتقل  زينة 

خالتها اىل زعيمة

الع�سابة البي�ساء ، تالحق 

االأغنياء ناهبي اأمالك الفقراء 

،املحّبة  ،اجلميلة  :اخلدوم  زينة  *البطلة 

اأخيها  على  ،احلانية  عا�سم  �سامي 

،امل�سممة على اإقامة العدل 

*متوت وردة جوعا بعد 

جنونها اإثر �سجنها يف عاليه . 

الرتكي  الع�سكر  مطالب  تلبية  يف  *تبالغ 

لقاء  دون  وحتول   ، نف�سها  على  حفاظا 

زينة ب�سامي . 

*وردة ك�ّسار ،منوذج املراأة 

غري االأ�سيلة ،دّكانها ي�سري 

حانة ومقهى للجنود االأتراك.

وعدائية حيال زينة ، ابنة زوجها .

ال�سخ�سيات املعيقة 

*ُيقتل معاّل على يد زينة . *معاّل يالحق الوطنيني يف �ساقية امل�سك 

ت على اأخبارهم . وبحر�ساف ، ويتن�سّ

،حمّب  االأتراك  :جا�سو�ص  معاّل  *خليل 

املال والن�ساء واخلمرة .

*ُيقتل را�سم بيك على يد زينة �سّما وقتال 

بالر�سا�ص .

على  املطلقة  �سلطته  ميار�ص  بيك  *را�سم 

 ، بدوره  الوطنيني  ويالحق  القرية  اأهل 

ويعدم بع�سا منهم . 

احتّل  الذي  الفيلق  :قائد  بيك  *را�سم 

بحر�ساف ، ومنزله يف بحر�ساف ، وذو 

نزعة ا�ستبدادية ظاهرة . 

اىل  ويرافقها  املوت  من  زينة  تخّل�سه   -

دم�سق لروؤية اجلي�ص العربي .

وفا�سح  الك�ّسار  عائلة  اأ�رصار  حامل   -

بع�سها عن غري ق�سد ، يالزم اخته زينة 

املوت  على  ي�رصف   ، جنونها  بعد  واأمه   ،

جوعا لوال زينة

*طام :ولد ، ابن املرحوم �سعيد الك�ّسار . ال�سخ�سيات املعينة 

- ال ُيعرف م�سريه ، يرّجح القارىء موته 

جوعا .

تبقى  ما  تخلي�ص  اىل  ي�سعى  عبثا   -

)�سبحا ( من خري املا�سي .  

من  بقي  ما  ،ممّثل  �سعيد  :اأبو  *اجلّد 

الوالد  حنان   ومن  والعائلة  القرية  تراث 

املرحوم .

- ينجو ، وي�سّلم اأمانة ال�سهيد 

�سامي اىل زينة )ال�سليب( 

يف اال�ستعرا�ص الع�سكري بدم�سق .

العرب  الثوار  �سفوف  اىل  ين�سم   -

اىل  يقاتل  ثم  عا�سم  �سامي  ،فيخّل�ص 

جانبه االأتراك .

اأ�سل  من  الرتكي  بيك:الع�سكري  *كامل 

عربي ، من اأ�رصة الوّراق ال�سامية . 

- موته جوعا بجوار ورده 

املجنونة .

- تف�سي به هام�سّيته  اىل تعّلقه بورده 

الك�ّسار وما تقّدمه له ) عَرق و خبز(. ولكن 

هذه الهام�سية موؤذية اأحيانا ب�سبب خطر 

ترغيبا  اليها  ين�ساق  قد  التي  الو�ساية 

وترهيبا ،

*اأبوزيد: اإحدى ال�سخ�سيات 

الهام�سية التي حتفل بها الرواية . ولكنها 

االأكرث ح�سورا ، فهي منمذجة  الأّن ال�سّكري 

يبني ال اأهل له يف �ساقية امل�سك . 

ال�سخ�سيات الهام�سية 



توّفر  وال  م�ساحلها  وع��ن  الرتكي  �سلطانها  عن 

اأغلب  بحّق  مار�سته  اإال  جتويعا  وال  قتال  وال  قمعا 

وهذه  القليلة.  الثائرة  الفئة  من  انتقاما  ال�سعب 

بيك  را�سم  مثل  االأت��راك،  بال�سباط  ممّثلة  االأخ��رية 

راأ�سهم  وعلى  وباجلوا�سي�ص  وغريهما،  بيك  ورفعت 

املنا�سلني  اأخبار  يت�سّقطون  الذين  املعاّل  خليل 

جماعاٌت  الفئة  هذه  وي�سعف  واإعدامهم.  ل�سجنهم 

امتهنوا  ممن  االأغنياء،  طبقة  اىل  ينتمون  اأفراٌد  بل 

امل�سك  �ساقية  اأهل  من  الفقراء،  باأمالك  املتاجرة 

اإ�سعاف  يف  �ساهموا  ممن  وغريهما،  وبحر�ساف 

للمجاعة،  عر�سة  وجعلها  االجتماعية،  الهيئة 

وال  الرواية.  تر�سمه  الذي  الق�س�سي  امل�سار  بح�سب 

رها 
ّ
ي�سو التي  االإذالل  م�ساهد  من  ذلك  على  اأدّل 

الكاتب جلموع الفقراء، ومن بينهم طام واأمه ورده 

بك  ابراهيم  عمارة  اىل  يندفعون  وهم  املجنونة، 

للكالب،  رمى 
ُ
ي كان  اخلبز  من  ُفتاتا  لينالوا  فاخر 

اأو قطعة  االأحوال، يحظى كّلب رغيف  اأح�سن  اأو يف 

ليوم واحد فقط. وكان  منه يرّد عنه غائلة  اجلوع 

اأف��واه  عن  املنقولة  احل��وارات  بح�سب  ه��وؤالء،  جّل 

من  اجلوعى،  جمهرة  من  الهام�سية،  ال�سخ�سيات 

باملائة  لديه  رهنوا  الذين  فاخر،  ابراهيم  �سحايا 

، وبالكاد كانت تكفيهم 
َ
لرية البيَت واحلقَل واملراح

الغالبية  ف��اإّن  هذا  وعلى  امل��ع��دودة.  اأيامهم  قوت 

اليهم   امل�سار  الهام�سية،  ال�سخ�سيات  من  العظمى 

“ع�رصات اجلياع..، �سيوخا ون�ساء  اأولئك  اأو  باالإ�سم 

واالأك���رثون  امل�سي،  ي�ستطيع  بع�سهم  واأط��ف��اال، 

انطرحوا ال ميلكون اإال االأنني..” )�ص.167(، ي�سكلون 

جمتمع ال�سحايا يف مقابل جمتمع اجلالدين الذي 

يتمّثل يف  ال�سخ�سيات املعيقة، بح�سب بروب. وقد 

ت�سميته  ميكن  ي�ستخل�سما  اأن  �ساأين،  الباحث،  ي�سع 

ِبنية اإيديولوجية كامنة يف خطاب املوؤّلف :اإذ ينزع 

وجوا�سي�سه  الرتكي،  )الع�سكر  اجل��اّلدي��ن   جمتمع 

وهو  امل��األ��وف،  فعله  ممار�سة  اإىل  واالأغ��ن��ي��اء(   

)ممّثلني  �ساف  وبحر  امل�سك  �ساقية  �سكان  ظلم 

ب�سخ�سيات: زينة، وطام، واأبي �سعيد، وغريهم(  اإىل 

ي�سل  مّطرد،  نحو  على  املعنيني  قهر  يف  ا�ستمراره 

الوطنية  نزعتهم  على  عقابا  جوعا  قتلهم  حّد  اىل 

اال�ستقاللية، على ما �سبقت االإ�سارة اليه. 

“بنية  كُة 
رْ
)ُتعترب احلب الق�س�سية  :)Intrigue- احلبكة 

بناء  ال��رواي��ة  من  يجعل  ال��ذي  النظام  اأي  الن�ص، 

متكامال..”)زيتوين،2002، �ص.72(. 

م�سار  عنا 
ّ
تتب خالل  من  �سعينا،  فقد  كذلك  والأنها 

هدفنيرْ  حتقيق  اإىل  “الرغيف”،  رواية  يف  االأح��داث 

اثنني :

ال��ق�����س�����س��ي��ة يف  احل��ب��ك��ة   ط��ب��ي��ع��ة 
ّ

ت��ب��ني  -  1
الرواية،وا�ستي�ساح روؤية املوؤّلف منها،وا�ستخال�ص 

الرت�سيمة ال�رصدية  التي تنامت على �سمتها االأحداث 

يف الرواية.

 الذي 
ّ
اأو التمثيل الواقعي 2 - ر�سد مقدار الواقعية 

املفرت�ص،  مو�سوعها  حيال  احلبكة  عليه  تنطوي 

اإبان  اللبنانيني  على  الواقعة  املجاعة  به   عنيُت 

احلرب العاملية االأوىل، ويف عهد العثمانيني االأتراك 

 .)1918 االأخري )-1916 

مرتابطة  االأح���داث  من  �سل�سلة  احلبكُة  كانت  ومل��ا 

حركة  يجاري  لكونه  للت�سديق  قابل  منطقي،  برابط 

كّل  خُل�ص  فقد  االأدي���ب،  عليها  يحيل  التي  ال��واق��ع  

بعد  ما  ويف   ،)1972( وفريدمان  منربوب)1973( 

ة تر�سيمة لالأحداث يفرت�ص 
ّ
رويرت  )1991( اإىل اأّن ثم

 
ّ

واملعرب  
ّ
املرجو املاآل  تبلغ  بحيث  مّطردة  تكون  اأن 

)طعمة،   “ الفاعلة  الروائي  العامل  “�سخ�سيات  عن  

1996(، وهذه الرت�سيمة توجز يف خم�ص مراحل :
يل.

ّ
1  - الو�سع االأو

2  - اإطالق احلدث.
3  - التاأّزم.

4  - احلّل.
5 - الو�سع النهائي.
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احلوادث  اّط��راد  ل 
ّ
ت�سج الرت�سيمة  هذه  كانت  ولئن 

الداخلة يف م�سار وحيد، نظري ما نرى يف االأعمال 

Gro� )ال�رصدية  ، فاإنها ي�سعها اأن توؤ�رّص على وجود 

واالأق�سو�سة  كالق�سة  ال�سغرى،   )jnowski,2000

واحلكاية م�سار �رصدي واحد اأو اأكرث يف الرواية تبعا 

ار �رصدي معنّي، اأو 
ّ
النتماء االأخرية اىل اجّتاه اأو تي

تبعا حلجم  احلوادث ولت�سابك م�سائر ال�سخ�سيات 

“الرغيف”  فاإّنرواية  اأية حال،  الفاعلة فيها. وعلى 

�رصديا  م�سارا  حتمل  عواد،  يو�سف  توفيق  ملوؤّلفها 

اأو  فرعية  م�سارات  عنه  ع 
ّ
تتفر واح���دا،  اأ�سا�سيا 

ات 
ّ
الت يف م�سائر ال�سخ�سي

ّ
انعطافات داّلة على حتو

التي �سبق اأن و�سفنا �سماتها وما حتمله من مالمح 

يف  الكامن  اخلطاب  يالئم  الذي   قَدرها  اىل  توؤ�رّص 

)زيتوين، م.ن(. اليه جينيت   اأ�سار  ما  الرواية، على 

اأنزل  التي  اخلما�سية  الِبنية  اإىل  نظرنا  لو  ونحن 

الغيث،  ال��ب��زار،  )ال��رتب��ة،  فيها   ال��رواي��ة  امل��وؤّل��ف 

رمزيا  ا 
ً
م�سار جعلها  والتي   ، احل�ساد(  ال�سنابل، 

حلركة التغيري يف املجتمع : من االإطار االجتماعي 

ال�سخ�سيات  ي�سرتط وجود  الذي  والفكري  والطبقي 

 فيها، اإىل حركة 
ّ
نظري ما توؤّديه الرتبة للكائن احلي

ممّثلة  علىتربيتها  ال��داّل��ة  وال�سخ�سيات  الكائن 

)جمتمع  املجتمع   تربة  يف  ُترمى  التي  بالبزار 

االأتراك يف  امل�سك(  من مثل �رصوع  �ساقية  الريف: 

ا�سطهاد الوطنيني و�سمود البع�ص و�سقوط البع�ص 

بعد  االأر�ص فينع�سها  ياأتي  الذي  الغيث  االآخر،واإىل 

فينع�ص  ال�سامدين  ياأتي  الغيث  عن  كناية  موات، 

اآمالهم باالنت�سار، فاإىل مرحلة ال�سنابل التي منت 

الوطنية  املقاومة  حركة   عن  كنايًة  الزروع،  فيها 

التي �رصعت تت�سّدى لالأتراك وتنت�رص عليهم يف بالد 

العرب، وانتهاء باملرحلة االأخرية  امل�سماة احل�ساد 

والتي يرمز فيها املوؤّلف اىل ن�سوج حركة املقاومة 

الفة وانت�سارها على اعدائها  ودخولها املظّفر 
ّ
ال�س

لة فاإّن هذه البنية اخلما�سية، 
ّ

اىل دم�سق. وباملح�س

الداّلة يف الظاهر على حركية زراعة القمح ومنائه 

ة املقاومة 
ّ
وح�ساده، والداّلة يف الباطن على حركي

الوطنية وال�ّسعبية �سّد االأتراك والظاملني  من اأغنياء 

دها الرغيف، عنوان الرواية، خري 
ّ
املجتمع، اإمنا يج�س

جت�سيد.

ونحن لو نظرنا اىل هذه البنية )اخلما�سية( املو�سوفة 

بينها  التطابق  من  بع�سا  لوجدنا  اأعاله،  رمزيتها 

واختالفا  اخلما�سية  دية 
ّ

ال�رص الرت�سيمة  بنية  وبني 

يف توزيع بع�ص مراحلها. واإليكم اجلدولني )5-6( 

اللذين نعر�ص  فيهما لكلتا الرت�سيمتني، ونتبعهما 

بتحليل م�سامني كّل منهما.

يف  الرمزية  ال�رسد  بنية  تر�صيمة   --5 اجل��دول 

“الرغيف”: )انظر اجلدول(
اجلدول- 6 -تر�صيمة البنية ال�رسدية يف الرواية:

)انظر اجلدول(

لدى مقارنتنا ما بني الرت�سيمتني اأعاله، تتبنّي لنا 

املظاهر االآتية :

يل : ويّت�سح 
ّ
* تقدمي اإطالق احلدث على الو�سع االأو

حركة  والكاتب-   – ال��راوي  ت�رصيع  يف  االأم��ر  هذا 

ماأمول،بجعله  ت�سويق  من  بها  يلحق  وما   
ّ

الق�ص

واملتمّثلة  احل���دث،  اإط���الق  مبرحلة  ت��ب��داأ  ال��رواي��ة 

حتى  الوطنيني  مالحقة  يف  الرتك   اجلنود  ب�رصوع 

يف الدّكان املعترب بيئة خادمة لهم، ب�سورة عامة.

التقدمي  على  ترّتب  وقد  يل: 
ّ
االأو الو�سع  تاأخري   *

الذييفيد  يل، 
ّ
االأو بالو�سع  حلق   

ٌ
ت��اأخ��ري ال�سالف 

الالزمة لو�سع احلبكة على �سّكة  العنا�رص  “متثيل  
تبقى  اأن  على  اء، 

ّ
القر من  مفهومة  وتكون  معقولة، 

ة ومن دون 
ّ
حالة البطل فيه  )الو�سع االأويل( م�ستقر

تغيري..” 

Fr.wikipedia.org/wiki/schema_narratif �16�2�2015 

االآخر، يف  الالفت  اأّن  :بيد  التاأّزم  * ت�سخيم مرحلة 

توفيق  الكاتب  اأّن  الرت�سيمتني،  بني  التمايز  نقاط 

كربى،  اأهمية  ال��ت��اأّزم  مرحلة  ي��ويل  ع��واد  يو�سف  
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اجلدول -5- تر�صيمة بنية ال�رسد الرمزية يف »الرغيف«:

)�ص:225- احل�ساد 

)229

)�ص:175- ال�سنابل 

)224

)�ص:111- الغيث 

)172

)�ص:59- البزار 

)109

الرتبة )�ص:57-9( ال�رصد   تر�سيمة 

الرمزية 

:لقاء بني  م�سهد وحيد 

من  طام  واأخيها  زينة 

كامل  وبني   ، جانب 

اأمانة  ي�سّلمها  اأفندي 

عا�سم  �سامي  ال�سهيد 

و�سط  )ال�سليب(، 

ا�ستقبال  يف  احل�سود 

العربي  اجلي�ص 

بدم�سق.

اأخاها  تخّل�ص  زينة 

جوعا  املوت  من  طام 

املعال  خليل  وتقتل   ،

هد  م�سا و . �ص �سو جلا ا

�سامي  ملعارك 

�سد  ورفاقه  عا�سم 

االأردن  يف  االأتراك 

وانت�سارهم عليهم. 

�سامي  هرب 

والتحاقه  عا�سم 

مي  تنا ، ر ا لثو با

ورده  وموت  املجاعة 

واأبوزيد بها . باملقابل 

على  بيك  را�سم  ،مقتل 

يد زينة .

�سامي  على  القب�ص 

زينة  وتردد   ، عا�سم 

عاليه  �سجن  اىل 

.حماكمة  العريف 

�سامي عا�سم وتعذيبه 

باحلّمى  واإ�سابته 

امل�سانق  وتعليق   ،

يف   ، للمنا�سلني 

5اأيار.

مع  ال�رصاع  بداية 

،وانق�سام  االأتراك 

بني  ال�سخ�سيات 

ومعار�ص  لهم  موؤيد 

:ورده �ساحبة الدكان 

املعال  وخليل   ،

مقابل  يف  اجلا�سو�ص، 

وجّدها  واأخيها  زينة 

و�سامي عا�سم 

 

اجلدول- 6 - تر�صيمة البنية ال�رسدية يف الرواية :

الو�سع النهائي

)�ص:229-227(

احلّل 

)�ص:224-174(

التاأّزم

)�ص:172-61( 

اإطالق احلدث

)�ص:57-22،27-13(

الو�سع االأّويل

)�ص:27-23( 

مراحل البنية ال�رصدية

الف�سل  يف  ويتمّثل 

برّمته،وفيه  اخلام�ص 

مب�سهد  الرواية  تختتم 

انت�سار  م�سهد  هو   : وحيد 

اجلي�ص  ودخول   ، العرب 

دم�سق  اىل  املظّفر  العربي 

)زينة(  البطلة  واحتفال   ،

�سامي  ال�سهيد  ورفيق 

اأفندي بهذا  عا�سم ، كامل 

االنت�سار .

الرابع  الف�سل  يف  ويتمثل 

يفلح  وفيه    ، برّمته 

من  بالفرار  عا�سم  �سامي 

باجلي�ص  ويلتحق   ، ال�سجن 

العربي الذي يلحق الهزائم 

الرتكي  باجلي�ص  املتتالية 

العربية. البلدان  يف 

ظاهرة  تبلور  ُيظهر  كما 

يف   ، الوطنية  املقاومة 

�ساقية امل�سك وبكفيا ، �سد 

على  واالقطاعيني  االتراك 

 ، زينة  تقودها   ، �سواء  حد 

يف ع�سابتها البي�ساء.

الف�سلني  يف  ويتمثل 

،اللذين  والثالث  :الثاين 

من  الكثري  يحمالن 

�سكان  حّق  يف  املظامل 

ممثلني   ، امل�سك  �ساقية 

واجلّد  وزينة  وطام  بورده 

امل�سجونني  وبالوطنيني   ،

راأ�سهم  وعلى   ، عاليه  يف 

�سامي عا�سم .

االأول  الف�سل  ُي�ستهّل 

العثمانيني  اجلنود  مب�سهد 

ورده  دكان  اىل  الداخلني 

.اإذا  الوطنيني  عن  بحثا 

بني  ال�رصاع  بدء  اأُعلن 

والعثمانيني  الوطنيني 

ُظّهر  كما   ، الف�سل  ،يف 

اىل  الفاعلني  اأحد  تدّخل 

جانب هوؤالء، خليل املعاّل 

فاعل  ،يقابله  اجلا�سو�ص 

ب�سامي  ،ممّثل  نقي�ص  اآخر 

العروبي  ،املنا�سل  عا�سم 

مغارة  يف  املتواري 

اخلورية. 

الف�سل  من  الرابع  امل�سهد 

ي�سف  وفيه   ، االأول 

املكاين  االإطار  املوؤلف 

واالجتماعي-االقت�سادي 

�ساقية  عليه  كانت  الذي 

من  الدميا  امل�سك)�سناعة 

دود  زراعة  بف�سل  احلرير 

القّز ، وك�ساد هذه ال�سناعة 

ورده  جميء  قبل   ،  )

وعهدا  الدكان  وافتتاحها 

جديدا من  ال�سلوك املتفّلت 

من القَيم واالأ�سالة 

بحيث يجعلها متتّد مرحلتني رمزيتني، هما : البزار، 

والغيث.

اأن بداية اخلال�ص، يف روؤيته الزراعية  رمبا ليقينه 

اىل  ترمز  التي  ال�سنابل   
ّ
بنمو الرمزية،واملتمّثلة 

 ح�سولها اإاّل بعد خما�ص 
ّ
الثورة  على الظلم،ال ي�سح

�سواء  املظلومون  يعانيه  وطويل،  ع�سري  االآالم  من 

ينت�رصون  اأبطاال  اأم  عاديني  �سخ�سيات  اأك��ان��وا  

ال�رصاع  �ساحة  ي�سقطون يف  اأو  )زينة(  قَدرهم  على 

املفتوحة )�سامي(.

التي   ، ع�رصة  واإح��دى  املئة  ال�سفحات  اأّن  واحل��ال 

التاأزم(   )اأو  الرمزيتان   املرحلتان  عليها  انطوت 

ك��ان��ت ح��اف��ل��ة ب��ك��ّل ���س��ن��وف ال��ق��ه��ر وامل��الح��ق��ة 

واالعتقال والت�سييق على االأبرياء حتى جتويعهم، 

املحتّلون  ميار�سها  الوطنيني،  حق  يف  وال�سنق 

االأتراك، ويعاونهم عليها جوا�سي�سهم )خليل املعاّل(، 

وت�ساعفها اأثرا  اأعمال االحتيال والنهب وال�سم�رصة 

الفقراء  بحق  االأغنياء  يقرتفها  النفوذ  وا�ستخدام 

اجلوعى من اأهل �ساقية  امل�سك وبحر�ساف وبكفيا. 

هما  والغيث  ال��ب��زار  مرحلتي  ف���اإّن  عليه،  وب��ن��اء 

الثورة،...........  بزور  ُترمىفيهما   اللتان  املرحلتان 

البقية على موقع املجلة بالنرتنت
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التفكري  اإىل  اال�ستعمار  بعد  ما  متيل نظرية 

كان  لو  حتى  متعار�سة،  ثنائيات  عرب 

قد  البنيوية  بعد  ما  الفكر  �سيغ  ا�ستيعاب 

والتعار�ص  بالُهجنة  االعرتاف  اإىل  اأدى 

وق�سايا  الثنائيات.  هذه  مثل  يف   
ّ
القار

يجري  الثالث،  العامل  يف  واالأمة  الهوية 

النموذج،  هذا  اإطار  يف  منطيًّا  فهمها 

االإمربيايل.  باملركز  حمكومة  تكون  بحيث 

 
ّ
وبعبارة اأخرى، فاإن الغرب هو االآخر االأهم

اأن درا�سة االأدب العربي  على االإطالق. غري 

احلديث تك�سف اأن الهوية واالأمة العربية ما 

بعيًدا  االأذهان  يف  تنبني  اال�ستعمار،  بعد 

عن هذا، ورمبا �سده، اأكرث كثرًيا من خطاب 

ثنائية  فاإن  املثال،  �سبيل  امل�ستعمر. وعلى 

خمل،  تب�سيط  على  القائمة  والغرب  ال�رصق 

يزال،  وال  الدين،  لعبه  الذي  الدور  حتجب 

الورقة  وهذه   .
)1(

لذاتهم العرب  تعريف  يف 

ني 
ّ

ت�رصح هذا الدور الذي لعبه الدين يف ن�س

رواية  الع�رصين:  القرن  اأوائل  من  م�رصيني 

 ،
)2(

)1913( »زينب«  هيكل  ح�سني  حممد 

و�سرية طه ح�سني الذاتية »االأيام«)1929، 

فاإن  اأكرث،  وبتحديد   .
)3(

)1967  ،1940
هذه الورقة تناق�ص حالة االإ�سالم باعتباره 

لوًنا من »االآخر« يف االأدب العربي احلديث؛ 

املتعددين،  اآخريها  للذات  اأن  اأ�سا�ص  على 

 »
ُ
»اآخر  - هذه  حالتنا  يف  واالإ�سالم- 

 من بينهم. وتعتمد الورقة بعد ذلك 
ٌّ
اأ�سا�سي

لت�ستح�رص  اال�ستعمار  بعد  ما  نظرية  على 

بها  يت�سف  التي  والتناق�سات  التعقيد 

عليه  وبناء  امَلحّلي«،  »االآخر  هذا  متثيُل 

تو�سح حمدودية هذه النوعية من املعارف 

وال جدواها.

الآخر يف الأدب العربي احلديث:

نقد لنظرية ما بعد اال�ضتعمار

ترجمة: خريي دومة

 ناقد واكاديمي من مصر

ه الذي  v الأثر امل�سوِّ

تركته نظرية ما بعد 

ال�ستعمار هو اأثر 

م�سلل متاًما

كري�صتينا فيليب�س



الهوية واالأمة يف االأدب العربي احلديث

   لكي يتبدى االإ�سالم »اآخَر« له معناه يف االأدب 

اأن  واالأمة  للهوية  بد  ال  كان  احلديث،  العربي 

ي�سّكال تيمًة اأ�سا�سية. وزعٌم كهذا يتطلب بطبيعة 

جيم�سون  فريدريك  نظرية  يف  التفكرَي  احلال، 

العامل  واأدب  االأمة  اأمثولة  عن   Frederic Jameson

فيها  ما  برغم  اأنها  يبدو  نظرية  وهي  الثالث، 

ففي  احلقيقة.  من  كثري  على  تنطوي  اإلغاز،  من 

يف  الثالث  العامل  »اأدب  عن  ال�سهرية  مقالته 

مرحلة الراأ�سمالية متعددة القوميات« ، يفرت�ص 

جيم�سون اأن اأدب ما بعد اال�ستعمار يرتبط عموًما 

بق�سايا الهوية االجتماعية واجلماعية:

بال�رصورة  هي  الثالث  العامل  ن�سو�ص  كل     

 .allegorical ن�سو�ٌص قائمة على التمثيل الكنائي

ُتقراأ على  الن�سو�ص  اأكرث حتديًدا: هذه  وبطريقة 

Na� – اأمثوالت قومية  اأقول  – كما  اأنها  اعتبار 

tional allegories حني يتخذ �سكلها – ورمبا اأقول: 

غربية  �سيًغا   - �سكلها  يتخذ  حني  ا  خ�سو�سً

)Jameson, 1986, p: 69(  .
)4(

الطابع، مثل الرواية

يف  اخلا�سية  لهذه  بالن�سبة  جيم�سون  ويوؤكد     

عن  خمتلًفا  اأدًبا  ب�سفته  الثالث،  العامل  اأدب 

العامل  الذي حدث يف  الف�سَل  االأول،  العامل  اأدب 

االأول بني املجالني العام واخلا�ص، تعبرًيا عن 

الثقافة الراأ�سمالية، ومل يحدث يف العامل الثالث 

غياب  اإن  اأبدية.  ا�ستغماية  لعبة  يف  وقع  الذي 

ن�ص  اأن  يعني  واخلا�ص  العام  بني  الفا�سل 

العامل الثالث، حتى يف اأ�سد �سوره ذاتيًة، يعر�ص 

دائًما  هو  هنا  الفردي  فامل�سري  ا؛  �سيا�سيًّ بعًدا 

العامل  الن�سايل يف جمتمع  »املوقف  تعبرٌي عن 

الثالث«)�ص 69(.

التعميمي  بنزوعها  جيم�سون،  واأطروحة     

مع  كبري  حد  اإىل  تلتقي   ،
)5(

الثنائي ومنطقها 

Aijaz Ahmad على �سبيل  اأحمد  نقي�سها؛ فاإعجاز 

االأر�سية  هذه  على  الق�سية  يتناول  املثال، 

العامل  »اأدب  عن  مقولته  خالل  من  حتديًدا، 

يف  وذلك  القومية«؛  »االأمثولة  ومفهوم  الثالث« 

مقالته »بالغة االآخرية عند جيم�سون، واالأمثولة 

ي�سمح  ال  الثالثة  العوامل  منوذج  اإن  القومية«. 

اأو بالطابع الراأ�سمايل  باالختالف بني االأقطار، 

الثالث«.  »العامل  بلدان  ي�سمى  ما  لبع�ص  القوي 

يف  جيم�سون  منظومة  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

تعريف  جرى  اإذا  اإال  مالئمة  لي�ست  الت�سنيف، 

فيه  االإنتاج  نظام  خالل  من  االأول  العامل 

خالل  من  الثالث  العامل  وتعريف  )الراأ�سمالية(، 

»جتربة ما« يف الظواهر التي جاءت من خارجه، 

 ،1987  ، )اأحمد  واالإمربيالية  اال�ستعمار  اأعني 

�ص 6(. يبالغ جيم�سون يف تقدير االأيديولوجية 

ويقدمها  الثالث«،  »العامل  �سياق  يف  القومية 

لتجربة  املمكنة  الوحيدة  اال�ستجابة  وكاأنها 

»العامل  ن�سو�ص  كل  باأن  وزعمه  اال�ستعمار، 

الكنائي،  التمثيل  على  قائمة  ن�سو�ص  الثالث« 

مبني  الكالم  هذا  باأن  القائلة  احلقيقة  تهدمه 

اأفريقيا  اآداب  فمعظم  جداً؛  حمدودة  اأدلة  على 

بلغات  مكتوبة  اأحمد،  اإعجاز  يقول  كما  واآ�سيا، 

حملية، ومن ثم فاإنها غري متاحة ملن يعي�سون 

�سربينكلر  مي�سيل  ويردد   .)4 )�ص  املركز  يف 

اأحمد،  اإعجاز  كالم  من  �سدى   Michael Sprinkler

بال�رصورة  داخلة  لي�ست  ال�سيا�سة  اأن  يوؤكد  اإذ 

ولي�ست  االأول«،  »العامل  يف  الالوعي  حيز  يف 

هذا  يف  بال�رصورة  مطلقة  احلداثة  بعد  ما 

.
)6(

ال�سياق)�سربينكلر، 1993، �ص 7(

بقبوله   ،  Madhava Prasad برا�ساد  وماذهافا     

مفهوم جيم�سون االأ�سا�سي عن االأمثولة الوطنية 

ا يف العامل الثالث، اإمنا  باعتبارها �سيًئا جوهريًّ
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فرديريك 

جيم�شون: 

اأدب ما بعد 

اال�شتعمار 

يرتبط عموًما 

بق�شايا الهوية 

االجتماعية 

واجلماعية



بينما  اأطروحته  جوهر  على  احلفاظ  اإىل  ي�سعى 

ا�ست�رصاقي«  قالب  يف   
ّ
ب ُت�سَ »اأن  من  يحررها 

على  ينطوي  وهذا   .)73 �ص:   ،1992 )برا�ساد، 

متمايزتني  نظريتني  وجود  فكرة  عن  تخلٍّ 

للعامل  واأخرى  االأول  للعامل  واحدة  لالأدب، 

الثالث. وبداًل من ذلك، يفرت�ص برا�ساد اأن »نعيد 

وبعد  الوطنية،  �سياقاتها  يف  االآداب  كل  كتابة 

الظاهر  الوطني غري  االإطار  نبداأ يف حتليل  ذلك 

الظاهر  الوطني  واالإطار  الغربي،  ال�سياق  يف 

 .)73 الثالث«)�ص:  العامل  �سياق  يف  بفداحة 

اأن يفهم هنا وكاأنه  الفادح  وميكن لهذا الظهور 

وظيفة ملجموعة حمددة من الظروف التاريخية. 

التنموي  النموذج  تبيان  يف  برا�ساد  وياأخذ 

والنظام العاملي اللذين يثريان الهموم الوطنية، 

الثالث«،  »العامل  اأدب  يف  املقارنة«  و»جهود 

 ،
)7(

القراءة ب�سفتها حمدًدا ملمار�سات  والوظيفة 

وي�سل بهذا اإىل جمموعة جديدة من التعميمات. 

يقيمها  التي  الرابطة  فاإن  اأمر،  من  يكن  ومهما 

التاريخية،  والظروف  الوطنية  االأمثولة  بني 

احلديث،  العربي  باالأدب  ال�سلة  وثيق  اأمر  هي 

الهوية  مبو�سوعات  بداياته  منذ  ان�سغل  الذي 

وال�سيا�سي  االجتماعي  للواقع  انعكا�ًسا  واالأمة، 

االأدبي  االجتاه  هذا  نحول  اأن  ودون  االأو�سع. 

االأمثويل  الطابع  على  اإ�رصار  ودون  نظرية،  اإىل 

لكل اخلطاب ال�رصدي العربي احلديث، لن يكون 

االجتماعية  الثورات  اأن  نقول  اأن  املبالغة  من 

ون�سف  القرن  مدار  على  العارمة  وال�سيا�سية 

�سقوط   – بالغرب  )االلتقاء  املا�سيني  القرن 

االإمرباطورية العثمانية – التجربة اال�ستعمارية 

– ظهور القوميات – الن�سال من اأجل اال�ستقالل 
– م�سكلة الهيمنة الغربية امل�ستمرة واال�ستتعمار 
بع�سها  هدد  التي  املتعددة  – واحلروب  اجلديد 

اأدب  على  ترك  هذا  كل  العربية(  االأم  �سيادة 

التي  العملية  اإن  تنمحي.  ال  عالمة  املنطقة 

تولدت بها االأم العربية، واالأ�سئلة واالحتماالت 

االأم عند والدتها  واجهتها هذه  التي  املتعددة 

بطبيعة  طرحت  اال�ستعمارية،  احلقبة  رحم  من 

االأمة والهوية؛ ومن ثم كان على  احلال م�سكلة 

الكتاب اأن يعك�سوا ذلك يف ق�س�سهم. وما اأحاول 

اأن اأو�سحه هنا اأنه عندما يكون احلال على هذا 

النحو، عندما ت�سكل الهوية واالأمة مو�سوًعا يف 

متكرر  ب�سكل  االإ�سالم  يتبدى  عربي،  اأدبي  ن�ص 

االآخر  مع  جنب  اإىل  جنًبا   ،»
ٌّ
حملي »اآَخُر  وكاأنه 

ا  جزئيًّ وهذه  جيد.  نحو  على  املوثق  الغربي 

التي تقف وراء �سياغة  وظيفة للنخبة املثقفة، 

جمموعة التقاليد العربية، وهي نخبة متيل قطًعا 

على  االأول  ن�سوئها  عند  ولكن  العلمانية.  اإىل 

االأقل، اأي يف االأعوام االأوىل من القرن الع�رصين، 

حني كانت االأنواع ال�رصدية العربية تتبلور، جنًيا 

اإىل جنب مع الثقافة والهوية القومية، كان من 

ل  لت�سكُّ االأو�سع  ال�سياق  يف  ا  اأي�سً روؤيتها  املفيد 

االأمة، وهو ت�سكل ينطوي بطبيعته على ا�ستبعاد 

الدينية  بالروابط  وي�ستبدل  الديني،  للخطاب 

الثقافة،  على  تقوم  جديدة  روابط  التقليدية، 

االأممية  الدولة  ظهور  اإن  واجلغرافيا.  واللغة، 

معها  ت�سبح  معرفية  قطيعة  ي�ستلزم  احلديثة، 

داخل  مو�سوًعا  االإطار،  �سكلت  التي  الكينونة 

اإطار اآخر اأو�سع، اإنه – بعبارة اأخرى – انتقال من 

الذات اإىل املو�سوع. ولكي يحدث هذا، يجب اأن 

ينتزع املركز بعيًدا عن الذات )اأي الدين، وروؤية 

حرجة،  م�سافة  وتنفتح  ديني(  نحو  على  العامل 

العمليتان  وهاتان  نقدي.  متييز  بعملية  ت�سمح 

اإ�سفاء الطابع املو�سوعي على الدين  – اأي )1( 
النقدي،  التمييز  وعملية  و)2(  الديني  واخلطاب 
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جيم�شون: 
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»العامل 

الثالث« 

ن�شو�س قائمة 

على التمثيل 

الكنائي



الكربيني يف �سناعة  ت�سبحان اال�سرتاتيجيتني 

.
)8(

االآخر، املوؤثرتني يف ن�سي هيكل وطه ح�سني

زينب ملحمد ح�شني هيكل

اجتماعي  م�سلح  كتبها  التي  »زينب«  رواية     

ومثقف ليربايل، يف العقد الذي اأف�سى اإىل الثورة 

منوذج   ،1919 عام  الكربى  امل�رصية  ال�سعبية 

الق�سة  تدور   .
)10(

الوطنية لالأمثولة  كال�سيكي 

حول حامد، وهو طالب من املدينة �ساحب عقل 

وخيباتهما  ريفية،  فتاة  وهي  وزينب،  حديث، 

املتتالية يف احلب. وتتناول الرواية يف غ�سون 

روؤية  وت�سكل  واحلداثة،  التقاليد  �سدام  ذلك، 

للقومية االإقليمية املتجذرة يف الريف امل�رصي، 

يف  الريف  على  مثايل  طابع  اإ�سفاء  ثم  ومن 

ال�رصد. وبعبارة اأخرى، فاإن الهوية واالأمة كانا 

�ساغلني اأ�سا�سيني.

   واإذا انتقلنا اإىل الطريقة التي حتول بها االإ�سالم 

اإىل اآخر يف ن�ص رواية زينب، فاإن اال�سرتاتيجية 

اإ�سفاء  اأي  قليل،  منذ  اإليها  اأ�رصنا  التي  االأوىل 

الطابع املو�سوعي على الدين واخلطاب الديني، 

اإذ  الرواية،  علمانية  خالل  من  حتقيقها  يجري 

علماين  اإطار  �سمن  مو�سوع  اإىل  الدين  حتوِّل 

ا؛  اأو�سع. الدين يف »زينب« يتخذ طابًعا اجتماعيًّ

فالزواج واحلجاب ال يجري و�سفهما مبا له داللة 

دينية، واإمنا بو�سفهما موؤ�س�ستني اجتماعيتني. 

احلجاب، اأكرث من اأي �سيء اآخر، رمز لقمع االأنثى 

ورمز للبا�ص �سائع، وحامد ينفر من بنات طبقته 

الذي  اليوم  على  تندم  وعزيزة  يرتدينه،  الأنهن 

ارتدته فيه باعتبار اأن ذلك كان نهاية حريتها: 

»اإال اأنه اليوم العزيز عندي، ما ذكرته اإال واأ�سفت 

Grin� 1983، �ص: -192 جرين�ستيد  له«)هيكل

134(. احلجاب بالن�سبة لهاتني  sted 1989، �ص: 

تقدمي  يجري  وال  للكرب،  م�سدر  ال�سخ�سيتني، 

يف  يفكر  اأن  للقارئ  ت�سمح  بديلة،  نظر  وجهة 

احلجاب ب�سكل خمتلف. اأما عقد الزواج، فباملثل، 

ولي�ص  البالية،  االجتماعية  بالعادات  عالقة  له 

له اأي عالقة بالرباط املقد�ص. حني تفكر زينب 

ما اإذا كانت مرتبطة بعقد زواج، ال ت�سري اإليه اأبًدا 

بني  عقًدا  باعتباره  واإمنا  ا،  دينيًّ واجًبا  ب�سفته 

موقف  يف  يفكر  حني  حامد،  وكذلك  عائلتني. 

زينب يت�ساءل:« وهل ت�ستطيع العقود »املكتوبة« 

يف  الت�رصف  من  ال�سخ�ص  حترم  اأن  تكن  مهما 

ي�ساء؟«)�ص:  ملن  يذهب  ا 
ًّ
حر يرتكه  واأن  قلبه، 

الزواج مهما تكن  اإن عقد   .)163 �ص:   –  134
داللته، فاإمنا يكت�سب هذه الداللة من املجتمع.

   وهناك �سمة اأخرى ملحوظة بالن�سبة لعلمانية 

الطبيعية  فوق  الكائنات  اأن وجود  ال�رصد، وهي 

ي�سبح مو�سوًعا للتاأمل، باعتبار اأنه يقف على 

زينب  تقول  امل�ستقرة.  احلقيقة  من  النقي�ص 

النفو�ص  يف  اأن  �سحيًحا  كان  »رمبا  لنف�سها: 

تدركه  ال  ما  على  لًعا  مطَّ ا  اإلهيًّ ق�سًما  االإن�سانية 

وميولنا  اآمالنا  يف  يهدينا  الذي  هو  احلوا�ص، 

 42- �ص:  احلياة«)هيكل،  طريق  لنا  وير�سم 

اأن  23( وهي بهذا تك�سف عن  جريني�ستيد، �ص: 

اأن  لل�سخ�سيات  ميكن  منظور  الديني،  املنظور 

مو�سع  ي�سبح  ما  وهذا  تقتنع.  ال  اأو  به  تقتنع 

حامد  يتخذ  حني  الق�سة.  نهاية  قرب  تركيز 

الياأ�ص،  من  حالة  ففي  الديني.  ال�سبيل  اأحياًنا 

حماولة  ويف  وعزيزة،  لزينب  فقدانه  وبعد 

للخروج من معاناته، ين�سم حامد اإىل اإخوة من 

نحو  على  ا  اأي�سً يجري  ذلك  اأن  رغم  املت�سوفة، 

اآخر من عدم االقتناع:

   »واإذا كان قد اعتقد قبل اليوم اأن عمل هوؤالء 

يف  جنون  املخرف  ل�سيخهم  واّتباعهم  النا�ص 
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جنون، فاإن ال�سعف الذي ا�ستوىل عليه، واحلزن 

بكل  لالإميان  قاباًل  تركاه  ركباه،  اللذين  والهم 

اإنه  �سيء والت�سديق مبا ال ي�سدق به عاقل. بل 

يده،  االآخر  هو  ويلثم  ال�سيخ،  لريى  غًدا  ليذهب 

يف  ما  بكل  اإليه  ويعرتف  حزبه،  اإىل  وين�سم   ،

نف�سه ليخفف بذلك بع�ص اأمله. نعم. غًدا ياأخذ هو 

الذين يخافون  لهوؤالء  اأًخا  االآخر عهًدا، وي�سبح 

 ،  243-244 )�ص  ال�سيطان«  عمهم  يكون  اأن 

�ص 167(.

وقد  اأمله.  خاب  ما  �رصعان  فاإنه  وبالطبع،     

يدين  اإذ  املقَحم،  بتعليقه  لذلك  الراوي  مهد 

ومغزى  فيه.  يبداأ  اأن  قبل  حتى  ال�سويف  احلل 

اأنه  اأنها تقدم االإميان على اعتبار  هذه احلكاية 

م�ساألة اختيار.

   وطريقة ال�رصد يف االقرتاب من ال�ساأن الروحي، 

فذلك  ال�سياق؛  هذا  يف  داللة  ذات  اأخرى  م�ساألة 

ا للروح م�ساألة  االإن�سان الذي ميتلك �سوًقا طبيعيًّ

ال�سوق  ذلك  يتحقق  اأن  اإمكانية  اأما  مفهومة، 

ا فم�ساألة مرفو�سة متاًما. ومهما يكن من  ماديًّ

يجري  ال  الرواية  يف  الروحي  التحقق  فاإن  اأمر، 

اإىل  اللجوء  عرب  واإمنا  الديني،  االإميان  عرب 

يف  تقف  الدين،  عك�ص  على  والطبيعة،  الطبيعة. 

مواجهة املادية؛ فحامد ي�ستمد املتعة واملعنى 

غام�سة،  بقوى  امل�سكون  امل�رصي  الريف  من 

فيها  نرى  التي  املعينة  امل�ساهد  االأقل يف  على 

حامد وزينب يف حال احتاد مع الطبيعة. وهكذا، 

نوًعا  الدينية  بالروحانية  ي�ستبدل  هيكل  فاإن 

اأو  م�رص،  اأن  مو�سًحا  الطبيعية،  الروحانية  من 

على االأقل الريف امل�رصي، وعلى عك�ص االإ�سالم، 

يلبي اأ�سواق االإن�سان الداخلية.

   هذه كلها طرق ماكرة جلعل املركز بعيًدا عن 

احلياة،  حقائق  من  حقيقة  يعد  مل  الذي  الدين 

موؤ�س�سة  اأ�سبح  واإمنا  روؤيتها،  يف  طريقة  وال 

اجتماعية؛ ف�سعائره اأ�سفي عليها طابع علماين، 

وااللتزام به م�ساألة اختيار. لقد اقتلع من موقعه 

كذات، واأعيد تثبيته من جديد كمو�سوع، بحيث 

من  اإليه  ُينَظر  االأحيان،  معظم  ويف  االآن  بات 

اخلارج.

   عملية اإ�سفاء الطابع املو�سوعي هذه، توؤكدها 

�سناعة  ا�سرتاتيجيات  من  ثانية  ا�سرتاتيجية 

التي  االإ�سالم بالطريقة  انتقاد  الن�ص:  االآخر يف 

ميثل  الذي  فحامد  الفالحني؛  بني  بها  مياَر�ص 

غالًبا اآراء املوؤلف )التطابق بني �سريتيهما يوؤكد 

اإذ يخرتعون  االرتباط بينهما( يحتقر الفالحني 

رم�سان من عندهم فيه يبيحون الأنف�سهم الفطر 

يف اآخر اأيام ال�سهر )هيكل �ص: 43، جريني�ستيد 

التزامه  وعدم  حتفظه  على  ويظل   ،)24 �ص: 

عن  ا  ق�س�سً يحكون  وهم  عزيزة  عائلة  و�سط 

العفريت، وهو ما ي�سي للقارئ باأنه غري مقتنع 

مبعتقداتهم الدينية ال�سعبية. اأما �سخ�سية ال�سيخ 

م�سعود فتقدم الفر�سة االأعظم لهجوم دائم على 

�سورة  يف  ت�سويره  يجري  اإذ  الدينية؛  ال�سلطة 

منافق وحمتال:

   »ولو اأن له نف�ًسا بني جنبيه، اأو �سمرًيا يح�ص، 

اإىل اهلل  الداعي  اأن يرى نف�سه وهو  لكلله اخلجل 

ونعيم االآخرة واإىل الزهد يف هذه الدنيا الفانية، 

جال�ًسا يف مقعد وثري وعلى طعام �سهي، يف حني 

يجل�ص هوؤالء العمال الطيبو القلوب على ح�سري 

نا�سف ياأكلون الرديء مما مل يقدم له، والزداد 

هذا  اإال  له  عمل  ال  عاطل  اأنه  يعلم  اأن  خجاًل 

الطواف يف البالد ال غر�ص اإال اأن ياأكل وي�رصب 

وينطق بكلمات ال قيمة لها، وهم عمال يجّدون 

ليل نهار ليطعموا النا�ص بف�سل عملهم ... ولكن 

اأي �سمري ي�سكن قلب مّدع ال تربية له وال اأ�سل 
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عنده، وغنما اتخذ هذه طريقة احتيال يعي�ص من 

ورائها؟« )هيكل، �ص 242، جريني�ستيد 166(.

اأتباعه  ت�سوير  يجري  نف�سها  وبالطريقة     

جمموعة من اجلهلة، غوغاء جمانني ال يفهمون 

على  اآخر  مثال  وهناك  يوؤدونها.  التي  الطقو�ص 

اإذ  زينب؛  مر�ص  خالل  ياأتي  الدينية،  انتقاداته 

يقوم الدين ال�سعبي مقام الطب احلديث. العائلة 

من  لون  اأنها  اعتبار  على  البنت  معاناة  ترى 

احل�سد، وترف�ص اإمكان العالج الطبي حتى يفوت 

 297- ي�سفي«)�ص  ربنا  ربنا..  احلكيم  االأوان، 

�ص 205(.

االأيام لطه ح�شني

اأ�سا�سية  ثيمة  احلال  بطبيعة  الهوية  ت�سكل     

الذي نناق�سه هنا، على اعتبار  الثاين  العمل  يف 

لطه  االأيام  اأعني  الذاتية،  ال�سرية  اأعمال  من  اأنه 

الذات،  تكوين  . هذه ق�سة من ق�س�ص 
)11(

ح�سني

وا�سرتاتيجيات  الغائب  �سمري  فيها  يوؤ�س�ص 

ا، بحيث ت�سبح الرحلة  �رصدية اأخرى، عقًدا روائيًّ

الفردية من اجلهل اإىل اال�ستنارة منوذًجا لالأمة، 

اإىل  تقليدي  جمتمع  من  م�رص  النتقال  روؤية 

جمتمع حديث.

كتاب  يف  ال�رصدي  اخليط  يعطينا  والتعليم     

املوؤ�س�سات  على  الكتاب  يركز  اإذ  ؛ 
)12(

االأيام

)الُكّتاب(  املحلية  القراآنية  كاملدر�سة  الدينية 

نقًدا  لنقدها  الباب  ويفتح  القاهرة،  يف  واالأزهر 

هذا  يجري  االأوىل،  للموؤ�س�سة  فبالن�سبة  عميًقا. 

يف  »�سيدنا«  �سخ�سية  خالل  من  اأ�سا�ًسا  النقد 

الطفل  نظر  وجهة  تلعب  وهنا  االأول،  اجلزء 

ا دوًرا فّعااًل؛ فمالحظاته الربيئة تقدم  خ�سو�سً

ال�سخرية.  بالغ  تقدمًيا  جمملها  يف  ال�سخ�سية 

وبغي�ص  ومتغطر�ص،  جاهل،  �سخ�ص  »�سيدنا« 

تتاألف  التعليم بائ�سة،  العموم. طريقته يف  على 

القليل.  اإال  منه  يفهم  ال  مقد�ص  كتاب  حفظ  من 

بقدر  ا  ماديًّ تالميذه  على  ال�سغط  اإال  ي�سغله  ال 

الوالدين  من  مكافاأة  يطلب  لذلك  وهو  االإمكان؛ 

هذه  يتلق  مل  واإذا  القراآن،  ابنهما  يحفظ  حني 

�سيدنا  يختل�ص  ويعاقبه.  الطفل  يهمل  املكافاأة 

اأموال الُكّتاب، وال يعتقد اأنه يكذب، ويق�سم باهلل 

الن�ص  الولد  ين�سى  وحني  االأميان.  اأغلظ  زوًرا 

ويق�سم  يدخله يف كذبته،  الثانية،  للمرة  القراآين 

القراآن كل  يتلو  الطفل وهو  اإىل  ا�ستمع  اأنه  باهلل 

اأما  يكذب.  كان  لو  زوجته  �سيطلق  واأنه  يوم، 

القراآن  يتلون  ا  ن�سبيًّ اأنهم  فرغم  االأزهر،  �سيوخ 

يف  فاإنهم  اأف�سل،  ب�سكل  القدمية  والن�سو�ص 

ف�رصوحهم  �سيدنا؛  عن  �سوًءا  يقلون  ال  التدري�ص 

وردود  الغالب،  يف  لها  معنى  وال  م�سطنعة 

فعلهم اإزاء اأ�سئلة الراوي ال�ساب وتعليقاته، غالًبا 

ا  خ�سو�سً يت�سمون  واالإهمال.  الطرد  تكون  ما 

ب�سيق االأفق، ومقاومة العلوم احلديثة واالأفكار 

التي  ال�سيئة  املعاملة  توؤكده  ما  هذا  احلديثة. 

التقدميون  واملعلمون  االإمام،  لها  يتعر�ص 

االآخرون، مبن يف ذلك املر�سفي، ال�سيخ املبا�رص 

للراوي.

   لي�ص ممثلو التعليم الديني وحدهم من يتعر�سون 

ا املت�سوفة، نقي�ص  اأي�سً الراوي، واإمنا  ل�سخرية 

م�سايخ االأزهر؛ فقد »كان الأهل الريف، �سيوخهم 

خا�سة  عقلية  ون�ساءهم،  و�سبيانهم  و�سبانهم 

فيها �سذاجة وت�سوف وغفلة، وكان اأكرب االأثر يف 

تكوين هذه العقلية الأهل الطرق« )االأيام، 1، �ص 

الريف،  ال�سوفية قوة خالفية يف  96(. والطرق 
الفرق  ويرون  بينهم،  فيما  يتجادلون  ما  بقدر 

االأخرى تافهة، يتمتعون ب�سيافة تابعيهم، كما 

من  ع�رص  اخلام�ص  الف�سل  يف  بو�سوح  يظهر 
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واخلرافة،  ال�سحر  ي�سجعون  اإنهم  االأول.  اجلزء 

م�ستغلني ذلك مل�سلحتهم املادية اخلا�سة، وهم 

اأخرى  اأزمنة  يف  ك�سيدنا.  ومتغطر�سون  جهلة 

ال�سعبي  الدين  ممثلو  ين�رصه  الذي  اجلهل  كان 

اأكرث  اأبعاد  ال�سواء، ينطوي على  واملتطرف على 

ا مل ير�سل يف طلب  ا. من ذلك مثاًل اأن �سخ�سً �رصًّ

مر�ص  �سحية  ال�سبي  اأخت  ت�سقط  حني  طبيب، 

التي  واالأحداث  اأيام،  غ�سون  يف  عليها  ق�سى 

اأف�ست اإىل عمى ال�سبي نف�سه كانت نتاًجا لهذه 

»العقلية اخلا�سة«، والتحامل على العلم احلديث 

مًعا.  واملحافظون  املت�سوفة  عليه  ي�رص  الذي 

ال�سورة التي تتبدى من الكتاب، هي يف جمملها 

الدينية،  املوؤ�س�سة  يف  املتغلغل  للف�ساد  �سورة 

حيث يرت�سخ اجلهل وي�ستدمي.

   اإن النقد الذي تتعر�ص له املمار�سات االإ�سالمية 

م�سافة  بوجود  اأخرى  مرة  م�رصوط  االأيام  يف 

مو�سوًعا  يكون  اأن  يجب  فالدين  بالنقد؛  ت�سمح 

يكون  اأن  يجب  ذاته،  يف  تقييمه  يجري  حتى 

اأنه  الفارق هنا  اأو�سع للخطاب.  جزًءا من �سياق 

اإطاًرا  بينما كان االإطار االأيديولوجي يف زينب 

االأيديولوجي  االإطار  فاإن  البداية،  من  ا  علمانيًّ

يبداأ  فال�سبي  متبّدل؛  اإطار  ح�سني  طه  لن�ص 

ومنخرًطا  حوله،  ما  مع  متاًما  متناغًما  ال�رصد 

الذي  م�رص،  لريف  الديني  املنظور  يف  متاًما 

ي�سري هو االإطار االأيديولوجي لل�رصد يف الف�سول 

ال�سوت  ال�سبي هو  اإن �سوت  االفتتاحية، حيث 

احلاكم. لكنه ما اإن يكرب، ويبداأ يف م�ساءلة ذلك 

ومعلميه،  عائلته  مع  خالفاته  تتزايد  املنظور، 

ويرف�ص بالفعل الدين التقليدي لي�ستاأنف طريًقا 

ا به. وهكذا يغري ال�رصد من اإطاره  علمانيًّا خا�سًّ

االأيديولوجي، ويتبنى اإطاًرا جديًدا يكون االإ�سالم 

خطابات  من  خطاب  جمرد  اأهميته،  رغم  فيه 

على   – ال�رصد  ير�سم  النحو،  هذا  وعلى  كثرية. 

لوًنا   – املنظور  م�ستوى  وعلى  الق�سة  م�ستوى 

اإليها من قبل،  اأ�سرَي  التي  القطيعة املعرفية  من 

ويفّعل يف روؤيته املتغرية للعامل، عملية اإ�سفاء 

الطابع املو�سوعي التي حتققت يف رواية زينب 

من خالل علمنة العادات والطقو�ص الدينية.

النظرية ما بعد اال�شتعمارية واالآخر: 

امل�شكالت واالإمكانات

   اإن تناول االإ�سالم وتقدميه يف زينب واالأيام، 

الهوية  من  جديد  نوع  اإىل  الدءوب  �سعيهما  يف 

ا  مهمًّ دوًرا  يلعب  االإ�سالم  نفي  اأن  يبني  واالأمة، 

احلديثة،  العربية  االأدبية  الذات  �سياغة  يف 

وهو ال�سيء الذي تتغا�سى عنه النظرية ما بعد 

ال�رصق/  اال�ستعمارية، يف تركيزها على جدلية 

ال  هذا  اأن  غري  امل�ستعَمر.  وامل�ستعِمر/  الغرب، 

اأن  اال�ستعمارية يجب  بعد  النظرية ما  اأن  يعني 

العربية  والهوية  االأمة  درا�سة  تنحى جانًبا عند 

ال�سلطة،  �رصاع  عن  مقولتها  الأن  احلديثة؛ 

اأ�سياء  والهجنة،  االزدواجية  عن  ومفاهيمها 

)العربية(  الذات  بني  العالقة  فهم  يف  ملهمة 

بعد  ما  والنظرية  املحلي(.  )الديني،  واالآخر 

اأن  من  الكان  به  قال  مبا  تقول  اال�ستعمارية 

�رصاع؛  عالقة  هي  واالآخر  الذات  بني  العالقة 

وكاأنه  اخلالف،  ي�سوغ  اال�ستعماري  فاخلطاب 

وي�رصعن  املركز  يف  و�سعيته  بها  يوؤكد  اأدوات 

اأن  اال�ستعماري  اخلطاب  هدف  »اإن  �سلطته. 

من  النا�ص  من  جماعة  وكاأنه  امل�ستعَمر  يف�رص 

العرقي،  االأ�سل  اأ�سا�ص  على  منحّطة،  اأمناط 

وذلك حتى يربر غزوها، ويوؤ�س�ص اأنظمة لالإدارة 

 .)101 �ص:   ،Bhabha ، 2004 والتعليم«)بابا 

االإ�سالم...  »تف�رّصان«  باملثل  واالأيام  وزينب 
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وذلك حتى يف�سحا الطريق لهوية عربية علمانية 

مقولة  يوؤكدان  الن�سني  فاإن  ثم  ومن  جديدة. 

النظرية ما بعد اال�ستعمارية عن �رصاع ال�سلطة.

اأن  تعلمنا  اال�ستعمارية  بعد  ما  النظرية  اإن  بل 

فمن  بالتناق�سات؛  حافل  هذا  ال�سلطة  �رصاع 

اإدوارد  يكتب  اذ  الرغبة،  م�سكلة  هناك  ناحية 

ازدراء  بني  يراوح  عموًما..  »ال�رصق  اأن  �سعيد 

رع�سة  وبني  ماألوف،  هو  مبا  والر�سا  الغرب 

)�سعيد،  منه«  اخلوف  اأو  باجلديد،  ال�سعادة 

اخلطاب  اأن  كما  ومتاًما   .)59 �ص:  ب،   1978
اإليه.  ينجذب  فاإنه  االآخر،  يرف�ص  اال�ستعماري 

التبعية.  م�سكلة  هناك  االأخرى  الناحية  ومن 

اخلطاب،  يف  اال�ستعمارية  الذات  »ن�سوء  ولكون 

اخلطاب،  يف  اال�ستعمارية  ال�سلطة  وممار�سة 

االختالف،  من  اأ�سكال  عن  اإف�ساًحا  يت�سمن 

�ص:   ،Bhabha، 2004 واجلن�سي«)بابا  العرقي 

يك�سف  الأنه  جوهره؛  يف  مدمر  اأمر  فاإنه   )96
ويتو�سع  امل�ستعمر.  جانب  يف  اأ�سيل  نق�ص  عن 

لالأمناط  حتليله  عند  امل�سكلة  يف  بابا  هومي 

الثابتة، وهي ا�سرتاتيجية اخلطاب االأ�سا�سية يف 

اال�ستعماري، لكنها تعتمد على مفهوم  اخلطاب 

زائف للت�سلب. اإن توظيف النمط الثابت يف حد 

ذاته، وتكراره بال نهاية، يك�سفان عن عدم قدرة 

امل�ستعمر على الوجود من دون »االآخر«، وينّمان 

 The عن قلق يف الذات امل�ستعمرة. النمط الثابت

stereotype كما يقول بابا هو 

ما  بني  يراوح  والهوية  املعرفة  من  »�سكٌل     

بالفعل،  ومعروف  دائًما،  املكان«  »يف  هو 

قلق  نحو  على  يتكرر  اأن  يجب  ما،  �سيء  وبني 

لالآ�سيوي،  اجلوهرية  االزدواجية  اأن  لو  كما   ...

ال  التي  لالأفريقي  الوح�سية  اجلن�سية  احلرية  اأو 

حتتاج اإىل دليل، ال ميكن اأبًدا اإثباتها حقيقة يف 

اخلطاب«)�ص 95(.

الذات -  – اأي رف�ص  التوتران كالهما     هذان 

على نحو متناق�ص - لالآخر )االآخرين( وتبعيتها 

له )لهم(- حا�رصان يف عملي هيكل وطه ح�سني، 

التوتر  ا.  دينيًّ ا  حمليًّ اآخَر  االإ�سالم  ي�سري  حيث 

احلا�رص يف عملية رف�ص االآخر، نراه يف موا�سع 

يتلعثم فيها كتابا زينب واالأيام يف تعبرياتهما 

البالغية امل�سادة لالإ�سالم وامل�سادة للدين. من 

االأحداث يف رواية زينب  اأن عدًدا من  ذلك مثاًل 

– جلهودها يف اإ�سفاء الطابع االجتماعي على 
من  عمل  اأنها  على  ت�سويرها  يجري   – الدين 

اأعمال العناية االإلهية، ويالحظ الراوي الغائب اأن 

ال�سماء«)هيكل،  اأعلى  النار من  »ي�سب اهلل عليه 

باأي  حمددة   )42 �ص:  جرين�ستيد،   68- �ص: 

اأ�سلوب يدعو اهلل �سبحانه، في�ساأل:«مَل يا رب حني 

اأردت اأن تهبها ح�سن مل تهيئ قلبها حلبه؟«)�ص: 

اأن  يعني �سمًنا  ما  وهو   ،)183 �ص:   –  270
اإن بناء جملة كهذه  الب�رصي يقرره اهلل.  ال�سلوك 

ا، لكنه مع ذلك ي�سفي طابًعا  رمبا يكون تقليديًّ

اإ�سكاليًّا على علمانية الق�سة، موحًيا باأن االإطار 

ا  علمانيًّ اإطاًرا  لي�ص  زينب  لرواية  االأيديولوجي 

كما ظننا يف البداية. ويتعمق هذا االنطباع من 

عند  الدينية  للم�ساعر  امل�سطربة  ال�سورة  خالل 

ليوم  بالن�سبة  جّدثا  وا�سحة  م�ساعره  حامد. 

بال�رصورة  يراعي  ال  لكنه   )37 )�ص:  القيامة 

الغالب  يف  ُيرى  اأنه  غري   ،
)13(

ال�سالة مواقيت 

مناجًيا هلل وداعًيا من اأجل اأ�سياء ك�سعادة زينب.

واإذا و�سعنا يف االعتبار تطابق �سخ�سية حامد 

من  الغام�ص  حامد  موقف  فاإن  املوؤلف،  مع 

الدين يطرح م�سكلة.

   وباملثل، وو�سط غارة من نقد الدين يف كتاب 

االأيام، ال يتخذ البطل طريقه العلماين هكذا دون 
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االأيام  من  الثاين  اجلزء  ففي  الرتدد؛  من  بع�ص 

يتاأمل البطل يف اختياره لطريقه العلمي:

   وهو مل ير�سل اإىل القاهرة ومل ين�سب اإىل االأزهر 

واإمنا  النرث.  ين�سئ  اأو  ال�سعر  ينظم  اأديًبا  ليكون 

لي�سلك  االأزهر  اإىل  وانت�سب  القاهرة  اإىل  اأر�سل 

طريقه االأزهرية اخلال�سة، حتى يبلغ االمتحان 

من  عمود  اإىل  ظهره  وي�سند  بالدرجة،  ويظفر 

االأعمدة القائمة يف ذلك امل�سجد العتيق، ويتحلق 

الطالب من حوله في�سمعوا منه در�ًسا يف الفقه اأو 

يف النحو اأو فيهما جميًعا.)االأيام، اجلزء الثاين، 

�ص: 143، باك�ستون Paxton ، �ص: 202(

االأعمدة  رمزية  دوجال�ص  مالطي  وتالحظ     

بال�سالبة  اإح�سا�ًسا  تعك�ص  باأنها  فتقول  هنا، 

)مالطي  باحلماية  اإح�سا�ًسا  ا  اأي�سً تعك�ص  لكنها 

دوجال�ص Malti�Douglas 1988، �ص: 78(. وبعبارة 

ومن  مزدوجة.  اأ�سكال  االأعمدة  فاإن  اأخرى، 

متاأثرة  االأيام  كتاب  لغة  اأن  ا  اأي�سً املالحظ 

نراه  اأن  ميكن  ما  هذا   .
)14(

القراآين باالأ�سلوب 

مالطي  اأن  مثاًل  ذلك  ومن  اجلملة.  بناء  يف 

دوجال�ص تالحظ اأ�سداء قراآنية يف عبارات مثل 

و»لكن  الطريق«  �سيوخ  وما  الطريق  »و�سيوخ 

يعطي  ما  وهو  االألفية«،  ما  اأدراك  وما  االألفية، 

ا  تاأثرًيا جماليًّ القراآن،  يعطي  كما  االأيام،  كتاب 

معيًنا)�ص:185(. وهذا االن�سهار بني لغة ال�رصد 

اإف�ساح  من  نفور  عن  يك�سف  القراآين،  واالأ�سلوب 

يكن  واإن  االإ�سالمية،  للثقافة  بالكامل  الطريق 

ذلك على نحو غري واع. 

تنطوي  الذي  التوتر  فاإن  اأخرى،  ناحية     ومن 

عليه تبعية الذات لالآخر يف نقا�سها معه، ي�سري 

اإىل منجز هيكل وطه ح�سني  ُينظر  بديهيًّا حني 

كالهما  الرجالن  جممله.  يف  والفكري  االأدبي 

ملفهوم  وموؤيدين  اجتماعيني،  م�سلحني  كانا 

جوهرها،  يف  علمانية  م�رصية  ووطنية  هوية 

االإ�سالحي  خطابهما  �ساغا  كالهما  والرجالن 

يف بالغة م�سادة لالإ�سالمية؛ فحتى قبل ظهور 

فيها  يطور  مقاالت  ن�رص  قد  هيكل  كان  زينب 

روؤية للوطنية امل�رصية لها جذورها يف املا�سي 

باإغفال  نف�سه  اإىل  الوطن  �سيعود  اإذ  الفرعوين، 

االإ�سالم واإعادة اكت�ساف هويته قبل االإ�سالمية. 

متثيل  اأخطاأوا  الأنهم  العلماء  هيكل  وانتقد 

االإ�سالم، وحلل الدين ب�سفته مرحلة يف التطور 

احل�ساري �سيتجاوزها العلم. كان االأنبياء قادة 

 .
)15(

ملهمني... اأفراًدا  ولي�سوا  خ�سو�سيتهم،  لهم 

من  االأول  اجلزء  قبل  كان  ا،  اأي�سً ح�سني  وطه 

اخلالف  حمل  درا�سته  اأ�سدر  قد  »االأيام«  كتاب 

مناهج  طبق  حيث   ،
)16(

اجلاهلي« ال�سعر  »يف 

مب�سامني  اجلاهلي  ال�سعر  درا�سة  يف  علمية 

عليها،  املعتمد  القراآن  لتف�سري  بالن�سبة  خطرية 

كما ن�رص يف الوقت نف�سه جمموعة من املقاالت 

 – فيها  يوؤكد   ،
)17(

والدين« العلم  »بني  عنوانها 

يف  له  مكا*ن  ال  الدين  – اأن  اأخرى  اأ�سياء  بني 

)�سميث  الع�رصين  القرن  يف  ال�سيا�سية  احلياة 

احل�سور  اإن   .)396-397 �ص   ،Smith 1973
ح�سني  وطه  هيكل  كتابات  يف  لالإ�سالم  الدائم 

 Bhabha ذات النزوع العلماين، كما ي�سري عمل بابا

stereotype، ي�سري اإىل  على فكرة ال�سورة النمطية 

اعتماده على  نقي�سة يف اخلطاب اجلديد، وهي 

مفاو�سة ال�سلطة االإ�سالمية التقليدية، وينم عن 

و�سيتجلى  مبوؤيديها،  النف�ص  يف  معني  ان�سغال 

ثالثينيات  يف  وا�سحة  بطريقة  االن�سغال  هذا 

االآخر  من  اخلوف  اأدى  حني  الع�رصين،  القرن 

الديني/املحلي اإىل تغري يف املنتج االأدبي لكال 

الرجلني، وبالتايل حتولت فر�سية بابا اإىل واقع 

االأول  اجلزء   1933 فعلي. ن�رص طه ح�سني عام 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

117

نظرية 

ما بعد 

اال�شتعمارية 

تعلمنا اأن 

ال�شراع على 

ال�شلطة 

حافل 

باملتناق�شات



، وهو كتاب يتاألف 
)18(

من »على هام�ص ال�سرية«

النبي  حياة  على  تقوم  خيالية  حكايات  من 

حممد، ويف عام 1935 ن�رص هيكل كتاب »حياة 

اأتبعها  للنبي،  اأخرى  �سرية  وهو   ،
)19(

حممد«

1937، و�سل�سلة من  الوحي«  بكتاب »يف منزل 

اأربعينيات  يف  الرا�سدين  اخللفاء  عن  الدرا�سات 

. وهذا التحول اإىل املو�سوعات 
)20(

القرن الع�رصين

االإ�سالمية يجب اأال يف�رص حتًما باأنه دليل عالمة 

اأظهر  الديني اجلديد. وقد  االلتزام  على نوع من 

�سارلز دي �سميث اأن التحول اجلديد يف احلالتني 

اإىل  الو�سول  يف  رغبة  حتركه  كانت  كلتيهما، 

اتهامات  ومواجهة  النا�ص،  من  جديدة  فئات 

اأية  وعلى   .
)21(

للموؤلفني وجهت  التي  االإحلاد 

حال، فاإن ما يثبته هذا التحول اإىل مو�سوعات 

هو  الع�رصين،  القرن  ثالثينيات  يف  اإ�سالمية 

.
)22(

ا مبواجهة االآخر ان�سغال حقيقي جدًّ

بعد  ما  نظرية  تركته  الذي  امل�سوِّه  االأثر  اإن     

على  امل�ستعِمر/امل�ستعَمر  بثنائية  اال�ستعمار 

م�ساألة الهوية العربية احلديثة- وهو اأثر م�سلل 

من  كلون  االإ�سالم  لعبه  الذي  كالدور  متاًما 

»االآخر« هنا- تعو�سه حتليل ما بني الذوات يف 

ال�سلطة،  ل�رصاع  مو�سع  اأنه  اعتبار  على  العلم، 

هنا،  الدر�ص  يكون  وللهجنة. ورمبا  وللتناق�ص، 

بالنظرية  االأمر  يت�سل  حني  ن�ستطيع  ال  اأننا 

اأو  وال  نقبل  اأن   – العادة  هي  كما   – االأدبية 

نرف�ص. غري اأن قيود نظرية ما بعد اال�ستعمار _ 

وعلى م�ستوى اأكرث جذرية – يف مواجهة الهوية 

هذه  �ساغتها  كما  االأقل  على  احلديثة،  العربية 

يف  النظر  اإعادة  ت�ستدعي  امل�رصية،  الن�سو�ص 

ت�سورات هذه النظرية عن الذات واالآخر.

   

   

 امل�شادر
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8 - لي�ص معنى هذا اأن االنتقاد الديني مل ي�سكل ثيمة يف بدايات االأدب 
العربي، اإمنا هي م�ساألة نغمة )تقدي�ص االإ�سالم اأو عدم تقدي�سه( ودوافع 

االنتقاد )اإ�سالح االإ�سالم اأم تهمي�سه(.

9 - ن�رصت زينب عام 1931، رغم اأنها مكتوبة قبل ذلك ب�سنتني، حني 
كان املوؤلف يف فرن�سا )�سعالن 2002، �ص 216(. عن زينب وموؤلفها 

االجتماعي يف  النظام  والبحث عن  االإ�سالم   : �سميث  . دي.  �سارلز  انظر 

م�رص احلديثة، �سرية حممد ح�سني هيكل

 Charles D. Smith, Islam and the Search for Social 
Order in Modern Egypt: A Biography
 ،of Muhammad Husayn Haykal
 Baber Johansen, Muhammad       :ا بيرب جوهان�سن وانظر اأي�سً

Husain
 Haikal, Europa und der Orient im Weltbild Eines
?gyptischen Liberalen

10 - انظر �سعالن: »كتابة االأمة« للح�سول على �رصح تف�سيلي للعالقة 
بني كتابة االأمة وكتابة الرواية يف رواية »زينب«

مالطي  فدوى  انظر:  االأدبي  العمل  لهذا  مطولة  درا�سة  اأجل  من   -  11
طه  حياة  وعن  ح�سني،  لطه  االأيام  الذاتية،  وال�سرية  العمى  دوجال�ص: 

ح�سني واأعماله عموًما انظر: بيري كاكيا: طه �سني ومكانته يف النه�سة 

الع�رص  يف  العربي  الفكر   : حوراين  ا:  اأي�سً وانظر  امل�رصية،  االأدبية 

الليربايل، �ص 324-340.

تيتيز روكي:  انظر  العربية.  الذاتية  ال�سرية  �سائع يف  12 - هذا منوذج 
يف طفولتي، درا�سة يف ال�سرية الذاتية العربية، �ص 97-102.

البطل  ُيرى  فاأحياًنا  بالغمو�ص؛  تت�سم  احلقيقة  يف  هنا  الق�سة   -  13
وهو يراعي واجباته الدينية، بينما يقال لنا: »حقيقًة اإنه مل يكن ي�سلي، 

ولكن ذلك ال يدخل يف التقدير العام الأوالد املدار�ص«)هيكل، �ص 175، 

وجرين�ستيد، �ص 123(. 

�سعيد  الإدوارد  ت�سجل ماطي دوجال�ص هذه املالحظة ت�سحيًحا   -  14
البطل،  طفولة  يف  للقراآن  الدائم  احل�سور  على  التعليق  بعد  يقول  الذي 

باأن »االأ�سلوب ال�رصدي للكتاب لي�ص فيه ت�سابه مع عربية القراآن«)�سعيد 

 .)154 �ص   ،1988( دوجال�ص  اقتب�سته  ما  وهو   )82 �ص  1978اأ، 
من  اأ�سداء  يحمل  واأ�سلوب  ذاتها،  يف  القراآن  عربية  بني  هنا  والتفرقة 

الن�س�ص القراآين. انظر مالكي دوجال�ص، �ص 155-154 وما بعدهما.

15 - انظر �سميث : االإ�سالم والبحث عن النظام االجتماعي، �ص -39
ال�سيد  لطفي  اأحمد  �سحيفة  يف  ظهرت  هذه  الباكرة  هيكل  واأفكار   .43

»اجلريدة« ذات الطابع القومي.

1926. وانظر كاكيا: طه ح�سني، �ص 145-149. 16 - القاهرة 
– مايو 1927( واأعيد ن�رصها  17 - ن�رصت يف جملة »احلديث«)فرباير 

يف كتاب »من بعيد« )بريوت 1967(.

 )1937 )القاهرة  الثاين  اجلزء   )1933 )القاهرة  االأول  اجلزء   -  18
اجلزء الثالث )القاهرة 1938(. واأنا اأ�سري هنا اإىل طبعة متاأخرة يف عام 

.1962
يف  مقاالت  �سكل  يف  الظهور  يف  بداأت  الكتاب  هذا  حمتويات   -  19

فرباير 1932.

20 - »يف منزل الوحي«)القاهرة 1937(، »ال�سديق اأبو بكر« )القاهرة 
1947(، »الفاروق عمر« جزءان )القاهرة 1945-1944(، »عثمان بن 

عفان: بني اخلالفة وامللك« )القاهرة 1964(.

جزئيًّا  حجته  �سميث  ي�سوغ  اإذ  التوجيه؛  اأزمة  �سميث:  انظر   -  21
)1961( وعند بي. جي  انتقاًدا لتحليالت م�سابهة عند ناداف �سافران 

يف  وحده  لي�ص  فهو  احلديث«؛  م�رص  »تاريخ  كتاب  يف  فاتيكيوتي�ص:   .

مطلًقا  كاكيا  يرف�ص  ح�سني  لطه  احرتامه  ومع  اال�ستخال�سات.  هذه 

ال�سعر  اأن طه ح�سني قد تراجع عما قاله يف كتاب »يف  )1956( فكرة 

اجلاهلي«، الأنه اأخذ يف تعميقها والأن الكتاب اأعيد اإ�سداره حتت عنوان 

ا )1983( اأن  خمتلف اختالًفا طفيًفا )�ص 147( ويالحظ  حوراين اأي�سً

نظر طه ح�سني عن  تغرًيا يف وجهة  ال�سرية ال ميثل  كتاب على هام�ص 

االإ�سالم)�ص 333-334(.

القلق هنا بني الذات واالآخر هو بطبيعة احلال نتاج االأزمنة؛  22 - هذا 
فهذا النوع من الهوية العلمانية الذي ر�سخه هيكل وطه ح�سني، كان ال 

االأقلية.  نظر  وجهة  وثالثينياته،  الع�رصين  القرن  ع�رصينيات  يف  يزال 

اإذا كانت الهوية بنية مائزة، واإذا كانت الذات  اأنه  اأن احلقيقة تظل  غري 

على الدوام حم�سورة يف عالقتها مع االآخر، اأو مع االآخرين يف احلقيقة، 

فاإنها �ستظل يف االأ�سا�ص قلقة وغري م�ستقرة . وكما يقول هومي بابا: 

 In the objectification of the scopic drive there is’
.(always the threatened return of the look’. (p. 116
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ما اأن يثار احلديث حول اجليل ال�ستيني 

العراقي حتى يتناهى مل�سامع املتكلمني 

ا�سم املوجة ال�ساخبة وما اأن ي�سار لأحد 

من اأولئك العمالقة العراقيني حتى تذهب 

بو�سلة اجتاهنا نحو �سامي مهدي �ساعرا 

ل يجاريه يف كتابة الن�س ال�سعري مناف�س 

اآخر عرف ال�سعر وق�سيدة النرث وخربهما 

تنظريا ودرا�سة وتطبيقا يف هذا احلوار 

الذي خ�س به جملة نزوى يك�سف اأوراقه  

ال�سعرية واآراءه النقدية حيال �سعراء جملة 

�سعر اللبنانية وجملة �سعر 69 والبيان 

ال�سعري الذي وقعه مع فا�سل العزاوي 

واآخرين ممن قدموا منجزا �سعريا مهما.

هذا احلوار يعطينا اعرتافا مل نقراأه من قبل 

بتاأثري �سامي مهدي ب�سعر البياتي ووجهة 

نظره حيال ن�سو�سه.. واأدناه ن�س احلوار 

عن  تختلف  أنك  كتبك  من  واحد  في  تؤكد   **
أدونيس  عن  تختلف  مثلما  والبياتي  السياب 
وأنسي الحاج، وتشير إلى ذلك االختالف على أنه 
الرؤية  بالنفس،  هل هذه  موقف ينطلق من ثقة 

حوارات

حاوره : خ�رض الزيدي 

شاعر وكاتب من العراق

ال ميكن احتكار احلداثة فـي ق�صيدة النرث

ــدي  ـــامـــي مــهـــ �ـــص

اأكتب الق�صيدة 

كما تاأتيني ..



هل  الفكري..  التصور  حيث  من  قائمة  زالت  ما 
استندت على أسس وثوابت خاصة أم هي رهينة 

توجه أيديولوجي ؟ 
يا  بالأيديولوجيات  الختالف  لهذا  عالقة  ل 

من  حم�ض  فني  ن��ظ��ري   موقف  فهو  ع��زي��زي، 

حتى  قائمًا  يزال  ل  وهو  ومفاهيمه،  التحديث 

اأو اأخرى، وبقدر  اليوم، وقد عربت عنه، بطريقة 

فكل  النقدية.  وموؤلفاتي  كتاباتي  يف  باآخر،  اأو 

وجهة نظر نقدية اأبديها يف كتاباتي حول هوؤلء 

هو  الختالف  هذا  اإىل  باأ�صولها  تعود  ال�صعراء 

اختالف بني جيلني تكونا يف ظروف مو�صوعية، 

وقد  خمتلفة،  وثقافية،  واقت�صادية  �صيا�صية 

نته مراراً. 
ّ
�رشحت ذلك وبي

 69 ** هل على هذا األساس قدمت مجلة شعر 
لتكون بديال عن اتجاهين : اتجاه يذهب بالقصيدة 
نحو مؤثرات االتجاه الغربي واتجاه محافظ. لهذا 
ولدت مجلة شعر 69 لتكون نافذة تطل من خاللها 

على أفق يجمع الحداثة مع التراث ؟
ميكن  اأح��د  فال  ق��ط،   ) البديل   ( بفكرة  اأفكر  مل 

عامل  يف  لالآخرين،  اأو  لالآخر،  بدياًل  يكون  اأن 

الآخر  تلغي  اإق�صائية  الفكرة  هذه  والفن.  الأدب 

زمالئي  واأراده  اأردت��ه  ما  هذا  ولي�ض  املختلف. 

منرباً  لتكون  اأ�ص�صت   69 �صعر  جملة  املجلة.  يف 

ما  هو  ال�صعراء  من  جديد  جليل  ونظريًا  �صعريًا 

اأطلق عليه يف حينه ) جيل ال�صتينيات (. فقد كان 

هذا اجليل خمتلفًا عن اجليل الذي �صبقه يف فهمه 

التي  املو�صوعية  لالأ�صباب  وكيفياته،  للتحديث 

اأ�رشت اإليها يف جوابي ال�صابق.

69 بعد أربعة  ** طيب  لماذا ماتت مجلة شعر 
مشروعها  على  كتب  صدورها.هل  من  أعداد 

الفشل مثاًل ؟
جملة �صعر 69 مل متت من تلقاء نف�صها، بل قتلت 

وهي يف مهدها. فقد اأغلقت بقرار حكومي ) مع 

حولها  اأثري  ما  ب�صبب   ) اأخرى  وجمالت  �صحف 

 ) حمافظون   ( واأدباء  �صعراء  افتعلها  �صجة  من 

الراحلني  ال�صاعرين   : مثل  والي�صار  اليمني  من 

ال�صكار  �صعيد  وحممد  الواحد  عبد  ال��رزاق  عبد 

والدكتور �صالح  وال�صحفي حممد كامل عارف 

ه���وؤلء،  عليها  حمل  فقد  واآخ�����رون.  خال�ض 

وغريهم، حملة �صعواء �صككت فيها ويف غاياتها 

الوطنية،  الثقافة  لتخريب  و�صيلة  وع��ّدوه��ا 

كانت  التي  ال��ظ��روف  طبيعة  بذلك  م�صتغلني 

اخلا�صة،  ال�صيا�صية  ومناخاتها  يومئذ  �صائدة 

ومنهم من ا�صتكرث علينا اأن ناأتي بروؤى واأفكار 

ومفاهيم جديدة.

خالل  من  اللبنانية   شعر  مجلة  على  حكمت   **
مواقفها الفنية بضيق األفق.هل باإلمكان أن تنوه 

إلى ذلك األفق الضيق أين يكمن؟
ب�صكل  احلداثة  ربط  يف  يكمن  هذا  الأف��ق  �صيق 

ق�صيدة  هو  ال�صعرية  الكتابة  اأ�صكال  من  معني 

الباحثة  ك��ت��اب  ف��ج��اأة  اكت�صفوا  ح��ني  ال��ن��رث 

الأكادميية الفرن�صية �صوزان برنار، اأعني كتابها 

فهم   .) اأيامنا  حتى  بودلري  منذ  النرث  ق�صيدة   (

 ( داخلي  فني  تطور  نتيجة  اإىل هذا  يتو�صلوا  مل 

واأدوني�ض  اأن�صي احلاج  ( بل نتيجة اطالع  ذاتي 

اأنهم و�صعوا  وثانيًا  اأوًل،  هذا  الكتاب.  على هذا 

بروؤية  ال�صعرية  املراتب  اأعلى  يف  النرث  ق�صيدة 

والأدبية،  الفنية  املعايري  على  غريبة  دارونية 

ال�صعري،  التطور  درجات  اأعلى  راأيهم  يف  فهي 

حني  يف  بها،  ويب�رشون  اإليها  يدعون  و�صاروا 

اأنني اأرى اأن حركة التحديث ال�صعري ل تقت�رش 

على تيار واحد يحتكر امل�صتقبل لنف�صه ويق�صي 

غريه.

النمط  وحداثة  الحداثة  أفق  كتاب  يقرأ  من   **
شعر  مجلة  شعراء  أن  مفاده  لملخص  ينتهي 
النص  يخص  فيما  فنية  متبنيات  من  ينطلقوا  لم 
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ال�شاعر 

حر 

يف اختيار 

ال�شكل الذي 

يعتقد 

اأنه يبدع 

فيه



بل من رؤية شاملة تستند على أساس  الشعري 
الرفض،السؤال هنا إلى أي مدى يمكن  أن يكون 

هذا التصور صحيحا ؟
هذا تب�صيط �صديد وخمّل لراأيي تختزل فيه كتابًا 

بجملة  �صفحة   )200( م��ن  اأك��رث  م��ن  يتكون 

واحدة، وما اأعجب هذا الختزال ! اأما ) الرف�ض ( 

فم�صطلح اأدوني�صي موؤقت، مل يتداوله اأحد �صوى 

اأهمل هذا امل�صطلح ون�صي  مريديه ومقلديه، ثم 

يف ما بعد.

كانت  النثر  قصيدة  أن  إلى  يشير  من  هناك   **
رفضا فنيا وتدميرا للنص القديم وهناك من يؤكد 
أنها فوضى.. أنت كشاعر رافق تجربة الستينيين 
سواء اللبنانيين أو العراقيين كيف تنظر لها اليوم 

بعد أن درستها وقلت مقولتك فيها ؟ 
لقد حتدثت عن هذا املو�صوع مراراً، واأقول الآن 

ال�صعرية  الكتابة  اأ�صكال  اأحد  النرث  ق�صيدة  اإن   :

املهمة، لأنها تنطوي على الكثري من خ�صائ�ض 

فر�صت  وقد  وتقنياته.  لغته  ول�صيما  ال�صعر، 

الأخرى،  ال�صعرية  الأ�صكال  جانب  اإىل  وجودها 

�صئنا اأم اأبينا، وبذلك مل يعد جمديًا النقا�ض حول 

الإيقاع  وجود  حول  م�رشوعيتها.واجلدل  مدى 

عقيمًا،  جدًل  ي��زال،  ول  كان،  النرث  ق�صيدة  يف 

نتيجة  اإىل  التو�صل  دون  الكثري  فيه  كتب  فقد 

مقنعة  ومن اأبرز من كتب حوله الفرن�صيان اإميل 

بنفن�صت وهرني مي�صونيك، ولكن ما كتباه لي�ض 

وراءه��ا.  طائل  ل  جمردة  نظرية  مقولت  �صوى 

من  نوعني  بني  نفرق  اأن  يجب  اأننا  راأي��ي  ويف 

الإيقاع : اإيقاع مو�صيقي ينتج عن تكرار وحدات 

�صوتية معينة ) هي التفعيالت ( تكراراً منتظمًا، 

واإيقاع  للقيا�ض،  وقابل  حم�صو�ض  اإيقاع  فهو 

اأنواع  اأن كل نوع من  اأ�صا�ض  اآخر مفرت�ض على 

اإيقاعه اخلا�ض به، وعلى القارئ  الكتابة يخلق 

اإيقاع  يهمه.  كان  اإن  الإيقاع  هذا  يكت�صف  اأن 

ق�صيدة النرث هو من هذا النوع، اإيقاع افرتا�صي، 

اأن  وعلينا  حم�صو�صًا،  �صوتيًا  اإيقاعًا  لي�ض  اأي 

الأمر  واقع  يف  فهو  ونكت�صفه.  وجوده  نفرت�ض 

كثياب الإمرباطور العاري.

** لنتحدث هنا عن أمر مهم  هل ما زلت مصرا 
إبداع  تقديم  في  فشلت  النثر  قصيدة  أن  على 

حقيقي؟ 
اإعالن  من  ق��رن،  ن�صف  من  اأك��رث  وبعد  اليوم،   

ولدة ق�صيدة النرث يف حميطنا العربي، ما زلت 

�صعراء  النرث  اأجنبت حركة ق�صيدة  : هل  اأت�صاءل 
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كباراً ؟ وما ر�صيدنا ال�صعري، ال�صعري بحق، من 

بها  النرث  ق�صيدة  حركة  اأن  اأظن  ؟  احلركة  هذه 

درا�صة  و�صاملة،  درا�صة جديدة  اإىل  اليوم حاجة 

درا�صة،  من  اأكرث  بل  وحيادية،  معيارية،  نقدية 

�صعرائها  واأم��ور  اأمورها  وت�صع  تقييمها  تعيد 

يف ن�صابها ال�صحيح، وتعطي كل ذي حق حقه، 

واملنافع  ال�صيقة  التجمعات  اأه��واء  عن  بعيداً 

املتبادلة يف ما بني اأفرادها.

العراق خطان شعريان األول حافظ على  ** في 
خاص  فهم  إلى  تستند  التي  الكتابة  من  نمط 
واإليقاع  الوزن  على  أحيانا  وحافظوا  للقصيدة 
سعيد  حميد  ومع  معك  حدث  مثلما  والعروض 
قصيدة  لتعزيز  ونمط سعى  علي مصطفى  وخالد 
النثر كما هو معروف مع جماعة كركوك هل يمكن 
لي القول أن النوازع األيديولوجية هي المسيطرة 

على االتجاهين أم ألسباب فنية وتعبيرية ؟
اأرجوك ل تزج الأيديولوجيا يف ال�صاأن ال�صعري !

** لو طلب منك أن تتحدث عن تجربتك الشعرية 
عن  ستيني  كصوت  يميزها  أن  يمكن  الذي  فما 
أقرانه العراقيين ومن هم الشعراء األقرب لخطك 

الفني ؟
جتربتي  عن  احلديث  يف  مني  اأج��در  هم  النقاد 

واأغلبهم  عنها،  كثريون  حتدث  وقد  ال�صعرية، 

مييز  ما  ولكن  اأكادمييون،  وباحثون  اأ�صاتذة 

اأعني  الوجودي،  منحاها  غريها  عن  جتربتي 

حمنته  ب����اإزاء  الإن�����ص��ان  باأ�صئلة  اهتمامها 

حممود  الراحل  ال�صاعر  كان  ورمبا  الوجودية، 

الربيكان هو الأقرب اإليها من هذه الناحية.

الستينيين  الشعراء  وسميت  عددت  قد  كنت   **
بالموجة الصاخبة ماذا يمكن لك أن تسمي الجيل 
الثمانيني الذي هرع سريعا إلى احتضان قصيدة 
لوقائع  يمكن  التفعيلة،هل  قصائد  وترك  النثر 
لجوء  نعد  هل  ؟  سببا  تكون  أن  يومها  الحرب 
بعض الشعراء من منهم إلى الغموض كنوع من 

تشويش األفكار أم مناهضة للسلطة يومها ؟
ثمة عوامل عدة كان لها دور يف ذلك، واأعتقد اأن 

اأ�صا�صية  اأو مل تكن  اأنت مل تكن منها،  ما ذكرته 

اأت�صور.  كما  اأخرى  اأ�صا�صية  عوامل  هناك  فيها. 

والإجابة الدقيقة على �صوؤالك هذا تتطلب درا�صة 

وبحثًا لي�ض من �صاأين اأن اأكر�ض نف�صي له.

باهتمام  حظيت  التي  التجربة  هذه  كل  بعد   **
بخصوص  قوله  تود  الذي  ما  والعدو  الصديق 
الشعر وقضيته وااللتزام األخالقي لمعاييره الفنية 

والتعبيرية ؟
يكفيني اأن اأقول : اإن ال�صاعر حر  يف اختيار ال�صكل 

الذي يعتقد اأنه يبدع فيه، و�رشطنا الوحيد عليه 

اختاره.  الذي  بال�صكل  الكتابة  يف  يبدع  اأن  هو 

�صعر  هو  ال��وزن  عن  يتخلى  ال��ذي  ال�صعر  ولكن 

لأن  الوزن،  مو�صيقى  تنق�صه  راأيي،  يف  ناق�ض 

وظائف  يوؤدي  فهو  ���رشوري،  ال�صعر  يف  الوزن 

مهمة يف الق�صيدة : اإيقاعية ودللية وتنظيمية، 

وهو لي�ض قيداً خارجيًا اإل عند غري املتمر�صني، 

رافق  لقد  ي�صت�صعبونه.  اأو  يجهلونه  من  وعند 

ال�صعر منذ ن�صاأته، وبه متيز واختلف عن  الوزن 

اأنني كتبت  اأقول هذا مع  غريه من فنون القول. 

تكاد  ل  حتى  امل��وزون،  غري  ال�صعر  من  الكثري 

جمموعة من جمموعاتي ال�صعرية تخلو منه منذ 

الق�صيدة  اأكتب  فاأنا  اليوم،  حتى   1980 عام 

اليوم كما تاأتيني : بوزن، اأو بدون وزن، بقافية 

موحدة، اأو بقواف متنوعة، اأو مدورة بال قافية. 

يف  اأك��رث،  وتنوعًا  اأك��رب،  حرية  يعطيني  وه��ذا 

الكتابة.

بنائي  لنمط  وفيا  تبقى  أن  باستطاعتك  هل   **
الحياة  تغييرات  أن  أم  سنوات  عليه  مر  شعري 
نشاطك  من  تفّعل  أن  يمكنها  واجتماعيا  سياسيا 
إليجاد نظام من النص يكون منسجما مع األحداث 
اإلسالمي..  .التاريخ  العربي  التراث  توظف  كأن 
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تلجأ لكتابة مدونة طويلة  تختلف عن كتابة النص 
القصير ؟

اإل اأن يتفاعل مع متغريات   ل ميكن لأي �صاعر 

احلياة، وتوظيف الرتاث العراقي القدمي، والرتاث 

بارزة  ظاهرة  الإن�صاين  الرتاث  وعامة  العربي، 

يف �صعري، و�صعري ل يقت�رش الق�صائد الق�صرية، 

الطويل،  منها  الأط��وال،  خمتلفة  ق�صائد  هو  بل 

الق�صري.  ومنها  الطول،  متو�صط  هو  ما  ومنها 

الق�صرية فهذا  الق�صائد  اأكرثت من  واإذا كنت قد 

ل يعني اأنني مل اأكتب غريها.

** البيان الشعري الذي صدر عام 1969 والذي 
وقعه فاضل العزاوي وسامي مهدي وفوزي كريم 
لرؤية  استشرافا  كان  هل  مصطفى  علي  وخالد 

شعرية جديدة؟ 
عامة  روؤي��ة  البيان  قدم  فقد  اأراه.  ما  هذا  نعم، 

الذين وقعوه حول  ال�صعراء  م�صرتكة، قد يختلف 

طبيعي،  اأم��ر  وه��ذا  الثانوية  تفا�صليها  بع�ض 

ولكنهم متفقون حول منحاه العام، واإن �صاغه 

واإذا  العزاوي.  فا�صل  ال�صاعر   : هو  منهم  واحد 

�صئنا الدقة فاإن البيان عرب عن تطلعات جديدة 

جليل جديد من ال�صعراء هو : جيل ال�صتينيات.

**  أود أن أعرف منك ما الذي تبقى من الجيل 
الستيني ومغامراته ؟ هل ال تزال موجتكم الستينية 
صاخبة ؟ وماذا حققت اآلن بعد كل هذه السنوات.. 
حما�صة  يلتهب  متمرداً  جياًل  ال�صتينيون  كان 

للتحديث والإبداع يف ال�صعر ويف غريه من الآداب 

والفنون. وقد جاء هذا اجليل مبفهومات جديدة 

مرحلة  اإىل  العراقي  ال�صعر  نقلت  ال�صعر  ح��ول 

جديدة من التحديث، وكان لهذا تاأثريه الوا�صح 

يف اجليل الالحق، ويف من بقي حيًا من �صعراء 

اجليل ال�صابق، واأح�صب اأن هذا التاأثري ممتد حتى 

اليوم، رغم اأن من بقي منتجًا من هذا اجليل قد 

تاأثريات  وهي  منجزه.  وا�صتقر  جتربته  ن�صجت 

متنوعة تنوع جتارب ال�صعراء ال�صتينيني.

في  للستينيين  الشعري  التجريب  أسهم  هل   **
السيابية  نمطيتها  من  العراقية  القصيدة  إخراج 

والبياتية؟
والبياتي  ال�صياب  �صعر  اأ�صبح  بحيث  موؤكد،  هذا 

من  ي��ع��دون  املالئكة  ون���ازك  احل��ي��دري  وبلند 

كال�صيكيات ال�صعر العراقي احلديث.

ماجستير  رسالة  األخيرة  الفترة  في  نوقشت   **
الثالثة  )األصوات  وهي  الشعرية  تجربتك  عن 
 _ الدرامي   _ »الغنائي  مهدي  سامي  شعر  في 
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الملحمي« ( وربما اطلعت عليها أو غابت عنك، 
طلبة  من  الجديد  للجيل  يمكن  هل  هنا  السؤال 
ستيني  شاعر  تجربة  يلجوا  أن  العليا  الدراسات 
أن  ويمكن  األهمية،  من  الكثير  نصوصه  أثارت 

يقدموا ما عجزت عنه تجربة النقاد.
هذه الر�صالة �صمعت بها ومل اأطلع عليها. اأما على 

اأن  وجدت  فقد  اجلامعية   الر�صائل  بقية  �صعيد 

غريه.  مو�صوع  عن  يختلف  دار�ض  كل  مو�صوع 

فهناك عدا تلك التي ذكرتها اأنت ر�صالة واأطروحة 

واأخ��رى  اأ�صلوبية،  ناحية  من  �صعري  در�صتا 

در�صت املكان يف �صعري، واأخرى در�صت الزمن، 

واأطروحة در�صت امل�صهد ال�صعري، ور�صالة مل تتم 

بعد در�صت احلذف من ناحية بالغية، وهذه كلها 

النقدية.  الدرا�صات  تختلف يف مو�صوعاتها عن 

واأخرياً ل�صت من يقرر ما اإذا كان �صعري يتحمل 

ما  اأن��ه  اأح�صب  ولكنني  ل،  اأم  اأخ��رى  درا���ص��ات 

زال يتحمل املزيد، من ناحية دللية على وجه 

اخل�صو�ض.

ديوانًا شعريًا، وعشرة  ** أصدرت سبعة عشر 
الدراسات. العشرات من  نقدية وكتبت عنك  كتب 
هل تعتقد أن تجربتك لم تأخذ نصيبها من الدراسة 
العرب  النقاد  أنصفك  لغيرك،هل  قياسا  والبحث 

والعراقيين معا ؟
ونوعًا،  كمًا  بكثري،  يفوق  �صعري  عن  كتب  ما 

ما  اأبناء جيلي يف  �صعر غريي من  ما كتب عن 

اأظن، �صواء على �صعيد البحوث اجلامعية اأم على 

�صعيد الدرا�صات النقدية. وعلى �صعيد النقد يف 

العراق يندر اأن جتد ناقداً من النقاد مل يكتب عن 

�صعري، وهناك ثالثة كتب �صدرت عنه، وكتاب 

اآخر مل ين�رش بعد. ومن النقاد العرب الذين كتبوا 

اإح�صان  اأبو ديب، والدكتور  الدكتور كمال   : عنه 

عبا�ض، والدكتور را�صد عي�صى، والدكتور م�صطفى 

الكيالين، والدكتور كمال ن�صاأت، وغريهم. وعليه 

اأنا  بالعك�ض  بل  بالغنب،  �صعور  اأي  يخامرين  ل 

اأ�صعر بالمتنان للباحثني والنقاد.

في   نشرت  له  مقالة  في  شفيق  هاشم  يؤكد   **
مجلة نزوى العدد الرابع والثمانين بأنك صرحت 
مؤخرا بتأثير البياتي عليك.. أين نجد هذا التأثير 
في مجاميعك األولى هل تخلصت من آثار البياتي 

كيف حدث ذلك التأثير..أود أن تحدثنا عنه.
مل يت�صن يل الإطالع على ما كتبه ها�صم �صفيق، 

ولكنني اأقول يف التعليق على ذلك : نعم، البياتي 

اأثر بي يف مرحلة مبكرة جداً من حياتي الأدبية، 

وكنت  املتو�صطة،  الدرا�صة  يف  طالبًا  كنت  يوم 

ما اأزال مبتدئًا اأبحث لنف�صي عن مكان يف عامل 

البياتي  اأع��د  وب��ذا  خا�ض.  طريق  وعن  ال�صعر، 

معلمي ال�صعري الأول، فقد نال ديوانه ) اأباريق 

مه�صمة ( ال�صادر عام 1954 الكثري من اإعجابي. 

واأ�صبح يل  الطوق،  �صببت عن  ولكن �رشعان ما 

معلمون اآخرون، ثم ات�صع اأفق قراءاتي، وامتد هذا 

البياتي  الأجنبي، واأ�صبح �صعر  ال�صعر  اإىل  الأفق 

و�صعر غريه من زمالئه ال�صعراء العراقيني وغري 

اأنوه  اأن  وعلي  املا�صي.  من  تراثًا  العراقيني، 

اأحمل  اأزال  وما  حينه،  يف  اأرى  كنت  اأنني  هنا 

اأول من كتب ق�صيدة  البياتي هو  اأن  الراأي،  هذا 

حديثة ) حديثة حقًا ( من ال�صعراء العرب ابتداء 

من عام 1951 - 1952. وقد اأو �صحت هذا يف 

 ) اأباريق مه�صمة   ( درا�صة طويلة يل عن ديوانه 

�صمها كتابي ) يف الطريق اإىل احلداثة ( ال�صادر 

عن دار ميزوبوتاميا عام 2013. 
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والناقدة  والروائية  الكاتبة  كرام   زهور 

والأكادميية..  �صغلها �صحر الكلمات، واإيقاعات 

ال�صباحية،  الروؤى  وتظاهرات  الأخيلة، 

فخف�صت جناح الوّد لها، وتفّجرت �صعراً قوميًا 

اأ�صابعها،  اأن تلتهب  البدء، قبل  واإن�صانيًا يف 

فجاء  التجريب،  برباكني  قريحتها  وتتنغم 

والرواية،  الق�صرية  الًق�صة  وكانت  ال�رشد، 

)باأفق �صعري( وفيًة لر�صل وادي عبقر.

روايتها  القمر«  تقطف  غيثة   « يف  قراأتها     

اإثارة..  وقبلها حتدثنا، ونحن نتبادل  الأكرث 

همومنا العربية على �صاطئ البحر ال�صكندري، 

الثقافية  الفعاليات   على  �صيفني  كنا  حيث 

واإذا  الإ�صكندرية،  مكتبة   – الكتاب  ملعر�ض 

بال�صعر مل يتوقف نب�صه يف الكتابة واحلديث 

اأو  الآخ��ر  لتقلَق  تهتف  وكاأنها  لديها،  معًا 

توقظه، باأن يف كّل اإبداٍع �صحنة �صعرية، واإن 

ُل عليه !
ّ
عو

ُ
خال من ذلك ل ي

الكتابة لديها حالة ع�شٍق !! 

اأداة مقاومة باإيقاٍع �صويّف، واأ�صلحٍة غري مرئية، 

عا�صفة كلمات من دِم املعاناة، و�صيمفونية هذا 

 – الع�صق ) اخلا�ض وال�صتثنائي(، رحلة  �صاقة 

عذبة  اإىل التجّدِد..  واحلرية !
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الكتابة بالن�صبة يل 

و�صماً وجودياً



لدى  التجربة  لفعل  ت�صغي  ومبدعة،  كاتبة   

  
ّ
ن يكون ا�صمه، وهويته، الأهم

َ
ها م

ّ
الآخر، ل يهم

يف  �رشوري  وخراب  جمٍد،  �صخٍب  من  ينتج  ما 

براكني همومه، واإبداعه، وروؤاه ) لأنَّ كّل جتربة 

يف املعرفة، تعلمنا �صيئًا ( – كما تقول !!

الإبداُع لديها فعٌل اإن�شايّن !!

هي املبدعة التي ترب�ض يف اإيقاع نهر الكلمات 

الدافق، ترتفق بع�صافري هذا النهر، برئٍة تفي�ض 

بل  تتعاىل،  ول  تنّظر..   ل  واحل��ن��ان،  ب��ال��دفِء 

تخ�صع يف ح�رشة الإبداع  الذي هو )حالة جتٍل( 

ت�صبه ال�صالة كثرياً التي ل تخرج ت�صبيحاتها عن 

 – الكتابة  الروح، وهي تت�صامى وتخلُد يف  فقه 

احلرية !!

    ولأّنها ترى الكتابة ) و�صمًا وجوديًا (، فلديها 

ومبدعة،  ككاتبة  احلياة  جتميل  يف  عبقريتها 

والدفاع الوجود كاإن�صانة، بكالٍم هو بعَد الكالم.

             ال�شعر روؤية فنّية وجمالية

بيبلوغرافيا،  قصيرة،  قصص  أدبي،  نقد   *
مثيرة،  إبداعية  فسيفساء  مفتوحة..   نصوص 
باذخة في  كيميائها،  التشكيل، متصلة في  صعبة 
العذبة  الشاقة –  الرحلة  متعتها، كيف بدأت هذِه 
؟ َمْن األقرب إليك من كّل هذا ؟ أعني أيَن تجدين 
اإلنسانية  أسئلتك  يجيُب عن  الذي  وَمْن  ؟  نفَسِك 

الحضارّية أكثر !؟
ذاتية،  وجتربة  حالة،  باعتبارها  الكتابة    -

�صكلها،  يف  التفكري  عن  بعيدا  املنطلق،  كانت 

التجربة  نوعية  يف  اأفكر  مل  وجن�صها.  واإطارها، 

اأن  الكتابة، كما مل ي�صبق يل  اأخو�صها مع  التي 

فكرت بوعي، واتخذت قرارا باأن اأكتب الرواية اأو 

الق�صة اأو النقد. اإمنا ت�صَكل الكتابة �صمن تركيبة 

لتجربتي  اأكيد،  نف�صها.  اأنتجت  معينة،جتربة 

النقدية،  بالكتابة  عالقة  الأكادميية  العلمية 

اأخرت  مل  اأين  كما  تخ�ص�صي.  يف  يدخل  ذلك  لأن 

بوعي م�صبق الكتابة �صمن جن�ض الرواية.  كتبت 

مرحلة  منذ  بالكتابة،  عالقتي  بداية  يف  ال�صعر 

الثانوية، وكانت فل�صطني حمور الق�صيدة عندي، 

لأن فل�صطني �صكلت وعينا، و مفهومنا للن�صال، 

تتجلى  وجدتها  اجتماعية  ق�صايا  اإىل  اإ�صافة 

اجلامعة،  مرحلة  يف  �صعرا.   اأكتبه  كنت  فيما 

عن  اأتخلى  م�صبق-  تخطيط  وبدون  وجدتني- 

�صحف  يف  واأن�رشها  املقالة،  واأكتب  ال�صعر، 

اأزال طالبة، كما اأكتب ن�صو�صا  وطنية، واأنا ما 

ال�رشد وال�صعر. رمبا  مفتوحة، عبارة عن ملتقى 

جمال  دخ��ويل  بداية  عن  التجربة  تلك  ت 
َ

ع��رب

اأعرف.  ل  �صعري.  باأفق  ولكن  ال�رشدي،  التعبري 

اأ�صتوعب م�صار كتابتي، لأن  اأن  اأحاول  الآن  اأنا 

لوعيي بعالقتي  بالن�صبة  �صوؤالك عن�رش وظيفي 

كتابتي.  حتت�صن  التي  التعبريية  بالأ�صكال 

تدريجيا بداأت اأخرج من ال�صعر جن�صا اأدبيا، اإىل 

الرواية �صكال �رشديا دون اأن يتوقف نب�ض ال�صعر  

يف لغتي، ويف �صكل تعاملي مع الكتابة واحلياة. 

نحتاج  ونحن  وجمالية.  فنية   روؤي��ة  ال�صعر  

الو�صال  منا  ينفلت  ل  حتى  ال��روؤي��ة،  هذه  اإىل 

ال�صفيف مع الذات والعامل. جاءت روايتي الأوىل 

»ج�صد ومدينة« لتعرب عن دخويل جمال التعبري 

اأميل  لكوين  رمبا  ال�رشد،  اإىل  انتقلت  الروائي. 

احتواء  اأكرث  الرواية  ووجدت  التحليل،  اإىل  اأكرث 

الذي  الأدب��ي  ال�صكل  يف  يوما  اأفكر  مل  لروؤيتي. 

هي  بالكتابة  عالقتي  لأن  كتابتي،  يحت�صن 

عالقة باحلالة التي اأكونها زمن الكتابة. ل اأدرك 

عندما  الكتابة.  يف  هيئتها  اأدرك  حتى  احلالة، 

مل  ال��روح«  »مولد  الق�ص�صية  جمموعتي  ن�رشت 

اأكن اأنوي الكتابة �صمن الق�صة الق�صرية، كتبت 

وهي  حالة،  زم��ن  حتت  ن�صو�صا،  البداية  يف 
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ن�صو�ض كتبتها دفعة واحدة، كانت مبنية بناء 

ق�ص�صيا منذ انت�صارها لغة �رشدية.  عندما اأفكر 

اللحظة رفقة �صوؤالك عن و�صعية ت�صكل الكتابة، 

مع  و�صعيتي  بني  العالقة  كون  اإىل  اأخل�ض  قد 

التجربة  ونوعية  والكتابة،  احل��ال��ة/احل��الت 

مع    وبالتايل،  التعبري.  ل�صكل  توؤ�ص�ض  التي  هي 

طبيعة  واأكت�صف  اأكت�صفني،  �صكل  ك��ل   جتربة 

واأنتج معرفة مب�صار وعيي.   التي كنتها،  احلالة 

عالقتي مع الكتابة ت�صبه اإىل حد ما، هذا ال�صيء 

حني  اإل  اإليه،  ننتبه   اأن  دون  معنا،  يكرب  الذي 

يفر�ض نف�صه ب�صكل ملمو�ض.لكن، ما اأتذكره اأين 

منذ بداأت اأعي الأ�صياء والعامل والذات، يف حدود 

جتربتي اخلا�صة، انتبهت اإىل اأن ع�صقا يجذبني 

تكوينيا  باعتبارها عن�رشا  لي�ض  الكتابة،  نحو  

بداأ  وا�صتثنائي،  خا�ض  ع�صق  ولكنه  تعليميا، 

انتماء  اإىل  وحتول  باملعرفة،  ن�صج  ثم  تلقائيا، 

وجودي. كل �صكل تعبريي ي�صيف يل �صيئا مني. 

وعرب كل تعبري اأكت�صف اأ�صئلتي. اأنا اأجتدد مع كل 

جتربة يف الكتابة. 

 مواقع التوا�شل الجتماعي خلقت 

خطابًا يت�شع للمجاملة

إبداعنا،  في  المهمة  النقدية  لمساتك  لِك   *
ثقافتنا  في  معتمة  لدهاليز  المضيء  وحضورك 
السرد  الرقمي،  األدب  الذاتي،  التخييل   ( العربية 
االتهام  على  ترّدين  كيَف  وغيرها(  النسائي 
الجاهز، وعالمات االستفهام الكثيرة حول طبيعة 
العالقات،  أو  بالمجاملة،  أما  أبدًا  المتهم  النقد، 
وأما  األجنبية،  المصطلحات  وقرقعة  والتعالي، 
بالقصور عن متابعة هذا التفّجر اإلبداعي العربي) 

شعرًا، وقّصة ورواية( !؟
امل�صهد  يف  النقد  لو�صعية  تو�صيفات  هي    -

التو�صيفات من  اإىل هذه  اأنظر  اأين  العربي.  غري 

والنقد.  القراءة  بني  التمييز  تخ�ض  نظر  وجهة 

غري  الأدبية،  لالأعمال  ومتابعات  قراءات  هناك 

اأن  بع�صها ي�صوبه الو�صف، الذي ل يقرتب من 

اأ�صئلة  على  يعتمد  ول  الأدب��ي،  اخلطاب  جوهر 

نظرية الأدب، ويبقى جمرد قراءة و�صفية للعمل، 

ل ت�صاعد على اإنتاج الأ�صئلة اجلديدة، اأو ا�صتنتاج 

املظاهر اجلديدة التي ينتجها الأدب، وهذا النوع 

لتطوير  مو�صوعيا  �رشطا  �صكل 
ُ
ي ل  القراءة،  من 

الآخر   والبع�ض  والأدب.   القارئ  بني  العالقة 

ب��داأت  التي  املجاملة  الأ���ص��ف-  م��ع  يعك�ض– 
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فكر  اأزمة  والتي تعرب عن  القراءات،  تهيمن  يف 

والبتعاد  النزاهة،   قيم  وتراجع  مو�صوعي، 

من  ال�صنف  وهذا  �صابه.  وما  العلمية  روح  عن 

مناخ  من  بدعم  ويتكاثر،  م��وج��ود،  ال��ق��راءات 

املوؤ�ص�صات  دور  تراجع  منها  بانت�صاره،   ي�صمح 

الإب��داع،  اأ�صئلة  حتت�صن  كانت  التي  الثقافية، 

الأدب،  حول  وفل�صفية  معرفية  ت�صورات  ولها 

القراءة،  ا�صتغال  النقد، وطبيعة  وتتابع حتولت 

واأي�صا  دور اجلامعات والبحث العلمي يف تطوير 

التكوين  عرب  الأدب��ي،  باخلطاب  العلمي  الوعي 

الأدبي،  اخلطاب  وحتليل  الأدبية،  املناهج  يف 

التكوينات  من  ذلك  وغري  املعرفة،  ونظريات 

علمي  ���رشط  خلق  يف  �صاهمت  التي  العلمية 

العالقة  �صاهمت طبيعة  النقدية، كما  للممار�صة 

في�صبوك،  من  الجتماعية  املواقع  �صفحات  مع 

اإىل  للمجاملة،  يت�صع  خطاب  خلق  يف  وتويرت 

والتي  القيم،  منظومة  فل�صفة   تراجع  جانب 

املجتمع. وهذا  الأفراد يف  ب�صلوكات  لها عالقة 

 – ينت�رش  لأنه  بجدية،  فيه  التفكري  وجب  واقع 

وي�صمح  الأدبية،  منطق  خارج  لأعمال  اأحيانا- 

بانت�صارها، ومنحها �رشعية التداول الذي – مع 

الأعمال  اأمام  معرفيا  خلال  ي�صكل  قد  الأ�صف- 

الأدبية احلقيقية. اإ�صافة اإىل قراءات تعيد كتابة 

وجتعل  النظريات،  �صاأن  من  وُتعلي  التنظري، 

الن�ض،  تقراأ  التي  هي  واملفاهيم  امل�صطلحات 

ت�صورات  تركيب  يعيد  ال��ذي  هو  الن�ض  ولي�ض 

فقط  لي�ض  �صلبا،  ينعك�ض  مما  امل�صطلحات،  تلك 

اخللف،  اإىل  يتوارى  الذي  العربي،  الن�ض  على   

املفرو�ض  التي  من  النظريات  على  اأي�صا،  اإمنا 

من  متَثلها  �صن 
ُ

ح خالل  من  وظيفية،  تكون  اأن 

هذه  مثل  تهيمن  عندما  القارئ/الناقد.  قبل 

بالأعمال  العالقة  م�صتوى  على  التو�صيفات 

النقد  اأننا �صنتحدث عن تراجع  الأدبية، فالأكيد 

الأدبي،  باعتباره خطابا ميتا و�صفيا للخطاب 

القراءات  كل  لي�ض  الأدب.  حول  لروؤية  ومنتجا 

منتجة للنقد كخطاب، على اعتبار  اأن القراءات 

فاإنها  الأدبية،  للمعرفة  وظيفية  تكون  عندما 

ت�صمح باإنتاج ت�صورات نقدية، وتعرب عن ن�صاط 

حركة التفكري. ل يخت�رش اخلطاب النقدي  فقط 

تفكري  �صكل  عن  �صورة  هو  اإمن��ا  ال��ق��راءة،  فعل 

اأن  يعني  اأدبيا،  عمال  نقراأ  اأن  وثقافة.  جمتمع 

وروؤي��ة،  وت�صور،  واأدوات،  مبنهجية،  فيه  نفكر 

املنظومة،  هذه  خارج  القراءات  تاأتي  وعندما 

فذلك يعك�ض لنا و�صعية الفكر الفل�صفي والنقدي 

التو�صيف  بهذا  اأننا  يعني  ل  لكن،  يف جمتمع.  

امل�صهد  يف  النقدية  املمار�صة  على  حدادا  نعلن 

�رشورة  اإىل  التو�صيف  بهذا  ندعو  اإمنا  العربي، 

حول  الت�صاوؤل  واإعادة  الو�صعية،  لهذه  النتباه 

حتولت  اإط��ار  يف  والنقد  الأدب  بني  العالقة 

الكتابة الأدبية من جهة، وتطور اأ�صئلة القراءة من 

جهة ثانية خا�صة مع منطق الزمن التكنولوجي. 

لأن تفكرينا يف النقد راهنا، ل ينبغي اأن يعتمد 

يف  ن�صع  اأن  يجب  ال�صابقة،  الت�صورات  نف�ض 

من  الأدب،  عنا�رش  مفاهيم  حت��ولت  العتبار 

كتابة ون�ض وكاتب وقارئ ولغة،واأي�صا  �رشوط 

القراءة، وحتولت امل�صهد ال�صيا�صي والجتماعي 

والقت�صادي يف العامل العربي.  مع ذلك، هناك 

النقدي يف امل�صهد  الفكر  دائما نقطة �صوء تنري 

العربي من خالل م�صاريع نقدية، نلتقي بها لدى 

جمموعة من النقاد الذين يتابعون تطور الأدب، 

واأ�صئلته، ويعربون عن ذلك من خالل ت�صوراتهم 

النقدية.      

 الن�ّص كياٌن حّي مثل الإن�شان

المعروفين  والمبدعين  الكّتاب  عديد  يجمُع   *
الذين حاورتهم، وكانوا ضيوفًا أجالء على مائدة 
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نقدية عربية جادة!  أْن ال وجود لحركة  كلماتي، 
كيف ترّدين ؟ وكناقدة ومبدعة وأستاذة أكاديمية  
ماذا تقترحين لنقٍد جاٍد مثير ؟ وأسأل عن ناقدك 

األمثل مغربيًا وعربيًا وعالميًا !!
الأدب��ي  النقد  وتاريخ  حركة  نتابع  عندما   -

عامليا، �صنجد اأن امل�صاألة ل ترتبط باجلغرافية اأو 

القومية عندما يتعلق الأمر بالنقد.  النقد خطاب 

التفكري يف الأدب. والتفكري فعل اإن�صاين ي�صتفيد 

من كل جتارب الإن�صانية. اإذا اأخذنا مثال النقد يف 

فرن�صا، حتى ل اأقول النقد الفرن�صي، خا�صة منذ 

نهاية ال�صتينيات، �صنجده نقدا عامليا واإن�صانيا. 

التفكري  ن�صج  بفعل  حتققت  الإن�صانية  وحالته 

الفرن�صي الذي ا�صتوعب يف البداية النظريات التي 

نظرية  مثل  الأملاين  احلقل  من  �صواء  ا�صتثمرها 

�صابه،  وما  ال�صكالين  النقد  اأو  الذاتية،  ال�صرية 

والتي ا�صتفاد من طروحاتها من النقد الرو�صي. 

بها يف  نلتقي  التي  النقدية  النظريات  كثري من 

اخلطاب الفرن�صي، نظنها فرن�صية الأ�صل، لكونها 

تتمتع ب�رشعية معرفية، تعود اإىل جودة الإ�صغاء 

النظريات  بعيون  الفرن�صي،  الأدب��ي  الن�ض  اإىل 

التي تطورت بخ�صو�صية الأدب الفرن�صي. ولهذا، 

لفهمها،   ون�صعى  النظريات،  تلك  نقراأ  عندما 

الفرن�صي.  الأدب  يف  جتليها  خالل  من  نقراأها 

الأدب هو الذي يعطي ال�رشعية املعرفية للنظرية، 

ولي�ض العك�ض. لهذا، فعملية الوعي ب�صياق ت�َصكل 

بتعبري  اأو  تطبيقها،  عملية  ثم  اأول،  النظرية 

التلقي،  ن�صو�ض  م�صتوى  على  تفعيلها  اأ�صح، 

جمتمع  فكر  جتربة  حتقق  تاريخية  حالة  هي 

القادمة  النظريات  خمتلف  نقراأ  عندما  وثقافة. 

معها  حتمل  �صنجدها  فرن�صا،  من  مثال  اإلينا  

ملجتمعات  ونظريات  ومفاهيم  اأفكار  تاريخ 

عندما  الغربية  النظريات  حتى  كثرية،  ثقافية 

النبهار،  عن  بعيدا  مو�صوعية،  بعيون  نقراأها 

التجربة  مظاهر  حتت�صن  �صنجدها  والده�صة، 

على  الرتاثي  وال�رشد  النقد  يف  القدمية  العربية 

ت�صاهم  اإن�صاين،  تفكري  حركة  النقد  اخل�صو�ض. 

تكون  عندما  الثقافية،  املجتمعات  كل  فيها 

قادرة على الإ�صغاء اإىل جتربتها الأدبية. عندما 

نتحدث عن حركة نقدية عربية، اأفهم منها، اإنتاج 

العربي،  الن�ض  اإىل  الإ�صغاء  جتيد  نقدية  حركة 

العاملية،  النقدية  النظرية  مكت�صبات  بتمثل 

ولي�ض اإنتاج نقد عربي مغلق، كما يدعو اإىل ذلك 

تعبري  ظهر  كلما  الذين  اأولئك  خا�صة  البع�ض، 

الرتاث  اإىل  ورحلوا  اإل  نقدي  مفهوم  اأو  اأدب��ي، 

ال�صكل  لهذا  حمتمل  جذر  عن  البحث  حماولني 

وذك املفهوم، حتى يقال: لقد كنا اأول من اأبدع 

املفهوم و ال�صكل التعبريي. م�صاألة املرجعية يف 

بحكم  �صبابية،  م�صاألة  تظل  واملعارف  العلوم 

حد  اأي  اإىل  تفعيلها.  يف  الإن�صانية  ال�رشاكة 

الإن�صاين.  الإنتاج  نكون �رشكاء يف  اأن  ن�صتطيع 

هذا هو املطلوب منا.امل�صاألة بعيدة عن املقاربة 

اإل عيون  النقدية ما هي  الذاتية، لأن النظريات 

ال�صياقي،  اإطارها  ن�صتوعبها يف  معرفية عندما 

ن�صتعملها عيونا  نقراأ بها اأدبنا، الذي با�صتطاعته 

�صها، ويعيد تفكيكها، وي�صيف اإليها من 
َ
رو

ُ
اأن ي

خ�صو�صيته.  كل اأدب هو نتاج �صياق اجتماعي 

وتاريخي، وبالتايل ينتج روؤية العامل حول هذا 

التجربة  يف  النقد  ي�صتطيع  حد  اأي  اإىل  ال�صياق، 

العربية اأن ي�صاهم يف ا�صتخراج هذه الروؤية من 

النظريات.  يف  موؤثرة  ويجعلها  العربي،  الن�ض 

من هنا، تبداأ العاملية، التي تعني ت�صويق الروؤية 

ال�صوؤال  املعرفية.   النظريات  خالل  من  العربية 

م�رشوع  لدينا  هل  الآن:  جميعا  علينا  املطروح 

نتوا�صل  عندما  وهل  ال�صاأن،؟  هذا  يف  فل�صفي 

امل�رشوع  هذا  اأ�صئلة  تكون  العربي،  الأدب  مع 

اإىل  الإ�صغاء  جنيد  وهل  تفكرينا؟  يف  حا�رشة 
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هل   الأدبية،  الأعمال  نقراأ  وهل  العربي؟  الن�ض 

اإمنا  النظريات،  من  لي�ض  مرجعية  على  نتوفر 

غياب/  يف  القراءة  لأن  الأدبية،  الن�صو�ض  من 

�صعف ذاكرة ن�صية، ل ت�صتطيع اأن ترى اأبعد من 

الن�ض املقروء؟.    

العربية،  التجربة  يف  للنقد  اآخر  اأفق  يف  لنبحث 

الأدب��ي  بالن�ض  عالقتنا  ع��ن  اأك��رث  ونتحدث 

العربي، و�صكل اقرتابنا منه، وهل جنيد الإ�صغاء 

ا�صتهلكناه  ما  برتديد  نكتفي  اأم  خطابه،  اإىل 

ثقافيا  و�صعا  ي�صكل  الأدب  وهل  نظريات.  من 

احل�����ص��اري  ال��ت��دب��ري  عملية  يف  واج��ت��م��اع��ي��ا 

موؤ�ص�صات  هناك  وه��ل  العربية،  للمجتمعات 

خالل  من  الآن،   الأدب  �صوؤال  حتت�صن  ثقافية 

الدر�ض  وه��ل  معرفيا،  م�رشوعا  قراءته  �صوؤال 

يف  الأدب��ي  الدر�ض  طور 
ُ
ي واجلامعي  التعليمي، 

اجلديد؟.  اجليل  ل��دى  التلقي  �صكل  مع  عالقة 

بجدية  الأدب  مع  التعامل  اإىل  بالفعل  نحتاج 

نقدية. لأننا نخ�رش اأدبنا عندما  ل نتقدم نحوه 

بروؤية مو�صوعية، ونخ�رش فر�صة تفكرينا عندما 

ل ن�صتغل بجدية.

اأول متثلي   ت�صكلت روؤيتي النقدية من جانبني: 

اإمي��اين  ثم  الإنتاجي،  �صياقها  من  للنظريات 

الإن�صان،  مثل  حيا  كيانا  الن�ض  بكون  املعريف 

يفرت�ض   اإ�صغاء م�صوؤول من اأجل اإدراك منطقه. 

النقاد �صواء  ولهذا، فقد ا�صتثمرت اجتهادات كل 

ب��وين 
ً
در الذين  املغربية  باجلامعة  اأ�صاتذتي 

اأو  العرب،  النقاد  اأو  الأدب��ي،  الن�ض  قراءة  على 

اأومن  ما  اأك��رث  بالتجارب  اأوم��ن  اأن��ا  الغربيني. 

با�صم واحد، لأن كل جتربة يف املعرفة تعلمني 

التفكري.   طريقة  هو  اأتعلمه،  �صيء  واأه��م  �صيئا، 

الناقد  طروحات  من  كثريا  ا�صتفدت  اأين  �صك  ل 

الرو�صي ميخائيل باختني يف بدايتي، وكنت جد 

وامللفوظ  واحلوارية  للحوار  مبقاربته  معجبة 

وتعدد  والأ�صلوبي  اللغوي  والتعدد  الجتماعي 

بداأت  التي  املفاهيم  من  ذلك  وغري  الأ���ص��وات 

�رشوحاتها   ولكن  باختني،  كتابات  يف  اأفكارا 

من قبل » تودوروف« على اخل�صو�ض، هي التي 

�صبق  يوؤكد ما  التنظريي، وهذا  �صاأنها  اأعلت من 

والفكري  النقدي  التنظري  كون  يف  عنه،  ت 
َ

وعرب

ب�صكل عام هو جهد اإن�صاين يتطور بتطور فاعلية 

توظيفه، غري اأين مل اأكن اأتعامل مع هذا الإعجاب 

بنوع من التطبيق احلريف، اإمنا ا�صتثمر حتليالته 

الروائي  اخلطاب  لطبيعة  اإ�صغائي  خالل  من 

عن  وروؤي��ت��ه  نظامه  يف  يختلف  العربي،الذي 

ا�صتغل  جمال  �صكلت  التي  الرو�صية  الن�صو�ض 

وعندما  ومتعة،   اإبداع،  النقد  باختني.  مفاهيم 

اأو  وتقنية،  و�صفية   ق��راءة   جمرد  اإىل  يتحول 

روح��ه.  الن�ض  عن  ينزع  فاإنه  معريف،  واج��ب 

مثلما يحدث مع ترجمة الأدب. احلالة الإبداعية 

التقاط  على  القادرة  هي  الرتجمة  اأو  النقد  يف 

جوهر الن�ض. 

 الأنوثة والذكورة لي�َشت مقيا�شًا لأدبية الأدب

باستهجان  العربيات  المبدعات  من  ثلة  ينكُر   *
أو  النسائي(  )األدب  مصطلح  صاخبين  وغضٍب 
في  النقاد  جّل  عليه  يلّح  الذي  النسوي(  )اإلبداع 
ليّس في اإلبداع  أّن  تنظيراتهم وكتبهم، مؤكدات 
ومعاناة  هموم  وهو  أنوثة،  أو  ذكورة  جينات 
الكبيرة  المبدعة  وصرخت  مشتركة،  إنسانية 
حواراتها  من  واحٍد  في  السمان  غادة  الصديقة 
لإلبداع  ليَس  أْن  هؤالء،  وجوه  في  الجميلة، 
عن  تقولين  ماذا  كبيرة  كناقدة  تناسلية،  أعضاء 

وثنية هذا النقد، وكيف تحطمين أصنامه !؟
اجلغرافية،  اأو  باجلن�ض،  يتحدد  ل  الإب��داع   -

اإن�صاين  فعل  الثقافية.الإبداع  الو�صعية  اأو 

واقت�صادية  �صيا�صية  بو�صعيات  م�رشوط  غري 
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يحدد  ال��ذي  الداخلي  املنطق  وبيولوجية.   

بتعاليم  مرتبطة  غري  م�صاألة  الأدب،  اأدب��ي��ة 

كذلك،  الأمر  كان  لو  الأدبية.  امل�صاحة  خارج 

التي  اخلارجية  ال�رشوط  قرب-  عن  واأدركنا- 

حتقق الأدب، ما عرف الأدب هذا التعقيد الذي 

بحاجة  كنا  وما  الآن،  اإىل  اأر�صطو  منذ  يالزمه 

اإىل نظرية الأدب، واإىل املناهج والأدوات، وما 

لكي  الإبداعية  اللغة  دهاليز  يف  الفكر   خا�ض 

نتج معرفة به. لأن الأمر 
ُ
درك هوية الأدب، وي

ُ
ي

ي�صكل �صعوبة فكرية  �صيظل  الأدب  فاإن  كذلك، 

الأزمان،   
ّ
مر على  وتوا�صلية  ومعرفية  وذهنية 

مهما جتددت الو�صائط، وتطورت نظرية املعرفة 

حالة  الأدب  �صيظل  املناهج.  وتعددت  الأدبية، 

ع�صية عن التفكري، وما القرتاب منه، اإل اقرتابا 

من حالة التفكري فيه. هذه م�صاألة بديهية، لبد 

اأدبا،  الأدب  يكون  اأن  اإما  حولها.  التوافق  من 

اأن  الذكورة  اأو  لالأنوثة  ميكن  ل  يكون.  األ  اأو 

تكون مقيا�صا حمددا لأدبية الأدب. لكن، عندما 

نتحدث عن » الأدب الن�صائي« فنحن ل نتحدث 

عن هذا امل�صتوى من النقا�ض. اإمنا نتحدث عن 

وجب  ول��ذا  النقا�ض،  �صاحة  يف  ظهر  م�صطلح 

البحث يف وظيفيته، و�رشعيته بالن�صبة لالأدب 

يحدث  وهنا  للمراأة.  بالن�صبة  ثم  ع��ام،  ب�صكل 

املعار�صني  بني  واللب�ض  واخل��الف  الختالف 

عبث  هناك  لي�ض  امل�صطلح.  لهذا  واملوؤيدين 

�صكل  واتخذ  لغوي،  تعبري  ظهر  كلما  اللغة.  يف 

امل�صطلح واملفهوم، اإل وجب التفكري يف �رشطه 

اأ�صباب ظهوره،  الثقايف-املعريف. والبحث عن 

اإليه.  ينتمي  الذي  للحقل  بالن�صبة  وظيفته  ثم 

ومتار�ض  تفكرينا،  املفاهيم  �صتتجاوز  واإل 

علينا �صلطة رمزية قد ُتربك قناعات وحمددات 

املفاهيم  حم��اورة  عليها.  وتربينا  األفناها 

ُتعد  ومو�صوعي،  علمي  ب�صكل  ومناق�صتها 

يحدث  ما  هذا  الإن�صاين.  للتفكري  كبريا  حتديا 

بالن�صبة ملفهوم مثل » الأدب الن�صائي«. اللب�ض 

املفهوم  هذا  يف  نتحدث/نفكر  عندما  يحدث 

خالل  من  فهمه  على  ون�صتعني  الأدب،  خارج 

اأدبية،  خارج  ب�صياقات  عالقة  ذات  خطابات 

مثل �صياق احلركات الن�صائية، واحلقوقية، وغري 

ا�صتغال  �صياق  حتديد  يف  نف�صل  عندما  ذل��ك. 

به، من هنا، لبد من  ترتبك عالقتنا  املفهوم، 

ب��الأدب  املفهوم  رب��ط  ���رشورة  على  التاأكيد 

باملراأة  يتعلق  ل  الأمر  لأن  لفهمه،  ال�صعي  عند 
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بالأدب  اإمنا  الأدب،  ملنطق  حمددا  باعتبارها 

وتطور  بتغري  وتتطور  تتغري،  حالة  باعتباره 

يف  حددته  كما  الن�صائي  الأدب  منتجه.  مواقع 

الن�صو�ض  من  كبري  منت  على  بناء  كتبي،  جل 

الن�صاء، يعد مفهوما  التي كتبتها جمموعة من 

عندما    الأدب  حالة  ي�صخ�ض  ونقديا،  اإجرائيا، 

اإليه،  املنظور  املو�صوع  من  املراأة  فيه  تنتقل 

تنتج  عندما  الفاعلة،  ال��ذات  اإىل  به  واملفعول 

مفاهيم  الرمزي  موقعها  من  انطالقا  امل��راأة 

جديدة، ودللت جديدة ملفاهيم متداولة. وهو 

املراأة-  ال�صوت،  امل��راأة-  مفهوم  يطور  و�صع 

ال�رشيك يف اإنتاج مفاهيم العامل، ولي�ض التابع 

الن�صاء  تكتبه  ما  كل  فلي�ض  هنا،  من  وامللحق. 

يدخل يف » الأدب الن�صائي«، فقد تكتب املراأة، 

لكنها ت�صتهلك نف�ض املفاهيم بدللتها، وتعيد 

اإنتاج نف�ض الروؤية. لي�ض معنى هذا اأنها ل تنتج 

الأدب، اإمنا ل تنتج �صكال من الأدب ين�صوي حتت 

» الأدب الن�صائي«. كما اأن هذا املفهوم، �صاهم 

كانت  بعدما  املراأة،  كتابات  النفتاح على  يف 

كتاباتها تعاين من �صوء التوا�صل معها، اإ�صافة 

اخلطابات  بتحليل  �صمح  امل�صطلح  هذا  اأن  اإىل 

ازدواجية  وف�صح  امل��راأة،  كتابة  حول  النقدية 

الطروحات  بع�ض  عنه  عربت  ما  وهو  الروؤية. 

يف  وال�صاردة  الكاتبة  بني  تخلط  كانت  التي 

يحدث  ل  حني  يف  والق�ص�صي،  الروائي  العمل 

الكثري  عربت  وقد  الكتاب.  كتابات  يف  الأم��ر 

الكاتبات عن هذا اخللط، الذي جعل بع�ض  من 

عن  عبارة  الكاتبات  رواي��ات  يعتربون  النقاد 

ال�صور  الذاتية، وهو ت�صور يك�صف عن  �صريهن 

باعتبارها  امل���راأة  ح��ول  ال�صائدة  الذهنية 

مفهوم  الن�صائي  الأدب  اإليه.  منظورا  مو�صوعا 

الو�صع  على  بناء  الأدب  باأدبية  ي�صتغل  نقدي 

اجلديد للمراأة داخله، ولي�ض له عالقة بالأنوثة 

كتبي  مقدمات  جل  يف  حر�صت  والذكورة.لهذا 

تخد�ض  مفاهيم  ا�صتعمال  من  التحذير  على  

جمال  من  وُتخرجه  الن�صائي«  »الأدب  �رشعية 

الأدب،اإىل جمال حقوقي ون�صايل، مثل مفهوم  

الأدب الذكوري اأو الرجايل. 

الأدب الن�صائي مفهوم اإجرائي لي�ض اإل، والتفكري 

فيه خارج الأدب يعد خروجا عن �رشعيته.   

منار�ُص احلرية من خالل ال�ّشفر يف اللغة

ميالن   – اإلله«  لضحكة  صدًى  »الرواية   *
كونديرا!

 – واألوبرا«  السيمفونية  شأن  شأنها  »الرواية 
فيرنن لي !

»الرواية هي كتاُب الحياة« – د.ه. لورنس !
َمْن األقرب إلى رؤاك من المقوالت الثالث ؟ وما 

تعريفك الشخصي للرواية ؟
التي  احل��ي��اة  لي�صت  احل��ي��اة.  ه��ي  ال��رواي��ة   -

ل  حياة  اآخ���ر،  ن��وع  م��ن  حياة  اإمن��ا  نحياها، 

ندركها، لأنها حالة تتحقق من خالل النزياح 

عن حياة الواقع. لكن، يف زمنها، منار�ض احلرية 

اأخرى،  ونبني  عوامل  نهدم  اللغة،  يف  ال�صفر  يف 

وجنربها،  الأف��ع��ال،  كل  منار�ض  نحب،  نحلم، 

ن�صعر  لهذا،  الواقعية.   احلياة  عني  عن  بعيدا 

من  واقرتابنا  امل��ادي،  وجودنا  عن  بالنزياح 

اإ�رشاقا  اأكرث  لكن،  ولب�صا،  غمو�صا،  اأكرث  منطقة 

الرواية  يف  نحياه  �صيء  كل  ال�صمني.   لوعينا 

تاأتي  هنا،  من  واقعيا،  نعي�صه  عما  خمتلفا  يعد 

الده�صة والكت�صاف يف الرواية، والإبداع ب�صكل 

اأو  عبثا،  لي�صت  الرواية  يف  احلياة  اأن  غري  عام. 

لكن،  ومنطق.  وترتيب،  نظام  هي  اإمنا  فو�صى. 

واقعنا  ت�صبه  ل  لأنها  ندركها،  ل  الأ�صياء  هذه 

اليومي، اإمنا ُت�صعرنا باأننا نعي�ض يف زمن منظم 

بطريقة خمتلفة. وهذا النظام هو جمال ا�صتغال 
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النقد منه، اقرتبنا نحن من  النقد. وكلما اقرتب 

عندي  تبداأ  الرواية  الرواية.  يف  باحلياة  الوعي 

القلق  من  زمنا  ُتدخلني  معينة،  بحالة  امتالء 

وعندما  مرئية،  غري  عوامل  يف  وال�صفر  وال�رشود 

احلالة  وتتخل�ض  باحلكي،  المتالء  من  ارتوي 

بناء  وال�رشود  مرئية،  جمال  والقلق  لغة،  مني 

ي�صبه  ما  اأو  فل�صفي  ا�صرتخاء  يعرتيني  منظما، 

اأعود  المتالء/احلالة،  من  اأحترر  وعندما  ذلك. 

اإىل احلياة يف الواقع، لكن، ب�صكل خمتلف، هناك 

�صيء ما تغري، ل اأعرف مكانه، اأو �صفته. الكتابة 

بافتعال،اأو  األوثها  ل  ولهذا،  اأع�صقها،  نعمة، 

علمتني  نعمة  اأخ��ون  كيف  وه��م،  ان�صياع،اأو 

ال�صموخ يف كرامة التعبري.    

ل اأخّطط للرواية لأنَّ الإبداع حالة جتلٍّ

على  حقيقّي  خطٌر  الممتدة  الرواية  )مساحة   *
الروائّي(.. هل هذا صحيح؟ ألهذا فّضلت االقتصاد 
)غيثة  األخيرة  روايتك  وجاءت  واالقتضاب، 
تقطف القمر( قصيرة –ميتا سرد،أْم أّن للموضوع 

شأنًا آخر! حّدثيني !؟
اأبداأ يف كتابة الرواية، ت�صبقني حالة  اأن  - قبل 

امتالء  الم��ت��الء.    من  �صكال  تتخذ  ا�صتثنائية. 

مكتوبا  �صيئا  ب��اأن  اإح�صا�ض  يغمرين.  يلفني، 

مكانه،  عن  يدي  اأ�صع  اأن  اأ�صتطيع  ل  بج�صدي، 

اأو اأف�رشه، اإمنا هو اإح�صا�ض، ياأتي بطعم خا�ض، 

الذهني،  الغمو�ض، والقلق، وال�رشود  ميتزج فيه 

اإح�صا�ض يختلف عن كل مظاهر الإح�صا�ض التي 

انت�صار  ببداية  اأ�صعر  تعربين يف يومي.  وعندما 

التخل�ض  عملية  يف  اأب��داأ  اأمامي..  لغة  المتالء 

لهذا،     . بالتحرر  اأ�صعر  عندها  القلق.  مظاهر  من 

فم�صاحة الرواية يف جتربتي تتحكم فيها  عملية 

الروائيني  بع�ض  �رشدية.  لغة  احلالة  انت�صار 

يخططون  اأنف�صهم-  ه��م  ي�����رشح��ون  –كما 

واأبوابا،  ف�صول،  لها  وي�صعون  الرواية،  حلكاية 

يل،   بالن�صبة  الن�صي،  ف�صائها  يف  ويتحكمون 

لأين  التخطيط.  بهذا  الإبداعية  الكتابة  اأعي�ض  ل 

اللغة  بوا�صطة  حالة  اأجتلى  اأتركني  الإب��داع  مع 

تفكريي،  خ��ارج  امل�صاحة  م�صاألة  ال�����رشدي��ة. 

وعندما تاأتي كذلك، فهي تعرب عن �صكل احلالة 

التي كنتها، وطبيعة التحرر منها. عندما اأقراأ ما 

يكتب حول رواياتي، اأنده�ض لأين اأقف عند اأ�صياء 

مل اأكن اأدركها زمن الكتابة. القراءة النقدية هي 

التي حتقق الوعي مبا ننتجه من �صكل وم�صاحة 

وتعبري.

 الكتابة هي عملية نحت الذاكرة واجل�شد

مخزون  تاريخ..  الرواية  أّن  البعض  يرى   *
والبعض  للعالم،  اختصار  كوني..   فكري..عمٌل 
كتابة  هي  كيف  والبديهة،  بالفطرة  كتابة  يراها 

الرواية لديك ؟
اأطلبها  ل  تلقائية،  حالة  تبداأ  ه��ذا،  كل  هي   -

بقرار، ول اأهيئ لها الطقو�ض، اإمنا تاأتيني حالة، 

فاألتقطها ده�صة، فتنرثين حالة حمكية. وما بني 

التقاط احلالة، وتال�صيها �رشدا، يتحرك خمزوين 

بدون  والفكري  والذاتي  وال��وج��داين،  املعريف، 

بناء  عملية  يف  عن�رشا  ليكون  مني،  ا�صتئذان 

انت�صار احلالة �رشدا، اإمنا ح�صوره ل يكون ب�صكل 

مبا�رش. الكتابة هي عملية نحت الذاكرة واجل�صد 

والتاريخ الذاتي واجلماعي. هي تاريخنا املن�صي 

يف جتاويف ذاتنا.    

نعي�ص اأتع�ص حلظة تاريخّية عربّية

* في مفتتح روايتك الرائعة )غيثة تقطف القمر(
كيف  نعرف  »عندما  بطلتك:  لسان  على  تكتبين 
ما  لي  قولي  الوطن«..  نربح  الحب،  عن  ندافع 
بلداننا،  في  متالحقة  وكوارث  أحداث  من  نعيشه 
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الهوية األخضر واليابس،  تحرق نيرانها متعددة 
أألننا ال نعرف الحّب، أم ال نعرف الدفاع عنه، أْم 

أننا تهجينا حروف الوطن خطأً !؟؟
اللب�ض،  مل تلتب�ض فقط  الأ�صف، يف زمن  - مع 

اأتع�ض  نعي�ض  امل�صاعر.  اأي�صا  اإمن��ا  املفاهيم، 

كل  يف  فو�صى  هناك  عربيا.  تاريخية  حلظة 

التي  اجلغرافيا  حتى  املعلومة  من  بدءاً  �صيء، 

التاريخي.  ينهار املعنى  اأمامنا، ومعها  تنهار 

بامل�صطلحات  الإع��الم��ي  اله��ت��م��ام  اأ�صبح 

العربي  بالإن�صان  الهتمام  اأكرث من  امُلفَخخة، 

املوت  امللوث.  الزمن  هذا  �صيا�صة  نحرته  الذي 

والقتل والعنف والغت�صاب  كلها مظاهر تقتل 

احلب، بل تنحره بدون دم. قتل امل�صاعر يتم عرب 

يف  انتكا�صة  هناك  املادي.  القتل  �صور  مترير 

الوجدان،  القيم، تراجع يف املبادئ، وتوتر يف 

اللفظي  للعنف  وهيمنة  ال����روح،  يف  وغ��نب 

واللغوي وال�صيا�صي واملادي  والإعالمي، دعم 

ال�رشاعات الع�صائرية التي تعيد البلدان العربية 

طور 
ُ
ي العامل  فيما  عديدة،  بقرون  ال��وراء  اإىل 

ُتلوث  مظاهر  كلها  الدولة،  موؤ�ص�صات  مفهوم 

�رشط احلب، وتدمر م�صاعر احلب. ل ينبت احلب 

حتولت  واأر�صنا  احل��ب.  ت�صتحق  اأر���ض  يف  اإل 

مكهربة.   وحدود  انتظار،  وعتبات  مقابر،  اإىل 

ت�رش  التي  اخل��راب،  مظاهر  �صوى  نرى  نعد  مل 

ت�صعرنا  التي  امل�صاعر اجلميلة  على تدمري  كل 

مل  زم��ن  يف  احل��ب  ي�صتقيم  كيف  باإن�صانيتنا. 

تعد للطفولة كرامة؟ كيف ينبت احلب يف زمن 

والنبتة؟ كيف  الغر�ض  الطفولة هي  لأن  قاحل، 

ما  تتحمل  تعد  مل  التي  الأر���ض  ه��ذه  تنتع�ض 

يحدث لالإن�صان من دمار وقتل واأمرا�ض ولعبة 

�صيا�صية قذرة؟. مع ذلك، مادمنا نحكي اللحظة 

عنه،  نتنازل  لن  اأننا  يعني  فهذا  احل��ب،  عن 

والنبتة.  والغر�ض  الطفولة  نتنازل عن  لن  لأننا 

يف  العامل  ا�صود  مهما  اأوطاننا  عن  نتنازل  لن 

وجهنا، ومهما اأ�صبحنا ورقة �صيا�صية يف اأيدي 

اخلائنني على هذه الأر�ض. الكتابة حلم احلياة، 

اإن�صانيتنا.  واحلب �صوء الروح، والطفولة براءة 

لهذا، �صنظل نكتب ونحلم، نحب ون�صيء العامل 

بروحنا، ونلد الرباءة، لعلنا نعقلن  باإن�صانيتنا 

هذا العامل.       

 الكتابُة و�شٌم وجودّي

دائمًا،  بالخوف  »أشعُر  كارول:  جويس  يقوُل   *
االهتياج  من  حالة  أعيش  أكتُب  عندما  ولكّنني 
واإلثارة«.. هْل الكتابة لحظة حياة أم انتحار؟ ماذا 

تشعرين لحظة الكتابة؟ حّدثيني !
- طبعا، لي�صت حلظة انتحار. لأن الكتابة كانت 

دائما �صد املوت والفناء. الكتابة اإعالن رمزي 

عن ع�صق احلياة. هي و�صم وجودي، بالغة يف 

اأكيد  هي  الإن�صاين.  للكائن  الفل�صفي  احل�صور 

�صكل من احلياة، بطريقة خمتلفة، اأو هي جتربة 

من نوع اآخر. هي اإ�رشار على احلياة، وتدوين 

احلياة لغة خالدة، لغة ل يقهرها الزمن. كلما 

فكرت يف الكتابة، يغمرين األق الطفولة. الطفولة 

ول  اأعرفه،  ل  �صوء،  وراء  الجنراف  معنى  يف 

اأفهمه، اإمنا الرغبة يف عدم التخلي عن اجلري 

يف  الكتابة  فعل  عن  يوما  �صاألت  ما  وراءه. 

اأن  اأُدركني خارجها. يكفي  اأعد  نف�صي، لأين مل 

اأقول: الكتابة نعمة، لأنها متدين بلحظة اإح�صا�ض 

ا�صتثنائية. والعمر بدون ثروة الإح�صا�ض، ذابل 

اآمنت  انتماء  اأجمل  التخلف. هي  مثل  وخميف 

اأو  وهم،  اأو  زيف  بدون  اأن��ا،  اأك��ون  عربها  به، 

من  نوعا  اأخلق  اأن  اأح��اول  وعربها  ان�صياع. 

ال�صيا�صي  الالتوازن  زمن  الوجودي يف  توازين 

اإنها  اإن�صانيتنا.  من  تبقى  ما  يدمر  يكاد  الذي 

وجدتها  كلما  نف�صي،  مع  اأكررها  جملة  نعمة، 
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تتحول  ووجدتها  وخ��ذلن،  وه��م،  من  تنقذين 

قوة بداخلي، تنري يل طريق ال�صالم مع ذاتي.   

 يف ال�شرية الذاتية حاكية وحمكّية

* تقوُل مرغريت دوراس: )ال نكتُب شيئًا خارج 
 - الذاتية  السيرة  للرواية   المستقبل  الذات(! هل 
األوتوبوغرافية كما يرى هنري ميللر، وهو رائد 
هذا الفّن الروائي ؟ أليَست »غيثة« هي » زهور 

كرام«..  ماذا تقولين !؟
ال��ت��ع��ب��ريات  ال����ذات ح��ا���رشة يف خم��ت��ل��ف   -

ل  �صمنية.  كحالة  اإمنا  ك�صكل،  لي�ض  الإن�صانية، 

فكر فيه، 
ُ
توجه، ول تقرر، اإمنا تتحول اإىل عن�رش م

واإىل مو�صوع منظور اإليه. لن ت�صبح يف الكتابة 

الإبداعية كما كانت عليه يف احلياة الواقعية. اأن 

حتكي الذات معناه اأن تعيد التفكري فيها باللغة 

حتكي/ لكي  امل�صافة  تقيم  اأن  يعني  التخييلية، 

وت�صبح  التحولت،  حتدث  امل�صافة  ويف  تكتب، 

حتولت  وف��ق  ا�صتح�صارها  يتم  ذاك��رة،  ال��ذات 

امل�صافة. حتى يف ال�صرية الذاتية ل نحكي الذات 

اللغة  كما كانت وكما ع�صناها، وهذا هو جوهر 

ونلتقي  تعك�ض.  ول  ُت�صخ�ض  التي  الإب��داع��ي��ة 

بنماذج عربية  لن�صو�ض �رشدية رغب اأ�صحابها 

كتابة �صريهم الذاتية، لكنهم اكت�صفوا اأنهم ابتعدوا 

عن ذواتهم كلما كربت م�صافة احلكي. ولهذا متت  

الروائية،  الذاتية  بال�صري  الن�صو�ض  تلك  ت�صمية 

تعبريا عن كون امل�صاألة مل تعد تتعلق بحكي �صرية 

منظور  مو�صوع  اإىل  الذات  بتحول  واإمنا  الذات، 

اإليه.   غري اأن املثري يف الكتابة ال�رشدية اجلديدة، 

اأو  الذات،  هو ما تعرفه من حتولت يف و�صعية 

وح�صور  الكتابة«،  ب�»تذويت  عليه  ي�صطلح  ما 

الذات باعتبارها حاكية وحمكية مثلما جند مع 

حمور  جعلته  والذي  الذاتي«  »التخييل  م�صطلح 

اإىل  الذاتية  ال�صرية  من  »ال��ذات  النقدي  كتابي 

التخييل الذاتي«. وبعد اأن كان الكاتب يحذر يف 

بداية عمله عن كون احلكاية ل متت اإليه ب�صلة، 

ويجتهد لكي ل يعقد القارئ ت�صابها بني حياته 

اأ�صبحنا  فاإننا  الأدب��ي،  العمل  يف  الذات  وحياة 

اأعمالهم،  داخل  ذواتهم  اإىل  ي�صريون  كتابا  جند 

مرتبطة  واأحداث  تواريخ  اأو  اأ�صمائهم  خالل  من 

بهم. هذا حتول بنيوي يف الكتابة ال�رشدية، لبد 

حتولت  على  يوؤ�رش  لأن��ه  اإليه،  ينتبه  اأن  للنقد 

الفرد يف املجتمع وال�صيا�صة والقت�صاد، واأي�صا 

له عالقة مبناخ التحرر.          
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ياأخذ امل�رسح دائما وجوها جديدة مثل املدينة 

متاما. ومكانه يكاد ان يكون مطابقا اىل منوذج 

له �صدى  ان  اإىل  بالإ�صافة  هذا  املدينة،  و�صكل 

مثلما  فامل�رسح  املتغري.  اليوم  عامل  يف  قويا 

يقول »يو�صف ال�صديق«، )ل يتاأ�ص�س اإل يف واقع 

، وهذا 
)1(

عمراين مدين، مثله يف ذلك مثل الفل�صفة(

امل�رسح  اح�صان  يف  مبا�رسة  بنا  يلقي  الراأي 

وقوانينها  للمدينة،  نتيجة  كان  الذي  الغريقي 

ان  �صيما  قوانينه.ل  امل�رسح  منها  ا�صتمد  التي 

املدينة قد اثرت يف �صكله وم�صمونه ومعماريته 

على مر التاريخ، وانتقلت به من الهواء الطلق اىل 

ال�صالة، ومن الكني�صة اىل ال�صارع، ومن ال�صالة 

ف�صاءات  تاأ�صي�س  يف  و�صاهمت  املعامل،  اىل 

منه  وجعلت  وخمتلفة،  متنوعة  له  م�رسحية 

يلتقي بجمهوره اينما يكون هذا الخري بوا�صطة 

والتكنولوجيا  والإعالم،  واملوا�صالت  الو�صائل 

�رسيع،  ب�صكل  بتطويره  �صاهمت  التي  احلديثة 

ومتطلباته  الع�رس  عجلة  �رسعة  يف  به  واألقت 

وجوهره  �صكله  امل�رسح  اخذ  وقد  امللحة. 

احلديث من املواجهة مع التطورات الجتماعية 

العامل،  يف  حدثت  التي  وال�صيا�صية  والثقافية 

بحيث تزامن هذا التطور مع تعدد ا�صكال املدينة 

على نحو متزايد، وقد لعبت املدينة دورا ا�صا�صيا 

يف مهماته اجلديدة.

 بال �صك اأن هذه املادة املفتوحة تهدف �صمنيا 

امل�رسح كفن وكمكان  اإذا كان  فيما  اإىل معرفة 

وكخدمة لل�صعب وكممار�صة اجتماعية، قادرا يف 

او  ياأخذ  ان  على  والع�رسين  الواحد  القرن  بداية 

التي  الكبرية  مكانته  ي�صرتجع  اأن  ب��الأح��رى 

الع�رسين  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  فقدها 

ب�صبب العديد من العوامل، التي ميكن تلخي�صها 

حملها  وح��ل  ت�صاءلت  ال��ي��ه  احل��اج��ة  اأن  يف 

ال�صينما، الذي حل مكانها هي الخرى التلفزيون، 

الخري  هذا  على  يوؤثر  لكي  النرتنت  جاء  وقد 

امل�رسح  يحاول  م�صجعه.  ويقلق  كبري  ب�صكل 

اليوم اأن يعيد مكانته والعمل على عدم ال�صتغناء 

عرو�صه  ط��رق  خ��الل  من  ومنبها  مذكرا  عنه، 

اأ�صله  احلديثة،  امل�رسحية  ومعاجلاته  اجلديدة 

 امل�سرح واملدينة

اأزمة امل�سرح منذ ال�ستيعينيات وال�سبعينيات

هي اأزمة هوية

م�سرح

حممد �سيف 

كاتب وناقد من العراق يقيم في باريس



نرى  الذي  املكان  باأنه  يقول:  الذي  الغريقي، 

واف��رتا���ص��ي، وه��و ف�صاء  واق��ع��ي  م��ا ه��و  فيه 

ب�رسي، ومكان لال�صتماع والت�رسف. اإن امناط 

وتكنولوجيتها،  وح�صا�صياتها،  اجلديدة،  احلياة 

ال��واح��د  ال��ق��رن  ���ص��دى  ت�صكل  ال��ت��ي  واآف��اق��ه��ا 

فنية  مبمار�صات  وتطالب  تدعو  والع�رسين 

واآليات  اجهزة  يجعل  ما  وهذا  جديدة،  ومدنية 

ال�رسعة.  نحو  وتهم  ت�صطرب  املعروفة  الع�رس 

ولكن قبل البحث يف هذا املو�صوع، ل بد من اأن 

، باأن املدينة لي�س بف�صاء خال من 
ّ
نذكر او ُنذكر

احلياة،  مينحها  لكي  امل�رسح  وينتظر  الن�صاط 

اإنها بال �صك تفي�س دائما وابدا باحلياة، ومن كل 

كل  وقبل  اول  نفكر  ذل��ك،  نذكر  وحينما  ن��وع، 

�صيء، بقاعات املدينة او املحافظة او املقاطعة، 

واملدار�س  والكنائ�س،  واجل��وام��ع  وب��الأ���ص��واق 

وور���س  التجارية  وامل��ح��الت  وامل�صت�صقيات، 

النقل  وو�صائل  املرور،  وحركة  املتنوعة،  العمل 

ي�صكنونها  الذين  بالنا�س  اي�صا  ونفكر  العام؛ 

ويتجولون يف �صوارعها ويجل�صون يف مقاهيها، 

اخلا�صة،  �صياراتهم  يف  يجل�صون  وب��ال��ذي��ن 

والذين  بالفنادق،  ينتظرون  الذي  وبالآخرين 

واملوانئ  القطار،  وحمطات  مطاراتها  ي�صلون 

اأثناء  ت�صبح  املدينة  ان  �صيما  ل  اآخ��ره.  واإىل 

الحتفالت ال�صعبية والدينية والوطنية باأكملها 

مركز  اإىل  ال��دخ��ول  بوابة  من  اب��ت��داء  م�رسحا: 

بديكورات  املزينة  بال�صوارع  وم��رورا  املدينة. 

واملن�صات  ال�صتعرا�صات؛  ت�صتعريها  باهظة 

عليها  تقدم  التي  الطرق  مفرتق  يف  املزروعة 

العربات  وكذلك  حية؛  وراق�صة  غنائية  لوحات 

وت�صبح  املواكب  فيها  تتوقف  التي  املتحركة 

جميع  خرجت  وق��د  للعر�س.  متنقلة  خ�صبات 

الحتفالت ال�صعبية، من معطف العياد الدينية 

التي الهمت كتاب امل�رسح وجعلتهم  وطقو�صها، 

من  منها،  امل�رسحية  �صخو�صهم  ي�صتعريون 

فيها  ويغذون  وم�صعوذين،  ومهرجني  جمانني 

الكثري من م�صاهد املتعة والن�رساح؛ ويحاكون 

يف  يبالغ  التي  وال�صاخرة  امل�صحكة،  اخلطب 

وكذالك  املنابر،  ف��وق  م��ن  ال��واع��ظ��ون  نطقها 

التي  واملزاح،  اخلدعة  ت�صتثمر  التي  احلماقات، 

الأع��ي��اد  واأج����واء  مناخ  على  وتهيمن  تطغى 

عبارة  نف�صها  املدينة  اأن  يعني،  وهذا  ال�صعبية. 

امل�صتمرة  وامل�صاركة  والعر�س  للعب  ف�صاء  عن 

حول  يت�صائل  او  وي�صائل  امل�رسح  ياأتي  ان  قبل 

اإن  خالله.  من  يقدمها  ان  يجب  ال��ذي  اللعب 

امل�رسح، مثلما يقول "يون�س الوليدي" يف كتابه 

م�صرتك":  تاريخ  واملدينة  امل�رسح   " املو�صوم 

املدينة،  يف  الوحيدة  العر�س  و�صيلة  هو  )لي�س 

كما ان امل�رسح-باعتباره خلقا جماليا- ينبع 

من جتربة جمالية، ويلعب احيانا دور التجربة 

اأن  اإذ  املدينة،  يف  الجتماعية  للحياة  احليوية 

بع�س العمال امل�رسحية ت�صتطيع ان ت�صمو اىل 

املدينة،  متناول  يف  عالجية  جت��ارب  م�صتوى 

حيث متكن من الت�صامي يف الغرائز ومن الك�صف 

غري  اأو  املجهولة  وال��ط��اق��ات  الم��ك��ان��ات  ع��ن 

. اإذن، اإن املدينة كانت ول تزال 
)2(

املعرتف بها(

منذ الزل مبثابة عر�س ولعب من خالل كل ما 

مع  مبا�رسة  ات�صال  و�صائل  من  فيها  يتفاعل 

�صواء  موؤ�ص�صاتي،  غطاء  حتت  او  نف�صه  اجلمهور 

كان ذلك وا�صحا للعيان او خفيا. واإنها كذالك، 

انتاج احلياة وفقا  ياأتي امل�رسح ويعيد  اأن  قبل 

�صبقت  انها  اأي  فيه،  العاملني  وت�صورات  لروؤاه 

امل�����رسح يف ال��ل��ع��ب، وال��ع��ر���س واجل��م��ه��ور، 

املتبادلة.  واملالحظات  واملواقف،  واحل��الت، 

ولكن عندما يتناول امل�رسح اأو ياأخذ بالعتبار 

التي هي يف  احلياة  بع�س مالمح  احل�صبان،  او 

حالة عر�س دائم وم�صتمر يف املدينة، فهو يعتقد 
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اأن هذه املظاهر احلياتية 

والأف�����ع�����ال وال��ن�����ص��اط 

بع�س  اىل  تفتقد  اجلمعي 

من احلياة، واأحيانا، لأنها 

حتتاج اىل رجاحة العقل، 

ن��وع��ي��ة  حت�����ص��ني  واىل 

عر�صها وتقدميها، بف�صل 

وال�صقل.  واخلربة  اخليال 

عن  عبارة  كان  املجتمعات،  كل  يف  فامل�رسح، 

مكان كبري للتجمهر الذي ياأخذ على عاتقه، يف 

وقد  والحتفال.  الطق�س  مظاهر  الوقت،  ذات 

وتغريت  اأختلف  مكان  فيه  للجمهور  ُخ�ص�س 

موا�صعه وفقا لتوايل الع�صور واحلقب. وهذا ما 

�صجلته معمارية امل�رسح نف�صها التي اأخذت هي 

األأخرى، على مر الزمن، اأ�صكال واأبعادا خمتلفة 

قبل  من  املعرو�صة  الأح���داث  واإن  ومتعددة. 

وفقا  واقعية،  اأو  منمقة  بطريقة  �صواء  املمثلني 

ملا نريد اأو نحاول الإقتناع به من خالل �صدق 

الوجود  من  عر�صا  جملتها  يف  تنظم  اخليال، 

ي�صائل  لأن  واح��د  لكل  ي�صمح  ال��ذي  الإن�صاين 

هذه  خالل  من  يفكر  وجتعله  اخلا�صة،  �صورته 

الذي  امل�رسح  يكمن جوهر  العاك�صة. هنا  املراآة 

اأو زج املمثلني  اإدخال  يحاول من خالل عمليه 

اعطاء املظاهر املوجودة م�صبقا يف  لعبته،  يف 

الدراماتيكية  والطاقة  احلياة  نوعا من  املدينة، 

�صح  اإن  القيمية،  الحكام  هذه  ولكن  واجلمال. 

التعبري، ل ي�صرتك او ي�صاطرها الراأي بال�رسورة 

اغلب  يف  يحدث  ما  وهذا  كلهم،  املدينة  �صكان 

التي اكرثها ل متار�س  العربية  الحيان مبدننا 

م�رسحية  تقاليد  تاأ�ص�س  ومل  املدنية،  احلياة 

مثلما ا�ص�س لها امل�رسح الغربي. وقامت بتجريد 

من  ب�صكل  اجل��م��ال��ي��ة،  وظ��ائ��ف��ه  م��ن  امل�����رسح 

حول  اجلوهرية  ت�صاوؤلته  واخت�رست  ال�صكال، 

وعالقته  وب��الآخ��ر  ب��وج��وده  الن�����ص��ان  عالقة 

بال�صلطة ومبا يحيط به من متغريات وحتولت، 

مثل  �صطحية،  واحيانا  ب�صيطة  بديهية  بعوامل 

والم��الء،  والتلقني،  وال��وع��ظ،  واللهو،  املتعة، 

�صيء،  كل  وقبل  اول  انه،  وجتاهلت  والدعاية، 

يف  فعال،  يكون  ان  يجب  ثقايف  وفعل  ح��دث 

وال�صجون  املثال،  �صبيل  على  ال�صعبة،،  الحياء 

اأداة  يكون  اأو  احل�صانة،  ودور  وامل�صت�صفيات، 

تعليمية وعالجية. ومن اجل ان يتطور كم�رسوع 

ثقايف، ل بد من ا�صتخدامه من اجل الفائدة، من 

خالل فعل امل�صاركة بني جمموعة اطراف ت�صاهم 

وخياله  واأوهامه  واأحالمه  فرجته،  �صناعة  يف 

ح��دود  يتجاوز  �صار  ال��ذي  امل�رسحي  ولعبه 

التي  الحالم  بحقيقة  بجمهوره  ويلقى  الواقع، 

الوجود  من  حقيقة  اكرث  خ�صباته  فوق  ا�صبحت 

احلي نف�صه. لقد ولد امل�رسح �صواء يف ال�رسق اأو 

الغرب يف اأح�صان ال�صعائر الدينية، التي انف�صل 

عنها ببطء، واجته اإىل كل ما هو دنيوي. ويعترب 

ذاكرة لل�صعب ال�صيا�صية. فهو عبارة عن تظاهرات 

من  تعبريها  ط��رق  ت�صتعري  اجتماعية،  لفرق 

التي  واملدنية،  الدينية  الكبرية،  الحتفالت 

متار�س وجتتمع داخل املدينة. ويتاأ�ص�س احلدث 

امل�رسحي على هيئة �صبكة من العالقات تتحقق 

يف الزمكان، يف �صل�صلة من الت�صالت املختلفة: 

وبني  واجلمهور،  وال�صخ�صيات  املمثلني  بني 
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امل�رسح  معمار  وبني  واجلمهور،  الدرامي  الفعل 

امل�رسحي  التوا�صل  هذا  ف��اإن  ذلك  ومع  نف�صه. 

ل  اجلمهوره  لن  خا�س،  ب�صكل  ح�صا�صا  يكون 

الطريقة،  بنف�س  امل�رسحية  الر�صائل  ي�صتقبل 

)يح�صل  بابليه،  دني�س  يقول  مثلما  فالبع�س، 

على جزء منها، والبع�س الآخر يقراأ هذا الذي ل 

التوا�صل،  هذا  لن  وذلك  املخرج(،  قراءته  يريد 

)عقالين وغري منطقي، يف ذات الوقت، ويالم�س 

الفكر واحل�صا�صية، وحتى اعمق الطبقات، وي�صل 

. هذا 
)3(

مبا�رسة اىل الف�صيولوجية اخلفية للمتفرج

اليوناين  ا�صله  يف  امل�رسح  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

"مديّن". والعربي مل يوؤ�ص�س وفقا "لدوني�س" يف 
اأي  اليوناين،  باملعنى  مدينة،  امل�رسحي،  بيانه 

مدينة قانون وت�رسيع مفاهيم جديدة للحياة. ل 

امل�رسحية"،  "املدينة  كانت  "اثينا"  اأن  �صيما 

وفقا لأفالطون يف كتابه "القوانني"، التي ت�صن 

ق��وان��ني امل�����رسح، وت��ع��ال��ج اه���م ال�����رساع��ات 

من  والجتماعية  وال�صيا�صية  الأيديولوجية 

خالله. ففي الفرتة التي ولد فيها امل�رسح باأثينا، 

الدميقراطية،  اإن�صاء  مع  تقي�س،  املدينة  كانت 

احل��وار  ك��ان  حيث  املتبادل،  اخلطاب  فعالية 

م�رسح  يف  اأث��ي��ن��ا،  يف  م��ك��ان  ك��ل  يف  ينت�رس 

حيثما   ،)Pnyx )بنك�س  يف  مثلما  ديوني�صو�س 

الإغ��ري��ق  ك��ان  ال�صعبي.  ال��ربمل��ان  مقر  يوجد 

من  العقل  به  يرتفع  الذي  احلوار  بفن  "اأقوياء 
اأف��الط��ون،  ح�صب  املعقول"،  اإىل  املح�صو�س 

اأهمية  لحظوا  لقد  املحادثة".  بفن  و"بارعون 

للخطيب  ي�صمح  الذي  املتحفز،  امل�صتمع  ح�صور 

بت�صكيل فكرة تبقى، بدونه غري مكتملة. وهذا ما 

فردانيته  متثل  من  الغريقي  للمواطن  �صمح 

العقلية  عن  واإبعاده  حريته  اكت�صاف  وبالتايل 

القدمية املتمثلة بالثاأر والعنف واحلكم الفردي 

والإقطاعي واإىل اآخره. يف حني ان املدينة التي 

ان�صاأها العربي، ) كانت تنويعا على اخليمة وثاأرا 

ق�رسا  كانت  انها  اأي  ذات���ه:  ال��وق��ت  يف  منها 

وجارية وحديقة، ومل تكن وليدة وعي تنظيمي-

ح�صاري. بل ميكن القول، ا�صتطرادا، اإن املدينة 

وهذا   .
)4(

الآن( حتى  تن�صاأ  مل  ة، 
ّ
املدني العربية 

بال�رسورة،  ة 
ّ
املدني تعني  ل  املدينة  ان  يعني 

املدينة  العربية، لن  القل يف جمتمعاتنا  على 

بعدد  تتميز  ل  الطويل،  تاريخها  امتداد  على 

تناطح  التي  ال�صاهقة  بعماراتها  ول  �صكانها 

ال�صحاب، ول باأن�صطة النا�س الذين يقيمون فيها، 

خا�صة  مبميزات  ال���ص��ا���س،  وب��ال��درج��ة  وامن��ا 

والجتماعي  والت�رسيعي  ال��ق��ان��وين  للو�صع 

مل  ما  وه��ذا  واملعماري.  والثقايف  وال�صيا�صي 

يحدث يف مدننا العربية، ب�صبب احتكار ال�صلطة 

وم�صادرة  وامل�صاركة  املواطنة  عامل  وتهمي�س 

اعتبارها  ميكن  التي  العمومية  الف�صاءات 

والدعائية  ال�صيا�صية  مل�صاحلها  عاما،  برملانا 

التي انتجت ردود فعل �صعبية كونت يف �صكلها 

املخيال  احتواها  م�رسحية  ظواهر  وم�صمونها 

من  نوعا  ميار�س  زال  وما  كان  ال��ذي  ال�صعبي 

الق�صاء  ل��ه��ذا  فعل  ك��رد  املبطن  الح��ت��ج��اج 

الجتماعي وال�صيا�صي والثقايف. يقول ادوني�س، 

دون  الآن،  حتى  ت��زال  ل   ( العربية  املدينة  اإن 

لل�صحراء،  ا�صمنتي  �صكل  ماديا،  فهي  ة، 
ّ
مدني

القبلية-  للعالقات  تراكمي،  �صكل  واجتماعيا، 

عن  يتحدث  ادوني�س  ان  �صك  بال   .
)5(

الدينية(

املا�صي اكرث ما يتحدث عن احلا�رس، ولكن ما 

و�صائج  دائما  هنالك  واحلا�رس  املا�صي  بني 

وثقافية  وقانونية  ت�رسيعية  �رسوحا  تبني 

واجتماعية و�صيا�صية تظل بال�رسورة عالقة يف 

ال��ذاك��رة وامل��م��ار���ص��ة وت�����رسب ج��ذوره��ا يف 

الن�صان  عالقة  ولهذا  وهيكلتها،  املجتمعات 

العربي بامل�رسح تكاد اأن تكون مزدوجة ومثقلة 
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والتناق�س  بالغمو�س 

وتتاأرجح بني )القبول من 

من  والرف�س  املبداأ  حيث 

وعلى   .
)6(

التطبيق( حيث 

الذي  النفتاح  من  الرغم 

�صهدته احلركة الأدبية يف 

حيث  العبا�صي،  الع�رس 

منا فن احلكاية واملقامة، 

ودينية  �صيا�صية  ع��وام��ل  بفعل  ال��ظ��ل،  خيال 

ف 
ْ رَ
و�صعبية، فاإن الهدف احلقيقي منها، كان �رس

�صيا�صية وحركات  اأحداث  النظر عما يحدث من 

اإن  وال�صيا�صة.  الفكر  تيارات  بني  و�صقاق  مترد 

كبرية  �صعرية  اأ�صواطًا  عرب  قد  العربي  الأدب 

بامللحمة  واحلكاية  بالنرث  ال�صعر  فيها  امتزج 

بحيث اإن هذا اخللط والمتزاج عا�س حتى الع�رس 

احلديث وجت�صد ب�صكل اكرث دقة يف اأعمال كل من 

وال��رواد  القباين،  خليل  اأب��و  النقا�س،  م��ارون 

الأوائل للم�رسح العربي. وظل �صوؤال يطرح نف�صه، 

وهو ملاذا مل يعرف العرب امل�رسح اإل بعد حملة 

؟   1798 ع��ام  م�رس  على  بونابرت  نابليون 

هو   1848 عام  العرب  البحاثة  يعترب  ومل��اذا 

العربي عندما قام  امل�رسح  فيه  ولد  الذي  العام 

م�رسحية  وت��ق��دمي  برتجمة  النقا�س  م���ارون 

"البخيل" ملوليري ؟ اإن الأجوبة التي تدور حول 
منظرها،  يف  وخمتلفة  مت�صاربة  الأمثلة  هذه 

فمحمد عزيزة يرى، على �صبيل املثال، اأن ولدة 

جو  يف  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل  م�رسح  اأي  ون�صوء 

اإرادة  اأن  نعرف  ونحن  باملتناق�صات.  مليء 

امل�صلم هي جزء من اإرادة اهلل ول ميكن اأن تنفرد 

كما  الرب  لإرادة  املواجهة  بفعل  وتقوم  بذاتها 

مواجهتهم  يف  اليونان  اأبطال  عند  احل��ال  هو 

ال�صبب  يعزو  طليمات  زكي  اأن  حني  يف  لالآلهة. 

بالرتحال  املليئة  البداوة  حياة  اإىل  الرئي�صي 

للثبات  امل�����رسح  ح��اج��ة  م��ع  يتناق�س  ال���ذي 

من  للكثري  وطروحات  اراء  وهناك  وال�صتقرار. 

الكتاب والبحاثة يف هذا املجال حتاول اغلبها، 

تنفي،  وثالثة  وتربهن،  تثبت  واخرى،  تربر،  ان 

واىل اخره، ولكننا ل�صنا هنا ب�صدد ا�صتعرا�صها 

نحاول  ما  بقدر  رف�صها،  او  معها  التفاق  او 

مالم�صة ال�صباب التي ادت اىل عدم وجود تقاليد 

م�رسحية لدى اجلمهور العربي، وما هي اأ�صباب 

عنه  وامتناعه  امل�رسح،  جدية  مبدى  ت�صكيكه 

ير  مل  وملاذا  ح�صاري،  و�رسح  مدنية  كواجهة 

مطابقة  �صورة  امل�رسح  يف  العربي  اجلمهور 

املثال.  �صبيل  على  الورب��ي  يرى  كما  للمدينة 

هذه  من  ن�صتخل�صه  ان  ميكن  ال��ذي  واجل���واب 

العربي  اجلمهور  لأن  رمبا  ال�صائكة،  املعادلة 

يعتقد باأن ما يقدم على امل�رسح لي�س اكرث اثارة 

لالأهمية مما يحدث يف ال�صوق، اأو املحاكم، ويف 

ال��دواف��ع  ح��ي��ث  م��ن  ال�صيا�صية  امل��ظ��اه��رات 

الأخري،  هذا  نرى  ولهذا  والو�صائل.  والأغرا�س 

امل�رسح  عن  يبتعدون  املدينة  �صكان  ونق�صد 

ويهجرونه اأو يغ�صوا الطرف عنه. ولكن امل�رسح 

باملقابل، له وجهة نظر اخرى، تتلخ�س يف ان 

بطبيعتها  تكون  باملدينة،  املتاأ�صلة  العرو�س 

خادعة،  واحيانا  م�صللة،  الحيان  بع�س  يف 

املوؤ�ص�صات  بع�س  ان  او  العوامل  بع�س  بحكم 

اجلمهور،  وبت�صليل  بتحريفها،  تقوم  التي 
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واإبعاده عن جوهرها الأ�صلي من خالل عر�صها 

�صيا�صتها  مع  يتما�صى  منتهك  ب�صكل  وتقدميها 

الثقافية التي هي دائما يف مو�صع �صك وريبة، 

خيانة  نقد  للنقد:  ف�صاء  امل�رسح  ي�صبح  وهنا 

المانة واخلداع؛ وي�صبح املكان الذي ي�صود فيه 

وف�صاء  احلقيقية،  والآراء  وامل�صاعر  ال�صدق 

مظاهر  من  كمظهر  الدميقرطية  فيه  متار�س 

حالة  يف  دائما  وهو  امل�رسح  ولد  وقد  املدنية. 

واأولئك  ميار�صونه،  الذين  اولئك  بني  احتكاك 

الذين ميولونه من اجل ا�صتخدامه لأغرا�س نبيلة 

اأو م�صكوك بها. ومن هنا ياأتي العتقاد باأن هذا 

�صوى  منه  يبق  ومل  موجودا  يعد  مل  الحتكاك 

امل�صلحة من اجل البداع الفني بجميع انواعها، 

النهاية،  يف  جمهوره  الأخري  هذا  �صيجد  طاملا 

اإن  الط��الق.  دون��ه، فهو ل�صيء على  ال��ذي من 

مموله،  مع  دائمة  �رساع  حالة  يعي�س  امل�رسح 

والإحباط  الت�صوية،  منطق  مع  يتعار�س  لأنه 

واحلذلقة، واإنه يف ال�صا�س، وبكل ب�صاطة، لديه 

من  ي��اأت��ي  م��ا  غالبا  التمويل  واإن  يقوله.  م��ا 

التي ميار�صها وهو  ال�صلطة  بيده  الذي  ال�صخ�س 

اأن يكون  اأو  له،  ان يخ�صع  الفن  ان على  يعتقدا 

وهنا  نف�صه.  القول  �صاحب  من  اليه  قربا  اكرث 

عملية  مع  ال��دائ��م  وال�����رساع  الحتكاك  يكمن 

هواه،  على  يكون  ان  له  تريد  التي  ال�صتخدام 

راف�صة املناق�صة دائما. على العك�س من ال�صينما، 

التي هي اكرث ان�صياعا، لنها جتارة مربحة منذ 

�رسكة  واإنها  اإعالمية،  �صناعة  وتنتج  بدايتها، 

واأقل  اأكرث  دعائية  فهي  لهذا  التمويل،  لإيجاد 

دهاء ومكرا. هذا بالإ�صافة اإىل اأنها حتتاج من 

اجل ان توجد املزيد من الموال اكرث من امل�رسح، 

والرقابة  لل�صيطرة  باملقابل  تخ�صع  فهي  ولهذا 

وال�صتثمار والت�صوية، رمبا لأنها توؤثر باحل�صود. 

الكثري من امل�صاكل،  يف حني ان امل�رسح يطرح 

و�رسيع  فقري،  لأن��ه  ال�صينما،  من  العك�س  على 

هو  وه��ذا  رخامية.  ا�صا�صات  ميتلك  ول  ال��زوال 

التعريف ال�صا�صي له. اإنه فن ل ميكن ا�صتن�صاخه، 

اأو اإعادة انتاجه كما هو، واإن ال�صخا�س الذين 

بعد  يختفون  والن�صاء  الرجال  من  ي�صاهدونه 

انتهائه. ومبا ان امل�رسح يعترب موؤ�ص�صة ثقافية 

يعلمنا  اإن��ه  ابينا،  ام  �صئنا  �صواء  معطاء،  فهو 

ويثقفنا وميتعنا من خالل افعال غري حم�صو�صة 

حركاته  خ��الل   م��ن  املمثل  برتجمتها  يقوم 

ونن�صهر  ون�صاهد  ن�صتمع  نحن  بينما   وكالمه، 

اللحظة  اىل  ون�صل  الدراماتيكي"  "الوهم  يف 

امل�رسح  اع��ت��اد  ال��ت��ي  الوىل"  "الت�صويقية 
الغريقي احلديث عنها. وهكذا ومن دون �صعور، 

ب�رسية  كائنات  لنا  بالن�صبة  املمثلون  ي�صبح 

نعي�س معهم مغامرتهم اكرث من جمرد م�صاهدتهم 

كلما  الأح���داث  تت�صارع  وكلما  يلعبون.  وه��م 

نعد  مل  درجة  اىل  اكرب،  معها  م�صاركتنا  ت�صبح 

واإمن��ا  اف���راد،  جم��رد  نعد  ومل  بوجودنا،  ن�صعر 

ا�صكاله  عرب  امل�رسح  مينحنا  وهكذا  جمهور. 

وتطورنا.  منونا  قيا�س  امكانية  تعبريه،  وطرق 

فهو يدعونا للبحث عن احلقيقة من خالل املتعة، 

لي�س بعك�صه للحياة الن�صانية يف مراآة، وامنا من 

خالل التلميح لها وللتغيريات التي �صوف تعاين 

يف  وامل��ع��ن��وي��ة  الخ��الق��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  منها 

اأن  �صيلر،  الأمل��اين  الدرامرتج  يقول  امل�صتقبل. 

امل�رسح  ان  نعم،  اخالقية"،  موؤ�ص�صة  "امل�رسح 
النقي هو اخالقي، وهو يف هذا املعنى، مل يقل 

علينا  يفر�س  ومل  نفكر،  ان  علينا  كيف  اب��دا 

اطروحة معينة، بل يوحي وي�صري فقط، واأحيانا، 

يناق�س، ويكتفي بت�صجيعنا على ان نكوّن اآراءنا 

باأنف�صنا، ويحر�س على عدم التاأكيد. وهذا منطق 

حلرية  املجال  ي��رتك  اإذ  بامتياز،  دميقراطي 

املتفرج  يتحول  ان يختار. وعندما  املتفرج يف 
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اىل جمهور من خالل هذه 

التي  املحفزة  ال��ظ��اه��رة 

يعد  مل  امل�����رسح،  ت��دع��ى 

كائن  اأي  مثل  يفكر  املرء 

عادي. لنه اثناء العر�س، 

يتبادر اىل ذهنه ب�صكل ل 

باأن  �صعوري  اأو  �صعوري 

مثل هذا ال�صيء �صيء وغري 

�صحيح ام انه �صحيح. وهنا يكمن �صحر  امل�رسح 

وجماله وخطره يف اآن واحد، لنه يزعزع النف�س 

مع  جدل  حالة  يف  ويجعلها  م�صجعها  ويقلق 

اإحداث. ومن هنا  نف�صها ومع ما يحيط بها من 

ال�صلطات  حاولت  ولهذا  وحيويته.  متعته  تنبع 

امل�صتبدة على مر التاريخ، اإ�صعاف �صوته القوي 

من  ل�صانه  ان��ت��زاع  على  وعملت  ولدت���ه،  منذ 

واإغرائه،  ب�رسائه  فتقوم  ت�صتطع  مل  واإن  مكانه، 

تقوم  طلباتها،  ويلبي  معها  يتجاوب  مل  وان 

باإر�صاله اىل اجلحيم. ولكن املفارقة، اأن امل�رسح 

كل  من  فاأكرث  اكرث  قوته  ي�صتمد  زال،  وما  كان 

متار�س  كانت  التي  والقمع  الإ�صكات  حماولت 

وال�صتبداد  القمع  ظراوة  ازدادت  وكلما  �صده، 

يدافع،  لأن��ه  وب�صالة،  قوة  امل�رسح  ازداد  كلما 

األي�س  املنتظر،  موته  خطر  عن  ب�صاطة،  وبكل 

كذلك ما حدث يف جمتمعاتنا العربية وعلى مر 

ال�صنني ؟.

      لقد اعتقدنا اأن امل�رسح ل ميتلك �صلطة بقدر ما 

ميتلك قوة، وحتى لو افرت�صنا انه كذالك، فعن اأي 

�صلطة ميكننا اأن نتحدث ؟ عن �صلطته يف مواجهة 

ال�صلطات  تق�صيم  عن  اأم  فيه؟  املوجود  املجتمع 

ل  امل�رسح  اإن  داخله؟.  يف  املوجودة  الإنتاجية 

ميلك �صلطة واإن ال�صلطة تنق�صه، ومن هذا النق�س 

وحيويته،  وطاقته  قوته،  تنبعث  فيه  املوجود 

وهنا تكمن املفارقة. اإنه فن ولي�س �صلطة،  مثلما 

اأنه ل ميكن اأن يكون مادة ميكن �رساوؤها وبيعها 

مثل لوحة فنية، لأنه وبكل ب�صاطة يتمو�صع دائما 

واأبدا يف حا�رس مطلق ل ما�س له، ول تاريخ، ول 

العر�س. وهذه  اإنه يكمن يف حلظة  تكراره.  ميكن 

العالقة  �صلطته. ومن خالل هذه  هي قوته ولي�س 

�صاعدته  التي  وحقيقته  وج��وده  امل�رسح  ي�صتمد 

على البقاء واخللود عرب الع�صور والثقافات. واإنه 

على الرغم من الوهم الذي يتخلله، يف الغالب، له 

بالأ�صياء  يربطنا  ما  وهذا  عميقة،  حقيقية  جذور 

الأ�صا�صية ويحررنا من املظاهر.

ب��ال��ذات  ال�صبب  ول��ه��ذا  امل�����رسح،  عمل  ه��و  ه��ذا 

الظروف  من  الرغم  على  عملهم  الفنانون  يوا�صل 

الحيان  من  الكثري  يف  ت�صادفهم  التي  ال�صعبة 

ي�صتمر  اأي�صا  بالذات  ال�صبب  ولهذا  مهنتهم،  يف 

امل�صاهدون، �صنة بعد  اأخرى، بارتيادهم امل�رسح 

امل�صرتك،  ال�صعي  وانطالقا من هذا  والتغذي منه. 

اإن امل�رسح يقدم وجها متالحما  ل بد من القول، 

جمال،  علم  من  املختلفة،  املمار�صات  ملختلف 

ون�صو�س وعرو�س. وهذا من دون �صك من ا�صباب 

القوة هي جوهر  اإن  اإذن،  العميق به كفن.  تعلقنا 

امل�رسح. وهذا بحد ذاته ما يجعل له معنى عميقا 

القوة،  هذه  م�صدر  ويكمن  اليوم.  جمتمعات  يف 

املجتمعات  يف  الكالم  اأخ��ذ  على  اإمكانيته  يف 

منح  على  والقادرة  بالدميقراطية،  تتحلى  التي 

هذه  اإن  احلرية.  بع�س  وجمهوره،  فيه  العاملني 
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ملقارعة  وحدها  كافية  الكالم  على  الإمكانية 

تفر�صها  التي  والتغييب  والإ�صكات  املنع  حالت 

اأن  التي يلذ لها  الظالمية والديكتاتورية  الأنظمة 

متنع امل�رسح من ممار�صة حقه، وقوته. 

يكن  مل  واإن  �صيا�صيا  الأزل  منذ  امل�����رسح  ك��ان 

ت�صكل  كانت  فيه  ال�صيا�صة  فاإن  كلي  ب�صكل  كذلك 

ولد  وق��د  تكوينه.  عنا�رس  من  اأ�صا�صيا  عن�رسا 

حلاجة  نتيجة  تقريبا  العربية  ال��دول  جميع  يف 

�صيا�صية اأكرث من مما هي حاجة جمالية. لأنه ن�صاأ 

والتقاليد  امل�صتعمر  مقاومة  للمقاومة:  كحاجة 

لغة  مع  تتما�صى  ل  التي  البائدة  الجتماعية 

مبا  ولكن  امل�صتمرة.  وتغرياته  ومدنيته  الع�رس 

وحرية  �صديدة،  اآنذاك  كانت  ال�صيا�صة  الرقابة  اأن 

امل�رسحيون  الكتاب  التجاأ  م�صتع�صية  التعبري 

ولقد  مبا�رسة.  غري  م�رسحية  تقنيات  اإىل  العرب 

بري�صت  مب�رسح  خا�س  ب�صكل  �صالتهم  وج��دوا 

ما  وجعل  واملوقف  احل��دث  تغريب  اإىل  ودعوته 

من  للهروب  م��األ��وف،  غري  وع��ادي  م��األ��وف  هو 

على  يرتبعون  الذين  اأولئك  بط�س  ومن  الرقابة 

العر�س بقب�صة حديدية، و�صاروا يعر�صون احلدث 

بعدا  ياأخذ  عليها  احلكم  جتعل  زمكانية  بطريقة 

زمنيا ما�صويا، وهذا ما اأتاح لهم فر�صة وم�صاحة 

الوطن  يف  امل�رسح  بدى  ولهذا  احلرية.  من  قليلة 

العربي بكليته تقريبا وكاأنه خطاب �صيا�صي غري 

مبا�رس. لأنه ظل ولفرتة طويلة حم�صورا و�صجينا 

لهذه الإ�صكالية التي فجرت طرق واأ�صاليب عديدة 

املخرجني  ا�صتخدام  خالل  من  للعر�س  وخمتلفة 

ال�صيا�صي  امل�رسح  تقنيات  من  للعديد  والكتاب 

الرابع،  اجلدار  ك�رس  مثل  والوثائقي،  والت�صجيلي 

وخ��روج  واملتفرج،  املمثل  بني  امل�صافة  وحم��و 

املمثل من بني �صفوف اجلمهور، وو�صع املتفرج 

فوق اخل�صبة واإنزال املمثل اإىل ال�صالة، واإىل اآخره 

من التقنيات التي ا�صتخدمت ب�صكل بدائي ولكنها 

امل�رسح  واق��ع  مع  الوقت،  ذلك  يف  تتالءم  كانت 

العربي وم�صرية تطوره. هذا بالإ�صافة اإىل التجاء 

بحثا  ال��رتاث  اإىل  امل�رسحيني  الكتاب  من  الكثري 

عن الهوية العربية للم�رسح وعن حالت م�صابهة 

وقريبة للواقع الجتماعي وال�صيا�صي با�صتخدامهم 

ال�صعبية  واحلكايات  والتلميح  وال�صتعارة،  للرمز 

ولكن  اآخ��ره.  واإىل  والتاريخ  القدمية  والأ�صاطري 

عزوف املتفرج عن امل�رسح وجمافاته له، وفراغ 

�صالته منه، يجعلنا نطرح ال�صئلة التالية: كيف 

ميكن توطيد العالقة بني جمهور املدينة وامل�رسح 

؟ وكيف جنعل من امل�رسح وجها وواجهة حقيقية 

امل�رسح  معمارية  جعل  ميكن  وكيف  ؟،  للمدينة 

العبادة،  مكان  كبري  حد  اىل  ي�صبه  م��زار  مبثابة 

من  بنوع  امل��ارة  اليه  ينظر  غريبا  هيكال  ولي�س 

الريبة وال�صك او هيكال حجريا يبعث على التوج�س 

كيف  ؟  القوم  من  للنخبة  مكانا  اأو  وال�صتغراب 

ون�صيد  امل�رسح  خالل  من  فا�صلة  مدينة  نوؤ�ص�س 

م�رسحا فا�صال من خالل املدينة ؟ بال �صك ان هذا 

ل يتم اإل من خالل النظرة املو�صوعية  ل�رسورة 

وال�صيا�صية  الجتماعية  احل��ي��اة  يف  امل�����رسح 

والثقافية. اإذن ل بد من �صيا�صة ثقافية وبرنامج 

واملودة  الئتالف  ي�صاهم يف خلق حالة  �صيا�صي 

املدينة  ي�صع  ما  وه��ذا  واجلمهور،  امل�رسح  بني 

امام م�صوؤوليتها اإزاء ظواهر احلياة الثقافية ب�صكل 

ل  تزويقيا.  او  دعائيا  او  �صكليا  ولي�س  حقيقي 

�صيما ان الف�صاء امل�رسحي مكان يجمع املمثلني 

خالل  من  للم�صاركة،  ويدعوهم  بامل�صاهدين 

اخليال، وعر�س بع�س �صور عن العامل. انه عر�س 

م�صفر، يدعو اجلمهور اىل التفكري وال�صتثمار. ويف 

الواقع وواقع امل�صاهد  الدائم بني وهم  اللعب  هذا 

يعمل �صحر امل�رسح. اإن الذهاب اىل امل�رسح، يعني 

القبول بهذه ال�صيغة التي خ�صعت للتغيري على مر 

الزمن، وخا�صة يف ال�صنوات الع�رسين املن�رسمة؛ 
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امل�����رسح  اإىل  وال���ذه���اب 

يعني، بطبيعة احلال، ومنذ 

مكان  ارتياد  ق��رون،  ع��دة 

توجد  الغر�س،  لهذا  معني 

يف  وخ�صبة،  �صالة،  فيه 

ولكن  م�رسح.  ي�صمى  مبنى 

الذهاب اىل امل�رسح ، يعني 

ارتياد عر�س ميكن  اأي�صا، 

�صقيفة  اأو  ال�صاطئ،  اأو  ال�صارع،  مكانه  يكون  اأن 

لن  م�صممة  غري  اأخ��رى  �صاحة  اأي  اأو  مهجورة، 

يقام فيها عر�س. اإذن، اإن املكان امل�رسحي ميكن 

اختلف  وقد  متنوعا،  وجغرافيا  ماديا  يكون  اأن 

الف�صاء  وفقا للحقب واملو�صات والع�صور. ولكن 

يتجاوز  اإنه  مكان،  جمرد  من  اكرث  هو  امل�رسحي 

اجتماعي  ف��ن  امل�����رسح  واإن  ع��ط��اء.  واأك���رث  ذل��ك 

بامتياز، ي�صع الن�صان امام نف�صه داخل املجتمع 

، اإنه فن اخللق والداء والتف�صري.

     يقول الومبري من خالل كتاب روجيه با�صتيد: 

بقدر  للطبيعة،  حماكاة  جمرد  يعد  مل  الفن  اإن   (

هذا  اإن   .
)7(

لالإن�صان( التقني  للن�صاط  تقليد  هو  ما 

الرف�س  من  نوعا  جوهره  يف  يحمل  ال�صت�صهاد 

الكال�صيكي.  النرتوبولوجي  للبحث  والإن��ك��ار 

الغريزي  وامليل  املحاكاة،  فكرة  ترك  علينا  اأي 

تعد  مل  التي  الرباغماتية  �صوب  ونتجه  لالأ�صياء 

فيها انرتوبولوجية الفن مكلفة بالغريزة الفطرية 

لالإن�صان واإمنا يف مدى تطوره التقني ... واإذا كان 

األهمته  قد  التقنية  فاإن  الإن�صان،  اأبدع  قد  العمل 

مبادئ العقل. وقد طراأت تغريات كثرية على �صكل 

الإن�صان وهيئته نتيجة لنتقالته من مرحلة اإىل 

اأخرى، بحيث اأ�صبح التغيري �صريورة تبني وتُكون 

مناذج اأخرى، وكل منوذج يخ�صع لنظام متحرك ل 

يعرف الثبات وال�صكون. اإذن ل بد من اتباع حركة 

التاريخ التي نطلق عليها اليوم ا�صم التطور احلديث 

لالإن�صان. الكل يف تطور، لأن الكل خا�صع للتغري 

يتال�صى  اأو  يختف  مل  اجلديد  العاملي  والنظام   ..

اإن املجتمع  اآخر.  ما مل يرتك خلفه نظاما جديدا 

واأن  بد  ل  املجتمعات  باقي  �صاأن  �صاأنه  العربي، 

يتبع م�صار احلداثة. و�صواء كان هذا امل�صار جيدا اأو 

�صيئا فالق�صية متعلقة يف كيفية خلق هذه احلداثة 

�صيا�صيا،  الإدارية  املوؤ�ص�صة  داخل  اإىل  وت�رسيبها 

هي  فالتقنية  وثقافيا.  واجتماعيا،  واقت�صاديا، 

وفقا  التحرك  من  بد  ل  اإذن  عامليا،  امل�صيطرة 

للخطة العاملية من اجل معرفة الأنظمة الرهانية 

على  بالتحول  مطالب  الكل  والقت�صاد.  لل�صيا�صة 

الرغم من حالت التعار�س التي ميكن اأن تواجه 

مثل  ذلك  يف  مثله  العربي  وامل�رسح   ... التغيري 

بقية امل�صارح يف العامل، قد كابد مرغما من حالة 

التحول، فاملخرج، واملمثل، وجميع من يعمل يف 

حقل امل�رسح جنح يف معرفة مكانه احلقيقي من 

عا�صفة الأزمنة احلديثة. فلم يعد هوؤلء العاملون 

�صيا�صية، بل  املتعددة جمرد و�صائط  يف جمالته 

بالتعبري  لهم  ي�صمح  فني  عر�س  ق��ادة  ا�صبحوا 

الذي  اجلمهور  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنهم  اأنف�صهم  عن 

هو الآخر قد تغري، وا�صبح له �صوت قوي وفعال. 

فاجلمهور مثلما تقول "اآن ابور�صفيلد" يف كتابها 

" قراءة امل�رسح"، )هو ملك احلفل و�صيده الأوحد(
هو  يعد  مل  املجتمع  اأن  اىل  بالإ�صافة  هذا   .]8[
وامل�رسحة  اجلمال  علم  خالل  فمن  وهكذا  ذات��ه. 
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واأ�صياء اأخرى، ولدت روؤى كثرية جنحت يف جتديد 

اأما الآن واحلالة قد اختلقت وا�صبح  فن امل�رسح. 

ما هو جديد يف ال�صابق قدمي وتغريت اجلماليات 

امل�رسحية والفكرية وكذلك الأنظمة وطرق الوعي 

وال�صيناريو،  وال��دي��ك��ور،  والإخ����راج،  والتفكري، 

يف  متطورة  عنا�رس  و�صاروا   ... والخ  والإ�صاءة 

امل�رسح  خ�صبة  تعد  مل  مثلما  الإبداعية،   العملية 

 ... الكبرية  الرنانة  واخلطابة  للقفز  لوحات  جمرد 

اكرث حداثة.  اآخر  �صكال  اأخذت  قد  اأي�صا  واإمنا هي 

جديدة،  وجتربة  اآخ��ر،  م�رسح  اإىل  بحاجة  فنحن 

وم�صمونه،  �صكله  العربي  امل�رسح  خاللها  يغري 

رداء  وارتدى  خطابيته  عن  تخلى  عندما  خا�صة 

العر�س الذي يرق�س فيه املمثل من الداخل.

منذ �صتينيات و�صبعينيات القرن املا�صي، وامل�رسح 

الهوية،  اأزم��ة  عليها  نطلق  اأن  ميكن  باأزمة  مير 

؟  امل�رسح  هو  ما  اليوم  نعرف  نعد  مل  اأننا  لدرجة 

هل هو اإن�صاءات بال�صتيكية ؟ اأم فيديو؟ اأم حركة ؟ 

اأن العالقة التاريخية  اأداء ؟ هذا بالإ�صافة اإىل  اأم 

التي جتمع امل�رسح والن�س )امل�رسحي( هي اأي�صا 

قد و�صعت مو�صع ت�صاوؤل وحتد عميق. ومع ذلك، 

قد  امل�رسح،  هوية  على  طراأ  الذي  التغري  هذه  اإن 

الفنون  باقي  مع  م�صتمر  ح��وار  ولدة  يف  ت�صبب 

ف�صاعدا  الآن  من  احلديث  نف�صل  ولهذا  الأخ��رى. 

و�صوؤالنا  الهوية.  عن  ولي�س  املعا�رس  امل�رسح  عن 

واملوؤلفون  املخرجون  يعيد  اأن  ميكن  كيف  هو: 

املعا�رسون ر�صم مالمح ال�صيا�صة الثقافية للحياة 

�صكال  م�رسحهم  اعتبار  بالإمكان  وهل  ؟  املدنية 

الذي  امل��دين  املجتمع  يف  النا�صئة  الأ�صكال  من 

يبني ا�صكال احلياة اجلديدة ؟ كيف ميكن اأن يكون 

الأيديولوجيات  انهيار  بعد  امل�رسح  ه��ذا  �صكل 

الكربى، وبعد اأن تغريت قواعد اللعبة العاملية التي 

و�صعتها الوليات املتحدة وقبلت بها اأوروبا على 

م�ص�س، بعد اإن فر�صت على العامل منوذجا واحدا 

يحاول  التي  الت�صاوؤلت  من  العديد  هناك  ؟.  فقط 

بعد الدراما" الجابة عليها من خالل  ما  "م�رسح 
بكتابة  يقومون  الذين  اخل�صبة،  �صعراء  جت��ارب 

با�صتخدامهم  امل�رسح،  على  مبا�رسة  عرو�صهم 

كافة التخ�ص�صات الفنية من اأجل خلق لغة ح�صية 

الأمور، وحتول  تعقد  العر�س. ففي ظل  فورية يف 

الفو�صى اإىل نظام عاملي جديد، بات الأمر خمتلفا 

اأمام  اأنف�صهم  امل�رسحيون  الفنانون  ووجد  متاما. 

حتديات كبرية دفعتهم للبحث عن اأدوات ومناذج 

كالمية اأخرى، ت�صتطيع اأن تعرب وت�صور هذا الذي 

حد  و�صع  خالل  من  جماعي،  وب�صكل  لنا  يحدث 

وا�صتخدام جراأة عالمات  املقد�س،  الن�س  لطغيان 

اإ���ص��ارات  خ��الل  من  لنا  يحدث  ما  وق��ول  اأخ���رى، 

قادمة مبا�رسة من اخل�صبة، والنتهاء فعال وب�صكل 

جذري، من املحاكاة والتقاليد القدمية. وبدل من 

بقوانني قدمية  اأنف�صهم  اخل�صبة  �صعراء  يقيدون  اأن 

اإىل  ت��وؤدي  ول  كافية  تعد  مل  تعبريية  وو�صائل 

الغر�س الالزم، انفتحوا وب�صكل وا�صع على الأ�صكال 

الفنية الأخرى: الت�صكيلية، والب�رسية، واملو�صيقية، 

والرق�س والتكنولوجيا، مفرت�صني بالأ�صا�س، باأن 

تاأخذ مكانها على  اأن  املفيدة ميكن  العنا�رس  كل 

احلركية  اأعمالهم  يف  ا�صت�صافوا  ولقد  اخل�صبة. 

الفنون الت�صكيلية وال�صور وم�صاهد الأفالم كعامل 

الأ�صكال  على  انفتحوا  مثلما  التمثيل.  يف  حقيقي 

مثل:  املو�صيقى،  اأن��واع  كل  جتمع  التي  الهجينة 

الروك، والأغاين، مرورا، بغناء الأوبرا واملو�صيقى 

اجلديدة  الأ�صكال  هذه  اقرتحت  وقد  اللكرتونية. 

تنظيما جديدا للخ�صبة، بعد ما فقد الن�س هيمنته 

�صارت  امل�رسحية  العنا�رس  جميع  واإن  ودوره، 

حتاول بناء قواعد نحوية مل�رسح جديد، وبالتايل، 

اأ�صاليب تنظيم جديدة لعر�س الق�صة. اإن لغة م�رسح 

ما بعد الدراما، مثلما يقول، برينو تاكيل، هي اأول، 

اإخراج لكل ما ي�صنع اخل�صية.
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   �خلامتة

اأج��ل فهم ما هو     وم��ن 

عالقته  هي  وما  امل�رسح 

علينا  رمب���ا  ب��امل��دي��ن��ة، 

ال����ص���ول  اإىل  ال���ع���ودة 

ال��ي��ون��ان  اإىل  الأوىل، 

ميكن  التي  راأ�صه،  م�صقط 

خاللها،  م��ن  ن��ع��رف  اأن 

وقت  يف  م�صتقل،  كن�صاط  ظهر  قد  امل�رسح  اأن 

انه  ل�صيما  الب�رسية.  تاريخ  يف  ن�صبيا  متاأخر 

املمار�صات  خ�صم  من  وكجوهر،  كمحتوى  نبع 

ورق�صات  اغان  هيئة  وعلى  الإغريقية،  الدينية 

ثم،  عدة.  باأ�صوات  حتكى  ا�صاطري  اأو  وق�ص�س 

ف�صيئا،  �صيئا  الديني،  الرحم  هذا  عن  انف�صل، 

واأ�صبح �صكال من اأ�صكال الفن. وهذا ما ي�صري اليه 

وبطبيعة   .
ال�صعر")9( فن   " كتابه  يف  "ار�صطو" 

العامل،  يف  الديانات  كل  يف  هناك  كان  احلال، 

تكن  مل  ولكن  الكاملة.  العبادة  طقو�س  من  نوع 

ذاتها.  بحد  فنية  ممار�صة  اأو  عر�س  مبثابة  ابدا 

يف  امل�رسح  على  اي�صا  ينطبق  املنطق،  وه��ذا 

اليونان يف البداية، وعلى باقي البلدان الخرى. 

طقو�س  من  معروف،  هو  كما  امل�رسح  ن�صاأ  وقد 

فاإن  الوقت،  نف�س  والأ�صاطري. ولكن يف  العبادة 

العلم،  ال�صيا�صة،  مثل،  الب�رسية،  الن�صطة  معظم 

الفل�صفة، والدين، قد اخذت ا�صتقاللها يف اليونان 

الأخري على  امل�رسح. ولكن هذا  القدمية، وكذلك 

بع�س  له  كانت  وا�صتقالله،  انف�صاله  من  الرغم 

يف  ال��دائ��م  ب�صعيه  تكمن  التي  اخل�صو�صية، 

مع  والعالقات  الروابط  بع�س  على  املحافظة 

انف�صلت عنه. فامل�رسح ل  التي  العنا�رس  باقي 

عنه،  انف�صل  الذي  العامل  يف  اإل  يولد  اأن  ميكن 

اإىل  باحلاجة  �صيء،  كل  وقبل  اول  ي�صعر  لنه 

انف�صلت عنه.  التي  العنا�رس  الرتباط مبختلف 

الذي  باملعنى  احل��وار  فن  فقط  لي�س  فامل�رسح 

يرغب  لأنه  واإمنا  والإلقاء،  ال�رسد  فن  ي�صتعمل 

الأخرى  املجتمع  عنا�رس  مع  روابط  اإقامة  يف 

ومن دون توقف. وبالتايل، فاإنه نوع من مفرتق 

العنا�رس  مع  العالقات  وف��ن  ومكان،  الطرق، 

ي�صعى  الذي  الن�صاط  النهاية،  يف  واإنه  الخرى. 

دائما وابدا لتج�صيد احلوار مع ما هو اجتماعي، 

وديني مقد�س، وتقني اأو علمي. 
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كعادتها يف تناول املوا�ضيع كلّها من 

دون ا�ضتثناء، جتد ال�ضينما الهوليوودية 

الأمريكية يف ال�ضحافة والإعالم مادة 

درامية مثرية ل�ضناعة جاذبة مل�ضاهدين 

عديدين ول�ضجالت نقدية متنّوعة، بتوّغلها 

يف �ضوؤون املهنة، اأو بتناولها �ضخ�ضياٍت 

فاعلة فيها، وموؤّثرة يف احلياة العامة 

واخلا�ّضة لأنا�س عاديني، اأو ذوي منا�ضب 

اأ�ضا�ضية يف الأنظمة املتنّوعة التي تتحّكم 

بدول ومدن واأمناط عي�س. 

  يف الربع الأخري من العام 2015، ُتطَلق 

العرو�س الدولية لفيلمني اأمريكيني جديدين 

ينتميان اإىل ما ُيكن ت�ضميته بـ»اأفالم 

ال�ضحافة والإعالم«: »�ضبوتاليت« لتوم 

ماكارثي )1966(، و»حقيقة« جليم�س 

�ضان على 
ّ
فاندربيلت )1975(. فيلمان يحر

، من 
ّ
قراءة هذا النوع من النتاج ال�ضينمائي

خالل حتليلهما النقدي.

    ـ 1 ـ

ال�صحافة    ل تنح�رص الأفالم املتعّلقة بعاملي 

عند  تتوّقف  كــاأن  واحـــد،  اإطـــار  يف  والإعــــالم 

واآليات  وقواعدها  واأخالقياتها  املهنة  اأ�صول 

 
رَ

اأو كاأن تروي ف�صوًل من �ِصي ا�صتغالتها فقط؛ 

العامة  واحلياتية  املهنية  وهمومهم  �صانعيها 

ة. فالأفالم هذه، الروائية الطويلة ب�صكل 
ّ

واخلا�ص

خا�ص، تتناول �صّتى الأمور واحلكايات، مازجًة 

كيفية  ـ  واحلكائية  الدرامية  �صياقاتها  يف  ـ 

من  فيها،  لعاملني  �صخ�صية  مب�صائل  ال�صتغال 

ذاته،  بحّد  العمل  م�صارات  عن  التغا�صي  دون 

اأثناء انكباب �صحافيني واإعالميني على م�صاألة 

الجتماع  يف  املختلفة  امتداداتها  لها  معينة، 

والثقافة وال�صيا�صة والقت�صاد والأمن، كما يف 

اإرهاب،  قتل،  )خمّدرات،  ع 
ّ
املتنو الإجرام  عوامل 

املختلفة  والعلمية  الإن�صانية  والق�صايا  اإلــخ.( 

مثاًل.

  مبعنى اآخر، تكاد مهنة ال�صحافة ـ الإعالم تنك�صف 

�سينما

»�سبوتاليت« و»حقيقة« منوذجان جديدان.. 

تعاطي ال�سينما مع الإعالم 

ندمي جرجوره

  ناقد سينمائي من لبنان 



 
رَ

�ِصي جانب  اإىل  ال�صابع،  الفن  �صناعة  يف  بكّليتها 

يف  وموؤّثرة  فاعلة  اإعالمية  ـ  �صحافية  �صخ�صيات 

اأي  املحلية،  للمجتمعات  العامة  واحلياة  املهنة 

للعامل  كما  هذه،  لل�صخ�صيات  احلا�صنة«  »البيئة 

الب�رصية  اللغة  مفردات  ل 
ّ
تتو�ص اإْذ  وهي،  الأو�صع. 

تبتعد  ل  ا�صتغالتها،  واأمناط  املهنة  مقاربتها  يف 

عن اجلماليات الفنية واللغة ال�صينمائية، فاإذا بهذه 

عملية  يف  معًا  تت�صاركان  اللغة  وتلك  اجلماليات 

بغالبية  تتمّثل  متكاملة  �صينمائية  عمارة  ت�صييد 

نعة، التي تثي متعة 
ُ

وا�صحة من الأفالم املتينة ال�ص

ل 
ّ
�ص ـ يف الوقت نف�صه ـ على التاأم

ّ
امُل�صاهدة، وحتر

احلكائي،  ـ  الدرامي  وم�صمونه  الفيلمي  البناء  يف 

وعلى مناق�صتهما وحتليلهما وقراءتهما.

لأور�صون   )1941( كاين«  »املواطن  عترَرب 
ُ
ي واإْذ    

ـ 1985( منوذجًا ملقاربة �صينمائية  ويلز )1915 

الفني  بنيانها  تنا�صي  دون  من  مة،  ومتهكِّ لذعة 

لأحد  املتما�صك،  ـــي  والأدائ واجلــمــايل  والــدرامــي 

احلياتية  ومل�صاراته  الإعــالم،  ـ  ال�صحافة  اأقطاب 

الرئي�ص«  رجــال  »كــّل  فــاإّن  والأخالقية؛  واملهنية 

�صبح، 
ُ
)1976( لآلن ج. باكول )1928 ـ 1998( ي

اأبريل   7 يف  الأول   
ّ

التجاري عر�صه  ــالق  اإط منذ 

الفا�صحة  الأمريكية  النتاجات  اأبرز  اأحد   ،1976
ومتاهاتها،  وف�صادها  ال�صيا�صة  دهاليز  من  �صيئًا 

التي »تف�صح« قيام  عرب مهنة ال�صحافة املكتوبة، 

رجال الرئي�ص الأمريكي ريت�صارد نيك�صون )1913 

 
ّ
ت ومراقبة داخل املقر

ّ
ـ 1994( بو�صع اأجهزة تن�ص

عرف 
ُ
العام لـ »احلزب الدميقراطي« الأمريكي، فيما ي

 العام 
ّ
بـ »ف�صيحة ووترغايت« )ن�صبًة اإىل مبنى املقر

هذا(.

مايو  من  الأول  يف   
ّ

التجاري عر�صه  اإطــالق  اإثــر    

والنقدية  ال�صحافية  الأو�صاط  يف  يرتّدد   ،1941
ال�صخ�صية  اأن  الأمريكية  والجتماعية  والثقافية 

 
ّ
�صينمائي جت�صيٌد  كاين«  »املواطن  يف  الرئي�صية 

راندولف  ويليام  الأمريكي  الأعمال  رجل  ل�صية 

ال�صحافة  اأقطاب  اأحد   ،)1951 ـ   1863( هي�صت 

انعكا�صًا حلكاية  فيه  البع�ص  يرى  بينما  املكتوبة؛ 

هاورد هيوز )1905 ـ 1976(، املليوني املن�صغل 

يف  واملوؤّثر  علمية،  واخرتاعات  �صينمائية  باأعمال 

احلياة الإنتاجية لهوليوود. غي اأّن ال�صياق الدرامي 

هي�صت،  ب�صية  لذعــًا  متاهيًا  يك�صف  ويلز  لفيلم 

ويتوّغل يف خفايا  وال�صحايف،  الإعالمي  و�صخبه 

م�صاراتها  ي 
ّ
عر

ُ
وي ية، 

ّ
ال�رص وعواملها  ال�صخ�صية 

واملهنة  العي�ص  �صوؤون  يف  املنفل�صة  الف�صائحية 

واحلياة الجتماعية. 

الرئي�ص«، فتنك�صف بف�صل  اأما ق�صية »كّل رجال    

ال�صحيفة  يف  يعمالن  �صحافيان  به  يقوم  جهٍد 

برن�صتاين  كارل  هما  بو�صت«،  »وا�صنطن  اليومية 

ـــرت  )روب وودوورد  ـــوب  وب هــوفــمــان(  )دا�ــصــن 

ريدفورد(، بدءاً من �صهر يونيو 1972. جهد يف�صح 

)وما  واملراقبة  ت 
ّ

التن�ص وقائع  ويواجه  ي 
ّ
عر

ُ
وي

خلفها وفيها ومعها من حقائق تنفل�ص على �صلوك 

التفا�صيل  من  وغيها  عامة  وعالقات  �صيا�صي 

�صاهم يف »دفع« الرئي�ص نيك�صون اإىل 
ُ
امل�صابهة(، وي

ال�صتقالة من من�صبه، يف 9 اأغ�صط�ص 1974. 

  

  ـ 2 ـ

ت�صجيٍل  د 
ّ
جمــر الرئي�ص«  رجــال  »كــّل  يكون  لن    

هذا،  ال�صحايف   
ّ
للثنائي الفردي  للجهد   

ّ
�صينمائي

 لل�صحافيني 
ّ
لأنه ـ يف �صياق متابعته امل�صار املهني

اأدلة  عن  التنقيب  وكيفية  وبرن�صتاين،  وودوورد 

ـ  ويف�صحانه  ويقولنه  يكتبانه  ما  توؤّكد  عملية 

تها، 
ّ
برم ال�صينمائية  اجلوانب  تفعيل  اإىل  ين�رصف 

ـ  اأ�صا�صًا  ـ  بالنطالق  وتوليفًا،  واإ�ــصــاءًة  ت�صويراً 

ب�صال�صة ب�رصية، ت�صع  �صينمائي مكتوب   
ّ

من ن�ص

م�صتوى  يف  احلقيقية  ة 
ّ

للق�ص التوثيقي  اجلانب 

. وهذا، اإْذ ي�صع الفيلم يف 
ّ
ل الروائي

ّ
واحد مع املتخي
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فيلم 

»املواطن 

كاين« 

لأور�سون 

ويلز منوذج 

ملقاربة 

�سينمائية 

لذعة 

مة ومتهكِّ



املتكامل  ال�صجايل  ــاره  اإط

نية 
ُ
الب املتينة  الفنية  ولغته 

التمثيل،  يجعل  الدرامية، 

 )1937( ــان  ــم ــوف ه مـــع 

نوعًا   ،)1936( وريدفورد 

ــــصٍ اأدائـــــي« هــو،  ــن »در� م

املحطات  اإحـــدى  عمليًا، 

يف  التمثيلي  الأداء  فعل  بــلــورة  يف  الرئي�صية 

م�صيتهما املهنية الالحقة.

�صارك يف فيلم اآخر ينتمي، 
ُ
  روبرت ريدفورد نف�صه ي

هو اأي�صًا، اإىل عامل ال�صحافة ـ الإعالم، اأو بالأحرى 

و�صخ�صية«  قريبة  »لقطة  املتلفز:  الإعـــالم  اإىل 

اإىل  بالإ�صافة   ،)1949( اآفنت  جلــون   )1996(

يف  الآن  لغاية  الأخي  فيلمه  فاندربيلت،  »حقيقة« 

و�صخ�صية(،  قريبة  )لقطة  الأول  يف  هــذا.  املجال 

التدريبات  على  �رصف 
ُ
ي اإعالمي  مرا�صل  دور  يوؤّدي 

 ،)1958 بفايفر،  )مي�صيل  جديدة  ملذيعة  الأوىل 

ب 
ِّ
ــدر امُل ِحرفية  اإىل  بالإ�صافة  ـ  بينهما  فتن�صاأ 

ن�صاطها  اإىل  امُل�صافة  للمهنة،  بة 
ِّ
املتدر وحما�صة 

لها  مفيٍد  كّل  اكت�صاب  على  ومثابرتها  وجّديتها 

ـ  الوظيفية  ومكانتها  املهني  ح�صورها  لبلورة 

اأثناء  قتياًل  ي�صقط  اأن  قبل  رومان�صية،  اأحا�صي�ص 

ويف  العامل.  يف  ــروب  احل ــدى  اإح املهنية  تغطيته 

 ،)1931( راثر  قدِّم �صخ�صية دان 
ُ
ي الثاين )حقيقة(، 

ُتنتجه  الذي  دقيقة«،   60« لربنامج  الأول  املذيع 

اأ�ــص.  بــي.  »�صي.  الأمريكية  التلفزيونية  ال�صبكة 

املنتجة  بقيادة  العمل  فريق  �صارك 
ُ
ي الذي  نيوز«، 

1969( يف ك�صفهم  ماري ماب�ص )كايت بالن�صيت، 

العام  يف  الأمريكية  الرئا�صية  النتخابات  ع�صية  ـ 

ب الرئي�ص جورج دبليو بو�ص 
ّ
ـ ف�صيحة تهر  2004

)1946( ـ امُلر�ّصح حينها لدورة رئا�صية ثانية ـ من 

الع�صكرية يف بداية �صبابه، بف�صل عالقات  اخلدمة 

قوية نا�صئة بني عائلته وم�صوؤولني كبار يف ولية 

ـ  املــايل  ـ  القت�صادي  النفوذ  معقل  »تك�صا�ص«، 

�صة 
ّ
املوؤ�ص يف  قادة  بينهم  بو�ص،  لعائلة  ال�صيا�صي 

الع�صكرية الأمريكية.

ـ  ريدفورد  روبرت  قدِّم 
ُ
ي تلك،  الثالثة  الأفــالم    يف 

اأدوار و�صخ�صيات خمتلفة، يبلغ  تاأدية  كعادته يف 

الختالف بينها اأحيانًا عديدة حّد التناق�ص، فاإذا به 

ي�صنع من التناق�ص مفاتيح لبلورة ِحرفية التمثيل، 

بلغة  ي�صتعني   
ً
اأداء ـ  فيه  واكت�صاف كّل جديد ممكن 

برباعة  نة 
ّ

املح�ص وتوا�صاًل،  وتعبياً  حركة  اجل�صد، 

لل�صخ�صية،  ــروح  وال اجل�صد  ثنائية  يف  النــخــراط 

وعلى  لة. 
ّ
متخي اأو  حقيقية  هذه  ال�صخ�صية  تكن  اإْن 

املكتوب  ال�صحايف  العملني  يف  ع 
ّ
التنو من  الرغم 

ال�صينمائية  حيويته  اأن  اإّل  التلفزيوين،  والإعالمي 

بحراك  ٍم 
َّ
طع

ُ
م متثيلي  ا�صتغال  ِحرفية  من  نابعٌة 

العامة  الق�صايا  من  يّتخذ  منفتح،  ثقايف   
ّ

ي�صاري

اأو  اجلماد،  بع�ص  تفكيك  له  تتيح  �صجالية  مــادة 

الثالثة  الأفـــالم  اأن  ومــع  املبّطن.  بع�ص  تعرية 

والإعــالم(،  )ال�صحافة  املهنة  اأ�صول  يف  منخرطة 

)اإحدى  الثالثة  الق�صايا  العمودي يف  التنقيب  ويف 

حقيقية،  واقعة  من  م�صتّلة  تكون  لن  هذه  الق�صايا 

بقدر ما تبقى عامة قد حت�صل يف اأي مكان وزمان، 

كما يف »لقطة قريبة و�صخ�صية«(؛ ومع اأن روبرت 

اأن  اإّل  فيها؛  اأدواره  تاأدية  يف  ــارٌع«  »ب ريدفورد 

يبقى  الرئي�ص«  رجال  »كّل  يف  التمثيلي  ا�صتغاله 

اإبداعية وجمالية فنية، من  الأجمل والأكرث حيوية 

التمثيل  على  اجلمالية  قدرته  من  النتقا�ص  دون 

ال�صوي يف الفيلمني الآخرين.
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فيلم »كّل 

رجال 

الرئي�س«،  

جهد يف�سح 

وُيعّري 

ويواجه وقائع 

ت  التن�سّ

واملراقبة



  

  ـ 3 ـ

عند  الرئي�ص«  رجال  »كّل  بـ  »حقيقة«  يلتقي  اإذاً،    

وعند  حقيقيتني،  ق�صيتني  ال�صينمائية  معاجلتهما 

على  منهما  واحد  بكل   
ّ

اخلا�ص ال�صيناريو  ارتكاز 

واأ�صا�صيًا  اأول  دافعًا  �صّكل 
ُ
وي امل�صاألة،  يوّثق  كتاب 

اإىل  ي�صتند  الرئي�ص«  »كّل رجال  فـ  الفيلم.  ل�صناعة 

نف�صه،  بالعنوان   1974 العام  يف  �صادر  كتاب 

وبوب   )1944( برن�صتاين  كــارل  الثنائي  يوؤّلفه 

غولدمان  ويليام  لــه 
ّ
ــحــو

ُ
ي  ،)1943( وودوورد 

من  منطلٌق  و»حقيقة«  �صيناريو.  اإىل   )1931(

كتاب »حقيقة وواجب: ال�صحافة، الرئي�ص، وامتياز 

)1956( نف�صها، �صادر يف  ال�صلطة« ملاري ماب�ص 

فاندربيلت  املخرج جيم�ص  اأن  علمًا   ،2005 العام 

 ال�صيناريو.
ُ
كاتب

ال�صيا�صية  احل�صا�صية  عــنــد  ــًا  اأيــ�ــص يلتقيان    

 
ّ

الفقري العمود  مبثابة  ُتعترَرب  التي  للمو�صوعني، 

الدرامية  الركيزة  ُت�صّكل  والتي  ال�صينمائي،   
ّ

للن�ص

نواة حبكة  فال�صيا�صة، هنا،  الفيلمي.  للبناء  الأوىل 

لأنها  م�صامينها،  و�ــرصد  وقائع  بنقل  تكتفي  ل 

ُت�صيف اإىل النقل جمالية ال�صورة يف معاينة اأحوال 

ال�صيا�صة  مقاربة  ويف  ا�صتغالتها،  واأ�صول  مهنة 

بعاملني  ة 
ّ

اخلا�ص وامل�صالح  وف�صادها  ومتاهاتها 

فيها. كما اأنها تروي، واإْن ب�صكل خفي، املواجهات 

�صات الفاعلة 
ّ
القائمة بني املهنة بحّد ذاتها، واملوؤ�ص

تنا�صي  دون  من  والأمــن،  واملجتمع  ال�صيا�صة  يف 

الإعالمي،  ـ  ال�صحايف  نباهة  على  �صوء  ت�صليط 

يف  املوؤّكد  على  احل�صول  لأولوية  الدائم  وانتباهه 

العمل  ولأ�ــصــول  يديه،  بني  املــوجــودة  املعطيات 

نا�ِصب حلظة الإعالن 
ُ
واأخالقياته، كما لـ »توقيٍت« ي

عن املو�صوع ـ الف�صيحة.

احل�صول  اأولوية  تنا�صي  دون  )من  هذا  التوقيت    

يظهر يف  واأخالقياته(  العمل  واأ�صول  د،  املوؤكَّ على 

فريق  ل 
ّ

يوؤج اإذ  اأي�صًا،  لتوم ماكارثي  »�صبوتاليت« 

العربية  )الرتجمة  �صوء«  »بقعة  ق�صم  يف  العمل 

ال�صحيفة  يف  »�صبوتاليت«(،  الإجنليزية  للمفردة 

ن�رص  موعد  غلوب«،  »بو�صطن  الأمريكية  اليومية 

العتداء  جرمية  وقوع  عند  الف�صيحة«،  ـ  ة 
ّ

»الق�ص

 على الوليات املتحّدة الأمريكية يف 11 
ّ
الإرهابي

للتجارة«  العاملي  »املركز  )برجا   2001 �صبتمرب 

اأهمية  من  الرغم  فعلى  الـ»بنتاغون«(.  ومبنى 

»�صبوتاليت«  اأن فريق  اإّل  حتقيقاته وف�صائحيتها، 

 
ٌ
ــرم

ُ
ج  

ّ
ــي ــاب الإره العــتــداء  لأن  التاأجيل،  يــرتــاأي 

اأنا�ص وبلد وجمتمعات وجاليات، هو  اإن�صاين بحّق 

 
ّ
الكن�صي املجتمع  تهّز  ف�صيحة  من  والأخطر  الأبرز 

من  هذا  اأ�صا�صًا.  بو�صطن  يف  له  احلا�صنة  والبيئة 

الك�صف  اأّن  اإّل  الف�صيحة،  اأهمية  من  التقليل  دون 

اآيّن   
ّ
اإرهابي اعتداء  ظّل  يف  للتاأجيل،  قابٌل  عنها 

ته 
ّ
دخل العامل برم

ُ
يقتل نحو 3 اآلف مدين بريء، وي

على  ينطبق  اإْذ  والتوقيت،  خمتلفة.  �رصاعات  يف 

مهنيني كثيين، يوؤّكد اأن الفيلم ال�صينمائي املعني 

بال�صحافة والإعالم ل يتغا�صى عن تفا�صيل هي، 

ته.
ّ
فعليًا، جوهر العمل ومهني

واأهــمــيــة  اأقــــّل قيمة  »�ــصــبــوتــاليــت«  يــكــون  ــن  ل   

�صينمائيتني من »حقيقة«، واإْن يختلف املو�صوعان 

يك�صف  ماكارثي،  تــوم  فمع  الآخــر.  عن  اأحدهما 

بف�صيحة  متعّلقة  حقيقية  ق�صية  خفايا  الفيلم 

 يقوم به رجال دين تابعني للكني�صة 
ّ
�ص جن�صي

ّ
حتر

يبداأ  ال�صحايف  التحقيق  بو�صطن.  يف  الكاثوليكية 

»جرمية  على  عديدة  اأ�صهر  قبل   ،2001 العام  يف 

�ص حا�صٌل قبل ذلك باأعوام 
ّ
11 �صبتمرب«. لكن التحر

مديدة، علمًا اأن التحقيق ال�صحايف لن يتوّقف عند 

�ص بحّد ذاته فقط، لأنه يك�صف »تغا�صي« 
ّ
فعل التحر

رجالها  وحماية  اجُلرم،  عن  الكاثوليكية  الكني�صة 

املّتهمني به، علمًا اأن عددهم يبلغ نحو 80 كاهًنا 

 .
ّ
تها يف بو�صطن ب�صكل اأ�صا�صي

ّ
يعملون يف رعي
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كذلك  »حقيقة«،  يف  كما    

يف »�صبوتاليت«. 

الأجهزة  اكت�صاف  اأن  ذلك    

الرئي�ص  بــقــيــادة  العاملة 

للمعطيات  البــــن  ــص  ــو� ب

املــوجــودة لدى  ـــدة  املـــوؤكَّ

يف  ــقــة«،  دقــي  60« فــريــق 

ـ  اأمنية  ـ  اإعالمية  حملة  �صّن  اإىل  يــوؤّدي  »حقيقة«، 

ا�صتخباراتية ـ �صيا�صية متكاملة �صد الفريق عامة، 

بدء  اإىل  ويف�صي  حتديداً؛  الربنامج  منتجة  و�صد 

ماري  مع  التلفزيونية  ال�صبكة  يف  داخلي  حتقيق 

د  املوؤكَّ لمتالكها  املنتجة،  بغلبة  ينتهي  ماب�ص، 

يف  الف�صيحة.  حقائق  نان 
ّ

ح�ص
ُ
ي اللذين  والثابت 

 
ّ
بتعاوٍن خفي للكني�صة،  املجتمع احلا�صن  اأن  حني 

ومبّطن معها، ل يرتّدد عن فعل »امل�صتحيل« ملنع 

بتوافق  ـ  وميار�ص  ال�صحيفة،  يف  الف�صيحة  ن�رص 

ال�صغوط  اأنــواع  �صّتى  ـ  الكني�صة  مع  مبا�رص  غي 

املختلف  اأما  ُتذكر.  فائدة  دون  من  واإْن  املمكنة، 

 
ٌ
بينهما، فكامٌن يف اأن »مو�صوع بو�ص البن« حكر

على الربنامج، الذي يعمل جاهداً على بّثه علنًا من 

�ص« حا�رصٌة يف 
ّ
التحر »ف�صيحة  بينما  ترّدد؛  دون 

ال�صحيفة نف�صها قبل اأعوام، من دون اأن ينتبه اأحٌد 

اإىل اأهمية ا�صتكمالها وك�صف ما فيها من معطيات 

�صلِّط  ُ
ي »�صبوتاليت«  اإن  القول  كن 

ُ
مي بهذا،  وحقائق. 

دون  من   ،»
ّ
املهني »الإهــمــال  م�صاألة  على  �صوءاً 

كن 
ُ

اآخر مي تف�صياً  اأن  علمًا  م�صبقة،  اأحكام  اأو  اإدانة 

ال�صيناريو عن  يتوانى  اإذ ل  �صوقه يف املجال هذا، 

)مارتي(  ملارتن   
ّ
الأ�صا�صي الــدور  على  »الت�صديد« 

ل�صحيفة  اجلديد  التحرير  رئي�ص   ،)1954( بارون 

دوره  )يــوؤّدي  الديانة  اليهودي  غلوب«،  »بو�صطن 

نب�ص  على  �ص 
ّ
حر

ُ
ي الــذي   ،)1967 �رصايرب،  ليف 

 يف امل�صاألة.
ّ
املخفي

  

  ـ 4 ـ

امل�صتّلة  »حقيقة«،  لـ  الدرامية  احلبكة  ترتكز  واإْذ    

يف  البــن«  »بو�ص  حلقة  على  واقعية،  ق�ص�ص  من 

بي.  »�ــصــي.  ُتنتجه  ــذي  ال دقيقة«،   60« برنامج 

التلفزيونية  ال�صبكة  �صا�صة  على  بّث 
ُ
وي نيوز«  اأ�ص. 

1968؛ فاإن  العام  اأ�ص.« منذ  الأمريكية »�صي. بي. 

تني حقيقيتني 
ّ

فيلمني اآخرين على الأقّل ينقالن ق�ص

اأي�صًا تلعب املحطة نف�صها دوراً اأ�صا�صيًا يف ك�صفهما 

�صعيداً«  وحّظًا   ،
ً
م�صاء »عمتم  خفاياهما:  وف�صح 

و»امُلــّطــلــع«   ،)1961( كــلــوين  جلـــورج   )2005(

)1999( ملايكل مان )1943(، اأو ـ بح�صب العنوان 

الإجنليزي الأ�صلي ـ The Insider، الأكرث تعبياً 

ة ـ الف�صيحة.
ّ

 للق�ص
ّ
عن امل�صمون الفعلي

 
ّ
الثنائي نجزها 

ُ
ي �صل�صلة حلقات   على 

ٌّ
الأول مبني   

و 
ّ
اإدوارد مور الآن«  قدِّم برنامج »�صاِهْده 

ُ
املذيع وم

�صرتاثرن  ديفيد  دوره  ــوؤّدي  ي ـ   )1965 ـ   1908(

 )1998 ـ   1915( فرنديل  د 
رَ
ْفر واملنتج  ـ   )1949(

ال�صاحرات«،  »مطاردة  حول  ـ  كلوين  دوره  يوؤّدي  ـ 

جــوزف  ال�صيناتور  حملة  على  امُلطلق  الو�صف 

مكارثي )1908 ـ 1957( �صد الي�صار وال�صيوعيني 

املرحلة  )ُتعرف  الأمريكية  املتحّدة  الوليات  يف 

خم�صينيات  يف  اأي�صًا،  املاكارثية«  »احلقبة  بـ  تلك 

القرن الـ 20(، وهو عمٌل ي�صاهم ب�صّدة يف »�صقوط« 

ا�صتديوهات  واإْن يبقى داخل  الثاين،  اأما  ماكارثي. 

ال�صبكة التلفزيونية نف�صها، يعيد ر�صم مالمح امل�صار 

يوؤّدي  ـ   )1945( برغمان  لويل  لالإعالمي  املهني 

برنامج  �صانعي  اأحد  ـ   )1940( بات�صينو  اآل  دوره 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

155



ـ   )1942( ويغاند  وجليفري  اأي�صًا،  دقيقة«   60«

يوؤّدي دوره را�صل كرو )1964( ـ نائب رئي�ص »ق�صم 

الأبحاث والتطوير« يف »�رصكة براون وويليام�صون 

من  الأول  الن�صف  يف  يك�صف،  ــذي  ال للتدخني«، 

ال�صحية  الأ�ــرصار  حجم   ،20 الـ  القرن  ت�صعينيات 

ال�رصكة  »كــذب«  ف�صحه  اإىل  بالإ�صافة  للتدخني، 

واحتيالها على القانون الأمريكي يف �صناعة التبغ.

  يف فيلمه الروائي الطويل الثاين هذا كمخرج، يعتمد 

ت�صوير  يف  والأبي�ص  الأ�صود  تقنية  كلوين  جورج 

اإحدى اأق�صى املراحل التاريخية يف الع�رص احلديث 

للوليات املتحّدة الأمريكية، بعد نحو 5 اأعوام على 

احلرب  و»ا�صتعال«  الثانية،  العاملية  احلرب  نهاية 

الراأ�صمايّل   
ّ
»الدميقراطي املع�صكرين  بني  الباردة 

تقنية  ال�رصقي«.   
ّ
ال�صيوعي  

ّ
و»ال�صرتاكي  »

ّ
الغربي

الإعالمية  املواجهة  وقــائــع  ت�صوغ  �صينمائية 

اليومية لـ »احلملة املاكارثية«، وتبحث يف اأ�صاليب 

الآخر بني  ال�رصاع  عند  وتتوّقف  العمل وخماطره، 

خالل  من  املكتوبة،  وال�صحافة  املتلفز  ــالم  الإع

متابعة مقالت نقدية تتناول اإعالميني وبراجمهم 

تلك،  احلقبة  يف  املمثل،  كلوين  يبدو  واإْذ  املختلفة. 

اأكرث براعًة يف اختيار اأدواره وال�صتغال عليها؛ فاإنه 

كمخرج يوؤّكد، بعد اأول اإخراج له بعنوان »اعرتافات 

ميتلك  مهنة  يف   
ٌ
�صائر اأنــه   ،)2002( خطر«  عقل 

نهجه  يف  اً 
ّ
م�صتمر وتفا�صيلها،  ولغتها  مفاتيحها 

 
ّ
الفيلمي البناء  اأ�ص�ص  التقاط  يف  البارع   

ّ
الإخراجي

و»منت�صف   )Leatherheads )2008 يف  وجوانبه، 

الإخراجية  براعته  ترتاجع  اأن  قبل   ،)2011( اآذار« 

يف »رجال التماثيل« )2014(.

داخل  يبقى  يكاد  �صعيداً«  وحّظًا   ،
ً
م�صاء »عمتم    

اإطــاللتــه  اأّن  على  التلفزيونية،  ال�صتديوهات 

�صغية  �صا�صات  عرب   
ّ
يتم بع�صها  قليلٌة،  خارجها 

يختلف عن  وهذا  املاكارثية«.  »املحاكمات  تتابع 

طريقة ا�صتغال مايكل مان يف »امُلّطلع«، اإذ يتالعب 

عة، كي يروي حكاية عامِلٍ 
ّ
الت�صوير بالأمكنة املتنو

يريد ك�صف بع�ص امل�صتور خالفًا لعقد العمل املوّقع 

عديدة،  م�صتويات  يف   
ٌ
قائم ال�رصاع  ال�رصكة.  مع 

بدءاً من املحاولت الدوؤوبة للويل برغمان لإقناع 

وقول  الكاميا  اأمــام  »املــثــول«  ويغاند  جيفري 

العمل،  اأروقــة  داخل   
ٌ
مفتوح �رصاٌع  لكنه   .

ّ
املخفي

�صغوط  بعد  خ�صو�صًا  )الإعالم(،  املهنة  و«نزاهة« 

�ص على الإدارة العليا لل�صبكة التلفزيونية ملنع 
رَ
مُتار

بّث احللقة.

  يت�صابه الفيلمان يف اختيارهما حمطات اأ�صا�صية 

عرب  واإْن  املتلفز،  لالإعالم  املهنية  امل�صارات  يف 

احلكايتني  يف  الواقعي  واحــدة.  تلفزيونية  �صبكة 

واأ�صولها،  اإ�صافة نوعية ملعنى املهنة  اإىل  ل 
ّ
يتحو

والنواة  املتناق�صة  وحاجاته  بها  املحيط  وللعامل 

فحا�رصٌة  ال�صينما،  اأما  الإعالمي.  للعمل  اجلوهرية 

بل  ومناخات،  تفا�صيل  �رصد  اإعادة  يف  فقط  لي�ص 

يف اآليات الت�صوير والإ�صاءة والتوليف واملو�صيقى 

ممثلي   
ّ
اأهــم بع�ص  الفيلمان  يجمع  اإذ  والتمثيل، 

اأمريكا. فبالإ�صافة اإىل كلوين و�صرتاثرن وبات�صينو 

، وحّظًا �صعيداً« ـ كلٌّ 
ً
وكرو، هناك ـ يف »عمتم م�صاء

دانيالز  وجف   )1965( جونيور  داوين  روبرت  من 

وكري�صتوفر  )1938(؛  لنغياّل  وفرانك   )1955(

�صّكل واجهة 
ُ
بالمر )1929( يف »امُلّطلع«. وهذا، اإْن ي

يف  الآخــريــن  املمثلني  حيوية  يغفل  ل  الفيلمني، 

اأدوارهم املختلفة.

  

  ـ 5 ـ

»فرو�صت/  فيلم  يف  لحقًا  يظهر  لنغياّل  فرانك    

موؤّديًا   ،)1954( هاورد  لرون   )2008( نيك�صون« 

دور الرئي�ص الأمريكي ريت�صارد نيك�صون يف عزلته 

ت�صتعيد  اأي�صًا،  حقيقية  ة 
ّ

ق�ص الرئا�صية.  بعد  ما 

الربيطاين  ال�صحايف  جريه 
ُ
ي تلفزيوين  لقاء  وقائع 

يف  معه   )1969 �صني،  )مايكل  فرو�صت  ديفيد 
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الفيلم  يروي   .1977 العام 

لفرو�صت  ال�صعب  امل�صار 

)1939 ـ 2013(، اإْذ حتول 

بلوغه  دون  تعقيدات كثية 

حني  يف  ب�صهولة،  ـــراده 
ُ
م

قدِّم 
ُ
ي مل  نف�صه  احلـــوار  اأن 

العرتاف  املطلوب:  جوهر 

غي  ووترغايت«.  »ف�صيحة  عن  الرئي�ص  مب�صوؤولية 

اأخرى، اللتبا�ص  اأمور  اأن املقابلة تك�صف، من بني 

هل  لنيك�صون:  الروحي  ـ  النف�صي  البناء  يف  الكبي 

تاأكله،  ال�صيخوخة  اأن  اأو  ما،  ذاكرة  بفقدان  اأُ�صيب 

اأو هو الندم، اأو رمبا اخلبث ال�صيا�صي املحّنك الذي 

على  املتلفز  ــوار  احل لإدارة  الرئي�ص  به  ي�صتعني 

طريقته وبقيادته؟ 

ــالم  »اأف جمــال  يف  �صابقة  جتربة  هـــاورد  ــرون  ل   

العام  »اجلريدة« يف  نجز 
ُ
ي اإْذ  والإعالم«،  ال�صحافة 

مايكل  و..   )1931( دوفــال  روبــرت  مع   ،1994
روبن�صون،  والــرت  دور  املـــوؤّدي   ،)1951( كيتون 

غلوب«،  »بو�صطن  يف  �صوء«  »بقعة  ق�صم  رئي�ص 

�صخ�صية  يــوؤّدي  »اجلريدة«،  يف  »�صبوتاليت«.  يف 

هرني هاكيت )رئي�ص حترير »نيويورك �صّن«( الذي 

ًا هائاًل من التحّديات واملاآزق، بني العام 
ّ
يواجه كم

وع�صيقته  )زوجته   
ّ

واخلا�ص وم�صاكلها(  )املهنة 

من  حكايته  املن�صوجة  والفيلم،  اليومية(.  وحياته 

التي  ال�صحافة وتفا�صيلها  العوامل املختلفة ملهنة 

ومتما�صكًا  وجمياًل  ب�صيطًا  عماًل  يبقى  تنتهي،  ل 

عاملني  وخفايا  ال�صحيفة  اأروقة  داخل  توّغله  يف 

اأي�صًا؛   
ّ
املهني العمل  اآليات  اإىل  بالإ�صافة  فيها، 

ا 
ّ
 امل�صاكل« )1994( لت�صارلز �صي

ّ
متامًا كـ »اأنا اأحب

وجوليا   )1941( نولته  نك  الثنائي  مع   ،)1941(

روبرت�ص )1967(. 

واقعية.  بل  حقيقية،  ة 
ّ

الق�ص تكون  لن  اأي�صًا  هنا    

يف  فعليًا  جتــري  اأحـــداٍث  على  ت�صتند  لن  اأنها  اأي 

لأن  قابلة  اأنها  اأي  »واقعية«،  تبقى  بل  ما،  زمــٍن 

بيرت  اإعالمية:  اأو  �صحافية  �صة 
ّ
موؤ�ص اأي  يف  حتدث 

كرونيكل«،  »�صيكاغو  يف  �صحايّف  )نولته(  براكيت 

يجد نف�صه يف تناف�ص »حاّد« )مهنيًا، لكن عاطفيًا 

اأي�صًا( مع �صابرينا بيرت�صن )روبرت�ص(، العاملة يف 

»غلوب«. تناف�ص معقوٌد على متابعتهما املوا�صيع 

يف  نف�صيهما  يجدا  اأن  قبل  نف�صها،  والتحقيقات 

يف  امل�صتخدم  »نابامل«  ل�صانعي  خفية  مطاردة 

احلرب الأمريكية يف فيتنام. 

  

  ـ 6 ـ

نة« 
ِّ
ي   النماذج الفيلمية املذكورة يف املقالة هذه »عرَ

مع  ال�صينمائي  التعاطي  كيفية  عــن  متوا�صعة 

جديد  من  بالنطالق  والإعــالم،  ال�صحافة  مهنتي 

ماكارثي  لتوم  »�صبوتاليت«  الأمريكية  ال�صينما 

و»حقيقة« جليم�ص فاندربيلت. مناذج تعك�ص �صيئًا 

جوهريًا من املعاين الأ�صا�صية لل�صينما ولل�صحافة 

الكبية  ال�صا�صات  على  تنك�صف  فالأوىل  والإعالم. 

ولغتها  ال�صورة  جمالية  متــزج  عناوين  بف�صل 

العاملني  وحتّديات  وخماطرهما  املهنتني  بحيوية 

ُتقّدمان بع�ص روايتهما عرب  اإْذ  فيهما. واملهنتان، 

ال�صينما، ت�صاهمان يف تفعيل اأحد اجلوانب الباهرة 

والقول  والتعرية  الك�صف  الب�رصية:  ال�صناعة  يف 

فرت�ص بال�صحافة والإعالم اأن 
ُ
والبوح، متامًا كما ي

يفعال.     
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حياته,  م�شوار  م��رًة  ايكيلوف  غونار  و�شف 

�شيء.  كل  عن  املبعد  املبتعد  الغريب,  ب��درب 

ه�شة,  طفولٍة  اإىل  اأ�شولها  ترجع  الأمل  ف�شيغة 

افتقاده  من  تعا�شتها  ِن�شَغ  ًة 
ّ
م�شتمد قلقة, 

لالأبوين. لظالل الأب املتويف بال�شفل�س وغونار 

بربودة  غمرته  التي  والأم  الرابع,  �شوئه  يف 

الروح  اإرث  مانحًة  الالمبالة,  واأ�شى  امل�شاعر 

لبعلها اجلديد. 

املرحلة  اإي��ك��ي��ل��وف  اأن��ه��ى   1926 ع���ام  يف 

حت�شيله  ملتابعة  لندن  اإىل  �شافر  ثم  الثانوية, 

العلمي حيث در�س اللغات ال�رشقية »البنغالية, 

الهندية والفار�شية« والتي تابع درا�شتها لحقًا 

يف جامعة اأوب�شالة. حيث راودته فكرة الهجرة 

وثقافتها  برتاثها  العميق  لتاأثره  الهند,  اإىل 

الإن�شانية. كذلك لتاأثره بال�شوفية امل�رشقانية 

�شريازي  �شعدي  الرومي,  الدين  ك�شوفية جالل 

اإىل  الأ�شواق«  »ترجمان  مرتجمًا  عربي,  وابن 

كبار  م��ن  اإيكيلوف  غ��ون��ار  ال�شويدية.يعترب 

اأبرز  واأحد  ال�شعر,  يف  الكال�شيكيني  املجددين 

ف�شاًل  الإط��الق,  على  ال�شويدي  الأدب  �شعراء 

�شعريًا  وحملاًل  مميزا  مقالة  كاتب  كونه  عن 

بارعًا. مكانته املرموقة يف الأدب ال�شويدي لها 

امتدادها العميق يف القدرة الفنية, ال�شتقاللية 

يف  كذلك  ال�شعر,  نظم  يف  الطبيعي  والعتداد 

ريبته وت�شككه القوي بالأعراف والتقاليد. 

ال�شعرية  جمموعته  �شدرت   1932 ع��ام  يف 

�شماها  التي  الأر����س«  على   
ٌ
»متاأخر الأوىل 

ل�شوداويتها  الن��ت��ح��ار«  ب���»ك��ت��اب  ال�شاعر 

وتخبّطها يف اأعماق الت�شاوؤم والإكتئاب. 

املجموعة متاأثرة باأجواء عامل ال�رشيالية احلامل, 

غونار	�إيكيلوف		)1907 – 1968(

من يع�ش فعالً يبدو ك�أنه ميت

�شعـــر

الرتجمة عن ال�سويدية والتقدمي: كامريان حر�سان 

\ شاعر من سورية يقيم في السويد 



باري�س,  يف  املجموعة  ق�شائد  من  ج��زءاً  نظم 

املو�شيقى,  ليحرتف  ال�شاعر  اإليها   
ّ
ح��ج التي 

الدادائيني  الفنانني  حيث تعرف هناك على كبار 

بريتون  اآرب,  اأم��ث��ال  ال�رشياليني  وال�����ش��ع��راء 

واأ�شحى عرب اإقامته هناك على ات�شال وثيق مع 

الت�شويرية  والفنية  الأدبية  والتيارات  املدار�س 

املهيمنة  وال�رشيالية  الدادائية  كامل�شتقبلية, 

اآنذاك. 

لفهم  بعد  مهياأ  ال�شويدي  الأدبي  ال�شارع  يكن  مل 

اخلارجي  الهيكل  حتى  التجديد.  من  النوع  هذا 

النقاد,  لدى  يذكر   
ً

�شدى يجد  مل  الق�شيدة  ل�شكل 

فقد حررت بع�س الفقرات باللون الأحمر التي مل 

فئة  اإل  الإبداعية  فتنتها  �شفائر  حّل  من  يتمكن 

اأدركوا بالفطرة  الذين  القراء املتنورين  قليلة من 

الرابطة العفوية املتبادلة بني غزل الفنية العالية 

وثورة غونار اللغوية. ففي ق�شيدته »تنام الورود 

على النافذة« ما يلي:

يف  نوراً  يغزل  والقنديل  الليل  على  تتكئ  الورود 

بني  معها  لتغفو  �شوٍف  كبة  القطة  تغزل  الزاوية 

احلني والآخر ي�شخر اإبريق القهوة بعبٍق, والأطفال 

اأنا  الغرفة تغيب كلمة  اأر�س  يلهون بكلماٍت على 

التي ت�شتبدل بوجوٍد غري مرئي لالأ�شياء التي حتيا 

حياتها اخلا�شة يف انتظار �شكون املوت. 

 
ٌ
ففي »متاأخر على الأر�س« يكمن ا�شتياق م�شتلَهم

الأنا  حمرر  الكل  بوتقة  يف  لالن�شهار  الهند  من 

ال�شعر  توحيد  يف  ورغبٌة  املوت,  يف  اأو  احللم  يف 

جمموعته  واح��د.  مو�شيقٍي  قالٍب  يف  والغرائبية 

الثانية ال�رشيالية, الرومان�شية » تكري�س« )1934( 

اأن  »يجب  ال�شهرية  رامبو  مبقولة  ا�شتهلها  التي 

النقاد  بر�شى  حظيت  مراقبًا«  نف�شه  املرء  يجعل 

مبدع,  �شاعٍر  اأمام  باأنهم  �شعروا  فقد  واإعجابهم, 

املاألوف  طابعه  من  بال�شعر  خرج  وعميق,  جاد 

 �شعريًا جديداً, يت�شم 
ً
اإىل الالماألوف, موؤ�ش�شًا نداء

ايكيلوف  �شهرة غونار  اأن  بيد  والعمق.  بالب�شاطة 

ارة« 
ّ
الَعب »اأغنية  يف   1941 عام  جاءت  الكبرية 

والنجم«  »احلزن  الرومان�شيتني  جمموعتيه  بعد 

 .1938 الأعمى« عام  اأغنية  1936 و»ا�شرت  عام 

باآنية  ال�شهل,  باأ�شلوبها  ارة« 
ّ
العب »اأغنية  اأ�شحت 

امل�شتلهمة  غرائبيتها  وب�رشمدية  فيها  املخاطبة 

من ال�رشق واحدة من اأعظم املجموعات يف ال�شعر 

الغنائي ال�شويدي. 

يقول ايكيلوف: من يع�س فعاًل يبدو كاأنه ميت. 

ركز غونار ايكيلوف على ما 
ُ
ارة« ي

ّ
يف »اأغنية العب

هو م�شرتك بني النا�س, مبتعداً عن اجلماعية وعن 

ال�شمولية«.  ال�شتبدادية  خمدرات  من  �شكٍل  »كل 

اإن�شان  »كل  بفرويد:  متاأثراً  كتب  »اأف��وري«  ففي 

عامل م�شكون/ مبخلوقاٍت عمياء يف ثورٍة معتمٍة/ 

�شد �شلطان الأنا الذي يحكمهم«.

دافع غونار ايكيلوف طوال حياته عن »الطيبة غري 

الداخلية وقدرتها  ال�شعر  املنظمة«, موؤمنًا بطاقة 

على التاأثري الإيجابي يف الطبيعة الب�رشية. 

عام  ال�شادرة   )Non serviam( يف  يحتفي 

1945 التي تعني بالالتينية: »اأنا ل اأخدم اأحدا« 
املجتمع  داخ��ل  مكاٌن  لهم  لي�س  الذين  باأولئك 

منتقداً  والغرباء,  املنبوذين  باأولئك  املتح�رش, 

وُدوِره���ا  املفرطة  ونظافتها  الرفاهية  دول��ة 

الغيوم  حتى  اأ�شحت  التي  املعّقمة  ال�شعبية 

ق�شائد  من  العديد  يف  اً 
ّ

معرب ال�شكل.  مربعة  فيها 

املجموعة عن هدفه اجلديد باأن يعرتف بال معنى 

احلياة واأن يغدو واحداً من النا�س فيها. كتب يف 

اآنذاك مبا معناه, ل معنى احلياة,  اإحدى مقالته 

 .
ً
مينحها معنى
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هذه  جتد   )1951( اخلريف«  »يف  جمموعة  يف 

ال�شطور ال�شهرية » ل اأوؤمن بحياٍة بعد هذه/ اأوؤمن 

بهذه احلياة/ ؛ يفهم غونار اإيكيلوف احلقيقة ككل 

 ال�شعادة املطلقة. 
ُ
وهذا الكت�شاف بحد ذاته قد يهب

يف عر�ٍس ق�شرٍي للكتاب بنّي ال�شاعر باأن ق�شيدة 

حلم  والأخ��رية  َتَخيلة( 
ُ
)م حقيقة  الأوىل  الديوان 

)واقعي( تعطيان �شورًة »للتطور والإيقاع الداخلي 

عتمة  اإىل  عتمة  ن�شف  من  اجلديد«:  الكتاب  لهذا 

وال�شتمتاع  الغروب  اأج��واء  من  كنوٍعٍ   �شاعقة, 

باحلياة يف اأواخر ال�شيف اإىل روؤيا �شوداء يائ�شة 

احلقيقة  مواجهة  تود  لأنها  مت�شائمة,  من  واأكرث 

مرثية  لها.  الر�شوخ  على  الإن�شان  روح  وجترب 

)مولنا(, عمل اأدبي هام, بداأ العمل فيه يف اأواخر 

1960, عبارٌة عن �رشد  الأربعينات, و�شدر عام 

وا�شحة  مو�شيقية  برتاكيب  حكائي,  �شعري, 

ال�شويدي  الأدب  م��ن  واقتبا�شات  وا�شتعارات 

القدمي. تتمحور الأحداث حول تاريخ العائلة, حول 

�شخ�شياٍت حا�رشة وقريبة واأخرى م�شتعادة من 

واقعها  مالمح  لت�شوغ  النور,  اإىل  املا�شي  غب�س 

وتقاطيع م�شائرها بنف�شها, لتكون �شلة الو�شل 

)مولنا( يف  وامل�شتقبل عند ر�شيف  بني احلا�رش 

جزيرة ليدينغة. الق�شيدة �شعبة, وعرة وغام�شة, 

ومركزة  لالأفكار  وكثيف  هائل  ترا�شٍف  ذات 

املعاين, وقد تكون متاأثرة بجحيم دانتي.

الأدبية  اجلوائز  من  العديد  على  اأيكيلوف  حاز 

جوائزه  اآخر  ومنحت  ا 
ً
وعاملي �شويديًا  املرموقة 

قبل وفاته باأمٍد قريٍب لثالثيته ال�شوفية ال�شهرية 

ال�شعري »ديوان عن  الإبداع  اعتلى بها قمة  التي 

فطومة«1966«  حكاية  اأجميون«1965«,  اأمري 

تويف  عام«1967«.  ال�شفلي«  العامل  اإىل  ودليل 

الرئة عن عمٍر  اإ�شابته ب�رشطان  اإثر   1968 عام 

ناهز ال�شتني عامًا.

j h j

اأوؤمُن بالإن�شاِن الوحيِد

اأوؤمُن بالإن�شاِن الوحيِد, 

الذي يتجوُل وحيداً,

 رائحِة نف�شه,
َ

الذي ل يهرُع ككلٍب �شوب

 من رائحِة الإن�شان:
ُّ
الذي مثَل ذئٍب ل يفر

اإن�شاٌن ونقي�ُس- اإن�شاٍن يف اآنٍّ واحٍد.

كيَف نبلُغ الت�شارك؟
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 املتطرَف:
َ
 واخلارجي

َ
 الطريَق العلوي

ْ
جتّنب

 فيَك.
ٌ
 يف الآخرين قطيع

ٌ
ما هو قطيع

, الداخلي:
ِّ
 على الطريِق ال�شفلي

ْ
�رش

ما هو قاٌع فيَك هو كذلَك قاٌع يف الآخرين.

 اأن تعتاَد على نف�ِشَك.
ٌ
�شعب

 عن نف�ِشك.
َ
 اأن ُت�قلع

ٌ
�شعب

 ذلك وحيداً,
َ
رتَك رغم

ُ
 بهذا لن ي

ُ
فمن يقوم

دومًا  ذلك  مع  يبقى  �شوَف  بهذا   
ُ
يقوم فمن 

مت�شامنًا. 

 الوحيُد
ُ
 النحياِز هو ال�شبيُل العملي

ُ
فعدم

على مداِر الوقِت.

ز �صيني l مطرَّ

.
ُ
 ع�ُس الطائِر الناري هو القلب

م�شيٌد باأغ�شاِن ال�رشاينِي

بطٌن باجلمِر.
ُ
م

 هناك يحت�شُن حرارًة اأعلى.
َ
َغري اأّن الطائر

 يندلُق من �شدرِه والطرفني,
َ
كاأنَّ اجلمر

 بال حراٍك على البي�شِة الالمرئية.
ُ
ي�شرتيح

على  ذنبِه  ري�ُس  ين�شدُل  مرفرفنِي,  بجناحنِي 

حافِة الكتاِب

لقًا لربهٍة كاأنُه ياأتي بح�رشِة فكٍر و�شوٍر
ُ

حم

.
ُ
ِقلع

ُ
خمتفيًا يف حريِر الهواِء حاملا ي

 على اجلمِر
ُ
 جمدداً عندما ي�شرتيح

ٌّ
مرئي

م�شويًا ري�شُه مبنقارِه.

l بني زنابق املاء

كتبُت مقدمًة, مِلا كنُت ب�شدد 

قولِه, 

ُ
 اأينَّ �شطبُتها لكنني اأرغب

َ
غري

قبَل اأن ُتطبَق العتمُة فوقي,

اأْن يكوَن

 مني
ُ
لمح

ُ
 ما ي

ُ
اآخر

قب�شٌة بني زنابِق املاِء

َ
 مني, كلماٌت من فقاقيع

ُ
مع

ُ
 ما ي�ش

ُ
واآِخر

تنبعُث من القراِر.

اليونان

اآٍه, يا ال�شومعُة املطليُة بالكل�ِس

والأيقوناُت املهرتئُة بالقبالِت!

قفٌل 
ُ
ِك م

ُ
باب

مب�شماٍر و�رشيٍط من ال�شوِف, ح�شب

 بني الأ�شواِك
ُ
كذاك الذي جنده

كالذي جَنُدُلُه حوَل الإ�شبعِ.

 
ْ
ة قارورُة الزيِت, يف اخلدمِة ما فتَئت

ّ
ثم

 واملجمرُة
ُ
م

َّ
وكذا القنديُل امُل�شح

َ
ْن لديِه دراهم

َ
من اأجل م

ملْن معُه اأعواد ثقاٍب.

ٌة
ّ
اأيقوناٌت قدميٌة وفتي

ْتها الأمهاُت.
َ
وَهب

املنا�شباُت مل ُتْفَتَقْد بعد �

, ِ
َ

رب
ْ
لأجِل الذي ما زاَل يف املع

ملْن اأُختِطَف من اأجل النك�شارية, 

 جتاويُف عينيِه خاويًة, 
ْ
ت

َ
ملْن اأ�شح

 مع ماركو�س �
َ

لذاَك الذي غاب

عاٌت فقريٌة حتَت زجاِجها. 
َ
 َطب

َ
هي

كبريٌة, �شومعُتِك, كزريبة اأغناٍم, 

ِك لالأغنام جالجٌل
ُ
نواقي�ش

دٌة, ذات مكاٍن, عاليًا, يف اجلباِل 
ّ
م�شع

يا ال�شومعة ذاَت القفِل ال�شوِف.
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l مرثية

من باطني اأح�رشُت املوا�شاَة دومًا

 بارٌد لعط�شي, 
ٌ
حيُث يكمُن دومًا ماء

حياتي املن�زويُة النافرُة

بوّدي كان ا�شتبداُلها بحياِة الأطفاِل ال�شعداِء, 

 بتالألئ 
ُ
بحياتهم الراق�شِة بجواِر البحِر. البحر

فناٍء واألق قمٍر, بوّدي كان ا�شتبدالُه, اإذ يحيا 

يرفرُف,  يرفرُف  فالذي  واح��داً,  �شيفًا   
ُ
املرء

والذي يعلو يعلو,

والذي يتخفى �شيتخفى.

َ
لي�س بو�شع اأحٍد التغي�ري

َ
 هو من يريُد اأن يكوَن اأحداً اآخر

ُ
النافر

 هو من يريُد اأن يكوَن كلَّ �شيٍء
ُ
النافر

!؟. 
ُ
 متحجراً اأ�شحى فراره

ْ
َلَكم

 على احلمِم
ُ
�شتنمو الطحالب

لكم اأ�شحى حتجره �شاخنًا!؟. 

�شخرٌة هو يف مناعته

ُ
اه

ّ
 عط�شًا, ندى حمي

ُ
ي�شت�شعر

ل ين�شى اأبداً باأنه قد �شاَل يومًا

ل ين�شى اأبداً باطَن الأر�ِس.

 على رمٍح
ٌ

راأ�س

فمي,  يف  النحا�شيَة  النقديَة  قطعتَك  ادخ��ل 

وام�ِس يف �شبيلك

ها
َ
�شوَف لن اأبتلع

�شوَف لن اأب�شَقها للخارج. 

ام�ِس يف �شبيلك واتركني وحيداً مع دودتي

فما ابتلعُته مل يكن �شوى هاتني العينني

اأكرَث من  ت�شاوي  ل  منهما  قطعٍة  كَل  اأنَّ   
َ
غري

قر�شني

وعالوًة على ذلك لي�س بو�شعي �رشف قرو�شك 

اخلم�شة

لي�س بو�شعي الحتفاُظ بها, خذها

وخذ هاتني اللوؤلوؤتني امليتتني بال ثمٍن

اأو هذه ال�شل�شلة, 

»رقعُة ال�شاطئ هذه من �شجِر نخيٍل«

 
ُ

 املقد�س
ُ
 من عظاِم �شدٍر, هذا الأثر

ُ
هذا القف�س

من مدينٍة

بال  حمملٌق,   
ٌ

راأ���س املدينِة,  �شوِر  على   
ٌ

راأ���س

اأعني

راأ�س   ,
ٌ
تركي  

ٌ
راأ���س بوقك  مقب�ِس  على   

ٌ
راأ���س

.
ٌ
ٌزجني

اأنَك ل�شَت الوحيَد الذي يت�شاعُد  على الأرجح 

الدخاُن منه على وجِه الأر�ِس!.

l جــالد

ما الذي �شتفعلُه بذراعي 

 الأوىل 
ْ
اقطع

 الثانية
ْ
اقطع

 تب�رشانك.
َ

عيناي

اغت�شبتني

 هذا 
ُ
ل اأتذّكر

 وح�شب
ٌ
اعتقدُت اأّن هذا غريب

 
ّ
ي

َ
 الآن قدم

ُ
�شتقطع

اإحداهما اأوًل 

والأخرى لحقًا

,
ّ
و�شرتى عيني

تان
ّ
 حي

ّ
�شرتى باأن عيني

�شرتى باأنَّ العيوَن حيٌة

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

163



 يف الأعلى نحو الفخِذ -
ْ
اقطع

يتني
ّ

 ل تزالن ح
َّ
, اأّن عيني

َ
تر

نعم.

ما قوُلك, يا جالُد 

 هذا ن�شوًة فيك؟.
ُ
يج

ّ
األ يه

l ليال رومّية

 �شارمٌة تزدريني. 
ٌ
 �شماء

اأر�ٌس �شارمٌة 

حتت اأر�ٍس �شارمٍة! 

حتت �شماِء بانتيون 

ي�رشخ قطٌّ علياًل من الع�شِق.

لقد راأيت اأم�شياٍت كم�شاهَد م�رشحيٍة

ها اأقنعٌة 
ُ

ها اأزقٌة واأنا�ش
ُ
كوالي�ش

 اأنواِر احلاناِت 
َ
توؤدي َدوراً يف لعبٍة للظلِّ اأمام

ملوحًة ب�شيوٍف وهمية

فقراء   
ُ
وط��اب��ور وهمية.  بارونية  بجيو�ٍس 

َتَلّقي احل�شاء من 
ُ
ال�شعب الذي ي�شج مب

املطبخ العجائبي

و�شباِب  با�شتيون.  كفريينال  ج��دران  بني 

ال�شتاِء القا�شي 

الكثِّ يف تيرب �

يف مكان ما من هذه املدينة 

 
ُ
 اخلطر

ُ
يكمن احلجر

 حتَت القدِم 
ُ
الذي ينهار

 انهياره حتت خطى اأحِدهم 
ُ
توّقع

ُ
الذي ي

فيهوي بال حوٍل اإىل اأر�ِس الأ�شكاِل امل�شغرة �

يف مكاٍن ما من الليِل 

تقف »�شوراكت« البي�شاء مدثرة بالثلج.

 الغابرُة ترنُّ 
ُ
املياه

اأي�شًا متهّلُت اأرنو اإىل قطٍّ 

وا�شِع العينني, يتجول للمرِة الأوىل على وجه 

الأر�س 

قد وِلد تواً من حفرة املجاري القريبة 

متحفزاً متامًا كي يلهو بقطعِة حلٍم متلفٍة كما بجرٍذ

غري مدرٍك للخطِر الآتي من الكالِب والعربات 

اأظن اأنك اأكرُث معرفًة مني بالعامل ال�شفلي.

اأين ولدَت؟ يف نفِق جماٍر قذٍر 

اأو يف غرفٍة �شبِه مهدمٍة 

 اأخرى من املرمِر
ٌ
 اأفروديت

ُ
حيث لتزاُل تقبع

 مكت�شفٍة 
ُ
غري

, حمجوبًة عن الأنظار لأكرث من األِف عام.
ُ
عذراء

القطُة  وهذه  اأنت  م�شقُطك  رحِمها,  من  اأكان 

النحيلُة القذرة؟. 

حتت �شماِء بانتيون 

ي�رشُخ قطٌّ علياًل من الع�شق.

 لكافِة القطِط 
ُ
اأطالب

 �شارٍم.
ٍّ
بعامٍل �شفلي

على �شجادة ال�شماء الزرقاء

على �شجادِة ال�شماِء الزرقاء

الغيوم األواٌن 

بخفِة ري�شِة الريِح

تغدو على الأر�س ظالًل

ينحُت الغ�شُق منها

مملكَة هادي�س

 الأوركيديا البي�شاء.
ُ
حيث تنمو زهور

هام�ش:

هادي�س يف املثيولوجيا الإغريقية, اإله املوت.  
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1
تبهرين تلك الغافة

التي تبت�شم حنانا كلما تالقت نظراتنا 

ذات �شدفة عابرة

ت�شتيقظ ذاكرتي  بني يديها

وتعلي وقع حديثها الدافئ

كجدة حنون حكيمة

واقفة حتيا

واقفة متوت

�شاخمة رفيعة 

تغازلها الغيوم والطيور

وتع�شف بها الريح

وتهتف بها امل�شافات

عميقة را�شخة 

تذهب جذورها يف البعيد

وبتقدير عظيم اأنحني لثباتها

واأنا اأملح �شجر الزينة  ينت�شب ب�شخاء

ويذوي  �رشيعا على حافة الطرقات

 

.2
اأريد اأن اأنام يا اهلل 

فقط اأريد اأن اأنام

علي  تهجم  التي  الأح��الم  تلك  كل  عني  اأبعد 

مثل ن�شور �رشهة

حادة	ل�شهوة	�حلكي

خم�سة ارتط�م�ت

فاطمة ال�سيدي

 شاعرة وروائية من ُعمان

من أعمال الفنان عبداهلل العبري - ُعمان 



لأطفال بال روؤو�س ي�شريون زرافات

واأمهات بال اأرجل يزحفن خلفهم

ورجال بلحى طويلة يحملون مطارق واأكفانا 

يرك�شون يف خلفية امل�شهد

والزبد والدم ي�شيل 

على جوانب اأفواههم 

وكل منهم يريد اأن ياأخذين معه

اأريد اأن اأنام يا اهلل 

فقط اأريد اأن اأنام 

اأبعد عني تلك ال�شور الب�شعة ملقتل 

�شابة على يد �شقيقها 

لأنها ارجتفت قليال بن�شيم احلب 

كزهرة يف مطلع الربيع

وطفلة ت�رشخ يف اأمها )حرام عليكم( اإذ تقتلع 

بتلة من زهرة ج�شدها

 با�شم الدين والطهر

واأطفال يحلقون بكراري�شهم البي�شاء 

فوق روؤو�شنا كالطيور املهاجرة

وال�شيوف التي تلمع من فرط الرغبة

وال�شكاكني امللطخة بدم اخلطيئة

والأ�شلحة ال�شدئة

والقلوب املتاآكلة كجدران معابد قدمية 

والعقول التي ران عليها ال�شداأ

ك�شفن غارقة يف ال�شحراء

اأريد اأن اأنام يا اهلل 

فقط اأريد اأن اأنام 

اأبعد عني تلك  الأفكار املدببة 

التي تخرتق راأ�شي 

مب�شامريها الطاعنة

عن اخلري وال�رش

والثواب والعقاب

والوجود والعدم

وال�شك واليقني

3
امراأة من كوكب اآخر تطرق بابي

ك�شديقة قدمية

جتل�س لقلبي لتج�س نب�شه

تتبادل معي ال�شكوى والفناجني 

وال�شحكات

امراأة مبالمح خمتلفة

ل اأ�شتطيع اأن اأعطيها �شفة القبح اأو اجلمال

فهمت لغتها التي ل اأعرفها

عيناها الغائرتان كانتا تخرتقان 

�شدري متاما

فمها املزموم على حلظة غيظ 

كان يخبئ كالما موجعا

قلبت يديها وهي تتحدث كامراأة 

تقلب خبزا بني يديها

اأو اأم تلف �شغريها يف القماط بخفة

متايلت كراق�شة لينة ماأخوذة باللحن

ثم �شحكت بغنج ي�شبه غنج ن�شاء الأر�س 

يف حلظة ع�شق

وهي تغلق الباب على احللم

وترتكني حلريتي

ماذا كانت تريد اأن تقول يل؟

كانت امراأة برائحة اخلدر 

ت�شبه كل الن�شاء وهن يرفلن يف جراحهن

ويخ�شنب الأر�س يف الأعياد بالفرح

ويت�شاعدن يف موا�شم اخل�شب واحل�شاد
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ويف كل خريف يتعرين بال وجل

ويع�شن يف لهفة التفا�شيل والقلق

ومينت واقفات كال�شجر

4
تتمايل روحك خفة على مدارج الروؤيا

اأنت املثقل باأوزار ال�شك واملجهول 

وفحيح الأ�شئلة يف راأ�شك الثقيل

تتب�رش حفيف القوم وهم يدوزنون ن�شازهم 

خارج اأرواحهم بال متا�س مع احلقيقة

حمملني باللهفة الوارفة لالأخذ والت�شري

متلحفني �شدارات الكذب املزرك�شة

مت�شنعني اأدوار البطولت

ك�شيحة اأحالمهم

يعربون كل ذلك الزيف بيقني العارف

وما �رش لو تريثوا قليال؟!

لعلهم يدركون

اأن املعجزات حتدث يف الداخل

واأن للخفة مرياث الفرح

واأن اجلمال �شنعة الرب

واأن ال�شدق ر�شالة الأنبياء

5
يا بحر 

اأيها العدمي الأكرب 

اأيها املجنون الأعظم

املتوحد يف الع�شق

املت�شاعد يف اخلفة

ما اأو�شع احتمالتك والفي�س 

اإذ ل تكتم �رشخاتك

يف الغ�شب

وتعبث ما�شاء لك احلب

وحني يعوي داخلك احلزن

ت�شند راأ�شك للظل, وللملكوت الأعلى

وتبكي

اأيها الأكرث.. والأكرب ..والأقرب

قلبي يتع�شق �شوتك .. لونك 

اأحاديثك الراعفة بال�شجن الأوهى .. �شمتك

يذوب يف وهج الفتنة

يتلم�س خطواتك العجلى

وترفعه الهداأة لالأعلى

يتمايل يف دل بني يديك

كمراكب من زبد اأبي�س

اأو كمع�شوق اأمرد

وي�شج من لهفته في�شحك ..ي�شحك

واأدرك بال فطنة 

اأنه دله بك

هائم يف غايات الروؤيا

ويف برزخ الزرقة يتحد ويتوحد

يتهياأ ويتال�شى يف حفيف املوج

ويف اكتمالت الفرح , 

وارجتاع النحيب

 ينق�س ويزيد

واأنه كالبحر قلبي

اأزرق و�شعيد.
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)كلماتنا لي�شت لنا, ل اليوم 

ول غداً, اإّنها اأرواحنا الهاربة( 

نوري اجلراح    

تي اأبداً اأن اأفرد لنوري اجلراح ق�شمًا 
ّ
    مل تكن ني

كنت  بالعك�س,  بل  املجموعة!.  هذه  يف  ًا 
ّ

خا�ش

اأجمله بني �رشكائي, هو املنفرد  اأن  مرتّدداً يف 

اأن يكون  نفوره من  الذي يعرف اجلميع  النائي 

غري  تكن!؟.  مهما  جمموعة,  اأو  فريق   
ّ

اأي �شمن 

نها كتاب علي 
ّ
اأيّن من بع�س الق�شائد التي ت�شم

 وحملٌة تنتظر(, كتبت 
ٌ
 نائم

ٌ
بدر عن نوري: )اأمري

را�شيًا عنها متام  اأكن  ن�شبيًا مل  ق�شيدة طويلة 

على  له  اأر�شلتها  اأن  اإّل  مّني  كان  فما  الر�شى, 

عليه  ة يجيب 
ّ
مر الذي  اللكرتوين,  بريده  عنوان 

)نوري  دهراً:  يهجره  ات 
ّ
ومر دقائق,  خم�س  بعد 

و�شتكون  �شعرك.  ا�شتللتها من  ق�شيدة  لك  اأر�شل 

عن  عبارة  جميعه  كتاب,  يف  موافقتك  بحال 

كان  فاإذا  �شوريني.  �شعراء  مع  م�شرتكة  ق�شائد 

مل  اإن  فكرة  على  ب��اأ���س.  ف��ال  ير�شيك,  ل  ذل��ك 

مثل  �شمتك,  ف�شاأعترب  هذه  ر�شالتي  على  جتب 

�شمت كل عذراء, عالمة موافقة!؟( جاءين جوابه 

تريد.  ما  كّل  تريد,  ما  دائمًا  مّني  )لك  �رشيعًا: 

جميل هذا الت�شادي مع الكلمات, كلماتنا لي�شت 

لنا, ل اليوم ول غداً, اإّنها اأرواحنا الهاربة(.

الوحيد  ال�شوري      ماذا يربطني بنوري لأكون 

اإذاعة  بّثته  برنامج  ب�شهادة عنه يف  يديل  الذي 

فل�شطني؟. ماذا يربطني بنوري حّتى يت�شل بي 

اإعداد  يف  م�شاعدته  مني  طالبًا  بغدادي  �شوقي 

خمتارات ل�شعراء �شوريني مع تعريف بهم, منهم 

ونوري  م�رشي  ومرام  احل�شني  ال�شالح  ريا�س 

املو�شوعة  اأع���دا  لأح��د  �شيدة,  وحممد  اجل���راح 

يف  )ك��ت��اب  موؤ�ش�شة  ت�شدرها  التي  ال�شعرية 

يحذف  مل��اذا,  اأدري  ل  باملحرر,  ف��اإذ  جريدة(, 

نوري  عن  خمتاراتي  ون�شف  مقدمتي  ن�شف 

بالذات, مما اأو�شلني الآن اأ�شتلم م�شنفًا �شميكًا 

يت�شمن  اللبنانية  العدل  وزارة  قبل  من  مر�شاًل 

املحاكم  اإحدى  يف  �شخ�شيًا  للمثول  ا�شتدعائي 

اإىل حقوق  الإ�شاءة  الق�شائية يف بريوت بتهمة 

الذي هو نوري اجلراح!؟. ماذا يربطني  املوؤلف, 

ل لقاء يجمعنا يف لندن 
ّ
اأو اإنه يف  بنوري حتى 

اأيام من حياته  ني�شان /2008/ يكر�س ثالثة 

ليعمل لدي دلياًل �شياحيًا, نزور متاحف, ونكرع 

�شندويت�شات  وناأكل  البوبات,  يف  جيني�س  برية 

لل�شندويت�شة  ب��اون��دات  ث��الث  ب�شعر  ف��الف��ل, 

الرولز روي�س  الواحدة, ونتنقل ب�شيارات الأجرة 

طوفاً	 �ل�شاعُر	مخَ

على �َسريٍط �أ�سود

نوري اجلراح – منذر م�رصي

شاعران وكاتبان من سورية 



فاأقول  ح�شابه؟  على  بعيدة  مل�شافات  ال�شوداء 

يف  توقع  كيف  اأريتني  لقد  ح�شنًا,  )ح�شنًا,  له: 

حّتى  بنوري  يربطني  م��اذا  الفتيات(,  غرامك 

ير�شل يل اأكرث من �شاعر, اأكرث من مرة, ن�شختني 

من جمموعته اجلديدة, واحدة مهداة يل والثانية 

مهداة لنوري, وكاأّنني عنوانه الربيدي!؟ 

 
َّ

اأخ�س اأن  ر 
ّ
ي��رب وذكرته  �شبق  ما  هل  ولكن      

دفعة  ق�شائد  ع�����رش  يت�شمن  بق�شم  ن���وري 

واحدة؟. ملاذا كلُّ هذا الحتفاء؟ ماذا يف نوري 

اإّنني عرفته  القول  اأ�شتطيع  بالكاد  واأنا  اجلراح, 

ملاذا  ال�شعراء؟,  بقية  عن  كّفته  يرجح  وخربته, 

الذي  الأخ�س,  على  اأنا  قبلي  من  التمييز!؟.  هذا 

من  جزء  هو  بي  ال�شاعر  اأّن  على  مباءتي  اأقمت 

اإن�شانيتي, بينما الإن�شان يف نوري جزء من الكلِّ 

بل  جوهره,  هو  �شاعراً  كونه  ال�شاعر,  هو  الذي 

للبع�س  اأّنه قد يبدو  اأقول هذا واأعرف  كينونته. 

ل اأكرث من �شطط يف الكالم, لكّني اأ�شّدق نوري 

اأحداثًا  فوائ�شها,  مع  بتمامها,  حياته  هكذا. 

واأ�شياء و�شخو�شًا, تتخّلق وجتري وتفني نف�شها 

يف �شعره. يقول هو نف�شه, يف مقدمته, اإّنه يولد 

اإرهابيًا,  انتحاريًا  يولد  ولكّنه  ق�شيدة,  كلِّ  يف 

الق�شيدة.  وحتيا  فليمت  باملوت,  روحه  تهج�س 

هو يدعوك: )ان�س ا�شمي و�شورتي, خذ الق�شيدة 

يكون  يكاد  حتى  الغام�س  املختلق  واتركني(. 

حم�س وهم, ال�شارد النائم ونفري اأبواق ت�شدح, 

ولكن من اأين له جي�س!؟. حيث املا�شي واحلا�رش 

يف دائرة الاّل زمن, واللغة بكيانها املا�شي حتنو 

ورموزها.  معانيها  مولدة  ذاتها  على  وتتكور 

حيث حتت�شد وترتاكم قوالب وتراكيب, ثنائيات 

الوقت  وبذات  مرتادفات,  وترتا�شف  وطباقات, 

اإن��ه  حّتى  والكلمات,  اجلمل  وتنفرط  تتفّكك 

كلمة  بال�شفقة,  اإح�شا�س  اأي  دون  يدفع,  اأحيانًا 

وحيدة يف اأعلى ال�شفحة لتوؤدي كامل العر�س, 

حيث اليقظة والنوم, الكاأ�س وال�شيف, املطلقات 

الرتّفع  والهالك,  الأزيل  التفا�شيل,  وك�شور 

والنافل..  املاأ�شوي  والن�شيان,  الثاأر  واملهانة, 

واأنا ال�شورة ال�شالبة لكلِّ هذه احلالت.!؟

الذي  الأخ��ري  كتابه  يف  للمفاجاأة,  يا  ولكن      

واحلديقة  دم�شق  )طريق  جمموعتيه  يحتوي 

الفار�شية(. ي�شري نوري يف نهاية ق�شم )اأن�شودات( 

اإىل اأنها: )كتبت فيما ي�شبه ال�شتباك العنيف بني 

ت مناطق القوة 
ّ

حالة نف�شية طاغية وقراءة امت�ش

الأ�شدي  الدين  والنفوذ اجلمايل يف ق�شائد خري 

القول  ي�شعب  بحيث  ة( 
ّ
القب )اأغ��اين  املو�شومة: 

اإنها يل وحدي, فهي له اأي�شًا..(. وهذا, لول ذلك 

لكّل  يحلو  التي  املفردات  طبيعة  يف  الختالف 

كتبته  ما  حرفيًا  يطابق  يكاد  ا�شتخدامها,  منا 

 
َ
جني رحيَق الأزهاِر لي�شنع

َ
 ي

ٌ
ور

ّ
يف مقدمتي: )دب

الع�شل(..

ِل�صُّ الُقَبِل الَّتي ينفِرُط ِعقُدها

         )ال�شبي(

 يدي
ْ

�س
ُ
ل تلم

 يدي
ْ

�س
ُ
ل تلم

اأنا ل�شُت من تِظنُّ 

اأنا ل�شُت اأنَت.

 مَن املدر�شِة 
ُ
ج

ُ
خر

َ
 الَّذي ي

ُّ
بي

َ
ال�ش

ويدُخُل يف الهواء

ال�شاعُد درجاِت ال�شلَِّم 

ار
ّ
اإىل ال�شابِع والع�رشيَن من اأي

من النافورِة ال�شدئِة يف املنزِل املهجوِر

ِل  �ِس امُلعطَّ
َ
اإىل اجلر
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. رِج كني�شِة اهللَّ
ُ
يف ب

ِك املياِه
َ
ر

ُ
 اإىل ب

ُ
الوجُه الَّذي ينظر

من وراِء الزجاِج باأ�شى 

تًا 
ِّ
ي

َ
 ابُن الكلِب الَّذي يرمي م

ُ
الكلب

 بيِتَك
َ
اأمام

ِل الَّتي ينفِرُط ِعقُدها
َ
 الُقب

ُّ
ِل�س

قِع الزرقاِء والرماديِة
ُ
ال�شاحُك للب

حَتَت عيَنيها.

ٌ
 رجٌل م�شلَّح

ُّ
احلب

 على اجلميع
َ
 النار

ُ
يدُخُل ويفتح

ك 
َ
 ول يقُتُل اأحداً غري

ُ
�شيب

ُ
ول ي

فل�شَت اأنَت

جًا
َّ
�رش

ُ
 م

ُّ
ن يرُتُكُه احلب

َ
م

�شي..
َ

ومي

***

طوِع يف الُدخان كمقدرِتَك على ال�سُ

           )رجٌل َتذكاري(

ُ
 يهِبُط ويذهب

ُ
اجلميع

ُ
يهِبُط ويذهب

َ
ُف من خلِفها الهواء

ُ
واحلاِفلُة جَتر

 ِبجنباِتِها الأغ�شان
ُ
وتلِطم

...

واأنَت باٍق على املقعد.

مري  َع براحِة �شَ دَّ َ
اأن ُتو

 على هوائي
َ
اأن ُترَفع

 ِمراراً
َ

وُتقَن�س

طوع
ُ
كمقدرِتَك على ال�ش

يف الدخان.

كما َلو ُكنَت تعِرُف 

فِرُف قريبًا
ُ

 �شري
َ
اأنَّ الفجر

يف الُغرفِة اليتيمِة

 الِن�شياُن من جديٍد
ُ
ع و�شي�شَ

على راأ�شَك قبعته..

***

َك تفِلُت اخليط ها الَن�ّساُج الأعمى اإنَّ اأيُّ

اراُة ال�شوت(
ُ

        )جم

ٌد يف َقعِر قارٍب دَّ ُ
َك مم  اأنَّ

ْ
َهب

حدٍة اأخريٍة
َ
يف و

ماأخوذاً بحماقاِتَك

 عميقًا مِبجاذيَف يائ�شٍة 
ُ

ت�رِشب

اِلِك الَغرقى.
َ

يف مم

�شتمٍع
ُ
يا لَك من م

ماد
َ
ًا اإىل الر

ّ
 ُكر�شي

ُّ
جَتر

يٍء
َ

واٍح وجم
َ
تًا اإىل ر ن�شِ

ُ
 م

ُ
وجَتِل�س

َة ُهم كلُّ �شيء 
َّ
ا املار كاأنَّ

 باإمياءٍة 
ُ
طُّ عليَك اإَلٌه ياأخُذ ما ي�شاء ُ

فيح

بكيَك
ُ
ي

َك يف كاأ�ِشِه.
ُ
لت�شُقَط ُدموع

على حائِط كافيترييا )ق�شيدة نرث( 

يف الالذقية

كتبوا ِبخطٍّ اأ�شوَد عري�س: 

 الأعمى
ُ
اج

ّ
ها الَن�ش

ُّ
)اأي
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انتبْه..

َك تفِلُت اخليط(.. اإنَّ

***

حكاٍت يف ال�سوِء الغامر تِرنُّ ك�سِ

 �شوداء(
ٌ

           )كاأ�س

تنِزُل الِظالُل.. الِظالُل الَّتي ل لأحد

�ٍس 
َ
لم

َ
اخلفيفُة بال م

وترُقُد حَتَت الزمن.

ال�شواطُئ حبي�شُة الأ�شداف

امُل�شلحِة بكرا�شيها وِذكرياِتها

كُفقاعاِت غ�شيِل الغرقى

 الفاين لن�شمٍة قبَل اأن تتدىّل من ثياِبها
ُ
الروح

على احلائِط الاّلهب

 الأبواب
ََ
�شليُل �شيوٍف وراء

 اأقداٍم
ُ
وقع

واجللبُة الدامية على الرخام.

الكلماُت

 يف حفٍل 
ٌ

اأ�شخا�س

ُدٌد
ُ

ر�شٌل ج

ُهم على حريِر النهار
َ
رون اأيدي

ِّ
ر

ُ
مي

فرِتنُّ ك�شحكاٍت يف ال�شوِء الغامِر..

***

َر وَهوى خلَفَك ِظلَُّك الَّذي تك�سَّ

       )الق�شيدُة يف املراآة(

اإَلهي

ُف اأنَت تعِرُف ملاذا اأرجَتِ

َ
وح

ُ
ُثَّ يفَّ الر

فقد اأعطيُتَك كلماتي لتب

هي الطيور.
ُ

 يف وج
َّ
وَتُهب

اإَلهي

اأنا الَّذي كنهٍر يف منظٍر وليٌل ينِزُل عليه 

راَك 
َ
ن ي

َ
فال يراين اإّل م

َك.
َ
ري

ُ
ريي ما مَل يُكن ع

ُ
 ع

ُ
�شاء

ُ
ول ي

اإَلهي

حوُك على املطرزات ويف يِدَك الأزهار ال�شَ

 واأغّطيِه با�شِمَك
َ
الَّذي اأُطِفُئ لَك ال�شوء

فتلهو بي واألهو بَك.

اإَلهي

 خلَفَك وهوى ثقياًل
َ ّ
اأنا ِظلَُّك الَّذي تك�رش

 كلَّ ورقٍة
ُ ِّ
 املطري

ُ
واأنَت الهواء

اإىل م�شري..

***

َك َمالٌك عاِبٌر يف ِفكرٍة عاِبرة كما َلو اأنَّ

           )طفولة موت(

ن مَل ياأِت اإىل ُهنا يومًا
َ
م

علَّقٌة يف اخِلزانة  ُ
ُه م

ُ
ومالِب�ش

َهَك
ِّ
نب

ُ
 اآنيَتُه الغاليَة لي

ُ ُ
فيك�رش

َك  ليعرِت�شَ
ُ
ج

ُ
خر

َ
جٍه اأو �شوٍت ي

َ
ن بال و

َ
م

ٌ
َك مالٌك عاِبر كما َلو اأنَّ

يف فكرٍة عاِبرة.

 يف زورق
ٌ
العا�شُق خملوٌق نائم

َل
َ
 لُه الُقب

ُ
تطري
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تنِزُل اإليِه بالألوان

حكٍة  في�شَهُق ب�شِ

 الليل.
َ
مُتزُِّق كال�شكنِي حرير

اإىل  ها 
ُ
يِهب معنى  اإىل  حياَتَك  ياأخُذ  ن 

َ
م اأن��ا 

معنى

حياَتَك التي مَتوُت اإىل حياِتَك التي حَتيا

اأنا من ياأتي لرياَك �شعيداً

ن ترَك كلَّ �شيٍء للموِت 
َ
فاأِجُدَك كم

 ..
ُ
لياأخَذه

***

املقاعُد هَلَكت يف املطر 

           )�شعود اإبريل(

 يف اخلفَقِة
ُ
َك الهواء لأنَّ

 يف الرئِة اخلائفِة
ُ
الهواء

 يف امِل�شباح
ُّ
ُهب

َ
 ي

ُ
َك الهواء لأنَّ

بتلَك  َل  ت�شِ حّتى  بال�شيِف  ُت��ق��اِت��ُل  ���ش��وُف 

حكِة ال�شِ

ِة النوم. اإىل حافَّ

َدفِة املنهوبِة 
َ

َنْ يف ال�ش

َنْ يف زينٍة �شقَطت عليَك من �شماٍء مائلٍة

َننَت
َ

وما ج

قاِعَد هَلَكت يف املطر 
َ
َنْ يف م

تَك 
َ
َنْ يف ثياٍب اأ�شاء

َ
ت على َخدَِّك املحموم

ّ
وَن�شمٍة مر

مٍر.
ُ
لتكوَن بال ع

 :1965
ة

َّ
َق يف الُلج

َ
ت الزور

َ
يٌد دفع

 :1967
عُد

َّ
املوُت يتو

 وا�رشعُه بعيداً(
َ
)ُخْذ َهذا النهار

 :1984
 ما طرقتُه يٌد من قبُل

ٌ
حياُتَك باب

 :1997
َك

َ
ما ُقلَت مَل يُكن كالم

بل �شمُت �شخ�ٍس كاَن اأنَت ذاَت يوٍم 

:2004
بيَنَك

َ
ما من اأ�شواٍك تكفي ج

 
ُ
 ول م�شامري

ٌ
فال �شم�س

.. ول َخلٌّ

***

َك َل تُكن يف كلماِتَك غرَي الأل لأنَّ

         )حدائق هملت(

نادين با�شمي لأُعطيَك كلَّ ما اأُعطيت َقباًل

نادين با�شمي ثانيًة 

يَك ُتفاجئاِن الرقعة
َ
 بقدم

َ
لأفرح

.
ُ
واأتلقاَك بَكِتفي التي ناَل منها ال�شهم

هل راأيَتني 

 
ُ

روِة القمي�ِس والكاِحُل ي�رشب
ُ
الزهرُة يف ع

وُخ��روج��ي  بال�شيِف  ُدخ���ويل  اأح��ب��ب��َت  ه��ل 

بالأوهام

 فمي مم�شوٌك بال�شمغ
ُّ

واأنا يا رب

وكلمتي ِمر�شاٌة ثقيلة

م�شحوراً اأطوُف حيُث هَلكُت
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 اأن اأَظلَّ ُهنا بني َفلَقتي النهار.
ُّ

 يا رب
ُ
والأرجح

ديقتي
َ

 اأ�شِبُه ح
ُّ
ِبت

ُّ
 مّني ي�شَفر

ٌ
�شيء

ُّ
خ�رَش

َ
 مّني ي

ٌ
و�شيء

يف   
ُ

والكوؤو�س املبتهجنَي  ه��وؤلِء  بنَي   
َ

ولي�س

اأيدِيهم 

..
ُ
ه

ُ
اأحٌد ياأتي وينُظر

***

نفَرت �َسَمكٌة �سوداُء و�سبَحت يف الهواء

               )طريق دم�شق(

بداأَت بال اأمٍل يف �شيٍء

 من الأوهام 
ُ
ب

َ
َك َلتعج حّتى اإنَّ

ك.
ُ
كيَف تطاِوع

اأمَل تُكن يُدَك

املرفوعُة بالكاأ�ِس طواَل العام 

كِتمثاٍل من اجَلب�س

 عيَنيه.
َ
 مرمر

ُ
َق ال�شوء �شقَّ

اأمَل تُكن فاأ�شًا

 َتهوي يف نوِمَك 
َ
ت وهي

َ
هذِه التي رهج

ك
ُ
واأمَل يُكن دم

اللوؤلوؤَ يف ال�َشوِك.

يت
َ
 م

ٌ
�شوُتَك َنرِج�س

لكة
ُ

 يف ح
ُ
لكٌة َتذَهب

ُ
ونظرُتَك ح

ت يف الهواء
َ
ح

َ
 و�شب

ُ
ت �شمكٌة �شوداء

َ
ا نفر ومَلّ

تلَك كانت

حياَتَك الباِرقة..

***

ت َقيلولَتَك اأبواٌق بعيدة كما َلو هزَّ

ة(
ّ
           )احلديقة الفار�شي

رتعة
ُ
رتعًة بكاأ�ٍس م

ُ
َك اأبدلَت كاأ�شًا م كما َلو اأنَّ

وكاأ�شًا فارغًة باأخرى فارغة 

وا�شعًا ال�شيف على الركبة 

 �رشخَة الطائر.
ُ

 ي�رشب
ُ
وال�ِشفح

َك نَت يف ِظلِّ �شجرة كما َلو اأنَّ

 اأبواٍق بعيدة
ُ
وهزَّ قيلولَتَك نفري

 حوافِر اأح�شنٍة على ال�شخوِر 
ُ
قع

َ
وو

ُ
تقرتب

ندلنَي 
ُ

حّتى تكاُد َترى ُفر�شاَنها جم

يف الهواء.

 امُلزارعوَن بالغار 
َ
جيء

َ
ن اأنَت حّتى ي

َ
م

َتبِة بيِتَك
َ
موَنُه على ع

ِّ
ويكو

ن اأنَت حَتى 
َ
م

 من ِدماِغك
َ
َف ال�شور

ُ
تغر

لعقٍة كبريٍة مِبِ

َك 
َ
ن اأنَت حّتى ُتنادم

َ
م

وتطوَف بَك املالئكة..
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قبَل قليٍل مات �شديقي؛

�يني:
ّ
حي

ُ
�شديقي الذي كان ي

اأهال باأجمِل وغٍد يف العامل

ُ
 على الأيِك احلمائم

ْ
ت

َ
اأهال ما ناح

قبَل يوٍم مات

�شديقي الذي قال يل مرة:

 اأحًدا 
ْ
َك؛ ل تن�شح

ُ
لوجِه اهلل اأن�شح

يف هذا العامل

قبل ثالثة اأيام ماَت

�شديقي الذي اعرتَف

بعِجزه اأن يكون �شديقا لمراأة 

َد يف ج�شِدها
ُ
دوَن اأن ي�رش

قبل اأ�شبوع مات

 يل:
َّ
�شديقي الذي اأ�رش

اأنا ل اأخ�شى املوَت

 
ُ

ب
ّ
 تت�رش

ٌ
 مثقوب

ٌ
ني قرب

ُ
رِعب

ُ
اإنا ي

منه اأعمايل ال�شاحلات

قبل �شهر مات

 اأ�شًفا
ُ ّ
الذي كان يتح�رش

على كّل الذين انتحروا قبَل 

اخرتاِع "الفياغرا"

قبل �شنة مات

الذي مل يلعِن يوما الرا�شي وامُلرت�شي 

وظّل يلعُن حاجَة الإن�شان

دٍة طويلة جّدا جّدا وقبل اأن اأُوجد
ُ
قبل م

 كثريون كانوا يل اأ�شدقاء
ٌ

ماَت اأنا�س

 قبل اأن اأُولد
ّ
ت

ُ
وحتى اأنا اأي�شا م

 ق�شيدًة 
َ
 قبل اأن اأكتب

ّ
ت

ُ
م

بعنوان "موٌت يف مراآة"

 يل كانوا 
ُ
وقبل اأن يقراأها اأ�شدقاء

قد �َشِبعوا موًتا

مـــوٌت	فــي

مراآة

خالد العب�سي

     شاعر من اليمن 
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ًة, 
َ
ال�ش

َ
ج

مَلامًا َتِقُف..
َ
و

.  اأَوراَق احَلظِّ
ُ
ُتقلِّب

 امِلَزاِج
َ
ب

َ
�ش

َ
ح

َها 
ُ
ب تِّ َ

ُتر

.
َ
اء

َ
�ْشو

َ
ُكها ع اأَو َترْتُ

و؛ ي اأُومْلُ  يِف �َشاِرِع ِثْنِيْنِثي ُخو�شِ

َتَة,
ْ
ب

َ
يِف �ش

ظٍّ ُكرُثٌ, َ
اِق ح

َ
و

ْ
ُة اأَر

َ
اع

َ
ب

َها 
َ
ام

َ
وَن اأَم َطفُّ

ْ
�ش

َ
 ي

َ
َلِكنَّ النَّا�س

فٍّ َطِويٍل َ
يِف �ش

.
ُ
ح

َ
ب

ْ
ْن َتر

َ
َدِة م

ِّ
ي

َّ
اُق ِتْلَك ال�ش

َ
ر

ْ
َدَها اأَو

ْ
ح

َ
َفو

 .............

اِلَفٍة
َ
اٍت �ش

َّ
ر

َ
اَل م

َ
و احَلظِّ  َطو

ُ
اِثر

َ
ع

اِبِق 
َّ
ُظوِظ ال�ش

ْ
ِن امَلح

َ
ُثوَن ع دَّ َ

َتح
َ
ي

.
ْ
ُهم فَّ َ

 �ش
َ
الَِّذي َغاَدر

َدَة 
ِّ
ي

َّ
ِطُفوَن ال�ش

ْ
َتع

ْ
�ش

َ
ي

َ
و

 ,
ْ
 َلُهم

َ
اأَْن َتْخَتار

رقًة؛ 
َ
اِقَها و

َ
ر

ْ
نْيِ اأَو

َ
ِمْن ب

َة.
َ
اِبح

َّ
لََّها َتُكِن الر َ

َلع

.............

ِل, 
َّ
اِح الأَو

َ
ب

َّ
ْنُذ ال�ش

ُ
م

 , ظِّ الُكرُثِ اِق احْلَ
َ
ر

ْ
ِة اأَو

َ
اع

َ
َدُة, ِمْن ُدوَن ب

ِّ
ي

َّ
ال�ش

اِق
َ
ر

ْ
ِميِع الأَو

َ
ِع ج

ْ
ي
َ
ظُّ  ب َ

اِلُفها ح
َ
ح

ُ
ي

ًة؟
َ
 َخا�رِش

ْ
 اأَم

ْ
ًة  َكاَنت

َ
اِبح

َ
ر

ظٍّ ْورخَ�ِق	حخَ
ُة	�أخَ بخَائعخَ

من �َسْبتََة

حم�سن اأخريف

 شاعر من المغرب

من أعمال الفنان ياسر الفارسي - ُعمان 
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الآن ل اأحد معك

ول �شوت يخد�س فخار قلبك كي ي�شيء

ويدلق ماءه على نبتة الظل

تلب�س �شرتة ال�شائح

ب ولءك للما�شني 
ّ
كاأنك مل جتر

زوجني اثنني

واملا�شيات ُفرادى 

نحو اأبراج احلمام

 اإىل املو�شيقى
ّ
ومل حتفل بحنينك الغر

واملقاهي الغارقة 

يف الهم�س واحلب والأكاذيب

الليلة كل �شيء جاثم 

حكايتك اأدارت راأ�شها 

على كتف املقيم .. وهمدت

وذكرياتك احلام�شة 

من لهب ال�شحى

غطاها الظالم ب�شبعه الثقال

واأعمى �شار 

فلك

�سالح قادربوه

 شاعر من ليبيا 

من أعمال الفنانة سارة وايت - ُعمان 



كل �شيء فيك

ّ
واأ�شم

واأبكم

ومفزعًا

ك الدمع 
ّ
مل ينج

من ال�شائدات

ول ابت�شامتك احلزينة 

من ال�شّك

وال�رشطة

واملطر القبيح

 طعنها ابنها 
ّ
يا مهماًل كاأم

يف حماأة الكاأ�س

وملعونًا كالطيبني 

اإذا فتحوا �شبابيكهم

ومطارداً يهرب من وزره 

اإىل كوثر النا�س

ل اأحد ي�شهد 

على رحيلك

ول على عودتك 

اإىل ر�شدك

اأو غرفة الفندق

اأو اإىل املراآة

ول دليل عليك 

يف ال�شجل املديّن

ويف األبوم العائلة

ويف حلم الوطن

لكنك مازلت تغّني

وتبهج القطط ال�شغرية والعجائز

مازلت اآدميًا رغم 

اأنك ل ُترى

و�شاخبًا اأيها ال�شفاف 

كقنديل البحر

واإن مل توؤيدك املنارات

ول الذي �شكن يف حوته 

اأربعني

واأحكم اآياته يف 

حانوت الكالم

مازلت بع�رشة اأ�شابع 

يف اليدين

وع�رشة اأ�شابع 

يف القدمني

وعينني

وقلب واحد 

ي�شع املنبوذين كلهم

والأ�شقياء

واملوؤمنني

والكفرة

والظنون ال�شيئة

�شتظل يف الري�س رّفة

ويف العوا�شف حبة رمل

وحقاًل جمدبًا يف الب�شاتني

و�شنغّني عنك

حتى ينبت يف ال�شمت 

هديل املعذبني بالنتظار

ونغنيك

حتى ياأتي ال�شبح الذي ل ياأتي

وميطر �شحاب الر�شائل .
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منذ �شنني

على �شفة جنمة

اعتدنا اأن جنتمع :

اأنا وهي

وهما

و�شخ�س خام�س

ل نعرف من يكون

وفي كّل مّرة

ي�شغي لنا....

ي�شحك معنا

ثم مي�شي

تاركا  وردة

......

كان القمر

مبتناول الروح

مقعد	�ل�شخ�ص

اخل�م�ش

عبدالرزاق الربيعي

 شاعر وكاتب من العراق يقيم في ُعمان 

من أعمال الفنان سعيد الحراصي- ُعمان 



والنجوم ال�شاهقة

حترث ال�شماء

اعة
ّ
باأحذيتها اللم

ّ
ونحن ن�شتحم

مبا يتناثر من �شوء

ور�شائل

وُقبٍل

دائمة اخل�رشة

كانت تن�رش اأغ�شانها

على اأع�شا�شنا

واخلام�س 

على �شفة الن�شوة

يبت�شم لنا

ال فم الوردة
ّ
مقب

.......

ذات م�شاء

اجتمعنا

ومل يح�رش ..

وظل مقعده فارغا

حتى اأرخى  اللقاء �شدوله

 ........

انتظرناه  يف املوعد التايل

و الذي تاله

والذي تاله

ثم وجدنا اإننا

ل�شنا نحن  بدونه

ول جهة يف البو�شلة

ا املكان  
ّ
 اأم

فقد اأرخى �شدوله

......

وحني تلكاأت الأغنية

يف طريقها لليل

انقطعت  الأخرى

عن الأحالم

فاأنهينا

الرحلة

يف عجالة

فيما الغياب

 اأرخى �شدوله

.....

وبقينا 

اأنا وهو وجها لوجه

مع ثالثة مقاعد فارغة

وورود لفظت اأنفا�شها

منذ �شنني

على مقعد

ال�شخ�س اخلام�س.
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1
احلرب

على اأ�شابعك

غروب فاخر

2
ا�شتهي املوت

ر�شقا باملجاز

اأو غرقا يف الق�شيدة

3
اأمي ..

لعناقك رائحة الطني

وتراب الأر�س

حني زخات ال�شتاء

4
العمال م�رشبون

فمن اأين ياأتي اإذن

�شفري القطارت ..؟

5
اأحتاج ,

اإىل يد اإ�شافية

اأ�شابعي " اأكلت  " الق�شيدة  
6

كم ثقيلة حقيبة اأحالمي ...

7
يطل من ا�شباك

"الليل عميق وغام�س"

مي�شك بال�شفرة

فيقطع عروق  الليل

8
اأ�شابعك ,

ترك�س على البيانو

كي تعزف مو�شيقى اخليول

9
كم اأنت مولع

بهذا الوطن الذي فقاأ عينيك

اأيها الأعمى ..

10
اأحتاج

اإىل ناي

كي اأعزف حزنك العميق

11
اأيها احلطاب

متهل ..

قد تقتلع اأحالمي

12
من اأين لك

بهذه التجاعيد اأيها اخلريف

13
دعينا

نخترب الغياب

كي اأحبك اأكرث

كم	ثقيل	هذ�	�لري�ص

عبداهلل املتقي

شاعر من المغرب 
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)1(

 حني متوت املو�شيقى حبيبي

 وتنطفئ الأ�شواء

 حني ي�شيق براح القلب

 ون�شكن الزوايا املوح�شة

 ويختنق امل�شاء

ٌ
�س

ْ
ر

َ
 ل يعود للكالم ج

 ول للعتب ِفناء

 وحده الرحيل ي�رشع اأذرعته ليبتلع غ�شتنا

 ويئن بالن�شيان دعاء

  كم تاه خطوي يف الطريق اإليك

 كم َذَلّ نب�شي بني هجر ولقاء

 قل يل بربك كم �شحيت ؟

 كم �شربت وكم غفرت؟

 وما جنيت غري نزف وبكاء؟

 ها الغيم يجتاح امَلَخادع

 ويوقظني انه�شي

 مل يعد لل�شوق معنى

 ول للحلم �شناء

 وحده الرحيل ي�رشع اأذرعته ليبتلع غ�شتنا

 ويئن بالن�شيان دعاء

)2( 

ْ
 يف ح�رشةِ املوج

 ماذا يفعل احلرف

 غري تهجئة متلعثمة

ْ
 كمجداٍف ك�شري

 يف انتظاِر ال�شفاْف

 يرتع�س النب�ُس

 على اأق�شى الن�شائِم
ٌ
 مفتوح

ُ
 وال�شدر

ْ
 يبني ديارا بِعلٍم �رشير

 احللم

ْ
 اأنت اأيها القادر يف ح�رشِة الغياب

 لك اأن ترى وجهه

 واأن ت�شتم عبقه

 ويل اأنا حننُي الأر�ِس

ْ
 يل اأنا �شهُد النتظاِر املرير

ر روحي
ّ
  حر

 اجمع �شتاتي

ْ
 يف ح�رشة الغيب

ُ
 ي�رشخ القلب

ْ
 م�شتجري

ُ
 فريتعد �شداه

 ي�شافر يف املدى

 يرتّدد يف خلجاِت الكوِن

 اأنت
ُ
 احلب

 روح بال َهْدي تطري

)3(

 اأهديك حريف

ق�س�ئد

عنقاء الروح

 شاعرة من ُعمان 



 وقلبي الذي فا�س بتعب الأر�س

 وانتف�س

 ثائرا كموج البحر

 فاحتفي بي اغرتابا

 واألقى باأملي للغريق

 اأنا املحفوفة بالنوار�س

 املدججة بالغيم

 اأنا املن�شوبة لعائلة ال�شدف املن�شي

 يتدثر بحزنه لوؤلوؤا

 خذ �رشفة الأحالم

 وهديل اليمام يف باحة الفجر

 ما نفع اليمام؟

 واحت�شن نب�شي

 الذي  عاد طفال

 وي�شيح من رهبة الأيام

 اأنا الغائمة بال�شوؤال

 وحرية الغد املو�شح باملحال

 اأرهقُت اأحالمي

 وعلى اأول اجل�رش فارَقتني

 خذ حريف

 وحني ترتع�س القوارب عائدة

 قل لها

 كيف من احلنني وجًدا �َشّتتني

)4(

ْ
  وقفت

ْ
 وا�شتوقفت

ْ
 وناحت

ْ
 بكت

ْ
 وبال�رشاخ اإىل العدم ا�شتكت

 اأ�رشحة الذكريات
ْ
 جابت

 فنه�س املوت اأيامها وانت�شى

 باحلنني ُقِتلت

 وباحلنني اغت�شلت

 وباحلنني حتوك جراحها �شهدا وكفنا

 �رشيدة تطلب من تيه العتم �شكنا

 فليعلو �رشاخِك يف �شتات املدى

 جرحا عزفته الرياح ع�شفا ونايا

 كم تبكني من طعون ال�شحب

ما
ُ

 تبعُث يف حناياِك قيحا و�ش

 يا له من موت جاء مبكرا

 هل يعرف القلب اإىل مثواه دربا

 وممن تطلبني الرحمة ويلك

 ونعيا
ً
 وممن تطلبني دعاء

 ل ي�شلح الزجاج بعد الك�رش �شيئا

 ول ينفع اخللق بعد املوت غوثا .

)5(

هذا ال�شباح .. هذا اليوم .. قلب �شغري

 نب�س ي�شابق ال�شياء

 غ�س احلنني .. اأعجمي الب�شرية

 اأي �شم�س تلك التي تدق على اأبوابنا

 م�شقولة باحللم

 اأي اأجرا�س ت�شيح بالغياب

 تندد بالدقيقة

 هذا هو اليوم

 ذاك هو الأم�س

 وعلى الزاوية هناك يومئ الغد

 مرتع�س احلقيقة

 عود ثقاب يحرتق

 ثم يذوي فتن�شاه اخلليقة 
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َل 
َ
م

ْ
اأَج ِفيَها  ِع�ْشُت  اّلِتي  الَقَلموِن  اِل 

َ
ِجب اإِىَلْ 

َها... 
َ
ب

َ
ع

ْ
 واأَ�ش

ْ
ِري

ْ
م

ُ
اِت ع

َ
َنو

َ
�ش

فهر ال�ّشامي

1
اِء

َ
م

َّ
ُت يِف ال�ش

ُ
َنْنب

ٍة ِمَن اهلل..
َ
ب

ُ
قر

َ
َلى م

َ
ع

 املْنَغِرُز يِف الأَُكفِّ
ُ
ْخر

َّ
ال�ش

ِع
َ
ب تَّى ال�شَّ َ

 ح
ُ
الَغاِئر

اِمَت
َّ

 ال�ش
ُ
َده

َ
م

ْ َ
 �رش

ُ
َغاِدر

ُ
ي

َة
َّ
ِلي

َ
َتُه اجَلب

َ
ْق�ش

َ
بَداأُ ر

َ
ي

ُ
َده

ْ
ح

َ
ُة َلُه و

َّ
َهِبي وَتاُت الذَّ النُّ

رِميَها.. 
َ
ي

َ
َتُه و

َ
ع

َّ
 ُقب

ُ
رَفع

َ
ي

اِق 
َ
 ِمَن الأَور

ُ
ج

ُ
ْخر

َ
يِح ي

ِّ
 الر

ُ
َهِزمي

اِت
َ
َتب

َ
َلى الع

َ
 ع

ُ
َزجِمر

ُ
ُد ي

ْ
ع

ّ
الر

اِئِمنَي وِقُظ النَّ
ُ
 ي

ُ
امَلَطر

ِة
َّ
ي َتُه ِمَن الأَمَطاِر الِف�شِّ

َّ
اأُخُذ ِح�ش

َ
ُكلٌّ ي

ُد ِبُلَغِتَها
ْ
ع

َ
 مَلْ مَتَتِلْئ ب

ُ
ار

َ
اجِلر

َة امَلِغيِب؟
َ
اع

َ
ْق �ش

َ ْ
 مَلْ ُت�رش

َ
نَّ ال�ّشم�س

�شَهُد اأَ
َ
ْن ي

َ
م

ُنوُنواِت 
ّ
اأِْتي ِبال�ش

َ
ي

َ
 �ش

ُ
 الَقاِدم

ُ
ِبيع

َّ
الر

حًا؟ 
َ
ر

َ
يوِر م َها اأَكرَثُ الطُّ نَّ

وَن اأَ
ُ
َهْل َتعَلم

�شُفوٍر 
ُ
 ِلع

ُ
�ِشع ْد َتتَّ

ُ
اِطُف مَلْ َتع

َ
تَّى امَلع َ

َلِكْن ح

م�ِشَنا  ُ اإَِذْن ِمْن اأَ
ج

ُ
َنْخر

َ
�ش

وَز   مَتُّ
َ

 �َشم�س
ُ
َننَتِظر

َ
�ش

وَن
ُ
اِئ�ش

َ
َها الب

ُّ
 َطويَلًة اأَي

ْ
ت

َ
ِريُق َلي�ش الطَّ

�أغنيات	�لريح	�لثَِّملخَة

فهر ال�سامي

     شاعر وصحفي من سورية

من أعمال الفنانة ثريا الحارثي - ُعمان 



ِتَها 
ْ
َنح

َ
َها و  ِل�َشقِّ

ُ
لَزم

َ
ا ي

َ
َنا ُكلُّ م

َ
ع

َ
م

ِد
َ
َلى اجَل�ش

َ
اِلِق ع

َ
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َ
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َ
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َ
 َقو

ُ
َنع

ْ
َن�ش

َ
و

َنا
َ
اء

َ
َليَها اأَ�شم

َ
 ع

ُ
َنكُتب

2
ُ
ب

َ
ع َها التَّ

ُ
يب �شِ

ُ
ُة َل ي

َّ
ِلي

َ
اُت اجَلب

َ
ار

َّ
ي

َّ
ال�ش

وَن ِبِه..
ُ
اب

َ
�ش

ُ
اِل َل ي

َ
َقاِتُلو اجِلب

ُ
اأَي�شًا م

َ
و

َداِد امَلَطِر رِتْ ْ
اِبُطوَن ِل�ش

َ
امُلر

اِب
َ
ح

َّ
ِه ال�ش

ْ
ج

َ
ِقُفوَن يِف و

َ
ي

ْ
اِتِهم

َ
 اأُمِني

َ
م

ْ
ج

َ
غِرُفوَن ِمْنُه ح

َ
ي

ِق الأَِخرِي
َ
م

َّ
ّتى الر

َ
ُثوروَن ح

َ
ي

َ
و

3
اِل

َ
وَقُد يِف اجِلب

ُ
ا ي

َ
ُع م

َ
ُة اأَ�رش

َ
الأَحِذي

اِحٍد
َ
وِد ِثَقاٍب و

ُ
ُل ِبع

َ
َفَقْط ُت�ْشع

َة 
َ
َتَها املْزِعج

َ
 اأَْن حَتَتِمُلوا راَِئح

ْ
ليُكم

َ
َلكْن ع

ى
َ
اِريَخ الأَعم اِنُدوا التَّ

َ
َل ُتع

ا َت�ْشَهُدوَن
َ
م

َ
ا ُتِريُدوَن و

َ
لوا م

ِّ
ج

َ
�ش

َ
و

ِدَئَة
َّ

َل ال�ش
ُ

ج
ْ
الأَر

َئَة  رَتِ
ْ
َة امله

َ
الأَحِذي

ِة
َّ
ي �شِ

َ
�ُشُقوَق الأَقَداِم الع
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ِفَنَة املْنِتَنَة
َ
 الع

َ
وح

ُ
اجُلر

اِلِف ِد التَّ
َ
َ يِف اجَل�ش  املَتَخرثِّ

َ
م الدَّ

َلى اجُلُلوِد اخَل�ِشَنِة
َ
َق ع نَي امللَت�شِ الطِّ

ِة
َ
اِن الَقِدمي

َ
َلى اجُلدر

َ
َة ع

َ
وم

ُ
ِحَكاِتَنا املر�ش �شَ

ِد َفَقْط
َ
و

ْ
الأَ�ش

َ
�ِس و

َ
َنَة ِبالأَبي

َّ
اِتَنا امللو

َ
َلوح

اِن
َ
ا الِودي

َ
اِتَنا املْخَتِبَئَة يف َثَناي

َ
�ش

َ
َهم

ِميَقِة 
َ
اِب الع

َ
ع نَي ال�شِّ

َ
ب

ِة 
َ
اِلي

َ
ِم الع

َ
َلى الِقم

َ
ع

ِة امُلِخيَفِة
َّ
ْخِري

َّ
وِف ال�ش

ُ
َلى احُلر

َ
َة ع اِك�شَ

َّ
الر

4
ِة

َّ
َتَناِئي

ْ
اِل الَك�ش

َ
يِف اجِلب

اِحَنا..
َ
 اأَرو

َ
ع

َ
 م

ُ
ْطُلع

َ
 ي

ُّ
ي

ِّ َ
 الرب

ُ
ْهر الزَّ

اِر 
َ
ُذوِع الأَ�ْشج

ُ
َلى ج

َ
ُة ع

َ
ُلوب

ْ
اُتَنا امل�ش

َ
َكِلم

َلُكوِتَها
َ
لُِّق اإِىَل م حُتَ

ِة..
َّ
ِترِيي

ْ
اِء الِه�ش

َ
ر

ْ
وِهَنا احَلم

ُ
ج

ُ
ْن و

َ
 ع

ُ
ُتْخرِب

يِح
ِّ
ِه الر

ْ
ج

َ
اُتَنا يِف و

َ
َترِنيم

اٍح
َ
ب

َ
اِتَنا ُكلَّ �ش

َ
َلو

َ
 �ش

ُ
ح َتْف�شَ

ِحيَفِة  اِدَنا النَّ
َ
َد اأَج�ش

ْ
ر

َ
ب

وٍم
َ
َقَتَها ُكلَّ ي

ْ
 ُزر

ُ
وَق الِتي ُتْخِرج

ُ
ر

ُ
الع

وؤُو�ِس ِمْن �ِشَتاٍء َفاِئٍت
ُّ
ِة َعَلى الر

َ
اِقي

َ
ْلِج الب  الثَّ

َ
َقع

ُ
ب

َقَة  زَّ َ
َة امُلم

َ
ع قَّ َ

 امُلر
َ

اب
َ
الثِّي

ُ
ُلم

ْ
ا ِزلَنا َنح

َ
: م

ْ
ُقلُت َلُكم

ُخوِر
ُّ

نَي ال�ش
َ
َتنمو ُهَنا ب

اَلِتَنا 
ِّ
ي خُمَ يِف  َناَها 

ْ
م

َ
�ش

َ
ر اّل��ِت��ي  ��َن��ا 

ُ
م

َ
��ال

ْ
اأَح

ِة
َّ
اِئِبي

َ
ج

َ
الع

اِل 
َ
اجِلب

َ
اِر و

َ
اّلِتي الَتَقْطَناَها ِمَن الِبح َنا 

ُ
ار

َ
اأَ�ْشع

ايِف 
َ
الَفي

َ
و

َهاِر النَّ
َ
َناَها ِمْن ِقَطِع الليِل و

ْ
َني

َ
اُتنا اّلِتي ب

َ
�ِشي

ْ
اأُم

5
َل 

َّ
و اأَ ��ُت 

ْ
ع

َ
َزر ا 

َ
م

َ
ع  

ْ
ُدُهم

َ
ح اأَ اأََلِني 

ْ
�ش

َ
ي اأَْن  ُدُث 

ْ
ح

َ
ي

اِل اهلِل
َ
ِبيِع, َقِريبًا ِمْن ِجب

َّ
الر

ٍة
ّ
ي

ّ
ر

ُ
 ح

ُ
ُلم

ُ
ُقوِق ح

ْ َ
ِة الرب

َ
ر

َ
ُتُه ِعْنَد �َشج

ْ
ع

َ
الِذي َزر

ِب( الَكَرِز واللوِز َوامَلْحَلِب َواأَي�شًا َزَرْعُت الَكثرَي ِمْن )َن�شْ

ِمْن  ��َل 
َ
اأَج��م ِغرياً 

َ
�ش ًا 

ّ
ِلي

َ
ب

َ
ج ج��ًا 

َّ
��َدر

ُ
م ِمْلُت 

َ
ع

َ
و

يوَن
َ
اِت( َقا�ش

َ
ا�ش

َّ
)ُتر

�ْشَق
َ
اِر ِدم

َ
حج َل ِمْن اأَ

َ
ًا اأَجم

ّ
ِري

َ
ج

َ
وراً ح

ُ
َنيُت �ش

َ
ب

َ
و

ا يِف الُغوَطِة
َّ
ِلياًل اأَْنَقى مِم

َ
 ع

ً
اء

َ
ُت َهو

ْ
م

َّ
َتَن�ش

َ
و

َّ
ي

َ
ِغري �شِ

َ
ٍح اأََنا و

َ
ُخوِر ِبَفر

ُّ
نْيَ ال�ش َ

ُت ب َك�شْ
َ
ر

َ
و

َياِتي
َ

يُت يِف ح اأَ
َ
ا ر

َ
َل ِمْن ُكلِّ م

َ
ُت َطِريقًا اأَجم

ْ
م

َ
�ش

َ
ر

َ
و

 ُت�شِبُهِني
ُ
ُخور

ُّ
َهِذِه ال�ش

ِحُد ِبي  تَّ َ
 َكاِئٌن ي

ُ
اب َ الرتُّ

اٍح 
َ
ب

َ
َني �ش

ْ
ي

َ
اَها ِبع

َ
اأَر

اِن
َ
الِودي

َ
اِل و

َ
ُة يِف اجِلب

َ
ِتْلَك الأُْغِنياُت امَلنُثور

ِة:
َّ
ِة الَقلموِني

َّ
ِلي

َ
ِن الأََهاِزيِج اجَلب

َ
اأَُل ع

ْ
�شا اأُ�ش

ْ
اأَي

َ
و

ٌة, 
َ
ِمعُتَها َكثري

َ
اُت الِتي �ش

َ
الأُهزوج

اِحدٍة ِمْنها...
َ
 و

ّ
 اأَي

َ
 ِغَناء

ُ
َلِكنِّي َل اأَ�شَتِطيع

َك ِع�شَتَها ُكلََّها قوُل يِل: َلِكنَّ
َ
َة َهاِتٌف ي

َّ
َثم

ْفٍل َكبرٍي, 
َ

ٍة يِف ح
َّ
وِني

ُ
ٍة َقَلم

َ
 ِباأُهُزوج

ُ
ُلم

ْ
ح

َ
ْن ي مِلَ

 
ُ
اأَْقَدام ْتَها  اْخَتطَّ الِتي   

َ
وب

ُ
ر الدُّ �ِشي 

ْ َ
مي اأَْن  َليِه 

َ
ع

النَّا�ِس ُهَنا, 

�َس.
َ
ي
ْ
ِغيٍف اأَب

َ
ِل ر

ْ
وَن ِلأَج

ُ
َغاِمر

ُ
 ي

ْ
ُهم

َ
و

6
 ُكلَّ َهذا امَلوِت

ُ
�شَتِحقُّ احُلُلم

َ
ي

ِة 
َ
ُخوِر الَقِدمي

ُّ
َة يِف ال�ش

َ
و�ش

ُ
 املغر

َ
اب

َ
احِلر

ِة يِف اجُلُذوِع
َ
اِقي

َ
َهاِم الب

ِّ
 ال�ش

َ
وؤُو�س

ُ
ر
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ِة
َ
ا الَقِبيح

َ
َظاي  ِمَن ال�شَّ

َ
الَكِثري

اِتَنا
َ
 َنَهار

َ
اِطري

َ
اأَ�ش

َ
و

7
يِح

ِّ
ُة بالر

َ
وع

ُ
اُل املْزر

َ
اجِلب

اِب.. اِر اللزَّ
َ
َخبًا ِلأَ�شج

َ
ِدُث �ش َل حُتْ

ِلينَي 
َ
�ِس اجَلب

ْ
ر

ُ
ْن ع

َ
 ع

ُ
َتَكلَّم

َ
 َل ي

ُّ
اِنيِني

َ
م وُز الثَّ

ُ
ج

َ
الع

ْكوُن,
َ
َكيَف ي

ِعيٍد..
َ
ِة ِمْن ب

َ
َنِة الَقاِدم ِهيِل الأَح�شِ

َ
ْن �ش

َ
َل ع

َ
و

و�ِس
ُ

ح
ُ
 الو

َ
ع

َ
�َس م

ْ
ي

َ
ُ اإَِل الع

َتِطيع
ْ
: َنحُن َل َن�ش

اِل
َ
 اّلِتي يِف اجِلب

ُ
ِتلَك الذَِّئاب

ِلْفَناَها اأَ
َ
َلَقْد اأَِلَفْتَنا و

تَّى الْنَهاِك َ
عًا ح

َ
 م

ُ
ُق�س

ْ
َنر

َ
و

ِبيِع
َّ
ِقْظَن يِف الر

ْ
�شَتي

َ
اُت ي

َّ
وِني

ُ
الَقَلم

 اخَلِريِف
َ
اِء اآَِخر ْ�شَ

ي
َ
اِب الب

َ
يحَتِفنْيَ ِبالأَْثو

َ
و

ِر 
ْ
ح

َ
اِت الب

َّ
وِري

ُ
ُل ِمْن ح

َ
م

ْ
اِل اأَج

َ
اُت اجِلب

َّ
وِري

ُ
ح

الأَمَطاِر
َ
نَّ ِللِريِح و َّ

َتَزي
َ
وٍم ي

َ
ُكلُّ ي

ُخوِر
ُّ

َلى ال�ش
َ
ِكْئَن ع تَّ َ

ي

اِليِهنَّ
َ
اَلِم َلي

ْ
اٍح ِباأَح

َ
ب

َ
 ُكلَّ �ش

َ
ام

َ
دِّْثَن الأَْن�ش َ

ح
ُ
ي

َ
و

ِة..
َّ
ي

ِّ
احُلر

َ
 و

ِّ
ب

ُ
اِبنَي ِلْلح

َ
اِتِهنَّ َقر

َ
َن اأُْغِني

ْ
َقدِّم

ُ
ي

َ
و

َلى َكِتِفَها
َ
َة ع

َّ
نُدِقي

ُ
 الب

ُ
ع ُة َت�شَ

َّ
ِلي

َ
تَّى اجَلب َ

ح

ٍة
َ
اع

َ
ِة ِب�َشج

َّ
ي

ِّ
ر

ُ
ُتَغنِّي ِللح

َ
و

َة الذَِّئاِب
َ

ْق�ش
َ
 ر

ُ
َترُق�س

َ
و

8
 )) 

ٍّ
ِلي

َ
ب

َ
))َدْفرَتُ ج

ِطْفٍل  ْقَل 
َ
ع

َ
و ِنٍر   

َ
َقْلب

َ
و  ٍ

ْ
َن�رش يَنا 

َ
ع َلُه   

ُّ
ِلي

َ
اجَلب  ��

ِغرٍي
َ

�ش

اّلِذي  ْفِل  للطِّ ا  َ اإِنَّ ِبِه   
ُ
�شَتِهر

َ
ي اّلِذي  الِعَناَد  لَّ  َ

َلع

ٍن..
َ
 َثم

ِّ
ي َة ِباأَ

َ
رُف�ُس امُلَغاَدر

َ
ي

َ
ُكُنُه و

ْ
�ش

َ
ي

وُت ُدوَنُه...
ُ َ
ُه مي بَداأٍ َفاإِنَّ

َ
 مِب

ُّ
ِلي

َ
َن اجَلب

َ
�� اإَِذا اآم

َة 
َّ
ِلي

َ
َق اجَلب

ُ
ر ُت الطُّ

َ
ْنح

َ
 ي

َ
ُهو

َ
نُذ �ِشِننَي َطويَلٍة و

ُ
�� م

ِعِه.. 
َ

ج
َ
ِباأََظاِفِر و

اِبطًا 
َ
ر

ُ
م اأَبَقى 

َ
�ش

َ
و اَداِتي, 

َ
ع ْن 

َ
ع اأََتَناَزَل  َلْن   ��

ِر 
ْ
َفاِف الَفج َلى �شِ

َ
ع

9
ِحيِل

ّ
َل الر

ْ
ِخِر الآََهاِت َقب �ّشيَها ِباآَ

َ
و

ُ
اأَِخرياً ي

ِدِه
َ
ٍة يِف ي

ّ
اٍب َنِدي

َ
فَنَة ُتر

َ
َتاِركًا ح

فِرُف َفوَق َظهِرِه 
َ
ر

ُ
َلمًا ي

َ
ع

َ
و

ُنوَنٍة 
َ

اٍت ح
َ
اِن ِبَنَظر

َ
يَناِن َت�شَطِدم

َ
الع

َ
الأَِخري

َ
َل و

َّ
وَتُه الأَو

َ
 م

ُ
َتقَتِحم

ٍة 
َ
ع ِ

ْ
�رش

ُ
ٍة م

َ
ام

َ
ُتَفاِرَقاِنِه َكَغم

ِة 
َ
َقب

َ
اِقفًا ِعنَد الع

َ
ي ِبَدِمِه و �شِ

ْ َ
مي

 10
ِة

َ
�ش ِة املَقدَّ

َ
يَدَتُه يِف الأَوِدي ن�ِشُد َق�شِ

ُ
الذي ي

..
ٍّ

خِري
َ

ٍ �ش
َ

َلى ِمْنرب
َ
ع

ِب
ْ

ح
َّ
اِح الر

َ
ي
ِّ
َدى الر

َ
ُه م

َ
ام

َ
اأَم

اِفر 
َ
ِة امُل�ش

َ
َدى الأَوِدي

َ
�ش

11
ٍل

َ
ج

َ
َلى ع

َ
َها ع

َ
َكَتب

ُه ويِنُّ الَفظُّ الِذي ُكْنُت اأَُظنُّ
ُ
َذِلَك الَقَلم

َز �ِشَفاِهِك
َ
: ِلأَْقِطَف َكر

ِة
َ
اِل امَلِهيب

َ
ْن اأَعنُيِ اجِلب

َ
ًة ع

َ
ِخل�ش

ِة
َّ
اِدي

َ
م

َّ
ِن الذَِّئاِب الر

َ
عيداَ ع

َ
ب

ًة
َ
 اأَنغامًا َكثري

َ
اأُعِطي النَّاي
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ُهوِل..
ُّ
ال�ش

َ
ِة و

َ
ر�ِشُلَها يِف الأَوِدي

ُ
ي

�ْشِل,
َ
اِزِل ِمَن الو اَلأُ الدَِّناَن ِبامَلاِء النَّ

ْ
اأَم

ًة
َ
اٍت َكِثري

َ
ِه اآي

ْ
َلي

َ
ُث َلَك ِبَدنٍّ َتَلوُت ع

َ
ع

ْ
ب اأَ

َ
�ش

اِئِد الَغَزِل
َ

�َس َق�ش
ْ
ع

َ
ب

َ
و

اِرِد
َ
وَنِك ِبامَلاِء الب

ُ
ي

ُ
 ع

ْ
َفَقْط اْغ�ِشِلي

ِقِظي يِلْ
ْ
ا�شَتي

َ
و

ْ
وَغنِّي

ٌ
ِقيع

َ
َهَذا الليُل �ش

ِك,
َ
ب

ْ
ُلو�ِس ُقر

ُ
 ِللج

ُ
ُلح

ْ
�ش

َ
ي

اَزِتي
َ

وِم يِف اإِج
َ
َد الي

ْ
ع

َ
َد ب دَّ َ

َلْن اأََتر

ِر
ْ
ِتيِك ِعْنَد الَفج اآَ

َ
�ش

ْ
َدي

َ
نْيَ ي َ

ُق ب
ُ
ب

ْ
ِة َتع

َّ
ي
ِّ َ
روِد الرب

ُ
اَقُة الو

َ
ب

َ
و

12
�ِس

ْ
م  ال�شَّ

َ
اء

َ
ر

َ
 و

َ
ِغيب

َ
ْن ي َل اأَ

ْ
ٍة َقب

َ
ور

ُ
الَتَقَط اأَْلَف �ش

اِح 
َ
ي
ِّ
ُد ِقبَلُة الر

َ
: اجَل�ش

وِن 
ُ
ي

ُ
 الَهاِطَلُة ِمَن الع

ُ
َطار

ْ
الأَم

َل ِمنَك
َ
م

ْ
َد اأَج َلْن جَتِ

ُة, 
َ
 الأَِخري

ُ
 الأَْنَفا�س

ُ
ِة َتُفوح

َّ
ي
ِّ َ
ُهوِر الرب نَي الزُّ

َ
ب

..
َ
اء

َ
مر

َ
ِة ح

َ
ّتى اآَِخِر َقْطر

َ
َثِمَلٌة ح

ٍل
َ
 ِبَخج

ُ
م�س  ال�شَّ

ُ
ب

ُ
ِعْنَد الأَْقَداِم َتْغر

اِذَخٌة
َ
اُت َقاِفَلٌة ب

َ
الَكِلم

َتُه
َّ
ي
ِّ
ر

ُ
ا�ِشقًا ح

َ
ا َزاَل ع

َ
اِفٍر م

َ
�ش مِلُ

13
ُتُه, 

َ
اء

َ
ب

َ
ع ِمْنُه   

ْ
َقت ِ

ُ
�رش ًا 

ّ
ِلي

َ
ب

َ
ج اِعيًا 

َ
ر نَّ 

اأَ َكى 
ْ
ح

ُ
ي

اّلِذي   
َ
امَلَطر َتِقيِه  ًة 

َ
اء

َ
ب

َ
ع اِن��ِه 

َ
اأَْق��ر ِمْن   

َ
َفَطَلب

ُه 
ُ
نِّب جُتَ َ

و اراً, 
َ
ِمْدر  

ْ
ِهم

ْ
َلي

َ
ع �ِشُلُه 

ْ
ُتر  

ُ
اء

َ
م

َّ
ال�ش ِت 

َ
اح

َ
ر

ٌد 
َ

اأَح ِطِه 
ْ
ع

ُ
ي  

ْ
َفَلم  ,

َ
الِعَظام  

ُ
ْنُخر

َ
ي َداأَ 

َ
ب اّلِذي  َد 

ْ َ
الرب

 
َ

ي �ْشرَتِ
َ
اِن الَغِليَظِة اأَْن ي

َ ْ
َلَف ِبالأَمي

َ
, َفح

َ
ا َطَلب

َ
م

وَز   مَتُّ
ِّ
ر

َ
 يِف ح

َ
�ْشِعَل احَلَطب

ُ
اأَْن ي

َ
ًة, و

َ
ًة َفْخم

َ
اء

َ
ب

َ
ع

ِتِه 
َ
اء

َ
ب

َ
ِبع  

ُ
ر َتَدثَّ

َ
ي  

َ
ُهو

َ
و َها 

َ
ب

ْ
ُقر  

ُ
ِل�س

ْ
ج

َ
ي  

َّ
ُثم الَقاِدم, 

اِنِه, 
َ
اأَقر ِمْن  اْنِتَقامًا  ِتِه 

َ
ي

ْ
َقر اأَْهِل   

َ
ام

َ
اأَم اجَلِديَدِة 

يِف التَّايِل..
َّ

ا َكاَن يِف ال�ش
َ
 م

َ
ُهو

َ
و

14
ا, 

َ
اخَلَطاي

َ
 و

ُ
ا الآََثام َ اإنَّ

َ
 اّلِتي حَتِرُق و

ُ
ار ِت النَّ

َ
�ش

ْ
َلي

ًة 
َ
ر

ْ
م

َ
�ِشُك ج

ْ ُ
 مي

َ
ُهو

َ
, و نِّ ِّ

ُقوُل �َشيٌخ َطاِعٌن يِف ال�ش
َ
ي

ِدِه, 
َ
ًة ِبي

َ
َكبري

ُه اأََذى َلَهِبَها!
ُ
يب �شِ

ُ
 َل ي

َّ
ُثم

ِبِه   ِبَغ�شَ
ُ
ر

ْ
حَتِفُظ اجَلم

َ
اِد ي

َ
م

َّ
َت الر حَتْ

 الُكوِخ
َ
اَة َخاِرج

َ
 احَلي

ُ
 اّلِتي َتلَتِهم

ُ
ار النَّ

 َقلياًل
َ
ِتَها اأَْن َتْنَتِظر

َ
ِتَطاع

ْ
ِبا�ش

ِة 
َ
الأَِخ��ري اِئِلَنا 

َ
�ش

َ
ر ِة 

َ
ِكَتاب ِمْن  َنْنَتِهي  ا 

َ
يَثم

َ
ر

َطِر..
َ
ِلْلم

َنا ِبَها
ْ
ب وِق اّلِتي اأُ�شِ

ُ
ِتْثَناِء احُلر

ْ
ِبا�ش

حًا
َ
اَن َفر

َ
اَلأَِت الِوْدي

َ
ِحَكاُت م ال�شَّ

15

ِّ
 الُكوِخ اخَل�َشِبي

َ
 َخاِرج

َ
ِل�س

ْ
ج

َ
ليِه اأَْن ي

َ
ع

! ا�ِشُق الَقَلموينُّ
َ
َهَذا الع

 
َ
وه

ُ
ج

ُ
عُلو الو

َ
انَنا �َشوُقَها اّلِذي ي

َ
ِلأَل�ِشَنِة ِنري

 
َ
 اليوم

ْ
ُقوُل َلُكم اأَ

َ
�ش

ًا
ّ
ب

ُ
ُقوَن ح حرَتِ

َ
وَن ي

ُّ
ِلي

َ
اُق اجَلب �شَّ ُ

:الع

اَة الُقلوِب 
َ
وا َق�ش

ُ
 َلي�ش

ْ
ُهم اإِنَّ

جداً
َ
ُذوبوَن و

َ
ْل ي

َ
ب

ٍة
َ
ا�ش

َ
َقاِتلوَن ِب�رَش

ُ
ي

َ
و

 
ِّ
ِري

َ
 امَلوِقِد احَلج

َ
ام

َ
اأَم

َقَة.. َة املحرَتِ
َّ
وِمي

َ
يَلَنا الي ُد َتَفا�شِ

ُ
َنر�ش
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اِبنَي ِع�ْشِقَنا
َ
 َقر

َ
 اإِليِه ِلُنَقدِّم

ُ
َكاَن َنْذَهب

َ
َل م

ُن ِبُكلِّ �َشيٍء 
َ
م  َلَنا الزَّ

ُ
وح

ُ
ب
َ
َفَقْط ُهَنا ي

ُّ
ا ُنِحب

َ
 َلُه مِب

ُ
وح

ُ
َنب

َ
و

ًة 
َّ
ر

َ
ِة م

َّ
وِني

ُ
الَقَلم ِتي 

َ
ِبيب

َ
 ح

َ
ام

َ
اأَم اِئِدي 

َ
ُت َق�ش

ْ
ي َغنَّ

اِحَدًة!
َ
و

16
ِة: 

َّ
اِنيِني

َ
م ِتِه الثَّ ْ�شَ

َقب
َ
ِدي ب

َ
 ي

َ َ
�رش

َ
ع

اَلِم
ْ

َة الأَح
َ
ب

ْ
ع

ُ
ى ج

َ
ِحنَي ُتَقاِتُل َل َتْن�ش

اًة
َ
ي

َ
ِرَز ح ِمْن ُدوِنَها َلْن حُتْ

اِحَدًة
َ
ًة و

َّ
ِلي

َ
ب

َ
ًة ج

َ
تَّى اأُْهُزوج َ

َل ح
َ
و

اِل
َ
 اجِلب

َ
ع

َ
ِلْدَنا م

ُ
َنحُن ُهَنا و

عًا
َ
وُت م َنُ َ

عًا و
َ
َنِعي�ُس م

اِهِه
َ
اِعي ِب�ِشي

َّ
عَتِني الر

َ
ا ي

َ
ُلِمَك ِمثَلم

ُ
اعنَتِ ِبح

َل ُت�شرَتَى
َ
اُع و

َ
 َل ُتب

ُ
اَلم

ْ
الأَح

ايِل 
َ
 يِف اللي

ُ
ا ُتقَتَن�س َ اإِنَّ

ٍة..
َ
اِلي

َ
ٍة ع

َّ
ِهم

َ
ِن�َشاٍب و

َ
ِبَقو�ٍس و

ًة
َّ
ر

َ
دِّي م َ

َهَكَذا َقاَل ج

17
ِة..

َ
ِنح

ْ
 ِمْثُل الأَج

ُ
اَلم

ْ
اِلِدي: الأَح

َ
ُقوُل و

َ
ي

ُكلِّ  يِف  اِئِدي 
َ

ِبَق�ش لُِّق  َ
اأُح اأََنا 

َ
و اليوِم  َذلَك  نُذ 

ُ
م

َكاٍن
َ
م

اِر يِف َهَذا امَلوِقِد,  يَدُة ِمْثُل النَّ ��� الَق�شِ

 
ْ
َكاَنت ا 

َ
ُكلَّم َه���ا 

ُ
ار

َ
اأُو َزاَد 

َ
و  

ْ
ت

َ
م

َ
َطر ا�شْ ا 

َ
َكلَّم

ًة. 
َ
ِظيم

َ
ع

ُة
َ
اِلي

َ
يَدُة الع َكَذِلَك الَق�شِ

َ
و

َفَقْط  ��داً, 
َ

ح اأَ َت�شَتاأِْذْن  َل   
َ
ر

ْ
ع ال�شِّ  

ُ
َتْكُتب اأَْن��َت 

َ
و  ���

.
َ
اِمح اَلَك اجلَّ

َ
َخي

َ
وَفَك و

ُ
ر

ُ
ح

َ
َك و

َ
َقَلم

ٌة
َّ
ِلي

َ
ب

َ
ٌة ج

َ
َتُقوُل اأُ�شُطور

ايِل 
َ
ٍة اأَع

َ
ار َكبري

َ
ا يِف ِجر

ً
ُلوء

ْ َ
 َكاَن مم

َ
: اإِنَّ الَكالم

ِزلَزاٌل  َدَث 
َ

ح  
َّ
ُثم ِة, 

َ
اِلي

َ
الع ِم 

َ
الِقم َفوَق  اِل, 

َ
اجِلب

َفوَق   
ُ
الَكاَلم  

َ
َتَناَثر

َ
و اِر 

َ
اجِل��ر ُكلُّ  ْت 

َ َ
َفاْنَك�رش

ِت 
َ

اح
َ
ر

َ
و اِء, 

َ
احَلمر

َ
و اِء  ي�شَ

َ
الب

َ
و ِة 

َّ
اِدي

َ
م

َّ
الر ِم 

َ
الِقم

اِري, 
َ َ
الرب

َ
اِن و

َ
الِوْدي

َ
ُهوِل و

ُّ
 يِف ال�ش

ُ
وه

ُ
 َتذر

ُ
يح

ِّ
الر

 
ْ
َها الِزلَزاُل َكاَنت

ْ
ْك�رِش

َ
 مَلْ ي

ْ
ت

َ
ِقي

َ
اِحَدًة ب

َ
ًة و

َّ
ر

َ
اإِّل ج

َلى 
َ
ع وَن 

ُ
َتَناَف�ش

َ
ي  

ُ
النَّا�س  

َ
اح

َ
ر

َ
و �ِشعراً,  ًة 

َ
لوء

ْ َ
مم

وا 
ُّ
م

ُ
�ش ِقلٌَّة  اإِّل  ِفيَها  ا 

َّ
مِم َنْل 

َ
ي مَلْ 

َ
و ِة, 

َّ
��ر اجلَّ َهذِه 

ِر 
ْ
ع ظِّ ال�شِّ َ

 َناَل ِمْن ح
ْ
اِحٍد ِمْنُهم

َ
ُكلُّ و

َ
اِء, و

َ
ر

َ
ع ِبال�شُّ

ِة.
َّ
ا َنَهَل ِمَن اجَلر

َ َ
ِد مب

ْ
ِمَن امَلج

َ
و

ِعي 
َ
لُتَها م

َ
م

َ
امَلِديَنُة اّلِتي ح

�َشيُتَها
َ
ِة اّلِتي م

ّ
ِلي

َ
ِق اجَلب

ُ
ر  يِف الطُّ

ْ
اَقَطت

َ
َت�ش

اِء
َ
ْذر

َ
اِن الع

َ
ُتُه يِف الِودي اِقي ِمنَها َنرَثْ

َ
الب

َ
و

اِر 
َ
اأَ�ْشج اِنِب 

َ
اإِىَل ج ُهَنا  ُتَها 

ْ
ع

َ
َفَزر اِئُد 

َ
الَق�ش ا 

َّ
اأَم

ْطِم
ُ
الب

َ
اِب و اللزَّ

18
يِح

ِّ
يِف ُكوِخ الر

ِة اِل احَلامِلَ
َ
ايِل اجِلب

َ
اأَع

َ
َقْدُت احَلَطب

ْ
ٍة اأَو

َّ
ر

َ
اأَْلَف م

ٍة َنَفْخُت ِفيَها َكي َل َتْنَطِفَئ
َّ
ر

َ
اأَْلَف م

يوين
ُ
َخاُن ع َل الدُّ

َ
ٍة َغ�ش

َّ
ر

َ
اأَْلَف م

اِحَدًة َفَقْط 
َ
ًة و

َّ
ر

َ
م

َ
و

ِمَلِة.   يِح الثَّ
ِّ
 الر

َ
ع

َ
َلِتي َلِك م

ْ
اَل ُقب

َ
َن�ِشيُت اإِر�ش
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هناك

يف البالد البعيدة

حيث وحو�س ال�شحراء 

تنه�س يف اجليف 

واأكباد الفقراء

وتعي�س على نتانة اإبطها

تقتات من خملفاتها 

لتطعم به �شغارها 

التي ت�شبه ال�شوك

هناك ..

يف الأفق تالويح 

من رماد 

ول غيوم 

وينك�رش الطري من ياأ�شه.

هناك .. 

بقايا من ذاكرة 

جت اأرواحها
ّ
اأج�شاد عر

ومل يبق منها

�شوى حلى 

يع�ش�س فيها الكذب 

 
ّ
والقبح يجر

�شحاياه للهاوية.

اأرواح مهاجرة

 هذا النهار 

كل �شيء مي�شي ببطء

اجلارة الأملانية املهرولة 

يف امل�شي دوما بج�شدها الب�ّس

وابت�شامتها

الفا�شقة عن القبح

 الفاتنة يف اللذة امل�شتهاة.

اأرى خطواتها توؤدة باردة

كاأنا فقدت �شيئا ما

اأو اأن ال�شنني ت�شارعت يف عمرها.

نهر احلياة بطيء

املدينة بقايا اأوراق خريفية مبعرثة

توزع جثمانها يف الأنحاء 

ال�شحب ثقيلة 

يحملها عّكاز الكاآبة 

الع�شافري م�شنوقة يف الغابة

ال�شماء م�رشح للفراغ

خمتزل ورتيب.

اأعتقد .. 

اأن اأرواح من فقدت ومن هاجرت عنهم

جاءت لزيارتي. 

ق�س�ئد

يحيى الناعبي

 شاعر من ُعمان 



ال�سفينة العائمة 

)ق�شيدة يف املنفى ونقي�شه(

 الغريب

لي�س علي �شنع �شيء 

فقط فنجان قهوة

ال�شحب قوافل حتيط يف كل اجلهات

والرجل الغريب يف �رشفته

بني الفينة والأخرى 

يع�س اإ�شبعه

يتاأكد.. 

هل حلم اأم حقيقة .. 

هذه ال�شفينة  العائمة؟!. 

املو�سيقى 

Swan lake )بحرية البجع(

الكال�شيكية   )cassettes( ال�رشطة  زمن  يف 

للمو�شيقى والغناء 

العقول  العامل اللكرتوين  اأن يغزو  وقبل 

والأرواح

النائمة يف الأخطاء وال�شعور بالذنب

كّنا نحلم باملو�شيقى 

ون�شعر بالذنب

 كيف لأ�شوات املالئكة اأن قاطعتنا؟

يف تلك النهارات ال�شهدية

 وم�شبات الرباكني

البجع(  )بحرية  مبو�شيقى  مغرما  كنت 

لت�شايكوف�شكي

يف  والنائم  امل�شكون  حترك  كانت  التي 

الأعماق

الأعمال  هذه  هل   « دائما  اأت�شاءل  كنت 

اجلبارة اأتت من فراغ؟«

يف املفرق الآخر من احلطام

كانت ال�شهرية »نينوى« يف درج مكتبتي 

املو�شيقية اليتيم.

ل توجد مقارنة فالفرق وا�شح 

نوعان من املو�شيقى �شّقا 

طريقهما للخلود

لكن 

بحرية البجع للرومان�شية 

واحياء امل�شاعر 

يف حني نينوى 

كانت جنازة طويلة على اآلف الأرواح.

رمبا 

هي نبوءة ملخلفات عقم �شنواتنا

العربية والإن�شانية 

بطبول قيامتها!

اأ�شمع مو�شيقى البجع من جديد 

وانا اأرى البجع من على ال�شفينة العائمة

فعال 

ل ياأتي الفراغ ب�شيء.
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ناأتي اإىل يوم

جديد

كعملة �شدئة

ناأتي اإىل ما ي�شبه

احلياة

ممزقني بني امل�شاقط

راأ�س وج�شد

والرحلة يف مقاماتها

ت�شتجدي نهارات

ل نهاية لها

من مداد الليل

اأي اأمل يلوح ..

ناأتي اإليِك

اأيتها الأر�س

العط�شى اإىل

ة والعدل
ّ
املحب

لكن , ال�شماء بعيدة

والأمنيات , مطر

اأ�شفل �شم�س

الربع اخلايل والأرباع

املمتلئة باخلراب

يُدٍك اجَل�ِشعة

اأيتها املاكرة

ُتْنِبُت الَقْفر والأحماء.

ل ت�شتودع اأمانة

ة
َ
 مقد�شة وجِن�ش

َ
ل ُكتِب

لهذا , ال�شكوت

اأول الكلم

نهر من ال�شمت

ي�شبه القيامة

بني �شماٍء غام�شة

واأر�ٌس مّد

املوُت يده لها

جواب. 

نـــهر	من

ال�سمت

طالب املعمري
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كنت  التي  الغابة  ف��اإن  جتريديا  اأك��ون  ال  لكي 

اأرود دروب متاهتها هي غابة )�ستون بي( اي 

قرية احلجر. وهي تبعد عن بيتي يف �سكل�ستونا 

اال�سوجية مب�سافة تقل عن الكيلومرت. ما ق�سيته 

من عمري يف تلك الغابة يزيد على   ال�ساعات 

التي ق�سيتها يف ال�سفوف املدر�سية التي اأثقلت 

فن  الغابة  تلك  يف  تعلمت  لقد  بال�سجر.  قلبي 

التي كانت  الغابة من اجلمل  انقذتني  التنف�س. 

بطعم  اأح�س  ف�رصت  بحنجرتي  لعابها  تل�سق 

الهواء، بنكهته، برائحته وهو مير اإىل املجاري 

التنف�سية ذاهبا اإىل الرئة. كان اكت�سافا رائعا اأن 

زفري.  يتبعه  �سهيق  احليوان.  كما  املرء  يتنف�س 

فا�سلة  �سوى  احلياة  ما  �سهيق.  يتبعه  زف��ري 

وهو  زفريين  بني  اأو  الزفري  وهو  �سهيقني  بني 

عن  �سيئا  اأتعلم  اأن  اأج��ل  من  ا�سهق  ال�سهيق. 

الزفري واأزفر لكي ال يفوتني �سيء من ال�سهيق. 

الذي كنته وهو يتنف�س هواء  الكائن  يا لعظمة 

اأح�رص  كنت  والأين  قبل.  من  تنف�سه  قد  يكن  مل 

مني  جزءا  اأن�سى  اأن  غري  من  كامال  الغابة  اإىل 

يف البيت فقد كان كل �سيء يف ج�سدي ميار�س 

التنف�س بطريقته اخلا�سة. تتنف�س عيني فرتى 

يدي  تتنف�س  ت��راه.  اأن  لها  متاحا  يكن  مل  ما 

وحت�س�س  االأ�سياء  مل�س  يف  موهبتها  فتكت�سف 

تتنف�س  وبعدها.  العاطفة  قبل  حرارتها  درجة 

اعادة  من  لتتمكن  خيالها  بها  فيحلق  قدمي 

�سياغة امل�سافات التي مت�سيها مبا يتنا�سب مع 

اأريحيتها ال�سعرية. 

تهبني  مل  الغابة.  اي��اه  منحتني  ما  لروعة  يا 

ذلك  اأتنف�س  كيف  علمتني  بل  وح��ده،  الهواء 

الأن  احلجر  اأ�سكر  اأن  علي  �سار  األهذا  الهواء. 

الهواء الذي تنف�سته كان قد مر به وحمل �سيئا 

�سفدعة  راأيت  اأين  اأذكر  بدين؟  اإىل  رائحته  من 

كائنا  ���رصت  اأنني  توقعت  ب�سببها  خ�رصاء. 

اأخ�رص. اأكنا مراآتني ملا يقع من حولنا؟ غري اأن 

الفكرة  الهام�س.  دائما على  االأبي�س كان يقف 

بي�ساء مثل رجل ميت. لقد متكنت ال�سفدعة من 

خيايل. كيف ميكنني اأن اأطردها؟ حني مدت يل 

رمبا  املعنى.  اإىل  �سبقتني  اأنها  عرفت  ل�سانها 

ن�صو�ص

فاروق يو�سف

ناقد وشاعر من العراق 

فــــي وداع 

غابتي



قبل.  من  اأخ�رص  كائنا  تر  مل  الأنها  ذلك  فعلت 

يف الغابة يفعل املرء ما ميكن اأن يراه منا�سبا 

يف  للواقع  معنى  فال  واق��ع��ه.  اإىل  ال  خلياله، 

الغابة. �سكنت ال�سفدعة بعد اأن اختفى خيايل. 

ا�ستبكت  اأعد كما كنت. �سورتها وهي تنفخ  مل 

ب�سورتي واأنا احاول التمييز بني خروفني كنت 

قد تعرفت عليهما يف بيت جدي الذي كان يقع 

اإحدى  وهي  بالعمارة  املاجدية  ا�سمه  حي  يف 

التي  ال�سفدعة  تلك  كنت  ال��ع��راق.  حمافظات 

تنفع  ال  بي.  �ستون  غابة  يف  ظهورها  فاجاأين 

اخلرائط يف �سيء. لي�ست الواقعة نف�سها. اأحاول 

اأن اأزيح ذاكرتي عن املعاين التي تنطوي عليها 

�سورها.

�سفدعة  بعيني  اإال  لي�س  اأخ�رص  كائنا  كنت 

عابرة. 

غريبان التقيا من غري اأن يكونا على يقني من 

اأنهما �سيلتقيان فيما بعد. 

حني اختفت ال�سفدعة �سعرت اأن الغابة نق�ست. 

خلخلت  ال�سورة.  من  اختفى  ما  �سيء  هناك 

ولكن  امل��رئ��ي��ات.  ت���وازن  بغيابها  ال�سفدعة 

قد  كنت  قبل.  من  موجودة  تكن  مل  ال�سفدعة 

العامل كله موجود بال�سدفة.  راأيتها بال�سدفة. 

اأراه  ما  اأن  اإىل  اأكون مطمئنا  اأن  كيف ميكنني 

كان يقع مبعزل عن عيني التي ت�سيف وحتذف 

وفقا الآليات عملها يف التذوق الب�رصي؟ �رصت 

غابة  ير�سم  رو�سو  هرني  كان  الر�سم.  يف  اأفكر 

من غري اأن تكون تلك الغابة غابة حقيقية حتى 

ذلك  ال�سورة.  و�سط  يرتبع  كان هناك منر  واإن 

النمر امنا وجد لكي يكون مر�سوما. الغابة هي 

تفارق  ال  تر�سم.  اأن  اأج��ل  من  وج��دت  االخ��رى 

ال�سورة حدود الوهم. ان تكون الغابة موجودة 

لو مت اخفاء ال�سورة. الغابة كما تخيلها رو�سو 

نقول  اأن  علينا  �سيكون  راآه��ا.  كما  ال  ور�سمها 

يكاد  الواقع  يف  يقع  ما  لوحته.  يف  راآه��ا  كما 

غابتي.  كانت  بي(  ف)�ستون  م�سابها.  يكون 

لقد خلقتها خطواتي وهي جتو�س بني دروبها. 

خلقتها يداي اللتان مرتا على جذوع اأ�سجارها 

مثل  تنزلقان  وهما  عيناي  خلقتها  واأع�سابها. 

امللقية  ال�سخمة  اأوراقها  على  ع�سفور  زقزقة 

اأكانت  اأو غ�سون.  االر�س من غري جذوع  على 

واحدة  حتت  هناك،  اأرنبها  وراء  جتري  )األي�س( 

األي�س  اأودعهما،  اأن  االأوراق؟ كان علي  من تلك 

تلك  حتت  يختبئان  اأنهما  اأعرف  واأنا  واأرنبها، 

دقيقا.  )االختباء(  م�سطلح  يكون  لن  االأوراق. 

األي�س  اكت�سفت  اأن  منذ  هناك  يقيمان  اإنهما 

االرنب  ما  مرئية.  غري  تكون  اأن  على  قدرتها 

اإنه  الكتابة.  اخرتعته  كائن  خفي.  كائن  اإال 

�رصوري من اأجل اأن تقوم األي�س مبغامرتها. هل 

حدث اأن وقعت يف حب األي�س؟ 

احببتها  امراة  كل  اأن  اعرتف  اأن  علي  �سيكون 

اأعود  حني  الأنني  ذلك  األي�س.  من  �سورة  كانت 

واملقاهي  واحل��ق��ول  ال�����س��وارع  اإىل  بذاكرتي 

دروبها حملقني  نتيه بني  كنا  التي  واحل��ارات 

بقوة احلب ال ميكنني اأن اأمنع نف�سي من تخيل 

بالد العجائب التي غادرتها بعد اأن ا�ست�سافتني 

بكرم غري مرة. 

كم هو عظيم كرم املراأة. الغابة امراأة. 

الوداع  حتية  عليها  األقي  اأن  علي  لزاما  اأك��ان 

واأنا اأعرف اأننا لن نلتقي بعد اليوم؟ كل الن�ساء 

الوداع  حتية  عليهن  األق  مل  اأحببتهن  اللواتي 

بطريقة  الفراق  يقع  ما  غالبا  فارقتهن.  حني 

ملتب�سة. 

»ال تزالني جميلة، بل وفاتنة«
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كنا  ب��ح��زن.  ابت�سمت  جملتي.  لها  ت��رق  مل 

مطرودين من جنة مل تعد تليق بنا. مل يكن اأحد 

منا يثق بقدميه ليم�سي بهما اإىل نهاية الطريق 

ال�سوت يرجتف. �سار �سلبا. مل  وحيدا. مل يعد 

يعد الكالم ي�سل اإىل االذن. اليدان تعبثان باأذن 

متعمد.  باإهمال  املن�سدة  على  ُتركت  مقطوعة 

يداها اأم يداي اأم يدا القدر؟ ال �سرب. �سار ال�سرب 

اأ�سواأ.  بل  غريبني،  ل�سنا  املا�سي.  من  ج��زءا 

اأخرى.  اأن تكون  اآخر. حاولت  اأكون  اأن  حاولت 

االأخرى  املراآة  اإىل  يلتفت  مل  االآخر  الرجل  لكن 

التي مل تلتفت اإليه. 

التي  النهاية  هي  وه��ذه  نهاية  حكاية  »لكل 

اختارها القدر حلكايتنا« 

فيه  كنا  م��ا  لت�سف  تتكلم  جعلتها  البداهة 

�سي�سحك  �سهال.  �سيدا  كنا  ك��م  باحلكاية. 

املوؤلف. يحب الثعلب الدجاج قبل اأن ياأكله. اأمل 

يكن لديها جملة اأخرى، جملة ت�سبهنا، ت�سبه ما 

ع�سناه معا؟ ال باأ�س بهذه النهاية احلزينة. منذ 

�سنوات مل اأ�سعر باحلزن واأنا اأغادر غابتي. اأما 

كان علي اأن اأفكر يف نهاية خمتلفة حلكايتنا؟ 

كاأن ال اأذهب هذا اليوم اليها، فيكون كل �سيء 

من املا�سي. 

اإليها.  اأع��ود  ب��اأن  يغريني  امامي  ال��درب  كان 

اأجل�ست املحبة على امل�سطبة اخل�سبية الوحيدة 

التي لطاملا جل�ست عليها و�رصت اأتاأمل اجلمال 

احلزين الذي مل اأره من قبل. 

وهي  يائ�س  ب�سوت  قالت  اأ�سدقاء«  »�سنكون 

مل  اأننا  يوؤملني  كذلك.  نكون  لن  اأننا  تعرف 

اأن نكون كذلك؟ كانت  عقل 
ُ
اأ�سدقاء فهل ي نكن 

ويف  االمل  يف  ال�سهوة.  ويف  ال�سقاء  يف  جارتي 

الدموع  ويف  �سدرها  على  البكاء  يف  ال�سعادة. 

على كتفي. يف االم�س الذي مل يح�رص ويف الغد 

اإىل املحطة. مثل م�سافرين يقفان  الذي �سبقنا 

خمتلفني  اجتاهني  يف  لكن  نف�سها  ال�سكة  على 

اإىل االآخر. »�سيح�رص قطارك  كنا نلوح، الواحد 

»قطارك  باأ�سبعها  اإيل  ت�سري  ق��ط��اري«  قبل 

القطاران  ح�رص  وحني  قطاري«  قبل  �سيح�رص 

معا قررت اأن اأغادر املحطة وحيدا. حني راأيتها 

جال�سة يف اأحد مقاهي املدينة يف اليوم التايل 

ومل  راأتني  اأنها  اأو  ترين  مل  عليها.  اأتعرف  مل 

املراآة  يل  بالن�سبة  كانت  مثلما  علي.  تتعرف 

الذي  الرجل  لها  التي رحلت فقد كنت بالن�سبة 

رحل. وهي نهاية مل يتوقعها املوؤلف. 

اأيتها الغابة. يا )�ستون بي( يا اأمراأة حياتي. اأنا 

مفارقك. لكن هباتك �ستظل معي. لقد حملتني 

اأين  لو  �سعيدا  �ساأكون  و�سورا،  واأ�سواتا  روائح 

على  �ساأنام  بالكلمات.  ا�ستبدلها  اأن  ا�ستطعت 

معجمك.  من  مفرداته  ي�ستلهم  ري�سها  خم��دة، 

العمر  يت�سع  لن  اآخرى.  غابة  اأجل  من  اأخنك  مل 

لغابات اأخرى اإيتها اجلميلة. 

هل  االخ��رية.  غابتي  هي  بي(  )�ستون  كانت 

يف اإمكان املرء اأن يقرر اأن ال يقع يف  احلب؟ 

الغابة.  تلك  يف  اأ�رصاري  من  الكثري  دفنت  لقد 

يف  ذراع��ي  فتحت  فارقتها  التي  اللحظة  يف 

اأنها  غري  ام��راأة  كانت  الحت�سانها.  حماولة 

عرفتهن  اللواتي  الن�ساء  من  كواحدة  تكن  مل 

وفارقتهن. لقد ظللتني بغيم فرا�ساتها وقالت 

يل »وداعا«.              
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وكانوا  ع�سائهم،  تناول  اخلم�سة  االأ�سدقاء  اأنهى 

خم�سة رجال را�سدين وحمرتمني واأغنياء وثالثة 

منهم فقط متزوجون، اأما االثنان االآخران فقد ظال 

عّزابا. وقد كان من عادتهم اأن يجتمعوا على هذا 

اأيام �سبابهم..وبعد  النحو مرة كل �سهر ال�ستذكار 

باحلديث  ين�سغلون  كانوا  الع�ساء  من  يفرغوا  اأن 

اإىل الثانية �سباحا. والأنهم ظلوا اأ�سدقاء حميمني 

ويرتاحون لبع�سهم البع�س فقد كانوا يجدون يف 

اأجمل ما يف احلياة. كان احلديث  هذه االأم�سيات 

يجري حول �ستى املو�سوعات وخا�سة حول ما 

كان  كما  عنهم.  ح 
ّ
وي��رو الباري�سيني  بال  ي�سغل 

يروج بينهم، مثلما هو االأمر يف معظم ال�سالونات، 

نوع من احلديث املعاد حول ما قروؤوه يف �سحف 

ال�سباح.

اأكرثهم مرحا هو جوزيف دو باردون، وهو  كان 

الباري�سية بالطريقة االأكرث  عازب ويعي�س احلياة 

امتالء وحتررا، ومع اأنه مل يكن من ال�سنف الذي 

كان  فاإنه  باالأخالق  ي�ستهرت  اأو  اللهو  يف  يفرط 

جاوز  قد  يكن  مل  فهو  ب�سبابه  م�ستمتعا  ف�سوليا 

جمتمع  رج��ل  يعترب  وك��ان  عمره.  من  االأرب��ع��ني 

ت�ستوعبه،  اأن  الكلمة  لهذه  ميكن  معنى  باأو�سع 

كبري،  عمق  غري  من  ولكن  وا�سع  بفكر  وميتاز 

ومبعرفة متنوعة من دون وعي حقيقي، وب�رصعة 

وقد  ك��اف.  ا�ستيعاب  غ��ري  م��ن  ولكن  الفهم  يف 

اعتاد اأن يتخذ من مالحظاته ومغامراته وكل ما 

ي�ساهده اأو ي�سادفه حكايات �ساخرة وفل�سفية يف 
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جي دي موبا�سان

تعريب: ح�سن بحراوي

ناقد واكاديمي من المغرب 
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نف�س الوقت..وكل هذا جعل ذكاءه م�رصب االأمثال 

بني النا�س.

كان هو املتحدث هذا امل�ساء، ولذلك كان اجلميع 

اإلقائها  يت�سوق اإىل �سماع حكايته التي �رصع يف 

دون اأن يلتم�س منه اأحدهم ذلك.

املائدة  على  مبرفقيه  متكئ  وه��و  يدخن  ك��ان 

اأمام  ممتلئ  ن�سف  املخففة  ال�سامبانيا  وكاأ�س 

طبقه، م�سرتخيا ينعم برائحة التبغ التي امتزجت 

هذا  يف  وهو  يبدو  وكان  ال�ساخنة.  القهوة  بعطر 

الو�سع كما لو كان يف بيته متاما مثل ذلك النوع 

يف  اأب��دا  باالغرتاب  ت�سعر  ال  التي  الكائنات  من 

اأو  م�سلى،  يف  كنا�سك  واالأوق��ات،  االأمكنة  جميع 

ك�سمكة حمراء يف وعاء زجاجي.

مغامرة  يل  وقعت  »لقد  دخ��ان:  نفحتي  بني  قال 

فريدة قبل مدة ق�سرية...«

واحدة:  دفعة  بالقول  االأفواه  جميع  �سارعت  وقد 

»احك لنا«

كثري  اأنني  تعرفون  ا�ستعداد،  كلي  »اأنا  وا�ستطرد: 

الذين  التحف  ع�ساق  مثل  باري�س  يف  التجوال 

اأنا  اأم��ا  طريف،  كل  عن  الواجهات  يف  ينقبون 

ويف  النا�س  وبني  احلفالت  يف  حتفي  فاأقتن�س 

�سهر  منت�سف  ح��وايل  ح��ويل...يف  يجري  ما  كل 

�سبتمرب وكان الطق�س رائقا ما يزال، غادرت بيتي 

ذات ظهرية واأنا ال اأعرف وجهتي، فقد تراود املرء 

يف  ويختار  جميلة  ام��راأة  لقاء  يف  رغبة  دائما 

متحفه بع�سا منهن فيقارن ويقي�س مقدار املتعة 

التي �سينالها معها اأو درجة اجلمال الذي تت�سف 

به اإحداهن فيقرر اأخريا يف االأمر وفقا ملزاجه ذلك 

اليوم، ولكن عندما تكون ال�سم�س م�رصقة والهواء 

لقاء  يف  رغبة  كل  عنك  مينعان  فاإنهما  دافئا 

اجلميالت.

فاأ�سعلت  دافئا،  والهواء  رائعة حقا  ال�سم�س  كانت 

ال�����س��وارع  اأح���د  اإىل  ببالهة  واجت��ه��ت  �سيجارا 

ذاك،  ت�سكعي  يف  م�ستغرق  اأنا  وبينما  اجلانبية، 

مومنارت  مقربة  حتى  اأم�سي  اأن  فكرة  راودتني 

واأجتول يف اأرجائها طلبا للف�سحة.

اأحب كثريا املقابر الأنها متنحني ال�سعور بالراحة 

واحلنني، ثم اأي�سا الأنها ت�سم رفات اأ�سدقاء اأعزاء 

اأولئك الذين مل نعد نذهب للقائهم، وبالن�سبة  من 

زيارتهم بني احلني  اأواظب على  اأزال  ما  فاأنا  يل 

مومنارت  مقربة  ففي  ذلك،  عن  وف�سال  واالآخ��ر. 

 ق�سة حب مع امراأة ع�سقتها وهمُت بها 
ّ

هاته لدي

حبا، وكانت فتاة جميلة ما تزال ذكراها حتزنني 

لذلك  واالأ�سف..وكنت  احل�رصة  م�ساعر  يّف  وتثري 

اأذهب الأحلم عند قربها. لقد رحلت اإىل االأبد.

�سخمة  مدن  الأنها  اأي�سا  املقابر  اأحب  اأنني  كما 

وجّد ماأهولة..فّكروا قليال يف عدد االأموات الذين 

كل  تخيلوا  ثم  ال�سغري،  الف�ساء  هذا  يف  يثوون 

االأبد.. اإىل  هنا  يقيمون  الذين  الباري�سيني  اأجيال 

نهائية  ب�سورة  الراقدون  هوؤالء  الكهوف  �ساكنو 

واملغطاة  باإحكام  املغلقة  ال�سغرية  اأقبيتهم  يف 

بحجر اأو املوؤ�رص عليها بعالمة ال�سليب..فكروا يف 

 البلهاء جميع 
ُ
هوؤالء جميعا..بينما ي�سغل االأحياء

االأمكنة وال يكّفون عن اإحداث ال�سجيج..

تلك  ت�ساهي  فنية  املقابر حتفا  اإن هناك يف  ثم 

»كفيلنياك«  قرب  فهذا  املتاحف،  يف  املعرو�سة 

اأعمال  اأب��رز  اأحد  يف  التفكري  على  يحملني  الذي 

»جون هوجو« وهو نحث ميثل »لوي�س دوبريزي« 

رووان،  لكاتدرائية  االأر�سية  القبة  داخل  املمدد 

اآت من هنا.. اإن كل الفن امل�سمى حديثا وواقعيا 

حقيقة  اأك��رث  هنا  هو  دوب��ري��زي«  »لوي�س  فج�سد 

مع  للحياة  الفاقد  باللحم  اكتنازا  واأكرث  ورعبا، 

اأكرث حياة  اأنه ال تزال به خلجات االحت�سار..اإنه 

على  اليوم  ن�سعها  التي  املعذبة  اجلثث  تلك  من 

واجهات القبور.

اأن  م��ومن��ارت،  مقربة  يف  كذلك،  باإمكاننا  لكن 

نتاأمل باإعجاب قرب »بودان« الذي ميتاز بعظمته، 

وقرب »غوتيي«وقرب »مورجر«الذي راأيت فوقه يف 
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املرة االأخرية تاجا وحيدا بئي�سا. فمن الذي جاء 

االأخرية،  الع�سيقة  اأتكون  ؟  ال�سفراء  الزهور  بهذه 

الطاعنة يف ال�سن والبوابة باملنطقة..؟ كان يزينه 

عر�سة  بدا  ولكنه  ل�»ميلي«  جميل  �سغري  متثال 

الإهمال وقذارة ال حد لهما، فغّن للحب يا مورجر؟؟

اأخذتني  وقد  مومنارت  مقربة  اأدخل  اإذن  اأنا  ها 

الكاآبة على حني غرة. كانت كاآبة ال توؤمل كثريا، بل 

التي تدفعك للقول عندما تكون  الكاآبات  من تلك 

معافى: »لي�س غريبا هذا املكان، ولكن الوقت مل 

يحن بعُد الأن اأقيم فيه..« 

ام��راأة  طيف  ملحت  باالن�رصاف  هممت  وعندما 

كانت  حدادها.  كامل  يف  وهي  بال�سواد  مت�سحة 

راكعة على قرب جماور، وحجابها احلريري يك�سف 

عن راأ�س جميل اأبي�س ذي �سعر م�سفر عند اجلبني 

ت�رصيحة  ليل  حتت  الفجر  ب�سوء  مغمورا  ويبدو 

�سعرها..ال�سيء الذي جعلني اأعدل عن االن�رصاف. 

وبدون �سك، فقد كانت تعاين من اأمل عميق، تدفن 

نظراتها بني راحتيها، وتبدو مت�سلبة وغارقة يف 

تاأمل عنيد كما لو اأنها كانت ترحل يف ح�رصاتها 

وُتفرد يف ظل عينيها املتواريتني حبات م�سبحة 

مثل  نف�سها،  هي  تبدو،  كانت  بالذكريات.  معذبة 

كائن ميت يفكر يف اإن�سان ميت. ثم خمنت فجاأة 

ذلك  ح��زرت  النحيب.  يف  تنخرط  �سوف  باأنها 

باهتزاز  ال�سبيهة  لظهرها  ال�سغرية  احلركة  من 

�سف�سافة عند مهب الريح. وقد بداأت فعال تنتحب 

�رصيعة  وبحركات  بقوة  ثم  البداية،  يف  بهدوء 

عن  ك�سفت  خاطفة  حلظة  ويف  والكتفني.  للرقبة 

عينيها الفاتنتني اللتني كانت تغمرهما العربات، 

كانت  لو  كما  حولها  ما  تتفح�س  جمنونة  عيون 

اإليها  اأنظر  اأنني  وراأْت  كابو�س.  من  اأفاقت  قد 

بيديها.  وجهها  كامل  وغطت  اخلجل  عليها  فبدا 

راأ�سها ببطء  وهنا �سار نحيبها مت�سنجا وانحدر 

جبينها  عليه  و�سعت  الذي  القرب  رخام  ليالم�س 

بحيث انت�رص قما�س حجابها حولها وغطى الزوايا 

الراحل وبدا ذلك منها  لتمثال املحبوب  البي�ساء 

ثم  ت��ت��اأوه،  �سمعتها  جديدا.  ح��دادا  ك��ان  لو  كما 

وظلت  القرب،  �ساهد  على  وجنتها  وا�سعة  تنحني 

يف هذا الو�سع بال حراك ودون وعي تقريبا.

يدها،  على  اأقرع  وجعلت  ب�رصعة،  نحوها  اجتهُت 

واأنفخ يف حدقتيها..كل ذلك واأنا اأقراأ على ال�ساهد 

الب�سيط: »هنا يرقد لوي�س تيودور كاريل، القبطان 

يف م�ساة البحرية، قتله العدو يف طونكان، �سّلوا 

من اأجله.«

اأ�سهر.  اإىل ب�سعة  الوفاة يعود بالكاد  كان تاريخ 

وقد رّق قلبي لذلك االأمر حتى انثالت الدموع من 

عيني و�ساعفت من حدبي على املراأة، وقد جنحت 

بف�سل  وعيها  ا�ستعادت  ما  ذلك..ف�رصعان  يف 

اأكن  ومل  به  الباأ�س  �سكل  ذو  فاأنا  الظاهر  تاأثري 

االأربعني بعد. وقد فهمت من نظرتها  قد جاوزت 

باجلميل  ومعرتفة  مهذبة  �ستكون  باأنها  االأوىل 

اأ�سديته لها. وكذلك كان، فمن بني دموعها  الذي 

حكت يل ق�ستها على �سذرات منبعثة من �سدرها 

املبهور..حكت يل عن موت ال�سابط الذي �سقط يف 

طونكان بعد �سنة واحدة من زواجه منها عن حب، 

والأنها كانت يتيمة االأبوين فلم يكن حتت يديها 

من متاع الدنيا �سوى قيمة املهر القانوين.

ولذلك  اأزره��ا  من  واأ�سد  عنها  اأخفف  اأن  اأردت 

�ساعدتها على النهو�س ثم قلت لها: »ال تبقي هنا، 

تعايل«

-»�ساأ�سندك«

-»�سكرا لك اأيها ال�سيد، اأنت رجل طيب، هل تاأتي 

اإىل هنا اأي�سا لتبكي فقيدا؟«

-»نعم �سيدتي«

-»هل هي امراأة؟«

-»اأجل �سيدتي«

-»هل تكون زوجتك؟«

-»اإنها �سديقة فح�سب«

يحب  مثلما  �سديقته  يحب  قد  االإن�سان  -»اإن 
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زوجته، فاحلب لي�س له قانون«

-»هو كذلك يا �سيدتي«

اإيّل،  م�ستندة  هي  املقربة،  معا  غادرنا  وهكذا 

اأحملها عرب املمرات..وعندما بلغنا اإىل  اأكاد  واأنا 

اخلارج هم�ست يل وهي خائرة القوى: 

يكاد  اإنه  املتاعب،  بع�س  �ساأالقي  اأنني  -»اأعتقد 

»
ّ
يغمى علي

اأو  معني؟  مكان  اإىل  الذهاب  يف  ترغبني  -»هل 

تناول �سيء ما؟«

-»نعم، يا �سيدي«

املطاعم  تلك  من  مطعم  حمل  ملحت   
ّ
التو وعلى 

بانتهاء  ليحتفلوا  املوتي  اأه��ايل  يوؤمها  التي 

وجعلتها  املطعم،  دخلنا  املرهقة.  الدفن  مرا�سيم 

اأعاد  اأنه  بدا  ال�ساخن  ال�ساي  من  فنجانا  ت�رصب 

لها احلياة وارت�سمت على �سفتيها ابت�سامة باهتة.

وحدثتني عن نف�سها: »من املحزن كثريا اأن يعي�س 

املرء وحيدا يف هذه احلياة، منعزال يف بيته ليل 

احلنان  يبادله  �سخ�س  اأي  لديه  يكون  واأال  نهار، 

والثقة واالألفة«.

كان كل ذلك ظاهر ال�سدق وال�رصاحة وقد ان�ساب 

رقيقا على ل�سانها مما �ساعف من تاأثري. كانت 

امراأة �سابة، رمبا يف الع�رصين. قمُت ببع�س الثناء 

على ما قالته فقبلته عن طيب خاطر. ثم ومبا اأن 

مرافقتها  عليها  اقرتحت  ب�رصعة  مير  كان  الوقت 

يف عربة تقّلها اإىل بيتها. وقد قبلت ذلك، وملا كنا 

داخل العربة جل�سنا متال�سقني، كتفا على كتف، 

هو  املالب�س..وهذا  عرب  حرارتنا  امتزجت  بحيث 

ال�سيء االأكرث تهييجا يف العامل.

يل:  هم�ست  منزلها  اأم��ام  العربة  توقفت  وعندما 

ال�سلم  ارت��ق��اء  على  ق���ادرة  غ��ري  بنف�سي  »اأ�سعر 

كنَت  الرابع..لقد  الطابق  يف  اأ�سكن  مبفردي..فاأنا 

اأن ت�سندين حتى  اأال ميكنك  طيبا معي حتى االآن، 

اأبلغ �سقتي؟«

وقد �سارعُت باملوافقة. �سعدْت ببطء وهي تلهث 

الباب: »ادخل  اأمام  اأ�سافت وهي تقف  ثم  كثريا، 

اإذن لبع�س الوقت حتى يت�سّنى يل اأن اأ�سكرك.«

كانت  يحدث.  ما  اأ�سدق  ال  واأنا  وراءه��ا  ودخلت 

�سقتها متوا�سعة، بل فقرية بع�س ال�سيء، ولكنها 

كانت ب�سيطة وح�سنة الرتتيب.

جل�سنا جنبا اإىل جنب على مقعد طويل، ثم حدثتني 

من جديد عن وحدتها. ا�ستدعت خادمتها بوا�سطة 

قرع جر�س �سغري لكي تاأتيني ب�سيء اأ�رصبه، لكن 

اخلادمة مل ت�ستجب فابتهجت واأنا اأفرت�س اأن هذه 

اخلادمة ال بد ت�ستغل لديها �سباحا فقط، اأي من 

النوع الذي ن�سميه خادمة ن�سف الدوام.

كانت قد اأزالت قبعتها فبدت رقيقة حقا بعينيها 

الثبات  من  كانتا   .
ّ
علي املثبتتني  ال�سافيتني 

وال�سفاء بحيث �سعرت باإغراء كبري اأن اأنقاد لهما. 

اللذين  جفنيها  على  وطبعت  ذراعها  من  اأخذتها 

اأطبقتهما يف احلال قبالت وقبالت وقبالت..عددا 

ال يح�سى من القبالت.

كانت تتخبط وهي تدفعني مرددة: »كّف عن ذلك..

املعنى  فما  رج��اء..«  هذا  عن  ذلك..كف  عن  كف 

الذي �سنعطيه لهذه الكلمة؟ ويف هذه احلالة يكون 

للفظ »كفى« معنيان. ولكي اأجعلها ت�سمت انتقلت 

من العينني اإىل الفم، معطيا لكلمة »كفى« التاأويل 

الذي اأف�سله. ومل تقاوم طويال، وملا نظرنا لبع�سنا 

من جديد، بعد هذا القربان املقدم لروح القبطان 

متاأثرة،  ذابلة،  تبدو  كانت  طونكان،  يف  ال�سهيد 

وم�ست�سلمة..ال�سيء الذي بّدد جميع تخوفاتي.

اأبدي  واأن  معها،  رقيقا  اأك��ون  اأن   
ّ
علي كان  وقد 

حديث  وبعد  باجلميل.  لها  واع��رتايف  احرتامي 

جديد دام قرابة ال�ساعة �ساألتها: 

-اأين تتناولني ع�ساءك عادة؟

-يف مطعم �سغري يوجد يف الناحية.

-وهل تكونني وحدك؟

-نعم طبعا.

-فهل ترغبني يف مرافقتي للع�ساء؟
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-اأين؟

-يف مطعم حمرتم بال�سارع.

دعوتي  قبلت  حتى  عليها  فاأحلحُت  قليال  مانعْت 

وهي تربر ذلك لنف�سها قائلة: »لطاملا عانيت من 

 اأن ا�ستبدل هذا اللبا�س 
ّ
ال�ساأم..« ثم اأ�سافت:«علي

باآخر اأقل �سوادا.« ثم دخلت غرفة نومها.

فاتنة،  ح��داد،  ن�سف  يف  كانت  خرجت  وعندما 

رمادي  �سيفي  لبا�س  يف  ترفل  ورقيقة،  ر�سيقة 

اللون وجد ب�سيط. فقد كان لها طبعا لبا�س للمقربة 

واآخر للمدينة.

من  قليال  خالله  و�رصبْت  وديا.  الع�ساء  جو  كان 

وتنتع�س.. تتوقد  وجنتيها  جعل  مما  ال�سامبانيا 

وعدُت ب�سحبتها اإىل �سقتها. 

وقد دامت هذه العالقة املنعقدة على رخام القبور 

ي�ساأم  املرء  اأن  مبا  ولكن  اأ�سابيع.  ثالثة  حوايل 

من كل �سيء، وبخا�سة من الن�ساء، فقد غادرتها 

بدعوى �سفر �رصوري. وقد حملتني على اأن اأعدها 

املجيء  على  لها  اأق�سم  جعلتني  بل  بالرجوع، 

عندها فور عودتي..الأنها كانت تبدو قد تعلقت بي 

حقيقة بع�س ال�سيء.

اأخريات..وان�رصم  لطيفات  ن�ساء  اإىل  و�سارعت 

حوايل �سهر من دون اأن تراودين فكرة زيارة هذه 

الع�سيقة اجلنائزية ال�سغرية وال اأن اأحقق رغبتها 

يف معاودة اللقاء..بيد اأنني اأكن قد ن�سيتها متاما..

كم�سكلة  خفي،   
ّ
ك�رص تالزمني  ذكراها  ظلت  فقد 

تقبل  ال  التي  امل�سائل  تلك  من  كواحدة  نف�سية، 

التف�سري وي�سايقنا اإيجاد حّل لها.

�سوف  باأنني  يوم  ذات  نت 
ّ
خم مل��اذا  اأع��رف  ومل 

اأجدها مبقربة مومنارت فاجتهت اإىل هناك.

وجتولت طويال يف املقربة دون اأن اأ�سادف اأحدا 

املكان.. لذلك  االعتياديني  ال��زوار  ماألوف  �سوى 

مع  لهم  عالقة  كل  بعد  يقطعوا  مل  الذين  اأولئك 

امل�ست�سهد  القبطان  قرب  على  تكن  ومل  موتاهم. 

يف كونطان يف هذا اليوم اأية نائحة كما مل تكن 

هناك ورود وال تيجان.

مدينة  من  اآخ��ر  جناح  داخ��ل  اأت��وغ��ل  كنت  ومل��ا 

الراحلني هاته، ملحت فجاأة يف نهاية اأحد املمرات 

ال�سيقة رجال وامراأة يف كامل حدادهما يتقدمان 

باجتاهي. ول�سّدما ذهلت عندما اقرتبا مني، فقد 

عرفتها، كانت هي بالذات.

اقرتبت  اأب�رصتني، وعندما   وجهها عندما 
ّ
واحمر

اإ�سارة  يل  هت 
ّ

وج الطريق،  اأعرب  واأن��ا  اأكرث  منها 

ف 
ّ
تتعر »ال  تقول:  خاطفة  �سغرية  نظرة  خاطفة، 

اإىل  »عد  كذلك:  يل  تقول   اأنها  يبدو  ولكن   ،»
ّ
علي

زيارتي يا حبيبي«.

كان الرجل الذي يرافقها هذه املرة اأنيقا ولطيفا، 

�سابطا يف جوقة ال�رصف، ويبلغ حوايل اخلم�سني 

من عمره. وكان ي�سندها كما �سبق يل اأنا نف�سي اأن 

اأ�سندتها عندما غادرنا املقربة.

راأيته،  ما  حول  اأت�ساءل  واأنا  م�سدوها  وان�رصفت 

القبور  قّنا�سة  تنتمي  النا�س  من  طينة  اأي  اإىل 

عاهرة  هي  اأم  عابرة  فتاة  جمرد  هي  هل  هاته؟ 

حمرتفة تذهب للقبور القتطاف الرجال املكتئبني 

امل�سكونني بامراأة ما، زوجة اأو ع�سيقة، واملكتوين 

القنا�سة  هي  هل  املفتقدة؟  املداعبات  بذكرى 

مهنة  اأهي  منهن؟  الكثريات  هناك  اأم  الوحيدة؟ 

هناك  مثلما  املقابر  بنات  هناك  فتكون  حُترتف 

هذه  كانت  لو  فيما  وت�ساءلت  ال�سوارع؟  بنات 

الفكرة العجيبة قد راودتها من تلقاء ذاتها اأم هي 

ح�رصات  ا�ستثمار  اإىل  ت�سعى  عميقة  فل�سفة  وليدة 

احلب التي تزدهر يف هذه االأماكن اجلنائزية؟

لقد كانت بي رغبة جاحمة ملعرفة مبن تكون قد 

لت هذه املرة؟
ّ
ترم
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جدار  من  اأكرث  لالأعلى  ال�سامخ  اجل��دار  على  يتكئ   

ال�سم�س  ال�سباح  يف  جل�سته  عن  يحجب  بيتهم، 

امل�رصقة.  

تند�س ال�سم�س اأحيانا. 

 اأر�سلت له قبلة. 
ً
التحفت �سحابة 

مل ي�سدق، ثم ظلت تلك ال�سحابة تروح وتاأتي اأمامه، 

كفتاة يف مثل عمره، فاتنة يانعة، ميكنه قطفها؛ اإذا 

ما جاع يف وحدته التي اأراه فيها. 

ما  اإذا  منه  اأكرب  ي�سري  يتقدمه،  اأمامه،  الظل  يتمدد 

�سطره،  يوليه  �سارعا  النحيف  ظله  يتجاوز  وقف، 

اخلروج  يف  يتاأخرون  اجلريان  اأبناء  من  اأ�سدقاوؤه 

معها  لوحدته،  وفية  �سديقة  االأ�سياء  ت�سري  اإليه، 

يلعب؛ اإذا مل يجد �سيئا ي�سنع منه لعبة ليديه. 

ال  جهة  اإىل  امل��ار  املياه  اأنبوب  نحو  ي��داه  تذهب 

يجيد ت�سكيل مالحمها اإذا ما اأراد خياله ر�سم مكان 

البال�ستيكي  االأنبوب  ي�ستكني  فيه،  امل��اء  ين�سكب 

�ستخرج  اأفواها  ينتظر  وهو  مللله،  ير�سخ  االأ�سود، 

بحكايات ت�رصد حلم الليلة الفائتة.  

بريئا يف وحدة ظل يتناق�س؛ كلما ارتفعت ال�سم�س 

بني  ا�سفرارها،  فيه  د 
ِّ
ت�سي ���رصوق  ع�س  عن  قليال 

جبال على �ساطئ الوادي. 

تتظلل  وخ�رصاء  بي�ساء  �سغرية،  فارغة  زجاجات 

على  امللقاة  الزجاجات  اإح��دى  يده  تاأخذ  اجل��دار، 

ياأخذ  �سغرية،  ح�ساة  يف  يك�رصها  ل،  الظِّ �ساطئ 

على  ال�سائر  االأنبوب  يف  يزرعها  زجاج،  من  قطعة 

هدى ال يعرف كنهه ومداه. 

ماء  عينه  ت�سكب  يبكي،  ي�رصخ.  وال  االأنبوب  يتاأمل 
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من  القافز  امل��اء  اأث��ر  يتبع  اللحظة.  هذه  يف  انبثق 

�سري  خط  يف  يده  رافعا  يقف  االأعلى،  اإىل  االأنبوب 

املاء ال�ساعد لالأعلى، يتناثر من كف يده التي تقطع 

�سريه، خفيفا باردا ير�س براءة ا�ستدارة وجهه. 

اأخريا ا�ستطاع اأن يجد لعبة يلهو بها حتى الظهرية. 

 2 

يف �سباح يوم تاِل الكت�ساف لعبة املاء، غا�س خياله 

يف املاء النافر من االأنبوب الربيء، باملاء الطائر نحو 

ل املاء البارد اإىل دم حار 
ّ
وجهه �سنع لعبة ثانية، حو

و�ساخن. على �سعريات اجللد اأن ترق�س طربا لل�سخونة؛ 

اإذا م�س الدم جلده االأ�سمر.    

يوم  ك�رصتها  قد  يده  كانت  زجاجة  اإىل  العني  امتدت 

اأم�س يف ال�سباح.

عنق  راأ�س  الي�رصى.  بيده  اأم�سكها  راأ�سها،  قطعة  اأخذ 

الزجاجة حاد كن�سل خنجر معلق على وتد.    

الي�رصى،  قدمه  �ساق  يف  قطعة  زرعها  عينيه،  اأغم�س 

�سار  الزجاج يف حلمه،  ف�سيلة  بغر�س  متاأمل  تلذذ غري 

بها حتى حلمة الفخذ، طار الدم لالأعلى قليال، لعب به؛ 

حتى غاب الظل من اأمام جدار بيت اجلريان.      

 3

اأتت ذبابة نحو اجلرح، �سار �سديق البكاء  بكى كلما 

. يف نواح الع�رص ال يجد 
ِّ
كطفل مل ياأخذ اإىل بقالة احلي

فوه 
ّ
من ي�سرتي له حالوة. يع�سقها وال ي�سرتونها، خو

ة لالأ�سنان. 
ّ
اأنها م�رص

- تاأكل االأ�سنان وتنخرها، مثل ما ينخر الدود جيفة 

اأو جثة على �ساطئ الوادي الياب�س: - قال اأخوه الكبري.   

احلالوة  ياأكل  مل  لذلك  احل��ي؛  يف  بقالة  وال  دك��ان  ال 

كثريا.     

يطلب نقودا من اأبيه وال يعطى. الفراغ ملُك اأبيه الفقري. 

وع�رصا  املدر�سة،  اإىل  الولد  يذهب  ال  اجلمعة  يوم  يف 

اأفالم  مل�ساهدة  واملزارعني  العمال  بنقل  اأبوه  يرتبط 

�سالة  يف  كبري  جدار  على  تعر�س  هندية  �سينمائية 

ت�سمى �سينما، هي اأول واآخر �سالة عر�س يف الوالية، 

تقع خلف م�سجد عائ�سة. 

قبل �سفر �سم�س اجلمعة �سيلجاأ البيُت اإىل �سنع احلالوة 

يجذب  االأوالد،  اآخر  تر�سي  يفكرون يف طريقة  للولد، 

على  املطل  البيت  من  كثرية  اأماكن  يف  املوزُع   
ُ
التمر

�سارع وزاوية مزرعة عيني االأخ االأكرب؛ فياأخذ حبات 

من التمر. يخرج منها النوى، يلفها �سانعا منها كرة 

الكي�س  يخرق  ن، 
ّ
ملو بكي�س  يغطيها  �سغرية،  �سوداء 

امللتف حول التمرة التي على �سكل كرة ب�سوكة �سعفة 

نخلة، منها يقب�س الولد حالوته. 

الكاذبة،  اكت�سف اخلدع  لتلك احللوى  اأول �سناعة  يف 

اإال  تر�سيه  ال  �سارت  الحقا  الكذب،  اأحب  ما  بعدها 

يف  لل�سغار  تبيع  ام��راأة  من  وح��ده،  ي�سرتيها  ح��الوة 

حارة بعيدة عن حارتهم.   

 4

بداأت  اجل��اف  الب�سيوي  القرن  ثمانينيات  اأواخ��ر  مع 

بيوتهن  من  يرحلن  وال�سبية  االأطفال  حلوى  بائعات 

العتيقة، تلك املنزوية  قرب ظالل النخيل، واملتوزِّعة 

واأ�سجار  النخيل،  حر�ست  التي  الطني  جدر  زوايا  على 

 اإىل حياة اخللود.
)1(

تني وفر�ساد

التجارية  �سفرهن غزو، نفذه قانون احلياة  حدث بعد 

على �سوارع القرية، تلطخت البيوت بلوائح حمالت بيع 

بني  تتوالد  تزداد،  الدكاكني«   « بداأت  الغذائية،  املواد 

يف  ت 
ّ
واخ�رص اع�سو�سبت  كطحالب  واالأزق��ة،  الزوايا 

بركة ماء راكد. 

يف  دكان  ل 
ّ
باأو احلارة  و�سط  عبيد«   « بناية  ا�ستهرت 

�سامل حممد« هو   « بدكان  الظاهر فعرفت  اأما  القرية، 

اأول دكان فيها، من بعده فتح الهندي امل�سلم » اأ�رصف 

 .»
)2(

» دكانه، لتحل مكانه بعد �سنتني خالتي...

ا�سم  حتمل  جتارية  بالئحة  دكانها  تفتتح  اأن  قبل 

زوجها كان الولد ي�سرتي اأكيا�س البطاط�س والع�سائر 

ظل  اأحب،  ما  ا�سرتى  ة 
ّ
مر يف  حممد،  �سامل  دكان  من 

ينتظر مبلغه الباقي، بعد اأن فّك قيد نقد كان يف يده.

له،  مما  اأكرث  مبلغا  له  اأرج��ع  البائع،  اأخطاأ  اأن  حدث 

له  فاأرجع  خطئه،  عن  البائَع  اأعلم  ماله،  الولد  ح�سب 
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�سادق  �رصك  عليك،  اهلل  �ساء  ما   « البائع:  قال  حقه، 

واأمني. 

�سحابيا لل�سدق واالأمانة طار الولد نحو البيت.    

 5

قمة  اأعلى  ب�سموخ  اأ�سبه  لالأعلى  ال�سامخ  املاء  خزان 

جبلية يف ُعمان، ت�سنده اأعمدة اأ�سمنتية �سخمة، ترفعه 

لل�سحب يف الظهرية.

، اإذا �رصبتها ال�سم�س متت�س الرحيق 
ُ
�سادقته ال�سحب

من اخلزان؛ لت�سنع منه �سحبا متخمة بع�سق االأر�س، 

متتلئ حتى تفي�س، ثم تر�س روؤو�س اأولئك الذين اأحبوا 

قراهم وحولوهن الأمهات كبريات باحلب. 

اأمهات حنونات،  الوادعة بني اجلبال  ال�سغرية  القرى 

مبا  واالأر�س  ال�سبا،  �سديقات  حولها  امللتفة  اجلبال 

فيها رفيقة العمر هناك.  

حول اخلزان الكبري تتناثر االأر�س خ�رصاء، اأما النخل 

فبا�سقات كاأجنحة الطائرات حتاول جتاوز قمة راأ�س 

اخلزان. 

درجه مغٍر لل�سعود اإىل القمة، يحلو للولد �سعود القمم 

العالية؛ رغم وعورة الدرج يف الظهرية امل�سافرة نحو 

ال�سماء. 

اِن، كل االأ�سياء  ِة اخلزَّ
َّ
يف كل ظهرية ي�سافر وحيدا اإىل ُقم

هناك حتاوره، النخيل والنجيل، اجلبال واحلبال.   

حبال الغ�سيل الالتي يف البيوت حترك مالب�س الفتيات 

املجبورات على نوم القيلولة، يغريه هدوء القرية عند 

الظهرية، يتاأمل احلمام وهو يطري قافزا من نخلة اإىل 

اأخرى، الع�سافري ال�سغرية تتخذ اأع�سا�سها حول زوايا 

اأعمدة اخلزان ال�سخمة، �سدو اأ�سواتها عذب يف ظهريات 

ال�ستاء. يحاول الولد نقب اأع�سا�س الطيور من اأعلى قمة 

�ساخمة باجتاه تالل ال�سحب، ينجح يف اإ�سقاط ع�سفور 

بري�س اأ�سفر يف حو�س املاء، يرتك ما يف يده، يحلِّق 

من القمة اإىل حو�س املاء خلف ع�سفوره.

اأو�سك التقاط الع�سفور؛ لوال �سقوطهما يف ماء احلو�س 

البارد.       

 6

الولد، ابن الفقري املعدم ال ميلك دراجة. اأفرط يف ع�سق 

على  التل�س�س  يف  يدمن  كعا�سق  الهوائية،  الدراجات 

حبيبته. 

كان ير�سم احلمراء واخل�رصاء منها على ورقة بي�ساء، 

قبل اأن يلتهم النوم اأحالمه امل�ستبدلة بالر�سم. 

اأن تع�سق �سيئا واأنت ال ت�ستطع اإليه �سبيال! تخيل معي 

كيف اأن احلياة ناق�سة �ستكون؟ خا�سة اإن كان االآخر 

�سديقا ميلك ما حتب، وال متلك اأنت �سيئا! 

من  �سبي   
ّ
مر �سباحا،  ال�سقاوات  �سارع  يف  وهو   ..

ب�سلة  مزينة  لونها،  اأحمر  الهوائية،  بدراجته  اجلريان 

جتل�س  فيها  علم،  منها  يرفرف  بي�ساء،  بال�ستيكية 

على  كملكة  �سنوات،  خم�س  العمر  من  البالغة  اأخته 

عر�س دراجة جميلة. 

ظلت تلك الدراجة متر على الولد - الذي ال ميلك دراجة 

- مرارا وتكرارا.

يف كل مرور على طرف �سارع ال�سقاوات كانت كلمات 

جاره  فم  من  تخرج   - اللحظة  ه��ذه  يف  من�سية   -

ال�سغري الراكب ظهر دراجته احلمراء.  

�سياغتها  اإعادة  بعد  اأو  الكلمة،  تلك  �سماع  اإثر  حدث 

�سيد  ال��ول��د،  خلع  اأن  ممجوجة  اأو  مم��دودة  بحروف 

ال�سارع حذاءه؛  قذف به من يف تلك الدراجة. 

الولد  توارى  �سلتها،  قف�س  من  �سيحة  الطفلة  اأطلقت 

البيت، ظل خائفا، يختبئ  �ساعدا نخلة تختبئ خلف 

كديك ينتظر ذئبا ياأتيه لي�سحك له ويغني؛ حتى ي�سقط 

من راأ�س النخلة، لُيوؤكل بخدعة العواء املغنى يف الليل.      

الهوام�ش

* ن�سو�س متتالية من خمطوط �سي�سدر قريبا يف الكويت، عن موؤ�س�سة 
الفرا�سة للن�رص والتوزيع..  

1 -  التوت.  
ا�سما  ال�سخ�سية  منح  اأن  راأيت  ق�سد،  عن  احلقيقي  اال�سم  حجب   -  2
اآخر يفقد الن�س لذته للكاتب، وهذا ما �سيحدث الحقا اأي�سا، هنا ل�ست 

من�سغال بلذة القارئ، اأنا مع لذتي، اأرمم ذاكرتي كي اأن�سى.  
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عندما جل�سُت مرتاخيًا على الدرجات اال�سمنتية 

الباردة، كانت اأ�سعة ال�سم�س قد ا�ستطاعت اأخرياً 

هجمت  التي  امل�رصعة  القطنية  الغيوم  اخ��رتاق 

حينها  وكنُت  ال�سباح...  منذ  لندن  �سماء  على 

اأ�سعر بال�سجر.

* * *

فيها  �سعرت  التي  ال��درج��ة  اإىل  �سجراً  كنُت 

معطفي  جيب  وحت�س�سُت  التدخني،  يف  بالرغبة 

اأدخ��ن.  ال  اأنني  من  الرغم  على  تلقائي  ب�سكل 

منل  �رصب  لروؤية  من�سجمًا  كنُت  ذلك  مع  لكنني 

فتحتني  بني  معوجًا  خطًا  ر�سم  مبعرث  اأحمر 

تتحرك  النمالت  كانت  الر�سيف.  ج��دران  يف 

يف  وتت�سادم  وي�ساراً،  ميينًا  حمموم  بن�ساط 

بع�س االأحيان بع�سها مع بع�س. وكانت بحرية 

التي  ال�سغرية  ال�سناعية  بادينجتون«  »حو�س 

ي�سبح  بٌط  ثمة  توقعت.  مما  اأكرث  جميلة  اأمامي 

فيها بهدوء على �سفحة املياه التي عك�ست �سور 

باملكان.  املحيطة  الفاخرة  ال�سكنية  العمارات 
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وكنُت ما اأزال اأ�سعر بال�سجر.

* * *
كنُت قد تذكرت مقولة فل�سفية قراأتها باالأم�س يف 

التجارية ل�رصكة تاأمني عاملية؛  اأحد االإعالنات 

اأعد  اإنني مل  اأتذكر من قائلها؛ بل  اأعد  لكنني مل 

اأنها  اأتذكره  اأن  ا�ستطعت  ما  كل  االآن.  اأتذكرها 

بقطاري  ذكية  عالقة  لها  واأن  منا�سبة،  كانت 

الذي �سينطلق من حمطة بادينجتون بعد ن�سف 

اإىل  القلب«،  ومك�سور  »وحيداً  بي،  عائداً  �ساعة 

مدينتي ال�سغرية يف ال�سمال. ن�سُف �ساعة لي�ست 

املحطة  اإىل  اأتوجه  اأن   
َّ
وعلي الطويل،  بالوقت 

االآن. هكذا حدثت نف�سي؛ لكنني مع ذلك قررت اأن 

اأجل�س برتاٍخ على هذه الدرجات اال�سمنتية التي 

خمفية.  م�سابيح  �ساحر  بتنا�سق  فيها   
ْ
ُغر�ست

ما  �سيئًا  اأن  هو  اأعلمه  ما  مل��اذا!!  حقًا  اأعلم  ال 

بداخلي قال يل: »تريث!«، واأنني كنُت م�ستمتعًا 

ب�سماع �سوت مو�سيقى فلوت ينبعث من مقهى 

اأو  زامفري  كانت جلورجي  جتاري جماور؛ رمبا 

من�سجمًا  كنُت  فقد  حقًا،  يهم  ال  اآخ��ر!...  عازف 

للحن اجلميل واملاألوف، وهذا يكفي. وكنُت، كما 

تتوقعون، مازلت اأ�سعر بال�سجر.

* * *
هل يعرف االإن�سان ملاذا ي�سعر بال�سجر؟! اأم تراه 

حقًا  كنُت  لكنني  اأع��رف؛  ال  وح�سب؟!  به  ي�سعر 

اأ�سعر بال�سجر؛ ولهذا اأخرجت هاتفي الذكي من 

جيب املعطف ال�ستوي، وم�سحت �سا�سته املل�ساء 

ركبتي  على  ودعكتها  ولعابي،  بيدي  الو�سخة 

اأمرر �سبابتي عليها  اأن  حتى نظفت متامًا، قبل 

خلفية  على  ل��دي«  املحببة  »�سورتها  وتظهر 

لوحة املفاتيح الرقمية. بداأت اأ�سغط على االأزرار 

اأن  بعد  اأكمل  مل  لكنني   ...5  ،2  ،5 االفرتا�سية: 

اأنني غري م�ستعد للقيام باأي �سيء، واأن  تذكرت 

اأفكاري كانت م�ستتة... لقد تركتني ولي�س هناك 

ما ميكنني فعله... تركتني فجاأة!... ال اأعرف ماذا 

 اأن اأ�سعر به!... ما كنُت اأخافه حدث، 
ّ
ينبغي علي

وها اأنا ال اأ�سعر حقًا باأي �سيء �سوى بال�سجر.

* * *

الذي  البط  من  ذلك  عرفُت  الزمن؛  توقف  فجاأة 

الذي  البحرية  ماء  �سطح  على  انعكا�سه  توقف 

التجاري  املقهى  لف  الذي  ال�سمت  من  جتمد؛ 

الذي كانت تنبعث منه مو�سيقى الفلوت الناعمة؛ 

النمل  �رصب  ومن  توقف؛  الذي  االأذن  طنني  من 

كم  اأع��رف  اأن  اأ�ستطع  مل  ح��راك.  بال  الذي جتمد 

الوقت  الأن  هكذا؛  متوقفًا  الزمن  ظل  الوقت  من 

�سيء  كل  توقف.  قد  اأي�سًا  كان  احلال  بطبيعة 

توقف، ما عدا �سعوري بال�سجر!

* * *
يومًا  �سعرت  اأنني  اأتذكر  ال  �سجراً!  كنت  كم 

يكون  اأن  ذل��ك  وك��اد  احل��د،  ه��ذا  اإىل  بال�سجر 

بداأ  النمل  ف�رصب  يرتاخى؛  الزمن  ب��داأ  ممتعًا. 

يغزو  عاد  االأذن  وطنني  جديد،  من  باحلركة 

كهوفًا خلفية يف جمجمتي... حينها �سعرت باأمل 

حاد يف بطني، عندما تبادر اإىل ذهني اإمكانية 

اأن اأكون قد تاأخرت عن موعد القطار، الذي كان 

ما  قبل  بالطبع  هذا  كان  �ساعة...  ن�سف  بعد 

 فيها �سجراً 
ُ
يقارب ن�سف ال�ساعة التي جل�ست

لوهلة  اجلميلة.  اال�سمنتية  الدرجات  هذه  على 

الي�رصى  يدي  كانت  الوقت.  روؤي��ة  يف  ت��رددت 

تاأبى اأن ترتفع لرتيني الوقت من �ساعتي، التي 

الحظت حينها اأن جزءاً من حزامها اجللدي قد 

 كانتا بهلع قد بداأتا الرك�س 
ّ
انقطع... لكن قدمي

نحو املحطة.
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على  واأطّل  جبل،  اآالف  الع�رصة  مدينة  اإىل  �ساأذهب 

نة �سخوره، كاأّنها جلد ذبيحة. 
ّ
الوادي ال�سحيق امللو

واأطري اإىل قمم اأوهان الثماين ع�رصة الأالم�س �سقف 

العامل، واأخلو فوق احلديقة االأقرب اإىل اجلّنة . هناك 

ي�ساهدون  الذين  اح، 
ّ
ال�سي وفردو�س  ال�ُسعراء  مملكة 

املالحم رق�سًا واألوانًا .

 ،
ّ

النقري  
َ

الرق�س  
ُ
الريح عّلمني  منامي،  يف  هناك   

فرق�سُت وطرُت وجّنحُت حتى ا�ستيقظت.

 ملاذا ال نرى اجلّنَة اإال يف املنام!

***
اأبلغ طريق احلرير، الأفر�س لك  يا زهرَة الكرز، متى 

االأر�س بال�سالم.

***
فتاأخذ  ال�ساخنة،  الينابيع  على  ج�سدي  اأم���ّدد   

البحرياُت دخاَن املاء، وي�سّكل غيمة مثريًة للخ�سوع.

***

مة بقطع املعدن، واأم�سي اإىل 
ّ
اعة اجللد املطع

ّ
األب�س در

اخلمرة والدم والنار والي�سم، اأو ملهرجان امل�سارعة 

والعيد املفتوح ..

هل كان هذا ما تراءى لك من حياتك ال�سابقة؟ 

***

ملاذا تتعّلق على �سمائي الدموع، وحتتّلني الوحدة ؟

***

 اأنا يف اجلهات. 
ٌ
 قمري بارد، وغريب

***

مظّلة  حتت  وجل�ست  البحر،  �ساحبني  �سغري  يف 

و�سكرت  اأن��دم،  ومل  عتبته،  على  غفوت  الذي  البيت 

املو�سيقى. 

  لكني ما زلت اأرى! 
ّ
اأغلق عيني

***
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بال�سخونة،  غ 
ّ
تتمر والك�ستناء  ينام،  ال�رصو  كان 

وا�سعتان،  نا�سجة، وعيناك  ال�سقراء  اجلوز  ات 
ّ
وحب

واأنا ابّدد حياتي يف م�سهٍد اآخر، قا�ٍس و�سعب وقتيل. 

***
ا�سمك نهر، وعيناك تقوالن ما بقلبك، وذكرياتك لن 

حتذفها امل�سافات والن�سيان. 

***
والقمم  ال�سوء،  واأ�سجار   ،

ّ
الذهبي والّزهر  اخلزامى، 

امل�سبوكة يف البعيد، والهدوء ال�ساحر .. هي اأنِت . 

القطار  ال��ن��م��ُل امل��ت��دّف��ق حت��ت االأر�����س، ع��رب��ات 

اآخر  وال��ع��ازف  املر�سوفة،  وال�سواهق  ال�سامت، 

النفق، والهواء امللغوم، واالكتظاظ املرّتب، ونب�س 

املفارق واجل�سور، ورداء العجوز املت�سابية الفاقع، 

والدرب الذي ي�سمر التيه .. هي اأنِت .

والغابات   ، ن 
ّ
امللو ال��رباري  وب�ساط  النهر،  طمي 

والورد  الطيور،  هجرتها  والتي  بالبحر،  بة 
ّ
امل�رص

املهّذب، والوعول الغائبة عن ال�سفوح، ودوائر املاء 

مباالة  وال  �سخب،  دون  الوا�سح  واالأفق  الك�سولة، 

العا�سقني.. هي اأنِت . 

مال 
َ

وج القليلة،  واالأن��اق��ة  ال�سباق،  يف  االنهماك 

قطف  على  واالإ�رصار  امل�سحكة،  واللهجة  البديهة، 

الطبيعة،  وامت�سا�س  اجل��ب��ل،  وع��ن��اد  ال��ن��ج��وم، 

وامل��ف��ارق��ة يف اال���س��م وال��ط��ري��ق، وغ��ب��ار الالهث 

اخلانق، واإدراك ما يف املراآة من عيوب .. هي اأنِت . 

كوابي�س  من  والتخّل�س  الهائل،  االن�سهار  مرجل 

ال�سيف، وال�سوؤال عن االأكل، وحداثة ال�سفرة اجلارحة، 

والتمايز يف االإح�سا�س 

 .. ال�سم�س  عتبة  وبلوغ  ال�سفاه،  واأحمر  والتجاوب، 

هي اأنِت .

الباب املوارب، وال�سّلة الباذخة، وااللتزام ال�سارم، 

احلليب  واأحالم مماثلة  االآيل  الروبوت  والتنّقل بني 

واللنب، وتوا�سع االإغراء، وحماكاة الّنحل، والطفولة 

العنكبوت  وهيمنة  العطر،  وخيبة  الكهولة،  يف 

ات، 
ّ
االأحمر، وُدوار الياب�سة، والتعايل القادم اإىل القار

 ،
ّ
احلر وقيود  ال�رصورة،  واأ�ساور  ة، 

ّ
ال�ساب والعجائب 

وبراعم االأ�رصار الربيئة .. هي اأنِت. 

ن عليها اأن تفتح بع�س النوافذ بحذر. 
َ
واأنت م

الب�رص،  واإخال�س  النا�س،  وعبقرية  االإن�سان،  فذاذة 

 يف 
ّ

التب�رص والقدرة على  وال�سور،  الدم  اإىل  والوفاء 

البارحة، و�سريورة املوج والريح، واإتقان الر�سوم، 

واالنت�سار  الهالمي،  واحل��راك  االأل�سن،  وهند�سة 

وال�سحراء،  الثلج  يف  والت�سّققات  الطوفان،  على 

قم�سان  من  واالن��ف��الت  ال��زائ��دة،  احلكمة  وجرعة 

اجل�سد  ومائدة  ال�سوء،  بع�سي  والتلويح  االأمهات، 

ال��ّدوخ��ان،  ح��ّد  اإىل  املت�سارع  والتبّدل  ال�سغرية، 

ج يف 
ّ
ولعبة املتناق�سات يف ال�سريك الدويل، والتدر

�س خا�رصة الزلزال، والقفز 
ّ
الرجوع اإىل االأمام، وحت�س

والزرك�سة  ال�سلوع،  يف  واحلواجز  احلديد  فوق  من 

�سد، وترك املا�سي لالأعياد، واّللهاث 
ّ
التي مل تبلغ الر

 
ّ

التغري يف  والبطء  االقت�سادي..  ل 
ّ
للتحو املت�سارع 

االجتماعي والثقايف.. هي اأنِت. 

ن عليها اأن ت�سل اإىل البعيد، باأغانيها، دون 
َ
واأنت م

حذر ! حيث و�سلت ا�ستطالتها املْتقنة. 

االأم�س،  على  امل�سيء  واالتكاء  الباذخة،  الفنون 

الب�سالة،  يف  ق 
ّ
والتفو احلريق،  رغم  الناي  ورهافة 

يف  ع 
ّ
والتنو العجاج،  وا�ستحالب  الزمن،  وتقطري 

ور�ّس  الوجود،  وتنميط  َدم، 
َ
الع وا�ستنطاق  املهارة، 

ّكر.. هي اأنِت.
ُ
امللح على ال�س

ن عليها اأن تنظر اإىل ال�سماء، لرتى خالقها، 
َ
واأنت م

بجراأة و�رصعة، وقبل انتباهة القرب.

واأوب��را  ال�سوداء،  اللوز  وعيون  الّثملة،  الع�سيقة   

بالربيع  عة 
ّ

املر�س واجل��دائ��ل  ال��وث��ري،  ال��ت��اري��خ 

االأم����ريات، وق�سور  واجل��واه��ر، وع��ب��اءات ح��ري��ر 

امل�سقولة،  اجلذوع  واأعمدة  الغافيات،  املنمنمات 

املوحلة  الهجينة  واحلواري  املذهلة،  واملقرت�سات 

التي تكاد تختفي لتظهر يف االأطراف، وتختفي حتت 

م�ساحيق املدن الكبرية .. هي اأنِت . 

احلديد،  اأمامها  ي�سهق  معجزًة  جترتحني  ْن 
َ
م واأنِت 

ث امل�سالح 
ّ
لكّني اأخاف على روحك االأوىل من تلو

اأن تخلعي يدك عن  القرون، واأخاف  الدارج يف كل 

ظهري، فاأنوء حتت فوالذ االأ�رصا�س الغا�سمة. 

***
وجتلب  العني  ت�سّد  �سجر،  ورق��ة  اأو  ح�رصٌة  ُز 

ْ
احِل��ر

العافية والَذَهب .

***
حر�س  من  هربًا  النهر  اإىل  هبط  كونظا  احلكيم   
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االأمرباطور.. فغرق!

اِت االأرز امللّفعة باأوراق 
ّ
 املراكب حب

ُ
فاألقى اأ�سحاب

ال�سجر يف النهر، حتى ين�سغل ال�سمُك بها ويلتهمها، 

وتبقى جّثة احلكيم كاملًة دون خدو�س.

***
�سبع �سبعات تبقى الروح يف االأر�س، ثم ت�سعد اىل 

ال�سماء، وي�سرتي اأهلها اأوراق النقود، يبعثونها اإليها 

ونها لت�سل 
ّ
يف العامَل االآخر، بعد اأن يحرقونها ويذر

اليها. 

***
مدينة  يف   

ّ
احل��ب اآلهة  معبد  اإىل  العا�سقان  ي�سعد 

ال�ّسهد  يف  ب�سغف  ويغرقا  القلبان  ليتماهى  نينبو، 

االأبدي.

***
اأو  البيت  .. قبل �رصاء  الهواء وح�سابات املاء  اأرقام 

 حتّدده االأرقام.
ّ
اإقامة امل�سنع! فاحلظ 

***
مون .. معلمو ح�ساب .

ّ
امُلَنج

***
يبقى  لهذا  نا�سفة،  قا�سية  واالأ�سنان   ،

ٌ
طري الل�سان 

الل�سان وي�سقط الباقي.

***
ال تقلب ال�سمكة .. فينقلب احلّظ . 

***
ينبهرون اأمام االأغاين ال�ساخبة واملالب�س الالمعة 

والقذالت املم�سوطة والالمباليه.

***
دعوين اأ�سوم اأو اأفطر، ال تك�رصوا هاليل. 

***
اتركوا احل�سان ي�سل اإىل ما وراء اجلبل، فقط اخرتق 

جنكيزخان ال�سور املنيع.

***
 ال�سياد ال يبحث عن االأرانب القريبة من بيته.

***
 الرجل ال يداعب الظبية .. اإّنه فّظ، مل يتعّلم اللباقة ! 

واجل�سد الناعم م�ساك�س..

***
 رفاهية دون اإغراء؟

ّ
اأي

***
بال  واالأح��الم  واخلّل،  التفاحة  يف  ت�سكن  االأ�سباح   

ماأوى.

***
 القلق و�سمت االأيقونة وعيد الربيع و�سخرية الوحدة 

.. مفردات تختبئ وراء ال�سخب.

***
التفاح،  فتافيت  الطائرة، وعلى �رصيري  كاأنني يف 

زّف��ة  اإىل  منها  الأن��ظ��ر  ن��اف��ذًة  اأج��د  فلم  وخ��رج��ُت، 

والنا�س  الغيم،  درج  على  تقفان  وهما  النجمتني، 

يبالغون يف الرق�س والهيجان وترديد االإيقاع.

***
طلة 

َ
ب من  امُلمّثُل  اق��رتب  وعندما  ي�ستهيها،  كان   

اأت 
ّ
عب وقد  راآه��ا  لل�سيناريو،  تبعًا  لها، 

ّ
ليقب الفيلم 

انطبقت  وحينما  ي�ستهيها!!  لكنه  بالب�سل..  ها 
َ
فم

اأت ! لقد كانت اأنفا�سه 
ّ
ال�سفاه على الفم، دفعته وتقي

تة، كاأنها البي�س الفا�سد، وكان فمها بطعم البلح. 
ّ
مي

***
نة حليوان الباندا .

ّ
يف ال�سني ؛ �ستجد �سورة ملو

***
ثيابه  اأعمارنا  من  يقّد  وملاذا  الزمن؟  مي�سي  اأين 

ال�سوداء؟ 

ويظل �سابًا ؟  

 نحن �سنظل �سبانًا ! املهم الروح واالإح�سا�س ..

القهوة بعد فرتة تربد وال طعم لها..  من قال هذا؟! 

وتعبئ  باأعماقها،  تفوح  �ساخنة،  تبقى  اأن  يجب 

الوجه بغمامات بخارها الطازج !

***
كانت املدينتان بعيدتني كثرياً، وكان على البغل اأن 

ُل 
ْ
ه وِحم

ُ
يقطع امل�سافة  يوميًا، وعلى ظهره �ساحب

اخل�سار املو�سمي، وعليه اأن ينتظر، ليحمل ب�ساعة 

االأمر؛  حفنة  اآخر  البلدة، ويف  اإىل  بها  يعود  اأخرى 

يدحلونه  ماء  ومغراق  التنب،  من  ومثلها  �سعري  من 

يف ال�سطل، وال�سالم.

ملاذا ال يفكرون يف زواجي باأتاٍن اأو َفر�س !

ج البغال؟
ّ
 وهل تتزو

***
 اإىل 

ُ
واأنهت اجلّدة الق�سَة وانتظرت اأن يت�سّلل النعا�س
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عيني الطفلة احلفيدة، لكنها ظّلت مبحلقة!!

وهم  غرفتها،  من  تت�سّلل  اأن  ك��ادت  الليل  اآخ��ر  يف 

ما  وليحدث  مة! 
ّ
امُلحر الغرفة  باب  وتفتح  نيام، 

يحدث.. لكنها خاَفت ! 

هت 
ّ

توج  .. االألف  املائة،  الثالث،  الثاين،  اليوم  يف 

 .. لها 
ْ

بِرج ودف�ستها  الغرفة  تلك  باب  اإىل  عزٍم  بكل 

ودخلت!

 بكراكيب اجلّدة واجلّد، ومبالب�س 
ّ
 كانت الغرفة تعج

م�رصحية اأو لالعبي �سريك! وبطبل ودّف وطّقا�سات 

واملغّنون  ال��ع��ازف��ون  ي�ستخدمه  م��ا  اأو   ، رق�����سٍ

الون يف املوالد واالأعرا�س، التي يتنّقلون اإليها، 
ّ

الرح

منه  يتبق  ومل  حتّطم،  قد  عجائب  �سندوق  ووجدت 

�سيء غري هيكله املهدوم..

 �سحكت احلفيدُة يف نف�سها، واأدركت اأنهم ال يريدون 

موا الغرفَة عليها .
ّ
لها اأن تك�سف تاريخهم .. فحر

***
 عيناها! كانتا بندقيتني )من 

َّ
 يا اإلهي كم كذبت علي

ندق( ولي�س من البندقية ال�سالح!
ُ
الب

***
رك من الكاآبة، 

ّ
القانون بني يدي العازف املاهر يحر

اىل  ير�سلك  املبتدئ  العازف  ي��دي  بني  والقانون 

االإعدام! 

ل القانون؟ ومن ا�ستمع عليه بكل جوارحه؟ 
ّ
من تاأم

ومن و�سل اإىل تلك اجلروح التي ال ترباأ يف قلبه؟ 

***
 اأو على 

ّ
 كربيت مبعرثة على ب�ساط رملي

ُ
املدُن علب

وما  ال�سماء!  من  االأر���س  اأ�سغر  ما  زرق��اء،  حافة 

اأ�سغر ال�سماء من االأر�س! وما اأكرب احلنني بينهما! 

***
وطبعًا، بعد اأن حملت منه تلك املجنونة، وا�ستعادت 

كامل عقلها ور�سدها، ولدت نظرية جديدة تقول ؛ اإذا 

اأردمت الأي امراأة َفَقدت عقلها اأن تعود اإىل ر�سدها.. 

�ستدركون ما هي  .. عندها  جوها! ولتحمل فوراً 
ّ
زو

على  ينت�رص  ال��ذي  الوحيد  ال�سيء  اإنها  االأم��وم��ة، 

اجلنون!

***
وتذكرت! اإن ثاين اأغنى رجل يف مدينتكم كان عامل 

تنظيف يف مطبخ مطعم اأجنبي، غرب املدينة، كان 

يف  ونايلون،  كرتون  من  ملّفقة  عري�سة  حتت  ينام 

ال�ساحة خلف املطعم، طيلة العطلة املدر�سية، ليعني 

ع�رصة  الثامنة  يتجاوز  مل  و�سيمًا  فتى  وكان  اأهله، 

من عمره، واتفق اأن ل�ساحب املطعم �سقيقة خر�ساء 

الفتى  غرام  يف  وقعت  وقد  ح�سناء!  لكنها  بكماء، 

العميقة،  نومهم  �ساعة  دت 
ّ
فت�سي الغريب،  ال�ساب 

 .. وركبته  وراح��ت..  بجانبه،  ومت��ّددت   .. واجّتهت 

 
ّ
واحلي واجل��ريان  االأه��ل  وا�ستيقظ   !! البحر  واهتّز 

بطون  ت�سّق  اأ�سوات  ذروتها  لنحيب  كان  باأكمله! 

ال�سوارع  وتدفع  البحر،  يف  املوج  وتغلق  النوار�س، 

اأبي  ب�ِ  يلقبونه  ولهذا  والرذيلة،  والبهجة  للبكاء 

. واهلل  ا�سم يختلف عن ابي العرجاء  اخلر�ساء، وهو 

من وراء الق�سد.

***
غرية يف كل حاالتها! 

ُ
ال�سوكالته �ستدخل النار! اإنها م

متامًا مثل تلك اال�ستعرا�سية، التي تلب�س وال تلب�س، 

دة 
ّ
وتغنج وال تغّني، وتخ�سع لها القالع اأو تبقى �سي

�س 
ّ
حتر جمرمة،  ال�سوكالته  لكن  باأ�س!!  ال  البحار.. 

�سمراء  املهالك..  اىل  امل�سالك  وتفتح  احَل��رام،  على 

اأو  �ساخنة  مائعة،  �سائحة  اأو  متما�سكة  بي�ساء، 

يف  وقبيله،  اإبلي�س  مثل  اأبنائها  مع  كّلها   .. باردة 

! و�ساأ�سهد عليها يوم القيامة.
ّ
النار

***
عن  يناأى  والغبار  ة، 

ّ
م�سع ة 

ّ
ف�سي ات 

ّ
حب يلد  ال�رصو 

ات النجوم ال�سغرية. 
ّ
حب

***
هل �سمعت عن وعاء اال�ستحمام » البانيو« اخل�سبي، 

به  لتغت�سل   .. وال�ّسهد  احلليب  فيه  ي�سعون  وكيف 

املراأة مع املاء، ثم يلّفونها مثل املوزة، ويحملونها 

طة اإىل ال�رصير، وال يجوز ان مت�سي مرتاً واحداً، 
ّ
مقم

الذي  االإزار  يفّك  اأو  زنارها  يحّل  اأن  يجوز  ال  كما 

الفّن  هذا  مثل  لديكم  هل  االإمرباطور!  اإاّل  به  تلتّف 

امُلغري ؟ 

 ورمبا �سمعتم عن الق�رص البارد؟ 

منها  ونال  عجوزاً،  �ستكون  اإحداهّن  �سادفت  اإذا 

الزمان، وال تعرف �سيئًا ااّل البكاء. 

ال حتاول اأن تعّزيها، وتقّدم موا�ساتك لها، فرتمقك 

كاأنها تريد طعنك بخناجر عينيها، اأو كاأنها تقول: 
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�سغفي  اأم على  �سبابي  تعّزيني؛ على  �سيء  اأي  على 

املبّدد اأم على عط�سي، اأم على تلك الوحدة وال�سمت 

والربودة .. ملدة ثالثني عامًا ؟! 

�ستقول لها؛ لكّن جمالك وفري وظاهر وطاغ، فكيف 

كنِت وحيدًة دون دفء رجل، وبال ع�سق و�سغف!!

مئات  مع  االإمرباطور  اختارين  لقد   .. اآاآه  ؛  �ستقول 

ن 
َ
م مّنا  ينتقي  ل��ه،  مبذوالت  وكّلنا  احل�سناوات، 

ت�ساركه الِفرا�س، بعد اأن ي�سعنها يف ذلك »البانيو« 

لكرثة  مرهقًا  ياأتي  ثم  الورد،  مباء  العابق  اخل�سبي 

يروي  ال  تافهًا  ذاب��اًل  فيكون  الن�ساء،  على  َن��زا  ما 

ومل   ،
ّ
حاجبي قّطبت  باأْن  فغ�سبُت  النار،  يطفئ  وال 

ات اللواتي عليهن 
ّ
اأجتاوب معه كما ينبغي للمحظي

الواحدة  اأن  رغم  معه،  ويتفاعلن  البهجة  يبدين  اأن 

العام  يف  اثنتني  اأو  ة 
ّ
م��ر غري  دوره��ا  ياأتي  ال  مّنا 

وحيدة  البارد،  الق�رص  اإىل  اأر�سلوين  لهذا  الواحد، 

وبع�س  اخل��دم  غري  اأرى  ال  مغلقة،  �سبه  غرفة  يف 

املغ�سوب عليهن، طيلة �سنوات العمر . 

االإمرباطور  من  عليهن  املغ�سوب  كانت   ! �سحيح 

يف الق�رص البارد يحاولن اأن ي�سعلن الأنف�سهن ناراً، 

فيما بينهن، لكّني كرهُت ذلك، ومل اأقارفه .. 

وال�سفرة   ،
ّ

امل�سوي البّط   
ّ
حتب هل  ؛  وباملنا�سبة 

 املحروق، واخلردل على اأرغفة بال 
ّ
التي حتّز البني

خمرية ؟ 

مل جتبني، هل حتب البّط اأيها الغريب؟

***
اأيقونة اجلل�سة، هي تلك املراأة التي ك�سفت �ساقيها 

اأنهم  تْدِر  ومل  خ�سب!  متاثيل  الرجال  كاأن  لالأعلى! 

ِط الدّقة يف اأعمدة الرخام.
ْ
مذعورون من َفر

***
الطائر، وتدخل يف  ترى احل�سان  نارات  يف مروج 

لوحة خرافية. اأنها مراعي ال�سماء. 

***
يوم  يبداأ  القدمية،  وو�سون  مملكة  يف  الغروب،  مع 

جديد. 

***
خيول ت�سا�سو ال تتعب، واأعرافها تنقط بالع�سل. 

***
املليء  العامل  تعرب  اأن  باإمكانها  الزاهية   الَفرا�سة 

بال�سّك والربودة.

***
 مع الربيع تبداأ املتعة. 

***
لزواج االأمرية املخطوفة  ترتيبات معّقدة وج�سورة .

***
 كل �سيء يبدو عاديًا وهادئًا لوال االأ�سباح امُل�سمرة 

يف العتمة .

***
 ينادون العرو�س بالغناء، فتخرج النجوم . 

***
على  �رصفاتها  وت��ط��ّل  تعوم  مدينة  �سيون،  ن��ان 

املجرى ال�ساحر، وعندها تن�سى فيني�سيا البندقية . 

***
 . 

ّ
من ال�سواب اأن تقدم كل �سيء من اأجل احلب

***
 كلما بكيت اأ�سبحت اأكرث �سجاعة . 

***
ب بال�سني.

ّ
ن يجل�س يف امل�ستقبل �سريح

َ
م

***
 رجاًل اأعزب ..

ّ
ط يف االأمل، حتب

ّ
 الفتاة التي تتخب

***
ن حّظي .

ْ
�س

ُ
ك يل من ح

ّ
حب

***
يعبق  زال  ما  القدمي،   

ّ
اخل�سبي اال�ستحمام  �سندوق 

باحلليب. 

***
 
ّ
لي�سح الناي،  ثقب  يو�سع  اأن  اأخرى؛  مهمة  للخنجر 

النغم .

***
 كّل هذه االآالم .. �ست�سبح حرية.

***
للرهبان  اجل��ب��ال  روؤو�����س  على  معلقة  امل��ع��اب��د 

احلقيقة  يكره  االإمرباطور  الأن  اخلارقني،  املتاأملني 

وال�سالة واالأقوياء. 

***
املرتبك  اجل�سد  هذا  يف  حّلت  التي  اآثمة،  روح  تلك 

. 
ّ
ال�سقي
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***
 دقيق امل�سم�س يذوب يف الفم مثل رغوة ال�سم�س .

***
فاحلار�س  احلوامل،  بالن�ساء   

ّ
يعج البارد  الق�رص   

 من 
ُ
 مل يكن عّنينًا، ولطاملا ارتع�س ال�رصير

ّ
املخ�سي

الفحولة .

***
 ال�سداقة واحلما�سة  من َذَهب البالد .

***
مة .. حالٌل الأ�سحابها فقط !

ّ
 املدينُة امُلحر

***
االأمل هو الطوطم الوحيد املتبّقي .

***
خام الراب�س اأمام البناية .. يحر�سها .

ّ
االأ�سُد الر

***
ة على الرّف ! 

ّ
رماُد جّثة االأب يف اجلر

ة اجلّد ؟
ّ
اأين جر

***
ة، 

ّ
 ال�ساي االأخ�رص، البخور، املروحة، الطاعة التام

واجللد اأمل�س اأمل�س، وال ق�سعريرة عند النوم ! 

***
ال حدود جلغرافيا املرونة وتخليق املعجزات. 

***
االأ�ساطري ما تراه يف املن�ساآت وان�سباط الت�سابه..

***
اف الذي اأنهكه الِطعان، كان وحيداً يف الغابة 

ّ
 ال�سي

!

***
املهيب،   

ّ
احلزام احلجري اأ�سا�س هذا  الرقيق  اخَلزف 

وال�سغار،  املا�سية  لتغفو  اخل���وف،  ي�سّد  ال��ذي 

ويح�سدون االأرز اجلاف ..باأمان.

***
عند اأقدام �سور ال�سني ؛

واأحت�سي   
ُ
الطائر  

ُ
البا�س يحملني  اأن  اأنتظر  كنت 

ان بامل�سهد العظيم!
ّ
القهوة، لكّني رجعُت وحلقي ري

***
تت�ساعد،  الغايف،  ال�سجر  غالالت  الغمام،  مناديل   

ه 
ّ
فتبلغ ال�سماء، ودخان ال�سخور رهام يعود اإىل اأم

الغيمة. 

***
 يحملك اإىل ال�سهيل امل�ستحيل.

ٌ
�سور ال�سني  درج

***
واحلجرة  ال�ساهقة،  ال��ّذرى  فوق  اخلطوات  ماليني 

فعة هنا اإكليل االإمرباطور، 
ِّ
امل�سّننة تاج الّن�رص، والر

ومقربة ال تنتهي، وعظام تئّن من اأثقال ال�سعود.

***
من  ويهّف  كاالأفعى،  ى 

ّ
يتلو تابوتًا  ِطن 

ْ
ب

ُ
ي ال�سور   

فوقه

املغول  رجع  فقد  ن��اره،  ينفث  وال  اليافع،  التّنني   

مهزومني. 

***
خوة 

ّ
الر الو�سائد  فتبادلت  اطماأنت،  احلادة  اجلبال 

واأ�سجار ال�سفوح.

***
االأر���سَ  وتوؤّثث  العجائب،  ت�ستولد  قاِبلة   

ُ
احل��روب

بندوٍب مده�سة،

اخليول   و�سليل  املجد  حكاية  لالأحفاد  وتعطي 

العائدة من احلرب .

***
حرٍف  ل 

ّ
واأو ال�سوات،  اأر�س  يف  عتبة  ل 

ّ
اأو اخلوف 

الربق،  ال�ستعطاف  معبٍد  ل 
ّ
واأو املقّد�سة،  الكتب  يف 

واّتقاء الوح�س، وتف�سري الرباكني العنيفة املبهمة .. 

ل اإرها�سة لذبح االأخ الأخيه، واالأ�سل يف 
ّ
واخلوف اأو

البحث عن احلنطة واملاء.

***
ثمة �سائحة ت�رصخ، وتنادي بلغة بائدة على رجل 

جاء هنا ! ومل يعد اإليها، يف حياتها ال�سابقة.

***
 ال طيور تئّز يف االأجواء، لقد دفنوا اجلثث، وحرقوا 

ما تبّقى منها .. وانتهت احلرب.

***
 و�سائح األقى بنف�سه من فوق ال�سور اإىل املنحدر ! لقد 

م معركة الياأ�س، ويبكيه الغرباء.
ّ
جاء ليتم

***
احلجارة  ع��ن  دم��اء  م��ن  علق  م��ا  يغ�سل  ال�سباب 
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لل�سيف  وردٍي  ملنظٍر  د 
ّ
وميه ال�سغرية،  والقنوات 

االتي.

***
باآيات  يوؤمنون  االأقوياء، واحلجيج ال  ال�سور كعبة   

االإمرباطور ال�سلدة، لكنهم ي�سهدون له بال�سوجلان، 

ويلب�سون  اأة، 
َ
املْن�س ال�سور وهم يحملون  ويلتقطون 

عباءته الوارفة. 

***
 ونق�سته الرماح. 

ُ
ال�سور خٌط كتبه الدم

***
�ُس اخللود، واأ�رصحُة الذين اختاروا الفناء. 

ْ
ر

َ
هنا ع

***
دت 

ّ
وجتم فوقه،  وم�سينا  ال�سور  راأينا  لقد  باأ�س،  ال 

نا معه يف الكامريات، ون�سينا اأن ثمة مذبحة 
ُ
مالحِم

يف البعيد . 

***
قلياًل،  ارتاحوا  انتبهوا  والذين  تعرّثوا،  غفلوا  الذين 

وثمة اأننٌي يف اجلدران. 

***
 املمتّد اإىل احللم .

ّ
ال كلمات  تليق بهذا العلو

***
العجفاء،   

َ
الظهور ُتْلهب  ياط 

ّ
ال�س اآخر؛ كانت   

ٍّ
ر

َ
يف مم

والزبُد االأحمر يتطاير..

***
ُل اأبواب الق�رص، وحائط مهجع االأمرية.

ّ
ور اأو

ّ
ال�س

***
 اجلوع واخلوف   اأ�سماء لل�سور ..

***
اأكلوا انف�سهم، واخلوف ال ي�سبع.

***
 لو كانت ميدوزا هنا الأقاموا ال�سور يف يوم واحد.

***
 مباَلغ فيه. 

ٌ
 االطمئناُن، هنا، اأمر

***
انة واملناعة يف االأفئدة، ولي�ست على اجلبال.

َ
احَل�س

***
 الَنزُق وال�رصا�سُة وراء ثوب امراأة الت�سيبو احلريري، 

والغ�سب ما زال يثور يف وجه املحارب، الذي يبيع 

ز، ومل يعد يلب�س الت�سا�سان الرمادي.
ّ
القطن املطر

***
الطعام  �سرتى  ال�سني،  اإىل  تذهب  اأن  ية 

ْ
ِحم اأف�سل   

�ّس . . واأن�سحك باأن 
ُ

البديع الكثري .. لكنه خماتل ومم

تاأخذ طعامك معك.

***
وجاءت  اأبيها،  بيت  يف  ها 

َ
�سدر الفتاُة  ن�سيت  لقد 

 يف االأ�سواق. 
َ
لتحرَث الوقَت، وت�سيح

***
خرون من األ�سنتنا.

ْ
ال يعرفون اإاّل لغتهم، وي�س

***
 قد يتعب املحيط، لكنهم ال يتعبون ! اإنهم ير�سمون 

 ثم يهبطون بها االأر�س .
َ
ال�سماء

***
لقد   ! احلديدي  ال�سور  وراء  من  متامًا  يخرجوا  مل   

ولدوا بني االأ�سوار. 

***
الهواء  �سون 

ّ
يرو ج��ّدي��ون،  ج��احم��ون،  �رصقيون، 

ون اأ�سياءهم ..  بب�ساطة ! 
ّ
�س، ويحب

ّ
املتوح

***
ما زالوا عالقني بني كهف املاء واإخ�ساع القمر.

***
 ي��ط��ريون، وي���زرع���ون ال��رنج�����س يف ال��ب��ح��ريات. 

وم��اك��رة.  جميلة  البطل    
ّ
حت��ب ال��ت��ي  وال�����س��اح��رة 

وياأكلون كلَّ �سيء، وال يكرثون من الَغَزل، وغناوؤهم 

هم   
ّ
.. وحتب االألباب ويدعو لالنحناء  اجلماعي ياأخذ 

حون لَك يف املطار. 
ّ
وهم  يلو
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ك للحياَة وَنَذرك للموت، تلك هي املعادلة التي 
َ
وهب

كنت تتاأرجح بني كفتيها كما اأراد لك، دون اأن تدرك  

بندقيتك  تتاأبط  للحياة،  اأم  للموت  اأقرب  اأنت  الأيهما 

ال  تكاد  واأنت  ذهبت  اأينما  املوت   
ّ
تتاأّزر )ال�سكتون(، 

تقوى على حمل جذعك الب�رصي لتم�سي، تتكئ عليها 

 بامل�سري، لت�سري خلفه وكلما نظر اإليك 
ّ
كع�سا كلما هم

كلمته  ل�سماع  تتاأهب  كتفك،  مبحاذاة  عاليًا  ترفعها 

املعتادة » اتبعني »، ير�سم لك خط البداية لنهاية ال 

تعلمها ومل�سري كان ياأخذك نحوه، تتطاير ظفائرك  

ال�سوداء املعقو�سة املتدلية على ظهرك، مل تعرف من 

اإ�سابته  البندقية وهدف عليك  طفولتك �سوى �سوت 

القنا�س  لعبة  �سوى  تلعب  مل  بعيد،  اأم  كان  قريبًا 

لك  قاله  مبا  اآمنت  بانتظارك،  كانت  طويلة  حلياة 

الر�سا�سة  »�ستحميك  اآخر  �سيء  باأي  وكفرت  يومًا 

يا بني من غدر العدو ومن خيانة االأ�سدقاء« متتطي 

معناه  ت��درك  تكن  مل  با�سم  والفخر  االعتزاز  فر�س 

�سيخالها  والتي  حكايته  يف  اأح��داً  ي�سبه  ال  لرجل 

لي�س  التي  االأ�ساطري  من  يومًا  واأح��ف��ادك  اأب��ن��اوؤك 

قدميك،  القيد يف  �سوى يف خميلتك، جتر  لها وجود 

تتح�س�س جمرى الدم النازف على االأر�س من اأثر حز 

القيد على الر�سغني، ت�رصخ للجدار الذي تبثه جنواك 

كل يوم واأنت ت�سند قامتك املتهالكة عليه  » هذا ما 

نذرتني له يا اأبي«!

�سقطت  حني  اخلام�سة  ابن  واأنت  اليوم  ذلك  تن�س  مل 

اللحاق به يف م�سيه  واأنت حتاول  البندقية من يدك 

ال�رصيع، اأنه الريح اإذا م�سى كما قالت لك اأمك، وقبل اأن 

تنحني اللتقاطها اأوقفك �سوته الهادر االأ�سبه بطلقة 

ر�سا�سة اإذا خرجت �ست�سيب يف مقتل، يا لهذا الرجل 

..اأحرقتك   ! بندقيته  ر�سا�سات  ت�سبه  كلماته  الذي 

تفقه،  ح 
ّ
يطي ما  ال 

ّ
الرج  « عينيه  من  الغ�سب  �رصارة 

واإذا طاح ما ينحني، كن رجاًل اأو ال تكون« وحينما 

تاأخذَك بني يديها كي تخفف عنك وجع  اأن  اولَت 
َ

ح

لتتبعه من جديد، ولي�سقط  انتزعك منها  اأ�سابك،  ما 

اأي �سيء منك ولكن ال  ت�سقط البندقية من يدك، كنت 

حري�سًا عليها، مم�سكًا بها، متو�سداً اإياها، العبًا بها 

لعبتك املعتادة يف اإ�سابة هدف ال تخطئه، ت�سري على 

الهيبة  اأثر  فتتبع  رجولته  لقدم  موطئ  كانت  اأر�س 

املتبقية ل�سجاعة ما خلقت يف قلب رجل �سواه، منذ 

ذلك اليوم والبندقية ال تفارق يدك حتى اللحظة التي 

انتزعها الرجل االأحمر منك يف معركة غري متكافئة، 

التي ال  اأن  ي�سادر رجولتك  م�سادراً  �سالحك دون 

تقبل االنحناء، ياأمرك باالنحناء وت�رصخ فيه 

»نحن اأبناء قبيلة ال ينحني فيها الرجال يا �سيدي« .

لتنعم  املنفردة،  الزنزانة  م�ساحة  يف  قيدك  جتر   

وقوعك  حلظة  لك  قالوا  كما  بك  تليق  التي  بالعزلة 

يف اأيديهم، يلوح لك وجه اأبيك يف حلظة موته، حني 

يغادرك  ال  ومكانة،  منزلة  منه  اأق��ل  هم  من  قتله 

موته،  رغم  لك  الناظرتان  عيناه  تغادرك  وال  وجهه 
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الذين  ال�سعفاء  وجوه  يف  مقّنعًا  املوت  اأتاه  حينما 

خائنًا  و  غادراً  اإال  املوت  ياأته  مل  خيانتهم،  ا�ستبعد 

باأيد �سافحته غدراً وخيانة، باأيد طاملا مد لها يده 

اإىل  احلياة، لريحل دون  لياأخذها من قب�سة املوت 

لك  يرتك  اأن  ودون  كاملة،  اللعبة  اأ���رصار  يعلمك  اأن 

قابل  غري  اإرث  وبندقية؛  ا�سم  �سوى  االإرث  من  �سيئًا 

للق�سمة وغري قابل للتنازل عنه،  اأي موت هذا الذي ال 

تكاد ت�سّدقه لرجل كان هو املوت اأينما ذهب، اأهي 

لعبة اأخرى اأراد تعليمك اإياها يف هذا ال�سن ال�سغري؟!

ما زلت تذكره �سائراً مع زوجته التي هي لي�ست اأمك، 

اعتاد  التي  الطرقات  اإح��دى  يف  خمتبئني  فوجدهم 

اأنتم  اأين  اإىل  �ساألهم  بنادقهم،  مم�سكني  فيها   ال�سري 

اأنهم  ف��اأخ��ربوه  ؟  عنه  تبحثون  ال��ذي  وم��ا  ذاهبون 

من  لهم  ق��ال  عليه،  يعرثوا  ومل  جمل  عن  يبحثون 

التي كانت  � كما روت زوجته  اأمامكم  تبحثون عنه 

تقف خلفه �  كان املوت حا�رصاً اأمام عينيه، مرافقًا 

اإياها،  متقدمًا  �سارها  خطوات  �سوى  تكن   ومل  له، 

املوت، حتى  يهاب  ال  ب�سجاعة رجل  م�ستقباًل موته 

على  �رصيعًا  �سقط  الهزيل،  ج�سده  الر�سا�س  اخرتق 

االأر�س والبندقية يف يده والدماء ت�سيل من �سدره، 

كان  كما  اخلونة  هرب  اأن  بعد  اإليه  زوجته  ترك�س 

ي�رصخ » اخلونة يهربون »، ت�سند راأ�سه على حجرها، 

وخيانة   غدراً  جريدة  ولد  ُقتل   « ال�سهادة،  ت�ستنطقه 

واأن  قاتلوه  ُقتل  وقد  اإال  الرثى  جثمانه  يدفن  »وال 

ملوته ثمنًا غاليًا �سيتم دفعه.

  ت�سري تقتفي االأثر لدماء ال�سهيد التي �سالت يف اأر�س 

بندقيته  متاأبطًا  يوم معرب وحياة،  كل  له يف  كانت 

لطفولتك  تثاأر  امل��وت،  حلظة  حتى  فارقته  ما  التي 

اليتيمة، الأبيك، جلدك، للفقد يف قلبك الذي �ساب قبل 

الزيف  اأبطال  �سوى  يعرف  ال  الذي  للتاريخ  اأوان��ه، 

رغم  باقيًا  مازال  الذي   لال�سم   .. اخليانات  واأبطال 

املوت ورغم الغياب، تثاأر لكل من تركك وحيداً باأر�س 

املعركة االأخرية، ملن �سافر لياًل ومل يعد م�سلمًا اإياك 

غريك،  يعرف  مل  كما  يعرفك  الذي  وللجبل  للخيانة، 

للدروب ال�رصية التي كنت ت�سلكها، للبيت الكبري الذي 

ي�سلقون حبات  اأثار طفل وطفلة  �سوى  يبقى منه  مل 

الفا�سوليا اخل�رصاء على نار هادئة، للن�سوة اللواتي 

خرجن فارغات حتى من البكاء اأمام الفاجعة، تثاأر 

لل�ستات ولرفيقة طفولتك؛ البندقية التي ال تعلم باأي 

يد هي االآن، يقدم لك ال�سجان خبزه اجلاف م�سادراً 

منك حلظة احللم، مل تكن اخلبزة التي قدمها لك ت�سبه 

الرغيف الذي كانت تعده لك خديجة  كل �سباح واأنت 

راجع من امل�سجد القريب من )البيت العود(، كم اأنت 

م�ستاق لفنجان قهوتها ولتمر ال�سباح،والبت�سامتها 

ولوجهها اجلبلي مبالمح احلزن اجلميلة فيه، ت�ستاق 

خلبز يدها، توؤملك عاطفتك واأنت الذي اأعتدت على كل 

اأنواع االأمل عدا اأمل العاطفة، تتاأمل �سحنك مبا يحوي 

قاعه من العد�س املطبوخ، اأنه طعام ال�سجني وعليك 

ما  التي  املرارة  بطعم  وتاأكله  به �ساغراً  تر�سى  اأن 

فارقتك منذ وطئت قدماك هذه االأر�س التي يف�سلك 

فال  تدركهما،  ال  اأنت  ومكان  زمان  الدنيا  عن  فيها 

منذ  الأنك  تتناوله  املقاومة،  اأو  للرف�س  هنا  جمال 

وموجوع  جداً  جائع  والأنك  �سيئًا  تاأكل  مل  البارحة 

الكرامة ؛ فهنا عرفت معنى اأن جتوع واأن تعرى واأن 

تربد واأن تتاأمل واأن ُتهان واأن متوت وحتيا دون اأن 

االأخرية  اخلبز  بقطعة  مت�سح   �سيئًا،  عنك  اأحد  يعلم 

على �سحنك الفارغ وحتمد اهلل كثرياً.

يرتاءى لك وجه اأبيك وكهف اجلبل الذي كنت تختبئ 

فيه حينما كان الق�سف على اأ�سده، والنار حتيط بك 

من كل �سوب، متر الر�سا�سات حتت قدميك، حتطمت 

عينيك  تر�سل  لديك،  كانت  التي  الوحيدة  الطبخ  اآنية 

لرتى  �سقوطه،  قبل  العود  البيت  مل�سهد  ال�سغريتني 

اأنه مل يبق �سوى الطابق ال�سفلي الذي كان ي�ستخدم 

ما  على  �ساهداً  ليبقى  وامل��وؤون��ة  للحبوب  خمزنًا 

حدث يف ذلك اليوم،  تقف وقفة العاجز عن احلركة 

املوت  يف  الرغبة  �سوى  �سيء  اأي  فعل  عن  والعاجز 

واللحاق به بعد اأن فرغت يدك من احلياة التي كنت 

اأنت  اأو رمبا  املرة  البندقية هذه  مم�سكًا بها، خذلتك 

تعرف  تعد  مل  التي  خديجة  عن  تبحث  خذلتها،  من 

عنها �سيئًا، تبحث عن زوجات اأبيك واأخواتك، لتعلم 

بعدها اأنهن ي�سكن العراء، ويلتحفن ال�سماء، واأن عليك 

ال�سفر خمتبئًا يف مركب �سغري با�سم هو لي�س لك.
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؟!  هنا  اأنت  �ستكون  هناك هل  كان موجوداً  لو  ترى 

اإياه  كلما عاد  طعمك 
ُ
الذي كان ي الغزال  تتذكر حلم 

من اإحدى رحالته التي ال تعرف عنها �سيئًا، يناولك 

�سيئًا من غنائمه والتي مل تكن �سوى بندقية جديدة، 

منه  االأوىل  ال�سفعة  فيها  تلقيت  التي  الليلة  تتذكر 

يف وجبة الع�ساء حينما طال بك الوقت واأنت حتاول 

م�سغ قطعة اللحم املجففة التي مل تن�سج متامًا كما 

قطعة  اأط��ارت  قد  وال�سفعة  اإال  تنتبه  فلم   لك؛  تهياأ 

اللحم من فمك لرتتد يف اجلدار املقابل، ت�سفها واأنت 

فمي  من  تعوي  كر�سا�سة   خرجت   « عنها  تتحدث 

اأ�سنانك االأمامية معها ومن يومها  اإحدى  »  �سقطت 

حتت�سن  لك،  قال  كما  الرجال  ياأكل  كيف  تعلمت 

دون  تدخل  اإليك،   لتاأتي  وتدعوها  الباردة  االأر�س 

راأ�سك  تدفن  بحرا�ستك،  املكّلف  احلار�س  يراها  اأن 

جرح  من  النازفة  الدماء  اأث��ار  مت�سح  �سدرها،  يف 

بر�سغيك، تفعل ما مل تكن ت�ستطيع فعله يف وجوده، 

رج��اًل«..  »اأري��ده  �سوته:  �سماع  على  ق��ادراً  زلت  ما 

الباردة،  االأر�س  على  الثقيل  قيدك  جتر  واأنت  تبتعد 

حار�سك  توقظ  ال  حتى  �سوتًا   حتدث  ال  اأن  حتر�س 

الرجال يف  »لقد قالها ال يرتبى  لها  االأمني  تهم�س 

اأح�سان الن�ساء .. فاتركيني اأربي رجولتي كما �ساء 

اأطول  لتكون  كثرياً،  داخلك  يف  الرجولة  تكرب  يل« 

ا�ستفحل يف ج�سدك رغم عجزه  الذي  االأمل  قامة من 

اإىل روحك، مل ميت، ولن ميت ما دمت  الو�سول  من 

ي�سري،  للموت  كان  هو  حيث  اإىل  تاأخذك  م��وج��وداً، 

اآثار  زالت  اأثر خطوته الأعلى اجلبل، حيث ما  تقتفي 

اأقدامك واأقدام العابرين هناك ورائحة دمائهم التي 

ما زالت تزكم اأنفك حتى اليوم .

هم�س  حينما  الطعام  عن  االإ����رصاب  يف  تفكر  مل   

هنا  ب�سيء،  ينفعك  لن  )االإ���رصاب  اأذنك  يف  حار�سك 

الداخل مفقود واخلارج  اأحد يعلم عنك �سيئًا، هنا  ال 

مولود(، اأدركت اأنك بذلك ما كنت �سوى معذبًا لنف�سك 

مثل  يف  الطعام  عن  فاالإ�رصاب  لياأ�سك  وم�ست�سلمًا 

اهلل  اأر���س  من  موقعه  تعرف  ال  ال��ذي  املكان   ه��ذا 

النوار�س،  واأ�سوات  املوج  هدير  من  �سوى  الوا�سعة 

لن يغري �سيئًا، فلن تكون �سوى وجبة هزيلة حليتان 

البحر، ورف�س الطعام لي�س بطولة من البطوالت التي 

دربك عليها يومًا، ول�ست �سوى حبي�س زنزانة  تذرع 

الع�رصة  تتجاوز  ال  مل�سافة  وايابًا  ذهابًا  م�ساحتها  

اأقدام،لتتاأكد باأن قدميك ما زالتا قادرتني على تاأدية 

دورهما الطبيعي يف احلياة، هل من املمكن اأن تكون 

الزنزانة �سديقة لتمنحك كل امل�ساحة الكافية حلياة 

وتق�سي  وت�رصب  فيها  تاأكل  والأن  مقا�سك،  تنا�سب 

بها  الطويلة  قامتك  تطوي  الأن  وكافية  حاجتك 

وت�ست�سلم  اأمك  بطن  يف  اجلنيني  و�سعك  اإىل  لتعود 

بها  زنزانة  اإىل  اأكرب،  �سجن  اإىل  ياأخذك  الذي  للحلم  

باأنفا�س  احللم  ي�ساركك  اآخر  باإن�سان  حتلم  رف��اق، 

اأخرى تقا�سمك هواء الزنزانة، واآه ما اأق�سى احلياة اأن 

اأو�سع، حتلم   )�سجن( مب�ساحة  به  ما حتلم  كل  يكون 

اأكرب، ال يهم من يكون فيها معك حتى واإن  بزنزانة 

كان �سارقا اأو حمتاال، املهم اأن تكون لزنزانتك نافذة 

ودورة مياه، يكرب احللم يف داخلك لرتى ال�سم�س التي 

وملنظر  لل�سم�س  م�ستاق  اأنت  كم  زمن،  منذ  تزرك  مل 

غروبها و�رصوقها، يلوح لك بيده التي طاملا مدها لك 

لت�سري معه، يفتح  لك باب الزنزانة، يناولك البندقية، 

خلفه  ت�سري  عنك،  غائبة  كانت  كحبيبة  حتت�سنها 

..ت�ساأله هذه املرة واأنت الذي مل ت�ساأله من قبل، اإىل 

اأين يا اأبي، اإىل اأين..؟ طرق عنيف كطلقات ر�سا�سة 

اأكرث  تعرفه  الذي  �سجانك  �سوت  راأ�سك،  اإىل  موجهة 

على  يداك   .. الفجر  ل�سالة  قم   .. �سوتك  تعرف  مما 

اأر�س  على  �سوتًا  القيد  ي�سدر  الباردة،  الق�سبان 

الزنزانة، تختلط اأ�سوات كثرية مت�سابهة بالقرب منك  

القيود  باأ�سوات  ت�ستاأن�س  اأ�سحابها،  اأن تعرف  دون 

يف اأقدام ال تعلم عن جراحها �سيئًا، يرتكك ل�سالتك، 

لعزلتك، لذاكرتك التي ال متلك �سواها يف هذا املكان 

املوح�س، وقبل اأن مي�سي  تخربه اأن اأربعة ع�رص عامًا 

م�ست والبندقية لي�ست يف يدك ..   
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من اأي حميط غرفت اأمواج ال�سرب تلك الأنتظر ؟ 

باملقهى  مرابطة  واأن��ا  اليوم  يقارب  ما  ط��وال 

دفع باب العمارة العتيقة ذات 
ُ
املقابل اأنتظر اأن ي

من  ليخرج   القدمي  االيطايل  املعماري  الطراز 

الذي  الرجل  ذاكرتي  يف  �سمت 
ُ
و التي  ال�سورة 

ع�سقت منذ ع�رصين �سنة .

كان ال�ستاء وكان الربد قا�سيا مثل جمرم خارج 

املقهى ذو الواجهة البلورية العري�سة .

زخات  مع  اأحيانا  تتمازج  الثلج  ن��دف  كانت 

املطر فيبدو املنظر من وراء الزجاج مثل لوحة 

عمالقة معّلقة يف الف�ساء .

واأع�سق  املقاهي  يف  وحيدة  اجللو�س  اأع�سق 

من  املقهى  رواد  �سجيج  خ�سم  يف  عزلتي 

نف�سي  واأغبط  المتناهية  ية 
ّ
بحر اأ�سعر   . الغرباء 

فقط  ينتابني  الذي  النادر  االإح�سا�س  ذلك  على 

يجثم  بينما  الوطن  ع��ن   بعيدا  �سافرت  كّلما 

ج�سدي على كر�سي يف مقهى . 

كان ال�سارع ميتد اأمامي طويال م�ستقيما حتيط به 

دقيقة  وقيا�سات  بامل�سطرة  ر�سم  لكاأّنه  االأ�سجار 

واقعي  غري  امل�سهد  اأّن  تخيلت   ! والعر�س  للطول 
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وبدت يل ال�سيارات التي ت�سري فيه مثل تلك التي 

نراها يف برامج لعب االأطفال االلكرتونية . 

هل نحن يف الواقع حقًا اأم يف ف�ساء افرتا�سي 

من �سنع خيايل وهو�س اأحالمي ؟ 

املفاجئ  الغياب  ذلك  بعد  بلقائه  طويال  حلمت 

االأرق  اأتقّلب على �رصير  الطوال  الليايل  �سهرت   .

واأ�ستعيد احلكاية م�سهدا م�سهدا . واأمتلى ال�سورة 

الوراء  اإىل  تتحرك  الذاكرة  يف  عالقة  ظلت  التي 

الق�سرية  للحكاية  ال�رصيعة  االأح��داث  الأ�ساهد 

على  نق�س  مثل  ال��روح  تالفيف  يف  واملو�سومة 

عن  ة 
ّ
م��ر كل  تتوقففي  ال�سورة  اأن  غري  حجر، 

اأبدا  تتقدم  وال  حتديدا  اللحظة  تلك  عند  احلركة 

بهو�س  ليلة  االأم��ام يف كل  اإىل  اأح��اول دفعها   .

برتها  حكاية  ا�ستكمال  يف  اجلاحمة  رغبتي 

القدر لكّنها ال تتقّدم، ال تتقدم !

الكورني�س،  على  الريا�سي  بقوامه  واقفًا  واأراه 

بقمي�سه االأبي�س و�رصواله اجلينز االأزرق . �سعره 

االأ�سود املن�سدل حتى كتفيه يتطاير مع ن�سمات 

ع�سية �سيفية ندية ووجهه احلنطي م�رصق مثل 

 . 
ّ
�سم�س �سباحية متاألقة ب�سوئها البهي

واأراين �سابة يف الع�رصين من عمري ارجتف داخل 

الرتكوازي  وقمي�سي  الق�سرية  ال�سوداء  تنورتي 

اأم�سك مب�سموم اليا�سمني الذي اأهداين اإياه بخوف 

�ستنفجر  موقوتة  بقنبلة  اأم�سك  كاأمنا  وارتباك 

وتبوح ب�رص اأحالمي ما اأن يراها اأحدهم . 

على  اخل��اط��ف��ة  ال��وق��ف��ة  تلك  يف  اأت��وق��ع  كنت 

تعتمل  راأيتها  مب�ساعر  يل  يبوح  اأن  الكورني�س 

 من عينيه طوال اأ�سبوع العطلة 
ّ
يف اأعماقه وت�سع

فنادق  اأح��د  يف  عائلتي  مع  اأق�سيه  كنت  ال��ذي 

مدينة �سو�سة، وكنت اأظن اأّن ذلك اللقاء �سيكون 

االأول يف حكاية طويلة قدح القدر �رصارتها يف 

مطعم الفندق . 

االأخري  اللقاء  �سيكون  اأّنه  البتة  اأعتقد  اأكن  ومل 

اأي�سًا . 

دعاين ل�رصب ع�سري بارد يف اأحد مقاهي ال�ساطئ 

واملو�سيقى  ب��االأغ��اين  وال�ساخبة  املزدحمة 

من  خوفا  رف�ست  ثم  ت��رددت  لكنني  الراق�سة 

ال�سائفة  تلك  انتهاء  عند  اأتهياأ  كنت   . اأهلي 

اأن  مقدوري  يف  يكن  ومل  اجلامعة  اإىل  للدخول 

اأجتاوز احلدود االأخالقية التي كانت تكبلني بها 

واأعمامي  اخوتي  من  واملمتدة  الكبرية  عائلتي 

واأخوايل . 

ممثلني  مثل  الكورني�س  على  واق��ف��ني  ظللنا 

مبتدئني يف فيلم حب فرن�سي بارد، اإال اأن القبلة 

التي فاجاأين بها مل تكن كذلك قط . كانت قبلة 

خرافية،�ساحرة، ذات طعم معّطر بالنعناع، �سبقة 

اأتذوق  مل  خارقة  بعذوبة  تن�سح  كانت  وندية، 

اأُ�رصعت  فارهة  بوابة  كانت  حياتي،  يف  مثلها 

اأدرك كنهها  اأكن  اأمام رغبتي اجلارفة ملتعة مل 

قط .كانت زلزاال جل�سدي وبركانا مل�ساعري التي 

بل  متوح�سة  قبلة  كانت  حارقة.  حمما  تدفقت 

كانت قبلة فوق كل اأو�ساف اللغة املمكنة .

كم دامت تلك القبلة اخلارقة املفاجئة ؟

كانت مثل برق ؟ 

ثوان بالتاأكيد غري اأّنها ظّلت خالدة يف الذاكرة، 

العابق  بعطرها  نَف�سها،  بحرارة  تن�سح  ة 
ّ
حي

دفء  ة 
ّ
هب مثل  الالفح  بوهجها  الربية،  برائحة 

يف الليايل الباردة . 

ويف ليال الربد واالأرق والوحدة كنت اأتدفاأ على 

عّطلت  التي  اخلاطفة  اليتيمة  القبلة  تلك  وهج 

منو م�ساعري وتطورها كما كان يجب اأن يكون 

واعتقلتها حبي�سة يف قمقم تلك القبلة . 

ماذا حدث بعد تلك القبلة النادرة ؟ 

وظللت  اأدري  ال  حيث  اإىل  هو  غ��ادر   !! �سيء  ال 

كاملعتوه  اليا�سمني  مب�سموم  اأم�سك  مذهولة  اأنا 

الفاره  وطوله  العري�سني   وكتفيه  ظهره  اأمتّلى 
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مع  املتناثر  االأ�سود  و�سعره  الر�سيقة   وم�سيته 

الهواء . 

وتوقفت ال�سورة يف الذاكرة بينما ظل نب�س تلك 

القبلة يخفق يف روحي مثل نب�س احلياة .  

اأتر�سف االآن قهوتي اخلام�سة منذ ال�سباح حيث 

جل�ست يف املقهى البلوري قبالة ال�سفة االأخرى 

لل�سارع اأنتظر بلهفة اأن يخرتق الباب وال�سورة 

الثابتة يف الذاكرة .

 العمر �رصيعا ك�سهاب  بحلوه القليل ومراراته 
ّ
مر

الكثرية حتى تعرّثت فيه �سدفة مّلا  

ابنها  تاأخذ  اأنها  العمل  زميلة يل يف  من  علمت 

تني يف االأ�سبوع لدرا�سة املو�سيقى يف منزل 
ّ
مر

اال�ستاذ جالل املخت�س يف عزف العود يف و�سط 

العا�سمة، انتف�س قلبي مثل ع�سفور يف قف�س 

الأع��رف  ة 
ّ
م��ر ذات  مرافقتها  دت 

ّ
وتعم �سدري 

العنوان .

�سبقي ولهفتي وعقلي  اأخذ ورد بيني وبني  بعد 

رت الذهاب للقائه . 
ّ
و�سّني وو�سعيتي قر

يف  اليوم  ذل��ك  ط��وال  االنتظار  رع��ب  وحتملت 

املقهى، �سيناريوهات عديدة ت�سّكلت يف ذهني : 

هل  وال��ذاك��رة  العمارة  ب��اب  من  يخرج  عندما 

اأرك�س اإليه واأقول له : » هذه اأنا جليلة  ؟ 

هل �سيذكرين ؟ هل �سيذكر ا�ستغرابنا من ت�سابه 

تلك  الكورني�س  فتاة  ن�سي  ت��راه  اأم   ؟  اأ�سمائنا 

والتي  �سمتها  يف  املجنونة  اخلجولة  الربيئة 

راآها ذات �سيف قدمي واآختطف منها قبلة ؟ هل 

مايزال يذكر تلك القبلة ؟

رّدة  واأنتظر  اأمامه  اأقف  اأم  نف�سي  له  اأق��دم  هل 

فعله كيف �ستكون ؟ 

جمنونة  بقبلة  واأباغته  اأح�سانه  يف  اأرمتي  هل 

ومتوح�سة مثلما فعل معي ذات �سيف ؟ 

ف ؟ كيف اأفعل ؟  
ّ
كيف �سيت�رص

ل�ست اأدري !!

حمفوظاته،  ن�سي  تلميذ  مثل  متلعثمة  م�ساعري 

�سيلقى  عا�سق  قلب  مثل  ب�رصعة  يخفق  وقلبي 

حبيبه .

واالأح���الم  االن��ت��ظ��ار  م��ن  طويلة  �ساعات  بعد 

والت�سوؤالت راأيته يبزغ من الباب مثل ماذا ؟ 

اأمامه  بطنه  وتراخت  اأطرافه،  تهدلت  كهل  مثل 

يزال  ما  االأ�سود  و�سعره  قوامه،  ر�ساقة  حمطمة 

طويال غري اأّنه بات رماديا ! 

يلوح �ساله االأحمر حول رقبته موحيا بخروجه 

عن القطيع يف لبا�سه ال�ستوي الذي يبدو �سبابيا 

خالل  م��ن  الوا�سح  العمر  �سنوات  تقدم  رغ��م 

حركة  خالل  ومن  وجهه  غزت  التي  التجاعيد 

القدمية  انطالقتها  فاقدة  تباطاأت  التي  امل�سي 

التي كانت مثل �سهم .

 
ّ
تفر روح��ي  راأي��ت  بينما  مقعدي  على  رت 

ّ
ت�سم

فتاة  بلهفة  اإليه  ترك�س  و  تغادراملقهى  و  مّني 

الع�رصين، تعانقه بجنوين املعتق ل�سنوات ال�سرب 

الطويلة، تقبله مثلما حلمت اأن اأفعل طوال �سنوات 

ال�سرب واالنتظار.. واإذا بطعم القبلة مل يكن معّتقا 

مثلما اعتقدت بل و�سلني طعم بارد،بارد، مثل 

كانت  حافتها،  على  نقف  التي  الغربة  �سقيع 

�سفاه القبلة مثل �سفاه جثة فقدت حرارتها منذ 

زمن، بال روح، بال حياة، بال و�سف ...

لة ؟ 
َ
كم دامت قبلتي الباردة املتخي

ثوان حتطم خاللها �رصح قبلة قدمية تعتقت يف 

و�سع  يعّدل  االأثناء  يف  هو  كان  .بينما  الذاكرة 

اإىل  املتهّدل ومي�سي  املو�سيقية على كتفه  اآلته 

حيث ال اأدري... وال اأريد اأن اأدري . 
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احلقرية  الغرفة  يف  الده�سة،  حد  �سعيداً  كنت 

ال�سيقة التي اخرتتها �سكنًا للم�ساركة مع فينود 

القدمية  العبا�سية  مبنطقة  املااليايل  الهندي 

اإعالنه  �سحرين  اأن  بعد  الفروانية،  حمافظة  يف 

اإن  اإنديانز  الب�سيط واملر�سف بعناية يف موقع 

كويت )هنود يف الكويت( االإلكرتوين على ال�سبكة 

اإنذار  �سابق  ودون  فجاأة،   .. موؤخراً  العنكبوتية 

اأن  قررت خو�س التجربة ال�سعبة بج�سارة بعد 

�رصعت باالت�سال عليه عرب رقم هاتفه اجلوال 

ال�سفحة  اأ�سفل  يف  االأمي���ن  بالطرف  امل���دون 

مبا�رصة،  الزاهية  الهند  علم  باألوان  املر�سعة 

بعبارت  املطعمة  االإجنليزية  الكلمات  كانت 

هندية متلكئة تتزاحم بثقل على ل�ساين العربي 

الطليق ..

- فينود بهاي )االأخ فينود( .. !

- ي�س �سري )نعم �سيدي( .. !

- I am sorry for disturbing you at this late time but …-

املتاأخر  الوقت  ه��ذا  الإزع��اج��ك يف  اآ���س��ف   اأن��ا 

ولكن ... ثم انتهت املكاملة �رصيعًا بعدها بثواٍن 

اإىل  اللقاء  موعد  حتديد  هم  وان��زاح  معدودات 

التي �ستكون مكانًا يجمعنا  الغرفة  الغد؛ لروؤية 

اتفقنا  ال��ذي  امل�سرتك  العي�س  غر�س  اأج��ل  من 

بدفع  االلتزام  وهو  املبدئية،  �رصوطه  اأهم  على 

مبلغ خم�سني دينارا �سهريًا �ساملة قيمة االإيجار 

على  �سنتناوب  التي  الع�ساء  ووجبة  ال�سهري 

اإعدادها مبفردنا كل م�ساء.

�ضريك الغرفة

بدر اأبو رقبة العتيبي

 قاص وكاتب من الكويت 

من أعمال الفنانة نادية العمري - ُعمان 
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مودعًا  حقائبي  حزمت  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  ويف 

�ساأكون  باأنني  اأف��راده��ا  اأقنعت  التي  اأ�رصتي 

دموع  و�سط  البالد،  خارج  �سهرين  ملدة  بدورة 

وهي  املفاجئ  رحيلي  على  الغا�سبة  والدتي 

تردد بانك�سار خمنوق بالعربة ..

- و�س اأقول الأهل منرية، يا ف�سحي؟!

بعدين  الزواج  ومو�سوع  �سي،  اأي  لهم  قويل   -

الحقني عليه ميه.

كنت قد اأعددت حقيبة ال�سفر بنف�ٍس را�سية هذه 

اكتفيت  بل  معي  د�سدا�سة  اأي  اأحمل  فلم  املرة، 

الهنود  الرخي�سة من قي�رصية  ب�رصاء اجلينزات 

بالفحيحيل،  مكة  �سارع  غرب  الواقعة  القدمية 

مل  لقم�سان  األ��وان��ًا  عجالة  على  اخ��رتت  كما 

 .. اأين �ساأرتديها يومًا ما يف حياتي  اأكن اعتقد 

اأ�سعر  مرة  والأول  طويل،  العبا�سية  اإىل  الطريق 

م��ررت  حينما  خا�سة  ب��ل��دي  يف  ل�ست  اأن��ن��ي 

ب�سيارتي الكامري اجلديدة على �سوارع اجلليب 

وقتها،  الطني  بروا�سب  املغ�سولة  واحل�ساوي 

اأبحث عن العنوان املن�سود، والذي حر�ست على 

العربية واالإجنليزية  تدوينه مبفكرتي باللغتني 

نهاية  يف  ب�سالمة  ل��ه  و���س��ويل  اأ�سمن  حتى 

املطاف.

حينما وجدت �سالتي طرقت جر�س الغرفة باأدب 

وما هي اإال حلظات حتى كان فينود هو من فتح 

يل الباب مرحبًا .. مل يكن يعرف العربية بالطبع 

اإىل لغة يفهمها  اأترجم م�ساعري  اأن  وكان علي 

اأن يقت�رص حديثنا على التخاطب  فاتفقنا على 

باالإجنليزية فقط والتي جنيدها �سويًا اإىل حٍد ما 

اأتعرف  .. اأخذين فينود بجولة حتى  وهكذا كان 

ويا  االثنني  نحن  �ست�سمنا  التي  الغرفة  على 

تغ�سف  رغم  املرحا�س  اأن  كما  بحق،  ل�سغرها 

م�ساحته �سبه مك�سوف؛ لوال ال�ستارة امل�سنوعة 

من الق�س النافر .. ب�رصاحة مل اأكن مهتمًا مبثل 

هذه التفا�سيل الدافقة فلقد تركت ورائي حياة 

ببذخ كمواطن كويتي من  والتي ع�ستها  الرتف 

الطبقة املتو�سطة يف بيت العائلة العامر مبنطقة 

الرقة هناك منذ �سنني غابرة، فكل ما كنت اأود 

اأن اعرفه حينها هو جمع كافة املعلومات التي 

اأنه هندو�سي  تخ�س �رصيكي فينود؛ حيث تبني 

الديانة وينتمي اإىل طائفة الناِير املثقفة .. جاء 

بوالية  الواقعة  تري�سور  منطقة  من  الكويت  اإىل 

�سكانها  يتكلم  والتي  الهند،  جنوب  يف  كريال 

هندي  جتمع  اأكرب  ي�سكلون  وهم  املااليامل  لغة 

اخلليجية  البلدان  رب��وع  يف  منت�رصة  كجالية 

ال�ست.

تخ�س�سيًا  اأك��ادمي��ي��ًا  م��وؤه��اًل  يحمل  فينود 

عا�سمة  كاليكوت  جامعة  م��ن  باملحا�سبة 

ينحدر  التي  للمقاطعة  املحاذية  املحافظة 

يف  �سنتني  منذ  �سندوق  كاأمني  ويعمل  منها، 

فرع �رصكة ال�رصافة الهندية امل�ستاأجرة للمحل 

الوحيد الراب�س يف اأ�سفل البناية املتهالكة التي 

لوالديه  الوحيد  االب��ن  اأن��ه  كما  اليوم،  نقطنها 

اإمكانياتهما  كافة  ت�سخري  على  حر�سا  اللذين 

مبكانتهما  تليق  بطريقة  لتعليمه  امل��ادي��ة 

االجتماعية هناك، مثلما ي�رصان على ا�ستخدام 

عرب  دائ��م��ًا  معه  للتوا�سل  كلغة  االإجنليزية 

مرا�سالتهما  حتى  اأو  الهاتفية  مكاملاتهما 

الربيدية املتعددة يف كل منا�سبة من منا�سبات 

)عيد  كاأونام  الكثرية  الدينية  اأعيادهم  حلول 

)عيد  وه��ويل  االأن��وار(  )عيد  ودي��وايل  احل�ساد( 

االألوان( وغريها وغريها.

باأي  ي�سعر  ال  اأن��ه  م�سارحًا  مرة  ذات  يل  قال 

واأن��ه  الغربة،  ب��الد  يف  هنا  ال�سعادة  من  ن��وع 

ا�سطر للمجيء مكرهًا بغر�س تكوين �سخ�سيته 

قر�س  كم  توفري  حماولة  ثم  االأوىل  بالدرجة 

ميكنه من ت�سييد بيت الزوجية املرتقب، والذي 

�سيجمعه وخطيبته اأ�سني زميلة الدرا�سة القدمية 

�سظف  معنا  ي�سارعان  ع�ساميني  كزوجني 
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العي�س وتكاليف احلياة الباهظة .. فهي مغرتبة 

مثله وتعمل كم�سيفة جوية منذ اأكرث من عامني 

اأي�سًا يف طريان االإمارات حيث تقيم يف مدينة 

العملية،  جتربتها  ميتدح  ما  وكثرياً  االآن،  دبي 

نف�سه  حمتقراً  هناك،  اجليد  الوظيفي  وو�سعها 

ومقلاًل من �ساأنه اأمامي رغم اأنني اأرى فيه اأ�سياء 

اإيجابية عديدة تنم عن اأ�سالة فائقة، كالتزامه 

اأخرى،  �سفات  من  وغريها  واأمانته  االأخالقي 

باالإ�سافة اإىل موهبته املتفوقة بالطبخ، والتي 

مرة  كل  يف  يتغا�سى  اأن��ه  خا�سة  الفتة  تبدو 

بكرم حامتي عن تق�سريي الوا�سح بامل�ساركة 

وفق  مني  املطلوبة  الع�ساء  وجبات  اإع��داد  يف 

اجلدول الزمني الذي ر�سمه كخطة كنا قد اتفقنا 

عليها م�سبقًا.

ويف كل عطلة نهاية اأ�سبوع، كنا نخرج اأنا وفينود 

�سويًا اإىل مقهى اأو مطعم بعد اأن نتجول ببع�س 

االأ�سواق واملوالت مما �ساهم بتقاربنا وتوا�سلنا 

وجهات  على  املبنية  الثقافية  احل��وارات  نتيجة 

نظر خمتلفة لهذا العامل الف�سيح .. لقد كان منبهراً 

واملوجود بني جنبات  الهائل  العمراين  بالتطور 

الكويت  بلدي  يف  هنا  احلديثة  الع�رصية  املدن 

كمرتوبوليتان وكوزموبوليتان و.. و ..  

مر ال�سهران بلمح الب�رص، تطرزهما اأيام البهجة 

من  بتفا�سيلها  وغنية  نبيلة  بتجارب  احلبلى 

حيث الكم والكيف واأ�سافت يل الكثري مما كنت 

اأجهله عن اجلانب االإن�ساين يف حياتنا ال�سخية 

اأنا  وها  �سك،  دون  تن�سب  ال  فردية  بعطاءات 

اأمللم حاجياتي مودعًا �رصيكي و�سديقي اجلديد 

ا�ستيقظت  فلقد  تاأكيد،  بكل  اأحببته  الذي  فينود 

تلك  �سبيحة  يف  العادة  غري  على  قبله  باكراً 

اجلمعة، وهو يوم العطلة الر�سمية؛ حيث ال عمل 

طبعًا يف بالدنا وال دوامات وال .. وال .. وعبثًا 

حاولت اإيقاظه مل يرد .. 

-? Vinod ..Vinodbhai wake up ..wake up , please -

 ، ا�ستيقظ   .. ا�ستيقظ  فينود  اأخ��ي   .. فينود   -

اأرجوك ؟

االقرتاب  حاولت   .. ي�ستيقظ  ومل  فينود،  يرد  مل 

فارغة  منوم  دواء  حبوب  علبة  فوجدت  منه 

قد  .. كان  بجواره  اخل�سبية  املن�سدة  ترقد على 

جوف  يف  كاملة  ابتلعها  نومه،  قبل  تناولها 

مات  لقد  منتحراً،  حزينًا  ورحل  النحيل  ج�سده 

فينود .. مات فينود، �رصيكي بالغرفة و�سديقي 

ويا  مات   .. للتو  عليه  التعرف  فتئت  ما  ال��ذي 

لالأ�سف لتلك النهاية املاأ�ساوية املفجعة!

اإفادة  وبح�سب  بدقائق،  ينهي حياته  اأن  وقبل   

حينها  جثته  ح 
ّ
�رص الذي  ال�رصعي  الطب  تقرير 

جيب  غمد  يف  وو�سعها  دامية  ر�سالة  كتب   ..

قمي�سه االأحمر الداكن قائاًل ..

- - My father )Achan( , my  mother )Amma( , Badr 
and Ashni .. forgive me  .. and don’t blame anyone ?!!

وال   .. �ساحموين   .. واأ�سني  وب��در  واأم��ي  اأب��ي   -

تلوموا اأحداً ؟!!

القلوب  يدمي  األيم  ���رصد  الر�سالة  ختام  ويف 

واملختزلة  املتكررة  معاناته  مبرارة  املتحجرة 

ت�ساء  من  تتزوج  اأن  اأ�سني  حق  من   .. بعبارة 

ومن   .. ت�ساء  من  تتزوج  اأن  اأ�سني  حق  فمن   ..

يبدو  حيث  ؛  ت�ساء  من  تتزوج  اأن  اأ�سني  حق 

القاتل  ال�سلبي  تاأثريه  املفاجئ  لقرارها  اأن 

برجل  االرتباط  على خيار  اإ�رصارها  عليه عرب 

البلدان  اأعمال هندي م�سهور من واليتها تزخر 

وا�سعة  ب�سل�سلة  اأرا�سيها  على  املقيم  اخلليجية 

واملنت�رصة  املعروفة،  التجارية  اأ�سواقه  من 

تعرفت  قد  كانت  بيننا،  بكرثة  فارقة  كعالمة 

جوية  عمل  برحلة  م��روره  اأثناء  �سدفة  عليه 

عابرة باأقا�سي الطريان العالية.
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الذاكرة   الن�سيان وفقدان  مل يعد يقلقني هاج�س 

مبر�س  ي�سمى  م��ا  اأ�سحى  ال�سابق،  يف  كما 

)الزهامير( بالن�سبة لعمري املديد ظاهرة طبيعية 

حتدث لكل واحد عا�س اأكرث مما ينبغي، اأنا ل�ست 

خائفا على تبخر ذاكرتي املا�سية، فحياتي كلها 

ذكريات �سيئة، ف�سل متكرر، احباطات متنوعة، 

وحوادث لي�ست ذات قيمة، ال�سيء الوحيد الذي ال 

ميكن جتاهله هو الرقم )6( .. 

 يف احلقيقة، لو كان هناك اإمكانية لوجود طاقة 

باحلظ  عالقة  لها  وجنوم  اأب��راج  وعامل  روحية 

جنمي  ب��اأن  اأوؤم��ن  ف��اإين  اأفالطون،  يت�سور  كما 

امل��الزم  الرقم  ه��ذا   .  )6( رق��م  �سيكون  الطالع 

الت�سعني  طاملا تواجد يف  التي قاربت  حلياتي 

مل  ا�ستثناء،  دون  ال�سعيدة   املنا�سبات  جميع 

بدونه،  حياتي  يف  �سارة   مفاجاأة  يوما  حتدث 

يف  اأو  الرغيف  طابور  يف  اأنتظر  حينما  حتى 

حمطة الوقود، ال بد واأن يكون  ا�سمي يف الالئحة  

بجوار  رقم )6( !

اأوراق���ي  ك��ل  االأي���ام ح��اول��ت مراجعة  اأح��د  يف 

حتى  امل��در���س��ة  دخ���ويل  م��ن  ب���دا  ال�سخ�سية 

ا�ستخراج جواز �سفري وتخرجي يف كلية االآداب 

اإىل يوم زواجي وح�سويل على وظيفة اأ�ستاذ ثم 

تقاعدي ، كل مرة اأحاول فيها العثور على ورقة 

ا�ستثنائية حتطم اأ�سطورتي ال�سخ�سية لكن دون 

رقم )6(

ح�سن املغربي

 كاتب وقاص من ليبيا 

من أعمال الفنانة سهير بنت محمد فودة - ُعمان 
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ر�سمية  وثيقة  اأو  م�ستند  اأي  يخلو  فال  ج��دوى، 

من رقم )6( اأو )66( اأو )666(، األي�س غريبا اأن 

يحدث كل هذا ! 

اإىل  بالرجوع   الظاهرة  ه��ذه  تف�سري  ميكن  ال 

النا�س  بها  واآم��ن  العقل  اأوجدها  التي  ال�سدفة 

االأر�س حول  باعتبارها حقيقة مطلقة كدوران 

�سيئا  ل�سنا  باأننا  االإمي��ان  ميكن  ال  كما  نف�سها، 

لكائن  ناع�س  وع��ي  يف  وهمية  ���س��ورة  �سوى 

اآخر  يف عامل �سابق لوجودنا، واأن ذواتنا متلك 

االأب���راج،  ع��امل  يف  متركزها  بح�سب  حظوظها 

)فرويد(  راأ�سهم  اأذكياء وعلى  نعم هناك  علماء 

جتولوا يف عامل النف�س من خالل تف�سري االأحالم 

املحلل  طريقة  لكن   ، املغناطي�سي  التنومي  اأو 

اأعمق  يف  املا�سي  ع��ن  تبحث  التي  النف�سي 

اأعماقنا لي�س لها عالقة بحظنا العاثر وما ات�سل 

به من اإ�سارت غام�سة قد تبدو لنا بحكم التجربة 

)منحو�سة( .. 

اأدبياتنا  يف  املنحو�س  الرجل  ينعت  ما  كثريا 

باللهجة  عليه  نطلق  وقد  باملت�سائم،  ال�سعبية 

اأعلم  ال  اأنني  من  وبالرغم  )ا�سكروين(،  الدارجة 

لكنها  اإيطالية(،  )ولعلها  الكلمة  هذه  اأ�سل  ما 

تبدو اأكرث تعبريا من اأي  كلمة اأخرى ت�سف فعل 

الأبي  جدي  كان  ..لقد  الطالع  و�سوء  االرتكا�س 

ينبغي،  مما  اأكرث  –مت�سائما  اأمي  تقول  كما   –
تافهة  خرافات  اإىل  ت�سيبه  حادثة  كل  ويرجع 

ال معنى لها ،وكان له اأي�سا عالقة غام�سة مع 

كان  )6(،لكنها حزينة،عك�سي متاما، حيث  رقم 

 )6( رقم  بها  التي  االأيام  بيته يف  يخرج من  ال 

اليوم  يف  حزنا  مات  اأن  اإىل   )26( و   )16( و 

ال�ساد�س من �سهر )6( . 

ي�سري رقم )6( بح�سب �سفر اخلروج اإىل النق�س اأو 

احلرمان من اهلل، فهو رقم يرمز لل�رص، واإذا تكرر 

وح�س  وج��ود  اإثبات  يعني    666 م��رات  ث��الث 

الروؤيا اأي )امل�سيح الدجال( ، ويف الرتاث االإن�ساين 

هناك من يقد�س االأرقام ويوؤمن بقوتها، وهناك 

على  �سوؤم  نذير  بو�سفها  ويلعنها  ينكرها  من 

االأرقام  عامل  يف  فاإن  هذا،  مع  لكن،  �ساحبها، 

توجد حقيقة واحدة، نلم�سها  يف رقم )13( على 

وجه اخل�سو�س، فهذا الرقم اخلرايف ا�ستطاع اأن 

يرهب النا�س وي�سيطر على عقولهم لعدة قرون، 

ففي الواليات املتحدة  على �سبيل املثال هناك 

فنادق ال ت�ستخدم الرقم 13 يف ترقيم طبقاتها  

ال  ال��ط��ريان   �رصكات  وك��ذل��ك   ه��ذا،  يومنا  اإىل 

تدخل هذا الرقم على منظومة رحالتها يف اأغلب 

بلدان القارة االأوروبية . 

االأرقام  �سوؤم  عن  يقال  مما  الرغم   وعلى  لكن، 

باأن  اأع��رتف  اأنني  اإال  النا�س،   باأقدار  وعالقته 

– اللعبة  زال  وما  الرهان على رقم )6( كان - 

فقد  اأخفي،  وال  حياتي،  يف  املف�سلة   الوحيدة  

واملالحقة  يف  باخلوف  اأ�سعر  �ساب   واأنا  كنت 

كل حادث يظهر فيه هذا الرقم، كنت اأقول لنف�سي 

 .. �سيطان  اأنه  لو  كما  با�ستمرار  يطاردين  ملاذا 

علمني  بب�ساطة  الأنه  به،  فرحا  اأكرث  االآن  لكني 

بها  تعا�س  التي  بالطريقة  واأحيىا  اأبت�سم  كيف 

هو  �سيء  على  اأحزن  اأال  اأي�سا  ..وعلمني  احلياة 

العام،  تاريخي  يف  مكتوبا  لي�س  باالأ�سا�س 

واللعب مع املجهول   الرق�س  اأين تعلمت  ويكفي 

تلك  ال�سدا�سية،  االأي��ام  يف  احلظ  يحالفني  كلما 

اأكرث من  التي ولدُت فيها و�سحكُت فيها  االأيام 

املعتاد .  
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كانت حركة ل�سانك ر�سالتك الوا�سحة، وهي ر�سول 

ي�سدر  وهو  ل�سانك  �سماع  اأحتا�سى  بينما  جوعك 

بكاء  معه  وب��داأ  ذاك  ال�سوت  م�سغه..تكرر  �سوت 

متقطع ..

حفظ  عله  قعرها  واأ�ستجدي  احلليب  قنينة  اأفتح 

بع�س ذرات حليبك املجفف غري اأن قعرها االأ�ستيلي 

كان يلمع وب�سدة..

عند  ا�ستجداء  كربهان  غطاء  ب��دون  بيدي  اآخذها 

اأخيك  مع  تركتك  وقد  ماأوانا  اأغ��ادر  احل��ي،  بقال 

ي�رصخ  كان  ون�سف..  �سنوات  بثالث  يكربك  الذي 

كي ي�سعرين برهبة مكوثكما بدون رفيق يف البيت..

�سددت على ال�سوت يف اأذين كي ال ينفذ اإىل م�سامات 

االأبوة ؛ ولكي اآتيك بعلبة حليب جديدة..

، وهرعت  اأخيك  ال�سقة قاطعا �رصاخ  باب  اأو�سدت 

اأفكاره  العام ورجائي تتناثر  ال�سارع  اأ�سواء  اأقطع 

�سابقة اأقدامي، اأقف با�سما اأمام » كاونرت«  البقال.

رف�سه  باأن  يل  اإعطائه  بعدم  �سكوكي  اأقطع  كنت   

كانت  طلباتي  ك��ون  م��ن  اآت��ي��ة  الإدان��ت��ي  ال��دائ��م 

وبي�س،  و�سمن  بقوليات  من  الكبار  الحتياجات 

الفارغة  احلليب  وعلبة  الطريق  يف  �سكوكي  واأدت 

ت�رصخ ب�سدى �سوت طفل جائع..

حليب  اآث��ار  من  املمتلئ  البقالة  ل�ساحب  اأ���رصت 

النيدو الذي كان ياأتيه بالكراتني وح�رصت عبارات 

جائع..علبة  )طفلي  فحواه  مبا  والعطف  اال�ستجداء 

يف  املحنطة  �سهادتي  اأن��زل  وحاملا  واح��دة  حليب 

جدار غرفتي �ساأ�سع بني يديك ثمنها(.

ي�سبغ  احلليب  بيا�س  زال  ما  ال��ذي  ل�سانه  ك��ان 

�سطحه قد �سد رجائي با�ستهتار رف�سه :

�سوف  اأبيه  طريق  ويخالف  الولد  يكرب  ملا  قل   -

ي�سدد.

ابت�سمت بالعًا �سخريته هازا براأ�سي:

- اإن �ساء اهلل.. 

بنوعية  الأخ��ربه  باجتاهه  احلليب  قنينة  ورفعت 

احلليب واأردفت قائال:

ريال   )900( فقط  �سعرها  رخي�سة  نوعية  هي   -

ميني .

رد يدي وعلبة احلليب م�سريا:

- اذهب احلب الكلبة، اأو جيب ثمن علبة احلليب

وح�رصت  ب��ال��وع��د،  تنح�رص  ك��ان��ت  ع��ب��ارة  بلعت 

ليلة  ل�سمر  متاعهم  املبتاعني  اأي��ادي  بني  ج�سدي 

اجلمعة البئي�سة تلك، ه�س�ست كلبة البّقال واأنا اأنظر 

من  البقال  لها  رمى  ما  واإىل  املمتلئة  اأثدائها  اإىل 

خملفات..

اأق�سد البقالة تلو االأخرى مرددا تو�سالتي، و�رصاخك 

يطاردين و�سوت اأخيك ي�ساطرك البكاء مذعورا،كان 

ردهم بعدم املقدرة تارة كون ما يخرج من املحل 

اأخربوين  اأن  لباقة  اأكرث  كانوا  واآخرين  اآليا،  ي�سجل 

كونه  لديهم  احلليب  من  ال�سنف  هذا  وجود  بعدم 

رخي�سا ال يطلبه اأهل حيهم الفارهون.

ذاكرتي  على  اآخر  اإىل  حمل  من  اأتنقل  واأنا  اأ�سغط 

الأ�ستح�رص ما تفعلونه االآن.

كي  فريق�س  ف��وؤاده  يهتز  ال�سمعة  لهب  اأخ��ال  كنت 

اخلاطر  �سهوي  جوعك  فت�سمتون..يحرق  يالعبكم 

فاأعاود التو�سل.

كالمي  ي�سدق  ال  املدينة  بقايل  من  البع�س  كان   

ورجائي،  هندامي  بني  �رصيعة  مبقارنة  ويقوم 

علبة  جلوف  نظر  دومنا  وي��ردين  حمتاال  فيخالني 

احلليب الفارغ كبطنك.

بيتا..  ع�رص  ب�سعة  من  اأك��رث  عنكم  يف�سلني  �سار 

ن�ضيد اخلال�ص

حامد الفقيه

   قاص من اليمن 
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ويزداد  خيباتي،  تكرث  اأدخلها  كنت  بقالة  كل  ومع 

قنوطي  ولكن باأي وجه اأعود لك، وكيف اأ�سبع جوعك 

ال�سارخ..كم دمعة من عينيك كافية لذبحي .

اأعود الهثا وقد اأغلق بقال احلي متجرة، حتى كلبته 

ال�سمينة غطت بعد ع�سائها يف نوم عميق .

ار اخلافتة، �سخري 
ّ
م

ُ
هدوء عم احلي اإال من اإ�ساءات ال�س

املرهقة.  بكائك  تقطعات  على  يعلو حينا  املتخمني 

�سبقك يف  قد  االأ�سد عودا كونه  اأخيك  اأن �سوت  غري 

امتحان االأيام يفوز على ذاك ال�سخري الغليظ..

فاأ�سدرت  بحنق  الفارغة  احلليب  علبة  رميت  يائ�سا 

ا�ستبدلتها  قد  اأين  اأمانا  م�سمعك  يف  اأح��دث  �سوتا 

باأخرى..وفعال هذا ما �سنعت..

يطول،  ا�ستجدائي  يجعل  مل  اأن��ه  ج��دا  رحيما  ك��ان 

حمياه  على  كالبقالني.  ب�سخرية  رجائي  بادل  وال 

عنق  راجيا  هززت  ح�سادها،  تنتظر  �سفراء  �سنابل 

اأين رجوته  اأ�سغر حجما غري  ال�سنابل، وطلبته علبة 

اأن تكون عالية املفعول واالأداء. كون رحمتي االأبوية 

ال ترت�سي لكم عذابا اأكرث يف ا�ستقبال مالك الراحة 

والنوم االأبدي..

هاهي يف يدي، قنينة عبوة 45 مل عالية ال�سمية. 

وخيبات  كثرية  �سخريات  عائد  واأن��ا  اأودع  كنت 

اأبوة فا�سلة،واأفرح باأين  اأبت�سم حانقا يف وجه  اأكرث، 

مقدرة  باأعلى  اأنفخ  هنيهة،  بعد  دابرها  �ساأقطع 

يف  واأ�رصخ  احلمراء  ال�سماء  �سموع  واأطفئ  اأمتلكها 

اأزقة ال�سخري حتى اأفزع هناءهم ولو للمرة االأخرية . 

حتى الكلبة ال�سمينة اأفزعت منامها بوعدي لها اأنها 

ولن  ليحلبوها  �سيدها  ير�سلهم  اآخرين  �سرتى  حتما 

يتاأففوا كما فعلت، بل �سي�سكرون �سنيعه ويرحمون 

اأثدائها التي ازداد اأملها يوم اأن تخل�ست من  امتالء 

�سغارها ..

هززت  بال�رصاخ  املمتلئ  البيت  عتبة  اأط��اأ  اأن  قبل 

يف  املركزة  �سميتها  تختلط  حتى  اجلديدة  القنينة 

قعرها.

�سهورك  �رصاخ  الإطفاء  كافية  قطرات  خم�س  كانت 

اخلم�سة ول�سانك ت�سع م�سغتها االأخرية التي حفرت 

يل قربا من عذاب..

يف  حتفران  كانتا  اللتني  عينيك  اأغم�ست  ب�سالم 

وجعي بعمق عن �رص هذا احلليب الذي قطع اأمعاءك  

اأخيك  عيني  من  م�سحت  �رصيعة  وبالتفاتة   . الرطبة 

فاه  فتحت  ���س��دري،  اإىل  فزعه  و�سممت  دمعهما 

قليال  قطراتك  من  اأكرث  قطرات  ب�سع  فيه  وو�سعت 

مع احتفاظي بالوتر طبعا » فاهلل وتر يحب الوتر«، 

وختامها كان يف جويف، اأفرغت ما تبقى من قنينة 

اأفرغ  كي  فمها  على  باأ�سناين  وع�س�ست  تلك  الوتر 

رحمات �ساحب املتجر..

ابتالعها  ترف�سوا  مل  كيف  ط��ع��م��ه��ا....  ك��ان  م��ر 

من  املر  الدواء  بلع  ترف�سون  كنتم  اأوما  �سغاري؟.. 

قبل؟. 

هل كنتم تن�سدون الرحمة كما اأبيكم؟ اأو كنتم ببلعكم 

الهادئ  ذاك ت�سلون لن�سيد اخلال�س، وترجون فجره.

كان اأخوك قد اأ�سدر �سوتا موجوعا مل ت�سدره اأنت 

اأكرث  اأن��ات  �سماع  قبل  خال�سي  اأ�ستعجل  جعلني 

حمراب  يف  الولوج  عن  اأجنب  جتعلني  قد  اأخيك  من 

اخلال�س ذاك..فجاأة �سعرت بارتطام كتلة دافئة من 

ال�سوء بي قطعت �سياطني ملهاة االأمل تلك.

�سوت وجعي قطع نحيبي و�سل حركة حثيثي اإليكم 

. جتمع جمهور ال�سائقني من حويل وهم يهمون بلم 

حطامي من على االإ�سفلت، واأنا اأتابع بنظري دحرجة 

علبة احلليب واأخ�سى اأن يكون غ�ساء اأمانها قد انفتح 

فيتبعرث حليبك املجفف.

اأه��م  نطقه،  و�سل  ب���اردة  جنود  ب��ه  تعلقت  ل�ساين 

احلليب  علبة  عن  باحثا  للمتجمهرين   الأ�سري  بيدي 

املتدحرجة فما عادت عالقة بي وال اأدري اأي واحد 

منهم قد حملها. 

وي�ستحث  يحفر يف وجعي جمددا  يزال �رصاخكم  ال 

عودتي . يحملني امل�سعفون �سماال واأهم مبخالفتهم 

الوجهة فاأنتم مييني و�رصاخكم دليلي.

اأح�س�ست بدفعات دافئة تخنق اأنفا�سي وخيطها يعرب 

حملي  من  اجلدوى  وعدم  بحتفي  فيجهرون  �سفتي؛ 

�سماال للم�ست�سفى. فاأ�سعد با�ستنتاجهم ،  واأمتنى اأن 

يوؤمنوا به ويعودوا بي اإليكما؛ الأ�سكت �رصاخكما.

تقفز  دافئة  حمراء  كتل  فتمنعه  ريقي  ببلع  اأه��م 

ب�رصاهة من فمي، من زجاج �سيارة االإ�سعاف تتعلق 

حراكهما  على  القدرة  يل  تبقى  ما  اآخ��ر   - عيناي 

تدرك  اأن  رجاء  وكلي  املتدحرجة  احلليب  بعلبة   -

 ب�سالم.
ّ
طريقها اإليكما؛ الأغم�س عيني
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للروائي  الرابعة  الرواية  بوينت"،  "�ستيمر  ب�سدور   

اأحمد زين، تدخل الرواية اليمنية انعطافة معرفية، 

بوينت"  "�ستيمر  تعلي  اإذ  ب��ال��ت��وازي.  وجمالية 

الباحث  الن�ص  �ساأن  من  التنوير(  دار  عن  )�سادرة 

بحيث  معًا،  ومت�سظية  را�سخة  اإن�سانية  هوية  عن 

يتجلى الر�سوخ يف املكان والزمان ويت�سح الت�سظي 

على  غوايتها  متار�ص  التي  والأح��داث،  الوقائع  يف 

املتلقي. 

هذا  اجلمعية  الذاكرة  يف  اأث��را  الن�ص  يحفر  ان  نعم 

هو املفهوم الوا�سح لإم�ساء العقل يف جتليه التام. 

يقول حممد برادة: "كل حماولة يبذلها الإن�سان هي 

هذا  ويف  قبح".  من  العامل  يف  ما  جتميل  اأجل  من 

ال�سياق كان اأحمد زين قد اأ�سدر ثالث روايات قبل 

اأمريكية"  "قهوة  "ت�سحيح و�سع" ثم  الرواية:  هذه 

اأن  بداية  قوله  اأود  ما  وكل  اجللد".  حتت  و"حرب 

ول  بالتاريخ  حتتفي  ل  الإبداعية  الأيقونة  ه��ذه 

ال�ساعرية  واللغة  بال�رسد  احتفائها  قدر  بال�سيا�سة، 

وال�سيا�سة،  التاريخ  وتخييل  املبتكرة  والتقنيات 

ادوارد  تعبري  حد  على  �رسدية"،  كيانات  "فالأمم 
�سعيد. ولعلها حماولة معمقة لفهم الذات التي قال 

البوؤرة  هي  ال�رسدية  الهوية  "اإن  ريكور  بول  عنها 

التي يقع فيها التاأول والتمازج والتقاطع والت�سابك 

بني التاريخ واخليال بوا�سطة ال�رسد "

ميناء  ال�سفن من  تقلع  اإذا مل  ويعرى  العامل  "ميوت 
وردة  التي  العبارة  هذه  تكون  قد  �ص73.  عدن" 

جماديف  حركت  التي  املفاتيح  اإحدى  الرواية   يف 

نقطة من  اآخر  على  تقف  التي  عدن  فمدينة  ال�رسد، 

جالت  التي  الن�رس  عني  هي  جنوبًا،  العربي  الوطن 

كذلك  كانت  وقد  وغربًا،  �رسقًا  امل��دن  اأح�ساء  يف 

ان احلكم الجنليزي بني عامي 1839م و1967 
ّ
اإب

»�ستيمر بوينت« رو�ية �أحمد زين... 

والأ�سئلة الكولونيالية وما بعدها 

متابعات

حممد عبدالوكيل جازم

قاص وناقد من اليمن 



اليوم  الرواية  ت�سف  نهائيا.  عدن  ا�ستقلت  عندما 

عدن  يف  ��رف 
ُ
ع ال��ذي  الفرن�سي"  ل�"التاجر  الأخ��ري 

الرواية؛  يف  �رساحة  ا�سمه  يرد  ول  "الب�ص"  با�سم 

يبدو  كما  لأنه  الفرن�سي"   "التاجر  ب�سفته  واإمن��ا 

بلد  اإىل  الباخرة  به  اأقلعت  اأن  بعد  وج��اع  تعرى 

املن�ساأ، كعالمة جتارية ُزرعت عن طريق اخلطاأ يف 

ا�سم  الروائي  ُترى ملاذا مل يورد  تربة غري منا�سبة. 

التاجر �سوى ب�سكل غري مبا�رس؟ 

 يبدو اأن التاجر من الغرور الإمرباطوري بحيث انه مل 

يكن يرى اأحداً يف البلد الذي بنا فيها كل طموحاته، 

طموحات  م��ع  ت�سابهت  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ات  تلك 

بهذا  الرواية  افتتحت  لذلك  الجنليزي  ال�ستعمار 

املطلع :"راآك، اأخرياً." �ص7 املتحدث اإىل نف�سه هو 

ف يف ال�سطور 
ُ

ال�ساب واملق�سود هو التاجر الذي و�س

الذي �سيلمحه  العجوز،  التاجر  اأو  الالحقة بالعجوز 

ي�ستخدمها  التي   - امل��راآة  لعبة  خ��الل  من  كثرياً 

الروائي كتقنية- وهو يندب حظه العاثر يف اآخر يوم 

له يف عدن "28 نوفمرب 1967". �سينقل لنا ال�ساب 

من  الأخرية  لل�ساعات  ع�سيبة  تفا�سيل  املراآة  عرب 

�سدمة عدن. يف هذه اللحظات التي تقف بني العقل 

يقول  والنهاية.  البداية  واحلياة،  املوت  واجلنون، 

الفرن�سي وهو يعي�ص الرعب بكل جوارحه "ما الذي 

حقي؟"  يف  عدن  تقرتفه  ف�سيع  �سيء  اأي  يجري، 

جاء  حلظة.  اأي  يف  عليه  ينق�سون  الثوار  يرتقب  اإذ 

ال�ساب- الذي ات�سح باأنه �سمري فيما بعد يف حني 

ظل ا�سم التاجر جمهوًل- من مدينة احلديدة )�سمال 

اليمن( بعد اأن قطفت ثورة 26 �سبتمرب 1962 والده 

على  يقوم  اإذ  التاجر  منزل  يف  الآن   يعمل  هناك. 

خدمته مزاوجًا بني منطني من احلياة، حياة الأزقة 

 كريرت، 
ّ
واحلارات التي ي�سكنها يف منزل جدته بحي

التاجر  منزل  الأوروب��ي يف  املخملي  العامل  وحياة 

العجوز بحي "�ستيمرت بوينت" التواهي لحقًا. 

يحيا هذا ال�ساب الب�سيط – الذي يبدو وكاأنه اخليط 

فهو  ممزقة،  حياة  الرواية-  �سخو�ص  جذب  ال��ذي 

الوقت  نف�ص  ويف  ال�سعبية  احلياة  بطعم  مغمو�ص 

م�سدود اإىل حياة الأوربي، لذلك فاإننا جنده م�سغول 

بكتابة م�رسحية يتحدث فيها عن مزايا ال�ستعمار 

الجنليزي يف عدن. وبالقدر الذي يحب �سعاد، اإحدى 

الجنليزية  اإىل  من�ساقًا  ن��راه  الرواية،  �سخ�سيات 

يف  هائمة  وتعي�ص  قومها  عن  تخلت  التي  اآيري�ص، 

وعاداتها  باأنا�سها  اأي�سًا-   – هي  منده�سة  عدن، 

مالحمها  م��ن  اأيعجبه  ي��دري  ل  وه��و  وتقاليدها 

الأوروبية اجل�سد املثري، اأم �سغفها مبدينته عدن. 

باأن  راأت  حزبية  تكون  رمبا  فئة  من  نة 
ّ
عي �سمري 

املقاومة امل�سلحة لي�ست حاًل لإنهاء الحتالل، واإمنا 

احلوار هو احلل الأمثل خا�سة واأن هذه اجلماعة مل 

تبديل  واإمنا  امل�ستعمر،  مع  العالقة  قطع  تريد  تكن 

الهيمنة  وقطع  حملية  ب���اإدارة  الأجنبية  الإدارة 

ال�ستعمارية التي متثلت ب�سخ�سية التاجر العجوز. 

املقهى  و�ساحب  "جنيب"  املارك�سي  ظهور  اأن  اإل 

اأحد  اختطف  الذي  والعا�سق  الفا�سل  التاجر  قا�سم، 

معادلة  اأوج��د  ه��ذا  كل  فتاته،  الجنليز  ال�سباط 

حترير  اأج��ل  من  امل�سلح  الكفاح  اإىل  تدعو  جديدة 

التي  �سعاد  �سخ�سية  ظهرت  ذلك  اإىل  اإ�سافة  عدن. 

اأنها  اإىل  اإ�سارة  يف  بها،  يظفر  ومل  �سمري  بها  اأُغرم 

�ساعت  لقد  نعم  معه،  وذهبت  جنيب  مبعية  جاءت 

على �سمري فر�سة ال�ستفادة من الرثوة ال�ستعمارية 

التي تكونت يف اأر�ص الأجداد، ذات املوقع اجلغرايف 

الفريد.

 
ّ
ل�سخ�سيتي ال�سيا�سي  الإ�سقاط  اأن  يل  بدا  واإجماًل   

�سمري وجنيب يتمثل يف انتماء �سمري جلبهة التحرير، 

بينما النتماء ال�سيا�سي لنجيب ج�سد طموح اجلبهة 

وثيقة  على  التوقيع  مبهام  ا�سطلعت  التي  القومية 

اأن  هنا  عليه  التاأكيد  اأري��د  ما  ولعل  ال�ستقالل. 

الرواية ل تتحدث عن الإ�سقاط ب�سذاجة واإمنا هناك 

حديث مكثف عن ال�رسد بتقنياته احلاذقة وفذلكاته 

املنطقية املهتمة باخليال واللغة والروي امل�سبوك، 

مبقرتح  مم��ه��ورة  متجاوزة  تقنيات  على  القائم 

�رسدي وعبقري من نوع خا�ص. 

***
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متعددة  ولكنها  واحد  بعد  ذات  الرواية  فكرة  لي�ست 

نهائية  ���س��ورة  نعده  ق��د  فما  والأب��ع��اد،  الأف��ك��ار 

القراءة �سورة متحولة ل  تكرار  بعد  للفكرة جندها 

ال�سارد  فيه  رّكز  الذي  وبالقدر  �سيء،  على  تتوقف 

على �سخ�سية التاجر – مثاًل- جنده اأكد – اأي�سًا- 

املدينة  وعدن  وقا�سم  وجنيب  �سمري  �سخ�سية  على 

على  اجلميع  ناف�ست  باأنها  اأرى  التي  الفردو�ص، 

يحفل  مل  ق�سداً  الروائي  اأن  اإىل  ي�سري  ما  البطولة 

اأن  راأي��ي  ويف  ته�سيمه.  اإىل  �سعى  واإمن��ا  بالبطل 

ّثل ال�سريورة 
َ
حركية ال�سورة الكلية للمكان عدن- م

امل�ستهاة  للمعنى. عدن معطى تعلق بالذات اليمنية. 

خطاب  ان��ه  لو  كما  اإليها  نلتفت  اأن  ال�سارد  اأراد 

الهتمام  اإىل  فيه  يدعونا  دللة،  وذو  عميق  نف�سي 

بتخ�سيب الذاكرة وبالتايل ا�ستلهام النموذج ونقله 

تاريخ  التاريخ. لأن كل رواية هي يف احلقيقة  اإىل 

التكنيك  نلم�سه يف  ما  للحظة، وهو  توثيق غزير  اأو 

"�ستيمرت  الروائية  اللوحة  داخ��ل   املكثف  الفني 

بوينت".

ملاذا عدن؟ للرواية بداية اأخرى تفرتق يف ظاهرها 

اإرها�سات  ا�ستعر�ست  التي  النطالق،  حمطة  عن 

ق�رسه،  على  الفدائيني  هجوم  م��ن  التاجر  قلق 

الثانية  البداية  رحيله.  قبل  الأخ��رية  اللحظات  يف 

قد  الكاتب  كان  فاإذا  للرواية.  الزمنية  البداية  هي 

الأخرية  اللحظات  لر�سد  التكثيف  تقنية  ا�ستخدم 

للتاجر، بحيث بدت الرواية باملجمل وكاأنها و�سف 

اأي  اأي�سا  حالة ل تتجاوز عددا من ال�ساعات، فاإنه 

الروائي ا�ستخدم تقنية ال�سرتجاع، اأو الفال�ص باك، 

فمّكن الرواية من احلركة لتتخذ بداية ثانية و�سف 

ان احلرب العاملية الثانية، حني 
ّ
فيها حالة عدن اإب

كانت عدن م�رسحًا للمتحاربني الكبار من اأمريكيني 

عدن  دفعت  وقد  ونازيني،  وبريطانيني  واإيطاليني 

اليمن.  يف  بيت  كل  اإىل  املجاعة  وامتدت  الكثري، 

وكذلك الرمزية – التي ر�سدناها – يف  نكبة قا�سم 

- اأحد �سخو�ص الرواية- النكبة الكبرية التي ظلت 

التي  فالفتاة  العمر،  واآخر  الرواية  اآخر  اإىل  تالحقه 

اإىل  بها  ال�سابط الجنليزي وذهب  اختطفها  اأحبها 

الختطاف  بهذا  ت�رسح  مل  الرواية  اأن  مع  اجنلرتا، 

عقب  اختفائها،  حول  مفتوحة  التكهنات  وتركت 

رحيل ال�سابط بعيد انتهاء احلرب العاملية الثانية، 

يجدها  مل  اأنه  اإل  مكان،  كل  يف  عنها  يبحث  فبقي 

مطلقًا. وهي رمزية ت�ساف اإىل �سفرات اأخرى داخل 

العمل الن�سي.     

لالأمكنة،  اأم���ني  و���س��ف  وك��اأن��ه��ا  ال���رواي���ة  ب���دت 

والتواريخ وال�سخو�ص يف عدن، فلي�ست حملية عدن 

مدينة  عدن  لأن  واإمن��ا  عامليتها،  خلقت  التي  هي 

ذاتها.  يف  كامنة  العاملية  وهذه  بامتياز،  عاملية 

ثمة موقعها اجلغرايف، وقدرتها العالية على �سهر 

املدينة  تنبت  ماألوفًا.  لي�سبح  واملختلف،  الغريب، 

يف الرواية كما تنبت على ظهر الواقع وعرب الدهور 

والأزمان، اإنها �سنيعة التاريخ اليمني القدمي. كان 

التاجر الفرن�سي مغرم باأغنية جلاك بريل تقول:" ل 

ترتكيني. اأنا �ساأهديك، لآلئ من مطر. قادمة من بلد 

ل ت�سقط فيه الأمطار ."�ص10، البلد الذي ل ت�سقط 

فيها الأمطار خلق اإمرباطوريتني، الأوىل اإمرباطورية 

التاجر، والأخرى اإمرباطورية ال�ستعمار ولعب دوراً 

هاما يف جتميل العامل واأن�سنته، وهو ما نلم�سه يف 

ا�ستعرا�ص الروائي للعديد من ال�سخ�سيات الن�سالية 

التي مرت من عدن واأثرت على العامل. 

اليمن  عن  منف�سلة  مدينة  الرواية  يف  عدن  لي�ست 

اإل  يعني  ل  بها  واللت�ساق  لليمن،  رمز  هي  واإمنا 

فال�سارد  املن�سود.  للوطن  التاريخي  النموذج  اأنها 

اإمنا اأراد اأن ي�سع اإحدى احللول العملية لتجاوز ما 

التعاي�ص  ن�سميه  ما  اإىل  الذهاب  وبالتايل  يحدث، 

�ساروا  اأو  مينيني،  ال��رواي��ة  �سخو�ص  معظم  لأن 

مينيني مع مرور الوقت، ف�سمري – مثال- الذي ميثل 

مدينة  من  وال��ده  ينحدر  الروائية  البوؤرة  منت�سف 

معها  يعي�ص  التي  وجدته  اليمن(  احلديدة)�سمال 

تنحدر من عدن. 

التايل: هل  ال�سوؤال  الورقة ح�رسين  هذه  اكتب  واأنا 

متثل عدن يف الرواية م�ساراً من البحث عن اليوتوبيا 
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الفردو�ص املفقود والوطن املرجتى؟  اإنها ذلك  اأم  ؟ 

اإذا كان هذا الزمن الذي نعي�ص هو زمن الرواية على 

حّلت  اأنها  بحيث  ع�سفور،  جابر  الناقد  تعبري  حد 

ديوان  بو�سفه  ال�سعر  عن  ال�سهرية  املقولة  حمل 

الروائي  العمل  لت 
ّ
فع زين  اأحمد  رواية  فاإن  العرب، 

ومن  الرواية،  يف  التقنيات  من  العديد  وا�ستخدمت 

ذلك املراآة التي �ساهمت يف ك�سف املالمح الداخلية 

اليمني.  ال�ساب  ونقي�سه  الفرن�سي  العجوز  للتاجر 

لي�ص يف ظاهر  امل�ستور  �ساهمت يف ك�سف  فاملراآة 

الوجهني املختلفني فقط، واإمنا امتد ذلك الك�سف اإىل 

جماهل النف�ص.  كان لبد اأن تكون املراآة هناك، لكي 

روؤية  وبالتايل  يجب،  كما  نف�سه  �سخ�ص  كل  يرى 

الآخر وكاأن الآخر كان يحتاج لتك املراآة لكي يراك، 

:"حتولت �سخ�سًا  ال�سارد بقوله  اأف�سح عنه  وهو ما 

ثالث"�ص103 .

***

اإىل �سياغات وتقنيات  �ستيمر بوينت  ت�ستند رواية 

ذلك  ومن  ب�سال�سة،  الإبداعي  العمل  داخ��ل  تتوالد 

نقل  عرب  ال�سدمات  من  بالعديد  القارئ  مداهمة 

اإىل  ينظر  من  هناك  والواقع.  احلياة  من  تفا�سيل 

القارئ  ي�ستفز  ما  وه��و  الر�سا  بعني  ال�ستعمار 

ويثري غ�سبه، خا�سة اإذا قارّنا ذلك بالزمن ال�رسدي 

احلقبة،  تلك  يف  ال�سخو�ص   داخله  تتحرك  ال��ذي 

الراأي مي�سي باجتاه النعتاق من ربقة  حيث كان 

ال�ستعمار. تتمثل ال�سدمة مبا حلق عدن اليوم من 

67- مابني  املمتدة  املرحلة  بتلك  مقارنة  اإهمال 

الوجيزة  الفرتة  الأقل روائيًا- ففي تلك  48 -على 
ثورة  لت�سهد  املدينة  داخل  التحول  من�سوب  ارتفع 

ولكن  م�سبوقة.  غري  واجتماعية  وجتارية  عمرانية 

ذلك  الأجنبي  الرواية مل ي�سنع  �سخو�ص  ت�سري  كما 

اأجل تثبيت نفوذه على ظهر  اأجل اليمن بل من  من 

رم اليمنيون القابعون 
ُ

هذا املكان املده�ص، حيث ح

ال�سوارع  يف  التواجد  من  وال�سحاري  اجلبال  يف 

ال�ستعمار  �سجع  وقد  الأنيقة،  والبنايات  النظيفة 

يقول  عدن.  عن  بعيداً  وال�سلطنات  امل�سيخات  قيام 

حولك  انظري  �سعاد:"  اإىل  احلديث  موجهًا  �سمري 

 " و�سلطنة  وم�سيخة  اإم��ارة  وع�رسون  واحد  اأي�سا، 

�ص56.  ما ي�سري اإىل اأن اليمن املوزع جنوبًا على 

من�سغل  وال�ستعمار  بذاته،  م�سغول  ال�سطرجن   رقع 

باملال والرثوة والنفوذ. وهو ما حتدثت عنه �سابقًا، 

للفتاة  الجنليزي  ال�سابط  اختطاف  يف  متج�سداً 

املعادل املو�سوعي للرثوة. 

فنان  بري�سة  بوينت"  "�ستيمر   
ّ
ح��ي ال�سارد  ر�سم 

 كريرت، الذي ميتاز باأفق 
ّ
وبنف�ص احلرفية ر�سم حي

عاملي كوزموبوليتي، فهناك �سارع لليهود و�سارع 

للم�سيحيني.  واآخ��ر  للم�سلمني  و���س��ارع  للبوذيني 

وهذه  "حافة"  ي�سمى  احلي  اأو  عدن  يف  وال�سارع 

الهويات  تلك  كل  عدن،  يف  �سهرية  مفردة  الأخ��رية 

املتناق�سة خلقت املجتمع العدين الفريد يف اجلزيرة 

والت�سامح  التعاي�ص  �سماته  اأهم  من  الذي  العربية، 

يغو�ص  اأن  ال�سارد  ا�ستطاع  الجتماعي.  وال�سلم 

لوحة  للقارئ  مقدمًا  الطوبوغرايف  الف�ساء  هذا  يف 

فنية غري م�سبوقة لعدن الأر�ص والإن�سان والتاريخ. 

عدن  وكانت  العامل  التي غريت  الأح��داث  من  ولعل 

�سفقة  عن  هنا  الرواية  وثقته  ما  عليها،  �ساهدة 

يهود  مهربي  مع  الدين  حميد  بن  يحيى  الإم���ام 

مع  خمتلفة  ذاكرة  لعدن  اإ�رسائيل...حقًا  اإىل  اليمن 

الزعيم  املبكرة. فهذا  تلك احلقبة  العامل خا�سة يف 

عام  عدن  يغادر  زغلول  �سعد  املعروف  امل�رسي 

1922 يف م�ساء بارد على ظهر املدمرة الأمريكية 
الطبول  قرع  "على  �سي�سل،  جزيرة  اإىل  "كلمات�ص" 
واأهازيج العدنيني يردد �سداها جبل حديد" �ص.39 

ولكن  التاريخ  مع  كثرية  التقاء  نقاط  الرواية  يف   .

عرب  بالتاريخ  الحتفاء  مبعنى  ال�رسدية،  ب�سيغته 

ال�رسد، وذكر الوقائع ذات ال�سلة بعدن يف �سياقها 

العاملي.  املنحدر من اأ�سول هندية "اأ�رسف" يحكي 

عن زيارة املهامتا غاندي لعدن 1930 عندما ر�ست 

بوينت  �ستيمر  تقله. يف  "راجبوتانا" التي  الباخرة 

عدم  على  حمتجًا  الباخرة  على  من  النزول  رف�ص 

الربيطاين.  العلم  بجانب  الهندي  املوؤمتر  علم  رفع  

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

230



غاندي  "فليحيا  العدنيني  هتف  الزيارة  تلك  يف 

ولتحيا احلرية وال�ستقالل. يف حديقة الفر�ص خطب 

يف احل�سود. كان يلب�ص نظارة كبرية، و�ساعة تتدىل 

ب�سل�سلة يربطها يف و�سطه" �ص139. "ليبان" اإحدى 

ال�رسد،  بتنامي  ا�سطلعت  التي  الرواية  �سخ�سيات 

امللكة  زي��ارة  يتذكر  �سومالية  اأ�سول  من  ينحدر 

اأنها كانت  لهم  "قال   1954 الثانية عام  اليزابيث 

اإنها  بي�ساء.  بقبعة  �سعرها  وتغطي  قلياًل،  نحيلة 

جتولت يف عدن، وو�سعت حجر الأ�سا�ص للم�ست�سفى 

الذي �سيحمل ا�سمها"�ص.125 يف الرواية حكايات 

كثرية عن عدن، حكايات تنتمي اإىل الع�رس احلديث، 

فحني كانت عدن ممتلئة بالأ�سواء كان العامل من 

حولها يتابع حتولتها الكبرية باإمعان، وقد كانت 

حديثها  ويف  ذلك،  على  �ساهدة  الجنليزية  اآيري�ص 

يف  املغادرين  تراقب  وهي  قالت  �سمري  مع  الأخري 

املطار الذي �ستنطلق منه:" اإن املطار الذي هبطت 

عام  العربية  اجلزيرة  يف  مدنية  طائرة  اأول  فيه 

يف  احلربي  للطريان  معر�ص  اأول  و�سهد   ،1919
يف  جوية  قاعدة  اأول  ي�سم  وكان  الأو�سط  ال�رسق 

تاريخ م�ستعمرات الإمرباطورية الربيطانية، ومنها 

امللكي  الطريان  ل�سالح  احلربية  املقاتالت  تنطلق 

الربيطاين.. اأ�سحى بال نظام" �ص161. 

***

الأب��ه��ة  ع���امل  يف  واأن����اة  ب�سرب  ال���رواي���ة  نقبت 

نرى-  كما   – عدن  امل�ستعمرة  داخل  الكولونيالية 

اأن  الكاتب  ا�ستطاع  دقيق،  بحثي  بعمل  وخرجت 

جدير  عمل  اإىل  لتحويله  امليتة  �رسايينه  يف  ينفخ 

اأن  والواقع  باملخاطر.  املحفوفة  املتاأنية  بالقراءة 

الرغم  على  التقريرية،  اإىل  ينزلق  مل  الروائي  املنت 

النثيال  داخ��ل   توالت  التي  املعلومات  كمية  من 

احلكائي.

 لن ن�ستطيع الإملام بالكثري مما جاء يف الرواية اإل 

اأننا نحاول القرتاب من ذلك، فهذا الراديو  وتلفزيون 

املقاهي  كانت  حيث   "1964 العام  "معجزة  عدن 

تفتح اأبوابها للمرتادين من اأجل م�ساهدة "رت�سارد 

م�سل�سل  عرب  دائمًا  ال�رسطة  تطارده  الذي   " كامبل 

الأف��الم  اح��دث  تعر�ص  ال�سينما  دور  وه��ذه  يومي. 

رجل  عدن  �سوارع  يف  ودائمًا  والعاملية،  العربية 

�ستعر�ص  التي  بالأفالم  ف 
ّ
ُتعر لوحة  يتنقل حاماًل 

غداً اأو بعد غد. ويف ال�سورة "القطار الذي ينطلق من 

�سنوات كثرية  قبل  به  العمل  يتوقف  اأن  قبل  املعال 

�ص166.  املمالح"  طريق  يف  ق�سبانه،  واقتلعوا 

زيارة املطرب امل�رسي ال�سهري فريد الأطر�ص لعدن 

مثلت  اإحدى الأحداث الهامة عام 1956.     

احلديثة  العاملية  للمالمح  اأمني ودقيق  ثمة و�سف 

املدينة  هذه  اإ�سعاع  امتد  فقد  املقابل  ويف  لعدن، 

اإىل اخلارج، بل وكانت نقطة انطالق اإىل امل�سيخات 

الإمام  اإىل  �ستالني  ر�سولة  فهذه  ال�سمالية،  واملدن 

عقار  ع��ن  ع��ب��ارة  �سخ�سية  هدية  ت�سليمه  تريد 

عليها  ك��ان  �سنعاء  ت�سل  ولكي   .108 جن�سي" 

اإىل  �سنعاء  من  يعود  "مطهر"  عدن.  من  النطالق 

العاملية  احلرب  انتهاء  عقب  غادرها  اأن  بعد  عدن 

الثانية، ويكون �ساهدا على حتولتها املده�سة.  مل 

تكن عدن قبلة للداخل واخلارج، ولكنها كانت قبلة 

ال�سيا�سية  النخب  اأجلها  من  ت�سارعت  فقد  للحلم، 

عرب  ال��ذي  ال�رساع  ذلك  التجارية،  النخب  وكذلك 

الور�سة  "اإن  مناف�سيه  مع  الفرن�سي  التاجر  عنه 

الكبرية التي حتولت اإليها عدن بعد احلرب، ل تزال 

مفتوحة. ن�ساط حمموم ل�سيء ي�ستطيع الوقوف يف 

املحموم  الن�ساط  ذلك  ت�سعب  94.وقد  طريقه"�ص 

اإىل خارج عدن البعيد. يقول احد اأبطال الرواية "اإىل 

اأين تتجه عدن؟ األ يكفي اأنها اأ�سبحت ثالث مدينة 

يف العامل بعد نيويورك وليفربول" �ص73.

يف الأخري ميكنني اأن اأ�سري اإىل اأن ف�ساء الرواية ن�ص 

ي�ستطيع  تقنيات  وثمة  املتعددة؛  للقراءات  مفتوح 

القراء الو�سول اإليها وتفنيدها، والإفادة منها. 
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على الرغم من النجاحات املتعددة التي حققتها 

درا�صات ما بعد اال�صتعمار يف اإعادة ت�صكيل ال�صور 

يف  الثقايف  التحليل  وطرق  ال�صارمة  التقليدية 

ة حاليا 
رَ

ا�ص
حُ

ال�صنوات االأخرية، فاإنها جناحات م

متزايد  ع��دد  يعك�صها  التي  امل�صكالت  من  بعدد 

عن  ف�صال  املجال،  هذا  خارج  من  الهجمات  من 

 هذا الكتاب ب�صفة 
ّ
ازدياد املعار�صة بداخله. يهتم

بعد  ما  نظرية  حول  االأخ��رية  باخلالفات  خا�صة 

ا بالن�صبة اإىل بع�ض  درَ رَ
ت اإىل ما ب

ّ
اال�صتعمار التي اأد

 النق�صام بني نظرية ما بعد 
ّ
املراقبني على اأنه منو

اال�صتعمار من جهة، وبقية نقد ما بعد اال�صتعمار 

ما  نظرية  ف 
ّ
يعر هذا  كتابي  اإن  اأخرى.  جهة  من 

املقام  �صّكله يف  باعتبارها عمال  اال�صتعمار  بعد 

 
ٌ

انتماءات كبرية-  درج��ة  اإىل  لنقل  -اأو  االأول 

ال  العليا،  الفرن�صية  النظرية  اإىل  تنت�صب  منهجيٌة 

Jacques Derrida وجاك  ما كل من جاك ديريدا 
ّ
�صي

Foucault Mi� ومي�صيل فوكو Jacques Lacan  الكان

chel. و يعني هذا، يف املمار�صة العملية، عمل كلٍّ 

�صبيفاك  وجاياتري   E. W. Said �صعيد  اإدوارد  من 

ذلك   .Homi Bhabha بابا  وهومي   Gayatri Spivak

حتليل  اإىل  العليا«  الفرن�صية  النظرية  »ت�صلل«  هو 

ما بعد اال�صتعمار الذي رمبا وّلد اأكرث املناق�صات 

بالقبول  �صواء  ف، 
ّ
للتطر واإثارة  �صخونًة،  الراهنة 

اأو الرف�ض. اإن ممثِّل االجتاه ال�صابق روبرت يوجن 

»اأ�صاطري  كتاب  �صاحب   )Robert Young 1990(

عن  فيه  يعلن  الذي   «  White Mythologies بي�صاء 

»علم منطق جديد للكتابة التاريخية«، ينادي يف 

 Colonial Desire( ا�صتعمارية  »رغبة  االأخري  كتابه 

 »Holy Trinity يه »الثالوث املقد�ض
ّ
1995( مبا ي�صم

 روبرت يوجن باأن 
ّ
ري ما بعد اال�صتعمار. يحتج ملنظِّ

كاّلً من اإدوارد �صعيد وجاياتري �صبيفاك وهومي 

بابا قد متّكنوا من اإعادة �صياغة مفهومية جذرية 

لها  التي  ق 
ْ
وال��ِع��ر والثقافة  االأم��ة  بني  للعالقة 

اأهمية ثقافية/ �صيا�صية عظمى. وعلى العك�ض من 

احلائز   ،Derek Walcott والكوت  ديريك  فاإن  ذلك، 

دين يف نغمة �صادمة النظرية 
حُ
على جائزة نوبل، ي

الفرن�صية التي مل تكن منوذجية الأكرث اأنواع نقاد 

والكوت  يختتم  ثم  تقليديًة.  اال�صتعمار  بعد  ما 

االأ�صماك  و»عربدة«   » »نرَترَ من  بال�صكوى  حديثه 

قنع الواحد  تة من النقد الفرن�صي، قائال« اإنها تحُ
ّ
املي

منا باأن اأونان Onan  كان رجال فرن�صيا«.

من اأجل حتديد اأكرث و�صوحا والأغرا�ض ا�صرتاتيجية، 

مت �صاحتها  اأقبل بكل اخلالفات، مهما عظحُ �صوف 

دت 
ِّ
ي �صحُ التي  اخلالفات  تلك  اإىل  اأق�صد  رت؛  �صغحُ اأو 

اال�صتعمار  بعد  ما  نظرية  بني  �صاهقة  ك��ج��دران 

بعد  ما  لنقد  ات�صاعا  االأك��رث  واملجال  ناحية  من 

بهذه   
ّ
اأمر واأنا  حتى  اأخ��رى.  ناحية  من  اال�صتعمار 

املرحلة، يجب اأن اأوؤكد اأنني ال اأرغب يف اإ�صفاء اأية 

ما بعد اال�ستعمار:

ال�سياقات، املمار�سات، ال�سيا�سات

بارت مور-جيلربت

ترجمة: حممد ال�شحات

 ناقد وأكاديمي مصري



النوعني  هذين  بني  التمييز  على  جوهرية  �سبغة 

بني  الفروق  ب��اأن  فالإقناع  بالفعل،  التحليل.  من 

ب�سكل  اإقامتها  ميكن  ل  املذكورين  التحليل  نوعي 

ا ما قمُت به يف الأجزاء  �ص تفاو�سً
ّ
د؛ لأنها توؤ�س

ّ
جمر

بعد  ما  نظرية  ��دي 
ّ
م��وؤي بني  كتابي  من  الأخ���رية 

ال�ستعمار ومنتقديها؛ وبالتبعية بني نظرية ما بعد 

ال�ستعمار ونقد ما بعد ال�ستعمار على نطاق اأو�سع. 

اإن امل�سار املهني لإدوارد �سعيد، على �سبيل املثال، 

بع�ٍص  مع  امل�ستفحلة  الأم��ل  خيبات  من  واحد  هو 

Orien� د »ال�ست�رساق
ّ
 من »النظرية العليا« التي توؤي

talism«، كما �ساأبنّي مبزيد من التف�سيل يف الف�سل 

 ،
ّ

الثاين من هذا الكتاب. بعد ن�رس هذا الن�ص املنوي

تطوير  يف  مبا�رسة،  وبطريقة  تقريبا،  �سعيد  �سيبداأ 

عقد  خالل  فيها،  ي�ستك�سف  التي  الطريقة  هذه  مثل 

ا بني عمله اخلا�ص 
ً
لحق من الزمان، توفيًقا مالئم

الأدبية  الدرا�سات  من  الأخرية  الإ�سدارات  وبع�ص 

»للكومنولث«.

هو،  ال�ستعمار  بعد  ما  نقد  اأن  اأفرت�ص  اأن  اأري��د  ل 

اأو جتريبي حم�ص  ب�سذاجة  نقد و�سعي  ما،  مبعنى 

خالفاته  ي 
ّ
ي�سو فعندما  واإجراءاته.  فر�سياته  يف 

من  ويكون  انفتاحا،  واأك��رث  خمتلفة  ببالغة  عامة 

نف�ص  للقارئ  ي�سّدر  اأن  ذلك-  على  -بناء  النادر 

بعد  ما  نظرية  بو�سفه  الفورية  ال�سعوبة  درج��ة 

كولونيالية، فاإنه كثريا ما يحظى بالتنظري الغزير، 

وا�سح  هو  )كما  �رساحة  اأو  �سمنا  ذلك  كان  �سواء 

املارك�سيني  العديد من حتريفات  ب�سكل خا�ص يف 

ال�ستعمار(.  بعد  ما  لنقد   marxisant واملتمرك�سني 

 ، Barbara Christian وكما تفرت�ص باربرا كري�ستيان

اأية حال،  فلي�ص من ال�رسوري لأية »نظرية«، على 

اأن ُتفهم بالطريقة ذاتها بالن�سبة اإىل الغرب والال-

الهيمنة  اأن�سار  اإىل  بالن�سبة  )اأو  ال�سواء  على  غرب 

واأن�سار التبعية داخل الغرب(. ول اأنا اأوّد اأن اأقرتح 

من  »النظرية«  بني  جم��رًدا  ا 
ً
تع�سفي ف�ساًل  ة 

ّ
ثم اأن 

من  فكل  ثانية.  جهة  من  التطبيقي«  و»النقد  جهة 

�سعيد و�سبيفاك وبابا ي�ساركون جميعا يف التحليل 

مو�سع  ت�سعهم  وخطاباٍت  لن�سو�ٍص  »العملي« 

ال�ستعمار  بعد  ما  نّقاد  من  الكثري  مع  املقارنة 

الآخرين.  واأخريا، فاأنا ل اأرغب يف اإحداث جتان�ٍص 

ما  نقد  اأو  ال�ستعمار  بعد  ما  نظرية  يف  �سواء  ما 

ولكن  منف�سلني،  نوعني  بو�سفهما  ال�ستعمار،  بعد 

املن�سجم  د 
ّ

املوح الن�ساط  من  نوعني  بو�سفهما 

داخليا. وكما �سيت�سح لحقا، فاإن هذين املجالني 

باعتبارهما  ا 
َ
فهم

ُ
ي اأن  يجب  التحليل  من  الفرعيني 

�سيغة جمع واحدة يف الفر�سية والتوجيه والإجراء؛ 

الذي  بالقدر  الأحيان،  بع�ص  يف  متداخالن،  وهما 

هما متناق�سان بالتبادل.

مكان  حول  الدائر  اجلدل  على  الوحيد  ال�ساهد  اإن 

ال�ستعمارية  بعد  ما  الأو���س��اع  يف  املارك�سية 

ظهر بجالء حقيقة هذا القرتاح. 
ُ
للتحليل الثقايف ي

 
ّ
ويف قلب جمالت نظرية ما بعد ال�ستعمار، حتتج

طرق  اأهمية  اأج��ل  من  بقوة  �سبيفاك  جاياتري 

التحليل املارك�سية وفائدتها، مبا يف ذلك �سفافها 

»القت�سادية«، يف حني يعادي هومي بابا عموما 

�سبيل  على  �سعيد،  اإدوارد  اأم��ا  العمل.  ه��ذا  مثل 

املقارنة، فاإنه منق�سم بينهما. وكما �سيّت�سح لحقا، 

ف�سعيد ي�سع مارك�ص نف�سه مبا�رسة �سمن ت�سكيلة 

ا�ست�رساقية، بينما يعتمد يف الوقت ذاته –وهو ما 

cul�  مل يكن اأبدا غري نقدي- على �سفاف ثقافوية

turalist للمارك�سية يف كافة جوانبه املهنية. ميكن 

اد ما بعد ال�ستعمار وغريهم  القول، مبعنى ما، اإن نقَّ

والإمربيالية  الثقافة  بني  بالربط  املهتمني  من 

فاإعجاز  متكافئا.  اختالفا  مواقفهم  يف  خمتلفون 

 Arif ديرليك  Aijaz Ahmad، مثله مثل عارف  اأحمد 

Chin� و�سينواإيزو Benita Parry وبينيتا باري Didlik

weizu وجنوجي وا ثيوجنو Ngugi Wa Thiongo ونيل 

اأجل  من  بقوة  يجادلون   ،Neil Lazarus لزارو���ص 
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الو�سائل  اأف�سل  باعتبارها  املارك�سية  ا�ستعادة 

كثري  يف  نوق�ست  التي  امل�سكالت  من  العديد  لفهم 

من الأحيان حتت معيار  حتليل ما بعد ال�ستعمار، 

واإن  –حتى  مهما  دورا  تلعب  املارك�سية  اأن  كما 

نّقاد  تفكري  يف  اأحيانا-  مزدوجا  الدور  هذا  كان 

ل.  �ص.  مثل  عون، 
ّ
متنو هم  الذي  بالقدر  �سابقني، 

Aime Ce� �سيزار  واإمييه   C. L. R. James  ر. جيم�ص

النقي�ص  وعلى   .Frantz fanon فانون  وفرانز   saire

من ذلك، فاإن �سخ�سيات متنوعة مثل وول �سوينكا 

  Christopher Miller وكري�ستوفر ميللر Wole Soyinka

يرون  يوجن  وروب��رت   Paul Gilory جيلوري  وبول 

تاأكيدا  باعتبارها  ما،  حد  اإىل  املارك�سية،  جميعا 

على حماولة �سابقة قامت بها الإن�سانيات الغربية 

 universal› narratives‹ الكونية  اتها 
ّ
�رسدي لفر�ص 

التحليل  اأ�سكال  وعلى  الجتماعي،  التطور  على 

– بال�سواب  تقوم  اأن  يف  اأخفقت  التي  الثقايف 

الأحيان-   بع�ص  يف  ح�سابا  حت�سب  اأن  حتى  اأو 

الغربية  غري  ال�سياقات  خ�سو�سيات  اإىل  بالن�سبة 

واختالفاتها.

د 
ّ
اأزو اأن  على  الكتاب-  ه��ذا  -يف  حري�ص  اإنني 

بعد  ما  درا���س��ات  لنجاح  ح�ساب  بك�سف  القارئ 

ة التي تواجهها 
ّ
ال�ستعمار وبع�ص امل�سكالت العام

تفنيد  على  ���س��اأرّك��ز  الأح����وال،  ك��ل  ويف  ح��ال��ي��ًا. 

ال�ستعمار  بعد  ما  نظرية  �سد  هة 
ّ

املوج الهجمات 

وعلى  معا،  داخله  من  اأو  املجال  خارج  من  �سواء 

ديره جدل متواطئ 
ُ
الهجوم الأكرب الذي كثريا ما ي

�سيا�سيًا مع اأنظمة للمعرفة؛ هي اأنظمة ا�ستعمارية 

توؤكد  الهجمات  ه��ذه  مثل  اإّن  مهيمنة.  )ج��دي��دة( 

بعد  ما  لنظرية  املوؤ�س�سي  املوقع  اأّن  منطي  ب�سكل 

القدرة،  ي�سلبها  الغربية  الأكادميية  يف  ال�ستعمار 

من  نوع  اأي  اأداء  على  اآلية،  وبطريقة  بال�رسورة 

ري. ولكي اأعالج 
ّ
التحليل الثقايف الراديكايل والتحر

مثل هذه احُلجج، �ساأ�سنع �سياًقا لبزوغ نظرية ما 

املوؤ�س�ساتية  بالأمناط  يت�سل  فيما  ال�ستعمار  بعد 

املهيمنة �سابقًا على حتليل العالقات املعّقدة بني 

الثقافة والنزعة ال�ستعمارية اجلديدة.

�سعيد  عن  اأخ��رى  نقدية  مداخل  ثالثة  ه��ذا  يعقب 

بقراءات  القارئ  تزويد  اإىل  ت�سعى  وبابا،  و�سبيفاك 

الثالثة،  النقاد  اأعمال  عن  و�سبور،  لة، 
ّ

ف�س
ُ
م نقدية 

املدخل  خّل�سها  التي  العرتا�سات  اأبعد  وتعالج 

والرائدة  املقارنة  يوجن  روبرت  درا�سة  منذ  الأول. 

»اأ�ساطري  كتابه  يف  الثالثة  ال�سخ�سيات  هذه  عن 

كبريا  قدرا  جميعها  اأنتجت  فقد   ،)1990( بي�ساء« 

خا�ص،  ب�سكل  ن، 
ّ
يت�سم ال��ذي  اجلديد  العمل  من 

 »Culture and Imperialism والإمربيالية  »الثقافة 

 The الكولونيايل  بعد  ما  و«الناقد   ،)1993( ل�سعيد 

Post�colonial Critic» (1990( و«خارج ماكينة التعليم 

Outside in the Teaching machine» (1993( ل�سبيفاك، و 

»ال�رسد والأمة Nation and Narration» (1990( و«موقع 

لبابا.   .)The Location of Culture» (1994 الثقافة 

فاإن  اجلديدة،  الرائدة  الن�سو�ِص  تلك  ظهرت  وكما 

ال�ستعمار  بعد  ما  نظرية  هوية  حول  الدائر  اجلدل 

و�سيا�ستها وغر�سها ومنزلتها قد ن�ساأ، باّطراد، يف 

الرئي�سي  الهدف  فاإن   ،
ّ
ثم ومن  حار.  مناخي  ظرف 

ي هذا هو اإمداد القارئ بك�سف ح�ساب حتليلي 
ّ

لن�س

اأنتجها النقاد،  وا�سح لكل من املادة اجلديدة التي 

العتبار  رّد  اإط��ار  يف  يندرج  �سياقا  لها  �سانعا 

حولها  ن�ساأت  التي  واخلالفات  ال�سابقة،  لأعمالهم 

معا يف فرتة طارئة.

لقد اّتبعُت، يف هذا الكتاب، منهج »القراءة القريبة« 

بتفكيكية  املفارقة،  �سبيل  على  ارتبطت، رمبا  التي 

على  الأدب���ي  للنقد  التقليلدية  وال�سيغ  دي��ري��دا 

هو  املقاربة  هذاه  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  اإن  ال�سواء. 

التقديرات  الأحيان من  اأغلب  ال�ستياء احلا�سل يف 

ما  نظرية  �سعوبة  على  تعميمها  مّت  التي  الظريفة 

بها.  اهتمام  الال  اأو  فائدتها  وعدم  ال�ستعمار  بعد 
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احلما�ص  بع�ص  ب��اأّن  ذلك،  رغم  ا،  اأي�سً اأ�سعر  اإنني 

اأر�سيًة  ميتلك  اأن  ميكن  ال�ستعمار  بعد  ما  لنظرية 

ما ب�سكل مفيد واأن يكون مو�سع اختبار يف حتليل 

واإذ  امل�ساءلة.  النّقاد مو�سع  ل 
َ
ِقب من  تف�سياًل  اأكرث 

ذاك، فاإنني اأريد اأن اأخو�ص، قدر الإمكان وعن قرب 

اأكرث، يف ذلك النقا�ص الدائر حول ن�سو�ص نظرية ما 

بعد ال�ستعمار )خ�سو�سًا تلك التي ظهرت منذ عام 

يبدو يل على اأنه  تاأ�سي�ص ما  �سواء بهدف   ،)1990
مقدماتهم املنطقية وحججهم وعالقاتهم املتبادلة 

اأ�سع  اأن  الأهمية-  من  ذاته  بالقدر  و-  الرئي�سية، 

ا من امل�ساءلة والفح�ص، ما 
ً
ا �سارم

ً
كل هذا مو�سع

ا�ستطعُت اإىل ذلك �سبياًل.

على  العامة  العرتا�سات  يف  النظر  اأعيد  �سوف 

الف�سل  يف  لت 
ِّ

ُف�س التي  ال�ستعمار  بعد  ما  نظرية 

من  كل  مناق�سة  �سوء  يف  الكتاب  ه��ذا  من  الأول 

يفتقر  اأخرى  طرًقا  ا 
ً

مقرتح وبابا،  و�سبيفاك  �سعيد 

اأ�ستمر يف  ول�سوف  التعديل.  اإىل  الأقل  بع�سها على 

موؤّخرا  ظهر  ال��ذي  اخل��الف  تقييم  اإع��ادة  يف  البدء 

ما  نقد  حقل  وبقية  ال�ستعمار  بعد  ما  نظرية  بني 

باأن  جدليا  نقا�سا  �ساأناق�ص  كما   . ال�ستعمار  بعد 

يف  حمدود،  ب�سكل  به  ومعرتًفا  ا، 
ّ
مهم متَّ�سال  ثمة 

عمل  بني  والتكتيكي،  ال�سرتاتيجي  امل�ستويني  كال 

 Chinua اآت�سيبي  �سينوا  ال�ستعمار مثل  بعد  ما  نّقاد 

Wilson Har� وول �سوينكا وويل�سون هاري�ص Achebe

ري ما بعد ال�ستعمار مثل �سعيد  ris من ناحية، ومنظِّ

كان  واإن  حتى  اأخرى،  ناحية  من  وبابا  و�سبيفاك 

الختالفات  باأن  العرتاف  اأحيانا،  ال�رسوري،  من 

عليها  ف 
ّ
التعر يجب  الأم���ر  ذل��ك  لتاأكيد  ة 

ّ
املهم

التحليلية  املفاهيم  بع�ص  ون�رسهم  تاأويلهم  يف 

املفتاحية والإجراءات النقدية التي ي�سرتكون فيها. 

امل�سكالت  من  العديد  اأن  اإىل  �ساأ�سري   ، اخلامتة  يف 

يف  ال�ستعمار،  بعد  م��ا  نظرية  واجهتها  ال��ت��ي 

الوقت الراهن، هي م�سكالت �سائعة يف نقد ما بعد 

ال�ستعمار ب�سكل اأكرب، خ�سو�سًا بالن�سبة اإىل ال�سوؤال 

عن كيفية التفاو�ص ب�ساأن ذلك الت�سامن والتحالف 

الجتماعية  وامل�سالح  الت�سكيالت  بني  احلا�سل 

النقدية  واملمار�سات  ال�ستعمار،  بعد  ملا  املختلفة 

نف�سه  الوقت  يف  هي  بينما  وّلدتها،  التي  اخلا�سة 

اأعتقد،  والثقافية.  التاريخية  خ�سو�سيتها  حترتم 

اأّن  اآخ���ر،  �سبب  اأي  م��ن  اأك��رث  وح��ده  ال�سبب  لهذا 

ال�ستعمار،  بعد  ما  لنظرية  احلايل  احلما�ص  بع�ص 

ب�سواء.   
ً
�سواء م�سلِّالن  اأمران  هما  لها،  واخل�سومة 

اأحيانا،  تك�سف،  التي  ال�سك  فنزعة  حال،  اأية  على 

ال�ستعمار،  بعد  ما  بنظرية  اخلا�ص  اهتمامي  عن 

خ�سومها،  اعرتا�سات  بع�ص  اأّن  باعرتايف  ت�سهد 

اأخذها  ويجب  ج��اّدة،  اعرتا�سات  هي  الأق��ل،  على 

يوجن  روب��رت  مع  اأتفق  ل  فاأنا  اجلدية.  من  مبزيد 

اجلديد  »املنطق  يه 
ّ
ي�سم ما  انت�سار  باأن  تفاوؤله  يف 

�سيء  كل  قبل  يتطابق  ال��ذي  التاريخية«  للكتابة 

ي�ساعد  اأن  ميكن  و�سبيفاك،  وبابا  �سعيد  عمل  مع 

ر الثقايف، 
ّ
يف تد�سني عامل ج�سور وجديد من التحر

–اأو  ديه جتاهلهم 
ّ
بينما يوا�سل بع�ص دعاته وموؤي

اأُجِنز قبل ذلك، وملا ي�ستمر  ا�ستهجانهم- ملا  حتى 

يف احلدوث، يف ميادين الكفاح ال�سيا�سية والنقدية 

الأخرِى يف حقل ما بعد ال�ستعمار. من جهة اأخرى، 

بني  واجلذرية  املتعددة  التداخالت  ب�سبب  وحتديدا 

ال�ستعمار،  بعد  ما  ونظرية  ال�ستعمار  بعد  ما  نقد 

فاإنه ل ميكن اأن يكون هناك �سبب معقول لدى دعاة 

( اأن يرف�سوا 
ّ

دي كل ما هو �سابق )اأو ما�سوي
ِّ
وموؤي

ا. 
ً
ا قاطع كل ما هو لحق )اأو حديث( رف�سً
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اأو  اإنها مف�سلية  القول   يف حلظات يق�رس عن و�سفها 

اللحظة  اأو  ال�سلمي  احلراك  كلحظة  درامية،  اأو  تاريخية 

الداع�سية مما عا�سته �سورية يف زلزالها منذ 2011/3/15، 

يف حلظات كهذه يقتحم التاريخ ال�سرية بح�سب جورج 

ماي. وهو يقتحم الرواية اأي�سًا، كما اأحاول اأن اأ�سيف، 

كتاريخ طويل )ما�ص منبّت اأو م�ستمر الفعل( اأو كتاريخ 

�ساخن / جاٍر / مبا�رس، وهذا ما يربز، بتنوع وبتفاوت، 

يف الروايات التي تكاد �سرية كتابها ت�سفر فيها، كما يف 

الروايات التالية:

 رواية ابت�سام الرتي�سي: مدن اليمام:

ولكن  ابنها،  باعتقال  يخطئ  ل  ال��ذي  الأم  قلب  ينبئ 

ابنها  واإنه  الرتي�سي،  ابت�سام  الكاتبة  اإنها  املنام.  يف 

للحراك،  الأوىل  الأي��ام  منذ  النا�سط  ال�ساب  حالق  نور 

وال�سخ�سية املحورية يف رواية )مدن اليمام( التي تبداأ 

اإىل دم�سق لتكون مع ابنها املقيم يف خميم  ب�سفر الأم 

الريموك مع �سديقيه فار�ص و�سالح.

ال�سخ�سية املحورية الأخرى  الأم،  ا�سم  الرواية  ل تعلن 

ل  التي  الرواية  يف  مهمًا  لي�ص  ذلك  لكن  ال��رواي��ة.  يف 

اأبا  الفل�سطيني  تخفي �سرييتها. فهذا نور يو�سي جاره 

لها  يحكي  اأن  عليه  اقرتح  اأمه، حني  من  باحلذر  �سعيد 

فالأم  �سورية،  اإىل  اللجوء  قبل  حيفا،  يف  ذكرياته  عن 

اإل وت�ستخدمه يف كتاباتها«.  »لتهمل تف�سياًل ت�سمعه 

يف  تظهر  التي  للكاتبة  كرمى  عزلته  اجل��ار  ك�رس  وقد 

اجلار  يقدم  وهكذا  ا�ستثنائية.  ك�سخ�سية  دومًا  الرواية 

واأ�رسته،  لنزوحه  فيها  اأرخ  التي  اأبيه  اأوراق  م�سنف 

هذه  متنح  و�سوف  حيفا.  عن  ذكرياته  فيها  كتب  كما 

لوحة  هو  لها،  اأ�سا�سيًا  فنيًا  مفتاحًا  للرواية  الأوراق 

�سي�سيفها �ساحب  اإذ  العلي،  ناجي  املهداة من  حنظلة 

�سفحة )اأنا حنظلة( الفي�سبوكية – وهو من �سيحمل ا�سم 

لتكون  واأن��ت(،  )اأنا  جمموعة  اإىل   - الرواية  يف  حنظلة 

لل�رسد فر�سة كربى تتنا�سل فيها احلكايات والق�س�ص 

الفي�سبوكية  ال�سفحات  مع  احلال  هو  كما  والأخبار، 

الأخرى طوال الرواية.

الدم�سقي  توما  باب  حي  يف  الهوى(  )دروب  مطعم  يف 

ل  زمن  من  الأغ��اين  حيث  والأم،  البن  يلتقي  العتيق، 

لأنهم  اإليهم،  تنتمي  اأنا�ص ل  اإليه، ومن  الكاتبة  تنتمي 

– الزلزال. ولي�ص هذا  – احلراك  يعي�سون خارج احلدث 

اإل �سانحة �سريية مبكرة و�سغرية، تعلن اختالف ومتيز 

يذهلها  فهي  املثقفني،  وبخا�سة  الآخرين،  الراوية عن 

واإذا  يزلزل.  الزلزال  بينما  وكّتاب،  �سعراء  من  �سمتهم 

كان مثل هذه ال�سيات ال�سريية �سيظل يتناثر يف الرواية، 

فالأهم هو ما يكاد يكون ناظمًا روائيًا لل�سريية، وذلك 

عرب الن�ساط الفي�سبوكي، وعرب �سلطة ال�ساردة.

احل��وار  ي��وم  )جتمع  بتوقيع  ن��ور  يكتب  �سفحته  على 

بني  الفي�سبوكية  املرا�سالت  تعلن  و�سوف  ال�سوري(. 

2011، فهي تعقب على  واأمه عن اختالفهما �سيف  نور 

الدعوات اإىل احلوار الوطني ب� »ل حتاور.. الدم بالدم«، 

يكتب  كما  باملوت؟«،  الهو�ص  »اأهو  مت�سائاًل:  يرد  وهو 

لها: »ل تريدين اأن ت�سدقي اأن هناك بع�ص الع�سابات، 

وبع�ص الإ�سالميني الذين ي�سوهون وجه الثورة«...

�رسديات  اإىل  الفي�سبوكي  الن�ساط  )حنظلة(  يطور 

لقائه  مثل  كثرية،  ووقائع  اأحداثًا  �ستغطي  في�سبوكية 

ي��روي  بطبيب  اجل��وز  خربة  يف  النازحني  خميم  يف 

جمزرة ج�رس ال�سغور �سنة 2011، ويروي، بتقنية اخلرب 

ملدينة  اجلي�ص  اقتحام  ال�����رسدي،  امللخ�ص  وبتقنية 

�ل�سرية �لرو�ئية 

والرواية ال�سريية

نبيل �شليمان

 روائي وناقد من سورية  



معمل  عند  باملجنونة  الطبيب  لقاء  و�سيكون  اأريحا. 

ال�سكر قرب ج�رس ال�سغور مفتاحًا �رسديًا بامتياز، حيث 

ال�ساردة  ال�رسد بق�ستها، كما �ستلونه  �ستلون املجنونة 

منها  ورث��ت  التي  طفولتها  منذ  احل�سن(  )�ست  بق�سة 

كما  وهنا،  ال�سادية.  تك�رّس  حيث  باأمها،  الت�سبه  رغبة 

الرواية،  يف  املتنا�سلة  الق�س�ص  من  �سّتى  موا�سع  يف 

وال�سذوذ اجلن�سي، كم�ساجعة  ال�سادية  �سيطغى ح�سور 

اجلثث، اأو برت الرائد لثديي الفتاة التي يفرتعها اأو..

بني  متا�سكًا  والأك��رب  الأط��ول  احل�سن(  )�ست  ق�سة  يف 

النف�سية.  العقد  وتتدافر  النف�سي،  العطب  ينتاأ  نظرياتها، 

وال�سبيحة  اجلنود  يخدمن  العاريات  الفتيات  فمنظر 

تنتظر  كانت  حني  املهانة،  عن  احل�سن  �ست  يعو�ص 

مقيدة  الطفلة  تكون  بينما  اخلدمة  من  اأمها  انتهاء 

الدنيا  قناة  على  راأت  اأنها  الكاتبة  وتروي  كر�سي.  اإىل 

التلفزيونية الر�سمية �ست احل�سن وثالثًا منقبات تدعي 

اغت�ساب  وت��روي  لها،  اأخ��وات  ل  وهي  اأخواتها،  اأنهن 

احل�سن  �ست  اأم  اإىل  الق�سة  وتتفرع  ولهّن.  لها  الثوار 

املدمنة على ح�سي�سة �ست احل�سن، وانتقامها من زوجها 

اأن  يتك�سف  كما  اأمه.  الع�سكرية، ومن  اخلدمة  الفار من 

بالتايل هي  وابنتها  زوجها،  �سقيق  من  قد حملت  الأم 

بنت العم التي تتعهر منذ الطفولة، لتغدو كرياح ال�سموم، 

تدير املنطقة بعالقاتها.

الزلزال  تغطية  يف  الفني  مربرها  للرواية  يكون  لكي 

الفي�سبوكي من  ال�رسد  يوايل حنظلة  �سورية،  اأنحاء  يف 

تبداأ يف حماة  التي  اأبو حممد  تاأتي ق�سة  حماة، حيث 

�سنة 1982. ويف حماة يلتقي حنظلة بنور م�سادفة. وبعد 

تغطيته ملظاهراتها يتابع اإىل حم�ص. والراوية بدورها 

ريح  �سعيًا خلف  فقط  لي�ص  بوؤرة،  اإىل  بوؤرة  من  مت�سي 

ابنها، بل لتغطي هي اأي�سًا الزلزلة يف حلب اأو حم�ص اأو 

الزبداين اأو اإدلب اأو...

يف هذا النهر ال�رسدي ال�ساخب يبدو اأن �سغط ال�سريية 

الراوية،  �سلطة  حتت  اأحيانًا  ترزح  الرواية  جعل  ما  هو 

الذي  حممود  املبارك   – املجنون  ق�سة  يف  يبدو  كما 

�رسبت راأ�سه يف طفولته زوجة م�سوؤول كبري، فاأطا�سته. 

وقد قدم حممود مفتاحًا ذهبيًا لل�رسد هو ما عربت عنه 

الدنيا،  يجري يف  ما  على  �ساهد  املجنون  باأن  الرواية 

وا�ستبداله  ذاكرته،  من  يريد  ما  �سطب  احلرية يف  ميلك 

وروحه،  قلبه  بعني  راآه  كما  احلدث  فريوي  يريد،  مبا 

ولي�ص كما جرى. وهكذا يتحول املا�سي )اأحداث حماة 

1982( فيما يحكي حممود عن طفولته اآنئٍذ اإىل حكاية، 

ولكن لي�ص من حكواتي، بل من )مربوك( ل مييز الزمن. 

اأمثولة ملن تروي يف )مدن  واإذا كان حممود بكل ذلك 

اليمام(، فالراوية ل تكتفي مبا يروي عن جمزرة ج�رس 

ال�سغور عام 1982، بل ت�سيف »ما مل يعرفه حممود اأن 

الظلم يطال الب�سطاء من اأمثاله«. وحني يعتقل حممود 

تتوىل الراوية �رسح دخيلته، فهو مل يكن يعرف الق�سية 

ال�سغور  ج�رس  اأط��ف��ال  مثل  مثله  لأجلها،  م��ات  التي 

وتالميذ الثانوية وطالب اجلامعة.

لل�سريية حمددات �ستى يف الرواية، كما يف عودة الراوية 

اإىل اعتقال �سقيقها عام 1980، واإىل موت اأبيها بح�رسة 

عام  تدمر  �سجن  اإىل  نقل  منذ  ذكره  اختفى  الذي  ابنه 

 ال�سنني اإىل بيت 
ّ
الراوية بعد طي تعود  وعندما   .1985

ويف  ال�سبعينيات.  عقد  اإىل  النو�ستاجليا  تتقد  العائلة، 

هذا ال�سياق ال�سريي ياأتي م�رسع الطفلة اآية عام 1980، 

2001، ولقاء ميام  ال�سقيق من �سجن تدمر عام  وخروج 

اأمل  الذي تق�سي عليه نوبات  الراوية بخالها  اأخت  ابنة 

ال�سريي  ال�سياق  هذا  ويف  ال�سجن.  �سنوات  جراء  الراأ�ص 

لقاء  ي��اأت��ي  اأي�����س��ًا 

ب�سديقتها  الراوية 

الدم�سقية  �سباح 

ال��ك��ات��ب��ة، وح��ي��ث 

ي����ت����ن����اظ����ر جم��د 

الدم�سقي  املا�سي 

بيت  يف  – ن�ساأتها 
جمد  مع   – جدتها 

ج�رس  يف  املا�سي 

بيت  حيث  ال�سغور، 

العائلة الذي ن�ساأت 

فيه الراوية.

م����ن امل����ح����ددات 

ال�����س��ريي��ة الأك����رب 

ب��ن��اء  يف  ����س���اأن���ًا 

ال������رواي������ة، ت���ربز 

والالفت  اليوميات. 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

237



تطاول  وكذلك  الأرب��ع��اء،  بيوم  منها  يتحدد  ما  هنا 

 – واآخر  – يومية  يوم  غالبًا بني  ال�رسد  وتوايل  الزمن 

2011/12/28 تخرج الراوية لأول مرة  اأخرى. ففي يومية 

يف املظاهرة، فتن�سى فيها ف�سول الكاتبة. كما مت�سي 

واحل��ارة  ال�سغور(  )ج�رس  املدينة  �سرية  اإىل  اليومية 

 2012/2/8 يومية  ويف  واجل��دات..  الأب  واأهل  الأم  واأهل 

تتواىل �رسدية ال�سجن التي يتوزعها نور و�سديق لنور 

واملخرج نور�ص. وح�سب املرء، من اأجل القول بال�سريية 

احلداد  عن  الراوية  ترويه  ما  هنا  يذكر  اأن  الرواية،  يف 

)اأبو اأحمد( من اأن ابنها نور قد اأخربه اأن اأمه كتبت رواية 

ابت�سام  رواية  اإىل  الإ�سارة  تذهب  حيث  احلدادين،  عن 

– �سوق احلدادين(. وقد ختمت  ال�سماق  الرتي�سي )جبل 

ال�سريية  تقوي  بفقرة   2012/12/31 يف  الرواية  اليوميات 

الن�ص  )خ��ارج  ب��  تعنونت  اإذ  التوثيق،  من  بحمولتها 

الروائي( ونقلت من م�سائر ال�سخ�سيات، ولكن دون اأن 

تقفل باب التخييل: باب الرواية، اإذ تركت حنظلة يرى.

n رواية غ�سان جباعي: قهوة اجلرنال)1(

الأ�سماء  لعبة  الذاتية:  وال�سرية  الرواية  بني  يجمع  مما 

اأو  اأو الوثائقي  اأو ال�سدق  امل�ستعارة، ومالعبة احلقيقة 

الواقعي، بالإيهام، ولعبة الزمن حيث يتداخل املا�سي 

باحلا�رس، وال�سهادة على الراهن – اأو التاريخ اجلاري 

اأو  ب��امل��ا���س��ي   –
الطويل.  بالتاريخ 

ث��م��ة  ك�����ان  واإذا 

م��ا ي��ج��م��ع اأي�����س��ًا 

بني  ي��ف��رق  م��ا  اأو 

ال���رواي���ة وال�����س��رية 

ال�����ذات�����ي�����ة، ف��ق��د 

امل�سرتكات  اخرتت 

ال�����س��اب��ق��ة، لأن��ه��ا، 

م��ت��ف��رق��ة، الأك����رب 

ال��رواي��ة  ف��ع��اًل يف 

يف  اأو  ال�����س��ريي��ة 

ال�����س��رية ال��روائ��ي��ة 

ك��م��ا   – ب���ع���ام���ة 

رواية  يف  بدا  لعله 

الرتي�سي  ابت�سام 

)م������دن ال���ي���م���ام( 

الأكرب  ولأنها   – الربابرة(  )جنة  �سويلح  خليل  ورواية 

فعاًل اأي�سًا، ولكن جمتمعًة، كما يف رواية غ�سان جباعي 

)قهوة اجلرنال(.

يف �سرية الكاتب اأنه ق�سى ت�سع �سنوات يف ال�سجن، اأغلبها 

يف �سجن تدمر، بتهمة النتماء اإىل حزب حمظور، ويف 

الرواية،  ال�سجني يف  �سرية  )قهوة اجلرنال( تفعل  رواية 

م�رسحيًا  عر�سًا  وال�سجن  م�رسحًا،  الزنزانة  غدت  حيث 

ارة يف 
ّ
واملو املحمومة  امل�سهدية  واإذا كانت  متوا�ساًل. 

الرواية تنادي امَل�رْسحَة فيها، فهذه امل�رْسحة هي فعل 

�سريي، اإذ الكاتب خمرج م�رسحي وكاتب م�رسحي.

ومن  ذكريات،  اإىل  تتحول  التي  ال�سجن  تفا�سيل  من 

ذكريات ماقبله، تنت�سج الرواية مه�سمة العمود ال�رسدي، 

ومطلقة النزوع التجريبي، فتت�رسبل الرواية يف مواقع 

يتلغم  كما  بالروائي،  ال�سريي  ويتلغم  بالغمو�ص،  �ستى 

اأول حمقق واجهه  الروائي بال�سريي، فيكون مثاًل الأب 

ربيع، اأو تاأخذ الرواية عنوانها من اللقب الذي لّقبت به 

اأم ربيع اجلرنال الذي حرمها ابنها: جرنال الأ�سى، وهو 

ما كان ينوي اأن يعنون به الرواية، لول ن�سح الأ�سدقاء 

نها ب�� )قهوة اجلرنال(. ومن هذا 
َ
وحتذير النا�رسين، َفَعْنو

القبيل خروج ربيع من ال�سجن مبتور ال�ساق – خوفًا من 

الغرغرينا التي اأ�سابته ثمة – لي�سري خمرجًا م�رسحيًا 

ومن  حتطمه.  اأن  )هي(  حتاول  بينما  م�رسحيًا،  وكاتبًا 

الروائي،  اللعب  هذا  فيها  يتاألق  التي  الكثرية  املواطن 

بالفئران  جيوبه  مي��الأ  ب��اأن  ال��زن��زان��ة  يف  ربيع  حلم 

للعلم  و�سفه  اأو  بالقطط،  نكاية  العمياء،  ال�سغرية 

ال�سوري كما راآه يف �ستاء خدمته الإلزامية يف مدر�سة 

امل�ساة الع�سكرية يف امل�سلمية �سمال حلب، حيث يتجمد 

لكنه  �سيء،  �سيء ويفهم كل  الربد، ويرى كل  العلم من 

قد  العلم  اأن  اإىل  – ال�سارد  ربيع  يظل �سامتًا. ومي�سي 

تطور منذ ال�ستقالل، حني كان برتبة نقيب يف اجلي�ص، 

العلم  جنوم  لكن  كالنقيب،  جنوم  ثالثة  يحمل  فالعلم 

حتولت من اللون الأحمر ال�ستقاليل اإىل اللون الأخ�رس، 

 1958 امل�رسية  ال�سورية  الوحدة  زمن  عوقب  والعلم 

الأول  املالزم  برتبة  اأي  بنجمتني،  ف�سار   ،1961  –
�سار  اأن  اإىل  العلم  عوقب  ثم  النقيب.  رتبة  من  الأدن��ى 

فوق  ترفرف  والأل��وان،  الأ�سكال  متعددة  قما�ص  قطعة 

قف�ص معدين كبري ي�سيق بحزب واحد وبقطيع واحد.

 n رواية �سمرية م�ساملة: نفق الذل)2(
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تبداأ ال�سيات ال�سريية يف هذه الرواية ببدء عالقة )منى( 

اآخر،  رمز  وزوجة  والقمع،  للف�ساد  الكربى  الرموز  ابنة 

موؤ�س�سة  كتابتها  تعري  التي  ال�سحفية  )�سالم(  مع 

الف�ساد، متجنبة �سرية )الزعيم(، ومبتدعة خطاأً خمتلفًا 

املختلف،  وطولها  املختلف،  كجمالها  الآخرين،  عن 

الذل(.  )نفق  بطلة  تعتور  التي  الرنج�سية  اإىل  يوؤ�رس  مما 

وب�سمري  الذاتية،  بال�سرية  ل�سيقة  بعامة  والرنج�سية 

قد  الغائب  ل�سمري  ال��ذل(  )نفق  اختيار  ولعل  املتكلم. 

مبا  الرواية  ان�سغال  حا�رسها  كما  الرنج�سية،  حا�رس 

و�سعار  ال�سلطة،  على  �رساع  من  اخلارج  يف  ي�سطخب 

الرواية  حماولة  اأن  غري  ال�سهوات.  �سعار  ومعه  الف�ساد، 

اأحيانًا )الت�سويه املتعمد( املاألوف يف فن ال�سرية الذاتية 

بعامة، جاء غالبًا �ساذجًا وفا�سحًا، بدًل من اأن يكون 

بل  فقط،  التقية  توّفر  ل  التي  الالتعيني(  )ا�سرتاتيجية 

ترتك للمخيلة اأن ترمح مبنجاة من اأحادية ووهن ال�سلة 

الذل( مثاًل  الواقعي والروائي. وهكذا يرد يف )نفق  بني 

دح�ص )الكذب القت�سادي املدردر(، ولي�ص ذلك اإل ن�سبة 

القت�ساد  عجلة  لفرتة  قاد  الذي  ال��دردري  عبداهلل  اإىل 

نظرية  �ساحب  ال��رواي��ة  ت�رسح  كما  وه��و  ال�����س��وري، 

الجتماعي.  ال�سوق  اقت�ساد  على  القت�سادي  النفتاح 

ولعل قلياًل من التدقيق واملقارنة اأن ي�سيب يف تعيني 

من هي يف الواقع هذه التي ت�سفها الرواية باملت�سابية 

املت�ساقطة »حتى لو زينوك بالوزارة وال�ست�سارة«.

حترير  تراأ�ست  �سحفية  كانت  الكاتبة  اأن  املعلوم  من 

جريدة ت�رسين الر�سمية اإىل اأن اأقيلت يف بداية احلراك، 

درعا.  مدينتها  �سحايا  مع  تعاطفها  على  عقابًا  رمبا 

فرنى  كونية(،  )م��وؤام��رة  ف�سل  ويف  ال��رواي��ة،  يف  اأم��ا 

التحرير، وي�سفها باملند�سة،  التي يعنفها رئي�ص  �سالم 

بطرق  وب��داأت  ثقافتها،  يف  ع�س�ص  خوفًا  انتزعت  قد 

و�سالم  مغلف.  بنقٍد  القت�سادية  الإمرباطوريات  اأبواب 

ع�سقت  زعيم  من  ورثت  ما  على  تكون  اأن  حتاول  اإمنا 

كلماته، وهو موؤ�س�ص احلزب ال�سوري القومي الجتماعي 

اأن من حماها هو �سابط  اأنطون �سعادة. وتروي �سالم 

اأ�سد  منفتح على ثقافات الغرب، وتتوزع �سداقاته بني 

ال�سباب  على  ال�سباط  اأق�سى  اإىل  للنظام  عداء  املثقفني 

تكتب  اأنها  �سالم  وتق�سم  احلاكم.  احلزب  على  املتمرد 

اأو  ن�سفها  حتى  »ول  تن�رسها  اأن  دون  ولكن  احلقيقة، 

ربعها ورمبا ع�رسها اأو بع�ص ت�سليل، ح�سب التوجيه«. 

– رمبا  الراأي  ولأن �سالم بدت فيما تكتب من مقالت 

فقد  النظام،  من  تتاأفف   – اجلريدة  افتتاحيات  عنت 

ا�ستدعاها ليحقق معها من كان حبيبها املعار�ص، ثم 

النظام.  اأركان  من  ركنًا  اأخرياً  ليظهر  القمع  اآلة  اأخفته 

امليلودراما  ت�ستويل  ويكت�سفها  �سالم  تكت�سفه  وحني 

اأن يكون فيما بدا جراء  على الرواية. ولعل الأهم اأخرياً 

الأمر يف  – كما هو  الروائية  ال�سرية  الق�ص املدرج يف 

ت�ستت  التي  ال�ستطرادات  من   – عادة  الذاتية  ال�سرية 

فرتبك  والأح��داث،  والوقائع  بالأخبار  الروائي  الن�سيج 

نظامه وتتكاثر فيه الفجوات واملجانية

n رواية خليل �سويلح: جنة الربابرة:

التي بدت فيها  اليوميات  الرواية من  الكاتب هذه  بنى 

على  احلر�ص  حيث  الذاتية،  ال�سرية  يف  تكون  ما  اأ�سبه 

حتديد اليوم و/ اأو ال�سهر و/ اأو ال�سنة، اأي ذكر التواريخ.

وهكذا، من يوم اإىل يوم، يقتحم الروايَة الزمُن املت�سظي 

وال��زلزل.  ال�سطرابات  زمن  نقول  كيال  امل�سطخب، 

ب ال�سريي، اإل اأنه يكاد يكون 
ّ
واإذا كان القتحام ل يغي

الغالب دومًا.

يف )جنة الربابرة( وب�سمري املتكلم، يروي الراوي الذي ل 

الذي  الكاتب  با�سم  القراءة  ت�سميه  ا�سمًا، رمبا كي  يحمل 

الراوي  منح  كما  له،  اأخرى  رواي��ات  يف  اللعبة  هذه  كرر 

يف  الأول  ا���س��م��ه 

ال���رواي���ات.  بع�ص 

ال���راوي  ك��ان  واإذا 

ي��ب��دو دوم�����ًا ذل��ك 

الذي يهدده باملوت 

والر�سا�ص  الق�سُف 

واخل������������ط������������ف 

وامل�سادفة العمياء، 

دقائق  ي��ره��ن  فهو 

وتفا�سيل  حياته 

للخارج،  يومياته 

ويكتفي  ل��ل��زل��زال، 

غالبًا بتعليق �ساخر 

ون��ادراً  ع، 
ّ
متفج اأو 

�سارحًا  ي��ك��ون  اأن 

اإىل  م�����س��ت��ط��رداً  اأو 

م��ا���صٍ ت���وىّل. ومن 

 
ّ

خ�ص ما  ذلك  بديع 
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الراحل،  املخرج  اأمريلي  عمر  عد�سة  والفنانني:  الفن  به 

الت�سكيلي  نبوءات  البا�سا،  عا�سم  النحات  منحوتات 

يف  واعتقل  بالأ�سود،  ب�سغفه  عرف  الذي  عبدلكي  يو�سف 

ع 
ّ

ترج وطاملا   ،2013/8/22 حتى   2013/7/18
لن  جارف  ت�سانومي  هذا  �سورية:  يف  يجري  ملا  و�سفه 

الذي  يكن  �سعد  الفنان  اللوين:  حلب  م��وؤرخ  اأما  يتوقف. 

لوحاته  امل�سلحون  اأحرق  فقد  مبكراً،  الإنذار  جر�ص  قرع 

فخر�ست �سخو�سه يف عزلتها. ومع هوؤلء الفنانني يح�رس 

املخرج حممد مل�ص الذي كتب يف يومياته: »حتولنا من 

�سعب اإىل كومة حطب لي�ص لها من دور اإل اأن متوت قتاًل 

�سوؤاله  مل�ص  اأطلق  وقد  تهاجر«.  اأو   
ّ
تفر اأن  اأو  �سلبًا  اأو 

امللتاع: هل نحن داخل احلياة اأو خارجها؟. اأما ما يق�رّس 

عنه الهول فهو ما كتبت الرواية، ومثلها عدد من روايات 

حماة  مدينة  يف  التظاهرات  مغني  عن  ال�سوري،  الزلزال 

جثته  على  ُعرث  الذي  القا�سو�ص،  اإبراهيم   ،2011 �سيف 

بال حنجرة.

اأكرب،  ف�سحًة  الرواية  اأفردت  عزام  متام  الت�سكيلي  للفنان 

وهو من كان قد اأبدع بن�رس الغ�سيل القذر على حبال من 

الزلزال خريطة  واإذا به ير�سل بعد  الألوان، يف معار�سه، 

ت 
ّ

احم حيث  غ�سيل،  حبل  على  معلقة  بالأ�سود  �سورية 

لوحة  يف  اإبداعاته  اأي�سًا  ولعزام  ال�سورية.  اجلغرافية 

اأو  بال�سواريخ،  حمملة  ورقية  بطائرة  يلعب  الذي  الطفل 

يف  املهدمة  البيوت  فوق  فر�سها  التي  )القبلة(  لوحة  يف 

التي  اللوحة  هي  وكذلك  �سخمة.  جدارية  كاأنها  حم�ص 

مع  الذهبي  بالأ�سفر  كليمنت  غو�ستاف  قبلة  جمعت 

ال�سوري(  )املتحف  اإىل  ي�ستدعي  الذي  عزام  متام  خرائب 

ن�ساء بول غوغان التاهيتيات ليفرت�سن الرمال قرب خميم 

الزعرتي للنازحني ال�سوريني. كما ي�ستدعي نازحي الفنان 

الت�سكيلي احللبي الراحل لوؤي كيايل الغا�سبني يف �ساحة 

حلب، وراق�سي ماتي�ص العراة الذين يرق�سون بجنون يف 

– من  داريا  ولدمار  دم�سق،  ريف  من  �سارع يف حر�ستا 

ريف دم�سق اأي�سًا - ي�ستدعي لوحة الثالث من مايو من 

احلرب الأهلية الإ�سبانية لفران�سي�سكو غويا.

هذه  يوميات  حُت�رسِ  املا�سي،  من  الطويل،  التاريخ  من 

الرواية اإىل الراهن /احلا�رس/ التاريخ اجلاري، البديري 

وابن  ال�سمي�ساطي  لوقيانو�ص  �سبقوه:  ومم��ن  احل��الق، 

عرب �ساه. ومن احلا�رس حُت�رسِ اليوميات روايات )حجر 

ال�سرب( و)الأرامل( و )اجلهل( و)قلم النجار( لعتيق رحيمي 

واأرييل دورفمان وكونديرا ومانويل ريغا�ص، على التوايل. 

وبا�ستباك هذه العنا�رس جميعًا تبدو دم�سق كاأنها تكتب 

حفريات الطغيان باأ�سكال خمتلفة، كما يعقب الراوي على 

اليومية(.  دم�سق  )حوادث  احلالق  البديري  تاريخ  خامتة 

اأقل  اإل  الراوي  �سرية  لل�سخ�سي من  فلي�ص  الزلزال،  ولأنه 

جتلو  كما  احل�سد(  زمن  يف  الرغبة  )احتدام  ومنه  القليل، 

ق�سته مع مرمي. ج. اإنها بالأحرى �سرية الزلزال بكبائرها 

و�سغائرها: يف يوم: حرب التماثيل وقطع راأ�ص اأبي العالء 

املعري ونهب متحف املعرة. ويف يوم: تفجري متثال اأبي 

متام يف قريته جا�سم. ويف يوم: �ساب خطف علبة مالبورو 

من الأر�ص، وم�سحها من دم بائعها عقب تفجري انتحاري 

لنف�سه يف �ساحة املرجة. ويف يوم: نهب الآثار من تدمر 

ومن اآفاميا ومن جعرب. ويف يوم: خميمات العزل الق�رسية 

للنازحني، والجتار بالن�ساء، وتزويج القا�رسات، و�رسقة 

�سبايا  بتحليل  وفتاوى  الأرام��ل،  وبازار  الإغاثة،  اأموال 

حم�ص.  يف  عمرو  بابا  حي  مذبحة  ي��وم:  ويف  احل��رب. 

ويف يوم: مذبحة احلولة التي يتبادل النظام وامل�سلحون 

ل 
ّ
حُتم كاملة  م�سانع  يوم:  ويف  بارتكابها.  التهامات 

اإىل تركيا، وب�سائع معرو�سة للبيع يف قرى ومدن. ويف 

ك�سبايا...  فتاة   120 وخطف  ال�ساحل  قرى  مذبحة  يوم: 

وين�سحق  اليوميات،  تنوعت  مهما  الأيام  ت�ستوي  وهكذا، 

مري�ص،  ال�سوري  فالكائن  والذاتي،  وال�سخ�سي  الفردي 

التي  و�سورية  جماعية،  مقربة  اإىل  تتحول  الوطن  وفكرة 

زلزل زلزالها، واأخرجت اأثقالها، لي�ست جمهورية موز، ول 

حما�رسة،  طروادة  اأو  الثغور،  اأطراف  عند  متمردة  اإمارة 

بل هي مزيج من كل هذه اجلغرافيات، كما ر�سمتها رواية 

)جنة الربابرة(.

يفعل  اجل��اري  /املبا�رس/  ال�ساخن  التاريخ  ب��دا  هكذا 

و)قهوة  اليمام(  )مدن  الثالث:  الروايات  العميق يف  فعله 

بدا  التاريخي  الفعل  وب��ه��ذا  ال���ذل(.  و)ن��ف��ق  اجل���رنال( 

التعقيد،  بالغة  تاريخية  حقبة  على  �ساهداً)ة(  الكاتب)ة( 

وبالتايل: بدت الرواية �سرية بقدر ما بدت ال�سرية رواية، 

 يف رواية �سمرية امل�ساملة، بينما اتقد 
ّ
وحيث ترّنح الفني

يف روايتي غ�سان اجلباعي وابت�سام الرتي�سي، على الرغم 

ال�سريية-  الرواية  مزالق يف  بالفن من  ما يحف  من كل 

وقل العك�ص اأي�سًا: يف ال�سرية الروائية – عندما تغامر يف 

ال�سهادة على زمن كتابتها، امل�ستبك مع زمن قراءتها.

هوام�ش:

1  دار نون، ط1، الإمارات العربية املتحدة 2014.
.2014 2  �سفاف للن�رس، ط1، بريوت 
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رفعوا  الذين  هم  التاريخ،   
ّ
م��ر على  الب�رس،  من  )وقلة 

روؤو�سهم عاليا لل�سوؤال عن احلقيقة(�ص59

ميكن القول على منوال هذه اجلملة الواردة يف ن�ص "اأبو 

التي  الُعماين  ال�رسد  يف  الن�سو�ص  هي  قليلة  العرفان"، 

مركز  ال�سوؤال  جتعل  ومن  وجوهره،  ال�سوؤال  عن  تبحث 

تركيبها، ومعمارها ، من دون اأن ت�سحب الن�ص الق�س�سي 

الإن�سان  العميقة والوجودية يف روح  الأ�سئلة  اإىل جبال 

املّزيفة  الأقنعة  كرثة  من  املتعب  الإن�سان  املعا�رس. 

والتي يلب�سها يف كل منا�سبة ومرحلة، وامُلتعب كذلك من 

البحث الدائم والأبدي عن حريته التي هي اأ�سا�ص وجوده 

و�سريورته احلياتية.

وب( ال�سادرة عن دار �سوؤال 
ُ
تاأتي املجموعة  الثانية ) ُدر

القا�ص  هذا  د �سوت 
ّ
تفر على   لتوؤكد   ،2015 البريوتية 

ال�رسدية، املجموعة  ت�سم  اأ�سلوبه وتقنياته  الُعماين يف 

املتو�سط.  احلجم  من  �سفحة   159 يف  ن�سو�ص  ت�سعة 

جاءت بعد عامني من اأول اإ�سدار ق�س�سي لنا�رس �سالح 

يف عام 2013 جمموعة )ما لذ باحللم(.  وكذلك �سدر 

له عام2001، كتاب عبارة عن مقالت نقدية يف بع�ص 

الروايات العربية، وفاز به يف جائزة �سعاد ال�سباح يف 

الكويت.

 ومن املالحظ اأن جميع الن�سو�ص ُكتبْت يف �سنة واحدة 

وهي 2014 ويف مكانني خمتلفني هما م�سقط واململكة 

املتحدة )مدينة برايتون(. وقد قام القا�ص بتوثيق تاريخ 

كتابة كل ن�ص. ) ما عدا ن�ص فراغ الذي مل ي�سع القا�ص 

له اأي تاريخ وهو اأق�رس ن�سو�ص املجموعة(.

الن�ص/ ال�سوؤال

الق�س�سّية  للقارئ واملتتبع لتجربة نا�رس �سالح  ميكن 

اأحيانا  وخفي  اأحيانا  وجلي  وا�سح   ب�سكل  ُيالحظ  اأن 

حيُث  ال�����رسدي،  والن�ص  ال�سوؤال  بني  نا�رس  دم��ج  اآخ��ر 

جوهره  يف  يحمل  املجموعة  ن�سو�ص  من  ن�ص  كّل  اإن 

اأن يكون وا�سحا  �سوؤال ما، هذا ال�سوؤال لي�ص بال�رسورة 

اأ�سجار  ال�سوؤال خلف  اإمنا يتخفى هذا  الن�ص،  وبارزا يف 

وقلقها  ال�سخ�سية  ع��وامل  ويف  اللغة  واأ�سابع  ال�رسد 

 والوجودي. وهذا ما مّيز هذه املجموعة 
ّ
الدائم واليومي

الق�س�سية  يف راأيي ال�سخ�سي ،وكذلك املجموعة ال�سابقة 

ال�سوؤال  �سهر  على  الفائقة  املقدرة  هي  �سالح،  لنا�رس 

الفكري والفل�سفي يف ن�ص �رسدي مكتمل البناء بدون اأن 

يتورط الن�ص يف عامل الفل�سفة اأو الفكر، بل يظلُّ حمافظا 

على خيطه ال�رسدي. حيث ل نالحظ طغيان الفل�سفة على 

طغيان  ول  ال�����رسد 

الفكرة  على  ال�رسد 

هي  والتي  العميقة. 

حم���ور ال��ن�����ص، بل 

يف  �سال�سة  ه��ن��اك 

وان�سهار  ال��ط��رح، 

يف  العميق  ال�سوؤال 

جم���ري���ات ال��ن�����ص 

الق�س�سي.

املثال  �سبيل  على 

جند  احل�رس،  ولي�ص 

ال��ن�����ص  يف  م��ث��ال 

امل��ع��ن��ون  الأول 

ب���)امل��واج��ه��ة( جند 

���س��وؤال ال���ذات، وهو 

الفل�سفي  ال�����س��وؤال 

الكثري  ح���رّي  ال���ذي 

دروب نا�سر�سالح

بني �سهول ال�سرد وجبال الأ�سئلة

حمود �شعود

 قاص وكاتب من ُعمان  



من الفال�سفة منذ اأقدم الع�سور، ا�ستطاع القا�ص يف هذا 

الكبري والعميق  ال�سوؤال  الن�ص بذكاء ومهارة  �سهر هذا 

يف ن�ص متزن وم�سوق، نالحظ كذلك اإن ال�سخ�سيات هي 

التي تقود اخليط ال�رسدي لالأحداث. ولي�ست ثقافة القا�ص 

املري�ص  بني  العميقة  احل���وارات  خ��الل  من  الفل�سفية. 

يك�سف  املري�ص  �سخ�سية  خالل  ومن  والطبيب،  النف�سي 

الأفكار  الأقنعة، ومقدرة  الواقع وكرثة  القا�ص زيف  لنا 

وتهمي�ص  الفرد  اأفكار  على  ت�سيطر  اأن  على  املجتمعية 

طموحاته، بل ومقدرتها على حتطيم اأحالمه وطموحاته 

مثلما فعلت يف الطبيب النف�سي الذي در�ص يف فرن�سا.

املحورية  ال�سخ�سية  باأن  الن�ص  هذا  يف  جند  اإننا  حيث 

القا�ُص  يريُد  التي  الأ�سئلة  تطرح  التي  هي  الق�سة  يف 

ميكن  والذي   � الن�ص  هذا  �سخ�سية  للقارئ،  ُيو�سلها  ان 

متوترة  �سخ�سية   � الذات  �سوؤال  اآخر  عنوانا  له  ن�سع  اأن 

قلب  الن�ص  هذا  القا�ص يف  ا�ستطاع  ذاتها.  وباحثة عن 

الأم��را���ص  م�ست�سفى  يف  املري�ص  اإن  حيث  املعادلة 

النف�سي  والطبيب  الأ�سئلة  يطرح  �سار  الذي  هو  النف�سية 

هو الذي �سار يبحث عن اإجابات. ويك�رس بع�ص قناعاته 

ال�سخ�سية.

 من املهم اأي�سا اأن ن�سع مالحظة اأخرى يف هذا ال�سياق 

يبحث  ل  ن�سو�سه  يف  القا�ص  يطرحه  الذي  ال�سوؤال  اأن 

اأجوبتها  عن  تبحث  اأ�سئلة  هي  بل  جاهزة،  اإجابات  عن 

يف ذهن القارئ. وهي كذلك اأ�سئلة تثري اأ�سئلة اأخرى. لذا 

ى 
ّ
ميكننا القول اأن ن�سو�ص هذه املجموعة ميكن اأن ُت�سم

ن�سو�ص الأ�سئلة. اأ�سئلة كثرية وعديدة نرثها القا�ص يف 

الفن  و�سوؤال  الذات و�سوؤال احلرية  �سوؤال  جمموعته  مثل 

و�سوؤال ال�سعر و�سوؤال املثقف ومواقفه، و�سوؤال احلب.

ميكن للكتابة اأن  هل  الكتابة؟  جدوى  ما  فعال  "اأت�ساءل 
حترر الإن�سان من عقده النف�سية؟"�ص15

اأريد؟ ملاذا وجدت يف هذا العامل؟ وماذا  اأنا؟ ماذا  "ما   :

اأحب؟... "�ص17

� "وكيف اأعرف اأن �سوتي هو �سوتي، واأن الكلمات التي 

�ساأكتبها هي كلماتي؟" �ص19

 كنُت اأبحث واأنا اأم�سي على دروبك؟ هل كنُت اأبحث 
ّ
� "عم

عن نف�سي اأم عنك؟ "�ص104

خم�سني  ط��وال  عنه  اأبحث  كنت  ال��ذي  ما  اأبحث؟   
ّ
"عم  �

عاما؟ من اأنا يا ترى؟ هل عرفُت من اأنا؟ "�ص109

يف  يوجد  األ  يعقل  هل  اللوحة؟  يف  نف�سه  ر�سم  "هل   �

اللوحة؟" �ص114

املبثوثة  الأ�سئلة  من  والكثري  ال�سابقة  الأمثلة  من خالل 

القا�ص  اأن  للقارئ  يت�سح  املجموعة،  ن�سو�ص  كل  يف 

�ُص على التفكري ولي�ست الأ�سئلة 
ّ
يطرح الأ�سئلة التي حتر

التي تبحث عن اإجابة ق�سرية. الأ�سئلة التي تك�رس جليد 

ع القا�ص طرح 
ّ
اليقينيات اجلاهزة يف ذات املتلقي، ينو

اأو  الداخلية  املنولوجات  اأو  احلوارات  خالل  من  الأ�سئلة 

من خالل التاأمالت الداخلية لل�سخ�سيات.

ال�سخ�سية املُتفاعلة

هذه  يف  الق�س�ص  �سخ�سيات  على  نطلق  اأن  ميكن 

واملحركة  والناطقة  املتفاعلة  بال�سخ�سيات  املجموعة 

هواج�سها  عن  تتحدث  ناطقة  �سخ�سيات  ل��الأح��داث، 

الداخلية وقلقها واأحالمها. ولي�ست �سخ�سيات جامدة ول 

هي  بل  الن�ص،  لتاأثيث  �سامتا  ديكورا  ولي�ست  �سامتة، 

�سخ�سيات حمورية مثل املري�ص النف�سي يف الن�ص الأول 

بحواراته  وحمركه،  للن�ص  مركزا  كان  الذي  )ال�سدمة( 

امُلتقنة مع الطبيب، ومع ذاته، ومع تاأمالته.

املعلم  �سخ�سية  اأن  نالحط  الأخ��ري  الن�ص  يف  وكذلك 

عبدال�سالم هي �سخ�سية فاعلة ومركزية يف الن�ص، حيث 

هي حمرك ال�رسد يف الن�ص، وتقوم اأحيانا بوظيفة ال�سارد 

وكذلك  واأحداثه.  الن�ص  حوارات  حمرك  وهي  لالأحداث، 

املجموعة  هذه  ن�سو�ص  �سخ�سية  الن�سو�ص.  بقية  يف 

اأحيانا  ويقوم  عالية،  مهارة  وبذكاء  بدقة  م�سنوعة 

القا�ص با�سرتاجع ما�سي هذه ال�سخ�سية ليدرك القارئ 

احلالة النف�سية والفكرية لل�سخ�سية لتت�سح ال�سورة.

مع  متوازية  بطريقة  تنمو  ال�سخ�سية  اأن  نالحظ  كذلك 

فكرة الن�ص. وهذا النمو لي�ص بال�رسورة يف م�سار التطور 

الإيجابي لل�سخ�سية بل اأحيانا ترتاجع ال�سخ�سية يف منو 

اأفكارها ومعتقداتها مثلما جنده يف ن�ص )حديث عي�سى 

�سهرة  له  كانت  الذي  املعلم  هذا  ان  حيث  م�سعود(،  ابن 

اللحظة  يف  جنده  فيها،  يعي�ص  التي  املدينة  يف  و�سمعة 

التي من املفرت�ص اأن يكون �سادقا مع اأفكاره ال�سابقة، 

مبجرد  اخلوف  بفوبيا  وي�ساب  املوقف  هذا  يف  يرتاجع 

اأن يطلب منه زميله وتلميذه ال�سابق الأ�ستاذ عبدال�سالم 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

242



وهذا  املعلمني.  �رسب  �سد  تنديدي  بيان  على  يوقع  اأن 

ت�ساعد  اإىل  الن�ص  اأح���داث  يقود  الرتاجيدي  ال��رتاج��ع 

وعقدها  ال�سخ�سية  ه��ذه  زي��ف  عن  والك�سف  الأح���داث 

الداخلية والنف�سية.

يف  وتنمو،  عبدال�سالم  الأ�ستاذ  �سخ�سية  ت�سعد  وهنا 

اللحظة التي تخفت �سخ�سية عي�سى ابن م�سعود.

وكذلك جند �سخ�سية الر�سام  �سفيق جالل يف الن�ص الثاين 

)العربة( �سخ�سية فاعلة يف الن�ص، �سخ�سية قادمة من 

خارج البالد، لكي تدخل ال�سجن، ولكي ل تخون مواقفها 

يف  اأم�سرتدام  من  قادم  وهو  حتى  جنده  لذا  واأفكارها. 

الطائرة يتحاور مع  الطالبني يف مفهوم احلرية واحلياة.

� اأحيانا ل يوجد اأمام املرء خيار اآخر عدا ال�سجن.

� لكنك تعي�ص يف هولندا منذ عام اأو اأكرث.

اأنتمي اإىل هذا املكان. هذه احلرية املوجودة  � لكنني ل 

اإنها ملواطنيها، واأنا يل وطني حتى ولو  هنا لي�ست يل، 

كان هذا الوطن هو ال�سجن. �ص29

ال�رسدي  اخليط  حتريك  يف  الر�سام  �سخ�سية   وت�ستمر 

املحققني،  مع  ت��دور  التي  احل��وارات  خالل  من  للن�ص، 

وكذلك مع رفاقه داخل ال�سجن، وكذلك من خالل التاأمالت 

ذاته حول مفهوم  �سفيق جالل مع  الر�سام  التي يخلقها 

احلرية و�رسورة الن�سال من اأجل حتقيق هذه القيمة يف 

ومن  ال�سابقة  الأمثلة  خالل  من  القول  ميكن  لذا  احلياة. 

القول  املجموعة  ن�سو�ص  �سخ�سيات  من  الكثري  خالل 

اإن نا�رس �سالح وّفق يف �سنع كل �سخ�سياته بدقة، لذا 

يتوافق مع  لكل ن�ص �سخ�سية خمتلفة مبا  جنده ي�سنع 

جو الن�ص، ومع ال�سوؤال الذي يطرحه الن�ص.

ن�ص  يف  �سفيق  جالل  الر�سام  �سخ�سية  تاأملنا  لو  مثال 

حديث   ( ن�ص  يف  م�سعود  ابن  عي�سى  و�سخ�سية  العربة 

عي�سى ابن م�سعود( اأول ثيمة الن�سني مت�سابهة وهي ثيمة 

القا�ص  اأجلها، ولكن  والن�سال من  بها  املطالبة  احلرية 

لتو�سيح  وذلك  متاما،  خمتلفتني  �سخ�سيتني  لنا  ر�سم 

فكرة مهمة جدا وهي قيمة املثقف اأمام م�سوؤولية احلرية، 

وثانيا  قام القا�ص بك�سف وتعرية املثقف ال�ساكن فقط 

العربة  ن�ص  يف  حيث  اللغة.  وقوامي�ص  الكتب  اأوراق  يف 

حيث  هولندا  يرتك  �سفيق  جالل  الر�سام  �سخ�سية  جند 

معدل احلرية العامة مرتفع، وياأتي اإىل ال�سجن ليقول لنا 

املطلقة  ال�سلطة  مع  ال�سدام  هو  دائما  املثقف  دور  اإن   :

املثقف  واإن دور  �سيء.  ت�سيطر على كل  اأن  التي حتاول 

اللغة  يتمثل يف معاي�سة واقع املجتمع ولي�ص يف عوامل 

والقوامي�ص.

� ولكنني �ساأحرتق هنا األف مرة كل يوم. لن يهداأ يل بال 

وهم يف ال�سجن. الأف�سل يل اأن اأكون معهم. لقد ت�ساركنا 

اأتركهم  اأن  الآن  ميكنني  فهل  واحلرية،  وال�سجن  احللم 

وحدهم؟

� كل الأ�سياء ميكن تعوي�سها اإل خيانة املبداأ؟ �ص38

ف�سخ�سية هذا الر�سام وا�سحة املعامل من حيث موقفها 

ومن خالل فهمها للحرية ومتطلباتها واأ�سواكها.

من  الأخ��ري  الن�ص  يف  م�سعود  ابن  عي�سى  �سخ�سية  اأما 

نة، 
ّ
متلو وخائفة  مهزوزة  �سخ�سية  جندها  املجموعة 

من  املرعوب  النتهازي  املثقف  �سخ�سية  تتمثل  وهنا 

من  فقط  لي�ص  خوفه  يف  يتمثل  الرعب  وه��ذا  ال�سلطة، 

التوقف على بيان تنديدي �سد �رسب املعلمني بل حتى 

معاتبة  درج��ة  اإىل  رعبه  وو�سل  البيان.  ق��راءة   جمرد 

الأ�ستاذ عبدال�سالم على البيان التنديدي.

احلرية  لثيمة  احلامل   � الن�ص  هذا  يف  القا�ص  قام  قد 

من  رعبه  ور�سم  املثقف  �سخ�سية  بتعرية   � واملثقف 

اأن هذا  الزائل، وجند  ال�سلطة وج�سعه وطمعه يف فتاتها 

جدا(  اأن��اين  ب�سكل   ( اأولده  م�ستقبل  يف  يفكر  املثقف 

ذلك  من  خائف  هو   ، احلكومة  يف  وظيفة  يجدوا  حتى 

وقد  املعلم.  قيمة  تهمه  ول  بالده  م�ستقبل  يف  يفكر  ول 

ب يف الوقفة  �سبه عبد ال�سالم وهو كذلك معلم ) وقد �رسُ

الحتجاجية( �سورة عي�سى ابن م�سعود بالبومة.

"وكاأنه بومة حكيمة ترى احلا�رس وامل�ستقبل، ولكنها ل 
تريد اأن ت�سارك يف �سنعه!" �ص149

املهزومة  ال�سخ�سية  ه��ذه  ر���س��م  ال��ق��ا���ص  وي��وا���س��ل 

القارىء  لدرجة جتعل  واأحالمها،  نف�سها  من  واملهزوزة 

ي�سفق عليها، فهو يتمنى اأن ُيعتقل كمري�ص نف�سي ولي�ص 

متثل  م�سعود  ابن  عي�سى  ف�سخ�سية  �سيا�سي.  كمعار�ص 

جمتمعه،  وواق��ع  واقعه  عن  املنف�سل  للمثقف  منوذجا 

نهاية  يف  جند  لذا  الوهم،  املثقف  النتهازي،  املثقف 

النف�سية  الأمرا�ص  م�ست�سفى  يف  العي�ص  يف�سل  الن�ص 

�سيئا.  لن تغري  ولو كانت هذه ل  ل.  يقول كلمة  اأن  بدل 

ال�رسطة  مركز  يف  معه  النا�ص  ت�سامن  حتى  ويرف�ص 

ويقوم مب�رسحية املري�ص النف�سي، ونحن نقراأ هذا الن�ص 
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ن�سم فيه رائحة ت�سيخوفية من حيث الطرح. 

وهي  ال�سياق  هذا  يف  اأخ��رى  مالحظة  ن�سع  اأن  وميكن 

هذا  وتطور  لل�سخ�سية،  النف�سي  للجانب  الدقيق  الو�سف 

الو�سف مع منو اخليط ال�رسدي، وكذلك الدقة يف و�سف 

ذلك  على  مثال  وخري  لل�سخ�سية،  الداخلية  النفعالت 

ابن م�سعود. نالحظ كيف تطور اجلانب  �سخ�سية عي�سى 

النف�سي منذ حلظة معرفته بالبيان التنديدي يف املقهى 

النف�سية  والنتكا�سة  ال�رسطة،  مركز  اإىل  و�سوله  حلد 

والأخالقية والفكرية التي و�سلت اإليها ال�سخ�سية.

الداخل/ اخلارج

من خالل تتبع املكان العام الذي ت�ستغل عليه الن�سو�ص 

ن�سو�ص  معظم  يف  ن�ص  لكل  مكانني  هناك  اإن  نالحظ 

املجموعة، مكان خارجي ومكان داخلي، وهذا التق�سيم 

لل�سخ�سيات،  وكذلك  للمجموعة  العام  اجلو  مع  يتنا�سب 

ولكل مكان وظيفة متار�ص فيه ال�سخ�سية دورا. يف ن�ص 

الذي هربت  ال�سدمة جند املكان اخلارجي هو املجتمع 

منه ال�سخ�سية ب�سبب الأقنعة والزيف والوهم والأمرا�ص 

الأمرا�ص  م�ست�سفى  وهو  داخلي  مكان  اإىل  املجتمعية 

وجدت  اإنها  وجتد  نف�سها  ال�سخ�سية  جتد  حيث  النف�سية، 

العربة  �سنة. وكذلك يف ن�ص  تبحث عنه منذ ثالثني  ما 

تعي�ص  الذي  واملجتمع  هولندا  هو  خارجي  مكان  هناك 

ت�سعر  الذي  ال�سجن  وهو  داخلي  ومكان  ال�سخ�سية  فيه 

ال�سخ�سية )وهو الر�سام ( بالراحة والت�سالح النف�سي مع 

ذاتها واأفكارها التي توؤمن بها.

حني  نف�سها  مع  ان�سجاما  اأكرث  �ستكون  اأنها  "وت�سعر 
اأن  اإذا   

َّ
علي ينبغي  األ  ال�سجن،  يف  اأ�سدقائي  مع  اأك��ون 

اأكون وفيا لذاتي." �ص38

اأبو العرفان هناك مكان خارجي وعام  وكذلك يف ن�ص 

ومكان  ال�سخ�سية،  معه  تن�سجم  مل  الذي  املجتمع،  وهو 

الكورني�ص  ن�ص  ويف  النف�سية.  امل�سحة  وه��و  داخلي 

داخلي  ومكان  واملجتمع  الواقع  هو  اخلارجي  املكان 

ن�ص  ويف  العمر.  مع  ذهبت  التي  والطموحات  احللم  هو 

�سحوة متاأخرة كذلك هناك م�ساحة لل�سمت التي عا�ست 

اخلوف،  اأقفا�ص  يف  م�سجونة  وكنت  ال�سخ�سية  فيها 

وم�ساحة اأخرى عندما كتب ما تريده يف �سبكة الإنرتنت، 

حينها �سعرت باحلرية لأول مرة.

ويف ن�ص حديث عي�سى ابن م�سعود. املكان الداخلي هو 

املجتمع والواقع والوقوف مع النا�ص، واملكان الداخلي 

والهزمية  وال��ه��روب  العقلية  الأم��را���ص  م�ست�سفى  هو 

واخلوف.

ميكن القول يف هذا ال�سياق كذلك هناك منطقتان تتحرك 

بع�ص  الّظل.  ومنطقة  ظاهرة  منطقة  الن�سو�ص  فيهما 

الراحة  منطقة  هو  الظل  اأن  نف�سها  جتد  ال�سخ�سيات 

وال�سالم، قد تكون هذه املنطقة هي ال�سجن اأو م�ست�سفى 

الأمرا�ص العقلية اأو املوت.

�سرفة اأخرية للمجموعة

اإليه  ذه��ب  ال��ذي  النف�سية  الأم��را���ص  م�ست�سفى  بني  ما 

املري�ص النف�سي بنف�سه يف الن�ص الأول هروبا من الواقع 

ذهب  الذي  النف�سية  الأمرا�ص  م�ست�سفى  وبني  املزيف 

اأفكاره  من  هربا  الأخري  الن�ص  يف  املعلم/املثقف  اإليه 

ومبادئه. هناك عوامل كثرية حاول القا�ص التوغل اإليها 

املبطنة.  والأ�سئلة  الظاهرة  الأ�سئلة  تقنية  خالل  من 

والهاربة  الباحثة عن خال�سها  ال�سخ�سيات  ومن خالل 

كذلك  املجموعة  ك�سفت  وقد  واأوهامها.  اأمرا�سها  من 

لل�سلطة واملثقف وال�سجن واجلمال  عن املعنى احلقيقي 

امل�سكوت  التاريخ  وعن  الإن�ساين  وال�سدق  والفن  واحلب 

من  بل  جاهز  وتلقيني  مبا�رس  ب�سكل  لي�ص  طبعا  عنه. 

خال�ص ن�سو�ص حمكمة البناء م�ستغل عليها كثريا.

ولكن يظل �سوؤال احلرية هو امل�سيطر على جو املجموعة؛ 

حرية الذات وحرية املجتمع وحرية الفن وحرية اجلمال، 

وحرية املعرفة، وحرية الكتابة.

ُعمان  يف  ال�سعبي  احل��راك  اأح��داث  القا�ص  وّظ��ف  وق��د 

و�سفة  ليقدم  ل  املجموعة.  اأج��واء  يف  العربي  والوطن 

ق هذا املفهوم يف حياة 
ّ
جاهزة ملفهوم احلرية بل ليعم

العربي  الإن�سان  وعي  داخ��ل  عميقا  وليحفر  الإن�سان. 

مفهوم الكرامة املهدورة.

جمموعة دروب لنا�رس �سالح جمموعة تطرح الكثري من 

الق�سايا والكثري من م�ساكل الإن�سان املعا�رس. جمموعة 

عن  للك�سف  والنقا�ص  الدرا�سة  من  املزيد  اإىل  حتتاج 

مكامن اجلمال فيها.
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عند تقاطع احلدود بني فرن�سا، اإيطاليا، اأملانيا، يختار 

الكاتب منري عتيبة هذا املكان ليكون م�رسحا للعامل 

الروائي الذي يلتقي فيه اأبطال روايته "موجيتو�ص" ) 

دار حور�ص - ال�سكندرية(، اأما الزمان فيعود حلقبة 

الرحمن  عبد  فيها  حكم  التي  الأندل�سي  التاريخ  من 

النا�رس.

خو�ص  ي��ود  كاتب  اأي  على  املطروح  ال�سوؤال  لكن 

يف  العربي  ال��ت��اري��خ  مرحلة  ع��ن  الكتابة  جتربة 

�سيكتبه بعد كل ما كتب، بعد  الذي  الأندل�ص هو: ما 

عدد من الروايات قدمية وحديثة تناولت الأندل�ص اإما 

متجيدا للوجود العربي فيها، اأو رثاء، على مغادرتهم 

لها؛ خا�سة واأن الأعمال الروائية عن تلك احلقبة غري 

قليلة، نذكر منها على �سبيل املثال: " هذا الندل�سي" 

بن �سامل حمي�ص، "ثالثية غرناطة" ر�سوى عا�سور، " 

رحلة الغرناطي" ربيع جابر، "ليون الأفريقي" لأمني 

 " مو�سى،  �سبحي  الأخري"  "املوري�سكي  معلوف،  

البعيدون" بهاء الدين الطود،  "فاجعة الليلة ال�سابعة 

عبد  قرطبة"  "راوي  الأع��رج،  وا�سيني  الألف"  بعد 

اإىل  الروائية؛  الأعمال  من  وغريها  ع��دوان...  اجلبار 

العربي  الوجود  اأي�سا  تناولت  غربية  روايات  جانب 

كما  ال�سقوط  مرحلة  على  الرتكيز  مع  الأندل�ص،  يف 

غال،  لأنطونيو  القرمزي"  "املخطوط   : روايتي  يف 

الأندل�ص"  اح 
ّ
ر

َ
و"ج بونتميللي،  برونو  و"املداعبة" 

قائمة  وغريها  بال�ص،  دي  كابانيا�ص  لأنطونيو 

التاريخ  من  مراحل  تناولت  روائية  لأعمال  طويلة 

العربي يف �سبه جزيرة ايبرييا. 

يدلف  اأن  ميكن  التي  التاريخية  اللحظة  هي  ما  لذا 

منها  كاتب رواية جديدة عن الأندل�ص، بحيث ل يكرر 

فيها ما قيل، ويقدم حكاية فيها وجهة نظر خمتلفة 

للقارئ؟

امل�رسي  الكاتب  يختار  "موجيتو�ص"  رواي��ة  يف 

لروايته،  اأبطال  ليكونوا  بحارا  ع�رسين  عتيبة  منري 

الأقدار  �سقلية،لكن  لغزو  �سفينة  بناء  يقررون  حني 

جنوب  �سواطئ  اإىل  تقودهم  العاتية  والعوا�سف 

فرن�سا.  "هذه الواقعة احلقيقية التي مر عليها التاريخ 

الر�سمي بجملة عابرة " -كما يقول عتيبة - تتحول 

موجيتو�ص"   " يف 

اأ�سا�سية  ب��وؤرة  اإىل 

ل�����الأح�����داث. اأم���ا 

عرب  فيمتد  الزمن 

تتخلله  عام،  مائة 

عبد  حكم  مرحلة 

النا�رس،  الرحمن 

وهي مرحلة حفلت 

القرا�سنة  بظهور 

من  الطرق  وقطاع 

اجلانبني امل�سيحي 

وكانت  وامل�سلم، 

اأع��م��ال  فيها  تتم 

وعنيفة  وح�سية 

حتت م�سمى الدين. 

ت��ت��ن��وع اأه�����داف 

منري عتيبة فـي »موجيتو�س«

وكتابة التاريخ من احلدود 

لنا عبدالرحمن

 روائية وصحفية من لبنان  



الظاهر  الع�رسين،حيث  "موجيتو�ص"  رواي��ة  اأبطال 

العامل  لكن يف  م�سرتكا يف غزو �سقلية،  يبدو هدفا 

ما  اإن  خمتلفة.  غايات  هناك  منهم   لكل  الداخلي 

ي�سرتك فيه اأبطال " موجيتو�ص" هو طبيعتهم الذاتية 

وت�سو�ص  الوجودي  القلق  تعاين  ثائرة  ك�سخ�سيات 

الهوية، رغم املاآلت املختلفة لكل �سخ�سية، اإل اأنهم 

والرغبة  ال�ستقرار  بعدم  الإح�سا�ص  على  اجتمعوا 

يف الرحيل بحثا عن اأمل جديد، واأر�ص جديدة رمبا 

اأحالمهم.  يعو�سوا يف رحيلهم جزءا مما فقدوه من 

للمغامرة،  دفعته  خمتلفة  حكاية  منهم  واح��د  لكل 

اأغرم  اأن  بعد  اأبيه  من  الهرب  يقرر  مثال  موجيتو�ص 

بجاريته عجب، وحرمه منها والده باأن اأخذها لنف�سه، 

اأما التواأمني �سفي وعلي التي داأبت اأمهما على ن�سخ 

اأحد  مات  كلما  ووهب م�سحف  مذهب،  بخط  القراآن 

يف  البقاء  موا�سلة  ي�ستطيعان  ل  فاإنهما  اأبنائها، 

املكان نف�سه بعد موت والدتهما. اأمري البحار يو�سف 

جتوب  اأوروب��ا،  �سواحل  على  �سفنه  ت�سيطر  العامري 

اأن يعرت�سها، وتوقه  البحار فال جتد من يجروؤ على 

اجلارف يف احلياة هو القتال كي يظل اأمريا.

بني الهوية واحل�سارة

ُعتيبة  اخ��ت��اره  ال��ذي  التاريخي  الن�سق  ه��ذا  و�سط 

لأبطاله، حيث ت�سمنت الرواية اأ�سماء حقيقية لبع�ص 

عبدالرحمن  زري��اب،  مثل  التاريخية  ال�سخ�سيات 

تاريخ  من  ا 
ً
ج��زء الكاتب  يك�سف  وغريهم،  النا�رس 

ليعك�ص  �ستى  ب�رساعات  امل�سطربة  املرحلة  تلك 

الأحداث  ت�سابه  عن  كا�سفا  حتديدا،  الديني  ال�رساع 

ميكن  اآنية  تقاطعات  مع  واحلا�رس،  املا�سي  بني 

اإىل  الهوية،  عن  الت�ساوؤل  يف  بو�سوح  مالحظتها 

التاريخ وحتولته  اأفكار احتمالية عن  جانب وجود 

عبد  كان  لو   ": العبارة  هذه  لنقراأ  اأف��راده  ومواقف 

امل�سلمون  اندحر  ملا  ح�سما  اأكرث  الغافقي  الرحمن 

حتت �رسبات �سارل املطرقة ولتغري تاريخ العامل".

املكان هو الأندل�ص اأي الغرب، والهوية لأبطال عرب 

�سوؤال  ولعل  ال�رسقي،   بكيانهم  يفكرون  م�سلمني 

عدة،  اإ�سقاطات  عرب  ال��رواي��ة  من  املنبثق  الهوية 

املكاين،   النتماء  يف  الثوابت  زعزعة  عند  يح�رس 

دينه  عن  الفرد  ينف�سل  حني  والفكري،  وال��زم��اين، 

اللت�ساق  عليه  املعرب عن هويته، ويكون  اأو مكانه 

يواجه  هكذا  انتمائه..  ت�سكيل  واإعادة  جديدة  بهوية 

"جماهد" موجيتو�ص"،  اأزمة الهوية في�سري  الأبطال 

ال��رج��ال  اأح���د  "ماريا".  اإىل  تتحول  وكري�ستينا 

�ساحب  هو  الزناتي   الطما�سكة  ويدعى  الع�رسين 

فكرة غزو �سواحل اأوروبا فالطما�سكة متيز بت�سميم 

الفاحتني وعناد يليق بحفيد كاهنة، وبالتعاون مع 

يو�سف البحار تبداأ اخلطوة الأوىل يف اختيار الرجال 

للم�ساركة يف الغزو ثم فتح باب الن�سمام للراغبني 

بالقتال. لكن من الطبيعي اأن ل ت�ستمر احلياة بهدوء 

ووفاق يف ح�سن "فرانكي�ستيوم" الذي تو�سع لي�سري 

تبداأ  وبالتايل  اخلا�ص،  كيانها  �سكلت  دولة م�سغرة 

الذي  الغافقي  ح�سان  مع  الأوىل  التمرد  حم��اولت 

جديدا.  ح�سنا  لنف�سه  ويوؤ�س�ص  الطما�سكة  عن  ين�سق 

يقدم الكاتب املربرات النف�سية لن�سقاق ح�سان، فهو 

عبد  جده  يحققه  مل  الذي  الن�رس  حتقيق  اإىل  يطمح 

الرحمن. 

من  املرحلة  تلك  �سمات  تقدمي  من  الرواية  متكنت 

خالل  من  بالفن  الهتمام  هناك  الأندل�سي،  التاريخ 

ابن  ) مو�سى  اأحمد(، والرتحال  ابن  �سخ�سية )عي�سى 

الوقت  ابن عبد املعني(، ويف  )ه�سام  الطب   ، احلكم( 

عينه طرحت اأ�سئلة كثرية حول تلك املرحلة امل�سبعة 

باإح�سا�ص الفرد  العربي  بخ�سو�سية هويته وتفرده، 

وحلمه بالن�رس املادي واملعنوي، فمن خالل التو�سع 

مراده  يتحقق  والغزو،  بالقتحام  والقيام  اجلغرايف 

مع  ايديولوجيا  يتقاطع  ال��ذي  والت�سيد  الفخر  يف 

بالغنائم(،  )الفوز  ودنيوي  اهلل(  )اإر�ساء  ديني  هدف 

الفكرة  ه��ي  ه��ذه  كانت  اإذا  ال��وق��ت  نف�ص  يف  لكن 

الكتب  معظم  يف  اإلينا  التاريخ  نقلها  التي  البارزة 

اأن ثمة  اإل  الأندل�ص  التي تناولت مرحلة  والدرا�سات 

طبقات كثرية جمهولة من احلكايا، مل يك�سف الزمن 

"موجيتو�ص"  رواي��ة  تبدو  رمبا  هنا  من  حقيقتها. 

من  واحدة  اأغوار  ل�سرب  حماولة  التخييلي  بعدها  يف 

الغرباء  ب�سوت  للكالم  ت�سعى  التي  احلكايات،  تلك 

اأي�سا. لكل بطل ق�سة  واملنبوذين، الغزاة واحلاملني 

الق�س�ص،  من  غريها  مع  تت�سابه  ل  وح��ده،  تخ�سه 
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ومدنها  بالأندل�ص  عالقته  وطبيعة  عامله  تك�سف 

ونا�سها وفق امل�ستوى الواقعي للب�رس العاديني، لكن 

الع�رسون  الرجال  احتد  الفكرة  هذه  مع  التوازي  يف 

الو�سول  حلم  جميعا  تخ�سهم  واح��دة  فكرة  ح��ول 

اإليها.  اأول من ي�سل  اإىل منطقة جديدة، يكونون هم 

التاريخ  من  منتزعة  حقيقة  الفكرة  هذه  بدت  واإن 

الذهبي للعرب، فاإن حتويل احلدث اإىل جمموعة من 

الت�سابكات الإن�سانية يف مغامرة �رسدية تغو�ص يف 

الواقع  يف  تغو�ص  مما  اأكرث  لالأبطال  النف�سي  البعد 

على  التح�رس  يف  ا�ستغراق  ل  حيث  نف�سه؛  الأندل�سي 

املا�سي املهدور، ول لوم اأو ح�رسات، هناك اللحظة 

جتاوز  اأن  بعد  موجيتو�ص  مع  تبداأ  التي  فقط  الآنية 

عامه املائة حني يقرر موا�سلة الكتابة يف خمطوطه 

يده  :"كانت  لنقراأ  ح�سلت   كما  احلكاية  ليحكي 

توا�سل مهمتها، �سحب حقيبة من اجللد  القرطبي من 

املنطقة ال�رسية، ت�سمم اجللد البني العتيق، اإنها ذات 

احلقيبة التي خرج بها هاربا منذ مائة عام."

اأوروب��ا،  يف  الإقطاع  مرحلة  اأي�سا  الرواية  اأظهرت 

ذلك  يف  �ساعت  التي  والعبودية  الكني�سة،  و�سلطة 

ل  التعبري  اأ�سلوب  اأن  الرواية  يف  الالفت  الزمن.لكن 

م�سهد  عن  للتعبري  حادة  اأو  قا�سية  لغة  �سمن  ياأتي 

على  حمافظته  يف  الن�ص  متيز  بل  قتال،  اأو  عنيف 

ظهرت  فيما  ال��راوي،  �رسد  يف  واحد  لغوي  من�سوج 

الأب��ط��ال  ح����وارات  يف  متباينة  لغوية  ت��ع��ب��ريات 

وتعبرياتهم اخلا�سة عن اأنف�سهم.

وبعيدا عن الن�سق التاريخي الذي مت�سي فيه الرواية، 

على  �رسدية  خ�سائ�ص  اأم��ام  اأي�سا  التوقف   ميكن 

م�ستوى اللغة يف وجود تفا�سيل تن�سجم مع  الرتكيب 

النف�سي لالأبطال، هذا جنده وا�سحا يف طبيعة العالقة 

" احلب" كقيمة  الإعالء من عاطفة  امل��راأة، ويف  مع 

نبيلة ت�ستحق الت�سحية، كما هو عند موجيتو�ص يف 

اأواخر  حتى  يتذكرها  ظل  التي   ، عجب  مع  عالقته 

امل�سلم  الإ�سباين  البلوطي  عبداهلل  وكذلك  اأي��ام��ه، 

قريته  ويغادر  الفقيه  ابنة  اأ�سماء  ي�ستذكر  ظل  الذي 

" فح�ص البلوط" لأن والدها الفقيه رف�ص تزويجها 
له، اأي�سا مع عبد الرحمن بن �سامل يف ع�سقه لزوجته 

لها،  حبه  على  يظل  هذا  ورغم  تنجب  ل  التي  �سبح 

وارتباطها يف ذاكرته يح�رس مع رائحة العنب، لنقراأ 

ما يحمل دللة احلوا�ص يف الن�ص: 

م�سامي،  احلام�سة  احللوة  العنب  رائحة  "تتخلل 
الرائحة  ت�سبح رائحتي اخلا�سة ورائحة �سبح، هي 

التي تعرب عن ع�سق كل منا لالآخر، هي الرائحة التي 

يتبقى من  الآخر، وهي ما  يدعو ج�سد كل منا ج�سد 

رحيق الع�سق وفورة اجل�سد". 

�سبح  رائحة  عن  �سامل  بن  عبدالرحمن  حديث  اإن 

ي�ستدعي عند موجيتو�ص ع�سقه لعجب التي كانت حتب 

العنب اأي�سا، وتقول : "اإن ملم�ص حبات العنب مينحها 

لذة ل ت�سبه طعم امت�سا�ص احلبات ببطء يف فمها" 

العاطفة  فكرة  ليتجاوز  احل��وا���ص  ح�سور  يت�سع 

املو�سيقى  يف حديث عي�سى  اأي�سا  لي�سمل  والرائحة 

بن اأحمد عن عالقته بالعود :"كان الوتر و�سطا بني 

اأ�سكب  كيف  يعلمني  زرياب  وكان  والهادئ،  احلاد 

روحي عليه".

يوجد يف املنت الروائي اأكرث من راٍو، يبداأ الن�ص مع 

الذي  موجيتو�ص  حال  اخلارج  من  ي�سف  عليم،  راو 

موجيتو�ص  ومع  بدايتها،  منذ  احلكاية  كتابة  ينوي 

احلكاية،  موجيتو�ص  يكتب  حيث  التدوين  فعل  يبداأ 

عن  للكالم  ال�سخ�سيات  ل�سائر  م�ساحة  ومي��ن��ح 

العليم  ال���راوي  �سوت  الكاتب  ميز  وق��د  حكايتها. 

بو�سع الفقرات بني قو�سني وبخط مائل.

الأندل�ص،  اأ�سطورة  اأي�سا عند مقاربة  املهم  لعله من 

املو�سوعية  م��ن  بنوع  اأي�سا  احلقبة  تلك  روؤي���ة 

والبتعاد عن املثالية املطلقة يف تقييم تاريخ طويل 

اإ�سبانيا، بال �سك هناك م�ساهمة  للوجود العربي يف 

الأبي�ص  البحر  تاريخ  الأندل�سية يف  للح�سارة  قيمة 

املتو�سط، لكن يف التوازي مع هذا ثمة �رساع �سيا�سي 

وديني، جتلى يف تنوعات �ستى من احلروب والدماء 

التي اأريقت بني امل�سلمني، وامل�سيحني، واليهود؛ لذا 

تخللتها  فقد  متاما،  نقية  التعاي�ص  اأ�سطورة  تبدو  ل 

الأقوى.  الطرف  ل�سالح  غالبا  حُت�سم  كانت  نزاعات 

هو  مثلما  والنت�سارات  بالأجماد  حافل  تاريخ  اإنه 

حافل بالهزائم النتكا�سات، وهو ما حر�ست رواية 

"موجيتو�ص" على مقاربته بدون حتيزات م�سبقة.
......
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هكذا  اجل��ن��ون!!،  حافة  على  �سار  اأن��ه  يوقن  كمن 

كانت حايل حني غادرت القاهرة بعد اندلع ثورة 

25 يناير يف م�رس ب�ستة اأ�سهر، تلبية لدعوة تلقيتها 
غادرتها  فران�سي�سكو،  �سان  مبدينة  اأدبية  لإقامة 

حاملة قلقي معي، تاركة خلفي حلما كبريا اأخ�سى 

على نف�سي مرارة اإجها�سه.

 12 من  لأك��رث  ا�ستمرت  �ساقة  ط��ريان  رحلة  بعد 

اإىل مطار �سان فران�سي�سكو، فوجدت  �ساعة، و�سلت 

احلائز  عدنان"  "يا�سني  املغربي  ال�ساعر  �سديقي 

وقت  منذ  ينتظرين  ذاتها  الإقامة  منحة  على  معي 

ملقر  لنقلي  ال�سائق  وب�سحبته  بالغ  بقلق  طويل 

حوايل  املطار  عن  يبعد  الذي  "مونتالفو"  الإقامة 

عن  عبارة  املكان  كان  بال�سيارة.  دقيقة  اأربعني 

نادرة  فنية  حتفة  تكون  لأن  اأق��رب  �سخمة،  فيال 

يف  كانت  اأنها  علمُت  والت�سميم.  البناء  حيث  من 

الربملان  يف  �سابق  لنائب  خا�سا  �سكًنا  املا�سي 

ت�سري  باأن  اأو�سى  ولالأدب،  للفن  عا�سق  الأمريكي، 

اإحدى  اإدارتها  على  تقوم  والفنانني،  للكّتاب  اإقامة 

يف  كّلف  وقد  للفن.  الراعية  الثقافية  املوؤ�س�سات 

اأن  الأمريكيني  الفنانني  من  جمموعة  حياته  اأثناء 

الغر�ص،  لهذا  ال�ستوديوهات  من  ع��دًدا  ي�سمموا 

ي�سمم  اأن  حرية  حدة  على  منهم   واحد  لكل  تارًكا 

اأن  الذي يتخيله، فيمكنه بهذا  النحو  "ا�ستديو"على 
مينح  للمكان �سيئا من روحه.

مونتالفو.اأخذين  و�سلنا  حينما  حّل  قد  الليل  كان   

فني على كل 
ّ
يا�سني اإىل مائدة الع�ساء مبا�رسة وعر

زمالئنا من الفنانني والأدباء الذين كان ينتظرونني 

لريحبوا بي قبل تناول الطعام.

بعد الع�ساء ذهبت اىل ال�ستديو اخلا�ص بي،لحظُت 

اأنه مكون من طابقني وله ثالثة اأبواب يف اجتاهات 

خمتلفة بالدور الأر�سي. ل اأعرف ملاذا  اأحببته حني 

مم من 
ُ

اأنه �س وقعت عيني عليه لأول مرة وتخيلُت 

بيت  اأول  كان  لأنه  به  فرحُت  لعلي  فقط.  اأنا  اأجلي 

اأملك مفتاحه وحدي واأرتبه كيف اأ�ساء.

نوم عميق  وبعدها رحت يف  �ساخًنا  ا 
ً
اأخذت حمام

من �سدة الإرهاق. وا�ستيقظُت مفزوعًة بعد �ساعتني 

مكان  عن  بحثت  الطوارئ.  اإنذار  جهاز  �سوت  على 

اجلهاز الذي ي�سدر منه ال�سوت فوجدته بجوار ركن 

دولب املالب�ص بالقرب من غرفة نومي يف الطابق 

وتوهمت  وف�سلت.  مرات  عدة  اإغالقه  الثاين.حاولت 

الإقامة  باإيقاظ  كفيل  املزعج  اجلهاز  �سوت  اأن 

وجدتني  ال�ستديو  من  خرجت  حني  لكنني  كلها، 

وحدي يف و�سط غابة مظلمة. والكل نائم ول اأثر لأي 

كائن  م�ستيقظ غريي.

املخرب  اجلهاز  ه��ذا  �سوت  جحيم  من  ينقذين  مل 

نان�سي  الت�سكيلية"  الفنانة  جارتي  م�ساعدة  �سوى 

بوب" " يف  معرفة اأرقام الكود اخلا�ص به لإغالقه، 

لكن ما اإن رحُت يف النوم حتى عاود جهاز الطوارئ 

رنينه املزعج!! 

ليلة حماكمة الديكتاتور 

تلفزيون  يوجد  ل  اأن��ه  الأوىل  الليلة  منذ  اكت�سفت 

حتت �سماء

�سان فران�سي�سكو

جناة علي

 شاعرة وباحثة من مصر  



الكتَّاب  اأوق���ات  يع  �سي�سّ اأن���ه  بحجة  ب��الإق��ام��ة 

مل�ساريعهم  يتفرغوا  اأن  يريدونهم  وهم  والفنانني، 

التي جاءوا من اأجلها ، فتقبلُت الأمر على م�س�ص.

�سفحات  بع�ص  اأُق��ّل��ب  واأن��ا  بامل�سادفة  علمت   

اأوىل  �ستكون  الغد  اأن  بوك  الفي�ص  على  الأ�سدقاء 

�سريتدي  اأخريا  اإلهي!!  يا  مبارك،  حماكمة  جل�سات 

التاريخية  اللحظة  اإنها  ال�سجن.  الديكتاتور مالب�ص 

التي متنيتها ولكن ها هي  جتيء الآن واأنا بعيدة 

عن م�رس. 

ليناموا  �سققهم  اإىل  ع���ادوا  مونتالفو  يف  الكل 

وتركوين اأدور حول ذاتي ، واأبحث عن و�سيلة اأتابع 

الأمر-بالن�سبة  وزاد من �سعوبة  وقد  الأحداث  بها 

القاهرة و�سان فران�سي�سكو  التوقيت بني  - فرق  اإيلَّ

الذي ي�سل اإىل ت�سع �ساعات.

وحدي هنا اأكلم اجلدران واأكتب الر�سائل الإلكرتونية 

مل  الذين  امل�رسيني  لأ�سدقائي  ب��ارد  حائط  على 

ي�ستيقظوا بعد. 

اأجد  الإنرتنت لعلي  اأجتول بِحرية يف مواقع   رحُت 

قناة تبث املحاكمة، لكن خذلني  جهاز الالب توب 

وحدثت به م�سكلة مل اأمتكن من حلها، فاأغلقُته بعد 

عدة حماولت يائ�سة.

برنامج  التقيت"كيلي"مديرة  ال��ت��ايل،  اليوم  يف 

لرتحب  خ�سي�سا  جاءت  التي  الع�ساء  على  الإقامة 

بي، رمبا ب�سبب اأنني اأول كاتبة عربية يتم دعوتها 

�سبه  اأجل�ص  اأين  اإىل   
ْ
انتبهت لكنها  مونتالفو.  اإىل 

فقط  يل  حديثه  على  اأرد  يا�سني،  بجوار  �سامتة 

قليال،  منخف�ص  ب�سوت  بالعربية  العبارات  ببع�ص 

كاأين اأ�سكو من �سيء ما. 

�سيء  هناك  :"هل  رقيقة  بابت�سامة  كيلي  �ساألتني 

يزعجك يف الإقامة عزيزتي جناة؟ 

-فقلت لها بتوتر وا�سح: ل اأبدا.

 ،
ّ
علي تبدو  التي  القلق  حالة  يك�رس  اأن  يا�سني  اأراد 

اإن���ذار  ج��ه��از  حكاية  م��رح��ة  بطريقة  لها  فحكى 

الطوارئ وما فعله بي منذ اأول ليلة واأكملت نان�سي 

ف�سحكنا  فيه  �ساركتني  ال��ذي  ب��اجل��زء  احلكاية 

جميعا، ولكنني عدُت ثانية اإىل �رسودي.وفجاأة قلت 

يكون  اأن  اأمتنى  كنت  مقدمات:"  بدون  ل�"كيلي". 

حماكمة  كانت  اليوم  الإقامة..  يف  تلفزيون  لدينا 

مبارك. كان يجب اأن اأ�ساهدها..؟".

لالأمر،  فهمها  ع��دم  على"كيلي"عالمات  ظهرت 

يوم  واأهمية  بالتف�سيل  املوقف  يا�سني  لها  ف�رسح 

كهذا يف حياة كل امل�رسيني، خا�سة ال�سباب الذي 

�سارك بالثورة منهم.

توقعت من "كيلي" األ تهتم بالأمر واأل تقدر حالة 

يف  م�رس  عن  غيابي  جراء  اأعانيها  التي  الكتئاب 

تلك الأيام. لكنها فاجاأتني بتعاطفها الكبري معي، 

معتذرة  مني  تقرتب  الع�ساء  نهاية  يف  ووجدتها 

برقة:

بتلفزيوين  بهذا احلدث جلئتك  لدي علم  كان   لو   "
بالإقامة حتى  ببيتك  اخلا�ص من منزيل وو�سعته 

يا  �ساحميني  ت�ساءين.  كما  املحاكمة  ت�ساهدي 

اأن  وقبل  بحنان  وقبلتني  عزيزتي".احت�سنتني 

اأراك  اأن  " ل اأحب  تغادرنا ودعتني  بعبارة واحدة 

راحتكم  اأج��ل  من  هنا  نعمل  نحن   .. اأب��دا  حزينة 

مبونتالفو". 

التايل  اليوم  يف  الإل��ك��رتوين  بريدي  تفقدت  حني 

اأح��د  م��ن  جماعية  ر�سالة  على  ع��رثُت  �سباحا، 

زمالئي  كل  واإىل  اإيّل  بالإقامة،موجهة  امل�سوؤولني 

النت  باأن  فيها  يخربوننا  والكّتاب،  الفنانني  من 

ب�سبب  مونتالفو-  عن  اأيام  لثالثة  -رمبا  �سيقطع 

عطل ما .

اأثارت الر�سالة غ�سبي بالفعل، لأنها �ستعني العزلة 

التامة عن العامل اخلارجي. لكن مل متر �سوى دقائق 

ا 
ً
بادي الآخ��ر،  هو  ا 

ً
،�ساكي يا�سني  وجاءين  معدودة 

علينا  نان�سي  دخلت  وبعده  ال�سيق،  عالمات  عليه 

لتعيد اخل��رب ذات��ه، واأك��دت اأن��ه اأم��ر ن��ادر احل��دوث 

حدة  من  اأخفف  اأن  حاولُت  كاليفورنيا.  ولية  يف 

"اأخربيني  لها:  قائلة  نان�سي  فداعبُت  امل��وق��ف 

عزيزتي نان�سي �رساحًة: "هل و�سل مبارك اإىل هنا 

ا مني ب�سبب ما حكيته لكم 
ً
وقام بقطع النت انتقام

عنه، مثلما فعل معنا من قبل يف جمعة الغ�سب يوم 

ا؟ 28 يناير؟.هل �سيقطع الت�سال عن الهواتف اأي�سً
باإجنليزية  وقالت  ع��اٍل  ب�سوت  نان�سي  �سحكت 

اأكرث  ميالأها املرح:" رمبا". لكن مل  مير من الوقت 
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من �ساعتني حتى عاد النرتنت مرة اأخرى، فحمدت 

اهلل اأنهم متكنوا من اإ�سالح العطل بهذه ال�رسعة.

هو�ش جوال

بُت اأ�سعر اأنني م�سابة بهو�ص التفكري مب�رس!! هذا ما 

اإقامات  )من�سقة  لوري وود   مع 
ُ
اأرتب واأنا  اكت�سفته 

التي  الأماكن  لزيارة  ا 
ً
برناجم  ) والفنانني  الكتَّاب 

ينبغي اأن اأزورها خالل فرتة اإقامتي باملدينة.

فقط  تكن  مل  اأنها  معي  ل��وري  طريقة  من  خمنُت 

اأي�سا  كانت  اإنها  بل   ، ال�سعرية  لكتاباتي  متحم�سة 

اإىل   جئت  اأن  منذ  امل�سطربة  حالتي  مع  متعاطفة 

 Big "ها "بيج�رس
ِّ
الإقامة.وهو ما جعلها تاأتي من حي

اإقامتي مبونتالفو حوايل �ساعة  الذي يبعد عن   Sur

ثقافية  جلولة  ويا�سني  اأن��ا  لت�سحبني  بال�سيارة، 

طويلة باملدينة كل عدة اأيام .

فران�سي�سكو  ���س��ان  يف  يل  الأوىل  اجل��ول��ة  يف 

كايت  امل�سرتكة  و�سديقتنا  ل��وري  ،ا�سطحبتني 

 Civic )جودين اإىل مركز املدينة،حيث )ال�سيفك �سنرت

مع  ي�سمل عددا من املباين على 
ُ

وهو جم  " "center

:مبنى  الأنيق،منها  الكال�سيكي  الطرازاملعماري 

)اإيريل وارين- ولية كاليفورنيا( ،وهو يحمل ا�سم 

اأمريكا،  يف  ال�سابقني  العليا  املحكمة  روؤ�ساء  اأحد 

كذلك مبنى دار الأوبرا-) الن�سب التذكاري للحرب(، 

باملدينة،  الرئي�سية  واملكتبة  ال�سيمفونية،  وقاعة 

املباين  من  وغريها  املتحدة،  الأمم  مبنى  و�ساحة 

التي جتعلك ت�سبح  يف جمال هذه املدينة املتمردة 

متعددة الوجوه.

ده�ستي  يف  اأغو�ص  راأتني  حينما  ل��وري  ابت�سمت 

معي  وكايت"  "هي  وج��وده��م��ا  اأن�����س��ى  واأك����اد 

باملكان،واأ�سارت بيدها قائلة بفخر: 

عندكم  التحرير  م��ي��دان  ي�سبه  امل��ك��ان  ه��ذا  "اإن 
ا 

ً
مع الكلمتني  هاتني  ذكر  عند  فاأُخذُت   - مب�رس" 

با�ستفا�سة  يل  حكت  التحرير".ثم  "م�رس،وميدان 
ك��ي��ف ���س��ه��د ه���ذا امل���ك���ان اأه����م الح��ت��ج��اج��ات 

والعت�سامات على حرب فيتنام يف ال�ستينيات،ثم 

�سهد فيما بعد، احتجاجات المريكان على احتالل 

العراق.لكنني عّلقت على حديثها مازحة :"لكن يبدو 

اأن الأمريكيني مل يعد لديهم الآن وقت  للتظاهر؟".

اأحياء  ع��دة  يف  التجوال  من  اآخ��ر  حافل  ي��وم  بعد 

وثقافتهم  �ساكنيها  هوية  تعك�ص  التي  باملدينة 

خو�سيه"وحي  "�سان  وحي  ال�سيني"  :"احلي  مثل 

"املي�سن"The Mission وهو احلي املك�سيكي، اأ�رست 
لوري وزوجها املغربي ح�سن علي دعوتي اإىل مطعم 

لتناول  اأكرث جمال  اآخر مك�سيكي  اإىل  ثم  باك�ستاين 

"الأكالت" التي ي�ستهر بها كل مكان  جمموعة من 

بيننا  �سبها  هناك  اأن  فقط  تاأكدت  منهما،وقتها 

فيما  الأمريكي  ال�سعب  وبني  امل�رسيني-  -نحن 

يتعلق بولع "الإفرط يف حب الطعام". 

من  اأخ��رج  ل  عندما  بطيئة  مبونتالفو  اأيامي  متر 

�سقتي.اأق�سي معظم الوقت �سباحا يف قراءة الكتب 

التي حملُتها معي من القاهرة . ثم اأذهب يف نهاية 

نقا�ص  حللقة  حت��ول  ال��ذي  الع�ساء  لقاء  اإىل  اليوم 

ممتعة مع زمالئي بالإقامة  الذين كنت اأخجل منهم 

يف البداية،وظننتهم ينظرون اإيّل باعتباري "كائًنا 

يف  عجيبة،يجدون  بالد  من  اإليهم  ا 
ً
قادم ا" 

ًّ
خرافي

�سيئا مثريا  يرتديه من مالب�ص  ما  اأو  يقوله  ما  كل 

اأنهم عائلتي  اأ�سعر  للده�سة. لكني مع الوقت �رسُت 

البديلة،فلم يرتكوين اأ�سعر بكاآبة الغربة.بع�سهم كان  

الغذاء  موعد  قبل  اأحيانا  معه  الذهاب  اإىل  يدعوين 

القريبة  اجلبال  اأحد  ل�سعود  اإما  ثالث  اأو  ب�ساعتني 

اأو للتنزه مثال يف �سواطئ �سانتا كروز اجلميلة التي 

ن�ستمع  كنا  وبالليل  ال�رسق.  روح  من  ا 
ً
كثري حتمل 

من  البيانو  على  رائ��ع  مو�سيقى  عزف  اإىل  جميعا 

اليابانية املذهلة"موتوكو هوندا". الفنانة  زميلتنا 

"اأندرية  وقت"الويكند"وتغادرنا  يحني   وعندما 

غالبيتهم   ويق�سي  بالإقامة،  الطبخ  "م�سوؤولة  بلوم 

"اأكل  طبخ  على  اأن��ا  اأُ���رس  مونتالفو،  خ��ارج  وقته 

ولويز  ونان�سي  يا�سني  ودعوة  �سقتي  يف  م�رسي" 

و�سا�سا كول ليتناولوه معي فياأتوا فرحني وي�سعلوا 

بيتي بالبهجة وبحكاياتهم املثرية.

الفتنة بالعدو

 فوجئت  يوما واأنا اأتابع اأخبار العامل عرب النرتنت 

"يوم17  ،حتديدا  الجتماعي   التوا�سل  ومواقع 
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اأغ�سط�ص" ، ما ُكِتب عن الحتجاحات الوا�سعة التي  

ت�سهدها دولة اإ�رسائيل )فل�سطني املحتلة(  ،لعلها- 

ال�سبعينيات  ف��رتة   منذ  الأعنف  -هي  فهمت  كما 

اأن  الأح���داث  �سياق  من  فهمت  البلد.وقد  ه��ذا  يف 

ال�سقق  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  كانت  الحتجاجات 

وهو  هناك.  ال�رسائب  وم�ستحقات  املعي�سة  وغالء 

ما جعل املتظاهرون يحاولون وقتها اقتحام مبنى 

الكني�ست بالقوة. ثم قرر عدد منهم العت�سام كذلك 

يف منطقة "روت�سيلد" جنب ميدان ي�سمى"هابيماه".

املحتجني  بع�ص  اأن  هو  الآن  اإىل  ده�ستي  م�سدر 

على  ور�سموه  امل�رسي  العلم  رفعوا  الإ�رسائيليني 

وجوههم و بع�سهم رفع يافطات كتب عليها :"هنا 

يف   ،" :"ارحل   " التحرير  "ميدان  وهنا  م�رس"،" 

اإ�سارة وا�سحة لتاأثرهم بروح الثورة امل�رسية .

الأخبار، وتذكرت كيف  اأمام هذه  للحظات  ارتبكت 

ال�سفحات  تت�سدرعناوين  يناير   25 ثورة  كانت 

الأوىل يف كربيات ال�سحف العاملية. وقلت لنف�سي 

حتى  جتعل  التي  اخلا�سة  غوايتها  مل�رس  زالت  ما 

هذه  اأن  وخمنت   . بها  مولعا  �رسا�سة  اأعدائها  اأ�سد 

يف  الأنظمة  من  الكثري  �سخط  من  تزيد  قد  الواقعة  

اإحها�سها  الثورة امل�رسية وقد حتاول  العامل على 

ل  حتى  الفو�سى  اأ�سكال  من  �سكل  اإىل  حتويلها  اأو 

تعدي برياحها كل احلاملني بالتغيري يف العامل.

ج�سر املنتحرين

اتفقنا اأنا ولوري وود وكايت جودن ويا�سني عدنان 

عربية"مقيمة  "�ساعرة  وهي  دوليب"،  و"انت�سار 

ا 
ً
يف �سان فران�سي�سكو منذ �سنوات ،على الذهاب مع

اإىل  اأول  عنه  قراأت  حني  اجل�رس  ا�سم   ف�سويل  اأثار 

الذي   Golden Gate Bridge الذهبية"  البوابة  "ج�رس 
بع�ص  ويعتربه  باملدينة،  معلم  اأ�سهر  يكون  يكاد 

املتخ�س�سني اإحدى عجائب الدنيا ال�سبع يف العامل 

العامل  يف  علق 
ُ
م ج�رس  اأط���ول  مرة،فهو  احل��دي��ث. 

واملحيط  فران�سي�سكو  �سان  خليج  بني  يربط  ؛حيث 

الهادي، وميكن للمرء التعرف عليه ب�سهولة من لونه 

لكنني ل   ، املتميزة  املعمارية  الربتقايل وهند�سته 

نف�سي  تخيلت  روعته-  اأتاأمل  -واأن��ا  ملاذا  اأع��رف 

ا ما اأحد املنتحرين قفًزا من اأعاله؟ومِل ل ؟ فهو 
ً
يوم

لي�ص مق�سًدا للمتعة فقط،ولكنه اأي�سا مق�سد للهروب 

حالة  األف  من  اأكرث  جِلت 
ُ

�س العامل،حيث  ب�ساعة  من 

انتحارعليه. 

مدينة الأ�سياف الباردة وعا�سمة التمرد

املدن التي لي�ص بها ليل اأجتوله بحرية اأو حكايات 

م�سكونة  اأنا  ولهذا   !! مدنا  لي�ست  اأعي�سها،  متعددة 

بالقاهرة وواقعة يف غرام بريوت،واأ�سابتني فتنة 

�سان فران�سي�سكو التي لي�ص كمثلها �سيء.

ميكن للمرء اأن يعي�ص يف هذه املدينة ال�ساحرة بحق 

و�سائل  اإىل  يحتاج  اأن  دون  مت�سلني  �سهرين  ملدة 

يف  فقط  ال�سري  هي  واح��دة  مبتعة  ا 
ً
لت�سليته،مكتفي

�سوارع املدينة دون اأن يدركه امللل.

حني اأ�سري هنا حتت مطر �سان فران�سي�سكو، رغم اأننا 

مازلنا يف ال�سيف، اأ�سعر بفرح طفويل عجيب،واأجد 

متعة  ت�ساهيها  ل  خا�سة  متعة  الربد  ل�سعات  يف 

الأمريكي  الكاتب  طيف  حينئذ  اأخرى.ويخايلني 

بها  و�سف  التي  ال�ساخرة  وعبارته  توين"  "مارك 
ال�ستوي  بالطق�ص  متتع  اإن��ه  قائال:"  املدينة  هذه 

الأكرث برودة خالل زيارته لها يف ال�سيف".

داعبتني لوري ذات مرة بعبارة طريفة ونحن عائدان 

معا من جولة طويلة ب�سوارع منت�سف املدينة وكنا 

على و�سك النطالق بال�سيارة: " يقولون اإنه ميكنك 

اأن تفعل اأي �سيء يف �سان فران�سي�سكو اإل اأن تتجه 

ا" .
ً
ي�سار

كانت الدعابة توجز ملمحني مهمني يف هذه املدينة 

العبارة  يف  الأول  الي�ساري،فال�سق  الطابع  ذات 

تعنيه  ما  بكل  "احلريات"  مدينة  اأنها  اإىل  ي�سري 

حلركة  الأ�سلي  املركز  مثال  معني،فهي  من  الكلمة 

الأمريكية  التقاليد  كل  على  متردوا  "الهيبز"الذين 
اأوروب��ا  اإىل  �سداها  ي�سل  اأن  قبل  ال�ستينيات،  يف 

وكندا.

ا  ولعل هذه امل�سحة الليربالية لهذه املدينة هي اأي�سً

"لأن  الأمريكيني  "املثليني   من  كثريا  اأغ��رْت  ما 

منها  ليطلقوا  اآمنا،  مالذا  باعتبارها  اإليها  يهرعوا 

يف  املثليني  حترير  حركة"  يف  الأوىل  �رساراتهم 
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اأكرب جتمع  ال�سبعينيات  اأمريكا"؛فاأقاموا يف  فرتة 

اأنيق  حي  كا�سرتو"،وهو  حي"  يف  املدينة  يف  لهم 

فران�سي�سكو.ومن  �سان  مدينة  و�سط  يف  للغاية،يقع 

ودور  امل�سارح  وباأناقة  مبعماره  فنت 
ُ
ي قد  ي��زوره 

املوجودة  واملكتبات  واملطاعم  واملحالت  ال�سينما 

م�ستقلة  دول���ة  الأوىل  للوهلة  يخاله  وق��د  ب��ه. 

عيناه  عليه  تقع  �سيء  اأول  �سيكون  بذاتها؛حيث 

للمثليني،علم  ِيز 
ُ

علم مم روؤية  هو  احلي  عند دخوله 

جعلني  العاثر  حظي  يحمل"األوان قو�ص قزح".لكن 

اأرتطم عند و�سويل حلي كا�سرتو  مب�سهد لرجل �سبه 

عاٍر يقف عند اأحد بارات احلي الفاخرة، فكدُت اأ�سقط 

 من اأثر ال�سدمة.
َّ
مغ�سية علي

من  يتهكم  لوري،فاإنه  عبارة  يف  الثاين  ال�سق  اأما 

طبيعة الطرق يف مدينة �سان فران�سي�سكو التي تتخذ 

تقود  واأنت  مرًة  اأخطاأَت  فاإذا   ، فقط  واحدا  اجتاها 

ع �ساعات لت�سل اإىل 
ّ
�سيارتك،فهذا يعني اأنك قد ُت�سي

املكان الذي تريده.

حتت �سماء الكتب املعّلقة

وت�سري  فران�سي�سكو  �سان  �سماء  يف  الكتب  حُتّلق   

يعلقونها  لل�سائرين.هنا  بالليل  م�سيئة  م�سابيح 

مفتوحة يف اأحد الأماكن باملدينة يف م�سهد  يخطف 

ا.
ً
القلوب والأب�سار مع

احلنني  �سوى  ليعكرها  هنا  �رسيعة  اأي��ام��ي  متر 

تكرار  ل  بالتفا�سيل  م�سحونة  اأي��ام  لكنها  لأم��ي، 

"بيج�رس"  ح��ي  اإىل  ن��ذه��ب  حكاياتها،فيوم  يف 

ميلر"  "هرني  الأمريكي  الكاتب  بيت  يف  لنق�سيه 

وكل  مكتبته  ي�سم  تحف 
ُ
وم م��زار  اإىل  حتول  ال��ذي 

جامعة  يف  نق�سيه  اآخر  ا 
ً
اخلا�سة،ويوم مقتنياته 

الذي  الطالبي  الن�سال  �ساحة  يف  ونتم�سى  بريكلي 

ثالث،  ي��وم  ويف  ال�ستينيات.  ���رسارة  منه  انطلقت 

البيت"  "متحف  اإىل  ولوري  يا�سني  ب�سحبة  اأذهب 

هناك  يعر�سون  كانوا  حيث  The beat museum؛ 

الأمريكي"جاك  والروائي  ال�ساعر  حياة  عن  ا 
ً
فيلم

كرواك"، ذلك املتمرد الذي �ساغ مع ال�ساعرين"األن 

"ويليام  والروائي  �سولومون"  جين�سربج"و"كارل 

البيت" )1955( ب�" جيل  ي�سمى  بوروز" حركة ما 

التي تعد ذروة التعبري عن جيل خرج لتوه من حرب 

عاملية ثانية اإىل مناخ احلرب الباردة،جيل يعادي  

بو�سوح املوؤ�س�سةالثقافة الر�سمية اآنذاك،وي�سعى اإىل 

الأمريكي  الأدب  عليها  قام  التي  الأ�س�ص  تقوي�ص 

الطليعي،عرب ن�سف مفهوم الر�سانة اللغوية،ومعايري 

التلقي ال�سائدة.وقد بلغت ذروة انفجارهذا اجليل يف 

ال�ستينيات مع اندلع حرب فيتنام. 

نختم  اأن  "قررنا  البيت  من"متحف  خرجنا  اأن  بعد 

 City "اليوم بجولة يف مكتبة "�سيتي ليت�ص بوك�ص

الكر�سي  يتاأمل  يا�سني  وقف  وبينما   ،Lights Books

الذي وّقع عليه

اأعمالهما  جين�سربج"و"بوكوف�سكي"  األ���ن   "
ترجمة  بالغ-  بفرح   - اأنا  اأت�سفح  الأدبية،رحُت 

جنيب  رواي���ات  لبع�ص  راقية  بطباعة  اإجنليزية 

حمفوظ يف اأحد اأركان الكتب هناك.

عندما يحني موعد العودة اإىل م�رس ت�سيبني حالة 

من الرتباك واختالط امل�ساعر املتناق�سة، �سحيح 

اأنه غمرتني فرحة الرجوع اإىل القاهرة التي ا�ستبد 

بي ال�سوق اإليها هي وكل عائلتي واأ�سدقائي الثوار 

الذين ما زالوا يطاردون �سارقي اأحالمهم يف ميدان 

التحرير.لكنني يف الوقت ذاته حزينة لأنني �ساأغادر 

ا 
ً
رغم روح��ي  به   

ْ
الت�سقت ال��ذي  بالإقامة  بيتي 

مهما  البيوت  حمبة  داء  ت�سيبها  ل  التي  عني،اأنا 

اأودع��ه  واأن��ا  به�سترييا  اأبكي  جميلة،�رسُت  كانت 

ل  حكايات  من  قلبي،و�سيال  من  ا 
ً
ج��زء فيه  تاركًة 

تنتهي .    
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ذات  املكررة  اجلملة  بهذه  اأرى!"،  اإين  اأرى!  "اإين   

)الب�سرية(  اأو املعنوية  )الب�رس(  الإيحاءات املادية 

م�رسحيته  ��وت�����س��و  دانُّ غابرييل  الإي��ط��ايل  ينهي 

 ،)la cità morta( امليتة"  "املدينة  املعنونة 

والتي نقلها عن الإيطالية مبا�رسًة ال�ساعر ال�سوري 

)دار  امليتة"  "الأر�ص  ب�  عنونتها  واأعاد  اأمارجي، 

طوى للثقافة والإعالم والن�رس، لندن- 2012(.

    اإحياء الأ�سطورة:

    انطالقًا من القدرة على توظيف الثوابت ال�سابقة 

وا�سحني  زمنيني  وبخّطني  فكرته،  عن  التعبري  يف 

من  امليثيولوجيا  نحو  ياأخذنا  اأن  الكاتب  ا�ستطاع 

تركزت  والتي  امل�رسحية  يف  الأح��داث  مكان  حيث 

املدن  واأ�سماء  )اليونان(،  الإغريقية  الأر���ص  يف 

اأ�سطوريني،  اأ�سخا�ص  اأ�سماء  حملت  التي  القدمية 

الزمنيني  اخلطني  هذين  رب��ط  ال��ع��ارف  وب��رباع��ة 

وهما  م�رسحيته  يف  رئي�سيتني  �سخ�سيتني  عرب 

)ليوناردو( منّقب الآثار الذي يبحث عن �سيء حمدد 

ل فائقة 
ّ
يف تلك الأر�ص بت�سميم خيايل وقدرة حتم

اندرو( الذي يبحث 
ّ
يف املرتبة الأوىل، وال�ساعر )األ�س

يف اأر�ص غريبة عن منفذ جديد لروحه لينطلق منها 

ال�سعر جمّدداً بَنف�ٍص خمتلف، بعد جفاف معطياته.

رئي�سية  �سخ�سيات  خالل  من  الكاتب  ا�ستطاع      

الثقايف  خم��زون��ه  ي��ق��ّدم  اأن  امل�رسحية  يف  اأرب���ع 

يف  وغنائي  �ساعري  ب�سياق  والتاريخي  ع 
ّ
املتنو

خام�سة  �سخ�سية  هناك  اأن  رغم  املواقع.  من  كثري 

هي ال�سخ�سية النمطية احلا�رسة يف اأغلب الروايات 

وامل�رسحيات القدمية وهي �سخ�سية املربية وكاأنها 

التاريخ امللكي  اأي�سًا يف مكاٍن ما �سلة و�سل مع 

والأ�سطوري.

الثيمة:

»�الأر�س �ملّيتة« للإيطايل

غابرييل دانُّونت�سو:

اإينانة ال�شالح 

 شاعرة من سورية  



امل�رسحي  الن�ص  الرئي�سية يف  الفكرة  اأو  الثيمة      

اأو  بطريقة  الهروب  بروافد  ممزوجًا  احل��ب  كانت 

)بيانكا  اأخته  من  )ليوناردو(  الأخ  هروب  باأخرى، 

�سفائها  اأم���ام  الرغبة  خاجلته  اأن  بعد  ��ا( 
ّ
م��اري

وجمالها وبداأت اخلطيئة ت�سكنه يف �رساٍع مل يهداأ 

)بيانكا  وه��روب  الالوعي،  حد  ت�ساعد  بل  البتة، 

التي  الزوجة  ��ا(  )اأنَّ زوج  اندرو( 
ّ
)األ�س من  ا( 

ّ
ماري

فقدت ب�رسها دافنًة م�ساعرها كي ل تنال من تلك 

ث 
ّ
الزوجة املاأزومة �سلفًا وكي ل تخذل نف�سها وتلو

باعتباره  اأخاها  وتخذل  باخليانة  اأخالقيًا  طهرها 

 والرفيق الدائم والتي عاهدته على الرتحال 
ّ
الو�سي

اندرو( بدوره من حبه 
ّ
معه اأينما اأراد، وهروب )األ�س

ا( لذات الأ�سباب ولكن اإىل حني حيث 
ّ
ل�)بيانكا ماري

ا�ستفا�ص به الوله حّد الإف�ساح.

املواءمة:

ال�سخ�سيات من حيث  اأبعاد  باّت�ساق منطي يف      

والجتماعي  )الفيزيولوجي(  اجل�سدي  الو�سف 

التلقائية  بالنتيجة  متبوعني  )ال�سو�سيولوجي( 

معًا  للعاِملني  طبيعي  ن��ت��اج  ه��ي  وال��ت��ي  لهما 

)النف�سي(،  ال�سيكولوجي  ال��و���س��ف  وثمرتهما 

ا�ستطاعت ال�سخ�سيات اأن تقّدم ذاتها بتوازن وا�سح 

والبيئية  الثقافية  موؤثراتها  �سمن  مواربة  وبال 

الّن�ص  م��ادة  وم��ب��ل��ِورًة  مكّثفة  والإي��دي��ول��وج��ي��ة، 

بّد  ل  الذي  احلتمي  احلدث  لكاأنها  للقارئ  لتقّدمها 

منه بال غب�ٍص وبو�سوح تام.

لعبًة  الإقناع  من  جعل  والثبات  ال�ستقرار  هذا      

املكان  وذاك  مرئي،   
ّ
واقعي احل��دث  لكاأنَّ  �سهلة 

املحفوف بال�سم�ص والغبار واجلفاف �سار حقيقيًا 

حّد اإدراكه والتاأثر به.

الت�ساعد:

    احلدث الذي تت�سارع وتريته عابراً عن�رس الت�سويق 

والتنبوؤ مرتافقًا بالأمل واخلوف حتى الذروة والتي 

تكون خال�سة الّتقدمة املنطقية ولكنها بالرغم من 

وكاأنَّ  لت�سعر  بعيداً  تاأخذك  حمكمة  وبحبكة  ذلك 

اخلامتة غريبة وغري منطقية، وذلك بحواراٍت حتمل 

احلدث  تطوير  اإىل  يدفع  ما  الغنائية  ال�ساعرية  من 

بالتعاطف  تتعّلق  اأخرى  م�ساحة  نحو  الرتاجيدي 

والغ�سب واحلب ولرمبا ت�سمني �سخ�سية �ساعر يف 

�سلب امل�رسحية هو اأحد الإيقاعات املق�سودة، غري 

�ستظهر  واكت�سافات  تبعاٍت  من  حتمله  مل  مدركني 

بت�سارع غريب وتعقيد مفاجئ نحو النهاية.

)اأّن��ا(  تبوح  حينما  املت�سارع  التوتر  هذا  ويبداأ      

ل�)ليوناردو( باأن عالقة حب جتمع زوجها ب�)بيانكا 

 احرتا�ٍص مثابر ينقِّب فيما 
ّ

ا(: "اأنت تعرف باأي
ّ
ماري

ي�ساعف  اأن  �ساأنه  من  �سيء  كل  ب 
ّ
ويت�رس حوله 

ع القوة الفعالة لروحه، كرمى ل�سنعة اجلمال 
ّ
وي�رس

التي عليه اإجنازها".

جرعة املوت:

الرتبة  وتك�سوها  اليباب  ي�سكنها  اأر����صٍ  يف      

�سوى  مكان  ل  املاء،  غياب  يف  والغبار  املت�سققة 

للموت واملوتى، اختفاء احلياة والحتفاء باملوتى 

يف قبور مت الك�سف عنها لأحد اأبطال حرب طروادة، 

هذا الك�سف امُلنَتظر كم قبل )ليوناردو( واأخته، كان 

لبد اأن يجلب معه انتهاء املعاناة بانتهاء الإقامة 

الك�سف  حالَة  معه  جلب  لكنه  مهجورة،  منطقة  يف 

اندرو( ل�)بيانكا( وا�ستعال الأخ 
ّ
الأخرى عن حب )األ�س

الذي يكّن لها حبًا جنونيًا يفوق احلب  )ليوناردو( 

الأخوي، وذاك الطق�ص الذي يذّكرنا ب�)مور�سولت( يف 

املت�ساعد  اللهب  ذاك  لألبري كامو،  )الغريب(  رواية 

واجلمر  )ليوناردو(  ج�سد  يك�سو  الذي  الغبار  وزاده 

من  جعل  الأخ��وة،  رماد  حتت  �سدره  يف  املختبئ 

مقتل )بيانكا( على يد اأخيها نهاية حتمل من الأمل 
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ل�سخ�سيات امل�رسحية الرئي�سية ما يفوق الحتمال، 

حتب  كانت  وكونها  ال�سبب  اأنها  �سعرت  التي  )اأّن��ا( 

وجد  الذي  العا�سق  و)األ�ساندرو(  كاأخت،  )بيانكا( 

اإك�سري ال�سعر يف وجود )بيانكا( الذي اأعاده للحياة 

حياته  �رسيكة  فقد  الذي  والأخ  طويل،  �سبات  بعد 

الوحيدة ومالذه احلنون وحبه الأوحد.

كانت  املوت  نحو  الإ�سارات  اأن  نن�سى  اأن  دون      

حا�رسة يف عدة تقاطعات، كموت ع�سفور، وباقة 

ورد، وتذكر )اأّنا( ملوت اأمها.

ل�  )اأنتيجونه(  م�رسحية  م��ن  التنا�ص  وذاك      

التي  )بيانكا(  مع  امل�سري  وت�سارك  )�سوفوكلي�ص(، 

يا  اإيّل،  "انظروا  تقراأ طالعها:  لكاأّنها  تقراأها  كانت 

ال��دروب/  اآخر  اأدخ��ل  واأن��ا  الأبوية/  الأر���ص  اأبناء 

دون  �سيء  ول  �سم�ص/  خيط  اآخر  باإعجاب  ل 
ّ
واأتاأم

�سيء،  كل  م 
ِّ
ينو ال��ذي  هادي�ص،  ذا  هو  البّتة!  ذلك 

عاريًة  الأخرى/  احلياة  �ساطئ  نحو  حيًة  يقتادين 

من مرا�سم القران/ اآه اأبداً لن اأترّن بك اأيها الن�سيد 

الزفايّف، لأين �سوف اأتزوج املوت".

غياب القيمة:

اأيدي      الذهب يف كل مكان، واللقى الذهبية بني 

ذاك  اأحد يف  للذهب، ل  ال�سخ�سيات، ولكن ل قيمة 

معنويًة  كانت  الغايات  عنه،  يبحث  كان  املنزل 

لكاأّن  املطلق،  يف  عاطفيًة  اإن�سانيًة  باملجمل، 

وق�ساء  )ليوناردو(  قبل  من  التنقيب  نحو  الهروب 

عن  ابتعاد  هو  بالرتاب  اً 
ّ
مك�سو بعيداً  الوقت  اأغلب 

اأخته وح�سب، ل قيمة للمادة الثمينة، مقابل احلب 

املنتظر.

    فما ينتظره )ليوناردو( كان الإلهام وبريق ال�سعر 

يف جوفه، كما و�سلنا عن ل�سان )بيانكا ماريا(: 

    "لعّل جنية �سعره على و�سك اأن تنجب اإىل النور 

واحداً من خملوقاتها الرائعة" 

    رّداً على تداعيات )اأّنا(:

    "هو اأي�سًا، كما )ليوناردو( كان لديه كنوز هائلة 

ليكت�سفها، كنوٌز خمبوءة يف روحه"

    وها هو املوت يعيد الب�رس ل�)اأّنا( لي�سعر القارئ 

)بيانكا(،  لوجود  مرافقًا  كان  الب�رس  غياب  ب��اأّن 

ولكاأّن خوف )اأّنا( من جمال )بيانكا( كان مينعها 

الغ�ص  اجل�سد  وذاك  الواقعة  قوة  اأّن  اأو  الروؤية،  من 

الذي  النور  اأعطاها  قد  )اأّنا(  اأنامل  لم�سته  اأن  بعد 

كان غائبًا.

اأن لم�ست ذاك      لتطلق �رسخًة بالغة احلدة بعد 

تلفظ  لكاأنها  ماريا(  )بيانكا  ج�سد  على  ال�سقيع 

معها كل اأنفا�سها: "اآه!... اإين اأرى! اإين اأرى!".
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  للكاتب العماين حممد 
)1(

     تن�ساُف الطرف املرحتل

املعا�رسة  العربية  الرحالت  �سل�سلة  اإىل  ال�سحري 

 ،
)2(

قول اأدبية خمتلفة
ُ

بدعون عرب من ح
ُ
التي اأّلفها م

تراكمًا  وخلفت  وخ��ارج��ه،  العربي  الوطن  داخ��ل 

الن�ص  كتابة  جتديد  يف  ي�سهم  اأن  ح��اول  نوعيًا، 

الرحلي العربي ومنحه اأنفا�سًا اإبداعية جديدة، وذلك 

على  املنفتح  طابعه  به  له  ي�سمح  ما  مع  ت�ساديًا 

كل املعارف والتجارب الفنية واملتجدد با�ستمرار. 

والطرف املرحتل ناجتة عن �سفر قام به كاتب اأي�سًا، 

فقة 
ُ
، ر

)3(
توزع اهتمامه الأدبي بني الرواية والق�سة

زوجته لق�ساء �سهر ع�سلهما بعدة مدن من اإ�سبانيا 

�سهراً  ا�ستغرقت  واجلزائر  وتون�ص  واإيطاليا  وفرن�سا 

كاماًل؛ وحتديداً من اأواخر نونرب اإىل اأوائل ُدجنرب من 

�سنة 2009.

ب�سدده  نحن  الذي  الن�ص  هذه  قارئ  لفت 
ُ
ي ما       

يف  فني  ��ي 
ْ
وع من  نطلق 

َ
ي ال�سحري  حممد  اأن  هو 

 فيه عن منظور خا�ص يوؤ�س�سه 
ّ

الرحلة، يعرب كتابة 

التي  النطباعات  تن�سيب  وهو  ذات��ه  الرحلة  فعل 

الرحلية،  التجارب  كل  على  تعميمها  ينبغي  ل 

هذه  يف  الأماكن،  مع  العالقة  توؤ�س�ص  ل  وبالتايل 

واإمنا  م�سموع،  اأو  مقروء  هو  ممًا  انطالقًا  الرحلة، 

فتنقل  العني  اإليه  ترحل  ال��ذي  املعا�ص  خالل  من 

الكتابة  يف  فتظهر  وجدانها  اإىل  ال��ذات  انطباعات 

كانفعالت �ساخنة على اعتبار اأن فعل ال�سفر فر�سة 

لتبديد كثري من اأوهامنا عن ذواتنا وعن الغري وعن 

 الكاتب عن ذلك يف اختياره لعنوان 
ّ

املكان. وقد عرب

�ساأنها  رحلته،  اأن  ليوؤكد  املرحتل  الطرف  رحلته 

العيان  براديجم  موؤ�س�سة على  الرحلة عمومًا،  �ساأن 

حالة 
ّ
وعلى التفاعل املبا�رس مع املكان. اإذ ينقل الر

عاك�سًا  ودافئة  ة 
ّ
حي الكتابة  اإىل  الفعلية  انفعالته 

عالقته الفعلية بالأماكن، انطالقًا من كون الرحلة 

امل�ستدعاة  امل�ساعر  "كتابة  الكاتب  يت�سورها  كما 

من اأعماق الأمكنة.")الرحلة، �ص.13.( فتكون بذلك 

الطرف املرحتل ر�سداً لنفعالت الكاتب بالأماكن 

من  كتابتها  يف  ينطلق  وهكذا  نف�سيته.  يف  واأثرها 

كون فعل ال�سفر يرتك الكثري من الآثار النف�سية على 

التي يعمل على ت�رسيفها  �سلبًا  اأو  اإيجابًا  �ساحبه 

كتابة. 

يوؤكد حممد ال�سحري اأن �سفره كان ممتعًا فدفعه اإىل 

التي جاءت فائ�سة بامل�ساعر والنفعالت  الكتابة 

التي خلفتها الأمكنة فيه. وتبعًا لذلك يدعو الكاتب 

الرحالني  وانطباعات  اأحكام  كل  عن  التخلي  اإىل 

الرتحال  تلقائية  على  عادة  ت�سو�ص  التي  ال�سابقني 

الرتكيز  اإىل  ويدعو  الأمكنة.  مع  احلقيقي  والتفاعل 

على عالقة املتعة التي ن�سجها الكاتب مع الأمكنة، 

التي  بانفعالته  مكتوبًا  ن�سًا  رحلته  من  ليجعل 

خلقتها فيه الأماكن بدون جتميل، بل ل يرتدد يف 

انتظاره،  لأفق  الأماكن  بع�ص  تخييب  عن  التعبري 

فائ�س �النفعاالت 

فـي »الطرف املرحتل« ملحمد ال�سحري

بو�شعيب ال�شاوري

 كاتب وأكاديمي من المغرب  



دون  له  بدت  التي  باري�ص  مدينة  له مع  كما حدث 

اأو�ساف  خ��الل  من  عنها  وق��راأ  �سمع  ما  م�ستوى 

اأن  له  �سبق  التي  الروايات  اأبطال  وبع�ص  الكتاب 

اأفق  خيبت  التي  باري�ص  مدينة  عن  يقول  قراأها. 

انتظاره: "بدت يل باري�ص حني ُزرتها كعجوز ُتقاوم 

د بيا�ص 
ّ
ع امل�ساحيق اأو كرجل ي�سو ال�سيخوخة بو�سْ

املفارقة  مربزاً  ويقول  �ص.59.(  )الرحلة،  �سعره." 

بني باري�ص يف احللم وباري�ص التي زارها يف الواقع: 

احُللم، قا�سية يف الواقع،  باري�ص جميلة يف  "كانت 
اأغرتني  اليقظة،  يف  موح�سة  الغفلة  يف  رومان�سية 

 عّني 
ْ
بزيارتها لكنها نّفرتني من ج�سدها واحتجبت

فيوّدعها  �ص.63.(  )الرحلة،  ال�ستاء."  غيوم  يف 

التي  ولّذاتها  تعها 
ُ
م من  حرمْته  اأّنها  على  اً 

ّ
متح�رس

مدن  مقابل  يف  حتياها.   ب��اأن  النف�ص  ميني  كان 

اأخرى �سعب عليه فراقها. 

هو  الكتابة  اإىل  ال��ّداف��ع  ك��ون  مع  واْن�سجامًا       

نف�سيته،  يف  الأم��اك��ن  طبعْتها  التي  النفعالت 

وال�سلبي  الإيجابي  بني  الكاتب  انفعالت  تراوحت 

�سواء  وا�سح  نقدي  بح�ص  الكاتب  عنها   
ّ

يعرب التي 

ل ما يواجهنا به الكاتب هو 
ّ
جُتاه الذات اأو الآخر، واأو

نقده للرحالت البكائية العربية لالأندل�ص حني يقول 

اإ�سبانيا  اإىل  ناأت  "فلم  لإ�سبانيا:  رحلته  مقدمة  يف 

للبحث عن الت�سميات اأو للبكاء على اأطالل الأندل�ص 

يف م�سجد قرطبة ول جئنا للنحيب يف اأروقة ق�رس 

هذا  وروع��ة  بجمال  لال�ستمتاع  اأتينا  بل  احلمراء 

الأيادي."  فقدته  ما  تعيد  لن  الدموع  لأن  البلد، 

اأن تذّكر املا�سي ي�سو�ص  )الرحلة، �ص.17.( معترباً 

ال�سفر  ِفعل  وهو  بحا�رسه  ال�ستمتاع  حلظة  على 

وحلظات املمتعة. اأي اأنه يريد احلديث عن الأماكن 

الفعلي  اجلمال  ب 
ّ
يغي الذي  احلنني  لغة  عن  بعيداً 

"فكلما  لقائها. يقول عن غرناطة:  لالأماكن ومتعة 

دموعهم  ت�ساقطت  كلما  احلمراء  من  العرب  خرج 

الق�رس،  �سحن  تتو�سط  التي  النافورة  من  اأغ��زر 

جميلة هي غرناطة ل لأنها �سكنت وبنيت من ِقبل 

العرب ولكنها جميلة بجبالها و�سهولها." )الرحلة، 

عن  للعرب  ال�سائدة  التمثالت  ينتقد  كما  �ص.52.( 

اأ�سبانيا والأندل�ص، وحول اأحالم بع�سهم با�ستعادة 

الفردو�ص املفقود )الأندل�ص(، مع اأنه مل يخف انفعاله 

وتاأثره باملكان حني وجد �سيئًا من ذاته يف املكان 

فلم ي�ستطع مقاومة دموعه التي �سقطت رغمًا عنه. 

يقول: "وفجاأة �سعرت بدمعتني حترقان خدي البارد 

الكبري  قرطبة  جامع  يف  دمعتان  الأم��ط��ار،  بفعل 

الذي يخلو الآن من امل�سلني ومن �سوت احلق، وبال 

�سعور بداأت اأرفع الأذان ]...[ بتبتل ون�سيج، و�سمعت 

ال�سجن  من  موجة  اأي  احليطان،  من  الأذان  �سدى 

اجتاحتني يف هذه اللحظة؟ ]...[ احلقيقة ل اأعلم ما 

الذي حملني على فعل ما فعلته �سوى ت�سّظي احلنني 

والّزمان."  املكان  وا�ستفّزه  اأعماقي  يف  الكامن 

مكتوبة  رحلته  اأن  على  ليوؤّكد  �ص.46.(  )الرحلة، 

 انفعايل حاّد. 
ّ

بح�ص

      كانت حمطات كثرية من الرحلة فر�سة للكاتب 

لو�سع اليد على كثري من عيوب الذات اجلمعية عرب 

ال�سائح يف  التي يعاين منها  الت�رسفات  نقد بع�ص 

ب��ع�����ص ال��ب��ل��دان 

يوحي  ال��ع��رب��ي��ة، 

ب�����ه�����ا ح�������س���ن 

ت���ع���ام���ل الآخ�����ر 

كتعامل  الأورب��ي، 

ال�سيئ،  ال�سائقني 

وم�����س��اوم��ات��ه��م 

وابتزازهم لل�سواح 

وغ���ي���اب الأم����ن 

والرثثرة والنميمة 

لدى  يعدمها  التي 

الآخ�����ر وغ��ريه��ا 

م���ن ال�����س��ل��وك��ات 

كما  ال�����س��ل��ب��ي��ة. 

ي��ن��ت��ق��د ال��ع��م��ارة 

نزوى العدد 86 - ابريل 2016

257



يف  الثقافة  و�سع  وينتقد  وع�سوائيتها،  العربية 

مكتبة  كحال  ع��م��ان،  بلده  ويف  العربي  ال��وط��ن 

لت اإىل حمل لبيع املواد 
ّ
عمومية يف بلده وكيف حتو

الكهربائية، وكذلك عدم احرتام العرب للغتهم، ونقد 

مقولتهم اخلاطئة "العجلة من ال�سيطان" وتاأثريها 

ال�سلبي على منجزهم احل�ساري.

عن  بعيداً  الآخ��ر،  لنقد  الفر�سة  يفوت  ل  كما       

التي  اجل��اه��زة  النمطية  والأح��ك��ام  التعميمات 

من  انطالقًا  واإمن��ا  التقليدية،  الرحالت  عادة  ت�سم 

التي  وامل�ساعر  النفعالت  تلك  عن  معرباً  اأفعاله، 

كال�ستغالل  الرحالة  نف�ص  يف  الأم��اك��ن  ترتكها 

النزعة  ينتقد  كما  للم�ستعمر،  واملعنوي  امل��ادي 

الطاغية على حياة مدنه، �سواء  الآخر  املادية لدى 

مادة  اإىل  يتحول  �سيء  "كل  باري�ص:  اأو  مدريد  يف 

لهذه  اأول زيارة يل  راأيته يف  ويفقد روحه، هذا ما 

األعيب  ينتقد  كما  �ص.60.(  )الرحلة،  املدينة." 

ال�سياح.  جللب  الدعائية  الإغرائية  التجارية  الآخر 

وكذلك على م�ستوى �سلوكاته كالن�سب والحتيال؛ 

انطباعها  ينعك�ص  التي  له يف �سقلية  مثلما ح�سل 

تاأويله  لها من خالل  عليه على م�ستوى ت�سويرها 

يقول:  حني  اأورب��ا  من  املطرود  اجلغرايف  ملوقعها 

"على غري العادة التي �ساهدناها يف كل املطارات 
الأوربية التي مررنا بها، حيث ي�سطف امل�سافرون 

�سيارة  يدخل  م�سافر  وكل  الأجرة،  �سيارات  وكذلك 

مغاير  الو�سع  ف���اإن  بالريمو  يف  اأم���ا  ومي�سي، 

التي طردت �سقلية من  الأخالق هي  وكاأن  متامًا، 

)الرحلة،  البحر."  اإىل  ونبذتها  الأوربية  اجلغرافيا 

�ص.85.( اإذ ينعك�ص انفعال الرحالة ب�سلوكات الآخر 

لأمكنة  ت�سويره  على  نف�سيته  يف  املكان  وتاأثري 

يرف�ص  حني  املكان  من  نفوره  عن  ويعرب  الآخ��ر. 

توديع بالريمو لأنها "ل ت�ستحق التلويح بالأيادي 

اإليها  بالرجوع  املتاأملني  بنظرات  توديعها  ول 

املدن مثل مدريد وترنيفي  بع�ص  اأخرى، مثل  مرة 

والبندقية..." )الرحلة، �ص.88.( 

     كما تتخّللت رحلته بع�ص رحالته ال�سابقة التي 

�سابقة،  رحلية  بتجارب  رحلته  تطعيم  اإىل  �سعت 

اإىل  رحلته  وخ�سو�سًا  للمقارنة،  اأداة  يتخذها 

كانت  لأنها  وجدانه  يف  را�سخة  ظلت  التي  تون�ص 

حمطة مهمة من حمطات تكوينه العلمي حيث تابع 

وانفعال  فاملكان  ذلك  من  اأك��رث  العليا.  درا�ساته 

القرائي،  ا�ستح�سار خمزونه  اإىل  به يدفعه  الرحالة 

وال�سعرية  الروائية  الأعمال  اإذ حت�رس جمموعة من 

والتاريخية واملو�سوعية ل�سك�سبري وماريو بارغا�ص 

يو�سا وفكتور هيغو وحممود دروي�ص وماركو بولو 

اأثر  لها  كان  والتي  حوقل.  وابن  احلموي  وياقوت 

لها  التي  اأو  باملكان  ال�سابقة  معرفته  يف  وا�سح 

عالقة بالأمكنة كما ي�ستح�رس بع�ص الأغاين مربزاً 

تاأثري املكان عليه.

�ص كتابة الرحلة يف الطرف املرحتل 
ّ
     هكذا تتاأ�س

براديجم  واعتماد  واملقروء  امل�سموع  م�ساءلة  على 

انفعالته  عن  بالتعبري  للكاتب  �سمح  الذي  العيان 

التي تركها الآخر واأمكنته يف نف�ص الرحالة، �سواء 

كانت اإيجابية اأو �سلبية، بعيداً عن ال�سور النمطية، 

مع  ت�ساديها  من  انطالقًا  الذات  نقد  يفوت  مل  كما 

الآخر.

الهوام�ش:

دار  من�سورات  )رح��ل��ة(،  املرحتل  الطرف  ال�سحري،  حممد   1-

الفرقد، �سوريا، 2013.

حممد  الرحبي،  �سيف  احل�رس،  ل  الذكر  �سبيل  على  ومنها،   -  2
ال�سامل، جمال  وارد  بدر  النعيمي،  �سعيب حليفي، خليل  احلارثي، 

�سعد  املحيميد،  يو�سف  املديني،  اأحمد  الغيطاين، ر�سوى عا�سور، 

القر�ص، اأجمد نا�رس...

3 - من اأعماله الإبداعية: بذور البوار، جمموعة ق�س�سية، �سادرة 
دار  من�سورات  رواية،  مو�سكا،   /  .2010 بدم�سق،  الفرقد  دار  عن 

�سوؤال، بريوت، 2015.
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يف اإطار اهتمامي بالإنتاج الكتابي لالأمرية �ساملة 

مقال  على  ع��رثت   ،)1844-1924( �سعيد  بنت 

املعروفة  الأملانية  ال�سحف  اإح��دى  يف  لها  ن��ادر 

 ،
)2(

اآنذاك والتي تدعى ب� دويت�سه كولونيال ت�سايُتنج

وتخت�ص  برلني،  من  اأ�سبوعيا  ت�سدر  كانت  التي 

بق�سايا امل�ستعمرات الأملانية. �ساركت �ساملة بهذا 

من  الأول  بتاريخ  ال�سادر  اجلريدة  عدد  يف  املقال 

اأكتوبر �سنة 1886، وهي ال�سنة نف�سها التي ن�رست 

�ساملة كانت  اأن  ويبدو   .
)3(

املعروفة فيها مذكراتها 

تقتب�ص بع�سا من الكالم الوارد يف املقال مما ورد 

يف مذكراتها وقد اأ�رست اإىل ذلك يف الهام�ص. اإل اأن 

اأي�سا يف املو�سوع ل توجد  اأخرى  اإ�سافات  هناك 

املقال بع�سا  �ساملة يف  يف ن�ص مذكراتها، قدمت 

من املالحظات عن مناخ زجنبار يف زمانها، وكان 

منطلق املقال العرتا�ص على فكرة ال�سمعة ال�سيئة 

اإىل  ذلك  يف  الإ�سكال  اأرجعت  حيث  زجنبار،  ملناخ 

هناك، وحتديدا  املناخ  اإىل طبيعة  ولي�ص  ذاتي  اأمر 

طريقة حياة املرء ومدى اتباعه للمبادئ ال�سحية. 

اإ�سكالية  اإىل مو�سوع طريف وهو  اأ�سارت  اأنها  كما 

الطبيب الذكر يف مكان احلرمي اآنذاك ومدى �سعوبة 

اإجراء الفحو�سات الالزمة، واقرتحت اأن يكون هناك 

عملهن،  ويزاولن  زجنبار  اإىل  ياأتني  ن�ساء  طبيبات 

واأبدت ا�ستعدادها لتعليم اللغة ال�سواحلية والعربية 

رت املجيء اإىل زجنبار.
ّ
لأي طبيبة قر

بن�ص  ال�سوي�رسية  برن  جامعة  مكتبة  حتتفظ       

�سعيد  ابنها  اإقامة  اأن  حتمل 
ُ
وي  ،

)4(
الأ�سلي املقال 

احلرب  اأثناء  فيها  وا�ستقراره  �سوي�رسا  يف  رويته 

العاملية الأوىل كان �سببا لذلك. 

 ومقالها وثائق 
)5(

     ُتعّد مذكرات الأمرية ور�سائلها

لزمانها  اأي�سا  ووثائق  واأفكارها  حلياتها  مهمة 

ول  واأفكارهم،  النا�ص  رات 
ّ
وت�سو فيه  عا�ست  الذي 

اأغفلها  بوعي حول مو�سوعات  كتبت  �سيما حينما 

اأي�سا، وتلك  كثري من كتب عن زجنبار، على قلتهم 

احلقبة املزدهرة من الوجود العماين على اجلزيرة. 

 لل�سيدة �ساملة بنت �سعيد
)1(

مقال نادر

فـي اإحدى ال�سحف الأملانية )يعود اإىل �سنة 1886(

زاهر الهنائي

 باحث وأكاديمي من ُعمان



واملتتبع للمذكرات يجد بجالء اهتمامها بتفا�سيل 

خوا لذلك املجتمع 
ّ
بها من اأر

ّ
ومظاهر قد تغيب، اأو غي

املنهج  من  م�ستفيدة  بعفوية  وتر�سدها  والزمان، 

اللون.  لهذا  الكتابة  طريقة  يف  وقتها  الأوروب���ي 

ذاتها،  والطريقة  نف�سه  هو  املقال  يف  هنا  والأم��ر 

له  ينتبه  مل  جزئية  ع��ن  وانطباعات  مالحظات 

تكن  ومل  الزمن  ذلك  يف  "العماين"  العربي  املوؤرخ 

والأج��واء يف  املناخ  يف وعيه لري�سدها، مو�سوع 

كان  اأملانيا  يف  تعي�ص  وهي  �ساملة  لكن  زجنبار، 

وعي النا�ص هناك خمتلفا فاأثر يف طريقة ونوعية 

اإذن من هنا تكمن اأهمية  ت�سجيالتها وم�ساهداتها. 

هذه الكتابات التي تركتها لنا.

اأعر�ص هنا بداية الرتجمة العربية للمقال و�ساأرفق 

بالطريقة  كتب  ال��ذي  الأمل���اين،  الأ���س��ل  ذل��ك  بعد 

القدمية بالآلة الطابعة:

بع�ش املالحظات حول املناخ يف زجنبار

ا   ج��دًّ
ّ
ب��اأن��ه م�رس ��رف م��ن��اُخ زجن��ب��ار منذ زم��ن 

ُ
ع

هلًكا لهم. ويبدو اأن 
ُ
لالأوروبيني واأقرب لأن يكون م

�ص لها القادمون 
ّ
حالت الوفيات الكثرية التي تعر

 
ّ
ال�سلبي الراأي  هذا  اأكدت  الأوروبيون  واملهاجرون 

املنت�رس ب�سكل عام، اإل اأن هذا احلكم امل�سبق يتجافى 

مع احلقيقة بطبيعة احلال؛ فمناخ زجنبار هو اأف�سل 

عرف عنه؛ اإذ اإّن حالت الوفيات املبكرة التي 
ُ
مما ي

هي  هناك  الأوروبيني  من  الكثري  �سحاياها  يروح 

�سهولة  بكل  جتنبها  وميكن  تقريبا،  �سخ�سي  اأم��ر 

ول  معتدلة.  غذائية  حمية  واّتباع  احلذر  من  بكثري 

 مر�ص مهلك اإطالقا ما دام 
ّ

خ�سى على اأحد منهم اأي
ُ
ي

ينظم حياته وفق اأ�س�ص الرعاية ال�سحية ال�سحيحة. 

ى التاأقلم اخلفيفة واملوؤقتة، التي 
ّ
نعم، با�ستثناء حم

عادة ل ينجو منها اأي اأوروبي. واأعني بذلك التزام 

يف  نباتية  تكون  اأن  ينبغي  خفيفة  غذائية  حمية 

والإكثار من  اللحم  التقليل من  فكلما كان  الغالب، 

بوفرة،  الأر�ص  تهبها  التي  اللذيذة  الفاكهة  تناول 

عا�ص املرء هناك ب�سحة اأف�سل. ولكن قبل كل �سيء 

ينبغي جتنب الإفراط يف تناول امل�رسوبات الروحية 

على نحو �سارم؛ لأن هذا هو ال�سبب الرئي�سي حلالت 

ففي  زجنبار؛  يف  الأوروبيني  بني  الكثرية  الوفيات 

اأوروبا  امل�ستوردة من   واجلعة 
ُ
مُتّزج اخلمور الواقع 

ظروف  يف  بالكحول  ة 
ّ
املداري ة 

ّ
احلار املناطق  اإىل 

وعندما  اأط��ول،  فرتة  لتبقى  لل�سحة  منا�سبة  غري 

هذه  تناول  اإفراُط  ال�سلبية  ال�سفة  هذه  اإىل  ي�ساف 

وم�رسة  �سيئة  النتائج  �ستكون  فحتما  امل�رسوبات؛ 

بال�سحة ول ميكن جتّنبها. 

هناك  عا�سوا  زجنبار  يف  اأوروبيني  ��ارا  جُتّ اأَع��ِرف 

اء لع�رس واإحدى ع�رسة �سنة بال انقطاع )رمبا 
ّ
اأ�سح

قطعوا اإقامتهم وعادوا اإىل اأوروبا لن�سف �سنة فقط(، 

واأنا مقتنعة كثريا باأنه ميكن لكل اأوروبي اأن يحافظ 

ية غذائية 
ْ
على كامل �سحته مدة حياته، باّتباع ِحم

النحو املذكور �سابقا، مع تناول غري  معتدلة، على 

مفرط للم�رسوبات الروحية اأو جتنبها متاما، وقبل 

ُل اإىل بيته 
َ
حم

ُ
كل �سيء عليه اأن يراعي اأن يكون ما ي

ل َخَدِمه هو املاء اجليد فقط ولي�ص 
َ
من املاء ِمن ِقب

املالح اأواملاء امللوث بكثري من املواد الع�سوية من 

اآبار املزارع. 

�ستكون ِنعمٌة، �سواء على الأوروبيني واأي�سا على كل 

املفرط  التناول  من  احلّد  مت  لو  الأ�سليني،  ال�سكان 

�ساهي 
ُ
للم�رسوبات الروحية املهلكة جّدا، والتي ل ي

 الطاعون، عن طريق فر�ص �رسيبة 
ُ
 اآثارها وباء

ُ
�سوء

اإىل  �ساف 
ُ
وي وا�سترياده.  ا�ستهالكه  على  مرتفعة 

امل�رسوبات  عن  امل�ستطاع   
َ
ق��در المتناع  جانب 

خفيفة،  معتدلة  غذائية  ِحمية  وال��ت��زام  الروحية 

واملنتظمة  الن�سطة  اجل�سم  حركة  على  املحافظُة 

يوميا يف �ساعات ال�سباح الباكر، وَتَتمّثل الآن يف 

والتي  وال�سباحة،  واجلمباز  وامل�سي  اخليل  ركوب 

يف  املقيمني  لالأوروبيني  اأف�سل  نتائج  اإىل  توؤدي 

مُتّكنه  القواعد  لهذه  امل�ستمرة  فاملراعاة  زجنبار. 

ال�سحية طيلة ع�رسات  بكامل حالته  يتمتع  اأن  من 

ال�سنني، كما لو كان يف وطنه يف اأوروبا. 

زجنبار  يف  امل�ستوطنني  للعرب  بالن�سبة  اأم���ا 
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فيمكنهم اأن يقدموا منوذجا لالأوروبيني فيما يتعلق 

اليوميتني  الغذائيتني  وجبتيهم  فلدى  بالعتدال؛ 

املخبوزات  من  والكثري  اللحم  من  القليل  يتناولون 

جوز  وماء  فقط  ال�سالح  املاء  وي�رسبون  والفواكه، 

الهند املنع�ص اللذيذ )مادافو بال�سواحلية: املحتوى 

املائي جلوز الهند الغ�ّص(.

يبحث  فاإنه  الأم��را���ص  باأحد  العربي  اأ�سيب  ول��و 

للعالج مما بني يديه من مواّد متاحة يف البيت، اأو 

و�سى 
ُ
ًقى منطوية على الأ�رسار، والتي ي

ُ
ِبر ي�ستعني 

افات(. 
ّ
ر

َ
ارين )الع

ّ
�س

َ
ون ب�الب

َّ
�سم

ُ
بها من قبل من ي

الوريد  العربي يثق كثريا باحِلجامة وف�سد  لالأ�سف 

اأن  د 
ّ
َتعو كما  ال�سامل،  ال��دواء  من  نوعا  ويعتربه 

اأوجاع  اإىل �سنفني،  �سنِّف كّل الأمرا�ص الباطنية 
ُ
ي

مييل  البطن  اأوج��اع  فلدى  البطن،  واأوج��اع  الراأ�ص 

يف  وال��ذي  والع�سالت،  الأع�ساء  تدليك  اإىل  كثريا 

اأنه  وثبت  الكبري  بالتح�سن  �سعورا  ي�سبب  احلقيقة 

�ست اإماوؤنا 
ّ
مهدئ لكثري من اأنواع اأوجاع  البطن. متر

منذ زمن على تدليك الأع�ساء حتى بلغن نوعا من 

املهارة يف ذلك. 

تتوافر  اإذ  العربي،  عند  اأي�سا  قيمة  التقيوؤ  ولأدوية 

ُت�ستخدم  التي  الأع�ساب  من  متنوعة  ت�سكيلة  له 

اخلليط  ذلك  رائحة  ا�ستمام  فمجرد  الغر�ص.  لهذا 

الب�سع من الأع�ساب املطبوخة مع بع�سها ميكن اأن 

امل�ستع�سية  الأمرا�ص  حالت  ويف  الغر�ص.  يوؤدي 

ن اأحيانا اإىل عبارات من القراآن 
ّ
يلجاأ امل�سلم امُلتدي

ٍن اأبي�ص 
ْ
ح

َ
ِرف عنه التُّقى، على �س

ُ
يكتبها اإن�ساٌن، ع

نحّل اخلط مباء الورد، وهذه 
َ
مبحلول الزعفران ثم ي

اخللطة ُتعطى للمري�ص لي�رسبها. اإذ يجب اأن يتناول 

والظهر  ال�سباح  يف  ا، 
ًّ
يومي مرات  ثالث  الدواء  هذا 

من  يت�ساقط  األ  ذلك  عند  النتباه  ويجب  وامل�ساء، 

 
)6(

هذا ال�سائل املبارك اأي قطرة على الأر�ص.

اإىل مكان احلرمي   
ّ
اأوروب��ي  

ٌ
ا�سُتدعي طبيب ولو       

�ص قيوٌد مزعجة جّدا لعملية فح�ص املري�ص، 
َ
ف�سُتفر

نب�ص   
ّ

�ص
ُ
يج اأن  له  �سمح 

ُ
ي ل  املثال،  �سبيل  فعلى 

�سمح 
ُ
املري�سات اأو اأن يرى ل�سانهن، وفوق ذلك ل ي

ى  له اأي�سا اأن يرى الوجه الذي يجب اأن يكون مغطًّ

قات 
ّ
ب�سكل كثيف اأثناء الفح�ص، ونتيجًة لهذه املعو

احلرمي،  مكان  يف  الرجال  الأطباء  تعرت�ص  التي 

فاإنه يكون اأمرا م�ستحبا ومرغوبا فيه كثريا اأن تقرر 

اأوروبا  يف  كثريا  الآن   يتخرجن  الالتي  الطبيبات 

كطبيبات  والعمل  زجنبار  اإىل  املجيء  واأمريكا 

ومع  مربحا،  العمل  بالتاأكيد  �سيجدن  هناك  ن�ساء، 

يف  �سعوبة  يجدن  لن  واملجاملة  باللطف   
ّ
التحلي

ات، و�سوف يجدن �رسيعا العمل 
ّ
ك�سب قلوب ال�رسقي

�سنعن  اأنهن  اأنف�سهن  �ستحدثهن  وبالتاأكيد  جمزيا، 

جميال،  ولكن يجب على الواحدة منهن اأن تفهم اللغة 

اأن اإحدى اجلمعيات  العربية وال�سواحلية قليال. ولو 

اإىل  الغر�ص  لهذا  منا�سبة  �سخ�سية  اإر�سال  رت 
ّ
ق��ر

لتعليمها  ���رسور  بكل  م�ستعدة  ف�ساأكون  زجنبار 

اإىل وطني احلبيب من  لأرد بع�ص اجلميل  اللغتني؛ 

 .
)7(

خالل هذا اجلهد القليل

برلني، 1886

اإميلي رويته بالولدة اأمرية عمان وزجنبار"

هوام�ش:

عن  البحث  يف  كثريا  اجتهدت  فقد  لها،  الوحيد  املقال  يكون  رمبا   1
مقالت اأخرى لها فلم اأظفر اإل بهذا املقال.

 Deutsche Kolonialzeitung                                          2
 Memoiren einer arabischen Prinzessin, Berlin            3
 .Friedrich Luckhardt, 1886 

  4
https://www.swissbib.ch/ 
ecord/094271887?expandlib=IDSBB�B400#holding�
institution�IDSBB�B400
ترجمته  �سدرت  وقد  الآخ��ر،  �ساملة  كتاب  هو  الوطن"  اإىل  5"ر�سائل 
اأن قام  اإىل  الر�سائل جمهولة  العربية حديثا عن من�سورات اجلمل، ظلت 

مرتجمة   1993 �سنة  بن�رسها    E.van Donzel الهولندي   الباحث 

اإىل اللغة الإجنليزية، ومل تظهر بلغتها الأ�سلية حتى عام 1999 عندما 

تت�سمن  �سنينب.  هاين�ص  تنزانيا  يف  الأ�سبق  الأمل��اين  ال�سفري  ن�رسها 

الر�سائل مذكرات ل�ساملة وتفا�سيل حياتها يف اأملانيا من بداية انطالق 

رحلتها من عدن عرب البحر الأحمر باجتاه اأملانيا وحتى انتقالها للعي�ص 

يف برلني منت�سف ثمانينيات القرن التا�سع ع�رس.

مذكرات اأمرية عربية، د.�ساملة �سالح، ط2، 2006، من�سورات  ينظر:   6
اجلمل، �ص252

7 نف�ص املرجع، �ص262 
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العمانية  للكاتبة  وتعويذة"  "ثالوث  رواي��ة  تكاد 

املوؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  الكلباين"  "زوينة  الدكتورة 

قبل  تقيمنا  بريوت  يف  والن�رس  للدرا�سات  العربية 

نعاجلها.. اأن  قبل  ملعاجلتنا  وتتطرق  نقيمها  اأن 

بطلة  لزم��ت  التي  الت�ساوؤم  بفكرة  م�سحونة  فهي 

باكورة  �سطورها..وهي  مطلع  منذ  "نورة"  الق�سة 

متوا�سعة  �ستظل  عنها  فقراءتنا  املوؤلفة..  اإنتاج 

بنا  ف��اإذا  متفائلني  بداأنا  لأننا  بالغر�ص،  تفي  ل 

بالتاأثر  الأ�سى حتدونا من جرائها  ننتهي وظاهرة 

نلتقي  ما  اأول  ب�"نورة"  نلتقي  والتاأثري..فنحن 

لندن عندما  اإىل  اأبو ظبي  املتجهة من  الطائرة  يف 

ع�رسة  ملدة  لندن  اإىل  ال�سفر  فكرة  نورة  على  اأحلت 

احلروب  وم�ساهد  الدمار  ق�س�ص  �سئمت  لأنها  اأيام 

والدماء ال�سائلة على ال�سا�سة، فال باأ�ص اأن تق�سيها 

مع �سديقتها الماراتية "فطيم"، ال�سيدة الأربعينية 

التي تقيم يف لندن والتي فقدت زوجها يف حادث 

معاناة  ب��داأت  الطائرة  منت  بدبي..فعلى  م��روري 

"نورة" ب�سبب  تنداح على ذهن  التعي�ص  ال�سوؤم  نذر 

مقعدها الذي يحمل الرقم 3، وهو رقم ي�سكل خملبًا 

اأقربائها  من  ثالثة  م�رسع  منذ  ذاكرتها  يف  دفينًا 

هم اأبوها واأمها واأخوها الر�سيع يف حادث مروري 

عمرها.. من  الثالثة  يف  هي  كانت  عندما  بالدمام 

فتلك احلادثة القدمية مّلا تزل ماثلة اأمامها وتتوثب 

اأطوار حياتها  باحل�سور يف خميلتها فتالزمها يف 

�سلطنة  "�سنك" يف  اإىل مدينة  اأن عادت  دائمًا منذ 

عمان يتيمة الأبوين، مع اأختها جواهر التي تكربها 

على  حتر�ص  "نورة"  جن��د  اأع��وام..ل��ذل��ك  باأربعة 

جتنب هذا الرقم وت�رسف يف الت�ساوؤم منه وتفادي 

عنوانًا  للحزن  اأعطى  قد  امل��وت  ان  حيث  مواقعه، 

عارمة  الق�سة  اإن  وحيث  ثالثة..  رقمه  حياتها  يف 

تر�سخ  التي  القوية  املثيولوجيا  عناوين  ب��دللت 

يف الأذهان عادة، فاإن م�سار الأحداث يتطور ب�سكل 

الت�ساوؤم  فكرة  اأنقذها من  البداية حيث  منذ  درامي 

الرقمي اأحد امل�سافرين ا�سمه "�سعود" باأن ا�ستبدلها 

مقعده املجاور لها..فهو قد توقف عن مطالعة رواية 

يده ريثما يقوم من مقعده و�سط  "زوربا" التي يف 
تعويذاتها  و�سط  واأي�سًا  ال�سنيع،  بهذا  له  امتنانها 

الذي  النبيل  ال�"زوربي"  الكائن  لهذا  ودعواتها 

يقدم نف�سه قربانًا لها عن رقم ت�ست�سعر هي اأنيابه 

نراهما متجاورين  دائمًا..ثم  وخمالبه تطبق عليها 

اإىل  المارات  ال�سحاب من  فوق  �سفرهما  طيلة مدة 

من  بع�سًا  اأو  احلديث  يتبادلن  اجنلرتا..ون�سمعهما 

احلديث خالل رحلتهما تلك..ف�"نورة" تن�رسف عن 

"�سعود" ول تن�رسف عنه يف �سيء من هذه املودة 
ال�سبابية، وت�ستاأن�ص به اأو اإليه وكاأنها تهيئ نف�سها 

له من  الذي مل تكن قد تهياأت  الإح�سا�ص  ملثل هذا 

ت�ستيئ�ص  بعد..ثم  من  له  تتهياأ  اأن  تفكر  ومل  قبل 

اأن  تريده  اإنها  ل�سبب ما يف ذهنها..ثم  اأو عنه  منه 

يتجاوز م�ساعرها واأن ي�ستبقها باإحلاحه واإ�رساره 

حياتها  يف  البغي�ص  الرقم  ثالوث  بها  يعرب  ب��اأن 

اخلرافة..اأو  ي�سبه  الذي  ال�سئ  ذلك  هو  كلها..وليكن 

يكتنفها  غام�ص  بعينها..�سعور  اخلرافة  هو  ليكن 

�مليثولوجيا فـي:

»ثالوث وتعويذة« لزوينة الكلباين 

فوزي البيتي 

 كاتب وروائي من السعودية   



منه وحتببها اإليه..وجتذبها اإليه حتى طريقة نطقه 

اأنه  ا�سمها..لرمبا  مطلع  يف  النون  حلرف  الرائعة 

يحتل مقعدها الذي يحمل الرقم اللعني تلك اللحظة، 

عقلها  يف  مقعدها  غري  �سيئًا  يحتل  اأن��ه  لرمبا  اأو 

الدفني منذ تلك اللحظة..

وتفاجئها ال�سدف اأن تكون "فطيم" التي ا�ستقبلتها 

"�سعود".. وتفاجئها  مبطار هيرثو بلندن هي خالة 

اأي�سًا اأن يكون يوم و�سولها اإىل لندن هو يوم عيد 

ميالدها  تاريخ  اكت�سف  قد  "�سعود"  ميالدها..فاإن 

اإج���راءات  عنها  ت��وىل  عندما  �سفرها  ج���واز  م��ن 

الو�سول..فا�سرتى لها زجاجة عطر من ركن الهدايا 

الرباءة  ب�سئ من  املنا�سبة  تلك  باملطار كهدية عن 

العفوية ال�سادقة، وكاأن تلك العفوية كانت توؤ�س�ص 

"�سعود"  اأن  نرى  بينهما..ثم  عنيفة  عالقة  لبواعث 

يف  اإقامته  وجهة  اإىل  خالته  وعن  عنها  ين�رسف 

لندن، على اأمل روؤيتهما لحقًا، بينما ذهبت "نورة" 

نكت�سف  اخلا�سة..لكننا  �سقتها  اإىل  "فطيم"  برفقة 

جعل  ما  وهو  اأي�سًا   3 رقم  "فطيم" حتمل  �سقة  اأن 

الفنادق  اأحد  اإىل  لالإن�رساف  "نورة" حتزم متاعها 
املجاورة متعللة باأ�سباب كثرية..

ثم نرى اأنه خالل لقاءاتهما امل�ستمرة اأن "فطيم" ما 

تفتاأ تق�ص على "نورة" اأنباء "�سعود" الذي يهاتفها 

ال�سوؤال  اأنه مغرم بها ول يتوقف عن  دائمًا، وكيف 

عنها والتغزل بها..

ثم نراهما يلتقيان يف اأحد املقاهي اللندنية، "نورة 

ي�سربان  وكاأنهما  احلديث  فيتبادلن  و"�سعود"، 

امليل  هذا  حقيقة  بها  يج�سان  اأو  م�ساعرهما  غور 

ارة يف نف�سيهما، فتقراأ 
ّ
الفو البواعث  الغام�ص بهذه 

من  مت�سظية  ذاك��رة  "�سعود"  مالمح  يف  "نورة" 
كال�سفنجة  بال�رسوخ  م�سمخة  البعيد،  املا�سي 

بق�س�ص  مولعة  "نورة"  اأن  باملاء..ورغم  امل�سبعة 

القدمي  امل��روري  احل��ادث  بتاأثري  واملواجع  الوجع 

الذي ل يربح خميلتها اأبداً، فقد كان عقلها مفتونًا 

بفل�سفة "�سعود" وطريقته يف الفل�سفة وهو يعرب بها 

الوليد.. اأجواء املا�سي ويطري بها فوق حا�رسهما 

الطريان.. وه��ذا  العبور  بهذا  منه  م�سحورة  وه��ي 

يغرق بحبه معها يف جلج عارمة من هذا  ثم وهو 

اخليال اجلامح الذي يجمعهما، وي�سبح بها مب�ساعر 

يف قلبه غريبة عن قلبها مل تعهدها من قبل، فكان 

ي�سرت�سل معها ويحدثها عن حياته وهما باملقهى 

يف  لها  اهلل  هبة  اأنه  اجوارود..فتكت�سف  �سارع  يف 

الأر�ص، واأنه حمطتها الأوىل يف امل�ساحة الفا�سلة 

اللحظة  حتى  طفولتها  منذ  الكثرية  مواجعها  بني 

الرائع  النبيل  الكائن  بالطائرة..واأنه  التقته  التي 

 
ً

اأتى من بعيد ليدنو منها، فوجدت فيه �سدى الذي 

الطفولة  ق�س�ص  يف  حتى  ي�سبهها  فهو  مل�ساعرها، 

ال�سغر باخلليج، مثل  �سن  ي�سمعانها يف  التي كانا 

اأن  قبل  عليها جدتها  تق�سها  "الهام" التي  حدوتة 

انه  تعرف  اأنها  رغم  اأحبك،  لها  يقول  ل  تنام..وهو 

يحبها..لكنها تريده اأن يقول لها اأي �سئ..وكل �سئ..

كان  ال��ذي  الوقت  يف  نف�سها  عن  فيه  تبحث  فهي 

�ساألها عن حياتها  نف�سه.. وعندما  فيها عن  يبحث 

مولودة  وباأنها  كثرياً  معه  ا�سرت�سلت  فقد  بدورها 

بالدمام، املدينة التي حتبها جدتها و�سغفت بها..ثم 

حياتها يف "�سنك" قبل اأن تنتقل اإىل م�سقط للعي�ص 

مع اأختها الغيداء "جواهر"، ذات اجلمال ال�سطوري 

ربيع،  عمها  اب��ن  نا�رس  م��ن  املتزوجة  الأّخ����اذ، 

وابنتهما ال�سغرية 

ال��ت��ي  "مالك" 
غرفتها  ت�ساركها 

دائمًا..

وع��ن��دم��ا ذه��ب��ت 

اإىل  "فطيم"  م��ع 

م��ت��ح��ف ال�����س��م��ع 

ت��ك��ث��ف��ت ل��دي��ه��ا 

م�����س��اه��د امل���وت 

الرعب  ق��اع��ة  يف 

ال���ره���ي���ب���ة..اأم���ا 

على  كانت  عندما 

مع  ع�ساء  ماأدبة 

ف��ن��ان��ة ع��راق��ي��ة 

تقيم  م���ه���اج���رة 

ت�سكيليًا  معر�سًا 

فقدت  ل��ن��دن  يف 
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هي الأخرى ثالثة اأقرباء لها فقداً عبثيًا يف حروب 

املنا�سبة.. تلك  يف  "�سعود"  تلتقي  بها  اإذا  العراق، 

فتكت�سفه عن قرب اأكرث، وتتبني اأنه �سخ�سية نبيلة 

بكل املقايي�ص، واأنه يلج اإىل احلياة بعنفوان وطموح 

مقتبل العمر دون اأن يتخذ يف تفكريه قراراً قبل اأن 

يلتقيها زوجًا له يبني معها حياة م�سرتكة..حتى اإذا 

اأخرجته عن طوره  اأنها  اكت�سف  �سادفها بالطائرة 

عنفوانه  بكل  ت�ستاأثر  تعقله..فهي  عن  واأخرجته 

وراقه  اي�سًا..  بجنونه  وت�ستاأثر  وتعقله،  واهتمامه 

واأن  خاطره  يف  الوليد  ال�ستئثار  لهذا  ياأمتر  لأن 

يجعل ل�"نورة" مهداً يف �رسيرته ومتكاأً يف فوؤاده..

فهو خليق بها وهي خليقة به دون اأن يكون للرقم 

"نورة"  بينهما..ولقد متنت  امل�سوؤوم مكان  الثالثي 

اأن تكون ظافرة بحب هذا النبيل بكل املقايي�ص، اأو 

حتى ببع�ص كلمات حبه النبيلة واأن حتتفظ بها يف 

ذاكرتها العذراء الطاهرة..

* * *
"نورة"  بني  العالقة  اأن  الرواية  �سياق  من  ونتبني 

عالقة  ع��ادي��ة..  عالقة  جم��رد  من  اأك��رث  و"فطيم" 

بفهم  مفعمة  ع��ادة  تكون  التي  تلك  ام��راأت��ني،  بني 

الن�ساء..فاإن  بني  امل�سرتكة  اخلبايا  وفهم  الأ���رسار 

"فطيم" ما تفتاأ تلمح ل�"نورة" كل يوم عما يعانيه 
وعن هذا الذي قد  بخ�سو�سها  ال�سجن  "�سعود" من 
اأو بدون ق�سد منها، وتلمح لها  فعلته به عن ق�سد 

"نورة"  لها  تلمح  اأحالمه..بينما  فتاة  يعتربها  اأنه 

اأنها ترى يف "�سعود" فار�ص الأحالم، واأنها تتحرى 

�سعور  ويعتورها  امل�ستقبل..  رجل  الأحالم  تلك  يف 

بالفتتان  �سعور  ينتابه  مثلما  نحوه  بالفتتان 

يبوح  ل  ب�رسقيته  املتحفظ  باملفتون  نحوها..فاإذا 

"فطيم" حتى  اإل عن طريق خالته  مب�ساعره جزافًا 

لو اتخذ حبه الوليد جتاهها تلك احلفاوة امل�ستهاة..

فتزف  منه،  �رسقيتها  يف  حتفظًا  اأكرث  اأي�سًا  وهي 

م�ساعرها املرتددة عنه اإىل "فطيم"، ولكن خل�سة.. 

يف  �سطرت  ليلة  ذات  للفندق  ع��ادت  عندما  لكنها 

النوع  ذلك  من  ال�سادقة  م�ساعرها  اأول  مذكراتها 

م�ساعرها   - حتفظ  بال   - لنف�سها  عنه..وباحت 

اخلجول.. فوؤادها  من  ا�ستحياء  على  تدفقت  التي 

ال�سهد  اللذيذ  طعمها  يف  وجدت  تفاحة  ق�سمت  ثم 

قلبها  يف  العارمة  م�ساعرها  فاحت�سنت  الأثيم، 

يومها  يتنف�ص  مفتوح  ككتاب  العا�سق  ال���ربيء 

وينب�ص بغدها..

عند  الع�ساء  اإىل  "�سعود"  دع��اه��ا  اأن  و���س��ادف 

يف  الدكتوراه  درجة  يحمل  الذي  وزوجها  "هيلدا" 
ابنة  "ايزابيل"  اأن  امل�سادفات  الالهوت..ومن  علم 

على   
َ
ُكِتب قمي�سًا  ترتدي  كانت  الدعوة  �ساحبة 

ظهره الرقم 3، ف�رست يف "نورة" ق�سعريرة مرعبة، 

ل�"�سعود" اأنها  اإىل اخلارج معللة  ُتهرع  اأن  وكادت 

م�سابة بالربد واأنها يجب اأن تعود اإىل فندقها على 

الفور، لكن "�سعود" خلع معطفه وو�سعه على كتفها 

اأريج  اأن يف  فتكت�سف  املزعوم،  الربد  به من  يقيها 

الثالوث..عطر  معطفه �سيئًا ما يبعد عنها ق�سعريرة 

يغمرها  املثري،  الزخم  بع�ص  يحمل  باهت  رجايل 

ويت�سلل داخل م�سامها..فانتابها �سعور زاخر يذكي 

العالق  الباهت  ال�سيء  هذا  تت�سوع  وهي  حوا�سها 

باملعطف..ثم اإذا ب�"نورة" ت�ست�سعر يف نربة "�سعود" 

وهو يحادثها تلك الليلة دفئًا خا�سًا ودفئًا خال�سًا..

وحدها  لها  خا�سة  النربة  تلك  اأمنا  متاأكدة  وهي 

دون �سواها..فت�ستمهل وقع نرباته الدافئة يف اأذنيها 

ال�سارعة،  حتى ت�ستقر هادئة يف وعيها كالهائمة 

ال�ساهمة..ويف  كالعا�سقة  قلبها  �سغاف  وليالم�ص 

جم�سمًا  ل�"نورة"  "هيلدا"  اأهدت  الع�ساء  حفلة  اآخر 

خامتها  بخلع  "نورة"  فقامت  بني"  "بيج  ل�ساعة 

لها  فتقول  ل�"هيلدا"،  تهديه  اإ�سبعها  من  الأملا�ص 

اأيها ال�رسقيون.. اأنتم كرماء  "هيلدا"؛ كم 
فقد كان املال بالن�سبة ل�"نورة" و�سيلة للعبور يف 

هذه احلياة بكرامة، ل غري..هكذا نفهم..

ومرة اأخرى فاإن "نورة" تق�ص على "فطيم" عندما 

"�سعود".. عن  اأ�سجانها  من  بع�سًا  الغد  يف  التقيا 

وتزعم لها �سيئًا خفيًا ينتابها عنه..وكاأنها م�سطرة 

تلك  �سكوى  حمبته..فتبثها  اإىل  وبحاجة  حبه  اإىل 

وكاأن  خاطرها،  يف  تختلج  التي  احلائرة  الأ�سجان 

هيبة  لديها  ويخد�ص  وق��اره��ا  مي�ص  بها  ال��ب��وح 

الحت�سام، فهي امراأة عربية من اأق�سى اخلليج..
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و�سط هذه امل�ساعر املتدفقة والأجواء العارمة يطراأ 

علينا نباأ غريب يعرت�ص م�سار الرواية وكاأنه خروج 

حم�سلة  ولكنه  كذلك،  لي�ص  هو  بينما  الن�ص،  على 

اأن  ميكن  املنحطة  الجتماعية  ال�سلوكيات  لبع�ص 

حت�سل هنا وهناك..فاإن "ليلى" زميلة  "نورة" يف 

زميلهما  اأن  جوال  بر�سالة  تنبئها  دبي،  يف  العمل 

اأن  اأناقته..ونفهم  بكامل  وهو  انتحر  قد  "�سمري" 
ولعنة  اللحظة  حيوانية  يعي�ص  اإمنا  هذا  "�سمري" 
امل�ساد  الرت��واء  عن  دائمًا  يبحث  النحطاط..فهو 

لديه..حتى  الطاقة  وانعدام  للحيوية  فقدانه  ب�سبب 

ب�رسة وجهه الناعمة وغ�سائها الرقيق التي اأرهقها 

تدل  احل��الق��ة  �سالونات  يف  والتبخري  التنظيف 

احلياة  �سئم  �سخ�سيته..فلما  عن  وتنبئ  نوعه  على 

يف  ينتحر  به  اإذا  ال�سعيف،  املتهالك  النحو  بذلك 

كامل اأناقته بعد اأن عا�ص حياة ت�سوبها تلك اللعنة 

النمطية.. 

* * *
لل�سفر  "نورة" باملطار تتهياأ  الذي كانت  اليوم  يف 

"�سعود"  عبارة  م�سامعها  اإىل  تناهت  اخلليج،  اإىل 

حتمل اإليها ما ي�سمره لها من لوعة الفقد ال�سادقة 

وهي تغادر لندن؛ فقد قال لها: يالق�سوة احلياة يف 

لندن من دونك يا "نورة"..!

مع  "فطيم"  تعانقت  احلا�سمة،  ال��وداع  حلظة  ويف 

من هذه الأح�سان والقبالت  كثري  �سئ  يف  "نورة" 
اإىل  واق��ف  "�سعود"  بينما  ال��ف��راق،  حلظات  عند 

تتوىل  هي  العا�سقني..وبينما  �سمت  يف  جوارهما 

ر�سالة  ناولها  امل�سافرين،  ح��اج��ز  ع��رب  ذاه��ب��ة 

خا�سة فاأخذتها من يده دون اأن ت�سافحه..م�ساعر 

تلك  مثل  يف  حتدث  مبهمة  قلق  ونوبات  �سادمة 

ي�ستبق  التف�سري  ليت  تف�سرياً..  لها  جند  ل  احل��الت 

ت�رسفاتنا  ق�سوة  يف  نبالغ  فال  احل��الت  تلك  مثل 

بدواعي احل�سمة والعادات..ورغم ذلك فاإن "�سعود" 

احل�سمة  دواعي  ويتفهم  التقاليد،  يتفهم حدود هذه 

"نورة"  ا�ست�سعرت  فقد  اأي�سًا  ذلك  ورغم  والعادات، 

�سعودها  قبل  يدها  يف  "�سعود"  ر�سالة  دفء 

الطائرة..ومل تفتحها اإل يف اجلو بعد الإقالع..ب�سعة 

�سطور ق�سرية اأوجز فيها ق�سة حبه واأ�سجانه بلغة 

مفعمة بالود وبتعريفات �سجية من اجلوى التب�ست 

وجمال  احلياة  جمال  اإيجازه  يف  م�ساعرها..فراأت 

امل�ستقبل، تلك التي مل تاألفها من قبل فاإذا به يتيحها 

على  فتتاأملها  الآن،  منذ  وتعي�سها  تاألفها  لأن  لها 

م�ساحة �سفحة ر�سالته الق�سرية والتي هي مبثابة 

م�ساحة حياتهما معًا يف امل�ستقبل كله..هكذا يجب 

وتلك  امل�سري  ذلك  تريد  م�سريهما..وهي  يكون  اأن 

احلياة امل�ستقبلية معه وتريد احلياة برفقته..تريده 

بكل جموحه وبكل دماثته..ثم تذكرت كيف اأنها قد 

قبل  لندن  اإىل  اخلليج  من  معه  ذهابها  يف  رافقته 

ع�رسة ايام، ثم ها هي ذا ترافقه مب�ساعرها العارمة 

اإىل اخلليج، فكاأنها لي�ست  اإيابها عنه من لندن  يف 

مب�ساعره  م�ساعرها  فتعانقت  الأوىل..  "نورة"  هي 

ا�ستغرقت  الذكرى  وهي تتذكره بالطائرة..ومع تلك 

فانغم�ست  معًا،  لهما  م�سرتكة  رفقة  يف  معه  ذاتها 

الذائبة  كالهائمة  وه��واه  حبه  يف  جوارحها  بكل 

وهي بني الأر�ص وال�سماء..   

ومرة اأخرى، تعرت�ص م�سار الرواية ق�سية اخلالفات 

الزوجية لأختها "جواهر" مع زوجها "نا�رس"..يطراأ 

على امل�سار وكاأنه خروج على الن�ص بينما هو لي�ص 

كذلك، ولكنه حم�سلة طبيعية ميكن اأن حت�سل يف كل 

الأ�رس هنا وهناك..فهو قد اتخذ لنف�سه زوجة جديدة 

حمطاته  يف  اتخذهن  قد  من  زوجته..عدا  علم  دون 

الكثرية من هذا القبيل وذاك القبيل دون زواج.. فهي 

تلوم "نا�رس" على ذلك، حتى اإذا حطت به الرحال 

"اأحمد"، �سديق طفولته يف رحلتهما  مع  يوم  ذات 

الإكتباب  كثري  قافاَل  يوؤوب  نراه  ال�سني،  بالد  اإىل 

بالأيدز.. مات  اأحمد  فاإن  �سديقه،  دون  والوجوم 

بعدها تنبئنا الأحداث اأن زوج خالتها مرمي ي�سطر 

"ال�سواحيلي" من اإحدى  اإىل اإح�سار خبري الطال�سم 

القارات الق�سية ملعاجلة "نا�رس" بالتعاويذ..  

* * *
"�سعود"  وا�ستئنافًا مل�سار الرواية فقد ظلت ر�سائل 

اإىل "نورة" ترتى ب�سجو وخيال دافقني.. فهو يق�ص 

ويحاول  جتاهها  نف�سه  يف  اأ�سجانه  اأم��ر  عليها 
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والكوابي�ص.. والأحالم  الثالوث  عقدة  من  انت�سالها 

واأن ت�سلو عقدة الأرقام وعقدة التقم�ص باملا�سي..

ثم يذكرها بالنادل يف مقهاهم اإياه بلندن واأنه قد 

�ساأل عنها كثرياً..اإن�سانية خافتة مطوية على البعد 

منهم  ونقرتب  نقابلهم  الب�رس  من  كثري  قلوب  يف 

ندعهم  ول  عليهم  نتعرف  اأن  دون  عابرون،  ونحن 

يتعرفون علينا.. 

وذات يوم، فاإن "�سعود" يت�سل ب�"نورة" يزف اإليها 

خرب جناحه يف اجلامعة، واأن هديته املبتغاة منها 

"مواِفقة".. كلمة  منها  ي�سمع  اأن  النجاح  ذلك  يف 

وهي  هائجة  اأفاعيل  م��رة  لأول  خيالها  فغالبت 

املثري.. احل��امل  مطلبه  اإىل  مليًا  ال�سمع  تن�ست 

اإىل  جترفها  والرحمة  امل��ودة  من  كا�سح  طوفان 

من  باقرتابها  حقيقي  بعيد..و�سعور  من  "�سعود" 
داره��ا  عتبة  نحو  تخطو  واأن��ه��ا  اجلميل،  حلمها 

يتم  متاألقة  الأحالم..عرو�سًا  فار�ص  مع  ال�سعيدة 

ف��"�سعود"  حياتها..  يف  املعاناة  كل  بعد  زفافها 

ول�سوف  بها،  لريتبط  املح�ص  باختياره  يطلبها 

اأي�سًا  املح�ص  باختيارها  "مواِفقة"  بكلمة  جتيبه 

لتقدمي  الكا�سح  الغاَلب  خيالها  به..وب�سبب  لرتتبط 

تتم�سى  تخرج  نراها  ل�"�سعود"،  املبتغاة  الهدية 

مع "مالك" ابنة اأختها "جواهر" على �ساطئ البحر 

"م�سقط" دون اأن حتمل جوالها معها..فالدار ل  يف 

يغمر جنبات  اللذيذ  الطافح  لفرحتها..والقلق  تت�سع 

"�سعود" بهدير يتالطم  نف�سها.. وخيالها ميور نحو 

البحر..  �ساطئ  على  ال�ساخب  كاملوج  ذهنها  يف 

كلها  ذاتها  متثل  غالية  هدية  "موافقة"  فكلمة 

اأق�ساها  من  له  وروحًا  ج�سداً  كاملة،  ذاتها  ومتثل 

التي  الهدية  ت�سرتخ�ص  �سوف  واأنها  اأق�ساها،  اإىل 

هي ذاتها كلها من اأق�ساها اإىل اأق�ساها يف �سبيله..

فهو ي�ستحقها وهي ت�ستحقه..وبينما هي تتم�سى مع 

"مالك" فوق ال�ساطئ م�ستغرقة يف فكرة ا�ستحقاق 
جوال  على  ت��رد  "جواهر"  ف��اإن  لالآخر  منهما  كل 

يفتاأ عن الرنني، فاإذا "�سعود"  "نورة" الذي ماكان 

خفيًا  �سيئًا  "جواهر"  مرة..فتتوج�ص  لأول  يكلمها 

يحدث بينه وبني اأختها، فتدخل عليها "نورة" بعد 

عالقتها  عن  �سئ  بكل  ل�"جواهر"  وتعرتف  قليل، 

"الهدية" من  بق�سه  لها  اجلامعة، وتعرتف  بخريج 

البداية اإىل النهاية..

حول  متحلقة  كلها  "نورة"  اأ���رسة  جتتمع  وفجاأة، 

فتقرر  اجل��م��ي��ع،  �سغلت  ال��ت��ي  اجلميلة  اخلطيبة 

عائلته  "�سعود" وعن  عن  التحري  جمتمعة  الأ�رسة 

بالإمارات قبل تقدمي منطوق "الهدية" احلا�سمة..بل 

"نورة"،  نتحلق حول  اأي�سًا كنا  كاأننا نحن  ون�سعر 

واأننا اأي�سًا نزمع التحري عن "�سعود"..فاإن "نورة" 

البداية،  منذ  وت�سغلنا  تهمنا  وهي  جميعًا،  حبيبتنا 

اأكرث  مرت  اإذا  النهاية..حتى  حتى  وت�سغلنا  وتهمنا 

من ثالثة اأعوام منذ اأن تعارفا - "نورة" و"�سعود" 

- اأول مرة بالطائرة، تتم اخلطوبة يف م�سقط..

* * *
ال��زواج يف  لإقامة حفل  تتهياأ  كلها  الأ���رسة  اإن  ثم 

متثل  "�سنك"  لأن  الإم��ارات،  من  القريبة  "�سنك" 
ما�سي "الديرة" ل�"نورة" ومتثل ما�سي اأبويها..اإن 

مان ويف 
ُ
"�سنك" اأهزوجة �سداحة يف م�ساعر اأهل ع

ذاكرتهم، ل تنطفئ ول تخبو اأبداً..

عرب  التي  الأم�سية  يف  العامر  احلفل  �رسادق  واأقيم 

�سلطنة  اإىل  الإم���ارات  ح��دود  مركز  "�سعود"  فيها 

عمان..فازدحم املدعوون يف �سالة الفرح يتهياأون 

لبا�سها  يف  "نورة"  ال��زغ��اري��د..وذه��ب��ت  لإط���الق 

احل��دود  مركز  اإىل  وعمها  اأختها  برفقة  الأبي�ص 

مركبتهم  يف  هم  "�سعود"..وبينما  للقاء  القريب 

"�سعود"  مركبة  �ساهدوا  فقد  الدولية،  الطريق  على 

اجلانب  من  مركبتهم  تتجاوز  بالأفراح  املزدانة 

نظر  يلفتوا  اأن  دون  ق��رب  عن  فتعقبوها  الآخ���ر، 

"�سعود" مبتابعتهم له..   

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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مبادئ الأ�سلوب وم�ساربه النف�سية:

الل�سانية  م�ستلزماتها  ،بكل  الأ�سلبة  تكون  تكاد 

والإيقاعية والبالغية ، رديفا لل�سعرية يف دللتيها 

العامة اأو اخلا�سة ، بحيث توؤهلها الغواية امل�ستملة 

اأ�سفى  يف  ال�سعرية  تقارب  لأن  بالغتها  عليها 

ال�سعرية  من  كل  تتماهى   ، الإبداعية  جتلياتها 

 التداّل واملطابقة 
ّ
والأ�سلوبية خالل ذلك التناجز حد

 
ّ
، لذلك فاإن كّل لغة جميلة يف العرف الأدبي العام

 
ّ
مت�سمنة بالطبيعة لل�سعرية، لذلك فاإن الأ�سلبة تعد

الأدوات  يف  ن�سج  على  متوافرا  اإبداعيا  م�ستوى 

الإمتاعية  اإىل  الغائية  له النتقال من  التي تخول 

ة .
ّ
العفوية احلر

ال�سعرية وقد كاَنْتها  اإىل  اأّل تنزاح  وكيف لالأ�سلبة 

غري  الأ�سل  يف  اّتفق  ال�ّسعر)...  لأّن  اتها 
َّ
اأولي منذ 

اأ�سناف  من  يف  يعر�ص  ما  على   ، اإليه  مق�سود 

ا�ستح�سنوه  مّلا   
ّ
ثم  ، الكالم  ت�ساعيف  يف  النظام 

وتقبله  الأ�سماع  تاألفه  قد  اأنه  وراأوا  وا�ستطابوه 

، وحّتى ظّل 
)1(

الّنفو�ص تّتبعوه من بعد وتعلموه ...(

كنائية  نقدية  اإ�سارات  �سكل  يف  ياأتي  تناجزهما 

متبايني  الوظيفة  متطابقي  ظاّل  املنزعني  اأن  اإّل 

ا�ستيعابه  بقوة  والأ�سلوب   ، وال�سطالح  ى 
ّ
امل�سم

كمون  يحت�سن  الإن�سائية  النزوعات  ملختلف 

اأ�سناف  من  �سنفا  باعتباره   
ّ

ال�سعري الهاج�ص 

النظام ، لأّن ) ... العمل يف املبالغة والتكرير اإمنا 

 ، لهذا 
)2(

�َسى (
ْ
هو على املقطع ل على املبداأ ول امَلح

�ص املناطات البنائية قائدا توطيد اآ�رسة 
ّ
كان حت�س

التناجز بني الفنني ، فّن الأ�سلبة وفّن ال�سعر.

وزن  يلفي  ال�سطالحية  الدللة  ن 
ّ
يتمع وال��ذي      

اأ���رسار  بع�ص  على  منطويا  الأفعول  اأي  الأ�سلوب 

الوزن من  اأتى على هذا  اإذ كل ما   ، الفنية  الوظيفة 

اأمثال : الأحبولة ، الأكذوبة ، الأن�سوطة ، الأق�سو�سة 

فيها من  احِلْلية ملا  احِليْلة  يدل على  وغريها كثري 

.
ّ

 الّلغة اخلا�ص
ّ

دللة املبالغة املفيدة خا�ص

 مل يفرد عنوانا لالأ�سلوب 
ّ
     ومع اأّن الدر�ص البالغي

لفّن  عنوانا  يفرد  مل  اأن��ه  ذلك  يف  ف�سنوه  وا�سحا 

الذي  احلا�سم  الإجرائي  املرتكز  اأنه  مع  التو�سيف 

يبنى عليه الت�سبيه وال�ستعارة ، ومع ذلك فاإننا ل 

نعدم اأن نرى حازم القرطاجّني يخ�سه بباب ي�سمي 

فيه الأ�سلوب با�سمه �رساحة غري اأن امل�ستدرك عليه 

الكيفيات  دون  الّدللة  جهة  اإىل  به  يجري  ظّل  اأنه 

الت�سكيلية ، وما تعّداه اإىل جانب ال�سياغة من اللغة 

املالءمة  اأ�سباب  بذل  على  اأجر  واإن  وحازم   ، البّتة 

اأ�ساليب  يعني  ظّل  اأنه  اإّل  والأ�سلوبية  ال�سعرية  بني 

 ، وانقبا�سا  ب�سطا  ال�سعرية  الدللية  التوقيعات 

العبارة لبّد  ت�سعري   
ّ

اأن ح�ص ، ونعتقد   
)3(

وَهْزل ِجّدا 

العفوية  الأ�سلوبية  التح�سينات  �سبل  ي�سلك  من  له 

على  ت�رسي  جمالية  قيما  �سمنيا  يبتغي   ، ذل��ال 

عناية  من  ت�ستلزمه  مبا  الأنظمة  اأ�سناف  جميع 

بال�سوت اللغوي وتوزين توايل املقاطع يف الل�سان 

ّتخذ من جميع هذه 
ُ
وال�سمع وتوقيع العبارة حّتى ي
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تناجز الأ�سلوبية 

مع ال�سعرية 

العربّي عّمي�ش

 ناقد وأكاديمي من الجزائر   



ال�سعرية  خالله  تتناجز  بنائيا  هوية  التح�سينات 

املتناجزين  الفنني  جهة  كل  وتغدو   ، الأ�سلبة  من 

اأن كان  ، وال�ّسعر بعد  دالة على الأخرى معّلمة لها 

ال�سلوك  �سمن  النطباعية  اأولياته  يف  يت�سخ�ص 

التالزمية  لتلك  املتاأّنق، �سار لحقا وفقا  البالغي 

اإياها بني املنحيني ، منحى ال�سعر ومنحى الأ�سلوب 

التي  ة 
ّ
احل��ر الإب��داع��ي��ة  العملية  �سميم  يف  واقعا 

متداولة يف  الأدب��اء كما هي  اهتمام  �سارت حمط 

يف  ى 
َّ
ر

َ
َتح

ُ
ي حيث  والكتابة    ،  

ّ
احل��ر ال�سعر  ظاهرة 

جميعها جدر الإطراف والمتياز.

    مينح املنحى الأ�سلوبي لغة اخلطاب خ�سو�سيتها 

ح�سول  دون  �سعر  ت�سور  اإذا  ميكن  فال   ، ال�سعرية 

متيز يف الأ�ساليب ، لذلك ، وبناء على هذه املرجعية 

مبثابة  هي  الأ�سلوبية  اخل�سو�سية  فاإّن   ، البالغية 

اإبداعي  ج 
ّ
ت��اأو نقطة  وهي   ، واإيقاعه  ال�سعر  روح 

تبلغها لغة ال�سعر ، حيث يجوز لنا القول : اإّن اخلطاب 

بال�رسورة  فقد  التعبريية  اخل�سو�سية  من  خال  اإذا 

هويته ال�سعرية ، وا�ستتباعا لهذا ، فاإّن اخل�سو�سية 

تكفي  قد  التوقيعية  القيم  اإليها  م�سافا  الأ�سلوبية 

غاب  ولو  حتى  ت�سعريية  خ�سي�سة  لتكون  وحدها 

هما  اإذ  التق�سيدي  والت�سكيل  العرو�سي  التوزين 

حليازة  القدمي   
ّ
البالغي التفكري  ي�سرتطهما  اللذان 

النظم مرتبة ال�سعرية.

الأ�سلوبية  الأ���س��ول  جت��ّذر  �سبيل  يف  �سعينا  ولقد 

عن  اجلاحظ  قول  يف  نرى  اأن  اإىل   
ّ

ال�سعري للنزوع 

املنثور  )...الكالم  اأّن  النرثية  مع  ال�سعرية  تداخل 

الذي  املنثور  من  واأوق��ع  اأح�سن  ذلك  على  املبدوء 

الكالم   
َ
عني وقد   ،  

)4(
)... ال�ّسعر  م��وزون  عن  ل 

ّ
ح��و

التي   
ّ
الأ�سلوبي النزوع  اأولية  على  املبدوء  املنثور 

اأين   ،  
ّ

احل�ص غلى  البالغية  طبيعتها  ب�سفاء  ت�سبق 

تّتخذ  مل  ا 
ّ
خام وجمالية  فنية  لغوية  م��ادة  تكون 

�سبيل اجلن�سية اأو النوعية . 

�سمات  لت�سخي�ص  منا  التما�سا  امل�سوقة  ولالأ�سباب 

ان 
ّ
حي اأبا  األفينا  وال�سعرية  الأ�سلوبية  بني  التناجز 

اجلاحظ  اأدب��ي��ة  خ�سو�سية  اإىل  ي�سري  التوحيدي 

تبلور  حتى  الأ�سلوبية  باخل�سو�سية  يالب�سها 

نظره يف مفهوم املذهب والذي تت�ساهم فيه جملة 

واملن�ساأ  الطبع   ...( هي  وامل��وؤث��رات  العوامل  من 

والع�سق  والفراغ  والعمر  والعادة  والأ�سول  والعلم 

جمتمعة  العوامل  وهذه   ،  
)5(

)... والبلوغ  واملناف�سة 

هي التي تطبع اخل�سو�سية الإبداعية .

    واإن الذي ن�ستوثق به غاية ال�ستيثاق يف الربهنة 

تلك  هو  الأ�سلوبية  مع  ال�سعرية  تناجز  اأ�سباب  على 

الإ�سارة ال�سائبة التي اأوردها عبد القاهر اجلرجاين 

لدى توكيده اخل�سو�سية الأ�سلوبية لأدبية اجلاحظ ، 

حّددها يف جمالية الأ�سلوب املّت�سمة به خطب اأوائل 

كتبه ، حيث اأ�سفعها لتبيني قيم التناجز بني ال�سعرية 

والأ�سلوبية قائال : ) ... واخلطب من �ساأنها اأن يعتمد 

 ، ثم �ساق عبد القاهر 
)6(

فيها الأوزان والأ�سجاع ...(

ها 
ّ

ن�س خا�سة  جاحظية  اأ�سلوبية  عينة  اجلرجاين 

مثبت يف احليوان :)... جنبك اهلل ال�سبهة ، وع�سمك 

من احلرية ، وجعل بينك وبني املعرفة �سببا ، وبني 

ن يف عينك 
ّ
ب اإليك التثبيت ، وزي

ّ
ال�سدق ن�سبا ، وحب

الإن�ساف ، واأذاقك حالوة التقوى ، واأ�سعر قلبك عّز 

ذّل  عنك  وطرد   ، اليقني  برد  �سدرك  واأودع   ، احلّق 

)7(
الياأ�ص ...(

�سبقت  مرحلة  الأ�سلوبي  التجويد  ت�سور  ميكننا 

حتى  والتوزينية  البنائية  �رسوطها  �سمن  ال�سعرية 

تكون  لأن  الأدبية  التو�سيفات  تلك  بف�سل  انتهت 

ال�سعر  الأدبية تعورف عليها لحقا بفّن  �رسبا من 

الأ�سلوبية  بني  الفني  التناغم  لذلك  وا�ستجابة   ،

وال�سعرية فاإنه ميكن ترافدهما معا بحيث ي�ست�ساغ 

عليها  دال  لي�سبح  الآخر  غلى  اأيهما  من  النتقال 

مل  اعتقادنا  ح�سب  اأولياته  يف  وال�سعر   ، ومف�سيا 

بناء  مبكننا  الذي  الأ�سلوبي  التميز  ذلك  �سوى  يكن 

ملقولة  ا�ستجابة  الإبداعية  ال�سخ�سية  متييز  عليه 

 Le style  ( نف�سه  الرجل  هو  الأ�سلوب  بوفون: 

اأدىل  وال��ت��ي   )est l’homme meme ( 
)8

اأمام  واأل��ف  و�سبعمائة  وخم�سني  ثالثة  �سنة  بها 

بتوقيعه  عنى  وقد   ، للعلوم  الفرن�سية  الأكادميية 
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باأ�ساليبها  ال�سعرية  اخل�سو�سية  اأن  هذا   
ّ
التعريفي

تعلم  اأن  ميكن  وال�رسدية  والت�سويرية  التوقيعية 

التجارب  ت�ساركها  ل  واأ�سلوبية  لغوية  خل�سو�سية 

هذا  ووف��ق   ، الإب��داع��ي��ة  اخل�سائ�ص  يف  الأخ���رى 

اإّل  كذلك  يكون  اأن  ي�ستحّق  ل  ال�ساعر  فاإن  املوؤدى 

اأن ي�سق  اأمري كالم ي�ستطيع بات�سافه ذاك  اإذا كان 

بهذا  ف��اإن  ثمة  وم��ن   ، الأ�ساليب  ويقرتح  املنطق 

اأن يكون  لل�ّسعر  : ل ميكن  التايل  التالزم  اإىل  ن�سل 

اأذا امتلك الرتبة الإبداعية العليا اأي تلك  اإّل  �ساعرا  

ميكن  ل  فاإنه  وكذلك   ، العادي  على  تت�سامى  التي 

لالأ�سلوب اأن يكون �سالبا لقلوب قرائه اإّل اأذا ارتقى 

يزالون  ل  ممن  والّدهماء  العامة  اأ�ساليب  متجاوزا 

هي  التي  الأولية  التعبريية  امل�سائل  يف  يتخبطون 

ط 
ّ
كنهم ذلك الّتيه والّتخب

ّ
قواعد اللغة العربية فما م

اأن يتجاوزوها اإىل مدارج الإبداع العليا .

ونظرا للخ�سو�سية الفنية للنزوع الأ�سلوبي فاإّن له 

لف�سل تلك الهوية البالغية  مناخا اإبداعيا كاأنه ل 

الرجتايل  الإر�سال  هذه  ز 
ّ
حي ففي   ، فيه  اإّل  ينجع 

تتالب�ص ال�سعرية مع الأ�سلوب ، لذلك ي�ستوجب على 

املن�سئ يف هذا املناط اأن يبقي على الهاج�ص عائما 

البالغيون  قارب  الإبداعية  الغاية  لهده  ،والتما�سا 

كمونها الإبداعي ، ن�سحوا بعدم تدقيق املعاين وعدم 

تنقيح الألفاظ كل التنقيح ول ت�سّفى كل الت�سفية 

بتوخي  الإج��راء  خالل  وميزوا   ، غاية  تهذب  ول   ،

والت�سّفح  العرتا�ص  عو�ص  ف 
ّ
والتظر ال�ستطراف 

ملتقى  ه��و  ال��ذي  التنا�سف  ه��ذا  ح��ال  ففي    ،
)9(

املقا�سد والنوايا تتناجز ال�سعرية مع الأ�سلوبية   اإذا 

برتافد ال�سعر مع الأ�سلوب خالل ذلك التناجز القبلي 

الذي ي�سبق الإخراج النهائي ل�سورة اخلطاب تتحّقق 

 ، البحث  اأ�س�سنا عليها هذا  التي  الفرتا�سية  الروؤية 

حيث يكون اخلطاب عبارة عن اأم�ساج واختالجات 

وظنون قابلة بتحفزها الإبداعي اأن تف�سي اإىل عدة 

اأهمها النرث الفني وال�سعر  اأدبية احتمالية  مكونات 

ت�سمهما جمالية ال�سعرية املطلقة معا.

    ن�ستوثق مبنهج التناجز بني الأ�سلوبية وال�سعرية 

بالظاهرة  التي حتتفل  النقدية  الإ�سارات  على  بناء 

ال�ساعرية انطالقا من املق�سدية الإمتاعية الاّلحقة 

ال�سياق  وهذا   ، الأ�ساليب  وتوقيع  العبارات  بتجويد 

التداويل لالأ�سلوب هو ذاته الذي يوؤ�س�ص ال�سعرية من 

 
)10(

منطلق حدين هما:  اأثرها يف النف�ص ، واأ�سلوبها .

لت املتتالية من البالغة 
ّ
، وهكذا فاإن �سياق التحو

اإىل الأ�سلوبية اإىل ال�سعرية ظلت برهانا قاطعا على 

م�سداقية التناجز بني وازعي الأ�سلبة والّت�سعري.

    ومن وجهة قرائية اأخرى ، فاإّن ال�سعرية يف �سميم 

جتلياتها نّزاعة مبدئيا اإىل اقرتاح البنيات التعبريية 

تعبريية  �سهادات  حقا  ل  تغدو  التي  جّدا  اخلا�سة 

 ، 
ّ
زها الأ�سلوبي

ّ
حمفوظة الهوية الإبداعية تبعا لتمي

واللغة اإذ حتوز تلك اخل�سو�سية التعبريية اإمنا حتّقق 

التوزين  افتقدت  واإن  حتى  �سعرية  غايات  �سمنيا 

 ، وحّتى اأن متعتيها الل�سانية وال�سماعية 
ّ
العرو�سي

�سبيهة  تلفيظية  وح��دات  تنتجان  ب��اأن  كفيلتان 

بالإن�سادية ، فالنا�ص ا�ستئنا�سا بتلك املزية بت�سليط 

يبالغون   ، املوؤ�سلب  اخلطاب  على  الفنية  القراءات 

مبا  املقاطع  وجتويد  اللغوية  الأ�سوات  حتقيق  يف 

 متطوعني يف اإبراز املكونات الل�سانية 
ّ
ي�سبه التغني

املوؤ�سلبة  اللغة  فاإّن  تو�سيف  اأدق  وعلى   ، املتزنة 

املفتقدة  التعابري  خالف  م�سموعة  ق��راءة  تتطلب 

للقيم الأ�سلوبية .

الإبداعية  العناية  بتلك  املوؤ�سلبة  اللغة  حتتفظ      

اإىل  الغائي  اخل��ربي  ال�ستعمال  جم��رد  من  راقية 

الأبعاد  ا�ستق�سينا  ولو   ، والرقم  والزخرفة  التنميق 

ن 
ّ
الإبداعية املنطوي عليها النمط الأ�سلوبي املت�سم

اآليا �سمن تلك الإجراءات البالغية التح�سينية عرفنا 

اأّن بف�سل ما يتمتع به اإجراوؤه من حرية وانطباعية 

 
ّ

قمني باأن يحرر ال�سعر ذاته من النغالق التق�سيدي

العملية  �سمن   
ّ
الأ�سلوبي النزوع  ف��اإن  ثمة  ومن   ،

الفطرية  منابعها  اإىل  ال�سعرية  يعيد  كاأّنه  اللغوية 

ال�سافية التي كاأنها ال�سعر قبل الق�سيدة توافقا مع 

نظرية الفّن للفّن .

    يتطلب التجويد الأ�سلوبي مثله مثل ال�سعر �رسوبا 
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نح�سبه  الذي  املجال  هو  وذلك   ، احل�سي  الرتكيز  من 

راتقا هويتي الأ�سلوبية وال�سعرية عن طريق )... اإبراز 

وقد   ،  
)11(

)... اجلمالية  لّلغة  املالزمة  اخل�سائ�ص 

، وقد  ال�سفوية  الفنية باملهارة  العناية  ت�ستعني هذه 

حر�ست البالغة العربية منذ اأولياتها على توظيف هذا 

الإجراء  ، واعتماده مرتكزا فنيا تلخ�ص يف اهتمامهم 

املحّك  اأنه  على  اإليه   
َ

ي وؤِ
ُ
ر حّتى  الإن�ساد  بفّن  البالغ 

ال�سعر ، لأن  اإبداعية   تن�سجم خالله 
ّ
ماعي

ّ
ال�س الل�ساين 

ح�سب  الغريزة  اإتقان  على  املرتتب  الن�سجام  ح�سن 

و�سماعيا  ل�سانيا  املتح�س�سة  وال��وح��دات  العنا�رس 

اإخالل  هناك  كان  واإن   ، التلفيظ  توزين  اإىل  مف�ص 

... كانت   ( اإذا  ، وحتى  الل�سانية  املتجاورات  بتوزين 

الكلمة لي�ص موقعها اإىل جنب اأختها مر�سيا موافقا ، 

 ، 
)12(

كان على الل�سان عند اإن�ساد ذلك ال�سعر موؤونة (

وال�سعرية يف اأ�سفى جتلياتها اخلطابية ل ميكنها اإّل 

 
)13(

د بذات املعني الذي تتزود منه الأ�سلوبية
ّ
اأن تتزو

، وبا�ستواء الأ�سلوبية على هذه الغاية الإبداعية فاإن 

الطبيعية  مبرجعيتها  لها  حمتفظة  �ستظل  ال�سعرية 

ل خطرة.
ّ
الفطرية التي اأوجدتها اأو

ال�سروط الل�سانية لتناجز الأ�سلوبية وال�سعرية :

زهما 
ّ
حي يف  كانا  والأ�سلوب  ال�سعر  اأن  ونح�سب 

 النفعايل يف �سدورهما عن الذات ال�ساعرة 
ّ
النف�سي

يف  اإفراطها  على  بناء  متوا�سجني  املوؤ�سلبة  اأو 

�ص العنا�رس اللغوية مل�سونة اأو م�سموعة، حتى 
ّ
حت�س

مبلغي  النتظامات  ملختلف  احلاد�سة  القوى  تبلغ 

تطرب  املف�ص  اأن  اعتبار  على  والتوزين  التوقيع 

الأ�سلبة  اأو  الت�سعري  ي�ستطيع  ل  بحيث  لن�سقيهما 

املرتكز  هذا  اإىل  ا�ستنادا  ويتناجزا  يتناغما  اأن  اإّل 

، وال�سعر   الغاّلب الذي ي�سدران عنه مبدئيا 
ّ
احل�سي

الغاية  يكون  يكاد  الذي  الإغواء  من  فنه  اأوتيه  مبا 

من كل �سلوك لغوي فني جمايل يّتخذ له من حيل 

يغادر  ل�سانيا  �سياقا  �ص 
ّ
والتخر والزخرفة  الرقم 

اإىل قوانني   منزاحا 
ّ
ة اخلام

ّ
احلر الأولية  به مبادئه 

النتظام والبناء والت�سكيل التي ي�سارك الأ�سلوب يف 

اإرها�ساتها النف�سية .

ال�سعرية  بني  التنا�سف  مقام  لتمحي�ص  والتما�سا 

منهجي  ���س��وؤال  اإىل  احل��اج��ة  دع��ت  والأ���س��ل��وب��ي��ة 

الوجود  اإىل  ال�سعر  بروز  كيفية  مرتكزه  ووج��ودي 

اإليه  اأنه اتفق عليه يف الأ�سل غري انه اهتدي  فقيل 

فهو غري متح�سب ول متق�سد وثمة فرق بني ال�سعر 

كما  التق�سيدة  بن�ساأة  لها  ي��وؤرخ  التي  والق�سيدة 

 يف طبقاته ) ... مل يكن لأوائل 
)14(

اأوردها ابن �سالم

اإّل الأبيات يقولها الرجل يف حادثة ، واإمنا  العرب 

دت الق�سائد وطول ال�سعر على عهد عبد املطلب 
ّ

ُق�س

اإذا  وها�سم بن عبد مناف...( ، واإن من �ساأن الكالم 

اأن يقع متزنا مو�سى ل  ال�رسط النفعايل  لءم هذا 

يحتاج اإىل اإعمال العقل لتنقيحه بعد ذلك ، فالكالم 

قليال  ك��ان  اإذا  والفطرة  بالطبيعة  ويتوقع  يتزن 

موجزا ، )... الكالم اإذا قل وقع وقوعا ل يجوز تغيريه 

 ، ي�ستوي هذا النظر النقدي ، وترت�سخ مرجعته 
)15(

)...

املف�رسة لوظيفة البناء الأ�سلوبية ال�سبيهة من �سدة 

العناية بها بالبنية ال�سعرية ، ونرى اأن هذا املرتكز 

الأ�سلوبية  البنية  حتقيق  اإىل  به  املتو�سل  البنائي 

 
)16(

امللذوذة هو ذاته  الذي عناه حازم القرطاجني

ح�سن  واعتدل  خّف  اإذا  الكالم  فاإّن   ...(  : قال  حني 

كراهة  ا�ستدت  وثقل  طال  واإذا   ، النف�ص  من  موقعه 

اعتبارات  التمييز  بهذا  ندخل  وهنا   ،  ) له   النف�ص 

 ، وال�ستثقال  ال�ستخفاف  قوامها  اأخ��رى  بنائية 

كلما  جملتها  تقا�رست  كلما  التعبريية  فالبنية 

توزينها  متطلبات  اإىل  اله��ت��داء  احل�ص  ا�ستطاع 

اأن  ، يثبت هذا وتتحّقق جدواه حني نرى  الإيقاعي 

البنية ال�سعرية التبييتية اأو الت�سطريية اأو الت�سطريية 

وتوقيعه  ال�سعر  لتوزين  معتمدة  فهي  قوامها  هذا 

اأو  القرائي  للنف�ص  مالئمة  متقا�رسة  لكونها  نظرا 

الإن�سادي ، ثم اأنها من جهة اأخرى موؤاتية للهج�ص 

موافقة  املجزة  ببنيتها  فتكون  والإمل��اع  والإب��راق 

 املوؤال فيها اإىل 
ّ
لالنحيا�ص اإىل قوى التقدير احل�سي

تقدير ح�ساب الغريزة ، فيكون ارجتال اإن�سائها غري 

تكون  واإمنا   ، العقلية  املعيارية  اإعمال  اإىل  حمتاج 
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روحها كافية لتدبري �سوؤون انتظامها. 

    وهناك دواع منهجية تتوئم بني ال�سعر والأ�سلوب 

التي  والتخريجات  التعريفات  تلك  من  م�ستفادة 

النرث  بني  تقرن  والتي  الإبداعية  بالعملية  اأحاطت 

لي�ص   ...( بينهما  متيز  ل  حتى  ال�سعر  وبني  الفني 

للجودة يف ال�سعر �سفة ، اإمنا هو �سيء يقع يف النف�ص 

 ، واإن من ف�سل هذه القراءة النقدية 
)17(

ز ...(
ّ
عند املمي

ملفهوم ال�سعر اأنها تفتح املجال وا�سعا اأمام اإمكان 

التنوع يف ت�سكيله وتوقيعه ودللته حتى يتماهى 

البالغية  التجارب  على   
ّ
احلر النفتاح  ذلك  بف�سل 

 
ّ
تتم التي  احل��رة  الإن�سائية  املمار�سة  مع  الأخ��رى 

بعيدا عن ال�رسوط النقدية لل�سعر، ول نرى قول عبد 

ومعنى   ، ال�ساعر  ال�سعر  مب�ستوى  اجلرجاين  القاهر 

 ، الإبداع  ترقية  �سياق  يف  واقعا  اأنه  اإّل   
)18(

املعنى

، ول  يعلو املعنى  ، ومعنى  �سعرا  يعلو  �سعر  اإذ ثمة 

�سبيل اإىل ح�سول ذلك اإّل بتعزيز الإن�ساء الأ�سلوبي 

امل�ستوعب كل بديع م�ستطرف.

اللغوية  الوظيفة  عقلنة  اإىل  النحو  �سعى  ومهما      

الأ����رسار،  الالمتناهية  البالغية  امتدادتها  ع��رب 

قابلة  النفعالية  بطبيعتها  م�سكونة  تبقى  فاإنها 

ذلك  يف  ن�ستوثق   ، حني  كل  يف  واحلركية  للتموج 

بدوامها م�ستجيبة اأبدا اإىل اأ�سولها الفطرية ما دام 

التي هي بالن�سبة  ، هذه  التقدمي والتاأخري واحلذف 

لالأ�سلبة �سبيه بال�رسورة ال�سعرية ، وتوزين الكالم 

هل لكل 
ّ
باإيقاعات التقدمي والتاأخري واحلذف ل يت�س

ذلك  لتحقيق  موكولون  فيه  ال�سعراء  واإمنا   ، �ساعر 

ملدى حيازتهم اأ�سباب التمهر وال�سجاعة يف اقرتاح 

فاإننا   
ّ
التحليلي املوؤدى  هذا  مع  وات�ساقا   ، البديع  

على  املنبني  الأ�سلوبية  ال�رسورة  جمال  نح�سب 

ذات  يف  واقعا  واحلذف  والتاأخري  التقدمي  تقنيات 

الروح  تلك  ل�ستمرار  ونظرا   ، عنها  متولدا  الوظيفة 

الإبداعية يف ن�سغ اللغة فاإنها يف كل منا�سبة يعود 

بها اإىل حيويتها الروحية .

بالبتذال  الأدبي  النقدي  الواقع  ت�سايق  اأن  نعتقد 

جتاوز  اإىل  الداعي  هو  ال�سعرية  بجوهر  حلق  الذي 

املعايري الإبداعية امل�سلم بها وقد اأ�سبح من امللح 

رحابة  اأكرث  رحبة  اإبداعية  ف�ساءات  اإىل  مغادرتها 

 املتنامي 
ّ

ت�ستطيع ا�ستيعاب جهود التجريب ال�سعري

الفنية واجلمالية  للوظيفة  الطبيعي  التطور  اأبدا مع 

لتحقيق  وا�ستجابة   ، النظر  هذا  على  وبناء   ، للغة 

ينزع  خلدون  ابن  وجدنا  املطلقة  الإبداعية  الغاية 

ي ، واأبي العالء 
ّ
بكل جراأة ال�ّسعرية عن نظمي املتنب

 من حيث اأّن �سعرهما لي�ص هو من ال�سعر يف 
ّ

املعري

�سيء )... لأّنهما مل يجريا على اأ�ساليب العرب فيه (

 ، وما فتئ ابن خلدون يوّطد لهذا ال�سياق النظري 
)19(

بدعائم ت�سب كلها يف تناجت ال�سعر والأ�سلوب ، لذلك 

عّد من �رسوط ال�سعرية اإجراء عباراته على اأ�ساليب 

الفارق  هو  والأ���س��ل��وب   ، به  املخ�سو�سة  العرب 

ثمة  فاإن  وبالفعل   ،
)20(

والّنظم ال�سعر  بني  اجلوهري 

الفائدة  وبني  احلكمية  الفائدة  بني  جوهريا  فارقا 

ال�سعرية من حيث هما يتباينان يف املبداأ والو�سيلة 

والغاية كل منهما يجري اإىل م�ستقر له فال يبغيان.

     ولنا اأن ن�ستوثق يف هذا املناط برواية الأ�سمعي 

ب�سار  ال�ساعر  بني  ح�سل  ال��ذي  التحدي  ذل��ك  عن 

قتيبة  اب��ن  ادع��اء  ك��ان  فقد   ، قتيبة  واب��ن  ب��رد  بن 

املغالبة  من  عليه  ترتب  وما  بالغريب  بالتبا�رس 

والأ�سلوبية  البالغية  التبعيدات  يف  �سببا  الإبداعية 

قال  والتي  قتيبة  ابن  اّدعاء  ب�سار  بها  حتّدى  التي 

فيها   :

ل الهجرِي
ْ
 قب

َّ
را �ساحبي  بكِّ

ِكرِي 
ْ
ب  يف التَّ

َ
اح

َ
     اإّن ذاَك النَّج

، واأبو عمرو  اأن اقرتح عليه خلف الأحمر  وقد كان 

بن العالء تغيريها اأ�سلوبيا اإىل القول:

َل الَهِجرِي
ْ
 قب

َّ
ا �ساحبي

َ
بّكر

 
)21(

كرِي
ْ
ب  يف التَّ

ُ
ا فالنجاح

َ
ر كَّ َ

ب   

    حيث ل نرى اختالفا بني النموذجني ال�سعريني اإّل 

يف ما يت�سل بالكيفيات الأ�سلوبية املفيدة كل منهما 

من  الإيقاعية  قيمته  ي�ستمّد  بعينه   خطاب  اأ�سلوب 

اأ�سلوب املولدين  تقاليد الأعراب البدويني ، والثاين 

بني  املعريّف  فالتحايز   ، �سعرية  ل 
ّ
الأو دون  هو 
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التناف�سي  املحك  قتيبة هو  ابن  ب�سار وبني  ال�ساعر 

الداعي اإىل تناجز الأ�سلوبني اإياهما .  

    واحلقيقة اأنه كلما غّلق التنميط ف�ساءات التجريب 

اإىل   
ّ
الفني  

ّ
احل�ص ارتدَّ  كلما  الإب��داع   اأمام  ال�سعري 

وهذه   ،  
ّ

اللغوي الإن�ساء  يف  عنه  البديل  عن  البحث 

 
ّ

ال�سعري عن  بحثها  يف  تهتدي  ما  غالبا  العملية 

بالنب�سامات  امل��ع��ززة  اللغوية  ب��الم��ت��ي��ازات 

 ، التوقيعات  تدعى  والتي  جّدا  اخلا�سة  التعبريية 

واملوؤ�سلب اإذ يتوجه تلك الوجهة وي�ستويل على تلك 

الغاية اإمنا يبذل كل البدائل التعبريية �سعيا منه اإىل 

ك�رس اآليات التعبري النحوي ، فيتحايل خالل الإجراء 

البنيات  اإىل  عنها  منزاحا  املتعقلة  العبارات  على 

التعبريية الحتمالية الظنية التي متتلك األف تخريج 

الرجتالية  الإن�سائية  املحاولت  تلك  بها  نعني   ،

لذلك   ، واملقبول  التام  ال�سحيح  مقابل  تقع  التي 

فبمجرد اإعالن النموذج تتهالك الأقالم واملنتديات 

على الجتهاد يف قيا�سه على �رسوط القبول ، مفت�سه 

فيه عن �رسوط التقبل املعمول بها ، وعادة ما يلقى 

تكافئه  نقدية  مواقف  املغامر  الأ�سلوبي  التجريب 

يف تبني التجريب ، فتعمد اإىل النقد الأدبي التحليلي 

 ، البديع  التعاطي مع  الذي من منهجيته  الإن�سائي 

بالبحث عن تنزيل القراءات املعادلة له يف ال�ساحة 

 ،ظّل 
ّ
 الإبداعي

)22(
الثقافية ، كان ذلك ديدن اأبي متام

يغالب املعرت�سني على اأ�سلوبه حتى اأوهاهم موّطدا 

ل�سعرية الإغراب .

لغة  بتحكيك  الفائقة  عنايتهم  الأع��راب  قادت  لقد 

ملقدرات   
ّ
احل�سي التوزين  اإعمال  ق��وة  اإىل  ال�سعر 

التجويد الأ�سلوبي ، فكان اخلائ�سون �سبيل حتقيق 

العربية  الغة  جمالية  جنبها  اإىل  ي�سيبون  ال�سعرية 

والأ�سلوبية  ال�سعرية   ، الغايتني  لت�ساكل  نظرا 

ي�سيبون الكثري من الغايات الت�سعريية ، وقد تفّكرنا 

يف ذلك امل�سار فقدرناه مبتدئا بوازع اإعمال الفطنة 

القب�ص  اإىل  منهم  �سعيا  الغريزة  وح�ساب  احل�سية 

العنا�رس  برتتيب  القمينة  التوزينية  الكيفيات  على 

اللغوية واملقاطع والوحدات ولي�ص ينجع �سيء يف 

 ...( والثقل  اخلفة  معيار  ينجع  مثلما  جناعة  ذلك 

ون فيه 
ّ
 ، ويحتج

ّ
وذلك اأّنهم اإمّنا يحيلون على احل�ص

 ، واإذا كانت 
)23(

بثقل احلال اأو خّفتها على الّنف�ص...(

العبارات  متييز  يف  حا�سمة  احل�سية  املرجعية  هذه 

اإمكاننا  يف  فاإننا  وامل�ستثقل  منها  امل�ستخف  بني 

جممع  تكون  باأن  جديرة  املرجعية  هذه  اأن  القول 

الوزن  روح  مبثابة  هنا  لأنها  وال�ّسعرية  الأ�سلوبية 

والإيقاع معا ، ونعتقد تبعا لهذه القناعات امل�سوقة 

الدالة  النرثية  الأوزان  من  هي  والثقل  اخلفة  اأن 

النزوع  خالل  تواجدت  التي  ال�سعرية  الأ�سول  على 

لهذا   ، ال�سعرية  اإىل  بها  و�سول  للنرثية  التجويدي 

ال�سبب ميكننا اعتبار الأ�سلوب اأثرا اإيقاعيا دال على 

العهود ال�سعرية الغابرة ، ول ميكن اأن ي�سّلط معيار 

اخلفة والثقل على اللغة مبا ي�ستوجب ذوق العنا�رس 

واإخ�ساع  اإليها  تتناهى  التي  اأبعا�سها  اأو  اللغوية 

احل�سي  التوزين  اإىل  �سماعي  اأو  ل�ساين  عن�رس  كل 

فقدروا خفة احلركة من ثقلها يف التلفيظ ، ووزنوا 

الأ�سوات اللغوية متوالية اأو متقابلة وبوتقوا الفكرة 

. 
)24(

على ت�سعباتها يف قاعدة التعديل وال�ستواء

وال�سعر يف اأوج جتلياته ل يعدو اأن يكون جملة من 

بها  ترمي  فائقة  ح�سية  بعناية  املختارة  الكلمات 

ا ، ولعلها هي 
ّ
الذات ال�ساعرة اإىل اأن هّز الأذن هّزا قوي

  الأ�سلبة 
ّ

املنا�سبة التي ن�ستطيع القول معها اإن ح�ص

ال�ستعمال  من  النتقال  املن�سيء  نية  يف  كامن 

يغدو  العميقة  التذوق  اأ�سباب  مرتقيا  للغة  الغائي 

معها التاأليف مت�ساندا اإىل تطلب اللتذاذين الل�ساين 

اأن يتخذ من منا�سبة  الأ�سلوب  ، وح�سب  وال�سماعي 

ال�سعرية  مع  التماهي  اإىل  �سبيال  اللغوي  التجويد 

التفنن  اإىل  مت�ساندين  يبدوان  كالهما  حيث  من 

غالبا  فاإننا  لذلك   ، وم�سموعه  اللغوي  امللفوظ  يف 

يف  نراعيها  التي  الإلقائية  امل�سحة  تلك  ننتظر  ما 

التي  اخلا�سية  وهي  الأ�سلوبية  بالقيم  الحتفال 

يف  مرجتال  قال  حني  �سحار  عبارة  من  ن�ست�سفها 

 (  : الرطب  اأبي �سفيان تو�سيف  ح�رسة معاوية بن 

... اإنا لنعلم اأن الريح لتلقحه واأن الربد ليعقده ، واأّن 
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 حيث يبدو 
)25(

 لين�سجه ...(
ّ
القمر لي�سبغه ، واأّن احلر

اأن لروح املحا�رسة بني ثالثة الرجال ، الرجل املثري 

اخلليفة  ومعاوية   ، �سحار  بالغة  م�ستوى  بتنق�سه 

املنا�سبة  �سهدوا  الذين  العبدي  عيا�ص  بن  و�سحار 

الرجت��ال  حما�سة  تثوير  يف  بالغا  اأث��را  اخلطابية 

املنا�سبات  تلك  مثل  اأن  لنعتقد  اإننا  حتى   ، لديه 

تكون اأبدا �سببا لنجاعة الإبداع ولول ذلك ملا �سلك 

الأ�سلوبي امل�سحون ب�ستى قيم  التجويد  �سحار هذا 

الزخرفة اللغوية ، وما توظيف الأ�سوات الرخيمة اإّل 

اأحبولة ت�ستويل بها اللغة على عواطفنا فتنقلها من 

 ، لذلك 
)26(

الفو�سى والتوح�ص اإىل النتظام والت�ساق

الهتمام  ذلك  بف�سل  تتميز  ال�سعرية  فاملخاطبات 

ويكون   ، العادي  التوا�سل  اإىل  احلاجة  على  الزائد 

موؤداها بذل اأ�سباب املبالغات املفيدة تبعيد الدللة 

يف نف�ص ال�سامع يح�سل ذلك مبوجب قانون التحايز 

م�رسوع  يتبنى  منهما  كل  واملتلقي  املن�سئ  بني 

جتاوز  اإىل  القائد  الإبداعي  التفوق  قوامه  اإبداعيا 

اجلرجاين  القاهر  بعبد  �سبق  وقد   ، الآخر  اإمكانات 

املتلقي  طمع  ذكر  حني  امل�ساألة  هذه  اإىل  اأملح  اأن 

وقوة �سهيته يف تطلب الزيادات التي يحد�سها باقية 

هي  املنا�سبة  تلك  اأن  واحلقيقة   ، املتكلم  نف�ص  يف 

ل  اللغة  اأن  اعتبار  على  لغوية  منها  اأك��رث  نف�سية 

مهما  النف�سية  املعاين  ت�ستوعب  ول  الواقع  تطابق 

 
)27(

الدللية  مبقدراتها  الإحاطة  يف  املن�سئ  اجتهد 

يت�سورها  التي  اللفظية  الزيادة  هذه  نت�سور  وقد   ،

املتلقي باقية عالقة بطلقات نف�ص املن�سئ على اأنها 

تلك الأ�سداء التي متكن للملفوظ اإن ميتّد �سداها اإىل 

ا�ستثارته يف ال�سياقات املعلنة . 

احل�سي  الختيار  نعني  فاإننا  الختيار  قلنا  واإذا 

اإعمال العواطف وامل�ساعر والنفعالت  القائم على 

الروحية  املحفزات  من  �ساكلها  وما  والت�سورات 

لأنها الكفيلة بك�سب اأ�سباب التغلغل اإىل اأغوار النف�ص 

الإن�سانية.

ي�سّدق مبداأ التناجز بني الأ�سلوب وبني ال�سعر ما ذهب 

تعريفا  ال�سعر  تعريف  يف   
)28(

ي
ّ
املعر العالء  اأبو  اإليه 

انفعاليا ح�سيا فقال : ) ... وال�سعر كالم موزون تقبله 

 
ّ

احل�ص اأبانه  نق�ص  اأو  زاد  اإن   ، �رسائط  على  الغريزة 

 اأوىل مبراعاة �رسوط الت�ساق والن�سجام 
ّ

...( ، واحل�ص

اللذين يهديان اإىل �سبط ال�رسوط الل�سانية ال�سماعية 

، وقد ت�سبعت  ال�سعرية  والت�سكيلية املحققة لل�رسوط 

اآراء النقاد بهذه الفائدة النقدية وتر�سخت قناعاتها 

اإىل اأن بلغ ببع�سهم اأن يوكل اإىل �سحة الطبع والّذوق 

يكون  وقد   ،
)29(

الت�سعريية  بالقيم  النفعال  مهمة 

الوزن املقول به هاهنا  ق�سد كل ان�سجام اأو ت�سكيل 

ملذوذ .

مبداأ التناجز

 ومثلما كان ال�سعر علم قوم مل يكن لهم علم اأ�سح 

منه حيث كان العلم مت�سال بالتجريب ، لذلك فاإن 

الت�سبع  من  انطالقا  تناه�ست  بال�سعر  املعرفة 

املماثلة  اأو  املالءمة  خاللها  متت  البيئية  بالقيم 

املعامالت  واأ�سناف   
)30(

واجلارية الق�سيدة  بني 

املختلفة ، ومعنى العلم هنا كذلك هو جماع اخلربة 

 ، ل��الإب��داع  والإخ��ال���ص  التعاطي  ج��راء  املح�سلة 

يتحّدد �سياق التناجز الفني والوظيفي بني ال�سعرية 

من  انطالقا  اأخ��رى  جهة  من  والأ�سلوبية  جهة  من 

هذه املرجعية النقدية التي قالها عمر بن اخلطاب ، 

ويتبني لنا خاللها ان العرب يف اأ�سولهم الأعرابية 

و�رسفها  نحوها  اللغوية  بالقيم  ينفعلون  ل  كانوا 

اإّل من خالل الوظيفة ال�سعرية ، فال�سعر  واأ�سالبيها 

له  والتع�سب  الغواية  �سدة  من  بقلوبهم  ليط  مبا 

كان ميالأ عليهم حياتهم ، وتوؤهلهم احتفاليتهم به 

اإىل التو�سل يف ابتداعه  بالأدوات  املنقطعة النظري 

ت�سكيل ووزن  ذلك من  اإىل  القائدة  البنائية  الفنية  

العبارات  ابتداع  اإىل  ومنها  وتغّن  واإن�ساء  وتقفية 

اأ�سلوبية، ولعلنا ل  اللغوية الطريفة املتخذة �سبغة 

نبالغ اإذا ما قلنا اإّن ال�سعر ل تتحّدد هويته الإبداعية 

التعابري  حاز  اإذا  اإّل  اجلمالية  قيمه  تت�سخ�ص  ول 

ال�ستجدادية،.....

  )البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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الأدب الهندي

حالة ثقافية بعيدة عن احل�ضور احلقيقي 

فـي ثقافتنا العربية
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ي�شّكل الأدب الهندي عالمة فارقة يف الآداب 

القدمية واجلديدة، وذلك لر�شاخته  العاملية 

وتداخله  الع�شور،  عرب  وجتدده  الزمن،  يف 

يحمله  مبا  الإن�شانية،  الثقافات  جميع  مع 

املتخيل،  فتنة  على  يقوم  مبهر  تنوع  من 

ثقافة  من  املنطلق  الأ�شطوري  وجماليات 

متباينة اللغات واملجتمعات والأديان.

وهنا ل بد اأن نت�شاءل ماذا نعرف عن الأدب 

الهندي؟

ماذا نعرف عن النتاجات الثقافية حل�شارة 

عريقة، كانت وماتزال مت�شلة بعمق وحيوية 

مع كل احل�شارات الإن�شانية قدميا وحديثا، 

اأخذنا منها الكثري  اأكرب، حيث  ومَعنا ب�شكل 

والطعام  اللغة  يف  الثقافية،  مالحمنا  من 

واللبا�س والكثري من مظاهر حياتنا وثقافتنا؟

الذي يعي�س  الإن�شان  ثقافة  ماذا نعرف عن 

بني ظهرانينا كثرياً، والذي ات�شلنا معه عرب 

ي�شهم  اليوم  هو  وها  واحل�شارة،  التاريخ 

احلديثة  ح�شارتنا  بناء  يف  جبار  مبجهود 

بكل جهده الفكري واجل�شدي؟

هذا  ح�رصنا  لقد  كثرياً،  نعرف  ل  لالأ�شف 

اأو » موظف«  الإن�شان يف خانة » عامل« 

اإل  تقريبا،  �شيء  كل  الهند  من  وا�شتجلبنا 

مع  الأعراق  ممتزج  بع�شنا  اأن  ومع  الأدب، 

ثقافة  من  الكثري  يعرف  وبع�شنا  الهند، 

لغاتهم،  بع�س  بع�شنا  ويتحدث  الهند، 

عرب  الثقافة  هذه  نقل  عن  بعيدون  اأننا  اإل 

الو�شيط اللغوي » الرتجمة« ، كما اأن اللغة 

الإجنليزية التي كتب الكثري من الأدب الهندي 

بها، ت�شكل لغة ثانية للكثريين منا، ومع هذا 

ظلت الهند حالة ثقافية بعيدة عن احل�شور 

عام  ب�شكل  العربية  ثقافتنا  يف  احلقيقي 

فيما عدا بع�س الرموز والنتاجات الثقافية 

املعروفة عامليا كاأدب طاغور مثال احلا�شل 

الرتجمات  من  فالقليل  نوبل،  جائزة  على 

والقليل  العربية،  اللغة  ت�شلنا عرب  الهندية 

من الباحثني يذهبون لدرا�شة اللغة الهندية 

اأو يت�شدون لبحث  اأدب الهند اأو فنها.

احل�شارة  ل�شطوة  تعود  ذلك  ِعلة  ولعل 

عن  بعيدا  بنا  تذهب  التي  احلديثة  املدنية 

ن�ضو�ص �ضردية و�ضعرية

من الأدب الهندي

حمور

تقدمي وترجمة: �شعيد الريامي

كاتب ومترجم وطبيب من ُعمان 



الهند ن�شبيا، يف حني اأن الهند القريبة ثقافة 

وروحًا واإن�شانًا اأكرث غنًى وثراًء بالكثري من 

اجلمال والتنوع والتاريخ، وبابًا مفتوحًا على 

م�رصاعيه لعوامل من الده�شة والكت�شاف.

واجب ح�شاري  هو  الهندية  الثقافة  نقل  اإن 

باأ�شبابه،  الأخذ  اليوم  علينا  واإن�شاين يجب 

وال�شعي له، وفتح اأفق التوا�شل مع ح�شارة 

ت�شكن بيننا، وتتغلغل يف تاريخنا وثقافتنا.

الأدب  من  الرتجمات  هذه  يف  حاولت  ولقد 

الهندي تتبع الروح ال�رصقية التي ميثلها هذا 

الأدب، عرب بع�س ن�شو�شه املكتوبة باللغة 

الإجنليزية )�شعرا و�رصدا(، والذي ميثل جانبا 

من ثقافة متعددة اللغات، وهنا ل اأزعم اأنني 

اأقدم �شورة �شاملة عن الأدب الهندي، واإمنا 

متداخلة  �شور  عدة  من  �شورة جمتزاأة  هي 

فالكتابة  الهندية،  الثقافة  يف  ومتجاورة 

باللغة الإجنليزية هي جزء من ثقافة الهند،  

والثقافة  الواقع  روح  عن  بالن�س  تخرج  ل 

الهندية، بل تقع �شمنها، فالكثري من الكتاب 

مل  وهم  الإجنليزية،  باللغة  يكتبون  الهنود 

يخرجوا من الهند، اأو عا�شوا اجلزء الأكرب من 

حياتهم فيها، ومع هذا يتناولون اأهم ق�شايا 

الإن�شان واملجتمع والثقافة الهندية.

من  �رصيحة  تقدم  الن�شو�س  فهذه  وبالتايل 

ال�شورة العامة لالأدب الهندي، مبا حتمله من 

اأفكار، واأ�شاليب، ومو�شوعات، ومتخيل فني 

الثقافة  تناولتها  �شعرية،  ولغة  واأ�شطوري، 

بثقافة  الإحاطة  لأن  منها،  جزء  اأو  الهندية 

وا�شعة ومتعددة كالثقافة الهندية ل تتح�شل 

عرب ملف اأو حتى كتاب.

رحلة القطار الليلية عرب »ِدُيويل«

ر�شكند بوند

عندما كنت طالبًا يف الكلية كنت اأق�ضي اإجازتي 

اأغادر  ال�ضيفية يف بيت جدتي يف »ِدهرا«. كنت 

يف  ثانيًة  واأعود  مايو  �ضهر  بداية  يف  ال�ضهول 

اأواخر �ضهر يوليو. كانت »ِدُيويل« حمطة �ضغرية 

وكانت  مياًل،  الثالثني  قرابة  »ِدهرا«  عن  تبعد 

�ضمال  يف  الكثيفة  الغابات  منطقة  بداية  ُتعد 

الهند، كان القطار يتوقف يف »ِدُيويل« يف حواىل 

ال�ضادرة  الإ�ضاءة  �ضباحًا.  اخلام�ضة  ال�ضاعة 

املحطة  يف  والزيتية  الكهربائية  امل�ضابيح  من 

ميكن  البعيدة  املقابلة  اجلهة  ويف  جداً.  خافتة 

الفجر  اأ�ضواء  ت�ضبح يف  الغابة وهي  َتبني معامل 

حمطة  يف  واحد  ر�ضيف  �ضوى  ليوجد  الباهتة. 

»ِدُيويل« ، اإىل جانب مكتب �ضغري لآمر املحطة ، 
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وغرفة انتظار. لكن ما يبعث على الفخر هو وجود 

ك�ضك لبيع ال�ضاي وحمل لبيع الزهور. عدا ذلك ل 

القطار  يتوقف  ال�ضالة.  الكالب  �ضوى بع�ض  �ضي 

يوا�ضل  اأن  قبل  دقائق  ع�رش  ملدة  »ِدُيويل«  يف 

رحلته خمرتقًا الغابة. 

اأدري.   ملاذا كان القطار يتوقف يف »ِدُيويل«؟ ل 

من  اأحد  ينزل  ل  هناك.  يحدث  البتة  �ضي  فال 

القطار كما ل ي�ضعد اأحد. ول وجود حلمالني على 

الر�ضيف اأي�ضًا. اإّل اأن القطار –مع ذلك- يتوقف 

جر�ض  �ضوت  ُي�ضمع  بعدها  كاملة.  دقائق  لع�رش 

تعقبة �ضفارة اآمر املحطة، و�رشعان ما تتال�ضى 

»ِدُيويل« خلفنا ويلفها الن�ضيان. 

ِدُيويل..  يف  يحدث  عما  كثرياً  ت�ضاءلت  لطاملا 

اأرثي  اأ�ضوار املحطة. وعادًة ما كنت  هناك خلف 

حلال ذلك الر�ضيف الوحيد، وذلك املكان الذي ما 

كان اأحد يرغب يف زيارته. عاهدت نف�ضي اأن اأنزل 

يوما  لأق�ضي  »ِدُيويل«  يف  القطار  من  يوم  ذات 

كاماًل هناك .. فقط اإر�ضاًء لتلك البلدة. 

كنت يف الثامنة ع�رشة يف اإحدى زياراتي جلدتي، 

»ِدُيويل«.  يف   - –كعادته  القطار  توقف  عندما 

�ضالًل.  تبيع  الر�ضيف..  على  فتاة  ظهرت  فجاأة 

حول  �ضاًل  تلف  هي  وكانت  بارداً  �ضباحًا  كان 

لكنها  رّثة.  وثيابها  حافيتان  قدماها  كتفيها. 

الر�ضيف  على  مت�ضي  �ضنهٌا-  �ضغر  رغم  كانت- 

لَحَظْت  نافذتي.  اأمام  توقفْت  ومهابة.  بر�ضاقة 

لكنها تظاهرت بعدم  اأرمقها بتمعن،  اأنني  كنت 

اأ�ضود.  لمع  و�ضعرها  �ضاحبة  ب�رشتها  الهتمام. 

بالهموم.  مثقلتني  تبدوان  الالمعتان  عيناها 

لتلتقيا  الثاقبتان  العينان  هاتان  حتركْت  فجاأة 

 .
ّ
بعيني

ومل  الوقت  لبع�ض  نافذتي  اأمام  هناك  وَقَفت 

�ضريها  وا�ضلت  وعندما  بكلمة.  منا  اأيٌّ  يتفوه 

اإىل باب القاطرة ، واأقف  اأغادر مقعدي  وجدُتني 

ك�ضك  اإىل  ذهبُت  ناحيتها.  اأنظر  الر�ضيف..  على 

موقد  على  يغلي  ال�ضاي  اإبريق  كان  حيث  ال�ضاي 

داخل  الزبائن  بخدمة  يقوم  البائع  بينما  �ضغري 

الك�ضك.  خلف  بي  لتلتقي  الفتاة  تبعْتني  القطار. 

ثم بادرتني بال�ضوؤال: »هل تريد اأن ت�ضرتي �ضلة؟« 

اأنواع  اأف�ضل  من  نعت  �ضُ متينة،  �ضالٌل  »اإنها 

الق�ضب«. 

»ل، ل اأحتاج اإىل �ضّلة«. قلت لها. 

بدا  لوقت  الآخر  اإىل  منا  كل  ينظر  هناك  وقفنا 

طوياًل جداً. 

فجاأة قالت: »اأمتاأكد اأنك ل تريد �ضّلة؟«

اأول  واأخذت  اأجبُتها،  واحدة«،  �ضاأ�ضرتي  »ح�ضنًا، 

واحدة،  ُربّية  اأعطيتها  ثم  يدي  اإليها  امتدت  �ضلة 

حماول األ  اأمل�ض اأ�ضابع يدها. 

بنفخ  بداأ  املحطة  اآمر  اأن  اإل   ، بالكالم  هّمت 

�ضفارته ف�ضاع كالمها بني �ضفارة الآمر ورنني 

اأعود  اأن  لبد  كان  املحرك.  و�ضوت  الأجرا�ض 

مغادراً  القطار  بعدها  حترك  مقعدي.  اإىل  �رشيعًا 

املحطة. 

املحطة  بينما  اإليها  اأنظر  مقعدي  يف  جل�ضُت 

على  وحيدة  تقف  كانت  رويداً.  رويداً  تبتعد 

الر�ضيف. مل تتحرك. تنظر ناحيتي وتبت�ضم. بعد 
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لكنني  الغابة  اأ�ضجار  خلف  املحطة  اختفت  قليل 

ر�ضيف  على  هناك  واقفة  اأتخيلها  زلت  ما  كنت 

املحطة.. وحيدة. بقيُت م�ضتيقظًا طوال الرحلة. مل 

يفارق ذهني وجه تلك الفتاة وعينيها الداكنتني 

املتوهجتني. 

باأمور عديدة  اإىل »ِدهرا« وان�ضغايل  بعد و�ضويل 

ذهني  من  احلادثة  تلك  تفا�ضيل  تال�ضت  هناك 

لتذكر  لكنني عدت  ن�ضيت ما حدث،  ما  و�رشعان 

بعد  للعودة  بال�ضتعداد  الفتاة حاملا هممت  تلك 

�ضهرين. 

مع اقرتاب القطار من حمطة »ِدُيويل« يف طريق 

ثم  عنها،  باحثًا  وهناك  هنا  اأنظر  بداأت  العودة 

ملحتها  عندما  ج�ضدي  يف  ت�رشي  برع�ضة  �ضعرت 

مكاين  من  قفزُت  املحطة.  ر�ضيف  على  مت�ضي 

وبداأت األوح لها بيدّي. نظرْت اإيّل وابت�ضمت. لعلها 

كنت  فقد  اأنا  اأما  تذكرتها.  اأين  م�رشورة  كانت 

الإثنان  نحن  كنا  تذكرتني.  اأنها  م�رشوراً  قطعًا 

قدميان  �ضديقان  يلتقي  كما  متاما  م�رشورين.. 

بعر�ض  الن�ضغال  من  وبدًل  غياب.  فرتة  بعد 

�ضاللها على الركاب يف ر�ضيف املحطة، توجهْت 

هناك.  التقينا  حيث  ال�ضاي  ك�ضك  اإىل  مبا�رشة 

فجاأة ملعْت عيناها. مرت حلظات مل ينطق اأي منا 

بكلمة، لكنه كان �ضمتًا اأبلغ من اأي كالم. �ضعرت 

القطار والهرب معها  اإركابها  حلظتها برغبة يف 

بعيداً. مل اأحتمل فكرة روؤيتها تتال�ضى ثانية ببطء 

تناولُت  »ِدُيويل«.  حمطة  عن  القطار  ابتعاد  مع 

مدْت  الأر�ض.  على  وو�ضعتها  يدها  من  ال�ضالل 

مم�ضكًا  فاعرت�ضُتها  ال�ضالل  اإحدى  لتاأخذ  يدها 

بيدها. 

»اأنا يف طريقي اإىل دلهي« قلت لها.

هّزت راأ�ضها وقالت: »اأما اأنا فال حاجة لأن اأذهب 

اإىل اأي مكان«.

نفخ  عندما  املحطة  اآمر  جتاه  باحلنق  �ضعرت 

ثانيًة،  »�ضاأعود  القطار.  بتحرك  موؤذنًا  �ضفارته 

رّن  ثانيًة.  راأ�ضها  هّزت  هنا؟«  �ضتكونني  هل 

من  يدي  انتزعُت  بالتحرك.  القطار  وبداأ  اجلر�ض 

يدها ب�رشعة لأحلق بالقطار املتحرك. 

الرحلة  طوال  معي  كانت  املرة.  هذه  اأن�ضها  مل 

وبعدها ملدة طويلة. ظلت حية م�رشقة يف خميلتي 

الدرا�ضية  ال�ضنة  نهاية  ومع  ال�ضنة.  تلك  طوال 

»ِدهرا«  اإىل  وغادرُت  عجل  على  اأمتعتي  حزمُت 

مبكراً. ل�ضك اأن جدتي �ضُت�رَش بلهفتي لروؤيتها. 

�ضعرت ب�ضيء من التوتر والقلق عند اقرتاب القطار 

من حمطة »ِدُيويل«. ت�ضاءلت عما ميكن اأن اأقوله 

بها.  لقائي  عند  اأفعله  اأن  علي  وما  الفتاة،  لتلك 

الكالم  عن  عاجزاً  اأمامها  ثانيًة  اأقف  األ  قررت 

ف�رشعت  القطار  توقف  مب�ضاعري.  والت�رشيح  

البحث عنها على ر�ضيف املحطة، ولكني مل  يف 

حتى  البحث  موا�ضاًل  العربة  من  نزلت  اأجدها. 

ل  كان  والت�ضاوؤم.  الأمل  بخيبة  �ضعور  انتابني 
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توجهت  �ضيئًا.  اأفعل  اأن  بد 

وبادرته  املحطة  اآمر  اإىل 

تلك  تعرف  »هل  بال�ضوؤال: 

تبيع  كانت  التي  الفتاة 

 : اأجابني  هنا؟«  ال�ضالل 

»ل، ل اأعرفها. ثم اإن عليك 

حاًل  القطار  اإىل  تعود  اأن 

قبل اأن يغادر ويرتكك هنا.« 

تركته ووا�ضلت البحث عنها على الر�ضيف وخلف 

ال�ضياج املحيط ب�ضاحة املحطة. مل اأر خلف ال�ضياج 

�ضوى �ضجرة ماجنو وطريق ترابي اإىل الغابة. ترى 

اإىل اأين يوؤدي ذلك الطريق؟ بداأ القطار يف التحرك 

فرك�ضُت �رشيعا وقفزُت من خالل الباب اإىل داخل 

مق�ضورتي. جل�ضت على مقعدي مهمومًا اأنظر من 

الغابة. ملاذا  القطار يخرتق  النافذة بينما  خالل 

األتق بها �ضوى مرتني  كل هذا الهتمام بفتاة مل 

مل نتمكن خاللهما من التحدث؟ 

فتاة ل اأعرف عنها �ضيئًا. ل �ضيء على الإطالق. 

اأ�ضعر  مل  وم�ضوؤولية  بحنوٍّ  جتاهها  �ضعرت  لكنني 

بهما جتاه اأحد من قبل. 

اأكمل  اأكد  فلم  بزيارتي،  كثرياً  جدتي  ت�ضَعد  مل 

اأ�ضعر  بداأُت  حتى  »ِدهرا«  يف  الثاين  اأ�ضبوعي 

ال�ضهول  اإىل  قافاًل  القطار  فركبت  وكدر.  ب�ضيق 

ثانية. كانت لدي اأ�ضئلة اأخرى كثرية لآمر املحطة 

جديد  اآمر  بها  كان  »دُيويل«  لكن  »ِدُيويل«.  يف 

ال�ضابق  الآمر  نقل  اأ�ضبوع  قبل  مت  فقد  للمحطة. 

اإىل حمطة اأخرى. مل يكن الآمر اجلديد يعرف اأي 

�ضيء عن بائعة ال�ضالل. توجهت اإىل �ضاحب ك�ضك 

ال�ضاي، رجل متعب �ضئيل احلجم، و�ضاألته عنها. 

توقفت  الآن  لكنها  الفتاة.  تلك  جّيداً  اأذكر  »اأجل، 

عن املجيء اإىل هنا.« 

»ملاذا؟ مالذي حدث لها؟« �ضاألته.

الفتاة  اأعرف؟ مل تكن تلك  اأن  اأجابني: »كيف يل 

متثل يل اأي �ضيء.«

لأحلق  م�رشعًا  اأعود  اأن  بد  ل  كان  اأخرى  ومرة 

بالقطار. عاهدُت نف�ضي ثانيًة والقطار يبتعد عن 

»ِدُيويل«،  يف  يومًا  لأق�ضي  اأتوقف  اأن  املحطة 

قلبي  خطفْت  التي  الفتاة  واأجد  بحثي  لأوا�ضل 

هذا  كان  ال�ضوداوتني.  عينيها  من  عجلى  بنظرة 

الف�ضل  خالل  به  جتلدُت  الذي  عزائي  هو  العهد 

اإىل  عودتي  موعد  حان  حتى  الكلية،  يف  الأخري 

يف  القطار  توقف  وعندما  ال�ضيف.  يف  »ِدهرا« 

»ِدُيويل« يف �ضاعات ال�ضباح الأوىل، رحُت اأبحث 

بحثي.  جدوى  بعدم  قناعتي  رغم  وهناك  هنا 

قطع  على  نف�ضي  حمل  على  اأقدر  مل  ما  ول�ضبب 

رحلتي والبقاء يف »ِدُيويل« يومًا واحداً لأوا�ضل 

اأكت�ضفه، مما قد  البحث. رمبا كنت خائفًا مما قد 

اأو  »ِدُيويل«،  قد هجرت  تكون  للفتاة. رمبا  حدث 

تزوجت، اأو رمبا تكون مري�ضة.

وعلى مدى ال�ضنوات التي اأعقبت ذلك اليوم، توقف 

بي القطار يف حمطة »ِدُيويل« مرات عديدة، ويف 

املق�ضورة  نافذة  من  راأ�ضي  اأخرج  كنت  مرة  كل 

باحثًا عن ذلك الوجه، اآماًل اأن اأراه ينظر ناحيتي 

مبت�ضمًا. 

ما زلت اأت�ضاءل: ترى ما الذي يحدث يف ِدُيويل.. 

يف   اأرغب  اأعد  مل  لكنني  املحطة؟  جدران  خلف 

يف�ضد  �ضوف  البلدة.  اإىل  والنزول  رحلتي  قطع 

لعبة احللم والتمني،  ل موا�ضلة  اأف�ضّ لعبتي.  ذلك 

والبحث  املق�ضورة،  نافذة  خالل  من  والتحديق 

على ر�ضيف تلك املحطة املنبوذة عن فتاة تبيع 

ال�ضالل.
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مطــــر

ر�شكن بوند

بعد اأ�ضابيَع من احلر والغبار

ما اأجمَل اأن ينزل املطر.

يغ�ضل اأوراق الأ�ضجار.

َيَهُب الع�ضب حياة جديدة.

يبعث روائح الأر�ض من جديد.

يطقطق على ال�ضقف،

يقرقر يف املوا�ضري.

يكّون ُبَريكة و�ضط احلديقة

تق�ضدها الطيور لت�ضتحّم.

وعندما تطلُع ال�ضم�ض

تخرج �ضحلية من �ضدع يف �ضخرة

»اأيتها ال�ضحلية البنية ال�ضغرية،

الراق�ضة فرحًا حتت اأ�ضعة ال�ضم�ض،

اأنت اأي�ضًا لديك حياة تعي�ضينها

وم�ضمار �ضباق تقطعينه«.

ويف الليل 

ننظر من خالل اأغ�ضان �ضجرة الكرز

اإىل ال�ضماء املغت�ضلة مباء املطر

املتوهجة باأ�ضواء النجوم.

* * *

ذنب

)�شوميا راجيندران(

يٌة نحن  ف�ضّ
ٌ
     اأقمار

     ِبي�ٌض من كرثِة النزف.

     تواريُخ �ضاحبة متجمدة يف العيون

     �ضفاٌه تنفرج عن ابت�ضامة 

     ل تروق �ضوى للغرباء.

     يف عمق املحيط

     حيث ت�ضكن الأ�ضياُء البدائية

     وتتحرك يف العتمة مع التيار،

     ل اأجروؤ على اإطالق ل�ضاين.

     �رشيري هذا ال�ضباح ُقّد من الفولذ، 

     َيجتّز من نومي بال رحمة،

     واجلالد حتته قابع ينتظر

     وا�ضعا اإ�ضبعا 

     على �ضفتيه

     يتذوق الذنب 

     الذي هو نار 

ت�ضطرم يف راأ�ضي

* * *
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ترنيمة املهاجر

تي�شاين دو�شي

دعونا نتجنُب احلديث عن 

تلك الأيام

عندما كانت رائحة القهوة 

متالأ ال�ضباح اأماًل.

وكانت اأغطية روؤو�ض اأمهاتنا 

ترفرف على حبال الغ�ضيل كاأعالم بي�ضاء.

دعونا نتجنب احلديث 

عن �ضواعد ال�ضماء الطويلة

وهي حتت�ضننا يف الفجر.

واأ�ضجار )الباوباب( -

دعونا ل نر�ضم اأ�ضكال اأوراقها يف اأحالمنا.

ول نحّن لأ�ضوات الطيور املجهولة 

وهي تغني ثم متوت يف مزاريب الكنائ�ض.

دعونا نتجنب احلديث عن رجال 

اخُتطفوا من اأ�رّشتهم لياًل

دعونا ل نقول .... اختَفوا !

دعونا ل نتذكر اأول رائحة للمطر

بدًل من هذا كله

دعونا نتكلم عن حياتنا احلالية

عن البوابات واجل�ضور واملحالت التجارية.

وعندما نقت�ضم اخلبز يف املقاهي واملطابخ

مع اإخوتنا اجلدد 

دعونا ل نثقل عليهم بق�ض�ض احلروب والهجر.

دعونا ل نذكر اأ�ضماء اأ�ضدقائنا القدامى

الذين يتبّدون لنا 

كحكايات خيالية 

يف غابات املوت.

اإن ذكر اأ�ضمائهم لن يعيدهم اإلينا.

     دعونا نبقى هنا 

     ننتظر امل�ضتقبل حتى ي�ضل

     ننتظر اأحفاداً يحكون 

لنا بلغات �ضتى

     عن وطن اأتينا منه يوما.

     »اأخربونا عنه« .. قد يقولون.

رمبا باإمكانكم اإخبارهم 

عن زرقة ال�ضماء

     وعن حبات القهوة

     عن البيوت ال�ضغرية البي�ضاء

     وعن ال�ضوارع امُلرتبة.

     باإمكانكم اإطالق

 العنان لذاكرتكم

     لت�ضبح مثل زورق 

ورقي يف نهر.

     وت�ضّلون

كي ُي�رِشّ الزورق الورقي 

بحكاياتكم للماء.

     وتعوي بها الريح لأوراق ال�ضجر.

     وعندما تتوقفون 

عن الكالم وتن�ضتون 

�ضوف ت�ضمعون حكاياتكم 

وقد مالأت العامل 

     ذلك اأن الريح 

هي اللغة الوحيدة اخلالدة.
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اأَ�سَوٌد مثُلنا

موهان لل فيلوريا

من   – القرية  زعيم   – »هاربانز«  اإبُن  عاد 

�ّضبان  ا�ضتقبله  وال�رشور.  الفرح  فعّم  اجنلرتا 

 بالأح�ضان. لقد ا�ضتطاع هذا ال�ضاب �ضعب 
ّ
احلي

املرا�ض اأن يبقى على قيد احلياة يف اجنلرتا ملدة 

خم�ض اأو ع�رش �ضنوات ، حتول خاللها من »جيتو 

قد  وكان  جيل«.  جاتيندر  »ال�ضيد  اإىل  املت�رشد« 

من  الهند  يف  جيل-  هاربانز   – لوالده  اأر�ضل 

املال ما جعله ُيعد من ذوي اجلاه. 

حترك  ال�رشير  طرف  على  »جاتيندر«  اأم  جل�ضت 

املروحة على ج�ضد ابنها العائد من اخلارج. 

، اأخربين املزيد عن حياتك يف اجنلرتا«. 
ّ
»ُبني

التي  حياته  اأحداث  عليها  ي�رشد  ابنها  وبداأ 

ق�ضاها يف تلك البالد التي هاجر اليها.  

»اأماه، العمل متوفر بكرثة يف اجنلرتا، وباإمكان 

ما  و�رشاء  املال،  من  الكثري  يجني  اأن  ال�ضخ�ض 

واأجهزة  وال�ضيارات  واملالب�ض  الذهب  من  ي�ضاء 

الفيديو واأ�ضياء اأخرى كثرية .. ميكنه �رشاء منزل 

لو �ضاء. لكن احلياة هناك بالغة التعقيد«. 

وا�ضل »جاتيندر« مديحه لإجنلرتا بدون انقطاع، 

كان  واحداً  اأمراً  »لكن  وقال:  فجاأة  توقف  ثم 

يوؤرقني هناك«. 

»ما هو يابني؟« �ضاألت الأم.

الهنود  نحن  لنا  يكن  ل  هناك  الأبي�ض  »الرجل 

احرتاما كبرياً« 

»ملاذا؟«

» ل اأدري ، لكنهم ينعتوننا نحن والباك�ضتانيني 

نحن  فقط  لي�ض  كثرياً.  يكرهوننا  اإنهم  بال�ضواد، 

 ، الهنود  جميع  يحتقرون  ولكنهم  البنجابيني 

من  القادمني  ت�ضغيل  عن  ميتنع  هناك  بع�ضهم 

هذه البقعة من الأر�ض«

عن  اأب�رش   ، اأمه  مع  حديثه  يوا�ضل  هو  وبينما 

نحوهما.  متجهة  املنزل  عاملة  »نامو«  بعد 

قبل  اأنهت  اأن  بعد   - اغت�ضلت  قد  »نامو«  كانت 

قليل تنظيف املنزل واإزالة روث البقرة- . تنتمي 

»نامو« اإىل طبقة املنبوذين، وكانت قد عملت يف 

ع�رش  خم�ضة  قرابة   - �ضديد  باإخال�ض   - بيتهم 

بتنظيف  تقوم  كانت  و�ضواء  عامًا.  ع�رشين  اإىل 

ثيابها  تغ�ضل  كانت  و�ضواء   ، تفعل  مل  اأم  بيتها 

اأم مل تفعل ، اإّل اأن بيت اآل »هاربانز« كان على 

الدوام نظيفًا ومرتبًا، وثيابهم مغ�ضولة ومطوية 

باإتقان. كل ذلك يف مقابل وجبة واحدة كل يوم 

وبع�ض املالب�ض القدمية من حني لآخر. مل يكن 

م�ضموحا لـ»نامو« ان مت�ضح على راأ�ض ال�ضبي اأو 

تربت عليه – حتى بعد اأن تغت�ضل، فالأم تعتربها 

من املنبوذين الذين ل يجوز مل�ضهم. 
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»نامو«  ا�ضتجمعت 

»هاقد  لتقول:  �ضجاعتها 

عدت من اخلارج يا�ضيدي، 

اأحوالك؟«  هي  كيف 

من  »نامو«  تكن  مل  لو 

على  لكان  املنبوذين 

يناديها  اأن  »جاتيندر« 

اأجابها: »كل �ضيء  اأّما واحلال هكذا فقد  عمتي، 

على ما يرام يا »نامو« «. 

جل�ضت »نامو« على ح�ضرية من اخلو�ض كانت 

وجودها  منهم.  بالقرب  الأر�ض  على  مفرو�ضة 

جعل »جاتيندر« يتوقف عن �رشد حكاية ال�ضود 

والبي�ض التي كان يحكيها لأمه. نظر اإىل »نامو« 

نحو  نظره  وجه  ثم  احل�ضرية  على  جتل�ض  وهي 

اأبوه  البي�ضاء.  التي كانت تتالألأ يف ثيابها  اأمه 

هو اأي�ضًا كان يرتدي ثيابًا بي�ضاء نظيفة. وكان 

وحدها  مريحة.  اأرائك  على  يجل�ضان  كالهما 

»نامو« كانت جتل�ض على الأر�ض، وكان اأبناوؤها 

عندما يح�رشون اإىل البيت يجل�ضون كذلك على 

جتل�ض  »نامو«  كانت  اللحظة  تلك  يف  الأر�ض. 

فتات  بع�ض  اإليها  ُيلقى  اأن  انتظار  يف  هناك 

الطعام بعد اأن اأنهت عمل يومها. 

»نعم يا ولدي«، قالت اأم »جاتيندر. »كنت حتكي 

يل عن البي�ض وال�ضود«. 

اأخربك  �ضوف  اأمي،  يا  اأهمية  بذي  لي�ض  »الأمر 

ثانيًة  نظر  ثم  »جاتيندر«،  اأجاب  لحقًا«  عنهم 

اإىل نامو التي كانت جتل�ض مرتقبة، وفكر كيف 

اليومية لكنها  اأنها كانت تقوم باأعمال منزلهم 

منبوذة.  ونائية..  عنهم  غريبة  تظل  ذلك  مع 

حالها مل يتغري منذ اأن غادر هو اإىل اجنلرتا. ثم 

يف  هو  و�ضعه  ي�ضبه  و�ضعها  اأن  كيف  له  خطر 

اجنلرتا، فهو غريب ومنبوذ اأي�ضًا يف نظر البي�ض 

لكنه  مقابل عمله،  له  يدفعون  كانوا  لقد  هناك. 

يظل نائيًا وبعيداً عنهم. 

�ضعر جاتيندر برغبة يف احت�ضان نامو ودعوتها 

هما  األي�ضا  الأريكة.  على  منه  بالقرب  للجلو�ض 

الإثنان اأ�ضودين؟ نامو �ضوداء هنا يف الهند وهو 

اأ�ضوٌد هناك يف اجنلرتا. لكنه مل يفعل. 

اخلرب  قطع  بع�ض  وجلبت  اأمه  قامت  قليل  بعد 

اجلاف من املطبخ. »خذي يا نامو، مل نطبخ اأي 

طعام بعُد هذا اليوم. خذي هذا اخلبز املتبقي من 

ع�ضاء البارحة«. 

اخلبز  من  جاتيندر  اأم  اأعطتها  ما  نامو  تناولت 

»تعايل  اأمه:  جاتيندر  نادى  املنزل.  وغادرت 

املروؤ  يكون  اأن  يعني  ماذا  لك  �ضاأحكي  اأمي،  يا 

اأ�ضوداً بني البي�ض. اأمثالنا منبوذون يف اجنلرتا 

يا اأمي متاما مثلما نعامل نحن نامو كمنبوذة، 

املنبوذون هم ال�ضود يف الهند ونحن ال�ضود يف 

نعامل  كما  متامًا  يعاملوننا  الإجنليز  اجنلرتا. 

نحن املنبوذين هنا يا اأمي«. 

»ل بد اأنك متزح يا جاتيندر«، رّدت اأمه. 

�ضعر  لكنه  لأمه  قاله  ما  على  جاتيندر  يزد  مل 

اأمه فقد دخلت غرفتها وبداأت  اأما  بحزن عميق. 

اأح�رشها  التي  اجلميلة  الهدايا  بفرح  تتفح�ض 

لها ابنها من اجنلرتا.         
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جانب من أعمال الندوة )الصور بعدسة: خلفــان التـــوبي(

أحمــد يوسـف: استاذ السيمائيــات 
بجامعة السلطان قابــوس  
محمــد زروق: استاذ النقد الحديث
بجامعة السلطان قابــوس  
جوخة الحارثي: قاصـة وروائيــة

سليمان المعمري: قاص وروائي
بدريــة الشحـــي: كاتبة وروائية

محمـد اليحيائــي: قاص وروائي 
حسيــن العبــري: قاص وروائي
زهـران القاسمي: شاعر وروائي

المشاركون في الندوة:
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الرواية  جعلت  التي  الأ�سباب  هي  ما  ترى 

�سياق  يف  القول(  �سح  )اإن  متاأخرة  الُعمانية 

م�ستوى  ذلك  مرد  هل  اإليها..  والنتباه  التقدير 

من  جلملة  اأّنه  اأو  الُعمانية،  الروائية  الأعمال 

الأ�سباب التي ُتيط بها. فما الذي يجعلها رغم 

خارج  تزال  ل  ترومها،  التي  الجتهادات  كل 

وملاذا  الرائدة؟  امل�سابقات  يف  العربية  احل�سبة 

وقليال  بائ�سا  النقدي  التناول  من  حظها  بقي 

اخلليجية  الروايات  من  مبثيالتها  مقارنة 

والعربية؟ هل لالأمر عالقة باجلغرافيا الُعمانية 

املعزولة، رغم كل املحاولت لتج�سري الهّوة عرب 

التقنية احلديثة وعرب الن�رش يف دور عربية؟

ال�سحفية  املراجعات  لغياب  يعود  الأمر  اأّن  اأم   

من  مرتبطة  امل�ساألة  واأّن  الأعمال،  لهذه  اجلادة 

دعم هذه  املوؤ�س�سة عن  دور  بغياب  اأخرى  جهة 

الأعمال وتفيزها؟

عالقة  لها  امل�ساألة  هل  اأخرى  جهة  ومن   

مادتها(  وم�سمون  الروائية  الأعمال  )مبو�سوع 

التي تبدو غالبا متقوقعة يف حمليتها و�سياقها 

اأّن هذا ال�سبب لطاملا  التاريخي ال�سيا�سي »رغم 

تغرف  ظلت  اأخرى  روائية  لأعمال  امتيازا  كان 

من حمليتها ما اأو�سلها اإىل العاملية«؟

الُعمانية؟ هل هناك  الرواية  وماذا عن م�ستقبل 

هو  فكما  اإنتاجية؟  بخ�سوبة  ُتب�رش  موؤ�رشات 

بعد  عاما  يتزايد  الروائي(  )الكم  فاإن  مالحظ 

عام، ولكن هل �ستفرز هذه الأعداد )نوعا متفردا( 

وُملفتا على امل�ستوى اخلليجي والعربي لحقا؟

اأفردناها على طاولة  الأ�سئلة و�سواها،  كل هذه 

العمانيني،  الروائيني  من  عدد  مع  النقا�ش 

امل�سهد الروائي.. الراهن وامل�ستقبل

يف ُعمان ال نعرف اإن كنا نكتب الرواية 

ب�شكل جيد �أو رديء!

ندوة

 

هل اأكملت ن�سف قرن 

على كتابتها اأم هي  

دون ذلك بكثري؟!

v

اأدار الندوة واأعّدها للن�رش: هدى حمد، ومنى حربا�س



قابو�ش..  ال�سلطان  جامعة  من  العرب  والنقاد 

الطرح  باأهمية  نزوى  جملة  من  اإميانا  وذلك 

و�رشورة  الأدبية،  الظواهر  خمتلف  يف  العلمي 

النظرية  الدراية  اأهل  بني  النظر  وجهات  تداول 

واملمار�سة الإبداعية يف الثقافة عموما والآداب 

الراهنة  املو�سوع  اأبعاد  يجلي  مبا  خ�سو�سا، 

للن�ساط  ومواكبة  امل�ستقبلية،  ماآلته  وير�سم 

ُعمان موؤخرا،  الروائية يف  الكتابة  احلا�سل يف 

الروائي  امليدان  دخلت  جديدة  اأ�سماء  وبروز 

اأهمية  برزت  الروائية،  ن�سو�سها  واأنتجت 

للمعاينة  العماين  الروائي  املنجز  على  الوقوف 

راهنه  يف  التجديد  اأفق  وبحث  واملراجعة، 

يفر�ش  وعاملي  عربي  �سياق  يف  وم�ستقبله 

الوقت  يف  ُم�سائال  والقيمية،  الإبداعية  �رشوطه 

ال�سياق  يف  العمانية  الرواية  موقع  عن  ذاته 

العربي العام.

ندواتها  �سل�سلة  تبداأ  اأن  جملة   فاختارت 

الُعمانية،  الرواية  عن  وُمكثفة  خا�سة  بندوة 

تخ�ش  اأ�سئلة  ونب�ش  الراهن  واقعها  مل�ساءلة 

م�ستقبلها، وياأتي ذلك بعد مدة وجيزة من اإعالن 

من  العام  هذا  البوكر  جلائزة  الق�سرية  القائمة 

�سلطنة ُعمان، كما يتزامن اأي�سا مع طرح جمال 

ال�سلطان  جائزة  يف  الآداب  فرع  عن  الرواية 

دورتها  يف  والآداب  والفنون  للثقافة  قابو�ش 

احلالية املخ�س�سة للتناف�ش بني العمانيني، مع 

الُعمانية  الرواية  تدور حول موقع  اأ�سئلة كثرية 

اليوم قيا�سا بالرواية اخلليجية والعربية عموما.

بني التقني والثيمي

افتتحت هدى حمد املحور الأول بالقول: »ترى 

ما الذي غّذى الرواية العمانية لزمن طويل؟ من 

اأين كانت ترتوي عرب ما يزيد عن خم�سني عاما 

لعبداهلل  الأخ�رش«  اجلبل  »مالئكة  رواية  منذ 

عام  يف  الآن  وحتى  1963م  عام  يف  الطائي 

النقاد  يقول  وماذا  مادتها؟  ماهي  2016م؟ 
حد  اأي  اإىل  اليوم؟  الُعمانية  الرواية  فنيات  عن 

اخلا�سة  و�سيغهم  موا�سيعهم  الكّتاب  ت�رّشب 

بهم، ليكتبوا الفن قبل اأن يتحولوا اإىل )موثقني( 

يف  التوثيق  )اإهمال  خلفه  الذي  الفراغ  ميلوؤون 

واأبقى  اأ�سمى  هو  مبا  عناية  ثمة  هل  ُعمان(، 

لأي م�رشوع �رشدي. على اعتبار اأّن )الكاتب هو 

الأ�سلوب(؟«

اأنا  »اأول  قائال:  مداخلته  اليحيائي  حممد  فبداأ 

من  ب�سل�سلة  �ستبداأ  املجلة  لأن  للغاية  �سعيد 

لعالقة  ُيوؤ�س�ش  هذا  لأن  واملقاربات،  الندوات 

والثقافية  الأدبية  واحلياة  املجلة  بني  جديدة 

اأي�سا.  للنقد  جديدة  اآفاقا  ويفتح  ُعمان،  يف 

ُعمر  اأن  عن  احلديث  اأّن  اأظن  اأخرى  جهة  من 

ُملتب�ش  كالٌم  عاما،  خم�سون  الُعمانية  الرواية 

اإىل  الزمن  تعيدون  فاأنتم  ُمراجعته؛  وينبغي 

الطائي،  للكاتب عبداهلل  اإ�سارة  ال�ستينيات  بداية 

و»ال�رشاع  الأخ�رش«،  اجلبل  »مالئكة  عمله  يف 

الفنية  باملعايري  اأّنهما  من  الرغم  على  الكبري« 

لي�ستا روايات واإمنا ق�س�ش طويلة، بينما فنيا ل 

ميكن اأبدا اأن نبداأ من عبداهلل الطائي، ومن وجهة 

نظري فاإن ُعمر الرواية يف ُعمان ل يتجاوز يف 

اأح�سن الأحوال 16 �سنة«.

ما  »وفق  بال�سوؤال:  املعمري  �سليمان  ويبادره 

يف  الأوىل  الفنية  الرواية  براأيك  هي  ما  تقول، 

ُعمان؟« فيجيب اليحيائي: »اأظن اأن رواية بدرية 

الرواية  هي  اجلمر«،  حيث  »الطواف  ال�سحي 

الأوىل فنيا، التي �سدرت عام 1999«.

اأن  تظن  »األ  معقبا:  املعمري  �سليمان  فيقول 

روايات �سعود املظفر ال�سابق زمنيا على بدرية 

الأعمال  عمر  من  ُتت�سب  اأن  ميكن  ال�سحي، 

الروائية الفنية؟«.
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 لي�س 

بال�ضرورة 

�أن تخرج 

�أعمالنا من 

عباءة الآباء 

العمانيني 

امل�ؤ�ض�ضني



اأعماله  و�سع  اأّن  »اأظن  اليحيائي:  عليه  فريد 

ال�سيء  بع�ش  ُمربٌك   
ٌ
اأمر الفنية  الأعمال  �سمن 

با�ستثناء رواية »رجال من جبال احلجر«، والتي 

�سدرت يف منت�سف الت�سعينيات«.

»اأظن  يو�سف:  اأحمد  الدكتور  يقول  جهته  ومن 

اأّن ما طرحه حممد اليحيائي يف غاية الأهمية، 

ولكن من جهة اأخرى، التاأريخ يتحدد وفق اأ�سكال 

الت�سنيف. اأعتقد اأن امل�ساألة متداخلة؛ اأعني كيف 

التاأريخ يبداأ  الأدبي؟  لل�سكل  نوؤرخ  اأن  ميكننا 

لي�ست  فالريادة  التعبري،  يف اأ�سكال  بالتغري 

بالن�رش والزمن، واإمنا الريادة بالتاأ�سي�ش الفني؛ 

اإما اأن يتبع واإما اأن ياأخذ م�سارات اأخرى«.

اأن  »اأظن  يو�سف:  كالم  على  اليحيائي  ويعقب 

اجلمر«،  حيث  »الطواف  ال�سحي  بدرية  رواية 

يف  اجلديدة  احل�سا�سية  بتكوين  بداأت  التي  هي 

الرواية من مفهوم الق�سة  اأخرجت  اأعني  ُعمان، 

الطويلة »التي ل ينتظمها �سكل فني« اإىل ال�سكل 

الروائي، وهذا بالتاأكيد ل ينفي وجود الكثري من 

املالحظات على هذا العمل اأي�سا، ومن ثم توالت 

الأعمال الأكرث ن�سجا تباعا«.

الرواية بدون اآباء 

نقطة  »هنا  يقول:  جهته  من  املعمري  �سليمان 

اأرغب يف تو�سيحها واأجدها ُمهمة. نحن عندما 

يقول  من  ياأتي  لن  العربية  الرواية  عن  نتحدث 

العربية،  الرواية  ُموؤ�س�ش  هو  حمفوظ  جنيب  اأّن 

ح�سني  ملحمد  »زينب«  رواية  باأّن  �سُيقال  ولكن 

املالحظات  كل  رغم  الأوىل،  الرواية  هي  هيكل 

وامل�ساكل الفنية التي تكتنفها«.

يعني  »هل  �سوؤالها:  احلارثي  جوخة  تطرح  هنا 

ذلك اأّنه مُيكن جتاهل الكاتب �سعود املظفر.. فقط 

لأّن لديه م�ساكل فنية على �سبيل املثال؟«

اأن  ميكننا  ل  اأنه  »اأظن  املعمري:  �سليمان  فريد 

نتجاهل حتى عبداهلل الطائي الذي ت�سبق جتربته 

جتربة �سعود املظفر؟«

فقالت منى ال�سليمي: »هذا املو�سوع كان – ول 

الباحثني  بع�ش  اأن  حتى  خالف؛  حمل   – يزال 

مبرحلتني:  ت 
ّ
مر العمانية  الرواية  اإن  يقولون 

مرحلة اأوىل تبداأ من عبداهلل الطائي بـ »مالئكة 

يف  ال�سحي  ببدرية  وتنتهي  الأخ�رش«  اجلبل 

من  تبداأ  ثانية  ومرحلة  اجلمر«،  حيث  »الطواف 

بعدها  جاء  ما  كل  اإىل  اجلمر«  حيث  »الطواف 

بتجربة  يعتد  ل  الآخر  والبع�ش  الآن.  حتى 

اأّنه  واأظن  الفنيات.  لأّنها خارج  الطائي  عبداهلل 

من املهم اأن ُت�سم هذه امل�ساألة بدل من اأن تظل 

حمل اإ�سكال دائم«.

فيبادر اليحيائي: »ال�سوؤال الآن من هي الأ�سماء 

من  خرجت  التي  اليوم،  ُعمان  يف  املتحققة 

جتربته؟  طورت  والتي  الطائي،  عبداهلل  عباءة 

رمبا يكون �سعود املظفر من هذه الأ�سماء. ولكن 

با�ستثناء  رواياته -  بنية  اأي�سا  املظفر  �سعود 

قلنا  وكما   - احلجر«  جبال  من  رجال  رواية« 

�سابقا، تعاين اإ�سكاليات فنية؛ ففي احلقيقة هي 

على  اليوم  احلارثي  جوخة  هل  طويلة.  ق�سة 

الطائي؟  عبداهلل  جتربة  طورت  املثال،  �سبيل 

بالطبع ل«.  

�رشوريا؟«   ذلك  جتد  »هل  حمد:  هدى  فتت�ساءل 

فريد اليحيائي : »نعم.. لو كنتم تريدون اأن ُتوؤ�س�سوا 
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اأحمد ي��ضف: 

الن�ض��ص 

اجليدة 

ن�ض��ص 

يتيمة 

والُيتم حالة 

اإبداعية لي�ص 

بال�ضرورة اأن 

ُتتبع

أحمد يوسف



وتوؤرخوا وتقولوا اأّن عبداهلل الطائي هو اأبو الرواية 

يتعلق  املعمري فيما  �سليمان  وردا على  يف عمان. 

حممود  اأي�سا  تون�ش  يف  لهيكل،  »زينب«  برواية 

فهل  »ال�سد«،  برواية  تون�ش  يف  له  ُيوؤرخ  امل�سعدي 

اأبو  هو  وهل  الرواية؟  مبعايري  رواية  هي  »ال�سد« 

الرواية التون�سية«.

�ضبط املفا�ضل الكربى

دائما  التاأ�سي�ش  »اإ�سكال  يو�سف:  اأحمد  فيقول 

 - املغرب  وبالد  م�رش  ويف  عندكم   - موجود 

اأذكر يف ندوة »مكنا�ش«. هنالك  وقد طرح كما 

مثال،  التاريخية  الراوية  موؤ�س�ش  على  اختالف 

من  بد  ل  اآخر؟  �سخ�ش  اأم  زيدان  جورجي  اأهو 

ل�سبط  املوؤرخ  عليها  ي�ستند  معايري  وجود 

الأنطولوجيا الُعمانية. فاإما اأن نعد كل من كتب 

اأن  واإما  الُعمانية،  الرواية  تاريخ  �سمن  رواية 

ل  اأّنه  واأظن  الفنية.  باملعايري  امل�ساألة  ُت�سبط 

التحولت  ون�سبط  الأوائل  ن�سبط  اأن  اأبدا  �رشر 

وهكذا  الكربى،  املفا�سل  اأعني  اأي�سا،  الالحقة 

نخرج من هذا املاأزق«.

فتعقب هدى حمد على كالم يو�سف قائلة: »بهذا 

عمان  يف  الرواية  عمر  يكون  اأن  ميكن  املعنى 

»بالتاأكيد.  يو�سف:  اأحمد  فريد  قرن؟«  ن�سف 

للرواية  ُنوؤرخ  كيف  هو:  احلقيقي  ال�سوؤال  ولكن 

اخلا�سة.  فل�سفته  له  موؤرخ  فكل  الُعمانية؟ 

فهنالك من يذهب اإىل اأن كل ن�ش ُطبع يدخل يف 

عداد التاريخ، وهنالك من ُيوؤرخ للن�ش املوؤ�س�ش؛ 

اإذ ل تولد كل الن�سو�ش كاملة نا�سجة، بل على 

العك�ش اأحيانا، يفتُح هذا ال�سعف جمال لولدات 

جديدة ومتطورة. ويح�سل اأي�سا اأنه عندما يولد 

الن�ش ُمكتمال فاإنه يخلُق اإعاقة، لذا ل باأ�ش من 

ال�رشد  �سمن  الطائي  عبداهلل  ن�سو�ش  اإدخال 

الُعماين. ويف هذا الإطار، ولكي نح�سم هذا الأمر، 

علينا اأن نعي اأّن التاريخ هو حركة تغري الأ�سكال 

الأدبية، واأنا اأقول اإّن الن�سو�ش اجليدة ن�سو�ش 

يتيمة ولي�ش بال�رشورة اأن ُتتبع. اليتم هو حالة 

اإبداعية والن�ش اجليد هو الن�ش اليتيم، ولكن اأن 

اأو  احلارثي  جوخة  عند  الطائي  عبداهلل  ي�ستمر 

عند بدرية ال�سحي فهذه م�ساألة لي�ست �رشورية«.

»ما  اإليه:  رمى  ما  اليحيائي  حممد  ويو�سح 

كنُت اأريد قوله: اإّن جتربة جنيب حمفوظ جتربة 

بينما  اأجيال لحقة،  ُطورت كثريا يف م�رش يف 

جتربة عبداهلل الطائي مل تفعل ذلك، ولهذا ال�سبب 

ولكن  البدايات،  من  كونها  التاريخ  يف  تبقى 

يف  ت�سعها  اأن  ت�ستطيع  ل  نظري  وجهة  من 

يف  رمبا  يكمن  الفني  الفني. والفي�سل  ال�سياق 

هذه العبارة: لي�ش املهم ماذا نحكي ولكن كيف 

نحكي«، فتعقب هدى حمد: »تعني اأّن الكاتب هو 

الأ�سلوب«، فيوؤكد اليحيائي على ذلك. 

اأي�سا  »علينا  تقول:  احلارثي  من جهتها جوخة 

بني  عاما  لثالثني  متتد  فجوة  وجود  نن�سى  األ 

جيل عبداهلل الطائي وجيل الأ�سماء الالحقة له، 

وهذه الفجوة لي�ست �سغرية زمنيا«.

بني امل��ض�ع والتجريب

ال�سحي: »من  بدرية  تقول  الثيمي  ال�سياق  ويف 

الثيم  اأّن  اأجد  الُعماين،  للمنجز  قراءاتي  وحي 

يختلف بني ما يكتبه الرجال وما تكتبه الن�ساء 

اأقرب  ُعمان  يف  الرجال  يكتبه  فما  ُعمان.  يف 

)ولي�ش  املراأة  بينما  العرتافية،  الذاتية  للرواية 

من  وم�ساكله  للمجتمع  اأكرث  تنظُر  لها(  تيزا 

كما مييل  للفانتازيا،  اأكرث  مييل  الرجل  الرجل. 

املعمري  �سليمان  عند  ذلك  �ساهدُت  للتجريب. 

حالة  يف  لالأ�سف  فنحن  العربي.  ح�سني  وعند 

الُعماين  الكاتب  بعد.  منها  نخرج  مل  جتريب 

يقتحم، ويخرج من ثيمة لأخرى«. فت�ساألها هدى 
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حمد: »وهل جتدين يف التجريب م�سكلة؟«

منع  التجريب  اأّن  »اأجُد  ترد:  ال�سحي  وبدرية 

وطرازه  لونه  له  يكون  اأن  من  الُعماين  الكاتب 

اخلا�ش. فهل ميكنك اأن تفتي وتقول اإن الرواية 

الفالنية كتبها »فالن« مثال يف ُعمان، اأعني ممن 

الكاتب  واأعمالهم.  وجتاربهم  خرباتهم  تراكمت 

املحرتف لديه دائما �سمة خا�سة به. ُيعرف بها، 

ولكن عندما ل نتمكن من متييز عمل الكاتب من 

لونه  ميتلك  ل  اأنه  يعني  فهذا  الأخرى،  الأعمال 

اخلا�ش به و ل �سوته اأي�سا«.

اجليد  من  اأّنه  جتدين  »هل  اليحيائي:  في�ساألها 

ل�سمه  تنظري  اأن  قبل  الكاتب  على  تتعريف  اأن 

على غالف الكتاب؟ هل ذلك ُمهم حقا؟« وبدرية 

ال�سحي جتيب: »نعم اأجد ذلك مهما جدا«.

هنا يطرح زهران القا�سمي وجهة نظره بالقول: 

»اأنا اأختلف مع بدرية ال�سحي يف قولها اإن املراأة 

يفعل  مما  اأكرث  املجتمع  هّم  عن  وتكتب  تعي 

املعمري  �سليمان  رواية  فمثال  الرجل،  الروائي 

�سميم  مع  تتقاطعان  اأجدهما  العربي  وح�سني 

املعمري:  �سليمان  فيقول  املجتمع«،  هموم 

األ  �سوؤال:  اإىل  اأي�سا  اأنا  ُتيلني  ال�سحي  »بدرية 

اأن يكتب جتريبا ويناق�ش  الرجل  للروائي  ميكن 

هموم املجتمع يف اآن؟«.

بالرواية  مقارنة  العمانية  الرواية  تقنية  وعن 

اأجد  ل  »اأنا  احلارثي:  جوخة  تقول  العربية 

والرواية  الرواية العربية  بني  التقنية  يف  فرقا 

ُكتاب  من  ال�سباب  جيل  معظم  لأن  الُعمانية؛ 

فالكاتب  البناء.  جتديد  يف  رغبة  لديهم  الرواية 

من  ي�ستفيد  واأن  يجرب  اأن  ُيحاول  العماين 

العربي  ح�سني  اأما  �سبقته«،  التي  التجارب 

ونتكلم عن م�رش  العربي -  العامل  فيقول: »يف 

اأّن التاأ�سي�ش  جند   - اخل�سو�ش  وجه  على 

نحو  منه  النا�ش  خرج  ثم  ومن  كال�سيكيا  بداأ 

مرحلة  هو  التجريب  اأّن  يعني  مما  التجريب. 

لحقة لل�سكل الكال�سيكي للرواية، بينما نحن يف 

ُعمان اأظن اأننا جميعا »نطينا« �سوب التجريب، 

فرتد عليه جوخة احلارثي: »اأنا اأ�ستغرب من هذا 

نتاأ�س�ش  اأن  الطرح. ملاذا نذهب ملنحى �رشورة 

روايات  اقراأ  مل  مثال  اأنا  العمانيني.  الآباء  على 

ُعمانية اإل يف مرحلة متاأخرة جدا. تاأ�س�سُت على 

اأبداأ  اأن  بد  ل  فلماذا  وعربية،  عاملية  روايات 

اأظن  مثال.  م�رش  عليها  تدرجت  باملراحل التي 

بال�رشورة  ولي�ش  تاأ�س�ش،  الُعماين  التجريب  اأّن 

اأن يخرج من عباءة روائيني عمانيني«.

اليحيائي:  حممد  ي�سيف  نف�سه  ال�سياق  ويف 

ابنة  اأوروبا،  ابنة  هي  الرواية  اأّن  على  »لنتفق 

بلزاك وانتقلت اإىل العامل العربي �سمن ما �ُسمي 

الأوىل بغزو نابليون مل�رش.  الثقافية  بال�سدمة 

رواية  اأو  رواية عمانية  ا�سمه  �سيء  يوجد  لذا ل 

رواية  اأو  ُعماين.  يكتبها  رواية  توجد  م�رشية. 

يكتبها م�رشي. وهكذا«.     

طرحته  ما  طرح  حمد  هدى  اأعادت  وبدورها 

اآباء  جتربة  على  نتاأ�س�ش  »مل  احلارثي:  جوخة 

الكاتب  واإمنا  الُعمانية،  الرواية  يف  ُعمانيني 

الُعماين ابن مدر�سة رواية العامل، لذا فهو يتاأثر 

العمل  يزال  ل  ولكن  خمتلفة.  قراءات  ويختزل 

غري  فهو  عزلته؛  من  ي�سكو  اليوم  اإىل  الُعماين 
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حممد زّروق: 

ثمة مفا�ضل 

كربى يف 

الرواية 

الُعمانية مل 

يتم حتديدها 

بدقة بعد

محمد زروق



العربي،  امل�سهد  ناأمله يف  الذي  بال�سكل  حا�رش 

فهل يرجع الأمر مل�ستوى العمل الأدبي اأو �سعف 

التناول النقدي اأو غياب دور املوؤ�س�سة؟«

فيجيب زهران القا�سمي: »واحد من الأ�سباب من 

الروائي  الكم  يزال  ل  اإذ  الكم.  هو  نظري  وجهة 

ُي�سكل جتربة بعد«، يف حني  الُعماين هزيال ومل 

عن  التحدث  ميكنك  »ل  احلارثي:  جوخة  قالت 

غزارة الكم مبعزل عن التعداد ال�ُسكاين؛ فتعدادنا 

عليها  ويرد  وتنا�سب«.  ن�سبة  وامل�ساألة  قليل، 

حممد اليحيائي بقوله: »اأظن اأن مو�سوع التعداد 

ال�سكاين غري دقيق، واإل بهذا املعنى اأنِت ت�سعني 

�سغرية  دول  هنالك  الرواية.  يف  اأول  ال�سني 

يف  حا�رشة  ولكنها  اخلريطة  على  ُترى  بالكاد 

ال�ستغال الروائي«.

جملة   ترير  مدير  املعمري  طالب  وتداخل 

مورافيا عن  األبريتو  �ُسئل  »عندما  قائال:   

الرواية يف اأوروبا قال باأّن الرواية ت�ستغل على 

الأنا والذات، بينما الرواية يف اأمريكا الالتينية 

امُلمكنة  الكنوز  وتخرج  املجتمع  على  ت�ستغل 

ظل  يف  الُعمانية  الرواية  عن  فماذا  والق�سايا. 

اأجاب  اأن  فكان  بها؟«    تيط  التي  املتغريات 

هذا  ن�سفت  اليابانية  »الرواية  اليحيائي:  حممد 

ال�سيا�سية   الق�سايا  على  تقوم  ل  لأّنها  الكالم 

الكبرية. وعاد طالب املعمري ليقول: كلنا رمبا 

قراأ »�رشق املتو�سط« لعبدالرحمن منيف، وتاأثر 

بها كثريا، وعندما ترجمت للفرن�سية قالوا عنها 

اإّنها تقرير �سيا�سي ل اأكرث«.

الأب لي�ص حمليا 

للحديث  قليال  لنعد  ليقول:  يو�سف  اأحمد  فعاد 

عن بداية التاأ�سي�ش والأبوة. لو انطلقنا من فكرة 

يف  فاإننا  �سابق،  ن�ش  من  تنطلق  كتابة  كل  اأّن 

احلقيقي  الإبداع  اأّن  جند  الثقافية،  العوملة  ظل 

لي�ش  الأب  الأب.  قتل  مُيار�ش  الذي  الإبداع  هو 

حمليا بل ُمتعدد الوجهات واجلغرافيا والتاريخ. 

الآن الأديب يف عمان وخارج عمان ُي�سكل ن�سا 

لي�ش  الكاتب  بارت:  رولن  قال  وكما  خُمتلفا. 

تقراأ  ن�سية.  ت�سكيلة  هو  واإمنا  بيولوجيا،  كيانا 

هذه  على  والنفتاح  القراءة  وهذه  ن�سو�سا، 

نرى  هنا  من  النموذج.  لدينا   ي�سكل  الن�سو�ش 

اأراها هام�سية من  ُتطرح ق�سايا  ل  اأن  �رشورة 

قبيل عزلة امل�سهد العماين. الكاتب الآن يف قرية 

مفتوحة والكاتب ي�سل بطرق �سهلة. 

الكاتب يقوم على  اأّن ت�سكل  وتابع قائال: اعتقد 

الفي�سل  ويبقى  كوين  ون�سق  حملي  ن�سق  وجود 

الذي  هو  احلقيقي  الكاتب  الكاتب.  اختيارات 

النق�ش  لكن  وجمتمعه.  ذاته  خامات  يف  يبحث 

الإميان  هو  العمانية  الكتابة  يف  اأراه  الذي 

البداع  طريقة  على  �سناعة  �سناعة.  الفن  باأّن 

و�سناعة على طريقة الت�سويق. �ساحب - برنار 

على  والثقافية  الأدبية  الربامج  اأ�سهر  قدم  بيفو 

ي�ستغلون  عمل  فريق  لديه  الفرن�سية.  ال�سا�سات 

من  فقط  واحد  اأ�سبوع   بعد  الكتب.  تقدمي  على 

من  الآلف  مئات  وتقراأ  تباع  الربنامج  عر�ش 

الن�سخ. مما يعني اأّن الغرب تو�سل اإىل اأن الثقافة 

وت�سويق.  واإمنا هي �سناعة  ذاتية،  لي�ست حالة 

امل�ساألة ُمتداخلة. كيف ن�ستطيع اأن نوجه القراء 

نعطيه  جيل  من  ننتظر  ماذا  جيدة.  كتب  لقراءة 

على �سبيل املثال »املغلغل« اأو »ال�رشاع الكبري«؟ 

ويعتربها اجليل اجلديد هي ال�سقف الكبري الذي 

عائق،  الأب  اأقول  هنا  عليها.  ا�ستغاله  ُيحاكي 

واأنتم تقولون لي�ش لدينا اأب حملي، اأنتم تقولون 

اآباوؤنا متعددين.

 وي�سيف اأحمد يو�سف: ل تخلق احلالة الإبداعية 

اأننا  اأي�سا. اأظن  اإل مبحاولة قتل الأب وجتاوزه 

هذا  ُنحاكم  اأن  نريد  عندما  انف�سنا  على  نق�سو 
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 الت�ض�يق 

اجليد ل 

يحتاج اإىل 

اأدباء ونقاد، 

واإمنا ملحرتيف 

ت�ض�يق مثلما 

ت�ض�ق اأي 

�ضلعة



املنجز الُعماين �سمن معطيات عربية اأو عاملية. 

العمر  وهذا  ق�سري  عمر  العمانية  الرواية  عمر 

بحاجة اإىل تراكمات اأول.. 

الرواية م�ضروع ل ينتظر الإلهام 

الإ�سكالية  اإىل  املو�سوع  زروق  حممد  ويعيد 

فيقول:  التقنية؟  اأم  الثيمة  هي  هل  الأ�سا�ش.. 

ول  الأعمال،  لبع�ش  تراكم  هنالك  القل  »على 

على  اأعني  ولكن  التاريخي،  الرتاكم  هنا  اأعني 

الأقل الأعمال التي ظهرت يف ال�سنوات الأخرية 

وممكن اأن توؤرخ فنيا، منذ »الطواف حيث اجلمر« 

اأين  ال�سعف  ُن�سخ�ش  دعونا  بعدها،  جاء  وما 

اإ�سكال. الكاتب الُعماين يتعامل مع  يقع، هنالك 

الرواية على اعتبار اأنها �سعر، مبعنى اأنه ينتظر 

الإلهام. الرواية م�رشوع خمتلف متاما. م�رشوع 

بحث. اأغلبكم يعلم اأن بلزاك وحتى جنيب حمفوظ 

�سخ�سياته.   عن  كامال  بحثا  ُيعُد  وغريهم، 

ل  لأّنه  �سخ�سياته  مع  طويلة  ل�ساعات  يجل�ُش 

املختلفة  ال�سخ�سية  انطاق  على  القدرة  ميلك 

هذا  اإليها.  وال�ستماع  معها  باجللو�ش  اإل  عنه 

الُعمانية  الرواية  عن  كثريا  غائب  تقني  جانب 

والجتماعية  التاريخية  املرجعية  اعداد  اأعني 

البنائيني،  لغة  مثال  اأعرف  ل  اأنا  لل�سخ�سيات. 

وخطاب  لغة  عن  يختلف  خا�ش  خطاب  لديهم 

تريك  ُيجيد  اأن  الروائي  وعلى  املوا�سي،  تاجر 

اإىل  البع�ش  يذهب  ومعرفة.  بوعي  ال�سخ�سية 

والزمان  والروؤية  الراوي  هي  التقنية  اأن  فهم 

منذ  تبداأ  الأمر  حقيقة  يف  التقنية  والتداخل.. 

اقراأها  الروايات  العديد من  الإعداد.  البداية منذ 

امللل؟  ياأتي  اأين  من  واأت�ساءل:  بامللل،  فاأ�ساب 

امللل ي�سع بينك وبني املقروء �سدا. الكاتب وهو 

يكتب يقوم بعملية ادماج املحكي«.

عن  بعيدا  مثال  »�سن�رشب  زروق:  وي�سيف 

رواية  به.  نقارب  ولكننا  الُعمانية  الرواية 

رواية  هي  فنيا  بالبوكر،  فازت  التي  الطلياين 

بكل  العامل  العليم  الراوي  كال�سيكية،  تقليدية 

�سيء، رواية جامعة بني الجتماعي وال�سيا�سي 

ولكن تقنيا تقوم على خلل فني، تقوم على املزج 

بني الروؤية ال�سخ�سية وروؤية الراوي العليم، ومع 

ول  التقنية،  جانب  ي�سمن  مل  الفوز  فازت،  ذلك 

اأي�سا اجلانب املو�سوعي، لأّن املو�سوع تقليدي 

على  الهم  من  اأكرث  ال�سيا�سية  املوا�سيع  اأي�سا. 

القلب«. 

ي�ساأله �سليمان املعمري: »اإذا مل يكن ثمة جديد 

امل�سمون  م�ستوى  كناقد على  نظرك  من وجهة 

وعلى م�ستوى ال�سكل، فلماذا فازت الرواية اإذا؟ 

فيجيبه زروق: »م�ساألة اجلوائز م�ساألة اأخرى. اإذا 

لديه  مّنا  تقنية، فكل واحد  الكاتب يتق�سد  كان 

ت�سور لتقنية روايته، ولكن ل تكون التقنية هي 

واأي�سا  احلكاية.  هي  املهم  الأوحد.  الكاتب  هم 

هو  الأهم:  ال�سوؤال  ولكن  احلكايات،  هي  كثرية 

كيف تكى وتكتب؟«

اأحمد يو�سف على ذلك قائال: »عبد القاهر  عقب 

اجلرجاين كان يقول: قد جتد الن�ش ح�ُسن ترتيبه 

وتركيبا،  ترتيبا  دونه  ن�سا  وجتد  وتركيبه 

فتن�رشف نف�سك اإىل ما هو دون وتنوء عن الأول، 

النفو�ش، كما  فاأن�ش  عّلة،  لذلك  فتفت�ش فال جتد 
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يقال ياأتي قبل ماء ال�سعر، اأعني تقق املتعة« . 

املتعة  م�ساألة  حول  اليحيائي  حممد  ويعقب 

اأن  قائال: »هذه امل�ساألة جدا �سخ�سية ول ميكن 

اأنا ل  فيه متعة  اأنت  اطارا عاما. ما جتد  تكون 

نف�سها  تقدم  ل  ن�سو�ش  هنالك  متعة.  فيه  اأجد 

يجتهد  اأن  القارئ  وعلى  ب�سهولة  مفاتيحها  ول 

الذي  ايكو  اأمربتو  حال   هو  كما  منها،  ليتمكن 

غادرنا موؤخرا، وجونرت غرا�ش منوذجا وجيم�ش 

جوي�ش وغريهم.. 

قائال:  اإليه  ذهب  ما  على  يو�سف  اأحمد  ويوؤكد 

وتظل  اخلا�ش  جمهورها  لها  النخبوية  الرواية 

هذا  ليقول:  اليحيائي  حممد  فيعود  خالدة. 

الروايات  هذه  مبيعا.  الأكرث  بالروايات  يذكرين 

»البي�ست �سيلز« التي ترتجم ملاليني املاليني من 

املطارات  يف  النا�ش  باأيدي  وجتدها  الطبعات، 

والقطارات واأماكن النتظار، تقق ُمتعة ولكنها 

ل ترتك اأثرا.. اأعني املتعة العابرة وح�سب.

تفتقر لروؤية وا�ضحة للعامل 

تدثت منى ال�سليمي عّما كتبته هدى حمد موؤخرا 

الرواية  اأّن  حول  بوك،  بالفي�ش  لها  من�سور  يف 

مو�سوعها  وهو  التاريخ،  على  ت�ستغل  الُعمانية 

الأثري، فقالت هدى حمد: »ما طرحته هو الآتي: 

)غالبا(  العمانية  الرواية  منت  ين�سغل  ملاذا 

الروايات  اأ�سا�سية حلبكته. منذ  بالتاريخ كمادة 

التقريرية(  ال�سبغة  )ذات  الكال�سيكية  الأوىل 

اإىل الرواية احلديثة الزاخرة بكل تقنيات ال�رشد 

الكتابة  اأ�سكال  من  �سكل  ذلك  اأن  )عدا  اجلديدة.. 

من  كبار  كتاب  مار�سها  التي  واجلادة  ال�سعبة 

حقا  ذلك  يربر  ما  هل  العربي(..  والوطن  العامل 

يرجع لأن تاريخنا العماين مل ُي�سبع بعد بالبحث 

وال�ستقراء، واأّن ما تفعله الرواية العمانية اليوم 

اأم  )املوؤرخ(؟  دور  لتعوي�ش  ..هو حماولة جادة 

اأن هذا الكنز املخباأ واخلا�ش ُي�سكل ثروة )خام( 

اأ�سباب ل تزال  ..اأم ثمة  للكتابة البكر يف عمان 

خافية علينا.

اتفق اأحمد يو�سف مع بع�ش ما ذهبت اإليه هدى 

حمد قائال: »نعم اتفق معِك، وهذا هو التمثل، و 

من  هذا  لأن  هائل،  اجتهاد  اإىل  يحتاج  التمثل 

التي  املحلية  اخل�سو�سية  ي�سنع  اأن  املمكن 

الرواية  لأقول،  اأعود  عنها.  تدثنا  واأن  �سبق 

كتبت  واإن  احل�سارية،  مرجعيتها  على  تنه�ش 

يف واقع اجتماعي ُمعني. املرجعية احل�سارية.. 

الأ�ساطري مل ُتقراأ حتى الآن ب�سكل جيد يف ُعمان. 

اإعادة الكتابة واإمّنا  اأق�سد هنا  ُت�ستوعب. ول  مل 

الرواية ت�ستمد قوتها من قوة التاريخ. والرواية 

الُعمانية لالأ�سف مل متتح بعْد من واقعها. وبهذا 

اأن  الكاتب  على  اليحيائي:  حممد  قال  ال�سدد 

ميتلك اأول امكانيات الكتابة الفنية، لي�ش لإعادة 

واعيا  ل  ليظهر  لختزاله  واإمنا  التاريخ،  كتابة 

يف العمل الروائي«. 

وهنا اأ�ساف اأحمد يو�سف: »الن�ش الُعماين حيال 

موقفه من الأن�ساق. اأنا اأجد يف كثري من الأحيان، 

الكثري من الن�سو�ش الروائية تكر�ش الأن�ساق ول 

ُتفككها يف التعامل مع الرتاث اأو التاريخ. بع�ش 

الن�سو�ش دخلت يف فخ امل�سكوت عنه لعتقاد 

ويخلق  �سجة،  ُيحدث  عنه  امل�سكوت  اأّن  الكتاب 

جراأة. ولكن الكاتب اإذا مل يتمكن من تفكيك هذه 

الأن�ساق، لن يخرج  من دائرة الت�سجيل والو�سف 

النقد«. وتابع قائال: »من  اإىل م�ساألة  والتكري�ش 

رواية  العمانية  الأعمال  من  قراأت  ما  بع�ش 

»حو�ش ال�سهوات« ملحمد اليحيائي التي  مُتتعك 

باجلانب الذاتي، ومن ثم تاأتي لبع�ش املحطات 

وتاأمل اأن ي�ستغلها الكاتب، لُيقدم نقدا ملا حدث 

يف اأحداث اجلبل الخ�رش مثال، ولكن يف حلظة 

القب�ش هذه، ُنالحظ الرواية تنحرف عن امل�سار 
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املتوقع، بينما القارئ كان ينتظر �سيئا اآخر، واإن 

ت�ساءلنا عن �سبب هذا �سنقول، �سببه روؤية العامل. 

ن�سو�ش كثرية تفتقر للقدرة على اأن متتلك روؤية 

وا�سحة للعامل«.

مدر�سة  �ساحب  هنالك  يكون  قد  اأي�سا:  وقال   

هذه  هي  ما  ولكن  لواقعيته،  وخُمل�سا  واقعية 

فل�سفة  هي  فالرواية  ُيقدمها..  التي  الروؤية 

كتبت  ديكارت  فل�سفة  اإن  قال:  فولتري  للحياة. 

كاأنها رواية. ومعنى ذلك ان الن�سو�ش التي تدق 

باب امل�سكوت عنه لأ�سباب من ال�سباب، ُتاول 

�سخ�سية  ت�سور  فعندما  عنه.  امل�سكوت  تفكيك 

هنالك  باأن  ت�سعر  الفنية  الناحية  من  ُمتمردة.. 

الفني.  العمل  خارج  من  �سوتا  يتكلم.  �سوتا 

بينما ُيف�سل اأن العمل هو الذي يتحدث. الرواية 

�سناعة فنية باأمت معنى للكلمة، اأما لو تعاملنا 

مع الرواية على اعتبار اأّنها موهبة غري م�سوؤولة 

عن ال�سناعة ل ن�سل مل�ستوى املاأمول اأبدا. 

يف �ضياق املنجز العربي

»لنتحدث  بقولها:  املحور  هذا  حمد  هدى  بداأت 

الُعمانية  بالرواية  امُلل�سقة  التهمة  عن  الآن 

نعني  فيها؛  نبتت  التي  اجلغرافيا  ت�سبه  كونها 

)من حيث العزلة(، فهل يعقل اأّن الرواية العمانية 

ل  الكونية(  والقرية  الزر  �سغطة  )زمن  يف  الآن 

ترى  بها؟   الآخر  معرفة  عدم  من  ت�ستكي  تزال 

النتاج  عزلة  وراء  احلقيقية  الأ�سباب  ماهي 

)مو�سوع  هل  العربي؟  ال�سياق  عن  العماين 

الرواية الُعمانية امُلنغلق على حمليته يبدو لكم 

اأم  الناقد  تخاذل  اأهو  جوهريا؟  �سببا  �سوؤال/ 

غياب دور املوؤ�س�سة؟ اأو اأّن امل�ساألة ترجع اإىل اأن 

ُملتهبة،  اأحداث  اليوم �ساكن بال  العماين  واقعنا 

مادة  ال�سعبي(  واملخيال   - )التاريخ  يغدو  لذا 

ُملهمة؟

»امل�سهد  بالقول:  يو�سف  اأحمد  الدكتور  بادر 

ولي�ش  ُمعقد  بالعزلة  ُو�سف  الذي  الُعماين 

ونقاد.  اأدباء  اإىل  يحتاج  ل  والت�سويق  وا�سحا، 

مثلما  ت�سويق  حمرتيف  اإىل  يحتاج  بب�ساطة 

ت�سرتي حتى  موؤ�س�سات  �سلعة. هنالك  اأي  ت�سوق 

ويكتبون  لهم،  وتدفع  الكبار  ال�سحافة  نقاد 

اأنا  دولة.  م�رشوع  اأنه  اعتبار  على  بتكليف  لها 

ي�ستغُل  كامل  بجي�ش  اإيطاليا  يف  مرة  تفاجاأت 

مع دار ن�رش من مرتجمني ومثقفني ومن نقاد، 

و�سغلهم ال�ساغل هو الأعمال التي ت�سدرها هذه 

تدفع  والدار  عنها،  ويكتبون  يت�سلمونها،  الدار، 

لهم ثمن املقالت التي تكتب عن الكتب ال�سادرة 

اليحيائي  اأخرى«، ويرد حممد  عنها يف �سحف 

موؤكدا ما ذهب اإليه اأحمد يو�سف: »ولول اجلي�ش 

وملا  هذا  ح�سل  ملا  رمبا  عنه،  تدثت  الذي 

حمد:  هدى  ف�ساألت  جيد«.   لن�ش  حتى  تقق 

الت�سويق؟«،  عملية  للفرد يف  دور  هنالك  »األي�ش 

في�سيف اأحمد يو�سف: »�ساق البامبو طبعت 25 

 25 تطبع  مل  حمفوظ  جنيب  اأعمال  بينما  ة، 
ّ
مر

ولكن  كثريا،  طبعت  اأي�سا  الريا�ش  بنات  ة. 
ّ
مر

هذا من جهة يعدُّ خروجا عن املركزية املعروفة 

يبقى  ولكن  اأخرى.  مركزيات  �سناعة  ل�سالح 

اأكرب خرق للمركزية هي الن�سو�ش اجليدة«،  اأّن 

وي�سيف طالب املعمري: »رمبا اأي�سا احلظ يلعب 
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دورا«، فريد عليه اأحمد يو�سف: »ل اأظن اأن احلظ 

يفعل ذلك يف عامل الت�سويق. الت�سويق يحتاج اإىل 

ت�سخري اإمكانيات كبرية ولي�ش احلظ«.  

العرتاف بالكاتب

جتربتها  عن  ال�سحي  بدرية  تتحدث  وبدورها 

اأعاين معاناة بالغة  مع دور الن�رش بقولها: »اأنا 

الكاتب  حلاجة  وا�ستغالليتها  الن�رش  دور  من 

الدار  �سبيل املثال ل تزال  للن�رش والظهور. على 

تاأتي ملعر�ش م�سقط  )نا�رشون(  للعلوم  العربية 

�سنويا ب�سحبة الطبعة الأوىل 1999 من كتابي 

الكاتبة  ب�سفتي  اجلمر«.  اأنا  حيث  »الطواف 

لي�ست لدي اأية حقوق معهم، لأنه بب�ساطة مل يكن 

روايتي.  من  ت�ستفيد  الدار  بينما  عقد،  اأي  بيننا 

النت�سار التي  واأعني   - الأخرى  الدار  حتى 

الذي  ما  اأ�سمع  مل   - »فيزياء1«  روايتي  ن�رشت 

ذلك  يف  و�سلت، وال�سبب  واأين  لروايتي  حدث 

الكتاب«.  حقوق  تتوىل  التي  غياب املوؤ�س�سة 

ت�سويق كل  »لدينا م�سكلة  ال�سليمي:  وتعلق منى 

�سيء يف عمان ولي�ش فقط يف الكتب«.

ويف �سياق مواٍز يقول اأحمد يو�سف: »هنالك �سيء 

اأود التحدث عنه، عالقة الأدب بال�سينما؛ فعندما 

تكون هنالك حركة �سينمائية قوية فاإن الرواية 

ل ُت�سوق فقط يف دور الن�رش، بل يلتقطها امُلخرج 

ت�سبح  امل�ساألة  وفرجة.  اأفالما  منها  وي�سنع 

والفني  البداعي  اجلانب  يف  ولي�ست  مركبة، 

واإمّنا  القراءة،  ل�ستهالك  لي�ست  الرواية  وح�سب. 

ال�سينما  حركة  غياب  فاإن  ولذا  اأي�سا،  للفرجة 

اإيكو  اأمربتو  اأّن  تظنون  هل  كبري.  حد  اإىل  يوؤثر 

مقروء؟ لقد حّولت اأعماله اإىل �سينما، واأ�سبح من 

اأو  اأغنى الروائيني يف العامل من خالل روايتني 

ثالث روايات فقط«.

فريتد حممد اليحيائي اإىل الواقع العماين الب�سيط 

معقبا على كالم اأحمد يو�سف: »هذا ترف كبري، 

البلد،  هذا  يف  جدا  بدائي  �سيء  عن  نبحث  نحن 

بوجود  املجتمع  من  اعرتاف  عن  نحن نبحث 

ب�سكل  املجتمع  معهم  اأن يتعاطى  ناأمل  ُكتاب، 

والعمل  الكتابة  باأن  املوؤ�س�سة  تعرتف  واأن  جيد 

ت�سلية  ولي�ش  وجاهة  لي�ش  مهم.  عمل  الثقايف 

جوخة  فتتدخل  عمل«،  له  لي�ش  من  وعمل 

موجهة  الفكرة  تو�سيح  من  ملزيد  احلارثي 

عن  تتكلم  اأنت  »الآن  اليحيائي:  ملحمد  كالمها 

التعليم،  بنوعية  مرتبط  واملجتمع  املجتمع، 

ونوعية التعليم الآن تقلل من قيمة الأدب. واأكرث 

اأهمية من ح�سول  اأكرث  ما هو  ذلك، هنالك  من 

اليوم  الكاتب  به.  اعرتاف املجتمع  الكاتب على 

اأمر  وهذا  كتاباته،  ب�سبب  ال�سجن  بدخول  ُمهدد 

خميف للغاية، وطبعا هذا ل يرتبط بُعمان فقط، 

ل  الكاتب  متاما،  اأق�سده  ما  عربي.  واقع  فهذا 

ُتكفل له احلماية«.

بني الت�ض�يق واملنع

اإ�سكالية  بعيدا يف  ذهب  فقد  العربي  اأما ح�سني 

»مو�سوع  قال:  اإذ  يكتب،  ملا  الكاتب  تقييم 

واقع  يف  ويجعلنا  مهم،  مو�سوع  الت�سويق 

متذبذب ب�سفتنا كّتابا عمانيني؛ لأننا بب�ساطة 

نكتب ونحن ل نعرف اإن كنا نكتب كتابة جيدة 

ولكنها ل ُت�سوق ب�سكل جيدا فنظلم من اخلارج، 

فاأنا  جدا..  رديئة  كتابة  نكتب  بالفعل  اأننا  اأو 

ب�سفتي كاتبا اأكتب �سيئا واأكون معجبا به ولكن 

من حويل قد ل يعجبهم، وقد اأكتب �سيئا واأنا غري 

را�ٍش عنه، واأجد هنالك من ي�سفق له. وبالتايل، 

فامل�سكلة التي تواجهني ب�سفتي روائيا وكاتبا 

اأين ل اأعرف اأين اأ�سع م�ستوى كتابتي. فنحن يف 

�سك دائم فيما نكتب«.

يف  الفرد  دور  عن  حمد  هدى  �سوؤال  اإىل  وعودا 
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 يف ال�اقع 

العربي 

اإجمال، 

الكاتب ُمهدد 

بدخ�ل 

ال�ضجن ب�ضبب 

كتاباته، وهذا 

اأمر خميف 

للغاية 



»اأنا  القا�سمي:  زهران  يقول  نتاجه،  ت�سويق 

كفرد   
ّ
علي هل  الفردي.  الت�سويق  عن  اأت�ساءل 

التي  املوؤ�س�سة  غياب  ظل  يف  اأعمايل  اأ�سوق  اأن 

تقوم بذلك. األي�ش دوري اأن اأكتب؟«، فتقول هدى 

ما  فالكتاب  معا.  بالأمرين  تقوم  ل  »ومَل  حمد: 

اإن يخرج من دار الن�رش يتحول اإىل �سلعة. واأعود 

ال�سخ�سية  تركيبة  عن  اليحيائي  حممد  لكالم 

حتى  اأحيانا  ترف�ش  التي  اخلجولة،  الُعمانية 

جمرد اأن ت�سع تعليقا اأو اإ�سارة ملادة كتبت عن 

عمله وكاأمنا يقول بذلك: )اعرتافا مني باأين اأوؤكد 

الإطراء على عملي الروائي(، ما ال�سري مثال يف 

خمتلف  من  نقاد  اإىل  الروائي  الإ�سدار  اإر�سال 

الدول العربية، اأو اإىل ُكتاب املراجعات ال�سحفية 

الأمر  اأو مل يكتبوا  ال�سحف املعروفة. كتبوا  يف 

راجع اإليهم. املهم اأننا على الأقل يف ظل املتاح 

ال�سيق، نحاول تو�سيع الدائرة قليال من حولنا«.  

التقنية  زمن  »يف  قائال:  القا�سمي  زهران  فريد 

الكّتاب،  اأمام  كثرية  باتت  اخليارات  احلديثة، 

زمن  قبل  وقعت  ملاركيز  قدمية  ق�سة  واأتذكر 

ي�سُع  كان  اأّنه  عنه  ُروي  وقد  احلديثة،  التقنية 

جاكيتات  جيوب  يف  ن�سو�سه  ق�سا�سات 

عليها  ما عرثوا  متى  يقروؤونها  لكي  املوظفني، 

التقنية  خمباأة يف جيوبهم«.  وتاأكيدا على دور 

احلديثة يف ت�سويق الكتاب، قالت منى ال�سليمي: 

قبل  لل�سباب  الوطنية  اللجنة  طرحت  »عندما 

الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  �سوؤال  �سنتني 

»تويرت« عن الكاتب العماين امُلف�سل لدى القراء 

العمانيني ال�سباب، ح�سد �سليمان املعمري اأعلى 

لل�سباب،  الوطنية  اللجنة  يف  وُكرم  الأ�سوات، 

تلك  يف  كاملة  روايته  ن�سخ  نفدت  ذلك  وب�سبب 

من  �سورة  فهذه  الكتاب،  معر�ش  من  الدورة 

�سور ت�سويق الكتاب العماين عرب التقنية«.

يقراأ  اجلديد  »اجليل  ال�سحي:  بدرية  وت�سيف 

منا  واحد  كل  اأن  لو  اجلديدة.  التكنولوجيا  من 

الو�سائل  هذه  يف  ليقراأ  عمله  يرفع  اأن  ا�ستطاع 

ال�سليمي:  منى  وتوؤكد  معقول«،  انت�سارا  حلقق 

وجود  عدم  ظل  يف  خ�سو�سا  �سحيح  »كالمك 

مكتبات عامة وحقيقية يف ُعمان«.

من جهته يذهب طالب املعمري اإىل اأ�سباب اأخرى 

كتب  »عندما  بقوله:  العماين  الكتاب  لنت�سار 

كثريا،  »الوخز« انت�رشت  رواية  العربي  ح�سني 

لتعر�سها  رمبا  عنها،  يبحثون  النا�ش  و�سار 

للمنع، اأو ملو�سوعها ال�سائك. اأما روايته »الأحمر 

وكتبت  الوخز،  بعد  �سدرت  التي  والأ�سفر« 

بهدوء وروّية وتناق�ش مو�سوعا خمتلفا مل تظ 

»اأنا  املعمري:  �سليمان  ويعلق  ذاته«،  بالإقبال 

اإىل  كاملة  تطلُب  العربي  ح�سني  اأعمال  اأن  اأظن 

الآن ب�سبب الوخز«.

ح�سل  كما  »الأمر  عليهما:  العربي  ح�سني  فريد 

مع رواية »الرولة« ليو�سف احلاج؛ اأخذت مقاطع 

جمتزاأة من الرواية، مقاطع ت�سطدم مع قناعات 

عربية  روايات  من  اقتطع  وبع�سها  املجتمع، 

ولكن  اأبيها،  بكرة  عن  الرواية  فانتهت  اأخرى، 

منط الت�سويق هنا خمتلف«. وت�سيف هدى حمد: 

»وكما ح�سل اأي�سا مع »ملح« بدرية ال�سماعيلي. 

اأعني املمنوع املرغوب«.

اأحيانا  »جتد  م�ستغربا:  العربي  ح�سني  فيقول 
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راأي  الروائي ولديهم  العمل  قراأوا  طالب جامعة 

الأعمال«،  اإليهم  و�سلت  كيف  اأدري  ول  حوله، 

فرتد جوخة احلارثي �ساحكة: »نحُن اأو�سلناها 

اإليهم« )ب�سفتها اأكادميية يف اجلامعة(.

الإعالم والرتجمة

ويقرتح اأحمد يو�سف مت�سائال: »ملاذا ل تعقدون 

برامج تلفزيونية، ودعونا نخرج قليال من جانب 

النفاق النقدي »كما يقال«. من حق ال�سحفي اأن 

ُيقدم مراجعته ال�سحفية ومن حق النا�ش والقراء 

العاديني اأن يقولوا راأيهم اأي�سا. ميكن اأن نوؤثث 

لربامج تقرب الكتب من النا�ش. ن�سبة القراء يف 

معر�ش ال�سارقة من العمانيني اأكرث بكثري رمبا 

مهم«،  �سوؤال  حمل  وهذا  م�سقط،  معر�ش  من 

يو�سف  عبارة  من  انطالقا  حمد  هدى  فتت�ساءل 

للكتاب  ال�سارقة  معر�ش  لأّن  »هل  الأخرية: 

لغياب  واأي�سا  زمنيا،  م�سقط  معر�ش  قبل  ياأتي 

فتغدو  ُعمان،  يف  واحلقيقية  العامة  املكتبات 

معار�ش الكتب هي املتنف�ش الوحيد؟«، فيجيبها 

اأحمد يو�سف: »اأظن بوجود اأ�سباب اأخرى تتعلق 

باخلدمات التي ُيوفرها معر�ش ال�سارقة وتخدم 

ال�سارقة  معر�ش  الأ�سعار.  دعم  واأي�سا  الأ�رشة، 

على �سبيل املثال ي�سرتي من دور الن�رش كل ما 

يتبقى. امل�ساألة ُمركبة ومرتبطة بعوامل كثرية«.

ويف �سياق اقرتاح نوافذ للت�سويق، يوا�سل اأحمد 

يو�سف: »جملة نزوى نافذة ال�سوت الُعماين. واإذا 

تكلمت عن جتربتي ال�سخ�سية، فاإن من املقالت 

عن  كانت  فرن�سا  يف  واأنا  كتبتها  التي  الأوىل 

نزوى  ا�سمها  جملة  اأجد  بي  واإذا  ال�سيميائيات، 

بداية  الكثري يف  عنه  اأعرف  ل  مكان  ت�سدر يف 

هذا  باأّن  انطباعا  هذا  فاأعطاين  الت�سعينيات، 

ُتخ�س�ش  ل  فلماذا  جدا،  جدا  منفتح  املجتمع 

جملة نزوى حوارا ثابتا مع روائي عماين �سمن 

ال�سيت وال�سمعة عربيا؛ فهذا  هذه املجلة جيدة 

ت�سويق اأي�سا«، وجتيب هدى حمد: »ثلث املجلة 

من ن�سيب العمانيني تقريبا«.

تكفي  »ل  عليهما:  ردا  احلارثي  جوخة  وتقول 

القراءات النطباعية التي تقدمها هدى حمد يف 

املجلة، اإذ ي�سدر يف عمان اأكرث بكثري مما يكتب 

فقد  املعمري  �سليمان  اأما  نزوى«.  جملة  �سمن 

قال: »ل ميكن تخ�سي�ش املجلة للعمانيني؛ لأّن 

العرب  للكتاب  الأ�سا�سي، فهي  هدفها  لي�ش  هذا 

مبن فيهم العمانيون«.

وهنا يدخل حممد زروق يف �سياق احلديث لي�سع 

مقرتحا يحو�سل النقا�ش يف هذا املحور: »حتى 

نخرج من هذا، هنالك مفا�سل كربى ينبغي اأن 

نتفق عليها من الآن. هنالك اأ�سياء مل تاأخذ حقها 

من القراءة، وذلك لأننا ننتظر املنا�سبات دائما، 

نزوى  جملة  من   30% تخ�سي�ش  مّت  لو  ولكن 

خطوة  ف�ستكون  العمانية  الكتب  قراءة  مل�رشوع 

اأن يكون  جيدة نحو الت�سويق اجليد. كما ينبغي 

هنالك م�رشوع مواٍز وهو م�رشوع الرتجمة؛ باأن 

هنالك  العمانية.  الأعمال  يرتجم  من  ُي�ستكتب 

ق�س�سية  جمموعة  ترجمت  اإيطالية  ُمرتجمة 

من  خمتارات  ترتجم  اأن  وعر�ست  اإماراتية، 

ال�رشد العماين، ويرفق ذلك بحملة نقدية، اأو مثال 

اأن يكون هنالك يوم ُيحتفى به بالكاتب الفالين 

تفعيل  ينبغي  الفالنية.  الولية  اأو  املدينة  يف 

اأفكار من هذا القبيل«.   

بني املجامالت وال�ضراحة 

»يبدو  املحور:  هذا  فاتة  يف  حمد  هدى  قالت 

مقومات  الُعمانية  الرواية  لدى  اأّن  لنا  جليا 

الرواية  اأن  على  موؤ�رشات  تعطي  قوة  ونقاط 

)كما  امُلقبلة  العقود  يف  تزدهر  �سوف  الُعمانية 

التنوع  اإىل  ذلك  ويرجع  النقاد(،  بع�ش  ي�سري 
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واأمناط  احليوات  واختالف  والبيئي  اجلغرايف 

احلياة وطاقة التلوين الهائلة. فهي كنز �رشدي 

ومادة خام مل ُيغرف منها جيدا حتى الآن، فما 

مدى اتفاقكم مع هذا الراأي؟   

الروائي  فبادرت جوخة احلارثي بالقول: »على 

�سنعة  اأنها  على  الرواية  مع  يتعامل  اأن  نف�سه 

قال  املقابل  يو�سف، ويف  اأحمد  د.  قال  كما 

يف  اأننا  مفاده  مهما  كالما  العربي  ح�سني  د. 

عمان اإىل الآن ل نعرف اإن كنا نكتُب جيدا اأول. 

اأعني الظروف  للروائي؟  ُمهياأة  الظروف  فهل 

اإىل  نظرته  للعامل،  نظرته  مثل  من  ال�سخ�سية 

مثل:  من  العامة  الظروف  عن  ف�سال  وقته، 

الدولة. هل هي ظروف ت�ساعد  النقد وموؤ�س�سات 

الروائي على العمل، وت�ساعده على جتويد العمل. 

ي�ستغل  مدى  اأي  اإىل  ب�رشاحة:  ال�سوؤال  لنطرح 

ُتتاُح  مدى  اأي  اإىل  نف�سه؟  على  الُعماين  الروائي 

واإمكانياته؟  اأدواته  من  ُيطور  لكي  الفر�سة  له 

النقا�ش حول هذا يف غاية الأهمية فلماذا تغيب 

الندوات.  تكفي  ل  اأّنه  اأظن  الثقافية؟  املقاهي 

اأن  بد  فال  الفوقية،  من  اأحيانا  ُتعاين  الندوات 

نناق�ش العمل الروائي ب�سيغة ودية وعلمية يف 

املفتوحة  وامللتقيات  الثقافية  واملقاهي  اآن. 

اآفاق  الفر�سة للروائي. هذه  التي توفر هذه  هي 

اأو  للكتابة  التفرغ  مع  باملقارنة  جدا  ب�سيطة 

حمد:  هدى  فرتد  املثال«.  �سبيل  على  املنح 

فتقول  يا جوخة«،  عام  عربي  واقع  هذا  »ولكن 

جوخة احلارثي: »نعم �سحيح، ولكن على الأقل 

العرب  هنالك احتكاك بني املثقفني والروائيني 

يف  لدينا  الأمر  بينما  اأكرب.  التحدي  يجعل  مما 

حمددين  اأ�سدقاء  و�سط  للتب�سط،  مييل  ُعمان 

اأن  هي  الق�سية  الأمر.  وانتهى  كتابتي  اأحبوا 

ي�ستغل الروائي على نف�سه، ويخلق جوا �رشيحا 

للتحدث عن جتربته بعيدا عن املجاملة«، فيعلق 

�سليمان املعمري موؤكدا عبارة هدى حمد: »اأظن 

اأّن هذا ال�سوؤال �سوؤال عربي ولي�ش �سوؤال عمانيا«، 

فتوؤكد جوخة احلارثي بدورها: »ولكن املناف�سة 

يف الو�سط العربي ك�رشت هذا احلاجز«.

عموميه  اأكرث  منحى  اليحيائي  حممد  ويذهب 

هذا  اأّن  »اأظن  قائال:  احلارثي  جوخة  على  برده 

ال�سوؤال �سوؤال فردي. ال�سوؤال احلقيقي: اإىل اأي مدى 

نتفق:  دعونا  نف�سه؟  من  الُعماين  الروائي  يطور 

تغيريه،  على  لنا  قدرة  ول  واقع،  العام  املناخ 

طرحته  الذي  ال�سوؤال  معه.  نتعامل  اأن  وعلينا 

يطور  مدى  اأي  اإىل  الأهمية:  غاية  يف  جوخة 

الروائي من نف�سه؟ نتفق بالتاأكيد على اأّن املناخ 

حا�سنة،  موؤ�س�سات  توجد  ول  ُمغلق،  العماين 

حُمبطا،  نراه  الذي  الو�سع  هذا  ظل  يف  ولكن 

يا  اأنِت  اأدواتهم ومنهم  هنالك كّتاب طوروا من 

الذي  القا�سمي  واأي�سا زهران  احلارثي،  جوخة 

يعي�ش يف وادي الطائيني بعيدا عن املدينة وقّدم 

واحدة من اأجمل الروايات العمانية »القنا�ش«، 

قّدم فيها مو�سوعة لالأ�سجار والنباتات والأودية 

والأحجار، وجتاوز م�ستوى روايته الأوىل، وهذا 

هو ال�ستغال الذي نتحدث عنه اليوم، وق�ش على 

ذلك غريهم من الُكّتاب«.  

فقالت بدرية ال�سحي: »لنقل ب�رشاحة اأّن امل�ساألة 

اأعني  كلها على بع�سها ل تخلو من جُمامالت. 
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حممد  ولكن  ُعمان«،  يف  الثقافية  اأو�ساطنا 

عو�سا  احللول  نحو  الذهاب  ل  ف�سّ اليحيائي 

قال:  امل�سكالت عندما  احلديث يف  موا�سلة  عن 

ال�ستمرار يف احلديث عن  اأقول عو�سا عن  »اأنا 

امل�سكلة، لنبداأ التفكري بحلها وتفكيكها وفهمها«.

اإىل �سوؤال  اأن يعود  ل  ولكن زهران القا�سمي ف�سّ

امل�ستقبل  اإن  قيل  ما  »حول  قائال:  املحور،  هذا 

�سدارة  يف  �ستكون  واأّنها  العمانية  للرواية 

امل�سهد املقبل. هذا قول ل ميكن اأن ُيقا�ش بعدد 

الروايات الب�سيط يف ُعمان، واإمنا ُيقا�ش م�ستقبال 

بالرتاكم الكمي. رمبا بعد ع�رشين عاما، ُي�سبح 

لدينا كم من الأعمال والأ�سماء الناجحة. ل اأحد 

ي�ستطيع التكهن بامل�ستقبل«، فيما رجح الدكتور 

التنبوؤ بقوله: »احلديث  اأ�سباب هذا  اأحمد يو�سف 

رمبا ذهب اإىل اأن لدى ُعمان موا�سفات جتعلها 

البيئي،  الرثاء  قبيل  من  للرواية  منا�سبة  بيئة 

»لكل  القا�سمي:  زهران  فريد  ممكن«،  اأمر  وهذا 

لأن  القابلة  وعوامله  ومفرداته  تاريخه  مكان 

ت�سبح عمال روائيا، مهما بلغ �سغر هذا التاريخ 

وهذا الرثاء املعريف«.

ويوؤكد حممد اليحيائي مذهب من قال مب�ستقبل 

قلُت  »لقد  بقوله:  عمان  يف  اخلليجية  الرواية 

�سيئا م�سابها يف جريدة احلياة. قلُت اإن الرهان 

هما  الرواية  كتابة  يف  خليجيتني  دولتني  على 

لأقول  معطيات  لدّي  واأنا  وال�سعودية.  ُعمان 

كل  يف  يوجد  لأنه  ذلك،  حققت  ال�سعودية  ذلك؛ 

موازنات  ولديهم  اأدبي  ناٍد  �سعودية  مدينة 

ة 
ّ
مر حاججُت  واأنا  جيدة.  وجامعات  جيدة، 

التي  القدمية  املقولة  خال  عبده  عمان  يف  هنا 

مل  اجلملة  هذه  املدينة(.  بنت  )الرواية  تقول 

الكاتب  الكوين؛ لأن  لالإن�سان  اليوم  تعد �ساحلة 

على  اليوم  فالرهان  بالعامل،  ُمرتبط  اليوم 

وال�سعودية لأن حركة املجتمعات فيهما  ُعمان 

والتحديات  موجودة،  املدينة  وتولت  قوية، 

الإن�سان  يثريها  التي  والأ�سئلة  القت�سادية 

ولكن  نعم،  تديات  لديها  البحرين  موجودة. 

ل  وقطر  الكويت  خمتلفا.  بات  البحرين  م�سار 

توجد بهما موؤ�رشات يراهن عليها. والإمارات ل 

تزال ناعمة جدا حيال ال�ستغال الروائي، ولذلك 

كنُت اأعني ما اأٌقول«.

ال�سياق: »وكيف  وي�ساأل طالب املعمري يف هذا 

حممد  فيجيبه  الكراهات؟«،  هذه  جتاوز  ميكن 

الرواية  كتابة  يف  نحن  »بالعك�ش  اليحيائي: 

الأدب.  اإنتاجها عرب  ُنعيد  بل  نريد جتاوزها،  ل 

هنالك مقولة قدمية اأطلقت على الأدب الرو�سي، 

اأعمال  تنتج  التي  هي  ال�سغوط  اأّن  اإىل  ت�سري 

�سحيحة  املقولة  هذه  كانت  اإن  اأعرف  ل  فنية. 

ولكن  ما،  زمن  يف  �سحيحة  الأقل  على  اأو 

اأحيانا التحديات والأ�سئلة العميقة تدفع النا�ش 

للتعاطي الإبداعي، واأقول اأحيانا اإن ال�سرتخاء 

ل ي�ساعد يف اإنتاج حركة اإبداعية جيدة«.

للواقع  ينظر  »من  املعمري:  طالب  فريدف 

فنانا  �سي�سبح  م�رشي  كل  اإن  يقول  امل�رشي. 

املتاأزم، ولكن  املاأ�ساوي  الواقع  ب�سبب  اأديبا  اأو 

والتعبري  الأدب  م�ساحة  يتجاوز  حد  هنالك 

وينحدر اإىل البوؤ�ش«. 

مقدمات امل�ضهد 

يقول اأحمد يو�سف: »ل اأريد التحدث عن النجومية، 

ولكن اأتدث عن خلق تراكم اإبداعي؛ فامل�ستقبل 

وجود  من  بد  ل  بالغيب.  الرجم  من  ياأتي  ل 

)املقدمات  املناطقة:  يقول  وكما  اإرها�سات، 

وال�سوؤال:  �سليمة(.  نتائج  اإىل  تنتهي  ال�سليمة 

هذه  ُن�سدر  لأن  ت�سمح  املوجودة  امُلقدمات  هل 

يف  الرواية  م�ستقبل  ا�ست�رشاف  )حول  الفكرة 

اإجابات، ولكن هذه الأ�سئلة  اأملك  اأنا ل  ُعمان(؟ 
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اأهم من الأجوبة وامل�ساألة مرتبطة بالجتهادات 

احلالت  وهذه  فردية،  حالة  الإبداع  ال�سخ�سية. 

التناف�ش بني  نوعا من  تخلق  التي  الفردية هي 

تتحول  اأن  املمكن  ومن  امل�ستقبل  يف  الأفراد 

اإىل حالت مو�سوعية. على �سبيل املثال رواية 

�سليمان املعمري اأعجبتني، وا�ستوقفتني فل�سفة 

النظر  اإطار ال�ستغال، بغ�ش  ال�سخرية. جنح يف 

ما اإذا كان املو�سوع قويا اأو ل. 

يتحدد«،  »ل  املبدع  الروائي  قائال:  ويتابع 

حاملا  رومان�سيا  هنا  يكون  اأن  ميكن  ل  مبعنى 

وغدا ي�سبح روائيا واقعيا اأو عجائبيا. مبعنى اأن 

اأعجبني  الإمكانيات.  الكاتب هو جملة من هذه 

 - الأعرج  لوا�سيني  احلا�رشات  اإحدى  �سوؤال 

الثقايف  النادي  يف  األقاها  التي  حما�رشته  يف 

نحن  قالت  عندما   - فرباير  �سهر  مطلع  مب�سقط 

ميتلك  ل  الذي  الكاتب  لأن  نف�سك.  تكرر  نراك 

القدرة على امتالك اأدواته يبدو لقرائه كمن يكرر 

ا�ستثمار  يعيد  »اأو  حمد:  هدى  فت�سيف  نف�سه«، 

جناحاته ال�سابقة«.

يقول  الُعمانية  الرواية  �سعود  اإرها�سات  وعن 

حممد اليحيائي: »بالعودة اإىل كالم اأحمد يو�سف 

لدينا  نعم  اأعتقد  اأنا  املقدمات.  مو�سوع  حول 

للراوية  م�ستقبال  هنالك  اأن  اإىل  ت�سري  مقدمات 

يف عمان. و�سوؤالك حول هذه املقدمات �سحيح. 

اأن املقدمات �سحيحة، فهنالك جتارب  اأرى  اأنا 

موجودة  وهي  عليها.  الرهان  ميكن  واأ�سوات 

وتنق�سها فقط م�ساألة تقدمي نف�سها. ال�سعوديون 

جنحوا اأكرث ملاذا؟ على �سبيل املثال عبده خال 

�سديق قدمي. اأعرف بدايته وحجم جتربته الفنية 

ولكن انظروا اإىل اأين و�سل. لأّن هناك موؤ�س�سات 

توجد  ُعمان  اليوم يف  وتدعمهم.  الُكتاب  تتبنى 

اأ�سماء روائية ُمهمة ولكن مل يلتفت اإليها، بل ل 

يراد اأن يلتفت لها«.

»اأنت  اليحيائي:  حممد  على  ترد  ال�سليمي  منى 

قلت كالما ُمهما. اإّن عبده خال تطور عمال بعد 

باملقابل  عليه.  هو  ما  اإىل  و�سل  اأن  اإىل  عمل 

هل هذا متوفر يف التجربة الُعمانية، هل هنالك 

تراكم وا�ستمرارية؟ لو اأخذنا بدرية ال�سحي على 

�سبيل املثال؛ روايتها الأوىل الرائدة �سدرت يف 

عام 1999، واحتاجت لع�رش �سنوات اأخرى لكي 

والذي  النور،  اإىل   2009 الثاين  عملها  تخرج 

وها  جزءا،  قراأنا  جزاأين.  عن  عبارة  اأنه  عرفنا 

اإىل  الثاين  اجلزء  يخرج  ومل  متر  ال�سنوات  هي 

النور بعد!«

و�سل  ملاذا  �ساأجيبك  »اأنا  اليحيائي:  فيجيبها 

عبده  ال�سحي.  بدرية  ت�سل  ومل  خال  عبده 

اأن  منه  مطلوبا  ولي�ش  معلما  ي�ستغل  خال 

جاءت  عكاظ  مثل  موؤ�س�سة  هنالك  جديا.  يعمل 

بكل  مقاله  ليكتب  مكتب  يف  وتبنته.  يجل�ش 

املحيميد  يو�سف  الرواية.  جوار  اإىل  ا�سرتخاء 

اأي�سا. رغم كل امل�سكالت التي نت�سورها �سمن 

املجتمع ال�سعودي اإل اأّن املوؤ�س�سات هناك تدعم 

»هل  معلقا:  املعمري  �سليمان  فيقول  الكاتب«. 

هذه الأ�سماء التي ذكرتها هي اأهم اأ�سماء كّتاب 

اليحيائي:  حممد  فريد  ال�سعودية؟«  يف  الرواية 

اأقول ذلك. واإمنا هذا مثال على  اأن  اأق�سد  »ل مل 

دعم املوؤ�س�سة، وق�ش على ذلك«.
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لأن يف ذلك 

اعرتافا بنا

حسين العبري



من جهته الدكتور حممد زروق يوؤكد على مفا�سل 

ُمهما،  كالما  قيل  بقوله: »لقد  العمانية  الرواية 

مفا�سل  هنالك  العمانية  الرواية  يف  وبالفعل 

كربى ينبغي التوقف عندها«، فريد عليه �سليمان 

فيعار�سه  كنقاد«،  اأنتم  دوركم  املعمري: »هذا 

اأول«.  املوؤ�س�سة  .. هذا دور  اليحيائي: »ل  حممد 

فيعود زروق ليو�سح فكرته: »بغ�ش النظر الآن 

يجد  اأن  يريد  اخلارج  من  القادم  من..  دور  هذا 

املفا�سل الكربى وا�سحة بالن�سبة له يف التجربة 

كل  على  يتعرف  اأن  ي�ستطيع  ل  لأنه  الُعمانية؛ 

ب�سيط  الأخرى، وهذا م�رشوع  عن  مرحلة مبعزل 

عليه  ي�ستغل  اأن  ميكن  اإذ  املمكن،  اإطار  ويف 

النادي الثقايف اأو خمترب ال�رشديات«.

جهود  هنالك  اأظن  ال�سحي:  بدرية  وت�سيف 

الذي تقوم به  �سخ�سية يف هذا املجال كاجلهد 

منى حربا�ش ال�سليمي على �سبيل املثال«.

زروق:  مداخلة  على  اليحيائي  حممد  ويعلق 

وُيعيدنا  للغاية  مهم  زروق  يقوله  الذي  »الكالم 

لر�سد  الر�سمية  املوؤ�س�سة  تتبناه  �سق  �سقني:  اإىل 

وال�سق  العمانية.  التجربة  ومراجعة  وتوثيق 

الثاين يتمثل فيمن يتوىل القيام بذلك؟ فاإىل اأي 

الثقايف  الن�ساط  على  القائمني  عد  ميكن  مدى 

معايري  ماهي  بذلك؟  للقيام  موؤهلني  عمان  يف 

من  اأكرث  معايري  توجد  ل  اخلارجي؟  التمثيل 

املو�سوع  هذا  ح�سم  نريد  ال�سخ�سية.  العالقات 

لأّن امل�سكلة حقيقية«، ويعقب �سليمان املعمري: 

ل  موظفون  عليها  القائمون  الثقافة  »وزارة 

عالقة لهم بالثقافة!«

اجل�ائز واعرتاف الآخر

»على  بالقول:  املحور  هذا  ال�سليمي  منى  بداأت 

اخرتقت  قليلة  ُعمانية  اأ�سماًء  اأّن  من  الرغم 

ي�سبه  ما  هنالك  اأّن  اإل  العربية  اجلوائز  خارطة 

احل�رشة على هذه اجلوائز التي تفوتهم، وكاأّنهم 

جائزة  ُتخ�س�ش  واأن  معايريها؟  خارج  دوما 

احلالية  للدورة  الرواية  جمال  قابو�ش  ال�سلطان 

للروائيني  وكبرية  مهمة  فر�سة  �سيحقق  رمبا 

بجوائزنا  اأننا  ذلك  يعني  هل  ولكن  العمانيني. 

�سنعو�ش ونرمم ما حرمتنا منه اجلوائز العربية؟ 

الرت�سح  اأ�س�ش  ماهي  العربي:  ح�سني  في�ساأل 

للبوكر؟ لأيّن اأ�سعر اأنها لي�ست من�سفة« فرتد عليه 

منى ال�سليمي: وهل هذا ال�سوؤال ناجت لأن الُعماين 

فيقاطعهما  فيها؟«  فر�سته  الآن  اإىل  يجد  مل 

و�سل  الفار�سي  العزير  »عبد  القا�سمي:  زهران 

للقائمة الطويلة للبوكر«، فيقول ح�سني العربي: 

يفوز  اأن  اآن  يف  والرائع  املهم  من  اأنه  اأرى  »اأنا 

�ستحدث  اجلائزة  هذه  بالبوكر.  عماين  كاتب 

ولكن  العماين،  الروائي  الواقع  يف  كبريا  تغيريا 

املحكمني  مع  جتل�ش  عندما  الآن  يح�سل  ما 

املركزية  من  للخروج  تقبلهم  يف  �سعوبة  جتد 

الأطراف؟  �سد  تيز  هنالك  هل  الهام�ش،  اإىل 

اأو غري واٍع؟«، فيعلق �سليمان  اأكان واعيا  �سواء 

ينظرون  ل  اأ�سال هم  يوجد تيز.  »ل  املعمري: 

اإليك«.

اإليه  ذهب  ما  احلارثي  جوخة  توؤكد  وبدورها 

ح�سني العربي: »هذا بالفعل له عالقة باملركزية 

الثقافية. يف ال�سيف كنت يف مهرجان يف لندن، 

رغم  العربي  الوطن  كل  من  كّتاب  هنالك  وكان 

عددهم القليل، واأح�رشت دور الن�رش كتب جميع 

الكتاب امل�ساركني با�ستثنائي اأنا، مبا فيهم دار 

– اأح�رشت كتب  روايتي  – التي طبعت  الآداب 

ومل  امل�سافة  هذه  كل  قطعت  واأنا  اإلي،  اجلميع 

تعر�ش روايتي«.

ويقول �سليمان املعمري: »هنالك كلمة قلتها يف 

وقد  منها(  زعل  البع�ش  )وحتى  احلياة  جريدة 

اإليها عبداهلل حبيب وهي »ال�ستخالج«،  �سبقني 
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باأننا  اخلليجيني  نحن  لنا  الآخر  نظرة  وتعني 

مرتفون واأننا عبارة عن بئر نفط«، فريد حممد 

فوز  مينع  مل  �سليمان  يا  هذا  »ولكن  اليحيائي: 

ثالثة روائيني من اخلليج«، فريد عليه �سليمان: 

من  تخرج  اجلائزة  اجلائزة؟  تخرج  اأين  »من 

اخلليج. ويف ال�سنة التي فاز فيها عبده خال كان 

وطالب  الرحبي  �سيف  اخلليج:  من  املحكمون 

الرفاعي«.

اإىل  العربي: »نحن بحاجة  يف حني قال ح�سني 

عماين يفوز بهذه اجلائزة بالفعل«، فت�ساأله هدى 

الفوز؟«  هذا  كُعماين  لك  �سي�سكل  »ماذا  حمد: 

اأنا    .. بالتاأكيد  نف�سي  اأق�سد  »ل  يرد:  وح�سني 

حتى روايتي ل اأوزعها على الأ�سدقاء. الت�سويق 

وهواج�سي،  �سخ�سيتي  من  جزءا  لي�ش  لنف�سي 

كان  اأيا  الُعماين  فوز  اأّن  اأجد  باملقابل  ولكن 

�سي�سكل اعرتافا خارجيا يبدو مهما بني النا�ش. 

بل  يف الداخل العربي،  اأ�سيلة  لي�ست  الرواية 

جاءت من اخلارج وا�ستزرعت عندنا، ولذا ينبغي 

اأن ُيبذل املزيد من اجلهد«.  وقالت منى حربا�ش 

– قد  �سوؤال هدى حمد: »فلناأخذ مثال  ردا على 

�سوؤال  وراء  من  ال�سورة  لتت�سح   – �ساذا  يبدو 

الذي  العماين.  باملنتخب  مثال  ولن�رشب  هدى، 

بكاأ�ش  يفوز  لكي  جهده  ق�سارى  يبذل  كان 

اخلليج، وكان بع�ش املهتمني يت�ساءلون: ملاذا 

الإحلاح  بذات  العامل مثال  كاأ�ش  على  نناف�ش  ل 

على ك�سب كاأ�ش اخلليج؟ ولكن اجلميع كان ي�رش 

على اأن كاأ�ش اخلليج اأهم ب�سبب زخمه الإعالمي 

و�سغطه ال�سعبي، وعندما ح�سل املنتخب العماين 

على الكاأ�ش يف 2009 تنف�ش اجلميع ال�سعداء، 

لأنه قد اأ�سبحت للمنتخب اأخريا �سخ�سية البطل، 

وح�سل بذلك على العرتاف بقيمته كالعب مهم 

يف البطولت. لذلك رمبا ل يفكر العماين بجائزة 

البوكر؛  بجائزة  يفكر  ما  بقدر  قابو�ش  ال�سلطان 

ب�سبب هذا العرتاف من الآخر«.

ويختلف اأحمد يو�سف مع هذا الراأي قائال: »اأنا ل 

اأتفق مع هذا الراأي؛ لأن الكتابة حاجة و�رشورة. 

يفر�ش  الذي  هو  اجليد  العمل  اأن  اأعتقد  لذلك 

نف�سه عاجال اأو اآجال. قد نتكبد خ�سارة العرتاف 

ال�ستغال  يتاأ�س�ش  اأن  باأ�ش  ل  ولكن  بالفعل، 

جيدا، كما ح�سل عندما خرج لنا الطيب �سالح 

العامل  يف  الكتابة  لل�سمال«.  الهجرة  »مو�سم  بـ 

غرار  )على  ولي�ست  �رشورية،  حالة  الغربي 

اأكرب  اأ�سبق  اأفعل..  وزن  على  تقوم  التي  الأ�سياء 

الريا�سة  بعمل  اأحدهم  يقوم  قد  وكما  اأ�سخم(. 

بر�ستيج،  ولي�ست  حاجة  اأّنها  اعتبار  على 

ويبداأ  حقيقي،  ا�ستغال  الإبداعي  العمل  فكذلك 

حالة  اإىل  لحقا  ويتحول  فرديا  ال�ستغال  هذا 

مو�سوعية - وهذا يحتاج اإىل تراكم – اإذ نحن 

ل نريد اأن نقفز على الواقع الطبيعي«.

لل�سوؤال  يقودنا  »وهذا  ال�سليمي:  منى  فتقول 

الأخري، وهو تخ�سي�ش جائزة ال�سلطان قابو�ش 

ذلك  جاء  هل  الرواية حمليا.  ملجال  العام  هذا 

وغري  قوية  قفزة  اأنه  اأو  الرتاكم  هذا  �سياق  يف 

اأن ن�سنع روائيينا بجوائزنا  متوقعة؟ هل نريد 

عندما مل ت�سنعه جوائز الآخرين؟«

فريد اأحمد يو�سف: »حممود الرحبي فاز بجائزة 

من  �سيء  يح�سل  مل  ولكن  قابو�ش،  ال�سلطان 
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الآن  »نحن  اليحيائي:  حممد  ويعلق  التغيري«، 

العموم،  على  اجلوائز  بني  اأمرين:  بني  نخلط 

وجائزة مثل البوكر التي اأ�سبح لها ح�سور كبري 

اختلفنا،  اأو  معها  اتفقنا  اإذا  عما  النظر  بغ�ش 

ولكنها اأ�سبحت موؤثرة. يف لقائي بهم هذا العام 

يف �سلطنة عمان )عندما اأعلنت القائمة الق�سرية 

يف م�سقط( اأجابوا عن الكثري من الأ�سئلة املهمة. 

اإىل هذه  ُعمانية  رواية  تدخل  اأن  املهم  من 

العربي، لي�ش  اجلائزة. كما قال �سديقي ح�سني 

اأو ل  اأن تكون الرواية ت�ستحق الفوز  بال�رشورة 

التجربة  على  ال�سوء  ت�سليط  عربها  �سيتم  ولكن 

يتعلق  الذي  الآخر  املو�سوع  الُعمانية.  الروائية 

اأهميتني:  متتلك  فهي  قابو�ش  ال�سلطان  بجائزة 

اأهمية تتعلق باجلانب املعنوي لأّنها تمل ا�سم 

هذه  ولكن  والأهمية املادية.  قابو�ش،  ال�سلطان 

اجليد  الت�سويق  اإىل  تفتقد  هذا  كل  رغم  اجلائزة 

ولذلك عندما اأخذها حممود الرحبي على �سبيل 

تقدمه  مل  اأّنها  حتى  �سيئا.  له  تقدم  مل  املثال 

خارج اجلغرافيا الُعمانية. ولذلك اأتوقع اأي�سا اأّن 

من يفوز بالرواية لن يتغري واقعه اأي�سا«.

وتقول منى حربا�ش معقبة: »الرهان على الزمن، 

ما�سي هذه  يف  م�ستقبال  ُينظر  اأن  ناأمل  ونحن 

اأمتنى  »اأنا  اليحيائي:  ويرد  الفائزة«،  الأ�سماء 

مثلك ذلك ولكن متى، اإن مل نبداأ من الآن؟!«

خلق تقاليد التلقي

يف ختام الندوة، طلبت هدى حمد من املتحدثني 

جميعا اأن يختموا بكلمة موجزة، فجاءت كلماتهم 

كالآتي: بدرية ال�سحي: »اأنا اأرى اأّنه برغم ظروف 

العماين بذل  اأن  اإل  الُعماين  الكتاب  عدم ت�سويق 

جهدا جيدا لي�سل اإىل ما و�سل اإليه. لديه الرغبة 

يف اأن يكتب ويحمل هّم الكتابة. وعلى امل�ستوى 

ت�سني  ويف  الكتابة  يف  رغبة  لدّي  ال�سخ�سي 

والعمل،  الأ�رشة  �سغوط  رغم  اأكتب  ما  م�ستوى 

واأظن اأن هذا الهاج�ش ُيطارد اأغلب ُكتاب الرواية 

التجريب  من  نخرج  اأن  اأرجو  ولكن  ُعمان.  يف 

اإىل احلرفية. واأعني »ال�سناعة« التي تكلم عنها 

عن  نتوقف  األ  املهم  ينق�سنا.  ما  فهذا  النقاد، 

الكتابة«.

اجلانب  يف  اأتكلم  »لن  يو�سف:  اأحمد  الدكتور 

يف  واإمنا  حوله،  تدثنا  اأن  �سبق  الذي  الفني 

الإبداع وحده ل يكفي  اإن  واأقول  التلقي،  جانب 

منظومة  من  تبداأ  تلقى  عملية  يحتاج اإىل  واإمنا 

تربوية؛ وذلك عرب خلق تقاليد التلقي مع تالميذ 

خيالهم.  ُتذكي  القراءة  لأن  مثال،  الثانوية 

ال�ستغال،  بهذا  تقوم  اأن  ينبغي  اأي�سا  اجلامعة 

فالعمل الأكادميي لي�ش جمرد مقررات، كما لي�ش 

عليها اأن تدر�ش حمفوظات واإمنا ن�سو�ش ميكن 

اأكرث  قمنا  ونحن  باملجتمع.  اجلامعة  تربط  اأن 

ة مع الدكتورة جوخة احلارثي بالتعاون 
ّ
من مر

مع حممد عيد العرميي و�سماء عي�سى موؤخرا باأن 

املقرر،  �سمن  عليه  لال�ستغال  ن�ش  على  نتفق 

وهذه  عنه،  يتكلمون  الذين  هم  طلبتي  واأجعُل 

النقدي. هنالك تق�سري كبري  للجانب  تعد تهيئة 

كاأنها  تبدو  ايل  الثقافية  املالحق  يف  جدا  جدا 

جدا  مهم  دورها  احلقيقة  يف  بينما  »ف�سلة« 

وميار�ش التوجيه، وينبغي على القائمني عليها 

اأن يكون لديهم �سغل وهم ثقايف. كما يقع على 

هذه  من  جزء  البيوت  يدخل  الذي  التلفزيون 

الأدوار. اأنا را�ٍش اإىل حد كبري عن �سغل الإذاعة 

الثقايف يف ُعمان )ل كالم عليه، لكن التلفزيون 

قبل  ينبغي  اأخريا  ثم  والأكرث متابعة.  الأهم  هو 

اإبداع  ل  لأّنه  احلرية  ف�ساء  تو�سيع  �سيء  كّل 

بدون حرية«.
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حكايات مل ترو بعد:

الدكتور حممد زروق قال: »هنالك حكايات مل ترو 

يف ُعمان جيدا، والتجارب املوجودة يف عمان 

الفني« فيها ن�سج - لي�ش  الآن »على امل�ستوى 

على وجه التعميم واإمنا على وجه التخ�سي�ش - 

على  �سغل جيد  لديهم  كتابتهم  تعجبني  والذين 

ومن  اجتهاد.  وهنالك  والروؤية  الفني  اجلانب 

ُم�ستقبل  لبناء  الالحقة  الأر�سية  توفري  املهم 

جدا  ُمب�رشا. مفزع  يكون  اأن  املمكن  من  روائي 

يعرف  ل  الكاتب  اأّن  العربي  ح�سني  قاله  ما 

ُمب�رش  الواقع  اإّن  اأٌقول  ولذا  اأعماله،  م�ستوى 

والرثاء التاريخي واحل�ساري متوفر. هنا تاريخ 

مل ي�ستهلك بعد ومل ُي�ستغل عليه. هنالك اأ�ساطري 

مادة  ت�سكل  وهي  ُت�ستهلك،  مل  �سعبية  وثقافات 

واإمنا  هي  كما  لنقلها  لي�ش  ولكن  جيدة  خام 

لتمثلها«.

بينما قال �سليمان املعمري بتفاوؤل: »اإذا كانت 

الرواية ل تنبت من ال�سكون، واإذا كانت من جهة 

اأخرى هي ابنة احلراك املدين واملجتمعي، فاإننا 

جميلة  بروايات  موعودون  املقبلة  ال�سنوات  يف 

يف عمان ب�سبب التغريات ال�سيا�سية والجتماعية 

�ستنتج  والتي  احلياة،  وت�سابك  والقت�سادية 

ترافق  لو  خ�سو�سا  جيدة،  اأدبية  اأعمال  عنها 

معها تطوير الكاتب العماين لأدواته، لأنه مل يعد 

معزول ومل يعد يبحث عن »اأب« كما كان حاله 

يف الثمانينات«. فيما دعا ح�سني العربي نف�سه 

وبقية الزمالء من  الكتاب للمزيد من الجتهاد.

تكتل  باإيجاد  اأمل  القا�سمي   زهران  لدى  وكان 

للعمانيني، » علينا األ نكتفي بالعمل يف الكتابة، 

من  موقعنا  لنعرف  الت�سويق،  يف  اأي�سا  واإمنا 

الإعراب؟ ل يكفي اأن يكتب اأحدنا وح�سب، لننظر 

لتجربة الكويت مثال، فواحدة من النقاط اجلميلة 

الذي تعمل عليه الكاتبة  لديهم وجود املحرتف 

بثينة العي�سى، املتخ�س�ش يف كتابة الرواية«.       

حممد اليحيائي اأكد على كالم �سليمان املعمري: 

»اأنا اأعتقد اأّن الذي قاله �سليمان املعمري كالم 

بها.  نتفاءل  اأ�سوات  عن  �سيك�سف  القادم  مهم. 

بالثقة.  لي�سعروا  زمالئي  وكل  نف�سي  واأدعو 

واأ�سواتنا  بتجاربنا  بالثقة  ن�سعر  اأن  يجب 

جيد  قارئ  اأين  اأّدعي  اأنا  الكتابية.  وح�سا�سيتنا 

اأي�سا،  والُعمانية  والعربية  العاملية  للرواية 

واأ�سعر ب�رشاحة بثقة �سديدة اأّن الرهان يف هذه 

وال�سعودية  العمانية  الأ�سوات  على  املنطقة 

»كما قلُت �سابقا«. ول اأريد اأن اأقول لأنها ت�ستند 

باملعنى  واحل�ساري  التاريخي  العمق  على 

ذاكرة  توجد  الإعالمي، ولكن  ال�ستهالكي 

ت هذه 
ّ
اجتماعية تظل كامنة وموجودة، فقد مر

خ�سبة  وظروف  وحروب  الذاكرة ب�رشاعات 

بقول  الندوة  هذه  الروائي«.ونحتتم  لال�ستغال 

يف  اأمل  لدي  اأقول  اأي�سا  »اأنا  احلارثي:  جوخة 

الرواية العمانية«.                
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