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لة: صلة: صلة:  صان املرا�صان املرا� ان املرا��ان املرا�� � عن� عن

 �ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117

ـلطنة ُعمانشـلطنة ُعمانشـلطنة ُعمان شقط - �شقط - � قط - �شقط - �ش ش الوادي الكبري، م�ش الوادي الكبري، م�

 هاتف: 24601608 ) 00968( 

 فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om

االأ�صـــعار: 

إمــارات الإمــارات الإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 رياال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت  لطنة ُعمان ريال واحـد - اشلطنة ُعمان ريال واحـد - اشلطنة ُعمان ريال واحـد - ا ش�ش�

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  وريا شوريا شوريا  ش دينار - �ش دينار - � 1.5 أردن الأردن الأردن  ا 15 ريــاال -  ـعودية شـعودية شـعودية  ال� ال�ش دينـــار -  ش دينـــار -  1.5
ــودان شــودان شــودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا  ش جنيهات - ال�ش جنيهات - ال� ـــــر شـــــر شـــــر 4 شم�شم�

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

ية: �ية: �ية:  �ن�ن نصنص صرتاكات ال�صرتاكات ال� رتاكات ال�صرتاكات ال�ص صاال�صاال�

يمة اال�شرتاك. شيمة اال�شرتاك. شيمة اال�شرتاك.  ش رياالت عمانية- تراجع ق�ش رياالت عمانية- تراجع ق� ات: شات: شات: 10 ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و و رياالت ُعمانية، للمو رياالت ُعمانية، للم للأفراد: 5

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

لطنة ُعمان. شلطنة ُعمان. شلطنة ُعمان.  ش روي - �ش روي - � سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 لحافة والن�شـر واالعلحافة والن�شـر واالعل حافة والن�شـر واالعشحافة والن�شـر واالعش شة ُعمان لل�شة ُعمان لل� ة ُعمان لل�شة ُعمان لل�ش ش�ش� �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و وموم

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:
ــــــــة : �سيف الرحبي. الأر�ض املن�سيــــــــة : �سيف الرحبي. الأر�ض املن�سيــــــــة : �سيف الرحبي.

ّ
 الأر�ض املن�سي
ّ -

016/ كتابات:
م�سقط:  م�سقط: إىل  م�سقط: اإىل  إىل  ض�ض�ض دول ماريا  الأمرية  رحلة  يف  قراءة  مان 

ُ
ع دوور  ماريا  الأمرية  رحلة  يف  قراءة  عمان  دوور  ماريا  الأمرية  رحلة  يف  قراءة  مان 

ُ
عس عسور  ور  � �س  س  -

عبدالرحمن ال�ساملي

026/ درا�صـــــــــات:
- التخييل الذاتي يف كتابات توفيق احلكيم: حمـمد برادة - تاريخ 

النقد الن�سوي الغربي التنوع املنهجي: مفيد جنم - الأدب الن�سائي 

لطة ال�سيا�سية تتجلى 
ُّ
لطة ال�سيا�سية تتجلى ني اليوم: عبد الرحيم الرحوتي - ال�سلطة ال�سيا�سية تتجلى ني اليوم: عبد الرحيم الرحوتي - ال�س
ُّ
ني اليوم: عبد الرحيم الرحوتي - ال�س
ُّ

ني اليوم: عبد الرحيم الرحوتي - ال�سسني اليوم: عبد الرحيم الرحوتي - ال�سس سيف ال�سيف ال�

ل�سليم  هايدراهوداهو�ض«  يف  هايدراهوداهو�ضمة  يف  ضمة  هايدراهوداهو�س يف  هايدراهوداهو�سمة  يف  مة  مه� »حوافر  اخلرافة  مه�سآة  »حوافر  اخلرافة  مه�سآة  »حوافر  اخلرافة  مه�اآة  »حوافر  اخلرافة  آة  مر مه�فـي  »حوافر  اخلرافة  آة  مر مه�فـي  »حوافر  اخلرافة  آة 

يدة سيدة سيدة  الق� يف  وال�رسدي  الق�سعري  يف  وال�رسدي  سعري  الق�س يف  وال�رسدي  الق�سعري  يف  وال�رسدي  عري  ال�  - التمارة  الرحمن  عبد  ال�سبركات:   - التمارة  الرحمن  عبد  سبركات: 

اعر فـي ساعر فـي ساعر فـي  ال� الغزايل - حتديد هوية  ال�سة: عبدالقادر  الغزايل - حتديد هوية  سة: عبدالقادر  رساملغربية املعا�رساملغربية املعا�رس

أحمد حممد الفالحياأحمد حممد الفالحيأحمد حممد الفالحي  : Naïve Bayes عر العربي با�ستخدام سعر العربي با�ستخدام سعر العربي با�ستخدام سال�سال�

112/ حـــــــــ�ار:
لغز، ترجمة وتقدمي: حممد  الرفيع هو  الهايكو  لغز، ترجمة وتقدمي: حممد سي.  الرفيع هو  الهايكو  لغز، ترجمة وتقدمي: حممد سي.  الرفيع هو  الهايكو  ي.  سإي�سإي� إي�اإي�ا نات�سو  نيا   -

يمة سيمة سيمة  س�س�
ُ
�ع�ع

128/ ت�صـــكيل:
ح�سني  ترجمة:  دولوراي.  او�ستا�ض  او�ستا�ض�سالمي:  ض�سالمي:  ال وال�رسق  وال�رسبيكا�سو  رسبيكا�سو   -

الهنداوي 

138/ �صــــينما:
بونتيكورفو  �سولينا�ض وجيلو  فرانكو  �سيناريو:  اجلزائر..  معركة  �سولينا�ض  فرانكو  �سيناريو:  اجلزائر..  معركة  ض  -

ترجمة: مها لطفي

املحتويــات



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

168/ �صعـــــر:
وان سوان سوان  ر� وترجمة:  ر�سإعداد  وترجمة:  ر�سإعداد  وترجمة:  ر�اإعداد  وترجمة:  إعداد  واملقاومة  احلب  احلب ساعر  احلب ساعر  اعر  �  .. �سإيلوار   .. �سإيلوار   .. �اإيلوار   .. إيلوار  بول   -

بالد  املقالح-  عبدالعزيز  املتقاعد:  املقهى  بالد أحزان  املقالح-  عبدالعزيز  املتقاعد:  املقهى  بالد اأحزان  املقالح-  عبدالعزيز  املتقاعد:  املقهى  أحزان  ال�سائحي- 

عر الإجنليزي .. حول العرب واجلزيرة العربية  سعر الإجنليزي .. حول العرب واجلزيرة العربية  سعر الإجنليزي .. حول العرب واجلزيرة العربية   سائد من ال�سائد من ال� ائد من ال�سائد من ال�س س- ق�س- ق� ضم�ضم�ض م�سم�س سال�سال�

القهوة واملقهى: عبداحلميدالقائد-  ترجمة: هالل احلجري- كتاب 

 يْذوي : طالب املعمري.
ٌ
ب

ُ
بموعدنــا الطفل: طالل الطويرقي- حبموعدنــا الطفل: طالل الطويرقي- ح
ُ

موعدنــا الطفل: طالل الطويرقي- ح
ُ

190/ ن�صـــ��س:
كونديرا  ميالن   .. كري�ستينه  احلارثي-   جوخة   : »املعجزات«    -

إينا�اإينا�ضإينا�ضإينا�ض ترجمة: 
ْ

ُثوي كيم  ثويغري:  كيم  ويغري:  ثس كيم  ثسغري:  كيم  غري:  � نهر  احلاكم-  عزيز  �سترجمة:  نهر  احلاكم-  عزيز  سترجمة: 

ة: هاين القط- اختبـار الندم: خليل 
َ
ة: هاين القط- عة: هاين القط- ع

َ
عبعب  الأر

ْ
 الأر
ْ

وِل
ُ

ولسولس س�س� � الف� الُف ةيقةيَقُة دالعبا�سي- حدالعبا�سي- حِد
َ

العبا�سي- ح
َ

أحمد الرحبي.اأحمد الرحبي.أحمد الرحبي. ذرات عن  املكان والكتابة والالمعنى: سذرات عن  املكان والكتابة والالمعنى: سذرات عن  املكان والكتابة والالمعنى:  س �س � ويلح- سويلح- سويلح-  س�س�

226/ متابعـــات:
حممد  مان«: 

ُ
ع يف  حممد فاهي  عمان«:  يف  حممد فاهي  مان«: 
ُ
ع يف  فاهي 
ُ

عس يف  عسفاهي  يف  فاهي  ال� ال�س  س  الن�ض »�سيميائيات  فـي  قـراءة  الن�ض-   »�سيميائيات  فـي  قـراءة  ض-  

»الذاكرة  يف  الفل�سطيني«  »الذاكرة سعر  يف  الفل�سطيني«  »الذاكرة سعر  يف  الفل�سطيني«  عر  ال� يف  ال�ست  يف  ست  الدلل »عامل   - عزة  بو 

ال�رسد  تقنيات   - ال�رسد سة  تقنيات   - ال�رسد سة  تقنيات   - ة  الري� حلمي  حممد  خوري:  الري�س  حلمي  حممد  خوري:  س  ضاملفقودة«لإليا�ضاملفقودة«لإليا�ض

عرب  الكتابة   - غزالة  اجلليل  عبد  الإمارات:  يف  املعا�رس  املعا�رسالن�سوي  رسالن�سوي 

منوذجا:  داغر  �رسبل  الرتجمان«  �رسهوة  الرتجمان«  رسهوة  �س الرتجمان«  �سهوة  الرتجمان«  هوة  �« رواية  واحلدود  »�سالثقافات  رواية  واحلدود  سالثقافات 

رس اخل�رس اخل�رساوي - دراية الراوي يف رواية الطلياين: حممد زروق  ضإدري�ضإدري�ض إدري�اإدري�ا

إبراهيم اإبراهيم إبراهيم  القا�سمي:  لزهران  ورقية«  »مراكب  فـي  ب 
ُ

ح ر�سائل  لزهران -  ورقية«  »مراكب  فـي  حب  ر�سائل  لزهران -  ورقية«  »مراكب  فـي  ب 
ُ

ح ر�سائل   -
ُ

مونيكا  بروفروك  مونيكا ألفرد  بروفروك  مونيكا األفرد  بروفروك  ألفرد  ج.  لـ  حـبـي  لـ أغنية  حـبـي  لـ أغنية  ـي 
ّ
حـب أغنية 
ّ
حـب حـباأغنية  أغنية   - ضا�ضا�ض

ّ
ا�

ّ
ا�حـا�حـا� الَن النحـمو�سى  حـمو�سى 

.. تطبيقات يف  ؟  الأدب  لوين�سكي: عبدالكرمي بدرخان - مبا يفكر 

عر سعر سعر  ال� العليان - حنا ابو حنا معلم رواد  ال�سالفل�سفة الأدبية.: عبداهلل  العليان - حنا ابو حنا معلم رواد  سالفل�سفة الأدبية.: عبداهلل 

أ من نهايتها  »حليب اأ من نهايتها  »حليب أ من نهايتها  »حليب  أ من نهايتها  »حليب قر أ من نهايتها  »حليب قر قرتقرُت الفل�سطيني: تغريد �سعادة - تبدو كرواية.. 

ورة سورة سورة  س على ال�س على ال�
ٌ

انقالب
ٌ

انقالب
ٌ

التفاح« لـيحيى �سالم املنذري: هدى حمد - 

ية للعمانيني«:  هــ . ح. سية للعمانيني«:  هــ . ح. سية للعمانيني«:  هــ . ح.  سخ�سخ� خ�سخ�س سيف »البطاقة ال�سيف »البطاقة ال�

274/ مــحــــــــــــ�ر:
أفق الهند؟: فيال اأفق الهند؟: فيال أفق الهند؟: فيال  أفق الهند؟: فيال عن  أفق الهند؟: فيال عن  ك الغياب سك الغياب سك الغياب  س قزح الت�سامح  على و�س قزح الت�سامح  على و� ضهل قو�ضهل قو�ض -

عبد الكبري .

284/ نــــــــــــــدوة:
أعدتها اأعدتها أعدتها  أعدتها أدارت الندوة و أعدتها أدارت الندوة و أدارت الندوة واأدارت الندوة و أدارت الندوة و:  أدارت الندوة و:  أ�سئلة الراهن وامل�ستقبل اأ�سئلة الراهن وامل�ستقبل أ�سئلة الراهن وامل�ستقبل  أ�سئلة الراهن وامل�ستقبل ماين..  أ�سئلة الراهن وامل�ستقبل ماين.. 

ُ
ماين.. العماين.. الع
ُ
الع
ُ

عر سعر سعر  س-  ال�س-  ال�

رسللن�رسللن�رس: هدى حمد. 



4

من أعمال الفنان حمد السليمي - ُعمان 



5
رة الطفولة والمكان(. * مقاطع من كتاب شجرة الفرصاد )من سيرة الطفولة والمكان(. * مقاطع من كتاب شجرة الفرصاد )من سِيرة الطفولة والمكان(. 

ة املتداولة، حيث احلمار يف الرواية الأ�سطورية املتداولة، حيث احلمار يف الرواية الأ�سطورية املتداولة، حيث احلمار 
ّ
يف الرواية الأ�سطوري
ّ

نوح(  النبي  )�سفينة  الفلك  ركب  من  نوح( آخر  النبي  )�سفينة  الفلك  ركب  من  نوح( اآخر  النبي  )�سفينة  الفلك  ركب  من  آخر  هو 

دليل  وه��ذا  دليل �ره،  وه��ذا  دليل �ره،  وه��ذا  �غ��غ�ره،  من  ترحل  من أن  ترحل  من اأن  ترحل  أن  ك��ادت  ك��ادت حتى  �ادت حتى 

اخلالئق،  بني  من  الفادح  وعيه  اخلالئق، سان  بني  من  الفادح  وعيه  اخلالئق، سان  بني  من  الفادح  وعيه  ان  نق� نق�سعلى  سعلى 

أمثولته على مر اأمثولته على مر أمثولته على مر  أمثولته على مر ه و أمثولته على مر ه و
ُ
ه ومرجعه ومرجع على الغباء كما هو 

تت�سابق  احليوانات  ومنها  اخلالئق  تت�سابق سور..  احليوانات  ومنها  اخلالئق  تت�سابق سور..  احليوانات  ومنها  اخلالئق  ور..  سالع�سالع�

�سفينة  �سفينة إىل  �سفينة اإىل  إىل  اثنني،  �نيزوج��نيزوج��ني كل  من  وتتدافع 

�امل��امل�ردد �ردد �ردد  احل��م��ار  اإل  ال��ط��وف��ان،  بعد  ال��ط��وف��ان، النجاة  بعد  �ان، النجاة 

إالبطيء الغبي، اإل احلمار احلمار.. إالبطيء الغبي، 

أويل يف �سلوك اأويل يف �سلوك اأويل يف �سلوك  الكن ماذا لو لعبنا على هذا التالكن ماذا لو لعبنا على هذا الت

والنجاة،  الفلك  حدث  دلل��ة  وقلبنا  راحلمراحلمر، 

أريب اأريب أريب  وحد�س  خارق  ذكاء  دليل  العك�س،  خارق أي  ذكاء  دليل  العك�س،  خارق اأي  ذكاء  دليل  العك�س،  أي 

ة أحوال اخلليقة والذرية أحوال اخلليقة والذرية 
ّ
أحوال اخلليقة والذري
ّ
أحوال اخلليقة والذرياأحوال اخلليقة والذري ؤول وؤول وؤول اليه  ونبوئي ملا �ستونبوئي ملا �ست

اإل الركب،  عن  عن اأخر  عن اأخر  أخر  الت ذلك  يكن  فلم  التاالالحقة.  ذلك  يكن  فلم  االالحقة. 

والتنا�سل،  للخلق  القادم  للم�رشوع  اساسًا  سرف�سرف�

الذي  الغام�س  حد�سه  الغام�س�ستمرار.  حد�سه  س�ستمرار.  وال للدميومة 

أ�ساة اأ�ساة اأ�ساة  بامل البعيد  وعيه  باملا  البعيد  وعيه  ا  ل من  كالربق  انبلج 

املوت  ك��ان  ول��و  حتى  لال�ستمرار،  القادمة 

جياًل ويقلبها  اخلالئق  جيالسفحة  ويقلبها  اخلالئق  جيالسفحة  ويقلبها  اخلالئق  فحة  � يطوي  �سوالفناء  يطوي  سوالفناء 

آخر..اآخر..آخر.. آخر..بعد  آخر..بعد 

الكا�رش البدئي  الكا�رشدم  البدئي  رشدم 
َ
الكا�الع البدئي  الكا�العدم  البدئي  دم 
َ
الع
َ

�سدمي  يف  ر 
ّ
التحج �سدمي رمبا  يف  التحجر  �سدمي رمبا  يف  ر 
ّ
التحج رمبا 
ّ

ل بالن�سبة له، سل بالن�سبة له، سل بالن�سبة له،  سواملهيمن، كان هو اخليار الأف�سواملهيمن، كان هو اخليار الأف�

يئا من�سيا« وفق الآية الكرمية، سيئا من�سيا« وفق الآية الكرمية، سيئا من�سيا« وفق الآية الكرمية،  س»ليتني كنت �س»ليتني كنت �

حد�س  »لو  )�سيوران(  الفيل�سوف  منط  على  حّدأو  »لو  )�سيوران(  الفيل�سوف  منط  على  حّدأو  »لو  )�سيوران(  الفيل�سوف  منط  على  حداأو  »لو  )�سيوران(  الفيل�سوف  منط  على  أو 

أ�ساة القادمة لأحرق الفلك«.اأ�ساة القادمة لأحرق الفلك«.اأ�ساة القادمة لأحرق الفلك«. اباملابامل

الكون  براجيديا  بر�س  ر�س  حْد وح��ده  احلمار  رمبا 

الالحقة، لذلك نراه يف حلظات القيلولة القائظة 

تائها  البعيد،  يف  حمدقًا  القرى  م�ساءات  يف 

به الإ�رشاق الأليم، ودموعه ت�سيل على سبه الإ�رشاق الأليم، ودموعه ت�سيل على سبه الإ�رشاق الأليم، ودموعه ت�سيل على  سفيما ي�سفيما ي�

ب.سب.سب. س والع�س والع� سب الأر�سب الأر�س ب الأر�سب الأر�سّ سخديه الطويلني حتى تخ�سخديه الطويلني حتى تخ�

***

وادي  وادي إىل  وادي اإىل  إىل  املدخل  كل سكل سكل  ت� )الرحبة(  كانت  ت�سإذا  )الرحبة(  كانت  ت�سإذا  )الرحبة(  كانت  ت�اإذا  )الرحبة(  كانت  إذا 

سح املحاط بغمو�سح املحاط بغمو�س القطا والغيوب، وهو  ح املحاط بغمو�سح املحاط بغمو�س سمن�سمن�

إىل )فنجاء( ومن ثم يدخل يف تخوم اإىل )فنجاء( ومن ثم يدخل يف تخوم إىل )فنجاء( ومن ثم يدخل يف تخوم  ري�سري�سر�سل 

ساجلبال حتى )اخلو�ساجلبال حتى )اخلو�س( ومن ثم البحر الف�سيح، 

كل سكل سكل  ت� الآخ��ر  الطرف  من  )غرابة(  قرية  ت�سفان  الآخ��ر  الطرف  من  )غرابة(  قرية  سفان 

�رش)���رش)���رشور(  جهة  من  املنفذ  املعاك�س،  املدخل 

فيها  ميتلك  الوالد  كان  التي  )ل��زغ(  بلدة  بعد 

أخر�س اأخر�س أخر�س  رجل  إىل اإىل إىل  أمرها اأمرها أمرها  أوكل اأوكل أوكل  نخيل  احية ساحية ساحية  س�س�

ه عن الكالم وال�سمع سه عن الكالم وال�سمع سه عن الكالم وال�سمع  س�س�
ّ
إن اهلل اإن اهلل إن اهلل عو إن اهلل احلكاية  إن اهلل احلكاية  تقول 

ُدعي  حني  ذلك  البلدة  عرفت  خارقة،  ُدبفحولة  حني  ذلك  البلدة  عرفت  خارقة،  ُبفحولة 

بالثالث،  بعلها  طلقها  لزوجة  كمحلّل  للزواج 

اإل القبول، لكّن بعد  فما على الأهبل الأخر�س 

أبدااأبداًأبداًأبداً،  أبداة  أبداة 
ّ
ة كلية كلي
ّ
كلي
ّ

كليسكليس أنها مل تكن �اأنها مل تكن �سأنها مل تكن �سأنها مل تكن � أنها مل تكن �يبدو  أنها مل تكن �يبدو  ليلة الدخلة، التي 

إىل اإىل إىل  أة اأة أة  باملر أة حت  باملر أة حت 
ّ
طو إمن��ا 
ّ
طو إمن��ا 
ّ
طو طواإمن��ا  إمن��ا  و فح�سب،  طوللتحليل  إمن��ا  و فح�سب،  طوللتحليل  إمن��ا 

أبعد مل تختربها من قبل.. بعدها اأبعد مل تختربها من قبل.. بعدها أبعد مل تختربها من قبل.. بعدها  آفاق اآفاق آفاق ج�سدية 

الأر�ض 

املن�سّيــــــــة



رف�ست املراأة العودة اإىل منزل الزوج والطالق. 

وانت�رشت احلكاية حول البيدار الأخر�س الذي 

مل يكن هناك من يفكر بالزواج منه، حتى بلغ 

اأربعًا وانت�رش خربه يف م�سارب  عدد زيجاته 

الع�سائر والقرى املجاورة..

اأب��رز  م��ن  ك��ان  التي  غ��راب��ة،  بلدة  اإىل  اأع���ود 

ال�ساعر  ينتمي  واليهم  ه��الل،  اأولد  �سكانها 

خالد بن هالل الرحبي، اأحد اأبرز �سعراء ُعمان 

القول  اإذ ميكن  العبارة،  اإن �سحت  التقليديني 

ال�سعري،  العمود  اإط��ار  يف  جم��دداً  ك��ان  اأن��ه 

ال�رشق الفريقي  الطويلة يف  ونتيجة لإقامته 

تاحة 
ُ
)زجنبار( واطالعه على معارف مل تكن م

ة املغلقة، يف بلده الأم.. 
ّ
يف تلك الفرة الظالمي

وميكن  ال�سفرجل،  باأ�سجار  ا�ستهرت  و)غرابة( 

القول انه اذا كانت )قيقا( جنة التني، و)بدبد( 

و)ه�سا�س(  وطالئعه،  القيظ  بتبا�سر  عرفت 

جنة اجلح والبطيخ، فان )غرابة( جنة ال�سفرجل 

الكبر خا�سة )بورقاب( تراها جتاور ب�ساتني 

النخيل وتخرقها متفوقة عليها يف احل�سور 

والهيمنة اأحيانًا.

وعلى مقربة من )غرابة( تقع قرية )جردمانة( 

لقبيلة  التميمة  �سيخ  ي�سكنها  ب��ل��دة  وه��ي 

اأولئك  اأحد  اإن  اأي�سا  الرحبينّي.. تقول احلكاية 

اأفراد  على  النفوذ  من  بلغ  الغابرين  ال�سيوخ 

اأحد املتهمني  قبيلته باأنه حني يحكم بحب�س 

بحبل  نف�سه  د 
ّ
يقي ب��اأن  ياأمره  ما  ة 

ّ
ق�سي يف 

الأمر،  لهذا  �س 
ّ

ُخ�س نخلة  جذع  على  مربوط 

باحلبل  نف�سه  لربط  طواعية  املتهم  وينقاد 

حتى انق�ساء املدة املحددة حلب�سه وقيده، ثم 

يفك وثاقه بنف�سه ويغادر .. هكذا...

***

والبلدات  بالواحات  املر�سعة  ال��ودي��ان  يف 

املع�سبة،  و�سفوحها  الدكناء  الأواب���د  ِح��ذاء 

ميكنك اأن ترى قطعان احلمر والأغنام ترعى 

الأمطار  تكون  حني  خا�سة  وَن��ه��م،  بن�سوة 

ب�سبق  احلمر  ترعى  ق��ري��ب...  عما  زارْت  قد 

تكاد  ل  حتى  وامل��رع��ى،  الأر���س  مع  وتوحد 

تعكر  ول  الب�رش  بني  من  للقادم  ب��اًل  تعطي 

اأمكنتها  يف  اجل�سدية  الروحية  عزلتها  �سفو 

اجلوع  غريزة  لإ�سباع  لي�س  كاأمنا  احلميمية، 

النف�سال  ذلك  ميتد  واإمنا  فح�سب،  احليوانية 

د وال�سالة. ترفع 
ّ
عن العامل اإىل ما ي�سبه التعب

بني الفينِة والأخرى روؤو�سها اإىل ال�سماء فيما 

 القدير الذي اأنزل 
ّ
ي�سبه المتنان وال�سكر للعلي

الهدوء.. وعلى مقربة  النعمة وهذا  عليها هذه 

ب�سخب  واخل���راف  الأغ��ن��ام  ن��رى  احلمر  من 

ين�رشفون  حني  اأحيانًا،  و�سمتهم  الأطفال 

ة والطعام.. 
ّ
اإىل �سيء يحبونه كالألعاب الفردي

ب�رشعة  قادمًا  البعيد خروفًا  نلحظ يف  ورمبا 

عن  تاه  وقد  فرِحه،  �سياح  يتقدمه  العا�سفة 

القطيع وها هو ينتظم يف عقده من جديد..

احليوانات  م��ع  نعي�س  ح��ني  عامة  ب�سورة 

�سلوكها املفعم باحل�س والعاطفة،   وبالأخ�س 

الب�رش، ل  ببني  الكارهة،  اأو  ة 
ّ
املحب وعالقتها 

اليه  ذهب  فيما  بينًا،  �سكًا  ن�سك  اأن  اإل  منلك 

ق�سمته  يف  احلديثة  ة 
ّ
العقالني اأبو  )ديكارت( 

الثنائية كون العامل ل يحتوي اإل على جوهرين 

فالنف�س  واجل�سم،  النف�س  متامًا:  متمايزين 

اأو الوعي الذي ي�ستطيع اأن يعي  تتميز بالفكر 

اأما  فح�سب.  الإن�سان  يف  موجودة  وهي  ذاته 

ممتد  مادي  كجوهر  بالمتداد  فيتميز  اجل�سم 

اآلت،  )احل��ي��وان��ات(  ف��ان  وعليه  املكان.  يف 

وكل ما لي�س له نف�س فهو مادة. فاحليوانات 
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واإن  الإن�سان  ي�سنعها  التي  ب��الآلت  �سبيهة 

ال�سنع..من  كمال  من  اأكرب  درجة  على  كانت 

هي  التي  النظريات  متاهة  يف  الدخول  غر 

اإىل  واأق��رب  والتجريد،  التعقيد  من  نحو  على 

مالحظات ومدونات علماء احليوان والنبات، 

النظر  وال�سعر، حني منعن  الأدب  اإىل  والأقرب 

املَت�سعب  النباتي  وحتى  احليواين  امل�سهد  يف 

الب�رشية  بني  حتى  نادرة  بجمالية  واملن�ساب 

املعا�رشة. جند يف �سلوكها ونظراتها اإح�سا�سًا 

الطبيعة  يف  هائمة  اأرواح  اإن��ه��ا  وح��د���س��ًا، 

املوت  حد�س  والأمل،  الفرح  مب�ساعر  مغمورة 

حني تقرب موا�سم الذبح والإبادات اجلماعية 

للحيوانات من اأجل غذاء الإن�سان الواعي »�سيد 

املخلوقات« اأو ذلك احلمار الذي يح�س باخلطر 

والثران  والعجول  الأبقار  وتلك  وقوعه  قبل 

النائحة يف زرائبها، مبوا�سم الأعياد بعيونها 

احلركة  يف  وقلقة  م�سَتنفرة  تراها  احلزينة 

تن�سى  ل  التي  اجلمال  �سلوك  اأو  وال�سكون.. 

احلدث  الزمن على   
ّ
مر والإذلل مهما  الإهانة 

اأذاقها  الذي  ذلك  من  انتقام   
ّ
�رش لتنتقم  تعود 

اأحا�سي�سه  احليواين،  ال�سلوك  ة 
ّ
و�رشدي الهوان. 

وم�ساعره الغام�سة، عادته، ل تنتهي، خا�سة 

حني نقراأ تلك الدرا�سات واملالحظات الالقطة 

امل�سرك  املعي�س  اأمالها  والتي  التجربة  عرب 

والنبات  احليوان  لعلماء  الطويلة  والع�رشة 

بروحه الأثرية الدامعة. انها الأقرب اإىل حقيقة 

ة وم�ساعرها 
ّ
تلك الكينونات وطبيعتها الغريزي

اأكرث من الفال�سفة، خا�سة اأولئك »العقالنينّي« 

ة 
ّ
مركزي الإن�سان  ب��واأوا  الذين  عظمتهم،  على 

وحتمي  �سارم  نحو  على  والكائنات  الكون 

وبواأوا العقل الب�رشي القيادة وال�سيادة مقابل 

للكينونات  املحو  حد  والتهمي�س  الإق�ساء 

على  د 
ّ
ج��ر الفل�سفي  الجت���اه  ه��ذا  الأخ����رى. 

الغام�س  الإح�سا�س  الأغلب احليوان حتى من 

النهاية.  باقراب  الغريزي  واحلد�س  باملوت 

الإن�سان وحده الذي يعي موته. ويا للمفارقة 

ة خالل حياته العابرة 
ّ
بني ارتكاباته الوح�سي

وبني هذا الوعي ذي ال�سبغة املاأ�ساوية حلرقة 

من  تخفف  مل  التي  وحتميته  بداهته  امل��وت، 

 الع�سور ...
ّ
غلواء املجزرة على مر

ة 
ّ
والفل�سفي ة 

ّ
العلمي ة 

ّ
العقالني املنظومة  ووفق 

التي على نحو من الأنحاء مي�سي على هديها 

فيل�سوف )اجلوكيتو( الكبر، األي�ست احليوانات 

اأ�سالف الب�رش واجلذر ال�ساليل يف �سل�سلة التطور 

يختزنه  حنني  من  األي�س  والذهني.  الع�سوي 

الالوعي الب�رشي اإىل اجلذور والبدايات؟!

***

والبلدات  القرى  تطوف  دكناء  ب 
ُ
�سح �سال�سل 

اأع���ايل  م��ن  ت�سكلها  ب���داأ  ال��ت��ي  وال���واح���ات 

الوديان  اأحزمة  اإىل  نازلة  واله�ساب،  اجلبال 

حب طال انتظارها طوياًل. العيون 
ًُ
وال�سعاب. �س

�ساخ�سة والأب�سار خمطوفة اإىل جلبة الرعود 

مثل  ال�سماء  تخ�ّس  التي  ال��ربوق  و�سال�سل 

يوحد  �سيء  ل  النفجار،  على  يو�سك  خما�ٍس 

اأهل القرية ويبل�سم اجلروح واخل�سومات مثل 

الغيوم والأمطار، ين�سون م�ساكلهم وخالفاتهم 

لت على 
ّ
اليومية ال�سغرة، وحتى تلك التي ترم

ُتن�سى  الأطفال،  وتيتم  الن�ساء  الدموي  اأثرها 

موا�سم  اأعياد  وجوائحها،  الأمطار  وابل  حتت 

ق�سوا  الذين  روؤي��ة  وميكن  ال��ق��ادم..  اخل�سب 

�ساحكة  بوجوه  يتدفقون  �سنني  منذ  نحبهم 

الأه��ل  فيها  ي�ساركون  زي���ارات  يف  مهللة 
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الأجداث  اإىل  يعودون  ثم  ة. 
ّ
اجلماعي اأعيادهم 

ب�سفافية ومرح. 

روح  يف  والنبات  واحليوان  اجلماعة  تتوحد 

ت��ت��وح��د وت����ذوب يف غيمة  ك��ون��ي��ة واح����دة، 

على  مطرها  حمولت  ُتنزل  �سا�سعة  زرق��اء 

وتن�سهر  تتوحد  واأوجاعها،  الأر���س  ج��روح 

الدينية  الأعياد  منا�سبات  يف  تفعل  مما  اأكرث 

مثل  يف  الأمطار  تنزل  وحني  والجتماعية. 

يحمل  عارمًا  الفرح  يكون  املنا�سبات،  هذه 

بدل  القرية  ف�ساء  يف  ال��ط��ران  على  الب�رش 

امل�سي على الأر�س. كاأمنا املياه املتدفقة من 

�ساحة �سماء ل مرئية مليئة بالغيوم هي التي 

و�سالم  وح��دة  من  نحو  على  �سيء  كل  جتعل 

روحي مع الذات والعامل.

***

ميكن  ل  ه��ذا،  املت�سظي  ال��ذاك��رة  ���رشد  �سمن 

)بني  جعالن  اإىل  العائلة  زي��ارة  اأن�سى  اأن 

بن  حممد  الوالد  املنطقة  وايل  حيث  بوح�سن( 

اأخي  اأولد  جّد  الوالد،  �سهر  الأغ��ربي،  �سيف 

يعقوب لأمهم، ومنهم يو�سف وا�سحاق وعي�سى 

اأبنائه  اأ�سماء  جّل  الخ  وراح��ي��ل...  وابراهيم، 

بني  اأنبياء  اأ�سماء  من  جميعهم  يكن  مل  اإن 

اخوته  من  مالحظة  ُتبدى  وحني  اإ�رشائيل.. 

ة من 
ّ
غالبًا حول اختيار تلك الأ�سماء التوراتي

اأولئك الأنبياء لي�سوا  العهد القدمي، يجيب بان 

اأي�سًا  اأنبياوؤنا  اأنهم  العربانينّي،  على  حكراً 

وجزء من تراثنا الروحي كما ين�س على ذلك 

القراآن الكرمي.

التي  ال�سديدة  بتلقائيته  ُع��رف  يعقوب  اأخ��ي 

مرة  اأح��ي��ان��ًا...  اخل��ي��ايل  ال�سطح  ح��ّد  ت�سل 

�ساألهم:  )����رشور(  لة 
ْ
�سب يف  جال�سني  ك��ان��وا 

القيامة  ي��وم  الب�رش  ح�رش 
ُ
ي كيف  اأت��ع��رف��ون 

وعلى اأي �سورة وطريق؟! اأجابوه وفق الروؤية 

الن�سو�س  يف  واملتداولة  الرا�سخة  الإ�سالمية 

وعلى ال�سفاه.. قال لهم اإن ذلك �سحيحًا، لكن 

�سكل  على  ح�رشون 
ُ
�سي انهم  اآخر،  ت�سور  ثمة 

الذي  ال�سغر  ال�سمك  هذا  من  جحافل  ْد(، 
َ

)�س

جحافل  واأفالجها..  ُعمان  اأودي��ة  يف  ُع��رف 

والقيامة،  البعث  موقعة  �ست�سكل  واأمم  واأقوام 

هناك  واملحيطات،  البحار  مكانها  و�سيكون 

راكمتها  ال��ت��ي  ة 
ّ
ال�سمكي اخل��الئ��ق  تنت�رش 

الأر�س  اأح�ساء   خارجًة من 
ُ

القرون والأحقاب

املكتّظة  ة 
ّ
املائي الب�سيطة  اإىل  واأج��داث��ه��ا، 

اإىل  اأدراجها  تعود  وكاأمنا  والظلمة،  بال�سدمي 

حيث بداأت، من رحم العزلة والظالم..

تكون  اأبويو�سف،  يعقوب  ة« 
ّ
»نظري وح�سب 

بداية  ل  عمالقة  م�سائد  الأعماق  يف  هناك 

جميع  ها 
ّ
خ�سم يف  تغط�س  نهاية،  ول  لها 

ْد( 
َ

لت اإىل �سكل ذلك )ال�س
ّ
املخلوقات التي حتو

بارئها  رحمة  اإىل  ثم  وم��ن  م، 
َ
ال��ِع��ر �سمك  اأو 

وم�سائرها التي حتّددها الإرادات الإلهية..

يهوى  طفولته  يف  ك��ان  ال��ذي  يعقوب  اأخ��ي 

املنزل  )مروق(  يف  »احلقم«  اأو  احلمام  تربية 

وعلى اأ�سطحه مع التمور املجّففة. وحني حدث 

اإىل  ال�سيد »ال�سكتون«  اأن �سوبُت بندقية  مرة 

حراك  بال  جّثة  بع�سها  و�سقط  القريب  �رشبها 

الع�سافر  اأن تكاثر و�سار يختطف قوت  بعد 

التي ت�سكن �سجرة الفر�ساد الكبرة يف �سحن 

يف  اأ�سهر  اأن  اإل  يعقوب  من  كان  فما  البيت.. 

من  الغ�سب،  من  ينتف�س  وهو  �سكينًا  وجهي 

فرط ولعه وحبه للحمام..

ت 
ّ
 كانت هذه الزيارة عالمة يف الذاكرة، حرر
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ة التي تنزع دائما اإىل التحليق 
ّ
لة الطفلي

ّ
املخي

رتها 
ّ
حر املفتوحة،  والآف��اق  الف�ساءات  يف 

الداخل  ق 
ّ
التي تطو من ربقة اجلبال احلجرية 

الكامل  وحتى  ال�رشق  بالد  من  فبداأ  ماين، 
ُ
الع

ف�ساءات  تتفتح  و���س��ور،  وجعالن  وال���وايف 

امل�سهد الذي يخاله الرائي ل نهائيا ول حمدوداً 

بال  ال�سلة  متينة  ف�ساءات  جبل،  اأو  ب�سخرة 

واخلليقة،  اخللق  يف  وتواأمه  الزمان  نهائية 

بني  املتالطمة  م�ساهده  د 
ّ

تتوح الذي  املكان 

م�سارف الربع اخلايل و�سواطئ البحار املمتدة 

اإىل اآفاق المداء واملحيطات.

ومن تلك الزيارة تفرعت زيارة اأخرى، اإىل بالد 

ة 
ّ
اجلغرافي الطبيعة  ذات  املنرب  )احلجريني( 

اأهايل جعالن يف  امل�سركة مع  والجتماعية 

لحظته  ما  وذل��ك  و�سخائها  ال�سيافة  ك��رم 

 يف كرم ال�سيافة 
ّ
لحقا يف )�سناو( حيث الغلو

اأزم��ان  رم��وز  ي�ستدعي  ا�سطوريًا  ح��داً  ي�سل 

 يلمعن يف 
ّ
م عهُدها حيث »اجلفناُت الغر

ّ
ت�رش

ال�سحى..«.

وكرم  امل�ستغيث  اإغاثة  اإىل  ال�سباق  وحيث 

ال�سيف مثل ال�سباق اإىل املواجهة مع الأعداء 

والغزاة..

***

البندر  ع��ن  البعيد  غ��ر  ����رشور،  موقع  رمب��ا 

امل�سافرون  يجتاز  اأن  وبعد  العا�سمة،  اأو 

)الندابيني( بعقباته  العق( معقل قبيلة  )وادي 

ومنحدراته الوعرة، يجعل القوافل وامل�سافرين 

قربهم  باإح�سا�س  الراحة  من  بنوع  ي�سعرون 

يتجاوز  ل  الذين  اأولئك  �سواء  الو�سول.  من 

اأو  ة، 
ّ
الأغلبي وهم  والباطنة  البندر  مق�سدهم 

مانية 
ُ
اأولئك الذين يحلمون بتجاوز احلدود الع

ال�سنوات  تلك  يف  وال���رزق  العمل  ع��ن  بحثًا 

التهريب  بطرق  يرحلون  ما  وغالبا  العجاف. 

ة براً اأو بحراً حيث 
ّ
واملراوغة لل�سلطات الر�سمي

احللم  اإىل  الو�سول  قبل  منهم  الكثر  يق�سي 

واحلمر  اجلمال  قوافل  ترى  لذلك  والهدف... 

وثمة  ال�سحيق.  ال��وادي  يف  حركتها  تهداأ  ل 

لق�ساء  الإجهاد  فرط  من  يتوقفون  م�سافرون 

ليلة يف تخوم الوادي قرب خميلة اأو عني ماء 

من  وهناك  ْلفاء. 
َ

وح نخل  �سجرات  حتيطها 

لينعم بح�سن  البلدة  لدى معارف يف  يتوقف  

مانيون 
ُ
ال�سيافة واملالذ التي اعتاد عليها الع

والديني  الجتماعي  ال�سلوك  ن�سيج  من  كجزء 

حتى يف ظروف الأزمة وق�سوة املعي�س..

ات( ما زالت حت�رشين 
ّ
يف بيت الوالدين )التبيني

اأو  ليوم  توقفوا  وقد  العابرين  وج��وه  بع�س 

حتفظها  الوجوه  تلك  بع�س  زالت  ما  يومني. 

راتها التي بداأت تقل 
ُ
الذاكرة يف حناياها وحج

عابرة  وجوها  اأتذكر  تدريجيًا،  الإ�ساءة  فيها 

واأخ��رى  بالوالد  مبا�رشة  معرفة  على  لي�ست 

تكون قا�سدة �سمن معرفة تتفاوت درجاتها، 

ة التي متليها التقاليد واملروءة، ومن 
ّ
من العام

�سبلة  يف  ق�سى  ال��ذي  الرجل  ذلك  الفئة  هذه 

مع  بحفاوة  الوالد  ا�ستقبله  وقد  يومًا،  الوادي 

نفر من الأقارب واجلران، وكان ا�سمه )�سيف(

وهو ال�سم الأكرث انت�ساراً رمبا يف ُعمان، يبدو 

نواحي  يف  الكبرة  قبيلته  اأعيان  من  الرجل 

الكويت  من  ق��دم  احل��دري،  والبحر  ة 
ّ
ال�رشقي

َقِدم رغم  ال�رشعة  حيث كان يعمل، على وجه 

القبلي،  الواجب  لنداء  تلبية  الطريق  خماطر 

حيث ن�سبت »حرب« بني قبيلته وقبيلة اأخرى. 

واحلمولت  والفخائذ  القبائل  حروب  ودائما 
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ة 
ّ
ت�ستعر يف ظل غياب اأو �سعف الدولة املركزي

خا�سة  ال�سغرة،  والأحقاد  ال�سغائن  لتنفجر 

مانيني بني 
ُ
الع م 

ّ
الذي ق�س ال�سيئ  ذلك املراث 

تفكك  ظل  يف  ة( 
ّ
و)غافري ة( 

ّ
)هناوي مع�سكرين 

ة ال�سا�سعة،  لليعاربة الذي ا�ستمر 
ّ
الدولة القوي

حتى جميء الإمام اأحمد بن �سعيد البو�سعيدي، 

من  لفرة  ووحدتها  ثباتها  البالد  لت�ستعيد 

الزمن.. جتري وترة ال�رشاعات وفقا لالنتماء 

حتتفظ  كما  الطائفي  ولي�س  غالبا  القبلي 

مدونات التاريخ واأحداثه...

اأو  ة 
ّ
القبلي حربه  نداء  ملبيًا  �سيف  ال�سيخ  جاء 

ي�سريح  الوالد  �سبلة  يف  يوما  اأقام  ة، 
ّ
العائلي

من عناء ال�سفر، ورحل حيث عاد بعد فرة يف 

طريقه اإىل مكان عمله الكويت..

و�سحبه  الوالد  مع  جال�س  وهو  عودته،  اأثناء 

الذين  الأولد  اأ�سئلة  بداأت  نف�سه،  املجل�س  يف 

الب�رشي  ال��ع��امل  بوعي  �س 
ْ
الهج للتو  ب���داأوا 

مزنراً  وحلمه  ب�سحمه  رجل  هو  ها  وغرابته.. 

باخلنجر الالمع والتفق واملحزم الذي يحوي 

خا�س  وقد  بيننا  يجل�س  الطلقات،  من  الكثر 

ت�سبه  باأنها  بية  ال�سِ تخيلها  ة 
ّ
واقعي حربًا 

من  قادمة  والكتب  ال��رواة  يرويها  التي  تلك 

حرب  ت�سبه  اأنها  اأو  البعيد،  التاريخ  اأعماق 

اجلبل الأخ�رش التي يلفعها الغياب والغمو�س 

اجلغرايف  قربها  برغم  م��ا.  ة 
ّ
ملحمي بعظمة 

يف  املحدودة  النزاعات  عك�س  على  الل�سيق.. 

فيها  يذهب  التي  املجاورة  والبلدات  البلدة 

الباحثة  لة 
ّ
املخي ترفعها  فال  جريح،  اأو  قتيل 

عن الإثارة اإىل م�ستوى الأ�سطورة والده�سة..

***

وال��ع��راق،  واجل��زائ��ر  م�رش  اأخ��ب��ار  يتبادلون 

فيتخذ الكالم منحى اآخر حيث يديل كل براأي 

اأو جملة مقتطعة من �سياق اأو نكتة يف احلديث 

املت�سعب الذي تتخلله وقفات حرة وارتباك، 

اآراء  وطرح  ال�ستمرار  من  متنعه  اأن  غر  من 

بية مدفوعني بح�سار  حازمة نافذة بينما ال�سِ

اخلا�س  جنونهم  يدخلون  وال�رشاع  الظهرة 

�سيء  ك��ل  وحتطيم  وال�����رشب  ال�ستباك  يف 

يقف اأمامهم، اأو يقفون كعادتهم للتطفل على 

الن�ساء العاريات يف خلوات الأفالج، ت�سدمهم 

ة خمطوفني 
ّ
روؤية الأج�ساد بتكويناتها الأنثوي

احل���ْدري،  الن�سيم  يداعبها  ال��ن��ت��وءات  بتلك 

اإىل  لدرجة ل ترك لهم فر�سة ا�سراق ال�سمع 

لهم  يتبدى  ال��ذي  اخلا�سة،  الن�سوة  اأحاديث 

مثل هم�س اأطياف موغلة يف البعد والغمو�س، 

خيالتهم  على  ت�ستحوذ  الأج�����س��اد  وح��ده��ا 

الأحالم  تتدفق  كي  الليل  ينتظرون   .. ة  الغ�سّ

عن  الأفالج  عزلة  مياه  طيف  يف  ت�سبح  وهي 

�سة التي تخرق حجب الأ�ستار 
ِّ

العيون املتل�س

ة واجلريد...
ّ
ال�سعفي

***

التي  والوطاويط  اخلفا�س  لطيور  ميكن  كان 

واأرواح  وال�سمر  الغاف  �سجر  روح  ا�ستعارت 

�سارت  حتى  جرداء،  اأو  مورقًة  اأخرى  اأ�سجار 

التحليق  ويف  الوجه،  ت�ساري�س  يف  ت�سبهها 

وهم  ال�سحرة  وهذيانات  الأح��الم  ع��وامل  يف 

الكبر  القمر  حتت  ة 
ّ
الليلي جل�ساتهم  يعقدون 

مة بالنجوم 
َ
الذي يربع على عر�س �سماء مفع

بية  ال�سِ اأحالم  اأرجائها  تتقافز يف  والنيازك، 

طقو�س  عرب  ميكن  كان  امل��ذع��ورة..  كالطيور 
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اإىل  تتحول  اأن  �سحاياهم،  وبخور  ال�سحرة 

ب�رش يتنزهون بن�سوة يف تلك الرباري اخلاوية 

وال�سواحي التي تخرقها الأفالج، بينما عيون 

يف  العاريات  الن�سوة  اأ���رشار  تر�سد  الأولد 

جمرى  يف  النخيل  بجريد  رة 
ّ
امل�سو »املجايز« 

كانت  الطائرة  الثعالب  تلك  رمب��ا  الأف���الج.. 

ب�رشاً فيما م�سى من الزمان املتدفق ليتحولوا 

يف  و�سلوكه  الهجني  الطائر  روح  خمتربين 

تلقيح النباتات والأزهار.

***

�ستى،  وم�سارب  قبائل  من  الأولد  يتجمع 

حواف  على  م�سركة،  ة 
ّ
جبلي طفولة  جتمعهم 

و�سط  الوادي  امل�رشفة على  والأماكن  الأفالج 

يردد  ال��ذي  احلمر  و�سحيج  اجلبال  �سليل 

�سداه من اأعلى القرية ويف اأرجائها. يكفي اأن 

اآخر  يبادر  حتى  الطرف  ذاك  يف  حمار  ينهق 

الأ�سوات  لبة 
َ

ج وتنفجر  الأق�سى  الطرف  من 

ال�سفوح  ب��ني  ال�سكرى  القائلة  اأف��ق  لتحتل 

و�سفاف النخيل واليمام الربي ون�سور الرْخمة 

التي حتت�سد دائما يف مثل هذه الربهة، هائمة 

جلبة  تنفجر  والأ�سالء..  الفرائ�س  اأ�سباح  على 

بدافع  مت�ساعد،  مو�سيقي  �سلم  يف  احلمر 

اجلوع والعط�س اأو بدافع الهياج اجلن�سي، حني 

متتع�س اأع�ساوؤها وتتدىل بقوة، حتت جاذب 

يندفع  حتى  مقربة،  على  الأنثى  بول  رائحة 

منق�سًا  ته، 
ّ
خي قاطعًا  غيبوبة  نوبة  يف  الذكر 

على اأنثاه ك�ساعقة من �َسبق وهيام ليفرعها 

و�سط ا�ست�سالم مطلق لدافع الرغبة العنيف..

احلمر  موقعة  يف  حمّدقني  بية  ال�سِ يتجمع 

بزغاريد  ال�ساج  املناخ  ذلك  و�سط  ة، 
ّ
اجلن�سي

املرحلة  اجلمال  ورغ��اء  ات 
ّ
الغجري الن�سوة 

ال�رشقية  ب��الد  من  البنادر  اإىل  ال���وادي  عرب 

وال�سحراء، من اجلعالني و�سور، مركز �سناعة 

املغامرون  اأولئك  والبحارة،  مانية 
ُ
الع ال�سفن 

وافريقيا  الهند  اإىل  الهندي  املحيط  ميخرون 

ن عركته التجارب يف مدلهم الليايل 
َ
ب�سكيمة م

والعوا�سف  البحر  ه��وام  م��ع  وامل��واج��ه��اُت 

وقرا�سنة املحيط...

مانية 
ُ
الع البحرية  ال�سناعات  جم��د  �سور 

)�سور(  مع  والبحر  الّت�سمية  يف  تتاآخى  التي 

اأيهما  القطع،  وجه  على  نعرف  ل  ة، 
ّ
اللبناني

التاريخ،  يف  بحري  كحدث  الأخ���رى  ت�سبق 

الفينيقية  المرباطورية  ولدة  �سهدْت  فتلك 

املحتدمة بالدللت والأحداث اجل�سام، وهذه 

الأزل  عليها  اأرخ��ى  التي  ُعمان  حوا�رش  من 

ة 
ّ
ال�سدميي �سفحاتها  على  وك��ت��ب  ه 

َ
جناح

داٍت خلالئق وجماعات لحقة..
ّ
م�سو

من �سبه جزيرة العرب انطلقت الهجراُت حني 

اُت 
ّ
والع�سبي واجل��ف��اف،  القحط  بها  ع�سف 

لتبني  الباأ�س والعزمية،  �سدة  التي ل ينق�سها 

ممالكها يف الأرا�سي اخِل�سبة.. حتى )�رشكون 

القدمية  العهود  ملوك  اأع��ظ��م  م��ن  الأك����دي( 

اأن  املوؤرخون  يقول  العظيمة،  بامرباطوريته 

جزيرة  �سبه   من  لت 
ّ

ترح ة، 
ّ
ال�سامي �ساللته 

العرب وبادية ال�سام.... الخ

ل نعرف على وجه الدّقة واليقني بالطبع، لكن 

العميقة  امل�سركات  تلك  ورا�سخ،  اأكيد  هو  ما 

التي جتمع املديَنتني، البحر وال�سفن املّرِحلة 

لتبني  واملحيطات  الأ�سقاع  عرب  باأ�رشعتها 

التي  والنوار�س  ة(، 
ّ
املو�سمي الرياح  )ممالك 

اأو�سكت  والتي  املدينتني  �سفاف  على  اأُحبها، 

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

11



ن 
ّ
كمكو ة 

ّ
العربي اللغة  كما  النقرا�س،  على 

ال��زم��ان(  )ف�ساد  رغ��م  على  وعميق  م�سرك 

وانقالباته املتعاقبة.

***

بية حمدقني يف موقعة احلمر التي  يتجمع ال�سِ

فر الأر�س 
ُ

ها املتدفق وريقها ح
ّ
ميالأُ لعاب مني

ُتوؤتى  اأين  من  بع�سهم:  ي�ساألون  واحل�سائ�س، 

املراأُة جن�سيًا، من اخللف اأم من الأمام؟! تختلف 

الآراء الطفولية وتت�سادم التوقعات، يف ح�سور 

التجربة  غياب  يف  ل 
ّ
الَتخي و�سطوة  ال�ستيهام 

الب�رش  اإن��اث  اأطياف  تتهادى  بعد،  ة 
ّ
الواقعي

د والذوبان 
ّ

واحليوان وتعانق بع�سها حّد التوح

اآلة اخليال اجلاحمة، التي تنزع  متحررة بفعل 

مات، وينطلق الأولد يف الكالم 
ّ
اإىل تدمر املحر

ف�ساء  يف  حملقني  حدود  ول  �سوابط  غر  من 

وخوافيه  الكائن  لنزوعات  الأوىل  الأحا�سي�س 

الكبار  من  خل�سة  �سمعوه  ما  راوين  املطمورة، 

مثل  »فرجها  واجلموح:  الرغبة  انفجار  حلظة 

�سّفانة الدجاج« اأي �سدرها، ذلك الفرج مركز 

نة 
ّ
الغواية، الهالل املنبلج بغيومه اخلفيفة امللو

من بني فخذين بي�ساوين اأو �سمراوين، اأطيافه 

الفرة  تلك  يف  البدئي...   
ّ

احل�س �سماوات  يف 

األقى ع�سكر الوايل املزّنرون  اإ�ساعة باأن،  �رشت 

باملحازم واخلناجر، القب�س على )ود الوروار( 

يف  امل�سهود  باجلرم  متلب�سًا  داهموه  اأن  بعد 

منف�سلة  كانت  اهلل(  )ا�ستغفر  عنزة  م�ساجعته 

ير�سدها  الوروار،  ود  اأن  ويبدو  قطيعها..  عن 

ال�رشح..  عن  بالنف�سال  ليغريها  بالطعام 

فعلته  يرتكب  منعرلة  خميلة  يف  وه��ن��اك 

ير�سدونه  الأولد  بع�س  وك��ان  امل�سينة.. 

الأخبار  اأو�سلوا  بدورهم  الذين  الكبار  ليبلغوا 

وقبل  اجلبلي...  �سمائل  ح�سن  يف  ال��وايل  اإىل 

بني  الأل�سن  تداولتها  التي  الأنباء  حملت  فرة 

اأو بالأحرى  �سمائل و�رشور، من داخل احل�سن 

من ذلك الربج من اأبراج جمال�س احل�سن الكثرة 

بالإ�سافة اإىل الزنزانات واملطامر. الربج الذي 

�س حاول يف 
ّ
يدر�س فيه تالميذ العلم، باأن املدر

حرمة  ينتهك  اأن  احل�سني  احل�سن  ليل   
ّ
خ�سم

�سجينة يف مرقد �سجنها، هو العارف بتفا�سيل 

النهار،  يف  حتى  املظلمة  وخباياه  احل�سن 

ال�سجينة من  لكن �رشاخ  ليال،  الظلمة  وحالكة 

قاطنيه  بجميع  احل�سن  ترك  املفاجاأة  هول 

»لكن  والحتقار  للتنّدر  مثاًل  و�سار  ي�ستيقظ 

كيف ي�ست�سلم احليوان من نوع الكالب واحلمر 

بية وهو ي�سبح بخياله  والأبقار؟« �ساأل اأحد ال�سِ

بان  اجلواب،  فكان  املزبدة..  اخلرافة  مياه  يف 

حتى  وتدريبه  احليوان  مبالطفة  يبداأ  الفاعل 

الروي�س الكامل والعتياد على ما هو خارج 

اأو  حمارة  من  فكم  والدين..  والفطرة  الطبيعة 

وكم  اأع�ساءه  وه�ّسمت  مغت�سبها  رف�ست  بقرة 

نباحًا  ونبحت  ت  ع�سّ ة 
ّ
بري اأو  األيفة  كلبة  من 

عاليًا..

واذا كانت تلك املراأة التي �رشخت به�ستريا، 

حني اكت�سفت خيانة زوجها، بان الرجل كلب، 

لي�سلم  الذي  ال�سلوك  هذا  مثل  و�سف 
ُ
ي فكيف 

منه جمتمع فطري بدائي اأو ح�ساري بلغ اأعلى 

درجات التقدم واملعرفة؟!!

***

احل�سن  يف  واللغوية  الدينية  املبادئ  مدر�س 

على  )امل�سحاب(  بلدات  حديث  مدار  �سيكون 
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يحمل  ح��دث  ياأتي  حتى  و�سهور  اأي��ام  م��دار 

�سدمة اأكرب مثل نكاح احليوانات وانتهاكها..

تذهب الإ�ساعة اأي�سا اإىل انه يف اإحدى املرات 

من  الأح�ساء  منزوعة  ة 
ّ
فتي )�سخلة(  ج��دت 

ُ
و

الفرج.. من غر معرفة اجلاين، لكن بعد القب�س 

املجهول  التهم  كل  اأُل�سقت  ال��وروار  ود  على 

فاعلها به و�سكّل منوذجًا للتطرف والنحراف 

اجلن�سي الجرامي..

النتهاكات  م��ن  والأب��ق��ار  احلمر  ت�سلم  مل 

حم�س  تظل  لكنها  �سعوبتها،  على  ة 
ّ
اجلن�سي

بعد  متلب�سًا  اأح��د  على  يقب�س  مل  اإذ  اإ�ساعة 

مثل  البع�س،  ت��راود  �سكوك  ثمة  بل  و�ساية، 

 
ّ
احللي يلب�سها  حلمارته  العا�سق  الرجل  ذلك 

والزينة التي يبخل بها على امراأته، ويحر�سها 

دائما من اقتحامات ذكور احلمر الهائجة يف 

قيلولة البلدة..

الأولد  ناق�س  جل�ساتهم  خلوات  اإح��دى  يف 

و���رشدوا  احليوانات،  نكاح  م�ساألة  الأ�سقياء 

اجلرمي.  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  �سمعوها،  ن���وادر 

جاءت من خارج البالد، من الكويت منها ذلك 

جد ملت�سقًا على ظهر كلبة وهو داخلها 
ُ
الذي و

ت مب�سافر فرجها 
ّ

ل ي�ستطيع اخلروج حيث ر�س

على ع�سوه حتى افت�سح اأمره، و�سار م�سخرة 

البالد..

***

كان ال�سبية يتجمعون يف الوادي و�سط ب�ساتني 

والفيفاي  املوز  اأ�سجار  تتخلله  الذي  النخيل 

والعناقيد..  الثمار  املتّدلية  الكثيفة  والكروم 

اأدوات  م( منطقة احلّدادين �سانعي 
ّ
)الر اأو يف 

الإنتاج وم�سلحي عطبها واعوجاجها، اأدوات 

واأخرى  وِهيبة،  وفوؤو�س  م�ساٍح  من  احلراثة 

مثل القدوم واخل�سني واملجاز... كلها ُت�ستعمل 

والأ�سجار  بالنخيل  والعناية  الزراعة  لإجناز 

مغرو�سة  كف�سائل  الأول  طورها  منذ  الأخرى، 

كرمها  من  وتهب  وتعطي  تثمر  حتى  للتو، 

الفائ�س يف م�سرة عمرها املديد، عمر اأجيال 

كما  والرعاية  بها  العناية  جتري  الب�رش.  من 

الأطفال بنف�س العاطفة والقلق �سحة ومنواً..

اأطفالهم  مثل  والليايل  الأيام  عليها  ي�سهرون 

التي  احليوانات  وكذلك  والكمال،  بالتمام 

يربونها كالأبقار والأغنام واخلراف والدجاج.. 

غالبا،  احلمر  مثل  والرحل  العمل  وحيوان 

واخليول  ُعمان  من  ة 
ّ
اجلبلي املناطق  هذه  يف 

ال�سحراء  مبناطق  واجلمال  اأخ��رى  ب��الد  يف 

الذاتي،  الكتفاء  من  نوعًا  حمققني  غالبا، 

وؤتى به من البالد 
ُ
بالإ�سافة اإىل ال�سمك الذي ي

اأو  )املالح(  ّلحًا 
ُ

مم واملحيط،  للبحر  املتاخمة 

يجعلهم  ذلك ل  والقا�سع(، كل  )العوال  جمففًا 

والبالد  اخلارج  على  يعتمدون  اأ�سا�سي  ب�سكل 

الأخرى..

كل  ي�سحو  احليواين  الب�رشي  الكون  هذا  كل 

�سباح، يتنف�س هواء احلقول وال�سفوح املع�سبة، 

النقي ال�سايف كعيون الديكة والظباء، ي�سحو 

رجال العائلة لل�سقي والعمل، ي�سحو الأطفال 

قبلهم  الأم  ت�سحو  وللرعي،  الكتاب  ملدر�سة 

الأمومة.  لفجر  الأول  اخليط  بزوغ  مع  جميعًا 

ال�سباحي  برزقها  مطالبة  احليوانات  ت�سحو 

الب�رشي  واجبها  الأم  تنجز  واملاء،  الغذاء  من 

واحليواين ل ترك �سغرة ول كبرة من �سوؤون 

البيت، ثم تتجه اإىل احلقل تتفقد ما ُزرع ومنا، 

وما زرعته يدها املباركة مثل �سجر )النانيا( 

غر  رمبا  الت�سمية  هذه  م�سدر  ما  الطماطم، 
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والأوطة  املغاربة  عند  املطي�سة  مثل  عربي؟ 

لدى امل�رشيني والبندورة يف بالد ال�سام...

حمراء  زرعْتها  التي  الطماطم  �سجرة  تتفقد 

ندى  مع  امل�سع  وبهائها  برهافتها  قانيًة 

الريح  يف  القمح  �سجرات  تتمايل  ال�سباح. 

روافع  فوق  �س 
ّ
املعر النبات  وذل��ك  اخلفيفة. 

العنب  ��ة، ك��رم��ة 
ّ
ال��ن��دي ب��اأوراق��ه��ا  الأع�����واد 

ة 
ّ
الأر�سي على  الزرقة  اإىل  املائلة  بخ�رشتها 

ة 
ّ
ل( والر�سيدي

ّ
)الثي الرطبة املك�سوة باحل�سي�س 

تلك  اأو  احلرث  يف  ت�ساعد  التي  ال��دواب  طعام 

التي تقيهم املجاعة وامل�سغبة..

وترعى  الأم  تتفّقد  حوا�سها  وجميع  بروحها 

واملراأة  الرا�سد  الرجل  اإىل  الطفل  من  اجلميع، 

اأو  اإىل تلك النعجة  الرا�سدة، من ر�سيع اجِلداء 

احلنان  كنف  يف  م�سّنة  اأ�سحت  التي  البقرة 

بحيواته  املحيط  الكون  يتناغم  الأم��وم��ي.. 

الف�ساء  املختلفة، بجنادبه املحلقة يف زرقة 

ال�سماوات  يف  جم��رات��ه  ه�سي�س  واحل��ق��ول، 

ذلك  قلب  يف  للرائي  ميكن  حيث  البعيدة، 

الليل احلالك، اأن يرى عناقيد النجوم وا�سحة 

ال�ُسهب  ي��رى  اأن  وخفوته،  �سوئها  ب�سطوع 

اأو  ال�سماء  مرابع  يف  ال��رَد  تلعب  والنيازك 

حيث  هناك  العابرين،  بخَفر  بع�سها  تغازل 

بني  نُزهاتهم  يف  والع�ّساق  الأط��ف��ال  يحلم 

النجوم يقطفون الَزهر الفائح بعطره ويق�سمون 

ا وبنات 
ّ
على الوفاء الأبدي، حمّدقني يف الرثي

الرقباء  عيون  عن  بعيداً  وامليزانني  نع�س 

التي  ة 
ّ
القبلي ال�سغائن  عن  بعيداً  واحلا�سدين، 

الأبراج  على  تطاولت  حتى  ال�سنون  راكمتها 

حيث  اجلرية  ال�سخور  ُذرى  على  املنحوتة 

يتبادل الفرقاء الر�سا�س واملوت..

الديكة، وما تبقى  البلدة يف فجر  اأهل  ي�سحو 

ة، 
ّ
اجلبلي خمابئها  يف  بقيت  ذئ��اب  ع��واء  من 

ع 
ّ
رو التي  الأم��ان��ة   

َّ
���رش حاملة  الأم  ت�سحو 

الأمومة   
ّ
حب بجدارة  حتملها  اجلبال،  حملها 

جميعها،  الكائنات  على  تطمئن  واحل��ن��ان، 

اإىل  تقوده  والع�سا  بحمحمته   
ُ

الأب ي�ستيقظ 

امل�سجد بب�سرة الإميان الذي توارثوه اأجياًل 

ل  املطلقة  حقيقته  اأمانة  وحملوا  واأحقابًا 

ال�سغر  امل�سجد  اأمنلة. يف  قيد  عنها  يحيدون 

ال�سعائر  ي���وؤدي  احلقيقة  بنور  امل��ل��يء  لكن 

كل  ينف�سلون  ثم  اجلماعة،  برفقة  والطقو�س 

يومهم  ليبداأوا  الأخ��رى  وم�ساغله  حقله  اإىل 

والتي  املكرورة  الرتيبة  اأيامهم  �سل�سلة  �سمن 

ل يرونها كذلك بل مليئة باإثارة الأخبار من 

داخل القرية واأحداثها مهما تناهت ب�ساطتها 

�سياع  اأو  لتواأم  بقرة  ميالد  حتى  وحجمها، 

اجلبال  ظهور  على  ال�سارح  القطيع  عن  نعجة 

حكاية  اأو  ح��دي��ث  ب��داي��ة  ت��ك��ون  ��ع��اب،  وال�����سِ

يف  اأ�ساعوها  التي  املوا�سي  تلك  ت�ستدعي 

النزاعات  مثل  �سابقة  حيوات  يف  اأو  حياتهم 

اأحاديَث  ن 
ّ
�ستكو التي  ال�سغرة،  واحل��روب 

الليل  اإل هجوم  يقطعها  ل  ة 
ّ
وهواج�س ملحمي

والتعب والنوم..

وال�سباع  الذئاب  افر�ستها   
ّ

ال���دواب من  كم 

املمتدة  القفار  يف  وجه  غر  على  املنت�رشة 

يخرق  وم��ا  وعط�سًا..  جوعًا  نفقت  التي  اأو 

تلك  والأ�سئلة  احلرة  اإىل  بها  ويطوح  اأيامهم 

عرب  البالد  حدود  خارج  من  ال��واردة  الأخبار 

القادمني وامل�سافرين على قلتهم اإذ ان البالد 

تكون  والأب��واب،  النوافذ  مغلق  مع�سكراً  ت�سبه 

البلدان  اأخبار  قلة  لكن  وت�سويقًا..  اإثارة  اأكرث 

�رشد  يف  اأكرث  م�ستغرقني  جتعلهم  ة، 
ّ
الأجنبي

ة 
ّ
القبلي النزاعات  لأخبار  ل، 

ّ
ومتخي واقعي 
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واحلروب بني اأبناء البلد الواحد، التي ل تكاد 

اأخرى  اأماكن  يف  وتن�سب  اإل  مكان  يف  تخمد 

ي�رشدها  خمتلفة  لأ�سباب  البالد،  اأرج��اء  من 

املوؤرخون اأو من غر اأ�سباب مقنعة يف ن�سوب 

حول  ب�سيط  فهٍم  �سوء  والقتتال.  النزاعات 

 من اأحد اأفراد هذه القبيلة 
َ
كلمة اأو موقف بدر

وُت�ستل  الر�سا�س  ي 
ّ
ليدو تلك  اأو  الفخيذة  اأو 

املوح�س  الف�ساء  ذلك  يف  وال�سيوف  اخلناجر 

الالمع بفراغه واأ�سباحه... يكفي اأن يقول مثاًل 

ك( 
ّ
ح�س )اقطع  اأو  تكذب(  )اأن��ت  لآخ��ر  اأحدهم 

معركة  اإىل  ر 
ّ
ويتطو وال��ن��زاع  احلقد  لينفجر 

منا�رشيه  ط��رف  كل  ي�ستقطب  اأي��ام��ًا،  ت��دوم 

التي  والنتماءات  التواريخ  ح�سب  وحمالفيه 

كد�سها الزمان يف هذه الأ�سقاع التي بالكاد 

و�رشاعاتها....  حياتها  عن  الآخ��رون  يعرف 

ة التي ت�سّخر 
ّ
ة القوي

ّ
ويف فرات الدولة املركزي

ة 
ّ
تلك النوازع والنتماءات والطاقات اجلماعي

وي�سل  ال�ستات  هذا  يلم  مل�رشوع  املتناحرة 

ة 
ّ
العماني الأر���س  خ��ارج  اإىل  ونفوذه  �سداه 

عرف 
ُ
اإىل مناطق وجغرافيات بعيدة.. حينها ي

لي�س  املوؤرخون  ويكتب  البالد  هذه  عن  �سيئا 

�سحًا  يعاين  والذي  فح�سب  ماين 
ُ
الع القطر  من 

باملفا�سل  مقارنة  التاريخ  كتابة  يف  نًا 
ّ
بي

والأحداث العا�سفة التي مرت بها البالد، واإمنا 

)الغرهم(  هوؤلء  وغرهم.  عربًا  خارجه  من 

امل�ستعمرين  الفرجنة  بالد  من  الأجانب  اأي 

ب�سعٍة  ويكتبون  ي��وؤرخ��ون  الذين  هم  غالبا 

يكتبون،  فيما  والتفاق  الختالف  مع  ة 
ّ
وروي

يف  اخلرافة  حّد  �ساقة  جت��ارب  يف  ومي�سون 

اخلايل  كالربع  امل�ستحيلة  ال�سحارى  تلك 

قبل  النفط  )ولي�س  اجلحيم  ميور  والتي  مثاًل، 

غالفها  حت��ت  للن�سوب(  والقابل  اكت�سافه 

 
َ
ك حطب

ّ
ة يحر

ّ
اق، كمراجل اأ�سطوري

ّ
 الرب

ّ
الرملي

النفر  ذلك  ا�ستغل  بون.. 
ّ
مدر اأبال�سٌة  مواقدها 

القا�سية  ال�����رشوط  تلك  يف  الأوروب��ي��ني  م��ن 

اإىل  حد  عند  ينتهي  ل  الذي  جوعهم  لإ�سباع 

التجربة واملعرفة، للتاأ�سي�س والتهيئة لطالئع 

احل�ساري  لنفوذهم  الكا�سح  والعنف  ة 
ّ
القو

املعرفة  اأو حبا يف  وال�ستغالل،  ال�سيطرة  يف 

وتقدي�سًا لها..

وقلة  بطوطة  ابن  الطنجاوي  القا�سي  وحَده 

طموحات  غ��ر  م��ن  املغامرة  خا�س  غ��ره، 

بطموحات  املدعومني  اأول��ئ��ك  مثل  واأح���الم 

ح�سارة ل تفتاأ يف التو�سع العلمي وال�سيطرة 

حتى خارج الكوكب الأر�سي.. وحده القا�سي 

الفريدة،  ة 
ّ
ال�سطوري برحلته  املزواج  املغربي 

املمتدة  الفرة  تلك  دل، عن 
َ
وي قراأ 

ُ
ي �سيئا  ترك 

يف بع�س ذلك الزمن والأحداث.
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 ،Maria Das Neves De Bragança الربتغاليني لدى  امل�سماة  الأمرية  هي 

Maria De Las Nieves De Braganza :Maria De Las Nieves De Braganza :Maria De Las Nieves De Braganza ، واملو�سومة  واملدعوة لدى الإ�سبانيني

. Marie- des-Neiges-de Portugal:لدى الفرن�سيني با�سم

إىل اعتالء عر�اإىل اعتالء عر�سإىل اعتالء عر�سإىل اعتالء عر�س )فرن�سا ونافار( يف اخلام�س  إىل اعتالء عر�املنذورة  إىل اعتالء عر�املنذورة  املنذورة ولدت هذه الأمرية املنذورة ولدت هذه الأمرية 

أملانيا اأملانيا أملانيا  يف بالينهوباخ مبقاطعة بافاريا الأملانية ) 1852 أغ�سط�س �سنةاأغ�سط�س �سنةأغ�سط�س �سنة أغ�سط�س �سنةمن  أغ�سط�س �سنةاأغ�سط�س �سنةأغ�سط�س �سنةمن  أغ�سط�س �سنةاأغ�سط�س �سنةمن 

كان  مبا  1941 فرباير   14 بفيينا يف  املنية  ووافتها  اليوم(،  الحتادية 

أملانيا الكربىاأملانيا الكربىأملانيا الكربى" )النم�سا اليوم(.  آنذاك با�سم اآنذاك با�سم آنذاك با�سم " آنذاك با�سم يدعى  آنذاك با�سم يدعى 

آل براغنا�س، اآل براغنا�س، آل براغنا�س،  آل براغنا�س، تدعى  آل براغنا�س، تدعى  إىل عائلة ملكية اإىل عائلة ملكية إىل عائلة ملكية  إىل عائلة ملكية تنتمي  إىل عائلة ملكية تنتمي  أمرية اأمرية أمرية  أمرية هذه  أمرية هذه   ولقد كانت ماريا 

دو  دو سارل  دو سارل  ارل  � �سألفون�س  �سألفون�س  �األفون�س  ألفون�س  وفرن�سا  إ�سبانيا اإ�سبانيا إ�سبانيا  وارثي عر�س وارثي عر�سأحد  وارثي عر�سأحد  وارثي عر�اأحد  أحد  زوجة  كانت  كما 

أوروبا يف نهاية القرن التا�سع اأوروبا يف نهاية القرن التا�سع أوروبا يف نهاية القرن التا�سع  أوروبا يف نهاية القرن التا�سع أمريات  أوروبا يف نهاية القرن التا�سع أمريات  أمريات اأمريات  أمريات أبرز  أمريات أبرز  أبرز اأبرز  أبرز إحدى  أبرز إحدى  إحدى اإحدى ا إحدى بكونها  إحدى بكونها  هرت سهرت سهرت  سبوربون. �سبوربون. �

أمنوذج النخب الأوروبية يف القرن التا�سع ع�رش اأمنوذج النخب الأوروبية يف القرن التا�سع ع�رش أمنوذج النخب الأوروبية يف القرن التا�سع ع�رش  ع�رش فهي ل تزال متثل 

ملتعددي الثقافة والفن واحلنكة ال�سيا�سية من حيث كتاباتها ووثائقها 

يتها سيتها سيتها  سخ�سخ� خ�سخ�س سف �سف � ف �سف �س س تزال تتناول حتى الآن من قبل الباحثني يف ك�س تزال تتناول حتى الآن من قبل الباحثني يف ك� التي ل

إ�سهاماتها. اإ�سهاماتها. إ�سهاماتها.  إ�سهاماتها. و إ�سهاماتها. اإ�سهاماتها. إ�سهاماتها. و إ�سهاماتها. اإ�سهاماتها. و

مانور عمانور ُعمان ور ع�صور ع�صُ

قراءة يف رحلة الأمرية 

ماريا  دوال�س �إىل م�سقط

كتاباتكتاباتكتابات

عبدالرحمن ال�ساملي

ُباحث متخصص في الدراسات الُعمانيةباحث متخصص في الدراسات العمانيةباحث متخصص في الدراسات الُعمانية



 لقد ك�سبت �سهرة وا�سعة بكيا�ستها وثقافتها 

وحنكتها ال�سيا�سية، وعلى وجه اخل�سو�ص 

زوجها  جانب  اإىل  م�سهودة  وقفة  بوقوفها 

دعي  فيما  العر�ص  ال�تتستترداد  معركته  يف 

با�سم "احلرب الكارل�سية الثالثة" )-1872

زوجها  خا�سها  قد  كان  والتي   )1876
با�سم اجلناح الكارل�سي من االأ�رسة احلاكمة 

املحافظ  التقليدي  احلتتتزب  عتتن  املتتدافتتع 

الكاثوليكي. 

 وتعد )ماريا دو ال�ص نيفي�ص دو بريغان�سيا( 

البنت البكر للملك فران�سوا االأول الذي حكم 

الربتغال ما بني االأعوام )1802-1866( 

، ولزوجته االأمرية )اأديالييد دو لوفن�ستاين 

اخت�سارا  واملعروفة   ، روزنتتربغ(  فتتريدامي 

با�سم "اأديالييد �سوفيا" )1831-1909(. 

وكان  الربتغال،  حكم  عن  اأبوها  عزل  وقد 

قتتد تتتزوج االأمتتترية اأديتتاليتتيتتد عتتام 1851 

هي  كبريتهم  كانت  اأبتتنتتاء  ب�سبعة  ورزقتتا 

فتلقت  هتتذه.  الرجمة  �ساحبة  )متتاريتتا( 

احلا�سية  يف  رفيعة  تربية  ماريا  االأمتترية 

"�ساكري  امللكية ببفاريا، ودر�ست بثانوية 

عادت  ثم  )فرن�سا(،  بونتيفي  مبدينة  كور" 

على  وتتتترددت  بافاريا،  اإىل  اأ�رستها  مع 

وال�سيا�سية  الفكرية  ال�سالونات  من  العديد 

كله  وذلك  الو�سطى،  باأوروبا  االأر�ستقراطية 

املنا�سب  الزواجي  ارتباطها  تهيئة  بغاية 

لو�سعها االعتباري وملرتبتها االجتماعية. 

التي كانت  وقد عملت عمتها ماريا ترييزا 

االأ�تترسة  يف  بالغ  ونفوذ  وثيقة  �سلة  ذات 
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"ب" اإىل مقدي�سو  اأوروبا1. بعد رحلة طويلة ي�سل  ن جميلني لبيعهما الحقا يف 
ْ
"ب" قردي 2. ا�سرى 



من  زواجها  ترتيب  على  االإ�سبانية  امللكية 

كارلو�ص  اأخ  )فرن�سا(  جيم�ص  �سان  دوق 

ال�سابع دوق مدريد.

 ويف يوم 16 اأبريل من عام 1871 تزوجت 

�سارل  الفون�ص  االأمتتري  من  مالطة  بجزيرة 

االبن  وهو   ،)1849-1936( بوربون  دو 

االإ�سباين  العر�ص  على  احلق  له  ملن  الثاين 

)1887-1822( ولزوجته ماريا بياتري�ص 

يرزقا  ومل   ،)1824-1906( مودين  دو 

اآل  فرع  من  فتتردا  فباعتبارها  طفل.  بتتاأي 

ببفاريا  املنفى  ماريا يف  ولدت  براغان�ص، 

من  والتتدهتتا  تترم 
ُ

ح اأن  بعد 

حقوقه على عر�ص الربتغال 

التي  االأهلية  احلتترب  بعد 

واجه فيها قوات ابنة اأخيه 

فاإن  ولذلك  الثانية.  ماريا 

اإىل  املر�سحة  االأمرية  لقب 

اإال  بتته  يعرف  مل  العر�ص 

اأن�سار اأ�رستها.

اإىل زوجها  اأن زفت   وبعد 

بتتتجتتتزيتتترة متتالتتطتتة عتتام 

األفون�ص  االأمتتتري   1871
كما  بتتوربتتون،  دو  �تتستتارل 

ذكتتترنتتتا، رافتتقتتت زوجتتهتتا 

مدينة  قرب  معه  واأقامت 

بريبينيان الفرن�سية، حيث 

تابعت عن كثب وباهتمام 

نظريه  قتتّل  وحما�ص  بالغ 

التي  الع�سكرية  العمليات 

خا�سها زوجها دفاعا عن حزب املحافظني 

مثالية  �سجاعة  بذلك  مبدية  التقليديني، 

وت�سميما نادرا وعزما مكينا، ولذلك لقبت 

 Dona Blanca "بلقب "ال�سيدة البي�ساء

. وكتتانتتت املتتعتتارك تتتدور رحتتاهتتا مبنطقة 

التي  احلتترب  وهتتي  االإ�سبانية.  كاتالونيا 

الثانية  الكارلي�سية  احلتترب  با�سم  دعيت 

هي  اتهمت  اأنها  بيد   .)1872-1876(

وحتى  بل  حرب،  جرائم  بارتكاب  وزوجها 

ال�سلطات  دفع  مبا  العام،  احلق  من  جرائم 

اإىل  والدعوة  عنهما  البحث  اإىل  االإ�سبانية 

نيتها  كانت  وقتتد  عليهما.  القب�ص  اإلتتقتتاء 
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كانت  لالأ�رسة  ق�رس  يف  اللجوء  عن  البحث 

باحلا�سية  وااللتحاق  فيينا،  مبدينة  تقطنه 

مبدينة  اأقتتامتتت  قتتد  كانت  التي  ال�سغرى 

تري�ست باإيطاليا.

وقد حاولت اإقناع زوجها بحلم بدا لها ، رحلة 

الكت�ساف االآفاق حول العامل، وهي ظاهرة 

اأو  االأر�ستقراطيني  االأوروبيني  بني  برزت 

بل  ال�سواء  على  الباحثني  اأو  الدولة  كبار 

مع  وخا�سة  املغمورين  املغامرين  حتى 

العامل،  حول  االأوروبتتي  اال�ستعمار  التو�سع 

واملغامرون  املثقفون  ذلتتك  بجانب  كتتان 

اكت�سافاتهم  نتائج  الع�سكريون  وال�سباط 

حافزا  واالركيولوجية  االنرثوبولوجية 

البي�ساء  ال�سيدة  فبداأت  اال�ستطالع.  لهذا 

وا�ستمرت   1894 �سنة  من  ماريا  االأمتترية 

االأوىل،  العاملية  احلرب  بداية  الرحلة حتى 

لتكون  االإن�سانية  االأدبية  ميوالتها  ب�سبب 

رحلة تاأمل جديدة يف طول الكرة االأر�سية 

وعر�سها، فقام الزوجان بزيارة ا�ستك�ساف 

العامل  مناطق  معظم  فتتزارا  التتعتتامل،  حتتول 

حتقق  االأمرية  كانت  حيث  غرائبة  ودرا�سة 

ال�سكان  وعادات  تقاليد  درا�سة  اأمنيتها يف 

التي  القبائل  بع�ص  خا�سة  املحليني، 

يف  االنرثوبولوجيا  كتب  يف  و�سفها  مّت 

مان 
ُ
بدايات القرن الع�رسين. وقادتها اإىل ع

خالل  من  فعملت  م�سقط،  مدينة  من  بتتدءا 

العامل  عرب  اأ�سفارها  عن  اإثباتات  روؤيتها 

بو�سع ر�سوم لكل ما كانت تعاينه وكانت 

الر�سوم بن�سو�ص ق�سرية كانت  ترفق هذه 
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"ب" يجتاز ال�سحراء )اأثيوبيا(3.  اأنه ا�ستطاع الفرار اإىل مدينة هرار  "ب" غري  اأ�سٌد ولبوؤٌة  4. هاجم 



تربز فيها مالمح مهمة لل�سعوب واملناطق 

ر�سمها  يف  املثال  �سبيل  فعلى   ،  . املتتزارة 

�سورة  ر�سومها  اأحتتتد  يف  يظهر  مل�سقط 

لقارب و�سخ�ص وخليج حيث ميناء املدينة 

املثري  من  اأنتته  كما  التجاري.  ون�ساطها 

لالهتمام تنوع ال�سخ�سيات امل�سورة الذي 

يظهر يف اختالف املالب�ص واملظاهر، وهو 

ما يوؤكد التنوع الثقايف والديني يف املدينة 

يف ذلك الزمن.

عهد  يف  مان 
ُ
لع االأمتتترية  زيتتتارة  فكانت   

 1888-( تتتركتتي  بتتن  في�سل  ال�سلطان 

�سياحية  واجتتهتتة  فاأ�سبحت  1913م(، 
اجلزيرة  �سبه  يف  وقبلتها 

كتتمتتا �تتستتاعتتدهتتا امتتتتتداد 

الطريق البحري بني العراق 

االحتالل  بعد  الهند  نحو 

تلك  وازدادت  الربيطاين 

متتع بتتتدء انتتهتتيتتار التتدولتتة 

كانت  والتتتتتي  العثمانية 

ومّت  له  حت�رس  بريطانيا 

�سايك�ص  اتفاق  بالفعل مع 

التترابتتط  زاد  ممتتتا  بتتيتتكتتو، 

التتبتتحتتري يف اخلتتلتتيتتج، و 

بال�سلطان  التقوا  لعلهم 

التتزيتتارة  تلك  يف  في�سل 

بيد  ذلك،  تذكر  مل  اأنها  اإال 

االأوروبتتيتتني  متتذكتترات  اأن 

ذلك  اإىل  ي�سريون  االآخرين 

ترتيبه  يتم  ما  عادة  حيث 

اإىل  عن طريق القن�سل الربيطاين. فرحلتها 

الرحالة  مان تتقارب مع زيارة كثري من 
ُ
ع

م�سقط  عن  ووثقوا  دونوا  الذين  االأوروبيني 

مان وال يزال امليناء احلامل ميثل خميلة 
ُ
وع

االأملاين  واالأكادميي  فالرحالة  زائتتر،  لكل 

ماك�ص اأوبنهامي عندما زار م�سقط )1894( 

على  الوحيد  االآمتتن  امليناء  بقوله:  ي�سفه 

ب�سفة  اخلليج  ويف  العربي  ال�ساحل  كامل 

عامة.... يطلق االإجنليز بب�ساطة ا�سم اخلليج 

حينها على م�سقط اإال اإذا ما مت حتديد املوقع، 

تعك�سه  ما  وهتتذا   ،19 القرن  نهاية  حتى 

الر�سومات من خالل �سفرها اإىل م�سقط من 
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يعج  امليناء  اأن  يو�سح  الذي  امللب�ص  حيث 

بامل�سافرين وهذا ما اأثبته لورمير يف دليل 

�سماع  ميكن  كما  م�سقط،  ميناء  يف  اخلليج 

اآن واحد. 14 لغة يف 

بالت�سوير  تعنى  البي�ساء  ال�سيدة  تكن  مل 

االحرايف اأكرث منه الت�سوير التوثيقي، لكن 

االألبوم  وهتتذا  مهمة  التوثيقات  تلك  بقيت 

الوطنية  التتوثتتائتتق  بتتدار  حمفوظ  ال�سخم 

مقتنيات  اأهم  من  ويعد  مبدريد  االأ�سبانية 

زوجها  اإىل  )ب(  باحلرف  ترمز  فهي  الدار، 

هذه  ور�سمت  عنه،  بال�سور  حتكي  فهي 

ال�سور وكتبت هذه التعليقات عليها باللغة 

االيطالية، ولذا فهي متثل مرحلة مهمة حيث 

كاأزواج  االأوروبية  النخب  تطلع  حينها  بداأ 

العامل،  واكت�ساف  وال�سياحة  ال�سفر  اإىل 

بني  التعاي�ص  فيها  �ساد  تاريخية  وحقبة 

خمتلف الثقافات ومظاهر احلياة االإن�سانية 

الة.
ّ

يف الفرة التي عا�ستها االأمرية الرح

 فبح�سب الر�سوم فانها و�سلت ال�سلطنة من 

اأفريقيا عرب مقدي�سو ثم اأثيوبيا، ومن ثم اإىل 

الر�ستاق  اإىل  مان 
ُ
ع داخلية  وزارت  م�سقط 

اأكملت  ثم  ال�سحاري  اإىل  انطلقت  ومنها 

مثل  فار�ص.  اإىل  عمان  �سمال  نحو  الرحلة 

�سورة  اأهمية  مدى  عن  تعرب  االأعمال  هذه 

وتفاعل  ع�رس  التا�سع  القرن  خالل  مان 
ُ
ع

الروؤى الغربية الفنية يف عك�ص انطباعاتها 

ال�سكيت�ص،  اأو  الر�سم  اأو  بالت�سوير  �سواء 

وهذه االنطباعات وّثقت تلك املرحلة، ففي 
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اأكل وباع اجلمل "ب" اإىل هرار حيث  )اأثيوبيا(5. و�سل  "ب" نحو باد�سكاراه على القدمني  "ب" اإىل باد�سكاراه6. �سار  7. و�سل 



هذه اللوحات ت�سري اإىل االآتي: 

1. بعد رحلة طويلة ي�سل "ب" اإىل مقدي�سو 
لبيعهما  جميلني  ن 

ْ
قردي "ب"  ا�سرى   .2

الحقا يف اأوروبا

"ب" يجتاز ال�سحراء  .3
ولبوؤٌة "ب" غري اأنه ا�ستطاع   

ٌ
اأ�سد هاجم   .4

الفرار اإىل مدينة هرار )اأثيوبيا(

وباع  اأكل  حيث  هرار  اإىل  "ب"  و�سل   .5
اجلمل

�سار "ب" نحو باد�سكاراه على القدمني   .6
)اأثيوبيا(

"ب" اإىل باد�سكاراه 7. و�سل 
8. يركب ال�سفينة للذهاب اإىل م�سقط

9.  ها هو يف عر�ص البحر

10.  يحّل مب�سقط
"ب" اإىل الر�ستاق 11.  ي�سل 

12. يذهب اإىل خورفكان
اإىل فار�ص 13.  يبحر 

14. ها هو مبحر نحو فار�ص
  لكن، يف النهاية، ا�ستقرت االأ�رسة بفيينا، 

حيث فاجاأت احلرب العاملية االأوىل "ال�سيدة 

البي�ساء". لكنها كطائر الفينيق �رسعان ما 

�سبابها  عنفوان  ماريا  االأمتترية  ا�ستعادت 

من  هي  اأفتتادت  بحيث  املذهلة  وحيويتها 

حربها الكارل�سية، فكان اأن عمدت اإىل اإدارة 

اإعانات الدم مب�سفى يف مدينة فيينا خلدمة 

، ثم �رسعان ما عادت، بعد  جرحى احلرب 

واأقامت  اال�ستقرار مبدينة مدريد،  اإىل  ذلك، 

حيث  اال�سبانية،  بالعا�سمة  النهاية  يف 
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10.  يحّل مب�سقط9.  ها هو يف عر�ص البحر 8. يركب ال�سفينة للذهاب اإىل م�سقط



اجلمهورية  باإعالن  وزوجها  هي  فوجئت 

اأن  اإال  منهما  كان  فما   ،)1931( الثانية 

ق�رس  اإىل  واللجوء  الفرار  على  ثانية  اأجربا 

الربتغالية  االإمتترباطتتوريتتة  متلكه  كتتانتتت 

عام  اأي  نف�سه  العام  ويف  بفيينا.  القدمية 

1931 اأم�سى االأمري الفون�ص �سارل مر�سحا 
حال  هو  )كما  اإ�سبانيا  لعر�ص  كارلي�ستيا 

"�رسعيا"  ومر�سحا  االأول(،  �سارل  األفون�ص 

ونافار  فرن�سا  لعر�ص  ال�رسعية  دعتتاة  من 

)كما لوي�ص الثاين ع�رس(، ويف الوقت نف�سه 

اأن�سار  اعتبار  يف  ماريا،  االأمتترية  اأ�سحت 

و"ملكة  ونافار"،  فرن�سا  "ملكة  زوجها، 

االإ�سبانيتني".

 وكان اأن حدثت وفاة زوجها عام 1936، 

فيها  اأظتتهتترت  اأختترى  منا�سبة  كانت  وقتتد 

ربتتاطتتة جتتاأ�تتص، ووا�سلت  متتاريتتا  االأمتتترية 

مل  حمافظة  �سيا�سية  دعتتوى  عتتن  التتدفتتاع 

يزدها مر ال�سنني اإال ر�سوخا ت�سمى الدعوة 

الكارل�ستية.

 وقتتتد كتتانتتت االأمتتتتترية متتاريتتا قتتد دونتتت 

يف  احلتتربتتيتتة  مغامرتها  عتتن  يومياتها 

"مذكراتي  اإ�سبانيا، ثم ن�رست حتت عنوان: 

 1872 عتتام  بكالتالونيا  حملتنا  حتتول 

 1874 عتتام  منت�سف  ويف   1873 وعتتام 

مبدينة  الثالثينات"  منت�سف  وختتتالل 

عام  كالبي  اإي�سبازا  من�سورات  لدى  مدريد 

فيها  اأبتتدت  التي  املذكرات  وهي   ،1934
مل  التتذي  وانخراطها  التزامها  جانب  اإىل 
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"ب" اإىل الر�ستاق اإىل فار�ص12. يذهب اإىل خورفكان11.  ي�سل  13.  يبحر  



النزعة  تيار  يف  �سيء  ع�سده  من  يفت 

الرا�سخ ب�رسورة احلفاظ  اإميانها  امللكية 

على القيم التقليدية )الوفاء للزوج، القيام 

باأ�سغال البيت يف اأوقات ال�سدة وااللتزام 

ال�سديد بتعاليم الكاثوليكية(. هذا ما اأثار 

الرغم من  اأعمالها على  اجلدل حولها يف 

فاأوربا  ومتيزها،  و�سهرتها  كارزماتيتها 

كانت حينها تتحول نحو احلداثة ب�سورة 

التتدول  بن�سوء  طاحنة  وحتتتروب  مريعة 

املت�سارعة  واالإيديولوجيات  القومية 

الن�سوية  لق�سايا  املتتثتترية  والتتتدعتتتوات 

راأ�ص  وق�سايا  والطبقية  العمال  وحقوق 

الق�سايا  من  وغريها  واال�سراكية  املال 

بينما كانت هي تتم�سك باالجتاه املحافظ 

و  املتغريات  مع  التاأقلم  ت�ستطع  مل  حيث 

املتناق�سات يف اآن واحد، لكنها بقيت وفية 

رمزاَ  روحها  بها وظلت  توؤمن  التي  لقيمها 

و�سعلة  ملناف�سيها  م�ستمرة  وحركة  مهمًا 

ملحبيها وكارهيها حيث مل يخفت �سداها 

حتى االآن .      

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

25

14. ها هو مبحر نحو فار�ص



26

َواقعي،  التخييل يزيل احلواجز بني الواقعي والالَّ

فال يعود ممكنا املقارنة بني احلقيقي والكاذب 
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ها بع�ض روايات توفيق احلكيم، وخا�صة تها بع�ض روايات توفيق احلكيم، وخا�صة ْتها بع�ض روايات توفيق احلكيم، وخا�صة  َادة النقدية التي لقَيتادة النقدية التي لقيتادة النقدية التي لقَي ادة النقدية التي لقيصادة النقدية التي لقيص صغم من الإ�صغم من الإ�
َّ
بالر
َّ
بالر
َّ

م هذا الكاتب صم هذا الكاتب صم هذا الكاتب  صإن ا�صإن ا� إن ا�اإن ا�ا ا »يوميات نائب يف الأرياف«، فا »يوميات نائب يف الأرياف«، ف روايتي »عودة الروح« َو

التي حّققها يف جمال امل�رسح  التي حققها يف جمال امل�رسح أكرث بريادته امل�رسحية وبالتجديدات  التي حّققها يف جمال امل�رسح أكرث بريادته امل�رسحية وبالتجديدات  التي حّقأكرث بريادته امل�رسحية وبالتجديدات  التي حقاأكرث بريادته امل�رسحية وبالتجديدات  أكرث بريادته امل�رسحية وبالتجديدات  اقرتن 

عبي لكتابة صعبي لكتابة صعبي لكتابة  ص�صلة بتوظيف الرتاث ال�ص�صلة بتوظيف الرتاث ال� �صلة بتوظيف الرتاث ال�املت�صلة بتوظيف الرتاث ال�املتَّ في، ويف جتريبيته صفي، ويف جتريبيته صفي، ويف جتريبيته  أو الفل�اأو الفل�صأو الفل�صأو الفل� الذهني 

إىل ما ياإىل ما ُيإىل ما ُيعرف، عامليًا، مب�رسح العبث.إىل ما يعرف، عامليًا، مب�رسح العبث.إىل ما ُيعرف، عامليًا، مب�رسح العبث. إىل ما يم�رسحية تنتمي  إىل ما يم�رسحية تنتمي 

ضي�ضي�ض الرواية العربية  ي�صي�ص صأ�صأ� أ�اأ�ا اه يف جمال تاه يف جمال ت ه يف جمال تحقه يف جمال تحّق ض�ض�ض �خ�ِخ أن توفيق احلكيم قد باأن توفيق احلكيم قد ُبأن توفيق احلكيم قد ُبخأن توفيق احلكيم قد بخأن توفيق احلكيم قد ب أن توفيق احلكيم قد بيل  أن توفيق احلكيم قد بيل      ويبدو 

أن قراءة ناأن قراءة ُنأن قراءة ُن�صو�صه املكتوبة منذ أن قراءة ن�صو�صه املكتوبة منذ أن قراءة ُن�صو�صه املكتوبة منذ 1927، وعلى  احلديثة وتوطيد ركائزها. ذلك 

ظر  النظر  الّنظر  ُ هيكل، تلفُت هيكل، تلفُت يصيصْي ص »زينب« ملـحمد ح�ص »زينب« ملـحمد ح� رسنة من ن�رسنة من ن�رس نة من ن�صنة من ن�ص صة �صة � رس ع�رس ع�رس ضافة خم�ضافة خم�ض افة خم�صافة خم�ص ص�ص� �م�َم

زة يف يزة يف ّيزة يف  ي متمي متِم ض�صو�ض�صو�ض ُن�صو�أجنزها احلكيم من خالل ن�صو�أجنزها احلكيم من خالل ُن ُنأجنزها احلكيم من خالل  ناأجنزها احلكيم من خالل  أجنزها احلكيم من خالل  ة قوية قوّية  تئناف« صتئناف« صتئناف«  ا�  « ا�صإىل عملية   « ا�صإىل عملية   « ا�اإىل عملية   « إىل عملية 

لأَن �صاحبه  للنَّظر  لأفتًا  للنظر  لأفتًا  للنَّظر  َّفتًا  ل تئناف« صتئناف« صتئناف«  ص�ص� »ال ذلك  وُلغتها. وكان  وثـيماتها  »اكلها  ذلك  ولغتها. وكان  وثـيماتها  »اكلها  ذلك  غتها. وكان  ولص وثـيماتها  ولصكلها  وثـيماتها  كلها  ص�ص�

من  من ْته  من ته  ه  تنتَن مكَّ مكنا  نا  مكص مكصا  ا  بفرن� بفرن�صية  صية  بفرن�ص بفرن�صية  ية  الدرا� الدرا�صإقامته  الدرا�صإقامته  الدرا�اإقامته  إقامته  ولأن  عميقة،  وفنية  عميقة، أدبية  وفنية  عميقة، اأدبية  وفنية  أدبية  بثقافة  د  مزوَّ

نقدية  قراءة  الرتاث  قراءة  نقدية إعادة  قراءة  الرتاث  قراءة  نقدية اإعادة  قراءة  الرتاث  قراءة  إعادة  نومنوِمْن احلديثة،  التعبريية  احلديثة، صكال  التعبريية  احلديثة، صكال  التعبريية  كال  الأ� الأ�صتيعاب  صتيعاب  الأ�ص الأ�صتيعاب  تيعاب  صا�صا�

ب.صب.صب. ص املوروث واملكت�ص املوروث واملكت� يتاحت له حتقيق التفاعل املخ�صب بيتاحت له حتقيق التفاعل املخ�صب بي اأَ

رسبن�رسبن�رس  – الكتاب املجايلي له  الكتاب املجايلي معظم  ي معظم  أ توفيق احلكيم - على عك�اأ توفيق احلكيم - على عك�ضأ توفيق احلكيم - على عك�ضأ توفيق احلكيم - على عك�ض     مل يبد

بطريقة  الروائية  ن�صو�صه  يف  منها  عنا�رس  عنا�رستثمر  رستثمر  عنا�ص عنا�صتثمر  تثمر  ا� ا�صأنه  ا�صأنه  ا�اأنه  أنه  اإّل الذاتية،  ريته صريته صريته  ص�ص�

خييل.ى خلف البناء والتخييل.ى خلف البناء والّتخييل. َواَرواَر وارتوارَت تخ�صية الكاتب الواقعية تتخ�صية الكاتب الواقعية َت خ�صية الكاتب الواقعية تصخ�صية الكاتب الواقعية تص صجتعل �صجتعل �

�صو�صًا لها  ن�صو�صًا لها  ُن�صو�صًا لها  َأن ن�رَس أن ن�اأن ن�رسأن ن�رَسأن ن� إعادة قراءتي لأهم روايات احلكيم، اإعادة قراءتي لأهم روايات احلكيم، إعادة قراءتي لأهم روايات احلكيم، وبعد      من خالل 

إعادة اإعادة إعادة  اأَن  يل  تبيَّ العمر«،  العمر«، صجن  العمر«، صجن  جن  و»� العمر«  »زهرة  مثل  و»�صذاتي  العمر«  »زهرة  مثل  صذاتي   – �صرْي �صريطابع  صريطابع 

ل رواياته،  يف  الّذاتي  الُبعد  ذلك  الذرتجعنا  البعد  ذلك  الذرتجعنا  الُبعد  ذلك  ُرتجعنا  البص ذلك  البصرتجعنا  ذلك  رتجعنا  ا� ما  ا�صإذا  ما  ا�صإذا  ما  ا�اإذا  ما  إذا  تغتني  أن اأن أن  ميكن  القراءة 

أخذ ينت�اأخذ ينت�رسأخذ ينت�رسأخذ ينت�رس يف  إمنا من خالل مفهوم نقدي، اإمنا من خالل مفهوم نقدي، إمنا من خالل مفهوم نقدي، ت�صنـيفي،  إمنا من خالل مفهوم نقدي، رية ذاتية، و إمنا من خالل مفهوم نقدي، رية ذاتية، و رية ذاتية، وصرية ذاتية، وص صفها �صفها � فها ��صفها ��صْ وبوِبَو

ضتعمل لتمييز ن�صو�ضتعمل لتمييز ن�صو�ض تعمل لتمييز ن�صو�صتعمل لتمييز ن�صو�ص ص�ص� �ي�ُي أ اأ أ  نة، وبدصنة، وبدصنة، وبد ص �ص � أربعاأربعيأربعيأربعي الأدب العاملي منذ ما يقرب من 

أن يتخذ من وقائع اأن يتخذ من وقائع أن يتخذ من وقائع  أن يتخذ من وقائع للكاتب  أن يتخذ من وقائع للكاتب  autofictionاتي autofictionاتي autofiction الذي يتيح  خييل الذنة تعتمد التخييل الذنة تعتمد التَّخييل الذَّ نة تعتمد التمعينة تعتمد التمعيَّ

التخييل الذاتي فـي كتابات 

توفيق احلكيم

درا�ساتدرا�ساتدرا�سات

مــحـمد بــــرادة

 روائي وناقد من المغرب

v يتخذ 

من وقائع 

حياته 

منطلقاً

للتَّخيل 

عرب 

مغامرة 

اللغة 

وتوليد 

إمكاناتها اإمكاناتها إمكاناتها 

عبرييةالتعبرييةالّتعبريية



حياته منطلقًا للتَّخيل عرب مغامرة اللغة وتوليد 

اإمكاناتها الّتعبريية.

ب مفهوم التخييل الذاتي واتخذ جتلياٍت   وقد ت�َصعَّ

دللته  اأن  اإىل  النقاد  بع�ض  وذهب  متباينة، 

ُوجدت من قبل عند بع�ض الُكتاب من دون تنظري 

ة.  ما �صنحاوله من خالل هذه القراءة  ديَّ ول َق�صْ

خلم�ض روايات من روايات احلكيم، هو توظيف 

ظلَّت  جوانب  ل�صتنطاق  الذاتي  التخييل  مفهوم 

وء على  ُمبعدًة يف القراءات ال�صالفة، ولإِلقاء ال�صَّ

�صكال  املميَّزة  الّن�صو�ض  لهذه  الريادية  الأَهمية 

وم�صمونًا ولغة.

اتي وت�صغيله يف قراءة  الذَّ التخييل  I. مفهوم     

روايات احلكيم

   1. حتديـد اأَّويل للتخييل الذاتي

    ميكن القول باأن التخييل الذاتي خرج من معطف 

ال�صرية الذاتية، لأن الذات حتتل مكانة اأ�صا�صية يف 

هذْين اجِلن�صْي التعبرييي، ولأن ال�صرية الذاتية 

القارئ لقول »كل  َتعاُقٍد مع  اإىل  ا�صتنادها  رغم 

ت�صتطيع  ل  ها  فاإِنَّ كاتبها،  حياة  عن  احلقائق« 

اأَْن َت�صتغني عن التخييل الروائي. وعندما نتابع 

اأن  الذاتة، جند  لل�صرية  الن�صّية  الإجنازات  تطور 

املرجعية،  وهي:  لها،  املكوِّنة  العنا�رس  اأهم 

حْت مو�صع ت�صاوؤل  اأَ�صْ يرة، التعاقب، الأنا،  ال�رسَّ

)1(
نف�صه... ذاتي  ال�صري  الّن�ض  داخل  نظر  واإعادة 

مثل:  تعبريية  ُجنْي�صات  ال�صرية  عن  غت 
َّ
تفر ثم 

املذكرات احلميمية )le diarisme( وال�صورة 

عنا�رس  َفخْلخلْت   ،)autoportrait( الذاتية 

وعدم  التجزئة  تعتمد  لأنها  الذاتية  ال�صرية 

والتجاُور  النف�ض،  حالت  َع  وَتَنوُّ ال�صرت�صال، 

الذاتي  التخييل  مفهوم  بداأ  ثمَّ  من  والتكرار.... 

يكت�صب ف�صاء خا�صًا ميّيزه عن ال�صرية الذاتية، 

املعي�ض،  احلياة  وقائع  توظيف  اإمكان  مع  لأنه 

ل يكون الغر�ض عند الكاتب هو مطابقة الّن�ض 

اتي من  مع »حقيقة« الأنا. على العك�ض، يجعل الذَّ

ة جماًل للتخييل فال َيُعوُد ممكنًا املقارنة  الهويَّ

بي احلقيقي واملزّيف، بي الواقعي والاّلواقعي. 

وعلى �صوء ذلك، يجوز القول: لعلَّ َن�ض الّتخييل 

 �صخ�صّيُته الرئي�صيَّة ُتدَعى 
ُّ
الذاتي ماهو اإل حمكي

»اأَنا« وهو اأنا جمهول اأكرث مّما هو معروف، لأنه 

ح�صب  يف�صح  مّما  اأكرث  ُيخفي  ملتب�ض،  ُمتبدِّل، 

منظور التحليل النف�صاين.

    هذا اللتبا�ض احلائل دون حتديد الأَنا، ودون 

اجلزم باأحادية الذات والهوّية، هو ما دفع الكثري 

من النقاد اإىل القول ِباْنِتــفاء التمييز بي الرواية 

وال�صرية الذاتية مادام التخييل �رسوريا وموؤثراً 

يف ت�صكيل النَّ�ض؛ اإّل اأن التحّولت التي عرفتها 

الكتابة الأدبية منذ اخلم�صينات باجتاه جماوزة 

وباجتاه  التعبريية  لالأَجنا�ض  املميِّزة  احلدود 

افرتا�ض »موت« الكاتب وقيام الّن�ض با�صتقالٍل 

وخا�صًة  فعل،  ردود  اأَثار  ذلك  كل  عنه....، 

 )le sujet( الفاعلة  الذَّات  فل�صفة  عودة  مع 

خالل  من  الكتابة  ِلَتْذويت  اجتاهاٌت  فربزْت 

ال�صخ�صية  مبحكياته  والحتفاء  املوؤلف  »َبْعِث« 

ل  ت�صكَّ النحو  هذا  وعلى   .... الذاتية  وبتخييالته 

ف�صاء بي الرواية وال�صرية الذاتية يجمع بينهما 

الكتابة  ف�صحة  لتو�صيع  الأ�صبقية  يعطي  اأنه  اإل 

احلكي  لغة  من  اأكرث  اللغة  مبغامرة  والهتمام 

ما  هو  اجلديد  الف�صاء  وهذا  الوقائع،  و�رسد 

ا�صطلح بع�ض املبدعي والنقاد على ت�صميته بـ 

امل�صطلح  يربز  اأن  قبل  لكن  الذاتي«.  »التخييل 

عند   1965 �صنة  يف  الن�صو�ض  ببع�ض  مقرتنا 

»الطائر  روايته   من خالل 
)2(

كوزان�صكي جريزي 

املربق�ض«، ثم عند �صريج دوبروف�صكى3 يف ن�صه 

خ�صائ�ض  جتليات  فاإن   ،1977 �صنة  »خيوط« 

هذه الكتابة التخييلية الذاتية ُوجدْت يف ن�صو�ض 

جونيه  وجان  لوتي،  بيري  اأمثال  عند  �صابقة 

امل�صطلح  لهذا  فاإن  لذلك  واآخرين...  و�صولري�ض 
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»ما قبل تاريخه« اأي الفرتة التي مل تنتقل فيها 

الكتابة من مرحلة التلقائية اإىل م�صتوى الوعي 

والتنظيم لتلك املمار�صة. ومن هذه الزاوية، نرى 

اأن كتابات توفيق احلكيم واآخرين تندرج �صمن 

التخييل الذاتي لكن ِبَتِجلِّياٍت ومكوِّنات خمتلفة 

التحليل  يف  �صنحاوله  ما  ال�صيء.وهذا  بع�ض 

الالَّحق.

   2 ــ  جتليات التخييل الذاتي يف الآداب احلديث 

ج ملفهوم  اأَبرز َمْن َروَّ يعترب �صريج دوبروف�صكى 

ن�صو�صه  ف  َو�صْ على  وحر�ض  الذاتي  التخييل 

التي  الروايات  جمموع  ويف  به.  الإبداعية 

ن�رسها، حر�ض على اأن ي�صتوحي حياته ليقدمها 

يف �صكل يختلف عن ال�صرية الذاتية وعن الرواية، 

ُمطِلًقا  واملتعة  احلقيقة  مبداأَْي  بي  جامعًا 

الأنا«  »ملحمة  ر  ِلُي�َصطِّ املتدفقة  للكتابة  العنان 

يقول عن كتابته: »يتعلق الأمر بالتخييل، تخيل 

�صئتم  واإذا  الواقعية املح�ض،  والأفعال  الأحداث 

فالأمر يتعلق بتخييل ذاتي نتيجة النتقال من 

عن  بعيداً  ُلغٍة  مغامرة  اإىل  مغامرًة  حتكي  لغة 

حكمة الرواية وتركيب ُجَملها �صواء كانت رواية 

تقليدية اأو جديدة. اإن التخييل الذاتي هو عبارة 

و�صجع  وجنا�صات  كلمات  وخيوِط  لقاءات،  عن 

ُدوبروف�صكي ليحر�ض  اإن  واأ�صوات متنافرة...« 

يعطى  واإمنا  َخييَلُه،  تَّ َتْنتظم  حكاية  توفري  على 

بنية  لإيجاد   
)4(

النقاد اأحد  لحظ  كما  الأ�صبقية 

زمنية متّكنه من ابتداع اأ�صلوب عنيف َيْنَقاُد من 

كما  ْثبيت،  والَتّ والرتكيز  التنقالت  ِلُلْعبة  خالله 

لو اأن كتابته ُتعيد جت�صيَد عمل املحلِّل النف�صاين 

ب معيُنها... عرب ا�صتعارة ل ين�صُ

    ويف مقابل دوبروف�صكي، جند اأنطوان ْبُلوْنداْن 

وغ خرافات يقدم من خاللها الذات  يعمد اإىل �صْ

�صمري  يغدو  وبذلك  حقيقية،  ق�ص�ض  وكاأنها 

عن  تنف�صل  الأحداث  لأن  اآخر  �صخ�صًا  املتكلم 

جند  مقارب،  اجتاه  ويف  التجريبي.  �صياقها 

حيث  بارت«  رولن  بقلم  بارت«  »رولن  كتاب 

واراداً  ُيعَترب  ي�رسده  ما  اأن  على  الكاتب  يلح 

ب�صور  ياأتي  ثم  روائية،  �صخ�صية  ل�صان  على 

فوتوغرافية لعائلته وطفولته تتقاطع مع فقرات 

ال�صرية. وهذا التفاعل بي »الواقعي« والتخييلي 

يرجح ابتداع الذات يف م�صاهد ومواقـف متعددة 

تـتعدى اإطار ال�صرية الذاتية.

وقد كرثت الن�صو�ض التي ت�صتوحي هذا الجتاه 

التخيلي الذاتي مثلما جند عند الروائي الفرن�صي 

باتريك موديانو، وجورج برييك وكلود �صيمون 

)خا�صة يف روايته الأخرية: »حديقة النباتات«؛ 

كريـيه. روب  لألن  الأخري  الن�صو�ض  ويف 

»مذكرات  جونيه  جان  �صرية  نعترب  اأن  وميكن 

ل�ض« )1949( ن�صا تخيــيليا ذاتيا لأنه يرف�ض 

د بتعاقد ال�صرية الذاتية وينطلق وراء احللم  التقيُّ

نتيجة  نف�صه  يف  تولَّدْت  التي  وال�صتيهامات 

ي�صرتجع  اأن  يريد  ل  وهو  لقيطًا.  طفاًل  َكْوِنه 

ا�صتنادا  يعيد �صياغتهما  واإمنا  طفولته و�صبابه 

اإىل َوْعيه الراهن.... 

العربي، جند ن�صو�صًا يف بع�ض  الأدب      ويف 

ما كتبه كل من فا�صل العزاوي، وجمعة الالَّمي، 

وغالب هل�صا، واإدوار اخلراط، واأحمد املديني...، 

مع اختالفات يف ال�صكل والكتابة.

    اإن التخييل الذاتي �ِصــَمة مهيمنة يف ن�صو�ض 

اإىل  َيوؤُوُل  ْفراً  �صَ بالتخييلي  املعي�َض  فر  َت�صْ

تذويب املعي�ض يف املتخّيل واإبراز الذات املحوِّلة 

واملبتـــَدعة با�صتمرار.

   3 ــ  التخييل والذات عند احلكيم:

    يف امل�رسحيات التي كتبها توفيق احلكيم، �صواء 

ما ا�صُطلح على ت�صميته بامل�رسح الذهني اأو ما 

ي مب�رسح املجتمع، جند اأن الكاتب غالبا ما  �ُصمِّ

ي�صطنع قالبًا تعبرييا يطرح من خالله ق�صايا 
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يف امل�سرح ل 

تظهر ذاتيته 

وتفا�سيل 

حياته 

بينما تربز 

يف الرواية 

يف التلفظ 

والروؤية



تكاد  ل  بطريقة  و�صيا�صية  واجتماعية  فكرية 

تظهر فيها ذاتيُته وتفا�صيل حياته. بينما نح�ض، 

عند قراءة رواياته، اأن الكاتب يوظف وي�صتح�رس 

معها  تربز  بطريقة  �صريته  من  وم�صاهد  وقائع 

ما  َمع  خالف  وعلى  والروؤية.  ظ  التلفُّ يف  ه 
ُ
ذاتــ

َفَعَلُه زمالوؤه من الُكتَّاب، فاإن توفيق احلكيم مل 

الأدبية،  حياته  مطلع  يف  الذاتية  �صريته  يكتب 

ومل ين�رس ملحاٍت من �صريته اإل يف �صنة 1964 

ف عن كتابة الرواية.  »�صجن العمر«، بعد اأن توقَّ

روايات  قراءة  فان  املالحظة،  هذه  �صوء  على 

ُمتدثرًة  »اأناه«  ح�صور  اإىل  النظر  تلفت  احلكيم 

خالل  من  ُيعرب  اأنه  �صحيح  التخييل.  بغالئل 

بقوة،  التخييل  »اأنا«  بروز  اأن  اإلَّ  روائي،  �صكٍل 

ل�صتجالء  الذاتي  التخييل  مفهوم  اعتماد  ُيرّبر 

مالمح تلك الذات املعربَّ عنها، والوقوف عندما 

الكتابة وعلى  م�صتوى  الختيار على  َقُه هذا  حقَّ

اأفقا  بو�صفها  الفردانية  على  الإحلاح  م�صتوى 

املجتمع.  داخل  وعيها  ولبلورة  الذات  لتحرير 

ذلك اأن �صياق الثالثينيات يف م�رس، كان ُمقرتنًا 

واإر�صاء  ال�صتقالل  ا�صتكمال  اأجل  من  بالن�صال 

اأ�ص�ض ليربالية تعرتف بالفرد وبدوره يف تغيري 

نرج�صية  فردية  لي�صت  والعالئق...فهـي  القيم 

حتليل  عند  �صنبي  ما  نحو  على  انعزالية،  اأو 

الروايات. لقد كان توفيق احلكيم مب�صاره الغني 

ثرية  لتفاعالت  ملتقى  والجتماعي،  والثقايف 

امل�رسي  الأدبي  احلقل  َبِة 
ْ
ُتر تقليب  على  عملت 

منذ الع�رسينات. ورغم اتفاقه مع مبدعي اآخرين 

من جْيله يف بع�ض الت�صورات واملُثل، فاإنه �صعى 

من  جعل  اإْذ  خ�صو�صيتها  لها  روؤية  مترير  اإىل 

ي�صتند  لر�صم مالمح عامٍل  الروائي و�صيلة  الن�ض 

التعبري  اإمكاناِت  اأمامه  ع  و�صَّ  
ّ
ذاتي تخييل  اإىل 

وبنيات ال�صكل....

ن�صتعيد ح�صور  اأن      من هذا املنظور، نحاول 

»ذات« احلكيم التي حر�ض دْومًا على اأن يجعلها 

متوارية خلف اأقنعة »مو�صوعية«.

بي  احلواجز  يزيل  احلكيم  عند  التخييل  اإن      

ممكنا  يعود  ل  ثمَّ  ومن  والالََّواقعي،  الواقعي 

ال�صاأن  هو  كما  والكاذب  احلقيقي  بي  املقارنة 

يكون  هكذا  الذاتية.  لل�صرية  القراءات  بع�ض  يف 

ال�صخو�ض  لن�صج  و�صيلة  احلكيم،  عند  التخييل، 

الذاُت جزءا  وتغدو  الف�صاءات،  وتاأثيث  واللُّغات 

مندجمًا يف عملية ت�صييد النَّ�ض واإ�صماع �صوتها 

رغم  احلكيم،  ذات  لكن  خالله.  من  وتطلعاتها 

عرب  تتبدَّل  فاإنها  الثوابت،  بع�ض  على  حفاظها 

على  منفتحة  وتبقى  و�صياقاته  التخييل  اأجواء 

َوِره وُمـكّوناته. من ثم فاإن ن�صو�صه ال�رسدية  �صُ

بقدر ما هي روايات، بقدر ما هي تخييل ذاتي 

ندرك  اأن  ن�صتطيع  مركزيًا  ح�صوراً  لالأَنا  ُيعطى 

التخييل  جدلية  حُتّلل  قراءٍة  خالل  من  دللته 

والذات عند توفيق احلكيم.

   II. جتليات التخييل الذاتي يف خم�ض روايات

ْمَن املنظور املحدَّد لهذه الدرا�صة عن التخييل      �صِ

اأن  الذاتي يف روايات احلكيم، فاإننا ل ن�صتطيع 

ا ملكوِّنات الن�صو�ض وتركيبها  ُنقدم حتلياًل عامَّ

يف  ُه  ِلنْح�رُسَ التحليل  �صنجتــزئ  لذلك  الغني. 

الذاتي،  للتخييل  ُم�صّخ�صة  عنا�رس  نعتربه  ما 

والتي  الرواية  امُلَتَلِفّظ يف  �صخ�صية  اإىل  ا�صتناداً 

ببع�ض  تلتقي  مالمح  على  تتوفر  �صخ�صية  هي 

يعني  ل  وهذا  احلكيم.  توفيق  الكاتب  مالمح 

الروائية  ال�صخ�صية  بي  تطابقًا  نفرت�ض  اأننا 

على  وتقاطعًا  تداُخاًل  نفرت�ض  لكننا  والكاتب، 

 وتخييلي 
ّ
ل لف�صاٍء واقعي م�صتوى التخييل امل�صكِّ

يف اآٍن، هو ف�صاء ُمْبَتَدع ي�صتقبل الذات املحتَمَلة 

والالوعي،  املخيِّلة  باإ�صافاِت  حمفوفًة  للكاتب 

واإرغاماته  ظ   التلفُّ �صياقات  مع  ومتفاعلة 

الجتماعية.

    يف اخلم�ض روايات املختارة، نالحظ اأن ثالثا 

منها َتْنِحُت ف�صاءات يف اأرجاء املدينة والريف 
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امل�رسيْي وهي: »عودة الروح«، »يوميات نائب 

يف الأرياف«، »الرباط املقّد�ض«، بينما الروايتان 

الأخريان، »ع�صفور من ال�رسق، »راق�صة املعَبد« 

ت�صتوحيان ف�صاَء باري�ض واأجواء اأوربا املعطرة 

باأريج الفن والثقافة الرفيعة والأوبرا و الغناء...

بة اإذا �صح التعبري،      يتعلَّق الأمر، اإذن، بذات مركَّ

خمتلفْي،  جمتمعْي  يف  عا�ض  الكاتب  لأن 

دْومًا  وَحُلَم  متغايرتْي،  ثقافتي  وت�رسَّب 

يف  ما  اأف�صل  ت�صطفي  »تعادلية«  يحقق  باأن 

احل�صارات الكونية.

   1 ــ عودة الروح

    يبدو »حم�صن« اأقرب اإىل ال�صم امل�صتعار للكاتب 

مني، لأنه يلتقي معه يف كثري من ال�صمات،  ال�صّ

ومن خالله ي�صتعيد بع�ض الوقائع احلياتية يف 

الطفولة واملراهقة، خا�صة عندما كان يقطن مع 

امل�صرتكة  ال�صمات  تلك  ومن  بالقاهرة.  اأعمامه 

بي حم�صن والكاتب، افتتانه بالغناء والعوامل، 

حبه للمو�صيقى وال�صعر )قراءته يف ديوان مهيار 

الديلمي( وتطّلعه وهو ل يزال تلميذاً يف املدر�صة 

اإىل اأن ي�صبح ال�صوت املعرب عن ال�صعب:

» بكره احنا اللي نكون ل�صان الأمة الناطق ! 

)...( فاندفع قائال:

عبا�ض ! وظيفتنا بكره ما تكون التعبري عما يف 

قلب الأمة كّلها. فاهْم؟

يا �صالم ! لو تعرفوا قيمة القدرة على التعبري عما 

يف النف�ض... التعبري عما يف القلوب« �ض. 127.

الروح«، هناك تخييل ذاتي يقوم      يف »عودة 

الطفولة  منذ  الذات  �صورة  ر�صم  على  اأ�صا�صًا 

امل�صتقبل.  �صتكونه يف  ر ملا  ُمبكِّ وكاأنها جت�صيد 

ال�صرية  من  عنا�رس  توظف  الكاتبة  الذات  اإن 

َتَنا�ُصق  �صمن  ما�صيها  يف  الذات  تخييل  لُتعيد 

تخريف  اإىل  احلكيم  ينزع  ذلك  ولأجل   ، معيَّ

بجعلها   )fabulation de soi( الّذات 

فيها  ميتزج  ومواقف  حلكايات  مو�صوعًا 

�صورة  من  لالقرتاب  بالالَّواقعي،  الواقعي 

تتحرك،  وهي  الآن  الكاتب  يتخيلها  كما  الذات 

الزاوية  هذه  من  من�رسمة.  فرتات  يف  وتفعل 

وهو  »حم�صن«  ي�صور  الذي  امل�صهد  ذلك  ندرك 

اإىل  اًل  ميَّ ُمرَتّزَنا،  عاقاًل،  الإعدادية،  يف  تلميذ 

عبا�ض  �صديقة  مع  ال�صعر  ومطارحة  املناظرة 

الروحية  طبيعتهما  يف  معهما  يتفق  »َمْن  ومع 

هي  ما  ملعرفة  كبريا  �صوؤال  يطرح  الهادئة«، 

اأن  الإن�صاء  اأ�صتاذ  منه  يطلب  وعندما  ال�صعادة، 

يقف  بنف�صه،  يختاره  مو�صوعًا  ارجتاًل  يلقي 

فعل  رّد  وياأتي  احلب،  ال�صبورة:  على  ليكتب 

حم�صن  ت�صبث  بينما  ُموّبًخا،  م�صتنكراً،  الأ�صتاذ 

مبو�صوعه �صاعراً بنوع من العتزاز: »)...( ولكنه 

مل يفقد تلك الثقة والقوة التي دفعته اإىل كتابة 

اأمام طلبة م�صاكي اعتادوا  تلك الكلمة اجلريئة 

والتح�صيل  واملذاكرة  العلم  كلمة  ي�صمعوا  اأن 

»احلب«  كلمة  ي�صمعوا  مل  ولكنهم  واملثابرة 

ف 
َّ
فمحر �صمعوها  واإْن  »القلب«،  ول  و»ال�صعور« 

لي�ض  احلياة  كاأمنا  الدينء  املق�صد  اإىل  معناها 

والف�صاد،  العلم  لهما:  ثالث  ل  �صيئْي  غري  فيها 

فالعلم عندهم ُمرادف للحب والقلب« �ض 130. 

ذاُت حم�صن، هنا، تتخايل عربها مالمح من ذات 

احلكيم الذي �صُيبلور هذا التعّلق بالقلب والروح 

حم�صن  ذات  وتخييل  وم�رسحياته،  كتاباته  يف 

تلك  وجود  على  تاأكيد  هو  اإمنا  ُمبّكرة  �صنٍّ  يف 

املقلقة  بالأ�صئلة  �صخ�صيتـه  طبعت  التي  البذرة 

والّطموح اإىل ارتياد عوامل الفكر املطلق.

الف�صل  التخييل يف  لهذا  اآخر      وجند منوذجا 

التا�صع باجلزء الأول من »عودة الروح« واملتعلق 

�صخلع  لبيبه  الأو�صطى  اإىل  حم�صن  باجنذاب 

العاملة. فهو، هنا، ُيْفِرُد عّدة �صفحات لتخيل تلك 

الق�ص�ض  و�رسد  التفا�صيل  و�صف  عرب  العالقة 

الطريفة التي وقعت لالأو�صطى �صخلع وم�صاحبته 
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يتحرر بف�سل 

التخييل، من 

طات  التحوُّ

ومن الرقابة 

الجتماعية 

ِلُيوحَي لنا باأن 

العالقة بني 

الطفل ُم�سن 

و»العواِل« 

كانت تنطوي 

على عواطف 

ُملتِب�سة



التخت.  اأفراد  اأحد  نف�صه  معترباً  الأفراح  يف  لها 

احلكايات  من  الكثري  ي�صتعيد  الف�صل  هذا  يف 

والتفا�صيل املتعلقة بالأو�صطى �صخلع التي جند 

»�صجن  �صريته  يف  عنها  يتحدث  احلكيم  توفيق 

العمر« با�صمها احلقيقي: الأو�صطى حميدة: »... ثم 

ازداد ترّددها على منزلنا عندما انتقلنا بعد ذلك 

بالفالج  جّدِتي  واأُ�صيبت  القاهرة  اإىل  ب�صنوات 

وال�رسور،  البال  ب�صفاء  الطبيب  له  ون�صح 

وقُتها  خال  كلما  حميدة  الأو�صطى  بها  فتعّهدْت 

من العمل...« )�ض.75(. وهي نف�ض ال�صخ�ض التي 

»اإىل  قائال:  »العوامل«  احلكيم قطعة  اإليها  يهدي 

علَّمني  َمْن  اأول  الإ�صكندرانية  حميدة  الأو�صطى 

. ويف هذا الن�ض الق�صري املعنون 
)5(

كلمة »الفن«

بـ »العوامل« جند طريقة اأخرى يف تخييل عالقة 

احلكيم بالأو�صطى حميدة، لأنَّ ما كتبه يف هذه 

اأ�صبه ما يكون مب�رسحية ق�صرية حيث  ال�صيغة 

تو�صح  اإ�صارات  مبثابة  هو  املقت�صد  ال�رسد  اإن 

احلركة وتوزع احلوار... 

    بينما يف عودة الروح« يلتحم التخييل بالذات، 

حياة  يف  ُوجدْت  التي  العالقة  تلك  اأن  ونح�ضُّ 

عن�رس  اإىل  الكتابة،  عند  حّتولت،  قد  احلكيم، 

»عودة  يف  اإنه  نف�صه.  اأعماق  يف  فاعل  جّواين 

التحوُّطات  من  التخييل،  بف�صل  يتحرر  الروح«، 

 لنا باأن العالقة 
َ
ومن الرقابة الجتماعية ِلُيوحي

كانت  حميدة  والأو�صطى  حُم�صن  الطفل  بي 

تنطوي على عواطف ُملتِب�صة:

عنه  ذهب  حتى  وتبيَّنها  راآها  وما   )...(«     

ت وجنتاه، 
َّ
الّنوم فجاأة، وارجتفت اأهدابه واحمر

وا�صطرب قلبه قلياًل ل يدري ملاذا... ثم تخل�ض 

 ال�صنوات لن 
َّ
ب�رسعة من اأح�صانها وجرى. اإن مر

ميحو اأبدا من ذاكرته تلك اللحظة احللوة ال�صعيدة 

ذراعْيها  نف�صه بي  عينْيه لريى  فيها  فتح  التي 

اأن  الظروف بعدئذ  �صاءت  ُقبالتها... وملا  ى  يتلقَّ

اأح�ض  املطيب،  اأحمد  احلاج  من  �صخلع  تتزوج 

يزول،  �رساب  و�صبه  اآمال  وخيبة  كاآبة  حم�صن 

اأن  دون  نف�صه  اأعماق  يف  يحلُّ  كالقنوط  و�صيئًا 

يدرك لذلك اأ�صبابًا...« �ض. 173

    وا�صح هنا، من خالل املقارنة بي ما كتبه 

اللجوء  اأن  والعالقة،  احلادثة  نف�ض  عن  احلكيم 

اإىل التخييل الذاتي يف »عودة الروح« قد اأ�صفى 

اإىل  ُه  َمَردُّ ّوراً،  وحُمِ جديداَ  ُبعداً  الواقعي  على 

ــظــة ب�صوتها وم�صاعرها. تدخل الذات املتلفِّ

يف  الذاتي  للتخييل  اأخرى  �صورة  تطالعنا      

»ال�صعب«  ومع  الفالحي  مع  التعاطف  مواقف 

اجلماعة؛  اإىل  يرمز  ما  كل  ومع  اأعمامه(  )اأ�رسة 

ذلك اأن حم�صن ي�صعر بنف�صه اأقرب اإىل اأبيه الفاّلح 

كانت  والتي  الرتكي  الأ�صل  ذات  اأُمه  اإىل  منه 

تزعم اأنها هي التي مّدنت زوجها )جند اإ�صارة اإىل 

ذلك اأي�صا يف �صجن العمر(. ويف »عودة الروح« 

اإ�صارات كثرية جتعل من ذات حم�صن ذاتا جمعية 

الفالحي يف  متعاطفة مع اخلادم مربوك ومع 

العزبة ومع اجلماهري الثائرة يف �صوارع القاهرة. 

ن�صوق منوذجا لذلك: »وجاء ميعاد النوم وقادوا 

حم�صن اإىل حجرته اخلا�صة، حجرة جميلة غالية 

لهذه  فاكتاأب   )...( الباب  عليه  واأغلق  الفر�ض، 

الوحدة واأوح�صه املكان، وحـّن اإىل �رسيره بجوار 

ذات  »العمومية«  الغرفة  تلك  يف  اأعمامه  اأ�رسة 

باأجمعه  »ال�صعب«  فيها  ينح�رس  اأ�رسة  اخلم�صة 

ح�رسا. وا�صتد به احلني وملا مي�ض به ليلة حتى 

اأدرك اأنه كان هناك يف نعيم، واأن هناك اإمنا هي 

اأهناأها حياة، حياة اجلماعة  احلياة وما كانت 

تلك، حتى يف متاعبها وحلظاتها ال�صقية...« �ض. 

13 اجلزء الثاين .

    على هذا النحو، طوال الرواية، تتخذ ذات حم�صن 

يجعلها  الذي  التخييل  خالل  من  خا�صا  طابعا 

ثراء  اأقل  اأنها  رغم  اأعمامه  اأ�رسة  يف  مندجمة 

حم�صن  ذات  ت�صوير  ولعل  اأُ�رسته.  من  ورفاهية 

جماعية،  اأبعاد  اإىل  م�صدودة  النَّحو،  هذا  على 
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يرتكز  الذي  مني  ال�صِّ الأ�صا�ض  ذلك  اإىل  يعود 

عليه َن�ضُّ »عودة الروح« وهو اأ�صا�ض ُم�صَتمّد من 

يربط  والذي  واأ�صاطريها،  القدمي  م�رس  تاريخ 

�صريورة الفرد« اإىل حيث الُكلُّ يف واحد« اإن هذه 

التي  اللَّحمة  مبثابة  وتغدو  بكرثة  ترتدد  الفكرة 

والتي  �صنة 1919  ثورته  يف  م�رس  �صعب  ت�صند 

اإىل  مندفعي  واأعمامه  هو  نف�صه  حم�صن  وجد 

�صاحتها... 

عرب  حم�صن  ذات  تتبلور  املنظور،  هذا  ومن      

حم�صن  لأن  دة 
ِّ
ُمتفر ذات  متالحمْي:  ُبعدْين 

يحب الأدب والغناء والعزف على البيانو ويكتب 

اأن ذاته جزء ل  الآن، يح�ض  ال�صعر...، ويف نف�ض 

ينف�صل عن اجلماعة التي تّت�صع لت�صمل ال�صعب.

    اإن هذا التَّخريف، للذَّات )ذات حم�صن( والنظر 

امل�صتقبل، هو ما  واإىل  اإىل املا�صي  من خاللها 

املعيار  اللغة-  عن  يبتعد  احلكيم  توفيق  جعل 

التي تقت�رس على حكي الوقائع وترجمة الأفكار 

اإىل كلمات. بدل من ذلك، جند يف »عودة الروح« 

لغة  اآنذاك، لأنها  ال�صائدة  اللغة  لغة خمتلفة عن 

َتِقَياِن اإىل م�صتوى 
ْ
ة َير تبحث عن اإيقاع وتعبرييَّ

احلكيمة  الّذات  ر  ت�صوُّ واإىل  الذاتي  التخييل 

لغة  اأ�صبحت  ثم  ومن  التجربة.  خل�صو�صية 

النب�ض  تلتقــط  الّن�ض  يف  اأ�صا�صيا  جزًءا  الكالم 

احليوي وتك�رّس تراكيب اجُلَمل وحتقق تباعداً عن 

ائد البالغي. كذلك تلعب ال�صخرية دوراً بارزاً  ال�صَّ

الف�صاء وال�صخو�ض ومتييز كالم  يف تخ�صي�ض 

الذات امُلـتلّفــظة. 

الأرياف يف  نائب  يوميات  ــ    2

    يف هذا الّن�ض، هناك ما يوحي بوحدة الهوّية 

بي ال�صارد امل�صتعمل ل�صمري املتكّلم و�صخ�صية 

الذي  احلكيم  توفيق  و�صخ�صية  النيابة  وكيل 

طنطا  يف  زمنية  فرتًة  الوظيفة  بهذه  ا�صطلع 

ي�صري  العنوان  اأن  ـم 
ْ
َرغـ وعلى  الغربية.  ود�صوق 

اآخر،  �صيئا  تك�صف  القراءة  فاإن  »يوميات«  اإىل 

اليوميات،  جن�ض  يف  كما  الأمر،  يقت�رس  ل  اإذ 

وبح�صب  باقت�صاب  الوقائع  بع�ض  ت�صجيل  على 

اأهميتها، بل اإن البناء العام للّن�ض، وعلى امتداد 

التفا�صيل  بو�صف  يهتُمّ  يوما،  ع�رس  اْثَنتي 

ونقل  ال�صخو�ض،  مالمح  ور�صم  والف�صاءات 

يجعل  ذلك  كل  وحواراتهم.  كالمهم  من  عيِّنات 

له حبكة  بناء روائي  اإىل  اأقرب ما يكون  الّن�ض 

تت�صافر، رغم  والأفعال، وق�ص�ض  ال�رسد  تنتظم 

وترتيـــبه  ال�صارد  روؤية  خالل  من  اختالفها، 

.
ْ
للحكي

يريد  اأنه  الِكتاب  ُم�صتهلِّ  يف  الكاتب  يعلن      

بها ومبن  اجلرمية وعن عالقته  يتحدث عن  اأن 

يف  ذلك  يكتب  اإذ  وهو  الريف،  يف  عاي�صهم 

كتابتها  و�صتكون  ُتن�رَس«  »لن  فالأنها  يوميات 

فقط للتنفي�ض عن �صْيقه:

الكالم  اأَملك  اليوميات،  هذه  يف  هنا   )...(«     

اأيتها  جميعا  الكائنات  وعن  نف�صي  وعن  عنها 

نافذة  اإل  اأَنِت  ما  ُتْن�رَس !  لن  التي  ال�صفحات 

�صاعات  يف  حريتي  منها  اأطلق  مفتوحة 

يق !«�ض .3 ال�صَّ

    اإن هذه الإ�صارة املوازية للن�ض، ل ميكن اأن 

الن�ض  يتخلَّل  الذي  التخييلي  الطابع  حتجب 

لعنا�رس  الكاتب  توظيف  رغم  وذلك  ويلحمه، 

واقعية.  واأحداث  لأجواء  وو�صفه  ذاتية  �صري 

يتَّجه  الن�ض  باأن  املالحظة  هذه  على  ون�صتدلُّ 

اأكرث اإىل و�صف احلالة النف�صية والذهنية لكاتب 

التي  املوافق  اأمام  فعله  ردود  واإبراز  اليوميات 

الن�ض،  فاإن  ثّم  ومن  ي�صاهدها...  اأو  فيها  يوجد 

ع ي�صم �صخو�صًا 
ّ
رغم اأنه يبدو مبثابة ن�صج ُمرقـــ

�صبه  وحدًة  يكت�صب  اأنه  اإل  متباينة،  واأحداثا 

التي  التخييلية  الروؤية  تلك  َدُرها  َم�صْ متجان�صة، 

والتعليق،  والو�صف  ال�رسد  يف  الكاتب  ي�صلكها 

ه مكانة اأ�صا�صية.
ُ
وداخلها تاأخذ ذاتــ
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هنالك اإ�سارات 

كثرية جتعل 

من ذات م�سن 

ذاتا جمعية 

متعاطفة مع 

اخلادم ومع 

الفالحني ومع 

اجلماهري 

الثائرة 

يف �سوارع 

القاهرة



    اإن اأ�صا�ض التخييل الذاتي يف »يوميات نائب 

اأن يجعل  الكاتب على  الأرياف« هو حر�ض  يف 

من ذاته الكامنة وراء وكيل النيابة ذاتًا ُمفرَغة 

مف�صولة عن خ�صائ�صها  املاألوفة،  تها  هُويَّ من 

واجلمال.  واملو�صيقى  الثقافة  بحب  املت�صلة 

وبـو، توؤدي 
ُّ
تغدو الذات هنا، اأ�صبه ما تكون بالر

عملها »القانوين« و�صط �رسوط ل اإن�صانية. وجند 

�صدًى مبا�رساً لذلك فيما �صجله باإحدى ر�صائله 

اإىل �صديقه اأندريه يف »زهرة العمر« متحدثا عن 

عمله كوكيٍل للنيابة:

مناظر وجماد  اليوم من  ــني 
ُ
يكتنفـ ما  »كل      

النف�ض فوق  واإن�صان ل يثري يفَّ �صيئا مما يرفع 

بالنف�ض  يهبط  مما  هو  حويل  ما  فكّل  ذاتيتها ! 

اجلرمية،  جو  يف  اأعي�ض  اإين  ذاتيتها !  من  اأَدنى 

القبح  مع  اإين  الدنيا !  الغرائز  عامل  يف  واأَحيانًا 

وجهًا  نهار،  ليل  واملعنوي  املادّي  الآدمي، 

لوجه... ! » �ض .188

يكت�صف  الأرياف«،  يف  نائب  »يوميات  يف      

اأن  بعد  الأر�صية  احلقيقة  عامل  احلكيم  توفيق 

دات. 
َّ
واملجر اخليال  عامل  اإىل  طوياًل  اجنذب 

الغرائزية،  ولل�صلوكيات  للجرمية  َوُمعاي�صُتة 

امل�صاعر  بتال�صي  ح�ض 
ُ
يـ بداأ  لأنه  ِكياَنُه  عَبْت 

ْ
اأَر

�صفة  ي�صفي  الذي  مز 
َّ
الر تال�صي  اء 

َّ
جر والقيم 

الإن�صانية على الأ�صخا�ض ويحدد قيمًا ايجابية 

للعالئق والأ�صياء:

    »... وملاذا مل يعد منظر اجلثث اأو العظام يوؤثر 

يف مثلي ويف مثل الطبيب، وحتى يف مثل الّلحاد 

اأو احلرا�ض هذا التاأثري؟ يخيل اإيّل اأن هذه اجلثث 

والعظام َقْد فقدْت لدينا ما فيها من رموز، فهي 

ل تعدو يف نظرنا قطع الأخ�صاب وعيدان احلطب 

عنها  انف�صل  لقد   )...( والآجر  الطي  وقوالب 

تها. نعم، وماذا يبقى  ذلك الرمز الذي هو كل قوَّ

يف  لها  التي  املقد�صة  العظيمة  الأ�صياء  تلك  من 

ذلك  عنها  نزعنا  لو  اخلطر  كل  الب�رسية  حياتنا 

»الرمز«؟ ...« �ض .101

النَّواة الأ�صا�صية يف  القول باأنَّ      من ثم ميكن 

�صريورة  هي  اليوميات«،  داخل  الذات  تخييل 

الاّلمبالة  اإىل  الإن�صاين  الو�صع  من  النتقال 

واحتقار  العنف  م�صاهد  اأمام  امل�صاعر  وجمود 

النيابة،  وكيل  ال�صارد،  وكاأن  للمواطن  القانون 

يعي�ض يف حظرية للحيوانات ُم�صت�صلمًا لكوابي�ض 

يفوق  ورمبا  بالاّلواقعي،  الواقعي  فيها  يختلط 

الواقع ما تت�صور املخيلة.

املتكلمة  الفاعلة،  الذات  فاإن  لذلك،  نتـيجة      

ُمفرغة  تغدو  الأرياف«  يف  نائب  »يوميات  يف 

ُم�صَتـلــبة  الإن�صانية،  وم�صاعرها  مقوماتها  من 

التحقيق  طرائق  يحدد  الذي  القانون  ذلك  جتاه 

ومعاملة ال�صحايا واملجرمي:

يعالج  جريحًا  ة 
ّ
مر ذات  تركُت  اأنى  »واأَذكر      

ه  وتكتَّ �رسواله  اأ�صُف  وجعلت  املوت،  �صكرات 

وَبْلَغَته وَلْبدَته، فلما فرغت انحنيُت على امل�صاب 

قد  بامل�صاب  فاإذا  عليه،  املعتدي  عن  اأ�صاأله 

ُتويف...« �ض .12

الف�صاء وجمود      لكننا جند، و�صط قتامة هذا 

عرب  قليلة  اإ�صاءاٍت  النيابة،  وكيل،  »اإن�صانية« 

�صخ�صية »رمي« الريفية اجلميلة التي جتذب كلَّ 

من راآها، والتي اُتهـمْت بقتل قمر الدولة ثم ُعـثــر 

انطفاأ  مقتولة.ومبوتها،  فرارها-  بعد   – عليها 

اللقاء  يف  الوكيل  يراود  كان  الذي  الأمل  ذلك 

بذلك ال�صيء اجلميل:

من  ل  حظنا،  �صوء  يف  اأفكر  قليال  »واأُطرقُت      

مفاتيح  من  مفتاح  »رمي«  لأن  ول  العمل،  حيث 

هّزت  بديعة  �صورة  كانت  لأنها  بل  الق�صية، 

وخملوقا  وجمنوننا،  نا 
َ
عاقـِــلـ جميعا،  نفو�صنا 

م�رسقة،  وحلظات  حلوة  اأُويقات  منحنا  ُحلواً 

 على �صحراء حياتنا العاطفية 
ّ
ون�صيما علياًل هب

ــر...« �ض. 158.
ْ
يف هذا الريف القــــفـ

وجلوء  الفقرة،  هذه  �صياغة  من  ويت�صح      
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كاتب اليوميات اإىل نون اجلماعة، وا�صفا حزن 

وم�صاعر الآخرين، اأنه يريد اإبراز القيمة الرمزية 

بل  جميلة،  امراأة  جمرد  تكن  مل  لأنها  »رمي«،  لـ 

كانت رمزاً لالأ�صياء اجلميلة املفقودة و�صط بيئة 

الب�صاعة و�صيادة الغرائز...

ي�صتكمل  ا  كاأَمنَّ اليوميات،  هذه  يف  احلكيم،  اإن 

الأجواء  ا�صتيحاء  خالل  من  الذاتي  تخييله 

املغايرة لف�صاءات القاهرة وباري�ض، واملعاك�صة 

الإبداع  اإىل  املتطلع  الفنان،  املثقف،  لأحالم 

واجلمال.  على خالف �صورة الذات كما تطالعنا 

»يوميات  تقدم  الأخرى،  احلكيم  روايات  يف 

الواقع  ب�صاعَة  جُتاِبُه  ذاتا  الأرياف«  يف  نائب 

دون  من  عارية  وامل�صاعر  املواقف  �ض  وُت�صخِّ

هنا،  الواقع،  ُكُلوح  اأن  ذلك  اأَ�صباغ.  اأو  جتريد 

التعلُّق  ي�صلُّ  ويكاد  املثالية  التطلعات  ُيـبطل 

ب�صماوات الروح ورموزها.

ال�سرق من  ع�سفور  ــ   3

    ياأتي هذا النَّ�ض امل�رسود ب�صمري الغائب، �صكال 

املاألوفة  البناء  عنا�رس  على  م�صـتماًل  روائيًا 

وا�صرتجاعات،  وحوار  و�صخو�ض  م�صاهد  من 

الف�صاءات  اأن  اإلَّ  الروح«؛  »عودة  مثل  مثله 

احلرب  بعد  باري�ض  ،اأ�صا�صًا،  ت�صتوحي  هنا، 

الأوىل باأجوائها الجتماعية املتوتـرة  العاملية 

اأي�صا  وتـ�صّور  املت�صاعدة،  العمال  وتنظيمات 

الثقافية والفنية... وال�صخ�صية  ا�صتئناف احلياة 

املحورية حتمل ا�صم حم�صن وهو نف�ض ال�صخ�ض 

الروح«  »عودة  يف  الأوىل  خطواته  رافقنا  الذي 

ونرافقه هنا يف رحلته الدرا�صية اجلامعية التي 

�صيوؤثر عليها ا�صتك�صاف ذخائر باري�ض املو�صيقية 

اإذ  »املح�صن«،  نف�ض  اإنه  واجلمالية.  والأدبية 

اإ�صارات اإىل ثروة  جند يف »ع�صفور من ال�رسق« 

1919 واإىل تاأليفه اأغاين وطنية كان يلحنها هو 

ال�صجن،  ق�صبان  خلف  زمالوؤه  وُيغنيها  بنف�صه 

والده  له  تعر�ض  الذي  الع�صري  المتحان  واإىل 

امل�صت�صار يوم طلب منه الإجنليز اأن ُي�صدر ُحكما 

زوراً ل�صاحلهم َفرَف�ض...

    لكن »حم�صن« يف »ع�صفور من ال�رسق« يعي�ض 

جتربة مغايرة لأن ذاته تواجه ح�صارة وثقافة 

بدون  املعرفة  اإىل  �صوٌق  به  خمتلفة.  وف�صاءات 

حدود، وتطّلع اإىل اأن ُي�صبح كاتبًا، ورغبة جارفة 

ومعا�رسة  الغرام  مب�رسَّات  وَيْنعم  ُيحب  اأن  يف 

)احلكيمية؟(  الّذات  جتربة  اإذن،  هي  املراأة... 

وقيمًا  �صلوكا  بو�صفه  »الآخر«  لـ  مواجهتها  يف 

باأن  القول  ميكن  املنظور،  هذا  مْن  وثقافة. 

يف  عنا�رس  ثالثة  يوظف  حم�صن  ذات  تخريف 

�صديقه  اأندريه  عائلة  مع  عالقته  �صياغتـه: 

)�صنة  بعد  فيما  احلكيم  �صين�رس  الذي  الفرن�صي 

بـ  ثم عالقته  اإليه؛  يبعثها  كان  ر�صائل   )1943

»�صوزي« اجلميلة التي كانت تعمل ب�صباك م�رسح 

العامل  »اإيفان«  بـ  عالقته  واأخريا  الأوديون، 

والتفكري يف  والأديان  يالثقافة  املولع  الرو�صي 

م�صري العامل....

    اإن نواة التخييل الذاتي، يف هذا الّن�ض، تبدو 

ملتحمة ومتحدرة من ال�صتعارة التي يت�صّمنها 

عنوان الرواية: كاأن »حم�صن« امُلْلَتِحف ب�رسِقيته 

زائر  ع�صفور  هو  وروحانيته،  الفنية  واأحالمه 

كان  التي  الرحيبة  ال�صماء  بو�صفها  لباري�ض 

يكن  ومل  ومقا�صده.  اأمانيه  فيها  يجد  اأن  يوؤمل 

بو�صع الع�صفور اأن يحلق يف �صماوات غريبة ثم 

الزيارة  خالل  احلال.  نف�ض  على  وهو  يغادرها 

تقد�ض  ح�صارة  واكت�صف  عالقات،  حم�صن  اأقام 

والعقل،  وامل�رسح  والأوبرا  والفن  املو�صيقى 

وعا�ض اأ�صبوعي مغموراً بلذائذ احلب والعواطف 

ثم ارتدَّ اإىل الوحدة والتاأمل لي�صتح�رس ال�صورة 

عنها  يدافع  التي  ال�رسقية  للح�صارة  الأخرى 

�صديدة،  اأزمة  يف  اليوم  اأوربا  اإن   ...« اإيفيان: 

قد  اأنها  ذلك  بها،  ت 
ّ
مر اأزمة  اأخطر  اأنها  �صك  ل 
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اأفل�ض،  قد  عظيمة  مدنية  زعمْتُه  ما  اأن  تنبَّهْت 

اأنياب اخلنازير الربية  وظهرت من حتت الري�ض 

بقي  ما  اأجمل  اإن  ال�رسق،  اىل  معا  فلرنحل   )...(

حياتي  تعد  مل  ال�رسق !  عن  ه 
ْ
اأخدتــ اإمنا  لأوربا 

هنا ! ماذا ن�صنع الآن ها هنا؟ حتى راحة النف�ض 

ل جندها هنا. اإن العودة اإىل الهدوء وال�صفاء هي 

يف عودتنا اإىل ف�صاء ال�صحراء، هناك ن�صتن�صق 

رائحة  ولكن  املداخن،  دخان  ل  رئتينا،  مبلء 

ال�صماء...« �ض 180

ـــد براءته الأوىل، لأنه 
َ
    لكن الطائر/ حم�صن َفقــ

وانت�صى  الفن،  �صماوات  يف  وَتَغْلَغل  عاليًا  حلَّق 

من  ونهل  وبيتهوفن،  فاجـنــر  ب�صيمفونيات 

ينابيع املعرفة العميقة وارتوى من �صفاه احلب... 

ثم وجد نف�صه غريبًا ل يقدر على ال�صتمرار بعد 

اأن  ولي�صتطيع  العاطفية،  مغامرته  يف  ف�صله 

زينب.  ال�صيدة  الطاهرة  حاميته  ِبرَبَكة  يــقـنــع 

يقول  واحلرية.  ال�صك  اإىل  الطماأنينة  من  انتقل 

حم�صن يف ر�صالة اإىل �صوزي: 

حديثًا  ُطرد  الذي  »امللحد«  ذلك  مثل  »...اإين      

من حظرية »الإميان« فت�رسَّد بعد ذلك »بقلبه« ل 

يدري اأين ي�صكنه، مثله مثل �صعلوك من �صعاليك 

هات العقل 
ّ
احلياة، اإذا طلع النهار ان�صاق اإىل تـــر

حيطان  اإىل  »بقلبه«  فاأوى  الليل،  يجّن  حتى 

»العقيدة« ينطرح فوق الأفاريز...« �ض 146

و�صارْت  ــتــها  اأحاديَّ حم�صن  ذاُت  غادرْت      

ترى باأكرث من عينْي وُتقارن بي �رسق وغرب 

قد  واإنك   ... واملفارقات:«  التناق�صات  لتكت�صف 

ت�صتطيع اليوم اأن تقتلع من راأ�ض ال�رسقي عظمة 

ال�صماء، ول ت�صتطيع مطلقًا اأن تقتلع منه عظمة 

اأن  الي�صري  ملن  واإنه  احلديث«،  الأوربي  »العلم 

ول  الأنبياء،  »ر�صالة«  الآن  ال�رسقي  عند  ت�صفه 

املادية  القوة  »ر�صالة«  لديه  ُت�صفِّه  اأن  ميكن 

احلديثة !« �ض .191

مات امل�صتجدة من التخييل      وِلَتْجلية هذه ال�صِّ

اأردية  »حم�صنا«  احلكم  توفيق  ُيلب�ض  الذاتي، 

و�صانفونية  ن�صو�ض  من  م�صتمدة  واأقنعة 

على  ب�صماتها  تركْت  تاريخية  و�صخ�صيات 

�صفحة نف�ض حم�صن الباحث عن حقيقة ذاته وعن 

ال�رسق  ل�صياق  مغاير  �صياق  يف  لأ�صئلته  اأجوبة 

التنا�ض  َفْهم  ميكن  النحو،  هذا  امُلَطْمِئن.على 

الوفري الذي يح�رس بطرائق خمتلفة يف »ع�صفور 

عراء:  من ال�رسق«؛ اإنه ي�صري اإىل كارمن و اإىل ال�صُّ

ال�صريازي؛  وحافظ  اخليام  وعمر  كريون  اآنا 

بي  مقارنة  يلخ�ض  كما  باأ�صعارهم،  ُم�صت�صهداً 

والفا�ص�صتية،  املارك�صية  وبي  الثالث  الديانات 

الهندية،  دوفا  ماها  اأ�صطورة  وي�صتح�رس 

وال�صيمفونية  لفاجرن،  بار�صيفال  و�صيمفونية 

التا�صعة لبتهوفن... هكذا ات�صعت مرجعية حم�صن 

ذواٍت  عن  يبحث  واأ�صبح  مكوِّناتها  وتعّددْت 

قريبة من حالت ذاته لَيَتماَهى معها، على نحو 

ما فعل مع بيتهوفن مورداً ر�صالة بعث بها هذا 

الأخري اإىل �صقيقيه قائال:

    »ِمثُل هذه احلوادث كانت ُتلِقي بي على اأعتاب 

اأ�صع حدا لأيامي !  الياأ�ض، وكادت ًتغريني باأن 

ولكنه الفن وحده هو الذي اأبقى على حياتي... اآه 

 ترك هذا العامل قبل اأن اأعطى كل 
ّ
اإنه لي�صق علي

ما اأح�ض داخل نف�صي من خملوقات مل تزل بعد 

يف طور التكوين !...« �ض. 164

عن  تختلف  هنا،  حم�صن،  ذات  �صورة  اإن      

من  خرجت  لأنها  الروح«  »عودة  يف  �صورتها 

واحلرية  ال�صك  عتبات  اإىل  املطلق  الطمئنان 

والت�صاوؤل الفل�صفي. بارتيادها لف�صاءات جديدة 

ُمغايــرتْي، باتت  وا�صتيعابها لثقافة وح�صارة 

لكيانها  واإدراكًا  ح�صوراً  اأكرث  حم�صن  ذاُت 

اعتبار  ميكن  املنظور،  هذا  ومن  وا�صتقالليتها. 

ميالد  عن  اإعالن  مبثابة  ال�رسق«  من  »ع�صفور 

ما  الإيجابية  الفردانية  ِل�صَماِت  حاملة  »اأنا« 

والثقافة  املجتمع  مع  يتعاطى  �صاحبها  دام 
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التمحي�ض  على  قائما  نقديا  تعاطيًا  واملذاهب 

والتحليل.

ــ راق�سة املعبد   4

كتب  ما  اأقرب  هي  ال�صغرية  الرواية  هذه  لعل 

الذاتي  التخـــييل  جن�ض  اإىل  احلكيم  توفيق 

املتكلم  يتكّون من حمكي م�رسود ب�صمري  الذي 

الكاتب  �صخ�صية  اأن  الَّ  تخييلي  اإطار  �صمن 

ُمتَّ�صلة  وقائع  عرب  لآخر  حي  من  َتــَتـبدَّى 

د ُم�صَندة بـ  بحياته واحتمالت الوقوع فيما ُي�رْسَ

...
)6(

»مفعولت حياتـيـة«

    »راق�صة املعبـد« رواية متتح اأي�صا من ف�صاءات 

اأوروبا وباري�ض، وال�صخ�صية ال�صاردة هي كاتب 

ثم  ال�صهري  �صالزوبورج  مهرجان  ح�رس  �رسقي 

الذي  �صديقه  رفقة  القطار  يف  باري�ض  اىل  عاد 

اإبداعاته اإىل اللغة الفرن�صية. يف القطار،  ُيرتجم 

اأثناء الرحلة، تبداأ املغامرة مع راق�صة بولونية 

وت�صتمر بعد ذلك يف باري�ض.

املرتجم  جند  ولكننا  ا�صمًا،  ال�صارد  ليحمل      

للعزلة  املحب  ال�رسقي«  »الكاتب  بـ  يناديه 

�صعيف  اأنه  اإلَّ  النا�ض،  عن  والبتعاد  والهدوء 

انه  من  عنه  عرف  ما  رغم  على  اجلمال  اأمام 

اإن الـــتخييل  ته...  »عدوُّ للمراأة« لأنها ُتهّدد حريَّ

النَّ�ض، يتــــ�صخ�ض عرب مغامرة  الذاتي، يف هذا 

مل تكتمل، اإل اأن ذات ال�صارد/ الكاتب تاأخذ حيَِّزا 

كتابة  النَّ�ض  وكتابة  والكالم  الفعل  يف  كبريا 

ل واحللم. اإنه يقدم نف�صه على اأنه 
ُّ
مو�صاة بالتخـيـ

يتعي�ض من الكذب:

    »فقلت له با�صمًا:

الذين  النفر  اأولئك  من  اأنا  فرا�صتك،  �صدقْت   -

ُخلقوا كي ميالأوا الدنيا كـذبـا ومتويهًا...

    فقال ال�صيخ للفور:

�صواء،  الكذب  يف  الفن  فكل  احلّق،  اأردت  اإن    -

واأمالأهم  باعا  اأطولهم  الروائي  اأح�صُب  ولكني 

جعبة...

ما واإن كان �رسقيا من �صلب ُمـوؤلفي »األف 
ّ
- �صيـ

ليلة وليلة«...

فقالت اجلميلة وهي تنظر اإيلَّ با�صمة:

تلك  �صاللة  من  كاتبًا  اأرى  اأن  حقًا  -ي�رسين      

فّنك   
َ
ُت�صمى اأن  اأحب  ل  ولكني  العجيبة،  الفئة 

ال�صدق.  اأ�صدق من  هو  املتَّ�صق  الكذب  اإن  كذبًا، 

ما الفنُّ اإل كذب ُمتَّ�صق جميل...« �ض.59/58

ميكن  ل  م�صالك  يف  النَّ�ض  يحلق  وبالفعل      

هو  وما  حقــــيقي  ماهو  بي  داخلها  مُنيِّز  اأن 

املحكيات  ت�صمل  التخييل  غاللة  لأن  »كاذب« 

واحلوارات واأحالم اليقظة.

اإىل  املّتجه  القطار  داخل  الأوىل،  الفرتة  يف      

اأنه قد  باري�ض، نظن- ومعنا ال�صارد/ الكاتب- 

حبائله؛  يف  اجلميلة  البولونية  الراق�صة  اأوقع 

يتعلق  الأمر  اأن  معنا،  وال�صارد  نتبّي،  ولكـنـنا 

بتاآمر بي ال�صيخ الظريف وبي الراق�صة لأنهما 

ُيِذلنها  قني�صًة  ال�رسقي  الكاتب  ُيوقعا  اأن  اأرادا 

املغامرة،  تتم  مل  للمراأة.  عداوتها  تعلن  لأنها 

اأي مل تكّلل بق�صة حب كما كان يتمنى ال�صارد، 

اإّل اأنها حركْت قلبه الهامد وجعلته يجري وراء 

الراق�صة احل�صناء التي اأعر�صت عنه. وللتعوي�ض 

الفن  اله  اإىل  ال�صارد  يلجاأ  الف�صل،  هذا  عن 

وراق�صات معبده:

وال�صماء،  الأر�ض  بي  الربزخ  هذا  »يف      

واملوهبة  العلوية  القدرة  بي  اجل�رس  هذا  وفوق 

ت�صبه عجالت  الظالم عجلًة  الب�رسية، ملحُت يف 

ثمانية  تاأتي م�رسعة يجرها  امل�رسيي،  قدماء 

التي  مة اجلميلة  املطهَّ �ُصْهب كتلك اجلياد  جياد 

التدخي  قاعة  �صقف  يزّين  ر�صمها  �صاهدُت 

الكربى يف مبنى املهرجان ! )...( َفَحَدْدُت الب�رس 

قد  ن�صاء  بينهن  فاإذا  اجلميالت  الراق�صات  اإىل 

عرفتهن يف يوم من الأيام: فتلك »�صنيَّة« وتلك 

عجبَا  عجبَا،   ... وهذه  »�صوزي«  وتلك  »رمي« 
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يااإلهي وهذه »ناتايل« ....« �ض 138/137

    على هذه ال�صاكلة، ياأخذ التخييل الذاتي مداه 

الواقعية  مقت�صيات  من  املّحررة  الكتابة  عرب 

الكاتـبة  الّذاُت  تغدو  وبذلك  ال�صارمة.  واأطرها 

عالمات  هناك  ر:  والتذكُّ للتخيل  ف�صيحا  جمال 

لي�صت حمدودة  اأنها  اإلَّ  ذات احلكيم،  حتيل على 

الوا�صع  الذات باملعنى  ، بل هي  يف �صياق معيَّ

اإذ تنزع اىل التعايل عن املواقف الظرفية لتعرّب 

من خالل »الأنا« العميق عن �صبكة من امل�صاعر 

يف  الباقية  وال�صتيهامات  والأحالم  والأفكار 

الالَّوعي: »... اآه اإين اأعرف ال�صاعة يف قلبي �صهامًا 

اأربعة منغر�صة فيه كاأنها ال�صنابل... اآخرها ذلك 

ال�صهم املنطلق من قو�ض الراق�صة البولونية...«

    يف الروايات الأربع التي يذكر اأ�صماء ن�صائها 

ي�صبه  مبا  الأمر  يتعلق  بهن،  قلبه  تعلَّق  الالئي 

ما  �صيئا  ولأن  يتّم  مل  حبه  لأن  الكامن  اجُلرح 

يعوق التوافق بينه وبي املراأة التي هو �صعيف 

الذاتي  التخييل  ي�صتمر  ثم  من  جمالها...  اأمام 

ِلُيوجد امتدادات للحب امل�صتحل يف جمال اأو�صع، 

الكون  يف  التجريدي  والتفكري  الفن  جمال  هو 

ف�صله يف جتربته مع  بعد  واحلياة. ومثلما جلاأ، 

املقارنة  اإىل  ال�رسق«  من  »ع�صفور  يف  �صوزي 

بي ال�رسق والغرب، جنده هنا ينقل التخييل اإىل 

حوار مع اله الفن:

    »... وكاأمنا �صيء قد وخزين يف قلبي، فقمُت 

اأ�صـيح يف جوف الظالم:

- يا اإله الفن، ملاذا تفعل بي ذلك؟ ملاذا ت�صنع 

بي ذلك دائمًا؟

هّزت  امراأة  فيها  �صادفُت  ة 
َّ
مر من  ما  اآه !   )...(

اإله  يا  ملاذا  النهاية !  هي  تلك  كانت  اإّل  نف�صي 

القلب  هذا  وُتذّل  جترح  اأن  دائما  لك  يروق  الفن 

الذي ُهّيئ خلدمتك؟ ....« �ض 134/133.

الفن يقتنع بهزميته. يقول  اإله  وعندما يخاطبه 

له اإله الفن:

اأنتم يل وما ملكْت  اأنتم جميعًا يف خدمتي،   ...«

لكم  عجلتي،  اإىل  م�صدود  رقيق  اأنتم  اأيديكم 

تتاأملوا  واأن  معبدي،  راق�صات  اإىل  تنظروا  اأن 

جمالهن واأن تلتــقــطـوا اأزهارهن، واأن ت�صتلهموا 

ح�صنهّن وحّبهن... ولكن اذكروا دائمًا اأنهن ل�صن 

لكم؛ كل ما لكم من متاع حقيقي هو هذه احلبال 

من الّليف التي تربطكم اأبدا اإىل عجلتي ! )...( اأنتم 

اأرديتي  اأي�صا مع�رس اخليَّاطي املنوطي ب�صنع 

فيها  ــر�صْت 
ُ
غـ قد  قلوب  لكم  تكون  اأن  يجب 

هام. هذا عملكم ! ..« �ض.140  ال�صِّ

ردهات  يف  ال�رسقي  الكاتب  ذات  تغو�ض  هكذا 

معبد اإله الفن، �صاجدًة اأمام راق�صاته، متنا�صية 

دم  من  هي  التي  البولونية  الراق�صة  تلك  نتايل 

وحلم. دائما يتدّخل التخييل، عند احلكيم، ليبتدع 

ال�صتمرار  من  ها 
ُ
ـــنـ كِّ مُتَ للّذات  اأخرى  �صورة 

حمّلقة يف �صماوات الفن والفكر، »متعالية« على 

عندما  تنازلت  من  َتْقت�صيه  وما  الدنيا  احلياة 

يتعلق الأمر مبنطق جمال املراأة !

ــ الرباط املقد�س  5

الرواية من خالل �صمري  ال�رسد يف هذه      يتمُّ 

الغائب ومن خالل �صارد عامل بكل �صيء، اإل اأن 

التَّبئري يظل قريبًا من وجهة نظر »راهب الفكر« 

الذي ين�صق »خيوط« املحكيات ويتابع الأحداث 

عن قرب وي�صارك فيها... وكثري من �ِصمات راهب 

الفكر ُتذكرنا ب�صخ�صية توفيق احلكيم: فهو كاتب 

ويتجنب  الوحدة  ين�صد  العاجي،  بربجه  معت�صم 

ويوؤثر  باملثاليات  متعلق  وهو  النا�ض،  لقاء 

الواقع  الكتب، ل منغم�صًا يف  العي�ض يف �صحبة 

الثانية،  الرئي�صية  ال�صخ�صية  بينما  وم�صاكله... 

خلوته  عليه  اقتحمت  التي  اجلميلة  املراأة  وهي 

واأ�رسكْته يف همومها واأخذ قلبه يتعلق بها، لها 

التني�ض  وتلعب  احلياة  حتب  مناق�صة:  طبيعة 

وترتّدد على احلالَّق وحتب الكذب...
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الرئي�صتي  ال�صخ�صيتي  التعار�ض بي      وهذا 

اإدراج  ُيتيح تعددية يف الروؤية واللُّغة كما ُيتيح 

ر�صائل  �صكل  يف  واحد   : املتكلم  ب�صمري  ن�صْي 

كتبها راهب الفكر اإىل الزوجة التي انقطعت عن 

كتبْتها  احلمراء«  »الكرا�صة  هو  والآخر  زيارته، 

الزوجة لتحكي ق�صة مغامرتها مع ممثل جميل 

اأثناء �صفر زوجها...

مزدوج،  تخييل  اأمام  اأنف�صنا  جند  هنا  ومن      

ذات  وُيخرج  �صوت  من  باأكرث  َيْنطق  ب،  ُمركَّ

ال�صــابق:فـ�صل  التخيــــيلي   م�صارها  من  احلكيم 

اإىل �صماوات املثالية والفـن...،  يف احلب وجلوء 

�صوت  وجود  وهو    : م�صـبوق  غيـر  موقف  اإىل 

ملنطق  والراف�صة  ذاتيتها  عن  ة  املعربِّ املراأة 

الكاتب املت�صبث بفر�ض و�صاية املجتمع والزوج 

وت يقول لراهب الفكر: على الزوجة. هذا ال�صَّ

ياأتي،  عندما   ،
ّ
احلب يرف�ض  َمْن  كلَّ  اإن   ...«     

عهد  م�صى  اخليبة !  عليه  حلَّت  الذي  ذلك  هو 

معي  اخرج  ال�صاحلي !  والأولياء  القدي�صي 

الآن اإىل املجتمع احلا�رس لتعرف يف اأي ع�رس 

اأنه  مثلك  مفكر  رجل  يف  لُيْده�صني  اإنه  تعي�ض... 

الأفكار املّيتة، وخرافات  مازال يحيا مع �صـبح 

الكتب القدمية !« �ض 284

    من هذه الزاوية، نالحظ اأن التخيل الذاتي يف 

الروايات  عن  خمتلفًا  جتليا  ياأخذ  الرواية  هذه 

ال�صابقة رغم احتفاظه ببع�ض العنا�رس ال�صابقة.

    جند يف هذا الن�ض اأي�صًا، اللجوء اإىل التَّخييل 

عرب التَّنا�ض من خالل ا�صتح�صار رواية اأناتول 

ومغامرتها  »تايي�ض«  املوم�ض  عن  فران�ض 

بكر  لأبي  ا  ن�صّ وجند  بافنو�ض...  الراهب  مع 

الرازي عن العالقة باملحبوب، وجند حديثًا عن 

الزوجات املثاليات لكل من مارك�ض، ودزرائيلي، 

واأوزوري�ض، والنبي حممد بن عبداهلل... فح�صور 

مثل هذه الن�صو�ض والنماذج التاريخية اإمنا هو 

تاأكيد لذلك اجلانب املثايل الذي يتغّذى بالُكتب 

جنده  والذي  الأر�ض  على  املتعالية  والقيم 

لكن  احلكيم.  عند  الذاٍت  تخييالت  جمموع  يف 

اأخرى  ذات  تخييل  الرواية، هو  اجلديد، يف هذه 

التي كانت  الّذات  لتلك  اآن  مناق�صة وُمِتّممة يف 

عائ�صة  هي  مما  اأكرث  ال�صماء  اإىل  م�صدودة  تبدو 

احلمراء«  »الكرا�صة  فاإن  وبالفعل،  الأر�ض.  على 

التي كتبْتها الزوجُة املتمردة، تبدو اأكرث اإقناعًا 

على  �صواء  الرواية  �صفحات  بقية  من  وتاأثرياً 

يف  اجلراأة  م�صتوى  على  اأو  التخييل  م�صتوى 

الدفاع عن حرية املراأة وفردانيتها:

 التفكري، فكيف تن�صى 
ّ
    »... اأنت رجل مفكر، حر

اأن احلرية هي اأ�صا�ض كل �صيء الآن؟ واملراأة مثل 

الرجل، خملوق له حريته، والزوجة مل تعد قطعة 

اأثاث تو�صع يف ُحجرٍة مغلقة يف منزل الزوجية، 

بد  ول  واحلياة،  التنّف�ض  حق  لها  اآدمية  هي  بل 

لها  اأن  دائمًا  تذكر  واأن  حريتها،  لها  تكون  اأن 

ا قد ُخلق لينب�ض باحلب والُكره، واأن لها 
ًّ
قلبًا حر

واأن  ورغبتها،  باإراداتها  اإل  َلك  مُيْ ل  ا 
ًّ
حر ج�صمًا 

يف  يو�صع  َقْيد  باأنه  يف�رسَّ  اأن  ينبغي  ل  الزَّواج 

عنق املراأة، اإنها اليوم ترف�ض كلَّ قيد حتَّى واإن 

كان من ذهب !...« �ض 258

    هناك واقع جدد يف املجتمع امل�رسي خالل 

تاأثرياته  بع�ض  اإىل  الرواية  ت�صري  الأربعينيات 

»الطبقات  يف  خا�صة  الجتماعية  احلياة  على 

الفردانية  اإىل  بالتطلع  ُمقرتن  وهو  الراقية«؛ 

واإعادة  للتحديث  �رسوريا  عن�رسا  بو�صفها 

تلك  وكل  والدولة...  الفرد  بي  التعاقد  حتديد 

لذلك  واملبدع...  الكاتب  ذاتية  ت�صائل  التحولت 

مل يكن با�صتطاعة احلكيم، املعروف بح�صا�صيته 

نف�ض  يف   
َّ
ي�صتمر اأن  الرا�صدة  وطاقته  وذكائه 

الأر�ض/  ثنائية  على  القائم  الذاتي  التخييل 

»الرباط  يف  اإنه،  القلب...  العقل/  ال�صماء، 

ا لالأوىل ُتزعزعه  املقد�ض«، تخـــيَّل ذاتًا اأخرى، ندًّ

عه املريح الذي كان ينت�رس للخيال على  عن َو�صْ
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الواقع هنا، ُيَنبِّهه �صوت الذات الأخرى اإىل اأن »... 

املادة هي املادة بحرارتها املنبعثة من داخلها، 

�ْصَبغ عليها !« )�ض.285(. 
ُ
ل من املعاين التي تــ

و�صيئا ف�صيئًا يدرك راهب الفكر اأن منطق الذات ل 

ميكن اأن يخ�صع للتق�صيمات التجريدية الثنائية 

لأنها تقوم على وحدة لغزية تتمنع عن الفهم:

    »... اإن يف الإن�صان منطقة عجيبة �صحيقة ل 

ت�صل اإليــها الف�صيلة ول الرذيلة، ول َت�صع فيها 

�صم�ض العقل والإدارة، و ل ينطق ل�صان املنطق، 

ول تطاع القواني والأو�صاع، ول تتداول فيها 

لغة اأو ت�صتخدم كلمة ...« �ض 222

    اإن التخييل الذاتي املرتدي، هذه املرة، لأكرث 

من قناع، يتيح  للحكيم القرتاب من تلك احلالة 

الف�صيلة  بي  احلدود  تنتفي  حيث  الق�صوى 

العقل  منطق  من  الذات  وتــــتحرر  والرذيلة 

ت�صتع�صي  حمكيات  اأمام  نحن  واإذا  والكلمات... 

مقارنتها مبا هو حقيقي اأو كاذب، واأمام تخيل 

للهوية ذاتها التي تتقم�ض �صوتي متعار�صي 

تلك  نحو  للتكامل،  اأفق  نحو  يتطلعان  اأنهما  اإل 

اإليها  ت�صل  ل  اإيل  ال�صحيقة  العجيبة  »املنطقة 

وتفريد  التحرر  فيكون  الرذيلة«،  ول  الف�صيلة 

الذات. 

اإ�صاءة   : العمر«  و»�صجن  العمر«  »زهرة   .III    

التخييل الذاتي؟

    مل ين�رس توفيق احلكيم »زهرة العمر« )�صرية 

ذاتية – ر�صائل، 1943( َو »�صجن العمر« )�صرية 

اخلم�ض،  رواياته  ن�رس  اأن  بعد  اإلَّ   )1964 ذاتية 

اأو بالأحرى اأربعًا منها ون�رس اخلام�صة »الرباط 

ن�رس  على  �صنة  بعد  اأي   ،1944 �صنة  املقد�ض« 

»زهرة العمر«. ومعنى ذلك، كما �صبقْت الإ�صارة، 

الذاتية يف  �صريته  ن�رس  اإىل  يبادر  مل  احلكيم  اأن 

مطلع حياته الأدبية وهو ما اأتاح له اأن ي�صتثمر 

الروائية  ن�صو�صه  يف  مكّوناتها  من  كثرياً 

على   – ذلك  اإظهار  حاولنا  كما   – املعتمدة 

تخييل الذات بحرية اأَو�صع...

    واإذا كانت العالقة بي ال�صرية الذاتية والتخييل 

د  هي عالقة واردة ل ميكن للكاتب اأن يزعم التقيُّ

اأن  ن�صتطيع  فاإننا  واحلقائق،  بالواقع  املطلق 

نعقد مقارنة بي ما ورد يف الروايات وما جاء 

يف ال�صرية الذاتية، ل بهدف التثبت والتاأكد من 

�صحة العنا�رس البيوغرافية، واإمنا للوقوف على 

املعي�ض  بي  التفاعل  وطرائق  التخييل  تنويع 

واملعربَّ عنه...

يقدمهما  الّلذين  الكتابْي  هذين  يف  لكننا،      

اأنها �صرية ذاتية، جند اأن كتابتهما  احلكيم على 

تخييلي  اإطار  ومن  معي  ر  ت�صوُّ من  تنطلق 

هذا  على  ال�صريتي  هوّية  يحّدد  فهو  وا�صح؛ 

د م�صادفة اأن 
ّ
النحو: ».... ول�صُت اأدري اأهي جمر

اأكتب عن تكوين الفكر يف »زهرة العمر« قبل اأن 

اإن  العمر«؟  »�صجن  يف  الطبع  تكوين  عن  اأكتب 

زهرة عمرنا الفكر، و�صجن عمرنا الطبع...«7

    ثم اإن الر�صائل التي يقوم عليها كتاب »زهرة 

قد  كان  اأنه  احلكيم  ُيخربنا  ر�صائل  هي  العمر« 

َيِرُد  الذي  اأندريه  الفرن�صي  �صديقه  مع  َتباَدَلها 

ها بعد  ا�صمه يف »ع�صفور من ال�رسق« ثم ا�صرتدَّ

�صنوات لين�رس ترجمته بدون اأن ين�رس واحدة من 

ر�صائل اأندريه اإليه. ومعنى هذا اأن الر�صائل ميكن 

اأن تكون متخيَّلة ولحقة، كتبها احلكيم لري�صم 

الفكرية  مغامرته  وتفا�صيل  الثقايف  م�صاره 

اأخرى  بعبارة  الفرن�صية.  بالديار  والعاطفية 

العمر«  »زهرة  احلكيم:  كالم  من  ن�صتوحـيـها 

خم�ص�صة لـ »املكَت�َصب« بينما »�صجن العمر« هي 

 يف 
َّ
عن »املوروث«: »اأنا �صجي يف املوروث، حر

وثقافة  فكر  من  بنف�صي  �صيدته  وما  املكَت�َصب... 

كل  اأهلي  عن  فيه  اأختلف  ما  وهو  ِمـلكي،  هو 

الختالف.  ها هنا م�صدر قوتي احلقيقية التي 

بها اأقاوم...« )�صجن العمر، �ض. 220(.

فاإنها  الر�صائل،  تلك  حقيقة  من  يكن  مهما      
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تقدم �صورًة عن حياة احلكيم يف باري�ض، خا�صة 

والفن  واملو�صيقى  بالثقافة  املت�صلة  اجلوانب 

بع�ض  اإىل  الإ�صارة  على  ت�صتمل  وهي  والأدب. 

الق�صرية  عالقته  مثل  البيوغرافية  الأحداث 

اإليها  اأهداه  الذي  »حم�صن«  والببغاء  �صوزي  مع 

ال�رسق(  من  ع�صفور  يف  جندها  واقعة  )وهي 

فيها  ا�صتغل  التي  القا�صية  العمل  �رسوط  ومثل 

معظم  ولكن  ود�صوق...  طنطا  يف  للنيابة  وكياًل 

�صفحات »زهرة العمر« هي عن »�صنوات التعلُّم« 

ومن  ومتنوعة.  ثقافية  جمالت  يف  والتكوين 

مع  م�صكلتـه  احلكيم  واجه  كيف  ندرك  ثناياها، 

الكتابة واحلوار، وفهمه للكال�صيكية واملودرنـزم 

العربية  اللغة  تدري�ض  لطرائق  انتقاداته  ثم 

القدمي  العربي  لالأدب  وتقييم  تاأويل  اإعادة  مع 

والأدب ال�صعبي... يف هذه الر�صائل، تبدو لنا ذات 

بغناها  باري�ض  ف�صاءْين:  بي  عة  موزَّ احلكيم 

الثقايف والفني املذهل، وم�رس بجفافها الثقايف 

وم�صكالتها الجتماعية والقانونية )اكت�صفها من 

ونلم�ض  نيابة(.  وكيل  وهو  للجرمية  معاي�صتــه 

تخّوفات احلكيم من اأن ينت�رس »الواقع« الكالح 

على مطاحمه الأدبية والفنية:

    »... مات ذلك الفنان، وحلَّت روحه يف ج�صد 

رجل قانون ! اأترى الفنان يا »اأندريه« ُيبَعث من 

الفن  اإىل  ال�صبيل  كيف   )...( ولكن؟  يومًا؟  موته 

اأ يل مكانا يف  الآن، واملجتمع، كما ترى، قد هيَّ

اأَح�صانه ل اأ�صتطيع منه فكاكًا؟ »اأندريه اأندريه ! 

اأخ�صى اأن ُيحطمني املجتمع، ُيحطم الفنان يّف ... 

رمبا كان قد حّطمني وك�رّسين، ولكني اأُقاوم...« 

�ض.219.

    اإن »زهرة العمر« ل تتقّيد بالتعاقد ال�صرْي ذاتي 

املعهود، لأنها تختار وتنتقي حلظات من اإقامة 

احلكيم يف باري�ض وم�رس، وترّكز على اجلوانب 

التجارب  تفا�صيل  من  اأكرث  والثقافية  الفكرية 

كبرياً  حّيزا  التاأمالت  تاأخذ  ثمَّ  ومن  والأحداث. 

اأو  فكرية  مذكرات  اإىل  اأقرب  يجعلها  ما  وهو 

مذكرات حميمية...

اآخر  العمر« ينحو احلكيم اجتاهًا      يف »�صجن 

ه ي�صع لها هدفا  يف كتابة �صريته الذاتية، ذلك اأنَّ

على  الإجابة  خالل  من  اإليه  الو�صول  يحاول 

اأ�صئلة َت�ْصغله:

وتاريخ  �رسد  جمرد  لي�صت  ال�صفحات  »هذه      

حلياة... اإنها تعليل وتف�صري حلياة. اإين اأرفع فها 

 لأَفح�ض تركيب ذلك 
ّ
الغطاء عن جهازي الآدمي

هذا  بع،  الطَّ اأو  الطبيعة  ن�صميه  الذي  »املحرك« 

املحرك املتحّكم يف قدرتي، املوجه مل�صريي...« 

�ض.11

    يف هذا الّن�ض، جند تفا�صيل كثرية عن طفولة 

احلكيم وعالئقه بجدَّته وبوالدْيه وق�صة زواجهما 

وعن اختالف طبائعهما، كما جند ذكرياته عن 

ارتادها، وعن  التي  املدار�ض  ثروة 1919 وعن 

حّبه للعوامل وللمو�صيقى وامل�رسح وعن كتابـته 

فرن�صا...  اإىل  الرحلة  ثم  الروح«  »عودة  لرواية 

ها يلتقي مع ما  تفا�صيل �صري ذاتيه كثرية بع�صُ

ورد يف روايته الأوىل لكن ب�صكل خمتلف.

    اإلَّ اأن احلكيم يعود، يف نهاية »�صجن العمر« 

ليقــّدم« تف�صريه حلياته« اأو تاأويل الأ�صباب التي 

جعلته ياأخذ م�صاراً معّينًا يف حياته. وهو يفعل 

ذلك على هذا النحو:

تلك، ول ميوله  والدي  �صخ�صية  ».... مل تكن      

على   .. الأدب  يتجنب  يجعله  مما  اإذن  الدفينة 

اإيّل كان يودُّ يف دخيلة  اإنه فيما ُيخّيل  العك�ض، 

على  لالنطالق  الفر�صة  له  تتاح  اأن  نف�صه 

اَلُه وميدانه...  جَمَ ال�صعر والأدب  �صجيَّته واتخاذ 

يف  كبــتها  املكبـوتة،  رغبته  كانت  ول�صك  تلك 

واملالية... هذا  العائلية  نف�صه جُمتمُعه وظروُفه 

الرتف امل�صّمى يومئذ »الأدب« مل تكن ت�صمح به 

بعده،  الزواج ول  بالتاأكيد لقبل  املالية  حالته 

الآباء  عند  املكبوتة  والرغبة  بعده،  وخا�صة 
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ولو  لالأَبناء...  ُيورثونها  التي  هي  كانت  رمّبا 

من  نف�صه  ما يف  كل  اإفراغ  من  ن  والدي متكَّ اأَن 

من  رين 
َّ
وحر اأنا  لأَعـفاين  اأدبية،  وميول  رغبات 

اإىل  طليقا  ان�رسفُت  َقد  اأنا  ولكنُت  الأدب،  نزعة 

�صيء اآخر )...( لقد األقى والدي اإذن، على كاهلي 

فما  يحمله،  اأن  هو  ظروفه  له  ُتهيُئه  مل  مــا  اأنا 

اأنا اإلَّ �صجي رغبته هو الذي مل ُيحققَها، بل اإين 

الطيب  فيها  اإياها،  اأورثني  كثرية  اأ�صياء  �صجي 

خريها  والدتي  عن  ورثت  كما  الرديء،  وفيها 

و�رسها....« �ض.219/218.

    عند هذا امل�صتوى، جند اأن توفيق احلكيم انتقل 

اأراد  اإذ  الذاتي  التخييل  اإىل  الذاتية  ال�صرية  من 

َكَبَت  والده  ِبكون  والفن  بالأدب  وَلعه  يف�رس  اأن 

ب�صبب  �صغط  ميوله  وتخلى عن  الأدبية  هويته 

توفيق  ابنه  فا�صطر  اليد،  ذات  و�صيق  املجتمع 

ي�صفي  ما  هناك  لي�ض  عنه !   »ينوب«  اأن  اإىل 

طابع احلتمية على هذا التف�صري »الوراثي«، ومن 

ثمَّ نعتربه اأقرب اإىل التخييل.

    وقد ل نبعد عن احلقيقة اإذا قلنا باأن احلكيم، 

وهو يفكر ،َبْعديًا، يف م�صاره الفكري واحلياتي، 

ر يوحي بنوٍع من املنطقية  عمد اإىل بلورة ت�صوُّ

�ض »زهرة العمر« ملا اكت�صبه يف  والّتالحم: فخ�صَّ

رحلته اإىل اأوربا من مفاهيم ومذاهب واإبداعات، 

وعنا�رسه  للموروث  العمر«  »�صجن  وخ�ص�ض 

التكوينية التي يكون لها امتداد يف تاريخ الفرد. 

اأنه ل  وقد بداأ باملكت�صب قبل املوروث ُمالحظًا 

يعرف �صبب ذلك.

    كل ما ن�صتطيع قوله، دون اأن نتبّنى التف�صري 

التفاعل  اأن  هو  احلكيم،  يقدمه  الذي  ال�صريذاتي 

وَكاِمٌن  �صيء �رسوري  واملكت�صب  املوروث  بي 

وبالن�صبة  النا�ض.  جميع  حيوات  جدلية  وراء 

للحكيم، فاإنه ا�صتطاع اأن ُيحقق تالوؤمًا خُم�صبًا 

الوا�صع،  مبعناهما  واملكت�صب  املوروث  بي 

اأن ي�صـبح كاتبا مبدعًا رغم  اأنه جنح يف  حيث 

الإرغامات املجتمعية والعائلية املوروثة. فرغم 

وجود اإرغامات متنوعة مثل َبْخ�ِض قيمة امل�رسح 

والأدب يف الع�رسينيات، وتعلق النا�ض مبنا�صب 

احلكيم  توفيق  فاإن  الأمية...،  وانت�صار  ال�صلطة، 

م�صتوى  على  �صواء  تطّلعاته  من  الكثري  اأجنز 

التكوين الثقايف خالل رحلته الدرا�صية، اأو على 

وال�صحافة؛  للم�رسح  والكتابة  الإبداع  م�صتوى 

تاأكيداً  الإرغامات  على  النت�صار  ذلك  وكان 

الكتابة  واأهمية  املبدعة  الذَّات  �صوت  لأهمية 

التي تخلخل املوروث وت�صوغ اأ�صئلة جديدة...    

  6 - توفيق احلكيم وتذويت الرواية العربية

    من خالل قراءتنا خلم�ض روايات لتوفيق احلكم، 

حاولنا  الذاتي،  التخييل  مبفهوم  ُم�صتاأن�صي 

معناها  يف  الذات،  اأ�صبحت  كيف  ُنو�صح  اأن 

عند  للرواية  وحتويليا  تكوينيا  عن�رسا  الوا�صع، 

الراهنة  بالتَّحديدات  نتــقـــيد  مل  ونحن  احلكيم. 

مرادفا  منه  جتعل  والتي  الذاتي  للتخـــــيـيل 

لتخيل ال�صرية تخييال تاما، اأو جمرد تعله لكتابة 

اأكرث من  اللغة  منطلقة، هذيانية، تهتم مبغامرة 

ا�صتح�رسنا  بل  املغامرة...  بُلغة حكي  الهتمام 

كانت  التي  الذاتي  للتخييل  الأوىل  الإرها�صات 

تخييليا  ن�صًا  لتن�صج  �صريذاتية  عنا�رس  توظف 

احلقيقي  بي  املقارنة  اإمكانات  داخله  تنتــفـي 

تظل  الوقوع  احتمالت  كانت  واإن  والكاذب 

الروايات  من  النوع  هذا  فاإن  ثم  ومن  واردة... 

اأقرب اإىل التخييل منه اإىل ال�صرية الذاتية  يكون 

ويف  كاملة.  احلقيقة  قول  على  »امُلتعاقــِـدة« 

وموؤثرا  فاعال  عن�رسا  الذات  تغدو  الجتاه،  هذا 

وعندما  اللغة.  وتخ�صي�ض  والتلفظ  التخييل  يف 

ظهورها  �صياق  يف  احلكيم  روايات  ن�صع 

اإىل  ا�صتنادا  اخلا�صة  اأهميَّتها  ندرك  وتداُولها، 

من  اأكرث  م�صت  فقد  التخيلية.  اخل�صائ�ض  هذه 

خم�ض ع�رسة �صنة على ظهور رواية »زينب« قبل 
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الفارقة  الفرتة  ويف  الروح«.  »عودة  ت�صدر  اأن 

التخـــييل  ت�صتثمر  رواية  توجد  تكد  مل  بينهما 

الذاتي وتبتعد عن الروايات التعليمة والتهذيبية 

ع�رس  التا�صع  القرن  نهاية  منذ  ظهرت  التي 

خريت  وحممود  �صليم  وفوؤاد  مبارك  علي  عند 

ونقول حداد... ومن هذا املنظور، كانت »زينب« 

ح�صي  حممد  لأن  العربية،  الرواية  يف  منعطفًا 

ُمتدثراً  الذاتية  �صريته  من  عنا�رس  وّظف  هيكل 

الفرد  �رساع  من  م�صاهد  ُم�صخ�صًا  بالتخـييل، 

اإىل  هيكل  التجاأ  وقد  والتقاليد...  املجتمع  مع 

الذاتية  ال�صرية  عوائق  ليتخطى  الذاتي  التخييل 

الكاتب  وما توحي به من تطابق بي �صخ�صية 

و�صخ�صيته الواقعية.

    من ثم، ميكن اعتبار روايات احلكيم ا�صتئنافًا 

ملحاولة هيكل، لكن بروؤية اأو�صح وباإنتاج اأو�صع 

واأكرث انتظامًا. �صحيح اأنه منذ الع�رسينات، بداأْت 

تظهر جمموعة من ال�صري الذاتية، لكنها مرتبطة 

اأكرث باحلاجة اإىل التعبري عن الذَّات املنتمية اإىل 

والتي  متو�صطة،  اأو  ب�صيطة  اجتماعية  طبقات 

يف  التفوق  طريق  عن  نف�صها  تفر�ض  اأخذت 

انتزاع  تريد  ثم  والفن،  والثقافة  العلم  جمالت 

العلم  جمالت  يف  التفوق  طريق  عن  العتبار 

العتبار  انتزاع  تريد  ثم  ومن  والفن،  والثقافة 

طه  من  كّل  �ِصرَيُ  املثال:  �صـبيـل  على   ( وتاأكيده 

ح�صي و�صالمة مو�صى واأحمد اأمي... (.

    مع توفيق احلكيم )واأي�صا اإبراهيم عبد القادر 

املازين( اأخذت الرواية يف م�رس ُتوّطد دعائمها 

احلداثية �صكاًل وم�صمونًا من خالل ما ا�صطلحنا 

دين،  ُمتق�صِّ الرواية«  بـ»تذويت  ت�صميته  على 

والو�صف  والف�صاءات  الروؤية  مترير  اأُ�صا�صًا، 

والزمن عرب ذاِت الروائي وجتربته ولغته. وُيفهم 

اخلطابات  »مو�صوعية«  مع  مبقابلته  التَّذويت 

العمومية التي تزعم لنف�صها القدرة على التقاط 

احلقيقة وت�صخي�ض عنا�رسها. على نقي�ض ذلك، 

تنزع الرواية احلداثية اإىل ا�صتمداد لغتها و�صكلها 

َتـــنــحـــــفـــر  التي  وخ  ال�رسُّ تلك  من  واأفكارها 

يف ذاتية الفرد وهو ُيواجه املجتمع مبوؤ�ص�صاته 

املنغلقة وقيمه املتَكلِّ�صة واأَْجوبـته اجلاهزة. ومن 

ثمَّ فاإن ح�صور الذَّات بو�صفها مو�صوعًا لل�رساع 

هو  وعواقبها،  للتحولت  �صداً 
ْ
وَمر وانعكا�صاته، 

جمال  اأمامه  ويف�صح  الروائي  اخلطاب  يرّبر  ما 

للقول املختلف...

    من هذا املنظور، نلخ�ض �صمات تذويت الرواية 

عند توفيق احلكيم، يف العنا�رس التالية:

احلكيم  لروايات  قراءتنا  الكتابة:  َتْذويُت   .1     

ت�صعرنا باأننا اأمام كتابة خمتلفة عن �صابقاتها 

الذاتي  التخييل  اأن  ذلك  معا�رساتها.  وعن 

بال�رسورة  ا�صتتبع  رواياته  بناءات  يف  البارز 

اجلملة  تركيب  م�صتوى  على  معّينة  خ�صائ�ض 

عرب  الأخرى  اللغات  مع  والتفاعل  اللغة  وَن�ْصج 

لقد  العربية.  لغته  لب  �صُ يف  »الرتجمة«  ح�صور 

كان احلكيم يقرن الرواية باملو�صوعات اجلديدة 

التي كانت حتّولت املجتمع امل�رسي ُتـــفرزها 

املو�صوعات  تلك  وكانت  الع�رسينات،  منذ 

اإىل  ا�صار  ما  نحو  على  مغايرة  كتابة  تقت�صي 

ذلك:

    »... وحاجة الأدب وقتئٍذ اإىل اإقرار هذه القوالب 

اجلديدة على نحو جاّد، لتحمل مو�صوعات جديدة 

والق�صة،  الرواية  غري  حتملها  اأن  ميكن  كان  ما 

وقد كانا يومئذ يف فجر حياتهما، يف حاجة اإىل 

دفع ودعم من كل مْن وهب نف�صه للفن، لتطمئن 

كانت  الذي  بالحرتام  وحتظى  القوالب  هذه 

حمرومة منه بـيـن غريها من فروع الأدب...«)8(

اأخذ  واإمكاناتها،  الرواية  لوظيفة  الفهم  وبهذا 

وثقافته  احلياتيه  جتاربه  ي�صتــثـمر  احلكيم 

جوهريًا  عن�رسا  الكتابة  من  ليجعل  الوا�صعة 

لغة  اإدماج  خالل  من  اخلا�صة  بالغته  يبتدع 

خالل  من  واأي�صا  وتلقائيتها،  بحيويتها  الكالم 
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كتابة احلكيم 

حتمل هموم 

واأ�سئلة ذاته 

التي عا�ست 

احلوار 

مع الآخر 

وجتربة الذات 

يف اأبعادها 

الفردية 

وان�سغالتها 

امليتافيزيقية



اللغة  داخل  التقطها  التي  التعبريات  ا�صتح�صار 

الفرن�صية وعمل على �صوغها عربيًا عرب الرتجمة 

لكل  ُمالزمًة  يجعلها  الذي  الوا�صع  معناها  يف 

توا�صل ب�رسي.

    هكذا من خالل التنا�صات الكثرية يف رواياته، 

احلكيم  لغة  يف  اأُدجِمْت  قد  مغايرة  لغة  نح�ض 

لتقرتب من ذلك التخييل الذاتي الذي ُيعيد ت�صوير 

املراهقة  اإىل  الطفولة  من  امتداداتها  يف  ذاته 

مغايرة  احلكيم  كتابة  جاءت  لذلك  وال�صباب. 

اأمثال  ميـثـلها  كان  التي  امل�صكوكة  للبالغة 

�صادق  وم�صطفى  املنفلوطي  لطفي  م�صطفى 

حماورته  ب�صمات  حتمل  هو،  كتابته  الرافعي. 

التي  ذاته  واأ�صئلة  هموم  وحتمل  اأخرى،  للغات 

عا�صت جتربة احلوار مع الآخر وجتربة الذات يف 

اأبعادها الفردية وان�صغالتها امليتافيزيقية.

ــُل الرواية منطقة مَتا�ضٍّ بي الفردّي 
ْ
    2. جعـ

فرديته  على  احلري�ض  احلكـيم  لأن  واجلماعي 

وخ�صو�صيته، اأدرك اأن الذات ل تكت�صب قــيمتها 

املجتمع  مع  الدائمة  جدليتها  خالل  من  اإّل 

ٍة  )وبخا�صِّ رواياته  جاءت  ثّم  ومن  والآخرين. 

عودة الروح، يوميات نائب يف الأرياف، الرباط 

العالئق  ونقد  الوعي  ل�صريورة  جت�صيداً  املقد�ض( 

انطالقًا  ذلك  وكل  الفاعلة...  القيم  وا�صتبطان 

النف�ض من  ُتخلُِّفه يف  التجربة اخلا�صة وما  من 

»عودة  يف  جتربته  عن  يقول  وتاأمالت.  م�صاعر 

الروح«:

اأن  اأُرد  فاإين مل  املو�صوع،  اأما من حيث   ...«     

تكون  اأن  اأردُت  ما  بقدر  لتاريخ،  �صجاًل  اأجعلها 

و�صط  يف  �صغري  �صاب  �صــعور  ل�صعور،  وثيقًة 

)9(
مرحلة خطرية لبالده...«

    وبف�صل هذا الوعي الروائي، ا�صتطاع احلكيم 

عن  للتعبري  �صكاًل  الرواية  اإقرار  على  يعمل  اأن 

واأن  املجتمع  تهم  مثلما  الفرد  تهمُّ  مو�صوعات 

يـنتـــزع العرتاف بها اإذ اأقدم على و�صع ا�صمه 

كان  اأنه  رغم  رواياته  غالف  على  ال�رسيح 

يكن  مل  الأدب  اأن  ورغم  الق�صاء  مهنة  ميار�ض 

يحظى بالحرتام الذي ي�صتحقه. وهذا مظهر اآخر 

اإثباته  خالل  من  احلكيم  قه  حقَّ الرواية  ِلَتْذِويِت 

لأجنا�ض  بقية  اإىل  قيا�صا  املتميزة  لإمكاناتها 

التعبريية الأخرى.

احلكيم،  لروايات  املمّيزة  الثالثة  ال�صمة   .3     

كانت  اإيجابية  فردانية  ِلقَيٍم  ت�صخي�صها  هي 

�صكل والنغرا�ض �صمن م�رسوع ليربايل  ِب�صدد التَّ

ال�صتعمار  و�صاية  من  م�رس  ُيخرج  دميقراطي 

 املطلق...
ّ
ومن اآليات احُلْكم امللكي

    ولندرك اأهمية م�صاهمة احلكيم يف هذا املجال، 

الرواية  تذويت  بي  املعروف  التَّعالق  اإىل  ن�صري 

)Individualisme(التي هي  الفردانية  َتَبْلُور  وبي 

اأن  ذلك   .
)10(

احلداثة معمار  يف  جوهري  عن�رس 

الإيديولوجي  النَّ�صق  يف  بارز  جزء  الفردانية 

يف  ارتبط  وقد  و�صيا�صيًا،  اقت�صاديًا  الليربايل 

ع�رس،  الثامن  القرن  خالل  خا�صًة  ن�صاأتها، 

التفكري  يف  حقوقه  للفرد  ُيعيد  اإيجابي  مبفهوم 

التفكري  متامية  جتاه  والعتقاد  والنتقاد 

والتدبري )holisme( التي �صيطرت من قبل. ورغم 

اأن فل�صفة ع�رس الأنوار قامت على متجيد الفرد، 

امل�صاواة  قيمتي  مع  برتابط  ذلك  فعلت  فاإنها 

اأَبعادها  للفردانية  اأعطى  ما  وهو  واحلرية 

الثورية املت�صلة باإعادة حتديـد حقوق الإن�صان 

 ... ال�صيا�صة  املجتمعات  كليانية  �صد  وتدعيمها 

وعند بروز الفـرد وانبثاق الفردانية، خا�صة منذ 

جمالت  على  ذلك  انعك�ض  ع�رس،  الثامن  القرن 

والرواية  امل�رسح  وكان  والأدبي،  الفني  التعبري 

يف طليعة الأ�صكال التي ا�صتوعبت الدور اجلديد 

ومــعلوم  احلداثة.  بناء  يف  للفرد  والأ�صا�صي 

ل  الفردية  واحليوات  »التواريخ«  بدون  اأنه 

التعبري  باجتاه  الرواية  ازدهار  ت�صّور  ميكن 

مل  التي  والأفكار  والعواطف  ال�رساعات  عن 
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والتعاليم  البطركية  للتقنـــيـنات  تخ�صع  َتُعد 

ال�صماوية...

الجتماعي  ال�صياق  ن�صتح�رس  وعندما      

الع�رسينيات  بي  ما  مل�رس،  وال�صيا�صي 

تلك  اأن  جند  املا�صي،  القرن  من  واخلم�صينيات 

الفرتة عرفت جهوداً وتطّلعات اإىل بلورة جوانب 

عليها  ارتكز  التي  الإيجابية  الفردانية  من 

بنك  وجماعة  حرب  لطلعت  الليربايل  امل�رسوع 

نقل  التي  التنوير  بحركة  تاأثروا  الذين  م�رس 

اأ�صداءها وعمل على تاأ�صيلها مفكرون ومثقفون 

من اأمثال اأحمد لطفي ال�صيد وحممد ح�صْي هيكل 

وعلي عبد الرازق وطه ح�صي...، وكانت الفردانية 

والدميقراطية �صمن القيم املت�صدِّرة مل�رسوعهم.

درا�صات  على  ر  نتوفَّ ل  اأننا  اأ�صــٍف  ومـن      

تف�صيلــية وموثقة عن ن�صاأة وجتّليات الفردانية 

القت�صادية  امل�صتويات:  كل  عرب  م�رس  يف 

والثقافية والجتماعية.... لكننا ن�صتطيع القول، 

جوانبها  يف  الفردانية  باأن  التعميم،  من  بنوع 

الراف�صة  دة 
ّ
املتمر احلمولت  ذات  الإيجابية 

العقيم، قد تواجهت يف حقول ثقافية  للموروث 

خالل  من  ال�صعر  جمال  يف  خمتلفة:  وفنية 

من  الأدب  ويف  اأبولو،  ومدر�صة  الديوان  مدر�صة 

خالل طه ح�صي والعقاد واآخرين، ويف ال�صينما 

من خالل الأفالم التي بداأت تر�صم �صورة للفئات 

املتطلعة اإىل منوذج حياتي ُيحاكي الآخر، ويف 

الإنتاجات  اأخذت  واملو�صيقى  الت�صكيلية  الفنون 

من  وتعلي  الجتماعي  امل�صهد  حتولت  تواكب 

من  اخلروج  اإىل  تطمح  التي  الفردانية  �صاأن 

�رسنقة التقليد لتطول اأفق احلداثة املرتكزة على 

جدلية ال�رساع بي الفرد واملجتمع، بي العقل 

والنقل...

طاطية، ياأخذ 
ُ
    �صمن هذه ال�صورة العامة، اخلـ

يعرب  كان  مما  انطالقا  مكانته  احلكيم  توفيق 

عنه من خالل امل�رسحيات والروايات واملقالت 

متابعة  على  هنا  نقت�رس  ولكنـنا  ال�صحفية؛ 

قيم  تعزيز  يف  وم�صاهمته  الروائي  م�رسوعة 

كما   – احلكيم  جتنب  لقد  الإيجابية.  الفردانية 

اأروقة  البدء يف  – النغالق منذ  الإ�صارة  �صبقت 

والتي  ْفروْيد،  يحددها  كما  العائلية«  »الرواية 

خالل  من  الأ�رسوية  القرابة  �صبكة  عن  ُتعرب 

 )Transfert( ال�صتيهامات الفردية والتحويل

..بدًل  للطفل  الأوديبية  والرغائب  والإ�صقاطات 

التخيل  �صماوات  يف  احلكيم  انطلق  ذلك،  من 

واحللم  للفعل  اأو�صع  جمال  عن  لذاته  باحثًا 

التخييل  ِب�صتار  متدثراً  وا�صتطاع،  والتاأمل. 

الذاتي اأن ُيعيد تخييل ذاته على نحو يالئم بي 

الواقعي واخليايل ل�صالح هذا الأخري.

تقدم  حـلـلـناها،  التي  اخلم�ض  الروايات  اإن      

عرب  مبتخيَّلها  ُمتدّثرة  احلكيمـية«  »الّذات 

اأنها  اإلَّ   ... ُمتباينة  واأحداث  ومواقف  ف�صاءات 

حتتفظ ببع�ض الثوابت التي ُتعلي من �صاأن القلب 

الثالثة  العنا�رس  هذه  ولعل  والروح.  واملخيلة 

الأخرية هي مبثابة اأفٍق للتَّعايل عند احلكيم، اإذ 

وُن�صو�صه  م�رسحياته  يف  اإليها  يعود  ما  كثرياً 

الفكرية. ومع ذلك فاإن ذات احلكيم، يف تفا�صيلها 

لتها تكت�صي اأهميًة خا�صة لأنها  واأرديتها وُمتخيَّ

مبثابة الـوجـه الآخـر للذات اجلـماعية التي تـنـ�صد 

الفرادنية  اإىل قيم  ا�صــتـنـادا  الـتحرر والتــحـقـق 

الإيجابية الطاحمة اإىل اإر�صاء عالئق توازٍن مع 

اأخرى  �صورة  عن  والباحثة  ال�صيا�صي،  املجتمع 

للوجود، �صورة ت�صتوعب اأف�صل ما يف احل�صارة 

ال�رسقية واحل�صارة الغربية لتبتـــدع »تعادلية« 

تعيد تاأويل �رساعات الكون على اأ�صا�ض مقاومة 

بغري  »اإْذ  املقاومة:  اإىل  والدعوة  »البتالعية« 

املقاومة تنعدم احلياة الإيجابية« .

وجْيل  فرتٍة  اإىل  ينتّمي  احلكيم  كان  لقد      

م�صغولْي بتحقيق النه�صة وحتديد الهوية جتاه 

الآخر، ومواجهة اإرث املا�صي وعبء الإرغامات 
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جتنب احلكيم  

النغالق 

يف اأروقة 

»الرواية 

العائلية« 

وانطلق يف 

�سماوات 

التخييل 

باحثًا عن 

جمال اأو�سع 

للفعل واحللم 

والتاأمل



باإدراكه  متّيز  احلكيم  لكن   ... املختلفة  والقيود 

لأهمية الفردانية الإيجابية، امُلقاِومة، وما ترمز 

اإليه من قيم بالن�صبة اإىل �صريورة التغيري التي ل 

دة.
َّ
ميكن اأن تتـــمَّ عرب الوعظ اأو الت�رسيعات املجر

الرواية عند  باأن كتابة  القول      من هنا، جاز 

احلكيم، ا�صتهدفت اخرتاق ال�صتائر ال�صميكة التي 

اخلطابات  من  �صْيل  وراء  العربي  الفرد  ب 
ّ
غيــ

ُ
تــ

والن�صو�ض الف�صفا�صة ذات البالغة امل�صكوكة. 

ون�صو�صه  احلكيم  روايات  جاءْت  املقابل،  يف 

ونزواتها  عواطفها  يف  للذات  تخيياًل  ال�رسدية 

الجتماعي  للواقع  ومواجهتها  وا�صتيهاماتها 

التخييل  ثّم، يغدو  ... من  التاريخية  وال�صريورة 

املتخيل  جتليات  بع�ض  لقراءة  مدخاًل  الذاتي 

من  عليه  ينطوي  ما  وا�صتْكناه  الجتماعي، 

ت�صّورات وقيم.

يف  ُتدخل  اأن  القراءة  هذه  ـّيـْت 
َ
تـغـــ لـقد      

عن  تف�صلنا  التي  الزمنية  امل�صافة  العتبار 

اأمدها  َيقرتب  والتي  الروائية  احلكيم  اإنتاجات 

من اخلم�صي �صنة. من ثمَّ مل يكن الق�صد هو اإعالء 

واإمنا  والتاألق،  الريادة  با�صم  املبدع  هذا  �صاأن 

جتعل  التي  اجلوانب  بع�ض  نتلم�ض  اأن  حاولنا 

احلكيم ما يزال معا�رساً لنا من خالل اإجنازات 

وديناميتها  راهنيتها  ت�صتعيد  روائية  وُحدو�ض 

من خالل اأُفق التخييل الذاتي الذي زعزع مفهوم 

�صا�صعة  مناطق  وفتح  التقليدية  الذاتية  ال�صرية 

الكاتب بو�صفه  اأهميته  التي توؤكد  الكتابة  اأمام 

ذاتا فاعلة، ل بنية غائبة...

�رسدية  كتابات  اأن  جند  املنظور،  هذا  ومن      

هو  مثلما  الجتاه  هذا  عزَّزت  قد  لحقة،  عربية 

ال�صاأن يف بع�ض ن�صو�ض كل من فا�صل العزاوي 

الالَّمي  وجمعة  اخلراط،  واإدوار  هل�صا،  وغالب 

التخييل  من  يجعلون  واآخرين،  بركات  و�صليم 

الذاتي اأفقا ل�صتكناه العواطف والتجارب بعيداً 

اللغة  وعن  ال�صارمة  الأجنا�صية  احلدود  عن 

ال�صتن�صاخية.

الهوام�س

1 - ا�صتفدنا من درا�صات فيليب لوجون املت�صلة بهذا املو�صوع خا�صة 

 Diconnaire على  كذلك  واعتمدنا  ذاتي«  ال�صري  »التعاقد  درا�صته 

Universel des littérateurs الذي اأجنزت حتت اإ�رساف بياتري�ض 
ديديي، 3 اأجزاء، ن�رس perf، باري�ض 1994.

Jerzy Kosinski : L’oiseau briole – ed flem         - 2

maraion 1966
serge doubrovsky : fils، livre de poche  - 3

4 - يف درا�صة كتبها جاك لوكارم مبلحق »لوموند« 24 يناير 1997 

 Jacques Lacarme : عنوان الدرا�صة: م�صاهد من التخييل الذاتي 

Paysages de l’autofication
5 - انظر راق�صة املعبد، املطبعة املوذجية، 1981، �ض 9.

6 - ا�صتفدنا من الدرا�صة القيمة لل�صيدة ماري داريو�صاك انظر:

 Marie Darrieussecq : L’autofication un genre
 pas serieux in poetique, n° 107 Septembre 1996,
seuil, paris

7 -  �صجن العمر، مكتبة م�رس، �ض 220

8 - �صجن العمر، �ض 124

9 - �صجن العمر، �ض 127

)10( هناك .
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ظهور  جاء  والأدبية  الفكرية  وتعبرياتها  الن�صوية  احلركة  تطور  �صياق  يف 

احلركة النقدية الن�صوية يف مطلع ال�صتينيات من القرن املا�صي، حيث يعترب 

لهذا  اأ�ص�صت  التي  البداية   )1962 الن�صوية  )الأ�صطورة  فريدان  بيتي  كتاب 

التاريخ، وفتحت اأمامه اآفاقا رحبة للتنوع والتطور. لكن هذا التطور والتنوع 

ال�صبعينيات  الذي عرفته هذه احلركة، يف عقدي  الكبري  وال�صيا�صي  املنهجي 

والثمانينيات التاليي، حتت تاأثري املناهج النقدية ما بعد البنيوية، كان له 

الأثر الكبري يف تعميق ح�صور هذا النقد واإغنائه منهجيا و�صيا�صيا، و�صاهم يف 

تطور وتنوع نظريات هذا النقد، ب�صبب الطبيعة النتقائية التي متيز بها النقد 

الن�صوي، اأو نتيجة لرف�ض عدد من الن�صويات تبني نظرية نقدية ن�صوية واحدة، 

وتت�صمن  الأكادميية،  املوؤ�ص�صات  يف  دائما  مذكرة  النظرية  اأن  اعتبار)  على 

الدرا�صات  يف  ال�صعب  الطليعي  الفكري  املجال  حيث  من  الفحولة،  �صفات 

، اإ�صافة اإىل الرغبة يف اإيجاد نقد اأنثوي غري مقيد فكريا، ما جعل 
)1(

الفكرية( 

هذه احلركة على الرغم مما ك�صفت عنه من تعددية وتنوع منهجي و�صيا�صي، 

مثل  عديدة،  ونقدية  فكرية  نظريات  فيها  تتداخل  وا�صعة،  حركة  عن  عبارة 

النف�صي والوجودية والتفكيك واملارك�صية والنقد الجتماعي  التحليل  نظرية 

وال�صيموطيقي.

لقد انعك�ض هذا الو�صع على واقع العالقات، التي ات�صمت بال�رساع بي ممثالت 

هذه التيارات النقدية الن�صوية املختلفة، حتى على م�صتوى البلد الواحد، ب�صبب 

هذه الطبيعة النتقائية التي ميزت عالقته باملناهج الفكرية والنقدية التي 

�صبقته، وجعلته يفتقد اإىل وحدة املنهج واملفاهيم.   

 اإن هذا التنوع يف تيارات النقد الن�صوي، مل مينع من ظهور تيار نقدي غالب، 

مبي�صمه  وي�صمه  ذاك،  اأو  البلد  هذا  يف  الن�صوي  النقدي  امل�صهد  على  يهيمن 

من  اتخذ  الذي  الإجنليزي،  الن�صوي  للنقد  بالن�صبة  احلال  هو  كما  اخلا�ض، 

تاريخ النقد الن�سوي الغربي

التنوع املنهجي، والطبيعة التعددية للهوية 

مفيد جنم 

 ناقد من سورية 

v التباين يف 

الروؤية واملنهج 

واملفهوم بني 

الناقدات 

الن�سويات يف 

بلدان اأوروبا 

الغربية، 

مل مينع 

من وجود 

تاأثريات 

متبادلة بني 

هذه احلركات



هيمن  بينما  اأ�صا�صا،  مرجعا  املارك�صي  الرتاث 

على  والالكاين  الفرويدي  ب�صقيه  النف�صي  النقد 

احلركة النقدية الفرن�صية. 

الروؤية واملنهج واملفهوم  التباين يف  لكن هذا   

بي الناقدات الن�صويات يف بلدان اأوربا الغربية، 

هذه  بي  متبادلة  تاأثريات  وجــود  من  مينع  مل 

احلركات، كما ظهر ذلك من خالل التاأثري الذي 

فرن�صا  يف  الن�صوية  النقدية  احلركة  مار�صته 

نهاية  منذ  اأمريكا  يف  الن�صويات  الناقدات  على 

ال�صبعينيات، كما اأن ذلك مل مينع ذلك من وجود 

يف  الن�صويات  الناقدات  بي  وا�صحة  تقاطعات 

الهوية  مو�صوع  اإىل  بالن�صبة  واأمريكا  اجنلرتا 

اجتماعيا  معطى  كونه  حيث  مــن  الأنــثــويــة، 

الن�صاء  ــاع  اأو�ــص تاريخيا  حــدد  قــد  مكت�صبا، 

واأدوارهن.

هو  يكن  مل  وال�صيا�صي  املنهجي  التنوع  هذا  اإن 

ال�صمة الوحيدة، التي متيز تاريخ هذه احلركات 

النقدية، فقد �صهد منت�صف عقد ال�صبعينيات وما 

خلفية  على  عديدة،  و�رساعات  حتــولت  بعده 

الذي  والعلمي  الفكري  والختالف  التنوع  هذا 

ا�صتندت اإليه هذه الناقدات يف �صياغة خطابهن 

ركزن  قد  منهن  الغلبية  كانت  واإن  النقدي، 

ب�صورة  اأ�صا�صية على درا�صة اأدب الن�صاء واخليال 

املراحل  عن  والك�صف  املــراأة،  اأدب  يف  الأنثوي 

التي مر بها تاريخ الكتابة الأنثوية، اإ�صافة اإىل 

التي  والثقافية  الجتماعية  ال�صياقات  درا�صة 

اإىل �رسورة  والدعوة  الأدب،  هذا  م�صرية  حكمت 

قادرة  جديدة،  تعبري  لأ�صكال  الكاتبات  تطوير 

على متثيل قيمهن ووعيهن بذاتهن الأنثوية.

اإىل  اأن ينتهي  للدار�ض  من خالل ما تقدم ميكن 

هذه  هام�ض  على  املالحظات  بع�ض  ت�صجيل 

الرغم  النقد على  اأن هذا  اأهمها  النقدية،  احلركة 

من حماولته) الإفالت من" الثوابت واملحددات" 

ميكن  ل  ن�صويا  خطابا  يطور  اأن  ويود  النظرية، 

النظري  اإىل املوروث  اإقرانه مفهوميا بالنتماء 

 باعتبار هذا املوروث تراثا ذكوريا 
)2(

املعروف( 

مطبوعا بطابعه الأحادي، ل يتيح للمراأة متثيل 

وهكذا  ووجــودهــا،  ذاتها  عن  والتعبري  نف�صها 

التخل�ض  عن  عاجزات  النقد  هذا  رائــدات  بقيت 

العلمية  النظريات  اإىل  اخلا�ض  ــذاب  الجن من 

النف�صي  التحليل  والنقدية والفكرية، مثل نظرية 

عند  البنيوية  بعد  ما  النظريات  و)  فرويد،  عند 

لكان ودريدا،رمبا لأنهما يرف�صان يف احلقيقة 

احلقيقة،  على  ذكورية  �صلطة  وجــود  يثبتا  اأن 

ونظريات التحليل النف�صي عن النزعات الغريزية 

الن�صويات  للناقدات  فائدة  ذا  كانت  حتديدا، 

املــقــاومــة  عــن  يك�صفن  اأن  ــن  حــاول الــلــواتــي 

التدمريية، التي ل �صكل لها عند بع�ض الكاتبات 

والناقدات، من الن�صوة للقيم الأدبية، التي يهيمن 

.
)3(

عليها الرجال(

لقد جت�صدت م�صكلة املنهج يف النقد الن�صوي يف 

اأكرث من م�صتوى، فقد اأ�صافت اإىل م�صكلة الطابع 

عالقته  �صعيد  على  به  متيز  الــذي  النتقائي 

م�صكلة  والفكرية،  والعلمية  النقدية  بالنظريات 

منهجية اأخرى، جتلت يف حتديد امل�صطلح الدال 

و�صكلها  ووظيفتها  الكتابة،  هــذه  هوية  على 

النقدية  الــتــيــارات  ــذه  ه قبل  مــن  وتعريفها، 

موقف  يف  جتلى  الأهم  اخلالف  لكن  املختلفة.  

الن�صوية قبل  الكتابة  الناقدات من وجود  هوؤلء 

مالحمها  وحتديد  تعريفها،  ميكن  �صيء،  كل 

تعك�ض  الــتــي  ــة،  ــدال ال والتعبريية  الأ�صلوبية 

اأنثوية  خربة  عن  وتعرب  فاعلة  كذات  وجودها 

خا�صة يف الكتابة، كما تطالب هيلي �صيك�صو.

و�صووالرت  مــورز  الناقدتان  تعار�ض  وبينما   

وجود  وتنفيان  اأنثوية خا�صة،  وجود ح�صا�صية 

الرتــبــاك يف منهج  يــربز  ن�صائي،  ــي  اأدب تــراث 

)باجتاه  كتابها  يف  جندها  عندما  ـــرية  الأخ

الأنثوي،  النقد  عن  تتحدث  اأنثوية(  بوطيقيا 

بو�صفه ) قراءة تدرك النوع وتك�صف الفرتا�صات 

، ثم توؤكد على اأن 
)4(

والقوالب والقيم البطريركية(
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�سيك�سو: 

الكتابة املوؤنثة 

فعل هدم 

وتقوي�س 

للمنطق، 

الذي يكمن 

وراء هذه 

اللغة الأبوية 

امل�سيطرة



الن�ض هو انعكا�ض لواقع �صابق، اأي خلربة موؤلفه 

الجتماعية وال�صيكولوجية والعاطفية. 

ويظهر التناق�ض يف موقف �صيك�صو عندما توؤكد 

�صيك�صو على اأن من امل�صتحيل تعريف املمار�صة 

فيه  تنفي  الذي  الوقت  الأنثى، يف  الكتابية عند 

لوجود  نفيا  ال�صتحالة  هــذه  تعني  تكون  اأن 

مثل هذه الكتابة. كما يتجلى هذا الختالط يف 

املوقف عندما تعود �صيك�صو لتعرتف مرة ثانية 

الن�صاء وما  بوجود اختالف كبري بي ما تكتبه 

يكتبه الرجال.

على  يوؤكدن  اأخريات  ناقدات  اأن  جند  باملقابل 

الو�صع  خ�صو�صية  من  النابعة  الكتابة  هــذه 

كما  للمراأة،  والأنثوي  والتاريخي  الجتماعي 

جلربت  الناقدتي  اأطــروحــات  يف  ذلــك  يظهر 

وجوبار، عرب تاأكيدهن على وجود نف�صية ن�صوية 

اإيريجاري  مثل  ناقدة  اإن  بل  اأنــثــوي،  وخيال 

اأن  اإىل  الن�صويات  للكاتبات  دعوتها  يف  تذهب 

على  تعمل  موؤنثة،  كتابة  �صياغة  على  يعملن 

هدم ما قبلها وت�صتيت اأي اأنا ذاتية وحيدة، من 

خالل التورية واللعب بالكلمات وتقطيع اأو�صال 

اجلمل.

دونا  التفكيكية  الناقدة  تدعو  اأخــرى  جهة  من 

والأنوثة،  الذكورة  ثنائية  جتاوز  اإىل  هــاراواي 

اأو  الن�صاء،  اأن ل�صيء يجمع بي جميع  باعتبار 

طبقية  فروق  وجود  ب�صبب  الرجال،  جميع  بي 

الن�صاء،  وعرقية وجن�صية وثقافية موجودة عند 

كما هي موجودة عند الرجال اأي�صا، الأمر الذي 

خلخلة  على  العمل  نظرها  وجهة  من  ي�صتدعي 

مبداأ هذه الثنائية.

 النقد الن�سوي، والكتابة الن�سوية

يواجهها  التي  الإ�صكاليات  هذه  من  الرغم  على 

النقد الن�صوي، اإل اأن ذلك مل مينع من وجود اأهداف 

ت�صكل  حتقيقها،  اإىل  النقد  هذا  يتطلع  م�صرتكة، 

الإطــار  حتديد  يف  اإليه  ا�صتندت  الــذي  الأ�صا�ض 

م�رسوعيتها،  خالله  من  اكت�صبت  الذي  النظري 

وقد  فيه،  تتحرك  الذي  الف�صاء  حدود  ور�صمت 

الأبوية  الفرتا�صات  ا- مواجهة  متثل ذلك يف) 

ا�صتك�صاف  الواعية.-2  وغري  الواعية  امل�صبقة، 

البيولوجية  القوى  فح�ض  الن�صائي.-3  الأدب 

والتاريخية  والجتماعية  والنف�صية  واللغوية 

وت�صمي  والنقد،  احلياة  ت�صكل  التي  وال�صيا�صية 

اإلي �صووالرت اأوىل هذه املهام بالنتقاد الن�صوي، 

وت�صمي الثانية بنقد الأدب الن�صائي، بينما ت�صمي 

. 
)5(

املهمة الثالثة بـ" النقد الثقايف"(

تعريف  ا�صتحالة  �صيك�صو  هيلي  تعلن  وبينما 

تنفي  ل  فاإنها  الن�صوية،  الكتابية  املمار�صة 

الوجود يف  توؤكد دميومة هذا  وجودها، بل هي 

اأو  الوقت الذي تك�صف فيه عن �صعوبة تعريفها 

اأبعد من  اأو ت�صفريها، ثم تذهب  تر�صيم حدودها 

ذلك عندما تطالب الكاتبات الن�صاء باأن ي�صعن 

اأن  يجب  نف�صك  اكتبي  يكتنب)  فيما  اأج�صادهن 

الذي  اأن ت�صمعي �صوت ج�صدك، فذلك وحده هو 

 .
)6(

ر امل�صادر الهائلة لال�صعور(
ِّ
يفج

الكتابة  م�صطلح  ت�صتخدم  التي  �صيك�صو  اإن 

يف  تنطلق  الن�صوية،  الكتابة  عن  بديال  املوؤنثة 

هذا املوقف من كون هذه الكتابة متثل بالن�صبة 

بالكلمات  اللعب  اأن  طاملا  مقاومة،  فعل  لها 

كتابتها، هي خروج  والتورية يف  وال�صتعارات 

التماثل  ومنطق  الواحد،  املعنى  اأحادية  على 

الذي تفر�صه الكتابة الأبوية، لذلك ت�صكل الكتابة 

املوؤنثة عندها فعل هدم وتقوي�ض للمنطق، الذي 

يكمن وراء هذه اللغة الأبوية امل�صيطرة، فهي اإذ 

الن�صاء"،  "خطاب  بوا�صطة  نف�صها  املراأة  )تكتب 

وثيقة  اللغة  وت�صبح  اجل�صد،  اإىل  تعود  فاإنها 

)7(
الرتباط بالنوع اجلن�صي(

وعلى خالف روؤية �صيك�صو ترى اإيلي �صوالرت اأن 

عليها  يفر�ض  وما  املــراأة،  تعي�صها  التي  احلياة 

عما  يختلف  اأدبيا،  م�صمونا  تنتج  واجبات  من 

الأدب  هــذا  يجعل  الــذي  ــر  الأم الكاتب،  ينتجه 
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ركزن على 

الك�سف عن 

املراحل التي 

مر بها تاريخ 

الكتابة الأنثوية، 

ودرا�سة ال�سياقات 

الجتماعية 

والثقافية التي 

حكمت م�سرية 

هذا الأدب



ميتلك مالمح م�صرتكة، تكفي لكي تت�صكل تقاليد 

اأدبية ن�صائية وا�صحة) عندما ننظر نظرة جامعة 

مت�صال  ملمحا  نلم�ض  اأن  ن�صتطيع  الكاتبات  اإىل 

ظهور  تكون  نلحظ  واأن  اخليال،  م�صتوى  على 

معينة من  و�صور  وم�صاكل  ومو�صوعات  اأمناط 

. 
)8(

جيل اإىل جيل(

الن�صويات  الناقدات  بي  اخلــالف  جتــاوز  لقد 

للكتابة  وحمدد  وا�صح  مفهوم  �صياغة  م�صاألة 

 
ُّ

تخ�ض اأخــرى  منهجية  م�صاألة  اإىل  الن�صوية، 

املفهوم الدال على هوية هذه الكتابة، فقد تباينت 

العلمية  املرجعيات  لتباين  نظرا  املواقف  هذه 

يف  الناقدات  هوؤلء  اإليها  ت�صتند  التي  والفكرية 

ت�صكيل وعيهن النقدي. فهناك منهن من يرف�ض 

مفاهيم  ي�صمل  م�صطلح  لأنه  الن�صوية  م�صطلح 

واأهدافا �صيا�صية، وحتاول يف الآن ذاته التمييز 

بي م�صطلح 

اأنثوي لأنه) يحدد اجلن�ض البيولوجي، و"موؤنث" 

ب�صفته م�صطلحا ي�صري اإىل املفاهيم

)9(
الثقافية للنوع الجتماعي(

وتلخ�ض الناقدات الن�صويات املحاور الأ�صا�صية 

الناقدات،  هــوؤلء  بي  اجلدل  حولها  يدور  التي 

يف  اجلن�صي  الختالف  مبو�صوع  يتعلق  فيما 

حماور خم�صة، هي: ق�صايا البيولوجيا والتجربة 

التي تعي�صها املراأة واخلطاب والالوعي، اإ�صافة 

التي  والقت�صادية  الجتماعية  الأو�صاع  اإىل 

يفر�صها املجتمع عليها.

الــذي  الأمــريــكــي  الن�صوي  النقد  اأن  والــغــريــب 

بالقوة  املا�صي  القرن  �صبعينيات  يف  ات�صف 

احل�صارة  على  الــقــوي  والــهــجــوم  والت�صافر 

خمتلفة  مرحلة  اإىل  بعد  فيما  انتقل  قد  الأبوية، 

�صعيدي  على  والتناق�ض  بالتنوع  فيها  ات�صم 

التقاطع  من  الرغم  وعلى  والنظرية.  املمار�صة 

الذي كان قائما على �صعيد التمييز بي اجلن�ض 

ق�صية جن�صية،  الأول  باعتبار  )اجلندر(،  والنوع 

والثاين ت�صورا اجتماعيا، يف النقدين الن�صويي 

من  مينع  مل  ذلك  فــاإن  والجنليزي،  الأمريكي 

ظهور تيارات اأخرى، مثل تيار التحليل النف�صي 

القائل باأن اجلن�ض والهوية القائمة على النوع، 

هما مرتبطان ومتداخالن ب�صورة وا�صعة، وتيار 

النقد املارك�صي الذي يعد مكونا هاما واأ�صا�صيا 

من مكونات احلركة الن�صوية، اإ�صافة اإىل تياري 

النقد الثقايف ونقد التفكيك.

الــنــاقــدات  مــن  كــبــري  جـــزء  ان�صغل  بــاملــقــابــل 

التحليلي  الجتــاه  اأ�صحاب  من  الفرن�صيات، 

النف�صي وال�صيا�صي باأطروحات لكان، بو�صفها 

نظرية تعمل على اإعادة بناء نظرية فرويد ب�صورة 

)ت�صاعد على الدفاع عن التحليل النف�صي ب�رسوط 

مف�رس  كنموذج  ا�صتخدامه  من  ميكن  ما  ن�صوية، 

وبينما   .
)10(

وال�صيا�صية( الجتماعية  للعالقات 

�صد  الن�صويات  الناقدات  من  الأكرب  اجلزء  وقف 

فرويد ونظريته يف التحليل النف�صي، باعتبارها 

توؤكد على الهيمنة الذكورية، وعلى دونية املراأة 

املتاأ�صلة، فاإن الناقدة الن�صوية جولييت مي�صيل 

هذه  يف  ترى  فهي  متاما،  خمالفا  موقفا  تتخذ 

تاأكيدا  ولي�ض  الأبوي،  للمجتمع  حتليال  النظرية 

النف�صي  التحليل  كتابها  يف  وتــذهــب  عليه. 

وبيان  النظرية  هذه  عن  الدفاع  اإىل  والن�صوية 

احلالة  اأن  على  تاأكيدها  خــالل  من  فوائدها 

ولي�ض  اجتماعي،  اأ�صا�ض  على  مبنية  اجلن�صية 

بيولوجيا، اإ�صافة اإىل نظريته عن الال�صعور.

تيارات النقد الن�سوي الغربي

الغربي،  الن�صوي  النقد  وتيارات  مناهج  تعددت 

ا�صتطاعت  قد  املناهج  بع�ض  هناك  اأن  بدا  واإن 

اأن حتتل حيزا اأكرب يف امل�صهد النقدي لهذا البلد 

فرن�صا،  يف  التحليلي  النف�صي  كالنقد  ذاك،  اأو 

الثقايف  والنقد  اجنلرتا،  يف  املارك�صي  والنقد 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  يف  والجتماعي 

وميكن اأن جنمل اأهم هذه املناهج يف ثالثة ع�رس 

منهجا هي:
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الأدبي  النقد   - املارك�صي  النقد  النف�صي-  النقد 

ا�صتجابة  نقد   - التفكيكي  النقد   - التاريخي 

الأ�صطورة  نقد   - ال�صيمولوجي  النقد   - القارئ 

- النقد الجتماعي - النقد الثقايف- الن�صويات 

لال�صتعمار   املعادي  الثالث  العامل  نقد  ال�صود - 

- النقد الوجودي - النقد الجتماعي. لكن اأهم 

هذه املناهج متثل يف ثالثة منه، هي:

النف�سي: الن�سوي  النقد   1/1

تيارين  اإىل  النف�صي  الن�صوي  النقد  انق�صم 

اأ�صا�صيي، هما تيار النقد الذي اتخذ من نظرية 

والتيار  له،  منطلقا  النف�صي  التحليل  يف  فرويد 

النظرية  املفاهيم  الذي جعل من  امل�صاد  الآخر 

ممار�صته  يف  اأ�صا�صا  لكــان  جاك  قدمها  التي 

النقدية. وتعد الناقدات الفرن�صيات الأكرث متثيال 

نظرية  بلورة  حاول  اللذين  الجتاهي،  لهذين 

جن�صية اأنثوية تتجاوز املعايري الذكورية، وتعمل 

متكنها  التي  والأدوات  املفاهيم  �صياغة  على 

من فح�ض الن�صو�ض الأدبية �صعيا وراء الك�صف 

لالأنثى وعالمات  الالواعية  الرغبة  عن جتليات 

التي يتم بها  الكيفية  اإىل درا�صة  اإ�صافة  كبتها، 

املختلفة.  اخلطاب  اأنظمة  يف  الأنــثــوي(  بناء) 

و�صاندرا  جوبار  و�صوزان  �صيك�صو  اإيلي  ومتثل 

جلربت اأهم رموز هذا النقد.

لقد كان الجتاه الالكاين هو الجتاه الغالب يف 

النقد الن�صوي النف�صي يف فرن�صا على الرغم من 

عالقة  كانت  فيه  الراديكايل  الجتاه  عالقة  اأن 

مثل  ناقدة  جند  لذلك  اأطــروحــاتــه.  مع  �ــرساع 

مدخل  لكان  جاك  كتابها  يف  جروز  اإليزابيت 

اخلا�صة،  اجلاذبية  باإظهار   تكتفي  ل  ن�صوي، 

اأ�صالة  اأفكاره، بل هي تربز  التي تنطوي عليها 

عندما  وذلــك  نظريته،  يف  قدمه  ما  يف  فرويد 

فرويد،  اأ�صالة  توؤكد  لفرويد  قراءاته  باأن)  تقول 

عن  الدفاع  على  وت�صاعد  الهدم،  على  وقدرته 

من  ميّكن  مما  ن�صوية،  ب�رسوط  النف�صي  التحليل 

ا�صتخدامه كمنوذج مف�رس للعالقات الجتماعية 

 . 
)11(

وال�صيا�صية(

النف�صي  التحليل  نظرية  متركز  من  الرغم  وعلى 

اإل  الق�صيب،  مفهوم  حول  ولكــان  فرويد  عند 

ما  يف  تتمثل  لهن  بالن�صبة  الأخــري  اأهمية  اأن 

فرويد  لنظرية  حتويل  من  يحققه،  اأن  ا�صتطاع 

الأم  عن  الطفل/الطفلة  انف�صال  �رسورة  حول  

اإىل نظرية لغوية جتعل  الذاتية،  الهوية  لتحقيق 

النف�صال عن الأم هو الذي يبني هذا الوعي، يف 

لهذا   . اللغوي  النظام  الطفل مرحلة  فرتة دخول 

يعّد الدخول يف اللغة عنده بداية ظهور الالوعي 

اأن تقوم  للغة عندها  الطفل/ة، حيث ميكن  عند 

اأهداف  نحو  املحرمة  الرغبات  توجيه  باإعادة 

اجتماعية.

اأنه  يف  لهن  بالن�صبة  لكــان  اأهمية  جتلت  لقد 

املعطيات  �صوء  على  فــرويــد،  ــراءة  ق ا�صتطاع 

كنظام  اللغة  اأن  ترى  التي  البنيوية،  الل�صانية 

رمزي لي�صت �صوى �صبكة من املعاين املفرو�صة، 

واأن الذات هي اإرجاء م�صتمر للهوية. 

املارك�سي: الن�سوي  النقد   2/1

التيار ل�صيما الربيطانيات  اتخذت ممثالت هذا 

اأ�صا�صا يف  املارك�صي  الفكري  الرتاث  منهن، من 

متثيل  بها  يتم  التي  للكيفيات  فهمهن  ت�صكيل 

على  الناقدات  هــوؤلء  وتركز  اجلن�صية،  الهوية 

الدور الذي تلعبه الرتبية الجتماعية، يف ت�صكيل 

الذات الأنثوية وموقعها الجتماعي، الأمر الذي 

املراأة،  تكتبه  ما  وم�صمون  �صكل  على  ينعك�ض 

والتاريخية،  الجتماعية  الأو�صاع  تلعب  حيث 

التي يعي�صها كل من الرجل واملراأة دورا اأ�صا�صيا    

)يف �صكل وم�صمون ما يكتبه كال الطرفي على 

الأ�صئلة  ف�صل  معه  ت�صتطيع"املراأة"  ل  نحو 

اأو�صاعها  اجلن�صية، عن  الهوية  بقولبة  اخلا�صة 

.
)12(

الجتماعية يف التاريخ(

ليليان  الراديكالية  الأمريكية  الناقدة  وترف�ض 
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نلم�س ملمحا 

مت�سال على 

م�ستوى 

اخليال، 

والأمناط 

واملو�سوعات 

وال�سور  من 

جيل اإىل جيل



روبن�صون وجود اأي ا�صتقالل بي ال�صكل الأدبي 

والأ�صلوب والتاريخ، لأنها جميعا ل تتمتع باأي 

ا�صتقالل عن امل�صمون واليديولوجيا وال�صيا�صة، 

مو�صوعية  جمالية  معايري  وجــود  تنفي  كما 

ميكن اأن نطبقها على الن�صو�ض الأدبية، ولذلك 

داخل  الأدب  بدرا�صة  الن�صويي  )النقاد  تطالب 

اجلن�ض  هي  خوا�صه  عري�ض،  اجتماعي  نطاق 

والعن�رس والقهر الطبقي، لأن النقد الن�صوي كما 

.
)13(

يدل ا�صمه هو نقد ذو ق�صية..(

وترف�ض �صوالرت من جهتها وجود نزعة جن�صية 

ثابتة وفطرية ، اأو خيال اأنثويا، ورغم ذلك فاإنها 

الرجال  يكتبه  ما  بي  كبرية  اختالفات  توجد 

وما تكتبه الن�صاء.

)اجلندر(: الجتماعي  الن�سوي  النقد   3/1

الفوارق  درا�صة  على  الجتاه  هذا  اأ�صحاب  يركز 

ويتم  ال�صائدة  الثقافة  تكر�صها  التي  اجلن�صية 

يف  منهما  كــل  اأدوار  حتــديــد  اأ�صا�صها  على 

الثقافية  القيم  يف  البحث  اإىل  اإ�صافة  املجتمع، 

عنها.  ت�صورات  من  تولده  ومــا  والجتماعية 

هو  ما  اأن  الجتماعيات  الناقدات  ترى  ولذلك 

لي�صت  والــرجــل  املـــراأة  بي  اختالف  من  قائم 

�صوى �صريورات تاريخية، اجتماعية وثقافية، ما 

يجعلهن يركزن على عملية الك�صف عن الأ�صكال 

يف  املــراأة  �صورة  جت�صيد  خاللها  من  يتم  التي 

الأدب.

م�صاألة  يغينب  ل  الجتماعيات  الناقدات  اإن 

والــرجــل،  املــــراأة  بــي  البيولوجية  الــفــوارق 

وتاأثريها على اللغة، خا�صة واأن اللغة هي التي 

واملمار�صات  الأفكار  وبلورة  جت�صيد  على  تعمل 

اخلا�صة بالنوع ) اجلندر(.

النقد الن�سوي الأمريكي

 عرف النقد الن�صوي الأمريكي الذي د�صن تاريخ 

لكيت  اجلن�صية  ال�صيا�صة  كتاب  بظهور  ظهوره 

واملمار�صة  املناهج  يف  وا�صحا  تنوعا  ميللت، 

و�صل يف عقد الثمانينيات اإىل مرحلة التناق�ض، 

وذلك نتيجة الرتابط الذي كان قائما بي النقد 

امتد  التناق�ض  هذا  اأن  الغريب  لكن  وال�صيا�صة. 

يذهب  فبينما  النقد،  لهذا  الدار�صي  تقييم  اإىل 

فن�صنت لي�صت�ض يف كتابه النقد الأدبي الأمريكي 

من الثالثينيات وحتى الأربعينيات، اإىل اأن هذا 

النقد قد ركز ب�صورة خا�صة على م�صاألة اجلندر 

العوامل  على  ولي�ض  الجتماعية(  )الــعــوامــل 

البيولوجية البحتة، انطالقا من اأن النقد الن�صوي 

الأمريكي قد متحور حول )الك�صف عن املنطلقات 

اكت�صاف  ودعــم  امل�صبقة،  واأفــكــارهــا  الأبــويــة 

اإىل  الن�صاء،  كتبته  الــذي  الأدب  تقييم  ــادة  واإع

والثقافية  الجتماعية  ال�صياقات  فح�ض  جانب 

، فاإن العنود حممد ال�صارخ يف كتابها 
)14(

لالأدب(

العربية  بي  الن�صوية  الرواية  الناعم:  الغ�صب 

النظرية  اأن  اإىل  قراءتها  يف  تذهب  والجنليزية 

النقدية عند الن�صويات الأمريكيات، تتطابق مع 

تركيزها  حيث  من  الإجنليزية،  النقدية  النظرية 

على مو�صوع الن�صاء بو�صفهن كيانات بيولوجية 

حقيقية، ولذلك فهي تعمل على �صياغة �صيا�صات 

)15(
تقوم على التجربة والحتياجات امل�صرتكة.

من  النقدية،  احلــركــة  هــذه  تــاريــخ  ت�صكل  لقد 

جمموعة متنوعة من التجارب التي اعتمدت يف 

�صياغة خطابها النقدي على مرجعيات ثقافية 

وعلمية خمتلفة، حاولت من خاللها درا�صة خيال 

التن�صئة  ودور  بــالأدب،  ــراأة  امل وعالقة  ــراأة  امل

وانعكا�ض  الأنثى  هوية  حتديد  يف  الجتماعية 

ذلك على حياتها واأدبها، وكيفية ت�صوير الن�صاء 

اأدب  درا�صة  اإىل  اإ�صافة  الأدبــيــة  الأعــمــال  يف 

املراأة. ومن الأ�صماء التي ت�صدرت هذه التيارات 

واإيلي  الن�صوية باتري�صيا ميري �صباك�ض  النقدية 

�صوالرت وليليان روبن�صون) النقد الثقايف(، واإلي 

و�صاندرا  والجتماعي(،  التاريخي  )النقد  مورز 

واأني�ض  النف�صي(،  النقد  جوبار)  و�صوزان  جلربت 
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كذلك  الجتماعي(.  النقد  فريدان)  وبيتي  برات، 

الراديكالية،  النزعات  ذوات  الناقدات  ظهرت 

واللواتي متيزن بتوجهاتهن النف�صالية، اإ�صافة 

اإىل الناقدات ال�صود اللواتي اعتربن اأنهن يعاني 

من قهر مزدوج، ب�صبب طبيعة ب�رستهن ال�صوداء. 

الأمريكية  الن�صوية  النقدية  النظريات   متحورت 

اجتاهات  اأربعة  تت�صدرها  تيارات،  �صبعة  يف 

اأ�صا�صية، هي: 

عمله  يف  يركز  ظل  الذي  الجتماعي  النقد  تيار 

يف  للمراأة  تعطي  التي  والوظائف  الأدوار  على 

الأعمال  يف  املــراأة  متثيل  واأ�صكال  املجتمع، 

الأدبية.

وهناك تيار النقد النف�صي الذي اعتمد يف نظريته 

التحليل  نظرية  قدمتها  التي  املعطيات  على 

النف�صي عند فرويد ولكان، حيث حاولت ممثالت 

هذا التيار �صياغة الأدوات التي ت�صاعدهن على 

عن  الك�صف  بهدف  الأدبــيــة  الن�صو�ض  فح�ض 

التعبريات الواعية وغري الواعية للرغبة الأنثوية 

واآثار كبتها، حيث حاولن ال�صتفادة من درا�صة 

اجتماعي  اأ�صا�ض  على  املبنية  اجلن�صية  احلالة 

ونظرية الال�صعور عند فرويد ب�صفة خا�صة.

النقد  عن  ال�صيموطيقي  النقد  كثريا  يختلف  ول   

النظم  بدرا�صة  م�صغول  ظل  فقد  الجتماعي، 

اأ�صا�صها،  الدللية التي يتم ت�صنيف الن�صاء على 

ويجري حتديد الأدوار الجتماعية لها وفقا لتلك 

بدرا�صة  املارك�صي  التيار  ين�صغل  بينما  النظم. 

مو�صوع الهوية اجلن�صية للمراأة، يف ظل اأو�صاع 

منه  عانت  الذي  وال�صيا�صي  الجتماعي  القهر 

املراأة يف التاريخ، ومل يزل قائما، اأي بال�رسوط 

املادية التاريخية التي تعي�ض فيها املراأة، والتي 

جتعل الأدب اأداة لإعادة اإنتاج هذه العالقات.

اأعقبت  التي  النقدية،  الجتاهات  تاأثري  وحتت 

والنقد  والتفكيك  الثقايف  كالنقد  البنيوية  ع�رس 

ال�صتعمار،  بعد  ما  ودرا�ــصــات  ال�صيمولوجي 

ظهرت املوجة الثانية من هذا النقد، يف ال�صنوات 

ركزت  املا�صية.  الثمانينيات  حقبة  من  الأوىل 

هذه املوجة اجلديد من النقد الن�صوي على البعد 

اإذ  الثقايف لنظام الهيمنة الذكورية على املراأة، 

مبطنة  اأيديولوجية  الأبوي  النظام  )اأن  اعتربت 

جوانب  تخللت  التي  الالهوتية،  باملفاهيم 

الثقافة كافة، وهيمنت عليها، ودمغتها بطابعها 

الذي ل �صبيل اإىل حموه فورا، اإمنا البدء بزحزحة 

ركائزه يف املرحلة الأوىل، ثم الت�صكيك بجدواه 

قام  التي  الزائفة  الــدعــاوى  من  جتريده  قبل 

. 
)16(

عليها(

ا�صتجابة  نقد  كتيار  اأخرى  تيارات  ظهرت  كما 

القارئ والنقد الوجودي والنقد الأ�صطوري ونقد 

ن�صاء العامل الثالث، ونقد ال�صواذ.

النقد الن�صوي الفرن�صي

كان لنظرية التحليل النف�صي عند فرويد ولكان 

يف  الن�صوي  النقد  على  واأ�صا�صي  كبري  تاأثري 

حيث  بينهما،  التاأثري  هذا  تفاوت  واإن  فرن�صا، 

لعبت نظرية لكان دورا اأكرب عند ناقدات التيار 

التي  ال�رساع  حالة  من  الرغم  على  الراديكايل، 

هوؤلء  عالقة  ات�صمت  اإذ  العالقة،  هذه  و�صمت 

النف�صي  التحليل  يف  فرويد  نظرية  مع  الناقدات 

هــوؤلء  من  جمموعة  قامت  اأن  بعد  بالتباين، 

باعتبارها  النظرية،  هذه  مبهاجمة  الناقدات 

الرجل  لكونها جتعل  على متييز جن�صي  تنطوي 

مقيا�صا لكل �صيء، كما تقول لو�ض ايريجاري يف 

نقدها لهذه النظرية، كذلك جتعل احلالة اجلن�صية 

الإيجابية هي احلالة املذكرة بالدرجة الأوىل.

دافع  فقد  فرويد  بنظرية  تاأثر  الذي  الجتاه  اأما 

عنه بالقول اإن مفهوم الق�صيب عنده هو مفهوم 

رمزي ولي�ض بيولوجيا. وتذهب الناقدة الفرن�صية 

النظرية  هذه  عن  دفاعها  يف  ميت�صيل  جولييت 

قاتل،  اأمر  النظرية  هذه  رف�ض  باأن  القول  اإىل 

لأن التحليل النف�صي عنده لي�ض تزكية للمجتمع 

الأبوي، بل هو حتليل له. 

مو�صوع  على  الفرن�صيات  الناقدات  ركزت  لقد 
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الكبت، وهاجمن القيم والأنظمة بقوة باعتبارها 

تتمركز حول الرجل، كما تناولن بالبحث الكيفية 

اخلطاب  اأنظمة  يف  الأنثوي  بناء  بها  يتم  التي 

عملهن  متيز  وقــد  النف�صي.  والتحليل  واللغة 

جمموعات  ت�صكيل  خالل  من  اجلماعي  بطابعه 

و�صالونات خا�صة . 

لكان  بنظرية  تاأثرن  اللواتي  الناقدات  وتتفق 

الأنثى  عند  واخلــيــال  الإبـــداع  طبيعة  اأن  على 

اجلن�صية،  والثنائية  الخــتــالف  مــن  متحررة 

الذكور  الأطــفــال  لأن  بـــالأم،  مرتبطة  وتكون 

يف  الفرن�صية  الن�صوية  تقول  كما  والإنــــاث، 

النف�صي  التحليل  الأمومة:  اإنتاج  اإعادة  كتابها) 

ما  مرحلة  النوع1987(يعي�صون  و�صيكولوجية 

تبداأ  اأن  قبل  الأم،  مع  متوحدين  الأوديبية  قبل 

النظام  يف  دخول  هي  التي  الأوديبية  املرحلة 

الكبت،  لعملية  الأوىل  البداية  وت�صكل  الرمزي، 

اخل�صوع  يعني  ما  الأب،  قانون  مع  والرتباط 

ولذلك  والـــالوعـــي.  والــلــغــة  املجتمع  ل�صلطة 

دعوتها  وراء  من  �صيك�صو  هيلي  الناقدة  تهدف 

لكت�صاف اخلربة الأنثوية يف الكتابة، اإىل اإيجاد 

العالقة  ا�صتعادة  الكتابة، تتحقق معه  �صكل من 

ما قبل الأوديبية املكبوتة مع الأم، بغية التحرر 

هوية  من  والتخل�ض  الرمزي،  النظام  ربقة  من 

جن�صية اأحادية مفرو�صة.
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النف�صال  ول ميكنه  الهوية  ببناء  ب�صدة  مرتبط  اأدبي  نوع  الن�صائية  الكتابة 

عن م�صاألة اجلن�ض. عندما نتحدث عن الكتابة الن�صائية، فاإن جملة من الأ�صئلة 

هل  ن�صائية؟  ت�صمى  كتابة  فعال  توجد  هل  ُفها؟ 
ِّ
ر

َ
ُنع كيف  الفور:  على  تطرح 

يتعلق الأمر باأدب مكتوب من لدن الن�صاء اأو باأدب كتبه الرجال عن الن�صاء؟ 

اأو على  اأدنى  اإليها باعتبارها  هل يتعلق الأمر بالطبيعة الأنثوية التي ينظر 

العك�ض باجلن�ض، وهو مفهوم يدافع عنه اأن�صار الأنوثة حتى انتهى بهم الأمر 

اإىل فر�صه على امل�صتوى الجتماعي والثقايف؟ لي�ض دائما من ال�صهل التمييز 

بي »اأنا« املوؤنث و»اأنا« باملعنى الوا�صع. حتديد الكتابات باإقامة احلدود بي 

عن  البحث  يحمل  ما  بقدر  عديدة.  �صنوات  منذ  هامة  اأبحاثا  يغذي  اجلن�صي 

اإقرار هوياتي يف طياته خماطرة اختزال الأدب يف نوع من التق�صيب حيث 

توجد اأجزاء اجل�صم كلها قد قطعت وعر�صت و�صنفت اإىل حد اأن النَف�ض الذي 

يحرك الكل ينتهي به الأمر اإىل التال�صي والختفاء، بقدر ما متثل اآثار الن�صاء 

خ�صو�صيات الكتابة الن�صائية. متثل الكتابة الن�صائية اأي�صا جن�صية مزدوجة 

كان فلوبريت ي�صميها »اجلن�ض الثالث«، حيث توجد احلدود بي الأجنا�ض اإما 

اخلا�صة،  وبعالماتها  بتنوعها  الن�صائية  الكتابة  مفعول.  بدون  اأو  متجاوزة 

يتعلق  ل  داخله.  يف  يروج  وعما  الإن�صاين  العامل  عن  خمتلفة  مقاربة  ت�صكل 

الأمر بتجارب حمكية اأو ملحات من ال�صرية الذاتية. اللغة الن�صائية لي�صت لغة 

�صجن الـ »اأنا« )�صمري املتكلم(، اإنها روؤية للـ »اأنا« الذي يطبع الكتابة الذاتية 

بطابع خا�ض.

تنظر  كيف  الن�صائية؟  النظرة  حتت  العامل  هو  كيف  الن�صائية؟  النظرة  ماهي 

الأدب الن�سائي

يف ال�سني اليوم

Jin Siyan جني �سيان

 j )فرن�صا( Artois اأ�صتاذة اللغة ال�صينية وح�صارتها يف جامعة اأرتوا

عبد الرحيم الرحوتي

أكاديمي ومترجم من المغرب 

v  اللغة 

الن�سائية 

لي�ست 

لغة �سجن 

الـ»اأنا«، بل 

روؤية الـ»اأنا« 

الذي يطبع 

الكتابة 

الذاتية 

بطابع 

خا�ص 



متثله  وكيف  عنه؟  تعرب  كيف  الآخر؟  اإىل  املراأة 

الكتابة  تعريف  هــو  مــا  عليه؟  تعلق  وكــيــف 

ال�صينيات  الن�صاء  تعتقده  الــذي  ما  الن�صائية؟ 

الكاتبات بخ�صو�ض هذه الكتابة الن�صائية؟ هذه 

يتوقف  ل  عديدة  اأخرى  بي  من  الأ�صئلة  بع�ض 

العامل الأدبي ال�صيني عن طرحها.

ما  اليوم  يوجد  باأنه  جيدا  الأ�صئلة  هذه  تظهر 

يبعث على الرتياب يف التاأويل الذي يقدم على 

هذا  كونية.  باعتبارها  الذكورية  النماذج  الفور 

اأكرث تقلبا قيا�صا  الن�صائية  ل يعني باأن الكتابة 

تركيبا  اأ�صد  ل  لي�صت  فهي  الذكورية،  بالكتابة 

بنظرة  بــالأوىل  الأمــر  يتعلق  اإ�صكالية.  اأكرث  ول 

رواية  موؤلفة  ِني�َصان  اْنغ  �صَّ كانت  اإذا  خمتلفة. 

»فتاة كال�صيكية« وت�َصاْنغ ِجيْنِجي موؤلفة رواية 

عن  نف�صيهما  مع  تت�صاءلن  الأدوار«  »توزيع 

�َصاي  تَّ فــاإن  الن�صوي،  لل�رسط  انتمائهما  درجــة 

الن�صائي  الأدب  تعريف  من  ت�صتخف  ِميْنغ  وْنغ 
ُ
ي

على  القائم  للتمييز  الرتاتبي  املفهوم  على  بناء 

اجلن�ض:

ل�صت ن�صوية، اأحتدث اإذا عن اأدب "ن�صائي" ممكن. 

الأدب  الذي يحتله   
ِّ

ري
َ
امُلح املكان  فاإن  ذلك،  مع 

الن�صائي يتاأتى من كون اأنه يوجد بالفعل مفهوم 

الذي  النقد  اجلن�ض.  على  بناء  للتمييز  تراتبي 

يتناول "ال�صعر الن�صائي" ل يتجاوز نف�ض التمييز 

جتاربي  بح�صب  للكلمة.  ال�صيا�صي  باملعنى 

»وحدها  اأمريكية،  كاتبة  قالت  كما  اخلا�صة، 

اجلن�ض  م�صاكل  بو�صوح  تعالج  التي  الأعمال 

.
]1[

املوؤنث تناولها التحليل« 

حركة  بف�صل  الوجود  اإىل  الن�صائي  الأدب  جاء 

روايــة  تــاأثــري  حتــت   )1917( اجلــديــد«  »الأدب 

رواية   .)1906 – »بيت الدمية« لإب�صن )1828 

تعد  »عائلتان«   ،)2000 –  1900( �صي  بينغ 

)لهجة  َهوة 
ْ
ي
َ
الب بلغة  املو�صوع  يف  الرائد  العمل 

موا�صيع  وثالثة  مراحل  اأربــع  هناك  �صينية(. 

حقوق  البع�ض:  بع�صها  مــن  متييزها  يتعي 

املـــراأة، املــراأة والــثــورة، املــراأة والــرجــل. حتدد 

واحدة  كل  خ�صو�صيات  الثالثة  املوا�صيع  هذه 

الأوىل  املرحلة  املذكورة.  الأربــع  املراحل  من 

كائن  املراأة  املراأة،  حقوق   :)1927 –  1917(

املراأة، وهي مرحلة  ال�صيئية عن  اإق�صاء  اإن�صاين، 

املتكلم(  )�صمري  ــا«  »اأن الـ  ــار  ازده فرتة  ت�صكل 

امل�صاكل  ومعاجلة  الرومان�صية  الذاتية  وانت�صار 

»بيت  الأدبــي  الإنتاج  هذه  ي�صمى  الجتماعية. 

اإب�صن  هرنيك  روايــة  با�صم   )1879( الدمية« 

التي ا�صتلهمت كنموذج، وهي مرحلة »الكتابات 

الإ�صكالية«. كاتبات هذه املرحلة هن: ِبيْنغ �ِصي، 

�ِصي  ون، 
ُ
ي ُهوان  ِفْنغ  ْزِهي،  ُهوْنغ  ِت�صن  ِيي،  ُلو 

وِيه لي، لينغ �صوهوا، باي ُهوي. 
ُ
و �ِصي

ُ
ِبيْنغ مي، �ص

تت�صم كتابتهن بتو�صل اأ�صلوب رقيق جدا، عاطفي 

و�صاعري مع ميل وا�صح نحو اليوميات احلميمية 

ال�صخ�صيات  »اأنــا«.  الـ  ت�صتعمل  التي  والر�صائل 

الن�صائية تريد اأن تعي�ض ب�صكل خمتلف.

اإىل  الع�رسينيات  نهاية  )مــن  الثانية  املرحلة 

الواقع  يف  الأمر  يتعلق  والثورة.  املراأة   :)1940
ب�رساع بي احلب والثورة. كان يتعي الختيار، 

معا  الإثني  على  احل�صول  امل�صتحيل  من  لأنه 

ويف نف�ض الوقت. وهو ما عاجلته بو�صوح دينغ 

�صنغهاي«.  يف   1930 »ربيع  روايتها  يف  لينغ 

بالثورة  ت�صحي  اأن  اإما  تختار،  اأن  املــراأة  على 

من اأجل احلب اأو ت�صحي باحلب من اأجل الثورة. 

نظريها  عــن  تختلف  ل  فــاإنــهــا  املعنى  بــهــذا 

الرجل، املرغم هو الآخر على اخل�صوع ل�رسورة 

»معي�صي  تقول:  كتبت  يينغ  بينغ  �صيه  الختيار. 

مل  امــراأة،  كوين  اأن�صاين  الكبرية،  احلقبة  هذه  يف 

اأعد اأفكر اأبدا يف امل�صاكل ال�صخ�صية، كل طموحي 

اأجل  من  بوجودي  الت�صحية  يف  ينح�رس  كان 
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. اللتزام الأدبي يخنق كل الفوارق يف 
]2[

الثورة« 

كتابة تتحكم فيها الأيديولوجيا.

مع  يتجلى  بداأ  ال�رسدية،  التقنية  م�صتوى  تطور 

الرومان�صي  الأ�صلوب  بدل  الع�رسينيات.  نهاية 

غالب  يف  جمرد  مو�صوعي،  واقعي،  �رسد  ظهر 

الأحيان من الغنائية. حل العامل اخلارجي حمل 

املتكلم  �صمري  ذاتية  تنازلت  الداخلي،  الف�صاء 

ب�صيغة املفرد »اأنا« عن مكانها ل�صمري املتكلم 

التاريخية.  ولــالأحــداث  »نحن«  اجلمع  ب�صيغة 

على  انت�رس  والإيديولوجي  ال�صيا�صي  الوعي 

الثوري،  اللتزام  هذا  خ�صم  يف  الأدبــي.  الوعي 

واأن ما  والن�صاء.  الرجال  مل يعد هناك فرق بي 

يهم يف املكتوب هو اأن يعك�ض �صورة الطوباوية 

نهر  مــيــاه  فــوق  ت�صطع  »ال�صم�ض  ــة.  ــي الأر�ــص

�صنغان« من تاأليف دينغ لينغ و»القوة الأ�صيلة« 

يف  بليغة  اأمثلة  تقدم  مينغ  او 
َ
ت�ص تاأليف  من 

نحو  املتوجه  »اأنا«  بالـ  الأمر  انتهى  املو�صوع. 

اخلارج الثوري اإىل الن�صهار يف »نحن«.

مل  الع�رسينيات،  من  الأخرية  ال�صنوات  يف  ولكن 

اأجل  من  جميعا  ت�صتغلن  الكاتبات  الن�صاء  تكن 

حتقيق الطوباوية. خالل الأربعينيات، يف املدن 

الكربى التي كانت حتت الحتالل الياباين، كان 

و ْت�ِصيْنغ يف 
ُ

لينغ و�ص
ْ
البع�ض منهن مثل ْزَهاْنغ اأي

التعاي�ض  عن  ب�رسا�صة  يدافعن  زلن  ل  �صنغهاي 

ال�صعب بي الرجال والن�صاء. اأ�صدرت �صو ت�صينغ 

»ع�رس  ذاتية  �صرية  عن  عبارة  رواية   1944 يف 

�صنوات يف بيت الزوجية«. غادرت البطلة زوجها 

كما يحدث ذلك يف رواية »بيت الدمية« لتعي�ض 

اإحــدى  الكتاب  هــذا  طبع  اأعيد  لذاتها.  حياتها 

�صغرية  تفا�صيل  اأ�صهر.  ب�صعة  يف  مرة  ع�رسة 

على  تظل  واملــراأة،  الرجل  بي  امل�صاكل  كا�صفة: 

بالن�صبة  الرئي�صي  املو�صوع  الثورة،  من  الرغم 

لرواية  بالن�صبة  الأمــر  كذلك  ال�صيني.  للقارئ 

و »احلب البعيد« التي حققت جناحا 
ُ
و ر

ُ
الكاتبة ي

احلزب  مراقبة  التي كانت حتت  املدن  كبريا يف 

مثقفة  امراأة  حول  الرواية  اأحداث  تدور  الوطني. 

يف حالة مترد على حياتها الرتيبة وعلى عامل الـ 

»اأنا ال�صغري«. امراأة مل تتوقف عن الهروب بحثا 

اأعلى  لها طموحا حقيقيا ومثال  توفر  عن حياة 

مرتبطا باجلماهري.

وحتى  اخلم�صينيات  بداية  من  بقليل،  ذلك  بعد 

امللتزم  الأدب  �صيحكم  ال�صبعينيات،  نهاية 

للكتابة  كانت  مهما  ذبذبة  كل  على  بال�صمت 

مرحلة  وهــي  الثالثة  املرحلة  اإنها  الن�صائية. 

فارغة اأو تكاد.

اْنغ 
َ
وْنغ«، رواية ي

ُ
و »الفا�صوليا م

ُ
وْنغ ب

ُ
رواية ْت�ص

وان »زهرة 
ُ

وْزِهي ج
ُ
و »اأغنية ال�صباب«، رواية ر

ُ
م

الزنبق« التي نعتت يف وقتها باأنها ذات اأ�صلوب 

برجوازي �صغري هي من بي الإ�صدارات القليلة 

جدا التي اأثارت النتباه يف هذه املرحلة. اجلوقة 

ال�صخمة ل�صمري املتكلم اجلماعي »نحن« اأغرقت 

ال�صوت الن�صائي الذي مل يعد ي�صمع اإل قليال.

الوقت  اإىل   –  1978 ــن  )م الــرابــعــة  املرحلة 

احلايل(: تنعب بـ »احلقبة اجلديدة« وهي املرحلة 

التي �صجلت ميالد �صمري املتكلم »اأنا« من جديد. 

بداأ احلديث مرة اأخرى عن كتابة ن�صائية، بحيث 

فكرة  عن  دافعت  مثال،  جي،  ت�صانغ  الكاتبة  اأن 

كائن  ولكنها  جن�صا  لي�صت  ــراأة  امل اأن  مفادها 

اإن�صاين، وكان لكتاباتها �صدى وا�صع. اإىل جانب 

رواية  �صاحبة  ِييْنغ  ُهو  َداي  جند  جي،  ت�صانغ 

»ت�صحية  موؤلفة  �صيانغ  الرجل«،  الرجل،  »اأيها 

القلب«، لو �صينغر �صاحبة »اأيها الطائر الأزرق« 

و�صانغ ني�صان موؤلفة »فتاة كال�صيكية«.

احلقبة  يف  الن�صائي  الأدب  يبتعد  ل  الواقع،  يف 

اجلديدة، ل عن الذاتية الرومان�صية ول عن الواقعية 

امللتزمة. ولكن الذاتية التي يقول بالنتماء اإليها 
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ل�صمري  الرومان�صية  الدائرة  حدود  عند  تقف  ل 

عامل  تعقيدا،  اأكرث  »اأنــا«  الـ  عامل  »اأنــا«.  املتكلم 

مت�صظ ومطمور. الـ »اأنا« ل يواجه فقط امل�صاكل 

التقليدية، زواج، عائلة، مكانة اجتماعية، حقوق 

املراأة، بل يحتك اأي�صا باملحرمات يف املجتمع، 

هذا  رافقت  املثلية.  الغرامية  العالقات  خا�صة 

»املـــراأة  �صخ�صية  ظهور  مــواز  ب�صكل  التطور 

البطلة«. بداأت الكتابة تكت�صي بعدا ذكوريا قويا. 

اأجل الثورة، ل  هوؤلء الن�صاء مل يعدن يع�صن من 

ينخرطن يف املعركة الأيديولوجية با�صم الوطن؛ 

لإ�صماع  فذلك  �صيء  يف  انخرطن  واأن  ح�صل  اإذا 

يتطلعن  املجتمع.  يف  مكانتهن  لك�صب  �صوتهن، 

اإىل جمتمع يعي�ض يف ظل امل�صاواة.

واجهة  اإىل  الأدب  هذا  متوالية  تيارات  حملت 

جي  ت�صانغ  واجهت   ،1979 منذ  اأول،  امل�صهد. 

 ،)1979( احلب«  نن�صى  األ  »علينا  بروايتها   ،
]3[

حدته  من  يفقد  مل  نقد  وهــو  عنيف  نقد  موجة 

نقطة  الرواية  م�صت هذه  اليوم.  اإىل  �صيئا  وعنفه 

طابع  اإ�صفاء  مــن  طويلة  فــرتة  بعد  ح�صا�صة: 

ميكن  كيف  الــزواج،  وعلى  احلب  على  �صيا�صي 

مثل  بلد  يف  احلب؟  مع  طبيعي  ب�صكل  نعي�ض  اأن 

�صلبية  نظرة  الطالق  اإىل  فيه  ينظر  الذي  ال�صي 

ارتفاع  الطالق يف  فاإن حالت  ب�صدة، ومع ذلك 

متزايد. كيف تعي�ض املراأة ال�صينية هذا التحول؟ 

التعاقدات الجتماعية؟  اإزاء  اأمورها  كيف ترتب 

ثم   )1984( »الزمرد«  الأخريي  روايتيها  يف 

»الُفلك« )1982( تقف الكاتبة )ت�صانغ جي( عند 

وباأي  العازبة،  املراأة  تواجهها  التي  الإكراهات 

طريقة ي�صطرها حبها اإىل جتاوز ذاكرة تاريخية 

نف�ض املو�صوع متت معاجلته بعمق من  موؤملة. 

»�صفق  روايتها  يف   ،
]4[

كاْنغ  كاْنغ  زَهاْنغ  لدن 

القطب ال�صمايل«.

الذي  الأ�صا�صي  امل�صكل  معا  الكاتبتان  واجهت 

احلا�رس،  الوقت  يف  ال�صينيات  الن�صاء  تواجهه 

اأي ا�صتقاللية  احلق يف احلب واحلق يف الطالق، 

الأدب  يف  الأ�صا�صي  اجلــانــب  هــو  هــذا  املـــراأة. 

هذا  اأن  �صحيح  املعا�رس.  ال�صيني  الن�صائي 

املو�صوع كان حا�رسا اأي�صا بقوة يف الكتابات 

الع�رسين،  القرن  من  الأول  الن�صف  يف  الأدبية 

جديدا  بعدا  اإليه  ا�صافت  تناوله  معاودة  ولكن 

ال�صابقة.  املرحلة  كاتبات  عند  حا�رسا  يكن  مل 

رتابة  ق�صمت  �صابي  بزوجي  الأمــر  يتعلق  ل 

جنده  ما  مثل  لبع�صهما،  حبهما  اليومية  احلياة 

يف رواية لو �صيون »اختفاء احلزن« )1925(، ول 

بحالة فتاة يعذبها احلب وحترتق بنار رغبة لقاء 

احلميمية  اليوميات  يف  جنده  ما  مثل  احلبيب، 

لينغ  جينغ  للكاتبة   )1928( �صويف  لالآن�صة 

)1904 – 1986(، وهو الكتاب الذي جاء ليعلن 

الن�صائية، ول  الكتابة  الأوىل من  املرحلة  نهاية 

بحالة الفتاة املغرمة بالزهرة الثورية يف رواية 

 .)1934  –  1898( ِيي  و 
ُ
ب للكاتبة  »مانلي« 

واملوت«  احلياة  »حقول  يف  تعي�ض  التي  الفتاة 

 –  1911( هونغ  ت�صياو  للكاتبة   ،)1935(

1924(، مل تعد ت�صكل النموذج بالن�صبة للكتابة 
الن�صائية.

على  يتعي  �ــصــار  اجلــديــدة  املرحلة  ــذه  ه يف 

مع  مزدوجة  مواجهة  يف  الدخول  ال�صينيات 

يف  لل�صخ�صية  الثالثة  الأنظمة  ــد  )اأح »الأنـــا« 

يعدن  مل  املجتمع.  ومــع  الفرويدية(  النظرية 

يطالنب باحلق يف احلب فقط، ولكن اأي�صا وعلى 

مبكانة  وكذلك  الطالق  يف  باحلق  اخل�صو�ض 

ت�صاهي تلك التي يتمتع بها الرجل يف املجتمع. 

بقوة  يطبع  بامل�صاواة  املتعلق  املطلب  هــذا 

الكتابات الن�صائية يف العقدين الأخريين.

كاتبة  اأول  كانت   )-  1953( جينجي  ت�صانغ 

تبا�رس التحدي بروايتها »على نف�ض خط الأفق« 
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للمراأة  املخ�ص�صة  التقليدية  املكانة   .)1981(

كانت هي اأن تكون »م�صاعدة طيعة داخل املنزل«. 

ولكن اليوم مع دخولها اإىل احلياة املهنية، كيف 

ميكن التوفيق بي الواجبات العائلية والزوجية 

وال�رسورات املهنية؟ ت�صف الرواية هذا ال�رساع 

الذي انتهى به الأمر اإىل تفكيك احلياة الزوجية. 

اجلانب الثاين يف الكتابات الن�صائية لهذه الفرتة: 

يف  مرتبة  على  احل�صول  يف  باحلق  املطالبة 

املجتمع ت�صاوي املرتبة التي يتمتع بها الرجل. 

يف العامل الروائي للكاتبة ت�صانغ جي )1937 -( 

القارئ  الن�صاء بحل م�صتنري. يجد  تنتهي معركة 

يف  الن�صوية  ال�صخ�صية  انت�صار  يف  يطمئنه  ما 

مثل  اأخــرى  كتابات  يف  اأمــا  ال�صعبة.  حياتها 

الكبرية«،  القناة  »طــول  على  الذئاب«،  »جنون 

»توزيع الأدوار«، فاإن م�صكل املراأة يف املجتمع 

ال�صيني يظل م�صكال معقدا ب�صدة.

ب�صكل خمتلف من  املو�صوع  نف�ض  متت معاجلة 

لدن ْت�صي روْنغ )1936 -( يف روايتها »عندما 

املثقفة  املــراأة  ترزح  العمر«.  متو�صط  اإىل  ن�صل 

ل  والعائلية.  الجتماعية  الإكراهات  ثقل  حتت 

ميكنها اأن تتنف�ض بحرية. ما يثري ال�صخرية لدى 

هذه ال�صخ�صية الن�صائية املثقفة وامل�صتقلة التي 

تكرار  من  »�صئمت  ــرية  الأخ روايتها  يف  تظهر 

الطالق«، هو كون اأن البطلة، دائما مثقفة، تعي�ض 

تعي�ض  �صيء.  بــاأي  ت�صعر  تعد  مل  حب،  دون  من 

امل�صاعر.  اأ�صكال  من  �صكل  لكل  تام  غياب  يف 

ال�صعيدة  النهاية  عن  متاما  بعيدين  اأنف�صنا  جند 

والقارئ ل يرى ما ميكنه اأن يوفر احلل للم�صكلة.

اأَْنيي  ــغ  ان
َ
و روايـــات  يف  جندها  النهاية  نف�ض 

يطالب  الــذي  الن�صائي  الوعي   .
]5[

 )-  1954(

اإىل  بال�رسورة  الأمــر  به  ينتهي  بال�صتقالل 

منهزما  يخرج  ولكنه  املنتظر،  الن�رس  حتقيق 

ودور  الأم  دور  الآخرين،  للدورين  مواجهته  يف 

الزوجة، يف رواية »�صباق الأيل يف و�صط ال�صارع«.

تنتمي هذه الوجوه الن�صائية بح�صب بع�ض النقاد 

اإىل النموذج التقليدي، منوذج املراأة البطلة التي 

انخرطت وهي فتاة يف اجلي�ض يف مكان والدها 

واأبلت البالء احل�صن يف املعارك قبل اأن تعود من 

جديد ملمار�صة مهامها يف املنزل. نقف على هذه 

احلكاية يف تاأليف قدمي بعنوان: »تقا�صيم ق�صائد 

للغناء بي الأم�ض واليوم« وهو كتاب يعود لعهد 

اخلام�ض  القرن  يف  حكمت  التي  نان�صاو  اأ�ــرسة 

تتوفر  ن�صائية  �صخ�صية  عن  ويتحدث  امليالدي 

توفرها يف  املطلوب  احلميدة  اخل�صال  فيها كل 

امراأة من عقل ووفاء واإخال�ض وتفاين يف خدمة 

ل  الثمانينيات،  يف  الن�صائية  الروايات  العائلة. 

قناع  »تلب�ض  لمراأة  النموذج  هذا  ت�صتلهم  زالت 

. يف الروايات التي 
]6[

كائن اإن�صاين ل جن�ض له« 

ذكرت �صابقا ويف روايات اأخرى كثرية من هذه 

احلقبة، تظهر ال�صخ�صية الن�صائية مبظهر »املراأة 

متاما  وواعــيــة  ذكية  امـــراأة  للعادة«:  اخلــارقــة 

الرجل  الجتماعي مع  الف�صاء  اقت�صام  ب�رسورة 

الإرادة  هذه  الكتابة  ترتجم  لغته.  نف�ض  وتتكلم 

يف حتقيق امل�صاواة: اإنها كائن حمايد جن�صيا اأو 

ذو طبيعة ذكورية. مل يعد الأمر يتعلق بال�صورة 

التقليدية للوجه املحجب جزئيا.

اإىل جانب ال�صخ�صية الن�صائية املثقفة و»املحايدة 

جن�صيا«، جند �صوتا اآخر يرتفع اإىل ال�صمع، �صوت 

امراأة ترف�ض اأن تعترب ك�صيء خا�صع ل�صطوة الغري. 

ل يتعلق الأمر باملقارنة مع الرجل ول الدخول 

اأجل مكانة اجتماعية. احلل  معه يف �رساع من 

عندما  الأق�صى.  احلد  حل  يكون  اأن  يو�صك  هنا 

يتعر�ض كائن ب�رسي لالإذلل اإىل اأق�صى حد يف 

كائن  يف  واختزاله  ت�صييئه  حمــاولت  مواجهة 

جمرد من ملكة التفكري، هل له احلق يف اخت�صار 

التطويع؟  حماولت  مواجهة  فقط  ولي�ض  حياته 
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الكاتبة ت�سانغ 

جي، دافعت 

عن فكرة 

مفادها اأن 

املراأة لي�ست 

جن�سا ولكنها 

كائن اإن�ساين



يتعلق الأمر بامتالك حق املرء يف تقرير م�صريه 

رواية  امل�صكل يف  به. متت معاجلة هذا  اخلا�ض 

ـو )1928 -(، »من اأنا؟« نوجد الآن يف 
ُ
ت�صونغ ب

البدايات الأوىل للثورة الثقافية. منيت ال�صخ�صية 

ويــن«  »مــونــغ  وزوجــهــا  مــي«  »واي  الن�صائية 

منعوا  املعتقل  يف  الثوار.  يد  على  نكراء  بهزمية 

من اإطالة �صعورهم اأو كان احلرا�ض يحلقون لهم 

»مونغ  الآخر.  الن�صف  ويعفون  روؤو�صهم  ن�صف 

الإذلل  هذا  كل  حتمل  مقدوره  يف  يعد  مل  وين« 

»واي  زوجته  اأمــا  النتحار،  وقــرر  املتوا�صل 

يق�ض  ظل  موؤمل  �صوؤال  باجلنون.  فاأ�صيبت  مي« 

م�صجعها »من اأنا؟«. كانت ترى هياكل ع�صميه، 

اآدمية،  اأج�صاد  تقر�ض  عقارب  ح�رسات،  اأفاعي، 

عليها  تقوم  التي  اخلا�صية  الواقع،  يف  تقر�ض، 

اإن�صانية الإن�صان ... انتهى بها الأمر هي الأخرى 

اإىل النتحار يف نهاية املطاف.

يف روايتها »يا رجل، رجل« )1980(، تنتقد َداي 

اخلري،  با�صم  التي  الإيديولوجيا  بعنف  ِييْنغ  ُهو 

ت�صحق النف�ض الإن�صانية، مما كان �صببا يف اإثارة 

العامل  يف  الإن�صانية  النزعة  حول  قوي  �صجال 

الأدبي ال�صيني مع بداية الثمانينيات.

تعد تيي نينغ املزدادة يف1957 ببكي، الكاتبة 

الأ�صغر �صنا �صمن اجليل الأول من كتاب ما بعد 

مبعا�رسيها.  ح�رسيا  وتهتم  الثقافية  الثورة 

�رساعات  م�صاهد  تعر�ض  وحاد،  بارد  باأ�صلوب 

املتح�رس  العامل  احلديث،  والعقل  التقاليد  بي 

والعامل الربي، الرغبة يف ال�صتقالل واحلياة يف 

اإىل حد ما جان جاك رو�صو،  ت�صبه  التبعية.  ظل 

يف ح�صا�صيتها ل�صريورة احل�صارة التي ترى فيها 

م�صدر حمن ترزح حتت وطاأتها الن�صاء. وحدهن 

ال�صخ�صيات الروائية الن�صائية الالئي مل تلوثهن 

و يف رواية »يا �صانغ 
ُ
احل�صارة بعد، مثل �صانغ ْك�ص

ك�صو«، دازهيْنيانغ يف رواية »اأكوام تنب القمح« 

والطماأنينة.  الراحة  معنى  تــذوق  اإمكانهن  يف 

»باب  رواية  يف  للدرا�صة  خ�صعت  م�صابهة  حال 

»�ِصي  ن�صائية  ب�صخ�صية  الأمــر  يتعلق  الـــورد«. 

اأعباء  الثمن، لتحمل  ْقِوين« م�صتعدة، مهما كان 

ولكن  املجتمع،  يف  املهني  والندماج  العائلة 

غري  اأخــرى  نتيجة  اأي  عن  ت�صفر  مل  جمهوداتها 

حتولها اإىل امراأة باردة وقا�صية.

الأدب  ميزت  التي  الأ�صا�صية  اخلا�صية  هي  هذه 

ال�صيني يف هذه الفرتة. ذاتية الـ »اأنا« تقوم على 

التاريخ والذاكرة والأحداث.

ينعته  ما  الواقعية،  ــرى:  اآخ مميزة  �صمة  هناك 

ال�صفر«.  »كتابة  اأو  اجلديدة«،  »الواقعية  بـ  النقد 

اأ�صماء  اخل�صو�ض  بهذا  الأحيان  غالب  يف  تذكر 

الكاتبات َفاْنغ َفاْنغ، �ِصي يل و�ُصو مي.

 1989 يف   )-  1951( ِبي  �ِصياو  �ُصو  اأ�صدرت 

رواية »بحث عن مري�صة باجلنون«. و�صفت فيها 

الأوهام الهذيانية لفتاة وهي رواية اأحدثت عند 

�صدورها رجة قوية يف �صفوف النقاد من اأتباع 

النقد الكال�صيكي. يف رواياتها الالحقة، »الب�صتان 

لمراأة  القدمية  »الق�صة  احلوت«،  »برج  الثمل«، 

مع ثالثة رجال«، ذهبت بعيدا يف كتابتها التي 

يبدو  عميقة.  وتاأمالت  غام�ض  باأ�صلوب  تت�صم 

القلب  ما هو جمهول وخفي يف  على  تركز  اأنها 

احل�صارة  ويف  ال�صخ�صية  م�صري  يف  الإن�صاين، 

التي تعي�ض فيها.

وِهي 
ُ
م مبدينة   )-  1964( زجيان  ت�صي  ولدت 

يف  الواقعة  املنطقة  هذه  ان. 
َ
ِجي ِهيُلوْنغ  باإقليم 

رحبا  روائيا  ف�صاء  لها  وفــرت  ال�صي  �صمال 

هذا  يف  غالبا  رواياتها  اأحــداث  تدور  ومنا�صبا. 

توؤثثه  الــذي  والبارد  الفارغ  ال�صتائي  الف�صاء 

احلياة  وم�صاهد  والتقاليد  الفالحي  حكايات 

هادئ  جريان  اإيقاع  على  تتواىل  التي  اليومية 

اأعمالها  لنهر طويل، ولكنه هدوء خانق.  ورتيب 

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

60



الأكرث �صهرة: »عند جذع ال�صجرة«، »رني اجلر�ض 

عند الغ�صق«، »حكايات قرية يف القطب ال�صمايل«، 

يف  تقرتب  روايــات  وهــي  النهار«،  نحو  »�صفر 

من  لــالأحــداث  معاجلتها  طريقة  ويف  اأ�صلوبها 

كتابات �صياو هونغ وهي كاتبة من الثالثينيات 

.)1930(

�ُصو ُكوْن ت�صتغل نف�ض العرق املعدين، ولكن ب�صكل 

وال�صعبي  ال�صفوي  الأ�صلوب  ت�صتعمل  خمتلف 

طريقة  هي  رمبا  وال�صخرية.  بالفكاهة  املليء 

لكي يحافظ الراوي على م�صافة معينة مع واقع 

ن�صتح�رس بريتولد  التباعد يجعلنا  الأحداث. هذا 

بريخت )1898 – 1956( الذي كان يتطلع اإىل 

وامل�صاهدين.  املمثل  بي  فارغة  م�صافة  اإيجاد 

»الطالئع«،  يف  اخل�صو�ض  على  ذلــك  يالحظ 

»الكلمة البي�صاء« و»جتليات«.

هناك جماعة اأخرى من الن�صاء الكاتبات ي�صتغلن 

الأمر  يتعلق  ال�صخ�صي.  اخلطاب  على  بالأ�صا�ض 

التجارب  ي�صتلهم  بالت�صظي،  مطبوع  بخطاب 

احلوار  على  ويقوم  حميمية  الأكــرث  ال�صخ�صية 

يف  ويعي�ض  ذاتــه  على  منغلق  »اأنــا«  لـ  الداخلي 

عامله اخلا�ض به.

اإذا كانت كتابة َكاْن �ُصوِيه تعترب »�صبه �صخ�صية«، 

 ت�صكل عاملا 
]7[

ان )1962 -( 
َ
فاإن كتابة ْت�ُصن ر

القرن«  �صخ�صيا ب�صكل تام. يف روايتها »مر�ض 

الطلبة  حياة  ا�صتك�صاف  ــرية  الأخ هذه  حاولت 

 ،1990 يف  مزاجهم.  و�صرب  احلا�رس  الوقت  يف 

املا�صي«،  مع  تامة  »قطيعة  بروايتها  انكبت 

على جتارب ن�صاء يقمن يف املدن الكربى. ت�صف 

للن�صاء  الداخلية  احلياة  ودقيق  مبا�رس  باأ�صلوب 

املثقفات العازبات. يعر�ض الـ »اأنا« يف الرواية 

اأحا�صي�ض الن�صاء العازبات واجلروح التي ت�صبب 

لهن فيها زواجهن الفا�صل و�صجرهن من احلياة 

داخل املجتمع. جنحت ْت�ُصن ران يف اإبداع »كتابة 

يف  ال�رسد  يتحول  الــروايــة.  هذه  يف  �صخ�صية« 

ال�صرية الذاتية اإىل خطاب حميمي ب�صدة، حميمية 

رواياتها  اإحــدى  واملوؤلف.  الــراوي  بي  موزعة 

الأخرى »احلياة ال�صخ�صية« هي عبارة عن حوار 

ذاته  على  املتمرد  »اأنا«  للـ  ب�صدة  رهيف  داخلي 

يِن  الرئي�صية  ال�صخ�صية  اخلارجي.  العامل  وعلى 

، هي فتاة متيل حلياة عزلة، عنيدة وح�صا�صة 
ْ
و اأَ

ْ
اأَو

ترف�ض  الداخلي.  عاملها  يف  اإل  تعي�ض  ل  جدا، 

وعي  كل  تعادي  اخلــارجــي،  العامل  تــام  ب�صكل 

�صمري  يحملها  اأن  ميكن  ــة  دلل وكــل  جماعي 

املتكلم اجلماعي »نحن« 

ت�صف نف�صها بـ »الكائن العاجز يف ع�رس عاجز«. 

ال�رسد الدقيق والهذياين عن جتارب لهذه الفتاة 

جدا  �صخ�صية  كتابة  الكتابة،  من  يجعل  ال�صابة 

الرواية  تغرق  اخل�صو�ض.  على  للنقد  ومزعجة 

يف عاملها، عامل احلوا�ض والرغبة، راف�صة الكذب 

ورافعة لكل الأقنعة عن حياتها اخلا�صة.

�صخ�صيا  منحى  تاأخذ  اخل�صو�صية  الكتابة  هذه 

 .
]8[

اي 
َ
ب اأكرث ف�صائحية( عند لي  )ت�صبح  ب�صدة 

يف روايتها »حرب اليد الواحدة«، حتكي الروائية 

التي  وِمي 
ُ
ْدي تدعى  لفتاة  العاطفية  احلياة  عن 

عانت ب�صكل ف�صيع يف عامل يتحكم فيه الرجال، 

اخلا�ض،  عاملها  يف  وتنغلق  ذاتها  نحو  تنقلب 

العادي،  النوع من احلب غري  نف�صها. هذا  تع�صق 

وعذابها  اجلن�صية  لتجاربها  الطبيعي  الو�صف 

اأثارت انتقادات حادة و�صخب كثري يف  النف�صي 

ال�صاحة النقدية. مع ذلك، فاإن املوؤلفة تكتب يف 

م�صتهل الرواية قائلة:

نف�صها  تقاتل  يدا  اأن  تعني  الواحدة  اليد  »حرب 

واحد  جدار  على  اإل  تتوفر  ل  الذات  اأن  بنف�صها، 

كمالذ واأن الزهرة تدمر ذاتها بذاتها. حرب اليد 

الواحدة تعني اأن فتاة تزوجت ذاتها«.

فتيات  هن  باي  لي  عند  الروائية  ال�صخ�صيات 
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تدافع 

الكاتبات 

ال�سينيات 

عن احلق يف 

احلب ، احلق 

يف اخلالف 

، احلق يف 

ا�ستقاللية 

املراأة



مع  دائــم  �ــرساع  حالة  يف  توجد  منا�صالت، 

يف  املجتمع،  مــركــز  يحتلون  الــذيــن  ــرجــال  ال

يف  ب�صدة  املبتذلة  اليومية  احلياة  مع  �ــرساع 

عن  النف�صال  ميكن  »ل  رواياتها  يف  نظرهن. 

احلبيب«، »احكي«، »الغرفة«، »الر�صا�صة تخرتق 

التفاحة«، تدور رحى هذه ال�رساعات يف العامل 

اخل�صو�صي للفتاة وبعنف داخلي ل يحتمل. اإنها 

الـ  الراهن، تراجيديا  الوقت  الن�صاء يف  تراجيديا 

»اأنا« وجها لوجه مع ذاته ويف مواجهته لتجاربه 

احل�صية. ُتلتقط هذه الرتاجيديا يف اآنيتها وتتطور 

يف دوامية ال�رسد.

من  عاملا  ت�صكل  ــاي 
َ
ب وِلــي  ان 

َ
ر �َصان  روايــات 

وجها  »اأنــا«  الـ  عامل  اإنــه  ال�صخ�صية.  التجارب 

العامل  م�صتبطن،  الراوي  منظور  ذاته.  مع  لوجه 

اأن يكون ذريعة لل�رسد. زمان  اخلارجي ل يعدو 

احلكاية يجد له موقعا يف هذا الف�صاء الداخلي، 

ت�صبح  الــزمــان.  ــارج  خ بــزمــان  الأمـــر  ويتعلق 

هذه  يف�رس  ما  وهو  حــاد،  ب�صكل  ذاتية  الذاكرة 

الكتابة املت�صظية واملتناثرة. األي�ض هذا العامل هو 

اأي�صا الطوباوية التي اأن�صاأها الـ »اأنا« الن�صائي؟

َهاي  كتابات  كذلك  مييز  ال�رسدي  الت�صظي  هذا 

ال�رسد  تتخلل  »اأحبائي«  روايتها  يف   .
]9[

َنــان 

حوارات، ذكريات عن الأموات، روؤى لـ »اأنا« يف 

بهن  يلقى  لن�صاء  فو�صى. ل وجود عندها  حالة 

الروائية  النهاية  اخلياين،  احلب  ب�صبب  القرب  يف 

كنتيجة  ياأتي  ل  ال�صخ�صية  مــوت  التقليدية. 

الرومان�صي  اجلانب  هــذا  الغرامية.  لعالقاتها 

ــات  ورواي الكال�صيكية  ال�صينية  الــروايــات  يف 

الع�رسينيات )1920(، والذي يتطابق مع منوذج 

وجولييت  )روميو  الكال�صيكية  الغربية  الروايات 

غوتيي  لتيوفيل  حب  حالة  يف  املوت  ل�صك�صبري، 

عند  اختفى  دوما(،  لألك�صندر  الكاميليا  غادة  اأو 

الكاتبات ال�صابات ال�صينيات يف الوقت احلا�رس. 

الوعود،  الدموع ول يف  مل تعد املراأة تثق ل يف 

تعي�ض حياتها لذاتها. تتبع م�صاعرها من دون اأن 

ترتك نف�صها عر�صة لالإهانة والإذلل. الروعة كل 

الروعة يف لقاء. العالقات الغرامية تقوي عقلها، 

اإنها كما تريد لنف�صها اأن تظهر.

ق�صيدة   ،1984 يف  ِميْنغ  وْنغ 
ُ
ي ْزَهــاي  ن�رست 

امراأة  فيها  جند  »املراأة«.  بعنوان  طويلة  �صعرية 

تكتفي بذاتها. م�صهد طبيعي ل ين�صب »ل حكاية 

اإل حكاية النف�ض، ل غنى اإل غنى النف�ض« )�صان 

ق�صيدتها  ن�رست   ،1985 يف  بــري�ــض(.  جــون 

ْنَغان«، حيث يتجذر قلق 
َ

الطويلة الثانية، »قرية ج

القدمية والزمان املتكرر. يف  الرتبة  ال�صباب يف 

اأعمالها ال�صعرية الأخرى، »املراأة«، »ر�صم املوت« 

 ،)1988( الكل«  با�صم  ننعته  »مــا   ،)1987(

رمز  باإ�رسار  يعود   ،)1989( األوان«  يف  »األوان 

بتج�صيد  القمينة  العالمات  الذي هو خزان  الليل 

عرب  مير  العامل  ا�صتبطان  املــراأة،  نف�ض  هذيان 

تقم�ض وجتلي الـ »اأنا« الأنثوي. يج�صد يف نف�ض 

املتكلم(  )�صمري  ــا«  »اأن الـ  بي  امل�صافة  الوقت 

و»الأنا« )اأحد الأنظمة الثالثة لل�صخ�صية بح�صب 

النظرية الفرويدية(، وحده تقم�ض القول ال�صعري 

الـ  يلج  ل  توا�صل.  حالة  يف  يجعلهما  اأن  ميكنه 

يكتب.  عندما  اإل  البعيدة  الأعماق  اإىل  ابدا  »اأنا« 

اإل  حينها  تكون  اأن  تعدو  ل  اخلارجية  ال�صور 

ظالل لل�صور الداخلية.

ميكن اأن نربط بهذه احل�صا�صية امراأتي �صاعرتي 

اِييْنغ 
َ
ي َتــاْنــغ  من  بكل  الأمــر  يتعلق  اأخــريــي: 

يِل  وِيــي  ال�صوداء«  الرمال  »�صحراء  بديوانها 

كما  الأوىل  عــازب«.  امــراأة  نوم  »غرفة  بديوان 

جيل  اإىل  بانتمائهما  قوي  وعي  لديهما  الثانية 

ن�صاء الوقت احلا�رس، وهو ما يجعلهما تختلفان 

منــوذج  جيلهن.  ن�صاء  ــن  وع جــي  ت�صانغ  عــن 

ــراأة  )ام هــوامــولن  القدمية  ال�صينية  الق�صيدة 
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تطالب  اأو  م�صتقلة  رجــل،  قناع  تلب�ض  �صجاعة 

يف  ت�صكن  امــراأة  منــوذج  ي�صبح  با�صتقاللها(، 

احل�صية.  والتجارب  احلب  عامل  الداخلي،  عاملها 

اإنها امراأة قبل كل �صيء. اإنها يف طريقها للبحث 

البعد عن  بها وبعيدة كل  لغة تكون خا�صة  عن 

اللغة التي يهيمن عليها ح�صور الرجال.

نوجد اليوم يف حقبة حيث ماآ�صي احلياة تغريت، 

املنفى،  بتجارب  وا�صح  ب�صكل  مطبوعة  حقبة 

الكتابة هي ف�صاء  اللغة كما  املتنقلة،  بالكتابة 

الداخلي  قارئه  لأجل  يكتب  للذي  بالن�صبة  عائم 

ومراوغ بالن�صبة للـ »اأنا« الأ�صد حميمية والأ�صد 

منفى  مزدوج،  منفى  بتجربة  الأمر  يتعلق  بعدا. 

الذاتية  م�صتوى  على  خارجي  ومنفى  داخلي 

هذه  لبداية  كتاريخ  نحدد  اأن  ميكن  والكتابة. 

املرحلة نهاية ال�صبعينيات )1970(.

الكاتبات  تناولت   ،)1990( الت�صعينيات  يف 

مو�صوع  الــبــالد  ـــادرن  غ الــالئــي  ال�صينيات 

مل  عندما  خمتلفة.  زاويــة  من  ــزدوج  امل املنفى 

يعد لآلة الدولة لبلدهم الأ�صلي وجود يف ف�صاء 

ال�صيا�صيون  »اخل�صوم«  يوجد  عندما  حياتهن، 

والجتماعيون والأخالقيون الالئي كن يقاومن 

لهن  تتاح  حتى  بعيدين  قوة  من  اأوتي  ما  بكل 

تتال�صى  عندما  ج�صديا،  مواجهتهم  اإمكانية 

اجلديدة؟  حياتهن  يع�صن  كيف  الوطنية،  احلدود 

كل واحدة منهن توجد مبا�رسة وجها لوجه مع 

ذاتها ومع م�صكل املحيط الل�صاين. هذه املواجهة 

يتعلق  ل  ق�صاوة.  الأ�صد  الختيار  هي  املزدوجة 

اخلارجي.  للعامل  البطولية  باملقاومة  الأمــر 

�صكل  باأي  الآن ف�صاعدا،  كيف ميكن معرفة من 

»اأنا«  الـ  �صيكون املخرج من هذه املواجهة بي 

و»الأنا«؟ املنفى اخلارجي يوؤدي اإىل منفى اآخر، 

)�صمري  »اأنــا«  الـ  داخل  يف  منفى  خطورة،  اأ�صد 

املتكلم(.

حتما  مي�ض  عندما  يطاق  ل  املنفى  هذا  ي�صبح 

و�صيغت  ابتكارها  مت  التي  اللغة  اللغة.  م�صكل 

مالئمة  تعد  مل  والقومية  ال�صيا�صية  احلدود  وفق 

للتعبري عن جتربة جديدة من هذا النوع. حتاول 

الكاتبات قلب ديكتاتورية هذه  ال�صابات  الن�صاء 

جديدة  عالقات  عن  بالبحث  املح�صورة  اللغة 

بي الدال واملدلول. ولكن احلدود مل تختف، كما 

والبلدان  بلدها  بي  هنا،  اإنها  عادة،  ذلك  نعتقد 

الأخــرى، بي  واللغات  الأم  لغتها  الأخــرى، بي 

»اأنا« و »الأنا«. املنفى اخلارجي يرتتب عنه  الـ 

هــوؤلء  احلرية.  ثمن  اإنــه  داخلي.  منفى  حــدوث 

يف  هو  باحلرية  ال�صعور  باأن  يدركن  الكاتبات 

نهاية املطاف خفة ل تطاق، ل تطاق لأن لغتهن 

املنفى،  يف  تعي�ض  احلرية،  هذه  من  تعاين  الأم 

اأو لغات اأخرى، ويرتجم هذا  يف لقاء لغة اأخرى 

حدودها  لها  اللغة  خطري.  بانزياح  الكتابة  يف 

بحدود  وثيق  ب�صكل  مرتبطة  وهي  بها  اخلا�صة 

الدولة. كيف ميكن اأن حتافظ على ذاتها يف هذا 

املنفى، عند حدود عدد من الف�صاءات الثقافية؟

اأمامك  »لي�ض  بروايتها  معروفة  ول 
ُ
�ِصي ــو 

ُ
ِلــي

اختيار اآخر«. عا�صت اأول يف لندن قبل اأن تنتقل 

الأمريكية.  املتحدة  الــوليــات  يف  لال�صتقرار 

 
ْ
األهمتها لندن رواية غري عادية »ُهوْنُدون ِجياليج

احلرية  هذه  عن  تاأمالتها  فيها  دونت   
]9[

ليْنغ« 

يف  كانت  عندما  ملعانقتها  تلهفت  طاملا  التي 

اللغة  عن  لبلدها،  الثقيل  التاريخ  عن  ال�صي، 

النقد عن  تناول  التخل�ض منها.  ت�صتطع  التي مل 

وراء  حداثية.  بعد  ما  باعتبارها  الرواية  هذه 

كبرية  اأمل  خيبة  ت�صت�صف  والفكاهة،  ال�صخرية 

ال�صينية.  للتقاليد  حاد  ونقد  احلرية  فكرة  اإزاء 

لتلتحق  ال�صي  غــادرت  َهاَها  ْهواْنغ  �صخ�صية 

ولكن  الثقافية  الثورة  ذاكرة  تنازلت عن  بلندن، 

من دون اأن تفلح يف ن�صيانها. ل ت�صعر بالرتباط 
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باأي بلد، ولكنها يف حاجة للغة ال�صينية، لغتها 

الأم. الأ�صواأ يف كل ذلك اأنها ل ت�صتعمل اإل كلمات 

تلك  من  فح�صا  الأكــرث  الكلمات  العامية،  اللغة 

اأنه  التي ت�صتعمل يف �صوارع بكي. كانت تعتقد 

اأنها  ورغم  كونية،  مواطنة  ت�صبح  اأن  باإمكانها 

من  لها  تكن  مل  اإجنليزي،  �صاب  حب  يف  �صقطت 

العائلة  ر�صائل  بقراءة  تتعلق  التي  تلك  اإل  رغبة 

عن  تتوقف  ول  بكي  من  بها  اإليها  تبعث  التي 

اإىل  تاريخه  يعود  الــذي  بكي«  »رجــل  بـ  احللم 

اكت�صافه  مت  والذي  �صنة  األف   690 عن  يزيد  ما 

ان، على مقربة من 
َ
يف 1927 مبنطقة ْزُهوُكوْدي

خالل   )1930( الثالثينيات  يف  واختفى  بكي 

الأ�صلوب  هذا  �صمح  اليابانية.  ال�صينية  احلرب 

ال�صعبي للروائية باختبار مرونة اللغة ال�صينية.

يف ق�صتها الق�صرية »حلم جنة عدن« )1992(، 

احلب  بي  �ــرساع  خلق  يف  ول 
ُ
�ِصي و 

ُ
ِلي تــرتدد  ل 

واحل�صارات. ترف�ض البطلة اأن تكون خليلة اأدمي 

به  الذي حلمت  احلب  بحثا عن  الذهاب  وتف�صل 

يف �صخ�ض اأعطته من الأ�صماء ْزِهي )الذي يعني 

الظهور(. هل يتعلق الأمر بروح اأو باإله؟ لي�ض لذلك 

اأنها  لنا. ما هو موؤكد هو  بالن�صبة  اأهمية كبرية 

لي�صت ل امراأة ول رجال، كائن حمايد جن�صيا على 

الأقل يف الرواية. ينتهي الأمر بالفتاة بالتحول 

اأمها. رمزية معا�رسة جدا  ر 
ْ
ج

ُ
اإىل �صخرة يف ح

للكائن الإن�صاين الذي يتحول اإىل جماد.

و: 
ُ
وي

ُ
ي كتابات  يف  تظهر  هذه،  ال�صخرة  �صورة 

»ل   ،)1991( حادة«  �رسخة  ت�رسخ  »ال�صخرة 

�صيء يقال« )1991(، و»�صخرة طائرة« )1993(. 

لقانون  تخ�صع  ل  مقد�صة،  الطائرة  ال�صخرة 

»اأنا«  الـ  مع  ت�صافر  الهواء،  يف  تطري  اجلاذبية. 

املوؤنث يف احلب. فجاأة يتمزق الـ »اأنا« يف حالة 

املروع.  ال�صقوط  رحلة  لتبداأ  وحاد  �صديد  غ�صب 

�صقوط الـ »اأنا« والتحليق بدون جاذبية ي�صكالن 

وجهان متناق�صان. م�صري املراأة �صكل مو�صوع 

و�ــصــف ر�ــصــي ودقــيــق. يف روايــتــهــا الأخـــرى 

عن  و 
ُ
وي

ُ
ي حتكي   ،)1993( ُهوْك�ِصي«  »ُهواْنْك�ِصي 

الذي يت�صبب فيه املنفى.  ال�صيكولوجي  الرتباك 

اأين اأوجد؟ برفقة العائلة؟ اللغة الإجنليزية التي 

باأنه يوجد خارج  »اأنا« جتعله يفهم  الـ  ي�صمعها 

التي  ال�صينية  اللغة  اأن  اإل  الأ�صلية،  لغته  �صياق 

ي�صمعها يف نف�ض الوقت تعيده اإىل �صياق ثقافته 

�صياقي  بي  هكذا،  »اأنــا«  الـ  يتاأرجح  اخلا�صة. 

حنينا  فيه  تبعث  ي�صمعها  التي  اللغة  ل�صانيي. 

عميقا، هل يتعلق الأمر بال�صينية املندرينية، اأو 

بلهجة من اللهجات؟ الـ »اأنا« ل يعرف، واإن كان 

يفهم كل كلمة اإل اأنه غري قادر على اإدراك معنى 

اخلطاب. يوجد يف حالة فريدة: ل يتوفر ل على 

عالمات ا�صتدلل ول على مرجعية حلفظ هويته. 

املنفى اجلغرايف )اخلارجي( يرافقه منفى ي�صعب 

تدبريه، منفى اللغة. هوية الـ »اأنا« ت�صيع يف هذا 

املنفى املزدوج. اأين توجد هذه الهوية؟ ل توجد 

الـ »اأنا« ول يف مكان حمدد. ل توجد يف  ل يف 

على  يوجد  الذي  »اأنا«  الـ  يد  اإنها يف  مكان،  اأي 

اأية حلظة، ويقول مع نف�صه  ا�صتعداد للرحيل يف 

عائلتك  مع  مكان  كل  اإىل  الذهاب  اإمكانك  »يف 

ْك�ِصيْنْغ ِجيان )حائز  َغاو  ]11[ حتدث  اليد«  يف 

على جائزة نوبل، 2000( عن العذاب الذي يعاين 

�صئل  عندما  املنفى.  يف  ال�صينيون  الكتاب  منه 

جوابه  كان  اللغة،  مع  يقيمها  التي  العالقة  عن 

اأنه يوجد يف حالة تفاعل مع اللغة: يتكلم اللغة 

الكتابة،  الوقت. عند  نف�ض  تتكلم معه يف  واللغة 

يتحدث لغته اخلا�صة ويخ�صعها لإلهامه واللغة 

.
]11[

بدورها تقوم بتكييفه 

يقول  كما  موؤنث«  »زمان  »اأنا«،  الـ  زمان  هناك 

بي  بينهما،  التاريخي.  والزمان  النقاد،  بع�ض 

الواقعي والالواقعي، يرتك الـ »اأنا« اأثرا ل يدرك. 
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»اأنا« اأول يعي�ض يف الذكريات املرتبطة باحلياة 

العائلية اأو يف تلك التي ترتبط بحياته اليومية؛ 

�صذرات  �صحة  عن  با�صتمرار  يت�صاءل  اآخر  »اأنا« 

الحتياط  احلكاية، مع  الذاكرة هذه، عن حقيقة 

اإنها  الرجل.   / املــراأة  ثنائية  يف  ال�صقوط  من 

الواحدة.  ال�صخ�صية  عامل  الــواحــدة،  اليد  حرب 

خطاب الآخر هو خطاب الـ »اأنا«. يتفكك الـ »اأنا« 

ويتحول اإىل اآخر.

ان ِجيِليْنغ )1959 -( يف ن�رس رواياتها 
َ
بداأت ي

الروايات  هذه  اأكرث   .)1980( الثمانينيات  يف 

اإىل  الرحال  التي كتبتها قبل �صد  �صهرة هي تلك 

التوايل:  الأمريكية، وهي على  الوليات املتحدة 

نَّدة«، »مرج  َ
»الدم الأخ�رس«، »كالم حميمي مُلج

ــو«، 
ُ
ي او 

َ
�ِصي »الفتاة  ــة  رواي كانت  اإذا  مــوؤنــث«. 

اأثــارت  قد  املتحدة  الــوليــات  يف  كتبتها  التي 

يف  ال�صينيي  الكتاب  �صفوف  يف  كبرية  �صجة 

املنفى، فاإن روايتها املوالية »فتاة �صاعت من 

ملحمي،  باأ�صلوب  قنبلة.  اأثر  لها  كان  ال�صعادة«، 

يف جمتمع عركته العن�رسية و�صوء الفهم، حتكي 

للعاهرات  الفظيعة  احلياة  الأوىل  للمرة  املوؤلفة 

رواية  يف  املهجر.  يف  ال�صينية  العاملة  واليد 

»العامل الإن�صاين« يرتك الأ�صلوب امللحمي املكان 

حوار  اإىل  ال�رسد  ويتحول  �صيكولوجية  لكتابة 

داخلي، اإىل بوح ملري�صة خا�صعة لعالج نف�صي. 

الراوي فتاة  اأن  اإىل  ال�رسد خا�صة بالنظر  زاوية 

ترعرعت يف الغرب واأن النظرة التي تلقيها على 

معاناتهم  عن  حتكي  الذين  ال�صينيي  الرجال 

عامل  ق�صة  جديدة.  نظرة  هي  رجال  باعتبارهم 

ذكوري حتت نظر »اأنا« اأنثوي الذي تتعاي�ض فيه 

ثقافات خمتلفة.

يف  ال�صعر  بكتابة   )-  1962( ِييْنغ  ُهوْنغ  بداأت 

يف  انطلقت  ذلــك،  بعد  �صنوات  و�صبع   ،1981
دائما  وتعي�ض  لندن  يف  تقيم  الــروايــة.  كتابة 

»اأنا«  للـ  الداخلي  ذاتها يف عاملها  منغلقة على 

)املتكلم( الذي لي�ض مع ذلك، هو عامل لـ »الأنا« 

النظرية  لل�صخ�صية بح�صب  الثالثة  الأنظمة  )اأحد 

"الأنا"«، كما تن�ض  الفرويدية(. »"اأنا" لي�ض هو 

ملجموعتها  التذييل  كلمة  يف  الكاتبة  ذلك  على 

»اأنــا«  ـــ  ال اخلــطــري«.  املــوعــد احلميمي  »لــنــدن، 

الو�صخ  »الأ�صبع  الآخـــر.  هو  رامبو  يقول  كما 

وال�صدادة« )1994( هو ن�ض عبارة عن �صذرات. 

من  جمموعة  من  يت�صكل  �صخ�ض  هو  ــا«  »اأن الـــ 

اإما  تنتهي،  ل  �رساعات  يف  الغارقات  الفتيات 

مع عائالتهن اأو مع الرجال. الراوي فتاة قررت 

فراق اأبيها ومغادرة البيت. انطلقت على الطريق 

املكان  عن  فكرة  اأيــة  لديها  تكون  اأن  دون  من 

الذي تق�صده. تلتقي برجل يرتدي معطفا من فرو 

تدري  اأن  دون  من  اجلن�ض  معه  متار�ض  القطط، 

الإغراء  النحطاط،  اجلمال  الإذلل،  احلب  ملاذا. 

تقتل  وتت�صابك،  بع�صها  مع  تتداخل  وال�صمئزاز 

عندما  �صباتها  من  ا�صتيقظت  البع�ض.  بع�صها 

حامل.  امــراأة  مقتل  على  �صاهدة  نف�صها  وجدت 

نف�صها  جتد  حريتها.  تعرقل  العائلية  ال�صبكة 

مكرهة على ح�صور م�صهد ف�صيع: عملية خ�صي 

من  اأمها  منعتها  الــروايــة.  يف  الرجل  رمز  قط، 

اأقدمت  اأن  حد  اإىل  احلال  بها  ذهب  بل  الكتابة، 

على متزيق خمطوطها. ما يقراأه القارئ هو فقط 

ما جنا من الكارثة. يف�رس هذا كون اأن الق�صة هي 

عبارة عن �صذرات متناثرة.

الزمان احل�صا�ض ل يتطابق هنا مع زمان التاريخ، 

الزمان  كري�صتيفا.  جوليا  عبارة  ن�صتعمل  حتى 

وزمــان  النعزالية(  الأحـــداث  ــان  )زم الن�صائي 

التاريخ )الأفق الجتماعي للتجارب( ت�صكل حلمة 

ال�رسد. �رسد متقطع، عبارة عن �صذرات، بعيدة كل 

البعد عن اأن تكون خطية. يحتفظ الراوي مب�صافة 

كافية بينه وبي الأحداث وي�صف م�صكل الـ »اأنا« 
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يظهر وجه 

جديد للمراأة 

ال�سينية. 

ل تعي�س 

يف انتظار 

الرجل. ل 

ت�سمئز من 

الوقوف يف 

وجه املعايري 

الرجالية. ول 

تتبع الرجل



باأ�صلوب نيئ ومبا�رس.

ــرى  اأخ حكايات  يف  اأخـــرى،  جــهــات  يف  نقف 

لالأحداث العاطفية، على هذه امل�صافة التي تف�صل 

الـ »اأنا« عن الأحداث. �صكل هذا اجلانب مو�صوع 

كتاب »درا�صات حديثة عن يو هونغ« )1994(. 

ال�صابة  ال�صاعرة  قادته  بتحقيق  ــر  الأم يتعلق 

يوميات  يو هونغ.  الكاتبة  والباحثة عن جدتها 

حميمية، �صور، اإلخ، تتخلل ال�رسد وتتحول معها 

يو  هي  من  �ــصــذرات.  اإىل  ال�صتك�صاف  حكاية 

هونغ؟ املحررة املتقدمة يف ال�صن التي ق�صت كل 

قررت يف  والتي  احلياة،  البحث عن  يف  حياتها 

املادي ولعملها.  اأثر جل�صدها  اإخفاء كل  النهاية 

مل يعد لها من وجود اإل كظل.

الزمني  الت�صل�صل  يتجاوز حدود  الذي  الأدب  هذا 

�صخ�صية  الوقت  نف�ض  يف  لوحة  ير�صم  والثقايف 

الأمــر  يتعلق  الن�صائية.  للتجارب  واجتماعية 

ي�صكل،  املوؤنث  »اأنــا«  الـــ  حيث  جديدة  بكتابة 

اأفق الرجل، ف�صاء مفتوحا، مع  على نف�ض مثال 

جتاربه اخلا�صة املنبثقة من الذاكرة احلقيقية اأو 

من حقيقة الذاكرة. احلدود بي احلكاية احلقيقية 

ارتباك.  اأبدا يف حالة  وحقيقة احلكاية ل توجد 

التي  امل�صاكل  داخلية.  ذاتية،  مت�صظية،  الكتابة 

ي�صادفها الـ »اأنا«، ل تاأتي فقط من ال�رساع بي 

اأي�صا من  ولكن  احلديث،  والعقل  التقليدية  القيم 

الطريقة  »اأنا« و »الأنا«. بهذه  الـ  التعار�ض بي 

»اأنا«  الـ  معنى  عن  ال�صينيون  الكتاب  يت�صاءل 

وكذلك عن معنى وجود الـ »اأنا«.

الذاتية  ال�صرية  كنموذج  ت�صتلهم  التي  الكتابة 

عن  تتميز  مف�صال،  اأدبيا  جن�صا  اليوم  اأ�صبحت 

والثالثينات  الع�رسينيات  يف  �صادت  التي  تلك 

يعد  مل  ال�صخ�صيات  رواق   .)1940  –  1920(

التمرد على  منظما ومهيكال حول موا�صيع مثل 

اإلخ.  النظام القدمي، البحث عن النور يف الظلمة، 

الداخل ومن  الروائية من  الكتابات  الت�صاد بي 

العامل اخلارجي  النموذج.  اخلارج ل تقوم مقام 

هنا يف حالة غياب اأو ل يوجد اإل من وجهة نظر 

الـ »اأنا«. هذا العامل الذاتي للـ »اأنا« املخنوق من 

قبل ال�صور الداخلية، لي�ض فقط ف�صاء حمتفظ به 

القدر  الذاتية ت�صغل نف�ض  الذاكرة، احلياة  لكتابة 

من الف�صاء قيا�صا با�صتغال الذاكرة.

 1953( ميْنغ  او 
َ
ْت�ِصي اأَي  ن�رست   ،1994 يف 

وهي  الأقـــارب«  »زواج  الروائية  مذكراتها   )-

�صبيهة  طفولة  و�صف  عاتقها  على  اأخذت  رواية 

طفولة  عن  خمتلفة  الآن  نف�ض  ويف  مبعا�رسيها 

الآخرين، لأنه يف احلقل الجتماعي حيث يعي�ض 

مت�صظية  عائلة  ق�صة  اخلا�صة.  جتاربه  »اأنا«  الـ 

قبل  احلمراء،  ال�صنوات  يف  ــا«  »اأن الـ  نظر  اأمــام 

وخالل وبعد الثورة الثقافية. ما مييز هذه الرواية 

عن باقي الروايات الأخرى من نف�ض النوع، هي 

هذه الكتابة املت�صظية، اخلا�صعة لإيقاع نظر الـ 

»اأنا« الذي ي�صمح باإدراك مع الراوي كل ما يح�ض 

بخ�صو�ض  �صحيحا  لي�ض  ــراوي  ال »اأنــا«.  الـ  به 

الـ  نظر  حتت  الواقع  للف�صاء  املتعدد  الو�صف 

»اأنا«، حميط املنزل، مراوغات فكر الـ »اأنا« اإزاء 

الآخرين. ما يرتجم قوة الرواية يتمثل يف نظرة 

الطبيعي  املحيط  تتجاوز  نظرة  وهي  »اأنــا«  الـ 

واملحيط الإن�صاين، لت�صل اإىل الأعماق الغائرة للـ 

»اأنا«. يتعلق الأمر ب�صكل جديد من اأ�صكال كتابة 

ال�صرية الذاتية.

اإذا كانت اأَي ْت�ِصياو ِميْنغ تعيد بناء عامل الـ »اأنا« 

عن طريق كتابة مت�صظية، فاإن كتابة ْت�َصاْنغ ْت�ِصي 

ون تظل مرتبطة بالطبيعة وتت�صم بالب�صاطة. 
ُ
ي

ْ
ج

الذاتية  �صريتها  فيها  تتناول  التي  روايتها  يف 

»البيت الأحمر«. تربز بطريقة نيئة ولكن ل تخلو 

من  �صينية  كامراأة  جتاربها  ح�ض،  رهافة  من 

الذاتية  ال�صرية  كتابات  يف  غالبا  فقرية.  اأ�صول 
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الــراوي  يعر�ض  احلمراء،  لل�صنوات  املخ�ص�صة 

وغنية  نبيلة  لعائلة  للعادة  ــارق  اخل التاريخ 

عدد  الثورة.  بعد  ف�صيع  ب�صكل  اأفــرادهــا  عانى 

اإفقار  ظاهرة  ر�صد  حاولت  الكتابات  من  كبري 

ثورة الربوليتاريا للنا�ض، خا�صة اأولئك الذين مل 

يكونوا ينتمون للطبقات ال�صعبية، مثل املثقفي 

اأو النبالء القدماء اإىل حد جعلتهم يتحولون اإىل 

رواية  معنى.  من  الكلمة  يف  ما  بكل  مت�صولي 

العك�ض، حياة فتاة  الأحمر« حتكي، على  »البيت 

كان  م�صار  وهــو  عمالية،  اأ�ــرسة  �صليلة  فقرية 

العقود  الجتماعي يف  الرتقاء  يوفر كل عوامل 

اإذا،  1949. كانت تنتمي  التي تلت �صنة  الثالثة 

ينتظرها  كان  ومنطقيا  املحظوظة  الطبقة  اإىل 

�صورتها  يف  احلــيــاة  و�صفت  زاهـــر.  م�صتقبل 

ول  الرفاهية  ل  يعني  ل  ابتذال  ولكنه  املبتذلة 

غياب التوترات. مهما كانت اأ�صوله ل اأحد ميكنه 

اأن يفلت من خمالب التفقري يف جمتمع �صمويل. 

التوترات ل تاأتي فقط من ال�رساع بي الـ »اأنا« 

الذي يتطلع اإىل احلرية و�صمولية املجتمع، ولكن 

املوؤنث  »اأنا«  الـ  بي  ال�رساع  من  خا�ض  ب�صكل 

واملجتمع املحافظ حيث الرجل وحده معرتف له 

بالوجود.

فتاة  هي  الأحمر«  »املنزل  روايــة  يف  »اأنــا«  الـ 

كانت  هذه  الطبع  وقوة  القوي،  بطبعها  تت�صف 

وراء ف�صل زواجها الأول والثاين، وهو اأمر حمتقر 

يف جمتمع ل ينظر للطالق ب�صكل اإيجابي، خا�صة 

الذي تطالب به املراأة. ولكن بف�صل هذا  الطالق 

يف  لها  مكان  اإيجاد  يف  �صتنجح  نف�صه  الطبع 

املحن.  كل  جتــاوز  يف  كذلك  وتنجح  املجتمع، 

لي�ض  الــذي  ــا«  »اأن للـ  ذاتــي  بدفاع  الأمــر  يتعلق 

�صعريا  �صعيف،  التقليدي:  الروائي  بالنموذج 

هذه  يف  »اأنــا«  للـ  بالن�صبة  ــامل.  وح رومان�صي 

املوت.  اأو  باحلياة  الأمر  يتعلق  بالذات،  احلالة 

يجب اأن تولد املراأة قوية ومقاومة. الرومان�صية 

رفاهية زائدة عن احلد، بالتايل ل ميكن اأن ت�صمح 

لنف�صها مبثل ذلك.

يظهر هكذا وجه جديد للمراأة ال�صينية. ل تعي�ض 

يف انتظار الرجل. ل ت�صمئز من الوقوف يف وجه 

الرجل  اأن  اإل  الرجل.  تتبع  الرجالية. ل  املعايري 

والذي  احلياة،  ق�صاوة  القادر على حتمل  الوحيد 

ال�صنوات  ــاوز  جت على  العائلة  �صاعد  قــد  كــان 

لالإهمال  عر�صة  كان  فتى  اأخوها.  هو  القا�صية، 

حلياته  حد  و�صع  قرر  والــذي  حميطه  قبل  من 

العائلة  اأحوال  بداأت فيها  التي  اللحظة  يف نف�ض 

لهذه  اأحبته.  الــذي  الوحيد  الرجل  اإنــه  تتح�صن. 

�صاع  ابتعد،  الرجل  عامل  قوي:  معنى  املاأ�صاة 

يف املجهول. احلكاية تت�صم بالر�صانة واحلياد. 

وق�صاوة  ثقل  بها  و�صفت  التي  الر�صانة  بف�صل 

الأ�صخا�ض  ـــا«  »اأن منها  ي�صتمد  التي  احلــيــاة 

للكائن  احليوية  القوة  اإنها  قوته.  كل  العاديي 

اأن  اإمكانها  يف  التي  الوحيدة  القوة  الإن�صاين. 

تنت�رس على معاناة الوجود.

يف  ولدن  الالئي  الن�صاء  جيل  اأن  حي  يف  هذا، 

يف  الغو�ض  اإىل  يعمدن   )1960( ال�صتينيات 

ويع�صن  عمقا  الأ�صد  "اأنا"  للـ  احلميمي  العامل 

ْت�ُصو، امراأة كاتبة من  الداخلي. ِمي  يف حوارهن 

مثل  مثلها  الداخلي،  باحلوار  تكتفي  ل  التبت 

الذاتي.  العامل  عن  تنف�صل  ولكنها  معا�رساتها، 

ال�رسد،  ت�صتعمل حتى �صمري املتكلم يف  فهي ل 

يف  اليوم.  مكان  كل  يف  احلا�رس  »اأنــا«  الـ  هذا 

يحكي   ،
]13[

 )1997( ال�صم�ض«  »قبيلة  روايتها 

�صياق  ق�صة حب وموت يف  ق�صة حياة،  الراوي 

ملحمية  ق�صة  التبت.  يف  قبيلتي  بي  �ــرساع 

يف  يحدد  مل  الزمان  لأن  الزمان،  خــارج  ولكن 

عداء  بينهما  قبيلتان  التبت  يف  يوجد  الرواية. 

وهو  و 
ُ
وْنَغَزاْنَغاْنب

ُ
�ص من  معا  ينحدران  م�صتحكم 
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بداية  منذ  لبوذا.  التبت  تقاليد  ح�صب  تقم�ض 

الرواية يفقد القارئ مفهوم الزمان:

قالوا له من اأين اأتى.

اأ�صار باأ�صبعه اإىل الوراء.

اإ�صارة  اأنهم ل يفهمون لغته، ا�صتخل�صوا من  مبا 

اأ�صبعه اأنه جاء من ال�صماء.

�صنعوا نقالة وحملوا الرجل الآتي من ال�صماء اإىل 

.
]14[

القبيلة 

من »هو«؟ من اأين اأتى )»هو«(؟ من »هم«؟ ال�صطور 

الأوىل من الرواية ل حتمل جوابا لهذه الأ�صئلة. 

و«، 
ُ
»َزْنب اأ�صطوري:  ا�صم  بتكرار  الــراوي  يكتفي 

الـ  بي  التوا�صل  التبت.  تاريخ  يف  الأول  الرب 

باعتبارها  واللغة  م�صتحيل  »هــم«  والـــ  »هــو« 

الأداة التي تاأ�ص�ض لبداية الإن�صان، ت�صبح يف هذه 

احلالة عاجزة متاما. وحده املعتقد يهم يف مثل 

ت�صتند  الأوىل  ال�صطور  اللقاءات.  من  النوع  هذا 

اإىل عقيدة قدمية يف التبت قدم ثقافة هذا البلد. 

اأ�صكال  من  اآخر  �صكل  اللغة،  خارج  توجد  عقيدة 

التفكري والفعل والتوا�صل وفهم املح�صو�ض. ميثل 

�صيء ل مادي  الإدراك،  ي�صتع�صي عن  �صيئا  هذا 

ولكنه حا�رس بقوة يف اأعماق القلب.

بينهم،  )هــو(  الغريب  هذا  بوجود  )هــم(  يقبلون 

معتقدين باأنه مر�صل اإليهم من ال�صماء. التوا�صل 

مع ال�صماء �صعب، لأنهم ل يعرفون هل ت�صمعهم 

اأم ل، ما يدركونه متاما هو اأن هذا الغريب "هبة" 

اأر�صلتها ال�صماء لقبيلتهم.

احلكايات  ــة،  ــرواي ال بــدايــة  منذ  الــ�ــرسد  يخلط 

والغيب  القدمية  والتقاليد  والعادات  الأ�صطورية 

بالألغاز  مــلــيء  ــامل  ع يف  بــالــقــارئ  ويغو�ض 

ما  بقدر  اأ�صا�صي  هو  ما  بقدر  �صوؤال  املحرية. 

يتجدد ب�صكل ل يعرف التوقف عن ميالد العامل.

ف�صاء  يف  يت�صابك  القبائل  وتاريخ  احلب  ق�صة 

متقطع.  ال�رسد  الت�صل�صلي،  للزمان  فيه  وجود  ل 

الوحيد  البن  اأبــواي  بوفاة  الأمر  يتعلق  اأحيانا 

�صن  اإىل  عا�ض  الــذي  النبيل  الفتى  و، 
ُ
اُكوي

َ
ِجي

ال�صابعة ع�رسة حياة ل مبالة تامة؛ اأحيانا هناك 

حفل زواج ق�صت فيه العرو�ض ليلتها الأوىل مع 

املكلف بتدبري �صوؤون البيت؛ واأحيانا نقف على 

يف  ليقيم  اأبويه  وفاة  بعد  و 
ُ
اُكوي

َ
ِجي هرب  حدث 

التي  الإقامة  وهي  وجمهولة  فقرية  عائلة  كنف 

من  بطلب  العائلة  هذه  ابنة  من  بزواجه  �صتتوج 

الأب. ملاذا ق�صت الزوجة ليلتها الأوىل يف �صيافة 

كا�صفة  جملة  خالل  من  البيت؟  بتدبري  املكلف 

كان  الأخــري  هذا  فاإن  الكربى،  و 
ُ
اُكوي

َ
ِجي لأخت 

ي�صبه �صخ�صا ما. من هذا ال�صخ�ض؟ لي�ض هناك ما 

ميكنه اأن ي�صاعد على اإيجاد جواب وا�صح، ليظل 

الأمر على حاله، لغزا حمريا. ملاذا خر رب الأ�رسة 

و باكيا يف 
ُ
اُكوي

َ
الفقرية التي كان يقيم عندها ِجي

و�صط الليل قبل اأن يتو�صل الفتى ليتزوج بابنته؟ 

يظل هذا احلدث هو الآخر لغزا حمريا يف الرواية. 

ال�صخر  من  املنحوت  اخلــامت  هذا  جاء  اأيــن  من 

ال�صم�صي الذي يتناقل جيال بعد جيل يف اأ�صابع 

له  خامت  الدموية؟  ال�صاللة  لنف�ض  ينتمون  ورثة 

 .
]15[

�ْصب« 
َ
الي وف�صائل  والف�صة  الذهب  »بريق 

جيال  الأجيال،  تتناقله  الدم  من  م�صنوع  خامت 

اإنه خامت �صفاف،  بعد جيل منذ الأزمنة الغابرة. 

ولكن هذه ال�صفافية تفرز لغزا عميقا. خامت يقراأ 

الغيب وينبئ بالأفراح والأتراح:

اأنواره  ت�صع  ال�صم�ض،  مثل  يلمع  الذهبي  »وهجه 

ا�ِصيْنغ. منذ 
َ
ي الق�رس املح�صن يف  اأرجاء  يف كل 

ْزِهي 
َ
مئات ال�صني وهو يقراأ الغيب وياأتي لقبيلة ي

ال�صدة. عندما  واأوقات  الرخاء  اأوقات  باأنباء عن 

رياحا مالئمة  القبيلة  تعرف  ذهبيا  نوره  يكون 

يعي�صون  واحليوان  الب�رس  واأن  نافعة  واأمطارا 

الداكن  اللون  اإىل  بريقه  مييل  وعندما  �صعة،  يف 

ويتكدر، فاإن ذلك يوحي باأن القبيلة مقبلة على 
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.
]16[

اأوقات ع�صيبة« 

التي  ال�صغرية  الفتاة  ا، 
َ
�ص ان 

َ
�ْصي ذهبت  اأين  اإىل 

ثم  عمرها  من  الثانية  يف  وهــي  اأبــاهــا  فقدت 

ع�صيقها وهي يف الع�رسين والتي، بعد اأن طردتها 

القبيلة، �صتحتمي باملغارة التي ق�صت بها جدتها 

اأيامها الأخرية قبل وفاتها؟ من هو هذا ال�صخ�ض 

الفتاة  الذي ملحته  البي�صاء  اللحية  ال�صفاف، ذو 

اأما مدخل املغارة؟ ملاذا بعد ظهوره بوقت قليل، 

التي  هي  مكانها  يف  ال�صغرية  اأختها  جتدها  مل 

وت�صعه  بالطعام  اأ�صبوع  كل  تاأتيها  اأن  اعتادت 

عند مدخل املغارة؟ كل هذه الأمور حمرية حقا 

واألغاز ل يقف لها املرء على جواب.

هذه الق�ص�ض التي تتعلق بالأجيال والقبائل تدور 

وامل�صتقبل  واملا�صي  احلا�رس  حيث  زمــان  يف 

تختلط مع بع�صها البع�ض. ل يتوفر القارئ على 

احلقبة  لتحديد  بها  ي�صرت�صد  ا�صتدلل  عالمات 

التاريخية التي دارت فيها اأحداث ال�رسد الروائي. 

اأن  الكاتبة  تريد  هل  احلب.  هو  الوحيد  املرجع 

ق�صة  ق�صة خالدة؟  ق�صة حب هي  كل  اإن  تقول 

تتكرر دائما بوجوه خمتلفة. ل �صيء يف الرواية 

هذه  على  ال�صوء  اإلقاء  على  قادر  اأنه  منه  يظهر 

دائما  املــوت احلا�رس  املــوت.  عــدا  ما  الألــغــاز، 

واأبدا، املوت هو رفيق احلب، الوجه الآخر للحب. 

تكتب املوؤلفة قائلة:

»يف �صماء الغرب فقط ميكن ل�صكان التبت املوت 

تنادي  الغرب  �صماء  اأن  هو  وحيد  ل�صبب  بهدوء، 

هذه النفو�ض الفا�صلة، هذه النفو�ض ل متوت، بل 

. موت 
]17[

�صارا خالدة 
ْ
تت�صامى وتتحول اإىل �صام

.
]18[

اجل�صد ل يعني نهاية الآلم« 

هذه الألغاز لي�صت جزءا من احلبكة الروائية، بل 

تتجذر بعمق يف ثقافة التبت اإىل حد اأن الرواية 

ت�صبح لوحة لعادات وتقاليد، �صورة لعامل ذهني 

بعيد جدا وقريب جدا يف نف�ض الوقت.

الأدب  يف  هاما  مكانا  ت�صغل  الــزمــان  م�صاألة 

يوجد  اأنه  الوا�صح  من  حاليا.  ال�صيني  الن�صائي 

واملجتمع  اللغة  بــي  باحلقبة  مرتبط  تناظر 

اإىل عدم  الأدبية. هناك توجه يرمي  واملوا�صيع 

التاريخي غائب  الزمان  حتديد تاريخ لالأحداث. 

الفكر يف اخلم�صينيات  ليقبله  وهو �صيء مل يكن 

الزمان  عن  ما  ب�صكل  تنازل  هناك  وال�صتينيات. 

التاريخي، الزمان امللحمي.

فر�ض الأنا نف�صه يف ال�صبعينيات، يف مرحلة اأوىل 

عند ال�صعراء ال�صباب الذين كانوا يتلم�صون طريقة 

انطالقا  اإبــداعــه  ويعيدون  لديهم  مبا  للتناول 

اأزمنتنا  توجد  »اأيــن  يت�صاءلون:  الــداخــل.  من 

تعرب  وامل�صتقبل  واحلا�رس  املا�صي  ال�صائعة؟«. 

عن ذاتها كما هو احلال عند ب�صط قطعة قما�ض، 

يدير  ذاتــي،  زمــان  اإنــه  ال�رسد.  تعبري يف  بــدون 

عي  مراقبة  حتت  وترابطات  �صور  ت�صل�صالت 

عقالنية  التقطعات  يف  تتحكم  الذاتية  نقدية. 

كانت اأو ل عقالنية.

وثيق  ب�صكل  مــرتــبــط  الــ�ــرسدي  الــزمــان  هـــذا 

متخيل،  اإىل  بالتحول  للذاكرة  ي�صمح  باحلا�رس. 

بالتحول  )الأحـــداث(  احلقيقية  للحكاية  ي�صمح 

اإىل حقيقة حكائيه )كتابة تخييليه(. هذا الزمان 

ذاكرة   – التاريخي  الزمان  يق�صي  ل  ال�رسدي 

قيا�ض  بدل  التبعية.  عالقة  يقلب  بل   – التاريخ 

الكاتب  فــاإن  وهيكلته،  احلــدث  تاريخ  وحتديد 

ل، اأي اأن يكون، يف 
َ
�ْصَتم

ُ
يبحث لكي يتواجد يف م

نف�ض الوقت، يف كل مكان ويف نف�ض املكان. هذا 

واحد من جوانب حداثة الكتابة الذاتية ال�صينية. 

نقف هنا على حماولة لفتح هام�ض للحرية حتى 

تكتب الذات عن ذاتها يف عامل مغلوط تاريخيا.

هو  ال�صينيي  الكتاب  عند  املتخيل  الــزمــان 

وزمــان  التاريخي  الزمان  اإيقاعه  يحدد  وزن 

هو  التاريخي  الزمان  متو�صط.  وزمــان  داخلي 
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راويــا،  باعتباره  ــا«  »اأن الـــ  احلــدث حيث  زمــان 

اأعيد  ما�ض  داخــل  يف  �صريية،  كمرجعية  يقوم 

الداخلي  الــزمــان  بالكلمات.  وحتيينه  بــنــاوؤه 

يبتعد  خ. 
ِّ
ــوؤَر

ُ
مب لي�ض  »اأنــا«  الـ  حيث  الزمان  هو 

عن  م�صتقال  يكون  لكي  احلقيقية  احلكاية  من 

املتناقلة.  الأحـــداث  عن  التاريخية،  احلقيقة 

ال�صعبي  للن�صيد  التعميمية  ال�صكالنية  عن  بعيدا 

خا�صة  بحقيقة  »اأنا«  الـ  يحتك  الكبري،  ال�صيني 

وغري موؤكدة. بي املا�صي واحلا�رس وامل�صتقبل 

تاريخية.  مفارقة  الت�صل�صلية.  احلــدود  تختفي 

الكاتبات  التي وقفنا عليها عند  هذه هي احلال 

ال�صينيات الالئي اأ�رسن اإليهن فيما �صبق من هذه 

املحاولة.

ت�صمح  الن�صائية  للكتابة  الأربعة  املراحل  هذه 

ال�صينية.  الكتابة  الذاتية يف  تطور  با�صتخال�ض 

مع  »اأنـــا«  ـــ  ال با�صتيقاظ  الأخـــرية  ــذه  ه تــبــداأ 

الجتماعية.  للم�صاكل  املخ�ص�صة  الكتابات 

املـــراأة  بحقوق  املطالبة  الأ�ـــصـــوات  ــاع  ــف ارت

يف  يوجد  الذي  »اأنا«  الـ  الجتماعية.  وامل�صاواة 

الثورة.  يف  ذلــك  بعد  ينخرط  الآن  يقظة  حالة 

يفقد حينها وجوده الذاتي بان�صهاره يف اجلوقة 

الوطنية وذلك على امتداد ثالثة عقود. لن يتمكن 

من ا�صتعادته اإل يف ال�صنوات الع�رسين الأخرية. 

بخ�صو�ض  اخلــارج  اإىل  الداخل  من  باخت�صار، 

العامل  اإىل  الع�رسينيات،  حدود  يف  املراأة  حقوق 

يف  »اأنـــا«  الـــ  اختفاء  واإىل  الــثــوري  اخلــارجــي 

الـ  داخل  ومن  ال�صبعينيات،  وحتى  الثالثينيات 

"اأنا" من جديد اإىل العامل اخلارجي الإ�صالحي اأو 
الإن�صان، من ال�صبعينيات اإىل الثمانينيات، ومن 

العامل اخلارجي اإىل الداخل الأ�صد عمقا للـ »اأنا« 

منذ نهاية الثمانينيات.
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 الرواية عاملًا فنيا وفكريًا مبنيًا بو�صائط جمالية يقت�صيها اجلن�ض 
ُ
   ُتعترب

لكن  وخمتلفة.  متعددة  مو�صوعات  على  منفتحًا  �رسديًا  واإبداعًا  الروائي، 

تخ�صع  بل  معيارية،  ة 
ّ
فني واأبنية  جاهزة،  ملو�صوعات  ت�صتكي  ل  الرواية 

�صياقية  مبعطيات  حمكوما  ت�صكلها  يجعل  مما  ال�رسدي،  التخييل  ل�رسطية 

، وهو يبني عامل 
ّ
يحتكم اإليها املبدع يف بناء عامل الرواية. لهذا، يبقى الروائي

معرفيا  اأفقًا  ورا�صمًا  اخلالٌّق،  الإبداع  بروح  م�صكونًا  والدليل،  الفّني  روايته 

وجماليًا باإنتاجه، وباحثًا عن "عامل نوعي" لزمنه التاريخي والثقايف الذي 

ل النَّ�صي لروايته. 
َّ
يتك�ّصُف من املتخي

 هو الذي ي�صتغل على روايته باعتبارها 
َّ
 احلقيقي

َّ
   بهذا املعنى، فاإّن الروائي

يف  املعرو�ض  للعامل  ة 
ّ
ي

ّ
الن�ص احلدود  دي 

َّ
ال�رس ُن 

ْ
الَكو فيتجاوز  فّنيًا،  اإبداعًا 

�صوب  خا�صة،  وتقنية  ولغوية  وخطابية  �رسدية  باآليات  الرواية،  مرجعية 

امل�صمرة  اأن�صاقها  مبختلف  والإيديولوجية،  والتاريخية  الثقافية  العوامل 

ل 
ُّ
التحو لإغــواء  يخ�صع  الــذي  هو   

ُّ
احلقيقي  

ُّ
فالروائي هنا،  من  ة. 

َّ
واخلفي

الدِّينامية املمتدة لكافة مناحي   
ُ
م

ِّ
دع

ُ
ي  ما 

ُ
العام، فينتج التاريخي، والثقايف 

ُد عاملًا 
ِّ
�صي

ُ
�صَق والتاريَخ املاألوفي، وي احلياة، وينتهُك، عرب اإبداعية خالَّقٍة، النَّ

الم�صِة الكينونة الب�رسية يف امتداداتها املختلفة، لكن مبا 
ُ
اًل قادراً على م

ّ
متخي

ل مرجعيتها النَّ�صية.  ت�صكُّ
ُ
الئم

ُ
 "�صلطة" الكتابة الروائية، وي

ُ
نا�صب

ُ
ي

التاأويل  على  تنبني  النقدية  روؤيتنا  اإنَّ  القول  يف  املعطيات  هذه  ُت�صعُف     

باعتباره اآلية منهجية، مما ميّكُن من قراءة الرواية العجائبية »حوافر مه�صمة 

لطة ال�سيا�سية تتجلى فـي مراآة اخلرافة ال�سُّ

»حوافر مه�سمة يف هايدراهوداهو�س« ل�سليم بركات

عبد الرحمن التمارة

ناقد من املغرب

راع  v  ال�صِّ

لطوي  ال�سُّ

َحْول القيادة 

واحلكم حالًة 

ميتافيزيقية 

تتجاوز  

الإن�سان 

املحّدد اإىل 

املجّرد 



من  ال�صوري  للروائي  هايدراهوداهو�ض«1  يف 

عالمات  وحتليل  بركات،  �صليم  كردية  اأ�صول 

على  دللت  اقــرتاح  لأجل  الن�صية،  مرجعيتها 

تلك  عن  البحث  ولي�ض  فيها،  امل�رسود  العامل 

الدللت داخلها بو�صفها دللت ثابتة ونهائية. 

الدرا�صة  مو�صوع  الرواية  اأنَّ  الإ�صارة  جتدر     

عنه  الكاتب  يف�صح  مل  الذي  الثاين،  اجلزء  هي 

»كهوف  بركات  ل�صليم  �صابقة  لرواية  مبا�رسة، 

بنف�ض  حتتفي  لأنــهــا   ،
)2(

هايدراهوداهو�ض«

يف  املــغــرق  اخلـــرايف  والف�صاء  ال�صخ�صيات 

التجريد، ولكنها ت�صيف اإليها �صخ�صيات جديدة 

ووقائع جديدة وعالقات جديدة.  

   1 – عجائبية الرواية: التجريد امليثولوجي

َنى �صليم بركات يف مرجعية رواية »حوافر 
َ
ب    

مغرقًا  عاملًا  هايدراهوداهو�ض«  يف  مه�صمة 

الكربى  معامله  فتجلت  الأ�صطوري؛  التجريد  يف 

ويف  لة، 
ّ
متخي ميتولوجية  وكائنات  ف�صاء  يف 

 والتدمري املحموم بفعل 
ُ
عب

ُّ
عالقات اأ�صا�صها الر

الف�صاء  يف  لهذا،  وال�صلطة.  احلكم  طموحات 

يًا 
ّ

ن�ص اة 
َّ
امل�صم الــكــربى،  الكهوف  املتخيل 

َة 
َّ
خرافي كائناُته  َتَتجلَّى  هايدراهوداهو�ض، 

التَّكوين ُتعرف با�صم الهوداهو�ض. اإنها خملوقات 

من نوع ال�صنتور الذي ت�صُفه الأ�صطورة الإغريقية 

يتجلى  حيث  الرتكيب؛  مــزدوج  خملوق  باأنه 

فلي 
ُّ
 اإن�صان، بينما ن�صُفه ال�ص

َ
ن�صُفه العلوي ج�صم

فهذه  وبالتايل،  قــوائــم.  بــاأربــع  ح�صان  جــذَع 

البانية  ال�صخ�صيات  هي  العجيبة  املخلوقات 

اأ�صطوري اآخر  ملرجعية الرواية، اإ�صافة ملخلوق 

من نف�ض الف�صيلة ي�صمى "اأُوغلو"؛ لأنه »باأربعة 

حتى  ال�صدر  من  بجذٍع،  كالهوداهو�ض.  حوافر 

عنقًا  له  لكنَّ  ذراعي،  بال  كالهوداهو�ض.  الذيل، 

على  وعيني  م�صتطيل،  بــراأ�ــض  ينتهي  طوياًل 

منت�صبتي،  واأذنــي  العري�صة،  جبهته  جانبي 

عنقه  ظهر  على  امتداداً  فه 
ْ
ر

ُ
ع من  طويل،  و�صعر 

 .
)3(

بالعنق« املت�صل  جذعه  ل 
َّ
اأو حتى  الطويل، 

خارقة  طبيعة  ذو  وغـــريه،  املخلوق،  هــذا  اإن 

الرواية؛  ملرجعية  الفانطا�صتيكي  الطابع   
ُ
م

ِّ
يدع

الآخــر  ون�صفه  اإن�صان  »ن�صفه  الــذي  فالكائن 

ر 
ّ
ل يف الواقع معر�صًا حقيقيا ل�صو �صكِّ

ُ
ح�صان.. ي

ت�رسيحية  �صكل تخيالت 
ُ
ي وذلك  الهجي..  اجل�صد 

.
)4(

ذات نزعة غروتي�صكية جاحمة«

املقاطع  اأول  منذ  ــارَئ،  ــق ال الــ�ــصــارُد   
ُ
�صع

َ
ي    

الف�صاء  هذا  عامل  داخــل  الرواية،  يف  ال�رسدية 

الأ�صطورية  بكائناته  ل، 
ّ
املتخي امليثولوجي 

الغريبة وتركيبتها املده�صة، وبطبيعة عالقاتها 

�صيا�صيًا  �ــصــوؤونــهــا  تــدبــري  على  بال�صاهرين 

ــري  الأم خل�صاء  مــن  »خم�صيون  وتنظيميًا: 

اأو�صده  كهٍف  يف  جثة  امللقى  ثيوين،  القتيل 

اأن�صتومي�ض،  رقابة  حتت  عاماًل،  وثالثون  �صتة 

مكتبة  فيفالفيذي-  كهف  يف  الر�صوم  �صِة 
ِّ
مرو

بخنجر  املتنّكر  ثيوين  ُذبح  هايدراهوداهو�ض. 

�ض، فا�صتعي�ض عنه، بحكمة احليلة، 
ْ
ِدي

ْ
ال�صوداء ِدي

قدَّمه  الــذي  اآزيــنــون،  ال�صاعر  هو  �صبيه  ببديل 

اإىل  الأمري،  ميدرا�ض، للخروج من ماأزق اختفاء 

الكاهن ال�صابق كيدرومي. اأحكمت احليلُة ج�صارَة 

الكاهن  غري  البديل  باأمر  يعرف  فلم  التبديل، 

كيدرومي، املنت�صب جثًة بال �صاربي يف اأخدود 

تايي�ض، واإك�صيانو�ض-اأخي ثيوين، الذي حزَّ عنقه 

اأنيك�صاميدا،  والأمرية  يانو، 
ْ
ِني�ص الكهل   

ُ
املحارب

ْذ 
ُ
تها م

َّ
ِر احليلة برم

ِّ
درا�ض، مدب

ْ
 ال�صاعر مي

ِّ
والفلكي

اآزينون ال�صاعر يف حانة من حانات  اإىل  تعرف 

.
)5(

كهوف الرمال«

عامِل  َتقوية  عن   
ُّ

دي
َّ

ال�رس  
ُ
املقطع هذا  علُن 

ُ
ي     

امليتولوجي،  التجريد  يف  ــرِق  املــغ ــة  ــرواي ال

رة ب�رساع  �صخ�صيات غريبة موؤطَّ وانفتاٍح على 

�صيا�صي اأ�صهم يف تعطيل دينامية الذات القائدة، 

ج 
ِّ
تو حيث  )القتل(؛  وجوديا  للت�صفية  ودفعها 

هايدراهوداهو�ض  ــض  اأر� اأمــري  بقتل  الــ�ــرساع 
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كن�صخة  ي�صبهه  مزيف  باأمري  �َض 
ِّ
وعو )ثيوين(، 

ل الباين 
َّ
تطابقه )اآزينون(. من هنا، يتجلَّى املتخي

واملكر  اخلــداع  على  �صًا 
َّ
وؤ�ص

ُ
م الرواية  ملرجعية 

لطة، 
ُّ
ال�ص حول  ال�رساع  مقت�صيات  تفر�صه  الذي 

م  ُد رغبات التحكُّ اع حولها، وَتتولَّ
ِّ

 ال�رس
ُ
ر

ِّ
مما يفج

يف القيادة واحُلكِم. هكذا، مل يبَق ال�رساع حول 

اقرتن  بل  الإن�صاين،  بالوجود  مقرتنًا  ال�صلطة 

بعامل الكائنات الأ�صطورية. لهذا، تتبدَّى ال�صلطة 

وب�صعة،  موؤملة  دموية  �صورة  يف  املوؤ�صطرة 

ل 
ْ
و

َ
ح لطوي 

ُّ
ال�ص اع 

ِّ
ال�رس  

ُ
جوهر بذلك،  ويبقى، 

تتجاوز  ميتافيزيقية  حالًة  واحلكم  القيادة 

)الكائنات  د 
ّ
املجر اإىل  )الإن�صان(  املحّدد  حدود 

امليثية(. بهذا املعنى، فعجائبية الأحداث البانية 

ال�صلطة«؛  »لعنة  تدبري  بكيفية  ى 
َّ
تتقو للرواية 

ًا للكثري 
ّ
لح

ُ
ْطلبًا م

َ
ُل م باعتبارها لعنًة جميلًة ُت�صكِّ

ة، ما دامت 
ّ
من الكائنات املختلفة النوع والهوي

والهناِء،  عادِة 
َّ
ال�ص ِنعمِة  بتحقيق  كفيلٌة  ال�صلطة 

نع 
ُ

�ص على  القادرة  الوحيدة  هي  »ال�صلطة  لأنَّ 

 .
)6(

ال�صعادة احلّقة«

لطة حلظًة فارقًة 
ُّ
ال�ص �صعادة  حُث عن 

َ
الب َل  �َصكَّ    

على  التاآمر  لأن  هايدراهوداهو�ض،  تاريخ  يف 

باأمرٍي  وا�صتبداله  لت�صفيته  قاَد  الأ�صلي  الأمري 

زمن  ظهر  هكذا،  قبُل.  من  �صاعراً  كان  ف 
َّ
مزي

امليتولوجي،  جتليه  يف  ال�صلطوية،  الب�صاعة 

حلظة انت�صار اخلديعة على احلقيقة: »»اأنت اأمري 

داً ثقياًل على 
ْ
 كلماِتها نر

ْ
هايدراهوداهو�ض« رمت

من�صدة روحه. هزَّ اآزينون-ثيوين راأ�صه:

   -اأنِت حاكمُة كهف فيفالفيذي.

ت اأن�صتومي�ض. « ردَّ
ُ
   »اأنَت الأمري

 من �ِصعر لن اأعرث على بقيته«، متم 
ٌ
 �صطر

ٌ
   »اأمري

اآزينون- بديُل ثيوين القتيل.

   »البقيُة ُخدعة«، قالت اأن�صتومي�ض.

اآزينون-ثيوين. دار من  ال�صاعر الأمري     حمحم 

حول اأن�صتومي�ض ن�صَف دورة. نظر اإىل دندرو�صا 

متكلمًا من غري اأن يعنيه بكالمه:

البقية  ي�صبُق  فما  خدعة،  البقيُة  كانت  -اإذا     

 .
)7(

ال�صاحب« الهوداهو�ض  اأيها  اأي�صًا،  خدعٌة 

معروفًة  الأ�صل  الأمــري  تزييف  خديعة  �صارت 

لدى اخلا�صة، بينما حقيقة تزييف الأمري الن�صخة 

ف اإمارَته، 
ّ
َق الأمري املزي دَّ َ

�صائعة عند العامة. �ص

 مبا يخوله له الزيف واخلداع. لهذا، 
ُ
و�صار يحكم

حينما  بارزة  امليتولوجي  التجريد  ُة 
ّ
قم تتجلى 

اخلا�صة،  كينونتها  من  َل 
ُّ
التَّحو اُت  الــذَّ ى  �صَ

ْ
َتر

املهاوية،  عنا�رسها  خمتلف  عن  والنف�صاَل 

ــوؤَطــٍر 
ُ
م ـــوٍد 

ُ
ووج بكينونة  اأخـــرى  ذاتـــًا  لت�صري 

لطِة واملن�صِب، واإْن 
ُّ
 ال�ص

ُ
بالتزييف كلِّيًا. اإّنُه اإغواء

 .
)8(

 حيلَة �صكٍل«
ُ
كان »الأمري

رْد اأن يعي 
ُ
 حيلَة تن�صيبه، اأو مل ي

ُ
   مل يِع الأمري

مع  تــاآلــَف  لــذا،  املزيفة.  الن�صخة  يف  كينونته 

واأطلَق  املتعدِّدة،  باإغراءاتهما  والقيادِة،  احُلْكِم 

 كل طارٍئ 
ُ
لطوية. وهو حلم

ُّ
ال�ص العناَن لأحالمه 

على ال�صلطة، واملتطلِِّع لإ�صباع جوعه التاريخي 

اأن  يــدرك  مل  َف 
َّ
املزي  

َ
الأمــري لكن  موائدها.  من 

 احللم 
َّ
 )ثيوين( ُقتل لأنه اأف�صى �رس

َّ
 الأ�صلي

َ
احلاكم

هايدراهوداهو�ض،  يف  اثنان  فيه  ي�صرتك  الذي 

رها 
َ
ِخْنج من  ب�رسبة  نجرته 

ُ
ح ديدي�ض  ِت  ف�صقَّ

طائفة  لكلِّ  اأنَّ  الواقعة،  هذه  من   
ُ
فهم

ُ
ي احلــادة. 

�ض 
ِّ
عر

ُ
ي قد  نَتِهُكها 

ُ
وم املقدَّ�صة،  قوانينها  ة 

َّ
حي

نف�صُه خلَطِر الَقْتل والتَّ�صفية، مهما كانت درجته 

 
ْ
قِدر

َ
ي مل  لهذا،  ال�صلطوية.  ورتبته  الجتماعية 

دِّد  ُ
 املزَّيُف على التعاي�ض مع الدور الذي ح

ُ
الأمري

كاأمري  �صعُه 
َ
و لأن  نف�صه؛  اإىل  امللُل  ب 

َّ
فت�رس لُه، 

الأمرية  لُدِن  ال�صتيمة والإهانة، من  عِفِه من 
ُ
ي مل 

ة 
َّ
ري

ُ
احلقيقية زوجة الأمري املفقود، ومل مينحُه ح

ف: »ماذا تفعل اأيها الغبي؟ ما ِبَك 
ُّ
الِفعل والتَّ�رس

هم�صًا   
َ
الأمري اأنيك�صاميدا  �صاءلت  الليلة؟«،  هذه 

ثيوين- فرد  الأخر�ض،  الغ�صب  ة  مبدقَّ مطحونًا 

اآزينون:
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.
)9(

   -مملٌّ اأن اأكوَن اأمرياً«

   يعطي هذا القوُل النطباع اأنَّ الزهد يف ال�صلطة 

مق 
ُ
الع يف  ُه  لكنَّ لمتالكها،  التطلُّع  من  اأف�صُل 

بعوامل  والوعي  للفهم  ا�صرتاتيجية  يك�صُف  قوًل 

ف مع و�صعية 
ُّ
التكي ال�صلطة من جهة، وحماولة 

الذات املزيفة يف هويتها ووظيفتها اجلديدة من 

ِمْن  لي�ض  �صخة  النُّ جوهر  »اإنَّ  حيث  ثانية؛  جهة 

كوَن �صبيهًا بالأ�صل. ومقيا�ض 
َ
همِته �صوى اأْن ي

َ
م

الأ�صَل يف   
ُ
املرء اأن مييز  جناح مهمته هذه هو 

�صخِة اأن تفقَد  الن�صخة. وهذا يعني من طبيعة النُّ

ما  ط 
ُّ
َتو�ص على  ة 

ّ
كلي وتعمَل  امل�صتقل،  وَدها 

ُ
ج

ُ
و

جرمية  اإخــفــاِء  ُلعبُة  كانت   .
)10(

م�صتن�صخ« هو 

قتِل الأمرِي الأ�صِل حمكمًة، وتعذَّر ك�صُف الأ�صل 

ذلك،مل  رغم  لكن  )ثيوين-اآزينون(.  �صخِة  النُّ يف 

مع  ان�صجامه  ك�صف  يف  املزيف  الأمــري  يتورع 

دون  كاأمري،  يت�رسف  وبــداأ  اجلديدة،  وظيفته 

جربوت   ، لكنَّ ك�صاعر.  الرمزية  هويته  ن�صيان 

كل  عن  احلاكمة  ــذات  ال رفــع  يقت�صي  ال�صلطة 

مبداأ  تليي  باإمكانه  ال�صعر  حيث  ثقايف؛  دن�ٍض 

ال�صيا�صي،  الفعل  يف  دع 
َّ
ــر وال والعنف  الرتويع 

وهو ما يجب األ ي�صقط فيه كل اأمري حمّنك وقائد 

ذات  يف  يلتقيان  ل  وال�صيا�صة  الثقافة  عظيم. 

تواري  يفر�ض  معا  اجتماعهما  و�رسط  واحــدة، 

الثقافة، اأو انهزامها اأمام احلكم وال�صيا�صة. لهذا، 

ولكن  كحاكم،  من�صبه  على  ال�صاعر  د 
َّ
يتعو قد 

يجب على احلاكم اأن ينفي عن ذاته اأي �صاعرية 

ال�صيا�صة  رجل  عند  الثقايف  الفعل  لأن  ممكنة؛ 

يف   
ُ
العار »»ما  طوباوية:  واأحالم  وهزل  ثرثرة 

كون املرء �صاعراً واأمرياً؟«. 

رّدت  بــاأمــري«،  تليق  ل  املبالغات  »مــهــازل     

 اآزينون-ثيوين:
َ
اأنيك�صاميدا، فاحتدم

. كان     -�صهٌل اأن يكون املرء اأمرياً. انظري اإىلَّ

الأمر �صهاًل، األي�ض كذلك؟..

 مبا اأنت فيه«، قالت 
ْ
، اأيها الرثثرة. متتَّع

ْ
   »اإ�صمع

.
)11(

اأنيك�صاميدا«

وده 
ُ

وج �رسطية  عن  ُف 
َّ
املزي  

ُ
الأمــري  

ُ
يدافع ل     

الثقافة  علي من �صاأن 
ُ
ي التاريخي ك�صاعر، ومنه 

ُه 
َ
ال�صلطة واحلكم، ولكنه يوؤكُد انغما�ص يف موقع 

�رساعات  على  القائم  ال�صيا�صي  امل�صتنقع  يف 

تدبري  كيفية  عــن  البحث  ويــحــاول  الــزعــامــة، 

ف مع �صلطة الن�صخة. لهذا، ف�صدمة 
ُّ
القناع والتكي

 
َ
ب الأمري

ّ
الوجود ل تبقى حبي�صة الإهانة ممن ن�ص

بل  هايدراهوداهو�ض،  اأر�ض  على  اأمرياً  املزيف 

تتجاوزه �صوب جعله يفقُد كل قدرة على اإبداعية 

انتهاك  على  املــبــادرة  معها،  ويفقد،  �صعرية، 

اخلدعة، والقدرة على ك�صف حقيقتها املاأ�صاوية: 

»-ل اأعرف ملاذا حتتفظ الأمرية بي يف الكهف 

يديها.  يف  هايدراهوداهو�ض  مقاليد  الأعظم؟. 

هي ل حتتاجني. هي ل حتتاج اإىل هذا التدبري 

اخلدعة. 

، اإذاً«، قالت توك�صا بالل�صان امل�صتنِطق 
ْ
   »غادر

: هوى قلب اآزينون، فردَّ

ره عقُل 
َّ
يتدب �صعراً  اأن�ِصد  اأعد  اأنني مل     -لوعتي 

خيايَل  ن�صيد  يف  الآن،  اأقيم  لكنني  يل.  قلبي 

.
)12(

كاأمرٍي«

املبدعة  للذات  ــًا  داجم ن�صقًا  ال�صلطة  تظهر     

لُكلِّ  فاقدًة  ــذاُت  ال هــذه  فتتجّلى  لها،  ًل 
ِّ
ــو وحم

فِة. وكاأنَّ ال�صلطَة 
َّ
ِة املزي

َّ
 داخَل الهوي

ٍّ
ٍز َنوعي

ّ
متي

ُد الكائَن املبدَع من كلِّ فكٍر خالٍَّق، 
ِّ
والقيادة جتر

الإح�صا�ِض  تخ�ّصِب 
ُ
م �صلٍد  كائٍن  َد 

َّ
جمر  

ُ
ه

ُ ّ
وُت�صري

تكلِّ�ِض الأفكاِر. وتزداُد ماأ�صاة القائد ال�صيا�صي 
ُ
وم

لٍط خارجٍة عن ذاتِه، مما 
ُ
اً ب�ص

َّ
حينما يكوُن م�صري

القيادي  والأداء  املبادرة  لروح  فاقداً   
ُ
ه

ّ
ي�صري

القائُد  ل 
ّ
يتحو املعنى،  بهذا  ذاتية.  مب�صوؤولية 

 "
ً
"ف�صاء  

ُ
املن�صب ويغدو  اعــة،  وفــزَّ ُدمية  اإىل 

�صياع  ولــربوز  ال�صيا�صي،  الن�صق  ف�صاد  لتجلِّي 

وتيه الفاعل فيه: »ردَّ اآزينون من غري اأن يحاول 

كاأمنا  املنحلَّة،  َقَدره  جديلة  يف  �َصعرٍة   
َ
ت�صويب
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ر يف فراغه ما ينبغي اأن تقوله الريح:  ف ف�صفَّ
ِّ
و

ُ
ج

   -اأنا ال�صاعر اآزينون.

 �صيء من 
َّ

   »عرفُت اأنت ل�صت اأبي. اأنت ل ترى اأي

 اأمي«، قالت توك�صا.
ْ
حولك اإلَّ بعيَني

   »ماذا �صتفعلي الآن؟«، �صاءلها ب�صوٍت غريٍق، 

واحللقات  الـــودِع،  ـــدرِع  ال ذات  الفتاة  ت  فـــردَّ

النحا�ض على �صدرها:

 اأن اأراقب اأمرياً �صائعًا يف ظلِّ 
ٌ
   -ل �َصيء. ممتع

.
)13(

اأمري مفقود«

   ينفتح القرتان بال�صلطة ال�صيا�صية على ذوات 

ِقها 
َ
َن�ص �ض 

ُّ
َتوح عاي�ُض 

ُ
عي�ُض وي

َ
ي خمتلفة؛ بع�صها 

�ض فرجًة 
ُّ

الفظيع، والبع�ض الآخر يتخُذ هذا التوح

يف  ال�صيا�صي  الفعل  فداحُة  تكمُن  لهذا،  وملهاًة. 

يف  الطامعة  للذات  خ�صوٌع  �صاعٍف؛ 
ُ
م ُخ�صوٍع 

املادية  باآثاره  فيِع 
َّ
الر املن�صِب  ة 

َّ
ــو ُق امتالك 

ِطِر 
ْ
ي

َ
امل�ص لالآخر  وخ�صوٌع  املختلفة،  واملعنوية 

ر مواقع الفعل ال�صيا�صي مبنطق �صيطاين 
ِّ
الذي يدب

 نتائجها ماأ�صاوية. 
ْ
ينت�رس للغايات، مهما كانت

ال�صلطوي  التوجيه  على  �رسف 
ُ
ي ْن 

َ
فم هنا،  من 

لالآخرين يتذرُع مبنطق بناء "الدولة"، وحفظها 

 طارئ 
ُّ

من اأي انهيار حمتمل، حينما ي�صتجد اأي

�صيا�صي. لكن، ال�صاهر على هذا الإجراء الوقائي 

ال�صلطوي ين�صى اأنَّ تدبري مرافق الدولة املختلفة 

اجلماعي،  والتفكري  والت�صارك  التوافق  وليد  هو 

ولي�ض نتاج "اأهواء" الذات الفردية التي ل تدافع، 

لال�صتقرار  الطبيعية  ال�صريورة  عن  العمق،  يف 

ل معي، ولكنها تدافع عن 
ّ
ال�صيا�صي، بفعل حتو

لم ال�صلطوي الذي يكفُل لها الكثري 
ُّ
موقعها يف ال�ص

اأنيك�صاميدا  قالت  »»اآزينون«،  المتيازات:  من 

اأُبقيك يف  مِلَ  اأقرب اإىل الهم�ض: »قلَت يل  ب�صوت 

الكهف الأعظم. كانت بي خ�صية، يف البداية، من 

 
ْ
ت

َ
علم اأن  هايدراهوداهو�ض  ي�صيب  قد  اإربــاك 

.
)14(

بفْقد اأمريها««

   ت�صوغ "اأنيك�صاميدا" �صيا�صة هايدراهوداهو�ض 

ويحاول  وال�صتفادة،  واخلديعة  التاآمر  مبنطق 

رِة 
ِّ
دب

ُ
د على قرارات القائدة م

ّ
الأمري املزيف التمر

مكيدة الأمري اخلدعة. تولَّد قلق الأمرية من رغبة 

يف  �صاعر  ة 
َّ
بهوي الظهور  يف  "اأزينون-ثيوين" 

قلقها  لكن  بالهايداهوداهو�ض،  الأعظم  الكهف 

 
ُ
ًا حينما يكت�صف الأمري املزيف اأخاه

ّ
�صيتبدَّد كلي

لعبة-خدعة  يف  اإدماجه  ميكُن  الذي  و�صبيَهُه، 

َدَلُه 
َ
ب  

ُ
ب

ّ
وتن�ص ال�صاعر،  الأمري  على  جديدة جتهُز 

ا«، ردَّ اأزينون.
َّ
�صبيهُه: »»ماأزق اأن ي�صبهني اأحٌد م

يا  اأخــوك،  اأنــا  اأ�صعارك؟.  من  كلمات  -اأهــذه     

اآزينون.

قال  ميكلون«،  يا  ت�صبهني،  اأن  ينبغي  »ل     

الذي  ميكلون،  اأ�صحك  هام�ٍض  ب�صوٍت  اآزينون 

ق الكلمات يف �صوته املت�صائل ف�صوًل: رقَّ

   -ما املاأزق يف اأن اأ�صبهك، يا اآزينون؟..

   -اأن ي�صبهني اأحد، يا اأخي ميكلون، يعني اأن 

لختفاء   
َ

الأ�صباب تكمل  اأن  و�صك  على  الأقــدار 

.
)15(

اأمري«

يا�صي 
ِّ
 الأمري مطلوبًا مبنطق ال�ص

ُ
   يتجلى من�صب

رغبة  وتظهر  الإرادة،  واملــنــزوع  ــذول  ــخ امل

مبنطق  موؤطرة  ال�صائعة  ال�صاعر  هوية  ا�صتعادة 

ــاأنَّ  وك القيادة.  من�صب  يف  بالزهد  التظاهر 

ال�صيا�صي  الــ�ــرساع  حللبة  املــجــرور  الإنــ�ــصــان 

 لكائن مغلوٍب، لكنُه يحاول ت�صويق 
ٌّ
 رمزي

ٌ
منوذج

�صورته القوية املتمردة واجلاهرة برغبة دفينة 

الت�صرتُّ على ذلك. من هنا،  يف مقامات تقت�صي 

تك�صف رغبة الأمري املزيف اإخفاء اأخيه حلقيقة 

احتمال  ت�صايق من  ت�صابههما، يف عمقها، عن 

 
ٍّ

قوي ت�صبث  وعــن  وال�صلطنة،  ال�صلطة  فقدانه 

فيها  يكون  حياًة  لأن  والأمــري؛  القائد  مبن�صب 

ووجاهة  ال�صلطة  بامتيازات  متمتعًا  الكائن 

بئي�صة  حياٍة  من  اأف�صُل  حمالة،  ل  ال�صلطان، 

الذي  الرمزي  باملوقع  م�صُكوٍن  )�صاعر(  ملثقف 

لالإمارة  يبقى  هنا،  من  والل�صاُن.  التعبري  يكفُله 
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ت�سوغ 

"اأنيك�ساميدا" 
�سيا�سة 

هايدراهوداهو�س 

مبنطق التاآمر 

واخلديعة ، 

ويحاول الأمري 

املزيف التمّرد 

على قرارات 

القائدة



يف  املزيف  الأمــري  فينخرط  اخلا�ض،  �صحرها 

يقبُل   
ٌ
اإجراء اإنه  ال�صبيه-الأخ.  قتل  مكيدة  تدبري 

 القيادة، 
ُّ
عليه كلُّ من يهيمن عليه التفكري يف هم

البط�ض   
ّ

عرب
ُ
ي منه.  املقربي  باأقرب  ي 

ِّ
في�صح

بالأخ ال�صبيه، وقتله بطريقة وح�صية، عن الرغبة 

ال�صيا�صي،  املن�صب  على  احلفاظ  يف  اجلاحمة 

القيم  �صّلم  يف  فظيع  انحدار  عنها  يرتتب  مما 

كلِّ  من  مبوجبه،  الذات،  ُتفرُغ  حيث  الإن�صانية؛ 

 والّت�صلط. 
ِّ
قيمة نبيلة، وت�صري ممتلئًة بال�رس

   يتوّلد من التجاذب حول موقع الإمارة، لأجل 

التحكم يف القيادة، الت�صلُّح باحليلة، على اعتبار 

الذات  ت�صتخدمها  التي  الو�صيلة  هي  احليلة  »اأنَّ 

ب�صكل  ذاتها  على  ولتحافظ  لت�صيع  املغامرة 

ُف 
َّ
املزي  

ُ
الأمري  

َ
قدم

َ
ي اأن  لهذا،   .

)16(
اأي�صًا« اأف�صل 

يعلُن  ــُه  اأنَّ فمعناه  باأخيِه-�صبيِهِه،  الفتِك  على 

ة لَدى كلِّ 
ّ
 لالإح�صا�ِض بقيمة الأخو

ِّ
عن موت كلي

�صيًا، ولدى 
َ
ر

َ
متعلٍِّق باملن�صب ال�صيا�صي تعلُّقًا م

اإّنُه  بامتيازاته.  ال�صتمتاع  يف  راغٍب  كائٍن   
ِّ
اأي

ة اخل�صوم، فيبداأُ التخطيُط 
ّ
 باب تقوي

ُ
فتح

َ
اإعالٌن ي

لإزاحِة القائِد من من�صبه. بهذا املعنى، فالواقع 

املكائد،  تدبري  على  القائم  املاأ�صاوي  ال�صيا�صي 

جتريبي،  واقعي  اأو  جتريدي  اأ�صطوري  عامل  يف 

تعرتف  حيث  املتبادل؛  الإلــغــاء  لطَة 
ُ

�ص م 
ِّ
يدع

�صطرة، لأن وراء اعرتافها 
ُ
الذات بالآخر القائد م

اإن  القيادة،  اإزاحته من موقع  رغبات كثرية يف 

مل يكن اإلغاوؤه واإعدامه نهائيًا: »مل يكن اآزينون-

�صارحته  توك�صا.  تدبري  من  غفلة  على  ثيوين 

الأعظم  الكهف  »�صاأخطف  اليوم:  ذلك  �صباح 

احلقائق  »�صاأطحن  له.  قالت  �صخرة«،  �صخرًة 

كهف  يف  الأرحية  حجارة  حتت  معًا،  والــذرة، 

.
)17(

الطواحي««

القائد  مع  التعاي�ض  رمزية  اخلطف  يك�صف     

لإزاحته،  الدائم  ال�صتعداد  مبنطق  ال�صيا�صي 

حلظة  ينتظر  ملْن  فكريًا  �صجنًا  ال�صلطة  فتظهر 

فيع يف تدبري 
َّ
النَّوعي والر ال�صيطرة على املوقع 

ال�صيا�صي  الفاعل  وحياة  ذهنية  وكاأن  ال�صلطة. 

ال�صتعداد  قوامها  ة 
َّ
خفي بحقيقة  موؤطرًة  تظلُّ 

الأمر  تطّلب  واإْن  القيادة،  على  لل�صيطرة  الدائم 

تفعيل �صلطة الردع والقتل؛ لأنه ل معنى لرجل 

يتمتعون  الآخــريــن  يتابع  وهــو  متخّلق  �صلطة 

بوجاهة احلكم وامتيازاته، بل معناه كائن يف 

القتل  ة 
َّ
بقو والقيادة  الإمــارة  امتالكه  زمنية 

الرادع: »كان خنجر توك�صا هو الذي متاوج يف 

اآزينون.  ال�صقيلة، مزاحمًا �صورة  الدرع  �صفحة 

تتفادى  وثبًا  وابتعدت  حنجرته،  �صقت  خطفًا 

البرْتَ املْن�صخب.

   �صقطت الدرع من يدي اآزينون، اللتي جاهد اأن 

نف�صه يف  دار من حول  الوا�صع.  ق  ال�صِّ ي�صدَّ بهما 

باأقوا�ض  دائريًا، على كيانه  ع،  املوزَّ الأمل  مركز 

متنا�صقة. تخبط مرتاخيًا. حمحم بال �صوت. �صقط 

ال�صكل  حتمل  التي  الواطئة،  العربة  حافة  على 

الغطاء  بحا�صية  ت�صبث  املنت�صب.  امل�صتطيل، 

َلت الغطاء عن جثة ميكلون اجلافة، 
َ
الأ�صود فان�ص

البي�صاء تراكمت عليها طبقُة الكل�ض املنثور وقتًا 

اجلثة  روؤيــة  من  هلعًا  توك�صا  �صهلت  اآخــر.  بعد 

فوقها  ينت�صب  عربة  قرب  املذبوح  اآزينون   )..(

خملوق  من  الآدمي  الأمام  للن�صف  م�صٌخ  هيكٌل 

.
)18(

الهوداهو�ض مبتوراً من ن�صفه اجلواد«

مبنطق  هايدراهوداهو�ض  يف  ال�صلطة  ت�صتغل     

الإمـــارة  امــتــالك  مهمًا  فلي�ض  الــدائــم،  التاآمر 

والو�صول للقيادة بل املهم هو احلفاظ عليها. ل 

الأمري،  معنى  لأن  املكر،  �صوى  ذلك  يكفل  �صيء 

تدبري  على  قدرته  يف  كامن  الأعلى،  القائد  اأو 

اخُلَدع، ولي�ض يف ت�صيري اأمثَل لـ"اأر�ض" �صا�صعة 

)ثيوين(  احلقيقي  الأمري  ُقتل  غريبة.  مبخلوقات 

املزيف  بالأمري   
َ
الزوجة، وجيء دبرتها  مبكيدة 

ُقتَل  ثم  املفقود،  لالأمري  خلفًا  اأزينون(  )ال�صاعر 

احلقيقي  الأمـــري  ابنة  يــد  على  اخلــدعــة  الأمـــري 
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املفقود )توك�صا( التي ت�صلمت مقاليد حكم اأر�ض 

والرتويع،  القتل  من  �صل�صلة  الكربى.  الكهوف 

بامتداداتها  ال�صلطة،  حول  �رساعًا  يك�صف  مما 

�صمن  القوة  يهند�ض  فو�صوي  مبنطق  املختلفة، 

يدفع  املربك  الو�صع  هذا  اإن  ال�صيا�صة.  حــدود 

ترميز  من  املتوّلدة  الأبعاد  هي  ما  للت�صاوؤل: 

ف�صاء  �صمن  الدنيوية،  باإيحاءاتها  ال�صلطة، 

ميثولوجي جتريدي؟ 

   2 –ما وراء احلكاية: اأ�سطرة ال�سلطة

ًة للتجريد  ن�صدَّ
ُ
   مل َتبَق دللت اخلطاب الروائي م

اخلا�ض،  ووجوده  املغلقة  كينونته  يف  اخلرايف 

بل جتاوزته لتطرح التنوع الدليل والفكري، عرب 

اآليات رمزية وو�صائط جمالية، الكا�صف الطابع 

العجائبية  العوامل  بفتح  وذلك  لل�صلطة،  املعّقد 

لهذه املو�صوعة  الرمزي  ال�صتغال  للرواية على 

يف  بركات  �صليم  ِمَل 
َ
ع هكذا،  املثرية.  الدنيوية 

هايدراهوداهو�ض«،  يف  مه�صمة  »حوافر  رواية 

الأول  جــزءهــا  مُتــثِّــل  التي  الــروايــة  ــرار  غ على 

مطارحة  على  هــايــدراهــوداهــو�ــض(،  )كــهــوف 

فيغو�ض   .. ال�صلطة  ملو�صوعة  البدئي  »الرتميز 

حي  ال�صلطة،  حفريات  ا�صتك�صاف  يف  عميقا 

ما هو  بقدر  ميثيًا م�صاعفًا،  يجعل منها وجهًا 

بثقله  فاإّنه حا�رس  اخلرافية،  جمرد يف �صورته 

.
)19(

اجلحيمي ال�صيطاين«

ملرجعية  الباين  امليثولوجي  العامل  يتجلَّى      

فتنبثق  ال�صلطة،  اإ�صكالية  على  منفتحًا  الرواية 

والدللت  الأبعاد  من  جملة  املرجعية  تلك  من 

التي تبقى م�صدودة لل�صلطة يف جتليها املوؤ�صطر 

يف  ال�صلطة  قيمة  ــاإن  ف املعنى،  بهذا  يًا. 
ّ

ن�ص

ة للرواية ت�صتدعى عوامل الكائن 
ّ
املرجعية الّن�صي

" من 
َ
الب�رسي املمكنِة واملحتملِة، فتولُِّد "الواقع

عامٍل  من  املعنى  وَتن�ُصُد  اخلرافية،  الأ�صطورة 

فاملعاجلة  لهذا،  ــرايف.  اخل التجريد  يف  غرٍق 
ُ
م

لل�صلطة  امليثولوجي  للطابع  والفكرية  الفنية 

 
ِّ
اأي عن  منف�صل  مغلق  ن�صق  �صمن  ت�صعها  ل 

على  يفتحها  ذلك،  عك�ض  بل،  حمتملة،  دنيوية 

العوامل  اختلفت  مهما  لل�صلطة،  كارثي  متثُّل 

املرتبطة بها؛ حيث »يك�صف ]تخييل[ خرافة ما 

عن  امل�صتويات،  من  م�صتوى  على  احلداثة،  بعد 

عملية الّتمثيل ال�رسدي ملا هو واقعي اأو وهمي، 

.
)20(

وعالقاتهما املتبادلة«

خارج  لطة 
ُّ
ال�ص اإ�صكالية  بركات  �صليم  َل 

َّ
تاأم    

الن�صق الأطروحي املغلق، وبعيداً عن اإيديولوجية 

التب�صري بنمط �صيا�صي معي. لهذا، تبّدت ال�صلطة 

يف  واقعيتها  لزمنية  "يوؤرخ"  رمزيًا  مو�صوعًا 

�صورًة  بو�صفها  خرافيتها  ولزمنية  خرافيتها، 

ال�صيا�صية  ال�صلطة  اأ�رسار  وكاأن  لواقعها.  مقلوبًة 

ُد 
َّ

ُك ال�رس تتجلى بقوة يف مراآة اخلرافة؛ حيث يفكِّ

اأعراَف ال�صلطة، ويعيد تركيبها مبا يوافق �صلطة 

النق�ض والتعديل. بهذا املعنى، فمرجعية الرواية 

 ،
)21(

التدمريي« »التحدِّي  اإطار  ال�صلطة يف  تدمج 

َد 
ْ
ع

َ
 ترميزها مبا يالئم �صياغتها اجلديدة، ب

ُّ
فيتم

تدمري معياريتها اأو اأُلفتها. لهذا، تتجلَّى ال�صلطة 

لتظهر  خادعة،  ممار�صة  لبناء  منطًا  ال�صيا�صية 

يف عمقها الرمزي فعاًل موؤطراً باملاآ�صي. اإّن ذلك 

يدمج الذات الفاعلة يف منظومة الأزمة امل�صتمرة 

يف  موغلة  ذاتًا  فت�صري  والآخرين،  املحيط  مع 

املكر ومنف�صلة عن خطاب احلقيقة؛ لأنَّ الفاعل 

القلق  ملوؤها  حياة  يعي�ض  اأن  يريد  ل  يا�صي 
ِّ
ال�ص

ال�صلطة،  امتيازات  لك�صب  يطمح  بل  واملعاناة، 

يُكْن مقيمًا  دائمًا،  اأحد ما على حق،  يكْن  فـ»اإْن 

 .
)22(

يف املاأزق«

 الفاعل ال�صيا�صي يف جتاوز املاآزق، ول 
ُ
رغب

َ
   ي

يريد معاي�صة الأحزان؛ لأنه قلَّما يكون على حّق. 

بلغة  الباطل،  اقرتاف  ال�صيا�صة هو  وكاأن جوهر 

لبنية  مثالية  حياة  عن  دائــم  وبحث  اأخالقية، 

جمتمعية ل تخلو من طوباوية، بلغة اأخرى. لكن، 
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بعيداً   
ُّ
ال�صيا�صي الفعُل  يبقى  معًا،  الو�صعي  يف 

حقائَق  من  وقريبًا  كائٍن،  وحٍق  حقيقٍة  اأي  عن 

ه فعاًل 
ِّ

اإن هذا ي�صري ماأ�صاويٍة حمتملة وممكنة. 

تفرت�ض  التي  املاأ�صاة،  مبيتافيزيقا  خمرتقًا 

انحداراً قيميًا واأخالقيا للفاعل ال�صيا�صي، بفعل 

�صُه،  ُتدنِّ �صيطانية  ب�صلطة  الدائم  فعله  انتهاك 

الب�صاعة  على  مفتوحًا  �صيطانيًا  فعاًل  وجتعُله 

 
ُّ
الأبدية والإغواء باقرتاف املحظور، ما دام »مقر

اإنَّ   .
)23(

ال�صيا�صي« احلقل  هو  الر�صمي  ال�صيطان 

دائمًا،  ال�صيطان  يعاي�ض  ال�صيا�صة  ميار�ض  مْن 

ب�صكل  ال�صيا�صة  ميار�ض  من  يعاي�ض  وال�صيطان 

�صيطانًا  ال�صيا�صي  الفاعل  يتجلى  لهذا،  م�صتمر. 

يهند�ض ال�صلطة مبنطق اخلديعة، و�صلطة الإغواء 

كان  اإذا  خا�صة  الب�صاعة؛  لإنــتــاج  املف�صي 

يف  لالندماج  فيزيقية"  "�صدفة  قادته  �صيا�صيًا 

اأر�َض  اآزينون-ثيوين  ـ»قرع  ال�صيا�صي:  املعرتك 

كُتوٍم:
َ
م بغيٍظ م

َ
مح

َ
املخدع بحوافره. ح

   -ما الذي جاء بي اإىل الكهف الأعظم؟

 .
)24(

ت اأنيك�صاميدا«    »وجُهَك - امل�صادفُة«، ردَّ

 متيز للقائد ال�صيا�صي، 
َّ

و قانون ال�صدفة اأي
ُ
   ميح

 مل يتولَّد من الوعي النظري والعملي 
ُ
لأن وجوَده

باملمار�صة ال�صيا�صية الذي يجعله كائنًا نخبوياًّ 

مع  الت�صابهي  التماثل  من  انبثق  واإمنا  ًا، 
ّ
نوعي

الأمري الأ�صل. اإّنه ترميز دال على ماأ�صاة كل فاعل 

�صيا�صي تقوده ال�صدفة ملمار�صة ال�صيا�صة، فيبدو 

فاعاًل فا�صداً حقيقته يف البحث عن المتيازات 

املختلفة. لهذا، قد تتبدَّى ذاتية ال�صيا�صي ناق�صًة 

لكنها  الآخــريــن،  لــدى  التجريبي  ها  حتققُّ يف 

املغيبة  العنا�رس  تتجلَّى  حينما  كتملًة 
ُ
م تظهر 

املوؤطر  ال�صيا�صي  الفاعل  كينونة  يف  واملخفية 

اإىل  دِّقًا  ُ
حم �صايلو  م 

َ
مح

َ
»ح ميثولوجي:   بوجود 

:
َ
ع

َ
م

ْ
�ص

ُ
 �صوَته عاليًا لي

َ
ر�صم الأمري. رفع

الهوداهو�ض  ها 
ُّ
اأي الر�صم،  هذا  ي�صبهك  ل  -قد     

يف  ت�صبهه  لكنَّك  تف�صيله،  بع�ض  يف  الأمـــري، 

 .
)25(

تفا�صيله كلها«

الن�صخة  بي  املــزدوج،  الوجود  هذا  ُن 
َّ
يت�صم    

مثرية  لــذات  قًا  حتقُّ ال�صيا�صي  للقائد  والأ�صل، 

توؤكد  خا�صة،  ميثولوجية  مبوا�صفات  وغريبة 

التَّجلِّي  فــاإنَّ  لهذا،  لل�صيا�صية.  اخلــرايف  الوجه 

الغام�ض للفاعل ال�صيا�صي يربز الطابع املزدوج 

؛ يدلُّ اأحدهما على الطابع 
ّ
لكينونة الكائن احلي

يا�صية، لأنَّ الذات، يف وجودها 
ِّ
فة ال�ص

ِّ
فلي لل�ص

ُّ
ال�ص

ق  امليثولوجي، تبدو متاأرجحة بي �صورة التحقُّ

 عن انتفاء الوعي 
ِّ

وو�صع التمثُّل. وثانيهما، يعرب

لذا  ال�صيا�صي،  الفاعل  لدى  والنف�صال  بالنق�ض 

يقو�ض  الذي  الذات  اكتمال  يف  وجوده  يختزل 

ي�صعف  مما  ال�صلطة،  قناع  لإ�صقاط  احتمال   
َّ

اأي

يف ظهور "الوجه" احلقيقي الب�صع واملرعب لهذا 

الفاعل. 

مما  اأ�صطوري،  اإطــار  �صمن  لطة 
ُّ
ال�ص َت�صتغُل     

فتتك�صف  ــطــرة،  ــص مــوؤ� مــو�ــصــوعــة  ــ�ــصــريهــا 
ُ
ي

واخلطاأ.  باخلرق  واملليئة  القاهرة  ماأ�صاويتها 

تــاريــخ  هــو  ال�صلطة  فــتــاريــخ  املــعــنــى،  بــهــذا 

واحلكم،  القيادة  على  وال�رساعات  التجاذبات 

بيد اأنَّ اأ�صطرة الفعل ال�صلطوي ي�صاعد على تقوية 

فوراء  لهذا،  الفكرية.  واأبعاده  الدللية  حمولته 

الروائية  لل�صخ�صيات  اخلرايف  وال�صكل  الف�صاء 

ال�صلطة يف زمنيتها املعا�رسة، وتتبدى  تتجلى 

اإن�صاين تتفكك، مبوجبه، الرموز  ة عن زمن 
ّ

معرب

الوجودية  ال�صريورة  على  دالة  وت�صري  الن�صية، 

النظري  ال�صيا�صي  حتّققه  يف  الب�رسي  للكائن 

والعملي النوعي؛ حيث »اإنَّ الرموز الغرائبية هي 

 .
)26(

وحدها القادرة على الحتفاظ بهالة قد�صية«

الدللة،  باأحادية  لالإقرار  انتهاكًا  القدا�صُة  مُتثلُّ 

مما يجعل اأ�صطرة ال�صلطة، كما تربزها العالمات 

املتنوعة البانية ملرجعية الرواية، منطويًة على 

"معرفة" عميقة بعوامل الكائنات احلية املختلفة 
ال�صلطوي  الفعل  وبطبيعة  جهة،  من  الوجود  يف 
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من  عالقاتهم  ونظام  فيه  والفاعلي  وفرقائه 

جهة ثانية. 

   ل تك�صف اأ�صطرة ال�صلطة عن خلل يف التدبري، 

�صياقها  �صمن  بالذات  وعي  يف  نق�صًا  تربز  بل 

غرقة 
ُ
الوظيفي اخلا�ض. لذا، تبدَّت �صلطُة القيادة م

على  يتكئ  اجلميع  ف�صار  واخلـــداع،  املكر  يف 

التاآمر لك�صب املن�صب القيادي. بهذا املعنى، فال 

جمال "للعٍب" ل يليق مبنطق ال�صيا�صة املخادع، 

ن 
ْ
َكو �صمن  وجودها،  لتدبري  الــذات  يدفع  مما 

الوظيفي  موقعها  يالئم  مبا  عجيب،  ميثولوجي 

واملهني، واإْن تعلق الأمر بتدبري اخلطاأ يف �صياق 

اآزينون- اإليها  »حــدَّق  املاألوف:  خلرق  كا�صف 

. متتم: »اأما 
ٌّ
 خفي

ٌ
ثيوين يف �صمت ي�صوبه انك�صار

�صوراً كما ينبغي للخطاأ 
َ

من اأحد يردُّ اإيلَّ خطاأً ج

اأن يكون؟«. �صهَل عنيفًا:

   -اأريد خطاأً اأكرب مني.

اأم�صكت  جمل�صها.  من  اأنيك�صاميدا  نه�صت     

 
ْ
َده: »تعال«، قالت ب�صوٍت خفي�ض. حمحمت ع�صُ

تنظر اإىل اجلل�صاء:

 
َ
الأمري �صاآخذ  ب�رسابكم.  ا�صتمتعوا     -اعــذروين. 

.
)27(

اإىل خطاأٍ يليق باأمري«

 ملوقع 
َ
   يجوز لالأمري اخلطاأ، لكن اخلطاأَ املنا�صب

اخلطاأ  عقالين،  منظور  من  والقيادة.  الإمـــارة 

 
َ
اأم غفري فقري، غري اأمري غني  ارتكبه  خطاأ �صواء 

اأّن ال�صيا�صة ت�صع لكل اإن�صان خطاأً على مقا�صه. 

هو  ما  ال�صيا�صي  للقائد  يجوز  ل  املعنى،  بهذا 

حيفًا  الأمر  هذا  يف  يبدو  قد  لغريه.  به  م�صموح 

�صد الكائن ال�صيا�صي، الذي يحتل موقع القيادة، 

 داٌل على عبٍث فكري كا�صف ف�صاد 
َ
اأن الأمر َد 

ْ
بي

تدبري  عقالنية  واأفـــول  ال�صيا�صية،  املنظومة 

عاملها. لهذا، فق�صية اأ�صطرة ال�صلطة يف الرواية 

مو�صوعة  باعتبارها  ال�صيا�صة،  عمق  ح  تو�صّ

القائد  و�صناعة  والنفاق،  الكذب  على  مفتوحة 

القيم  ت�صري  هكذا،  وو�صعه.  واقعه  يوافق  مبا 

الكونية خمرتقة ومنتهكة مبا يوؤكد ت�صلط الفاعل 

امتالك  دينامية  يف  انخراطه  ويربز  ال�صيا�صي، 

القيادة �صمن اإطار ال�صلطة املختلَّة؛ لأنها مبنية 

عالقة  يف  قائد،  كل  فيغدو  "املراوغة"،  مبنطق 

على  املنطق،  بهذا  حمكوما  واأتباعه،  بحا�صيته 

اعتبار اأن »املراوغة ال�صيا�صية، وهي فن مريب، 

وا�صح  موقف  اتخاذ  عدم  يكفل  فني  اأ�صلوب  اأو 

  .
)28(

ويكفل البقاء والزدهار يف الوقت نف�صه«

فيها،  والفاعل  ال�صيا�صة  منظومة  تتوافق     

الأ�صطورية  العوامل  بي  الرمزية،  �صورتها  يف 

القريبة  الأر�صية  والعوامل  التجريد،  يف  املغرقة 

غارقًا  عاملًا  ال�صيا�صة  تتجلى  لذا،  التحديد.  من 

�صوى  لتجاوزه  حلوٌل  ثمة  ولي�ض  اخلــطــاأ،  يف 

منطق "املراوغة"، بو�صفه منطقًا خمتاًل يف�صي 

وخــادع،  مــراوغ  بن�صق  املنطق  هذا  مل�صاعفة 

العدم والنتهاء:  في�صري كلُّ �صيء مفتوحًا على 

العادل   
َ
 اخلرب

َ
الذي دحرج ال�صوت،  »عادًل كان 

اإىل الكهوف كلها: »ل جناة ملارٍق، اأو عابٍث، يف 

.
)29(

هايدراهوداهو�ض««

   3 –املتخّيل العجائبي: قانون الزدواج

يف  ــــــارزاً  ب الزدواج  قـــانـــون  يــتــجــلــى      

يف  مه�صمة  »حوافر  لرواية  البانية  املرجعية 

الذوات امل�صكلة  هايدراهوداهو�ض«، كما تك�صفه 

للف�صاء العجائبي، وما ُتولِّده اأفعالها وعالقاتها 

تتبدَّى معامل  اإلخ. هكذا،  واأفكارها..  وم�صاعرها 

النوعية  الــوجــوديــة  الكينونة  يف  الزدواج 

ملخلوقات الهوداهو�ض، لأنها »خملوٌق كامٌل ذو 

. يظهر فقدان الزدواج وا�صحًا 
)30(

ن�صٍف مفقوٍد«

يف تركيبة املخلوقات الن�صف التي راأ�صها اإن�صان 

)جذعها غائب( وجذعها ح�صان )راأ�صها غائب(؛ 

الفقدان.  هو  والكمال  الكمال،  هو  الفقدان  حيث 

يتكامل يف الكينونة الوجودية للمخلوق الّن�صف 

الغريب  الكائن  هذا  ليتمرد،  واحليوان،  الإن�صان 

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

79

تطرح ق�سايا 
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مت�سلة 
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ال�سيا�سي 

الإن�ساين، 

بو�سائط 

جمالية



قه  حتقُّ يف  لأن  ال�صكل«؛  »�صقاء  على  الرتكيب، 

معيق  كو�صع  بـــالزدواج  ين�صغل  ل  الوجودي 

وجوديًا  اإمكانًا  يتخذه  بل  والّت�رسف،  للفعل 

و�صلوك  الإنــ�ــصــان  بعقالنية  كينونته  لإغــنــاء 

احليوان، دون ال�صقوط يف التنافر بينهما داخل 

 
ّ

عرب
ُ
الذات الغريبة ال�صكل والتكوين. من هنا، ل ي

ل�صخ�صيات  وفعل  وجود  اأزمة  عن  ال�صكل  �صقاء 

املتخيل العجائبي، لأن »الأ�صكاَل وقحٌة، اأحيانًا، 

وجودية  كينونة  على  يدلُّ  بل   ،
)31(

منطقها« يف 

من  مانعًا  ترى  ول  بالنق�صان،  حتتفي  لــذوات 

وجوده  يف  الناق�ض  للكائن  ال 
ّ
الفع الكتمال 

امل�رسوخ  الّن�صي  الكائن  يبدو،  قد  وفعله. هكذا، 

وجــوداً  ــدرك 
ُ
ي نوعيًا  كائنًا  التكوين،  ــازدواج  ب

مفتوحًا على عوامل خمتلفة البنية والدللة، كما 

.
)32(

 من ن�صفه«
ٌ
ر

ّ
قد يبدو هذا الكائن »اأنه متحر

الكتمال،  ثقل  الن�صف  من  التحرر  يك�صف     

امتالء  قوامه  ازدواج  مبنطق  الــذات  فتت�رسف 

ل�صخ�صيات  املزدوج  التكوين  يدلُّ  لهذا،  وفراغ. 

دائم  نق�صان  على  رمزيًا،  العجائبي،  املتخيل 

يف املخلوقات،  التي تظلُّ حمكومة بالختالف 

يف  النق�ض،  ي�صكل  ل  املعنى،  بهذا  النوعي. 

عامة،  الّن�صف  للمخلوق  الوجودية  ال�صريورة 

ماأ�صاة  عــن   
ّ

يــعــرب بــل  الــرتكــيــب،  ــالًل يف  اخــت

يف  الكائنات  تعانيها  التي  ــدي  الأب النق�صان 

النوعية،  طبيعتها  كانت  مهما  الفعلي،  حتققها 

لذا،  الــطــرق.  بكل  اكتمالها  عن  باحثة  فتظل 

جلوهر  ك�صف  هــو  لــلــذات  النق�صان  فاإ�صافة 

لها، لأنها ت�صري ذاتًا موؤ�ص�صة على الزدواج؛  ت�صكُّ

للوجود،  داٌل على حّد  الذات،  ُق، من  حيث املحقَّ

متناهية  ل  امتدادات  عن   
ٌ ّ
معرب  

ُ
الغائب بينما 

للكينونة. من هنا، فالتكوين الغريب للمخلوقات 

الذات على  انفتاح  الّن�صية ي�صتغل �صمن رمزية 

التكاملي  التعالق  لها من  ع، وت�صكُّ
ّ
والتنو التعّدد 

د؛ على اعتبار 
ّ
بي احلد امللمو�ض والمتداد املجر

ن 
ّ
وجوٌد اإمنا هو مكو

َ
اأّن »كل ما ميكن القول اإنه م

من واحد متعّدد، واإنه يحتوي يف ذاته على احلّد 

.
)33(

والتناهي ملتحمي اأ�صليًا«

العجائبي  املتخيل  �صخ�صيات  تتفاعل  ل     

ونظام  اخلــا�ــض  وجــودهــا  �صمن  )ال�صنتور(، 

الب�رسي  مكونها  عليها  ليه 
ُ

مي مبا  عالقاتها، 

احليواين  امتدادها  اأو  اإن�صان(،  العلوي  )ال�صق 

تفر�صه  مبــا  ولكن  ح�صان(،  ال�صفلي  )ال�صق 

الطبيعة النوعية لهذه الذات املزدوجة الرتكيب: 

»حمحم جونامو متلقفًا تورية دندرو�صا جمابهًة 

فه الطويل 
ْ
ر

ُ
خافتًة من جمابهات الل�صان. متايل ع

منت�صبًا.  العرف  ذلك  من  اإلَّ  احلليق  راأ�صه  يف 

الع�صل  ب�صمع  دان 
َّ
املم�ص الطويالن،  �صارباه  اهتز 

الهوداهو�ض  اأيها  منطٌق،  »الطواحُي  اجلبلي: 

. هكذا، 
)34(

دندرو�صا«، قال، فرّد ال�صيخ ال�صاحب..«

والتعبري  للفعل  جامعة  ــذات  ال كينونة  ت�صري 

الإن�صاين واحليواين معا؛ فيتجلى تركيب الكائن 

الن�صي غريبًا، فتتفاعل البنية وال�صوت احليواين 

والتعبري  بال�صكل  حمحم(  الــطــويــل،  )الــعــرف 

الب�رسي )ال�صاربان، قال، رّد(. 

حيل هذا النمط من املخلوقات الن�صية على 
ُ
   ي

يًة 
ّ

ن�ص ذواتــًا  فت�صري  اخلــاّلق،  الزدواج  رمزية 

يالئم  مبا  الوجودي  فعلها  تدبري  على  ــادرًة  ق

احلقيقَة  الذاُت  ُتكمُل  لذا،  العجائبية.  تركيبتها 

مفقوداً  اأمــرياً   
ٌ
�صاعر �ُض 

ِّ
يعو حينما  باخلداع؛ 

كاذبة  ن�صخة  ال�صاعر  في�صري  )اآزينون-ثيوين(، 

لة  لالأمري احلقيقي املفقود. لهذا فالكينونة امل�صكَّ

ــذوات  ال جتعل  حــيــواين،  ب�رسي  امــتــداديــن،  من 

تت�رسف مبا يلزم ذلك الرتكيب؛ فتتبدى اأفعالها 

املنف�صل  الإن�صان  روح  من  متوّلدة  واأخالقها 

وينتهك  املحظور  فيخرق  الوجود،  رتابة  عن 

القائمة  كينونته  يوافق  مبا  ولكن  ـــراف،  الأع

اآزينون-ثيوين عن  على الزدواج الغريب: »نزل 

ها؛  منخف�صَ النظرِة،   
َ
منك�رس هدوء  يف  امل�صطبة 
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منخف�َض القلب بو�صًة عن مو�صعه. م�صغ زهرة 

بتمامه.  النبيذ  من  كوزاً  جترع  ثم  خمللة،  قثاء 

حمحم كاأنه يتوارى يف حمحمته، فانت�صله من 

 .
)35(

حرج وجوده عاريًا..«

م�رسوٍخ  كائٍن  حقيقِة  عن  الو�صف  هذا   
ّ

عرِب
ُ
ي    

باإ�رساف،  اخلمر  يعاقر  كائن  لأنه  بــالزدواج؛ 

لي�صري  الأمــري،  فعل  حــدود  متجاوزاً  يعربد  ثم 

لالأمرية  حــرجــًا  ب 
ِّ
وي�صب الــنــدمــاء،  اأ�صحوكة 

وانك�صاراً نف�صيًا للذات، ويزداد احلرج والنك�صار 

اإنها  عاريًا.  وي�صبح  حليوانيته  ينت�رس  حينما 

�صورة مده�صة للذات، لكنها حتقق ان�صجامًا مع 

 ،
ُ
جتهر ال�صورة  هذه  وكاأن  املزدوجة.  تركيبتها 

الب�رسي  للكائن  ة 
َّ
الوجودي الكينونة  باأن  رمزيًا، 

فيه؛  واحلــيــواين  الإن�صاين  على  مفتوحة  تظلًّ 

ت�رسفاته  بع�َض  ُتلغي  الظاهرة  اإن�صانيته  فال 

ول  وجــوده،  �صريورة  يف  احليوانية،  واأفعاله 

ُه واأفعاَلُه املوؤطرة 
َ
ه قيم

ُ
حيوانيته امل�صمرة َت�صُلب

الذات وجوديًا،  انتهت  الإن�صان. هكذا،  بعقالنية 

ها الب�رسي عن �صقِّها احليواين،  حينما انف�صل �صقُّ

اخلــاّلق  ـــالزدواج  ل تدمري  مــن  ذلــك  يعنيه  مبــا 

 
ّ

القوي ال�رساع  اأثناء  الرتكيب  الغريب  للمخلوق 

اإىل  ]ديدي�ض[  »قادتها  والقيادة:  ال�صلطة  على 

املذبوح  اآزينون  مك�صوفًا:  الباذخ  الهلع  مرمى 

للن�صف  م�صٌخ  هيكٌل  فوقها  ينت�صب  عربة  قرب 

مبتوراً  الهوداهو�ض  خملوق  من  الآدمي  الأمام 

ت�صتطع  فلم  ل�صاُنها  انقب�ض  اجلواد.  ن�صفه  عن 

 ذيُلها 
َّ
حمحمًة. تراق�صت حوافرها ع�صواء. اق�صعر

. يظهر اأن ازدواج ذات 
)36(

�ض من ع�صع�صه«
َّ
فتقو

وخا�صة  نوعية  لكينونة  يف�صي  "ال�صنتور" 
الأحادي  الرتكيب  بينما   ،

ً
وامتالء وجوداً  حتقُِّق 

ُن 
ِّ
املكو بي  )القتل(  قهري  انف�صال  عرب  للذات، 

، ينتهي لعدٍم وفراٍغ.    واحليواينُّ
ُّ

الب�رسي

                            

   4 –البناء ال�سردي: ت�سييد املعرفة

   يف�صح املتخيل العجائبي يف »حوافر مه�صمة 

يف هايدراهوداهو�ض« عن الرتميز الدال لل�رساع 

كانت  مهما  والمــتــالك،  ال�صلطة  حــول  الــدائــم 

واأينما  املت�صارعة،  للكائنات  النوعية  الطبيعة 

ال�رسدي  البناء  لكن،  �رساعها.  ف�صاءات  كانت 

للمرجعية الن�صية تبي اأّن الإبداع الروائي ي�صكّل 

وعيًا بعوامل خمتلفة، وذلك عرب املعرفة املتخيلة 

املجردة من اليقينية واملبا�رسة، لتتجلى معرفة 

�رسدية رمزية ون�صبية متوّلدة من مقاطع �رسدية 

مرجعية  تقّدم  املعنى،  بهذا  للرواية.  متنوعة 

التخييل  مقومات  يالئم  مبا  املعرفة  الــروايــة 

ة، ل متنع اإمكانية 
ّ
الروائي، فتتجلَّى معرفة ن�صي

ز املعرفة التي 
ّ
حتققها خارج الن�ض؛ حيث »تتمي

املتداولة،  املعارف  بقية  عن  الرواية  حتملها 

كونها تربط املعرفة بالتخييل والو�صف وال�رسد، 

وُتعيُد ت�صخي�صها من خالل مناخات وف�صاءات 

ت�صفي الن�صبية واحليوية على املعرفة التي توؤطر 

ما  نت�صاءل:  . من هنا، 
)37(

الروائي« ال�رسد  م�صار 

طبيعة املعرفة التي ت�صييدها املرجعية البانية 

لرواية »حوافر مه�صمة يف هايدراهوداهو�ض«؟

من  مهيمن،  ب�صكل  الّن�صية،  املعرفة  تنبثق     

 ال�صخ�صيات الروائية عن الكثري 
ّ

احلوارات، فتعرب

نوعيًا.  معرفيًا  طابعًا  تتخذ  التي  الق�صايا  من 

الإن�صان  عن  تنف�صل  ل  �رسدية  معرفة  اإنها 

معرفة  تبقى  لكنها  املختلفة،  عــواملــه  يف 

الفكرية والأخالقية والوجودية  مقرتنة بالقيم 

لالإن�صان، بالأفعال والق�صايا املت�صلة بال�صلطة 

املعرفية  الكثافة  وبحكم  ال�صلطوي.  والفعل 

فاإننا  اأحيانًا،  ال�رسد،  م�صار  على  تظهر  التي 

�صنقف عند مناذج تبي هذا املكون البنائي يف 

�صريورة ال�رسد؛ مناذج مت�صلة بق�صايا وجودية 

ومناذج  الب�رسية،  كينونته  يف  الإن�صان   
ُّ

تخ�ض

الإن�صان احلاكم   
ُّ
�صيا�صية تهم مرتبطة بق�صايا 
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من موقع تدبري ال�صلطة.

   تف�صح املقاطع ال�رسدية واملحاورات الّن�صية، 

بعوامل  معرفة  عــن  الغريبة،  املخلوقات  بــي 

عن  باحثًا  الإن�صان  يظل  املختلفة.  الإن�صان 

ر يف املاآزق الذي تواجهه،  معنى لوجوده، فيفكِّ

الإن�صان  جترب  احلياة  جتــاوزهــا.  على  ويعمل 

التي  على معاي�صة املعاناة، والإن�صان باأفعاله، 

التغلب  ل تخلو من ماآ�صي، يدبر وجوده مبنطق 

عليها. لكن، ما �صبب ماآزق الإن�صان؟ 

   يف�صي التاأمل يف مقطع حواري، اإىل الإجابة 

على  »-اأنــِت  كالآتي:  هو  املطروح،  ال�صوؤال  عن 

دائمًا.  حق  على  اأنت  كاني�صا.  �صديقتي  يا  حق، 

ا على حق، دائمًا، يُكْن 
َّ
ذلك ماأزُقِك. اإْن يكْن اأحد م

مقيمًا يف املاأزق.

املاأزق،  اأكون مقيمًا يف حديقة  اأن     »ل مانع 

لعقلي،  �َض 
ِّ
ُقي اإذا  وخمدعه،  وردهته،  و�رسادبه، 

علَّق  دائما«،   ، حــقٍّ على  يجعالين  اأن  ولل�صاين، 

املمكنات  لطباع  لوكمو  تخمي  على  تورانو 

�صاأكون  �صيء.  كلِّ   
َ
جــرح »�صاأكون  املفرَت�صة. 

القلق،  يوّلد  ــاأزق  امل  .
)38(

ذاتِه«« الكماِل   
َ
جــرح

والقلق يعدُّ ماأزقًا. من هنا، فالو�صوح اجلارح قد 

 عن اأفكاره ومواقفه 
ّ

ي�صبب اأزمة لالإن�صان املعرب

مع  متفاعل  اإن�صان  كل  يواجه  ولذلك  بو�صوح، 

غريه على قاعدة احلق والواجب اأزمات متعددة. 

 
ِّ

بهذا املعنى، فالكينونة الوجودية للكائن املعرب

عن حقائق تبقى حماطة بالقلق من جهة، وتظل 

ينعك�ض  الــذي  لتعبريها  وجودها  يف  مرهونة 

اجلوهرية،  دللته  يف  املــاأزق،  اإن  �صلبًا.  عليها 

بها  ــرتان  الق اأمــا  احلقيقة،  عن  النف�صال  هو 

�صلطة  وحمِو  وجود،  اإثبات  على  داٌل  ماأزق  فهو 

مهادنة الواقع ومداهنة فراقائه.    

   يف�صي الو�صوح ل�رسخ الذات بحقيقة �صادمة، 

 الذات امل�صتهدفة اأو املنتجة ماأزومة. 
ُ ّ
مما ي�صري

ى حينما يكون املطلوب 
ّ
الأزمة تزداد وتتقو اإن 

)اأمري  املجتمع  يف  اخلا�صة  الفئات  من  و�صفه 

 يف فمه 
َ
�صكب الزقَّ عاليًا.  مثاًل(: »رفع ميكلون 

املعت�رسة.  العنب  م�صافهات  من  رقيقًا  �صالًل 

حدَّق اإىل تورانو: 

   -كيف يبدو الأمري؟

   »يبدو كُقبلة جاحمٍة تنتهي باقتطاع الل�صان 

ع�صًا«، ردَّ تورانو من فوره. اأثار ف�صوَل الأعي. 

ع 
ّ
اأّنه ت�رس اإدراكه  اجتهد يف تبديد ف�صولها بعد 

اأعاَد ترتيب  قلياًل: »يبدو كُقبلة يف ر�صم«، قال. 

�صكٍل«.  حيلُة   
ُ
»الأمــري التو�صيف:  يف  اجتهاده 

 الّزقِّ على الكوزيِن، اللذين 
َ
 فم

َ
اأدار �صمت برهًة. 

 ما اأعرف، 
ُ
مل يفرغا من النبيذ بعُد. »ي�صبُه الأمري

وما ل اأعرف«. 

اأحيانًا«،  بعينه،   
ُ

ال�صواب هو  خطاأٌ  »و�صٌف     

�صيبًا 
ُ
م تكون  اأن   

ْ
»حاِذر ال�صوداء.  لوكمو  قالت 

 .
)39(

يف و�صف الأمري، اأيها الهوداهو�ض تورانو««

ة 
ّ
ن�صي معرفة  على  ال�رسدي  املقطع  هذا  يحيل 

�صياق  من  املنزوع  الكائن  اإن  اأوًل،  متنوعة؛ 

 
ّ

ال�صليم، لأنه يف و�صعية املخمور، يعرب التفكري 

كل  يف  النظر  فيها  يعيد  قد  اأمــور  عن  ب�صجاعة 

حلظة وحي، وتعبريه يكون جارحًا قد ل يقوى 

على اإنتاجه لو كان يف �صياق اآخر. وثانيًا، لي�ض 

كّل فاعل مهم يف ال�صلطة )الأمري هنا( مبناأى عن 

النموذجية مقرتنة  لذا قد تكون �صورته  اخلطاأ، 

القبح  على  املنفتحي  لكن  واملتعة،  باجلمال 

املمتلكة  الذات  �صورة  يجعل  وذلك،  والب�صاعة. 

مغرقة  متثيالت  على  تنفتح  اعتباري  لو�صع 

واللتبا�ض،  الغرابة  التجريد، ومفتوحة على  يف 

تلك  حتديد  يف  احلقيقة  اإ�صابة  بعدم  ومقرتنًا 

الذات، و�صبط امتداداتها وحدودها.   

   تنفتح مرجعية الرواية على ق�صايا وجودية، 

 
ّ

من زاوية نظر الفاعل ال�صيا�صي. اإن ذلك ما يعرب

عنه احلوار الآتي:

ق عيَنه ال�صفراء 
ّ
ت اآزينون اإىل ليو�صيد. طو    »تلفَّ
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 عينيه
ْ

الربتقالية، الوحيدة، بيَدي

   -ما املوت اأيها الهوداهو�ض ليو�صيد؟

عميد  حمحم  الوحيدة.  ليو�صيد  عُي  ات�صعت     

اً يف �صوؤال اآزينون-ثيوين:
ِّ

احلر�ض بينو متحري

   -املوت هو املوت، اأيها الهوداهو�ض الأمري...

   حمحم اآزينون-ثيوين:

   -ل تعرفون ما املوت. ذلك حقُّ العقل عليكم. 

لكن ال�صعراء يعرفون ما املوت، لأنهم يخطئون 

 املوت. واملوُت هو ما ينبغي اأن نخطئ يف 
َ
تقدير

 
ٌ

جواب اأمره  يف  جواب  كل  خطاأٌ.  املوُت  تقديره. 

خطاأٌ يف اأمر خطاأٍ«40. هل كل كائن قادر على 

ال�صليم؛ حيث  بالنفي هو  حتديد املوت؟ اجلواب 

على  ينطوي  املــوت«  هو  »املــوت  ــاأن  ب القول 

الو�صف  على  ي�صتع�صي  وجودي  بو�صع  اجلهل 

تاأكيد،  بكل  معاي�صته،  واأن  املعاي�صة،  خــارج 

تك�صف  املوت  فمعرفة  لهذا،  و�صفه.  �صت�صتبعد 

�رسوط  من  لأن  التعبري،  وخطاأ  التفكري  غرابة 

الوعي به الإمعان يف حتديد معانيه واأو�صافه، 

يحتمله  ما  مع  النهائي،  التحديد  على  املتاأبية 

ذلك من خطاأ، ولي�ض و�صفه بدقة، لأنه رغم كونه 

بالتحقق،  احلي  الكائن  يعي�صها  وجودية  حالة 

 عنها اإل بالتقدير والحتمال.     
ّ

فهو، قبلها، ل يعرب

الوجود  ق�صايا  على  الّن�صية  املعرفة  تنفتح     

والعدم، والبدء والنتهاء. لهذا، �صار التفكري يف 

وعلى  والتدلي�ض،  التاآمر  على  مفتوحًا  ال�صلطة 

املعرفية  الق�صايا  اإنها  والتاأ�صي�ض.  التخطيط 

الآتي:  ال�رسدي  املقطع  من  توليدها  ميكن  التي 

 حوافره:
َ
».. فجاأته مبا األهب

تبلغا  اأن  ورو�صينا،  �صافينو�ض،  الأختي  اأبلغ     

..
َ
اأمي اأن ديدي�ض قتلت الأمري

مر املاأمولة يف الكهف الأعظم ُنه�صت 
ّ
   ليلة ال�ص

ع�صًا باأ�صنان اخلرب الدموي. لكن ترتيبًا �صارمًا 

�صبط القلَق بقيده، حي اختلت ديدي�ض، وحدها، 

بالغطاريف وحدهم، يف جناح الإدارة الدائري: 

الهوداهو�ض،  اجِللَّة  اأيها  منكم،  كلٌّ  »�صيتوىل 

تدبري ال�صوؤون يف هايدراهوداهو�ض، اإىل جواري، 

»خ�رس  هة: 
ّ
متاأو حمحمت  ال�صنة«.  من  ف�صاًل 

الكهُف الأعظم اأمرياً«. ت�صّنعت �صهيقًا، فحمحموا 

ي. متالكت �صوَتها: »خ�رس الكهف الأعظم 
ِّ
متاأ�ص

بالأمراء«. جالت بب�رسها  �صاأمالأُه  لكنني  اأمرياً 

رواء  من  عافيًة  تلتمع  نظراٍت  بادلوها  عليهم. 

 مل ين�رسفوا من الكهف الأعظم، تلك 
ُ
الر�صى. وهم

اإليهم العمداء، والأعيان،  اإلَّ بعد ما انظم  الليلة، 

�صاألتهم  التي  اأنيك�صاميدا،  بالأمرية  حميطي 

اأمريًة، فبايعوها من  التاأييَد يف مبايعة توك�صا 

. حياة الكائن ال�صيا�صي املتموقع يف 
)41(

فورهم«

اأطماع  يثري  ومن�صبه  بالتاآمر،  حماطة  القيادة 

على  ولالنقالب  لذتها،  احلكم  ل�صلطة  الكثريين. 

اأمر  ر 
ّ
دب

ُ
ي احلاكم  م�صابهة.  لذة  احلاكم  ال�صلطان 

�صعبه مب�صاعدين وفاعلي واأطر، وهوؤلء يرهنون 

د وتاآمر 
ّ
حياتهم لكل حاكم امتلك القوة، واإن متر

على قائده. وكاأن اإرادة التدبري املوؤ�ص�صاتي لدولة 

القائد، بل  معينة ل تبقى حم�صورة يف احلاكم 

تكون يف اأيدي كل النا�ض، انطالقا من موقعهم 

معنوي  بعنف  فالتحكم،  لذلك،  التدبري.  ذلك  يف 

احلاكم،  لدن  من  الدولة  موؤ�ص�صات  يف  ورمزي، 

للرد  دافعًا  يكون  قد  ا�صتمراريته،  �صمان  لأجل 

وم�صايرة  )الت�صفية(،  وعملي  فعلي  بعنف  عليه 

وموؤ�ص�صاتها  الدولة  اأجهزة  لت�صيري  قبلي  خمطط 

بروؤية واأ�صلوب خمتلفي.      

تركيب:  -  5

يف  مــهــ�ــصــمــة  ـــر  »حـــواف روايـــــة  اأن  يــظــهــر     

واإ�صكالت  ق�صايا  تطرح  هايدراهوداهو�ض« 

بو�صائط  الإن�صاين،  ال�صيا�صي  بالوجود  مت�صلة 

عرب  لكن  الــروائــي،  اجلن�ض  يقت�صيها  جمالية 

بهذا  الدللة.  ومنفتحة  ة 
ّ

معرب ة 
ّ
ن�صي عالمات 

املعنى، ا�صتغل �صليم بركات، باقتدار رفيع، على 
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اأ�صطورية  مكونات  من  انطالقا  ال�صيا�صة  عامل 

عاملًا  ال�صيا�صة  معها  فتبدَّت   وغريبة؛  مثرية 

يف  الإنــ�ــصــان  مــن  قريب  عــامل  لكنه  موؤ�صطراً، 

مكونات  تاأويل  اأ�صعف  لهذا،  ووجوده.  كينونته 

اإعادة  يف  للرواية  البانية  العجائبية  املرجعية 

ة، لي�صري 
ِّ

اإنتاج رموزها الدالة وعالماتها املعرب

املعلن  لقراءة  ومنهجية  معرفية  اآلية  التاأويل 

واخلفي يف املرجعية البانية للرواية، مما ي�صاهم 

تعبري  �صياق  �صمن  الّن�صية  ــدوال  ال تبلور  يف 

غادامري،  بتعبري  »التاأ�صي�ض«،  مفهوم  اأ�صا�صه 

اإليه  منظوراً  ما  �صيء  وجود  »اأ�صَل  يعني  الذي 

 .
)42(

رمزية« وظيفة  يـــوؤدي  �صيء  اأو  كعالمة 

العمل  على  دللت  يقرتح  فالتاأويل  هنا،  من 

ول  والتجديد،  للتعديل  قابلة  ويعتربها  الأدبي، 

ثابتة  جوهرانية  مدلولت  بو�صفها  اإليها  ينظر 

ونهائية.     
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ال�صعري  بي  التداخل  مكان  من  املعا�رسة  املغربية  الق�صيدة  م�صاءلة  اإن 

وال�رسدي، يف حقيقة الأمر، م�صاءلة نقدية لل�صعرية بوجه عام، العربية منها 

احل�صارية  ــروؤى  وال املنفتحة  الإبداعية  ال�صرتاطات  فوفق  العربية.  وغري 

احلركية تتاأبى جتارب الكتابة ال�صعرية خارج القوالب املتعارف عليها على 

يف  املا�صي  امل�صكوك:  اللغوي  واملنطق  اجلمايل،  املثال  وتعميم  التحقيب 

اأوجهه البالغية املتوارثة و�صيغه التعبريية املكرورة.

�صعريا  منجزا  بو�صفها  تتحقق  والعاملية،  العربية  الأقطار  يف  وكمثيالتها 

تاريخ  كتابة  تعيد  �صعرية  عا�صفة  وبو�صفها  تغيريية  لعتبارات  اختالفيا 

وبالكائنات  بنف�صها  املتوترة  عالقتها  يف  الذات  و�صوؤال  والق�صيدة،  ال�صعر 

وبخلخلة  الكتابة.  وعرب  بـ/  وتنوجد  تنكتب  وهي  بها،  العامل  يف  املحيطة 

ال�صاكن واإعادة بناء ق�صايا الراهن املعريف والوجودي تكون ق�صيدة �رساعية 

خارج  احلداثية  ال�صعرية  والكينونة  الوجود  يف  بالإقامة  جديرة  بامتياز، 

باعتبارها  املتعالية،  الإطالقية  والتاأويلية  النقدية  واملرتكزات  العتبارات  

�رسورة، و�رسط حياة وكتابة.

ومن بي الأ�صئلة التدمريية �صوؤال احلدود: البداية والنهاية حول ركني الثنائية 

: �صعر – نرث ، وما يتفرع عنه من تداخل وتنا�ض بي ما هو �صعري وما هو 

�رسدي. ما هي نقط التما�ض والتقاطع املوؤ�ص�صة قرائيا ونقديا وتاأويليا وفق 

عالقة التفاعل بي املكونات الن�صية لتحقيق ال�صعرية. �صوؤال احلدود والإقامة 

الك�صف والتجاوز  الربزخية ي�صتبطن فر�صية حمورية هي فر�صية  التخومية 

التي تنزل اللغة ال�صعرية منزلة الده�صة واملفاجئة: ’’ اإذا كان ال�صعر جتاوزا 

للظواهر ومواجهة للحقيقة الباطنية يف �صيء ما اأو يف العامل كله، فاإن على 

اللغة اأن حتيد عن معناها العادي، ذلك اأن املعنى الذي تتخذه عادة ل يقود اإل 

اإىل روؤى األيفة، م�صرتكة. اإن لغة ال�صعر هي لغة الإ�صارة.‘‘ )1(

 ال�سعري  وال�سردي فـي 

الق�سيدة املغربية املعا�سرة

عبد القادر الغزايل

 شاعر واكاديمي من المغرب

v  ينبني 

املقرتح 

ال�سعري 

النقدي على 

الر�سالة 

اللفظية 

يف وجودها 

املكتفي 

بذاته 



الق�صيدة  يف  ال�صعري  فاملنطق  املعنى،  بهذا      

ــال  ــة املــعــا�ــرسة هـــو مــنــطــق التــ�ــص املــغــربــي

بنائية  املبدع وفق �صجالت  الت�صال  والنف�صال: 

وامل�صاركة  الن�صو�ض،  وتثاقف  التنا�ض  يحكمها 

الفعالة يف تاأ�صي�ض املغرب ال�صعري وفق النفتاح 

على بهاء الأمكنة واجلغرافيات والذوات واملتون، 

املنجز  مــع  القطع  يتهيب  ل  ــذي  ال والنف�صال 

واملتحقق ال�صعري الفردي واجلمعي على حد �صواء. 

نفوذ  ينوع  فتئ  ما  ال�صعري  الراأ�صمال  فاإن  ولهذا 

ا�صتثماراته وم�صارباته يف بور�صة القيم اجلمالية  

الإن�صانية.

منطلقة  حرة  لق�صيدة  توؤ�ص�ض  تكاملية  روؤيــا  هي 

تتغذى من نبع التحولت العميقة يف الذات والعامل، 

وال�صعرية  املعرفية  التجارب  خمتلف  من  وتفيد 

القدمي  ابتداء من  الإن�صاين  التاريخ  الإنقالبية عرب 

بتقوي�ض  وانتهاء  النقدية،  الروح  بنف�ض  واحلديث 

الإجتاهات  خمتلف  ومعانقة  والأن�صاق  الأنظمة 

الفكرية والفنية التثويرية اجلذرية.

الكتابة  تنبثق  ذاك،  اأو  احليوي  العامل  هذا  وقبل 

عن  واأ�صكال  طرائق  من  املاألوف  خارج  ال�صعرية 

والرهان  التذويت،  اإىل  املا�صة  واحلاجة  ال�رسورة 

على الق�صيدة اخلطاب باعتبارها اأفقا انقالبيا يف 

برامج الكتابة املغايرة املنذورة للمحو، واملنفتحة 

على النق�صان، واإعادة اأفعال الهدم والبناء.

ال�صعري  للمنجز  نقدية  مراجعة  �صيا�صتها  ق�صيدة 

الفاعلي  اأ�صماء  اختالف  على  احلديث  املغربي 

ذواتــه  وتــواريــخ  جغرافياته  بناء  يف  ال�صعريي 

ابتداء  والثقافية،  املعرفية  حتققاتها  و�صياقات 

النماذج  حماكاة  حدود  يف  وانغالقها  بالتقليدية 

وظاللها  بالرومان�صية  مرورا  امل�رسقية،  ال�صعرية 

الباهتة من الناحية النظرية والن�صية، اإىل التجارب 

الراهن  وعــي  يف  وتفاوتها  املعا�رسة  ال�صعرية 

زعمنا  اإن  نبالغ  ول  ال�رساعي.   احلداثي  والرهان 

اأن الق�صيدة، �صمن هذه الدورة التاريخية، مراجعة 

واختالفها  تاآلفها  يف  احلديثة  العربية  لل�صعرية 

وم�صرتك  الكبري.  العربي  الوطن  يف  قريناتها  مع 

التفكيك والإبدال بي التجارب ال�صعرية يف الق�صيدة 

املغربية املعا�رسة، حتديدا، يناق�ض، يف جوهره ، 

امل�صرتك الروؤيوي ال�صعري واملعريف  املنغلق على 

نف�صه �صمن حدود املثال وال�صكل اجلمايل املعمم. 

باحلديث  ي�صمح  نقدي  م�صوغ  ل  الأ�صباب،  ولهذه 

عن جيل اأو اأجيال �صعراء   لأن الإم�صاء ال�صخ�صي 

ذاتية  بدمغة  مدموغ  الن�صي  اجل�صد  ميهر  الــذي 

تن�صهر فيها املعرفة ال�صعرية احلديثة بكل اأبعادها 

امل�صتمر.  التحول  على  ورهاناتها  التفكيكية، 

�صوى  ي�صعف  ل  الذي  التحقيب  على  وا�صتع�صائها 

النحو  على  امل�صرتكة  والتقا�صيم  املالمح  اإبراز  يف 

التي  املهادنة  ال�صعرية  الربامج  يف  يتجلى  الذي 

ال�صكلي  بالتجديد  تتو�صل  التي  اأو  التقليد،  تغاير  ل 

�صمن حدود املحافظة والرتكا�ض.

عندما تهدم الثنائية : �صعر – نرث التي يقابل ومياثل 

فيها ال�صعر النظم، كما ا�صتقر يف ال�صعرية العربية 

القدمية، تنهدم، تلقائيا، احلدود بي ما �صنف يف 

خانة ال�صعر الكالم املوزون املقفى، وما �صنف يف 

ينتفي  كما  املنثور،  املحلول  الكالم   : النرث  خانة 

حمددا  عن�رسا  باعتباره  الــوزن«   « التمييز:  ركن 

للجن�ض الأدبي: ال�صعر. ، معيار القولبة  والت�صنيف 

يف هذا اجلن�ض اأو ذاك بكل تناق�صاته ومفارقاته. 

�صكلت  وت�صورات  مفاهيم  ت�صمد  ل  هنا،  ومــن 

وتاأويلية،  قرائية  مقرتحات  يف  اإجرائية  اأدوات 

ممار�صات  يف  واإبداعيا  نظريا  ان�صغال:  ومثلت 

ن�صية تاأ�صي�صية من قبيل: املركز واملحيط، املحلي 

والعاملي، احلقيقي واملجازي، ال�صعري وال�رسدي.

مناط النظر يف الق�صيدة املغربية املعا�رسة،  هو 

املعا�رسة  اجلــروح  ت�صتوعب  �صعرية  لغة  اجــرتاح 

حدود  اإىل  املف�صي  والفراغ  الوجودية  وال�صيعة 

النداء  واإجابة  الوجودية،  املعاناة  لغة  العدمية. 

واملهاوي،  الأعماق  اجتاه  يف  وال�صفر  اجلوهري، 

بينهما  وما  والعامل،  الذات  يف  للجوهري  تاأ�صي�صا 

اإىل  بحاجة  دومــا،  تظل،  وجزائر  اأرخبيالت  من 
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الكتابة  ق�صايا  نناول  عندما  اإننا  واكت�صاف.  غزو 

ال�صعرية يف هذا الأفق احلداثي نخرتق، بال�رسورة، 

ونعمق  املتاأزمة،  وال�صعرية  الثقافية  الأو�صاع 

لغوية ومعرفية  بناءات  والت�صدعات يف   ال�رسوخ 

اكت�صافات  على  ــراهــن  ون مكتملة،  وتخييلية 

لغوية  ممكنات  بي  تنا�صات  اأن�صاق  و�ــصــريورة 

هو  مما  وال�رسدي  �ــرسدي  هو  مما  ال�صعري  ت�صتل 

�صعري. اإن الذات يف الكتابة تخلق الن�صق وتكت�صفه 

فيما تعيد بناءه وت�صكيله وت�صويره.

ال�صعرية  القواني  يف  النظر  فــاإعــادة  ثمة  ومــن 

معرفية  روؤى  عن  البحث  يف  اأ�صا�ض  نقدي  مدخل 

وجودية و�صكلية مغايرة، بها ت�صتبدل �صلطة الواحد 

حتديدا،  النقدي،  املكان  هذا  من  املتعدد.  ب�صلطة 

يو�صع، بال توقف تاريخ �صعري برمته حتت جمهر 

ال�صعري  التنظري  م�صتوى  على  البناء  واإعادة  النقد 

املنجز واملفرت�ض، وعلى م�صتوى البنيات الن�صية 

املتحققة، وما ت�صتوجبه من طرائق قرائية خمالفة 

جديدة.   وتاأويلية  حتليلية  اإجـــراءات  وت�صورات 

اخلارج  على  تقت�رس  ل  املراجعة  هذه  اأن  والواقع 

الداخل  يف  باذخ  �صعري  ب�صكل  تتحقق  بل  الن�صي 

هذا  مقاربة  ومبكنتنا  �صواء.  حد  على  واخلــارج 

املكون احلركي من خالل ال�صمة الأ�صا�صية املتمثلة 

يف ال�رساع بو�صفه قدر احلداثة، كما يوؤكد هرني 

دون  معادة  بداية  معركة،  ’’احلداثة  مي�صونيك: 

للذات  مولودة  حالة  مولودة،  حالة  لأنها  توقف 

   �رساع مع التقليد ومع املنجز 
ل نهاية له.  ‘‘)2(

واملتحقق الفردي واجلمعي.

الوجود  جوهر  هي  ت�صاوؤلية  تاريخية  نقدية  روؤى 

واخلا�ض  امل�صرتك  �صيجعل  الذي  امل�صع  ال�صعري  

املغاير. وذلك مفتاح  اللغوي واجلمايل يف جانب 

حمو املطابقة بي الوزن والإيقاع ، ومبداأ تر�صيخ 

الإبدالت ال�صعرية الالنهائية، واجلواب / الأجوبة 

بثوراتها  املعا�رسة،  الأزمنة  اأ�صئلة  عن  ال�صعرية 

وانقالباتها العقدية واملذهبية والإيديولوجية.

الق�صيدة  تاريخية  تاأمل  من  بالتايل،  نخل�ض،  ل 

املعا�رسة �صوى اإىل وعي اأ�رسار النتقال من ال�صعر 

اإىل الق�صيدة، ومن الواحد اجلمايل والفني وال�صعري 

الدائم  وانفتاحه  املتباينة  بتحققاته  املتعدد  اإىل 

الرهانات  لأن  اكتمال  والال  بالنق�صان  وارتهانه 

الأن�صاب  ل�صجرة  م�صتمر  نفي  الإنقالبية  ال�صعرية 

ال�صعرية وادعاءات الزعامة والريادة. الق�صيدة، بهذا 

اللغوي  �صلفا:  املحدد  اجلاهز  من  انفالت  املعنى، 

اإن املرجعيات ال�صعرية الأ�صا�صية  يف  والتخييلي. 

تنغلق �صمن  والقوالب اجلاهزة مل  للمعايري  نفيها 

باأخرى،  معايري  ت�صتبدل  عقائدية  مذهبيات  اإطار 

ت�صري، لحقا، قيودا واأغالل تقل�ض من اآفاق احلرية. 

ولهذا و�صف ال�صعراء الأ�صا�صيون يف هذه العا�صفة 

وباملجاني  وال�صعاليك  بامللعوني  ال�صعرية 

نهائي  والــال  امل�صتقبل  نحو  العميق  تطلعهم  يف 

الفعل  ظل  هنا،  ومن  والعامل.  والذات  الكتابة   يف 

الكتابي ال�صعري تاريخا للذات يف اخلطاب، مثلما 

مداخل  بالتايل،  فتنوعت،  مي�صونيك،  هرني  برهن 

ج�ض نب�صات املا�صي، وتفكيك الراهن وا�صت�رساف 

امل�صتقبل. وقد اأ�صهمت العمليات التفكيكية  يف فتح 

طبعتها  ال�صعرية  حقل  يف  نهائية  ل  بنائية  اآفاق 

با�صرتاطات  النظري  والوعي  والــدقــة،  ال�رسامة 

التنا�صب  اأ�صا�ض  على  املبنية  املتجددة  اجلمالية 

والن�صجام، كما يتحقق يف ال�صعرية الربتراندية ] 

 ]Aliosiosius Bertrand  ن�صبة اإىل األو�صيو�ض برتراند

له  �صعري   كمكون  املقطع  ح�صور  يتاأ�ص�ض  حيث 

عن  ف�صال  الن�صي،  البناء  يف  المتياز  و�صعية  

اخلطاب.  يف  والبيا�ض  ال�صواد  بلعبة  متقدم  وعي 

والت�صكيل  البناء  لإعادة  قابلة  البنيات  هذه  ومثل 

للقطيعة  مــادي  حتقيق  لأنها  والتاأويل  والقراءة 

ال�صعرية مع التقليد، ومع احلداثات املنقو�صة التي 

نهائية  ل  حركية  النقالبية.  الهواج�ض  تعوزها 

عالمات  هي  والخــتــالف  والــفــرادة  التغيري  نحو 

التجارب الطليعية يف الق�صيدة املغربية املعا�رسة 

ال�رساعي  احل�صور  تاأكيد  الكونية.  امتداداتها  يف 

العوامل  ارتياد  خالل  من  �صواء  بامتياز  احلداثي 
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الو�صائج الرحمية  بي الفعل  املا ورائية، ومتتي 

التجربة  عمق  خالل  من  احلياتي  والأمل  ال�صعري 

الروؤيوي  ال�صاعر  خربها  كما  الإ�رساقات  و�صفاء 

وال�صيعة  وال�صالل  التيه  مكان  من  رامبو   اأرتري 

الذات  جمهول  على  الرهان  اأو  العنيفة،  الوجودية 

 ، لل�صعري  النرثي  اخرتاقات  يف  العامل  وجمهول 

والعادي للنبيل، والتافه الأ�صا�صي. دروب و�رساديب 

من  متكن  الذي  بودلري  �صارل  ال�صاعر  اآوت  معتمة 

»العبور من النرثية الإرادية اإىل التحليق الغنائي«.

  اأو التوتر والقلق وال�رساع على م�صتوى الت�صكيل 
)3(

وتلك  اليومي.  وال�صلوك  التخييلي  والن�صيج  اللغوي 

ت�صدعات عميقة يف الكيان الإن�صاين تت�صادى يف 

�صكلت  واأمكنته،  ذواتــه  وا�صتغال  الكتابي  اجل�صد 

واجهة �رساع �صعري وحياتي جربه �صاعر الق�صوة 

اأو   لوتريامون.  ديكا�ض  اإزيدور  وال�صخرية  والعنف 

�صعرية  راكمت ن�صو�صا  التي  التجارب  غريها من 

اأكــدت  واللغات  الثقافات  خمتلف  يف  تاأ�صي�صية 

�صعرائها  وطاقات  املعا�رسة،  الق�صيدة  جــدارة 

املتون  نطالع يف  مثلما  املزلزلة  الهائلة  الك�صفية 

ال�صعرية العربية التاأ�صي�صية ل�صعراء راكموا اإبداعات 

والت�صورات   املفاهيم  تغيري  يف  اأ�صهمت  �صعرية 

اآفاقا كتابة �صعرية  منفتحة على املمكن  وفتحت 

مثلما  والــ�ــصــوؤال.  واملعرفة  والبحث  والحتمال 

اأو  �صايغ  توفيق  الغريب  ال�صاعر  لــدى  يتحقق 

حممد  و  بول�ض  و�ــرسكــون  احلــاج  اأن�صي  ال�صاعر 

املاغوط.. بنيات ن�صية متقاطعة ومنف�صلة فتحت 

م�صاريعها  على  العربية  ال�صعرية   احلداثة  اآفــاق 

املعايري  خـــارج  الكتابة  جتـــارب  باحت�صانها 

�صعريا مغايرا  تاريخا  بالتايل،  فاأ�ص�صت  املعتادة، 

ج�صده الرتاكم الدال والتنوع امللمو�ض يف امل�صاهد 

ال�صعرية العربية على امتداد الوطن العربي الكبري، 

م�صتوى  على  ح�صورها  لها  �صعرية  اأ�صماء  وبروز 

الإبداع والتنظري.

لتجنب  بد من الحرتاز  اأنه ل  اإىل  التنبيه  ويح�صن 

الغالب،  يف  تتج�صد،  متداولة،  القراءة  يف  مزالق 

وخ�صائ�ض  تقنيات  ر�صد  م�صار  يف  الن�صياق  يف 

�صكلية كلية معممة فيما اأطلق عليه، عادة، جمالية 

خارج  ال�صعري  لل�صكل  حمــددة  اإطالقية  تعبريية 

لذلك  والتاريخية.  واخلطابية  اللغوية  ال�صياقات 

مزالق  لتجنب  الن�صية  والقراءة  بالتحليل  نهتدي 

الختزال والتب�صيط والتعميم. 

�صوؤال  ر�صد  خالله  من  نحاول  الــذي  فاملنظور 

الق�صيدة  يف  ــ�ــرسدي  وال ال�صعري  بــي  الــتــداخــل 

حلظتي:  على  موزع  مزدوج  املعا�رسة،  املغربية 

نحاول  ن�صية  قراءة  وحلظة  نقدية،  نظرية  حلظة 

اأن  ميكن  ما  مع  نف�صها،  للق�صيدة  الإن�صات  فيها 

يتحقق من امتزاج بي اللحظتية النظرية والقرائية. 

ال�صعري  بي  العالقة  ق�صايا  بناء  اإعــادة  نحاول 

اإىل  بال�صتناد  ال�صعرية  داخـــل  مــن  ــرسدي  ــ� وال

من  جنيت  جريار  اأجنزها  التي  النقدية  املراجعة 

خالل درا�صاته واأبحاثة العلمية الر�صينة يف جمال 

 FICTION ET  ال�صعرية. يف كتابه: التخيل والإن�صاد

)5(
  DICTION ويف درا�صته:    حدود ال�رسد 

4

ال�صعري  بي  العالقة  �ــصــوؤال  لراهنية  واعتبارا   

الإفــادة  �صنحاول  فاإننا  الق�صيدة،  يف  وال�رسدي 

لكت�صاف  والنقدية  النظرية  الإ�ــصــاءات  هذه  من 

اأو�صاعها : م�صاألة احلدود والتنا�صات يف الق�صيدة 

املغربية املعا�رسة حتديدا انطالق من منت �صعري 

�صوء  على  حم�صة،  اإجــرائــيــة  لأ�صباب  حم�صور 

والأ�صماء  واملتنوع،  الغني  ال�صعري  الرتاكم  واقع 

الذي  ال�صعري  امل�صهد  تغيري  يف  الفاعلة  ال�صعرية 

مييز ت�صاري�صه التجاور والت�صاكن بي عدة اأ�صكال 

وتعابري �صعرية. 

التخيل والإن�ساد: التداخل بني ال�سعري وال�سردي:

الفر�صية النواة التي يبني جرار جنيت وفقها مقرتحه 

قائم  وحم�صور  حمدد  منظور  من  والنقدي  النظري 

والإن�صاد  التخيل  الثنائية:  اأطراف  اأ�صا�ض بحث  على 

، هي ال�صياغة الأكرث تداول من ال�صياغات املمكنة 

لتعريف الأدب التالية: »اإن ال�صياغة الأكرث تداول ، 
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والتي �صاأتخذها نقطة انطالق، هي ال�صياغة الآتية: 

اإذا  اإل  اأدبيا   اأثر ما  اإذ ل يعترب  اللغة،  الأدب هو فن 

 ». اأ�صا�صي وح�رسي  ب�صكل  الل�صاين  الو�صيط  ا�صتعمل 

التعريف  يف  الأول  املرتكز  اللغة  �رسط  اأن  غري    
)6(

جريار  بي  كما  هيجل،  اأبــرزه  ما  ذلك  كافيا؛  لي�ض 

جنيت، الذي كان يرى يف الأدب وحتديدا يف ال�صعر: 

»ممار�صة غري حمددة وزائلة ب�صكل اأ�صا�صي، فيما يبداأ 

الفن بالنحالل لي�صل اإىل نقطة النتقال اإىل التمثيل 

)7(
الديني، ونرث التفكري العلمي.« 

   وق�صية تعريف الأدب هاته هي نف�صها التي كان 

تاأ�صي�ض  تناوها يف حماولته  قد  ياكوب�صون  رومان 

ال�صعرية الل�صانية من خالل ال�صوؤال املركزي املوايل: 

)8(
» ما  يجعل من ر�صالة لفظية اأثرا فنيا؟« 

ومن خالل تاأمل هذا ال�صوؤال وتفريعاته، واملقرتحات 

التوليدية والتكوينية لل�صعرية  ي�صتنبط جرار جنيت 

 : نت�صاءل:  ثم  يوؤكد: »ومن  تف�صيليي حي  �صوؤالي  

اأثرا فنيا«    ، اأو مكتوب  الذي من ن�ض ما، �صفهي  ما 

  كما ي�صتنبط من �صوؤال رومان ياكوب�صون  �صوؤالي 
)9(

مركزيي هما على التوايل: 

ـ ما هي الن�صو�ض التي تعترب اآثارا؟

املقامات(    ( الظروف  اأي  يف  اأو   ، ال�رسوط  هي  ما  ـ 

ي�صبح ن�ض ما، وبدون تغيري داخلي، اأثرا؟ 

املقامات  اأي  يف  اأو  ال�رسوط،  هي  ما  ـ  يقابلهما:  وما  

)10(
يكف ن�ض ما، ودون تغيري داخلي على اأن يكون اأثرا؟ 

جامعا ال�صعريات فيما اأطلق عليه �صعريات جوهرية  

ممكنة:  اأجوبة   / جواب  اقرتاح  يف  ت�صرتك  لالأدبية 

فيما يقابل ذلك �صعرية مغايرة يطلق عليها �صعرية 

�رسطية، ين�صغل �صمن اإطارها بتقدمي جواب / اأجوبة 

عن ال�صوؤالي املرتابطي:

ـ ما هو الفن؟

)11(
ـ اأين يوجد الفن؟ 

املغلقة  ال�صعريات  بــي  املقابلة  اإىل  ليخل�ض 

ال�صعرية  تاريخ  باأن  مذكرا  املفتوحة،  وال�صعريات 

من  وم�صن  طويل  جمهود  عــن  عــبــارة  اجلوهرية 

املعيار  اإىل  املعيار املو�صوعاتي  النتقال من  اأجل 

ال�صكلي:

» اإن تاريخ ال�صعرية، ال�رسيح اأو ال�صمني، يبي باأنها 

وبفظاظة،  اأنعت،  ممكني.  معيارين  بي  توزعت  قد 

)12(
اأحدهما باملو�صوعاتي والآخر بال�صكلي« 

كيف ميكن للغة اأن ت�صبح و�صيلة اإبداعية؟ واجلواب 

» ل ميكن ح�صول  الأر�صطية:  ال�صعرية  املطروح يف 

حاملة  كــانــت  اإذا  اإل  اللغة  خــالل  مــن  اإبــداعــيــة 

اإذا كانت حاملة  اأو بالأحرى  للمحاكاة، اأي للتمثيل 

التي  متخيلة  واأحــداث  باأفعال  الإيهام  بالأحرى  اأو 

الق�ص�ض  لنقل  اأو  الق�ص�ض،  فالإبداع  ا�صتخدمتها  اإن 

التي �صبق اإبداعها. ت�صري اللغة اإبداعية عندما ت�صخر 

)13(
لفائدة التخيل«

اإن اإبداعية ال�صاعر بالن�صبة لأر�صطو، ل تتمظهر على 

م�صتوى ال�صكل اللفظي، بل على م�صتوى التخيل، اأي 

يف ابتكار وتن�صيق ق�صة ما: »يجب على ال�صاعر، كما 

ناظما  ل  حكايات  �صانع  يكون  اأن  اأر�صطو،  يقول 

هو  يحاكيه  ما  ولأن  بالتخيل،  �صاعرا  يدعى  لأنه   ،

الأفعال.« وبعبارة اأخرى، اإن ما يقوم به ال�صاعر هو 

 Huet ذلك ما طرحه هويت    
)14(

التخيل ل الإن�صاد. 

ح�صب  وميــكــن،   « يــقــول:  حيث  قــرنــا،  ع�رسين  بعد 

�صاعرا  يعد  ال�صاعر  اأن  مفادها  التي  اأر�صطو،  حكمة 

بالتخيالت التي يبدعها، ل بالأوزان التي يوؤلفها، اأن 

)15(
ن�صع �صانعي الروايات يف عداد ال�صعراء.« 

النفالت  ال�صعر من  التي متكن  الوحيدة  الطريقة  اإن 

للغة،  املعتاد  ال�صتعمال  يف  النــحــالل  خطر  من 

�صواء  التخيل،  هي  فنيا  اأثــرا  بالتايل،  منه،  وجتعل 

  و�صمن هذه الأطروحة 
)16(

ال�رسدي منه اأم الدرامي.«

»قد  اإبداعا:  بو�صفه  ال�صعر  حقل  باأن  يذكر  النظرية، 

ال�رسدي  النمط  هما:  اإبداعيي  منطي  اإىل  انق�صم 

ح�صب  م�صتويي  اإىل  انق�صم  كما  الــدرامــي،  والنمط 

الأربعة:  الأجنا�ض  هذه  جند  ثم  ومن   . املو�صوعات 

واملحاكاة  والكوميديا،  وامللحمة،  الرتاجيديا 

)17(
ال�صاخرة )التي متثلها يف اأيامنا الرواية(. 

الأجنا�ض  لن�صق  الت�صور،  هــذا  �صمن  قيمة،  ل 

مبداأ  هو  والتفكري  التاأمل  ومناط  الأ�صا�صي  لأن 

ا�صتعمال   اللغة  ا�صتعمال  من  يجعل  ما  الأدبية: 

واملتمحور  املعتاد،  اليومي  لال�صتعمال  مفارقا 
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اأ�صا�صا حول التخيل.

جريار  يبحث  والتفكيك  النقد  ا�صتكمال  اأجــل  ومن 

الكال�صيكية،  ال�صعريات  خطابات  اأنظمة  يف  جنيت 

Kate Hamburger يف  فيتوقف عند كات همبورغر   

Logique des genres litté� الأدبية الأجنا�ض   منطق 

raires   18ا لتي يعتربها: » ممثلة لمعة يف اأيامنا 
)19(

لل�صعرية الأر�صطوطالي�صية.« 

�صلطة  جمددا،  تتاأكد،  العام،  املنظور  هذا  و�صمن     

ول  هيمن  مرجعيا  م�صدرا  بو�صفها  اأر�صطو  �صعرية 

يزال على الوعي الأدبي الغربي والعربي. اإن م�صطلح 

ال�صعر poesis   الذي يقابل املحاكاة mimesis ، كما 

على  اليونانية  اللغة  يدل يف  ل  يوؤكد جريار جنيت، 

ال�صعر وحده:

اللغة  يف  يــدل  ل   Poièsis م�صطلح  ــاأن  ب ـــر  »واأذك  

على  اأي�صا  يــدل  بل  ــده،  وح ال�صعر  على  اليونانية 

باأن  نف�صه مو�صوع  ال�صعرية  عنوان  ويحدد  الإبداع. 

هذا البحث �صيكون هو الطريقة التي بف�صلها ت�صري 

)20(
اللغة اأداة لإبداعية اأي و�صيلة لإنتاج اأثر ما.« 

احلدود  ق�صية  املطروقة  الأ�صا�صية  الق�صايا  من  اإن 

التي تف�صل ال�رسد التخييلي وملفوظات احلقيقة لأن 

اإعطاء  اإىل  الأوىل،  بالدرجة  موجه،  الهتمام  مركز 

اأن  اإىل  التنبيه  ويجدر  اإنتاج.  واإعــادة  واإنتاج  �صكل 

ال�رسدي  التخيل  متثل  التي  هي  اأيامنا،  يف  الرواية، 

ب�صلطة  التذكري  م�صعى  يف   ، جنيت  جريار  ينبه  كما 

ونفوذ ال�صعرية التخييلية.

وينبني مقرتح كات همبورغر، ح�صب اأطروحة جريار 

جنيت، على ر�صم احلدود بدقة و�رسامة بي جمالت 

ب�صيغة  اأو  بالنرث،  اأم  بالنظم  كان  �صواء  التخيل، 

�صمة  عن  عبارة  اأنه  مبا  درامية.  ب�صيغة  اأو  �رسدية 

اجلمايل.  احلكم  عالمة  ملبداأ  احلاملة  اللذة  تتمثل 

املعتاد  لال�صتعمال  مغاير  للغة  خمتلف  ا�صتعمال 

اليومي املق�صور على الوظفية التوا�صلية الإبالغية. 

الذي  التخيل  حقل  يف  ا�صتغالها  طرائق  يناق�ض  ما 

)21(
يتمو�صع »ما فوق وما حتت ال�صواب واخلطاأ« 

ال�صعرية  جمال  ينق�صم  التخيل،  مبداأ  وباعتماد       

اإىل ثالثة اأمناط كربى، كما هو ال�صاأن يف ال�صعريات 

غري  ــا�ــض  واأجــن تخييلية  اأجــنــا�ــض  الكال�صيكية. 

عن  متفرع  جديد  ن�صق  ذلك  عن  يتولد  تخييلية، و 

النحو  على  جنيت  جريار  يحدده  الثالثي،  التق�صيم 

التايل: امللحمي والدرامي والغنائي. جند يف جانب 

ال�صعر  اآخر  جانب  ويف  وال�رسدي،  الدرامي  التخيل 

منطق  يوؤ�ص�ض  ما  ذلــك  ح�رسا.  ال�صعر  اأو  الغنائي 

 Dichtung الأجنا�ض الأدبية الذي يحتوي وفقه » حقل

على اجلن�ض التخيلي والإميائي واجلن�ض الغنائي. يف 

اأنوات  م�صدرها  تخييلية  ملفوظات  نواجه  التخيل 

النظر  وجهة  فيها  وتتحكم  املتخيلة  ال�صخ�صيات 

والو�صعية الف�صاء زمنية مللفوظات احلكي مبجمله، 

غري  مبهما  امل�صدر  فيبقى  الغنائي  ال�صعر  يف  اأما 

)22(
حمدد.«

تفكيك م�صاعف، ومنهجية �صارمة تقود اإىل النتباه 

النظرية  والأ�ص�ض  والفر�صيات  ال�صرتاتيجيات  اإىل 

ب�رسامة  جنيت،  جــريار  اأدركــه  ما  ال�صعريات.  يف 

كات  بــاأن  �صجل  عندما   ، رزيــن  وتفكيك  منهجية، 

همربغر حتدد الغنائي ح�صب موقف التلفظ ل ح�صب 

ي�صدد  جنيت، يعود  املنهج، كما  اللغة. هذا  و�صعية 

اإىل تقليد رومان�صي اأملاين عام، يبي باأنه يتحدد من 

مالرميه اإىل ال�صكالنيي الرو�ض. من م�صادراته اأن 

اللغة ال�صعرية مغايرة للغة النرثية اأو اللغة املتداولة. 

اإن اللغة ال�صعرية ، يف هذا الطرح لزمة غري متعدية، 

لأن ال�صعر: » مييل اإىل اإنتاج  �صكله،  اإنه يثرينا لنعيد 

)23(
بناءه تطابقيا.« 

   ومن خالل تركيز ال�صاعر الرو�صي رومان ياكوب�صون 

على الن�ض يف �صكله اللفظي، وعلى الر�صالة اللفظية 

يف وجودها املكتفي بذاته، ينبني املقرتح ال�صعري 

الل�صانية  ال�صعرية  ال�صعر:  علم  يوؤ�ص�ض  فيما  النقدي، 

اأطــراف  بي  واملقابلة  اللغة،  وظائف  يف  بالبحث 

خالل  من  اللغوية  والوظائف  التوا�صلية،  العملية 

التوا�صل،  اأمنــاط  من  منط  كل  يف  ال�صتغال  طبيعة 

كل  بي  التمييز  يف  املهيمنة  مبداأ  اإىل  والنتباه 

اللغة يف  هو  ال�صعر   « اأن:  الوظائف، مبا  من  وظيفة 

وظيفتها اجلمالية«)...( والوظيفة اجلمالية للغة هي 

)24(
التخيل.«   
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م�صار  يهتدي جريار جنيت يف  املعريف،  احلفر  بهذا 

والفر�صيات  وال�صرتاتيجية  الــرهــانــات  ك�صف 

اإىل  ليخل�ض  ال�صعرية،  املــقــرتحــات  يف  النظرية 

مربرا  مغلقة،  �صعريات  اجلوهرية  ال�صعريات  اعتبار 

ح�صب  لــالأدب،  تنتمي  التي  الن�صو�ض  بكون  احلكم 

بالعالمة  املو�صومة  الن�صو�ض  هي  مقرتحاتها 

التي  ال�رسطية  ال�صعرية  ذلــك  يقابل  الأجنا�صية. 

يعتربها: » فطرية وجتريبية غري تنظريية جتعل من 

)25(
حكم الذوق معيار كل اأدبية.«

الأدبية، يف تقدير  ينق�صم نظام  وتاأ�صي�صا على ذلك، 

تاأ�صي�صي و�رسطي، ت�صمل  اإىل ق�صمي:  جريار جنيت، 

الأدبية ال�رسدية التخيل ال�رسدي والدرامي وال�صعر.

اأهمية ال�سرد ومركزيته يف التعبري 

الأدبي

     عند بحث اأو�صاع ال�رسد: �رسوط كينونته وحدود 

ا�صتنغاله، نقف مع جريار جنيت، مرة اأخرى، عند: »...

حتديد ال�رسد كعر�ض حلدث اأو ملتتالية من الأحداث، 

وب�صفة  اللغة،  بوا�صطة  عر�ض  خيالية،  اأو  حقيقية 

)26(
خا�صة بوا�صطة اللغة املكتوبة.«

ال�صتغال،  ــرسوط  و� ــدود  احل يلغي  التعريف  وهــذا 

كما يحجب، مثلما يوؤكد جينيت، عن ناظرنا  داخل 

كينونة ال�رسد ذاتها، ما يوؤ�ص�ض، على وجه التحديد، 

اإ�صكال و�صعوبة.

املحاكاة  بي  العالقة  م�صاألة  لتاأمل  قليال  نرجع 

وال�رسد.

�صيغتي  من  واحدا  لأر�صطو  بالن�صبة  ال�رسد  يعترب 

اثنتي للمحاكاة ال�صعرية، متييزا بي ال�صعر الغنائي 

للوقائع  املبا�رس  العر�ض  وبي  الــدرامــي،  وال�صعر 

بوا�صطة ممثلي يتكلمون، ويت�رسفون اأمام اجلمهور، 

وبي عر�ض حلدث اأو ملتتالية.

وبناء على ذلك : » يتمو�صع ال�رسد يف تعار�ض  مع 

اإليه يف  املحاكاة، وذلك ما كان اأفالطون قد ا�صتند 

التمييز بي ال�صيغتي: 1. ال�صيغة ال�رسدية املقدمة 

املقدمة  املحاكاة  �صيغة   .2 الديرثامب،  بوا�صطة 

بوا�صطة امل�رسح. ذلك ما نتعلمه من الدر�ض اجلنيتي 

)ن�صبة جلريار جنيت (: » فهذه الق�صيمة النظرية بقدر 

ما متو�صع، تعار�صيا، بي ال�صيغتي اخلال�صتي اأو 

املتغايرتي لل�رسد واملحاكاة داخل الإلقاء ال�صعري 

فاإنها تعمق بل ت�صتحكم يف ت�صنيف عملي لالأجنا�ض 

)27(
الأدبية،....« 

اإن التعريف اأعاله يقرتب من تعريف املحاكاة التي 

املتمثلة  املبا�رسة  ال�صيغة   .1 �صيغتي:  على  تقوم 

يندرج  �صمنها  ال�رسدية،  ال�صيغة   .2 يف املحاكاة، 

رئي�ض؛  ب�صكل  حكائيا  يظل  الذي  امللحمي  اجلن�ض 

امللحمي  لالإلقاء  خمتلط  نــوع  اإليه  ين�صاف  كما 

الدرامي  بي  التعار�ض  يتحقق  بينما  ال�رسدي،  اأي 

والتعار�صاات  التقابالت  من  لننتهي  والــ�ــرسدي 

يتاأكد  مثلما  بال�رسد،  املكتملة  املحاكاة  ربط  اإىل 

هذه  »ومن  التالية:  التف�صيلية  امل�صادرة  خالل  من 

بطابع  �صمنيا  يعرتف  اأر�صطو  اأن  يبدو  الوجهة، 

بالطابع  واإذن،  الهومريية،  للحوارات  املحاكاة 

جوهره،  يف  ال�رسدي  اأي  امللحمي  لالإلقاء  املختلط 

)28(
والدرامي يف جانبه الأو�صع.«

ال�رسد  ـ  املحاكاة   : الرتباطية  العالقة  داخل  ومن 

تتاأ�ص�ض قيمة ال�رسد واأهميته من قلب املحاكاة التي 

اإىل  ت�صتند  مبا�رسة  حماكاة  الأول:  ق�صمي.  تن�صطر 

تقدمي اأفعال، لكنها ل تلبث اأن تربح امل�صتوى اللغوي 

الذي من خالله ميار�ض الن�صاط املميز لل�صاعر. كما 

اأي  الكلمات،  على  ارتكازها  اإىل  وبالنظر   ...  « اأنها: 

لي�صت  فهي   )...( �صخ�صيات  بزمامه  تاأخذ  اخلطاب 

خطاب  اإنتاج  باإعادة  تكتفي  اأنها  مبا  بدقة  ممثلة 

الثاين:  ؛   
)29(

اتفق.  كيفما  وذلــك  خيايل  اأو  واقعي 

فعال  نعتربها  اأن  ميكن  التي  ال�صعرية  املحاكاة 

متثيليا:« يقوم على و�صائل لفظية، لواقع غري لفظي، 

)30(
وا�صتثناء لواقع لفظي. )..( 

النتباه  �ــرسورة  ي�صتتبع  املحاكاة  فعل  تاأمل     

اإىل  الأخــرى  هي  تنف�صل  التي  املو�صوع   / للمادة 

 .2 عر�صا.  تقت�صي  لفظية  غري  مــادة   .1 �صطرين: 

مادة  لفظية تعر�ض نف�صها بنف�صها.ذلك ما ي�صتنبط 

من تاأمل اخلا�صية املتغايرة: »�صيغة تعبريية نحن 

متعودون بكرثة على عدم ا�صتيعاب التغريات الأكرث 
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)31(
تنافرا يف نربتها.« 

اإىل ق�صمي:  ال�رسد  انق�صام فعل  كما يتفرع عن ذلك 

يقت�صي   « ال�رسامة:  حد  اإىل  اأمي  تاريخي  �رسد   .1
من املوؤرخـ  ال�صارد مراعاة اأي تغيري يف النظام اأثناء 

اأفعال ال�رسد، عند النتقال من العالقة بي الأفعال 

)32(
املنجزة والتدوين الآيل للكلمات املتلفظ بها..« 

حممولت  حول  متمحور  ارتكازه  خيايل  �رسد   .2
املحاكاة:  من  بنمطي  وتعلقه  لفظية،  وغري  لفظية 

منط اأول له ارتباط مبا�رس بالواقع، ومنط ثان معقد 

يتم  كما  والتخييل،  الواقع  بي  جامع  ومت�صابك 

التمثيل  و�صيغ  الذهني،  التمثيل  �صيغ  بي  التمييز 

يوؤ�ص�ض  ما  وذلك  واللغة،  اللوغو�ض  بي  اأي  اللفظي 

الفرق بي التخييل والتمثيل.

ا�صتنادا اإىل  معاجلة حتليلية نقدية اأو لنقل تفكيكية،   

 : التالية:  املــ�ــصــادرة  اإىل  جنيت  ــريار  ج يخل�ض  

ال�صيغة الوحيدة التي يعرفها الأدب، مبا اأنه متثيل، 
ّ
«

لفظية،  غري  لوقائع  اللفظي  املعادل  ال�رسد،  هي 

)33(
وكذلك لوقائع لفظية...« 

مما  والو�صف  ال�رسدي  بي  وتداخل  اختالط  هناك 

العالئق،  بناء  واإعــادة  الأو�صاع  هذه  تاأمل  يتطلب 

تتحدد تبعا لها �صمات جمالي هما ال�رسد اخلال�ض 

ـ  اأفعال  عرو�ض    / عر�ض  الأول  باعتبار  والو�صف 

لأ�صياء  عرو�ض   / عر�ض  الثاين  واعتبار  اأحــداث، 

هو  كان  لرمبا  دللة،  الأكرث  الفرق  اإن   « و�صخو�ض: 

اأن ال�رسد يعمل، داخل التتابع الزمني  خلطابه، على 

اإعادة ال�صريورة الزمنية لالأحداث كذلك؛ بينما يبدو 

الو�صف ملزما، يف نطاق العن�رس املتتابع، بتعديل 

)34(
الزمني مع مو�صوع الو�صف...« 

و�صفية  ن�صو�ض  ت�صور  بالإمكان  الأ�صباب  ولهذه 

كينونتها  حــدود  يف  الأ�صياء  متثيل  على  موقوفة 

يف  زمني  بعد  واأي  بل  حدث  اأي  خــارج  الف�صائية 

اأحــداث  عر�ض  �ــرسد:  ت�صور  ي�صتحيل  الــذي  الوقت 

بي  العالقة  يحدد طبيعة  ما  و�صف.   دون  ووقائع 

الوظيفتي: ال�رسدية والو�صفية: »اإن ال�رسد ل يقدر اأن 

. 
)35(

يوؤ�ص�ض كيانه بدون و�صف. 

املكونات  ا�صتغال  مــراعــاة  مــن  اإذن،  منا�ض،  ل 

احلكائية للو�صف عند درا�صة العالقة بي ما يرجع 

اإىل ال�رسد وما يرجع اإىل  الو�صف. فاإذا كان الو�صف 

املح�صنات  من  حم�صن  جمرد  التقليدية  البالغة  يف 

يف  فاإنه  خا�صا  اأ�صلوبيا  �صكال  وبالتايل  اخلطاب، 

ومو�صعة  مت�صعة  بوظائف  ينه�ض  ال�رسدي  اخلطاب 

جتعل منه نواة حيوية تفاعلية حتقق القيمة الفنية 

اخلطابية  املكونات  تفاعل  خــالل  من  واجلمالية 

ومنط  الــو�ــصــف،  ح�صور  اخلــطــاب.  يف  املتخلقة 

تبعا  ــدال  اإب من  يتحقق  وما  اخلطاب،  يف  ا�صتغاله 

لأو�صاع الإيقاع، كل ذلك يدفع بالدوال اإىل التفاعل 

اإىل احلدود الق�صوى. ذلك ما حتقق ن�صيا يف املرحلة 

الباروكية على النحو الذي يوؤكده جريار جنيت.

ك�صف  بغر�ض  اليونانية،  املرجعية  تاأمل  ومبعاودة 

التنظري  م�صتوى  على  اأ�ص�صها  وبحث  الفر�صيات، 

النظرية  وبناء   ، والتاأويل  القراءة  م�صتوى  وعلى 

افالطون  اأن  اإىل  جنيت  جريار  يخل�ض  الأجنا�صية، 

اأم  »اجلمهورية«  �صواء يف كتاب   ، قد عمال  واأر�صطو 

كتاب » ال�صعرية« على ح�رس جمال الأدب واخنزاله 

من  يتو�صح  ما  ذلك  التمثيلي.  الأدب  من  نوع  يف 

الأمر  املحاكاة.   = ال�صعر  التالية:  املعادلة  خالل 

ال�رسد،  اآخر من حدود  تاأ�صي�ض حد  الذي يرتتب عنه 

والت�صديد على حماكاة الأفعال الواقعية اأو امل�صتعارة 

باعتارها �رسطا من �رسوط الأدبية و الإبداعية. ذلك 

ما جعل العر�ض والتمثيل والتخييل يت�صدر القائمة 

اإىل  لل�صعر  التمثيلية  بالوظيفة  ويدفع  الأجنا�صية، 

الهام�ض.

    و�صمن بحث ق�صية حدود ال�رسد، يت�صدى جريار 

جنيت لق�صية مركزية �صمن هذه  ال�صكالية النظرية 

ال�رسد  بــي  العالقة  مبحث  ق�صية  هــي  والنقدية 

واخلطاب يك�صف من خاللها فر�صيات اإميل بنفن�صت 

اأوائــل   مــن  باعتباره    EMILLE BENVINISTE

موؤ�ص�صي نظرية اخلطاب. 

يبحث بنف�صت ق�صايا اخلطاب يف اأبحاثه الطليعية ، 

من�صغال بطرائق ا�صتغال املكونات الن�صية البنائية، 

النحوية  الأ�صكال  ووظائف   اأو�صاع  بتحديد  وذلك 

ال�صمائر  وقرائن  املتكلم،  �صمري  مثل  اخلطاب  يف 
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طرائق  ك�صف  بغر�ض  الفعل  واأزمــنــة  ــظــروف،  وال

ومتايز  اخلطاب،  يف  البنائية  والأن�صاق  ال�صتغال 

ذلك واختالفه يف ال�رسد حيث تهيمن �صيغة �صمري 

التعار�ض  يوؤ�ص�ض  ما  املا�صي..ذلك  والزمن  الغائب، 

ال�رسد«  بـ»مو�صوعية  جنيت  جريار  ينعته  ما  بي 

يف  املتكلم  �صمري  فح�صور  اخلــطــاب«.  ــة  ــي و»ذات

باعتبارها  فيه  الأنــا  تتحدد  ذاتيا  يجعله  اخلطاب 

على  الإحالة  غياب  بينما  احلديث،  حلظة  �صخ�صا 

ينطبع  لذلك  مو�صوعيا.  جتعله  ال�رسد  يف  ال�صارد 

الإحالة  وغياب  التعدي  بخا�صية  ال�رسدي  الإلقاء 

على ركن اخلطاب املوؤ�ص�ض: » يف اخلطاب يتكلم اأحد 

ما، وموقفه داخل فعل الكالم نف�صه، مما ي�صكل بوؤرة 

اأحد  فال  ال�رسد  يف  اأما   )....( اأهمية  الأكرث  الــدللت 

)36(
يتكلم كما ي�صدد على ذلك بنفن�صت«. 

هناك  الن�صي،  والإجنــاز  التحقق  م�صتوى  على  اأما 

امتزاج وتداخل بي ال�رسد واخلطاب، قد يهيمن طرف 

الغالب  يتعذر يف  ولكن  الن�صو�ض،  من  ن�ض  ما يف 

ت�صور ح�صور طرف مبفرده يف ن�ض من الن�صو�ض. 

امتزاج موؤ�ص�ض على عالقات تفاعلية:

ال�رسد  ن�صبة من  تقريبا  الأحــوال  » فهناك يف كافة 

يف  اخلــطــاب  مــن  ومــقــدار  اخلــطــاب،  يف  مت�صمنة 

)37(
ال�رسد)...(« 

لكن عندما نتاأمل ق�صية التداخل، فاإن اإدماج عنا�رس 

ال�رسدي  لو�صعية  م�صوهة  تبدو  ال�رسد  يف  خطابية 

عنار �رسدية يف  اإدمــاج  اآثار  عن  نحو خمتلف  على 

ما  عنا�رسه؛  من  عن�رس  اإىل  تتحول  حيث  اخلطاب 

ال�رسد  فاعلية  �صامنة  هي  التفاعلية  العالقة  دامت 

مبداأ  على  احلفاظ  مع  اخلطاب،  يف  عن�رسا  بو�صفه 

اأن  ميكنه  »اخلطاب  لأن:  واللزومية،  ال�صتقاللية 

»يروي« بدون اأن ينقطع عن كونه خطابا، يف حي ل 

ميكن لل�رسد اأن » يفي�ض يف الكالم« بدون اأن ينف�صل 

)38(
عن ذاته.« 

الق�سيدة : بني احلكي ال�سعري و�سعرية احلكي 

لتاأ�صي�ض  اأفقا  الإيقاع باعتبارها  ننطلق من �صعرية 

الق�صيدة احلداثية بامتياز، مبا اإنها م�رسوع تاأ�صي�صي 

ونقدي واأنطروبولوجي للغة يندرج الإيقاع �صمنها 

باعتباره دال اأكرب يف اخلطاب. الق�صيدة باعتبارها 

�صعرية  مفاهيم  بناء  تعيد  كتابية  جتارب   / جتربة 

جديدة، بل اإنها ت�صفي احل�صاب مع القدمي والتقليدي، 

الأجنا�ض  منطق  فيه  تخلخل  ــذي  ال الــقــدر  بنف�ض 

الأدبية، ومبداأ �صفاء اجلن�ض الأدبي.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الدر�ض املي�صونيكي  )ن�صبة اإىل 

ال�صاعري هرني مي�صونيك(  يقوم اأ�صا�صا على تفكيك 

والتقليدية  القدمية  ال�صعرية  والنظريات  اخلطابات 

والأ�صلوبية  والل�صانية  الفينومنولوجية  ال�صعر:  حول 

ك�صف  مغامرة  اإنها  تفكيكية.  تركيبية  روؤيــة  وفق 

بي  الب�صتيمولوجية  احلـــدود  ور�ــصــم  الــرهــانــات، 

العمل  ف�صال عن  ال�صعر وممار�صته؛  اخلطابات حول 

الر�صي، وبناء املقرتحات والإبدالت املغايرة،  وما 

ت�صمره من �رسامة علمية يف حتديد جمال ال�صعرية، 

واإعادة بناء املو�صوع، وطرائق البحث وال�صتغال.

نظرية  اإىل  العالمة  نظرية  من  النتقال  ويفيدنا 

اخلطاب يف وعي  و�صعية / اأو�صاع الإيقاع بو�صفه 

دال بانيا للمعنى يف اخلطاب، واأمناط التدليل التي 

عن  املنبثق  الإيــقــاع  لأن  وباخلطاب،  يف  تت�صكل 

اخلطاب بو�صفه فعالية دينامية يتج�صد يف الكتابة 

هو  مبا  ولقاء  �صابقا،  يقل  مل  ملا  قول  باعتبارها 

ولذلك  تاريخها،  يف  الذات  انكتاب   « اإنه:  جوهري، 

فاإنه غري قابل لالنعكا�ض، كما اأنه ما ل يتوقف عن 

الرجوع، غري موحد، اإنه اخلطاب بو�صفه ن�صقا. 

اإبدال  الق�صيدة  اإىل  ال�صعر  تعريف  من  النتقال      

نظري مركزي يف �صعرية الإيقاع، يتولد عنه تعريف 

  ». ما  طريق  ح�صور   « باعتباره:  لالإيقاع  مغاير 

وتاأ�صي�ض  اخلطاب،  اإىل  اللغة  من  دينامي  حتويل 

اأ�صبقية اخلطاب على اأ�صبقية اللغة.

مي�صونيك،  هرني  تقدير  يف  �رساعية،  الق�صيدة  اإن 

ذلك قدرها الذي ي�صعها يف �صلب احلداثة. تقوم على 

اأ�صا�ض اإعادة النظر يف القواني ) املعايري(  ال�صعرية 

املتعارف عليها من خالل البحث واملراجعة والهدم 

والبناء. لكل ق�صيدة تاريخها مبا اأنها كتابة �صعرية 

وتنظريا  خمتلفا  ونــقــدا  تنظريا  تقت�صي  خمتلفة 
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كما  وال�رسدي  ال�صعري  بي  العالقة  بحث  مغايرا.  

ح�رسا  املعا�رسة  املغربية  الق�صيدة  يف  يتحقق 

الهدم  اأفعال  يتاأكد، ن�صيا ونظريا من خالل فعل / 

والبناء على امل�صتوى النظري والكتابي يف اآن واحد، 

داخل  من  ــي  الأدب اجلن�ض  مفهوم  نقد  ذلك  يف  مبا 

والكتابات  الآثــار  م�صتوى  على  وتفاعلها  الأ�صكال 

ح�صب تاريخية �صعرية متحولة وحمولة.

على  بــراهــن  الــذي  ال�صعري  احلكي  اأن  ــواقــع  وال   

 JEAN_ تاديي   ييف  جان  ا�صتقالليته  م�رسوعية 

 Le récit ال�صعري،  احلكي  كتابه  يف   YVES TADIE

الق�صيدة   اإىل  poétique 39 والذي اعتربه ج�رس عبور 

فيما امنحى من حدود بي  ويتال�صى  ينحل  يفتاأ  ل 

ومتازج  تداخل  وفيما  نــرثا،  واحلكي  �صعرا  احلكي 

�صواء. ذلك ما  اأ�صكال �رسدية وحكائية على حد  من 

م�صتوى  على  نف�صها  ال�صعرية  الكتابات  بتاأمل  يربز 

البنيات الن�صية والأطروحات والفر�صيات النظرية. 

الق�صيدة املغربية املعا�رسة: اآفاق التداخل ال�صعري 

وال�رسدي

توؤ�ص�ض الق�صيدة املغربية املعا�رسة حل�صور �صعري 

حداثي خا�ض �صمن الرتاكم ال�صعري املكتوب باللغة 

العربية. ميكن احلديث �صمنها عن طالئعية كتابية 

ملحوظة جماوزة ما عرف باإ�صكالية املركز واملحيط. 

يف  والــ�ــرسدي  ال�صعري  بي  التعالق  يخ�ض  فيما 

الر�صي حول هذه  ال�صعري  ال�صتغال  فاإن  الق�صيدة 

العالقة من منطلق كون الق�صيدة �رساعية بطبيعتها 

ومنجز  منجزها  لتجاوز  دائبة  نق�صية  حركية  يف 

الق�صيدة  اعتبار  ومن  العربية،  اللغة  يف  مثيالتها 

بالذات  روابطها  بناء  تعيد  ذاتها،  حد  يف  عالقة 

وباملجتمع وبالتاريخ. ذلك هو رهانها املركزي من 

اأجل تر�صيخ احل�صور والإقامة اجلوهرية.

والن�صو�ض  ــون  ــت وامل ــــذوات  ال اخــتــالف  ــــام  واأم

واخلطابات، واختالف  متظهرات واأو�صاع التحققات 

والتنا�صات  العالقات  اأن�صاق  وبالتايل  الكتابية، 

فيما يرفع من درجات الت�صابك والتعقيد. مبا يتطلب 

الفر�صيات،  اختبار  بغر�ض  ال�صعري   املنت  حتديد 

واخلطابية  الن�صية  التمظهرات  طبيعة  واكت�صاف 

من  ل  داخلها  من  نف�صها،  الق�صيدة  على  اعتماد 

خارجها. لذلك يتكون املنت ال�صعري: مو�صوع بحث 

التداخل بي ال�صعري وال�رسدي يف الق�صيدة املغربية 

املعا�رسة من ق�صائد املجموعات ال�صعرية التالية:

 : �صمن  الأ�صعر  حممد  لل�صاعر  �صخرية  حكايات   .1
؛ 

)40(
اأعمال �صعرية

 .
)41(

2. حياة �صغرية لل�صاعر ح�صن جنمي 

حكايات �سخرية لل�ساعر ممد الأ�سعري

نتقدم بفر�صية اعتبار الق�صيدة حكاية. فر�صية تدعمها 

ال�صعري: » حكايات.. م�صندة  الت�صمية ال�رسيحة للديوان 

يدرج،  اأ�صا�صي  للق�صائد  اأويل  »�صخرية«...اإبدال  لل�صفة: 

�صعري.  هــو  مــا  يف  �ــرسدي  هــو  مــا  �رسيحة،  بطريقة 

الق�صيدة ـ احلكاية: ف�صاء ا�صتغال وجتريب ومعرفة.

يف  ال�صاعة...  »عري  احلكاية:  ـ  الق�صيدة  يف  احلكي  يبداأ 

وخماطبة  املبا�رس،  غري  اخلطاب  با�صتخدام   « اجلــدار 

ـ  اأنــت  هو  ـ  حمياك  ـ  والغيبة:   احل�صور  يف  ال�صخ�صية 

)42(
حمياك ....

اجلدار  يف  جمدت  �صاعة  اإىل  انتهينا  اأنا  كان  ما  وكل  ـ 

عقاربها...

ـ وحمياك كان هناك  

وكان ال�صذى 

واخلريف 

)43(
وبرد املدى.

منذ  بدقة  ــددة  حم وال�صخ�صية  ال�صارد  بــي  امل�صافة 

البداية، ثم ل تلبث تبداأ جمددا يف التال�صي بعد النتقال 

ال�صارد  بي  لي�ض  اجلمع،  �صيغة  اإىل  املفرد  �صيغة  من 

وال�صخ�صية ـ املخاطب، ولكن بي ال�صارد وقرينه، وبي 

ال�صارد وال�صخ�صيات احلا�رسة الغائبة:

ـ تركناه  ـ اأبنانلعق اأفرا�صنا    ـ من�صط  ...

)44(
ـ بي مفازاتنا  ـ اأغرى بنا ـ خ�صنا   ـ يف حربنا

م�صار ال�رسد يف �صل�صلة املتتالية املتعاقبة واملتقاطعة، 

تربز يف حماور حمددة:

ال�صارد  ال�صخ�صية   )ة( ال�صخ�صيات )احلا�رسة الغائبة (

املخاطب    )ة(

القرين)ة(

ق: نق�ض �صخري
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الن�صق ال�رسدي مبني على اأ�صا�ض ا�صتخدام �صمري املتكلم 

الآخر  املبا�رس: حكي عن  اأ�صلوب اخلطاب  غري  واعتماد 

م�صرتك  ال�صقيل«  »احلجر  باتخاذ  وذلك   ، الأنا  ـ  الأنت   :

احلجر:  اجل�صد يف مواجهة  احلكي. جتربة  التاأمل ومادة 

تطويعه وت�صويته يف الداخل واخلارج، نحته وت�صكيله من 

رابطا  باعتباره  احلجر  ال�صعري.  الكالم  بله  اللغة  خالل 

الذات  بي  والــروح،  اجل�صد  بي  والأر�ـــض،  ال�صماء  بي 

واآخرها.

الو�صف  اأ�صا�ض  على  القائمة  ال�رسدية  البنية  تع�صده  ما 

تقنية  واعتماد  واملتداخلة  املتالحقة  امل�صاهد  وعر�ض 

التو�صيع والتمطيط، واحل�رس والتقلي�ض. اقت�صاد ملحوظ 

احلكي  على  حتفيز  اإل  يوازيه  ل  امل�صهدي  العر�ض  يف 

يف  والقراءة  الكتابة  م�صتوى  على  التاأويلي  الت�صميني 

نف�ض الوقت:

ثور جريحـ  اأ�صباح.ـ �صحاب اأبخرةـ  براكي مهججةـ  اأفاع 

�صبايا  ـ  �صالحف  ـ  زواحــف  ـ  غربان  �رسب  ـ  �صحليات  ـ 

ـ  اأفرا�ض ـ قتلى  عاريات  ـ جند يافعون  ـ نقو�ض ـ �رسب 

)45(
ظفائر ـ اأكف ـ طواوي�ض مبعرثة ـ روؤو�ض اأينعت ...

�صمن  التخاطب،  اأ�صا�ض  على  قائمة  متتالية  تليها 

الرتكيز  اإعادة  مع  ال�صابقة،  املتتالية  ومتديد  ال�صتمرار 

واإيــحــاءاتــه  مكنوناته،  تفجري  واإعــــادة  احلــجــر،  على 

القلبية  املعرفة  على  اعتمادا  اأقاليمه  وغزو  ورمزيته، 

الك�صفية، واإعالء �صاأن العي: جارحة الب�رس والب�صرية.

اإمكان  خطابيا  ال�رسدية  الأن�صاق  ت�صكيل  اأن  والواقع 

مغامرة   / جتريب  حماولة  كل  مع  متجدد  واحتمال، 

التي  هي  ن�صية  �صريورات  وليد  املعنى  جتعل  كتابية 

البوؤرة  هــذه  ومــن  الق�صيدة.  يف  ــذات  ال اإيــقــاع  توؤ�ص�ض 

تتحاور الأن�صاق والأ�صكال والبنيات.

يف ق�صيدة : » در�ض يف املرارة« يتجه البناء اإىل عملية 

اإفراغ وتفريغ : جتريد الق�صيدة من املقومات ال�صتعارية 

واملجازية ال�صقيلة كما يف البالغة التقليدية، والإيغال 

يف مادة نرثية غفل، مع اإبدال الوظيفة ال�صعرية التقليدية 

وظيفة  اإىل  بالتدريج  تتحول  التي  التوا�صلية  بالوظيفة 

�صعرية حداثية:

)46(
 ـ املرارة يا �صاحبي 

واملزاوجة بي اجلمل اخلربية واجلمل الإن�صائية:

ـ اأن مير القطار بعيني حاملتي  )...(

ـ فيقفز قلبك منذبحا

وتطري فرا�صات مبللة حول نب�صك

وت�صقط فوقك كل ال�صقوف ثقال

وتهرب من قدميك امل�صافات والأر�صفة .)...(

ـ اأن توؤوب اإىل غرفة تتلقف وقع خطاك

)47(
 فتهرب مذعورة )...( 

النرثية،  حدة  من  للتخفيف  وال�رسد  الو�صف  ويت�صافر 

ا�صتالل  بغية  ال�صتعارية  التقابالت  على  والــرهــان 

ال�صعرية من عجينة ال�رسدية:

هناك تنوع يف اأن�صاق احلكي من ق�صيدة اإىل ق�صيدة يف 

الديوان ال�صعري: »حكايات �صخرية« فمع ق�صيدة »وجبة 

والن�صغال  للكتابة،  الذاتي  العمق  يتبدى  زجاجية« 

ال�رسيح وال�صمني بالتجاوز واملغايرة. جتديد البداية، اأو 

لنقل اخرتاق مغاير للقول، وجتريب ذات مغامرة عا�صقة 

ل تتهيب التجريب وتتو�صل بجميع الو�صائل والإجراءات، 

الذاكرة  متاهات  يف  وتغو�ض  الأعماق،  ت�صتبطن  كما 

واملخيلة على حد �صواء.

تقريرية  نرثية  ن�صقية  على  ال�رسدية  البداية  تتاأ�ص�ض 

جارحة:

ـ املراآة كبرية جدا متالأ اجلدار

ـ وعما قليل �صتنتهي الوجبة يف املطعم

ـ و�صيخرج ح�صدنا ال�صغري اإىل ال�صارع 

حرا طليقا 

)48(
ـ �صيفتح اأحد باب املطعم ال�صغري 

   ل تلبث ت�صيع ُت�صّيع املعنى: البنية ال�رسدية، لتغو�ض 

يف مهاوي �صحيقة، �صحرية عجائبية، يكون حمركها اأداة 

الت�صبيه« كما« :

ـ �صتنتهي الوجبة يف املطعم 

ـ كما يف اجلدار..

ـ كما يف املراآة

ـ لتتلقفه املراآة طعما �صائغا 

)49(
فتطحنه بي اأ�رسا�صها 

ــرى متــزج ما حدث  اأخ احللم  كتابة حــرة  �ــرسد  اإنــه 

يف  وهو  اأوتخييال.  فعال  �صيحدث  مبا  تخيال  اأو  فعال 

يقظة   « ق�صيدة:  مع  جديدة  بداية  مفتتح  نف�صه  الآن 

»بالأم�ض....«   الزمني:  بالتحديد  عّلمة 
ُ
م  ، م�صطربة« 

الباين  احللمي  والفعل  احلدث  مل�صاعفة  وامل�صابهة 
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ل�صل�صلة الربامج ال�رسدية.

ا�صتعادة الذكرى الطفولية: املو�صوعة الأثرية يف »احلكي 

ال�صعري« التي متزج يف الرتكيبة احللمية بي روؤيا احللم 

وروؤيا التخييل:

ـ اأطوف يف مدينة قدمية

ت�صحبني اأمي

واهنة 

جتر خطوها

)50(
كما جتر ال�صنوات خلفها 

يقوم ال�صارد بن�صج تفا�صيل احلكاية احللم، والنتقال من 

واملزاوجة  الكالم،  اإىل  ال�صمت  من  القول،  اإىل  الالمقول 

اإىل احللم من  بي ما كان يف احللم وما تخيل واأ�صيف 

اأحداث ووقائع بالن�صبة لل�صارد ولل�صخ�صية :

ـ اأ�صاألها

 هل تذكرين يا اأماه امل�صجد القدمي

هل تذكرين �صحنه

 )،،،(

 
)51(

ـ تهز راأ�صها حائرة 

لت�صبح طفلة  تفارق طبيعتها �صورتها  ما  لكن �رسعان 

ا�صتعادة  خالل  من  طفال  �صار  قد  ال�صارد  كان  مثلما 

�صريته الطفولته يف احللم ويف اليقظة:

اأحملها 

ما اخفها

اأما من �صجن وري�ض 

)52(
 )...(

)53(
فت�صتحيل طفلة بي يدي 

ال�صارد  ويبقى  وال�صورة،  امل�صهد  من  الأم  تغيب  عندئذ 

الطفل الذي كانه وحيدا:

اأخرتق ال�صحن

 واملحراب

اأبحث عن زيتونة كانت هنا

اأ�صاأل عنها العابرين 

  ال�صاهرين 

 الراكعي 

 اخلا�صعي 

كلهم تذكروا 

وكلهم تاأملوا

ول اأحد 

)54(
�صاألني عن الطفلة التي اأحملها 

الف�صاء  القدمي  امل�صجد  املكاين:  الن�صق  هذا  يف  يهمن، 

الروحي القد�صي، ال�صحن املحراب الزيتونة مبا ي�صتدعي 

كل ذلك من تاأويل باطني باعتباره ن�صقا �رسديا يتفاعل 

مع باقي الأن�صاق ال�رسدية يكاد يتال�صى وينحل لفائدة 

الفعل البوؤري: ـ حتول الأم اإىل طفلة. اإن فعل التحول من 

خالل عملية ال�صتعادة: فعل التذكر قد حتقق يف ارتباط 

باملكان، غري اأن �صريورة التحول / التحولت قد امنحت 

اإىل  ال�صخ�صيات  معها  ا�صتحالت  لدرجة  عاداها  فيما 

ظالل:

ـ داعبت طفلة اأحملها

)55(
هتفت: اإنها اأمي 

ببهجة وغبطة لقاء، بناء جديد لعالقة طفل باأمه، ياأبى 

لبعث  واملخيلة  الذاكرة  طاقات  ي�صتجمع  اأن  اإل  ال�صارد 

عا�صها  كما  الروؤيا،  احللم  اإنه  �صهية.  جميلة  الأم  �صورة 

وعلى غريه.  ال�صارد  على  العائد  املتكلم  وخربها �صمري 

واأخرى  �صابقة  يقظة  احلكي:  اأطــراف  توؤ�ص�صان  يقظتان 

لحقة للروؤيا هما معلما جرح  / جروح الطفولة الغائرة.

ذات  كينونة  تاريخ  هو  الكتابة  يف  ــذات  ال تاريخ  اإن 

يح�صل  مل  الذي  اأو  ال�صابق  املوت:  مواجهة  يف  متحولة 

املحكيات  الق�صائد  اأن  كيف  بجالء  يف�رس  ما  وهذا  بعد. 

والأنــت،  بالأنا  عالقات  بناء  وممكنات  احتمالت  هي 

بالوجود.

دميومة الوجود باحلكي، وبالبقاء داخل العدم باملفهوم 

اأن  بد  ل  احلياة  يف  ال�صاعر  ي�صتمر  فلكي  الهيدجريي. 

يحكي. وحياة الق�صيدة يف اإقامة عالقة وتاأ�صي�ض رابط، 

واملتحقق املمكن يف املحكي يت�صمن موته وم�صتقبله، 

اأي اإدراك موته لذلك عليه اأن يبعث با�صتمرار، ويتوالد اإىل 

ما ل نهاية.

ق�صيدة: �رسير ال�صنبلة

من  وعبور  وبحث،  جتريب  الذات:  �صرية  كتابة  الق�صيدة 

املا�صي اإىل احلا�رس ومنهما اإىل امل�صتقبل على م�صتوى 

اإعادة ا�صتح�صار وبناء العالقة  اللغة واحلياة من خالل 

بالذات من بوؤر �صوء، ومن داخل عزلة خالقة من جهات 

م�صاعف  يتم  حياة.  وجتــدد  ومــوت  يتم،  جتربة  عي�ض 

واختيار، او لنقل عزلة وتوحد يدفعان، �رساحة و�صمنيا، 
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اإىل النكفاء على الذات والنهمام بها. موت اأو قتل رمزي 

�صيان.

     يف امل�صافة بنيت ري�صي 

 و فيها ميوت 

)56(
   كما تذبل املفردات 

احلياتية  التجربة  تيار جمريات  ال�رسدي  املحفل  يت�صيد 

والتجربة الكتابية: البحث عن �صكل معنى، و�صكل حياة 

متطلعة  متوثبة،  ذات  مغامرة  تفا�صيل  ر�صد  خالل  من 

اإىل الآخر:

ـ جذل اأعرب العمرحتى الرحيق الأخري 

ول اأتوقع �صيئا يطل على ده�صتي )...(

ـ وحدي اأداهم نف�صي 

   واأده�صها 

)57(
واأربك اأبهاءها باألعيب ل تنتهي، )...( 

الكتابة عن الكتابة وبالكتابة من مقام الغزو والخرتاق: 

اخرتاق البيا�ض وال�صمت، وتفجريهما من نف�ض املقام: 

مقام النخطاف والذهول والده�صة، وتاأجيج  التعار�صات 

والتقابالت بي الداخل واخلارج.

العبور:  الذات يف م�صار  اأحوال  بالو�صف: و�صف  البداية 

عبور الزمن: التاريخ ال�صخ�صي والتاريخ اجلمعي. اإنخراط 

والنفتاح،  النغالق  اأحــوال  يف  الذات  مغامرة  يف  اأويل 

الإقامة  والتوحد،  التوق  واملخاطبات:  املقامات  ويف 

يف القرب والبعد يف املا بي حيث الظهور واخلفاء هنا 

ذات  مغامرة  �صرية  هي   . واخلــارج  الداخل  يف  وهناك، 

م�صاءة يف الكتابة ويف احلياة.

وتعالق الو�صف واحلكي يوؤمن م�صارات / م�صارب تبادل 

املبني  ال�رسدي  املقرتح  الن�صي:  الن�صيج  يف  حتــولت 

على الت�صابك والتفاعل املوؤ�ص�ض حلركية واأفعال ال�صارد 

ب�صمري املتكلم الدال املركزي املتحد بالإيقاع.

ال�صارد  �صوت  مــزج  النحت،  احلفر  هــذا  ح�صب  هناك، 

ال�صخ�صية:  و�صوت  املتكلم  ب�صمري  احلكي  �صيغة  يف 

والت�صل�صل  التنامي  بحكم  القرين  الأنت  الآخر  املخاطب 

والنقطاع املخيب لأفق النتظار:

ولكنك مرا �صتم�صي، 

)58(
ومرا �صرتجع لو رجعت 

ومنتهاهما.  والإيــاب  الذهاب  مبتداأ  واملــرارة  الياأ�ض 

ال�صمت  ومن  القول،  اإىل  مقول  الال  من  العبور  اإ�صكال   «

 ROLAN بارت  رولن  �صجل  قد  كان  كما  الكالم«  اإىل 

منطقة  الفتتاح  اإن   « مغاير:  اآخر  مقام  يف   BARTHE
خطرة يف اخلطاب: ابتداء اخلطاب فعل ع�صري؛ اإنه اخلروج 

)59(
من ال�صمت.« 

�صرية الذات يف الق�صيدة هي �صرية جتدد وجتلي م�صتمر 

جتديد  �صياأتي  ملا  تاأ�صي�صا  واحلا�رس  املا�صي  ي�صمل 

للهمة قائدة احلب ومنبع ال�صتماتة:

)60(
ـ اأو ما ي�صبه ا�صتماتة الكائن 

عندما يدخل يده يف جيب كينونته حتى يالم�ض ع�صلة 

القلب، ويبداأ يف عد النب�ض كاأمنا يعد حبات �صبحة باردة 

ويرجع بال نحيب اأو �صدى.

جتربة كينونة هي حمرك الآلية ال�رسدية الالحقة للق�صة. 

التف�صية  م�صتوى  على  �صواء  اخلطابية  ال�صارد  وظائف 

البيت  و�صعية  تـــاأزمي  يف  ت�صهمان  اللتان  واخلطية 

اأفعال  اإجنــاز  يف  و�صلطته  نفوذه  تو�صع  كما  ال�صعري، 

التخطي والعبور من الالمقول اإىل القول املغاير، م�صارات 

�صائكة من ال�صمت اإىل الكالم. 

بعد  الذي مل يحدث  الآن  اأمام  يحدث،  اأن  ما ميكن  اأمام 

جتربة  كل  ويف  با�صتمرار  بدايتها  جتدد  انفتاح  �صور 

بالرتاجع  الكرونولوجيا  تقلب  عميقة  جتربة  تد�صن 

والتقدم. العودة اإىل الوراء والتقدم اإىل احلا�رس وامل�صتقبل 

والتداعي احلر يف  وال�صرت�صال  التوتر،  مع احلفاظ على 

عمليات احلكي:

ـ ولو مر بيننك وانبالج الفجر �صوت امراأة

اأو وقع ورقة ت�صل الأر�ض

 )...(

فاإنك لن  توقد �صيئا لبتهالك 

�صوى جملة عمياء

 
)61(

�صت�صبق بها ال�صم�ض اإىل �رسفة ل تنتظرك 

احلكي  �صيغة  الق�صيدة،  يف  ال�رسدية  املتتاليات  حتكم 

مفردا  ال�صخ�صية،  اأو  ال�صارد  ل�صان  على  املتكلم  ب�صمري 

متثيال  ــازا،  وجم ا�صتعارة  ــذات  ال �صرية  كتابة  وجمعا. 

وو�صفا: ق�صة الذات يف الكتابة وبها، عر�ض ما حدث وما 

تخيل، ما �صيحدث وما �صيتخيل  من خالل ن�صج الواحدة 

الثانية والثانية الأوىل. مقرتنتان بخو�ض جتربة املوت. 

الوقائع  ومزج  احلكي؛  مادة  ال�صخ�صي:  التاريخ  عبور 

الأحداث والتجارب الواقعية واملتخيلة. �صكل  من اأ�صكال 
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خيوط  وجماهلها.  اأغوارها  يف  غو�ض  الــذات،  مداهمة 

يف  وامل�صاهدات،  ال�صور  وتتايل  تعاقب  حتكم  مت�صابكة 

اأو�صاع  من  يقابلهما  وما  والنغالق،  النفتاح  اأحــوال 

التجلي والظهور، والقتامة وان�صداد الأفق:

وكم مرة اأو�صد القلب اأبوابه

فناأى ج�صدي 

وناأيت

)...(

وكم مرة ثقلت خطوتي

فم�صيت اإىل حيث ل ي�صل امل�صي

)62(
وم�صت يقظتي.

اإنها جتربة كتابة اجل�صد والنكتاب به: �صرية ذات م�صاءة 

والأمل  الياأ�ض  كتابة  بها.  املحيط  والعامل  نف�صها  تعرب 

بامتياز.

هو  الأعماق  يف  يعتمل  ق�صوى  بدرجات  م�صتحكم  حب 

بنف�صها  ــذات  ال عالقة  العالقة،  واكتثاف  الغزو  دليل 

كوات  تفتح  ذوقية  قلبية  معرفة  �رسعة  ح�صب  وباآخرها 

تخييلية  واأحــوال  احلاجب.  ال�صميك  اجلــدار  يف  م�صيئة 

الرجاء  �صيغة  خــالل  مــن  اللغة،  توؤثثها  افرتا�صية  

والتمني، اأو التمثيل والتمني:

ـ لو......+ احلدث : الظهور

معر�صة  متال�صية  وال�صخ�صية  ال�صارد  بي  امل�صافة 

باعتماد  ا�صتح�صار  يتعاورها  حلظة،  كل  يف  لالنهيار 

توجيه  املــبــا�ــرس،  غــري  والأ�ــصــلــوب  املبا�رس  الأ�ــصــلــوب 

اخلطاب اأو نقله من اأو عن: ال�صخ�صية اأو املحبوبة: اأحوال 

ال�صتدعاء  اأو  وال�صتهاء  الرغبة  بحوافز  ال�صتح�صار  

املرور  الن�صيان:  اأجل  من  ا�صتعادة  ال�صخ�صي.  والتداعي 

يف اخلاطر:

)63(
وهذا مرورها الآن يف خاطرك، 

ال�صكون  يف  احلا�رس  واملا�صي  املا�صي  احلا�رس  يف 

الروح  اأ�رس   ، والكتابة  املحو  واحلياة،  املوت  واحلركة 

اجل�صد واجل�صد الروح:

لي�صت هي من مير فح�صب 

)64(
بل �صنوات من الده�صة والأقحوان 

بالأمل.  املمزوجة  اللذة  والأ�صى،  بالده�صة  مقرون  احلب 

الغواية،  يف  البقاء  دميومة  ي�صمنان  ما   ، �صك  بال  هما، 

الأقاليم  يف  وهجراته  �صفراته  يف  القرين  خطى  وتر�صم 

الليلية والنهارية، يف احللم واليقظة:

ـ هل كنت تغادر النهر 

)65(
لتغتال كل املاء الذي  �صيمر بدونك 

الــربزج  يف مركب حب  عبور نهري احلياة واملــوت يف 

ماحق هما ذات ومو�صوع احلكي يف توق و�صوق ملقام 

اجلالل النبوئي الروؤيوي:

ـ هل ترى املراأة التي مت�صي فوق ماء النهر 

)...(

ـ هل تراها كما اأراها 

بروؤو�ض اأ�صابعي

وقد احرتقت يف جحيم نعومتها

)66(
هل تراها كما اأراها الآن 

ـ مهال هل ترى الزورق الذي اأرى

)67(
واخلطر الداهم الذي يرتب�ض به 

م�صمخة  ع�صلها،  ويف  الكتابة  ماء  يف  مغمو�صة  الروؤيا 

ملادية  جت�صيد  الغيوم.  وتلبد  ال�صماء  زرقــة  بالزرقة: 

ال�صور  انبثاق  جــالل  يف  احلــوا�ــض  وترا�صل  الكتابة، 

والفيو�صات بفعل طاقات اخليال اخلالق و�صحر التحولت 

والتجليات الالنهائية.بغية القرتاب من اجلمال الأبدي .

حكاية الذات يف الكتابة تتغذى ب�صوء جتربة النتقال من 

ال�صمت اإىل الكالم، حكاية ال�صمت تقابل حكاية الكالم. 

النتقال من ال�صمت اإىل الكالم، ومن الكالم اإىل ال�صمت 

وفق تناظر بي حركية �صفلى وعليا، متقدمة ومتاأخرة، 

وال�صارد  الأو�ــصــع.  الوجود  اإىل  املح�صو�ض  الواقع  من 

الأعرا�ض،  من  جمردان  النبثاقات  هذه  يف  وال�صخ�صية 

ومن الفردانية، متحدان ظاهرا وباطنا، فيما ميثل كائنا 

املواقف  التخييلية، وجالل  العوامل  ب�صحر  ماأخوذ  كامال 

واملخاطبات. الوقوف وجها لوجه يف مواجهة الفراغ.

بوظائف  ينه�ض  ال�رسدية  الآلية  حمرك  الكينونة:  فعل 

اأ�صا�صية، من مقام التخاطب، والت�صاوؤل: احلرية  خطابية 

اخلرق  اأفعال  على  اأخــرى  اأمــداء  انفتاح  طلب  والقلق: 

طاقة  اإنها  الع�صق.  �صهيد  دماء  جتديد  بغية  والخــرتاق 

حب ك�صفية ل نهائية، بله خلقية اإبداعية، �صعيها حثيث 

لمتالك اأ�رسار القدرة على اإعادة تغيري امل�صائر والأقدار:

)68(
ـ هل كنت تغادر النهر 

والتدرج يف مراتب ال�صمو حتى بلوغ مقام الروؤيا:  ـ 

ـ هل تراها كما اأراها الآن 
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)69(
�صعاعا يوزع ج�صدي على األغازها فال اأراها

من مقام التخاطب تتوطد العالقة بي ال�صارد وال�صخ�صية 

يف  حتتدم  ا�صتعارية  �صور  من  يوحد  ومبا  ي�صتت  مبا 

الرغبة«  »�صيف  بي  والتعار�صات  التقابالت  رحمها 

حمتدمة،  حدة  بكل  الياأ�ض«  و«�صيف  الرهبة«  و«�صيف 

احللم؛  وكتابة  التخييل  على  حمتملة  وقدرة  قوة  وبكل 

اخلرق  وطاقة  الإمــكــان،  على  املفتوح  ال�صوؤال  وبقلق 

والخرتاق، جتري دماء جديدة بي النهرين: نهر احلياة 

ونهر املوت اللذين يخرتقان الوجود واللغة.

الذات  الدفي يف  الأمل  اأ�صا�صها  بوؤرة رحمية  الكتابة من 

وما يحيط بها. نداءات من هنا ومن هناك عرب حوارية 

لطاقات  ت�صغيل  غو�ض.  وجتارب  مت�صادية،  وتنا�صات 

خم�صو�صة  بحكمة  والعمل  الالمتناهية،  الك�صفية  احلب 

لمتالك القدرة على امتالك تغيري امل�صائر والأقدار .

ـ هي ق�صة واحدة لهذا اجل�صد

نزوة �صغرية جعلت خريطة دمك

خريطة �صهوتك

و�صهوتك خريطة موتك

)70(
وموتك دليال عليك  

والنهاية رواية  البداية  �صعرا هي يف  رواية ق�صة اجل�صد 

اأ�رسار الغواية، وف�صول ال�صهادة وال�صت�صهاد. اإنها �صرية 

»راحة  على  �صقطت  التي  القطرة  �صهيد  املحبة.  �صهيد 

و�صبب  العميق،  التحول  بوؤرة  ومني:   ماء  نقطة  الياأ�ض« 

جتلي الكينونة املتو�صطة، والمنحاء بعد مكابدة الرتقاء 

بي املقامات:

)71(
ـ واأنت مل تعد اأنت 

ذلك من  جتليات وظهورات، هي عالمات  يتلو كل  وما 

اخللق امل�صتمر واملتجدد:

التي: مت�صي فوق  الكاملة  الأنثى اخلارقة   : ـ روؤيا املراأة 

ماء النهر 

ـ روؤيا الزورق املحاط بالأهوال الذي يرتنح ثمال..

حتويل التمثيل اإىل مادة خام تعجن من جديد يف اللغة  

من  بحروف  الوجود  مفردات  وكتابة  التجليات  لتدوين 

نريان الرغبة والرهبة واجلالل واجلمال. ما يج�صد الرثاء 

اخلا�ض  الإيقاع  بناء  على  والقدرة  واملعريف،  اجلمايل 

للذات يف الكتابة، وتر�صيخ الأبعاد الإن�صانية يف املوقف 

الدرامية  والتحولت  العالقات  ك�صف  وطاقة  والتجربة، 

يف ال�صكل واملعنى والكتابة واحلياة:

على  طفوت  ق�صيدة  عمق  اإىل  اأنزلني  حجرا  ل�صت  ويا  ـ 

�صطحها

)72(
ومل اأر من زبد املوج اإل فقاعات الكالم 

حجر ا�صتعاري مقد�ض ي�صل الذات بعمق الق�صيدة وبعمق 

الأر�ض، وذلك باإعادة تركيب العامل، و�صهره يف التجربة 

من  متوالية  وحركات  وتركيب،  بناء  اإعــادة  ال�صعرية. 

من  الالنهائي  اإىل  النهائي  ومن  التجريدي،  اإىل  احل�صي 

وروحية  مادية  بيم  واجلمع  والت�صتيت،  التجميع  خالل 

اجل�صد والكتابة. 

)73(
 ديوان ال�صاعر ح�صن جنمي: »حياة �صغرية« 

�رسدية  مــتــون  عــن  عــبــارة  ال�صعري  ــوان  ــدي ال ق�صائد 

مكتملة  غري  حتديدا،  الفر�صية،  هذه  من  وهي  مقرتحة، 

م�رسوطة بالنق�صان. نتقدم من اأجل التعرف على البنية 

خطابات،   / خطابا  بو�صفها  فيها  احلكائية  البنيات   /

باحلوارية   �صلة  لها  م�صمرة  �رسدية  متون  اإىل  اإ�صافة 

ذاتية  ل�صري  اجلامعة  الكتابية  وباملاهية  وبالتنا�ض، 

ت�صور  �صمن  والأنت  الأنا  بي  رابطة  متعددة،  �صخ�صية 

النحو  على  عالقة  الق�صيدة  كون  اأ�صا�صه  ون�صي  نظري 

الذي يتك�صف يف �صعرية هرني مي�صونيك.

وبي  والأنــت،  الأنــا  بي  العالقات  وتبادل  التفاعل  اإن 

وتلك   ، ال�صعرية  للق�صائد  املكونة  ال�رسدية  املــتــون 

انتقاء   يف  م�صافة  حرية  القارئ  متنح  التي  امل�صمرة 

التاأويلية،  ومقدرته  يتالءم  مبا  واأحداث  واأفعال  حلقات 

اأن�صاق  ح�صب  وتلقيه  احلكي   اإنتاج  يف  النظر  ووجهات 

تقلي�ض  وبالتايل  وجتميع،  وتفريق  وتــراكــب،  تراتب 

ومتطيط.

تت�صمى الق�صيدة با�صم العلم: ال�صم والن�صب: »نور الدين 

ال�صايل«، اأو باللقب: الأمازيغي، اأدوني�ض 

ح�صب  �صكل من اأ�صكال النفتاح على الذات والآخر.

ال�صديق«  »ظــالل  ق�صيدة:  يف  ال�رسدي  املحفل  يبتدئ 

بالتمثيل عن طريق امل�صابهة: مثل خ�صب ـ مثل طفل ..

متخذا من ال�صخ�صية املخاطبة مادة للت�صوير بالكلمات، 

ح�صب  املوؤ�ص�صة  ميــوت...  يرقد،  يهرب،  ـ  احلركة:  وتتبع 

اإ�صعاع البوؤرة ومركز الدائرة الك�صفية الروؤيوية:

)74(
ـ يرقد ال�صمت يف حنجرته

ـ ميوت يف اليوم مرات 
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تكمن يف 

بناء عالقات 

بالأنا والأنت 

والوجود



ـ  ال�صخ�صية  �ــصــورة  بناء  يف  واملــتــحــول  الثابت  اإنــه 

اأو  التمثيل  متثيل  مواجهة  يف  هنا  نحن  )ة(.  املخاطب 

حماكاة املحاكاة .  

 : اأدوني�ض«   « ق�صيدة  احلكائية يف  البنية  نف�ض  وتتحكم 

 »
ّ

ال�صخ�صية مو�صوع ال�رسد حيث يقوم اللقب: » اأدوني�ض

ذات  املخاطب:  الآخــر  �صعيد«   اأحمد  علي  ال�صم:  مقام 

احلكي ومو�صوعه يف نف�ض الوقت.

يتحقق احلكي ب�صمري املتكلم يف الزمن : ما حدث وما مل 

اأقدام.. احلكي   يحدث: تولد.. ـ ي�رسق الع�صق ...ي�صمع وقع 

التخاطب من الأنا اإىل الأنا ، ومن الأنا اإىل الأنت، اأي الآن 

الذي مل يحدث بعد:

الآن تولد روحه ...

الآن يوقد لغتي ..

)75(
الآن تن�رسح يداه ...

    اإنه املخاطب القرين والدليل. 

اإىل  ر�صالة   : ق�صيدة  يف  خمتلف  �ــرسدي  ن�صق  ويحقق 

بي  عليه  متواطئا  حمكيا  الر�صالة  بجعل  بني�ض«  حممد 

ال�صارد وال�صخ�صية املخاطب. ينبني املحكي على اأ�صا�ض 

الرغبة والتوق: التوق اإىل .... مع التقاط عالمات م�صيئة 

من ال�صرية احلياتية اأو التجربة الكتابية: اإ�صهارا واإعالنا 

لعمق �صداقة واأخوة �صعرية.

وعملية التوليد والإنتاج ال�رسدي التي ينه�ض بها ال�صارد 

يف �صعيه احلثيث لبناء عالقة ان�صهار وتوحد من خالل 

اأو  معنى  لنقل  املتكلم  �صمري  با�صتعمال  وذلك  احلكي 

يف  وجدان  رفة  اأو  انطباع  دفق  اأو  نف�ض  بث  اأو  اإ�صارة، 

حلمة كينونة ن�صية ووجودية: قيمة �صعرية �صكل معنى  

م�صاحب لبداية ونهاية �صرية بحث وارتقاء مراتب �صمو 

لبلوغ ما كان ال�صعراء ال�صورياليون يدعونه نقطة عليا. 

روح واحدة ت�صكن ج�صدين توحدهما املحبة وجرح اليتم:

يف دمي بع�ض من مطر يتمك:

ج�صدانا من ريح حتن اإىل ينابيعها  

)76(
ونتاآخى يف الغيم

اأما يف املقرتح ال�رسدي املو�صوم باللقب: » الأمازيغي« 

»احل�صن  والن�صب:  ال�صم  اإىل  ال�صارد  فيه  يحيل  الــذي 

يعمل  »الكاف«  الت�صبيه:  بحرف  الفتتاح  فاإن  الع�صبي« 

على م�صاعفة وتعقيد الإحالة املرجعية، يف الوقت الذي 

مينت الروابط العالئقية الوجودية: كائن تخيلي منوذجي 

يف �صريورة حركة وفعل:

�صيم�صك ...  �صيقطف 

يف الزمن احلا�رس: » الآن« .

ومع ق�صيدة » وليد خزندار« يد�صن مبتداأ ال�رسد بالت�صبيه 

بوظائف  ينه�ض  ال�صارد  باأن  يفيد  مما   .. كاأن  ـ  اأي�صا: 

احلكي  اآلية  كانت  واإن   ، خمتلفة  ومتوجات  وانحناءات 

مع  واملهيمنة،  الغالبة  هي  املتكلم  �صمري  با�صتخدام 

ال�صابق  واحلكي  الق�صة  بي  الفا�صلة  امل�صافة  تعليم 

قدم  فا�ض  رفقة...منذ  يف  تهنا   .. راأيته  كنت  ـ  والالحق: 

يل..ـ قال يل...

ـ كاأنه متعب يف طريق ل ت�صل )...(

ـ كنت راأيته كما لوكان لئذا بجدار .

كما لو كان الفم جمرد ثقب يف الوجه النا�صع.

)77(
وتهنا يف رفقة. 

   النهاية ـ البداية، مبتداأ احلكي ومنتهاه م�صنده: انفتاح 

املقرتح ال�رسدي، وتوالده ب�صكل تلقائي ومتجدد اعتمادا 

الالنهائية.  الأفعال املحتملة  بوؤرة  اأحرر...  ـ  الفعل:  على 

اإطار  �صمن  وبالقوة  بالفعل  موجودة  �رسد  اأفعال  هي 

املمكنات ال�رسدية اخلطابية:

)78(
ـ و�صعدت اإىل الغرفة لأحرر اأبجديتي..

ـ كما  التوازن:  ال�صياق بتحقيق  الت�صبيه �صمن هذا  يقوم 

لو كان...

املثال  الكائن:  اإىل  موجه  والتاأمل  النظر  جمــال  لأن 

»وليد  ال�صخ�صية:  ومتثيل  مبحاكاة  يقوم  والــ�ــصــارد 

الذاكرة واملخيلة،  خزندار«، وهو متثيل يحفر عميقا يف 

ويف الن�صيان وذلك باجلمع بي الكتابة واملحو.

واللقب  ال�صم  فيتدحرج  والليل،  العي  ق�صيدة  يف  اأما 

الي�صار  اإىل  الإهــداء  يف  لي�صتقر  اأ�صفل  ال�صخ�صي  ال�صم   :

الوقت  يف  اللعبي«  اللطيف  عبد  اإىل   « ال�صفحة:  من 

احلفاظ،  العنوان. مع  والتناظر يف  التقابل  يت�صكل  الذي 

وتنويع  املتكلم،  ب�صمري  احلكي  على �صيغة  اأخرى،  مرة 

اأو  الفاعل  على  الدالة  »نا«  واجلمع:  املفرد  بي  ال�صمري 

�صعي  وامل�صترت...يف  البارز  املنف�صل  اجلماعة  �صمري 

نرك�ض...  نحن...ـ  ها  ـ  نهارنا...  ـ  والحتاد:  التوحد  نحو 

اإىل  التخاطب  موقف  من  لننتقل  نبتكر....  ننت�رس...ـ 

التجلي والحتاد: امنحاء الأنا يف الأنت. اإنه خطاب  الأنا 

لالأنا ، وخطاب الأنا اأنت اأنا
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ـ دعك ..ـ دعني.. م�صندا اإليهما فعالن: ـ نرو�ض..ـ نداعب...

ق�صة الكتابة، ق�صة مغامرة ذات يف الكتابة هي نف�صها 

انخراط يف �صريورة  �صارد داخل احلكي وخارجه.  ق�صة 

كان«  الكينونة:  فعل  با�صتخدام  متجلية،  وكينونة  حكي 

�صيغة من �صيغ الإف�صاح، والقب�ض على اخلفي وامل�صتور 

، الدال الدليل:

كم نهارنا مر

والليل 

)79(
كم ا�صتعمل الزمن الذي كان بيننا 

ا�صتح�صار بعث من الرماد بله مما يتجدد يتوالد من تلقاء 

من  تعرب  هائلة،  ورمزية  اإيحائية  طاقة  بو�صفها  نف�صه 

احلياة اإىل املوت ومن املوت اإىل احلياة. �صمة ال�صخ�صيات 

املفارقة يف الأن�صاق ال�رسدية يف الق�صائد ال�صعرية التي 

ت�صتمد حلمتها من الواقع: الكينونة احلا�رسة اأو املا�صية 

التي ل تعدو اأن تكون عار�صة ظاهرة لتت�صكل من جديد 

وبا�صتمرار �صمن ن�صقية كتابية تخييلية �صعرية مغايرة 

لها �صفة الدميومة والأبدية.

»اأحمد  احلــي:  امليت  الكئيب  ال�صاعر  ال�صاعر:  قدر  ذلك 

اجلوماري«، وبقية ال�صخ�صيات املوؤمثلة.

ال�رسدي  املقرتح  ي�صم  ــذي  ال العنوان  هو  اأونغاريتي 

الأتوبيوغرافيا  وجــوه  مــن  وجــه  املحتمل.  ال�صعري 

وجتربة  عي�ض،  جتربة  حياة:  �صرية  يعر�ض  اخلطابية 

فيها  احلكي  الو�صف  يخدم  ا�صتثنائيتي.  تخييل  كتابة 

خدمات جليلة. اأثر اللقاء الأول والهم والن�صغال الكتابي 

واحد  وجودي  قلق  التجريدي  اإىل  احل�صي  من  امل�صرتك. 

ومتاهات جتربة كينونة وذات متوحدة.

الق�صيدة  احلكاية،  خيوط  تن�صج  الع�صق،  مقامات  من 

خمترب ك�صف م�صارات ومتاهات الرغبة والغواية الأنثى 

بل  فح�صب  احلكي  مــادة  لي�صت  الرمزية  كوكبتها  يف 

من  وت�صوى  تتخلق  العامل  ويف  ال�رسد  يف  مهيمنا  دال 

التي تنحل  اإمراأة« وال�صفة: » �صغرية«   « الت�صمية  خالل 

وتتال�صى وت�صمو وتتعاىل مبا اأنها اأنثى من ورق اأو لنقل 

احلداثية  الق�صيدة  الق�صيدة:  �صبيهة  امــراأة  تخييل.  من 

التي كان ال�صاعر بودلري قد د�صنها و�صماها: ق�صائد نرث 

�صغرية.

تركيب مفتوح

اأخرى  ق�صيدة  اإىل  ق�صيدة  من  متبدلة  احلكاية  اأن�صاق 

على  ولنفتاحها  الكتابة  با�صرتاتيجية  لتعلقها  نظرا 

ومتعدد  مغاير  الق�صيدة  بناء  اإن  والحتمال.  الإمكان 

والكالم،  بال�صمت  والكتابة،  باملحو  فيه  الذات  تهتدي 

مرئي،  والال  املرئي  تتلم�ض  كما  والبيا�ض،  وبال�صواد 

تاريخية  عواملها.  لت�صكيل  والإن�صاد  بالتخييل  وتتو�صل 

الق�صيدة املغربية املعا�رسة هي يف املح�صلة تاريخية 

يف  م�صتمرة  حكاية  وفيها.  باللغة  املت�صكلة  احلكاية 

اخلطاب، هي الإيقاع املتجدد من خالل البناء والنبناء 

الن�صقي يف الكيمياء اللغوية، وما تتمخ�ض عنه التحولت 

والت�صكالت التي تالم�ض �صرية الذات يف الكتابة قطعا.

من  خم�صو�صة  ا�صتغال  وطرائق  ن�صية،  دوال  تفاعل 

ما  ذلك  التخييلية.  الناحية  ومن  الإيقاعية،  الناحية 

بناء  لأن�صاق  الإن�صات  خالل  من  عليه  الرتكيز  حاولنا 

يف  �صعريا  احلكي  ا�صتغال  وطــرائــق  �صعريا،  احلكاية 

ال�صاعر  من  لكل  دالتي  مغربيتي  �صعريتي  جتربتي 

حممد الأ�صعري، وال�صاعر ح�صن جنمي.

تلم�ض  يف  اهتدينا  وبهما  فر�صياتنا،  اختربنا  بهما 

توؤ�ص�ض  وهي  املعا�رسة،  املغربية  الق�صيدة  م�صارات 

ال�صعري  امل�صهد  يف  املتميز  وح�صورها  ل�صتقالليتها 

ال�رسدي  اخــرتاق  موقع  من  والعاملي  والعربي  الوطني 

ا�صرتاتيجية  ح�صب  لل�رسدي  ال�صعري  واخــرتاق  لل�صعري 

كتابة �صعرية معا�رسة قوامها البحث والتجريب، وتو�صيع 

والتنظري،  املمار�صة  حرية  ي�صمن  مبا  املغايرة  اأمــداء 

والحتفاء  الأجنا�صية،  احلــدود   وحمو  والبناء،  والهدم 

بالتعدد، وبالإبداعية �صواء على م�صتوى الكتابة: ق�صيدة 

الإقامة يف  وتنظريا باملفرد واجلمع، والت�صتيت وال�صم. 

بناء  يف  المتياز  و�صعية  له  م�صكنا  باعتبارها  اللغة 

والتطلع  التجاوز  اأفق  يف  والتخييلي  الإيقاعي  الكون 

يقت�صي  وما  �صعريا  الختالف  حق  وممار�صة  للجديد، 

الأجنا�ض  كل ذلك من حوارية، وتنا�صات، وتقاطع بي 

الأدبية، والأ�صكال والأن�صاق، والعوامل والأكوان.

تاريخية الق�صيدة املغربية املعا�رسة تاريخية حتولت 

م�صتمرة، اأثمرت وتثمر خ�صو�صيات بنائية خطابية �صواء 

م�صتوى  على  اأو  الكيفي،  اأو  الكمي  الرتاكم  م�صتوى  على 

ق�صيدة  والتخييلية.  الإيقاعية  والــروؤى  التجارب  تعدد 

توجد يف اللغة باعتبارها �صكل معنى و�صكل حياة، متحو 

وملا  لنف�صها  بالإن�صات  متاهاتها  م�صاراتها  وتكتب 
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�صمن    
)80(

برزخا  اأو  اأثرا  اإم�صاءها  موقعة  بها،  يحيط 

م�صار التحولت يف الكائن والوجود.
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لن�ض  التلقائي  بالإ�صناد  يقوم  م�رسوع  اإطــار  يف  الورقة  هذه  تندرج 

�صعري جمهول يف ال�صعر العربي اإىل �صاعره احلقيقي واأمتتة هذه العملية 

هذه  مو�صوع  وميثل   ،Text Mining الن�صو�ض  تنقيب  تقنيات  با�صتخدام 

الورقة املرحلة الأوىل من هذا امل�رسوع، اجلدير بالذكر اأن عملية اإ�صناد 

املوؤلف يف ال�صعر العربي عملية مهمة جدا يف تنقيب الن�صو�ض خ�صو�صًا 

وم�صاعدة  العربي،  ال�صعر  يف  الأ�صلوبية  يدر�صون  الذين  لأولئك  بالن�صبة 

ال�صعراء يف اإثبات حقهم الإبداعي ومعرفة الن�صو�ض املنتحلة من غريها. 

تتم  �صاعره  اإىل  جمهول  �صعري  لن�ض  التلقائي  الإ�صناد  عملية  اأن  بيد 

واأ�صلوبيته  املجهول  الن�ض  من  عديدة  خ�صائ�ض  ا�صتخراج  اأ�صا�ض  على 

ملطابقتها مع اأ�صلوب ال�صاعر والذي يتم ا�صتخرجه من ن�صو�ض معلومة 

له با�صتخدام تقنيات التنقيب املتوائمة مع بيئة الن�ض ال�صعري. 

للبع�ض  ال�صعرية  الدواوين  من  جمموعة  اإدخــال  مت  امل�رسوع  هذا  يف 

ال�صعر  الع�صور يف  �صاعرا من خمتلف  اأربعة ع�رس  وعددهم  ال�صعراء  من 

من  جمهوًل  ن�صًا  ع�رس  اثني  واإدخــال  للتدريب  كمجموعة  الكال�صيكي 

 Naive ن�صو�ض خمتلفة كمجموعة اختبار مت بعد ذلك تطبيق خوارزمية

Bayes على تلك الن�صو�ض مع بارامرتات ومتغريات هي: عالمة الرتقيم، 

احلرف، وطول اجلملة، وكانت نتائج التجربة مب�رسة جدا جتاوزت 83%.

الكلمات املفتاحية- ال�صعر العربي، اإ�صناد التاأليف،

 NaïveBayes, ArabicPoetry, Authorship Attribution

 حتديد هوية ال�ساعر فـي ال�سعر العربي

Naïve Bayes با�ستخدام

اأحمد حممد الفالحي

 كاتب وباحث من اليمن

v ي�ساعد 

ال�سعراء 

على 

اإثبات 

حقهم 

الإبداعي 

ومعرفة 

الن�سو�ص 

املنتحلة



مقدمة

على  العربية  الن�صو�ض  اأهــم  من  ال�صعر  يعد   

ل  عالية  منزلة  واحتل  الإ�صالم،  قبل  الإطــالق 

وكان  اجلاهلية،  يف  العرب  عند  لها  مناف�ض 

املهم،  لدورهم  وذلك  الأنبياء؛  مبنزلة  ال�صعراء 

وحاجة النا�ض اإليهم، فهم الذين يقيدون ماآثرهم 

فتبواأوا  اأعداءهم  �صاأنهم، ويخوفون  ويعلون من 

العامة  املنافع  ب�صبب  »وذلـــك  عالية  منزلة 

على  القائم  القبلي  جمتمعهم  يجنيها  التي 

وبعد   .
]1[

�صعره من  املت�صلة  والعداوات  احلروب 

القراآن  بعد  الثالثة  املرتبة  ال�صعر  احتل  الإ�صالم 

والأحاديث النبوية، وقد تعر�ض ال�صعر لالنتحال 

يومنا  حتى  الع�صور  مر  على  وغريها  وال�رسقة 

والتمحي�ض  بالدرا�صة  ال�صعر  ويحظى  ــذا،  ه

امل�صتمر من قبل الباحثي يف الأدب واللغة وهذا 

خ�صبًا  مو�صوعًا  ال�صعري  الن�ض  جلعل  اأدعــى 

اللغة  وهند�صة  والبيانات  الن�صو�ض  تنقيب  يف 

العربية واأمتتتها. لقد �صنف الباحثون يف الأدب 

ال�صعر  وهي:  الع�صور  ح�صب  اأ�صناف  اإىل  ال�صعر 

ع�رس  يف  وال�صعر  املخ�رسمي  و�صعر  اجلاهلي 

والعبا�صي  الأمــوي  الع�رس  ويف  الإ�صالم  �صدر 

ح�صب  ال�صعر  نف 
ُ

�ص كما  احلديث،  و....وال�صعر 

العمودي وال�صعر احلر  ال�صعر  اإىل  ال�صعري  البناء 

.
]2[

وق�صيدة النرث 

Au� التاألي اإ�صناد  تقنيات  ظهرت  لقد  فتاريخيا 

التقليدية  غري    thorship Attribution Techniques

لأول   Mendenhall ابتدع  عندما   ،1887 عام  يف 

امليزات  ح�رس   Counting Features فكرة  مــرة 

لتدل على �صخ�صية  الكلمة  الن�ض مثل طول  يف 

به  قام  ما  لحقًا  العمل  ذلك  .واأعقب 
]3[

املوؤلف 

كل من:

اأطوال  با�صتخدام   (Morton (1965 و   (Yule (1938

.
]4[

اجلمل للحكم على هوية املوؤلف

وب�صكل  الإجنليزية  اللغة  على  الدرا�صات  توالت 

متتابع وعلى بع�ض اللغات الأخرى، واإىل وقت 

كتابة هذه الورقة فاإن الدرا�صات والأبحاث يف 

اأطروحة  تتجاوز  ل  العربية  باللغة  املجال  هذا 

يف  نتناولها  من�صورة  عمل  وورقــات  دكتوراه 

الأدبيات ال�صابقة، وتركز العمل يف تلك الدرا�صات 

على الن�صو�ض العربية الق�صرية فقط، والبع�ض 

اللكرتوين وهذا  والربيد  الويب  تناول �صفحات 

يعد حافزا اإ�صافيًا مل�رسوعنا هذا كوننا نتعامل 

مع ن�صو�ٍض �صعريٍة لها بنية خا�صة.

واأنــواع  التاأليف  اإ�صنادية  الورقة  هذه  تتناول 

امل�صاكل وال�صعوبات التي حتول دون اكت�صاف 

املوؤلف، والإ�صناد يف اللغة العربية، والدرا�صات 

واآلية  املنهجية  اأي�صا  الورقة  وت�رسح  ال�صابقة، 

العمل وتطبيق اخلوارزمية، تختم ذلك بالنتائج 

والتوجهات امل�صتقبلية واملراجع.

Authorship Attribution اإ�سنادية التاأليف 

ف على اأنها م�صكلة حتديد املوؤلف احلقيقي 
ّ
     تعر

لعمل جمهول اأو متنازع عليه وهذا هو التعريف 

الإ�صناد  .عملية 
]5[

التاأليف  لإ�صنادية  الب�صيط 

اأجل  الن�ض من  تتمحور حول درا�صة خ�صائ�ض 

وقد  بتاأليفه،  خا�صة  ا�صتنتاجات  ا�صتخال�ض 

ن�صاأ اأ�صا�صًا من علم قيا�ض الأ�صلوب وهو فرع من 

علم الل�صانيات يطبق القيا�صات الإح�صائية على 

هوية  حتديد  ا�صتخدام  الأدبي.وميكن  الأ�صلوب 

موؤلف الن�ض يف طيف وا�صع من التطبيقات مثل: 

اأو متنازعة  الوثائق/الكتب املجهولة  حتليل   –
فيما  بيان  بهدف  النتحال  وك�صف   – امل�صدر 

اإذا كان مدعي التاأليف هو املوؤلف حقًا – اأي�صا 
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موؤلفي  من  التاأكد  بغر�ض  القانوين  التق�صي 

 .
]6[

الر�صائل الإلكرتونية واملجموعات الإخبارية

ا�صتخدام  ـــرية  الأخ ال�صنوات  يف  تنامى  وقــد 

مثل:  املختلفة  املجالت  يف  التطبيقات  هذه 

ال�صتخبارات، القانون اجلنائي، القانون املدين. 

الن�ض« حول  ترتكز عملية »حتديد هوية موؤلف 

بوا�صطة  ما  ن�صًا  كتب  ملوؤلف  الت�صابه  حتديد 

حتديد  يتمحور  حيث  ــرى؛  الأخ اأعماله  فح�ض 

من  جمموعة  ا�صتخال�ض  حــول  املوؤلف  هوية 

يف  ن�صبيًا  ثابتة  تبقى  والتي  للن�ض  ال�صمات 

جمموعة كتاباته، والتقاط اأ�صلوب كتابته،وبذلك 

عد؛ حيث 
ُ
ميكن متثيل املوؤلف مبتجه من »N« ب

امل�صتخرجة  املميزة  اخل�صائ�ض  عدد  هو   »N«

 .
]7[

من الن�ض 

PROBLEMS TYPES اأنواع امل�ساكل

 اثنان من املوؤلفي يتنازعان على ن�ض ما يدعي 

لذا يتم الرتكيز على  اأو كالهما ملكيته  اأحدهما 

الكتابة  يف  طريقتهما  بي  واملقارنة  التحقق 

لإ�صناد الن�ض للموؤلف الفعلي.

اإ�صناد ن�ض جمهول ملوؤلفي جمهولي،   م�صكلة 

اأن يكون  وحتل بح�رس عدٍد منهم والذي يتوقع 

الن�ض لأحدهم، ويتم التمحي�ض اأكرث حتى ن�صل 

اإىل اقل عدد منهم، وتتم املقاربة وفق الأ�صلوبية 

لكل موؤلف.

 الت�صكيك بن�ض من�صوب ملوؤلف )ال�رسقة(، وحللها 

يتم جمع بع�ض الأدلة الداخلية والتي ت�صتخرج 

من داخل الن�ض مثل املفردات وعالمات الرتقيم 

الأ�صلوب،  حتــدد  التي  املتغريات  من  وغريها 

وتاريخه،  الن�رس  مكان  مثل  اخلارجية  والأدلــة 

الأ�صخا�ض  مــن  ال�صتف�صار  عــرب  ذلــك  وتتبع 

]8[
املعاي�صي للموؤلف. 

ال�سعوبات التي حتول دون اكت�ساف املوؤلف

الأ�صلية:  الن�صو�ض  حترير  اأو  تغيري  م�صكلة   

الأ�صلية  الكلمات  كانت  اإذا  حتديدها  وميكن 

مي�صها  مل  موجودة  زالــت  ما  احلقيقي  للموؤلف 

العميق بل جمرد حترير خفيف، ويجب  التعديل 

اأن  ميكن  التي  املميزات  جميع  على  حتتوي  اأن 

ت�صتخدم يف حل امل�صكلة مثل عالمات الرتقيم، 

وال�صتخدام  املفردات،  اجلملة،  هيكل  التهجية، 

النحوي، كل هذه امليزات ميكن ا�صتخراجها من 

ب�صمة  ن�صتخرج  ومنها  عليه  املتنازع  العمل 

الأ�صلية  بالن�صو�ض  وتقارن  اخلا�صة  املوؤلف 

الن�صو�ض  تغريت  اإذا  لكن  املــزمــع،  للموؤلف 

الأ�صلية اأو حتورت ميكن اأن تظهر ب�صمة م�صوهة.

حياته  فــرتة  خــالل  الكاتب  منط  تغري  م�صكلة   

اأ�صلوب  اأن  اإىل  ي�صري  الباحثي  بع�ض  املهنية: 

حياته  خالل  واأخــرى  فرتة  بي  يتغري  املوؤلف 

النظر  يتم  وهنا  خمتلفة،  اأعماًل  وينتج  املهنية 

يف �صكل الن�ض ودرا�صته لأن لكل ن�ٍض خ�صائ�ٍض 

اإح�صائية والن�ض النرثي له �صمات تختلف عن 

�صمات الن�ض ال�صعري.

با�صم  اأو  جمهول  ملــوؤلــف  ن�ض  ن�رس  م�صكلة   

م�صتعار، هناك عدة اأ�صباب للن�رس با�صم م�صتعار 

�صيا�صية  اأ�صباب  املوؤلف منها:  واإخفاء �صخ�صية 

للباحثي يف  واأ�صباب جنائية، ووفقا  وجتارية 

الختفاء حتت  اأن يظل  باأنه ل ميكن  الأ�صلوبية 

ا�صم م�صتعار م�صتمراً، فيمكن ك�صف هوية املوؤلف 

طريقته  كاتب  لكل  لأن  الو�صائل  من  بالعديد 

اجلمل،  وبناء  املفردات  ا�صتخدام  يف  اخلا�صة 

تعليمي  وم�صتوى  اجتماعية  كاتب خلفية  ولكل 

]9[
عك�ض داخل الن�ض. 

ُ
والذي ي

 اإ�سنادية التاأليف يف اللغة العربية

العامل  يف  اللغات  اأهــم  اأحــد  هي  العربية  اللغة 
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كونها لغة القراآن والذي يتعبد به اأكرث من مليار 

قبل  من  كبري  ب�صكل  تناوله  والإ�صناد مت  م�صلم، 

الأحاديث  ن�صو�ض  يف  للتدقيق  احلديث  علماء 

النبوية وكذلك الباحثون يف اللغة والأدب للتتبع 

جمال  يف  لكن  الأدبــيــة،  وال�رسقات  النتحال 

فهي  العملية  تلك  واأمتتة  احلا�صوب  ا�صتخدام 

البحوث  اأغلب  اأن  اإىل  الإ�صارة  نادرة، كما جتدر 

موؤلف  اإجراوؤها يف جمال حتديد هوية  التي مت 

ويتطلب  الإجنليزية،  اللغة  على  كانت  الن�ض 

التحديات  معاجلة  العربية  اللغة  على  تطبيقها 

بهذه  اخلا�صة  املوا�صفات  بع�ض  عن  الناجتة 

ا�صتقاق املفردات من اجلذور،  اللغة مثل طبيعة 

وطول  واحلروف  الكلمة  طول  الكلمات،  ت�صكيل 

.
]10[

اجلملة واخل�صائ�ض النحوية واملعجمية 

stylistic features ال�سمات الأ�سلوبية 

ت�صاعد  التي  الكتابة  واأ�صلوب  �صمات  تندرج    

على حتديد هوية املوؤلف حتت اأربع جمموعات: 

على  تكون  اأن  ميكن  بدورها  والتي  معجمية 

الأحـــرف،  م�صتوى  على  اأو  الكلمات  م�صتوى 

نحوية وتتعامل مع الأ�صكال التي تدخل يف بناء 

اجلملة، تركيبية والتي تعك�ض عادة املوؤلف يف 

تنظيم وتخطيط كتاباته، و�صفات خا�صة تتعلق 

بامل�صمون وتتعامل مع الكلمات املفتاحية يف 

املوؤلف  يتخذه  حمدد  جمال  اأو  حمدد  مو�صوع 

منهجا يف كتاباته.

 ُت�صتخدم من اأجل عملية الت�صنيف اأدوات خمتلفة 

الإح�صائي،  التحليل  تعتمد  طــرق  اأهمها  من 

فيها  مبا  الآلــة  تعليم  وتقنيات  والحتمالت، 

.
]11[

ال�صبكات الع�صبية، و�صجرة اأخذ القرار 

 :Lexical features ال�سمات املعجمية 

وهي من اأكرث امليزات امل�صتخدمة لإ�صناد الن�ض 

وطول  الكلمة،  طــول  على  وتعتمد  موؤلفه،  اإىل 

املفردات.  ووفــرة  الكلمة،  تكرار  وعدد  اجلملة، 

امل�صكلة الرئي�صية يف هذا النوع من ال�صمات هي 

حدود  توجد  ل  ال�رسقية،  اللغات  بع�ض  يف  اأنه 

ال�صعب  من  يجعل  مما  الكلمات،  بي  فا�صلة 

تطبيقها دون احلاجة اإىل اأدوات خا�صة م�صاعدة.

ال�صمات  من  النوع  هذا  يف   :Character احلــرف 

يتم ال�صتناد اإىل الأحرف يف معاجلة الن�صو�ض 

با�صتخدام ت�صل�صل الأحرف، وياأخذ نوع احلرف، 

تطبيقها  وميكن   Character Ngram و  تردداتها 

اأدوات  اأي  اإىل  لغة دون احلاجة  اأي  ب�صهولة يف 

خا�صة. 

 Syntacti: ال�سمات النحوية

املوؤلفي  قبل  من  النحوية  ال�صمات  وت�صتخدم 

دون وعي، مما يجعلها اأكرث موثوقية من ال�صمات 

املعجمية. وفيها يتم ا�صتخدام تدابري خمتلفة يف 

الإ�صناد، مبا  النحوية من اجل عملية  الدرا�صات 

 POS: Part�Of�Speech( يف ذلك اجلزء من الكالم

 .Function words التكرار والأخطاء النحوية و ، )

هذه امليزات تتطلب اأدوات ل�صتخراجها.

 :Semantic ال�سمات الدللية 

الــدللــيــة  املتعلقات  ــزات  ــي امل هـــذه  وت�صمل 

SFL: Systemic Func� و اللغوية  )واملرتادفات 

tional Linguistics(، التي حتدد الكلمات الوظيفية  

.POS مع ميزات Functional Words

 :Structural ال�سمات الرتكيبية 

تنظيم  عند  املوؤلف  عادات  تلتقط  امليزات  هذه 
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التدابري طول  والأمثلة على هذه  وبنائه.  الن�ض 

لون  التوقيع،  وا�صتخدام  اجلملة،  وطول  الفقرة، 

تظهر  ل  الرتكيبية  امليزات  اخلط.  وحجم  اخلط 

بو�صوح يف الن�صو�ض الق�صرية لأنه من ال�صعب 

وتظهر  للن�ض  الأ�صلوبية  اخل�صائ�ض  التقاط 

]12[
جلية يف الن�صو�ض الأطول. 

 الأدبيات ال�سابقة

 AbdulBaki,Iqbal. (2009) تناولت درا�صتها ال�صعر 

مدح  اإىل  ت�صنيفه  حيث  من  الكال�صيكي  العربي 

با�صتخدام  وذلــك  وغريها  وغــزل  وذم  وهجاء 

Naïve Bayes  للت�صنيف، عملها كان  خوارزمية 

Stem� عملية ا�صتخدام  مع  ذلك  على   مقت�رسا 

ming التجذير كمتغري وحيد وحققت ن�صبة جناح 

.
]13[

 90%
لتحديد  منوذجًا  اقرتح   .Baraka,Rebhi  (2014(

ــوثــائــق  ــنــف جمــمــوعــة مـــن ال الــهــويــة، و�ــص

غري  موؤلفي  مع  الق�صرية  العربية  والن�صو�ض 

من  موؤلف  كل  اأ�صلوب  على  والتعرف  معروفي 

خالل خ�صائ�ض م�صتخرجة من الن�ض، النموذج 

اأعتمد على تقنية SVM(( واعترب اأن النتائج التي 

لقلة  ذلك  نعزي  وقد   ٪  100 اإىل  ت�صل  حققها 

.
]14[

الن�صو�ض امل�صتخدمة وق�رسها

اأول  درا�صته  تعترب   (Shaker, Kareem.(2012  

درا�صة يف جمال حتديد هوية املوؤلف يف الن�ض 

العربي، وهي مهمة كونها الأوىل يف هذا املجال، 

وا�صتخدم فيها 54 كلمة، وتعامل مع خ�صائ�ض 

Function Words يف اللغة الإجنليزية وما يقابلها 

بالعربية ومل ينطلق من خ�صائ�ض اللغة العربية 

ا�صماه  هجينًا  منــوذجــًا  وبني  ــرسف،  � ب�صكل 

دقة  اإىل  تو�صل  وفيه   ((Hybrid EA Approach

%100 وتعزي تلك الن�صبة اأي�صا لقلة الن�صو�ض و 

.
]15[

واحدية املتغري

يف  تناول   (Almuhareb, Abdulrahman.(2013  

وبناء منوذج  الكال�صيكي  العربي  ال�صعر  درا�صته 

�صفحات  يف  ال�صعري  البيت  باكت�صاف  يقوم 

للتعرف  الكال�صيكية  الطريقة  وي�صتخدم  الويب 

الأبيات،  �صكل  حيث  من  العربية  الق�صيدة  على 

والقافية.

من   ٪  96.94 دقة  حققت  املقرتحة  الطريقة 

.
]16[

خالل حمرك بحث لل�صعر الكال�صيكي 

 METHODOLOGY  الطريقة 

تتم  العملية  فــان   )1( رقــم  ال�صكل  خــالل  مــن 

وحت�صريها  الن�صو�ض  جمع  هي:  خطوات  بعدة 

متثيل   ،  Texts Collection & Preprocessing

الن�صو�ض Texts Representation، تقلي�ض الأبعاد 

)اختيار ال�صمات( Dimension Reduction، واأخرياً 

. Classification & Attributing الت�صنيف والإ�صناد

Text perprocessing حت�صري الن�صو�ض 

مت اإدخال ن�صو�صًا �صعرية )دواوين( لأربعة ع�رس 

عربي،  )ابن  وهم  ع�صوائيا  اختيارهم  مت  �صاعراً 

الر�صي،  ال�رسيف  احلمداين،  فرا�ض  اأبو  الفرزدق، 

اأبو العتاهية، و�صاح اليمن،  اأبو نوا�ض، احلالج، 

اخلن�صاء، البو�صريي، الربعي، املتنبي، اأبو متام، 

اإدخاله  مت  اأ�صعارهم  من  الكبري  اجلزء  املعري(، 

واجلــزء  للتدريب   dataset بيانات  كمجموعة 

املتبقي كمجموعة اختبار، اأدخلنا جمموعة اأثني 

ع�رس Unknown Author كق�صائد جمهولة ال�صاعر 

اإ�صنادها-  نعرفها   - الأبيات   بعدد  ومتفاوتة 

عملية  بعد  الن�صو�ض  جميع  وتخ�صع  لالختبار 

بو�صع متغريات هي    Event Drivers لــ  التهيئة 

احلروف  Characters: حيث ت�صتخدم ترميزاً وحيداً 

Punctua� الرتقيم  ،عالمات   Unicode Character
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tion، وطول اجلملة Sentences Length  بالعتماد 

اأو  ال�صعري  البيت  ــل  داخ الكلمات  عــدد  على 

تطبيق  ليتم  الن�صو�ض  حت�رس  ال�صعرية،  اجلملة 

اخلوارزمية عليها، ال�صكل)1( يو�صح ترتيب اآلية 

مب�صطة للعمل.

ال�صكل)1( 

Texts Representation متثيل الن�سو�س 

اخلطوات  من  جمموعة  املرحلة  هــذه  تت�صمن 

 :
]17[

الهامة التي يجب اإجراوؤها على الن�ض

اخلا�صة  املحارف  حذف  فيها  يتم  و  الت�صفية: 

وعالمات الرتقيم التي ل تعطي اأي دللة متييزية 

يف  هامًا  دوراً  توؤدي  قد  لكنها  ال�صعري  للن�ض 

الويب  �صفحات  مثل  املهيكلة  الن�صو�ض  بع�ض 

لكن يف جتربتنا هنا اأبقينا على عالمات الرتقيم 

كونها احد املتغريات التي اعتمدنها. 

التقطيع: وهي عملية جتزئ الن�ض اإىل كلمات. 

التجذير: وهو عملية اإعادة الكلمات اإىل جذورها. 

حذف الكلمات الزائدة: الكلمة الزائدة هي الكلمة 

التي ل تعطي اأي معنى مميز للن�ض مثل الروابط 

بل  م�صتقل  معنى  لها  لي�ض  التي  الكلمات  بي 

تاأخذ معناها من الرتباط مع الكلمات الأخرى 

مثل اأدوات اجلر. وميكن اإجراء ذلك مبقارنة كل 

الكلمات  ت�صم  م�صبقًا  حم�رسة  قائمة  مع  كلمة 

الزائدة املعروفة. 

حذف  املرحلة  هــذه  يف  يتم  الت�صكيل:  حــذف 

وال�صكون  والــ�ــصــمــة  الفتحة  مــثــل  ــات  ــرك احل

والتنوين. 

التي  الكلمات  حــذف  عملية  وهــي  التقليم: 

يف  جداً  كبري  برتدد  اأو  جداً  �صغري  برتدد  تظهر 

الن�صو�ض. 

ال�صبب الأ�صا�صي يعود اإىل اأن الكلمات ذات الرتدد 

متييزية  دللــة  لديها  كــان  واإن  حتى  ال�صغري 

مفيدة.  غري  �صغرية  عناقيد  تكون  �صوف  للن�ض 

اأما الكلمات ذات الرتدد الكبري فهي ميكن اأن تدل 

على اأ�صلوب موؤلف وت�صتخدم عتبتي دنيا وعليا 

معرفتي م�صبقًا لتمييز هذه الكلمات.

  Feature selection اختيار ال�سمات 

يف هذه اخلطوة لختيار �صمة، يتم اختيار ال�صمة 

الن�صو�ض وحل�صاب  املتكررة ب�صكل ملحوظ يف 

على  العــتــمــاد  يتم  الــنــمــوذج  لهذا  الحــتــمــال 

للميزات. وميكن  املعياري  والنحراف  املتو�صط 

نتيجة  على  للح�صول   Chi�squared ا�صتخدم  

وكانت   Naïve Bayes ا�صتخدام  مت  ولكن  جيدة 

النتيجة اأي�صا جيدة .

 Naïve Bayes تطبيق خوارزمية 

لكل  احتمايل  منوذج  ببناء  تقوم  تطبيقها  عند 

فئة Authorship بالعتماد على بيانات جمموعة 

التدريب، لتقوم بح�صاب وم�صاعفة الحتمالت 
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الن�ض  مــن  امل�صتخرجة  اخل�صائ�ض  لكافة 

ال�صعري وذلك لإعطاء التقارب مع ن�ض الختبار 

املجهول. اإن اأعلى قيمة احتمالية والتي قيمتها 

)1.0( واحد بي جميع ال�صعراء يف جتربتنا هي 

على الأرجح حتدد ال�صاعر الذي يتم اإ�صناد الن�ض 

عن  ت�صفر  قد  الحتمالت  بع�ض   ،]18[ اإليه 

نتيجٍة قيمتها �صفر لأن اأيًا من بيانات التدريب 

تاأخذ  ال�صفرية  والقيمة  املــدى،  نف�ض  يف  تقع 

 Naïve خوارزمية  تكون  عندها   )0.0( احتمال 

ال�صنف، لذلك  التنبوؤ يف  Bayes غري قادرة على 

Lapla�  فانه يتم تطبيق معلمة م�صحح لبال�ض

cian Correction Parameter  وذلك ملنع التاأثريات 

بطريقة  يتم  كما  �صفر،  الحتمال  من  القريبة 

اإ�صافة  طريق  عن  التاأثري  ذلــك  جتنب  ب�صيطة 

البيانات  جمموعة  يف  ح�صاب  كل  اإىل   1 واحد 

اختالف  ظهور  اإىل  بحاجة  فاإننا  لذا   ،Dataset

ظهور  ملنع  التقديرية   الحتمالت  يف  �صئيل 

لها  كل وظيفة وخا�صية  اأن  ي�صمن  ال�صفر مما 

احتمال الظهور اأو احلدوث على الأقل مرة واحدة 

حتى ولو مل يظهر يف بيانات التدريب.

نفر�ض اأن a يرمز للموؤلف املر�صح لإ�صناد الن�ض 

A وال�صمات  اإليه واأن العدد الكلي للموؤلفي هو 

العدد  من    f بالرمز  لها  نرمز  اخل�صائ�ض  اأو 

الكلي لل�صمات التي نرمز لها X بحيث لدينا يف 

a ?A ,   X={f_1,f_2… جمموعة ن�صو�ض التدريب

f_n..} ويف ن�صو�ض الختبار فاإن اأي ن�ض �صيتم 

التنبوؤ  ويتم   X ال�صمات  جمموعة  بنف�ض  و�صفه 

مبوؤلف الن�ض حال وجود تطابق بال�صمات.

جمموعة  مع  الن�ض  باإ�صناد  تقوم   Naïve Bayes

الأكــرث  للموؤلف   }X=}f_1,f_2…..f_n ال�صمات 

احتمالية طبقًا للمعادلت التالية:

الن�صو�ض  الإجمايل من  العدد  D_ai هو  حيث 

 ، f_iوحتتوي على ال�صمات a املكتوبة من قبل

الوثائق  من  الإجمايل  العدد  فهو     D_a اأمــا 

ت�صبب  اأن  ميكن  غائبة   ب�صمات  كتبها  التي 

احتمال ظهور ال�صفر. للتغلب على هذه امل�صكلة 
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مع عدد من الن�صو�ض للح�صول على الحتمال 

 ]Laplacian.[19 واحد يتم ا�صتخدم

 اخلال�سة:

ظهرت  التطبيق  عملية  اأجرينا  اأن  وبعد  اأخـــرياً 

النتائج املو�صحة  يف اجلدول )1( وجدنا اأن العدد 

�صاعرا  ع�رس  اأربعة  هو  التدريب  ملجموعة  الكلي 

ق�صائدهم من ال�صعر العمودي وجمموعة الختبار 

اإىل   UA1 من  جمهول  ن�صًا  ع�رس  اثني  يف  متثلت 

UA12 والقيم يف اجلدول متثل الحتمالية الناجتة 
و)1)   (0( القيم  اأن  ؛حيث   Naïve Bayes تطبيق  من 

الختبار  ن�صو�ض  بي  التقارب  احتمال  قيم  هي 

مع جمموعة التدريب، القيم التي قيمتها واحد)1.0( 

املجهول  الن�ض  اإ�صناد  تعني  الأخــ�ــرس  باللون 

ح�صلنا  فقد  للمجموع  وبالنظر  الفعلي،  ل�صاعره 

ب�صكل  ن�صو�صهم  اإليهم  اأ�صندت  �صعراء  ع�رسة  على 

ل�صعراء  ن�صو�صهم  اإ�صناد  مت  فقط  واثنان  �صحيح، 

الإ�صناد و�صلت  الدقة يف  ن�صبة  اأن  اآخرين، مبعنى 

 .16.666% اإىل  و�صلت  الإخفاق  ون�صبة   83.333%
للن�صو�ض  التح�صري  عملية  يف  اأنه  بالذكر  اجلدير 

اجلملة  طــول  مبتغريات  كن�ض  معها  التعامل  مت 

مع  التعامل  يتم  مل  الرتقيم،  وعالمة  واحلــروف 

اجلملة  كطول  ال�صعري  البيت  خالل  من  اإل  ال�صعر 

ت�صابه  يحدث  ال�صعر  ويف  فيها،  الكلمات  وعــدد 

باأطوال اجلمل خا�صة ال�صعر الكال�صيكي لأنه يعتمد 

بقالب معي يجربه على  ال�صاعر  يلزم  البحر وهذا 

وجود  اأي�صا  �صطر،  بكل  معدودة  كلمات  ا�صتخدام 

يوؤدي  مما  �صعري  بيت  كل  نهاية  والروي  القافية 

اإىل ت�صابه تلك الأحرف مع اغلب ال�صعراء ونحن يف 

املتغريات جعلنا احلرف متغرياً.

والتي مت  الأحمر  باللون  القيم  دققنا يف  لو  اأي�صا 

لي�صوا  �صعراء  اإىل  الن�صو�ض  اإ�صناد  خاللها  من 

اأ�صندت جميعها ل�صاعر واحد  اأنها  موؤلفيها نالحظ 

بعي  ن�صع  اأن  علينا  يحتم  وهــذا  البو�صريي  هو 

بي  ملحوظ  تقارب  احتمالي:  هناك  اأن  العتبار 

هناك  اأن  اأو  ال�صاعر  لذلك  امل�صندة  الن�صو�ض  تلك 

من  الن�صو�ض  حت�صري  يف  اإغفاله  مت  ما  متغرٍيا 

اإجراء  مت  حيث  ال�صعراء؛  عدد  اأو  الن�ض  طول  حيث 

النتيجة  وكانت  اأقل من خم�صة  عدد  على  التجربة 

مغرية جدا وتطابقًا كليًا و�صلت ن�صبته اإىل 100%.

متغريات  اإدخــال  نقرتح  العقبات  تلك  ولتجاوز 

والقافية  البحر  مثل  بال�صعر  خا�صة  اأخـــرى 

الوزن، املرتادفات، وبع�ض اخل�صائ�ض  وا�صتخدام 

ال�صعرية ال�رسفة.

كما نقرتح زيادة عدد العينة والن�صو�ض ال�صعرية 

ن�صو�ض  اأطــوال  توحيد  العتبار  بعي  الأخــذ  مع 

كذلك  عليها،  املعايري  نف�ض  وتطبيق  الختبار، 

ا�صتخدام وجتربة تقنيات اأخرى من تقنيات تنقيب 

النتائج اجلديدة  الآلة، ومقارنة  الن�صو�ض وتعليم 

مع هذه النتائج.
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عزيزي

َر مع �شاعر هايكو، هايجين؟ �أجريَتر مع �شاعر هايكو، هايجين؟ �أجريت �ء حو�ء حو� � في �إجر� في �إجر� � كثير� كثير� َأخرَتأخرت أخرتاأخرتا ا...�أال ت�شعر �أنك تا...�أال ت�شعر �أنك ت

وعات، شوعات، شوعات،  شلمو�شلمو� � �لحد�ثة، وتجولت معهم في كثير من  � كثيرة مع �شعر� كثيرة مع �شعر�ء  �ر�ر�ٍت �حو�حو�

مع  وهايكو  هايكو  �ألف  وترجمَت  �ليابانية،  �لثقافة  �أرجاء  في  كثير�  كثير�وتنقلت  �وتنقلت 

�لتانكا، �إي�شيكاو�لتانكا، �إي�شيكاو� تاكوبوكو، معبود  ديقك كوتا كاريا، وترجمتشديقك كوتا كاريا، وترجمتشديقك كوتا كاريا، وترجمَت �أعمال �شاعر � ش�ش�

كتابهم �لمقد�س، �لـ كوجيكي وغيره، ولم يخطر  �ليابان و�ليابان و�ليابانيين، وترجمَت �

ٍلم�شرقة،  �أن تلتقي بهايجيٍنلم�شرقة،  �أن تلتقي بهايجيٍن �ل�شم�س �ل�شم�س � �ببالد �ببالد � ببالد ل ربع قرن من عالقتك ببالد ل ربع قرن من عالقتك  �ببالك مرة، طو�ببالك مرة، طو�

�و�و�حٍد؟

لتشلتشلُت في  ش، لكنني و�ش، لكنني و� � كثير� كثير� ُأخرُتأخرُت أخرتاأخرتا ت �أنني  و�أعترف  �أنني تالعتاب،  و�أعترف  العتاب،  � معك حق في كل هذ�

ل �أبدشل �أبدشل �أبد�، كما يقولون في �لعربية وغيرها  ش خير من �أال ت�ش خير من �أال ت� ً

ت �أنني  و�أعترف  لعتاب، 

ً

ت �أنني  و�أعترف  لعتاب، 

ًأخر� �أخر�ًأخر أخراأخرا ال متال مت ل متشل متش شلنهاية. و�أن ت�شلنهاية. و�أن ت� �

من �للغات. 

تخدم لفظة هايجين، ولي�س شتخدم لفظة هايجين، ولي�س شتخدم لفظة هايجين، ولي�س  ش ت�ش ت� وع، لماذشوع، لماذشوع، لماذ� شلمو�شلمو� لكن قل لي، ولندخل قليال في �

��أو ��أو �النكليزية؟ �أو ية �أو ية  ية شية ش شلفرن�شلفرن� �عن �عن � عن أخوذة عن أخوذة  أخوذة اأخوذة ا المالم �ت �ت � ت شت ش شعبارة �شاعر هايكو فقط، �أو كلمة هايكي�شعبارة �شاعر هايكو فقط، �أو كلمة هايكي�

ي �أو شي �أو شي �أو  شلفرن�شلفرن� أخذ اأخذ اأخذ باللفظ � ا نا ن ياق، فلماذشياق، فلماذشياق، فلماذ� شل�شل� � طالما نعرف �للفظ �لياباني في هذ�

ف �إلى �أن كلمة »هايجين«، كالكثير شف �إلى �أن كلمة »هايجين«، كالكثير شف �إلى �أن كلمة »هايجين«، كالكثير من �لكلمات �ليابانية، تبدو  شإنجليزي. �أ�شإنجليزي. �أ� إنجليزي. �أ��الإنجليزي. �أ��ال

فها شفها شفها  شت، و�أكثر �إيحاء كما �أتوقع، �إذ يمكن لن�شت، و�أكثر �إيحاء كما �أتوقع، �إذ يمكن لن� ت، و�أكثر �إيحاء كما �أتوقع، �إذ يمكن لن�شت، و�أكثر �إيحاء كما �أتوقع، �إذ يمكن لن�ش شلعربي من هايكي�شلعربي من هايكي� �إلى �أقرب �إلى �أقرب �إلى �لنطق �

لي�س  وهذ�  غيرهما،  �أو  �أو�لجنون  كالجن،  كلمات  �أو�تدعي  كالجن،  كلمات  �تدعي  �أوش كالجن،  كلمات  �أوشتدعي  كالجن،  كلمات  تدعي  ي� �أن  ي�ش«  �أن  ش«  نينْيْن ي»جي»ِج أخير �الأخير �الأخير 

ببعيد �أو غريب عن �ل�شعر كما نعرف جميعا.

حواراتحواراتحوارات

يمة  شيمة  شيمة   ش�ش� �ترجمة وتقدمي: حممد ع�ترجمة وتقدمي: حممد ُع

شاعر ومترجم من سورية 

v الهايكو 

والتانكا: 

يغ �شعرية شيغ �شعرية شيغ �شعرية  ش�ش�

مرتبطة 

بطبيعة اللغة 

اليابانية 

واملجتمع 

يق شيق شيق  شاملغلق وال�شاملغلق وال�

غوط شغوط شغوط  شوامل�شوامل�

جدا

إي�شياإي�شياإي�شي إي�شيو  إي�شيو  و شو ش شنيا ــ نات�شنيا ــ نات�

ُل الغيب   �شلاَّ

الهايكو الرفيع هو لغز



و�لكلمة في �لو�قع مكونة من مقطعين: �الأول »هايي«، 

وهو نف�شه في بد�ية لفظة »هايكو«، ويعني مزحة، نكتة، 

�إن�شان، �شخ�س.  طرفة، ت�شلية؛ و�لثاني »ِجْيْن«، ويعني 

هكذ� يكون لدينا حرفيا »�إن�شاُن مزحٍة، �إن�شاُن ت�شليٍة« 

و�إذ� ترجمنا بت�شرف قليال، �شيكون لدينا » ُمهرِّج«، و�إذ� 

بجميع  »�شاعر«  بب�شاطة  لدينا  �شيكون  �أكثر،  ت�شرفنا 

�لحموالت �لمعروفة في �للغة �لعربية. ولكي ال ن�شل �إلى 

هذه �لمبا�شرة فنق�شي على طر�وة �للفظ، ونحرم �لعربية 

�أي�شًا من فر�شة ��شتقبال، نحافظ على نطق �لكلمة كما 

ويكون  و�لجمع.  للمفرد  هايجين  فنقول:  �الأ�شل  في  هو 

�لعرب  و�لهايجين  بالمفرد،  �لعربي  �لهايجين  لدينا: 

بالجمع. 

َهْوَجَن،  �إلى نحت فعل، يمكن �لقول:   
َّ
ولمن يريد �لم�شي

وهي  هايجين،  فهو  هايكو،  يكتب  �أي  َهوَجَنًة،  ُيَهْوِجُن، 

�لمق�شورة.  �أو  �لطويلة  باالألف  هايجينا/ى  �أو  هايجين 

و�لباب مفتوح في هذ� �ل�شياق الجتهاد�ت �أخرى مختلفة، 

فهو  هايكو،  يكتب  �أي  يوهكك،  هوكك،  مثال:  كالهوككة 

�أو هايكوي، كم قد  �أو ُمهوِكك،  �أقترح هائك  هايجين، وال 

يفتر�س �ل�شياق هنا.

على �أية حال، �لتد�ول �الأغلب لو�حدة من هذه �لكلمات، 

جري  على  �لم�شتقبل،  في  �الأمر  يح�شم  �شوف  �لذي  هو 

من  �الآتي  وفي  �لجديدة.  �لمفرد�ت  من  لكثير  يحدث  ما 

�ل�شياق �شاأ�شتخدم كلمة »هايجين«، مع �أنني �أميل �إلى 

تعبير »�شاعر هايكو«.

�إلى �ليابان ذ�ت يوم �أ�شحى بعيد�ً،  بلى، عندما و�شلُت 

ذهني  في  كان  باالأم�س،  �أنه  لو  كما  طريا  ماز�ل  لكنه 

�لحديث  �لياباني  �ل�شعر  حول  �الأ�شئلة  من  كامل  كتاٌب 

وغيرهم.  �لنقاد  من  و�أعالمه  �شعر�ئه  وحول  وم�شكالته، 

لهذ�  تمثيال  باأكثرهم  �أو  باأغلبهم،  �للقاء  على  وحر�شت 

�ل�شعرية  حد�ثتهم  مقارنة  �أريد  كنت  لو  كما  �ل�شعر. 

ن�شتطيع  ال  طالما  بها،  نعتز  �لتي  �ل�شعرية  بحد�ثتنا 

مقارنة نه�شتهم ب�شيء يو�زيها لدينا نحن �أبناء �ل�شاد. 

وهكذ� كانت �نطولوجيا �ل�شعر �لياباني �لحديث،«�شفينة 

�لموت«، يتقدمها حو�ر�ت مع �شبعة �شعر�ء معروفين. 

وال �أعرف لَم لْم يخطر في �لبال مثال، وبالطريقة نف�شها، 

�أن �أقارن بين قديمهم �ل�شعري، �لهايكو �أو �لو�كا، وقديمنا 

�ليابان  د�خلي:  في  �أقول  كنت  �أنني  لو  كما  �ل�شعري، 

ما�شيها  مع  وقطعت  وم�شتقاتها  �لحد�ثة  �إلى  �نتقلت 

يكتبون  كثيرين  �شعر�ء  هناك  �أن  �أظن  وال  وم�شتقاته، 

�إال ما ندر وعلى �شبيل �لحنين، كما  �ليوم بهذه �ل�شيغ 

هي حال �شعر�ء �لعمود في بالدنا. لذلك لم يكن عندي 

وتحديد�  �لفنية،  �الأ�شكال  هذه  بخ�شو�س  ت�شاوؤل  �أّي 

بخ�شو�س �لهايكو، �الأكثر �شهرة و�نت�شار� في �لعالم. ولم 

�أنه  �أي هايجين، على �فتر��س  �أجد نف�شي مندفعا للقاء 

�ل�شعر  �أهمية وال يمثل  �إذ� وجد فهو بال  �أو  غير موجود 

�لياباني �لمعا�شر، �أو �لح�شا�شية �ليابانية �لمعا�شرة. 

وحتى عندما كنت �أعمل على »كتاب �لهايكو �لياباني« 

ترتيب  �أبد�ً   
َ
ببالي يخطر  لم  كاريا،  كوتا  �ل�شديق  مع 

لقاء باأحد �لهايجين �ليابانيين الأجري معه حو�ر� حول 

�أ�شئلة �لهايكو ب�شكل عام. مع �أن �لكتاب يغطي في ق�شمه 

�الأخير �أعالم �لهايكو �لمعا�شرين ولو بهايكو و�حد، بمن 

�لهايجين  �ل�شماء«،  في  �لطائر  �لبابا   « �شاحب  فيهم 

نات�شو�إي�شي ــ بانيا. 

كنت  �أنني  ومع  ذلك،  مع  بوجودهم.  �أعلم  كنت  يعني 

وما  و��شتلهمُت،  للهايكو،  نهما  قارئا  زلُت  وما  �أي�شًا 

زلُت �أ�شتلهُم، روحه في �إعد�دي لم�شروع » ديو�ن �ل�شعر 

و�أعتبره  �الآن،  حتى  �ل�شتة  باأجز�ئه  �لجديد«  �لعربي 

لم  �الأخرى،  �لفنون  غالبية  وم�شتقبل  �ل�شعر  م�شتقبل 

 .
ّ
يخطر في ذهني �الإت�شاُل باأّي هايجيٍن ياباني

و�أعتبر  ذلك.  يحدث  لم  �لهايكو،  �أكتب  ال  الأنني  ربما 

كتابته �أ�شعب بكثير من كتابة �ل�شعر �لحديث �لذي �أر�ني 

ٍط ونا�شٍط، �أو كُم�شاغٍب فقط. منخرطا فيه كُمن�شِّ

�أجريت مليون  �أقول في د�خلي، حتى ولو  �أو ربما كنت 

كما  عددهم  وهذ�  ياباني،  هايجين  مليون  مع  حو�ر، 

�شيوؤكد �ل�شاعر بانيا في �ل�شفحات �لقادمة، فماذ� ع�شاهم 

�أن يقولو� الإقناع �لذ�ئقة �لعربية، �لمفطورة على مفاهيم 

و�لتالقح  قليال  باالنفتاح  �لطويلة،  و�لمعلقات  �لفحولة 

قليال مع هذه �ل�شيغ �لفنية �لب�شيطة، كالهايكو �أو�لتانكا، 

حيث ال �شيء ُيذكُر �أبعد مما تقوله عدة كلمات بب�شاطة 

وو�شوح، وتبث �شيئا من �لبهجة.

هذه  حول  �لحو�ر  ي�شح  لن  لنف�شي،  �أقول  كنت  ربما  �أو 

�للغة  من  تتمكن  مالم  بامتياز،  �ليابانية  �ل�شيغة 

�ليابانية ونظامها �لنحوي قليال �أو كثير� ، وتقوم بتفكيك 

�الأم  بلغته  �لهايكو  وتقر�أ  �ل�شينية،  �لر�شوم  هذه  بع�س 
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قليال �أو كثير�، وتفهم لماذ� يحب �ليابانيون �لهايكو �إلى 

هذ� �لحد، وكيف يعتبرون �أن هذ� �لهايكو �لموزون هايكو 

حقيقي، و�أن ذلك �لهايكو �لموزون �أي�شا لي�س هايكو �إال 

من حيث �ل�شكل. �إنها م�شاألة �شياغة لغوية �أوال و�أخير�.

***
منذ حو�لي ربع قرن تقريبا، و�أنا �أعي�س متنقال بين بالد 

�ل�شام، بالدي، وبالد �ل�شم�س �لم�شرقة، بالد �لهايكو. هكذ� 

�لبالد،  �لعزلة في هذه  �الأقد�ر ف�شئُت. تحا�شرني  �شاءِت 

�ل�شام.  بالد  في  و�الأ�شدقاء  �ل�شد�قة   من  للتزود  فاأعود 

لي�س  في بالد �ل�شم�س �لم�شرقة جالية عربية يتنف�س من 

�أمريكا. فاأنت  �أوروبا و  �لمرء كما يحدث لك في  خاللها 

هناك تعي�س بين �أهلك و�أحبائك، مهما كانو�، وال معنى 

لحديثك �أو ل�شعرك في �لغربة وق�شاوتها. �أما في �ليابان 

وم�شتقاتها، فاأنت غريب �إلى �أق�شى حدود �لغربة، و�أق�شى 

باء غريب، �أنت حقًا مقطوع من حجر. و�إن حدث ووقعت 

�أبناء جلدتك، تكون كمن  �أو تعرفه من  على من يعرفك 

وقع على ق�شيدة هايكو ال نظير لها.

�لقادر  عبد  �ل�شاعر  بال�شديق  �لتقيت  �لم�شاعر،  بهذه 

�لجمو�شي في طوكيو ذ�ت يوم من �أيام ربيع �شنة 2015. 

دبلوما�شي  �لدبلوما�شي.  �ل�شلك  في  يعمل  �أنه  فوجئت 

غير  ال،ال،  �أي�شًا!  و�ق  �لو�ق  بالد  �ليابان  وفي  و�شاعر! 

�لعالم  في  �الأقل  على  �لنو�در،  من  و�حدة  هذه  معقول!. 

�لعربي. لكنها ولح�شن �لحظ تقع �أحيانا، وقد وقعت قبل 

ذلك لل�شاعر �ل�شوري �لمعرف عمر �أبو ري�شة وللعم نز�ر 

قباني.

و�أنا،  �لقادر  عبد  �ل�شالم،  نكمل  نكد  لم  حال،  �أية  على 

ونجل�س على �لطاولة حتى بد�أنا حديث �ل�شعر. باأقل من 

�شاعتين، كنا قد �أتينا بالنميمة �لطيبة حينا، وحينا ال، 

على غالبية �الأ�شماء �ل�شعرية �لعربية، وعلى �لتحوالت 

�لجيل  ميل  بينها  ومن  �لكتابة،  طريقة  في  بد�أت  �لتي 

�لجديد �إلى كتابة �لهايكو.

بح�شور  مار�أيك  �لقادر،  عبد  لي  يقول  �ل�شدد،  بهذ�  ــ 

�لذي �شيعقد هنا عندك في  للهايكو  �لعالمي  �لمهرجان 

فاأنا على  �لقادم،  �لتا�شع  �ل�شهر  6 من  و   4 بين  طوكيو 

معرفة طيبٍة بالهايجين �لياباني �لم�شوؤول عن �لمو�شوع 

ولن يتردد في دعوتك؟

قبول  في  �أتردد  لن  و�أنا  �لقادر،  عبد  �أخي  باأ�س،  ال  ــ 

�لدعوة. و�شتكون فر�شة طيبة للتعرف عن قرب على عالم 

�لهايجين �ليابانيين �لذين طالما �فتر�شت عدم وجودهم 

ما  �أو  �لحد�ثة  يابان  �ليوم،  يابان  في  �أهميتهم  عدم  �أو 

بعد �لحد�ثة، �أو متوهما �أن �لهايكو يتعار�س مع �لحد�ثة.

وبالفعل، لم يم�ِس �أ�شبوع حتى جاءتني بهذ� �لخ�شو�س 

�لمعروف،  �لياباني  �لتهذيب  �لكترونية في غاية  ر�شالة 

و�أجبت:  بانيا.  ــ  �إي�شي  نات�شو  �ل�شيد  با�شم  عًة  ُموقَّ

ي�شرفني قبول �لدعوة.

ثم لم يم�س �أ�شبوع �آخر حتى جاءتني منه ر�شالة يطلب 

فيها �إر�شال 15 هايكو من تاأليفي للم�شاركة بقر�ءتها �أيام 

�لمهرجان. فاأجبت بال تردد:

» �الأ�شتاذ �لعزيز نات�شو�إي�شي ــ بانيا

و�أنقله  �لهايكو  قر�ءة  �أحب  هايكو.  �أكتب  ال  �أنا  لالأ�شف! 

ع�شي  فن  �لهايكو  �أن  �أعتقد  �أعجبني.  �إذ�  �لعربية  �إلى 

على �لكتابة بغير �للغة �ليابانية. وكل ما يكتب تحت 

ق�شائد  من  �أكثر  لي�س  �الأخرى،  �للغات  في  �لعنو�ن  هذ� 

بالمعنى  هايكو  ت�شميته  يمكن  وال  ق�شيرة،  ومقطوعات 

�أكتب ما ي�شمى بال�شعر  �أنا  �ليابان.  �ل�شائد للكلمة في 

�لحديث، و�إليك طيًا بع�س �لعينات مترجمة �إلى �ليابانية. 

بمودة«

�أن  �اللكترونية  للر�شائل  تبادلنا  في  عليه  �قترحت  ثم 

�أختار 15 هايكو ياباني مترجمة �إلى �لعربية، من كتابنا 

�لمذكور �أعاله، و�ألقيها عو�س ذلك. فو�فق، مذيال ر�شالته 

بت�شاوؤٍل �عتر��شي:

» �شكر� جزيال لك �شيد ُع�شيمة

بانتظار �أن تر�شل لي ق�شائد �لهايكو �ليابانية مترجمة 

�إلى �لعربية، لكن عندي �شوؤ�ل: هل �لهايكو �لياباني �لذي 

ترجمته �أو تترجمه �إلى �لعربية لم يعد هايكو؟

�شاأر�شل �إليك بالبريد �لعادي، كتابي �لمت�شمن 100 هايكو 

مكتوبة بخطي.

�أح�شنَت . بانيا«

ب�شر�حة �أربكني �ل�شوؤ�ل، و�رتاأيت �أن �أبقى على �شيء من 

موقفي �إلى �أن �أقتنع ب�شيء �آخر، فاأجبت:

�أقل.  �أكثر وال  »�شاأقول بب�شاطة، هذه ترجمة للهايكو ال 

�للغة  بقناع   هايكو  �شاأقول  �أو  هايكو،  �أ�شميها  ولن 

�لعربية �أو بلغة �أخرى. لكن ينبغي �العتر�ف �أن �ل�شوؤ�ل 

�شاعات،  منذ  �لمكاملة  لق�شر  منك  �أعتذر  للنقا�س.  قابل 
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الأنني كنت مع �لعائلة في نزهة. بمودة«.

 من �إطالق �لت�شميات باللغة 
ّ
بلى، عندي توج�س َمر�شي

�لعربية ب�شكل �عتباطي النظير له في �لثقافات �الأخرى. 

مع  لي�س  يولد  �شابه،  وما  �لعرب  مع�شر  عندنا،  فاالأ�شم 

قبل  بل  عادة،  ينبغي  كما  تكونه،  بعد  �أو  �ل�شيء  تكّون 

تكونه �أو حتى قبل تبا�شير تكونه بزمن مفتوح الحدود 

له. فنحن نتحدث عن �لنه�شة �أو ع�شر �لنه�شة مثاًل دون 

�أية  �أو  نه�شة،  �أية  �لملمو�س  �لو�قع  في  هناك  تكون  �أن 

عالمة من عالمات �لنهو�س. بالعك�س، هناك ركود مطبق 

�إلى درجة �ال�شتنقاع. 

حواٌر وتعقيبات

ال�سنين  هذه  طوال  فاتني  مما  قليال  اأ�ستدرك  ولكي 

اأن  ارتاأيت  ياباني،  هايجين  مع  حوار  اإجراء  عدم  من 

الهايكو  �سناع  اأهم  بين  من  واحداً  مع  الحوار  يكون 

اإ�سافة  كذلك  وارتاأيت  اليوم.  يابان  في  المعا�سرين 

ال�سوؤال،  طرح  �سبب  لتو�سيح  تارة  التعقيبات،  بع�ض 

وتارة لإلقاء �سوء على الجواب وخلفياته، في محاولة 

التي قد يطرحها قارئ  الهايكو والأ�سئلة  لتغطية عالم 

مفتر�ض. 

س: بانيا ــ ناتسو إيشي، هل هذا اسمك الحقيقي 
أم اسمك المستعار كشاعر هايكو؟

لالإيحاء برغبتي في  الم�ستعار واخترته  ا�سمي  اإنه   : ج 

تحقيق الم�ستحيل.

وسبب  االسم  هذا  معنى  تشرح  أن  لك  هل  س: 
اختيارك له ولحروفه؟

اأ�سمائهم  باختيار  كثيرا  اليابانيون  يهتم  تعقيب:   «

من  ماأخوذة  الأ�سماء  واأغلب  الم�ستعارة.  اأو  الحقيقية 

عنا�سر الطبيعة، رغبة بالتماهي معها كمرجع روحي 

القديمة  اليابانية  الثقافية  التقاليد  في  واأ�سا�سي 

معنى  يفهم  اأن  الياباني  يحاول  ما  وغالبا  والحديثة. 

معنى  بين  رابط  بوجود  لقناعته  به  المحيطين  اأ�سماء 

عندنا  يقابله  اأن  يمكن  ما  وهذا   وال�سخ�ض.  ال�سم 

اأخفي  ل  ن�سيب.  ا�سمه  من  امرئ  لكل  القوُل:  بالعربية 

 هذا ال�سوؤال ذات يوم في 
ّ
اأنني فوجئت عندما ُطرح علي

قاطع  ب�سكل  اأجيب  كيف  اأعرف  ولم  فتلعثمت  اليابان، 

اأن  ذهني  في  يخطر  ولم  »ُع�سيمة«،  الكنية  معنى  عن 

 معرفته. واأغلب الظن اأنني ل�ست 
ّ
يكون لها معنى وعلي

الوحيد بين المثقفين العرب على هذا ال�سعيد. فما اأكثر 

اأبدا  اأو الذين لم يفكروا  اأ�سمائهم،  الذين يجهلون معنى 

بهذا الأمر.«

夏«، ويعني 
ُ

نات�ض  « الأول،  الر�سم  اأو  الأول،  الحرف  ج: 

لأنه  البداية،  اأو  والراق�ض،  الملثَّم  ال�سامان  اأو  ال�سيف، 

ا�سم لأول �ساللة حكمت ال�سين »�سيا«. وولدُت في هذا 

الف�سل.

والر�سم الثاني » اإي�سي石« ، ويعني الحجر. وهكذا يكون 

يف، اأو الحجر ال�ساخن اأو الحار.  ال�سَّ
ُ
ا�سمي الأول: حجر

توتير  اأو   ،
ُ
الدَّور ويعني   ،«  番بان  « الثالث  والر�سم 

والوقوف  ال�سهم  فر�سة  في  القو�ض  اإدخال  اأي  القو�ض، 

المنطقة  ا�سم  من  الأول  الجزء  هو  الر�سم  وهذا  بالدور. 

 »播州التي ولدت فيها«بان ـ �سو

يكون  وهكذا  ال�سهم.  فيعني   »矢يا  « الرابع  الر�سم  اأما 

معنى ا�سمي الم�ستعار: توتير القو�ض ل�سق حجر �ساخن، 

اأي لتحقيق الم�ستحيل.

乾 昌،اإْينوي ـ  ما�سايوكي  الحقيقي،  وا�سمه  »تعقيب: 

ولد  مجففة«،  ــ  مزدهرة  »ثروة  يعنيه  مما  ويعني   ،幸

»ِهيوغو«  محافظة  في  اأُوي«  »اآي  بمدينة   1955 �سنة 

تخرج  حيث  طوكيو  جامعة  في  در�ض  اليابان.  غرب 

المقارن  والأدب  الثقافة  في  الماج�ستير  درجة  ونال 

اأن جامعة طوكيو  اإلى  �سنة 1981. تجدر ال�سارة هنا 

جميع  في  الياباني  المجتمع  نخبة  معاقل  اأحد  هي 

فروع الدرا�سة. وامتحان الدخول اإليها من اأ�سعب اأنواع 

الأذكياء  �سوى  يجتازه  ول  اليابان،  في  المتحانات 

غالبية  اإن  ثم  طبيعي.  غير  بذكاء  طالبها  يمتاز  جدا. 

المنا�سب  واأهم  اأعلى  اإلى  ي�سلون  منها  المتخرجين 

الإدارية العامة الحكومية والخا�سة.... وفي �سنة 1992 

ُعيِّن اأ�ستاذا في جامعة ميجي وما زال  فيها. »

س: الهايكو ياباني منذ األساس، هل هناك سبب 
الشكل  هذا  إبداع  وراء  يقف  غيره،  أو  ثقافي، 
الموجز، بعبارة أخرى كيف تفسر إبداع اليابانيين 
حصرا، دون غيرهم، للصيغ القصيرة في الشعر 

كالهايكو والتانكا؟
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اللغة  طبيعة  هو  الأول  اأعتقد:  كما  �سببان  هناك  ج: 

على  ل�سيما  جدا،  والمرنة  الحرة  وقواعدها  اليابانية 

�سعيد ترتيب مفردات الجملة. فهذا الترتيب قابل للتغيير 

والتبديل كما ن�ساء بحيث يمكن الحذف، وحذف الفاعل 

الياباني.  المجتمع  طبيعة  هو  الثاني  وال�سبب  مثال. 

المجتمع مغلٌق جدا، �سيق جدا وم�سغوط، وبهذه  فهذا 

من  الم�ستركة  المعلومات  نتبادل  وال�سفات  الطريقة 

جميع الأنواع والأ�سكال.

س: لكن كيف تفسر انتشار الهايكو عالميا بهذه 
السرعة وبجميع اللغات الحية؟

خلق  يمكنه  غير  ل  فقط  اأ�سطر  ثالثة  من  ن�سا  لأن  ج: 

اأن  الن�ض ي�ستطيع عندها  عالم كامل، ولأن �ساعر هذا 

يتذوق ويفهم �سعادة المبدع.

وأن  هايكو،  شاعر  تكون  أن  اخترَت  لماذا  س: 
عليها  عفا  التي  القديمة  الصيغة  هذه  إلى  تعود 
الزمن بالنسبة لبعضهم، في حين أنت مثقف كبير 
المعاصرة  يابان  في  تحصى  ال  خيارات  ولديك 

والحداثة، على عكس الشعراء القدامى؟
ج: الهايكو مولود جديد، ومولوٌد من هذا الف�ساء اللغوي. 

الولدة  هذه  على  �ساهد  فاأنا  الهايكو،  اأكتب  عندما 

اللغوية، اأتذوق �سعادة المبدعين وبهجتهم. اإنها اأق�سى 

اأنواع ال�سعادة واأكثرها نقاء وطهارة. اأما ال�سعادة التي 

فهي  الهايكو،  من  اأطول  عمال  اأكتب  عندما  بها  اأ�سعر 

ملوثة، ثانوية، وغير نقية.

هو  ومن  الهايكو؟  كتابة  بدأت  سن  أية  في  س: 
معلمك بين الهايجين اليابانيين القدامى؟

اأربعة ع�سر  ج: بداأُت ذلك في �سنة 1969 وكان عمري 

عاما، ولالأ�سف، �ساع اأول هايكو حقيقي لي ول اعرف 

ــ  مات�سواأو  الكبير  الأ�ستاذ  زال  وما  كان  ومعلمي  اأين. 

با�سو

» تعقيب: ما ت�سواأو ــ با�سو، 1644 ــ 1694. واحد من 

اأهم الهايجين القدامي في اليابان، والأكثر �سهرة  بين 

على ال�سعيد العالمي. وهو �ساحب الهايكو الم�سهور:

َكة الَعتيقِة!
ْ
يا ِللِبر

فَدٌع           َيْقِفُز  �سِ

وُت الماء. ُد �سَ        ويتردَّ

اأروقة الجامعات  اأراق من الحبر في  الذي  الهايكو  هذا 

تقنية  على  وتعقيبا  �سرحا  والهايكو،  ال�سعر  ودوائر 

كتابته، اأكثر من اأي عمل فني اآخر. ويتفق الجميع على 

هذه  تعلق  وحكاية  اليابانية،  الروح  جوهر  يمثل  اأنه 

الروح بالطبيعة. كما يتفقون على اأنه ل يعني اأكثر مما 

عن  يحفظه  ل  ياباني  هناك  ولي�ض  الظاهر.  في  يقول 

ظهر غيب منذ الطفولة...ل اأعرف كم �سيغة لهذا الهايكو 

الأوروبية،  اللغات  في  وكذلك  العربية،  باللغة  اليوم 

لكن معظمها ل ي�سع فعل » يتردد« في ال�سطر الأخير، 

المحذوف تقديرا ب�سبب طبيعة اللغة اليابانية. قد ت�سمح 

العربية  الحذف، لكن في  الأوروبية بهذا  اللغات  بع�ض 

لإي�سال  كاملة  بعنا�سرها  الجملة  اإ�سباع  ارتاأيت 

كبير.  حد  اإلى  باليابانية  ي�سل  كما  كامال،  الم�سهد 

والجدير بالقول على هذا ال�سعيد هو اأنه من خ�سائ�ض 

الحذف  وكالمًا،  كتابًة  وقواعدها،  اليابانية  اللغة 

التقديري، اأو الحذف ب�سكل عام، لو�سوح القرائن. وهذا 

المبدعين  من  وغيره  الياباني،  للهايجين  ي�سمح  ما 

اليابانيين الآخرين، اأن ي�ستغل هذه الخا�سية واأن يركز 

الهايكو  اأق�سى ما يمكن في كتابة  اإلى  عليها كتقنية، 

لحد الإبهام والتعجيز اأحيانا.«

الشعر  حركة  رواد  بعض  مع  حواراتي  في  س: 
صيغة  الهايكو  أن  كثيرا  تردد  الحديث،  الياباني 
لذلك  يراد،  ما  كل  لقول  تتسع  ال  قصيرة وضيقة 
انتقلوا إلى صيغة الشعر الحديث، فهل األمر كذلك 

بالنسبة إليك؟
» تعقيب: طبعا، لي�ض هناك �ساعر ياباني حديث لم يجرب 

كتابة الهايكو وب�سكل محترف، ولبع�سهم اإ�سدارات في 

م�ستقل.  كتاب  في  اأو  المجالت  في  �سواء  المجال،  هذا 

ولي�ست  نف�سها.  التجربة  اأي�سا  والفنانين  وللروائيين 

مبالغة القول اإن كتابة الهايكو، اأو التانكا، تكاد تكون 

الت�سلية المف�سلة، اأو الريا�سة الذهنية المف�سلة، لأغلب 

اليابانيين.  لعموم  اأقول  ل  كي  اليابانيين،  المثقفين 

اأن يثبت نف�سه  الياباني  الهايجين  �سي�سعب على  لذلك 

حقا، اإن لم يكن بارعا ومن الدرجة الأولى«.

ج: �سيغة الهايكو فعال ق�سيرة، لكنها لي�ست �سيقة اأبداً. 

لأن الهايكو  جوهر ال�سعر.
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س: هل تناولت هذا الموضوع مع بعض الشعراء 
وناقشتهم فيه؟ وهل تكتب قصائد حديثة؟

نعم،  الهايكو.  �سعرية  يفهمون  ل  لكنهم  تناولته،  ج: 

اأنها  الحرة، غير  الق�سائد  اأكتب بع�ض  كتبت، وما زلت 

تبدو لي ثانوية مقارنة بالهايكو. كتبت مالحظات �سبه 

بعيد  اأدون  اأحالمي، حيث  را�سداً  �سعر،  تقريبا  �سعرية، 

نهو�سي اأحالما راأيتها في النوم. كتبت هذا على �سكل 

الأحالم  تلك  من  مائتي حلم  دونت  ولقد  ق�سائد حرة. 

من اأجل كتابي الجديد المعنون:« ر�سد الأحالم«.

القصيدة   بين  نظرك  في  الفرق  هو  ما  لكن  س: 
والهايكو؟

التثليث.  هو  للهايكو  والأ�سا�سي  الجوهري  الطابع  ج: 

وت�سكيل  جديد،  عالم  اأولي،  عالم  خلق  اإلى  للو�سول 

من  ن 
ّ
يتكو اأن  هايكو،  اأي  الهايكو،  على  خام،  ف�ساء 

ثالث ركائز، اأو دعائم لفظية. ثم ياأتي الإلهام، والخيال، 

في/  عملها  لتعمل  والذكاء...اإلخ،  والإح�سا�ض  والتاأمل 

�سديمية  لفظية  �سحابة  هو  الهايكو  الدعائم.  هذه  بين 

رقيقة، هو �سديم لفظي، ومولود جديد.

س: ما تقوله هام جدا لكنه غير واضح بما فيه 
الكفاية، فهل لك أن تعطي مثاال وتسهب قليال. فما 

هو هذا الثالوث وما هي هذه الدعائم الثالث؟
ج: ل العدد » واحد« ول العدد »اثنين«، بل العدد »ثالثة« 

هو الذي ي�ستطيع خلق وتعيين هذا العالم الأولي اأو ذاك. 

للبحر  ثالثة  باآلهة  يوؤمنون  القدامي  اليابانيون  كان 

اأو  الثالثة،  فالأ�سياء  ذلك.   لغير  ومثلهم  للنار  ومثلهم 

الدعائم اللفظية الثالث مثال توحي بعالٍمـ  مولوٍد جديد، 

والتي  اليابانية  اإليه. فكلمة »ها�سيرا«  ت�سير  ت�ستدعيه، 

تعني »دعامة، ركيزة« هي من وحدات عّد الألهة. فنحن 

دعامات  ثالث   « فنقول  الّدعامة«.  بـ«  الألهة  نح�سي 

كامي«  ـ  نو  ـ  ها�سيرا  ـ  ِمي   /三柱の神/الألهة من 

والعالية،  المنت�سبة  الخ�سبية  فالدعامة  اليابان.  في 

في  وهكذا  الإله.  ا�ستدعاء  اأجل  من  هكذا  منت�سبة  هي 

اأن  الثالث  اللفظية  للدعامات  يمكن  حيث  الهايكو، 

ت�ستدعي عالما جديدا.

ذلك  يتجلى  كيف  لكن  جدا،  هام  أيضا  وهذا  س: 
اللفظية  الدعامات  ترينا  أن  لك  الهايكو، فهل  في 

الثالث في الهايكو التالي مثال:
 未来より滝を吹き割る風来たる)(Mirai yori)

(taki o fukiwaru kaze kitaru
ج:اأول باللغة اليابانية، ثم بالأحرف الالتينية:

未来より               Mirai yori
滝を吹き割る           taki o fukiwaru

風来たる               kaze kitaru
» تعقيب: يق�سد اأن كل �سطر هو دعامة لفظية، اأو لغوية. 

وهذا الهايكو نظامي من حيث مراعاته لقاعدة 5/7/5 

ال�سوتية. فلدينا في ال�سطر الأول 5 مقاطع �سوتية هي: 

مقاطع   7 الثاني  في  ولدينا  را/ئي/يو/ري/؛  مي/ 

الثالث  وفي  تا/ِكي/اأُو/فو/ِكي/وا/رو؛  هي:  اأخرى 

الفائدة  من  ولمزيد  كا/زيه/ِكي/تا/رو/.  خم�سة: 

الل�سان  ترتيب  وفق  �سطر  لكل  الحرفية  الترجمة  ن�سع 

ا بعُد ياأِت اأو الم�ستقبل، من/ 2 ـ �سالٌل،  الياباني: »1ـ لمَّ

 وق�سَم/ 3 ـ رياٌح، تاأتي«. الفعل في تركيب الجملة 
َّ
هب

اليابانية ياأتي في النهاية دوما.

اأو  كالفرن�سية  الأوروبية،  اللغات  بع�ض  اأن  يبدو 

ال�سوتية   5/7/5 قاعدة  بتطبيق  نجح  قد  النكليزية، 

في كتابة الهايكو، ول اأدري كيف يمكن ذلك في اللغة 

العربية. ربما ننجح ذات يوم.

  ُيكتب الهايكو باللغة اليابانية، عادًة، على �سطر واحد 

لكن  هنا.  الحال  هي  كما  اأ�سطر  ثالثة  على  يوزع  اأو 

الدواوين  في  وكذلك  وال�سحف  المجالت  في  الغالب 

الم�ستقلة، هو اأن يكتب على �سطر واحد. اأما اإذا كان بخط 

يدوي فني، فيتم توزيعه في غالب الأحيان على ثالثة 

اأ�سطر. ويبدو اأننا اعتدنا في العربية، وحتى في اللغات 

الأجنبية الأخرى، على توزيعه في ثالثة اأ�سطر. وترجمة 

هذا الهايكو كما اأوردناها في هذا الكتاب هي:

من الغيِب

 رياٌح
ُّ
تهب

ل.« وت�سقُّ ال�سالَّ

التقليدي والهايكو  س: ماهو الفرق بين الهايكو 
الحديث أو المعاصر؟ وبأي معنى؟

الإيقاع  على  عام،  ب�سكل  ياأتي،  التقليدي  الهايكو  ج: 

الف�سل  على  تدل  كلمة  جانب  اإلى   ،5/7/5 المقطعي 
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الحديث  اأما  مو�سمية.   ، ف�سلية  كلمة  اأي  المو�سم،  اأو 

لكن  دوما.  بذلك  ملتزم  وغير  حر  فهو  المعا�سر  اأو 

اأهمية.  وبال  مبتذل  نظري،  في  جدا  �سطحي  الفرق  هذا 

هايكو  ق�سائد  كتب  نف�سه  با�سو  ــ  مات�سواأو  فالمعلم 

اأطول وخارجة على هذه القاعدة وبال كلمة ف�سلية.

س: وأنت هل تكتب الهايكو وفقا لهذه القواعد؟
اأكتب،  ما  اأكثر  الحال.  لمقت�سى  تابع  والأمر  كال.  ج: 

عندما  ل�سيما  ف�سلية،  كلمة  وبال  الحر  الهايكو  اأكتب 

اأكون م�سافرا خارج اليابان.

مقطعا   17 من  يتكون  النظامي  الهايكو  تعقيب:   «

وال�ساعر  للتو.  راأينا  كما   5/7/5 بترتيب  لفظيا، 

ق�سائده.  من  كثير  في  القاعدة  بهذه  يلتزم  ل  بانيا 

لإي�ساح هذه النقطة اأكثر، ولمزيد من الفائدة بالن�سبة 

فعلنا  كما  ارتاأينا،  الهايجين،  ل�سيما  العربي،  للقارئ 

الهايكو  ن�ض  نورد  اأن  الياباني«،  الهايكو  في«كتاب 

ن�سع  ثم  واحد،  �سطر  على  عادة  باليابانية  يكتب  كما 

بعد ذلك مبا�سرة بين هاللين قراءته ال�سوتية بالأحرف 

القاعدة  هذه  عنا�سر  تتجلى  حيث  الحديثة،  اليابانية 

عدد  اإح�ساء  القارئ  ي�ستطيع  وهكذا  ملمو�ض.  ب�سكل 

حروف، اأومقاطع، كل هايكو في هذا الكتاب على �سبيل 

مقطعا  ي�سمى  ما  اأو  حرفا،   17 كانت  فاإن  الطالع، 

�سوتيا، فهو نظامي كالهايكو ال�سابق. ولك في المثال 

اأو  الأحرف،  بعّد  الآن  تقوم  اأن  القارئ،  التالي، عزيزي 

خط،  تحتها  والتي  هاللين،  بين  الموجودة  المقاطع، 

من  اأي�سا  ترتيبها  وتالحظ  مائل،  خط  بينها  ويف�سل 

الي�سار اإلى اليمين 5/7/5 :

 未来より滝を吹き割る風来たる 

み/ら/い/よ/り/　た/き/を/ふ/き/わ/る/　)  

(か/ぜ/き/た/る
(Mi/ ra/i/ yo/ri/  ta/ki/ o/ fu/ki/wa/ru/ ka/ze/ ki/ta/ru (    

 واإن كانت اأكثر اأو اأقل فهو غير ذلك، وغالبية ق�سائد« 

اأو غير ملتزمة  البابا الطائر في ال�سماء« غير موزونة، 

بهذا العدد ول بالترتيب. لكن هناك التزام وا�سح بوجود 

اأو  واحد،  اآن  في  ومترابطة  منف�سلة  لغوية،  كتل  ثالث 

ثالث دعامات لفظية اأو لغوية ح�سب تعبير بانيا »

وليس  هايكو  تسميه  لماذا  الحالة  هذه  في  س: 
قصيدة قصيرة، أو كلمة شعرية، أو عبارة شعرية؟ 

ألن ما يجعل من الهايكو هايكو غير موجود؟
على  دفقٍة،  �سكل  على  دوما  تاأتي  الهايكو،  تعابير  ج: 

�ٍض. وهذا ماي�سميه 
ُ
�سكل نقلٍة مفاجئٍة، وعلى هيئِة تعار

الهايكو  دعامات  بين  والقطع  بالقطع.  اليابانيون 

�سيغة  يمنح  الذي  وهو  جيدا،  موجود  الثالث  اللفظية 

الهايكو الق�سيرة جدا ف�سحة  تمتّد في الزمان والمكان. 

اإنه جوهر �سعرية الهايكو القديم والحديث.

كيف  توضح  أن  لك  فهل  وجميل.  هام  س:كالم 
الدعامات  بين  القطع  أماكن  وترينا  ذلك،  يظهر 
أو في هايكو  السابق  الهايكو  الثالث في  اللفظية 

آخر، ولنقل الهايكو السابق:
 未来より滝を吹き割る風来たる)(Mirai yori taki o(

)fukiwaru kaze kitaru

والعالمة  كبيرا؛  قطعا  تعني   »//« العالمة   وليكن.  ج: 

“/” تعني قطعًا، فيكون لدينا ما يلي: اأول باليابانية 
ثم بالأحرف الالتينية:

//未来より

//滝を/吹き/割る

//風来たる
//Mirai yori

//taki o/ fuki/waru
 //kaze kitaru

س: ماذا يعني "قطع كبير//"، و"قطع /" عادي؟ 
وكيف يمكن الجزم بالقطع هنا أو هنا؟ هل هناك 

قاعدة واضحة؟
ن�ستطيع  والتي  المهنة،  اأ�سرار  من   

ٌ
كبير  

ّ
�سر هذا  ج: 

المحاولت  من  كثير  وبعد  والمران  بالخبرة  اكت�سابها 

المحترفين  جميع  لكن  والكتابية.  ال�سفهية  والتمارين 

ال�سوتية  مقاطع   5 الـ  بين  تقريبا  اآلي  ب�سكل  يقطعون 

وبين  هذه   بين  ثم  التالية،  مقاطع   7 الـ  وبين  الأولى 

القطع  من  نوع  خلق  ويمكن  الأخيرة.  المقاطع    5 الـ 

بطريقة مميزة، دقيقة وفعالة، بال قواعد ثابتة.

س: ما هي وظيفة ودور القطع كي يكون بكل هذه 
األهمية في شعرية الهايكو؟

اأكثر رحابة وات�ساعا. فهو  الهايكو  اأن يجعل  ج: للقطع 

التحليق الح�سي والثقافي والذهني للهايكو.

س: هل يمكن للدعامات اللفظية الثالث، وللقطع 
الالزم بينها، أن تتجلى في الهايكو بالفرنسية أو 
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هو �شحابة 

لفظية 

�شدميية 

رقيقة، 

هو �شدمي 

لفظي، 

ومولود 

جديد



االنكليزية أو بلغات أخرى غير اليابانية؟ وإذا كان 
محلها،  يحل  أن  يمكن  ما  هناك  فهل  ال،  الجواب 

وهل لديك ما تنصح به على هذا الصعيد؟
الهايكو  لناأخذ  العالم.  لغات  كل  في  موجود  القطع  ج: 

نف�سه باللغتين الفرن�سية والنكليزية، و�ستجد اأن القطع 

هو هو موجود:

//Du futur
//un vent est venu

//fendre/ la cascade
//From the future

//a wind arrives
//that blows/ the waterfall/ apart

» تعقيب: لنجرب هذا القطع بالترجمة العربية 

من الغيِب//

 رياٌح//
ُّ
تهب

القطع ودللته  اأن  راأيكم، مع  ل//.......ما  ال�سالَّ  / وَت�سقُّ

ي�سح  لن  الهايكو،  كتابة  �سياق  في  ال�سعرية  واأهميته 

بغير اللغة اليابانية، كما اأعتقد واهلل اأعلم«.

في  واحد  سطر  على  الهايكو  تكتبون  لماذا  س: 
غالب األحيان، وليس على ثالثة أسطر كي تظهر 

الدعامات اللفظية الثالث بشكل واضح؟
ج: لأن ال�سطر الواحد هو الدعامة اللفظية الكبرى التي 

تخفي داخلها تلك الدعامات اللفظية الثالث ال�سغيرة، 

وهي التي ت�ستدعي الألهة وما �سابه من الكنوز والروائع 

الثمينة. 

معرفية  بمرجعيات  مشحون  عندك  الهايكو  س: 
تاريخية وجغرافية وفلسفية وغيرها، فهل يمكن 
لهذه الصيغة القصيرة، المتوثبة، أن تكون حامال 
لهذا القدر من المعارف؟ أال تخاطر بأن تجعل من 
أن يكون رسالة  بدال من  لغزا، أحجية،  الهايكو، 

شعرية واضحة، بسيطة وخفيفة؟ 
ج: معك الحق تماما. لكن اللغة الرفيعة هي دوما لغز، 

اأحجية، وتناق�ض الح�ض العام، اأوالذوق الم�سترك، لكنها 

تكمن  اأحجية،  لغز، هو  الرفيع هو  والهايكو  تزعجه.  ل 

فيه الحقيقة بكل عمقها. لغز قد نجد له حال في قادم 

الأيام.

» تعقيب: هناك عدد غير قليل من اأعمال بانيا، ل�سيما 

اإلى  يحتاج  الغيب«،  »�سالل  المعنون  الثاني  الق�سم  في 

هوام�ض لتو�سيح المرجعية المعرفية التي يرتكز عليها 

. ولو فعلت لأثقلت على الن�ض بالتاأكيد 
ّ
الهايكو المعني

قدر  حاولت  لذلك  كثيرا.  اأو  قليال  القارئ  ذهن  و�سّتُت 

مع  خفيف  بتواطئ  للقراءة  هايكو  تقديم  المكان 

ي�سل  بحيث  اإليها  خفيف  بتلميح  اأعني  المرجعية، 

مثقفا  ولكونه  بانيا،  اأن  هو  والواقع  اأغلبه.  اأو  المعنى 

ثقافة غربية، ي�ستفيد كثيرا من هذه الثقافة في كتابة 

»الهايكو  اأو  المثقف«،  بـ«الهايكو  ت�سميته  يمكن  ما 

وهذه  اللغز.  اأو  الغام�ض  الهايكو  اأقول  ل  كي  ر«،  الُمفكِّ

في  المعا�سر  الياباني  الهايكو  م�سكالت  من  واحدة 

توا�سله مع الجمهور الياباني، مقارنة بالهايكو القديم 

الوا�سح والب�سيط ب�سكل عام. لذلك �سي�سكو بانيا في هذا 

الحوار من قلة القراء، ويلقي بالالئمة عليهم، كما يفعل 

اأغلب ال�سعراء، ولي�ض على طريقته في الكتابة. لكن هذه 

الحديث في  الياباني  ال�سعر  م�سكلة  اأي�سا  الم�سكلة هي 

قلة  ي�سكو من  فال�ساعر  الياباني:  الجمهور  مع  عالقته 

القراء، والقراء ي�سكون من غمو�ض هذا ال�سعر. وهذه هي 

اأي�سا م�سكلة الثقافة اليابانية ب�سكل عام بعد احتكاكها 

بالثقافة الغربية ومحاولة الأخذ عنها وتقليدها بغاية 

التجديد. »

لفظة  لمعنى  أهمية  تعير  ال  أنك  لي  ويبدو  س: 
أكثر  تعرف  فأنت  أبدا.  ليِّ  األوَّ  ) 俳句("هايكو"
من غيرك أنها تعني: كلمٌة مسليٌة، كلمٌة مزحٌة، 
عالقة  بساطة....وال  بكل  طرفٌة،  أو  ممثٍل،  كلمُة 
عالم  أو  واألحجيات،  األلغاز  بعالم  هذا  لكل 
تعني  هي  بالعكس  والخفي.  العميق  المفكرين 
البساطة والوضوح والجمال، فلماذا تأخذها بعيدا 

إلى عالم غريب وغامض؟
 ،«   俳句/هايكو« لفظة  في   »俳/هايي« ال�سابقة  ج: 

واأ�سياء  »مزحة«  »فكاهة«،  ُم�سٍل«،   « تقول  كما  تعني 

عالم  كلمة.  تعني   ،»句/كو« والالحقة  القبيل،  هذا  من 

الألغاز يتقاطع تماما مع عالم الـ »هايي/俳«، اأي عالم 

العام هم في  الح�ض  الذين يناق�سون  الفكاهة. وجميع 

الظاهر ُملَغُزون، مثيرون لل�سحك وال�سخرية، فكاهيون. 

عمقا  الأكثر  فالحقيقة  الهايكو.  واأ�سا�ض  جوهر  وهنا 

والمتعار�سة مع الح�ض العام، اأو الذوق الم�سترك، تكمن 
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في الـ »هايي/俳«، اأي في الفكاهة. 

الـ"كيغو"،  الموسمية،  الكلمة  عن  وماذا  س: 
عالم  في  مادورها  الفصل.  على  الدالة  الكلمة 
أن  يراد  ولَم  الزمن؟  إلى  االشارة  غير  الهايكو 

نشير إلى الزمن في الهايكو؟
اإلى  الجو،  اإلى  بل  وح�سب،  الزمن  اإلى  ت�سير  ل  هي  ج: 

والأحا�سي�ض  النطباعات  واإلى  عام،  ب�سكل  المناخ 

في  الب�سيط  التحول  طعم  خاللها  من  نتذوق  الناتجة. 

الزمن، وطعم التغير في مظاهر واأ�سكال الحياة النباتية 

في  الفطرية  الأرواحية  بنزعة  المرتبطة  والحيوانية 

المناطق المعتدلة.

س: وهل لها دور ما في شعرية الهايكو؟
ج: ل جدوى لها في �سعرية ما اأكتب اأنا �سخ�سيا، لأنها 

ُتقيِّد زمن وحيز الهايكو. لكنها بالن�سبة لالآخرين ت�سكل 

عليهم  ُل  ُت�سهِّ وبالتالي  عندهم،  للهايكو  عاما  اإطارا 

كتابته.

س: هل استخدمتها مرة، وهل لك أن تعطينا مثاال؟
ج: نعم، كما في المثال التالي: 

نحُن في مدر�سِة �سوارِع

َ
ُموْن مارتر ِبباري�ض

يف. لياًل اأياَم ال�سَّ

�سفاء  اأكثر  ليلٌة  بفرن�سا،  ال�سيف  ليالي  من  ليلة  اإنها 

مده�سة  ليلة  اإنها  الياباني.  ال�سيف  ليالي  من  وبهجة 

جدا بالن�سبة لي اأنا األيف الليالي اليابانية.

تعيد  هل  كتابته،  بعد  الهايكو  تصحح  هل  س: 
النظر فيه، كم مرة تكتبه قبل أن تصل إلى صيغته 
األخيرة والنهائية؟ إذا كان الجواب نعم، فهل تقوم 
بذلك ضمن ورشة مع األصدقاء أم وحدك؟ وهل 
هناك  أم  تريد،  عندما  هايكو  تكتب  أن  تستطيع 

حاالت وأوقات خاصة تحتاج إليها؟
على  الهايكو  جمعيات  من  كبير  عدد  هناك  تعقيب:   «

اإلى الجميع.  امتداد التراب الياباني، وي�سعب الو�سول 

الهايكو باليابان  المعروف في  تقاليد كتابة  لكن من 

ما  ومناق�سة  الهايجين  بين  الدورية  الجتماعات  هو 

بع�ض  تغيير  اقتراح  يتم  وهكذا  بينهم.  واحد  كل  كتبه 

مفردات هذا الهايكو اأو ذاك، اقتراح تقديم هنا وتاأخير 

هناك، اإلى اأن ي�سلوا في النهاية اإلى �سيغة مقبولة، مع 

الأولية، لكي يبقى  الهايكو  الحفاظ على فكرة �ساحب 

الهايكو با�سمه«

موقعي  على  واحداً  هايكو  يوم  كل  اأكتب  تقريبا  ج: 

ال�سخ�سي باليابانية. هذه كتابة يومية. وغالبا اأ�سحح 

واأعيد الكتابة، لكن لي�ض غالبًا جدا. ال�سفر يدفعني في 

بع�ض الأحيان لكتابة الهايكو. اأكتب هايكواتي تقريبا 

مو�سوع  على  اأقع  وعندما  اأ�سدقاء.  بال  وحدي  دوما 

من  اأكتب  مثال،  ال�سماء،  في  الطائر  كالبابا  خا�ض، 

وعلى  نف�سه  المو�سوع  حول  هايكوات  اآخر  اإلى  حين 

مدى �سنوات. وهذه كتابة مكر�سة حول مو�سوع معين. 

هناك نوع ثالث من كتابتي للهايكو وهو ما تطلبه مني 

الطلب.  تحت  هايكوات  اأي  والدوريات،  ال�سحف  بع�ض 

الهايكو  كتابة  واأعيد  غالبا،  اأ�سحح  كنت  ال�سباب  اأيام 

مرارا، لكن اليوم قلما اأفعل ذلك. 

نطبع  نسخًة  وكم  كثيرون؟  قراء  لديك  هل  س: 
بشكل عام في اليابان من ديوان هايكو واحد، مثال 
أنت؟ وهل هناك صعوبة في النشر، هل نجد ناشرا 

بسهولة؟
القراء  با�سو،  ـ  مات�سواأو  في ع�سر  كما  في ع�سرنا،  ج: 

كثيرون.  قراء  هناك  ولي�ض  دوما،  قلة  الحقيقيون 

والهايكو الذي اأكتبه هو في نظري م�ستقبل الهايكو. اأما 

بالن�سبة للن�سر في اليابان، فمن ال�سهل اأن تجد نا�سرا، 

معقول  غير  ب�سكل  تت�سع  والثقافة  الفكر  مناه�سة  لكن 

في هذا الع�سر، واحترام ال�سعر وال�سعراء يقل ويتراجع....

األف ن�سخة من ديوان الهايكو  ُيطبع عادة وب�سكل عام 

الواحد.

س: هل تعتقد أن اليابانيين اليوم هم قراء هايكو 
أم قراء شعر حديث؟

ج: يبدو لي اأن قراء الهايكو اأكثر عددا من قراء الق�سيدة 

الحديثة. 

لنقل: كم هايجينًا!( يوجد  س: كم شاعر هايكو) 
تقريبا في اليابان اليوم؟ وأيهما أكثر عددا، الذكور 
أم اإلناث؟ وهل أنت كما ترى نفسك األفضل أم من 

بين األفضل؟
اأعرف، فهذا يتوقف  ؟! مليون فقط؟! ل  ج: ربما مليون 
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على تعريفنا للهايجين. اأما بالن�سبة لموقعي اأنا بينهم، 

اإنه  الهايكو،  اأكتبه هو م�ستقبل  الذي  الهايكو  اأن  اأعتقد 

اأق�سى حدود الهايكو.

م�ستقبل  هو  يكتبه  ما  اإن  �ساعر  يقول  اأن  »تعقيب: 

يكتبه  الذي  الهايكو  اإن  هايجين  يقول  اأن  اأو   ، ال�سعر 

 
ٌ
هو م�ستقبل الهايكو اأو اأق�سى حدود الهايكو، فهذا اأمر

يدعو للتوقف. لم يحدث اأن قراأت هذا اأو �سمعت به على 

تحديدا،  اليابان  في  ل�سيما  ال�سعراء.  من  اأحد  ل�سان 

جميع  وفي  الأحيان  اأغلب  في  التوا�سع  يطغى  حيث 

ال�سياقات. ل اأخفي اأنني �سحكُت من الأعماق وبفرح 

يرددون  ال�سعراء  من  كثيرا  اأن  واأعتقد  الو�سوح.  لهذا 

ذلك بينهم وبين اأنف�سهم من دون اإف�ساح. وقد �سحك 

بانيا نف�سه عندما عبرت له عن هذه الم�ساعر، واأبديت 

اإنه  اأو يقول  ده�ستي وا�ستغرابي. لم يتراجع عن الأمر 

م�ستقبل  اأنه  على  التاأكيد  اأعاد  بل  ل  التعبير،  اأخطاأ 

الهايكو في العالم.«

س:  صيغة الهايكو القصيرة تعطي االنطباع بأن 
الناس.  من  كثيرا  تغري  وبالتالي  سهلة،  كتابته 

فهل األمر سهل إلى هذا الحد برأيك؟
ج: نعم يبدو كذلك. ولكن تاأليف ثالثة اأ�سطر ب�سكل جيد 

لي�ض �سهال، لأنه ينبغي اأن نح�سب جيدا وبدقة التوازن 

بينها كي ن�سل اإلى نتيجة ُمر�سية.

س: كم هايكو كتبت في حياتك حتى اآلن، وما هي 
موضوعاتك المفضلة؟

مو�سوعاتي  هايكو.  اآلف  ثالثة  من  اأكثر  كتبت  ج: 

يمكنها  وما  الأمكنة  الوجود،  اأ�سئلة  هي  المف�سلة 

الحا�سر  بين  والعالقة  واأجواء،  جمال  من  اختزانه 

والما�سي والم�ستقبل.

الخمرة  المرأة والساكيه)  لكن نالحظ غياب  س: 
تحب  أال  الكتاب،  هذا  في  األقل  على  اليابانية(، 

النساء والساكيه؟
اأن ال�سعوب التي تتفنن في  »تعقيب: من غرائب الأمور 

�سناعة الخمور وا�ستهالكها وتذوقها كاليابانيين مثال، 

ل نجد لدى �سعرائها اأي احتفاء يذكر بالخمرة و�سفاتها 

يقودان  وثمالة  كر 
ُ

�س من  عنها  ينتج  بما  اأو  واأنواعها، 

اإلى عالم الخيال اأو عالم الالوعي، اأي ل نجد مان�سميه 

اأن هذا  الخمريات. والغريب  ال�سعرية باب  في تقاليدنا 

ومع  ال�سالم  قبل  ال�سعري،  تراثنا  في  موجود  الباب 

ال�سالم وبعده، مع اأننا اأقل ال�سعوب اإنتاجا وا�ستهالكا 

عالقة  والتحليل  التحريم  لثقافة  فهل  للخمور.  وتذوقا 

التعبير  يريدون  واأقرانه  نوا�ض  اأبو  كان  حيث  بالأمر؟ 

عن رف�سهم لهذه الثقافة من خالل توريط اللغة العربية 

المقد�سة بتمجيد المحرمات، والأمر لي�ض كذلك بالن�سبة 

اإلى الآخرين وثقافتهم!!«

ج: اأحبهن ولكن اأف�سل روائع ما وراء هذا العالم المادي.

والكتابة  للطبيعة  مرصود  الهايكو  إن  يقال  س: 
عنها، وإنه يتعارض مع المدينة والحياة الحديثة. 

ما رأيك وكيف تنظر إلى األمر؟
ج: ما هي الطبيعة؟ يمكننا الكالم ب�سهولة وب�ساطة على 

اأكتبه يناق�ض الحياة  الطبيعة الموؤن�سنة. الهايكو الذي 

غير  وتلك  الموؤن�سنة  الطبيعة  اأحب  ويحبها.  الحديثة 

اإلى  اأميل  لكن  الحال.  لمقت�سى  تبعا  والأمر  الموؤن�سنة. 

كتابة هايكو ي�ستلهم الطبيعة غير الموؤن�سنة، تلك التي 

تفوق الخيال. اإنها رائعة الروائع واأبلغ الجمال.

فيه  بما  عام،  بشكل  الهايكو  أقرأ  عندما  س: 
بالسعادة،  بالفرح،  دوما شعور  ينتابني  أعمالك، 
فن  بين  عالقة  هناك  فهل  االسترخاء.  من  بنوع 

الهايكو وهذه الحاالت من البهجة؟
هو  الهايكو  جوهر  لأن  جدا  قوية   وعالقة  طبعا،  ج: 

الفرح والبهجة.

حول  الهايكو  من  كامال  كتابا  كرست  لماذا  س: 
قداسة البابا وأنت لست مسيحيا؟ فقط لكي تكتب 

هايكو، أي كنوع من الحجة لكتابة الهايكو؟
» تعقيب، الكتاب الحالي موؤلٌف من ق�سمين: الأول وهو 

مو�سوع  حول  ومكر�ض  ال�سماء«،  في  الطائر  »البابا 

واحد هو بابا الفاتيكان، وقد ن�سر في كتاب م�ستقل، اأما 

مختارات   فهو  الغيب«  بـ«�سالل  المعنون  الثاني  الق�سم 

قام بها ال�ساعر  نف�سه من اأعماله الأخرى.«

اأقول  ج: في بداية القرن الواحد والع�سرين، راأيت حلما 

البابا  فيه لنف�سي �ساأكتب هايكوات مكر�سة كلها حول 

الأكبر  الممثل  البابا  اأن  واأعتقد  ال�سماء.  في  الطائر 

للنظام  اأو  للفو�سى  الأ�سا�سي  ال�سبب  هو  للم�سيحية 
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الطائر في  البابا  الحالي. عالوة على ذلك،  في عالمنا 

مكان  كل  في  والحا�سرة  المتحركة  الروؤية  هو  ال�سماء 

لل�سهادة على جميع تفاهات عالمنا اليوم وعلى بوؤ�سه.

بإله معين؟  بـ...؟ هل تؤمن  أنت مؤمن  س: هل 
جاللة  هو  هل  به؟  يؤمنون  إله  لليابانيين  هل 

اإلمبراطور كما كان األمر في السابق؟
ج: ل اأوؤمن بالديانات ال�سائدة. جميع الآلهة اليابانيين 

الذين  القدامى  اأرواح  اأو  القدامى  العمق  تقريبا، هم في 

ما  اإله  هناك  كان  واإذا  وال�سين.  كوريا  من  جاوؤوا 

موجود، فهو قطعا لي�ض من عالمنا، بل في ماوراء هذا 

العالم. ولذلك ن�ستطيع اأن نتخيله. لكن في عالمنا وفي 

العوالم المجاورة اآلهة اأكثر قربا ودنوا وكثير من الجن 

والعفاريت. ل، ل الأمبراطور لم يعد اإلهًا.

س: هل تعتقد أن الهايكو الياباني سيتأثر يوما ما 
بما يكتب من هايكو باللغات األخرى، ألن غالبية 
تلك  معظم  قراءة  يستطيعون  اليابانيين  الهايجين 

الهايكوات كما هي بلغتها األم ؟
فيه  بما  الأجنبي  الهايكو  تعرف  ل  اليوم  اليابان  ج: 

تقريبا  اليابانيين  الهايكو  ع�ساق  وجميع  الكفاية. 

قلة  وهم  الحقيقيين،  الهايكو  �سعراء  لكن  ليفهمونه. 

الهايكو  خ�سائ�ض  يكت�سفون  �سوف   ، دوما  ونادرون 

وا�ستيعابها،  ت�سربها  على  ويعملون  الجيدة  الأجنبي 

وهذا ي�ستغرق بع�ض الوقت.

س: بصفتك ُمعلِّمًا من معلمي الهايكو المعاصرين، 
وبماذا  العرب،  للهايجين  تقول  أن  يمكن  ماذا 

تنصحهم؟
ج: اأول، اأعتقد باإمكانية الهايكو باللغة العربية مع اأنني 

ل اأعرف كلمة منها. غالبية الهايجين الأجانب يقلدون 

يكتبون.  لما   
ُ
ُتذكر قيمَة  ول  القديم،  الياباني  الهايكو 

اأقول للجميع: تعلموا �سعرية الهايكو المعا�سر الجديدة ، 

ل�سيما كما تبدو في ما اأكتبه اأنا من هايكو!

»تعقيب: عندما يقول اإن« غالبية الهايجين الأجانب 

لأن  جدا،  �سحيح  فهذا  القديم«،  الهايكو  يقلدون 

الهايكو المعا�سر لم ي�سل بعُد، كما يجب، اإلى اللغات 

الأجنبية. لبل اأكثر من ذلك، لم يتجذر بعُد حتى في 

تف�سل  زالت  ما  اليابانيين  وغالبية  نف�سها.  اليابان 

حتى اليوم الهايكو القديم على الجديد. فمن الطبيعي 

اأن يتاأثر الهايجين الأجنبي بالهايكو القديم ويحاكيه. 

لكن لماذا يجب انتظار نموذج الهايكو الياباني كي 

نكتب على غراره هايكو عربي اأو فرن�سي اأو اأمريكي؟ 

لماذا ل نكتب، نحن غير اليابانيين، الهايكو ب�سروطنا 

اآخر غير  ا�سما  اللغوية والنف�سية والطبيعية، ونعطيه 

ثم  اللفظة؟  بهذه  الحتماء  نريد  لماذا  »هايكو«؟. 

لماذا يجب اأن نكتبه ب�سروط يابانية، ل�سيما �سروط 

الطبيعة الجغرافية والمناخية، فنبدو وكاأننا نترجم 

ولي�ض نكتب من ال�سفر؟ لأن للياباني عالقة روحية 

ثقافية  عالقة  وعنا�سرها،  الطبيعة  مع  جدا  خا�سة 

ترتبط بالديانات المحلية، والأمر لي�ض كذلك بالن�سبة 

الهايكو  ياأتي  لذلك  عربي.  اأو  اأمريكي  اأو  لأوروبي 

مكوناتها،  بع�ض  عن  اأو  الطبيعة،  عن  الياباني  غير 

القبيل.  هذا  من  �سيئا  اأو  ك�سيحا،  م�سطنعا،  مفبركا، 

ب�سدد  يكتبون«،  لما  قيمة  ول   « بانيا:  يقول  ولذلك 

الياباني  الهايكو  يقلدون  الذين  الأجانب  الهايجين 

ولكننا  الطبيعة.  من  كلها  مادته  يمتح  الذي  القديم، 

الهايكو  عن  نف�سه  ال�سيء  قول  ن�ستطيع  بالمقابل، 

الثقافة  اأ�سلوب  يعتمد  الذي  المعا�سر  الياباني 

يكون  اأن  ويريد  الميتافيزيقة،  وم�ستقاتها  الغربية 

هايكو مثقفا على طريقة ال�سعر الغربي، فياأتي على 

�سكل اأحجيات بالن�سبة اإلى الذهن الياباني المعروف 

بح�سيته المفرطة.«

س: هل لك أن تشرح لنا، بإيجاز وبساطة، ما هي 
هذه الشعرية الجديدة، وكيف يمكن تعلمها بشكل 

واقعي وملموس؟
والنقلة  المتوقع،  غير  الفجائي،  القطع  يتعلموا  اأن  ج: 

اإجابتي  في  �سرحتها  كما  طريقتي  على  ال�سريعة، 

الأ�سطر  داخل  والتوازن  القطع  م�ساألة  على  ال�سابقة 

جميع  في  موجودة  م�ساألة  فالقطع  للهايكو.  الثالثة 

قفزة  وهو  جميعا.  فيها  نموذجيا  يكون  ويكاد  اللغات 

دائمة بين الحا�سر والم�ستقبل.

وامأِل  ابتسْم/  أخير:..................؟  تعقيب   «
الفراَغ// بالسؤاِل/ الَّذي تريد//«
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  اأت�سلَّى بالدَّعابِل

ماُء
َّ
عندما تغدو ال�س

على �سكِل �سليٍب معقوف.

***

اأتدحرُج مْن على

الدَّرِج

 ُقزٍح.
َ

  قو�ض
ُ
واأ�سير

***

 الَّتي تم�ضُّ
ّ
يالالأم

 ابِنها
َ

و�سوا�ض

بالُقرِب من بحر التُّوت.

***

ياما هطلْت دموٌع ودموٌع 

في قلعِة ِميزوكي

م�ِض الُم�سِرقة. ببالِد ال�سَّ

***

 في البيِت
ُ
ر ُتح�سَ

وُيجنُّ جنوُنها

نونو ِبَجناَحيها الُمبلَّلين.
ّ
ال�س

***

 غاربٌة اأي�سًا
ٌ

 ُم�سرقٌة ل ُترى و�سم�ض
ٌ

�سم�ض

اُت الأنهاِر م�سبُّ

اأُ�سميها والدتي.

***

ماء
ّ
اأتن�سُق زرقَة ال�س

وتنطفُئ

 الزِّيزان. 
ُ
اأوكار

***

ل ثورَة في الياباِن

ِد
َ
وحبَّات الَبر

 الأمواج.
َ

تخِبُط روؤو�ض

***

فوَق بالِط قبوٍر معرو�ض

للبيِع اأماَم الحانوِت 

 موجاُت المذياع.
ُ
تتطاير

***

     يمكُن لأر�ِض الَمعركة

اأْن تتغطى

ي�ض.
ِّ
دومًا بالر

***

  منزلي، اأنا نات�سوـ اإ�سي ــ بانيا،

�سماٌء

فاقعُة الألوان.

***

 من الغيِب

 رياٌح
ُّ
تهب

الل. وت�سّق ال�سَّ

***

 البحِر
ُ
عبور

م�سادفًة

في ُعطلِة نهايِة الأ�سبوع.

***

 من مراٍث »
ُ
 »اأكثر

البروُق التي تحطًّ

فوق الَم�سيِق.

***

 هبوُط اآلهٍة حقيقيين

اأوراُق الخريِف القرمزيُة 

فوَق الُمنحدرات.

***

�سماُء الَّليل

كماٌل من نوِع الُم�ستحيِل

يافرَخ العنكبوت.

***

 لأجِل األِف عاٍم من الغياِب

اأعلِّق

خور. الَل بال�سّ ال�سَّ

***
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اأّيتها الأغ�ساُن العاريُة

هذِه اّلليلَة اأي�سًا

النُّجوم اأخطاٌء مطبعيٌة.

***

قد يكوُن راأ�سي

انق�ساُع 

الُغيوِم الُقطنية.

***

 اأنا 
ُ
 الغبار

َ
لْن ي�سير

 طالما الثلُج

 غبارا.
ُ
لي�سير

***

ماُء را�سخٌة
َّ
ال�س

والنَّمل ُيباد

في اأعالي الِجبال.

***

اقُط
َّ
 الكرِز تت�س

ُ
اأزهار

والجرائُد 

تمت�ضُّ �سيوَل الدِّماء.

***

ُب  التي َتغ�سَ
ُ
الأزهار

في طوكيو

 الثُّلوج.
ُ
هي اأزهار

***

ُ
وُء الأحمر ال�سَّ

 النَّبوي
ُ
والَمطر

َيحِبكاِن الُمفترقات.

***

فلنق�ِض

على الدُّهوِن الُمتَجِمدة

ماوي.
َّ
في هذا الَج�سِد ال�س

***

 اأنَت يازارَع الحبوِب!

في المقبرِة الأمبراطوريِة

ماء.
َّ
و�سَط ال�س

***

كثيراً مايرتبُط

اختالُط الّنجوِم

بالأقاويِل.

***

 عالمًة عميقًة 
ْ

فلن�سرب

حراِء في ال�سَّ

و�سَط العالِم الَجديد.

***

 هائٌج
ٌ
البحر بحر

ب
َّ
وجلدُة الر

المخلوعة.

***

 دٍم لرجعَة منُه  
ُ
فقر

اأريُد الرجوَع

اإلى درِب الّتبانة.

***

 فلَنْحَلم

يا اأميرَة ظلِّ

 �سنٍة �سوئية.
ُ
ه مليار

ُ
ما ِمقدار

***

 يتبُع �سم�سًا
ٌ
قمر

واأنا اأتبُعِك

يح.
ِّ
يا اأر�َض الر

***

ذيُل البرِق

ُيو�سُع

في بحِر اليابان.

***

رق في ِجهِة ال�سَّ

ي�ستلقي
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 َعمالق.
ٌ

�سباب

***

كاَن ياما كاْن

في قاِع البحِر

ينابيُع قديمٌة.

***

 وللجبِل اآذاٌن �ساغيٌة

 
ُ
اإذ ُيرمى الحجر

اأثناَء اّلليل.  

***

رذاُذ الماِء

�سرقًا ـ غربًا ـ جنوبًا ـ �سماًل

ملُك الالزورد.

***

ياجبَل ال�ّسرق

اأقارُن بيَن قاَمتي

وهيكِلَك العظمي.

***

َ
جر ُم ال�سَّ  ُيَطعِّ

 بالحديِد

رجٌل باآلِف الأ�سماء.

***

 لو اأدخُل في ُحُلِم

�سمكٍة جنوبيٍة كبيرٍة 

راخ. واأبداأُ ال�سُّ

***

اأولُد من ِعظام

التِّنين

حِك. واأغ�سى من ال�سَّ

***

جوهريٌة

للجنيِن

�ِسّدُة منت�سِف ال�ستاء.

***

يعبر ُغدَد الّدمِع حينًا

 الغيوَم
ُ
وحينًا يعبر

هذا الفراغ.

***

 فليبتِلْعُكما

ال�سوُء الأحمُق

اأّيُتها القب�ستان.

***

تترُك بيَن الحاجبين

َندبًة على �سكِل هالٍل

يرينادا البيروقراطية.
ّ
معزوفُة ال�س

***

 منحدراٌت
َ
راأ�سي

ل ُتح�سى

ملية.
َّ
بعَد العا�سفِة الر

*** 

اإ�سهاٌل مَن الخطوِط الكهربائيِة

والطيوِر والألعاِب الناريِة

والغيوم.

***

ٌ
�سفر

غايُتُه

نوٌع من الَع�سالِت الفارغِة.

***

فوَق ل�ساني

يتجلَّى معبُد 

مو�سيقى جدُّ �سريعة.

***

ٌّ
 ج�سٌد �سيمفوني

وحيٌد

تحَت �سماٍء عاليٍة.

***

ابُة  زوجُة الِقر�ض ال�سَّ

على َخط 

الأفق الأ�سوِد.

***

فلنلتِق بها

في الأحالم

 �سينجيكو.
ِّ
 غرباُن حي
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***

 الجامعاُت

َ
ترّبي النا�ض

روؤو�سًا واأذنابا.

***

في مجرى الماِء

اأعمدُة اأ�سواِت

الّديجور.

***

عجوٌز بلبا�ِسها 

�سمي
َّ
الر

 الوي�ستاريا.
ُ
تهاجُمها اأزهار

***

َنم�سي

وكذلك الببغاُء الحجريُّ 

 عنَد الغروِب.

***

ُ
�َسُخَت البحر

وال�ساطُئ اأي�سًا

ميُن.
َّ
جُل ال�س

َّ
ها الر اأيًّ

***

اطِئ فوَق ال�سَّ

مَع رجٍل َكهٍل

باتجاِه الَجنوب.

***

 الوي�ستاريا
ُ
اأزهار

تن�سُق
ْ
َت�س

مّنا الَهم�سات.

***

ٌ
الُل كبير ال�سَّ

و�سديقي توفي

يحلُم بالأفيال.

***

اأرزُة اليابان ذاُت الألِف عاٍم

والتي اخترقتها العا�سفة

 تخليُت عنها منذ قليٍل.

*** 

ل�سيخوخَة ول موَت اإذن

ول ا�ستنفاَد لكما مْن �سيخوخٍة اأو موٍت

خرتاِن الزَّوجان. اأّيتها ال�سَّ

***

 الّثلِج 
ُ
منظر

غيرُة نوبرُة ال�سَّ
ّ

والأميرُة ال�س

بقامِتها الُمتنا�سقِة.

***

ق�سيدتي الهايكو:

اأرزُة الياباِن ال�سابُة

بنُت الـ999 عامًا.

***

�سجرُة الكرِز الوقورُة

فراء بجذوِرها الذهبيِة ال�سَّ

عادِة.
َّ
 ت�سجُّ بال�س

***

ياللبهجِة!

�سخرٌة واحدٌة

يف. في �سباِب ال�سَّ

***

 هنا في هذِه البالِد

َزُة الياباِن دومًا والغبار
ْ
حيُث  اأَر

�سيُم.  النَّ
ُّ
يهب

***

 اأمواٌج بال نهايٍة

يالأ�سجاِر الكرِز

وهي تزفُّ الأنباَء للعالِم.

***

اأطفاٌل يلعبوَن

ٌة
َّ
ر

ُ
كِل ولها �س و�سخرٌة �سدا�سيُة ال�سَّ

تحَت غيوٍم بي�ساء.

***
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الأ�سكال املبهمة يف الفن الإ�سالمي تدفعنا اإىل تذكر رد ابن عبا�س عندما �ساأله ر�سام فار�سي 

»اذا كان علّي اأن امتنع عن ر�سم احليوانات فكيف اأوا�سل مهنتي؟«. فرد عليه ابن عبا�س قائال 

»اقطع احليوان اإىل اأجزاء كي ل يبدو حقيقيا، او اجعله على �سكل زهرة«.. وهذا هو ما فعله 

بيكا�سو، كاأي م�سلم اأ�سيل، عندما جعل من الأ�سكال التي ر�سمها حم�س طبيعة ميتة..
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كال الفنية املختلفة التي قدمها بيكا�سو، جرى التعرف سكال الفنية املختلفة التي قدمها بيكا�سو، جرى التعرف سكال الفنية املختلفة التي قدمها بيكا�سو، جرى التعرف  سيف اللوحات والأ�سيف اللوحات والأ�

أثريات قيل مرة انها جاءت من املنحوتات الزجنية، اأثريات قيل مرة انها جاءت من املنحوتات الزجنية، اأثريات قيل مرة انها جاءت من املنحوتات الزجنية،  امنذ زمن طويل، على تامنذ زمن طويل، على ت

بعد  اليطالية مرة  بومبيو�س  او من جداريات  البريو  او من من�سوجات 

أن مبادئ التكعيبية ذاتها لي�ست نتاج ابتكار اأن مبادئ التكعيبية ذاتها لي�ست نتاج ابتكار أن مبادئ التكعيبية ذاتها لي�ست نتاج ابتكار  آخرون اآخرون آخرون  آخرون اعتقد  آخرون اعتقد  اخرى، فيما 

الفنانني  لها عند كبار  بدايات  العثور على  بالإمكان  امنا  جديد متاما، 

غريهم  �رضبات  يف  حتى  بل  القدامى  واليونانيني  والقوطيني  الرومان 

ك�سيزان مثال. 

الأقوى  التماثالت  الأقوى سدر  التماثالت  الأقوى سدر  التماثالت  در  سة، هو م�سة، هو م� ة، هو م�سة، هو م�س الإ�سالمي خا� الإ�سالمي خا�سق  سق  وال�رض وال�رضق  رضق  ال�رض ال�رضأن  ال�رضأن  ال�اأن  أن  بيد 

رتك بها التكعيبية مع عوامل بيكا�سو يف عدد من املجاسرتك بها التكعيبية مع عوامل بيكا�سو يف عدد من املجاسرتك بها التكعيبية مع عوامل بيكا�سو يف عدد من املجالت. سالتي ت�سالتي ت�

وجود  ملعرفة  وجود سعها  ملعرفة  وجود سعها  ملعرفة  عها  و� ينبغي  التي  الدقيقة  احلدود  نعرف  و�س  ينبغي  التي  الدقيقة  احلدود  نعرف  س  ل قد  فنحن 

لتف�سري  ن�سعى  عندما  املحاكاة  حتى  او  الواعي  لتف�سري اأثري  ن�سعى  عندما  املحاكاة  حتى  او  الواعي  لتف�سري اأثري  ن�سعى  عندما  املحاكاة  حتى  او  الواعي  أثري  الت او  التا�ستلهام  او  ا�ستلهام  ال

أي اأي أي  الر أي إهمال  الر أي إهمال  الر الراإهمال  إهمال  ّة. لكّنة. لكّن من امل�ستحيل  ة. لكنسة. لكنس التماثالت املده� التماثالت املده�سظاهرة وجود تلك  سظاهرة وجود تلك 

غرائبه  بع�س  احلديث  الر�سم  من  ويخطف  الب�سيطة  النظرة  بع�سؤكده  احلديث  الر�سم  من  ويخطف  الب�سيطة  النظرة  سؤكده  بع�و احلديث  الر�سم  من  ويخطف  الب�سيطة  النظرة  بع�وؤكده  احلديث  الر�سم  من  ويخطف  الب�سيطة  النظرة  ؤكده  ت توالذي  والذي 

كال سكال سكال  سأ�سأ� أ�الأ�ال ال من وجود قدر مهم من ال�سطوة لال من وجود قدر مهم من ال�سطوة ل املثرية، وهو ما يالحظ غالبًا

دفة،  امنا سدفة،  امنا سدفة،  امنا  أن يكون جمرد �اأن يكون جمرد �سأن يكون جمرد �سأن يكون جمرد � ميكن  التجريدية لدى بيكا�سو. هذا احلال ل

اللذة  ومبا�رض  طبيعيا  جعله  لديه  املوروث  الولع  من  ومبا�رض  طبيعيا  جعله  لديه  املوروث  الولع  من  رض  نوعًا أن اأن اأن  ب بايوحي  ايوحي 

يف�رضه  مل  وال��ذي  عنده  يف�رضوعات  مل  وال��ذي  عنده  رضوعات  يف�س مل  وال��ذي  عنده  يف�سوعات  مل  وال��ذي  عنده  وعات  املو� بني  اجللي  التنا�سق  ذلك  املو�س،  بني  اجللي  التنا�سق  ذلك  س،  تقريبًا

اإل كنتيجة ملنطلقات نظرية.  سالبع�سالبع�س

 بيكا�سو 

وال�سرق الإ�سالمي

ساو�ستا�ساو�ستا�س دولوراي

ؤرخ فرن�سي يف الفن اوؤرخ فرن�سي يف الفن اوؤرخ فرن�سي يف الفن ال�سالمي   و مو م *

ت�شكيلت�شكيلت�شكيل

ترجمة: ح�سني الهنداوي 

كاتب  في الفلسفة من العراق 

رق سرق سرق  سال�سال� v

الإ�سالمي 

در سدر سدر  سم�سم�

التماثالت 

الأقوى 

التي 

ت�شرتك بها 

التكعيبية 

مع عوامل 

بيكا�سو



مرحلة  اإل  لي�ست  التكعيبية  كانت  اذا  واحل��ال 

او  و�سلت  بانها  الت�سور  املمكن  فمن  عمله،  يف 

مثلما  لديه  فطرية  ما  ملكة  بفعل  اليه  تبلورت 

من  �سواه  اىل  اآخ��ر  عامل  بفعل  و�سلت  تكون  قد 

الفنانني.

واخلايل  الب�رضية  الهيئات  من  املجرد  الفن  فهذا 

املحافظ  غري  بل  احيانا،  ح�سية  مظاهر  اية  من 

حتى على اجلماليات امللمو�سة يف ال�سياء وعلى 

معنى  بكل  مفهومي"  "فن  هو  احلية،  ا�سكالها 

الكلمة. 

�سلب  ومن  ا�سبانيًا،  ما  فنانًا  ان  بالفعل  ويبدو 

ذلك  يجعل  ان  ي�ستطيع  من  وحده  ح�رضاً،  عربي 

وم ابولينري من قبل، 
ّ
ابتكاراً. وعليه، وكما لحظ غي

من غري املمكن ا�ستبعاد افرتا�س وجود م�سلم ما 

�رضقي بني اجداد بيكا�سو، هو الذي يقوده تلقائيا 

اكرث  مرور  وبعد  وهكذا،  التجريد".  "�سيطان  نحو 

مغامرة  بداأ  قد  بيكا�سو  يكون  ق��رون،  ع�رضة  من 

�سبيهة مبغامرة ال�سالم يف جتريد الر�سم من كل 

بعد ت�سويري.

الواقعي.  الت�سوير  امل�سلمني من  نفور  اننا نعرف 

فلقد ابتعدوا �سيئا ف�سيئا عن ال�سكال احل�سية وعن 

فن املحاكاة الذي ي�ستبدل الطبيعة مب�سهد منها له 

ظاهر الواقع او احلياة، خمتارين كعن�رض ا�سا�سي 

التي  لعبة اخلطوط  اقل ح�سية، ونق�سد به  ما هو 

�سارت هي ذاتها مثالها اخلا�س. فهم مل يكتفوا 

ومبطالبة  الن�سانية  الهيئات  ت�سوير  بتجنب 

عرب  الفعلي  العامل  تقليد  عن  بالمتناع  الفنان 

�سبه  فنًا  اب��ت��ك��روا  امن��ا  وح�سب،  ع��اج��زة  �سور 

لمادي متخل�س من ثقل املو�سوعات اىل اق�سى 

حد، لكنه مدرك من العني والروح يف ذات الوقت. 

يجري  وحيث  ال�سالمية،  الزخارف  بع�س  ففي 

التواءات  عن  تتوّلد  طبيعي،  عن�رض  اي  اإق�ساء 

وتعرجات الراب�سك لذة ابداع مطلق للعني. وهكذا، 

ورغم ان النظام فيها يظل غري ممكن التحديد اإل 

عرب احل�ساب، فان اعمال لها كثافة حم�س ذهنية 

من  كثري  زعم  ما  التحديد،  وجه  على  هي  كهذه، 

التكعيبيني حتقيقه.

الفن  يف  ال��ع��ام  الطابع  ه��ذا  ان  ن��ع��رف،  وك��م��ا 

الدينية.  بالقيم  جزئيًا  نف�سه  يف�رض  ال�سالمي 

فمن ال�سحيح ان القراآن ل مينع ت�سوير ال�سياء، 

على  �سديد  ب�سكل  حتمل  النبوية  الحاديث  ان  اإل 

يلقي  اهلل  بان  موحية  والنحوت  ال�سور  �سانعي 

عليهم يوم القيامة مهمة م�ستحيلة تتمثل باإ�سفاء 

احلياة على تلك الهيئات التي اقتب�سوا �سكلها مما 

�سنع اخلالق. اي ان كل ال�سكال احل�سية التي قام 

قبورها  من  �ستخرج  فنه  عرب  بتقليدها  الر�سام 

مظهر  عن  ب��دًل  ال���روٍح  مبنحها  لتطالبه  عندئذ 

احلياة اخلارجي الذي خ�سها به، وبالتايل �سيجد 

الذين  اولئك  كل  من  طويل  بح�سد  مطارداً  نف�سه 

�سيكون  انه  ومبا  الوجود.  اىل  بفنه  ا�ستدعاهم 

الر�سام  عاجزا عن ت�سحيح فعلته املكابرة تلك،  

بالكتواء بنار جهنم اخلالدة.

عن  امل�سلمني  الفنانني  تخلي  �سبب  اذن  نفهم 

المنوذج الت�سويري يف الر�سم نظرا اىل تعلق المر 

باإرادة النجاة من ذلك امل�سري الرهيب. لكنهم مع 

الطبيعة متامًا، بل مل يحرموا  يتخلوا عن  ذلك مل 

انف�سهم ابدا من ينابيع فن املحاكاة يف عدد من 

املجالت. فما �سار ي�سغلهم هو كيفية طم�س ما 

يوم  يف  اهلل  يجد  ل  كي  الطبيعة،  من  ي�ستعرينه 

القيامة ا�سكال خملوقاته يف ر�سومهم ، ومن هنا 

�سعيهم اىل جتريد الطبيعة اىل ابعد احلدود املمكنة 

من مالحمها املبا�رضة واىل تقدميها خفية مقنعة 

بالتايل.  

ذهبوا يف  التي  بال�ساليب  اهتمامهم  يف�رض  وهذا 

تب�سيطها اىل حدود بعيدة حتى �سار من ال�سعب 

جدا علينا التعرف على امنوذجها ال�سلي احيانا، 

مل  كما  طواوي�س،  او  فيلة  او  ا�سوداً  تعد  مل  فهي 

تعد اوثانا لتعبد، امنا ا�سبحت حم�س عامل جديد 

ول  ا�سله  يتذكر  ل  عامل  الطبيعة،  عن  م�ستلهم 

ال�سكال  فتنة  دقة  على  اإل  فيه  نتعرف  ان  ميكن 
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الهند�سية. فال�سجرة املقد�سة، رمز احلياة واخللود، 

الزمنة  �ستى  وعرب  غالبًا  ت�سويرها  جرى  التي 

يف الر�سوم ال�سالمية، مل تكن يف الفرتات الوىل 

احلال يف  كما هو  واقعيتها،  كل  تخل�ست من  قد 

منرب القريوان امل�سنوع يف نهاية القرن التا�سع، 

والذي يقدم لنا �سجرة واقعية بجذعها واغ�سانها 

اجلمالية  املفاهيم  ان  برغم  وثمارها،  واوراقها 

جوانب  على  �سلفًا  انطوت  الهند�سية  وال�رضورات 

لواقعية، اإل ان ال�سجرة راحت تتب�سط اكرث فاأكرث 

بع�س  عرب  توحي  ظلت  ولئن  الزمن.  م��رور  مع 

تعرجاتها مبا كانت عليه يف ال�سل فانها مل تعد 

متثله.

ال�سجرة  يف  الزخريف  اجلهد  ان  القول  ون�ستطيع 

املقد�سة املر�سومة على حو�س الو�سوء املوجود 

القرن  اىل  والعائد  مب��دري��د،  الآث���ار  متحف  يف 

الرمزي  ال�ستلهام  ابتعد حتى عن جمرد  العا�رض، 

كامال  الخ��ري  يف  الن�سالخ  لي�سبح  للطبيعة، 

يف ف���رتة لح��ق��ة، ك��م��ا يف 

دم�سق  يف  املقام  ال�رضيح 

الذي يعود اىل القرن احلادي 

فيه  ال��ذي  فالتكوين  ع�رض. 

ل��ع��ب��ة  جم�����رد  اىل  حت�����ول 

ان  ل��و  كما  رائ��ع��ة،  خطوط 

يوؤلف  ما  هي  وهمية  �سبكة 

الغ�سنية  ال��ت��ع��رج��ات  ب��ني 

والل����ت����واءات احل��ل��زون��ي��ة، 

يف  ومقيدة  حرة  حركة  يف 

الوقت نف�سه.

لأ�سباب  م��ث��ريا،  يبدو  وق��د 

ظاهريًا،  اإل  خمتلفة  لي�ست 

ان���ن���ا ن�����س��ت��ط��ي��ع ت��ق��دمي 

م��الح��ظ��ات مم��اث��ل��ة ح��ول 

لكنها  التكعيبية.  مو�سوع 

اىل  ل��ل��و���س��ول  �سعيها  يف 

بالفعل  تبدو  مفهومي،  فن 

ان  اي  انها مرت يف تلك املراحل نف�سها،  لو  كما 

ل  التجريدي  ال�سلوب  ي�سودها  التي  اللوحات 

تتخلى اإل نادرا عن مالمح ال�سكال املقلدة حيث 

او  او قارورة  او غليون  نتعرف فيها على قيثارة 

ت�ستطع  مل  عامل  اىل  ي�سري  ما  وكل  ان�سان،  �سبح 

الواقعي  امل�سهد  ان  كما  �سيء.  كل  برغم  جتاوزه 

الذي خططت لتجاوزه يرتك اثارا ل تقاوم تقريبا 

يف العمل البداعي الذي ل يبدو، حتى يف تعبرياته 

وجتريدية  جم��ردة  طبيعة  اإل  غمو�سا،  الك��رث 

متاما، كما ان اعلى درجات التجريد الغ�سنية يف 

الواقعية  ال�سجرة  ب�سورة  توحي   تظل  الراب�سك 

الرغم من  الهيلينية على  الزخارف  املر�سومة يف 

كونها ا�سبحت جليلة ومتحررة، ومنقولة مع كل 

تلك احلرية اىل عامل املخيلة. ويتجلى هذا ب�سكل 

الطبيعة  مع  يلعب  فهو  بيكا�سو،  اعمال  يف  اكرب 

مقلدا ومبدعا منها ما ينتجه من ا�سكال.

ان كل اللوحات املهمة اىل هذا احلد او ذاك والتي 

من  نوعا  ت�ستلهم  ع��دة  �سنوات  خ��الل  اجن��زه��ا 
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"الوملبياد"  لوحتي  يف  كما  التجريدية  الواقعية 

 ،1929 ع��ام  اىل  العائدتني  نائمات"  و"ن�ساء 

بتمثيل  ليتم  امل��ع��ت��ادة  املظاهر  تعك�س  حيث 

على  بعد  التعرف  ميكن  واقع  ا�ستبدال  خطوطي 

بارز  راأ�س  باظهار  تكتفي  فهي  ال�سلية.  ا�سكاله 

او �سد م�سطح مر�سوم مبوجب اليعازات الغام�سة 

مناذجها  تخون  ل  وهي  الزخارف،  او  للخطوط 

ال�سلية ال لذات البواعث التي حكمت تطور الفن 

ال�سالمي من ا�سلوب اىل ا�سلوب ونقلة اىل اخرى 

انتهاء بالالواقعية. 

ن�ستطيع احيانا ان نتابع، يف �سل�سلة من اللوحات 

التي ت�ستلهم املو�سوع نف�سه، عمال روحيا يحول 

وحركة  خطوط  اىل  تدريجية  ب�سورة  ال�سياء 

ان  بعد  جديدا  معنى  اعطاءها  حماول  ت�سكيلية، 

هذا  ويف  كمو�سوعات.  خا�سياتها  منها  ي�سحب 

ا�سم  حتمل  التي  الثالث  اللوحات  ان  جند  املجال 

عام  يف  بيكا�سو  ر�سمها  والتي  ميتة"  "طبيعة 
1931 تناظر يف خ�سائ�سها التمثيالت املتتالية 
والبريق  اجلرة  ان  اذ  ال�سالمية،  اخللود  ل�سجرة 

اإل  الواقعية  مبعانيها  ترتبط  ل  الفاكهة  و�سلة 

حتتفظ  فيما  نف�سها،  ع��ن  ه��ي  ذكرياتها  ع��رب 

احلقيقي  بحجمها  الهليلجي  حميطها  متعرجات 

بعد  ت�ستجيب  كانت  لو  كما  تقريبا،  م�سا�س  دون 

التاأثريات  اإل عرب  للمنظور العتيادي، غري ماثلة 

ل  جديد  منط  وعرب  الت�سكيل،  لعملية  الالمتوقعة 

ينتمي اىل عامل ال�ستعمال الب�سيط.  بيد ان اخلط 

ب�سكل  حريته  ينتزع  اخ��ذ  غ��ريه��ا،  لوحتني  يف 

نهائي كما لو ان هذه الرابي�سك تخ�سع للقوانني 

التي  ال�سكال  ولي�س لندفاعات  لتطورها  اخلفية 

اكرث  حتابك  عرب  ك�سفت،  ما  واذا  عنها.  متخ�ست 

كانته،  الذي  املو�سوع  وظل  مكان  عن  انتظاما، 

فالفواكه  جليًا.  يظهر  يكاد  ل  الك�سف  هذا  فان 

تركت الناء لت�سبح حم�س حميط يدور حول ظله 

لكنها  وليدة  اخرى  ا�سكال  اخريا  الك�سول، وهناك 

ل متثل �سيئا �سوى نف�سها. وعموما فان التكوين 

كله يحقق، عرب طابعه اخلطوطي وهيئته اخلا�سة 

جندها  التي  الطموحات  من  مذهلة  درجة  ذاتها، 

بارزة يف كثري من الر�سوم ال�سالمية.

ان تراجع ال�سكال الطبيعية ل يذهب دائما اىل تلك 

الدرجة من البتعاد عند بيكا�سو، حيث ل يفر�س 

التجريد نتائجه النهائية اإل نادراً. ولعل ما حتقق 

يف  كما  ال�سالمية،  التقنيات  من  عدد  يف  غالبًا 

ال�سجاد مثال، التي تت�سكل من عنا�رض ماأخوذة من 

الطبيعة، هي تقنيات ميكن ان ت�ستدعي املقارنة 

مع عدد من اللوحات التكعيبية. اإل ان هذا الجتاه 

امل�سلمون  فالفنانون  ذكرنا.  كما  قاطعا  لي�س 

احيانا  ذلك  ويبلغون  الطبيعة  طم�س  اىل  ي�سعون 

احل�سي،  للطابع  اعمالهم  اكت�ساب  اعاقة  دون 

الديني،  املبداأ  "مراوغة"  اىل  م�سعاهم  يف  لأنهم 

يف  واقعية  كائنات  اكت�ساف  على  الطريق  وقطع 

كالكتفاء  جدا  ب�سيطة  حيال  امتلكوا  ابداعاتهم، 

طوروا  كما  لغريه،  باأخرى  حيوان  قدم  با�ستبدال 

على  ان�سان،  براأ�س  كطري  خيالية  حيوانات  ر�سم 

العنقاء  وكطائر  املجنح،  والثور  الهول  ابي  منط 

اأ�سد،  الخ��ر  ون�سفه  ن�رض  ن�سفه  ال��ذي  اخل��رايف 

وجميع انواع الهيئات التي ل يتعرف اخلالق فيها 

على خملوقاته.

ذي  تعامل  عرب  حتى  البدائل،  خللق  احلاجة  هذه 

مظهر واقعي، هي اجتاه مهم جدا وعميق يف الفن 

ان عالقة  بيكا�سو. �سحيح  لدى  ول�سيما  احلديث 

هي  العنا�رض،  توظيف  مبو�سوع  الفني  العمل 

لدى  كما   ، بال�سك  لديه  التحديد  م�ستحيلة  عالقة 

اآبه  العمل فيها يبدو غالبا غري  ان  اإل  كل فنان.  

ل بتطهري املو�سوع ول بتكوين تعبري اكرث ذهنيًا 

طارحا  ال�سلية،  هويته  بطم�س  فقط  امنا  عنه، 

تكويناته  نعرف  ونحن  مقنعة.  م�ستورة  اياها 

مثال  ي��رتدد  حيث  الخ��رية،  اعماله  يف  ول�سيما 

الراأ�س  او فم يدفع قمة  الوجه،  �سكل فم ميثل كل 

ملا  مغايرة  ا�سكال  من  ذل��ك  غري  واىل  بغرابة، 

تريد التعبري عنه )وجه ي�سبه القرن، ج�سد ان�ساين 

بهيئة  ومهرج  عديدة،  ب��اذرع  اخطبوط  هيئة  له 

قيثارة(.
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ابن  رد  تذكر  اىل  تدفعنا  املبهمة  ال�سكال  وهذه 

 ان 
ّ
عبا�س عندما �ساأله ر�سام فار�سي "اذا كان علي

امتنع عن ر�سم احليوانات فكيف اوا�سل مهنتي؟". 

اىل  احليوان  "اقطع  قائال  عبا�س  ابن  عليه  فرد 

�سكل  على  اجعله  او  حقيقيا،  يبدو  ل  كي  اج��زاء 

زهرة".

ا�سيل،  م�سلم  ك��اأي  بيكا�سو،  يفعله  ما  هو  وه��ذا 

حم�س  ر�سمها  التي  ال�سكال  من  جعل  عندما 

طبيعة ميتة، كما لو انه يحر�س كل احلر�س على 

نف�سه  ويجد  القيامة،  يوم  ا�سباحه  مواجهة  عدم 

مرغما على اعادة الروح اليها.

العربية ترمز ب�سكل  وبالفعل، فان تلك ال�سطورة 

�ستى  تربزها  التي  الهتمامات  لهذه  رمبا،  جيد 

اىل  والغام�س  الهيئة  امل��زدوج  فنه  يف  ال�سكال 

يتوجب على  اللوحات  تلك  اق�سى حد. فبمواجهة 

كل واحد منا و�سع نف�سه يف مكان "رب" يحر�س 

على  فيها  نتعرف  اإل  ويجب  الفنان،  احراج  على 

اىل  الزائفون  الفنانون  �سعى  الذي  الفعلي  العامل 

اإعادة انتاجه باأمانة، بينما 

وو�سيله  و�سيلة  الف  هناك 

احلاجة  دون  م�ستورا  جلعله 

او  امل��ظ��اه��ر  اإن���ه���اك  اىل 

القطيعة مع اي من ال�سكال 

التي يقدمها العامل. 

الكثريين  ���س��اأن  وبيكا�سو 

التجريدي،  الفن  اتباع  من 

ب�����رضورة  اب����دا  ي���وؤم���ن  مل 

الواقعية  العنا�رض  اق�ساء 

م���ن ل���وح���ات���ه. ف��ف��ي ه��ذا 

اج�سادا  ن��رى  الذهني  الفن 

وم���وج���ودات اك���رث مم��ا يف 

ف��ن الن��ط��ب��اع��ي ك��ورب��ي��ه، 

مقدمة  وت��ل��ك  ه���ذه  ان  ال 

اي  هكذا  لتفقد  جمرد  ب�سكل 

ا�سلها.  به  يوحي  م�سمون 

ال�ستنتاج،  ميكن  ل  انه  بيد 

الواقع  ت�سوه  بانها  التقليدي،  الراأي  كما هو حال 

انها توحي  نقول  امنا  اف�سل.  ب�سكل  له  ت�سري  كي 

مبا ل متثله، وهنا يكمن اعجازها اخلا�س، ولهذا 

يريده  فما  وال�سرت.  التقنيع  عن  الكالم  ينبغي 

عنه  يعرب  ما  يجعل  ان  هو  ثمن  وب��اأي  بيكا�سو 

ا�سكال على  بنف�سه هو من  ي�سعه  غريبا عنا مبا 

اللوحة. ولعل هذا ما يف�رض طابع التورية والتلغيز 

لوحاته  من  العديد  حتمله  الذي  النف�س"  و"خداع 

املكابرة  الرمزية  اللغاز  من  جملة  يقرتح  حيث 

اي�سا، فنانني.  اذا كنا، نحن  اإل  ن�ستطيع فكها  ل 

يجعل  الر�سام  ان  مالحظتنا  قوتها  من  تقلل  ول 

له متاما مثلما يفعل  ا�سا�سية  املراوغة غاية  من 

الفنان امل�سلم مع الدين، وعليه، فان فن بيكا�سو 

لي�س طبيعة عارية او جمردة امنا هو، وكما قلنا، 

طبيعة مزورة.

بيكا�سو  لدى  ياأخذان  اللذين  ال�سكلني  هذين  ففي 

ويقدمان  الغربية،  الواقعية  من  اخل��وف  طابع 

الفن  اجت��اه��ات  م��ع  ف��ري��دة  مت��اث��الت  كالهما 
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ومعقدة  غام�سة  طريقة  اية  عرب  نرى  ال�سالمي، 

تتحدد العالقات التقليدية بني املو�سوع وتعبريه 

اهتمام  عرب  ذات��ه،  الوقت  ويف  معا  اي  اجلمايل. 

باملو�سوع هو ل مبالة به اي�سا، وعرب بحث عن 

جتريد م�سحون بكل ما يف الواقعي من قوة.

الطريقة تنجب تناق�سا ل يخ�ساه بيكا�سو،  وهذه 

�سعب  ي�سبح  عندما  اإل  تهمي�سه  اىل  ي�سعى  ول 

الحتمال، المر الذي يف�رض ويربر رمبا النطباع 

اخلا�س بوجود ل توازن يثريه مثال، يف عدد من 

تقريبا،  والف�سائحي  املفاجئ  الربوز  اللوحات، 

تعود  التكوينات  من  جمموعة  بني  واقعي  ل�سكل 

باأكملها اىل املخيلة. وباهتمام مماثل وجد متعة، 

يف الفرتات الذهبية التكعيبية، يف خلط مو�سوعات 

واقعية، كقطعة جريدة او طابع بريدي، يف تكوين 

التجريدية  للمخيلة  ال�سارم  التوظيف  فيه  يبدو 

راف�سا لأي نوع من انواع املحاكاة.

له،  ح��ل  اىل  وال�سعي  ال�سا�سي  التناق�س  ه��ذا 

يتواجدان يف مكان اآخر. فالتكعيبية كفن جتريدي، 

عن  املجاين  التخلي  اىل  ت�سع  مل  ابتكار،  وك��اأي 

الت�سور احل�سي امنا جهدت، كفن ذهني، لكي تظل 

كليا  الهند�سية  احلركة  حدود  يف  وعملت،  ح�سية 

رونق  على  جمايل  بعد  ا�سفاء  على  لن�ساءاتها، 

التكوينات والنماذج الهيئوية التي يتم ادخالها.

الطابع  باعتماده  ال�سالمي  الفن  ان  �سك،  بال 

يتخلى  عام،  بوجه  للزخارف  املح�س  اخلطوطي 

التباين  يكمن  )وهنا  ال�ساغل  ذلك  الغلب عن  يف 

اقت�ساره  انه وبرغم  اإل  اجلوهري بني احلالتني(. 

منجزاته،  اف�سل  يف  يعطي،  فقط،  بعدين  على 

النطباع بوحدة ل نهائية بني ال�رضامة واحلرية، 

وب��ني الن��ت��ظ��ام والب��ت��ك��ار. وه���ذه تظل اح��دى 

فخطوط  غمو�سا.  ال�سالمي  الفن  مميزات  اكرث 

امل�سهد  ك��ل  على  ب�سخاء  املنت�رضة  الرابي�سك 

وقد  تبدو  العني،  يف  الدغدغة  ي�سبه  ملا  واملثرية 

نظام  ثمة  حني  يف  امل�سادفة،  طريق  عن  منت 

فيها،  العنا�رض  يتوىل جمع كافة  الذي  دقيق هو 

اهمية  حتر�س  هند�سية  خميلة  هناك  ان  لو  كما 

الوا�سعة حيث  ال�سبكة  املفاجاأة والك�سف يف هذه 

احل�ساب  نتاج  فها هو  اخليال حرة متاما.  حركة 

بكل  متعلقة  لروح  بارع  ك�سل  نزعة  مبنزلة  يبدو 

خط لذاته يف ذلك الن�سيج الذي يتحول اىل جمموع 

�سديد التناغم بف�سل تالقي كل خط فيه مع الآخر.

جندهما،  فيه  املجرد  احلياة  ومنط  التوازن  هذا 

العديد من مناذج بيكا�سو  ا�سكال اخرى يف  حتت 

اعماله  يف  متا�سكًا  الك��رث  امل��ث��ال  جت�سد  التي 

الوا�سعة التنوع. فهو ومنذ حماولته الوىل، رف�س 

وعرب  امنا  نتاجه،  يف  حكمًا  اللون  من  يجعل  ان 

�سلطة  اىل  عهد  احلقيقية،  بطاقته  واثقة  معرفة 

اخلط وحدها تلك اجلراأة املتفجرة التي �سعى لها 

الفوفيون يف ال�سيمفونيات امللونة.

املن�سغلة  املجردة غري   وهكذا، فمع �رضبة احلظ 

الك�سل  اإل بالقيم اجلوهرية، والناجية تقريبا من 

يحمل  ع��امل��ًا  بيكا�سو  يخلق  ج��دا،  املح�سو�س 

ال�سوئية  ال�ستباحات  وكل  والنفوذ  الهيبة  كل 

بع�سها  اعتبار  ن�ستطيع  التي  واعماله  اخلارقة. 

اكرث روائعه اكتمال، هي اف�سل المثلة يف التعبري 

عن تلك التحولت كما يف لوحته "حتولت اوفيد" 

وال�سود،  البي�س  بني  ال�سعيف  الت�سارب  حيث 

اخلط  بي�سوية  بف�سل  خا�سة  حياة  نف�سه  مينح 

املتقطع مبوجب �سل�سلة من القيم ت�ستقبلها العني 

�سحبة  تبدو  اذ  املتنوعة،  النغمات  من  كدفعات 

دفقة  انها  لو  كما  ورقتها،  ا�رضاقتها  بقوة  اخلط 

من اللوان الفعلية، مما يعيد انتاج ذات النطباع 

حلظة الوقوف امام بع�س الر�سوم ال�سالمية، اي 

عرب  ال�سوء  ت�سحر  اخلطوط  لعبة  بان  النطباع 

ما تنجبه يف داخليتها من تخيالت ومن احتقار 

لاللوان.

بيكا�سو يف  ر�سوم  الخرية، حتمل  املح�سلة  ففي 

النبيلة  دقتها  بف�سل  الرابي�سك  قيم  كل  ذاتها 

املثرية  والالمبالية،  اجلادة  بثمن،  تقدر  ل  التي 

امل�ستقلة  الدقة  تلك  نف�سه،  الوقت  يف  والنيقة 
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متاما بافرتا�ساتها وايحاءاتها، واحلرة كليا بقوة 

حركتها التي ل يوقفها �سيء مبا يف ذلك كل ما 

التي ت�سمو بها  هو زائف واعتباطي من ال�سكال 

اىل مقام ال�رضورة يف الطبيعة اجلديدة. 

ول  اللوحات  من  عدد  يف  احيانا،  له  ح�سل  واذا 

�سيما املتاأخرة، ا�ستعمال الوان �سارخة، فان هذه 

ر�سينة  تظل  الحتمال،  وال�سعبة  الفجة  اللوان 

فتنة  ب�سبب  متا�سكها،  ل  من  متخل�سة  ذلك،  مع 

ان  دخيل  عن�رض  اي  ي�ستطيع  ل  التي  اخلطوط 

يعكر نقاءها، بينما يف فن ماتي�س مثال جند المر 

الت�سويهات الكرث فظاظة هي  ان  معكو�سًا، حيث 

التي تاأخذ من اللون �رضبًا من الر�سيد. 

الت�سابهات  ذك��ر  يف  اك��رث  ال�ستطراد  ن�ستطيع 

بيكا�سو  اعمال  تك�سف  التي  العالقة  وايحاءات 

عن وجودها بني ال�رضق ال�سالمي والفن احلديث. 

من  لأن��ه  نظرا  قائمة  الختالفات  تظل  وبداهة، 

التغريات  ا�ستقبال  عن  الفن  حجب  املمكن  غري 

التي فر�سها توظيف التقنيات احلديثة ب�سكل كلي 

تاأثري  وعن  جديدة،  مهارات  ابتكار  وعن  تقريبا، 

والنماذج  الرائعة  بالعمال  مليئة  قرون  �سبعة 

على  القدرة  او  الرغبة  اليوم  لفناين  لي�س  التي 

املهمة  واملبادئ  ال��روح  ان  اإل  بها.  ال�ستهانة 

ب�سكل  بيكا�سو  وباأعمال  بالتكعيبية  اخلا�سة 

وبني  بينها  مقارنات  باقامة  لنا  ت�سمح  خا�س 

ال�سالمية.  الزخرفية  الب��داع��ات  ومبادئ  روح 

اإل ظاهريا كما  اعتباطية  لي�ست  فهذه املقارنات 

راأينا يف عدد من العنا�رض املميزة يف هذا ال�سدد، 

حيث اخلوف نف�سه من الواقعية، والفتتان نف�سه 

اإل  متثل  ل  التي  املجردة  اخلطوطية  بال�سكال 

خيانة  يف  امل��ه��ارة  من  ونوعا  ذهنيا  متا�سكا 

ال�ستعارات  و�سرت  حماكاتها،  خالل  من  الطبيعة 

املاأخوذة منها، وخ�سو�سا النزوع الفطري الرائع 

نف�سه اىل جعل اخلط املجرد كليا واملتقوم بقيمته 

ودقته وحدهما، ملزمًا باإجناب فتنة تتجاوز تلك 

التي جندها يف عوامل التمثالت وال�سكال.

فبيكا�سو، وعرب تاأويالت الرابي�سك التي ي�سيفها 

ا�ستلم كل  قد  يبدو فعال  التكعيبية،  النظريات  اىل 

ذلك من ال�سالم كعطاء وراثي معيدا اإثارة ال�سحر 

فيه ودافعا مزاياه وف�سائله اىل اق�سى احلدود.

لكنه يف الواقع لي�س الوحيد ممن ا�ستفاد من ذلك 

الرث، كما ان انفتاح فنه على الروح ال�رضقية مل 

التكعيبية  ان  اذ  به.  تغرب خا�س  ابدا عن  ي�سدر 

الفن  ع��امل  يف  ع��زل��ة  يف  لي�سا  والبيكا�سوية 

ان  جدا  مثري  فانه  ذلك  ومع  احلديث،  الت�سكيلي 

ميتلك الواحد والآخر، ذات املقدمات التي امتلكها 
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الر�سم ال�سالمي، او على القل مقدمات مت�سابهة. 

البيزنطي  ا�ستعار من الفن  فالفن ال�سالمي الذي 

على  خرج  ان  يلبث  مل  وتقاليده  الوىل  مناذجه 

اهتمامه كل ما  والنماذج لغيًا من  التقاليد  تلك 

من  والتكعيبية  �سارخة.  او  مبا�رضة  واقعية  هو 

لذلك  متطرفة  �سيغة  باعطاء  اإل  تقم  مل  جانبها، 

�سيزان،  �سياغات  بع�س  عنه  اعلنت  ال��ذي  الفن 

والتي  الفوفيني  النطباعيني  مقدمات  وبع�س 

ميكن اعتبارها قريبة من الفن البيزنطي.

اىل  ماتي�س  ق��ادت  التي  احلركة  ان  يبدو  وهكذا 

�ستينيان  جو  فن  قادت  التي  نف�سها  هي  بيكا�سو 

اىل فن المويني، كما لو انها، وبعد م�سافة اثني 

ع�رض قرنا، اعادت العالن عن نف�سها عرب مقاومة 

اكرث عنادا لفن حماكاة الواقع.

هناك توا�سل اذن، ناجت عن ا�سباب خمتلفة، يربط 

ما بني الفن احلديث و�رضق القرون الوىل امل�سطرب 

الذي عرف حتت تاأثري امل�سيحية وال�سالم ازمات 

روحية غر�ست يف الفن بذور النقالبات والتجديد، 

مل  املح�س،  بالر�سم  باهتمامهم  الفوفيني  لكن 

طرحت  التي  جدا  املختلفة  امل�ساكل  حل  ميكنهم 

اآنذاك  على اوائل الفنانني امل�سيحيني، عندما ظهر 

العوامل  قلب  اىل  ال��ي��وم،  كما  ادى،  �سويف  ع��امل 

الذي اف�سى  التقليدية لال�سكال والت�سورات، المر 

ففي  النور.  عامل  اىل  جديدة  طموحات  �سعود  اىل 

الغريقية  الن�سانية  كانت  التي  الج�ساد  وراء  ما 

البيزنطيون  �سعى  ا�رضارها،  لها  تفتح  الرومانية 

�ساأن   - لأنهم  واقعية،  كل  بلوغ حقيقة حتظر  اىل 

الفن اىل جمرد كلي�سيهات  الفوفيني - مل يختزلوا 

تنقل جاهزة، كما مل ي�سعوا هدفا لهم اعادة انتاج 

امنا  ورائعة،  مزرك�سة  ولو  حتى  الطبيعة  ا�سكال 

الجواء  وعرب  الغنية،  ال�رضق  تقنيات  ومب�ساعدة 

قوة  عرب  واي�سا  الزخرفية،  القيم  تخلقها  التي 

احلي  الوهم  لثارة  جهدهم  بذلوا  الرمزي،  التعبري 

بعامل جديد وباحل�سور احل�سي اللهي.

اآثار ل  بابتكار  الهتمام  التوافق يف  وجت�سد هذا 

الكرث  مبثيالتها  مقارنتها  عن  المتناع  ميكن 

وتاألق  القبطي،  لل�سجاد  الزاهية  فاللوان  حداثة. 

التي  البدينة  واخلطوط  البيزنطية،  املجوهرات 

املنظر  هي  وال�سلبة،  الب�سيطة  اليقونات  تطوق 

الذي ينت�سب امام العني اكرث من غريه يف اعمال 

التناغمات  باإ�سفاء  فيها  ق��ام  التي  ماتي�س، 

وارادي.  دقيق  ر�سم  اطار  الكرث عنفا يف  امللونة 

فقد جمع فيها �رضبات مو�سيقية فريدة ل تطرح 

بف�سل  امن��ا  تناغماتها،  يقينية  بف�سل  نف�سها 

اللون،  ان  كما  الزخرفية،  تكويناتها  وقوة  توازن 

من  مو�سع  اي  يف  يجدها  ل  ب�سعادة  املتاألق 

موا�سيع الطبيعة بهذا القدر من التفجر، ينتمي اىل 

الف�سيف�سائيني يف رافني و�سالونيك كما ينتمي اىل 

فالمينيك وديرين.

القدامى  الفوفيني  ان  ال��واق��ع،  يف  نعرف  فنحن 

�سعوا اىل منح لوحاتهم طرق التعبري نف�سها التي 

املوزائيك  كثافة  يتلم�سها يف  القدمي  ال�رضق  كان 

يف  قلدوا  انهم  اذ  الن�سيج.  جمالية  او  العاج  او 

التقنيات  كل  الو�سية  وتطريز  اخل��زيف  الطالء 

باجلمال.  تلتحق  كي  الفخامة  حتتاجها  التي 

ب�سهرة  لل�رضق  ت�سبب  جدا،  حديث  مفهوم  وح�سب 

"الرببرية" املزعومة طوال قرون ، اراد ال�رضقيون 
ان ي�سعوا على لوحة اللوان، الكرامة ذاتها التي 

مينحها العمل الفني الثمني ملادته اخلام.

الذي  التوا�سل،  هذا  يف  ب��روزا  اكرث  هو  ما  ولعل 

هو  فيه،  كثرية  اخ��رى  موؤ�رضات  مالحظة  ميكن 

واثبتوها  با�سالتهم  �سعروا  انف�سهم  الفنانني  ان 

معروفة  طريقة  وح�سب  فرياز،  فاوتون  احيانا. 

�سرياميك  قطعة  يف  اكت�سف  كيف  ���رضد  ج���دا، 

فيما  لوحاته،  املطلق" لحدى  "املعادل  فار�سية 

جتعل  بتناغمات  جانبه  م��ن  ماتي�س  اع���رتف 

ال�سالمية،  املنمنمات  من  قريبة  لوحاته  بع�س 

ابدا  لي�ست  وهي تناغمات منتقاة مع ذلك. لكنها 

التقنيات  انه در�س  م�سادفة غريبة طاملا نعرف 

ال�رضقية يف نتاجاتها الكرث ندرة، وهو ما اعرتف 

به اكرث من مرة، حتى موري�س دو فالمينك، الذي 

وديرين  الفنية،  التقاليد  من  ع�ساميته  ت�سمئز 
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�سبب تخلي 

�لفنانني 

امل�سلمني عن 

�لمنوذج 

�لت�سويري يف 

�لر�سم نظر� 

اإىل تعلق 

�لمر باإر�دة 

�لنجاة



الذي لن تذهب ح�سا�سيته املختلفة للتعبري يف فن 

مو�سوعي يف ما بعد، اذ وجدا نف�سيهما متمتعني 

الآث��ار  جعلته  ف��ن  با�سكال  الفوفيني  ف��رتة  يف 

ال�رضقية ماألوفًا.

من املمكن اي�سا نكران ان التكعيبية مل ت�ستخدم 

الع��م��ال  ذك��ر  يف  والحل���اح  الث��ري��ة،  املعرفة 

ميتلك  الذي  بيكا�سو  لوحات  بع�س  ازاء  الزجنية، 

اعرتف  ابولينري  غيوم  ان  بيد  هنا.  ال�ساهد  قيمة 

باأن املنحوتات امل�رضية واملتو�سطية،  هو نف�سه 

ون�ستطيع ا�سافة بع�س الروائع احلثية وال�سومرية 

تاأثري كبري  لها  القرب�سية..الخ، كان  والفخاريات 

امل�سهد  وهذا  وتطلعاتهم،  ال�سباب  الفنانني  على 

غري  فنا  اعتربوه  وال��ذي  لهم  الآث��ار  جلبته  الذي 

مكتمل بل وناق�سًا بكل معنى الكلمة، دفعهم اىل 

من  اكرث  باملخاطر  حمفوفة  حريات  عن  البحث 

توظيفها لحقا  التي حاولوا  النظريات  تاأثري كل 

بف�سل  عرفوه  ما  ان  حني  يف  الفن.  ذلك  لتربير 

ملنظور  ال�ساذج  التنكر  اهمية  هو  النظريات  تلك 

عن العامل ينطوي يف بع�س 

حلظاته الغ�سة على متثالت 

مل  منهم  فالعديد  �سعيفة. 

ا�ستبدال  �سوى  �سيئًا  يفعل 

يكابدها،  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 

الفن  �سلطة  من  نف�سه،  هو 

ال�سكلي عليه.

يزعم  بع�سهم  راح  وه��ك��ذا 

ومناذج  قيم  ابتكار  لنف�سه 

ك��ان��ت  ح���ني  ج���دي���دة يف 

الجنبية  او  القدمية  الفنون 

تقريبا.  ثمنها  كل  دفعت  قد 

ف���ان علم  ف��ف��ي احل��ق��ي��ق��ة 

الآثار الذي غدا الن مو�سع 

الفنانني  �ساأن  كبري،  ح��ذر 

احلقيقيني املدانني باملوت، 

انعطافة  وبف�سل  ال��ذي  هو 

احلديث  الفن  و�سع  غريبة، 

باقدم  بالتعريف  قيامه  فعرب  النقاء.  طريق  على 

التقاليد املمكنة، ك�سف عن الطريقة امام الفن كي 

والبحث  بالتوثيق  �سغفه  بفعل  لأنه  يكون حديثًا. 

جديدا  دما  الت�سكيلية  للح�سا�سيات  قدم  الدقيق، 

و�سعلة جديدة تقريبا. ون�ستطيع القول، بحدود ما، 

ان علم الآثار كان بالن�سبة للفن فر�سة لكت�ساب 

ولبع�س  للخ�سب  وم�سدراً  اجل���راأة،  من  الكثري 

ال�رضار اي�سا. 

 ,Eustache de LOREY
 ,Picasso et l'Orient musulman
 ,In La Gazette des beaux-arts, Paris 1932

�لهو�م�ش

* موؤرخ فرن�سي اهتم بدرا�سة الفن ال�سالمي وكان مدير للمعهد 
الثقايف الفرن�سي يف دم�سق بني 1922 و1930.

)*(  ح�سني الهنداوي، كاتب وباحث يف الفل�سفة �سدر له: "هيغل 

"التاريخ والدولة ما بني ابن  وال�سالم" )بالفرن�سية(، وبالعربية 

التنوير  و"فال�سفة  الهيغلية"  والفل�سفة  و"هيغل  وهيغل"  خلدون 

وال�سالم" و"على �سفاف الفل�سفة"، و"ا�ستبداد �رضقي ام ا�ستبداد 

يف ال�رضق؟"، و"مقدمة يف الفل�سفة البابلية" والعديد غريها. 
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من  طائفة  قبل  من  اجل��زائ��ر«  »معركة  فيلم  من اعترب  طائفة  قبل  من  اجل��زائ��ر«  »معركة  فيلم  من اعترب  طائفة  ِقبل  من  اجل��زائ��ر«  »معركة  فيلم  ِاعترب 

أبرز النقاد فيلمااأبرز النقاد فيلمًاأبرز النقاد فيلمًاأبرز النقاد فيلمًا وثائقيًا قويًا جداً، يج�سد املواجهة 

اهد ساهد ساهد  إنه فيلم كلما يراه امل�اإنه فيلم كلما يراه امل�سإنه فيلم كلما يراه امل�سإنه فيلم كلما يراه امل� إنه فيلم كلما يراه امل�املحتلة.  إنه فيلم كلما يراه امل�اإنه فيلم كلما يراه امل�إنه فيلم كلما يراه امل�املحتلة.  إنه فيلم كلما يراه امل�اإنه فيلم كلما يراه امل�املحتلة.  املحتلة. د القوى املحتلة. د القوى  د القوى سد القوى س سعبية �سعبية � عبية �سعبية �س سال�سال�

عب. سعب. سعب.  سال �سال � ال �سال �س سادق طازج عن جتربة ن�سادق طازج عن جتربة ن� ادق طازج عن جتربة ن�سادق طازج عن جتربة ن�س أنه تعبري �اأنه تعبري �سأنه تعبري �سأنه تعبري � أنه تعبري �عر  أنه تعبري �عر  عر سعر س سي�سي�

عب سعب سعب  ال� ال�سال  سال  ال�س ال�سال  ال  ن� عن  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  فيلم  ن�سإنه  عن  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  فيلم  ن�سإنه  عن  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  فيلم  ن�اإنه  عن  امل�ستوى  رفيع  �سيا�سي  فيلم  إنه 

أجل اال�ستقالل من اال�ستعمار الفرن�سي. اأجل اال�ستقالل من اال�ستعمار الفرن�سي. أجل اال�ستقالل من اال�ستعمار الفرن�سي.  اجلزائري من 

ل فيلم يف مهرجان فيني�سيا سل فيلم يف مهرجان فيني�سيا سل فيلم يف مهرجان فيني�سيا  أف�اأف�سأف�سأف� أف�جائزة  أف�جائزة  وقد حاز على 

ال�سينمائي عام 1966.

ال��وراء،  ال��وراء، إىل  ال��وراء، اإىل  إىل  ال��ع��ودة  بطريقة  مبعظمه  الفيلم  ال��ع��ودة ور  بطريقة  مبعظمه  الفيلم  �ودة ور 
ُ

ال��ع�س بطريقة  مبعظمه  الفيلم  ال��ع�سور  بطريقة  مبعظمه  الفيلم  ور  س�س�

أنه ذكريات علي البوانت اأنه ذكريات علي البوانت اأنه ذكريات علي البوانت  ادم وكادم وك دم وكوقدم وكوُق  )Flash Back(

الذي  التحرير  جبهة  قياديي  الذي أحد  التحرير  جبهة  قياديي  الذي اأحد  التحرير  جبهة  قياديي  أحد  حجاج(  )ابراهيم 

قبل   .1957 عام  الفرن�سيني  ِقبل  من  عام   الفرن�سيني  قبل  من  عام   الفرن�سيني  بل  أخ�اأخ��ريأخ��ريأخ��رياً اعتقل 

إىل املنظمة ال�رسية اإىل املنظمة ال�رسية إىل املنظمة ال�رسية  إىل املنظمة ال�رسية م  إىل املنظمة ال�رسية م  م سم س س ان�س ان� اساسًا سثالث �سنوات كان علي ل�سثالث �سنوات كان علي ل�

رسبة من ال�رسبة من ال�رسور املرتبطة  بة من ال�سبة من ال�س سحتى ي�ساعد يف تخلي�ص الق�سحتى ي�ساعد يف تخلي�ص الق�

ال الثائرين سال الثائرين سال الثائرين  سباحلكومة الكولونيالية. الفيلم يتابع ن�سباحلكومة الكولونيالية. الفيلم يتابع ن�

ديدة التي مار�ستها احلكومة الفرن�سية سديدة التي مار�ستها احلكومة الفرن�سية سديدة التي مار�ستها احلكومة الفرن�سية  سواخلطوات ال�سواخلطوات ال�

بعد  عارمة.  وطنية  ث��ورة  �رسيعًا  �رسيعاسبح  �رسيعاسبح  بح  أ�اأ�سأ�سأ� ما  لتقاوم 

اجلبهة،  قيادات  اجلبهة، آخ��ر  قيادات  اجلبهة، اآخ��ر  قيادات  آخ��ر  علي،  يقتل  ال��وراء  يقتل إىل  ال��وراء  يقتل اإىل  ال��وراء  إىل  العودة 

�سينما

�سيناريو: فرانكو �سولينا�س

  وجيلو بونتيكورفو 

 معركة اجلزائر

  ترجمة: مها لطفي

مترجمة وكاتبة من لبنان

سمدة عر�سمدة عر�س الفيلم: 

�ساعتان ودقيقة.

�سيناريو: 

فرانكــو �سولينـا�س

وجيلوبو نتيكورفو 

انتاج: 

انطونيو مو�سو 

يا�سف �سعـدي

منتج منفذ: 

فـريـدبايـكـــر

مو�سيقى: 

اإينيــو موريكــون  اإينيــو موريكــون   إينيــو موريكــون  

جيلوبونتيكورفو

�سيناتوجرايف: 

مار�سيللو جـاتي



اأخرى  نقطة  على  للرتكيز  الفيلم  ويتحول 

يف  اجل��زائ��ر  ا�ستقالل  اع���الن  اإىل  ت��ق��ود 

.1962
يبقى فيلم بونتيكورفو حتى اليوم انت�ساراً 

يف  �سور  فالفيلم  الواقعي.  االنتاج  لقيم 

املواقع  وا�ستخدمت  اجلزائر  يف  مواقعه 

والق�سبة  االأوروب���ي  احل��ي  يف  احلقيقية 

اأعاد  الفيلم  التحرير(.  )جبهة  حمت  التي 

اأي  يت�سمن  ال  وهو  املقنعة  احلقيقة  بناء 

�ساعتي  خالل  اإخباري  اأو  وثائقي  جزء 

ور ت�سويراً حيًا حتى 
ُ

العر�ص. كل �سيء �س

م�ساهد اال�سطرابات حيث يقابل البولي�ص 

املتظاهرين املدنيني.

فرن�سا  يف  اجلزائر«  »معركة  فيلم  اأح��دث 

اأن  �ساأنها  م��ن  ك��ان  �سيا�سية  خ��الف��ات 

�سنوات.  خم�ص  مل��دة  الفيلم  عر�ص  منع 

املو�سوع كان مثرياً للخالف ب�سبب تعدد 

انحاز  جانب  اأي  اإىل  حول  النظر  وجهات 

الفيلم. �سعر العديدون يف فرن�سا اأن الفيلم 

اجلزائرية  النظر  وجهة  مع  متعاطفًا  كان 

لفرتة  عر�سه  عدم  �سبب  هذا  كان  ورمب��ا 

طويلة. 

ي�سعوا  مل  اجلزائريون  »بونتيكورفو  قال: 

كانوا  الأن��ه��م  طريقنا،  يف  عراقيل  اأي���ة 

يعلمون اأنني �ساأعمل ب�سكل اأو باآخر فيلمًا 

مو�سوعيًا حول الق�سية.«

ح�سا�سة  كانت  التي  الفرن�سية  ال�سلطات 

عر�ص  منعت  اجل��زائ��ري��ة  الق�سية  جت��اه 

تهديدات  منعت  كما  اأ�سهر،  ثالثة  الفيلم 

ارب��ع  مل��دة  عر�سه  الفا�سية  اجلماعات 

اأن  بونتيكورفو  حم��اول��ة  رغ��م  �سنوات، 

ي�سنع فيلمًا حمايداً �سيا�سيًا.

1. فيال مركز قيادة. داخلي. لياًل
  داخل فيال ثالثة اأدوار بنيت حديثًا، حيطانها بي�ساء 

نا�سعة. بئر م�سعد خاٍل وا�سالكه الغليظة متدليه.

االأمامية  اأبوابهما  �سقتني.  من  طابق  كل  يتاألف    

مفتوحة.

زجاج  على  اجلري  وغبار  القاعات  اأر���ص  اجلري  ميالأ    

النوافذ، وتتدىل اللمبات الكهربائية العارية من االأ�سالك 

الكهربائية. وبالكاد حتتوى الغرف على اأي فر�ص.

  ما زالت املطابخ بدون بالعات اأو �سخانات.

فعال.  اإي��ق��اع  ون�سطة،  م�ستعجلة  م�سطربة  حركة    

يتحرك املظليون ذهابًا واإيابًا من اأ�سفل ال�سلم اإىل اعاله 

ويخرجون  الغرف  يدخلون  بالقاعات  ميرون  والعك�ص. 

منها. االأ�سوات يف اخللفيه غري وا�سحة.

  اأوامر ب�سوت مرتفع، �رساخ، عويل.

  �رسخات، تعليقات ن�سف متفوه بها، �سحكات.

  يف مكان ما يدور ميكرفون باأعلى �سوته.

  امل�سهد موّتر. ال توّقف.

  عندما يتعب املظليون، يتحركون نحو غرفة اأخرى.

او  القهوة  ي�رسبون  االأر�ص  على  ويتمددون  يجل�سون    

البرية وي�رسبون ال�سجائر وهم ينتظرون الدورة الثانية. 

فجاأة ي�سطرب اإيقاع هذا الروتني وتوقيت هذه ال�سور. 

احد املظليني يرك�ص اإىل ا�سفل م�رسًعا وي�ساأل بابتهاج 

وهو يرك�ص:

  مارك: الكولونيل. اين الكولونيل؟

  مظلي: ماذا؟ ما الذي يحدث؟

  مارك: عرفنا مكان علي البوانت. احدهم »تكلم« ...

الف�سحات  وعلى  املمرات  عرب  �سدى  ير�سل  �سوته    

اآخر. احلما�ص ينت�رس كالعدوى. ويتجمع  اإىل  من طابق 

العديدون حول باب املطبخ.

ذو  �سغري  اإنه  هناك.  موجود  »تكلم«  الذي  اجلزائري    

حوله:  كلهم  املظليون  حممومتان.  وعينان  رفيع  وجه 

ي�ساعدونه لكي يقف، يجففونه وينظفون وجهه بخرقه، 

يعطونه بع�ص القهوة بغطاء ترمو�ص. 

احل��دود.  اأبعد  اإىل  بالق�سية  ومعنيون  انتباه  كلهم    

يحاول اأحدهم اأن يدفع االآخرين.
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  املظلي: تعالوا، دعوه يتنف�ص!

  يف هذه االأثناء اآخرون ي�سلون وي�ساألون اإذا كان االأمر 

حقيقيا.

  مظلي اآخر: اإذاً هو تكلم؟ هل يعرف حقًا اأين مكان علي؟

من  قلياًل  اعطه  ون��رى.  �سنذهب  كذلك.  يبدو  م��ارك:    

القهوه.

اأحد  ومرحتان.  �سابتان  عيناه  وجاف،  طويل  مارك    

االآخرين ي�ساأله ب�سيء من االعجاب:

  مظلي: ا�سمع يا مارك، اأنت جعلته يتكلم؟

ا( بالتاأكيد.
ً
  مارك )مبت�سم

ويتحرك  ثانية  مرة  التدخني  يف  ياأخذ  ذلك  بعد  ثم    

ولكن  ال�رسب  اجلزائري  يحاول  قلياًل.  لي�سرتيح  جانبًا 

غطاء  له  ومي�سك  ي�ساعده  احدهما  ترجتفان.  يدايه 

الرتمو�ص، ويقربه من فمه:

  الغلوي: تعال يا �سادق .. ا�رسب �ست�سعر بتح�سن.

فينحني  تتقبله  ال  معدته  ولكن  اجل��زائ��ري،  ي�رسب    

ويتقياأه مرة ثانية.

  يدخل الكولونيل ما�سو، انيقًا ور�سيقًا.

ا( على مهل. هل هذا �سحيح؟
ً
  ما�سو )مبت�سم

  مارك: اعتقد كذلك. �سارع عبدرامي�ص رقم ثالثة ...

  ي�ستدير الكولونيل نحو املظلي، الذي ذهب ال�ستدعائه، 

.
ّ
والذي يحمل يف يديه زوجًا من ثياب التخفي

  ما�سو: األب�سه.

يتفح�سه  يرفع ذقنه،  ثم يذهب بقرب اجلزائري،    

برهة من الزمان باهتمام.

  ما�سو: اإرفع ذقنك، لقد انتهى االأمر. لن يحدث لك 

�سيء االآن، �سرتى. هل ت�ستطيع الوقوف؟

  يهز اجلزائري راأ�سه موافًقا. ي�ستدير الكولونيل نحو 

املظليني الذين مي�سكون به.

  ما�سو: دعه يذهب.

  ياأخذ ثياب التخفي وي�سلمها للجزائري.

  ماثو: هاك، األب�سها.

اأوتوماتيكي ولكنه    ياأخذ اجلزائري الثياب ب�سكل 

ال يفهم.

  ي�رسح له الكولونيل.

اإىل    ما�سو: نحن نحاول م�ساعدتك. نحن ذاهبون 

الق�سبة. فاإذا ما لب�ست هكذا. فلن يعرفوك. هل فهمت؟ 

�سوف نذهب لرنى املكان، عندئذ �ست�سبح حراً ... وحتت 

حمايتنا ...

يحاول  متامًا.  عار  انه  ال��ربد.  من  اجلزائري  يرجتف    

بعناء لب�ص الثوب الكبري عليه.

  ما�سو: تابع. اعطه الطاقية.

  اعطوه حزامًا وا�سًعا واقفلوه. املظليان االآخران، واحد 

واحد  املرفق.  حتى  اأكمامه  يرفع  منه  ناحية  كل  على 

ثالث ي�سع الكاب على راأ�سه ويثبته.

  الغلوي: تاأمم!

  ي�ستدير الكولونيل نحوه بغ�سب:

  ما�سو: ال تكن غبيًا يا الغلوي!

كتموا  وقد  اإليه  املظليون  ينظر  م�ستعداً.  اجلزائري    

�سحكاتهم. 

تتالأالآن وهو  نف�سه ق�سري وعيناه  اجلزائري،    يرجتف 

يبكي.

  القائد: دعنا نذهب.

  ينظر اجلزائري حوله. يتنف�ص بعمق. ثم، فجاأة، وبدون 

توقع ينفجر ب�رسخة مكتومة:

  �سادق: كال!

  ويحاول اأن يهتز اإىل االأمام باجتاه النافذة.

يكاد  اليمنى  بيده  �سدره  ومي�سك  فوراً،  مارك  يوقفه    

�رسيعتني،  �سفعتني  الي�رسى  بيده  وي�سفعه  يرفعه 
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خفيفتني.

ايها  فاعاًل  ان��ك  تظن  م��اذا  اقناعه(  )حم��اواًل  م��ارك    

املجنون؟

ال  جيداً.  كن  تعاىل،  ثانية؟  مرة  نبداأ  ان  تريدنا  هل    

جتعلني ابدو غبيًا امام االآخرين.

  ي�سري اإىل الكولونيل ا�سارة الواثق من نف�سه. ثم ياأخذ 

اجلزائري من ذراعه، ويتحركان اإىل االأمام.

  

2. يف �سوارع اجلزائر. خارجي. فجراً. 7 اكتوبر 1957
  املدينة رمادية وبي�ساء عند البحر الذي يبدو كاحلليب. 

الفجر يحدد تقاطيعها بحدة.

املنطقة  يف  امل�سجرة  والوا�سعة  العادية  ال�سوارع    

االأوروبية خاليه. �سكون، اإىل اأن ن�سمع هدير املوتورات 

التدريجي.

  �ساحنة بعد االأخرى. باأنوارها امل�ساءة وعليها وهج 

معتم ال فائدة منه يف مثل هذا الوقت.

واجهة  عند  البع�ص  بع�سه  ال�ساحنات  من  خط  يتبع    

ثم  اليمني  اإىل  يتوجهون  ال�رسعة.  بنف�ص  وكلها  البحر، 

اإىل اأعلى، اإىل حملة احلكومة. هنا، وبدون توقف، ينق�سم 

الطريقني  اأحد  اإىل ق�سمني. يدخل كل من اخلطني  اخلط 

املوؤديني اإىل اأعلى ليحيطا بالق�سبة.

  تبدو الق�سبة بالكامل حجرا جرييا حتت ال�سوء االأكرث 

�سعاًعا.

اأعلى    حتاط بها املدينة االأوروبية، تقف على ارتفاع 

بي�ساء  وار�سفة  كالف�سيف�ساء  �رسفات  عليها  وت�رسف 

مو�ساة باللون االأ�سود الذي تنرثه هنا وهناك احلواري 

ر�سيقة  الأخ����رى...  �رسفة  م��ن  واح���دة  قفزة  ال�سيقه. 

و�سامتة، يقفز املظليون واحداً بعد االآخر من ال�ساحنات 

ب�رسعة.

   - �سوت ال�ساحنات 

متزامنة  وحركتهم  هند�سيًا  ترتيًبا  اأنف�سهم  يرتبون    

معها.

  يتفرقون ويختفون بني احلارات. ثم يعاودون الظهور 

معًا، ثم يعاودون االفرتاق.

كل  البع�ص،  بع�سهم  اىل  ينظرو  ان  دون  يجتمعون    

اي  دون  متماثلة  بطريقة  اخلا�ص.  طريقه  ياأخذ  منهم 

�سوت، انهم يف االأعلى حتى على ال�رسفات هم يف كمال 

هند�سي. وحتى وهم فوق هنا، يغلق املظليون قب�سهم... 

  

اأحد املنازل. داخلي/  3. يف �سارع عبدالرام�ص. �ساحة 
خارجي. فجراً.

 كل ثالث ياردات، ب�سكل مت�ساٍو على اربع 
ً
  هنالك مظلي

زوايا التقاطع.

ال�سوارع  يف  كما  اجلانبية  ال�سوارع  يف  ا  اي�سً انهم    

العديد  يظهر  ال�سماء  االأعلى حتت  واي�سًا يف  الرئي�سية. 

من املظليني.

  رقم ثالثة. بابه بارتفاع قامة رجل. تقف �رسية من 

ر�سا�سات  يحملون  دائ��رة  بن�سف  اجلاهزين  اجلنود 

جاهزة لالإنطالق. 

  يتابع مارك اإم�ساكه باجلزائري من ذراعيه.

  ينظر القائد اإىل �ساعته. ثم ينظر اإىل اعلى نحو ال�رسفة 

وير�سل اإ�سارة.

  ب�سوت منخف�ص ودون اأن ي�ستدير يكلم املظلي الواقف 

وراءه.

  الكابنت: اطلق النار...

  املظلي الواقف عند الباب االأمامي و�ساقاه منفرجتان 

ور�سا�سه معلق بجانبه ي�سوبه نحو القفل.

- الر�سا�ص يطلق النار.

  يحرك ا�سطوانة الر�سا�ص باجتاه دائري.

  يقذف الباقون اأنف�سهم فوراً بعنف نحو الباب.

  يف نف�ص الوقت فاإن باب ال�رسفه يك�رس ار�سا ويندفع 

املظليون نحو املنزل ال�سفلي.

هنالك  الو�سط  يف  مربع.  �سكل  على  الداخلية  ال�ساحة    

االأربعة  االأطراف  وعلى  ال�سماء؛  من  قطعة  واعاله  بئر؛ 

ممر مقنطر، واأعمدة واأقوا�ص مايوركا.

م�سكن  لكل  باب  هنالك  امل�سقوفة  ال�رسفات  وحتت    

االأب��واب  اأخ���رى.  واب���واب  دراب��زي��ن  لها  �رسفة  وفوقه 

ما  بتطبيق  املظليون  يقوم  وب�رسعة  مفتوحة.  جميعها 

اأمروا به.

- االأوامر، مقت�سبه وق�سرية.

  تعود النا�ص على كل هذا ويعرفون كيف يطيعون. ياأخذ 

امل�سهد مكانه وكاأنه مناورة جمهز لها، كتمرين عليها.
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النا�ص مع  الغرف خالل ثوان معدودة، يتجمع    تخلى 

بع�سهم يف ال�ساحة.

- العيون مت�سعة من الرعب

  رجال ون�ساء واأوالد تلفهم البطانيات واملاليات حول 

اأكتافهم.

البزوغ. �سوء ناعم ينت�رس من  النهار على  لقد قارب    

اأعلى.

  ي�سري اجلزائري مطاأطاأ الراأ�ص مارك على احد جانبيه 

والقائد على اجلانب االآخر. يت�سلقون نحو الطابق االأول 

وي�سريون على ال�رسفة.

  يقف اجلزائري عند اأحد االأبواب

  يتمتم القائد بلطف:

  القائد: هنا؟

  يهز اجلزائري راأ�سه موافقًا. يدخالن.

  

4. غرفة علي. الداخل. فجراً
االأر���ص  على  فر�سة  هنالك  االإ���س��اءة.  �سيئة  الغرفة    

واأخرى على املائدة وخزانة حائط وبع�ص الكرا�سي ال 

�سيء اآخر. ويف خلفية الغرفة ي�ساراً هنالك �ستارة تق�سم 

من�سدلة  ال�ستارة  متو�سط.  بارتفاع  بوتر  معلقة  الغرفة 

ذلك  اإىل  اجلزائري  ي�سري  كبرياً.  نحا�سيًا  �رسيراً  ونرى 

االجتاه.

  ي�سري القائد له باأن يذهب اإىل هناك.

ال�ستارة. هنالك  اإىل االأمام ب�سمت ويزيحان    يذهبان 

بالبطاقات  مغطى  رف  حتت  لالإ�ساءة  �سغريه  ملبه 

الثالثة  تتجاوز  املحيطة  االأر�سية  وال�سور.  الربيدية 

اأقدام طواًل وهي مغطاه باالأجر املايوركا.

االآجر يف  نقطة يف هيكل  اإىل  اجلزائري  الرجل  ي�سري    

اخللفية بني جانب ال�رسير اخللفي واإحدى زوايا الغرفة.

  يجهز مارك والقائد ر�سا�ساتهم. يذهب القائد مقرتبًا 

من احلائط فتخرج انفا�سه ويبداآ بفح�سها.

االأجر  اأفقيًا، بني �سف من  ب�سبابته على احلائط    مير 

واآخر.

�سوت  ي�سمع  حتى  خمتلفة  باأماكن   
ّ
االآج��ر ي�رسب    

اجل�ص يف الفوا�سل وهو يتفتت. ينظر اإىل ما تبقى من 

اجل�ص يف ظفره. ي�سغطه يف روؤو�ص اأ�سابعه؛ اإنه طري، 

احلائط  اإىل  اأذن��ه  وي�سع  ينحني  ثم  حديثًا.  مو�سوع 

وي�سمع.

- فجاأة يبت�سم.

  

5. مكان اختفاء علي. الداخل.
االأربعة    ال يوجد هواء كاٍف يف مكان االختباء. على 

تر�سل  ال�سغرية  الف�سحة  تلك  ويف  بعمق.  يتنف�سوا  اأن 

االأنفا�ص �سدى كالرذاذ.

احلائط  يف  املربع  على  عيناه  البوانت  علي  يثبت    

�سوداوان  وا�سعتان،  عيناه  االختباء.  مكان  يقفل  الذي 

ان  لدرجة  قلياًل،  منخف�سة  ثقيله،  واأجفانه  منحنيتان 

�سواد البوؤبوؤ يظهر اأ�سود مما هو يف الظالل واكرث عمقًا 

واكرث غ�سبًا.

ابن  وحممود  العا�رسة  يف  �سبي  معه،  ال�سغري  عمر    

القبائل،  من  فتاة  ح�سيبة،  هناك  كذلك  ع�رسة.  الثامنة 

�سقراء، عيناها زرقاوان وب�رستها بي�ساء.

وبالكاد  فقط،  اأق���دام  خم�سة  بعلو  االختباء  مكان    

االأر���ص،  على  يتمددون  او  يجل�سون  اإنهم  ي�ستوعبهم. 

مبحاذاة بع�سهم البع�ص.

مادة  نف�ص  من  بقطعة  مغلق  االختباء  مكان  مدخل    

مكانها  يف  تة 
ّ
مثب االأج��زاء.  باقي  مع  تتنا�سب  احلائط 

بلوح يدخل يف دائرة حديدية معلقة يف املركز. وعلى 

اجلانب االآخر من الزنزانة فوقهم هنالك فتحة للهواء.

يتحركون من مكانهم.  التوتر وال  اإنهم يف حالة من    

�سفاههم جافة مفتوحة ن�سف فتحه، و�سدورهم ترتفع 

وتنخف�ص مبحاوالت �سعبه للتنف�ص.

  الكابنت )بعيداً( علي البوانت .... املنزل حما�رس.

والفتاة  الطفل  دع  ا�ست�سلم.  فر�سة.  اأية  امامك  لي�ص    

يف  �سالحك  اترك  االآخ��ر.  وال�سخ�ص  انت  ثم  يخرجان، 

الر�سا�سات جاهزة  �سيئًا.  ان حتاول  العبث  الداخل. من 

لالنطالق ... لن يكون لديك وقت. هل تفهم؟

 تعبريه.
ّ

  وجه علي ال يتحرك ومل يغري

  الكابنت )بعيداً(

  علي، هل ت�سمعني؟ ا�سمع! انت اآخر واحد. اجلبهة انتهت. 

جميع رفاقك اإما امواًتا اأو يف ال�سجن. اخرج �ستكون لك 

حماكمة عادلة. اخرج. ا�ست�سلم.
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   �سوت خطوات، ا�سوات اأخرى، مرحه، م�سو�سة.

  ا�سوات املظليني:

  ملاذا يتنف�سون بانفا�ص ثقيلة؟

  خوف ... 

  هواء ...

  لي�ص لديهم هواء كافًية يف الداخل ...

  ثم �سوت الكابنت، وا�سحًا وبعيد قلياًل:

  كابنت )بعيداً( احزم امرك يا علي؟ هل تريدنا اأن نقفل 

احلائط عليك، او اأنك تف�سل ان نن�سفك اإىل اأ�سالء؟...

  على اأي حال. فكل �سيء �سيكون �سيئًا لك.

مظلمًا  زال  ما  حتديقه  �سديداً؛  علي  تعبري  زال  ما    

وغا�سبًا.

  

 ،1 نوفمرب  نهاراً.  خارجي.  الق�سبة.  من  م�ساهد   -  6
.1954

واالأزقة  احلواري  يف  تتجمع  ب�رسية،  كثافة  الق�سبة:    

وعلى االأدراج ويف املقاهي، يف احلمامات العربية، يف 

اجلوامع، ويف االأ�سواق؛ ت�سابك من االأ�سوات، االإ�سارات، 

الوجوه، ن�ساء منقبات، عيون.

  واحد ي�سع اعالًنا واآخر يوزعه.

االخ��وة  ايها  الوطنيه!  التحرير  »جبهة  امل��ن��ادي:    

اجلزائريون! اآن االأوان الأن نك�رس قيود الذل التي قيدنا 

حلظة  �سنة.  وثالثني  ملائة  الكولونيايل  اال�ستعمار  بها 

الن�سال اآتيه .. هدفنا .. اال�ستقالل الوطني ...«

7 - م�ساهد من املدينة االأوروبية. خارجي. نهاراً
فوالذ،  ا�سفلت،  مدّعمة،  خر�سانة  االأوروبية:  املدينة    

اأ�سواء واجهات حمالت، بنايات، �سيارات. نغمة ثابتة 

من القدرة على الفعل، مو�سيقى، حرارة اللقاء، م�سهيات.

  منادي: »حتى نتفادى �رساعًا مميتا وخالفات دموية، 

الفرن�سية  لل�سلطات  احلوار  من  ف 
ّ
م�رس بربنامج  نتقدم 

ب�رسط ان يالحظوا حق �سعبنا باحلكم الذاتي...«

االأوروبية،  املدينة  يف  يعملون  الذين  واجلزائريون    

عمال  ال�سوارع،  منظفي  املقاهي،  عمال  ال�سفن  عمال 

حقول وعمال حدائق.

للتحرك!  ا�ستعدو  احت��دو!  اجلزائريون  »اأيها  املتكلم:    

جبهة التحرير الوطنية تدعوكم للن�سال«.

اجلواليون،  البائعون  العمل،  ع��ن  العاطلون  ايها    

ال�سحاذون، ما�سحي االأحذية ...

  

8. لعبة الثالث ورقات يف ال�سارع. خارجي. نهاراً.
  زوج من االأيدي يتحرك؛ واحدة فوق االأخرى، يتقاطعان 

ثالث  يحركان  انهما  الوقت،  نف�ص  يف  هائله،  ب�رسعة 

االأيدي  حركات  متطابقه.  وكاأنها  تظهر  خ�سبيه  قطع 

تتحدد بنوع من االأن�سودة الرتيبة اجلزائرية.

من  للحظة  اخل�سب  قطع  تقلب  واالأخ��رى  الفرتة  بني    

ثابتة،  قوية،  اأيد  االأخرى.  الناحية  تظهر  بحيث  الزمن 

�سميكه ر�سيقه ب�سكل غري عادي ن�سبة حلجمها، يدا علي 

وع�رسون  اربعة  عمره  الوقت،  ذلك  يف  ا�سغر  البوانت، 

عامًا.

النا�ص،  واإي���اب  اجل��زائ��ر. ذه���اب  اوروب���ي يف    ح��ي 

�سيارات ت�سري. وعلى املمر اجلانبي جمموعة قليلة من 

االأوروبيني معهما �سبيان جزائريان.

  بع�ص املاره االآخرين يتوقفون رغبة يف امل�ساهدة.

  يتجمع اجلميع حول الن�سد حيث ميار�ص علي البوانت 

لعبته.

اخل�سب.  امل�سحورة جميعها على قطع  العيون    حتملق 

تتحرك يدي علي وكاأنها كائن لوحدها.

غري  بو�سوح،  م�سطربة  قلياًل،  غا�سبة  دائمًا  نظرته    

عابئه ب�سيء.

جهة  من  ال�سارع،  اإىل  ثم  وم��ن  الآخ��ر  وج��ه  من  متر    

الأخرى.

  وعلى بعد خم�سني ياردة رجل بولي�ص. اثنان اأوروبيان 

رجل وامراأة يخاطبانه بطريقة ا�ستفزازيه ويدفعانه اإىل 

االأمام وهما ي�سري اىل علي.

  املراأة: انظر! نعم، هذا هو!

  مل يعد علي يغني وتوقفت يداه عن احلركة.

  ت�سمع �سفارة بولي�ص.

  ي�سق علي طريقه بيديه بني اجلموع.

ا.   ثم ينطلق راك�سً

ا.   ويبدا البولي�ص مبالحقته راك�سً

  

9. �سارع. هروب علي. خارجي. نهاراً.
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  ينحدر الطريق. يهرب علي يتبعه رجل البولي�ص. يناور 

احد املارين بخفة. يك�سب موقع اأر�ص. ولكن ي�سمع من 

مكان قريب ... �سفارات واي�سًا امامه.

ا يرك�سان.   رجالن اآخران من البولي�ص؛ هما اي�سً

  هنالك تقاطع. وعلى الزاوية قهوة.

  مو�سيقى مرحة

يتوقفون  حانوت  نافذة  على  اوروبيون  �سباب  يتكئ    

عن الرثثرة وينظرون.

بالقرب  مير  ال�سارع،  يقطع  الزاوية،  اإىل  علي  ي�سل    

الثامنة ع�رسة من  اأ�سقر، حوايل  البار. هنالك �ساب  من 

العمر، يبدو انه تلميذ، ميد قدمه اإىل االأمام، ويدفع باأحد 

الكرا�سي اأمامه. يتعرث علي ويقع.

اإىل  الوقت يتحرك  نف�ص  ال�سحك ويف  ال�سبي    يحاول 

اأ�سفل، ولكن فجاأة يدير  اإىل  اخللف. علي ملقى ووجهه 

راأ�سه باجتاه ال�ساب ويحّدق به. ثم يرفع راأ�سه بذراعيه. 

االآن ع�رسين  البولي�ص  اإىل اخللف. يبعد  وي�ستدير لينظر 

يارده عنه.

  ينه�ص علي على قدميه. يرتدد الأقل من ثانية. يقذف 

بنف�سه على ال�ساب، الراأ�ص اأواًل. وم�ستخدمًا راأ�سه ينطح 

كل  يف  الدماء  وير�ص  اأنفه  لي�سيب  ال�ساب  وجه  علي 

اجتاه. 

ال�رساخ. يفتح فمه حماواًل، ولكن  ال�ساب  ي�ستطيع    ال 

النتيجة هي �سوت غرغرة ودماء. يتدخل رفاقه.

  ُيحا�رس علي. ي�سل البولي�ص. جمموعة من النا�ص تقفز 

على علي ترف�سه، وت�رسبه بقب�ساتها كما ت�ساء.

  اخرياً ي�ساعد البولي�ص علي ويفرق اجلموع.

د باالأغالل ويوؤخذ بعيًدا.
ّ
  االآن علي مقي

وير�سلون  ي�رسخون  انهم  النا�ص.  من  املزيد  ح�رس    

ال�ستائم والب�ساق على علي.

  ي�سري علي يف منت�سفهم حمميًا من البولي�ص. ال يهتم 

يبدو  ولكنه  والب�ساق،  وال�رسخات  االأوىل،  بال�رسبات 

خل�سارة  ا�ست�سلم  قد  وكاأنه  ي�سمع،  وال  يرى  ال  وكاأنه 

املعركة هذه املرة، واأخذ يجهز لالنتظار ب�سرب لفر�سة 

اأخرى اأف�سل.

 ثابتة. وجهه خاٍل من العاطفة، بي�ساوي، 
ً
  ي�سري بخطى

منخف�سة  جبهته  متموج،  اأ�سود  �سعره  اللون.  داك��ن 

متهدله،  باأجفان  منخف�ستان  وا�سعتان  عيناه  وا�سعه، 

.
ّ

فمه ثابت ومتكرب

  املتكلم: عمر علي، املعروف ب� »علي البوانت« ولد يف 

ميليانا 1 مار�ص، 1930.

  التعليم: امي

  العمل: عامل يدوي، مزارع يدوي، مالكم، وحاليا بال 

عمل.

.. حمكمة اوران جوفينيل،   1942 ال�سابقة:    اتهاماته 

�سجنه يف االإ�سالحية ب�سبب التخريب املتعمد.

  1944 .. �سنتان يف االإ�سالحية ب�سبب ال�رسقه.

اجل  من  اأ�سهر  ثمانية  اجل��زائ��ر،  حمكمة   ..  1949   

ممار�سة الدعارة ومقاومة القب�ص عليه، ي�سيء لالآخرين 

ب�سكل دائم.

  

1955. خارجي. نهاراً. 10. باري�ص 
كمثل  ���س��اٍف  ال��ه��واء    

تقف  ال���رب���ي���ع.  ط��ق�����ص 

للنقل  ���س��رتوان  ���س��ي��ارة 

ام��ام   .  4CV م��ارك��ة 

وزارة  م��ب��ن��ى  خم����ازن 

اخللفي  الباب  الداخلية. 

�سغال  واملحرك  مفتوحًا 

عند  يقف  بولي�ص  ورجل 

يخرج  ال�����س��ي��ارة.  ع��ج��ل 

العمال  مبالب�ص  عامالن 

من املخازن.

يحمل  منهما  واحد  كل    

داخل  وي�سعه  �سندوًقا 

ال�سندوقان  ال�ساحنة، 

اخل�سب  م��ن  م�سنوعان 

اجل���������اف وك���اله���م���ا 

واح��د  ك��ل  م�ستطيالن. 

م��ن��ه��م��ا ط���ول���ه ث��م��اين 

وارتفاعهما  ب��و���س��ات؛ 

ب���ارده وي��اردت��ان على 

التوايل.
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امل��وؤخ��رة.  عند  ال�ساحنة  داخ���ل  ال��ع��ام��الن  يجل�ص    

ووجهاهما متجهان نحو الداخل. اقدامهما متدلية تكاد 

تلم�ص االأر�ص.

اإىل  تتحرك  وهي  لل�ساحنة  املرجته  احلركة  تدفعهم    

ال�سحك.

  �سوارع باري�ص. الربيع. فتيات باأثواب رقيقة تلت�سق 

يلوحان  ي�سفران،  العامالن،  يناديهن  باج�سادهن. 

بحركات خمتلفه، ثم يتحركان بعيداً.

يقفز  كبري.  خمزن  اأم��ام  ال�ساحنة  تقف  اأوريل  مطار    

العامالن اإىل االأر�ص، ي�سعان ال�سناديق على اكتافهما 

ويدخالن اإىل املخزن.

  تتحرك ال�سناديق على حامل منحدر متحرك. على كل 

منها يقول: جمهورية فرن�سا. وزارة الداخلية.

  اجلهة املق�سودة: �سجن بربارو�ص. اجلزائر.

  

11. اجلزائر. �سجن بربارو�ص. خارجي. �سباحًا
انه  العليا.  الق�سبة    يقع �سجن بربارو�ص يف �سواحي 

ال  تكاد  مرتفعة.  كثيفة  بحيطان  حماطة  قدميه  قلعة 

تظهر اإذا ما قورنت باملبنى املركزي الذي يطغى عليها.

بيوت  باقي  مثل  االأبي�ص  اجل��ري  البناء  كل  يغطي    

الق�سبة. اعمدة ال�سبابيك فقط مغطاة باللون االأ�سود.

  تفتح البوابة. تدخل باحة ال�سجن �سيارة جيب مغطاة. 

وو�سع داخل اجليب ال�سندوقان املر�سالن من باري�ص.

  ال�سباح الباكر. ال�سماء زرقاء باهتة. يف باحة ال�سجن 

املق�سلة.  اأج��زاء  ويجمعان  ال�سندوقان  العمال  يفتح 

املواجهة  ال�سجن  غرف  نوافذ  من  روؤيتها  املمكن  من 

اأعمدة  بني  امل�ساجني  بع�ص  وج��وه  تظهر  لل�ساحة، 

ال�سبابيك. يختفي العمال. وال يبقى �سوى البديل املوؤقت 

ل�سكل املق�سلة يظهر وقد ا�ستطال �سكلها الدقيق.

  

12. غرفة ال�سجن. داخلي. �سباحًا.
  يف احدى الغرف هنالك ع�رسون �سجينًا، الغرفة وا�سعة؛ 

هنالك �سباكان مرتفعان تكادان ت�سالن اإىل ال�سقف.

  يقف اأحد امل�ساجني على وعاء البول، وينظر اإىل اخلارج 

عرب ال�سباك املغلق باالأعمده.. على االأر�ص هنالك بع�ص 

الب�سط التي ت�ستعمل كمكان للنوم. ال �سيء اآخر.

كمجموعة  �سجناء  ع�رسة  حوايل  االأر�ص  على  يجل�ص    

يتكلمون هم�سًا. يتكلمون بحركة ال�سفاه هم�سًا.

  يلعب اثنان منهما ببع�ص احلجارة على رقعة �سطرجن 

بع�سهم  مع  يتكلمون  االآخ��رون  االأو�ساخ؛  على  ر�سمت 

الفكاهي  م��او���ص  ميكي  كتاب  واح��د  ي��ق��راأ  البع�ص. 

باملظهر  يتميزون  جميعًا  ولكنهم  لنف�سه.  وي�سحك 

والت�رسفات من الباقني الذين ي�سكلون االأكرثية. هوؤالء 

لي�سوا  انهم  ما،  بطريقة  يختلفون  املنفردون  الرجال 

جانحني اعتياديني.

  علي البونت لوحده مبتعداً عن االآخرين، يجل�ص ار�سًا، 

مرفوعتان.  ركبتاه  احلائط،  غلى  م�سنودتان  كتفاه 

دق  قدمه  فوق  مبا�رسة  ال�سمايل  كاحله  وعلى  حافيًا. 

فمك(.  )اق��ف��ل   Tai Toi مطبوعتني  بكلمتني  و�سم 

باأ�سكال  اأخرى  او�سمه  وعلى �سدره  مزرر  قمي�سه غري 

غريبه.

  ينظر علي اإىل املجموعة ويبدو انه ي�ستمع اإىل كلماتهم 

املهمو�سة. دون تفكري تعبريه قليل الكالم، متحفظ وغري 

مباٍل.

  ي�ستدير علي نحو ال�سجني الواقف على ال�سباك.

  ال�سجني الواقف على النافذة: انظر اإليهم.

  يقفز علي على قدميه. اجلميع يتجهون نحو ال�سباكني. 

ثم  �رسيعة،  بخطى  ي��اردة  اثنني  بعيداً  علي  يتحرك    

يديه،  بكلتا  االأعمدة  ومي�سك  ال�سباك،  باجتاه  يرك�ص 

ويرفع نف�سه اإىل اأعلى نحوه.

  ي�ستدير الرجل املحكوم عليه وينظر اإىل اأعلى باجتاه 

ال�سباك. يبدو انه يبت�سم بالرغم من اأن وجهه ال يتحرك. 

خلف  تظهر  التي  الوجوه  هذه  يخاطب  رقيق،  وب�سوت 

الق�سبان.

  الرجل املحكوم عليه: حتيا اجلزائر!

  يردد امل�ساجني ال�سيا�سيون اجلملة ويعيدون تردادها 

تاركني وقتًا خلطوات املحكوم عليه.

  امل�ساجني ال�سيا�سيون: حتيا اجلزائر.

13. �ساحة ال�سجن. خارجي. �سباحًا
  ي�سري املحكوم عليه باجتاه املق�سلة يرافقه احلرا�ص 

ورجل دين يقراأ القراآن. وهناك اي�سًا من �سينفذ احلكم 

يلب�ص ثيابًا �سوداء. يحاول منفذ احلكم اأن يتظاهر بعدم 
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االكرتاث. يتلو ال�سيخ �سلواته. كل املرا�سم تبدو مرجتلة 

و�رسيعة. 

  الو�سول للنهاية �رسيع.

  �سلوات

  ينحني املحكوم عليه. ي�سع املنفذ رقبة املحكوم عليه 

يف مكانها ال�سحيح ويحكم موقعها، يدير راأ�سه قلياًل، 

ثم يدفع ج�سده اإىل االأمام. ويطلق االآلة. ي�سقط الن�سل، 

يتدحرج الراأ�ص. مل يعد هنالك جوقه. ال اأحد يغني.

  بقيت عينا علي بال حراك.

  ثم من االأعلى، بينما يحمل اجل�سد املقطوع بعيداً يف 

وبينما  وال�سابط  واحلرا�ص  ال�سيخ  يغادر  وبينما  �سلة، 

يفك العمال، املق�سلة، ت�سمع من �رسفات الق�سبة فجاأة 

ح��ادة،  الع�سافري،  غناء  مثل  كثيفة  الن�ساء  زغاريد 

نحا�سيه، غا�سبة.

  الن�ساء: زغرده »جو – جو«

  

يناير  ن��ه��اراً.  خارجي.  الق�سبة.  �سغري.  مربع   .14
1956

  ال�سماء متطر. ترتاك�ص املياه يف القنوات على املمرات 

ال�سيقه. 

يلعب  ا�سفنجي،  رمادي  اإىل  البي�ساء  البيوت  حتولت    

�سعاف  اوالد  بالوحل.  ويرتا�سقون  الق�سبة  اوالد 

مق�سو�سو  البطون  منتفخو  اأوالد  عراة،  ان�ساف  البنية 

امهاتهم بال جدوى،  االإلتهابات. تناديهم  ال�سعر ب�سبب 

يتابعون الرك�ص واللعب والتمرغ بالوحل، مبرح يائ�ص.

  نداءات. ا�سوات. �رساخ

  كان عمر ال�سغري اآنذاك يف العا�رسة من عمره. انه نحيل 

احلجم  كبرية  تبدو  و�سرتة  طوياًل  بنطااًل  يلب�ص  القامة 

وم�ستوعب  هادئ  مهرج.  �سرتة  وكاأنها  ممزقة  عليه، 

وال  يالحظهم  فال  االآخرين  االأوالد  بني   
ّ
مير بافكاره، 

يالحظ لعبهم.

نبع  منت�سفها،  يف  مرتفعة.  اأر�ص  على  �سغري  ع 
ّ
مرب   

ماء، وعلى اجلهة املرتفعة من املربع، يف احدى الزوايا. 

هنالك جامع.

  �سوت مو�سيقى كن�سية

  يقف �ساكنًا على اأ�سفل ال�سالمل جزائري يرتدي عباءة 

اآخرون  اأنا�ص  مير  عينيه،  �سوى  منها  يظهر  ال  بي�ساء، 

من اأمامه. ي�ستدير اجلزائري اإىل ناحية واحدة حتى ال 

ويقرتب من ظهره.  نحوه  ال�سغري  ي�سري عمر  اأحد.  يراه 

ال�سبي  يخاطب  البوانت.  علي  اإنه  اجلزائري،  ي�ستدير 

بلهجة �سبوره لطيفة:

  علي: اذهب !

وواحد  ي�سحك  واحد  وجهان:  للرجال  ال�سغري:  عمر    

يبكي ...

  ينظر علي نحوه غري م�سدق وي�ساأل:

  علي: وهم ار�سلوك!

  يدخل الولد يده حتت �سرتته ال�سوفية عند �سدره.

  عمر ال�سغري« طبعًا، وهل يف هذا خطاأ ما؟

  ياأخذ عمر ورقه مطوية اإىل اأربع ويناولها اإىل علي.

  عمر ال�سغري: خذها. كل �سيء مكتوب هنا.

  ي�ستدير وياأخذ يف اجلري.

  علي: انتظر!

  يتوقف عمر عن اجلري وي�ستدير نحو علي.

  علي: تعاىل اإىل هنا.... تعاىل.

  يعود عمر على اآثار خطواته. يذهب علي ليقابله.

  علي: )بطريقة جافه( هل ت�ستطيع القراءة؟

  عمر ال�سغري: طبعًا ...

  يعيد علي له الورقة.

  علي: اقراأها.

  عمر ال�سغري: هنا؟

  ي�ستدير علي وينظر حوله. يقرف�ص على اأكعابه حتى 

ي�سل اإىل ارتفاع عمر.

  علي: هنا.

  ما زالت متطر رذاذاً. يفتح عمر الورقه ويبداأ يف قراءتها.

  

خارجي/داخلي  جريي.  ود  قهوة  راندوم.  �سارع   .15
نهاراً.

  يف اليوم التايل وعند ال�ساعة اخلام�سة بعد الظهر يف 

�سارع راندوم. ال�سارع وا�سع بالن�سبة لل�سوارع االأخرى 

يف املنطقة العربية ويف مثل هذه ال�ساعة فهو مزدحم 

التقليدية  ثيابهم  يرتدون  جزائريون  هنالك  بالنا�ص، 

واالآخرون يلب�سون ثيابًا اأوروبيه. خلفية �ساخبة مليئة 
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بال�سو�ساء....

  نا�ص يتكلمون، ا�سوات، كلمات ... كلها خملوطة معًا.

  ن�ساء حمجبات بنظرات حاده. ن�ساء �سامتات وكاأنهن 

يطفون بني اجلموع، وال ميكن مل�سهن.

  مقهى عربي مليء بالزبائن على املوائد والبار. وعرب 

بالدخان  مليئا  الداخل  نرى  الوا�سعة  الدكان  نافذة 

والبخار. تقع القهوة يف �سارع راندوم، رقم 40.

  عمر )بعيداً( هنالك مقهى عربي يف �سارع راندوم رقم 

.40
  ا�سم �ساحبها مدجربي. اإنه خمرب بولي�ص... 

م�سغول  يبت�سم،  املحا�سبة،  اآلة  خلف  جربي  مد  يقف    

جداً. 

�سباك  للروؤيا عرب  وا�سح  اإنه  تقليديًا.  ثوبًا  يلب�ص  انه    

احلانوت. فوق روؤو�ص الزبائن.

  ومن احد املمرات قرب القهوة هنالك �ساعة معلقة من 

رجل  اخلام�سة.  ال�ساعة  انها  املحل.  امام  اعالن  لوحة 

بولي�ص فرن�سي يدخل القهوة.

  عمر )بعيداً( كل يوم عند ال�ساعة اخلام�سة ياأتي بولي�ص 

فرن�سي لرياه. يقف ب�سع دقائق لياأخذ معلومات متذرعًا 

ب�رسب قدح من ال�ساي. عليك ان تقتل رجل البولي�ص هذا 

...

  علي )بعيداً( لي�ص مدجربي؟

اآله الت�سجيل، ما زال يقف خلف    يبتعد مدجربي على 

البار، حيث يجل�ص رجل البولي�ص. يحييه، ويعطيه قدحًا 

من ال�ساي.

  عمر )بعيداً( كال. انها تقول رجل البولي�ص.

  يتكئ رجل البولي�ص اإىل البار. انه طويل القامة اأج�ّص 

ال�سوت يلب�ص ثوبًا رثًا وعلى كتفيه معطف، يتدىل اإىل 

اخللف قلياًل. 

  واالآن تر�سف �سفتاه الغليظتان �ساي النعناع احلارق.

  علي: )بعيداً( ح�سنًا ...

  امام ال�ساعة ال�سخمه واإ�سارة الدكان تقف فتاة رفيعة 

�سكل  خ��الف  على  ثاقبتان  عيناها  حمجبة،  ال��ق��وام، 

لت�سكال  مرفوعتان  ذراعاها  احلركة.  اجلامد  ج�سدها 

على  تتوازن  كبرية  �سلة  حواف  تدعمان  ويداها  قو�سًا، 

راأ�سها.

متامًا  الكبرية  ال�ساعة  امام  الزاوية  عند  )بعيداً(  عمر    

�ستكون هنالك فتاة حتمل �سلة. وعندما يخرج البولي�ص 

م�سد�سًا.  �ستعطيك  املنا�سبة  اللحظة  معًا. يف  �ستتبعانه 

ما عليك اإال اأن تطلق النار ... ب�رسعة ويف اخللف.

  االآن انتهى رجل البولي�ص من �رسب �سايه. يعطي ا�سارة 

مع  ويقول  يبت�سم  وهو  املال  مدجربي  يرف�ص  الدفع. 

ال�سالمة.

  يقرتب علي من الفتاة. يتبادالن النظرات. ت�سع الفتاة 

�سلتها املليئة بالذرة وترتكها بجانبها.

  تتحرك ببطء نحو القهوة. ي�سري علي اإىل جانبها يخرج 

رجل البولي�ص من املقهى. يندفع بوقاحة نحو الداخلني 

ويتحرك  اجلانبي  املمر  على  طريقه  ي�سق  املقهى.  اإىل 

بعيداً اأكرث يوازن ج�سده الثقيل عند كل خطوة.

  يبعد علي والفتاة عنه بياردة تقريبًا. يتبعانه متدافعني 

مع االآخرين الكرث املزدحمني على املمر اجلانبي.

  عندئذ تدخل الفتاة يدها اإىل داخل الذرة. وبثانية ت�سع 

امل�سد�ص يف يد علي اليمنى. يحمل حتت عباءته 

  يبعد ظهر رجل البولي�ص �سرباً عنه علي ال يطلق النار، 

البولي�ص.  رجل  جانب  من  مير  لكي  االأمام  اإىل  يتحرك 

تنظر الفتاة نحوه م�سطربة وحتاول اإرجاعه اإىل اخللف. 

تهز راأ�سها وكاأنها تريد الكالم.

  يبت�سم علي لها. وبعيناه بريق قا�ٍص.

فجاأة  البولي�ص.  رجل  متجاوزاً  خطوات  ب�سع  ي�سري    

ثم  طريقه،  �سق  يحاول  وكاأنه  يده  يرفع  علي،  ي�ستدير 

ميد يده وهو ي�سوب امل�سد�ص.

  يتوقف رجل البولي�ص، عيناه تت�سعان خوفًا.

اخلوف  ويفتح كفاهما.  ذراعاه  يرفع  وب�سكل غريزي    

ي�سّله. 

  ينظر علي حوله. العديد من النا�ص يتحركون ب�رسعة، 

يراقبون  دائ��ري  ب�سكل  ثابتني  يقفون  اآخ��رون  ولكن 

امل�سهد مذهولني، علي يخاطبهم جميعًا، ب�سوت عاٍل. 

عيناه تلمعان.

  علي: ال تتحركوا ! انظروا اإليه. انت ال تعطي اية اوامر 

االإخ��وة؟  اأيها  ترونه،  هل  اي��ه!  اأعلى،  اإىل  ي��داك  االآن! 

ا�سيادنا لي�سوا مميزين، هل هم كذلك؟

ثانية  مرة  علي  يحاول  ح��ادة.  معدنية  طقة  �سوت    
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ي�سغط على الزناد مرة ثانية.

  طقطقات متعدده امل�سد�ص فارغًا

  يدير علي ما�سورة امل�سد�ص؛ اإنها فارغة.

  ينزل رجل البولي�ص يديه ببطء. تندفع يده اليمنى نحو 

جراب امل�سد�ص.

يف  ويبداأ  بعيداً،  امل�سد�ص  يرمي  للقفز،  علي  ي�ستعد    

التحرك اإىل االأمام.

اأخذ باملفاجاأة و�سقط  اأنه  البولي�ص ار�سًا حيث    يدفع 

يرمي  علي  يبداأ  ب�رسعه.  اجلموع  يبتعد  اخللف،  اإىل 

نف�سه على رجل البولي�ص امللق اأر�سًا، ولكنه يتوقف يف 

منت�سف الطريق.

يفعله.  فيما  امل�سي  عن  تكبحه  فكرة  راأ�سه  يف  تدور    

واخفته  امل�سد�ص  التقطت  التي  الفتاة  فريى  ي�ستدير 

ثانية يف �سلتها. ثم تتحرك ب�رسعة بعيداً.

البولي�ص  يرف�ص رجل  ثم،  بال�سباب غا�سبًا  علي  يبداأ    

مرتني يف راأ�سه. ويرك�ص وراء الفتاة.

  ي�سل اإليها، يلتقط كتفها بوح�سية فت�رسخ.

  علي )هام�سًا( عكروته! ... عاهرة!

نف�ص  يف  قب�سته.  من  نف�سها  لتخل�ص  الفتاة  تنا�سل    

الوقت ي�سمعون خلفهم ... 

  �سفارات بولي�ص

  ت�سارع الفتاة خطواتها.

  

داخلي   / خارجي  اأمامي.  وباب  جانبي  زقاق   .16
غروب ال�سم�ص.

  ت�سل الفتاة عند �سارع جانبي، تدخله، وتنطلق راك�سة. 

  مرة ثانية علي بجانبها، ولكن فجاأة تدخل الفتاة باب 

اأمامي.

  تنحني، ت�سع ال�سلة اأر�سًا، تخرج امل�سد�ص، وتخبئه يف 

ي�سد  ال�سلة.  وترتك  ثانية  تنه�ص  �سالها.  حتت  �سدرها 

علي طريقها.

  علي: اخربيني ماذا وراء هذه النكتة.

  حتاول الفتاة الدفع نحول الباب متجاوزة اإياه.

  جميلة: دعنا نتحرك االآن واإال ف�سيلتقطونا.

  يلتقطها علي من ذراعها، يهزها وي�رسخ غري م�سيطر 

على نف�سه.

الر�سالة.  تلك  ار�سل يل  الذي  اعرف من  ان  اإريد    علي: 

وما ا�سمه؟

  جميلة: اإنه ينتظرك!

  علي: اأين؟

يف  تت�سبب  مل  اإذا   ... هناك  اإىل  ذاهبون  نحن  جميلة:    

اعتقالنا قبل ذلك.

  ت�سري الفتاة براأ�سها نحو ال�سارع حيث مير رجلي بولي�ص 

ي�ستعيد  املمر.  ظل  نحو  اخللف  اإىل  علي  ي�سري  ب�رسعة 

�سيطرته على اأع�سابه يفك عباءته ويرتكها ت�سقط على 

ال�سلة. اإنه يلب�ص ثيابًا اأوروبيه بنطاالأً وبلوزة �سوفيه.

  علي )يدفعها اإىل االأمام( حتركي ... تابعي اإىل االأمام. 

�ساأحلق بك. 

  تنظر الفتاة اإىل اخلارج، ثم تخرج. يتبعها علي ب�سع 

خطوات خلفها. 

  االآن ا�سبح وقت الغ�سق.

  

17. �رسفة. منزل قادر. خارجي. لياًل
  ليلة م�سيئة بالنجوم. ا�سواء قليلة تظهر يف �سبابيك 

للمدينة  املنت�رس  النيون  هنالك  اخللفية،  يف  الق�سبة. 

االأ�سعة املتالألئة من  الرا�سية،  ال�سفن  البحر،  االأوروبية، 

الفنار. ي�ستدير قادر بر�ساقه، ويذهب ليجل�ص اإىل حائط 

ال�رسفة.

ا. كان علينا 
ً
  قادر: كان من املمكن اأن تكون جا�سو�س
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ان ن�سعك حتت االختبار.

  ينظر علي اإليه ب�سكون.

  علي: مب�سد�ص غري حم�سو؟

  قادر: �سوف اأ�رسح.

مبثل  لي�ص  ولكنه  �سنوات  بب�سع  علي  من  اكرب  قادر    

مثلث  وجهه  الع�سالت.  مفتول  ولكنه  رفيع  اإنه  طوله. 

ت�ستعالن  عيناه  رقيقتان،  �سفتاه  ار�ستقراطي،  ال�سكل، 

الكالم  يتابع  خادعتان.  الوقت  نف�ص  يف  ولكن  حقداً 

بنربة هادئة حتمل نوعًا من ال�سخرية.

وعندما  ال�سجن،  يف  جا�سو�ص،  اأن��ك  لنفرت�ص  ق��ادر:    

تت�سل بك جبهة التحرير الوطنية، �سوف تتظاهر باأنك 

على  الفرن�سيون  ي�ساعدك  �سوف  ثم  ومن  الثورة،  تدعم 

الهروب ... 

  علي: حتما. باأن يرمونني بالنار.

  قادر: حتى هذه قد تكون حيلة. �سوف تهرب ثم تظهر 

وهكذا  ال�سجن،  يف  االإخوة  لك  اعطاه  الذي  العنوان  يف 

�سوف تتمكن من االت�سال بي... 

  علي: انا حتى ال اعرف ا�سمك حتى االآن ...

  قادر: ا�سمي قادر، علي ... �سقاري قادر ... 

متر  ان  عليك  املنظمة،  اإىل  تن�سم  حتى  اآخر،  وبكالم    

بامتحان. كان من املمكن اأن اأقول لك اقتل رجل البار، 

ولكنه جزائري ... و�سي�سمح لك البولي�ص بقتله، حتى لو 

كان من رجالهم.

تكون  ان  املمكن  االأم��ر، كان من  باإطاعتك ملثل هذا    

البولي�ص  تقتل رجل  ان  لك  قلت  ولذلك  عمياًل مزدوجًا. 

الفرن�سيني لن ي�سمحوا لك ان تفعل ذلك.  الفرن�سي: الأن 

فاإذا كنت مع البولي�ص فلن تفعل هذا.

  يتبع علي منطق قادر ب�سيء من اجلدية وقد اذهله هذا 

 حتى االآن.
ً
املنطق، ولكن لي�ص كل �سيء وا�سح

  علي: ولكنني مل اطلق النار عليه.

  قادر: )يبت�سم( مل تكن قادراً على ذلك. ولكن املهم اأنك 

حاولت.

  علي: املهم بالن�سبة يل هو انك تركتني اقامر بحياتي 

مقابل ال �سيء.

  قادر: تعاىل ... انك تبالغ. االأوامر كانت ان تطلق النار 

عليه من اخللف.

  علي: انا ال افعل مثل هذا ال�سيء.

  قادر: غذا ال ت�ستكي.

  علي: حتى االآن مل تخربين ملاذا مل تدعني اقتله.

  قادر: الأننا ل�سنا جاهزين االآن ملجابهة الفرن�سيني.

اآمنه    قبل الهجوم عليهم، يجب ان تكون لدينا اماكن 

الق�سبة.  لدينا  طبعًا  م���الذاً.  وجن��د  ننطلق  حيث  من 

العديد من  بعد. هنالك  اآمنه  لي�ست  الق�سبة  ولكن حتى 

املدمنني،  العاهرات،  امل��خ��درات،  مروجي  ال�سكارى، 

انف�سهم،  لبيع  اجلاهزين  النا�ص  الرثثارين  اجلوا�سي�ص، 

املرتددين. فاإما ان نقنعهم او نخرجهم. يجب ان نفكر 

باأنف�سنا اأواًل. يجب ان ننظف الق�سبة اواًل. هل �سن�ستطيع 

التعامل مع الفرن�سيني.

  هل تفهم يا علي؟

  علي ال يجيب.

اإىل الق�سبة. ينظر    ينزل قادر من على احلائط وينظر 

علي اي�سًا نحو الق�سبة وقد غمره الظالم.

  علي: وكم نحن؟

  قادر: لي�ص ما يكفي.

  

خارجي/ ال�سفلي.  الق�سبة  عامل  من  م�ساحات   .18
داخلي نهاراً مار�ص 1956

احلافة  عند  بي�ساء.  وا�سعة  غيوم  دافئة،  ربيع  ريح    

الق�سبة، ينخف�ص  اأ�سفل  اإىل  الغربيه للق�سبة، من اعلى 

�سارع العامل اجلزائري ال�سفلي نحو حي املواخري.

  املذيع: »جبهة التحرير اجلزائريه، الن�رسة 24.

لي�ست  الكولونيالية  االإدارة  الق�سبة!  يف  اخواننا    

م�سوؤولة فقط عن بوؤ�ص �سعبنا الهائل، ولكن عن الرذائل 

املنحطه التي ميار�سها العديد من اخواننا الذين غابت 

عن اأذهانهم كرامتهم. اماكن مقامرة يف الظل ملدخني 

والتجار،  ال�سيا�سية  باحللى  مليئة  ودكاكني  االأفيون، 

اماكن بيع حلى م�رسوقة، قوادين. اطفال بوجوه رجال، 

يقفن  عاهرات  و�سابات،  �ساحبة  بوجوه  عجائز  ون�ساء 

يف ابواب منازلهن. وفتيات يك�سفن وجوههن وي�سعن 

غطاء على روؤو�سهن مربوطًا عند موؤخرة الرقبة.

ا�سلحة  اخطر  دائمًا  كانا  والق�سوة  االإف�ساد  املذيع:    

اال�ستعمار. 
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من  للن�سال  جميعًا  تدعوكم  الوطنية  التحرير  جبهة    

بد  ال  �رسط  فهذا   .. واالأخالقي  اجل�سدي  خال�سهم  اأجل 

منه من اجل ا�ستعادة اال�ستقالل. ولذلك فبدءاً من االآن 

ية جلبهة التحرير الوطنية متنع االأمور 
ّ
فاإن ال�سلطة ال�رس

التالية:

بيع  املخدرات،  اأن��واع  جميع  وا�ستخدام  بيع  القمار،    

وترويجها.  الدعارة  الروحية،  امل�رسوبات  وا�ستخدام 

�سوف يعاقب املذنبون. اما املذنبون املمار�سون ف�سوف 

يعاقبون باملوت.

  

19. بار. املدينة االأوروبية املواجهة للق�سبة. خارجي/
داخلي. عند الغروب.

  اإنه الغ�سق. يف املدينة االأوروبية ميكن روؤية االأ�سواء 

االأوىل. 

  يبداأ النا�ص يف التهافت على البارات طلبًا للم�سهيات.

مدخل  عند  �سندوقه  اجلزائري  االأحذيه  ما�سح  يرتك    

البار.

  يتجه نحو املن�سدة. اإنه طويل القامة رفيع كالبو�سة. 

 .. ال�سغرية  بالعمالت  مليئة  قب�سة  جيبه  من  يتناول 

يداه ترجتفان قلياًل وهو يعّدها.

وي�سعه  النبيذ  من  كاأ�سًا  ميالأ  عليه،  ال�ساقي  يتعرف    

الكاأ�ص. قد ال يكون  اأمامه. يحا�سب اجلزائري ويتناول 

هذا كاأ�سه االأول. يزداد ارتعا�ص يديه. ي�رسب اجلزائري 

النبيذ دفعة واحدة، ثم يذهب نحو الباب. ينتظر ب�سرب 

�سندوقه  يحمل  ي��خ��رج،  االأوروب��ي��ني.  بع�ص  دخ��ول 

ويتحرك مبتعداً.

  

20. �سارع مارجنو و�سالمل. خارجي. داخلي. غروب.
  يقف اجلزائري اأعلى ال�سالمل التي تقف حادة تقود من 

االأحياء االأوروبية اإىل الق�سبة.

�سوء  هنالك  زال  ما  مارينجو.  �سارع  يف  هو  االآن    

على  مرتنحًا  اجلزائري  يهتز  مزدحم.  ال�سارع  نهار. 

اأنه  الوا�سح  من  ه. 
ّ
�رس يف  �سيئًا  متمتمًا  ويقف  �ساقيه. 

يحاول اإخفاء �سكره. يبداأ بال�سري ويده مثبتة اإىل احلائط 

كدعامة. يتعرث. ي�سقط �سندوق ال�سبغ فتتناثر الفرا�سي 

ويبداأ  اجلزائري  ينحني  االأر�ص.  على  ال�سبغات  وعلب 

اآخرون. ي�سري  انه ي�ستم وي�سب. يراه  اأدواته.  التقاط  يف 

اإليه بائع متجول لرياه طفل يف العا�رسة.

  اإنه عمر ال�سغري، الذي يوميء بنعم ثم ي�سفر. فتجيبه 

�سفارة اأخرى، ثم اخرى، واأخرى.

  هنالك اطفال اآخرون، على كل زاويه يف ال�سارع.

  ي�سلون راك�سني ويتجمعون مع بع�ص

  ي�سري عمر اإىل ال�سكران الذي يتحرك االآن بعيداً، ويوجه 

االأمر بالهجوم. من الوا�سح ان هذه لي�ست لعبه يلعبونها 

بل واجب يوؤدونه.

  هنالك فرقة من ال�رساخ الق�سري املدى، من ال�ستائم، 

وال�سفارات.

  يراهم ال�سكري يقرتبون. يخاف

  يحاول الت�رسيع يف خطاه.

عليه  يهجمون  به.  ويحيطون  ب�رسعة  اإليه  ي�سلون    

ويهربون.

  �سغار ولكنهم مراوغون. ال ي�سحكون ولو مرة واحدة، 

نف�سه  ال�سكري حول  يتاأرجح  ؛ وجوههم �سلبة وقا�سية. 

وهو مي�سك �سندوقه بحاملته.

  بع�ص االأطفال ي�رسبون، وبع�سهم ي�سقط..

اإىل  ويعود  ليهرب  الفر�سة  هذه  من  ال�سكري  ي�ستفيد    

اخللف نحو ال�سلم.

  يبداأ يف النزول نحو االأحياء االأوروبية ولكن االأطفال 

يعاودون الهجوم عليه.

ع 
ّ
ي�رس ويدفعونه.  اأعلى  ب�سوت  االآن  ي�رسخون  اإنهم    

يدفعه  بخطوة.  درجتني  كل  يرتنح  وهو  وياأخذ  خطاه 

االأوالد في�سقط. اإنه يبكي. ويخفي نف�سه بيديه.

االأوالد  ال�سلم.  على  يتدحرج  واخ��ذ  ال�سندوق  �سقط    

اجليفة.  على  ال�سغرية  احليوانات  مثل  منه،  اعلى  االآن 

فيخنقونه. يدفعونه وي�سدونه. مل يعودوا ي�رسخون. 

  جميعهم مركزين على جهودهم. ال�سكري هو فقط الذي 

ي�رسخ فاقًدا االأمل.

ال�سالمل.  على  من  ودحرجته  حتريكه  يف  ينجحون    

يتدحرج اإىل اأ�سفل حماواًل عبثًا اإم�ساك اي �سيء بيديه.

  

21. بار الق�سبة. خارجي/ داخلي. نهاراً
البار  داخ��ل  يف  العيون.  تعمي  ال�سم�ص  اخل��ارج  يف    
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ال�سغري هناك هواء منع�ص وظل.

  �ساب جزائري بعيون ميتة وتعبري جامد يلف �سيجارة 

ا�سقاط  يف  يت�سببان  �سفعتني  ي�سعلها.  االأفيون.  من 

ال�سيجارة من �سفتيه.

اأزرار يلب�ص من    يلب�ص علي البوانت جالبيه، ثوب بال 

الراأ�ص.

  هنالك فتحه عند اخل�رس حوايل ثمانية اإن�ص. ميد علي 

ف 
ّ
يده من هذه الفتحة لي�سفع مدمن االأفيون، الذي يتعر

على علي، فيبت�سم، ويك�رس تك�سرية دائخة.

  مدمن االأفيون: علي البوانت ... 

  علي: ا�ستيقظ! هل راأيت ح�سني لوبونوا؟

  مدمن االأفيون )يهز راأ�سه( لي�ص اليوم ...

  ثم ينه�ص بتثاقل، ينحني، وينظر بحثا عن ال�سيجارة 

التي �سقطت من يده.

ب�رسعة  علي  ي�سحق  اإل��ي��ه��ا.  ال��و���س��ول  ي�ستطيع  ال    

اإنه يلب�ص حذاًء ريا�سيًا. يتحرك  ال�سيجارة حتت قدمه. 

بعيداً ويرتك البار.

  

22. بار �سارع. الق�سبة. خارجي. نهاراً.
الفرتة  وبني  باحثًا  ال�سوارع  يف  الطواف  على  يتابع    

واالأخرى، وبدون توقف، ي�ساأل احدهم:

ثم ي�سيف   علي: هل راأيت ح�سني لوبونوا؟  

  علي: قل له انني ابحث عنه ...

  

23. احياء املواخري. خارجي. نهاراً.
ال�سارع    بعيداً عن احلدود مدخل حي املواخري. يت�سع 

واحلواري تت�سعب وتبدو وا�سعة. هنالك �سخ�ص اأو اثنان 

اوربيان، لي�ص فقط �سواح يبغون املقامرة ولكن عنا�رس 

من عامل اجلرمية ال�سفلي الذي يختلط مع اجلزائريني.

او  للدعارة  بيت  على  حتتوي  تقريبًا  املباين  جميع    

بيوت اخرى �سيئة ال�سمعة.

  على بع�ص البيوت هنالك لوحات معلقة تقراأ:

  هذا منزل �رسيف.

  

24. ماخور. داخلي. نهاراً.
عدد  هنالك  �سباحًا  الوقت  املواخري.  احد  علي  دخل    

واوروبيات.  جزائريات  العاهرات  الزبائن.  من  �سئيل 

بع�سهن جميل ال�سورة.

يف  اإنها  اأوروب��ي��ة.  مالب�ص  تلب�ص  جزائرية  ال�سيده    

بكثافة.  وجهها  مزينة  تقريبًا،  العمر  من  االأرب��ع��ني 

عندما تالحظ وجود علي، تقطع اأغنيتها العاديه. تبدو 

ف�سولية، ولكن �سعيدة.

  ال�سيدة )ت�رسخ( علي البوانت!

  توقف نف�سها، وقد �سعرت باالأ�سف الأنها تكلمت ب�رسعة 

وبدون حتفظ. علي ال يجيبها، ولكنه يقرتب وهو يحملق 

بها بثبات.

  ال�سيده: )تبّدل نربة �سوتها( مل اأعد اراك حول املكان 

منذ مدة طويلة. ظننت اأنك ما زلت يف ال�سجن.

  يتكئ علي على الن�سد، وال يبعد عيناه عنها وال لثانية.

  علي: هل ح�سني لوبونوا ها؟

  ال�سيده: كال. غادر يف ال�سباح الباكر. تعلم ما هو االأمر 

مع املعلم ...

حول  اأنني  له  قويل  ظهر،  ما  اإذا  اراه.  ان  اأري��د  علي:    

املكان.

  يتحرك علي بعيداً عن الن�سد وي�ستدير. يغادر املكان 

دون اأن يقول كلمة.

  حتاول املراأة ان تفهم ما حدث، وتتبعه بنظرة قلقة.

  

25. �سارع �سغري. ح�سني. خارجي. نهاراً
  ح�سني: علي، يا بني ... اين كنت خمتبئًا؟

  ي�ستدير علي فجاأة، ثم يرتاجع اإىل اخللف حتى ي�سبح 

ظهره عند حائط الزقاق.

  علي )ب�سوت حاد( ال تتحرك!

  ثم يحدق يف االآخرين.

  علي: جمدو اأيديكم.

ح�سني  ح�سني.  ا�ص 
ّ
حر جزائريني،  ثالثة  هم  االآخرون    

لوبونوا طويل ق�سري ال�ساقني ما ال يتنا�سب مع �سدره 

بتعبري  وا�سع  وجه  له  البدانة.  اإىل  مييل  اإن��ه  ال�سخم. 

اجلزائري  من  غريب  مزيج  مالب�سه  النف�ص.  واثق  مرح 

واالأوروبي الذي مع ذلك ال يبدو �سخيفًا بل مهيبًا. عند 

تعليق علي، يتبدل تعبريه في�سبح مذهواًل مربكًا ولكن 

تف�سرياً  ليجد  به  يفكر  ما  عيناه  تظهر  الوقت  نف�ص  يف 
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وحاًل.

  ح�سني )مذهواًل( تعرفني اأنني ال اأحمل ا�سلحة ...

  يبقى علي ذراعيه خمباأة حتت اجلالبية.

  علي: اأعرف.

  ي�سحك ح�سني بحرارة، وميد يداه ال�سخمة والقا�سية.

  ح�سني: اأنت خائف من هوؤالء ...؟

  علي: ال تتحرك، يا ح�سني.

  ح�سني: ملاذا انت خائف؟ لقد كنا دائمًا ا�سدقاء. ممكن 

ا، 
ً
األي�ص هذا �سحيح  ... انا ربيتك  انني  الواحد  اأن يقول 

علي؟

  علي: هذا �سحيح.

  ح�سني: ماذا جرى لك؟

  علي: جبهة التحرير حكمت عليك باالإعدام.

  ذهل ح�سني. اأخذ يردد اأفكاره عاليًا ب�سوت ناعم.

  ح�سني: اآه، فاإذاً و�سل االأمر اإىل هذا ... 

حر�سه  نحو  ي�ستدير  وبدا  عال،  �سحك  يف  انفجر  ثم    

الثالثه خلفه.

  ح�سني: انا �ساأموت من ال�سحك! ها ... ها ... ها ...

  علي ال يتكلم. يتابع احلملقة يف ح�سني. يتوقف ح�سني 

�سوته  نغمة  تتغري  ال�سحك.  عن  فجاأة 

وت�سبح فظه ومت�رسعة.

  ح�سني: كم �سيدفعون لك؟

انذروك    علي: لن يدفعون ايل �سيئًا. لقد 

االأخري.  االإن��ذار  هو  هذا  االآن؛  قبل  مرتني 

ر.
ّ
قر

 اأن اأقرر؟
ّ
  ح�سني: ماذا ... ماذا علي

ح�سني.  يا  عملك،   
ّ

تغري اأن  عليك  علي:    

فوراً!

  يقوم ح�سني باإ�سارة وكاأمنا للتعبري عما 

يريد قوله.

  ح�سني )متهكمًا( ح�سنًا، اقنعني.

توقع، ي�رسخ ب�سوت  ثم فجاأة، وبدون    

عاٍل مثل املتبارزين الذين قبل اأن يغمدوا 

�سيوفهم، يحاولون اإخافة اأ�سدادهم.

االأمام،  اإىل  نف�سه  بتواتر ويدفع    يتحرك 

راأ�سه منحنيًا وذراعاه ممتدتان.

  يخطو علي اإىل اجلانب، ويطلق النريان من الر�سا�ص.

  ي�سقط ح�سني على وجهه اأر�سًا. هنالك حركة. يقرتب 

بع�ص املارة. االأوالد الثالثة يحاولون الهرب.

  علي )ي�رسخ( توقفوا!

  نرى ما�سورة الر�سا�ص من فتحة يف اجلالبية. �سوت 

علي يرجتف بغ�سب.

اأن يفعل  اأحد ي�ستطيع  اإليه جيداً! االآن ال    علي: انظروا 

ما ي�ساء يف الق�سبة. وال حتى ح�سني ... واقل �سيء انتم 

وان�رسوا  اذهبوا   ... االآن  اذهبوا  اخلراء!  من  الِقطع  اأيها 

الكلمة .. انطلقوا!

  

26. زفاف. خارجي. نهاراً
  ال�سيف. زينة من الورود معلقه فوق حارة. باب اأمامي 

مفتوح وال�سيوف ما زالوا يتوافدون.

  

27. منزل الزفاف. خارجي. نهاراً.
  يف القاعة الداخلية هنالك مقاعد وكرا�سي م�سفوفة.

  امامها جميعًا، هنالك كر�سيان منف�سالن عن الباقي، 

�سغرية  مائدة  هنالك  اأمامهم  االأخ��رى.  بجانب  واحده 
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عليها قلم وحمربة. يبقى النا�ص واقفني، حوايل ع�رسين 

بينهم  فيما  يتكلمون  االأع��م��ار.  خمتلف  من  جزائريًا 

هم�سًا. اجلو مليء بالتوقعات واالإحتفالية.

  طنني

  كان حممود يف ال�سابعة ع�رسة عندئذ. خداه ناعمتان 

وتنبت حولهما ذقنه االأوىل. رقيق العود، طويل الرقبة، 

بعد  �سيجري  ما  بطل  اأنه  يبدو  ع�سبية  نظرته  متوتر، 

قليل. �سعره م�سفف بعناية وعليه كمية كبرية من كرمي 

ال�سعر. يلب�ص ثوبًا اأبي�ص نظيفًا جديداً.

ال�سغار  معه.  ليتكلموا  االآخ��ري��ن  م��ن  العديد  ج��اء    

ميازحونه حماولني اإثارته.

  تعليقات غري م�سموعة.

وجه  بتقطيبة  م�سحوبة  هزلية  حممود  فعل  ردود    

يحاول بها اإخفاء خجله. ويف نف�ص الوقت، يحدق خفية 

يغمره  االأول  الطابق  يف  اخلالية  ال�رسفة  اإىل  بتعط�ص 

من  املحادثات  اإىل  االإ�ستماع  وميكن  واحليوية  املرح 

الباب املفتوح فوق.

  

28. غرفة الزفاف. داخلي. نهاراً
يجهزون  الفتيات  من  جمموعة  ينهمك  الغرفة.  داخل    

ال�سواين بفناجني القهوة. انهن اأكرب من االأوالد بقليل، 

انقياء  العمر،  من  ع�رسة  والثالثة  ع�رسة  الثانية  حوايل 

اأوالداً  يبدون  م�رسقة.  بعيون  االأ�سنان  بي�ص  الب�رسه، 

�سيئًا  ال�سطح من املرح يالحظ  يلعبون ولكن حتت هذا 

من احلما�ص والعواطف املثارة.

الغرفة  من  يدعوهن  عجوز  الم���راأة  مرتنح  و�سوت    

حترك  املجموعة،  الفتيات  اح��دى  ت��رتك  امل��ج��اورة. 

ت�ستلقي  حيث  ال�رسير  قرب  الغرفة  تق�سم  التي  ال�ستارة 

املراأة العجوز. تركع بقربها. ترفع ال�سيدة العجوز يدها 

تتكلم  برقه.  اإياها  مداعبة  الفتاة،  �سعر  على  وت�سعها 

متتلئ  اللطيفتان  ال�سغريتان  وعيناها  متموج  ب�سوت 

بالدموع.

  كلمة املراأة العجوز بالعربية.

  تهز الفتاة راأ�سها ثم تقف وتذهب لت�سحب رفاقها.

  متر من اأمام مراآة، تتوقف دقيقة لتهندم �سعرها.

  

29. منزل الزفاف. خارجي. نهاراً
نظرة  ال�ساحة.  نحو  ينزالن  ثم  ال�رسفه،  على  يظهران    

حممود الع�سبية تبحث يف وجوههم، ثم ت�ستقر عند تلك 

يف  نحوه.  ب�رسعة  منخف�سة  بجفون  تنظر  التي  الفتاة 

هذه االأثناء متر ال�سواين بني ال�سيوف.

  االآن ي�ستدير النا�ص ليواجه الباب االأمامي. دخل رجل 

�ساب يحمل حقيبة اأوراق حتت اإبطه. خلفه �سبيان يبدو 

مالب�ص  يلب�سون  الذين  الوحيدون  وهم  حر�سه.  انهما 

اأوروبية.

القدمية  ال�سرتة  حتت  اليمنى  يدهما  ي�سعان  كالهما    

واملمزقه. يبدو اأنهما م�سلحان. يغلقان الباب ويبقيان 

واقفني على جنبيه.

ينظر  املائدة.  نحو  احلقيبة  يحمل  الذي  الرجل  ي�سري    

مع  متجاوبًا  يبت�سم،  باحرتام.  اليه  احلا�رسين  جميع 

القهوة ويبدو  حتياتهم، ي�سافح اجلميع. ولكنه يرف�ص 

اأنه م�ستعجل.

  يجل�ص وي�سع حقيبته على املائدة، يفتحها، ويخرج 

يد  تظهر  احلقيبة  داخل  من  كبريا.  ت�سجيل  دفرت  منها 

مكتوب:  الكرا�سي  غالف  على  ر�سا�ص  لبندقية  معدنية 

.)NLF( جبهة التحرير الوطنية

  احلزام اجلزائري املحرر – املحفوظات املدنية.

�سفحة  اآخر  اإىل  ي�سل  حتى  الكرا�سة  �سفحات  يقلب    

هذه  يف  الذين  النا�ص  باجتاه  يحدق  ثم   – مكتوبة 

االثناء اتخذوا مقاعدهم. يبت�سم، يقول ب�سع كلمات، ثم 

ي�ستدعي ا�سمني.

  ي�سري حممود اإىل االأمام جامداً، منت�سب القامة، عيناه 

يحدقان مبا�رسة امامه.

  ت�سري الفتاة، اي�سًا اإىل االأمام بتعبري مرتبك. يجل�سان 

اإىل  النظر  دون  ولكن  البع�ص،  بع�سهما  من  بالقرب 

اأخرياً  كلمات.  ب�سع  من  تتاألف  االحتفالية  بع�سهما. 

حممود  يحاول  البع�ص.  بع�سهما  اإىل  ال�سابان  ينظر 

االبت�سام، ولكنه ال ي�ستطيع.

تخف�ص  حنونة،  نظرتها  قلياًل.  ينعم  الفتاة  تعبري    

وجهها ب�رسعة. يف هذه االثناء االآخرون يرددون اآيات 

من القراآن باأ�سوات منخف�سة.
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حزيران،   20 ن��ه��اراً.  خارجي.  دي�سلي.  �سارع   .30
8:05 قبل الظهر.  .1955

العمر.  الثالثني من    هنالك حار�ص فرن�سي ال يتجاوز 

اً. هنالك ب�سع ا�سخا�ص يف 
ّ
ب�سارب ا�سقر وذقن حلقت تو

ال�سارع. مي�سي احلار�ص ببطء يحدق يف نوافذ احلوانيت 

باالنعكا�ص.  اعجابه  عن  معرباً  واالأخ��رى.  الفرتة  بني 

ي قبعته ويبت�سم. 
ّ
يتوقف، ي�سو

احلار�ص  يتظاهر  مثله.  �ساب  جزائري  بجانبه  يظهر    

يتابع  ثم  التي تعر�ص هناك  الت�سوير  باآلة  باأنه مهتم 

م�سريته.

  ذراع ال�ساب اجلزائري تندفع اإىل االأمام وتعود ب�رسعة 

يفتح  احل��ار���ص.  رقبة  يف  ال�سكني  يغمد  مكانها.  اإىل 

ي�ستطيع.  ال  ولكنه  لي�رسخ  و�سعه  على  فمه  احلار�ص 

يتمخم�ص الدم يف رقبته اجلريحه. ال اأحد من املارين 

على  م�سطحًا  احلار�ص  ي�سقط  ح��دث.  ما  يرى  القالئل 

وجهه. يراه احدهم في�رسخ.

  ينحني اجلزائري متكومًا فوق احلار�ص ويفتح اجلراب 

معه.  البندقية  ي�سد  وه��و  يقف  ثم  امل�سد�ص،  وي��اأخ��ذ 

برقبة  يتعلق  والرباط  جلدي.  برباط  مربوطة  البندقية 

احلار�ص املقطوعة.

  ي�سد اجلزائري عبثًا. فيخاف. ينظر حوله بعيون خائفة.

  يقرتب النا�ص ب�رسعة. اإنهم ي�رسخون. ي�سد اجلزائري 

يتناول  �سيطرته،  ي�ستعيد  يائ�سًا.  ثانية،  مرة  الرباط 

وهكذا  اجللدي  الرباط  ويقطع  ار�سًا  امللقاة  ال�سكني 

ر امل�سد�ص. 
ّ
يحر

  يقرتب االآخرون منه تقريبًا وهو حما�رس ولكنه يتمكن 

من التخل�ص منهم والهرب.

  

8:40 قبل الظهر 31. �سارع برو. خارجي. نهاراً. 
و�سابط.  ع�ساكر  ثالثة  دوري��ه،  يف  زواوي  جمموعة    

عاٍل  �سور  هنالك  االأمين  اجلانب  على  منحدر؛  الطريق 

مغطى باالإعالنات و�سور االأفالم ال�سينمائية. يقف احد 

اجلنود الأنه يرى �سيئًا يتحرك على جانب ال�سور االآخر. 

ي�سري له وي�رسخ، ولكن لي�ص يف الوقت املنا�سب.

  نريان الر�سا�ص تتقاطع مع طلقات منفرده.

ح���راك، غري  ب��دون  االآخ���رون  يبقى  اجل��ن��دي،  ي�سقط    

م�سدقني.

  يبداأون يف الرك�ص ويتفرقون يبحثون عن التغطية.

من  ويقفز  كقطه،  يتحرك  ال�سور.  فوق  جزائري  يظهر    

الناحية االأخرى.

  يتابع رفاقه غري املرئيني اإطالق النار. اإنه غري م�سلح، 

ويرك�ص نحو اجلندي امليت. يلتقط الر�سا�ص ويعيد ر�سم 

خطواته. العملية تاأخذ مكانها يف ثواٍن.

النار، ولكن بعد فوات  اإطالق    وعندئذ يبداأ اجلنود يف 

االأوان.

  

32. مركز بولي�ص. طريق عني زيبودا. خارجي/ داخلي 
نهاراً 9:10 قبل الظهر

من  ال�سنع  جاهزة  بناية  الق�سبة.  يف  بولي�ص  مركز    

بولي�ص.  حار�ص  هنالك  الرئي�سي  الباب  على  دورواحد. 

يتكلمون  اإنهم  يقرتبون  جمموعة من خم�سة جزائريني 

مع بع�ص وي�سريون بايديهم.

* اأزيز

  يتمتع البولي�ص يف مراقبتهم. ثم يت�ساءل ماذا يف االأمر.

على  التفوق  حماولني  واح��ده،  دفعة  اخلم�سة  يجيب    

بع�سهم البع�ص.

ثم يت�رسفوا  ي�سكتهم.  ان ي�رسخ حتى  البولي�ص    على 

كبريهم  يتكلم  بهدوء.  يدخلون  بامل�سكنه،  متظاهرين 

ب�سوت حزين. كان يبدو باكيًا وهو ي�ساأل ال�سابط �سيئًا.

  ينادي رجل البولي�ص زمياًل له ويطلب منه م�ساحبة 

اجلزائريني. ي�سطحب رجل لبولي�ص اربعة منهم، بينما 

اأف�سل  هذا  ان  قائاًل  االنتظار،  غرفة  يف  يبقى  االآخ��ر 

خوفًا من اأن يفقد �سيطرته.

  ثم يبداأ يف �رسح اأ�سباب امل�ساجره: اإنها تخ�ص و�سيه.

  الرجل العجوز هو جده، ولكنه منذ مده وجيزه تزوج 

مرة ثانيه.

  ثم ن�سمع من الداخل ...

  اإطالق نار من ر�سا�ص 

  ت�سدر ردود فعل رجل البولي�ص ب�رسعة فيحاول اإخراج 

ر�سا�سة  ويطلق  اأ�رسع  كان  اجلزائري  ولكن  م�سد�سه. 

نافذة.

واحد منهم جمروح. جميعهم  الظهور.  االأربعة  يعاود    
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مدافع  جوانبهم  على  ويحملون  مب�سد�سات،  م�سلحون 

ر�سا�سه ومدفعني ن�سف ر�سا�سني كانوا قد اخذوها من 

م�ستودع اأ�سلحة.

  ي�سمع خلفهم �رساخ واطالق نار.

  يرك�ص اخلم�سة اإىل اخللف ب�رسعة.

  

9:45 قبل الظهر  33. �سارع مارينغو. خارجي. نهاراً. 
بولي�ص  رجال  يقف  املركز  اأم��ام  اآخ��ر.  بولي�ص  مركز    

ب�رسعة  �سوداء  رينو  �سيارة  متر  االأحاديث.  يتبادالن 

امل�ساة على االأقدام، ثم تبطئ اأكرث فاأكرث لدرجة التوقف 

الكامل.

  يفتح الباب من اجلهة اليمنى وينطلق ر�سا�ص بالنار. 

البولي�ص، فيم�سك باالآخر حتى  ي�ساب واحد من رجال 

ال ي�سقط.

  اإطالق نريان اآخر من ر�سا�ص.

ال�سيارة،  موتور  ي�رسع  معًا.  البولي�ص  رجال  ي�سقط    

فت�سفر االإطارات وتنطلق الرينو اإىل االأمام. 

  ت�سل �سيارة جيب ع�سكرية من االجتاه املعاك�ص.

  ت�سطدم مع ال�سيارة ومتنع هروبها.

ال�سيارة  من  يخرج  واالآخ��ر  ويالحق.  جزائري  يهرب    

ويداه مرفوعتان.

  يطلق اجلنود النار فيقتلونه.

  

34. �سارع 8 نوفمرب. خارجي. نهاراً. 1:10 بعد الظهر
  كاراج كبري به غرفة ت�سليحات وحمطة متوين وقود. 

يف املقدمه هنالك بع�ص ال�سيارات و�ساحنة ع�سكرية.

ي�رسخان  مي��ران  بخارية  دراج���ة  على  ج��زائ��ري��ان    

ب�رسعة  فجاأة  ي�ستديران  ثم  الطريق.  على  ويلعلعان 

ق�سوى يعيدان خطواتهما وي�ستديران ثانية.

  يف هذه االأثناء العاملون يف الكاراج يرتكون اعمالهم 

هو  عمله  يف  املتبقي  الوحيد  الغذاء.  ا�سرتاحة  ب�سبب 

اأمام  البخارية  الدراجة  تتوقف  البنزين.  متوين  عامل 

كبري  رجل  اأوروب��ي،  الواقف  العامل  البنزين.  م�سخة 

يف ال�سن، يتقدم بينهم يحمل باإحدى يديه بع�ص اخلبز 

الذي فتحه من اللفة تواً. يرفع يد امل�سخة وي�ساألهم كم 

جالونا يريدون.

  ي�سري واحد من اجلزائريني مب�سد�ص متجه نحو العامل 

حول  االأر���ص  على  يتدفق  البنزين  يرتك  اأن  له  ويقول 

املكان. واالآخر يذهب يف هذه االأثناء مل�سخات البنزين 

االأخرى، يفك االأيدي ويفتحها حتى يفرغ البنزين كله. 

اليدين.  ليفتح  بهما  جاء  احلديد  من  قطعتني  ي�ستخدم 

نحو  اإليها  ت�سل  نقطه  ابعد  اإىل  البنزين  انابيب  ي�سد 

الكاراج وال�سيارات املتوقفة. 

ال�سابان  يعود  املربع.  اجزاء  كل  اإىل  البنزين  فيندفع    

االأوروبي  الرجل  البخارية يطلبان من  الدراجة  لركوب 

االبتعاد.

  يبللون قطعة قما�ص بالبنزين وي�سعالنها.

املفتوحتني.  امل�سختني  من  التدفق  البنزين  يتابع    

البخارية  االآن بعيداً، والدراجة  االأوروبي  الرجل  ا�سبح 

ال�سبيان بقطعة  الوقت يلوح  متحركه بعيداً ويف نف�ص 

القما�ص امل�ستعلة نحو املربع. فتنفجر مبا�رسة وتتحول 

اإىل نريان.

  

35. مكتب ال�سابط. داخلي. لياًل
  نف�ص اليوم لياًل، ويف مكتب مركز قيادة البولي�ص.

االإرهابية مو�سوعة  اليوم  اأعمال  املائدة، �سور    على 

برزمة موظف على اآلة الطباعة.

قوي  العمر،  من  االأربعني  ح��وايل  امل�ساعد  ال�سابط    

البنية. وجهه وا�سع اإىل حد ما، عادي، وبتقا�سيم حادة. 

اإنها  الهاتف.  يتفح�ص ال�سور ويقلبها وهو يتكلم على 

من  ي�سمع  مفتوح.  املكتب  و�سباك  ج��داً،  دافئة  ليلة 

اخلارج �سوت املرور.

  ال�سابط امل�ساعد )على الهاتف(: نعم، �سيدي، ولكنهم 

دي�سلي؟  �سارع  االآن.  حتى  تفتي�ص  اإ�سارة  ي�ستلموا  مل 

اأثرهم  فقدنا  ذلك  بعد  ولكن  الزمن،  تابعناه لربهة من 

تكن  مل  كال،  اأخرى،  منطقة  يف  ولكنها  �سيدي،  نعم،   ...

�سارع  يف  بهم  امل�ستبه  بع�ص  هنالك   ... منطقتهم  يف 

مارينغو ... كال ... القا�سي مل ي�سدر اأمراً حتى االآن. اإنه 

يطلب حتقيقًا ر�سميًا اأواًل.

  نعم، �سيدي، نعم ... نعم، �سيدي، نعم .. ولكن لي�ص لدينا 

ذلك  كان  اإذا   ... افهم  اأنا  طبعًا،  الرجال.  من  يكفي  ما 

ميكنه  ال  ال�سابط  ولكن   ... ان  فعليك  �سيدي  يا  ممكنًا، 
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 ... �سيدي  ح�سنًا،   ... با�ستطاعتك  الي�ص  ولكن   ... يف   ...

�سندعهم يقطعون رقابنا اإذاً.

  ي�سفق الهاتف بغ�سب ويبداأ يف اإمالء تقريره. �سوته 

قا�ٍص مملوء باحلقد.

  ال�سابط امل�ساعد:

  الزمن: 3 بعد الظهر حماولة قتل دورية من ثالثة من 

B.P.C
  املكان: �سارع لو�سياين يف البيار.

  ال�سالح: م�سد�ص 7.75

  ال�سحية: جندي جريح يف �ساقه اليمنى واعلى فخذه. 

اخذ اإىل امل�ست�سفى.

  املهاجمون: جمهولون...

  الزمن: املهاجمون: جمهولون...

  الزمن: 3:35 بعد الظهر.

  مكان القتل: �سارع �سوبان، مواجه رقم 20.

P.M. 38 :ال�سالح  

الدرجة  اخلا�ص  احلر�ص  من  جاكي  دي��ر  ال�سحيه:    

الثانية، ولد يف مار�ص 12، 1931. قتيل.

  القاتل: م�سلم. طوله: خم�سة اقدام و8/7 ان�ص.

  يلب�ص ثيابًا فاحتة اللون. رمبا هرب يف �سيارة �سيمكا 

جمهولة الرقم.

  الزمن: اربع دقائق بعد الرابعة من بعد الظهر.

  قتل مع حماولة قتل �سد دورية من حر�ص احلدود.

  املكان: تقاطع بني �سارع كون�سوالر واجلرنال الكوير 

... انتظر دقيقة ... 

  يتوقف ال�سابط عن الكالم، يتناول كاأ�سًا من مكتبه، 

من  زجاجة  هنالك  حافته  على  ال�سباك.  نحو  ويذهب 

باردة  تبقى  حتى  وا�سح  ب�سكل  هناك  مرتوكة  البريه، 

قلياًل. يتناولها وميالأ كاأ�سه وي�رسب.

  ثم يتكلم ب�سوت منخف�ص وهو ينظر اإىل اخلارج، دون 

ويداه  ينتظر  ال��ذي  للموظف  توجيهات  اية  يعطي  ان 

مو�سوعتان عند لوحة احرف االآله الكاتبة.

  ال�سابط امل�ساعد: اإريد ان ارى ال�سحف غداً اإذا ما زالت 

تتكلم عن تهدئة اخواننا امل�سلمني.

  يعود اإىل مكتبه.

  ال�سابط امل�ساعد: اين كنا؟

  املوظف: تقاطع بني �سارع كون�سوالر و�سارع جرنال 

الكوير.

  

– مراكز بولي�ص. خارجي. نهاراً. 36. ومي�ص متنوع 
  امام مراكز البولي�ص: عني زبوديا ... �سارع مارنغو – 

وجميع املراكز االأخرى .... يف الق�سبة ... ويف املناطق 

جهزت  الرملية  االأكيا�ص  من  حت�سينات   ... االأوروبية 

متحركة  معدنية  مراقبة  اب��راج  م��ّدت،  �سائكة  ا�سالك 

البولي�ص  ورجال  العمال  يعمل  جداً.  حار  اجلو  ن�سبت. 

ب�سمت. هنالك جو �ساغط.

  املنادي:

  اأمر من حاكم اجلزائر:

ا�ستثناء  البولي�ص يف اجلزائر، دون    على جميع مراكز 

واإىل حني �سدور اأوامر اأخرى، ان يقوموا بتجهيز وتاأمني 

ا�ساليب حماية خارجيه. تبديل احلر�ص اخلارجي يجب 
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ان ي�ستمر بال توقف اربعا وع�رسين �ساعة يوميًا. ويجب 

تزويد اخلفراء باأ�سلحة اتوماتيكية ... 

  

م�ست�سفى  الق�سبة.  ويف  اوروب��ي��ة  �سيدليات   .37
امل�سطفى. خارجي/داخلي. نهاراً

  م�سهد ال�سيدليات يف االأحياء االأوروبية ويف الق�سبة.

م�ست�سفى  ي�سرتون.  الذين  النا�ص  االأدوي��ة،  االأرف��ف،    

امل�سطفى املحجوز للجزائريني. احلر�ص: جزائريون يف 

امل�ست�سفى.

  املنادي: 

  ياأمر الوايل العام للجزائر مبا يلي:

واملواد  االأدويه  ببيع  ال�سماح  االأوىل: ال ميكن  املادة    

ملن  اإال  البنادق  اإ�سابات  جلراح  املعاجلة  ال�سيدالنيه 

يتقدم بتقرير مكتوب من �سبط البولي�ص.

  املادة الثانية: على مديري امل�ست�سفيات والعيادات ان 

يقدموا اإىل �سلطات البولي�ص قوائم فورية لكل املر�سى 

جراح  ومراقبة  ملعاجلة  موؤ�س�ساتهم  اإىل  دخلوا  الذين 

اإ�سابات ر�سا�ص البنادق.«

  

38. طريق الق�سبة املقفول. خارجي. نهاراً.
  اقفلت الق�سبة متامًا. كل نقطة دخول، كل حارة، كل 

متامًا  �سد  االأوروب��ي��ة  واالأح��ي��اء  الق�سبة  ي�سل  �سارع 

اقدام  ت�سعة  ترتفع  �سائكة  وا�سالك  خ�سبية  باأح�سنة 

عاليًا.

يعملون  وجنود  بولي�ص  ورجال  عمال،  اي�سًا  هنالك    

يف املتاري�ص. بعيداً عنهم، على اجلانب االآخر لال�سالك 

ال�سائكه التي جتعل اجلزائريني وكاأنهم يف قف�ص.

املنادي: 

  تعلن والية اجلزائر:

  خالل االأيام القليلة االأخرية حدثت ع�رسات من االعمال 

جتعلنا  ا�سباب  ولدينا  املدينة.  ه��ذه  يف  الهجومية 

متاأكدين اأن املهاجمني انطلقوا من حي الق�سبة واأنهم 

حواري  يف  ب�رسعة  ينجدهم  من  يجدون  كانوا  دائمًا 

ب�رسعة  نرفع  وحتى  لذلك،  وكنتيجة  العربية.  املنطقه 

قررت  املدينة وعليه  ت�سود يف  التي  االأمان  حالة عدم 

الق�سبة �سيكون عرب  اإىل حي  الدخول  والية اجلزائر ان 

نقاط حمددة حتت ال�سيطره الع�سكرية حيث يكون مرور 

والقيام  الطلب،  عند  وثائقهم  اإظهار  بعد  املواطنني 

بتفتي�سهم عند ال�رسورة«

  الق�سبة م�سجونة، مثل مع�سكر اعتقال. خم�سة �سوارع 

خمارج  خم�سة  هنالك  ال�سوارع.  او�سع  مفتوحة،  بقيت 

ت�ستخدم فيها اح�سنة خ�سبية لتحدد املرور وحيث رفع 

فيها اعمدة خ�سبية للحر�ص. كل خمرج من املخارج له 

عالقة مكتوبة باأحرف كبرية.

  

اأغ�سط�ص   10 نهاراً.  خارجي.  مارينجو.  حاجز   .39
1956

واالآخ��ر  للدخول  واح��د  مم��ران  هنالك  حاجز  كل  عند    

االأوروبيني  وبع�ص  اجلزائريون  الق�سبة.  اإىل  للخروج 

يتجمعون حول االجتاهني. اجلنود يلب�سون توب ال�سخرة 

اظهار  االأوروبيني  من  يطلب  ال  ور�سا�سات.  اأقنعة  مع 

اوراق ثبوتية.

عن  بحثا  اجلزائريون  يفت�ص  االأحيان  من  كثري  ويف    

دون  و�سرب،  ب�سمت  احلقيقة  هذه  ويتقبلون  ال�سالح 

اظهار اي نوع من التململ.

عندئذ،  ام���راأة،  تفتي�ص  اجلنود  ح��اول  ما  اإذا  ولكن    

تلوح  وهي  بال�رساخ  امل��راأة  تبداأ  يختلف.  فاملو�سوع 

بذراعيها ب�رسا�سة، وتدفع اجلندي الذي حاول تفتي�سها. 

يتدخل  املتجان�سة.  غري  الكلمات  من  �سالاًل  وت�سكب 

مهددين.  االأم��ام  اإىل  يدفعون  االآخ���رون،  اجلزائريون 

اجلندي �ساب �سغري اإنه جبان وخائف. 

للم�ساعدة. يقرتب �سابط  ينظر من خلف ظهره طلبًا    

بالنف�ص.  عالية  وثقة  خمتلفة  بنغمة  يتكلم  بولي�ص 

ي�رسخ على اجلزائريني ليهداأوا.

  ال�سابط: هل انت جمنون، لتم�سك احدى ن�سائهم؟

  تابعي، تابعي، ال باأ�ص اإىل االأمام، حتركي!

متابعة  ت�ستمر  ولكنها  احل��اج��ز،  م��ن  امل���راأة  تعرب    

احتجاجها ب�رسخة و�سوت ال يحتمل.

  

8:35   قبل الظهر. 40. �سارع فيليب. خارجي. نهاراً. 
�سمينة،  كبرية،  اإنها  املمر.  على  جزائرية  امراأة  ت�سري    

تلب�ص ثوبًا تقليديًا ووجهها مغطى. ت�سري ببطء نحو اأحد 
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الذي ت�سّف موائده يف اخلارج وهنالك بع�ص  البارات 

الزبائن.

جزائري  رجل  حائط،  على  يتكئ  البار،  من  بالقرب    

يبداأ االآن يف احلركة ويذهب ليلتقي مع ال�سيده العجوز. 

يحييان بع�سهما بحرارة �سديدة مثل اأم وابنها مل يلتقيا 

منذ فرتة طويلة.

ثنايا  بني  �سدرها  يف  الرجل  فيفت�ص  يتعانقان،    

انهما  فيلتقطه.  ب�رسيط،  معلقًا  م�سد�سًا  فيجد  حجابها. 

على بعد ع�رسة او اثنتي ع�رس قدمًا عن البار. على اإحدى 

بالكرميا،  القهوة  يتناول  فرن�سي  املوائد هنالك جندي 

والكروا�سون، وامامه جريدة مفتوحة.

وي�سوب  العجوز  ال�سيدة  معانقة  اجل��زائ��ري  يتابع    

يحاول  اجلريدة،  تتمزق  واحده،  طلقة  كتفها.  فوق  من 

اجلندي النهو�ص، وجهه مليء بالدم. ثم يتال�سى �ساقطًا 

فوق املائدة.

امل��راأة.  خمار  يف  ثانية  امل�سد�ص  اجل��زائ��ري  يخفي    

ومتفاجئني،  خائفني  يبدوان  عناقهما.  االثنان  يوقف 

بع�سهما باجتاهني خمتلفني  ويتحركان مبتعدين عن 

بينما يرتاك�ص النا�ص �سائحني.

  

41. �سوق دواللري. خارجي. نهاراً. 9:10 قبل الظهر.
متجان�ص.  وغ��ري  ع��ال  املتجولني  البائعني  �سوت    

اأمام �سلع مبعرثة  جزائري يقرف�ص على اأكعاب اقدامه 

على االأر�ص:

بهارات.  قوارير  الرائحة،  النفاذة  االأع�ساب  من  اأكوام    

�ساب يقف امامه وبني الفرتة االأخرى ينظر حوله. يبدو 

االأع�ساب.  بني  التنقيب  يف  ويبداأ  ينحني  االآن  منتظراً. 

النعناع، يروزها يف يده ويفا�سل يف  يختار باقة من 

ال�سعر مع البائع.

  رجل بولي�ص يف ال�سوق مير بقربه ويراقب. ينتظر ال�ساب 

ثانية من الزمن، ثم ي�ستدير باجتاه ظهر البولي�ص، وميد 

يده.

  مي�سك يف يده باقة النعناع، وم�سد�ص خمفي بني الورق 

االأخ�رس. يطلق الر�سا�ص مرتني.

وبه  النعناع  ال�ساب  ي�سقط  الفرن�سي.  البولي�ص  ي�سقط    

يف  بعيداً  ويتحرك  االأخ���رى  االأع�ساب  بني  امل�سد�ص 

منت�سف اجلموع.

  

قبل   10:15 نهاراً.  خارجي.  بارالكويد.  �سارع   .42
الظهر

  امام مركز البولي�ص هنالك اكيا�ص رمل ورجل بولي�ص 

البولي�ص  يقف  ر�سا�سًا.  ويحمل  يلب�ص خوذة  مركزه  يف 

له  ورد  املركز  من  �سابط  ج��اء  وحتية.  تاأهب  وقفة 

ب�سعة  هنالك  املمر.  على  وي�سري  بعيداً  يتحرك  التحية. 

وي�سري  مكان  ال  من  جاء  وكاأنه  جزائري  يظهر  اأنا�ص. 

كم  ن�سف  قمي�سًا  يلب�ص  ال�سن،  �سغري  �ساب  اإنه  خلفه. 

و�رسوااًل جينز.

قلياًل  االأمام  واإىل  اول منعطف.  ال�سابط عند  ي�ستدير    

هنالك �سف من ال�سيارات وا�سارة معدنية حتذر من ان 

امل�ساحة هي موقف ل�سيارات البولي�ص فقط.

  ي�سمع البولي�ص خطوات ل�سبي خلفه ويناديه با�سلوب 

خ�سن. 

  ال�سابط: ماذا تفعل هنا؟ اإىل اين انت ذاهب؟

  يرفع ال�سبي اكتافه الرفيعة ويطاأطئ راأ�سه.

  ال�سبي )بنربة خنوعه( انا ذاهب لل�سباحة؛ ا�سدقائي 

ينتظرونني.

  يلعن ال�سابط حتت انفا�سه ويتابع ال�سري. يتوقف عند 

�سيارة دينا – بانهارد الواقفة يف مكان لي�ص بعيد.

ال�سيارة حتى  ياردات متجاوزاً  ال�سبي ب�سع    يتحرك 

عامود  يف  مربوطة  معدنيه  زبالة  �سفيحة  اإىل  ي�سل 

كهربائي يف ال�سارع. يتوقف هناك، ثم ينظر حوله.

  ال�سابط لي�ص بعيداً عنه، اأخذ مفتاح �سيارته من جيبه، 

ال�سبي  ُيدخل  ال�سيارة.  باب  يفتح  ان  و�سك  على  وهو 

يده يف امل�سلة، ويفت�ص بني االأوراق املمزقه، ثم فجاة 

ويطلق  ال�سابط  ظهر  نحو  م�سد�سا  ويوجه  ي�ستدير، 

الر�سا�ص.

وي�سقط  ينزلق  ولكنه  �سيئًا،  يلتقط  اأن  الرجل  يحاول    

اأر�سًا. يطلق ال�سبي الر�سا�ص ثانية نحو الرجل امللقى 

الزبالة،  على االأر�ص، ثم يقحم يده مرة ثانية يف �سلة 

لي�سقط امل�سد�ص وينظر حوله. وينطلق راك�سًا.

  يخرج رجل البولي�ص من مركز البولي�ص ب�رسعة.

* ي�سفر، ياأمر، �رسخات حما�سيه.
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الرجل  نحو  ي�رسع  بع�سهم  الزاوية،  حول  ي�ستديرون    

امللقى اأر�سًا. االآخرون يقفزون اإىل داخل �سيارة اجليب. 

امل�سفوفة  النارية  الدراجات  يقفزون نحو  اربعة منهم 

يف الف�سحة. يتحركون يف اجتاهني.

وتتحرك  ت�رسخ  البولي�ص  �سفارات  الوقت،  نف�ص  يف    

مقرتبة في�سمع �سوتها عن بعد. ال�سارع مهجور. مل يعد 

هنالك اثر لل�سبي.

ال�سابط من  ُيرفع  بيوتهم  �سبابيك  النا�ص على    تظهر 

على  وتتوقف، �سفارتها  اإ�سعاف  �سيارة  ت�سل  ذراعيه. 

يف  ال�سابط  يو�سع  مفتوحة.  واأبوابها  وت��رية،  اق�سى 

الداخل.

  تت�سابق الدراجات النارية يف ال�سوارع اجلانبية. تدور 

�سيارة اجليب عليهم ثم تعك�ص اجتاهها، متحركة ب�سكل 

متوازن على عجلني اثنني.

  يتوقف املارون للم�ساهدة، جميعهم من االأوروبيني.

  �سوت �سفارة ال�سيارة يزعق باأعلى طاقة له.

  

43. �سوارع حماذيه. خارجي. نهاراً.
  �سارع مهجور، غطي حديثًا باالأ�سفلت.

من  بالقرب  االأر���ص  على  م�سلم  طرق  عامل  يجل�ص    

حمدلة بخارية.

  اإنه يتناول غذاءه.

الدراجات  وهدير  لل�سفارات  املختلط  ال�سوت  ت�سمع    

الناريه يقرتب. 

  تظهر دراجتان ناريتان يف ال�سارع متران امام عامل 

الطريق. واحدهما يتوقف وي�ستدير اإىل اخللف.

ال�سارع.  زاوية  اإىل اخللف نحو  الطريق    يتحرك عامل 

متحفز،  وجهه  خوفًا،  حترتقان  عيناه  راك�سًا  وينطلق 

حائر.

له، تظهر  ال�سبابيك وي�رسخون  اإليه من  النا�ص  ي�سري    

الدراجة  راكب  يقرتب  اأمامه.  ال�سارع  يف  جيب  �سيارة 

الرجل اجلزائري  الناريه من االجتاه املعاك�ص. يتوقف 

عن الرك�ص، ال يدري ما يفعل تتابع النا�ص ال�رساخ من 

ال�سبابيك.

  يتكئ اجلزائري على احلائط، يراقب امل�سهد ويبداأ يف 

البكاء. يقفز رجل البولي�ص من �سيارة اجليب اإىل الطريق 

يهز  ولكنه  الكالم  عن  عاجز  اجلزائري  عليه.  ويهجم 

راأ�سه فقط.

  

44. مركز بولي�ص. داخلي. نهاراً.
الرجل  وج��ه  ي�سفع  البولي�ص.  مركز  داخ��ل  غرفة    

الغرفة  ال�سفعات.  من  ب�سل�سلة  وي�ساراً  ميينًا  اجلزائري 

البولي�ص. جميعهم متجمعون عمليًا فوق  مليئة برجال 

الفو�سى  هذه  وخالل  ي�رسخون.  وجميعهم  اجلزائري، 

ت�سمع �رسخات.

  ا�سوات خمتلفة: هل تعرف اأنه مات، يا ابن الكلب؟ هل 

تدري انك قتلته؟

الآخر  عك�سا  واحد  يتدافعون  اإليه،  الو�سول  يحاولون    

اإليه وي�رسبوه. يبكي اجلزائري ويتكلم بجمل  ليقرتبوا 

بالفرن�سية.  االآخر  والن�سف  بالعربية  ن�سفها  متقطعه، 

مثابرته على ترداد بع�ص الكلمات ت�سمع:

  اجلزائري: كال، كال، كال، كال، ... لي�ص انا ... حتيا فرن�سا 

 ...

  يدخل احد ال�سباط ي�سق طريقه.

عن  ابتعدوا  اخل��ارج...  اإىل  ام�سوا،  اخرجوا،  ال�سابط:    

الطريق!

  ابتعدو ...

  يف�سحون له الطريق، ي�سل اإىل اجلزائري الذي يحاول 

ان يبت�سم له متابعًا هز راأ�سه.

  اجلزائري: �سيدي ... �سيدي .. �سيدي ...

  ال�سابط: ما ا�سمك؟

  فم اجلزائري جاف: يحاول ان يبتلع.

  اجلزائري: �سيدي... �سيدي ... �سيدي ...

  ال�سابط: ما ا�سمك؟

  اجل��زائ��ري: )ي��ح��اول ج��اه��داً، حم��اواًل البلع جم��دداً( 

الردجان بوعلم.

  

45. مكتب احلاكم. داخلي. لياًل
  داخل مكتب احلاكم، م�ساعده ميلي املوظف:

  م�ساعد احلاكم: مذنب، الردجان بوعلم، عامل يدوي، 

متزوج وله ثالثة اأوالد، يقيم يف �سارع طيبة، منرة 8 ... 

اإذا؟ كم واحد اليوم.
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  يخرج املوظف الن�سخ من اآلة الطباعة ويبداأ يف و�سعها 

بالرتتيب.

  املوظف: �سبعة مهاجمني، ثالثة قتلى.

  ثم يتحرك نحو املكتب، وي�سلم الن�سخ ليوقع عليها.

ملكتب  وواح���ده   .. للحاكم  واح���ده  هنا،  امل��وظ��ف:    

ال�سحافة ... واالأر�سيف وواحده لك �سيدي.

  يوقع م�ساعد احلاكم.

  م�ساعد احلاكم: جيد، �سكراً، يا كوربييه ... اأراك غداً.

  املوظف: م�ساء اخلري، �سيدي.

  يقوم املوظف بالتحيه، ثم يتحرك نحو الباب. وبينما 

هو على و�سك اخلروج يوقفه م�ساعد احلاكم.

  م�ساعد احلاكم:قل يل ... اأين هذا ال�سارع طيبه؟

  املوظف: �سارع طيبه؟ يف الق�سبة العليا على ما اعتقد 

...

  م�ساعد احلاكم: ح�سنًا. اراك غداً، يا كوربييه.

  املوظف: م�ساء اخلري، �سيدي.

احلاكم  م�ساعد  يقطع  الباب.  ويغلق  املوظف  يغادر    

يحرك  كله،  احلائط  تغطي  كبرية  خارطة  نحو  الغرفة 

يتبعه  يحركه  هو  وبينما  الق�سبة؛  حمور  نحو  ا�سبعه 

بنظرات من عينيه نحو جمموعة ال�سوارع تلك.

  م�ساعد احلاكم )خماطبًا نف�سه( �سارع طيبه ... طيبه .... 

  لقد وجده، يراقبه ملدة دقيقة، ثم يحرك ا�سابعه على 

الطريق  يجد  االأوروب���ي.  القطاع  اإىل  املوؤدية  الطريق 

ال�سليم، ثم يركز حتى يحفظه.

  يعود نحو املكتب، يرفع �سماعة الهاتف، ويطلب رقمًا.

هرني  املهند�ص  هللو،  الهاتف(  )على  احلاكم  م�ساعد    

اآمود.، من ف�سلك ... لقد غادر؟ ح�سنًا، نعم، نعم، ح�سنًا... 

لدي رقمه.

  ي�سغط على اأزرار الهاتف ويطلب ثانية رقمًا اآخر. يف 

نهاية اخلط، ي�سمع �سوت ن�سائي. يتخلى م�ساعد احلاكم 

عن �سوته املعتاد.

  م�ساعد احلاكم: مرحبًا، برناديت ... نعم، حااًل، �سوف 

اغري مالب�سي اواًل، و�ساأكون فوراً هناك. زوجتي هناك 

من  بهرني  ات�سلي  ولكن  مهما،  لي�ص  ال  ح�سنًا؟  االآن 

اأجلي. فقط ملدة دقيقة ... ح�سنًا ... �سكراً....

  ي�سع الهاتف على املكتب، ثم يلب�ص �سرتته املو�سوعة 

على ظهر الكر�سي. ي�سوي ربطة عنقه. االآن ي�سمع �سوتا 

مكتوما؛ مي�سك م�ساعد احلاكم بالهاتف.

�سيء متام.  ... كل  يا هرني؟    م�ساعد احلاكم: مرحبًا، 

جيد. ماذا �سنقول لزوجاتنا؟ النادي؟ فكرة جيدة، نعم 

�ساأكون هناك حااًل. فقط اأترك يل وقتًا الأغري مالب�سي. ... 

اآه، وجدت العنوان. كال، من االأف�سل اأن نتكلم �سخ�سيًا. 

نعم، انه املكان املالئم... ح�سنًا. اإىل اللقاء.

  ي�سع �سماعة الهاتف، ثم يذهب نحو حمالة البالطي 

القبعة اخلا�سة به. يخرج بعد ان ينظر ثانية  ويتناول 

اإىل �سور هجوم اليوم.

  

اأرنو: داخلي. لياًل 46. منزل هرني 
  �سبيان �سغريان يركعان اأمام �رسيريهما.

  ال�سبيان: اأبانا، الذي يف ال�سموات...

  �سبيان؛ يف اخلام�سة اأو ال�ساد�سة من العمر، �سقراوان، 

تواأمان،  انهما  يبدو  مت�سنعني.  غري  اأنهما  اإال  جذابان 

يلب�سان نف�ص البيجاما.

الوقت هنالك خادمة جتّهز لهما �رسائرهما    يف نف�ص 
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نظيفة  مريلتها  العمر،  من  اخلم�سني  حوايل  اإنها  لليل. 

�سيدة  بوجه  يوحي  وجهها  رم��ادي،  �سعرها  ومكوية، 

اثناء  ال�سبيان  يتلعثم  عندما  جزائرية.  انها  فا�سلة. 

ال�سالة، ت�ساعدهما وعندما ينتهيان تقول لهما بلهجة 

جزائرية:

  اخلادمة: االآن دعنا نذهب لنقول ت�سبحون على خري.

  يف غرفة الطعام هنالك �سباك كبري مفتوح. ال�ساطئ، 

والبحر و�سوت االأمواج يف اخلارج لي�ص بعيداً. اإنها ليلة 

متناثرة النجوم. عند املائدة هنالك اربعة رجال واأربع 

ن�ساء، جميعهم ح�سان امللب�ص والتزوق. انه منزل هرني 

وبرناديت اأرنو.

وزوجته  هو  عادية.  مالب�ص  يلب�ص  احلاكم  م�ساعد    

يبدوان غري مرتاحني وكاأنهما ال مكان لهما.

  تدخل اخلادمة وال�سبيان اإىل الغرفة.

  برناديت: تعالو يا اأوالد. حيوا املوجودين...

  ال�سبيان: م�ساء اخلري ...

  يبت�سم االآخرون. ترافق اخلادمة االأوالد اإىل اأهلهم.

  ال�سبيان: م�ساء اخلري، يا والدي. م�ساء اخلري، يا اأمي.

  برناديت: م�ساء اخلري، يا اأحبائي.

  يتبادالن القبل. يف نف�ص الوقت يقوم الن�ساء بالتعليق 

اإىل  وي�سري  احلاكم  نائب  ينبه  الرجال  اح��د  املعتاد. 

�ساعته وي�سري له. يهز نائب احلاكم براأ�سه موافقًا.

  

47. �سوارع جزائرية. خارجي. لياًل
  �سيارة �سرتوان تقطع املدينة ب�رسعة �سديدة.

  يف الداخل االأربعة رجال. ارنو ي�سوق العربه. م�ساعد 

احلاكم يجل�ص يف املقعد اخللفي.

  

48. مدخل الق�سبة. خارجي. لياًل
  ت�سل ال�سيارة اإىل مكان احلكومة، تدور حول املربع، 

ثم تدور حول احلاجز وتبطئ. احد اجلنود يتحرك نحو 

مركز املنحدر ويرفع العلم الفو�سفوري. تخف�ص ال�سيارة 

ا�سواءها وتقف. 

يده  يف  يحمل  ال�سائق،  �سباك  نحو  الع�سكري  يذهب    

اإىل  ينحني  يحييهم،  كتفه.  يف  معلقا  ر�سا�سا  اليمنى 

م�ستوى ال�سباك.

  الع�سكري: م�ساء اخلري ....

  يجيبه ارنو بنغمة بريئة، مرحة.

  اأرنو: م�ساء اخلري ... هل باإمكاننا املرور؟

  الع�سكري: الوقت متاأخر. ال ي�سمح الأحد بالدخول اإىل 

الق�سبة يف هذه ال�ساعة. هذا م�ستحيل.

  اأرنو: ولكن مل ي�سبح منت�سف الليل بعد!

  الع�سكري: اإنها ع�رس دقائق بعد منت�سف الليل.

فاأحد  قلياًل.  نلف  اأن  فقط  نريد  ف�سلك،  من  ارن��و:    

ا�سدقائي مل يرى الق�سبة.

  الع�سكري: انا اآ�سف. غداً. الليله م�ستحيل.

  يتدخل م�ساعد احلاكم ب�سوت واثق من نف�سه، متعال 

اإىل حد ما ككل رجال البولي�ص. ميد ذراعه نحو النافذة 

وي�سلم اجلندي بطاقة.

  م�ساعد احلاكم: ال باأ�ص يف ذلك فهم معي.

  يتفح�ص اجلندي البطاقة على �سوء ال�سيارة، ويعيدها، 

ويتقدم بيده حمييًا زائره.

  اجلندي: ح�سنًا، �سيد، تابع م�سريك.

  يحييه م�ساعد احلاكم بيده.

  م�ساعد احلاكم: لنذهب، يا هرني.

  اأرنو )يبدل يف ال�سيارة( �سكراً. م�ساء اخلري.

  يخطو الع�سكري جانبًا، ويحيي ثانية.

  تبداأ ال�سيارة يف التحرك، وبثبات تتزايد �رسعتها.

  

49. �سارع الق�سبة. خارجي. لياًل.
  �سوارع الق�سبة مهجورة، وتقريبًا كلها مطفاأة. بع�ص 

القطط افزعتها ا�سواء ال�سيارة فاأخذت ترتاك�ص بالقرب 

من احلائط.

مثبتة  عيونهم  رجال �سامتني.  اربعة  ال�سيارة  داخل    

اإىل االأمام ووجوههم مركزه م�سدودة.

  اأرنو: من هنا؟

  م�ساعد احلاكم: نعم، انه التقاطع االأول ... او الثاين.

  

50. �سارع طيبه. خارجي. لياًل.
من  اأرنو  ينحني  االأول.  التقاطع  عند  ال�سيارة  تبطئ    

عليها  مكتوب  معدنية  لوحة  هنالك  وينظر.  ال�سباك 

�سارع طيبه.
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  اأرنو: ميينا ام ي�ساراً؟

  م�ساعد احلاكم: حاول الدخول اإىل اليمني.

  ت�ستدير ال�سياره نحو اليمني، وتتحرك ببطء.

 ... الزوجية  االأرق��ام  ترتفع  الطريق  جوانب  اأحد  على    

....  30  ....  28  ....26
  اأرنو: ما هو الرقم؟

  م�ساعد احلاكم: ثمانية.

  يقول الرجل اجلال�ص بقرب م�ساعد احلاكم:

  ال�سديق: دعنا نقف هنا. ال يهم.

  م�ساعد احلاكم: )بنغمة حاده( طبعًا يهم. عد اإىل اخللف، 

يا هرني.

  دعنا نذهب اإىل رقم 8.

اإىل  ب�رسعة  ال�سيارة  تتحرك  اخللف،  اإىل  اأرن��و  يبدل    

اخللف وتر باالأرقام 16 ... 14 ... 12 ... 10 ... 8 وتقف. 

زال  ما  وموتورها  احلياد  على  وال�سيارة  اأرن��و  يقف    

دائراً.

  ي�سغط على �سعلة ال�سجائر يف لوحة ال�سيارة.

حتت  يحملها  كبرية  رزم��ة  احلاكم  م�ساعد  يتناول    

جرائد.  بورق  مغلفة  اإنها  ال�سيارة.  ار�ص  على  �ساقيه 

الأرنو  املال�سق  الرجل  ياأخذها  االأم��ام.  اإىل  يرفعها 

اأن  اإىل  يالم�سها  ال�سيارة،  مقعد  خلفية  على  ويخفيها 

اجلزء  ذل��ك  من  غالفها  يفك  املنا�سبة،  النقطة  يجد 

وي�سوي انبوبًا بال�ستيكيًا �سغرياً يظهر عند فتحتها. انه 

فتيل مفرقعات.

  اأرنو: كم من الوقت ترغب اأن ن�سع جهاز التوقيت؟

  ال�سديق: خم�ص دقائق. اأعطني كربيتا ...

  ياأخذ اأرنو الوالعة من لوح ال�سيارة.

  يفتح الرجل االآخر باب ال�سيارة. ياأخذ الوالعة ويالم�ص 

جداأً،  قريب   8 منرة  باب  مبا�رسة.  ي�ستعل  الذي  الفتيل 

تقريبًا مبا�رسة مواجه باب ال�سيارة.

راك�سًا  ويعود  ظليلة  منطقة  يف  الرزمه  الرجل  ي�سع    

الفرامل،  وفك  الناقل  بدل  قد  اأرنو  كان  ال�سيارة.  نحو 

فانطلقت ال�سيارة اإىل االأمام.

  

51. �سارع طيبه. انفجار. خارجي. لياًل
  11 اغ�سط�ص، 1956، 12:20 بعد منت�سف الليل 

  االنفجار قوي جداً. واجهات االبنية رقم ثمانية وع�رسة 

واثنى ع�رس انفجرت وانهارت اأر�سًا.

  انفجار 

  انتهى �سدى االنفجار. هنالك توقف طويل، فقط هنالك 

ووا�سحة:  مركزة  اإنها  �سمعت.  �سوتية  ردود  بع�ص 

موجة حارقه واكوام حطام، زجاج حمطم ....

  ثم فجاأة وبرتدد مع االأ�سوات االأخرى، بعد ال�سدمة، 

ي�سمع  هذا  كل  والبكاء  ال�رساخ  االإن�سانيه،  اال�سوات 

عاليًا.

  اأ�سوات، �رساخ، بكاء

  

52. �سارع طيبه. خارجي. فجراًز
  �سوء الفجر وا�سح واأبي�ص. اإنه يبدد كل ظل وي�سكل كل 

هيكل. وهنا وهناك يف منت�سف ال�سماء غيوم كثيفة من 

الغبار من الغريب اأنها ال حترك �ساكنًا. ويف ال�سوء تبدو 

االأ�سكال االإن�سانية �سوداء. وعندما تراها عن بعد تبدو 

اأكوام من احلطام. هنالك ن�ساء ال تتحرك  كالنمل على 

تبكي بهدوء ا�سواتهن �سبيهة بال�سلوات. من اآن الآخر؛ 

هنالك �رسخة فجائية. اأنني يائ�ص، واحد يرك�ص.

  جثة اأخرى ت�سد من احلطام، اج�ساد �سوهت او ما زالت 

مل مت�ص وكلهم موتى.

  النا�ص ما زالت تنقب يف احلطام وتنتظر حول املكان 

مثرية لل�سفقة.

  

53. �سوارع الق�سبة. خارجي. نهاراً.
  يف �سوارع وحواري الق�سبة االأخرى اأو حتى يف اأعلى 

اأية �سفقه. هنالك غ�سب وكراهية.  ال�سالمل لي�ص هنالك 

من  ي�رسخون  انهم  ي�رسخون.  وه��م  النا�ص  يرك�ص 

�سبابيكم و�رسفاتهم: جو-جو

  فيغطون اأي �سوت اآخر. يزداد احلما�ص. يرك�سون حيث 

هنالك املزيد من ال�رساخ.

ان  يريدون  ولكن  يفعلون  ماذا  يدرون  ال  االآن،  حتى    

اأقوى  �سوت  هنالك  يكون  حتى  متجمعني،  معاأً  يبقوا 

واأو�سح من اجلميع مما يعطيهم هدفًا واجتاهًا.

  ي�سري علي البوانت اإىل اال�سفل خلف منحدرات احلواري 

وال�سالمل. 
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التي تت�سع قرب    هناك يف االأ�سفل املنطقة االأوروبية 

اإىل  البحر. ت�رسخ اجلموع وتتدافع، وترتاك�ص م�رسعة 

وال  لل�سو�ساء  مثرية  غا�سبة  �ساقية  مثل  معه  االأمام 

ميكن كبح جماحها. 

منهم  واح��د  �سبيان  خم�سة  رجاله.  مع  واق��ف  علي    

تدفعهم  اجلموع  م�سلحون.  جميعهم  ع�رسين.  من  اكرب 

لالإ�رساع والرك�ص.

  عمر ال�سغري ابعد واحد يف املوؤخرة. انه يلب�ص �رسوااًل 

علي  ينادي  القدمني،  حايف  وهو  عاٍر،  �سدره  ق�سرياً، 

بكل قوته ولكن عبثًا.

�سيقان  بني  وي�سق طريقه  علي  مع  يلتقي  اأن  يحاول    

االآخرين؛ يرك�ص متعلقًا باالآخرين، يدفع، ومير بالقرب 

من احليطان ثم ي�ستدير نحو �سارع جانبي، ويندفع نحو 

طريق فرعي، واأخرياً ي�سل اإىل االأمام. يرك�ص نحو علي. 

تقريبًا وقد توقف عن التنف�ص.

  عمر ال�سغري )ي�رسخ( قادر يقول لك ان توقفهم! يقول 

انه علينا ان نوقفهم!

  يبطيء على قدر االإمكان واجلموع تدفعه من اخللف.

  علي: اأين قادر؟

ايقاف  يحاولون  اإنهم  االآخ��ري��ن.  مع  ال�سغري:  عمر    

النا�ص.

  علي: ابتعد.

  ا�سواتهم بالكاد ت�سمع اأو تفهم بني االأ�سوات العالية.

ال�سري  ا�ستمرينا يف  ما  اإذا  يقول  ولكنه  ال�سغري:  عمر    

هكذا، فنحن نلعب لعبتهم، و�سيقتلون اجلميع ... توقف، 

علي! 

يكون  الرك�ص. وجهه جامد، عاب�سًا، كما  يتابع علي    

دائمًا عندما عليه ان يختار بني الغريزة والعقل. يناديه 

عمر ثانية. �سوته ه�ستريي مردداً ثانية الطلب بالتوقف 

ذراعه  علي  يخل�ص  علي.  ذراع��ي  باحدى  متعلق  انه 

بطريقة عنيفة وي�رسب الولد.

  يتاأرجح عمر وي�سقط �ساربًا احلائط.

الذي  غ�سبه  من  تخل�ص  علي  اأن  يبدو  احلركة  بهذه    

ا�سابه ب�سبب عدم قدرته على القيام باأفعاله.

بالعربية  كلمات  ب�سع  لرجاله  وتكلم  حركته  ابطاأ    

ب�سوت بارد مرير.

  ميد علي ذراعه فتقلده االآخرون. كل رجل مي�سك بذراع 

االآخر لي�سكلوا �سل�سلة ت�سبط املتدفقني خلفهم فيوقفوا 

اإىل  تقدمها  من  ب��داًل  ال��وراء  اإىل  ويرجعوها  اجلموع 

االأمام.

  

.1956  ،30 54. منزل قادر. داخلي. نهاراً. �سبتمرب 
  تقف جميلة، الفتاة التي �سلمت يف يناير امل�سد�ص لعلي 

البوانت يف �سارع راندوم امام مراآة كبرية ترفع الربقع 

من على وجهها. نظرتها قا�سية ومركزة ووجهها خاٍل 

اإنها  الغرفة:  من  كبرياً  جزءاً  املراآة  تعك�ص  التعبري.  من 

غرفة نوم. هنالك ثالثة فتيات اأخريات.

تخلع  انها  جميلة.  عمر  يف  هي  التي  زه��رة  هنالك    

تلب�ص  وهي  التقليدية  مالب�سها  عنها  وتنزع  ثيابها 

قمي�سًا داخليًا...

  وهنالك ح�سيبة التي تدلق زجاجة من البريوك�سايد يف 

ط�ست. وت�سع �سعرها الطويل يف املاء لت�سبغه باللون 

االأ�سقر.

  كل حركة حم�سوبة بدقه وحذر. انهن مثل ثالث ممثالت 

يجهزن انف�سهن للم�رسح. ولكن لي�ص هنالك اي مرح؛ ال 

التف�سيلي  االإيقاع  يوؤكد  الذي  هو  ال�سمت  يتكلم.  احد 

لتحولهم ...

احلرير  من  االأوروب��ي  ال��وزن  اخلفيف  جميلة  ف�ستان    

حتى  الق�سرية  وتنورتها  زه��رة  قمي�ص   ... املطبوع 

الركبه ... وماكياجها واحمر �سفاهها وجزمتها العالية 

وكل�ساتها احلريرية...

... وتلب�ص �رسوااًل    ح�سيبة لّفت �سعرها بفوطة لين�سف 

من اجلينز . وقمي�سًا بال اأكمام... 

كذيل  اخللف  اإىل  ربطته  االآن.  االأ�سقر  �سعرها  جف    

فتاة  وكاأنها  تبدو  رفيع.  غ�ص،  ح�سيبة  ج�سد  ح�سان. 

اأوروبية �سغرية جتهز نف�سها للذهاب اإىل البحر.

ا�ستعدادهما  انتهت جميلة وزهرة من  م�ستمر.    �سمت 

ويجل�سان منتظرتني. ما زالت ح�سيبة حافية. انها تلب�ص 

ال�سندل عندما يدق واحد على الباب.

  تنه�ص جميلة وتذهب لتفتحه.

  اإنه قادر.

  نظرة �رسيعة جاهزة؛ جميله ... زهرا ... ح�سيبة .... 
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  ترد ح�سيبة على نظرته بتعبري مرح مغٍر، فتقول مركزة 

على فرن�سيتها.

  ح�سيبة �سيدي كل �سيء على ما يرام.

ثم  لي�سعدها.  فقط  بهجة،  دون  لثانية،  قادر  يبت�سم    

كل  على  وي�ستدير  بالعربية.  وب�سدة  باخت�سار  يتكلم 

واحدة على حدة، ويعطيهم العناوين.

دو�سني.  �سارع  ثالثة  منرة  جميلة(  )خماطبًا  ق��ادر:    

مون�سينيور  �سارع  ع�رس  اربعة  منرة  زه��رة(  )خماطبًا 

�سارع  وع�رسون  واحد  منرة  ح�سيبة(  )خماطبًا  لينود.. 

ليدر.

الذي  العنوان  بدورها،  تعيد،  الفتيات  من  واحدة  كل    

اعطاها اإياه. كل واحدة من الثالثة جتيب ب�سكل عاطفي. 

اجلو املحيط متوتر. يقوم قادر بتوديعهم على الطريقة 

اجلزائرية، اواًل ي�سع يده اليمنى فوق قلبه. ثم يعانقهن.

  ينظرن اإليه برهة من الزمن؛ اإنهن م�سابات باخلجل. 

على  ويجيب  فيبت�سمن،  تعبهن،  يزيل  اأن  قادر  يحاول 

تعليق ح�سيبة ال�سابق.

  قادر: ح�سنًا، حظ �سعيد.

  

بعد   5:45 نهاراً.  خارجي/داخلي.  ليدر.  �سارع   .55
الظهر 

  هنالك عند رقم واحد وع�رسين �سارع ليدر 

خمزن لبيع اخلبز. عادت ح�سيبة مرة ثانيه 

لب�ست  اي�سا  وهي  بنقاب  وجهها  وغطت 

ثوبًا ابي�سًا وا�سعًا يغطي ج�سدها باأكمله.

اأخريات  اإىل املخزن. هنالك ن�ساء    دخلت 

ي�سرتين خبزاً.

  تنتظر ح�سيبة خروجهن، ثم تقول بالعربية 

ل�ساحب املخزن: 

  ح�سيبة: جئت الآخذ الرزمة...

من  �سلة  ن�سف  ال��دك��ان  �ساحب  يفرغ    

�سباحة  �سنطة  هنالك  االأ�سفل  ويف  اخلبز؛ 

بحزام للكتف، ويعطيها حل�سيبة. 

الف�سفا�ص  ثوبها  حتت  ح�سيبة  تخفيها    

وحتني راأ�سها مودعة وتغادر املكان.

  

بعد   5:45 نهاراً.  داخلي.  مون�سنيورلينو.  �سارع   .56
الظهر.

دكان  هنالك  لينو،  مون�سنيور  �سارع   14 الرقم  عند    

برقعًا  اي�سًا  زهرة  تلب�ص  الثياب،  لبيع  خمزن  خياط 

وثوبا ف�سفا�سًا اأبي�ص. 

  تدخل.

  زهره: جئت الأخذ الرزمة ... 

حيث  للمحل،  اخللفية  اجلهة  اإىل  اخلياط  ي�سطحبها    

توجد غرفة عمل وفتيات �سابات يخيطن. يبحث يف اأخذ 

اخلزائن، يخرج �سنطة قما�ص للطريان الفرن�سي ويعطيها 

لزهرة التي تخفيها حتت ثوبها، حتييه، وتغادر املكان.

  

  57. �سارع ال�سني. داخلي. نهاراً

  داخل الرقم 3 يف �سارع ال�سني وحريف جزائري يعمل 

تاأخذ جميلة �سنطة جلديه �سغرية لو�سع  التخرمي.  يف 

ادوات التجميل. تخبئها جميلة وحتيي الرجل، وتغادرا 

ملكان.

  

داخلي/خارجي  مارينغو.  �سارع  و�ستائر.  حارة   .58
نهاراً. 6:05 بعد الظهر

تدخل  حارة،  هنالك  مارينغو،  �سارع  يف  تقاطع  عند    
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الربقع  تزيل  ثانية  خالل  وتغلقه.  �سخم،  باب  ح�سيبة 

تلب�ص  بالزينة،  مطلي  وجهها  الف�سفا�ص.  وال��ث��وب 

ال�سنطة على  �رسوااًل �سيقًا وبلوزة خفيفة. ت�سع حزام 

كتفها. داخل ال�سنطة، من�سفة؛ وثوب �سباحة ظاهرين.

  تخرج ح�سيبة من الباب، توا�سل ال�سري اإىل ا�سفل احلارة 

حتى ت�سل �سارع مارينغو. ت�سل اإىل احلاجز.

املت�سارعني  من  جموع  هنالك  ال�سبت؛  م�ساء  الوقت    

جزائريني واأوروبيني، ع�ساكر ورجال �رسطة منهمكني 

يف ت�ساوؤلهم العادي عن الوثائق.

  و�سول ح�سيبة يالحظ ب�رسعة الأنها جميلة جداً وجتذب 

جزائرية  �سيدة  ي�سفرون.  اجلنود  بع�ص  بقوة،  النظر 

كبرية يف ال�سن تنظر نحوها بامتعا�ص. ال تهتم ح�سيبة 

وتنتظر دورها. يقرتب ع�سكري فرن�سي منها.

  الع�سكري: اود ان افت�سك، يا اآن�سة ... 

بلوزتها  اإىل  تنظر  ث��م،  ح�سيبة،  اأم��ل  يخيب  للحظة    

و�رسوالها ال�سيقني.

  ح�سيبة )برباءة( اين؟

  الولد �ساب، جميل ال�سورة وقح.

  اجلندي: لي�ص هنا. هنالك اأنا�ص كثريون.

ما  هنالك  لي�ص  اأق��ول  كنت  تفهم.  مل  ولكنك  ح�سيبة:    

تفت�سه.

  اجلندي: هذا ما تظنينه!

  ي�سحك بع�ص االأوروبيني، يبدو على اجلزائريني انهم 

مل ي�سمعوا ويروا، ولكن من الوا�سح انهم مت�سايقون.

 ... اآن�سه  يا  لل�سباحة  ذاهبة  انت  هل  الثاين:  اجلندي    

لوحدك؟

  ح�سيبة: كال، مع بع�ص االأ�سدقاء.

  يف نف�ص الوقت متر من احلاجز.

االأحد  يف  حرا  انا  ال�سعيد.  حلظهم  يا  الثاين:  اجلندي    

القادم ...

  هل ميكن اأن نذهب �سوية؟

  ترفع ح�سيبة اكتافها، تبت�سم ثانية، وتتحرك مبتعدة.

  

59. حاجز �سارع دو ريفان. خارجي. نهاراً
  عند حاجز �سارع دو ريفان، تلب�ص زهرة ثيابًا اوروبية 

وتبدو هادئة.

  لي�ص هنالك كثري من النا�ص. ي�سري لها جندي باملرور 

بطريقة مت�رسعة ومتر الفتاة.

  

60. حاجز �سارع دواللري. خارجي. نهاراً
�ساحبة، وتقاطيعها م�سفاة، عيناها    جميلة متوترة، 

تبدوان اكرب من حجمهما الطبيعي بالزينة. واالآن عند 

لقد وجد  الق�سبة مقفل.  �سارع دواللري، خمرج  احلاجز 

جزائري ال يحمل اأوراقا ثبوتية.. يجادل، ي�رسخ ويقول 

اأنه يريد اأن يعود.

  

  ا�سوات غري متجان�سة.

  يحاول اجلنود االإم�ساك به. فينا�سل ليحرر نف�سه.

حمتجني.  االأم��ام  اإىل  النا�ص  يتدافع  االأثناء  هذه  يف    

احلر�ص.  مركز  اإىل  وي�سدانه  اجلزائري.  جنديان  يلتقط 

يتابع تدفق النا�ص. تخط جميلة اإىل االأمام وهي حتمل 

كي�ص ادوات التجميل بكلتا يديها. ال تعرف كيف حتمله 

اأنها تبدو غري  االأخرى. فتدرك  وتغري و�سعها مرة بعد 

طبيعية. جاء االآن دورها. نربة اجلندي متعالية. امل�سهد 

ثم  املرور،  �سابط  لها  ي�سري  ع�سبيني.  جعلهم  ال�سابق 

ي�سري اإىل كي�ص ادوات التجميل.

  ال�سابط: ماذا بداخله؟

انها  ت�سعر  اإليه،  وتنظر  الكي�ص  جميلة  ترفع  غريزيًا،    

ف�سلت، ولكنها تبذل جهداً لالإجابة.

  جميلة: هنا؟

  ال�سابط: هناك ...

  ت�ستخدم جميلة كل طاقتها لتبت�سم وتنجح. وعيناها 

ت�ستعالن متحدية.

  جميلة )با�ستفزار( ال �سيء.

  ي�سري ال�سابط لها باملرور

  

6:15 بعد الظهر 61. �سوق ال�سمك. داخلي. نهاراً. 
ال�سمك. هنالك ثالجات عديدة.  �سوق    خمزن كبري يف 

املياه  من  و�سنابري  املجمد  ال�سمك  من  و�سناديق 

اجلاريه وا�سماك حية. الفتيات الثالث بجانب بع�سهن 

البع�ص.

ب�سع  الن�سد.  ظهر  على  مو�سوعة  ال��ث��الث  ال�سنط    
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حوايل  يبلغ  نحيل  جزائري  ومعهن  بعيدة.  خطوات 

كثيف  ا�سود  �سعره  العمر.  من  عامًا  وع�رسين  خم�سة 

اجللفتني  بيده  نظارات  يلب�ص  بعناية.  م�سفف  اأمل�ص 

الع�سبيتني ي�سد املن�سفة وثوب البحر من �سنطة ح�سيبة، 

وي�ستدير  مربعة  خ�سبيه  علبة  يفتح  وانتباه  بلطافه  ثم 

الفتاة  تخطو  قلياًل.  تبتعد  اأن  لها  وي�سري  الفتاة  نحو 

اإىل الوراء. داخل العلبة، هنالك انبوبة حديدية �سخمة 

مقفلة من كلتا اجلوانب ب�ساعتي توقيت. داخل االأنبوب 

ينظر  بال�ساعات.  مو�سولتان  ا�سالك  بهما  بطاريتان 

ال�ساعة  عقارب  ي�سبط  ثم  مع�سمه،  �ساعة  اإىل  ال�ساب 

على 6:45 ويعيد القنبلة اإىل مكانها يف العلبة ويغلقها، 

وثوب  املن�سفة  و�سع  يعيد  ثم  ال�سنطة.  يف  وي�سعها 

البحر. ثم ي�سلم احلقيبة اإىل ح�سيبة. 

  انه يبت�سم قلياًل.

  تاأخذ ح�سيبة ال�سنطة وتذهب.

يفتحها  باإحكام،  جميلة  �سنطة  اإىل  تدخل  العلبه    

ال�ساعتني  وي�سبط  مكانها  من  ينزعها  ان  دون  ال�ساب 

على 6:50 ثم ي�سع كل �سيء يف مكانه وي�سلم ال�سنطة 

جلميلة. يبت�سم لها وتتحرك مبتعدة. 

جرائد  هنالك  الفرن�سيه  ال��ط��ريان  �رسكة  �سنطة  يف    

ومعها  ال�سنطه  اأع��ل��ى  ويف  ال��وج��ه  ع��ل��ى  وجم���الت 

ثم   6:55 على  القنبلة  ال�ساب  ي�سبط  املماثله.  العلبه 

ويناول  اب 
ّ
ال�سح يغلق  كانت،  كما  ال�سنطة  يف  ي�سعها 

واأقل  �سدقًا  اكرث  ابت�سامته  لها.  يبت�سم  لزهرة.  ال�سنطة 

ميكانيكية. ال�سغط ا�سبح اقل من ذي قبل.

  يبت�سم ال�ساب للفتاة ويقول بالعربية:

  اجلزائري: ليحفظك اهلل.

راأ�سها، وتتحرك بعيداً،  ت�سكره زهرة بو�سو�سة، حتني    

بني  ي�سعها  قمي�سه،  جيب  من  �سيجاره  ال�ساب  ياأخذ 

�سفتيه وي�سعلها. يده ترجتف قلياًل.

6:30 بعد  62. قهوة يف �سارع مي�سليه. داخلي. نهاراً 
الظهر

هنالك  جداً.  مزدحم  النادي   .1 مي�سليه  �سارع  قهوة،    

وواحدة  اأمريكي،  بار  بها  املدخل  يف  واحدة  غرفتان؛ 

ويف  ال�سبت،  هو  اليوم  اإن  موائد.  ب�سع  بها  اخللف  يف 

ل�رساء  اأوروبية عديده  ال�ساعة تذهب عائالت  مثل هذه 

ياأخذ  �سو�ساء.  اأو  ا�سطرابات  هنالك  لي�ص  اجليالتي. 

املوائد  وعلى  ال��ب��ار  عند  ه��ادئ��ني  اماكنهم  النا�ص 

ال�سغرية، ياأكلون اجليالتي اخلا�ص بهم وهم يتبادلون 

اأطراف احلديث بهدوء.

احل�سابات.  اآلة  فوق  ال�ساعة  اإىل  تنظر  تدخل ح�سيبة،    

املحا�سب  نحو  تذهب  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  اإنها 

ببع�سها  املتنوعة  الطلبات  تختلط  دوره��ا  وتنتظر 

البع�ص. تطلب كوكاوال. يعطونها االإي�سال فتدفع.

تريد  البار؛ كل املقاعد م�سغولة. تطلب ما  اإىل    تذهب 

وتعطي الو�سل للنادل.

  رجل يتحرك جانبًا، ينظر نحوها، ثم يخطو من مقعده 

ويعطيه لها.

الرجل ي�رس.  اأن هذا غري مهم ولكن  له ح�سيبة    تقول 

من  اخلم�سني  ح��وايل  الرجل  وجتل�ص.  ح�سيبة  ت�سكره 

مع  ليتكلم  وي�ستدير  ثانية.  يبت�سم  املظهر.  ح�سن  عمره 

بع�ص االأ�سدقاء.

  ت�ستقر ح�سيبة مرتاحة على الكر�سي ثم تخرج احلقيبة 

االأر�ص  من كتفها. مت�سك بها من احلزام، ت�سعها على 

لراحة  امل�ستخدم  النحا�سي  ال�سور  خلف  الن�سد  حتت 

االأقدام.

  اح�رس لها النادل ال�رساب. ت�رسب ح�سيبة ببطء، وتنظر 

ال�رسب.  من  تنتهي  ال�ساعة.  نحو  واالأخ��رى  الفينة  بني 

ببطء  قدميها  ح�سيبة  حترك  راأ�سي.  و�سع  يف  احلقيبة، 

على  من  تنزل  جانبها.  على  احلقيبة  وتقلب  وبانتباه 

مقعدها، وت�سري للرجل الواقف بجانبها نحو املقعد.

  ح�سيبة: �ساأعطيك مقعدك.

  الرجل: هل �سترتكي املحل، يا اآن�سة؟

  تبت�سم ح�سيبة، وت�سري بنعم.

  ح�سيبة: م�ساء اخلري ... 

  يجل�ص الرجل.

  الرجل: م�ساء اخلري ...

)البقية يف العدد القادم(
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النمط  على  املتمردين  من  النمط إيلوار  على  املتمردين  من  النمط اإيلوار  على  املتمردين  من  إيلوار  بول  يعترب 

إن اإن اإن  إن يدة، والثائرين على ال�سائد، و إن اإن ايدة، والثائرين على ال�سائد، واإن يدة، والثائرين على ال�سائد، و إن اإن يدة، والثائرين على ال�سائد، و يدة، والثائرين على ال�سائد، وسيدة، والثائرين على ال�سائد، وس سالكال�سيكي للق�سالكال�سيكي للق�

اعر ساعر ساعر  سكل من يتمعن يف املراحل التي مر بها ال�سكل من يتمعن يف املراحل التي مر بها ال�

تتوزع  يجدها  حياته  يف  تتوزع إيلوار  يجدها  حياته  يف  تتوزع اإيلوار  يجدها  حياته  يف  إيلوار  بول  الفرن�سي 

اعر حتوالت ساعر حتوالت ساعر حتوالت  سعلى عدة حمطات عرف خاللها ال�سعلى عدة حمطات عرف خاللها ال�

ها يف سها يف سها يف  سحية التي عا�سحية التي عا� حية التي عا�سحية التي عا�س سأزمات ال�سأزمات ال� أزمات ال�الأزمات ال�ال نف�سية ب�سبب ا

تاريخية  تاريخية أح��داث  تاريخية اأح��داث  أح��داث  و احلرب،  تاريخية أثناء  أح��داث  و احلرب،  تاريخية أثناء  تاريخية أح��داث  تاريخية اأح��داث  أح��داث  و احلرب،  تاريخية أثناء  تاريخية اأح��داث  أح��داث  و احلرب،  واأثناء  احلرب،  أثناء  و حياته  وبداية  احلرب،  أثناء  و حياته  وبداية  احلرب،  وأثناء  احلرب،  واأثناء  احلرب،  أثناء  و حياته  وبداية  احلرب،  واأثناء  احلرب،  أثناء 

اركته يف احلربني العامليتني، وما ساركته يف احلربني العامليتني، وما ساركته يف احلربني العامليتني، وما  سجتلت يف م�سجتلت يف م�

آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. اآالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية.  آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. آ�س و آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. اآالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. آ�س و آالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. اآالم ومعاناة نف�سية وج�سدية. آ�س و آ�س واآ�س وا احملتاه من ماحملتاه من م

الذي  احلب  تذوق  املعاناة  هذه  كل  مقابل  يف 

روائح  من  روائح سدره  من  روائح سدره  من  دره  � طهر  ومتنف�سا  بل�سما  له  �سكان  طهر  ومتنف�سا  بل�سما  له  سكان 

كان  كان إليه  كان اإليه  إليه  بالن�سبة  فاحلب  وال��ب��ارود،  الدخان 

كتابة  كتابة سهوة  كتابة سهوة  هوة  � ويثري  ي�ستفز  �سأنه  ويثري  ي�ستفز  سأنه  �ال ويثري  ي�ستفز  �الأنه  ويثري  ي�ستفز  أنه  للوجود،  مالزما 

سعر. كما عا�سعر. كما عا�س جتربة تيارين حداثيني جت�سدا  عر. كما عا�سعر. كما عا�س سال�سال�

إىل اإىل إىل  م سم سم  وان� وال�رسيالية،  الدادائية  احلركتني  وان�سيف  وال�رسيالية،  الدادائية  احلركتني  سيف 

عدة  يف  عدة سارك  يف  عدة سارك  يف  ارك  و� الفرن�سي،  و�سيوعي  الفرن�سي،  سيوعي  و�س الفرن�سي،  و�سيوعي  الفرن�سي،  يوعي  ال� ال�ساحل��زب  ساحل��زب 

ار داعيا لل�سالم.. سار داعيا لل�سالم.. سار داعيا لل�سالم..  سؤمترات عاملية، و�سؤمترات عاملية، و� ؤمترات عاملية، و�وؤمترات عاملية، و�و وموم

ف بالتعقيد سف بالتعقيد سف بالتعقيد  سعره يت�سعره يت� عره يت�سعره يت�س سؤثرات جعلت �سؤثرات جعلت � ؤثرات جعلت �وؤثرات جعلت �و وكل هذه املوكل هذه امل

عن  عن سعره  عن سعره  عره  ب� ب�سإيلوار  ب�سإيلوار  ب�اإيلوار  إيلوار  تنحى  »لقد  الرتكيز  »لقد سدة  الرتكيز  »لقد سدة  الرتكيز  دة  سو�سو�

عيد سعيد سعيد  � على  �سيتها  على  سيتها  �س على  �سيتها  على  يتها  سو�سو� و�سو�س خ� فكرة  لكل  فجعل  خ�سأح��داث،  فكرة  لكل  فجعل  سأح��داث،  خ�ال فكرة  لكل  فجعل  خ�الأح��داث،  فكرة  لكل  فجعل  أح��داث،  ا بني  املزاوجة  مفهوم 

أن يعلم نظاما اأن يعلم نظاما أن يعلم نظاما  أقام من اأقام من أقام من دون  أنه اأنه اأنه  أي اأي أي  عري، سعري، سعري،  سؤثر يف حلظة اخللق ال�سؤثر يف حلظة اخللق ال� ؤثر يف حلظة اخللق ال�وؤثر يف حلظة اخللق ال�و واحلدث املواحلدث امل

رقابيا على خميلته ووعيه. يكون فيه الالوعي هو اجلهة املنفذة لذلك النظام 

أعطى فيه للوقائع املرئية ا�ستحقاقاتها، وللذاتي غري املقرتن اأعطى فيه للوقائع املرئية ا�ستحقاقاتها، وللذاتي غري املقرتن أعطى فيه للوقائع املرئية ا�ستحقاقاتها، وللذاتي غري املقرتن  الرقابي الذي 

من دائرة خميفة من سمن دائرة خميفة من سمن دائرة خميفة من  سآخر ا�ستحقاقاتها التي تتوجب �سآخر ا�ستحقاقاتها التي تتوجب � آخر ا�ستحقاقاتها التي تتوجب �الآخر ا�ستحقاقاتها التي تتوجب �ال إال بحد�س اخليال هو ااإال بحد�س اخليال هو اإال بحد�س اخليال هو ا

بول اإيلوار  

شاعر احلب واملقاومة

�شعـــر

وان ال�سائحيسوان ال�سائحيسوان ال�سائحي إعداد وترجمة ر�اإعداد وترجمة ر�سإعداد وترجمة ر�سإعداد وترجمة ر�

شاعر من المغرب

إن احلب ي�شبه اجلوع والظم�أ  اإن احلب ي�شبه اجلوع والظم�أ  إن احلب ي�شبه اجلوع والظم�أ   «

أبدا«    اأبدا«    أبدا«     لكنه ال يعرف ال�شبع 

إيلواراإيلوارإيلوار إيلواربول  إيلواربول        



متطلبات احلاجة للحب واحلياة«)1(

الغنائية  بلغتها  اإيلوار  بول  ق�سائد  تتميز      

ويف  مو�سيقي،  عمل  اإىل  حتويلها  ي�سهل  التي 

نف�س الوقت ميكن اأن ُتلهم الر�سام اأو امل�رسحي.. 

وتعترب  الواقع،  من  نب�سها  الق�سيدة  وت�ستمد 

املراأة رئتها والطبيعة ف�ساءها اخل�سب، واحللم 

عط�س  ت��روي  التي  اأمطارها  واحلرية  هواءها 

الب�سطاء باالأمل. مل ت�سغله الكتابة ال�سعرية من 

ن�ساطاته املتنوعة، ومناداته باحلرية، وحترير 

يف  وامل�ساركة  واملقاومة  املحتلة،  ال�سعوب 

واحداً  اأهدافنا  "لن نحقق  يقول:  احلروب. حيث 

واحداً بل اثنني اثنني، كما �سيحّب بع�سنا االآخر، 

حيث  �سوداء  خرافة  من  اأوالدن��ا  �سي�سحك  بل 

يبكي �سخ�س وحيد".

التكعيبيني  الر�سامني  �سديق  اإي��ل��وار  يعترب 

والدادائيني وال�رسياليني وهو » اإن�ساين النزعة، 

عا�سق، منا�سل �سيا�سي. بول اإيلوار هو قبل كل 

اأبرز  اأحد  �سك  وال�سالم، وبال  �ساعر احلب  �سيء 

وجوه القرن الع�رسين «)2(

  ولد بول اإيلوار يف )�سانت ديني�س( بفرن�سا يف  

دي�سمرب 1895،

ال�ساعة  وعلى   1952 من  نوفمرب  من   18 يف 

نوبة  اإثر  اإيلوار  بول  تويف  �سباحا  التا�سعة 

تكفل  بفرن�سا،  جرافيل  يف  منزله  يف  قلبية 

احلزب ال�سيوعي مبرا�سيم الدفن، وح�رس جنازته 

بيكا�سو وعدد قليل من اأ�سدقائه القدامى. وقال 

 Robert( الكاتب الفرن�سي روبرت  �ساباتييه

اليوم،  ذلك  "يف  موته:  يوم  عن   )Sabatier
جان  وكتب  حداد".  حالة  يف  كله  العامل  كان 

جملة  يف   1953 عام  اإيلوار  وفاة  غداة  كوكتو 

)Europe( ما يلي: » اأ�سبحت �سديقا الإيلوار 

بعد �سبعة ع�رس عاما من اخل�سومة، واأ�سبحت 

تفاهمنا  قاعدة  اأمنت  بعد  فيما  اخل�سومة  هذه 

عليها «)3(

 العنقاء

   اأن� االأخري يف الطريق

اآخر ربيع..اآخر ثلج

اآخر معركة كي ال اأموت

وه� نحن اأ�شفل واأعلى اأكثـر من ذي قبل

***

يف حمطبتن� من كل �شيء

تف�ح�ت �شنوبر واأغ�ش�ن طرية

  واأي�ش� زهور اأقوى من امل�ء.

    من الطني ومن الندى

***

اللهـب حتت اأقدامن�..اللهب يكللن�

ورج�ل..جميع�  وطيور  ح�رشات  اأقدامن�  عند 

�شيحلقون

    الذين يحلقون �شي�شتقرون

***

ال�شم�ء �ش�فية واالأر�ض مكفهرة

لكن الـدخ�ن يـرحل نحو الـ�شم�ء

ال�شم�ء فقـدت كـل نريانه�

ظل اللهب على االأر�ض

  اللهـب هــو �شح�ب الـقلب

وكل اأغـ�ش�ن الدم

تغني حلنن�

دُد �شب�ب �شت�ئن�.
َ
ُتب

***

لوحة ليلية يف رعـب األهبـت احلزن

اأزهـرت االأرمدة يف بهجة وجم�ل.

ُندير دائم� ظهـرن� للن�ئم

كل �شيء بلون الفجر.
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  بورتريه يف ثالث لوح�ت

)I(     

    ت�شتطيع يداك اأن حتجب� ج�شدك

  الأن يديك هم� لك قبل كل �شيء

  كي تغطني ج�شدك تغلقني عينيك 

  واإن فتحتهم� لن يظهر فيهم� �شيء

    وعلى ج�شدك تر�شم يداك طريق� ق�شريا 

  حللمك هم� ع�شيقت�ن

  ولكفيك مراآة عميقة

  تعرف م� تن�شئه االأ�ش�بع وم� تفككه

)II(     

     اإن ك�نت يداك لك ف�لنهدان لالآخرين

  مثل ثغرك حيث كل �شيء ي�أخذ طعم�

  ينفتح �رشاع نهديك مع موجة

  ثغرك الذي ينفتح وي�شم كل ال�شف�ف

حني  التعب  من  �شكرانة  تكوين  اأن  طيبوبة 

يحمر

  وجهك ال�ش�رم حني تفرغ يداك

  اإيه ر�شيقتي االأبط�أ واالأن�شط

  �ش�ق�ك ويداك تلب�ش�ن اللحم الكثيف

  متزنة وم�شطربة تق�شمني قواك

  للكل متنحني من بهجتك ك�لفجر

  الذي يفي�ض من اأعم�ق قلب نه�ر �شيفي

  تن�شني ميالدك و حترتقني من الوجود 

)III(    

    تنفلقني كف�كهة ن��شجة...اآه اأيته� ال�شهية

  حركة جد مرئية، م�شهد ندي ون�عم

  ه�وية معبورة منخف�شة و اأن� اأطري بتث�قل

حيث  مك�ن  كل  يف  فيك،  مك�ن  كل  يف  اأنــ� 

ينب�ض دمك

    نه�ية لكل االأ�شف�ر ترجتفني

  ك�شفر بال �شح�ب ترتع�شني

  كحجر ع�ر لنريان امل�ء املجنون

  وعط�شك للتعري يطفئ كل اللي�يل.

   نحن االثنان

� نتم��شك ب�الأيدي
ً
مع

  يف بيتن� نخ�ل اأنن� يف كل مك�ن

  حتت ال�شجرة اللطيفة.. حتت ال�شم�ء املعتمة

  حتت جميع ال�شقوف عند موقد الن�ر

  يف ال�ش�رع الف�رغ حتت عز ال�شم�ض

  يف النظرات املت�شعة للح�شد

  قرب احلكم�ء واملج�نني

  بني ال�شغ�ر والكب�ر

  ال اأ�رشار للحب

  نحن البداية نف�شه�

  يح�شب الع�ش�ق اأنف�شهم عندن�.

   نظ�م و فو�شى احلب

  �ش�أورد كي اأبداأ ب�لعن��رش

  �شوتك عين�ك يداك �شفت�ك

    اأن� فوق االأر�ض، هل �ش�أكون فوقه�

  اإن مل تكوين اأنت اأي�ش�

    يف هذا احلم�م الذي يواجه

  البحر وامل�ء الف�تر

    يف هذا احلم�م الذي اأن�ش�أته

  الن�ر يف اأعينن�

    حم�م الدموع ال�شعيدة

  الذي دخلته

  بف�شل يديك

  بجود �شفتيك
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 هذه احل�لة االإن�ش�نية االأوىل

  مثل �شيعة ن��شئة

   �شمتن�.. كالمن�

  ال�شوء الذي غ�درن�

  ال�شوء الذي ع�د

  الفجر و امل�ش�ء يثريا �شحكن�

  يف قلب ج�شدين�

  كل �شيء يزهر و ين�شج.

    فوق تنب حي�تك

  حيث اأودع عظ�مي الهرمة

    حيث اأنتهي

   حكمة احلـب

-1 -

  �شيخر�ض �شمتن� الع��شفة

  ويعقل االأوراق العميقة

  يف يدي يدان مهجورت�ن

-2 - 

  هذا املركب غ��ض اأبدا يف ال�شب�ب

  بعيدا بعيدا يردد احلقد

  قريب� قريب� يردد احلب

-3 -

  عين� الهواء احلي ال�شيدة الربيئة

  خفيفة النهدين ت�شخر من كل �شيء

  و البحر بعرث رم�ل عر�شه�.

    ابت�سامة واحدة

ابت�ش�مة واحدة ك�نت تتن�زع

  على كل جنمة يف الليل املت�ش�عد

  ابت�ش�مة واحدة لكلين�

 وال�شم�ء يف عينيك املفتونتني

  ك�نت جتد �شعلته� يف عيني

  رغم كتلة الليل

    راأيت عرب ح�جتي اإىل املعرفة

  الليل املتقدم يخلق النه�ر

  دون اأن نغري مظهرن�.

     انت�سار غرنيكا

1    

  ع�مل االأكواخ  اجلميل

  والليل واحلقول 

2  

  وجوه �ش�حلة للن�ر وجوه �ش�حلة  لالأق�شى

  رف�ش� لليل لالإه�نة للطلق�ت 

3  

  وجوه �ش�حلة لكل �شيء 

  ه� هو الفراغ يثبتكم

  موتكم �شيظل مثال اأعلى  للجميع 

4  

 
ٌ

ْقُلوب
َ
 م

ٌ
  املوت َقلب

5  

  جعلوكم تدفعون ثمن اخلبز

  وال�شم�ء واالأر�ض وامل�ء والنوم 

  وبوؤ�ض 

  حي�تكم 

6  

  ق�لوا اأنهم يرغبون يف  التف�هم ال�شليم 

  يق�شطون لالأقوي�ء ويح�كمون املج�نني

  يت�شدقون ويق�شمون ال�شو )1( اإىل اثنني

يون اجلثت
َ
ح

ُ
  ي
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  يفحمون بع�شهم ب�ملج�ملة

7  

  مت�دوا وب�لغوا اإنهم لي�شوا من ع�ملن� 

8  

  للن�ش�ء ولالأطف�ل نف�ض الكنز

   واالأوراق اخل�رشاء والربيع واحلليب ال�ش�يف

  واالأمد

  يف عيونهم ال�ش�فية

9  

  للن�ش�ء ولالأطف�ل نف�ض الكنز

  يف العيون

  الرج�ل يدافعون عنه قدر ا�شتط�عتهم

10  

  للن�ش�ء ولالأطف�ل نف�ض الورود احلمراء

  يف العيون

  كل واحد يربز دمه

11  

  اخلوف و�شج�عة العي�ض واملوت

  املوت جد �شعب  وجد �شهل

12  

  الرج�ل الذين  تغنى لهم هذا الكنز

  الرج�ل الذين من اأجلهم بدد هذا الكنز

 13  

  الرج�ل الذين من اأجلهم غذى الي�أ�ض

  الن�ر النهمة لالأمل

  اأيه� الرج�ل احلقيقيون ي� من يغذي الي�أ�ض 

دورهم 
ُ

ل يف �ش
َ
  نرياَن االأم

  لنفتح �شوية اآخر برعم امل�شتقبل

14  

  منبوذو املوت واالأر�ض والب�ش�عة

  الأعدائن� لون

  ليلن� الرتيب

  لدين� �شبب� لذلك.

    - )1( ال�شو)Sou( عملة فرن�شية قدمية.

 نقد ال�شعر 

 اتفقن�! اأن� اأكره نفوذ البورجوازيني

  نفوذ  ال�رشطة والكهنة

  لكني اأكره اأكرث االإن�ش�ن الذي ال يكرهه

  مثلي

  بكل قواه.

  اأب�شق يف وجه االإن�ش�ن االأ�شغر من احلجم  

الطبيعي

  الذي ال يف�شل نقد ال�شعر

  على كل ق�ش�ئدي

  حرية

  على دف�تري املدر�شية

  على قمطري وعلى االأ�شج�ر

  على الرم�ل على الثلج

  اأكتب ا�شمك

    على كل ال�شفح�ت املقروءة

  على كل ال�شفح�ت البي�ش�ء

   حجر دم ورقة اأو رم�د

  اأكتب ا�شمك

على ال�شور املذهبة

  على اأ�شلحة املح�ربني

  على ت�ج امللوك

  اأكتب ا�شمك

   يف الغ�بة وال�شحراء

  على االأع�ش��ض على �شجر الوّزال

  يف �شدى طفولتي
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  اأكتب ا�شمك

  يف عج�ئب اللي�يل

  على خبز النه�رات االأبي�ض

  على الف�شول املخطوبة

  اأكتب ا�شمك

قي الالزوردية
َ
  على كل ِخر

  على امل�شتنقع على ال�شم�ض العفنة

  على البحرية على القمر احلي 

  اأكتب ا�شمك

  على احلقول يف االأفق

  على اأجنحة الع�ش�فري

  على طواحني الظالل

  اأكتب ا�شمك

  على كل نفحة فجر

  على البحر على املراكب

  على اجلبل املعتوه

  اأكتب ا�شمك

على رغوة ال�شحب 

  على ر�شح الع��شفة

  على املطر الكثيف ال طعم له

  اأكتب ا�شمك

  على االأ�شك�ل الالمعة

  على اأجرا�ض االألوان

  على احلقيقة امل�دية

  اأكتب ا�شمك

  على املمرات اليقظة

  على الطرق�ت املنب�شطة

  على االأم�كن التي تطفح

  اأكتب ا�شمك

  على اللمبة التي ت�شيء

  على اللمبة التي تنطفئ

  على حكمي جمتمعة

  اأكتب ا�شمك

  على الف�كهة املقطوعة اإىل اثنني

  وعلى مراآة غرفتي

  على فرا�شي على حم�رة ف�رغة

  اأكتب ا�شمك

  على كلبي ال�رشه واحلنون

  على اأذنيه املنت�شبتني

  على قدمه املتعرثة

  اأكتب ا�شمك

  على لوح ب�بي

  على االأ�شي�ء االأليفة

  على موجة الن�ر املب�ركة

  اأكتب ا�شمك

    على كل حلم ممنوح

  على جبه�ت اأ�شدق�ئي

  على كل يد ممدودة

  اأكتب ا�شمك

  على زج�ج املف�ج�آت

  على ال�شف�ه املنتبهة

  فوق ال�شمت بكثري

  اأكتب ا�شمك

  على مرافئي املهدمة

  على من�راتي املنه�رة

  على جدران �ش�أمي

  اأكتب ا�شمك

  على الغي�ب من دون رغبة

  على الوحدة الع�رية

  على خطوات املوت
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  اأكتب ا�شمك

  على ال�شحة امل�شتع�دة

  على اخلطر الزائل

  على االأمل بال ذكري�ت

  اأكتب ا�شمك

  وبقدرة الكلمة

  اأبداأ حي�تي

  ولدت الأعرفك

  الأ�شميك

  حريـــة. 

   اإحدى ع�سرة ق�سيدة للإ�سرار

 1 - ال�سيء �سوى الهواء الطلق

يف مقربة االألوان  

  التي ي�شعفه� الزج�ج

  يتال�شى الدخ�ن

العجــــــــــز دور   -   2

    الدموع  غ�شلت هذا الوجه ال�ش�حك

  الذي يتملق طفال ق��شي� متع�يل العينني

ظلل بل  اأيام   -   3

    ثدي�ه� عين�ه� يداه� مع�

  يجمعون اأجمل االأيـــــــــ�م

متنافرة األــــــوان   -   4

    مل�شة �شوء حتت الرم�د                    

  زهرة بنف�شج حتت ورود بي�ش�ء

 5  - اأول حلظة

   بني �رشيري الق�مت والزبد امللتهب 

  النه�ر الك��شف

  ي�شجل ق�نون مثري احلركة

 6 - االآلـــــــــــــهة

  عمالق اأحمر عمالق اأبي�ض

  النبيذ  اخلبز

  يثقف�ن الرج�ل 

 7  - العا�ســــــــــــفة

َقُلق كلبي للمراآة
ْ
    ي

  يتجعد جبينه الأقل �شوت

      ت�أكل الريح االأجنحة

حجم  -   8

  لو ات�شعت ال�شم�ء اخل�لية 

  الختفت 

  هذه ال�شجرة الوحيدة 

ف�سول املاأ�ساة واآخر  اأول   -   9

  ومق�بل جنوين امنحيني حبك

  ومق�بل دمي امل�شكوب قلبك

  �شنمثل هذا امل�ش�ء من دون جمهور

تنازل  -  10

  وامتد النهر 

  كيال ي�شيع

جتاوزه ميكن  ماال   -  11

  م� من هدف ي�شتت

  ال�شفر الذي اخرتقته ال�شه�م

  ال�شفر غري املتعب

اأحبك
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    الأجل كل الن�ش�ء اللواتي مل اأعرفهن..اأحبك 

  الأجل كل االأزمنة التي مل اأع�ض اأحبك

  الأجل رائحة الف�ش�ء الوا�شع 

ورائحة اخلبز ال�ش�خن

  الأجل الثلج الذي يذوب.. الأجل الزهور االأوىل

يرغبه�  ال  التي  الربيئة  احليوان�ت  الأجــل    

االإن�ش�ن

  اأحبــك الأجـل احلـب

  اأحبك الأجل كل الن�ش�ء 

اللواتي مل اأحبهن قط

    من يعك�شني.. اإن مل تكوين 

اأنت ال اأراين اإال قليال

  بدونك ال اأرى �شيئ� يف امتداد الفالة

  م�بني االأم�ض واليوم

حيث ك�ن كل املوتى الذين تخطيتهم 

فوق التنب

  مل اأقو على ثقب جدار مراآتي

  كلمة كلمة ك�ن يلزمني حفظ احلي�ة

  مثلم� نن�شى

     الأجل حكمتك التي لي�شت يل.. اأحبك

  الأجل ال�شحة

  �شد كل م� هو وهم.. اأحبك

  الأجل هذا القلب اخل�لد الذي ال اأملكه

  تخ�لني اأنك ال�شك واأنت اليقني

  اأنت ال�شم�ض الكبرية التي ت�شعدين اإىل الراأ�ض

  حني اأكون واثق� مني.  

     حق وواجب احلي�ة

   ال يوجد �شيء 

  ال ح�رشة طن�نة

  ال ورقة مرتع�شة

  ال حيوان يلعق اأو يعى

  ال �شيء ح�ر ال�شيء مزهر

  ال �شيء جممد ب�لربيق ال �شيء عطر 

  ال ظل لعقته زهرة ال�شيف

  ال �شجرة ترتدي فراء اجلليد

  ال وجنة خ�شبته� قبلة اجلليد

  ال جن�ح حذر اأو جريء يف الريح

  ال ركن حلم رقيق ال ذراع يغني

  ال�شيء حر يف اأن يربح اأو يف�شد

  يتبعرث اأو يتجمع

  على اخلري على ال�رش

  ال ليلة م�شلحة ب�حلب اأو ب�لراحة 

  ال �شوت عمودي ال ثغر منفعل

  ال �شدر مك�شوف ال يد مفتوحة 

  ال بوؤ�ض ال �شبع

  ال�شيء معتم ال�شيء مرئي

  ال�شيء ثقيل ال�شيء خفيف

  ال�شيء ف�ن ال�شيء خ�لد

  هن�ك اإن�ش�ن، اأي اإن�ش�ن 

  اأن� اأو اآخر 

  واإال ال�شيء

    الهوام�ش

جميد  والرتكيز-قي�ض  الع�طفة  بقوة  املقرون  اإيلوار  �شعر   -  1
ك�نون   -5 عدد2666  املدى  جريدة  من�رات-  ملحق  املوىل- 

االأول/ د�شمرب 2012.

احلي�ة-  جوكي-  اأنطوان  ال�شخ�شية-  ب�أ�رشاره  اإيلوار  بول   -  2
.10/04/2013

اأحمد  �ش�مية  د.  ترجمة  �شعرية-  خمت�رات  اإيلوار-  )بول   -  3
اأ�شعد- دار ال�شوؤون الثق�فية واالإعالم- العراق- ط 2 1986-(/
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- 1 -

يكتظ املقهى ب�لن��ض

واأحزاُن الن��ض.

وي�شت�أن�ض ب�لرثثرة املكرورة،

لي�ض دخ�نً� م� تر�شده عين�ك

مل� يت�ش�عد من فنج�ن القهوة

اأو فنج�ن ال�ش�ي   

هذي اآه�ت قلوٍب

حه� زمُن اخليب�ت 
ّ
جر

واألق�ه� يف ن�ر ال تربد

كي تن�شى وجع الذكرى

و�شمو�ض احللم الغ�رب.

- 2 -

ك�ن الغرب�ء يجيئون اإىل املقهى

اأفراداً وجم�ع�ت

ال ي�ش�ألهم ب�ب املقهى

من اأين اأتوا!

يف املقهى تتالقى االأجن��ض بال وعٍد م�رشوٍب

وهن�لك تخلو الذاُت اإىل الذات
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اأحزان املقهى 

املتقاعد!

عبدالعزيز املقالح

شاعر وأكاديمي من اليمن 

من أعمال الفنانة هالة الموسوي- ُعمان 



ويخلو ال�ش�در يف ملكوت الع�شق

ين�جي طيَف حبيبتِه

وال�ش�در يف ملكوت احلزن

يواري اأ�شب�ح مرارته

يف الرثثرة اجلوف�ِء وفنج�ن القهوْة.

- 3 -

ك�ن املقهى بيتً� 

ال تتنهد فيه ال�شم�ض

اإذا غ�م االأفق،

وال ي�شكو الليُل الغربَة فيه،

 �شم�ِء الدني�
َ
وحني يع�ّض الربُد جنوم

تهبط من اأعلى 

 املقهى
ُ
حتدوه� رائحُة النب ون�ر

ت�أَخذ زاويًة فيه

وتذهب يف غبطة روٍح ن�ع�شٍة

لتن�م.

- 4 -

يف ركن ن�ٍء

من اأرك�ن املقهى

يجل�ض اإن�ش�ٌن عين�ه م�شوبت�ِن

اإىل داخلِه،

هذا االإن�ش�ن هو ال�ش�عر 

 الكلم�ت
َ
ي�شتقطر م�ء

ويبحث خلف املعنى

عن معنى   

يع�رش جدران املقهى

بحثً� عن كلم�ٍت يف الكلم�ت.

- 5 -

مل يعد املقهى �رُشفَة وقٍت

يتدىّل منه� ال�شبح 

نقيً� ك�حلب

نظيفً� ك�ل�شوء .

اإذا م� ج�ء الليل

اد
َّ
اأ�ش�ءته اأح�ديُث الرو

ت ب�لقرب فت�ٌة
َّ
واإن مر

 عيوُن املقهى
ّ
تخ�رْش

 الفتنِة
ُ

وي�شيل لع�ب

.
ْ

يف االأكواب

    

- 6 -

يتذّكرين املقهى 

يتذّكر وجهي

 كثرٍي من رواد االأم�ض
َ
ووجوه

اإذا م� ع�دوا من غربتهم

يتهلل فرحً�

وين�دي الن�دَل:

هوؤالء �شيويف

ع�دوا من غربتهم

 ال�ش�ي 
َ

وا�شت�قوا ك�أ�ض

.
ْ
وفنج�َن القهوه

- 7 -

�ش�خ املقهى، 
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�ش�حبُه �ش�خ،

و�ش�خ الن�دل،

،
ْ
وكوؤو�ض القهوة �ش�خت

م�ل الرواد اإىل ال�شمت

 خلف حم�جره�
ْ
نهم �ش�خت

ُ
واأعي

م� ع�دت ترقب من يعرب 

فوق ر�شيف ال�ش�رع 

َفقَد املقهى املتق�عد نكهته

.
ْ
وعالقته ب�لن��ض وب�الأ�شي�ء

- 8 -

زمُن املقهى 

 ب�ل�شداأ املرتاكم
ٌ
حمفور

يف وجه املراآِة، 

ويف ذاكرة اجلدران 

الن��شلِة اللون

ويف اإبريق ال�ش�ي

وقد نخرتُه

األ�شنُة الن�ر. 

الب�ب   -زمن املقهى- يف ح�رشجة 
ٌ
وحمفور

اخل�شبي

املك�شور.

    

- 9 -

ى املقهى  هل يت�َشظَّ

واحل�رُة

�ش�عة يت�شظى الروح

ويغدو الوطن الواحد

 و�شظ�ي�؟
ً
اأ�شالء

ذاك �شوؤال اللحظة 

تن�شبه الريح العمي�ء

على اأعواد م�ش�بيٍح

 به�،
َ
ال نور

ّفر بع�شً� من حزنك
َ
فتع�ل، وو

للزمن االآتي.

- 10 -

! ي�ِلِ

م� اأ�شبهن� ب�ملقهى

نكتظ، 

نرثثر،  

ير�شو يف مرف�ن� الع�رشات

من االأ�شح�ب،

وال نتعب من حرب الكلم�ت

وال ي�شجرن� البحث اخل�ئب 

عن ي�قوت االأي�م.

 االألفِة.
ُ
وحني يغ�درن� قمر

وي، نخبو، َن�شْ

تت�شّدع  اأرك�ن الروح

كم� تت�شّدع 

جدران املقهى.
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من أعمال الفنان أنور سونيا - ُعمان

)1( هجوم اململوكي

* فران�سي�س هي�ستينجز دويل

    Francis Hastings Doyle (1888 - 1810) . 

Nunappleton يف  �ش�عر بريط�ين، ولد يف نن�بلنت 

منه�  ا�شتهر  ع�شكرية  لع�ئلة  يورك�شري  مق�طعة 

جمموعة من ال�شب�ط الربيط�نيني. تلقى تعليمه 

اأك�شفورد. و لدرا�شته الق�نون، اأ�شبح  يف اإينت و 

يف  املح�م�ة  ملم�ر�شة   1837 �شنة  يف  موؤهال 

العلي� الربيط�نية. �شدرت له جمموعة  املح�كم 

دواوين منه� ق�ش�ئد متنوعة )1834(، و م�شريان 

عودة  و   ،)1849( طيبة  ملك  اأوديـــب،  و   ،)1844(

احلر�ض امللكي )1866(.

ُخوا الِعن�َن له وانظروا 
ْ
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روبِة ال ي
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بلد ال�سم�ش

قصائد من الشعر اإلجنليزي 
حول العرب واجلزيرة العربية

ترجمة: هالل احلجري

شاعر ومترجم من ُعمان 
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ُن َغني

ْ
وَنح

ُ
كر

ْ
�ش

َ
ى به للِعَدا الع

ّ
  َتزي

توي 
ْ
ِت ال َنر

ْ
ط��َشى اإىل امَلو

َ
ع

ُ
 َتْنُفر

ْ
�ِء َلُهم

َ
 الدِّم

ْ
  ِبَغري

�ش�ُنن� 
ْ
َف؟ ُفر

ْ
وِقُف الزَّح

ُ
فمن ي

ُ
َتْنِفر

ْ
روبة َت�ش

ُ
�َد الع

َ
  ِجي

 
َ
يح

ِّ
 الر

ُ
ُتم

ْ
َطع

ْ
ا اإْن ا�ش

ْ
و دَّ حَتَ

ُ
ر

َ
م

ْ
 االأح

ُ
دوهم� الغ�شب

ْ
ح

َ
َق ي

ْ َ
والرب  

 
َ
 الن�ر

ُ
ُتم

ْ
َطع

ْ
ّدوا اإْن ا�ش

ُ
و�ش

ُ
ٌل ك��رِش

َ
ب

َ
ْقِذُفه� راِعًدا ج

َ
ي  

�َل امَلزاِمرِي، هذا 
َ

ولكْن، ِرج

ُ
ْقَهر

ُ
روبِة ال ي

ُ
اُد الع

َ
و

َ
  ج

 
ْ
كم

َ
ار

َ
و

ْ
َزْلِزُل اأ�ش

ُ
 ي

ْ
اأَت�ُكم

 اإْن ُتْدِبروا
َ
وم

ْ
 الي

َ
م   فال ع��شِ

تي اأْقِبلوا؛ ف�للي�يل 
َ
وي� اإْخو

ُ
ْقِمر

ُ
َقى- َغٌد م

ْ
اه� - َلَنب

َ
  طو

وا 
ُ
م

ُ
اِن اْهج

َ
اِت االأو

َ
ل َفو

ْ
وَقب

ُ
َدر

ْ
 ال ُته

َ
واِنح

َّ
  ف�إّن ال�ش

 على �َش�ِدٍن 
ُّ
ِكر

َ
ٍر ي

ْ
كِنم

اْظَفروا
َ
ْغَتٍة و

َ
 على ب

ْ
  ُخُذوهم

)2( طفولة حممد

* ريت�سارد مونكتون ) اللورد هوتون(

  Richard Monckton Houghton, (1885 - 1809) 

من  ديوانه »االأعم�ل ال�شعرية« )1876(.

لندن،  يف  ولد  اإجنليزي.  و�شي��شي  واأديب  �ش�عر 

ك�مربيدج  يف  ترينيتي  بكلية  تعليمه  وتلقى 

�شنة 1827. وهن�ك التحق مبجموعة اأدبية ت�شمى 

»ن�دي الر�شل«، واأ�شبح ع�شوا �شهريا به�. �ش�فر 

اإىل اخل�رج وق�شى بع�ض الوقت يف ج�معة بون، 

ع�م  يف  ون�رش  اليون�ن،  و  اإيط�لي�  اإىل  ذهب  ثم 

1834 كت�ب� ي�شف رحالته.

اِء ج�ءْت به ِطْفال 
ّ
مِة الَغر

ْ
ِمَن اخَلي

لى َيٌة ُف�شْ
ّ
رب

ُ
ِر ترع�ه م

ْ
   اإىل الَقفـ

ه� 
ُ
 م� خ�ف قلب

ُ
ب

ْ
ر

ُ
مْته� الع

َ
 ح

ٌ
ور

ُ
�ش

َ
ج

ْخِره� ليال 
َ

وْته الِبيُد من �ش
َ

� ح
ً
  َغريب

�أًة 
ْ
ْن ج�ء للطفِل َفج

َ
اإىل اأْن راأْت م

ال 
ْ
�شوِن�ِنه ُنب

َ
، ي

ْ
الكنِي، ف�رت�عت

َ
  م
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ْ
قت

َ
 ك�ل�ّشم�ِض اأ�رْش

ُ
هم� بي�ش�ء

ُ
ِثي�ب

عرى، �ُشهيٌل اإذا َهال   ووجه�ُهم� ال�شِّ

موتنْيِ قد ج�ءا اإليه� واإْن راأْت 
َ

�ش

ا يقوُل له� اأْهال
ً
ر

ْ
  بعْيَنْيِهم� �ِشح

ه� 
َ
يع �شِ

َ
 ر

ُ
وؤوم

َّ
 الر

ُّ
ِمُل االأم كم� حَتْ

  َحَواه َمالٌك ف�ْحتوى ِرّقًة َجْذىَل 

ه 
َ
ْدر

َ
ِر �ش

ْ
و�َشّق ب�شّكنٍي ِمن التِّبـ

ّلى
َ

ه ج
َ
  وال اأمَلٌ،  لكّنه قلب

ن� 
َ
 قلوب

ُ
ُة ُدني�ن� ُت�شيب

َ
ر

ْ
فَغم

َم والَعْقال
ْ
�ٍل ي�أكل اجِل�ش   بداٍء ُع�شَ

 قريُنه 
َّ
ب

َ
ِده البي�ش�ِء �ش

َ
وِمْن ي

ىل
َ
 قد و

ُّ
ا به ال�رّش

ً
  على قلِبه ُنور

ِجٌز، اآَفُة الَفَتى 
ْ
ع

ُ
 م

ٌ
وهذا �ِشَف�ء

  َتال�َشْت به، والقلُب اأْبي�ُض م� اْعتال

�ه ِلِظْئِره 
َ
َلم

ْ
ِبِجدِّ اْهتم�ٍم اأ�ش

ًح� ُيب�ِرُكه امَلْوىل
ْ
وقد �شّمدا ُجر  

 
ْ
اله، وقد اأَتت

ّ
ه َقب

ْ
على ح�ِجبي

ال    به قوَمه� ال تعِرُف اخَلْتَم واالأ�شْ

ٍد 
ّ
م

َ ُ
 حم

َ
كذلك َنّقى اُل قلب

ال ت�شف�ه ِمْن َخْلِقه َف�شْ
ْ
  ِمَن االإْثِم، وا�ش

الذهبية اخُلوذة  فار�ش   )3(

 Douglas  Evelyn  اإيفلني دوغال�ض *

ق�ش�ئد  ]من  ب�رال�ض(:  اإيفلني  جلون  م�شتع�ر  )ا�شم 

غن�ئية وم�رشحية )1884([.

John Evelyn Barlas (1860- ب�رال�ض  اإيفلني  جون 

و�شحفي  ــ�عــر  و�ــش مــ�ــرشحــي  كــ�تــب   ،(1914

االأو�ش�ط  يف  بــ�رزة  �شخ�شية  ك�ن  ا�شكتلندي. 

االأدبية الفيكتورية يف اأواخر القرن الت��شع ع�رش. 

ن�رش ب�رال�ض ثم�نية جملدات من ال�شعر والدرام� 

ال�شعرية، اإ�ش�فة اإىل م�ش�همته مبق�الت للمجلة 

اال�شرتاكية املوؤثرة كومنويل Commonweal. ارتبط 

الرمزيني«  ال�شعراء  »مدر�شة  بـ  �شعري�  ب�رال�ض 

على  اجلم�لية  القيم  اأعلت  اأدبية  حركة  وهــي 

اليومية.  للحي�ة  واملعنوية  االأخالقية  الق�ش�ي� 

ربطته �شداق�ت وثيقة مع اأو�شك�ر وايلد ، وجون 

يف  املهمني  الكت�ب  من  وغريهم�   ، ديفيد�شون 

ع�رشه .

�
ًّ
ربي

َ
َتطي جواًدا ع

ْ
اأم

�ش�ر؛
ْ
عدو بعيًدا ك�الإع

َ
ي

 ك�لربِق،
ُ
 يلمع

ُّ
ي ي الف�شّ

ْ
حم

ُ
ور

في ك�شه�ٍب ث�قٍب؛
ْ
ي

َ
 و�ش

�شي ك�ل�ّشم�ض يف رابعِة الّنه�ر،
ْ
وتر

دار
ْ
ر و يف ِلَف�ِع ُخوذتي ُغ�شٌن من الدَّ

ُ
ن�دي الب�شري

ُ
 الته�ليُل حني ي

ُ
وُت�شمع

 اخُلوذة الذهبية.
ُ

هذا ف�ِر�ض

� يف بالِد 
ً

� من�شوج
ً

ال اأرتدي ُقّف�ًزا ، وال ِو�َش�ح

ف�ر�ض؛

،
ُ
كي تع�َشَقني الّن�ش�ء

،
ّ
يفي الف�شي

َ
دَّ �ش َ

ِرْفَن ح
ْ
ع

َ
لكّنُهّن ي

عي، و
ْ
 على ِدر

َ
 اخل�ِل�ض

َ
والذهب

 يف ت�جي،
َ

والي�قوَت النفي�ض

ر،
َ
  ك�شوِء الَقم

ُّ
ِحنَي ُت�شع

وؤيتي، 
ُ
 لر

ُ
ُف اجلم�هري

ّ
وِحنَي تتله

،
ُّ
�شي االأَغر

َ
 بي فر

ُّ
ِخب

َ
واأن� ي

ِتُف: 
ْ
وَته

 اخُلوذِة الذهبية«.
ُ

»هذا ف�ر�ض

ْقٍر  
َ

اأِقُف على احَلْلبة ِمْثَل �ش

اأو ط�ئٍر ك��رٍش 

َزٍك
ْ
 فج�أَة اأنق�ضُّ كَني

ّ
ُثم
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 بعيًدا؛
َ
واأخَتِطُف اخل�شم

 اخل�طفة،
ِّ
 يف امَله�م

ُ
م�ح

ِّ
 الر

ُ ّ
وِحنَي تتك�رش

ِمل على االأعداِء،
ْ

َغى واأح
َ
اأغ�شى الو

نة
ّ

�ش
َ
واأ�شي�ُد امليدان يتخّلوَن عن ِقالِعهم امُلح

ِلف�ر�ِض اخُلوذة الذهبية.

َ
اأجت�ُز الع�مَل ِمْثَل ع��شفٍة هوج�ء

غ�َة؛ ْنِدُل الطُّ
َ

واأُج

من اأر�ٍض اإىل اأر�ٍض طلبُت النَِّزاَل

ْلب�َن والتِّيج�َن،
ُّ

ّطمُت ال�ش
َ

وح

ِفيق
َ

 ِقن�ع �ش
ِّ
ا ِمْن اأي

ً
ُت االآف�َق ح��رِش

ْ
ب

ُ
وج

ِرُف ا�شمي،
ْ
ع

َ
َد ي

َ
ال اأح

اخُلوذة  بـ«ف�ر�ِض  رتي 
ْ
�ُشه ُتزلزُلهم  ولكّنهم 

الذهبية«.

تي، 
ْ
و

َ
ِرُف �ش

ْ
ع

َ
َد ي

َ
ال اأح

 اأر�ٍض اأتيُت،
ِّ
وال ِمْن اأي

ه
َ
 ال وقَدر

َ
ِمُل ق�ش�ء

ْ
ولكّني اأح

؛
َ
ْفح

ّ
عنيًدا ال اأعِرُف ال�ش

يف عنفواٍن �ش�مٍت ك�جل�ئحة،

 ُكلَّ الدني�،
ُ
اأجت�ح

وت،
َ

كط�عوٍن ِمَن اجَلرب

 اخُلوذة الذهبية.
ُ

اأن�، ف�ر�ض

 والب�أ�ض،
ُّ
 على راأ�شي الدم

ُ
ع

ّ
اإمن� يرتب

َد،
ْ
عرُف الِغم

َ
في ال ي

ْ
ي

َ
و�ش

لكْن حتت ُخوذتي

بت�شم.
ُ
الٍك م

َ
ُه م

ْ
ج

َ
و

ٍة غ��ِشمة،
ّ
�ش�ري بُقو

َ
ُل م ا�شِ

َ
اأُو

لنة.
ْ
ُز ِر�ش�لتي امُلع واأُجْنِ

�ٌض يف قلٍب جمهوٍل
ْ
ر

َ
 له ع

َّ
ولكّن احُلب

لف�ر�ِض اخُلوذة الذهبية.

)4( هريمايني

 Ralph Waldo Emerson، ( رالف والدو مير�سون

.]]1904[ 1803 - 1882 ( ]من ق�ش�ئد 

�ش�عر وك�تب اأمريكي ق�د حركة »الفل�شفة املتع�لية« 

يعد  كــ�ن  بــل  ع�رش.  الت��شع  الــقــرن  منت�شف  يف 

�شعره  يف  له�  انت�رش  وقد  »الفردية«  للفل�شفة  بطال 

اجل�مع�ت  يف  وحم��رشاته  ال�شحفية  ومق�الته 

االأمريكية.

،�
ً
َطِجع �شْ ُ

 م
ٌّ
بي

َ
ر

َ
على رابيٍة ك�ن ع

َ
ْذب

َ
ه الع

َ
غّني التي�ع

ُ
ي

 بتم�ئِمه:
ُ
ويبوح

يِف
ّ

 ال�ش
ُ
 طيور

ْ
وك�نت

 الأ�شج�ِنه 
ُ
َت�شتمع

وعندم� اأطلق تنهيدًة عميقة،

 ال�شنونو الودود.
ُ
ر االأر�َض ط�ئر

َ
َغم

 جميلًة،
ْ
، كم� زعموا، لي�شت

ْ
»اإذا ك�نت

 عندي،
ٌ
�َل قبيح

َ
ف�إّن اجَلم

هيبة
َ
جة بروٍح م

ّ
تو

ُ
ولكّنه� م

هذه هريم�يني

 رونَق الي�ب�شِة واملحيط�ِت،
ْ
بت

ّ
ت�رش

التالِل واجلزِر، الغيِم وال�شجر،

كِته�.
َ
ر

َ
اِمه� وح

َ
يف َقو

ة
َ
َنم

ْ
ه� امُلَنم

ِّ
لي

ُ
ال اأريد �شيئ� من ح

ًة من
ّ

وال َق�ش

ب�ح،
َ

ره� الف�ِرِه ذاَت �ش
ْ
جدائِل �َشع

ة
ّ
دميي

َّ
�ُل وال�شهوُل ال�ش

َ
حيث تت�ش�ءل اجِلب

م�ِل �شورِته� اله�ئلة
َ

 ج
َ
اأم�م

عِته�،
ْ
و

َ
 ر

ُ
بْل هي طالئع

ج�ي�ه�
َ
بُة من �ش

ّ
املت�رش

يِته� ة ب�شِ وقي�ُنه� امُلرتمنِّ
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ر«.
ْ
ع اإنه� ال�شيدُة واآلهُة ال�شِّ

تي العزيزة
َ
ُنوُنو

ُ
»اإىل االأعلى ي� �ش

ال ُتب�يل مب� اأقوُل

ِة ال�شعيف
ّ
اآه، ال تكرتثي لُقو

ْدِل،
َ
فقط اأخربيني هْل ك�ن ِمْن الع

َلِك واأن تثقي بي
ّ
اأن اأتخي

ة؟«
ّ
اأن اأراِك �ش�آمي

»اأن� من �شاللٍة

�رشيعة الع�شِق

دار�ِض الب�رشة القدميِة
َ
يف م

ا للكُتِب واالأ�شى،
ً
كنُت ن��ِشًك� منذور

ا خلدمِة العر�ش�ن اجَلْذىل
ً
ر خَّ َ

�ش
ُ
وم

تقُت بلم�شِتِك
َ
ولكّني اْنع

ونظراِتِك اخل�ِطفة،

ا عن م�شرِي الدني�،
ً
لقد حتّدثن� كثري

ن� كلَّ اأَثر«.
ْ
ح

َ
�ش

َ
و م

»كنُت اأعي�ُض منعِزال

ولكني االآن اأحي� مع اجلميع؛

ب�ِح الراعي على اأق�شى التالل
ْ

مثَل ِم�ش

،
ُ
ه امُل�ش�فر

ُ
لمح

َ
ي

ل،
َ
� يف قلِب اجَلب

ً
ب�ب

ا
ّ
ر

ُ
بيال ح

َ
وقد تراءيِت يل اأنِت �ش

من وراِء ال�شخور«.

»واالآن اأن� اله�ئم بِك على غري ُهدى

يف بالِد غريبة ملعونة،

ع�شريتي ج�ءْت لتطمئّن علي

 اأرح�مي
ُ

 اجَلنوب هي اأقرب
ُ
وريح

ِطرٍة،
َ
 غ�بٍة ع

َ ْ
رب

َ
ت�أتي ع

َخِدرٍة بتوابَل من من�ٍخ دافئ،

تالألئة،
ُ
حٍة م

ْ
ويف كل ُف�ش

قية،
َ
وزاويٍة َغ�ش

اِمِك.
َ
تك�ِشُف يل عن َقو

وبعيًدا ب�جّت�ه الغ�بة

تبعُته� الب�رحَة

 النهر،
َ
وعندم� جل�شُت جنب

 النه�ر،
َ
اأ�ش�ِهُد َتال�شي

ِك من الغدير«.
ُ
َخَفَق قوام

، والوروُد،
ُ
نى، والطيور

َ
، وامُلْنح

ُ
»النهر

، والليُل الِبْكر،
ُ

الغ�بُة، وال�شم�ض

هي غوثي

ْلوتي
َ
هي �ش

تُن�ديني:

َك،
ُ
ا�شمْد! نحن اأن�ش�ر

،
ْ
واعلم

�ِشيجًة تربط الك�ئن�ِت مهم� ابتعدْت.
َ
اأّن و

َلَك،
ْ
على حبيبِتك اأْن َتفعَل ِفع

فوق اإرادِته�.

واإْن ع�َنَدْتَك

�ِح وال�ّشالالِت
َ
ي
ِّ
اْفَزْع اإىل الر

وكرنف�الِت اخلريِف امُل�ْشِم�شة،

اإىل املو�شيقى، وهواج�ِشه�،

 منه،
َ

 به� ب�شكٍل ال َخال�ض
ْ
َتِطم

ْ
ار

هن�ك �شتجدك حبيبُتك.

ال ُتالِحْق اأجنحَته� امُلحّلقة؛

 به�.«
َ
تع�َل اإلين� لتلتقي
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]1[
قهى 

َ
وُة اىل م

ْ
ُل الَقه

َّ
تتحو

ُل َقهوْة
َّ
امَلْقهى ال يتحو

نوُن الذاِهِب يف امَللُكوْت
ُ

امَلقَهى ج

 وحوْت
ٌ

، غو�ض
ٌ

َهرب

]2[
�رشْة 

ُ
تلفَت مينًة وي

يبحُث عن �شيٍء ال يعرفُه 

 يف امَلقهى 
َ

ل�ض
َ

ج

 يف الُدخ�ِن والقهوِة
َ

غ�ب

 اأن ع�شفورًة تقُف على كتفِه 
َّ

فج�أًة اأح�ض

 بٍري�شه� اأُذنه
ُ
تداعب

 الَقهوَة
ْ
�شت

َ
ثم و�شو

ْ
 القهوُة بخبٍث ومَت�وجت

ْ
ابت�شمت

 
َ
 الَغريب

َّ
 ال�رش

َ
علم

َ
مل ي

ُه على ُكوِب الَقهوِة
َ
اأ�شنَد راأ�ش

لٍم 
ُ

�شى يف ح
َ
م

ال يعوُد منُه احَل�ملوْن

]3[
ومً� 

َ
يغرُق يف الَقهوِة ي

َ
بدو انه �ش

َ
ي

�شفعُه امَلقهى على براءتِه 
َ
ي

َتت�ش�ءُل احَل�شن�واُت 

 
ُ
 هذا الَغريب

ُ
كتب

َ
م�ذا ي

و�شً� يف �َش��شتِه 
ُ
هو

َ
وهو يحدُِّق م

وا�شِم 
َ
 للم

ٌ
ُه ِح�ش�ٌن َظ�مىء ك�أنَّ

بحُث عن ِجهٍة متنحُه ا�رِشجًة 
َ
ي

�شتعُل 
َ
 وهو ي

ِّ
رِد احلر

َ
حِتميِه من ب

جَه امراٍة 
َ
ينق�ُض بَكلم�تِه و

يبدو انه� اختَطَفته� قط�راٌت ال َتعوْد

]4[
ي  رئَّ

َ
 م

َ
ليلٌة لوُنه� غري

 
ْ
ليلٌة بال حوافر

 
ْ
�ئر

َ
ب�شهيٍل َخ�فٍت ح

 
ُ
�شفِّر فيِه الَقلب

ُ
امَلقهى ي

الَقهوُة َغ�درْت ِفنج�نه� 

 يف انتظ�ِر تلَك االأِمريِة 
ُ
والَغريب

�شُله� حتيُل َك�آبتِه 
َ
فرمب� و

ّ
َنف�شجي

َ
اإىل قمي�ٍض ب

]5[  

َفج�أًة وجَد َنف�شُه بال ِظٍل 

كتاب

القهوة واملقهى

عبداحلميد القائد

شاعر من البحرين



 من اخلوِف 
ْ
 اختفت

ُ
ال�َشم�ض

ْ
يف اأبخرِة امل�ء

ال�َشوارُع ع�ريٌة من االأم�ِن 

ْ
َتَت�ش�بُه االأ�شم�ء

 
ْ
وكذلَك اأغ�ش�ِن االأ�ْشج�ر

 بال َنكهٍة 
ُ
االأ�شدق�ء

 
ْ
ار

َ
َكَقمي�ٍض ِبال ازر

َه� الِع�شُق
َ
امَلَق�هي َهجر

 احَل�شَن�وات
ُ
واله�م

واْد
ُ
 وتف�هُة الر

ُ
 فيه� الريح

ُ
ر ت�شفِّ

 يتيمًة ِبال زاْد
ْ
الَق�شيدُة ا�شبحت

ْ
جيج  بال �شَ

ٌ
والَقهوُة بُك�ء

الُغربُة تعدِّل االآَن

ل�شِته� يف الروِح  
َ

من ج

ْ
 حتى اإ�شع�ٍر اآخر

َ
فال خي�ر

]6[
اجَل�ل�شوُن يف امَلقَهى 

راًة 
ُ
 ع

ُ
ُكلهم

 
ْ
ال رداء

�ش�حيَق 
َ
ال م

 
ْ
وَل الَقمر

َ
َل ح

َ
ال لي

 
ْ
م�ء

َ
 بي�شٌة يف ال�ش

ْ
الحت

ُتعلُن نه�يَة الَطريْق

]7[ 

وْن رُك�شُ
َ
ُكلهم ي

�أتون
َ
من كلِّ اجِله�ِت ي

 اغِنيٍة الحت يف االأفق 
َ
نحو

كٍن من امَلقَهى 
ُ
 يف ر

ٌ
هو ج�ل�ض

 
ْ
 عن جِنمٍة يف الَف�ش�ء

ُ
كتب

َ
ي

اخربتُه �رشاً 

ْ
�رتِه احَل�شن�ء

َ
�َع منه يف ُكوِب َقهوِة ج �شَ

]8[
ه ب�حُلزِن  لفُّ

َ
الليُل حوله ك�َن ي

�متًة
َ

َكرا�شي امَلقهى �ش

 انفالِق الِريِح 
ُ
تنتظر

عن ان�شيٍة وجهه� عالمَة ا�شِتفه�ٍم 

 
ْ
حنَي اجنلت

 االأم�كُن عن امراٍة
ْ
جِتلَّت

 
ْ
ال ككِل الن�ش�ء

 
ْ
ا�شمه� كل االأ�شم�ء

هٍج 
َ
ديقُة و

َ
وجهه� ح

وؤاْل 
ُ

وِح �ش
ُ
يت�ألُق االآَن يف الر

�ْل 
َ

اأهي ا�شطورٌة ام حم

 بحب�ٍل وجب�ْل 
َ
 القلب

ْ
ويحِه� ربطت

 يف ُكوِب َقهوتِه 
ْ
اختفت

�ْل
َ
لُه لي

ْ
م� زاَل لي

َ
و

]9[
 �

َ
ومً� م

َ
ي

 امَلقَهى 
ُ
يفتقده

َ
�ش

يقوُل َك�َن ُهن� حَتت�شيِه الَقهوُة

مِر نكهِتَه� 
َ

روفً� على ج
ُ

 ح
َ
كتب

 
ُ
زاأر

َ
 االنِك�ش�راِت ي

ُ
وِقط�ر

ْ
وء بلى ب�ل�شُ

ُ
وروحُه ح

َك�َن ُهن�

 َك�َن ُهن�
ُ
الغريب

 طيفِه االآن هن�
ُ
وهج

ْ
مت

َ
 ال�شمُت ال�ش

ُ
يلتزم

 فنج�ِن القهوةِ 
ِّ
عن �رش

الذي م� زال �ش�خنً�! 
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من أعمال الفنان فهد عبدالرحمن - ُعمان 

وحدي

 ميدُّ كفوَف الن�شوِة
ُ
والغيم

واللحظُة حبلى.

 ميتُد الظلُّ بنب�ِض براءتِه
ٌ
�شجر

من اأق�ش�ه اإىل اآخِر اأوت�ِر كم�ن�ٍت ظم�أى

 ح�رشَته� مبغ�زِل دمٍع 
ُ
 تن�شج

ْ
طلت

ِك مل يفعل �شيئً� 
ُ
وحرير

بنعومته امللق�ة على �شهري.

* * *

وحدي 

 اللحظَة ت�شكيال للمعنى
ُ
 يبتكر

ٌ
�ش�أم

ويهدهُد �شهرَتُه

..
ْ
 ومل ن�شعر

َّ
 فر

ٌ
 �شبح

َ
حتى ينبح

ال�شهرُة مل ت�رشب قهوَته� بعُد

ومل اأ�رشب اأي�ش�.

 يف مركِب �شمٍت مكنوٍن
ُ

كنَّ� جنل�ض

يف ركٍن ال يوحي

يف األٍق يعجنن� ب�لغربِة حتى االآْن

مل نلحظ يف ذات اللحظِة

 الفرحِة يدنو نحو اأ�ش�بعن�..
َ

اأن �شب�ب

ال�شحكُة اأعلى من�

 مالحمه�
ُ
اأدنى من لوؤلوؤٍة ينث�ُل عبري

موعدنـــــــــا

الطفل

طالل الطويرقي

شاعر من السعودية 



.......

.......

اأنِت واللهفُة تقت�شم�ن الليلَة وحدكم�!

* * *

 �رشبً�
َ
 الده�شِة �ش�فر

ُ
م� اأفعُل لو غيم

من في�ِض �شم�حته� ودن�؟

م� اأفعُل لو �شكنُي ال�شمِت 

مترن �شحكته� يف الدمِع

تقطع �شمتي

واالأر�َض املجدولَة ب�لذكرى؟

حتم� �ش�أمر وحيدا يف الت�شكيِل

اأ�ش�فر نب�شً�

َ
واأحلَّ اللغَة البي�ش�ء

 ال�شدفِة
َ
ووحي

 يف غده�.
َ
ال اأبحث عن �شيٍء اآخر

�ش�أمر ثري� ب�ملعنى

وال  ذرعيك  بني  اله�ئج  البحر  لغة  يف  اأمعن 

اآبه.

 
َ
 بب�بي

ُ
 البحر

ُّ
�شيمر

 نخيِل الوقِت
َ

قرب

يديل بوحك ب�لغلي�ِن 

الأغر�ض ن�شال اأعزَل 

.
ْ
يف لوؤلوؤٍة بكر

�شتمر كبهجته� اأعلى

ومير النب�ض قريبً� 

اأدنى اللهفة ي�أخذ ح�شته دمعً�.

و�شيغزل روحي �ش�ال �شتويً�

للدفء الق�دم من اأق�شى ال�شِك

ودمعته�.

هب اأين مل اأفتح ب�ب الت�أويِل

وهب اأين مل اأ�رشج خيل الظنِّ

ومل اأ�شعل خدر اللوعِة..

هب اأين بللت لع�ب� �ش�َل

ومل ت�شفر بعُد

ومل ترتك ج�شدا اأعزل 

يف هذا الربد الق�ر�ِض

هب اأن الغي �شيدين نغمتن�

وي�شيل الوقت ببوتقة الروح بال جمٍر

والدمعة تغلي.

�شيعود االآه حزينً� 

من اأق�شى اأفراح الن�شوِة

طفال ليليً�

اأو قبال �رشقت يف �رشفة ب�شمته�

حني بكت.

هل ك�ن الوقت نقي� ك�لف�شة مثال؟

هل ك�ن الطفل بداخلن� 

يلهو يف العتمِة

اأو يطفو لغة اأقرب من� 

ملج�زات ت�أخذ ح�شته�

يف املوعد؟

الطفل �شيكرب خلف ترقبن� 

ق�لت هذا �ش�حكًة وم�شت.
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من اإثم االأفع�ل، قرينة احل�ل

 واجلب�ل. 

من العيون  ال�ش�متة 

حني تتكلم االإ�ش�رة.

 من الكلم�ت املندلقة

من فم االأوراق، يف و�شوحه� 

فوق هذا اليب��ض

اأو يف ا�شطي�ده� لوليمة

اخلطيئة، من �شم�وات 

مك�شوفة على الت�أويل

 ومدار ال�رشط�ن.

من درن اجل�شد، املثقل

بعالم�ت الكهولة املبكرة،

من يعلم ال�رش.. 

ليوقظ املعنى من 

بطن اإىل عقل. 

يب�شط الن�شيد ال�شب�حي، اأحالمه

فوق رووؤ�ض ح�شدته�

جم�رك العبور.. 

لتكن مبن�أى، اإن ح�لفك احلظ.

- االأمور طيبة.... -

نغمة ا�شطوانة، ت�شمعه� كل حلظة

هل، هي فعال - اأو-

ْك�أمل، الن�جي، بفكرة الق�شة

من الغرق.

الريح -هن�ك- راب�شة

راب�شة، كن�ر تتدف�أ 

 حتت برن�ض الرم�د.

لذا، اأعندك، زاٌد ك�ٍف؟!

حني ي�ش�فر الطريق

وتتعرج بك الدروب 

�شت�ق و ج�ئع
ْ
كم

االأر�ض التي اأنت منه�

�شتنرثك يف امل�ش�ف�ت واالأ�شق�ع 

لتعود اإليه�، و يف يدك،

 �رشاج ال�شيخوخة،

�شتنظف زج�جه ، لتمّد ال�شعلة

عيونه� على املك�ن. 

�شتْنرث الرتاب

الذي حمله ج�شدك كوديعة

 لتعرف، اأين، يذهب ال�شوء

اأين.... 

ُحٌب يْذوي 

طالب املعمري
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ذاعت  قد  الطبية  »طوم�س«  معجزات  ذاعت أخبار  قد  الطبية  »طوم�س«  معجزات  ذاعت اأخبار  قد  الطبية  »طوم�س«  معجزات  أخبار  كانت 

يف كل ح�صن وبيت وخيمة يف بالد ملا تزل حتى 

التقليدي،  الطب  التقليدي، صينيات ال تعرف غري  الطب  التقليدي، صينيات ال تعرف غري  الطب  ينيات ال تعرف غري  صنهاية اخلم�صنهاية اخلم�

أخبار عملياته اجلراحية التي تخيط اأخبار عملياته اجلراحية التي تخيط أخبار عملياته اجلراحية التي تخيط  تناقل النا�س 

العيون،  العيون، إىل  العيون، اإىل  إىل  النور  وتعيد  وتعيد صور  وتعيد صور  ور  الك� وجترب  الك�صالبطون  وجترب  صالبطون 

اخلليلي  اخلليلي الإم��ام حممد  اخلليلي الإم��ام حممد  إم��ام حممد  ا لعني  اوؤه عملية  لعني  اوؤه عملية  لعني  ؤه عملية  إج��رااإج��راإج��را وكان 

إميان النا�س مبعجزاته اإميان النا�س مبعجزاته إميان النا�س مبعجزاته  ما صما صما يف  صيف نزوى قدرا حا�صيف نزوى قدرا حا�

هم صهم صهم  نفو� يف  نفو�صأم��ل  يف  صأم��ل  نفو�ال يف  نفو�الأم��ل  يف  أم��ل  ا اإحياء  ااإحياء  إحياء  ويف  احلديثة،  الطبية 

أب�صارهم التي ذهب بها تفريط اجلهل، اأب�صارهم التي ذهب بها تفريط اجلهل، أب�صارهم التي ذهب بها تفريط اجلهل،  تعادة صتعادة صتعادة  صبا�صبا�

إهمال.الإهمال.الإهمال. وزلة ا

ال�صغرية،  ال�صغرية، صية  ال�صغرية، صية  ية  القما� �رصتها  عامر  بنت  القما�صفتحت  �رصتها  عامر  بنت  صفتحت 

فرَدْت طيات اللحاف ذي الدوائر البنية التي حال 
َ
فر
َ

الذي ورثته من  الذي ورثته من صة  الذي ورثته من صة  ة  الف� الف�صأخرجت منه حجل  الف�صأخرجت منه حجل  الف�اأخرجت منه حجل  أخرجت منه حجل  لونها، 

إياه الرثيا يف اإياه الرثيا يف إياه الرثيا يف  أهدتها اأهدتها أهدتها  الذي  الذهبي  الذهبي أمها، واحللق  الذهبي اأمها، واحللق  أمها، واحللق 

تطيع صتطيع صتطيع  ت� ال  الذي  ت�صيف  ال  الذي  صيف  ال�رص وامل�صحف  ال�رصفرة،  وامل�صحف  رصفرة، 
َ
ال�و وامل�صحف  ال�وفرة،  وامل�صحف  فرة،  نة صنة صنة  ص�ص�

إىل اإىل إىل  افر صافر صافر  � ملا  �صلمان  ملا  صلمان  �ص ملا  �صلمان  ملا  لمان  � به  �ص  به  ص  تأو�صتأو�صْت
َ

أو�ص
َ

أو�صاأو�ص ولكنها  قراءته، 

فة يف ورقة م�صقولة، رصفة يف ورقة م�صقولة، رصفة يف ورقة م�صقولة،  رصاحلج، و�صورة الكعبة امل�رصاحلج، و�صورة الكعبة امل�

د صد صد  وج� وج�صناء  صناء  وج�ص وج�صناء  ناء  ح� ح�صأة  ح�صأة  ح�اأة  أة  ام��ر وجه  النبي:  ح���راق  أة  ام��ر وجه  النبي:  ح���راق  أة 
ُ
ام��رب وجه  النبي:  ام��رب��راق  وجه  النبي:  ��راق  و�صورة 

أخيها اأخيها أخيها  أخيها إىل  أخيها إىل  إىل اإىل  إىل يعود  إىل يعود  فر�س، ولوح كتابة من كتف اجلمل 

اب، كان قد جنا من حريق تاب، كان قد جنا من حريق تَّاب، كان قد جنا من حريق  تملا كان طفال يف الكتملا كان طفال يف الُك

اجل��ارات  اجل��ارات إح��دى  اجل��ارات اإح��دى  إح��دى  لته صلته صلته  أر�اأر�صأر�صأر� و أر�أبيها،  و أر�أبيها،  و واأبيها،  أبيها،  بيت  يف  يف صتعل  يف صتعل  تعل  صا�صا�

أخربتها ملا كانت اأخربتها ملا كانت أخربتها ملا كانت  ها صها صها التي  إليها، وهي اجلارة نف�اإليها، وهي اجلارة نف�صإليها، وهي اجلارة نف�صإليها، وهي اجلارة نف�

أباها رف�اأباها رف�سأباها رف�سأباها رف�س رجال تقدم خلطبتها.  أن اأن أن  رصيف الع�رصيف الع�رصين 

طت صطت صطت  وب� اللحاف  ط��رف  يف  �صغرية  عقدة  وب�صت  اللحاف  ط��رف  يف  �صغرية  عقدة  صت  وب�فكَّ اللحاف  ط��رف  يف  �صغرية  عقدة  وب�فكت  اللحاف  ط��رف  يف  �صغرية  عقدة  ت 

ترييزا  ماريا  قرو�س  من  قرو�س  من  س  قرو�س قرو�سة  سة  ع�رص ع�رصأمامها  ع�رصأمامها  ع�اأمامها  أمامها 

أكمام على الأكمام على الأكمام على  بتها من تطريز اصبتها من تطريز اصبتها من تطريز ا صية كانت قد ك�صية كانت قد ك� ية كانت قد ك�صية كانت قد ك�ص صالف�صالف�

قد  يكون من�صور  قد أن  يكون من�صور  قد اأن  يكون من�صور  أن  بعد  ني صني صني  الكريو� قنديل  الكريو�صوء  قنديل  صوء  الكريو�ص قنديل  الكريو�صوء  قنديل  وء  ص�ص�

نام.

تها يف طرف 
َّ
سة قرو�سة قرو�س، �رص ة قرو�صة قرو�ص أطبقت يدها على خم�اأطبقت يدها على خم�صأطبقت يدها على خم�صأطبقت يدها على خم�

احنة صاحنة صاحنة  � �صاحب  �ص،  �صاحب  ص،  بخ�س للقاء  وخرجت  بخ�سحلافها  للقاء  وخرجت  سحلافها 

كل  كل صقط  كل صقط  قط  م� م�صإىل  م�صإىل  م�اإىل  إىل  جعالن  من  تخرج  التي  البدفورد 

سائع. رف�سائع. رف�س ائع. رف�صائع. رف�ص ص والب�ص والب� الب�رص الب�رص يف طريقها  رص يف طريقها  لًة
ِّ
لةملةم

ُ
محممحم هر، صهر، صهر،  ص�ص�

فعال  فعال الأت  فعال الأت  أت  امت قد  امتاليارته  قد  اليارته  امتص قد  امتصيارته  قد  يارته  � �صأن  �صأن  �اأن  أن  زعم  أخذها، اأخذها، أخذها،  سبخ�سبخ�س

أمامه طريق طويل اأمامه طريق طويل أمامه طريق طويل  أن ت�صل لبلدتها، اأن ت�صل لبلدتها، أن ت�صل لبلدتها، ومازال  قبل 

أمام اأمام أمام  وقرى كثرية، لكن بنت عامر مل تتزحزح من 

ومعاونه،  بخ�س  كان  حني  واقفة  ظلت  بخ�ساحنة.  كان  حني  واقفة  ظلت  ساحنة.  بخ�ص كان  حني  واقفة  ظلت  بخ�صاحنة.  كان  حني  واقفة  ظلت  احنة.  صال�صال�

أرز الأرز الأرز  واالت اصواالت اصواالت ا صان �صان �
َ
ان �صان �ص ص�ص� ِّين، يكدِّين، يكدِّ ْ

ز، امللقب باملعيو
ْ
ز، امللقب باملعيو
ْ

ز، امللقب باملعيوولد الكز، امللقب باملعيوولد الَك

احة صاحة صاحة  صائع، يف كل م�صائع، يف كل م� ائع، يف كل م�صائع، يف كل م�ص صوتنكات املاء، و�صناديق الب�صوتنكات املاء، و�صناديق الب�

كا ب�صفائح صكا ب�صفائح صكا ب�صفائح  أم�اأم�صأم�صأم� ممكنة على ظهر البدفورد. وحني 

فيها  �صاح  ب�صفيحة،  عامر  بنت  فيها صكت  �صاح  ب�صفيحة،  عامر  بنت  فيها صكت  �صاح  ب�صفيحة،  عامر  بنت  كت  أم�اأم�صأم�صأم� البنزين 

ن�صو�ص

جوخة احلارثي

ُ روائية واكاديمية من ُعمان  روائية واكاديمية من عمان  روائية واكاديمية من ُعمان 

»املعجزات« )*(

* ف�صل من رواية »نارجنة« قيد الطبع.



بخ�س: »هذا برتول، ال تلم�صيه، ما �صيء اأي حمطات 

يف الطريق«، وانتزع ال�صفيحة منها. ويف الظهرية، 

حني ذهب املعيوين اإىل الوايل، لي�صتخرج ت�رصيحا 

بنت  ذهبت  املجاورة،  القرى  اإىل  ال�صيارة  لدخول 

عامر يف اأثره، كانت نعالها قد اهرتاأتا ولكنها مل 

الوايل حتى  بل�صع احلرارة، وقفت على باب  ت�صعر 

مبرافقته،  املكلف  الع�صكري  ومعه  املعيوين  خرج 

هي  و�صارت  والع�صكري  املعيوين  �صار  ومراقبته. 

لها: »ما  اأخريا وقال  الكز  التفت لها ولد  خلفهما، 

باإ�رصار:  فاأجابته  ياأخذك بخ�س«،  �صي فايدة، ما 

اأ�صنانه  ب��دت  حتى  ف�صحك  اأن���ت«،  »ب��ت��اأخ��ذين 

ل 
ِّ
املنخورة: »اأنا معاون ب�س، اأ�صحن ال�صيارة، واأحم

الت�صاريح،  واأ�صتخرج  االأ�صماء،  واأ�صجل  الب�صايع، 

واأفح�س  االأع���ط���ال،  واأ���ص��ل��ح  ال��غ��داء،  واأط��ب��خ 

اللي  »اأنت  تبت�صم:  اأن  دون  فاأجابته  االإط��ارات«، 

اإليه-  – يف حاجتها  اإنها  ا�صمي«. غاظه  بت�صجل 

ال تكلف نف�صها عناء اللطف، ال ُتبدي حتى ده�صة 

�صائق  كم�صاعد  ي�صتطيع عمله  ما  كل  اإزاء  مفتعلة 

بالطالق  لها  اأق�صم  واإداري،  وميكانيكي  وطباخ 

االأ�صماء  قائمة  واأن  بخ�س،  اإقناع  ي�صتطيع  ال  اإنه 

واالأ�صباب التي من اأجلها �صيدخل كل ا�صم مطرح قد 

الية خطرية، اإن غا�صت يف 
َّ
اكتملت، واأن �صيارة احلم

�صبخة ف�صيظلون يوما باأكمله يحاولون اإخراجها، 

واإن مترد  الطريق،  �صيعلقون يف  البنزين  نفد  واإن 

واإن  الطريق،  �صيلقون به على قارعة  الركاب  اأحد 

البلد.  لدخول  ت�رصيحا  يعطيهم  لن  الوايل  غ�صب 

وملا و�صال اإىل مناخ ال�صيارة، اأراها الرقم املعلق 

الرقم،  بجانب  »ب«  حرف  اإىل  لها  اأ�صار  عليها، 

اخلط  تفكي  ه��ذا؟  اي�س  »تعريف  �صياحه:  واأكمل 

اأنِت؟ هذا حرف باء، يعني »برا«، يعني ال�صيارة برا 

م�صقط، ما م�صموح لها تعدي حدود دروازة احلطب 

يف مطرح، وما تعريف طبعا اأن ال�صلطان �صعيد بن 

لو بغينا  �صيارة،  تيمور يفر�س ت�صاريح على كل 

ال�صوداء  ال�صوق  يف  ال�صيارة  هذه  ت�رصيح  نبيع 

بكل  واأن��ت  نف�صها،  ال�صيارة  ثمن  من  اأكرث  ك�صبنا 

الكبرية  ال�صوؤون  هذي  يف  تتدخلي  تبغي  ب�صاطة 

ب�صبب احلر، وب�صبب  يلهث  وتروحي م�صقط«، كان 

طرف  يف  العقدة  فتحت  اإل��ي��ه،  الثابتة  نظرتها 

حلافها ومدَّت اإليه القرو�س اخلم�صة: »وباأدفع مثل 

االأوادم«. 

فح�س  من  واملعيوين  بخ�س  انتهى  املغرب  قبيل 

ج��اوؤوا  الذين  الركاب  ركب  وحتميلها،  ال�صيارة 

اأ�صمائهم  لت�صجيل  اجل��دد  الركاب  وتقدم  فيها، 

الكز  ولد  زفر  ال�صف.  اآخر  يف  عامر  بنت  فوقفت 

�صاألها:  يتجا�رص على طردها،  لكنه مل  يف وجهها 

»التداوي  وا�صحة:  بنربة  فقالت   ،« ال�صفر؟  »�صبب 

مع طوم�س«. واتخذت مكانها يف ال�صيارة بجانب 

ذبح للغداء يف اليوم التايل.
ُ
قف�س دجاج حي، �صي

مطرح،  اإىل  ال��ب��دف��ورد  و�صلت  اأي���ام  ثالثة  بعد 

ال�رصائب  تفر�س  حيث  الع�صور،  بوابة  اجتازت 

على الب�صائع الواردة وال�صادرة اإىل مطرح، التقت 

ودبي  ال�صارقة  من  القادمات  مبثيالتها  ال�صاحنة 

تتعَد  فلم  الباء،  بحرف  املو�صومات  والفجرية، 

حدود مطرح، اأُر�صلت قائمة الركاب واالأ�صباب التي 

لل�صيارة،  اإباحة  على  للح�صول  اأجلها  من  قدموا 

يلتقوا  اأن  للنا�س باالنت�صار، على  مح 
ُ

�ص وبعد ذلك 

بعد اأ�صبوع يف دروازة احلطب نف�صها.

التمر  م��ن  حما�صيلهم  لبيع  ال��ف��الح��ون  اأ����رصع 

املجفف والليمون الياب�س اإىل كبار التجار متهيدا 

لت�صديرها اإىل الهند، واأ�رصع اأ�صحاب الدكاكني اإىل 

البعيدة  القرى  يف  دكاكينهم  لتزويد  مطرح  �صوق 

االأنانا�س  و�صناديق  والبهارات  وال��ن  ب��االأرز 

امللونة،  واالأقم�صة  النعناع،  ومنكهات  املعلب، 

واخلرز، واأ�رصع الفتيان يف حماوالتهم امل�صتميتة 

لل�صفر اإىل البحرين للعمل، اأو العراق للدرا�صة، ولكن 

كان ال بد من احل�صول على اجلوهرة النادرة اأوال: 

ى باجلواز ال�صعيدي، الأن ال�صلطان 
َّ
جواز �صفر، ي�صم

واأ���رصع  اإ���ص��داره،  على  يوافق  اأن  بد  ال  �صخ�صيا 
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االإر�صالية  م�صت�صفى  اإىل  واملري�صات  املر�صى 

�صنوات  اأكرث من ع�رص  بعد  ُعرف  الذي  يف مطرح، 

مب�صت�صفى الرحمة.

ثمانني  حوايل  يعالج  توما�س  ويلز  الدكتور  كان 

الفارعة،  بقامتها  جدتي  وقفت  يوم،  كل  مري�صا 

نادى 
ُ
ب�صنينها الت�صع والثالثني، بينهم، تنتظر اأن ي

اأوال،  اخل��ات��ون  �صرتى  باأنها  لها  قالوا  ا�صمها. 

ف�صاألتها  اأبي�س،  بزي  �صقراء  امراأة  على  فاأدخلت 

جدتي: »اأنت اخلاتون؟«، فابت�صمت املراأة االأمريكية 

وقالت بلطف: »ا�صمي بث توما�س«، ف�صعرت جدتي 

ناولتها  طوم�س.  زوج��ة  اإنها  املعجزة،  باقرتاب 

يديها  بكلتا  جدتي  اأم�صكتها  مطبوعة،  كرا�صة  بث 

ال�صقراء  لل�صيدة  تقل  االإلهية، مل  الهبة  يتلقى  كمن 

الذي  الكتاب،  ه��ذا  واإن  تكتب،  وال  تقراأ  ال  اإنها 

و�صت�صعه يف �رصتها  االإجنيل  اإنه  �صتعرف الحقا 

ذكرى لقائها بطوم�س، كان ثاين كتاب مت�صكه يف 

حياتها بعد القراآن.

القدي�صني  املرء  يلتقي  كما  بطوم�س  جدتي  التقت 

لقاوؤهما  لكن  الب�رص،  اأح��الم  وحمققي  واالأولياء 

كان ق�صريا، اإذ اأن طبيب االإر�صالية ال�صهري، جمري 

العملية الناجحة لعني االإمام قبل ب�صع �صنني فقط، 

مل ي�صتغرق �صوى دقيقتني يف فح�س عني جدتي 

نافذ،  الطفولة  اأع�صاب  �رصر  باأن  ليبلغها  العوراء 

واأن نورا لن ينبثق من عينها اأبدا. اأرادت املمر�صة 

املغادرة،  رف�صت  ولكنها  اخلارج  اإىل  تقودها  اأن 

تعاطف معها الطبيب فاأعطاها بطاقة كتب عليها 

ا�صمها والت�صخي�س والو�صفة: حملول مطهر. 

�صفر،  على  الع�رصين،  عتبة  على  اأ�صبحُت  حني 

وعلى عجل، وعلى ثقة باحلياة، وعلى رغاب جمة، 

ثيابها  اأمللم  وكنت  حتت�رص،  جدتي  كانت  حني 

امل�صت�صفى،  اإىل  الأخذها  الب�صيطة،  وحاجياتها 

عرثُت على هذه البطاقة، وقراأت يف ظهرها العبارة 

من االإجنيل: »خمافة الرب بداية احلكمة«. 

�صيارة  ع��ودة  رحلة  تاأجيل  الق�صاة  اأح��د  ح��اول 

الر�صالة  من  الرغم  على  يحيا  اأمله  لعل  الية، 
َّ
احلم

املختومة التي يد�صها بني ثيابه، لكن بخ�س وولد 

القا�صي  فجل�س  املحدد،  بالتوقيت  مت�صكا  الكز 

جماهدا  احللوى،  وعلب  الن  اأكيا�س  بني  �صاغرا 

الرغم  النا�س من خزيه، فعلى  اأال ينظر يف وجوه 

من القرو�س التي متالأ كي�صه القما�صي، التي جناها 

من عمله الطويل قا�صيا لل�صلطان �صعيد بن تيمور، 

التي  الدجاج  واأقفا�س  البي�س  �صالل  بيعه  ومن 

لتخفيف  ليال  بيته  اإىل  عليهم  املحكوم  ي�صوقها 

اأحكامهم، على الرغم من رنني قرو�صه، مل يتمكن 

توما�س  اأخ���ربه  لقد  املري�صة.  عينه  ع��الج  م��ن 

ولكنه  م�صقط،  ي�صتطيع عالجه يف  ال  اإنه  �رصاحة 

اإن �صافر اإىل مومبي ف�صيجد االإمكانات العالجية، 

فاأ�صقط  هناك،  عينه  تنقذ  جراحة  اإج��راء  وميكن 

يف يد القا�صي. كان م�صرت�صيا عتيدا وميلك �رصة 

اإال  مومبي،  اإىل  �صتحمله  التي  بالقرو�س  مليئة 

ال�صلطان  من  وت�رصيح  �صفر  اإىل جواز  يحتاج  اأنه 

للذهاب اإىل الهند. كتب القا�صي ر�صالة لل�صلطان، 

حا اأنه ميلك املال الالزم، 
ِّ
لم

ُ
ل فيها ظروفه، م

ِّ
يف�ص

الرد  اإىل غري اجلواز والت�رصيح. وافاه  وال يحتاج 

تيمور  بن  �صعيد  ال�صلطان  بتوقيع  ممهورا  �رصيعا 

اإباحة  »ال  الرجل:  ا�صرت�صاء  عليه  يخَف  مل  ال��ذي 

لل�صفر، ونعتقد اأن عينا واحدة تكفيك حتى مماتك«. 

ين بالغناء، 
ْ
يف رحلة العودة انطلقت حنجرة املعيو

على  حثَّهم  الطريق،  طوال  والتمر  العوال  اأطعمهم 

لال�صرتاحة  نزلوا  حني  »مقيحفة«  بئر  من  ال�رصب 

الن�صاء  اإح��دى  هم�صت  وحني  ظليلة،  �صدرة  حتت 

طفلها  غفوتها  يف  راأت  اأنها  االأخريات  للراكبات 

ا عقد فل، دمعت عني بنت 
ً
الذي تركته ر�صيعا الب�ص

الر�صيع  اأن  احللم  من  عرفت  فقد  ال�صليمة،  عامر 

مات وُدفن.  
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الرتا�ضي :

   يف ال�صباح جاءت، وخالل النهار قامت ب�رصاء 

للمجيء  ذريعة  اتخذتها  التي  احلاجيات  بع�س 

اإىل براغ. كان الطالب قد تواعد معها على اللقاء 

م�صاء يف مقهى اختاره هو نف�صه. وعندما دخل 

بال�صكارى  مليئة  القاعة  كانت  باخلوف:  �صعر 

واجلنية القروية التي التقى بها يف العطلة جتل�س 

طاولة  اأمام  النظافة،  لبيت  املحاذي  الركن  يف 

كان  الو�صخة.  ل��الأواين  بل  للزبناء،  معدة  غري 

هندامها ال يليق اإال ب�صيدة قروية جاءت لزيارة 

اأمد بعيد،   التي مل تطاأها قدماها منذ  العا�صمة 

وبها رغبة لتجريب كل املتع. كانت تعتمرقبعة،  

وحول عنقها الآلئ زاهية،  وترتدي خفني عاليني 

تلهبانه-  وجنتيه  باأن  الطالب  اأح�س  اأ�صودين. 

على  اأمل.  بخيبة  ي�صعر  كان  بل  متاأثرا  يكن  مل 

واأ�صحاب  بجزاريها   ، ال�صغرية  املدينة  خلفية 

قد  كري�صتينه  كانت  ومتقاعديها،  فيها  املرائب 

الطالبات  مدينة  ب��راغ،  يف  مغايرا  اأث��را  خلفت 

بالآلئها   ل��ه،  ب��دت  فقد  الر�صيقات.  واحل��الق��ات 

من  العلوي  الركن  )يف  املخفية  الذهبية  و�صنها 

الفتيات  اأولئك  من  متاما  النقي�س  على  فمها( 

اأنوثة و�صبابا  ويرتدين �رصاويل  اللواتي يف�صن 

البلودجني،  وهذا ما كان ي�صده بقوة منذ اأ�صهر 

عديدة. كان يتقدم من كري�صتينه بخطى مرتددة  

والياأ�س يرافقه.

   لقد كان الطالب خائبا، اأما هي فلم تكن كذلك. 

كان املطعم الذي دعاها اإليه يحمل ا�صما جميال، 
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»امللك فانت�صي�صال�س«، وكانت كري�صتينه التي ال 

دعاها  قد  الطالب  اأن  تت�صور  براغ جيدا  تعرف 

بعد  فيما  تكت�صف  كي  باذخ  مكان  يف  للع�صاء 

جمال منتزهات براغ. وملا الحظت باأن »امللك 

التي  باالأمكنة  متاما  �صبيه  فانت�صي�صال�س« 

الحت�صاء  امل��راأب  �صاحب  ع�صيقها  اإليها  يذهب 

اجلعة، واأنه �صيكون عليها اأن تنتظره يف الركن 

بل  باخليبة  ت�صعر  مل   النظافة،  لبيت  املحاذي 

بغ�صب عادي جدا. اأعني بذلك اأنها مل تكن ت�صعر 

باأنها �صقية اأو مهانة،بل كانت تعترب اأن الطالب 

يف  ت��رتدد  فلم  يت�رصف.  كيف  يعرف  يكن  مل 

وحتدثه  �صاخطة   تبدو  كانت  بذلك.  م�صارحته 

مثلما حتدث زوجها اجلزار.

     كانا يجل�صان وجها لوجه وهي تعاتبه بذالقة 

نف�صه  عن  يدافع  هو  وك��ان  جهوري،  وب�صوت 

حادا،  ا�صمئزازا  نف�صه  يف  تبعث  كانت  بفتور. 

على  البيت  اإىل  بها  يذهب  اأن  يف  يرغب  وكان 

وينتظر  االأعني  كل  عن  ويخفيها  ال�رصعة،  وجه 

اأن تعيد حميمية مالذهما اإىل �صحرها امل�صمحل 

مدة  منذ  فهي  رف�صت،  لكنها  احلياة.  من  قليال 

طويلة مل تاأت اإىل العا�صمة وتريد اأن ترتدي كل 

خفاها  كان  نف�صها.  عن  وترفه  تخرج  �صيء،اأن 

الزاهية،  ال�صخمة  والآلئها  العاليان،  االأ�صودان 

يطالبان بحقهما يف الظهور.«هذا مقهى �صغري 

النا�س« قال الطالب كي  اأف�صل  رائع. هنا ياأتي 

اأنها ال متيز االأماكن املهمة  يفهم زوجة اجلزار 

فاملقهى  »ولالأ�صف   ، العا�صمة  يف  غريها  من 

مكتظ اليوم. ينبغي اأن اأ�صطحبك اإىل مكان اآخر«. 

كل  كانت  فقد  متعمدا،  ذلك  كان  لو  وكما  لكن، 

املقاهي االأخرى مزدحمة. كانت امل�صافة بينها 

ق�صرية،  وكانت ال�صيدة كري�صتينه تبدو له مبظهر 

م�صحك ال يطاق بقبعتها والآلئها  و�صنها الذهبية 

التي تلمع داخل فمها. كانا ي�صريان يف �صوارع 

تعج بالفتيات اليافعات، فاأدرك الطالب باأنه لن 

يغفر لنف�صه اأبدا تخليه، من اأجل كري�صتينه، عن 

ق�صاء اأم�صية برفقة نوابغ بالده. غري اأنه مل يكن 

كذلك يرغب يف اأن يجر على نف�صه ال�صغينة، الأنه 

مل ي�صاجع امراأة منذ اأمد طويل.  وما كان لينقذه 

من هذه الورطة �صوى ترا�س حمكم باإتقان.

اأخ���ريا وج��دا ط��اول��ة ف��ارغ��ة يف مقهى ن��اء.    

ثم  لل�صهية  ف��احت  م�����رصوب  م��ن  كاأ�صني  طلب 

براغ  يف  هنا  بحزن:  كري�صتينه  عيني  يف  حدق 

على  تخطر  ال  التي  بالطوارئ  حافلة  احلياة 

من  هاتفية  مكاملة  تلقى  فقط  .باالأم�س  ب��ال 

انتف�صت  با�صمه  البلد.وعندما نطق  �صعراء  اأ�صهر 

اأيام  اأ�صعاره  ا�صتظهرت  قد  كانت  كري�صتينه. 

الدرا�صة. فامل�صاهريالعظام حني نحفظ اأ�صماءهم 

يف املدر�صة يكون لديهم �صيء ما خيايل واأثريي، 

مل  املهيب.  املوتى  رواق  اإىل  اأحياء  فيدخلون 

ت�صدق كري�صتينه اأن يكون الطالب يعرفه معرفة 

يعد  واأنه  يعرفه،   اأنه  الطالب  لها  اأكد  �صخ�صية. 

عنه بحثا لنيل �صهادة املعمقة، وهو االآن ب�صدد 

يوم يف  ذات  �صي�صدر  اأنه  املوؤكد  ومن  كتابته،  

عنه  كري�صتينه  ح��دث  اأن  له  ي�صبق  مل  كتاب. 

من  لكن  بذلك،  يتباهى  باأنه  تظن  اأن  خمافة 

ال�صاعر  الأن  باالأمر،  االآن  اأن يخربها  ال�رصوري 

اأن  واحل��ال  فجاأة.   �صبيلها  اعرت�س  قد  الكبري 

مقهى  يف  اليوم  م�صاء  �صيدور  مغلقا  نقا�صا 

البلد،  ومل يدع حل�صوره  االأدباء بح�صور�صعراء 

اإنه لقاء  اإال بع�س النقاد  وامللمني باملو�صوع. 

اأن يكون اجلدل حادا.  هام جاد.  ومن املرتقب 

فهو  اإليه.  يذهب  لن  احلال  بطبيعة  الطالب  لكن 

ي�صلي نف�صه كثريا برفقة ال�صيدة كري�صتينه.

  يف بلدي الوديع واملتفرد ما زال �صحر ال�صعراء 

كري�صتينه  اأب��دت  فقد  الن�صاء.  قلوب  يف  يوؤثر 

اإعجابها بالطالب وانتابتها رغبة اأمومية يف اأن 

اهتماماته. ولذلك �رصحت  تن�صحه وتدافع عن 

له، بنوع من االإيثار الالفت للنظر، باأنه �صيكون 

من املوؤ�صف اأال ي�صارك يف اأم�صية يح�رصها هذا 

يف  ما  كل  بذل  اإنه  الطالب  قال  الكبري.  ال�صاعر 
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كري�صتينه،  معه  ي�صطحب  اأن  اأج��ل  من  و�صعه 

الأنه يعرف اأنها �صتكون م�رصورة بروؤية ال�صاعر 

الكبري واأ�صدقائه. لكن، لالأ�صف، فهذا غري ممكن. 

حتى ال�صاعر الكبري لي�س مب�صتطاعه اأن ي�صطحب 

اإىل  باالأ�صا�س  موجه  النقا�س  الأن  زوجته.  معه 

يفكر حقا  االأمر مل  بادئ  االخت�صا�س. يف  اأهل 

كري�صتينه  باأن  يدرك  االآن  اأنه  غري  الذهاب،  يف 

على �صواب. اأجل، اإنها فكرة طيبة، باإمكانه على 

االأقل اأن مي�صي هناك بع�س الوقت. وخالل ذلك 

�صيكونان  بعدها  بيته،  يف  كري�صتينه  �صتنتظره 

الذهاب  يف  الرغبة  كانت  تامة.  خلوة  يف  معا، 

وملا  الن�صيان،  طي  يف  اأ�صحت  قد  امل�رصح  اإىل 

 ، انتابتها  الطالب  غرفة  اإىل  كري�صتينه  دخلت 

بها  �صعرت  التي  اخليبة  نف�س  االأم��ر،  بادئ  يف 

يكن  فانت�صي�صال�س«.مل  اإىل«امللك  تدخل  وهي 

امل�صكن �صقة بل جمرد غرفة �صيقة بدون مدخل، 

تت�رصع  مل  اأنها  غري  ومكتب.  اأريكة   اأثاثها  كل 

عاملا  وجل��ت  ق��د  كانت  حكم.  اأي  اإ���ص��دار  يف 

عليها  ي�صعب  ملعايرياأخالقيةغام�صة  خا�صعا 

القذرة  الغرفة  هذه  األفت  ما  و�رصعان  اإدراكها. 

من  اأوتيت  ما  بكل  وا�صتنجدت  املريحة،  وغري 

منزلها.التم�س  يف  لت�صعرباأنها  اأنثوية  موهبة 

منها الطالب اأن تنزع قبعتها وبادر بتقبيلها ثم 

الكتب  االأريكة واأطلعها على خزانة  اأجل�صهاعلى 

ي�صليها  ما  تعرثعلى  اأن  ميكنها  حيث  ال�صغرية 

فكرة:  ببالها  خطرت  و�صاعتها  غيابه؟«  يف 

»األي�س لديك كتابه؟« كانت تعني ال�صاعر الكبري.

اأردف��ت  كتابه.ثم  الطالب  لدى  كان  فقد  اأج��ل، 

اإي��اه؟   تهديني  اأن  ميكنك  »اأال  اخلجل:  مبنتهى 

االإه��داء؟«.  كلمة  فيه  يل  يكتب  اأن  منه  وتطلب 

ال�صاعر  من  اإهداء  كلمة  اأن  ذلك  الطالب،  ابتهج 

الكبري تعو�س بالن�صبة لكري�صتينه متعة الذهاب 

اإىل امل�رصح. كانت ت�صعره باخلطاأ وكان م�صتعدا 

لفعل اأي �صيء من اأجلها.  وكما كان يتوقع فقد 

اأنع�صت حميمية غرفته جمال كري�صتينه، وغابت 

عن باله اأولئك الفتيات اللواتي كن يتف�صحن يف 

الغرفة  ال�صوارع، واجتاح �صحر توا�صعها ف�صاء 

كان  ببطء.وحني  اخليبة  وتبددت  �صمت.   يف 

مطمئنا  كان  النادي  اإىل  بالذهاب  يهم  الطالب 

الذي  والرائع  املزدوج   الربنامج  بهذا  ومغتبطا 

تعد به اأم�صية ما زالت يف بدايتها.

   ال�ضعراء :

االأدب���اء،  ن��ادي  اأم���ام  فولتري  ينتظر  وق��ف     

يف  م��را  االأول.  الطابق  اإىل  برفقته  �صعد  ث��م 

فتناهى  بالردهة  ثم  املالب�س  طريقهما بحجرة 

باب  فولتري  فتح  م��رح.  �صخب  م�صمعهما  اإىل 

ال�صالون فلمح الطالب كل �صعراء البلد يجل�صون 

حول طاولة كبرية) ...( .

  ت��ن��اول ف��ول��ت��ري ك��ر���ص��ي��ني ب��ج��ان��ب احل��ائ��ط  

ودفعهما باجتاه الطاولة املليئة بالقنينات، ثم 

اإ�صارات لطف  قدم الطالب لل�صعراء، فندت عنهم 

اإليه الأنه كان  ولباقة، اإال برتارك فاإنه مل ينتبه 

بهذه  جداله  وختم  بوكات�صيو.  مع  خ�صام  يف 

هذا  ويف  دائما.  علينا  تتفوق  »امل��راأة  الكلمات 

ال�صاأن باإمكاين اأن اأحتدث طوال اأ�صابيع كاملة«. 

اأ�صابيع، هذا كثري.  »طوال  بقوله:  و�صجعه غوته 

حتدث على االأقل ملدة ع�رص دقائق«.

حكاية برتارك  :

يل  ح�صل  الفارط،  االأ�صبوع  من  م�صاء،  »ذات     

من  لتوها  قد خرجت  زوجتي  كانت  غريب:  اأمر 

احلمام وهي ترتدي قمي�س اال�صتحمام االأحمر، 

وكانت  جميلة.   كانت  م�صدل.  الذهبي  و�صعرها 

حني  دقائق  وع�رص  التا�صعة  اإىل  ت�صري  ال�صاعة 

تتكئ  فتاة  فوجدت  الباب  فتحت  اجلر�س.  رن 

على احلائط. تعرفت اإليها يف احلال. كنت اأتردد 

مرة يف كل اأ�صبوع على اإحدى ثانويات البنات. 

كن قد اأ�ص�صن ناديا لل�صعر  وكن يف غاية التوله. 

�صاألتها:«ماذا تفعلني هنا من ف�صلك؟«
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- »ال بد يل من اأن اأكلمك !«

- »ماذا تريدين اأن تقويل يل؟«

- »اأريد اأن اأحدثك يف اأمر هام جدا!«

- » ا�صمعي. الوقت متاأخر االآن. ال ميكنك الدخول 

.انزيل ب�رصعة  وانتظريني اأمام باب القبو«.

»عدت اإىل الغرفة  واأخربت زوجتي باأن �صخ�صا 

ما قد اأخطاأ الباب.  وبعد ذلك،  وكما لو اأن �صيئا 

اإىل  اأنزل  اأن  علي  ينبغي  باأنه  اأعلنت  يحدث،  مل 

فارغني.  �صطلني  تناولت  ثم  الفحم.  جللب  القبو 

من   النهار  ط��وال  عانيت  فقد  خطاأ.  ذل��ك  ك��ان 

،وال  الفرا�س  طريح  وظللت  املعدة   يف  مغ�س 

�صك يف اأن هذا االندفاع املباغت قد اأثار �صكوك 

زوجتي. 

غوته  ت�صاءل  معدتك؟«  مع  م�صكل  »األ��دي��ك   -

باهتمام.

- »منذ �صنوات طويلة«. قال برتارك.

- » ومل ال جتري عملية جراحية؟«

- »اأبدا. اإال هذه!« قال برتارك.

  حرك غوته راأ�صه على �صبيل التعاطف.

- »اأين كنت؟« ت�صاءل برتارك.

قد  وكنت  احلو�صلة   يف  اأمل  من  ت�صكو  »كنت   -

تناولت �صطلي الفحم«. قال له فرلني هام�صا. 

واقفة  البنت  :«وجدت  وا�صل برتارك حكايته     

اأمام باب القبو،  وقلت لها اأن تنزل. ثم تناولت 

وحاولت  ال�صطلني،   يف  الفحم  وو�صعت  جمرفة 

اأن اأعرف مرادها. كانت تردد يف كل وقت باأنها 

اأ�صتخل�س من كالمها  »ال بد« من اأن تراين. فلم 

باأعلى  اآخر.بعد ذلك �صمعت ب�صع خطوات  �صيئا 

الدرجات. حملت �صطل الفحم الذي مالأته وغادرت 

الدرجات  تهبط  زوجتي  كانت  راك�صا.  القبو 

 . اأرج��وك  ب�رصعة  هذا  »خذي  ال�صطل:  فناولتها 

اأما  بال�صطل،  زوجتي  و�صعدت  االآخ��ر«.   �صاأمالأ 

ال  باأنه  البنت  واأخربت  القبو   اإىل  عدت  فقد  اأنا 

ميكننا اأن نبقى هنا، وباأن تنتظرين يف ال�صارع. 

ثم مالأت ال�صطل الثاين ب�رصعة  و�صعدت راك�صا. 

تذهب  ب��اأن  لها  وقلت  زوجتي  قبلت  وعندئذ 

للنوم، الأين �صاأ�صتحم قبل اأن اأنام. فذهبت لتنام 

كان  احلنفيات.  وفتحت  احلمام   اإىل  وم�صيت 

املاء يطقطق يف قاع املغط�س. خلعت بابوجي  

وخرجت اإىل املدخل بجوربي. كان احلذاء الذي 

ارتديته هذا اليوم اأمام باب املدخل. لقد تركته 

هناك كي اأثبت لها باأين مل اأبتعد كثريا. تناولت 

يف  ت�صللت  ثم  ولب�صته،  ال��دوالب   من  اآخر  حذاء 

�صمت خارج ال�صقة«.

برتارك، نحن  »يا  قائال:  بوكات�صيو  تدخل  وهنا 

باأنك  اأالح��ظ  اأين  غري  كبري.  �صاعر  اأن��ك  نعرف 

ي�صمح  ال  حمتال  واحرتابي  جدا  منهجي  اأي�صا 

بتاتا للهوى باأن يعميه!  وما فعلته بالبابوجني 

واحلذاء عمل رائع!« ،واأكد كل ال�صعراء احلا�رصين 

ما قاله بوكات�صيو وغمروا برتارك مبدائح بدا من 

الوا�صح اأنها اأعجبته.

اأهدئ  اأن  حاولت  ال�صارع.  يف  تنتظرين  »كانت 

العودة  باأين مرغم على  لها  من روعها. �رصحت 

زوال  بعد  تعود  اأن  عليها  واقرتحت  البيت  اإىل 

الغد، حينها �صتكون زوجتي يف العمل، و�صنكون 

مرتاحي البال. ثمة حمطة ترام مقابلة للعمارة 

تذهب.  اأن  على  ف��اأحل��ح��ت  ب��ه��ا،  اأق��ط��ن  ال��ت��ي 

لكن،عندما جاء الرتام انفجرت �صاحكة وحاولت 

اأن ت�رصع اخلطى �صوب باب العمارة.

قال  ال����رتام«.  حت��ت  دفعها،  ينبغي  »ك���ان   -

بوكات�صيو.

�صبه  بلهجة  ب���رتارك  ق��ال  اأ���ص��دق��ائ��ي،  »ي��ا   -

املرء،  على  فيها  ينبغي  حلظات  ثمة  احتفالية، 

قلت  الن�صاء«.  مع  �رصيرا  يكون  اأن  اأبى،  اأم  �صاء 

لها: »اإذا كنت ترف�صني الذهاب اإىل حال �صبيلك 

العمارة  ب��اب  �صاأغلق  ف��اإين  خاطر  طيب  ع��ن 

العائلي  منزيل  ه��ذا  ب��اأن  تن�صي  ال  باملفتاح. 

ولي�س من حقي اأن اأحوله اإىل ماخور! «.  وف�صال 

كنت  بينما  اأين  تذكروا  اأ�صدقائي،  يا  ذلك  عن 

مفتوحة،  االأعلى  يف  احلنفيات  كانت  اأجادلها 
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على  حلظة.عدت  اأي��ة  يف  املغط�س  يفي�س  وقد 

فانطلقت  العمارة.  باب  على  وانق�ص�صت  عقبي 

اأ�صخا�س  ب�صعة  هناك  وك��ان  خلفي.  راك�صة 

فاند�صت  اللحظة  نف�س  العمارة يف  اإىل  يدخلون 

عداء  الدرجات مثل  الداخل. �صعدت  نحو  بينهم 

نحن  خلفي.  خطواتها  وقع  اأ�صمع  واأن��ا  �رصيع 

على  تناف�صنا  وكان  الثالث.   الطابق  يف  ن�صكن 

الباب  اأ�رصع منها، ف�صفقت  اأين كنت  اأ�صده! غري 

كي  الوقت  من  مت�صع  لدي  وك��ان  وجهها.   يف 

اأقتلع من احلائط خيوط اجلر�س حتى ال اأ�صمعها 

اأنها �صت�صغط  تقرعه ب�صدة، الأين كنت واثقا من 

على اجلر�س  ولن ترتكه. بعد ذلك رك�صت على 

اأ�صابع قدمي باجتاه احلمام.

غوته  ت�����ص��اءل  ي��ف�����س؟«  اأمل  وامل��غ��ط�����س،   «  -

باهتمام.

اآخر حلظة. بعدها  اأغلقت احلنفيات يف  - » لقد 

فتحت  الدخول.  باب  على  نظرة  الألقي  ذهبت 

عوينة الباب فبدا يل اأنها ال تزال هناك، جامدة 

وعيناها م�صدودتان اإىل الباب. اأ�صبت باخلوف 

�صتمكث  اإن كانت  نف�صي  اأ�صدقائي  و�صاءلت  يا 

هنا حتى �صباح الغد.«

بوكات�صيو يت�رصف ب�صكل غري الئق:

قال   ،« فا�صد  عا�صق  ب���رتارك  ي��ا  اأن��ت   «  -    

اللواتي  الفتيات  هوؤالء  اأن  »اأت�صور  بوكات�صيو 

لو  كما  اإليك  يت�رصعن  كن  لل�صعر  ناديا  اأ�ص�صن 

األتقي بهن.  اأن  اأبدا  اأريد  واأنا ال  اأبولو.  االإله  اأنك 

فاملراأة ال�صاعرة امراأتان.  وهذا فوق طاقة رجل 

يبغ�س الن�صاء مثلي«.

- »ا�صمع، يا بوكات�صيو، قال غوته،ملاذا تتباهى 

بكونك تبغ�س الن�صاء؟«

- »الأن مبغ�صي الن�صاء هم اأف�صل الرجال.«

ال�صعراء  ك��ل  اأط��ل��ق  الكلمات  ه��ذه  �صماع  بعد 

�صيحات ال�صخرية. فوجد بوكات�صيو نف�صه جمربا 

على رفع �صوته: »افهموين. اإن مبغ�س الن�صاء ال 

يحتقرهن بل اإنه يكره اجلن�س اللطيف. والرجال 

عا�صقي  �صنفني:  اإىل  ال��ق��دمي  منذ  ينق�صمون 

ومبغ�صي  ال�صعراء.   اآخ��ر:  بتعبري  اأو  الن�صاء، 

الن�صاء، اأوبتعبري اأ�صح: الذي يعانون من رهاب 

ميجدون  ال�صعراء  اأو  الن�صاء  وعا�صقو  الن�صاء. 

االإح�صا�س   قوة  مثل  التقليدية  الن�صائية  القيم 

واالأ���رصة  واالأم��وم��ة  واالإجن��اب واالنتفا�صات 

اله�صتريية املفاجئة، والنداء الرباين املتجذر يف 

اأعماقنا، فيما ت�صيب هذه القيم مبغ�صي الن�صاء 

الهلع.  وبالن�صبة  اأو املرهوبني منهن بنوع من 

للمراأة فاإن عا�صق الن�صاء ميجد اجلن�س اللطيف، 

اجلن�س  املراأة على  الن�صاء  يف�صل مبغ�س  بينما 

اللطيف.  وال تن�صوا اأمرا هاما: اأن املراأة ال ت�صعر 

معكم  اأما  الن�صاء.  مبغ�س  برفقة  اإال  بال�صعادة 

�صعيدة!«  كانت  اأن  ام��راأة  الأي��ة  ي�صبق  فلم  اأنتم 

.اأثارت كلماته من جديد جلبة معار�صة »عا�صق 

اإال  للمراأة  يجلب  اأن  ميكنه  ال  ال�صاعر  اأو  الن�صاء 

اأن  ميكنه  وال  والهم،  والدموع   واالأمل   املاأ�صاة 

يجلب لها ال�رصور. اأعرف �صخ�صا من هذا النوع 

امراأة  يع�صق  �صار  ذلك  بعد  زوجته.  يع�صق  كان 

اأخرى. مل يكن يرغب يف اأن يهني الواحدة منهما 

اأو يخونها، اأو اأن يجعل من االأخرى ع�صيقة �رصية.  

ولذلك اعرتف بكل �صيء لزوجته  وطلب منها اأن 

ت�صاعده، فمر�صت من جراء ذلك،  وكانت ت�رصف 

وقتها يف البكاء، حتى اأن ع�صيقته مل تعد تتحمله 

�صكة  فوق  فتمدد  �صتهجره.  باأنها  له  و�رصحت 

احلديد كي يده�صه الرتام.  ول�صوء حظه فقد راآه 

اأن  الن�صاء  بعيد،  وكان على عا�صق  ال�صائق من 

يدفع غرامة مالية بقيمة خم�صني كرونة لقيامه 

بعرقلة ال�صري.«

- »بوكات�صيو كذاب!« �صاح فرلني.

اأ�صاف  برتارك،  لنا  حكاها  التي  الق�صة  »اإن   -

بوكات�صيو، من نف�س النوع. هل ت�صتحق زوجتك 

البنت  ه��ذه  اأن��ت  تاأخذ  اأن  الذهبي  ال�صعر  ذات 

اله�صتريية مباأخذ اجلد؟«

عليه  رد  زوجتي؟«  عن  اأن��ت  تعرف  وم��اذا   «  -
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برتارك ب�صوت عال. » اإن زوجتي هي �صديقتي 

املخل�صة !  ولي�س الأحدنا �رص يخفيه عن االآخر!«.

- » اإذن، ملاذا غريت احلذاء؟ » ت�صاءل لريمنتوف.

يف  اأ�صدقائي،  »ي��ا  ي�صطرب.  مل  ب��رتارك  لكن 

ت�صعد  الفتاة  كانت  حني  احلرجة،  اللحظة  تلك 

اإىل  ذهبت  اأم���ري،  يف  حائرا  كنت  ال��درج��ات، 

زوجتي يف الغرفة  وبحت لها بكل �صيء.«

قال  عنه«،  حكيت  الذي  العا�صق  فعل  »مثلما   -

بوكات�صيو �صاحكا.

- »البوح هو رد فعل كل العا�صقني.  وال �صك يف 

اأنك طلبت منها اأن ت�صاعدك! .« 

تبث  ما  ت�صاعدين.  اأن  منها  طلبت  فقد  نعم،   «  

اأن رف�صت يل اأي عون، حتى يف هذه املرة. فقد 

يف  وبقيت  الباب.   اإىل  نف�صها  تلقاء  من  ذهبت 

الغرفة الأين كنت خائفا.«

- »لو كنت مكانك الأ�صبت بنف�س اخلوف«، قال 

غوته  وقد تفهم موقفه. 

- » وملا عادت كانت يف كامل الهدوء. بعد اأن 

فتحت  ال��درج��ات،  اإىل  الباب  منظار  من  اأطلت 

اختلقت كل  قد  اأين  لو  اأحدا. كما  الباب فلم جتد 

�صيء. لكن، فجاأة �صمعنا �رصبات قويةخلفنا،

تعلمون  وكما  يت�صظى.   النوافذ  زجاج  وراأينا   

والنوافذ تطل على  �صقة عتيقة  فنحن نقطن يف 

معطل  اجلر�س  اأن  اأدرك��ت  حني  والفتاة  املمر.  

ما  م��ك��ان  يف  ح��دي��د  م��ن  ق�صيب  على  ع��رثت 

وعادت به اإىل املمر،  واأخذت تك�رص كل النوافذ 

واحدة تلو االأخرى. كنا نعاين ما تفعل من داخل 

ال�صقة، الحول لنا وال قوة،  وقد اأمل بنا الذعر. بعد 

الغارق  للممر  االأخ��رى  اجلهة  من  لنا  بدت  ذلك 

العجائز  اإنهن  بي�صاء.  اأطياف  ثالثة  العتمة  يف 

هرعن  لقد  املقابلة.  ال�صقة  يف  يقمن  اللواتي 

يحدث  ما  ملعرفة  متلهفات  وهن  النوم  بثياب 

وفرحات بهذه الف�صيحة الطارئة. ت�صوروا هذه 

اللوحة: مراهقة ح�صناء مت�صك بيدها ق�صيبا من 

�صاحرات!   لثالث  موؤذية  اأطياف  وحولها  حديد  

ثم ه�صمت الفتاة ما تبقى من زجاج  ودخلت اإىل 

الغرفة عرب النافذة.كان بودي اأن اأذهب اإليها كي 

اأحادثها، لكن زوجتي اأم�صكت بذراعي  وتو�صلت 

» وانت�صبت  اإيل قائلة: »ال تذهب. �صوف تقتلك! 

الق�صيب  وبيدها  الغرفة  و�صط  يف  واقفة  الفتاة 

مت�صك  دارك«  »ج���ان  اأن��ه��ا  ل��و  كما  احل��دي��دي 

اأما  وجاللها!  ح�صنها  كامل  يف  وهي  برحمها، 

اأنا فقد تخل�صت من قب�صة زوجتي وتقدمت من 

اقرتبت منها كانت نظراتها تفقد  الفتاة. وكلما 

خارق.  بوئام  ومتتلئ  وتلني،   الوعيد   �صيماء 

فتناولت الق�صيب احلديدي  ورميت به اأر�صا. ثم 

اأم�صكت الفتاة من يدها.«

   ال�شتائم :

قال لريمنتوف: »اأنا ال اأ�صدق �صيئا من حكايتك«.

الذي  النحو  - »بالطبع، فاالأمور مل حتدث على 

اأخ��رى-  م��رة  بوكات�صيو  ق��ال  ب��رتارك-  حكاه 

الفتاة  فهذه  بالفعل.  حدث  ذلك  اأن  اأعتقد  لكني 

م�صابه،  و�صع  يف  عادي،  رجل  واأي  ه�صتريية  

وال�صعراء  والع�صاق   �صفعتني.  لها  �صيوجه  كان 

لله�صترييات  مثالية  �صحية  يذهبون  ما  عادة 

ال  فهم  اأبدا.  ي�صفعوهن  لن  اأنهم  يعرفن  اللواتي 

يف  دوما  عا�صوا  الأنهم  الن�صاء،  اأمام  لهم  حول 

مبثابة  ام��راأة  كل  ويعتربون  اأمهاتهم.  ح�صن 

وتنورة   ، لها  فيمتثلون  اأمهاتهم  من  مر�صولة 

هذه  ال�صماء«.  مثل  روؤو�صهم  فوق  تنب�صط  اأمهم 

اأكرث من  اأعجبته كثريا فرددها  العبارة االأخرية 

روؤو�صكم  فوق  ترونه  ما  اإن  ال�صعراء  »اأيها  مرة: 

لي�س �صماء، بل هي تنورة اأمكن الهائلة!  فاأنتم 

جميعكم تعي�صون حتت تنورة اأمهاتكم!  

ب�صوت  ي�رصخ  ي�صنني  اأخ��ذ   « تقول؟  »م��اذا   -

بدء  منذ  مرتنحا.  كر�صيه  من  وث��ب  ثم  غريب، 

»ماذا  االآخرين:  من  اأكرث  ي�رصب  وهو  االأم�صية  

قلت عن اأمي؟ ماذا قلت؟«.

- »اأنا مل اأحتدث عن اأمك« قال بوكات�صيو بهدوء. 
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راق�صة  برفقة  يعي�س  ي�صنني  اأن  يعرف  ك��ان 

لها  يكن  وكان  عاما،   بثالثني  تفوقه  م�صهورة 

حبا �صادقا. غري اأن ي�صنني كان لعابه ي�صيل على 

زاويتي فمه،  وملا انحنى نحو االأمام ب�صق. لكنه 

الب�صاق على ياقة قمي�س  كان ثمال جدا فوقع 

ياقة  وم�صح  منديله  بوكات�صيو  اأخ��رج  غوتة. 

ي�صنني  �صعر  ب�صاقه  جراء  الكبري.ومن  ال�صاعر 

وا�صل  الكر�صي.  ف��وق  فتهالك  احل��اد  بالتعب 

ت�صمعوا  اأن  اأ�صدقائي  يا  »اآمل  حديثه:  برتارك 

ما قالته يل، اإنه كالم ال ين�صى. لقد قالت كالما 

فتاة  ب�صيطة،  فتاة  »اأنا  �صالة:  اأو  بدعاء  �صبيها 

عادية جدا، لي�س يل ما اأقدمه، اإال اأين جئت بدافع 

بالذات  اللحظة  هذه  ويف  جئت،،،)   لقد  احل��ب، 

�صغطت على يدي بقوة( لكي تعرف معنى احلب 

احلقيقي.  وتعرفه مرة واحدة يف حياتك.«

- » وماذا قالت زوجتك عن مر�صولة احلب هذه؟ 

ملحاح.واندفع  ب�صخرية  لريمونتوف  ت�صاءل   «

تك�رص  اأن  للريمونتوف  اأتيح  »لو  قائال:  غوتة 

مقابل  اأجرا  لها  لدفع  نافذته،  زجاج  ما  ام��راأة 

حاقدة.   بنظرة  لريمونتوف  فحدجه   « ذل���ك!  

وا�صتطرد برتارك قائال: »زوجتي؟ اأنت خمطئ يا 

لريمونتوف، اإذا كنت تعتقد اأن هذه الق�صة �صبيهة 

بحكاية بوكات�صيو الهزلية. فقد التفتت البنت اإىل 

ي�صبه  فيما  لها  وقالت  بنظرة خارقة،   زوجتي، 

الأنك  �صيدتي،  يا  توؤاخذيني  »ال  �صالة:  اأو  دعاء 

امراأة طيبة 

و اأنا اأحبك اأنت اأي�صا. اأنا اأحبكما معا«،  وكانت 

مت�صك بها هي االأخرى من يدها.

امل�صهد  اأن بوكات�صيو هو من روى هذا  لو   « –  

ملا اعرت�صت عليه- قال لريمونتوف- لكن ما 

حتكيه لنا االآن هو االأ�صواأ. هذا �صعر رديء.

ب��رتارك يف وجهه-  »اأن��ت حت�صدين! - �صاح   -

وحيدا  كنت  اأن  حياتك  يف  اأبدا  لك  يحدث  مل  اإذ 

اأتعرف  حتبانك!  ام��راأت��ني  برفقة  ما  غرفة  يف 

مقدارجمال زوجتي وهي ترتدي قمي�س احلمام

     و�صعرها الذهبي م�صدل ؟ » .

غوته  اأن  غري  هازئة.  �صحكة  لريمونتوف  اأطلق 

تعليقاته  على  يعاقبه  اأن  امل��رة  ه��ذه  يف  ق��رر 

الالذعة: »اأنت �صاعر كبري يا لريمونتوف ونحن 

بهذا  معقد  اأن��ت  مل  لكن  ذل��ك،  نعرف  جميعنا 

ثوان،  لب�صع  منذهال  لريمونتوف  ظل  ال�صكل؟« 

نف�صه:  يتمالك  كي  يجاهد  وهو  غوته  اأجاب  ثم 

»مل يكن عليك يا يوهان اأن تقويل هذا الكالم. اأمل 

جتد غري هذا الكالم ال�صيء لتقوله يل؟ هذه نذالة 

منك«.ومبا اأن غوتة كان حمبا للوئام، فقد ف�صل 

اأال ي�صتمر يف م�صايقة لريمونتوف، لكن موؤلف 

�صاحكا:  املو�صوع  يف  تدخل  فولتري،  �صريته، 

مثقل  اأن��ك  لريمونتوف  يا  ج��دا  الوا�صح  »م��ن 

بالعقد« ثم بداأ يحلل اأ�صعاره التي ال تتوفر على 

االأناقة الطبيعية املوفقة التي جندها لدى غوته، 

وال على االإلهام املتقد املوجود لدى برتارك. بل 

ا�صتعاراته،  من  ا�صتعارة  كل  يف  يدقق  اأخذ  اإنه 

لدى  النق�س  عقدة  على  ب��رباع��ة  يربهن  لكي 

لريمونتوف والتي ت�صكل امل�صدراملبا�رصلتخيله، 

بالفقر   املطبوعة  ال�صاعر  طفولة  يف  واملتاأ�صلة 

اأب م�صتبد.ويف  الذي مار�صه عليه  القمع  وتاأثري 

هذه اللحظة انحنى غوته على برتارك  وهم�س له 

ب�رص تردد �صداه يف اأرجاء الغرفة  و�صمعه الكل 

هراء  جمرد  هذا  »كل  نف�صه:  لريمونتوف  حتى 

.م�صكل لريمونتوف هو اأنه ال يجامع« .

   الطالب ينحاز اإىل جانب لريمنتوف:

   كان الطالب يلزم ال�صمت  وي�صكب لنف�صه النبيذ 

)كان ثمة نادل رزين يذهب بالقنينات الفارغة 

وين�صت  اململوءة يف �صمت(   القنينات  ويجلب 

مت�صع  لديه  يكن  مل  احلاد.  النقا�س  اإىل  بانتباه 

زوبعتهم  ليتتبع  راأ���ص��ه  يدير  ك��ي  ال��وق��ت  م��ن 

األطف  ه��و  عمن  نف�صه  ي�صائل  امل��دوخ��ة.ك��ان 

�صاعر فيهم بالن�صبة اإليه. كان يجل غوته مثلما 

ي�صحره  برتارك  وكان  كري�صتينه.  ال�صيدة  جتله 
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بعينيه املتوهجتني. لكن الغريب يف االأمر هواأن 

لريمونتوف املهان كان يثري لديه اأقوى تعاطف، 

اأطلق غوته مالحظته االأخرية  اأن  خ�صو�صا بعد 

التي دفعته اإىل التفكري يف اأن �صاعرا كبريا

يواجه  قد  بالفعل(  كبري  �صاعر  ولريمونتوف   (  

مثله.  طالب  يواجهها  التي  ال�صعوبات  نف�س 

قد  الوقت  اأن  فالحظ  اليدوية  �صاعته  اإىل  نظر 

يكون  اأال  يريد  كان  اإذا  البيت  اإىل  للعودة  حان 

ماآله �صبيها مباآل لريمونتوف.ومع ذلك فاإنه مل 

العظام.  الرجال  هوؤالء  من  يتمل�س  اأن  ي�صتطع 

وعو�س اأن يذهب

بيت  اإىل  ذه��ب  كري�صتينه،  بال�صيدة  ويلتحق   

النظافة  وهناك وجد نف�صه معباأ باأفكار عظيمة، 

اأمام البالط االأبي�س، ثم تناهى اإىل �صمعه �صوت 

لي�صوا  �صمعتهم. فهم  لقد   « لريمونتوف بجانبه: 

لي�صوا لطفاء«.  نطق لريمونتوف  اأتفهم؟  لطفاء. 

بحروف  مكتوبة  اأنها  لو  كما  »لطفاء«  كلمة 

مائلة. اأجل، ثمة كلمات ال ت�صبه بع�صها، كلمات 

ذات قيمة خا�صة ال يدركها اإال امللمون بخبايا 

االأمور. كان الطالب يجهل ملاذا نطق لريمونتوف 

كلمة »لطفاء« كما لو اأنها مكتوبة بحروف مائلة. 

بخبايا  امللمني  ف�صيلة  اإىل  اأنتمي  الذي  اأنا  اأما 

االأمور فاإين اأعرف اأن لريمونتوف �صبق له اأن قراأ 

والفكر  اللطيف  الفكر  حول  »با�صكال«  تاأمالت 

الب�صيط ومنذئذ اأ�صبح يق�صم اجلن�س الب�رصي اإىل 

�صنفني: اللطفاء  واالآخرين.

عدوانية  بلهجة  قال  لطفاء؟«  لك  يبدون  »هل 

اأغلق  بال�صمت.  يلوذ  الطالب  اأن  حظ  ال  حني 

اأن لريمونتوف،   الطالب فتحة �رصواله،  وبدا له 

يف  روبت�صين�صكي  الكونتي�صة  ذلك  كتبت  وكما 

له  كانت  �صنة،  ومائة  خم�صني  قبل  يومياتها 

الأنه  باالمتنان  نحوه  ف�صعر  ق�صريتان  �صاقان 

خطرا،  �صوؤاال  عليه  يطرح  كبري  �صاعر  اأول  كان 

وينتظر منه جوابا يف مثل خطورته.

االإط��الق«  على  لطفاء  لي�صوا  اأنهم  راأي��ي  »يف 

�صاقيه  على  لريمونتوف  وجتمد  الطالب.  قال 

على  لطفاء  لي�صوا  فهم  »بالطبع  الق�صريتني: 

»لكني  عالية:  بلهجة  اأ���ص��اف  ث��م  االإط����الق«. 

كلمة  كانت   .  « اأنا مغرور!  اأفهمت؟  اأنا مغرور!  

االأخرى مكتوبة يف فمه بحروف  »مغرور« هي 

يظن  من  بليد  باأنه  يفهمه  اأن  اأج��ل  من  مائلة 

فتاة  تغرت  مثلما  مغرورا  ك��ان  لريمنتوف  اأن 

الأن  تاجر ما مبمتلكلته،  يغرت  اأو كما  بجمالها، 

االأمر هنا يرتبط بغرور من طراز خا�س، غرور 

مربر  ونبيل. 

برفقة  عاد  ثم  لريمنتوف،  �صاح  مغرور«  »اأن��ا 

يلقي  فولتري  ك��ان  حيث  الغرفة  اإىل  الطالب 

مديحا يف حق غوته. وعندئذ غ�صب لريمونتوف 

يبدو  جعله  مما  الطاولة،  اأم��ام  واقفا  وانت�صب 

على حني غرة يف و�صع اأ�صمى من االآخرين الذين 

كانوا جال�صني، ثم قال: »واالآن �صاأبني لكم كم اأنا 

مغرور! االآن �صاأقول لكم �صيئا، الأين مغرور! لي�س 

يف هذه البالد �صوى �صاعرين: غوته  واأنا« ، هذه 

املرة كان فولتري هو من رفع �صوته قائال: »قد 

االإن�صاين  اجلانب  من  لكنك  كبريا،  �صاعرا  تكون 

 ، لكنك  كبري،  �صاعر  اإنك  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  تافه! 

اأنت، لي�س لك احلق يف اأن تقول ذلك عن نف�صك« 

ثم  الوقت.  لبع�س  بالذهول  لريمونتوف  .اأ�صيب 

اأنا  ذلك؟  اأقول  اأن  يل  يحق  ال  »مل  بتلعثم:   قال 

مغرور !« ،

وكرر لريمونتوف لعدة مرات باأنه مغرور. انفجر 

فاأدرك  معه.  االآخ��رون  وقهقه  �صاحكا   فولتري 

الطالب اأن اللحظة التي انتظرها قد اأزفت. نه�س 

على غرار لريمونتوف  واألقى نظرة حائمة على 

�صيئا عن  تدركون  »اأنتم ال  ال�صعراء احلا�رصين: 

غرورا  لي�س  ال�صاعر  فغرور  لريمونتوف.  غرور 

عاديا. وال�صاعر وحده يدرك قيمة ما يكتب. قد 

اأبدا.  االآخرون ذلك بعده  وقد ال يدركونه  يدرك 

اإذن من واجب ال�صاعر اأن يكون مغرورا.  ولو مل 

قبل  كانوا  لقد  االأدب��ي.«  عمله  كذلك خلان  يكن 
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قليل يغرقون يف ال�صحك، وبغتة اتفقوا جميعهم 

على ما قاله الطالب، الأنهم كانوا اأي�صا مغرورين، 

كانوا  اأنهم  لريمونتوف،اإال  مثل  ذلك  يف  مثلهم 

باأن  يعرفون  ال  ذلك،الأنهم  قول  من  ي�صتحيون 

كلمة »مغرور« اإذا نطقت كما يجب ال تبقى مثار 

�صخرية بل اإنها على العك�س من ذلك تغدو كلمة 

روحية ونبيلة، اإذن فقد كانوا يعرتفون باجلميل 

للطالب الذي قدم لهم راأيا �صديدا، وان�صم اإليهم 

فرلني هو االآخر م�صتح�صنا كالمه.

    كري�شتينه تتحول اإىل ملكة على يد غوته:

نحوه   غوته  فا�صتدار  جال�صا  الطالب  ك��ان      

ولدي  يا  تعرف  »هل  لطيفة:  بابت�صامة  و�صاأله 

من  انخرطوا  قد  االآخ��رون  كان  ال�صعر؟.«  معنى 

الطالب  اإن  بحيث  ال�صكارى،  نقا�صات  يف  جديد 

وكان  الكبري.  ال�صاعر  اأم��ام  وحيدا  نف�صه  وجد 

لكنه  الغالية،  الفر�صة  هذه  ينتهز  اأن  يف  يرغب 

فجاأة مل يحر جوابا.  ومبا اأنه كان يبحث ب�صدة 

عن العبارة املنا�صبة- وغوته يكتفي باالبت�صام 

هو  واكتفى  ذلك   عليه  �صق  فقد  �صمت-  يف  له 

اأو  فتاة  اأ���ص��ادق  االآن  باالبت�صام.«اأنا  االآخ��ر 

�رص  متزوجة من جزار.«  امراأة،  وهي  باالأحرى 

»وهي   ، ودي��ة  بابت�صامة  واأجابه  بذلك   غوته 

تقدرك.  وقد ناولتني ديوانا �صعريا لك كي تكتب 

لها كلمة اإهداء«.

الكتاب  تناول  ثم  غوته  قال  اإي��اه!«  »ناولني   -

العنوان،  �صفحة  على  وفتحه  الطالب  يدي  من 

هل  هي؟  كيف  عنها.  »حدثني  قائال:  وا�صتطرد 

ح�رصة  يف  الطالب  ي�صتطع  مل  جميلة؟«.  هي 

اجل��زار  زوج��ة  ب��اأن  ف��اع��رتف  يكذب  اأن  غوته 

لي�صت جميلة. واالأدهى من ذلك اأنها اليوم كانت 

ترتدي ثيابا مثرية لل�صحك وظلت طوال النهار 

تتجول يف براغ مبجوهرات �صخمة حول عنقها 

وهي ترتدي حذاء �صهرة اأ�صود عفا عنه الزمان . 

باهتمام خال�س  الطالب  اإىل  كان غوته ين�صت 

رائع.« وجتا�رص  ي�صبه احلنني: »هذا  ثم قال مبا 

لها  ب��اأن زوج��ة اجل��زار  االع��رتاف  الطالب على 

ذهبية.  كذبابة  فمها  يف  تلمع  ذه��ب  من  �صن 

كالمه:  و�صحح  غوته  �صحك  انفعاله  �صدة  ومن 

منارة«!  »مثل  الطالب:  عليه  »فرد  خامت.  »مثل 

الطالب  له  »واأو�صح  وابت�صم غوته: »مثل جنمة! 

باأن زوجة اجلزار، يف واقع احلال، قروية عادية 

جدا،  وهذا ما كان يجتذبه بقوة.قال غوته: »اأنا 

قبيل  من  بالذات،  التفا�صيل  هذه  جيدا.  اأفهمك 

زينة رديئة اأو عيب خفيف يف االأ�صنان اأو خمول 

الروح،هي التي جتعل املراأة حية وحقيقية. الأن 

اأوجمالت  االإعالنات  يف  نراهن  اللواتي  الن�صاء 

اإىل  يفتقرن   ، الن�صاء  معظم  وتقلدهن  املو�صة، 

ول�صن  اخليال   �صنع  من  الأنهن  اجلمال،  �صحر 

هن  امل��ج��ردة.  التعليمات  من  جمموعة  �صوى 

نتاج اآلة �صيربنيتيكية) للتحكم والتوجيه( ول�صن 

اأن  �صديقي  يا  لك  حقيقية.اأوؤكد  ب�رصية  اأج�صادا 

قرويتك هذه هي املراأة التي ت�صلح لل�صاعر  واأنا 

اأهنئك على ذلك! »ثم انحنى على �صفحة العنوان  

وتناول قلما و�رصع يكتب حتى مالأ ال�صفحة عن 

بارتعاد  ماأخوذا  بحما�س،  يكتب  كان  اآخرها. 

احلب  بريق  ي�صع  وجهه  وم��ن  خفيف،  عاطفي 

وجهه  واحمر  الكتاب  الطالب  تناول   . والتفهم 

فخرا. فقد كان ما كتبه غوته اإىل امراأة مغمورة 

جميال  وحمزنا، نو�صتاجليا  و�صهوانيا، ر�صينا  

اأن مثل هذه  واثقا من  الطالب  وب�صو�صا.  وكان 

الكلمات احللوة مل ي�صبق اأن وجهت اإىل اأية امراأة. 

ثم فكر يف كري�صتينه وثارت �صهوته اإليها بحدة. 

املثرية  مالب�صها  على  اأ�صفى  قد  ال�صعر  اأن  ذلك 

الكلمات   اأ�صمى  من  من�صوجا  معطفا  لل�صحك 

وحولها اإىل ملكة.      
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من  متاأخرة،  فرتة  يف  معاركها  عن  اأمي  تخلت 

الرابعة  �صن  يف  م��رة  الأول  عملت  ح��زن.  دون 

والثالثني كخادمة يف البداية، ثم بعد ذلك عاملة 

يف امل�صانع، عملت يف امل�صنوعات وعملت يف 

املطاعم. يف ال�صابق، يف تلك احلياة التي فقدتها، 

كانت البنت الكربى الأبيها احلاكم. مل تكن تفعل 

الطهاة  رئي�س  بني  النزاعات  ف�س  �صوى  �صيئا 

الفرن�صي ورئي�س الطهاة الفيتنامي يف املحكمة 

اأو كانت تقوم باحلكم على الغراميات  العائلية. 

ال�رصية بني اخلادمات واخلدم. اأو تق�صي فرتات 

بعد الظهر  يف التجمل، يف ارتداء مالب�صها  كي 

ترافق اأبي  اإىل حفالت  املجتمع.

بف�صل حياة البذخ التي عا�صتها، كان م�صموحا 

لها بكل االأحالم، خا�صة تلك التي كانت حتلمها 

ن�صبح  كي  واأن��ا،  اإخوتي  لنا،  جهزت  الأجلنا. 

�صيا�صيني،  وعلماء،  مو�صيقيني  الوقت  نف�س  يف 

ريا�صيني، فنانني ونتقن العديد من اللغات.

وا�صتمرت  التدفق  يف  ا�صتمر  ال��دم  والأن  لكن 

نركع   اأن  علمتنا  بعيد،  من  ال�صقوط  يف  القنابل 

غ�صل  على  جتربين  كانت  ي��وم،  كل  اخل��دم.  مثل 

تنظيف  وعلى  االأر�صية  ب��الط  من  قطع  اأرب��ع 

واحدة  جذورها  اأن��زع  باأن  فا�صولياء  ع�رصين 

على  كانت  لل�صقوط.  تهيوؤنا  كانت  االأخرى.  تلو 

�صواب، الأنه �رصعان ما مل نعد منلك اأر�صية حتت 

اأقدامنا.

***
االأوىل كالجئني يف ماليزيا، كنا  ليالينا  خالل 

ننام مبا�رصة على االأر�س احلمراء، غري املبلطة. 
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يف  للالجئني  خميمات  االأح��م��ر  ال��ه��الل  اأن�صاأ 

 boat»�البلدان املجاورة للفيتنام كي ي�صتقبل ال

people« )نا�س القوارب( اأولئك الذين جنوا من 
رحلة البحر. االآخرون، الذين غرقوا خالل رحلة 

جمهولني.  ماتوا  اأ�صماء.  لديهم  يكن  مل  العبور، 

نحن ننتمي اإىل اأولئك املحظوظني الذين ح�صلوا 

لذلك  �صلبة.  اأر���س  على  ال�صقوط  فر�صة   على 

�صعرنا باأننا مباركون لكوننا �صمن األفي الجئ  

ذلك املخيم الذي مل يكن يتوجب عليه اأن ي�صتقبل  

�صوى مائتني.

***
اأن�صاأنا كوخًا على ركيزة  يف ركٍن خلف املخيم، 

اأ�صابيع،  كنا خم�صة  يقع على منحدر تل. طيلة 

وع�رصين �صخ�صا من خم�س عائالت، نقطع معًا 

املجاورة،  الغابة  من  اأ�صجار  ب�صع  اخلفاء  يف 

ثم نغر�صها يف الرتبة الرخوة  لالأر�س املنزلقة. 

»الرقائقي«  اخل�صب  من  اأعمدة  �صتة  ثبتنا  كما 

هيكل  وغطينا  كبرية  اأر���ص��ي��ة  منها  لن�صنع 

الكهرباء،  زرقة  مثل  اأزرق  لونه   بقما�س  الكوخ 

اأزرق مثل زرقة البال�صتيك، مثل زرقة لعبة. كنا 

االأرز  اأكيا�س  من  يكفي  ما  ووجدنا  حمظوظني 

كي  النايلون  ومن  الُقنب  قما�س  من  امل�صنوعة 

باال�صافة  لكوخنا،  االأربع  اجلهات  بها  نحيط  

كانت  معًا  امُل�صرتك.  ام 
ّ
للحم الثالث  للجهات 

متحف  يف  ن�صبًا  ت�صبهان  املن�صاأتان  هاتان 

لفنان معا�رص. يف الليل ولفرط نومنا ملت�صقني 

بالربد،  اأب���دا  ن�صعر  نكن  مل  البع�س  ببع�صنا 

حتى من دون غطاء. ويف النهار كانت احلرارة 

امُلمت�صة من القما�س االأزرق حُتول هواء الكوخ 

كان  املطر،  وليايل  اأي��ام  ويف  خانق.  هواء  اإىل 

الُثُقب  عرب  باالن�صياب  للماء  ي�صمح  القما�س 

التي انثقبت باالأوراق واالأغ�صان واجلذوع التي 

اأ�صفناها للكوخ يف ال�صيف كي تقوم بتربيدنا.

اأو ليلة ممطرة  لو ح�رص م�صمم رق�س ذات يوم 

حتت  هذا القما�س، كان بكل تاأكيد اأعاد ن�صخ هذا 

امل�صهد: خم�صة وع�رصون �صخ�صًا واقفني، �صغاراَ 

اأكل  لب 
ُ
ع اأياديهم  من  يد  بكل  يحملون  وكباراً، 

القما�س،  من  املتدفق  املاء  ال�صتقبال  حمفوظ 

في�صانات  اأح��ي��ان��ا  يتدفق  ك��ان  ال���ذي  امل���اء 

 
ّ
مو�صيقي وجد  لو  قطرة.  قطرة  اأخ��رى  واأحيانا 

املو�صيقية  لالأحلان  �صي�صتمع  كان  هناك،  نف�صه 

الأورك�صرتا كل تلك املياه التي ت�رصب قاع  علب 

 هناك، لكان 
ّ
االأكل املحفوظ. لو تواجد �صينمائي

هناك  يكن  مل  لكن  التواطوؤ  ذل��ك   جمال  التقط 

تنغر�س  التي  االأر�صية  واقفني على هذه  �صوانا، 

بلطف يف الطني. بعد ثالثة اأ�صهر، لفرط ما كان  

الكوخ  مائاًل من اإحدى اجلهات، ا�صطر كل واحد 

والن�صاء  االأطفال  مننع  كي  مكانه  غري 
ُ
ي اأن  منا 

من االنزالق خالل نومهم باجتاه البطن ال�صمينة 

جلارهم.

***
فيها  ت�صيل  كانت  التي  الليايل  تلك  كل  رغ��م 

اأمي  وا�صلت  االأر���ص��ي��ة،  ان��ح��دار  مع  اأحالمنا 

�رصيكا  لها  وجدت  وقد  لنا.  مب�صتقبل  طموحها 

متواطئا. كانا �صابا وبكل تاأكيد كان �صاذجًا  مبا 

اأنه كان يتجراأ على اإظهار الفرح والوقاحة و�صط 

واأمي  هو  اأ�ص�صا  معا،  الأيامنا.  الروتيني  الفراغ 

�صباحات  معه  نق�صي  كنا  لالجنليزية.  �صفًا 

كاملة، نكرر خاللها كلمات من دون اأن نفهمها. 

ينجح يف  كان  الأنه  املوعد،  كلنا يف  كنا  لكننا 

رفع  ال�صماء كي ي�صمح لنا بروؤية اأفق جديد، بعيدا 

عن احلفر العطنة  املمتلئة باملخلفات الب�رصية 

يف  املقيمني  �صخ�س  االألفي  قبل  من  املرتاكمة 

اأن  لن�صتطيع  نكن  مل  وجهه،  دون  من  املخيم. 

اأفقًا خاليًا من الروائح املثرية للغثيان،  نتخيل 

والدود. من دون وجهه،  الذباب  اأفقا خاليًا من 

ناأكل   لن  يوم  ذات  اأننا  تخيل  لن�صتطيع  نكن  مل 

املزيد من ال�صمك املتعفن، الذي يتم القاوؤه على 

االأر�س عند نهاية كل ظهرية �صاعة توزيع املواد 

الغذائية. من دون وجهه، لكنا فقدنا بكل تاأكيد 

الرغبة يف رفع  اأيدينا  للحاق باأحالمنا. 

***
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اأ�صتاذ  مع  ال�صباحات  ه��ذه  كل  من  لالأ�صف، 

اإال  اأح��ف��ظ   مل  ه���ذا،  املتوقع  غ��ري  االجنليزية 

 My boat number is«  : واح��دة  جملة 

من  اجلملة   هذه  اأن  وتبني   .   »KGO338
الفر�صة  اأبدا  اأجد  اأنني مل  دون فائدة متامًا مبا 

الطبي  الفح�س  خ���الل  ح��ت��ى  ال�صتعمالها، 

يف  الطبيب  يل  يوجه  مل  الكندية.  فو�صية 
ُ
للم

املركز الكالم . �صحب املطاط اخلا�س ب�رصوايل 

 boy ليحدد جن�صي بدال اأن ي�صاألني عنه.  مل يقل

الكلمتني.  اأي�صا هاتني  اأعرف  or girl? . كنت 
اأت�صور باأن املظهر اجل�صماين ل�صبي اأو لبنت يف 

كبرية،  ب�صفة  مت�صابها  كان  �صنوات  الع�رص  �صن 

ب�صبب نحولنا. ثم اإن الوقت، كان م�صغوطًا: كنا 

كثريين من اجلهة االأخرى للباب. وكان الطق�س 

اخلا�صة  ال�صغرية  القاعة  تلك  يف  جدا  �صاخنا 

بالفح�س بنوافذها امُل�رصعة على مم�صى �صاخب 

حيث كان هناك مئات الب�رص  يوؤرجحون والءهم 

اخلا�صة مبياه امل�صخة. 

وكنا  والقمل  اجل��رب  من  بطبقات  مغطني  كنا 

كلنا منتلك وجوه النا�س اليائ�صني وال�صائعني. 

على كل حال، كنت اأتكلم قلياًل، واأحيانا ال اأتكلم 

لطاملا  باأكملها،  طفولتي  امتداد  طلقًا.على 
ُ
م

 ماي«  بداًل عني الأنني 
ُ
تكلمت ابنة خايل »�صاو

نف�س  الف�صل،  نف�س  ال�صن،  نف�س  ظلها:  كنت 

ال�صوء   ناحية  من  ك��ان  وجهها  لكن  اجلن�س، 

بينما كان وجهي من ناحية العتمة، من ناحية 

الظل، من ناحية ال�صمت.

***
اأن  تريدين  كانت  اأتكلم،  اأن  تريدين  اأمي  كانت 

اأ�رصع وقت ممكن،  اأتعلم التحدث بالفرن�صية يف 

االأم  مل ت�صبح  اأن لغتي  اأي�صا، مبا  واالجنليزية 

تافهة واإمنا اأ�صبحت من دون فائدة. منذ �صنتي 

الثانية يف الكيبيك، اأر�صلتني والدتي اإىل مع�صكر 

طريقة  ه��ذه  باالجنليزية.  الناطقني  لل�صغار 

لكنها كانت  قالت يل.  االجنليزية جمانا،  لتعلم 

الثمن  دفعت  لقد  جمانا.  هذا  يكن  مل  خمطئة، 

وفائرين  �صخاما  طالبا  اأربعني  كانوا  غاليا. 

وعلى االأخ�س، مراهقني. كانوا ياأخذون اأنف�صهم 

طية  يف  بحر�س  مدققني  اجل���د،  حممل  على 

فرن�صية(،  )قبعة  »ب��ريي��ة«   زاوي��ة   ويف  ياقة، 

ويف ملعان  حذاء �صتوي. الكبار ي�رصخون على 

من  احلرب  لعبة  يلعبون  وكانوا  منهم.  االأ�صغر 

كما  اأفهمهم.  اأكن  مل  فهم.  دون  من  اللعب،  باب 

مل اأفهم اأي�صا ملاذا كان ا�صم زميلي يف الطابور 

امُل�رصف علينا.  يتكرر ب�صفة متوا�صلة من قبل 

رمبا كان يريدين اأن اأحفظ ا�صم هذا املراهق الذي 

ي�صاهي حجمه حجمي مرتني؟ �صغُت اأول حوار 

اإياه عند نهاية احل�صة  يية 
ُ

يل باالجنليزية  حم

.»bye Asshole « :قائلة

***

الذي  ال��داف��ئ  البطن  »جرانبي«  مدينة  كانت 

ك��ن��دا.  يف  االأوىل  �صنتنا  خ���الل  احت�صننا  

كان  واحداً.  واحدا  املدينة   �صكان هذه  هدهدنا 

طابور  يف  يقفون  االبتدائية  مدر�صتي  تالمذة 

الظهر.  لوجبة  بيوتهم  اإىل  بدعوتنا  يقوم  كي 

حمجوزة  ظهرياتنا  من  ظهرية  كل  كانت  هكذا، 

لعائلة، ويف كل مرة كنا نعود للمدر�صة ببطون 

االأرز  تقريبا خاوية، الأننا مل نعرف كيف ناأكل 

هذا  ب��اأن  لهم  نقول  كيف  نعرف  مل  بال�صوكة. 

يكن  مل  باأنه  لنا،  بالن�صبة  غريبا   كان  الطعام 

من ال�رصوري اأن يتجولوا يف االأ�صواق  لينب�صوا 

عن اآخر علبة » اأرز يف دقيقة«. مل نكن ن�صتطيع 

 كان 
َ
ال احلديث معهم وال �صمعهم. لكن االأ�صا�صي

موجودا. كان يوجد من الكرم واالمتنان يف كل 

حبة اأرز ُتركت يف �صحوننا. ما زلُت اأت�صاءل  اإىل 

اإن مل تكن الكلمات لتلوث حلظات النعمة  اليوم 

ُتفهم   امل�صاعر  تكن  مل  اإن  اأحيانا  واأت�صاءل  تلك. 

اأف�صل من خالل ال�صمت، مثل ال�صمت الذي كان 

كانت  »كييت«.  وال�صيد  »كلوديت«  بني  موجودا 

حلظاتهما االأوىل معا من دون كلمات، ومع ذلك 

ر�صي ال�صيد »كييت« باأن ي�صع طفله بني ذراعي 
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»كلوديت« من دون ا�صتجواب: الطفل، طفله الذي 

يف  قاربه   التف  اأن  بعد  ال�صاطئ،  على  وج��ده 

ابنه  وجد  زوجته،  يجد  مل  كثرياً.  نهمة  موجة  

دون  من  الثانية  والدته  عا�س  الذي  ابنه  فقط، 

والدته. »كلوديت« مدت لهما ذراعيها واأبقتهما 

يف بيتها لب�صعة اأيام، الأ�صهر، ل�صنوات.

***
لقد  الطريقة.  بنف�س  يدها  يل  م��دت  ��وه��ان 

ُ
ج

عليها  قلن�صوة  اأرت��دي  كنت  اأنني  رغم  اأحبتني 

�صعار ماكدونالد، اأحبتني رغم اأنني كنت اأ�صافر 

خل�صة  يف �صاحنة- مربعة مع خم�صني فيتناميا 

 Cantons de ال���  حقول  يف  للعمل  اآخرين 

l`est  )منطقة �صياحية يف جنوب غرب الكيبيك( 
اأذهب  اأن  تريدين  وهان 

ُ
ج كانت  املدر�صة.  بعد  

معها للمدر�صة الثانوية اخلا�صة معها يف ال�صنة 

املقبلة. بالرغم من اأنها كانت تعرف باأنني كنت 

اأنتظر عند نهاية كل ظهرية، يف �صاحة نف�س تلك 

للعمل  اأذهب  كي  الفالحني  �صاحنات  املدر�صة، 

دوالرات  ب�صعة  اأجمع  كي  �رصعية،  غري  ب�صفة 

مقابل اأكيا�س الفا�صولياء املقطوفة.

اأنني كنت   اأي�صّا لل�صينما رغم  جوهانا  اأخذتني 

ثمانية  بتخفي�س  ����رصاوؤه  مت  قمي�صا  اأرت���دي 

وثمانني باملائة ويوجد به ثقب قرب احلا�صية. 

اأن  علمتني   »Fame  « الفيلم  من  العودة  عند 

 I« :الرئي�صية للفيلم اأغني باالجنليزية واالأغنية 

sign the body electric…  من دون اأن 
مع  حديثها  اأفهم   اأن  دون  من  الكلمات،  اأفهم 

اأي�صا  هي  كانت  منزلهم.  حول  ووالديها  اأختها 

من رفعتني من �صقطاتي االأوىل يف التزلج على 

و�رصخت  يل  �صفقت  من  هي  وكانت  اجلليد، 

با�صمي و�صط اجلمهور، عندما حملني »�صريج«، 

من  اأكرب  حجمه  كان  والذي  الف�صل  يف  زميلي 

حجمي ثالث مرات، حملني بني ذراعيه مع كرة 

القدم لي�صجل هدفا.

التقيت  لقد  ال�صديقة.  هذه  اأبتكر  مل   اإن  اأت�صاءل 

باهلل،  يوؤمنون  الذين  االأ�صخا�س  من   بالكثري 

وهان« كانت مالكا. 
ُ

لكني اأوؤمن باملالئكة. و»ج

كانت تنتمي لكتيبة من املالئكة التي مت انزالها 

من  عالجا  لتعطينا  املدينة   على  باملظالت 

كي  اأبوابنا   اأم��ام  بالع�رصات  كانوا  ال�صدمة. 

يهدونا مالب�س دافئة واألعابًا ودعوات واأحالمًا. 

اأنه مل يكن يوجد بدواخلنا  اأ�صعر  ما كنت  كثرياً 

لنا،  هدى 
ُ
ي كان  ما  كل  لتلقي  كافية   م�صاحة 

واللتقاط كل  تلك االبت�صامات امُلوجهة لنا. كيف 

ميكن زيارة حديقة احليوانات يف »غرانبي« اأكرث 

من مرتني عند نهاية االأ�صبوع؟ كيف ميكن تقدير 

الطبيعة؟  يف  التخييم   من  اأ�صبوع  نهاية  عطلة 

كيف ميكن التلذذ ب� »اأومليت«  ب�رصاب القيقب؟

***
اأح�صان  ب�صدة يف  الأبي  م�صموما   �صورة  

ّ
لدي

مت  ال��ذي��ن  املتطوعني  م��ن  عائلة  اب��ي��ن��ا«، 
ّ
»ع��ر

يخ�ص�صون  اب��ون��ا 
ّ
ع��ر ك��ان  لنا.  تخ�صي�صهم 

االأغ��را���س  اأ���ص��واق  اإىل  ال�صطحابنا  اآح��اده��م 

كي  وبقوة  عاليا  يفاو�صون  كانوا  امل�صتعملة. 

واالأ����رصة  واالأواين  امل��رات��ب  ���رصاء  م��ن  نتمكن 

اأ�صا�صي،  هو  ما  كل  ل�رصاء  باخت�صار  واالأرائ��ك، 

لنا  قدمتها  التي  خا�صتنا  دوالر  بالثالثمائة 

االأول  بيتنا  لتاأثيث  خُم�ص�صة  كمنحة  احلكومة 

يف الكيبيك. اأحد الباعة اأعطى والدي كِهبة، �صرتة 

ال�صرتة  اأبي  ارتدى  ملفوفة.  كبرية  بياقة  حمراء 

بفخر كل يوم من اأيام  اأول ربيع لنا يف الكيبيك. 

اليوم، تنجح ابت�صامته الكبرية يف ال�صورة على 

الت�صميم  ذات  ال�صرتة  تلك  ة 
ّ

ق�ص نن�صى  جعلنا 

كل  معرفة  عدم  االأف�صل  من  اأحيانا،   .
ّ

امُلخ�رص

�صيء.

بكل تاأكيد،  هناك حلظات كنا نتمنى لو نعرف 

يف  براغيث  ب��وج��ود  نعرف  اأن  مثال،  امل��زي��د. 

مراتبنا القدمية. لكن هذه التفا�صيل لي�صت مهمة 

حال،  كل  على  ال�صور.  على   تظهر  ال  اأنها  مبا 

وباأن  اللدغات  من  حم�صنون  باأننا  نعتقد  كنا 

ال برغوث ميكنه اأن يع�س ب�رصاتنا التي حتولت 

ماليزيا.  ل�صم�س  التعر�س  ج��راء  نحا�صية  اإىل 
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نقتنا،  الدافئة  واحلمامات  الباردة  الرياح  لكن 

وجعلت اللدغات ال ُتطاق وجعلت احلكات دامية.

ابينا 
ّ
عر ُنعلم  اأن  دون  الفر�صات من  بتلك  األقينا 

منحونا  الأنهم  نحزنهم  اأن  نريد  نكن  مل  بذلك. 

لكن  كرمهم  ُنقدر  كنا  وقتهم.  ومنحونا  قلوبهم 

الوقت، مل  بعد ثمن  دون كفاية:  مل نكن نعرف 

نكن نعرف قيمته احلقيقية، مل نكن نعرف ندرته 

الكبرية.

***
اجلنة  »غ��ران��ب��ي«   مثلت  كاملة،  �صنة  خ��الل 

اأف�صل  مكان  تخيل  اأ�صتطيع  اأكن  مل  االأر�صية. 

بنف�س  يل�صعنا  الذباب  كان  لو  حتى  العامل،  يف 

املقدارالذي كان يل�صعنا به يف خميمنا لالجيئن. 

 نحن ال�صغار اإىل 
ّ
ا�صطحبنا عامل نباتات حملي

امل�صتنقعات حيث كانت اأع�صاب الرِبك باأوراقها 

لريينا  ا�صطحبنا  باملاليني،  تنمو  العري�صة 

تعاي�صنا  كلنا  باأننا  يعرف  يكن  مل  احل�رصات. 

كان  الالجئني.  خميم  يف  الأ�صهر  احل�رصات  مع 

لت�صقًا باأغ�صان �صجرة ميتة قريبا من 
ُ
الذباب م

احلفر امُلثرية لل�صك، بجانب كوخنا. كان الذباب 

االأغ�صان  حول  االأخ��رى  قبالة  الواحدة  واقفا 

اأو مثل ك�صم�س  العنقودي  التوت  مثل حفنة من 

تقع  يونانية  اإغريقية  )مدينة  »كورينث«  مدينة 

جنوب اليونان(. كان الذباب من الكرثة وعمالقا 

اأمام  بحيث مل يكن م�صطرا للطريان لكي يكون 

ننا، لكي يكون يف حياتنا. مل نكن م�صطرين 
ُ
اأعي

دليُلنا عامل  بينما كان   ن�صمعه،  اأن ن�صمت كي 

اأن  اواًل 
ُ

  كي ي�صمع الطنني حم
ُ

النباتات  يهم�س

يفهمه.

***
 
ّ
علي لي�س  قلب.  ظهر  عن  الُذباب  غناء  اأع��رف 

يحوم  وهو  �صماعه  الأع��اود   
ّ
عيني اإغ��الق  �صوى 

اأقرف�س  اأن  علي  كان  اأ�صهر،  ولعدة  الأنه  حويل. 

مثل ولد �صغري على علو ع�رصة �صنتيمرتات من 

حافته  حتى  ممتلىء  عمالق  ا�صتحمام  حو�س 

 
ّ
بالرباز، حتت �صم�س ماليزيا  احلارقة. كان علي

دون  من  له   ال و�صف  الذي  الداكن  للون  النظر 

فوق  من  االن��زالق  اأجتنب  كي   
ّ
بعيني اأرم�س  اأن 

اأحد  باب  خلف  املو�صوعني  اخل�صبيني  اللوحني 

 
ّ
قدمي و�صعت  مرة  كل  ع�رصة،  ال�صتة  االأك��واخ 

ال  واأن  توازين  على  اأحافظ  اأن   
ّ
علي كان  هناك. 

اأو  الوعي عندما تتدفق  ف�صالتي اخلا�صة  اأفقد 

يف  املجاور.  بالكوخ  اخلا�صة  الف�صالت  تتدفق 

تلك اللحظات، كنت اأهرب عرب اال�صتماع لطريان 

اخل�صبية  االألواح  بني  ُخفي  فقدت  مرة،  الذباب. 

بعد اأن نقلُت قدمي من مكان الآخر ب�رصعة كبرية. 

اندفعت فردة خفي يف هذه الع�صيدة من دون اأن 

تغو�س. طفت مثل قارب على غري هدى.

***
يل  جتد  اأن  بانتظار  اأي��ام،  طيلة  حافية   ظللت 

هو  يكون  اآخ��ر  لطفل  يتمية  ح��ذاء  ف��ردة  اأم��ي 

على  مبا�رصة  اأم�صي  كنت  واحدة.  فقد  قد  اأي�صا 

اأ�صبوع.  منذ  الدود  زحف  حيث  الطينية  االأر�س 

املريب  الثقب  اأمطار غزيرة، يخرج من  عند كل 

من  منادتهم  متت  اأنه  لو  كما  املاليني،  مئات 

تلتنا  جانب  نحو  كلهم  توجهوا  م�صيح.  قبل 

اأن  دون  وم��ن  يتعبوا  اأن  دون  من  وت�صلقوها 

ي�صقطوا البتة. زحفوا كلهم حتى اأقدامنا  بنف�س 

االيقاع، حمولني اللون االأحمر لالأر�س الطينية 

اإىل  الكرثة  من  كانوا  اأبي�س.  متموج  �صجاد  اإىل 

اأن  حتى  قبل  ا�صت�صالمنا  نعلن  كنا   اأننا  درجة 

نبداأ يف حماربتهم. حتولوا اإىل خملوقات ال ُتقهر 

وحتولنا اإىل خملوقات �صعيفة. لذلك كنا نرتكهم 

ميتدون على االأرا�صي التي �صيطروا عليها حتى 

نهاية املطر، حتى اللحظة التي ي�صبحون فيها 

بدورهم �صعفاء.

***
تنازلت  »�صايغون«،  ال�صيوعيون  دخل  عندما 

اأ�صبحنا  الأننا  ملكيتنا  ن�صف  عن  لهم  عائلتي 

الإن�صاء  االآج���ر  م��ن  حائط  ت�صييد  مت  �صعفاء. 

عنوانني: عنوان لنا واآخر ملركز �رصطة احلي.

 �صنة يف مابعد، عادت �صلطات االإدارة ال�صيوعية 
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اخلا�س  الن�صف  ب��اإخ��الء   تقوم  كي  اجل��دي��دة  

دخل  منا.  باإخالئه  تقوم  كي  املنزل،  من  بنا 

من  اإ�صعار،  دون  من  �صاحتنا  اإىل  املفت�صون 

كل  من  طلبوا  �صبب.  دون  من  ر�صمي،  اأمر  دون 

كان  ال�صالون.  يف  يتجمعوا  اأن  املوجودين 

وهم  املحققون  فانتظرهما  غائبني،   
ّ

وال���دي

ة وظهورهم 
ّ
جال�صون على اأطراف االآرائك الدائري

 
ْ
يلم�صوا ولو ملرة مربعي اأن  م�صتقيمة، من دون 

الرقيقة  بالتطريزات  املزينة  االأبي�س  الكتان 

اأول من  اأمي  الذراعني. كانت  ن م�صاند 
ّ
التي تزي

امُلطاوع.  باحلديد  املعزز  الباب  وراء  من  ظهر 

ذات  البي�صاء  الق�صرية   تنورتها  ترتدي  كانت 

وراوؤها  اأبي  وكان  الريا�صي.  وحذاءها  ات 
ّ
الطي

متعرقا.  م��ازال  ووجهه  التين�س  م�صارب  يجر 

الو�صول غري املتوقع لهوؤالء املفت�صني، األقى بنا 

يف احلا�رص بينما كنا ال نزال نتلذذ بعد مبذاق 

اللحظات االأخرية للما�صي. اأِمر كل الرا�صدين يف 

بداأ   بينما  اجللو�س   قاعة  يف  يظلوا  باأن  املنزل 

املحققون عملهم  يف اجلرد.

طابق  من  بهم  اللحاق  ا�صتطعنا  االأطفال،  نحن 

على   ختموا  اأخ���رى.  اإىل  غرفة  وم��ن  اآخ��ر  اإىل 

اجلوارير واخلزانات وطاوالت الزينة واخلزنات. 

حتى اأنهم ختموا على اخلزانة الكبرية  حلماالت 

من  ال�صت،  وببناتها  بجدتي  اخلا�صة  ال�صدر 

باأن  فكرت  لذلك  حمتوياتها.  ي�صجلوا  اأن  دون 

كل  اأن  لفكرة  باالحراج  �صعر  قد  ال�صاب  املحقق 

اجلال�صات  امل���دورة   بنهودهن  الفتيات  هاته 

الرقيقة  الدانتيالت  هاته  يرتدين  ال�صالون،  يف 

ترك  باأنه   اأي�صا  فكرُت  باري�س.  من  امُل�صتوردة 

الورقة عذراء  دون و�صف ملحتوى اخلزانة، الأنه 

كان مرتبكا جدا ب�صبب الرغبة كي يكتب من دون 

يعرف  يكن  كنت خمطئة: مل  لكنني  يرجتف.  اأن 

كانت  له  بالن�صبة  تلك.  ال�صدر  حماالت  فائدة 

بوالدته،  اخلا�صة  القهوة  فلرت  اأكيا�س  ت�صبه  

امل�صنوعة من قما�س متت خياطته حول حلقة 

مقب�صًا. يكون  اأن  اأطرافها  اأحد  وظيفة  معدنية 

النهر  يعرب  الذي  بييان«  »لون  ج�رص  اأ�صفل  عند 

االأحمر يف »هاُنووي«، يف كل االأم�صيات، كانت 

تغم�صه  اأن  قبل  خا�صتها  القهوة  فلرت  متالأ  اأمه 

القهوة امل�صنوع من االأملينيوم،  كي  يف جهاز 

ال�صتاء،  يف  للمارة.  كوؤو�س  ب�صعة  منه  تبيع 

على  بالكاد  حتتوي  التي  الكوؤو�س  ت�صع  كانت 

ال�صاخن  باملاء  مملوء  ان��اء  يف  جرعات  ثالث 

يتحدث  بينما  دافئة   الكوؤو�س  على  حتافظ  كي 

كانت   التي  املقاعد  على  اجلال�صون  ال��رج��ال 

بالكاد تعلو عن االأر�س. كان زبائنها يحددون 

الزيتي  مل�صباحها  الهزيلة  بال�صعلة  مكانها 

بجانب  ال�صغرية،  عملها  طاولة  على  املو�صوع 

الثالث �صجائر املعرو�صة يف �صحن. كل �صباح، 

ي�صتيقظ  كان  طفاًل،  ال�صاب  املحقق  كان  عندما 

وفوق راأ�صه م�صفاة القهوة ذات الن�صيج  الداكن 

كثرية،  م��رات  واإ�صالحها  ا�صتعمالها  مت  التي 

مبتلة.  مازالت  تكون  واأحيانا  مب�صمار  علقة 
ُ
م

زاوية  عند  املحققني  بقية  مع  يتناق�س  �صمعته 

هذه  كل  عائلتي  يفهم ملاذا متلك  ال�صلم. مل  من 

على  مرتبة  القهوة  بت�صفية   اخلا�صة  الفلرتات 

باأوراق حريرية؟ وملاذا  كانت  رفوف مفرو�صة 

مزدوجة؟ هل يعود هذا الأن القهوة  ُت�رصب دائما 

حبة �صديق؟
ُ

ب�ص

 Kim Thuy 
ْ

* الكاتبة: كيم ُثوي
كاتبة فيتنامية كندية حققت روايتها االأوىل »نهر �صغري« جناح عاملي 

اللغات  لع�رصات  وترجمت  طبعة  اأربعني  من  اأكرث  منها  �صدرت  حيث 

كيم  كتبت  وقد  عديدة.   جوائز  على  ح�صولها  اإىل  باال�صافة  العاملية 

الكتابة  على  زوجها  اأجربها  حني  االربعني  �صن  يف  هذه  روايتها  ثوي 

اأن تنتهي من كتابة هذه احلكاية التي توؤرقها  اإىل  والتوقف عن العمل 

ثوي  كيم  ا�صتمدت  فعليا.  كتابتها  على  جتراأ  اأن  دون  من  �صنوات  طيلة 

عا�صتها  ووقائع حقيقية  ال�صخ�صية  »نهر �صغري« من حياتها  تفا�صيل 

هي وعائلتها وجريانهم واأنا�س حقيقيون هربوا من فيتنام عندما �صيطر 

البحر يف قوارب يف رحالت  ال�صيوعيون على �صايغون، وقد هربوا عرب 

خطرة ليتحولوا لالجئني يف خميمات مباليزيا ومنها و�صلوا اإىل كندا.      
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1
تلمع املقاعد اخل�صبية �صبه اخلالية من اجلال�صني؛ 

بطالء يظهر جمال عقد ثمرة اخل�صب، تنت�رص تلك 

حتتل  التي  العامة  احلديقة  اأرج��اء  يف  املقاعد 

ممتلئة  احلديقة  االأقل،  على  فدان  ن�صف  م�صاحة 

اأ�صجار  باأنها  يافطة  عرب  اإليها  ي�صار  باأ�صجار 

وعلى  مر،  ولوز  ليلك  �صجر  اليمني  فعلى  ن��ادرة، 

الي�صار �صجر بتول �صامق ومم�صوق باأوراق نحيلة 

بنغايل  تني  �صجرة  ترتبع  الو�صط  ويف  خ�رصاء، 

هيام  يف  اجلال�صني  لعيون  يهياأ  احلجم  هائلة 

احلب؛ اأن فروعها تخرتق ال�صحاب! وبني املمرات 

بالفل  امل��زروع��ة  االأح��وا���س  م��ن  الكثري  هناك 

من  وغريها  واالأجا�صيا،  والريحان  واجلارونيا 

الزهور املتعددة االألوان واالأ�صكال، يطل من بينها 

كل  يف  الزهور  �صيد  وكاأنه  االأحمر  البلدي  الورد 

االأحوا�س. 

املقعد  على  واجلال�صة  اجل��م��ال،  فقرية  البنت 

اخل�صبي، تبدو وكاأنها تتملى زهور �صجرة العناب 

بذرة  زهرتها  تتو�صط  والتى  الرقيقة  االأبي�س 

احلقيقة  يف  لكنها  القرنفل،  حبة  ت�صبه  �صمراء 

بحذر  احلديقة  بوابة  من  الداخلة  الوجوه  تتملى 

بالغ وا�صطراب. 

باب احلديقة احلديدي عري�س ويطل على ال�صارع 

منذ  واآخرها.  املدينة  اأول  بني  الوا�صل  العمومي 

بالتوقف  االأج��رة  عربات  تبداأ  ا 
ً

�صباح العا�رصة 

بع�صهم  باأيدي  اأيديهم  االأحبة  ينزل  الباب،  اأمام 

بخفة  املتنقلة  الع�صافري  زقزقة  ب�صوت  منت�صني 

بني اأفرع ال�صجر االأخ�رص، يف ذلك التوقيت تكون 
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احلديقة يف اأوج زينتها، مر�صو�صة ممراتها املرتبة 

الب�صتاين،  قبل  م��ن  زه��وره��ا  وم�صقية  ب��امل��اء، 

طريقها  العربات  تكمل  االأحبة؛  ن��زول  ومبجرد 

اإىل نهاية املدينة حيث املقابر التي ت�صتقبل هي 

االأخرى زائريها، املوؤقتني والدائمني دون موعد!

من غرفة بوفيه احلديقة اخل�صبي؛ ت�صدو ليلى مراد 

االأخ�رص  الفيلب�س  الراديو  عرب  الناعم  ب�صوتها 

تعلن على اجلال�صني اأن احلب جميل .... 

وت�صري  العينني من مقعدها  البنت حائرة  تنه�س 

االأ�صود  و�صعرها  معقول  طولها  مبلط،  ممر  على 

بخجل  م��ف��روًدا،  ظهرها  خلف  يرمتي  الفاحم 

يحيط  ا  عري�صً ��ا 
ً
ح��زام الأ�صفل  لت�صحب  تتوقف 

التقدم بتعرث خمافة  تعاود  ثم  الرفيع؛  بخ�رصها 

الوقوع جراء كعب حذائها العايل الذي مل تعتده، 

وحيث مقعد يتو�صط احلديقة جتل�س وعيناها على 

البوابة.

التني  ل�صجرة  اجل��اف��ة  االأف���رع  تخرتق  ال�صم�س 

ال�صمراء  االأر�س  على  را�صمة  ال�صخمة،  البنغايل 

اِثُل-يِف غري متام-فراغ الفروع.  بقًعا من �صوء مُتَ

ال�صم�س وت�صنع  �صعاع  التي تنتظر؛ تداعب  البنت 

االأر�س  على  يتحرك  لطائر  ظاًل  كفها؛  باأ�صابع 

وتبت�صم دون تفريط نظرها يف متلي القادمني.  

بخطوات  ي�صري  النحيف؛  احلديقة  بوفيه  عامل 

م�رصعة، وي�صد اإىل حجرته اخل�صبية خرطوم املاء 

دقائق  وخالل  عمله،  من  الب�صتاين  انتهى  بعدما 

بع�س  ليقطع  االأ�صغر  مبق�صه  الب�صتاين  يخرج 

رافًعا  البوفيه  عامل  يخرج  اإث��ره  وعلى  الزهور، 

�صاي  كوب  عليها  نحا�صية  �صينية  كفه؛  بباطن 

ورغم  عا�صقني،  لطلب  كتلبية  برتقال  وزجاجة 

بعده عن البنت ذات العيون ال�صغوفة؛ فاإنه يتابع 

حول  ت��دور  التي  ميناها،  �صبابة  عينيه  بطرف 

النظر  �صبابة ي�رصاها، يف حركة ال يقطعها �صوى 

يف ال�صاعة وااللتفات اإىل البوابة. 

عندما يرى الب�صتاين �صغف البنت بالزهرة احلمراء 

التي قطعها من احلو�س يبت�صم ويهديها لها، ت�صم 

البنت الزهرة الندية ثم تاأخذها يف ح�صن �صدرها 

منها  البوفيه  عامل  يقرتب  وقت  وبعد  امللهوف، 

ينظر  لزبائنه،  يحمله  ما  تقدمي  من  االنتهاء  بعد 

لها باألفة ويبت�صم:

 ماذا ت�رصبني، يا اآن�صة؟

= ع�صري ليمون، لو �صمحت.

ي�رصع عامل البوفيه اإىل حجرته اخل�صبية، ي�رصب 

يف  اليمني  �صاقه  جانب  على  الفارغة  بال�صينية 

للبنت،  التفت  وكلما  ملحوظ،  بتوتر  ت�صي  حركة 

وجدها غري عابئة بالنظر اإليه، فعيناها ما زالت 

تتطلعان ب�صغف اإىل الباب احلديدي. عامل البوفيه 

خارج  �صايه  ي�رصب  وهو  بعينيه  يتابعها  يزل  مل 

تبقى يف  ما  يرمي  ينتهي،  وعندما  عمله،  حجرة 

حجرته،  داخل  اإىل  وينه�س   ، »تفل«  من  الكوب 

الليمون،  كوب  النحا�س  ال�صينية  على  وا�صًعا 

مقباًل جتاهها بعني حمدقة ووجه م�صمم:

 تف�صلي.

غري  حتديقه  تلمح  ال��ك��وب،  التقاطها  اأث��ن��اء  يف 

العادي، فت�صاأله ب�صيق وغ�صب:

 ملاذا تنظر هكذا؟!

= كل خري واهلل، اأنا اأاأاأ...

تتقطع كلماته على طرف ل�صانه؛ في�صتدير راجًعا 

الذي كاد  ابتلع كالمه  الوجه وقد  حلجرته حممر 

ينطق به. 

ا حلو 
ً
ترفع البنت راأ�صها م�رصورة؛ حني تلمح �صاب

وجهها  عن  العرق  جتفف  وحيًدا،  يدخل  املالمح 

ب�صدرها  �صعرت  وقد  باالأ�صباغ  امللطخ  اخلمري 

يعلو ويهبط و�صط تلهف عينيها ال�صيقة املكحولة 

بغ�صب  تزفر  لكنها  ال��ق��ادم،  خلطوات  املتابعة 

الفتاة  لنداء  ا�صتجابة  عنها،  ال�صاب  انحراف  بعد 

اجلال�صة يف الركن املنزوي. 

الليمون  ك��وب  من  ر�صفة  البنت  تاأخذ  حني  كل 

من  الداخلني  تتابع  م��ازال��ت  احل��ائ��رة  وعينها 

ويبحثان  دخول  تذكرتي  يقطعون  احلديقة  باب 

يجل�صا  اأن  وف���ور  خ���اٍل،  مقعد  ع��ن  بعيونهما 

ياأخذهما احلديث اخلافت والنظرات اخلجولة التي 

تف�صح عط�صهما للحب الذي مل تذقه الفتاة مرة.
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ا الأ�صعة ال�صم�س اأن تخرتق اأفرع 
ً
الوقت مير �صاحم

ال�صوء  بقع  م�صاحة  فتكرب  اأك��رث؛  التني  �صجرة 

ال�صاقط على االأر�س. الب�صتاين يدخل غرفة عامل 

ا  البوفيه ويخرج وقد ارتدى مالب�س اخلروج قاب�صً

بكفه على ما قطفه من الورود امللونة. 

اإ�صارة الزبائن  ا 
ً
قبل، ملبي

ُ
عامل البوفيه الن�صيط ي

ا 
ً
مبت�صم يحييهم  النهو�س،  بع�صهم يف  بداأ  الذين 

وهو يلتقط النقود التي طلبها، ثم يجمع االأكواب 

وعيناه  املن�صدة  فوق  من  الفارغة  والزجاجات 

تتابعان البنت التي هوت من بني يديها وردتها 

احلمراء اأثناء �رصودها، تنحني اللتقاطها، وعندما 

االأر���س  احتلت  وق��د  ال�صم�س  ت��رى  راأ�صها  ترفع 

بكاملها؛ حمركة ظل ال�صجرة يف اجتاه اآخر. 

ل�صعتهم  اأن  بعد  ينه�صون  اأخذوا  الداخلني  معظم 

ال�صم�س، ومع مغادرة اآخر �صخ�س للحديقة، ترفع 

عن  بعني  تبحث  ياأ�س،  يف  وتزفر  راأ�صها  البنت 

عامل البوفية، وباالأخرى ترمق البوابة املفتوحة 

باأمل اأخري؛ لتتفاجاأ بعامل البوفية يقف اأمامها، 

تخرج ورقة نقود ومتدها له؛ فيبلع ريقه، وب�صوت 

مرتع�س يهم�س: 

 اآن�صة ليلى، اأنا من ات�صل بك، وحدد املوعد.

فرتفع وجهها فقري اجلمال وتتملى الأول مرة وجه 

املمتلئة  ال�صمراء  وعينه  القمحي  البوفيه  عامل 

بطلب  يفاجئها  وعندما  وال��ت��وت��ر،  ب��االإع��ج��اب 

احلديقة  تغادر  ثم  ترد،  وال  راأ�صها  يدها، تخف�س 

يف  رثة  عربة  باآخر  تلحق  هل  تفكر  وهي  ببطء 

قطار الزواج، اأم تبقى مع اأمها يف ال�صقة اخلالية 

تاأكلهما الوحدة؟  

2
ثمرة  لعقد  خفيفة  بلمعة  تربق  زالت  ما  املقاعد 

داخل  واالأ�صماء  الكثرية  احل��روف  رغم  اخل�صب؛ 

وعلى  احلديقة  اأرجاء  يف  املحبون،  نحتها  قلوب 

النادرة  االأ�صجار  بع�س  اقتلعت  اأ�صوارها  حواف 

فور جفافها، كالليلك واللوز املر، كما هذبت �صجرة 

وبني  ال��الزم،  من  اأك��رث  نحيفة  ف�صارت  البتول 

مزروًعا  كان  بعيد  حو�س  ردم  احلديقة  مم��رات 

بالفل املجوز واالأكا�صيا، لكن الورد البلدي االأحمر 

ظل كما هو؛ �صيد الزهور يف اأحوا�س احلديقة.

ارتدت  وقد  اخل�صبي،  املقعد  على  الزوجة  ِل�س  جَتْ

بطنها  لراحة  يت�صع  اأزرق؛  لونه  وا�صًعا  ف�صتاًنا 

املنتفخة باحلمل، م�صتظلة ب�صجرة التني البنغايل 

ال�صخمة والتي هبطت جزوعها املتعرجة لتمت�س 

اإىل  تنظر  ناق�صة  بابت�صامة  الرتبة،  من  غذاءها 

احلائرة  الع�صافري  باأع�صا�س  املمتلئة  ال�صجرة 

تتنقل بني الفروع. اأفرع ال�صجرة الوارفة يت�صاقط 

ت�صتدير  اأحمر،  لكنه  ال�صامر  التني  ي�صبه  ما  منه 

البوفيه  عامل  لزوجها  م�صرية  براأ�صها،  الزوجة 

فيحييها  م�رصعة،  خطوات  يف  بعيد  من  القادم 

حجرة  داخ��ل  اإىل  �صريه  ويكمل  ا، 
ً
مبت�صم بكفه 

والتى تهتز حتت وقع �رصبات  البوفيه اخل�صبية، 

من  ر�صدي  حممد  بها  ي�صدو  التي  ال��غ��زال  كعب 

كا�صيت كبري غري ماألوٍف للعني. 

بطرف  لت�صلح  ال�صغرية  مراآتها  الزوجة  تخرج 

احلمراوين،  �صفتيها  طالء  َف�صل  ورق��ي   منديل 

ا عنها ت�صاأل نف�صها يف املراآة كالعادة؛ عن 
ً
ورغم

ا عن 
ً
رغم لتتزوج  عندما هربت  فعلته  ما  �صواب 

اأمها، و�صط تعجبها من القدر الذي جمعها بزوجها 

ا 
ً
اإثر ات�صاله الع�صوائي االأول والذي اأ�صحى متكرر

بعد اأن تعرى عط�صه للحب وعط�س �صوتها الناعم 

للزواج! وقبل اأن ياأخذها ال�رصود، تد�س املراآة يف 

ا 
ً
حقيبتها ب�رصعة، حتى ال يلمح زوجها اخلارج تو

اأن يلبي زوجها  من ك�صكه اخل�صبي فيغ�صب. بعد 

وبابت�صام  ا 
ً
ناظر منها  يقرتب  زبائنه،  طلبات 

يقول:

 انه�صي وات�صلي باأمك، وباإذن اهلل �صرتد.

قبله  دخلها  التي  حجرته  اإىل  م�رصًعا  يرتكها 

على  ح�صل  اأن  بعد  مالب�صه  لريتدي  الب�صتاين 

عن  ال�صحية  الوحدة  يف  ليك�صف  الغد  يف  اإج��ازة 

تقليم  مبق�س  اأم�صكت  كلما  ي��ده  ارتعا�صة  �رص 

اإدارة  اإىل حجرة  الزوجة متثاقلة  الزهور. تنه�س 

�صماعة  التقاط  قبل  املوظف  ت�صتاأذن  احلديقة، 

الهاتف، تطلب الرقم ثالث مرات متوالية، وعندما 
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تياأ�س من �صماع رد؛ ت�صع ال�صماعة وتعود ببطء 

اإىل مكان وقوف زوجها اأمام باب الك�صك اخل�صبي 

وتخربه:

يرن  لذا  املت�صلة،  اأنني  تعرف  اإنها  لك  قلت   -

جر�س الهاتف وال ترد.

- غًدا ترجع املياه ملجاريها وتغفر لِك.

ا عميًقا 
ً
مع كل ر�صفة من كوب �صايه، ي�صحب نف�ص

حجرته،  اإىل  متثاقاًل  ينه�س  ثم  �صيجارته،  من 

ملت�صقة  حمراء  زهرة  اإىل  جال�صة  وهي  فتتطلع 

ُتباَغت  البوب�صيانا؛  �صجرة  م��ن  �صخم  بفرع 

يف  تطري  وهي  ب�صغف  الزهرة  فتتابع  ب�صقوطها؛ 

تنه�س  وحلظة  االأر���س،  على  ت�صتقر  حتى  الهواء 

اللتقاطها يباغتها االأمل؛ ت�صيح على زوجها، الذى  

يطلب  االأر�صي،  الهاتف  حجرة  قا�صًدا  يرك�س 

ب�صوت مرتع�س عربة االإ�صعاف، التي تاأتي اأ�رصع 

مما يتوقع، تت�صاند على زوجها وهي تتاأوه، حتى 

عربة  وركوبها  املفتوحة  البوابة  من  خروجها 

االإ�صعاف التي يلتف عليها بع�س الزائرين فور اأن 

تقف اأمام باب احلديقة املفتوح على و�صعه. 

3
فروعها  ْت 

َ
ُقلِّم ال�صخمة  البنغايل  التني  �صجرة 

اأوراق��ه��ا  فجفت  بق�صوة؛  املتدلية  وج��ذوع��ه��ا 

وهجرتها الع�صافري. املقاعد بال لون وفى و�صع 

اأماكن  اإىل  احلديقة  يهجرون  الزبائن  جعل  رث، 

ي��اأت��ون؛  ال��ذي��ن  امل�صنني  م��ن  القليل  اإال  اأخ���رى، 

ال�صتعادة الذكريات املختبئة يف اأروقة املكان. 

اإي�صاربها  طرف  نهاية  وا�صعة  االأرملة  ِل�س  جَتْ

االأ�صود على االأنف، متجنبة ا�صتن�صاق الغبار االآتي 

اإي�صاربها  حروف  ت�صد  اخلريف،  رياح  هبات  مع 

ابنها  على  بغ�صب  وتنادي  راأ�صها  على  االأ�صود 

الذى يحاول ت�صلق �صجرة البوب�صيانا؛ فيقبل اإليها 

ا. 
ً
غا�صب

معظم �صجر احلديقة اقتلع واأحوا�س الزهور جفت 

ال  والذي  اجلديد!  الب�صتاين  �صوى  يعلمه  ال  ل�صبب 

يهمه �صوى التوقيع يف دفرت احل�صور واالن�رصاف، 

طلبات  النحا�صية  ال�صينية  على  االأرملة  حت�رص 

ل�صيدة عجوز وزوجها، ومن غرفة بوفيه احلديقة 

اأن  ال�صامعني  الراق�س  يخرب  ياأتي �صوت عدوية 

النا�س باخلارج »كله على كله«!  

ل�صجرة  اله�صة  الفروع  من  ت�صقط  ال�صديدة  الرياح 

ا رفيعة؛ فيلتقط طفلها من 
ً
التوت البنغايل؛ ع�صي

�صيجارة،  كاأنها  فمه  يف  ي�صعها  ا، 
ً

ع�ص االأر���س 

على  تلطمه  ت��راه،  عندما  االأرم��ل��ة  اإليه  فتهرول 

خده، وترتكه يبكي، تدخل اإىل الغرفة وتخرج اإىل 

رجل كالح الوجه يجل�س مبفرده، ت�صع له فنجان 

القهوة على الطاولة؛ فيحاول مالم�صة كفها:

 هل فكرِت؟ 

ت�صحب كفها ب�رصعة، وت�صتدير متاأففة من وجهه 

املمتلئ بالبثور؛ غري عابئة بالرد على كلماته:

 غًدا، املزاد و�صتاأتني زاحفة.

احلجرة  اإىل  تدخل  يده،  من  الباكي  ابنها  ت�صحب 

اخل�صبية وجته�س هي االأخرى بالبكاء، ما�صحة-

طرحتها  ب��ط��رف  طويل-دموعهما  وق��ت  بعد 

وهي  تخرج  الوا�صع  الباب  فتحة  ومن  ال�صوداء، 

�صاي  كوبا  وعليها  النحا�صية  ال�صينية  مت�صك 

ا. 
ً
وين�صون، خملفة وراءها ظاًل ق�صري

املختفي  ج�صمها  تفا�صيل  على  يتل�ص�س  الرجل 

وينه�س  بنهم  ريقه  يبلع  االأ�صمر،  اجللباب  داخل 

فتخف�س  ب�صبق؛  عينيها  يف  يحدق  منها،  ا 
ً
مقرتب

يحمر  بكلمات  الرجل  ينف�س  �صيق،  يف  عينيها 

يظل  النقود،  ورق��ة  لها  يخرج  وهو  وجهها،  لها 

يحركها بيديه ملنعها من التقاطها ب�صهولة، وفور 

متاأففة  وت�صتدير  الباقي  تعطيه  للورقة  التقاطها 

متطلعتني  الرجل  عينا  وتظل  �رصها،  يف  تلعنه 

تبتعد،  وحني  اجللباب،  يف  املرتجرجني  لردفيها 

نداء  بعد  و�صعه،  على  املفتوح  الباب  من  يخرج 

الب�صتاين ال�صاب عليه. 

وحني  الزبائن،  طلبات  تلبي  املتوا�صع  بجهدها 

اخل�صبي  املقعد  على  جتل�س  ال�صعي،  ينهكها 

املتف�صد، ت�صع راأ�صها على راحة كفها املنب�صطة، 

نع�س  عربة موتى حتمل  ال�صارع  تب�رص يف  وهي 
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اأحد املتوفني تلحق بها عربات اأجرها اأهل امليت 

جنازة  ي��وم  تفا�صيل  فتتذكر  بالدفنة،  للحاق 

ماتت  التي  واأمها  �صبب  بال  مات  وال��ذي  زوجها 

بعده باأيام بعد اأن �صاحلتها وغفرت لها طي�صها.  

م�صريها  يف  تفكر  �رصودها  من  تفيق  وعندما 

وهي االأرملة الفقرية، عندما تعر�س احلديقة كلها 

لالنتفاع.

بعد  خالية  ���ص��ارت  احلديقة  اأن  ت��رى  وحينما 

البوفيه  غرفة  اإىل  تذهب  العجوزين،  ان�رصاف 

بنظرة  والبابور  والكنكة  واالأك��واب  الرباد  لرتمق 

حزينة، وتخرج مغم�صة عينيها اإثر هبات الرتاب 

التي اأحدثتها الرياح. وب�صوت حزين تنادي ابنها 

امل�صغول عنها باللعب، فياأتيها بعد وقت، تاأخذه 

التي  احلديقة  باب  من  ببطء  ويخرجان  يده  من 

�صجرها  اأف��رع  الرياح  وت�رصب  ال�صمت،  يعمها 

اجلاف بقوة.

4
باأمر  ا�صتاأ�صلوها  العجوز  البنغايل  التني  �صجرة 

نخاًل  مكانها  وغر�صوا  اجلديد؛  احلديقة  مالك  من 

ا، بداخله ملبات ملونة ت�صيء يف الليل 
ً
بال�صتيكي

راأ�صها  حتني  وهي  �صاردة  العجوز  ِل�س  جَتْ ا، 
ً
اآلي

ال�صماء  اإىل  مرة  تنظر  اجلديد،  املقعد  م�صند  على 

امللبدة بالغيم، ومرة البنها الذي �صار طول اأبيه، 

ي�صبط ببيونه االأ�صود على ياقة قمي�صة االأبي�س، 

االأخرى  ويف   
ٌ
قلم بكفه  الزبائن،  ناحية  ويتحرك 

نوتة ورقية:

 اأمرك، يا با�صا.

= قهوة زيادة، يا ابني.

�صفتيها  وتطبق  بعيد  من  ابنها  اإىل  العجوز  تنظر 

قواها  وت�صتجمع  حزنها،  تغالب  لكنها  اأمل،  يف 

وعندما  جال�س،  اأول  اإىل  بتثاقل  ت�صري  وتنه�س، 

تهم باإلقاء ما بيدها من ودع؛ متنعها يد اجلال�س، 

باالن�رصاف؛  اإليها  م�صرية  نقود  ورقة  وتعطيها 

فتاأخذ النقود وت�صري بتثاقل ملن�صدة اأخرى.

النخلة البال�صتيكية تر�صم على االأر�س ظاًل خليال 

اأرك��ان  يف  املثبتة  ال�صخمة  وال�صماعات  ماآتة، 

راق�صة،  اأجنبية  اأغنية  منها  تنبعث  احلديقة 

�صديقها،  بكف  كفها  اجلال�صة  ال�صابة  تتمايل 

تاأخذ  ال�صابة  ال�صاخب،  االإيقاع  مع  ا 
ً
ان�صجام

ا من �صيجارتها االأجنبية، مطلقة الدخان يف 
ً
نف�ص

ا�صتئذان  وفور  ون�صوة،  ابت�صام  يف  �صديقها  وجه 

وتكلم  هاتفها  تخرج  احلمام،  لدخول  �صديقها 

ا، وعندما تلمح �صديقها مقباًل، تغلق الهاتف 
ً
�صاب

وتد�صه ب�رصعة يف حقيبتها، ثم تر�صل اإىل �صديقها 

قبلة عندما يقرتب، يردها �صديقها اإليها؛ فتبت�صم.

ال�صاب ابن ال�صيدة العجوز ي�صري رافًعا بكفه �صينيًة 

معدنيًة المعة، عليها فنجان قهوة وزجاجة ماء، 

فاإنه يحر�صها بطرف عينيه،  اأمه عنه،  عد 
ُ
ب ورغم 

ي�صع ما يحمله على املن�صدة �صائاًل اجلال�س عن 

باالن�رصاف،  له  في�صري  يوؤديها؛  اأخرى  خدمة  اأية 

يقرتب من من�صدة الفتاة التي دخنت اآخر �صيجارة 

من علبتها، فتخرج له الفتاة ورقة نقود؛ لي�صرتي 

لها علبة من نف�س النوع.

ي�صرتيها الولد ويقتن�س ب�صع دقائق، ي�صند فيها 

�صاي  ك��وب  لي�رصب  اجل��دار،  على  املتعب  ظهره 

ويدخن �صيجارة وهو ينظر ل�صورة م�صيئة لرجل 

اأعمال �صهري تقول اأمه اإنه كان يعمل يف احلديقة، 

مدير  يلمحه  اأن  قبل  ب�رصعة  �صايه  ال�صاب  ي�رصب 

بقى  ما  يرمي  ينتهي،  اأن  وفور  وينهره،  احلديقة 

يف الكوب من »ِتْفٍل«، وي�صري ليعطي اجلال�صة علبة 

ال�صجائر.

�صدفها  ترمي  املن�صدة،  نف�س  من  اأم��ه  فتقرتب 

النحيلة،  بكفها  وتلمه  ال�صابني،  اأم��ام  البحري 

وجهها  يف  الدخان  تنفث  التي   - البنت  خمربة 

تنتهي  اأن  وفور  امل�صري،  بكلمات حتفظها عن   -

ابنها  على  ال��ع��ج��وز  ال�صيدة  ت�صتند  وردي��ت��ه��م 

اجتاه  يف  الوا�صع  بابها  من  احلديقة  ويغادران 

املقابر التي �صارت ت�صتقبلهم ك�صاكنني. 
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عن  القباين  م�رصح  حار�س  اإىل  فت 
ّ
تعر كنت   

الأحد  م�رصحية  بروفات  اإىل  ترّددي  اأثناء  قرب، 

اأ�صدقائي يف �صالة هذا امل�رصح، كنوٍع اآخر من 

ًا 
ّ
حي اأر�صيفًا  عطا  �صميح  كان  ال�صجر.  مقاومة 

طوال  اخل�صبة  هذه  �صهدتها  التي  العرو�س  لكل 

اأربعة عقود، ولفرط �صغفه بامل�رصح، كان يحفظ 

مقاطع من بروفات العرو�س يف خلطة عجائبية 

من ال�صخ�صيات. 

يف  للم�رصوع  االأويل   
ّ

الن�س وج��دت  عناء  بعد 

جمه�صة،  مل�صاريع  اأفكاراً   
ّ
ي�صم ع�صوائي  ملّف 

االلكرتوين،  بريد نارجن  اإىل  الفور  فاأر�صلته على 

يف  مكتوب  هو  كما  قراءته  ا�صتعيد  اأن��ذا  وه��ا 

ن�صخته االأوىل:     

م�رصح  حار�س  عطا،  �صميح  يفعله  ال��ذي  »م��ا 

القباين يف وحدته، بعد اأن فقد بيته يف ال�صواحي 

خالل موجة ق�صف عنيفة؟ منذ  �صنتني و�صبعة 

غرفة  من  ركنًا  اختار   . امل�رصح  اإىل  جلاأ  اأ�صهر 

اخل�صبة  اإىل  ي�صعد  هل  لنومه.  مكانًا  املالب�س 

االآخ��رون،  لعبها  اأدواراً  وي�صتعيد  مبفرده،  لياًل 

الن�س ويبتكر حوارات جديدة  اأنه يخرج عن  اأم 

لتربير عزلته الق�رصية؟ وهل يجل�س على كر�صي 

»امللك لري«، اأم ي�صتعري �صخ�صيات ت�صيخوف يف 

اإىل بوابة  الدرج  اأم ي�صعد  الب�رصي،  االأمل  و�صف 

مبحاذاة  عابراً  اآخر   
ً
ه��واء يتنّف�س  كي  امل�رصح 

اأبي خليل القباين؟ احلار�س الذي اأم�صى  �صورة 

حياته يف هذا املكان يحفظ مقاطع كاملة من 

لكنني  اخل�صبة.   على  حّطت  التي  امل�رصحيات 

اأظنُّ اأنه خالل بروفاته الليلية املرجتلة قد عبث 
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اأ�صوات  فتداخلت  االأوراق،  وخلط  بالن�صو�س 

بني  وانزلقت  فانيا،  واخل��ال  وهاملت  اأوفيليا 

الكرا�صي الفارغة. ولعله ا�صتعاد �صيئًا من »ق�صة 

موته  ق�صة  ي��روي  كي  ملاركيز  معلن«  م��وت 

ال�صخ�صي البطيء.

املمثلني،  خطوات  من  اخل�صبة  ينّظف  �صوف 

و�رصاخهم،  واأك�ص�صواراتهم  ثيابهم  ويرتدي 

وين�صئ ن�صًا خمتلفًا يف ال�صوء ال�صحيح للم�رصح 

واأ�صابع  جمروحة  وحنجرة  مرتبكة  بف�صحى 

مت�صّنجة، فوق خ�صبة مهجورة.

ال نعلم ماذا يفعل حني ينتهي من اأداء »اأدواره«. 

اأم يتذّكر  هل �صي�صفق لنف�صه، وين�صت لل�صدى، 

خ�صبة  اأن��ه  لو  كما  بناءه،  ويعيد  املهّدم،  بيته 

حل�صور  وهميني  �صيوفًا  ويدعو  اأخرى،  م�رصح 

بروفاته الليلية؟  اأفّكر يف حار�س م�رصح القباين  

امل�رصح  بوابة  اأم��ام  ال�صاي  اأبريق  ي�صع  وهو 

مدخل  اأن  متجاهاًل  العابرين،  وينتظر   ،
ً
م�صاء

بكتل  مغلق  امل�رصح  اإىل  يقود  ال��ذي  ال�صارع 

�صخمة من الكونكريت. �صيحمل اإبريق ال�صاي يف 

ويختلط  املكان،  اإىل عتمة  ويدخل  القذائف  ليل 

اخل�صبة  ف�صاء  متالأ  كانت  �صخ�صيات  باأ�صباح 

يلقي  �صوف  والغ�صب.  واالحتجاجات  باحلب 

مل�صقات  داخ��ل  املمثلني  �صور  على  التحية 

العرو�س القدمية التي يحت�صد بها املمر الطويل 

جديدة  ارجت���االت  اإىل  ومي�صي  اخل�صبة،  اإىل 

مازجًا االأدوار يف مونولوج واحد طويل، يختزل 

ماأ�صاته ال�صخ�صية.  

يف  يل  كتبته  ما  ح�صب  بالفكرة،  ن��ارجن  ُفتنت 

رّدها على بريدي، كما اأنها قد بداأت فعاًل، بر�صم 

لة لل�رصيط تتكئ على معرفتها 
ّ
�صينوغرافيا متخي

غداً  املكان«  وب��روح  عطا  ب�صميح  ال�صخ�صية 

واإقناعه  احلار�س،  ملقابلة  امل�رصح  اإىل  �صاأذهب 

كاملًة.  �صريته  لريوي  الكامريا،  اأمام  يقف  باأن 

فور  ا�صتطالعي  بنتيجة  �صاأخربك  مالحظة: 

انتهائي من عملي. هل األتقيك يف املقهى ظهراً، 

؟«.  
ً
اأم يف البيت م�صاء

مب�صاعدة  نارجن  اأجنزتها  التي  الثانية  الن�صخة 

بعنوان«  امل�رصوع  من  الور�صة  يف  لها  زم��الء 

القباين« تك�ّصفت  اأبي خليل  اإىل  ر�صائل احلار�س 

عطا  �صميح  ب�صغف  تتعّلق  جديدة  وقائع  عن 

خ�صائره  �س 
ّ
يعو كان  باأنه  واعرتافه  بامل�رصح 

وكومبار�س  دي��ك��ور،  ومنفذ  من�صة،  كمدير 

كان  اأدوار  الأداء  لياًل  اخل�صبة  ب�صعوده  �صامت، 

يحلم بتج�صيدها فعاًل. خالل وجوده وحيداً على 

ال�صخ�صية،  حياته  من  حمطات  ي�صتعيد  اخل�صبة 

ن�صو�س  من  بها  ينطق  التي  العبارات  وك��اأن 

اجلمالية،  ذائقته  اأو  همومه  عن   
ّ

تعرب االآخرين 

وتطلعاته نحو حياة مل يع�صها، كما كان يبغي، 

اأبي  ال�صوري  امل�رصح  رائد  خماطبة  يف  يجد  اإذ 

وحدته  من  يخفف  روحيًا   
ً
ع��زاء القباين  خليل 

لته نارجن 
ّ
�صج الذي  الليلية. يف احلوار  ووح�صته 

ور�صة  يعمل يف  باأنه كان  اأخربها  احلار�س  مع 

دهان لدى متعهد، وكان قد وقع االختيار على 

هذه الور�صة لطالء جدران امل�رصح، لكنه بانتهاء 

حار�س،  وظيفة  على  احل�صول  من  متّكن  العمل، 

ر عالقته باأهل 
ّ
 عاماًل يف البوفيه، وهو ما طو

ّ
ثم

امل�رصح عن طريق ح�صوره الربوفات على �صبيل 

الت�صلية اأواًل، لكن �صغفه بهذا العامل العجائبي مل 

اأذنيه  اإىل  تت�رصب  بداأت  اإذ  احلّد،  هذا  عند  يقف 

و�صيذكر  قباًل،  ي�صمعها  مل  رن��ني،  ذات  عبارات 

اأواًل، مقطعًا من م�رصحية »العنرب رقم6« الأنطون 

 
ّ
ثم للوركا،  ال��دم«  »عر�س  من  واآخ��ر  ت�صيخوف، 

يتوّقف عند »امللك لري« ل�صك�صبري. يعرتف �صميح 

عطا باأنه حني كان يوزع مل�صقات العرو�س يف 

ل  ا�صمه مكتوبًا بخٍط عري�س 
ّ
ال�صوارع، كان يتخي

حمل  ولطاملا  ال��ع��ر���س،  ممثل  ا�صم  م��ن  ب��داًل 

بيته  اإىل  ما  عر�ٍس  انتهاء  بعد  ال��ورود  باقات 

مته على 
ّ
ًا اأمام زوجته اأن اإدارة امل�رصح كر

ّ
مدعي

مل  الذي  اأنا  امل�رصحية«  فريق  بقية  مع  اخل�صبة 

يهدين اأحد وردة يف حياتي كلها«. و�صوف يدخل 
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ذات  عاد  حني  ال�صخ�صية،  حياته  تراجيديا  يف 

اإثر  اأنقا�س  اإىل  ل 
ّ
وقد حتو ليجده  بيته  اإىل  يوم 

ا�صتباكات عنيفة �صهدتها مدينة داريا املتاخمة 

الق�صف،  �صحية  زوجته  ذهبت  وق��د  لدم�صق، 

فا�صطر اإىل اأن يلجاأ اإىل امل�رصح وي�صوغ حياًة 

ت�صجيالت  يف  مهجورة.  خ�صبة  ف��وق  لة 
ّ
متخي

اأخ��رى  معتمة  مناطق  ي�صيء  ���ص��وف  الح��ق��ة 

عنيف،  كابو�س  داهمه  وكيف  مبناماته،  تتعّلق 

الدمنارك  اإىل  مهاجراً  انتهى  الذي  ابنه  راأى  اإذ 

يغرق بعد انقالب القارب يف البحر، لينت�صله اأبو 

االأمواج  بني  من  فجاأة  الذي ظهر  القباين  خليل 

املتالطمة« كلما ا�صتمعت بامل�صادفة اإىل اأغنية 

يا مال ال�صام يا اهلل يا مايل، االأغنية التي كتبها 

وحّلنها هذا املعّلم، اأ�صتعيد ذلك املنام«. 

التي  االأولية  املادة  بغنى  �صعيدة  نارجن  كانت   

لت�صوير  وا�صتعداده  عطا،  �صميح  اإياها  منحها 

بحاجة  ك��ان  االآخ��ر  فهو  حياته،  عن  وثائقي 

وحدته  يف  ي��ك��اب��ده  مب��ا  االآخ��ري��ن  ملكا�صفة 

ا�صتماعي  خ��الل  �صاأقع  امل�����رصح.  ج��دران  بني 

للت�صجيالت على عبارات عميقة ومده�صة وردت 

اأعظم  العبارة«  كهذه  املرجتلة  اعرتافاته  يف 

هذه  عن  ذكرياتي  حمو  ي�صتطيع  ال  م�صحاف 

بهذه  االأول  امل�صهد  يبداأ  اأن  اقرتحت  اجل��دران«. 

 يغو�س �صميح عطا تدريجيًا با�صتعادة 
ّ
العبارة، ثم

اإىل  و�صواًل  املكان،  ه��ذا  عن  االأوىل  ذكرياته 

للفيلم،  التح�صريات  فرتة  طوال  الراهنة.  حلظته 

مل تتوقف نارجن عن تزويدي باأ�رصار جديدة من 

على  حيوية  اأ�صفى  ما  وهو  احلار�س،  خم��زون 

راأ�صها  غطاء  ا�صتبدلت  فقد  ال�صخ�صي،  �صلوكها 

عة خمّططة من ال�صوف تخفي اأذنيها متامًا، 
ّ
بقب

ناعم  ات�صاعًا بخط كحل  اأكرث  عيناها  بدت  كما 

يك�صف  ق  
ّ
�صي اأ�صود  وفيزون  برم�صيها،  يحيط 

اأخربتني  معلن.  باإغواء  مم�صوقتني  �صاقني  عن 

باأن احلار�س وافق على اأداء م�صاهد ق�صرية على 

املوح�صة،  لياليه  يف  يفعل  كان  مثلما  اخل�صبة، 

وهي بح�صب ت�صل�صلها:

تنتهي  لن  اأنها  وامل�صيبة  لعينة،  حياة   «  -

يف  كما  ختامي  مب�صهد  اأو  االآالم  على  مبكافاأة 

االأوبرا، بل باملوت«) من العنرب رقم -6 اأنطون 

ت�صيخوف(

من  قتال«)  ...دون  اخليانة  هزمتنا  ة 
ّ
مر »كم   -

امللك لري- وليم �صك�صبري(

ب��اردًة  حمامًة  رق��ادي  من  ف�صاأعمل  اأن��ا  »اأم��ا 

اإىل  الندية  الكاميليا  اأزه��ار  حتمل  العاج  من 

املقربة. املقربة؟! ال بل مثوى من تراب يحميهم 

ويهدهدهم يف ال�صماء ... اأبعدي يديك عن وجهي، 

اأرى  اأن  اأريد  ال  واأنا  �صتاأتي.  رهيبة  ا 
ً
اأيام فاإن 

واأن��ا. وهذه  واأن��ا. دموعي  االأر���س  اأح���ًدا. فقط 

فريدريكو  ال��دم-  عر�س  االأربعة«)من  اجل��دران 

غار�صيا لوركا(.

�صميح  اختارها  التي  املقاطع  كل  اأن  الحظت 

من  كانت  له،  ًا 
ّ
�صخ�صي تاريخًا  بو�صفها  عطا 

اإ�صارة  اأية  وغياب  مرتجمة،  اأجنبية  م�رصحيات 

نارجن  وعدتني  ما  وه��و  عربية،  ن�صو�س  اإىل 

على  بتحري�صه  وذلك  الت�صوير،  قبل  برتميمه 

ا�صتذكار عر�ٍس حمّلي ما حفر عميقًا يف ذاكرته. 

بعد حرية طويلة اختار �صخ�صية احلكواتي مربراً 

ذلك بقدرته على ا�صتدعاء �صخ�صيات �صعبية مثل 

يزن،  ذي  بن  و�صيف  الهاليل،  زيد  واأبي  عنرتة، 

اآخر  اأنه رغب بتوجيه حتية لر�صيد احلاّلق،  كما 

اإثر حرق كتبه  حكواتية دم�صق الذي مات قهراً، 

بيته  داهمت  تكفريية  جماعة  يد  على  القدمية 

فكرته.  اأعجبتني  دم�صق.  غوطة  قرى  اإحدى  يف 

قلت لنارجن« مبوت احلكواتي نغلق القو�س على 

القباين  خليل  اأب��ي  زمني  بني  احلكاية  انطفاء 

م�صرياً  القباين  خليل  اأبو   
َ
لقي فقد  واحلكواتي، 

فا�صطر  م�رصحه،  الدهماء  اأحرق  حني  م�صابهًا، 

اإىل الهجرة من دم�صق اإىل القاهرة«. 

هّزات  التح�صري  مرحلة  خالل  ال�صيناريو  واجه 

متتالية، نظراً لت�صارب االآراء يف الور�صة، فبعد 
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االتفاق على ت�صوير �صميح عطا بني اأطالل بيت 

 للقمامة 
ٍّ
ل اإىل مكب

ّ
اأبي خليل القباين الذي حتو

ة 
ّ
ر�صمي لوعود  طبقًا  متحفًا،  يكون  اأن  من  بداًل 

لت نارجن   االنتقال اإىل امل�رصح، ف�صّ
ّ
رة، ثم

ّ
متكر

بق�صد  فقط،  امل�رصح  يف  الت�صوير  احلميد  عبد 

تاأكيد فكرة اللجوء والعزلة والوح�صة.

يوم،  كل  م�صاء  العادة،  يف  يفعله  ما  غرار  على 

وجل�س  ال�صاي  من  اإبريقًا  عطا  �صميح  اأح�رص 

�صبه  ال�صارع  يتاأمل حركة  امل�رصح  واجهة  اأمام 

املهجور. تذّكر بائع الورد املواجه للم�رصح الذي 

العنف  موجة  اندالع  من  اأ�صهر  بعد  حمّله  اأغلق 

ندى  �صورة  ا�صتعاد  كما  ال�صويد،  اإىل  وهاجر 

اأثناء  ركبتيها  فوق  ما  اإىل  ثوبها  ترفع  وهي 

يوم  كل  �صبيحة  املقابلة،  البناية  درج  �صطف 

�صبت، وا�صطراب ركبتيه وهو يعرتف لها برغبته 

بينهما،  متبادلة  نظرات  اإثر  منها،  ال��زواج  يف 

يف  اأو  البناية،  مدخل  يف  عجلى،  ومالم�صات 

امليكروبا�س، فهما كانا ي�صلكان خط �صري واحداً 

اإىل اإحدى ال�صواحي الع�صوائية عند تخوم دم�صق« 

ال  بندٍم  اأ�صعر  لكنني  يل،  يكن  مل  ورداً  اأهديتها 

ة واحدة حل�صور عر�ٍس 
ّ
يغتفر الأنني مل اأدعوها مر

اأمتّكن  اأنني مل  م�رصحي طوال حياتنا معًا، كما 

من زيارة قربها ل�صعوبة الو�صول اإليه«. ارتبك 

ال�صفوية مل  الت�صوير. طالقته  �صميح عطا خالل 

ت�صعفه اأمام العد�صة، فكان البد من اإعادة ت�صوير 

 
ّ

ينتهي بدوي امل�صهد  ة. كان 
ّ
اأكرث من مر اللقطة 

قذيفة قريبًا من املكان، في�صطر اإىل حمل اإبريق 

غرفة  يف  اختفى  الداخل.  اإىل  واللجوء  ال�صاي 

يرتدي  كان  دقائق  بعد  خرج  وحني  املالب�س، 

التي  خلدون  ابن  عمامة  العامل.  يف  زي  اأغ��رب 

تاريخية«،  »منمنمات  م�رصحية  من  ا�صتعارها 

وذقن« طرطوف« من م�رصحية موليري، ومعطف 

وجزمة اجلرنال من م�رصحية«العائلة توت«. مل 

لكنه  االأزي��اء،  من  العجائبية  اخللطة  هذه  ر 
ّ
يرب

ن�صى 
ُ
اأو�صح اأن هذه ال�صخ�صيات تركت وجعًا ال ي

يف روحه.  وقف حائراً فوق اخل�صبة، فيما كانت 

ينطق  اأن  دون  من  دقائق  ت 
ّ
مر تدور.  الكامريا 

مثل  فجاأة  حمفوظاته  تبّخرت  واح��دة.  بكلمة 

تلميٍذ م�صطرب يف امتحان. تال�صت الكلمات يف 

�صمت ال�صالة. كانت عيناه معّلقتني ب�صورة اأبي 

تة يف عمق اخل�صبة، وبدا كاأنه 
ّ
خليل القباين املثب

ا�صتعادة ما كان يرّدده بطالقة  ي�صتنجد به يف 

عمامة   
َ
َخلع املوح�صة.  وحدته  ليايل  يف  اأمامه 

ابن خلدون، وذقن طرطوف. م�صى ب�صع خطوات 

ياأ�س  وح��ني  ومعطفه،  اجل��رنال  بجزمة  ثقيلة 

اجل��دار،  اإىل  ا�صتند  النطق،  ا�صتعادة  من  متامًا 

وجثا  مبا�رصًة،  القباين  خليل  اأبي  �صورة  حتت 

على ركبتيه، وكاأنه يف �صالة. 

ثانية.  ة 
ّ
م��ر نعود  اأن  على  امل�رصح  من  خرجنا 

كانت نارجن غارقة يف خيبتها، وهي ترى ف�صل 

جنل�س  ونحن  لها  قلت  فيلم.  حتقيق  يف  حلمها 

لكّل  الرو�صة«  مقهى  من  ركن  يف  طاولة  اإىل 

منا بروفته االأوىل املحكومة بالف�صل غالبًا، اأما 

لة  املف�صّ ب�صخ�صياته  �صغفه  فل�صّدة  عطا  �صميح 

فهو  اآخ��ر،  �صبب  هناك   
ّ
ثم بو�صلته،  اأ�صاع  فقد 

ال  ف�صحى  لغة  بني  امل�صافة  ترميم  ي�صتطع  مل 

ة يفّكر بها. عليك بتكرار التجربة 
ّ
ت�صبهه، وعامي

معه«. 

باإن�صاء  اجلل�صة  �رصفنا  توّترها،  تخفيف  بق�صد 

كاأن  ة، 
ّ
لغوي اأ�صداد  لعبة  يف  م�صلية  مقارنات 

 كلمة ما بعك�س معناها ال�صائع. اأن نطلب 
ّ

نف�رص

زيت اخلروع، ونعني به القهوة  مثاًل، واأن تذهب 

واأن  اأحبك«،  اأنا   « باب  اإىل  اأكرهك«  »اأنا  عبارة 

اأن  اأو  النبالة،  من  �صنفًا  رع��اع«  كلمة«  تعني 

تكون احلرب نوعًا من الثمار اال�صتوائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ف�صل من رواية بعنوان« اختبار الندم« �صت�صدر نهاية هذا العام
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)1(

بعد دهر م�صى، ذهبت اىل مكتب الربيد. كم �صنة 

االأب��واب  �صيء.  يتغري  مل  ذلك  مع  هنا؟  اإىل  اآت  مل 

نف�صها، بنف�س االأعطاب والثقوب. مواقف ال�صيارات 

نف�صه.  هو  مهجور،  املكان  باأن  وال�صعور  خاوية، 

تطل  جبل  ب�صفح  مقربة  ثمة  الربيد،  هام�س  على 

تراقب  كاأنها  املكان،  حتر�س  وكاأنها  ب�صواهدها، 

الربيد، ر�صائله التي ال تاأتي وال تذهب. هي نف�س 

القدم  ال�صواهد والقبور. ملعب كرة  املقربة ونف�س 

الربيد  مفتاح  لدي  يكن  مل  املهجورة.  والدكاكني 

فقد �صاع منذ زمن، ولكني دخلت معتمدا ومطمئنا 

اأن اأخربته عن  لطيبة املوظف. وبالفعل، ومبجرد 

رقم �صندوق الربيد، ومن غري اأن اأطالعه ببطاقتي 

املدنية، قام ليح�رص الر�صائل. كاأنه عا�س لينتظر 

فواتري  كبرية.  كومة  كانت  الر�صائل.  ي�صاأله  من 

ومنا�صري اإعالنية ور�صائل م�صفرة باأرقام البنوك.. 

عبثت بها، قلبتها اإ�صبارة بعد اخرى، مظروف بعد 

اآخر، ثم تركتها على رف الربيد املهمل وخرجت. 

مل تكن بينها الر�صالة املنتظرة. �صلمت على املقربة 

القدمية ونظرت اإىل االأرجاء الف�صيحة واخلاوية ثم 

دلفت اإىل ال�صارع واختفيت و�صط الغبار.

)2(
ال�صالة التي تذهب اىل اهلل غري ال�صالة التي تاأتي 

ونرتقب  ي��وم  كل  ن�صقيه  حقل  مثل  االأوىل  منه. 

اهلل،  من  تاأتي  التي  ال�صالة  اأم��ا  احل�صاد.  اأوان 

�صجرة،  من  ت�صقط  اليانعة،  الثمرة  مثل  فمثلها 

نبتت وحيدة، يف �صحراء بعيدة، ت�صقط اأمام طفل 

ال  اأنه  لدرجة  وجائع  كالرمل  عط�صان  عط�صان، 

الثمرة،  ياأكل  ي�صري،  اأين  واإىل  اأتى  اأين  من  يعرف 

التي هي �صالة اهلل، فرتويه من ظماأ وت�صبعه من 

جوع وتعيد اإليه الذاكرة ليم�صي من جديد.

)3(
ماذا يفعل الولد بجنب ال�صباك؟

- ماذا تفعل عندك؟ )ت�صاأله امه( 

ال يتحرك

يداه على االإطار وعيناه مر�صلتان اإىل اخلارج.

- ما الذي تفعله هناك، اأال جئت اإيلَّ قليال؟

يتحرك  ال  هو،  كما  وهو  ت�صاأله(  الكربى  )اأخته 

ويظل مم�صكا بيديه على ال�صباك.

)تخاطبه  تعاندين.  ابنتك  حلظة،  جئت  ه��اّل   -

يلتزم  بال�صباك،  العالق  الرجل  ولكن  زوج��ت��ه( 

مكانه وال ينقل ناظريه عن ال�صدمي اخلارجي.

- يا جدي، األن تاأتي اأخريا؟ �صيربد الع�صاء! ولكنه 

مرت  التي  حياته  اك 
ّ
�صب خلف  مكانه،  يف  يذوي 

ببطء و�رصعة خاطفة.

)4(
كانوا  الذين  القرويني  جريانه  عن  ت�صيخوف  يقول 
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يبداأون  اإنهم  الريفي،  بيته  يف  يوميا  ي��زورون��ه 

اأميا  ذلك  يف  ويتكلفون  االأدب،  عن  معه  حديثهم 

تكلف ويلحقهم العذاب من اختيار الكلمات املالئمة. 

بال�صوؤال  يبادرهم  كان  عنهم،  الكرب  يزيح  وحتى 

عن مهنهم، فاإن كان الواحد منهم فالحا، يجره اإىل 

احلديث عن الفالحة وحيا�صها، واإن كان حدادا فعن 

احلديد وميادينه،.. وهكذا. حينها - يقول ت�صيخوف 

األ�صنتهم.  يف  االأحاديث  وتن�صاب  نفو�صهم  تهداأ   -

ي�صفي  واالأدي���ب،  الطبيب  ت�صيخوف/  كان  وهكذا 

العلل باأنواعها.

)5(
حائط  الذاكرة  ففي  كلها،  امل��دن  انهارت  لو  حتى 

الأطفايل، يلعبون ويتعلمون.

)6(
لي�صج  يعود  ال�صمت،  ترميه يف بحرية  الذي  احلجر 

راأ�صك.

)7(
اأو حمفظتك او حقيبتك،  دائما واأبدا، حت�ص�س جيبك 

الثمينة، وتاأكد من  اأ�صياءك  الذي ت�صع فيه  املكان 

وجود عود الثقاب االأخري. اطمئن عليه، على �صكله 

اأ�صعله  ال�صفن،  اإحراق  ياأتي وقت  وجاهزيته. وحني 

وقته.  حان  وقد  عل 
ُ

ج فلذلك  رحمة،  اأو  ت��ردد  بال 

بعدها يجب اأن حتتفظ بعود ثقاب اآخر واأخري اأي�صا. 

اإنه قلبك ورهان حياتك.

)8(
�صهوته  يزهق  اليوم.  عربي  يت�صلق  اللغة  ج�صد  على 

�رصيعا ويختبئ من النريان.

)9(
القدمي.  و�صوقها  )مطرح(  يف  املقهوي  �صامل،  تويف 

اأبي:  دكان  من  املحم�صة  القهوة  ل�رصاء  ياأتي  كان 

ال�صوق.  يف  دمنركية  مطحنة  ي�صتورد  دك��ان  اأول 

وكان اأبي يزرعني �صهرا يف دكانه اأحيان �صفره اإىل 

احلج، للعبادة والتجارة. �صامل كان زبونا ا�صبوعيا. 

لي�صرتي  املحم�س  ووجهه  املجمر  باإبريقه  ياأتي 

امل�صرتين،  ع��ادة  غري  وعلى  القهوة.  من  موؤونته 

حني  اإىل  هادئا  يقف  ال�صعر.  يف  يجادل  يكن  مل 

ياأخذ  املطحنة.  فم  يف  واأرميها  قهوته  له  اأزن  اأن 

ب�صنني،  ذلك  بعد  البنية.  النقود  ويناولني  كي�صه 

التجارة  اأن هرم والدي، ومل يعد قادرا ال على  بعد 

اأنا مطحنة الدكان  اأن غادرت  وال على احلج، وبعد 

�صوق  يف  �صامل  العم  اأرى  كنت  احلياة،  مطحنة  اإىل 

كان  وكم  القهوة...  تلك  الأتذوق  وا�صتوقفه  )مطرح( 

بارعا يف العزف على الفناجني.

)10(
ال تودع �صاعرا، ال يف مطار اأو ميناء، ال يف حمطة 

وال يف مقربة. ال تودع �صم�صا وال ظال يف اجلحيم.

)11(
على  الهجوم  بتنفيذ  اأوام��ره  القائد  يعطي  اأن  قبل 

البلدة وت�صويتها بالرتاب، انتابته خاطرة مل ي�صتطع 

البلدة  اإىل  الدخول  وهي  حال،  باأي  منها  التخل�س 

ُه. 
ُ
كم

ُ
ح عليها  ي�رصي  اأن  قبل  اأخ��رية  نظرة  واإلقاء 

�صار يف طريقها املر�صوف بالرتاب والطوب القدمي. 

حتت  وينامون  �صوقها  يف  يتجولون  النا�س  وراأى 

يدور  عما  وغافلون  بائ�صون  فقراء،  اأ�صجارها.  ظل 

الغريب،  بقدوم  �صتثاروا 
ُ
ي مل  اأنهم  حتى  حولهم، 

 
ُ
ومتر الريح  تدخل  مثلما  �صوارعهم  يدخل  وتركوه 

ظالل ال�صحب. يف طريق عودته، بعد اأن ازداد يقينا 

باأن البلدة و�صكانها، جمرد رتل من الرمل واأحجار 

مثل  عيناها  جميلة،  �صبية  �صادف  فوقه،  ج 
ُ
ت��ْدر

حدثته  مزهرة.  مرايا  وخ��دوده��ا  ال�صم�س  ينابيع 

و�صلت  اجلنة  عن  تاهت  حورية  اإنها  قائلة:  نف�صه 

عن  �صاألها  حني  اأنه،  بيد  اجلحيم.  هذا  يف  طريقها 

رجل  واإىل  قريب،  كوخ  اإىل  اأ�صارت  وبيتها،  اأهلها 

اأن  اإال  منه  كان  فما  املدخل،  على  امراأته  يداعب 

ويف  وجهها،  على  ال�صبية  ولطم  غ�صبا  ا�صت�صاط 

ب�صياح  االأب��وان  يعباأ  مل  خارجا.  ان�رصف  احل��ال 

االبنة، ومل ي�صدقاها حني اتهمت الغريب ب�صفعها 

اأخالقهم  ولهم  مثلنا  »ب�رص  ظنهم:  ح�صب  فالغرباء 

اإىل كتيبته املتاأهبة  القائد  كما هي عندنا«. و�صل 
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وخمادعة  ك��اذب��ة  اإن��ه��ا  كاملجنون:  يهمهم  وه��و 

واجبي  عن  لتثنيني  ال�صياطني  اأر�صلتها  جنية  بل 

هي  ما  الهجوم.  اإ�صارة  رفع  بعيد  ومن  املقد�س... 

اإال برهة حتى اختفت القرية من على وجه االأر�س، 

ببيوتها وبنا�صها وباالأخالق.

)12(
الت�صكيلي،  والفن  الكتابة  بني  العالقة  عن  يقولون 

وال��ك��ت��اب��ة/ال��ق��راءة،  فالر�صم  م��وؤك��د،  اأم���ر  وه���ذا  

الب�رص. يف عملية  يتقاطعان ويتفاعالن يف جمال 

يخ�ص�س  حني  اأك��رث  العالقة  تلك  تت�صح  الكتابة، 

الكاتب مقاطع من ن�صه لعملية الو�صف، والو�صف 

و�صف:  يف  ينغم�س  )مثال(  اأنه  اأي  اأحيانا؛  املجرد 

الثمار  بينما  االأر����س  على  بظلها  تلقي  »�صجرة 

متر  مل  الف�صول  وك��اأن  ب��ال��رتاب  تختلط  الياب�صة 

ولكن  ومثمرة.  طبيعية  عالقة  ه��ذه  ه��ن��ا«...  من 

�صفحات  على  ويت�صطح  يظهر  الكتابي  اجلفاف 

عن  وينقطع  اللغة،  عن  الكاتب  يبتعد  حني  الن�س، 

اإىل  يلجاأ  ثم  ومن  دروبها،  من  ويتعب  اأ�صواتها، 

جمرد  اىل  يكتبه  ما  حتويل  وهي  مف�صوحة  خدعة 

»ر�صم«، اأو اإىل ر�صم »جمرد«. ها هنا تختل العالقة 

بني الكتابة والفن الت�صكيلي. ذلك الأن الكاتب تطفل 

كثريا، وتخطى الكتابة اإىل جمال قريب منها، ولكنه 

الت�صكيل  خطوط  عليه  فاختلطت  وخا�س،  خمتلف 

حني  باحلرب،  اللون  ا�صتبدل  لقد  الكتابة.  بحروف 

عجز عن تلوين احلرب، وزاحم اللغة ب�صيء اآخر.

)13(
فاثبت  جبينك،  واأدم��ت  بحجر  الكتابة  رمتك  اإذا 

تكون  اأن  قبل  حجر  الكتابة  القادم.  لتواجه  وتقدم 

حربا، واإن مل ت�صتطع التعامل مع االأحجار يا �صاح، 

فبناوؤك متداع واأوراقك فارغة.

)14(
ال�صعر ولكنه مل يخطه على ورق،  اأعرف رجال نظم 

زوجته. هي  ل�صان  على  كلماته  بو�صع  فقط  اكتفى 

تغنيه.  واأحيانا  وتقوله  �صعره  حتفظ  التي  الوحيدة 

عن ذلك ال�صاعر وتلك املغنية، عن ذلك احلب الكتيم 

والعظيم، اأمتنى لو اأقول �صيئا.

)15(
يف  ثمة  وال�صيغ،  امل��ح��اوالت  ع�����رصات  ب��ني  م��ن 

ال��ذروة  �صتبلغ  للكتابة  واح���دة  �صيغة  النهاية، 

وتنقذف اإىل مرجل االأفكار اخلالقة. على الكاتب اأال 

يخجل  وال  املتكررة،  املحاوالت  قيمة  من  ينتق�س 

الفطنة  عدميي  ال�صعفاء،  االأزواج  يفعل  كما  منها 

واخلربة. عليه اأن ميار�صها ويلتذ بها كاأنها النجاح 

بعينه، يحاول وينت�صي دائما حتى تتفتح له �صلفتي 

الفرج اجلميل.

)16(
نف�صها. حني  الكتابة  الكتابة هي املع�صلة ال  عتبة 

لوم  ال  الن�صيان،  غرفة  يف  فاأنت  الكتابة  يف  تكون 

عليك هنالك وال ترثيب. ولكن ال بد من عتبة للولوج 

اإىل الغرفة.. ال بد للن�صيان من ذاكرة.. ال بد من حياة 

وبالد.

)17(
ثمة طيور كانت تتنقل بني �صوريا ولبنان يف اأوقات 

معلومة من ال�صنة )اأخربين �صديق لبناين(، ولكنها، 

فعلها  انقطعت عن  �صوريا،  الدائر يف  القتال  ب�صبب 

الطيور؟  تلك  االآن  هي  اأين  اأت�صاءل  هذا.  الطبيعي 

هل اجتمعت يف غابة معزولة وطفقت تنتظر حتى 

ينتهي �صفاح االأر�س الهمجي؟ اأتراها تنظر حمتارة 

االأر���س،  على  طفت  التي  املدججة،  ال��روؤو���س  اإىل 

بي�صاء �صوداء؟ اأم اأنها بدلت منطقها، وطارت بعيدا، 

بعيدا �صوب ال�صماء؟!

)18(
باأ�س،  ال  قلت  ا�صتئذان،  بدون  طاولتي  على  جل�س 

الطاولة كبرية، وا�صعة واأنا وحدي، وحيد. اأخذ ينظر 

اإيلَّ فخلته يفكر بي، قلت يالل�صعادة، هذا اإن�صان يفكر 

اأطيق  اأ�صياء ال  الطاولة بالطعام، ثمة  باإن�صان. مالأ 

رائحتها، قلت ال باأ�س، هناك روائح اأب�صع، اأ�صمها كل 

من  وطرفا  الطاولة  ولوث  خطاأ  كوبه  ان�صكب  يوم. 

يتج�صاأ  و�صار  �صبع  املقدرة.  عند  العفو  قلت  ثوبي، 
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ويتمخط... مل اأقل �صيئا. جاء اأ�صدقاوؤه واحتلوا بقية 

الطاولة. ركلني املكان من مكاين وان�رصفت، قلت 

وا�صعة  اهلل  واأر�س  طويل  فالليل  باأ�س،  ال  باأ�س،  ال 

ولي�س النا�س عليها... كلهم عرب.

)19(
ل�صت بحاجة اإىل حبك

لدي النريان

كلما عّن الهوى

األقمتها قلبي

)20(
البوؤ�س  طبقات  حتت  القابع  امل�رصد  ناحيتي  ينظر 

واأغطية العدم. عيون زائغة خمدرة، مالب�س ع�صتها 

معرو�صة  غري  معدة  االأر�صفة،  والكتها  ال�صوارع 

ريب..  اأو  �صك  بال  اجل��دران  مهدمة  ولكنها  للمارة 

مع ذلك يلتفت اإيلَّ ب�صخرية، كاأين الذاهب اإىل حتفه 

بينما يرفل هو يف النعيم.

)21(
وال�صنة  الت�صعينات،  منت�صف  املغرب  اأتذكر  حني 

اليتيمة التي ق�صيتها يف الرباط، طالبا يف املعهد 

الت�رصد  من  �صنة  اأت��ذك��ر  امل�رصحي،  للفن  العايل 

اأك��رث،  اأتذكر  ولكني  الكبري؛  ال�صيام  من  و�صوطا 

ال�صاعة  يف  تنخف�س  كانت  التي  الرحمة  اأجنحة 

املنذورة، لت�صنع الطعام وتهيئ للغريب �رصيره. 

ال  �صاردا،  اأم�صي  كنت  امل��رات،  تلك  من  مرة  اأتذكر، 

حتى  اجلوع  اأعياه  كلب  مثل  وملاذا،  اأين  اإىل  اأعرف 

اأعماه، وفجاأة �صمعت من ينادي با�صمي. التفت فراأيت 

حافلة ت�صري حذوي، ويد متتد منها، ثم �صاهدت �صيئا 

يطري من النافذة وي�صقط عند قدمي. انحنيت ونظرت 

فاإذا هي كرة م�صغوطة من دراهم ورقية. 

اأع���رف م��ن ه��و ال��رام��ي، رمب��ا ك��ان امل�رصحي  مل 

املغربي عبد املجيد التون�صي، واأغلب الظن اأنه هو، 

اإىل بيته يف حي  فخط �صري احلافلة م�صاير لطريقه 

امتدت  اهلل  يد  ورمبا  اآخر،  �صخ�س  رمبا  اليعقوبية. 

يف  وت�صري  النا�س  حتمل  كانت  خ�رصاء  حافلة  من 

�صوارع الرباط؛ على كل حال، اأكلت يومها و�رصبت 

حتى ا�صتعدت عافيتي وان�صانيتي... ومنت.

)22(
حينما قّطع بازوليني األ�صنة ممثليه يف فيلم »�صالو.. 

وجعلهم يلتهمون برازهم،  �صادوم«  يف  يوما   120
قد  كان  �صافلني،  اأ�صفل  اإىل  ترتقي  الكامريا  وجعل 

الواحد  القرن  خملب  على  وال�صلطة  االإن�صان  و�صع 

وردة  قلبه  ويف  مقتوال  بازوليني  مات  والع�رصين. 

ياب�صة... وغ�صن اأخ�رص.

)23(
م�رصحية ميثل فيها اجلميع فال يعود ثمة م�صاهدين. 

وحدها  حمكمة.  وال  ق�صاة  وال  �صهود  بال  حماكمة 

الطاولة،  على  وتهوي  بال جناحني  ترتفع  املطرقة 

فريجتع ال�صدى يف ال�صالة اخلاوية.

)24(
وتطايرت  املرتع�صة،  ي��ده  من  ال�صاي  ك��وب  �صقط 

على  جمراها  تر�صم  اأن  قبل  الطاولة  على  ر�ّصاته 

ال�صطح، ومن ثم و�صوال حتى حدود الطاولة. قطرات 

قليلة �صقطت على االأر�س تبعتها اأخرى حتى ت�صكل 

اخليط الغزير املن�صكب. اإىل ناحية الباب اندفع خيط 

ال�صاي. خرج من خ�صا�صه االأ�صفل واأخذ طريقه اإىل 

يقفن  ال�صغريات  التلميذات  من  ثلة  كانت  ال�صارع. 

ما  اإىل  منهن  ينتبه  ومل  املدر�صة،  حافلة  بانتظار 

يجري على االأر�س �صوى طفلة �صغرية، هي االأ�صغر 

انف�صلت عن رفيقاتها وتقدمت  البنات. بهدوء  بني 

جل�صت  اإل��ي��ه.  تنظر  واأق��ع��ت  ال��زاح��ف  ال�صاي  اإىل 

امل��اء،  يف  ما  �صيء  يف  تبحلق  وه��ي  كامل�صحورة 

جاءتها  حتى  الده�صة  يف  وغرقت  جوهري،  �صيء 

من  هزتها  احلافلة.  اإىل  لتاأخذها  البنات  اإح��دى 

كتفها تنبهها، ولكن ال�صغرية اأبدت حركة متذمرة، 

من  قادتها  و�صاأنها.  ترتكها  اأن  البنت  من  طالبة 

اإىل  تنظر  اأخ��ذت  احلافلة،  داخ��ل  ويف  عنوة،  يدها 

ح بيدها مودعة. يف اجلانب 
ّ
حيث خيط ال�صاي وتلو

ح رجل 
ّ
االآخر، حيث كان املاء امل�صحور يتال�صى، لو

بيده مودعا ابنته التي تذهب املدر�صة للمرة االأوىل؛ 

تلويحة متالأها ال�صعادة ويع�صف بها القلق... وهي 
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اأي�صا املرة االأوىل التي يتجه فيها اإىل عمله من غري 

اأن ي�رصب ال�صاي.

)25(
ثمة يف عمق اأعماق الذاكرة، مكان عجيب غريب؛ هو 

من �صعوذة الذاكرة اأم تراه من �صحر االأمكنة؟ عادة 

ما يكون على �صكل طريق. ثمة ماء واأ�صجار وطحالب 

بلون احلياة املا�صية. ثمة دائما رجال كبار ون�صاء. 

ودائما ثمة طفل، ال هو بالقريب وال بالغريب. طفل 

ينظر بخجل وعجل اإىل احلياة القادمة.

)26(
من يراقب هذا املعتوه، يدله على �رصير النوم، يخربه 

اأن الوقت متاأخر، واأن ال مطار يف املدينة، وبحرها 

بال ميناء. اأن ليلها ي�صبه النهار، واأحياوؤها اأموات. 

من ياأخذه اإىل خمدعه ويحكي له الق�صة، من األفها 

ليائها؟ عله ينام.

)27(
بعد  اجلمعة.  �صمت  اجلمعة.  �صيف  اجلمعة.  ي��وم 

اإىل امل�صاجد  االآذان ويهرع امل�صلون  قليل �صريتفع 

رزق  تنتظر  الر�صيف  على  جل�صت  ام��راأة  املكيفة. 

يوم اجلمعة. كومة �صوداء ويدان نحيلتان ت�صعدان 

ال�صم�س غري مرئية، غبار �صدميي  ال�صماء.  منها اىل 

هاهم  حتتها.  ي�صطلي  �صئ  كل  ولكن  يحجبها، 

�رصيعا  موجة،  اإث��ر  موجة  امل�صجد،  اإىل  يتوافدون 

البطن  يف  ويختفون  امل�صتعل  ال�صارع  يقطعون 

وهي  بالرحمة  وي�صعرون  نفو�صهم  تهداأ  الباردة. 

يف  مكانا  يجدوا  ومل  تاأخروا  الذين  املكان.  تغمر 

الداخل، �صيجل�صون يف �صحن امل�صجد حيث املراوح 

ال�صاخن.  الهواء  من  �صهاما  روؤو�صهم،  على  ت�صب 

يب�رص  ال��ب��ارد،  امل��ك��ان  م��ن  ي��اأت��ي  اخلطيب  �صوت 

بالثواب وينذر بالعقاب القادم ال حمالة. امل�صلون 

مع  ويتمايلون  جل�صاتهم  يف  مرتخون  الداخل  يف 

اخلطبة. يف اخلارج بكى طفل من وطاأة احلر.

ال�صارع،  ر�صيف  على  و�صعت  �صوداء  كومة  ومن 

حمروقتان،  هزيلتان،  ي��دان  ال�صماء  اإىل  امتدت 

وتهطل  �رصيعا،  تنتهي  ال�صالة  اأن  لو  اهلل  تن�صدان 

نقود امل�صلني املعدنية، وينق�صي يوم اجلمعة.

)28(
كالعادة، بعد اأن �رصبوا وعاثوا ف�صادا، ذهب ال�صعراء 

اإىل النوم من غري اأن يلقنوا البلبَل در�س الغناء.

)29(
اإاّل ح�صاة  ال حتتاج الكتابة، واأنت يف بحر احلياة، 

�صحراء  ال�صحراء،  يف  واأنت  اأما  ورق.  من  وزورق 

احلياة، فانتظر وتخيل واختال يف ال�رصاب.

)30(
يا اإلهي، اأكلما الح ِظَلْك، بزغت بندقية وانفجر مدفع.

)31(
اخلرب:  هذا  يف  وجدته  ال�صورية  للحالة  و�صف  اأبلغ 

جريح �صوري ي�صاب بجروح بالغة.

)32(
اأ�صقي اأزهاري ثم اأ�رصب واأنام.

)33(
يف  احل��دث  تطور  نظريات  عن  اليوم  يتحدث  من 

يتحدث  كمن  هو  اإمنا  ال�صخ�صيات  ومركزية  الن�س 

اإىل جاره على احلنطور. ما عاد الن�س مقيدا بالورق 

وما عاد معقودا اإىل ال�صطور امل�صتقيمة. اإن ما تراه 

على االأوراق لي�س اإال ظل الكالم اأما االأع�صاء فابحث 

عنها خارج النطاق.

)34(
ال�صكل،  هو  �صباحا  العني  عليه  تتعرف  ما  اأول  اإن 

اأو  �صارد  اأو  �صاعر  اأو  لفيل�صوف  العني  كانت  �صواء 

باملنت،  يغلي  النهار  لقيط.  �صيا�صي  اأو  لعاهرة 

املنت  اأع��الم  تخيط  النهار  طيلة  اخلياطة  ماكينة 

جميعها  واالأف��واه  اأحجاره  تبني  كلها  وامل�صانع 

تلهج بذكره. ولكن يف ال�صباح، حني يوم�س �صعاع 

الغافية، ال  الروح  اإثره  االأول وت�صتيقظ على  ال�صوء 

يظهر �صوى ال�صكل، عاريا من اأية حقيقة.

)35(
على  عميق،  ف��ج  ���رصف��ة  على  وع���رة،  منطقة  يف 
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واأ�صلها  ال�صماء  يف  فرعها  متدلية،  �صجرة  اأغ�صان 

يف ال�صخر، على غ�صن متدل، تعبث به الريح، مينة 

اأعلق قلبي  اأن  اأريد  وي�رصة، مُتيته ثم حتييه، هناك 

واأم�صي، مثل ظل الراعي ال�صعيد.

)36(
ي�صتيقظ الطفل منت�صف الليل. يبكي مفجوعا وكاأنه 

ال  ينجده،  اأحد  ال  العدم.  فوهة  لوهلة، على  اأ�رصف، 

اأحد اإال اأمه، بح�صورها وح�صنها الذي ي�صبه خمدة 

�صماوية وب�صوع حليبها الذي يعيد لالأر�س دورانها 

وي�صُد فوهة العدم املخيفة ويهدئ من روع ال�صغري.

)37(
من خالل نظارتها ال�صم�صية الرقيقة، و�صط �صجيج 

كانت  الق�صابني،  �صكاكني  و�صليل  ال�صمك  �صوق 

تنظر با�صتهاء اإىل طريقة تقطيعه ل�صمكاتها الطرية. 

كان هو يهوي ب�صكينه القاطعة على ال�صمك ويحوله 

ال�صغري،  احللو  ثغرها  تنا�صب  �صغرية  اأج��زاء  اإىل 

اإىل  لزجة  نظرة  ير�صل  واالأخ���رى،  ال�رصبة  وب��ني 

الذي  الوردي  الل�صان  واإىل  املتدلية  ال�صفلى  ال�صفة 

االأم�س  ليلة  تذكر  ال�صوداء.  لياليه  على  كقمر  بزغ 

وليلة ما قبل االأم�س وكل ليايل عمره التي ق�صاها 

وهو ي�صتهي اأنثى يف فرا�صه املبلول باالأوهام. لكنه 

يعلم، بعد كل �صيء، اأن عينه، اإن غفلت ثانية وابتعد 

تفكريه بعيدا يف �صحراء حياته، فاإن ن�صل ال�صكني 

ال�صمك.  حلم  غري  ليقطعه  اآخ��ر  حلما  �صيجد  احل��اد 

التي حتدث �صفريا موجعا  كان متيق�صا ل�رصباته 

اإىل طريقته  تنظر  االإ�صتهاء، وكانت هي  وحادا حد 

يف التقطيع وتتذكر ليلتها الطاحنة التي ا�صتيقظت 

بعدها وهي ت�صتهي اأكل ال�صمك.

)38(
ال�صخ�س الذي خرج

من كل حروب التاريخ �صاملا

مازال يع�صق احلياة..

ومازال يبحث عنها 

يف كل احلروب.

)39(
منذ متى مل يهطل املطر على م�صقط؟! ال اأتذكر منذ 

ومربك  مزعج  هذا  اأب��دا.  مرة  متطر  مل  وكاأنها  متى 

اأي�صا  يحب  الذي  لل�صمك  وحتى  للحيوان  لالإن�صان. 

اخلالق.  يوجد  حيث  هناك  ال�صماء،  ماء  من  �رصبة 

فم  من  ين�صكب  اأال  حقيقة  مطر،  بال  �صعبة  احلياة 

ال�صماء ماء، جتعل املرء م�صو�صا، جافا وم�صتوح�صا، 

نف�صه  وت�صكن  بالية  اأف��ك��ار  راأ���ص��ه  يف  فتع�صع�س 

اأح�صد  وكم  فكم  الب�رص.  لبني  لها  لزوم  ال  هواج�س 

اأبناء االأنهار واأوالد املطر واأ�صتهي القرب اإليهم!.

)40(
ال �صيء يحدث

ال�صماء �صافية

والهواء م�صبع باملوت

وال يبدو اأن �صيئا يحدث باملرة.

)41(
القمامة  مكب  عند  الزبالة.  كي�س  حامال  تخرج 

ت�صاهد رجال يقلب االأكيا�س ويفرغها من حمولتها 

ولكن  تتحا�صاه  اأن  حت��اول  حثيث.  وبحث  بحمية 

يفعله  ما  اإىل  والنظر  منه  باالقرتاب  اإال  جمال  ال 

وحده.  الف�صول  وبحكم  ق�صد  بدون  ذلك  كان  ولو 

اخلارجي  مظهره  لو�صف  داع��ي  وال  بعمرك،  اإن��ه 

العمل.  اإىل  طريقك  يف  واأن��ت  مبظهرك  ومقارنته 

اإليك. لربهة يرتك ما بيده، يرتك عمله  ولكنه ينظر 

بل�صانه  يخاطبك  وت�صمعه  وجهك  يف  ب�رصه  ويعلق 

تريد  ماذا  ذبان؟  يا  اإليه  تنظر  الذي  »ما  الداخلي: 

لتفتح  اأ�رصق  راأيتني  هل  املزابل؟  تي�س  يا  ترى  اأن 

عينيك الوقحتني هكذا؟ هل اأ�صحذ منك يا عفن؟ اأنا 

اأخل�صك من اأو�صاخك. اأ�صاعدك يا مروحة العفن. هل 

علي اأن اأ�صتاأذنك يا دودة امل�صتنقعات؟ اأم اأنك جئت 

لت�صرتد زبالتك يا زبالة؟ تعال اإذن، اقرتب، مد يدك 

املغ�صولة ببول احلرابي. هاتها.. هاهاتها. ال تخف. 

اعطني اإياها. اأريد تقبيلها على كل اأف�صالها. هاتها 

يا ح�رصة الروث.. يا...« يعود اإىل عمله وتذهب اأنت 

اإىل وظيفتك.
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42
مع  كالعالقة  الكتابة  مع  العالقة  تكون  اأن  اأح��ب 

املراأة: بالهم�س بامل�س... اإلخ.

43
جديد.  من  العرب  اأر�س  على  ت�رصق  البداوة  �صم�س 

فاإىل اأين تقود حطامك، يا حادي العي�س؟!

44
ال�صم�س حينما تقف يف املركز، ال تكون هي ال�صم�س 

�صم�س  اإنها  اإليها.  وينظرون  النا�س  ينتظرها  التي 

الب�رصية.  الظالل  وتذيب  العيون  تعمي  التي  املركز 

اأيها  التاريخي  مكانك  يف  كن  ال�صلطة.  �صم�س  اإنها 

الطبيعي،  م�صكنك  ويف  واملثقف،  والفنان  الكاتب 

ومرمى  ال�رصوق  منبت  عند  االأر���س،  هام�س  على 

الغروب، لريى النا�س ظلك ويتعرفوا عليك.

45
يف طفولتي كانوا يرفعون االأذان وكاأنهم يتحدثون 

يطاردون  وكاأنهم  يرفعونه  اليوم  املالئكة،  اإىل 

ال�صياطني.

46
ن�صعد  كنا  ال�صبعينات  منت�صف  )م��ط��رح(  يف 

، من )حلة الرحبيني( اإىل )كهن( 
ّ
م

َ
حاملني جزء ع

حيث بيت معلمة القراآن حليمة البلو�صية. ال جتيد 

معلمتنا الكتابة والقراءة وتتحدث بعربية مك�رصة، 

كونها من مواطني بلو�س العا�صمة الذين اطماأنوا 

يف  عليها  اأمنوا  اأن  بعد  االأم  ولغتهم  لثقافتهم 

بجزء  خمت�صة  كانت  كثرية.  األ�صن  ت�صكنها  مدينة 

اأن  لنا  تريد  وال  االأطفال  حتب  وكانت  حفظا،  عم 

نهتم ب�صورة الكافرين، ذلك الأنها، بح�صب منطقها 

الكافرين  االأغلب، ترتدد فيها كلمة  االأمومي على 

كثريا وهو كثري على قلوب ال�صغار. اأتذكر جمل�صها 

ال�صغري الذي يحده من اليمني قف�س الدواجن ومن 

مبا�رصة،  فوقنا،  للموا�صي،  �صغري  حو�س  الي�صار 

ببيت  مو�صول  حجري  �صلم  وحتتنا  اأ�صم  جبل 

املعلمة حليمة اأو »ماه حليمة« كما كنا نناديها. 

منها  لن�صرتي  بي�صة  خم�صني  يوم  كل  معنا  نحمل 

الوحيدة  طريقتها  )وه��ي  »ال�صاكليت«  احللوى 

حليمة(  )ماه  كانت  ذلك  غري  عملها(.  من  لتك�صب 

اأهلونا  اأكرث مما تك�صب بكثري. ير�صلنا  تنفق علينا 

اإىل حليمة، التي جتهل القراءة والكتابة وتتجاهل 

يفرغوا  اأن  قبل  �صباح  ك��ل  ال��ك��اف��ري��ن،  ���ص��ورة 

)مطرح(  يف  جبل  �صفح  على  وهناك  الأعمالهم؛ 

منت�صف ال�صبعينات، كنا نتهجى ق�صار ال�صور، مع 

وحليب  االأم��رد  اجلبل  وبح�صور  واملاعز  الدجاج 

بال�صكر وامل�صطبغ  امل�رّصب  البلو�صية  اأمنا حليمة 

بلون الزعفران. 

47
االإن�صان  اأنتجه  ما  اأف�صع  هو  »ال�صي�صتم«  اأن  اأعتقد 

لنف�صه و�صد نف�صه. وهو اإىل جانب ف�صاعته و�صطوته 

�صيء  اأي  ي�صاهيه  ال  عبقريا  اإنتاجا  يظل  اجلبارة، 

اآخر اقرتفه االإن�صان. ينظم اأفعال الب�رص وي�صق ويوؤطر 

ويوجه القنوات التي جتري عليها اأعمالهم، ما ظهر 

مع  الراعي  يفعل  مثلما  ذلك  يفعل  بطن.  وما  منها 

اأم  عاجال  ولكنه،  وينفر  يثغو  الذي  القطيع  قطيعه، 

اإىل املرعى، يقتات وي�رصب ويداوم  اآجال، �صيم�صي 

على احلياة... بر�صا ال�صي�صتم اأو بع�صاه. 

48
اللغة »املكتبية« التي يدون بها ق�ص�صه وق�صائده 

ويدبج مقاالته. اللغة الكرتونية. مل تخرج اإىل �صارع 

باملطر  وتبتل  بالرتاب  تتعفر  مل  غابة.  تدخل  ومل 

على  ت�صتلقي  بنور.  تتو�صاأ  ومل  بالوحل  وتتلطخ 

البالط  على  امليت  البق  ي�صتلقي  مثلما  القرطا�س 

االأبي�س. ال تتهاون مع خطاأ ولي�س فيها م�صادفة 

لغة  وال�رصف.  النحو  مع  الغمي�صة  لعبة  جتيد  وال 

�صكينه  اجلزار  ي�صهر  كما  وجهك  يف  احلقيقة  ت�صهر 

على االأ�صحية، حقيقة موؤداها املوت وال �صيء اآخر.

49
ل�صوت  �صابق  �صوت  الر�صيع.  بكاء  ي�صبه  �صيء  ال 

االإن�صان. كاأن �صيئا يحدث يف املجرة بينما اأ�صداوؤه 

ترتدد يف ن�صيج الكائن ال�صغري ويف �صجو مواويله.
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50
وتعرف  طفلك  تهدهد  حني  اأك��رث  املو�صيقى  تفهم 

قيمتها حني ينام.

51
مهمة االأجيال القادمة اأن تخرتع للخراب، معنى.

52
كل �صيء حالك يف املحطة ما عدا ن�صوة ال�صفر.

53
الغريبة،  الكتابة  اإال  تزهر  ال  ال��ورق  �صحراء  يف 

الطرقات؛  بني  ما  وال�صائعة  اجلهات  يف  املرحتلة 

اأما التي تزعم الثبات، الكتابة اال�صطناعية، فمحلها 

يف اأ�ص�س ال�صالونات واملجالت امللونة.

54
 
ٌّ
رتجم وجودي

ُ
»االآخرون هم النار« - هكذا يجب اأن ي

بقامة �صارتر ولي�س: »االآخرون هم اجلحيم« وكاأنه 

يف  ت�صتعل  التي  القريبة  النار  اإنهم  متهيب.  بوذي 

جتري  الذي  املوؤجل  البعيد  اجلحيم  ولي�صوا  الثياب 

امل�صاومة عليه.

55
ولغتك  وثقافنك  اأر�صك  عن  وعميقا  بعيدا  تغيب 

القراءة.  ي�صتحق  واح��دا  �صطرا  تكتب  حتى  وروح��ك 

الكتابة غربة داأبها الغياب.

56
من  اأجمل  وجه  وال  العبارة  من  اأق��وى  لك  ظهر  ال 

ال�صمت.

57
تعي�س؟ اأن  ت��ري��د  ع��رب��ي  ب��ل��د  اأي  يف   ب��االأم�����س: 

اليوم: يف اأي بلد عربي تريد اأن متوت؟

58
   بنى اجلد، بجوار ب�صتانه وبيته الطيني يف قريته، 

حتته  من  املاء  �صاقية  لتجري  �صممه  م�صجدا  بنى 

بداأت  التي  اجلديدة  املرحلة  يف  النخيل.  ويظلله 

النفط،  ظهور  بعيد  املا�صي،  القرن  �صبعينيات  يف 

جاءه موظفو الوزارة ليعر�صوا عليه جتهيز امل�صجد 

اإىل بيت اهلل  اأن يدخل  ي�صاأ  باملكيفات، جمانا، فلم 

وو�صع  الكهرباء  تو�صيل  وعن  ا�صطناعيا.  ه��واء 

ميكرفون االآذان، ردهم قائال اإن ذلك لن يزيد النا�س 

اإميانا، وظل ي�صلي باأهل القرية على �صوء القنديل 

مرور  وبعد  االآن  اإىل  الت�صعينيات.  يف  وفاته  حتى 

�صوته  اأ�صمع  اأن  اأ�صتطيع  عاما،  ثالثني  من  اأك��رث 

الع�رص  �صورة  يقراأ  وهو  الليل  ظلمة  من  املت�رصب 

من  يتناهى  املاء  وخرير  خ�رص(  لفي  االإن�صان  )اإن 

حتت اأقدامنا، فيما امل�صجد ال�صغري ي�صبح يف هالة 

�صماء  اإىل  ويرنو  ال�صحر  اأه��داب  تالم�س  روحانية 

�صافية مطرزة بالنجوم. فرحمة اهلل عليكما: يا جد 

ويا ذاك الزمان.

59
املجد لالأحياء ال�صعبية، خيمة العر�س فيها، امللونة 

باألوان قزح، هي نف�صها �رصداق العزاء.

60
اأكاد اأمل�س ما فعلته باالأم�س.

61
اأراه  يتنطنط.  اجلميل.  اجلرو  هذا  اأمه  اأ�صاع  رمبا 

اأروع  وين�رصب.  يقرتب  يظهر من خلفي.  ثم  اأمامي 

بقوائمه  ي�رصب  وخطمه.  الطرية  قوائمه  فيه  ما 

االأر�س وكاأنه ينهرها ويدفع خطمه اإىل القمر، كاأن 

املتدلية. ولوال معرفتي اجليدة بكالب  القمر مراآته 

ال�صوارع هوؤالء، لفكرت جديا يف ا�صتدراجه اإىل بيتي. 

لن يبقى معي طويال ابن ال�صعب هذا، حتى واإن كان 

بيتي ق�رصا وطعامي موائد تهبط من ال�صماء. �صيظل 

يعوي كالثكاىل يف ليل بال قمر اأو اأمل. �صيموت من 

الرتابة والوح�صة ومن اال�صتياق اإىل ال�صارع. فوداعا 

-اإذا- يا �صديقي، اإين عائد اإىل البيت.     
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من أعمال الفنان نبيل المشيفري - ُعمان 
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إىل تقدمي قراءة نقدية لكتاب اإىل تقدمي قراءة نقدية لكتاب إىل تقدمي قراءة نقدية لكتاب  إىل تقدمي قراءة نقدية لكتاب الدرا�سة  إىل تقدمي قراءة نقدية لكتاب الدرا�سة  ن�سعى يف هذه 

ؤلفة وؤلفة وؤلفة  و« للمو« للم
)1(

فاهي يف عمانسفاهي يف عمانسفاهي يف عمان س»�سيميائيات الن�ص ال�س»�سيميائيات الن�ص ال�

ة الدرمكي، من منظور معريف، يتو�سل خطاب سة الدرمكي، من منظور معريف، يتو�سل خطاب سة الدرمكي، من منظور معريف، يتو�سل خطاب  سعائ�سعائ�

اف ساف ساف  ا�ستك� يف  القراءة  ا�ستك�سوع  يف  القراءة  سوع  ا�ستك�س يف  القراءة  ا�ستك�سوع  يف  القراءة  وع  مو� يتحدد  النقد.  مو�سنقد  يتحدد  النقد.  سنقد 

ما  الكتاب.  يف  ال�سيميائية  املمار�سة  ا�سرتاتيجية 

وع ال�سيميائي ؟ ما سوع ال�سيميائي ؟ ما سوع ال�سيميائي ؟ ما  سطبيعة املنت الذي يحدد املو�سطبيعة املنت الذي يحدد املو�

ور سور سور  ت� حتكم  التي  الفكرية  املعرفية/  ت�سؤية  حتكم  التي  الفكرية  املعرفية/  سؤية  ت�و حتكم  التي  الفكرية  املعرفية/  ت�وؤية  حتكم  التي  الفكرية  املعرفية/  ؤية  الر هي 

اال�ستبداالت  هي  وما  اال�ستبداالت سعبية؟  هي  وما  اال�ستبداالت سعبية؟  هي  وما  عبية؟  ال� للثقافة  ال�سالباحثة  للثقافة  سالباحثة 

يف  الكتاب  عليها  يف وؤ�رش  الكتاب  عليها  يف وؤ�رش  الكتاب  عليها  ؤ�رش  ي التي  اجلديدة  يواملعرفية  التي  اجلديدة  واملعرفية 

�سياق تطور املمار�سة ال�سيميائية العربية؟

نحو �سيميائيات مو�سعة

ؤلفة وؤلفة وؤلفة  و يبدو جليا متيز املمار�سة ال�سيميائية لدى املو يبدو جليا متيز املمار�سة ال�سيميائية لدى امل

فاهي يف عمان« سفاهي يف عمان« سفاهي يف عمان«  سيف كتاب »�سيميائيات الن�ص ال�سيف كتاب »�سيميائيات الن�ص ال�

يتكون من خطابات  الذي  امل�ستهدف،  املنت  بتعدد 

متنوعة، لفظية وغري لفظية، ل�سانية وغري ل�سانية، 

دال��ة،  اجتماعية  مم��ار���س��ات  دال��ة، سمل  اجتماعية  مم��ار���س��ات  دال��ة، سمل  اجتماعية  مم��ار���س��ات  مل  لي� يتو�سع  لي�سب��ل  يتو�سع  سب��ل 

إن�سانية مثل ظاهرة االحتفاالت الإن�سانية مثل ظاهرة االحتفاالت الإن�سانية مثل ظاهرة االحتفاالت  تنتجها التجربة ا

واملالب�ص واملالب�صأزي��اء  صأزي��اء  واملالب�ال واملالب�الأزي��اء  أزي��اء  ا وظاهرة  النريوز  وفن  اسعبية،  وظاهرة  النريوز  وفن  اسعبية،  وظاهرة  النريوز  وفن  عبية،  سال�سال�

هذا  هذا اإن  هذا اإن  إن  ف�� عليه  وبناء  واملو�سيقى«.  ف��اأداء  عليه  وبناء  واملو�سيقى«.  اأداء  ف��ال عليه  وبناء  واملو�سيقى«.  ف��الأداء  عليه  وبناء  واملو�سيقى«.  أداء  ا وفنون 

أدب الأدب الأدب  ا اسو�ص  اسو�ص  و�ص  ن� من  مناذج  بدرا�سة  �سيعنى  ن�سالكتاب  من  مناذج  بدرا�سة  �سيعنى  سالكتاب 

و�ص سو�ص سو�ص  سفاهي يف عمان، انطالقا من قدرة تلك الن�سفاهي يف عمان، انطالقا من قدرة تلك الن� فاهي يف عمان، انطالقا من قدرة تلك الن�سفاهي يف عمان، انطالقا من قدرة تلك الن�س سال�سال�

فاهيا كاحلكاية سفاهيا كاحلكاية سفاهيا كاحلكاية  سكال �سكال � كال �سكال �س سأخذ �سأخذ � أخذ �اأخذ �ا اعلى البقاء، وهو ما ياعلى البقاء، وهو ما ي

ل سل سل  التوا� على  القائم  املعتقدي  ال�سلوك  التوا�سأو  على  القائم  املعتقدي  ال�سلوك  التوا�سأو  على  القائم  املعتقدي  ال�سلوك  التوا�اأو  على  القائم  املعتقدي  ال�سلوك  أو  الفن  أو اأو أو 

)2(
ي.سي.سي. س�س� �س�س س من التخيل الق�س من التخيل الق� صأ�س�صأ�س�ص أ�س�اأ�س�ا اوالفعل املنطلق واملتاوالفعل املنطلق واملت

إىل اإىل إىل  الل�ساين  اللغة  جمال  من  للمنت  االمتداد  هذا   

االجتماعية  )املمار�سات  ال�سيميائي  الثقافة  جمال 

أهداف: اأهداف: أهداف:  أربعة اأربعة أربعة  الدالة( يحقق يف نظري 

اعتبار  دون  ال�سيميائي  اعتبار سوع  دون  ال�سيميائي  اعتبار سوع  دون  ال�سيميائي  وع  املو� تو�سيع  املو�سأوال  تو�سيع  املو�سأوال  تو�سيع  املو�اأوال  تو�سيع  أوال   -

ورة، سورة، سورة،  ال� )ال��ل��غ��ة،  اخل��ط��اب  يوظفه  ال��ذي  ال�سلل�سنن  )ال��ل��غ��ة،  اخل��ط��اب  يوظفه  ال��ذي  سلل�سنن 

اخلطابي  جتليه  اخلطابي سكال  جتليه  اخلطابي سكال  جتليه  كال  سأ�سأ� أ�الأ�ال و اللم�ص...(  احلركة،  اللم�صاللون،  احلركة،  صاللون، 

قـراءة فـي

»�سيميائيات الن�ص ال�سفاهي فـي عمان«

متابعات

حممد بو عزة

ناقد وأكاديمي من المغرب 



ال��ن��ريوز..(.  فن  �سعبية،  حكاية   ، اأ�سطورة  )ق�سة، 

حتليل  هو  �سيميائي  منظور  من  املوؤلفة  يهم  فما 

تنوع  عن  النظر  بغ�ص  ال�سيميائية،  الظواهر  داللة 

اأ�سكال تعبريها. وما يف�رش هذا التحيز للداللة على 

كمنهج  ال�سيميائيات  اأن  هو  التعبري،  �سكل  ح�ساب 

»تفرت�ص  للداللة.  كلي  ت�سور  عن  ت�سدر  للتحليل 

كونية بنيات  وج��ود  باري�ص  مدر�سة  �سيميائيات 

Universal تكمن خلف املعاين وحتكم اإنتاجها... 
اإىل  ت�سعى  حيث  وا�سع،  هدف  ال�سيميائيات  ولهذه 

ا�ستك�ساف توليد generation الداللة، اأي داللة. 

يف  الداللة  بل  املكتوب،  اخلطاب  داللة  فقط  لي�ص 

الت�سور،  وبهذا  الكامل.  مداها  ويف  مظاهرها،  كل 

ت�سمل ال�سيميائيات كل حقول واأنظمة الداللة، مثل 

وتنظر  الدالة،  والعمليات  االجتماعية  املمار�سات 

وهو  م�ستقلة.  كوحدة   ، نوعه  كان  كيفما  للن�ص، 

»
)3(

متما�سك داخليا.

ل�ساين  ما هو  الفا�سلة بني  احلدود  ثانيا جتاوز   -

تتميز  العالمات  بع�ص  واأن  خا�سة  ل�ساين،  وغري 

الل�سانية املتداخلة. فاللبا�ص- مثال  بطبيعتها عرب 

اإىل  ا�ستنادا  املوؤلفة  توؤكد  كما  باعتباره عالمة،   -

�سيميائيات »بارث«، ال ميكن اإدراك ن�سقيتها اإال وفق 

�سنن متداخل. »فهو يعتقد )بارث( اأن اإدراك الن�سقية 

بخ�سو�سية  الوعي  يعتمد  للمالب�ص  ال�سيميائية 

متظهراتها، فبني مظهرها املكتوب )الو�سف الل�ساين 

اأو  الواقعي(،  اللبا�ص   ( التقني  ومظهرها  للبا�ص(، 

املحوالت و�سل  تتوىل  امل�سور(،  )اللبا�ص  االأيقوين 

الن�سق  لهذا  �سورة  وتقدمي  املتباينة،  املظاهر  هذه 

عرب التحول من مظهر الآخر، اإذ تاأخذ هذه املحوالت 

تارة �سكل ت�سميم اأمنوذجي ي�سمح بتحويل اللبا�ص 

)ع��ائ��دات(  �سكل  اأو  مكتوب،  لبا�ص  اإىل  الواقعي 

حتيل متعلم اخلياطة مثال اإىل االنتقال من اللبا�ص 

».
)4(

املكتوب اإىل اللبا�ص امل�سور

ثالثا، جتاوز احلدود املعيارية الفا�سلة بني ما هو 

اأدبي، وبني ما هو ثقايف و�سعبي. »لقد  اأدبي وغري 

كان الدار�سون اإىل عهد قريب يح�رشون اهتمامهم 

من  البيانية  خ�سائ�سه  ليتبينوا  االأدب��ي  االأث��ر  يف 

النظرة  ه��ذه  اأن  اأدرك���وا  ثم  واملعنى،  اللفظ  حيث 

قا�رشة، واأنه ال �سبيل لفهم هذه االآثار االأدبية فهما 

�سحيحا واحلكم عليها حكما �سليما يقدر ما لها وما 

اإذا و�سلوه بالبيئة املادية واالجتماعية  اإال  عليها، 

االأدبية  واالآثار  كنفها.  يف  وترعرع  فيها  ولد  التي 

اآثار  �سائر  مثل  بل   ، االإن�سانية  االآث��ار  �سائر  مثل 

بها  فتتاأثر  بيئتها  مع  تتفاعل  الطبيعية،  احلياة 

اأدل على  اأن االأدب ال�سعبي  وتوؤثر فيها، ولذلك قيل 

»
)5(

بيئته من اأدب اخلوا�ص واأ�سباه اخلوا�ص.

- رابعا، تو�سيع ميادين التحليل ال�سيميائي خارج 

احلقل اجلامعي االأكادميي املتخ�س�ص، لينفتح على 

املمار�سة  حقل  وعلى  الثقايف  االجتماعي  احلقل 

اليومية واحليز العام. فاملنت امل�ستهدف يف الكتاب 

يقت�رش  ال  كما  املكتوب،  اخلطاب  على  يقت�رش  ال 

على  لينفتح  يت�سعب  واإمن��ا  االأدب��ي،  اخلطاب  على 

حمددة،  بثقافة  خا�سة  دالة  اجتماعية  ممار�سات 

تعك�ص اأمناط عي�سها و�سمات اأن�ساقها الثقافية.

املنت  هذا  يف  منيز  اأن  ميكن  ت�سنيفية،  زاوية  من   

ال�سعبية،  احلكاية   ( وفكرية  اأدبية  خطابات  بني 

الق�سة، اخلطاب االأ�سطوري( واأمناط من املمار�سات 

ال��ن��ريوز،  )ع��ي��د  ال��دال��ة  والثقافية  االجتماعية 

املو�سيقى، اللبا�ص، االألوان..(. بهذا االمتداد يف حقل 

ال�سيميائي يف كل  الفعل  الباحثة  املو�سوع، تورط 

لتثبت  معينة،  ثقافة  اإطار  يف  ملعنى  حامل  �سيء 

اقت�سارها  وع��دم  ال�سيميائية،  املقاربة  �سمولية 

هذا  العاملة.  الثقافة  االأدبي وخطابات  الن�ص  على 

روؤية  من  تنطلق  التي  ال�سيميائيات  عليه  توؤكد  ما 

ولذلك  الداللة.  كلية و�سمولية يف ت�سورها ملفهوم 

تتحدد �سيميائيات الداللة كنظرية لكل اللغات وكل 

اأن�ساق الداللة . وبهذا الت�سور الكلي، حتتوي الداللة 

اللغة  يف  الداللة  واأنظمة  حقول  كل  ال�سيميائية 

والفعل واحلياة.

جتاوز املعيارية:

يف  ال�سيميائي  الفعل  ميادين  تو�سيع  اأهمية  تكمن 

الن�ص  »�سيميائيات  كتاب  يف  يتج�سد  كما  نظري، 

ال�سفاهي يف عمان«، يف كون هذا التو�سيع الثقايف 

ي�سعها  الأن��ه  ال�سيميائية،  للنظرية  اختبارا  ميثل 
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على م�ستوى املمار�سة يف مواجهة اإرغامات املنت 

نف�سه  ال�سيميائي  يجد  بحيث  والثقافية،  ال�سياقية 

الثقافية  الغرابة  مواجهة  كيفية  يف  للتفكري  مدعوا 

العتبة  ه��ذه  جت��اوز  ميكن  ال  امل�ستهدف.  للن�ص 

الثقافية ، اإال بالتعامل مع املنهج ال�سيميائي بروؤية 

»بنيات  من  الن�ص  يطرحه  ما  ت�ستح�رش  نقدية، 

يف   ، والثقافية  الل�سانية  �سعريته  تخ�ص  حملية« 

جدل ال�سياق والن�ص. 

يف  ال�سيميائيات  تطبيق  جماالت  اأن  اأي�سا  نعرف 

العامل العربي يف �سياق التكون، تاأ�س�ست ت�سوراتها 

النظرية واالب�ستمولوجية على متون الن�ص االأدبي، 

منطلقة من داخل ال�سياق االأكادميي اجلامعي. اأ�سري 

للباحث  وموؤ�س�ص  رائ��د  كتاب  اإىل  االإط��ار  هذا  يف 

توالت  ثم  القدمي«.  ال�سعر  »�سيمياء  مفتاح  حممد 

االأجنا�ص  العربية مركزة على  ال�سيميائية  االأبحاث 

واخلطابات االأدبية )الرواية، ال�سعر، الق�سة(، واأذكر 

هنا على �سبيل املثال اأعمال الباحثني عبد اللطيف 

عبد  النو�سي،  املجيد  عبد  بنكراد،  �سعيد  حمفوظ، 

الرحيم جريان.. 

االأبحاث  هذه  يف  ال�سيميائية  املمار�سة  يوحد  ما 

التحليل  تطبيق  ميدان  ح�رشت  اأنها  هو  املوؤ�س�سة، 

جمال  هو  الثقافة  من  حمدد  جمال  يف  ال�سيميائي 

من  املعتمد  الرفيع  االأدب  اي  العاملة،  الثقافة 

اقتحام  اأرى  الزاوية  هذه  من  االأدب��ي��ة.  املوؤ�س�سة 

التحليل ال�سيميائي يف ال�سياق العربي ملو�سوعات 

جديدة  مرحلة  ميثل  ال�سعبية،  الثقافة  ون�سو�ص 

العربية. ويكت�سب كتاب  ال�سيميائية  التطبيقات  يف 

التحليلية  ال�سفاهي«ميزته  الن�ص  »�سيميائيات 

لل�سيميائيات  اجلديد  امليدان  هذا  يف  انخراطه  من 

الثقافية. اأق�سد ميدان الثقافة ال�سعبية. وهذا ي�سكل 

التطبيق  ومليادين  ال�سيميائي  للمو�سوع  تو�سيعا 

والثقايف  االجتماعي  احلقل  داخ��ل  ال�سيميائي 

للفنون ال�سعبية.

االأكادميية  التخ�س�سات  بني  العالقات  ظلت  لقد 

الثقافة  عانت  بحيث  متوترة،  ال�سعبية  والثقافة 

 ،
)6(

ال�سعبية مما ميكن ت�سميته »العجرفة االأكادميية«

العمل  يعترب  هرمي  تق�سيم  اإىل  ذلك  �سبب  ويعود 

الثقافة  واأن   ، متخ�س�سا  معرفيا  حقال  االأكادميي 

اإىل م�ستوى  اإنتاج رخي�ص ال يرقى  ال�سعبية ميدان 

القيمة االأدبية الرفيعة، وبالتايل ال ي�ستحق اأن ينال 

عالمة االعتماد االأدبي. 

فكرة  على  تاأ�س�ست  العليا  الثقافة  ك��ان��ت  اإذا 

العمل  »متيز  فكرة  تر�سيخ  يف  متمثلة  املعيارية، 

 ،»
)7(

منتجيه اأعظم  وعبقرية  االأدب���ي(  اأو  )الفني 

يف  ال�سفاهي  الن�ص  »�سيميائيات  كتاب  حتيز  فاإن 

عمان«لفنون الثقافة ال�سعبية، يتفق ب�سكل وثيق مع 

فكرة »نقد املعيارية«يف الدرا�سات الثقافية، »التي 

جمموعة  عن  عبارة  هي  املعيارية  يلي:  مبا  تفيد 

ينظر  التي  الفنية،...اإلخ،  واالأعمال  الن�سو�ص،  من 

اإليها تقليديا على اأنها متثل اأرقى منجزات الثقافة، 

والتي غالبا ما جتري مناق�ستها ون�رشها على اأنها 

ذات  والرتبوية  الثقافية  املوؤ�س�سات  �سمن  كذلك 

املكانة الرفيعة. لكن الثقافة املنتظمة حول اأعمال 

اأن ت�سفي  معيارية منتقاة بعناية غري قادرة على 

قيمة كاملة اإىل ما يقع خارج املعيارية. فامل�ساألة 

بب�ساطة ، هي اأن التدريب واملعايري واملواقف، التي 

.«يف 
)8(

املتو�سطة الطبقات  ثقافة  ت�سكل  تت�سمنها، 

هذا ال�سياق النظري تكمن اأهمية كتاب »�سميائيات 

املعيارية  هذه  يتجاوز  كونه  ال�سفاهي«يف  الن�ص 

االأكادميية، ويعيد االعتبار لفنون الثقافة ال�سعبية، 

التقليد،  ، حتى �سمن  االإبداعي  حني يك�سف دورها 

مع  التعاطي  »يف  ال��رم��زي��ة  وظيفتها  ويك�سف 

املقوالت الداللية واالأبعاد االأنرثوبولوجية لالإن�سان 

 .»
)9(

الدرا�سات  بع�ص  بينت  كما  ال�سعبية  الثقافة  اإن 

على  تكونها  يف  ارتكزت  والثقافية،  االجتماعية 

ال�سخرية واالحتفاالت والطقو�ص يف مواجهة ثقافة 

الباحثة  و�سحت  وكما   ،
)10(

اأر�ستقراطية نخبوية 

بالتحليل، الفنون ال�سعبية واإن كانت تتميز بطابعها 

ت�سمح  االحتفالية  اخلا�سة  زمنيتها  فاإن  املحافظ، 

بو�ساطة  التقليد،  من  التحرر  يف  احلرية  ببع�ص 

تلحق  التي  واحل��ذف  واالإ�سافة  التعديل  عمليات 

»واإذا  الفني.  العر�ص  زمنية  يف  )التقليد(  االأ�سل 

كان االأر�سيف �سكال من اأ�سكال الن�سيان، يعمد اإليه 
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املجتمع الإتاحة الفر�سة اأمام اجلديد من املعارف 

واالأفكار لي�سغل مكانه، فاإن ذلك يقع اأي�سا بالن�سبة 

اإب��داع  فيها  ب�سيغة  ولكن  ال�سفاهي  ل��ل��م��وروث 

وابتكار. وذلك عن طريق اإمكانيات احلافظ والراوي 

اأو  باالإ�سافة  بتجديده،  املحفوظ  اإنتاج  اإعادة  يف 

التجديد،  اإىل  اقرب  تقليد  التعديل...وهو  اأو  النق�ص 

عمقها  يف  هي  واملحافظة  احلقيقي  التقليد  اإن  بل 

ي�ستطيع  ق��دمي  ال  اإذ  واب��ت��ك��ارا،  جتديدا  اإال  لي�ست 

االإنتاج  واإعادة  فيه  التجديد  فعل  دون  اال�ستمرار، 

ملواده وعنا�رشه ومقوماته ، وهو االأمر الذي ت�سمح 

به الذاكرة واحلفظ والرواية ال�سفاهية، وال ي�سمح به 

 .»
)11(

املكتوب اإال عن طريق التاأويل.

اللبا�ص  تلحق  التي  التجديد  مظاهر  املوؤلفة  تربز   

فتك�سف عملية  �سيميائية،  بو�سفه عالمة  التقليدي 

يف  االأ�سلية  بنيته  تلحق  التي  االأدائية  التعديالت 

االإ�سافة  عمليات  بو�ساطة  الفني،  العر�ص  زمن 

واحلذف والتعديل. »فاللبا�ص الذي يرتدى يف الفنون 

عامة هو لبا�ص يحمل طابع املجتمع من حيث كونه 

معروفا ومتفقا عليه م�سبقا، اإال اأنه �سيحمل طابعا 

اأنه �ستجرى  الفن من حيث  اإذا ما لب�ص يف  خا�سا، 

عليه تعديالت اأو اإ�سافات اأو حذف الأحد عنا�رشه، 

موجودة  تكن  مل  جديدة  ترميزات  ت�سكيل  يف  ليبداأ 

الرزحة(  )فن  يف  اللبا�ص  اإىل  نظرنا  فاإذا  قبل،  من 

على �سبيل املثال، فاإن الزي الذي يرتديه املوؤدون 

هو نف�سه الذي يلب�سونه يف احلياة العامة ، اإال اأنهم 

الع�سي  اأنواع من  اأدوات ملب�سية من  اإليه  ي�سيفون 

الذي  الع�سكري  الطابع  ذات  القدمية  االأ�سلحة  اأو 

اأخرى  يحيل اجل�سد من ناحية، والداللة من ناحية 

)فن  يف  يقال  نف�سه  والقول  خمتلفة،  ف�ساءات  اإىل 

».
)12(

املدار(، مثال كونه فن ت�سرتك فيه الن�ساء

املعيارية  م��ن  املتحررة  املعرفية  ال��روؤي��ة  ه��ذه 

الباحثة للفنون  التي تف�رش اعتبار  االأكادميية، هي 

ال�سعبية فنونا منتجة لدالالت جديدة، ال تخلو من 

»فهي  رمزية  فنون  اإنها  واالإب���داع.  التجديد  روح 

لي�ست تقليدا جامدا للطبيعة، واإمنا هي حتوير لها.

مثال،  املتوارث  االأنثوي  اللبا�ص  تف�سيل  اإن   .»
)13(

يفر�ص  بحيث  املجتمعية،  الرقابة  ل�سلطة  يخ�سع 

اأن يكون ممتدا ويغطي كل ج�سد املراأة، لكنه عندما 

امل�سهد  اإىل  وينتقل  االجتماعي،  ال��زم��ن  ي��غ��ادر 

والعر�ص،  االأداء  لزمنية  يخ�سع  الفني،  االحتفايل 

التي تفر�ص على ت�سميمه وارتدائه تعديالت تالئم 

العر�ص الفني. ففي فن »احلمبورة«، يخ�سع لبا�ص 

لتعديل  الب�رشية  الناحية  من  امل��وؤدي��ات  الن�ساء 

ينا�سب حركة االأداء، بحيث ت�ستطيع املراأة املوؤدية 

احلركة دون عائق ملب�سي قد يت�سبب يف ف�سل االأداء 

اأو اإحباطه. »فنجد اأنهن يعمدن اإىل ارتداء املالب�ص 

الف�سفا�سة اأو الطويلة من ناحية، ثم يحتلن عليها 

احلركة. عليهن  ي�سهل  حتى  الطي  اأو  الربط  ببع�ص 

 »هكذا، ن�ستنتج اأن الفنون ال�سعبية تتيح للج�سد 
)14(

�سعرية  بفعل  ال�سلطة،  من  جزئيا  ول��و  يتحرر  اأن 

على  تعديالت  اإج��راء  تتيح  التي  الفني  االحتيال 

�سل�سة  حركة  اإتاحة  اأج��ل  من  التقليدي،  اللبا�ص 

تفر�سها  التي  التعديالت  وه��ذه  االأن��ث��وي.  للج�سد 

من  باجلماليات  حتتفي  ال  »قد  االحتيال  �سعرية 

حيث طريقة الربط اأو الطي، اإال اأنها �ستنقل امللب�ص 

من �سكل اإىل اآخر من الناحية الب�رشية، وهذا ال�سكل 

»
)15(

اجلديد �سيحيل اإىل دالالت جديدة.

االأداء  ي�ستلزمها  تقنية  بتعديالت  االأم��ر  يتعلق  ال 

اجلديدة  ال��دالالت  هذه  تاأويل  اإن  بل  فقط،  الفني 

اأن  يك�سف  الفني،  االأداء  ���س��ريورة  يف  املنبثقة 

العر�ص الفني يفر�ص تعليقا موؤقتا لل�سلطة االأبوية 

التي متيز املجتمعات املحافظة، حيث يفر�ص قلبا 

ي�سمح  اجتماعيا،  املنمطة  واملراأة  الرجل  اأدوار  يف 

اأن  ال�سعبية  للفنون  االحتفايل  امل�سهد  يف  للمراأة 

الفنون  بع�ص  اأن  كما  االحتفايل.  املوكب  تت�سدر 

على  الت�سديد  حول  فيها  االأدائية  املكونات  ترتكز 

رمزية املراأة. ففي »فن ال�سوباين« مبحافظة ظفار، 

ال�سغار باالأداء احلركي،  الفتيات  الذي ت�سارك فيه 

واحللي،  الفاخرة  اجلديدة  املالب�ص  يرتدين  وهن 

ت�سكل  االعتيادية،  مالب�سهم  الرجال  يرتدي  بينما 

»العالمات امللب�سية هنا �سفرات ثقافية تقدم اإطارا 

من الداللة ال�سمنية تنتظم يف تقابالت بني عالمات 

ذات بعد تعييني براق من الناحية اجلمالية املتمثل 

تعييني  بعد  ذات  وعالمات  الفتيات،  مالب�ص  يف 

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

230



التقابالت  هذه  الرجال.  مالب�ص  يف  متمثل  خافت 

ت�سكل دالالت �سمنية يف رمزية الفتاة بو�سفها ذاتا 

م�ساركة يف اإنتاج العالمة )الفن( ورمزية املالب�ص 

التي حتيل اإىل الفرح والغبطة و�سط اعتيادية احلياة 

»
)16(

التي حتيل اإليها مالب�ص الرجال

يف  ال�سيميائي  للمو�سوع  التو�سيع  هذا  اأهمية  اإن 

العالمات  تغمره  الذي  والثقايف  االجتماعي  احلقل 

وما  التوا�سل،  اأو  للداللة  �سننا  باعتبارها  �سواء 

لل�سيميائيات  اجتماعية  امتدادات  من  عليه  يرتتب 

اأنه  االإن�سانية املمتدة، تتمثل يف  التجربة  يف حقل 

التي  ال�سائكة  االأ�سئلة  يف  ال�سيميائي  الفعل  يورط 

والهوية  الثقافية  التعددية  اأ�سئلة  الثقافة،  تطرحها 

هذا  ويف  والغريية.  والتمثيالت  واجل�سد  وال��رتاث 

اأن تقدم حلوال معرفية  ال�سياق ميكن لل�سيميائيات 

من  والثقافية  االجتماعية  االأ�سئلة  من  ملجموعة 

املعريف  املدخل  وعرب  االب�ستيمولوجي.  املنظور 

الت�سييد  يف  ت�ساهم  اأن  لل�سيميائيات  مي��ك��ن 

االجتماعي لالأن�ساق املعرفية والثقافية. 

من النظرية اإىل الن�ص

اإن اختيار منهج لي�ص جمرد لعبة تقنية اأو اإجرائية، 

باالختيارات  تتعلق  ا�سرتاتيجية  م�ساألة  هو  بل 

الفكرية والتحيزات االجتماعية للذات، لذلك نرى اأن 

توظيف الباحثة عائ�سة الدرمكي للمنهج ال�سيميائي 

العمانية  ال�سعبية  الثقافة  من  ن�سو�ص  مقاربة  يف 

حتيزا  يعك�ص  ق�سدي  فكري  اختيار  هو  املوروثة، 

معرفيا وفكريا للحداثة. 

يتميز  حديث  ملنهج  االختيار  بهذا  الباحثة  توؤكد 

تنتمي  ن�سو�ص  مقاربة  يف  العلمية  بال�رشامة 

الروؤية  جتديد  ���رشورة  على  ال�سعبي،  للموروث 

و  التحليل  اأدوات  بتجديد  وذل��ك  ال�سفهي،  للرتاث 

تعديل منظورات التاأويل. تبدو اأهمية تطبيق املنهج 

ال�سيميائي يف ميدان الثقافة ال�سعبية ، يف حتويلها 

اإىل عالمات دالة، ال ينظر اإليها من زاوية وظيفتها 

دالالت  توليد  م�ستودع  باعتبارها  ولكن  النفعية، 

»وحينها  االإن�سان.  لوجود  معنى  متنح   ، رمزية 

لكي  الوظيفي،  بعدها  من  االأ�سياء  تتخل�ص  فقط 

ت�سري،  التي  املعاين  من  هائلة  لكمية  ت�سبح خزانا 

مواقع  اإىل  عليها،  �سدا  اأو  التعيني  وظيفة  خ��ارج 

الالمتناهية  الرمزية  االم��ت��دادات  داخ��ل  متنوعة 

للكائن الب�رشي يف كل ما يحيط به. وذلك هو احلد 

يوؤثث  ما  »الوظيفة«و«املعنى«داخل  بني  الفا�سل 

الوجود االإن�ساين، اي ما مييز النفعي املبا�رش وبني 

».
)17(

التحديدات الرمزية الالحقة

الذي  الكبري،  النظري  باجلهد  التنويه   وهنا البد من 

قدمته الباحثة، املنفتح على نظريات ومناذج ل�سانية 

ا�ستك�ساف  اأجل  من  متعددة،  وتاأويلية  و�سيميائية 

املتعددة  متظهراتها  يف  ال�سعبية  الفنون  دالالت 

غري  القارئ  مينح  اإنه  ال�سفاهية.  العمانية  بالثقافة 

�سيميائيات  متعددة:  معرفية  مداخل  املتخ�س�ص 

الثقافة،  �سيميائيات  التوا�سل،  �سيميائيات  الداللة، 

اأمربتو  عند  القراءة  �سيميائيات  بور�ص،  �سيميائيات 

الرمز  ونظرية  احلديثة،  الل�سانية  والنظريات  اإيكو، 

ع��ن��د ك���ا����رشر... وت��ف�����رش ال��ب��اح��ث��ة ه���ذا االخ��ت��الف 

ال�سعبي  الن�ص  حتليل  ونظريات  مناهج  يف  والتعدد 

النظرية  ومرجعياتهم  الدار�سني  روؤى  باختالف 

ا�سرتاتيجيات  ف��اإن  والل�سانية.«وعليه  والفل�سفية 

عامة  ال�سعبي  للن�ص  القرائي  وال��ت��اأوي��ل  التحليل 

النقدية  الباحثني ومدار�سهم  روؤى  تختلف باختالف 

واللغوية، واختالف هذه املنهجيات يتيح اختالفا يف 

عالقات القراءة بالرتاث والذاكرة. وعليه فاإن القراءة 

املنهجية هي املرجع عند احلاجة اإىل االحتكام اأو اإىل 

حتديد مناط االختالف يف القراءة والتاأويل18.«

طبيعة  ه��و  هنا  عليه  التاأكيد  يجدر  م��ا  اأن  غ��ري 

يوظف  ال  اإن��ه  املوؤلفة.  كتاب  يف  النظري  الفعل 

عامة  جتريدية  خطاطات  وبناء  التنظري  بغر�ص 

وقواعد كلية، ولكن بهدف خدمة التحليل واالإجراء 

التطبيقي. يوؤدي وظيفة براجماتية، تتحدد يف ر�سم 

زاوية  من  امل�ستهدف،  للمو�سوع  املنهجي  االإطار 

حتديد منهج املقاربة واأدوات التحليل. وهذا يعطينا 

يف  ال�سيميائيات  قطعته  ال��ذي  امل�سار  عن  فكرة 

العامل العربي. 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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)1(

اأم��ري��ن  على  الح��ت��وائ��ه  الكتاب  ه��ذا  قيمة  ت��رج��ع 

االهتمامات  من  وا�سعًا  حقاًل  »ي�سم  االأول:  هما؛ 

واملتابعات النقدية«. والثاين: يف طموحه الكبري »اأن 

الرتكيب  اكت�ساف  �سفافية  اإىل  النقدية  القراءة  ت�سل 

البنائي للن�ص االأدبي، ويف عملية االكت�ساف هذه، ال 

يحاكم التاأويل النقدي للن�ص فقط، بل يحاكم اأدواته 

نف�سها«.

ولكن هذا الطموح مل يكن ليتحقق بالقدر الذي اأراده 

للنتاج  �ساملة  كاملة  قراءة  من  يتطلبه  ملا  املوؤلف، 

النقطة  هذه  اإىل  ي�سري  نراه  ولذلك  والثقايف.  االأدبي 

تقدمي  اإىل  يطمح  ال  »اإن���ه  الكتاب:  ه��ذا  خ��الل  م��ن 

اإنه  والثقايف،  االأدبي  االإنتاج  عن  �ساملة  بانورامية 

كاأن  بال�رشورة،  ناق�سة  قراءة  وكل  قراءات،  جمرد 

تاأويالت  با�ستدعاء  اأ�سا�سًا  يقوم  النقدي  التاأويل 

اأخرى جديدة«.

اإىل  دائمًا  تقود  النقدية  العملية  اأن  ن��رى  هنا  من 

اإىل  ال��دخ��ول  واإىل  اأخ���رى،  نقدية  وخ��ط��وات  خيوط 

النقدية  الروؤى  الروؤية/  تكن  ومناخات مل  م�ساحات 

الآخر،  اأو  ل�سبب  اإليها  الولوج  ا�ستطاعت  قد  االأوىل 

اإىل  التو�سل  االإبداعي  النقدي  الن�ص  حماولة  فرغم 

اأق�سى ما ميكن من �سرب اأغوار الن�ص االإبداعي، اإال اأنه 

ال ي�ستطيع عبور م�ساحة الن�ص االإبداعي اأو الغو�ص 

كلها  تظهر  ال  قد  التي  نهاياته  اإىل  بالو�سول  فيه 

ب�سبب تعدد م�ستوياتها.

)2(

للن�ص  اآخ��ر  اإب��داع��ًا  بو�سفها  النقدية  العملية  اإن 

االإبداعي االأول، ت�سكل التالزم ال�رشوري واملكمل له 

الن�ص  اإنها تقوم مبلء ما تبقى من دائرة  من حيث 

ناق�سًا،  يبقى  االإبداعي-  الن�ص  وكاأنه-  االإبداعي، 

ويرتك حيزاً ما يف هذه الدائرة.

اآن،  يف  وال�رشورية  املعقدة  العملية  هذه  والإكمال 

»يجب اأن يكون الن�ص ن�سًا نقديًا من حيث بنيته، اأي 

يجب اأن يكون ن�سًا متعدداً، ويحتمل اأكرث من قراءة 

واحدة، وي�سارك يف تاأ�سي�ص لغة نقدية، كاأن الكتابة 

بتاأ�سي�ص  تقوم  ن�سو�سها-  تن�سئ  وهي  االإبداعية- 

الن�ص  يبني  ينق�ص،  ينقد/  ال��ذي  النقدي  الن�ص 

ويهدمه يف االآن نف�سه«، وهو من خالل هذه النظرة 

التي  املرئية  غري  وامل��رام��ي  ال��دالالت  يعك�ص  اإمن��ا 

اأعمال  يف  اخلو�ص  خالل  النقدية  العملية  تفجرها 

الن�ص، ال من خالل ال�سباحة فوق ظاهره الرطب.

واأ�سري هنا اإىل اأن هذه العملية لي�ست �سهلة االرتياد، 

وهي ال تتحقق من خالل القراءة االأوىل، بل تتحقق من 

خالل الروؤية النقدية الثاقبة، مبراجعها االجتماعية 

والتاريخية، والغو�ص املتكرر الأدق م�ستويات الن�ص 

اأن  من  اآنفًا  اإليه  اأ�رشنا  ما  يتحقق  هنا  االإب��داع��ي. 

العملية النقدية اإبداع مكمل لالإبداع االأول.

واأنتهز فر�سة كتابة هذه االإ�سارات لكي اأ�سري اإىل اأن 

مناخنا الثقايف هنا، يكاد يخلو من درا�سات اإبداعية 

جادة فيما يتعلق بالنقد االإبداعي للن�سو�ص ال�سعرية 
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االهتمام-  وتركيز  هنا.  من  تنبع  التي  االإبداعية 

املق�سور- على الن�سو�ص االأدبية االأخرى كالرواية 

النقدية  الكفاءات  بع�ص  توفر  من  بالرغم  والق�سة 

لدينا. واإنني اأدعو اإىل تاأ�سي�ص حركة نقدية ذات روؤية 

اإبداعية لالأدب الفل�سطيني خالية من اأي اعتبار �سوى 

اعتبار الن�ص االإبداعي اأ�سا�سًا لها فقط.

)3(

نعود االآن اإىل ا�ستعرا�ص جممل للكتاب قبل اأن نركز 

اهتمامنا على جزء من الق�سم الثالث منه، واملتعلق 

الأن  وذل��ك  الفل�سطيني،  ال�سعر  يف  ال���دالالت  بعامل 

اجلانب،  هذا  اإي�ساح  هو  االإ�سارات  هذه  من  الهدف 

والرتكيز عليه قدر االإمكان.

بعنوان  ومقدمة  مدخل  على  الكتاب  ه��ذا  يحتوي 

»النقد والن�ص النقدي«، وعلى خم�سة اأق�سام هي:

-1 يف الثقافة العربية احلديثة.

-2 يف الرواية والق�سة.

-3 يف ال�سعر.

-4 يف امل�رشح.

اأقوا�ص وفوا�سل.  5-

ونرى هنا اأن جمريات العملية النقدية التي احتواها 

الثقافية  العنا�رش  خمتلف  على  ا�ستملت  الكتاب 

اإبداعية  نقدية  روؤي���ة  مبجملها  و�سكلت  االأدب��ي��ة، 

قراءتنا  خ��الل  من  اآث��اره��ا  نتح�س�ص  اأن  ن�ستطيع 

بنتيجة  لنخرج  االآخر،  لالإبداع  والفاح�سة  املتاأنية 

موؤداها: اأن العملية النقدية االإبداعية لي�ست ملحقًا اأو 

تابعًا للن�ص االإبداعي تنتظره لتلحق به اأو اأن تعك�ص 

الن�ص  لتت�سكل مع  تاأتي  اإنها  بل  تبدو،  �سورته كما 

الن�ص-  اأن��ه-  اإط��ار واح��د، رغم  كوحدة واح��دة يف 

والتكامل،  الت�سكيل  عملية  يف  البدء  نقطة  هو  يكون 

الن�ص  اآنفًا- عندما يكون  اأ�رشنا  ويحدث هذا- كما 

االإبداعي »ن�سًا نقديًا من حيث بنيته »فاحتًا جمااًل 

االأول،  الن�ص  منها  يرتكب  التي  ال���روؤى  للروؤية/ 

ليتحول بعد ذلك اإىل ما ي�سبه الن�ص الواحد ال تكتمل 

قراءة لغة الن�ص االأول اإال بقراءة لغة الن�ص الثاين.

)4(

العنوان  حمل  والذي  الكتاب،  من  الثالث  الق�سم  يف 

على  يحتوي  هنا،  اإ�ساراتنا  مو�سوع  ال�سعر«،  »يف 

ت�سع مقاالت نورد عناوينها:

-1 لغة احللم واالحتمال.

-2 ال�سعر وال�سمت.

-3 اجلديد يف �سعرنا اجلديد.

-4 عر�ص اللغة.

اأقبل الزمن امل�ستحيل.  5-

-6 عامل الدالالت يف ال�سعر الفل�سطيني.

-7 املوت اجلانبي.

-8 تلك �سورتها وهذا انتحار العا�سق.

-9 على قمة الدنيا وحيداً.

يف هذه املقاالت يطبق املوؤلف نظرياته النقدية من 

القراءات  االإبداعي/  للن�ص  املتعددة  القراءات  خالل 

من داخل الن�ص، لتكوين اأبعاد اأخرى �سبه مرئية اأو 

ال�سعري  الن�ص  تفجري  عملية  خالل  من  مرئية،  غري 

واإعادة بنائه من جديد، بعد تق�سيمه اإىل عدة مناطق 

من  واملتوالدة  املختلفة  وال��دالالت  التداعيات  من 

الن�ص ال�سعري، وربط مدلوالتها ومكوناتها بال�سياق 

بتطبيق  املوؤلف  قام  ولقد  واالجتماعي.  التاريخي 

اأبدعها  �سعرية  اإب��داع��ات  عدة  على  النقدية  روؤيته 

�سليم  العزاوي،  فا�سل  يو�سف،  )�سعدي  عرب  �سعراء 

بركات، ممدوح عدوان(، وكذلك على عدد من ال�سعراء 

العرب الفل�سطينيني )عبد الرحيم حممود، اأبو �سلمى، 

اأبو  حنا  ب�سي�سو،  معني  اجليو�سي،  اخل�رشاء  �سلمى 

دحبور،  اأحمد  زي��اد،  توفيق  دروي�ص،  حممود  حنا، 

ح�سني،  را�سد  املنا�رشة،  الدين  عز  القا�سم،  �سميح 

فدوى طوقان(.

وت�ستوقفنا هنا مالحظة قد تكون مهمة ن�ستطيع اأن 

نراها بو�سوح من خالل اإعادة النظر بقراءة االأ�سماء 

مرة ثانية، هذه املالحظة تبدي لنا اأن غالبية االأ�سماء 

التي احتواها الق�سم الثالث من الكتاب »يف ال�سعر«، 

هي اأ�سماء �سعراء فل�سطينيني منذ الثالثينيات وحتى 

اللحظة الراهنة، واأن غالبية الدرا�سات النقدية كانت 

املوؤلف  وك��اأن  ال�سعري،  نتاجهم  عن  و�سعت  قد 
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احلديث  االإبداعي  ال�سعر  دولة  اإن  لنا  يقول  اأن  يريد 

تطورت مب�ساهمات �سعراء فل�سطينيني، وواكبهم على 

كالذين  املبدعني،  العرب  ال�سعراء  بع�ص  تطويرها 

وردت اأ�سماوؤهم يف الق�سم الثالث من الكتاب.

)5(

والتي  ال�ساد�سة،  للمقالة  نتعر�ص  اأن  االآن  نحاول 

حتمل عنوان »عامل الدالالت يف ال�سعر الفل�سطيني«، 

قراءة  اأن  حيث  من  واملرجعية  التاريخية  الأهميته 

 
ً
معنى »تاأخذ  نقدية،  قراء  الفل�سطيني  االأدبي  الن�ص 

هذه  »واأن  النتاج،  هذا  داخل  من  تاأتي  حني  خا�سًا 

تت�سكل  »ممار�سة  النتاج  هذا  بو�سف  تاأتي  القراءة 

من خالل التقاء م�ستويني من الروؤيا االإبداعية داخل 

االأول هو: »م�ستوى االنطالق  حقل واحد«. امل�ستوى 

وامل�ستوى  املكان«،  دالالت  داخ��ل  مكاين  حيز  من 

الثاين هو: »م�ستوى البحث عن مناطق اإ�سعال الواقع 

وتفجريه«. وعندما يلتقي هذان امل�ستويان يف نقطة 

االأدبي  لل�سوت  اخلا�سة  املالمح  »تتكون  حمورية 

دالالت  يف  هي  املحورية  النقطة  حيث  الفل�سطيني 

املكان«.

ولكن ما هو الدور الذي تقوم به دالالت املكان يف 

هذه العملية االإبداعية؟

الدالالت  »هذه  باأن  ال�سوؤال  هذا  على  املوؤلف  يجيب 

هي نقطة االنطالق التي ت�سحن الروؤيا، وتقيم للزمن 

الزمن  اأو  الثقايف،  اأبعاده اجلديدة«. والزمن  الثقايف 

ياأتي  الكتاب،  من  اآخر  موقع  يف  ي�سمى  كما  االأدبي 

من خالل احل�سور املميز ل�«الرمز اأو عامل العالقات 

مدلوالت  يعطي  ال��ذي  املقرتب  لي�سكل  الفجيعية 

جديدة لالأ�سياء«.

اأما عن كيفية تكون الزمن االأدبي، فاإن هذا يكون من 

خالل »متايز االأ�سوات فيما حتاول هي االقرتاب من 

اأق�سى  اإىل  العام  الوعي  اإي�سال  هي  مفرت�سة  نقطة 

اإليه  يرمي  الذي  املعنى  والإي�ساح  توتره«.  درجات 

املوؤلف واملتعلق بالزمن االأدبي فاإنه يعرفه مبعنيني 

الدالالت  عامل  »هو  االأدبي  الزمن  اأن  اأولهما:  اثنني، 

اأنه عبارة  التي ترتكب داخل كل بنائي«، وثانيهما: 

املتداخلة. فهو  التطورية  االأزمنة  عن »جمموعة من 

فاإن  ولذلك  داخلي«،  زمن  اإنه  تطوريًا،  زمنًا  لي�ص 

دالالت الكلمات التي تختفي داخل الن�ص االإبداعي، 

تبدو يف كثري من االأحيان غري متطابقة مع واقعها 

الظاهري والتاريخي، الأن دالالت الكلمات ال تتحدد 

خالل  من  تتحدد  بل  تاريخها  داخ��ل  من  »م�سبقًا 

عالقاتها وم�ستقبل هذه العالقات الذي ت�ست�رشفه«.

ميكن  عنه،  البحث  يجري  ال��ذي  ال��دالالت  ع��امل  اإن 

ال��ق��راءات  ب��اأط��راف خيوطه م��ن خ��الل  االإم�����س��اك 

الواقع،  باحلالة/  وربطه  االإبداعي،  للن�ص  املتعددة 

الذي ال يعني زمنًا تاريخيًا، وذلك  االأدبي  وبالزمن 

التي يطرحها  الرموز  الرمز/  التعامل مع  من خالل 

الرمز  من  تتخذ  »حني  االأدبية  الداللة  الأن  الن�ص، 

اأو حني تتوقف عند عالقات اللغة واالأ�سياء  اإطارها 

بل  امل�سبقة،  معانيها  على  حتافظ  ال  ببع�سها، 

ولي�ص  فمعناها هو حا�رشها  تاأخذ معاين خمتلفة، 

ا�ستنتاج  اإىل  يخل�ص  املوؤلف  فاإن  ولذلك  ما�سيها«. 

مفاده »عدم القدرة على بناء ن�سق موحد«.

معانيها  على  حتافظ  ال  االأدب��ي��ة  ال��دالل��ة  اأن  ومب��ا 

»تتبع  الأنها  ثابتة«ذلك  غري  »الداللة  فاإن  امل�سبقة، 

اأن  اإىل  هنا  ن�سري  اأن  ويجب  االأدب���ي«.  العمل  بنية 

الداللة قد تختلط »مبعان مت�ساربة«، ذلك اأن الن�ص 

االإبداعي- ومن خالل مكوناته وا�ستعماله الرموز- 

ال�سورة  معاك�سة  مبعنى  الت�سارب،  هذا  يظهر  قد 

الت�سارب قد تكون  الروؤيا، وهذه احلالة/  واختالف 

جزءاً من مكونات الن�ص االإبداعي.

)6(

املوؤلف  ق�سمها  والتي  املقالة،  من  الثاين  الق�سم  يف 

لل�سعر  اأولية  �سورة  بو�سع  يبداأ  اأق�سام،  ثالثة  اإىل 

ممثلة  واالأربعينيات  الثالثينيات  يف  الفل�سطيني 

هذه  حيث  الكرمي(،  حممود،  )طوقان،  بال�سعراء: 

»امل�ساألة  الفرتة  تلك  يف  يحمل  ال�سعر  باأن  ال�سورة 

يرى  ولهذا  االأ�سا�سية«،  ق�سيته  بو�سفها  الوطنية 

جماهريي  بن�سيد  »اأ�سبه  ال�سعراء  هوؤالء  ق�سائد  اأن 

مهمات  داخ���ل  م��ن  وبنيته  مو�سوعاته  ي�ستقي 
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»اأداة  الق�سيدة هي  فاإن  الوطنية«، وبالتايل  احلركة 

اجلديدة  الروؤيوية  ال�سياغة  »عامل  ن�سالية«ولي�ست 

انتفا�سات  اآث���ار  ج�سده  يف  »تظهر  ف��ال  للعامل«، 

تعبريية«جديدة.

ومل يكن ال�ساعر/ ال�سعر يف تلك املرحلة من مراحل 

الفعالية والقدرة على  الفل�سطيني يبحث »عن  ال�سعر 

تلك  يف  �سائدة  كانت  التي  للظروف  التاأثري«نظراً 

الفرتة، والتي �سعى ال�ساعر/ ال�سعر اأن يوؤثر على وعي 

وتثويره  الوعي  هذا  الإنها�ص  حماولة  اجلماعة،يف 

�سد الظروف اجلديدة التي بداأت تلقي باأثقالها عليه، 

كما  ق�رشية  ب�سورة  ولو  ودائ��م،  جديد  واق��ع  خللق 

حدث.

املرحلة  تلك  حملتها  ال��ت��ي  الغالبة  ال�سمة  اإن 

والتداعيات  امل�ساعر  من  »ك�سطح  الق�سيدة  تظهر 

املوؤلف-  ي�سري  كما  املرحلة-  تلك  واإن  اخلارجية«، 

ال�سعر  يف  ماأ�ساويًا«برز  »توتراً  واقعها  يف  حملت 

الفل�سطيني من خالل ثالثة اأبعاد مرتابطة هي:

-1 االقرتاب من الغنية ال�سعبية.

-2 الطرح ال�سيا�سي- الن�سايل.

هذين البعدين، يتبلور وعي ثالث هو  خالل  من   3-

الوعي االأ�سا�سي الذي �سيطبع ال�سعر الفل�سطيني فيما 

بعد.

�سعر  طبعت  التي  الرئي�سة  ال��دالالت  بع�ص  وهناك 

تلك الفرتة، من خالل درا�سة بع�ص النقاط الداللية: 

ال�سيا�سي-  امل�ستوى  امل���وت،  ال��وط��ن،  االأر����ص- 

االنتقادي. وهذا اجلانب له موؤ�رشان: 

-1 الوعي النقدي.

اأوردها املوؤلف يف كتابه.  اأ�سكال التعبئة، كما   2-

ثم يقدم يف نهاية التحليل االأويل ملختلف الدالالت 

تقييم  اأولهما:  ا�ستنتاجني  املرحلة  تلك  �سعر  يف 

هو  االأول  البعد  واح��د؛  بعد  من  اأكرث  الق�سيدة  بنية 

اإدراج  حماولة  هي  االأخ��رى  واالأب��ع��اد  التحري�ص، 

من  تنطلق  خا�سة،  روؤي��ا  داخ��ل  ال�سيا�سي  الواقع 

خ�سو�سية  من  احلياة،  ق�سايا  مع  التعامل  اأ�سكال 

املعادلة  ه��ذه  اإن  ثانيهما:  وف��رادات��ه��ا.  التجارب 

النقطة  الداللة حول  اإىل متركز  الق�سيدة تقود  داخل 

اأمنوذج  على  والن�سج  الغمو�ص،  حتا�سي  املبا�رشة. 

حما�سي يف ال�سعر.

)7(

ال�سعر  بدايات  مرحلة  اأعقبت  التي  التالية  املرحلة 

واالأربعينيات،  الثالثينيات  يف  احلديث  الفل�سطيني 

والتي تعترب ا�ستكمااًل لهذه املرحلة، »ا�ستطاع ال�سعر 

الفل�سطيني القادم من االأر�ص املحتلة اأن يتحول اإىل 

ظاهرة �سعرية متكاملة، بف�سل الظروف التي �سمحت 

�سعود  مرحلة  عن  االأ�سا�سي  املعرب  ي�سبح  باأن  له 

رومان�سية عامة ترافقت مع �سعود حركة املقاومة«، 

معرت�سة«،  »فجوة  وجود  على  يوؤكد  املوؤلف  اأن  اإال 

اجلديدة  ال�سعرية  احلركة  »مرحلة  الفجوة هي  وهذه 

اإىل ق�سيدة  التي خرجت على العمود اخلليلي لل�سعر 

ال��رواد  ر�سمها  وكما  االأوىل  بداياتها  يف  التفعيلة 

االأوائل لهذه احلركة.

اإن هذا التحول الذي عرب عن مرحلة جديدة كان له 

الدائري«حيث  االنقطاعي  »التطور  اأولهما:  طرفان، 

ال�سعر  هذا  اإن  حيث  لل�سعر«من  جديدة  »روؤي��ة  طرح 

مبفهومه  الطرح  وه��ذا  للقراءة«،  بل  لالإلقاء  لي�ص 

العام كان قفزة نوعية يف ال�سعر مل تكن ماألوفة قبل 

منوذج  خالل  من  »التطور  وثانيهما  املرحلة،  تلك 

يف  »متداخاًل  اجلديد  ال�سعر  اأ�سبح  خارجي«حيث 

الواقع  على  في�سقط  متنوعة،  وفنية  �سعرية  مدار�ص 

االأدبي ال�سابق حمدثًا ثورة بال مقدمات وبال نتائج 

تراكمية«.

الفل�سطيني يف تلك املرحلة؟  ال�سعر  اأين موقع  لكن.. 

يجيب املوؤلف على هذا ال�سوؤال باأنه: »ي�سعب احلديث 

الذي  والتمزق  فالت�رشد  خا�ص،  فل�سطيني  �سعر  عن 

ال�سعر  الأ���س��وات  جعل  الفل�سطيني،  ال�سعب  عاناه 

املختلفة  االأمن��اط  مذاق  الفرتة  هذه  يف  الفل�سطيني 

للحركة ال�سعرية العربية«، ولقد متثلت هذه املرحلة/ 

فدوى  اجليو�سي،  اخل�رشاء  )�سلمى  بال�سعراء:  الفرتة 

طوقان، اأبو �سلمى(، واإن كان االأخري قد كتب ق�سائده 

حلقات  اإح��دى  يجعله  مما  لل�سعر،  اخلليلي  بال�سكل 

وما  واالأربعينيات  الثالثينيات  مرحلة  بني  الو�سل 
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ب�سي�سو(  )معني  �سعر  ب��روز  من  الرغم  على  تالها، 

ال��روؤي��ة  لتطوير  »حم��اول��ة  االأوىل  جمموعاته  يف 

الفل�سطينية من موقع االجتاه الواقعي يف ال�سعر«، اإال 

اأنها مل تكن تخرج عن اأمناط احلركة ال�سعرية العربية 

اآنذاك.

)8(

الفل�سطيني  ال�سعري  الواقع  تغري  ال�ستينيات  اأواخ��ر 

وانطلق يحمل مميزات خا�سة بالق�سيدة الفل�سطينية 

ال�سعر  مرحلة  يف  جديد  من��ط  م��ن  لتطور  »ت��وؤ���رش 

الفل�سطيني«.

يف  الفل�سطيني  ال�سعر  مناق�سة  ق�سية  املوؤلف  يطرح 

تلك املرحلة، حيث يجري طبع هذه املرحلة »بطابع 

النقد«ب�سبب  غري  النقد  »ي�سبح  ولذلك  رومان�سي«، 

االجت��اه  اجت��اه��ني«،  اأح��د  مل�سلحة  النقد  »تغييب 

القدا�سة«،  ي�سبه  مبا  ال�سعر  هذا  مع  »يتعامل  االأول 

ال�سعر من موقع  اإىل هذا  الثاين »الذي نظر  واالجتاه 

عدم ثقة م�سبقة«. ولكن املوؤلف يذكر اأن »بني هذين 

حماكمة  هو  اأ�سا�سيا،  م�سرتكا  قا�سما  االجتاهني 

اأي حماكمته من واقع  ال�سعر مبقايي�ص غري �سعرية، 

الداللة ال�سيا�سية املبا�رشة.

اإن دالالت هذه املرحلة، والتي حددها املوؤلف باأربع 

يف  منها  انطلق  التي  االأ�سا�ص  نقطته  هي  دالالت، 

املرحلة  هذه  يف  الفل�سطيني  ال�سعر  لدالالت  درا�سته 

والدالالت  التاأ�سي�سية«.  �سياقاته  داخل  و�سعه  »يف 

االأربع هي: 

اإال  املعاناة  يدخل �سمن  ال  ال�سكل، حيث  داللة   1-

بو�سفه لبا�سها اخلارجي، فالق�سيدة وعاء ال�سعر.

نف�سه  االإيقاع  هذا  ي�سحن  حيث  االإيقاع،  داللة   2-

باأر�سية التوا�سل الب�سيط يف اأ�سكاله االأولية.

احلكمة ال�سعبية، غالبًا ما يجري ت�سمني  داللة   3-

مقاطع من ال�سعر ال�سعبي داخل الق�سيدة الفل�سطينية.

 -4 داللة اللغة، وهي اأكرث دالالت هذا ال�سعر اأهمية، 

ال تظهر هذه الداللة ب�سكل م�ستقل، لكنها هي االإطار 

االأر���ص  يف  ال�سعرية  التجربة  يغلف  ال��ذي  العام 

املحتلة، فاللغة هي اإطار ال�سمود.

من  ب�سيء  اأو���س��ح  امل��وؤل��ف  اأن  هنا  نذكر  اأن  بقي 

درا�سته  خ��الل  من  ال��دالالت  ه��ذه  معاين  التف�سيل 

)حممود  الفل�سطينيني:  ال�سعراء  من  ع��دد  لق�سائد 

القا�سم،  �سميح  دحبور،  اأحمد  زياد،  توفيق  دروي�ص، 

ق�سائدهم  يف  اإن  حيث  من  املنا�رشة(  الدين  عز 

اإنهم  الدالالت، ومن حيث  ما يعرب عن تو�سيح هذه 

بع�ص ما ميثل هذه املرحلة ال�سعرية التي بداأت منذ 

الفل�سطيني،  ال�سعر  متايز  مرحلة  ال�ستينيات؛  اأواخر 

ا�ستقالليته بطابعه وطعمه اخلا�ص، وقيادته للحركة 

ال�سعرية العربية يف االآن نف�سه وحتى هذه اللحظات.

)9(

ال�سعر  يف  ال��دالالت  لعامل  املوؤلف  روؤي��ة  ختام  يف 

الفل�سطيني، ي�رشح باأنه مل ي�سل »اإىل لوحة بيانية 

واأنه  احلديث«،  الفل�سطيني  ال�سعر  يف  الداللة  ملعنى 

حمطات  »عند  يتوقف  اأن  االأق��ل-  على  ا�ستطاع- 

لهذا  ط��رح��ه  يف  االأ���س��ا���ص  ه��دف��ه  واأن  اأ�سا�سية«، 

ن�سبي  ثبات  افرتا�ص  اإىل  الو�سول  »هو  املو�سوع 

من  ين�ساأ  الثبات  هذا  الفل�سطيني،  ال�سعر  يف  للداللة 

واقع �سيا�سي حمدد. وي�سيف املوؤلف يف موقع اآخر 

باأن هذا ال�سعر قد قفز- اأي�سًا- من دائرة ا�ستقالليته 

العربي،  ال�سعري  االإجناز  دائرة  اإىل  اخلا�ص  ومذاقه 

»تفرت�ص  خ�سائ�سها  اأثبتت  التي  القفزة  هذه  واأن 

اأي  وفعالية،  عمقًا  اأك��رث  االإجن���از  ه��ذا  يف  ت��داخ��اًل 

ال�سكل  عن  تبحث  التي  البحث  ق�سيدة  اإىل  الو�سول 

ال�سعري اجلديد.

)10(

اإن الكلمة ال�سعرية ال تقف عند معناها االأول �سمن 

جميعًا.  معانيها  اخرتاق  »حتاول  اإنها  بل  �سياقها، 

العملية  لهذه  ت��رتك  االإبداعية  العملية  داخ��ل  اإنها 

ولهذا  الرحبة«.  اآفاقها  اإىل  الو�سول  اإمكانات  جميع 

بخ�سائ�ص  تتمتع  الفل�سطينية  ال�سعرية  الكلمة  فاإن 

ومميزات جعلتها يف عامل الق�سيدة احلديثة، واأنها قد 

اأثبتت قدرتها على التحول والبقاء، واأنها قد اأ�سهمت 

بفعالية غري قابلة للنفي، تاأ�سي�سها للق�سيدة احلديثة 

الوقت  يف  والعاملية  العربية  ال�سعرية  احلركة  يف 

نف�سه.
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املو�سوعات،  اللغة،   ( الن�سوي  ال�رشد  تقنيات  تتنوع 

ال�ساردة،  �سمات  الزمكاين،  الف�ساء  ال�سخ�سيات، 

يف  امل��ع��ا���رشات  املبدعات  عند   )... الكاتبة  روؤي���ة 

الفكرية،  االأعمال  اأجنا�ص  لتنوع  تبعا  االإم��ارات  دولة 

ال�سعر،  الق�سة،  الرواية،   ( فيها  الكتابة  ميار�سن  التي 

يوظفن  .اإنهن  امل�رشح...(  املقالة،  احلكاية،  االأ�سطورة، 

pragmatics خ�سائ�ص جمالية، وفكرية، وتداولية

متفاوتة الإبراز قدراتهن االإبداعية .

مراحل و�سمات ال�رشديات الن�سوية يف االإمارات :

يف  االأجنا�ص  املتنوع  الن�سوي،  ال�رشد  تقنيات  راجت 

حيث  املن�رشم،  القرن  ثمانينيات  اإب��ان  االإم���ارات 

تدرجت عرب مراحل متعاقبة على م�ستوى املو�سوعات، 

وال�سمات :

1 - تقنيات �رشد ال�سحراء، واملاء . 
 . 2_ تقنيات �رشد املدينة املعا�رشة، واحلداثة 

3_ تقنيات �رشد الذات الفردية، والهوية االإماراتية .
والرتاثية،  التاريخية،  املو�سوعات  �رشد  4_تقنيات 

واالجتماعية، والواقعية .

ومثاقفة  والتحديات،  ال�رشاعات،  �رشد  تقنيات   _  5
االآخر . 

اإىل معاجلة ق�سايا  ال�رشدية  التقنيات   لقد �سعت هذه 

املجتمع املحلي، والظلم، والت�سلط، والبحث عن االآخر، 

وبوح الذات واجل�سد عند املراأة، ومواجهة الرجل، وهو 

ما جعلها ت�سكل خطابا فكريا، ن�سويا، متميزا ا�ستفاد 

يف  ا�ستهرت  التي  الغربي،  ال�رشد  تقنيات  من  كثريا 

مرحلة احلداثة، وما بعد احلداثة، مثلما جند عند الكان 

ودريدا، وغريهما . 

االإمارات  يف  املعا�رش  الن�سوي  ال�رشد  تقنيات  تتميز 

ب�سيطرة ال�سمات التالية :

 ( امل�ستويات  املتنوعة  ال�رشدية،  واحل��وارات  اللغة  اأ_ 

 ،polyphonyاالأ�سوات واملتعددة   ،) نبطي  عربي/ 

اأو املت�سمة بالذاتية، والغنائيةlyricامل�سيطرة.

 ب _ ال�سخ�سيات الن�سوية، واالأحداث املختلفة. 

ح��دوده  اأق�سامه،  تاريخه،  الزمكاين:  الف�ساء   _ ت   

اجلغرافية، غطاوؤه النباتي... 

ث _ الدوافع البيولوجية اخلا�سة، التي تكر�ص ملواجهة 

الرجل، وجت�سيد االختالف عنه اإبداعيا ... 

نه�سة  يف  اأث��رت  التي   ،)) الن�سوية  الثقافة   ((  _ ح 

التعليم،   ( بها  تتعلق  ق�سايا  ع��دة  وطرحت  البالد، 

العمل، احلرية،التخلف، الزواج املبكر، العنف، الطالق، 

اخليانة، االغت�ساب، احلب ...(.

على  معا�رشة  ن�سوية،  �رشدية،  اأجنا�ص  عدة   انت�رشت 

يد جمموعة من املبدعات املتميزات كاأ�سماء الزرعوين، 

واأمينة  واأمينة خمي�ص،  واأمينة بو�سهاب،  واأمل حممد، 

وب�ساير  يون�ص،  وبا�سمة  �سامل،  واأمينات  ع��ب��داهلل، 

وجويرية  الرويحي،  وجميلة  عبداهلل،  وب�رشى  املقبل، 

الكمايل،  ورمي  مهنا،  وريا  الكعبي،  وح�سة  اخلاجة، 

الناخي،  و�سيخة  اجلابري،  و�سيخة  النواف،  و�سارة 

العرميي،  و�سعاد  و�سعاداملطريي،  املطريي،  و�سيخة 

و�ساحلة  عبيد،  و�سلمىمطر،و�ساحلةخليفة،و�ساحلة 

وعلياءاجلوهر،وعلياء�ساملني،  خمي�ص،  وظبية  غاب�ص، 

وفاطمة الربيكي، وفاطمة املزروعي، وفاطمة الهديدي، 

ومرمي  النمر،  وفتحية  دب��ي،  وفتاة  حممد،  وفاطمة 

ومرمي  فرج،  جمعة  ومرمي  ال�رشيف،  ومرمي  بو�سهاب، 

تقنيات ال�سرد الن�سوي 

املعا�صر فـي الإمارات

عبد اجلليل غزالة

ناقد واكاديمي من المغرب 



وعائ�سة  البو�سميط،  وعائ�سة  ال�سم�ص،  ومطلع  خلفان، 

وعائ�سة  الزعابي،  وعائ�سة  اخلمريي،  وعائ�سة  احلداد، 

العاجل، وعائ�سة الكعبي، وعائ�سة حممد، ومنى املدين، 

ومرية القا�سم، ومي�سون القا�سمي، وكلثم عبد اهلل �سامل، 

العبدويل، وجنوم  ال�سم�ص، وجنالء  وكلثم عمر، ومطلع 

الغامن، والهنوف حممد، وو�سال معتوق، وغريهن ...

تقنيات ال�صرد الن�صوي يف الرواية:

ال��رائ��دة  الن�سوية،  ال��روائ��ي��ة،  االأع��م��ال  ع��اجل��ت  لقد 

واالقت�سادية،  واالجتماعية،  الثقافية،  احلياة  واقع 

اإىل  القدمي  من  وانتقلت  االإم����ارات،  يف  وال�سيا�سية 

احلديث، ومن االحتجاج اإىل التمرد على بع�ص العادات 

العقيمة، كما اأنها طرحت م�سكالت الطبقة البورجوازية 

النفط،  اكت�ساف  عند  احلا�سل  والتغيري  املعا�رشة، 

ذلك  م�ستغلةيف  واملدينة،  القرية  قيم  بني  ووازن��ت 

الرتاثية،  ( لتحديدالف�ساءاتاملختلفة  متنوعة  تقنيات 

تتجاوز  جعلها  ما  وهو   ،)... الفكرية،التقنية،احلداثية 

بع�ص اأطاريح ال�سعر الف�سيح، والنبطي، التي مل توفق 

يف تقدمي )) م�رشوع (( ح�ساري، اإ�سالحي، وا�ست�رشايف 

ملباهاة االأمم االأخرى يف هذا املجال.

تربز لنا تقنيات ال�رشد، الن�سوي، الروائي ح�سور بع�ص 

التي  اخلا�سة،  والتوجهات  العاملية،  القيم،والتاأثريات 

تعانق:

1 _ امل�سكوت عنه.
2 _ تيار الوعي . 

. 3 _ االرتداد 
 . 4 _ اال�ستباق 

... 5 _ ك�رش وترية الزمن 
لذلك فاإن االأعمال الروائية الن�سوية قد �سعت اإىل جتديد 

املعا�رشة،  املدنية  وم�سايرة  العربية((،  ))ال��ذاك��رة 

الثقايف  امل�سهد  وتنويع  م�ساريعها،  ا�ستمرار  و�سمان 

...
) 1 (

االإقليمي، والتنوير، والنه�سة، واال�ست�رشاف

الن�سوي  ال�رشد  تقنيات  وو���س��وح  اأ�سالة،  �ساعدت   

�سماتها  بكل  والفنية  االأدبية،  االإنتاجات  ترويج  على 

الروحية، واملادية، والفكرية، والعاطفية، ونقلت �سورا 

الثقايف املتنوع  �سادقة عن املجتمع املحلي، وتراثه 

وتفاعالت  واأح���داث،  حكايات،  عدة  على  باالعتماد 

خمتلفة ... 

بطرائق  الن�سوية  الروائية،  ال�رشدية،  االأ�سكال  ترتبط   

يوظف �سمري  فبع�سهن  لل�سمائر،  املبدعات  ا�ستعمال 

القدمي، وبع�سهن  العربي  ال�رشدي  ال�سكل  الغائب، وهو 

ا�ستعمال �سمري املتكلم، خا�سة ما يتعلق  يوؤثر  االآخر 

وتعرية  واحلميمية،والب�ساطة،  ال��ذات��ي��ة،  بال�سرية 

اأحيانا  يتم  قد   .  
)  2(

خارجها،  عرب  داخلها  من  ال��ذات 

داخل  ال�رشدي  الدفق  الإبراز  املخاطب  �سمري  توظيف 

الغائب  ل�سمري  املبدعات  ا�ستعمال  يج�سد   . العمل 

املبا�رشة،  غري  وغنائيتها  احلقيقية،  اللغة  مو�سوعية 

باأعمالهن  فيجنح  املتكلم،  ل�سمري  ا�ستعمالهن  اأم��ا 

ال�رشدية نحو الغنائية املبا�رشة . يرتبط توظيف هذين 

وال�ساردة،  ال�سخ�سيات،  �سمات  بو�سف  ال�سمريين 

واالأحداث املوؤثرة، اإذ ميلك كل واحد منهما خ�سائ�سه 

الفنية، وال�سعرية، والتقنية . 

 ي�ساعد ا�ستعمال هذه ال�سمائر املتلقي العربي القدير 

كما  للعمل،  الرتاجيدية  البنية  وتاأويل  فهم،  على   
)3(

بني  امل��وج��ودة  ال��ع��الق��ات  تو�سيح  يف  ي�ساهم  اأن��ه 

ال�سخ�سيات، واالأحداث، والف�ساءات، والروؤى املختلفة 

 ...

قد جتنح بع�ص الروايات الن�سوية نحو الت�سعيد الدرامي، 

من  املواجهات  وخلق  االأيديولوجي،  اخلطاب  وتنويع 

خالل العالقات املختلفة بالرجال .

ما  وه��و  امل��ب��دع��ات،  عند  االأ�سلوبي  الن�سيج  يتنوع 

يراعني  اإنهن   . وي�سحره  القدير،  العربي  املتلقي  يبهر 

والطبقات،  واملقا�سد،  املعاين،  ونوع  وثقافته،  قدره، 

. 
)4(

واملقامات، وال�سياقات 

تبعا  يتطور  ح�ساريا  اجتماعيا،  كائنا  اللغة  متثل 

ال��ث��ق��ايف،  وم�����س��ت��واه��ا  امل��ب��دع��ة،  �سخ�سية  ل��ت��ط��ور 

ومعارفها، وعالقتها باملتلقي العربي، كما اأنها تقوم 

بتطويرعملية االت�سال بني الطرفني من خالل ن�ساطها، 

ت�سف  التي  فهي  الفنية،  وبناها  املتميز،  وتفاعلها 

وكل  الزمكانية،  والف�ساءات  واالأح��داث،  ال�سخ�سيات، 

املكونات، والتقنيات ...

عند  الروائية  لل�سخ�سيات  وت�سورات  روؤى  عدة  توجد 

ب�سكل  حتريكها  يتم  حيث  االإم���ارات،  يف  املبدعات 

حقيقي، ومركب يرتكز على اأحداث، وف�ساءات واأحياز 
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)�سفات  املتنوعة  املالمح  بع�ص  ن�سادف   . خمتلفة 

واالأ���س��م��اء   ،)... معتقدات  مالب�ص،  نف�سية،  بدنية، 

ح�سب  ت�سنيفها  ميكن  التي  وال��رم��وز،  امل�ستعارة، 

وظيفتها:

بني  مت��زج   : امل���دورة  الن�سوية،  ال�سخ�سيات   _  1
واالإقناع،  املفاجاأة،  بعن�رش  وتتميز  واخليال،  الواقع 

والتغري،  وال��ت��وه��ج،  والنمو،  والتعقيد،  وال��رتك��ي��ب، 

واحلركة، والعالقات املتنوعة، وال�سجاعة، واملغامرة، 

واالإيجابية ...

بالثبات،  تت�سم   : امل�سطحة  الن�سوية،  ال�سخ�سيات   _  2
والتواين،  والب�ساطة،  املفاجاأة،  وع��دم  واال�ستقرار، 

واالنزواء، والتواكل، وال�سلبية ...

ينجز هذان النوعان من ال�سخ�سيات الن�سوية االأحداث، 

واملناجاة  واحل��وارات،  اللغوية  امل�ستويات  وي�سنعان 

اأق��وى  ميثالن  اإنهما   . امل�ساهد  وي�سفان  املتنوعة، 

بالتوهج،  يت�سمان  قد  الأنهما  ال�رشدية،  املكونات 

والتع�سب،  باال�سطراب،  واأحيانا  والواقعية،  وال�سدق، 

اأو العدوانية، واخلمول، واجلهل، والتدين ... 

النمر  لفتحية   ) اأع��ل��ى  اإىل  ال�سقوط   ( رواي���ة  تتميز 

بتوظيفها لبع�ص احلكايات، واالأ�سلوب الفني امل�سوق، 

القدمي،  بني  لل�رشاعات  ور�سدها  الوا�سع،  واخليال 

واحلديث، والذات واملو�سوع، واالأزمنة املختلفة ) زمن 

والعالقات   ،)... واحللم  اخلرافة  زمن  واجلماعة،  االأمة 

واحل����وارات،  وال��ل��غ��ة  واالأح�����داث،  ال�سخ�سيات  ب��ني 

والف�ساء الزمكاين، و�سخ�سية ال�ساردة القديرة، وروؤية 

والفكرية،  االأخالقية  والقيم  والعامل،  للواقع  الكاتبة 

بنية  خالل  من  مبحيطه،  االإماراتي  االإن�سان  وعالقة 

الن�ص الروائي . تطرح هذه املبدعة اأي�سا بع�ص ق�سايا 

وتقاليد  االآخ���ر،  ومثاقفة  ال��دول��ة،  ونه�سة  احل��داث��ة، 

املجتمع، وامل�سكوت عنه ... 

مظاهر،  عن  النمر  فتحية  عند  الزمنية  ال�سبكة  تعرب 

وروؤى �سادقة، ووظيفية، وحا�رشة، تتالحم، وتتزاحم 

بغية بناء حقائق �رشدية �سافية . تبعث املبدعة احلياة 

واالأفعال،  لالأحداث،  ب�رشدها  الزمنية  ال�سبكة  هذه  يف 

اجلمالية،  القوة  يربز  ما  وهو  والق�س�ص،  واحلكايات، 

الرتكيبي   والبناء  واالل��ت��ح��ام،  والق�سد،  وال��دالل��ي��ة، 

ال�رشدي  والكون  املحبوك،  الداليل   وال�سدى  امل�سبوك، 

اخلالق، والعجيب، والق�سيب يف هذا العمل املتميز .

قديرة،  �ساردة  على  االأح��داث  في�رشد  الكاتبة   تعتمد 

دوافع  على  بناء  الروائية«  »الوظائف  بع�ص  جت�سد 

متنوعة، ومتميزة :

على  االأخبار، واللقاءات  العربي  املتلقي  اإطالع   _  1
املتنوعة، والعالقات الفا�سدة ... 

2 _ �رشاع بني الزوجة والزوج املتزمت ب�ساأن احلبيب 
ال�ساب، املتفتح.

3 _ قلق الزوجة ب�ساأن ال�ساب املناق�ص متاما لزوجها. 
4 _ غوايتها، ومكرها، وفتنتها . 

التجديد  ورغبتها يف  للما�سي،  ن�سيانها  5 _ حماولة 
بداية باأثاث املنزل، وغرفة النوم، واالألوان... 

التقاليد،  على  وثورتها  لل�ساب،  ال��زوج��ة  حب   _  6
وحتملها للعواقب . 

على  كرمز  ل��الأل��وان  القديرة  ال�ساردة  توظيف   _  7
الثورة، والتغيري، واحلياة اجلديدة . 

 . 8 _ تفعيلها لل�رشاع بني الزوجني 
9 _ ا�ستعمالها حلوارات متنوعة، تعرب عن فوؤاد الزوجة 

املك�سور، واأ�سفها على الزواج، واملا�سي .

الإبراز  متنوعة  �رشدية  اأ�سكال  على  اعتمادها   _  10
عالقة الزوجة بحبيبها )) ع�سام (( .

امل�سكلة  الدينية،  و  االجتماعية  القيم  ف�ساد   _  11
ملنظومة الزواج بني الطرفني.

12 _ ا�سرتاك الزوج واحلبيب يف عدة مكنونات نف�سية . 
�سالمة  وع��دم  الرجلني،  ب��ني  ال��زوج��ة  ح��رية   _  13

حياتها.

)رائحة  ب�  املو�سومة  غاب�ص  �ساحلة  رواي��ة  تعالج 

من  تنبع  متنوعة،  وثنائيات  ق�سايا،  عدة  الزجنبيل( 

روائية  وظائف   (( عدة  خلق  يف  ت�ساهم  مهمة،  دوافع 

(( متميزة :

1 _ ال�رشاع بني القدمي واحلديث .
. 2 _ اختالف القيم، والعالقات بني القرية واملدينة 

3 _ تنوع م�سكالت املراأة االإماراتية املعا�رشة . 
 . 4 _ تعدد موؤثرات املدنية، واحلداثة 

5 _ ت�سيري بطلة الرواية ؛ االأكادميية )) علياء (( الإحدى 
ال�رشكات مبدينة ال�سارقة . 

_ جتولها يف �سوارع املدينة، وتبللها باملطر رغبة   6
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يف اخلال�ص، وغ�سل الذات من اأدرانها . 

احلقيقية،  واالأنوثة  ال�سايف،  الوجدان  عن  بحثه   _  7
وحماولة راأب جوانب الذات املنك�رشة، واللحاق بقطار 

العمر اجلامح . 

8 _ امتزاج البهجة باخلوف، وال�سلوك الطفويل باخلجل 
داخل نف�سية بطلة الرواية . 

ب�سيدات  خمي�ص  كل  يوم  م�ساء  الدورية  لقاءاتها   _  9
االأعمال، وربات البيوت، ومديرات ال�رشكات . 

بال�سفاء،  القروية  ))ُعذيبة((  �سخ�سية  متيز   _  10
يف  وال�سفافية  والعطاء،  والوفاء،  واالإخ��اء،  واملحبة، 

عالقتها باالأ�ستاذة ))علياء((، واختالفها عن �سخ�سيات 

وامل�سالح  باملجامالت،  تت�سم  التي  املدينة،  ن�ساء 

ال�سخ�سية، والكذب، والنفاق، والعالقات امللوثة ...

للم�سلحة  باإيثارها  ))م��رمي((  �سخ�سية  متيز   _  11
وجت�سيدها   ،)) علياء  ب���))  �سداقتها  على  ال�سخ�سية 

لعالقات ن�ساء املدينة، ومقارنتها ب�سخ�سية )) عذيبة 

(( النقية ...

قلق،  على  العربي  للمتلقي  ال�ساردة  اط��الع   _  12
ن�سق  لتجاوز  احلثيث  و�سعيها  الرواية،  بطلة  وح��زن 

حياتها املا�سية . 

منطقة  من  قدومها  عند  ))ح�سة((  حياة  تغري   _  13
الفرفارة اإىل مدينة دبي، االآهلة بالعمال، وامل�سحات، 

وموؤ�س�سات التعليم، وال�رشكات،، والكهرباء، والتلفزيون، 

والثقافات الوافدة، والتقنيات املتنوعة، واملاأكوالت ... 

وق�سايا  املختلفة،  االأزمنة  بني  غاب�ص  �ساحلة  تربط   

 (( و�سجن  املعا�رشة،  واملدنية  االإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة 

ح�سة (( بال�سحراء من طرف بعلها امل�سن، الذي ميلك 

العائلية  ال�رشاعات  االأزمنة  هذه  جت�سد  كما  زوجتني، 

املتعاقبة، والذكريات، والتقاليد املتنوعة، امل�رشودة...

يقتفي الزمن يف الرواية الن�سوية االإماراتية املعا�رشة 

كما  لديهن،  ال�رشد  تقنيات  ويحدد  املبدعات،  اآث��ار 

الذي  فهو  القدير،  العربي  املتلقي  �سخ�سية  يعانق  اأنه 

اإن   . املتنوعة  العمر  حلظات  عرب  اجلميع  وجود  ي�سكل 

االإح�سا�ص به، ومعاي�سته يتج�سدان يف كيان االإن�سان، 

ودواخله.، فهو عبارة عن خيط وهمي، ذو مظهر نف�سي 

غري مادي، وجمرد، ومت�سلط ...

الن�سوية، حيث  الروايات  االأزمنة يف بع�ص  قد تتداخل 

جند : 

ب�سكل  مبدعات  ع��دة  توظفه  امل�سرت�سل:  الزمن   _ اأ   

اإنه   . مت�سل، غري منقطع، ولو يف ت�سوراتهن اخلا�سة 

عمره،  ميتد  حيث  العامل،  يخلق  �رشمدي،  كوين،  زمن 

وينتهي بالفناء، والزوال . 

الكاتبات  بع�ص  عند  يظهر   : ال��دائ��ري  الزمن   _ ب   

وتتعاقب  نف�سه،  حول  يدور  الأنه  مغلقا،  االإماراتيات 

بع�سها،  م��ع  املتكررة  حركاتها  خ��الل  م��ن  ف��رتات��ه 

تعالج  ن�سوية،  اإبداعات  ذلك عدة  . جت�سد  لها  ون�سخها 

مو�سوع الف�سول االأربعة، املتعاقبة عرب ال�سنة، وكذلك 

تغري العامل اخلارجي، ووجه الدهر ... 

بحياة  كاتبات  ع��دة  تربطه   : املتفتت  الزمن   _ ت   

املخلوقات، حيث ي�سل غايته فينقطع، ويتوقف : اأعمار 

ال�سخ�سيات، الدول احلاكمة، القالقل، وال�رشاعات . اإنه 

زمن طويل قد ينقطع، وال يتعاقب.

 ث _ الزمن الراحل : جت�سده بع�ص املبدعات االإماراتيات 

النوم، واجلنني، والر�سيع، وال�سبي،  عند حديثهن عن 

وغيبوبة بع�ص ال�سخ�سيات .

 ج _ الزمن النف�سي : يرتبط عند عدة روائيات بالذات 

املتميزة،  �سهر رم�سان يف كينونته، وحقيقته  ك�سوم 

التي تت�ساد مع الزمن املو�سوعي ... 

 ) اأعلى  اإىل  ال�سقوط   ( رواية  يف  الزمنية  ال�سبكة  تعرب   

ل�ساحلة   ) الزجنبيل  رائحة   ( ورواي��ة  النمر،  لفتحية 

غاب�ص عن مظاهر، وروؤى �سادقة، ووظيفية، وحا�رشة، 

 . �سافية  �رشدية  حقائق  بناء  بغية  وتتزاحم  تتالحم، 

الزمنيةب�رشد  ال�سبكة  احلياة يف هذه  املبدعتان  تبعث 

ما  وهو  والق�س�ص،  واحلكايات،  واالأفعال،  االأح��داث، 

وااللتحام،  والق�سد،  والداللية،  اجلمالية،  القوة  يربز 

اخلالق،  ال�رشدي  والكون  املحبوك،  وال�سدى  والبناء، 

والعجيب، الق�سيب يف عمليهما املتميزين .

املدرو�ستني  ال��رواي��ت��ني  يف  ال��زم��ن  ����رشوب  ترتبط 

بال�سخ�سيات، واالأحداث ال�رشدية، اإذ جند :

 . اأو املحكي يف العملني  1_ زمن املو�سوع امل�رشود، 
زمن كتابة الروايتني ) بداية فعل الكتابة، اإنتاج   _  2
واحلوارات،  اخلطابات  اإلقاء  اأو  كتابة  الروائي،  الن�ص 

�سريورة التلفظ داخل الن�سني الروائيني ...(.

القدير: بداية قراءة العملني  العربي  زمن املتلقي   _  3
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الروائيني، وتاأويلهما . 

امل�سكلة  املتنوعة،  واملو�سوعات  االأح���داث،  ترتبط 

وتتداخل  التاريخي،  الزمن  اأ�سكال  ببع�ص  للروايتني 

االإبداعي  اأي�سا بزمن املخا�ص  اأنها ترتبط  معها، كما 

اإىل  عند الكاتبتني، وتنتقل ب�سكل طبيعي من املا�سي 

والتبادل  التداخل،  يتم  وقد  فامل�ستقبل،  امل�سارع، 

فيحدث  ال�����رشدي،  امل�سار  اأث��ن��اء  ال��زم��ن  م��واق��ع  ب��ني 

والتداخل،  والتاأخري،  والتقدمي  الزمني،  الت�سل�سل  عدم 

واالإحاالت، والتوتر يف االأ�سلوب، واالنزياح اللغوي ... 

الن�سوية  الروايات  الزمنية داخل بع�ص  ال�سبكة   ترتكز 

 meta language املعا�رشة يف االإمارات على لغة وا�سفة

متميزة املكونات، وامل�ستويات، والت�سورات اخليالية، 

واالأح��داث،  املختلفة،  العامل  وروؤي��ة  واالأيديولوجيا، 

الكاتبة،  ونف�سية  واحلالية،  املا�سية،  وال�سخ�سيات 

وال�ساردة ... 

 اأما احليز املكاين فيتنوع كثريا يف الروايات الن�سوية 

وت�سخي�سه،  وتق�سيمه،  و�سفه،  يتم  حيث  االإماراتية، 

تفرغهبع�ص   . وتقنيا  جماليا،  بعدا  ومنحه  واأن�سنته، 

. قد  املبدعات يف حلة ق�سيبة، ومينحنه مكانة عالية 

اأو ثانوية، وجزئية  االأحياز عامة وا�سحة،  تكون هذه 

املواقع،  عرب  وتنقالتها  ال�سخ�سيات،  ا�سطراب  تالئم 

املتميزة .

دون  متكامل  �رشد  تقنيات  بناء  املبدعة  ت�ستطيع  ال   

و�سف  ميكنها  ال  اإذ  امل��ك��اين،  احليز  على  االعتماد 

عنا�رش االإبداع، واإقامة العالقات الطبيعية، واخليالية، 

الوا�سحة  الغاية  املده�سةبعيدا عن  ال�سعرية  واحلاالت 

لهذا املكون ال�رشدي، املهم . 

و�سف  عند  ومتميزا  قويا،  اأحيانا  اخليال  ي�سبح  قد 

يتجاوز  اإذ  الن�سوية،  االأعمال  بع�ص  يف  املكاين  احليز 

والت�سوير  ال�سيطرة،  اآيات  اأرقى  ليبلغ  الذهني  التمثل 

احل�سي، الب�رشي . ت�سكن املبدعة داخل احليز املكاين، 

حياتها،  ي�سنع  الذي  فهو  خالله،  من  اأعمالها  وتنجز 

وخيالها، واآمالها، واأحالمها، وال ت�ستطيع اخلروج عن 

ذلك . 

 حتدد عدة مبدعات من خالل تقنيات ال�رشد املتنوع، 

وال�سوارع، واالأحياء، والقرى،  امل�ساحات، وامل�سافات، 

وال�سواطئ،  والبحار،  واجلبال،  واله�ساب،  وامل��دن، 

وامل�سايق، وال�سحارى، والكهوف ...اإذ ُيَعرفن املتلقي 

االإبداعي،  الن�ص  طريق  عن  االأحياز  هذه  على  العربي 

خلياله  العنان  ويطلق  ب��ق��وة،  فكره  يحرك  م��ا  وه��و 

اخل�سب . 

 تتنوع مظاهر احليز املكاين عند الروائيات االإمارتيات، 

واالإي��ح��اء،  باجلمالية،  تت�سم  اأنها  اإذ  امل��ع��ا���رشات، 

اإنهن   . املعامل  وحتديد  والو�سم،  البناء،  يف  والتفاوت 

م�رشا،  اأو  ونافعا،  وعاقال،  واعيا،  كائنا  منه  يجعلن 

وكئيبا ...

ولغة،  واأحداثا،  �سخ�سيات،  الروائية  املبدعة  تخلق   

وتظل  ذلك،  حترك  التي  وال�ساردة  العمل،  وف�ساءات 

تقنياتها،  خالل  من  االإبداعي،  العمل  داخل  حا�رشة 

ال�رشدية، واأقنعتها املتنوعة ) 5 (. 

االإماراتية املعا�رشة  الروائية   تربز �سخ�سية املبدعة 

تند�ص  التي  ال�ساردة،  ب�سخ�سية  تلتب�ص  لكنها  قوية، 

داخل العمل، في�سعب التمييز بينهما، وال ميكن اغتيال 

ي�ستويل  ال  كما  باملوت،  عليهما  احلكم  اأو  احداهما، 

اإنهما   . ال�رشدي  العمل  يف  االآخر  منزلة  على  اأحدهما 

واالآخر ورقي.  اإن�ساين،  اأحدهما  الأن  كائنان خمتلفان، 

االأول يكتب، والثاين ي�رشد . 

ال�سخ�سيات  وحت��رك  ال��روائ��ي،  العمل  املبدعة  تنجز   

وت�سطنع  ف�سائيا،  وج��ودا  الن�ص  ومتنح  الورقية، 

�سورة  العربي  املتلقي  ومتنح  املالئمة،  ال�سمائر 

�سعرية، منف�سلة، ومتميزة .

تقنيات ال�صرد الن�صوي يف الق�صة :

تطور  يف  االأوىل  الن�سوية  الق�س�سية  االأعمال  �ساهمت 

واملجال  املحلي،  املجتمع  عن  والت�سورات  ال��روؤى، 

وال�سيا�سي،  واالقت�سادي،  واالجتماعي،  الثقايف، 

وتقنيات  واحلا�رش،  واملا�سي  املعا�رشة،  واملدنية 

مثل  ق�س�سية  جمموعات  عدة  ظهور  خالل  من  ال�رشد 

) الرحلة ( لريا منها �سلطان، و ) واالإبحار االأخري (، و) 

واأيقونة احللم ( ل�سارة اجلروان، و ) مواء امراأة ( لفاطمة 

الكعبي، و ) ليلة العيد ( لفاطمة املزروعي و ) ما بعد 

الطوفان ( لعائ�سة حممد ... 

التعليم،  انت�سار  بف�سل  االأع��م��ال  ه��ذه  راج��ت  لقد   

ت�سارك  القا�سة  املراأة  واحلرية، مما جعل  وال�سحافة، 
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تتنوع   . ونه�سته  االإم���ارات���ي،  املجتمع  حت��ول  يف 

املو�سوعات والق�سايا الق�س�سية املطروحة من خالل 

االأعمال ال�سالفة، فهي تعالج : 

االإماراتي،  املجتمع  يف  ووظيفتها  املراأة،  ثقافة   _  1
وتنوع اأعمالها، وم�سوؤولياتها .

2 _ ق�سايا الذات/ املو�سوع .
بع�ص  على  والتمرد  التهمي�ص،  ومقاومة  احلرية،   _  3

احلواجز البالية . 

4 _ ال�رشاع مع الذكور . 
5 _ روؤية القا�سة للمجتمع، والعامل . 

واالأح��داث  الداخلية،  املكنونات  بع�ص  عر�ص   _6
 ( الن�سوية  ال�سخ�سيات  ت�سادفها  التي  املختلفة، 

انك�ساراتها،  النف�ص،  الغياب، اخل�سارة، مناجاة  املوت، 

اإحباطات احلياة، الطموحات .... ( . 

احلا�رش،  املا�سي/   : ثنائيات  ع��دة  �سيطرة   _  7
احلقيقة/ اخليال، الواقعي/ املثايل ...

8 _ الربط بني الوجود املعريف والوجود الفل�سفي . 
9 _ توظيف جوانب من التحليل النف�سي ... 

 . 10_ ب�ساطة اللغة واحلوارات، وو�سوحهما 
 تقنيات ال�رشد الن�سوي يف ال�سعر 

الن�سوي،  ال�سعري،  ال�رشد  وتقنيات  االأغرا�ص،  تتنوع   

حيث توظف بع�ص املبدعات الل�سان العربي، اأو النبطي، 

كما عند فتاة اخلليج، وامليا�سة، وفتاة جلفار، و�سيمه 

زعبيل، واآمنه اأم خالد، وفتاة اأبوظبي، وزينه،  واأنغام 

واحل�سباه،  اخلليج،  ودان��ة  عجمان،  وهيفاء  اخللود، 

وفتاة دبي، واأم ح�سني، وبنت االإمارات، وفتاة ال�سارقة، 

واأمرية دبي، واأريج زعبيل، و�سوق، وفتاة الو�سل، ورمي 

عجمان،  وبنت  البوادي،  وفتاة  والغندور،  الريا�ص، 

العيون،  ونور  ال�سارقة،  وابت�سام  �سامل،  عبداهلل  وكلثم 

دبي،  ومريه  البوادي،  وزه��رة  ومي،  اأبوظبي،  وليايل 

اأحمد،  بنت  و�سما  ال�سحارى،  وفتاة  ه، 
ّ
ونودي وعاّليه، 

وفتاة احلي)6 (.

من  �ساعرات   ( املتميز   عمله  يف  �سهاب  اأب��و  �سنف 

ثالثون  نظمتها  ق�سيدة،  مائتي  يقارب  ما  االإم��ارات( 

اأدبية،  منابر  عدة  يف  ن�رش  قد  بع�سها  كان  �ساعرة، 

برناجمي  و   ،) البيان   ( ك�سحيفة  اإعالمية،  وبرامج 

)�ساعر املليون (، و)البيت(، وغريها .

 تتميز هذه االأعمال ال�سعرية بعدة �سمات :

وال�سيت  والرقة،  والر�سانة،  املتنوعة،  البالغة   _ اأ 

الذائع .

ب _ ال�سكل اجلمايل، واالأفكار، والدالالت الوا�سعة . 

اأعماال �سعرية تدل على جتربة  تقدم لنا ب�ساير املقبل 

�سهلة،  ولغة  كبري،  اإبداعي  وتطور  وجمالية،  متميزة، 

»معجم  ت�ستعمل  اإنها   . العربي  املتلقي  مع  وتفاعل 

قري�ص« مكثف، وتقنيات فنية كبرية، مما يولد اأفكارا 

جديدة، وخياالت وا�سعة . تعتمد )) بالغتها ال�سعرية (( 

علىتنوع املح�سنات البديعية، والثنائيات، واملقابالت 

احلزن،  الفرح/  امل��راأة،  الرجل/  الغياب،  احل�سور/   :

الغزل ق�سايا الوطن، واملجتمع املحلي ... ( .

العربي  املتلقي  على  متنوعا  تاأثري  ق�سائدها  تخلق   

القدير  نظر التنوع اأغرا�سها وتقنيات كتابتها... 

تتميز ال�ساعرة مطلع ال�سم�ص بقوة م�سامني ق�سائدها، 

تقنيات،  من  ومتكنها  اأ�سلوبها،  و�سال�سة  وع��ذوب��ة، 

للمراأة  منوذجا  متثل  اإنها   . النبطي  ال�سعر  وخ�سائ�ص 

ت�ستغل  التي  واملثقفة،  والذكية  الناجحة،  االإماراتية 

خمتلف الروؤى والت�سورات، واأنواع اجلمال واخليال يف 

قري�سها . تعرب اأعمالها عن ق�سايا احلياة يف االأمارات، 

ومكنونات الذات، ومعاناة االآخرين، ودواخلهم ...

باالأ�سلوب  �سامل  اهلل  عبد  كلثم  ال�ساعرة  اأعمال  تتميز 

واملعطاء،  والطموح،  واملتما�سك،  والوا�سح،  القوي، 

يف  توؤثر  التي  واحلكمة،  واخلربة،  واجلمال،  واخليال، 

الذي ظهر   ،) الريح  ) �سذا  العربي. ي�سم ديوان  املتلقي 

اجتماعية  وجدانية،  نف�سية،  ق�سائد  م   1999 عام 

،تراثية، واأخرى عن احلزن، وال�سجن، والغربة، والفراق، 

وال��وف��اء،  واالإخ��ال���ص،  وال��وط��ن،  العربية،  والهوية 

اأما ديوان ) نق�ص يف زوايا الذاكرة (، فيعرب   . واجلدية 

عن جتربة خليجية متميزة، وخ�سبة . 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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 النقد الروائي وت�ستفزه 
َ
تلفُت الرواية املعا�رشُة َنظر

يف  رحبة  اإمكانيات  من  ن�سو�سها  تبلوره  مبا 

اأن  كما  والتخييل،  والكتابة  اللغة  على  العمل 

�سعيد  على  تقرتحه  الذي  املختلف  اجلمايل  النهج 

ال�سكل ي�سهم يف اإعتاق القراءة من �سطوة االأر�سيف 

حججه  على  املنطوي  والثابت  امل�ستقر  النقدي 

واأدلته الربهانية التي يغدو مبوجبها الن�ص جمرد 

مو�سوع يثبته الناقد با�ستمرار كي يتاأكد له اإثبات 

االختزالية  القراءة  . وبخالف هذه 
)1(

با�ستمرار ذاته 

ال�سائدة التي تفوُت على النقد اكتناه عامل الدالالت 

تدفع  التخييل،  منه  ميتح  ال��ذي  الغني  الثقافية 

البحث  اإىل  القارئ  املعا�رشة  الرواية  جماليات 

منجزها  ل��ق��راءة  ج��دي��دة  فر�سيات  يف  والتفكري 

ال  التي  باالأ�سئلة  فقط  لي�ص  الفهم  وتعميق  الفني، 

تكّف عن طرحها حول االإن�سان والعامل، واإمنا كذلك، 

االأ�سئلة واملرجعيات  التي تبني بها تلك  بالطريقة 

التي حتفر فيها بحثا عما ي�سند الت�ساقها ب�سواغل 

وتوتراتها  والتبا�ساتها  املعا�رشة،  الزمنية  احلقبة 

لو  يبدو كما  باالإن�سان عاريا يف عامل  التي تقذف 

يفقد  مما  واح��دة،  ل�سورة  �سوى  يت�سع  يعد  مل  اأن��ه 

االإح�سا�ص بال�سياع  البو�سلة، ويولد لديه  االإن�سان 

والفقدان والرتدد. 

املعا�رشة  ال��رواي��ة  تتعنُي  ال��زاوي��ة،  ه��ذه  وم��ن   

�ص 
ّ
توؤ�س اأنها  لو  كما  فيها،  تبزغ  التي  بالظواهر 

و�سعها  دون  من  فهمها  يتعذر  جمالية  ل�رشعية 

التقليدية  الرواية  اأ�س�ستها  التي  ال�رشعية  يف مقابل 

اأي  ق��رون،  ثالثة  مدى  على  املختلفة  مبغايراتها 

القرن  من  االأخريين  العقدين  اإىل  �سريفانت�ص  منذ 

يعطي  ال���ذي  االخ��ت��الف  ه��ذا  ويتمثل  امل��ا���س��ي. 

للرواية املعا�رشة خ�سو�سيتها يف نهو�سها بدور 

الفرن�سي  الناقد  ي��رى  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  و�سيط. 

يف  التفكري  اأن   )Jean Bessière(ب�سيري جون 

اأ�سا�سيني:  مبداأين  اإىل  هنا 
ّ
ينب كو�سيط،  ال��رواي��ة 

اإعادة  بو�سفها  تت�سكل  الرواية  اأن  اإىل  االأول  ي�سري 

تناول وتركيب ملجموعة من اخلطابات والتمثالت 

 عربه 
ّ
االجتماعية. ومن هنا فهي الو�سيط الذي متر

اأنها  كما  االجتماعية.  والتمثالت  اخلطابات  تلك 

اأو موؤ�رشات  جتعل من كل هذه املعطيات، عالمات 

ت�سمح للقارئ ببلورة اأ�سكال من التعيني. فالرواية 

الكتابة عرب الثقافات واحلدود

رواية »�صهوة الرتجمان« �صربل داغر منوذجا

اإدري�س اخل�رضاوي

ناقد من املغرب



اإذا و�سيط، مبعنى اأنها ت�سمح للقارئ ببناء، اأو اإعادة 

لقراء  املختلفة  والقراءات  الرموز  من  �سبكة  بناء 

)2(". اإن اإمكانيات التعيني هاته، ال تنف�سل 
خمتلفني

الرواية  علينا  تعر�سه  وعما  التو�سط،  لعبة  عن 

 االآخرين. وبهذا 
ّ

وتدعونا لقراءته من مقا�سد تخ�ص

تتمثل  وظيفتها  اأن  لو  كما  الرواية  تتعني  املعنى، 

الحت�سان  �سدرها  ت�سّق  اإنها  �سيء.  كل  قول  يف 

جتربته  عرب  الكاتب  اأب�رشها  التي  العالمات  كل 

اجلمالية. ومن ثم يغدو هذا الذي ت�ستوحيه الرواية، 

التفاو�ص اخلالق بني املتخيل  لي�ص داال فقط على 

والواقع، واإمنا يتعني كذلك بو�سفه املوقع احلميم، 

وامللجاأ االأف�سل للذاتية.

 على هذا االأ�سا�ص، تتناول هذه الدرا�سة رواية "�سهوة 

بريوت-الدار  العربي،  الثقايف  )املركز  الرتجمان" 

واجلمالية  الفنية  احل�سا�سية  يف   )2015 البي�ساء، 

التي ت�سدر عنها، وكذلك يف الروؤية االإن�سانية التي 

تر�سم مالحمها االأ�سا�سية من خالل مغامرة �رشدية 

باللغات  يحفل   )romanesque( روماني�سك  اأو 

�رشبل  اأن  ونعترب  وال�سور.  واالأ�سوات  والثقافات 

وائي اجلميل واملمتع، يحفر 
ّ
داغر يف هذا الن�ص الر

الذي  واخلطابي  االأ�سلوبي  النهج  يف  عميقا  اأث��را 

الرواية  املعا�رشة، وكذلك  العربية  الرواية  تقرتحه 

العاملية، يف عامل ما بعد كولونيايل، ي�سغل كتابه 

تتيح  التي  واخل��الل  الفرجات  عن  البحث  هاج�ص 

للثقافات والهويات اأن ت�ستبدل ب�رشديات التفاو�ص 

والتنافر  التوتر  ���رشدي��ات  املتبادل،  واالعتماد 

اأو  والت�ساد، من دون اأن تتفرد ثقافة ما باحلقيقة 

باحتكار اإنتاج الرموز. 

اأول: الكتابة والختالف 

نفهم  واحل��دود؟ كيف  الثقافات  الكتابة عرب   ملاذا 

ومتثيل  "الهجنة"،  على  املعا�رشة  الرواية  ا�ستغال 

اإليه  ينتمي  ال��ذي  ال�سياق  خ��ارج  احلية  التجربة 

املوؤلف؟ ما الذي يعنّي الرواية املعا�رشة بو�سفها 

على  ال�رشد  تبئري  االإن�سان من خالل  لفهم  حماولة 

 - يوا�سج  اأن  من  ميكنه  مبا  لنف�سه  بنائه  عمليات 

العالقات  القلب" و"نرث  "�سعر  بني  بتعبري هيجل- 

دور  ع��ن  احل��دي��ث  ب��االإم��ك��ان  ه��ل  االجتماعية"؟ 

النمط  هذا  تر�سيخ  يف  والرموز  للثقافات  حقيقي 

يوفر  ب�سكل  بالُهويات،  حتتفي  التي  الكتابة  من 

موقعا لالإف�ساح عن امل�سرتك بينها؟ وماذا �ستكون 

اخليارات اجلمالية لهذه العملية؟ 

فقط   
ّ

تخ�ص ال  التي  االأ�سئلة  ه��ذه  على  لالإجابة   

التي ندر�سها، واإمنا تت�سل كذلك بن�سو�ص  الرواية 

الع�رشية  خ��الل  ���س��درت  ع��دي��دة  عربية  روائ��ي��ة 

التفكري  دفع  واالأه��م  ال�رشوري  من  نرى  االأخ��رية، 

النقد  التي ظل  تلك  من  اأبعد  مواقع  اإىل  الرواية  يف 

يدور يف فلكها، ومبا ي�سمح للن�ص الروائي اأن يظهر 

على  متّنعه  ويف  واختالفه،  تعدديته  يف  للقراءة 

ال�سرب النهائي. فالنقد، يف وجه اأ�سا�سي من وجوهه، 

الذي  بالعامل  معقدة  عالقة  ذو  ن�ساط  االأدب،  مثل 

. ويف 
)3(

ينتج فيه وبالن�سو�ص التي يقوم بدرا�ستها

اإىل  الن�ص،  لهذا  تبعا  االإ�سارة،  ميكن  ال�سياق  هذا 

ثالثة حمددات اأ�سا�سية تعطي لهذا التفكري االأهمية 

اهنية:
ّ
والر

اأمام ن�ص روائي جديد وخمتلف، يحتفي  اإننا   1- 

اإىل  احلدود،  عرب  ك 
ّ
وبالتحر الثقايف  بالتنوع  بقوة 

اأ�سا�سيا  مدخال  التعدد  هذا  فيه  ي�سري  ال��ذي  احل��ّد 

�ص 
ّ
يتعر التي  واملواقف  واالأح��داث  التجارب  لفهم 

ي�سوبها  جت��ارب  يخو�ص  ال��ذي  ال��رواي��ة  بطل  لها 

لها  �ص 
ّ
تتعر كما  وااللتبا�ص،  والتناق�ص  التعقيد 

الن�ص.  هذا  عوامل  توؤثث  التي  االأخرى  ال�سخ�سيات 

بدءا بالربوف�سور الفرن�سي جلبري الذي قاده البحث 

ف على األي�ص 
ّ
االأركيولوجي اإىل قرية لبنانية، ليتعر

راعية القطيع، ويعي�ص معها جتربة انخطاف وتعّلق 

�سرتا�سبورغ  اإىل  وال��ع��ودة  الهروب  اإىل  به  انتهت 

اأو  فريا،  بابنته  مرورا  �سنة1961.  بالقتل  متهما 

اأو  الطالبة  كري�ستني  اأو  دة 
ّ
املتمر اهبة 

ّ
الر دانييال 

ف�سيلة التون�سية. اإذن ال يتعّلق االأمر بحبكة تقليدية 

من  مثقف  بني  عاطفية  لعالقة  متثيل  اإع���ادة  اأو 
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القيم  ت�سادم  يجلى  ب�سكل  غربيات،  ون�ساء  ال�رشق 

واملفاهيم والروؤى بني احل�سارتني. كال، ففي هذه 

ت�سكلها  مركبة،  املركزي  البطل  تبدو هوية  الرواية 

كل  تتحدى  التي  املتداخلة  والتجارب  اخل��ربات 

املزاعم الرامية اإىل تر�سيخ هوية مكتملة اأو ناجزة. 

يف  مهمة  م�ساحة  ي�سغل  الهوية  �سوؤال  كان  واإذا 

ال�رشد، فاإن هذا احل�سور ال يكت�سب الطابع االإ�سكايل 

البو�سلة،  والغرابة وفقدان  القلق  من خالل دالالت 

واملزاعم  االختزالية  املقوالت  حتّدي  خالل  من  بل 

املرتبطة بفكرة االأ�سل والنقاء. 

�سواء  ال��رواي��ة،  ت�سيدها  ال��ت��ي  ال��ع��وامل  اإن   2-  

العوامل اخلا�سة واحلميمية، مما يتعلق  حتدثنا عن 

دة، اأو العوامل العمومية التي ي�ستغل 
ّ
بال�سخ�سيات مفر

فيها احلوار والتفاعل على نطاق وا�سع، كما يحدث 

لطلبته  يقدمها  جهاد  كان  التي  املحا�رشات  يف 

حول الرتجمة يف ق�سم الدرا�سات ال�رشقية بجامعة 

�سرتا�سبورغ، والتي ا�ستند فيها اإىل البحث الذي كّلف 

نف�سه القيام به حول مو�سوع: ترجمة اأنطون غاالن 

الألف ليلة وليلة بني �سيا�سة النقل و�سيا�سة التاأليف. 

والرموز  العالمات  اأ�سا�سها من  يت�سكل  العوامل  هذه 

الثقافية التي يبدعها االإن�سان، ويف�سح من خاللها 

عن كينونته. فاأغلب �سخ�سيات الرواية ي�سكنها هذا 

ي�سطلع  الذي  جهاد  خمتلفة:  مب�ستويات  الهاج�ص 

تخ�سع  الذي  والربوف�سور  املتكلم،  ب�سمري  بال�رشد 

خالل  من  الرتكيب  الإعادة  الذاتية  و�سريته  هويته 

من  خلفه  ملا  دقيقتني  ومتحي�ص  تفح�ص  عملية 

اأوراق ووثائق وموؤلفات، وكذلك كري�ستني ودانييال 

تنتمي  ال�سخ�سيات  هذه  اأن  ومبا  وف�سيلة.  وفريا 

متباينة،  دينية  وخلفيات  خمتلفة،  ثقافات  اإىل 

من  اأرحب  اأفقا  تولد  بينها  الرابطة  العالقات  فاإن 

حاالت االعتماد املتبادل بني هذه الثقافات بعيدا 

االأحادية.  والروؤية  واالنغالق  الت�سلب  مقوالت  عن 

املعا�رشة،  الرواية  ر�سالة  �ص 
ّ
تلم يتيح  ما  وه��ذا 

التي  املركبة  والهويات  الثقايف  التنوع  بخ�سو�ص 

بينها  فيما  وتتوا�سل  البع�ص،  بع�سها  من  تتغذى 

ب�سكل يوؤكد اأهمية اخلربات املكت�سبة عرب الزمن، يف 

وميكن  جديدة.  اأبعادا  واإعطائها  واإثرائها  ت�سكيلها 

اأن ن�ست�سف هذا بو�سوح يف نهاية الرواية ملا عاد 

تقييم  يف  اأخذ  عندما  فقط  لي�ص  بريوت،  اإىل  جهاد 

التجربة التي عا�سها ب�سرتا�سبورغ، واإمنا كذلك من 

خالل التوا�سل الذي هياأه بني فريا واألي�ص الراعية 

التي اأحبها والدها قبل اأن يتزوج من والدتها. وهكذا 

يتوّلد اإدراك خمتلف للذات واالآخر. 

وفعاليتها  الكتابة  اأهمية  اأن  نعترب  املعنى،  بهذا   

ب��االأدب  تنوُط  كونها  يف  تتمثل  داغ��ر  �رشبل  عند 

"تتجاوز  وبذلك  "املخّل�ص".  بل  "ال�سفيع"  وظيفة 

املواطن  الفرد  اإىل تكوين  الرامي  التعليمي  املق�سد 

تك�سف  اأن  بالذات:  األ�سق  مق�سد  اإىل  املجتمع،  اأو 

لالإن�سان ذاته، وعلى االأخ�ص يف قوامه االأنطلوجي 

وجتذره املاورائي خارج اأن�سوطة الزمن، فاإن خالط 

حّثه  يف  يتجلى  فاإنه  ما  تعليمي  بعد  الوظيفة  تلك 

اأن يكون منطلقه  على ال�سعي اإىل زمن نبوي، ال بّد 

.
يف االآن والهنا")4(

واي��ة، 
ّ
ال��ر حتفره  ال��ذي  اجلمايل  اخل��ط  ه��ذا  اإن   3-  

الروائية  التجربة  يف  خ 
ّ
يرت�س فيه،  اأثرها  ق 

ّ
وتعم

ظهرت  التي  الروائية  االأعمال  من  كثري  يف  العربية 

هاج�ص  كتابها  ي�سغل  االأخ���رية،  الع�رشية  خ��الل 

تعددها  يربز  ب�سكل  والهويات  الثقافات  يف  البحث 

هذه  على  اأمثلة  ولتقدمي  وتكاملها.  وتغايرها 

اإىل  االإ�سارة  ميكن  متابعتها،  يل  اأتيح  التي  االأعمال 

"مالئكة  وايل، خا�سة  العراقي جنم  الكاتب  روايات 

مارلبورو")2012(،  و"بغداد   )2009( اجلنوب" 

للكاتبة   )2009( وف�سل"  "اأ�سل  رواي���ة  ك��ذل��ك 

الفل�سطينية �سحر خليفة، و"تغريدة البجعة" )2007( 

الكراهية"  و"مديح  �سعيد،  مكاوي  امل�رشي  للروائي 

"كتاب  ورواي���ة  خليفة،  خالد  للروائي   )2008(

املغرب  ويف  االأع���رج.  لوا�سيني  االأمري")2005( 

على  ي�ستغلون  وكاتبات  لكتاب  كثرية  اأمثلة  جند 

هما:  اثنني  ن�سني  بذكر  و�ساأكتفي  اجلماليات،  هذه 

و"تغريبة  حمي�ص،  ل�سامل   )2007( االأندل�سي"  "هذا 
العبدي امل�سهور بولد احلمرية" )2013( لعبد الرحيم 
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حبيبي. ومن املعلوم اأن هذا التوجه لي�ص حكرا على 

يف  اأ�سا�ص  وهاج�ص  قلق  هو  واإمنا  العربية،  الرواية 

تعد  مل  و�سع  من  توّلد  املعا�رشة،  العاملية  الرواية 

لفرتة  ممكنة  الكلية(  )اأو  االأ�سلية  ال�سيا�سات  فيه 

فريديرك  االأمريكي  الناقد  يقول  كما  الزمن،  من 

جيم�سن. واإذ ت�سهد القدرة العاك�سة ل�سيا�سات االأ�سل 

تربز،  واالأهمية،  امليزة  فقدان  واالنغالق  والت�سلب 

بح�سب هومي بابا، �سيا�سات لالختالف االجتماعي 

 .
)5(

والثقايف ال تطلق اأية مزاعم ذاتية

التي  املعا�رشة  العربية  الرواية  اأن  يتبني  هنا  من   

تعا�ص يف  التي  املزدوجة  احليوات  تتخلق من رحم 

والهجرات  االأ�سفار  عامل  الكولونيايل،  بعد  ما  العامل 

القراءة  م�ستوى  على  ت�ستدعي  ال�ستات،  واإق��ام��ات 

هذه  �سواغل  م��ن  تنبثق  فر�سيات  م��ن  االن��ط��الق 

تكتنف  التي  احلدية  ال�رشوط  �رشديات  اأي  واية، 
ّ
الر

عن  يك�سف  مب��ا   .
)6(

املعرفية وال��ف��روع  الثقافات 

م�ساهمة الرواية يف تر�سيخ االنفتاح على االإن�سانية 

واحلب  واالأ�سفار  الثقافة  ت�سطلع  وهنا  اجلامعة. 

والفن والرتجمة واالأدب باأدوار �سديدة االأهمية، لي�ص 

فقط على م�ستوى ر�سوخها يف متخيل الن�ص وطبيعة 

م�ستوى  على  كذلك  واإمن���ا  اجلمالية،  مقرتحاته 

تدعوه،  ما  اأي  بها،  ي�سطلع  التي  النقدية  الوظيفة 

 .
)7(

درا�سات ما بعد الكولونيالية ب� الرّد بالكتابة

ثانيا: عوامل و�صخ�صيات اإ�صكالية

تقرتحها  التي  العوامل  عن  فكرة  القارئ  ياأخذ  لكي 

رواية �سهوة الرتجمان، نرى من ال�رشوري اأن نقدم 

تلخي�سا مركزا ملتنها احلكائي. يتكون هذا الن�ص من 

التالية:  العناوين  التوايل،  �سبعة ف�سول حتمل، على 

قتيل يف غابة االأرز، عراك يف ج�سد واحد، ليايل االأن�ص 

�سنوبر  اأك��واز  االمتحان،  قيد  الرتجمان  فيينا،  يف 

�سكايب  االأخ��رية،  ليلتها  تنهي  �سهرزاد  للربوف�سور، 

حتمل  الف�سول  هذه  اأن  واملالحظ  واألي�ص.  فريا  بني 

اإىل الرواية تعددا على م�ستوى االأ�سوات واحلكايات 

والتجارب، رغم اأن ما يهيمُن عليها هو �سوت البطل 

االأ�سا�ص،  ه��ذا  وعلى  املتكلم.  ب�سمري  ي�رشد  ال��ذي 

متعددة  هي  بل  اأحادية،  مونولوجية  الرواية  لي�ست 

املوؤلف  اأن  كما  واخل��ط��اب��ات،  واللغات  االأ���س��وات 

ك والتفكري 
ّ
مينح ال�سخ�سيات حرية كاملة يف التحر

وال�سلوك، وهذا ما يعطيها االأهمية، لي�ص فقط جلهة 

كذلك  واإمنا  الرواية،  يف  اأ�سا�سية  باأدوار  ا�سطالعها 

االجتماعي  و�سعها  ي�سخ�ص  ال��ذي  كالمها  جلهة 

تنظريه  يف  باختني  ميخائيل  �سدد  ولقد  والثقايف. 

دو�ستويف�سكي،  لروايات  در�سه  ويف  للرواية،  اللماح 

د 
ّ
يج�س البطل  الأن  لي�ص  وكالمه.  البطل  اأهمية  على 

�سمات حمددة على امل�ستوى الفردي، واإمنا الأنه ميثل 

وجهة نظر عن العامل وعن نف�سه بالذات، اأي بو�سفه 

نف�سه  جتاه  اإن�سان  يتخذه  وتقوميا  فكريا،  موقفا 

 .
)8(

بالذات وجتاه الواقع الذي يحيطه

تتناول الرواية اإذن يوميات جهاد مبدينة �سرتا�سبورغ 

الفرن�سية التي حّل بها يف اإطار مهمة علمية بو�سفه 

حول  علميا  عمال  يعد  وباحثا  حم��ا���رشا  اأ���س��ت��اذا 

وتبداأ  وليلة.  ليلة  األف  لكتاب  غاالن  اأنطون  ترجمة 

وااللتبا�ص  التعقيد  اأفق  ارتياد  يف  الرواية  اأح��داث 

اإ�سارة  رهن  اجلامعة  اإدارة  و�سعت  عندما  والغرابة 

الذي  اأ�ساتذتها  اأ�سهر  اأهم  من  لواحد  مكتبا  الباحث 

بهذه اجلامعة.  التحاق جهاد  قبل  قليلة  اأ�سهرا  رحل 

بالن�سبة  ارتياح  وعدم  قلق  م�سدر  �سي�سكل  ما  وهو 

طالبت  التي  االأ�ستاذ  هذا  ابنة  فريا  ومنهم  لكثريين، 

التي  اخلا�سة  املكتبة  يف  بحقها  اجلامعة  اإدارة 

بال�سكل  مرتبا  لي�ص  املكتب  اأن  ومبا  والدها.  تركها 

الذي ي�سمح بجرد ومعرفة كل حمتوياته، فقد طلبت 

اأن يختار من طلبته من  االأ�ستاذ  اإدارة اجلامعة من 

يقوم مبهمة ترتيب وفهر�سة حمتويات هذه املكتبة 

الطالبة  اخ��ت��ارت  وه��ك��ذا  م���ادي.  تعوي�ص  مقابل 

كري�ستني القيام بهذا العمل دون مقابل، وذلك حتى 

بحثها  اإع���داد  يف  الربوفي�سور  مكتبة  من  ت�ستفيد 

بو�سفها طالبة يف �سعبة الدرا�سات ال�رشقية. يف هذا 

ال�سياق، تنفتح الرواية على ال�سرية احلياتية اللغزية 

كري�ستني  عرثت  اأن  منذ  جلبري  الفرن�سي  للربوف�سور 

على اأوراق يعرتف فيها بارتكابه جرمية قتل. وهذا 

املكانة  تقييم  اإع��ادة  عمليات  لبدء  املجال  هياأ  ما 

اقت�رش  االأم��ر  اأن  ول��و  الربوف�سور،  بها  حظي  التي 

 هاهنا لي�ص فقط 
ّ
على الطالبة وابنته فريا. وما يهم
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احت�سان الرواية لالأوراق والن�سو�ص التي كتبها هذا 

الربوف�سور، حيث تتم عملية تاأويال �سافية وعميقة 

الوا�سلة  الفا�سلة  احلدود  تعك�ص  الرواية،  داخل  من 

واإمنا  واللغات،  واالأح��داث  والتجارب  الثقافات  بني 

كذلك �سكل الرواية البولي�سية الذي يتجّلى يف البحث 

مقام  من  الغام�سة  املرحلة  يطال  الذي  والتدقيق 

الربوف�سور بلبنان.

جت��ارب  على  ب�سرتا�سبورغ  جهاد  جتربة  تنفتح 

عاطفية متوترة، وعالقات اإن�سانية اإ�سافية. دانييال 

وف�سيلة  املثلية  وفريا  الطالبة  وكري�ستني  اهبة 
ّ
الر

جتربة  قن 
ّ
ويعم يرثين  خمتلفات  ن�ساء  التون�سية. 

البطل، ويقذفن به يف مناطق داجية ومتوترة، متثل 

عائقا، مما يفر�ص على البطل جتاوز حمّتماته. هكذا 

من  قوية  ظالال  والعقلية  العاطفية  التجربة  ت�سفي 

التذويت على لغة جهاد، وتدفعه اإىل االحتماء باالأدب 

ي�ستعيد  وهنا  به.  حتّف  التي  املقلقة  الغرابة  لفهم 

البطل مقاطع من رواية الرتبية العاطفية لفلوبري، اإذ 

فريديريك مورو بطل هذه  مراآة  يعي�سه يف  ما  ي�سع 

الرواية. وعندما ندرك اأن فريديريك وجهاد ي�سرتكان 

يف الوجهة التي ق�سداها ال�ستكمال التكوين العلمي، 

االأول ق�سد باري�ص والثاين حّل ب�سرتا�سبورغ، وكذلك 

اأن  دون  وجودهما  يعربن  اللواتي  العديدات  الن�ساء 

بالن�سبة  اأرن��و  ماري  متثله  ما  ح�سورهن  ي�ساهي 

دة 
ّ
املتمر الراهبة  دانييال  اأو  العاطفية  الرتبية  لبطل 

احلوارية بني  العالقة  اأن  لنا  يتبنّي  بالن�سبة جلهاد، 

بل  التنا�ص،  فعالية  وفق  فقط  ت�ستغل  ال  الن�سني 

البينية  واملواقع  للحدود  االإمل��اع  اإىل  ذلك  تتجاوز 

اإذ  البطلني.  بني  د 
ّ
وتبع ب 

ّ
تقر التي  والتمف�سالت 

االختزال  على  تتمنع  التي  العالقات  هذه  خالل  من 

العاطفي  تكونهما  البطالن  يحقق  النهائي،  وال�سرب 

تفكك  �سوب  ف�سيئا  �سيئا  يتجه  ال��ذي  والعقلي، 

االأوهام واجنالئها. وبهذا املعنى تاأخذ رواية �سهوة 

 roman( التكون  رواية  ودالالت  اأبعاَد  الرتجمان 

تكون  عملية  اإظهارها  يف   )d’apprentissage
االإن�سان بدرجات �ستى، وباأمناط معينة يف خمتلف 

.
)9(

حقبات حياته

تن�ساأ داخل الرواية عالقات عديدة، واأ�سفار خمتلفة، 

االإن�ساين.  الثقايف  الرثاء  على  ف 
ّ
التعر للبطل  تتيح 

هذه العالقات، مبا يتولد عنها من م�ستويات التفاعل 

والتوا�سل، ال توفر فقط موقعا لالإف�ساح عن الثقافة 

ال��رواي��ة  يف  اأخ���رى  ل�سخ�سيات  اأو  للبطل  الفنية 

خطاب  لتمرير  منفذا  كذلك  تتيح  واإمن��ا  كدانييال، 

نقدي حول املجتمع العربي واالإ�سالمي الذي ت�ستبد 

ارتاد  فعندما  والقتل.  واالنغالق  الت�سلب  ثقافة  به 

التي  الرحلة  اأثناء  العبادة يف فيينا  البطل ف�ساءات 

امل�سلني  جتاور  الحظ  دانييال،  من  بدعوة  بها  قام 

التعاي�ص والت�سامح،  وال�سياح والرحالة يف نوع من 

اأعود من ف�ساءات  اأن  "كيف يل  اإىل القول:  ما دفعه 

ال�سيف  بحّد  فيها  يقتلون  بالد  اإىل  هذه  التعاي�ص 

 .
وبا�سم الدين")10(

اإذا كانت الرواية تنتهي بعودة جهاد اإىل بريوت، فاإن 

ومعقدة.  جديدة  م�سارات  عن  تتك�ّسف  النهاية  هذه 

يغلق  مل  الربوف�سور  اأر���س��ي��ف  يف  البحث  اأن  ذل��ك 

ت�ستفزه  كثرية  بيا�سات  ظلت  فقد  جلهاد.  بالن�سبة 

خالل  من  به  ق��ام  ما  وه��ذا  ملئها،  على  وحتر�سه 

 
ّ
البحث عن األي�ص الراعية التي اأحبها الربوف�سور، وفر

بالقتل.  ومتهما  هاربا  بها،  عالقته  انك�ساف  ب�سبب 

منظورات  من  العالقات  هذه  ترتيب  يعيد جهاد  واإذ 

اأخرى، وعلى م�سافة من �سرتا�سبورغ، تربز يف رواية 

االأ�ستاذ  مع   
ّ

ال�رش يف  عا�ستها  التي  للحكاية  األي�ص 

ت�سيف  كثرية،  اإن�سانية  عالمات  جلبري  الفرن�سي 

اإىل ر�سيده وتبدد ما كاد يع�سف برمزيته. لكن ما 

يهم ها هنا هو التداخل والتماهي بني جتربة جهاد 

منهما  واح��د  كل  اإن  حيث  من  الربوف�سور،  وجتربة 

قادت  فلقد  االآخ��ر.  ف�ساء  اإىل  البحث  ظروف  قادته 

اللبنانية  القرية  اإىل  جلبري  رينان  الفيل�سوف  خطى 

التي ال تبعد كثريا عن املنطقة التي ن�ساأ فيها جهاد، 

التي  اجلامعة  اإىل  وليلة جهادا  ليلة  األف  قادت  كما 

العلمية  و�سخ�سيته  مكانته  الربوف�سور  فيها  خ 
ّ
ر�س

 رموزها.
ّ
حتى اأ�سحى من اأهم

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ة 
ّ
جم ومنافذ  متعّددة،  مداخٌل  "الطلياين"  لرواية 

اختيار  يف  تقليدي،  ���رشٌد  فظاهرها،  لقراءتها، 

م�سار  ور�سِد  �سيا�سي،  ثقايف،  اجتماعي  مو�سوٍع 

حياتها  يف  ل��ل�����رشد،  م��رك��زا  ت 
َ
اخ��ِت��ري ٍة 

ّ
�سخ�سي

التها. وباطُنها 
ُّ
و�سالتها، وخمتلِف تقلُّباتها، وحتو

الوقائع،  وترتيب  النظر،  زاوي��ة   
ُّ

َتخري يف  روؤي���ٌة 

وتبئري  عالقاتها،  و�سبط  ات 
ّ
ال�سخ�سي وت�سنيف 

تون�ص  تاريخ  يف  ٌة 
ّ
مرجعي لها  اٍت 

ّ
و�سخ�سي اأحداٍث 

نيت الرواية يحتمل 
ُ
احلديث واملعا�رش. باطٌن عليه ب

ُل على اأوجه متقّلبة، وي�سري من 
َ
حم

ُ
�سّتى الظنون، وي

ال�سديد اإىل ال�سديد.

فِرٍط 
ُ
م بني  االآراء  خمتلف  الرواية  لت 

ّ
حتم ولذلك 

�سقطاتها،  ع 
ّ
تتب يف  وِجٍع 

ُ
وم بربيقها،  االإ�سادة  يف 

املتكّلمة  ال��ذات  فيه  ت 
ّ

تخري  
ٌ

خطاب اأّنها  واحل��اُل 

لروايتها، مداخِلها وخمارِجها،  و�سائطها وخّططت 

واختارت  واإ�ساءاتها،  عتمتها  ها، 
ّ

وتك�رش تتابعها 

ها الذي 
َ
مو�سوعها الذي اأزعج مثّقفي الي�سار واأ�سلوب

اأثار نّقاد ال�رشد.

ال�رشد  اإدارة   يف 
ّ

تقليدي اأ�سا�ص  الرواية على  ِقدت 
ُ
ع

ة الطلياين التي اّتخذتها الذاُت 
ّ
الروائي، وهو �سخ�سي

لعامل  ومدخال  العمل،  ة 
ّ
كلي ميّثل  عنوانا  املتكّلمة 

 
ّ
�سيا�سي واقع  اإحاالت عدد على  له  حكايٍة تخييلي 

ة، 
ّ
بّئر ال�سخ�سي

ُ
واجتماعي وثقايف. عنوان الرواية ي

هذه  ر�ّسحته  الذي  ال��راوي  ارتكاز  نقطة  ويجعلها 

ا للقيام بوظيفة الرواية دون الروؤية.
ّ
الذات �سكلي

ة 
ّ
ال�سخ�سي م��ن  �سمًة  يّتخذ  ع��ن��واٌن  "الطلياين"   

�سبه  به  كان  اإذ  املوجود،  عن  اختالفها  على  داّل��ًة 

ة باملكان، غري 
ّ
باالإيطاليني، فارتبط ا�سم ال�سخ�سي

اأّن اجلدير باملالحظة اأي�سا اأّن الذات الكاتبة اأرادت 

و�سالتها،  ة 
ّ
بال�سخ�سي اّت�ساال  عناوينها  خ 

ّ
تفر اأاّل 

عناوين  اختارت  واإمّن��ا  رها، 
ّ
وتطو ب��االأح��داث  اأو 

باملوروث  بع�سها  يّت�سل  داّل���ة،  ��ة، 
ّ
رم��زي ة 

ّ
فرعي

ومرجعا،  معجما  باحلديث  بع�سها  ل 
ّ

ويت�س اإحالًة، 

تها ترتبط كّلها باملكان "الزقاق 
ّ
اإاّل اأّنها على رمزي

رواق  امل��ن��ع��رج-  ال��ذك��ري��ات-  �سعاب  االأخ���ري- 

م�سالك  الثنايا-  منحدرات- طاّلع  واالأمل-  الوجع 

الدروب  الطرق-  مفرتق  املقفلة-  ال�سّكة  موجعة- 

اأن  وللقارئ  الدرب"،  راأ���ص  امل�سيق-  امللتوية- 

ع هذه العناوين واأبعادها 
ّ
ينفذ اإىل الرواية من تنو

مُتّثل  اأن  كن 
ُ

مي وبذلك  ��ة. 
ّ
وال��ت��داول��ي ة 

ّ
ال�سيميائي

ة يف بنائها واإدارتها و�سالتها، وعالقتها 
ّ
ال�سخ�سي

الرواية.  درا�سة  منافذ  من  ا 
ّ
هام منفذا  باملكان، 

فعتبات الرواية يف هذا العمل مدخٌل ميكن اأن ينفتح 

به خطاب ال�رشد واأن يبوح باأ�رشاره وخفاياه.

وتعتيما،  تعميًة  املقربة،  على حدث  الرواية  تنفتح 

ال اأوجه، 
ّ
ة الرئي�سة غام�سا، حم

ّ
ليظّل فعُل ال�سخ�سي

اأو  احلا�رشة  ات 
ّ
ال�سخ�سي عن  ي�سدر  ما  يف  تبدو 

هو  مهيب،  موقف  يف  الطلياين  فعل  برّد  ال�سامعة 

بيانا  ذاته  الرواية على احلدث  والده، وتنغلق  دفن 

حمل  ال��ذي  الفعل،  ه��ذا  يف  امل�سترت  ع��ن  وك�سفا 

 
ٌ
بناء ذاك  ة. 

ّ
�سوي غري  و�سالت  ة، 

ّ
خمفي اأحداثا  معه 

ُتتَّخذ  قدة 
ُ
وع للرواية  هيكال  املتكّلمة  الذات  اأرادته 

اآلة  اإج��راء  عرب  ة 
ّ
ال�سخ�سي حكاية  يف  لل�رشوع  عّلًة 

اال�سرتجاع. وقد ا�سطلعت برواية هذه االأحداث يف 

دراية الراوي

فـي رواية الطلياين

حممد زروق

ناقد واكاديمي من تونس



وعلنها،  ها 
ّ
�رش ها، 

ّ
وخفي ها 

ّ
جلي وباطنها،  ظاهرها 

للقيام  املتكّلمة  الذات  �سّدرتها  ة 
ّ
ثانوي ٌة 

ّ
�سخ�سي

بهذا الدور اجللل.

الرواية مرتبكة، مهزوزة، وذلك  الروؤية يف  قد تبدو 

اأحداثها  لرواية  الكاتبة اختارت  الذات  اأّن  اإىل  نظرا 

�ساهدا ال علم له مبا يرويه يف اأغلب احلاالت. الراوي 

معلومات  لنقل  رئي�سًة  اأداًة  مّثل  الذي  الرواية،  يف 

ا، 
ّ
ا، وو�سعي

ّ
كن اأن يكون قادرا منطقي

ُ
"الطلياين" ال مي

وتاأمالت  و�سالت  اأفعال  من  َنَقَله  ما  نقل  على 

فيها.  حا�رشا  يكن  مل  ة 
ّ
قولي ات 

ّ
وثنائي وم�ساررات 

ة 
ّ
"الطلياين" ال�سخ�سي روؤية  الرواية هي  الروؤية يف 

املركز، التي اأرادتها الذات الكاتبة، ناظرًة ومنظورا 

تتعّدى  عاملة  روؤي��ٌة  اأحيانا  هي  بل  وفيها،  اإليها 

ات 
ّ
ال�سخ�سي ذوات  اإىل  وتنفذ  املركز،  ة 

ّ
ال�سخ�سي

واإدراك��ه��ا  وروؤاه���ا  م�ساعرها،  ُتبني  امل��ج��اورة، 

ات ولالأحداث وللكون من حولها.
ّ
لل�سخ�سي

ة التي �سّدرتها الذات الكاتبة مركَز رواية، 
ّ
ال�سخ�سي

منذ  "الطلياين"  رفيق  هي  ب�سيطة،  ة 
ّ
�سخ�سي هي 

ال�سغر، تكاُد ال حت�رش يف ن�سق االأحداث وجمرياتها 

وبيانا  للمنقوالت،  اإدراك��ا  الرواية  فعل  لبيان  اإاّل 

ة مو�سولة ب�سبب من 
ّ
مل�سادر االأخبار، وهي �سخ�سي

"الطلياين" اإىل  �سّد  الذي  ال�سيا�سي   
ّ
باحلب االأ�سباب 

 االأعمق واالأطول. ُتنطق الذات املتكّلمة 
ّ
"زينة"، احلب

علن عن م�سادره، وماآتي الرواية 
ُ
الراوي، وجتعله ي

ذاته  الوقت  ويف  لالأخبار،  حت�سيله  وط��رق  لديه، 

بع�سها  حكايات  هذا  "ويف  ودوره،  منزلته،  ظهر 
ُ
ي

�سمعته من عبد النا�رش وبع�سها االآخر منقول عنه 

�سبيل  على  عرفته  الثالث  وبع�سها  �سحيح  ب�سند 

القريوان  بريف  قريتي  يف  امها 
ّ
اأي وكنت  ال�سدفة. 

ما  رويت  ولو  واحلكمة.  الفل�سفة  ال�سعب  اأبناء  اأعّلم 

قدر من  باأق�سى  تدوينه ونقله  لتطّلب مّني  �سمعته 

اأقدر  ال  التي  ال�سفحات  مئات  والتما�سك  االأمانة 

الأّنها  ذلك  اأفعل  اأن  اأريد  وال  لطولها  حتريرها  على 

اأّدت  التي  ع عّني خيط احلكاية 
ّ
ا�ستطرادات قد ت�سي

الرواية  لعبة   .
اإىل ف�سيحة املقربة")1( النا�رش  بعبد 

ة الراوية لي�ست رائية، 
ّ
نة يف هذا احلّد، فال�سخ�سي

ّ
بي

لي�ست �ساهدة على االأحداث، بل هي ناقلة لالأقوال، 

تنظر يف منقول قويل، يبلغها من م�سادر متعّددة، 

وهذا  وٍح، 
َ
ب و�سحبَة  رفقًة  االأ�سا�ص،  ة 

ّ
ال�سخ�سي من 

ا ُنقل عن 
ّ
يتجّلى يف الباب االأخري من الرواية. ومم

ها الراوي بال�سند 
َ
م

َ
�س

َ
ة املركز عرب قنوات، و

ّ
ال�سخ�سي

نتني 
ّ
مدو اخلطاب  هذا  يف  ي�ستعري  وهو  ال�سحيح، 

نة 
ّ
مدو وهما  العربي  ال�رشد  تاريخ  يف  تني 

ّ
هام

القائمتان  وهما  اخلرب،  نة 
ّ
ومدو النبوي،  احلديث 

املنقوالت  ة 
ّ
�سح وبيان  االأخ��ب��ار  ا�ستن�ساء  على 

ا امل�سدر الثالث الذي اأدرك به 
ّ
ة من عدمها. اأم

ّ
القولي

اُل 
ّ
الراوي املعلومات فهو ال�سدفة، وهو م�سدر حم

ه، فال�سدفة ميكن اأن تكون باملعاينة وميكن اأن 
ُ

اأوج

تكون بالرواية.

االأحداث  بنقل  تكّفل  الذي  الراوي  اأّن  اأي�سا  اأدركنا 

د �سلته بالذات الكاتبة، 
ّ
بع

ُ
هو اأ�ستاذ فل�سفة، وهذا ي

اأّن تدري�سها  الّلغة العربية، غري  �ست يف 
ّ

التي تخ�س

يف اأرياف القريوان يجمعها ب�سبب بهذه الذات التي 

قرية  ال�سعب يف  اأبناء  �ص 
ّ
تدر الزمن  مّدًة من  كانت 

ة واآدابها، 
ّ
ن�رش اهلّل، يف ريف القريوان، اللغة العربي

وتركت ب�سمات ح�سان يف هذه االأر�ص املخ�سبة.

نا 
ّ
بي تنافرا  حدُث 

ُ
ي الرواية،  يف   

ّ
ق�سدي  

ٌ ّ
تك�رش ذاك 

ُقدرات  بني   ،
ّ

امل��روي وطبيعة  ال��راوي،  طبيعة  بني 

النظر  دائرة  واّت�ساع  املحدودة،  بالرواية  املتكّفل 

اأن  اأراد  الذي  الكاتب،  هو  ال�ساهد  وك��اأّن  املطلقة، 

ة واأنا العامل بخفاياها 
ّ
يقول لنا، اأنا باعث ال�سخ�سي

على  القادر  واأن��ا  وظاهرها،  واآمالها  واأ���رشاره��ا 

على  ًة 
ّ
�سخ�سي ن 

ّ
اأكو الذي  واأنا  وتنفيذها،  متكينها 
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وهنها قادرًة على روايِة ما ال اأقدر على روايته.

لقد مّثل الراوي املعَلن ُتَكاأًَة ت�سليليًة، و�سندا ال وجَه 

اإيجاد  ْنِقذا للذات الكاتبة يف 
ُ
اأثر، فقد كان م له وال 

مرَتكز، منه تخرج الرواية، اإذ ا�سُتخِدم طرفا يبوح له 

"الطلياين" باأ�رشاره �ساعة ال�سيق، التي �سّكلت نقطة 
النقطة  هذه  ة، 

ّ
املركزي ة 

ّ
ال�سخ�سي حياة  يف  فارقة 

الراوي،  مع  ة 
ّ
ال�سخ�سي فيها  اجتمعت  التي  الفارقة 

هزَّ  حدٍث  يف  متّثلت  قد  الرواية،  باأزمة  له  وباحت 

 م�ساره يف احلياة، وهو َتواُفق موِت 
َّ

"الطلياين"، وَغري
مل�ساجعتها،  خّطط  التي  البنت  انقالب  مع  وال��ده، 

هًة له موؤخرتها ليفعَل 
ّ

ئت له، على بطِنها، موج
ُّ
وهي

فيها فعَل املقّدمة حماَفظًة على عذريتها. ذاك فعُل 

، اأثار يف الذات املباأَرة ذكريات خبيئة، وفعال 
ٌ
ج

َّ
هي

ُ
م

اأُتي فيه الطلياين من خلٍف وهو �سغري من ِقبل من 

اإىل عاجز  له 
ّ
انت�سابه وحو اأوقف   ،

ّ
اإمام احلي �سار 

عن الفعل اجلن�سي.

 
ُ
�ص الراوي وجهات نظر عديدة، واإن كان الغالب

ّ
يتلب

تقّلباتها،  كامل  يف  البطلة  ة 
ّ
ال�سخ�سي مرافقة  عليه 

ات 
ّ
�ص روؤية ال�سخ�سي

ّ
نلحظه يف اأكرث من موقع بتلب

امل�ساحبة  الروؤية  منزلة  من  ل 
ّ
ليتحو املجانبة، 

ات 
ّ
ال�سخ�سي ُتظهره  مبا  العارف  العليم  منزلة  اإىل 

وما ُتخفيه، فهو على �سبيل املثال، ينقل جهة نظر 

"كان  "الطلياين"، يقول:  للبطل  ة يف تبئريها 
ّ
العام

اأّن النار تخّلف الرماد. فاأين وقار   
ّ
االإح�سا�ص العام

ته ال�سكرودة التون�سية 
ّ
احلاج حممود واأناقته يف جب

االإفرجنية  بدلته  يف  اأو  االإ�سطنبويل  ته 
ّ
و�سا�سي

ابنه  طي�ص  من  �سواء،  حّد  على  امل�ستديرة،  عته 
ّ
وقب

ب�رشوال "الدجينز" و�سرتة "الدنقري وال�سعر االأ�سعث 

.
واللحية املعفاة؟")2(

العارُف  املجتمع  روؤية  هي  ال�ساهد  يف  الروؤية  اإّن 

مقارنة جائزة  امُلحدُث  بوالده،  العارُف  بالطلياين، 

منبّتا  االأعراف،  ّنف خارجا عن 
ُ

الذي �س االبن  بني 

عن م�سار عائلته، خارجا عن تقاليد والده واأخالقه، 

 يف جمتمعه، املحّقُق 
ُ
�ص، املندمج

ّ
واالأب اخللوق الكي

ل�سورة الرجل املثايّل. واملتكّلم يف هذا املقام الذي 

روؤيته،  يغّلب  ال  "الطلياين"  �سديق  اأّن��ه  على  ُق��ّدم 

وكثريا  واإح�سا�سه،  املجتمع  لروؤية  ناقٌل  هو  واإمّنا 

باأحا�سي�ص  عارفا  ُد  امل��ح��دَّ املتكّلم  ه��ذا  ك��ان  ما 

عاملة،  روؤي���ة  ع��ن  ا 
ّ

م��ع��رب ومب�ساعرهم،  االآخ��ري��ن 

"الطلياين"  روؤي��ة  كثرية  اأحيان  يف  ينقل  عارفة. 

وال  فلكه.  يف  الدائرة  ات 
ّ
ال�سخ�سي روؤي��ة  اأو  نف�سه، 

واإمّنا  املعاينة،  اأو  "النقل"،  روايته على  اأمر  يق�رش 

هو داخٌل يف اجلوهر، مدرك الظاهر والباطن يف ما 

بنٌي ما يدور يف اأذهان 
ُ
خفي عنه روايًة وم�ساهدًة، م

ات، التي يجهل البطل االأ�سا�سي، ما ُغر�ص 
ّ
ال�سخ�سي

يف �سمائرها من تقدير وتدبري وتفكري.

تعّقد  على  لوقفنا  مثاال  املقطع  ه��ذا  اأخذنا  ف��اإن 

الراوي،  وقدرة  "الطلياين"،  رواية  يف  الرواية  فعل 

"الناقل" على اإدراك اأفعال نف�سية اأو تقديرية، وعلى 
ت 

ّ
"ف�رش ات لك�سف �سرتها، 

ّ
التوّغل يف كّل ال�سخ�سي

باأ�رشارها  لها  وتبوح  �سديقتها  زينة  اأّن  جنالء  له 

كّلها مبا يف ذلك ال�سل�سلة التي ن�سيتها. كانت ت�سّك 

تف�سح  اأن  وال  عليها  تكذب  اأن  حت��اول  فلم  فيه. 

اأّنها  زينة  اأفهمت  اأخرى.  طريقا  اّتخذت  عالقتهما. 

اأهملت الطلياين فال لوم عليه اإذا بحث عن متعة لدى 

االأخريات. وقد اكت�سفت جنالء، على خالف ما كانت 

ر، اأّن زينة تغار على زوجها، ولكّنها ال تعرف 
ّ
تت�سو

كيف حتافظ عليه من جهة وال متلك الو�سائل التي 

بها ت�ستطيع اأّن جتعله من�سّدا اإليها من جهة اأخرى. 

وتوجيه  باإيحاء  فعال  هو  تغيري  من  وقع  ما  فكّل 

.
منها")3(

بني  جن�سي  لقاء  و�سف  يف  نلحظه  االأم���ر  نف�ص 

"الطلياين" وجنالء، يعمد فيه الراوي اإىل تركيز عني 
رائية للظاهر، نافذة اإىل اإدراك م�ساعر ال�سخ�سيتني، 

د 
ّ
. �سعرها املجع

ّ
اعد من ج�سدها املحمر

ّ
"البخار ي�س

فتدّفق  الذي فا�ص  منفو�ص. غرقا يف ماء احلو�ص 

امراأة  ب�سوق  لته 
ّ
قب اال�ستحمام.  غرفة  ة 

ّ
اأر�سي على 

قبل.  تفعل من  كما مل  �سبقها  عليها  فا�ص  مغتلمة 

ا�سرتخت على الفرا�ص بلبا�ص احلمام. اّتكاأ بجانبها 

اأال  منه  التم�ست  خمل�ص.  كزوج  ويالطفها  ي�ساألها 

.
يقطع تاأمالتها")4(

نافذا  ال��راوي،  يّتخذها  التي  ال�سورة  هذه  ر 
ّ
وتتكر

خارجها،  وا�سفا  بواطنها،  ناقال  ات 
ّ
ال�سخ�سي اإىل 

الفعل  حميمية  املعاين  و�سف  لنا  ي�سف  فالراوي 

اجلن�سي، وكاأّنه �ساِهٌد على ما ظهر منه وما بطن٫

مثري  اهتزاز  يجذبه.  قليال.  العنان  اأحدهما  ك 
ّ
"يحر
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حنني   ... وارتخاء.  �سّد  ف�سيئا.  �سيئا  ي�ستّد  �سغط 

موزون   
ٌ

تنّف�ص الفر�ص.  من  ف�سهيل  االإب��ل  كحنني 

عّزا  ظهرها  كان  ال�سباق.  اأثر  من  الفار�ص  ف�سياح 

الفار�ص  ��ا 
ّ
اأم الفر�ص.  يف  عميم  خري  كنزا.  وبطنها 

فكانت اخليل والليل والبيداء تعرفه. كانت يف مرح 

 وهوهتها اإىل اأن 
ّ
. ظهر مرحها يف حمحمتها ثم

ّ
تام

ا�ستحال ال�سهيل جلجلة تركها بعدها ال متعبًة وال 

.
م�ستزيدًة")5(

واقع  عن  خمتلفة  �سورة  ال�سواهد،  هذه  من  نتبنّي 

من  ينقل  ما  يف  يعتمد  اأّن��ه  اآنفا  ذكر  الذي  ال��راوي 

االأ�سا�ص،  ة 
ّ
ال�سخ�سي حديث  على  الطلياين  رواي��ة 

رواي��ًة  ليرتّكز  تها، 
ّ
�سح يف  موثوق  اأخبار  وعلى 

نف�سه.  "الطلياين"  معرفة  معرفته  تتعّدى  عارفا، 

اأحواال،  ُتظهر  اأبرزناها�  التي  والرتاكيب  فاالألفاظ 

واأفعاال يع�رش على الراوي اإدراكها واإن كان معاينا.

خالقة  العاملة،  العارفة،  الكاتبة،  الذات  روؤية  تلك 

واأعمالها،  اأهوائها  كة 
ّ
ر

ُ
َنُتها وحم

ِّ
َكو

ُ
ات وم

ّ
ال�سخ�سي

ال�سخ�سيات،  م�سائر  تعرف  م�سارها.  هة 
ّ

وج
ُ
وم

وهو  منتهاها،  لتلّخ�ص  اأحداثها،  ر 
ّ
تطو وُتَتابع 

االأمر الذي كان يف تتبعه خليط زهرة، وجنالء، ولال 

 على اختالف مظاهره، 
ّ
، رباعي احلب

)6(
جنينة ورمي

مدخل  وهو  الرواية،  يف  الكربى  الهّزات  ورباعي 

حتوالت  وهو  ال��رواي��ة،  منه  ُتقارب  اأن  كن 
ُ

مي اآخ��ر 

ال�سخ�سيات. 

مظاهر  من  اأحيانا  ن 
ّ
ُت��ل��و ال��ذات  ه��ذه  كانت  واإن 

ل 
َّ
امُلحم االأ�سل،  يف  الواهن  راويها  وُتظهر  الرواية، 

م�سار  من  بع�ٍص  اإدراك  عن  عاجزا  يحتمل،  م��اال 

ى، فيظهر 
ّ
ة، تتخّفى عنه املعلومات وتتاأب

ّ
ال�سخ�سي

تبلغه  ال  منه،  متيّقن  غ��ري  اخل��رب،  ناقال  اأحيانا 

الهجرة  ا ظروف هذه 
ّ
"اأم جبت عنه، 

ُ
اإن ح املعلومة 

ا عن اأ�سباب العودة فلي�ص 
ّ
ف�ساأعود اإليها الحقا، واأم

يل اخلرب اليقني. وحاولت اأن اأ�ستجلي االأمر من عبد 

النا�رش نف�سه، ولكني فهمت من طريقته يف الكالم 

.
ولّفه ودورانه اأّنه ال يريد اأن يتحّدث يف االأمر")7(

الذي  ة 
ّ
ال�سخ�سي الراوي  هذا  هو  الظاهر  املتكّلم  اإّن 

وظهرت  ودوره  موقعه  وب��ان  منزلته،  حت���ّددت 

 
ّ
م�سادر الرواية لديه يف خامتة الرواية ب�سكل جلي

 بوح، 
َ
عندما اأراده "الطلياين" رفيَق حمنٍة، ومو�سع

اأزمته  من  ق�سما  له  ويحكي  اإليه  ليخلو  وا�سطفاه 

ن 
ّ
املكو ف��ك��اأّن  ة. 

ّ
خمفي ال��رواي��ة  ط��وال  ظّلت  التي 

ة الطلياين لي�ص �سلته بزينة، وال 
ّ
االأ�سل يف �سخ�سي

ثورته الي�سارية على رموز الدين ال�سعبي، وال رف�سا 

اإتيانه �سغريا من قبل  للموت وكفرا به، واإمّنا فعل 

يف  ثاوية  عميقة  عقدة  �سّكل  الذي  هو   
ّ
احلي �سيخ 

ا فعله االإمام به 
ّ
حّدثني عم

ُ
نف�ص "الطلياين". "اأخذ ي

وهو بني الثامنة والعا�رشة، حني ا�ستدارت رمي، على 

يحتفظن  اأن  يردن  الاّلتي  ال�سبايا  من  كثري  عادة 

بعذريتهّن، انثالت عليه م�ساهد اعتداء عاّللة، ناظر 

 الذي ي�ستغل لدى �سي ال�ساذيل، والد لال 
ّ
م�سجد احلي

.
جنينة.")8(

التي  الرواية  اأح��داث  م�سار  يف  مفاجٌئ  فعٌل  وذاك 

ت بطريقة اأرادت بها الذات املتكّلمة اأن حتتفظ 
َ
ب كِّ

ُ
ر

باالأجوبة اإىل اآخر الرواية. فالراوي العامُل، العارف، 

اأرجاأ  ح بعّلة ثورة الطلياين يف املقربة، واإمّنا 
ُ
ب
َ
ي مل 

 ،
ّ
ٍد ا�سرتجاعي

ْ
ذلك اإىل اآخر الرواية، لي�سرْت�ِسَل يف �رش

 بها الطلياين لبلوغ هذه 
ّ
ى به االأحداث التي مر

َ
و

ْ
ُتر

م فيها على قارئ املقربة 
ّ
ة التي تهج

ّ
الذروة احَلَدثي

و�سيخ اجلامع.

ال�رشد  م�سار  قطع  على  تعمل  املتكّلمة  ال��ذات  اإّن 

فهي  منا�سبة،  من  اأكرث  يف  ال��راوي  رواية  وتعطيل 

اأن  ميكن  ما  وحتديد  روايتها،  ْنهجة 
َ
م يف  جتتهد 

ل، فال 
َ
هم

ُ
كن اأن ي

ُ
رجى وما مي

ُ
ى وما ميكن اأن ي

َ
رو

ُ
ي

ت�سرت�سل يف اال�ستذكار، وال نوايا ح�سنة يف الرواية، 

بو�سائط  و�سّده  القارئ  ا�ستثارة  على  عمٌل  واإمّن��ا 

ة االأ�سا�ص، ويف توقيت 
ّ
خمتلفة، يف حركة ال�سخ�سي

االأحداث، ويف مفاجاأة  تعّقد من  االإ�ساءة، وفّك ما 

باأحداث املقربة وعللها  الذي تنتهي �سلته  القارئ 

منذ بداية الرواية فاإذا الذات املتكّلمة تعود اإليها يف 

اآخر العمل، لت�ستاأنفها وتبني مكتوما منها.

ُتخّطط  الرائية،  الراوية،  املتكّلمة،  العارفُة،  الذات 

فت�ستهّل  ثه، 
ْ
بح  

َ
نهج الباحث  خّطط 

ُ
ي كما  لروايتها 

ل تعمل 
َ
جم

ُ
�سبيل املثال- مب الرواية -على  ف�سول 

الف�سل،  ة 
ّ
كلي يف  له 

ّ
مف�س بيان  على  الراوية  الذات 

مل�سار  مكثفة،  خمت�رشة  جامعة  ���س��ورة  فتقّدم 

االأحداث عند الدخول يف ف�سل جديد، اأو يف ثناياه، 

 
ّ
 مل�سار االأحداث، مبّدل ملا ا�ستقر

ّ
مع كّل حدث مغري
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ٍر قاطع ل�سلة 
ّ
ات، ففي تطو

ّ
من �سالت بني ال�سخ�سي

اأراد  التي  املع�سوقة  بزينة،  )الطلياين(  النا�رش  عبد 

فعلته  ما   
ّ
"اأهم وجن�سا،  ورجولة  و�سيا�سة  فكرا 

دة البيت، هو ال�سهر بنف�سها 
ّ
جنالء، حني اأ�سبحت �سي

اأن  ق��ررت  اجلديدة.  ال�سنى  راأ���ص  حفل  اإع��داد  على 

يف  رغبتها  عدم  عن  ت 
ّ

عرب اأن  بعد  الدار  يف  يكون 

ال�سهر ال يف مطعم وال يف نزل. ولكن ال�سهرة انقلبت 

، فيعر�ص 
نكدا افتتحوا به ال�سنة اجلديدة 1988")9(

ل، وملّخ�ص 
ّ
الراوي، االأ�سلي اأو ممّثله، طبيعة التحو

احلدث، يف انتظار �رشد التفا�سيل.

الرغبُة يف  املواقف،  بع�ص  ال��راوي، يف  على  تغلب 

حدود  الروؤية  جت��اوزت  واإن  احل��دث،  رواي��ة  اإمت��ام 

الراوي، امل�سدر، اأو الراوي احلاكي، وكاأّنه ي�ستع�سي 

اإخوة  موقف  من  كان  ما  ذلك،  ودليل  خالقه،  على 

 يف 
ّ
"الطلياين" يف رّد فعلهم جتاه فعله باإمام احلي

ح 
ّ
موقف دفن اأبيه، اإذ ينقل ما قالته االأم، وما �رش

 .
)10(

به االإخوة وما اأ�سمروه وما تهام�سوا به

اإزاء  ل�سنا  "الطلياين"،  رواية  اأّننا يف  االأمر  خال�سة 

ع 
ّ
منط واحد يف الروؤية، فعد�سة الرائي ت�سيق وتت�س

لطبيعة  وفقا  وت�سمر،  تف�سح  املوقف،  ح�سب  على 

ملكائد  مدركة  عارفة،  ذاٌت  متها 
ّ
�سم التي  اخلّطة 

اأّن  بي�رش  نتبنّي  اأن  ميكن  اأّننا  غري  و�سيغه.  ال�رشد 

الراوي الذي �سّدرته الذات املتكّلمة لرواية روايتها 

روايٍة،  له من 
ّ
يقدر على حمل ما حتم اأن  اأوهن من 

ومن روؤيٍة.

ة تون�سية بامتياز، تبني 
ّ
ة "الطلياين" �سخ�سي

ّ
�سخ�سي

بالعقد  املليء  الي�ساري  لل�سيا�سي  ال�سل�ص  االنتقال 

يف  االنخراط  حال  اإىل  املعار�سة،  مطلق  حال  من 

فيه  غازلت  تاريخي،   
ٌ
اأم��ر وهو  القائمة،  االأنظمة 

الي�ساريني  بع�ص   1987 �سنة  القائمة  ال�سلطة 

و�ساروا  فاندجموا  كونها  يف  واأدجمتهم  الفاعلني 

وي�سّكلون  ويقرتحون،  رون 
ّ

وي���رب لها،  يخّططون 

بة ملبادئهم التي كثريا ما نادوا بها. 
ّ
ة املخر

ّ
العقلي

باإ�سدار عدد  احلميد  عبد  �سي  النا�رش  عبد  "ن�سح 
ا�ستثنائي حاال ولو يف �سفحة واحدة وجها وقفا. 

بن  مع  االآن  من  �سّفه  يختار  ب��اأن  اأي�سا  ن�سحه 

علي، فبورقيبة ال م�ستقبل له حّثه اأن يقامر ووعده 

بالربح.")11(

الرواية،  من  ثانية  الكاتبة حللقة  الذات  دت 
ّ
مه وقد 

فترتاجع  املعرفة،  قليل  عوٍن  اإىل  ال��راوي  بتحويل 

ة االأ�سا�ص، 
ّ
ة اإىل ما دون روؤية ال�سخ�سي

ّ
نظرته االإلهي

 ،
ّ

�ُص اأحداثا يعمل على بعثها يف الحٍق �رشدي
ِّ
غم

ُ
وي

"بعد  "الطلياين".  رواي��ة  من  ثانيا  جزءا  �سّكل 
ُ
ي قد 

انتخابات اأفريل 1989 التحق عبد النا�رش بوكالة 

�سنة  من  اأك��رث  وق�سى  ب(  ف.  )اأ.  لالأنباء  فرن�سا 

احلاج  وفاة  اإثر  بتون�ص  مكتبها  يف  اأ�سهر  وب�سعة 

د 
ّ
جمر �سمعُت  اأخ��رى  اأماكن  اإىل  �سافر   

ّ
ثم حممود. 

ولبنان  وال�سومال  وال�سودان  قرب�ص  اأّنها  �سماع 

 عاد اإىل تون�ص �سنة 1994 ليفتح �رشكة 
ّ
والعراق، ثم

حياة  ويبداأ  واالإعالن"  واالإ�سهار  لالّت�سال  "عيون 
.
ا اأرويه االآن")12(

ّ
اأخرى اأغرب مم

�سيا�سة  حُتكم  ذات  من   
ٌّ
جلي  

ٌ
اأمر الرواية  تدبري  اإّن 

ة اخلطاب، و�سيا�سة احلكاية، وتفتح العني على 
ّ
نظري

التغيريات التي وقعت يف تون�ص احلديثة، يف الذوات 

والواقع  املقيت،  العفن،  الواقع  وترى  واجلماعات، 

العبق اجلميل.

تون�ص.  والن�رش.  للطباعة  التنوير  دار  "الطلياين".  املبخوت:  �سكري   1-

لبنان. م�رش. الطبعة االأوىل 2014. �ص. 266.

5 -2 الطلياين. �ص 

.246 -3 م.ن. -245 

-4 م.ن. 24.

226 -5 م.ن. 

يف  تلعب  اأ�سبحت  ة. 
ّ
ر�سمي �سبه  ببطاقة  العهر  )جنالء(  "احرتفت   6-

لة  وال�سيا�سة. �سارت املف�سّ ميادين وا�سعة مع قرو�ص كبرية يف املال 

ا لكّل 
ّ
هات، تدفعها اإىل اأن تكون اأم

ّ
ة االأم

ّ
لدى املنا�سلة الكبرية يف جمعي

ه اجلليلة من اأجل الوطن 
ّ
يتيم من اأبناء بن علي ت�ساعده حّتى يوؤّدي مهام

"مل   .)294 الطلياين  ال�سعيد" )  التغيري املبارك والعهد اجلديد  يف دولة 

كانت  بالرتا�سي،  الطالق  حكم  �سدر  حتى   1989 نوفمرب  �سهر  يبلغا 

ة، 
ّ
حر نف�سها"،   

ّ
"اأم الواقع  يف  اأ�سحت  قد  تقريبا،  ب�سنة  ذلك  قبل  زينة، 

�سواحي  اإح��دى  يف  "تقريبا"،  وحدها  وحدها،  اجلديدة  طريقها  ت�سّق 

مدينة باري�ص.. برفقة اإريك. �ص." )الطلياين 285(

7 م.ن. 295
.318 -8 م. ن. 

259 -9 م. ن. 

-10 م.ن: -8 9

232 -11 م.ن. 

294 -12 م.ن. �ص. -293 
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ينطلق   ) ورقية  مراكب   ( اجلديد   
ِّ
ال�ِسعري ديوانه  يف 

من  وا�سعة  اآف��اق  نحو  بنا  القا�سمي  زه��ران  ال�ساعر 

وجودية  اإن�سانية  قيمة  باعتباره   
ِّ
احُل��ب يف  ل 

ُّ
التاأم

ب 
ُّ

التع�س اأفكار  مواجهة  يف  ال�ساعر  عليها  يرتكز 

البغ�ساء  م�ساعر  انت�سار  اإىل  ت��وؤدِّي  التي  واجلمود 

مو�سوعيا   
ً
معاِدال   

ُّ
احُلب لي�سبح  والهالك،  واحلرب 

ومِلَ  االإب���داع،  اأوج��ه  من  اآخ��ر   
ً
ووجها  للح�سارة،   ً

احلياة،  بهما  تعتني  قيمتان  واالإب��داع  »احُل��ب  و  ال 

من  االإن�����س��ان  بهما  وينجو  ال��وج��ود،  بهما  ويعمر 

العدم، فاحُلب  اأو بحر  احِلداد  ال�سياع يف بحر  رحلة 

مرتبط  كالهما  املديني  الوعي  منظور  من  كاالإبداع 

جاء  الوعي  هذا  ومن   
)  1  (

»
ً
وثيقا   

ً
ارتباطا  الآخر  با 

ال�ساعرة  الذات   
َّ
ب

ُ
 يحمل ح

ّ
التجريدي احُلب مبفهومه 

هو  احُلب  هذا  ليكون   ،
ً
اأي�سا  امل��راأة  ب 

ُ
وح للكتابة، 

واحلرب  ب 
ُّ

التع�س مواجهة  يف  ال�ساعرة  الذات  �سالح 

والهالك فيقول : 

كل  على  �سيتقاتلون  احل���رب/  اجلميع  »�سيدخل   

ا 
َّ
اأم �سغائنهم/  حاملني   

ً
جميعا  �سيموتون  �سيء/ 

حتمل  ف�سائية  �سفينة  اأنتظر  هنا/  ف�ساأجل�ص  اأن��ا/ 

يتناه�سون  عندما  معهم  اأكون  لن  منِك/  ر�سالة  يل 

بخلية  كائن  مثل  �ساأدخل  معِك/  �ساأكون  حلومهم/ 

. يف   
)2(

» يبتلعني حبكِ  االأغ��وار/ حتى  وحيدة/ يف 

املقطع ال�سابق تبدو الذات ال�ساعرة موؤمنة بقناعاتها 

واختالفها عن االآخرين، فبينما يتقاتل اجلميع وُهم 

 وُهم »يتناه�سون 
ً
يحملون �سغائنهم وميوتون جميعا 

حلومهم »جند الذات ال�سعرية تختلف عن كل هذا حيث 

�سفينة  يف  تاأتي  احلبيبة  من  ر�سالة  لتنتظر  جتل�ص 

ف�سائية حتى يبتلع احُلب تلك الذات ال�ساعرة . 

ال�ساعر احُلب للكتابة واحُلب  اآخر يجعل   ويف مقطع 

واأد  حتاول  التي  ب 
ُّ

التع�س ذاكرة  مواجهة  يف  للمراأة 

كل هذا احُلب، فيقول يف �ص 9-10 :

 »اأريد اأن اأكتب عن وديان بعيدة/ وعن دوائر ُتخّلفها 

اأمنية واحدة/  االإطارات/ مل�سافرين مل يرتكوا حتى 

�سماع  اأمل يل حتى يف  وال  يا حبيبتي/  اإليِك  اأكتب 

الباعة  و�سجر  ال�سباح  عن  تتحدث  كانت  اأغنية/ 

َطعم  عن  مهجورة/  �ِسبه  طرقات  يف  املتجولني/ 

 /
ّ

الدموي االأف��ق  ذاك  عن  اجل��ع��داء/  ونكهة  ال�ساي 

ذاكرة  واأَدتها  التي  االأغنية  تلك  اخلجول/  واجلبني 

ب«.
ُّ

التع�س

 والذات ال�ساعرة يف تعاملها مع رمز احُلب مَل تكتِف 

والكراهية  التع�سب  مواجهة  يف  �سالح  جمرد  بكونه 

وبني  بينها  العالقة  قوة  توؤكد  بل  والعَدم،  واحل��رب 

، فاإذا غاب احُلب غاب 
ّ

هذا احُلب من منظور وجودي

�سورة  يف  ال�ساعرة  ال��ذات  ال�ساعر  ليجعل  الوجود، 

ال�سمكة ال�سغرية ويجعل املراأة – اأحد رموز هذا احُلب 

تلك  تاأكيد وا�سح على قوة  البعيد، يف  البحر  – هي 
العالقة، والعجز عن احلياة/ الوجود بدونها، فيقول 

يف �ص 19-20 : 

اخلطابات  لغة  اأجيد  وال  �سغرية/  زعانفي  »واأن��ا   

يعلمون  الذين  احليتان  اأ���س��ادق  حتى  الفارهة/ 

ِك/ لذلك �سبحُت يف كل املحيطات/ ِمتُّ وحييُت/ 
َّ
�رِش

ال�سمكة  اأنا  زلُت  ما  ات/ 
ّ
ومر ات 

ّ
مر ِمتُّ وحييت/   

َّ
ُثم

ال�سغرية/ واأنِت ذلك البحر البعيد«.

ح ال�ساعر باأن 
ِّ
�رش

ُ
ب ي

ُ
 مع تلك االأهمية الوجودية للح

ر�سائل ُحب

فـي »مراكب ورقية«لزهران القا�صمي

اإبراهيم مو�شى الَنحـّا�س

شاعر من مصر



تت�ساقط  فبدونه  بدونه،  لها  وجود  ال  ال�ساعرة  الذات 

�سوى  يبقى  وال  واالإجن��ازات  البطوالت  كل  وتتهاوى 

الَعَدم – »الرتاب »– فيقول يف �ص 33-34 :

اأنا يف غيابِك ؟/ جمموعة من القرا�سنة �سيئي   »ما 

��د/ 
َ
االأب اإىل  بوابته  وانغلقت   

ً
كهفا  دخلوا  الطالع/ 

اجلوفاء  واأحداقهم  عظامهم  اإاّل  تتبقَّ  مَلْ  هناك/  اأنا 

ناحية/ الفوهة املغلقة/ اأنا قرا�سنة املوتى/ قب�سوا 

مملوء  رطب  تراب  بها  ف��اإذا  كاملة/  بطوالتهم  على 

اأنا يف غيابِك/ بع�ص ذلك الرتاب/ وبع�ص  بامللح/ 

ملح«.

اختلف   ) ورقية  مراكب   ( ديوان  املراأة يف   وح�سور 

 عن طبيعة ح�سورها يف ال�سعر العربي القدمي 
ً
كثريا 

امل��راأة من منظورٍ   – مع  – يف جممله  الذي تعامل 

 يقوم على الغزل ال�رشيح اأو العفيف يف 
ّ

 مادي
ٍّ
ي

ِّ
ِح�س

التعامل  هذا  جمئ  عن  النظر  بغ�ص  نة، 
َّ
معي حمبوبة 

كمقدمة غزلية للق�سيدة، اأو حتى اإذا اأفردت له ق�سيدة 

الديوان  هذا  يف  ال�ساعر  يتجاوز  كما  كاملة،  غزلية 

الروؤية  تلك  املهجر،  �سعراء  لدى  الرومان�سية  الروؤية 

التي و�سفها اأحد الباحثني بقوله : »لقد كانت املراأة 

�سور  من  رائعة  �سورة  املهجر  �سعراء  وج��دان  يف 

بها  وازدان  احلياة  بها  حليت  التي  والفتنة  اجلمال 

يف  احُلب  اأنا�سيد  اأعذب  لها  رتِّلون 
ُ
ي فانطلقوا  الكون، 

املرهفة،  اأرواحهم  �سورة  يحمل  رقيق  �ساٍف  �ِسعر 

معابد  يف  الراهبة  احُل��ب،  اإىل  الظامئة  ونفو�سهم 

. لكن املراأة هنا يف هذا الديوان   
)3(

اجلمال واحُل�سن«

ب الذي تطمح اإليه الذات ال�ساعرة يف مواجهة 
ُ
رمز للح

البغ�ساء  ينتج  ال��ذي  والتع�سب  واالغ��رتاب  الوحدة 

واحلروب .

واحل��رب،  والكراهية  ب 
ُّ

التع�س رف�سه  يف  وال�ساعر   

ب االآخر - 
ُ

الكتابة وح ب 
ُ

: ح ومع مواجهتهم باحُلب 

التح�رشُّ  �سور  من  �سورة  اأمام  ي�سعنا   - املراأة  اأي 

ت�ستقر  اأن  حاجة  يف  اإذن  »فنحن   : نحتاجها  التي 

اأن  اإىل  حاجة  يف  اإذن  ونحن  نفو�سنا  يف  احل�سارة 

دَّ  ُ
 ذلك لنا ال ب

ّ
ا، ولكي يتم  ِمنَّ

ً
ت�سبح احل�سارة جزءا 

اأن هذه احل�سارة لي�ست �سيئا  َنِح�ص  اأن   من 
ً
ال 

َّ
اأو لنا 

لنا من اخلارج واإمنا هي �سئ م�ستقِّر  جلب 
ُ
ي  

ً
ً غريبا 

عندنا ن�سدر فيه عن طبائعنا وعن نفو�سنا واأمزجتنا 

باأدق  اجلديد  ال�ِسعر  لنا  يكون  اأن  لنا  ليتيح  واأذواقنا 

اأدري  ل�ست   . واأو�سعها  واأعمقها  الكلمة  هذه  معاين 

متى يتاح لنا بلوغ هذه املنزلة ومتى ن�سل اإىل هذه 

ال�ِسعر  ي�ستطيع  بحيث  احل�سارة  ل 
ُّ

تاأ�س من  الدرجة 

 . 
)4(

عن نفو�ص جديدة«
ِّ

رب
ّ
ع

ُ
اجلديد اأن ي

 واإذا نظرنا اإىل عنوان الديوان باعتباره عتبة هامة 

»مراكب  كلمة  جند   
ّ
االأدب��ي الن�ص  تاأويل  عتبات  من 

ها ال�ساعر 
َ َّ
 للِداللة على كرثتها، وَف�رش

ً
»جاءت جمعا 

داخل الديوان باأن تلك املراكب هي ر�سائل املحبوبة 

والكثري  للكثري  ال�ساعرة  الذات  انتظار  اإىل  اإ�سارة  يف 

الذي  للتعظيم  جاء  هنا  وتنكريها  الر�سائل،  تلك  من 

انتظار  مع  ويتنا�سب  اجلمع  �سيغة  مع  يتنا�سب 

تلك  ال�ساعر  ينعت  ثم  منها،  للكثري  ال�ساعرة  ال��ذات 

منية  �سِ رمزية  اإ�سارة  »يف  ة 
َّ
»ورقي بكلمة  املراكب 

الداللية  اأبعادها  كونها حتمل يف  واإىل  اإىل �سعفها، 

باعتبار  الطفولة  اإىل  »واحلنني  »النو�ستاجليا  �سعور 

تلك املراكب الورقية من و�سائل اللعب يف تلك الفرتة، 

عن  والبُعد  واالغرتاب  للت�سيوؤ  رمزية  اإ�سارة  ا 
َّ

مب
ُ
ر اأو 

املراكب/ �سوى  للتوا�سل  تبقى و�سيلة  املحبوبة فال 

ال�ساعرة  ال��ذات  تنتظرها  التي  الورقية  الر�سائل 

اأو  اإليها،  الو�سول  يف  تطمح  التي  احلياة  اإىل  للعبور 

ِداليلٍّ  حقل  »اإىل  ة 
َّ
»ورقي بكلمة  يحملنا  ال�ساعر  اأن 

من  الورق  باعتبار  واالإب��داع  الكتابة  اأهمية  هو  اآخر 

اإبداعه عليه  ل 
ِّ
التي ي�ستخدمها املبدع لي�سج االأدوات 

القا�سمي  »زهران  ال�ساعر  ا�سم  جند  العنوان  واأعلى   .

»وما يحمله من رموز ِداللية ترتبط مبوقع اال�سم على 

غالف الديوان واللون الذي ُكتب به، فبالن�سبة ملوقع 

الغالف ويعلو  اأعلى  الديوان جنده  اال�سم على غالف 

 
ّ

القوي ال�ساعرة  الذات  ح�سور  على  يدل  ا 
َّ
مِم العنوان 

واعتدادها بنف�سها داخل الديوان، ويجي ا�سم ال�ساعر 

اإ�سارة ما اإىل االإح�سا�ص  باللون االأحمر القامت يعطي 

رنا  ذكِّ
ُ
ي االأحمر  فاللون  االآخ��ر،  غياب  من  باملعاناة 

ويف  ��زن، 
ُ

وح اأمَل  من  النف�ص  يف  تثريه  وما  بالدماء 

جانب اآخر ي�سري اللون االأحمر اإىل حقل ِداليِلّ خمتلف 

مرة الورد رمز احُلب 
ُ

، فقد يكون هذا اللون ِمن ح
ً
متاما 

الذي تتِكئ عليه روؤية ال�ساعر داخل الديوان . 

لي�ص  ر 
ْ
االأم وهذا  االإهداء  غياب  الديوان  يف  ونالحظ   
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االإهداء  »غياب  الأنَّ   – البع�ص  يعتقد  كما   - بغريٍب 

اإىل  – اإ�سارة  ين 
َ
ر

ْ
االأم  من 

ٍّ
اأي ال يدل بال�رشورة على 

موقف »جريار جنيت »من عدم وجود اإن�سان ي�ستحق 

الكتاب اأو ي�ستحقه الكتاب – فغياب االإهداء هو االأ�سل 

باعتباره   
ً
َعلَّل جزئيا  ُ

ي قد  االإهداء  .... وغياب  ال�سائع 

 . 
)5(

 للموؤلف احلديث من ممار�سة االإهداء ذاتها«
ً
موقفا 

واحدة  ق�سيدة  الديوان  جاء   
ّ
الفني امل�ستوى  وعلى   

ت�سبه  التي  ال�سغرية  املقاطع  من  عدد  اإىل  مة 
َّ
مق�س

على  القائمة  الق�سرية  ِبنيتها  »يف  »االإب��ي��ج��رام��ا 

والتكثيف،  الرتكيز  �سديدة  واللغة   
ً
اأحيانا  املفارقة 

على   
ً
متاما  هنا/  بِك  »اأ�سعر   :  18 �ص  يف  فيقول 

بِك  اأ�سعر  اخلفيف/  الوجع  من  �سيء  خا�رشتي/ 

للحظة/ هي الزمن ُكلُّه«. حالة احُلب تلك مُتثِّل �سورة 

ز اللغة عن 
ْ
، وعج

ّ
االجنذاب ال�سويّف، مبعجمها ال�ِسعِري

البوح مبا يدور يف النف�ص، لرنى الديوان منذ املقطع 

– الغياب  االأول حالة �سوفية ت�سع برموز »احل�سور 

متى  »منذ   :  5 �ص  يف  »فيقول  ....وغريها  العجز   –
ينبغي/  كما  واأخاطبِك  اأمامِك/  الأقف  اللغة/  اأتعّلم 

اأبحث يف املعاجم فال ت�سعفني/  لكنها لغة �سعبة/ 

/ يا 
ً
كل هذا الكم ميت يف ح�رشتِك/ واأنا اأهرب باحثا 

�سحراء/ يا جبال/ يا م�ستحثات/ يا قلوب تناثرت 

لِّي ب�سمت/ وا�ستكانة/  َ
�س

ُ
يف الكون/ لكن كل �سيء ي

مثل ع�سفور يرمق بخدر وعذوبة/ تفّتح زهرة غريبة«.

اأو قوله �ص 40 : »اأ�ستعيذِك من الن�سيان يا حبيبتي/ 

اأغنية يف خاطري/ عن  ة 
ّ
ثم ولي�ص  تاأتي حلظة/  اأن 

اأ�ستعيذِك من اجلربوت  الراق�سة/  اأ�سابعِك  اأو  عينيِك 

الذي/ يلحق بال�سوق/ وباالنتظار الذي ينبت اأ�سجار 

م�ستوى  على  ال�سويّف  احل�سور  هذا  مثل  ال�سغينة«. 

من  �سورة  البع�ص  ي��راه   
ّ

ال�ِسعِري واملعجم  الروؤية 

ثِّل  »مُتَ  : حيث  مراتبها  اأح��د  بل  اخل�سو�سية  �سور 

العامِليني  املت�سوفة  عند  الوجدانية  االجنذاب  حالة 

ذروة االإ�رشاق يف رحلة و�سلهم، ال�ساعية نحو مراتب 

هم  حيث  الو�سل،  رداء  يف  هم  تلفُّ التي  اخل�سو�سية 

الدنيا،  مكالب  من  العامة  به  ين�سغل  ا 
َّ
َعم من�سغلون 

ون على 
ُّ
الأنهم مرتفعون على غوايات اجلوارح، ومتاأب

مبا  البوح  معها  ي�ستطيعون  ال  لدرجة  املادة  �سطوة 

�سوى  �سدورهم  به  متوج  وما  اأرواحهم،  به  تختلج 

النوراين  والتفّقه  املعرفة  اأغوار  �سرب  يف  باالنخراط 

التفكري  يف  واال�ستغراق  والت�سابيح  االأذك���ار   
ْ

َع��رب

 . لذا وجدنا عند ال�ساعر 
)6(

ل يف ملكوت الكون«
ُّ
والتاأم

ت�رشيحه بعجز اللغة عن التعبري فاملعاجم ال ت�سعفه، 

النا�ص  عن  واختالفه  خ�سو�سيته  عن  تعبريه  وجند 

– الذين �سيذهبون اإىل احلرب وال�سغينة – بينما هو 
 احلب ور�سائل حمبوبته .

ً
 منتظرا 

ً
�سيقف متاأمال 

الديوان  داخل  اللغة  توظيف  اآخر من جوانب   جانب 

واالهتمام  ال�رشد  على  القائمة  اللغة  توظيف  هو 

البنية  م��ن  ينبع  ه��ذا  ولعل  الدقيقة،  بالتفا�سيل 

مع  التعامل  يف  الطويلة  وخربته  لل�ساعر  املعرفية 

»�سرية  قبل  من  له  �سدر  وقد  وال��رواي��ة،  الق�سة  فن 

 
)9(

 و »جبل ال�سوع«
)8(

 و »�سرية احلجر 2«
)7(

احلجر 1«

ذلك  جند  اأن   
ً
غريبا  يكن  مل  ل��ذا   ،

)10(
و»القنا�ص«

– 61 حني   60 لل�رشد كما يف �ص  اجليد  التوظيف 

اأخط  قوله/  اأريد  ما  اأن�سى  واأنا  ا�سمِك  »اأكتب   : يقول 

تت�ساقط  �سافروا/  كلما  اجلريان/  �سجرة  على  ا�سمِك 

 اأمللمها واأل�سقها ثانية/ لعل ال�سجرة 
ً
االأوراق/ وعبثا 

ي�ستب�رشون  يعودون/  عندما  لكنهم  مورقة/  تعود 

ويق�سد  النريوز/  وقت  حان  كبريهم  يقول  فرحا/ 

اخلريف/ تطري االأوراق مع عوا�سف امل�ساء/ فاأ�سعر 

بكل ورقة/ تغادر يف روحي«. 

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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ة االأدب 
ّ

كنُت يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمري، يف ح�س

�سة 
ِّ
در

ُ
االإنكليزي يف املدر�سة الثانوية، يف �سّف ال�م

»باتروورث«، ومل اأكْن اأدرُك اأّن عاملي االأدبي، كما 

ا�سة، �سوف يهتّز باأكمله.
ّ
كان يف تلك ال�سّن احل�س

فعمًا بهواج�ص املراهقني يف تلك ال�سّن، 
ُ
كان قلبي م

االأوىل  ال�سنة  هي  فهذه  كذلك؟  يكن  مل  مّنا  وم��ن 

اأن  فيها  نحاول  التي  ال�سنة  الثانوية،  املرحلة  يف 

املقابل،  ويف  االآخرين،  مع  ونن�سجم  اأقدامنا  َت 
ّ
نثب

امل�ستقّلة  تنا 
ّ
�سخ�سي حتقيق  �سبيل  يف  ن�ستميُت 

زة عنهم.
ّ
واملتمي

و�سَط بحر من اخلوف والقلق والرغبات امل�سطربة، 

الطالب:  اأمام  اجَلُهور  ب�سوتها  »باتروورث«  قراأت 

على   
ُ
امل�ساء يتمّدُد  حني  واأن��ت،  اأنا  معًا،   

ْ
»لنذهب

 
َ
وفور  .

]3[
فرا�سه« على  ٍر  خمدَّ مري�ٍص  مثل  ال�سماء، 

�سماعي لهذه املقّدمة، انخطفُت وان�سدهت.

اإ.اإ.  ي مع 
ّ
اإنهاء عالقة حب كان �سماعي لها، مبثابة 

 اإليه«. فوجدُت 
ْ
كمنغز وق�سيدته »مكاٌن ما مل اأذهب

ه م�ست�سلمًة اإىل افتتاين ب� ت.�ص. 
ُ
نف�سي اأخونه واأهجر

اإليوت، وغارقًة يف ع�سق ق�سيدته املتوّهجة »اأغنية 

. ومنذ ع�رشين �سنة اإىل 
]4[

 ج. األفرد بروفرورك«
ّ
حب

 م�ساعري جتاهها.
ُ
اليوم، مل تخب

لق�سيدة  اإليوت  ت.�ص.  ن�رش  على  كامل  قرٌن  م�سى 

 ج. األفرد بروفروك«يف جملة »�سعر«عدد 
ّ
»اأغنية حب

يا  بخري  واأن���ت  �سنة  مئة  )ك��ل   .1915 يونيو 

التي  الكربى  الق�سائد  اأوىل  كانت  وقد  بروفروك(. 

باوند  اإزرا  �سديقة  ق��ام  بعدما  اإل��ي��وت،  ين�رشها 

مبراجعتها وتنقيحها.

يومها، كان اإليوت �سابًا يافعًا يكتب بحكمة ال�سيوخ، 

الق�سيدة،  ول��دت  عندما  عامًا  ع�رشين  عمره  كان 

مبثابة  كانت  ن�رشها.  حني  عامًا  وع�رشين  و�ستة 

ج 
ّ
 االأعذر اأدبيًا وجن�سيًا، )تزو

ّ
التجربة االأوىل لل�ساب

ُن�رشْت  الذي  ال�سهر  ذات  هايوود«يف  »فيفيان  من 

وخطرية،  خميفٍة  جتربٍة  من  َلها  يا  الق�سيدة(.  فيه 

ة وعجيبة. كقوله يف الق�سيدة: »كيف يل اأْن 
ّ
حما�سي

 
ً
اأبداأ؟«. كان اإليوت -على االأرجح- يبحُث عن معنى

العامل املتناق�ص- املن�سجم يف تناق�سه،  ما، لهذا 

طال. 
ُ
لكنه معنى ال ي

والتحليالت  الدرا�سات  لع�رشات  الق�سيدُة  خ�سعت 

والتاأويالت منذ ن�رشها واإىل اليوم، اأبياُتها االأ�سيلة 

وعيهم.  يف   
ْ
بت

ّ
وتر�س االأجيال،  ذاكرة  يف   

ْ
خت

ّ
تر�س

هنالك  »�سيكون  واأن��ت«،  اأن��ا  معًا،   
ْ
»لنذهب مثل: 

اأكل  ، �سيكون هنالك وقت«، »هل �ساأجروؤ على 
ٌ
وقت

 وتغدو، يتحّدثَن 
ُ
اق؟«، »يف الغرفة تروح الن�ساء

ّ
الدر

ودالالُتها  املتينة  �سياغُتها   .
]5[

اآجنلو« ميكيل  عن 

 عمري 
ُ

 ت�سحرنا اإىل اليوم: »اأقي�ص
ْ
ة ال زالت

ّ
االإ�سكالي

ال�ساي  هذا  كل  بعَد  يل  »هل  القهوة«،  مالعِق  بعدد 

اأغنية حـّبـي

لـ ج. األفرد بروفروك )1(
)2(
مونيكا لوين�شكي 

ترجمة: عبد الكرمي بدرخان

 شاعر من سورية



 اللحظة على بلوغ 
َ
والكعك ومكعبات الثلج، اأْن اأجرب

ُذروتها؟«. 

َك؟«ل� اإليزابيث 
ّ
وعلى خالف ق�سيدة »كيف يل اأْن اأحب

»بروفروك«النّقاد   
ْ
اأربكت لطاملا  براونينج،  باريت 

يف  ما  كلِّ  حول  اآراوؤه��م  ت�ساربت  فقد  واأحارتهم. 

املخاَطب  هو  ْن 
َ
م حتديد  من  بدءاً  تقريبًا،  الق�سيدة 

ب�سمري »اأنت«يف البيت االأول. ومع اأن هذه اجلداالت 

يف  ي��رتّدد  ال��ذي  ال�سوؤال  اأّن  اإاّل  ة، 
ّ
مهم االأكادميية 

هذه  ا�ستطاعت  كيف  اأت�ساءُل  عنها:  خمتلٌف  ذهني 

االأبياُت اأن تتغلغل يف الثقافة، ويف خمتلف اأ�سكالها 

التعبريية؟ واأْن تظهر -اأحيانًا- يف جتّلياٍت غريبٍة 

غري متوقعة، حتى بعد مائة عام على ن�رشها؟!

فهذا الكاتب رميوند ت�ساندلر ي�سري اإىل الق�سيدة يف 

فران�زس  املخرج  وكذلك  الطويل«،  »ال��وداع  روايته 

اأما املمثلة  فورد كوبوال يف فيلمه »القيامة االآن«. 

 �رشكتها االإنتاجية »بروفروك 
ْ
ميغ رايان فقد اأ�سمت

عْنِون 
ُ
ي بيكت�رشز«، وها هو املخرج مايكل بيرتوين 

الب�رشية«،  االأ�سواُت  توقظنا  »حتى  ب�  االأول  فيلمه 

ونرى  الق�سيدة.  نهاية  يف  ال��واردة  العبارة  وهي 

فيلم  يف  الق�سيدة  لقي 
ُ
ي براف  جاخ  املمّثل  اأي�سًا 

 املمثل 
ّ

»اأمتنى لو كنُت هنا«. ويف عام 2000، عرب

لقاٍء  يف  بالق�سيدة  ال�سديد  اإعجابه  عن  اأفليك  بني 

اأبياتًا منها )يحفظها  اأجراه مع ديان �سوير، مرّدداً 

غيبًا( على م�سامع امل�ساهدين:

ًا.
ّ
 مهم

ُ
 االأمر

َ
»ل�سُت نبيًا، ولي�ص

 اأمامي.
ُ
 حلظاِت حياتي، تتبّخر

َ
�ساهدُت اأعظم

 مني ِخل�سًة.
ُ
 الذي اأناوُله معطفي، ي�سخر

َ
راأيُت اخلادم

باخت�سار، كنُت مرتعبًا«.

اآلن،  وودي  ال�سهري  ال�سينمائي  املخرج  قام  كما 

فيلم  ففي  اأفالمه.  من  ثالثٍة  الق�سيدة يف  بتوظيف 

»�سهرة« 1998 يرّدُد املمثل كينيث براناه يف م�سهد 

االأربعني  بلغت  امللعون،  بروفروك  »اأنا  احت�ساره: 

اأين  حينها  الأكت�سف  اخلم�سني،  بلوغ  اأريد  وال  اً، 
ّ
ت��و

ويف  اللعينة«.  القهوة  مالعق  بعدِد  حياتي  ُت 
ْ
ِق�س

ات 
ّ
 واملوت«1975 مُت�سُك اإحدى �سخ�سي

ّ
فيلم »احلب

وودي اآلن قلمًا بيدها، وتخرب�ُص اأبياتًا من الق�سيدة 

ل، اأوين ويل�سون،  على ظهر ورقة. اأما ممثلي املف�سّ

»منت�سف  فيلم  »جيل«يف  ل�سخ�سية  اأدائ��ه  واأثناء 

الليل يف باري�ص«، يقولها بكل ج�سارة: »بروفروك... 

هي �سالتي املقّد�سة«!

االأغ��اين  »ب��روف��روك«يف  ل�  اأخ��رى  جتّليات  تظهر 

اأغنية  لديه  دي  ت�ساك  االأمريكي  فاملغني  احلديثة، 

وهي  ال��ك��ون؟«،  خلخلة  على  اأج��روؤ  »ه��ل  بعنوان: 

املوؤلف  قام  كما  الق�سيدة.  يف  االأ�سهر  االأبيات  من 

كاملًة،  الق�سيدة  بتلحني  كارتون  جون  املو�سيقي 

واإعدادها للغناء.

يف  كعك  قطعة  مع  ال�ساي  ي�رشب  اأن  للمرء  ميكن 

يف  ع�ساءه  يتناول  اأو  لندن،  »بروفروك«يف  مقهى 

اآجنل�ص.  لو�ص  مدينة  بروفروك«و�سط  »بيتزا  مطعم 

اجلديدة،  االأجيال  اإىل  »بروفروك«ت�سل   
ْ
زلت وما 

حتى خارج الكتب املدر�سية ومناهجها، عن طريق 

رواية  العامل،  يف  مبيعًا  الروايات  اأكرث  من  واحدة 

وّظف  فقد  النجوم«،  لنا  ئه 
ّ
تخب »م��ا  غرين  ج��ون 

الق�سيدة �سمن الرواية توظيفًا ناجحًا. 

اأكرث  ويف  موراكامي،  هاروكي  اآخر،  روائيًا  ناأخذ 

جنُد  الدمية«،  الطائر  »يوميات  ًة 
ّ
بروفروكي اأعماله 

وظالل  »بروفروك«عنها،   
ّ

تعرب التي  العزلة  حالة 

اأ�سئلة  اإىل  باالإ�سافة  عليها.  م 
ّ
تخي التي  الوح�سة 
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احلقيقة والهوية، واآالم العزلة واالغرتاب.

بالن�سبة يل، اأح�س�سُت وكاأين ا�ستعدُت وطني، عندما 

ان�سممُت اإىل �سبكٍة ن�سوية على االإنرتنت، وتفاجاأُت 

اأّن اأكرث من ن�سف الر�سائل االإلكرتونية التي وردْتني 

�ها 
ُّ
حُتب التي  االأبيات  نت 

ّ
ت�سم ال�سبكة،  اأع�ساء  من 

 يف 
ُ
كلُّ ع�سٍو منهنَّ ِمْن ق�سيدة »بروفروك«. وال�سبب

ذلك، اأّن عنوان بريدي االإلكرتوين يحتوي اإ�سارًة اإىل 

ي القدمي(.
ّ
الق�سيدة. )ما زلُت خمل�سًة حلب

اأّن  اإال  بالق�سيدة،  الكبري  االحتفاء  من  الرغم  وعلى 

ة 
ّ
االألفي يف  االهتمام  من  حّقه  ياأخذ  مل  �ساعرها 

الثالثة، اإذ تو�سُك �سهرُة ال�ساعر النوبلي على االأفول. 

حداثوية  ق�سيدٍة  َل 
ّ
اأو  

ُ
»بروفروك«تعترب اأن  ومع 

احلداثوية  اإليوت  ج��راأة  اأّن  اإاّل  ة، 
َ
�س

ِّ
وؤ�س

ُ
وم اأ�سيلٍة 

 لرتوي�ٍص طويل، ورمبا جتاوزتها ال�سنوات، 
ْ
خ�سعت

ْن جاء بعَدهم. 
َ
بفعل ُطروحات ما بعد احلداثيني، وم

عيب، 
ُ
ال�م ال�سخ�سي  موقفه  تاأثري  اإىل  باالإ�سافة 

ة. وهذا ما يطرح ال�سوؤال القدمي 
ّ
ه لل�سامي

َ
اأعني عداء

ه��و جتربة  االأدب؛  ع��امل   يف 
ُّ
امل��ه��م ه��ل  امل��ت��ج��ّدد: 

يف   
ُ
اأق��ع �سخ�سيًا  اأنا  املتلّقي؟  جتربة  اأم  الكاتب؟ 

االنتقاداِت  لكن  امل�ساألة،  هذه  اإزاء  معريّف  تناق�ٍص 

 يومًا على �سغفي 
ْ
التي طالت مواقف ال�ساعر، مل توؤثر

باإبداعه. 

تويرت  بتغريدات  يزخر  ع��امٍل  يف  ك��ه��ذا،  ي��وم  يف 

الر�سائل  زمن  يف  االإلكرتونية،  ال�سوتية  والر�سائل 

نحن  رمبا  املعاين،  الوا�سحِة  ال�ق�سرية  ية 
ّ

الن�س

والتكثيف  واحليوية  النباهة  اإىل  احلاجة   
ّ

باأم�ص

البليغ املوجود يف ال�ِسعر، اإىل ال�سور ال�سعرية التي 

الذاكرة  يف  خ 
ُ

تر�س �سوراً  فيه  وُتوّلُد  ال، 
َ
اخلي ُز  حتفِّ

اأكرَث من ال�سور التي نتبادلها عرب و�سائل التوا�سل 

احلديث. رمبا يجب علينا اأن ن�ستعيد الدافع املحّفز 

ال�سحف  عناوين  بقراءة  نكتفي  فال  القراءة،  على 

 
ّ
حب ق�سيدة  اإىل  حقًا  نحتاج  املقاالت.  عناوين  اأو 

تاأخذنا اإىل جوهر االأ�سياء.

حني  الق�سيدة  اأبياُت  اأذهلْتني  اأعتقد،  كما  ولهذا، 

كانت  تده�سني.  زال��ت  وم��ا  م��رة،  الأول  �سمعُتها 

رغمًا  القوة،  امتالك  ���رشورة  »بروفروك«تعّلمني 

على  اللحظَة   
َ
اأُج��رب »اأْن  تعّلمني  خم��اويف.  كل  عن 

اأكت�سُف  ال�سعر ذاته،  بلوِغ ذروتها«. وكيَف ِمْن قوة 

م�سباحًا  اأّن  لو  »كما  عة، 
ّ
املتنو احلياة  جمالياِت 

�سحريًا يك�سُف ما يعرتي االأع�ساب، فتظهر كخرائَط 

 
ُّ

ال�رشدي �ها 
ُ
واأ�سلوب الق�سيدة  اإيقاُع  اللوح«.  على 

البديع، بعد �سنواٍت طواٍل من در�ص االإنكليزي الذي 

�ا يقودانني دومًا 
َ

ح
َ
  »باتروورث«، ما بر

ُ
اأعطتنا اإياه

اإىل »ال�سوؤال امُلفِحم«، باالأحرى: االأ�سئلة املفحمة!

 ق�سيدًة ما، اأو ما 
ُّ
 ملاذا اأحب

ُّ
يف النهاية، لي�ص املهم

 دالالتها مع مرور 
ّ

تعنيه بالن�سبة يل، اأو ملاذا تتغري

 ميكن 
ّ
 مكاٍن ق�سي

ّ
 حقًا؛ هو اإىل اأي

ُّ
ال�سنوات. ما يهم

للق�سيدة اأْن حتملَك اإليه؟ هناك... ما وراء املعاين.

هوام�ص للمرتجم:

 املقال يف جملة »Vantiy Fair«االأمريكية، عدد حزيران/
َ
]1[ ُن�رش

يونيو 2015.

 ،»Vanity Fair« جملة  يف  م�ساهم  ر 
ّ
حمر لوين�سكي:  مونيكا   ]2[

عالقتها  ف�سيحة  بعد  املا�سي،  القرن  ت�سعينات  يف  عامليًا  ا�سُتهرْت 

 عدة منا�سب �سيا�سية 
ْ
مع الرئي�ص االأمريكي االأ�سبق بيل كلنتون. �سغلت

ودبلوما�سية.

اجلمال  علم  ومفاهيم  الرومان�سية  على  ثورًة  املقدمة  هذه  ت�سّكل   ]3[  

الرومان�سي، فالغروب من املوا�سيع االأثرية لدى الرومان�سيني، وهو من 

اأ�سجى املناظر وفق روؤياهم اجلمالية. لكن اإليوت ن�سَف كّل ذلك، عندما 

ه الغروب مبري�ص خمّدٍر م�ستلٍق على فرا�سه. 
ّ
�سب

 بداية ت. �ص. 
ْ
ج. األفرد بروفروك: الق�سيدة التي �سنعت  

ّ
حب اأغنية   ]4[

با�سم  اخت�ساراً  ُتعرف  الع�رشين،  القرن  �سعراء  اأعظم  من  كواحد  اإليوت 

االأمريكي  اأو  االإنكليزي  لل�سعر  اأنطولوجيا  تخلو  ال  ورمبا  »بروفروك«، 

وا�ستخدم  اآنذاك،  احلديث  النف�ص  علم  فتوحات  من  اإليوت  ا�ستفاد  منها. 

فيها اأ�سلوب »تيار الوعي«. 

اأنه ي�سف حالة الزيف والرياء  البيتني عدة تف�سريات، منها  ]5[ لهذين 
يجهلنها.  اأموٍر  عن  الن�سوة  تتحدث  اإذ  االجتماعية،  املنا�سبات  هذه  يف 

قافيَة  ينا�سب  اآجنلو«لكي  »ميكيل  و�سع  اإنه  يقول  اآخر  تف�سري  وهناك 

البيت ال�سابق املنتهية ب� »go«، كنوٍع من ال�سخرية من �سكل الق�سيدة 

ال�سائد يف القرن 19، حيث يلتزم كل بيٍت بقافية البيت الذي ي�سبقه.
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ب���االأدب  املهتمني  الباحثني  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��رى 

والفل�سفة، اأن هناك اأكرث من رابطة ت�سد الفل�سفة اإىل 

الفل�سفة، فاإذا كان االأدب تفكرياً  اإىل  االأدب واالأدب 

بالتايل  موجود  فاإنه  اأر�سطو  يرى  كما  بال�سور 

كانت  واإذا  ذاك.  اأو  القدر  بهذا  الفل�سفات  غالب  يف 

والنتائج  �سمولية،  االأك��رث  القوانني  علم  الفل�سفة 

العامة يف ترابطها، فهي ت�ستند بالتايل اىل الكثري 

من املعارف واالأدب يف جملتها.

بني  العالقة  لق�سية  ال�سامل  التاريخي  الفهم  هذا 

االأدب والفل�سفة، يف�سح يف املجال ان االأدب على حد 

فرن�سا  ليل يف  االأ�ستاذ يف جامعة  ما�سريي  تفكري 

ينتج اأ�سكااًل و�سوراً واأمناط تعبري و�سفية و�رشدية 

»اأفكاراً«ويطلق  ذات��ه  االآن  يف  نتج 
ُ
وي وح��واري��ة، 

هي  كما  جم��ردة  اأف��ك��اراً  لي�ست  ولكنها  ر�سائل، 

كما  مبا�رشة،  ر�سائل  ولي�ست  الفل�سفية،  املفاهيم 

واملبادئ  االأخالقية  التوجيهات  يف  الر�سائل  هي 

قيمتها  من  ينتق�ص  ال  كذلك  وكونها  التعليمية، 

الكتاب  موؤلف  يتكلم  املعنى  بهذا  فكرية.  كتجارب 

بني  اخليار  يف  الوقوع  اأدبية«متجنبًا  »فل�سفة  عن 

فارغة  فل�سفة  وبني  بالفل�سفة،  مليء  اأو  فارغ  اأدب 

اأو مليئة باالأدب.

الباحث  يناق�ص  الرئي�سي  ال��ع��ن��وان  خ��الل  وم��ن 

وعالقته  االأدب  يف  الكائن  الفكر  ما�سريي.  بيار 

بالفل�سفة، وقد يتبادر اإىل الذهن اأن املق�سود بذلك 

اأن االأدب يت�سمن اأفكاراً فل�سفية ميكن ا�ستخراجها 

و   ، م�ستقلة  درا�سة  ودرا�ستها  االأدب��ي  الن�سيج  من 

اأن تدر�ص  اأدبية ميكن  الفل�سفة تت�سمن عنا�رش  اأن 

، كما  الفل�سفي بح�رش املعنى  عالقتها بامل�سمون 

تدر�ص خ�سائ�سها على �سوء اأحد املناهج الفل�سفية 

اآن  يف  ت�سيء  تب�سيطية  �سطحية  نظرة  هذه  ولكن   .

احلال  بطبيعة   ، و هي   ، والفل�سفة  االأدب  اإىل  واحد 

لي�ست اأطروحة املوؤلف ، ذلك اأن العالقة بني االأدب 

فرتة  خالل  فهما   ، والتبا�سًا  تعقيداً  اأكرث  والفل�سفة 

االأدب،  منف�سلني.مفهوم  يكونا  مل  طويلة  تاريخية 

بداأ  اإذ   ، اأوروب��ا  يف  العهد  حديث  اليوم  نعرفه  كما 

االأ�سل  اأن  ذل��ك   ، ع�رش  الثامن  القرن  يف  يتحدد 

الن�سو�ص  على  يدل   )  Littera  ( للفظة  الالتيني 

اأيًا تكن موا�سيعها ، وظل هذا  التي تكتب لتحفظ ، 

املعنى �سائداً حتى اأواخر القرن ال�سابع ع�رش . 

التداخل بني الفل�صفة والأدب

للفل�سفة  حمدد  ومفهوم   ، معينة  زمنية  فرتة  يف 

اأكرث مما هو حا�سل يف طبيعة كل منهما ، فهو مل 

يكن قائمًا يف الفكر اليوناين القدمي مثاًل ، ومل يعد 

قائمًا يف الفرتة احلديثة واملعا�رشة ، حيث تتداخل 

الفل�سفة باالأدب ، وحني يت�سمن االأدب فكراً فل�سفيًا 

زالت  كما   ، اأدبي  باأ�سلوب  فل�سفية  ق�سايا  وتعالج 

احلدود بني االأنواع االأدبية وبني فنون النرث وفنون 

احلديث  النقدي  الفكر  يف   ، االأدب  فمفهوم   ، ال�سعر 

ق�سية  وتعريفه  جوهرية  حت��والت  عليه  ط��راأت   ،

اأنه  يبدو  ال  مفتوح  وجم��ال  دائ��م  ب�سكل  مطروحة 

قابل لالنغالق قريبًا ، يطرحه االأدباء كما يطرحه 

روالن  و  بالن�سو  اإىل  �سارتر  من  والنقاد  الفال�سفة 

بارت ، على �سبيل املثال ، فاعتبار االأدب " فنًا من 

مب يفكر االأدب؟ ..

تطبيقات فـي الفل�صفة الأدبية

عبداهلل العليان

كاتب وباحث من ُعمان



فنون اللغة " ، لي�ص تعريفًا ، الأنه لي�ص كذلك فح�سب 

، ولي�ص هذا �سوى وجه من وجوهه ، كما ان اعتباره 

 ، االأيديولوجي  واخلطاب  التعبريي  الفن  بني  لقاء 

وجه اآخر ولي�ص الوجه الوحيد . واالأدب مهما جترد 

فنًا يبقى تعبرياً عن " اأفكار " ،ولكنها متج�سدة يف 

 ، االرتباط  �سديد  وهو   ، اإن�ساين  وجود  ويف  مواقف 

عن وعي اأو غري وعي بالقيم االأخالقية واالإن�سانية 

. . . كل ذلك يزيد  وبق�سايا املجتمع تاأثراً و تاأثرياً 

من تعقيدات العالقة بني االأدب والفل�سفة . 

 " "ا�ستخراج  " اإذاً مت  االأدبية  " الفل�سفة  وهل تعني 

املفاهيم  ، عزل  االأدبية  االآثار  الفكري من  العن�رش 

والق�سايا الفل�سفية عن " املادة االأدبية " ، عن فن 

ال�رشد مثال وفن االأ�سلوب ، ودرا�ستها درا�سة م�ستقلة 

، وهكذا يتم اجلواب عن ال�سوؤال الذي يطرحه الكتاب 

العن�رش  اأي عزل   ، اأمكن ذلك  اإذا  ؟  االأدب   يفكر 
َ
: مب

الفكري عن " املادة االأدبية " ، فهذا يعني اأن الفكر 

عن�رشاً  ولي�ص  عر�سي  وج��وده  واأن  عليها  ط��ارئ 

لي�ص  بالتايل  ، وهو  مكونًا من عنا�رشه اجلوهرية 

اأدبًا باملعنى ال�سحيح ، وهذا " امل�سمون " الفكري 

 اأ�سياًل اإىل الفل�سفة الأنه 
ً
امل�ستخرج ال ينتمي انتماء

ال ي�ستويف متطلبات املنهج الفل�سفي . 

عرف تاريخ االأدب والنقد الكثري من الدرا�سات التي 

النف�ص  كعلم  االإن�سانية  العلوم  مناهج  ت�ستوحي 

وعلم االجتماع . . ولعل اأحدثها تلك التي تعتمد على 

وهي   ، البنيوي  املنهج  واأ�سهرها  الل�سانية  العلوم 

وال  باملو�سوع  حتيط  ال  قا�رشة  املوؤلف  نظر  يف 

ترى منه �سوى جانب واحد وال توؤدي النتائج التي 

نظامًا  لي�ص  االأدب��ي  الن�ص  اأن  ذلك   ، منها  ترجتى 

يوؤلف  بحيث   ، واأدواته  بعنا�رشه  مكتفيًا   ، مكتماًل 

بنية مغلقة ، بل هو طاقة متجددة ، ال يوجد اإال يف 

والدالالت  املعاين  يف  تعدد  على  وانفتاحه  تفجره 

كذلك  ولكونه   ، با�ستمرار  يتوالد  فهو   ، واالإيحاءات 

ال يت�سمن اأجوبة جاهزة عن اأ�سئلة مطروحة م�سبقًا 

، فتاأتي النظريات االأدبية لتك�سف عن هذه االأجوبة 

ب�سكل وا�سح ونهائي ، الن�ص االأدبي هو هذا النوع 

من الكتابة التي يحتمل عدداً غري حمدد من القراءات 

التي تك�سف عدداً غري حمدد من االإيحاءات ، وهو اإذا 

وهب داللته " احلقيقية " من خالل اأي من املناهج 

فهو نتاج ميت .

عدم كفاية املناهج

�سبق ذكرها  التي  املناهج  اأيًا من  املوؤلف  ينفي  ال 

ادعت  كلما  وه��ي   ، كافية  غري  يعتربها  ولكنه   ،

التو�سل اإىل نتائج نهائية تتهافت و تظهر عجزها 

كلما اقت�رشت معاجلتها على زاوية واحدة . الفل�سفة 

يقرتحه   ، االأدب   " ق��راءة   " يف  اآخر  منهج  االأدبية 

اأنه يك�سف  ، بل يرى  �سواه  يلغي  ، و هو ال  املوؤلف 

جواب مهمة و اأ�سا�سية يف النتاج االأدبي . 

فاإذا كان االأدب ال " يفكر " كما تفكر الفل�سفة ، وال 

اإليه  ت�ساف  جاهزة  فل�سفية  اأفكار  وجود  يحتمل 

يف  ميتة  خاليا  مبثابة  تكون  الأنها   ، منه  وتنتزع 

، واإذا مل يكن فنًا لغويا �رشفًا وال �سكاًل  ج�سد حي 

اأ�سكااًل  ينتج  االأدب وهو  فاإن   ، خاليا من م�سمون 

و�سوراً و اأمناطًا تعبريية و�سفية و�رشدية وحوارية 

"ر�سائل"  ويطلق  "اأفكارا"  ذات��ه  االآن  يف  ينتج   ،

املفاهيم  يف  كما  جم��ردة  اأفكار  لي�ست  ولكنها   .

الفل�سفية ، ولي�ست ر�سائل مبا�رشة ، كما هي الر�سائل 

 ، التعليمية  واملبادئ  االأخالقية  التوجيهات  يف 

وكونها كذلك ال ينتق�ص من قيمتها كتجارب فكرية 

، بل يك�سبها �سفة خا�سة ومينحها بعداً اآخر . اإنها 

الت�سعب  كثري  اخليوط  مت�سابك  ن�سيج  �سمن  ن�سيج 

متييزها  يح�سن  اأن  الباحث  على   ، االألوان  متعدد   ،

ومالحقة تعرجاتها والتفافاتها من دون اأن ينقلها 

اإىل نطاق اآخر ، و من دون اأن يجردها من طبيعتها 

االأدبية . 

، و هذا ما  االأدبية  للفل�سفة  املوؤلف  هذا هو مفهوم 

حاول تطبيقه على النماذج االأدبية التي اختارها ، 

ففي راأيه اأن االأدب ، من دون اأن يخرج من "اأدبيته" 

ر�سائل  يوجه  اأن  ميكن  فيها  متجذر  وه��و  ب��ل   ،

االأدب  اأكرث من حاجة   ، اإليها  بحاجة  للفل�سفة هي 

اإىل اأفكار فل�سفية ، فاملنحنى التي يتخذه يف بحثه 

العك�ص كما  ولي�ص  الفل�سفة  ليبلغ  االأدب  ينطلق من 

درجت العادة .

هذه  يف  الفل�سفة  جتنيه  ال��ذي  ما  نت�ساءل:  وهنا 
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يف  الفائدة  هذه  حتقق  وكيف  املعاك�سة؟  احلركة 

النهج الفل�سفي؟

راأينا اأن الن�ص االأدبي لي�ص بنية مغلقة ولي�ص �سكاًل 

معرفية((  ))اأ�سكال  من  �سبكة  هو  بل  فح�سب،  فنيًا 

ولكنها لي�ست معطاة مبا�رشة، بل يجب اأن ُتنتزع من 

الن�ص، والن�ص بدوره لي�ص له وجود ثابت ونهائي، 

اإال يف عالقاته مع ن�سو�ص  فهو ال يتحقق بالفعل 

اأخرى ويف توالده امل�ستمر عرب ))قراءات(( متعددة، 

على  الن�ص  يحافظ  به  اإبداعي،  فعل  القراءة  اأن  اإذ 

اإبداعيته، يف هذه التعددية ت�سقط احلتمية كما ت�سقط 

املو�سوعية املطلقة واحلقيقة الواحدة الثابتة، ويف 

ذلك درو�ص تقّدم لبع�ص املذاهب واملناهج الفل�سفية 

املت�سددة يف نزعته اليقينية، واملبالغة يف تفاوؤلها 

االأدب  يحمل  هكذا  نهائية.  حقائق  اإىل  بالتو�سل 

واإدراك ن�سبية املعرفة  الفل�سفة على وعي حدودها 

واالعرتاف باأن ال حقيقة مطلقة، بل حقائق ن�سبية، 

اإليه، فاإذا  وذلك يف موقف نقدي ذاتي هي بحاجة 

اأن تفكر انطالقًا من  اعتادت الفل�سفة خالل ع�سور 

لغتها  تتكلم  واأن  اخلا�سة،  ومناهجها  معطياتها 

اخلا�سة، فاإن االأدب يفتح لها منافذ جديدة ويقّدم 

النظر  على  ويحملها  تتعودها،  مل  جديدة  مواد  لها 

اإىل الق�سايا من زوايا خمتلفة وبروؤيا جديدة، كما 

اأنه يخفف من اطمئنانها ويخّل�سها من الكثري من 

اأوهامها، ويخفف من جفافها وعبو�سها، ويعيد اإىل 

املمار�سة الفكرية �سيئًا من ))اللعب(( الذي هو مظهر 

دخل الفكر يف مناطق مل ياألفها، ويبث يف 
ُ
اإبداعي ي

مذاهبه حركة وحياة وتعدداً يف االأ�سوات.

هذا  اأن��وار  حتت  االأدبية  الن�سو�ص  لنا  تبدو  هكذا 

والفل�سفة  االأدب  بني  احلركة  الدائم  اجلديد  املنهج 

منها  الواحد  قارئًا  ذاتها،  االأدبية  الن�سو�ص  وبني 

على �سوء االآخر ومن خالله، يف ت�سابك مو�سوعاتها 

اإيقاعاتها، كاأنها �سيمفونية كاملة، ففل�سفة  وتنوع 

التاريخ عند ))هيغل(( و�سارحه كوجيف من خالل 

روايات كينو غري ما هي يف ذاتها، وق�س�ص كينو 

اأحيانًا  والعابثة  وال�ساخرة  احلرة  ا�ستيحاءاتها  يف 

للهيغلية، غري ما هي يف ذاتها . . . كما اأن كاًل من 

وجه  له  ينك�سف  الدرا�سة  تتناولهم  الذين  االأدب��اء 

الذاتية  اإىل  والداعي  الواقعية  رائد  فلوبري  جديد، 

االأدب، تنك�سف عنده العالقة املعقدة بني النزعتني 

املتناق�ستني، كما تنك�سف الواقعيته، بل مثاليته، 

ر امل�ساهد االأكرث اإثارة للتقزز، م�ساهد 
ّ
فهو الذي �سو

االأقذار التي يغو�ص فيها اخلنزير وهو يتلذذ فيها . . 

. هو ذاته يقول: ))فوق احلياة، فوق ال�سعادة، هناك 

، �سماء �سا�سعة ثابتة ولطيفة، 
ّ
�سيء ما اأزرق وم�سع

ة التي ت�سلنا منها تكفي الإحياء عوامل. تاألٌّق 
ّ
االأ�سع

الكلمة  لهذه  �ساحب  انعكا�ص  �سوى  لي�ص  العبقرية 

امل�سترتة((.

اإن اعتبار االأدب مكبوت الفل�سفة،يعني قلب الو�سع 

ز لك�سف 
ّ
التقليدي لنهج تف�سريي،يعر�ص االأدب كحي

 
ّ

جوهري،ويعترب بالتايل الفل�سفة كاأمنا هي الفكري

االأدب،اأو الذي مازال غري فكري يف االأدب.وهذا يعني 

،ورّدها اإىل 
ّ
نفي خرافة االأدب املمتلئ مبعنى �سمني

طبيعتها اخليالية، بحيث ال يتطلب هاذا املعنى اإىل 

القبول  االآن ذاته  ك من جديد واأن يعني يف 
َ
در

ُ
ي اأن 

اإىل  تلميحي  فكر  االأدبية ال يعربها  الن�سو�ص  باأن 

اء.
ّ

االحم حتى  عنها  غائب  اأنه  ليبدو  ر�سًا،حتى 
َ
ع

 حّد يرد هذا الفكر يف خطاب االأدب،كح�سور 
ّ

اإىل اأي

اأن  دون  م��ن  ًا 
ّ
خفي يبقى  اأن  باإمكانه  ع��ار���ص 

يف  حتمًا  ي�سهم  الفكر  هذا  اأن  ئًا؟اأم 
ّ
�سي اأثراً  حدث 

ُ
ي

تت�سمنه  الفكر  اأ�سكال  من  �سكٍل   
ّ

اأي ن�سيجه؟  حيكة 

الن�سو�ص االأدبية،وهل ميكن ا�ستخراجه منها؟ذلك 
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اإذا تعرفنا يف االأدب على حقيقة الفل�سفة،فمن  اأننا 

االأدبية حقيقة  الكتابات  اأن جند يف  اإذا  ال�رشوري 

ما،باملعنى الفل�سفي للكلمة.

المتزاج املعقد

ال �سيء يفر�ص اأن هناك حاًل للتعار�ص بني االأدب 

والفل�سفة ؛ بل على العك�ص من ذلك ، اإن اعتبار هذا 

جفاف   ، لنا  يوؤكد   ، اأب��داً  وجديداً  دائما  التعار�ص 

الكلمات ال يطبق علينا كطبقة من اجلليد .

االأدب والفل�سفة " ممتزجان " امتزاجًا معقداً . هكذا 

نوعًا  بينهما  التاريخ  اقام  اأن  اإىل  االأقل  على  كانا 

اأواخ��ر  يف  الفرتة  هذه  تقع   . الر�سمية  الق�سمة  من 

القرن الثامن ع�رش عندما بداأ لفظ " االأدب " ي�ستعمل 

الذي  التحول  هذا  ديديرو  �سهد   . احلديثة  بداللته 

ف�سل بني االأدب والفل�سفة وقدم فيه �سهادة ملوؤها 

ال�سفة  على  واقفًا  ذات��ه  هو  كان  لو  كما   ، احلنني 

يف  احلكيم  كان   ": االنقطاع  بهذا  معزواًل  ال�سابقة 

ما م�سى فيل�سوفًا و�ساعراً ومو�سيقيًا . لقد انحطت 

دائرة   ، بع�ص  عن  بع�سها  بانف�سال  املواهب  هذه 

الفل�سفة �ساقت ، وال�سعر افتقد االأفكار ، كما افتقدت 

التي حرمت من  واحلكمة   ، العزم  و  القوة  االأنا�سيد 

هذه االأع�ساء مل تعد ت�سمع ال�سعوب بال�سحر ذاته".

الفا�سل  املخطط  هذا  فيها  ر�سم  التي  الظروف  اإن 

التي  والفل�سفة  االأدب  بني  املواجهة   : ذلك  تظهر 

ومنغلقني   ، م�ستقلني  جوهريني  كيانني  تعتربهما 

ويثبت  منهما  واح���د  ك��ل  ي��ح��دد  ال���ذي  احل��ق��ل  يف 

حدودهما ، هذه املواجهة يف اإنتاج تاريخي . وهذا 

تطور  يف  خا�سة  زمنية  فرتة  مع  يتوافق  االإنتاج 

خا�سعني  يكونان  حيث  واالأدب��ي  الفل�سفي  العمل 

لقواعد م�ستقلة ومتعار�سة . عندئذ تبداأ يف اآن واحد 

اإنهما   : الفل�سفة  نهاية  يف  والتفكري  االأدب  �سيطرة 

منوذجان " حديثان" بامتياز .

اأنها  يعترب  التي  االأعمال  بع�ص  ق��راءة  اإع��ادة  اإن 

، يجب  الفل�سفة  ، يف �سوء  االأدب  اإىل جمال  تنتمي 

معنى  عن  تف�سح  جلعلها  ح��ال  اأي  يف  يكون  اأال 

خفي يلخ�ص توجهها الفكري ، بل الإي�ساح بنيتها 

طرائق   ، متعددة  لكونها   ، حتتمل  التي  املتعددة 

االأدب��ي  اخلطاب  اأن  فكما   ، املقاربة  يف  متمايزة 

ال�رشف ، كاخلطاب الفل�سفي ال�رشف ، غري موجود 

، وال توجد اإال خطابات ممتزجة ، تتداخل فيها ، و 

م�ستقلة يف   ، لغوية  األعاب   ، متعددة  م�ستويات  يف 

اأنظمة مراجعها ويف مبادئها ، كذلك من امل�ستحيل 

حتديداً  واملنطقي  والروائي  ال�سعري  ن�سبة  حتديد 

يف  عاملي  ب�سكل  تظهر  التي  الن�سبة  هذه   ، نهائيًا 

الفل�سفي  يظهر  اأن  بد  ال  عندئذ   . تغرياتها  اأ�سكال 

يدخل يف الن�سو�ص االأدبية على م�ستويات متعددة 

، واأنه من ال�رشوري تفكيكها بعناية وفق الو�سائل 

التي تتطلبها والوظائف التي ت�سغلها . 

اإذا تاأملنا ال�رشح ال�سعري الذي �سيده فوكو متجيداً 

لرو�سيل يف ن�ص ال ينتمي اإىل االأدب وال اإىل الفل�سفة 

الأنه يف منت�سف الطريق متامًا بينهما ، ال ي�سعنا اإال 

اأن نفكر بالعمل الذي اأجنزه هايدغر حول هولدرلني 

يرافق   ،  1934 �سنة  ابتداأ  ما  منذ   ، يزال  ال  وهو   ،

مماثلة  فكرية  جتربة  اأن  يبدو   . الفل�سفية  م�سريته 

حتدد املحاولتني : االإ�سغاء اإىل جمنون يتكلم ، طرق 

تعبريه تخرج عن قوانني اخل�سوع " لقول �سحيح "، 

طرح  اإعادة  على  الطرق  هذه  حتمل  ذاته  االآن  ويف 

م�ساألة اال�ستعماالت العادية للغة ، وبالتايل اأ�ساليب 

التفكري . اأيكون الكاتب جمنون الفيل�سوف؟ وهل اإن 

الو�سع  مينحه  الفل�سفة  اإىل  بالن�سبة  االأدب  و�سع 

امللتب�ص ، اأي ال يف داخل احلد الفا�سل متامًا وال يف 

خارجه متامًا ؟ 

اأن  خ�سى 
ُ
ي اأال  كهذه،  تعابري  عند  توفقنا  اإذا  ولكن 

وللفل�سفة  ل��الأدب  جوهريًا  مفهومًا  جم��دداً  ل 
ّ
ُنفع

نهائي؟  ب�سكل  بينهما  العالقة  تثبيت  يحاول  قد 

احلدود  كل  ولي�ست  اجلنون،  من  اأنواعًا  هناك  الأن 

امل�سرية  يعيد  فوكو  اأّن  بدا  عندما  ذاته.  النوع  من 

هولدرلني،  اإىل  بالن�سبة  هايدغر  اتبعها  التي 

واتخذ رو�سيل كمثل له، فاإنه نقل هذه امل�سرية اإىل 

جنون  اإّن  جديد:  عد 
ُ
ب اإىل  اأف�ست  حيث  اآخر  ميدان 

ي�ستمد  التي  ال�سخرية  طابع  مع  اللطيف،  رو�سيل 

على  االعتماد  من  خاٍل  ظاهرة،  نقدية  مهمة  منها 

متيز  التي  والباردة  املت�ساخمة  البطولية  العظمة 

نحاول  وعبثًا  هايدغر.  عند  هولدرلني  ���س��ورة 
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املعادل  فوكو  عر�سها  التي  ال��ق��راءة  يف  جند  اأن 

اأنعم بها هايدغر  للنزعة اجلرمانية االأ�سا�سية التي 

رخاوة  الأن  حق:  غري  عن  اأو  حق  عن  �ساعره،  على 

انية النزعة الفرن�سية التي تنبعث من جنا�سات 
ّ
وجم

رو�سيل لي�ست �سوى قناع، واإذا ُنزع فاالإظهار فراغ 

غياٍب، وذلك لعدم وجود قناع اآخر. وبتعبري اآخر، اإن 

�ستعاد يف منظار 
ُ
رو�سيل الذي يتكلم عنه فوكو، ال ي

يف  لديه  لي�ص   :)Herméneutique( تاأويلي 

اإىل الك�سف  النهاية �سيء يقوله، وكل خطابه ينزع 

عن الالمعنى املطلق. اإن ن�سو�ص رو�سيل، بتالعب 

جوهر  حول  ال�سكلية  واأبحاثها  ال�سبياين  كلماتها 

اللغة، تتكلم عن املوت ولي�ص عن اأي �سي اآخر: فهي 

تقول اإّن كل �سيء يجب اأن يزول.

اأ�سكال  ب���االأدب؟واأي  تهتم  اأن  الفل�سفة  على  ملاذا 

االهتمام  ه��ذا  االهتمام؟هل  ه��ذا  يتخذ  اأن  ميكن 

ناجت من التوجه ال�سامل للفل�سفة التي ال تهدف اإىل 

قدرها  حمدد،فتبدو،طبيعيًا،اأن  مو�سوع  اأي  معرفة 

هو معاجلة كل املوا�سيع من دون متييز؟

حقل التفكري بينهما.

قد يعني هذا اأن االأدب،اإىل جانب احلقوق والدين،...

هدفها  حمددة  فل�سفية  ملراجعة  قاباًل  �سيكون  الخ 

اأ�سا�سًا منطقيًا  الك�سف عن داللته اجلوهرية،مبنحة 

م�رشوعة.نتكلم  حتت�سن  التي  احل��دود  بتعيني  اأو 

فل�سفة  عن  نتكلم  كما  االأدب  فل�سفة  عن  ذاك  عند 

القانون اأو فل�سفة الدين:يف هذه احلال متنح االأدب 

اإىل  املو�سوع  هذا  وتعالج  للفل�سفة  فكرية  م��ادة 

جانب موا�سيع اأخرى جلعله ينطق باأ�سكال التفكري 

الكامنة فيه ب�سمت،ورمبا من غري علمه.

اأو  ا�ستعادة  حم��اول��ة  ك��ث��رياً  ت�سبه  امل�سرية  ه��ذه 

اإنها ُتدخل االأدب يف حقل التفكري الفل�سفي  اإحلاق، 

ال�ستغراقه فيه، ويف احلد االأق�سى لعملية االحتواء 

كليًا  حتديده  تعيد  باأن  كاأدبي،  االأدب  اإزال��ة  هذه، 

بتعابري تفكري يبقى خارجًا عنه، اأو باإنقا�ص قيمته 

نظر  وجهة  من  عليه  ال�سادر  احلكم  اإىل  بالن�سبة 

تتجاوزه. اإذا كانت حماولة كهذه غري مر�سية، فذلك 

الأنها حتيل م�ساألة العالقة بني الفل�سفة واالأدب اإىل 

م�ساألة تركيز موقع: املق�سود، يف هذا املنظار، هو 

على  التدخل  اأو  التاأثري  جماالت  اأهمية  تقدير  اأواًل 

)هذا  دجمها  اإىل  التو�سل  اأج��ل  من  وذل��ك  التوايل، 

االأدبية  باالآثار  التفكري  اأعدنا  ما  اإذا  به  نقوم  ما 

)وهذا ما  بينهما عالقة ف�سل  نقيم  اأن  اأو  فل�سفيًا(، 

اإىل  نقوم به عندما ن�سع خطوطًا فا�سلة وا�سحة، 

حد ما، بني ما هو فل�سفي وما هو غري فل�سفي يف 

مكثفًا  اأو  عًا 
ّ
مو�س متثياًل  نتبّنى  هكذا  ذاته(.  االأدب 

لقدرات ))اأدب(( و ))فل�سفة(( يعيدهما اإىل حتديدات 

اأو  للحماية  اأو  لل�سم،  اأو  للتحديد  كاأقاليم  مكانية، 

للدفاع.

توجه  بتبني  نرغب  اأدبية  فل�سفة  عن  نتكلم  عندما 

خمتلف متامًا عن تلك التي تتوافق مع فل�سفة لالأدب 

كهذه، وذلك بطرح مو�سوع عالقات االأدب بالفل�سفة 

بتعابري ال تتعلق بالتمو�سع )بحيث ُتوزع املواقع(، 

الطرائق،  عن  عندئذ  نت�ساءل  االإنتاج.  بتعابري  بل 

وهي حتمًا متنوعة، التي مبوجبها ت�ستطيع الفل�سفة 

))يتعاطى((  اأن  واالأدب  االأدب  ))تتعاطى((  اأن 

االإجرائي  اجلانب  املقدمة،  يف  اإذاً،  ن�سع  الفل�سفة. 

يعقد  الذي  الآثار حقيقية،  املنّفذ   )Opératoire(

يتحدان  والفل�سفة  االأدب  وبداخلها  ح�سيًا  ال�سبكة 

بحث يف العمل 
ُ
ل الواحد منهما االآخر. عندئذ ي

ّ
ويحو

الذي  الفكري  االإنتاج  االأدبي ذاته عن عالمات هذا 

يجب اأن يهم الفل�سفة بالدرجة االأوىل، باعتبار اأنها 

ناأخذ  واإذ  كاإنتاج.  كعملية،  كعمل،  ُتفهم  اأي�سًا  هي 

ب�سكل  اجل��اد  الفكري  اجلانب  ه��ذا  االعتبار  بعني 

جوهري، ميكننا البحث عن اأ�سكال عالقة فعلية بني 

االأدب والفل�سفة.

��������������������������������

العنوان: مبا يفكر االأدب؟

املوؤلف: بيار ما�سريي.

دار الن�رش: املنظمة العربية للرتجمة.

الطبعة االأوىل

ترجمة: جوزيف �رشمي.
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ابو حنا، هو معلم عمالقة  الفل�سطيني حنا  ال�ساعر 

ال�سعر الفل�سطيني يف القرن املا�سي، جيل ال�سعراء 

ح�سني  ورا���س��د  القا�سم  و�سميح  دروي�����ص  حممود 

وحنا ابراهيم واآخرون. ولد عام 1928، وقال عنه 

ال�ساعر الراحل حممود دروي�ص " منه تعلمنا ترابية 

ال�سعر  يف  اال���س��دارات  من  الكثري  له  الق�سيدة". 

كتب  ال�سرية.  ادب  وكتب  والرتجمات،  والدرا�سات 

دور  وله  املقاومة.  �سعراء  احد  ويعترب  الوطن  عن 

الثقافية يف  املجالت  من  العديد  تاأ�سي�ص  كبري يف 

كمجلة  االآن،  حتى  يقطن  حيث  الفل�سطيني  الداخل 

املواكب،  وجملة  الغد،  وجملة   1953 عام  اجلديد 

احلركة  واث���راء  تعليم  يف  �ساهم  م��واق��ف.  وجملة 

 .48 ال�  ارا�سي  يف  االخ�رش  اخلط  داخل  الثقافية 

من  واحل�سار  عمله  من  والف�سل  لالعتقال  تعر�ص 

قبل �سلطات االحتالل منذ خم�سينات القرن املا�سي 

ا�ستثنائية،  فل�سطينية  �سعرية  جتربه  االن.  وحتى 

وحمل  بال�سعر،  كاهتمامه  العربية  باللغة  اهتم 

الكثري من التاريخ واحلكايات التي حدثت مع كبار 

ال�سعراء يف فل�سطني. "جملة نزوى" التقته يف مدينة 

رام اهلل وكان كما يلي.

البدايات

بداياته وهو طفل �سغري مولع  ابو حنا عن  حتدث 

بالقراءة، والتي كانت ا�سا�سا ور�سيدا هاما ثقافيا 

يف  "بداأت  وق��ال،  الطويلة،  م�سريته  عرب  �ساعده 

ال�سف اخلام�ص بقراءات وا�سعة من بينها املعلقات 

وادب املهجر، وقراأت جلربان خليل جربان واخرين." 

ح�سة  يف  اكتب  ب��داأت  ال�سابع  ال�سف  يف  وتابع: 

االن�ساء ال�سعر يقراها معلموين وتلقى ا�ستح�سانهم. 

والن �سعره كان متميزا ا�ساف ابو حنا كان معلموه 

يقراون ق�سائده ملن هم اكرب �سنا منه. 

وعلى الرغم من انه ابن الرينة القريبة من النا�رشة، 

مدينة امل�سيح عليه ال�سالم، اال ان ابو حنا تعلم يف 

املكان  هو  هذا  ان  موؤكدا  القران  وحفظ   – الكتاب 

الوحيد املتوفر للتعليم يف ذاك الزمان. 

قال  القران،  وحفظ  بدرا�سة  املتميزة  جتربته  وعن 

القران  يحفظ  وكان  بالتجويد،  اعجب  انه  حنا  ابو 

ما  وهو  امل�سلمني.   - االخرين  الطالب  بقية  مثل 

جعله يهتم بالقران والدرا�سات عن الدين اال�سالمي، 

فقراأ يف �سغره ملحمد عبده. واكد ال�ساعر ابو حنا ان 

اهتمامه كان باللغة العربية، م�سريا "ان ما يجمعنا 

وامنا  وم�سيحيون،  م�سلمون  هناك  الن  الدين  لي�ص 

اللغة والتي هي تاريخنا." 

اول ق�صيدة ن�صرت

انتقل  عندما  له  ن�رشت  ق�سيدة  اول  عن  وحت��دث 

تنظم  الكلية  وكانت  القد�ص،  يف  العربية  للكلية 

وتابع،  املرتجم.  وال�سعر  ال�سعر  كتابة  يف  م�سابقة 

كنت اترجم الكثري من الق�سائد من ال�سعر االجنليزي 

وانا يف ال�سف الثاين ثانوي. وح�سلت على اجلائزة 

االوىل يف ال�سعر خالل �سنوات درا�ستي يف الكلية. 

ذكريات من النكبة

حنا اأبو حنا

معلم رواد ال�سعر الفل�سطيني

حممود دروي�ص: منه تعلمنا ترابية الق�صيدة
تغريد �شعادة

كاتبة ومخرجة أفالم تسجيلية من فلسطين



حكومة  من  بعثة  على  ح�سل  ان��ه  حنا  اب��و  وق��ال 

ان  قائال،  وتابع  بلندن،  االدب  لدرا�سة  فل�سطني 

رام  له يف  وكفلني �سديق  االوراق  كل  اعد يل  ابي 

امي  على  دخلت  وعندما  لل�سفر�  وا�ستعديت  اهلل 

على  وتتح�رش  تبكي  اخ��ذت  حقيبتي،  ترتب  وهي 

ليكمل تعليمه  �ستفعل  ابراهيم، وماذا  اال�سغر  اخي 

اعمل  حتى  لعام،  البعثة  بتاأجيل  فقمت  االخر،  هو 

"توجهت  وقال،  الدرا�سة.  له  وا�سمن  اخي  وا�ساعد 

لدائرة املعارف يف القد�ص، واجلت البعثة، وح�سلت 

على تعيني للتدري�ص يف النا�رشة، ومل اكن اعلم ما 

كان يخبئ القدر يل، ففي نف�ص ال�سنة كانت النكبة. 

فل�سطني  ت��رك  ع��دم  الوقت  ذل��ك  ق��راري يف  وك��ان 

ان�سجاما مع الفل�سفة املثالية التي تعلمتها."

وقال، النكبة كانت �رشبه قا�سمة للوجود والتفكري 

الفل�سطيني. وقال، كتبت ق�سيدة تتحدث عن الطبقة 

ايدت  قد  وقتها  "كنت  وا�ساف،  ودوره��ا.  العاملة 

العاملة  الطبقة  عن  ال�سعر  وكتبت  التق�سيم.  ق��رار 

ومقاومة اال�سطهاد وتنقلنا من حيفا اىل النا�رشة 

مع فرقة مو�سيقية بعد دخول االحتالل بثالثة ا�سهر، 

ودورها  املراأة  عن  الق�سائد  ونكتب  االنا�سيد  نن�سد 

يف الن�سال، و�سميناها جوقة الطليعة، وزرنا العديد 

من العوا�سم منها رومانيا ومو�سكو. وان�ساأنا احتاد 

واملدن،  القرى  يف  وجتولنا  الدميوقراطية  ال�سبيبة 

ونقيم  وندبك  نن�سد  االق��دام  على  م�سيا  ن�سري  وكنا 

ترتقي  ثقافية  حياة  واقمنا  �سعرية  مهرجانات 

م�ساركتهم  �رشورة  على  وحتث  النا�ص  بت�سورات 

احلكم  مع  م�ستمرة  �سدامات  لنا  وكانت  بالواقع 

والقوى  للمثقفني  الع�سكري" . وكانت هناك هجرة 

الثقافية حيث خرج ابو �سلمى اىل ال�سام. وبقي عدد 

العبا�سي وحنا  اميل حبيبي وع�سام  منهم  حمدود 

والروائية  ال�ساعرة  واحدة فقط هي  و�سيدة  ابراهيم 

جنوى قعوار فرح.

عالقته مع دروي�ص

وعن عالقته بال�ساعر الراحل حممود دروي�ص، قال 

يف  كفريا�سيف  يف  كان  االول  اللقاء  ان  حنا  ابو 

حيفا،  يف  وقتها  اعمل  وكنت  الثانوية،  املدر�سة 

وا�رشفت على مهرجان لل�سعر يف قرية كفريا�سيف 

وطلب  الثانوي،  االول  ال�سف  يف  دروي�ص  وك��ان 

اجلمهور مني قراءة ق�سيدة االر�ص، ومل اكن احملها 

معي يف ذلك الوقت، وتدخل دروي�ص وقال ان لديه 

ن�سخة من الق�سيدة يف بيته وراح وجلبها وقراأتها. 

ا�رشفت  بي.  �سلته  على  حممود  حافظ  وقتها  ومن 

ال�سحفيني  من  وطلبت  ال�سبيبة  �سوت  جملة  على 

وكان  ال�سعر  يكتبون  ط��الب  مبقابلة  يقوموا  ان 

ديوانه  يف  دروي�ص  مع  وكنت  دروي�ص.  بينهم  من 

يحب  ال  دي��وان  وهو  اجنحة"  بال  "ع�سافري  االول 

الثاين  والديوان  طالب،  وهو  كتبه  النه  يذكره  ان 

الزيتون" وكنت انا من كتب مقدمته. وكان  "اوراق 
دائما يزورين يف البيت، وعمل معي يف حترير جملة 

مقابلة  وعمل   .1960  1959- عامي  بني  اجلديد 

بلوحة من  ف��رح حيث زودت��ن��ا  ق��ع��وار  م��ع جن��وى 

ر�سمها مت و�سعها على غالف املجلة. 

مع را�صد ح�صني

ح�سني،  را�سد  الراحل  ال�ساعر  مع  عالقته  عن  اما 

ابو  قال  املهمني،  الفل�سطينني  ال�سعراء  من  ويعترب 

االول،  ديوانه  لتدقيق  لبيتي  جاء  ح�سني  ان  حنا، 

واتذكر انه رغب بان يطلق عليه "ازهار من جهنم" 

واقرتحت عليه اال�سم الذي اعتمده "الفجر" و�سهرنا 

التي  ال�سداقة  عن  وحت��دث  ندققه.  بطوله  الليل 
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ح�سني،  مع  حادثة  عن  حتدث  كما  بينهم،  جمعت 

"ت�سامن  ا�سمها  زاوية  يكتب  حنا  ابو  كان  عندما 

�سعري" وعندما �سجن قام ح�سني بالكتابة بالزاوية 

با�سم م�ستعار بدال عنه.

ذكريات

يتحدث ال�ساعر ابو حنا عن زمن كانت االمكانيات 

على  وت�سميم  ا���رشار  هناك  كان  ولكن  اق��ل،  فيه 

احدى  االجنليزية  فكانت   ، الثقافة  واغناء  التعلم 

اللغات التي قمنا بتعلمها وكذلك الالتينية يف الكلية 

والعاملي  اال�سالمي  التاريخ  در�سنا  كما  العربية، 

وال�سعر العاملي. كما ركزنا على تعلم الفل�سفة.

ال  والتي  العربية  الكلية  يف  تواجدي  خالل  وق��ال 

االذاع��ة  دار  من  ات�سلوا  املتفوقون،  اال  يدخلها 

يو�سف  وا�سعد  ف��اه��وم  ومب��ن��ذر  ب��ي  الفل�سطينية 

ن�رش ودعينا لدار االذاعة. وقال كنا نكتب ونوؤدي 

ومنثل.  نكتب  كنا  العربي.  االدب  يف  امل�رشحيات 

ترزي  انطوان  غزة  من  اال�سدقاء  بع�ص  من  واذكر 

االردن،  يف  دكتور  وه��و  ها�سم  ه�سام  وال�سديق 

عام  اجلرح"  "نداء  االول  دي��واين  يل  ا�سدر  وال��ذي 

اللغة العربية  جممع  رئي�ص  بتقدميه  وقام   ،1969
يف م�رش انذاك. 

ال�صعر الآن 

وعن تقييمه لل�سعر الفل�سطيني حاليا قال انه يغلب 

عليه ق�سيدة النرث. وقال ان االجيال اجلديدة تعي�ص 

كان  ما  عك�ص  عربية  باللغة  معرفتها  عدم  ما�ساة 

منا�سلة  �سعرية  طاقة  فيها  كانت  والتي  مبرحلتنا 

تقيم املهرجانات وتتحدى احلكم الع�سكري وتتحمل 

بتلك  وطنية  ر�سالة  هناك  كانت  وا�ساف،  ال�سجن. 

لدينا  وك��ان  الوطني،  ال�سعر  ورثنا  فنحن  االي��ام 

وال�سعراء  حممود،  الرحيم  وعبد  طوقان،  ابراهيم 

حممود  عليه  ا�ستمر  الذي  الدور  وهو   48 عام  قبل 

دروي�ص و�سميح القا�سم. وقال ، انا ل�ست �سد ق�سيدة 

النرث، ولكن ق�سيدة النرث فتحت ال�سوق ح�سب تعبريه 

العربي. الننا نحن  ال�سعر  ُترث  امل�ستويات، ومل  لكل 

ركزنا على القيام بدور املقاومة فقد ابدعنا ولكن 

املناف�سة  على  تركز  النظرة  ان  يبدو  ما  على  اليوم 

يف  لي�ص  الو�سع  هذا  ان  م�سريا  االدبي.  االبداع  يف 

العراقي  ال�سعر  فل�سطني وحدها فمثال ما حدث مع 

كان لديهم اجلواهري والر�سايف، مو�سحا " لل�سعر 

م�سوؤولية اجتماعية ووطنية". 

جتربتة ال�صعرية

ال�ساعر ابو حنا اكد انه له �سغف كبري بال�سعر والزال 

يكتبه حتى االن، ولكن بدا باالهتمام بادب االطفال 

وا�سدر كتاب "جحا يعلم حماره القراءة". 

ملاذا الطفال؟

اىل  ال�سعر  من  اهتماماته  حتول  يف  ال�سبب  وعن 

االهتمام باأدب االطفال قال ابو حنا، "عندي �سعور 

وان  لغتنا،  يتعلمون  ال  اطفالنا  بان  بامل�سوؤولية 

ت�سيطرعلى  العربية  اللغة  جلعل  حم��اوالت  هناك 

الدور."  هذا  اخ��ذت  ولذلك  العربية،  اللغة  ح�ساب 

ابو حنا على جمموعة مدار�ص يف  ال�ساعر  وي�رشف 

"دائما  قائال،  وتابع  والقد�ص.  اهلل  ورام  النا�رشة 

الوطنية  امل�سوؤولية  ولكن  �سعري  اح�سا�ص  عندي 

جتعلني اهتم بهذا اجلانب." وا�ساف، اح�سا�سي بان 

ال�سعر له دوره ولكن ر�سالتي الوطنية عرب االجيال 

�سياع  و�سياعها  منها،  جزء  العربية  اللغة  بان 

لالن�سان.

اهتمام بالرتاث

بالرتاث  اهتمامه  ع��ن  حنا  اب��و  ال�ساعر  وحت��دث 

حيث ا�سدر كتاب "رحلة البحث عن الرتاث" ولديه 

خمططان عن الرتاث وخا�سة بالبيوغرافيا.

طقو�ص الكتابة 

انه  ابو حنا  ال�ساعر  قال  الكتابة،  وعن طقو�سه يف 

وقت  وه��ي  �سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة  يومه  يبدا 

واىل  ال�سائل  وباحلرب  الورق  على  ويكتب  الكتابة، 

االن.
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ال  للغاية.  واملهمة  ال�سغرية  الن�سيحة  هذه  من  لنبداأ 

التفاح"  "حليب  املنذري  �سالم  يحيى  جمموعة  تقراأ 

تقراأ  كما  العربي،  االنت�سار  موؤ�س�سة  عن  وال�سادرة 

تقراأها  اأن  عليك  منف�سل،  ب�سكل  اأي  عادة،  الق�س�ص 

اق��راأ  ب��ال��دوار.  اأ�سبت  واإال  الت�سل�سلي  ترتيبها  وف��ق 

جمموعته الق�س�سية على اأّنها رواية واإن مل تكن كذلك، 

املفاتيح  الأن��ه مينحك  االإه��داء،  ق��راءة  اأب��دا  تغفل  وال 

االأوىل لروح العمل.

وال باأ�ص اأن ت�ساأل نف�سك، ماذا لو قراأنا ق�س�ص يحيى 

�سيء  ليتغري  كان  هل  نهايتها،  من  املنذري  �سالم 

تكون  اأن  نوع  اأي  من  احتمال  هنالك  وهل  حقا؟  ما 

اأن ن�سّك باالأمر  جمموعة املنذري رواية فعال؟ يحدُث 

اأّنه  على  الكتاب  ق��راأت  "اإذا  االه��داء،  نقراأ  اأن  ملجرد 

اأّنه  اإىل ابني زكريا، واإن قراأته على  ق�س�ص فاالإهداء 

هل  ترى  املجانني".  اأ�سدقائي  اإىل  فاالإهداء  رواي��ة 

زكريا  غر  و�سِ الق�سة   
َ

ِق�رش بني  مبا�رش  ربط  هنالك 

من جهة، وبني تعقيدات الرواية وحجمها واالأ�سدقاء 

اأخرى  عالقة  هنالك  هل  اأخ��رى؟  جهة  من  املجانني 

رواي��ة  ق��راءة  متقارب-  زم��ن  يف   - اأجن��ز  قد  بكونه 

كان  واإن  الرنويجية"؟  "الغابة  موراكامي  هاروكي 

بدقة  حّدد  فلماذا  التاأويل،  م�سامات  لفتح  ذلك  يفعل 

على الغالف اخلارجي اأّنها "ق�س�ص"!

 واأي�سا هل هنالك عالقة مبا�رشة بني عنوان املجموعة 

نّطت  التي  التفاح  �سائل  قطرة  وبني  التفاح"،  "حليب 
اأّن  اأم  الق�س�سية،  وا�ستقرت فوق خمطوطة املجموعة 

االأمر يرتبط اأكرث باإ�سحاق واحلرمان الطفويل الطويل 

بندقية  اإىل  حتولت  التي  الفاتنة  وامل��راأة  التفاح،  من 

�سغرية  مقاطع  �سمن  اجل��وع��ى،  الفتيان  ت�سطاد 

ت�ساعدة، واإمنا يبدو االأمر 
ُ
ومكثفة ال تنمو نحو حبكة م

بينما  مكانها،  يف  ثابتة  �سغرية  نافذة  اأمام  وكاأنك 

امل�ساهد تتغري من وقت الآخر عرب زجاجها ال�سفاف.

الكتابة،  بظروف  القارئ  لتوريط  جادة  حماولة  يف 

الكتابة  ا�سئلة  االإهداء، يف  منذ  �سالم  بنا يحيى  ُيلقي 

 املنذري عن جملة من الهواج�ص 
ُ
واجلدوى منها، ويعرب

ت�سليم  االأخرية قبل  اللحظات  الكاتب يف  التي ت�سيب 

من  اخل��وف  التعديالت،  التمزيق،  للمطبعة،  العمل 

التكنولوجيا، والتعب امُلعذب يف اختيار العنوان. ي�سعر 

ب�سيغة  �سالم  يحيى  عنه  يتحدث  والذي  الكاتب  هذا 

الغائب ويتلب�سه اأحيانا اأخرى، باأّنه يكفي وح�سب اأن 

ُي�سعد قارئا واحدا، "قارئا واحدا وكفى".

حيز  من  يخرُج  والقراءة،  الكتابة  تكنيك  اإىل  الدخول 

تقراأ  ال  "ملاذا  ق�سة  ففي  الق�س�ص.  اإىل  ليمتد  االإهداء 

الدعوة  ه��ذه  املنذري  ُيقدم  نهايتها؟"،  من  الق�سة 

الغريبة حقا، دعوة لقراءة الق�سة من نهايتها، مقابل 

�سادة من قبل �سديقه للكتابة عن الظلم 
ُ
دعوة اأخرى م

هادئا  مكانا  يريد  اأحدهما  احلياة.  ومطبات  والف�ساد 

لفعل  �ساخبا  مكانا  يريد  االآخ��ر  و  الفكرة  ملناق�سة 

ذلك. بل اإّن الكاتب ُيقدم اقرتاحا حول اإمكانية: "�رشد 

ناحية  بها  لينتهي  ج��دا،  مزعج  مكان  من  احلكاية 

الهدوء التام". فهنالك ق�سة ميكن اأن تقراأ بطريقتني.. 

بطريقة حدوثها الواقعية، اأو بطريقة حكيها املقلوبة. 

ولكن ملاذا يبدو طلب القراءة باملقلوب مثريا اىل هذا 

احلد!

عندما وقعت الق�سة حقا، اأعني: "ق�سة اخرتاق ال�سيارة 

لواجهة املطعم"، كانت هنالك لعبة افرتا�سات هائلة 

لقراءة امل�سهد من زوايا متعددة بني الكاتب و�سديقه. 

ت�سببا  هل  خرجا،  اأن  بعد  احلادث  وقع  هل  وال�سوؤال: 

هما يف وقوعه، اأم اأن ذلك لي�ص اإال حكاية من حكايات 

الق�سة  يكتب  املنذري  اأّن  املفاجاأة  اأ�سال.  الكاتب 

تبدو كرواية.. ُتقراأ من نهايتها 

»حليب التفاح«لـ يحيى �صالم املنذري

l هدى حمد

 



االأ�سلية وفق ما كان يطرحه الكاتب يف الق�سة متاما، 

االأكرث  "املكان  ال�سيارة  اخ��رتاق  م�سهد  من  بداأ  حيث 

اإىل  وال�سديق  الكاتب  انطالق  اإىل  وانتهى  اإزعاجا"، 

ف�سحة الرق�ص "املكان االأكرث ان�سجاما".

"حزن  ق�سة  التقنية يف  ا�ستثمار هذه  املنذري  ويعيد 

ق�س�ص  اأرب��ع  على  حتتوي  الق�سة  فهذه  الفتيات"، 

من  حقا  كتبت  الق�سة  هذه  وباملنا�سبة  جدا،  ق�سرية 

املتلون  االن�سان  عن  حتكي  زكي"  "األوان  النهاية. 

لكنه  عليه،  القب�ص  ال�رشطة  حت��اول  ال��ذي  املتغري، 

يتماهى يف لون كل �سيء، وتاأتي العقدة من خارج هذا 

احلدث -كما يتبدى لنا اأوال- عندما ُيقرر البطل �سامل 

ي�سرتي  �سامل":  "ثعابني  الثانية  الق�سة  يف  التقاعد. 

اخلزانة  يف  مو�سوع  الثعبان  مزيف.  ثعبان  �سامل 

"امل�رش"  عن  كناية  بالتاأكيد  اإنه  الراأ�ص،  على  ويلف 

ن�سف  االلتفاف  ذلك  ويتطلب  راأ�سه  على  يلب�سه  الذي 

يت�سابك مو�سوع  باأخرى  اأو  بطريقة  وقته.  �ساعة من 

هذه الق�سة مع "األوان زكي". وبني �سامل وزكي يوجد 

�سامل  يقنع  اأن  يحاول  الذي  امل�سرتك  ال�سديق  ها�سم 

من  وحم��روم��ا  م�سكينا  كونه  زك��ي،  تقبل  ب�����رشورة 

�سامل من حيث  اأّن  اأي�سا  الغريب  منذ طفولته.  االألوان 

تركيب �سخ�سيته ي�سبه اإىل حد كبري �سخ�سية مندوب 

ال  فهو  القناع"،  "احل�سناء  ق�سة  يف  ال�سابون  �رشكة 

يتجراأ  وال  العاطفية  اخلياالت  يف  الغو�ص  اإال  يجيد 

املغامر يف عالقاته  ها�سم  على عك�ص  واقعيا،  عليها 

العاطفية.

�سامل  اأّن  حول  جديدا  تف�سيال  املنذري  لنا  يك�سف   

يبحث عن فتاة حزينة، فهو مل يدخل يف عالقة عاطفية 

ي�سعر  وكان  اجلامعة،  يف  در�سته  اأيام  واحدة  ة 
ّ
مر اإال 

باحلزن  وي�سعر  حزينة،  املحبوبة  دامت  ما  بال�سعادة 

"لوحة  الثالثة،  الق�سة  يف  الفرح.  ت�ستطيع  دامت  ما 

ُيلون احلياة  الذي  الت�ساد بني زكي  حزينة": نكت�سف 

�سامل  بحث  ويبداأ  احلزينات،  للن�ساء  �سامل  حمبة  بني 

عن امراأة حزينة الحقها يف البا�ص ثم اختفت. كانت 

غري حقيقية. وغالبا ما يكون االختفاء هو احلل ال�سهل 

والي�سري، الذي يبدد املنذري عربه ماأزق الق�س�ص. رمبا 

لكونه احلل االأب�سط واالأ�سهل خللق مفاجاأة ما. فكم من 

كالعامل  االختفاء،  اإىل  االأمر  بها  ينتهي  ال�سخ�سيات 

الذي اختفى يف املقهى يف ق�سة "كيف ميكن للكهرباء 

يف  "هل  ق�سة  يف  اختفى  الذي  والطفل  تنطفئ؟"،  اأن 

لعبة  من  تنتهي  ال  و�سل�سلة  فرا�سات؟"،  الطفل  حقيبة 

اأن  اأي�سا،  احتمال  هنالك  ولكن  املتكررة.  االختفاء 

يكون املنذري يتق�سد ظهور واختفاء هذه ال�سخ�سيات، 

اإال من مكائد املخيلة، واملخيلة يف  اأنها لي�ست  ليوؤكد 

اإنها  اإ�سافة-  لي�ست   – الق�س�سية  املجموعة  ه��ذه 

�رشيك حقيقي يف انتاج الن�ص ويف تاأويله اأي�سا.

 يف الق�سة الرابعة "غيمة حلم" املراأة احلزينة تتحول 

ومل  لتختفي،  جم��ددا  ع��ادت  لكنها  عمل،  زميلة  اإىل 

�سائد  ها�سم  زميله  على  انت�سار  اأي  البطل  يحقق 

الفتيات، وهكذا بقي �سامل م�سطربا اإزاء �سورة ها�سم 

بق�سة:  جمددا  يذكرنا  الذي  االأمر  عليه.  يتفوق  الذي 

متخيلة  ق�سة  اإزاء  حقيقية  ق�سة  والقناع"،  "احل�سناء 
يوؤكد  م��ا  جن��د  ال  كركرت  اإزاء  واق��ع��ي  كركرت  اأي�سا. 

واقعيته. مندوب ل�رشكة ت�سنع ال�سابون املعطر، وكل 

الدوائر  من  ابتداء  ال�سكل  دائرية  حوله  من  اال�سياء 

الدائري، وقد تزوج  انتهاء اىل اخلتم  احلكومية ولي�ص 

والذي  ال�سئيل  الرجل  �سورة  مقابل  تقليديا.  زواجا 

قبل،  من  به  ي�سمع  مل  �سوت  ول��ه  ال�سابون،  يكره 

واأ�سنان غريبة، والكر�سي اأكرب من حجمه، والذي كان 

جائعا للكالم، ولكن االأكرث غرابة اأنه يعي�ص ق�سة حب. 

ال�سوؤال:  ومن هنا تن�ساأ العالقة بني الطرفني. من هذا 

كيف ميكن اأن يكون لهذا امل�سخ ق�سة حب. لنكت�سف اأّن 

الرجل القبيح ميكنه اأن يفعل الكثري ولكن عرب اخليال 

ويف غرفته، وعندما يخرج من بيته ميكن اأن ياأخذ كل 

�سيء معه اإال حريته، "يدعها نائمة يف البيت". مندوب 

املبيعات ي�سع �سورته اإزاء �سورة الرجل القبيح، ليجد 

اأن احلظوظ غري عادلة. متاما كما هو حال �سامل اإزاء 

�سورة ها�سم. 

االأفكار  تبدو  االأرب��ع،  الفتيات"  "حزن  لق�س�ص  لنعد 

بع�ص  يف  ولكنها  الرتكيب،  وبالغة  ومده�سة  جميلة 

من  تتمكن  ال  و  عائمة،  اأفكار  جمرد  تبقى  االأحيان 

الذوبان يف ج�سد الن�ص. 

�سابق ا�رشار وتر�سد- الإعادة  –عن  يدفعنا املنذري 

قطع  اأم��ام  وكاأننا  ة، 
ّ
م��ر من  الأك��رث  الن�سو�ص  ق��راءة 

"البازل" املتناثرة، ولكي نتمكن من روؤية ال�سكل  من 

بطريقة  قطعها  نركب  اأن  علينا  للحكاية،  النهائي 

�سحيحة ومتقنة. 

كاملة.  احلكاية  ُيعطيك  ال  الكامريا"،  م 
ُ

"�س ق�سة  يف 

ة. وهنالك حكاية 
ّ
واإمنا نتف �سغرية منها يف كّل مر

الذي  م�سعود  ال�سغري  املوظف  حكاية  احلكاية.  داخل 

ومن  النقل.  ذلك  اأ�سباب  نفهم  وال  نقله،  الرئي�ص  طلب 
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على  وت�سلطه  العمل،  يف  برئي�سه  املوظف  عالقة   
ّ
ثم

معها  فعقد  امل��ال،  تطلب  جاءت  التي  الفقرية  امل��راأة 

اتفاقا به الكثري من االبتزاز. والأّن هذه الق�س�ص ميكن 

تاأتي  م�سعود  فق�سة  اأي�سا،  رواية  اأنها  على  تقراأ  اأن 

فعلته  الذي  "ما  ق�سة  ففي  التالية.  الق�سة  تفا�سيلها 

ور�سام  كاتب  م�سعود  اأّن  نكت�سف  ال�سوداء"،  النقطة 

للنقاط  م�سعود  مالحقة  هنا  املده�سة  الفكرة  و�ساعر. 

ال�سوداء، ولكن ما عالقتها برغبته يف اإكماله لدرا�سته 

االأول  البناء على اخليط  �سمن بعثة. املنذري ال يعيد 

�سكل هرمي.  يت�ساعد يف  ال  والن�ص  لنا،  يقدمه  الذي 

ة اأخرى ليكتب ق�سة 
ّ
اإنه يبقى بني مد وجزر. يعود مر

"ما  ق�سة  يف  قبل  من  ذكره  الذي  االآدمي"  "اخلالط 
املنذري  جند  وجمددا  ال�سوداء؟"،  النقطة  فعلته  الذي 

ي�سعنا يف ماأزق قراءة الق�سة من نهايتها. وكما يبدو 

فاإن م�سعود ال�ساعر تورط مع م�سوؤوله الكبري "اخلالط 

االآدمي"، فقد كتب �سيئا ما عن الف�ساد. اإنه حتى االآن 

هذه  يف  م�ستعار،  با�سم  كتب  املقال  الأن  �سك،  جمرد 

االأمن،  مكتب  مبدير  االآدمي"  "اخلالط  ات�سل  اللحظة 

ولكي نعرف من هو مدير مكتب االأمن علينا اأن نعود 

البداية، ليت�سح  الكامريا" من  م 
ُ

"�س لنقراأ ق�سة  جمددا 

هي  واإمنا  رواية  لي�ست  بالتاأكيد  اإنها  غمو�سها،  لنا 

يتحد  احلدث،  فيها  يتحرك  متداخلة  مت�سابكة  دوائر 

اأحيانا ويتنافر اأحيانا اأخرى. 

معنا  يلعب  مالبورن"  يف  رق�سات  "ثالث  ق�سة  يف 

الدر�ص  اللعبة ذاتها، ولكننا نكون قد تعلمنا  املنذري 

بينما  ترق�ص"،  املقهى  "�ساحبة  ة، 
ّ
امل��ر هذه  جيدا 

اأخرى  فتاة  وهنالك  م�رشحيا،  عر�سا  البطل  ينتظر 

تتحدث يف هاتفها ويظن للحظة اأنها ت�سبهه. "القطار 

ال�رشيع يرق�ص"، واليد الرجولية اخل�سنة جوار يد عجوز 

جمعدة تت�رشف بطريقة خمتلفة متاما عن يد رجولية 

االأل��وان  "فتاة  اأم��ا  وناعمة.  حمراء  يد  ج��وار  خ�سنة 

تر�سم  ال  فالفتاة  حقا،  غرائبية  ق�سة  فهي  ترق�ص"، 

 ،
ّ
بوا�سطة يديها واإمنا بثدييها ومنابع حنانها االأمومي

"فاالألوان تقطر من منبعني غام�سني ياأ�رشان االأفواه". 
ال�سغر  يف  متناهية  تفا�سيل  املنذري  يلتقط  هكذا 

كمن  هائال،  تاأثريا  ليخلق  واحل�سا�سية،  والب�ساطة 

منف�سلة  حوله  الدوائر  فتت�سكل  بركة  يف  بحجر  ُيلقي 

وتفا�سيل  كاأحداث  خمتلفة  الق�س�ص  هنا  ومت�سلة. 

ولكن ما يجمع بينها هو الرق�ص، وكيف ينظر الرجل 

الغريب للرق�ص يف مالبورن. ال توجد تفا�سيل ناتئة، 

واإن كان احلدث ال ينمو اإىل االأعلى، اإال اأّن متدده االأفقي 

املجرى  يف  لي�سب  ال�سغرية،  االإ�سارات  كل  ي�ستثمر 

ازدهارها، من دون  اإىل  الثالثة  الن�سو�ص  الذي يقود 

اأي اإ�سارة ف�سفا�سة اأو جمانية. 

مع  تت�سابك  ال  اأخ��رى  ق�س�ص  هنالك  هذا  مقابل  يف 

يف  "جمانة"  املو�سوعية،  بوحدتها  وتكتفي  غريها، 

تقراأ  مل  ل�سهرزاد؟"،  االأخ��رية  احلكاية  "ماهي  ق�سة 

زوجها  مع  اأّنها  رغم  وليلة.  ليلة  األف  حكايات  يوما 

كانت  رمبا  ولذلك  �سهرزاد،  اإىل  يوم  كل  تتحول  را�سد 

تقع اأحيانا يف �رشك الق�س�ص املاألوفة وامُلملة، بينما 

غلقا. 
ُ
زوجها را�سد كان �سندوقا م

حكت جمانة ق�سة الزوج الذي تاأثر ملوت زوجته "اأم 

ه، 
ّ
باأم لتعلقه  مدر�سته  ترك  الذي  االبن  ثم  حمدان"، 

واالبن االأكرب الذي انف�سل عن زوجته الأنها تقراأ اأفكاره 

وخياالته املري�سة. وقد متكنت "جمانة" من ا�ستعارة 

بناء حكايات األف ليلة وليلة واإن مل تقراأها، فقد قالت 

"جمانة" ق�سة "اأم حمدان" عرب تقنية "احلكاية داخل 
احلكاية"، فهي تبرت الن�ص وال تكمله، وت�سمن احلكاية 

حكايات اأخرى تتنا�سل فيها، وال تفعل ذلك خوفا من 

ال�سياف الذي �سيقطع راأ�سها واإمنا لتبقي زوجها على 

من  واأكرث  واالنتباه،  والتعلق  الولع  من  عالية  درجة 

ذلك فهي حتكي لكي تبعد زوجها عن التفكري يف عدم 

امللل  ت�سلل  ترغب يف  ال  فهي  االإجن��اب،  على  قدرتهم 

اإليه. لكن �سهرزاد تعرف جيدا كيف تف�سل نف�سها عن 

"جمانة" متاهت  لكن  املتخيلة،  اأو  الواقعية  ق�س�سها 
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مع ق�ستها متاما وذابت يف ن�سيجها، فهل ح�سل ذلك 

الأنها مل تقراأ "األف ليلة وليلة" حقا! 

يحتوي  الن�ص  هذا  فرا�سات"،  الطفل  حقيبة  يف  "هل 
الق�سة  قالت هذه  ولكن هل  عالية،  لعبة جتريب  على 

�سيئا وهي على هذا ال�سكل، اأعني اأنها لي�ست اأكرث من 

االأ�سئلة �سيئا ذا معنى حقيقي؟.  قالت  �سوؤاال.. هل   50
الطفل،  هو  الق�سة  ه��ذه  يف  الثابت  الوحيد  ال�سيء 

والقطة  احلديقة  اأعني  حوله،  تتحرك  التي  واالأ�سياء 

كل  يفزع  اأن  ميكن  ال��ذي  ال�سيء  الليمون،  و�سجرة 

امل�سد�ص،  هو  امل�سهد  على  طارئا  ويبدو  االأ�سياء  هذه 

وبكاء  الطفل  مغادرة  هو  ذلك  يعقب  ال��ذي  والتحول 

ق�سة،  مفاتيح  يعطي  اإن��ه  ق�سة،  يقول  ال  اإن��ه  االأب. 

ويطلب منا كقراء اأن نعيد كتابتها، وفّك �سفرتها ورمبا 

قراءتها من النهاية ت�ساعدا اإىل البداية. 

الغمو�ص.  هذا  كل  حتتمل  الق�سة  كانت  هل  وال�سوؤال: 

ق�سة  �سوؤاال   50 على  يربو  ما  اأّن  اعتبار  ميكن  وهل 

اأّن  اأم  "احلدث".  هي  الق�سة  األي�ست  حقا.  ق�سرية 

التجريب الذي يتخذه يحيى �سالم املنذري منذ االإهداء 

يحتمل كل هذا.

يقراأ  اأن  ميكن  حذق  قارئ  على  املنذري  يراهن  هل   

وال�سوؤال  االأ�سئلة،  على  االجابة  حماولة  من  احل��دث 

االأهم: اأمل يكن هنالك احتمال اأن ُتقال الق�سة يف قالب 

�ستختلف  االأجوبة  الأّن  مفتوحا،  ال�سوؤال  �سيبقى  اآخر.. 

على  تنه�ص  املنذري  لعبة  اأن  واأظن  الآخر،  قارئ  من 

بث االأ�سئلة اأكرث من رغبتها يف ح�ساد االأجوبة. 

من  �سعرا  اأغلى  "االأ�سئلة  بعنوان:  ن�ص  هنالك  ولذلك 

بالواقعية،  ال�ساخرة  الفانتازيا  ي�سبك  حيث  النفط" 

هنالك �سورة اإزاء �سورة جمددا، القلق من نفاد الذهب 

ح�رشت  التي  النفط  براميل  �سورة  مقابل  االأ���س��ود، 

املحا�رشة، بل اإن اأحدهم اأوقع برميال فاندلق ال�سائل 

على االأر�ص فظهرت اأ�سماك ميتة. الق�سة الواقعية هي 

عن الرجل الذي تنباأ بن�سوب النفط، فرف�ست اأطروحته 

فهاجر اإىل ا�سرتاليا، وعندما متت دعوته جمددا ليقدم 

اأ�سبح م�سهورا، بداأت م�سكلة  اأن  حما�رشة جديدة بعد 

عن  فهي  املتخيلة  الق�سة  اأم��ا  عوي�سة.  كهربائية 

ما  اإىل  احلياة  لعودة  اإ�سارة  )يف  املا�سي،  ا�ستيقاظ 

اخل�سبي  البيت  يرى  فالبطل  النفط(،  قبل  عليه  كانت 

ببطارية  املت�سل  ال�سغري  االأح��م��ر  التلفاز  ال��ق��دمي، 

البيك اأب، الرجال والن�ساء واالأطفال مي�سكون االأوعية 

ويبحثون عن �سيء، اإنها �سورة حتيل اإىل خماوف ما 

بعد النفط، والأّن االأ�سئلة )الواقعية( غالية جدا، فينبغي 

اأن ُتعطل واأن تنفى واأن تبعد بكل الطرق املمكنة.

وعادية  مك�سوفة  تبدو  الق�سة  هذه  يف  اللعبة  اأّن  اإال   

الذي  التاج  بق�سة  مقارنة  مطروحة،  اأ�سئلة  وجترتح 

ع�رش  عمره  يبلغ  وال��ذي  ال�سن  راأ���ص  ف��وق  من  ه��رب 

�سنوات يف ق�سة "الطاحن االأول"، و"لنا اأن نتخيل بني 

ملكا،  الت�سو�ص  قتله  الذي  ال�سن  �سار  و�سحاها  ليلة 

هرب  التاج  لكن  تاجا".  األب�ص  منه  ال��روح  نزع  فعند 

�سئيال  وبدا  عاريا،  اأ�سبح  املنخور  راأ�سه  ال�سن،  من 

وبات ممكنا  ورقة خ�ص،  البطل حتت  وجده  و�سعيفا. 

ويطرح  جمددا،  ملكا  لي�سبح  ال�سعيف  ال�سن  يعود  اأن 

املنذري �سوؤاله ال�سعب: "كم من الوقت �سي�سمد؟". يف 

كل  �سطرجن،  رقعة  على  كنا  لو  كما  نبدو  الق�سة  هذه 

حركة مدرو�سة، وتعي جيدا اأين تذهب بنا. وبالتاأكيد 

يف  ال�سبان  من  اأربعة  حمله  "عبداهلل" الذي  ا�سم  كان 

ال��دالالت  من  حمولة  ُي�سقط  دينية،  ثقافية  جماعة 

"من هم؟".  املدرو�سة والتي مل تكن جمانية يف ق�سة 

عامل  عن  يتحدث  اأي�سا،  ال�سينية"  "االبت�سامة  يف 

�سغري يختزل يف غرفة، وال �سيء ُيعكر هذه العزلة يف 

الكب�سولة التي ال تتجاوز ثالثة اأمتار يف اأربعة، �سوى 

نغمة هاتف املراأة الربيطانية من اأ�سل �سيني. ومن ثم 

العالقة  ترتيب  تعيد  اأ�سياء �سغرية وحميمية  يكت�سف 

بهذه املراأة اأبعد من االإح�سا�ص االأول باالنزعاج.

وال  تنمو  ال  مفتوحة،  املنذري  ع��وامل  اأّن  هنا  نتاأكد 

اأفقي. ال تذهب  ب�سكل  تنت�رش  واإمنا  اأعلى  اإىل  تت�ساعد 

املتعارف  باملعنى  عقدة  توجد  ال  تقليدية.  اإىل حبكة 

اأحداث �سغرية تنمو بني مٍد وجزر، وتوفر  اإنها  عليه. 

عناية عالية بالتفا�سيل، وترتك يف نف�سك ما قد يرتكه 

 �سباكا لف�سحة التاأمل. 
ُ
م�سهد �سينمائي، فهو يفتح

من املهم اأن نعي اأي�سا اأّن هذه الق�س�ص تطرح اأ�سئلتها 

وجود  من  نتعجب  ال  اأن  علينا  ولذا  جتيب.  مما  اأكرث 

تبدو  ا�ستفهام.  عالمة  حتمل  االأقل  على  عناوين  �ستة 

�سخ�سية البطل يف كل الق�س�ص واإن تلونت قليال، هي 

�سخ�سية واحدة. �سخ�سية الكاتب اأو الفنان الذي يقف 

املفرطة،  واقعيتها  يحتمل  ال  وعندما  الدنيا  ليتاأمل 

فاإنه يعزي نف�سه باأن يطلق بع�ص اخلياالت واالأ�سئلة.
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ثمة ت�سور ما حول ماهية الطريق مهما �ساق من 

الت�سور  اإّنه  التوى.  اأو  انحرف  ومهما  اجلانبني، 

حتمل 
ُ
�سبه كتابة الق�س�ص متاما. فحيُث ال ي

ُ
الذي ي

اإال  اأي�سا  حتمل 
ُ
ي ال  حمراء،  اإ�سارة  عند  التوقف 

ُتبطئنا  الكتابة، وحيث  املغامرة باإجناز م�رشوع 

مب�سائر  التفكري  بطئنا 
ُ
ي الطريق،  يف  املطبات 

وان�ساج  وت�ساعده  احل��دث  وتوتر  ال�سخ�سيات 

اأن  اأحدنا جيدا  يعي  التفا�سيل على مهل. وحيث 

انتقادا  واالأكرث  لوكا 
ُ

�س االأقل  هو  ال�سيق  الطريق 

يعي الكاتب اأّن الكتابة هي اأي�سا ال تقل عن تلك 

امل�سقة ب�سيء.

اأم��ام��ك  "انتبه  امُلخاتلة  امل��ق��دم��ة  ه��ذه  رغ��م   

ماين مازن حبيب يف 
ُ
الع انع القا�ص 

ُ
دوار"، ال مي

جمموعته الق�س�سية االأخرية "البطاقة ال�سخ�سية 

االنت�سار  موؤ�س�سة  عن  وال�سادرة  للعمانيني"، 

العربي، ال ميانع م�ساألة اال�ستمرار يف هذا الطريق، 

دركا اأّنه لي�ص يف �سباق مهما بدا له ذلك، بل وقد 
ُ
م

ال�سعبة،  االختيار  فرتقات 
ُ
م على  الكتابة  ترتكه 

اأي�سا  يح�سل  بدقة،  فعله  عليه  ما  قرر حلظتها 
ُ
لي

زق م�رشوعا اأو�سك على امتامه، كما قد يعود 
ُ

اأن مي

لعلها  يدري  فمن  نهايته،  بلوغ  قبل  الطريق  من 

احلكمة وال�سجاعة من تقوده لذلك. 

"البطاقة  عوامل،  لدخول  جيدة  قدمة 
ُ
م ذلك  يبدو 

مانيني"، كما تبدو هذه الق�سة اأي�سا 
ُ
ال�سخ�سية للع

باأكملها،  الق�س�سية  للمجموعة  موفقا  عنوانا 

الأ�سباب اأبعد من الغرائبية اأو املخاتلة التي ميتاز 

حيلنا اإىل فكرة ال�سورة 
ُ
بها العنوان، فهذا العنوان ي

حيلنا لل�سورة الر�سمية التي 
ُ
اجلاهزة. بدقة اأكرب ي

اأن  بال�رشورة  ولي�ص  عّنا،  حولنا  من  يعرفها 

تكون نحن واقعيا. فاأغلب ق�س�ص هذه املجموعة 

"ال�سورة"  من  اخل�سية  اللعبة..  هذه  على  تنه�ص 

واخل�سية على "ال�سورة" لدى التورط بك�سفها، تلك 

ال�سورة التي ال يريد اأحدنا اأن يخرج منها، لكونها 

وجهة  ن 
ّ
تكو التي  العاك�سة  وامل��راآة  االآمن  احليز 

نظر االآخرين عنا. ولكن يف حلظة ما، حلظة بالغة 

احلّدة والتوتر، جتتاح هذه ال�سخ�سيات الرغبة يف 

التغيري واالنقالب على ال�سورة.

يف ق�سة "البطاقة ال�سخ�سية للعمانيني"، تنتهي 

تاريخ  مع  يت�سادف  ال��ذي  اليوم  يف  البطاقة 

وغري  تقريبي  تاريخ  هو  امليالد  فتاريخ  الوفاة. 

ولد  بينما  �سحم،  فهو  امليالد  حمل  اأما  حقيقي. 

حقيقة يف �سحار، حيث زرع والده �سجرة ماجنو 

قرب املكان الذي باغت االأم فيه املخا�ص، حتى 

اال�سم يف البطاقة مل يكن هو اال�سم احلقيقي، بل 

احلقيقة  امُل�سجلة.  الدم  فئة  اإىل  و�سل  ال�سك  اإّن 

الوحيدة يف هذه الق�سة هي �سورة املوت املوؤكد.

انقالٌب على ال�سورة 

يف "البطاقة ال�صخ�صية للعمانيني"

ملــــــــــــازن حــــــبيب

l هــ . ح 



املذيع يف ق�سة "النباأ االأخري" اأراد اأن يك�سف عن 

واحدة  ب�سورة  دائما  كان  فقد  احلقيقية،  �سورته 

ايدة وهو ينقل اأخبار احلرب واملوت. ال�سوت 
ُ

وحم

فجاأة  قرر  ثم  واالت��زان،  بالرزانة  املتخم  الرخيم 

يعد  مل  اأّنه  اكت�سف  الأّنه  اآخر  وجٍه  عن  يك�سف  اأن 

�سبه نف�سه، ومل يعد ينا�سبه االختباء وراء �سورة 
ُ
ي

اإّنه ميتلك بع�سا من  الالمباالة.  اأو وراء  ايدة، 
ُ

حم

ال�سجاعة ليكون "هو" ملرة واحدة حتى وهو يعلن 

املعتاد  يك�رش  اأن  اأراد  حياته.  باإنهاء  رغبته  عن 

ا اأرغب قوله ب�رشعة.. مل 
ّ
عنه: "ال اأجيد التعبري عم

نعتد اأن نقول ما نفكر به دائما من دون تردد".

دائما من  اللعبة، هنالك  االآخر من  اجلانب  وعلى 

كان  ول��ذا  عنا،  احلقيقية  ال�سور  ظهور  جابه 
ُ
ي

هنالك من يحاول ت�سوي�ص بث حقيقة املذيع .

 تعي 
ّ
 يف ق�سة )حياة �سغرية ق�سرية( كانت االأم

بكرا، "اأّن امللعب ال يرحم"، ولذا كان ال بد لها اأن 
ُ
م

توقف الزمن عن التقدم، حتى لو كّلف ذلك اإنهاء 

ال  لكي  اأنفه،  على  بال�سغط  ال�سغري  الطفل  حياة 

تهزمه �سورته وتعذبه كل يوم، فالطفل مل يخرت 

�سورته، ولكن �سورته كانت خُمتلفة عن امُلتوقع، 

ولن  املجتمع  يغفره  لن  ذنٍب  وراء  متكُث  �سورة 

�سورة  تغيري   
ّ
االأم حاولت  ل��ذا  ب�سهولة،  يقبله 

املولود  زمن  باإيقاف  ت�سورته  ال��ذي  امل�ستقبل 

وتاأخذ  تكرب،  اأن  قبل  ال�سورة  واإيقاف  اجلديد، 

�سياقات اأخرى يف املجتمع. 

"احلار�ص"، الذي يعمل يف امل�ست�سفى، ي�ستعري هو 
جتاوز  على  يجروؤ  من  على  لطة 

ُ
ال�س �سورة  االآخر 

�رشوط الزيارة، فيبتز احلار�ص الن�ساء ويتفاو�ص 

لي�سمع  ال��رج��ال  ويبتز  منهن.  ليقرتب  معهّن 

حججهم وق�س�سهم رغم تاأكده من كونها اأكاذيب. 

بينما هي يف حقيقة االأمر، حماولة للتحايل على 

اأكرث  كان  فقد  ال�سغري،  املوظف  احلار�ص،  �سورة 

باحلار�ص،  و�سفه  وال�سيق،  باال�ستياء  �سعره 
ُ
ي ما 

تلك الكلمة التي تك�سفه وُتعريه، ولذا كان ميار�ص 

�سلطة املنع، مدعيا اأّنها النظام وواجب امل�سوؤولية، 

ويت�سلى بالطرف االآخر الذي يتحايل عليه بطرق 

غذي ذلك االإح�سا�ص العميق بامتالك قرار 
ُ
�ستى لي

وجوه  يتذكر  بات  اأّن��ه  لدرجة  عدمه.  اأو  العبور 

الزوار اأكرث من اأي �سيء اآخر. اإىل اأن ُتعذبه �سورة 

تذكره.  من  يتمكن  وال  طارده 
ُ
ي الذي  الوجه  ذلك 

القوة  معادلة  عك�ص  عليه،  ا�ستوىل  الذي  فالوجه 

بالظلم،  ي�سعر  من  غ�سب  غا�سب  وجه  وال�سعف. 

خرجه ذلك 
ُ
وي التوقعات،  فيقع احلار�ص يف �رشك 

�سلطته  عليه  وينغ�ص  �سورته  رتابة  من  الوجه 

املتوهمة.

انك�رشت  ال��ذي  "اليوم  ق�سة  يف  الرجل  يعي�ص 

ظنت  التي  زوجته  �سورة  خلف  ال�سماعة"،  فيه 

كانت  لذا  دونها،  من  اأمره  تدبري  ي�ستطيع  لن  اأّنه 

الراأي  متتلك  فهي  عنه،  نيابة  القرارات  كل  تتخذ 

ب�سماتها  وترتك  االأثاث،  قطع  و�سع  يف  االأرجح 

ياأخذه  ال��ذي  الطعام  على  حتى  �سيء،  كل  على 

املادة  الوحيد توفري  العمل، وكان دوره  اإىل  معه 

واالن�سياع التام لالأوامر. الزوجة هي االأخرى مل 

تكن تلك هي �سورتها احلقيقية، ولكن الأّنها كانت 

تنظر  التي  اأهل زوجها،  اأن تغري وجهة نظر  تريد 

لها وكاأنها امراأة غري مرغوبة. "فقد كانت من بيت 

 يف اأن تعزز �سعورا يف 
ُ
غري معروف"، كانت ترغب

ذهنه قبل اأن يعززه هو يف ذهنها باأّنه يف حاجة 

ما�سة لها.

اعة 
ّ
�سم انك�رشت  عندما  ال�سورة  انك�رشت  ولكن 

املالب�ص، فتحرر من اطار �سورته وعلى الرغم من 

اأّنه قرار �سغري جدا، قرار ب�سيط وعادي اأن ي�سف 

كفيال  كان  ولكنه  اخلا�ص.  دوالب��ه  يف  مالب�سه 

باإخراج �سورة جديدة للزوج واأخرى للزوجة. "لقد 

يعد  ومل  ال�سماعة،  فيه  انك�رشت  الذي  اليوم  حّل 

يلزمني غريها قط"47

تر�سل  مل  لر�سالة  الناق�ص  "الن�ص  ق��راءة  ول��دى 

اأويّل  �سعور  ينتابنا  مكتملة"،  غري  ق�سة  حتكي 
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بعيدة،  حبيبة  اإىل  ر�سالة  ير�سل  رجل  البطل  اأّن 

الأخ��رى.  ام��راأة  من  ر�سالة  اأّنها  نكت�سف  ولكننا 

االأ�سطر  وجتربنا  اأذهاننا  يف  ال�سورة   
ُ
قتنقلب

االأخرية على اإعادة قراءة الن�ص من جديد، لتعديل 

حبيب  مازن  ير�سم  اأوال.  توهمناها  التي  ال�سورة 

يكرب  قد  ال��ذي  احل��ب  ل�سورة  وتفا�سيل  مالمح 

هو  احل��ب  لهذا  امل��ادي  والو�سيط  ام��راأت��ني،  بني 

تلك ال�سورة التي حتتفظ فيها احداهما لالأخرى، 

مل�سها  فرط  من  اأطرافها  انثنت  التي  "ال�سورة 
�سفحات  وبني  االأظرف  يف  واخفائها  وحت�س�سها 

املغلقة"،  الكتب  �سفحات  وبني  املخباأة  الكتب 

فالبطلة يف حديث طويل مع ال�سورة التي حتتفظ 

بها ل�سديقتها، "تبقني �سورة منثنية االأطراف يف 

اإليها  تنظر  وال  اأخرى  مرة  تفتح  ال  غلقة 
ُ
م حقيبة 

."
ّ
عينان �سوى عيني

واأظن اأّننا كنا اأمام جمٍل من قبيل "اأحبِك بطريقتي 

�سيئا  االأيام عن عيني وقلبي  "تزيحك  وحدي" و 

 ،"
ّ
احلب اأطالبك مببادلتي  ولن  اأكن  "مل  ف�سيئا" و 

كانت كفيلة باإثارة االأ�سئلة ورفع �سقف التوقعات 

 بها 
ْ
قعت

ُ
ثلى" التي و

ُ
عاليا، ولكن جاءت كلمة "م

نهاية الر�سالة، لتك�رش ذلك احلد�ص، لُن�سبح فجاأة 

اأمام �سورة اأحادية ال تقبل املزيد من التاأويل!

د من ذاته"، يخ�سى اأن ال 
ّ
 بينما "الرجل الذي جتر

هذا  ا�ستطاع  الذي  النحو  على  االآخر  وجهه  فهم 
ُ
ي

داخله ما ال ميُت  يفعل. فهو يحمل يف  اأن  الوجه 

ب�سلة اإىل ظاهره، حيث ال يجد نف�سه اإال م�سجونا 

له  بالن�سبة  امل��ادي  "التعري"  يغدو  وهنا  فيه. 

حال جيدا للتمل�ص من ال�سورة اخلارجية ل�سالح 

ال�سورة اجلوانية.

الحق االأب �سورة 
ُ
يف ق�سة "عفاف هي عفيفة"، ي

منطية للعفة كما يراها هو، وكما يتهياأ له، ولكن 

حب والتي فلرت عر�سانها ليح�سل على 
ُ
ابنته التي ي

اأف�سلهم، كانت متتلك �سورة اأخرى للعفة غري التي 

اإّن العفة كانت تتجلى يف �سورة بالغة  يظن، بل 

اخلد�ص بالن�سبة الأبيها. 

يف  االأخرى  ال�سورة  اإزاء  تقُف  ال�سورة  اأّن  وجنُد 

ي�ستعيد  وه��و  ال��راوي  �سورة  "ع�سافري".  ق�سة 

 
ُ
نف�سه طفال، مي�سي بحذاء جديد، فيهتز ج�سده ويقع

بثقله على الطري. هذه اال�ستعادة لل�سورة املمتلئة 

بالتاأكيد  �ستت�سمن  واحلزن،  بالندم  باالإح�سا�ص 

الكثري من اخليانة والزيف لل�سورة احلقيقية التي 

وقعت يف الطفولة االأوىل، وهي لن تكون اأبدا طبق 

االأ�سل منها.. ولكنها ن�سخا اأقّل جودة منها. 

اأّن مازن حبيب عرب هذه املجموعة  من املالحظ 

على  ق��ادرة  ج�سورة،  �سخ�سيات  غالبا  لنا   
ُ
يقدم

ال�سخ�سيات  هذه  اإّن  بل  ال�سورة.  على  تنقلب  اأن 

بطريقة اأو باأخرى هي على دراية ووعي ب�سورتها 

الراهنة التي ترف�سها وال ت�سعر بان�سجام حقيقي 

و�رش�سة  حاّدة  بالتغيري،  رغبتها  تغدو  ولذا  معها 

"البطاقة  ق�سة  يف  م��ث��ال  ال��ب��ط��ل  مي���وت  ك���اأن 

ال�سخ�سية للعمانيني"، اأو عرب اأفعال �سغرية كاأن 

"اليوم  الرجل مالب�سه يف دوالبه يف ق�سة  ي�سع 

اعة". فمهما اختلف وعي 
ّ
الذي انك�رشت فيه ال�سم

اأّنها تدور  اإال  ال�سخ�سيات واأهدافها وامكانياتها، 

من  املزيد  لتولد  وديناميكي  حيوي  ف�ساء  يف 

ال�سور.
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و�صل  و�صل صي  و�صل صي  ي  املا� العام  من  املا�صط�س  العام  من  صط�س  املا�ص العام  من  املا�صط�س  العام  من  ط�س  اغ� اغ�ص  ص  30 �صباح  يف 

كال   « الدكتور  بيت  امام  نارية  دراج��ة  على  كال صابان   « الدكتور  بيت  امام  نارية  دراج��ة  على  كال صابان   « الدكتور  بيت  امام  نارية  دراج��ة  على  ابان  ص�ص�

يف  يف صابق  يف صابق  ابق  ال� »ك��ان��ادا«  جامعة  رئي�س   نائب  ال�صبرجي«  »ك��ان��ادا«  جامعة  رئي�س   نائب  صبرجي« 

والية » كارناداكا« بجنوب الهند، احدهما دق اجلر�س، 

ابان صابان صابان  ال� عرف  الباب،  برجي«  كال   « زوج��ة  ال�صفتحت  عرف  الباب،  برجي«  كال   « زوج��ة  صفتحت 

تاذ صتاذ صتاذ  صأ�صأ� أ�الأ�ال أنهما تلميذا »كال برجي« ودخال البيت. كان ااأنهما تلميذا »كال برجي« ودخال البيت. كان ااأنهما تلميذا »كال برجي« ودخال البيت. كان ا اباب

بالتحدث  بالتحدث صابان  بالتحدث صابان  ابان  ال� ال�صأ  ال�صأ  ال�اأ  أ  بد الفطور،  يتناول  برجي«  »كال 

أة نحو اأة نحو اأة نحو  النار فج النار فجااليه، وخالل املحادثة اطلق احدهما  االيه، وخالل املحادثة اطلق احدهما 

�صوت  زوجته  �صوت صمعت  زوجته  �صوت صمعت  زوجته  معت  � وحني  برجي«،  »كال  �صتاذ  وحني  برجي«،  »كال  صتاذ  �ص وحني  برجي«،  »كال  �صتاذ  وحني  برجي«،  »كال  تاذ  صأ�صأ� أ�الأ�ال ا

 « » صتاذ  » صتاذ  تاذ  صأ�صأ� أ�الأ�ال ا الطعام، ولكن  سالر�صا�سالر�صا�س هرعت اىل طاولة 

ابان الذا بالفرار!صابان الذا بالفرار!صابان الذا بالفرار! صقط ميتا وال�صقط ميتا وال� قط ميتا وال�صقط ميتا وال�ص صكال برجي« �صكال برجي« �

كان  كما  مرموقا  كان صاعرا  كما  مرموقا  كان صاعرا  كما  مرموقا  اعرا  و� كبريا  مثقفا  برجي«  »ك��ال  و�صتاذ  كبريا  مثقفا  برجي«  »ك��ال  صتاذ  و�ص كبريا  مثقفا  برجي«  »ك��ال  و�صتاذ  كبريا  مثقفا  برجي«  »ك��ال  تاذ  صأ�صأ� أ�الأ�ال ا ك��ان 

اط املجتمع صاط املجتمع صاط املجتمع  صم�صلحا ممتازا حارب اخلرافات والرتهات املنت�رشة يف او�صم�صلحا ممتازا حارب اخلرافات والرتهات املنت�رشة يف او�

وعية صوعية صوعية  صي. وكان له عدة بحوث يف هذا املجال. وانتقاداته املو�صي. وكان له عدة بحوث يف هذا املجال. وانتقاداته املو� ي. وكان له عدة بحوث يف هذا املجال. وانتقاداته املو�صي. وكان له عدة بحوث يف هذا املجال. وانتقاداته املو�ص صالهندو�صالهندو�

ية هي صية هي صية هي  صك بها الطائفة الهندو�صك بها الطائفة الهندو� ك بها الطائفة الهندو�صك بها الطائفة الهندو�ص صدة التي تتم�صدة التي تتم� دة التي تتم�صدة التي تتم�ص صد املعتقدات الفا�صد املعتقدات الفا� د املعتقدات الفا�صد املعتقدات الفا�ص صاحلادة �صاحلادة �

رشتفزت العنا�رشتفزت العنا�رش املتطرفة الغتيال هذا الكاتب املبدع الذي حازت  تفزت العنا�صتفزت العنا�ص صالتي ا�صالتي ا�

ؤلفاته على عدد من اجلوائز القيمة.وؤلفاته على عدد من اجلوائز القيمة.وؤلفاته على عدد من اجلوائز القيمة. وموم

هل قو�س قزح الت�سامح 

على و�شك الغياب عن اأفق الهند؟

حمور

فيال بوراث عبدالكبري

كاتب وأكاديمي من الهند 

فيال بوراث عبدالكبير



فريدا  حادثا  لي�س  برجي«  »كال  االأ�صتاذ  اغتيال 

املتكررة  احل��وادث  من  �صل�صلة  يف  حلقة  كان  بل 

 2012 اغ�صط�س   20 تاريخ  ففي  الهند،  يف  االآن 

نف�س  يف  دابولكري«  »ناريندرا  الدكتور  اغتيل 

برجي«،  »كال  االأ�صتاذ  بها  اغتيل  التي  الطريقة 

خالل م�صيه ال�صباحي املعتاد ظهر امامه �صابان 

النار عليه  على دراجة نارية حيث قاما باإطالق 

مبا�رشة. وكان املذكور اي�صا نا�صطا يف الن�صال 

املجتمع  على  ت�صتحوذ  التي  البالية  العقائد  �صد 

ت��ويف   2015 ع���ام  ف��راي��ر  ويف  ال��ه��ن��دو���ص��ي. 

نتيجة   « بان�صاري  » جوفيندا  الي�صاري  ال�صيا�صي 

من  مت�صددة  عنا�رش  عليه  اطلقته  ر�صا�س  جرح 

الهندو�س. 

يف  ه��دد  برجي«  »ك��ال  االأ�صتاذ  اغتيل  وعندما 

»تويرت« قيادي من »بجرانغ دل« احدى املنظمات 

�صيكون  التايل  الهدف  باأن  الهندو�صية  املتطرفة 

الدكتور » بهاجافان« الكاتب اجلريئ الذي يدعو 

الفا�صدة  تقاليدهم  ترك  اىل  الهندو�صي  املجتمع 

الوهمية  عقائدهم  يف  الرا�صخة  واخل��زع��ب��الت 

وممار�صاتهم الدينية. 

ويف والية »تاميل نادو« ان�رشف الروائي النا�صئ 

تهديد  حتت  كتاباته  من  موروجان«  مال  »بريو 

العنا�رش املتطرفة. وقبيل �صهور من هذا احلادث 

قتل ح�صود متع�صبة من النا�س يف والية »اوتارا 

ا�صمه حممد اخالق بتهمة حفظ  بردي�س«  م�صلما 

حلم البقرة يف ثالجته، ويف دلهي اأقامت ال�رشطة 

حملة على مطبخ املكتب الذي حتت حكومة والية 

كرياال  بنف�س التهمة، اثار هذان احلادثان �صجة 

و�صلت  قد  وهكذا  االإعالمية،  الو�صائل  يف  كبرية 

الهند،  املواطنني يف  الفا�صية حتى داخل مطابخ 

ذبح البقر وبيع حلومها وحفظها ممنوعة قانونا 

يف كثري من الواليات يف الهند االآن، والظريف ان 

البقر  التي تقوم بت�صدير حلوم  الكبرية  ال�رشكات 

ميلكها  الكبري«  »�رشكة  مثل  اخلليجية  الدول  اىل 

بارزين  الأع�صاء  فيها  ح�ص�س  وتوجد  الهندو�س 

من احلزب احلاكم الهندو�صي. 

تعرف  الهند  كانت  الهند؟  يف  االآن  يحدث  م��اذا 

االأمة  مهد  ورومان�س،  احالم  بالد  باأنها  قدميا 

االإن�صان، بلد الف اأمم، ام التاريخ وجدة االأ�صاطري، 

باأوراقها  مواطينها  جميع  تظلل  �صجرة  كانت 

ال�صلمي  التعاي�س  من  الرائعة  الن�رشة  اجلميلة 

والت�صامح الديني وقبول االآخر والنظام واالحرتام 

رومان�صيتها  تفقد  هي  وها  االأع��را���س.  و�صون 

وتتحول اىل بالد كوابي�س؟ هل جمال قو�س قزح 

منذ  الهند  ميزة  يغيب؟  ب��داأ  باأفقها  يحيط  ال��ذي 

االأزمنة الغابرة كانت تنوع الطوائف واجلماعات 

خمتلف  بني  وم�صتقر  اآمن  وطني  وجو  والهويات 

احلقيقة  امليزة؟  هذه  من  �صتحرم  هل  االأدي���ان. 

مرهب  ب�صكل  بالتكر  بداأت  قد  الفا�صية  ان  املرة 

يف  ال�صيا�صية  االأحزاب  بع�س  ج�صد  اح�صاء  داخل 

الهند. واملوؤ�صف ان احلكومة هي نف�صها التي تقوم 

التي  الطائفية ودعم اجلماعات  النزاعات  بتغذية 

توؤجج هذه النزاعات. 

حرم  ال�رشطة  دخلت   2016 فراير  �صهر  ويف 

امل�صهورة  بدلهي  ن��ه��رو«  الل  جوهر  »جامعة 

كومار«  »كانهايا  الطلبة  احتاد  رئي�س  واعتقلت 

بتهمة خيانة الوطن، وهذا احلادث لي�س لها مثيل 

عددا  اجنبت  التي  اجلامعة  هذه  تاريخ  يف  �صابق 

االآن  يقومون  الذين  العمالقة  العباقر  من  كبريا 

بخدمات جليلة يف دوائر احلكومة وجماالت �صتى 

من ال�صيا�صة والثقافة واالأكادمية، وجدير بالذكر 

اأن »جامعة جوهر الل نهرو« هي اإحدى اجلامعات 

املركزية العريقة  ذات �صلطة ا�صتقاللية الت�صتحق 

ومل  الداخلية.  �صوؤونها  يف  تتداخل  ان  احلكومة 

اجلامعة.  حرم  تدخل  ان  قبل  من  ال�رشطة  تتجراأ 

ويف �صاأن » كانهايا« تدخلت �رشطة دلهي ملجرد 

للحزب  تابعة  طالبية  منظمة  بها  رم��ت  تهمة 

اعتقاله  واثار  الي�صاري.  الطالب  هذا  �صد  احلاكم 

واالأ�صاتذة  الطلبة  او�صاط  يف  وا�صعا  احتجاجا 

الدرا�صة  عن  باالإ�رشاب  قاموا  حيث  اجلامعة  يف 
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جامعات  اىل  االحتجاج  انت�رش  كما  والتدري�س 

اخرى يف مدينة دلهي باالإ�صافة اىل جامعات يف 

االإ�رشاب  على  الطالب  ا�رش  املجاورة.  الواليات 

حتى يتم اطالق �رشاح الطالب  »كانهايا«. ودوليا 

اأدان بيان وقع فيه 455 اكادميون من جامعات 

اعتقال  وكيمردج«  وهارفارد  وكولومبيا  »هيل 

ال�رشطة  اح�����رشت  وح��ني  »ك��ان��ه��اي��ا«،  الطالب 

عليه  هجمت  املحكمة  ام��ام  »كانهايا«  الطالب 

ورج��ال  واالأ�صاتذة  الطالب  من  مرافقيه  وعلى 

وحمامون  احلاكم  احل��زب  من  بلطجة  االإع���الم  

حم�صوبون على  نف�س احلزب بقيادة احد االأع�صاء 

البارزين يف الرملان. وقبل �صهر من هذا احلادث 

ب�»جامعة  املنبوذين  طبقة  م��ن  طالب  انتحر 

مع  اجلامعة  من  اخ��راج��ه  مت  حيث  ح��ي��دراب��اد« 

خم�صة طالب اآخرين مبوجب اوامر من وزير �صوؤون 

�صكاية  اثر  املركزية  باحلكومة  الب�رشية  املوارد 

احلاكم.  حل��زب  التابعة  الطالبية  املنظمة  من 

و�صب بع�س القنوات الزيت على احلادث بعر�س 

�صور فيديوهات يظهر فيها طالب يرفعون ندااآت 

يف  جرت  فحو�س  بعد  تبينت  ولكن  الوطن  �صد 

خمترات مبوجب اوامر �صادرة من حكومة دلهي 

انها  املعار�س  النا�س  عامة  حزب  يحكمها  التي 

مقدمي  احد  ا�صتقالة  اىل  ادى  مما  م��زورة  كانت 

الرامج يف تلك القنوات. واأخريا ا�صدرت املحكمة 

امرها باطالق �رشاح الطالب » كانهايا« ب�صمان 

العام  االإدع��اء  جانب  من  املعار�صة  من  بالرغم 

و�رشطة دلهي. 

فيلهيم   « النم�صاوي  املفكر  يعرفها  كما  الفا�صية 

راي�س » )Wilhelm Reich( هي ت�رشفات غري عقالنية 

ت�صدر من نف�س غري طبيعية، وهي ما نراه االآن يف 

�صيطرت  حالة  الهندي  للمجتمع  ت�صبق  ومل  الهند. 

عليه اأفكار و�صيا�صات غري عقالنية تبنتها احزاب 

ان يتوىل  االآن. قبل  �صيطرت عليه  متطرفة مثلما 

حزب »بهارتييا جناتا« احلكم مل يتجراأ اي حزب 

ان يظهر يف امل�صهد العام ب�صيا�صات رعناء ت�رش 

القائمة  ال�صلمي  والتعاي�س  الديني  الت�صامح  قيم 

يف الهند طوال تاريخها الفاخر. اخلطة املدرو�صة 

لتحويل الهند اىل دولة هندو�صية يف قدم و�صاق. 

و»�صوادهي  راج���ا«  »اآدي��ت��ي��ا  ام��ث��ال  وخطابات 

اع�صاء  م��ن  م��اه��اراج«  و»�صاك�صي  ارمت��ب��ارا« 
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قد  احلاكم  احل��زب  اىل  ينتمون  الذين  الرملان 

و�صلت اىل اوجها حيث تنفث �صم الكراهية والعداوة 

نحو االأقليات الدينية، موؤخرا قال »�صاك�صي« انه 

اوالد  من  فريق   – فريقان  اال  الهند  يف  يوجد  ال 

»رام« ) �صخ�صية مقد�صة يف االأ�صاطري الهندو�صية 

امل�صلمون  يعني  احل���رام«  »اوالد  م��ن  وف��ري��ق   )

الديانات  ا�صحاب  من  وغريهم  وامل�صيحيون 

االأخرى. نا�صد » جريي راج �صنغ« احد قادة حزب 

احلاكم امل�صلمني الذين امتنعوا عن ادالء ا�صواتهم 

ل�صالح »مودي« للهجرة اىل الباك�صتان كما طالب 

»مانوهار كهاتاك« رئي�س وزراء والية »هاريانا« 

امل�صلمني الذين ياأكلون حلوم البقر مبغادرة البالد 

فورا.

ويف حفلة ت�صليم »جائزة جويانكا« لل�صحافة قال 

هذا  »حتى   : خان  عامر  الكبري  ال�صينمائي  النجم 

اليوم ع�صت انا وزوجتي » كريان« )هي هندو�صية 

الهند بدون اي قلق، ولكن »كريان«   الديانة ( يف 

بدت تعر عن خماوفها عما اذا كنا ن�صطر ملغادرة 

ينتابها  انها  تقول  الراهنة.  ظروفها  حتت  البالد 

اليومية  اجلرائد  تت�صقح  حني  �صباح  كل  اخلوف 

وان هاج�صها الكبري هو عن طفلها«. وفور �صدور 

»جي�س  زعيم  تاكرا«  »راج  ه��دده  الت�رشيح  هذا 

املتطرفة  الهندو�صية  املنظمات  اح��دى  �صيفا« 

كرر عامر خان  اذا  انه  »ماهارا�صرتا«   يف والية 

وطالبه  اغتياله.  يتم  �صوف  الت�رشيح  هذا  مثل 

ان  اخرى  هندو�صية  منظمة  ماها�صبها«  »هندو 

االآونة  يف  املنظمة  وهذه  الباك�صتان.  اىل  يهاجر 

االأخرية  قد طالبت احلكومة املركزية لو�صع �صنم 

ل�»جود�صيه« الذي قام باغتيال الغاندي.  

الكراهية  من  املفعم  الف�صاء  هذا  عن  وبالرغم 

�صمري  نب�صات  تتوقف  مل  امل�صتمرة  والتهديدات 

املثقفني  من  كبري  ع��دد  وهناك  احليوية،  الهند 

هذا  النظام،  تيار  عك�س  يجدفون  الذين  والكتاب 

النظام  دجى  يتكثف  حني  الوحيد،  الت�صلي  هو 

احلالك يف جانب يت�صح اأمل بارق يف جانب اآخر، 

�صيا�صات  �صد  يوم  بعد  يوما  االحتجاجات  ت�صتد 

احلكومة التي ت�صوق البالد اىل م�صتقبل متدهور، 

ا�صطفت  االأطياف  جميع  من  املعار�صة  وق��وى 

�صفا واحدا يف الرملان �صد احلزب احلاكم، واكرث 

من 100 كاتب ومثقف وفنان امثال اروندهاتي 

واودايا  باجباي  وا�صوك  �صهجال  ونيانرتا  روي 

اىل  جوائزهم  رجعوا  جوزيف  و���ص��ارة  بركا�س 

البالد  يف  القائم  اجلو  على  احتجاجا  احلكومة 

االأقليات  نحو  والعداوة  الكراهية  فيه  تكر  الذي 

االأكادمييني  من  كبري  عدد  تقدم  كما  و»االآخ��ر« 

باال�صتقالة من منا�صبهم الر�صمية ويف مقدمتهم 

رحمن عبا�س وجورو بت�صان �صينغ وجي ام رانغ 

ناته وجاني�س ديفي ونريومبا ونارايانا مورتي. 

وممن فقدوا منا�صبهم العليا ب�صبب عدم خ�صوعهم 

رئي�س  �صودار�صان«  جودا  »بااليا  النظام  لرتكيع 

واملهند�س  التاريخية  للبحوث  الهندي  املجل�س 

االأكادمي  النا�صط  باندي«  »�صانديب  الدكتور 

التكنولوجي  امل��ع��ه��د  يف  امل��ح��رتم  وال��ع�����ص��و 

معهد  يف  امل�صاعد  االأ�صتاذ  جوبتا«  �صني  و»اميت 

العامة. ويف عدد من املنا�صبات عر  االت�صاالت 

حزنه  عن  موكهارجي«  »براناب  الهندي  الرئي�س 

يف احلاالت املاأ�صوية اجلارية يف البالد. وموؤخرا 

كتب امري البحر املتقاعد رام دا�س ر�صالة مفتوحة 

قلقه  عن  فيها  يعر  م��ودي  ال���وزراء  رئي�س  اىل 

االآن يف  ينت�رش  الذي  الت�صامح  فقدان  البالغ على 

حرم  يف  خطابا  القى  كما  ملحوظ  ب�صكل  الهند 

جامعة جوهر الل مت�صامنا مع الطلبة املحتجني 

�صد اعتقال رئي�س احتادهم. وقد تقدم عدد كثري 

ي�صاهمون  البالد  انحاء  جميع  من  املبدعني  من 

باإبداعاتهم التي تقاوم تيار الفا�صية اجلارف الذي 

بداأ ي�صتد يف الهند. نختار هنا ق�صائد مرتجمة من 

والية كرياال  املحلية يف  اللغة  املالياملية،  اللغة 

يف جنوب الهند، كنماذج من تلك االإبداعات.       

نزوى العدد 87 - يوليو 2016

278



مللناك يا ح�شني اإذهب اإىل اأي مكان*

 P.K. Parakkadavu   

يامونا  ب��ني  »احل����رب  ل��وح��ة  ���ص��اح��ب  ي��ا 

)1(
وجاجنا«

اأنت االآن يف بر االأمان

 �صيف كرمي يف احدى ال�صحارى العربية

التزال تتدفق باحلنان.

نحن موجودون هنا

 منذ زمان قدمي كال�صحارى

التي ال ماء فيها وال كالأ.

قبل ان حتلق يف ف�صاء ال�صحراء

بلحيتك البي�صاء مثل القطن االأمل�س

ا�صمع ما اأبقينا لك من الكالم:

)2(
كان ميكنك اختيار لون الزعفران

لونا مف�صال لديك

»فان  الفنان  عند  االأ�صفر  اللون  ك��ان  كما 

غونغ«.

 
)3(

»مادهوري« مفاتن  عينيك  �صحرت  حني 

حبا

مل ن�رشخ على وجهك باأنك جهادي يف لبا�س 

)4(
احلب 

م��ث��ل��م��ا ق��ل��ن��ا ع���ن ك��ات��ب��ت��ن��ا ال��ك��ب��رية يف 

  
)5(

لغتنا

اأنها كانت اوىل فري�صات هذا النوع اجلديد من 

اجلهاد 

كان ميكننا ان نقول عنك اأي�صا

باأنك اول �صياد رفع �صالح هذا اجلهاد

كم نحن مت�صاحمون

مل تنب�س �صفاهنا �صيئا.

نعرف

اأن للوحاتك ال�صايخة قيمة باملاليني.

يف املا�صي

حني قامت »اإنديرا غاندهي«

 بزيارة اىل الواليات املتحدة

حملت معها اإحدى لوحاتك اجلميلة

كاأثمن هدية تهدى لهم

ولكن اللوحات التي ر�صمناها يف املا�صي

بدماء االن�صان التي فا�صت

 يف �صوارع 

)6(
»اأحمد اآباد« و»بهيفاندي«

هل تقارن قيمتها بقيمة لوحاتك؟

ويف »غوجرات« ر�صمنا لوحة

باأ�صنان الرماح 

بعد اأن �صققنا بطونا
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)7(
واأخرجنا منها جنينا

هل تبلغ قمتها يا ح�صني 

 
)8(

قيمة لوحتك عن احل�صان؟

وعند انهدام امل�صجد البابري

ا�صكت ل�صانك عن احلديث

ووقفت امام 

النظام الدكتاتوري واجما.

ولكن مل مل تهتم 

 
)9(

بلقاء »بال تاكريه«

قبل ان تقعد امام علبة الوانك؟

هل ما تزال يف اإبائك القدمي

ال تخ�صع ملر�صوماتنا؟

كفاية يا ح�صني

ما لك عندنا مكان

ميت يتكلم

P.K. Parakkadavu

اأنا كاتب ومثقف

وما ترونه على موؤخرتي

كر�صي ملت�صق بها، لن اتركه

ان تركته قد يجل�س عليه هندو�صي متطرف

ول�صت من طماعي ال�صلطة

)8(
كم مرة حكيت لكم ق�صة » �صيدهارتها«

الذي خرج من  ق�رشه الفاخر

 يف �صباح باكر

مل ت�صتيقظ فيه حتى اوراق االأ�صجار

دون ان ينبه زوجته » ي�صودهارا«

انا كاتب ومثقف

وما ترونه على يدي

ا�صورة الب�صها يل احلكام

لن اتركها، اخذتها مطاأطئا راأ�صي

يداي من اياد ت�صتلم العطايا

وال تعلو اال اياد املعطيني

كيف ارجعها لهم؟

 اذن �صاأكون مثل الذي 

ترك والدلته يف بيت العجزة

ولذالك حني اموت �صوف اآخذ معي

ا�صورتي وحرائري

انا كاتب ومثقف

 اىل هنا
)9(

ادري كم م�صافة من »دادري«

انا ماهر يف احل�صابات منذ زمن قدمي

وحياتي رتبتها بح�صابات دقيقة

انني مهتم ب�صحتي جيدا

ولذا ال اآكل حلوما

مردة يف ثالجات م�صطنعة

عموما طبيعتنا باردة

فما احلاجة اىل تريد م�صطنع

املنبوذ الذي بلغ عمره ت�صعون عاما

اذا لوت الليايل كفه على الع�صا

عليه ان يق�صي ايامه املتبقية داخل البيت

يحكي الأحفاده حكايات ظريفة

عليه ان يبتعد عن معابدنا

)10(
ال ان مي�صي داخلها �صارحا مارحا

ل�صت باأبله ال يعرف احلقائق

انا كاتب ومثقف، مكفوف وا�صم

�صعوا اناملكم على انفي
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اال ت�صعرون بانفا�صي

 ال، ل�صت بنائم اغطي ج�صدي باخلوف

بل م�صتلق على فرا�صي ميتا

ويف اجتماع االأكادميية القادم

 ان �صئتم اقروؤوا مرثية على روحي

اإن كانت البقرة اأمكم

K. K. Shashi

ان كانت البقرة امكم

فال تربطوها بحبل على جذع �صجرة

ان كانت البقرة امكم فال تبيعوا حليبها

فال تدخلوا حبال يف منخريها

وال ت�صوقوا امكم اىل �صوق االأنعام

بعد ربط احلبل يف انفها

ال ت�صرتوها وال تبيعوها يف كل االأ�صواق

ان كانت البقرة امكم فال حتلبوها

والتبيعوا منتجات البانها 

لفحول ال�رشكات املتعددة اجلن�صية

لتدعونها تت�صحم 

ان كانت البقرة امكم 

فال تقوموا بت�صدير حلومها 

اىل خارج البالد

وال تفتخروا بت�صديرها

اىل االأ�صواق الدولية

هل البقرة امكم؟

اذا ابوكم بلطجي كبري

هل البقرة امكم؟
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اذا ام�صوا على االأر�س 

على ارجلكم االأربعة

هال البقرة امكم؟

 فقد وجدنا على روؤو�صكم قرونا

ووجدناكم تنطحون بها االآخرين 

ان كانت البقرة امكم

 فال باأ�س ان ينبت على نا�صيتها قرنان

ولكن ال ت�صمحوا لها باأن 

تنطح بهما االآخرين

واعلموا ان االآخرين اي�صا مثلكم

مولودون مثلكم يف هذه الرتبة

تربوا مثلكم يف هذا الطني

الن�شال يف �شبيل ال�شتقالل

ا�س. يف. عثمان

)11(
يا ابا االأمة،

ا�صكال ن�صالك العظيم

الطرق املتنوعة يف حتمل االأمل،

التجارب الغنية يف البحث 

)12(
عن احلقيقة،

مل ولن نرتكها ابدا،

ابتاه

هال ترى ملحا يتجمع، 

يف عيني ام مغت�صبة، 

ويف عيني اخت م�صكينة 

تنتظر املوت،

بعد ان انتزع الرحم من بطنها

 مرتوكا اىل زاوية منذ فرتة
)13(

ومغزال

ي�صتخدمه عنكبوت �صياد 

لن�صج خيوطه بدقة.

واطفاال جائعني يف ال�صوارع

حمرومني من الطعام والثياب

 يلب�صون ا�صعة ال�صم�س القا�صية

 وبطونهم قد انقب�صت جوعا

اال ترانا نحرم النا�س واالأ�صجار

وجميع الكائنات احلية 

من نظرية عدم العنف

وننقلها اىل بقرات 

معبودات كاالآلهة

ابتاه

كن را�صيا ومر�صيا

ولن تكون حياتك

 العظيمة عبثا

ومل ولن ينتهي

ن�صالنا العظيم

 يف �صبيل ا�صتقالل بالدنا

ملعان امللح

Saritha Mohan

)14(
يا �صاحب العكازة

الذي مي�صي ب�رشعة

متاأبطا زمانا اآمنا 

كمظلة مطوية

ومي�صي اىل وطن ال يوجد فيه 
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مطر وال �صم�س.

وا�صجار القطن ال تزال حتى االآن

تنتظرك ان ت�صتفيد منها

لتن�صج رداء بخيوطها الناعمة

يو�صع فيه راأ�س ان�صان ينزف منه الدم

لتقدميه امام الثور االله امل�صوم

)15(
ميلكه من قام بطقو�س »هريانيا جاربها«. 

االأبحر مل تنفد بعد

 ماوؤها االأزرق يجفف 

)16(
 لتنتج منها بلورات من امللح

ليحتفل الراهب االأعزب بع�صائه

مب�صويات من حلوم عجل �صغري

 خملوطة باملاء املالح.

االأجندات مل تنته بعد.

يا �صاحب العكازة

الذي يتوارى خلف تل االأع�صاب

باحثا عن حمامة ال�صالم

هل عرفت 

ان االإن�صانية التي قمنا 

بتغذيتها وتربيتها

 
)17(

يف » �صابرماتي« و»نفاقايل«

قد ماتت بعد ان ا�رشبت عن الطعام

واه اأ�صفاه

ن�صينا تلك الكلمات التي نطقتها

عند منت�صف تنف�صك يف حلظاتك االأخرية 

حني ارتع�س ج�صدك ملا ودعته الروح

هل كانت تلك الكلمة

)18(
 »يا رام« ام »يا اأوالد احلرام« ؟

الهوام�ش

* كتبها حني هاجر الفنان الكبري الراحل مقبول فدى ح�صني اىل 
دولة قطر ملا واجه م�صايقات من املتطرفني الهندو�صية.. 

»يامونا و جاجنا« نهران  امل�صهورة.  ح�صني  لوحات  اإحدى   -  1
يف الهند ورد ذكرهما كاآلهتني يف االأ�صاطري الهندو�صية.

2 - اللون الذي اتخذته االأحزاب الهندو�صية املتطرفة �صعارا لها.
التي  اإحدى املمثالت احل�صناوات  3 - هي »مادهوري ديك�صت«، 
لعبت ادوارا هامة يف افالم هندية، ن�صخ الفنان ح�صني جمالها يف 

كثريمن اأعماله الفنية.

اإىل االأخبار امللفقة التي ن�رشتها و�صائل االعالم يف  اإ�صارة   - 4
والية كرياال يف االأونة االأخرية تطرح تهمة �صد الطلبة امل�صلمني 

الهندو�صية  البنات  مع  املغازلة  طريق  عن  باأنهم  اجلامعات  يف 

بعد  الباك�صتانية  املع�صكرات  اىل  تهريبهن  يحاولون  وامل�صيحية 

تبديل ديانتهن حيث يغت�صنب وي�صتخدمن كقنبالت انتحارية

اأثارت �صجة  التي  دا�س  كاماال  الكبرية  الكاتبة  اىل  ا�صارة   -  5
االإ�صالم.  اعتنقت  عندما  الهند  يف  الثقافية  االو�صاط  يف  كبرية 

وحني توفيت يف ال�صنة املا�صية اتهمت اإحدى ال�صحفيات الكبرية 

يف والية كرياال بانها اعتنقت االإ�صالم بعد واقعة غرامية مع �صاب 

�صيا�صي م�صلم   ولكنه اخريا خدعها.

اآباد«  »اأحمد  الطائفية يف مدينتي   اإ�صارة اىل اال�صطرابات   - 6
و»بهيفاندي«  .

اإ�صارة اىل اال�صتئ�صال العرقي �صد امل�صلمني الذي وقع يف   -  7
والية »جوجرات« حتت حكومة مودي زعيم حزب بهارتيا جاناتا 

الهندو�صي.

8 - رمز لر�صوم الفنان ح�صني.
9 - زعيم حزب » جي�س �صيفا« الهندو�صي املتطرف.

10 - ا�صم بوذه احلقيقي. كان ابن ملك. 
احتفاظ  جرمية  بتهمة  م�صلم  فيها  قتل  التي  القرية  ا�صم   -  11

حلم يف ثالجته.

12 - ا�صارة اىل خر تناقلته و�صائل االإعالم باأن منبوذا �رشبه 
جماعة من املتطرفني الهندو�صيني جلرمية دخوله احد املعابد.

13 - الغاندي.
»جتاربي  عنوان  حتت  الذاتية  الغاندي  �صرية  اىل  ا�صارة   -  14

يف بحث احلق«.

اال�صتعمار  �صد  الغاندي  ا�صتعمله  �صالحا  املغزل  كان   -  15
ال�رشكات  ت�صنعها  التي  االأقم�صة  مقاطعة  اىل  دعا  الريطاين، 

الريطانية وبدال منها انتاج االأقم�صة الوطنية با�صتخدام املغازل 

اليدوية، 

16 - الغاندي.
الهند قدميا، ح�صب هذا  يف  امللوك  به  يقوم  كان  طقو�س   -  17
الطقو�س كان على امللك اجلديد عند تويل حكمه ان مير حتت بقرة 

تلب�س الذهب، وي�صمى هذا الطقو�س » هريانيا جاربها » يف »اللغة 

ال�صان�صكريتية«.

اي��ام  يف  ممنوعا  ترخي�س  ب��دون  امللح  �صناعة  ك��ان   -  18
وتالميذه  ال��غ��ان��دي  خالف  الهند،  يف  ال��ري��ط��اين  اال�صتعمار 

املنا�صلني هذا القانون بالقيام باعت�صامات يف �صواطئ البحور 

ل�صناعة امللح با�صتخدام مياه البحر.

19 - منطقتان م�صهوران يف �صمال الهند اتخذهما الغاندي مقر 
ن�صاطاته.

احلاكم  احل��زب  من  برملاين  ع�صو  ت�رشيح  اىل  ا���ص��ارة   -  20
ملوكهم  احد  »رام«  اوالد  باأنهم  الهنادك  فيه  و�صف  الهندو�صي 

باأنهم  جميعا  االآخرين  و�صف  بينما  الزمان  قدمي  يف  املقد�صني 

»اوالد احلرام«، علما باأن الكلمة االأخرية التي نطقها الغاندي حني 

اطلق عليه النار » الغود�صيه« الهندو�صي املتطرف كانت » يا رام«. 
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�أ�شكاله،  مبختلف  �ليوم  ُلُعماين لعماين لُعماين  � �ل�شعر  يد شيد شيد  ر� ر�شع  شع  ر�ش ر�شع  ع  يتمو� �أين  يتمو�شترى  �أين  شترى 

�ملر�ملر�جعات  و� و�لنقد  �لنقد  � فه شفه شفه  ين� وهل  ين�شا؟  وهل  شا؟  ين�ش وهل  ين�شا؟  وهل  ا؟  �أي� �أي�شلعربي  شلعربي  و� و�ملحلي  �ملحلي  � �حليز  يف 

حفية حمليا وعربيا؟ هل تتعاي�ش �أ�شكال كتابة شحفية حمليا وعربيا؟ هل تتعاي�ش �أ�شكال كتابة شحفية حمليا وعربيا؟ هل تتعاي�ش �أ�شكال كتابة �ل�شعر �ملختلفة  شل�شل� �

يدة شيدة شيدة  للق� للق�شافة  شافة  للق�ش للق�شافة  افة  بالإ� بالإ�شحلديثة  شحلديثة  � يدة شيدة شيدة  شلق�شلق� � �إىل  يكية شيكية شيكية  شلكال�شلكال� � يدة شيدة شيدة  شلق�شلق� � من 

تفيدة شتفيدة شتفيدة من �لختالف فيما  ش وم�ش وم� شلبع�شلبع�ش ها شها شها � شجمة مع بع�شجمة مع بع� جمة مع بع�شجمة مع بع�ش شل�شعبية، من�شل�شعبية، من� �

ا شا شا  شادم فيما بينها. و�أي�شادم فيما بينها. و�أي� ادم فيما بينها. و�أي�شادم فيما بينها. و�أي�ش شلت�شلت� �لإلغاء و�لإلغاء و� �ل �ل � �شو�شوؤ� شول تطرح �شول تطرح � � تز� تز� ل�أنها ل�أنها ل �أنها بينها، �أم �أنها بينها، �أم 

ُلُعماين من �أين ترتوي، هل مما ترك لنا لعماين من �أين ترتوي، هل مما ترك لنا لُعماين من �أين ترتوي، هل مما ترك لنا  لنتحدث عن منابع �ل�شاعر �

ُلُعماين لعماين لُعماين  الف �أم من شالف �أم من شالف �أم من حا�رض �للحظة �لعابرة؟ هل يرتجم �ل�شاعر � شلأ�شلأ� �

ماء خالدة شماء خالدة شماء خالدة  شاليب جربتها من قبله �أ�شاليب جربتها من قبله �أ� اليب جربتها من قبله �أ�شاليب جربتها من قبله �أ�ش شتعري �أ�شتعري �أ� تعري �أ�شتعري �أ�ش شتها �أم ي�شتها �أم ي� بيئته ومفرد�

شلعاملي؟ وكيف ميكن لل�شاعر �أن يقب�شلعاملي؟ وكيف ميكن لل�شاعر �أن يقب�ش على تلك �ل�شعرة  يف �ل�شعر �

�لكونية  و�لنزعة  و�ية،  �ية،  وش وشية،  ية،  شو�شو� و�شو�ش شخل�شخل� � بالغة  »حمليته«  بني  جد�  �لرفيعة 

�ل�شعري  شلن�شلن�ش �أغلقت »�لذ�تية« � �أغلقت »شجعه. هل  �أغلقت »شجعه. هل  جعه. هل  ش م�ش م� شكنه وتق�شكنه وتق�ش كنه وتق�شكنه وتق�ش شلتي ت�شلتي ت� �

ردة »بردة »ُبردة »�ملنربية"، بينما  بل�شاعر بل�شاعر  �وخلع �وخلع � وخلع ، وخلع ،  شلنا�شلنا�ش �م �م � �ليوم، فرفعته عن عو�ليوم، فرفعته عن عو� �

�جلديدة و�جلديدة و�حليوية ينزل �إىل �حلياة ويتحدث �إىل  أ�شكاله اأ�شكاله اأ�شكاله � اد باد ب رضل�رضل�رض كان �

�شو�شوؤ�ل بطريقة �أخرى:  شول�شول� شلنا�شلنا�ش ويعرب عن تعقيد�ت �ملجتمعات.. لنقل � �

�لذ�ت  بني  جديل  لتفاعل  ش�ش�ش  �ش�ش شؤ�شؤ� ؤ�وؤ�و ت هل  تومانية  هل  ومانية  تلُع هل  تلعمانية  هل  ُلُعمانية  � �ل�شعرية  �لتجربة 

ه عن كل هذشه عن كل هذشه عن كل هذ� شد( بنف�شد( بنف� د( بنف�شد( بنف�ش شأى )عن ق�شأى )عن ق� أى )عن ق�اأى )عن ق�ا ال�شاعر ينال�شاعر ين � ّ�أّن�أّن وحتولت �ملجتمع �أم 

ال�سعر الُعماين.. اأ�سئلة الراهن وامل�ستقبل

ري الإعالم و�ضعف التحقيق ومق�ص ضري الإعالم و�ضعف التحقيق ومق�ص ضري الإعالم و�ضعف التحقيق ومق�ص  ضتق�ضتق�

مانيني كباراعراء عمانيني كباراعراء ُعمانيني كبارا عراء عضعراء عض ضالرقيب ظلم �ضالرقيب ظلم �

ندوة

ينق�ص 

ال�ساعر 

احلرية 

والإميان 

بتحول 

الكتابة 

اإىل 

م�سروع 

حياة  

v

: هدى حمد رض: هدى حمد رض: هدى حمد  رضلندوة و�أعدتها للن�رضلندوة و�أعدتها للن� �أد�رت �



�أ�شال ؟ هل  �أنه لي�ش من مهام �ل�شاعر  وي�شعر 

�نتظار عفاريت  فكرة  �ليوم عن  �ل�شاعر  تخلى 

»لل�شنعة«  ينت�رض  وبد�أ  �لكتابة،  و�شياطني 

�لتي تعقب �لدفقة �ل�شعورية �لأوىل؟ �أم ل يز�ل 

م�شكونا ب�شياطينه �لأوىل؟ لنقل �ل�شوؤ�ل بطريقة 

معها  �لتفاعل  يتم  هل  �لق�شيدة  بنية  �أخرى: 

كاإبد�ع ُمقد�ش وخال�ش ل م�شا�ش فيه، �أم �أنها 

م�رضوع »�ل�شنعة« و�لنحت �مل�شتمر، كما هو 

حال �حلوليات و�ملعلقات من قبل؟ وهل ت�شنع 

عرب  �شعر�ء  ُعمان  يف  �لثقافية  �ملوؤ�ش�شات 

�تاحة فر�ش �ل�شفر و�مل�شاركة يف �ملهرجانات، 

ولننتهي �إىل هذ� �ل�شوؤ�ل: ما �لذي ينق�ش �ل�شاعر 

�لُعماين �ليوم، ما �لذي ينق�ُش �لق�شيدة؟      

هكذ� بد�أت ندوة �ل�شعر و�لتي جاءت بعد ندوة 

�لأ�شئلة  من  عدد�  وتناولت  مبا�رضة،  �لرو�ية 

»�ل�شعر  عنو�ن  وحملت  �لهاّمة،  و�ملحاور 

�أثرى  �لر�هن و�مل�شتقبل"، وقد  �أ�شئلة  �لُعماين.. 

�لنقا�ش عدد من �ل�شعر�ء و�لنقاد �لعمانيني. 

 وعرجت �لندوة �أي�شا على مقتطفات من حو�ر 

ن�رض يف �لعدد 78 من جملة نزوى، �شمن ملف 

قال  و�لذي  �شاوؤول،  بول  بال�شاعر   �حتفى 

�إىل  �لذ�ت  من  هدف،  بدون  »�ل�شعر  فيه:  لنا 

مي�شي،  ل  �ل�شعر  �ملوت.  �إىل  �ملوت  من  �لذ�ت. 

هي  �ليوم  و�لرو�ية  تتحرك.  �لرو�ية  بينما 

�ملهددة باملوت ولي�ش �ل�شعر لأّنها وقعت يف 

�لعالية، و�لرو�ية  �ل�شعر يف عزلته  �ل�شتهالك. 

�ملنخف�ش مع بع�ش  يف ح�شورها �جلماهريي 

�لنا�ش  �أّن  �ل�شعر  �أنقذ  وما  �ل�شتثناء�ت.  من 

لذ� فهو لي�ش م�شطر� لأن  �إليه،  لي�شت بحاجة 

يتنازل لأحد".

العمودي هو امل�ضيطر

 بد�أت �لندوة حمورها �لعام ب�شوؤ�ل: �أين يتمو�شع 

ماين �ليوم مبختلف �أ�شكاله، يف 
ُ
ر�شيد �ل�شعر �لع

�حليز �ملحلي و�لعربي �أي�شا؟  فكان �أن بد�أ �لكاتب 

�لفالحي بقوله: نحن نخطئ كثري� عندما  �أحمد 

�ملقارنة مع  �ل�رسد يف مو�شع  �أو  �لرو�ية  ن�شع 

�لذي  و�لف�شول  �لأحد�ث  بجملة  �لرو�ية  �ل�شعر. 

�لبحرتي،  عنه  قال  �لذي  �ل�شعر  مقابل  تثريه، 

على  بقي  �ل�شعر   �إ�شارته".  تكفي  مُلح  »و�ل�شعر 

�شغل  �لذي  �ملتنبي  �شعر  مثل  من  قرون،  مدى 

وقد  عار�شة، 
ُ
م وقلة  موؤيدة  غالبية  بني  �لنا�س 

من   
ُ

يقرب ما  هنالك  �شاكر:  حممود  �ل�شيخ  قال 

عنه  ُكتب  ورمبا  �ملتنبي،  عن  ُكتب  كتاب  �ألف 

هو  فهذ�  )�س(.  حممد  �لنبي  عن  كتب  مما  �أكرث 

�لفالحي  و�أ�شاف  �لده�شة.  يخلُق  �لذي  �ل�شعر 

قائال: �لأغلبية �لعظمى من �لعرب �شو�ء يف م�رس 

�أو �لعر�ق �أو بالد �ل�شام ل يتقبلون بفطرتهم �إل 

�أو  �لعمودي،  �ليقاع  من  جزء  به  �لذي  �ل�شعر 

�لتفعيلة �لتي �كت�شح بها حممود دروي�س �لوطن 

تز�ل  ل  �أي�شا  �لنظرة  نف�س  مان 
ُ
ع ويف  �لعربي، 

�ل�شاحة  على  �مل�شيطرة  هي  �لعمودية  �لق�شيدة 

�لعربية  و�لأذن  وح�شب.  قليلة  ��شتثناء�ت  مع 

�أن  رغم  �ل�شعر.  مييز  ما  وهذ�  �ليقاع.  تع�شُق 

�أّنه  �إل  �لأخرى  �أ�شكاله  �ل�شعر قد جتاوز هذ� يف 

ويف حقيقة �لأمر ل يز�ل حم�شور� �شمن ذ�ئقة 

جمهور نخبوي".

مثل  من  ناقد  ظهر  قائلة:  حمد  هدى  وت�شاءلت 

�لرو�ية،  زمن  �لزمن  باأن  ليقول  ع�شفور  جابر 

فاأجابت فاطمة �ل�شيدي موؤكدة: بل �إّنه قال �أي�شا 

�لرو�ية �أ�شبحت ديو�ن �لعرب. �أريد �أن �أعلق باأنه 

�لفريو�شات فهي  �لكمبيوتر  كما ت�شنع �رسكات 

�أي�شا ت�شنع م�شاد�ت لهذه �لفريو�شات. �رسكات 

�لأدوية ت�شنع �لأمر��س ومن ثم ت�شنع �لأدوية. 

وتبتزنا. دور �لن�رس �شّدرت هذه �لفكرة و�أقنعتنا 
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بها وبد�أنا نقتنع كجمهور و�أ�شبح �ل�شاعر يتجه 

حتت تاأثري هذ� �لت�شدير لكي يكتب �لرو�ية.

وظيفة ال�ضعر

�أنا  بقولها:  �شاركتنا  �ل�شيفي  عائ�شة  �ل�شاعرة 

�أت�شاءل.. هل ينبغي �أن يكون لل�شعر حمل ومكان 

�ل�شعر  كاهل  نثقل  هل  ما.  و�قعا  يعك�س  و�أن 

و�جب  من  �أّن  �أ�شعر  عاٍل.  �شقف  ذ�ت  بتوقعات 

�أثر  �ملثال-  �شبيل  -على  له  يكون  �أن  �ل�شعر 

يوم  بعد  مز�جك  ُتعدل  �أنها  يكفي  �أعني  �لقهوة. 

طبطب عليك �ل�شعر يف حلظات 
ُ
�شعب، ويكفي �أن ي

�لالطماأنينة.

�إىل  تنبهني  عائ�شة  يا  �أنِت  حمد:  هدى  وتت�شاءل 

نقطة مهمة جد� حول �خلالف �لد�ئم على وظيفة 

قال �أّن �ل�شعر كان يتعالق �أكرث مع حياة 
ُ
�ل�شعر. ي

�ل�شعر  �لذ�تية.  نحو  �ن�شحب  �لآن  ولكنه  �لنا�س 

�حلروب  حول  كثرية  دللت  �أعطى  �لكال�شيكي 

ومقايي�س  �لجتماعية  و�لأو�شاع  �ملر�أة  وو�قع 

�ليوم  �شعر  بينما  �أخرى..  ومو��شيع  �جلمال 

ين�شحب �إىل �لذ�ت وينكفئ على �ليومي و�لعابر؟

�ل�شيدي قائلة: مل  �ل�شاعرة و�لناقدة فاطمة  فرتد 

باملجتمع  عنى 
ُ
ي �لأيام  من  يوم  يف  �ل�شعر  يكن 

عناية مق�شودة. كان �ل�شاعر يكتب من خالل ذ�ته 

كما هو حاله �ليوم، يكتب  ما يعنيه وما يعي�شه. 

ولكن �لتحول لي�س يف �ل�شاعر و�إمنا يف �ملتلقي. 

�ملتلقي مل يكن لديه جهاز �عالمي �شخم، مرئي 

وم�شموع ومقروء كما هو �حلال �ليوم ولي�س لديه 

�أي و�شيلة من و�شائل �لتو��شل �لجتماعي كما هو 

�حلال �ليوم. �ملتلقي كان يذهب لل�شعر ول ينتظر 

�ل�شعر. �لتغري يف �ملتلقي. منذ �أمروؤ �لقي�س وطرفة 

وكانت  ذ�تيني  �شعر�ء  كانو�  وغريهم.  �لعبد  بن 

�لذ�تية هي �لتي حتكم �ل�شعر وجتعله حقيقيا. نعم 

نظر 
ُ
هنالك نزعة �لقبيلة ولكن هذه �لنزعة كان ي

لها نقديا بدونية ول حتت�شب فنية غالبا. و�ل�شوؤ�ل: 

من بقي لنا من �ل�شعر�ء. بقي لنا �أ�شحاب �لنزعة 

�لذ�تية. حتى �شعر�ء �حلكمة كانت �حلكمة �أ�شيلة 

�أن جترب �لآخر على تبنيها، ولكن  فيهم ول تريد 

�لميان يبد�أ من تبني �ل�شاعر لل�شيء و�إميانه به. 

�ل�شعر  ي�شل  بال�شعر  موؤمنا  �ل�شاعر  يكون  عندما 

لالآخرين، وتخلي �ل�شعر�ء عن �لميان بال�شعر هو 

�لذي �شنع �لإرباك.

ئل �أبو متام: »ملاذ� تقول ما ل يفهم، 
ُ

 ولذ� عندما �ش

قال". �ملتلقي ياأتي �إيّل 
ُ
فقال وملاذ� ل تفهم ما ي

وهذه �شلعتنا. مل يكن �ل�شعر يوما من �ليام ز�د�. 

كان حالة متعالية جد�. ولذ� ينبغي �أن ل نر�شد 

حالة  �ل�شعر  لأن  و�ل�شعر،  �ل�رسد  بني  مقارنات 

عالية جد� ولي�شت حالة بروجماتية نفعية. �ل�شعر 

�أتفق مع عائ�شة، ليكن �ل�شعر كما  ل ي�شد فر�غا.  

�للذة.  من  نوعا  ليكن  قهوة.  فنجان  تناول  هو 

�ملنربي،  �ل�شعر  قائلة:  �ل�شيدي  فاطمة  وتابعت 

�أو  جاذبا  مد�ئحيا  متملقا  �شيا�شيا  �شعر�  كان 

جالبا للمال. �ل�شاعر �ملنربي كان �شاعر� مت�شول، 

�إل من كان يفعل ذلك من نزعة �ميانية بال�شيء، 

كق�شائد �أبي متام يف �حلروب وق�شائد �ملتنبي. 
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�ل�شعرية  �لذ�ئقة  �لفالحي:  �أحمد   •
وللق�شيدة  لالإيقاع  متيل  �لعربية 

�لعمودية، وق�شيدة �لنرث للنخبة.



�أعني لديهم �لإميان بالفكرة. �إميان �ملتنبي باأبي 

فرغم  قويا  �شعر�  يكتب  جعله  �حلمد�ين  فر��س 

�أن نتاأكد  منربيته كان �شادقا وحقيقيا. وعلينا 

مل يقدر �ل�شعر ول �جلمهور �ل�شعر �ملنربي و�شعر�ء 

�ل�شلطة �إىل �ليوم.

العالقة باملتلقي 

�شاركنا �لكاتب و�لناقد جا�شم �لطار�شي قائال: 

لو  �ن�شقاقي.  خطاب  �ل�شعري  �خلطاب  م�شاألة 

و�مروؤ  �ملتنبي  مثل  من  �لُقد�مى  �ل�شعر�ء  كان 

�لقي�س و�شعر�ء �ملعلقات يفهمهم �لنا�س �آنذ�ك، 

وملاذ�  �لنقدية،  �ملدونات  و�شعت  فلماذ� 

و�ل�شياطني.  و�للهام  بال�شحر  �ل�شعر  �رتبط 

ذكيا  كان  �ملثال  �شبيل  على  دروي�س  حممود 

�ملنربية  حتى  �ملتلقي.  على  يحافظ  وكان 

يف  �لوقوع  باب  من  لي�س  عليها  �رس 
ُ
ي كان 

�ملنربية �لعادية و�إمنا من �أجل تطوير �ملتلقي 

يف  ن�س  فهنالك  جتربته.  تطوير  وبالتايل 

كان  وحيد�"،  �حل�شان  تركت  »ملاذ�  جمموعة 

بذرة للمجموعة �لالحقة وهي »�رسير �لغريبة". 

طور 
ُ
��شتطاع دروي�س من رموزه �ملتكررة �أن ي

متلقيه ويجعله م�شتعد� خليبة �لتلقي. يجب �أن 

قد  �لتجربة  �أن  �ملتلقي بخيبة مفادها  �شاب 
ُ
ي

تغريت، وهو ير�هن على �ملتلقي �لذي  ي�شتطيع 

طور 
ُ
�أن يتفاعل مع �لتجربة �جلديدة. دروي�س ي

�أن  قارئه ويرفعه مل�شتويات جمالية من دون 

ينف�شل عنه. يف �ملجاميع �لأخرى بد�أ يتخفف 

على  �ملحافظة  مع  �لن�س  م�شاألة �شبابية  من 

�لغمو�س وعالقته بال�شعر. 

حممود  عن  �أنت  تقوله  ما  حمد:  هدى  ت�شاءلت 

فكرة  مع  يتنافى  باملتلقي،  و�هتمامه  دروي�س 

�لقارئ  �إىل  ينزل  ل  �ل�شاعر  �أّن  �ل�شيدي  فاطمة 

وعلى �لقارئ �أن يفهم ما يقول �ل�شاعر؟ ويجيب 

معنيا  دروي�س  كان  نعم  قائال:  �لطار�شي 

�لت�شحية بال�شعر وما  باملتلقي ولكن من دون 

به من جمال.

وترد فاطمة �ل�شيدي قائلة: دروي�س �شاعر عظيم 

مدر�شة  وهي  جد�  كبرية  مدر�شة  لنف�شه  و�أ�ش�س 

جمهور  له  �أ�شبح  �أن  �إىل  �لوطن.  وحب  �لأر�س 

الحقه من بلد �إىل بلد. لكنه مل 
ُ
فل�شطيني وعربي ي

يكن ي�شتجدي �ملتلقي يوما.

قاطعها جا�شم �لطار�شي قائال: �أنا ل �أحتدث عن 

و�أنا  دروي�س  حو�ر�ت  �إىل  رجعت  ولو  ��شتجد�ء 

 على م�شاألة 
ُّ
�رس

ُ
�أربعني حو�ر� تقريبا. ي قر�أُت له 

�لقارئ موجود و�لقارئ هاج�شه  �إن  �ملتلقي. بل 

على  ذلك  يفعل  مل  �أّنه  جديد  من  و�أوؤكد  �أي�شا. 

ح�شاب جماليات �لن�س �ل�شعري.

نزعة ال�ضعر لي�ضت حملية 

�آخر  مو�شوع  �إىل  �شعيد  �بر�هيم  �ل�شاعر  �نتقل 

ماين، �شعرُت 
ُ
قائال: عندما �شمعُت كلمة �ل�شعر �لع

وكاأننا ل زلنا مل نخرج بعد مما يطلق عليه بني 

�أحمد   
ّ

وف�رس �لعمانية".  »باخل�شو�شية  قو�شني 

ُعمان،  �ل�شعر يف  �ملق�شود  �لأمر قائال:  �لفالحي 

و�لأمر كما هو حال �ل�شعر يف �ليمن �أو �ل�شعر يف 

�شعر�ء  لدينا  قائال:  �شعيد  �بر�هيم  وتابع  �لعر�ق. 

�أن  ت�شتطيع  �أ�ش�شو� مل�شهد  ماين 
ُ
�لع �لتاريخ  طو�ل 

تعود �إليه يف �أي حلظة. وقد ظلمو� كثري� ب�شبب �أّنه 

�إعادة طباعة دو�وينهم وحتقيقها. �ل�شاعر  �أ�شيئ 

�لغ�رسي و��شمه �شعيد بن حممد بن ر��شد بن ب�شري 

�خلليلي �خلرو�شي، وقد ن�رست عنه جملة نزوى 

�شاعر  �ل�شتايل،  بكر  �أبو  و�ل�شاعر   قبل.  مادة من 

بني نبهان ُعمان، وهو �أحمد بن �شعيد �خلرو�شي. 

حقق ديو�نه: عز �لدين �لتنوخي، �شدر عن وز�رة 

دو�وين  عدة  �ل�شديد  لالأ�شف  و�لثقافة.  �لرت�ث 

على  معها  �ملحقق  تعامل  وقد  طباعتها،  �أعيدت 

ديو�ن  يف  �أجر�.  عليها  ياأخذ  وظيفة  جمرد  �أنها 

و�أخطاء  موؤذ  وكالم  هو�م�س  لالأ�شف  �ل�شتايل 
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ُيقدر  •مل 
ال�ضعر ول 

اجلمهور 

ال�ضعر املنربي 

و�ضعراء 

ال�ضلطة اإىل 

اليوم



باأّن  �تهام  دليل  وكاأنه  �لديو�ن  وبد�  فادحة، 

�شاعر  �لأبيات.  ك�رس 
ُ
وي �شنعته  يعرف  ل  �ل�شاعر 

مبكانة �ل�شتايل، هو من �لجمُل قول وجتريبا منذ 

�أكرث من 500 �شنة. 

�ل�شعر  يف  �لنزعة  قائال:  �شعيد  �إبر�هيم  و�أ�شاف 

ذ�ت خ�شو�شية  نزعة حملية  �أكرث منها  ُعمومية 

حملية. �ل�شعر يف كل زمن له جنوم معينة تت�شيد 

�أ�شماء  �مل�شهد �ل�شعري ثم  يف زمن لحق ت�شعد 

�أخرى وهكذ�. هنالك جتربة نز�ر قباين، و جتربة 

وقد  قباين  نز�ر  جتربة  �بن  وهو  دروي�س  حممود 

�شعد بها، ففتح لنا �جو�ء معا�رسة. 

�ل�شعر يف �أي ع�رس من ع�شوره هو هكذ� .. زهري 

�ل�شعر  �لزجل.  �شعر   . �ملتنبي   . �شلمى  �بي  بن 

�ل�شعبي �ليوم يف عمان ينال �شعبية كبرية �أي�شا. 

كثري�  يعتني  زمن  يف  نحن  �شعيد:  �بر�هيم 

�لقيم  �مل�شتهلك.  ذوق  �أي�شا  ر�عي 
ُ
وي بامل�شتهلك 

�لذوق  لتحكم  تدخل  �لر�أ�شمالية  �أو  �ل�شوقية 

وتقولب �ل�شعر ل�شالح �آليات �ل�رس�ء و�لبيع.

�لعمانية قال �لفالحي:  �لبيئة  وحول خ�شو�شية 

ماين لن يتحدث 
ُ
�خل�شو�شية موجودة فال�شاعر �لع

عن �أ�شجار تنمو يف �لهند. بل عن �ل�شمر و�لغاف 

�ل�شيدي  فاطمة  معه  وتختلف  يعرف.  �لذي 

متاأثر�  ماين 
ُ
�لع �ل�شاعر  كان  �لبد�ية  يف  قائلة: 

بال�شعر �لعربي من جهة ومتعاليا على �ملفرد�ت 

�لعمانية. ح�شن �ملطرو�شي مثال لديه ما ميثل هذ� 

�لطابع �لذي نتحدث عنه �لآن من �لذهاب للمفردة 

مانية بجمال وتوظيف. وتقول عائ�شة �ل�شيفي: 
ُ
�لع

حمود �شعود �لذي يكتب ن�شا مفتوحا م�شتقا من 

يكتبه  �لذي  �لن�س  و�حلو�ري.  �لعمانية  �لبيئة 

�شل�س  ب�شكل  �لعمانية  �لبيئة  وي�شتح�رس  مده�س 

ويتابع  �ملفتوح.  �لن�س  ل�شكل  �أقرب  يكتب  فهو 

و��شتغال  قائال:  �ل�شيفية  فكرة  �لطار�شي  جا�شم 

ورو�يته  �حلجر،   �شرية  يف  �لقا�شمي  زهر�ن 

�شغله  �لعمانية. كل  بالتفا�شيل  معباأة  �لقنا�س  

�ل�شغرية  بالتفا�شيل  معنية  ورو�ياته  �ل�شعري 

مانية. 
ُ
�لع

ُتغلق  �أّن �ملحلية مل  �إىل  وتقول هدى حمد: ن�شل 

�لن�س. فتذهب �ل�شيدية لتاأكيد ذلك: نعم �ملحلية 

هي جو�ز عاملي لكل من يت�شبث بهويته وينطلق 

منها.

العالمات الفارقة:

من  فهو  للمتنبي،  جمدد�  �شعيد  �بر�هيم  ويعيدنا 

وجهة نظره �شاعر ل يتكرر يف حياته ويف مماته، 

قائال: لن يولد �شاعر �آخر ي�شل �إىل هذ� �مل�شتوى، 

نحن  �لآن نتكلم عن ما يقارب 800 �شنة تقريبا، 

�آلف من �ل�شعر�ء حاولو� حتطيم وتك�شري �ملتنبي 

ومل يتمكنو�.

�لفارقة  �لعالمات  �أّن  �ل�شيدي  فاطمة  جتد  بينما 

�لزمن:  من  خمتلفة  فرت�ت  يف  تظهر  �ل�شعر  يف 

على مر تاريخ �ل�شعر كانت هنالك عالمات فارقة 

�لقي�س،  �مروؤ  تبد�أ من  �لعالمات فهي  ولو تتبعنا 

حممود  دنقل،  �أمل  �ملعري،  �لعالء  �أبو  �ملتنبي، 

دروي�س.. هم عالمات فارقة وبنف�س �مل�شتوى. ما 
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• فاطمة �ل�شيدي:  �ملتلقي �لعربي 
يكون  �أن  �ل�شاعر  من  يريد  جبان، 

ذبح على مد�رج حريته.
ُ
خروفا ي



فعله دروي�س يف دو�وينه �لأربعة �لأخرية �خت�رس 

�لع�رس �حلديث كامال. �أنا �أحب نز�ر قباين، ولكني 

ل ��شتطيع �أن �أدخله �شمن �لعالمات �لفارقة يف 

�ل�شعر . و�أجابها �بر�هيم �شعيد: حممود دروي�س لو 

قدر له �أن يحذف دو�وينه �ل�شابقة، ملا كان ما هو 

عليه يف دو�وينه �لأخرية بالتاأكيد. 

�شارك  و�لذي  نزوى  مدير حترير جملة  وجد  وقد 

�أّن �لفكرة �لتي  يف �د�رة �جلل�شة، طالب �ملعمري 

�أّن  حول  خطرية،  �شعيد  �بر�هيم  عنها  حتدث 

من  حتد  نظرة   وهي  تك�شريه،  ميكن  ل  �ملتنبي 

و�شاعر  �شكل  خالل  من  �إل  للعامل  �ل�شعر�ء  روؤية 

بعينه، وقد قال: هذه كارثة عربية باملنا�شبة.

ال�ضعبي يترباأ من هويته

وحتدث �ل�شاعر �ل�شعبي، طاهر �لعمريي عن و�قع 

يف  يقع   �أّنه  موؤكد�  ُعمان،  يف  �ل�شعبي  �ل�شعر 

�لف�شيح.  �ل�شعر  فيها  وقع  �لتي  �ل�شكالية  نف�س 

فالتبا�شط �لذي طال �ل�شعر �ل�شعبي �أ�رس بال�شعر 

�لنا�س  �شعيد:  �بر�هيم  ويعقب  �أفاده.  مما  �أكرث 

ماأ�شورة وم�شحورة بال�شعر �ل�شعبي. �أنا غري معني 

�ل�شعرية، ذلك ي�رس  �لنو�ع  �لأف�شل يف  مبن هو 

ذكره  ما  �أتذكر  لأن  يدعوين  وهذ�  �أ�شال.  �لكتابة 

ق�شيدة  نخبوية  حول  �لفالحي  �أحمد  �ل�شتاذ 

�أي  جتد  �ل�شعر.  يف  ��شطف  ل  �أنا  لأقول:  �لنرث، 

ق�شيدة  بيت  ظهر  عن  يحفظ  �ل�شارع  من  �شاب 

�أكان �شائق  �أو حتى ق�شيدة كاملة. �شو�ء  �شعبية 

حقا  يذهلونك  تقليديات،  ن�شاء  كن  �أو  تاك�شي 

حدث  ولكن  �لعمريي:  و�أ�شاف  مبحفوظاتهم. 

وُكرث  منه.  �ملد�ئحي  وكرث  �ل�شت�شهال،  من  نوع 

عالية  درجة  �إىل  حتولو�  �ل�شعبيني  �ل�شعر�ء  من 

�ملال.  ولغة  و�لإعالم  باملنربية  �لنبهار  من 

فهو   ماين، 
ُ
�لع �ل�شعر  بهوية  �أ�رست  �مل�شابقات 

�ل�شاعر  وجتد  �ل�شعبية.  �للهجات  على  ينه�س 

�أن ينقل  يلب�س �شوتا غري �شوته ول يجروؤ على 

ثقافته �خلا�شة بل ي�شتعري �شكال خطابيا و�شوتيا 

وهوية �أخرى ل تخ�شه.  

ماين 
ُ
�لع �ل�شاعر  يترب�أ  ملاذ�  بر�أيك   : حمد  هدى 

من لهجته �خلا�شة و�جلميلة. هل �لدر�ما �شوهت 

�للهجة وجعلتها مادة للتندر و�ل�شخرية �أم ب�شبب 

�لإعالم؟

�ل�شعبي  �ل�شعر  �لعمريي: لو رجعنا لتاريخ  طاهر 

ماين، حافظ بن حممد �مل�شكري، و�ل�شاعر ر��شد 
ُ
�لع

يف  جتد  بـال�شويري.  �مللقب  �مل�شلحي  �شلوم  بن 

�بن  �أنا  و�ملنطقة.  �حلّلة  خ�شو�شية  ق�شائدهما 

ل  و�أنا  مكانية  دللت  لها  مفرد�ت  �قر�أ  م�شقط 

توؤرخ  مانية، كانت 
ُ
�لع �ل�شعبية  �لق�شيدة  �أعرفها. 

و�للهجة  �لأماكن  و�أ�شماء  �لأحد�ث  من  للكثري 

�ملحكية، كما توثق  �للهجة �لد�رجة �آنذ�ك. و�لآن 

�حلديثة  �ل�شعبية  �لق�شيدة  جند فجوة كبرية بني 

يف  �لقدمية.  �ل�شعبية  و�لق�شيدة  �لآن  تكتب  �للي 

�ل�شابق كان �ل�شاعر �أكرث ت�شبثا باملكان وح�شور 

ثمة  جند  و�لآن  �ملحكية  طبيعتها  على  �للهجة 

��شطناع متعمد.  

�للهجة تتطور ولذ� من  �أن  �أظن  قالت هدى حمد: 

جديدة  كلمات  وتظهر  كلمات  تندثر  �أن  �لطبيعي 

فهذ� �أمر طبيعي. �للهجة تتطور وتنمو. ولكن لنعد 

�شاعر�  �أن  رغم  �للهجة.  من  »�لتربوؤ«  ملو�شوع 

غلقة علينا قد ميتعنا باإح�شا�س 
ُ
�شعيديا بلهجة م

تفرد. 
ُ
م

�لأردن و�كت�شفت  �ل�شيدي: كنُت يف  قالت فاطمة 

هدير  »على  فريوز  �أغنية  يف  »�لبو�شطة«  �أن 

�لبو�شطة« تعني �حلافلة، وقد ده�شُت حقا. وتعلق 

هدى حمد: �إىل وقت قريب كنُت �أظن �أّن �لبو�شطة 

وقال  �لبحر.  يف  يهدر  �لذي  �ل�شغري  �لقارب  هي 

طاهر �لعمريي: �لق�شيدة �جليدة، نحفظها ونحبها 

تكن  �ملحلية مل  �ملعنى.  نبحث عن  لأن  وتدفعنا 

�مل�شكلة  �ل�شيدي:  فاطمة  وتقول  ما.  يوما  عائقا 

ماين لي�س ه�شا ولي�س ب�شيطا �أو بدون 
ُ
�ل�شاعر �لع
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•  التفا�ضيل 
ال�ضغرية التي 

ينطلق منها 

ال�ضعر هي 

التي جتمعنا 

ولي�ص الق�ضايا 

الكبرية



ويعود  لهجته.  مع  �حلذر  بهذ�  ي�شعر  لكي  جذور، 

�ل�شتهالكية  �لثقافة  ليقول: هذه  �لعمريي  طاهر 

�ل�شعبي  �ل�شاعر  جعلت  و�مل�شابقات  �ملال  ولغة 

ي�شعر وكاأنه ممثل �أو فنان، وفكرة �ل�شاعر �لنجم 

�لذي ي�شوق لها �لإعالم �أ�رست بال�شعر حقا. 

وقد �شبق و�أن �شاأل جا�شم �لطار�شي �شاعر� �شعبيا 

وجده يتحدث ويقول �ل�شعر بغري لهجته ويتكلف 

له  فقال  بلهجتك،  تتحدث  ل  ملاذ�  ف�شاأله:  فيه، 

قائال:  �لطار�شي  وتابع  �ل�شاحة".  تريده  ما  »هذ� 

�إىل  ذهب  �ل�شعبي  �ل�شعر  �أن  �أي�شا  �أقول  �أن  �أريد 

�لكتابة و�بتعد عن �ل�شفاهية. �ل�شعر �ل�شعبي قائم 

على �ل�شفاهية. مثال �ل�شاعر في�شل �لفار�شي، ذكر 

�ل�شفينة و"�لهوري«  مثل   �لبحر من  م�شطلحات 

له  �لذي �شفق  �جلميل  �لن�س  هذ�  وبعد  وغريها. 

�لنا�س كثري� رغم �أنه �شعر م�شابقات �أتى ب�شورة 

جلنة  تفاعلت  عجيبة  تر�كيب  �إىل  ت�شري  �أخرى 

در��شة  ب�رسورة  �أ�شعر  ولذ�  معها.  �شلبا  �لتحكيم 

ما ي�شمى باإكر�هات �لكتابة. 

حلمود  مد�ها«  �آخر  على  حدقة  »تت�شع  جمموعة 

�حلجري، جتعلني �أت�شاءل: هل هذ� عنو�ن �شعبي! 

�أعني:  �أكادميية،  در��شة  �إىل  حتتاج  �مل�شاألة 

�لكتابي  بالوعي  �ل�شعبية  �لق�شيدة  تاأثرت  ملاذ� 

�ملوجود يف �لق�شيدة �لف�شيحة، من قبيل: »ممتلئ 

�لأمر  �ل�شيدي  فاطمة  وتربر  �ملغامر".  بروح 

قائلة: عندما ل تكون ظاهرة و�إمنا حالة فردية 

فالأمر مربر. حمود �حلجري.. من هم �أ�شدقاوؤه؟ 

يل  يبدو  ولذ�  �لنرث  ق�شيدة  وُكتاب  عي�شى  �شماء 

حتديد�  �ل�شعودية،  يف  �لفالحي:  طبيعيا.  �لأمر 

�ملطوع.  بحفيد  �لتقيُت  �ل�شتينيات  نهاية  يف 

وكان يحفظ �شيئا من �شعر جده. فاقرتحُت عليه 

وز�رة  وقامت  وطباعته  بجمعه  فقمنا  توثيقه. 

من  مر�ت  عّدة  طبعه  باإعادة  و�لثقافة  �لرت�ث 

دون �أن تفكر بت�شحيحه. ولالأ�شف �ل�شديد نتيجة 

لعدم �إدر�كي �لكايف وقعت �أخطاء فادحة. هنالك 

�لعنو�ن.  كان  فادح يف  �ملثال خطاأ  �شبيل  على 

��شم �لق�شيدة »رد �جلو�ب"،  و�لطباع كتبها: »رد 

�شحح هذ� �خلطاأ. 
ُ
�جلعاب"، و�إىل هذه �للحظة مل ي

وكل ق�شيدة فيها ما يقرب من ع�رسين خطاأ .

�لفالحي قائال: هنالك �شعر�ء كبار  �أحمد  ويعقب 

قباين  مثل  �شاعر  وهنالك  �شغري.  جمهور  لديهم 

جلمهورهم.  يت�شع  مكان  يوجد  ل  ودروي�س 

ياأخذون �إىل مكان يت�شع مللعب كرة �لقدم �أحيانا. 

�ل�شاعر �جليد يفر�س نف�شه مثل �ملتنبي بعد �ألف 

�ل�شعر  قوي.  ك�شاعر  نف�شه  يفر�س  يز�ل  ل  �شنة 

ومتو�شطه  بليغ  بليغه  كالف�شيح،  �أي�شا  �ل�شعبي 

متو�شط و�لأدنى �أدنى وهكذ�. كنت �أناق�س �شاعر� 

 
ّ
�شعبيا قلُت له: هذ� �لكالم لي�س كالمنا. فرد علي

ممازحا: لو قلت كالمي ملا فهمني غري �أبي و�أمي. 

وهذ� �لكالم غري �شحيح. لكن �لقنو�ت �لف�شائية 

�لتي �أ�شبحت تدخل كل �لبيوت تاأثر بها �ل�شباب 

لدينا  باملقابل  دعم.  �ىل  حتتاج  لهجتنا  كثري�. 

مانية 
ُ
�لع �ملحلية  �ل�شور  من  ميتحون  �شعر�ء 

بلد  لكل  �جلمهور.  مل�شتوى  �أ�شعارهم  وترتقي 

خ�شو�شيته وعلينا �أن ل ننكرها �أبد�.
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�لنرث  �شعر�ء  �شعيد:  �إبر�هيم   •
�ل�شعر  روح  �إىل جو�ر  يقفون  كانو� 

ويحاولون �لقب�س على جوهره



التفا�ضيل ال�ضغرية جتمعنا 

ة �أخرى �إىل �خل�شو�شية 
ّ
ُتعيدنا فاطمة �ل�شيدي مر

�لق�شيدة  بد�ية  �لف�شيحة:  �لق�شيدة  مو�شوع  يف 

�لف�شيحة وخ�شو�شا ق�شيدة �لنرث �أحدثت م�شكلة 

�أو �رتباكا كبري�. فاجلميع تربى على �أ�شعار نز�ر 

جاءت  ولهذ�  و�ملاغوط  دروي�س  وحممود  قباين 

�لزيزفون،  �شجر  عن  تتحدث  وهي  �لنرث  ق�شيدة 

�أي�شا  مانية 
ُ
�لع �لنرث  ق�شيدة  فجاءت  و�لربتقال، 

�خلر�يف  �ل�شاحر  �لريف  ذ�ك  وتتحدث عن  لتتاأثر 

بينما  �لكرتون.  م�شل�شالت  �إل يف  تعرفه  �لذي مل 

»�لقي�س«  مثل  من  �حلقيقية  مفرد�تنا  �أهملت 

�شيف  �أّن  �عترب  �أنا  حتديد�  ولهذ�  »�ل�شحر�ء"، 

�لرحبي تفرد بهذ� من دون غريه من �شعر�ء ُعمان، 

عالية  بفنية  مانية 
ُ
�لع �خل�شو�شية  وّظف  لأنه 

ل�شالح ن�س ل ياأ�رسه �ملكان. �لن�س قوي منطلق 

»�ل�شحر�ء،  كونية.  بخ�شو�شية  ولكن  وعاملي 

فهو  ولهذ�  �لفر�شاد"،  �ل�شحر،  �ملغايبة،  �لقي�س، 

�أ�شطر �ملكان كما هو حال �جلبل �لأخ�رس . ويف 

�شعر  يف  �أ�شيلة  �ملفردة  �أن  ن�شعر  �لتي  �للحظة 

�شيف �لرحبي، ن�شعر باأن هنالك �شعر�ء يتعمدون 

ح�شو �لن�س مبفرد�ت مقحمة. 

وجتد عائ�شة �ل�شيفي �أّن »�خل�شو�شية« �لتي نحن 

يف �شدد �حلديث عنها �لآن خمتلف عليها �أ�شال. 

دروي�س  حممود  يقول  عندما  �ملثال  �شبيل  على 

�أنا  �لكون"،  »ل �شيء يوجعني يف �رسيري �شوى 

يف  منا  و�حد  �أي  ينتاب  �ل�شعور  هذ�  �أن  متاأكدة 

تفا�شيلنا.  ت�شبه  دروي�س  تفا�شيل  ما.  حلظة 

�ل�شعر هي  �لتي ينطلق منها  �لتفا�شيل �ل�شغرية 

�لتي جتمعنا. بينما فكرة �لق�شايا �لكربى مل تعد 

مطروحة. فالق�شايا �لعربية �جلماهريية �لكربى 

�لهتافات  ولي�شت   �ل�شعر.  جتمع  من  هي  لي�شت 

�ل�شاعر ومن  �أخرجها �لأب  �لتي  �لقومية  �لعربية 

�ملغرب  �إىل  م�رس  �إىل  �ل�شود�ن  من  جده  قبله 

�لعربي �إىل ُعمان. ما يجمع �شاعر� عمانيا ب�شاعر 

مغربي مثال.. مل يعد �أكرث من تفا�شيل �شغرية.  

 وتعود فاطمة �ل�شيدي جمدد� لختالفها مع جا�شم 

قائلة:  باملتلقي  دروي�س  عالقة  حول  �لطار�شي 

قال دروي�س يف مرحلة ما: »لو خريُت حلذفُت من 

�أي�شا،  �أقول  �أن  �شعري كل ما �شبق"، ولهذ� ميكن 

�ل�شعر"،  دور  �نح�رس  »ملاذ�  �شوؤ�ل:  على  و�إجابة 

تلق 
ُ
�أجيب على ذلك بقويل: لأن �ملتلقي �لعربي م

�لعربي  �ملتلقي  قو�شني  وبني  و�أي�شا  �شيا�شي، 

»جبان« يريد �أن يكون �ل�شاعر كل �شيء، �أن يكون 

ذبح على مد�رج حريته. 
ُ
�شهيد� وخروفا ي

ونحن  علينا  م�شيفا:  �لفالحي  �أحمد  ويوؤكد 

نتحدث عن �ل�شعر �أن ل ُنغيب �لق�شيدة �لعمودية 

ل  �أن  علينا  و�لكبرية.  �لطاغية  �لق�شيدة  وهي 

ل  و�أن  م�شلم،  �أبو  �ل�شيخ  قبيل  من  �شعر�ء  نغيب 

و�ل�شيخ  �خلليلي،  علي  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  نغيب 

فاز  �لذي  �شاعرنا  ويح�رسين  �ل�شيابي.  هالل 

موؤخر� بجائزة �شاعر �لر�شول جمال �ملال وهو ل 

يز�ل �شابا �شغري�. ُعمان ولدة و�لق�شيدة ب�شكلها 

�لتقليدي تفر�س نف�شها بقوة، وتنتع�س يف نفو�س 

�شباب �شغار على مقاعد �جلامعة.  

النقد ينتظر ت�ضكل »الظواهر«

تت�شاءل هدى حمد: هل �أن�شف �لنقد و�ملر�جعات 

فاأجاب  ماين؟ 
ُ
�لع �ل�شعر  �ل�شحفية حمليا وعربيا 

�لأوىل  مر�حله  يف  يز�ل  ل  �لنقد  �لفالحي: 

كلما  �لنتاج  كرث  كلما  قليلة.  �أ�شماء  با�شتثناء 

�نتبه �لنقد له و�عتنى به. تقول هدى حمد: ولكن 

�لفالحي:  رد  �ل�شعر.  من  جيد  نتاج  �لآن  هنالك 

لزمن  بحاجة  نز�ل  ل  ولكن  نعم.  حت�شن  هنالك 

بقولها:  �ل�شيفي  عائ�شة  �ل�شاعرة  �شاركتنا  �أطول. 

لكي ي�شع �لنقد �أقد�مه على �لأر�س يتطلب �لأمر 

جمهور� حا�رس�. فالنقد ل تت�شكل مالحمه �إذ� مل 

يكن هنالك جمهور يقر�أ. 

»ظو�هرية«.  حالة  �لنقد  �ل�شيدي:  فاطمة  وتعلق 
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بال�ضعراء 

الآباء 



 ظاهرة. 
ّ

ل �أذهب �إىل �لنقد �إل بعد �أن تت�شكل لدي

لدينا قر�ء�ت قوية و�أ�شيلة يف �ل�شعر ولي�س لدينا 

قر�ء�ت  مثال.  �ل�رسد  يف  و�أ�شيلة  قوية  قر�ء�ت 

�لرو�ية عابرة يف �لن�س غالبا.  �لظاهرة حتتاج 

من  بد  ل  �أعني  عنها.  يكتب  لكي  عام  مائة  �إىل 

�أي�شا.  ن�شو�س  تر�كم  خربة،  تر�كم  وعي،  تر�كم 

ل�شتخرج �شورة �ملر�أة مثال و�شورة �ملجتمع يف 

من  ينظر  و�أن  بعيد�  يبقى  �أن  عليه  �لنقد  �ل�شعر. 

ويتحقق  �مل�شافة  هذه  تتحقق  �أن  وبعد  �خلارج، 

تر�كم �لكم ي�شتطيع �أن ياأتي �لنقد ليليق بال�شعر.

 تقول هدى حمد: بعيد� عن �لظو�هر �لتي حتتاج 

ملائة عام. ملاذ� ل تكون هنالك مر�جعات نقدية 

م�شتمرة لالأعمال �لتي ت�شدر هنا �أو هناك، تنوه 

و�أ�شلوب  �لعمل وتتبع ثيماته  �إىل هذ�  �لأقل  على 

�ل�شاعر؟

فتجيب فاطمة �ل�شيدي: �لديو�ن �لأول ي�شكل عتبة 

جتربة  وبعد  دو�وين  �أربعة  �أو  ثالثة  بعد  �أوىل. 

قوية ميكن �أن يكتب �شيء ما. هنالك �أ�شماء تن�رس 

ديو�نا و�حد� وتختفي. وجتد هدى حمد �أّن �لنقد ل 

ر�هن على �لرت�كم �لكمي وح�شب لكي 
ُ
ينبغي �أن ي

فعل �أدو�ته. هنالك من �ل�شعر�ء من تركو� دو�وين 
ُ
ي

موؤثر  ديو�ن  ولكنه  و�حد�  ديو�نا  ورمبا  قليلة  

وحقيقي.  وحول ذلك يقول جا�شم �لطار�شي: حتى 

لكي يفك طال�شم.  �أو م�شعوذ�  �شاحر�  لي�س  �لناقد 

�ملتعلقة  �ل�شار�ت  على  يح�شل  �أن  �لناقد  على 

و�لكتابة  تفكيكها  من  ليتمكن  �ل�شعر�ء  بتجربة 

ماين ل 
ُ
عنها. ويوؤكد طالب �ملعمري: �أّن �ل�شعر �لع

�إل  و�ملتابعات  �لقر�ء�ت  من  كافية  �لتفاتة  يجد 

من رحم ربي من بع�س �لأ�شدقاء �لذين يحتفون 

�ل�شيدي:  فاطمة  فتجيب  �ملقربني.  باأ�شدقائهم 

يطبع مثال يف  ما  مقارنة بني  نعقد  �أن  ل ميكن 

طبع يف ُعمان.  ويقول 
ُ
م�رس �أو لبنان وبني ما ي

لو  �لبهالين،  م�شلم  �أبو  مثل  من  �شاعر  �لفالحي: 

�أحد  ل  �أن  جند  �لعربي،   �لوطن  يف  عنه  ن�شاأل 

يعرف عنه �شيئا لأنه عا�س يف ُعمان، ولو عا�س 

يف دم�شق �أو بريوت لكان �شاعر� معروفا. وتعقب 

وعن  �ملركزية  عن  �لآن  تتكلم  �أنت  حمد:  هدى 

�لكالم  هذ�  �أّن  �لطار�شي  جا�شم  ويجد  �لهام�س. 

ذهب  ما  مع  يختلف  وهو  تعقيد�  �مل�شكلة  يزيد 

ماين 
ُ
�لع لل�شعر  تلق  »هنالك  قائال:  �لفالحي  �إليه 

�ل�شعر حالة �ن�شانية  يف �خلارج. هنالك متابعة. 

وخمرتق للحدود«. 

�لكتابة  �أثناء  بالكتابة  �لعالقة  حمد  هدى  وجتد 

تختلف كثري� عن �لعالقة مع �لكتابة ما �أن تتحول 

�إىل ��شد�ر �أي »�شلعة«، وت�شاأل: كيف ينظر �ل�شاعر 

�لذي  �لكتاب  �لفالحي:  �أحمد  فيقول  للت�شويق؟  

ي�شدر  يف ُعمان من يقر�أ عنه؟ �لعمانيون وح�شب، 

�رسيحة  فاإن   بريوت،  يف  ي�شدر  عندما  ولكن 

بالتوزيع  يحظى  و�لأهم  وثانيا  �أول  تزيد  �لقر�ء 

�جليد عرب �مل�شاركة يف معار�س �لكتاب. 

�لناقد  قائلة:  للمركزية  جمدد�  حمد  هدى  تعود 

من  يتمكن  لكي  خليجيا  كاتبا  يغازل  �لعربي 

�أن  �لن�رس يف �شحف وجمالت خليجية، ويح�شل 

يكتب ما ل ميت للنقد ب�شلة.  ويد�فع �لفالحي عن 

فكرية �لهام�س و�ملركزية قائال: مل تعد كما كانت 
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ينجو  �أن  �أمتنى  �ل�شيفي:  •عائ�شة 
�لكر�هية  خطابات  من  �ل�شعر 

و�ل�شطفافات �ل�شيا�شية.



طالب  ويرى  حتولت.  هنالك  �ل�شابق.  يف  عليه 

�لغرب  وكتاب  مهم  �أمر  �لت�شويق  �أّن  �ملعمري 

حتى �لكبار منهم ي�شتخدمون هذ� �لأ�شلوب. ولكن 

ُت�شيطر على  يف �لوطن �لعربي ل تز�ل »�ل�شللية« 

ماين 
ُ
�لع �ل�شعر  �أّن  على  �لفالحي  ويوؤكد  �لو�شع. 

يف ما�شيه ويف حا�رسه ل يقل �شاأنا عن �ل�شعر 

�لعربي. وفيه �لقوي و�لب�شيط. كما هو حال �ل�شعر 

�لعربي. وتقول هدى حمد: نحن هنا ل�شنا ب�شدد 

ل  �أّنه  نقول  ولكننا  �لآن،  ماين 
ُ
�لع �ل�شعر  تقييم 

ي�شل لالآخر رمبا بالطريقة �ملثلى.

ل منلُك اإعالما 

ح به �أحمد �لفالحي 
ّ
»ل منلُك �إعالما« هذ� ما �رس

وتابع قائال: وهذ� �لكالم لي�س بجديد. �إعالمنا ل 

يعك�س حياتنا منذ �أكرث من ع�رسين �شنة . �أتذكر 

زيارة  يف  هيماء  ولية  يف  كنا  ة  
ّ
مر ذ�ت  �أننا 

خا�شة جمموعة من �ل�شدقاء و��شت�شافنا �لو�يل. 

حلقة  تبث  دبي  بقناة  فاذ�  �ل�شرت�حة،  يف  وكنا 

عن ح�شن جربين، ورغم �أن �لد�عي كان ينتظرنا 

�أننا جل�شنا لنكمل  �إل  �لغد�ء،  �إىل مائدة  للجلو�س 

ن�شتطع  مل  �لذي  �لوثائقي  �لفيلم  ذلك  متابعة 

تركه. ده�شنا و�أُخذنا متاما. �ملذيع �لذي يتحدث 

وت�شوير  �شديد  بعمق  �لتفا�شيل  تفا�شيل  عن 

�ل�شابق  بالوزير  �ت�شلُت  عدُت  وعندما  مبهر. 

وقلُت له �أرجو �أن تطلب من قناة دبي هذه �حللقة 

�خلا�شة عن ح�شن جربين. و�أ�شاف: نحن نعرف 

قناة ُعمان من لب�س �مل�رس و�لد�شد��شة ولي�س من 

�شيء �آخر. بينما �أعالم ُعمان و�شعر�وؤها �مُلهمون 

جد�، من مثل �ل�شتايل و�لنبهاين وغريهم ل نعرف 

عنهم �شيئا. 

�ل�شبعينات  بد�ية  يف  جاء  �لفالحي:  و�أ�شاف   

علي  ��شمه  بال�شعر  مهتم  م�رسي  مدر�س 

ونتيجة  �شمائل  يف  يدر�س  وكان  عبد�خلالق،  

على  ��شتغل  �ل�شمائليني،  بال�شعر�ء  �حتكاكه 

ماين، �شدر لحقا 
ُ
ر�شالة �ملاج�شتري عن �ل�شعر �لع

بينما   . �لقاهرة  يف  �ملعارف  د�ر  عن  كتاب  يف 

جتربة  عن  كلها  �لدكتور�ة  يف  در��شته  خ�ش�س 

�ل�شتايل، �لذي عا�س يف �لقرن �خلام�س �لهجري، 

�أي قبل �ألف �شنة. وهو �شاعر قوي جد�، قوي �لبنية 

�ل�شعرية، قوي �للغة، قوي �ل�شورة و�لو�شف، وهذ� 

عموما.  �لعربي  �ل�شعر  يف  ُعمان  ��شهام  من  يعد 

لكن لالأ�شف �ل�شديد �لإعالم �ملرئي و�مل�شموع مل 

ظهر بعد هذه �لكنوز �مُلخباأة.
ُ
ي

وت�شاءل طالب �ملعمري: عن حالة �للتبا�س �لتي 

ماين، �إن كانت تعود  للتبا�س 
ُ
يعي�شها �ل�شاعر �لع

لأّن  ترجع  �أم  لل�شعر،  ونظرته  �ملجتمعية  �حلالة 

وحا�رسه  ما�شيه  بني  م�شتتا  يز�ل  ل  ماين 
ُ
�لع

و�أين يتمو�شع. 

ماين 
ُ
�لع �ل�شعر  يز�ل  ل  قائال:  �لفالحي  فيجيب 

يفر�س قوته. هذ� �ل�شاب جمال �ملال  على �شبيل 

�ملثال كان يف مناف�شة مع ثمان مائة �شاعر من 

كل �لدول �لعربية هذ� يعطي دللة قوية، وهنالك 

�لعديد من �مل�شابقات �لأخرى �لتي يتميزون بها. 

بال�شعر  �لهتمام  لتاأكيد  �ل�شيدي  فاطمة  وتذهب 

ماين قائلة: �أنا كنُت يف وز�رة �لرتبية، عندما 
ُ
�لع

عن  يكتبا  �أن  يريد�ن  هنديان  باحثان  جاءنا 

ماين، لأن م�رسفهم كان يعي�س يف ُعمان 
ُ
�ل�شعر �لع

فعال.  قمنا مب�شاعدته  وقد  �لتوجه.  هذ�  فوجههم 

فيهز �أحمد �لفالحي ر�أ�شه م�شيفا: وهذ� دليل على 

فهو  لدينا  ما  على  يطلع  عندما  �إلينا  �لو�فد  �أّن 

 به ويلتفت لأ�شلوب �شعر�ئنا.
ُ
يعجب

�لتي  �لنا�س  قلوب  يف  ماين 
ُ
�لع �ل�شعر  »يتمو�شع 

�بر�هيم  قال  هكذ�  عليه«  وحتافظ  حتبه  �شتظل 

�شعيد و�أ�شاف: �ل�شتايل مات منذ �ألف عام ولكن 

عالقة  له  لي�س  �ل�شعر  قلوبنا.  يف  حيا  يز�ل  ل 

بالإعالم. حدث ذ�ت مرة �أن هوجمت لكوين �شاعر� 

مغمور�. ما �أق�شده �لر�شيد �حلقيقي لل�شاعر لي�س 

�لفالحي:  �أحمد  مع  و�ختلف  بالإعالم.  عالقة  له 
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   • اإعالمنا 

ل يعك�ص 

حياتنا، وهذا 

لي�ص جديدا 

وميتد لأكرث 

من ع�ضرين 

�ضنة



هنالك  قيمتهم.  يحدد  �ل�شاعر   مكان  �أّن  حول 

قلل هذ� من �شعريتهم. 
ُ
�شعر�ء مل يظهرو� �أبد�، فهل ي

�ل�شعر�ء  من  �لعديد  ظهر  �شوقي  �أحمد  جيل  مع 

ولكن مل يعرفو� كما عرف �شوقي.

هدى حمد: �إذ� �أنت تقول �أّن �لبقاء لي�س له عالقة 

ظهور  يف  �شاهم  �لإعالم  و�أّن  �لإعالم،  بنجومية 

 .. ل  �ل�شيدي:  فاطمة  �شعرية.  جودة  �أقل  هم  من 

�لبقاء لل�شعر �لأف�شل و�لأجمل د�ئما. 

نظر لها 
ُ
ومن وجهة نظر عائ�شة �ل�شيفي، �مل�شاألة ي

بطريقة تكاملية. �ل�شاعر لي�س بحالة �ل�شعر �لذي 

�شبيل  على  �لعامة.  �حل�شور  بحالة  و�إمنا  يكتبه 

�ملثال �ل�شاعر �لفل�شطيني متيم �لربغوثي . هنالك 

�شعر�ء فل�شطينيون �أجمل منه مبا يف ذلك و�لده. 

�ل�شيدي:  فاطمة  متيم.  عن  تتحدث  �لنا�س  بينما 

�أو  �لظاهرة  �ل�شاعر  كلمة  هنا  ن�شتخدم  �أن  ممكن 

�أي�شا. هدى حمد: هل يعني هذ�  �لفقاعة  �ل�شاعر 

�لتاريخ  ين�شفها  مل  �ل�شعر  يف  �أ�شماء  هنالك  �أن 

�لتاريخ  ين�شفها   مل  �ل�شيدي:  فاطمة  ترد  مثال؟ 

�لقي�س  �مرئ  �ملثال  �شبيل  على  لناأخذ  ؟  كيف 

�ل�شنفرى  مثال  �ل�شعر�ء  من  بال�شعاليك  ولنو�زنه 

وتاأبط �رس� وغريهم. �لتاريخ �أن�شف �جلميع ولكن 

خمتلف  �لن�شاف  خمتلف.  نوع  من  �إن�شاف 

مات  �لذي  �خلباز  �ل�شاعر  �لعمل.  جن�س  ومن 

على �لأر�شفة.. هذ� مل ين�شفه �لتاريخ كما حدث 

�لهام�س.  �شاعر  ظل  ولكنه  �جلو�هري،  مع  مثال 

تريد  كنت  �إذ�  �لعمل.  جن�س  من  �لن�شاف  كلمة 

�لن�شاف و�لفرقعة �لإعالمية كما هو حال متيم 

�لربغوثي  مريد  ولكن  عليه.  �شتح�شل  �لربغوثي 

�شيبقى ميثل �لقيمة �ل�شعرية.

تعاي�ص الأ�ضكال:

يعني  �لتعاي�س  هل  �لطار�شي:  جا�شم  وت�شاءل 

بنف�س  �ليوم  �لعمودية  �لق�شيدة  هل  �لندية؟ 

و�أعني  �لنرث،  وق�شيدة  �لتفعيلة  ق�شيدة  م�شتوى 

من �لناحية �لفنية. �لتعاي�س يفرت�س نوع �لندية 

بني �لأ�شكال من وجهة نظري.  

ُعمان  يف  �لق�شيدة  باأّن  �لفالحي  جمدد�  ويوؤكد 

�شكل  تطور  وقد  �لعمودية.  �لق�شيدة  هي  تز�ل  ل 

كحال  لي�س  �أي�شا  ولكنه  مبقد�ر،  ماين 
ُ
�لع �ل�شعر 

عبد�هلل  من  بد�أت  �لتي  �لتفعيلية  ق�شيدة  بريوت. 

ُعمان  �أقول يوجد يف  �أن  �لطائي، وهذ�  ل مينع 

�شعر�ء كبار لق�شيدة �لنرث من مثل �شيف �لرحبي 

وز�هر �لغافري وغريهم. ويتابع �لفالحي قائال: 

من جهة �لتعاي�س بني �لأ�شكال يوجد تعاي�س �إل 

مع �لبع�س �لذين يرف�شون �لآخر مطلقا. 

�لق�شيدة  يتهم  من  هنالك  حمد:  هدى  وقالت 

فاأجاب  باأنها غري جمددة.   �لكال�شيكي   ب�شكلها 

عنده  �شاعر  هنالك  هكذ�  يح�شم  �لأمر  �لفالحي: 

من  �شكل  �أي  يف  موهوب  غري  و�شاعر  موهبة 

�لأ�شكال. و�أردف قائال:  �أنا ل �تفق مع هذ� �لطرح، 

ولغتها  ومتجددة  جمددة  �لعمودية  فالق�شيدة 

بح�شب قدرة �ل�شاعر ت�شتطيع �أن جتلب يف كل مرة 

�شورة جديدة، بلغة متجاوزة جد�. 

وقد لحظت عائ�شة �ل�شيفي، وجود �شباب �شغار 
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•طاهر �لعمريي: �مل�شابقات و�شخ 
�ل�شعبي  �ل�شعر  بهوية  �أ�رس�  �ملال 

ماين.
ُ
�لع



مثل  من  للق�شيدة،  �لكال�شيكي  بال�شكل  مغرمني 

�لفار�شي.  و�أحمد  �لكمايل  ويو�شف  �ل�شيخ  ح�شام 

بال�شكل  �لق�شيدة  يكتبون  �أنهم  »�شحيح  وقالت: 

�لكال�شيكي كما يقال ولكن على م�شتوى �لكتابة 

يتجاوزون �حلد�ثة بكثري". 

وحول هذ� تقول فاطمة �ل�شيدي: هنالك �جتاهان، 

على  وموجودة  متو�زية  �شعرية  �أ�شكال  هنالك  

فيما  �ل�شعر.  يكتبون  ب�رس  �أي�شا  وهنالك  �ل�شاحة 

وهنالك  و�شللية،  �إلغاء  فهنالك  بالب�رس  يتعلق 

جاء  مبن  نعرتف  ل  نحن  يقول  تقليدي  �شوت 

مبن  نعرتف  ل  نحن  يقول  جديد  و�شوت  بعدنا، 

كان قبلنا.

طويلة  فرتة  حتكيمي  خالل  من  قائلة:  و�أردفت 

�أّن �لأكرث  يف ملتقيات �ل�شعر للن�شو�س . وجدُت 

�شيوعا هو ق�شيدة �لتفعيلة. بينما �ل�شعر �لعمودي 

ق�شيدة  عام.  بعد  عاما  ويت�شاءل  جد�  �شعيف 

�لنرث يف �لغالب ل ح�شور لها ويرجع �ل�شبب �إىل 

�رسوط �مل�شابقة �أول )ول �أدري �إن كانت قد دخلت 

طلبة  مع  �أي�شا  تعاملي  خالل  ومن  ل(  �أو  �لآن 

�لنرث ل  �أن ق�شيدة  �أ�شعر  و�لأكادمييني،  �جلامعة 

�لطالب  لأن  ملاذ�؟   .. �لبد�ية  منذ  �ل�شاعر  يكتبها 

يخرج من �ملدر�شة �لتي ُت�شور ق�شيدة �لنرث على 

جمنونة  وهلو�شات  وهزل  مبني  �رس  �أنها  �عتبار 

�لطالب  يذهب  لذلك  يقال.  كما  �لغفلة  و�شعر�ء 

�أو  �لتفعيلة  ق�شيدة  وهو  �أل  �ملطروح،  للنموذج 

�جلامعة،  �إىل  يذهب  ثم  ومن  �لعمودي  ق�شيدة 

فتتعمق لديه هذه �مل�شاألة �أكرث فاأكرث.

ولي�س  �لتفعيلة  ق�شيدة  على  تعرفُت  يل  بالن�شبة 

�لنرث يف �ل�شنة �لأخرية يل باجلامعة. ندر�س �إىل 

وظهر  لنا:  يقولون  ثم  ومن  وح�شب  �شوقي  �أحمد 

لحقا �شعر �لتفعيلة على يد نازك �ملالئكة وبدر 

فيقولون:   .. هوؤلء  هم  من  طيب  �ل�شياب..  �شاكر 

باجتاه  تربية  هنالك  تعرفو�.  �أن  مهما  لي�س 

�ل�شاعر  يكت�شف  قد  ثم  ومن  �لعمودية  �لق�شيدة 

ق�شيدة �لتفعيلة متاأخر�.

�لنرث  لق�شيدة  ذهب  من  قائلة:  �ل�شيدية  وتتابع 

�لذي كان  �ل�شكل  لتجاوز  �إىل وقت طويل  �حتاج 

يكتب بو��شطته، وللدخول يف جوهرية �ل�شتغال. 

�أنا حّكمت �ل�شاعرة �ل�شابة فتحية �ل�شقري عندما 

تكتب  �لآن  ولكن   . �لتفعيلة  ق�شيدة  تكتب  كانت 

�حتجُت  �ي�شا  و�أنا  للغاية،  فارقة  نرثية  ق�شيدة 

لوقت طويل لكي �كتب ق�شيدة �لنرث. 

بالفن  �أ�شبه  �لأمر  يبدو  �أل  حمد:  هدى  وت�شاأل 

�لت�شكيلي، مبعنى �أنه ينبغي �أن نعي جيد� �لر�شم 

�إىل  ننطلق  لكي  �لدقيقة  و�ملقا�شات  �لكال�شيكي 

�لنرث بغر�س  �لتجريد. فهنالك من يكتب ق�شيدة 

��شت�شهايل؟ 

�ل�شيدية  طرحته  ما  مع  ليختلف  �لفالحي  وعاد 

فاطمة.  مع  �أتفق  ول  كال�شيكي  رجل  �أنا  قائال: 

كل فئة مع بع�شها �شحيح. �شعر�ء �لعمودي مع 

و�لنرث  بع�شهم  مع  �لتفعيلة  و�شعر�ء  بع�شهم. 

تت�شع  �ل�شاحة  باأّن  �أقول  �أن  يبقى  ولكن  كذلك. 

للجميع.

�شتفر�س  �جليدة  �لتجربة  حمد:  هدى  قالت 

ا كان �ل�شكل �لذي تخرج به. 
ّ
ح�شورها و�شتبقى �أي

بد�أت  �لآن  �مل�شابقات  �أّن  �ل�شيفي  عائ�شة  وجتد 

تفوز  �لتفعيلة  فق�شائد  �لقولبة،  من  نوعا  ت�شنع 

�ملطلوب  هو  للق�شيدة  �شكل  هنالك  وتكر�س. 

�مللتقيات  حتكيم  جلان  ذوق  مع  يتو�فق  و�لذي 

و�ملنتديات و�ملهرجانات.  وي�شتمر �لفالحي يف 

ل  و�ل�شليقة  �لعربية  �ل�شعرية  �لذ�ئقة  �أّن  تاأكيد 

تز�ل متيل للق�شيدة �لعمودية. وميازحنا �بر�هيم 

عن  حقا  يك�شف  �حلو�ر  هذ�  �أن  �إىل  م�شري�  �شعيد 

�لتعاي�س بني �لأ�شكال.

ال�ضعر بروحه ل بهيئته

�رسيف،  بو  �شالح  قول  �إىل  �شعيد  �بر�هيم  ي�شري 

�أّنه �شعر. وعندما تذهب  فعندما نزل �لقر�آن �تهم 
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ُعمومية 

اأكثـر منها 

نزعة ذات 

خ�ضو�ضية 

حملية



للقر�آن ل جتد فيه تلك �ل�رسوط �لتي جتعله �شعر� 

بو  �شالح  فو�شل  �لعمودي.  �ل�شعر  �رسوط  من 

�ل�شعر  تعرف  كانت  �لعرب  �أن  نتيجة  �إىل  �رسيف 

وهنالك  و�شكله.  بهيئته  تعرفه  مما  �أكرث  بروحه 

�أدلة �أقدم من ذلك. �بر�هيم �شعيد: �لأمناط �لقدمية 

وؤطرة يف �أ�شكال حمددة، 
ُ
يف كتابة �ل�شعر مل تكن م

كذلك،.  لي�س  عد�ها  ما  �ل�شعر  �أنها  �عتبار  على 

�ل�شعر موجود لدى �أمم كثرية. ولدينا ما تبقى من 

�آثار بابل و�شومر و�لفر�عنة و�حل�شار�ت �لقدمية 

�لتي كتبت �ل�شعر. و�أنا ل �أحب �أن �أ�شطف ل�شالح 

مدر�شة من مد�ر�س �ل�شعر ولكن �أقول �شعر�ء �لنرث 

ويحاولون  �ل�شعر  روح  جو�ر  �إىل  يقفون  كانو� 

�لقب�س على جوهره. و�أقول على ُكتاب �لق�شيدة 

يلغي  فلن  قليال.  قلقهم  من  يخففو�  �أن  �لعمودية 

�أي �شكل �شكال �آخر.. ل د�عي للتوتر. 

ح�شل  �لذي  �لنقطاع  �لعمريي  طاهر  ويوؤكد 

و�لتقليدية  �حلديثة  �ل�شعبية  �لق�شيدة  بني  

�لتقليدية،  �لق�شيدة  وبني  بينها  �نقطاع  هنالك 

بني  �لبد�يات  يف  تقبل  عدم  �أي�شا  هنالك  وقال: 

و�حلديث  و�ل�شعبي  �لتقليدي  �ل�شعبي  �ل�شعر 

عبار�ت  �أحيانا  طلق 
ُ
ي �أي�شا،  و��شتخفاف  بل 

بد�أ  فرتة  بعد  �ملا�شية«.  »بعر  مثل  ��شتهز�ئية 

مثال،  �ملويتي  خمي�س  �لتقبل  من  نوع  يحدث 

�أ�شبح  و�لآن  �لتفعيلة  ق�شيدة  يتقبل  ل  كان 

ي�شمعها ويتقبلها. على �جلانب �لآخر  هنالك من 

ويقول  �لتقليدية  �لق�شيدة  �شاأن  من  �أي�شا  قلل 
ُ
ي

يحفظون  رجعو�  �لآن  ولكنهم  قدمي،  طر�ز  �أنها 

يف  ويوظفونه  بل  �إليه  وي�شتمعون  �مليد�ن  �شعر 

�ل�شاعر  ق�شائدهم �حلديثة. كانت هنالك قطيعة، 

�لأ�شبوعي  مقاله  يف  �حلمد�ين  م�شعود  �ل�شعبي 

�لكال�شيكية  �لق�شيدة  �شد  قويا  هجوما  ي�شُن 

�لعد�ء وكل و�حد  �ل�شعبية وكان هنالك ما ي�شبه 

منهم ل يعرتف بالثاين. ولكن �مل�شاألة خفتت �إىل 

حد ما �لآن. 

بني  �لتعاي�س  وجود  على  �ل�شيفي  عائ�شة  وتوكد 

باحلروب  مقارنة  ُعمان  يف  �ل�شعرية  �لأ�شكال 

و�لإق�شاء يف بلد�ن �أخرى. 

فيعود �لفالحي ليقول: �لعمودي و�لتفعيلة و�لنرث 

�أ�شكال موجودة وكما ذكرت �شابقا ق�شيدة �لنرث 

ُعمان  يف  لي�س  �ملتلقي  وح�شب.  للنخبة  هي 

ي�شمع  �أن  يريد  �لعربي  �لوطن  يف  و�إمنا  وح�شب 

�لإيقاع. 

�لأكادميية  �لدر��شات  �أّن  �ملعمري  طالب  ويجد 

�لنظرة  ولتكري�س  �لذ�ئقة،  لدر�س  �رسورية 

يف  �ق�شاء  هنالك  �ل�شعر.  جتاه  �جلمالية 

هنالك  كان  �أتذكر   �ل�شابقة.  �ل�شعر  مهرجانات 

�لتحكيم  جلنة  فارتاأت  يفوز،  �أن  ينبغي  �شخ�س 

ولي�س  لل�شكل  �نت�شار�  �لأمر،  على  تتحايل  �أن 

لقوة �لق�شيدة. ينبغي �لنفتاح على �لأ�شكال و�أن 

تعطى �خليار�ت كاملة.  

جوخة  و�لدكتورة  �أنا  �ل�شيدي:  فاطمة  وتعلق 

منذ  �خلطة  نر�جع  �لأكادمييني  وبع�س  �حلارثي 

�لقدمي،  لل�شعر  ينت�رس  من  هنالك  يز�ل  ل  فرتة. 

ن�شبة  وهنالك  �لتنظريي،  �لنقدي  �لأدب  وتاريخ 

�حلديث.  على  �لقدمي  توؤثر  ونرث�  �رسد�  جمحفة 
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يتجر�أ  �لبع�س  �لطار�شي:   •جا�شم 
ول  �آخر  �شاعر  ن�س  بنية  وي�شتعري 

يكتفي با�شتعارة �ملفرد�ت.



�مل�شاألة ينبغي �أن تبد�أ من قناة ذ�تية. �أما �حلالة 

ونادر  جد�  قليل  فطرحها  �لكادميية  �لر�شمية 

وتطمئن  تركن  جمتمعات  نحن  حاولنا.  مهما 

للقدمي وهذه حالة عربية.  ويوؤكد جا�شم �لطار�شي 

عانو�  �لذين  �لنا�س  من  �أنا  �ل�شيدية:  فكرة  على 

�ل�شلطان  در�شُت يف جامعة  �شنو�ت  �أربع   ، كثري� 

�لقدمي.  �ل�شعر  �إل  �أدر�س  ومل  �أعرف  ومل  قابو�س. 

لكي  �لقدمي  ندر�س  �أن  بد  ل  �ل�شيدي:  فاطمة 

نتاأ�ش�س. ولكن �أتفق معك ينبغي �أن يدخل �حلديث 

بن�شبة معقولة.

عن  جاءت  �لنرث  ق�شيدة  �ملعمري:  طالب  ويقول 

هنالك  وكانت  �خلارج.  يف  كانو�  �شعر�ء  طريق 

جاء  ثم  �لنرث.  وق�شيدة  �لعمودي  بني  فجوة 

�شري �لفجوة عرب ق�شيدة 
ْ
جمموعة من �ل�شباب لتج

ماين. 
ُ
�لتفعيلة �لتي �أخذت حيز� كبري� يف �ل�شعر �لع

فاطمة �ل�شيدي : وهذ� ل ينفي وجود ن�شبة جيدة 

مثل  من  �حلديث   �لجتاه  يف  �لأكادمييني  من 

د.�أحمد يو�شف. د. حممد زروق. د.�شعيد علو�س.

مل ُي�ضجل ف�ضاع مّنا

�ل�شعر  �إىل  جمدد�   �شعيد  �بر�هيم  بنا  ويعود 

�ل�شعبي قائال:  �أتذكر حمد �خلرو�شي �لذي قّدم 

لنا �شعر ر��شد �حلب�شي، على �عتبار �أّنه �أقدم �شاعر 

�شعبي . فيد�خله �أحمد �لفالحي قائال: لي�س لديه 

�شوى �أربع �أو خم�س ق�شائد. �إّنها ل متثل �ل�شيء 

لديه  �شعيد قائال:  �بر�هيم  �لكثري. ويختلف معه 

�شعر يرجع �ىل عهد �ليعاربة. ) �أثناء بحثي عن 

�أ�شعاره بخالف  نت 
ّ
ماين عامي دِو

ُ
�أقدم �شاعر ع

�ل�شاعر �ملعروف قطن بن قطن، �شادف �أن قر�أت 

�شعر  �حلب�شي..  خمي�س  بن  ر��شد  �ل�شاعر  ديو�ن 

�ل�شعر  من  و�شلنا  ما  �أقدم  هو  ي 
ّ
�لعام �حلب�شي 

�خلرو�شي(.  حمد  كتب  كما  ماين، 
ُ
�لع ي 

ّ
�لعام

�شعر  ماين 
ُ
�لع �ل�شعبي  �ل�شعر  �أّن  �لفالحي  ويجد 

ل  �ل�شعبي  �ل�شعر  �أن  مان 
ُ
ع يف  و�لتقليد  قوي. 

يكتب ول يحتفى به يف دو�وين مكتوبة، ولهذ� 

�شاع �لكثري منه. ويعلق طاهر �لعمريي: �إىل �لآن 

�ل�شعر  بها  كتب 
ُ
ي �لتي  �لكيفية  يف  م�شكلة  لدينا 

وجتد  »�لإمالء«.   �لكلمات  ر�شم  �أعني  �ل�شعبي. 

ملتزم  غري  �ل�شعبي  �ل�شعر  �أّن  �ل�شيدي  فاطمة 

يقول  بينما  كالف�شيح.  و�ل�رسف  �لنحو  بقو�عد 

�لفالحي: ولكنه �شعر ملتزم بالوزن. فيما يقول 

�بر�هيم �شعيد: هنالك قو�عد لل�شعر �ل�شعبي و�إن 

مل تكتب. 

�أحمد �لفالحي: �مل�شكلة �حلقيقية �أن �ل�شعبي كما 

قلنا مل ي�شجل ولذ� �شاع منا.

وتت�شاءل فاطمة �ل�شيدي: يف بد�ية �ل�شبعينيات 

ظهر �لت�شجيل �ل�شوتي.  فلماذ� مل ي�شجل؟

�ملطوع«  »ديو�ن  نكتب  بد�أنا  �لفالحي:  وقال 

ديو�ن  �أول  �ل�شعودية. هذ�  �شنة 68 وكنا يف  يف 

�لتقيت بحفيد  �ل�شتينات.  نهاية  �شعبي يكتب يف 

وي�رسد  �ل�شيوخ  من  �حلفيد  يحكي  كان  �ملطوع 

هذ�  كتب 
ُ
ي ل  ملاذ�  له:  فقلُت  �لق�شائد.  بع�س 

�لكالم فقال: �أنا �أريد لو كان هنالك من ي�شاعدين. 

ويف  وكتبنا  فجل�شنا  �شغرية،  �شقة  عندي  وكان 

يكن  مل  ولكن  متوفر،  �مل�شجل  كان  �لوقت  ذلك 

�أ�شجل.  لدينا �لقدرة على �رس�ئه. كان يتكلم و�أنا 

كل  يف  يكون  يكاد  �لأخطاء،  من  �لكثري  فوجدُت 

�لآخرين  من  يحفظه  كان  �حلفيد  لأن  بيت خطاأ. 

ومل يلتق بجده. ورو�ية عن رو�ية تنتج �لعديد من 

�لأخطاء. ويعلق �لعمريي: هنالك من يعيد كتابة 

بع�س �لأبيات �ملك�شورة لالأ�شف مر�ت ومر�ت.  

اآباء ال�ضعر الُعماين

�لقدمي  �لف�شيح  �ل�شعر  �أّن  �لفالحي  �أحمد  يجد 

عن  يتكلم  �ل�شغرية.  للتفا�شيل  يلتفت  ل  كان 

�أو  �ل�شالطني  ومدح  �لكربى  و�لأحد�ث  �حلروب 

�لقدمي  ي 
ّ
�لعام �ل�شعر  بينما  للقبائل.  �ل�شارة 

�ليومية  و�لأحد�ث  للتفا�شيل  يلتفت  مان 
ُ
ع يف 
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عادة  هنالك  مثال  و�ملناد�ة.  �ل�شوق  مثل  من 

مانية مهمة وعريقة وهي »�لتب�شيل« ومل ي�رس 
ُ
ع

�ل�شيفي:  عائ�شة  وت�شاأله  �لف�شيح.  �ل�شعر  �إليها 

هل يطلب من �ل�شعر �أن يوثق �لأحد�ث؟ وجمدد� 

�أنا  قائال:  �لفالحي  مع  �شعيد  �بر�هيم  يختلف 

�عتنت  �لف�شيح  �ختلف معك. هنالك ق�شائد يف 

بالتفا�شيل �ل�شغرية. فريد �لفالحي قائال: ولكن 

يبقى �شعر� قليال جد�. هنالك باحث تون�شي لديه 

�أربعة �أو خم�شة جملد�ت، تو�شل لهذ� �ل�شتنتاج 

نتيجة تتبعه ودر��شته لل�شعر �لعربي. 

لل�شعر  هل  بال�شوؤ�ل:  �لطار�شي  جا�شم  �ندفع 

هذ�  حمد:  هدى  فقالت  موؤ�ش�شون؟  �آباء  ماين 
ُ
�لع

�لرو�ية،  يف  �ل�شابقة  �لندوة  ن�شف  �أخذ  �ل�شوؤ�ل 

�ل�شعر.  ندوة  من  �ل�شوؤ�ل  هذ�  ��شتبعدنا  ولذلك 

يف  �آباء  لدينا  لي�س  �أّنه  �إىل  و�شلنا  �لرو�ية  يف 

�أو غريه. ول �أدري ماذ�  �لرو�ية. قد يكون بلز�ك 

يقول �ل�شعر�ء؟

فيقول �لفالحي: »هل غادر �ل�شعر�ء من مرتدم"، 

�إليه من جاء  ي�شبق  مبعنى هل هنالك معنى مل 

�ل�شاعر  يبحث  �ل�شا�شعة  �ل�شحر�ء  يف  قبلك. 

�لطرقات  كل  فيجد  فيه وحده  عن طريق مي�شي 

�شلمى:  �أبي  بن  زهري  يقول  قبل.  من  مطروقة 

قولنا  من  عاد�ً 
ُ
م �أو  عار� 

ُ
م �إل  نقول  �أر�نا  »ما 

مكرور�"، بالتايل �ل�شعر �لعربي ياأخذ من بع�شه 

قلنا من  لدينا كما  ماين 
ُ
�لع �ل�شعر  �لبع�س. ويف 

و�لنبهاين ومن قبلهم يف -حتفة  �ل�شتايل  قبل  

�لأعيان- يعتربها �لبع�س يتيمة �لدهر بالن�شبة 

لل�شعر �لعماين. هوؤلء هم �آباء لل�شعر �حلديث ول 

يوجد �شك يف ذلك. 

معنيني.  حتتمل  هنا  �لأبوية  �ل�شيدي:  فاطمة 

مبعنى  و�لتعاطي،�أو  �لأخذ  مبعنى  هنا  �لأبوية 

�لعرت�ف �لتاريخي. فهل �عترب �أنا �ليوم ك�شاعرة  

�لِغ�رسي،  �أو  مثال  �ل�شتايل  ب�شعر  ما  عالقة  على 

�ل�شبيعينيات  �شعر�ء  قبل  ما  منبعي.  هما  هل 

كبري،  تو��شل  �لآباء.  هوؤلء  مع  فعال  تو��شلو� 

يف  ولدو�  �لذين  �لثمانينيات  �شعر�ء  ولكن 

�لقوة،  بنف�س  بهم  عالقتهم  تكن  مل  �ل�شتينيات، 

�إلينا  ولذلك دخلت ق�شيدة �لنرث. ومن ثم عادت 

ق�شيدة �لتفعيلة. وبالتاأكيد  �آباوؤهم هم  �أدوني�س 

لقد  عربية.  كانت  �لأبوية  �أقول  ولذ�  و�ملاغوط. 

مان تد�خل �لأجيال. ل ��شتطيع 
ُ
كان لدينا يف ع

�أن �أقول باأن لدى عائ�شة �ل�شيفي �آباء من �شعر�ء 

مانيني مثال. رمبا يكون �شيف �لرحبي. �لأبوية 
ُ
ع

و�لتما�س  �لأخذ  مبعنى  كانت  �إذ�  مان 
ُ
ع يف 

�ملبا�رس مع �لتجربة. فهي قليلة جد�. و�إذ� كانت 

�لأبوية مبعنى �لحتفاء و�لنتماء  فهي متحققة 

ومتو�جدة طبعا كامتد�د تاريخي. 

دو�وين  قر�أو�  �لثمانينات  �شعر�ء  �لفالحي: 

هاذين  على  نركز  ودعونا  و�لنبهاين،  �ل�شتايل 

فيه  يوجد  ل  ماين 
ُ
ع بيت  يوجد  ل  �ل�شاعرين، 

ن�شخة من �أ�شعارهما. 

�أنا  جتربتها:  خالل  من  �ل�شيدي  فاطمة  وتقول 

�لدو�وين  بع�س  وكانت  متاأخر�.  �إل  �أعرفهما  مل 

و�لدي كانت  �أبو م�شلم.  ممنوعة من مثل ديو�ن 

لدينا  يكن  ومل  �ملتنبي  فيها  وكان  مكتبة  لديه 

ديو�ن �أبو م�شلم.  

�لديو�ن  يكن  مل  ويقول:  �لأمر  �لفالحي  وينفي 

ويف  �لد�خل  يف  ومنت�رس  يباع  وكان  ممنوعا 

�ل�شيدية: هل  ت�شاأل  �ل�شاحل. بعيد� عن كل هذ�.. 

ي�شلح �ل�شتايل ليكون �أبا لنا. هل نحفظ ق�شائده؟ 

هل �شيف �لرحبي كان متاأثر� به؟ وهذ� طبعا ل 

يلغي �لحرت�م �لتاريخي. 

قائال:  و�لتنا�س  �لتاأثر  بني  �لطار�شي  ويفرق 

يف  �شعره  �شدى  فتجد  دروي�س  يقر�أ  �لبع�س 

يف  و�إمنا  �لثيمة  يف  لي�س  و�ل�شدى  �أ�شعارهم 

�إليه  ذهب  ما  �ل�شيدية  وتوؤكد  �ليقاعية.  �لبنية 

وكتب  م�شابقة  يف  ُم�شارك  لدّي  كان  قائلة: 

ق�شيدة ل نختلف على �أّنها جميلة ولكني �شجلت 
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•  العرب كانت 
تعرف ال�ضعر 

بروحه اأكثـر 

مما تعرفه 

بهيئته

 و�ضكله



تنا�شا مع ق�شائد حممود دروي�س مبا  لها 22 

يف ذلك �لعنو�ن. 

يتم  عندما  �مل�شكلة  فكرته:  �لطار�شي  ويتابع 

��شتعارة بنية �لن�س، ولي�س �لكتفاء باملفرد�ت. 

عن  يكتب  �شاعر  هنالك  كان  �لفالحي:  قال 

دروي�س  يقر�أ  كان  و�لزيتون.  و�لتفاح  �لربتقال 

ويقر�أ نز�ر قباين فان�شبت يف ذهنه هذه �ل�شور. 

جملة  يف  دروي�س  حممود  مع  مقابلة   
ّ

ولدي

كلنا   « �لو�حد:  باحلرف  فيها  يقول  �لدوحة، 

خرجنا من عباءة نز�ر قباين". جيل �خلم�شينات 

�خلا�س.  طريقه  منا  كل  �شق  ثم  و�ل�شتينات. 

وقتا  »�حتجُت  �أي�شا  وقال  �ل�شيدية:  وت�شيف 

�ملعمري  وعّلق  �لعباءة".  هذه  لأخرج من  طويال 

�شعر  جملة  جماعة  ��شتفادت  رمبا  ولذلك  قائال: 

من �لظاهرة �ل�شوتية و�جلمالية ل�شعر نز�ر قباين 

�حلديثة.  �ل�شعرية  للظاهرة  �لرتويج  عملية  يف 

�ل�شيدية: لالأ�شف �ل�شورة �جلاهزة عن نز�ر  فرتد 

قباين، باأنه �شاعر �ملر�أة و�لغزل و�شاعر ب�شيط.

 
ّ
مر لو  زمن:  منذ  كتبه  مقال  �لفالحي  وي�شتعيد 

�إن�شان يف �لطريق ووجد كلمات نز�ر بدون ��شم، 

لتمكن من �لتعرف عليه. لأّنه ميتلك كيمياء لغة 

خا�شة. �أ�ش�س لغة خا�شة. وتقول فاطمة �ل�شيدي: 

ل ننكر لدى نز�ر قباين ق�شائد �شاذجة وب�شيطة 

�جليدة.  �لق�شائد  على  ليوؤثر  يكن  مل  هذ�  ولكن 

وبالفعل �أي �شاب �شغري يكتب �لآن، تكاد تلمح 

�عتربه ر�شول  �أ�شعاره، ولذ� فانا  نز�ر قباين يف 

حممود  �أّن  كما  �لعمريي:  طاهر  وقال  �ل�شعر. 

�ل�شعر  يف  هنالك  مقلدين،  له  خلق  دروي�س 

�ل�شعبي �أي�شا ��شتن�شاخ وتكر�ر وتف�شل �لق�شيدة 

فامل�شابقات  �أحيانا.  �لتحكيم  جلنة  ذوق  على 

ذوق  وت�شدير  تكري�س  يف  �شاهمت  �لثقافية 

يت�شكل وفق �لن�شو�س �لتي تفوز.

قباين  نز�ر  ق�شيدة  ة 
ّ
مر ذ�ت  �لفالحي  وجد   

يف  من�شورة  وكانت  �شغري،  وهو  �لدم�شقية 

ثر�ِك  فوَق  »فر�شُت  �ملقطع:  ذلك  ويتذكر  جريدة 

�لعتبـا؟  نبـد�أ  ملاذ�  دم�شـُق  فيا  �لهدبـا،  �لطاهـِر 

ذر�عي،  على  كاأغنيـٍة،  فا�شتلقي  �أنـِت  حبيبتي 

ول ت�شتو�شحي �ل�شببا". قال لنا �لفالحي: كنُت 

»كاأغنية"،  كلمة   فا�شتوقفتني  لدفرتي  �نقلها 

يقول  �أن  ق�شد  لقد  مطبعي.  خطاأ  هذ�  فقلُت 

»كغانية". فكيف جتل�س �لغنية يف فوق ذر�عه. 

ونوع  �آنذ�ك  لثقافتي  بالتاأكيد  ترجع  و�مل�شاألة 

�ل�شعر �لذي تعودُت �أن �قر�أه. لحقا ه�شمُت �لأمر 

طالب  ويجد  به.  خا�شة  �شور  لنز�ر  �أّن  وعرفت 

�ملعمري �أن بع�س �ل�شور ��شتعارها نز�ر قباين 

�لفرن�شيني ومنهم رينيه �شار وبول  �ل�شعر�ء  من 

�يلو�ر. لكن �لفالحي ظل ينفي �لأمر.  

�ضيطان الكتابة وال�ضنعة:

و�ل�شنعة  �ملوهبة  مو�شوع  عن  �شوؤ�لنا  وحول 

قال �بر�هيم �شعيد: �ل�شاعر �لعر�قي بلند �حليدري 

قال باأّن  70 % من �ل�شعر يعتمد على �ل�شنعة و 

30% يعتمد على �ملوهبة، وذلك نقال من �شاعر 

�جنليزي. ولكن من وجهة نظري �أّن تلك �للحظة 

نعود  ول  �شيء  كل  فيها  يتجلى  �لدفقة  وتلك 

يتمكن  �لبد�يات  يف  رمبا  �لتمييز.  على  قادرين 

�ل�شاعر من �لتفريق بني �لدفقة �لأوىل و�ل�شنعة 

�لتي تليها، ولكن بتطور  �لتجربة و�لدربة  تلتحم 

يبحث  هنا  �ل�شاعر  لأن  ببع�شها.  �لأ�شياء  هذه 

عن  يبحث  �ملتلقني.  �ر�شاء  غري  �آخر  �شيء  عن 

�مل�شتحيل ول ي�شع �أمامه �إل �ل�شعر كغاية.  

ي�رس  �لوعي  كان  �إن  حمد،  هدى  وت�شاءلت 

و�أدو�تك  ووعيك  �لق�شيدة: عندما يتطور وعيك 

بالنقد هل ي�رس �ل�شعر؟

يجد �بر�هيم �شعيد �أّن �لق�شيدة �أمناط، و�ملتلقي 

ق�شيدته  تكون  �أن  يحب  �شاعر  هنالك   . �أمناط 

يحدث  كان  كما  خفيفة.  يحبها  و�شاعر  ثقيلة 

متام.  �أبي  ومنا�رسي  �لبحرتي  منا�رسي  بني 
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و�أنا ل ��شتطيع �أن �أعطي حكم قيمة على طريقة 

�ل�شتغال و�إمنا على �ل�شعر نف�شه. 

وتتحدث عائ�شة �ل�شيفي عن جتربتها �ل�شخ�شية 

فتقول: �أنا مل �أقر�أ كثري� عن �شياطني �لكتابة. ما 

حلظة  وح�شب.  �ل�شعرية  �للحظة  هي  �أنا  �أعرفه 

�لتمزق تلك و�لقلق، و�مل�شارعة يف �لتقاط �ل�شور 

�لفنية �لتي تهاجم �ل�شاعر وتتد�عى عليه. و�ذ� مل 

يفعل فاإنها تذهب. لأنها حلظة يف غاية �لأنانية 

�أُم،  كوين  موقعي  من  �أي�شا  �حتدث  �أنا  حقا. 

و�ل�شعر يجعلني يف مو�قف حادة جد�. فقد تاأتي 

فاأبحث  باأطفايل،  حماطة  و�أنا  �ل�شعرية  �للحظة 

»�ملونوبويل«  قطع  فيه  لألتقط  مالذ  �أقرب  عن 

�ملختلفة لأخرج ب�شيء من تلك �لعا�شفة �لذهنية 

�ملجنونة لرتكيب ن�س خا�س.

بن�شك  �لختالء  �لأمر  منك  يتطلب  بعدها 

لتقب�س عليه. فت�شعر �أنك خرجت من ذ�تك، لتبد�أ 

يف  حتى  �أنا  فيك.  �لو�عي  �لكائن  مهمة  لحقا 

و�أبدل  �أغري  �أن  �لن�رس  ميكن  �لتي قبل  �للحظات 

فاأنا  �ل�شعرية  �للحظة  �أثناء  �أما  ق�شائدي.  يف 

�أّن �لن�س  �أن ندرك  ��شتجيب لها وح�شب.  علينا 

�جليد لن يخرج  عندما  يذهب �أحدنا �إىل �ملقهى 

جيد�.  ن�شا  �شاأكتب  �لآن  نف�شه  يف  ويقول  مثال 

�لنهمار  �لالوعي. حلظة  �ل�شعر يكتب يف حلظة 

تلك.. �نهمار �ل�شياقات �للغوية و�ل�شور �لفنية. 

�لفالحي  �شمعه  عائ�شة  قالته  �لذي  �لكالم  هذ� 

من �ل�شاعر عبد�هلل �خلليلي وهو �شاعر كبري يف 

قابلة طويلة جد� معه، وموجودة 
ُ
مان. ولديه م

ُ
ع

يف مكتبته، قال �لفالحي: كنُت �أ�شاأله كيف ياأتيك 

�لفجر  قبيل  نائما  �أكون  �حيانا  فقال:  �ل�شعر. 

ب�رسعة.  فاأقوم  لدغتني  عقربا  �و  حية  وكاأن 

دفقتي  و�كتب  ورقة  �أي  عن  و�أبحث  �لنور  �فتح 

برغبته  يكتب  ل  �أنه  يعني  مما  �لأوىل.  �ل�شعرية 

ثم  ياأتيه. ومن  �أن  �ل�شعر  ي�شاء  و�إمنا متى   ، هو 

قائال:   �لفالحي  ويتابع  فيه.  وي�شلح  عدل 
ُ
ي

يف  كبري  �شاعر  هو  �أي�شا  �ل�شيابي  هالل  �ل�شيح 

عمرها  مق�شورة  ق�شيدة  لديه  �لعمودي.  �ل�شعر 

�شلح فيها، وهي 
ُ
�أربعون �شنة. يقول يل �لآن بد�أ ي

ق�شيدة طويلة جد�، وقد غري فيها �لكثري �لكثري.. 

وهذه هي �ل�شناعة.

ويجد طاهر �لعمريي �أهمية �أن ل نقلل من قيمة 

�ل�شتغال �لذي ياأتي بعد �لدفقة �ل�شعورية �لأوىل 

ا 
ّ
عم كثري�  يختلف  �لق�شيدة  �شكل  �أن  و�لدليل 

كانت  عليه يف �لن�شخة �لأوىل.

�ل�شيدي لهدم �ملفاهيم كما تقول:   ومتيل فاطمة 

�شيء،   من  خلقا  تعني  و�شناعة  �شنعة  كلمة 

�شناعة  كلمة  ولذ�  �لال�شيء.  من  خملوق  و�ل�شعر 

مرفو�شة وب�شكل نهائي. ولهذ� كل �شعر�ء �ل�شنعة 

�أهل  من  �شعريا  مرفو�شني  كانو�  �لتاريخ  عرب 

�لإبد�ع ومن �لنقاد �أي�شا. حتى �أبو متام و�شعر�ء 

قال 
ُ
�ملعلقات ل يقال ي�شنعون ق�شائدهم و�إمنا ي

هالل  و�أبو  ينقحونها.  �أو  ق�شائدهم.  ير�جعون 

موقع  يف  وكان  �ل�شناعة،  عن   
َ
كَتب �لع�شكري 

�شعر  �شانع  �أ�شهر  وهو  و�لعقاد  �أي�شا.  لها  �لذم 

مع �حرت�منا لنقده، مل يحظ �شعره باهتمام كبري. 

كلمة  لالأ�شف   . �بد�ع  �ل�شعر  �شنعة.  لي�س  �ل�شعر 

لكلمات  »�شف  موجودة  ظاهرة  �أ�شبحت  �شنعة 

عرف. 
ُ
ي �جليد  �ل�شاعر  بينما  معينة"،  ومعان 

�ل�شتغال  قلنا  و�إذ�  �لطار�شي:  جا�شم  في�شاألها 

�لذي ياأتي بعد �لدفقة؟ �ألي�شت مهارة �أي�شا. 

ولي�س  �ل�شكل  يف  ياأتي  �لتغيري  �ل�شيدية:  فتجيبه 

يف جوهر �لعمل. �لأمر �أ�شبه باحلمل بالن�شبة يل. 

ذلك �لثقل �لذي �أ�شعر به. و�لكتئاب وعدم �لرغبة 

يف �لتحدث �إىل �أحد ما، �أو �لرغبة يف �لبكاء. و�إذ� 

ح�شل �لبكاء فمعنى ذلك �أنه �نتهى م�رسوع كتابة 

حالة  بو�شفها  تنهمر  �لق�شيدة  وكاأن  �لق�شيدة. 

ت�شاعدة جد�. �لتعديل �رسوري �أي�شا. 
ُ
�شعورية. م

و�ل�شوؤ�ل هل تكرر �ملاغوط مثال.. مل يحدث، لأنه 

�لذين �شكلو� عالمات  �ل�شعر�ء  لي�س �شاعر �شنعة. 
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�لإلهام،  من  كتبو�  �لذين  وهو  قلة  هم  فارقة، 

و�أرف�س جملة وتف�شيال كلمة �شنعة. 

فيقول �لفالحي: ل ميكن لأحد مهما بلغت قوته 

يكن  مل  �إن  �ل�شعر  من  بيتني  يكتب  �أن  وعظمته 

بد�خله �شاعر حقيقي.

و�ل�شعر  �لق�شيدة  بني  �لطار�شي  جا�شم  ويفرق 

�ل�شعر،  ل�شطياد  ي�شعى  �لق�شيدة  كاتب  قائال:  

�لق�شيدة.  ب�شباك  �ل�شعر  ي�شطاد  �ل�شاعر  بينما 

�أن ي�شل  �شعيد  �بر�هيم  �ل�شاعر كما قال  فهدف 

 
َ

غاب ُكَلّما   » قال:  دروي�س  حممود  �ل�شعر.  �إىل 

ْزَلة �لآلهْة/ فكن ذ�َت 
ُ
طَت يف ع

َّ
 تور

ْ
عنك �لغياب

مو�شوعك �لتائهْة و مو�شوع ذ�تَك/ ُكْن حا�رس�ً 

ْة « فالتقاط هذه 
َ
ْخِري

ُ
ِجُد �لوقَت لل�ش

َ
 ي

ْ
يف �لغياب

�آخر.  �إىل  �شاعر  من  تختلف  �جلوهرية  �للحظة 

وتختلف من خربة �شاعر �إىل �آخر. حممود دروي�س 

 ، �خلا�س  طق�شه  ولديه  �لنهار  يف  �إل  يكتب  ل 

تاأتي، ولكنه يحاول  تاأتي وقد ل  قد  و�لق�شيدة 

�ل�شيدي: ولن  �إليه. وتوؤكد فاطمة  ي�شتدرجها  �أن 

تاأتي .. لن تاأتي. ويختلف �لطار�شي  جذريا مع 

فاطمة �ل�شيدي حول �أّن �ل�شعر يخلق من �لال�شيء 

قائال: ل �عتقد باأن هنالك �شيئا ميكن �أن يخلق 

�لإبد�ع  كلمة  �ل�شيدية:  فتجيبه  �لال�شيء.  من 

تعني �أن تاأتي ب�شيء على غري مثال. 

ور�ء  �لجنر�ر  �أحيانا  �لطار�شي:  جا�شم  ويقول 

»�لالوعي«  حلظة  �أعني  وتقدي�شها  �للحظة  هذه 

�إىل  توؤدي  وقد  �ل�شاعر.  يد  من  �لق�شيدة  ُتفلُت 

ظهور ن�س ُهالمي وبدون بناء. نحن قد نختلف 

�أهمية  نوؤكد على  ولكن  باأ�س..  �مل�شمى.. ل  على 

وحقيقة �ل�شتغال بعد كتابة �لعمل. 

�لطار�شي: هنالك  �إليه  �ملعمري ما ذهب  ويوؤكد 

�شنعة  وهنالك  �لن�س.  د 
ّ
و جُتَ �شغرية  �شنعة 

�أولئك  مع  نتفق  �أل  �أعني  �لن�س.  ه 
ِّ
ُت�َشو كبرية 

ولٍّدون ن�شو�شهم من  دو�وين وقو�مي�س 
ُ
�لذين ي

�لآخرين ويكتبون على غر�رها.

ما ينق�ص ال�ضعر وال�ضاعر:

قالت  ماين 
ُ
�لع و�ل�شاعر  �ل�شعر   

ُ
ينق�س ما  وحول 

هو  �ليوم  �ل�شاعر  ينق�س  ما  �ل�شيدي:  فاطمة 

�حلرية. �حلرية كلمة قد تبدو ُهالمية وقد تكون 

�ل�شاعر هو كما  �أن تكون خارجية.  د�خلية قبل 

يقول نيكو�س كاز�نتز�كي�س:  »ل �أطمع يف �شيء.. 

�أنا حر". ما ينق�س �ل�شاعر  �أخاف من �شيء..  ل 

جريدة  من  ول  موؤ�ش�شة  من  يريد  ل  يكون  �أن 

ول  ظهور  من  ول  جملة   من  ول  ناقد  من  ول 

من  وغريهم  ور�مبو  �شيور�ن   كان  �شلطة.  من 

�ل�شعر�ء يهربون من �ل�شهرة. يهربون �إىل �أماكن 

عرفون فيها، بينما لدينا يبحثون عن �ل�شهرة 
ُ
ل ي

مبر�شية. 

�ل�شاعر   ينق�س  ل  �أّنه  �شعيد  �بر�هيم  يجد  بينما 

�شيء  ينق�شه  ل  يكفيه.  وخياله  كلماته  �شيء، 

موؤ�ش�شات  �إىل  حمتاج  لي�س  وهو  ق�شيدته.  ليتم 

�ل�شفر وح�شب  �أو م�شاركة يف مهرجانات.. رمبا 

كتجربة ت�شيف له �شيئا ما.

ويجد طالب �ملعمري �أن �حلرية تلعب دور� مهما 

طر �لكاتب لأن  يف �لكتابة فيقول: قلة �حلرية ت�شْ

يلف ويدور، بل قد توؤدي للي عنق �ل�شعر.

ما  يقول  �أن  �ل�شاعر  على  �شعيد:  �بر�هيم  ويرد 

ي�شعر به يف حلظته و�أن ل يفكر مب�شاألة �حلرية 

وعدمها. 

متنع  ق�شائد  هنالك  �ملعمري:  طالب  فيقول 

تاأويل يف غري  �أو  �أو مقطع �شغري  ب�شبب عنو�ن 

حمله.  

�أر�د  �لتي  �للحظة  يف  �شعيد:  �بر�هيم  فيجيب 

غري  وبقي  هجاه.  �حلجاج  يهجو  �أن  �لفرزدق 

هدى  فتعلق  عديدة.  ل�شنو�ت  �لظهور  على  قادر 

�لفرزدق،  دفعها  �رسيبة  هنالك  �إذن  حمد: 

يوؤدي  �أن  �شاعر  كل  ي�شتطيع  هل  حريته.  �أعني 

على  �شعيد  �بر�هيم  وي�رس  �ل�رس�ئب؟  هذه 
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يكون  �ل�شاعر  �ملنا�شبة  �للحظة  يف  قائال:  ر�أيه 

�أّن  �إىل  �ل�شيدي  فاطمة  وت�شري  ويفعلها.  حقيقيا 

�لتو��شل  لو�شائل  حتى  وي�شل  تعدد، 
ُ
م �لرقيب 

�لجتماعي. بينما تقول عائ�شة �ل�شيفي: �ل�شاعر 

يقتطع  �أن  ويح�شل  طمئنا. 
ُ
م يكون  لأن  يحتاج 

�لتو��شل  و�شائل  عرب  وميرر  �لن�س  من  مقطعا 

�أو  �ل�شاعر  �إيذ�ء  يف  لالإمعان  وذلك  �لجتماعي، 

�ل�شعر بني من له عالقة بال�شعر  �ل�شاعرة. فيمر 

�ل�شاعر  كثري�  يوؤذي  وهذ�  عالقة.  له  لي�س  ومن 

فاطمة  وت�رسب  وجمتمعه.  باأ�رسته  �ملرتبط 

�ل�شيدي مثال قائلة: كما حدث يف رو�ية �لرولة 

�أين على موعد  �شعرُت  �لكبري حولها،  و�ل�شجيج 

مع ماأدبة حمر�ء، ومن ثم مل �أجد �أكرث من �شطر  

عائ�شة  وتتابع  �شفحة.   150 �أ�شل  من  و�حد 

فكر هل ي�شتحق 
ُ
ي �لكاتب لأن  لذ� ي�شل  �ل�شيفي: 

هذ� �ل�شطر �أو ذلك �ملقطع كل هذ� �ل�شجيج. وهل 

�لتنازل عن ن�رسه �أ�شال هو �خليار �لأف�شل ؟ 

ويجد طاهر �لعمريي �أّن �ل�شاعر �ل�شعبي ينق�شه 

�لميان بق�شيدته. فالق�شيدة �ل�شعبية حتولت �إىل 

�لن�رس،  مال و�شهرة وهنالك نق�س على م�شتوى 

لي�س  �أ�شعارهم.  بتوثيق  �لرغبة  �ل�شاعر  فقد  لقد 

حمود  �ل�شاعر  يكون  رمبا  �ل�شد�ر.  قلق  لديهم 

�لتوثيق.   
ّ
هم يحمل  �لذي  �ل�شاعر  هو  �حلجري 

ويجد جا�شم �لطار�شي �أّن ما ينق�س �ل�شاعر هو 

�أن يكون �ل�شعر م�رسوع حياة. وترى هدى حمد 

�أّن �ملو�شوع بالن�شبة للمر�أة مو�شوع معقد �أكرث. 

ترف  �أّنها  على  �لكتابة  مع  يتعامل  فاملجتمع 

مقابل م�شوؤولياتها �لأخرى مع �لعائلة و�لأولد. 

وتوؤكد عائ�شة �ل�شيفي على ذلك قائلة: �ل�شاعر�ت 

�مل�شوؤوليات  ب�شبب  ين�شحنب  لالأ�شف  فرتة  وبعد 

�جلديدة �لتي تن�شاف حلياتهن. 

�حلرية جمدد� ويذكر  مبد�أ  �لفالحي على  ويوؤكد 

�لأكرب.  �ل�شاعر  �خلليلي  عبد�هلل  �ل�شيخ  ق�شة  لنا 

ففي �شنة 81 ، كتب ق�شيدة عنو�نها »�ل�شتقالة« 

فاجاأنا  باحل�شور.  ممتلئة  قاعة  يف  وقدمها   ،

�ل�شتقالة من  بالق�شيدة حقا وكان مو�شوعها 

�ل�شعر. قر�أ �خلليلي �لن�س ثم عاتبناه. فقال لنا 

هنالك بيتان مل �أقر�أهما. فطلبنا منه �ح�شارهما 

وكتب  �آنذ�ك.  �لغدير  جملة  يف  بالن�رس  ووعدناه 

كثريون ملطالبته بعدم �لتخلي �أو �ل�شتقالة من 

مادحا  �إما   
ُ
يطلب »و�لدهر  هما:  �لبيتان  �ل�شعر. 

ملقا �أو مطربا يتغنى بالهوى فوه. وما عد� ذين 

�إما ذو ح�شا�شية �أو ذو جفاء جفا مغناه �أهلوه". 

بعد  حدثت  حادثة  فرتجع  �ل�شتقالة  ق�شة  ا 
ّ
�أم

طبعه ديو�نه يف �لقاهرة يف �ل�شبعينيات. عندما 

مان، كان هنالك جمال يف 
ُ
و�شل �لديو�ن �إىل ع

باقتطاع  فاأمرو�  »�لقوميات"،  ��شمه  �لديو�ن 

�لتي يقدر عددها  �لن�شخ  تلك �ل�شفحات من كل 

فتفاجاأ  م�شوها.  �لديو�ن  فظهر  ن�شخة.  باألفي 

�ل�شيخ �خلليلي وت�شاءل ملاذ� حدث ذلك لديو�نه 

فقيل تلك �لق�شائد فيها »ح�شا�شية"، و�أ�شال هو 

�ملعنى  بذلك  »ح�شا�شية«  كلمة  معنى  يعرف  ل 

�ملق�شود. لذ� فاأنا �أقول �حلرية �رسورية ليتنف�س 

على  �لعمريي  طاهر  ويوؤكد  و�ل�شعر�ء.  �ل�شعر 

�أكد  كما  حياة.  م�رسوع  �ل�شعر  يكون  �أن  �أهمية 

�ل�شاعر  يعتني  �أن  �أهمية  على  �لطار�شي  جا�شم 

ببناء ن�شه. وذهب �بر�هيم �شعيد لأهمية �لرتكيز 

�ملختلفة.  �أ�شكاله  من  �أكرث  �ل�شعر  ماهية  على 

�أن  كله  للعامل  ينبغي  �ل�شيدي:  فاطمة  وت�شيف 

كل  يف  تدخل  �لتي  �ل�شعرية  �إىل  �ل�شعر  يتجاوز 

�لبناء  ويف  �حلياة  ويف  �لفن  يف  �لتفا�شيل، 

�لعامل،  �شعرية  تتحقق  �أن  فالأجمل  �للب�س.  ويف 

عائ�شة  ومتنت  ونقاء.  جمال  �أكرث  ي�شبح  لكي 

�لكر�هية  خطابات  من  �ل�شعر  ينجو  �أن  �ل�شيفي 

�شريه  يو��شل  و�أن   �ل�شيا�شية  و�ل�شطفافات 

�شكل 
ُ
ي مان 

ُ
ع �شاعر   �لفالحي  ويجد  ب�شال�شة. 

ظاهرة قوية ومعربة عن �ن�شان عمان. ونتفاءل 

باأجيال جديدة ت�شق �لطريق.                  
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